สารบาญขยายความ

[๙]

สารบาญขยายความ
(ตามลําดับนิเทศของภาค ทุกนิเทศ)
____________

ภาคนํา ว่ าด้ วย

ภาค ๑

ข้ อความทีค่ วรทราบก่ อนเกีย่ วกับจตุราริยสั จ

ตอน ๑
ตอน ๒
ตอน ๓
ตอน ๔
ตอน ๕
ตอน ๖

วาดวย
วาดวย
วาดวย
วาดวย
วาดวย
วาดวย

ว่ าด้ วย

ทุกขอริยสั จ ความจริงอันประเสริฐคือทุกข์ ๑๔๕ - ๒๗๔

นิทเทศ ๑

วาดวย ประเภทและอาการแหงทุกขตามหลักทั่วไป
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๔๘ - ๑๕๓
วาดวย ทุกขสรุปในปญจุปาทานขันธ
_ _ ๑๕๔ - ๒๕๓
วาดวย หลักเบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับความทุกข
_ ๒๕๔ - ๒๗๓

นิทเทศ ๒
นิทเทศ ๓

ภาค ๒ ว่ าด้ วย
นิทเทศ ๔
นิทเทศ ๕
นิทเทศ ๖

สัตวโลกกับจตุราริยสัจ
______
ชีวิตมนุษยกับจตุราริยสัจ
______
พระพุทธองคกับจตุราริยสัจ
_____
การรูอริยสัจไมเปนสิ่งสุดวิสัย _ _ _ _
_________
คุณคาของอริยสัจ
เคาโครงของอริยสัจ
________

หนา
๑ - ๑๔๐
๓ - ๑๘
๑๙ - ๔๙
๕๐ - ๗๑
๗๒ - ๙๔
๙๕ - ๑๑๐
๑๑๑ - ๑๔๐

สมุทยอริยสั จ ความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้ เกิดทุกข์ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
วาดวย ลักษณะแหงตัณหา
______
วาดวย ที่เกิดและการเกิดแหงตัณหา
___
วาดวย อาการที่ตัณหาทําใหเกิดทุกข
___

๒๗๗ - ๔๐๓
๒๘๐ - ๓๑๙
๓๒๐ - ๓๒๗
๓๒๘ – ๓๖๙

[๑๐]

หนา
การละทิฏฐิดวยอนุปสสนาญาณในอารมณของทิฏฐินั้น ๆ _ _ _ _ _

๘๐๒

อนุสัยเจ็ดสลาย เมื่อขาดความยึดมั่นในอารมณแหงปญจสัญญา _ _ _

๘๐๒

___ _______
วิธีการบมวิมุตติใหถึงที่สุด
___ ___________
สติปฏฐานบริบูรณ เพราะอานาปานสติบริบูรณ _ _ _ _ _ __ _
(หมวดกายานุปสสนา)
___ ___________
(หมวดเวทนานุปสสนา) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(หมวดจิตตานุปสัสสนา) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(หมวดธัมมานุปสนา)
___ ___________
โพชฌงคเจ็ดบริบูรณ เพราะสิตปฏฐานบริบูรณ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(โพชฌงคเจ็ด หมวดกายาฯ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(โพชฌงคเจ็ด หมวดเวทนาฯ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(โพชฌงคเจ็ด หมวดจิตตาฯ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(โพชฌงคเจ็ด หมวดธัมมาฯ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
วิชชา-วิมุตติบริบูรณ เพราโพชฌงคบริบูรณ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
นิโรธอริยสัจ (อีกนัยหนึ่ง)
___ ___________
นิโรธอริยสัจ เปนสิ่งที่ควรทําใหแจง _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

๘๐๓

ลําดับปจจัยแหงการกระทําใหแจงซึ่งนิพพาน

๘๐๔
๘๐๖
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๐๙
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
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[๑๑]

หนา

ภาค ๔
ว่ าด้ วยมัคคอริยสัจ ความจริงอันประเสริฐคือมรรค
(มี ๑ อุทเทศ ๑๐ นิทเทส ๓๕๘ เรื่อง)

อุทเทศแหงมัคคอริยสัจ

. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

๘๑๒

นิทเทศแหงมัคคอริยสัจ (๑๐ นิทเทศ : ๑๓-๒๒,
๓๕๕ เรื่อง) ๘๒๒ - ๑๔๘๙
นิทเทศ ๑๓ วาดวย ขอความนําเรื่องมรรค (๒๘ เรื่อง)

๘๒๒ - ๘๖๙

หมวด ก. ว่ าด้ วยทุอทเทศ-นิทเทศของมรรค
อุทเทศแหงทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ
_ __ __ __ _
นิทเทศแหงทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ
_ __ __ __ _
หมวด ข. ว่ าด้ วยอันตะ ๒ จากมรรค
ขาศึกของมัชฌมาปฏิปทา (อัฏบังคิกมรรค)
_ __ __ __ _
อีกนัยหนึ่ง (ตามบลีอรณวิภังคสูตรมัชฌมินิกาย)
__
อีกนัยหนึ่ง (ตามลาลี ติก. อํ.)
_ __ __ __ _
ลักษณะอีกปริยายหนึ่ง แหงกามสุขัลลิกานุโยค
_ __ _
สิ่งที่เรียกวา กามคุณและกามสุข
_ __ __ _ ____ __ _
สุขัลลิกานุโยค ๒ แบบ
_ __ __ _ ____ __ _
ก. สุขัลลิกานุโยค ของมิฉาทิฏฐิ
__ _ __ __ __ _
ข. สุขัลลิกานุโยค ของสัมมาทิฏฐิ
_ __ _ __ __ __
ผลแหงสุขัลลิกานุโยคของสัมมาทิฏฐิ
_ __ _ __ __ __
ตโปชิคุจฉิวัตร เปรียบเสมือนการขี่ขอนสุดทอนกลมขามแมน้ํา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

๘๒๒
๘๒๒
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๙
๘๓๑
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗

[๑๒]

หนา
หมวด ค. ว่ าด้ วยลักษณะของมรรค
อัฏฐังคิกมรรค ในฐานะเปนทางแหงอมตะ
__ _ __ __
อัฏฐังคิกมรรค มีกระแสไหลไปสูนิพพาน
_ ___ _ __
อัฏฐังคิกมรรค ในฐานะหนทางใหถึงจุดหมาย
_ __ _ __
อัฏฐังคิกมรรค ทําหนาที่เสมือนหนึ่งเสวียนรองกนหมอ
__ _ ___ _ ___ _ ___ _ _
อัฏฐังคิกมรรค เปนยอดแหงสังขตธรรมทั้งปวง
__ _ __
อัฏฐังคิกมรรค คือหนทางเกาที่ทรงพบใหม
_ __ _ __
อัฏฐังคิกมรรค ในฐานะเปนหนทางแหงการกําหนดรูทุกข _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
มัชฌมาปฏิปทาในฐานะเหตุใหเกิดจักษุและญาณเพื่อนิพพาน _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
มัชฌมาปฏิปทา ๓ ลําดับ
__ _ ___ _ ___ _ __ __ ___
ก. มัชฌิมาปฏิปทา (พื้นฐานทั่วไป)
_ _ __ __ _ __
ข. มัชฌิมาปฏิปทา (ในความหมายชั้นกวาง)
_ _ __ _
ค. มัชฌิมาปฏิปทา (ในความหมายชั้นลึก)
_ _ __ __
ลักษณะหนทางแหงความหมดจด
_ _ __ __ _ ____ _ __
ลําดับการปฏิบัติ เพื่ออรหัตผล
_ _ __ __ _ __ __ _ __
หมวด ง. ว่ าด้ วยเหตุปัจจัยของมรรค
ธรรมเปนรุงอรุณแหงอัฏฐังคิกมรรค
_ _ __ _ __ __ _ __
อัฏฐังคิกมรรค สําเร็จไดดวยอัปปมาทยอดแหง
กุศลธรรม _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
หมวด จ. ว่ าด้ วยอานิสงส์ ของมรรค
อัฏฐังคิกมรรค เปนปฏิปทาเพื่อความเปนอริยบุคคลสี่ _ _ _ _ _ _
อัฏฐังคติกมรรค ในฐานะธรรมเครื่องขามฝง
______

๘๓๙
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๒
๘๔๒
๘๔๒
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๙
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๗
๘๕๙
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[๑๓]

หนา
อัฏฐังคิกมรรค ในฐานะพรหมจรรย _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
อริยอัฏฐังคิกมรรค เปนกรรมอันเปนทีสิ้นกรรม _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
อานิสงสพิเศษแหงอัฏฐังคิกมรรค (ทําใหรูจักพระศาสดาอยางถูกตอง) _ _ _ _ _ _ _ _
หมวด ฉ. ว่ าด้ วยปกิณณกะ
อัฏฐังคิกมรรค กับนิพพาน _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
โพชฌงค ในฐานะเปนมรรค _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ปรารภโพชฌงคแลว มรรคก็เปนอันปรารภดวย _ _ _ _ _ _ _ _
ปรารภสิตปฏฐานแลว มรรคก็เปนอันปรารภดวย _ _ _ _ _ _ _ _

๘๕๙
๘๖๐
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๗
๘๖๘

อุทเทส และ นิทเทส แหงอัฏฐังคิกมรรคแตละองค . . . . . . . . ๘๗๑ - ๘๗๒
นิทเทศ ๑๔ วาดวย สัมมาทิฏฐิ (๗๗ เรื่อง)
๘๗๓ - ๑๐๒๘
หมวด ก. ว่ าด้ วยอุทเทศ-วิภาค ของสั มมาทิ ฏฐิ
อุทเทศแหงสัมมาทิฏฐิ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
สัมมาทิฏฐิ โดยปริยายสองอยาง (ลกิย -โลกุตตระ) _ _ _ _ _ _ _ _
หมวด ข. ว่ าด้ วยลักษณะ - อุปมา - ไวพจน์ ของสั มมาทิ ฏฐิ
ลักษณะของสัมมาทิฏฐิ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ลักษณะของสัมมาทิฏฐิ (อีกปริยายหนึ่ง : ระดับสูงสุด) _ _ _ _ _ _
สัมมาทิฏฐิโลกุตตระ นานาแบบ (ตามคําพระสารีบุตร) _ _ _ _ _ _
ก. หมวดเนื่องดวยกุศล-อกุศล _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ข. หมวดเนื่องดวยอาหารสี่ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ค. มหวดเนื่องดวยอริยสัจสี่ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ง. หมวดเนื่องดวยปฏิจจสมุปปนนธรรมตามหลักปฏิจจสมุปบาท _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ง. ๑ เกี่ยวกับชรามรณะ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

๘๗๓
๘๗๓
๘๗๕
๘๗๕
๘๗๗
๘๗๗
๘๗๘
๘๘๐
๘๘๒
๘๘๒

[๑๔]

หนา
ง. ๒ เกี่ยวกับชาติ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ง. ๓ เกี่ยวกับภพ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ง. ๔ เกี่ยวกับอุปาทาน _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ง. ๕ เกี่ยวกับตัณหา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ง. ๖ เกี่ยวกับเวทนา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ง. ๗ เกี่ยวกับผัสสะ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ง. ๘ เกี่ยวกับสฬายตนะ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ง. ๙ เกี่ยวกับนามรูป _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ง. ๑๐ เกี่ยวกับวิญญาณ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ง. ๑๑ เกี่ยวกับสังขาร _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ง. ๑๒ เกี่ยวกับอวิชชา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ง. ๑๓ เกี่ยวกับอาสวะ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
สัมมาทิฏฐิ เปนรุงอรุณแหงกุศลธรรม _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
สัมมาทิฏฐิ เปนรุงอรุณแหงการรูอริยสัจสี่ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
สัมมาทิฏฐิ ควรจะรวมไปถึงการสํานึกบาป _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
อริยสัจจญาณ เปนญาณประเภทยิงเร็ว _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ทิ้งเสียนั่นแหละ กลับจะเปนประโยชน _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ฆากิเลส อยาฆาคน _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
วิชชา เปนตัวชักนํามาซึ่งองคแปดแหงสัมมามรรค _ _ _ _ _ _ _ _
หมวด ค. ว่ าด้ วยอุปกรณ์ -เหตุปัจจัย ของสั มมาทิฏฐิ
ความกลัว เปนเหตุแหงสัมมาทิฏฐิ (ชนิดโลกิยะ) _ _ _ _ _ _ _ _ _
อริยสัจสี่ เปนอารมณแหงนิพเพธิกปญญา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ธรรมเปนเครื่องเจริญแหงปญญา ฯลฯ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
เหตุที่ทําใหแสวงหานิพพาน _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ฌาน (ที่มีสัญญา) ใชเปนฐานแหงวิปสสนาไดลงตัวเอง _ _ _ _ _ _

๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๕
๘๙๗
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๗
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
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[๑๕]

หนา
เหตุใหเกิดและเจริญ แหงอาทิพรหมจริยิกปญญา _ _ _ _ _ _ _ _ _
ขั้นตอนจํากัด แหงปจจัยของปญญาขันธ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
สิ่งสงเคราะหสัมมาทิฏฐิใหออกผล _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
เหตุปจจัยแหงวิชชาและวิมุตติ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
สัญญาเกิดกอนญาณ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
การทําสมาธิ มีเคล็ดลับเหมือนแมโคเปนภูเขาลาดชัน _ _ _ _ _ _ _
อนิจจสัญญาเปนไปโดยสะดวก เมื่อผูเจริญมุง
อานิสงส ๖ ประการ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _
ทุกขสัญญาเปนไปโดยสะดวก เมื่อผูเจริญมุง
อานิสงส ๖ ประการ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _
อนัตตสัญญาเปนไปโดยสะดวก เมื่อผูเจริญมุง
อานิสงส ๖ ประการ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _
สิ่งทั้งปวงทีตองรูจัก เพื่อความิสนทุกข _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ตนเหตุแหงมิฉาทิฏฐิ-สัมมาทิฏฐิ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
หมวด ง. ว่ าด้ วยหลักการปฏิ บัติของสั มมาทิฏฐิ
รูเวทนาเพื่อดับเสียได ดีกวารูเพื่อเปนปจจัยแกตัณหา __ _ _ _ _ _ _
อัสสาทะ-อาทีนวะ-นิสรณะ ของกาม _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
อัสสาทะของกาม _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
อาทีนวะของกาม _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
นิสสรณะของกาม _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
อัสสาทะ-อาทีนวะ-นิสสรณะ ของรูปกาย _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
อัสสาทะของรูปกาย _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
อาทีนวะของรูปกาย _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
นิสสรณะของรุปกาย _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
อัสสาทะ-อาทีนวะ-นิสสรณะ ของเวทนา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

๙๑๖
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๐
๙๔๐
๘๔๓
๙๔๔

[๑๖]

หนา
อัสสาทะของเวทนา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
อาทีนวะของเวทนา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
นิสสรณะของเวทนา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
การทําใหเกิดสัมมาทิฏฐิ เมื่อมีปญหาระหวางลัทธิ _ _ _ _ _ _ _ _ _
การเห็นกายและเวทนา ในระดับแหงผูหลุดพน _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
สัมมาทิฏฐิในการเจริญธรรมสาม เพื่อละธรรมสาม(อีกนัยหนึ่ง) _
สัมมาทิฏฐิในการเจริญธรรมสาม เพื่อละธรรมสาม(อีกนัยหนึ่ง) _
สัมมาทิฏฐิในการเจริญธรรมสาม เพื่อละธรรมสาม(อีกนัยหนึ่ง) _
สัมมาทิฏฐิในการเจริญธรรมสาม เพื่อละธรรมสาม(อีกนัยหนึ่ง) _
ขอปฏิบัติเกี่ยวกับธาตุหา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
สัมมาทิฏฐิในอาเนญชสัปปายปฏิปทา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ขอที่หนึ่ง _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ขอที่สอง _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ขอที่สาม _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
สัมมาทิฏฐิในอากิญจัญญายตนะสัปปายปฏิปทา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ขอที่หนึ่ง _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ขอที่สอง _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ขอที่สาม _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
สัมมาทิฏฐิในเนวสัญญานาสัญญายตนะสัปปายปฏิปทา _ _ _ _ _
สัมมาทิฏฐิ ตอโอฆนิตถรณะ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
อริยวิโมกข หือโอฆนิตถรณะ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
วิธีพิจารณา เพื่อ “หมดปญหา” เกี่ยวกับอาหาร _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _
วิธีพิจารณาธรรมในภายใน เพื่อความสิ้นทุกข _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
การพิจารณา เพื่อความสิ้นแหงแดนเกิดของทุกข _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

๙๔๔
๙๔๖
๙๔๖
๙๔๗
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๗
๙๕๘
๙๖๓
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๔
๙๖๕
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๘๗๑
๙๗๕
๙๗๗

สารบาญขยายความ

[๑๗]

หนา
หมวด จ. ว่ าด้ วยอานิสงส์ ของสัมมาทิ ฏฐิ
การเห็นชนิดที่ละมิจฉาทิฏฐิได _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
การเห็นชนิดที่ละสักกายทิฏฐิได _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
การเห็นชนิดที่ละอัตตานุทิฏฐิได _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
การเห็นชนิดที่ละมิจฉาทิฏฐิที่ปรารภอัตตาและโลก _ _ _ _ _ _ _ _
การเห็นไตรลักษณ เปนทางแหงความหลุดพน _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ก. ตามนัยแหงอนัตตลักขณสูตร _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ข. ตามนัยแหงบาลีอนิจจวรรค สฬายตนสังยุตต _ _ _ _ _ _ _ _ _
ค. ตามนัยแหงธัมมปทบาลี _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ความสะดวกสบายแกการดับของกิเลส (นิพพาน) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
การรูจักแสวงหาของมนุษย _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ก. การแสวงหาที่ไมประเสริฐ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ข. การแสวงหาที่ประเสริฐ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
อุบายเครื่องสิ้นตัณหา โดยสังเขป _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ความถูกตองเกี่ยวกับความรูนึกวาปฏิกูลหรือไมปฏิกูล _ _ _ _ _ _
ภิกษุมิไดเจริญภาวนา เพื่อไดรูปทิพยเสียทิพย _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
การเห็นความปฏิกูลแหงยศ - อาหาร - ความรัก –
สุภะ - ผัสสะ – อุปาทาน _ _ _ _ _ _ _ _
โลกุตตรผลมีได จากการตั้งจิตไวถูก _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ความแนใจหลักจากการปฏิบัติ เปนเครื่องตัดสิ้นความผิด-ถูก _ _ _
สรุปอานิสงสของสัมมาทิฏฐิ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
หมวด ฉ. ว่ าด้ วยโทษของการขาดสัมมาทิ ฏฐิ
โทษที่เกิดจากมิจฉาทิฏฐิในกากรพูด _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ทิฏฐิซึ่งเปนที่ตั้งแหงการวิวาท (๓ จําพวก) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
มิจฉาทิฏฐิที่วา วิญญาณเปนผูทองเที่ยว _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

๙๗๘
๘๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๑
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๖
๙๘๖
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๓
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๖

[๑๘]

หนา
โทษแหงอัตคาหิกทิฏฐิสิบ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๐๘
อวิชชา เปนตัวชักนํามาซึ่งองคแปดแหงมิจฉามรรค _ _ _ _ _ _ _ _
๑๐๐๙
หมวด ช. ว่ าด้ วยปกิณณกะ
สัสสตทิฏฐิก็อยากอยู อุจเฉททิฏฐิก็อยากไป สัมมาทิฏฐิ
ก็อยากดับ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
๑๐๑๐
คนรวยก็มีธรรมะได (จิตนิยมและวัตถุนิยมก็อยูดว ยกันได) _ _ _ _ ๑๐๑๒
การใชความทุกขใหเปนประโยชนแกบุถุชน _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๑๓
ตรัสวา ถาจะมีตัวตนกันบาง เอารางกายเปนตัวตนดีกวาจิต _ _ _ _ ๑๐๑๔
การทําความรูจักกับกาย ซึ่งมิใชของเราหรือของใครอื่น _ _ _ _ _ _
๑๐๑๖
อุปมาแหงการคํานวณความเปนอนิจจัง _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๑๗
รูจักเลือก : “สังฆทานดีกวา !” _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๒๐
อาการที่อวิชชาทําใหมีการเกิดดับแหงสังขาร _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๒๒
รายละเอียดที่ควรเขาใจใหถูกตองเกี่ยวกับเรื่องกรรม _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๒๕
เห็นผิดจากธรรมชาติ ก็ไมอาจทําใหแจงมรรคผล _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๒๗
นิทเทศ ๑๕ วาดวย สัมมาสังกัปปะ (๑๙ เรื่อง)
๑๐๒๙ - ๑๘๕๙
หมวด ก. ว่ าด้ วยอทุเทศ-วิภาคอขงสั มมาสั งกัปปะ
อุทเทศแหงสัมมาสังกัปปะ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๒๙
สัมมาสังกัปปะ โดยปริยายสองอยาง (โลกิย-โลกุตตระ) _ _ _ _ _ ๑๐๒๙
วิตกโดยปริยายสองอยาง (เพื่อนิพพาน-ไมเพื่อนิพพาน) _ _ _ _ _ ๑๐๓๐
บุคคลเกี่ยวกับเนกขัมมะ ๔ ประเภท _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๓๑
หมวด ข. ว่ าด้ วยลักษณะของสั มมาสั งกัปปะ
อริยสัจจวิตก ในฐานะสัมมาสังกัปปะ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๓๒
อริยสัจจจินตนา ในฐานะสัมมาสังกัปปะ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๓๓
หมวด ค. ว่ าด้ วยอุปกรณ์ ของสัมมาสั งกัปปะ
สิ่งที่ควรทราบ เกี่ยวกับอกุศลสังกัปปะ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๓๕

สารบาญขยายความ

[๑๙]

หนา
สิ่งควรทราบ เกี่ยวกับกุศลสังกัปปะ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
เนกขัมมะแทมีได เพราะไดรูของสิ่งที่ประเสริฐกวากามรส _ _ _
หมวด ง. ว่ าด้ วยหลักการปฏิ บัติของสั มมาสั งกัปปะ
วิธีพิจารณา เพื่อเกิดสัมมาสังกัปปะ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ก. โทษแหงมิจฉาสังกัปปะ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ข. คุณแหงสัมมาสังกัปปะ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
อาการเกิดแหงเนกขัมมสังกัปปะ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
วิธีพิจารณา เพื่อกําจักอกุศลวิตก ตามลําดับ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ประการที่ ๑ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ประการที่ ๒ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ประการที่ ๓ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ประการที่ ๔ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ประการที่ ๕ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ผลสําเร็จแหงการกําจัดอกุศลวิตก _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
หนาที่ที่มนุษยพึงปฏิบัติตอ “กาม” (เพื่อกําจัดกามวิตก) _ _ _ _ _ _
หมวด จ. ว่ าด้ วยอานิสงส์ ของสัมมาสังกัปปะ
การหลีกจากกาม เปนบุรพภาคของพรหมจรรย _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
อาการเกิดแหงกุศลวิตก หรือสัมมาสังกัปปะ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ก. กรณีเนกขัมมวิตก _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ข. กรณีอัพยาปาทวิตก _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ค. กรณีวิหิงสาวิตก
__ __ __ ___ ___ __ ___ ___ __ __
สัมมาสังกัปปะ ทําใหเกิดสังฆสามัคคี _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
หมวด ฉ. ว่ าด้ วยโทษของการขาดสัมมาสังกัปปะ
อาการเกิดแหงอกุศลสังกัปปะ หรือมิจฉาสังกัปปะ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ก. กรณีกามวิตก _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๘
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๘
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๑
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๒
๑๐๕๔
๑๐๕๔

[๒๐]

หนา
ข. กรณีทยาปาทวิตก _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๕๕
ค. กรณีวิหิงสาวิตก _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๕๕
หมวด ช. ว่ าด้ วยปกิณณกะ
ธรรมชาติของกามแหงกามวิตก _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๕๖
ความไมมีเนกขัมมวิตก ในจิตของสามัญสัตว _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๕๗
นิทเทศ ๑๖ วาดวย สัมมาวาจา (๑๓ เรื่อง)
๑๐๖๐ - ๑๐๗๙
หมวด ก. ว่ าด้ วยอุทเทศ - วิภาคของสั มมาวาจา
อุทเทศแหงสัมมาวาจา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
๑๐๖๐
หลักวิธีการพูดจาที่เปน อริยะและอนริยะ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๖๐
สัมมาวาจา โดยปริยายสองอยาง (โลกิยะ-โลกุตตระ) _ _ _ _ _ _ _
๑๐๖๑
หลักวินิจฉัยวจีกรรม ๓ สถาน _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๖๒
หมวดที่ ๑ : เมื่อจะกระทํา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๖๒
หมวดที่ ๒ : เมื่อกระทําอยู _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๖๓
หมวดที่ ๓ : เมื่อกระทําแลว _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๖๔
ขอควรสรรเสริญหรือควรติ เกี่ยวกับสัมมาวาจา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๖๔
หมวด ข. ว่ าด้ วยลักษณะของสั มมาวาจา
คําไปความของสัมมาวาจาสี่ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๖๖
สุภาษิตวาจา ในฐานะสัมมาวาจา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๖๗
สุภาษิตวาจา ในฐานะสัมมาวาจา (อีกนัยหนึ่ง) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๖๗
วาจาของสัตบุรุษและสัตบุรุษ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๖๘
๑. วาจาของอสัตบุรุษ
___ __ _ _ ___ __ _ _ ___ __ __
๑๐๖๘
๒. วาจาของสัตบุรุษ
___ __ _ _ ___ __ _ _ ___ __ __
๑๐๖๙
๓. วาจาของสะใภใหม-สะใภเกา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๗๑
หลักเกณฑแหงสัมมาวาจาขั้นสูงสุด _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๗๒
สัมมาวาจาชั้นสูงสุด ระดับพระพุทธเจา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๗๒

สารบาญขยายความ

[๒๑]

หนา
หมวด ค. ว่ าด้ วยโทษของการขาดสั มมาวาจา
ตัวอยางแหงสัมผัปปลาปวาทระดับครูบาอาจารย _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๗๓
ตัวอยาง ประการที่หนึ่ง _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๗๓
ตัวอยาง ประการที่สอง _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๗๕
ตัวอยาง ประการที่สาม _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๗๖
ตัวอยาง ประการที่สี่
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
๑๐๗๗
ตัวอยาง ประการที่หา
__ ____ ____ ____ ____ ____ __
๑๐๗๗
วิบากแหงมิจฉาวาจา
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
๑๐๗๘
นิทเทศ ๑๗ วาดวย สัมมากัมมันตะ (๘ เรื่อง)
๑๐๘๐ - ๑๐๘๙
หมวด ก. ว่ าด้ วยอุทเทศ -วิภาคของสั มมากัมมันตะ
อุทเทศแหงสัมมากัมมันตะ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๘๐
หลักวินิจฉัยกายกรรม ๓ สถาน _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๘๑
หมวดที่ ๑ : เมื่อจะกระทํา
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
๑๐๘๑
หมวดที่ ๒ : เมื่อกระทําอยู _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๘๑
หมวดที่ ๓ : เมื่อกระทําแลว _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๘๒
สัมมากัมมันตะ โดยปริยายสองอยาง
(โลกิยะ-โลกุตตระ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๘๒
หมวด ข. ว่ าด้ วยลักษณะของสั มมากัมมันตะ
คําไขความของสัมาากัมมันตะ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๘๓
ลักษณะแลวิบาก แหงสัมมากัมมันตะ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๘๔
หมวด ค. ว่ าด้ วยโทษและอานิสงค์ ของสั มมากัมมันตะ
วิบากของมิจฉากัมมันตะ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๘๖
กรรมที่เปนเหตุใหไดรับผลเปนความไมกระเสือกกระสน ๑๐๘๘
นิทเทศ ๑๘ วาดวย สัมมาอาชีวะ (๑๖ เรื่อง)
๑๐๙๐ - ๑๑๒๖

[๒๒]
หมวด ก. ว่ าด้ วยอุทเทศ -วิภาคของสั มมาอาชี วะ

หนา
อุทเทศแหงสัมมาอาชีวะ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
สัมมาอาชีวะ โดยปริยายสองอยาง (โลกิยะ-โลกุตตระ) _ _ _ _ _ _
หมวด ข. ว่ าด้ วยลักษณะ-อุปมาของสั มมาอาชี วะ
การดํารงชีพชอบ กินความไปถึงความสันโดษ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
แมอยูปา ก็ยังตางกันหลายความหมาย _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
การดํารงชีพชอบโดยทิศหก ของฆราวาส _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(หนาที่ที่พึงปฏิบัติตอทิศเบื้องหนา) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(หนาที่ที่พึงปฏิบัติตอทิศเบื้องขวา) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(หนาที่ที่พึงปฏิบัติตอทิศเบื้องหลัง) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(หนาที่ที่พึงปฏิบัติตอทิศเบื้องซาย) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(หนาที่ที่พึงปฏิบัติตอทิศเบื้องต่ํา) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(หนาที่ที่พึงปฏิบัติตอทิศเบื้องบน) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(คาถาสรุปความ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
การดํารงชีพชั้นเลิศ ของฆราวาส _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
การดํารงชีพชั้นรองเลิศ ของฆราวาส _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
การดํารงชีพชั้นธรรมดา ของฆราวาส _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
หลักการดํารงชีพ เพื่อผลพรอมกันทั้งสองโลก _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(หลักดํารงชีพเพื่อประโยชนสุขในทิฏฐธรรม) _ _ _ _ _ _ _ _
(อปายมุขและอายมุขที่เกี่ยวกับประโยชนในทิฏฐฏรรม) _ _ _
(หลักดํารงชีพเพื่อประโยชนสุขในสัมปรายะ) _ _ _ _ _ _ _ _
การดํารงชีพชอบ ตามหลักอริยวงศ
__ __ __ __ __ __ __ __
การดํารงชีพชอบ โดยหลักแหงมหาปุริสวิตก
(แปดอยาง) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

๑๐๙๐
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๕
๑๐๘๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๒
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๑๐

สารบาญขยายความ

[๒๓]

หนา
(อานิสงสแหงการดํารงชีพชอบโดยหลักแหง
มหาปุริสวิตกแปด) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(อานิสงคที่ครอบคลุมไปถึงความหมายแหงปจจัยสี่) _ _ _ _ _

๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๔

การดํารงชีพชอบ คือการลงทุนเพื่อนิพพาน _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
หมวด ค. ว่ าด้ วยหลักการปฏิ บัติของสั มมาอาชี วะ
หลักการปฏิบัติเกี่ยวกับปจจัยสี่ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๒๐
ก. เกี่ยวกับจีวร _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๒๐
ข. เกี่ยวกับบิณฑบาต _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๒๐
ค. เกี่ยวกับเสนาสนะ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๒๑
ง. เกี่ยวกับคิลานเภสัช _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๒๑
หมวด ง. ว่ าด้ วยอานิสงส์ ของสั มมาอาชี วะ
ผลสืบตอของสัมมาอาชีวะ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๒๒
สัมมาอาชีวะสมบูรณแบบ สําหรับคฤหัสถ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๒๓
หมวด จ. ว่ าด้ วยปกิณณกะ
การดํารงชีพสุจริต มิไดมีเฉพาะเรื่องปจจัยสี่ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๒๕
นิทเทศ ๑๙ วาดวย สัมมาวายามะ (๒๖ เรื่อง)
๑๑๒๗ - ๑๑๗๕
หมวด ก. ว่ าด้ วยอุทเทศ-วสิ ภาคของสัมมาวายามะ
อุทเทศแหงสัมมาวายามะ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๒๗
ปธานสี่ ในฐานะแหสัมมาวายาโม _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๒๗
หมวด ข. ว่ าด้ วยลักษณะ-ไวพจน์ -อุปมาของสัมมาวายามะ
ลักษณะของผูมีความเพียรสี่อิริยาบถ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๒๙
ลักษณะของผูมีความเพียรสี่อิริยาบถ (อีกนัยหนึ่ง) _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๓๐
ไวพจนของสัมมาวายามะ คือสัมมัปปธาน _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๓๒
ปธานสี่ ในฐานะสัมมัปปธาน _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๓๒
การทําความเพียร ดุจผูบํารุงรักษาปา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๓๔

[๒๔]

หนา
หมวด ค. ว่ าด้ วยอุปกรณ์ - เหตุปัจจัยของสัมมาวายามะ
ความสังเวช เปนเหตุใหปรารภความเพียร _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
บุพพภาคแหงการทําความเพียรเพื่อความสิ้นอาสวะ _ _ _ _ _ _ _
บุพพภาคแหงการทําความเพียรเพื่อความสิ้นอาสวะ
(อีกนัยหนึ่ง) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
อินทรียสังวร เปนอุปกรณแกสัมมาวายามะ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
เวทนาสามเกี่ยวกับความเพียรละอกุศลและเจริญกุศล _ _ _ _ _ _ _
การเสพที่เปนอุปกรณและไมเปนอุปกรณแกความ
เพียรละอกุศลและเจริญกุศล _ _ _ _ _ _
๑. การเสพกายสมาจาร _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
๒. การเสพวจีสมาจาร _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
๓. การเสพมโนสมาจาร _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
๔. การเสพจิตตุปบาท _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
๕. การเสพสัญญาปฏิลาภ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
๖. การเสพทิฏฐิปฏิลาภ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
๗. การเสพอัตตภาวปฏิลาภ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
๘. การเสพอารมณหก _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
๙. การเสพปจจัยสาม _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
๑๐.-๑๓. การเสพกาม-นิคม-นคร-ชนบท _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
๑๔. การเสพบุคคล
_ __ __ __ ___ __ __ ___ _ ____ __
ชาคริยานุโยค คือสวนประกอบของความเพียร _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ศิลปะแหงการปลุกเราความเพียร _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ผูมีลักษณะควรประกอบความเพียร _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
หมวด ง. ว่ าด้ วยหลักการปฏิ บัติของสั มมาวายามะ
เพียรละอกุศลแขงกับความตาย _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

๑๑๓๕
๑๑๓๗
๑๑๓๙
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๔๑
๑๑๕๒
๑๑๕๕
๑๑๕๖

สารบาญขยายความ

[๒๕]

หนา
(สัญญา ๑๐) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(สัญญา ๑๐ อีกปริยายหนึ่ง) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๘
๑๑๖๑
๑๑๖๓

การทําความเพียรแขงกับอนาคตภักย _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
การทําความเพียรแขงกับอนาคตภัย (อีกนัยหนึ่ง) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
บทอธิษฐานจิต เพื่อทําความเพียร _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
หมวด จ. ว่ าด้ วยปกิณณกะ
อุปสรรคของการประกอบสัมมาวายามะ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๖๔
ก. เครื่องตรึงจิต ๕ อยาง _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๖๕
ข. เครื่องผูกพันจิต ๕ อยาง _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๖๖
ขอแกตัว ของคนขี้เกียจ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๖๘
สมัยที่ไมเหมาะสมสําหรับการทําความเพียร _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๗๑
ผูอยูอยางคนมีทุกข ก็ทํากุศลธรรมใหเต็มเปยมได _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๗๓
ในการละกิเลสแมชั้นสูง ก็ยังมีการอยูเปนสุข _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๗๓
เพียงแตรูชัดอริยสัจ สัมมายามะยังไมใชถึงที่สุด _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๗๔
นิทเทศ ๒๑ วาดวย สัมมาสติ (๔๑ เรื่อง)
๑๑๗๖ - ๑๒๗๗
หมวด ก. ว่ าด้ วยอุทเทศ -วิภาคของสั มมาสติ
อุทเทสแหงสัมมาสติ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๗๖
สติปฏฐานสี่ เปนเอกายนมรรค _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๗๖
หมวด ข. ว่ าด้ วยลักษณะ-อุปมาของสั มมาสติ
ลักษณะแหงความมีสติสัมปชัญญะของภิกษุ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๗๗
ลักษณะสัมปชัญญะ ระดับสูงสุด _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๗๘
สัมมาสติ ในฐานะเครื่องทําตนใหเปนที่พึ่ง _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๗๘
สติปฏฐานสี่ เปนโคจรสําหรับสมณะ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๘๐
สติปฏฐานสี่ ที่สงผลถึงวิชชาและวิมุตติ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๘๐
แบบการเจริญอานาปานสติ ที่มีผลมาก _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๘๑

[๒๖]

หนา
(แบบที่ ๑)
(แบบที่ ๒)

__ ____ __ ____ __ _ __ ____ __ ____ __ _
__ ____ __ ____ __ _ __ ____ __ ____ __ _

การเจริญสติปฏฐาน ของคนฉลาด _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
หมวด ค. ว่ าด้ วยอุปกรณ์ -เหตุปัจจัยโดยอัตโนมัติของสั มมาสติ
ธรรมเปนทีต่ ั้งแหงการเจริญสติ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ธรรมเปนอุปการะเฉพาะ แกอานาปานสติภาวนา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(นัยที่หนึ่ง) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__ ____ __ ____ __ _ __ ____ __ ____ __ _
(นัยที่สอง)
__ ____ __ ____ __ _ __ ____ __ ____ __ _
(นัยที่สาม)
ฐานที่ตั้งแหงความมีสัมปชัญญะ ๑๙ ฐาน _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
สติปฏฐานสี่บริบูรณ เมื่ออานาปานสติบริบูรณ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
สติปฏฐานสี่บริบูรณ ยอมทําโพชฌงคใหบริบูรณ _ _ _ _ _ _ _ _ _
โพชฌงคบริบูรณ ยอทําวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณ _ _ _ _ _ _ _ _
หมวด ง. ว่ าด้ วยหลักการปฏิ บัติของสั มมาสติ
การทําสติในรูปแหงกายานุปสสนา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
๑. ตามนัยแหงอานาปานสติสูตร _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
๒. ตามนัยแหงมหาสติปฏฐานสูตร _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ก. หมวดลมหายใจเขา-ออก (คือกาย) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ข. หมวดอริยาบถ (คือกาย) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ค. หมวดสัมปชัญญะ (ในกาย) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ง. หมวดมนสิการในสิ่งปฏิกูล (คือกาย) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
จ. หมวดมนสิการในธาตุ (ซึ่งเปนกาย) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ฉ. หมวดนวสีวถิกา (คือกาย) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
การทําสติในรูปแหงเวทนานุปสนา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
๑. ตามนัยแหงอานาปานสติสูตร _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

๑๑๘๒
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๘
๑๒๐๑
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๓
๑๒๑๘
๑๒๑๘

สารบาญขยายความ

[๒๗]

หนา
๒. ตามนัยแหงมหาสติปฏฐานสูตร _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
การทําสติในรูปแหงจิตตานุปสสนา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
๑. ตามนัยแหงอานาปานสติสูตร _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
๒. ตามนัยแหงสติปฏฐานสูตร _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
การทําสติในรูปแหงธัมมานุปสสนา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
๑. ตามนัยแหงอานาปานสติสูตร _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
๒. ตามนัยแหงมหาสติปฏฐานสูตร _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ก. หมวดนิวรณ (คือธรรม) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ข. หมวดขันธ (คือธรรม) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ค. หมวดอายตนะ (คือธรรม) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ง. หมวดโพชฌงค (คือธรรม) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
จ. หมวดอริยสัจ (คือธรรม) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
จ.-๑ : ทุกขอริยสัจ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
จ.-๒ : ทุกขสมุทยอริยสัจ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
จ.-๓ : ทุกขนิโรธอริยสัจ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
จ.-๔ : ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
อุบายแหงการดํารงจิตในสติปฏฐาน
________________
ขอควรระวัง ในการเจริญสติปฏฐานสี่ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
กายคตาสติ เปนอุปกรณแกอนิทรียสังวร _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ก. โทษของการไมมีกายคตาสติ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ข. คุณของกายคตาสติ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
หลักสําคัญสําหรับผูหลีกออกเจริญสติปฏฐานอยูผูเดียว _ _ _ _ _ _
ตรัสใหมีสติคูกันไปกับสัมปชัญญะ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
การฝกเพื่อความสมบูรณแหงสิตสัมปชัญญะ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
การฝกเพื่อมีสติสัมปชัญญะ โดยออมและโดยตรง _ _ _ _ _ _ _ _ _

๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๓
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๒๙
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๒
๑๒๓๔
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๓๙

[๒๘]

หนา
โอวาทแหงการทําสติ เมื่อถูกติหรือถูกชม _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ก. ฝายถูกติ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ข. ฝายถูกชม _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ความมีสติเมื่อถูกประทุษราย _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ทรงขอใหมีสติเร็วเหมือนมาอาชาไนย _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
สติในการเผชิญโลกธรรม ของอริยสาวก _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
หมวด จ. ว่ าด้ วยอานิสงส์ ของสั มมสติ
อานิสงสตามปกติ แหงอานาปานสติ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ก. อานิสงสอยางสังเขปที่สุด ๒ ประการ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ข. อานิสงสตามปกติ ๗ ประการ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ค. ทําสติปฏฐานสี่-โพชฌงคเจ็ด-วิชชาและ
วิมุตติใหบริบูรณ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ง. อานิสงสตามที่เคยปรากฏแกพระองคเอง _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
จ. ละความอันอาศัยเรือน _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ฉ. สามารถควบคุมความรูสึกเกี่ยวกับ
ความปฏิกูล _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ช. เปนเหตุใหไดรูปฌานทั้งสี่ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ญ. เปนเหตุใหไดอรูปฌานทั้งสี่ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ฎ. เปนเหตุใหไดสัญญาเวทยิตนิโรธ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ฏ. สามารถกําจัดบาปอกุศลทุกทิศทาง _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
อานิสงสพิเศษ แหงอานาปานสติ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ก. กายไมโยกโคลง _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ข. รูตอเวทนาทุกประการ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ค. มีสุขวิหารอันสงบเย็น _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ง. เปนสุขแลวดําเนินไปในตัวเอง จนสิ้นอาสวะ _ _ _ _ _ _ _ _

๑๒๔๒
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๕
๑๒๔๘
๑๒๔๘
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๔
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๗
๑๒๕๗
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๒

สารบาญขยายความ

[๒๙]

หนา
จ. ควรแกนามวาอริยวิหาร – พรหมวิหาร –
ตถาคตวิหาร _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ฉ. ทําสังโยชนใหสิ้น - กําจัดอนุสัย - รูทางไกล –
สิ้นอาสวะ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ช. รูจักลมหายใจอันจักมีเปนครั้งสุดทายแลวดับจิต _ _ _ _ _ _
ญ. เหตุปจจัยที่พระศาสนาจะตั้งอยูนานภายหลังพุทธปรินิพพาน _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
อานิสงส แหงความไมประมาทคือสติ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
สติปฏฐานสี่ เปนเครื่องละปุพพันตอปรันตสหคตทิฏฐินิสสัย _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
การเจริญสติปฏฐาน เปนการอารักขาทั้งตนเองและผูอื่น _ _ _ _ _
หมวด ฉ. ว่ าด้ วยโทษของการขาดสัมมาสติ
จิตที่ปราศจากสติ ยอมปรารถนาลาภไดทั้งที่ชอบอยูปา _ _ _ _ _ _
หมวด ช. ว่ าด้ วยปกิณณกะ
ลักษณะของผูอาจและไมอาจเจริญสติปฏฐานสี่ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ทั้งนวกะ-เสขะ-อเสขะ ก็พึงเจริญสติปฏฐาน _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(ก. พวกนวกะ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(ข. สําหรับพระเสขะ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(ค. สําหรับพระอเสขะ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๓

สติปฏฐานสี่ เหมาะสมทั้งแกอเสขะ-เสขะและคฤหัสถ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
กองอกุศลและกองกุศล ชนิดแทจริง _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

๑๒๗๔
๑๒๗๖

๑๒๖๓
๑๒๖๓
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๗๐

ธัมมสงเคราะหที่ทุกคนควรกระทํา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๗๗
นิทเทศ ๒๑ วาดวย สัมมาสมาธิ (๕๑ เรื่อง)
๑๒๗๘ - ๑๓๖๗
หมวด ก. ว่ าด้ วอุททเทศ -วิภาคของสั มมาสมาธิ

[๓๐]

หนา
อุททเทศแหงสัมมาสมาธิ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
สมาธิภาวนา มีประเภทสี่ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
หมวด ข. ว่ าด้ วยลักษณะ - อุปมาของสั มมาสมาธิ
ลักษณะแหงสัมมาสมาธิชั้นเลิศ ๕ ประการ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
อริยสัมมาสมาธิ มีบริขารเจ็ด _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
การทําหนาที่สัมพันธกัน ของบริขารเจ็ด _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
๑. กลุมสัมมาทิฏฐิ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
๒. กลุมสัมมาสังกัปปะ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
๓. กลุมสัมมาวาจา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
๔. กลุมสัมมากัมมันตะ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
๕. กลุมสัมมาอาชีวะ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
สัมมาทิฏฐิ เปนผูนําในการละมิจฉัตตะ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
สัมมาสมาธิ ชนิดที่มีพรหมวิหารเปนอารมณ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
วิโมกขแปด _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
รูปฌานและอรูปฌาน ยังมิใชธรรมชนที่เปนเครื่องขูดเกลา _ _ _ _
อุปมาแหงจิตทีปราศจากนิวรณหา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
การบรรลุปฐมฌาน พรอมทั้งอุปมา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
การบรรลุทุตยิ ฌาน พรอมทั้งอุปมา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
การบรรลุตติยฌาน พรอมทั้งอุปมา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
การบรรลุจตุตถฌาน พรอมทั้งอุปมา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
อาการที่อยูในฌาน เรียกวาตถาคตไสยา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

๑๒๗๘
๑๒๗๘
๑๒๘๑
๑๒๘๖
๑๒๘๖
๑๒๘๖
๑๒๘๘
๑๒๙๐
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๕
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๓
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๘

หมวด ค. ว่ าด้ วยอุปกรณ์ -เหตุปัจจัยของสั มมาสมาธิ

ความรูที่ทําใหมีการอบรมจิต _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
บริขารเจ็ด ของอริยสัมมาสมาธิ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ธรรมเครื่องทําความเต็มเปยมแหงกําลังของสมาธิ _ _ _ _ _ _ _ _ _

๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๑

สารบาญขยายความ

[๓๑]

หนา
สมาธิจากการเดิน (จงกรม) ยอมตั้งอยูนาน _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ลักษณะของผูงายตอการเขาอยูในสมาธิ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
หมวด ง. ว่ าด้ วยหลักการปฏิ บัติของสั มมาสมาธิ
บุพพภาคแหงการเจริญสมาธิ ๕ ขั้น _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ขั้นตอนอันจํากัดแหงปจจัยของสัมมาสมาธิ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
การกระทําที่ถูกตองตามกาละ สําหรับสมาธินิมิตปคคาหนิมิต –อุเบกขานิมิต _ _ _ _ _ _ _
สิ่งที่ตองย้ําวันละ ๓ หน ในวงการสมาธิ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
อนุสติภาวนา เปนสิ่งที่เจริญไดในทุกอิริยาบถ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
สมาธิภาวนาแตละอยาง ๆ อาจทําไดถึง ๗ ระดับ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(๑. หมวดตระเตรียม) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(๒. หมวดพรหมวิหาร) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(๓. หมวดสติปฏฐาน) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(หมวดอานิสงส) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ญาณ เกิดจาสมาธิของผูที่มีสติปญญารักษาตน _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
การดํารงสมาธิจิต เมื่อถูกเบียดเบียนทั้งทาง
วาจาและทางกาย _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(๑. อุปมาที่หนึ่ง) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(๒. อุปมาที่สอง) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(๓. อุปมาที่สาม) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(๔. อุปมาที่สี่) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(๕. อุปมาที่หา) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
สัญญาในสิ่งไมเปนที่ตึงแหงความยึดถือก็มีอยู
(โลกุตตรสมาธิ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
สมาธิที่เปนอสังขตมนสิการ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๖
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๔
๑๓๒๔
๑๓๒๖
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๓

[๓๒]

หนา
จากรูปฌานไปสูอาสวักขยญาณโดยตรง _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
หมวด จ. ว่ าด้ วยอานิสงส์ ของสั มมาสมาธิ
ประโยชนของการเจริญสมาธิ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
นัยที่ ๑ : เห็นความไมเที่ยงของอายตนิกธรรม _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
นัยที่ ๒ : เห็นความเกิดดับของเบญจขันธ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
อานุภาพแหงสมาธิ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
อานิสงสของการหลีกเรน _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
แมเพียงปฐมฌาน ก็ชื่อวาเปนที่หลบพนภัยจากมาร _ _ _ _ _ _ _
แมเพียงปฐมฌาน ก็บําบัดกิเลสอันเปนเครื่องระคายใจได _ _ _ _
เจโตสมาธิ ที่สามารถเพิ่มความผาสุกทางกาย _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ที่นั่ง - นอน - ยืน - เดิน อันเปนทิพย _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ธรรมที่ทําความเปนผูมีอํานาจเหนือจิต _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ญาณระงับความรัก - เกลียดที่มีอยูตามธรรมชาติ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ญาณในตถาคตพลญาณ มีไดเฉพาะแกผูมีจิตตั้งมั่นเปนสมาธิ _ _
ธรรมสัญญา ในฐานะแหงธรรมโอสถโดยธรรมปติ _ _ _ _ _ _ _
หมวด ฉ. ว่ าด้ วยโทษของการขาดสัมมาสมาธิ
นิวรณ-ขาศึกแหงสมาธิ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
นิวรณ เปนเครื่องทํากระแสจิตไมใหรวมกําลัง _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
จิตตระหนี่ เปนสิ่งที่ต่ําเกินไปสําหรับการบรรลุฌาน
และทําใหแจงมรรคผล _ _ _ _ _ _ _ _ _
หมวด ช. ว่ าด้ วยปกิณณกะ
สนิมจิต เทียบสนิมทอง _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ซึ่งที่เปนเสี้ยนหนามตอกันโดยธรรมชาติ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
การอยูปากับการเจริญสมาธิ สําหรับภิกษุบางรูป _ _ _ _ _ _ _ _ _
ลําดับพฤติจิต ของผูที่จะเปนอยูดวยความไมประมาท _ _ _ _ _ _ _

๑๓๓๕
๑๓๓๗
๑๓๓๗
๑๓๓๗
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒

สารบาญขยายความ

[๓๓]

หนา
สัจจสัญญาอันสุขุมยิ่งขึ้นไปตามลําดับ ในรูปฌานสี่ _ _ _ _ _ _ _ _
[กรณีของปฐมฌาน] _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
[กรณีของทุติยฌาน] _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
[กรณีของตติยฌาน] _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
[กรณีของจตุตถฌาน] _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
จโตวิมุตติชนิดที่ยังมีอุปสรรค _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
นิทเทศ ๒๒ วาดวย ขอความสรุปเรื่องมรรค (๗๕ เรื่อง)๑๓๖๘ - ๑๔๘๗
หมวด ก. ว่ าด้ วยไวพจน์
อริยอัฏฐังคิกมัคคอธิวจนะ (ไวพจนแหง
อริยอัฏฐังคิกมรรค) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
อัภฐังคิกมรรค ในฐานะแหงธัมมยานอันประเสริฐ _ _ _ _ _ _ _ _ _
อัฏฐังคิมรรค เปนสัมมาปฏิปทา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
สัมมัตตะในนามวา อริยมรรค
__ __ __ _ __ __ __ ___ __ _
ธรรมที่เปนนิพพานคามิมัคคะ
__ __ __ _ __ __ __ ___ __ _
ทางโลงอันแนนอนไปสูสัมมัตตนิยาม _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
อริยมรรค ซึ่งมิใชอริยอัฏฐังคิกมรรค _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
หมวด ข. ว่ าด้ วยการสงเคราะห์ องค์ มรรค
องคแปดแหงอริยมรรค สงเคราะหลงในสิกขาสาม _ _ _ _ _ _ _ _
ลักษณะแหงสิกขาสาม โดยละเอียด _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
๑. สีลขันธ โดยละเอียด _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
๒. สมาธิขันธ โดยละเอียด _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(บุรพภาคแหงการเจริญสมาธิ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(การเจริญสมาธิ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
๓. ปญญาขันธ โดยละเอียด _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

๑๓๖๓
๑๓๖๓
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๔
๑๓๖๕

๑๓๖๘
๑๓๖๘
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๕
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๖
๑๓๗๘
๑๓๗๘
๑๓๘๐
๑๓๘๐

[๓๔]

หนา
สิกขาสาม เปนสิ่งที่สงเสริมกันตามลําดับ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
อธิสิกขา สาม _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
อธิสิกขา สาม (อีกนัยหนึ่ง) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ลักษณะความสมบูรณแหงศีล _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
เมื่อตีความคําบัญญัติผิด แมทารกนอนเบาะ
ก็มีศีลโดยอัตโนมัติ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ธรรม - อธรรม - อรรถ - อนรรถ ที่ควรทราบ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
หมวด ค. ว่ าด้ วยคุณค่ าของมรรค
อัฏฐังคิกมรรค ในฐานะแหงตัวพรหมจรรย _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ระบบพรหมจรรย ทรงแบงไวเปน ๒ แผนก _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ก. สําหรับผูถึงที่สุดแหงทุกขแลว _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ข. สําหรับผูยังไมถึงที่สุดแหงทุกข _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
จุดมุงหมายแทจริง ของพรหมจรรย _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
อัฏฐังคิกมรรค เปนพรหมจรรยเปนไปเพื่อนิพพาน _ _ _ _ _ _ _ _ _
มรรคมีองคแปด รวมอยูในพรหมจรรยตลอดสาย _ _ _ _ _ _ _ _ _
อัฏฐังคิกมัคคพรหมจรรย ใหผลอยางเครื่องจักร _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ความแตกตางระหวางคนเขลาและบัณฑิต
ในการประพฤติพรหมจรรย _ _ _ _ _ _ _
อานุภาพแหงอัฏฐังคิกมรรค ในการทําใหเกิด :
ก. เกิดความปรากฏแหงตถาคต _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ข. เกิดสุคตวินัย _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
อัฏฐังคิกมรรค เพื่อการรูและการละซึ่งธรรม
ที่ควรรูและควรละ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
อัฏฐังคิกมรรค ชวยระงับภัยที่แมลูกก็ชวยกันไมได _ _ _ _ _ _ _ _
อัฏฐังคิกมรรค ในฐานะเปนกัมมนิโรธคามินีปฏิปทา

_ __ ___

๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๒
๑๓๘๔
๑๓๘๔
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๘
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๘๙
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๙

สารบาญขยายความ

[๓๕]

หนา
อัฏฐังคิกมรรค เปนอิทธิปาทภาวนาคามินีปฏิปทา _ _ _ _ _ _ _ _ _
อัฏฐังคิกมรรค เปนสัญลักษณของพระศาสนา
ที่มีความหลุดพน _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
อัฏฐังคิกมรรค ใชเปนหลักจําแนกความเปน
สัตบุรุษ - อสัตบุรุษ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
อัฏฐังคิกมรรค ชนิดที่แนนอนวาปองกันการแสวงหาผิด _ _ _ _ _
มัชฌิมาปฏิปทา สําหรับธรรมกถึกแหงยุค _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(๑. พอตัวทั้งเพื่อตนและผูอื่น) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(๒. พอตัวทั้งเพื่อตนและผูอื่น [อีกนัยหนึ่ง]) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(๓. พอตัวเพื่อตน แตไมพอตัวเพื่อผูอื่น) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(๔. พอตัวเพื่อผูอื่น แตไมพอตัวเพื่อตน) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(๕. พอตัวเพื่อตน แตไมพอตัวเพื่อผูอื่น [อีกนัยหนึ่ง]) _ _ _ _ _
(๖. พอตัวเพื่อผูอื่น แตไมพอตัวเพื่อตน [อีกนัยหนึ่ง]) _ _ _ _ _
(๗. พอตัวเพื่อตน แตไมพอตัวเพื่อผูอื่น [อีกนัยหนึ่ง]) _ _ _ _ _
(๘. พอตัวเพื่อผูอื่น แตไมพอตัวเพื่อตน [อีกนัยหนึ่ง]) _ _ _ _ _
ธรรมอันเปนที่สุดของสมณะปฏิบัติ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ปฏิปทาเพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน ก็คือมรรค _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
การเปนอยูที่นอมไปเพื่อนิพพานอยูในตัว
(มัชฌิมาปฏิปทาโดยอัตโนมัติ) _ _ _ _ _
หมวด ง. ว่ าด้ วย การทําหน้ าที่ของมรรค
อัฏฐังคิกมรรคชนิดที่เจริญแลวทํากิจแหง
อริยสัจสี่พรอมกันไปในตัว _ _ _ _ _ _ _
อัฏฐังคิกมรรค ชนิดที่เจริญแลวทําให
โพธิปกขิยธรรมสมบูรณไปในตัว _ _ _
การทํากิจของอินทรีย ในขณะบรรลุธรรม _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๔
๑๔๐๖
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๖

๑๔๑๗
๑๔๑๙
๑๔๒๑

[๓๖]

หนา
สัมมัตตะ เปนเครื่องสิ้นอาสวะ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
หมวด จ. ว่ าด้ วยธรรมชื่ ออื่น (ความหมายเกี่ยวมรรค)
บทธรรมเกาที่อยูในรูปขององคมรรค _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ขอปฏิบัติที่เปนสักกายนิโรธคามินีปฏิปทา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
อานิสงสแหงการปฏิบัติ โดยหลักพื้นฐาน
(เชนเดียวกับอานิสงสแหงมรรค) _ _ _
ปฏิปทาเพื่อสิ้นอาสวะ ๔ แบบ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ก. แบบปฏิบัติลําบาก ประสบผลชา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ข. แบบปฏิบตั ิลําบาก ประสบผลเร็ว _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ค. แบบปฏิบตั ิสบาย ประสบผลชา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ง. แบบปฏิบัติสบาย ประสบผลเร็ว _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ปฏิปทาการอบรมอินทรีย ๓ ระดับ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ก. ลักษณะแหงอินทรียภาวนาชั้นเลิศ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ข. ลักษณะแหงผูเปนเสขปาฏิบท _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ค. ลักษณะแหงผูเจริญอินทรียชั้นอริยะ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ปฏิปทาเพื่อบรรลุอรหัตตผลของคนเจ็บไข _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
องคสิบหา เพื่อการทําลายกระเปาะของอวิชชา
(มุงผลอยางเดียวกับมัชฌิมาปฏิปทา) _ _
สุขโสมนัสที่เปนไปเพื่อสิ้นอาสวะ
(มัชฌิมาปฏิปทาที่แสนสุข) _ _ _ _ _ _ _
ความเย็นที่ไมมีอะไรเย็นยิ่งไปกวา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ก. พวกที่ไมทําความเย็น _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ข. พวกที่ทําความเย็น _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ปฏิปทา การบรรลุอรหันตหรืออนาคามี ในภพปจจุบัน _ _ _ _ _
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๑๔๓๐
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๑๔๓๘

สารบาญขยายความ

[๓๗]

หนา
หมวด ฉ. ว่ าด้ วยอุปมาธรรมของมรรค
ระวังมัคคภาวนา : มีทั้งผิดและถูก _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(ฝายผิด) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(ฝายถูก) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ภาวะแหงความถูก- ผิด _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ภาวะแหงความเปนผิด-ถูก _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
อเสขธรรมสิบ ในฐานะพิธีเครื่องชําระบาป _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
อัฏฐังคิกมรรค มีความหมายแหงความเปนกัลยาณมิตร _ _ _ _ _ _
นาบุญหรือนาบาป เนื่องอยูกับองคแหงมรรค _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ก. นาบาป _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ข. นาบุญ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
พิธีลงบาป ดวยสัมมัตตปฏิปทา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
หมวด ช. ว่ าด้ วยอุปกรณ์ การปฏิ บัติมรรค
รายชื่อธรรมเปนที่ตั้งแหงการขูดเกลา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ก. จิตตุปปาทปริยาย _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ข. ปริกกมนปริยาย _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ค. อุปริภาวังคมนปริยาย _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ง. ปรินิพพานปริยาย _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
องคคุณที่ทําใหเจริญงอกงามไพบูลยในพรหมจรรย
(อุปกรณแหงการปฏิบัติมรรค) _ _ _ _ _
พวกรูจักรูป _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
พวกฉลาดในลักษณะ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
พวกคอยเขี่ยไขขาง _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
พวกปดแผล _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
พวกสุมควัน _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

๑๔๓๙
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๕
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๖
๑๔๔๘
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๒

๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๔
๑๔๕๔
๑๔๕๕

[๓๘]

หนา
พวกรูจักทาที่ควรไป _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
พวกที่รูจักน้ําที่ควรดื่ม _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
พวกรูจักทางที่ควรเดิน _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
พวกฉลาดในที่ที่ควรไป _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
พวกรีด “นมโค” ใหมีสวนเหลือ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
พวกบูชาผูเฒา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
อัฏฐังคิกมัคคปฏิบัติ ตองอาศัยที่ตั้งคือศีล _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
หลักเกณฑการเลือกสถานที่และบุคคลที่ควรเสพไมควรเสพ
(อันเปนอุปกรณแหงมรรค) _ _ _ _ _
การเลือกที่อยูในปา (วนปตถ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
อาการที่เรียกวา อัฏฐังคิกมรรคบริบูรณไดโดยวิธีลัด _ _ _ _ _ _
วิธีการสืบตอความไมประมาทของอริยสาวก _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
พึงทําความสมดุลยของสมถะและวิปสสนา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
การปฏิบัติเพื่อความสมดุลยของสมถะและวิปสสนา _ _ _ _ _ _
ความประสงคสูงสุด มีไดเพราะสัมมัตตะ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
การใหผลของมิจฉัตตะและสัมมัตตะ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
รีบปฏิบัติใหสุดเหวี่ยง แตไมตองรอนใจวาจงสําเร็จ
(นั่นแหละคือมัชฌิมาปฏิปทา) _ _ _ _
ภาวะบริสุทธิ์แหงการประพฤติตบะพรหมจรรย
โดย ๑๖ ประการ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(ก. ภาวะไมบริสุทธิ์สําหรับเปรียบเทียบ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(ข. ภาวะบริสุทธิ์ที่สําหรับถือเปนหลัก) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
การตอสูของผูเกลียดกลัวความทุกข โดยละเอียด _ _ _ _ _ _ _ _
หมวด ช. ว่ าด้ วยมรรคกับอาหุเนยยบุคคล
สักวาดําเนินอยูในอัฏฐังคิกมรรค ก็เปนอาหุเนยยบุคคลฯ แลว _ _

๑๔๕๕
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๖
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๗
๑๔๕๙
๑๔๕๙
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๔
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๑
๑๔๗๑
๑๔๗๕
๑๔๗๙
๑๔๘๑

สารบาญขยายความ

[๓๙]

หนา
องคแหงมรรคที่เปนเสขะของเสขบุคคล _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ประโยชนอนั สูงสุด ของสัมมัตตะสิบ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
หมวด ฌ. ว่ าด้ วยมรรคกับพระพุทธองค์
อริยอัฏฐังคิกมรรค คือมัชฌิมาปฏิปทาที่ตรัสรูเอง _ _ _ _ _ _ _ _
ทรงกําชับเรื่องการทําลายอหังการมมังการ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
อริยมรรค รวมอยูในพรหมจรรยที่ทรงฝากไวกับพวกเรา _ _ _ _
อัฏฐังคิกมรรค ในฐานกัลยณวัตรที่ทรงฝากไว _ _ _ _ _ _ _ _ _
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เปนสิ่งที่ควรทําใหเกิดมี _ _ _ _ _ _ _ _

๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙

ภาคสรุ ป
ว่ าด้ วยข้ อความสรุปท้ าย เกีย่ วกับจตุราริยสั จ
(มี ๒๓ หัวขอ)
ความรูที่ทําใหสิ้นอาสวะ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
โอกาสแหงโยคกรรมในการเห็นอริยสัจ บัดนี้ถึงพรอมแลว _ _ _
การเรียนปริยัติ มิใชการูอ ริยสัจ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

เห็นพระรัตนตรัยแทจริง ก็ตอเมื่อเห็นอริยสัจและ
หลุดพนจากอาสวะแลว _ _ _ _ _ _ _ _
ปฏิบัติเพื่อรูอริยสัจ ตองเปนธัมมาธิปไตย _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
การแทงตลอดอริยสัจ เปนงานละเอียดออนยิ่งกวา
การแทงทะลุขนทรายดวยขนทราย _ _
การปฏิบัติอริยสัจ ไมมีทางที่จะขัดตอหลักกาลามสูตร _ _ _ _ _ _
(ก. ฝายอกุศล) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(ข. ฝายกุศล) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘
๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓
๑๕๐๖

[๔๐]

หนา
บริษัทที่เกี่ยวกับอริยสัจ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
เมื่ออริยสัจสี่ ถูกแยกออกเปนสองซีก _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
หลักวิธีการศึกษาอริยสัจสี่ ใชไดกับหลักทั่วไป _ _ _ _ _ _ _ _ _
ตัวอยาง ก. เกี่ยวกับอกุศลศีล _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ตัวอยาง ข. เกี่ยวกับกุศลศีล _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ตัวอยาง ค. เกี่ยวกับอกุศลสังกัปปะ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ตัวอยาง ง. เกี่ยวกับกุศลสังกัปปะ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
อริยสัจสี่ เปนที่ตั้งแหงการแสดงตัวของปญญินทรีย _ _ _ _ _ _ _
อริยสัจสี่ เปนวัตถุแหงกิจของปญญินทรีย _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
เบญจพิธพรทีทรงระบุไวสําหรับภิกษุ (ไมเกี่ยวกับตัณหาเหมือน
จตุพิธพรของชาวบาน) _ _ _ _ _ _ _ _
การทําบุคคลใหรูอริยสัจ จัดเปนอนุศาสนีปาฏิหาริย _ _ _ _ _ _ _
อริยสัจ (หรือโลกสัจ) ทรงบัญญัติไวในกายที่ยังมี
สัญญาและใจ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
อริยสัจ ทรงบัญญัติสําหรับสัตวที่อาจมีเวทนา _ _ _ _ _ _ _ _ _
เวทนาโดยปจจัย ๔๑ ชนิด _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ผูรูอริยสัจ ไมจําเปนตองแตกฉานอภิธรรมและรวยลาภ _ _ _ _ _
จงกระทําเหตุทั้งภายในและภายนอก _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ก. เหตุภายใน _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ข. เหตุภายนอก _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
อัฏฐังคิกมรรค ในฐานะเพชรพลอยเม็ดหนึ่งแหงพระศาสนา _ _
พระคุณของผูที่ทําใหรูแจงอริยสัจสี่ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ประมวลปญหาอันจะพึงตอบเกี่ยวกับธรรมทั้งปวง (เกี่ยวกับ
ใจความของอริยสัจโดยทั่วไป) _ _ _ _
การจบกิจแหงอริยสัจ กําหนดดวยความสมบูรณแหงญาณสาม _

๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๔
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๖
๑๕๒๘
๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒

สารบาญขยายความ

[๔๑]

หนา

ภาคผนวก
ว่ าด้ วยเรื่องนํามาผนวก เพือ่ ความสะดวกแก่ การอ้ างอิง
สํ าหรับเรื่องที่ตรัสซํ้า ๆ บ่ อย ๆ
(มี ๒ หัวขอ)
ประมวลพรหมจรรยตลอดสาย (ที่แสดงไวดวยขันธสาม) _ _ _ _

๑๕๓๙
๑. ศีลขันธ์
.... .... .... .... .... ....
๑๕๓๙ - ๑๕๕๑
ตถาคตเกิดขึ้นในโลก แสดงธรรม _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๔๐
กุลบุตรฟงธรรม ออกบวช _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๔๐
แนวปฏิบัติสําหรับผูบวชใหม _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๔๑
ก. อาการที่ถึงพรอมดวยศีล (ขั้นจุลศีล) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๔๑
ข. อาการที่ถึงพรอมดวยศีล (ขั้นมัชฌิมศีล) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๔๓
(หมวดพืชตามภูติคาม)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๔๓
(หมวดการบริโภคสะสม) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๔๓
(หมวดดูการเลน) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๔๓
(หมวดการพนัน) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๔๔
(หมวดที่นั่งนอนสูงใหญ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๔๔
(หมวดประดับตกแตงกาย) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๔๕
(หมวดดิรัจฉานกถา) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๔๕
(หมวดชอบทําความขัดแยง) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๔๖
(หมวดการรับใชเปนทูต) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๔๖
(หมวดโกหกหลอกลวงเพื่อลาภ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๔๗
ค. อาการที่ถึงพรอมดวยศีล (ขั้นมหาศีล) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๔๗
(หมวดการทําพิธีรีตอง) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๔๗

[๔๒]

หนา
(หมวดทายลักษณะ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(หมวดทายฤกษการรบพุง) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(หมวดทายโจรแหงนักษัตร) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(หมวดทํานายขาวยากหมากแพง) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(หมวดฤกษยามและเขาทรง) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(หมวดหมอผีหมอยา) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

๑๕๔๘
๑๕๔๘
๑๕๔๙
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๐
๒. สมาธิขนั ธ์ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
๑๕๕๑ - ๑๕๕๘
(หมวดอินทรียสังวร) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๕๑
(หมวดสติสัปชัญญะ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๕๒
(หมวดสันโดษ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๕๒
(หมวดเสนาสนะสงัด-ละนิวรณ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๕๓
(หมวดปฐมฌาน) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๕๕
(หมวดทุติยฌาน) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๕๖
(หมวดตติยฌาน) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๕๗
(หมวดจตุตถฌาน) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๕๗
๓. ปัญญาขันธ์ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
๑๕๕๘ - ๑๕๖๔
(หมวดญาณทัสสนะ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๕๘
(หมวดมโนมยิทธิ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๕๙
(หมวดอิทธิวิธี) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๖๐
(หมวดทิพพโสต) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๖๐
(หมวดเจโตปริยญาณ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๖๑
(หมวดปุพเพนิวาสานุสสติญาณ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๖๒
(หมวดจุตูปปาตญาณ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๖๓
(หมวดอาสวักขยญาณ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๖๔
ลักษณะความสะอาด -ไมสะอาด ในอริยวินัย _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๖๕

สารบาญขยายความ

[๔๓]

หนา
ก. ความไมสะอาด _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ข. ความสะอาด _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ผูไมสะอาด เปนผูที่เหมือนกับถูนําไปเก็บไวในนรก _ _ _ _ _ _
ผูสะอาด เปนผูที่เหมือนกับถูนําตัวไปเก็บไวในสวรรค _ _ _ _

๑๕๖๕
๑๕๖๘
๑๕๗๐
๑๕๗๑

คําชี้แจงเพิม่ เติมเกีย่ วกับถ้ อยคําและอักขรวิธี ฯลฯ ในหนังสื อเล่มนี้ . . . ๑๕๗๓
ตัวอย่ างหลักธรรมลํา้ ลึก ที่หาพบได้ จากหนังสื อเล่มนี้
. . . . . . . . ๑๕๗๙
คําชี้แจงวิธีการใช้ หนังสื อเล่มนี้ ให้ เป็ นประโยชน์ กว้ างขวางออกไป . . . ๑๕๘๕
ปทานุกรม เริ่มแต่ หน้ า
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ๑๖๗๗
ลําดับหมวดธรรม เริ่มแต่ หน้ า
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ๑๘๓๙

คําอนุโมทนา
ขออนุโมทนา ในกุศลเจตนาครัง้ นี้ เปนอยางยิ่ง ทีจ่ ะไดสรางเหตุปจจัย
อันเปนไปเพื่อความเจริญ และความมีอายุยืนยาวแหงพุทธวจน ดวยการสืบสาย
ถายทอดคําสอนทีอ่ อกจากพระโอษฐของพระองคเอง ในสวน อริยสัจสี่ อันเปน
ชั้นโลกุตตระ สูเทคโนโลยีอนาคฅ สมดังพุทธประสงค ที่ตอ งการใหมผี ูนําคําสอน
ของพระองคไปศึกษาประพฤติปฏิบัติ เพงพิสูจน ขออรรถขอธรรม เพือ่ ใหเห็น
แจงเปนปจจัตตัง และขยันในการถายทอด บอกสอนกันรุนตอรุน สืบ ๆ กันไป
ดวยเหตุปจจัย ที่คณะศิษยงานธรรมทุก ๆ ทานไดมงุ มั่น รวมแรงรวมใจ
ตรวจแก ปรับปรุง ตอยอดผลงานอันเปนนอมตะงานธรรมการแปลพระไตรปฎก
จากพระบาลีเดิมโดยตรง เฉพาะในสวนพุทธวจนที่ไม ปะปนความเห็นผูใด ซึ่ง
ไดมาดวยประสบการณจากการประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยอยางถูกตองดวยความ
มานะบากบั่นที่ตอเนื่องยาวนาน และ การศึกษาคนควาอยางละเอียดลออ ของ
ทานพุทธทาส ประกอบกับคณะสหายธรรมของทานนั้น จึงขอใหคณะศิษย และ
ผูสนับสนุนทุนทรัพย อีกทั้ง ผูไดศึกษาทุกทาน ไดดวงตาเห็นธรรม สําเร็จ
ยังพระนิพพาน สมดังความปรารถนา ตามกําลังและเหตุปจจัยที่ไดสรางมา
อยางดีแลว ดวยเทอญ.
พระคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
มิถุนายน ๒๕๕๓
[๑]

คําปรารภ

[๒]

คํานําเมือ่ พิมพ์ครั้งแรก
[พ.ศ.๒๕๐๒]
พระพุทธศาสนาทั้งแทง มียอดสุด คือ อริยสัจ ๔. หลักธรรมทุก ๆ อยาง สงเคราะหรวมลงไดใน
อริยสัจ ๔. ขอปฏิบัติทุก ๆ ขอ ก็มีเพื่อรู อริยสัจ ดวยปญญา. ครั้นรู อริยสัจ ดวยปญญาถึงที่สุด
แลวหลุดพนจากอาสวะกิเลส
เปนผูที่ทําที่สุดแหงความทุกขใหปรากฏได
และพนทุกขอยาง
เด็ดขาด ไมกลับเปนทุกขอีกตอไป เพราะจิตหลุดพนจากสิ่งที่เคยยึดถือ.
ผูที่รู อริย สั จ ได โดยตนเอง อยางแตกฉาน และสอนผู อื่น ให รูตามได ดว ย เรีย กว า
พระสัมมาสัมพุทธเจา. ผูที่รูเอง แตกฉานเฉพาะเทาที่ทําตัวเองใหหลุดพนได แตสอนผูอื่นใหรูตามไมได
เพราะไมสามารถในการทรมานผูฟง เรียกวา พระปจเจกพุทธเจา. ผูที่ไดฟงจากพระสัมมาสัมพุทธเจา
แลวรูตามได เรียกวา พระอนุพุทธเจา หรือ พระอริยสาวก. ทั้ง ๓ จําพวกนี้ก็ลวนแต เพราะรู อริยสัจ ๔
ดวยปญญา. อริยสัจ ๔ จึงคือ ยอดธรรม. การรู อริยสัจ ก็คือ ยอดแหงพรหมจรรย. และการประพฤติ
เพื่อใหรูอริยสัจ ๔ ดวยปญญา ก็คือ ยอดแหงการประพฤติทั้งหลาย.
ในโลกนี้ หรือในโลกไหน ๆ กี่พันโลกก็ตาม ไมมีอะไรดีไปกวา “ความพนทุกข.” ความพนทุกข
มีได เพราะรู อริยสัจทั้ง ๔ อยางสมบูรณ คือ รูจักทุกข เหตุใหเกิดทุกข ความดับไมเหลือของทุกข
และทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข นั่นเอง. อริยสัจทั้ง ๔ อยางนี้ จึงเปนความรูท ี่ควร
ศึกษาสําหรับการมีชีวิตอยู ยิ่งกวาความรูอื่น ๆ ซึ่งเปนเพียงการหลอกลอใหชีวติ เพลินไปวันหนึ่ง ๆ
หาไดสํารอกทุกข พรอมทั้งรากเชื้อของมันออกจากดวงจิตของมนุษยไดไม.
เจาหนาทีก่ องตําราของคณะธรรมทาน ไดพยายามคนเรื่องอริยสัจมาเปนเวลานาน
ดวย
ความลําบากอยางยิ่ง ในการคนและการนํามาจัดเขาลําดับใหถกู ตองปะติดปะตอกันจนตลอดเรื่องเปน
เรื่อง อริยสัจจากพระโอษฐ ฉบับที่สมบูรณ. คณะธรรมทาน ไดเริ่มพิมพหนังสือเรือ่ งนี้ ตั้งแตตน พ.ศ.
๒๕๐๐ จัดเย็บเลมภาค ๑-๒ ไวตอนหนึ่งแลว. มาบัดนี้ภาค ๓ - นิโรธอริยสัจ เสร็จลง จึงไดจัดเย็บเลม
ไวอีกตอนหนึง่ . สวนภาค ๔ - มรรคอริยสัจ และ ภาคสรุปทาย จะไดจัดพิมพตอไป.

[๓]

หนังสื อ พุทธวจน ๒
อริยสั จจากพระโอษฐ์ (ภาคปลาย)
จัดทําขึ้นเพื่อเปนการสรางเหตุใหพระสัทธรรมตั้งมั่น
ดวยวิธีและรูปแบบที่ตรงตามพุทธประสงค ตรงตามพุทธบัญญัติ
นั่นคือ การที่ชาวพุทธทุกๆภาคสวน ทั้งภิกษุสงฆ และฆราวาส
พากันสนใจ ศึกษาเลาเรียน เฉพาะในสิ่งที่เปนพุทธวจน เปนพุทธภาษิต
เปนการกลับไปใชมาตรฐานหลักเดียวอันเดิม ที่ใชกนั ในครั้งพุทธกาล
เพื่อรักษาความถูกตองในหลักธรรมวินัย ที่ประกาศโดยพระพุทธเจา
ถือเปนการอัญเชิญพระพุทธเจา ผูอรหันตสัมมาสัมพุทธะกลับมาสูจิตใจ
ของชาวพุทธอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อเปนพุทธบูชา และเพื่อประโยชนสุข
แกมนุษยและเทวดาทั้งหลายสืบไป

[๔]

ใจความสํ าคัญ
หลังจากทรงทิ้งราชสมบัติ ทิ้งโอกาสแหงการเสพกามในระดับพระเจาจักรพรรดิ
ผูครองแผนดินสุดมหาสมุทรทั้ง ๔ สมณโคดม (โคตม) ไดบําเพ็ญเพียรอันยากยิ่ง เพื่อการ
บรรลุความรูอ ันประเสริฐ อันเปนทางหลุดพนจากหวงทุกข
ในที่สุด ทรงตรัสรูอ นุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ใตควงไมอัสสัตถะ
ในคืนวันเพ็ญเดือน ๖
เกิดแสงสวางอันโอฬารมิอาจประมาณ
ยิ่งใหญกวาอานุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบันดาลขึ้นได
ความสวางแหงแสงนี้ แผไปถึงทั่วทุกภพภูมิ
สองสวางถึงไมเวนแมแตโลกันตริกนรกอันมืดมิด
สิ่งที่ทรงตรัสรูนั้น คือ ความจริงอันประเสริฐทั้ง ๔ (อริยสัจ ๔)
อันไดแก ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค
และที่บรรจุอยูในหนังสือเลมนี้ คือ อริยสัจ ๓ ขอแรก
โดยคัดแปลมาเฉพาะพุทธวจน เปนตถาคตภาษิต
คือที่ทรงตรัสไวดวยพระองคเอง
การจัดพิมพครั้งนี้ มีการแกไขคําที่พิมพผิด ปรับแกเชิงอรรถที่ยังเปนประเด็นขอ
สงสัย หรือไมสอดคลองกับพุทธวจนและเพิ่มเติมพุทธวจนที่เพิ่งคนพบใหม โดยยังคง
รักษาเลขหนา ไวเหมือนเดิม เพื่อความสะดวกแกผูที่สนใจศึกษาเทียบเคียงกับตนฉบับเดิม
ของทานพุทธทาส และกองตําราคณะธรรมทาน ธรรมทานมูลนิธิ และเพื่อเปดโอกาสให
ผูศึกษา ผูรูดานบาลี ไดตรวจสอบเนนย้ําความถูกตอง เพื่อความสมบูรณยิ่งขึ้นตอไป
[๕]

๒
อริยสั จจากพระโอษฐ์
ภาคปลาย

[๖]

อักษรยอ
(เพื่อความสะดวกแกผูที่ยังไมเขาใจเรื่องอักษรยอที่ใชหมายแทนชื่อคัมภีร  ซึ่งมีอยูโดยมาก)

มหาวิ. วิ.
ภิกขุนี. วิ.
มหา. วิ.
จุลฺล. วิ.
ปริวาร.วิ.
สี. ที.
มหา. ที
ปา. ที.
มู. ม.
ม. ม.
อุปริ. ม.
สคา. สํ.
นิทาน. สํ.
ขนฺธ. สํ.
สฬา. สํ.
มหาวาร. สํ.
เอก. อํ.
ทุก. อํ.
ติก. อํ.
จตุกฺก. อํ.
ปฺจก. อํ

มหาวิภังค
วินัยปฎก.
ภิกขุนวี ิภังค
”
มหาวัคค
”
จุลลวัคค
”
ปริวารวัคค
”
สีลักขันธวัคค
ทีฆนิกาย
มหาวัคค
”
ปาฏิกวัคค
”
มัชฌิมนิกาย
มูลปณณาสก
มัชฌิมปณณาสก
”
อุปริปณณาสก
”
สคาถวัคค
สังยุตตนิกาย
นิทานวัคค
”
ขันธวารวัคค
”
สฬายตนวัคค
”
มหาวารวัคค
”
เอกนิบาต
อังคุตตรนิกาย
ทุกนิบาต
”
ติกนิกาย
”
จตุกกนิบาต
”
ปญจกนิบาต
”

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

ฉักกนิบาต
สัตตกนิบาต
อัฏฐกนิบาต
นวกนิบาต
ทสกนิบาต
เอกาทสกนิบาต
ขุททกปาฐะ
ธัมมบท
อุทาน
อิติวุตตกะ
สุตตนิบาต
วิมานวัตถุ
เปตวัตถุ
เถรคาถา
เถรีคาถา
ชาดก
มหานิทเทส
จูฬนิทเทส
ปฏิสัมภิทามัคค
อปทาน
พุทธวงส
จริยาปฎก

อังคุตตรนิกาย
”
”
”
”
”
ขุททกนิกาย
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

ตัวอย่ างคําย่อ
: ๑๔/๑๗๑/๒๔๕ ใหอานวา ไตรปฎก เลม ๑๔ หนา ๑๗๑ ขอที่ ๒๔๕
ไตรปฎก
= ไตรปฎกฉบับบาลีสยามรัฐ
ฉบับอนุสรณรัชกาลที่ ๗ ชุดพิมพครั้งแรก
วิ. อภิ.
= วิภังค อภิธรรมปฎก
สุมงฺ. ภ.
= สุมังคลวิลาสินี ภาค
พุ. โอ.
= พุทธประวัติจากพระโอษฐ
ขุ. โอ.
= ขุมทรัพยจากพระโอษฐ
อริย. โอ.
= อริยสัจจากพระโอษฐ
ปฏิจจ. โอ. = ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ
อิทัป.
= อิทัปปจจยตา
น. = หนา
ท.=ทั้งหลาย

[๗]

สารบัญย่ อ
(ตามลําดับภาค ทุกภาค)
หน้ า
ภาคนํา

วาดวย ขอความทีค่ วรทราบกอนเกีย่ วกับจตุราริยสั จ

ภาค ๑

วาดวย ทุกขอริยสั จความจริงอันประเสริฐคือทุกข

ภาค ๒

วาดวย สมุทยอริยสั จ ความจริงอันประเสริฐ-

๑ – ๑๔๐
๑๔๕ – ๑๗๔

คือเหตุใหเกิดทุกข _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๒๗๗ – ๔๐๓
ภาค ๓

วาดวย นิโรธอริยสั จ ความจริงอันประเสริฐคือความดับไมเหลือของทุกข์ _ _ _ _ _

ภาค ๔

๔๐๗ – ๘๑๖

วาดวย มัคคอริยสั จ ความจริงอันประเสริฐคือมรรค ๘๑๙ – ๑๔๙๐

ภาคสรุป วาดวย ขอความสรุปเกีย่ วกับจตุราริยสั จ

๑๔๙๓ – ๑๕๓๔

ภาคผนวก วาดวย เรื่องนํามาผนวกเพือ่ ความสะดวก๑๕๓๗ – ๑๕๗๒

แกการอางอิงฯ

[๘]

อริยสัจจากพระโอษฐ

๘๒๒

นิทเทศแห่ งมัคคอริยสั จ
นิทเทศ ๑๓ วาดวย ขอความนําเรื่องมรรค
(มี ๒๙ เรื่อง)

หมวด ก. ว่ าด้ วยอุทเทศ-นิทเทศ ของมรรค
อุทเทศแห่ งทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสั จ
ภิกษุ ท. ! ความจริงอันประเสริฐ คือทางดําเนินใหถึงความดับ ไม
เหลือแหงทุกข เปนอยางไรเลา? ภิกษุ ท. ! หนทางอันประเสริฐ
ประกอบดวยองคแปดประการนั่นเอง, ไดแกสิ่งเหลานี้คือ ความเห็นชอบ
ความดําริชอบ การพูดจาชอบ การทําการงานชอบ การดํารงชีพชอบ ความ
พยายามชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ; อันนี้เราเรียกวา ความ
จริงอันประเสริฐ คือทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข .
- ติก.อํ. ๒๐/๒๒๘/๕๐๑.

นิทเทศแห่ งทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสั จ
ภิกษุ ท. !
ก็อริยสัจ คือหนทางเปนเครื่องใหถึงความดับไมเหลือแหง
ทุกข นั้นเปนอยางไรเลา ? คือ หนทางอันประกอบดวยองคแปด อันประเสริฐนี้
เอง, องคแปดคือ ความเห็นชอบ ความดําริชอบ วาจาชอบ การงานชอบ อาชีวะ
ชอบ ความเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ.

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๘๒๓

ภิกษุ ท. !
ความเห็นชอบ เปนอยางไร? ภิกษุ ท. ! ความรู ในทุกข์
ความรูในเหตุให้ เกิดทุกข์ ความรูใ น ความดับไม่ เหลือแห่ งทุกข์ ความรูในหนทาง
เป็ นเครื่องให้ ถงึ ความดับไม่ เหลือแห่ งทุกข์ อันใด, นี้เราเรียกวา ความเห็นชอบ.
ภิกษุ ท. !
ความดําริชอบ เปนอยางไร? ภิกษุ ท. ! ความดําริในการ
ออก(จากกาม) ความดําริในการ ไม่ พยาบาท ความดําริในการ ไม่ เบียดเบียน, นี้
เราเรียกวา ความดําริชอบ.
วาจาชอบ เปนอยางไร? ภิกษุ ท. ! การเวนจากการ พูด
ภิกษุ ท. !
เท็จ การเวนจากการ พูดยุให้ แตกกัน การเวนจากการ พูดหยาบ การเวนจากการ
พูดเพ้อเจ้ อ, นี้เรียกวา วาจาชอบ.
ภิกษุ ท. !
การงานชอบ เปนอยางไร ? ภิกษุ ท. ! การเวนจากการ
ฆ่ าสั ตว์ การเวนจากการ ถือเอาสิ่ งของที่เจ้ าของไม่ ได้ ให้ การเวนจากการ
ประพฤติผดิ ในกามทั้งหลาย ๑ นี้เราเรียกวา การงานชอบ.
ภิกษุ ท. !
อาชีวะชอบ เปนอยางไร ? ภิกษุ ท. ! อริยสาวก ในนี้ ละ
มิจฉาชีพ เสีย สํ าเร็จความเป็ นอยู่ด้วยสั มมาชีพ, นี้เราเรียกวา อาชีวะชอบ.
ภิกษุ ท. ! ความเพียรชอบ เปนอยางไร? ภิกษุ ท. ! ภิกษุใน
ศาสนานี้ยอมปลู ก ความพอใจ ย อ มพยายาม
ย อ มปรารภความเพี ย ร
ย อ มประคองจิ ต ยอมตั้งจิตไว เพือ่ ความไม่ บังเกิดขึน้ แห่ งอกุศลธรรม ท. อัน
ลามกที่ยังไม่ ได้ บังเกิด; ยอมปลูกความพอใจ ยอมพยายาม ยอมปรารภความ
เพียร ยอมประคองจิต ยอมตั้งจิตไว เพื่อการละเสี ยซึ่ งอกุศลธรรม ท. อัน
ลามกที่บังเกิดขึน้ แล้ ว;
๑. คํา กล า วนี้ เป น คํา กล า วที่ เ ป น กลางๆทั่ ว ไป. แต ใ นบางกรณี ซึ่ ง มี น อ ยมากกล า วว า เว น จากกรรมอั น มิ ใ ช
พรหมจรรย ก็ มี ; เข า ใจว า เป น การกล า วมุ ง หมายบรรพชิ ต . (มหาวาร. ส. ๑๙/๑๑/๓๗).

๘๒๔
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ยอมปลูกความพอใจ ยอมพยายาม ยอมปรารภความเพียร ยอมประคองจิต ยอม
ตั้งจิตไว เพือ่ การบังเกิดขึน้ แห่ งกุศลธรรม ท. ที่ยงั ไม่ ได้ บังเกิด; ยอมปลูกความ
พอใจ ยอมพยายาม ยอมปรารภความเพียร ยอมประคองจิต ยอมตั้งจิตไว เพือ่
ความยัง่ ยืน ความไม่ เลอะเลือน ความงอกงามยิง่ ขึน้ ความไพบูลย์ ความเจริญ
ความเต็มรอบ แห่ งกุศลธรรม ท. ที่บังเกิดขึน้ แล้ ว. ภิกษุ ท. ! นี้เราเรียกวา
ความเพียรชอบ.
ภิกษุ ท. !
ความระลึกชอบ เปนอยางไร? ภิกษุ ท. ! ภิกษุใน
ศาสนานี้เปนผูมีปรกติพิจารณา เห็นกายในกาย อยู, มีความเพียรเครื่องเผาบาป
มีความรูสกึ ตัวทั่วพรอม มีสติ นําความพอใจและความไมพอใจในโลกออกเสีย
ได; เปนผูมีปรกติพิจารณา เห็นเวทนาในเวทนา ท. อยู, มีความเพียรเครื่องเผา
บาป มีความรูสึกตัวทั่วพรอม มีสติ นําความพอใจและความไมพอใจในโลกออก
เสียได; เปนผูมปี รกติพิจารณา เห็นจิตในจิต อยู, มีความเพียรเผาบาป มีความ
รูสึกตัวทั่วพรอม มีสติ นําความพอใจและความไมพอใจในโลกออกเสียได ; เปน
ผูมีปรกติพจิ ารณา เห็นธรรมในธรรม ท. อยู, มีความเพียรเครื่องเผาบาป มีความ
รูสึกตัวทั่วพรอม มีสติ นําความพอใจและความไมพอใจในโลกออกเสียได. ภิกษุ
ท. ! นี้เราเรียกวา สัมมาสติ.
ภิกษุ ท. !
ความตั้งใจมั่นชอบ เปนอยางไร? ภิกษุ ท. ! ภิกษุใน
ศาสนานี้ เพราะสงัดจากกาม ท. เพราะสงัดจากอกุศลธรรม ท., ยอมเขาถึง ฌาน
ที่หนึ่ง อันมีวิตกวิจาร มีปติและสุข อันเกิดแตวิเวกแลวแลอยู. เพราะวิตกวิจาร
รํางับลง, เธอเขาถึง ฌานที่สอง อันเปนเครื่องผองใสแหงใจในภายในใหสมาธิ
เปนธรรมอันเอกผุดขึ้น ไมมีวิตกไมมีวิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิแลว
แลอยู เพราะปติจางหายไป, เธอเปนผูเพงเฉยอยูได มีสติ มีความรูสึกตัวทั่วพรอม
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และไดเสวยสุขดวยนามกาย ยอมเขาถึง ฌานที่สาม อันเปนฌานที่พระอริยเจา
ทั้งหลายกลาวสรรเสริญผูไ ดบรรลุ วา “เปนผูเฉยอยูไดมีสติ มีความรูสึกตัวทั่ว
พรอม” แลวแลอยู. เพราะละสุขและทุกขเสียได และเพราะความดับหายแหง
โสมนัสและโทมนัสในกาลกอน, เธอยอมเขาถึง ฌานที่สี่ อันไมทุกขและไมสุข
มีแตสติอันบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา แลวแลอยู. ภิกษุ ท. ! นี้เราเรียกวา
สัมมาสมาธิ.
ภิกษุ ท. !
นี้เราเรียกวา อริยสัจคือหนทางเปนเครื่องใหถึงความดับไม
เหลือแหงทุกข.
- มหา. ที . ๑๐/๓๔๘/๒๙๙.

หมวด ข. ว่ าด้ วย อันตะ ๒ จากมรรค
ข้ าศึกของมัชฌิมาปฏิปทา (อัฏฐังคิกมรรค)
ภิกษุ ท. !
มีสิ่งที่แลนดิ่งไปสุดโตง (อนฺตา) อยู ๒ อยาง ที่ บรรพชิต
ไมควรของแวะดวย. สิ่งที่แลนดิง่ ไปสุดโตงนั้นคืออะไร ? คือ การประกอบตน
พัวพันอยู่ด้วยความใคร่ ในกามทั้งหลาย (กามสุ ขัลลิกานุโยค) อันเปนการกระทํา
ที่ยังต่ํา เปนของชาวบาน เปนของชั้นบุถุชน ไมใชของพระอริยเจา ไม
ประกอบดวยประโยชน, และการประกอบความเพียรในการทรมานตนให้ ลาํ บาก
(อัตตกิลมถานุโยค) อันนํามาซึ่งความทุกข ไมใชของพระอริยเจา ไม
ประกอบดวยประโยชน, สองอยางนี้แล.
ภิกษุ ท. !
ข้ อปฏิบัตเิ ป็ นทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) ที่ไมดงิ่ ไป
หาสิ่งสุดโตงสองอยางนั้น เปนขอปฏิบัติทตี่ ถาคตไดตรัสรูเฉพาะแลว เปนขอ
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ปฏิบัติที่ตถาคตไดตรัสรูเฉพาะแลว เปนขอปฏิบัติทําใหเกิดจักษุ เปนขอปฏิบัติ
ทําใหเกิดญาณ เปนไปเพื่อความสงบ เพื่อความรูความรูอันยิ่ง เพื่อความตรัสรู
พรอม เพือ่ นิพพาน.
ภิกษุ ท. !
ขอปฏิบัติทเี่ ปนทางสายกลาง ที่ไมดิ่งไปหาที่สุดโตง สอง
อยางนั้น เปนอยางไรเลา? ภิกษุ ท. ! ขอปฏิบัติอนั เปนทางสายกลางนั้น คือ
ข้ อปฏิบัตอิ นั เป็ นหนทางอันประเสริฐ ประกอบอยู่ด้วยองค์ แปดประการ นี่เอง.
แปดประการคืออะไรเลา? คือ สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นที่ถูกตอง) สัมมาสังกัปปะ (ความ
ดําริที่ถูกตอง) สัมมาวาจา (การพูดจาที่ถูกตอง) สัมมากัมมันตะ (การทํางานที่ถูกตอง)
สัมมาอาชีวะ (การดํารงชีพที่ถูกตอง) สัมมาวายามะ (ความพากเพียรที่ถูกตอง) สัมมาสติ
(ความระลึกที่ถูกตอง) สัมมาสมาธิ (ความตั้งใจมั่นคงที่ถูกตอง).
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๒๘/๑๖๖๔.

อีกนัยหนึ่ง (ตามบาลีอรณวิภังคสูตรมัชฌิมนิกาย)
[ตอนอุทเทศ]

บุคคลไมพงึ ตามประกอบซึ่ง กามสุ ข อันเปนสุขที่ต่ําทราม เปน ของ
ชาวบานเปนของชนชัน้ บุถุชน มิใชของพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน
และไมพงึ ตามประกอบซึ่ง อัตตกิลมถานุโยค อันนํามาซึ่งความทุกข ไมใชของ
พระอริยเจา ไมประกอบดวยประโยชน.
สวนข้ อปฏิบัตเิ ป็ นทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) ที่ไมดงิ่ ไปหาสิ่งสุดโตง
สองอยางนัน้ เปนขอปฏิบัติที่ตถาคตไดตรัสรูเฉพาะแลว เปนขอปฏิบัติทําใหเกิด
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จักษุ เปนขอปฏิบัติทาํ ใหเกิดญาณ เปนไปเพื่อความสงบ เพื่อความรูอันยิ่ง เพื่อ
ความตรัสรูพรอม เพื่อนิพพาน กลาวคือ.
ควรรูจักการกระทําที่เปนการเชิดชู (อุสฺสาทน) และการกระทํา ที่เปนการ
ขับไลไสสง (อปสาทน). ครั้นรูแลว ไมพงึ กระทําการแกลงเชิดชู ไมพงึ กระทํา
การขับไลไสสง พึงแสดงแตที่เปนธรรมเทานั้น. ควรรูจักวินิจฉัยในกรณีแหง
ความสุข, ครั้นรูแลว พึงตามประกอบซึ่งความสุขในภายใน. ไมควรกลาว
รโหวาทะ (การกลาวในที่ลับหลัง) ทีไ่ มควรกลาว; ไมควรกลาวอติขีณวาท (การกลาว
ใสหนา) ที่ไมควรกลาว; ไมควรกลาวอยางรีบรอนจนปากสั่นเสียงสั่น; ไมพึง
ยึดถือภาษาพูดของชาวเมือง ไมเพิกถอนโลกสมัญญา (ภาษาพูดของชาวโลก); ดังนี้.
นี้คือหัวขอ (อุทฺเทศ) แหงอรณวิภังคะ (การแยกธรรมอันไมเปนขาศึก ออกเสียจาก
ธรรมที่เปนขาศึก).

[ตอนนิทเทส]

ธรรมใดซึ่งเป็ นการตามประกอบซึ่งโสมนัส ของผูมีสขุ อันเนื่อง เฉพาะอยู
ดวยกาม เปนการกระทําต่ําทราม เปนของชาวบาน เปนของชั้นบุถุชน ไมใชของ
พระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน, ธรรมนั้น ประกอบด้ วยทุกข์ ประกอบดวย
ความคับแคน ประกอบดวยความแหงผากในใจ ประกอบดวยความเผาลน เป็ น
มิจฉาปฏิปทา (เปนขาศึกตอมัชฌิมาปฏิปทา).
ธรรมใดไม่ เป็ นการตามประกอบ ซึ่งการตามประกอบดวยโสมมัส ของผูม ี
สุขอันเนื่องเฉพาะอยูดวยกาม อันเปนการประกอบดวยโสมนัสซึ่งต่ําทรามเปน
ของชาวบาน เปนของคนชั้นบุถุชน ไมใชพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน,
ธรรมนั้น ไม่ ประกอบด้ วยทุกข์ ไมประกอบดวยความคับแคน ไมประกอบดวย
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ความแหงผากในใจ ไมประกอบดวยความเผาลน เป็ นสั มมาปฏิปทา (ไมเปน
ขาศึกตอมัชฌิมาปฏิปทา).
ธรรมใด เป็ นการตามประกอบในการทําตนให้ ลาํ บาก (อตฺตกิลม ถานุโยค)
อันเปนการกระทําที่เปนทุกข ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน,
ธรรมนั้น ประกอบด้ วยทุกข์ ประกอบดวยความคับแคน ประกอบดวยความแหง
ผากในใจ ประกอบดวยความเผาลน เป็ นมิจฉาปฏิปทา (เปนขาศึกตอ
มัชฌิมาปฏิปทา).
ธรรมใด ไม่ เป็ นการตามประกอบ ซึ่งการตามประกอบในการทําตนให้
ลําบาก อันเปนการตามประกอบที่เปนทุกข ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวย
ประโยชน, ธรรมนั้น ไม่ ประกอบด้ วยทุกข์ ไมประกอบดวยความคับแคน ไม
ประกอบดวยความแหงผากในใจ ไมประกอบดวยความเผาลน เป็ นสั มมา
ปฏิปทา (ไมเปนขาศึกตอมัชฌิมาปฏิปทา).
คําใด ที่เรากลาวแลววา “บุคคลไม่ พงึ ตามประกอบซึ่งกามสุ ข อัน

เป็ นสุ ขที่ตาํ่ ทราม เป็ นของชาวบ้ าน เป็ นของคนชั้นบุถุชน มิใช่ ของพระ
อริยะไม่ ประกอบด้ วยประโยชน์ และไม่ พงึ ตามประกอบซึ่งอัตตกิลมถา
นุโยค อันนํามาซึ่งความทุกข์ ไม่ ใช่ ของพระอริยเจ้ า ไม่ ประกอบด้ วย
ประโยชน์ ” ดังนี,้ คํานั้นเรา อาศัยเหตุผล (ดังกล่าวข้ างบน) นี้ กล่าวแล้ว.
“ต่ อไปนีเ้ ป็ นข้ อปฏิบัติเป็ นทางสายกลาง
(มัชฌิมาปฏิปทา) ทีไ่ ม่ ดงิ่ ไปหาสิ่ งสุ ดโต่ งสองอย่ างนั้น เป็ นข้ อปฏิบัตทิ ี่
ตถาคตได้ ตรัสรู้ เฉพาะแล้ ว เป็ นข้ อปฏิบัตทิ าํ ให้ เกิดจักษุ เป็ นข้ อปฏิบัติ
ก็คําที่เรากลาวแลววา
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ทําให้ เกิดญาณ เป็ นไปเพือ่ ความสงบ เพือ่ ความรู้ อนั ยิง่ เพือ่ ความตรัสรู้
พร้ อม เพือ่ นิพพาน” ดังนีน้ ั้น(คําวามัชฌิมาปฏิปทาในที่นี้) เรากลาวแลว
หมายถึงอะไร ? หมายถึง อริยอัฎฐังคิกมรรคนี้ นั้นเทียว กลาวคือ สัมาทิฐิ สัมมา
สังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ
สัมมาสมาธิ....
ภิกษุ ท. !
มัชฌิมาปฏิปทานี้ ใด. อันเปนขอปฏิบตั ิที่ตถาคตได ตรัสรู
เฉพาะแลว เปนขอปฏิบัติทําใหเกิดจักษุ เปนขอปฏิบัติทาํ ใหเกิดญาณ เปนไปเพื่อ
ความสงบ เพื่อความรูอันยิ่ง เพื่อความตรัสรูพรอม เพื่อนิพพาน; ธรรม
(มัชฌิมาปฏิปทา) นั้น เป็ นธรรมไม่ ประกอบด้ วยทุกข์ ไมประกอบดวยความคับ
แคน ไมประกอบดวยความแหงผากในใจ ไมประกอบดวยความเผาลน เป็ น
สั มมาปฏิปทา เพราะเหตุนั้น ธรรมนั้นจึงชือ่ วา ธรรมไม่ เป็ นข้ าศึก(อรณ) .
-อุปริ.ม.๑๔/๔๒๒ - ๔๒๔,๔๓๑/๖๕๔ - ๖๕๖,๖๖๕.

อีกนัยหนึ่ง (ตามบาลี ติก.อํ.)
ภิกษุ ท. !
ปฏิปทา ๓ อยางเหลานี้ มีอยู. สามอยาง อยางไรเลา ?
สามอยางคือ อาคาฬหปฏิปทา (ปฏิปทาเปยกแฉะ), นิชฌามปฏิปทา (ปฏิปทาไหม
เกรียม), มัชฌิมาปฏิปทา.
ภิกษุ ท. !
อาคาฬหปฏิปทา เปนอยางไรเลา? ภิกษุ ท. ! บุคคลบาง
คนในกรณีนี้ มีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนี้ วา “โทษในกามทั้งหลายไมม”ี ดังนี้
เขายอมถึงความจมอยูใ นกามทั้งหลาย : นี้เรียกวา อาคาฬหปฏิปทา (มิใช
มัชฌิมาปฏิปทา).
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๘๓๐

ภิกษุ ท. !
นิชฌามปฏิปทา เปนอยางไรเลา? ภิกษุ ท. ! บุคคลบาง
คนในกรณีนี้ เปนผูปฏิบัติเปลือยกาย มีมรรยาทอันปลอยทิ้งเสียแลวเปนผู
ประพฤติเช็ดอุจจาระของตนดวยมือ ถือเปนผูไมรบั อาหารที่เขารองเชิญวาทานผู
เจริญจงมา ไมรับอาหารที่เขารองนิมนต......ฯลฯ....(รายละเอียดตอไปจากนี้ มีอีกมาก
ดูจากขอความในหนังสือพุทธประวัติจากพระโอษฐ ที่หัวขอวา “ทรงประพฤติอัตตกิลมถานุโยค”
ที่หนา ๕๖-๕๘ จนถึงคําวา------เราประกอบตามซึ่งความเพียรในการลงสูแมน้ําเวลาเญ็นเปนครั้ง
ที่สามบาง, เราประกอบตามซึ่งความเพียรในการทํา (กิเลสในกายใหเหือดแหง ดวยวิธีตางๆ เชนนี้
ดวยอาการนี้อยู.) ภิกษุ ท. ! นี้เรียกวา นิชฌามปฏิปทา (มิใชมัชฌิมาปฏิปทา).

ภิกษุ ท. !
มัชฌิมาปฏิปทา เปนอยางไรเลา? ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณี
นี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ ยอมเจริญสัมมาสังกัปปะ ยอมเจริญสัมมาวาจา ยอมเจริญ
สัมมากัมมันตะ ยอมเจริญสัมมาอาชีวะ ยอมเจริญสัมมาวายามะ ยอมเจริญ
สัมมาสติ ยอมเจริญสัมมาสมาธิ : นี้เรียกวา มัชฌิมาปฏิปทา.
ภิกษุ ท. !

เหลานี้แลปฏิปทา ๓ อยาง.

- ติก.อํ. ๒๐/๓๘๑ - ๓๘๒/๕๙๗.

(อาคาฬหปฏิปทาและ นิชฌามปฏิปทา สองอยางนี้ แมมีชื่อตางจากกามสุขัลลิกานุโยค

และอัตตกิลมถานุโยค ก็ตางกันสักวาชื่อ สวนใจความเปนอยางเดียวกัน. ทั้งสองอยางนี้เปน
ปฏิปกษตอมัชฌิมาปฏิปทา จึงนํามากลาวไวในที่นี้ ในฐานะเปนขาศึกของมัชฌิมาปฏิปทา).

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ
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ลักษณะอีกปริยายหนึ่งแห่ งกามสุ ขลั ลิกานุโยค
พราหมณ! ในกรณีนี้ ผูที่เรียกตนเองวาสมณะหรือพราหมณ บางคน
ปฏิญญาตัววาเปนพรหมจารีโดยชอบ เขาไมเสพเมถุนกับมาตุคามก็จริงแล แต่ ว่า

เขายินดีการลูบคลํา การนวดฟั้น การอาบ การถูตวั ทีไ่ ด้ รับจากมาตุคาม.
เขาปลาบปลืม้ ยินดีด้วยการบําเรอเช่ นนั้นจากมาตุคาม. ....เรากลาววา ผู้นี้
ประพฤติพรหมจรรย์ ไม่ บริสุทธิ์ ยังประกอบการเกีย่ วพันด้ วยเมถุน....
....บางคน.... ไมเสพเมถุนกับมาตุคาม และไมยินดีการลูบคลํา การนวดฟน
เปนตน จากมาตุคาม แต่ เขายังพูดจาซิกซี้เล่ นหัวสั พยอกกับมาตุคาม. เขา

ปลาบปลืม้ ยินดีด้วยการบําเรอเช่ นนั้นจากมาตุคาม. .... เรากลาววา ผูนี้
ประพฤติพรหมจรรยไมบริสุทธิ์ ยังประกอบการเกี่ยวพันดวยเมถุน. ...
......บางคน..... ไมเสพเมถุนกับมาตุคาม และไมยินดีการลูบคลํา การนวด
ฟน เปนตน จากมาตุคาม ทั้งไมยินดีการพูดจาซิกซี้เลนหัวสัพยอกกับมาตุคาม.
แต่ เขายังสบตาต่ อตากับมาตุคาม แล้ วปลาบปลืม้ ยินดีด้วยการทําเช่ นนั้น ....เรา
กลาววา ผูน ี้ประพฤติพรหมจรรยไมบริสุทธิ์ ยังประกอบการเกี่ยวพันดวยเมถุน....
......บางคน..... ไมเสพเมถุนกับมาตุคาม และไมยินดีการลูบคลํา การ
นวดฟน เปนตน จากมาตุคาม ไมยินดีในการพูดจาซิกซี้เลนหัวสัพยอกกับ
มาตุคาม ทั้งไมยินดีในการสบตาตอตากับมาตุคาม แต่ เขายังชอบเสี ยงของ

มาตุคาม ทีห่ ัวเราะอยู่กด็ ี พูดจาอยู่กด็ ี ขับร้ องอยู่กด็ ี ร้ องไห้ อยู่กด็ ี ข้ าง
นอกฝาก็ตาม นอกกําแพงก็ตาม แล้ วปลาบปลืม้ ยินดีด้วยการฟังเสี ยง

๘๓๒
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นั้น ....เรากลาววา ผูนี้ประพฤติพรหมจรรยไมบริสทุ ธิ์ ยังประกอบเกี่ยวพัน
ดวยเมถุน.....
......บางคน..... ไมเสพเมถุนกับมาตุคาม และไมยินดีการลูบคลํา การนวด
ฟน เปนตน จากมาตุคาม ไมยินดีในการพูดจาซิกซี้เลนหัวสัพยอกกับมาตุคาม
ทั้งไมยินดีในการฟงเสียงของ
ทั้งไมยินดีในการสบตาตอตากับมาตุคาม
มาตุคาม แต่ เขาชอบตามระลึกถึงเรื่องเก่ า ทีเ่ คยหัวเราะ เล้ าโลม เล่ นหัว

กันกับมาตุคามแล้ วก็ปลาบปลืม้ ยินดีด้วยการเฝ้ าระลึกเช่ นนั้น.

....เรา
กลาววา ผูนี้ประพฤติพรหมจรรยไมบริสุทธิ์ ยังประกอบเกี่ยวพันดวยเมถุน.....
......บางคน..... ไมเสพเมถุนกับมาตุคาม และไมยินดีการลูบคลํา การนวด
ฟน เปนตน จากมาตุคาม ไมยินดีในการพูดจาซิกซี้เลนหัวสัพยอกกับมาตุคาม
ทั้งไมยินดีในการฟงเสียงของ
ทั้งไมยินดีในการสบตาตอตากับมาตุคาม
มาตุคามและทั้งไมชอบตามระลึกถึงเรื่องเกา ที่เคยหัวเราะ เลาโลม เลนหัวกัน
กับมาตุคาม แต่ เขาเห็นพวกคหบดีหรือบุตรคหบดีอมิ่ เอิบด้ วยกามคุณ

ได้ รับการบําเรออยู่ด้วยกามคุณ ก็ปลาบปลืม้ ยินดีด้วยการได้ เห็นการ
กระทําเช่ นนั้น ....เรากลาววา ผูนี้ประพฤติพรหมจรรยไมบริสุทธิ์ ยังประกอบ
เกี่ยวพันดวยเมถุน.....
.....บางคน..... ไมเสพเมถุนกับมาตุคาม ไมยินดีการลูบคลํา การนวดฟน
เปนตน จากมาตุคาม ไมยินดีในการพูดจาซิกซี้เลนหัวสัพยอกกับมาตุคาม ไม
ยินดีในการสบตาตอตากับมาตุคาม ไมยินดีในการฟงเสียงของมาตุคามไมชอบ
ตามระลึกถึงเรื่องเกาที่เคยหัวเราะเลาโลมเลนหัวกับมาตุคาม และทั้งไมยินดีที่จะ
เห็นพวกคหบดีหรือบุตรคหบดีอมิ่ เอิบดวยกามคุณ แลวตนพลอยนึกปลื้มใจดวย
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แต่ เขาประพฤติพรหมจรรย์ โดยตั้งความปรารถนาเพื่อไปเป็ น
เทพยดาพวกใดพวกหนึ่ง ดวยอธิฐานวา “ดวยศีล ดวยวัตร ดวยตบะ หรือดวย

ก็ตาม

พรหมจรรยนี้ เราจักเปนเทวดาองคใดองคหนึ่ง” ดังนี้. ....เรากลาววา
ประพฤติพรหมจรรยไมบริสทุ ธิ์ ยังประกอบเกี่ยวพันดวยเมถุน. ....

ผูนี้

- สตฺตก.อํ. ๒๓/๕๖ - ๕๗/๔๗.

(การปฏิบัติ ๗ ประการนี้ เรียกโดยทั่วไปวา เมถุนสังโยค แตเพราะมีลักษณะเปน กาม

สุขัลลิกานุโยค จึงนํามาใสไวในหมวดนี้).

สิ่ งทีเ่ รียกว่ ากามคุณและกามสุ ข
อานนท!
กามคุณ ๕ อยางเหลานี้ มีอยู หาอยางอยางไรเลา?
หาอยางคือ รูปอันพึงรูแจงดวยจักษุ .... เสียงอันพึงรูแจงดวยโสตะ .... กลิ่นรูอัน
พึงแจงดวยฆานะ .... รสอันพึงรูแจงดวยชิวหา .... โผฏฐัพพะอันพึงรูแจงดวย
กาย อันเปนสิ่งที่นาปรารถนา นารักใคร นาพอใจ มีลักษณะนารัก เปนที่เขาไป
อาศัยอยูแหงความใคร เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด : เหลานี้แล ชื่อวา กามคุณ ๕.
อานนท!
สุขโสมนัสอันใด อาศัยกามคุณ ๕ เหลานี้ เกิดขึ้น; สุขโสมนัสอันนั้น เรียกวา กามสุ ข.
- ม. ม. ๑๓/๙๖/๑๐๐.

(ความชุมอยูในกามสุข

เรียกวากามสุขัลลิกะ, การประกอบตนอยูในกามสุขัลลิกะ
เรียกวา กามสุขัลลิกานุโยค; จัดเปนอันตะฝายหนึ่ง ซึ่งเปนขาศึกแกมัชฌิมาปฏิปทา) .
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สุ ขลั ลิกานุโยค ๒ แบบ
ก. สุ ขัลลิกานุโยคของมิจฉาทิฏฐิ
จุนทะ !
อาจจะมีปริพาชกผูเปนลัทธิอื่นทัง้ หลาย กลาวกะพวก เธอ
อยางนี้ วา “พวกสมณศากยปุตติย์ อยู่กันอย่ างตามประกอบด้ วยสุ ขัลลิกานุโยค (ประกอบตน
ให้ ช่ ุ มอยู่ด้วยความสุ ข)” ดังนี้. จุนทะ ! เมื่อปริพาชกผูเปนลัทธิอื่นกลาวอยูอยาง
นี้ พวกเธอพึงกลาวกะเขาวา “อาวุโส!
สุขัลลิกานุโยคชนิดไหนกัน? ก็
สุขัลลิกานุโยคมีอยูมาก หลายอยางหลายประการ” ดังนี้.
จุนทะ!
สุ ขัลลิกานุโยค ๔ อย่ าง เหลานี้ เป็ นการกระทําที่ตํ่าทราม
เปนของชาวบาน เปนของชนชัน้ บุถุชน ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวย
ประโยชน ไมเปนไปเพื่อความเบื่อหนาย คลายกําหนัด ไมเปนไปเพื่อความดับ
ความสงบระงับ ไมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง ความรูพรอม ไมเปนไปเพื่อนิพพานสี่
อยาง อยางไรเลา? สี่อยางคือ คนบางคนในกรณีนี้ เป็ นคนพาล ฆ่ าสัตว์ มีชีวิต
แล้ ว เลี้ยงตัวเองให้ เป็ นสุ ขให้ อิ่มหนํา : นี้เปนสุขัลลิกานุโยคขอที่ ๑. จุนทะ!
ขออื่นยังมีอีก : คนบางคนในโลกนี้ ถือเอาสิ่งของที่เจ้ าของไม่ ได้ ให้ แล้ ว เลี้ยง
ตัวเองให้ ป็นสุ ขให้ อิ่มหนํา : นี้เปนสุขัลลิกานุโยค ขอที่ ๒. จุนทะ! ขออื่น
ยังมีอีก : คนบางคนในกรณีน้ี กล่ าวเท็จแล้ ว เลี้ยงตัวเองให้ เป็ นสุ ขให้ อิ่มหนํา :
นี้เปนสุขัลลิกานุโยคขอที่ ๓. จุนทะ! ขออื่นยังมีอีก : คนบางคนในกรณีนี้
อิ่มเอิบเพียบพร้ อมด้ วยกามคุณทัง้ ห้ า ให้ เขาบําเรออยู่ : นี้เปนสุขัลลิกานุโยค
ขอที่ ๔”
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ข. สุ ขัลลิกานุโยคของสั มมาทิฏฐิ
จุนทะ!
อาจจะมีปริพาชกผูเปนลัทธิอื่นทั้งหลาย กลาวกะพวก
เธออยางนี้ วา “พวกสมณศากยปุตติ ย์ อยู่กันอย่ างตามประกอบด้ วยสุ ขัลลิ กานุโยค ๔ อย่ าง
เหล่ านั้น (เป็ นแน่ )” ดังนี้; พวกเธอพึงกลาวกะเขาวา หาใชอยางนั้นไม. ปริพาชก
เหลานั้น ไมไดกลาวแกพวกเธอโดยชอบ แตกลาวตูพวกเธอดวยคําไมจริงไม
แท.
จุนทะ!
สุ ขัลลิกานุโยค ๔ อย่ าง เหลานี้ เปนไปเพื่อความหนาย
ความคลายกําหนัด เปนไปเพื่อความดับ ความเขาไปสงบรํางับ เปนไปเพื่อ
ความรูยิ่ง เพื่อความรูพรอม เพื่อนิพพาน, โดยสวนเดียว.
สี่อยางเหลาไหนเลา? จุนทะ!
สี่อยางคือ ภิกษุในกรณีนี้ เพราะสงัด
จากกามและอกุศลธรรม ท. จึง บรรลุฌานที่ ๑ อันมีวิตกวิจาร มีปติและสุข
ขออื่น
อันเกิดแตวิเวก แลวแลอยู : นี้เปนสุขัลลิกานุโยคที่หนึ่ง; จุนทะ!
ยังมีอีก : ภิกษุ เพราะสงบวิตกวิจารเสียได จึง บรรลุณานที่ ๒ เปน
เครื่องผองใสแหงใจในภายใน นําใหเกิดสมาธิมีอารมณอันเดียว ไมมีวิตกวิจาร
มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ แลวแลอยู : นี้เปนสุขัลลิกานุโยคที่สอง; จุน
ทะ!
ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุ เพราะความจางคลายไปแหงปติ จึงอยู
อุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ และยอมเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุฌานที่ ๓ อัน
เปนฌานที่พระอริยเจากลาววา ผูไดฌานนีเ้ ปนผูอยูอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข, แลว
แลอยู : นี้เปนสุขัลลิกานุโยคที่สาม; จุนทะ! ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุ เพราะละสุข
และทุกขเสียได เพราะความดับหายไปแหงโสมนัส ท. ในกาลกอนจึง บรรลุ
ฌานที่ ๔ อันไมทุกขไมสุข มีแตความมีสติเปนธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา
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แลวแลอยู : นี้เปนสุขัลลิกานุโยคที่สี่ จุนทะ! สุขัลลิกานุโยค ๔ อยางเหลานี้
แล เปนไปเพื่อความหนาย ความคลายกําหนัด ....ฯลฯ.... เพื่อนิพพาน, โดย
สวนเดียว.
จุนทะ!
นั่นแหละ คือฐานะที่มีอยู คือฐานะที่ปริพพาชกผูเปน ลัทธิ
อื่น ท. จะกลาวอยางนี้ วา “พวกสมณศากยปุตติย์ อยู่กันอย่ างประกอบด้ วย สุ ขัลลิกานุ
โยค ๔ อย่ างเหล่ านี ้” ดังนี.้ พวกเธอพึงกลาวกะเขาวา อยางนั้นถูกแลว ปริพพา
ชกเหล่ านั้นกล่ าวกะพวกเธออยู่อย่ างถูกต้ อง; จะกลาวตูพวกเธอดวยคําไมจริง
ไมแท ก็หามิได.
ผลแห่ งสุ ขลั ลิกานุโยคของสั มมาทิฏฐิ
จุนทะ!
อาจจะมี ปริพพาชก ผูเปนลัทธิอื่นทั้งหลาย กลาวกะ
พวกเธออยางนี้ วา “อาวุโส! เมื่อท่ านทั้งหลาย ตามประกอบอยู่ซึ่งสุ ขัลลิกานุโยค ๔ อย่ าง
เหล่ านี ้ ท่ านหวังผลอะไร หวังอานิ สงส์ อะไร”. เมื่อพวกเขากลาวอยางนี้ เธอพึงกลาว
ตอบเขาวา “อาวุโส! พวกเราตามประกอบอยู่ซึ่งสุ ขลั ลิกานุโยค ๔ อย่ างเหล่ านี้
หวังผล ๔ อย่ าง หวังอานิสงส ๔ อยาง. สี่อยาง อยางไรเลา? สี่อยางในกรณี
นี้ คือ ภิกษุ เพราะความสิ้นไปแหงสังโยชนสาม เปน โสดาบัน มีอันไมตกต่ํา
เปนธรรมดา เปนผูเที่ยงแทตอนิพพาน มีการตรัสรูพรอมในเบื้องหนา : นี้เปน
ผลที่หนึ่ง เปนอานิสงสที่หนึ่ง. อาวุโส! ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุ เพราะความสิ้น
ไปแหงสังโยชนสาม และเพราะความที่ราคะโทสะโมหะเปนธรรมชาติเบาบาง
เปน สกทาคามี มาสูโลกนี้เพียงครั้งเดียว แลวทําที่สุดแหงทุกขได : นี่เปน
ผลที่สอง เปนอานิสงสที่สอง. อาวุโส ! ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุ เพราะ
ความสิ้นไปแหงสังโยชนในเบื้องต่ําทั้งหาอยาง เปน โอปปาติกะ(อนาคามี) มี

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๘๓๗

การปรินิพพานในภพนั้น ไมเวียนกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา : นี้เปน ผลที่
สาม เปนอานิสงสที่สาม. อาวุโส ! ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุ กระทําใหแจงซึ่ง เจโต
วิมุตติปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย
ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรมนี้ เขาถึงแลวแลอยู : นี้เปน ผลที่สี่ เปน
อานิสงสที่สี่. อาวุโส ! เราทั้งหลายตามประกอบซึ่งสุขัลลิกานุโยค ๔ อยาง
เหลานี้อยู เพราะหวังผล ๔ อยางเหลานี้” ดังนี้.
- ปา. ที. ๑๑/๑๔๓ - ๑๔๕/๑๑๔ - ๑๑๖

(ผูศึกษาพึงสังเกตใหเห็นวา คําวา "กามสุขัลลิกานุโยค" กับคําวา "สุขัลลิกานุโยค" มิใช

คําเดียวกัน และมีความหมายแคบกวากัน คือกามสุขัลลิกานุโยคนั้น มุงความสุขเกิดแตกามอยาง
เดียว สวนสุขัลลิกานุโยคนั้น รวมเอาความสุขของคนบาปก็ได ของคนบริโภคกามก็ได ของคน
มีความสุขเกิดจากฌานหรือสมาธิก็ได. กลาวไดวา มีความหมายกวางกวากามสุขัลลิกานุโย
คสามเทาตัวเปนอยางนอย).

ตโปชิคุจฉิวตั ร
เปรียบเสมือนการขีข่ อนสดท่ อนกลมข้ ามแม่ นํา้
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ ูเจริ ญ ! มีสมณพราหมณ์ พวกหนึ่ งบัญญัติการรื ้ อถอนซึ่ งโอฆะ โดยข้ อ
ปฏิ บัติซึ่งประกอบด้ วยธรรม ๒ อย่ าง คื อ ด้ วยสี ลวิ สุทธิ์ และด้ วยตโปชิ คุจฉะ (การเกี ยจกันบาป
ด้ วยตบะ). ข้ าแต่ พระงอค์ ผ้ ูเจริ ญ ! ในเรื่ องนี ้ พระผู้มีพระภาคตรั สว่ าอย่ างไร?”.

สาฬหะเอย ! เรากล่ า วสี ล วิสุ ท ธิ์ ว่ า เป็ นองค์ แ ห่ ง สามั ญ ญปฏิ บั ติ

องค์ ใดองค์ หนึ่ง สวนสมณพราหมณพวกที่เปนตโปชิคุจฉวาท (การสอนเกียจกัน
บาปดวยตบะ)

มีตโปชิคุจฉะเปนสาระ เกลือกกลั้วพัวพันอยูในตโปชิคุจฉะ เปน
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พวกที่ไมสมควรที่จะรื้อถอนซึ่งโอฆะ; ถึงแมสมณพราหมณพวกที่มีกายสมาจาร
ไมบริสุทธิ์ มีวจีสมาจารไมบริสุทธิ์ มีมโนสมาจารไมบริสุทธิ์ มีอาชีวะไม
บริสุทธิ์ พวกนั้นไมควรแกญาณทัสสนะ และแกความรูพรอมอันไมมอี ะไรยิ่ง
กวา (อนุตฺตรสมฺโพธ).
สาฬหะ !
เปรียบเหมือนบุรุษตองการจะขามแมน้ํา ถือขวานกุฏฐารี
เขาไปสูปา เห็นตนสาละใหญ ลําตนตรง ยังหนุม ไมมีสวนนารังเกียจ เขาตัด
ตนไมนั้นทีโ่ คน แลวตัดที่ปลาย ริดกิ่งและใบออกหมดจด แลวถากดวยขวาน
กุฏฐารี แลวถากดวยมีด ขูดดวยเครื่องขูด ขัดใหเกลี้ยงดวยกอนหินกลม แลว
ปลอยลงน้าํ . สาฬหะ ! เธอจะสําคัญความขอนี้วาอยางไร : บุรุษนั้นอาจจะขาม
แมน้ําไปไดหรือหนอ? “ข้อนั้นหามิได้ พระเจ้ าข้า !” ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา? “ข้ า
แต่ พระองค์ ผ้ ูเจริ ญ! เพราะท่ อนไม้ สาละนั้น ทําบริ กรรมถูกต้ องแต่ ภายนอก ภายในไม่ ถูกต้ อง
(สําหรั บความเป็ นเรื อ) เลย สิ่ งที่ บุรุษนั้นจะหวังได้ คือ ท่ อนไม้ สาละนั้นจักจมลง บุรุษนั้นจักถึง
ความพิ นาศ พระเจ้ าข้ า !”

สาฬหะ!
ขอนี้ก็ฉันนั้น : สมณพราหมณพวกที่เปนตโปชิคุจฉวาท ก็
ไมอาจที่จะถอนซึ่งโอฆะ; แมพวกที่มีสมาจารไมบริสทุ ธิ์ ก็ไมควรแกญาณทัส
สนะ และแกอนุตตรสัมโพธะ ฉันนั้นเหมือนกัน.
(ตอไปไดตรัสขอความอันเปนปฏิปกขนัย ฝายตรงขาม ซึ่งผูอานอาจจะ เปรียบเทียบได

เองจนตลอดเรื่อง).
- จตุกฺก. อํ. ๒๑/๒๗๑ - ๒๗๔/๑๙๖.
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หมวด ค. ว่ าด้ วย ลักษณะของมรรค
อัฎฐังคิกมรรคในฐานะเป็ นทางแห่ งอมตะ
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ ! มีคาํ กล่ าวกันอยู่ว่า . "อมตะ อมตะ (ความไม่ ตายๆ)" ดังนี ้ อมตะ เป็ น
อย่ างไรเล่ า พระเจ้ าข้ า? และหนทางให้ ถึงซึ่ งอมตะ(อมตคามิมคฺค)คืออะไร พระเจ้ าข้ า ?”

ภิกษุ ท. !
ความสิ้นแห่ งราคะ ความสิ้นแห่ งโทสะ ความสิ้นแห่ ง
โมหะ : นี้เรียกวา อมตะ. อริยอัฏฐั งคิกมรรคนีน
้ ั่นแหละ คือหนทางให้

ถึงซึ่งอมตะ; ไดแก สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ.
-มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๐/๓๒.

อัฏฐังคิกมรรค มีกระแสไหลไปสู่ นิพพาน
ภิกษุ ท. !
มหานทีไรๆเหลานี้ คือแมน้ําคงคา แมน้ํายมุนา แมน้ํา
อจิรวดี แมน้ําสรภู แมน้ํามหี; แมน้ําทั้งหมดนั้น ลาดไปทางปราจีนทิศ (ทิศ
ตะวันออก) เอียงไปทางปราจีนทิศ เงื้อมไปทางปราจีนทิศ ฉันใด; ภิกษุ ท. !
ภิกษุ เจริญกระทําให้ มากซึ่ งอริยมรรคมีองค์ แปดอยู่ ย่ อมเป็ นผู้มีความลาดไป
ทางนิพพาน เอียงไปทางนิพพาน เงือ้ มไปทางนิพพาน ฉันนั้นเหมือนกัน.
ภิกษุ ท. !
ภิกษุเจริญกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคมีองคแปดอยู อยาง
ไรเลา จึงเปนผูมีความลาดไปทางนิพพาน เอียงไปทางนิพพาน เงื้อมไปทาง
นิพพาน? ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ ยอมเจริญสั มมาทิฏฐิ ....สั มมาสั งกัปปะ

.... สั มมาวาจา .... สั มมากัมมันตะ .... สั มมาอาชีวะ .... สั มมาวายามะ ....
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สั มมาสติ ....สั มมาสมาธิ ชนิดที่ อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ
น้ อมไปเพือ่ ความสละลง ภิกษุ ท. ! ภิกษุเจริญกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคมี
องคแปดอยู อยางนี้แล จึงเปนผูมีความลาดไปทางนิพพาน
นิพพาน เงื้อมไปทางนิพพาน.

เอียงไปทาง

- มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๙/๑๘๙-๑๙๐.

(คําวา เจริญกระทําใหมากซึ่งองคมรรค ชนิดที่อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ เปนตนดังที่กลาว

ขางบนนั้น ในบางสูตรตรัสวา เจริญกระทําใหมากซึ่งองคมรรคชนิดที่ มีการนําออกซึ่ง ราคะ - โทสะ โมหะ เป็ นปริโยสาน ดังนี้ก็มี -๑๙/๕๒/๒๐๕; ในบางสูตรตรัสวา ชนิดที่ มีการหยัง่ ลงสู่ อมตะ มีอมตะเป็ น
ที่ไปในเบือ้ งหน้ า มีอมตะเป็ นปริโยสาน ดังนี้ก็มี -๑๙/๕๕/๒๒๐; และในบางสูตรตรัสวา ชนิดที่ ลาดไปสู่
นิพพาน เอียงไปสู่ นิพพาน เงือ้ มไปสู่ นิพพาน ดังนี้ก็มี -๑๙/๕๘/๒๓๖
คําที่วา ลาด เอียง เงื้อม ไปทางทิศปราจีนนั้น ในบางสูตรทรงใชคําวา ลาด เอียง เงื้อม ไปสูสมุทร ก็มี - ๑๙/
๕๐,๕๔,๕๗,๖๐/๑๙๗,๒๑๒,๒๒๗,๒๔๓).

อัฏฐังคิกมรรคในฐานะหนทางให้ ถงึ จุดหมาย
ภิกษุ ท. !
ถาพวกปริพพาชกเดียรถียอื่น จะพึงถามเธอทั้ง หลายอยาง
นี้วา “อาวุโส ท.! ท่ านทั้งหลายอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ ในพระสมณโคดม เพื่อ
ประโยชน์ อะไรกัน?” ดังนี้. ภิกษุ ท. ! เมื่อถูกถามอยางนี้แลว พวกเธอพึง
พยากรณแกเขาวา “อาวุโส ท.! เราอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค
เพื่อประโยชนแกการ สํ ารอกซึ่งราคะ (ราควิราคตฺถํ)”. [และยังมีในสูตรอื่นที่ตรัสวา : เพื่อประโยชนแกการ
เพื่อประโยชนแกการ
เพื่อประโยชนแกการ
(อทฺธานปริญญตถํ)

ละสั งโยชน์ (สญชนปหานตฺถํ) ดังนี้ก็ม;ี
ถอนอนุสัย (อนุสยสมุคฺฆาตนตฺถํ) ดังนี้ก็ม;ี
กําหนดรู้ความที่สัตว์ ต้ องเดินทางไกลด้ วย อวิชชา
ดังนี้ก็มี ;
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เพื่อประโยชนแกความ สิ้นไปแห่ งอาสวะทั้งหลาย (อาสวานํ ขยตฺถํ) ดังนี้
ก็มี ;

เพื่อประโยชนแกการ ทําให้ แจ้ งซึ่งผลคือวิชชาและวิมุตติ (วิชฺชาวิมุตฺ ติ
ผลสจฺฉิกิริยตฺถํ) ดังนี้ก็มี ;
เพื่อประโยชนแกการ รู้การเห็น (ญาณทสฺสนตฺถํ) ดังนี้ก็มี ;
เพื่อประโยชนแกการ ดับเย็นในทิฏธรรมเพราะไม่ ยดึ มั่น (อนุปาทา ปริ
นิพฺพานตถํ) ดังนี้ก็มี].
ภิกษุ ท. !

ถาพวกปริพพาชกเดียรถียอื่น

จะพึงถามพวกเธออยางนี้
วา “อาวุโส ท. ! มรรคมีหรื อ ปฏิปทามีหรื อ เพื่อการสํารอกซึ่ งราคะ?” ภิกษุ ท. ! เมื่อถูก
ถามอยางนี้แลว พวกเธอพึงพยากรณ แกเขาวา มรรคมีอยู่ ปฏิปทามีอยู่เพือ่
การสํ ารอกซึ่งราคะ.
ภิกษุ ท. !
มรรคนั้นเปนอยางไร ปฏิปทานั้นเปนอยางไร เพือ่ การ
สํารอกซึ่งราคะ? อริยอัฏฐังคิกมรรคนีน้ ั่นเอง, ไดแก สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ
สัมมาสมาธิ : ภิกษุ ท. ! นี้แลมรรค นี้แลปฏิปทา เพื่อการสํารอกซึ่งราคะ.
(ขอความสองยอหนาขางบนนี้ มีตอทายหลักธรรมที่เปนจุดหมายของ พรหมจรรยตาม
รายนามที่กลาวไวขางบนทุกๆขอ เชนขอวา "เพื่อประโยชนแกการละสังโยชน" เปนตนผูศึกษาพึง
กําหนดเอาเอง).
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๓ - ๓๕/๑๑๗ - ๑๒๘.
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อัฏฐังคิกมรรคทําหน้ าที่ เสมือนหนึ่งเสวียนรองก้ นหม้ อ
ภิกษุ ท. !
หมอ ที่ไมมีเสวียนรองรับ ยอมหมุนกลิ้งไปไดงาย, หมอ
ที่มีเสวียนรองรับ ยอมหมุนกลิ้งไปไดยาก, ขอนี้ฉันใด ; ภิกษุ ท. ! จิตที่ไมมี
เชิงรองรับ ยอมหมุนไปไดงาย, จิตที่มีเชิงรองรับ ยอมหมุนไปไดยาก, ฉันนั้น
เหมือนกัน.
อะไร เป็ นเชิงรองรับของจิต? อริยอัฏฐังคิกมรรค นี้
ภิกษุ ท. !
เอง กลาวคือ สัมมาทิฏฐิ สัมมสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ นี้คือ เชิงรองรับของจิต.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๕/๗๘ - ๗๙.

อัฏฐังคิกมรรค เป็ นยอดแห่ งสั งขตธรรมทั้งปวง
ภิกษุ ท. !
สังขตธรรมทั้งหลาย มีประมาณเทาใด, อริยอัฏฐังคิกมรรค
เรากล่ าวว่ า เป็ นธรรมเลิศกว่ าธรรมทั้งหลายเหล่ านั้น.
ภิกษุ ท. !
ชนเหลาใด เลื่อมใสแลว ในอริยอัฏฐังคิกมรรค ชน
เหลานั้น ชื่อวา เลื่อมใสแลวในธรรมอันเลิศ. วิบากที่เลิศ ยอมมีแกบุคคลผู
เลื่อมใสในธรรมอันเลิศ แล.
- จตุกฺก. อํ.๒๑/๔๔/๓๔.

อัฏฐังคิกมรรค คือหนทางเก่ าทีท่ รงพบใหม่
ภิกษุ ท. !
เปรียบเหมือนบุรุษเทีย่ วไปในปาทึบ เกิดรอยทางซึ่ง เคย
เปนหนทางเกา ที่มนุษยแตกาลกอนเคยใชเดินแลว. บุรุษนั้นจึงเดินตาม ทางนั้น
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ไป เมื่อเดินไปตามทางนั้นอยู ไดพบซากนครซึ่งเปนราชธานีโบราณอันมนุษย
ทั้งหลายแตกาลกอนเคยอยูอาศัยแลว เปนที่อันสมบูรณดวยสวนสมบูรณดวยปา
ไม สมบูรณดวยสระโบกขรณี มีซากกําแพงลอม มีภมู ิภาคนารื่นรมย. ภิกษุ
ท. ! ลําดับนั้น บุรุษนั้นเขาไปกราบทูลแจงขาวนี้แกพระราชาหรือแกมหา
อํามาตยของพระราชาวา "ขอทาวพระกรุณาจงทรงทราบเถิด : ขาพระเจาเมื่อ
เที่ยวไปในปาทึบ ไดเห็นรอยทางซึ่งเคยเปนหนทางเกา ที่มนุษยแตกาลกอนเคย
ใชเดินแลว. ขาพเจาไดเดินตามทางนั้นไป เมื่อเดินไปตามทางนั้นอยู ไดพบซาก
นครซึ่งเปนราชธานีโบราณ อันมนุษย ท. แตกาลกอนเคยอยูอาศัยแลว เปนที่
อันสมบูรณดวยสวน สมบูรณดวยปาไม สมบูรณดวยสระโบกขรณี มีซาก
กําแพงลอม มีภมู ิภาคนารื่นรมย. ขอพระองคจงปรับปรุงสถานที่นั้นใหเปนนคร
เถิด พระเจาขา !" ดังนี้.
ภิกษุ ท. !
ลําดับนั้น พระราชาหรืออํามาตยของพระราชานั้น จึง
ปรับปรุงสถานที่นั้นขึ้นเปนนคร. สมัยตอมา นครนั้นไดกลายเปนนครที่มงั่ คั่ง
และรุงเรือง มีประชาชนมาก เกลื่อนกลนดวยมนุษย ถึงแลวซึ่งความเจริญ
ไพบูรย, นี้ฉันใด; ภิกษุ ท. ! ขอนี้ก็ฉันนั้น : เราได้ เห็นแล้ วซึ่งรอยทางเก่าที่เคย
เป็ นหนทางเก่ า อันพระสั มมาสั มพุทธเจ้ าทั้งหลายในกาลก่ อนเคยทรง ดําเนิน
แล้ ว.
ภิกษุ ท. !
ก็รอยทางเก่ า ที่เคยเป็ นหนทางเก่ า อันพระสั มมาสั ม
พุทธเจ้ าทั้งหลายในกาลก่ อนเคยทรงดําเนินแล้ ว นั้นเป็ นอย่ างไรเล่ า? นั่นคือ อริย
อัฏฐังคิกมรรคนี้นั่นเทียว ไดแกสิ่งเหลานี้คือ สั มมาทิฏฐิ สั มมาสั งกัปปะ
สั มมาวาจา สั มมากัมมันตะ สั มมาอาชีวะ สั มมาวายามะ สั มมาสติ สั มมาสมาธิ.
ภิกษุ ท. ! นี้แล รอยทางเกาที่เปนหนทางเกา อันพระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลาย
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ในกาลกอนเคยทรงดําเนินแลว. เรานั้น เมื่อดําเนินไปตามแลวซึ่งหนทางนั้นอยู,
เราไดรูยิ่งเฉพาะแลวซึ่งชรามรณะ, ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงชรามรณะ, ซึ่งความดับ
ไมเหลือแหงชรามรณะ, ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหง
ชรามรณะ;
(ขอความตอไปนี้ ไดตรัสถึง ชาติ - ภพ - อุปาทาน - ตัณหา - เวทนา - ผัสสะ - สฬายตนะ นามรูป - วิญญาณ - สุดลงเพียง - สังขาร (แตละอยาง) โดยอาการทั้งสี่ ดังที่ไดตรัสในกรณีแหงชรา
มรณะ เหมือนกันทุกตัวอักษร เวนแตชื่อของตัวปฏิจจสมุปปนธรรมนั้นๆเทานั้น).

ภิกษุ ท. !
เรานั้น, ครั้นรู้ยงิ่ เฉพาะแล้ วซึ่งหนทางนั้น, ได้ บอก แล้วแก่
ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิ กา ทั้งหลาย.
ภิกษุ ท. !
พรหมจรรยนี้ ที่เรากลาวบอกแลวนั้น ไดเปน พรหมจรรย
ตั้งมั่น และรุงเรืองแลว เปนพรหมจรรยแผไพศาล เปนที่รแู หงชนมากเปน
ปกแผนแนนหนา
จนกระทั่งเทวดาและมนุษยทงั้ หลายสามารถประกาศได
ดวยดีแลว, ดังนี้.
- นิทาน.สํ.๑๖/๑๒๘/๒๕๓.

อัฏฐังคิกมรรค
ในฐานะเป็ นหนทางแห่ งการกําหนดรู้ ทุกข์
ภิกษุ ท. !
ถาปริพพาชกเดียรถียอื่นถามเธออยางนี้ วา “มรรคมีไหม
ปฎิปทามีไหม เพื่อกําหนดรู้ ซึ่งทุกข์ ?” ; เมื่อถูกถามอยางนี้ พวกเธอพึงตอบแก
ปริพพาชกเดียรถียอื่นเหลานั้น วามรรคมีอยู ปฏิปทามีอยู เพื่อกําหนดรูซึ่ง ทุกข
นั้น.
ภิกษุ ท. !
มรรคเปนอยางไร ปฏิปทาเปนอยางไร เพื่อกําหนดรู ซึ่ง
ทุกขนั้น? มรรคมีองค์ แปดอันประเสริฐนี,้ กลาวคือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ
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สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ
มีอยู ภิกษุ ท. ! นีแ้ ลมรรค นีแ้ ลปฏิปทา เพือ่ กําหนดรู้ ซึ่งทุกข์ น้ัน.
ภิกษุ ท. !
เมื่อเธอถูกถามอยางนั้นแลว พึงพยากรณแกปริพพาชก
เดียรถียอื่นเหลานั้น อยางนี้.
- มหาวาร.สํ.๑๙/๘-๙/๒๗-๒๘.

มัชฌิมาปฏิปทา
ในฐานะเหตุให้ เกิดจักษุและญาณเพือ่ นิพพาน
ภิกษุ ท. !
ขอปฏิบัติเปนทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) อันเปนขอ
ปฏิบัติที่ตถาคตไดตรัสรูเฉพาะแลว เปนขอปฏิบัติทําใหเกิดจักษุ เปนขอปฏิบัติ
ทําใหเกิดญาณ เปนไปเพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรูพรอมเพื่อ
นิพพาน นั้นเปนอยางไรเลา?
ภิกษุ ท. !
ขอปฏิบัติเปนทางสายกลางนั้น คือ ขอปฏิบัติเปนหน
ทางอันประเสริฐ ประกอบอยูดวยองคแปดประการนี่เอง; ไดแก สั มมาทิฏฐิ

สั มมาสั งกัปปะ สั มมาวาจา สั มมากัมมันตะ สั มมาอาชี วะ
สั มมาวายามะ สั มมาสติ สั มมาสมาธิ : ภิกษุ ท. ! นีแ้ ล คือ ข้ อปฏิบตั ิ
ทีเ่ ป็ นทางสายกลาง ทีต่ ถาคตได้ ทรงตรัสรู้ เฉพาะแล้ ว เป็ นข้ อปฏิบัติ
ทําให้ เกิดจักษุ ทําให้ เกิดญาณ เป็ นไปเพือ่ ความสงบ เพือ่ ความรู้ ยงิ่ เพือ่
ความตรัสรู้ พร้ อม เพือ่ นิพพาน.
- มหาวาร.สํ ๑๙/๕๒๘/๑๖๖๔.
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มัชฌิมาปฏิปทา ๓ ลําดับ
ก. มัชฌิมาปฏิปทา (พืน้ ฐานทั่วไป)
ภิกษุ ท. !

มีสิ่งที่แลนดิ่งสุดโตงอยูสองอยาง

ที่บรรพชิตไมควร

ของแวะดวย สิ่งที่แลนดิ่งไปสุดโตงนั้น คืออะไร? คือ การประกอบตน

พัวพันอยู่ด้วยความใคร่ ในกามทัง้ หลาย (กามสุ ขัลลิกานุโยค) อันเปนการ
กระทําที่ยังต่ํา เปนของชาวบาน เปนของคนชั้นบุถุชน ไมใชของพระอริยเจา
ไมประกอบดวยประโยชน; และ การประกอบความเพียรในการ ทรมาณ

ตนให้ ลาํ บาก (อัตตกิลมถานุโยค) อันนํามาซึ่งความทุกข ไมใชของพระ
อริยเจา ไมประกอบดวยประโยชน.
ภิกษุ ท. !
มัชฌิมาปฏิปทา (ขอปฏิบัติเปนทางสายกลาง) ที่ไม่ ดงิ่ ไป หา
สุ ดโต่ งสองอย่ างนั้น เป็ นข้ อปฏิบัติที่ตถาคตได้ ตรัสรู้เฉพาะแล้ ว เปนขอปฏิบัติทํา
ใหเกิดจักษุ เปนขอปฏิบัติทําใหเกิดญาณ เปนไปเพื่อความสงบ เพื่อความรูอ ันยิง่
เพื่อความตรัสรูพรอม เพื่อนิพพาน.
ภิกษุ ท. !
มัชฌิมาปฏิปทานั้น เปนอยางไรเลา? ภิกษุ ท. !
มัชฌิมาปฏิปทานั้น คือข้ อปฏิบตั อิ นั เป็ นหนทางอันประเสริฐ ประกอบอยู่ด้วย
องค์ แปดประการ นี้แล; กลาวคือ ความเห็นที่ถูกตอง (สัมมาทิฏฐิ) ความดําริ
ถูกตอง (สัมมาสังกัปโป) การพูดจาที่ถูกตอง (สัมมาวาจา) การทํางานที่ถูกตอง
(สัมมากัมมันโต) การอาชีพที่ถูกตอง (สัมมาอาชีโว) ความพากเพียรที่ถูกตอง
(สัมมาวายาโม) ความรําลึกที่ถูกตอง (สัมมาสติ) ความตั้งใจมั่นคงที่ถูกตอง
(สัมมาสมาธิ).
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ภิกษุ ท. ! นี้แล มัชฌิมาปฏิปทานั้น.
- มหาวาร.สํ.๑๙/๕๒๘/๑๖๖๔.

ข. มัชฌิมาปฏิปทา(ในความหมายชั้นกว้ าง)
. . . .ภิกษุ ท. ! มัชฌิมาปฏิปทา เปนอยางไรเลา?
ภิกษุ ท. !
ภิกษุในกรณีนี้ ยอมเปนผูมีปกติ ตามเห็นกายในกาย อยู
เปนประจํา.... มีปกติ ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย อยูเปนประจํา.... มี
ปกติ ตามเห็นจิตในจิต อยูเปนประจํา มีปกติ ตามเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย
อยูเปนประจํา มีความเพียรเครื่องเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นําความพอใจ
และความไมพอใจในโลกออกเสียได.
ภิกษุ ท. !
นีเ้ รียกว่ า มัชฌิมาปฏิปทา.
ภิกษุ ท. !
ภิกษุในกรณีนี้ ยอมทําความพอใจใหเกิดขึ้น ยอมพยายาม
ปรารภความเพียร ประคองตั้งจิตไว เพื่อจะยังอกุศลธรรมอันเป็ นบาปที่ยังไม่
เกิด ไม่ ให้ เกิดขึน้ ; ....เพื่อละอกุศลธรรมอันเป็ นบาป ที่เกิดขึน้ แล้ ว; ....เพื่อยัง
กุศลธรรมที่ยังไม่ เกิด ให้ เกิดขึน้ ; ....เพื่อความตั้งอยู่ ความไม่ เลอะเลือน
ความงอกงามยิง่ ขึน้ ความไพบูลย ความเจริญ ความเต็มรอบ แห่ งกุศลธรรมที่
เกิดขึน้ แล้ ว.
ภิกษุ ท. !

นีเ้ รียกว่ า มัชฌิมาปฏิปทา.

ภิกษุ ท. !
ภิกษุในกรณีนี้ ยอม เจริญอิทธิบาท อันประกอบ พรอม
ดวยธรรมเครื่องปรุงแตง มีสมาธิอนั อาศัยฉันทะเปนปธานกิจ; ยอมเจริญอิทธิ
บาทอันประกอบพรอมดวยธรรมเครื่องปรุงแตง มีสมาธิอาศัยวิริยะเปนปธาน
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กิจ; ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบพรอมดวยธรรมเครื่องปรุงแตง มีสมาธิอาศัย
จิตตะเปนปธานกิจ; ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบพรอมดวยธรรมเครือ่ งปรุง
แตง มีสมาธิอาศัยวิมงั สาเปนปธานกิจ ; (กิจในที่นี้คือ กิจเกี่ยวกับการระวัง การละ
การทําใหเกิดมี และการรักษา).

ภิกษุ ท. !

นีเ้ รียกว่ า มัชฌิมาปฏิปทา.

ภิกษุ ท. !
ภิกษุในกรณีนี้ ยอมเจริญสั ทธินทรีย์ ยอมเจริญวิริยนิ ทรีย์
ยอมเจริญสตินทรีย์ ยอมเจริญสมาธินทรีย์ ยอมเจริญปัญญินทรีย์.
ภิกษุ ท. !

นีเ้ รียกว่ า มัชฌิมาปฏิปทา.

ภิกษุ ท. !
ภิกษุในกรณีนี้ ยอมเจริญสั ทธาพละ ยอมเจริญวิริยพละ
ยอมเจริญสติพละ ยอมเจริญสมาธิพละ ยอมเจริญปัญญาพละ.
ภิกษุ ท. !

นีเ้ รียกว่ า มัชฌิมาปฏิปทา.

ภิกษุ ท. !
ภิกษุในกรณีนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค์ ยอมเจริญ
ธัมมวิจยสั มโพชฌงค์ ยอมเจริญวิริยสั มโพชฌงค์ ยอมเจริญปิ ติสัมโพชฌงค์
ยอมเจริญปัสสั ทธิสัมโพชฌงค์ ยอมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ ยอมเจริญ
อุเบกขาสั มโพชฌงค์ .
ภิกษุ ท. !

นีเ้ รียกว่ า มัชฌิมาปฏิปทา.

ภิกษุ ท. !
ภิกษุในกรณีนี้ ยอมเจริญสั มมาทิฏฐิ ยอมเจริญสั มมาสั งกัปปะ ยอมเจริญสั มมาวาจา ยอมเจริญสั มมากัมมันตะ ยอมเจริญ
สั มมาอาชี วะ ยอมเจริญสั มมาวายามะ ยอมเจริญสั มมาสติ ยอมเจริญ
สั มมาสมาธิ.

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

ภิกษุ ท. !

๘๔๙

นีเ้ รียกว่ า มัชฌิมาปฏิปทา.

- ติก. อํ ๒๐/๓๘๐ ๓๘๒/๕๙๖ - ๕๙๗.

( มั ช ฌิ ม าปฏิ ป ทาตามที่ ท รงแสดงไว ใ นสู ต รนี้

เห็ นได ว า ทรงแสดงส วนสุดสอง
ขางไวด วยอาฬหปฏิป ทา คื อ ความตกไปในกาม และนิช ฌามปฏิป ทา คือ วั ตรปฏิ บัติของ
อเจลกะซึ่ง เรี ยกกั นโดยทั่ วๆไปวา อั ตตกิล มถานุ โ ยค หรื อตปสสีวั ตร ซึ่ ง มีร ายละเอี ยดหาดู
ไดใ นหนัง สื อ พุ . โอ. ที่ หนา ๕๖ - ๕๗. ในที่นี้ จ ะเห็ นไดวา โพธิปกขิยธรรมทั้งสามสิบเจ็ ด
ขอ นั่ นแหละคือ มั ชฌิ ม าปฏิปทา ; หรื อ ถึง กับจะกล า วไดวา ข อ ปฏิบัติดีป ฏิบั ติชอบทั้ง หมดใน
พระพุท ธศาสนา ซึ่ง รวมกันแล วเรียกไดว า ศีล สมาธิ ปญ ญา หรือพรหมจรรยทั้ง สิ้ น , นั่ น
แหละคื อ มั ชฌิ มาปฏิป ทา).

ค. มัชฌิมาปฏิปทา (ในความหมายชั้นลึก)
( หลั ก เกณฑ นี้

อาศัยพระบาลีที่ต รั สโต ต อบแก บุคคลผูมาทู ลถาม ซึ่ง สวนมากเป น
พรหมณ ได ถามเรื่ องสิ่ง ตรงขามที่แ ยกกันเป นคู ๆ ; เชน ว า สิ่ง ทั้งปวงมี หรื อไม มี ; สิ่ง ทั้งปวง
เหมื อนกั น หรื อต างกั น ; ตนเองหรือผูอื่นเป นผูกระทําหรื อเสวยผล ; การกลา วลงไปวา สิ่ง
นั้ นๆเป นอยา งนั้ นโดยส วนเดีย ว หรือวา เป นอย างอื่ นจากความเป นอย างนั้ นโดยส ว นเดีย ว ;
ดัง นี้ เปน ต น . พระองค ตรั ส ตอบโดยสายกลาง (มชฺ เฌน) ไม่ ย อมรั บ ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง , โดยพระ
บาลีว า "เอเต เต พฺร าหฺ ม ณ อุโภ อนฺ เ ต อนุป คมฺ ม มชฺเ ฌน ตถาคโต ธมฺ มํ เทเสติ ฯลฯ":- ) .

พราหมณ ! ตถาคต ยอม แสดงธรรมโดยสายกลาง (มชฺ เฌน) ไมเขา
ไปหาสวนสุดทั้งสองนั้น คือตถาคตยอมแสดงดังนีว้ า :-

“เพราะมีอวิชชาเป็ นปัจจัย
เพราะมีสังขารเป็ นปัจจัย
เพราะมีวญ
ิ ญาณเป็ นปัจจัย

จึงมีสังขารทั้งหลาย;
จึงมีวญ
ิ ญาณ ;
จึงมีนามรู ป ;
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เพราะมีนามรู ปเป็ นปัจจัย
จึงมีสฬายตนะ ;
เพราะมีสฬายตนะเป็ นปัจจัย จึงมีผสั สะ ;
เพราะมีผสั สะเป็ นปัจจัย
จึงมีเวทนา ;
เพราะมีเวทนาเป็ นปัจจัย
จึงมีตณ
ั หา ;
เพราะมีตณ
ั หาเป็ นปัจจัย
จึงมีอุปาทาน ;
เพราะมีอุปาทานเป็ นปัจจัย
จึงมีภพ ;
เพราะมีภพเป็ นปัจจัย
จึงมีชาติ ;
เพราะมีชาติเป็ นปัจจัย, ชรามรณะ โสกะปริเทวทุกขะโทมนัสสะ
อุปายาสทั้งหลาย จึงเกิดขึน้ ครบถ้ วน : ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกข
ทั้งสิ้นนี้ ยอมมีดวยอาการอยางนี้.

เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่ เหลือ แห่ งอวิชชานั้นนั่นเทียว,
จึงมีความดับแห่ งสั งขาร ;
เพราะมีความดับแห่ งสั งขาร
จึงมีความดับแห่ งวิญญาณ ;
เพราะมีความดับแห่ งวิญญาณ จึงมีความดับแห่ งนามรู ป;
เพราะมีความดับแห่ งนามรู ป จึงมีความดับแห่ งสฬายตนะ;
เพราะมีความดับแห่ งสฬายตนะ จึงมีความดับแห่ งผัสสะ;
เพราะมีความดับแห่ งผัสสะ
จึงมีความดับแห่ งเวทนา ;
เพราะมีความดับแห่ งเวทนา
จึงมีความดับแห่ งตัณหา ;
เพราะมีความดับแห่ งตัณหา
จึงมีความดับแห่ งอุปาทาน ;
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จึงมีความดับแห่ งภพ ;
จึงมีความดับแห่ งชาติ ;

เพราะมีความดับแห่ งชาตินั่นเอง, ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะ
โทมนัสสะอุปายาสทั้งหลาย จึงดับสิ้น. : ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้
ยอมมี ดวยอาการอยางนี้", ดังนี้.
- นิทาน. สํ.๑๖/๙๑,๙๒,๙๐,๒๗,๒๔,๗๒ - ๗๔/๑๗๓,๑๗๖,๑๗๐,๕๕,๕๐,๑๒๙ - ๑๓๒.

( คํา ว า

มชฺเ ฌน โดยพระบาลีขางบนนี้ ก็คือ คําว า มั ชฌิ มาปฏิป ทา นั้ นเอง ,
มั ชฌิ มาปฏิป ทาจึง ไดแ กก ระแสแหง ปฏิจ จสมุป บาท ดัง ที่กล า วแลวในสู ต รนี้ ซึ่ง ทํา ใหไ มอาจ
กลาวสิ่ง ใดๆโดยความเป นอย า งใดอย า งหนึ่ง โดยส วนเดี ย ว ที่เรียกว า สวนสุด ข างหนึ่ง ๆ.
รายละเอีย ดเกี่ยวกับสุด โตงเป นคูๆนี้ หาดูไ ดจ ากหนัง สื อ พุ . โอ. ตั้ง แต หน า ๒๔๗ ถึง หนา
๒๕๒.

อยากจะแนะว่ า ในการศึ กษาเรื่ องมั ชฌิมาปฏิปทานั้ น ควรจะศึกษา มัชฌิ มาปฏิป ทา
ชั้ นพื้นฐานทั่ วไปคื ออัฏฐั ง คิก มรรค เปนลําดั บ แรก. แลวศึก ษามั ชฌิ มาปฏิ ป ทาในความหมาย
ชั้ นลึกคื อปฏิ จ จสมุปบาท เปนลําดับสุ ด ทาย ; มิฉ ะนั้ นจะลําบาก).

ลักษณะหนทางแห่ งความหมดจด
ทางมีองค์แปด เป็ นทางอันประเสริฐกว่ าทางทั้งหลาย. บทแห่ งอริยสั จสี่
ประเสริฐกว่ าบททั้งหลาย. วิราคธรรม ประเสริฐกว่าธรรมทั้งหลาย. ผู้มีพทุ ธ
จักษุ ประเสริฐกว่ าสั ตว์ สองเท้ าทั้งหลาย. นี่แหละทางเพือ่ ความหมดจดแห่ ง
ทัสสนะ ทางอืน่ มิได้ มี.
เธอทั้งหลาย จงเดินตามทางนั้น อันเป็ นที่หลงแห่ งมาร; เธอทั้งหลาย
เดินตามทางนั้นแล้ ว จักกระทําที่สุดแห่ งทุกข์ ได้ .

๘๕๒

อริยสัจจากพระโอษฐ

ทางเราบอกแล้ วแก่ เธอทั้งหลาย เพื่อการรู้ จักการถอนซึ่ งลูกศร;ความ
เพียรเป็ นกิจอันเธอทั้งหลายพึงกระทํา ตถาคตทั้งหลายเป็ นเพียงผู้บอก (วิธี
แห่ งการกระทํา). ผู้ม่ ุงปฏิบัติแล้ วย่ อมพ้ นจากเครื่ องผูกแห่ งมาร.
เมื่อใด บุคคลเห็นด้ วยปัญญาว่ า “สั งขารทั้งหลายทั้งปวงไม่ เที่ยง”; เมื่อ
นั้น เขาย่ อมเบื่อหน่ ายในสิ่ งที่เป็ นทุกข์ : นั่นแหละเป็ นทางแห่ งความหมด
จด.
เมื่อใด บุคคลเห็นด้ วยปัญญาว่ า “สั งขารทั้งหลายทั้งปวงเป็ นทุกข์ ”; เมื่อ
นั้น เขาย่ อมเบื่อหน่ ายในสิ่ งที่เป็ นทุกข์ : นั่นแหละเป็ นทางแห่ งความหมด
จด.
เมื่อใด บุคคลเห็นด้ วยปัญญาว่ า “ธรรมทั้งหลายทั้งปวง เป็ นอนัตตา”;
เมื่อนั้น เขาย่ อมเบื่อหน่ ายในสิ่ งที่เป็ นทุกข์ : นั่นแหละเป็ นทางแห่ งความหมดจด.
- ธ. ขุ.๒๕/๕๑/๓๐.

ลําดับการปฏิบัตเิ พือ่ อรหัตตผล
ภิกษุ ท. !
เรายอมไมกลาวการประสบความพอใจในอรหัตต ผล ดวย
การกระทําอันดับแรกเพียงอันดับเดียว. ภิกษุ ท. ! ก็แตวา การประสบความ
พอใจในอรหัตตผล ย่ อมมีได้ เพราะการศึกษาโดยลําดับ เพราะการกระทําโดย
ลําดับ เพราะการปฏิบตั ิโดยลําดับ.
ภิกษุ ท. !
ก็การประสพความพอใจในอรหัตตผล ยอมมีไดเพราะ
การศึกษาโดยลําดับ เพระการกระทําโดยลําดับ เพราะการกระทําโดยลําดับ
เพราะการปฏิบัติโดยลําดับ นั้นเปนอยางไรเลา?

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

ภิกษุ ท. !

๘๕๓

บุรุษบุคคลในกรณีนี้ :

เปนผู มีสัทธา เกิดขึ้นแลว
ยอม เข้ าไปหา(สั ปบุรุษ) ;
เมื่อเขาไปหา
ยอม เข้ าไปนั่งใกล้ ;
เมื่อเขาๆไปนั่งใกล
ยอม เงีย่ โสตลงสดับ ;
ผูเงี่ยโสตลงสดับ
ยอม ได้ ฟังธรรม ;
ครั้นฟงแลว
ยอม ทรงจําธรรมไว้,
ใคร่ ครวญพิจารณาซึ่ งเนื้อความแห่ งธรรม ทั้งหลายที่ตนทรงจําไว ;
เมื่อเขาใครครวญพิจารณา
ทั้งหลายย่ อมทนต่ อการเพ่งพิสูจน์ ;

ยอม

ซึ่งเนื้อความแหงธรรมนั้นอยู, ธรรม

เมื่อธรรมทนตอการเพงพิสูจนมีอยู ฉันทะ(ความพอใจ) ย่ อมเกิด;
ผูเกิดฉันทะแลว

ยอม มีอุตสาหะ ;

ครั้นมีอุตสาหะแลว

ยอม ใช้ ดุลยพินิจ (เพื่อหาความจริง);

ครั้นใชดุลยพินิจ(พบ)แลว

ยอม ตั้งตนไว้ ในธรรม นั้น;

ผูมีตนสงไปแลวในธรรมนั้นอยู ยอม กระทําให้ แจ้ ง ซึ่งบรมสัจจดวย
นามกาย ดวย, ยอมเห็นแจ้ งแทงตลอด ซึ่งบรมสัจจนั้นดวยปญญา ดวย.
- ม. ม. ๑๓/๒๓๓/๒๓๘
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๘๕๔

หมวด ง. ว่ าด้ วย เหตุปัจจัยของมรรค
ธรรมเป็ นรุ่งอรุ ณแห่ งอัฏฐังคิกมรรค
ภิกษุ ท. !
เมื่อดวงอาทิตยกําลังขึ้น สิ่งที่มากอน เปน นิมิตใหเห็น
กอน คือการขึ้นมาแหงอรุณ ฉันใด ; ภิกษุ ท. ! เมื่อมีการเกิดขึ้นแหงอริย
อัฏฐังคิกมรรคของภิกษุ สิ่งที่มากอน เปนนิมิตใหเห็นกอน คือ กัลยาณมิตตตา
(ความเปนผูกัลยาณมิตร) ฉันนั้นเหมือนกัน. ภิกษุ ท. ! นี้คือความหวังของภิกษุผูมี
กัลยามิตร คือเธอจักเจริญอริยอัฏฐังคิกมรรคได จักกระทําใหมากซึ่งอริย
อัฏฐังคิกมรรคได.
ภิกษุ ท. !
ภิกษุผมู ีกัลยาณมิตร ยอมเจริญอริยอัฏฐังคิกมรรค ยอม
กระทําใหมากซึ่งอริยอัฏฐังคิกมรรคได ชนิดไหนกันเลา? ภิกษุ ท. ! ภิกษุใน
กรณีนี้ ยอมเจริญสั มมาทิฏฐิ .... สั มมาสั งกัปปะ .... สั มมาวาจา ....

สั มมากัมมันตะ .... สั มมาอาชีวะ .... สั มมาวายามะ .... สั มมาสติ ....
สั มมาสมาธิ. ชนิดที่ อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้ อมไปเพือ่
ความสลัดลง. ภิกษุ ท. ! ภิกษุผมู ีกัลยาณมิตร ยอมเจริญอริยอัฏฐังคิกมรรค
ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยอัฏฐังคิกมรรคได อยางนี้แล.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๖ - ๓๙/๑๒๙ - ๑๔๖.

[ในตําแหนงแหง กัลยาณมิตตตา ในฐานะเปนรุงอรุณแหงอัฏฐังคิกมรรค นั้นในสูตรอื่น

ทรงแสดงไวดวยธรรมะชื่ออื่นอีกหลายชื่อคือ:-

ศีลสั มปทา (ความถึงพรอมดวยศีล) เปนรุงอรุณ
ฉันทสั มปทา (ความถึงพรอมดวยฉันทะ - ความพอใจ) เปนรุงอรุณ
อัตตสั มปทา (ความถึงพรอมดวยความเหมาะสมแหงตน) เปนรุงอรุณ
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๘๕๕

ทิฏฐิสัมปทา (ความถึงพรอมดวยทิฏฐิที่เปนสัมมาทิฏฐิ) เปนรุงอรุณ
อัปปมาทสั มปทา (ความถึงพรอมดวยความไมประมาท) เปนรุงอรุณ
โยนิโสมนสิ การสั มปทา (ความถึงพรอมดวยการกระทําไวในใจโดยแยบคาย) เปน
รุงอรุณ (รวมเปนเจ็ดอยางทั้งกัลยาณมิตตา) และตอทายดวยคําวาผูมีกัลยาณมิตรเปนตน
ยอ มเจริญ กระทํา ให มากซึ่ งองคแ หง มรรคชนิด อาศั ย วิเวก อาศั ยวิ ราคะเป นตน ด วยกันทั้ง นั้ น .
ในสู ต รอื่ น ผู มีกัล ยาณมิ ตรเปน ต น นอกจากจะเจริญ กระทําใหมาก ซึ่งองคแ หง มรรค
ชนิดที่ อาศัย วิเวก อาศั ยวิ ร าคะ อาศั ย นิโ รธน อ มไปเพื่อ ความสลัดลง ไดแ ลว , ยัง สามารถเจริญ
องค ม รรค ชนิดที่ มีก ารนําออกซึ่ง ราคะ - โทสะ-โมหะ เป นปริ โ ยสาน ได ดั ง นี้ก็มี .
สําหรับ คําว า ธรรมที่เ ปนรุง อรุณ แหง การเกิดขึ้ น ของอัฏฐัง คิก มรรค เจ็ด ประการขา งบน
นั้ น ในสูต รอื่ นๆไม เรี ยกวา รุง อรุณ แตเรี ยกว า เปน ธรรมที่มี อุป การะมาก (พหุ ป การธมฺ ม )
เพื่อการเกิด ขึ้นแห่ ง อัฏฐั งคิก มรรค (๑๙/๔๐-๔๒/๑๔๗ - ๑๖๔) ก็มี ; และในสู ตรอื่ นๆ เรียกว า
ทําอัฏฐั งคิกมรรคที่เกิด อยู่ แล้ วให้ ถึง
เป็ นธรรมะที่ทาํ อัฏฐั งคิกมรรคที่ยังไม่ เกิดให้ เกิดขึ้น
ความเจริ ญ บริ บู รณ์ (๑๙/๔๔-๔๗/๑๖๕-๑๘๒) ก็ มี ; และตอนทายสูต ร ก็ มี ตอท ายด วยคําว าผู
มีกัล ยาณมิ ตรเป นต น ย อมเจริญ กระทํา ให มากซึ่ง องคแ หง มรรค ชนิด อาศัย วิ เวกเป นต น และ
ชนิดที่มีก ารนํา ออกซึ่ง ราคะ - โทสะ - โมหะ เป น ปริโ ยสาน ด วยกันทั้ง นั้ น ] .

อัฏฐังคิกมรรคสําเร็จได้ ด้วยอัปปมาทยอดแห่ งกุศลธรรม
ภิกษุ ท. !
สัตวทั้งหลายที่ไมมีเทา มีสองเทา มีสี้เทา มีมากเทาก็ดี มี
รูป ไมมีรปู มีสัญญา ไมมีสัญญา มีสัญญาก็หามิไดไมมีสัญญาก็หามิไดกด็ ี , มี
ประมาณเทาใด ; ตถาคตอรหันตสั มมาสั มพุทธะ ยอมปรากฏวาเลิศกวาบรรดา
สัตวเหลานั้น. ภิกษุ ท. ! กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่งบรรดามี กุศลธรรม
ทั้งหลายทัง้ ปวงนั้น มีความไมประมาทเปนมูล มีความไมประมาทเปนที่ประชุม
ลง. ความไม่ ประมาท ย่ อมปรากฏว่ าเป็ นเลิศกว่ าบรรดากุศลธรรมเหล่านั้น ;
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๘๕๖

ฉันใดก็ฉันนั้น.
ภิกษุ ท. !

ขอนี้เปนสิ่งที่ภิกษุ ผู้ไม่ ประมาทพึงหวังได้ คือ เธอจัก

เจริญกระทําให้ มากซึ่งอริยอัฏฐังคิกมรรค๑.
[ การที่ความไมประมาทเปนยอดแหงกุศลธรรมทั้งปวง ในสูตรนี้ทรงอุปมาดวยพระตถาคต

เปนสัตวเลิศกวาสัตวทั้งปวง. สวนในสูตรอื่นอีกมากแหง :-

ทรงอุปมาดวย รอยเท้าช้ าง เลิศคือใหญกวารอยเทาสัตวทั้งหลาย ดังนี้ก็มี ;
ทรงอุปมาดวย ยอดเรือน เลิศคืออยูเหนือไมโครงเรือนทั้งหลาย ดังนี้ก็มี ;
ทรงอุปมาดวย รากไม้โกฏฐานุสาริยะ (กลัมพัก?) เลิศกวารากไม หอมทั้งหลาย ดังนี้ก็มี ;
ทรงอุปมาดวย แก่นจันทร์ แดง เลิศกวาไมแกนหอมทัง้ หลาย ดังนี้ก็มี ;
ทรงอุปมาดวย ดอกวัสสิกะ (มะลิ?) เลิศกวาดอกไมหอมทั้งหลายดังนี้ก็มี
ทรงอุปมาดวย ราชาจักรพรรดิ เลิศกวาพระราชาเมืองขึ้นเมืองออก ทั้งหลาย ดังนี้
ก็มี ;

ทรงอุปมาดวย แสงจันทร์ เลิศคือรุงเรืองกวาแสงดาวทั้งหลาย ดังนี้ก็มี ;
ทรงอุปมาดวย แสงอาทิตย์ ภายหลังฝนตกไมมเี มฆในฤดูสารท แจมใสกวา
ความแจมใสทั้งปวงในอากาศ ดังนี้ก็มี ;
ทรงอุปมาดวย ผ้ากาสี เลิศกวาบรรดาผาทอดวยเสนดายทั้งหลาย ดังนี้ก็ม]ี .
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๖๒-๖๗/๒๕๔-๒๖๓.

๑. อริ ย อั ฏ ฐั ง คิ ก มรรคมี ๔ รู ป แบบ คื อ ชนิ ด ที่ อ าศั ย วิ เ วก-วิ ร าคะ-นิ โ รธ และเป น โวสสั ค คปริ ณ ามี ๑; ชนิ ด ที่ มี
การนํา ออกซึ่ ง ราคะ -โทสะ-โมหะ เป น ปริ โ ยสาน ๑; ชนิ ด ที่ มี ก ารหยั่ ง ลงสู อ มตะ มี อ มตะเป น เบื้ อ งหน า มี
อมตะเป น ปริ โ ยสาน ๑ ; และชนิ ด ที่ ล าดเอี ย งเงื้ อ มไปสู นิ พ พาน ๑.
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หมวด จ. ว่ าด้ วย อานิสงส์ ของมรรค
อัฏฐังคิกมรรค เป็ นปฏิปทาเพือ่ ความเป็ นอริยบุคคลสี่
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ ! ภิกษุทั้งหลาย ย่ อมประพฤติ พรหมจรรย์ ในพระผู้มีพระภาค เพราะเหตุ
เพื่อจะทําให้ แจ้ งซึ่ งสมาธิ ภาวนา(อันเป็ นอิทธิ วิธีประการต่ างๆ)เหล่ านั้นเสี ยละกระมัง?”

มหาลิ !
ภิกษุทั้งหลาย ยอมประพฤติพรหมจรรยในเรา เพราะ
เหตุเพื่อจะทําใหแจงซึง่ สมาธิภาวนาเหลานั้น ก็หามิได; แตธรรมะเหลาอื่นที่ยิ่ง
กวา ประณีตกวา กวาสมาธิภาวนาเหลานั้น ก็มีอยู ; และ ภิกษุท้งั หลายพากัน
ประพฤติพรหมจรรย์ ในเรา เพราะเหตุเพือ่ จะทําให้ แจ้ ง ซึ่งธรรมทั้งหลายอันยิง่
กว่ าประณีตกว่ าเหล่ านั้น.
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ ! ธรรมทั้งหลาย อันยิ่งกว่ าประณี ตกว่ า เหล่ านั้น เป็ นอย่ างไรเล่ า?”

มหาลิ !
ภิกษุในกรณีนี้ เพราะความสิ้นไปแหงสังโยชนสาม เปน
โสดาบัน เปนผูมีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงแทตอนิพพาน มีการตรัสรู
พรอมในเบื้องหนา. มหาลิ ! นี้แล ธรรมที่ยิ่งกวาประณีตกวา.
มหาลิ !
ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุ เพราะความสิ้นไปแหงสังโยชน
สาม และเพราะความที่ราคะโทสะโมหะก็เบาบาง เปน สกทาคามี มาสูโลกนี้
อีกครั้งเดียว แลวยอมกระทําที่สุดแหงทุกขได. มหาลิ ! แมนี้แล ก็เปนธรรมที่
ยิ่งกวาประณีตกวา.
มหาลิ !
ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุ เพราะความสิ้นไปแหงสังโยชน
เบื้องต่ําทั้งหา เปนโอปปาติกะ (อนาคามี) มีการปรินิพพานในภพนั้น ไมเวียน
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กลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา. มหาลิ! แมนี้แล ก็เปนธรรมที่ยงิ่ กวาประณีตกวา.
มหาลิ !

ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุกระทําใหแจงซึ่ง เจโตวิมุตติปัญญา-

วิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ดวยปญญา
อันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรมเทียว เขาถึงแลวแลอยู มหาลิ ! แมนี้แล ก็เปนธรรมที่
ยิ่งกวาประณีตกวา.
มหาลิ !
ธรรมทัง้ หลายเหลานี้แล เปนธรรมยิ่งกวาประณีตกวา ที่
ภิกษุทั้งหลายพากันประพฤติพรหมจรรยในเรา เพือ่ กระทําใหแจง.
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ ! มรรคมีอยู่หรื อ ปฏิปทามีอยู่หรื อ เพื่อกระทําให้ แจ้ งซึ่ งธรรม
เหล่ านั้น?”

มหาลิ !

มรรคมีอยู ปฏิปทามีอยู เพื่อกระทําใหแจงซึง่ ธรรมเหลา นั้น.

“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ ! มรรคเป็ นอย่ างไร ปฏิปทาเป็ นอย่ างไร เพื่อกระทําให้ แจ้ งซึ่ งธรรม
เหล่ านั้น?”

อริยอัฏฐังคิกมรรคนีน้ ั่นแหละ ไดแก สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ.
มหาลิ ! นี้แลมรรค นี้แล ปฏิปทา เพือ่ กระทําให้ แจ้ งซึ่งธรรมเหล่ านั้น.
- สี. ที. ๙/๑๙๙ - ๒๐๐/๒๕๐ - ๒๕๔.
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อัฏฐังคิกมรรค ในฐานะธรรมเครื่องข้ ามฝั่ง
ภิกษุ ท. !
ธรรม ๘ ประการเหลานี้ อันบุคคลเจริญ กระทําใหมาก
แลว ยอมเป็ นไปเพือ่ การไปจากที่มิใช่ ฝั่ง (วัฏฏสงสาร) สู่ ที่อนั เป็ นฝั่ง (นิพพาน).
แปดประการ อยางไรเลา? แปดประการคือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ.
ภิกษุ ท. ! ธรรม ๘ ประการเหลานี้แล อันบุคคลเจริญ กระทําใหมากแลวยอม
เปนไปเพื่อการไปจากที่มิใชฝง (วัฏฏสงสาร) สูที่อันเปนฝง (นิพพาน).
(คาถาผนวกท้ ายพระสู ตร)
ในหมู่มนุษย์ ท้งั หลาย
ผู้ทถี่ งึ ฝั่งแห่ งพระนิพพานมีน้อยนักหมู่มนุษย์
นอกนั้น ย่ อมวิง่ เลาะอยู่ตามฝั่งในนี่เอง.
ก็ชนเหล่ าใดประพฤติธรรมสมควรแก่ ธรรม ในธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้ ว
ชนเหล่ านั้นจักถึงฝั่งแห่ งพระนิพพานข้ ามพ้นบ่ วงแห่ งมัจจุทขี่ ้ ามได้ ยากนัก.
จงเป็ นบัณฑิตละธรรมดําเสี ย แล้ วเจริญธรรมขาว จงมาถึงที่ไม่ มีนํา้
จากที่มีนํา้ จงละกามเสี ย เป็ นผู้ไม่ มีความกังวล จงยินดีเฉพาะต่ อพระนิพพาน
อันเป็ นที่สงัด ซึ่งสั ตว์ ยนิ ดีได้ โดยยาก.
บัณทิตพึงชําระตนให้ หมดจด จากกิเลสแห่ งจิต เหมือนจิตของพวกที่
อบรมดีแล้วโดยชอบ ในองค์ แห่ งปัญญาเครื่องตรัสรู้พร้ อมทั้งหลาย.
ชนเหล่ าใด ไม่ ยดึ มั่นแล้ ว ยินดีในความสลัดคืนซึ่งความยึดมั่น ไม่ มีอา
สวะ มีความรุ่งเรืองด้ วยปัญญา. ชนเหล่ านั้นเป็ นผู้ดบั เย็น (ปรินิพฺพตุ า) ในโลก.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๙/๙๗ - ๙๘.

อัฏฐังคิกมรรค ในฐานะพรหมจรรย์
ภิกษุ ท. !

เราจักแสดงซึ่ง พรหมจรรย์ และ ผลแห่ งพรหมจรรย์ .
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เธอทั้งหลายจงฟง.
ภิกษุ ท. !
พรหมจรรย์ เป็ นอย่ างไรเล่ า? คือ อริยอัฏฐังคิกมรรค
นี้นั่นเอง ไดแก สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ภิกษุ ท. ! นี้เรากลาววา
พรหมจรรย.
ผลแห่ งพรหมจรรย์ เป็ นอย่ างไรเล่า? คือ โสตาปตติผล
ภิกษุ ท. !
สกทาคามิผล อนาคามิผล อรหัตตผล. ภิกษุ ท. ! นี้เราเรียกวา ผลแหง
พรหมจรรย.
- มหาวาร. สํ . ๑๙/๓๑ - ๓๒/๑๑๑ - ๑๑๓.

อริยอัฏฐังคิกมรรค เป็ นกรรมทีส่ ิ้นกรรม
(เรื่องควรดูประกอบเรื่องนี้ น.๑๓๙๙ ; ในปฏิจจ. โอ. น.๒๗๖ ; ใน พุ. โอ.น. ๒๔๙ , ๒๖๕ , ๔๐๔ , ๔๗๑)

ภิกษุ ท. !
กรรม ๔ อยางเหลานี้ เรากระทําใหแจงดวยปญญาอัน ยิ่ง
เองแลว ประกาศใหรูทั่วกัน.
กรรม ๔ อยาง อยางไรเลา? ภิกษุ ท. ! กรรมดํา มีวบิ ากดํา ก็มีอยู.
ภิกษุ ท. ! กรรมขาว มีวบิ ากขาว ก็มีอยู. ภิกษุ ท. ! กรรมทั้งดําทั้งขาว มี
วิบากทั้งดําทั้งขาว ก็มีอยู. ภิกษุ ท. ! กรรมไม่ ดาํ ไม่ ขาว มีวบิ ากไม่ ดาํ ไม่ ขาว
เป็ นไปเพือ่ ความสิ้นกรรม ก็มีอยู.
ภิกษุ ท. !
กรรมดํา มีวบิ ากดํา เป็ นอย่ างไรเล่า? ภิกษุ ท. ! บุคคล
บางคนในกรณีนี้ ยอมปรุงแตง กายสั งขารอันเป็ นไปกับด้ วยความเบียดเบียน,
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ยอมปรุงแตง วจีสังขาร อันเปนไปกับดวยความเบียดเบียน, ยอมปรุงแตง มโน
สั งขาร อันเปนไปกับดวยความเบียดเบียน, ครั้นเขาปรุงแตงสังขาร (ทั้งสาม)
ดังนี้แลว ยอม เข้ าถึงโลก อันเปนไปกับดวยความเบียดเบียน; ผัสสะทั้งหลาย อัน
เปนไปกับดวยความเบียดเบียน ยอมถูกตองเขาซึ่งเปนผูเขาถึงโลกอันเปนไปดวย
ความเบียดเบียน; เขาอันผัสสะที่เปนไปกับดวยความเบียดเบียนถูกตองแลว ยอม
เสวยเวทนา ที่เปนไปดวยความเบียดเบียน อัน เป็ นทุกข์ โดยส่ วนเดียว, ดังเชน
พวกสัตวนรก. ภิกษุ ท. ! นี้เรียกวา กรรมดํา มีวิบากดํา.
ภิกษุ ท. !
กรรมขาว มีวบิ ากขาว เป็ นอย่ างไรเล่ า? ภิกษุ ท. ! บุคคล
บางคนในกรณีนี้
ยอมปรุงแตง
กายสั งขารอันไม่ เป็ นไปกับด้ วยความ
เบียดเบียน, ยอมปรุงแตง วจีสังขาร อันไมเปนไปกับดวยความเบียดเบียน, ยอม
ปรุงแตง มโนสั งขาร อันไมเปนไปกับดวยความเบียดเบียน, ครั้นเขาปรุงแตง
สังขาร(ทั้งสาม) ดังนีแ้ ลว ยอม เข้ าถึงโลก อันไมเปนไปกับดวยความเบียดเบียน;
ผัสสะทั้งหลาย ที่ไมเปนไปกับดวยความเบียดเบียน ยอมถูกตองเขาผูเขาถึงโลก
อันไมเปนไปกับดวยความเบียดเบียน; เขาอันผัสสะที่ไมเปนไปกับดวยความ
เบียดเบียนถูกตองแลว ยอม เสวยเวทนา ที่ไมเปนไปกับดวยความเบียดเบียน อัน
เป็ นสุ ขโดยส่ วนเดียว, ดังเชนพวกเทพสุภกิณหา. ภิกษุ ท. ! นี้เรียกวากรรมขาว
มีวิบากขาว.
ภิกษุ ท. !

กรรมทั้งดําทั้งขาว มีวบิ ากทั้งดําทั้งขาว เป็ นอย่ างไร

เล่ า? ภิกษุ ท. ! บุคคลบางคนในกรณีนี้ ยอมปรุงแต่ ง กายสังขารอันเป็ นไป
กับด้ วยความเบียดเบียนบ้ าง ไม่ เป็ นไปด้ วยความเบียดเบียนบ้ าง, ยอมปรุงแตง
วจีสังขารอันเปนไปกับดวยความเบียดเบียนบาง
ไมเปนไปกับดวยความ
เบียดเบียนบาง, ยอมปรุงแตง มโนสั งขาร อันเปนไปกับดวยความเบียดเบียนบาง

๘๖๒
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ไมเปนไปกับดวยความเบียดเบียนบาง, ครั้นเขาปรุงแตงสังขาร (ทั้งสาม) ดังนี้
แลว ยอม เข้ าถึงโลก อันเปนไปกับดวยความเบียดเบียนบาง ไมเปนไปดวย
ความเบียดเบียนบาง; ผัสสะทั้งหลาย ที่เปนไป กับดวยความเบียดเบียนบาง
ไมเปนไปดวยความเบียดเบียนบาง ยอมถูกตองเขาผูเขาถึงโลกอันเปนไปกับ
ดวยความเบียดเบียนบาง ไมเปนไปกับดวยความเบียดเบียนบาง; เขาอันผัสสะ
ที่เปนไปกับดวยความเบียดเบียนบาง
ไมเปนไปดวยความเบียดเบียนบาง
ถูกตองแลว ยอม เสวยเวทนา ที่เปนไป กับดวยความเบียดเบียนบาง ไม
เปนไปดวยความเบียดเบียนบาง อัน เป็ นเวทนาที่เป็ นสุ ขและทุกข์ เจือกัน,
ดังเชนพวกมนุษย พวกเทพบางพวก พวกวินิบาตบางพวก. ภิกษุ ท. ! นี้
เรียกวา กรรมทั้งดําทั้งขาว มีวิบากทั้งดําทั้งขาว.
ภิกษุ ท. !
กรรมไมดําไมขาว มีวิบากไมดําไมขาว เปนไปเพื่อความ
สิ้นกรรม นั้นเปนอยางไรเลา? คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา
สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ภิกษุ ท. !
นี้เรียกวา กรรมไมดําไมขาว มีวิบากไมดําไมขาว เปนไปเพื่อความสิ้นกรรม.
เหลานี้แล กรรม ๔ อยาง ที่เราทําใหแจงดวยปญญาอัน
ภิกษุ ท. !
ยิ่งเองแลวประกาศใหรูทั่วกัน.
- จตุกฺกฺ. อํ. ๒๑/๓๒๐ - ๓๒๑/๒๓๗.

(ในสู ต รนี้ ทรงแสดงกรรมไมดําไม ขาว เป นที่สิ้ น กรรมไวดว ยอริ ย มรรคมี องคแ ปด ;
ในสูต รอื่ น ทรงแสดงไวด วย โพชฌงค์ เจ็ด ก็มี -๒๑/๓๒๒/๒๓๘ , แสดงไวด วยเจตนาเป็ น
เครื่ องละกรรมดํา กรรมขาวและกรรมทั้งดําทั้งขาว ก็มี - ๒๑/๓๑๘/๒๓๔) .
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วิธีพจิ ารณาเพือ่ เลือกศาสดาหรือแนวทางปฏิบัติ
(เมื่อยังหาหลักที่จะปลงศรัทธาความเชื่ อลงไปไม่ ได้ )
กัสสป !
ขออื่น ที่เราจะตองพูดกันอีก มีอยู ; คือวิญูชนทั้งหลาย
จงลองหยิบขึ้นมาแยกแยะ จงลองสอบสวน จงลองซักซอม เปรียบเทียบกัน
ระหวางศาสดากับศาสดา ระหวางสาวกกับสาวก วา ในบรรดาธรรมทั้งหลายที่
ทานผูเจริญทั้งสองฝายเหลานี้ยอมรับตรงกัน วา เปนกุศล นับเนื่องในกุศล, เปน
ธรรมไมมีโทษ นับเนื่องในธรรมไมมีโทษ, เปนธรรมที่ควรเสพ นับเนื่องใน
ธรรมควรเสพ, เปนธรรมควรแกอริยะ นับเนื่องในธรรมควรแกอริยะ, เปน
ธรรมฝายขาว นับเนื่องในธรรมฝายขาว ดังนี้; ธรรมเหลานี้ทั้งหมดนั้นคนพวก
ไหนสมาทานประพฤติธรรมเหลานั้นไดครบถวนไมมีเหลือ คือจะเปนพวก
สาวกของพระสมณโคดม หรือจะเปนพวกสาวกของคณาจารยผูเจริญเหลาอื่น
เลา?
กัสสป !
ขอนี้เปนฐานะที่มีได, คือเมื่อวิญูชนทัง้ หลาย ลองหยิบ
ขึ้นมาแยกแยะ ลองสอบสวน ลองซักซอมดู ในธรรมทั้งหลายเหลานั้น วาจะ
เปนพวกไหนที่ประพฤติไดหมดจดไมมีสวนเหลือ ดังนี้แลว วิญูชนเหลานั้นก็
พากันสรรเสริญพวกเราเปนสวนมาก ในขอนั้น; เพราะวา หนทางมีอยู่
ปฏิปทามีอยู่ ซึ่งผู้ปฏิบัติแล้ ว จักรู้ได้ เองเห็นได้ เอง วา “สมณโคดมเปนผูมี
ปรกติกลาวตามกาล (กาลวาที) กลาวถูกตองตามที่เปนจริง (ภูตวาที) กลาวโดย
อรรถ (อตฺถวาที) กลาวโดยธรรม (ธมฺมวาที) กลาวโดยวินัย (วินยวาที)” ดังนี.้
กัสสป !
หนทางนั้นเปนอยางไร?
ปฏิปทานั้นเปนอยางไรเลา?
หนทางนั้นคือ หนทางอันประเสริฐ ประกอบด้ วยองค์ แปดประการ, ไดแกสิ่ง

๘๖๔
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เหลานี้คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ.

สัมมากัมมันตะ

กัสสป !
นี้แลเปนหนทาง เปนปฏิปทา ซึ่งผูปฏิบัตติ ามนั้นแลว จัก
รูไดเอง จักเห็นไดเองทีเดียด วาพระสมณโคดมเปนผูมีปกติกลาวตามกาลกลาว
ถูกตองตามที่เปนจริง กลาวโดยอรรถ กลาวโดยธรรม กลาวโดยวินัย ดังนี้.
- สี.ที. ๙/๒๐๙/๒๖๕.

หมวด ฉ. ว่ าด้ วย ปกิณณกะ
อัฏฐังคิกมรรคกับนิพพาน
“พระโคดมผู้เจริ ญ ! ธรรมเท่ า ไรหนอ ที่ บุค คลเจริ ญ กระทํา ให้ มากแล้ วมี นิพ พานเป็ นที่ ไ ป
มี นิ พ พานเป็ นเบื ้องหน้ า มี นิ พ พานเป็ นที่ สุด จบ ?”

นันทิยะ ! ธรรม ๘ ประการ เหลานี้แล อันบุคคลเจริญ กระทําให
มากแลว เปนธรรม มีนิพพานเป็ นที่ไป (นิพฺพานคม). มีนิพพานเป็ นเบือ้ งหน้ า
(นิพฺพานปรายน) มีนิพพานเป็ นที่สุดจบ (นิพฺพานปริโยสาน). แปดประการ
อยางไรเลา? แปดประการ คือ สั มมาทิฏฐิ สั มมาสั งกัปปะ สั มมาวาจา
สั มมากัมมันตะ สั มมาอาชีวะ สั มมาวายามะ สั มมาสติ สั มมาสมาธิ. นันทิยะ!
ธรรมแปดประการเหลานี้แล อันบุคคลเจริญ กระทําใหมากแลว มีนิพพาน
เปนที่ไป มีนิพพานเปนเบื้องหนา มีนิพพานเปนที่สุดจบ.
- มหาวาร.ส.๑๙/๑๔/๔๕.

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๘๖๕

โพชฌงค์ ในฐานะเป็ นมรรค
มรรคใด ปฏิปทาใด เป็ นไปเพือ่ ความสิ้นแห่ งตัณหา
พวกเธอจงเจริญซึ่งมรรคนั้นปฏิปทานั้น.
ภิกษุ ท. !

ภิกษุ ท. !
มรรคนั้น ปฏิปทานั้น เปนอยางไรเลา? นั้นคือ โพชฌงค์
เจ็ด; กลาวคือ สติสัมโพชฌงค ธัมมวิจยสัมโพชฌงค วิริยะสัมโพชฌงค ปติสัมโพชฌงค ปสสัทธิสัมโพชฌงค สมาธิสัมโพชฌงค อุเบกขาสัมโพชฌงค .
( ประโยชน แ ห ง มรรคและปฏิ ป ทาในสู ต รนี้ ทรงแสดงเป น ความสิ้ น แห่ ง ตั ณ หา ; ในสู ต ร

อื่ นทรงแสดงเปน ความดับ แห่ งตัณ หา ก็ มี ) .
เมื่ อ ตรั ส ดั ง นี้ แ ล ว ท า นพระอุ ท ายิ ทู ล ถามว า

เจริญโพชฌงคเจ็ดนั้น

ดวยวิธี อย างไร?

ตรั ส ว า :-

อุทายิ !
ภิกษุในกรณีนี้
เจริญสติสัมโพชฌงค
....ธัมม
วิจยสัมโพชฌงค ....วิริยะสัมโพชฌงค ....ปติสัมโพชฌงค ....ปสสัทธิ
สัมโพชฌงค ....สมาธิสัมโพชฌงค ....อุเบกขาสัมโพชฌงค ชนิดที่ อาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ เป็ นโพชฌงค์ อนั ไพบูลย์ ถึงซึ่งคุณอันใหญ่ หา
ประมาณมิได้ ไม่ มีความลําบาก. เมื่อเจริญสติสัมโพชฌงค์ (เป็ นต้ น)

อย่ างนีอ้ ยู่, ตัณหาย่ อมละไป. เพราะตัณหาละไป กรรมก็ละไป; เพราะ
กรรมละไปทุกข์ กล็ ะไป. อุทายิ ! ดวยอาการอยางนี้แล ความสิ้นกรรมย่ อมมี
เพราะความสิ้นตัณหา ความสิ้นทุกข์ ย่อมมีเพราะความ สิ้นกรรม แล.
( นอกจากจะทรงแสดงโพชฌงค เ จ็ ด ในฐานะเป น มรรคปฏิ ป ทาเพื่ อ

เพื่อความดับ ตัณ หา ดัง นี้ แ ลว ยัง ทรงแสดงไว โ ดยนัย อื่ นอีก คื อ :- ).

ความสิ้ นตั ณ หา

๘๖๖
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ภิกษุ ท. !
เราจักแสดงมรรคอันเปนสวนเจาะแทงกิเลส (นิพฺเพธภาคิย) ; เธอทั้งหลายจงฟงใหดี. มรรคอันมีส่วนเจาะแทงกิเลส นั้นเปนอยางไร
เลา? คือสั มโพชฌงค์ เจ็ด. เจ็ดคืออะไรเลา? เจ็ดคือ สติสัมโพชฌงค ธัมม
วิจยสัมโพชฌงค วิริยะสัมโพชฌงค ปติสัมโพชฌงค ปสสัทธิสัมโพชฌงค
สมาธิสัมโพชฌงค อุเบกขาสัมโพชฌงค.
ตรั ส ดั ง นี้ แ ล ว ท า นอุ ท ายิ ไ ด ทู ล ถามว า “ การเจริ ญ ทํา ให ม าก ซึ่ ง โพชฌงค เ จ็ ด อั น มี ส ว นแห ง การ

เจาะแทงกิ เลส นั้ นเจริญ อยางชนิด ไหนกั นเล า พระเจ าขา ?” ตรั ส ว า :-

อุทายิ !
ภิกษุในกรณีนี้
ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค ....ธัมม
วิจยสัมโพชฌงค ....วิริยะสัมโพชฌงค ....ปติสัมโพชฌงค ....ปสสัทธิ
สัมโพชฌงค .... สมาธิสัมโพชฌงค .... อุเบกขาสัมโพชฌงค ชนิดที่ อาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ เป็ นโพชฌงค์ อนั ไพบูลย์ ถึงซึ่งคุณอันใหญ่ หาประมาณ
ภิกษุนั้น ด้ วยจิตมีสติสัมโพชฌงค์ .....ธัมม
มิได้ ไม่ มคี วามลําบาก.

วิจยสั มโพชฌงค์ ....วิริยะสั มโพชฌงค์ ....ปิ ติสัมโพชฌงค์ .....ปัสสั ทธิ
สั มโพชฌงค์ ....สมาธิสัมโพชฌงค์ ....อุเบกขาสั มโพชฌงค์ อันเจริญแล้ ว
ย่ อมเจาะแทง ย่ อมทําลาย ซึ่งกองแห่ งโลภะ อันยังไมเคยเจาะแทง อันยัง
ไมเคยทําลาย; ย่ อมเจาะแทง ย่ อมทําลาย ซึ่งกองแห่ งโทสะ อันยังไมเคย
เจาะแทง อันยังไมเคยทําลาย; ย่ อมเจาะแทง ย่ อมทําลาย ซึ่งกองแห่ งโมหะ
อันยังไมเคยเจาะแทง อันยังไมเคยทําลาย.
อุทายิ !
โพชฌงคเจ็ด เจริญอยางนี้แล ทําใหมากอยางนี้แล ยอม
เปนไปเพื่อการเจาะแทงกิเลส แล.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๒๓ - ๑๒๔/๔๔๙ - ๔๕๔.

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ
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ปรารภโพชฌงค์ แล้ ว มรรคก็เป็ นอันปรารภด้ วย
ภิกษุ ท. !
โพชฌงค ๗ ประการ อันบุคคลใด ใครก็ตาม ปรารภ
ผิดแลว, อริยมรรค อันเปนทางใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ ของบุคคลเหลานั้น
ก็เปนอันปรารภผิดดวย. ภิกษุ ท. ! โพชฌงค์ ๗ ประการ อันบุคคลใด ใคร
ก็ตาม ปรารภถูกต้ องแล้ ว, อริยมรรคอันเป็ นทางให้ ถงึ ความสิ้นทุกข์ โดยชอบ
ของบุคคลเหล่ านั้น ก็เป็ นอันปรารภถูกต้ องแล้ วด้ วย.
โพชฌงคเจ็ดประการ อยางไรเลา? เจ็ดประการ คือ สติสัมโพชฌงค์
ธัมมวิจยสั มโพชฌงค์ วิริยะสั มโพชฌงค์ ปิ ติสัมโพชฌงค์ ปัสสั ทธิสัมโพชฌงค์
สมาธิสัมโพชฌงค์ อุเบกขาสั มโพชฌงค์ .

โพชฌงค์ ๗ ประการ เหลานี้ อันบุคคลใด ใครก็ตาม
ปรารภผิดแล้ ว, อริยมรรค อันเปนทางใหถงึ ความสิ้นทุกขโดยชอบ ของ
บุคคลเหลานั้น ก็เป็ นอันปรารภผิดแล้ วด้ วย. ภิกษุ ท. ! โพชฌงค ๗
ประการเหลานี้ อันบุคคลใด ใครก็ตาม ปรารภถูกต้ องแล้ ว, อริยมรรค อัน
เปนทางใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ ของบุคคลเหลานั้น ก็เป็ นอันปรารภ
ถูกต้ องแล้ วด้ วย.
ภิกษุ ท. !

โพชฌงค์ ๗ ประการเหล่ านี้ อันบุคคลเจริญ กระทํา
ให้ มากแล้ ว เป็ นธรรมเครื่องนําออกอันประเสริฐ ย่ อมนําบุคคลผู้
ประพฤติโพชฌงค์ น้ันไปเพือ่ ความสิ้นทุกข์ โดยชอบ.
ภิกษุ ท. !

อริยสัจจากพระโอษฐ

๘๖๘

ภิกษุ ท. ! โพชฌงค ๗ ประการเหลานี้ อันบุคคลเจริญ กระทําใหมากแลว
ยอมเป็ นไปโดยส่ วนเดียว เพือ่ ความเบื่อหน่ าย ความคลายกําหนัด ความดับ
ความเข้ าไประงับ ความรู้ยงิ่ ความรู้พร้ อม เพือ่ นิพพาน.
- มหาวาร.สํ. ๑๙/๑๑๗ - ๑๑๘/๔๓๑ - ๔๓๔.

ปรารภสติปัฏฐานแล้ ว มรรคก็เป็ นอันปรารภด้ วย
ภิกษุ ท. !
สติปฏฐาน ๔ อยาง อันบุคคลใดใครก็ตาม ปรารภผิด
แลว,
อริยอัฏฐังคิกมรรคอันเปนทางใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบของบุคคล
เหลานั้น ก็เปนอันปรารภถูกตองแลวดวย. ภิกษุ ท. ! สติปัฏฐาน ๔ อย่ าง อัน
บุคคลใดใครก็ตาม ปรารภถูกต้ องแล้ ว, อริยอัฏฐังคิกมรรคอันเป็ นทางให้ ถงึ ความ
สิ้นทุกข์ โดยชอบของบุคคลเหล่ านั้น ก็เป็ นอันปรารภถูกต้ องแล้ วด้ วย.
สติปฏฐาน ๔ อยาง อยางไรเลา? ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณี นี้ยอมเปนผูมี
ปกติ ตามเห็นกายในกาย อยูเปนประจํา.... มีปกติ ตามเห็นเวทนาในเวทนา
ทั้งหลายอยูเ ปนประจํา.... มีปกติ ตามเห็นจิตในจิต อยูเปนประจํา.... มีปกติ ตาม
เห็นธรรมในธรรม ทั้งหลายอยูเปนประจํา มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ
มีสติ นําออกเสียไดซึ่งอภิชฌาและโทมนัสในโลก.

สติปัฏฐาน ๔ อย่ าง เหลานี้ อันบุคคลใดใครก็ตาม
ปรารภผิดแล้ ว, อริยอัฏฐังคิกมรรค อันเปนทางใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ
ของบุคคลเหลานั้น ก็เปนอันปรารภผิดแล้ วด้ วย. ภิกษุ ท. ! สติปฏฐาน ๔
อยางเหลานี้ อันบุคคลใดใครก็ตามปรารภถูกต้ องแล้ ว, อริยอัฏฐั งคิกมรรค
ภิกษุ ท. !

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๘๖๙

อันเปนทางใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบของบุคคลเหลานั้น ก็เปนอัน ปรารภ

ถูกต้ องแล้ วด้ วย.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๔๐/๘๐๑.

นิทเทศ๑๓
วาดวยขอความนําเรื่องมรรค
จบ

๘๗๐

อริยสัจจากพระโอษฐ

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๘๗๑

อุทเทสและนิทเทสแห่ งอัฏฐั งคิกมรรคแต่ ละองค์
ภิกษุ ท. !
เราจัก แสดง จัก จําแนก ซึ่ง อริยอัฏฐั งคิกมรรค แกเธอทั้งหลาย.
เธอทั้งหลายจงฟงความขอนั้น จงทําในใจใหสําเร็จประโยชนเราจักกลาว.
ภิกษุ ท. !
อริยอัฏฐังคิกมรรค เปนอยางไรเลา? อริยอัฏฐังคิกมรรค ไดแกสิ่ง
สั มมาอาชีวะ
เหลานี้คือ สั มมาทิฏฐิ สั มมาสั งกัปปะ สั มมาวาจา สั มมากัมมันตะ
สั มมาวายามะ สั มมาสติ สั มมาสมาธิ.
ภิกษุ ท. !
สั มมาทิฏฐิ เป็ นอย่ างไรเล่ า? ภิกษุ ท. ! ความรูอันใดเปนความรู
ในทุกข เปนความรูในเหตุใหเกิดทุกข เปนความรูในความดับแหงทุกข เปนความรูในทาง
ดําเนินใหถึงความดับแหงทุกข. ภิกษุ ท. ! อันนี้เรากลาววา สัมมาทิฏฐิ.
ภิกษุ ท. !
สั มมาสั งกัปปะ เป็ นอย่ างไรเล่ า? ความดําริในการ ออกจากกาม
ความดําริในการไมมุงราย ความดําริในการไมเบียดเบียน. ภิกษุ ท. ! อันนี้เรากลาววา
สัมมาสังกัปปะ.
ภิกษุ ท. !
สั มมาวาจา เป็ นอย่ างไรเล่ า? เจตนาเปนเครื่องเวน จากการพูดไม
จริง เจตนาเปนเครื่องเวนจากการพูดสอเสียด เจตนาเปนเครื่องเวนจากการพูดหยาบ เจตนา
เปนเครื่องเวนจากการพูดเพอเจอ ภิกษุ ท. ! อันนี้เรากลาววา สัมมาวาจา.
ภิกษุ ท. !
สั มมากัมมันตะ เป็ นอย่ างไรเล่ า? เจตนาเปน เครื่องเวนจากการฆา
เจตนาเปนเครื่องเวนจากการถือเอาสิ่งของที่เจาของไมไดใหแลวเจตนาเปนเครื่องงดเวนจาก
กรรมอันมิใชพรหมจรรย.๑ ภิกษุ ท. ! อันนี้เรากลาววา สัมมากัมมันตะ.
ภิกษุ ท. !
สั มมาอาชีวะ เป็ นอย่ างไรเล่ า? ภิกษุ ท. ! สาวกของพระอริยเจา
ในกรณีนี้ การเลี้ยงชีวิตที่ผิดเสีย ยอมสําเร็จความเปนอยูดวยการเลี้ยงชีวิตที่ชอบ. ภิกษุ ท. !
อันนี้เรากลาววา สัมมาอาชีวะ.
ภิกษุ ท. !
สั มมาวายามะ เป็ นอย่ างไรเล่ า? ภิกษุ ท. !
ภิกษุใน กรณีนี้
ยอมทําความพอใจใหเกิดขึ้น ยอมพยายาม ปรารภความเพียร ประคองตั้งจิตไว เพื่อจะยัง
อกุศลธรรม อันเปนบาปที่ยังไมเกิดไมใหเกิดขึ้น ; ยอมทําความพอใจใหเกิดขึ้น ยอม
พยายาม ปรารภความเพียร ประคองตั้งจิตไว เพื่อจะละอกุศลธรรม อันเปนบาป ที่
๑. ในบางแหง (มากแหง) ทานใชคําวา “เวนจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลาย”.

๘๗๒

อริยสัจจากพระโอษฐ

เกิดขึ้นแลว ; ยอมทําความพอใจใหเกิดขึ้นยอมพยายาม ปรารภความเพียร ประคองตั้งจิต
ไว เพื่อจะยังกุศลธรรมที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น; ยอมทําความพอใจใหเกิดขึ้น ยอมพยายาม
ปรารภความเพียรประคองตั้งจิตไว เพื่อความตั้งอยู ความไมเลอะเลือน ความงอกงาม
ยิ่งขึ้น ความไพบูลย ความเจริญ ความเต็มรอบ แหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว. ภิกษุ ท. !
อันนี้เรากลาววา สัมมาวายามะ.
ภิกษุ ท. !
สั มมาสติ เป็ นอย่ างไรเล่ า? ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ ยอมเปนผู
พิจารณาเห็นกายในกายอยูเปนประจํา มีความเพียรเครื่องเผากิเลส มีกิเลส มีสัมปชัญญะ
มีสติ ถอนความพอใจและความไมพอใจในโลกออกเสียได; ยอมเปนผูพิจารณาเห็นเวทนา
ในเวทนาทั้งหลายอยูเปนประจํา มีความเพียรเครื่องเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ ถอน
ความพอใจและความไมพอใจในโลกออกเสียได; ยอมเปนผูพิจารณาเห็นจิตในจิตอยูเปน
ประจํา มีความเพียรเครื่องเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ ถอนความพอใจและความไมพอใจ
ในโลกออกเสียได; ยอมเปนผูพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยูเปนประจํา มีความ
เพียรเครื่องเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ ถอนความพอใจและความไมพอใจในโลกออก
เสียได; ภิกษุ ท. ! อันนี้เรากลาววา สัมมาสติ.
ภิกษุ ท. !
สั มมาสมาธิ เป็ นอย่ างไรเล่ า? ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณี นี้ สงัด
แลวจากกามทั้งหลาย สงัดแลวจากธรรมที่เปนอกุศลทั้งหลาย เขาถึงปฐมฌาน ประกอบดวย
วิตกวิจาร มีปติและสุขอันเกิดจากวิเวก แลวแลอยู; เพราะความที่วิตกวิจารทั้งสองระงับลง
เขาถึงทุติยฌาน เปนเครื่องผองใสแหงใจในภายใน ใหสมาธิเปนธรรมอันเอกผุดมีขึ้น ไมมี
วิตก ไมมีวิจาร มีแตปติและสุข อันเกิดจากสมาธิ แลวแลอยู ; อนึ่ง เพราะความจางคลาย
ไปแหงปติ ยอมเปนผูอยูอุเบกขา มีสติและสัมปชัญญะ และยอมเสวยความสุขดวยนามกาย
ชนิดที่พระอริยเจาทั้งหลาย ยอมสรรเสริญผูนั้นวา “เปนผูอยูอุเบกขา มีสติ อยูเปนปกติ
สุข” ดังนี้ เขาถึงตติยฌาน แลวแลอยู ; เพราะละสุขเสียได และเพราะละทุกขเสียได
เพราะความดับไปแหงโสมนัสและโทมนัสทั้งสอง ในกาลกอน เขาถึงจตุตถฌาน ไมมีทุกข
ไมมีสุข มีแตความที่สติเปนธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา แลวแลอยู. ภิกษุ ท. ! อันนี้
เรากลาววาสัมมาสมาธิ.
-มหาวาร.สํ. ๑๙/๑๐ - ๑๒/๓๓-๔๑.

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๘๗๓

นิเทศ ๑๔ วาดวย สัมมาทิฏฐิ
(มี ๗๗ เรื่อง)

หมวด ก. ว่ าด้ วย อุทเทศ - วิภาค ของสัมมาทิฏฐิ
อุทเทศแห่ งสั มมาทิฏฐิ
ภิกษุ ท. ! สั มมาทิฏฐิ เป็ นอย่ างไรเล่ า? ภิกษุ ท. ! ความรู้ อนั
ใด เป็ นความรู้ ในทุกข์ เป็ นความรู้ ในเหตุให้ เกิดทุกข์ เป็ นความรู้ ใน
ความดับแห่ งทุกข์ เป็ นความรู้ ในทางดําเนินให้ ถงึ ความดับแห่ งทุกข์ .
ภิกษุ ท. ! อันนีเ้ รากล่ าวว่ าสั มมาทิฏฐิ.
- มหา. ที. ๑๐/๓๔๘/๒๙๙.

สั มมาทิฏฐิโดยปริยายสองอย่ าง
(โลกิยะ - โลกุตตระ)
ภิกษุ ท. !
สั มมาทิฏฐิ เป็ นอย่ างไรเล่ า? ภิกษุ ท. ! เรากลาวแม
สัมมาทิฏฐิวามีอยูโดยสวนสอง คือ สั มมาทิฏฐิ ที่ยังเป็ นไปกับด้ วยอาสวะ
(สาสว)๑ เปนสวนแหงบุญ (ปุญญภาคิย) มีอุปธิเปนวิบาก(อุปธิเวกฺก) ก็มีอยู,
สั มมาทิฏฐิ อันเป็ นอริยะ (อริย) ไมมีอาสวะ (อนาสว) เปนโลกุตตระ
(โลกุตฺตร) เปนองคแหงมรรค (มคฺคงฺค) ก็มีอยู.
๑ คําแปลของคําบัญญัติอันลึกซึ่ง เชนคําวา สาสว เปนตน เหลานี้ ในที่นี้แปลไวอยางยอๆตามที่เคยแปลกัน บางทีก็
แปลอยางขยายความใหแจมแจงชัดเจนก็มี ผูสนใจหาดูไดจากคําแปลของคําเหลานี้ อันมีอยูในหัวขอวา "การทํา
หนาที่สัมพันธกันของบริขารเจ็ด" แหงหมวดสัมมาสมาธิ แหงหนังสือเลมนี้ ที่หนา ๑๒๘๗ บรรทัดที่แปด ไป.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๘๗๔

สั มมาทิฏฐิ ทีย่ งั เป็ นไปกับด้ วยอาสวะ เป็ นส่ วน
แห่ งบุญมีอุปธิเป็ นวิบาก นั้นเป็ นอย่ างไรเล่ า? คือสัมมาทิฏฐิที่วา “ทาน
ภิกษุ ท. !

ที่ใหแลว มี(ผล). ยัญที่บชู าแลว มี(ผล) การบูชาที่บูชาแลวมี(ผล). ผลวิบาก
แหงกรรมที่สัตวทําดีทําชั่ว มี. โลกนี้ มี. โลกอื่น มี. มารดา มี. บิดา มี.
โอปปาติกะสัตว มี. สมณพราหมณทไี่ ปแลวปฏิบัติแลวโดยชอบ ถึงกับ
กระทําใหแจงโลกนี้และโลกอื่น ดวยปญญาโดยชอบเอง และประกาศใหผูอื่นรู
ก็มีอยู” ดังนี้.ภิกษุ ท. ! นี้คือ สัมมาทิฏฐิ ที่ยังเปนไปกับดวยอาสวะ เปน
สวนแหงบุญ มีอุปธิเปนวิบาก.

สั มมาทิฏฐิ อันเป็ นอริยะ ไม่ มีอาสวะ เป็ นโลกุตตระ
เป็ นองค์ แห่ งมรรค นั้นเป็ นอย่ างไรเล่ า? คือสัมมาทิฏฐิที่ไดแก ปญญา ปญญิ
ภิกษุ ท. !

นทรีย ปญญาพละ ธัมมวิจัยสัมโพชฌงค และสัมมาทิฏฐิที่เปนองคแหงมรรค
ของผูม ีอริยจิต ของผูมีอริยจิต ของผูม ีอนาสวจิต ของผูเปนอริยมัคคสมังคี ผูเ จริญ
อยูซึ่งอริยมรรค. ภิกษุ ท. ! นี้คือ สัมมาทิฏฐิ อันเปนอริยะ ไมมีอาสวะ
เปนโลกุตตระ เปนองคแหงมรรค.
- อุปริ. ม. ๑๔/๑๘๑/๒๕๖ - ๒๕๗.

(ผูศึกษาพึงสังเกตุใหเห็นวา สัมมาทิฏฐิ ๆ คําเดียวกันนี้ แยกออกไปได อยางตรงกันขาม

คือพวกหนึ่งมีอาสวะ เปนไปเพื่ออาสวะ มีสวนแหงบุญอันเปนอุปธิ มีลักษณะเปนตัวตน หรือ
เนื่องดวยตัวตน สวนสัมมาทิฏฐิอีกชนิดหนึ่งนั้นตรงกันขามอยางสิ้นเชิง ไมมีลักษณะแหงตัวตน
ไมเกี่ยวของกับบุญ แถมยังนําไปสูโลกุตตระดวย จึงแบงแยกเปนโลกิยสัมมาทิฏฐิและโลกุตตร
สัมมาทิฏฐิ ไมพึงนําไปปนกัน หรือใชแทนกันอยางที่พูดกันอยางสะเพราหรือหละหลวมจน
เขาใจธรรมะในพระพุทธศาสนาไมได ขอใหชวยกันระวังใหมากที่สุด).

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๘๗๕

หมวด ข. ว่ าด้ วย ลักษณะ – อุปมา - ไวพจน์ ของสัมมาทิฏฐิ
ลักษณะของสั มมาทิฏฐิ
ภิกษุ ท. !
ภิกษุเห็น จักษุ อันไม่ เทีย่ งนั่นแล ว่ าไม่ เที่ยง ความเห็น
เช่ นนั้น เป็ นสั มมาทิฏฐิ (การเห็นอยูโดยถูกตอง) ของภิกษุน้ัน.
เมื่อเห็นอยูโดยชอบ ยอมเบื่อหนาย;
เพราะความสิ้นไปแหงนันทิ จึงมีความสิน้ ไปแหงราคะ;
เพราะความสิ้นไปแหงราคะ จึงมีความสิน้ ไปแหงนันทิ;
เพราะความสิ้นไปแหงนันทิและราคะ กลาวไดวา "จิตหลุดพน แลวดวยดี"
ดังนี้.
(ในกรณีแหงอายตนะภายนอกในที่เหลืออีก ๕ คือ โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ มโน และในกรณี

แหงอายตนะภายนอก ๖ คือ รู ป เสี ยง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ก็ตรัสอยางเดียวกันกับใน
กรณีแหงจักษุ ทุกประการ).
- สฬา. สํ. ๑๘/๑๗๙/๒๔๕ - ๒๔๖.

ลักษณะของสั มมาทิฏฐิ (อีกปริยายหนึ่ง)
(ระดับสู งสุ ด)
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ ! คําที่กล่ าวกันว่ า “สัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิ ” ดังนี;้ สัมมาทิฏฐิ ย่ อมมี
ด้ วยเหตุเพียงไร พระเจ้ าข้ า ?”

กัจจานะ ! สัตวโลกนี้ อาศัยแลวซึ่งสวนสุดทั้งสอง โดยมาก คือ
ส่ วนสุ ดว่ าสิ่งทั้งปวงมี (อตฺถติ า) และ ส่ วนสุ ดว่ าสิ่งทัง้ ปวงไม่ มี (นตฺถติ า).

อริยสัจจากพระโอษฐ

๘๗๖

กัจจานะ ! เมื่อบุคคลเห็นด้ วยปัญญาอันชอบตามทีเ่ ป็ นจริง ซึ่งธรรม
เป็ นแดนเกิดขึน้ แห่ งโลก (โลกสมุทย) อยู่, ทิฏฐิที่ว่าสิ่ งทั้งปวงไม่ มีในโลก ย่ อม
ไม่ มี.
กัจจานะ ! เมื่อบุคคลเห็นด้ วยปัญญาอันชอบตามทีเ่ ป็ นจริง ซึ่งความ
ดับไม่ เหลือแห่ งโลก (โลกนิโรธ) อยู่, ทิฏฐิที่ว่าสิ่ งทั้งปวงมีในโลก ย่ อมไม่ มี.
กัจจานะ ! สัตวโลกนี้โดยมาก มีอุปายะ อุปาทานะ และอภินิเวส
เปนเครื่องผูกพัน๑ ; สวนสั มมาทิฏฐินี้ ย่ อมไม่ เข้ าไปหา ย่ อมไม่ ยดึ มั่น ย่ อมไม่
ตั้งทับ ซึง่ อุปายะและอุปาทานทั้งสองนั้น ในฐานะเปนที่ตั้งทับเปนที่ตามนอน
แหงอภินิเวส ของจิต วา “อัตตาของเรา” ดังนี้. “ทุกข์ นั่นแหละ เมื่อเกิดย่ อม
เกิด ทุกข์ นั่นแหละ เมือ่ ดับย่ อมดับ” ดังนี้ เป็ นสั จจะที่ผู้มีสัมมาทิฏฐิไม่ สงสั ย
ไม่ ลงั เล. ญาณดังนี้นั้น ยอมมีแกเขา ในกรณีนี้ โดยไมมีผอู ื่นเปนปจจัยเพื่อความ
เชื่อ.
กัจจานะ !

สัมมาทิฏฐิ ยอมมีดวยเหตุเพียงเทานี้แล.

(สัมมาทิฏฐิ ชนิดนี้ เปน สั มมาทิฏฐิ ระดับโลกุตตระ คือเปนไปเพื่อ โลกุตตระ ไมเปนไปเพือ่

อาสวะ ไมมีสวนแหงบุญ ไมคอยผานสายตา ไมคอยผานหูผูศึกษาทั่วๆไป).
- นิทาน. สํ. ๑๖/๒๐ - ๒๑/๔๒ - ๔๓.

๑. คํา นี้ เ ป น บาลี ว า อุ ป ายุ ป าทานาภิ นิ เ วสวิ นิ พ นฺ โ ธ : อุ ป าย คื อ ตั ณ หาเครื่ อ งนํา เข า ไป,อุ ป าทาน คื อ อุ ป ทาน
เครื่ อ งยึ ด มั่ น , อภิ นิ เ วส คื อ อนุ สั ย เป น เครื่ อ งนอนตาม.

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๘๗๗

สั มมาทิฏฐิโลกุตตระ นานาแบบ
(ตามคําพระสารีบุตร)
(๑. แม้ จะเป็ นสารีปุตตเถรภาษิต แต่ กน็ ํามาใส่ ไว้ ในทีน่ ีด้ ้ วยเพือ่ ความสมบูรณ์ แห่ งการศึกษาเรื่องสั มมาทิฏฐิ
๒. เป็ นตัวอย่ างการพูดของสาวกที่ใช้ คาํ พูดของพระพุทธเจ้ ามาพูดบอกสอน อธิบาย
๓. ตัวอย่ างการเห็นธรรมะแบบต่ างๆ โดยใช้ หลักอริยสั จจสี่ จนเป็ นเหตุให้ ได้ อริยบุคคลพ้นจากทุกข์ )

ก. หมวดเนื่องด้ วยกุศล - อกุศลธรรม
“ทานผูมีอายุ ท. !
เมื่อใดแล อริยสาวก มารู้ชัดซึ่งอกุศลและ อกุศล
มูลด้ วย มารู้ชัดซึ่งกุศลและกุศลมูลด้ วย; แมดวยเหตุเพียงเทานี้อริยสาวกนั้น ชื่อ
วาเปนผูมีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของเขาดําเนินไปตรง เขาประกอบแลวดวยความ
เลื่อมใสไมหวั่นไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี”้ .
“ทานผูมีอายุ ท. !
สิ่ งทีเ่ รียกว่ า อกุศล นั้น เป็ นอย่ างไรเล่ า? ทาน
ผูมีอายุ ท.! การทําสัตวมีชีวิตใหตกลวง เปนอกุศล; การถือเอาสิ่งของที่เจาของ
มิไดให เปนอกุศล; การประพฤติผิดในกาม เปนอกุศล ; การกลาวเท็จ เปน
อกุศล ; วาจาสอเสียด เปนอกุศล; วาจาหยาบ เปนอกุศล; การกลาวเพอเจอ เปน
อกุศล; อภิชฌา เปนอกุศล; พยาบาท เปนอกุศล; มิจฉาทิฏฐิ เปนอกุศล. ทานผู
มีอายุ ท. ! เหลานี้ทานกลาววา เปนอกุศล”.

สิ่ งทีเ่ รียกว่ า อกุศลมูล นั้น เป็ นอย่ างไรเล่ า?
“ทานผูมีอายุ ท. !
โลภะ เปนอกุศลมูล; โทสะ เปนอกุศลมูล; โมหะ เปนอกุศลมูล. ทานผูมอี ายุ!
เหลานี้ทานกลาววา เปนอกุศลมูล”.

๘๗๘

อริยสัจจากพระโอษฐ

“ทานผูมีอายุ ท.!
สิ่ งทีเ่ รียกว่ า กุศล นั้น เป็ นอย่ างไรเล่า? ทานผู
มีอายุ ท.! เจตนาเวนจากปาณาติบาต เปนกุศล; เจตนาเวนจากอทินนาทาน เปน
กุศล; เจตนาเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร เปนกุศล; เจตนาเวนจากมุสาวาท เปน
กุศล; เจตนาเวนจากปสุณาวาท เปนกุศล; เจตนาเวนจากผรุสวาท เปนกุศล ;
เจตนาเวนจากสัมผัปปลาปวาท เปนกุศล; อนภิชฌาเปนกุศล; อัพยาบาท เปน
กุศล ; สัมมาทิฏฐิ เปนกุศล. ทานผูมอี ายุ ท. ! เหลานี้ทานกลาววาเปนกุศล”.
“ทานผูมีอายุ ท. !
สิ่ งทีเ่ รียกว่ า กุศลมูล นั้น เป็ นอย่ างไรเล่ า?
อโลภะ เปนกุศลมูล; อโทสะ เปนกุศลมูล; อโมหะ เปนกุศลมูล. ทานผูมีอายุ
ท. ! เหลานี้ทานกลาววา เปนกุศลมูล”.
“ทานผูมีอายุ ท.!
ในกาลใดแล อริยสาวกมารูชัดซึ่งอกุศลอยางนี้, รู
ชัดซึ่งอกุศลมูลอยางนี้, รูชัดซึ่งกุศลอยางนี้ รูชัดซึ่งกุศลมูลอยางนี้ อริย-สาวก
นั้น ละราคานุสัย บรรเทาปฏิฆานุสยั ถอนอนุสัยแหงทิฏฐิและมานะวาเรามี
เราเปน ไดโดยประการทั้งปวง ละอวิชชาแลว ทําวิชชาใหเกิดขึ้น เธอกระทําที่สุด
แหงทุกขได ในทิฏธรรมนี้นั่นเทียว ทานผูมีอายุ ท. ! แมดวยเหตุมปี ระมาณเทานี้
แล อริยสาวกนั้นชื่อวาเปนผูมสี ัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของเขาดําเนินไปตรง เขา
ประกอบแลวดวยความเลื่อมใสไมหวั่นไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี”้ .
ข. หมวดเนื่องด้ วยอาหารสี่
“ท่ านผู้มีอายุ ! ก็ปริ ยายแม้ อย่ างอื่ น ยังมีอยู่หรื อ ที่ จะทําให้ อริ ยสาวกเป็ นผู้มีสัมมาทิ ฏฐิ ทิ ฏฐิ
ของท่ านดําเนิ นไปตรง ท่ านประกอบแล้ วด้ วยความเลื่ อมใสไม่ หวั่นไหวในธรรม มาสู่ พระ
สั ทธรรมนี ้ ?”

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๘๗๙

“มีอยู ทานผูมีอายุ ท. ! คือในกาลใดแล อริยสาวกมารูชัดซึ่ง อาหารซึ่ง
เปนแดนเกิดแหงอาหาร ซึ่งความดับไมเหลือแหงอาหาร ซึ่งขอปฏิบัติใหถึงซึ่ง
ความดับไมเหลือแหงอาหาร. ทานผูมีอายุ ท. ! ดวยเหตุแมมีประมาณเทานี้ อริย
สาวกนั้น ชื่อวาเปนผูม ีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของเขาดําเนินไปตรง เขาประกอบแลว
ดวยความเลื่อมใสไมหวั่นไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี.้ ทานผูมีอายุ ท. !
อาหาร เปนอยางไรเลา? เหตุเปนแดนเกิดแหงอาหาร เปนอยางไรเลา? ความ
ดับไมเหลือแหงอาหาร เปนอยางไรเลา? ขอปฏิบัติใหถึงความดับไมเหลือแหง
อาหาร เปนอยางไรเลา?
ทานผูมีอายุ ท. !
อาหาร ๔ อย่ าง เหลานี้ ยอมเปนไปเพื่อความ ดํารง
อยูของภูตสัตวทั้งหลาย หรือวา เพื่ออนุเคราะหแกสัมภเวสีทั้งหลาย. อาหารสี่
อยาง อยางไรเลา? สี่อยางคือ กพฬี การาหาร ที่หยาบบาง ละเอียดบาง (เปนที่
หนึ่ง). ผัสสาหาร เปนที่สอง, มโนสั ญเจตนาหาร เปนที่สาม, วิญญาณาหาร เปน
ที่สี่.
ความก่ อขึน้ พร้ อมแห่ งอาหาร ยอมมีเพราะความกอขึ้นพรอมแหง ตัณหา.
ความดับไม่ เหลือแห่ งอาหาร ยอมมีเพราะความดับไมเหลือแหง ตัณหา.
มรรคอันประกอบดวยองคแปด อันประเสริฐนี้นั่นเอง เปน ข้ อปฏิบัติให้
ถึงซึ่งความดับไม่ เหลือแห่ งอาหาร; ไดแกสิ่งเหลานี้คือ ความเห็นชอบ ความดําริ
ชอบ การพูดจาชอบ การทําการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ ความพากเพียร
ชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ”.

๘๘๐

อริยสัจจากพระโอษฐ

“ทานผูมีอายุ ท. !
เมื่อใดแล อริยสาวกมารูชัดซึ่งอาหาร อยางนี้, รู
ชัดซึ่งเหตุเปนแดนเกิดแหงอาหาร อยางนี้, รูชัดซึ่งความดับไมเหลือแหงอาหาร
อยางนี้, รูชัดซึ่งขอปฏิบัติใหถงึ ความดับไมเหลือแหงอาหาร อยางนี้.อริยสาวก
นั้น ละราคานุสัย บรรเทาปฏิฆานุสัย ถอนอนุสัยแหงทิฏฐิและมานะวาเรามีเรา
เปน ไดโดยประการทั้งปวง ละอวิชชาแลว ทําวิชชาใหเกิดขึ้น เธอกระทําที่สุด
แหงทุกขได ในทิฏฐธรรมนี้ นั่นเทียว. ทานผูมีอายุ ท. ! ดวยเหตุแมเพียงเทานี้
แล อริยสาวกนั้น ชื่อว่ าเป็ นสั มมาทิฏฐิ ทิฏฐิของเขาดําเนินไปตรง เขา
ประกอบแล้ วด้ วยความเลือ่ มใสไม่ หวัน่ ไหวในธรรม มาสู่ พระสั ทธรรมนี.้ ”
ค. หมวดเนื่องด้ วยอริยสั จสี่
“ท่ านผู้มีอายุ ! ก็ปริ ยายแม้ อย่ างอื่ น ยังมี อยู่หรื อ ที่ จะทําให้ อริ ยสาวก เป็ นผู้มีสัมมาทิ ฏฐิ
ทิ ฏฐิ ของท่ านดําเนิ นไปตรง ท่ านประกอบแล้ วด้ วยความเลื่ อมใสไม่ หวั่นไหวในธรรม มาสู่ พระ
สั ทธรรมนี ้ ?”

“มีอยู ทานผูมีอายุ ท. ! คือในกาลใดแล อริยสาวกมารูชัดซึ่งทุกข ซึ่ง
เหตุเปนแดนเกิดแหงทุกข ซึ่งความดับไมเหลือแหงทุกข ซึ่งขอปฏิบัติใหถงึ ซึ่ง
ความดับไมเหลือแหงทุกข. ทานผูมีอายุ ท. ! ดวยเหตุแมมปี ระมาณเทานี้อริย
สาวกนั้น ชื่อวาเปนผูม ีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของเขาดําเนินไปตรง เขาประกอบ
แลวดวยความเลื่อมใสไมหวั่นไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี”้ .
“ทานผูมีอายุ ท. !
ทุกข์ เป็ นอย่ างไรเล่ า? แมความเกิด ก็เปน
ทุกข. แมความแก ก็เปนทุกข. แมความตาย ก็เปนทุกข, แมความโศกความร่ํา
ไรรําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจ ความคับแคนใจ ก็เปนทุกข, การ
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๘๘๑

ประสบกับสิ่งไมเปนที่รักที่พอใจ ก็เปนทุกข, ความพลัดพรากจากสิ่งเปนที่รักที่
พอใจ ก็เปนทุกข, ปรารถนาสิ่งใดไมไดสิ่งนั้น ก็เปนทุกข; กลาวโดยยอ
อุปาทานขันธทั้งหา เปนทุกข. ทานผูมีอายุ ท. ! นี้เรียกวา ทุกข”.

เหตุเป็ นแดนเกิดแห่ งทุกข์ เป็ นอย่ างไรเล่ า?
“ทานผูมีอายุ ท. !
ตัณหานี้ใด อันเปนเครื่องทําใหมภี พใหม อันประกอบอยูดวยความกําหนัดดวย
อํานาจความเพลิน เปนเครื่องทําใหเพลินอยางยิ่งในอารมณนั้นๆ, ไดแก
กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา. ทานผูมีอายุ ท. ! นี้เรียกวา เหตุเปนแดนเกิด
แหงทุกข”.
ความดับไม่ เหลือแห่ งทุกข์ เป็ นอย่ างไรเล่ า?
“ทานผูมีอายุ ท. !
ความจางคลายดับไมเหลือแหงตัณหานี้นั่นเอง เปนความสละทิ้ง เปนความ
สลัดคืน เปนความปลอย เปนความทําไมใหมีที่อาศัย ซึ่งตัณหานั้น อันใด; ทาน
ผูมีอายุ ท. ! อันนี้ เรียกวา ความดับไมเหลือแหงทุกข”.
“ทานผูมีอายุ ท. !

ข้ อปฏิบัติให้ ถงึ ซึ่งความดับไม่ เหลือแห่ งทุกข์

เป็ นอย่ างไรเล่ า? มรรคอันประกอบดวยองคแปด อันประเสิรฐ นี้นั่นเอง
ไดแก ความเห็นชอบ ความดําริชอบ การพูดจาชอบ การทําการงานชอบ การ
เลี้ยงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งใจมัน่ ชอบ ทานผูมี
อายุ ท. ! นี้เรียกวา ขอปฏิบัติใหถึงซึ่งความดับไมเหลือแหงทุกข”.
“ทานผูมีอายุ ท. !
เมื่อใดแล อริยสาวกมารูชัดซึ่งทุกข อยางนี้, รู
ชัดซึ่งเหตุเปนแดนเกิดแหงทุกข อยางนี้, รูชัดซึ่งความดับไมเหลือแหงทุกข
อยางนี้ รูชัดซึ่งขอปฏิบัติใหถงึ ซึ่งความดับไมเหลือแหงทุกข อยางนี้. อริย-

๘๘๒

อริยสัจจากพระโอษฐ

สาวกนั้น ละราคานุสัย บรรเทาปฏิฆานุสัย ถอนอนุสัยแหงทิฏฐิและมานะวา
เรามีเราเปน ไดโดยประการทั้งปวง ละอวิชชาแลว ทําวิชชาใหเกิดขึ้น เธอ
กระทําที่สุดแหงทุกขได ในทิฏฐธรรมนี้ นั่นเทียว. ทานผูมีอายุ ท. ! ดวยเหตุ
แมเพียงเทานี้แล อริยสาวกนั้น ชื่อว่ าเป็ นผู้มีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของเขาดําเนินไป
ตรง เขาประกอบแล้วด้ วยความเลือ่ มใสไม่ หวัน่ ไหวในธรรม มาสู่ พระสั ทธรรม
นี.้ ”
ง. หมวดเนื่องด้ วยปฏิจจสมุปปันนธรรมตามหลักแห่ งปฏิจจสมุปบาท
ง. ๑ เกีย่ วกับชรามรณะ
“ท่ านผู้มี อายุ !
ก็ป ริ ยายแม้ อย่ า งอื่ น ยัง มี อ ยู่หรื อ ที่ จ ะทําให้ อริ ยสาวกเป็ นผู้มี
สั มมาทิ ฏฐิ ทิ ฏฐิ ข องท่ านดําเนิ นไปตรง ท่ านประกอบแล้ วด้ วยความเลื่ อ มใสไม่ ห วั่นไหวใน
ธรรม มาสู่ พระสั ท ธรรมนี ้ ?”

“มีอยู ทานผูมีอายุ ท. ! คือในกาลใดแล อริยสาวกมารู้ชัดซึ่งชรา
มรณะ ซึ่งเหตุเป็ นแดนเกิดแห่ งชรามรณะ ซึ่งความดับไม่ เหลือแห่ งชรามรณะซึ่ง
ข้ อปฏิบัติให้ ถงึ ซึ่งความดับไม่ เหลือแห่ งชรามรณะ. ทานผูมีอายุ ท. ! ดวยเหตุ
แมมปี ระมาณเทานี้ อริยสาวกนั้น ชื่อวาเปนผูมีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของเขาดําเนิน
ไปตรง เขาประกอบแลวดวยความเลื่อมใสไมหวั่นไหวในธรรม มาสูพระ
สัทธรรมนี.้ ทานผูมีอายุ ท. ! ชรามรณะ เปนอยางไรเลา? เหตุเปนแดนเกิด
แหงชรามรณะ เปนอยางไรเลา? ความดับไมเหลือแหงชรามรณะ เปนอยางไร
เลา? ขอปฏิบัติใหถึงความดับไมเหลือแหงชรามรณะ เปนอยางไรเลา? (ตอไปนี้
เปนรายละเอียดเกี่ยวกับชรามรณะ โดยนัยแหงอริยสัจสี่ พึงดูไดจากหนังสือ ปฏิจจ.โอ.ที่หนา ๕๓๓

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๘๘๓

ตั้งแตคําวา ความแก ความคร่ําครา ความมีฟนหลุด......ถึงคําวา.... ความระลึกชอบ ความตัง้ ใจ

มั่นชอบ).
“ทานผูมีอายุ ท. ! เมื่อใดแล อริยสาวกมารูชัดซึ่งชรามรณะ อยาง นี้,
รูชัดซึ่งเหตุเปนแดนเกิดแหงชรามรณะ อยางนี้, รูชัดซึ่งความดับไมเหลือแหง
ชรามรณะ อยางนี้, รูชัดซึ่งขอปฏิบัติใหถึงซึ่งความดับไมเหลือแหงชรามรณะ
อยางนี้. อริยสาวกนั้น ละราคานุสัย บรรเทาปฏิฆานุสัย....... (ขอความตอไปนี้
่ ไหวในธรรมมาสู่
เหมือนกับขอความในตอนทายแหงหมวด ก. จนกระทั่งคําวา)..... ไม่ หวัน
พระสั ทธรรมนี”้ .
ง. ๒ เกีย่ วกับชาติ
“ท่ านผู้มี อายุ ! ก็ปริ ยายแม้ อ ย่ างอื่ น ยัง มี หรื อ ที่ จ ะทํา ให้ อริ ยสาวกเป็ นผู้มี สั มมาทิ ฏฐิ
ทิ ฏฐิ ของท่ านดํา เนิ นไปตรง ท่ านประกอบแล้ วด้ วยความเลื่ อ มใสไม่ หวั่น ไหวในธรรม มาสู่
พระสั ท ธรรมนี ้ ?”

“มีอยู ทานผูมีอายุ ท. ! คือในกาลใดแล อริยสาวกมารูชัดซึ่งชาติ ซึ่ง
เหตุเปนแดนเกิดแหงชาติ ซึ่งความดับไมเหลือแหงชาติ ซึ่งขอปฏิบัติใหถงึ ซึ่ง
ความดับไมเหลือแหงชาติ. ทานผูมีอายุ ท. ! ดวยเหตุแมมปี ระมาณเทานี้อริย
สาวกนั้น ชื่อวาเปนผูมีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของเขาดําเนินไปตรง เขาประกอบแลว
ดวยความเลื่อมใสไมหวั่นไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้. ทานผูมีอายุ ท. !
ชาติเปนอยางไรเลา? เหตุเปนแดนเกิดแหงชาติ เปนอยางไรเลา? ความดับไม
เหลือแหงชาติ เปนอยางไรเลา?” ขอปฏิบัติใหถึงความดับไมเหลือแหงชาติ
เปนอยางไรเลา? (ตอไปนี้ เปนรายละเอียดเกี่ยวกับชาติ โดยนัยแหงอริยสัจสี่ พึงดูไดจากหนังสือ

๘๘๔

อริยสัจจากพระโอษฐ

การเกิด การกําเนิด การกาวลง .... ถึงคําวา .... ความ
ระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ).
ปฏิจจ. โอ. ที่หนา ๕๓๓ ตั้งแตคําวา

“ทานผูมีอายุ ท. !
เมื่อใดแล อริยสาวกมารูชัดซึ่งชาติ อยางนี้, รู
ชัดซึ่งเหตุเปนแดนเกิดแหงชาติ อยางนี้, รูชัดซึ่งความดับไมเหลือแหงชาติอยาง
นี้, รูชัดซึ่งขอปฏิบัติใหถึงซึ่งความดับไมเหลือแหงชาติ อยางนี้. อริยสาวกนั้น
ละราคานุสัย บรรเทาปฏิฆานุสัย ...(ขอความตอไปนี้ เหมือนกับขอความในตอนทายแหง
่ ไหวในธรรม มาสู่ พระสั ทธรรมนี.้ ”
หมวด ก. จนกระทั่งถึงคําวา).... ไม่ หวัน
ง. ๓ เกีย่ วกับภพ
“ท่ านผู้มี อายุ ! ก็ปริ ยายแม้ อ ย่ างอื่ น ยัง มี อ ยู่หรื อ ที่ จะทํา ให้ อริ ยสาวกเป็ นผู้มี
สั มมาทิ ฏฐิ ทิ ฏฐิ ข องท่ านดํา เนิ นไปตรง ท่ านประกอบแล้ วด้ วยความเลื่ อ มใสไม่ ห วั่นไหวใน
ธรรม มาสู่ พระสั ท ธรรมนี ้ ?”

“มีอยู ทานผูมีอายุ ท. ! คือในกาลใดแล อริยสาวกมารู้ชัดซึ่งภพ ซึ่ง
เหตุเป็ นแดนเกิดแห่ งภพ ซึ่งความดับไม่ เหลือแห่ งภพ ซึ่งข้ อปฏิบัติให้ ถงึ ซึ่ง
ความดับไม่ เหลือแห่ งภพ. ทานผูมีอายุ ท. ! ดวยเหตุแมมปี ระมาณเทานี้, อริย
สาวก นั้น ชื่อวาเปนผูมีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของเขาดําเนินไปตรง เขาประกอบแลว
ดวยความเลื่อมใสไมหวั่นไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้. ทานผูมีอายุ ท. !
ภพ เปนอยางไรเลา? เหตุเปนแดนเกิดแหงภพ เปนอยางไรเลา? ความดับไมเหลือ
แหงภพ เปนอยางไรเลา? ขอปฏิบัติใหถึงความดับไมเหลือแหงภพ เปนอยางไร
เลา?” (ตอไปนี้ เปนรายละเอียดเกี่ยวกับภพ โดยนัยแหงอริยสัจสี่ พึงดู ไดจากหนังสือ ปฏิจจ.โอ. ที่
หนา ๕๓๓ – ๕๓๔ ตั้งแตคําวา ภพทั้งหลาย ๓ อยางเหลานี้คือ กามภพ รูปภพ อรูป
ภพ ....ถึงคําวา.... ความระลึกชอบ ความตั้งใจมัน่ ชอบ).

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๘๘๕

“ทานผูมีอายุ ท. !
เมื่อใดแล อริยสาวกมารูชัดซึ่งภพ อยางนี้, รูชัด
ซึ่งเหตุเปนแดนเกิดแหงภพ อยางนี้, รูชัดซึ่งความดับไมเหลือแหงภพอยางนี้, รู
ชัดซึ่งขอปฏิบัติใหถึงซึ่งความดับไมเหลือแหงภพ อยางนี้. อริยสาวกนั้น ละราคา
นุสัย บรรเทาปฏิฆานุสัย ….(ขอความตอไปนี้ เหมือนกับขอความในตอนทายแหงหมวด ก.
่ ไหวในธรรม มาสู่ พระสั ทธรรมนี.้ ”
จนกระทั่งถึงคําวา ).... ไม่ หวัน
ง. ๔ เกีย่ วกับอุปาทาน
“ท่ านผู้มี อายุ !
ก็ป ริ ยายแม้ อย่ า งอื่ น ยัง มี อ ยู่หรื อ ที่ จ ะทําให้ อริ ยสาวกเป็ นผู้มี
สั มมาทิ ฏฐิ ทิ ฏฐิ ข องท่ านดํา เนิ นไปตรง ท่ านประกอบแล้ วด้ วยความเลื่ อ มใสไม่ ห วั่นไหวใน
ธรรม มาสู่ พระสั ท ธรรมนี ้ ?”

“มีอยู ทานผูมีอายุ ท .! คือในกาลใดแล อริยสาวกมารู้ชัดซึ่งอุปาทาน
ซึ่งเหตุเป็ นแดนเกิดแห่ งอุปาทาน ซึ่งความดับไม่ เหลือแห่ งอุปาทาน ซึ่งข้ อปฏิบัติ
ให้ ถงึ ซึ่งความดับไม่ เหลือแห่ งอุปาทาน. ทานผูมีอายุ ท. ! ดวยเหตุแมมปี ระมาณ
เทานี้ อริยสาวกชื่อวาเปนผูมสี ัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของเขาดําเนินไปตรง เขา
ประกอบแลวดวยความเลื่อมใสไมหวั่นไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้. ทานผู
มีอายุ ท. ! อุปาทาน เปนอยางไรเลา? เหตุเปนแดนเกิดแหงอุปาทาน เปน
อยางไรเลา? ความดับไมเหลือแหงอุปาทาน เปนอยางไรเลา? ขอปฏิบตั ิใหถึง
ความดับไมเหลือแหงอุปาทาน เปนอยางไรเลา?” (ตอไปนี้ เปนรายละเอียดเกี่ยวกับ
อุปาทาน โดยนัยแหงอริยสัจสี่ พึงดูไดจากหนังสือ ปฏิจจ. โอ. ที่หนา

๕๓๔

ตั้งแตคําวา

อุปาทานทั้งหลาย ๔ อยางเหลานี้คือ ....ถึงคําวา..... ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่น
ชอบ ).

๘๘๖
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“ทานผูมีอายุ ท. !
เมื่อใดแล อริยสาวกมารูชัดซึ่งอุปาทาน อยางนี้,
รูชัดซึ่งเหตุเปนแดนเกิดแหงอุปาทาน อยางนี้, รูชดั ซึ่งความดับไมเหลือแหง
อุปาทาน อยางนี้, รูชดั ซึ่งขอปฏิบัติใหถงึ ซึ่งความดับไมเหลือแหงอุปาทานอยาง
นี้. อริยสาวกนั้น ละราคานุสัย บรรเทาปฏิฆานุสัย ..... (ขอความตอไปนี้ เหมือนกับ
่ ไหวในธรรม มาสู่ พระ
ขอความในตอนทายแหงหมวด ก. จนกระทั่งถึงคําวา) ....ไม่ หวัน
สั ทธรรมนี.้ ”
ง. ๕ เกีย่ วกับตัณหา
“ท่ านผู้มี อายุ !
ก็ป ริ ยายแม้ อย่ า งอื่ น ยัง มี อ ยู่หรื อ ที่ จ ะทําให้ อริ ยสาวกเป็ นผู้มี
สั มมาทิ ฏฐิ ทิ ฏฐิ ข องท่ านดําเนิ นไปตรง ท่ านประกอบแล้ วด้ วยความเลื่ อ มใสไม่ ห วั่นไหวใน
ธรรม มาสู่ พระสั ท ธรรมนี ้ ?”

“มีอยู ทานผูมีอายุ ท. ! คือในกาลใดแล อริยสาวกมารูชัดซึง่ ตัณหา
ซึ่งเหตุเปนแดนเกิดแหงตัณหา ซึ่งความดับไมเหลือแหงตัณหา ซึ่งขอปฏิบัติให
ถึงซึ่งความดับไมเหลือแหงตัณหา. ทานผูมีอายุ ท. ! ดวยเหตุแมมปี ระมาณเทานี้
อริยสาวกนั้น ชื่อวาเปนผูมีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของเขาดําเนินไปตรง เขาประกอบ
แลวดวยความเลื่อมใสไมหวั่นไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี.้ ทานผูมีอายุ
ท. ! ตัณหา เปนอยางไรเลา? เหตุเปนแดนเกิดแหงตัณหา เปนอยางไรเลา?
ความดับไมเหลือแหงตัณหา เปนอยางไรเลา? ขอปฏิบัติใหถึงความดับไมเหลือ
แหงตัณหาเปนอยางไรเลา?” (ตอไปนี้ เปนรายละเอียดเกี่ยวกับตัณหาโดยนัยแหงอริยสัจสี่
พึงดูไดจากหนังสือ ปฏิจจ. โอ. ที่หนา ๕๓๔ ตั้งแตคําวา หมูแหงตัณหาทัง้ หลาย ๖ หมู
เหลานี้คือ .... ถึงคําวา .... ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ).
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“ทานผูมีอายุ ท. ! เมื่อใดแล อริยสาวกมารูชัดซึ่งตัณหา อยางนี้, รูชดั
ซึ่งเหตุเปนแดนเกิดแหงตัณหา อยางนี้, รูชดั ซึ่งความดับไมเหลือแหงตัณหา อยาง
นี้, รูชัดซึง่ ขอปฏิบัติ ใหถึงซึ่งความดับไมเหลือแหงตันหา อยางนี้. อริยสาวกนั้น
ละราคานุสัย บรรเทาปฏิฆานุสัย ....(ขอความตอไปนี้ เหมือนกับขอความในตอนทายแหง
่ ไหวในธรรม มาสู่ พระสั ทธรรมนี.้ ”
หมวด ก. จนกระทั่งถึงคําวา ).... ไม่ หวัน
ง. ๖ เกีย่ วกับเวทนา
“ท่ านผู้มี อายุ !
ก็ป ริ ยายแม้ อย่ า งอื่ น ยัง มี อ ยู่หรื อ ที่ จ ะทําให้ อริ ยสาวกเป็ นผู้มี
สั มมาทิ ฏฐิ ทิ ฏฐิ ข องท่ านดํา เนิ นไปตรง ท่ านประกอบแล้ วด้ วยความเลื่ อ มใสไม่ ห วั่นไหวใน
ธรรม มาสู่ พระสั ท ธรรมนี ้.?”

“มีอยู ทานผูมีอายุ ท. ! คือในกาลใดแล อริยสาวกมารู้ชัดซึ่งเวทนา
ซึ่งเหตุเป็ นแดนเกิดแห่ งเวทนา ซึ่งความดับไม่ เหลือแห่ งเวทนา ซึ่งข้ อปฏิบตั ิให้
ถึงซึ่งความดับไม่ เหลือแห่ งเวทนา ทานผูมีอายุ ท. ! ดวยเหตุแมมีประมาณเทานี้
อริยสาวกนั้น ชื่อวาเปนผูมสี ัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของเขาดําเนินไปตรง เขาประกอบ
แลวดวยความเลื่อมใสไมหวั่นไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี.้ ทานผูมีอายุ
ท. ! เวทนา เปนอยางไรเลา? เหตุเปนแดนเกิดแหงเวทนา เปนอยางไรเลา?
ความดับไมเหลือแหงเวทนาเปนอยางไรเลา? ขอปฏิบัติใหถงึ ความดับไมเหลือ
แหงเวทนาเปนอยางไรเลา?” (ตอไปนี้ เปนรายละเอียดเกี่ยวกับเวทนา โดยนัยแหงอริยสัจสี่
พึงดูไดจากหนังสือ ปฏิจจ. โอ. ที่หนา ๕๓๕ ตั้งแตคําวา หมูแหงเวทนาทัง้ หลาย ๖ หมู
เหลานี้คือ .... ถึงคําวา .... ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ).
“ทานผูมีอายุ ท. !
เมื่อใดแล อริยสาวกมารูชัดซึ่งเวทนา อยางนี้, รู
ชัดซึ่งเหตุเปนแดนเกิดแหงเวทนา อยางนี้, รูชัดซึ่งความดับไมเหลือแหงเวทนา
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อยางนี้, รูชัดซึ่งขอปฏิบัติ ใหถงึ ซึ่งความดับไมเหลือแหงเวทนา อยางนี้. อริยสาวกนั้น ละราคานุสัย บรรเทาปฏิฆานุสัย .....(ขอความตอไปนี้ เหมือนกับขอความใน
่ ไหวในธรรม มาสู่ พระสั ทธรรมนี.้ ”
ตอนทายแหงหมวด ก. จนกระทั่งถึงคําวา ).... ไม่ หวัน
ง. ๗ เกีย่ วกับผัสสะ
“ท่ านผู้มี อายุ ! ก็ปริ ยายแม้ อย่ างอื่ น ยัง มี อยู่หรื อ ที่ จ ะทําให้ อริ ยสาวกเป็ นผู้มี
สั มมาทิ ฏฐิ ทิ ฏฐิ ข องเขาดํา เนิ นไปตรง เขาประกอบแล้ วด้ วยความเลื่ อ มใสไม่ หวั่น ไหวใน
ธรรม มาสู่ พระสั ท ธรรมนี ้ ?”

“มีอยู ทานผูมีอายุ ท. ! คือในกาลใดแล อริยสาวกมารู้ชัดซึ่งผัสสะ ซึ่ง
เหตุเป็ นแดนเกิดแห่ งผัสสะ ซึ่งความดับไม่ เหลือแห่ งผัสสะ ซึ่งข้ อปฏิบัติให้ ถงึ ซึ่ง
ความดับไม่ เหลือแห่ งผัสสะ. ทานผูมีอายุ ท. ! ดวยเหตุแมมปี ระมาณเทานี้ อริย
สาวกนั้น ชื่อวาเปนผูมีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของเขาดําเนินไปตรง เขาประกอบ
แลวดวยความเลื่อมใสไมหวั่นไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี.้ ทานผูมีอายุ
ท. ! ผัสสะ เปนอยางไรเลา? เหตุเปนแดนเกิดแหงผัสสะ เปนอยางไรเลา?
ความดับไมเหลือแหงผัสสะ เปนอยางไรเลา? ขอปฏิบัติใหถึงความดับไมเหลือ
แหง ผัสสะเปนอยางไรเลา?” (ตอไปนี้ เปนรายละเอียดเกี่ยวกับผัสสะ โดยนัยแหงอริยสัจสี่
พึงดูไดจากหนังสือ ปฏิจจ. โอ. ที่หนา ๕๓๕ ตั้งแตคําวา หมูแหงผัสสะทั้งหลาย ๖ หมู
เหลานี้คือ .... ถึงคําวา .... ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ).
“ทานผูมีอายุ ท. !
เมื่อใดแล อริยสาวกมารูชัดซึ่งผัสสะ อยางนี้, รู
ชัดซึ่งเหตุเปนแดนเกิดแหงผัสสะ อยางนี้, รูชัดซึ่งความดับไมเหลือแหงผัสสะ
อยางนี้, รูชัดซึ่งขอปฏิบัติ ใหถงึ ซึ่งความดับไมเหลือแหงผัสสะ อยางนี้. อริย-
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สาวกนั้น ละราคานุสัย บรรเทาปฏิฆานุสัย ....(ขอความตอไปนี้ เหมือนกับขอความใน
่ ไหวในธรรม มาสู่ พระสั ทธรรมนี.้ ”
ตอนทายแหงหมวด ก. จนกระทั่งถึงคําวา ).... ไม่ หวัน
ง. ๘ เกีย่ วกับ สฬายตนะ
“ท่ านผู้มี อายุ !
ก็ป ริ ยายแม้ อย่ า งอื่ น ยัง มี อ ยู่หรื อ ที่ จ ะทําให้ อริ ยสาวกเป็ นผู้มี
สั มมาทิ ฏฐิ ทิ ฏฐิ ข องท่ านดํา เนิ นไปตรง ท่ านประกอบแล้ วด้ วยความเลื่ อ มใสไม่ ห วั่นไหวใน
ธรรม มาสู่ พระสั ท ธรรมนี ้ ?”

“มีอยู ทานผูมีอายุ ท. ! คือในกาลใดแล อริยสาวกมารู้ชัดซึ่งสฬายต
นะ ซึ่งเหตุเป็ นแดนเกิดแห่ งสฬายตนะ ซึ่งความดับไม่ เหลือแห่ งสฬายตนะ ซึ่ง
ข้ อปฏิบัติให้ ถงึ ซึ่งความดับไม่ เหลือแห่ งสฬายตนะ. ทานผูมีอายุ ท. ! ดวยเหตุ
แมมปี ระมาณเทานี้ อริยสาวกนั้น ชื่อวาเปนผูมีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของเขาดําเนินไป
ตรง เขาประกอบแลวดวยความเลื่อมใสไมหวั่นไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรม
นี้. ทานผูมีอายุ ท. ! สฬายตนะ เปนอยางไรเลา? เหตุเปนแดนเกิดแหงสฬายต
นะ เปนอยางไรเลา? ความดับไมเหลือแหงสฬายตนะ เปนอยางไรเลา? ขอปฏิบัติ
ใหถึงความดับไมเหลือแหงสฬายตนะ เปนอยางไรเลา?” (ตอไปนี้ เปนรายละเอียด
เกี่ยวกับสฬายตนะ โดยนัยแหงอริยสัจสี่ พึงดูไดจากหนังสือ ปฏิจจ. โอ. ที่หนา ๕๓๕ ตั้งแตคําวา

หมูแหงสฬายตนะ ทั้งหลาย ๖ หมูเหลานี้คือ .... ถึงคําวา .... ความระลึกชอบ
ความตั้งใจมั่นชอบ).
“ทานผูมีอายุ ท. ! เมื่อใดแล อริยสาวกมารูชัดซึ่งสฬายตนะ อยางนี้,
รูชัดซึ่งเหตุเปนแดนเกิดแหงสฬายตนะ อยางนี้, รูชัดซึง่ ความดับไมเหลือ
แหงสฬายตนะ อยางนี้, รูชัดซึ่งขอปฏิบัติ ใหถึงซึ่งความดับไมเหลือแหงสฬายต
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นะ อยางนี้. อริยสาวกนั้น ละราคานุสัย บรรเทาปฏิฆานุสัย .....(ขอความตอไปนี้
่ ไหวในธรรม มาสู่
เหมือนกับขอความในตอนทายแหงหมวด ก. จนกระทั่งถึงคําวา).... ไม่ หวัน
พระสั ทธรรมนี.้ ”
ง. ๙ เกีย่ วกับนามรู ป
“ท่ านผู้มี อายุ !
ก็ปริ ยายแม้ อย่ า งอื่ น ยัง มี อยู่หรื อ ที่ จะทํา ให้ อริ ยสาวกเป็ นผู้มี
สั มมาทิ ฏฐิ ทิ ฏฐิ ข องท่ านดํา เนิ นไปตรง ท่ านประกอบแล้ วด้ วยความเลื่ อ มใสไม่ ห วั่นไหวใน
ธรรม มาสู่ พระสั ท ธรรมนี ้ ?”

“มีอยู ทานผูมีอายุ ท. ! คือในกาลใดแล อริยสาวกมารู้ชัดซึ่งนามรูป
ซึ่งเหตุเป็ นแดนเกิดแห่ งนามรูป ซึ่งความดับไม่ เหลือแห่ งนามรูป ซึ่งข้ อปฏิบัติ
ให้ ถงึ ซึ่งความดับไม่ เหลือแห่ งนามรูป. ทานผูมีอายุ ท. ! ดวยเหตุแมมปี ระมาณ
เทานี้ อริยสาวกนั้น ชื่อวาเปนผูมีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของเขาดําเนินไปตรง เขา
ประกอบแลวดวยความเลื่อมใสไมหวั่นไหวในธรรม
มาสูพระสัทธรรมนี้.
ทานผูมีอายุ ท. ! นามรูป เปนอยางไรเลา? เหตุเปนแดนเกิดแหงนามรูป เปน
อยางไรเลา? ความดับไมเหลือแหงนามรูป เปนอยางไรเลา? ขอปฏิบัตใิ หถึง
ความดับไมเหลือแหงนามรูปเปนอยางไรเลา?” (ตอไปนี้ เปนรายละเอียดเกี่ยวกับนาม
รูปโดยนัยแหงอริยสัจสี่ พึงดูไดจากหนังสือ ปฏิจจ. โอ. ที่หนา ๕๓๖ ตั้งแตคําวา เวทนา สัญญา
เจตนา ผัสสะ .... ถึงคําวา .... ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ).
“ทานผูมีอายุ ท. !
เมื่อใดแล อริยสาวกมารูชัดซึ่งนามรูป อยางนี้,
รูชัดซึ่งเหตุเปนแดนเกิดแหงนามรูป อยางนี้, รูชัดซึ่งความดับไมเหลือแหงนาม
รูป อยางนี้, รูชดั ซึ่งขอปฏิบัติ ใหถึงซึ่งความดับไมเหลือแหงนามรูป อยางนี้.อริย
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สาวกนั้น ละราคานุสัย บรรเทาปฏิฆานุสัย .... ( ขอความตอไปนี้ เหมือนกับขอความใน
่ ไหวในธรรม มาสู่ พระสั ทธรรมนี.้ ”
ตอนทายแหงหมวด ก. จนกระทั่งถึงคําวา ).... ไม่ หวัน
ง. ๑๐ เกีย่ วกับวิญญาณ
“ท่ านผู้มี อายุ !
ก็ป ริ ยายแม้ อย่ า งอื่ น ยัง มี อ ยู่หรื อ ที่ จ ะทําให้ อริ ยสาวกเป็ นผู้มี
สั มมาทิ ฏฐิ ทิ ฏฐิ ข องท่ านดํา เนิ นไปตรง ท่ านประกอบแล้ วด้ วยความเลื่ อ มใสไม่ ห วั่นไหวใน
ธรรม มาสู่ พระสั ท ธรรมนี ้ ?”

“มีอยู ทานผูมีอายุ ท. ! คือในกาลใดแล อริยสาวกมารู้ชัดซึ่งวิญญาณ
ซึ่งเหตุเป็ นแดนเกิดแห่ งวิญญาณ ซึ่งความดับไม่ เหลือแห่ งวิญญาณ ซึ่งข้ อ
ปฏิบัติให้ ถงึ ซึ่งความดับไม่ เหลือแห่ งวิญญาณ. ทานผูมีอายุ ท. ! ดวยเหตุแมมี
ประมาณเทานี้ อริยสาวกนั้น ชื่อวาเปนผูมสี ัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของเขาดําเนินไปตรง
เขาประกอบแลวดวยความเลื่อมใสไมหวั่นไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้.
ทานผูมีอายุ ท. !
วิญญาณ เปนอยางไรเลา? เหตุเปนแดนเกิดแหงวิญญาณ
เปนอยางไรเลา? ความดับไมเหลือแหงวิญญาณ เปนอยางไรเลา? ขอปฏิบตั ิให
ถึงความดับไมเหลือแหงวิญญาณ เปนอยางไรเลา?” (ตอไปนี้ เปนรายละเอียดเกี่ยวกับ
วิญญาณโดยนัยแหงอริยสัจสี่ พึงดูไดจากหนังสือ ปฏิจจ. โอ. ที่หนา ๕๓๖ ตั้งแตคําวา หมูแหง
วิญญาณทั้งหลาย ๖ หมูเหลานี้คือ .... ถึงคําวา.... ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่น
ชอบ).
“ทานผูมีอายุ ท. !
เมื่อใดแล อริยสาวกมารูชัดซึ่ง วิญญาณอยางนี้, รู
ชัดซึ่งเหตุเปนแดนเกิดแหงวิญญาณ อยางนี้, รูชัดซึ่งความดับไมเหลือแหง
วิญญาณ อยางนี้, รูชัดซึ่งขอปฏิบตั ิ ใหถึงซึ่งความดับไมเหลือแหงวิญญาณ อยาง

๘๙๒
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นี้. อริยสาวกนั้น ละราคานุสัย บรรเทาปฏิฆานุสัย ....(ขอความตอไปนี้ เหมือนกับ
่ ไหวในธรรมมาสู่ พระ
ขอความในตอนทายแหงหมวด ก. จนกระทั่งถึงคําวา).... ไม่ หวัน
สั ทธรรมนี.้ ”
ง. ๑๑ เกีย่ วกับสั งขาร
“ท่ านผู้มี อายุ ท.! ก็ป ริ ยายแม้ อย่ า งอื่ น ยัง มี อ ยู่หรื อ ที่ จ ะทําให้ อริ ยสาวกเป็ นผู้มี
สั มมาทิ ฏฐิ ทิ ฏฐิ ข องเขาดํา เนิ นไปตรง เขาประกอบแล้ วด้ วยความเลื่ อ มใสไม่ หวั่น ไหวใน
ธรรม มาสู่ พระสั ท ธรรมนี ้.?”

“มีอยู ทานผูมีอายุ ท.! คือในกาลใดแล อริยสาวกมารู้ชัดซึ่งสั งขาร ซึ่ง
เหตุเป็ นแดนเกิดแห่ งสั งขาร ซึ่งความดับไม่ เหลือแห่ งสั งขาร ซึ่งข้ อปฏิบัติให้ ถงึ
ซึ่งความดับไม่ เหลือแห่ งสั งขาร. ทานผูมีอายุ ท.! ดวยเหตุแมมปี ระมาณเทานี้
อริยสาวกนั้น ชื่อวาเปนผูมีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของเขาดําเนินไปตรง เขาประกอบ
แลวดวยความเลื่อมใสไมหวั่นไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี.้ ทานผูมีอายุ
ท.! สังขาร เปนอยางไรเลา? เหตุเปนแดนเกิดแหงสังขาร เปนอยางไรเลา?
ความดับไมเหลือแหงสังขาร เปนอยางไรเลา? ขอปฏิบัติใหถึงความดับไมเหลือ
แหงสังขารเปนอยางไรเลา? (ตอไปนี้ เปนรายละเอียดเกี่ยวกับสังขารโดยนัยแหงอริยสัจสี่ พึง
ดูไดจากหนังสือ ปฏิจจ. โอ. ที่หนา ๕๓๗ ตั้งแตคําวา สังขารทั้งหลาย ๓ หมูเ หลานีค้ อื .... ถึง
คําวา .... ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ).
“ทานผูมีอายุ ท.!
เมื่อใดแล อริยสาวกมารูชัดซึ่งสังขารอยางนี้, รู
ชัดซึ่งเหตุเปนแดนเกิดแหงสังขาร อยางนี้, รูชัดซึ่งความดับไมเหลือแหงสังขาร
อยางนี้, รูชัดซึ่งขอปฏิบัติ ใหถึงซึ่งความดับไมเหลือแหงสังขารอยางนี้. อริย
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๘๙๓

สาวกนั้น ละราคานุสัย บรรเทาปฏิฆานุสัย ....(ขอความตอไปนี้ เหมือนกับขอความใน
่ ไหวในธรรม มาสู่ พระสั ทธรรมนี.้ ”
ตอนทายแหงหมวด ก. จนกระทั่งถึงคําวา ).... ไม่ หวัน
ง. ๑๒ เกีย่ วกับ อวิชชา
“ท่ านผู้มี อายุ ท.! ก็ปริ ยายแม้ อ ย่ างอื่ น ยัง มี อ ยู่หรื อ ที่ จะทํา ให้ อริ ยสาวกเป็ นผู้มี
สั มมาทิ ฏฐิ ทิ ฏฐิ ข องท่ านดํา เนิ นไปตรง ท่ านประกอบแล้ วด้ วยความเลื่ อ มใสไม่ ห วั่นไหวใน
ธรรม มาสู่ พระสั ท ธรรมนี ้ ?”

“มีอยู ทานผูมีอายุ ท. ! คือในกาลใดแล อริยสาวกมารู้ชัดซึ่งอวิชชา
อริยสาวกมารู้ชัด อวิชชา ซึ่งเหตุเป็ นแดนเกิดแห่ งอวิชชา ซึ่งความดับไม่ เหลือ
แห่ งอวิชชา ซึ่งข้ อปฏิบัติให้ ถงึ ซึ่งความดับไม่ เหลือแห่ งอวิชชา. ทานผูมีอายุ ท. !
ดวยเหตุแมมีประมาณเทานี้ อริยสาวกนั้น ชื่อวาเปนผูมีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของ
เขาดําเนินไปตรง เขาประกอบแลวดวยความเลื่อมใสไมหวั่นไหวในธรรม มาสู
พระสัทธรรมนี้. ทานผูมีอายุ ท. ! อวิชชา เปนอยางไรเลา? เหตุเปนแดนเกิด
แหงอวิชชา เปนอยางไรเลา? ความดับไมเหลือแหงอวิชชา เปนอยางไรเลา?
ขอปฏิบัติใหถึงความดับไมเหลือแหงอวิชชา เปนอยางไรเลา ?”
“ทานผูมีอายุ ท. !
อวิชชาคือ ความไมรูในทุกข ความไมรใู น เหตุ
เปนแดนเกิดแหงทุกข ความไมรูในความดับไมเหลือแหงทุกข ความไมรูขอ
ปฏิบัติ ใหถึงซึ่งความดับไมเหลือแหงทุกข. ทานผูมีอายุ ท. !
นี้เรียกวา
อวิชชา”.
ความก่ อขึ้นพร้ อมแห่ งอวิชชา
อาสวะ.

ยอมมีเพราะ ความก่ อขึน้ พร้ อมแห่ ง

๘๙๔
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ความดับไม่ เหลือแห่ งอวิชชา
อาสวะ.

ยอมมีเพราะ ความดับไม่ เหลือแห่ ง

มรรคอันประกอบดวยองคแปดอันประเสริฐนี้นั่นเอง เปน ข้ อปฏิบัติให้
ถึงซึ่งความดับไม่ เหลือแห่ งอวิชชา; ไดแกสิ่งเหลานี้คือ ความเห็นชอบ ความ
ดําริชอบ การพูดจาชอบ การทําการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ ความ
พากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ.
“ทานผูมีอายุ ท. !
เมื่อใดแล อริยสาวกมารูชัดซึ่ง อวิชชาอยางนี้, รู
ชัดซึ่งเหตุเปนแดนเกิดแหงอวิชชา อยางนี้, รูชัดซึ่งความดับไมเหลือแหงอวิชชา
อยางนี้, รูชัดซึ่งขอปฏิบัติ ใหถึงซึ่งความดับไมเหลือแหงอวิชชา อยางนี้.อริย
สาวกนั้น ละราคานุสัย บรรเทาปฏิฆานุสัย .....(ขอความตอไปนี้ เหมือนกับขอความใน
่ ไหวในธรรม มาสู่ พระสั ทธรรมนี.้ ”
ตอนทายแหงหมวด ก. จนกระทั่งถึงคําวา ).... ไม่ หวัน
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๘๙๕

ง. ๑๓ เกีย่ วกับ อาสวะ
“ท่ านผู้มี อายุ !
ก็ป ริ ยายแม้ อย่ า งอื่ น ยัง มี อยู่หรื อ ที่ จะทํา ให้ อริ ยสาวกเป็ นผู้มี
สั มมาทิ ฏฐิ ทิ ฏฐิ ข องท่ านดํา เนิ นไปตรง ท่ านประกอบแล้ วด้ วยความเลื่ อ มใสไม่ ห วั่นไหวใน
ธรรม มาสู่ พระสั ท ธรรมนี ้ ?”

“มีอยู ทานผูมีอายุ ท. ! คือในกาลใดแล อริยสาวกมารู้ชัดซึ่งอาสวะ
ซึ่งเหตุเป็ นแดนเกิดแห่ งอาสวะ ซึ่งความดับไม่ เหลือแห่ งอาสวะ ซึ่งข้ อปฏิบตั ิให้
ถึงซึ่งความดับไม่ เหลือแห่ งอาสวะ. ทานผูมีอายุ ท. ! ดวยเหตุแมมีประมาณเทานี้
อริยสาวกนั้น ชื่อวาเปนผูมีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของเขาดําเนินไปตรง เขาประกอบ
แลวดวยความเลื่อมใสไมหวั่นไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี.้ ทานผูมีอายุ
ท. ! อาสวะ เปนอยางไรเลา? เหตุเปนแดนเกิดแหงอาสวะ เปนอยางไรเลา?
ความดับไมเหลือแหงอาสวะ เปนอยางไรเลา? ขอปฏิบัติใหถึงความดับไมเหลือ
แหงอาสวะ เปนอยางไรเลา?”
“ทานผูมีอายุ ท. !
อวิชชาสวะ .

อาสวะ ๓ อย่ างนี้ มีอยู คือ กามาสวะ ภวาสวะ

ความก่ อขึน้ พร้ อมแห่ งอาสวะ ยอมมีเพราะ ความก่ อ ขึ น้ พร้ อ มแห่ ง
อวิชชา.
ความดับไม่ เหลือแห่ งอาสวะ ยอมมีเพราะ ความดับ ไม่ เ หลือ แห่ ง
อวิชชา.
มรรคอันประกอบดวยองคแปดอันประเสริฐนี้นั่นเอง เปน ข้ อปฏิบัติให้
ถึงซึ่งความดับไม่ เหลือแห่ งอาสวะ; ไดแกสิ่งเหลานี้คือ ความเห็นชอบ ความ
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ดําริชอบ การพูดจาชอบ การทําการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ ความ
พากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ.
“ทานผูมีอายุ ท. !
เมื่อใดแล อริยสาวกมารูชัดซึ่ง อวิชชาอยางนี้, รู
ชัดซึ่งเหตุเปนแดนเกิดแหงอาสวะ อยางนี้, รูชัดซึ่งความดับไมเหลือแหงอาสวะ
อยางนี้, รูช ัดซึ่งขอปฏิบัติ ใหถึงซึ่งความดับไมเหลือแหงอาสวะ อยางนี้.อริย
สาวกนั้น ละราคานุสัย บรรเทาปฏิฆานุสัย ถอนอนุสัยแหงทิฏฐิและมานะวา
เรามีเราเปน ไดโดยประการทั้งปวง ละอวิชชาแลว ทําวิชชาใหเกิดขึ้น เธอ
กระทําที่สุดแหงทุกขได ในทิฏฐิธรรมนี้ นั่นเทียว. ทานผูมีอายุ ท.! ดวยเหตุ
แมเพียงเทานี้แล อริยสาวกนั้น ชื่อว่ าผู้มสี ั มมาทิฏฐิ ทิฏฐิของเขาดําเนินไปตรง
เขาประกอบแล้ วด้ วยความเลือ่ มใสไม่ หวัน่ ไหวในธรรม มาสู่ พระสั ทธรรมนี.้ ”
- มู.ม. ๑๒/๘๗/ -๑๐๑/๑๑๓ - ๑๓๐.
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๘๙๗

สั มมาทิฏฐิเป็ นรุ่ งอรุ ณแห่ งกุศลธรรม
ภิกษุ ท. !
เมื่อดวงอาทิตยอุทัยขึน้ มา, นั่นเปนสิ่งที่มากอน นั่นเปน
นิมิตลวงหนา กลาวคือ รุ่งอรุณ. ภิกษุ ท. ! ขอนี้ก็ฉันนั้น : นั่นเปนสิ่งที่มา
กอน นั่นเปนนิมิตลวงหนา แหงกุศลธรรมทั้งหลาย สิ่งนั้นก็คือ สั มมาทิฏฐิ.
ภิกษุ ท. !
สัมมาสังกัปปะ
สัมมาวาจา
สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ
สัมมาวายามะ
สัมมาสติ
สัมมาสมาธิ
สัมมาญาณะ
สัมมาวิมุตติ

ยอมมีอยางเต็มที่
ยอมมีอยางเต็มที่
ยอมมีอยางเต็มที่
ยอมมีอยางเต็มที่
ยอมมีอยางเต็มที่
ยอมมีอยางเต็มที่
ยอมมีอยางเต็มที่
ยอมมีอยางเต็มที่
ยอมมีอยางเต็มที่

แกผูมีสัมมาทิฏฐิ ;
แกผูมีสัมมาสังกัปปะ ;
แกผูมีสัมมาวาจา ;
แกผูมีสัมมากัมมันตะ ;
แกผูมีสัมมาอาชีวะ ;
แกผูมีสัมมาวายามะ;
แกผูมีสัมมาสติ ;
แกผูมีสัมมาสมาธิ ;
แกผูมีสัมมาญาณะ.

- ทสก.อํ. ๒๔/๒๕๔/๑๒๑.

สั มมาทิฏฐิเป็ นรุ่ งอรุ ณแห่ งการรู้ อริยสัจสี่
ภิกษุ ท. !
เมื่อดวงอาทิตยอุทัยขึน้ มา, นั่นเปนสิ่งที่มากอน นั่นเปน
นิมิตลวงหนา กลาวคือ รุ่งอรุณ. ภิกษุ ท. ! ขอนี้ก็ฉันนั้น : นั่นเป็ นสิ่ งที่มา
ก่ อน นั่นเป็ นนิมิตล่ วงหน้ า เพือ่ การรู้พร้ อมอย่ างยิง่ ตามที่เป็ นจริงซึ่งอริยสั จทั้ง

อริยสัจจากพระโอษฐ

๘๙๘

สี่ ของภิกษุ สิ่งนั้นก็คือ สั มมาทิฏฐิ. ภิกษุ ท. ! สิ่งที่พึงหวังไดสําหรับภิกษุผูมี
สัมมาทิฏฐินั้น คือเธอจักรูชัดตามความเปนจริง วา “นี้ ทุกข.” รูชัดตามความ
เปนจริงวา “นี้ เหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข” รูชัดตามความเปนจริงวา. “นี้ ทางดําเนิน
ใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข” ดังนี้.
ภิกษุ ท. ! เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ เธอพึงประกอบโยคกรรมอัน เป็ นเครื่องกระทํา
ใหรูวา “ทุกข เปนอยางนี้, เหตุใหเกิดทุกข เปนอยางนี้, ความดับไมเหลือแหงทุกขเปนอ
ยางนี้, ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข เปนอยางนี้.” ดังนี้.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๕๒/๑๗๒๐.

สั มมาทิฏฐิควรจะรวมไปถึงการสํ านึกบาป
“ไพเราะนั ก พระเจ้ า ข้ า ! ไพเราะนั ก พระเจ้ าข้ า ! เปรี ยบเหมื อ นการหงายของที่
ควํา่ การเปิ ดของที่ ปิ ด การชี ้ท างแก่ คนหลงทาง หรื อการตามประที ป ไว้ ในที่ มืด เพื่ อคนมี ตายัง
ดี จะได้ เห็ นรู ป , ฉั นใด ; ธรรมปริ ยายเป็ นอั นมาก ที่ พระผู้มีพ ระภาคประกาศแล้ ว ก็ฉั น นั้ น.
ข้ าแต่ พ ระองค์ ผ้ ูเจริ ญ ! ข้ า พระองค์ ขอถึ ง พระผู้มี พระภาคที่ เป็ นที่ พึ่ ง รวมทั้ ง พระธรรมและ
พระภิ กษุส งฆ์ ขอพระผู้มีพระภาค จงทรงจําข้ า พระองค์ ไ ว้ ว่ า เป็ นอุ บาสกผู้ถื อ เอาพระ
รั ตนตรั ย เป็ นสรณะ จนตลอดชี วิ ต จําเดิ มแต่ วันนี ้ไ ป. ข้ าแต่ พ ระองค์ ผ้ ูเจริ ญ ! โทษได้ ท่ ว มทั บ
ข้ าพระองค์ แ ล้ ว ตามที่ เ ป็ นคนพาล ตามที่ เป็ นคนหลง ตามที่ มี จิ ต เป็ นอกุศล คื อ ข้ อที่ ข้ า
พระองค์ ไ ด้ ป ลงพระชนม์ พระบิ ด าผู้ประกอบด้ ว ยธรรม
เป็ นธรรมราชา
เสี ยจากชี วิ ต
เพราะเหตุแ ห่ งความต้ องการเป็ นใหญ่ . ข้ าแต่ พ ระองค์ ผ้ ูเจริ ญ ! ขอพระผู้มีพระภาคเจ้ าทรง
รั บ ซึ่ งโทษโดยความเป็ นโทษของข้ า พระองค์ เพื่ อความสํารวมระวัง ต่ อไปเถิ ด พระเจ้ า ข้ า !”

เอาละ มหาราช ! โทษไดทวมทับมหาบพิตร ตามที่เปนคนพาล ตามที่
เปนคนหลง ตามทีม่ ีจิตเปนอกุศล จนถึงกับปลงพระชนมบดิ าผูประกอบดวย
ธรรม เปนธรรมราชา เสียจากชีวิต เพราะเหตุแหงความตองการเปนใหญ.

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๘๙๙

มหาราช ! แต เพราะเหตุทมี่ หาบพิตรเห็นโทษโดยความเป็ นโทษแล้ วทํา
คืนตามธรรม พวกเรายอมรับโทษนั้นของมหาบพิตร. มหาราช ! ผู้ใด

เห็นโทษโดยความเป็ นโทษแล้ วทําคืนตามธรรม ถึงความสํ ารวมต่ อไป;
ข้ อนีเ้ ป็ นความเจริญในอริยวินัย ของผู้น้ัน.
- สี. ที. ๙/๑๑๒/๑๓๙.

อริยสั จจญาณ เป็ นญาณประเภทยิงเร็ว
(กายวาจาถูกต้ อง)

ภิกษุ ท. !
นักรบอาชีพที่ประกอบดวยองค ๔ ประการ ยอมเปนผู ควร
แกพระราชา เปนผูที่พระราชาควรใชสอย ถึงการนับวาเปนองคอวัยวะของ
พระราชา. องคสี่ประการ อยางไรเลา? สี่ประการคือ นักรบอาชีพในกรณีนี้เปนผู
ฉลาดในฐานที่ตั้ง เปนผูยิงไดไกล เปนผูยิงไดเร็ว และเปนผูทําลายกองทัพใหญๆ
ได.
(ใช้ ปฏิปทาดับสั กกายะ)

ภิกษุ ท. !
ภิกษุที่ประกอบดวยธรรมสี่ประการ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน
คือ เปนอาหุเนยยบุคคล ปาหุเนยยบุคคล ทักขิเณยยบุคคล อัญชลิกรณียบุคคล
เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอืน่ ยิ่งกวา. ธรรมสี่ประการ อยางไรเลา? สี่ประการ
คือ ภิกษุในกรณีนี้ เปนผู้ฉลาดในฐานที่ต้งั เปนผู้ยงิ ได้ ไกล เปนผู้ยงิ ได้ เร็ว
และเปนผูทําลายกองทัพใหญ่ ได้ .

๙๐๐

อริยสัจจากพระโอษฐ

ภิกษุ ท. !
ภิกษุทเี่ ป็ นผู้ฉลาดในฐานทีต่ ้งั เป็ นอย่ างไรเล่ า? คือ
ภิกษุในกรณีนี้ เปนผูมีศีล สํารวมดวยปาติโมกขสังวร ถึงพรอมดวยมรรยาท
และโคจร มีปกติเห็นเปนภัยในโทษทั้งหลายแมวาเปนโทษเล็กนอย สมาทาน
ศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย. นี้แล ภิกษุผูฉลาดในฐานที่ตั้ง.
ภิกษุทเี่ ป็ นผู้ยงิ ได้ ไกล เป็ นอย่ างไรเล่ า? คือภิกษุใน
ภิกษุ ท. !
กรณีนี้ ยอมเห็นตามที่เปนจริงดวยปญญาอันชอบ ซึ่งรูปใดๆอันเปนอดีตอนาคต
และปจจุบัน ที่เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีตมีใน
ที่ใกลหรือในที่ไกล อยางนี้วา “รูปทั้งปวงนั้นไมใชของเรา ไมเปนเราไมใช
ตัวตนของเรา” ดังนี.้ (ในกรณีแหงเวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ก็มีขอความที่ตรัสไว
อยางเดียวกัน). นี้แล ภิกษุผูยิงไดไกล.
(เห็นอริยสั จ)

ภิกษุ ท. !
ภิกษุทเี่ ป็ นผู้ยงิ ได้ เร็ว เป็ นอย่ างไรเล่ า? คือ ภิกษุใน
กรณีนี้ ย่ อมรู้ชัดตามเป็ นจริงว่ า “นีท้ ุกข์ นีเ้ หตุให้ เกิดขึน้ แห่ งทุกข์ นีค้ วามดับไม่
เหลือแห่ งทุกข์ นีท้ างดําเนินให้ ถงึ ความดับไม่ เหลือแห่ งทุกข์ ” ดังนี้. นี้แล ภิกษุผู
ยิงไดเร็ว.
(ดับอวิชชา)

ภิกษุ ท. !
ภิกษุทเี่ ป็ นผู้ทาํ ลายกองทัพใหญ่ ได้ เป็ นอย่ างไรเล่ า?
คือ ภิกษุในกรณีนี้ ยอมทําลายกองอวิชชาใหญได. นี้แล ภิกษุผูทาํ ลาย
กองทัพใหญได.

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๙๐๑

ภิกษุ ท. !
ภิกษุประกอบดวยธรรมสี่ประการเหลานี้แล
ยอมเปน
อาหุเนยยบุคคล ปาหุเนยยบุคคล ทักขิเณยยบุคคล อัญชลิกรณียบุคคล เปนนา
บุญของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา.
- จตุกฺก. อํ. ๒๑/๒๓๑/๑๘๑.

(การรูอริยสัจทั้งสี่ ทานจัดเปนสัมมาทิฏฐิ แตเปนสัมมาทิฏฐิที่รวดเร็วกวาสัมมาทิฏฐิ
อื่นๆ ในการทําลายกิเลส บรรลุนิพพาน ดังนั้นจึงเรียกในที่นี้วา ญาณประเภทยิงเร็ว).

ทิง้ เสี ยนั่นแหละกลับจะเป็ นประโยชน์
ภิกษุ ท. !
สิ่งใด ไมใชของเธอ, สิ่งนั้น จงละมันเสีย ; สิ่งนั้น อัน
เธอละเสียแลว จักเปนไปเพื่อประโยชนและความสุขแกเธอ. ภิกษุ ท. ! อะไร
เลา ที่ไมใชของเธอ?
ภิกษุ ท. !
จักษุ ไมใชของเธอ เธอจงละมันเสีย ; จักษุนั้นอันเธอ
ละเสียแลว จักเปนไปเพื่อประโยชนและความสุขแกเธอ.
(ในกรณีแหง

โสตะ ฆานะ ชิ วหา กายะ และมโน ก็ไดตรัสตอไปดวยขอ ความอยาง

เดียวกัน).

ภิกษุ ท. !
เปรียบเหมือน อะไรๆในแควนนี้ ที่เปนหญาเปนไม
เปนกิ่งไม เปนใบไม ที่คนเขาขนไปทิ้ง หรือเผาเสีย หรือทําตามปจจัย; พวก
เธอรูสึกอยางนี้บางหรือไมวา คนเขาขนเราไป หรือเผาเรา หรือทําแกเราตาม
ปจจัยของเขา? “ไม่ ร้ ู สึ กอย่ างนั้นเลย พระเจ้ าข้ า !” เพราะเหตุไรเลา? “ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ ู
เจริ ญ ! เพราะเหตุไรเล่ า? ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ ูเจริ ญ ! เพราะเหตุว่า ความรู้ สึ กว่ าตัวตน (อตฺ ตา)
ของตน (อตฺ ตนิ ยา) ของข้ าพระองค์ ไม่ มีในสิ่ งเหล่ านั้น พระเจ้ าข้ า !”

อริยสัจจากพระโอษฐ

๙๐๒

ภิกษุ ท. !
ฉันใดก็ฉันนั้น : จักษุ .... โสตะ .... ฆานะ .... ชิวหา ....
กายะ .... มโน ไมใชของเธอ เธอจงละมันเสีย สิ่งเหลานั้นอันเธอละเสียแลว จัก
เปนไปเพื่อประโยชนและความสุขแกเธอ แล.
- สฬา.สํ. ๑๘/๑๖๑/๒๑๙.

[ สํา หรั บ สิ่ ง ที่ เ รี ย กว า “ ไม่ ใ ช่ ข องเธอ ” นั้ น ในสู ต รอื่ น (๑๘/๑๖๒ / ๒๒๐) ทรงแสดง

ดว ย อาตนะภายนอกหก คื อ รูปะ .... สัท ทะ .... คั น ธะ .... รสะ .... โผฏฐัพ พะ .... ธั ม
มารั มมณะ ดัง นี้ก็ มี ; ในสู ตรอื่ นอี ก (๑๒/๒๗๙/๒๘๗ ; ๑๗/๔๒/๗๑-๗๒) ทรงแสดงดว ย
เบญจขัน ธ์ คือ รูป .... เวทนา .... สั ญ ญา .... สัง ขาร .... วิญ ญาณ ดัง นี้ก็ มี ; ในสู ต รอื่ นอีก
(๑๘/๑๐๐/๑๔๙) ทรงแสดงดว ย อายตนิ กธรรมห้ าหมวด คือ อายตนะภายในหก .... อายตนะ
ภายนอกหก .... วิญ ญาณหก .... สั มผัส หก .... เวทนาหก.... รวมเปนสามสิบ ดัง นี้ก็มี ] .

ฆ่ ากิเลสอย่ าฆ่ าคน
ท่ านทั้งหลาย จงตัดป่ าเถิด อย่ าตัดต้ นไม้ ; เพราะว่าภัยย่ อมเกิด จากป่ า
ต่ างหาก. ภิกษุ ท. ! เธอทั้งหลาย จงตัดป่ าและความรกแห่ งป่ าเสี ย แล้ วเป็ นคนไม่
มีป่าเถิด.
เพราะว่ า ตลอดเวลาที่กเิ ลสเพียงดังความรกของป่ า ยังไม่ ถูกตัดขาด
เหลืออยู่แก่นระแม้ สักว่ าอณูเดียว ในนารีท้งั หลาย ; นระนั้น จักมีจิตปฏิพทั ธ์ ใน
นารีน้ัน ตลอดกาลเพียงนั้น เหมือนลูกวัวที่ยงั กินนมแม่ ติดพันแม่ ววั อยู่ ฉันใดก็
ฉันนั้น.
ท่ านจงถอนเยือ่ ใยแห่ งจิตใจของตนเสี ย เหมือนเขาถอนบัวสายใน สารทด้ วย
มือ จงพอกพูนทางแห่ งสั นติเถิด เพราะว่ านิพพานเป็ นสิ่ งทีพ่ ระสุ คตแสดงไว้
แล้ ว.
- ธ. ขุ. ๒๕/๕๒/๓๐.

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๙๐๓

วิชชาเป็ นตัวชักนํามาซึ่งองค์ แปดแห่ งสั มมามรรค
ภิกษุ ท. !
วิชชา เป็ นสิ่ งที่มาล่ วงหน้ า เพือ่ ความถึงพร้ อมแห่ ง กุศล
ธรรมทั้งหลาย อันติดตามมาดวยหิริโอตตัปปะ ภิกษุ ท. !
สัมมาทิฏฐิ
สัมมาสังกัปปะ
สัมมาวาจา
สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ
สัมมาวายามะ
สัมมาสติ
สัมมาสมาธิ

ยอมมีอยางเต็มที่
ยอมมีอยางเต็มที่
ยอมมีอยางเต็มที่
ยอมมีอยางเต็มที่
ยอมมีอยางเต็มที่
ยอมมีอยางเต็มที่
ยอมมีอยางเต็มที่
ยอมมีอยางเต็มที่

แกผูถึงซึ่งวิชชา มีความเห็นแจง;
แกผูมีสัมมาทิฏฐิ;
แกผูมีสัมมาสังกัปปะ;
แกผูมีสัมมาวาจา;
แกผูมีสัมมากัมมันตะ;
แกผูมีสัมมาอาชีวะ;
แกผูสัมมาวายามะ;
แกผูมีสัมมาสติ.

( เป น อั น ว า องค แ ปดแห ง สั ม มามรรคหรื อ สั ม มั ต ตะ ย อ มมี ค รบบริ บู ร ณ . ในสู ต รอื่ น

(๒๔/๒๒๘/๑๐๕) ได ตรั ส ขยายออกไปอีก ๒ ข อ คือ :-)

สัมมาญาณะ
สัมมาวิมุตติ

ยอมมีอยางเต็มที่ แกผูมีสัมมาสมาธิ;
ยอมมีอยางเต็มที่ แกผูมีสัมมาญาณะ .

- มหาวาร. สํ. ๑๙/๑/๓.

ธรรมเป็ นส่ วนแห่ งวิชา
ภิกษุ ท. !
ธรรม ๒ อยางเหลานี้ เปนสวนแหงวิชชา มีอยูสองอยาง
อะไรเลา? สองอยางคือ สมถะและวิปสสนา.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๙๐๔

ภิกษุ ท. !
แลว จิตจะเจริญ.
ราคะได้ .
ภิกษุ ท. !

สมถะเมื่ออบรมแล้ ว

จะไดประโยชนอะไร?

อบรม

จิตเจริญแลว จะไดประโยชนอะไร? เจริญแลว จะ ละ

วิปัสสนา

เลา เมื่อเจริญแล้ ว จะไดประโยชนอะไร? เจริญ

แลว ปัญญาจะเจริญ. ปัญญาเจริญแล้ ว จะไดประโยชนอะไร? เจริญแลว จะ
ละอวิชชาได้ แล.
- ทุก.อํ ๒๐/๗๗/๒๕๗.

หมวด ค. ว่ าด้ วย อุปกรณ์ -เหตุปัจจัย ของสั มมาทิฏฐิ
ความกลัวเป็ นเหตุแห่ งสั มมาทิฏฐิ (ชนิดโลกิยะ)
ภิกษุ ท. !
ความกลัว ๔ อย่ าง เหลานี้ มีอยู. สี่อยาง อยางไรเลา?
สี่อยางคือ ความกลัวต่ อการติเตียนตนด้ วยตน ความกลัวต่ อการการติเตียนจาก
ผู้อนื่ ความกลัวต่ ออาชญา ความกลัวต่ อทุคติ.
ภิกษุ ท. !

ความกลัวต่ อการติเตียนตนด้ วยตน

เป็ นอย่ างไร

เล่ า? ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้ บุคคลบางคน ยอมใครครวญเห็นอยางนี้วา “ถา
เราประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต, มโนทุจริต, เราจะไมพึงติเตียนเราโดยศีลได
อยางไรกันเลา?” ดังนี้. เขากลัวตอภัยจากการติเตียนดวยตนดวยตนแลวจึงละ
กายทุจริต เจริญกายสุจริต, ละวจีทุจริต เจริญวจีสุจริต, ละมโนทุจริต เจริญ
มโนสุจริต, บริหารตนใหบริสุทธิ์อยู. ภิกษุ ท. ! นี้เรากลาววา ความกลัวตอ
การติเตียนตนดวยตน.

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๙๐๕

ภิกษุ ท. !
ความกลัวต่ อการติเตียนจากผู้อนื่ เป็ นอย่ างไรเล่ า?
ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้ บุคคลบางคน ยอมใครครวญเห็นอยางนี้วา “ถาเรา
ประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต, ชนเหลาอื่นจะไมพงึ ติเตียนเรา โดย
ศีลไดอยางไรกันเลา.” ดังนี้ เขากลัวตอภัยจากการติเตียนจากผูอื่นแลวจึง ละ
กายทุจริต เจริญกายสุจริต, ละวจีทุจริต เจริญวจีสุจริต, ละมโนทุจริต เจริญ
มโนสุจริต บริหารตนใหบริสุทธิอ์ ยู, ภิกษุ ท. ! นีเ้ รากล่ าวว่ า ความกลัวต่ อ
การติเตียนจากผู้อนื่ .
ภิกษุ ท. !
ความกลัวต่ ออาชญา เป็ นอย่ างไรเล่ า? ภิกษุ ท. ! ใน
กรณีนี้ บุคคลบางคน เห็นพระราชาจับโจรผูประพฤติชั่วรายมากระทําการ
ลงโทษโดยวิธีตางๆ คือ โบยดวยแสบาง เฆี่ยนดวยหวายบาง หวดดวยเชือก
หนังบาง ทุบดวยทอนไมบาง ตัดมือเสียบาง ตัดเทาเสียบาง ตัดเสียทั้งมือและ
เทาบาง ตัดหูบาง ตัดจมูกบาง ตัดเสียทั้งหูและจมูกบาง ยอมกระทํากรรมกรณ
ชื่อ “หมอเคี่ยวน้ําสม” บาง ยอมกระทํากรรมกรณชื่อ “ขอดสังข” บาง ยอม
กระทํากรรมกรณชื่อ “ปากราหู” บาง ยอมกระทํากรรมกรณชื่อ “มาลัยไฟ” บาง
ยอมกระทํากรรมกรณชื่อ “มือคบเพลิง” บาง ยอมกระทํากรรมกรณชอื่ “ริ้วสาย”
บาง ยอมกระทํากรรมกรณชื่อ “นุงเปลือกไม” บาง ยอมกระทํากรรมกรณชอื่
“ยืนกวาง” บาง ยอมกระทํากรรมกรณชื่อ “เกี่ยวเหยื่อเบ็ดบาง” บาง ยอมกระทํา
กรรมกรณชื่อ “เหรียญกษาปณ” บาง ยอมกระทํากรรมกรณชื่อ “แปรงแสบ”
บาง ยอมกระทํากรรมกรณชื่อ “เวียนหลัก” บาง ยอมกระทํากรรมกรณชื่อ “ตั่ง
ฟาง” บาง ยอมราดดวยน้ํามันรอนๆบาง ยอมปลอยใหสุนัขทึ้งบาง ยอมให
นอนหงายบนหลาวทัง้ เปนๆบาง ยอมตัดศีรษะดวยดาบบาง๑ เขามานึกขึ้นไดวา
“เพราะเหตุแหงการทํากรรมอันลามกเชนนี้
พระราชาจึงจับโจรอันชั่วรายมา

๙๐๖

อริยสัจจากพระโอษฐ

กระทําการลงโทษโดยวิธีตางๆ เชน โบยดวยแสบาง ....ฯลฯ.... ตัดศีรษะดวย
ดาบบาง. ถาเราจะพึงกระทํากรรมอันลามกเชนนั้น พระราชาก็จะจับแมเราไป
กระทําการลงโทษโดยวิธีตางๆเชนนั้นเหมือนกัน คือ โบยดวยแสบาง ....ฯลฯ....
ตัดศีรษะดวยดาบบาง” ดังนี้ เขากลัวตอภัยจากอาชญาแลว จึงไมประพฤติการฉก
ชิงทรัพยของผูอ ื่นอยู ภิกษุ ท. ! นีเ้ รากล่ าวว่ า ความกลัวต่ ออาชญา.
ภิกษุ ท. !
ความกลัวต่ อทุคติ เป็ นอย่ างไรเล่ า? ภิกษุ ท. ! ใน
กรณีนี้ บุคคลบางคน ยอมใครครวญเห็นอยางนี้วา “วิบากของกายทุจริตอันชั่ว
ราย จักมีขางหนา, วิบากของวจีทุจริตอันชั่วราย จักมีขางหนา วิบากของมโน
ทุจริตอันชัว่ ราย จักมีขางหนา. ถาเราประพฤติทุจริตดวยกาย ประพฤติทุจริต
ดวยวาจา ประพฤติทจุ ริตดวยใจ แลวจะตองสงสัยอะไรกันอีกเลาในขอที่เราจะ
พึงถึง อบาย ทุคติ วินิบาต นรก ภายหลังแตการตายเพราะการทําลายแหงกาย”
เขากลัวตอภัยแหงทุคติดังนี้แลว จึงละกายทุจริต เจริญกายสุจริต, ละวจีทุจริต
เจริญวจีสุจริต, ละมโนทุจริต เจริญมโนสุจริต, บริหารตนใหบริสุทธิ์อยู. ภิกษุ
ท. ! นีเ้ รากล่ าวว่ า ความกลัวต่ อ ทุคติ.
เหลานี้แลคือความกลัว ๔ อยาง.
ภิกษุท.!
- จตุกฺก. อํ.๒๑/๑๖๒ - ๑๖๔/๑๒๑.

(ความรูที่ทํา ใหรูจักกลั วต อสิ่ง ที่ ควรกลัว จัดเป นสั มมาทิ ฏฐิใ นชั้ นต นๆได จึง นํามาใส
ไวในที่นี้ ).

๑ .ดู ร ายละเอี ย ดของการกระทํา กรรมกรณ เ หล า นี้ ที่ เ ชิ ง อรรถแห ง หน า ๙๓๗ - ๙๓๘ แห ง หนั ง สื อ เล ม นี้ ที่ หั ว ข อ
ว า “อั ส สาทะ -อาที น วะ -นิ ส สรณะ ของกาม.”

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๙๐๗

อริยสั จสี่ เป็ นอารมณ์ แห่ งนิพเพธิกปัญญา
(ผู้ชื่อว่ ามีปัญญาย่ อมพิจารณาอยุ่ในกรอบแห่ งอริยสั จสี่ และความไม่ เบียดเบียน)
“ข้ าแต่ พ ระองค์ ผ้ ูเจริ ญ ! มี คาํ ที่ กล่ าวกั นอยู่ว่ า ‘เป็ นพหู สูตผู้ทรงธรรมเป็ นพหู สูตผู้
ทรงธรรม’ ดั ง นี ้ นั้ นเป็ นได้ ด้วยเหตุเ ท่ าไรหนอ พระเจ้ า ข้ า ?”

ดีจริง ดีจริง ภิกษุ !

ปญญาของเธอเฉียบแหลม

ปฏิภาณงดงาม

คําถามสวยสลวย. ภิกษุ ! เธอถามเราวา เปนพหูสูต ทรงธรรม กันไดดวย
เหตุเทาไร ดังนั้นหรือ? “อย่ างนั้น พระเจ้ าข้ า !”
ภิกษุ !
เราแสดงธรรมแลว มากมายครบถวนขบวนความ เปน
สุตตะ เคยยะ เวยยากรณ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะ อัพภูตธัมม
เวทัลละ ภิกษุ ! ผู้รู้อรรถรู้ธรรมแห่ งคาถาแม้ เพียงสี่ บท แล้ วปฏิบตั ธิ รรม
สมควรแก่ธรรม นั่นแหละควรจะเรียกว่ า เป็ น พหูสูตผู้ทรงธรรม. “สาธุ พระ
เจ้ า ข้ า !”
“ข้ าแต่ พ ระองค์ ผ้ ูเจริ ญ ! มี คาํ กล่ าวกั นอยู่ว่ า “ผู้มีก ารศึ ก ษามี ปั ญ ญา เครื่ องเจาะ
แทงกิ เลส ผู้มีก ารศึ ก ษามี ปัญญาเครื่ องเจาะแทงกิ เลส” ดัง นี ้ นั้ นเป็ นได้ ด้ ว ยเหตุเท่ า ไรหนอ
พระเจ้ า ข้ า ?”

ดีจริง ดีจริง ภิกษุ !
ปญญาของเธอเฉียบแหลม ปฏิภาณ งดงาม
คําถามสวยสลวย. ภิกษุ ! เธอถามเราวา ผูมีการศึกษามีปญญาเครื่องเจาะแทง
กิเลส (นิพเพธิกปญญา) เปนกันไดดวยเหตุเทาไร ดังนั้นหรือ? “อย่ างนั้นพระเจ้ า
ข้ า !”

อริยสัจจากพระโอษฐ

๙๐๘

ภิกษุ !
ในกรณีนี้ ภิกษุ มีการศึกษาอยู่ว่า “อย่ างนี้ เป็ น ความทุกข์ ”
ดังนี้ แล้วแทงตลอดซึ่งเนือ้ ความแห่ งสั จจะนั้น เห็นด้ วยปัญญาอยู่ ก็ด;ี มี
การศึกษาอยู่ว่า “อย่ างนี้ เป็ นเหตุเกิดขึน้ แห่ งทุกข์ ” ดังนี้ แล้ วแทงตลอดซึ่ง
เนือ้ ความแห่ งสั จจะนั้น เห็นด้ วยปัญญาอยู่ ก็ด;ี มีการศึกษาอยู่ว่า “อย่ างนีเ้ ป็ น
ความดับไม่ เหลือแห่ งทุกข์ ” ดังนี้ แล้ วแทงตลอดซึ่งเนือ้ ความแห่ งสั จจะนั้นเห็น
ด้ วยปัญญาอยู่ ก็ด;ี มีการศึกษาอยู่ว่า “อย่ างนี้ เป็ นหนทางให้ ถงึ ความดับไม่ เหลือ
แห่ งทุกข์ ” ดังนี้ แล้ วแทงตลอดซึ่งเนือ้ ความแห่ งสั จจะนั้นเห็นด้ วยปัญญาอยู่ ก็
ดี. ภิกษุ ! อย่ างนีแ้ ล ชื่อว่า “ผู้มีการศึกษา มีปัญญาเครื่องเจาะแทงกิเลส.”
“สาธุ พระเจ้ าข้ า !”
“ข้ าแต่ พ ระองค์ ผ้ ูเจริ ญ !
มี คาํ กล่ าวกันอยู่ว่ า "ผู้เป็ นบั ณฑิ ตมี ปั ญ ญามาก ผู้เป็ น
บั ณฑิ ต มี ปั ญ ญามาก" ดัง นี ้ นั้ นเป็ นได้ ด้วยเหตุเท่ าไรหนอ พระเจ้ า ข้ า !”

ดีจริง ดีจริง ภิกษุ !
ปญญาของเธอเฉียบแหลม ปฏิภาณ งดงาม
คําถามสวยสลวย. ภิกษุ ! เธอถามเราวา ผูเปนบัณฑิตมีปญ
 ญามาก เปนกัน
ไดดวยเหตุเทาไร ดังนั้นหรือ? “อย่ างนั้น พระเจ้ าข้ า !”
ภิกษุ !
ในกรณีนี้ ผู้เป็ นบัณฑิตมีปัญญามาก ย่ อมไม่ คดิ ไป

ในทางทําตนเองให้ ลาํ บากเลย ไม่ คดิ ไปในทางทําผู้อนื่ ให้ ลาํ บาก ไม่ คดิ ไป
ในทางทําทั้งสองฝ่ ายให้ ลาํ บาก; เมื่อจะคิด ย่ อมคิดอย่ างเป็ นประโยชน์
เกือ้ กูลแก่ตนเองเป็ นประโยชน์ เกือ้ กูลแก่ ผู้อนื่ เป็ นประโยชน์ เกือ้ กูลแก่ ท้งั
สองฝ่ าย คือเป็ นประโยชน์ เกือ้ กูลแก่โลกทั้งปวงนั่นเอง. ภิกษุ ! อยางนี้
แล ชื่อวา ผู้เป็ นบัณฑิตมีปัญญามาก.
- จตุกฺก. อํ .๒๑/๒๔๑/๑๘๖.

(นิพเพธิกปัญญา ในที่นี้ เปนคําแทนชื่อของ สั มมาทิฏฐิ จึงนํามาใสไวใน ที่นี้).

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๙๐๙

ธรรมเป็ นเครื่องเจริญแห่ งปัญญา ฯลฯ
ภิกษุ ท. !
ธรรมทั้งหลาย ๔ ประการ เหลานี้ เปนไปพรอมเพื่อ
ความเจริญแหงปญญา (ปญญาวุฑฺฒิ) ธรรม ๔ ประการ อยางไรเลา? สี่ประการ
คือ :การคบหากับสั ปบุรุษ
การฟังพระสั ทธรรม
การทําใจโดยแยบคาย
การปฏิบัตธิ รรมสมควรแก่ ธรรม
ภิกษุ ท. !
เจริญแหงปญญา.

(สปฺปุริสสํ เสว);
(สทฺธมฺมสฺ สวน);
(โยนิโสมนสิ การ);
(ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติ).

ธรรม ๔ ประการ เหลานี้แล เปนไปพรอมเพื่อความ

- จตุกฺก. อํ. ๒๑/๓๓๒/๒๔๘.

[ธรรม ๔ ประการเหลานี้เปนหลักธรรมที่สําคัญเพราะวา

นอกจากจะเปนเครื่องเจริญแหง
ปญญาแลว ไดตรัสไวในบาลีแหงอื่นอีกถึง 21 พระสูตร ดังนี้ วา :-

เปนธรรมที่มีอุปการะมากแกมนุษย (มนุสฺสภูตพหุการ)
(๒๑/๓๓๒/๒๔๙);
เปนองคคณ
ุ เครื่องใหถึงกระแสแหงพระนิพพาน (โสตาปตฺติยงฺค) (๑๙/๓๓๒/๒๔๙);
เปนเครื่องทําใหแจงซึง่ โสตาปตติผล (โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยา) (๑๙/๕๑๖/๑๖๓๔);
เปนเครื่องทําใหแจงซึง่ สกทาคามิผล (สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยา) (๑๙/๕๑๗/๑๖๓๕);
เปนเครื่องทําใหแจงซึง่ อนาคามิผล (อนาคามิผลสจฺฉิกิริยา) (๑๙/๕๑๗/๑๖๓๖);
เปนเครื่องทําใหแจงซึง่ อรหัตตผล (อรหตฺตผลสจฺฉิกิริยา) (๑๙/๕๑๗/๑๖๓๗);
(๑๙/๕๑๗/๑๖๓๘);
เปนเครื่องใหไดเฉพาะซึ่งปญญา
(ปฺาปฏิลาภ)
เปนเครื่องใหมีความไพบูลยแหงปญญา (ปฺาเวปุลลฺ )
(๑๙/๕๑๗/๑๖๔๐);
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เปนเครื่องใหมปี ญญาอันใหญหลวง (มหาปฺญตา)
(๑๙/๕๑๘/๑๖๔๑);
(๑๙/๕๑๘/๑๖๔๒);
เปนเครื่องใหมปี ญญาอันหนาแนน (ปุถุปฺตา)
เปนเครื่องใหมปี ญญาอันไพบูลย
(วิปุลปฺญตา)
(๑๙/๕๑๘/๑๖๔๓);
เปนเครื่องใหมปี ญญาอันลึกซึ้ง
(คมฺภีรปฺตา)
(๑๙/๕๑๘/๑๖๔๔);
เปนเครื่องใหปญ
 ญาอันหาประมาณคามิได (อปฺปมตฺตปฺตา) (๑๙/๕๑๘/๑๖๔๕);
เปนเครื่องใหมปี ญญาเสมือนแผนดิน (ภูริปฺตา)
(๑๙/๕๑๘/๑๖๔๖);
(๑๙/๕๑๘/๑๖๔๗);
เปนเครื่องใหเปนผูม ากดวยปญญา (ปฺาพาหุลฺล)
(๑๙/๕๑๘/๑๖๔๘);
เปนเครื่องใหเปนผูม ปี ญญาฉับพลัน (สัฆปฺตา)
เปนเครื่องใหเปนผูม ปี ญญาไว
(ลหุปฺตา)
(๑๙/๕๑๘/๑๖๔๙);
เปนเครื่องใหเปนผูม ปี ญญาอันราเริง (หาสปฺตา)
(๑๙/๕๑๘/๑๖๕๐);
(๑๙/๕๑๘/๑๖๕๑);
เปนเครื่องใหเปนผูม ปี ญญาแลน
(ชวนปฺตา)
(๑๙/๕๑๘/๑๖๕๒);
เปนเครื่องใหเปนผูม ปี ญญาคมกลา (ติกฺขปฺตา)
เปนเครื่องใหเปนผูม ปี ญญาเครื่องเจาะแทง(นิพฺเพธิกปฺตา) (๑๙/๕๑๘/๑๖๕๓).]

เหตุทที่ าํ ให้ แสวงหานิพพาน
ภิกษุ ท. !
การแสวงหาอยางประเสริฐ ๔ อยางเหลานี้ มีอยู. สี่อยาง
อยางไรเลา? สี่อยางคือ :ภิกษุ ท. !
ในกรณีนี้ บุคคลบางคน ตนเองเปนผูมีความแก่ เป็ น
ธรรมดา อยู ก็รูชัดซึ่งโทษในความแกเปนธรรมดานั้น แลวแสวงหานิพพานอัน
เปนธรรมไมมีความแก อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ ไมมีอื่นยิ่งกวา ;
บุคคลบางคน ตนเองเปนผู มีความเจ็บไข้ เป็ นธรรมดา อยู ก็รูชัดซึ่งโทษ
ในความเจ็บไขเปนธรรมดานั้น แลวแสวงหานิพพานอันเปนธรรมไมมคี วาม
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เจ็บไข อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ ไมมีอื่นยิ่งกวา ;
บุคคลบางคน ตนเองเปนผู มีความตายเป็ นธรรมดา อยู ก็รูชัดซึ่งโทษ
ในความตายเปนธรรมดานั้น แลวแสวงหานิพพานอันเปนธรรมไมมีความตาย
อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ ไมมีอื่นยิ่งกวา ;
บุคคลบางคน ตนเองเปนผู มีความเศร้ าหมองเป็ นธรรมดา อยู ก็รูชัด
ซึ่งโทษในความเศราหมองเปนธรรมดานัน้ แลวแสวงหานิพพาน อันเปนธรรม
ไมมีความเศราหมอง อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ ไมมีอื่นยิ่งกวา.
ภิกษุ ท. !
เหลานี้แล การแสวงหาอยางประเสริฐ ๔ อยาง.
- จตุกฺก. อํ. ๒๑/๓๓๔/๒๕๕.

สมาธิ(สมาบัต)ิ ทุกขั้นตอนใช้ เป็ นบาทฐานในการเข้ าวิมุตติได้ ท้งั หมด
(เรื่องนีค้ วรดูประกอบในเล่ มนี้ น. ๙๒๖ , ๑๓๐๐ , ๑๓๔๑ , ๑๓๖๔ , ๑๔๑๒ , ๑๔๑๔ , ๑๔๔๘)
(เรื่องนี้เปนประเด็นสําคัญมากในการปฏิบัติ เพราะสาเหตุคือ เคยไดฟงพระเถระสาวกหลาย
ทานวาตองถึงฌานสี่เทานั้น จึงจะสิ้นอาสวะได บางทานวาสมาบัติในขั้นอรูปใชในการสิ้นอาสวะ
ไมได หรือบางทานวาในฌานสี่ มีขันธไมครบ ๕ ซึ่งพระสูตรนี้จะตองตอบขอสงสัยเหลานี้ได
ทั้งหมด และจากการตรวจสอบโดยคอมพิวเตอรในบาลีสยามรัฐนั้น โดยพุทธวจนะไมมีคําวารูป
ฌานและอรูปฌาน แตมีคําวาสมาบัติที่ใชประกอบกับสมาธิทุกขั้นได คําวาฌานนั้นใชกับสมาบัติใน
สวนรูป แตในสมาบัติในสวนอรูปไมใชคําวาฌานเลย คําเรียกโดยรวมจึงควรใชคําวาสมาธิหรือ
สมาบัติแทน; สวนคําที่พระองคเคยใช คือ รูปสัญญา กับ อรูปสัญญา ซึ่งเดิมเคยใชวา รูปฌาณกับ
อรูปฌาณ).

ภิกษุ ท. !
เรากลาวความสิ้นอาสวะ
เพราะอาศัยปฐมฌาณบาง;
เพราะอาศัยทุติยฌาณบาง; เพราะอาศัยตติยฌาณบาง; เพราะอาศัยจตุตถฌาณ
บาง; เพราะอาศัยอากาสานัญจายตนะบาง; เพราะอาศัยวิญญาณณัญจายตนะ
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บาง; เพราะอาศัยอากิญจัญญายตนะบาง; เพราะอาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะบาง๑; เพราะอาศัยสัญญาเวทยิตนิโรธบาง.
ภิกษุ ท. !
คําทีเ่ รากล่ าวแล้ วว่ า
“ภิกษุ ท. !
เรากล่ าว

ความสิ้นอาสวะ เพราะอาศัย ปฐมฌานบ้ าง” ดังนีน้ ้ัน เราอาศัย
อะไรกล่ าวเล่ า? ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้ ภิกษุสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรม
เขาถึงปฐมฌาน อันมีวติ กวิจาร มีปิติและสุ ขอันเกิดแต่ วเิ วก แล้ วแลอยู่. ใน
ปฐมฌานนั้นมีธรรมคือ รูป เวทนา สั ญญา สั งขาร วิญญาณ (ที่กําลังทําหนาที่
อยู); เธอนั้นตามเห็นซึ่งธรรมเหล่ านั้น โดยความเป็ นของไม่ เทีย่ ง๑ โดยความ
เป็ นทุกข์ ๒ เป็ นโรค๓ เป็ นหัวฝี ๔ เป็ นลูกศร๕ เป็ นความยากลําบาก๖ เป็ นอาพาธ๗
เป็ นดังผู้อนื่ ๘ เป็ นของแตกสลาย๙ เป็ นของว่ าง๑๐ เป็ นของไม่ ใช่ ตน๑๑. เธอดํารงจิต
ดวยธรรม (คือขันธทั้งหา) เหลานั้น (อันประกอบดวยลักษณะ ๑๑ ประการ มีอนิจจลักษณะ
เปนตน) แลวจึงนอมจิตไปสูอมตธาตุ (คือนิพพาน) ดวยการกําหนดวา “นั่นสงบ
ระงับ นั่นประณีต : นั่นคือธรรมชาติเปนที่สงบระงับแหงสังขารทั้งปวง เปนที่
สลัดคืนซึ่งอุปธิทงั้ ปวง เปนที่สิ้นไปแหงตัณหา เปนความจางคลาย เปนความ
ดับ เปนนิพพาน” ดังนี้. เธอดํารงอยูในวิปสสนาญาณมีปฐมฌาณเปนบาทนั้น
ยอมถึง ความสิ้นไปแห่ งอาสวะ;
ถาไมถึงความสิ้นไปแหงอาสวะ ก็เปน
มีการไมเวียนกลับจากโลกนั้น
โอปปาติกะ อนาคามีผูปรินิพพาน ในภพนั้น
เปนธรรมดาเพราะความสิ้นไปแหงสังโยชนมีในเบื้องต่าํ หาประการ และเพราะ
อํานาจแหง ธัมมราคะ ธัมมนันทิ (อันเกิดจากการกําหนดจิตในอมตธาตุ) นั้นๆ
นั่นเอง.
๑. บาลี ฉ บั บ มอญ กล า วลงเลยไปถึ ง ว า “เพราะอาศั ย สั ญ ญาเวทยิ ต นิ โ รธบ า ง” ฉบั บ ไทยเราหยุ ด เสี ย เพี ย งแค
เนวสั ญ ญานาสั ญ ญายตนะนี้ เ ท า นั้ น เมื่อพิจารณาจากการปฏิบัติ และดูจากที่จิตพระสารีบุตรหลุดพนจากอาสวะ
เพราะการเขา-ออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติตามที่พระองคตรัสไว (ในพุ.โอ.น. ๓๔๓) จึงเห็นวาบาลีฉบับ
มอญในสวนนี้กลาวไวถูกตองโดยสอดรับและไมขัดกันกับหลักธรรมในพระสูตรอื่นๆ ตามหลักแหงมหาปเทสที่
ไดทรงวางหลักพิจารณาความถูกตองแหงคําพูดของพระองคเอาไว.
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ภิกษุ ท. !
เปรียบเหมือนนายขมังธนูหรือลูกมือของเขา ประกอบ
การฝกอยูกะรูปหุนคนที่ทําดวยหญาบาง กะรูปหุนดินบาง; สมัยตอมา เขาก็เปน
นายขมังธนูผูยิงไกล ยิงเร็ว ทําลายหมูพลอันใหญได. ภิกษุ ท. ! ฉันใดก็ฉัน
นั้น ที่ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม เขาถึงปฐมฌาณอันมีวิตกวิจาร
มีปติและสุขอันเกิดจากวิเวก แลวแลอยู [เธอนั้นกําหนดเบญจขันธโดยลักษณะ ๑๑
ประการ มี อนิจ จลักษณะเป นต น แลวน อมจิตไปสูอมตธาตุ คือ นิพ พาน และเมื่ อดํา รงอยู ใ น
วิปส สนาญาณมีป ฐมฌาณเป นบาทนั้ นก็ยอมเข าถึ งความสิ้ น อาสวะ
หรื อมิฉ ะนั้ น ก็เป น
อนาคามี เพราะมีธั ม มราคะ ธั มมนัน ทิในนิพ พานนั้ นคื อพอใจ, เพลิ น ในนิพ พาน เหตุ เพราะ
นั นทิมีอ ยูจึง ยังความเป น ภพแหง อนาคามี ให เกิ ดขึ้ น : (ใหดูใ นปฏิจ จ.โอ.หนา ๔๒๑ ในคําวา
“ ไม เ พลิ น อย า งยิ่ ง ซึ่ ง นิ พ พาน ” และ “ นั น ทิ เ ป น มู ล แห ง ความทุ ก ข ; เพราะมี ภ พจึ ง มี ช าติ . .. ”
และดูใ นบาลี สยามรัฐ สุ ตตั นตปฎ กเลมนี้ ๒๓ ขุท ทกนิก ายปฏิสัมภิท ามรรคหน า ๒๔๒-

ดังนี้.
ภิกษุ ท. ! ขอที่เรากลาวแลววา “ภิกษุ ท. ! เรากลาวความสิ้นอาสวะ เพราะ
อาศัยปฐมฌานบาง” ดังนี้นั้น เราอาศัยขอนี้กลาวแลว.
๒๔๓ ที่ ตรั สพวกเชื่ อแนในธรรมนี้ และพวกเชื่อ แนในภพสุท ธาวาสในธรรมนี้ ]

( ในกรณี แ ห ง การสิ้ น อาสวะ เพราะอาศั ย ทุตยิ ฌาน บ า ง เพราะอาศั ย ตติยฌาน บ า ง

เพราะอาศั ย จตุตถฌาน บ าง ก็มี คําอธิ บายที่ ตรั สไว โดยทํา นองเดียวกั นกับในกรณีแ หง ปฐมณา
นขางบนนี้ ทุกตั วคําพูด ทั้งในสวนอุ ปไมยและส วนอุป มา ผิ ดกันแตชื่อแหงฌานเท านั้ น ผู
ศึกษาอาจกําหนดรูไ ด เอง โดยอาศัย ข อความที่กล า วแลว ข างบนนี้ จะนํา มาใสไ วเ ต็ มขอ ความ
นั้ นก็ยืด ยาวเกินไป จึง เว นเสียสําหรับ ทุติย ฌาน ตติ ย ฌาน และจตุ ต ถฌาน ; ตอไปจะขา มไป
กลาวถึงอรูป สัญญาในลํา ดับต อไป :- ).

ภิกษุ ท. !
คําที่เรากล่ าวแล้ วว่ า “ภิกษุ ท. ! เรากล่ าวความสิ้น
อาสวะ เพราะอาศัย อากาสานัญจายตนะบ้ าง” ดังนีน้ ้ัน เราอาศัยอะไรเล่ า?
ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้ ภิกษุ เพราะก้ าวล่ วงรูปสั ญญาเสี ยได้ โดยประการทั้งปวง
เพราะความดับไปแห่ งปฏิฆสั ญญา เพราะการไม่ ใส่ ใจซึ่งนานัตตสั ญญา จึงเข้ าถึง
อากาสานัญจายตนะ อันมีการทําในใจว่ า “อากาศไม่ มีที่สิ้นสุ ด” ดังนี้ แล้ วแลอยู่.

๙๑๔

อริยสัจจากพระโอษฐ

ในอากาสานัญจายตนะนั้น มีธรรมคือ เวทนา สั ญญา สั งขาร วิญญาณ (ที่กําลังทํา
หนาที่อยู)๑ เธอนั้น ตามเห็นซึ่งธรรมเหล่ านั้น โดยความเป็ นของไม่ เทีย่ ง โดยความ
เป็ นทุกข์ เป็ นโรค เป็ นหัวฝี เป็ นลูกศร เป็ นความยากลําบาก เป็ นอาพาธ เป็ นดัง
ผู้อนื่ (ใหยืมมา) เป็ นของแตกสลาย เป็ นของว่ าง เป็ นของไม่ ใช่ ตน. เธอดํารงจิต
ดวยธรรม (คือขันธเพียงสี่) เหลานั้น (อันประกอบดวยลักษณะ ๑๑ ประการ มีอนิจจลักษณะ
เปนตน) แลวจึงนอมจิตไปสูอมตธาตุ (คือนิพพาน) ดวยการกําหนดวา “นั่นสงบ
ระงับ นั่นประณีต : นั่นคือธรรมชาติเปนที่สงบระงับแหงสังขารทั้งปวง เปนที่
สลัดคืนซึ่งอุปธิทงั้ ปวง เปนที่สิ้นไปแหงตัณหา เปนความจางคลาย เปนความดับ
เปนนิพพาน” ดังนี้. เธอดํารงอยูในวิปสสนาญาณมีอากาสานัญจายตนะเปนบาท
นั้น ยอมถึง ความสิ้นไปแห่ งอาสวะ ; ถาไมถึงความสิ้นไปแหงอาสวะ ก็เปน
โอปปาติกะ อนาคามีผปู รินิพพานในภพนัน้ มีการไมเวียนกลับจากโลกนั้นเปน
ธรรมดาเพราะความสิ้นไปแหงสังโยชนมใี นเบื้องต่ําหาประการ
และเพราะ
อํานาจแหง ธัมมราคะ ธัมมนันทิ (อันเกิดจากความพอใจและความเพลินที่ยังละไมได) นั้นๆ
นั่นเอง.
ภิกษุ ท. !
เปรียบเหมือนนายขมังธนูหรือลูกมือของเขา ประกอบการ
ฝกอยูกะรูปหุนคนทีท่ ําดวยหญาบาง กะรูปหุนดินบาง; สมัยตอมา เขาก็เปน
นายขมังธนูผูยิงไกล ยิงเร็ว ทําลายหมูพลอันใหญได. ภิกษุ ท. ! ฉันใดก็ฉัน
นั้น ที่ภิกษุ เพราะกาวลวงซึ่งรูปสัญญาเสียไดโดยประการทั้งปวง เพราะความ
ดับไปแหงปฏิฆสัญญา เพราะการไมทําไวในใจซึ่งนานัตตสัญญา จึงเขาถึงอา
กาสานัญจายตนะ อันมีการไมทําในใจวา “อากาศไมมีที่สุด” ดังนี้แลวแลอยู.
(เธอนั้นกําหนดขันธเพียงสี่๒ วาขันธแตละขันธประกอบดวยลักษณะ ๑๑ ประการ มีอนิจจลักษณะ
๑. ผู ศึ ก ษาพึ ง สั ง เกตให เ ห็ น ว า ในสมาธิ ร ะดั บ รู ป สั ญ ญา มี ขั น ธ ค รบห า ; ส ว นในสมาธิ ร ะดั บ อรู ป สั ญ ญา มี
ขั น ธ เ พี ย งสี่ คื อ ขาดรู ป ขั น ธ ไ ป.
๒. เพียงสี่ คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่ประกอบอยูในอากาสานัญจายตนะ.

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๙๑๕

เปนตน แลวนอมจิตไปสูอมตธาตุคือนิพพาน ถึงความสิ้นอาสวะเมื่อดํารวอยูในวิปสสนาญาณมีอา
กาสานัญจายตนะเปนบาทนั้น หรือมิฉะนั้นก็เปนอนาคามี เพราะมีธัมมราคะ ธัมมนันทิในนิพพาน

ดังนี้. ภิกษุ ท. ! ขอที่เรากลาวแลววา “ภิกษุ ท. ! เรากลาวความสิ้นอา
สวะ เพราะอาศัยปฐมฌานบาง” ดังนี้นั้น เราอาศัยความขอนีก้ ลาวแลว.

นั้น)

(ในกรณีแหงการสิ้นอาสวะ เพราะอาศัย วิญญาณัญจายตนะ บาง เพราะอาศัย อากิญจัญญายตนะ บาง ก็มีคําอธิบายที่ตรัสไวโดยทํานองเดียวกันกับในกรณีแหงอากาสานัญจายตนะ
ขางบนนี้ ทุกตัวคําพูดทั้งในสวนอุปไมยและสวนอุปมา ผิดกันแตชื่อแหงสมาบัติเทานั้น ผูศึกษา
อาจกําหนดรูไดเอง โดยอาศัยขอความที่กลาวขางบนนี้ จะนํามาใสไวเต็มขอความนั้นก็ยืดยาว
เกินไป จึงเวนเสียสําหรับวิญญาณัญจายตนะและอากิญจัญญายตนะ จนกระทั่งถึงคําวา .... เราอาศัย

ขอความนีก้ ลาวแลว อันเปนคําสุดทายของขอความในกรณีแหงอากิญจัญญายตนะ. ครั้นตรัส
ขอความในกรณีแหงอากิญจัญญายตนะจบแลว ไดตรัสขอความนี้ ตอไปวา : -).

ภิกษุ ท. !

ดวยเหตุดังกลาวมานี้ เปนอันกลาวไดวา สั ญญาสมาบัติ
(สฺาสมาปตฺติ) มีประมาณเทาใด อัญญาปฏิเวธ [อฺาปฏิเวโธ (การแทงตลอด
อรหัตตผล)๑ ] ก็มีประมาณเทานั้น.
ภิกษุ ท. ! สวนวา อายตนะอีก ๒ ประการ กลาวคือ เนวสั ญญานา
สั ญญายตนสมาบัติ และ สั ญญาเวทยิตนิโรธ ซึ่งอาศัยสัญญาสมาบัติ (๗ประการ)
เหลานั้น๒ นั้นเรากลาววา เปนสิ่งที่ฌายีภิกษุผูฉลาดในการเขาสมาบัติ ฉลาดใน
๑. ขอความนี้หมายความวา สัญญาสมาบัติเจ็ด คือ รูปสัญญาสี่ อรูปสัญญาสามขางตน รวมเปนเจ็ดเรียกวา สัญญาสมาบัติ
เพราะเปนสมาบัติที่ยังมีสัญญา. เมื่อสัญญาสมาบัติ มีเจ็ด อัญญาปฏิเวธก็มีเจ็ดเทากัน คือการแทงตลอดอรหัตตผล
ในกรณีของรูปสัญญาสี่ อรูปสัญญาสามนั่นเอง จึงตรัสวา “สัญญาสมาบัติมีประมาณเทาใด อัญญาปฏิเวธก็มีประมาณ
เทานั้น”.
๒. ขอความนี้หมายความวา สัญญาสมาบัติ ๗ ประการ เกิดกอนแลวตั้งอยูแลว จึงอาจจะเกิดสมาบัติที่ไมมีสัญญาสอง
ประการนี้ กลาวคือ เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติและสัญญาเวทยิตนิโนธ ดังนั้นจึงตรัสวา “อายตนะสองอยาง
อาศัยสมาบัติ ๗ อยาง”.
* ฌาน = การเพง ; ฌาย = การเพง ; แตดูจากการใชกลาวของพระองค จะใชฌายในมุมของบุคคลผูเพงและมี
ความฉลาด ใหดูจากพระสูตรนี้และอีกพระสูตรที่ตรัสแกสันธะเรื่องการเพงอยางภิกษุอาชาไนย ซึ่งจะใช “ฌาย”
เหมือนกันกับพระสูตรนี้คือใช “ฌายี” ไมใช “ฌาณ”.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๙๑๖

การออกจากสมาบัติ จะพึงเขาสมาบัติ ออกจากสมาบัติ แลวกลาววาเปนอะไร
ไดเองโดยชอบ๑ ดังนี้.
- นวก. อํ. ๒๓/๔๓๘-๔๔๔/๒๔๐.

[สําหรับหัวขอเรื่องที่วา "สมาธิ (สมาบัติ) ทุกขั้นตอนใชเปนบาตรฐานของการเขาวิมุตติได

ทั้งหมด" ดังนี้ นั้นหมายความวา ในสมาบัติที่ยังมีสัญญาอยูนั้น มีทางที่จะกําหนดขันธตามที่
ปรากฏอยูในสมาบัตินั้นวามีลักษณะ เชนอนิจจลักษณะ เปนตน ซึ่งเมื่อกําหนดเขาแลว ก็ยอมเกิด
ปญญาซึ่งเรียกวา วิปสสนา. สวนสมาบัติที่ไรสัญญา คือ เนวสัญญานาสัญญายตนะ และสัญญาเวทยิตนิโรธนั้น ไมมีขันธอื่นๆ ที่จะใหสังเกตเห็นการเกิดดับได เพราะเหลือแตความเปนตัวองค
สมาบัติ (สมาธิ , ฌาน) เอง .... (ซึ่งประกอบดวยวิญญาณและสังขารเพียง ๒ ขันธที่ยังเหลืออยูเพราะ
ความเขาใจดับเสียไดซึ่งรูป , เวทนา , สัญญา นั่นเอง) ภิกษุผูเพงอยางฉลาด (ฌายีภิกษุ) จึงตองอาศัย
การเขา-การออกจากสมาบัติใหบอยๆ ใหมากพอ (ซึ่งเปนวิธีเดียวเพื่อเห็นโทษหรือเห็นอริยสัจความ
จริงแหงระบบสมมุตติคือเกิด-ดับ) จนเห็นการเกิดดับของตัวเองแลวปลอยวางความเปนตัวตนของ
ตนเอง ซึ่งเหลืออยูเพียง ๒ ขันธเทานั้น วิชาและวิมุตติจึงมีแกภิกษุนั้นได].

เหตุให้ เกิดและเจริญ แห่ งอาทิพรหมจริยกิ ปัญญา
ภิกษุ ท. !
เหตุ ๘ ประการ ปัจจัย ๘ ประการ เหล่ านี้ มีอยู่เพือ่
การได้ เฉพาะซึ่งปัญญาอันเป็ นอาทิพรหมจริยกิ า
(ปญญาที่ตองมีในเบื้องตนแหง
พรหมจรรย) ที่ยงั ไม่ เคยได้ , เปนไปพรอม เพือ่ ความงอกงามยิง่ ขึน
้ ความไพบูลย
ความทําใหเจริญ ความเต็มรอบ แห่ งปัญญาอันเป็ นอาทิพรหมจริยกิ าที่ได้ แล้ ว.
๑. ฌายีภิกษุ คือภิกษุผูบําเพ็ญฌานอยู ครั้นเขาเขาหรือออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติและสัญญาเวทยิตนิโรธแลว ก็มีความรูประจักษแกตนเอง วาเมื่ออาศัยสมาบัติทั้งสองนี้แลว จะมีการสิ้นอาสวะหรือไม. ถาเปน
สมาบัติทั้งเจ็ดขางตน ทรงยืนยันวามีความสิ้นอาสวะ สวนในสมาบัติสุดทายทั้งสองนี้ ทรงปลอยไวใหผูที่เขา
แลว ออกแลว เปนผูกลาวเอง วามีการสิ้นอาสวะหรือไม ซึ่งถาดูที่พระองคอธิบาย การบรรลุอรหัตตผลของพระ
สารีบุตร (ดูเพิ่มเติมพุทธประวัติฯ หนา ๓๔๒ หรืออนุปทสูตร อุปริ. ม. ๑๔/๑๑๖/๑๕๔) ที่เขาสมาธิทุกขั้นจนถึง
สัญญาเวทยิตนิโรธแลว มีสติเขาสมาธิ มีสติออกจากสมาธิ จนเห็นวาสิ่งใดไมเคยมีก็มีมา สิ่งใดมีมาแลวก็ดับไป
จิตจึงหลุดพนจากอาสวะได นั่นแสดงวาในสมาบัติสุดทายทั้งสองนี้ ก็ใชเพื่อการสิ้นอาสวะไดเชนเดียวกัน.

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๙๑๗

แปดประการ อยางไรเลา ? แปดประการคือ :๑. ภิกษุ ท. !
ภิกษุในกรณีนี้ เข้ าไปอาศัยซึ่งพระศาสดา หรือ
เพือ่ นสพรหมจารีผู้เป็ นที่ต้งั แห่ งความเคารพ รูปใดรูปหนึ่ง อันเปนที่ซึ่งหิริและ
โอตัปปะ ความรักและความเคารพ ของภิกษุนั้นจะตั้งอยูอยางแรงกลา : ภิกษุ
ท. ! นี้ เปน เหตุปัจจัยประการที่หนึ่ง.
๒. ภิกษุนั้น
ครั้นเขาไปอาศัยซึ่งพระศาสดา หรือเพือ่ นสพรหมจารี
ผูเปนที่ตั้งแหงความเคารพรูปใดรูปหนึ่ง จนกระทั่งหิริและโอตตัปปะ ความรัก
และความเคารพของภิกษุนั้น ตั้งอยูอยางแรงกลาแลว เธอนั้น ก็เข้ าไปซักไซ้
สอบถามปัญหา ตามกาละอันควร วา “ขาแตทานผูเจริญ ! ขอนี้ เปนอยางไร?”
ความหมายแหงขอนี้เปนอยางไร ? ดังนี้. ทานผูมีอายุเหลานั้น ยอมเปดเผย
สิ่งที่ยังไมเปดเผย ยอมทําใหตนื้ สิ่งที่ยังไมไดทําใหตื้น ยอมบรรเทาความสงสัย
ในธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความสงสัยมีอยางตางๆ แกภิกษุนั้น : ภิกษุ ท. ! นี้
เปน เหตุปัจจัยประการที่สอง.
๓. ภิกษุนั้น
ครั้งฟังธรรมนั้นแล้ ว ย่ อมทําตนให้ ถงึ พร้ อมด้ วยการ
หลีกออก ๒ อย่ าง คือหลีกออกทางกาย และหลีกออกทางจิต : ภิกษุ ท. ! นี้
เปน เหตุปัจจัยประการที่สาม.
๔. ภิกษุนั้น
เป็ นผู้มีศีล สํ ารวมด้ วยปาติโมกขสั งวร ถึงพร้ อม
ด้ วยมรรยาทและโคจร มีปกติเห็นเป็ นภัยในโทษทั้งหลาย แม้ ที่ถอื ว่ าเป็ นโทษ
เล็กน้ อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิ กขาบททั้งหลาย : ภิกษุ ท. ! นี้เปน เหตุปัจจัย
ประการทีส่ ี่ .

๙๑๘

อริยสัจจากพระโอษฐ

๕. ภิกษุนั้น
เป็ นพหูสูต ทรงจําธรรมที่ฟังแล้ ว สั่ งสมธรรมที่ฟัง
แล้ ว : ธรรมเหลาใด มีความงามในเบื้องตน มีความงามในทามกลาง มีความงาม
ในที่สุด แสดงพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถะพรอมทัง้ พยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณ
สิ้นเชิง, ธรรมเหลานั้น อันเธอนั้นดั้งมามากแลว จําได ว่ าได้ คล่ องแคล่ วด้ วยวาจา
มองเห็นตามด้ วยใจ เจาะแทงตลอดอย่ างดีด้วยความเห็น : ภิกษุ ท. ! นี้
เปน เหตุปัจจัยประการที่ห้า.
๖. ภิกษุนั้น
เป็ นผู้ปรารภความเพียร เพือ่ ละอกุศลธรรมทั้งหลาย
เพือ่ ความถึงพร้ อมแห่ งกุศลธรรมทั้งหลาย เป็ นผู้มีกาํ ลัง (จิต) มีความบากบั่น
มั่นคง ไม่ ทอดทิง้ ธุระในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ : ภิกษุ ท. ! นี้เปน เหตุปัจจัย
ประการทีห่ ก.
๗. ภิกษุนั้น
ไปสู่ หมู่สงฆ์ แล้ ว ไม่ พูดเรื่องนอกเรื่อง ไม่ กล่ าว
ดิรัจฉานกถา กล่ าวธรรมเองบ้ าง เชื้อเชิญผู้อนื่ ให้ กล่ าวบ้ าง ไม่ ดูหมิ่นความนิ่ง
อย่ างพระอริยเจ้ า๑ : ภิกษุ ท. ! นี้เปน เหตุปัจจัยประการที่เจ็ด.
๘. ภิกษุนั้น
มีปกติตามความเห็นความเกิดขึน้ และความเสื่ อมไป
ในอุปทานขันธ์ ท้งั ห้ า อยูวา “รูป เปนอยางนี้, เหตุใหเกิดรูปเปนอยางนี้, ความ
ตั้งอยูไมไดแหงรูป เปนอยางนี้; เวทนา เปนอยางนี้, เหตุใหเกิดเวทนา เปนอยาง
นี้, ความตั้งอยูไมไดแหงเวทนา เปนอยางนี้ สัญญา เปนอยางนี้, เหตุใหเกิด
สัญญาเปนอยางนี้, ความตั้งอยูไมไดแหงสัญญาเปนอยางนี้ สังขาร เปนอยางนี้,
เหตุใหเกิดสังขารเปนอยางนี้, ความตั้งอยูไมไดแหงสังขาร เปนอยางนี้ วิญญาณ
เปนอยางนี้, เหตุใหเกิดวิญญาณเปนอยางนี้, ความตั้งอยูไมไดแหงวิญญาณ เปน
อยางนี้ ดังนี้” : ภิกษุ ท. ! นี้เปน เหตุปัจจัยประการที่แปด.
๑. คือพรอมที่จะนิ่ง ยินดีที่จะนิ่ง ไมชิงพูดพลามเหมือนคนทั่วไปโดยเห็นวาเปนเกียรติ.
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.... ภิกษุ ท. ! เหตุ ๘ ประการ ปจจัยแปดประการ เหลานี้แลมีอยู เพื่อ
(ปญญาที่ตองมีในเบื้องตนแหง
การไดเฉพาะซึ่งปญญาอันเปนอาทิพรหมจริยิกา
พรหมจรรย) ที่ยังไมเคยได, เปนไปพรอมเพื่อความงอกงามยิ่งขึน
้ ความไพบูลย
ความทําใหเจริญ ความเต็มรอบ แหงปญญาอันเปนอาทิพรหมจริยิกาที่ไดแลว.
- อฏฐก. อํ. ๒๓/๑๕๒ - ๑๕๖/๙๒.

ขั้นตอนอันจํากัดแห่ งปัจจัยของปัญญาขันธ์
(ดูหน้ า ๑๓๑๔ และ อริย.ต้ น หน้ า ๗๗๐ ประกอบ)

ภิกษุ ท. !
ภิกษุนั้นหนอ ไมมีความเคารพ ไมมีความยําเกรง มีความ
ประพฤติเขากันไมได ในเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย จักบําเพ็ญอภิสมาจาริก
ธรรมใหบริบูรณได ดังนี้นั้น นั่นไมเปนฐานะที่จะมีได;๑ ครั้นไมบําเพ็ญอภิสมา
จาริกธรรมใหบริบูรณแลว จักบําเพ็ญเสขธรรม (ธรรมที่ควรศึกษาสูงขึ้นไป) ให
บริบูรณได ดังนี้นั้น นั่นไมเปนฐานะที่จะมีได; ครั้นไมบําเพ็ญเสขธรรมให
บริบูรณแลว จักบําเพ็ญสีลขันธใหบริบูรณได ดังนี้นั้น นั่นไมเปนฐานะที่จะมี
ได; ครั้นไมบําเพ็ญสีลขันธใหบริบูรณแลว จักบําเพ็ญสมาธิขนั ธใหบริบรู ณได
ดังนี้นั้น นั่นไมเปนฐานะที่จะมีได; ครั้นไมบําเพ็ญสมาธิขันธใหบริบูรณแลว จัก
บําเพ็ญปญญาขันธใหบริบูรณได ดังนี้นั้น นั่นไมเปนฐานะที่จะมีได.
ภิกษุ ท. !
ภิกษุนั้นหนอ มีความเคารพ มีความยําเกรง มีความ
ประพฤติเข้ ากันได้ ในเพือ่ นสพรหมจารีท้งั หลาย จักบําเพ็ญ อภิสมาจาริกธรรม ใหบริบูรณได ดังนี้นั้น นั่นเปนฐานะที่จะมีได; ครั้นบําเพ็ญอภิสมาจาริก
ธรรมใหบริบูรณแลว จักบําเพ็ญเสขธรรมใหบริบูรณได ดังนี้นั้น นั่นเปนฐานะ
๑. ผูศึกษาพึงสังเกตุใหเห็นวา อภิสมาจาริกธรรม กลาวคือการปฏิบัติวัตรหรือมรรยาทที่สาธุชนทั่วไป พึงปฏิบัติใน
บานเรือน เพื่อนพอง และสังคมทัว่ ไป นี้ไมใชเรื่องเล็กนอยในการปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุธรรมในขั้นสูง.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๙๒๐

ที่จะมีได; ครั้นบําเพ็ญเสขธรรมใหบริบูรณแลว จักบําเพ็ญ สี ลขันธ์ ใหบริบูรณ
ได ดังนี้นั้น นั่นเปนฐานะที่จะมีได; ครั้นบําเพ็ญสีลขันธใหบริบูรณแลว จัก
บําเพ็ญ สมาธิขันธ์ ใหบริบูรณได ดังนี้นั้น นั่นเปนฐานะที่จะมีได; ครั้นบําเพ็ญ
สมาธิขันธใหบริบูรณแลว จักบําเพ็ญ ปัญญาขันธ์ ใหบริบูรณได ดังนี้นั้น นั่น
เปนฐานะที่จะมีได.
- ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๖/๒๒.

สิ่ งสงเคราะห์ สัมมาทิฏฐิให้ ออกผล
ภิกษุ ท. !
สั มมาทิฏฐิ อันองค์ ธรรม ๕ ประการอนุเคราะห์ แล้ว ย่ อม
มีเจโตวิมุตติเป็ นผล เป็ นอานิสงส์ และมีปัญญาวิมุตติเป็ นผล เป็ นอานิสงส์ .
หาประการเหลาไหนเลา? หาประการ คือ ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้ :
๑.สัมมาทิฏฐิ
๒.สัมมาทิฏฐิ
๓.สัมมาทิฏฐิ
๔.สัมมาทิฏฐิ
๕.สัมมาทิฏฐิ

เปนธรรมอัน
เปนธรรมอัน
เปนธรรมอัน
เปนธรรมอัน
เปนธรรมอัน

ศีล อนุเคราะหแลว;
สู ตร๑ อนุเคราะหแลว;
สากัจฉา๒ อนุเคราะหแลว;
สมถะ อนุเคราะหแลว;
วิปัสสนา อนุเคราะหแลว .

ภิกษุ ท. !
สัมมาทิฏฐิ
อันองคธรรม
๕ ประการเหลานี้แล
อนุเคราะหแลว ยอมมีเจโตวิมุตเิ ปนผล เปนอานิสงส และมีปญญาวิมุตติเปน
ผล เปนอานิสงส.
- ปฺจก. อํ ๒๒/๒๒/๒๕.
๑. สูตร มาจากบาลีวา สุตฺต หมายถึงแนวธรรม หรือหลักธรรมที่จัดเปนระบบหนึ่งๆ.
๒. สากัจฉา คือการสนทนาธรรมเพื่อตีความหมายแหงธรรมใหชัดเจนแจมแจง.

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๙๒๑

เหตุปัจจัยแห่ งวิชชาและวิมุตติ
ภิกษุ ท. !
การคบสั ปบุรุษ
สัทธรรมใหบริบูรณ ;

เปนไปบริบรู ณแลว

ยอมทําการฟง

การฟังสั ทธรรม บริบูรณแลว ยอมทําสัทธาใหบริบรู ณ ;
สั ทธา บริบูรณแลว ยอมทําโยนิโสมนสิการใหบริบรู ณ;
โยนิโสมนสิ การ บริบูรณแลว ยอมทําความเปนผูมสี ติสัมปชัญญะ ให
บริบูรณ;
ความเป็ นผู้มีสติสัมปชัญญะ บริบูรณแลว ยอมทําการสํารวม อินทรียให
บริบูรณ;
การสํ ารวมอินทรีย์ บริบูรณแลว ยอมทําสุจริต ๓ ประการให บริบูรณ;
สุ จริต ๓ ประการ
บริบูรณ;

บริบูรณแลว ยอมทําสติปฏฐาน ๔ ประการให

สติปัฏฐาน ๔ ประการ บริบูรณแลว ยอมทําโพชฌงค ๗ ประการ ให
บริบูรณ ;
โพชฌงค์ ๗ ประการ บริบูรณแลว ยอมทําวิชชาและวิมุตติให บริบูรณ.
ภิกษุ ท. !
อาหารแห่ งวิชชาและวิมุตตินี้ ย่ อมมีได้ ดวยอาการ อยาง
นี้ และ บริบูรณ์ แล้ ว ดวยอาการอยางนี้.

๙๒๒
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(ตอจากนี้ตรัสอุปมาดวยฝนตกลงในที่สูงแลวไหลลงมาในที่ต่ํา ยอมทําใหเต็มบริบูรณตอๆ
กันลงมาตามลําดับ จนกระทั่งถึงทะเล).
- ทสก. อํ. ๒๔/๑๒๓/๖๑.

สั ญญาเกิดก่ อนญาณ
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ ! สัญญาเกิดก่ อน ญาณเกิดทีหลัง, หรื อว่ าญาณเกิดก่ อน สัญญา
เกิดทีหลัง, หรื อว่ าสัญญาและญาณ เกิดไม่ ก่อนไม่ หลังกัน (พร้ อมกัน)?”

โปฏฐปาทะ ! สั ญญา เกิดก่ อน ญาณเกิดทีหลัง, เพราะมีการเกิด แห่ ง
สั ญญา จึงมีการเกิดแห่ งญาณ ดังที่เขานั้น (แตละคนๆ) รูสึกไดอยางนี้ วา “เพราะ
(สัญญา) นี้เปนปจจัย ญาณจึงเกิดขึ้นแกเรา” ดังนี้. โปฏฐปาทะ ! เธอพึงทราบ
ความขอนี้ โดยนัยนี้วา “สัญญาเกิดกอน ญาณเกิดทีหลัง อยางไร, เพราะมีการ
เกิดขึ้นแหงสัญญา จึงมีการเกิดขึ้นแหงญาณ อยางนั้น” ดังนี้.
- สี. ที. ๙/๒๓๐/๒๘๘.

(โดยหลักจิ ต วิท ยาตามธรรมชาติทั่ วไป แหง จิ ตวิท ยาสมัย ปจ จุบัน ทุก คนพอจะ
มองเห็ นไดเ องว า สั ญ ญา (PERCEPTION) จะต้ องเกิด ก่ อนความรู้ (KNOWLEDGE) หรื อ ญาณ
(WISDOM) เสมอ ; คื อ เมื่ อ เรารู จั ก หรื อ รู สึ ก ต อ สิ่ ง ใดอย า งทั่ ว ถึ ง แล ว เราก็ เ กิ ด ความรู สึ ก ว า สิ่ ง นั้ น มี
เรื่ องราว มีลัก ษณะ มีเ หตุผ ล ฯลฯ เปนอย างไร , นี้สรุป ว า เมื่ อเรารูจักสิ่ง นั้ นแลว เราจึ ง จะ
มี ความรู เรื่ อ งสิ่ง นั้ นโดยครบถ ว น. นี้คือ อาการที่ สัญญาเกิ ดก อนญาณ. สว นในทางธรรมะนั้ น
ตองทําสัญ ญา (การกําหนด) ในสิ่ง ที่นํามาเป นอารมณ ของสมาธิ หรื อวิป ส สนานั้ นเสี ยก อน
อย างทั่ วถึง แลวก็จ ะเกิ ด ความรู เกี่ ยวกับ สิ่ง นั้ น เช นรูวา เป นอนิจ จัง ทุกขั ง อนั ต ตา อย างไร
เปน ต น ต อภายหลัง ซึ่ งเรี ยกว าญาณ ; มีสัญ ญาและญาณเปนคูๆดัง นี้ เปนลําดับ ๆขึ้ นไป
จนกระทั่ง ถึง สัญญาและญาณคูสุดท า ย เช น สัญ ญาในความหลุดพ น ก็เ กิด ญาณว าหลุดพน
แลวดัง นี้ ซึ่ง เปนญาณสุด ทายในทางธรรม).
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การทําสมาธิ มีเคล็ดลับเหมือนแม่ โคปี นภูเขาลาดชัน
ภิกษุ ท. !
เปรียบเหมือนโคหากินตามภูเขา โงเขลา ไมมีไหวพริบ
ไมรอบรูทศิ ทาง ไมฉลาดเพื่อจะเที่ยวไปตามภูเขาอันขรุขระ. มันไดคิดวา “จะ
เที่ยวไปสูทิศทางที่ไมเคยไป จะกินหญาที่ไมเคยกิน จะดื่มน้ําที่ไมเคยดืม่ ” ดังนี้
มันวางเทาหนาอยางไมถูกตอง เมื่อยกเทาหลัง (จึงพลาดลม) มันก็ไมอาจไปถึง
ทิศทางที่ไมเคยไป ไมไดกนิ หญาที่ไมเคยกิน ไมไดดื่มน้ําที่ไมเคยดื่ม และทั้งไม
อาจกลับมาสูที่ที่มันเคยยืนคิดทีแรกโดยสวัสดีดวย.
ขอนัน้ เพราะเหตุไรเลา?
ภิกษุ ท. ! ขอนั้นเพราะเหตุวา โคตัวนั้นซึ่งหากินตามภูเขา เปนโคโงเขลา
ไมมีไหวพริบ ไมรอบรูทิศทาง ไมฉลาดเพื่อจะเที่ยวไปตามภูเขาอันขรุขระ, นี้
ฉันใด;
ภิกษุ ท. !
ขอนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน : ภิกษุบางรูป ในกรณีนี้ เปน
พาล ไมมีไหวพริบ ไมรอบรูท ิศทาง ไมฉลาดเพื่อจะสงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรม เขาถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจาร มีปติและสุข อันเกิดแตวิเวก แลวแล
อยู. เธอ ไมเสพอยางทั่วถึง ไมทําใหเจริญ ไมกระทําใหมาก ซึ่งนิมิตนั้น ไมตั้ง
ทับซึ่งนิมิตนั้นใหเปนนิมิตอันตนตั้งไวดวยดี, เธอคิดวา “ถากระไรเพราะความ
เขาไปสงบรํางับวิตกและวิจาร เราพึงเขาถึงทุติยฌาน อันเปนเครื่องผองใสแหง
ใจในภายใน ใหสมาธิเปนธรรมอันเอกผุดมีขึ้น ไมมวี ิตกไมมีวจิ าร มีแตปติและ
สุขอันเกิดแตสมาธิ แลวแลอยู เถิด” ดังนี;้ แตเธอก็ไมสามารถจะสงบระงับวิตก
และวิจาร เขาถึงทุติยฌาน .... แลวแลอยูได เธอคิดตอไปวา “ถากระไร เราจะ
(ยอนกลับ) เขาสูปฐมฌาน อันมีวิตกวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก เพราะ
สงัดจากกาม สงัดจากอกุศล เขาถึงปฐมฌาน แลวแลอยูเถิด” ดังนี้ แตเธอก็ไม
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สามารถจะสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม เขาถึงปฐมฌาน .... แลวแลอยูได.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุนี้ เรากลาววา พังแลวทั้งสองดาน เสื่อมแลวทั้งสองฝาย
เชนเดียวกับโคภูเขา อันโงเขลา ไมมไี หวพริบ ไมรอบรูทิศทาง ไมฉลาดเพื่อ
จะเที่ยวไปตามภูเขาอันขรุขระ ตัวนั้น.
ภิกษุ ท. !
เปรียบเหมือนโคภูเขา ที่ฉลาดเฉลียว มีไหวพริบ รอบรู
ทิศทาง ฉลาดเพื่อจะเที่ยวไปตามภูเขาอันขรุขระ. มันไดคิดวา “จะเที่ยวไปสู
ทิศทางที่ไมเคยไป จะกินหญาที่ไมเคยกิน. จะดื่มน้ําที่ไมเคยดืม่ ” ดังนี้ มันวาง
เทาหนาอยางถูกตอง แลวจึงคอยยกเทาหลัง มันก็สามารถไปสูท ิศทางที่ไมเคย
ไป ไดกินหญาทีไ่ มเคยกิน ดื่มน้ําที่ไมเคยดื่ม และทั้งสามารถกลับมาสูที่ทมี่ ัน
เคยยืนคิดทีแรกโดยสวัสดีไดดวย. ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา? ภิกษุ ท. ! ขอนั้น
เพราะเหตุวา โคภูเขานั้นเปนโคฉลาดเฉลียว มีไหวพริบรอบรูทิศทาง ฉลาด
เพื่อจะเที่ยวไปตามภูเขาอันขรุขระ, นี้ฉันใด;
ภิกษุ ท. !
ภิกษุบางรูป ในกรณีนี้ ก็ฉันนั้น : เธอเป็ นบัณฑิตมี ไหว
พริบ รอบรู้ทิศทาง ฉลาดเพือ่ จะสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม เขาถึง
ปฐมฌาน อันมีวิตกวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก แลวแลอยู, เธอเสพอย่ าง
ทั่วถึง ทําให้ เจริญ ทําให้ มาก ซึ่งนิมิตนั้น ตั้งทับซึ่งนิมิตนั้นให้ เป็ นนิมิตอันตั้ง
ไว้ ด้วยดี.
เธอคิดตอไปวา “ถากระไร เพราะความเขาไปสงบรํางับวิตกและวิจาร
เสียไดเราพึงเขาทุติยฌาน อันเปนเครื่องผองใสแหงใจในภายใน ใหสมาธิเปน
ธรรมอันเอกผุดมีขึ้น ไมมวี ิตกไมมีวิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดจากสมาธิแลว
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แลอยู เถิด” ดังนี้. เธอนั้น เมื่อ ไม่ ข้องขัดอยู่กะทุติยฌาน ก็เขาถึง ทุติยฌาน
อันเปนเครื่องผองใสแหงใจในภายใน ใหสมาธิเปนธรรมอันเอกผุดมีขึ้น ไมมี
วิตกไมมีวจิ าร มีปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ เพราะความเขาไปสงบระงับวิตก
และวิจารเสียได แลวแลอยู; เธอ เสพอย่ างทั่วถึง ทําให้ เจริญ ทําให้ มาก ซึ่ง
นิมิตนั้น ตั้งทับซึ่งนิมิตนั้นให้ เป็ นนิมิตอันตั้งไว้ด้วยดี.
เธอคิดตอไปวา “ถากระไร เพราะความจางคลายไปแหงปติ เราพึงเปนผู
อยูอุเบกขา มีสติและสัมปชัญญา และพึงเสวยความสุขดวยนามกาย เขาถึงตติย
ฌานอันเปนฌานที่พระอริยเจากลาววา “ผูไดฌานนี้เปนผูอยูอุเบกขา มีสติอยู
เปนปกติสุข” ดังนี้ แลวแลอยู เถิด” ดังนี้. เธอนั้น เมื่อ ไม่ ข้องขัดอยู่กะ
ตติยฌาน ก็เปนผูอยูอุเบกขามีสติและสัมปชัญญะและพึงเสวยความสุขดวยนาม
กาย เขาถึง ตติยฌาน อันเปนฌานที่พระอริยเจากลาววา “ผูไดฌานนี้เปนผูอยู
อุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข” ดังนี้ เพราะความจางคลายไปแหงปติ แลวแลอยู; เธอ
เสพอย่ างทัว่ ถึง ทําให้ เจริญ ทําให้ มาก ซึ่งนิมิตนั้น ตั้งทับซึ่งนิมิตนั้นให้ เป็ น
นิมิตอันตั้งไว้ ด้วยดี.
เธอคิดตอไปวา “ถากระไร เพราะละสุขและทุกขเสียได เพราะความดับ
ไปแหงโสมนัสและโทมนัสในกาลกอน เราพึงเขาถึงจตุตถฌานอันไมมีทุกข
และสุข มีแตความที่สติเปนธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา แลวแลอยูเถิด”
ดังนี้. เธอนั้น เมื่อ ไม่ ข้องขัดอยู่กะจตุตถฌาน ก็เข้ าถึง จตุตถฌาน อันไมมี
ทุกขและสุข มีแตความที่สติเปนธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา เพราะละสุข
และทุกขเสียได เพราะความดับไปแหงโสมนัสและโทมนัสในกาลกอน แลวแล
อยู; เธอ เสพอย่ างทัว่ ถึง ทําให้ เจริญ ทําให้ มาก ซึ่งนิมิตนั้น ตั้งทับซึ่งนิมิต
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นั้นให้ เป็ นนิมิตอันตั้งไว้ ด้วยดี. [ดูหนา ๙๑๑ และ ๑๔๔๗ ประกอบ และสังเกตคําวา นิมิต
ในที่นี้ หมายถึง สมาธิแตละขั้นนั้นๆ].

เธอคิดตอไปวา “ถากระไร เพราะกาวลวงเสียไดซึ่งรูปสัญญา โดย
ประการทั้งปวง เพราะความดับแหงปฏิฆสัญญา เพราะไมไดทําในใจซึ่งนานัตต
สัญญา เราพึงเขาถึงอากาสานัญจายตนะ อันมีการกระทําในใจวา “อากาศไมมี
ที่สุด” ดังนี้ แลวแลอยูเถิด” ดังนี้. เธอนั้น เมื่อ ไม่ ข้องขัดอยู่กะอากาสานัญ
จายตนะ ก็เขาถึง อากาสานัญจายตนะ อันมีการกระทําในใจวา "อากาศไมมี
ที่สุด" ดังนี้ เพราะกาวลวงเสียไดซึ่งรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะความ
ดับไปแหงปฏิฆสัญญา เพราะไมไดทําในใจซึ่งนานัตตสัญญา แลวแลอยู ; เธอ
เสพอย่ างทัว่ ถึง ทําให้ เจริญ ทําให้ มาก ซึ่งนิมิตนั้น ตั้งทับซึ่งนิมิตนั้นให้ เป็ น
นิมิตอันตั้งไว้ ด้วยดี.
เธอคิดตอไปวา “ถากระไร เพราะกาวลวงเสียไดซึ่งอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง
เราพึงเขาถึงวิญญาณัญจายตนะอันมีการทําในใจวา
“วิญญาณไมมีที่สุด” ดังนี้ แลวแลอยูเถิด” ดังนี้ เธอนั้น เมื่อ ไม่ ข้องขัดอยู่กะ
วิญญาณัญจายตนะ ก็เขาถึง วิญญาณัญจายตนะ อันมีการทําในใจวา
“วิญญาณไมมีที่สุด” ดังนี้ เพราะกาวลวงเสียไดซึ่ง อากาสานัญจายตนะโดย
ประการทั้งปวง แลวแลอยู; เธอ เสพอย่ างทั่วถึง ทําให้ เจริญ ทําให้ มาก ซึ่ง
นิมิตนั้น ตั้งทับซึ่งนิมติ นั้นให้ เป็ นนิมิตอันตั้งไว้ด้วยดี.
เธอคิดตอไปวา “ถากระไร เพราะกาวลวงเสียไดซึ่งวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง
เราพึงเขาถึงอากิญจัญญายตนะอันมีการทําในใจวา
“อะไรๆไมมี” ดังนี้ แลวแลอยูเ ถิด” ดังนี้. เธอนั้น เมื่อ ไม่ ข้องขัดอยู่กะอา

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๙๒๗

กิญจัญญายตนะ ก็เขาถึง อากิญจัญญายตนะ อันมีการทําในใจวา “อะไรๆไม
มี” ดังนี้ เพราะกาวลวงเสียไดซึ่ง วิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง แลว
แลอยู; เธอ เสพอย่ างทั่วถึง ทําให้ เจริญ ทําให้ มาก ซึ่งนิมิตนั้น ตั้งทับซึ่งนิมิต
นั้นให้ เป็ นนิมิตอันตั้งไว้ ด้วยดี.
เธอคิดตอไปวา “ถากระไร เพราะกาวลวงเสียไดซึ่งอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง เราพึงเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ แลวแลอยูเถิด”
ดังนี้. เธอนั้น เมื่อ ไม่ ข้องขัดอยู่กะเนวสั ญญานาสั ญญายตนะ ก็เขาถึง เนวสั ญญานาสั ญญายตนะ
เพราะกาวลวงเสียไดซึ่งอากิญจัญญายตนะโดย
ประการทั้งปวง แลวแลอยู; เธอ เสพอย่ างทั่วถึง ทําให้ เจริญ ทําให้ มาก ซึ่ง
นิมิตนั้น ตั้งทับซึ่งนิมิตนั้นให้ เป็ นนิมิตอันตั้งไว้ด้วยดี.
เธอคิดตอไปวา “ถากระไร
เพราะกาวลวงเสียไดซึ่งเนวสัญญานา
สัญญายตนะ โดยประการทั้งปวง เราพึงเขาถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ แลวแลอยูเถิด”
ดังนี้. เธอนั้น เมื่อ ไม่ ข้องขัดอยู่กะสั ญญาเวทยิตนิโรธ ก็เขาถึง สั ญญาเวทยิตนิโรธ เพราะกาวลวงเสียไดซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะ โดยประการทั้งปวง
แลวแลอยู .
- นวก. อํ. ๒๓/๔๓๓ - ๔๓๗/๒๓๙.

(ผูศึก ษาพึง สั งเกตให เห็ น วา โคภูเ ขาที่ฉลาดยอมรูจักจรดเทา หนาลงในที่ อั นมั่ นคง
เสียกอนแล ว จึง คอยยกเท าหลัง จึง จะไมพ ลาดกลิ้ง ลงมา ; เชน เดียวกับ ภิก ษุ ตองมี ค วามตั้ง อยู
อย างมั่ นคงในสมาธิที่ถึง ทับทีแรกเสีย กอ น จึง คอ ย “ ยกเทาหลัง ” เพื่อก า วไปสูส มาธิอันสู ง ขึ้ น
ไป. อุป มาข อนี้เป นอุปมาที่แ ยบคายแปลกกว าที่เ คยไดยินไดฟง เป นที่นา สนใจอยู มีลัก ษณะ
แหง สั มมาทิ ฏฐิเต็มบริบูร ณ จึง นํา มาใสไ ว ในหมวดนี้ ).
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อนิจจสั ญญาเป็ นไปโดยสะดวก
เมือ่ ผู้เจริญมุ่งอานิสงส์ หกประการ
ภิกษุ ท. !
เมื่อภิกษุ หวังอยู่ซึ่งอานิสงส์ ๖ ประการ ย่ อมสมควร
โดยแท้ เพือ่ จะเข้ าไปตั้งซึ่ง อนิจจสั ญญา ในสั งขารทั้งปวงอย่ างไม่ จํากัดขอบเขต.
หวังอยูซึ่งอานิสงส ๖ ประการ เหลาไหนเลา? หกประการคือ : สั งขารทั้งปวง จักปรากฏโดยความเป็ นของตั้งอยู่อย่ างไม่ มั่นคง ;
ใจของเรา จักไม่ ยนิ ดีในโลกทั้งปวง ;
ใจของเรา จักออกจากโลกทั้งปวง ;
ใจของเรา จักเป็ นใจน้ อมไปในนิพพาน ;
สั งโยชน์ ท้งั หลายของเรา จักถึงซึ่งการละขาด ; และ
เราจักเป็ นผู้ ประกอบด้ วยสามัญญคุ ณ อันยอดเยี่ยม.
ภิกษุ ท. !
เมื่อภิกษุหวังอยูซึ่งอานิสงส ๖ ประการเหลานี้แล ยอม
สมควรโดยแท เพื่อจะเขาไปตั้งไวซึ่งอนิจจสัญญา ในสังขารทั้งปวงอยางไม
จํากัดขอบเขต.
- ฉกฺก. อํ. ช ๒๒/๔๙๒/๓๗๓.
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ทุกขสั ญญาเป็ นไปโดยสะดวก
เมือ่ ผู้เจริญมุ่งอานิสงส์ หกประการ
ภิกษุ ท. !
เมื่อภิกษุ หวังอยู่ซึ่งอานิสงส์ ๖ ประการ ย่ อมสมควร
โดยแท้ เพือ่ จะเข้ าไปตั้งไว้ซึ่ง ทุกขสั ญญา ในสั งขารทั้งปวงอย่ างไม่ จํากัด
ขอบเขต. หวังอยูซึ่งอานิสงส ๖ ประการไหนเลา? หกประการคือ :นิพพิทาสั ญญา๑ (สัญญาในความนาเบื่อหนาย) ของเรา ในสั งขารทั้งปวง
จักปรากฏ เหมือนมีเพชฌฆาตเงือ้ ดาบอยู่ต่อหน้ าเรา ; [ดูเพิม่ เติม อริย. ตน
น.๗๖๘]

ใจของเรา จักออกจากโลกทั้งปวง ;
เราจักเป็ นผู้เห็นสั นติ (ความสงบระงับ) ในนิพพานอยู่เป็ นประจํา ;
อนุสัยทั้งหลายของเรา จักถึงซึ่งการถูกถอนขึน้ จนหมดสิ้น ;
เราจักเป็ นผู้กระทํากิจ (ในการทําที่สุดทุกข) อยู่เป็ นประจํา ; และ
พระศาสดาจักเป็ นผู้ทเี่ ราบําเรอแล้ ว ด้ วยวัตรอันประกอบด้ วยเมตตา
(ความรักอันประกอบดวยธรรม).

ภิกษุ ท. !
เมื่อภิกษุหวังอยูซึ่งอานิสงส ๖ ประการ เหลานี้แล ยอม
สมควรโดยแท เพื่อจะเขาไปตั้งไวซึ่งทุกขสัญญา ในสังขารทั้งปวงอยางไมจํากัด
ขอบเขต.
- ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๒/๓๗๔.

๑. นิพพิทาสัญญา คํานี้ บาลีพระไตรปฎกฉบับไทยเปน นิพฺพานสฺญา เห็นวาไมเขาเคาของเรื่องจึงถือเอาตามบาลีฉบับ
มอญที่วา นิพฺพิทาสฺญา.

อริยสัจจากพระโอษฐ
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อนัตตสั ญญาเป็ นไปโดยสะดวก
เมือ่ ผู้เจริญมุ่งอานิสงส์ หกประการ
ภิกษุ ท. !
เมื่อภิกษุ หวังอยู่ซึ่งอานิสงส์ ๖ ประการ ย่ อมสมควร
โดยแท้ เพือ่ จะเข้ าไปตั้งไว้ซึ่ง อนัตตสั ญญา ในธรรมทั้งปวงอย่ างไม่ จํากัด
ขอบเขต. หวังอยูซึ่งอานิสงส ๖ ประการเหลาไหนเลา? หกประการคือ :เราจักเป็ นอตัมมโย๑ ในโลกทั้งปวง ;
อหังการ๒ ทั้งหลายของเราจักเข้ าถึงการดับ ;
มมังการ๓ ทั้งหลายของเราจักเข้ าถึงการดับ ;
เราจักเป็ นผู้ประกอบด้ วยอสาธารณญาณ (ความรู้อนั ไม่ ทวั่ ไปแก่ปุถุชน) ;
ธรรมอันเป็ นเหตุ จักเป็ นสิ่ งที่เราเห็นแล้ วด้ วยดี ; และ
ธรรมทั้งหลายอันเกิดแต่ เหตุ จักเป็ นสิ่ งที่เราเห็นแล้ วด้ วยดี.
ภิกษุ ท. !
เมื่อภิกษุหวังอยูซึ่งอานิสงส ๖ ประการเหลานี้แล ยอม
สมควรโดยแท เพื่อจะเขาไปตั้งไวซึ่งอนัตตสัญญา ในธรรมทั้งปวงอยางไม
จํากัดขอบเขต.
- ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๒/๓๗๕.

๑. อตัมมโย
คือผูไมสําเร็จมาแตปจจัยนั้นๆ กลาวคือ ปจจัยนั้นๆ ไมอาจปรุงแตงได หมายถึงผูหลุดพนนั่นเอง.
๒. อหังการ
คือการกระทําในใจดวยความยึดถือวาเรา วาตน.
๓. มมังการ
คือ การกระทําในใจดวยความยึดถือวาของเรา วาของตน. ทั้งอหังการและมมังการ เปนความรูสึกที่มี
อยูในสันดานของคนเรา เปนกิเลสประเภทอนุสัย ทํางานรวมกันทั้งสองอยาง เรียกวา อหังการมมังการะมานานุสัย ;
ผูใดถอนเสียไดเด็ดขาด ผูนั้นเปนพระอรหันต.

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ
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สิ่ งทั้งปวงทีต่ ้ องรู้ จกั เพือ่ ความสิ้นทุกข์
ภิกษุ ท. !
เมื่อไม่ รู้ยงิ่ ไมรอบรู ไมคลายกําหนัด ไมละขาด ซึ่งสิ่ ง
ทั้งปวง (สพฺพ)ํ ก็เปนผู ไม่ ควรแก่ ความสิ้นไปแห่ งทุกข์ . ภิกษุ ท. ! สิ่งทั้งปวง
นั้นคืออะไรเลา? ภิกษุ ท. ! สิ่งทั้งปวงคือ :(อายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ วิญญาณ ๖ สัมผัส ๖ เวทนา ๖ : ทรงจําแนกที
ละหมวด และแยกอยางในหมวดนั้นๆ ในที่นี้ยกมากลาวคราวเดียวกัน เพราะเห็นวาเปนที่รูจักกันดี
แลว).
(ตอจากนี้ ไดตรัสขอความปนปฏิปกขนัย คือเมื่อรูสิ่งทั้งปวงก็ควรแกความสิ้นไปแหงทุกข
อันผูศึกษาพึงเทียบเคียงไดดวยตนเอง).
- สฬา. สํ. ๑๘/๒๑/๒๗-๒๘.

[ในสูตรถัดไป ทรงแสดงสิ่งทัง้ ปวงดวยวิญญาตัทพธรรมทางจักษุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ

และมนะ (๑๘/๒๒-๒๓/๒๙-๓๐).
อีกสูตรหนึ่ง ทรงแสดงสิ่งทัง้ ปวงดวยขันธหา (๑๗/๓๓/๕๖-๕๗)].
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ต้ นเหตุแห่ งมิจฉาทิฏฐิ - สั มมาทิฏฐิ
ก. แหงมิจฉาทิฏฐิ

ภิกษุ ท. !
ปัจจัย ๒ อย่ างเหล่ านี้ เพือ่ ความเกิดขึน้ แห่ งมิจฉาทิฏฐิ
สองอยางเหลาไหนเลา? สองอยางคือ:การโฆษณาของคนเหล่ าอืน่ (ปรโต โฆโส).
การกระทําในใจโดยไม่ แยบคาย (อโยนิโส มนสิกาโร).
ภิกษุ ท. !
ปจจัยสองอยางเหลานี้แล เพื่อความเกิดขึ้นแหงมิจฉาทิฏฐิ.
ข. แหงสัมมาทิฏฐิ

ภิกษุ ท. !
ปัจจัย ๒ อย่ างเหล่ านี้ เพือ่ ความเกิดขึน้ แห่ งสั มมาทิฏฐิ
สองอยางเหลาไหนเลา? สองอยางคือ:การโฆษณาของคนเหล่ าอืน่ (ปรโต โฆโส).
การกระทําในใจโดยแยบคาย (โยนิโส มนสิกาโร).
ภิกษุ ท. !
ปจจัยสองอยางเหลานี้แล เพื่อความเกิดขึน้ แหงสัมมาทิฏฐิ.
- ทุก.อํ. ๒๐/๑๐๙ - ๑๑๐/๓๗๐ - ๓๗๑.

หมวด ง. ว่ าด้ วย หลักการปฏิบัติ ของสัมมาทิ ฏฐิ
รู้ เวทนาเพือ่ ดับเสียได้ ดีกว่ ารู้ เพือ่ เป็ นปัจจัยแก่ ตณ
ั หา
.... สมณพรหมณเหลาใด เปนปุพพันตกัปปกวาท๑ (บัญญัติ
ทิฏฐิปรารภขันธที่มีแลวในกาลกอน) ก็ดี เปนอปรันตกัปปกวาท (บัญญัติทิฏฐิปรารภขันธ
ภิกษุ ท. !

๑. สมณพรหมณ พ วกปุ พ พั น ตกั ป ป ว าทเป น ต น ดู ร ายละอี ย ดได จ ากหนั ง สื อ ปฏิ จ จ.โอ. ตอนว า ด ว ยเรื่ อ งทิ ฏ ฐิ
๖๒ ในหมวด ๑๑.

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๙๓๓

ที่มีในกาลเบื้องหนา) ก็ดี

เปนปุพพันตาปรันตกัปปกวาท (บัญญัติทิฏฐิปรารภขันธที่เปน
ปุพพันตะอปรันตะ) ก็ดี ลวนแตเปนผูมีปุพพันตาปรันตานุทิฏฐิ (มีทิฏฐิไปตามขันธที่มี
ในกาลกอนและในกาลเบื้องหนา)
เขาปรารภขันธที่เปนปุพพันตะและอปรันตะแลว
กลาวอธิมตุ ติบท (ทางแหงความนอมใจเชื่อของสัตว) มีอยางตางๆกัน เปนอเนก ดวย
วัตถุ (ที่ตั้งแหงทิฏฐิ) ๖๒ ประการ; สมณพราหมณเหลานัน้ ทั้งหมด รู้สึกเสวยเวทนา
ตามทิฏฐิเฉพาะอย่ างๆ ของตนๆ ตามที่ถูกต้ องแล้ วๆ (ซึ่งอารมณ์ ) ด้ วยผัสสายตนะหกประการ. เพราะเวทนา (อันเกิดจากสั มผัสนั้น) ของสมณพราหมณ์
ทั้งหลายเหล่ านั้นเป็ นปัจจัย จึงมีตัณหา ; เพราะมีตัณหาเปนปจจัย จึงมีอปุ ทาน;
เพราะมีอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ; เพราะมีภพเปนปจจัยจึงมีชาติ; เพราะมี
ชาติเปนปจจัยจึงมีชรามรณะ
โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุ-ปายาสทั้งหลาย
(แกสมณพราหมณทั้งหลายเหลานั้น).
ภิกษุ ท. !
ในกาลใดแล ภิกษุยอม รู้ชัดตามที่เป็ นจริง ซึ่งความ
เกิดขึน้ (สมุทัย) ซึ่งความตั้งอยู่ไม่ ได้ (อัตถังคมะ) ซึ่งรสอร่ อย (อัสสาทะ)
ซึ่งโทษอันตํ่าทราม (อาทีนวะ) ซึ่งอุบายเป็ นเครื่องออกไปให้ พ้น (นิสสรณะ)
แห่ งผัสสายตนะ ๖ ประการ ; ภิกษุนี้ ชื่อวายอม รู้ ชัด (ซึ่ งเรื่ องอันเกี่ยวกับผัส
สายตนะหกประการนั้น) ยิ่งกว่ าสมณพราหมณ์ ท้ังหลายเหล่ านั้นทั้งหมดนั่น
เทียว.
- สี.ที.๙/๕๗/๙๐.

อัสสาทะ-อาทีนวะ-นิสสรณะของกาม
(ธรรมลักษณะ ๓ ประการของกาม : วัตถุแห่ งสั มมาทิฏฐิ)
ภิกษุ ท. !

อะไร เป็ นอัสสาทะ

(รสอร่ อย) ของกามทั้งหลาย?

อริยสัจจากพระโอษฐ
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ภิกษุ ท. ! กามคุณ ๕ อยางเหลานี้ มีอยู. หาอยาง อยางไรเลา? หาอยางคือ
รูป อันจะพึงรูแจงดวยตา เสียงอันจะพึงรูแจงดวยหู กลิ่นอันจะพึงรูแจงดวย
จมูก รสอันจะพึงรูแจงดวยลิ้น โผฏฐัพพะอันจะพึงรูแ จงดวยผิวกาย (แตละอยางๆ)
อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ มีลักษณะนารัก เปนที่เขาไปอาศัยอยูแ หง
ความใคร เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด มีอยู ภิกษุ ท. ! เหลานี้แลชื่อวา กามคุณ
(คุณคาสําหรับกาม) หาอยาง. ภิกษุ ท. ! สุ ขโสมนัสใด อาศัยกามคุณห้ าเหล่ านี้
แล้ วเกิดขึน้ , นีเ้ ป็ นอัสสาทะของกามทั้งหลาย.
ภิกษุ ท. !

อะไร เป็ นอาทีนวะ (โทษอันตํ่าทราม) ของกามทั้งหลาย?

(ก) ภิกษุ ท. !
กุลบุตรในโลกนี้
สํ าเร็ จการเป็ นอยู่ ด้ วยความ
พากเพียรในศิลปะ คือ ดวยศิลปะแหงการใชสัญญาดวยมือ ศิลปแหงการคํานวณ
ศิลปะแหงการนับ ดวยกสิกรรม ดวยวาณิชกรรม ดวยโครักขกรรม ดวยศิลปะ
แหงการใชศาตรา ดวยการเปนราชบุรุษ หรือดวยศิลปะอยางใดอยางหนึ่ง, ต้ อง
เผชิญกับความหนาว เผชิญกับความร้ อน ต้ องลําบากอยู่ ดวยสัมผัสอันเกิดจาก
เหลือบยุงลมแดดและสัตวเลื้อยคลานทั้งหลาย
ออนแรงอยู ดวยความหิว
กระหายเพราะการไมไดบริโภคตามเวลา. ภิกษุ ท. ! ข้ อนีเ้ ป็ นโทษแห่ งกามเป็ น
กองแห่ งทุกข์ อันบุคคลเห็นได้ เอง ว่ ามีกามเป็ นเหตุ มีกามเป็ นต้ นเค้ า มีกาม
เป็ นเครื่องบังคับให้ กระทํา มีเหตุมาแต่ กามนั่นเทียว.
(ข) ภิกษุ ท. !
แมเมื่อกุลบุตรนั้นพากเพียรอยูอยางนั้น
สืบตอ
พยายามอยูอยางนั้น โภคะก็ยงั ไม่ สําเร็จแก่ เขา; เขาย่ อมเศร้ าโศก ย่ อมลําบาก
ใจ ร่ําไรรําพัน ตีอกร่ําไห ถึงความคลัง่ เพอวา “ความพากเพียรของเราเปน
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โมฆะเสียแลวหนอ ความพยายามของเราไมมีผลหนอ” ดังนี้เปนตน. ภิกษุ
ท. ! แม้ ข้อนี้ ก็เป็ นโทษของกาม เป็ นกองแห่ งทุกข์ อันบุคคลเห็นได้ เอง วา
มีกามเปนเหตุ มีกามเปนตนเคา มีกามเปนเครื่องบังคับใหกระทํา มีเหตุมาแต
กามนั่นเทียว.
(ค) ภิกษุ ท. !
ถึงแมวาเมือ่ กุลบุตรนั้น พากเพียรอยูอยางนั้นสืบ ตอ
พยายามอยูอยางนั้น โภคะเกิดสํ าเร็จผลแก่ เขาขึน้ มา. เขาก็ยงั เสวยทุกขโทมนัส
เพราะการอารักขาโภคะเหล่ านั้น โดยวิตกอยูวา “ทําอยางไรพระราชาจึงจะไมริบ
ทรัพยของเราไป โจรจะไมปลนทรัพยของเราไป ไฟจะไมไหม น้ําจะไมพดั พา
เอาไป ทายาทอันไมเปนที่รักจะไมเยื้อแยงเอาไป” ดังนี้เปนตน. เมื่อเขาอารักขา
คุมครองอยูอยางนี้ พระราชาริบทรัพยของเขาไปบาง โจรปลนเอาไปบาง ไฟ
ไหมเสียบาง น้ําพัดพาไปเสียบาง ทายาทไมเปนที่รักเยื้อแยงไปเสียบาง, เขายอม
เศราโศก ยอมลําบากใจ ร่ําไรรําพัน ตีอกร่ําไห ถึงความคลั่งเพอวา “สิ่งที่เคยมี
แกเรา ฉิบหายไปหมดแลวหนอ” ดังนี้เปนตน. ภิกษุ ท. ! แม้ ข้อนี้ ก็เป็ นโทษ
แห่ งกาม เป็ นกองแห่ งทุกข์ อันบุคคลเห็นได้ เอง วามีกามเปนเหตุ มีกามเปนตน
เคา มีกามเปนเครื่องบังคับใหกระทํา มีเหตุมาแตกามนั่นเทียว.
(ง) ภิกษุ ท. !
โทษอื่นยังมีอีก ที่มีกามเปนเหตุ มีกามเปนตนเคา มีกาม
เปนเครื่องบังคับใหกระทํา มีเหตุมาแตกามนั่นเอง; คือ ขอที่ราชาวิวาทกับ
ราชาบาง กษัตริยวิวาทกับกษัตริยบาง พราหมณวิวาทกับพราหมณบาง คหบดี
วิวาทกับคหบดีบาง มารดาวิวาทแมกับบุตร บุตรวิวาทแมกับมารดา บิดาวิวาท
แมกับบุตร บุตรวิวาทแมกับบิดา พี่นองชายกับพี่นองชาย พี่นองหญิงกับพี่นอง
หญิง แมสหายกับสหายก็ยังวิวาทกัน, เขาเหลานั้น ถึงการทะเลาะแก่ งแย่ งวิวาท
กัน ในที่นั้นๆ, ทําร้ ายกันและกันด้ วยฝ่ ามือบ้ าง ด้ วยก้ อนดินบ้ าง ด้ วยท่ อนไม้
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บ้ าง ด้ วยศาตราบ้ าง ถึงความตายบ้ าง ได้ รับทุกข์ เจียนตายบ้ าง ในทีน่ ั้นๆ
ภิกษุ ท. ! แม้ ข้อนี้ ก็เป็ นโทษของกาม เป็ นกองแห่ งทุกข์ อันบุคคลเห็นได้
เอง วามีกามเปนเหตุ มีกามเปนตนเคา มีกามเปนเครื่องบังคับใหกระทํา มีเหตุ
มาแตกามนั่นเทียว.
(จ) ภิกษุ ท. ! โทษอื่นยังมีอีก ทีม่ ีกามเปนเหตุ มีกามเปนตนเคา
มีกามเปนเครื่องบังคับใหกระทํา
มีเหตุมาแตกามนั่นเอง; คือ ขอคนที่คน
ทั้งหลายถือดาบและโลหนัง ผูกสอดธนูและแลงศร แลนเขาไปสูสงครามอัน
ตั้งขึ้นเปนกองทัพสองฝาย ยิงศรอยูบาง ซัดหอกอยูบ าง กวัดแกวงดาบอยูบาง,
คนเหลานั้น ถูกศรแทงบ้ าง ถูกหอกแทงบ้ าง ถูกดาบตัดศีรษะบ้ าง ถึงความตาย
บ้ าง ได้ รับทุกข์ เจียนตายบ้ าง อยูในที่นนั้ ๆ. ภิกษุ ท. ! แม้ ข้อนี้ ก็เป็ นโทษ
ของกาม เป็ นกองแห่ งทุกข์ อันบุคคลเห็นได้ เอง วามีกามเปนเหตุ มีกามเปน
ตนเคา มีกามเปนเครื่องบังคับใหกระทํา มีเหตุมาแตกามนั่นเทียว.
(ฉ) ภิกษุ ท. !
โทษอื่นยังมีอีก ทีม่ ีกามเปนเหตุ มีกามเปนตนเคา
มีกามเปนเครื่องบังคับใหกระทํา มีเหตุมาแตกามนั่นเอง; คือ ขอที่คนทัง้ หลาย
ถือดาบและโลหนัง ผูกสอดธนูและแลงศร แลนเขาประชิดเชิงเทินอันกระทํา
ขึ้นดวยวิธีที่เรียกวาอัฏฏาวเลปนา๑ เมื่อมีการยิงลูกศรอยูบาง ซัดหอกอยูบาง กวัด
แกวงดาบอยูบาง คนเหลานั้นก็ถูกลูกศรแทงบ้ าง ถูกหอกแทงบ้ าง ถูกรดอยู่ด้วย
เถ้ าถ่ านโคมัยอันร้ อนบ้ าง ปล่ อยของหนักให้ ตกลงทับทีเดียวตายทั้งหมู่บ้าง ถูก
ตัดศีรษะด้ วยดาบบ้ าง ถึงความตายบ้ าง ได้ รับทุกข์ เจียนตายบ้ าง อยูในที่
นั้นๆ. ภิกษุ ท. ! แม้ ข้อนี้ ก็เป็ นโทษของกาม เป็ นกองแห่ งทุกข์ อนั บุคคลเห็น
ได้ เอง วามีกามเปนเหตุ มีกามเปนตนเคา มีกามเปนเครื่องบังคับใหกระทํา มี
เหตุมาแตกามนั่นเทียว.
๑. ตีนกําแพงที่ทําใหขรุขระไวดวยของมีคม ยากแกการที่ขาศึกจะเขาไป หรือปนกําแพงได.
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(ช) ภิกษุ ท. !
โทษอื่นยังมีอีก ที่มีกามเปนเหตุ มีกามเปนตนเคา
มีกามเปนเครื่องบังคับใหกระทํา มีเหตุมาแตกามนั่นเอง; คือ ขอที่คนบางพวก
ยอมตัดชอง ยองเบา ปลนสะดมในเรือนหลังเดียว คอยดักทํารายในที่เปลี่ยว
และลวงภรรยาผูอื่น. พระราชาจับคนเหล่ านั้นมาแล้ ว ให้ กระทํากรรมกรณ์ วธิ ีการ
ลงโทษหลายวิธีด้วยกัน เช่ น เฆี่ยนดวยหวายบาง หวดดวยเชือกหนังบาง ทุบ
ดวยทอนไมบาง ตัดมือเสียบาง ตัดเทาเสียบาง ตัดเสียทั้งมือและเทาบาง ตัดหู
บาง ตัดจมูกบาง ตัดเสียทั้งหูและจมูกบาง ยอมกระทํากรรมกรณชื่อ “หมอเคี่ยว
น้ําสม (พิลงฺคถาลิกมฺป)”๑ บาง ยอมกระทํากรรมกรณชอื่ “ขอดสังข (สงฺขมุณฺฑ
กมฺป)”๒ บาง ยอมกระทํากรรมกรณชอื่ “ปากราหู (ราหุมุขมฺป)”๓ บาง ยอม
กระทํากรรมกรณชื่อ “มาลัยไฟ (โชติมาลิกมฺป)”๔ บาง ยอมกระทํากรรมกรณ
ชื่อ “มือคบเพลิงบาง (หตฺถปชฺโชติกมฺป)”๕ บาง ยอมกระทํากรรมกรณชื่อ
“ริ้วสาย (เอรกวตฺติกมฺป)”๖ บางยอมกระทํากรรมกรณชอื่ “นุงเปลือกไม (จีรก
วาสิกมฺป)”๗ บาง ยอมกระทํากรรมกรณชื่อ “ยืนกวาง (เอเณยฺยกมฺป)”๘ บาง
๑. “หม้ อเคีย่ วนํา้ ส้ ม” คือตอยหัวขมองแยกออก แลวใชคีมคีบกอนเหล็กที่ลุกแดงใสลงไป ใหมันสมองเดือดพลุงขึ้น
เหมือนน้ําสมเดือดลนหมอ.
๒. “ขอดสั งข์ ” คือตัดหนังควั่นไปใหรอบจอนหูทั้งสองขาง และหลุมคอ แลวรวบผมทั้งหมดขมวดไว ใชไมสอดหมุน
ยกขึ้น ใหหนังหลุดติดขึ้นมาพรอมกับผมแลวใชทรายหยาบขัดกะโหลกศีรษะลางใหขาว ดั่งสังข.
๓. “ปากราหู” คือใชขอเหล็กงางปากใหอาแลวจุดไฟในปาก. อีกอยางหนึ่ง ใชสิ่วตอกเจาะตั้งแตจอนหูเขาไปจนถึงปาก
ใหโลหิตไหลออกมาเต็มปาก ดูปากอา ดั่งปากราหู.
๔. “มาลัยไฟ” คือใชผาชุบน้ํามันพันจนทั่วตัวแลวจุดไฟ.
๕. “มือคบเพลิง” คือใชผาชุบน้ํามันพันมือทั้งสองขางจนทั่ว แลวจุดไฟ.
๖. “ริ้วส่ าย” คือเชือดหนังลอกออกเปนริ้วๆ ตั้งแตใตคอไปจนถึงขอเทา แลวเอาเชือกผูกฉุดคราไป นักโทษเดินเหยียบ
หนังคัวลมลุกคลุกคลานไปจนกวาจะตาย.
๗. “นุ่งเปลือกไม้ ” คือเชือดหนังเปนริ้วๆอยางบทกอน แตทําเปนสองตอน ตั้งแตใตคอจนถึงเอวตอนหนึ่ง ตั้งแตเอว
จนถึงขอเทาตอนหนึ่ง ริ้วหนังตอนบนหอยคลุมลงมาปดกายตอนลาง ดูดั่งนุงเปลือกไม.
๘. “ยืนกวาง” คือใชหวงเหล็กรัดขอศอกทั้งสอง และเขาทั้งสอง ตรึงติดไวกับหลักเหล็กสี่หลักบนพื้นดิน ดูดั่ง
กวางถูกตรึง แลวกอไฟลอมลนจนกวาจะตาย.
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ยอมกระทํากรรมกรณชื่อ “เกี่ยวเหยื่อเบ็ด (พลิสมสิกมฺป)”๙ บาง ยอมกระทํา
กรรมกรณชื่อ “เหรียญกษาปณ (กหาปณกมฺป)”๑๐ บาง ยอมกระทํากรรมกรณชื่อ “ทา
เกลือ” บาง ยอมกระทํากรรมกรณชื่อ “แปรงแสบ (ขาราปฏิจฺฉกมฺป)”๑๑ บาง ยอม
กระทํากรรมกรณชื่อ “เวียนหลัก (ปลิฆปริวตฺติกมฺป)”๑๒ บาง ยอมกระทํา
กรรมกรณชื่อ “ตั่งฟาง (ปลาลปกมฺป)”๑๓ บาง ราดดวยน้ํามันรอนๆ (ตตฺเตนป
เตเลน โอสิฺจนฺติ)บาง ยอมปลอยให “สุนัขทึ้ง (สุนเขหิป ขาทาเปนฺติ)”๑๔
บาง ยอมใหนอนหงายบนหลาวทั้งเปนๆบาง ยอมตัดศีรษะดวยดาบบาง; เขา
เหลานั้น ยอมถึงซึ่งความตายบ้ าง ได้ รับทุกข์ เจียนตายบ้ าง อยูใ นที่นั้นๆ. ภิกษุ
ท. ! แม้ ข้อนี้ ก็เป็ นโทษของกาม เป็ นกองแห่ งทุกข์ อันบุคคลเห็นได้ เอง วามี
กามเปนเหตุ มีกามเปนตนเคา มีกามเปนเครื่องบังคับใหกระทํา มีเหตุมาแตกาม
นั่นเทียว.
- นัยแห่ งอรรถกถาแลพระไตรปิ ฎกแปลของ ม . อําไพจริ ต.

(ญ) ภิกษุ ท. !
โทษอื่นยังมีอีก ที่มกี ามเปนตนเคา มีกามเปนเครื่อง
บังคับใหกระทํา มีเหตุมาแตกามนั่นเอง; คือขอที่คนทัง้ หลายประพฤติทุจริตดวย
กาย ดวยวาจา และดวยใจ, ครั้น ประพฤติทุจริตด้ วยกาย ด้ วยวาจา และด้ วยใจ
๙. “เกีย่ วเหยือ่ เบ็ด” คือใชเบ็ดมีเงี่ยงสองขาง เกี่ยวตัวดึงเอาหนังเนื้อและเอ็นออกมาใหหมด.
๑๐. “เหรียญกษาปณ์ ” คือใชมีดคมเชือดหนังออกเปนแวนๆ ขนาดเทาเงินเหรียญจนกวาจะตาย.
๑๑. “แปรงแสบ” คือฟนสับเสียใหยับทั่วกาย แลวใชแปรงชุบน้ําแสบ (มีน้ําเกลือเปนตน) ถูครูดสีไปมาใหเนื้อเอ็นขาด
หลุดออกมา เหลือแตกระดูก.
๑๒. “เวียนหลัก” คือใหนอนตะแคง แลวใชหลาวเหล็กตอกเขาชองหูใหทะลุ ลงไปตรึงแนนอยูกับดิน แลวจับเทาทั้งสอง
เดินเวียน.
๑๓. “ตัง่ ฟาง” คือใชลูกหินบดทับตัว บดใหกระดูกแตกละเอียด แตไมใหหนังขาด แลวจับผมรวบขึน้ เขยาๆ ใหเนื้อ
รวมเขาเปนกอง แลวใชผมนั่นแหละพันตะลอมวางไว เหมือนตั่งที่ทําดวยฟางสําหรับเช็ดเทา.
๑๔. “ให้ สุนัขทึง้ ” คื อ ขั ง ฝู ง สุ นั ข ให อ ดหิ ว โซหลายวั น แล ว ปล อ ยให อ อกมารุ ม ทึ้ ง พั ก เดี ย วเหลื อ แต ก ระดู ก .

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๙๓๙

แลว, เขาเหลานั้น ยอม เข้ าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เบื้องหนาแตการตาย
เพราะการแตกสลายแหงกาย. ภิกษุ ท. ! แม้ ข้อนี้ ก็เป็ นโทษของกาม เป็ นกอง
แห่ งทุกข์ อันบุคคลเห็นได้ เอง วามีกามเปนเหตุ มีกามเปนตนเคา มีกามเปน
เครื่องบังคับใหกระทํา มีเหตุมาแตกามนั่นเทียว.
ภิกษุ ท. !
อะไร เป็ นนิสสรณะ (อุบายเป็ นเครื่องออก) จากกาม
ทั้งหลาย? ภิกษุ ท. ! การนําออกเสี ยได้ ซึ่งฉันทราคะ การละเสี ยได้ ซึ่งฉันทรา
คะ ในกามทั้งหลาย อันใด, อันนั้น เป็ นนิสสiณะจากกามทั้งหลาย.
ภิกษุ ท. !
สมณะหรือพราหมณเหลาใด ไมรูชดั ตามเปนจริง ซึ่งอัส
สาทะแหงกามทั้งหลายโดยความเปนอัสสาทะดวย ซึ่งอาทีนวะโดยความเปนอา
ทีนวะดวย ซึ่งนิสสรณะโดยความเปนนิสสรณะดวย โดยอาการเหลานี้ อยู;
สมณะพราหมณเหลานั้นนะหรือ จักรูรอบซึ่งกามทั้งหลายดวยตนเอง หรือวาจัก
ชักชวนผูอ นื่ ใหรอบรูซ ึ่งกามเหมือนผูที่เคยปฏิบัติแลว ดังนี้นั้น : นั่นไมเปน
ฐานะที่มีได.
ภิกษุ ท. !
สวน สมณะหรือพราหมณ์ เหล่าใด รู้ชัดตามเป็ นจริง ซึ่ง
อัสสาทะแห่ งกามทั้งหลายโดยความเป็ นอัสสาทะด้ วย
ซึ่งอาทีนวะโดยความ
เป็ นอาทีนวะด้ วย ซึ่งนิสสรณะโดยความเป็ นนิสสรณะด้ วย โดยอาการอย่ างนีอ้ ยู่;
สมณะหรือพราหมณ์ เหล่ านั้นนั่นแหละ จักรอบรู้ซึ่งกามทั้งหลายด้ วยตนเอง
หรือว่ าจักชักชวนผู้อนื่ ให้ รอบรู้ ซึ่งกามเหมือนผู้ที่เคยปฏิบัติแล้ ว ดังนีน้ ้ัน : นั่น
เป็ นฐานะที่มีได้ .
- มู.ม. ๑๒/๑๖๘ - ๑๗๓/๑๙๗ - ๒๐๐.

(ความรูดังกลาวนี้สงเคราะหลงในสัมมาทิฏฐิ ดังนั้นจึงนํามารวมไวในที่นี้).

อริยสัจจากพระโอษฐ

๙๔๐

อัสสาทะ-อาทีนวะ-นิสสรณะของรู ปกาย
(ธรรมลักษณะ ๓ ประการของรูป : วัตถุแห่ งสั มมาทิฏฐิ)
ภิกษุ ท. !
อะไร เป็ นอัสสาทะ (รสอร่ อย) ของรูป? ภิกษุ ท. !
เหมือนอยางวานางสาวนอยแหงกษัตริยก็ดี นางสาวนอยแหงพราหมณก็ดี หรือ
นางสาวนอยแหงคหบดีก็ดี ที่แสดงลักษณะวามีอายุสิบหาปก็ดี หรือสิบหกปก็
ดี ซึ่งมีทรวดทรงไมสูงนัก ไมต่ํานัก ไมผอมนัก ไมอวนนัก ไมดํานัก ไมขาว
นัก ภิกษุ ท. ! ในสมัยนั้น สีสรรวรรณะแหงหญิงนั้น ยอมงดงามอยางยิ่ง
มิใชหรือ? “อย่างนั้น พระเจ้ าข้า !” ภิกษุ ท. ! สุ ขโสมนัสที่อาศัยสี สรรวรรณะอัน
งดงามแล้ วบังเกิดขึน้ อันใด, อันนั้น เป็ นอัสสาทะของรูป.
ภิกษุ ท. !

อะไร เป็ น อาทีนวะ (โทษอันตํ่าทราม) ของรูป?

(ก) ภิกษุ ท. !
ในกรณีนี้ บุคคคล จะไดเห็นนองสาว (ของตนเอง)
นั่นแหละ โดยกาลตอมา มีอายุได้ ๘๐ ปี บ้ าง ๙๐ ปี บ้ าง ชราทรุดโทรมแล้ว มี
หลังงอเหมือนโคปานสิ แห่ งหลังคา๑ มีกายคดไปคดมา มีไม้ เท้ ายันไปในเบือ้ งหน้ า
เดินตัวสั่ นเทิม้ กระสั บกระส่ าย ผ่ านวัยอันแข็งแกร่ งไปแล้ ว มีฟันหักแล้ ว มี
ผมหงอกแล้ ว มีผมตัดสั้ นอย่ างลวกๆ มีผวิ หนังหย่ อนยานและมีตัวเต็มไปด้ วย
จุด. ภิกษุ ท. ! พวกเธอเขาใจความขอนีว้ าอยางไร : สีสรรวรรณะอันงดงาม
ที่มีมาแตเดิม อันตราธานไปแลว, โทษปรากฏชัดแลวมิใชหรือ? “อย่างนั้น
พระเจ้ าข้ า !” ภิกษุ ท. ! นั่นคือ อาทีนวะของรู ป.
๑. คํา นี้ เคยแปลกั นว า กลอนหรื อจั นทั น แต ไม สมเหตุ สมผลคื อไม ได โ คง . รู ปเรื อ นโบราณที่ ปรากฏอยูใ นสิล า
สลั กของโบราณ เห็ น โค งอยูแ ต สว นที่ เ รี ย กวา ป น ลม โคง งอเป นรู ป ดอกบัว พอที่จ ะเปรีย บกั บ หลัง โกงได .
หรื อ มิ ฉะนั้ น ก็ ต อ งเป นเรือ นที่ มีห ลั งคาเป นรูป ประทุ นเรือ จันทั นหรื อ กลอนจึ งจะโคง งอได, ทํา ให ไม แ นใจ
ว าแปลคํา นี้ ว าอะไรดี จึ ง ไม แปลและคงไว ตามเดิ มวา โคปานสิ .

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๙๔๑

(ข) ภิกษุ ท. !
โทษอยางอืน่ ยังมีอีก : บุคคล จะไดเห็นนองสาว
(ของตนเอง) นั่นแหละ อาพาธลง ได้ รับทุกข์ ทรมาณ เป็ นไข้ หนัก นอนกลิ้ง
เกลือกอยูในมูตรและคูถของตนเอง
อันบุคคลตองชวยพยุงใหลุกและนอน.
ภิกษุ ท. ! พวกเธอเขาใจขอความนี้วาอยางไร : สีสรรวรรณะอันงดงามทีม่ ีแต
เดิม อันตรธานไปแลว, โทษปรากฏชัดแลว มิใชหรือ? “อย่างนั้น พระเจ้ าข้า !”
ภิกษุ ท. ! แม้ นั่น ก็คอื อาทีนวะของรูป.
(ค) ภิกษุ ท. !
โทษอยางอืน่ ยังมีอีก : บุคคล จะไดเห็นนองสาว
(ของตนเอง) นั่นแหละ บัดนี้เปนสรีระรางอันเขาทิ้งแลว ในปาชาเปนที่ทิ้งศพ
ตายแล้ ววันหนึ่ง บาง ตายแล้ วสองวัน บาง ตายแล้ วสามวัน บาง กําลังขึน้ พอง
บาง มีสีเขียว บาง มีหนองไหล บาง. ภิกษุ ท. ! พวกเธอจะขาใจความหมายนี้
อยางไร : สีสันวรรณะอันงดงามที่มีแตเดิม อันตรธานไปแลว, โทษปรากฏชัด
แลว มิใชหรือ? “อย่างนั้น พระเจ้ าข้า !” ภิกษุ ท. ! แม้ นั่น ก็คอื อาทีนวะ ของรูป.
(ง) ภิกษุ ท. !
โทษอยางอืน่ ยังมีอีก : บุคคล จะไดเห็นนองสาว
(ของตนเอง) นั่นแหละ บัดนี้เปนสรีระรางอันเขาทิ้งแลว ในปาชาเปนที่ทิ้งศพ
ฝูงกาจิกกินอยู่ บาง อัน ฝูงแร้ งจิกกินอยู่ บาง อัน ฝูงตะกรุมจิกกินอยู่ บาง
อัน ฝูงสุ นัขกัดกินอยู่ บาง อัน ฝูงสุ นัขจิง้ จอกกัดกินอยู่ บาง และอัน หมู่หนอน
ต่ างชนิดบ่ อนกินอยู่ บาง. ภิกษุ ท. ! พวกเธอจะเขาใจความขอนี้วาอยางไร :
สีสรรวรรณะอันงดงามที่มีแตเดิม อันตรธานไปแลว, โทษปรากฏชัดแลว มิใช
หรือ? “อย่างนั้น พระเจ้ าข้า !” ภิกษุ ท. ! แม้ นั่น ก็คอื อาทีนวะของรูป.
(จ) ภิกษุ ท. ! โทษอยางอืน่ ยังมีอีก : บุคคล จะไดเห็นนองสาว
(ของตนเอง) นั่นแหละ บัดนี้เปนสรีระรางอันเขาทิ้งแลว ในปาชาเปนที่ทิ้งศพ

๙๔๒

อริยสัจจากพระโอษฐ

เป็ นร่ างกระดูก ยังมีเนือ้ และเลือด และยังมีเอ็นเป็ นเครื่องรึงรัดอยู่ บาง เปน
รางกระดูกที่ ปราศจากเนือ้ แต่ ยงั มีเลือดเปื้ อนอยู่ และยังมีเอ็นเป็ นเครื่องรึงรัด
ไว้ บาง เป็ นร่ างกระดูกที่ปราศจากเนือ้ และเลือด แต่ ยงั มีอน็ เป็ นเครื่องรึงรัดไว้
บ้ าง เป็ นท่ อนกระดูกที่ปราศจากเอ็นเป็ นเครื่องรึงรัด กระจัดกระจายไปคนละ
ทิศละทาง คือกระดูกมือไปทางหนึ่ง กระดูกเทาไปทางหนึ่ง กระดูกแขงไปทาง
หนึ่ง กระดูกขาไปทางหนึ่ง กระดูกสะเอวไปทางหนึ่ง กระดูกขอสันหลังไป
ทางหนึ่ง กระดูกสีขางไปทางหนึ่ง กระดูกหนาอกไปทางหนึ่ง กระดูกแขนไป
ทางหนึ่ง กระดูกไหลไปทางหนึ่ง กระดูกคอไปทางหนึ่ง กระดูกคางไปทาง
หนึ่ง ฟนไปทางหนึ่ง กระโหลกศีรษะไปทางหนึ่งบาง. ภิกษุ ท. ! พวกเธอ
จะเขาใจความขอนี้วาอยางไร : สีสรรวรรณะอันงดงามที่มีแตเดิม อันตรธานไป
แลว, โทษปรากฏชัดแลว มิใชหรือ? “อย่างนั้น พระเจ้ าข้า !” ภิกษุ ท. ! แม้ นั่น
ก็คอื อาทีนวะของรูป.
(ฉ) ภิกษุ ท
โทษอยางอืน่ ยังมีอีก : บุคคล จะไดเห็นนองสาว
(ของตนเอง) นั่นแหละ บัดนี้เปนสรีระรางอันเขาทิ้งแลว ในปาชาเปนที่ทิ้งศพ
เป็ นชิ้นกระดูก มีสีขาวดังสี สังข์ บาง เปนชิ้นกระดูก กองเรี่ยรายอยู่นานเกิน
กว่ าปี หนึ่งไปแล้ ว บาง เปนกระดูก เปื่ อยผงละเอียดไปแล้ ว บาง ภิกษุ ท. !
พวกเธอจะเขาใจความขอนี้วาอยางไร : สีสรรวรรณะอันงดงามที่มีแตเดิม
อันตรธานไปแลว,
โทษปรากฏชัดแลว มิใชหรือ? “อย่างนั้น พระเจ้ าข้า !”
ภิกษุ ท. ! แม้ นั่น ก็คอื อาทีนวะของรูป.

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๙๔๓

ภิกษุ ท. !
อะไร เป็ นนิสสรณะ (อุบายเครื่องออก) จากรูป? ภิกษุ
ท. ! การนําออกเสี ยได้ ซึ่งฉันทราคะ การละเสี ยได้ ซึ่งฉันทราคะ ในรูปอัน
ใด, อันนั้น เป็ นนิสสรณะของรูป.
ภิกษุ ท. !
สมณะหรือพราหมณเหลาใด ไมรชู ัดตามเปนจริง ซึ่ง
อัสสาทะแหงรูปโดยความเปนอัสสาทะดวย ซึ่งอาทีนวะโดยความเปนอาทีนวะ
ดวย ซึ่งนิสสรณะโดยความเปนนิสสรณะดวย โดยอาการอยางนี้ อยู; สมณะ
หรือพราหมณเหลานัน้ นะหรือ จักรอบรูซึ่งรูปดวยตนเอง หรือวาจักชวนผูอื่น
ใหรอบรูซงึ่ รูปเหมือนผูที่เคยปฏิบัติแลว ดังนี้นั้น : นั่นไมเปนฐานะที่มีได.
ภิกษุ ท. !
สวนสมณะหรือพราหมณ์ เหล่ าใด
รู้ชัดตามความเป็ น
จริง ซึ่งอัสสาทะแห่ งรูปโดยความเป็ นอัสสาทะด้ วย ซึ่งอาทีนวะโดยความเป็ น
อาทีนวะด้ วย ซึ่งนิสสรณะโดยความเป็ นนิสสรณะด้ วย โดยอาการอย่ างนี้ อยู่
สมณะหรือพราหมณ์ เหล่ านั้น จักรอบรู้ซึ่งรูปด้ วยตนเอง หรือว่ าจักชวนผู้อนื่ ให้
รอบรู้ซึ่งรูปเหมือนผู้ที่เคยปฏิบตั ิแล้ ว ดังนีน้ ้ัน : นั่นเป็ นฐานะที่มไี ด้ .
- มู. ม. ๑๒/๑๗๓ - ๑๗๕/๒๐๑ - ๒๐๔.

(ความรูดังกลาวนี้สงเคราะหลงในสัมมาทิฏฐิ ดังนั้นจึงนํามารวมไวในที่นี้).

อริยสัจจากพระโอษฐ

๙๔๔

อัสสาทะ-อาทีนวะ-นิสสรณะของเวทนา
(ธรรมลักษณะ ๓ ประการของเวทนา : วัตถุแห่ งสั มมาทิฏฐิ)
ภิกษุ ท. !

อะไร เป็ นอัสสาทะ (รสอร่ อย) ของเวทนาทั้งหลาย?

(ก) ภิกษุ ท. !
ในกรณีนี้ ภิกษุ เพราะสงัดจากกามและสงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลาย ยอมบรรลุ ฌานที่หนึ่ง ซึ่งมีวิตกวิจาร มีปติและสุขอันเกิด
แตวิเวกแลวแลอยู. ภิกษุ ท. ! ในสมัยใด ภิกษุ เพราะสงัดจากกามและสงัด
จากอกุศลธรรมทั้งหลาย ยอมบรรลุฌานที่หนึ่ง .... นั้นแลวแลอยู. ในสมัยนั้น
เธอยอมไมคิดแมในทางที่จะใหเกิดความเดือดรอนแกตนเอง,
ยอมไมคิดแม
ในทางที่จะใหเกิดความเดือดรอนแกผูอื่น, และยอมไมคิดแมในทางที่จะใหเกิด
ความเดือดรอนแกตนเองและผูอนื่ ทั้งสองฝาย. ในสมัยนั้น (ขณะนั้น) เธอยอม
เสวย เวทนา อันไม่ ทาํ ความเดือดร้ อนแต่ อย่ างใดเลย. ภิกษุ ท. ! เรากลาว อัส
สาทะ (รสอรอย) ของเวทนาทั้งหลาย วา มีการไมทําความเดือดรอนแกผูใดเปน
อยางยิ่ง. [ดู น.๑๓๔๗ ประกอบ คือ เมื่อขณะอยูในฌานทั้ง ๔ อารมณรัก .... เกลียด .... จะดับไป
แตเมื่อฌานดับไป อารมณรัก .... เกลียด .... หรือความคิดในการทําความเดือดรอนแกผูอื่น ยอม
เกิดขึ้นได].

(ข) ภิกษุ ท. !
ข อ อื่ น ยั ง มี อี ก : ภิ ก ษุ เพราะสงบวิ ต กวิ จ ารเสี ย ได
ยอมบรรลุ ฌานที่สอง อันเปนเครื่องผองใสในภายใน นําใหเกิดสมาธิมีอารมณ
อันเดียวแหงใจ ไมมีวิตกวิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ แลวแลอยู. ภิกษุ
ท. ! ในสมัยใด ภิกษุ เพราะสงบวิตกวิจารเสียได ยอมบรรลุ ฌานที่
สอง .... นั้นแลวแลอยู. ในสมัยนั้น เธอยอมไมคิดแมในทางที่จะใหเกิดความ
เดือดรอนแกตนเอง, ยอมไมคิดแมในทางที่จะใหเกิดความเดือดรอนแกผูอื่น,
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และยอมไมคิดแมในทางที่จะใหเกิดความเดือดรอนแกตนเองและผูอื่นทั้งสอง
ฝาย. ในสมัยนั้น เธอยอม เสวยเวทนา อันไม่ ทําความเดือดร้ อนแต่ อย่ างใดเลย.
ภิกษุ ท. ! เรากลาว อัสสาทะ (รสอรอย) ของเวทนาทั้งหลาย วา มีการไมทํา
ความเดือดรอนแกผูใดเปนอยางยิ่ง.
(ค) ภิกษุ ท. !
ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุ เพราะความจางคลายไปแหง
ปติ เปนผูอยูอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย ยอมบรรลุ ฌานที่
สาม อันเปนฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายกลาววา “ผูไดบรรลุฌานฌานนี้ เปนผู
อยูอุเบกขา มีสติ อยูเ ปนปกติสุข” ดังนี้ แลวแลอยู. ภิกษุ ท. ! ในสมัยใด
ภิกษุ เพราะความจางคลายไปแหงปติ เปนผูอยูอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวย
สุขดวยนามกาย ยอมบรรลุฌานที่สาม .... นั้นแลวแลอยู. ในสมัยนั้น เธอยอม
ไมคิดแมในทางที่จะใหเกิดความเดือดรอนแกตนเอง, ยอมไมคิดแมในทางที่จะ
ใหเกิดความเดือดรอนแกผูอื่น,
และยอมไมคิดแมในทางที่จะใหเกิดความ
เดือดรอนแกตนเองและผูอื่นทั้งสองฝาย. ในสมัยนั้น เธอยอมเสวย เวทนา อัน
ไม่ ทําความเดือดร้ อนแต่ อย่ างใดเลย. ภิกษุ ท. ! เรากลาวอัสสาทะ (รสอรอย) ของ
เวทนาทั้งหลาย วา มีการไมทําความเดือดรอนแกผูใดเปนอยางยิ่ง.
(ง) ภิกษุ ท. !
ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุ เพราะละสุขเสียได และ
เพราะละทุกขเสียได
เพราะความดับหายไปแหงโสมนัสและโทมนัสในกาล
กอน ยอมบรรลุ ฌานสี่ อันไมทุกขไมสุข มีแตสติเปนธรรมชาติบริสทุ ธิ์
เพราะอุเบกขา แลวแลอยู. ภิกษุ ท. ! ในสมัยใด ภิกษุ เพราะละสุขเสียได
และเพราะละทุกขเสียได เพราะความดับหายไปแหงโสมนัสและโทมนัสในกาล
กอน ยอมบรรลุฌานที่สี่ …. นั้นแลวแลอยู. ในสมัยนั้น เธอยอมไมคิดแมในทาง
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ที่จะใหเกิดความเดือดรอนแกตนเอง,
ยอมไมคิดแมในทางที่จะใหเกิดความ
เดือดรอนแกผูอื่น, ยอมไมคิดแมในทางที่จะใหเกิดความเดือดรอนแกตนเองและ
ผูอื่นทั้งสองฝาย. ในสมัยนั้น เธอยอมเสวย เวทนา อันไม่ ทําความเดือดร้ อนแต่
อย่ างใดเลย. ภิกษุ ท. ! เรากลาว อัสสาทะ (รสอรอย) ของเวทนาทั้งหลายวา มี
การไมทําความเดือดรอนแกผูใดเปนอยางยิ่ง.
ภิกษุ ท. !
อะไร เป็ นอาทีนวะ (โทษอันตํ่าทราม) ของเวทนา
ทั้งหลาย? ภิกษุ ท. ! เวทนาไม่ เที่ยง เป็ นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็ น
ธรรมดาอันใด, อันนั้น เป็ นอาทีนวะของเวทนาทั้งหลาย.
ภิกษุ ท. !
อะไร เป็ นนิสสรณะ (อุบายเครื่องออก) จากเวทนาทั้ง
หลาย? ภิกษุ ท. ! การนําออกเสี ยได้ ซึ่งฉันทราคะ การละเสี ยได้ ซึ่งฉันทราคะ
ในเวทนาทั้งหลาย อันใด, อันนั้น เป็ นนิสสรณะจากเวทนาทั้งหลาย.
ภิกษุ ท. !
สมณะหรือพราหมณเหลาใด ไมรชู ัดตามเปนจริง ซึ่ง
อัสสาทะแหงเวทนาทัง้ หลายโดยความเปนอัสสาทะดวย ซึ่งอาทีนวะโดยความ
เปนอาทีนวะดวย ซึ่งนิสสรณะโดยความเปนนิสสรณะดวย โดยอาการอยางนี้
อยู; สมณะหรือพราหมณเหลานั้นนะหรือ จักรอบรูซึ่งเวทนาทั้งหลายดวย
ตนเอง หรือวาจักชวนผูอื่นใหรอบรูซึ่งเวทนาทั้งหลายเหมือนผูท ี่เคยปฏิบัติแลว
ดังนี้นั้น : นั่นไมเปนฐานะที่มีได.
ภิกษุ ท. !
สวน สมณะหรือพราหมณ์ เหล่าใด รู้ชัดตามเป็ นจริง
ซึ่งอาทีนวะโดย
ซึ่งอัสสาทะแห่ งเวทนาทั้งหลายโดยความเป็ นอัสสาทะด้ วย
ความเป็ นอาทีนวะด้ วย ซึ่งนิสสรณะโดยความเป็ นนิสสรณะด้ วย โดยอาการอย่ าง
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นี้ อยู่; สมณะหรือพราหมณ์ เหล่ านั่นน่ ะแหละ จักรอบรู้ซึ่งเวทนาทั้งหลายด้ วย
ตนเอง หรือว่ าจักชักชวนผู้อนื่ ให้ รอบรู้ ซึ่งเวทนาทั้งหลายเหมือนผู้ที่เคยปฏิบัติ
แล้ ว ดังนีน้ ้ัน : นั่นเป็ นฐานะที่มไี ด้ .
- มู. ม. ๑๒/๑๗๖ - ๑๗๗/๒๐๕ - ๒๐๘.

การทําให้ เกิดสั มมาทิฏฐิเมือ่ มีปัญหาระหว่ างลัทธิ
(นัตถิก - อัตถิกวาท,อกิริย - กิริยวาท,อเหตุก - เหตุกวาท,อารุปปวาท,ภวนิโรธวาท)
(พราหมณและคหบดีชาวบานชาวสาเลยยกะ ไดยินเสียงเลาลือวา พระผูมีพระภาคเจาเปนพระ
อรหันต รูแจงโลกทั้งปวง แสดงธรรมงดงามบริบูรณ ประกาศพรหมจรรยบริสุทธิ์ ก็พากันไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจาผูเสด็จมาถึงหมูบานนี้แลว จนถึงทีป่ ระทับ. บางพวกแสดงความเคารพ บางพวก
ไมแสดงความเคารพ นั่งอยู. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสแกชาวบานสาเลยยกะเหลานั้น วา :- )

คหบดี ท.! มีอยูไหม ศาสดาไรๆ ซึ่งเปนที่พอใจของทาน จนถึงกับ
ทานปลงสัทธาไปแลวอยางมีเหตุผล?
“ยังไม่ มี พระเจ้ าข้ า !”

คหบดี ท.! สําหรับพวกทานที่ยังไมมีศาสดาอันเปนที่พอใจ ธรรมะ
อันผิดไมได (อปณณกธรรม) นี้ มีอยู สําหรับพวกทานสมาทานแลวปฏิบัติ. คหบดี
ท.! ธรรมะอันผิดไม่ ได้ น้ัน เมื่อท่ านสมาทานเต็มเปี่ ยมแล้ ว จักเป็ นไปเพือ่ หิต
สุ ขแก่พวกท่ านตลอดกาลนาน. คหบดี ท.! ธรรมะอันผิดไม่ ได้ น้ัน เป็ นอย่ างไร
เล่ า?
คหบดี ท.! มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง
มีวาทะมีทฏิ ฐิอยางนี้วา
“ทานที่ ให้ แล้ ว ไม่ มี (ผล), ยัญที่ บูชาแล้ ว ไม่ มี (ผล), การบูชาที่ บูชาแล้ ว ไม่ มี
(ผล), ผลวิบากแห่ งกรรมที่ สัตว์ ทาํ ดีทาํ ชั่ว ไม่ มี, โลกนี ้ ไม่ มี, โลกอื่น ไม่
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มี,มารดา ไม่ มี, บิดา ไม่ มี, โอปปาติกะสัตว์ ไม่ มี, สมณพราหมณ์ ที่ไปแล้ ว
ปฏิบัติแล้ วโดยชอบ ถึงกับกระทําให้ แจ้ งโลกนีแ้ ละโลกอื่น ด้ วยปั ญญาโดยชอบ
เอง แล้ วประกาศให้ ผ้ อู ื่นรู้ ก็ไม่ มี” ดังนี้.
ซึ่งมีวาทะเปนขาศึก
คหบดี ท.! ยังมีสมณพราหมณอีกพวกหนึ่ง
โดยตรงตอสมณพราหมณเหลานัน้ กลาวอยูอยางนี้วา “ทานที่ให้ แล้ ว มี (ผล),
ยัญที่บูชาแล้ ว มี (ผล) , การบูชาที่บูชาแล้ ว มี (ผล) , ผลวิบากแห่ งกรรมที่สัตว์
ทําดีทําชั่ ว มี, โลกนี้ มี, โลกอื่น มี, มารดา มี, บิดา มี, โอปปาติกะสั ตว์ มี,
สมณพราหมณ์ ที่ไปแล้ วปฏิบัติแล้ วโดยชอบ ถึงกับกระทําให้ แจ้ งโลกนี้และโลก
อื่น โดยปัญญาโดยชอบเอง แล้ วประกาศให้ ผู้อื่นรู้ ก็มี” ดังนี้. คหบดี ท.!
ทานจะสําคัญขอความนี้อยางไร : สมณพราหมณสองพวกนี้ เปนผูมีวาทะเปน
ขาศึกโดยตรงตอกันและกัน มิใชหรือ?
“อย่ างนั้น พระเจ้ าข้ า !”

คหบดี ท.! ในบรรดาสมณพราหมณทงั้ สองพวกนั้น สมณพราหมณ
พวกใดมีวาทะมีทิฏฐิวา “ทานที่ให้ แล้ ว ไม่ มี, ยัญที่บูชาแล้ ว ไม่ มี, ...ฯลฯ...
ผู้ทําให้ แจ้ งโลกนี้และโลกอื่น ด้ วยปัญญาอันยิ่งเองแล้ ว ประกาศให้ ผ้ ูอื่นรู้ ก็ไม่
มี” ดังนี้นั้น พวกเขาพึงหวังไดในขอนี้ คือเลิกละกุศลธรรมสามประการนี้
กลาวคือ กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต เสีย แลวสมาทานประพฤติอกุศล
ธรรมสามประการ กลาวคือ กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต เปนแนนอน. ขอนั้น
เพราะเหตุไร? เพราะเหตุวา สมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ไมมองเห็นโทษอัน
ต่ําทรามเศราหมองของอกุศลธรรม และไมมองเห็นอานิสงสในเนกขัมมะอัน
เปนธรรมขาวผองฝายกุศลธรรมทั้งหลาย เสียเลย. ทิฏฐิของเขา ตอโลกอื่นซึ่งมี
อยูแทๆ กลับไปเห็นเสียวาโลกอื่นไมมี ทิฏฐิของเขานั้นจึงเปนมิจฉาทิฏฐิ โลก
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อื่นซึ่งมีอยูแ ทๆ เขาดําริไปวา โลกอื่นไมมี ความดํารินั้นของเขาจึงเปนมิจฉา
สังกัปปะ. เขากลาวซึ่งโลกอื่นอันมีอยูแทๆ วาโลกอื่นไมมี วาจานั้นของเขา จึง
เปนมิจฉาวาจา. เขากลาวซึ่งโลกอื่นอันมีอยูแ ทๆ วาโลกอื่นไมมี เชนนี้ชื่อวาเขา
ทําตนเปนขาศึกตอพระอรหันตทั้งหลายผูรแู จงโลกอืน่ . โลกอื่นมีอยูแทๆ เขาทํา
ใหผอู ื่นสําคัญวาโลกอื่นไมมี การกระทําของเขานั้น จึงเปนอสัทธัมมสัญญัตติ์ (ทํา
ใหผูอื่นหมายมั่นในอสัทธรรม) และดวยอสัทธัมมสัญญัตติข์ องเขานั่นเอง เขายกตน
ขมผูอื่น. ดวยการกระทําอยางนี้ ชื่อวา เขาละปกติภาวะอันดีงามในกาลก่ อนของ
เขาเสี ย มาตั้งอยู่ในปกติภาวะอันเลวทราม คือมิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสังกัปปะ มิจฉา
วาจา ความเปนขาศึกตอพระอริยเจา อสัทธัมมสัญญัตติ์ การยกตน และการขม
ผูอื่น. ดวยอาการอยางนี้ อกุศลธรรมอันลามกเปนอเนกเหลานั้น ยอมเกิดแก
เขา เพราะมีมิจฉาทิฏฐิเปนปจจัย.
คหบดี ท.! ในบรรดาทิฏฐิทั้งสองอยางนั้น บุรุษผูว ิญูชน ยอม
ใครครวญเห็นอยางนี้วา ถาโลกอื่นไมมี บุรุษผูเจริญ (ผูถืออยูวาโลกอื่นไมมี) นี้
หลังจากการตายเพราะการทําลายแหงกาย จักทําความสวัสดีใหแกตนได เพราะ
เหตุนั้น ก็จริงอยู; แตถาโลกอื่นไมมี บุรษุ ผูเจริญนี้ หลังจากการตายเพราะการ
ทําลายแหงกาย จักเขาถึงอบายทุคติวินิบาตนรก เพราะเหตุนั้น เปนแนแท. เอา
ละ เปนอันวาโลกอื่นก็อยามี คําจริงของสมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ก็ไมตอง
เอามากลาวอาง; ถึงกระนั้น บุรุษผูเจริญนัน้ ก็ยังจะถูกวิญูชนติเตียนในทิฏฐิ
ธรรมนี้แหละ วาเปนคนทุศีล เปนมิจฉาทิฏฐิ เปน นัตถิกวาท ดังนี้อยูนั่นเอง.
ถาวาโลกอื่นเกิดมีขึ้นมาจริงๆแลว การได้ รับกระลี๑ ทั้งสองฝ่ าย ยอมมีแกบุรุษผู
๑. คําวา กระลี (ในบทวา กลิคฺคาโห) เปนคําที่แปลเปนไทยไดยาก หมายถึงความชั่วรายที่มาจากผีชนิดหนึ่ง ในที่นี้ จึง
แปลทับศัพทวา "กระลี" ซึ่งแมจะแปลวา ความชั่ว ความเลว ความพายแพ ฯลฯ ก็ไมมีความหมายเมเต็มตาม
ความหมายเดิมของคําคํานี้.

๙๕๐

อริยสัจจากพระโอษฐ

เจริญนั้น กลาวคือ ในทิฏฐิธรรมนีก้ ถ็ ูกวิญญูชนติเตียน และหลังจากการตาย
เพราะการทําลายแห่ งกาย ก็เข้ าถึงอบายทุคติวนิ ิบาตนรก. นี่แหละ คืออปณณ
กธรรม (ธรรมอันผิดไมได) นี้ ที่ทุกคนนี้ถือเอาผิดโดยสิ้นเชิงยอมแผไปโดยทาเดียว
ตั้งอยูอยางลิดรอนซึ่งรากฐานแหงกุศล.
คหบดี ท.! ในบรรดาสมณพราหมณทงั้ สองพวกนั้น สมณพราหมณ
พวกใด มีวาทะมีทิฏฐิอยางนี้วา “ทานที่ให้ แล้ ว มี(ผล), ยัญที่บูชาแล้ ว มี(ผล), ...
ฯลฯ ... ผู้ทําให้ แจ้ งโลกนีแ้ ละโลกอืน่ ด้ วยปัญญาอันยิง่ เองแล้ ว ประกาศให้ ผู้อนื่ รู้
ก็มี” ดังนี้นั้น พวกเขาพึงหวังไดในขอนี้ คือเลิกละอกุศลธรรมสามประการ
กลาวคือ กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต เสีย แลวสมาทานประพฤติกุศลธรรม
สามประการ กลาวคือ กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต เปนแนนอน. ขอนั้นเพราะ
เหตุไร? เพราะเหตุวาสมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น มองเห็นโทษอันต่ําทราม
เศราหมอง ของอกุศลธรรม และมองเห็นอานิสงสในเนกขัมมะ อันเปนธรรม
ขาวผองฝายกุศลธรรมทั้งหลาย. ทิฏฐิของเขา ตอโลกอื่นซึ่งมีอยูนั่นเทียว ก็
เปนทิฏฐิที่เห็นวาโลกอื่นมีอยู ทิฏฐินั้นของเขาจึงเปนสัมมาทิฏฐิ โลกอื่นซึ่งมีอยู
นั่นเทียว เขาก็ดําริวาโลกอื่นมีอยู ความดํารินั้นของเขา จึงเปนสัมมาสังกัปปะ.
เขากลาวซึ่งโลกอื่นอันมีอยูนั่นเทียววาโลกอื่นมีอยู วาจานั้นของเขา จึงเปน
สัมมาวาจา. เขากลาวซึ่งโลกอื่นอันมีอยูนั่นเทียว วาโลกอื่นมีอยู เชนนี้ชื่อวาเขา
ทําตนไมเปนขาศึกตอพระอรหันตทั้งหลายผูรูแจงโลกอื่น.
โลกอื่นมีอยูนั่น
เทียว
เขาทําใหผอู ื่นสําคัญวาโลกอื่นมีอยู
การกระทําของเขานั้น จึง
เปนสัทธัมมสัญญัตติ์ (ทําใหผูอื่นหมายมั่นในสัทธรรม) และดวยสัทธัมมสัญญัตติ์ของ
เขานั่นเอง เขายอมไมยกตนขมผูอื่น. ดวยการกระทําอยางนี้ ชื่อวา เขาละปกติ
ภาวะอันเลวทรามในกาลก่ อนของเขาเสี ย มาตั้งอยู่ในภาวะอันดีงาม คือ
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๙๕๑

สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา ความไมเปนขาศึกตอพระอริยเจา
สัทธัมมสัญญัตติ์ การไมยกตัว และการไมขม ผูอนื่ . ดวยอาการอยางนี้ กุศล
ธรรมอเนกเหลานั้น ยอมเกิดแกเขาเพราะมีสัมมาทิฏฐิ เปนปจจัย.
คหบดี ท.! ในบรรดาทิฏฐิทั้งสองอยางนั้น บุรุษผูว ิญูชน ยอม
ใครครวญเห็นอยางนี้วา ถาโลกอื่นมีอยู บุรุษผูเจริญนี้ หลังจากการตายเพราะ
การทําลายแหงกาย จักเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะเหตุนั้น. เอาละ เปนอันวา
โลกอื่นก็อยามีกันเลย คําจริงของสมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ก็ไมตองเอามา
กลาวอาง; ถึงกระนั้น บุรุษผูเจริญนัน้ ก็ยังจะเปนผูอันวิญูชนสรรเสริญ
ในทิฏฐิธรรมนี้แหละ วาเปนคนมีศีล เปนสัมมาทิฏฐิ เปน อัตถิกวาท ดังนี้ อยู
นั่นเอง. ถาวาโลกอื่นเกิดมีขึ้นมาจริงๆแลว การถือเอาซึ่งความสํ าเร็จทั้งสอง
ฝ่ าย ยอมมีแกบุรษุ ผูเจริญนัน้ กลาวคือ ในทิฏฐิธรรมนีก้ เ็ ป็ นผู้อนั วิญญูชน
สรรเสริญ
และหลังจากการตายเพราะการทําลายแห่ งกายก็เข้ าถึงสุ คติโลก
สวรรค์ . นี่แหละคืออปณณกธรรม (ธรรมอันผิดไมได) นี้ ที่บุคคลนี้ถือเอาถูกโดย
สิ้นเชิง ยอมแผไปโดยสวนทั้งสอง ตั้งอยูอยางลิดรอนซึ่งรากฐานแหงอกุศล.
- ม.ม. ๑๓/๑๐๑ - ๑๐๕/๑๐๔ - ๑๐๙.

(สัมมาทิฏฐิแหงพระบาลีนี้ ยังเปนประเภท โลกิยสั มมาทิฏฐิ คือยังมีอาสวะ มีความ
ยึดมั่นวาสัตววาบุคคล มีความดีความชั่ว มีนรกสวรรค เปนตน ซึ่งแบงไดเปนสองฝาย.
เมื่อมีปญหาเกิดขึ้น ในลักษณะที่เปนทิฏฐิ คือเปนเพียงความเห็น ไมมีประจักษพยานที่
เปนวัตถุสิ่งของมาแสดงใหเห็นชัดได ก็มีความจําเป็ นอย่ างยิ่ง ที่จะต้ องสร้ างทิฏฐิ ขึน้ มาใน
ลักษณะที่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ สุขโดยส่ วนเดียว. ตัวอยางปญหาเกิดขึ้นมาวา โลกอื่นมี หรื อไม่ มี
เราจะต้ องถือเอาข้ างฝ่ ายทิฏฐิ ที่ทาํ ให้ เกิดประโยชน์ โดยส่ วนเดียว ซึ่งในที่นี้ไดแกทิฏฐิทถี่ ือวาโลก
อื่นมี ซึ่งเปนเหตุใหขวนขวายบําเพ็ญประโยชนอันเปนไปเพื่อโลกอื่น และไดรับประโยชนสุขใน
โลกอื่น; ถาเผอิญโลกอื่นไมมี ตนก็ไมเสียประโยชนอะไร การกระทําเพื่อประโยชนโลกอื่นก็ไมเสีย
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เปลา คือเปนความดีที่ไดรับการสรรเสริญจากวิญูชนในโลกนี้ และไดรับประโยชนสุขในโลกนี้
อยางเต็มที่. ดังนั้นจึงสรุปวา การมีทิฏฐิ ว่าโลกอื่นมี ย่ อมถือเอาได้ ซึ่งประโยชน์ โดยส่ วนสอง คือ
แมโลกอื่นจะไมมีก็ยังไดรับประโยชน ยิ่งโลกอื่นมีก็ยิ่งไดรับประโยชนจึง เรี ยกทิฏฐิ ชนิดนี้ว่าเป็ น
คือธรรมที่ผิดไม่ ได้ ท้ังสองฝ่ าย เปนสัมมาทิฏฐิที่ตัดปญหาออกไปเสียไดโดย
อปั ณณกธรรม
ประการทั้งปวง ในเมื่อเกิดปญหาที่แยงกันอยางตรงขามเปนสองฝาย ดังที่กลาวไวในพระบาลีนี้. เรา
จึงถือว่ า สั มมาทิฏฐิ ชนิดนี้ระงับผลร้ ายเสี ยได้ ในเมื่อเกิดการขัดแย้ งในระหว่ างลัทธิ.
ในความขัดแยงระหวางทิฏฐิคูอื่นๆ เชนทิฏฐิวา การกระทําไม่ ชื่อว่ าเป็ นอันกระทําหรื อการ
กระทําชื่ อว่ าเป็ นอันกระทํา (ทําบุญทําบาปไมชื่อวาเปนอันกระทํา หรือทําบุญทําบาปชื่อวาเปนอัน
กระทํา) เกิดเปนปญหาขัดแยงกันขึ้นมาแลว พึงเลือกถือเอาทิฏฐิขางฝายที่จะผิดไมไดอีกอยาง
เดียวกัน คือทิฏฐิที่วา การกระทําชื่ อว่ าเป็ นอันกระทําและเลือกกระทําแต่ ฝ่ายข้ างดี; แมสมมุติวา
การกระทํานั้นจะไมเปนการกระทํา เขาก็ยังไดรับผลของการกระทํา คือเปนที่สรรเสริญแหงวิญู
ชน และผูนั้นก็ไดรับประโยชนสุขอยูนั่นเอง. นี้เปน สั มมาทิฏฐิทคี่ วรมี หรือถือเปนหลักในเมื่อเกิด
การขัดแยงขึ้นเกี่ยวกับลัทธิที่ตางกันชนิดหนึ่ง. - ม. ม. ๑๓/๑๐๕-๑๑๐ /๑๑๐-๑๑๔.
สําหรับทิฏฐิที่วามีเหตุหรื อไม่ มีเหตุแห่ งความเศร้ าหมองหรื อความบริ สุทธิ์ ของสั ตว์ นั้น
ก็มีหลักเกณฑทํานองเดียวกัน คือถา ถือว่ า มีเหตุ ก็จะเป็ นความปลอดภัยกว่ าการถือว่ าไม่ มีเหตุ.
ผูที่ถือวามีเหตุ ยอมกระทําการกระทําที่เปนการสรางเหตุดีเวนเหตุชั่ว; สมมุติวาสิ่งทั้งหลายจะเปน
สิ่งที่ไมมีเหตุขึ้นมา การกระทําของเขาก็ยังเปนความดีทั้งสองสถาน คือวิญูชนสรรเสริญ และ
เขาก็ไดรับผลดีแหงการกระทําของเขา คือเปนสุขทั้งโลกนี้และโลกอื่น. แมนี้ก็คือ สั มมาทิฏฐิ ที่
ควรสร้ างขึน้ เมื่อมีการขัดแยงระหวางลัทธิ ดวยเหมือนกัน. - ม. ม. ๑๓/๑๑๑ - ๑๑๕/๑๑๕-๑๑๙.
สําหรับทิฏฐิที่วา อารุ ปปธรรม (คุณสมบัติที่เป็ นสภาวะไม่ มีรูป) เป็ นสิ่ งที่ มีอยู่หรื อไม่ ได้
มีอยู่ นั้น วิญูชนจะเลือกถือเอาขางที่วา มีอยู และปฏิบัติเพื่อใหไดซึ่งคุณธรรมประเภทที่ไมมีรูป
นั้น เขาก็จะไดรับประโยชนทั้งสองฝาย; คือสมมุติวาถาอารุปปธรรมเปนสิ่งที่มิไดมีอยู เขาก็ยัง
ไดรับประโยชนที่รองลงมา คือ รุปปธรรม (คุณสมบัติหรือคุณคาที่มีรูป). ถาหากวาอารุปธรรมมีจริง
เขาก็จะไดรับคุณคาหรือประโยชนชั้นที่เปนอารุปปธรรมนั้นตามความมุงหมาย. ดังนั้น การที่ถือว่ า
อารุ ปธรรมเป็ นสิ่ งที่มีอยู่น้ัน จัดเป็ นสั มมาทิฏฐิ ที่ไม่ อาจจะผิดได้ ในเมื่อเกิดการขัดแยงกันขึ้นใน
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ระหวางลัทธิ. อนึ่ง ถ้ าอธิบายตามแบบเก่ าๆ อย่ างในอรรถกถา ก็คือใหถือวา อรูปพรหมมีอยู แลว
ปฏิบัติเพื่ออรูปพรหมนั้น ถาสมมุติวาอรูปพรหมไมมี ก็ยังไดรับผลเปนรูปพรหมที่รองลงมา แตถา
อรูปพรหมมีก็จะไดรับผลเต็มตามความหมายของอรูปพรหม จึงถือวาเปนทิฏฐิที่ถูกตอง. อีกอยาง
หนึ่ง ถ้ ากล่ าวสํ าหรั บผู้มีการศึ กษาแห่ งยุคปั จจุบัน ก็ตองกลาววา คุณคาหรือคุณสมบัติชนิดที่ไม
ตองมีสภาวะเปนรูปธรรม (คือไมเปนวัตถุนิยม) นั้นก็มีอยูและมีผลเปนความสะดวกกวา สบายกวา
เปนสุขสงบกวา ประเสริฐกวา เพราะไมตองมีการกระทบกระทั่งฝายรูปธรรม เชนการทะเลาะ
วิวาทหรือปวยไขทางรางกายเปนตน. - ม. ม. ๑๓/๑๑๕/๑๒๐.
สําหรับทิฏฐิวา ความดับแห่ งภพโดยประการทั้งปวง เป็ นสิ่ งที่ มีอยู่หรื อไม่ มี นั้น
วิญูชนจะถือเอาขางฝายที่ถือวา มีความดับแหงภพ แลวก็ปฏิบัติเพือ่ ความดับแหงภพ เขาก็จะไดรับ
ผลเปนปรินิพพานในทิฏฐธรรมนี้; สวนพวกที่ถือวา ความดับแหงภพโดยประการทั้งปวงไมมีนั้น
เขาก็จะไปติดตันตายดานอยูเพียงแคอรูปภพอันเปนภพสูงสุด. ดังนั้น การถือว่ า ความดับแห่ งภพ
โดยประการทั้งปวงมีอยู่ นั้นเป็ นสั มมาทิฏฐิ ที่ไม่ มีทางจะผิดได้ ในเมื่อมีการมีการทุมเถียงขัดแยง
กันระหวางลัทธิ. - ม.ม ๑๓/๑๑๗/๑๒๑.
สรุปความวา ปญหาทางลัทธินั้น คือปญหาเกี่ยวกับสิ่งที่ไมอาจมองเห็นตัว หรือไดยิน
เสียงโดยตรง จนถึงกับเรากลาววามันเปนอยางไรๆได ดังนั้น จึงต้ องตั้งขึน้ เป็ นลัทธิชนิดที่เป็ น
สั มมาทิฏฐิ คือทําใหไดรับประโยชนโดยสวนเดียวเกี่ยวกับสิ่งที่เขามองไมเห็นหรือฟงเสียงโดยตรง
ไมไดนั้นๆ เราจึงตองจัดทําหรือตองมีอยางถูกตองชนิดผิดไมได ดังที่กลาวไวในหัวขอธรรมะ
เหลานี้).
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การเห็นกายและเวทนาในระดับแห่ งผู้หลุดพ้น
อัคคิเวสสนะ ! กายนี้ มีรูป ประกอบด้ วยมหาภูตสี่ มีมารดาบิดา
เปนแดนเกิด เจริญขึ้นดวยขาวสุกและขนมสด ทั้งทีม่ ีการขัดสีนวดฟนอยูก ็ยังมีการแตกสลายกระจัดกระจายเพราะความไมเที่ยงนั่นเองเปนธรรมดา อันบุคคล
ควรตามเห็นโดยความเปนของไมเที่ยง โดยความเปนทุกข เปนโรค เปนหัวฝ
เปนลูกศร เปนความยากลําบาก เปนอาพาธ เปนดังผูอื่น(ใหยมื มา) เปนของ
แตกสลาย เปนของวาง เปนของไมใชตน. เมื่อบุคคคลนั้น ตามเห็นอยู่ซึ่งกายนี้
โดยความเป็ นของไม่ เที่ยง โดยความเป็ นทุกข์ เป็ นโรค เป็ นหัวฝี เป็ นลูกศร เป็ น
ความยากลําบาก เป็ นอาพาธ เป็ นดังผู้อนื่ (ให้ ยมื มา) เป็ นของแตกสลาย เป็ น
ของว่ าง เป็ นของไม่ ใช่ ตน, ความพอใจในกาย ความสิ เนหาในกาย ความตกอยู่
ในอํานาจของกาย ที่มีอยู่ในกาย เขาย่ อมละเสี ยได้ .
อัคคิเวสสนะ ! เวทนาสามอย่ าง เหลานี้ มีอยู คือสุขเวทนา
ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา. อัคคิเวสสนะ ! สมัยใด บุคคลเสวยสุ ขเวทนา,
สมัยนั้นไมไดเสวยทุกขเวทนา ไมไดเสวยอทุกขมสุขเวทนา, สมัยนั้นคงเสวย
แตสุขเวทนาเทานั้น. อัคคิเวสสนะ ! สมัยใด บุคคลเสวยทุกขเวทนา, สมัยนัน้
ไมไดเสวยสุขเวทนา
ไมไดเสวยอทุกขมสุขเวทนา,
สมัยนั้นคงเสวยแต
ทุกขเวทนาเทานั้น.อัคคิเวสสนะ ! สมัยใด บุคคลเสวยอทุกขมสุ ขเวทนา, สมัย
นั้นไมไดเสวยสุขเวทนา ไมไดเสวยทุกขเวทนา, สมัยนั้นคงเสวยแต อทุกขม
สุขเวทนาเทานั้น.
อัคคิเวสสนะ !
สุ ขเวทนา เปนของไมเที่ยง (อนิจฺจา) เปน
ของปรุงแตง (สงฺขตา) เปนของอาศัยกันเกิดขึ้น (ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา) มีความสิ้น
ไปเปนธรรมดา (ขยธมฺมา) มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา (วยธมฺมา) มีความจาง
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คลายไปเปนธรรมดา (วิราคธมฺมา) มีความดับไปเปนธรรมดา (นิโรธธมฺมา).
อัคคิเวสสนะ ! แมทุกขเวทนา ก็เปนของไมเที่ยง เปนของปรุงแตง เปนของ
อาศัยกันเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเปนธรรมดา มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา มี
ความจางคลายไปเปนธรรมดา มีความดับไปเปนธรรมดา. อัคคิเวสสนะ ! แม
อทุกขมสุ ขเวทนา ก็เปนของไมเที่ยง เปนของปรุงแตง เปนของอาศัยกันเกิดขึ้น
มีความสิ้นไปเปนธรรมดา มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา มีความจางคลายไปเปน
ธรรมดา มีความดับไปเปนธรรมดา.
อัคคิเวสสนะ ! อริยสาวกผูมีการสดับ เมื่อเห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อ
หนายแมในสุขเวทนา แมในทุกขเวทนา แมในอทุกขมสุขเวทนา; เมื่อเบื่อ
หนายยอมคลายกําหนัด; เพราะคลายกําหนัด ยอมหลุดพน; เมื่อหลุดพนแลว ยอม
มีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว. อริยสาวกนั้น ยอมรูช ัดวา “ชาติสิ้นแลว
พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําไดทําสําเร็จแลว กิจอยางอื่นที่จะตองทํา
เพื่อความหลุดพนอยางนี้ มิไดมีอีก” ดังนี้.
อัคคิเวสสนะ ! ภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่ างนีแ้ ล ย่ อมไม่ กล่ าวคํา
ประจบใครๆ ย่ อมไม่ กล่ าวคําขัดแย้ งใครๆ และโวหารใดที่เขากล่าวกันอยู่ในโลก
เธอก็กล่ าวโดยโวหารนั้น ไม่ ยดึ มัน่ ความหมายไรๆ อยู่.
(เมื่อจบพระพุทธดํารั สนี ้ พระสารี บุตรผู้ถวายงานพัดอยู่เบือ้ งหลัง ได้ บรรลุพระอรหั นต์ .)
- ม.ม. ๑๓/๒๖๖ - ๒๖๗/๒๗๒ - ๒๗๓.

สั มมาทิฏฐิในการเจริญธรรมสาม เพือ่ ละธรรมสาม
ภิกษุ ท. !
ธรรม ๓ อยาง เหลานี้ มีอยู. สามอยาง อยางไรเลา?
สามอยาง คือ ราคะ โทสะ โมหะ. ภิกษุ ท. ! เหลานี้แล ธรรม ๓ อยางนั้น.
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ภิกษุ ท. !
เพื่อละเสียซึ่งธรรมสามอยางเหลานี้ ควรเจริญซึ่งธรรม
๓ อยาง. ธรรมสามอยาง อยางไรเลา? สามอยางคือ :เจริญ อสุ ภะ
เพื่อละเสียซึ่ง ราคะ;
เจริญ เมตตา
เพื่อละเสียซึ่ง โทสะ;
เจริญ ปัญญา
เพื่อละเสียซึ่ง โมหะ.
ภิกษุ ท. !
ธรรม ๓ อยาง เหลานี้ อันบุคคลควรเจริญเพื่อละเสีย ซึ่ง
ธรรมสามอยางเหลาโนนแล.
- ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๕/๓๗๘.

สั มมาทิฏฐิในการเจริญธรรมสามเพือ่ ละธรรมสาม
(อีกนัยหนึ่ง)
ภิกษุ ท. !
ธรรม ๓ อยาง เหลานี้ มีอยู. สามอยาง อยางไรเลา?
สามอยาง คือ กามสัญญา พ๎ยาปาทสัญญา วิหิงสาสัญญา. ภิกษุ ท. !
เหลานี้แล ธรรม ๓ อยางนั้น.
ภิกษุ ท. !
เพื่อละเสียซึ่งธรรมสามอยางเหลานี้ ควรเจริญซึ่งธรรม
๓ อยาง. ธรรมสามอยาง อยางไรเลา? สามอยางคือ :เจริญ เนกขัมมสั ญญา เพื่อละเสียซึ่ง กามสั ญญา;
เจริญ อัพย๎ าปาทสั ญญา เพื่อละเสียซึ่ง พ๎ยาปาทสั ญญา;
เจริญ อวิหิงสาสั ญญา เพื่อละเสียซึ่ง วิหิงสาสั ญญา.
ภิกษุ ท. !
ธรรม ๓ อยาง เหลานี้ อันบุคคลควรเจริญเพื่อละเสีย
ซึ่งธรรมสามอยางเหลาโนนแล.
- ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๖/๓๘๑.
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สั มมาทิฏฐิในการเจริญธรรมสามเพือ่ ละธรรมสาม
(อีกนัยหนึ่ง)
ภิกษุ ท. !
ธรรม ๓ อยาง เหลานี้ มีอยู. สามอยาง อยางไรเลา?
สามอยาง คือ กามวิตก พ๎ยาปาทวิตก วิหิงสาวิตก. ภิกษุ ท. ! เหลานี้แล
ธรรม ๓ อยางนั้น.
ภิกษุ ท. !
เพื่อละเสียซึ่งธรรมสามอยางเหลานี้ ควรเจริญธรรม ๓
อยาง. ธรรมสามอยาง อยางไรเลา? สามอยางคือ :เจริญ เนกขัมมวิตก
เจริญ อัพย๎ าปาทสั ญญา
เจริญ อวิหิงสาวิตก
ภิกษุ ท. !
ธรรม ๓ อยาง
ธรรมสามอยางเหลาโนนแล.

เพื่อละเสียซึ่ง กามวิตก;
เพื่อละเสียซึ่ง พ๎ยาปาทวิตก;
เพื่อละเสียซึ่ง วิหิงสาวิตก.
เหลานี้ อันบุคคลควรเจริญเพื่อละเสียซึ่ง

- ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๕/๓๘๐.

สั มมาทิฏฐิในการเจริญธรรมสามเพือ่ ละธรรมสาม
(อีกนัยหนึ่ง)
ภิกษุ ท. !
ธรรม ๓ อยางเหลานี้ มีอยู. สามอยาง อยางไรเลา?
สามอยาง คือ กามธาตุ พ๎ยาปาทธาตุ วิหิงสาธาตุ. ภิกษุ ท. ! เหลานี้แล
ธรรม ๓ อยางนั้น.
ภิกษุ ท. !
เพื่อละเสียซึ่งธรรมสามอยางเหลานี้ ควรเจริญซึ่งธรรม ๓
อยาง. ธรรมสามอยาง อยางไรเลา? สามอยางคือ :-
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เจริญ เนกขัมมธาตุ
เจริญ อัพย๎ าปาทสั ญญา
เจริญ อวิหิงสาธาตุ
ภิกษุ ท. !
ธรรม ๓ อยาง
ธรรมสามอยางเหลาโนนแล.

เพื่อละเสียซึ่ง กามธาตุ;
เพื่อละเสียซึ่ง พ๎ยาปาทวิตก;
เพื่อละเสียซึ่ง วิหิงสาธาตุ.
เหลานี้ อันบุคคลควรเจริญเพื่อละเสีย ซึ่ง

- ฉกฺก. อํ ๒๒/๔๙๖/๓๘๒.

ข้ อปฎิบัตเิ กีย่ วกับธาตุห้า
ราหุล !
รูป อย่ างใดอย่ างหนึ่ง อันเปนภายใน เฉพาะตน เปน
ของหยาบ มีลักษณะแขนแข็ง อันอุปาทาน (ของคนหรือสัตว) เขาไปถือเอา
แลว. ตัวอยางเชน ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก
ไต หัวใจ ตับ พังผืด มาม ปอด ลําไส ลําไสสุด อาหารในกระเพาะ อุจจาระ;
หรือจะยังมีรูปแมอื่น อันเปนภายใน เฉพาะตน เปนของหยาบ มีลักษณะ
แขนแข็ง อันอุปาทาน (ของคนหรือสัตว) เขาไปถือเอาแลว อยางเดียวกันนี้.
ราหุล ! นี้ เรียกวา ปฐวีธาตุ อันเปนภายใน. ปฐวีธาตุอันใด อันเปนภายใน
ดวย ปฐวีธาตุอันเปนภายนอกดวย นั้นก็เปน สั กว่ าปฐวีธาตุ เสมอกัน. ใครๆ
พึงเห็นปฐวีธาตุน้ันด้ วยปัญญาอันชอบตามเป็ นจริง อย่ างนีว้ ่ า นั่นไม่ ใช่ ของ
เรา นั่นไม่ ใช่ เป็ นเรา นั่นไม่ ใช่ ตัวตนของเรา; ครั้นเห็นปฐวีธาตุนั้นดวยปญญา
อันชอบตามเปนจริง อยางนี้แลว จิตยอมเบื่อหนายตอปฐวีธาตุ ยอมคลาย
กําหนัดจากปฐวีธาตุ.
ราหุล !
เธอจงอบรมจิตให้ เสมอด้ วยแผ่ นดิน (ปฐวี) เถิด. เมื่อเธอ
จงอบรมจิตใหเสมอดวยแผนดิน อยู, ผัสสะทั้งหลายที่นาพอใจและไมนาพอใจ
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อันเกิดขึ้นแลว จักไมกลุมรุมจิตตั้งอยู. ราหุล ! เปรียบเหมือนเมื่อคนเขาทิ้ง
ของสะอาดบาง ไมสะอาดบาง ทิ้งคูถบาง ทิ้งมูตรบาง ทิ้งน้ําลายบาง หนอง
บาง โลหิตบาง ลงบนแผนดิน แผนดินก็ไมรูสึกอึดอัดระอารังเกียจ ดวยสิ่ง
เหลานั้น, นี้ฉันใด; ราหุล ! เธอจงอบรมจิตใหเสมอดวยแผนดินเถิด. เมื่อเธอ
อบรมจิตใหเสมอดวยแผนดินอยู, ผัสสะทั้งหลายที่นาพอใจและไมนาพอใจอัน
เกิดขึ้นแลว จักไมกลุมรุมจิตตั้งอยู ฉันนั้นเหมือนกัน.
ราหุล !
อาโปธาตุ เปนอยางไรเลา? อาโปธาตุมที ั้งที่เปนภายใน
และเปนภายนอก. ราหุล! อาโปธาตุที่เปนภายใน เปนอยางไรเลา? อาโปธาตุ
อันใด อันเปนภายใน เฉพาะตน เปนของเหลว อันอุปาทาน (ของคนหรือ
ของสัตว) เขาไปถือเอาแลว, ตัวอยางเชน น้ําดี เสลด หนอง โลหิต เหงื่อ มัน
น้ําตา น้ําเหลือง น้ําลาย น้ําเมือก น้ําหลอลื่นขอ น้ํามูตร นี้ก็ดี; หรือจะยังมี
อาโปธาตุ อันเปนภายใน เฉพาะตน เปนของเหลว อันอุปาทานเขาไปถือเอา
แลว ไรๆอื่นนอกไปจากนี้ อันใดก็ดี. ราหุล! อาโปธาตุทงั้ สองประเภทนี้
เรียกวา อาโปธาตุ อันเปนภายใน. อาโปธาตุอันเปนภายในดวย อาโปธาตุ
อันเปนภายนอกดวย นั้นก็เปน สั กว่ าอาโปธาตุ เทานั้น. ใครๆพึงเห็นอาโปธาตุ
นั้นด้ วยปัญญาอันชอบตามเป็ นจริง อย่ างนีว้ ่ า นั่นไม่ ใช่ ของเรา นั่นไม่ ใช่ เป็ นเรา
นั่นไม่ ใช่ ตวั ตนของเรา; ครั้นเห็นอาโปธาตุนั้นดวยปญญาอันชอบตามเปนจริง
อยางนี้แลว จิตยอมเบื่อหนายตออาโปธาตุ ยอมคลายกําหนัดจากอาโปธาตุ.
ราหุล !
เธอจงอบรมจิตให้ เสมอด้ วยนํา้ (อาโป) เถิด. เมื่อเธออบรม
จิตใหเสมอดวยน้ําอยู, ผัสสะทั้งหลายที่นาพอใจและไมนาพอใจอันเกิดขึ้น
แลว จักไมกลุมรุมจิตตั้งอยู. [ขอความตอไปจากนี้ ตรัสถึงการที่น้ําไมอึดอัดระอาตอสิ่งปฎิ
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กูลและไมปฎิกูลนานาชนิด (ดังที่กลาวมาแลวในตอนที่วาดวยธาตุดิน) ที่เขาลางลงไปในน้ํา,
เปนอุปมาของจิตที่อบรมแลวเสมอดวยน้ํา ฉันใดก็ฉันนั้น].

อัน

ราหุล !
เตโชธาตุ เปนอยางไรเลา? เตโชธาตุมที ั้งที่เปนภายใน
และเปนภายนอก. ราหุล !
เตโชธาตุที่เปนภายใน เปนอยางไรเลา?
เตโชธาตุอนั ใด อันเปนภายใน เฉพาะตน เปนของเผาผลาญ อันอุปาทาน เขา
ไปถือเอาแลว, ตัวอยางเชน ไฟที่ยังกายใหอบอุน ไฟที่ยังกายใหทรุดโทรม
ไฟที่ยังกายใหกระวนกระวาย และไฟที่เผาอาหารอันกินแลว ดื่มแลว เคี้ยว
แลว ลิ้มแลว ใหแปรไปโดยชอบ นี้ก็ดี; หรือจะยังมีเตโชธาตุ อันเปนภายใน
เฉพาะตน เปนของเผาผลาญ อันอุปาทาน เขาไปถือเอาแลว ไรๆอื่นนอกไปจาก
นี้ อันใดก็ดี. ราหุล ! เตโชธาตุทั้งสองประเภทนี้ เรียกวา เตโชธาตุอนั เปน
ภายใน. เตโชธาตุอันเปนภายนอกดวย นั้นก็เปน สั กว่ าเตโชธาตุ เทานั้น. ใครๆ
พึงเห็นเตโชธาตุน้ันด้ วยปัญญาอันชอบตามเป็ นจริง อย่ างนีว้ ่ า นั่นไม่ ใช่ ของเรา
นั่นไม่ ใช่ เป็ นเรา นั่นไม่ ใช่ ตัวตนของเรา; ครั้นเห็นเตโชธาตุนั้นดวยปญญาอัน
ชอบตามเปนจริงอยางนี้แลว จิตยอมเบื่อหนายตอเตโชธาตุ ยอมคลายกําหนัด
จากเตโชธาตุ.
ราหุล !
เธอจงอบรมจิตให้ เสมอด้ วยไฟ (เตโช) เถิด. เมื่อเธออบรม
จิตใหเสมอดวยไฟอยู, ผัสสะทั้งหลายที่นาพอใจและไมนาพอใจ อันเกิดขึ้นแลว
จักไมกลุมรุมจิตตั้งอยู. [ขอความตอไปจากนี้ ตรัสถึงการที่ไฟไมอึดอัดระอาตอสิ่งปฎิกูลและ
ไมปฎิกูลนานาชนิด (ดังที่กลาวมาแลวในตอนที่วาดวยธาตุดิน) ที่เขาทิ้งลงไปใหมันไหม, อันเปน
อุปมาของจิตที่อบรมแลวเสมอดวยไฟ ฉันใดก็ฉันนั้น].

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ
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ราหุล !
วาโยธาตุ เปนอยางไรเลา? วาโยธาตุมีทั้งที่เปนภายใน
และเปนภายนอก. ราหุล! วาโยธาตุที่เปนภายใน เปนอยางไรเลา? วาโยธาตุ
อันใด อันเปนภายใน เฉพาะตน เปนของพัดไปมา อันอุปาทาน เขาไปถือเอา
แลว, ตัวอยางเชน ลมพัดขึ้นเบือ้ งบน ลมพัดลงเบือ้ งต่ํา ลมในทอง ลมในไส
ลมแลนไปตามอวัยวะนอยใหญ ลมหายใจเขา ลมหายใจออก นี้ก็ดี; หรือจะยัง
มีวาโยธาตุ อันเปนภายใน เฉพาะตน เปนของพัดไปมา อันอุปาทาน เขาไป
ถือเอาแลว ไรๆอื่นนอกไปจากนี้ อันใดก็ดี. ราหุล! วาโยธาตุทั้งสองประเภท
นี้ เรียกวาวาโยธาตุอันเปนภายใน. วาโยธาตุอันเปนภายในดวย วาโยธาตุอัน
เปนภายนอกดวย นั้นก็เปน สั กว่ าวาโยธาตุ เทานั้น. ใครๆพึงเห็นวาโยธาตุน้ัน
ด้ วยปัญญาอันชอบตามเป็ นจริง อย่ างนีว้ ่ า นั่นไม่ ใช่ ของเรา นั่นไม่ ใช่ เป็ นเรา
นั่นไม่ ใช่ ตวั ตนของเรา; ครั้นเห็นวาโยธาตุนั้นดวยปญญาอันชอบตามเปนจริง
อยางนี้แลว จิตยอมเบื่อหนายตอวาโยธาตุ ยอมคลายกําหนัดจากวาโยธาตุ.
ราหุล !
เธอจงอบรมจิตให้ เสมอด้ วยลม (วาโย) เถิด เมื่อเธออบรม
จิตใหเสมอดวยลมอยู, ผัสสะทั้งหลายที่นาพอใจและไมนาพอใจ อันเกิดขึ้นแลว
จักไมกลุมรุมจิตตั้งอยู. [ขอความตอไปจากนี้ ตรัสถึงการที่ลมไมอึดอัดระอาตอสิ่งปฎิกูลและ
ไมปฎิกูลนานาชนิด (ดังที่กลาวมาแลวในตอนที่วาดวยธาตุดิน) ที่ลมพัดผานเขาไป, อันเปนอุปมา
ของจิตที่อบรมแลวเสมอดวยลม ฉันใดก็ฉันนั้น].

ราหุล !
อากาสธาตุ เปนอยางไรเลา? อากาสธาตุมีทั้งที่เปน
ภายในและเปนภายนอก. ราหุล ! อากาสธาตุที่เปนภายใน เปนอยางไรเลา?
อากาสธาตุอันใด อันเปนภายใน เฉพาะตน เปนของแสดงลักษณะแหงความ
วาง อันอุปาทาน เขาไปถือเอาแลว, ตัวอยางเชน ชองหู ชองจมูก ชองปาก ที่
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วางที่อาหารอันกินแลว ดื่มแลว เคี้ยวแลว ลิ้มแลว ผานไป ทีว่ างที่อาหารอัน
กินแลว ดื่มแลว เคี้ยวแลว ลิ้มแลว ตั้งอยู ชองที่อาหารอันกินแลว ดื่มแลว
เคี้ยวแลว ลิ้มแลว ออกสูเบื้องลาง นี้ก็ดี; หรือจะยังมีอากาสธาตุ อันเปนภายใน
เฉพาะตน เปนของแสดงลักษณะแหงความวาง ไรๆอืน่ นอกไปจากนี้ ซึ่งไมตัน
มีลักษณะไมตัน เปนของเปด มีลักษณะเปด อันเนื้อและเลือดไมเขาไปบรรจุอยู
อันเปนภายใน อันอุปาทาน เขาไปถือเอาแลว อันใดก็ดี. ราหุล ! อากาสธาตุ
ทั้งสองประเภทนี้ เรียกวาอากาสธาตุอันเปนภายใน. อากาสธาตุอันเปนภายใน
ดวย อากาสธาตุอันเปนภายนอกดวย นั้นก็เปน สั กว่ าอากาสธาตุ เทานั้น. ใครๆ
พึงเห็นอากาสธาตุน้ันด้ วยปัญญาอันชอบตามเป็ นจริง อย่ างนีว้ ่ า นั่นไม่ ใช่ ของเรา
นั่นไม่ ใช่ เป็ นเรา นั่นไม่ ใช่ ตัวตนของเรา; ครั้นเห็นอากาสธาตุนั้นดวยปญญาอัน
ชอบตามเปนจริง อยางนี้แลว จิตยอมเบื่อหนายตออากาสธาตุ ยอมคลาย
กําหนัดจากอากาสธาตุ.
ราหุล !
เธอจงอบรมจิตให้ เสมอด้ วยอากาสเถิด. เมื่อเธออบรมจิต
ใหเสมอดวยอากาสอยู, ผัสสะทั้งหลายที่นาพอใจและไมนาพอใจอันเกิดขึ้นแลว
จักไมกลุมรุมจิตตั้งอยู. ราหุล ! เปรียบเหมือนอากาส เปนสิ่งมิไดตงั้ อยูเฉพาะ
ในที่ไรๆ, นี้ฉันใด; ราหุล! เธอจงอบรมจิตใหเสมอดวยอากาสเถิด. เมื่อเธอ
อบรมจิตใหเสมอดวยอากาสอยู, ผัสสะทั้งหลายทีน่ าพอใจและไมนาพอใจอัน
เกิดขึ้นแลว จักไมกลุมรุมจิตตั้งอยู, ฉันนั้นเหมือนกัน.
- ม. ม.๑๓/๑๓๕-๑๔๐/๑๓๕+๑๔๐,๑๓๖+๑๔๑,๑๓๗+๑๔๒,๑๓๘+๑๔๓,๑๓๙+๑๔๔.
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สั มมาทิฏฐิ ในอาเนญชสั ปปายปฏิปทา
ขอที่หนึ่ง

ภิกษุ ท. !
ในขอที่กามเปนอันตรายแกอริยสาวกผูศึกษาอยูในธรรมวินัยนี้นั้น อริยสาวกยอมพิจารณาเห็นโดยประจักษ ดังนี้วา “กามและกาม
สั ญญาอันเป็ นไปในทิฏฐธรรม (ภพนี้) และเป็ นไปในสั มปรายะ (ภพอื่น) ทั้งสอง
อย่ างนั้นเป็ นบ่ วงมาร เป็ นวิสัยแห่ งมาร เป็ นเหยือ่ แห่ งมาร เป็ นที่เทีย่ วแห่ ง
มาร. ในบ่ วงแห่ งมารนี้ บาปอกุศลทางใจเหล่ านี้ เป็ นอภิชฌาบ้ าง เป็ นพยาบาท
บ้ าง เป็ นสารัมภะ (ความแขงดี) บ้ าง ย่ อมเป็ นไป; บาปอกุศลเหล่ านั้น ย่ อมมีเพือ่
เป็ นอันตรายแก่ อริยสาวกผู้ตามศึกษาอยู่ในธรรมวินัยนี.้ ถ้ าอย่ างไร เราพึงมีจิต
เป็ นมหัคคตะอันไพบูลย์ อธิษฐานจิตครอบงําโลก อยู่เถิด; เมื่อเรามีจติ เป็ น
มหัคคตะอันไพบูลย์ อธิษฐานจิตครอบงําโลกอยู่, บาปอกุศลทางใจเป็ นอภิชฌา
บ้ าง เป็ นพยาบาทบ้ าง เป็ นสารัมภะบ้ าง เหล่ านั้น จักไม่ ม;ี เพราะละบาป
อกุศลเหล่ านั้นเสี ยได้ จิตของเราก็จักเป็ นจิตมีคุณไม่ เล็กน้ อย เป็ นจิตไม่ มี
ประมาณเป็ นจิตอันอบรมดีแล้ ว” ดังนี้.
เมื่ออริยสาวกนั้น ปฏิบัติแลวอยางนี้ เปนผูมากดวยการปฏิบัติอยางนี้
อยู, จิตยอมเลื่อมใสในอายตนะ๑ เมื่อจิตเลื่อมใสสมบูรณ เขาก็จะเขาถึง
๑. คําวา อายตนะ ในที่นี้ ไมหมายถึงนิพพาน อันเปนอายตนะสูงสุด ซึ่งเปนที่รูจักกันทั่วไป แตหมายถึงอายตนะคือภาวะ
แหงอรูปสัญญาทั้งสี่ คือ อากาสานัญจายตนะ ฯลฯ เนวสัญญานาสัญญายตนะ โดยเฉพาะ เพราะไมมีรูปหรือสัญญา
ในรูปอันเปนที่ตั้งแหงความหวั่นไหว, แตบางมติหมายต่ําลงมาถึงจตุตถฌานอันเปนอาเนญชะในขั้นริเริ่ม ซึ่งยังไม
สมบูรณเพราะยังอาศัยสิ่งซึ่งมีรูป ซึ่งยังไมสมบูรณเพราะยังอาศัยสิ่งซึ่งมีรูปหรือรูปสัญญาอยู. เพราะขอปฏิบัติ
ดังกลาวแลวขางตน ทําใหงายและสะดวกแกการลุถึงภพประเภทนี้ จึงไดชื่อวา อาเนญชสัปปายปฏิปทา. ขอปฏิบัติ
เหลานี้เปนฝายสมถะ ซึ่งเปนปจจัยแกเจโตวิมุตติโดยตรง แตก็เปนปจจัยแกวิปสสนาไดดวย ดังนั้นทานจึงกลาว
อานิสงสของคํานี้วา เพื่อเขาถึงอาเนญชะหรือนอมไปเพื่อปญญาก็ได.

อริยสัจจากพระโอษฐ
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อาเนญช (สมาบัติ) ในกาลนั้นหรือนอมไปเพื่อปญญา. ภายหลังแตการตาย
เพราะการทําลายแหงกาย ฐานะที่พึงมีไดก็คือ วิญญาณที่เปนไป ก็จะเปน
วิญญาณที่เขาถึงซึ่งภพในระดับอาเนญชะ.
ภิกษุ ท. !

นี้เรากลาววา เปน อาเนญชสั ปปายปฏิปทาข้ อที่หนึ่ง.
ขอที่สอง

ภิกษุ ท. !
ขออื่นยังมีอีก : อริยสาวก ยอมพิจารณาเห็นโทษโดย
ประจักษ ดังนี้วา “กามและกามสั ญญาอันเป็ นไปในทิฏฐธรรมและเป็ นไปใน
สั มปรายะ อันเป็ นรูปอย่ างใดอย่ างหนึ่ง ทั้งหมดนั้นเป็ นเพียงสั กว่ ารูป คือเป็ น
เพียงมหาภูตรูปสี่
และรูปอาศัยมหาภูตรูปสี่ น้ันอยู่ เท่ านั้น”
ดังนี้.
เมื่ออริยสาวกนั้น ปฏิบัติแลวอยางนี้ เปนผูมากดวยการปฏิบัติอยางนี้ อยู,
จิตยอมเลื่อมใสในอายตนะ. เมื่อมีจิตเลื่อมใสสมบูรณ เขาก็จะเขาถึงอาเนญช
(สมาบัติ) ในกาลนั้น หรือนอมไปเพื่อปญญา ภายหลังแตการตายเพราะการ
ทําลายแหงกาย ฐานะที่พึงมีไดกค็ ือ วิญญาณที่เปนไป ก็จะเปนวิญญาณที่เขาถึง
ซึ่งภพในระดับอาเนญชะ.
ภิกษุ ท. !
นี้เรากลาววา เปน อาเนญชสั ปปายปฏิปทาข้ อที่สอง.
ขอที่สาม

ภิกษุ ท. !
ขออื่นยังมีอีก : อริยสาวก ยอมพิจารณาเห็นโดยประจักษ
ดังนี้วา “กามและกามสั ญญา อันเป็ นไปในทิฏฐธรรมและเป็ นไปในสั มปรายะก็
ดี รูปและรูปสั ญญาอันเป็ นไปในสั มปรายะ ก็ดี ทั้งสองอย่ างนั้น เป็ นอนิจจัง

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๙๖๕

สิ่ งใดเป็ นอนิจจัง สิ่ งนั้นไม่ ควรเพือ่ จะเพลิดเพลิน พรํ่าสรรเสริญ สยบมัวเมา”
ดังนี.้
เมื่ออริยสาวกนั้น ปฏิบัติแลวอยางนี้ เปนผูมากดวยการปฏิบัติอยางนี้อยู,
จิตยอมเลื่อมใสในอายตนะ. เมื่อมีจิตเลื่อมใสสมบูรณ เขาก็จะเขาถึงอาเนญช
(สมาบัติ) ในกาลนั้น หรือนอมไปเพื่อปญญา. ภายหลังแตการตายเพราะการ
ทําลายแหงกาย ฐานะที่พึงมีไดก็คือ วิญญาณที่เปนไป ก็จะเปนวิญญาณที่
เขาถึงซึ่งภพในระดับอาเนญชะ.
ภิกษุ ท. !

นี้เรากลาววาเปน อาเนญชสั ปปายปฏิปทาข้ อที่สาม.

- อุปริ. ม. ๑๔/๗๕ - ๗๕/๘๒ - ๘๔.

สั มมาทิฏฐิในอากิญจัญญายตนสั ปปายปฏิปทา
ขอที่หนึ่ง

ภิกษุ ท. !
ขออื่นยังมีอีก : อริยสาวก ยอมพิจารณาเห็นโดย
ประจักษดังนี้วา “กามและกามสั ญญา อันเป็ นไปในทิฏฐธรรมและเป็ นไปใน
สั มปรายะก็ดี รูปและรูปสั ญญา อันเป็ นไปในทิฏฐธรรมและเป็ นไปในสั มปรายะ
ก็ดี อาเนญชสั ญญา ก็ดี สั ญญาทั้งหมดนั้น ดับไม่ มีส่วนเหลือ ในธรรมใด
ธรรมนั้นสงบ ธรรมนั้นประณีต กล่ าวคืออากิญจัญญายตนะ” ดังนี้.
เมื่ออริยสาวกนั้น ปฏิบัติแลวอยางนี้ เปนผูมากดวยการปฏิบัติอยางนี้ อยู,
จิตยอมเลื่อมใสในอายตนะ.
เมื่อมีจิตเลื่อมใสสมบูรณ
เขาก็จะเขาถึงอา
กิญจัญญายตนะ (สมาบัติ) ในกาลนั้น หรือนอมไปเพื่อปญญา. ภายหลังแตการ
ตายเพราะการทําลายแหงกาย ฐานะที่พึงมีไดก็คือ วิญญาณที่เปนไป ก็จะเปน
วิญญาณที่เขาถึงอากิญจัญญายตนะ.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๙๖๖

ภิกษุ ท. !

นี้เรากลาววา เปน อากิญจัญญายตนะสั ปปายปฏิปทาข้ อที่

หนึ่ง.
ขอที่สอง

ภิกษุ ท. !
ขออื่นยังมีอีก : อริยสาวกไปแลวสูปาก็ตาม สูโคนไมก็
ตาม สูเรือนวางก็ตาม ยอมพิจารณาเห็นโดยประจักษ ดังนี้วา “อายตนะนีว้ ่ าง
จากอัตตา ว่ างจากอัตตนิยา” ดังนี้.
เมื่ออริยสาวกนั้น ปฏิบัติแลวอยางนี้ เปนผูมากดวยการปฏิบัติอยางนี้ อยู,
จิตยอมเลื่อมใสในอายตนะ.
เมื่อมีจติ เลื่อมใสสมบูรณ
เขาก็จะเขาถึงอา
กิญจัญญายตนะ (สมาบัติ) ในกาลนั้น หรือนอมไปเพื่อปญญา. ภายหลังแตการ
ตายเพราะการทําลายแหงกาย ฐานะที่พึงมีไดก็คือ วิญญาณที่เปนไป ก็จะเปน
วิญญาณที่เขาถึงอากิญจัญญายตนะ.
ภิกษุ ท. !

นี้เรากลาววา เปน อากิญจัญญายตนะสั ปปายปฏิปทาข้ อ

ที่สอง.
ขอที่สาม

ภิกษุ ท. !
ขออื่นยังมีอีก : อริยสาวกไปแลวสูปาก็ตาม สูโคนไมก็
ตาม สูเรือนวางก็ตาม ยอมพิจารณาเห็นโดยประจักษ วา “ไม่ มีอะไรทีเ่ ป็ นตัว
เรา, ความกังวลต่ อสิ่ งใด หรือในอะไรๆว่ าเป็ นตัวเราก็ไม่ ม;ี และไม่ มีอะไรที่เป็ น
ของเรา, ความกังวลในสิ่ งใดๆว่ าเป็ นของเราก็ไม่ ม”ี ดังนี้.

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๙๖๗

เมื่ออริยสาวกนั้น ปฏิบัติแลวอยางนี้ เปนผูมากดวยการปฏิบัติอยางนี้ อยู,
จิตยอมเลื่อมใสในอายตนะ.
เมื่อมีจิตเลื่อมใสสมบูรณ
เขาก็จะเขาถึงอา
กิญจัญญายตนะ (สมาบัติ) ในกาลนั้น หรือนอมไปเพือ่ ปญญา. ภายหลังแตการ
ตายเพราะการทําลายแหงกาย ฐานะที่พึงมีไดก็คือ วิญญาณที่เปนไป ก็จะเปน
วิญญาณที่เขาถึงอากิญจัญญายตนะ.
ภิกษุ ท. !

นี้เรากลาววา เปน อากิญจัญญายตนะสั ปปายปฏิปทาข้ อ

ที่สาม.
- อุปริ. ม. ๑๔/๗๖ - ๗๗/๘๕ - ๘๗.

[คําว า อากิ ญ จั ญญายตนะ คํานี้ เป นคําแปลกและกํากวม เคยใช ให มีความหมายเป น

นิพพาน มาแตกอนพุทธศาสนา หรือนอกพุทธศาสนา เชนในสํานักของพาวรีพราหมณ (ที่เปน
ตนเหตุใหเกิดโสฬสปญหา) นั้นเขาถือวาเปนนิพพาน จึงมาทูลขอใหพระองคทรงแสดงอา
กิญจัญญายตนะ ตามแบบของพระองค ในฐานะที่เปนนิพพาน ดังนั้นในสูตรนี้ จึงมีบ ท
พิจารณาทํานองเดียวกับนิพพาน เชนคําวา นั่นวางจากอัตตาวางจากอัตตนิยา หรือวานั่นสงบ
นั่นประณีต ดังนี้เปนตน ผูศึกษาจะตองมีความเขาใจอยางแจมแจง อยาใหปะปนกันเสีย จะมี
ความเขาใจผิดอยางใหญหลวง].

สั มมาทิฏฐิในเนวสั ญญานาสัญญายตนสั ปปายปฏิปทา
ภิกษุ ท. !
ขออื่นยังมีอีก : อริยสาวกยอมพิจารณาเห็นโดยประจักษ
ดังนี้วา “กามและกามสั ญญา อันเป็ นไปในทิฏฐธรรมและเป็ นไปในสั มปรายะก็ดี
รูปและรูปสั ญญา อันเป็ นไปในทิฏฐธรรมและเป็ นไปในสั มปรายะ ก็ดี อาเนญช
สั ญญา ก็ดี อากิญจัญญายตนสั ญญา ก็ดี สั ญญาทั้งหมดนั้น ดับไม่ มีส่วนเหลือ
ในธรรมใด ธรรมนั้นประณีต กล่ าวคือ เนวสั ญญานาสั ญญายตนะ”.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๙๖๘

เมื่ออริยสาวกนั้น ปฏิบัติแลวอยางนี้ เปนผูมากดวยการปฏิบัติอยางนี้ อยู,
จิตยอมเลื่อมใสในอายตนะ. เมื่อมีจิตเลื่อมใสสมบูรณ เขาก็จะเขาถึงเนวสัญญา
นาสัญญายตนะ(สมาบัติ) ในกาลนั้น หรือนอมไปเพื่อปญญา. ภายหลังแตการ
ตายเพราะการทําลายแหงกาย ฐานะที่พึงมีไดก็คือ วิญญาณที่เปนไป ก็จะเปน
วิญญาณที่เขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ.
ภิกษุ ท. !

นี้เรากลาววา เปน เนวสั ญญานาสั ญญายตนสั ปปายปฏิปทา.

- อุปริ. ม. ๑๔/๗๗/๘๘.

สั มมาทิฏฐิ ต่ อโอฆนิตถรณะ
อานนท ! ภิกษุในกรณีนี้ เปนผูปฏิบัติ (ในปฏิปทาอันเปนที่สบาย (สัป
ปายปฏิปทา) แกอาเนญชามาตามลําดับๆ) อยางนี้แลว ยอมไดเฉพาะซึ่งอุเบกขา
(ความเขาไปเพงอยู) วา “ถ้ า (ปัจจัย) ไม่ เคยมี (ผล) ก็ต้องไม่ มีอยู่แก่ เรา; ถ้ า (ปัจจัย
เพือ่ อนาคต) จักไม่ มอี ยู่ (ผลในอนาคต) ก็ต้องไม่ มีแก่ เรา. สิ่ งใดมีอยู่ สิ่ งใดเป็ น
แล้ ว เราย่ อมละได้ ซึ่งสิ่ งนั้น” ดังนี้. ภิกษุนั้น ยอมไมเพลิดเพลินไมพร่ํา
สรรเสริญ ไมสยบมัวเมา ซึ่งอุเบกขานั้น ดํารงอยู. เมื่อภิกษุนั้น ไมเพลิดเพลิน
ไมพร่ําสรรเสริญ ไมสยบมัวเมา ซึ่งอุเบกขานั้น ดํารงอยู, วิญญาณนั้นเปน
วิญญาณอันตัณหาไมอาศัยแลว นั่นคือภาวะไมมอี ุปาทาน. อานนท !
ภิกษุผู้
ไม่ มีอปุ าทาน ย่ อมปรินิพพาน (ดับเย็น).
“น่ า อั ศ จรรย์ พระเจ้ า ข้ า ! ไม่ เคยมี แ ล้ ว พระเจ้ าข้ า ! ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ ูเจริ ญ ! ได้
ทราบมาว่ า พระผู้มี พ ระภาคทรงอาศั ยแล้ ว ทรงอาศั ยแล้ ว (ซึ่ ง ปฏิ ปทาอั น ทรงแสดงมาแล้ ว
ตามลําดับ) ตรั ส บอกซึ่ งโอฆนิ ต ถรณะ(การถอนตนขึ ้นจากโอฆะ) แก่ ข้าพระองค์ ทั้ ง หลาย
แล้ ว ”.

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๙๖๙

- อุปริ. ม. ๑๔/๗๙/๙๑.

(คําวา โอฆนิตถรณะ ในที่นี้ คือ การถอนตนขึ้นจากโอฆะ (ความตกจมอยูในกิเลสและ
ความทุกข ดวยกาม - ทิฏฐิ - ภพ - อวิชชา) เปนสิ่งที่มีไดในภพปจจุบัน กลาวคือไมยึดมั่นถือมั่นใน
สิ่งอันเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่นทั้งหลาย อันมีเนวสัญญานาสัญญายตนะเปนสิ่งสูงสุดสําหรับการยึด
มั่นถือมั่น และไมยึดมั่นแมแตในการบรรลุธรรมของตน; เมื่อไมยึดมั่นถือมั่นก็ดับเย็น เปน
ปรินิพพาน นี้เรียกวา โอฆนิตถรณะ หรือ อริ ยวิโมกข์ ก็เรียก (ดูไดในหัวขอหรือเรื่องถัดไป)
เปนสิ่งที่มีไดในภพปจจุบัน).

อริยวิโมกข์ หรือโอฆนิตถรณะ
“ข้ าแต่ พ ระองค์ ผ้ ูเจริ ญ !

อริ ยวิ โ มกข์ (ความพ้ นพิ เ ศษอั นประเสริ ฐ) เป็ นอย่ างไร

เล่ า ?”

อานนท !
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้
ยอมพิจารณาเห็นโทษโดย
ประจักษดังนี้วา “กามทั้งหลายที่เปนไปในภพปจจุบนั นี้ เหลาใดดวย, กาม
ทั้งหลายที่เปนไปในภพเบื้องหนา เหลาใดดวย, กามสัญญาที่เปนไปในภพ
ปจจุบันนี้ เหลาใดดวย, กามสัญญาที่เปนไปในภพเบื้องหนา เหลาใดดวย, รูป
ทั้งหลายที่เปนไปในภพปจจุบันนี้ เหลาใดดวย, รูปทั้งหลายที่เปนไปในภพ
เบื้องหนา เหลาใดดวย, รูปสัญญาทั้งหลายทีเ่ ปนไปในภพปจจุบันนี้ เหลาใดดวย,
รูปสัญญาทั้งหลายที่เปนไปในภพเบื้องหนา เหลาใดดวย อาเนญชสัญญา เหลาใด
ดวย, อากิญจัญญายตนสัญญา เหลาใดดวย, เนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา เหลา
ใดดวย, นั่นลวนแตเปนสักกายะ เปนแตเพียงสักกายะ (เปนที่ตั้งแหงความยึดถือ
ดวยอุปาทาน); สวนอมตธรรมนั้น ไดแกวโิ มกขแหงจิต เพราะไมมีอปุ าทานใน
สักกายะนั้นๆนี่เอง”.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๙๗๐

อานนท !
ดวยเหตุนี้แหละ เปนอันวา อาเนญชสั ปปายปฏิปทา เราได
แสดงแลว, อากิญจัญญายตนสั ปปายปฏิปทา เราก็ไดแสดงแลว, เนวสั ญญานา
สั ญญายตนสั ปปายปฏิปทา
เราก็ไดแสดงแลว,
การอาศัยปฏิปทานั้นๆ
ตามลําดับๆแลวขามโอฆะเสียได เราไดแสดงแลว, นั่นแหละคืออริยวิโมกข.
อานนท !
กิจอันใด ที่ศาสดาผูเอ็นดู แสวงหาประโยชนเกื้อกูล อาศัย
ความเอ็นดูแลว จะพึงทําแกสาวกทั้งหลาย, กิจอันนั้นเราไดทําแลวแกพวกเธอ
ทั้งหลาย.
อานนท !

นั่นโคนไมทั้งหลาย, นั่น เรือนวางทั้งหลาย.

อานนท !
พวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลส, อยาไดประมาท. พวก
เธอ ทั้งหลาย อยาไดเปนผูที่ตอ งรอนใจ ในภายหลังเลย.
นี่แหละ เปนวาจาเครื่องพร่ําสอนแกพวกเธอทั้งหลายของเรา.
- อุปริ.ม. ๑๔/๗๙/๙๐ - ๙๒.

วิธีพจิ ารณา เพือ่ “หมดปัญหา” เกีย่ วกับอาหาร
ภิกษุ ท. !
กพฬี การาหาร เป็ นสิ่ งที่บุคคลควรเห็นอย่ างไร? ภิกษุ
ท. ! เปรียบเหมือนภรรยาสามีสองคน ถือเอาสะเบียงสําหรับเดินทางเล็กนอย
เดินไปสูหนทางอันกันดาร. สองภรรยาสามีนั้น มีบุตรนอยคนเดียวผูนารักนา
เอ็นดูอยูคนหนึ่ง.
เมื่อขณะเขาทั้งสองกําลังเดินไปตามทางอันกันดารอยูนั้น
สะเบียงสําหรับเดินทางที่เขามีอยูเพียงเล็กนอยนั้น ไดหมดสิ้นไปหนทางอัน
กันดารนั้นยังเหลืออยู เขาทั้งสองนั้นยังไมเดินขามหนทางอันกันดารนั้นไปได.
ครั้งนั้นแล สองภรรยาสามีนั้นไดคิดกันวา “เสบียงสําหรับเดินทางของเราทั้ง
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สองที่มอี ยูเพียงเล็กนอยนี้ ไดหมดสิ้นลงแลว หนทางอันกันดารนี้ยังเหลืออยู
ทั้งเราก็ยังไมเดินขามหนทางอันกันดารนั้นไปได; อยากระนั้นเลยเราทั้งสองพึง
ฆาบุตรนอยคนเดียวผูนารักนาเอ็นดูนี้เสีย แลวทําใหเปนเนื้อเค็มและเนื้อยาง
บริโภคเนื้อบุตรนี้แหละ เดินขามหนทางอันกันดารที่ยังเหลืออยูนี้กันเถิด เพราะ
ถาไมทําเชนนั้น พวกเราทั้งสามคนจะตองพากันพินาศหมดแน” ดังนี้. ครั้งนั้น
แล ภรรยาสามีทั้งสองนั้น จึงฆาบุตรนอยคนเดียวผูนารักนาเอ็นดูนั้น แลวทําให
เปนเนื้อเค็มและเนื้อยาง บริโภคเนื้อบุตรนั้นเทียวเดินขามหนทางอันกันดารที่ยัง
เหลืออยูนั้น. สองภรรยาสามีนั้น บริโภคเนื้อบุตรไปพลางพรอมกับขอนอกไป
พลาง รําพันวา “บุตรนอยคนเดียวของเราไปไหนเสีย บุตรนอยคนเดียวของเรา
ไปไหนเสีย” ดังนี้.
ภิกษุ ท. !
เธอจะสําคัญความขอนี้วาอยางไร : สองภรรยาสามีนั้น
จะพึงบริโภคเนื้อบุตรเปนอาหาร เพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานบาง เพื่อ
ความมัวเมาบาง เพื่อความประดับประดาบาง หรือเพื่อตบแตง (รางกาย) บาง,
หรือหนอ? ”ข้อนั้นหาเป็ นเช่ นนั้นไม่ พระเจ้ าข้า !” ถาอยางนั้น สองภรรยาสามีนั้นจะ
พึงบริโภคเนื้อบุตรเปนอาหาร เพียงเพื่อ (อาศัย) เดินขามหนทางอันกันดาร
เทานั้น ใชไหม? “ใช่ พระเจ้ าข้า !” ถาอยางนั้น ภิกษุ ท. ! ขอนี้มีอุปมาฉันใด;
เรากลาววากพฬี การาหารอันอริยสาวกควรเห็น (ว่ ามีอุปมาเหมือนเนือ้ บุตร) ฉัน
นั้น. ภิกษุ ท. ! กพฬี การาหารอันอริยสาวกกําหนดรู้ได้ แล้ว; ราคะ (ความกําหนัด)
ที่มีเบญจกามคุณเป็ นแดนเกิด ย่ อมเป็ นสิ่ งที่อริยสาวกนั้นกําหนดรู้ได้ แล้ วด้ วย.
เมื่อราคะทีม่ ีเบญจกามคุณเป็ นแดนเกิด เป็ นสิ่ งที่อริยสาวกนั้นกําหนดรู้ได้ แล้ ว,
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สั งโยชน์ ชนิดที่อริยสาวกประกอบเข้ าแล้ ว
ย่ อมไม่ มี.

จะพึงเป็ นเหตุให้ มาสู่ โลกนีไ้ ด้ อกี

ภิกษุ ท. !
ผัสสาหาร เป็ นสิ่ งที่บุคคลควรเห็นอย่ างไร? ภิกษุ ท. !
เปรียบเหมือนแมโคนมที่ปราศจากหนังหอหุม : ถาแมโคนมนั้นพึงยืนพิงฝาอยู
ไซร, มันก็จะพึงถูกพวกตัวสัตวที่อาศัยฝาเจาะกิน; ถาแมโคนมนั้นพึงยืนพิง
ตนไมอยูไ ซร, มันก็จะพึงถูกพวกสัตวชนิดอาศัยตนไมไชกิน; ถาหากแมโคนม
นั้นพึงลงไปแชน้ําอยูไ ซร, มันก็จะพึงถูกพวกสัตวที่อาศัยน้ําตอดกันกิน; ถาหาก
แมโคนมนัน้ จะพึงยืนอาศัยอยูในที่โลงแจงไซร, มันก็จะพึงถูกพวกสัตวที่อาศัย
อยูในอากาศเกาะกัดจิกกิน. ภิกษุ ท. ! แมโคนมทีป่ ราศจากหนังหอหุม จะพึง
อาศัยอยูสถานที่ใด ๆ ก็ตาม มันก็จะพึงถูกจําพวกสัตวที่อาศัยอยูในสถานที่
นั้นๆ กัดกินอยูร่ําไป, ขอนีม้ ีอุปมาฉันใด ; ภิกษุ ท. ! เรายอมกลาววา
ผัสสาหาร อันอริยสาวกควรเห็น (ว่ ามีอุปมาเหมือนแม่ โคนมที่ปราศจากหนัง
ห่ อหุ้ม) ฉันนั้น. ภิกษุ ท. ! เมื่อผัสสาหารอันอริยสาวกกําหนดรู้ได้ แล้ ว
เวทนาทั้งสาม ย่ อมเป็ นสิ่ งที่อริยสาวกนั้นกําหนดรู้ได้ แล้ วด้ วย, เมื่อเวทนาทั้งสาม
เป็ นสิ่ งที่อริยสาวกกําหนดรู้ได้ แล้ ว เราย่ อมกล่ าวว่ า “สิ่ งไร ๆ ที่ควรกระทําให้
ยิง่ ขึน้ ไป (กว่ านี)้ ย่ อมไม่ มีแก่ อริยสาวกนั้น” ดังนี้.
ภิกษุ ท. !
มโนสั ญเจตนาหาร เป็ นสิ่ งที่บุคคลควรเห็นอย่ างไร? ภิกษุ
ท. ! เปรียบเหมือนหลุมถานเพลิง ลึกเกินกวาชั่วบุรษุ หนึ่ง เต็มดวยถานเพลิงที่
ปราศจากเปลวและปราศจากควัน มีอยู. ครั้งนั้น บรุษผูหนึ่งผูตอ งการเปนอยู ไม
อยากตาย รักสุข เกลียดทุกข มาสูที่นั้น. และมีบุรุษทีม่ ีกําลังกลาแข็งอีกสองคน
จับบุรุษนั้นที่แขนแตละขาง แลวฉุดคราไปยังหลุมถานเพลิงนั้น. ภิกษุ ท. !
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ครั้งนั้นแล บุรุษนั้นมีความคิด ความปรารถนา ความตั้งใจ ที่จะใหหางไกล
หลุมถานเพลิงนั้น. ขอนั้นเพราะเหตุใดเลา? ภิกษุ ท. ! ขอนั้นเพราะเหตุวา
บุรุษนั้นยอมรูวา “ถาเราจะตกลงไปยังหลุมถานเพลิงไซร เราพึงถึงความตาย
หรือไดรับทุกขเจียนตาย เพราะขอนั้นเปนเหตุ” ดังนี้, ขอนี้มีอุปมาฉันใด; ภิกษุ
ท. !
เรายอมกลาววา มโนสั ญเจตนาหารอันอริยสาวกควรเห็น (ว่ ามีอุปมา
เหมือนหลุมถ่ านเพลิง) ฉันนั้น. ภิกษุ ท. ! เมื่อมโนสั ญเจตนาหารอันอริยสาวก
กําหนดรู้ได้ แล้ ว, ตัณหาทั้งสาม ย่ อมเป็ นสิ่ งที่อริยสาวกนั้นกําหนดรู้ได้ แล้ วด้ วย;
เมื่อตัณหาทั้งสามเป็ นสิ่ งที่อริยสาวกกําหนดรู้ได้ แล้ ว, เราย่ อมกล่าวว่ า "สิ่ งไรๆที่
ควรกระทําให้ ยงิ่ ขึน้ ไป (กว่ านี)้ ย่ อมไม่ มีแก่ อริยสาวกนั้น" ดังนี้.
ภิกษุ ท. !
วิญญาณาหารเป็ นสิ่ งที่บุคคลเห็นอย่ างไร? ภิกษุ ท. !
เปรียบเหมือนพวกเจาหนาที่จับโจรผูประพฤติหยาบชาไดแลว
แสดงแก
พระราชาวา “ขาแตสมมติเทพ ! บุรุษนี้เปนโจรประพฤติหยาบชาตอใตฝาพระ
บาท ขอใตฝาพระบาทจงโปรดใหลงโทษโจรผูนี้ตามประสงคเถิด พระเจาขา!"
พระราชามีกระแสรับสั่งอยางนี้วา “ทานผูเจริญทั้งหลาย! ทานทั้งหลายจงไป
ประหารบุรุษนั้น ดวยหอกรอยเลมในเวลาเชานี้” เจาหนาที่เหลานั้นจึงประหาร
นักโทษนั้นดวยหอกรอยเลม ในเวลาเชา. ตอมา ในเวลาเที่ยงวันพระราชาทรง
ซักถามพวกเจาหนาที่นั้นวา “ทานผูเจริญทั้งหลาย! บุรุษนั้นเปนอยางไรบาง?”.
พวกเขากราบทูลวา “ขาแตสมมติเทพ ! นักโทษนั้นยังมีชีวิตอยู พระเจาขา !”.
พระราชาทรงมีพระกระแสรับสั่งอยางนี้วา “ทานผูเจริญทั้งหลาย ! ทาน
ทั้งหลายจงไปประหารบุรุษนั้น ดวยหอกรอยเลม ในเวลาเที่ยง”. พวกเจาหนาที่
เหลานั้น จึงประหารนักโทษนั้นดวยหอกรอยเลม ในเวลาเที่ยง. ตอมา ในเวลา
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เย็น พระราชาทรงซักถามเจาหนาที่เหลานั้นอีกวา “ทานผูเจริญทั้งหลาย! บุรุษ
นั้น
เปนอยางไรบาง?”. พวกเขากราบทูลวา “ยังมีชีวิตอยู พระเจาขา !”.
พระราชาทรงมีพระกระแสรับสั่งอีกวา “ทานผูเจริญทั้งหลาย! ทานทั้งหลายจง
ไปประหารบุรุษนั้น ดวยหอกรอยเลม ในเวลาเย็น” ดังนี้. พวกเจาหนาที่
เหลานั้น จึงประหารนักโทษนั้นดวยหอกรอยเลม ในเวลาเย็น.
ภิกษุ ท. !
พวกเธอจะสําคัญความขอนี้วาอยางไร : บุรุษนักโทษ นั้น
ถูกเจาหนาที่ประหารอยูดวยหอกสามรอยเลม ตลอดทั้งวัน เขาจะพึงเสวยแต
ทุกขโทมนัสที่มีขอนัน้ เปนเหตุ มิใชหรือ? ภิกษุ ท. ! บุรุษนักโทษนั้น ถูก
พวกเจาหนาที่ประหารดวยหอกเพียงเลมเดียว ก็พึงเสวยทุกขโทมนัสที่มีขอนั้น
เปนเหตุ (มากอยูแลว) ก็จะกลาวไปไยถึงการที่บรุ ุษนักโทษนั้นถูกประหารดวย
หอกสามรอยเลมเลา, ขอนี้มีอุปมาฉันใด; ภิกษุ ท. ! เรายอมกลาววา วิญญาณา
หารอันอริยสาวกควรเห็น (ว่ ามีอุปมาเหมือนนักโทษถูกประหารนั้น) ฉันนั้น.
ภิกษุ ท. ! เมื่อวิญญาณาหารอันอริยสาวกกําหนดรู้ได้ แล้ ว, นามรูปย่ อมเป็ นสิ่ ง
ที่อริยสาวกนั้นกําหนดรู้ได้ แล้ วด้ วย; เมื่อนามรูปเป็ นสิ่ งที่อริยสาวกกําหนดรู้ได้
แล้ ว, เราย่ อมกล่ าวว่ า “สิ่ งไร ๆ ที่ควรกระทําให้ ยงิ่ ขึน้ ไป (กว่ านี)้ ย่ อมไม่ มีแก่
อริยสาวกนั้น”, ดังนีแ้ ล.
- นิทาน.สํ. ๑๖/๑๑๙-๑๒๑/๒๔๑ - ๒๔๔.

(คําขาว เรียกวาอาหาร เพราะหลอเลี้ยงรางกาย; ผัสสะเรียกวาอาหาร เพราะ ทําใหเกิด
เวทนา ; มโนสั ญเจตนา เรียกวาอาหาร เพราะทําใหเกิดกรรม; วิญญาณเรียกวาอาหาร เพราะทําให
เกิดนามรูป. ถาบุคคลพิจารณาเห็นโทษแหงอาหารแตละอยางๆ ดังที่ตรัสไวโดยอุปมาในขอ
ความหมายนั้นๆได, จะดับทุกขไดถึงขั้นเปนพระอรหันต).
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วิธีพจิ ารณาในภายใน เพือ่ ความสิ้นทุกข์
ภิกษุ ท. !
เธอทั้งหลายพิจารณากันบางหรือไม
พิจารณาในภายใน?
ภิกษุรูป หนึ่ง กราบทูล ว า “ข้ าพระองค์ ย่ อมพิ จ ารณา
ภายในอยู่ พระเจ้ า ข้ า !”

ภิกษุ ท. !
อยางไรเลา?

ชนิดที่เปนการ
ชนิ ดที่ เป็ นการพิ จ ารณาใน

เธอ ยอมพิจารณา ชนิดที่เปนการพิจารณาในภายในอยู

(ภิกษุนั้นกราบทูลใหทรงทราบแลว ก็ไมทรงพอพระทัย พระอานนทจึงทูลขอรองให
พระองคทรงแสดง ภิกษุไดฟงแลวจักทรงจําไว, ตรัสใหภิกษุทั้งหลายตั้งใจฟง แลวตรัสวา :- )

ภิกษุ ท. !
ในกรณีนี้ ภิกษุเมื่อพิจารณา ยอม พิจารณาชนิดที่เป็ น การ
พิจารณาในภายใน วา “ทุกขมีอยางมิใชนอย นานาประการ ยอมเกิดขึ้นใน
โลก กลาวคือชรามรณะ ใดแล; ทุกขนี้หนอ มีอะไรเปนเหตุใหเกิด มีอะไร
เปนเครื่องกอใหเกิด มีอะไรเปนเครื่องกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด? เพราะอะไร
มีชรามรณะจึงมี?” ดังนี้. ภิกษุนั้น พิจารณาอยู่ ย่ อมรู้ อยางนี้วา “ทุกขมีอยาง
มิใชนอยนานาประการ ยอมเกิดขึ้นในโลก กลาวคือชรามรณะใดแล; ทุกข์ นีห้ นอ
มีอุปธิเป็ นเหตุให้ เกิด มีอุปธิเปนเครื่องกอใหเกิด มีอุปธิเปนเครื่องกําเนิด มีอุปธิ
เปนแดนเกิด; เพราะอุปธิมี ชรามรณะจึงมี เพราะอุปธิไมมี ชรามรณะจึงไม
มี;” ดังนี้. ภิกษุนั้น ย่ อมรู้ ชัด ซึ่งชรามรณะดวย ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงชรา
มรณะดวย ซึ่งความดับไมเหลือชรามรณะดวย ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุ
ถึงซึ่งธรรมอันสมควรแกความดับไมเหลือแหงชรามรณะดวย และเปนผูปฏิบัติ
แลวอยางสมควรแกธรรมดวย. ภิกษุ ท. ! ภิกษุนี้เราเรียกวา เป็ นผู้ปฏิบัติเพือ่

๙๗๖

อริยสัจจากพระโอษฐ

ความสิ้นทุกข์ โดยชอบ กล่ าวคือเพือ่ ความดับไม่ เหลือแห่ งชรามรณะ
ประการทั้งปวง.

โดย

ภิกษุ ท. !
ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุเมื่อพิจารณา ยอม พิจารณาชนิ ด
เป็ นการพิจารณาในภายใน วา “ก็อุปธินี้ มีอะไรเปนเหตุใหเกิด มีอะไรเปนเครื่อง
กอใหเกิด มีอะไรเปนเครื่องกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด? เพราะอะไรมีอุปธิจึงมี
เพราะอะไรไมมี อุปธิจึงไมมี?” ดังนี้. ภิกษุนั้น พิจารณาอยู่ ย่ อมรู้ อยางนี้วา
“อุปธินี้ มีตัณหาเป็ นเหตุให้ เกิด มีตัณหาเปนเครื่องกอใหเกิด มีตัณหาเปน
เครื่องกําเนิด มีตัณหาเปนแดนเกิด; เมื่อตัณหามีอุปธิจึงมี เมื่อตัณหาไมมี
อุปธิจึงไมมี;” ดังนี้. ภิกษุนั้น ย่ อมรู้ ชัด ซึ่งอุปธิดวย ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหง
อุปธิดวย ซึ่งความดับไมเหลือแหงอุปธิดวย ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงซึ่ง
ธรรมอันสมควรแกความดับไมเหลือแหงอุปธิดวย และเปนผูปฏิบัติแลวอยาง
สมควรแกธรรมดวย. ภิกษุ ท. ! ภิกษุนี้ เราเรียกวา เป็ นผู้ปฏิบัติเพือ่ ความสิ้น
ทุกข์ โดยชอบ กล่ าวคือเพือ่ ความดับไม่ เหลือแห่ งอุปธิ โดยประการทั้งปวง.
ภิกษุ ท. ! ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุเมื่อพิจารณา ยอม พิจารณาชนิดที่
เป็ นการพิจารณาในภายใน วา “ก็ตัณหานี้ เมื่อจะเกิดยอมเกิดขึน้ ณ ที่ไหน?
เมื่อจะเขาไปตั้งอยู ยอมเขาไปตัง้ อยู ณ ที่ไหน?” ดังนี้ ภิกษุนั้น พิจารณาอยู่
ย่ อมรู้อยางนี้วา สิ่งใดมีภาวะเปนที่รักเปนที่ยินดี (ปยรูปสาตรูป) ในโลก;
ตัณหานี้ เมื่อจะเกิดยอมเกิดขึ้น ในสิ่งนั้น, เมื่อจะเขาไปตั้งอยู ยอมเขาไปตัง้ อยู
ในสิ่งนั้น. ก็สิ่งใดเลา มีภาวะเปนที่รักเปนที่ยินดีในโลก? จักษุ มีภาวะเปนที่รัก
เปนที่ยินดีในโลก. โสตะ .... ฆานะ .... ชิวหา .... กายะ .... มนะ มีภาวะเปนที่รัก
เปนที่ยินดีในโลก. ตัณหานี้ เมื่อจะเกิดขึน้ ย่ อมเกิดขึน้ ในธรรมมีภาวะน่ ารัก

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๙๗๗

ยินดีเหล่ านี,้ เมื่อจะเข้ าไปตั้งอยู่ ย่ อมเข้ าไปตั้งอยู่ในธรรม มีภาวะน่ ารักน่ ายินดี
เหล่ านี.้
(ตอจากนี้ ไดตรัสถึงบุคคลบางพวกในอดีต อนาคต และปจจุบัน เห็นปยรูป สาตรูป
โดยความเปนของเที่ยง ของสุขเปนตน แลวทําตัณหาใหเจริญ ทําอุปธิใหเจริญ เทากับทําทุกข
ใหเจริญ ไมพนจากทุกขไปได; และไดตรัสฝายตรงขามโดยปฏิปกขนัยไวเปนคูกัน.
สําหรับปยรูปสาตรูปนั้น ในที่อื่นกลาวไวเปนสิบหมวด ตามนัยแหงมหาสติปฏฐานสูตร
รวมกันเปน ๖๐ อยาง; ในที่นี้กลาวไวเพียง ๖ อยาง ตามจํานวนแหงอายตนะภายใน, แม
กระนั้นก็อาจจะขยายออกไปไดเปน ๖๐ อยาง เชนเดียวกัน; ผูสนใจพึงหาอานดูได จากมหา
สติปฏฐานสูตรเปนตน เองเถิด).
- นิ ท าน.สํ . ๑๖/๑๓๐- ๑๓๕/๒๕๔ - ๒๖๒.

การพิจารณาเพือ่ ความสิ้นแห่ งแดนเกิดของทุกขสมุทยั
ภิกษุ ท. !
ภิกษุพึงพิจารณาใครครวญ โดยประการที่เมื่อพิจารณา
ใครครวญอยู วิญญาณ (จิต) ของเธอ อันเปนวิญญาณซึ่งไมฟงุ ไป ไมซา นไป
ในภายนอก และไปตั้งสยบอยูในภายใน แลว ก็จะไมสะดุงเพราะมีธรรมเปน
ที่ยึดมั่น.
ภิกษุ ท. !
เมื่อวิญญาณไมฟุงไป ไมซานไปในภายนอก และไมตั้ง
สยบอยูในภายใน เปนวิญญาณไมสะดุงเพราะไมมีธรรมเปนที่ยึดมั่นอยู ดังนี้แลว,
ธรรมเป็ นแดนเกิดขึน้ แห่ งทุกข์ กล่ าวคือชาติชรามรณะ ย่ อมไม่ มีอกี ต่ อไป.
(ครั้ นตรัสแต โ ดยย อดัง นี้แ ลว เสด็จ เข าไปในวิหาร ภิก ษุไ มเ ข าใจเนื้ อความนั้น โดย
พิส ดาร ไดเ ขาไปขอคํา อธิบ ายจากพระมหากัจ จายนะ ทา นได อธิ บ ายในข อ ที่วา วิญ ญาณฟุง

อริยสัจจากพระโอษฐ

๙๗๘

ไปในภายนอกคือ อะไร สยบอยู ในภายในคืออยางไร สะดุง นั้ น คืออยางไร ดัง นี้ เปน ต น ; หาดู
รายละเอีย ดไดจากหนัง สื อ ปฏิจ จ.โอ. หนา ๒๙๕ - ๓๐๕) .
- อุ ป ริ . ม.๑๔/๔๑๑ - ๔๒๒/๖๓๙ - ๖๕๒.

หมวด จ. ว่ าด้ วยอานิสงส์ ของสัมมาทิ ฏฐิ
การเห็นชนิดทีล่ ะมิจฉาทิฏฐิได้
“ข้ าแต่ พ ระองค์ ผ้ ูเจริ ญ !
ละไป พระเจ้ า ข้ า ?”

เมื่ อบุ ค คลรู้ อยู่อ ย่ างไร เห็ นอยู่อย่ างไร มิ จ ฉาทิ ฏฐิ ย่ อ ม

ภิกษุ ท. !
เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ ซึ่ง จักษุ โดยความเป็ นของไม่
เที่ยงมิจฉาทิฏฐิย่อมละไป. เมื่อบุคคลรูอยูเห็นอยู ซึ่ง รูป ท. โดยความเปนของ
ไมเที่ยง มิจฉาทิฏฐิยอมละไป เมื่อบุคคลรูอยูเห็นอยู ซึ่ง จักขุวญ
ิ ญาณ โดย
ความเปนของไมเที่ยง มิจฉาทิฏฐิยอมละไป เมื่อบุคคลรูอยูเห็นอยู ซึ่ง จักขุ
สั มผัส โดยความเปนของไมเที่ยง มิจฉาทิฏฐิยอมละไป เมื่อบุคคลรูอยูเห็นอยู
ซึ่ง เวทนา อันเปนสุขก็ตาม อันเปนทุกขก็ตาม อันเปนอทุกขมสุขก็ตาม ที่
เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย โดยความเปนของไมเที่ยง มิจฉาทิฏฐิยอมละ
ไป.
(ในกรณีแ หง อายตนิก ธรรมอีก ๕ หมวดถัดไป คื อ หมวดโสตะ ฆานะ ชิ วหา
กายะ และ มนะ ก็มีข อความที่ ตรัสไว ดวยข อ ความอย างเดียวกั นกับ ข างบนนี้ ต างแต ชื่ อ ธรรม
ที่ตองเปลี่ย นไปตามหมวดนั้ นๆเทา นั้ น ;
รวมเป น ธรรมที่ ถูกรูเ ห็ นโดยความเปน อนิ จ จัง
ทั้งหมด ๓๐ อยาง).

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

ภิกษุ ท. !

๙๗๙

เมื่อบุคคล รู้อยู่อย่ างนี้ เห็นอยู่อย่ างนีแ้ ล มิจฉาทิฏฐิย่อม

ละไป.
- สฬา.สํ. ๑๘/๑๘๕/๒๕๔.

การเห็นชนิดทีล่ ะสั กกายทิฏฐิได้
“ข้ าแต่ พ ระองค์ ผ้ ูเจริ ญ !
ละไป พระเจ้ า ข้ า ?”

เมื่ อบุ คคลรู้ อยู่อ ย่ างไร เห็ นอยู่อย่ างไร สั กกายทิ ฏฐิ ย่ อ ม

ภิกษุ ท. !
เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ ซึ่ง จักษุ โดยความเป็ นทุกข์ สั ก
กายทิฏฐิย่อมละไป เมื่อบุคคลรูอ ยูเห็นอยู ซึ่ง รูป ท. โดยความเปนทุกข
สักกายทิฏฐิยอมละไป เมื่อบุคคลรูอยูเห็นอยู ซึ่ง จักขุวญ
ิ ญาณ โดยความเปน
ทุกข สักกายทิฏฐิยอมละไป เมื่อบุคคลรูอ ยูเห็นอยู ซึ่ง จักขุสัมผัส โดยความ
เปนทุกข สักกายทิฏฐิยอมละไป เมื่อบุคคลรูอยูเห็นอยู ซึ่ง เวทนา อันเปนสุขก็
ตาม อันเปนทุกขก็ตาม อันเปนอทุกขมสุขก็ตาม ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปน
ปจจัย โดยความเปนทุกข สักกายทิฏฐิยอมละไป.
ภิกษุ ท. !

เมื่อบุคคล รู้อยู่อย่ างนี้ เห็นอยู่อย่ างนีแ้ ล สั กกายทิฏฐิ ย่ อม

ละไป.
(ในกรณีแ หง อายตนิก ธรรมอีก ๕ หมวดถั ด ไป คือ หมวดโสตะ ฆานะ ชิ ว หา
กายะ และมนะ ก็มีข อความอย างเดี ยวกันกับ ข างบนนี้ ตางแตชื่ อธรรมที่ต องเปลี่ ย นไปตาม
หมวดนั้ นๆ เทานั้น ; รวมเปนธรรมที่ถู กรูเ ห็ นโดยความเป นทุกขั ง ทั้ง หมด ๓๐ อย าง).
- สฬา.สํ. ๑๘/๑๘๕/๒๕๕.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๙๘๐

การเห็นชนิดละอัตตานุทฏิ ฐิได้
“ข้ าแต่ พ ระองค์ ผ้ ูเจริ ญ !
ละไป พระเจ้ าข้ า ?”

เมื่ อบุ คคลรู้ อยู่อย่ างไร เห็ นอยู่อย่ างไร อั ต ตานุทิ ฏฐิ ย่ อ ม

ภิกษุ ท. !
เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ ซึ่ง จักษุ โดยความเป็ นอนัตตา
อัตตานุทิฏฐิย่อมละไป. เมื่อบุคคลรูอยูเห็นอยู ซึ่ง รูป ท. โดยความเปนอนัตตา
อัตตานุทิฏฐิยอมละไป. เมื่อบุคคลรูอยูเห็นอยู ซึ่ง จักขุวญ
ิ ญาณ โดยความเปน
อนัตตา อัตตานุทิฏฐิยอมละไป. เมื่อบุคคลรูอยูเห็นอยู ซึ่ง จักขุสัมผัส โดย
ความเปนอนัตตา อัตตานุทิฏฐิยอมละไป. เมื่อบุคคลรูอยูเห็นอยู ซึ่ง เวทนา อัน
เปนสุขก็ตาม อันเปนทุกขก็ตาม อันเปนอทุกขมสุขก็ตาม ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุ
สัมผัสเปนปจจัย โดยความเปนอนัตตา อัตตานุทิฏฐิยอมละไป.
(ในกรณีแหง อายตนิกธรรมอีก ๕ หมวดถัดไป คือ หมวดโสตะ ฆานะ ชิ วหา กายะ และ
มนะ ก็มีขอความอยางเดียวกันกับขางบนนี้ ตางแตชื่อธรรมที่ตองเปลี่ยนไปตามหมวดนั้นๆ เทานั้น;
รวมเปนธรรมที่ถูกรูเห็นโดยความเปนอนัตตา ทั้งหมด ๓๐ อยาง).

ภิกษุ ท. !
ย่ อมละไป.

เมื่อบุคคล รู้อยู่อย่ างนี้ เห็นอยู่อย่ างนีแ้ ล อัตตตานุทิฏฐิ

- สฬา.สํ. ๑๘/๑๘๖/๒๕๖.

(การพิจารณาเห็นอายตนิกธรรม โดยลักษณะทั้งสาม คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ดังกลาวมาใน ๓ หัวขอขางบนนี้ ก็จัดเปนสัมมาทิฏฐิแบบหนึ่ง จึงนํามาใสไวในหมวดนี้).

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๙๘๑

การเห็นชนิดทีล่ ะมิจฉาทิฏฐิทปี่ รารภอัตตาและโลก
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ ูเจริ ญ ! บรรดาทิ ฏฐิ ที่ประกอบด้ วยวาทะว่ า ตน หรื อประกอบด้ วย
วาทะว่ า โลก เกิ ดขึ น้ ในโลกมีอยู่. ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ ูเจริ ญ ! ภิ กษุ จะตั้งต้ นกระทําในใจ
อย่ างไร จึ งจะละทิ ฏฐิ เหล่ านั้นได้ จึ งจะสลัดคื นทิ ฏฐิ เหล่ านั้นได้ พระเจ้ าข้ า ?”

จุนทะ !
บรรดาทิฏฐิที่ประกอบดวยวาทะวาตน หรือประกอบดวย
วาทะวาโลก เกิดขึ้นในโลก มีอยู มันเกิดขึ้นในอารมณใด นอนตามอยูใน
อารมณใด เรียกรองอยูใ นอารมณใด, เมื่อภิกษุเห็นอยู่ด้วยปัญญาโดยชอบ
ตามที่เป็ นจริง ซึ่งอารมณ์ เหล่ านั้นอย่ างนีว้ ่ า “นั่นมิใชของเรา นั่นมิใชเรา นั่น
มิใชอัตตาของเรา” ดังนี,้ การละซึ่งทิฏฐิเหล่ านั้น การสลัดคืนซึ่งทิฏฐิเหล่ านั้น
ที่เกิดขึน้ แล้ วอย่ างนี้ ก็ย่อมมี.
- มู. ม. ๑๒/๗๒/๑๐๐-๑๐๑.

การเห็นไตรลักษณ์ เป็ นทางแห่ งความหลุดพ้น
ก. ตามนัยแห่ งอนัตตลักขณสู ตร
ภิกษุ ท. !
รูป .... เวทนา .... สัญญา .... สังขาร .... วิญญาณ
อยางใดอยางหนึ่ง อันเปนอดีต อนาคต หรือปจจุบัน มีในภายในหรือ
ภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม มีในที่ไกล
หรือใกลกต็ าม; รูป .... เวทนา .... สัญญา .... สังขาร .... วิญญาณนั้นทั้งหมดบุคคล
พึงเห็นดวยยถาภูตสัมมัปปญญา อยางนี้วา “นั่นไม่ ใช่ ของเรา, นั่นไม่ ใช่ เป็ นเรา,
นั่นไม่ ใช่ ตวั ตนของเรา” ดังนี้.
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ภิกษุ ท. !
อริยสาวกผูมีการสดับ เมื่อเห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนาย
ทั้งในรูป .... เวทนา .... สัญญา .... สังขาร .... วิญญาณ; เมื่อเบื่อหนายยอม
คลายกําหนัด; เพราะคลายกําหนัด ยอมหลุดพน; เมื่อหลุดพนแลว ยอมมี
ญาณรูวาหลุดพนแลว. อริยสาวกนั้น ยอมรูชดั วา “ชาติสิ้นแลวพรหมจรรยอยู
จบแลว. กิจที่ควรทําไดทําสําเร็จแลว กิจอื่นเพื่อความหลุดพนอยางนี้มิไดมอี ีก”
ดังนี้.
- ขนฺธ.สํ. ๑๗/๘๒ - ๘๔/๑๒๗ - ๑๓๐.

ข. ตามนัยแห่ งบาลีอนิจจวรรคสฬายตนสั งยุตต์
(พระบาลีนี้

แทนที่จะแสดงวัตถุแหงการพิจารณา โดยนัยแหงขันธหา แตแสดงโดย
อายตนะภายในหก อายตนะภายนอกหก มีหลักแหงวิธีพิจารณาอยางเดียวกับนัยบาลีอนัตต
ลักขณาสูตรขางบน. - สฬา.สํ. ๑๘/๑ -๓/๑-๖).

ค. ตามนัยแห่ งธัมมปทบาลี
เมื่อใด บุคคลเห็นด้ วยปัญญาว่ า “สั งขารทั้งปวง ไม่ เที่ยง”; เมื่อ
นั้น เขาย่ อมเบื่อหน่ ายในสิ่ งทีเ่ ป็ นทุกข์ ที่ตนหลง; นั่นแหละเป็ นทางแห่ งพระ
นิพพานอันเป็ นธรรมหมดจด.
เมื่อใด บุคคลเห็นด้ วยปัญญาว่ า “สั งขารทั้งปวง เป็ นทุกข์ ”; เมือ่
นั้น เขาย่ อมเบื่อหน่ ายในสิ่ งทีเ่ ป็ นทุกข์ ที่ตนหลง; นั่นแหละเป็ นทางแห่ งพระ
นิพพานอันเป็ นธรรมหมดจด.
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เมื่อใด บุคคลเห็นด้ วยปัญญาว่ า “ธรรมทั้งปวง เป็ นอนัตตา”; เมื่อ
นั้น เขาย่ อมเบื่อหน่ ายในสิ่ งทีเ่ ป็ นทุกข์ ที่ตนหลง; นั่นแหละเป็ นทางแห่ งพระ
นิพพานอันเป็ นธรรมหมดจด.
- ธ.ขุ. ๒๕/๕๑/๓๐.

ความสะดวกสะบายแก่ การดับของกิเลส (นิพพาน)
ภิกษุ ท. !
เราจักแสดง ปฏิปทาเป็ นที่สบายแก่ การบรรลุนิพพาน แก
พวกเธอ. พวกเธอจงฟง จงทําในใจใหดี เราจักกลาว. ภิกษุ ท. ! ปฏิปทาเปน
ที่สบายแกการลุนิพพานนั้น เปนอยางไรเลา?
ภิกษุ ท. !
ภิกษุในกรณีนี้ ยอม เห็นซึ่ง จักษุว่า ไม่ เที่ยง; ยอมเห็น
ิ ญาณ วา ไมเที่ยง; ยอมเห็น
ซึ่ง รูป ทั้งหลายวา ไมเที่ยง; ยอมเห็นซึ่ง จักขุวญ
ซึ่ง จักขุสัมผัสวา ไมเที่ยง; ยอมเห็นซึ่ง เวทนา อันเปนสุข เปนทุกข หรือเปน
อทุกขมสุข ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัยวา ไมเที่ยง.
(ในกรณีแหง โสตะ ฆานะ ชิ วหา กายะ และมนะ ก็ไดตรัสตอไปดวยขอความอยาง

เดียวกัน ทุกตัวอักษร ตางกันแตชื่อเทานั้น).

ภิกษุ ท. !

นี้แล คือปฏิปทาเปนที่สบายแกการบรรลุนิพพาน นั้น.

- สฬา.สํ. ๑๘/๑๖๗/๒๓๒.

(อีกนัยหนึ่ง)
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ภิกษุ ท. !
เราจักแสดง ปฏิปทาเป็ นที่สบายแก่ การบรรลุนิพพาน แก
พวกเธอ. พวกเธอจงฟง จงทําในใจใหดี เราจักกลาว. ภิกษุ ท. ! ปฏิปทาเปนที่
สบายแกการบรรลุนิพพานนั้น เปนอยางไรเลา?
ภิกษุ ท. !
ภิกษุในกรณีนี้ ยอม เห็นซึ่งจักษุว่า เป็ นทุกข์ ; ยอมเห็น
ซึ่ง รูป ทั้งหลายวา เปนทุกข; ยอมเห็นซึ่ง จักขุวญ
ิ ญาณ วา เปนทุกข; ยอม
เห็นซึ่ง จักขุสัมผัส วา เปนทุกข; ยอมเห็นซึ่ง เวทนา อันเปนสุข เปนทุกข หรือ
เปนอทุกขมสุข ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย วา เปนทุกข.
( ในกรณี แ ห ง โสตะ ฆานะ ชิ วหา กายะ และมนะ ก็ ไ ด ต รั ส ต อ ไปด ว ยข อ ความอย าง

เดียวกั น ทุก ตัว อัก ษร ต า งกันแตชื่ อเท านั้ น ).

ภิกษุ ท. !

นี้แล คือปฏิปทาเปนที่สบายแกการบรรลุนิพพาน นั้น.

- สฬา.สํ. ๑๘/๑๖๘/๒๓๓.

(อีกนัยหนึ่ง)
ภิกษุ ท. !
เราจักแสดง ปฏิปทาเป็ นที่สบายแก่ การบรรลุนิพพาน แก
พวกเธอ พวกเธอจงฟง จงทําในใจใหดี เราจักกลาว. ภิกษุ ท. ! ปฏิปทาเปนที่
สบายแกการบรรลุนิพพานนั้น เปนอยางไรเลา?
ภิกษุ ท. !
ภิกษุในกรณีนี้ ยอม เห็นซึ่งจักษุว่า เป็ นอนัตตา; ยอม
เห็นซึ่ง รูป ทั้งหลายวา เปนอนัตตา; ยอมเห็นซึ่ง จักขุวญ
ิ ญาณ วา เปนอนัตตา;
ยอมเห็นซึ่ง จักขุสัมผัส วา เปนอนัตตา; ยอมเห็นซึ่ง เวทนา อันเปนสุข เปน
ทุกข หรือเปนอทุกขมสุข ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย วา เปนอนัตตา.
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( ในกรณี แ ห ง โสตะ ฆานะ ชิ วหา กายะ และมนะ ก็ ไ ด ต รั ส ต อ ไปด ว ยข อ ความ

อย างเดียวกั น ทุ กตั วอั ก ษร ต างกั นแตชื่ อเทา นั้ น ).

ภิกษุ ท. !

นี้แล คือปฏิปทาเปนที่สบายแกการบรรลุนิพพาน นั้น.

- สฬา.สํ. ๑๘/๑๖๘/๒๓๔.

(อีกนัยหนึ่ง)
ภิกษุ ท. !
เราจักแสดง ปฏิปทาเป็ นที่สบายแก่ การบรรลุนิพพาน แก
เธอทั้งหลาย. พวกเธอจงฟง จงทําในใจใหดี เราจักกลาว. ภิกษุ ท. ! ปฏิปทา
เปนที่สบายแกการบรรลุนิพพานนั้น เปนอยางไรเลา? นั้น เปนอยางนี้ คือ :ภิกษุ ท. ! พวกเธอจะสําคัญความขอนี้วาอยางไร : จักษุ เที่ยงหรือ
ไมเที่ยง? “ไม่เที่ยง พระเจ้ าข้า !” สิ่งใดไมเที่ยง, สิ่งนั้นเปนทุกขหรือสุขเลา? “เป็ น
ทุกข์ พระเจ้ าข้ า !” สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา,
ควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา "นั่นของเรา, นั่นเปนเรา, นั่นเปนอัตตา
ของเรา" ดังนี้? “ไม่ควรตามเห็นอย่างนั้น พระเจ้ าข้า !”
( ต อ ไป ได ต รั ส ถามและภิ ก ษุ ต อบ เกี่ ย วกั บ รู ป .... จักขุวิญญาณ .... จักขุสัมผัส ....

จักขุสัมผัสสชาเวทนา, ซึ่ง มีข อความอย างเดียวกั นกับ ในกรณี แ หง จักษุ นั้ น ทุกประการต างกั น
แตชื่ อเทา นั้ น .
เมื่ อตรัส ข อ ความในกรณี แ หง อายตนิก ธรรมหมวดจักษุ จบลงดัง นี้แ ล ว ได ตรัส
ขอ ความในกรณีแ หง อายตนิกธรรมหมวดโสตะ หมวดฆานะ หมวดชิ วหา หมวดกายะ และ
หมวดมนะ ตอไปอีก , ซึ่ง มีขอความที่ ตรัส อยางเดี ยวกันกับ ในกรณีแ หง อายตนิก ธรรมหมวด
จักษุนั้นทุ ก ประการ ต างกันแตเพี ยงชื่ อเท านั้ น, ผู ศึกษาฟงเทียบเคี ยงได เอง) .

ภิกษุ ท. !
อริยสาวกผูมีการสดับ เมื่อเห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหน่ าย
แม้ ในจักษุ ยอมเบื่อหนายแมใน รูป ยอมเบื่อหนายแมใน จักขุวญ
ิ ญาณ ยอม
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เบื่อหนายแมใน จักขุสัมผัส ยอมเบื่อหนายใน เวทนา อันเปนสุข เปนทุกข
หรือเปนอทุกขมสุข ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย; (ในกรณีแหง อายตนิกธรรมหมวดโสตะ

–

ฆานะ

–

ชิ วหา

–

กายะ

–

มนะ ก็ ไ ดตรัส ต อไปอีก โดยนั ยอย าง

เมื่อเบื่อหนาย ยอม คลายกําหนัด;
เพราะคลายกําหนัด ยอม หลุดพ้น; เมื่อหลุดพนแลว ยอมมี ญาณหยัง่ รู้ วาหลุด
พนแลว. อริยสาวกนั้น ยอม รู้ชัด วา “ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่
ควรทําไดทําสําเร็จแลว กิจอื่นที่จะตองทําเพื่อความหลุดพนอยางนี้ มิไดมอี ีก”.
เดียวกั นกับ กรณีแ หง อายตนิ ก ธรรมหมวดจักษุนี้ ) ;

ภิกษุ ท. !

นี้แล คือปฏิปทาเปนที่สบายแกการบรรลุนิพพาน นั้น.

- สฬา.สํ . ๑๘/๑๖๙/๒๓๕.

การรู้ จกั แสวงหาของมนุษย์
ก. การแสวงหาที่ไม่ ประเสริฐ
ภิกษุ ท. !
อยางไรเลา?

การแสวงหาที่ไม่ ประเสริ ฐ

(อนริ ยปริ เยสนา)

เปน

ภิกษุ ท. !
บุคคลบางพวกในกรณีนี้ ตนเอง มีความเกิด เปนธรรมดา
อยูแลว ก็ยัง มัวหลงแสวงหาสิ่ งที่มีความเกิด เปนธรรมดาอยูนั่นเอง. ตนเองมี
ความแกเปนธรรมดาอยูแลว ก็ยัง มัวหลงแสวงหาสิ่ งที่มีความแก่ เปนธรรมดา
อยูนั่นเอง, ตนเอง มีความเจ็บไข้ เปนธรรมดาอยูแลว ก็ยัง มัวหลงแสวงหาสิ่ ง
ที่มีความเจ็บไข้ เปนธรรมดาอยูนนั่ เอง, ตนเอง มีความตาย เปนธรรมดาอยูแลว
ก็ยัง มัวหลงแสวงหาสิ่ งที่มีความตาย เปนธรรมดาอยูนนั่ เอง, ตนเอง มีความโศก
เปนธรรมดาอยูแลว
ก็ยัง มัวหลงแสวงหาสิ่ งทีม่ ีความโศก เปนธรรมดาอยู
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นั่นเอง, ตนเอง มีความเศร้ าหมองโดยรอบด้ าน เปนธรรมดาอยูแลว ก็ยัง มัว
หลงแสวงหาสิ่ งทีม่ ีความเศร้ าหมองรอบด้ าน เปนธรรมดาอยูนนั่ เอง.
ภิกษุ ท. !
ควรจะกล่ าวซึ่งอะไรเล่ า
ว่ ามีความเกิดเป็ นธรรมดา?
ภิกษุ ท. ! ควรจะกลาวซึ่งบุตรภรรยา ทาสหญิงทาสชาย แพะแกะ ไกสุกร
ชาง โคมาลา ทองเงิน วามีความเกิดเปนธรรมดา. ภิกษุ ท. ! สิ่งที่มีความเกิด
เปนธรรมดาเหลานั้น เปนของหนัก (อุปธิ); บุคคลในโลกนี้ พากันจมติดอยู
พากันมัวเมาอยู พากันสยบอยู ในของหนักเหลานั้น จึงทําใหตนทั้งทีม่ คี วาม
เกิดเปนธรรมดาอยูเองแลว ก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเปนธรรมดาอยู
นั่นเอง อีก.
ภิกษุ ท. !
ควรจะกล่ าวซึ่งอะไรเล่ า
ว่ ามีความแก่ เป็ นธรรมดา?
ภิกษุ ท. ! ควรจะกลาวซึ่งบุตรภรรยา ทาสหญิงทาสชาย แพะแกะ ไกสุกร
ชาง โคมาลา ทองเงิน วามีความแกเปนธรรมดา. ภิกษุ ท. ! สิ่งที่มีความแก
เปนธรรมดาเหลานั้น เปนของหนัก; บุคคลในโลกนี้ พากันจมติดอยู พากันมัว
เมาอยู พากันสยบอยู ในของหนักเหลานั้น จึงทําใหตนทั้งที่มีความแกเปน
ธรรมดาอยูเ องแลว ก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มคี วามแกเปนธรรมดาอยูนั่นเอง
อีก.
ภิกษุ ท. !
ควรจะกล่ าวซึ่งอะไรเล่ า ว่ ามีความเจ็บไข้ เป็ นธรรมดา?
ภิกษุ ท. ! ควรจะกลาวซึ่งบุตรภรรยา ทาสหญิงทาสชาย แพะแกะ ไกสุกร
ชาง โคมาลา ทองเงิน วามีความเจ็บไขเปนธรรมดา. ภิกษุ ท. ! สิ่งที่มีความ
เจ็บไขเปนธรรมดาเหลานั้น เปนของหนัก; บุคคลในโลกนี้ พากันจมติดอยู พา
กันมัวเมาอยู พากันสยบอยู ในของหนักเหลานั้น จึงทําใหตนทั้งที่มคี วามเจ็บ
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ไขเปนธรรมดาอยูเองแลว ก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มคี วามเจ็บไขเปนธรรมดาอยู
นั่นเอง อีก.
ภิกษุ ท. !
ควรจะกล่ าวซึ่งอะไรเล่ า
ว่ ามีความตายเป็ นธรรมดา?
ภิกษุ ท. ! ควรจะกลาวซึ่งบุตรภรรยา ทาสหญิงทาสชาย แพะแกะ ไกสุกร
ชาง โคมาลา ทองเงิน วามีความตายเปนธรรมดา. ภิกษุ ท. ! สิ่งที่มีความตาย
เปนธรรมดาเหลานั้น เปนของหนัก; บุคคลในโลกนี้ พากันจมติดอยู พากันมัว
เมาอยู พากันสยบอยู ในของหนักเหลานั้น จึงทําใหตนทั้งที่มีความตายเปน
ธรรมดาอยูเ องแลว ก็ยังมัวหลงแสวงหาสิง่ ที่มีความตายเปนธรรมดาอยูนนั่ เอง
อีก.
ภิกษุ ท. !
ควรจะกล่ าวซึ่งอะไรเล่ า
ว่ ามีความโศกเป็ นธรรมดา?
ภิกษุ ท. ! ควรจะกลาวซึ่งบุตรภรรยา ทาสหญิงทาสชาย แพะแกะ ไกสุกร
ชาง โคมาลา ทองเงิน วามีความโศกเปนธรรมดา. ภิกษุ ท. ! สิ่งที่มีความ
โศกเปนธรรมดาเหลานั้น เปนของหนัก; บุคคลในโลกนี้ พากันจมติดอยู พากัน
มัวเมาอยู พากันสยบอยู ในของหนักเหลานั้น จึงทําใหตนทั้งทีม่ ีความโศกเปน
ธรรมดาอยูเ องแลว ก็ยังมัวหลงแสวงหาสิง่ ที่มีความโศกเปนธรรมดาอยูนั่นเอง
อีก.
ภิกษุ ท. !
ควรจะกล่ าวซึ่งอะไรเล่ า ว่ ามีความเศร้ าหมองโดยรอบ
ด้ านเป็ นธรรมดา? ภิกษุ ท. ! ควรจะกลาวซึ่งบุตรภรรยา ทาสหญิงทาสชาย
แพะแกะ ไกสุกร ชาง โคมาลา ทองเงิน วามีความเศราหมองโดยรอบดานเปน
ธรรมดา. ภิกษุ ท. !
สิ่งทีม่ ีความเกิดเปนธรรมดาเหลานั้น เปนของหนัก;
บุคคลในโลกนี้ พากันจมติดอยู พากันมัวเมาอยู พากันสยบอยู ในของหนัก
เหลานั้น จึงทําใหตนทั้งที่มีความเศราหมองโดยรอบดานเปนธรรมดาอยูเองแลว
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ก็ยังมัวหลงแสวงหาสิง่ ที่มีความเศราหมองโดยรอบดานเปนธรรมดาอยูนั่นเอง
อีก.
ภิกษุ ท. !

นี้คือ การแสวงหาที่ไมประเสริฐ.
ข. การแสวงหาที่ประเสริฐ

ภิกษุ ท. !
การแสวงหาที่ประเสริฐ (อริยปริเยสนา) เปนอยางไรเลา?
ภิกษุ ท. ! บุคคลบางคนในกรณีนี้ ตนเองมีความเกิดเปนธรรมดา ก็รูจักโทษ
ในสิ่งที่มีความเกิดเปนธรรมดา แลว แสวงหานิพพานอันเป็ นธรรมไม่ เกิด
(อชาต) เปนธรรมเกษมจากโยคะไมมธี รรมอื่นยิ่งกวา, ตนเองมีความแกเปน
ธรรมดา ก็รูจักโทษในสิ่งที่มีความแกเปนธรรมดา แลว แสวงหานิพพานอัน
เป็ นธรรมไม่ แก่ (อชร) เปนธรรมเกษมจากโยคะไมมธี รรมอื่นยิง่ กวา, ตนเองมี
ความเจ็บไขเปนธรรมดา ก็รูจักโทษในสิง่ ที่มีความเจ็บไขเปนธรรมดา แลว
แสวงหานิพพานอันเป็ นธรรมไม่ เจ็บไข้ (อพฺยาธิ) เปนธรรมเกษมจากโยคะไมมี
ธรรมอื่นยิง่ กวา, ตนเองมีความตายเปนธรรมดา ก็รูจักโทษในสิ่งที่มีความตาย
เปนธรรมดา แลว แสวงหานิพพานอันเป็ นธรรมไม่ ตาย (อมต) เปนธรรมเกษม
จากโยคะไมมีธรรมอืน่ ยิ่งกวา, ตนเองมีความโศกเปนธรรมดา ก็รูจักโทษในสิ่ง
ที่มีความโศกเปนธรรมดา แลว แสวงหานิพพานอันเป็ นธรรมไม่ โศก (อโสก)
เปนธรรมเกษมจากโยคะไมมธี รรมอื่นยิ่งกวา, ตนเองมีความเศราหมองโดยรอบ
ดานเปนธรรมดา ก็รูจักโทษในสิ่งที่มีความเศราหมองโดยรอบดานเปนธรรมดา
แลว แสวงหานิพพานอันเป็ นธรรมไม่ เศร้ าหมองโดยรอบด้ าน(อสํ กลิ ฏิ ฐ) เปน
ธรรมเกษมจากโยคะไมมีธรรมอืน่ ยิ่งกวา,
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ภิกษุ ท. !

นี้คือ การแสวงหาที่ประเสริฐ.

- มู.ม.๑๒/๓๑๖/๓๑๕.

อุบายเครื่องสิ้นตัณหาโดยสั งเขป
"ข้ าแต่ พ ระองค์ ผ้ ูเจริ ญ ! ว่ าโดยสั งเขป, ด้ วยข้ อปฏิ บั ติ เพี ยงเท่ า ใด ภิ กษุจึ งเป็ นผู้พ้ นวิ เ ศษ
แล้ ว เพราะความสิ ้ นไปแห่ งตัณ หา มี ความสํา เร็ จ ถึ ง ที่ สุด ยิ่ ง เกษมจากโยคะถึ ง ที่ สุ ด ยิ่ ง มี
พรหมจรรย์ ถึ ง ที่ สุดยิ่ ง จบกิ จ ถึ ง ที่ สุด ยิ่ ง เป็ นผู้ป ระเสริ ฐกว่ าเทพและมนุ ษย์ ทั้ ง หลาย?"

ทานผูจอมเทพ ! หลักธรรมอันภิกษุในธรรมวินัยนี้ไดสดับแลว ยอมมี
อยูวา “สิ่ งทั้งปวงอันใครๆไม่ ควรเข้ าไปยึดมัน่ ถือมั่น (วาเปนตัวเรา - ของเรา)”
ดังนี้. เมื่อเธอไดสดับดังนี้แลว ย่ อมรู้ยงิ่ ซึ่งธรรมทั้งปวง, ครั้นรูยิ่งแลว ก็ รอบ
รู้ซึ่งธรรมทั้งปวง, ครั้นรูยิ่งแลว ก็ รอบรู้ ซึ่งธรรมทั้งปวง, ครั้นรอบรูแลว ได้
รู้สึกความรู้สึกอันใดอันหนึ่ง จะเปนสุข หรือทุกข หรือไมทุกขไมสุขก็ตาม เธอ
ยอม มองเห็นความไม่ เทีย่ งแท้ ในความรู้สึก (เวทนา) ทั้งหลายเหลานั้น มองเห็น
ความคลายกําหนัด มองเห็นความดับไม่ เหลือ มองเห็นความสลัดคืน อยู เมื่อ
เธอมองเห็นความไมเที่ยงแทในเวทนาทั้งหลายเหลานั้น มองเห็น (คือรูสึก)
ความคลายกําหนัด มองเห็นความดับไมเหลือ มองเห็นความสลัดคืน (ของตน)
อยูเนืองนิจ ก็ ไม่ ยดื ถือด้ วยใจ ซึ่งอะไรๆในโลก, เมื่อไมยึดถือก็ไมสะดุง ใจ,
เมื่อไมสะดุงใจชือ่ วา ดับสนิทรอบในภายใน นั่นเทียว, เธอยอมรูสึกตนชัดวา
“ชาติสิ้นแลวพรหมจรรยไดอยูจบแลว กิจที่ควรทําไดทําสําเร็จแลว กิจอื่นที่
จะตองทําเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมอี ีก” ดังนี้.
ทานผูจอมเทพ ! วาโดยสังเขปดวยขอปฏิบัติเพียงเทานี้แล ภิกษุ ชื่อ
วา พนวิเศษแลวเพราะความสิ้นตัณหา มีความสําเร็จถึงที่สุดยิ่ง เกษมจากโยคะ
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ถึงที่สุดยิ่ง มีพรหมจรรยถึงที่สดุ ยิ่ง จบกิจถึงที่สุดยิ่ง เปนผูประเสริฐกวาเทพ
และมนุษยทั้งหลาย.
- มู.ม. ๑๒/๔๖๔/๔๓๔.

ความถูกต้ องเกีย่ วกับความรู้ สึกว่ าปฏิกลู หรือไม่ ปฏิกลู
ภิกษุ ท. !
๑. ภิกษุ เปนผู มีสัญญาว่ าปฏิกลู ในสิ่ งไม่ ปฏิกลู ตาม กาล
อันควรอยู เปนความถูกตอง. ๒. ภิกษุ เปนผู มีสัญญาว่ าไม่ ปฏิกลู ในสิ่ งปฏิกลู
ตามกาลอันควรอยู เปนความถูกตอง. ๓. ภิกษุ เปนผู มีสัญญาว่ าปฏิกลู ทั้งใน
สิ่ งทีไ่ ม่ ปฏิกลู และสิ่ งปฏิกลู ตามกาลอันควรอยู ก็เปนความถูกตอง. ๔.ภิกษุ
เปนผูมีสัญญาว่ าไม่ ปฏิกลู ทั้งในสิ่ งปฏิกลู และสิ่ งไม่ ปฏิกลู ตามกาลอันควรอยู
เปนความถูกตอง. ๕. ภิกษุ เว้ นขาดจากความรู้สึกว่ า สิ่ งไม่ ปฏิกลู และสิ่ งปฏิกลู
เสี ยทั้งสองอย่ าง เป็ นผู้อยู่อเุ บกขา มีสติสัมปชัญญะ ตามกาลอันควรอยู ก็เปน
ความถูกตอง.
๑. ภิกษุ ท. ! เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไรเลา ภิกษุจึง เป็ นผู้มี
สั ญญาว่ าปฏิกลู ในสิ่ งไม่ ปฏิกลู อยู่? ภิกษุ ท. ! เพราะอาศัยอํานาจประโยชนขอ
นี้วา “ราคะอยาบังเกิดขึ้นแกเรา ในธรรมเปนที่ตั้งแหงราคะ” ดังนี้ ภิกษุจึง
เปนผูมีสัญญาวาปฏิกูลในสิ่งไมปฏิกูลอยู.
๒. ภิกษุ ท. ! เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไรเลา ภิกษุจึง เป็ นผู้มี
สั ญญาว่ าปฏิกลู ในสิ่ งปฏิกลู และสิ่ งปฏิกลู อยู่? ภิกษุ ท. ! เพราะอาศัยอํานาจ
ประโยชนขอนี้วา “โทสะอยาบังเกิดขึ้นแกเรา ในธรรมเปนที่ตั้งแหงโทสะ”
ดังนี้ ภิกษุจึงเปนผูมสี ัญญาวาไมปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลอยู.
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๓. ภิกษุ ท. ! เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไรเลา ภิกษุจึง เป็ นผู้มี
สั ญญาว่ าปฏิกลู ในสิ่ งไม่ ปฏิกลู และปฏิกลู อยู่? ภิกษุ ท. ! เพราะอาศัยอํานาจ
ประโยชนขอนี้วา
“ราคะอยาบังเกิดขึ้นแกเรา ในธรรมเปนที่ตั้งแหงราคะ
โทสะก็อยาบังเกิดขึ้นแกเรา ในธรรมเปนที่ตั้งแหงโทสะ” ดังนี้ ภิกษุจึงเปนผูมี
สัญญาวาไมปฏิกูลทั้งในสิ่งปฏิกูลและไมปฏิกูลอยู.
๔. ภิกษุ ท. ! เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไรเลา ภิกษุจึง เป็ นผู้มี
สั ญญาว่ าไม่ ปฏิกลู ทั้งในสิ่ งปฏิกลู และสิ่ งไม่ ปฏิกลู อยู่? ภิกษุ ท. ! เพราะอาศัย
อํานาจประโยชนขอนีว้ า “โทสะอยาบังเกิดขึ้นแกเรา ในธรรมเปนที่ตงั้ แหง
โทสะ. ราคะก็อยาบังเกิดขึ้นแกเรา ในธรรมเปนที่ตั้งแหงราคะ” ดังนี้ ภิกษุจึง
เปนผูมีสัญญาวาไมปฏิกูลทั้งในสิ่งปฏิกูลและสิ่งไมปฏิกูลอยู .
๕. ภิกษุ ท. ! เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไรเลา ภิกษุจึงเว้ นขาด
ความรู้ สึกว่ าสิ่ งไม่ ปฏิกูลและสิ่ งปฏิกูลเสี ยทั้งสองอย่ าง เป็ นผู้อยู่อุเบกขามี
สติสัมปชัญญะ อยู่? ภิกษุ ท. ! เพราะอาศัยอํานาจประโยชนขอนี้วา “ราคะอยา
บังเกิดขึ้นแกเรา ในธรรมเปนทีต่ ั้งแหงราคะ ในสวนไหนๆในทีไ่ รๆ ชนิดไรๆ.
โทสะก็อยาบังเกิดขึ้นแกเรา ในธรรมเปนที่ตั้งแหงโทสะ ในสวนไหนๆ ในที่
ไรๆ ชนิดไรๆ โมหะก็อยาบังเกิดขึ้นแกเรา ในธรรมเปนที่ตงั้ แหงโมหะ ใน
สวนไหนๆในที่ไรๆชนิดไรๆ” ดังนี้ ภิกษุจึงเวนขาดจากความรูสึกวาสิ่งไม
ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลเสียทั้งสองอยาง เปนผูอยูอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู, ดังนี้
แล.
- ปญจก.อํ ๒๒/๑๘๙/๑๔๔.

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๙๙๓

ภิกษุมไิ ด้ เจริญภาวนาเพือ่ ได้ รูปทิพย์ เสี ยงทิพย์
( เมื่ อ พระผู มี พ ระภาค ได ต รั ส คํา ซั ก ไซ ไ ล เ ลี ย ง ของมหาลิ จ ฉวี บุ ต ร เกี่ ย วกั บ สมาธิ

ภาวนาเพื่อการเห็นรู ปทิพย์ และการฟังเสี ยงทิพย์ จนเปนที่เ ข าใจแจมแจง ทุกแงทุกมุ มแลว , มหา
ลิลิจ ฉวีบุต ร ไดก ราบทูล ถามว า ภิ กษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ ประพฤติ พรหมจรรยกัน เพื่ อทํา ให แ จง
ซึ่ง สมาธิภาวนาเหลา นั้ น หรือ , ไดตรัส ตอบว า :- )

มหาลิ !
ภิกษุท้งั หลาย จะประพฤติพรหมจรรย์ ในเรา เพือ่ การทํา
ให้ แจ้ งซึ่งสมาธิภาวนาเหล่ านั้น ก็หามิได้ . มหาลิ ! ธรรมเหล่ าอืน่ อันยิง่ กว่ า
อันประณีตกว่ า ที่ภิกษุพากันประพฤติพรหมจรรย์ ในเราเพือ่ การทําให้ แจ้ งธรรม
เหล่ านั้น ก็มีอยู่.
"ธรรมเหล่ าอื่นนั้น เป็ นอย่ างไร พระเจ้ าข้ า !"

มหาลิ !
ในกรณีนี้ ภิกษุ เพราะความสิ้นไปแหงสังโยชนสาม เปน
โสดาบัน มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงแทตอพระนิพพาน มีการตรัสรู
พรอมในเบื้องหนา. มหาลิ ! นี้แล ธรรมอันยิ่งกวาประณีตกวา ที่ภิกษุพากัน
ประพฤติพรหมจรรยในเราเพื่อการทําใหแจง.
มหาลิ !
ขออื่นยังมีอีก : เพราะความสิ้นไปแหงสังโยชนสามและ
เพราะความที่ราคะโทสะโมหะเบาบาง เปน สกทาคามี มาสูโลกนี้เพียงครั้ง
เดียว แลวจักทําที่สุดแหงทุกขได. มหาลิ ! แมนี้แล ก็เปนธรรมอันยิ่งกวา
ประณีตกวา ที่ภิกษุพากันประพฤติพรหมจรรยในเราเพื่อการทําใหแจง.
มหาลิ !
ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุ เพราะความสิ้นไปแหงสังโยชน
เบื้องต่ําทั้งหา เปน โอปปาติกะ (อนาคามี) มีการปรินิพพานในภพนั้น ไม

อริยสัจจากพระโอษฐ

๙๙๔

เวียนกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา. มหาลิ ! แมนี้แล ก็เปนธรรมอันยิ่งกวา
ประณีตกวา ที่ภิกษุพากันประพฤติพรหมจรรยในเรา เพื่อการทําใหแจง.
มหาลิ !
ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุ กระทําใหแจงซึง่ เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติ อันหาอาสะวะมิได้ เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ดวย
ปญญาอันยิ่งเอง ในทิฏธรรมนี้ เขาถึงแลวแลอยู. มหาลิ ! แมนี้แล ก็เปน
ธรรมอันยิง่ กวาประณีตกวา ที่ภิกษุพากันประพฤติพรหมจรรยในเรา เพื่อการ
ทําใหแจง.
มหาลิ !
เหลานี้แล ธรรมทัง้ หลายอันยิ่งกวาประณีตกวา ที่ภิกษุพา
กันประพฤติพรหมจรรยในเราเพื่อการทําใหแจง.
- สี . ที . ๙/๑๙๙-๒๐๐/๒๕๐-๒๕๓.

( ผู ศึ ก ษาพึ ง สั ง เกตให เ ห็ น ว า ภิกษุผ้ ูต้ ังอยู่ในสั มมาทิฏฐิ

เพื่อสมาธิภาวนาอันนํามาซึ่งการได้ เห็นรู ปทิพย์
พระผูมีพระภาคเจ า ).

ย่ อมไม่ ประพฤติพรหมจรรย์
ฟังเสี ยงทิพย์ จึงเป นสาวกอั นแทจ ริ งของ

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๙๙๕

การเห็นความปฏิกลู แห่ งยศ - อาหาร - ความรัก อสุ ภ - ผัสสะ - อุปาทาน
นาคิตะ !
เราอย่ าต้ องเกีย่ วข้ องกับยศเลย; ยศก็อย่ ามาเกีย่ วข้ องกับเรา
เลย. นาคิตะ ! ผูใดเปนผูไมไดตามปรารถนา ไมไดโดยงาย ไมไดโดยสะดวก
ซึ่งเนกขัมมสุ ข ปวิเวกสุ ข อุปสมสุ ข สั มโพธิสุข เหมือนอยางที่เราไดอยูตาม
ปรารถนา ไดโดยงาย ไดโดยสะดวกแลว เขาผูนั้นก็จะพึงยินดีอยูกะ มิฬหสุ ข๑
มิทธสุ ข๒ และ สุ ขอันเกิดจากลาภสั กการะและเสี ยงสรรเสริ ญ.
นาคิตะ !
อุจจาระปัสสาวะ เป็ นผลของสิ่ งที่บุคคลกินแล้ ว ดื่มแลว
เคี้ยวแลว ลิ้มแลว; นั่นแหละ คือผลไหลออกของสิง่ นั้น.
นาคิตะ ! สกะปริเทวะโทมนัสสะอุปายาสะ ยอมเกิดขึ้นจาก ความ
แปรปรวนเป็ นอย่ างอืน่ ของสิ่ งอันเป็ นที่รัก : นั่นแหละผลไหลออกของสิง่ นั้น.
นาคิตะ !
ความเป็ นของปฏิกลู ๓ ในนิมิตอันสวยงาม ยอมปรากฏ
ขึ้น แกบุคคลผูตามประกอบซึ่ง ความเพียรในอสุ ภนิมิต : นั่นแหละผลไหล
ออกแหงการกระทําเชนนั้น.
นาคิตะ !
ความเป็ นของปฏิกลู ในผัสสะ ยอมปรากฏขึ้น แกบุคคลผู
ตามเห็นอยูซึ่ง ความไม่ เทีย่ งในผัสสายตนะหก : นั่นแหละเปนผลแหงการกระทํา
เชนนั้น.
๑. คือสุขอาศัยทอปสสาวะ.
๒. คือสุขของคนนอนสยบบนสิ่งอสุจิปฏิกูล.
๓. คําวาปฏิกูล ทั้ง ๓ คํานี้ เปนภาษาธรรม หมายถึงภาวะแหงความนาเกลียดนาชัง ที่จะตองดูดวยสติปญ
 ญา ไมใชดูดวย
ตาอยางภาวะปฏิกูลในภาษาคน.

๙๙๖
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นาคิตะ !
ความเป็ นของปฏิกลู ในอุปาทาน ยอมปรากฏขึ้น แก
บุคคลผูตามเห็นอยูซึ่ง ความเกิดขึน้ และความเสื่ อมไปในอุปาทานขันธ์ ท้งั ห้ า
อยู : นั่นแหละเปนผลไหลออกแหงการกระทําเชนนั้น.
- ปฺ จ ก.อํ . ๒๒/๓๒/๓๐.

โลกุตตรผลมีได้ จากการตั้งจิตไว้ ถูก
ภิกษุ ท. !
เปรียบเหมือนเดือยเม็ดขาวสาลี หรือเดือยเม็ดขาวยวะที่
มันตั้งอยูในลักษณะผิดปกติ ถูกย่ําดวยมือหรือเทาแลว จักตํามือหรือเทาทีย่ ่ําลง
ไป หรือจักทําโลหิตใหหอ ขึ้นมาได นี้ไมเปนฐานะที่มีได. เพราะเหตุไรเลา?
เพราะเหตุวาเดือยแหงเม็ดขาวสาลีนั้นตั้งอยูผิดลักษณะ. ภิกษุ ท. ! ฉันใดก็
ฉันนั้น : ภิกษุมีจิตตั้งไวผดิ จักทําลายอวิชชา จักทําวิชชาใหเกิดขึ้น หรือจัก
กระทํานิพพานใหแจงได นั้นไมเปนฐานะที่มีได. เพราะเหตุไรเลา? เพราะ
ความที่จิตตั้งไวผดิ แล.
ภิกษุ ท. !
เปรียบเหมือนเดือยเมล็ดขาวสาลี หรือเดือยเม็ดขาวยวะที่
มันตั้งอยูถกู ลักษณะ ถูกย่ําดวยมือหรือดวยเทาแลว จักตํามือหรือเทาที่ยา่ํ ลงไป
หรือจักทําโลหิตใหหอ ขึ้นมาได นี้เปนฐานะที่มีได เพราะเหตุไรเลา? เพราะ
เหตุวาเดือยแหงเม็ดขาวสาลีนั้นตั้งอยูถูกลักษณะ. ภิกษุ ท. ! ฉันใดก็ฉันนั้น :
ภิกษุมีจิตตั้งไว้ ถูก จักทําลายอวิชชา จักทําวิชชาให้ เกิดขึน้ หรือจักกระทํา
นิพพานให้ แจ้ งได้ นั้นเป็ นฐานะที่มไี ด้ . เพราะเหตุไรเลา? เพราะความที่จิตตั้ง
ไวถูก แล.
- เอก.อํ . ๒๐/๙/๔๒ - ๔๓.

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ
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ความแน่ ใจหลังจากการปฏิบัติ
เป็ นเครื่องตัดสิ นความผิด - ถูก
( นายบ า นชื่ อ ปาฏลิ ย ะ แห ง โกฬิ ย นิ ค ม ชื่ อ อุ ต ตระ มาเฝ า พระผู มี พ ระภาคเจ า กราบ

ทูลเรื่ องที่เ ขาไดฟงสมณพราหมณศาสดาตางๆ ๔ พวก : จําพวกที่ ๑ แสดงทิฏฐิวา การ
ใหไ มมีผ ล การบู ช าไม มี ผ ล กรรมดี กรรมชั่วไมมี ผ ล โลกนี้โลกอื่ นไม มี บิ ด ามารดาไม มี โอ
ปาติ กสัต วไ มมี สมณพราหมณผูปฏิ บัติชอบ รูแ จงโลกนี้โ ลกอื่นแล วประกาศก็ไ มมี ; สมณ
พราหมณศ าสดาพวกที่ ๒ แสดงทิฏ ฐิอยางตรงกั นขา ม ว าสิ่ง เหลา นี้ล ว นแตมี ; สมณพราหมณ
ศาสดาพวกที่ ๓ แสดงทิ ฏฐิว า การกระทําทั้ง หลายไมป นอันกระทํา แม จะกระทํา บาปเช น
ฆาสั ตวมี เนื้อ กองเต็ มแผน ดิน ก็ไ ม มี บาป ทําบุ ญเต็ มฝง แม น้ําคงคาก็ไ มมี บุญ ; สวนสมณ
พราหมณศ าสดาพวกที่ ๔ แสดงทิฏฐิอยางตรงข า มจากพวกที่ ส าม คื อ แสดงว าการกระทํา เปน
อั นกระทํา คื อทําบาปมีผลบาป ทําบุญ มีผ ลบุ ญ ; แลวกราบทูลพระผู มีพระภาคเจ าต อไป
วา :-)
"ข้ าแต่ พ ระองค์ ผ้ ูเจริ ญ ! กัง ขาและวิ จิ กิจ ฉา ได้ เกิ ดขึ ้นแก่ ข้ าพระองค์ ว่ า ในบรรดา
สมณพราหมณ์ ศาสดาเหล่ านั้ น สมณพราหมณ์ พวกไหนพู ดจริ ง พวกไหนพู ด มุส า"

คามณิ!
ควรแลวทีท่ านจะมีกังขาจะมีวิจิกิจฉา วิจิกิจฉาไดเกิดขึ้น
แลวในฐานะที่ควรกังขา.
"ข้ าแต่ พ ระองค์ ผ้ ูเจริ ญ ! ข้ า พระองค์ เลื่ อ มใสแล้ วในพระผู้มีพ ระภาคอย่ างนี ้ว่ า พระ
ผู้มีพระภาคสามมารถที่ จ ะแสดงธรรม เพื่ อข้ าพระองค์ จ ะละธรรมเป็ นที่ กัง ขานั้ นเสี ยได้ " .

คามณิ !
ธัมมสมาธิ มีอยู. ถ้ าท่ านได้ จติ ตสมาธิในธัมมสมาธิน้ัน
แล้ ว ท่ านก็จะละธรรมเป็ นที่กงั ขานั้นเสี ยได้ . คามณิ!
ธัมมสมาธิน้ัน เป็ น
อย่ างไรเล่ า?

๙๙๘
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คามณิ !
ธัมมสมาธิ ในกรณีนีค้ อื อริยสาวก ละขาดเวนขาดจาก
ปาณาติบาต
ละขาดเวนขาดจากอทินนาทาน
ละขาดเวนขาดจาก
กาเมสุมิจฉาจาร ละขาดเวนขาดจากมุสาวาท ละขาดเวนขาดจากปสุณวาท
ละขาดเวนขาดจากผรุสวาท ละขาดเวนขาดจากสัมผัปปลาปวาท ละอภิชฌา
แลว เปนผูไมมีอภิชฌา ละโทษคือพยาบาทแลว เปนผูมีจิตไมพยาบาท ละ
มิจฉาทิฏฐิแลว เปนผูมีสัมมาทิฏฐิ.
อริยสาวกนั้น ปราศจากอภิชฌา ปราศจากพยาบาท เปนผู
คามณิ !
ไมหลง มีสัมปชัญญะ มีสติ อยางนี้แลว มีจิตสหรคตดวย เมตตา แผไปสู
ทิศที่หนึ่ง แลวแลอยู, ในทิศที่สองก็อยางเดียวกัน, ทิศที่สามก็อยางเดียวกัน,
ทิศที่สี่ก็อยางเดียวกัน; คือมีจิตสหรคตดวยเมตตา เปนจิตอันไพบูลย เปน
มหัคคตจิต ไมมปี ระมาณ ไมมเี วร ไมมพี ยาบาท แผไปแลวสูโลกมีที่สุดใน
ทิศทั้งปวง เพราะการแผไปสูทที่ ั้งปวงในทิศทั้งปวง ทั้งโดยเบื้องบน เบื้องต่ํา
เบื้องขวาง แลวแลอยู. (ในตอนที่กลาวถึงการแผจิตอันสหรคตดวย กรุ ณา มุทิตา และอุเบกขา
ในตอนตอไป ก็ไดตรัสโดยขอความทํานองเดียวกันนี้) อริยสาวกนั้นยอมใครครวญเห็นอยู
วา “แมจะมีศาสดาผูมีวาทะมีทฏิ ฐิ วา ‘ทานที่ให้ แล้ วไม่ มี(ผล), ยัญที่บูชาแล้ ว ไม่
มี(ผล), การบูชาที่บูชาแล้ วไม่ มี(ผล), ผลวิบากแห่ งกรรมที่สัตว์ ทําดีทําชั่ว ไม่ มี,
โลกนี้ ไม่ มี, โลกอื่น ไม่ มี, มารดา ไม่ มี, บิดา ไม่ มี, โอปปาติกสัตว์ ไม่ มี,
สมณพราหมณ์ ทไี่ ปแล้ วปฏิบัติแล้ ว โดยชอบถึงกับกระทําให้ แจ้ งโลกนี้และโลก
อื่น ด้ วยปัญญาโดยชอบเอง แล้ วประกาศให้ ผ้ อู ื่นรู้ ก็ไม่ มี’ ดังนี้อยูก็ตาม; แม
คําของศาสดานั้น เปนคําจริง ความผิดก็มิไดมีแกเรา (ผูปฏิบัติอยูอยางนี้) ผูม ิได
เบียดเบียนใครๆ ทั้งที่เปนสัตวสะดุงหวั่นไหวและสัตวที่มั่นคงไมสะดุงหวัน่ ไหว
และเราเปนผูถือเอาไดซึ่งความสําเร็จประโยชนทั้งสองฝาย ในกรณีนี้คือ เปนผู

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๙๙๙

สํารวมแลวดวยกายดวยวาจาดวยใจดวย และจักเขาถึงสุคติโลกสวรรค เบื้องหนา
แตการตายเพราะการทําลายแหงกาย ดวย” ดังนี้. (ครั้นพิจารณาเห็นอยางนี้แลว)
ความปราโมทยยอมเกิดแกอริยสาวกนั้น ปตยิ อมเกิดแกผูปราโมทยแลว กายของ
ผูมีใจปตแิ ลวยอมรํางับ ผูมีกายสงบรํางับ แลวยอมเสวยสุข จิตของผูม ีสุขยอมตั้ง
มั่น. คามณิเอย ! นี่แหละ คือ ธัมมสมาธิ ละ. ถาทานไดจิตตสมาธิในธัมม
สมาธินั้นแลว ทานก็จะละเสียไดซึ่งธรรมเปนที่กังขานั้น.
ไดตรัสปรารภทิฏฐิของสมณพราหมณ ศาสดาจําพวกที่ สอง ซึ่งกลาว
อัตถิกทิ ฏฐิ , และปรารภ ศาสดาจําพวกที่ สาม ซึ่งกลาว อกิริยทิฏฐิ , แลวตรัสปรารภ ศาสดาจําพวก
ที่สี่ ซึ่งกลาว กิริยทิฏฐิ , โดยขอความทํานองเดียวกันทั้งสี่พวก; หมายความวาศาสดานั้นๆ จะ
กลาวอยางไรก็ตามใจ อริยสาวกนี้ยังคงมีธัมมสมาธิ ไมมีความผิดใดๆเกี่ยวกับทิฏฐิเหลานั้น แถมยัง
ไดรับความสําเร็จประโยชนทั้งสองฝาย ทั้งในโลกนี้และโลกอื่นดังที่กลาวแลวขางตน. นี้แสดงวา
อริยสาวกนั้น รูความผิด - ถูกของทิฏฐินั้นๆ ไดดวยตนเอง หลังจากที่ไดปฏิบัติธัมมสมาธิ จนไดรับ
ผลปรากฏแกใจของตน; เราจึงถือวา ความแนใจหลังจากการไดรับผลแหงการปฏิบัติ เปนเครื่อง
ตัดสินความผิด - ถูกของธรรมอันเปนเครื่องกังขาทั้งปวงได.
(ตอไปนี้

ตอจากนี้ ขอไดตรัสขอความที่ปรารภ การแผ่ จิต อันสหรคตด้ วยกรุ ณา ด้ วยมุทิตา
ด้ วยอุเบกขา โดยทํานองเดียวกันกับในกรณีแหงเมตตา จนครบถวนทั้งสี่พรหมวิหารธรรมในที่สุด
แหงเทศนา นายบานชื่อปาฏลิยะ ไดสรรเสริญพระธรรมเทศนา และประกาศตนเปนอุบาสกใน
พระพุทธศาสนา).
- สฬา. สํ. ๑๘/๔๒๗ - ๔๒๙/๖๖๔ - ๖๗๓.

(สัมมาทิฏฐิแหงพระบาลีนี้

เปนสัมมาทิฏฐิที่เปนสันทิฏฐิโกคือเห็นไดดวยตนเอง เปน
อยางยิ่ง จึงทําใหตัดสินความผิด - ถูกไดดวยตนเอง).

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๐๐๐

สรุ ปอานิสงส์ ของสั มมาทิฏฐิ
ภิกษุ ท. !
เราไมมองเห็นธรรมอืน่ แมสักอยางหนึ่ง
ที่เปนเหตุให
กุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือกุศลธรรมที่เกิดอยูแลวยอมเปนไปเพื่อความ
เจริญไพบูรณโดยยิ่ง, เหมือน สั มมาทิฏฐิ นี้. ภิกษุ ท. ! เมื่อบุคคลมีสัมมาทิฏฐิ
แล้ ว กุศลธรรมที่ยงั ไม่ เกิดก็เกิดขึน้ และกุศลธรรมที่เกิดอยู่แล้ ว ก็เป็ นไปเพือ่
ความเจริญ ไพบูลย์ โดยยิง่ .
- เอก. อํ . ๒๐/๔๐/๑๘๒.

(ในสูตรอื่นแสดงอานิสงสแหงสัมมาทิฏฐิ

อกุศลธรรมที่เกิดอยู่แล้ วเสื่ อมสิ้ นไป.

วาทําให อกุศลธรรมที่ยังไม่ เกิดไม่ เกิดขึน้
- ๒๐/๔๑/๑๘๔.

ในสูตรอื่นทรงแสดงวา
เปนเหตุทําให ผู้ที่สมาทานประพฤติบริ บูรณ์ มีกายกรรม
วจีกรรม มโนกรรม เจตนา ปั ตถนา ปณิธิ และสั งขาร ที่ล้วนแต่ เป็ นไปเพื่อประโยชน์ เกือ้ กูล
และความสุ ขที่น่าปรารถนารั กใคร่ พอใจ. - ๒๐/๔๓/๑๙๐.
ในสูตรอื่นทรงแสดงวา เป็ นเหตุให้ หลุดพ้ นจากทุกข์ ท้ังปวง. -๒๑/ต๘/๔๙.)

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๐๐๑

หมวด ฉ. ว่ าด้ วย โทษของการขาดสัมมาทิฏฐิ
โทษทีเ่ กิดจากมิจฉาทิฏฐิในการพูด
โลหิจจะ ! ผูใดกลาววา “โลหิ จจพราหมณ์ ปกครองบ้ านสาลวติกคาม
ผลประโยชน์ ใดเกิดขึน้ ทวีขึน้ ในบ้ านสาลวติกคาม โลหิ จจพราหมณ์ ผ้ เู ดียวพึง
บริ โภคผลประโยชน์ นั้น ไม่ พึงให้ แก่ ชนเหล่ าอื่นเลย” ดังนี้. ผูกลาวอยูอยางนี้
นั้น ชื่อวาเปนผูกระทําอันตราย แกหมูชนที่อาศัยโลหิจจพราหมณนั้นเปนอยู
(คือทําลายสิทธิอันชอบธรรมที่ประชาชนเหลานั้นจะพึงไดรับ); เมื่อเปนผูกระทําอันตรายอยู
ชื่อวาเปนผูไ มเอ็นดู ดวยประโยชนเกื้อกูล เมื่อไมเอ็นดูดวยประโยชนเกื้อกูล
ชื่อวาเขาไปตั้งไวซึ่งจิตอันเปนขาศึก; เมื่อเขาไปตั้งไวซึ่งจิตอันเปนขาศึก ชื่อวา
เปนผูมีมิจฉาทิฏฐิ; นี้ ฉันใด;
โลหิจจะ ! ขอนี้ก็เปนฉันนั้น คือ ผูใดกลาววา “สมณะหรื อ
พราหมณ์ ในโลกนี้ ถึงทับซึ่งธรรมอันเป็ นกุศล ครั้ นถึงทับซึ่งธรรมอันเป็ นกุศล
แล้ วไม่ พงึ บอกแก่ ผ้ อู ื่น เพราะใครอื่นจักทําอะไรให้ แก่ใครได้ , เปรี ยบเหมือนบุรุษ
ตัดเครื่ องจองจําอันเก่าแล้ ว ไม่ พงึ กระทําเครื่ องจองจําอันอื่นขึ้นมาใหม่ . ข้ าพเจ้ า
กล่ าวสัมปทาอย่ างนี้ นี้ ว่ าเป็ นกรรมอันลามก คือสิ่งที่กระทําด้ วยความโลภ,
เพราะใครอื่นจักทําอะไรให้ แก่ ใครได้ ” ดังนี้. (ขอนี้ผูกลาวหมายความวา เปนการเสือกไป
กระทําสิ่งนอกหนาที่ดวยความโลภ แลวทําความผูกพันใหมใหแกตน). บุคคลผูกลาวอยูอยางนี้
นั้น ชื่อวาเปนผูทําอันตราย แกบรรดากุลบุตรผูอาศัยธรรมวินัยอันตถาคต
ประกาศไวแลวถึงทับซึ่งคุณวิเศษอันโอฬารมีอยางนี้เปนรูป, คือการกระทําให
แจงซึ่งโสตาปตติผลบาง กระทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผลบาง กระทําใหแจง
ซึ่งอนาคามิผลบาง กระทําใหแจงซึ่งอรหัตตผลบาง รวมกระทั่งถึงคนจําพวกที่

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๐๐๒

สะสมธรรมเพื่อครรภอันเปนทิพย เพื่อบังเกิดในภพอันเปนทิพยทั้งหลายเขาไป
ดวยกัน. เมื่อเปนผูกระทําอันตรายอยู ชื่อวาเปนผูไมเอ็นดูดวยประโยชนเกื้อกูล;
เมื่อไมเอ็นดูดวยประโยชนเกื้อกูล ชื่อวาเขาไปตั้งไวซึ่งจิตอันเปนขาศึก; เมื่อเขา
ไปตั้งไวซึ่งจิตอันเปนขาศึก ชื่อวาเปนผูมีมจิ ฉาทิฏฐิ.
โลหิจจะเอย !
เรากล่ าวคติอย่ างหนึ่ง ในบรรดาคติสองอย่ าง คือ
นรก หรือ กําเนิดเดรัจฉาน ว่ าเป็ นคติสําหรับบุคคลผู้มมี ิจฉาทิฏฐิน้ัน.๑
- สี . ที . ๙/๒๘๙/๓๕๘.

ทิฏฐิซึ่งเป็ นทีต่ ้งั แห่ งการวิวาท
(สามจําพวก)
“ข้ าแต่ พ ระโคดมผู้เจริ ญ !

ข้ า พเจ้ ามี ว าทะมี ความเห็ นอย่ า งนี ้ว่ า

สิ่ งทั้งปวงไม่

ควรแก่ ข้าพเจ้ า”.
อัคคิเวสสนะ !

(ถาอยางนั้น)

ความเห็นของทานเองที่วา “สิ่งทัง้

ปวงไม่ ควรแก่ ข้าพเจ้ า” ดังนี้ นั้นก็ตองไมควรแกทาน (ดวยเหมือนกัน).
“ข้ าแต่ พ ระโคดมผู้เจริ ญ ! ความเห็ น แม้ โ น้ น ของข้ าพเจ้ า ต้ องควรแก่ ข้ าพเจ้ า ว่ า
ความเห็ น ของข้ าพเจ้ า นั้ น เป็ นเช่ นนั้ นที เดี ย ว, ความเห็ น ของข้ าพเจ้ า นั้ น เป็ นเช่ นนั้ นที เดี ย ว
(คื อ ถูกต้ อง) ดัง นี ้” .

๑. ขอนี้หมายความวา พระผูมีพระภาคเจาสามารถทําประโยชนใหแกบุคคลอื่น จนไดบรรลุมรรคผลหรือเขาสูโลกอัน
เปนทิพยได ทําไมจึงมีมิจฉาทิฏฐิกลาววา ใครอืน่ จักทําอะไรใหแกใครได; ผูกลาวเชนนั้น จึงชื่อวาเปนผูทําอันตราย
ตอบุคคลอื่น จึงจัดวาเปนมิจฉาทิฏฐิควรแกคติอยางใดอยางหนึ่งในบรรดาคติทั้งสอง, นี้เรียกวา โทษที่เกิดจาก
มิจฉาทิฏฐิ ในการพูด.

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๐๐๓

อัคคิเวสสนะเอย ! มันมีมากกวามาก กวานี้นัก ในโลกนี้ คือพวกที่
กลาวอยูวา “ความเห็นของข้ าพเจ้ านั้น เป็ นเช่ นนั้นที เดียว ความเห็นของข้ าพเจ้ า
นั้น เป็ นเช่ นนั้นที เดียว(คือถูกต้ อง)” แลวเขาไมละความเห็นนั้นเสีย แตไปทํา
ความเห็นอืน่ ใหเกิดขึน้ อีก. อัคคิเวสสนะเอย ! มันมีนอยกวานอย กวานี้นัก
ในโลกนี้ คือพวกที่กลาวอยูวา “ความเห็นของข้ าพเจ้ านั้น เป็ นเช่ นนั้นทีเดียว, ความเห็นของ
ข้ าพเจ้ านั้น เป็ นเช่ นนั้นทีเดียว (คือถูกต้ อง)” แลวเขาละความเห็นนั้นเสียได และไมทํา
ความเห็นอืน่ ใหเกิดขึน้ อีก.
อัคคิเวสสนะ !
มีสมณพราหมณ พวกหนึ่ง มีวาทะมีความเห็น
อยางนี้วา “สิ่ งทั้งปวง ควรแก่ ข้าพเจ้ า” ดังนี้ก็มี. มีสมณพราหมณ พวก
หนึ่ง มีวาทะมีความเห็นอยางนี้วา “สิ่ งทั้งปวง ไม่ ควรแก่ ข้าพเจ้ า” ดังนี้ก็
มี. มี สมณพราหมณ พวกหนึ่ง มีวาทะมีความเห็นอยางนี้วา “สิ่ งบางสิ่ งควร

แก่ ข้าพเจ้ า สิ่ งบางสิ่ งไม่ ควรแก่ ข้าพเจ้ า” ดังนี้ก็ม.ี
อัคคิเวสสนะ !

ในบรรดาสมณพราหมณสามพวกนั้น

ทิฏฐิของ

สมณพราหมณพวกทีม่ ีวาทะมีความเห็นวา “สิ่ งทั้งปวง ควรแก่ ข้าพเจ้ า”
ดังนี้นั้น เปนทิฏฐิที่กระเดียดไปในทางมีความกําหนัดยอมใจ กระเดียดไปในทาง
ประกอบตน (อยูในภพ) กระเดียดไปในทางเพลิดเพลิน (ตอสิ่งเปนที่ตั้งแหง
ความเพลิน) กระเดียดไปในทางสยบมัวเมา และกระเดียดไปในทางเขาไปยึด
มั่นถือมั่น.
อัคคิเวสสนะ !

ในบรรดาสมณพราหมณสามพวกนั้น

ทิฏฐิของ

สมณพราหมณพวกทีม่ ีวาทะมีความเห็นวา “สิ่ งทั้งปวง ไม่ ควรแก่ ข้าพเจ้ า”
ดังนี้นั้น เปนทิฏฐิที่กระเดียดไปในทางไมมีความกําหนัดยอมใจ กระเดียดไป
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ในทางไมประกอบตน (อยูในภพ) กระเดียดไปในทางไมเพลิดเพลิน (ตอสิ่ง
เปนที่ตั้งแหงความเพลิน) กระเดียดไปในทางไมสยบมัวเมา และกระเดียดไป
ในทางไมเขาไปยึดมัน่ ถือมั่น.
พอพระผูมีพระภาคตรัสดังนี้เทานั้น ทีฆนขะปริพพาชกไดรองขึ้นเฉพาะพระพักตรพระผูมี
พระภาควา “พระโคดมสนับสนุนความเห็นของข้ าพเจ้ า.

พระโคดมเชิ ดชูความเห็น

ของข้ าพเจ้ า.”
อัคคิเวสสนะ ! ในบรรดาสมณพราหมณสามพวกนั้น
ทิฏฐิของ
สมณพราหมณพวกทีม่ ีวาทะมีความเห็นวา “บางสิ่งควรแก่ ข้าพเจ้ า บางสิ่งไม่
ควรแก่ ข้าพเจ้ า” ดังนี้นั้น ทิฏฐิใดที่วา บางอย่ างควรแก่ เขาเหล่ านั้น ทิฏฐินั้น
กระเดียดไปในทางมีความกําหนัดยอมใจ กระเดียดไปในทางประกอบตน (อยู
ในภพ) กระเดียดไปในทางเพลิดเพลิน (ตอสิ่งเปนที่ตั้งแหงความเพลิน)
กระเดียดไปในทางสยบมัวเมา
และกระเดียดไปในทางเขาไปยึดมัน่ ถือมั่น.
ทิฏฐิใดที่วา บางอย่ างไม่ ควรแก่เขาเหล่ านั้น ทิฏฐินั้น ก็กระเดียดไปในทางไม
มีความกําหนัดยอมใจ กระเดียดไปในทางไมประกอบตน(อยูในภพ) กระเดียด
ไปในทางไมเพลิดเพลิน (ตอสิ่งเปนที่ตั้งแหงความเพลิน) กระเดียดไปในทางไม
สยบมัวเมา และกระเดียดไปในทางไมเขาไปยึดมั่นถือมั่น.
อัคคิเวสสนะ ! ในบรรดาสมณพราหมณสามพวกนั้น สมณพราหมณ
พวกใด มีวาทะมีความเห็นวา ‘สิ่งทั้งปวงควรแก่ เรา’ ดังนี้ มีอยู. ในสมณพราหมณพวกนั้น บุรุษผูวญ
ิ ูชน ยอมใครครวญเห็นอยางนี้วา ถาเราถือเอา
ทิฏฐิของพวกที่ถือวา ‘สิ่งทั้งปวงควรแก่เรา’ ดังนี้ มากลาวยืนยันอยูอยาง
แข็งแรง วา ‘นี้เท่ านั้นจริ ง อื่นเปล่ า’ ดังนี้ไซร การถือเอาอยางขัดแยงกันตอ
สมณพราหมณอีกสองพวก ก็จะพึงมีแกเรา คือขัดแยงกับพวกที่มีวาทะมี
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ความเห็นวา ‘สิ่งทัง้ ปวงไม่ ควรแก่ เรา’ และกับพวกที่มีวาทะมีความเห็นวา
‘บางสิ่งควรแก่ เรา บางสิ่งไม่ ควรแก่ เรา’. การถือเอาอยางขัดแยงกันตอสมณ
พราหมณสองพวกเหลาโนน ก็มีแกเราดวยอาการอยางนี้. เมื่อการถือเอาอยาง
ขัดแยงกันมีอยู การวิวาทกันก็ยอมมี, เมื่อการวิวาทกันมี การพิฆาตกันก็ยอม
มี, เมื่อการพิฆาตกันมี การเบียดเบียนกันก็ตองมี, ดวยอาการอยางนี้. บุรุษวิญูชนนัน้ เห็นอยูซึ่งการถือเอาอยางขัดแยงกัน การวิวาทกัน การพิฆาตกัน
และการเบียดเบียนกัน อันจะเกิดขึ้นในตน อยูดังนี้ เขาก็ละทิฏฐินั้นเสีย และ
ไมถือเอาทิฏฐิอื่นขึ้นมาอีก. การละเสีย การสลัดคืนเสียซึ่งทิฏฐิเหลานั้น ยอม
มีดวยอาการอยางนี้.
อัคคิเวสสนะ !
ในบรรดาสมณพราหมณสามพวกนั้น สมณพราหมณ
พวกใด มีวาทะมีความเห็นวา ‘สิ่งทั้งปวงไม่ ควรแก่ เรา’ ดังนี้ มีอยู. ในสมณพราหมณพวกนั้น บุรุษผูวญ
ิ ูชน ยอมใครครวญเห็นอยางนี้วา ถาเราถือเอา
ทิฏฐิของพวกที่ถือวา ‘สิ่งทั้งปวงไม่ ควรแก่ เรา’ ดังนี้ มากลาวยืนยันอยูอยาง
แข็งแรง วา ‘นี้เท่ านั้นจริ ง อื่นเปล่ า’ ดังนี้ไซร การถือเอาอยางขัดแยงกันตอ
สมณพราหมณอีกสองพวก ก็จะพึงมีแกเรา คือขัดแยงกับพวกที่มีวาทะมี
ความเห็นวา ‘สิ่งทั้งปวงควรแก่เรา’ และกับพวกที่มวี าทะมีความเห็นวา ‘บาง
สิ่งควรแก่เรา บางสิ่งไม่ ควรแก่ เรา’. การถือเอาอยางขัดแยงกันตอสมณพราหมณสองพวกเหลาโนน ก็มีแกเราดวยอาการอยางนี้. เมื่อการถือเอาอยาง
ขัดแยงกันมีอยู การวิวาทกันก็ยอมมี, เมื่อการวิวาทกันมี การพิฆาตกันก็ยอมมี,
เมื่อการพิฆาตกันมี การเบียดเบียนกันก็ตองมี. ดวยอาการอยางนี้. บุรุษวิญูชน
นั้น เห็นอยูซึ่งการถือเอาอยางขัดแยงกัน การวิวาทกัน การพิฆาตกัน และการ
เบียดเบียนกัน อันจะเกิดขึ้นในตน อยูดังนี้ เขาก็ละทิฏฐินั้นเสีย และไมถอื เอา
ทิฏฐิอื่นขึ้นมาอีก. การละเสีย การสลัดคืนเสียซึ่งทิฏฐิเหลานั้น ยอมมีดวย
อาการอยางนี้.
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อัคคิเวสสนะ ! ในบรรดาสมณพราหมณสามพวกนั้น สมณพราหมณ
พวกใด มีวาทะมีความเห็นวา ‘บางสิ่งควรแก่ เรา บางสิ่งไม่ ควรแก่ เรา’ ดังนี้ มี
อยู. ในสมณพราหมณพวกนั้น บุรุษผูวิญูชน ยอมใครครวญเห็นอยางนี้วา
ถาเราถือเอาทิฏฐิของพวกที่ถือวา ‘บางสิ่งควรแก่ เรา บางสิ่งไม่ ควรแก่ เรา’ ดังนี้
มากลาวยืนยันอยูอยางแข็งแรง วา ‘นี้เท่ านั้นจริ ง อื่นเปล่ า’ ดังนี้ไซร การถือเอา
อยางขัดแยงกันตอสมณพราหมณอีกสองพวก ก็จะพึงมีแกเรา คือขัดแยงกับ
พวกที่มีวาทะมีความเห็นวา ‘สิ่งทั้งปวงควรแก่ เรา’ และกับพวกที่ที่มีวาทะมี
ความเห็นวา ‘สิ่งทัง้ ปวงไม่ ควรแก่ เรา’. การถือเอาอยางขัดแยงกันตอสมณพราหมณสองพวกเหลาโนน ก็มีแกเราดวยอาการอยางนี้. เมื่อการถือเอาอยาง
ขัดแยงกันมีอยู การวิวาทกันก็ยอมมี, เมื่อการวิวาทกันมี การพิฆาตกันก็ยอม
มี, เมื่อการพิฆาตกันมี การเบียดเบียนกันก็ตองมี. ดวยอาการอยางนี้. บุรุษ
วิญูชนนัน้ เห็นอยูซึ่งการถือเอาอยางขัดแยงกัน การวิวาทกัน การพิฆาตกัน
และการเบียดเบียนกัน อันจะเกิดขึ้นในตน อยูดังนี้ เขาก็ละทิฏฐินั้นเสีย และ
ไมถือเอาทิฏฐิอื่นขึ้นมาอีก. การละเสีย การสลัดคืนเสียซึ่งทิฏฐิเหลานั้น ยอมมี
ดวยอาการอยางนี้.
- ม. ม.๑๓/๒๖๓ - ๒๖๖/๒๖๙ - ๒๗๑.

มิจฉาทิฏฐิทวี่ ่ าวิญญาณเป็ นผู้ท่องเทีย่ ว
สาติ !
จริงหรือ ตามที่ไดยินวา เธอมี ทิฏฐิอันลามก เกิดขึ้น
แลวอยาง นี้วา “เราย่อมรู้ ทั่วถึงธรรม ตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ วว่ า วิญญาณนีน้ ี่
แหละ ย่ อมแล่ นไป ย่ อมท่ องเที่ยวไป, หาใช่ สิ่งอื่นไม่ ” ดังนี้?
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"ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ ! ข้ าพระองค์ ย่อมรู้ ทั่วถึงธรรม ตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ ว
เช่ นนั้นว่ า "วิญญาณนีน้ ี่แหละ ย่ อมแล่ นไป ย่ อมท่ องเที่ยวไป, หาใช่ สิ่งอื่นไม่ " ดังนี”้ .

สาติ !

วิญญาณนั้น เปนอยางไร?

"ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ ! นั่นคือสภาพที่เป็ นผู้พูด ผู้ร้ ู สึก (ต่ อเวทนา) ซึ่ ง เสวยวิบากแห่ งกรรมดี
กรรมชั่ว ท. ในภพนั้นๆ".

โมฆบุรุษ ! เธอรูทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแลวอยางนี้ เมื่อแสดงแกใคร
เลา. โมฆบุรุษ! เรา กล่ าววิญญาณ ว่ าเป็ นปฏิจจสมุปปันนธรรม (สิ่งที่อาศัยปจจัย
แลวเกิดขึ้น) โดยปริยายเปนอันมาก; ถาเว้ นจากปัจจัยแล้ ว ความเกิดแห่ งวิญญาณ
มิได้ มี ดังนี้มิใชหรือ. โมฆบุรุษ ! เมื่อเปนอยางนั้น เธอชื่อวา ยอมกลาวตูเรา
ดวยถอยคําที่ตนเองถือเอาผิดดวย ยอมขุดตนเองดวย ยอมประสบสิ่งมิใชบุญ
เปนอันมากดวย; โมฆบุรุษ ! ขอนั้นแหละ จักเปนไปเพื่อความทุกข ไมเกื้อกูล
แกเธอตลอดกาลนาน ดังนี้.
ครั้ งนั้น พระผู้มีพระภาคตรั สเรี ยกภิกษุ ท. แล้ วตรั สว่ า :-

ภิกษุ ท. !
พวกเธอจะสําคัญความขอนี้วาอยางไร : ภิกษุสาติเกวัฏฏบุตรนี้ ยังจะพอนับวาเปนพระสงฆ ในธรรมวินัยนี้ไดบางไหม?
"จะเป็ นได้ อย่ างไร พระเจ้ าข้ า ! หามิได้ เลย พระเจ้ าข้ า !"
เมื่อภิกษุ ท. ! ทูลอย่ างนีแ้ ล้ ว ภิกษุสาติผ้ เู กวัฏฏบุตร ก็เงียบเสี ยง เก้ อเขิน คอตก ก้ มหน้ า ซบเซา ไม่ มี
ปฏิภาณ นิ่งอยู่. พระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นดังนั้นแล้ ว ได้ ตรั สว่ า :-

โมฆบุรุษ ! เธอจักปรากฏดวยทิฏฐิอันลามกนั้นของตนเองแล; เราจัก
สอบถามภิกษุ ท. ในที่นี้. (แลวทรงสอบถามภิกษุ ท. จนเปนที่ปรากฏวา พระองคมิไดทรง
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แสดงธรรมดังที่สาติภิกษุกลาว แลวทรงแสดง การเกิดขึ้น แหงวิญญาณ โดยอาการแหง ปฏิจจสมุป
บาท ครบทั้ง ๖ อายตนะ).
- มู.ม .๑๒/๔๗๕ - ๔๗๗/๔๔๒ - ๔๔๔.

โทษแห่ งอันตคาหิกทิฏฐิสิบ
วัจฉะ !
ทิฏฐิที่มีอยูว า “โลกเที่ยง” ดังนี้ นั้น เป็ นการจับยึดด้ วย
ทิฏฐิ (ทิฏฐิคหณํ) เป็ นความลําบากด้ วยทิฏฐิ (ทิฏฐิกนฺตารํ) เป็ นข้ าศึกด้ วยทิฏฐิ
(ทิฏฐิสูกํ) เป็ นความโยกโคลงด้ วยทิฏฐิ (ทิฏฐิวิปฺผนฺทิต)ํ เป็ นความรึงรัดด้ วยทิฏฐิ
(ทิฏฐิสฺโญชนํ) เป็ นไปกับด้ วยทุกข์ (สทุกขํ) เป็ นไปกับด้ วยความยากลําบาก
(สวิฆาต) เป็ นไปกับด้ วยความคับแค้ น (สอุปายาสํ) เป็ นไปกับด้ วย ความเร่ าร้ อน
(สปริฬาหํ) ไม่ เป็ นไปเพือ่ ความเบือ่ หน่ าย ความคลายกําหนัด ไม่ เป็ นไปเพือ่
ความดับ ความสงบรํางับ ไม่ เป็ นไปด้ วยความรู้ยงิ่ ความรู้พร้ อม ไม่ เป็ นไปเพือ่
นิพพาน เอาเสี ยเลย.
(ในกรณีแหงทิฏฐิที่เหลือนอกจากนี้

ก็ตรัสไวดวยขอความอยางเดียว

กันทุกตัวอักษร

กลาวคือ :- )

วัจฉะ !
วัจฉะ !
วัจฉะ !
วัจฉะ !
วัจฉะ !
วัจฉะ !
ฯลฯ ….

ทิฏฐิที่มีอยูว า
ทิฏฐิที่มีอยูว า
ทิฏฐิที่มีอยูว า
ทิฏฐิที่มีอยูว า
ทิฏฐิที่มีอยูว า
ทิฏฐิที่มีอยูว า

“โลกไม่ เทีย่ ง” ….ฯลฯ ….
“โลกมีที่สุด” ….ฯลฯ ….
“โลกไม่ มีทสี่ ุ ด” ….ฯลฯ ….
“ชีวะก็อันนั้นสรี ระก็อันนั้น” …. ฯลฯ ….
“ชีวะก็อันอื่นสรี ระก็อันอื่น” ….ฯลฯ ….
“ตถาคตภายหลังแต่ การตาย ย่ อมมีอีก” ….
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วัจฉะ !
….ฯลฯ ….

๑๐๐๙

ทิฏฐิที่มีอยูว า “ตถาคตภายหลังแต่ การตาย

ย่ อมไม่ มีอีก”

วัจฉะ ! ทิฏฐิที่มีอยูว า “ตถาคตภายหลังแต่ การตาย ย่ อมมีอีกก็มีไม่
มีอีกก็มี” ….ฯลฯ ….
วัจฉะ !
ทิฏฐิที่มีอยูว า “ตถาคตภายหลังแต่ การตาย ย่ อมมีอีกก็หา
มิได้ ไม่ มีอีกก็หามิได้ ” ดังนี้ นั้น เป็ นการจับยึดด้ วยทิฏฐิ เป็ นความลําบาก
ด้ วยทิฏฐิ เป็ นข้ าศึกด้ วยทิฏฐิ เป็ นความโยกโคลงด้ วยทิฏฐิ เป็ นความรึงรัด
ด้ วยทิฏฐิ เป็ นไปกับด้ วยทุกข์ เป็ นไปกับด้ วยความยากลําบาก เป็ นไปด้ วยความ
คับแค้ น เป็ นไปกับด้ วยความเร่ าร้ อน ไม่ เป็ นไปเพือ่ ความเบื่อหน่ าย ความคลาย
กําหนัด ไม่ เป็ นไปเพือ่ ความดับ ความสงบรํางับ ไม่ เป็ นไปเพือ่ ความรู้ยงิ่
ความรู้พร้ อม ไม่ เป็ นไปเพือ่ นิพพาน เอาเสี ยเลย.
วัจฉะ !
เราเห็นอยู่ซึ่งโทษนี้ แล
โดย ประการทั้งปวง.

จึงไม่ เข้ าถึงทิฏฐิที่มอี ยู่เหล่ านี้

- ม. ม. ๑๓/๒๔๓/๒๔๗.

อวิชชาเป็ นตัวชักนําซึ่งองค์ แปดแห่ งมิจฉามรรค
ภิกษุ ท. !
อวิชชา เป็ นสิ่ งที่มาล่ วงหน้ า เพือ่ ความถึงพร้ อมแห่ ง
อกุศลธรรมทั้งหลาย อันติดตามมาดวยอหิริกะและอโนตตัปปะ. ภิกษุ ท. ! :มิจฉาทิฏฐิ
ยอมมีอยางเต็มที่ แกผูถึงซึ่งอวิชชา
มิจฉาสังกัปปะ ยอมมีอยางเต็มที่ แกผมู ีมิจฉาทิฏฐิ;

ไมมีความเห็นแจง;

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๐๑๐

มิจฉาวาจา
มิจฉากัมมันตะ
มิจฉาอาชีวะ
มิจฉาวายามะ
มิจฉาสติ
มิจฉาสมาธิ

ยอมมีอยางเต็มที่
ยอมมีอยางเต็มที่
ยอมมีอยางเต็มที่
ยอมมีอยางเต็มที่
ยอมมีอยางเต็มที่
ยอมมีอยางเต็มที่

แกผูมีมิจฉาสังกัปปะ;
แกผูมีมิจฉาวาจา;
แกผูมีมิจฉากัมมันตะ;
แกผูมีมิจฉาอาชีวะ;
แกผูมีมิจฉาวายามะ;
แกผูมีมิจฉาสติ.

(เปนอันวา องคแปดแหงมิจฉามรรคหรือมิจฉัตตะ ยอมมีครบบริบูรณ. ในสูตรอื่น (๒๔/

๒๒๘/๑๐๕) ไดตรัสขยายออกไปอีก ๒ ขอคือ : - )

มิจฉาญาณะ
มิจฉาวิมุตติ
-

ยอมมีอยางเต็มที่ แกผูมีมิจฉาสมาธิ
ยอมมีอยางเต็มที่ แกผูมีมิจฉาญาณะ).

มหาวาร. สํ. ๑๙/๑/๒.

หมวด ช. ว่ าด้ วย ปกิณกะ
สั สสตทิฏฐิกอ็ ยากอยู่ อุจเฉททิฏฐิกอ็ ยากไป
สั มมาทิฏฐิ ก็อยากดับ
ภิกษุ ท. !
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย อันทิฏฐิสองอยางหอหุม แลว
บางพวก ทรุดลงอยู่ตรงนั้น บางพวก แล่ นเตลิดไป สวน พวกที่มีจักษุ ย่ อม
เห็น (ตามที่เป็ นจริง).
ภิกษุ ท. !
เทวดาและมนุษย์ พวกที่ทรุดลงอยู่ที่ตรงนั้น เป็ น อย่ างไร
เล่ า? ภิกษุ ท. ! คือเทวดาและมนุษย พวกที่มภี พเปนที่มายินดี ยินดีแลวใน
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๑๐๑๑

ภพ เพลิดเพลินในภพ, เมื่อบุคคลแสดงธรรมเพื่อความดับไมเหลือแหงภพแก
เทวดาและมนุษยพวกนั้นอยู, จิตของเขาก็ไมแลนไป ไมเลื่อมใส ไมตั้งอยูไม
นอมไป. ภิกษุ ท. ! อยางนี้เรียกวา พวกที่ทรุดลงอยูที่ตรงนัน้ .
ภิกษุ ท. !
เทวดาและมนุษย์ พวกที่แล่ นเตลิดไป
เป็ นอย่ างไรเล่ า?
คือพวกที่อดึ อัดอยู เอือมระอาอยู เกลียดอยู ดวยภพ (แต) เพลิดเพลินอยางยิ่ง
อยูกะวิภพ (ภาวะปราศจากภพ) ดวยคิดวา “ทานผูเจริญทั้งหลายเอย! ไดยินวาอัตตานี้
ภายหลังจากการตาย เพราะการทําลายแหงกาย ยอมขาดสูญ ยอมวินาศ มิไดมีอยูภายหลังจาก
การตาย : นั่นแหละเปนภาวะสงบระงับ นั่นแหละ เปนภาวะประณีต นั่นแหละ เปนภาวะ
แนนอนตายตัว”

ดังนี้. ภิกษุ ท. ! อยางนี้เรียกวา พวกที่แลนเตลิดไป.

ภิกษุ ท. !
สวน พวกที่มีจักษุ ย่ อมเห็น (ตามที่เป็ นจริง) เป็ นอย่ างไร
เล่ า? คือภิกษุในกรณีนี้ ยอมเห็นธรรมที่เกิดแลวเปนแลว โดยความเปนสิ่งที่เกิด
แลวเปนแลว แลวก็เปนผูปฏิบัติเพื่อความเบือ่ หนาย ความคลายกําหนัด ความดับ
ไมเหลือ แหงธรรมที่เกิดขึ้นแลว. ภิกษุ ท. ! อยางนี้แลเรียกวา พวกที่มีจักษุ
ยอมเห็น (ตามเปนจริง).
- อิ ติ วุ . ขุ . ๒๕/๒๖๓/๒๒๗.

(โดยพระบาลี

ทําใหเกิดความเขาใจวา พวกที่ทรุดลงอยูตรงนั้น คือพวก สั สตทิฏฐิ
พวกที่แลนเตลิดเลยไปนั้น คือพวก อุจเฉททิฏฐิ สวนพวกที่เห็นตามที่เปนจริง คือพวก สั มมา
ทิฏฐิ , ตางกันอยูดังนี้เปนสามพวก ทั้งที่มีมูลมาจากเหตุอยางเดียวกัน คือมีทิฏฐิสองอยางหอหุมแลว
ดวยกัน).

๑๐๑๒

อริยสัจจากพระโอษฐ

คนรวยก็มธี รรมะได้
(จิตนิยมและวัตถุนิยมก็อยู่ด้วยกันได้ )
ภิกษุ ท. !
อริยสาวก เจริญอยูดว ยความเจริญ ๑๐ อยาง ชื่อวา ยอม
เจริญดวย ความเจริญของพระอริยเจ้ า ดวย และเปนผู ถือเอาแก่นสารและความ
ประเสริฐทางฝ่ ายกาย (วัตถุ) ไดดวย. สิบอยาง อยางไรเลา? สิบอยางคือ : ยอมเจริญดวยนาและสวน,
ยอมเจริญดวยทรัพยและขาวเปลือก,
ยอมเจริญดวยบุตรและภรรยา,
ยอมเจริญดวยทาสและกรรมกรที่เต็มขนาดแหงบุรษุ ,
ยอมเจริญดวยสัตวสี่เทา,
ยอมเจริญดวยสัทธา,
ยอมเจริญดวยศีล,
ยอมเจริญดวยสุตะ,
ยอมเจริญดวยจาคะ,
ยอมเจริญดวยปญญา.
ภิกษุ ท. !
อริยสาวก เจริญอยูดวยความเจริญ ๑๐ อยางเหลานี้แล ชื่อ
วายอมเจริญดวยความเจริญของพระอริยเจาดวย และเปนผูถือเอาแกนสารและ
ความประเสริฐทางฝายกายไดดวย.
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๑๐๑๓

(คาถาผนวกท้ ายพระสู ตร)
บุคคลใดในโลกนี้ ย่ อมเจริญด้ วยทรัพย์ ข้ าวเปลือก บุตร
ภรรยา และสั ตว์สี่เท้ า, บุคคลนั้น ย่ อมเป็ นผู้มีโชค มียศ เป็ นที่
บูชาของญาติมิตรและแม้ ของพระราชา.
บุคคลใดในโลกนี้ ย่ อมเจริญด้ วยสั ทธา ศีล ปัญญา
จาคะ สุ ตะ อันเป็ นความเจริญทั้งสองฝ่ าย, บุคคลเช่ นนั้น เป็ น
สั ตบุรุษ มีปัญญาเห็นโดยประจักษ์ ย่ อมเจริญด้ วยความเจริญทั้ง
สองฝ่ าย ในทิฏฐธรรมนี,้ ดังนีแ้ ล.
- ทสก.อํ. ๒๔/๑๔๖/๗๔.

( พระบาลี นี้ แ สดงให เ ห็ น ว า

คนเราสามารถเจริญ พรอมกั นไปไดทั้ง ฝายโลกและฝา ย
ธรรม ไม ค วรถูกลอ ว าขนมปง แผ นเดี ยวทาเนยทั้ง สองหน า ซึ่ง เปน ความเข า ใจผิดของบุ คคล
ผูรูจักชี วิตแต เพียงด านเดีย ว จนกระทั่ ง พูดกัน ว าถา รวยแลวเป น ตองโกง ไมอ าจมี ธรรมะได
หรื อถา มี ธรรมะแลวจะรวยไมไ ด. พระบาลี นี้แ สดงให เห็ น ว า ความเจริญ ๕ อยาง ขา งตน
เปน ความเจริ ญ ทางโลกหรือทางวั ตถุ ความเจริญ ๕ อย า งตอนหลังเป นความเจริญทาง
ธรรม ทางจิ ต ทางวิญญาณ ซึ่ง มีท างที่จะสูง ขึ้ นไปได จนถึง การบรรลุ มรรคผล หรื ออย าง
น อยก็ เป นอริ ยบุคคลซึ่งเที่ ยงแทต อการบรรลุ มรรคผล).

การใช้ ความทุกข์ ให้ เป็ นประโยชน์ แก่บุถุชน
ภิกษุ ท. !
เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไรเลา สตรี บุรุษ คฤหัสถ
หรือบรรพชิต
จึงควรพิจารณาใหเห็นชัดอยูเนืองๆวา “เรามีความแก่เป็ น
ธรรมดา ไม่ ล่วงพ้นความแก่ ไปได้ ” ดังนี้?

๑๐๑๔

อริยสัจจากพระโอษฐ

ภิกษุ ท. !
ความมัวเมาในความหนุ่ม มีอยูแกสัตวทั้งหลาย อันเปน
เหตุใหประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต, เมื่อเขามองเห็นชัดในขอนี้อยู
เนืองๆ เขายอมละความมัวเมาในความหนุมโดยประการทั้งปวง
หรือวา
บรรเทาลงได. เพราะอาศัยอํานาจประโยชนขอนี้แล สตรี บุรุษ คฤหัสถ หรือ
บรรพชิต จึงควรพิจารณาเห็นชัดในขอนี้อยูเนืองๆวา “เรามีความแกเปนธรรมดา
ไมลวงพนความแกไปได” ดังนี้.
(ในกรณีแหงความ มัวเมาในความไม่ มีโรค ก็ดี มัวเมาในชีวติ ก็ดี ความ มีฉันทราคะ ในสิ่ ง

เป็ นที่รัก ก็ดี ความที่ ไม่ รู้ ว่ามีกรรมเป็ นของตัว ก็ดี แลวประกอบทุจริตโดยทวารทั้งสาม ก็ไดตรัส
ไวโดยขอความที่มีหลักเกณฑอยางเดียวกัน. ขอความนี้แสดงวาพิจารณาทุกขใหเปนประโยชนแก
บุถุชน.
สําหรับอริยสาวกนั้น เมื่อพิจารณาเห็นอยางนี้แลว มรรคยอมเกิด, เขาเสพเจริญ ทําใหมากซึ่ง
มรรคนั้นแลว ยอมละสังโยชนได อนุสัยก็สิ้นไป).
- ปฺจก. อํ. ๒๒/๘๒/๕๗.

ตรัสว่ า ถ้ าจะมีตวั ตนกันบ้ าง เอาร่ างกายเป็ นตัวตนดีกว่ าจิต
ภิกษุ ท. !
บุถุชนผูไ มไดมีการสดับ จะพึงเบื่อหนายไดบาง พึง
คลายกําหนัดไดบาง พึงปลอยวางไดบาง ในกายอันเปนที่ประชุมแหงมหาภูต
ทั้งสี่นี้. ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา? ภิกษุ ท. ! ขอนั้นเพราะเหตุวา การกอขึ้นก็
ดี การสลายลงก็ดี การถูกยึดครองก็ดี การทอดทิง้ ซากไวก็ดี แหงกายอันเปนที่
ประชุมแหงมหาภูตทัง้ สี่น้ี ยอมปรากฏอยู. เพราะเหตุนั้น บุถุชนผูไมไดมีการ
สดับ จึงเบื่อหนายไดบาง จึงคลายกําหนัดไดบาง จึงปลอยวางไดบางในกาย
นั้น. ภิกษุ ท. ! สวนที่เรียกกันวา “จิต” ก็ดี วา “มโน” ก็ดี วา “วิญญาณ” ก็ดี
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๑๐๑๕

บุถุชนผู้ไม่ ได้ มีการสดับ ไม่ อาจจะเบื่อหน่ าย ไม่ อาจจะคลายกําหนัด ไม่ อาจจะ
ปล่ อยวาง ซึ่งจิตนั้น. ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา? ภิกษุ ท. ! ขอนั้นเพราะเหตุวา
สิ่งที่เรียกวาจิตเปนตนนี้
เปนสิ่งที่บุถุชนผูไมไดมกี ารสดับไดถึงทับแลวดวย
ตัณหา ไดยึดถือแลวดวยทิฏฐิโดยความเปนตัวตน มาตลอดกาลชานานวา “นั่น
ของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา” ดังนี้; เพราะเหตุนั้น บุถุชนผูไมไดมี
การสดับ จึงไมอาจจะเบื่อหนาย ไมอาจจะคลายกําหนัด ไมอาจจะปลอยวาง
ซึ่งสิ่งที่เรียกวาจิตเปนตนนั้น.
ภิกษุ ท. !
บุถุชนผู้ไม่ ได้ มีการสดับ จะพึงเข้ าไปยึดถือเอากายอันเป็ น
ที่ประชุมแห่ งมหาภูตทั้งสี่ นี้ โดยความเป็ นตัวตน ยังดีกว่ า แต่ จะเข้ าไปยึดถือ
เอาจิตโดยความเป็ นตัวตน ไม่ ดเี ลย. ขอนี้เปนเพราะเหตุใดเลา? ภิกษุ ท. !
ขอนั้นเพราะเหตุวา กายอันเปนที่ประชุมแหงมหาภูตทั้งสี่นี้ ดํารงอยูปหนึง่ บาง
สองปบาง สามปบาง สี่ปบาง หาปบาง สิบปบาง ยี่สิบปบาง สามสิบปบาง
สี่สิบปบาง หาสิบปบาง รอยปบาง เกินกวารอยปบาง ปรากฏอยู ภิกษุ ท. !
สวนสิ่งที่เรียกกันวา “จิต” ก็ดี วา “มโน” ก็ดี วา “วิญญาณ” ก็ดี นั้นดวงหนึ่ง
เกิดขึ้น ดวงหนึ่งดับไป ตลอดวัน ตลอดคืน.
ภิกษุ ท. !
เปรียบเหมือน วานร เมื่อเที่ยวไปอยูในปาใหญ ยอมจับ
กิ่งไม : ปลอยกิ่งนั้น จับกิ่งอื่น ปลอยกิ่งที่จับเดิม เหนี่ยวกิ่งอื่น เชนนี้
เรื่อยๆไป, ขอนี้ฉันใด; ภิกษุ ท. ! สิ่งที่เรียกกันวา “จิต” ก็ดี วา “มโน” ก็ดี
วา “วิญญาณ” ก็ดี ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ดวงหนึ่งเกิดขึ้น ดวงหนึง่ ดับไป
ตลอดวัน ตลอดคืน.
- นิทาน.สํ. ๑๖/๑๑๔- ๑๑๕/๒๓๐ - ๒๓๒.

๑๐๑๖

อริยสัจจากพระโอษฐ
( ความรู จั ก พิ จ ารณาว า ถ า จะมี ตั ว ตนกั น บ า ง เอากายเป น ตั ว ตนดี ก ว า เอาจิ ต เป น ตั ว ตน

เปนสั มมาทิ ฏฐิในขอที่ ว ารูจัก เลือ ก , แตในที่นี้มิไ ดห มายความวา กายนั้ นเปนตัวตนอั นแทจ ริง
แตป ระการใด เปนเพียงสัมมาทิฏฐิ ในการรูจักแยกแยะและเลื อกเทา นั้ น ).

การทําความรู้ จกั กับกาย ซึ่งมิใช่ ของเราหรือของใครอืน่
ภิกษุ ท. !
กายนี้ ไม่ ใช่ ของเธอทั้งหลาย และทั้งไม่ ใช่ ของบุคคล เหล่ า
อืน่ . ภิกษุ ท. ! กรรมเกา (กาย) นี้ อันเธอทั้งหลาย พึงเห็นวาเปนสิ่งที่ปจจัย
ปรุงแตงขึน้ (อภิสงฺขต), เปนสิ่งที่ปจจัยทําใหเกิดความรูสึกขึ้น (อภิสฺเจตยิต),
เปนสิ่งที่มคี วามรูสึกตออารมณได (เวทนีย).
ภิกษุ ท. !
ในกรณีของกายนั้น อริยสาวกผูไดสดับแลว ยอม ทําไว้
ในใจโดยแยบคายเป็ นอย่ างดี ซึ่งปฏิจจสมุปบาท นั่นเทียว ดังนี้วา “ดวยอาการ
อยางนี้ : เพราะสิ่งนี้มี, สิ่งนี้จึงมี; เพราะความเกิดขึ้นแหงสิ่งนี้, สิ่งนี้จึง
เกิดขึ้น. เพราะสิ่งนี้ไมม,ี สิ่งนี้จึงไมม;ี เพราะความดับไปแห่ งสิ่ งนี,้ สิ่ งนีจ้ ึงดับ
ไป : ขอนี้ไดแกสิ่งเหลานี้คือ เพราะมีอวิชชาป็ นปัจจัย จึงมีสังขารทั้งหลาย;
เพราะมีสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ; …. ฯลฯ .... ฯลฯ .... ฯลฯ.... เพราะมี
ชาติเปนปจจัย, ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาสทั้งหลาย จึง
เกิดขึ้นครบถวน : ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ยอมมี ดวยอาการ
อยางนี้.
เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่ เหลือแห่ งอวิชชานั้น นั่นเทียว, จึงมีความ
ดับแห่ งสั งขาร, เพราะมีความดับแหงสังขาร จึงมีความดับแหงวิญญาณ; ….
ฯลฯ .... ฯลฯ .... ฯลฯ .... เพราะมีความดับแหงชาตินั่นแล ชรามรณะ โสกะ

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๐๑๗

ปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาสทั้งหลาย จึงดับสิ้น : ความดับลงแหงกองทุกข
ทั้งสิ้นนี้ ยอมมี ดวยอาการอยางนี้”, ดังนี้แล.
- นิทาน.สํ ๑๖/๗๗/๑๔๓.

อุปมาแห่ งการคํานวณความเป็ นอนิจจัง
ภิกษุ ท. !
สั งขารทั้งหลาย ไม่ เที่ยง (อนิจฺจ); ภิกษุ ท. ! สั งขาร
ทั้งหลาย ไม่ ยงั่ ยืน (อธว); ภิกษุ ท. ! สั งขารทั้งหลาย เป็ นสิ่ งที่หวังอะไร
ไม่ ได้ (อนสฺ สาสิ ก). ภิกษุ ท. ! เพียงเท่ านีก้ พ็ อแล้ วเพือ่ จะเบื่อหน่ ายในสั งขาร
ทั้งปวง พอแล้ วเพือ่ จะคลายกําหนัด พอแล้ วเพือ่ จะปล่ อยวาง.
ภิกษุ ท. !
ขุนเขาสิเนรุ โดยยาว ๘๔,๐๐๐ โยชน โดยกวาง ๘๔,๐๐๐
โยชน หยั่งลงในมหาสมุทร ๘๔,๐๐๐ โยชน สูงขึ้นจากผิวพื้นสมุทร
๘๔,๐๐๐ โยชน :ภิกษุ ท. !
มีสมัยซึ่งลวงไปหลายป หลายรอยป หลายพันป หลาย
แสนป ที่ฝนไมตกเลย. เมื่อฝนไมตก (ตลอดเวลาเทานี้). ป่ าใหญ่ ๆอัน
ประกอบด้ วยพืชคามภูตคามไม้ หยูกยาและหญ้ าทั้งหลาย ย่ อมเฉา ย่ อมเหี่ยวแห้ ง
มีอยู่ไม่ ได้ (นีฉ้ ันใด); ภิกษุ ท. ! สังขารทั้งหลาย ไมเที่ยง ฉันนั้น, สังขาร
ทั้งหลาย ไมยั่งยืน ฉันนั้น, สังขารทั้งหลาย เปนสิ่งที่หวังอะไรไมได ฉันนั้น.ภิกษุ
ท. ! เพียงเทานี้ก็พอแลวเพื่อจะเบื่อหนายในสังขารทั้งปวง พอแลวเพื่อจะคลาย
กําหนัด พอแลวเพื่อจะปลอยวาง.

๑๐๑๘

อริยสัจจากพระโอษฐ

ภิกษุ ท. !
มีสมัยซึ่งในกาลบางครั้งบางคราว โดยการลวงไปแหง
กาลนานไกล อาทิตย์ ดวงทีส่ อง ยอมปรากฏ. เมื่อดวงอาทิตยดวงที่สองปรากฏ,
แม่ นํา้ น้ อย หนอง บึง ทั้งหมดก็งวดแห้ งไป ไม่ มีอยู่ (นีฉ้ ันใด); ภิกษุ ท. ! สังขาร
ทั้งหลาย ไมเที่ยง ฉันนั้น, สังขารทั้งหลาย ไมยั่งยืนฉันนั้น, สังขารทั้งหลาย เปน
สิ่งหวังอะไรไมได ฉันนั้น. ภิกษุ ท. ! เพียงเทานี้ก็พอแลวเพื่อจะเบื่อหนายใน
สังขารทั้งปวง พอแลวเพื่อจะคลายกําหนัด พอแลวเพื่อจะปลอยวาง.
ภิกษุ ท. !
มีสมัยซึ่งในกาลบางครั้งบางคราว โดยการลวงไปแหง
กาลนานไกล อาทิตย์ ดวงทีส่ าม ยอมปรากฏ. เมื่อดวงอาทิตยดวงที่สามปรากฏ,
แม่ นํา้ สายใหญ่ ๆ เชนแมน้ําคงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู มหี ทั้งหมดก็งวดแห้ งไป
ไม่ มีอยู่ (นีฉ้ ันใด); ภิกษุ ท. ! สังขารทั้งหลาย ไมเที่ยง ฉันนั้น, สังขาร
ทั้งหลาย ไมยั่งยืนฉันนั้น, สังขารทั้งหลาย เปนสิ่งหวังอะไรไมได ฉันนั้น.
ภิกษุ ท. ! เพียงเทานี้ก็พอแลวเพื่อจะเบื่อหนายในสังขารทั้งปวง พอแลวเพื่อ
จะคลายกําหนัด พอแลวเพื่อจะปลอยวาง.
ภิกษุ ท. !
มีสมัยซึ่งในกาลบางครั้งบางคราว โดยการลวงไปแหง
กาลนานไกล อาทิตย์ ดวงทีส่ ี่ ยอมปรากฏ. เมื่อดวงอาทิตยดวงทีส่ ี่ปรากฏ, มหา
สระทั้งหลาย อันเปนที่เกิดแหงแมน้ําใหญๆเชนแมน้ําคงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู
มหี มหาสระเหล่ านั้นทั้งหมดก็งวดแห้ งไป ไม่ มีอยู่ (นีฉ้ ันใด); ภิกษุ ท. !
สังขารทั้งหลาย ไมเที่ยง ฉันนั้น, สังขารทั้งหลาย ไมยั่งยืนฉันนั้น, สังขาร
ทั้งหลาย เปนสิ่งหวังอะไรไมได ฉันนั้น. ภิกษุ ท. ! เพียงเทานี้ก็พอแลวเพือ่ จะ
เบื่อหนายในสังขารทั้งปวง พอแลวเพื่อจะคลายกําหนัด พอแลวเพื่อจะปลอย
วาง.

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๐๑๙

ภิกษุ ท. !
มีสมัยซึ่งในกาลบางครั้งบางคราว โดยการลวงไปแหง
กาลนานไกล อาทิตย์ ดวงที่ห้า ยอมปรากฏ. เมื่อดวงอาทิตยดวงที่หาปรากฏ, นํา้
ในมหาสมุทรอันลึกร้ อยโยชน์ ก็งวดลง น้ําในมหาสมุทรอันลึก สอง - สาม - สี่ ห้ า - หก - เจ็ดร้ อยโยชน์ กง็ วดลง เหลืออยู่เพียงเจ็ดชั่วต้ นตาล ก็มี เหลืออยูเพียง
หก - ห้ า - สี่ - สาม - สอง กระทั่งหนึ่งชั่วต้ นตาล ก็มี งวดลง เหลืออยู่เพียงเจ็ด
ชั่วบุรุษ ก็มี เหลืออยูเพียง หก - ห้ า - สี่ - สาม - สอง - หนึ่ง กระทั่งครึ่งชั่วบุรุษ
ก็มี งวดลง เหลืออยู่เพียงแค่ สะเอว เพียง แค่ เข่ า เพียง แค่ ข้อเท้ า กระทั่ง
เหลืออยู ลึกเท่ านํา้ ในรอยเท้ าโค ในที่นนั้ ๆเชนเดียวกับน้ําในรอยเทาโคเมื่อฝน
เม็ดใหญเริม่ ตกในฤดูสารท ลงมาในที่นั้นๆ. ภิกษุ ท. ! เพราะการปรากฏแหง
อาทิตยดวงที่หา นํา้ ในมหาสมุทรไม่ มอี ยู่แม้ สักว่ าองคุลเี ดียว. (นีฉ้ ันใด);
ภิกษุ ท. ! สังขารทั้งหลาย ไมเที่ยง ฉันนั้น, สังขารทั้งหลาย ไมยั่งยืนฉันนั้น,
สังขารทั้งหลาย เปนสิ่งหวังอะไรไมได ฉันนั้น. ภิกษุ ท. ! เพียงเทานี้ก็
พอแลวเพือ่ จะเบื่อหนายในสังขารทั้งปวง พอแลวเพื่อจะคลายกําหนัด พอแลว
เพื่อจะปลอยวาง.
ภิกษุ ท. !
มีสมัยซึ่งในกาลบางครั้งบางคราว โดยการลวงไปแหง
กาลนานไกล อาทิตย์ ดวงที่หก ยอมปรากฏ. เพราะความปรากฏแหงอาทิตยดวง
ที่หก, มหาปฐพีนีแ้ ละขุนเขาสิ เนรุ ก็มีควันขึน้ ยิง่ ขึน้ และยิง่ ขึน้ เปรียบเหมือน
เตาเผาหมอ อันนายชางหมอสุมไฟแลว ยอมมีควันขึ้นโขมง ยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้น
ฉะนั้น (นี้ฉันใด); ภิกษุ ท. ! สังขารทั้งหลาย ไมเที่ยง ฉันนั้น, สังขารทั้งหลาย
ไมยั่งยืนฉันนั้น, สังขารทั้งหลาย เปนสิ่งหวังอะไรไมได ฉันนั้น. ภิกษุ ท. !
เพียงเทานี้ก็พอแลวเพื่อจะเบื่อหนายในสังขารทั้งปวง
พอแลวเพื่อจะคลาย
กําหนัด พอแลวเพื่อจะปลอยวาง.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๐๒๐

ภิกษุ ท. ! มีสมัยซึ่งในกาลบางครั้งบางคราว โดยการลวงไปแหง
กาลนานไกล อาทิตย์ ดวงที่เจ็ด ยอมปรากฏ. เพราะความปรากฏแหง อาทิตย์
ดวงทีเ่ จ็ด, มหาปฐพีนีแ้ ละขุนเขาสิ เนรุ ย่ อมมีไฟลุก โพลงๆ มีเปลวเป็ นอัน
เดียวกัน. เมื่อมหาปฐพีนี้และขุนเขาสิเนรุ อันไฟเผาอยู ไหมอยูอ ยางนี้ เปลว
ไฟถูกลมซัดขึ้นไป จนถึงพรหมโลก. ภิกษุ ท. ! เมื่อขุนเขาสิเนรุถูกไฟเผาอยู
ไหมอยู วินาศอยู อันกองไฟทวมทับแลว, ยอดทั้งหลายอันสู งร้ อยโยชน์ บ้าง
สอง - สาม - สี่ - ห้ าร้ อยโยชน์ บ้าง ก็พงั ทําลายไป. ภิกษุ ท. ! เมื่อมหาปฐพีนี้
และขุนเขาสิ เนรุอนั ไฟเผาอยู่ ไหม้ อยู่, ขีเ้ ถ้ าและเขม่ าย่ อมไม่ ปรากฏ เหมือนเมือ่
เนยใส หรือน้ํามันถูกเผา ขี้เถาและเขมายอมไมปรากฏ ฉะนั้น (นี้ฉันใด); ภิกษุ
ท. ! สังขารทั้งหลาย ไมเที่ยง ฉันนั้น, สังขารทั้งหลาย ไมยั่งยืนฉันนั้น,
สังขารทั้งหลาย เปนสิ่งหวังอะไรไมได ฉันนั้น. ภิกษุ ท. ! เพียงเทานี้ก็พอแลว
เพื่อจะเบื่อหนายในสังขารทั้งปวง พอแลวเพื่อจะคลายกําหนัด พอแลวเพื่อจะ
ปลอยวาง.
ภิกษุ ท. !
ในข้ อความนั้น ใครจะคิด ใครจะเชื่อ ว่ า “ปฐพีนีแ้ ละ
ขุนเขาสิ เนรุ จักลุกไหม้ จักวินาศ จักสู ญสิ้นไปได้ ” นอกเสี ยจาก พวกมีบทอัน
เห็นแล้ ว.
- สตฺ ต ก. อํ ๒๓/๑๐๒ - ๑๐๕/๖๓.

รู้ จกั เลือก : “สั งฆทานดีกว่ า !”
"ข้ าแต่ พ ระองค์ ผ้ ูเจริ ญ ! ทานประจํา สกุลวงศ์ ข้ าพระองค์ ยัง ให้ อยู่ แต่ ว่ าทานนั้ น ข้ า
พระองค์ ให้ เฉพาะหมู่ภิก ษุผ้ ูเป็ นอรหั นต์ หรื อปฏิ บั ติอ รหั ต ตมรรค ที่ อยู่ป่า ที่ ถือบิ ณ ฑบาต
ที่ ถือผ้ าสุ กุล เป็ นวัตร".

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ
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คหบดี!
ขอที่จะรูวาคนเหลานี้เปนพระอรหันตหรือปฏิบัติอรหัตตมรรคนั้น เปนสิ่งที่รูไดยากสําหรับทานผูเปนคฤหัสถผูบริโภคกาม ผูยังมีการ
นอนเบียดบุตร บริโภคใชสอยกระแจะจันทนและผาจากเมืองกาสี ทัดทรงมาลา
และเครื่องกลิ่นและเครื่องผัดทา ยินดีอยูดวยทองและเงิน.
คหบดี !
ถึงแมภิกษุจะเปนผู อยู่ป่าเป็ นวัตร ถาเปนผู ฟุ้ งซ่ าน ถือ
ตัว กลับกลอก พูดมาก มีวาจาไม่ แน่ นอน มีสติลมื หลง ปราศจากสั มปชัญญะ
ไม่ มสี มาธิ มีจิตหมุนไปผิด มีอนิ ทรีย์อนั ปล่ อยแล้ ว : ดวยอาการอยางนี้ ภิกษุ
นั้น ควรถูกติเตียนด้ วยองค์ น้ันๆ.
คหบดี !
ถึงแมภิกษุจะเปนผู อยู่ป่าเป็ นวัตร ถาเปนผู ไม่ ฟุ้งซ่ าน
ไม่ ถอื ตัว ไม่ กลับกลอก ไม่ พดู มาก มีวาจาแน่ นอน มีสติต้งั มัน่ มีสัมปชัญญะ
มีสมาธิ มีเอกัคคตาจิต สํ ารวมอินทรีย์ : ดวยอาการอยางนี้ ภิกษุนั้นอันใครๆ
ควรสรรเสริญด้ วยองค์ น้ันๆ.
คหบดี !
ถึงแมภิกษุจะเปนผู อยู่ใกล้ บ้าน ก็ดี .... บิณฑบาตเป็ น
วัตร ก็ดี .... ฉันในที่นิมนต์ ก็ดี .... ถือผ้ าบังสุ กลุ เป็ นวัตร ก็ดี ... นุ่งห่ มคหบดี
จีวร ก็ดี ถาเปนผู ฟุ้ งซ่ าน ถือตัว กลับกลอก พูดมาก มีวาจาไม่ แน่ นอน มีสติ
ลืมหลง ปราศจากสั มปชัญญะ ไม่ มีสมาธิ มีจิตหมุนไปผิด มีอนิ ทรีย์อนั ปล่อย
แล้ ว : ดวยอาการอยางนี้ ภิกษุนั้น ควรถูกติเตียนด้ วยองค์ น้ันๆ.
คหบดี !
ถึงแมภกิ ษุจะเปนผู อยู่ใกล้ บ้าน ก็ดี .... บิณฑบาตเป็ นวัตร
ก็ดี .... ฉันในที่นิมนต์ ก็ดี .... ถือผ้ าบังสุ กลุ เป็ นวัตร ก็ดี ... นุ่งห่ มคหบดีจวี ร
ก็ดี ถาเปนผู ไม่ ฟุ้งซ่ าน ไม่ ถอื ตัว ไม่ กลับกลอก ไม่ พูดมาก มีวาจาแน่ นอน มี

อริยสัจจากพระโอษฐ
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สติต้งั มั่น มีสัมปชัญญะ มีสมาธิ มีเอกัคคตาจิต สํ ารวมอินทรีย์ : ดวยอาการ
อยางนี้ ภิกษุนั้นอันใครๆ ควรสรรเสริญด้ วยองค์ น้ันๆ.
เอาละ คหบดี !
ท่ านจงถวายทานในสงฆ์ เถิด เมื่อทานถวายทานใน
สงฆอยู, จิตจักเลื่อมใส; ทานเปนผูมีจิตอันเลื่อมใสแลว ภายหลังแตการตาย
เพราะการทําลายแหงกาย จักเขาถึงสุคติโลกสวรรค.
“ข้ าแต่ พ ระองค์ ผ้ ูเจริ ญ !

จํา เดิ มแต่ วันนี ้ไ ป ข้ าพระองค์ จ ะถวายทานในสงฆ์ "

- ฉกฺ ก .อํ . ๒๒/๔๓๖ - ๔๓๘/๓๓๐.

(ขอความทั้งหมดนี้แสดงวา พระองคทรงแนะใหถวายทานดวยตั้งใจวา ถวายแกสงฆ คือ

ถวายเป็ น “สั งฆทาน” อยาไปเห็นวาถวายแกพระบานหรือพระปา พระบิณฑบาตฉันหรือพระฉัน
ในที่นิมนต พระจีวรดํา หรือพระจีวรเหลือง; และไมอยูในวิสัยที่คฤหัสถสามารถตัดสินเอาวา องค
ไหนเปนพระอรหันต องคไหนไมเปน; ดังนั้น จึงทรงแนะใหทําในใจวา “ถวายแกสงฆ” เปน
สังฆทาน ดีกวา).

อาการทีอ่ วิชชาทําให้ มกี ารเกิดดับแห่ งสั งขาร
ภิกษุ ท. !
เมื่อกาย (กายทวารที่ทําหนาที่อยูดวยอวิชชา) มีอยู, สุข และทุกข
อันเปนภายในยอมเกิดขึ้น เพราะกายสัญเจตนา (ความจงใจที่เปนไปทางกาย) เปน
เหตุ; ภิกษุ ท. ! หรือวา เมื่อวาจา (วจีทวารที่ทําหนาที่อยูดวยอวิชชา) มีอยู, สุขและ
ทุกขอันเปนภายในยอมเกิดขึ้น เพราะวจีสัญเจตนา (ความจงใจที่เปนไปทางวาจา) เปน
เหตุ; ภิกษุ ท. ! หรือวา เมื่อมโน (มโนทวารที่ทําหนาที่อยูดวยอวิชชา) มีอยู, สุขและ
ทุกขอันเปนภายในยอมเกิดขึ้น เพราะมโนสัญเจตนา (ความจงใจที่เปนไปทางใจ)
เปนเหตุ .

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ
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ภิกษุ ท. !
อนึ่ง เพราะมีอวิชชาเป็ นปัจจัย นั่นแหละ บุคคลย่ อม
ปรุงแต่ ง กายสั งขาร (อํานาจที่ใหเกิดการปรุงแตงทางกาย) อันเปนปจจัยใหสุขและทุกข
ที่เปนภายในเกิดขึ้นแกตน ด้ วยตนเอง ก็ม;ี หรือวา เหตุปัจจัยอะไรอืน่ เป็ นเหตุ
ให้ บุคคลปรุงแต่ งกายสั งขาร อันเปนปจจัยใหสุขและทุกขที่เปนภายในเกิดขึ้นแก
เขาอยูก็มี; หรือวา บุคคล รู้เรื่อง (เกีย่ วกับบุญบาป ดีชั่ว) นั้นๆอยู่ย่อมปรุงแต่ ง
กายสั งขาร อันเปนปจจัยใหสุขและทุกขที่เปนภายในเกิดขึ้นแกตนอยูก็มี; หรือ
วา บุคคล ไม่ มีความรู้เรื่อง (เกีย่ วกับบุญบาป ดีชั่ว) นั้นๆ อยู่ย่อมปรุงแต่ งกาย
สั งขาร อันเปนปจจัยใหสุขและทุกขที่เปนภายในเกิดขึ้นแกตนอยูก็มี.
ภิกษุ ท. !
หรือวา เพราะมีอวิชชาเป็ นปัจจัย นั่นแหละ บุคคลย่ อม
ปรุงแต่ งวจีสังขาร (อํานาจที่ใหเกิดการปรุงแตงทางวาจา) อันเปนปจจัยใหสุขและทุกขที่
เปนภายในเกิดขึ้นแกตน ด้ วยตนเอง ก็มี; หรือวา เหตุปัจจัยอะไรอืน่ เป็ นเหตุ
ให้ บุคคลปรุงแต่ งวจีสังขาร อันเปนปจจัยใหสุขและทุกขที่เปนภายในเกิดขึ้นแก
เขา อยูก็มี; หรือวา บุคคล รู้เรื่อง (เกีย่ วกับบุญบาป ดีชั่ว) นั้นๆอยู่ ย่ อมปรุงแต่ ง
วจีสังขาร อันเปนปจจัยใหสุขและทุกขที่เปนภายในเกิดขึ้นแกตน อยูก็มี; หรือวา
บุคคล ไม่ มคี วามรู้เรื่อง (เกีย่ วกับบุญบาป ดีชั่ว) นั้นๆอยู่ ย่ อมปรุงแต่ งวจีสังขาร
อันเปนปจจัยใหสุขและทุกขที่เปนภายในเกิดขึ้นแกตน อยูก็มี.
ภิกษุ ท. !
หรือวา เพราะมีอวิชชาเป็ นปัจจัย นั่นแหละ บุคคลย่ อม
ปรุงแต่ ง มโนสั งขาร (อํานาจที่ใหเกิดการปรุงแตงทางวาจา) อันเปนปจจัยใหสุขและ
ทุกขที่เปนภายในเกิดขึ้นแกตน ด้ วยตนเอง ก็มี; หรือวา เหตุปัจจัยอะไรอืน่ เป็ น
เหตุให้ บุคคลปรุงแต่ งมโนสั งขาร
อันเปนปจจัยใหสุขและทุกขที่เปนภายใน
เกิดขึ้นแกเขา อยูก็มี; หรือวา บุคคล รู้เรื่อง (เกีย่ วกับบุญบาป ดีชั่ว) นั้นๆอยู่ย่อม

๑๐๒๔
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ปรุงแต่ งมโนสั งขาร อันเปนปจจัยใหสุขและทุกขที่เปนภายในเกิดขึ้นแกตน อยูก็
มี; หรือวา บุคคล ไม่ มีความรู้เรื่อง (เกีย่ วกับบุญบาป ดีชั่ว) นั้นๆอยู่ ย่ อมปรุง
แต่ งมโนสั งขาร อันเปนปจจัยใหสุขและทุกขที่เปนภายในเกิดขึ้นแกตน อยูก็มี.
ภิกษุ ท. !
อวิชชา เป็ นตัวการที่แทรกแซงอยู่ในธรรมทั้งหลาย (ทั้งสิ บ
สองประการ) เหล่ านี.้ (คือหมวด กายสั งขารสี่ หมวดวจีสังขารสี่ และหมวด มโนสั งขารสี่
ดังที่กลาวแลว).

ภิกษุ ท. !
เพราะความจางคลายดับไม่ เหลือแห่ งอวิชชา นั้น นั่น
เทียว กาย (กายทวารที่ทําหนาที่อยูดวยอวิชชา) นั้น ก็ไม่ มีเพือ่ ความเป็ นปัจจัย ใหสุข
และทุกขอันเปนภายในเกิดขึ้นแกเขา; วาจา (วจีทวารที่ทําหนาที่อยูดวยอวิชชา) นั้น ก็
ไม่ มเี พือ่ ความเป็ นปัจจัย ใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดขึ้นแกเขา; มโน (มโน
ทวารที่ทําหนาที่อยูดวยอวิชชา) นั้น
ก็ไม่ มเี พือ่ ความเป็ นปัจจัย ใหสุขและทุกขอัน
เปนภายในเกิดขึ้นแกเขา; เขตต์ (กรรมที่เปรียบเสมือนเนื้อนาสําหรับงอก) ก็ไม่ มีเพือ่
ความเป็ นปัจจัย ใหสขุ และทุกขอันเปนภายในเกิดขึ้นแกเขา ; วัตถุ (พืชเพื่อการงอก)
ก็ไม่ มเี พือ่ ความเป็ นปัจจัย ใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดขึ้นแกเขา; อายตนะ
(การสัมพันธเพื่อใหเกิดการงอก) ก็ไม่ มีเพือ่ ความเป็ นปัจจัย ใหสุขและทุกขอันเปน
ภายในเกิดขึ้นแกเขา; อธิกรณะ (กรรมเปนเครื่องกระทําใหเกิดการงอก) ก็ไม่ มเี พือ่ ความ
เป็ นปัจจัย ใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดขึ้นแกเขา .
- จตุ กฺ ก . อํ . ๒๑/๒๑๓/๑๗๑
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รายละเอียดทีค่ วรเข้ าใจให้ ถูกต้ องเกีย่ วกับเรื่องกรรม
ภิกษุ ท. !
กรรม เปนสิ่งที่บุคคลควรทราบ, นิทานสั มภวะ (เหตุเปน
แดนเกิดพรอม) แห่ งกรรม เปนสิ่งที่บุคคลควรทราบ. เวมัตตตา (ความมีประมาณ
ตางๆ) แห่ งกรรม เปนสิ่งที่บุคคลควรทราบ, วิบาก (ผลสุกวิเศษ) แห่ งกรรม เปน
สิ่งที่บุคคลควรทราบ, กัมมนิโรธ (ความดับไมเหลือแหงกรรม) เปนสิ่งที่บุคคลควร
ทราบ, กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา (ขอปฏิบัติใหถึงความดับไมเหลือแหงกรรม) เปนสิ่งที่
บุคคลควรทราบ. .... คําที่เรากลาวแลวดังนีน้ ั้น เราอาศัยอะไรกลาวเลา?
ภิกษุ ท. !
เรากล่ าวซึ่งเจตนา ว่ าเป็ นกรรม เพราะวาบุคคลเจตนา
แลว ยอมกระทําซึ่งกรรมดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ.
ภิกษุ ท. !
นิทานสั มภวะแห่ งกรรมทั้งหลาย เป็ นอย่ างไรเล่ า? ภิกษุ
ท. ! นิทานสัมภวะแหงกรรมทั้งหลาย คือผัสสะ.
ภิกษุ ท. !
เวมัตตตาแห่ งกรรมทั้งหลาย
เป็ นอย่ างไรเล่ า? ภิกษุ
ท. ! กรรมที่ทําใหเสวยในนรก มีอยู, กรรมที่ทําใหสัตวเสวยเวทนาใน
กําเนิดเดรัจฉาน มีอยู,
กรรมที่ทําสัตวใหเสวยเวทนาในเปรตวิสัย มีอยู,
กรรมที่ทําสัตวเสวยในมนุษยโลก มีอยู, กรรมที่ทําสัตวเสวยในเทวโลก มีอยู,
ภิกษุ ท. ! นี้เรากลาววา เวมัตตตาแหงกรรมทั้งหลาย.
ภิกษุ ท. !
วิบากแห่ งกรรมทั้งหลาย เป็ นอย่ างไรเล่ า? ภิกษุ ท. !
เรากลาววิบากแหงกรรมทั้งหลายวามีอยู ๓ อยาง คือ วิบากในทิฏฐธรรม (คือทัน
ควัน) หรือวา วิบากในอุปะปัชชะ (คือในเวลาตอมา) หรือวา วิบากในอปรปริยายะ (คือ
ในเวลาตอมาอีก). ภิกษุ ท. ! นี้เรากลาววา วิบากแหงกรรมทัง้ หลาย.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๐๒๖

ภิกษุ ท. !
กัมมนิโรธ เป็ นอย่ างไรเล่ า? ภิกษุ ท. !
กรรม ยอมมีเพราะความดับแหงผัสสะ๑ .

ความดับแหง

อริยอัฏฐังคิกมรรค นี้นั่นเอง เป็ นกัมมนิโรธคามินีปฏิปทา; ไดแก สิ่ง
เหลานี้คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ.
ภิกษุ ท. !
เมื่อใด อริยสาวก ยอมรูช ัดซึ่งกรรม อยางนี้, รูชัด ซึ่ง
นิทานสัมภวะแหงกรรม อยางนี้, รูชัดซึ่งเวมัตตตาแหงกรรม อยางนี้, รูชัด
ซึ่งวิบากแหงกรรม อยางนี้, รูชัดซึ่งกัมมนิโรธ อยางนี้, รูช ัดซึ่งกัมมนิโรธ
คามินีปฏิปทา อยางนี้; อริยสาวกนั้น ยอม รู้ชัดซึ่งพรหมจรรย์ นีว้ ่ าเป็ นเครื่อง
เจาะแทงกิเลส เป็ นทีด่ บั ไม่ เหลือแห่ งกรรม.
ภิกษุ ท. !
ขอที่เรากลาวแลววา “กรรม เปนสิ่งที่บุคคลควรทราบ,
นิทานสัมภวะแหงกรรม เปนสิ่งที่บุคคลควรทราบ, เวมัตตตาแหงกรรม เปนสิ่ง
ที่บุคคลควรทราบ, วิบากแหงกรรม เปนสิ่งที่บุคคลควรทราบ, กัมมนิโรธ เปนสิ่ง
ที่บุคคลควรทราบ, กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา เปนสิ่งที่บุคคลควรทราบ” ดังนี้
นั้น เราอาศัยความขอนี้กลาวแลว.
- ฉกฺ ก . อํ . ๒๒/๔๕๘,๔๖๓ - ๔๖๔/๓๓๔.

(ความรูเรื่องกรรม มีลักษณะเปนสัมมาทิฏฐิ ดังนั้นจึงนํามารวมไวในที่นี้).
๑. ผูศึกษาพึงสังเกตใหเห็นใจความสําคัญที่สุด ในตอนนี้ ที่ตรัสวา แดนเกิดแหงกรรมคือผัสสะ แดนดับแหงกรรม ก็
คือผัสสะ ซึ่งแสดงวา กรรมเกิดและดับ ในอัตภาพนี้ อยูซ้ําๆซากๆ; ดังนั้น วิบากแหงกรรม จึงมีไดในอัตภาพนี้
อยางซ้ําๆ ซากๆ ไมวาจะเปนชนิดทิฏฐธรรมหรืออุปะปชชะ หรืออปรปริ-ยายะ ซึ่งมักจะเขาใจกันไปวา สองชนิด
หลังนั้นจะมีตอตายเขาโลงไปแลวเทานั้น, ความถูกตองในเรื่องนี้ จะเปนอย า งไร ขอจงพิ จ ารณาดู เ ถิ ด .

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๐๒๗

เห็นผิดจากธรรมชาติ ก็ ไม่ อาจทําให้ แจ้ งมรรคผล

ภิกษุ ท. !
ภิกษุนั้นหนอ เมื่อ ตามเห็นสั งขารไรๆโดยความเป็ นของ
เที่ยง อยู จักเปนผูประกอบพรอมดวยอนุโลมิกขันติ (ความสมควรแกอนุโลมิกญาณ)
ดังนี้นั้น : นั่นไมเปนฐานะที่จะมีได ;
ผูไมประกอบพรอมดวยอนุโลมิกขันติ จักหยั่งลงสูสัมมัตตนิยาม (ระเบียบ
แหงความถูกตอง) ดังนี้นั้น : นั่นไมเปนฐานะที่จะมีได ;
เมื่อไมหยั่งลงสูสัมมัตตนิยามอยู
จักกระทําใหแจงซึ่งโสตาปตติผล
หรือสกทาคามิผล อนาคามิผล อรหัตตผล ดังนีน้ ั้น : นั่นไม่ เป็ นฐานะทีจ่ ะมี
ได้ ;
(ปฏิปักขนัย - ฝ่ ายตรงกันข้ าม)

ภิกษุ ท. !
ภิกษุนั้นหนอ เมื่อ ตามเห็นสั งขารทั้งปวงโดยความเป็ น
ของไม่ เทีย่ ง อยู จักเปนผูประกอบดวยอนุโลมิกขันติ ดังนี้นั้น : นั่นเปนฐานะ
ที่จะมีได;
ผูประกอบพรอมดวยอนุโลมิกขันติ จักหยั่งลงสูสัมมัตตนิยาม
นั้น : นั่นเปนฐานะที่จะมีได;

ดังนี้

เมื่อหยั่งลงสูสัมมัตตนิยามอยู จักกระทําใหแจงซึ่งโสตาปตติผล หรือ
สกทาคามิผล อนาคามิผล อรหัตตผล ดังนี้นั้น : นั่นเปนฐานะที่จะมีได .
- ฉกฺ ก . อํ . ๒๒/๔๙๐/๓๖๙.

๑๐๒๘

อริยสัจจากพระโอษฐ

(ในกรณีแ หง การ เห็นสั งขารเป็ นสุ ข – เป็ นทุกข์ เห็นธรรมเป็ น อัตตา - เป็ นอนัตตา
ก็มีขอ ความที่ตรัส ไวใ นสูตรถั ด ๆไป โดยนั ยอย างเดี ยวกั น .
การเห็นสังขารเปนของเที่ยงเปนสุข เห็นธรรมเปนอัตตา นั้นเรียกวา เห็น ผิดจาก
ธรรมชาติ, สวนการเห็นโดยนัยตรงกันขามเรียกวา เห็นถูกตามธรรมชาติ. ความสมควรแก่ อนุ
โลมิกญาณ คือความสมควรแกการที่จะเห็นแจงอริยสัจสี่ ตามที่เปนจริง. ระเบียบแห่ งความถูกต้ อง
คือความถูกตองตามสัมมัตตะ ๑๐ ประการ ซึ่งเปนองคประกอบแหงการบรรลุมรรคผล).

นิทเทศ๑๔
วาดวยสัมมาทิฏฐิ
จบ

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๐๒๙

นิทเทศ ๑๕ วาดวยสัมมาสังกัปปะ
(มี๑๙เรื่อง)

หมวด ก. ว่ าด้ วย อุทเทศ-วิภาค ของสัมมาสั งกัปปะ
อุทเทศแห่ งสั มมาสั งกัปปะ
ภิกษุ ท. !
สัมมาสังกัปปะ เปนอยางไรเลา? ความดําริในการออก
จากกาม ความดําริในการไมมงุ ราย ความดําริในการไมเบียดเบียน. ภิกษุ
ท. ! อันนี้เรากลาววา สัมมาสังกัปปะ.
- มหา.ที . ๑๐/๓๔๘/๒๙๙.

สั มมาสั งกัปปะโดยปริยายสองอย่ าง
(โลกิยะ - โลกุตตระ)
ภิกษุ ท. !
สั มมาสั งกัปปะ เป็ นอย่ างไรเล่ า? ภิกษุ ท. ! เรากลาว
แมสัมมาสังกัปปะวามีอยูโดยสวนสอง คือ สั มมาสั งกัปปะที่ยงั เป็ นไปกับ
ด้ วยอาสวะ (สาสว) เปนสวนแหงบุญ (ปฺุญภาคิย) มีอุปธิเปนวิบาก (อุปธิเวปกฺก) ก็
มีอยู, สั มมาสั งกัปปะอันเป็ นอริยะ (อริย) ไมมีอาสวะ (อานาสว) เปนโลกุตตระ (โล
กุตฺตร) เปนองคแหงมรรค (มคฺคงฺค) ก็มีอยู.
ภิกษุ ท. !
สั มมาสั งกัปปะ ที่ยงั เป็ นไปกับด้ วยอาสวะ เป็ นส่ วนแห่ ง
บุญ มีอุปธิเป็ นวิบาก นั้นเป็ นอย่ างไรเล่ า? คือเนกขัมมสังกัปปะ อัพ๎ยาปาทสังกัปปะ อวิหิงสาสังกัปปะ ภิกษุ ท. ! นี้คือ สัมมาสังกัปปะที่ยังเปนไป
กับดวยอาสวะ เปนสวนแหงบุญ มีอุปธิเปนวิบาก.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๐๓๐

ภิกษุ ท. !
สั มมาสั งกัปปะอันเป็ นอริยะ ไม่ มีอาสวะ เป็ นโลกุตตระ
เป็ นองค์ แห่ งมรรค นั้นเป็ นอย่ างไรเล่ า? คือ ตักกะ๑ วิตักกะ สังกัปปะ อัปป
นา พยัปปนา เจตโสอภินิโรปนา และวจีสังขาร๑ ของผูม ีอริยจิต ของผูมีอ
นาสวจิต ของผูม ีอริยมัคคสมังคี ผูเจริญอยูซึ่งอริยมรรค. ภิกษุ ท. ! นี้คือสัมมา
สังกัปปะอันเปนอริยะ ไมมีอาสวะ เปนโลกุตตระ เปนองคแหงมรรค.
- อุ ป ริ. ม. ๑๔/๑๘๒/๓๖๑ - ๒๖๓.

วิตกโดยปริยายสองอย่ าง
(เพือ่ นิพพาน - ไม่ เพือ่ นิพพาน)
ภิกษุ ท. !
อกุศลวิตก ๓ อย่ าง เหล่ านี้ เป็ นเครื่องกระทําให้ มดื บอด
ไม่ เป็ นเครื่องกระทําให้ เกิดจักษุ ไม่ เป็ นเครื่องกระทําให้ เกิดญาณ กระทําซึ่ง
ความดับแห่ งปัญญา เป็ นฝักฝ่ ายแห่ งความคับแค้ น ไม่ เป็ นไปเพือ่ นิพพาน. สาม
อยาง อยางไรเลา? สามอยางคือ กามวิตก พ๎ยาปาทวิตก วิหิงสาวิตก. ภิกษุ
ท. ! อกุศลวิตก ๓ อยาง เหลานี้แล เปนเครื่องกระทําใหมดื บอด ไมเปน
เครื่องกระทําใหเกิดจักษุ ไมเปนเครื่องกระทําใหเกิดญาณ กระทําซึ่งความดับ
แหงปญญา เปนฝกฝายแหงความคับแคน ไมเปนไปเพื่อนิพพาน.
ภิกษุ ท. !
กุศลวิตก ๓ อย่ าง เหล่ านี้ ไม่ เป็ นเครื่ องกระทําให้ มืด
บอด เป็ นเครื่องกระทําให้ เกิดจักษุ เป็ นเครื่องกระทําให้ เกิดญาณ กระทําซึ่ง
๑-๑. คําเหลานี้ทุกคํา มีความหมายเปนความแนวแนแหงจิตในอารมณที่จิตกําหนดในรูปแหงความคิดอยางใดอยาง
หนึ่ง และทําหนาที่ปรุงแตงการพูดดวย คือ ตักกะ = ตริตรึก,วิตักกะ = วิตก, สังกัปปะ = ดําริ, อัปปนา = แนว
แน ทยัปปนา=อยางวิเศษ, เจตโสอภินิโรปนา = งอกงามแหงความคิดถึงที่สุดของจิต, วจีสังขาร = สิ่งปรุงแตง
การพูด.

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๐๓๑

ความเจริญแห่ งปัญญา ไม่ เป็ นฝักฝ่ ายแห่ งความคับแค้ น เป็ นไปเพือ่ นิพพาน.
สามอยาง อยางไรเลา? สามอยางคือ เนกขัมมวิตก อัพย๎ าปาทวิตก อวิหิงสาวิตก. ภิกษุ ท. ! กุศลวิตก ๓ อยาง เหลานี้แล ไมเปนเครื่องกระทําใหมดื
บอด เปนเครื่องกระทําใหเกิดจักษุ เปนเครื่องกระทําใหเกิดญาณ กระทําซึ่ง
ความเจริญแหงปญญา ไมเปนฝกฝายแหงความคับแคน เปนไปเพื่อนิพพาน.
(คาถาผนวกท้ ายพระสู ตร)
พึงวิตกกุศลวิตก ๓ ประการ ไม่ พงึ ทําอกุศลวิตก ๓ ประการ
ให้ เกิดขึน้ , ท่ านระงับวิตกอันแผ่ ซ่านเสี ยได้ เหมือนฝนระงับฝุ่ นอัน
ฟุ้ งขึน้ . ท่ านมีจิตอันสงบจากวิตก ถึงทับสั นติบทในโลกนีท้ ีเดียว.
- อิ ติ วุ. ขุ ๒๔/๒๙๓ - ๒๙๔/๒๖๖ – ๒๖๗.

บุคคลเกีย่ วกับเนกขัมมะ ๔ ประเภท
ภิกษุ ท. !
บุคคล ๔ จําพวก เหลานี้ มีอยู หาไดอยู ในโลก. สี่
จําพวก อยางไรเลา? สี่จําพวก คือ กายออกแตจิตไมออก กายไมออกแตจิต
ออก กายก็ไมออกจิตก็ไมออก กายก็ออกจิตก็ออก.
ภิกษุ ท. !
บุคคลที่ชื่อว่ า กายก็ออกแต่ จิตไม่ ออก เป็ นอย่ างไรเล่ า?
ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้ บุคคลบางคน เสพเสนาสนะอันสงัด คือปาและปาทึบ,
ในที่นั้นๆ เขา วิตกซึ่งกามวิตกบ้ าง ซึ่งพ๎ยาปาทวิตกบ้ าง ซึ่งวิหิงสาวิตกบ้ าง.
ภิกษุ ท. ! อยางนี้แล บุคคลที่กายออกแตจิตยังไมออก.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๐๓๒

ภิกษุ ท. !
บุคคลที่ชื่อว่ า กายไม่ ออกแต่ จิตออก เป็ นอย่ างไรเล่ า ? ภิกษุ
ท. ! ในกรณีนี้ บุคคลบางคน ไม่ ได้ เสพเสนาสนะอันสงัด คือปาและปาทึบ,
ในที่นั้นๆ เขา วิตกซึ่งเนกขัมมวิตกบ้ าง ซึ่งอัพย๎ าปาทวิตกบ้ าง ซึ่ง อวิหิงสา
วิตกบ้ าง. ภิกษุ ท. ! อยางนี้แล บุคคลที่กายไมออกแตจิตออก.
ภิกษุ ท. !
บุคคลที่ชื่อว่ า กายก็ไม่ ออกจิตก็ไม่ ออก เป็ นอย่ างไรเล่ า?
ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้ บุคคลบางคน ไม่ ได้ เสพเสนาสนะอันสงัด คือปาและ
ปาทึบ, ในที่นั้นๆ เขา วิตกซึ่งกามวิตกบ้ าง ซึ่งพ๎ยาปาทวิตกบ้ าง ซึ่ง วิหิงสา
วิตกบ้ าง. ภิกษุ ท. ! อยางนี้แล บุคคลที่กายก็ไมออกจิตก็ยังไมออก.
ภิกษุ ท. !
บุคคลที่ชื่อว่ า กายก็ออกจิตก็ออก เป็ นอย่ างไรเล่ า? ภิกษุ
ท. ! ในกรณีนี้ บุคคลบางคน เสพเสนาสนะอันสงัด คือปาและปาทึบ, ในที่
นั้นๆ เขา วิตกซึ่งเนกขัมมวิตกบ้ าง ซึ่งอัพย๎ าปาทวิตกบ้ าง ซึ่งอวิหิงสาวิตกบ้ าง.
ภิกษุ ท. ! อยางนี้แล บุคคลที่กายก็ออกจิตก็ออก.
ภิกษุ ท. !

บุคคล ๔ จําพวกเหลานี้แล มีอยู หาไดอยู ในโลก.

- จตุ กฺ ก. อํ. ๒๑/๑๘๕/๑๓๘.

หมวด ข. ว่ าด้ วย ลักษณะของสั มมาสั งกัปปะ
อริยสั จจวิตก
ในฐานะสั มมาสั งกัปปะ
ภิกษุ ท. !
เธอทั้งหลาย อย่ าวิตกถึงอกุศลวิตกทั้งหลายอันเป็ นบาป
กลาวคือ กามวิตก พ๎ยาปาทวิตก วิหิงสาวิตก. ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา? ภิกษุ
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ท. ! เพราะเหตุวา วิตกเหลานี้ ไมประกอบดวยประโยชน ไมเปนอาทิ
พรหมจรรย ไมเปนไปเพื่อความเบื่อหนาย คลายกําหนัด ไมเปนไปเพื่อความดับ
ความสงบรํางับ ไมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง ความรูพรอม ไมเปนไปเพื่อนิพพาน.
ภิกษุ ท. !
เธอทั้งหลาย เมือ่ จะวิตก พึงกระทําวิตกต่ อสั จจะที่ว่า
"นี้ คือ ทุกข์ , นี้ คือ เหตุให้ เกิดทุกข์ , นี้ คือ ความดับไม่ เหลือแห่ งทุกข์ , นี้ คือ
ทางให้ ถงึ ความดับไม่ เหลือแห่ งทุกข์ " ดังนี้. ขอนั้นเปนเพราะเหตุไรเลา? ภิกษุ
ท. ! เพราะเหตุวา วิตกเหล่ านี้ ประกอบด้ วยประโยชน์ วิตกเหล่ านีเ้ ป็ นอาทิ
พรหมจรรย์ วิตกเหล่ านี้ เป็ นไปเพือ่ ความเบื่อหน่ าย ความคลายกําหนัด เพือ่
ความดับ ความสงบรํางับ เพือ่ ความรู้ยงิ่ ความรู้พร้ อม เป็ นไปเพือ่ นิพพาน.
ภิกษุ ท. !
เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ เธอทั้งหลาย พึงประกอบโยคกรรมอันเป็ นเครื่องกระทําให้ รู้ว่า "ทุกข เปนอยางนี้, เหตุใหเกิดทุกข เปนอยาง
นี้, ความดับไมเหลือแหงทุกข เปนอยางนี้, ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหง
ทุกข เปนอยางนี้" ดังนี้.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๒๓/๑๖๖๐.

อริยสั จจจินตนา
ในฐานะสั มมาสั งกัปปะ
ภิกษุ ท. !

เธอทั้งหลาย

อย่ ากระทําจินตนาซึ่งความคิดอันเป็ น

บาป อกุศลวา โลกเที่ยง หรือวาโลกไม่ เที่ยง, วาโลกมีที่สุด หรือวา โลกไม่ มี
ที่สุด, วาชีวะก็อันนั้น สรี ระก็อันนั้น หรือวา ชีวะก็อันอื่น สรี ระก็อันอื่น, วา
ตถาคตภายหลังแต่ การตาย ย่ อมมีอีก หรือวา ตถาคตภายหลังแต่ การตาย ย่ อมไม่
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มีอีก, วา ตถาคตภายหลังแต่ การตาย ย่ อมมีอีกก็มีไม่ มีอีกก็มี หรือวา ตถาคต
ภายหลังแต่ การตาย ย่ อมมีอีกก็หามิได้ ไม่ มีอีกก็หามิได้ , ดังนี้. ขอนั้นเพราะเหตุ
ไรเลา? ภิกษุ ท. ! เพราะเหตุวา จินดาเหลานี้ไมประกอบดวยประโยชน ไม
เปนอาทิพรหมจรรย ไมเปนไปเพื่อความเบื่อหนาย คลายกําหนัด ไมเปนไป
เพื่อความดับ ความสงบรํางับ ไมเปนไปเพือ่ ความรูยิ่ง ความรูพรอม ไมเปนไป
เพื่อนิพพาน.
ภิกษุ ท. !
เธอทั้งหลาย เมื่อจะทําจินตนา พึงกระทําจินตนาต่ อ
สั จจะที่ว่า “นี้ คือ ทุกข์ , นี้ คือ เหตุให้ เกิดทุกข์ , นี้ คือ ความดับไม่ เหลือแห่ ง
ทุกข์ , นี้ คือ ทางให้ ถงึ ความดับไม่ เหลือแห่ งทุกข์ ” ดังนี.้ ขอนั้นเพราะเหตุไร
เลา? ภิกษุ ท. ! เพราะเหตุวา จินดาเหล่ านี้ ประกอบด้ วยประโยชน์ จินดา
เหล่ านี้ เป็ นอาทิพรหมจรรย์ จินดาเหล่ านี้ เป็ นไปเพือ่ ความเบื่อหน่ าย ความคลาย
กําหนัด เพือ่ ความดับ ความสงบรํางับ เพือ่ ความรู้ยงิ่ ความรู้พร้ อม เป็ นไปเพือ่
นิพพาน.
ภิกษุ ท. !

เพราะเหตุนั้น เธอทั้งหลาย พึงประกอบโยคกรรมอัน

เป็ นเครื่องกระทําให้ รู้ ว่า “ทุกข เปนอยางนี้, เหตุใหเกิดทุกข เปนอยางนี้, ความ
ดับไมเหลือแหงทุกข เปนอยางนี้, ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข
เปนอยางนี้” ดังนี้.
-

มหาวาร.สํ . ๑๙/๕๒๔/๑๖๖๑.

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ
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หมวด ค. ว่ าด้ วย อุปกรณ์ ของสัมมาสังกัปปะ
สิ่ งควรทราบเกีย่ วกับอกุศลสั งกัปปะ
ดูกอนถปติ !
อกุศลสั งกัปปะ เป็ นอย่ างไรเล่ า ? กามสั งกัปปะ
พ๎ยาปาทสั งกัปปะ วิหิงสาสั งกัปปะ : เหลานี้ เรากลาววา อกุศลสั งกัปปะ.
ถปติ !
อกุศลสั งกัปปะเหล่ านี้ มีอะไรเป็ นสมุฏฐาน (ที่สําหรับ
ตั้งขึ้น) ? สมุฏฐานแหงอกุศลสังกัปปะเหลานั้น เปนสิ่งที่เขากลาวกันไวแลว; เปน
สิ่งที่ควรจะกลาววา มีสัญญาเปนสมุฏฐาน.
สัญญา
เปนอยางไรเลา? แมสัญญา ก็มีมาก มิใชอยางเดียว มี
นานาประการ อกุศลสั งกัปปะทั้งหลาย มีสมุฏฐานมาจากกามสั ญญา จากพ๎ยา
ปาทสั ญญา จากวิหิงสาสั ญญา.
ถปติ !

อกุศลสั งกัปปะเหล่ านี้ จะดับไม่ มีส่วนเหลือ ในที่

ไหน?

ความดับแหงอกุศลสังกัปปะเหลานั้น เปนสิ่งที่เขากลาวกันไวแลว.
ถปติ ! ในกรณีนี้ ภิกษุ สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรม เขาถึงปฐมฌานอันมี
วิตกและวิจาร มีปติและสุขอันเกิดจากวิเวก แลวแลอยู. อกุศลสั งกัปปะเหล่ านี้
ย่ อมดับไปไม่ มสี ่ วนเหลือ ในปฐมฌานนั้น.
ถปติ !
ผู้ปฏิบตั ิอย่ างไร ชื่อว่ าเป็ นผู้ปฏิบัติเพือ่ ความดับไม่ เหลือ
แห่ งอกุศลสั งกัปปะทั้งหลาย? ถปติ ! ในกรณีนี้ ภิกษุยอมทําความพอใจให
เกิดขึ้น ยอมพยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตไว เพื่อจะยังอกุศล
ธรรมอันเปนบาปที่ยังไมเกิดไมใหเกิดขึ้น
เพื่อละอกุศลธรรมอันเปนบาปที่

๑๐๓๖
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เกิดขึ้นแลว เพื่อจะยังกุศลธรรมที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น เพื่อความตัง้ อยู ความไม
เลอะเลือน ความงอกงามยิ่งขึ้น ความไพบูลย ความเจริญ ความเต็มรอบ แหง
กุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว. ถปติ ! ผู้ปฏิบัติอย่ างนีแ้ ล ชื่อว่ าเป็ นผู้ปฏิบัตเิ พือ่ ความ
ดับไม่ เหลือแห่ งอกุศลสั งกัปปะทั้งหลาย.
- ม.ม. ๑๓/๓๔๙/๓๖๔.

สิ่ งควรทราบเกีย่ วกับกุศลสั งกัปปะ
ดูกอนถปติ !
กุศลสั งกัปปะ เป็ นอย่ างไรเล่ า? เนกขัมมสั งกัปปะ
อัพย๎ าปาทสั งกัปปะ อวิหิงสาสั งกัปปะ : เหลานี้เรากลาววา กุศลสั งกัปปะ.

กุศลสั งกัปปะเหล่ านี้ มีอะไรเป็ นสมุฏฐาน (ที่สําหรับ
ถปติ !
ตั้งขึ้น) ? สมุฏฐานแหงกุศลสังกัปปะเหลานั้น เปนสิ่งที่เขากลาวกันไวแลว; เปน
สิ่งที่ควรจะกลาววา มีสัญญาเปนสมุฏฐาน.
สัญญา
เปนอยางไรเลา? แมสัญญา ก็มีมาก มิใชอยางเดียว มี
นานาประการ กุศลสั งกัปปะทั้งหลาย มีสมุฏฐานมาจากเนกขัมมสั ญญา อัพ๎
ยาปาทสั ญญา อวิหิงสาสั ญญา.
ถปติ !
กุศลสั งกัปปะเหล่ านี้ จะดับไปไม่ มีส่วนเหลือ ในที่
ไหน? ความดับไมเหลือแหงกุศลสังกัปปะเหลานั้น เปนสิ่งที่เขากลาวกันไว
แลว. ถปติ! ในกรณีนี้ ภิกษุ เพราะความเขาไปสงบรํางับแหงวิตกวิจารเสียได
เขาถึงทุติยฌาน เปนเครื่องผองใสแหงใจในภายใน ใหสมาธิเปนธรรมอันเอกผุด
มีขึ้นไมมีวติ ก ไมมีวจิ าร มีแตปติและสุข อันเกิดจากสมาธิ แลวแลอยู. กุศล
สั งกัปปะเหล่ านี้ ย่ อมดับไปไม่ มีส่วนเหลือในทุติยฌานนั้น.

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ
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ผู้ปฏิบัตอิ ย่ างไร ชื่อว่ าเป็ นผู้ปฏิบัตเิ พือ่ ความดับไม่
เหลือแห่ งกุศลสั งกัปปะทั้งหลาย? ถปติ ! ในกรณีนี้ ภิกษุ ยอมทําความ
ถปติ !

พอใจใหเกิดขึ้น ยอมพยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ตัง้ จิตไว เพื่อจะ
ยังอกุศธรรมอันเปนบาปที่ยังไมเกิดไมใหเกิดขึ้น เพื่อละอกุศลอันเปนบาปที่
เกิดขึ้นแลว เพื่อจะยังกุศลธรรมที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น เพื่อความตั้งอยู ความไม
เลอะเลือน ความงอกงามยิ่งขึ้น ความไพบูลย ความเจริญ ความเต็มรอบ แหง
กุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว. ถปติ ! ผู้ปฏิบตั ิอย่ างนี้ แล ชื่อว่ าเป็ นผู้ปฏิบตั ิเพือ่
ความดับไม่ เหลือแห่ งกุศลสั งกัปปะทั้งหลาย.
- ม.ม. ๑๓/๓๕๐/๓๖๕.

เนกขัมมะแท้ มไี ด้
เพราะได้ ร้ ู รสของสิ่ งทีป่ ระเสริฐกว่ ากามรส
กามทั้งหลาย ให้ เกิดความยินดีน้อย มีทุกข์ มาก มี
ความคับแค้ นมาก, โทษในเพราะกามนั้นมีเป็ นอย่ างยิง่ ; แมขอนี้จะเปนสิ่ง
มหานาม !

ที่อริยสาวกเห็นแลวดวยดีดวยปญญาอันชอบตามที่เปนจริงก็ตาม, แตเขายังไม
(เคย) ถึงทับปติและสุขอันเวนจากกาม อันเวนจากอกุศลธรรมทัง้ หลาย หรือไมถึง
ทับความสุขอยางอื่นที่สงบระงับกวากามนั้น แลว เขาจะเปนผูไมเวียนกลับไปสู
กามทั้งหลายนั้น ยังเปนไปไมได
มหานาม ! ถาเมื่อใด อริยสาวก เห็นด้ วยดีด้วยปัญญาอันชอบตามที่
เป็ นจริง ในขอนั้น วา กามทั้งหลาย ให้ เกิดความยินดีน้อย มีทุกข์ มาก มี
ความคับแค้ นมาก โทษในเพราะกามนั้นมีเป็ นอย่ างยิง่ ดังนี้ดวย, และเธอ
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ก็ (ได) ถึง ทับปิ ติและสุ ขอันเว้ นจากกาม อันเว้ นจากอกุศลทั้งหลาย หรือ ถึงทับ
ความสุ ขอย่ างอืน่ ทีส่ งบระงับกว่ากามนั้น ดวย; เมื่อนั้น เธอนั้น ก็จะไม่ เวียน
กลับไปสู่ กามทั้งหลายอีก.
(ตอจากนี้ ไดตรัสเลาถึงเหตุการณทํานองนี้ ที่เกิดแกพระองคในระยะกอนการตรัสรู เปน

การยืนยันอีกครั้งหนึ่ง).
- มู . ม. ๑๒/๑๘๐/๒๑๑.

หมวด ง. ว่ าด้ วย หลักการปฏิ บัติ ของสัมมาสั งกัปปะ
วิธีพจิ ารณาเพือ่ เกิดสั มมาสั งกัปปะ
ภิกษุ ท. !
ครั้งกอนแตการตรัสรู เมื่อเรายังไมไดตรัสรู ยังเปน
โพธิสัตวอยู, ไดเกิดความรูสึกอันนี้ขึ้นวา เราพึงทําวิตกทั้งหลายใหเปนสองสวน
เถิด. ภิกษุ ท. ! เราไดทํา กามวิตก พ๎ยาปาทวิตก วิหิงสาวิตก สามอยางนี้
ใหเปนอีกสวนหนึ่ง, ไดทํา เนกขัมมวิตก อัพย๎ าปาทวิตก อวิหิงสาวิตก สาม
อยางนี้ ใหเปนอีกสวนหนึ่งแลว.
ก. โทษแห่ งมิจฉาสั งกัปปะ

ภิกษุ ท. !
เมื่อเราเปนผูไมประมาท มีเพียร มีตนสงไปอยูอยางนี้
กามวิตก เกิดขึ้น เราก็รูชัดอยางนี้วา กามวิตกเกิดแกเราแลว, กามวิตกนั้นยอม
เปนไปเพื่อเบียดเบียนตนบาง เบียดเบียนผูอื่นบาง เบียดเบียนทั้งสองฝาย (คือ
ทั้งตนและผูอื่น) บาง, เปนไปเพื่อความดับแหงปญญา เปนฝกฝายแหงความคับ
แคน ไมเปนไปพรอมเพื่อนิพพาน. ภิกษุ ท. ! เมื่อเราพิจารณาเห็นอยู่ ....
ฯลฯ๑.... อย่ างนี้ กามวิตกย่ อมถึงซึ่งอันตั้งอยู่ไม่ ได้ . ภิกษุ ท. ! เราไดละและ
๑. เห็ น อย า งนี้ คื อ เห็ นอย างวามาแลว เช นมี ก ารเบี ยดเบี ยนตนเป นต น.

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๐๓๙

บรรเทากามวิตกอันบังเกิดขึ้นแลวและบังเกิดแลว กระทําใหสิ้นสุดไดแลว (ใน
กรณีแหง พ๎ยาปาทวิตก และวิหิงสาวิตก ก็มีแนวแหงการพิจารณาอยางเดียวกันกับในกรณีแหง
กามวิตก ไปจนกระทั่งถึงคําวา ..... กระทําใหสิ้นสุดไดแลว.).

ภิกษุ ท. !
ภิกษุตรึกตามตรองตามถึงอารมณ์ ใดๆมาก จิตย่ อมน้ อม
ไปโดยอาการอย่ างนั้นๆ : ถาภิกษุตรึกตามตรองตามถึง กามวิตก มาก ก็
เปนอันวาละเนกขัมมวิตกเสีย กระทําแลวอยางมากซึ่งกามวิตก; จิตของเธอนั้น
ยอมนอมไปเพื่อความตรึกในกาม (กามวิตก). ถาภิกษุตรึกตามตรองตามถึง พ๎ยา
ปาทวิตก มาก ก็เปนอันวา ละอัพ๎ยาปาทวิตกเสีย กระทําแลวอยางมากซึ่ง พ๎ยา
ปาทวิตก; จิตของเธอนั้นยอมนอมไปเพือ่ ความตรึกในการพยาบาท (พ๎ยาปาท
วิตก). ถาภิกษุตรึกตามตรองตามถึง วิหิงสาวิตก มาก ก็เปนอันวาละอวิหิงสา
วิตกเสีย กระทําแลวอยางมากซึ่งวิหิงสาวิตก; จิตของเธอนั้นยอมนอมไปเพื่อ
ความตรึกในการทําสัตวใหลําบาก (วิหิงสาวิตก).
ภิกษุ ท. !
เปรียบเหมือนในคราวฤดูสารท คือ เดือนสุดทายแหงฤดู
ฝน คนเลี้ยงโคตองเลี้ยงฝูงโคในที่แคบเพราะเต็มไปดวยขาวกลา เขาตองตีตอน
หามกันฝูงโคจากขาวกลานั้นดวยทอนไม เพราะเขาเห็นโทษคือการถูกประหาร
การถูกจับกุม การถูกปรับไหม การติเตียน เพราะมีขาวกลานั้นเปนเหตุ, ขอนี้ฉัน
ใด; ภิกษุ ท. ! ถึงเราก็ฉันนั้น ไดเห็นแลวซึ่งโทษความเลวทราม เศราหมอง
แหงอกุศลธรรมทัง้ หลาย, เห็นอานิสงสในการออกจากกาม ความเปนฝกฝายของ
ความผองแผวแหงกุศลธรรมทัง้ หลาย.
ข. คุณแห่ งสั มมาสั งกัปปะ

ภิกษุ ท. !

เมื่อเราเปนผูไมประมาท มีเพียร มีตนสงไปอยูอยางนี้

๑๐๔๐
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เนกขัมมวิตก ยอมเกิดขึ้น ....๑ อัพย๎ าปาทวิตก ยอมเกิดขึ้น .... อวิหิงสาวิตก ยอม
เกิดขึ้น. เรายอมรูแจงชัดวา อวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นแกเราแลว, ก็อวิหิงสา-วิตกนั้น
ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนตน เบียดเบียนผูอื่น หรือเบียดเบียนทั้งสองฝาย, แต
เปนไปพรอมเพื่อความเจริญแหงปญญา ไมเปนฝกฝายแหงความคับแคน เปนไป
พรอมเพื่อนิพพาน. แม้ เราจะตรึกตามตรองตามถึงอวิหิงสาวิตกนั้นตลอดคืน, ก็
มองไมเห็นภัยที่จะเกิดขึ้นเพราะอวิหิงสาวิตกนั้นเปนเหตุ.
แมเราจะตรึกตาม
ตรองตามถึงอวิหงิ สาวิตกนั้น ตลอดวัน, หรือตลอดทั้งกลางคืนกลางวัน ก็มอง
ไม่ เห็นภัยอันจะเกิดขึน้ เพราะอวิหิงสาวิตกนั้นเป็ นเหตุ.
ภิกษุ ท. !
ก็แตวา เมื่อเราตรึกตามตรองตามนานเกินไปนัก กายก็
เมื่อยล้ า, เมื่อกายเมื่อยล้ า จิตก็อ่อนเพลีย, เมื่อจิตอ่ อนเพลีย จิตก็ห่างจากสมาธิ,
เพราะเหตุนั้น เราจึงดํารงจิตใหหยุดอยูในภายใน กระทําใหมีอารมณอันเดียวตั้ง
มั่นไว. ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา ? เพราะเราประสงคอยูวาจิตของเราอยาฟุงขึ้นเลย
ดังนี้.
ภิกษุ ท. !
ภิกษุตรึกตามตรองตามถึงอารมณ์ ใดๆมาก จิตย่ อมน้ อมไป
โดยอาการอย่ างนั้นๆ : ถาภิกษุตรึกตรองตามถึง เนกขัมมวิตก มาก ก็เปนอันวา
ละกามวิตกเสีย กระทําแลวอยางมากซึ่งเนกขัมมวิตก; จิตของเธอนั้นยอมนอมไป
เพื่อความตรึกในการออกจากกาม (เนกขัมมวิตก). ถาภิกษุตรึกตรองตามถึงอัพย๎ า
ปาทวิตก มาก ก็เปนอันวาละพ๎ยาบาทวิตกเสีย กระทําแลวอยางมากในอัพ๎ยา
ปาทวิตก; จิตของเธอนั้นยอมนอมไปเพื่อความตรึกในการไมพยาบาท (อัพ๎ยา
๑. ที่ ล ะด ว ยจุ ด นี้ หมายความว า ตรั ส ที ล ะวิ ต ก แต คํา ตรั ส เหมื อ นกั น หมด ผิ ด แต ชื่ อ เท า นั้ น , ทุ ก ๆวิ ต กมี เ นื้ อ ความ
อย า งเดี ย วกั น , จะใส เ ต็ ม เฉพาะอวิ หิ ง สาวิ ต ก ซึ่ ง เป น วิ ต กข อ สุ ด ท า ยเท า นั้ น , สํา หรั บ สองวิ ต กข า งต น ก็ มี แ นว
แห ง การพิ จ ารณาและรู สึ ก อย า งเดี ย วกั น กั บ ในกรณี แ ห ง อวิ หิ ง สาวิ ต ก.

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๐๔๑

ปาทวิตก) ถาภิกษุตรึกตรองตามถึง อวิหิงสาวิตก มาก ก็เปนอันวาละวิหิงสา
วิตกเสีย กระทําแลวอยางมากในอวิหิงสาวิตก; จิตของเธอนั้นยอมนอมไปเพื่อ
ความตรึกในการไมยังสัตวใหลําบาก (อวิหิงสาวิตก)
ภิกษุ ท. !
เปรียบเหมือนในเดือนสุดทายแหงฤดูรอ น
ขาวกลา
ทั้งหมด เขาขนนําไปในบานเสร็จแลว คนเลี้ยงโคพึงเลี้ยงโคได. เมื่อเขาไปพัก
ใตรมไม หรือไปกลางทุงแจงๆ พึงทําแตความกําหนดวา นั่นฝูงโคดังนี้ (ก็
พอแลว) ฉันใด; ภิกษุ ท. ! ถึงภิกษุก็เพียงแตทําความระลึกวา นั่นธรรม
ทั้งหลายดังนี้ (ก็พอแลว) ฉันนั้นเหมือนกัน.
- มู . ม. ๑๒/๒๓๒ - ๒๓๖/๒๕๒.

อาการเกิดแห่ งเนกขัมมสั งกัปปะ
ตถาคตนั้น แสดงธรรมไพเราะในเบื้องตน ไพเราะในทามกลาง ไพเราะใน
ที่สุด, ประกาศพรหมจรรยบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง พรอมทัง้ อรรถะพรอมทัง้
พยัญชนะ.
คฤหบดี หรือวาคฤหบดีบุตร หรือบุคคลผูเกิดแลวในตระกูลใดตระกูล
หนึ่ง ในภายหลัง ยอมไดฟงซึ่งธรรมนั้น. บุคคลนั้นๆ ครั้นได้ ฟังแล้ วย่ อมได้ ซึ่ง
สั ทธาใน ตถาคต, มาตามพร้ อมแล้ วด้ วยการได้ สัทธาในตถาคตแล้ ว ย่ อม
พิจารณาเห็นอย่ างนีว้ ่ า “ฆราวาสคับแคบ เป็ นทางมาแห่ งธุล,ี บรรพชาเป็ นโอกาส
ว่ าง ; มิใช่ เป็ นการง่ าย ที่จะอยู่ครองเรือนแล้ วประพฤติพรหมจรรย์ ให้ บริสุทธิ์
โดยส่ วนเดียวดุจสั งข์ อนั ขัดดีแล้ว, ถ้ ากระไร เราจะพึงปลงผมและหนวด นุ่งห่ ม

๑๐๔๒
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ผ้ ากาสายะแล้ ว ออกจากเรือนบวชสู่ ความไม่ มีเรือนเถิด” ดังนีบ้ ุคคลนั้น ครั้นถึง
สมัยอืน่ ละโภคะน้ อยใหญ่ ละวงค์ ญาติน้อยใหญ่ ปลงผมและหนวด นุ่งห่ มผ้ า
กาสายะแล้ว ออกบวชจากเรือนสู่ ความไม่ มีเรือน.
ภิกษุนั้น ผูบวชแลวอยางนี้ สํารวมแลวดวยความสํารวมในปาติโมกขถึง
พรอมดวยมรรยาทและโคจร,
มีปรกติเห็นเปนภัยในโทษแมมปี ระมาณนอย
สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย, มาตามพรอมแลวดวยกายกรรมวจีกรรม
อันเปนกุศล, มีอาชีวะบริสุทธิ์, ถึงพรอมดวยศีล, มีทวารอันคุมครองแลวใน
อินทรียทั้งหลาย, ประกอบดวยสติสัมปชัญญะ, มีความสันโดษ.
- สี . ที . ๙/๘๒/๑๐๒.

วิธีพจิ ารณาเพือ่ กําจัดอกุศลวิตกตามลําดับ
ภิกษุ ท. !
ภิกษุผู้ประกอบฝึ กฝนเพือ่ บรรลุอธิจิต พึงกระทําในใจ ถึง
นิมิต ๕ ประการ ตามเวลาอันสมควร. หาประการ อยางไรเลา? หาประการ
คือ :ประการที่ ๑
ภิกษุ ท. !
เมื่อภิกษุในกรณีนี้ อาศัยนิมิตใด กระทําในใจซึ่งนิมิตใด
อยู อกุศลวิตกอันเปนบาปที่ประกอบอยูดว ยฉันทะบาง ประกอบอยูดวยโทสะ
บาง ประกอบอยูดวยโมหะบาง ไดบงั เกิดขึ้น, ภิกษุนั้น พึง ละนิมติ นั้นเสี ยกระทํา
ในใจซึ่งนิมติ อืน่ อันประกอบอยู่ด้วยกุศล. เมื่อภิกษุนั้นกระทําในใจถึงนิมิตอื่น
นอกไปจากนิมิตนั้น
อันประกอบอยูดวยกุศลอยู, อกุศลวิตกอันเปนบาปที่

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๐๔๓

ประกอบอยูดวยฉันทะบาง ประกอบอยูดว ยโทสะบาง ประกอบอยูดวยโมหะ
บาง เหลานั้น ยอมละไป ยอมถึงซึ่งการตั้งอยูไมได. เพราะละเสียไดซึ่งอกุศลวิตก
เหลานั้น จิตของเธอก็ต้งั อยู่ด้วยดี สงบรํางับอยู่ด้วยดี เป็ นธรรมเอกผุดมีขนึ้
เป็ นสมาธิอยู่ ในภายในนั่นเทียว.
เปรียบเหมือนช่ างทําแผ่ นไม้ กระดาน
หรือลูกมือของ
ภิกษุ ท. !
เขาผู้ฉลาด ตอก โยก ถอนลิ่มอันใหญออกเสียได ดวยลิ่มอันเล็ก นี้ฉันใด; ภิกษุ
ท. ! ขอนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน (ภิกษุนั้นอาศัยนิมิตแหงกุศล เพื่อละเสียซึ่งนิมติ แหงอกุศล ทํา
จิตใหเปนสมาธิได).

ประการที่ ๒
ภิกษุ ท. !
ถาแมภิกษุนั้น ละนิมิตนั้นแลว กระทําในใจซึ่งนิมติ อื่น
อันประกอบดวยกุศลอยู อกุศลวิตกอันเปนบาป ซึ่งประกอบอยูดวยฉันทะบาง
ดวยโทสะบาง ดวยโมหะบาง ก็ยังเกิดขึ้นแกภิกษุนั้นอยูนั่นเอง ดังนี้แลวไซร,
ภิกษุนั้น พึง เข้ าไปใคร่ ครวญซึ่งโทษแห่ งอกุศลวิตกเหล่ านั้น วา “วิตกเหลานี้
เปนอกุศล” ดังนี้บาง “วิตกเหลานี้ ประกอบไปดวยโทษ” ดังนี้บาง “วิตก
เหลานี้ มีทุกขเปนวิบาก” ดังนี้บาง. เมื่อภิกษุนั้นใครครวญซึ่งโทษแหงอกุศล
วิตกเหลานั้นอยู, อกุศลวิตกอันเปนบาปที่ประกอบอยูดวยฉันทะบาง ดวยโทสะ
บาง ดวยโมหะบาง เหลานั้น ยอมละไป ยอมถึงซึ่งการตั้งอยูไมไดเพราะการ
ละเสียไดซึ่งอกุศลวิตกเหลานั้น จิตของเธอก็ต้งั อยู่ด้วยดี สงบรํางับอยูดวยดี เปน
ธรรมเอกผุดมีขึ้น เปนสมาธิอยู ในภายในนั่นเทียว.
ภิกษุ ท. !
เปรียบเหมือนหญิงสาวหรือชายหนุ่ม ชอบการประดับ
ตกแตง เมื่อถูกเขาเอาซากงู ซากสุนัข หรือซากคน มาแขวนเขาที่คอ ก็จะรูสึก
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อึดอัด ระอา ขยะแขยง นี้ฉันใด; ภิกษุ ท. ! ขอนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน (ที่ภิกษุนั้นอึด
อัด ระอา ขยะแขยง ตอโทษของอกุศลวิตกอยู).

ประการที่ ๓
ภิกษุ ท. !
ถาแมภิกษุนั้น ใครครวญซึ่งโทษแหงอกุศลวิตกเหลานั้น
อยูอยางนี้ อกุศลวิตกอันเปนบาป ที่ประกอบอยูดวยฉันทะบาง ดวยโทสะบาง
ดวยโมหะบาง ก็ยังเกิดขึ้นแกภิกษุนั้นอยูนั่นเอง ดังนี้แลวไซร, ภิกษุนั้น อย่ า
พึงระลึกถึง อย่ าพึงกระทําไว้ ในใจซึ่งอกุศลวิตกเหล่ านั้น. เมื่อภิกษุนั้นไมระลึก
ถึง ไมกระทําไวในใจซึ่งอกุศลวิตกเหลานั้น อยู, อกุศลวิตกอันเปนบาปที่
ประกอบอยูดวยฉันทะบาง ดวยโทสะบาง ดวยโมหะบาง เหลานั้น ยอมละไป
ยอมถึงซึ่งการตั้งอยูไมได เพราะละเสียไดซึ่งอกุศลวิตกเหลานั้น จิตของเธอก็
ตั้งอยู่ด้วยดี สงบรํางับอยูดวยดี เปนธรรมเอกผุดมีขึ้น เปนสมาธิอยู ในภายใน
นั่นเทียว.
ภิกษุ ท. !
เปรียบเหมือนบุรุษมีตา แตไมตอ งการจะเห็นรูปอันมา สู
คลองแหงจักษุ เขาก็จะหลับตาเสีย หรือจะเหลียวมองไปทางอืน่ เสีย นี้ฉันใด;
ภิกษุ ท. ! ขอนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน (ที่ภิกษุนั้นจะไมทําการระลึกถึง ไมกระทําไว
ในใจถึงอกุ ศ ลวิต กเหลา นั้ น ).
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ประการที่ ๔
ภิกษุ ท. !
ถาแมภิกษุนั้น ไมระลึกถึง ไมกระทําไวในใจซึ่งอกุศล
วิตกเหลานั้นอยูอยางนี้ อกุศลวิตกอันเปนบาป ซึ่งประกอบอยูดวยฉันทะบาง
ดวยโทสะบาง ดวยโมหะบาง ก็ยังเกิดขึ้นแกภิกษุนั้นอยูนั่นเอง ดังนีแ้ ลว
ไซร,ภิกษุนั้น พึง กระทําในใจซึ่งรูปพรรณสั ณฐานแห่ งการปรุงแต่ งแห่ งวิตก
ของอกุศลวิตกทั้งหลายเหล่ านั้น. เมื่อภิกษุนั้น กระทําในใจซึ่งรูปพรรณสัณฐาน
แหงการปรุงแตงแหงวิตก ของอกุศลวิตกทั้งหลายเหลานั้นอยู, อกุศลวิตกอันเปน
บาปที่ประกอบอยูดวยฉันทะบาง ดวยโทสะบาง ดวยโมหะบาง เหลานั้น ยอมละ
ไป ยอมถึงซึ่งการตั้งอยูไมได. เพราะละเสียไดซึ่งอกุศลวิตกเหลานั้น จิตของเธอ
ก็ต้งั อยู่ด้วยดี สงบรํางับอยูดวยดี เปนธรรมเอกผุดมีขนึ้ เปนสมาธิอยู ในภายใน
นั่นเทียว.
ภิกษุ ท. !
เปรียบเหมือนบุรุษเดินเร็วๆ แลวฉุกคิดวา เราจะเดินเร็วๆ
ไปทําไม เดินคอยๆดีกวา เขาก็เดินคอยๆ แลวฉุกคิดวา จะเดินคอยๆไปทําไม
ยืนเสียดีกวา เขาก็ยืน แลวฉุกคิดวาจะยืนไปทําไม นั่งลงเสียดีกวา เขาก็นั่งลง แลว
ก็ฉุกคิดวา จะนั่งอยูทําไม นอนเสียดีกวา เขาก็นอน : ภิกษุ ท. ! อยางนี้แหละที่
บุรุษนั้นเปลี่ยนอิริยาบถหยาบๆ มาเปนอิริยาบถละเอียดๆ นี้ฉันใด ; ภิกษุ ท. !
ขอนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน (ที่ภิกษุนั้น พิจารณารูปพรรณสัณฐานแหงการปรุงแตงแหงวิตก
ไปตามลําดับๆ).

ประการที่ ๕
ภิกษุ ท. !
ถาแมภิกษุนั้น
กระทําในใจซึ่งรูปพรรณสัณฐานแหง
การปรุงแตงแหงวิตก ของอกุศลวิตกทั้งหลายเหลานั้นอยูอยางนี้ อกุศลวิตกอัน
เปนบาปที่ประกอบอยูดวยฉันทะบาง ดวยโทสะบาง ดวยโมหะบาง ก็ยังเกิดขึ้น
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แกภิกษุนั้นอยูนั่นเอง ดังนี้แลวไซร, ภิกษุนั้น พึง ขบฟันด้ วยฟัน จรดเพดาน
ด้ วยลิน้ ข่ มขี่จิตด้ วยจิต บีบบังคับจิตด้ วยจิต เผาจิตด้ วยจิต ให้ เป็ นอย่ างยิง่ .
เมื่อภิกษุนนั้ กระทําอยูดังนี้ อกุศลวิตกอันเปนบาปที่ประกอบอยูดวยฉันทะบาง
ดวยโทสะบาง ดวยโมหะบาง เหลานั้นยอมละไป ยอมถึงซึง่ การตั้งอยูไ มได.
เพราะละเสียไดซึ่งอกุศลวิตกเหลานั้น จิตของเธอก็ต้งั อยู่ด้วยดี สงบรํางับอยู
ดวยดี เปนธรรมเอกผุดมีขึ้น เปนสมาธิอยู ในภายในนั่นเทียว.
ภิกษุ ท. !
เปรียบเหมือนบุรุษแข็งแรง จับบุรุษออนแอที่ศีรษะที่คอ
หรือที่ลําตัว แลวขมขี่ บีบคั้น ทําใหเรารอนเปนอยางยิ่ง นี้ ฉันใด; ภิกษุ ท. !
ขอนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน (ที่ภิกษุนั้น ขมขี่จิตดวยจิต บีบบังคับจิตดวยจิต เผาจิตดวยจิต
ใหเปนอยางยิ่ง).

ผลสํ าเร็จแห่ งการกําจัดอกุศลวิตก
ภิกษุ ท. !
ในกาลใดแล เมื่อภิกษุอาศัยนิมิตใด กระทําในใจซึ่ง นิมิต
ใดอยู อกุศลวิตกอันเปนบาปที่ประกอบอยูดวยฉันทะบาง ประกอบอยูดวยโทสะ
บาง ประกอบอยูดวยโมหะบาง ไดบงั เกิดขึ้น. เมื่อภิกษุนั้นละนิมิตนั้นกระทําใน
ใจซึ่งนิมิตอื่นอันประกอบดวยกุศลอยู, อกุศลวิตกอันเปนบาปที่ประกอบอยูดวย
ฉันทะบาง ดวยโทสะบาง ดวยโมหะบาง เหลานั้น ยอมละไป ยอมถึงซึ่งการ
ตั้งอยูไมได. เพราะละเสียไดซึ่งอกุศลวิตกเหลานั้น จิตของเธอก็ตั้งอยูดวยดี สงบ
รํางับอยูดวยดี เปนธรรมเอกผุดมีขึ้น เปนสมาธิอยู ในภายใน นั่นเทียว.
เมื่อภิกษุนนั้ ใครครวญซึ่งโทษแหงอกุศลวิตกเหลานั้นอยู, อกุศลวิตกอัน
เปนบาปที่ประกอบอยูดวยฉันทะบาง ดวยโทสะบาง ดวยโมหะบาง เหลานั้น
ยอมละไป ยอมถึงซึ่งการตั้งอยูไมได. เพราะการละเสียไดซึ่งอกุศลวิตกเหลานั้น
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จิตของเธอก็ตั้งอยูดวยดี สงบรํางับอยูดวยดี เปนธรรมเอกผุดมีขนึ้ เปนสมาธิอยู
ในภายในนั่นเทียว.
เมื่อภิกษุนนั้ ใครครวญซึ่งโทษแหงอกุศลวิตกเหลานั้นอยู, อกุศลวิตกอัน
เปนปาบที่ประกอบอยูดวยฉันทะบาง ดวยโทสะบาง ดวยโมหะบางเหลานั้น
ยอมละไป ยอมถึงซึ่งการตั้งอยูไมได. เพราะละเสียไดซึ่งอกุศลวิตกเหลานั้น
จิตของเธอก็ตั้งอยูดวยดี สงบรํางับอยูดวยดี เปนธรรมเอกผุดมีขึ้นเปนสมาธิ
อยู ในภายในนั่นเทียว.
เมื่อภิกษุนั้น ไมระลึกถึง ไมกระทําไวในใจ ซึ่งอกุศลวิตกเหลานั้นอยู, อกุศล
วิตกอันเปนบาปที่ประกอบอยูดว ยฉันทะบาง ดวยโทสะบาง ดวยโมหะบาง
เหลานั้น ยอมละไป ยอมถึงซึ่งการตั้งอยูไ มได. เพราะละเสียไดซึ่งอกุศลวิตก
เหลานั้น จิตของเธอก็ตั้งอยูดว ยดี สงบรํางับอยูดว ยดี เปนธรรมเอกผุดมีขนึ้
เปนสมาธิอยู ในภายในนั่นเทียว.
เมื่อภิกษุนนั้ กระทําในใจซึ่งรูปพรรณสัณฐานแหงการปรุงแตงแหงวิตก
ของอกุศลวิตกเหลานั้นอยู, อกุศลวิตกอันเปนบาปที่ประกอบอยูดวยฉันทะบาง
ดวยโทสะบาง ดวยโมหะบาง เหลานั้น ยอมละไป ยอมถึงซึ่งการตั้งอยูไมได
เพราะละเสียไดซึ่งอกุศลวิตกเหลานั้น จิตของเธอก็ตงั้ อยูดวยดี สงบรํางับอยู
ดวยดี เปนธรรมเอกผุดมีขึ้น เปนสมาธิอยู ในภายในนั่นเทียว.
เมื่อภิกษุนนั้ ขบฟนดวยฟน จรดเพดานดวยลิ้น ขมขี่จิตดวยจิต บีบ
บังคับจิตดวยจิต เผาจิตดวยจิต ใหเปนอยางยิ่งอยู, อกุศลวิตกอันเปนบาปที่
ประกอบอยูดวยฉันทะบาง ดวยโทสะบาง ดวยโมหะบาง เหลานั้น ยอมละไป
ยอมถึงซึ่งการตั้งอยูไมได. เพราะละเสียไดซึ่งอกุศลวิตกเหลานั้น จิตของเธอก็
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ตั้งอยูดวยดี สงบรํางับอยูดวยดี เปนธรรมเอกผุดมีขึ้น เปนสมาธิอยู ในภายใน
นั่นเทียว.
ภิกษุ ท. !
ภิกษุนี้ เรากลาววา เป็ นผู้มีอาํ นาจในคลองแห่ งชนิดต่ างๆ
ของวิตก : เธอประสงคจะตรึกถึงวิตกใด ก็ตรึกถึงวิตกนั้นได ไมประสงคจะ
ตรึงถึงวิตกใด ก็ไมตรึกถึงวิตกนั้นได เธอนั้น ได้ ตัดตัณหาขาดแล้ ว รื้อถอน
สั งโยชน์ แล้ว ได้ กระทําที่สุดแห่ งทุกข์ แล้ วเพราะรู้เฉพาะซึ่งมานะโดยชอบ แล.
- มู . ม. ๑๒/๒๔๑ - ๒๔๖/๒๕๗ - ๒๖๒.

หน้ าทีท่ มี่ นุษย์ พงึ ปฏิบัตติ ่ อ “กาม”
(เพือ่ กําจัดกามวิตก)
ภิกษุ ท. !
การเขาถึงซึ่งกาม ๓ อยาง เหลานี้ มีอยู. สามอยาง
อยางไรเลา ? สามอยางคือ ผู้มีกามอันตนเข้ าไปดํารงอยู่ ผู้ยนิ ดีในกามอันตน
นิรมิตเอง ผู้ใช้ อาํ นาจให้ เป็ นไปในกามที่ผู้อนื่ นิรมิตให้ . ภิกษุ ท. ! เหลานี้แล
เปนการเขาถึงกาม ๓ อยาง.
(คาถาผนวกท้ ายพระสู ตร)
พวกชนผู้มกี ามอันตนเข้ าไปดํารงอยู่ เทพยดาผู้ใช้ อาํ นาจ
ให้ เป็ นไปในกามที่ผู้อนื่ นิรมิตให้
เทพยดาผู้ยนิ ดีในกามอันตน
นิรมิตเอง และผู้บริโภคกามเหล่ าอืน่ ก็ดี ล้ วนแต่ ต้งั อยู่แล้ ว ใน
การบริโภคกาม ทั้งชนิดนีแ้ ละชนิดอืน่ .
บุคคลพึงเว้นซึ่งกามทั้งปวงเสี ย ทั้งทีเ่ ป็ นของทิพย์ และ
ของมนุษย์ พึงตัดซึ่งกระแสแห่ งกามอันหยัง่ ลงในปิ ยรูปและสาต-
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รูป อันเป็ นกระแสทีก่ ้ าวล่ วงได้ ยาก แล้ วย่ อมปรินิพพานไม่ มสี ่ วน
เหลือ ก้ าวล่ วงทุกข์ ไม่ มีส่วนเหลือ เป็ นบัณฑิต เห็นธรรมอัน
ประเสริฐ ถึงเวทด้ วยปัญญาอันชอบ, ไม่ ถงึ ซึ่งความมีภพใหม่
เพราะรู้ยงิ่ ซึ่งความสิ้นไปแห่ งชาติ.
- อิ ติ วุ . ขุ ๒๕/๓๐๒/๒๗๕.

ภิกษุ ท. !
บุคคลผู ประกอบด้ วยกามโยคะ และประกอบด้ วยภวโยคะ
ยอมเปน อาคามี คือผูมาสูความเปนอยางนี้ (ความเปนมนุษยผูบริโภคกาม).
ภิกษุ ท. !
บุคคลผู ปราศจากกามโยคะ แต่ ยงั ประกอบด้ วยภวโยคะ
ยอมเปน อนาคามี คือผูไ มมาสูค วามเปนอยางนี้ .
ภิกษุ ท. !
บุคคลผู ปราศจากกามโยคะ และปราศจากภวโยคะ
ยอมเปน อรหันต์ สิ้นอาสวะ. ดังนี้.
(คาถาผนวกท้ ายพระสู ตร)
สัตวทั้งหลาย ผูประกอบดวยกามโยคะและภวโยคะทั้งสอง
อยาง ยอม ไปสู่ สังสาระ อันเปนเครื่องใหถึงซึ่งชาติและมรณะ.
สวนสัตวผูละกามแลว แตยังไมถึงความสิ้นอาสวะ ยัง
ประกอบอยูดวยภวโยคะนี้เรียกวา อนาคามี.
สวนพวกที่ตัดความสงสัยไดแลว สิ้นมานะและภพใหมก็
ถึงฝั่งนอกแห่ งโลก คือถึงความสิ้นอาสวะ.
- อิ ติ วุ . ขุ ๒๕/๓๐๓/๒๗๖

อริยสัจจากพระโอษฐ
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หมวด จ. ว่ าด้ วย อานิสงส์ ของสัมมาสังกัปปะ
การหลีกจากกามเป็ นบุรพภาคของพรหมจรรย์
ราชกุมาร ! อุปมาขอสาม ที่เปนอัศจรรยอันเราไมเคยไดยินมาแลว
มาแจมแจงแกเรา, ราชกุมาร ! อุปมาวาไมแหงสนิท ทั้งวางไวบนบก ไกล
จากน้ํา, หากบุรุษตั้งใจวาเราจักนําไมสีไฟอันบนมาสีกับไมนั้น ใหไฟเกิดปรากฏ
ขึ้นดังนี,้ ราชกุมาร ! ทานจะเขาใจวาอยางไร บุรุษนั้นจักนําไมสีไฟอันบนมา
สีกับไมนั้นใหไฟเกิดปรากฏขึ้นไดหรือไม ? “พระองค์ ผ้ เู จริ ญ ! ได้ โดยแท้ ,
เพราะเหตุว่าโน้ นเป็ นไม้ แห้ งเกราะ ทั้งอยู่บนบกไกลนํา้ ด้ วย”. ราชกุมาร ! ฉันใด
ก็ฉันนั้น : สมณะหรือพรหมณพวกใด มีกายละจากวัตถุกามแล้ ว ทั้งใจก็ไม่
ระคนอยู่ด้วยกิเลสกาม อันทําความพอใจ ความเยื่อใย ความเมาหมก ความ
กระหาย ความรุมรอน ในวัตถุกามทั้งหลาย, เขาเปนผูละได ระงับไดซึ่งกิเลส
กามอันเปนภายใน เหลานั้น. สมณะหรือพรหมณเหลานั้น จะได้ เสวยทุกขเวทนา
อันกล้ าแข็งเผ็ดร้ อนเพราะทําความเพียรก็ดี หรือไม่ ได้ เสวยก็ดี ย่ อมควรเพือ่ เกิด
ปัญญารู้เห็นอันไม่ มีปัญญาอืน่ ยิง่ ไปกว่ า ได้ . ราชกุมาร ! นี่เปนอุปมาที่สามที่
เปนอัศจรรยอันเราไมเคยไดยินมาแลวแตกอน ไดมาแจมแจงกะเราแลว.
- มู . ม. ๑๒/๔๔๙/๔๑๖.

(สําหรับอุปมาที่หนึ่ง และอุปมาที่สอง ที่กลาวถึงความไมประสบความสําเร็จในพรหมจรรย

เพราะจมติดอยูในกาม โดยกายบาง โดยใจบาง, หาอานไดจากหนังสือพุทธประวัติจากพระโอษฐ ที่
หัวขอวา “อุปมาปรากฏแจมแจง” ที่หนา ๖๑).
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อาการเกิดแห่ งกุศลวิตก หรือสั มมาสั งกัปปะ
ภิกษุ ท. !
เนกขัมมวิตก ยอมเกิดอยางมีเหตุใหเกิด (นิทาน) ไมใช
เกิดอยางไมมีเหตุใหเกิด. อัพย๎ าปาทวิตก ยอมเกิดอยางมีเหตุใหเกิด ไมใชเกิด
อยางไมมีเหตุใหเกิด. อวิหิงสาวิตก ยอมเกิดอยางมีเหตุใหเกิด ไมใชเกิดอยาง
ไมมีเหตุใหเกิด.
ก. กรณีเนกขัมมวิตก
ภิกษุ ท. ! เนกขัมมวิตก [ความตริตรึกในเนกขัมมะ (ออกจากกาม)] ยอม
เกิดอยางมีเหตุใหเกิด ไมใชเกิดอยางไมมีเหตุใหเกิด; นั้นเปนอยางไรเลา?
ภิกษุ ท.!
เพราะอาศัยเนกขัมมธาตุ จึงเกิดเนกขัมมสัญญา;
เพราะอาศัยเนกขัมมสัญญา
จึงเกิดเนกขัมมสังกัปปะ;
เพราะอาศัยเนกขัมมสังกัปปะ
จึงเกิดเนกขัมมฉันทะ;
เพราะอาศัยเนกขัมมฉันทะ
จึงเกิดเนกขัมมปริฬาหะ ( ความเร า ร อ นเพื่ อ จะได เ นกขั ม มะ) ;

เพราะอาศัยเนกขัมมปริฬาหะ
จึงเกิดเนกขัมมปริเยสนา
ภิกษุ ท. !
อริยสาวกผูมีการสดับ
เมื่อแสวงหาอยูอยางแสวงหา
เนกขัมมะ ยอมปฏิบตั ิถูกโดยฐานะสาม คือโดยกาย โดยวาจา โดยใจ.
ข. กรณีอพั ย๎ าปาทวิตก
ภิกษุ ท. !
อัพย๎ าปาทวิตก (ความตริตรึกในอัพ๎ยาบาท) ยอมเกิดอยางมี
เหตุใหเกิด ไมใชเกิดอยางไมมีเหตุใหเกิด; นั้นเปนอยางไรเลา?
ภิกษุท. ! เพราะอาศัยอัพ๎ยาปาทธาตุ
จึงเกิดอัพ๎ยาปาทสัญญา;
เพราะอาศัยอัพ๎ยาปาทสัญญา
จึงเกิดอัพ๎ยาปาทสังกัปปะ;

อริยสัจจากพระโอษฐ
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เพราะอาศัยอัพ๎ยาปาทสังกัปปะ
เพราะอาศัยอัพ๎ยาปาทฉันทะ

จึงเกิดอัพ๎ยาปาทฉันทะ;
จึงเกิดอัพ๎ยาปาทปริฬาหะ

( ความเร า ร อ นเพื่ อ จะได อั พ๎ ย าบาท) ;

เพราะอาศัยอัพ๎ยาปาทปริฬาหะ
จึงเกิดอัพ๎ยาปาทปริเยสนา.
ภิกษุ ท. !
อริยสาวกผูมีการสดับ
เมื่อแสวงหาอยูอยางแสวงหา
อัพ๎ยาบาท ยอมปฏิบัติถูกโดยฐานะสาม คือ โดยกาย โดยวาจา โดยใจ.
ค. กรณีอวิหิงสาวิตก
ภิกษุ ท. !
อวิหิงสาวิตก (ความตริตรึกในอวิหิงสา) ยอมเกิดอยางมี เหตุ
ใหเกิด ไมใชเกิดอยางไมมีเหตุใหเกิด; นั้นเปนอยางไรเลา ?
ภิกษุท.!
เพราะอาศัยอวิหิงสาธาตุ
จึงเกิดอวิหิงสาสัญญา;
เพราะอาศัยอวิหิงสาสัญญา
จึงเกิดอวิหงิ สาสังกัปปะ;
เพราะอาศัยอวิหิงสาสังกัปปะ
จึงเกิดอวิหงิ สาฉันทะ;
เพราะอาศัยอวิหิงสาฉันทะ
จึงเกิดอวิหงิ สาปริฬาหะ
(ความเรารอนเพื่อจะไดอวิหิงสา);

เพราะอาศัยอวิหิงสาปริฬาหะ
จึงเกิดอวิหงิ สาปริเยสนา
ภิกษุ ท. !
อริยสาวกผูมีการสดับ
เมื่อแสวงหาอยูอยางแสวงหา
อวิหิงสา ยอมปฏิบัตถิ ูกโดยฐานะสาม คือ โดยกาย โดยวาจา โดยใจ.
- นิ ท าน.สํ . ๑๖/๑๘๒ - ๑๘๓/๓๕๘ - ๓๕๙.

สั มมาสั งกัปปะทําให้ เกิดสั งฆสามัคคี
ในทิศใดพวกภิกษุ มีความพร้ อมเพรียงกัน มีความ
บันเทิงต่ อกันและกัน ไม่ ทะเลาะวิวาทกัน เข้ ากันได้ สนิทเหมือนนํา้ นม
ภิกษุ ท. !

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๐๕๓

กับนํา้ มองดูกนั ด้ วยสายตาแห่ งความรัก อยู่; ภิกษุ ท. !

ทิศนั้น เป็ นที่
ผาสุ กแก่ เรา แม้ ต้องเดินไป (อย่ างเหน็ดเหนื่อย) จะป่ วยการกล่ าวไปใยถึงการที่
เพียงแต่ นึกถึง. ในกรณีนี้ เราเชื่อแนแกใจวา เปนเพราะภิกษุเหลานั้น ไดละทิ้ง
ธรรมสามอยางเสียแลว และพากันมาถือกระทําใหมากในธรรมสามอยาง. ธรรม
สามอยางอะไรบางเลาที่เธอละทิ้งเสียแลว ? สามอยางคือ :๑. กามวิตก

ความตรึกในกาม

๒. พ๎ยาปาทวิตก ความตรึกในทางมุงราย
๓. วิหิงสาวิตก ความตรึกที่กอใหเกิดความลําบากทั้งแกตนและผูอื่น.
ธรรม ๓ อยางเหลานี้แล ที่พวกภิกษุเหลานั้นละทิ้งเสียแลว.
ก็ธรรมสามอยางอยางไรเลา ที่พวกภิกษุเหลานั้นพากันมาถือ กระทํา
เพิ่มพูนใหมาก ? สามอยางคือ:๑. เนกขัมมวิตก ความตรึกในการหลีกออกจากความพัวพันในกาม
๒. อัพย๎ าปาทวิตก ความตรึกในการไมทําความมุงราย
๓. อวิหิงสาวิตก ความตรึกในการไมทําตนและผูอนื่ ใหลําบาก.
ธรรม ๓ อยางเหลานี้แล ที่พวกภิกษุเหลานั้นพากันมาถือ ทําเพิ่มพูนใหมาก.
ภิกษุ ท. !
ในทิศใด พวกภิกษุ มีความพรอมเพรียงกัน มีความบันเทิง
ตอกันและกัน ไมทะเลาะวิวาทกัน เขากันและกันไดสนิทเหมือนน้ํานมกับน้ํา
มองดูกันและกันดวยสายตาแหงความรัก อยู; ภิกษุ ท. ! ทิศนั้นเปนที่ผาสุกแก
เรา แมตองเดินไป (อยางเหน็ดเหนื่อย) จะปวยกลาวไปไยถึงการทีเ่ พียงแตนึกถึง.
ในกรณีนี้ เราเชื่อแนแกใจวา เปนเพราะพวกภิกษุเหลานั้น ไดละทิ้งธรรมสาม
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อยางเหลาโนนเสียแลว
เหลานี้แทน.

และพากันมาถือ กระทําใหมากในธรรมสามอยาง

- ติ ก . อํ . ๒ๆ/๓๕๕/๕๖๔.

( นี้ เป นเครื่ องแสดงว า สั ง ฆสามั คคี นั้นเป นพุทธประสงค และเป นที่ สบพระอั ธยาศั ย).

หมวด ฉ. ว่ าด้ วย โทษของการขาดสัมมาสั งกัปปะ
อาการเกิดแห่ งอกุศลวิตกหรือมิจฉาสั งกัปปะ
ภิกษุ ท. !
กามวิตก ยอมเกิดอยางมีเหตุใหเกิด (นิทาน) ไมใชเกิด
อยางไมมีเหตุใหเกิด. พ๎ยาปาทวิตก ยอมเกิดอยางมีเหตุใหเกิด ไมใชเกิดอยาง
ไมมีเหตุใหเกิด. วิหิงสาวิตก ยอมเกิดอยางมีเหตุใหเกิด ไมใชเกิดอยางไมมเี หตุ
ใหเกิด.
ก. กรณีกามวิตก
ภิกษุ ท. !
กามวิตก (ความตริตรึกในกาม) ยอมเกิดอยางมีเหตุใหเกิดไมใช
เกิดอยางไมมีเหตุใหเกิด; นั้นเปนอยางไรเลา ?
ภิกษุท.!
เพราะอาศัยกามธาตุ
เพราะอาศัยกามสัญญา
เพราะอาศัยกามสังกัปปะ
เพราะอาศัยกามฉันทะ
เพื่อจะไดกาม);

จึงเกิดกามสัญญา;
จึงเกิดกามสังกัปปะ;
จึงเกิดกามฉันทะ;
จึงเกิดกามปริฬาหะ (ความเรารอน
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จึงเกิดกามปริเยสนา (การแสวงหา

กาม)

ภิกษุ ท. !
บุถุชนผูไ มมีการสดับ เมื่อแสวงหาอยูอยางแสวงหา กาม
ยอมปฏิบัตผิ ิดโดยฐานะสาม คือ โดยกาย โดยวาจา โดยใจ.
ข. กรณีพย๎ าปาทวิตก
ภิกษุ ท. !
พ๎ยาปาทวิตก [ความตริตรึกในพ๎ยาบาท (มุงราย)] ยอมเกิดอยาง
มีเหตุใหเกิด ไมใชเกิดอยางไมมเี หตุใหเกิด; นั้นเปนอยางไรเลา ?
ภิกษุท.!
เพราะอาศัยพยาปาทธาตุ
เพราะอาศัยพยาปาทสัญญา
เพราะอาศัยพยาปาทสังกัปปะ
เพราะอาศัยพยาปาทฉันทะ

จึงเกิดพยาปาทสัญญา;
จึงเกิดพยาปาทสังกัปปะ;
จึงเกิดพยาปาทฉันทะ;
จึงเกิดพยาปาทปริฬาหะ-

(ความเรารอนเพื่อจะไดทําการพยาบาท);

เพราะอาศัยพยาปาทปริฬาหะ

จึงเกิดพยาปาทปริเยสนา.

ภิกษุ ท. !
บุถุชนผูไ มมีการสดับ
เมื่อแสวงหาอยูอยางแสวงหา
พยาบาท ยอมปฏิบัตผิ ิดโดยฐานะสาม คือ โดยกาย โดยวาจา โดยใจ.
ค. กรณีวหิ ิงสาวิตก
ภิกษุท. !
เพราะอาศัยพ๎ยาปาทธาตุ
เพราะอาศัยพ๎ยาปาทสัญญา
เพราะอาศัยพ๎ยาปาทสังกัปปะ
เพราะอาศัยพ๎ยาปาทฉันทะ

จึงเกิดพ๎ยาปาทสัญญา;
จึงเกิดพ๎ยาปาทสังกัปปะ;
จึงเกิดพ๎ยาปาทฉันทะ;
จึงเกิดพ๎ยาปาทปริฬาหะ-
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๑๐๕๖
(ความเรารอนเพื่อจะไดทําการพยาบาท);

เพราะอาศัยพ๎ยาปาทปริฬาหะ
จึงเกิดพ๎ยาปาทปริเยสนา.
ภิกษุ ท. !
บุถุชนผูไ มมีการสดับ
เมื่อแสวงหาอยูอยางแสวงหา
พ๎ยาบาท ยอมปฏิบัตผิ ิดโดยฐานะสาม คือ โดยกาย โดยวาจา โดยใจ.
- นิ ท าน.สํ . ๑๖/๑๘๑/๓๕๕ - ๓๕๖.

หมวด ช. ว่ าด้ วย ปกิณณกะ
ธรรมชาติของกามแห่ งกามวิตก
ภิกษุ ท. !
ถูกแลวๆ ที่พวกเธอทั้งหลายเขาใจธรรมที่เราแสดงแลว
อยางนั้น. ภิกษุ ท. ! ธรรมที่ทําอันตรายทั้งหลาย เราได้ กล่ าวไว้ แล้ วโดยอเนก
ปริยาย แกพวกเธอ และธรรมเหล่ านั้นก็สามารถทีจ่ ะทําอันตรายแก่ ผู้ส้องเสพ
ได้ จริง. กามทั้งหลาย เรากล่ าวแล้ วว่ ามีรสอร่ อยน้ อย มีทุกข์ มาก มีความคับ
แค้ นมาก โทษในกามนั้นยิง่ นัก.
เรากลาวกามทั้งหลาย วาควรเปรียบดวย ท่ อนกระดูก มีทุกขมาก มี
ความคับแคนมาก โทษในกามนั้นยิ่งนัก.
เรากลาวกามทั้งหลาย วาควรเปรียบดวย ชิ้นเนือ้ มีทุกขมาก มีความ
คับแคนมาก โทษในกามนั้นยิ่งนัก.
เรากลาวกามทั้งหลาย วาควรเปรียบดวย คบเพลิงทําด้ วยหญ้ า มีทุกข
มาก มีความคับแคนมาก โทษในกามนั้นยิ่งนัก.
เรากลาวกามทั้งหลาย วาควรเปรียบดวย หลุมถ่ านเพลิง มีทุกขมาก มี
ความคับแคนมาก โทษในกามนั้นยิ่งนัก.
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เรากลาวกามทั้งหลาย วาควรเปรียบดวย ของในความฝัน มีทุกขมาก
มีความคับแคนมาก โทษในกามนั้นยิ่งนัก.
เรากลาวกามทั้งหลาย วาควรเปรียบดวย ของยืมเขามา มีทุกขมาก มี
ความคับแคนมาก โทษในกามนั้นยิ่งนัก.
เรากลาวกามทั้งหลาย วาควรเปรียบดวย ผลไม้ ทฆี่ ่ าต้ น มีทุกขมาก มี
ความคับแคนมาก โทษในกามนั้นยิ่งนัก.
เรากลาวกามทั้งหลาย วาควรเปรียบดวย เขียงรองสั บเนือ้ มีทุกข มาก
มีความคับแคนมาก โทษในกามนั้นยิ่งนัก.
เรากลาวกามทั้งหลาย วาควรเปรียบดวย หอกและหลาว มีทุกขมาก มี
ความคับแคนมาก โทษในกามนั้นยิ่งนัก.
เรากลาวกามทั้งหลาย วาควรเปรียบดวย หัวงู มีทุกขมาก มีความ คับแคน
มาก โทษในกามนั้นยิ่งนัก ….
ภิกษุ ท. ! โมฆบุรุษนัน้ หนอ จักเสพกามโดยเว้ นจากกาม (กิเลส) เว้ น
จากกามสั ญญา เว้ นจากกามวิตก ดังนีน้ ้ัน มิใช่ ฐานะที่จะมีได้ .
- มู . ม. ๑๒/๒๖๗/๒๗๗.

ความไม่ มเี นกขัมมวิตกในจิตของสามัญสั ตว์
วาเสฏฐะ ! เปรียบเหมือนแมน้ําอจิรวดีนี้ มีน้ําเต็มเปยม กายืนดื่มได.
ครั้งนั้น มีบุรุษคนหนึ่งมาถึงเขา เขามีประโยชนที่ฝง โนน แสวงหาฝงโนน มี
การไปสูฝงโนน ประสงคจะขามไปสูฝงโนน แตเขาผูกมัดตนอย่ างเหนียวแน่ น
ด้ วยเชือกอันมั่นคง ให้ มีแขนไพล่ หลังอยู่ริมฝั่งนี้ วาเสฏฐะ ! ทานจะสําคัญ

๑๐๕๘

อริยสัจจากพระโอษฐ

ความขอนีว้ าอยางไร : บุรุษนั้น จะไปจากฝงนี้สูฝงโนนแหงแมน้ําอจิรวดี ไดหรือ
หนอ ? “ไม่ได้ แน่ ท่ านพระโคดม !”
วาเสฏฐะ ! ขอนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน : กามคุณ ๕ อย่ าง เหล่ านีเ้ รียก
กันในอริยวินัยว่ า "ขื่อคา" บ้ าง ว่ า "เครื่องจองจํา" บ้ าง. หาอยางอยางไรเลา ?
หาอยางคือ รูปที่พึงรูแ จงดวยจักษุ .... เสียงที่พงึ รูแจงดวยหู .... กลิ่นที่พึงรูแ จง
ดวยจมูก .... รสที่พึงรูแจงดวยลิน้ .... โผฏฐัพพะที่พงึ รูแจงดวยกาย (แตละอยางๆ)
อันเปนสิ่งที่นาปรารถนา นารักใคร นาพอใจ มีลกั ษณะนารัก เปนที่เขาไปตั้ง
อาศัยอยูแหงความใคร เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ยอมใจ. วาเสฏฐะ ! กามคุณ
๕ อยาง เหลานี้แล ซึ่งเรียกกันในอริยวินยั วา “ขื่อคา” บาง วา “เครื่องจองจํา”
บาง.
วาเสฏฐะ !
พราหมณ ไตรเพททัง้ หลาย หยั่งลงอยู สยบอยู เมาหมก
อยู ไมมองเห็นโทษต่ําทราม ไมมีปญ
 ญาเครื่องสลัดออก บริโภคอยู ซึ่งกาม
คุณทั้งหาเหลานี้. วาเสฏฐะ ! พราหมณ์ ไตรเพทเหล่ านั้น ละธรรมที่ทําความเป็ น
พราหมณ์ เสี ย สมาทานธรรมะที่ไม่ ทําความเป็ นพราหมณ์ ดํารงชีวติ ให้ เป็ นไปอยู่
บริโภคกามคุณทั้งห้ าอย่ างจมลึกอยู่ สยบอยู่ เมาหมกอยู่ ไม่ มองเห็นโทษตํ่า
ทรามไม่ มปี ัญญาเครื่องสลัดออก มีกามฉันทะผูกมัดแล้ ว จักเป็ นผู้เข้ าถึงความ
เป็ นสหายแห่ งพรหม ภายหลังแต่ การตายเพราะทําลายแห่ งกาย ดังนีน้ ้ัน : นั่น
ไม่ ใช่ ฐานะที่จะเป็ นไปได้ .
วาเสฏฐะ ! เปรียบเหมือนแมน้ําอจิรวดีนี้ มีน้ําเต็มเปยม กายืนดื่มได.
ครั้งนั้น มีบุรุษคนหนึ่งมาถึงเขา เขามีประโยชนที่ฝง โนน แสวงหาฝงโนน มี
การไปสูฝงโนน ประสงคจะขามไปสูฝงโนน แตเขา นอนคลุมศีรษะของตนอยู่
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ที่ริมฝั่งนี้. วาเสฏฐะ ! ทานจะสําคัญความขอนี้วาอยางไร : บุรุษนั้นจะไปจาก
ฝงนี้สูฝงโนนแหงแมน้ําอจิรวดี ไดหรือหนอ ? "ไม่ได้ แน่ ท่านพระโคดม!"
วาเสฏฐะ ! ขอนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน : นิวรณ์ ๕ อย่ าง เหล่ านีเ้ รียกกัน
ในอริยวินัยว่ า “เครื่องปิ ด” บ้ าง ว่ า “เครื่องกั้น” บ้ าง ว่ า “เครื่องคลุม” บ้ าง ว่ า
เครื่องร้ อยรัด” บ้ าง หาอยางอยางไรเลา ? หาอยางคือ กามฉันทนิวรณ พ๎ยา
ปาทนิวรณ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ วิจิกิจฉานิวรณ วาเสฏฐะ !
นิวรณ ๕ อยางเหลานี้แล ซึ่งเรียกกันในอริยวินัยวา “เครื่องปด” บาง “เครื่อง
กั้น” บาง วา “เครื่องคลุม” บาง วา “เครื่องรอยรัด” บาง
วาเสฏฐะ ! พราหมณไตรเพททั้งหลาย ถูกนิวรณ ๕ อยาง เหลานี้ปด
แลว กั้นแลว คลุมแลว รอยรัดแลว. วาเสฏฐะ ! พราหมณ์ ไตรเพทเหล่านั้น
ละธรรมทีท่ ําความเป็ นพราหมณ์ เสี ย
สมาทานธรรมะที่ไม่ ทําความเป็ น
พราหมณ์ ดํารงชีวติ ให้ เป็ นไปอยู่ อันนิวรณ์ ท้งั ๕ อย่ างปิ ดแล้ ว กั้นแล้ ว คลุม
แล้ ว ร้ อยรัดแล้ ว จักเป็ นผู้เข้ าถึงความเป็ นสหายแห่ งพรหม ภายหลังแต่ การตาย
เพราะการทําลายแห่ งกาย ดังนีน้ ้ัน : นั่นไม่ ใช่ ฐานะที่จะเป็ นไปได้ .
- สี.ที. ๙/๓๐๕ - ๓๗๙.

นิทเทศ๑๕

วาดวย สัมมาสังกัปปะ
จบ

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๐๖๐

นิทเทศ ๑๖ วาดวย สัมมาวาจา
(มี ๑๓ เรื่อง)

หมวด ก. ว่ าด้ วย อุทเทศ - วิภาค ของสัมมาวาจา
อุทเทศแห่ งสั มมาวาจา
ภิกษุ ท. !
สั มมาวาจา เป็ นอย่ างไรเล่ า ? เจตนาเป็ นเครื่อง เว้ นจาก
การพูดไม่ จริง เจตนาเป็ นเครื่อง เว้ นจากการพูดส่ อเสี ยด เจตนาเป็ นเครื่องเว้ น
จากการพูดหยาบ เจตนาเป็ นเครื่องเว้ นจากการพูดเพ้อเจ้ อ. ภิกษุ ท. ! อันนีเ้ รา
กล่ าวว่ า สั มมาวาจา.
- มหา.ที. ๑๐/๓๔๘/๒๙๙.

หลักวิธีการพูดจาทีเ่ ป็ น อริยะและอนริยะ
ภิกษุ ท. !
อนริยโวหาร (โวหารพูดที่มิใชอริยะ แตเปนของคนพาล) ๘
ประการ เหลานี้ มีอยู แปดประการ อยางไรเลา ? แปดประการคือ :คนมักกล่ าวว่ า
คนมักกล่ าวว่ า
คนมักกล่ าวว่ า
คนมักกล่ าวว่ า
คนมักกล่ าวว่ า

ได้ เห็นในสิ่ งที่มไิ ด้ เห็น;
ได้ ฟังในสิ่ งที่มิได้ ฟัง;
ได้ รู้สึกในสิ่ งที่มไิ ด้ รู้สึก;
ได้ รู้แจ้ งในสิ่ งที่มไิ ด้ รู้แจ้ ง;
มิได้ เห็นในสิ่ งทีเ่ ห็น;
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คนมักกล่ าวว่ า
คนมักกล่ าวว่ า
คนมักกล่ าวว่ า
ภิกษุ ท. !

๑๐๖๑

มิได้ ฟังในสิ่ งทีไ่ ด้ ฟัง;
มิได้ รู้สึกในสิ่ งทีไ่ ด้ รู้สึก;
มิได้ รู้แจ้ งในสิ่ งทีไ่ ด้ รู้แจ้ ง ;

อนริยโวหาร ๘ ประการ เหลานี้ แล.

ภิกษุ ท. !
อริยโวหาร (โวหารพูดที่เปนอริยะ ไมใชของคนพาล) ๘ ประการ
เหลานี้ มีอยู. แปดประการ อยางไรเลา ? แปดประการ คือ :คนมักกล่ าวว่ า
คนมักกล่ าวว่ า
คนมักกล่ าวว่ า
คนมักกล่ าวว่ า
คนมักกล่ าวว่ า
คนมักกล่ าวว่ า
คนมักกล่ าวว่ า
คนมักกล่ าวว่ า
ภิกษุ ท. !

มิได้ เห็นในสิ่ งที่มไิ ด้ เห็น;
มิได้ ฟังในสิ่ งที่มไิ ด้ ฟัง;
มิได้ รู้สึกในสิ่ งที่มไิ ด้ รู้สึก;
มิได้ รู้แจ้ งในสิ่ งที่มไิ ด้ รู้แจ้ ง;
ได้ เห็นในสิ่ งที่เห็น;
ได้ ฟังในสิ่ งที่ได้ ฟัง;
ได้ รู้สึกในสิ่ งที่ได้ รู้สึก;
ได้ รู้แจ้ งในสิ่ งทีไ่ ด้ รู้แจ้ ง ;

อริยโวหาร ๘ ประการ เหลานี้ แล.

- อฏฐก.อํ.๒๓/๓๑๖/๑๖๔ - ๑๖๕.

สั มมาวาจาโดยปริยายสองอย่ าง
(โลกิยะ - โลกุตตระ)
ภิกษุ ท. ! สั มมาวาจา เป็ นอย่ างไรเล่ า? ภิกษุ ท. ! เรากลาวแม
สัมมาวาจาวามีโดยสวนสอง คือ สั มมาวาจาที่ยงั เป็ นไปกับด้ วยอาสวะ (สาสวา)
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เปนสวนแหงบุญ (ปฺุญภาคิย) มีอุปธิเปนวิบาก (อุปธิเวปกฺก) ก็มีอยู; สั มมาวาจา อัน
เป็ นอริยะ (อริย) ไมมอี าสวะ (อนาสว) เปนโลกุตตระ (โลกุตฺตร) เปนองคแหงมรรค
(มคฺคงฺค) ก็มีอยู.
ภิกษุ ท. !
สั มมาวาจาที่ยงั เป็ นไปกับด้ วยอาสวะ เป็ นส่ วนแห่ งบุญ มี
อุปธิเป็ นวิบาก นั้นเป็ นอย่ างไรเล่ า ? เจตนาเปนเครื่องงดเวนจากมุสาวาท (คําเท็จ)
เจตนาเปนเครื่องงดเวนจากปสุณวาท (คําสอเสียด) เจตนาเปนเครื่องงดเวนจาก
ผรุสวาท (คําหยาบ) เจตนาเปนเครื่องงดเวนจากสัมผัปปลาวาท (คําเพอเจอ) ภิกษุ
ท. ! นี้คือ สัมมาวาจาที่ยังเปนไปกับดวยอาสวะ เปนสวนแหงบุญ มีอุปธิ
เปนวิบาก.
ภิกษุ ท. !
สั มมาวาจาอันเป็ นอริยะ ไม่ มีอาสวะ เป็ นโลกุตตระ เป็ น
องค์ แห่ งมรรค นั้นเป็ นอย่ างไรเล่ า? คือการงด (อารติ) การเวน (วิรติ) การเวน
ขาด (ปฏิวิรติ) และเจตนาเปนเครื่องเวน (เวรมณี) จากวจีทุจริตทั้งสี่ (ตามที่กลาวแลว
ขางบน) ของผูมอี ริยจิต ของผูมอี นาสวจิต ของผูเปนอริยมัคคสมังคีผูเจริญอยูซึ่ง
อริยมรรค. ภิกษุ ท. ! นี้คือ สัมมาวาจาอันเปนอริยะ ไมมีอาสวะเปนโลกุต
ตระ เปนองคแหงมรรค.
- อุปริ. ม.๑๔/๑๘๓-๑๘๔/๒๖๖-๒๖๘.

หลักวินิจฉัยวจีกรรม ๓ สถาน
หมวดที่ ๑ : เมื่อจะกระทํา
ราหุล !
เธอใคร่ จะทํากรรมใดด้ วยวาจา พึงพิจารณากรรมนั้นเสีย
กอนวา “วจีกรรมที่เราใครจะกระทํานี้ เปนไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบาง
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เบียดเบียนผูอื่นบาง เบียดเบียนทั้งสองฝายบาง เปนวจีกรรมที่เปนอกุศล มีทุกข
เปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก หรือไมหนอ ?” ดังนี,้ ราหุล ! ถาเธอพิจารณา
รูสึกอยูดังนี้ไซร, เธอ ไม่ พงึ กระทําวจีกรรมชนิดนั้นโดยถ่ ายเดียว.
ราหุล !
ถาเธอพิจารณา
รูสึกดังนี้วา “วจีกรรมที่เราใครจะ
กระทํานี้ ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบาง ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนผูอื่น
บาง ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝายบาง เปนวจีกรรมที่เปนกุศล มีสุข
เปนกําไร มีสุขเปนวิบาก” ดังนี้ไซร, ราหุล ! เธอพึงกระทําวจีกรรมชนิดนั้น.
หมวดที่ ๒ เมื่อกระทําอยู่
ราหุล !
เมื่อเธอกระทํากรรมใดด้ วยวาจาอยู่ พึงพิจารณากรรมนั้น
วา “วจีกรรมที่เรากําลังกระทําอยูนี้ เปนไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบาง เบียดเบียน
ผูอื่นบาง เบียดเบียนทั้งสองฝายบาง เปนวจีกรรมที่เปนอกุศล มีทุกขเปนกําไร
มีทุกขเปนวิบาก หรือไมหนอ ?” ดังนี,้ ราหุล ! ถาเธอพิจารณา รูสึกอยูดังนี้
ไซร, เธอ พึงเลิกละวจีกรรมชนิดนั้นเสี ย.
ราหุล !
ถาเธอพิจารณา รูสึกอยูดังนี้วา “วจีกรรมที่เรากําลังกระทํา
อยูนี้ ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบาง ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนผูอื่นบาง ไม
เปนไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝายบาง เปนวจีกรรมที่เปนกุศล มีสุขเปนกําไร มี
สุขเปนวิบาก” ดังนี้ไซร, ราหุล ! เธอ พึงเร่ งเพิม่ การกระทําวจีกรรมชนิดนั้น.
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หมวดที่ ๓ เมื่อกระทําแล้ ว
ราหุล !
เมื่อเธอกระทํากรรมใดด้ วยวาจาแล้ ว พึงพิจารณากรรมนั้น
วา “วจีกรรมที่เรากระทําแลวนี้ เปนไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบาง เบียดเบียน
ผูอื่นบาง เบียดเบียนทั้งสองฝายบาง เปนวจีกรรมที่เปนอกุศล มีทุกขเปนกําไร
มีทุกขเปนวิบาก หรือไมหนอ ?” ดังนี้, ราหุล ! ถาเธอพิจารณา รูสึกอยูดงั นี้
ไซร, เธอพึงแสดง พึงเปิ ดเผย พึงกระทําให้ เป็ นของหงาย ซึ่งวจีกรรมนั้น ใน
พระศาสดา หรือในเพือ่ นสพรหมจารีผู้เป็ นวิญญูชนทั้งหลาย, ครั้นแสดง ครั้น
เปดเผย ครั้นกระทําใหเปนของหงายแลว พึงถึงซึ่งความระวังสั งวรต่ อไป.
ราหุล !
ถาเธอพิจารณา รูสึกอยูดังนี้วา “วจีกรรมที่เรากระทําแลว
นี้ ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบาง ไมเปนไปเพือ่ เบียดเบียนผูอื่นบาง ไม
เปนไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝายบาง เปนวจีกรรมที่เปนกุศล มีสุขเปนกําไร มี
สุขเปนวิบาก” ดังนี้ไซร, ราหุล ! เธอ พึงอยู่ด้วยปี ติและปราโมทย์ ตามศึกษา
ในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ ทั้งกลางวันและกลางคืนเถิด.
- ม.ม.๑๓/๑๒๘/๑๓๐.

ข้ อควรสรรเสริญหรือควรติเตียนเกีย่ วกับสั มมาวาจา
โปตลิยะ ! บุคคล ๔ จําพวกเหลานี้ มีอยู หาไดอยู ในโลก. สี่จําพวก
เหลาไหนเลา ? สี่จําพวก คือ :โปตลิยะ ! บุคคลบางคนในกรณีนี้ กล่ าวติเตียน บุคคลที่ควรติเตียน
ตามที่เปนจริง โดยกาลอันควร แต่ ไม่ กล่ าวสรรเสริญ บุคคลที่ควรสรรเสริญ
ตามที่เปนจริง โดยกาลอันควร.
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โปตลิยะ ! บุคคลบางคนในกรณีนี้ กล่ าวสรรเสริญ บุคคลที่ควร
สรรเสริญตามที่เปนจริง โดยกาลอันควร แต่ ไม่ กล่ าวติเตียน บุคคลที่ควร
ติเตียนตามที่เปนจริง โดยกาลอันควร.
โปตลิยะ ! บุคคลบางคนในกรณีนี้
ไม่ กล่ าวติเตียน บุคคลที่ควร
ติเตียนตามที่เปนจริง โดยกาลอันควร และไม่ กล่ าวสรรเสริญ บุคคลที่ควร
สรรเสิรญตามที่เปนจริง โดยกาลอันควร.
โปตลิยะ ! บุคคลบางคนในกรณีนี้
กล่ าวติเตียน บุคคลทีค่ วร
ติเตียนตามที่เปนจริง โดยกาลอันควร และกล่ าวสรรเสริญ บุคคลที่ควร
สรรเสิรญตามที่เปนจริง โดยกาลอันควร.
โปตลิยะ ! บุคคลสี่จําพวกเหลานี้ แล มีอยู หาไดอยู ในโลก.
โปตลิยะเอย ! ในบรรดาบุคคลสี่จําพวกนี้ บุคคลจําพวกไหนเลา ควรจะเปน
บุคคลที่งดงามกวา ประณีตกวา สําหรับทาน.
"ข้ าแต่ พระโคดมผู้เจริ ญ!
ในบรรดาบุ คคลสี่ จาํ พวกเหล่ า นั้ น บุคคลจําพวกที่ ไ ม่
กล่ าวติ เตี ย นบุคคลที่ ค วรติ เตี ยนตามที่ เป็ นจริ ง โดยกาลอั นควร และไม่ กล่ า วสรรเสริ ญ
บุคคลที่ ควรสรรเสริ ญตามที่ เป็ นจริ ง โดยกาลอั นควร, บุคคลจําพวกนี ้ แลควรจะเป็ นบุค คลที่
งดงามกว่ า ประณี ต กว่ า สําหรั บ ข้ า พระองค์ . ข้ อนั้ น เพราะเหตุไ รเล่ า ? เพราะเหตุว่า นั่ น
งดงามยิ่งด้ ว ยอุเ บกขา".

โปตลิยะ ! ในบรรดาบุคคลสี่จําพวกเหลานั้น บุคคลจําพวกใด กล่ าว
ติเตียนบุคคลที่ควรติเตียนตามทีเ่ ป็ นจริง โดยกาลอันควร และกล่ าวสรรเสริญ
บุคคลที่ควรสรรเสริญตามที่เป็ นจริง โดยกาลอันควร; บุคคลจําพวกนี้ เปนบุคคล
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พวกที่งดงามกวา ประณีตกวา ในบรรดาบุคคลสี่จําพวกเหลานั้น. ขอนั้นเพราะ
เหตุไรเลา ? โปตลิยะ ! นั่น งดงามเพราะความเป็ นผู้รู้กาละในกรณีน้ันๆ.
- จตุ กฺ ก . อํ . ๒๑/๑๓๑/๑๐๐.

หมวด ข. ว่ าด้ วย ลักษณะ ของสัมมาวาจา
คําไขความของสั มมาวาจาสี่
เธอนั้น ละมุสาวาท เวนขาดจากมุสาวาท พูดแตความ จริง
รักษาความสัตย มั่งคงในคําพูด มีคําพูดควรเชื่อถือได ไมแกลงกลาวใหผิดตอ
โลก.
(อมุสาวาท)

เธอนั้น ละคําส่ อเสี ยด เวนขาดจากคําสอเสียด ไดฟงจาก
ฝายนี้แลว ไมเก็บไปบอกแกฝายโนน เพื่อแตกจากฝายนี้; หรือไดฟงจากฝายโนน
แลว ไมเก็บมาบอกแกฝายนี้ เพื่อแตกจากฝายโนน; แตจะสมานคนที่แตกกัน
แลวใหกลับพรอมเพรียงกัน อุดหนุนคนที่พรอมเพรียงกันอยูใหพรอมเพรียงกัน
ยิ่งขึ้น; เปนคนชอบในการพรอมเพรียง เปนคนยินดีในการพรอมเพรียง เปนคน
พอใจในการพรอมเพรียง กลาวแตวาจาที่ทําใหพรอมเพียงกัน.
(อปสุณวาท)

เธอนั้น ละการกล่ าวคําหยาบเสี ย เวนขาดจากการกลาว คํา
หยาบ กลาวแตวาจาที่ไมมีโทษ เสนาะโสต ใหเกิดความรัก เปนคําฟูใจ เปนคํา
สุภาพที่ชาวเมืองเขาพูดกัน เปนที่ใครทพี่ อใจของมหาชน กลาวแตวาจาเชนนั้น
อยู.
(อผรุสวาท)

เธอนั้น ละคําพูดเพ้อเจ้ อ เวนขาดจากคําพูดเพอเจอ
กลาวแตในเวลาอันสมควร กลาวแตคําจริง เปนประโยชน เปนธรรม เปนวินัย
(อสัมผัปปลาวาท)
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กลาวแตวาจามีที่ตั้ง มีหลักฐานที่อางอิง มีเวลาจบ ประกอบดวยประโยชน
สมควรแกเวลา.
- สี . ที . ๙/๘๓/๑๐๓.

สุ ภาษิตวาจา ในฐานะสั มมาวาจา
ภิกษุ ท. !
วาจาอันประกอบดวยองค ๕ ประการ เปนวาจาสุภาษิต
ไมเปนวาจาทุพภาษิต เปนวาจาไมมีโทษและวิญูชนไมติเตียน. องคหาประการ
อยางไรเลา ? หาประการ คือ :กล่ าวแล้ วควรแก่ เวลา
กล่ าวแล้ วตามสั จจ์ จริง
กล่ าวแล้ วอย่ างอ่ อนหวาน
กล่ าวแล้ วอย่ างประกอบด้ วยประโยชน์
กล่ าวแล้ วด้ วยเมตตาจิต

(กาเลน ภาสิตา โหติ),
(สจฺจา ภาสิตา โหติ),
(สณฺหา ภาสิตา โหติ),
(อตฺถสฺหิตา ภาสิตา โหติ),
(เมตฺตจิตฺเตน ภาสิตา โหติ).

ภิกษุ ท. !
วาจา อันประกอบดวยองค ๕ ประการเหลานี้แล เปน
วาจาสุภาษิต ไมเปนวาจาทุพภาษิต เปนวาจาไมมีโทษและวิญูชนไมติเตียน.
- ปฺจก.อํ ๒๒/๒๗๑/๑๙๘

สุ ภาษิตวาจา ในฐานะสั มมาวาจา
(อีกนัยหนึ่ง)
ภิกษุ ท. !
วาจาอันประกอบดวยองค ๔ ประการ เปนวาจาสุภาษิต
ไมเปนวาจาทุพภาษิต เปนวาจาไมมีโทษและวิญูชนไมติเตียน. องคสี่ประการ
อยางไรเลา ? สี่ประการ คือ :-
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กล่ าวเป็ นสุ ภาษิตเท่ านั้น ไม่ กล่ าวเป็ นทุพภาษิต;
กล่ าวเป็ นธรรมเท่ านั้น ไม่ กล่ าวเป็ นอธรรม;
ผู้ฟัง);

กล่ าววาจาน่ ารัก (แก่ ผู้ฟัง) เท่ านั้น ไม่ กล่ าววาจาไม่ น่ารัก (แก่
กล่ าววาจาสั จจ์ เท่ านั้น ไม่ กล่ าววาจาเหลาะแหละ.

ภิกษุ ท. !
วาจา อันประกอบดวยองค ๔ ประการเหลานี้แล เปน วาจา
สุภาษิต ไมเปนวาจาทุพภาษิต เปนวาจาไมมีโทษและวิญูชนไมติเตียน.
- สุตต. ขุ. ๒๕/๔๑๑/๓๕๖.

วาจาของสั ตบุรุษและอสั ตบุรุษ
๑. วาจาของอสั ตบุรุษ
ภิกษุ ท. !
บุคคลประกอบด้ วยธรรม ๔ ประการ เป็ นที่รู้กนั ว่ าเป็ น
อสั ตบุรุษ. สี่ประการ อยางไรเลา? สี่ประการ คือ :ภิกษุ ท. !

อสัตบุรุษในกรณีนี้ แม้ ไม่ มีใครถามถึง ความไม่ ดขี อง

บุคคลอืน่ ก็นํามาเปิ ดเผยให้ ปรากฏ ไม่ ต้องกล่ าวถึงเมื่อถูกใครถาม; ก็
เมื่อถูกใครถามถึงความไม่ ดขี องบุคคลอืน่ ก็นําเอาปัญหาไปทําให้ ไม่ มี
ทางหลีกเลีย้ วลดหย่ อน แล้ วกล่ าวความไม่ ดขี องผู้อนื่ อย่ างเต็มทีโ่ ดย
พิสดาร. ภิกษุ ท. ! ขอนี้พึงรูกนั เถิดวา คนคนนี้ เปน อสั ตบุรุษ.
ภิกษุ ท. !

อสั ต บุ รุ ษ อย า งอื่ น ยั ง มี อี ก คื อ แม้ ถู ก ใครถามอยู่ ถึ ง

ความดีของบุคคลอืน่ ก็ไม่ เปิ ดเผยให้ ปรากฏ ไม่ ต้องกล่ าวถึงเมื่อไม่ ถูก
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ใครถาม; ก็เมื่อถูกใครถามถึงความดีของบุคคลอืน่ ก็นําอาปัญหาไปทํา
ให้ ลดหย่ อนไขว้ เขวแล้ วกล่ าวความดีของผู้อื่นอย่ างไม่ พิสดารเต็มที่.
ภิกษุ ท. ! ขอนี้พึงรูกันเถิดวา คนคนนี้ เปน อสั ตบุรุษ.
ภิกษุ ท. !

อสัตบุรุษอยางอื่นยังมีอีก คือ แม้ ถูกใครถามถึง ความ

ไม่ ดขี องตน ก็ปกปิ ดไม่ เปิ ดเผยให้ ปรากฏ ไม่ ต้องกล่ าวถึงเมื่อไม่ ถูกใคร
ถาม; ก็เมื่อถูกใครถามถึงความไม่ ดขี องตน ก็นําเอาปัญหาไปทําให้
ลดหย่ อนไขว้ เขว แล้ วกล่ าวความไม่ ดขี องตนอย่ างไม่ พสิ ดารเต็มที.่ ภิกษุ
ท. ! ขอนี้พึงรูกันเถิดวา คนคนนี้ เปน อสั ตบุรุษ.
ภิกษุ ท. !

อสัตบุรุษอยางอื่นยังมีอีก คือ แม้ ไม่ มีใครถามถึงความ

ดีของตน ก็นํามาโอ้ อวดเปิ ดเผย จะต้ องกล่ าวทําไมถึงเมื่อถูกใครถาม;
ก็เมื่อถูกใครถามถึงความดีของตน ก็นําเอาปัญหาไปทําให้ ไม่ ลดหย่ อน
หลีกเลีย้ ว กล่ าวความดีของตนอย่ างเต็มทีโ่ ดยพิสดาร. ภิกษุ ท. ! ขอนี้
พึงรูกันเถิดวา คนคนนี้ เปน อสั ตบุรุษ.
ภิกษุ ท. !
บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการเหลานี้ แล เปนที่
รูกันวาเปนอสัตบุรุษ.
๒. วาจาของสั ตบุรุษ
ภิกษุ ท. !
บุคคลประกอบด้ วยธรรม ๔ ประการ เป็ นที่รู้กนั ว่ าเป็ น
สั ตบุรุษ. สี่ประการ อยางไรเลา ? สี่ประการ คือ :-

ความไม่ ดขี อง
บุคคลอืน่ ก็ไม่ เปิ ดเผยให้ ปรากฏ จะกล่ าวทําไมถึงเมื่อไม่ ถูกใครถาม; ก็
ภิกษุ ท. !

สัตบุรุษในกรณีนี้ แม้ มีใครถามถึง
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เมื่อถูกใครถามถึงความไม่ ดขี องบุคคลอืน่ ก็นําเอาปัญหาไปทําให้ หลีก
เลีย้ วลดหย่ อนลง กล่ าวความไม่ ดขี องผู้อนื่ อย่ างไม่ พสิ ดารเต็มที.่ ภิกษุ
ท. ! ขอนี้พึงรูกันเถิดวา คนคนนี้ เปน สั ตบุรุษ.
ภิกษุ ท. !

สัตบุรุษอยางอื่นยังมีอกี คือ แม้ ไม่ ถูกใครถามอยู่ถงึ

ความดีของบุคคลอืน่ ก็ยงั นํามาเปิ ดเผยให้ ปรากฏ จะต้ องกล่ าวทําไมถึง
เมื่อถูกใครถาม; ก็เมื่อถูกใครถามถึงความดีของบุคคลอืน่ ก็นําเอา
ปั ญหาไปทําให้ ไม่ หลีกเลีย้ วลดหย่ อน
กล่ าวความดีของผู้อื่นโดย
พิสดารบริบูรณ์ . ภิกษุ ท. ! ขอนี้พึงรูกนั เถิดวา คนคนนี้ เปน สั ตบุรุษ.
ภิกษุ ท. !

สัตบุรุษอยางอื่นยังมีอกี คือ แม้ ไม่ มีใครถามถึงความไม่

ดีของตน ก็ยงั นําเปิ ดเผยทําให้ ปรากฏทําไมจะต้ องกล่ าวถึงเมื่อถูกถาม
เล่ า; ก็เมื่อถูกใครถามถึงความไม่ ดขี องตน ก็ไม่ นําเอาปัญหาไปทําให้
ลดหย่ อนบิดพลิว้
แต่ กล่ าวความไม่ ดขี องตนอย่ างโดยพิสดารเต็มที่.
ภิกษุ ท. ! ขอนี้พึงรูกันเถิดวา คนคนนี้ เปน สั ตบุรุษ.
ภิกษุ ท. !

สัตบุรุษอยางอื่นยังมีอกี คือ แม้ มีใครถามถึงความดีของ

ตน ก็ไม่ เปิ ดเผยให้ ปรากฏ ทําไมจะต้ องกล่ าวถึงเมื่อไม่ ถูกใครถามเล่า; ก็
เมื่อถูกใครถามถึงความดีของตน ก็นําเอาปัญหาไปกระทําให้ ลดหย่ อน
หลีกเลีย้ วเสี ย กล่ าวความดีของตนโดยไม่ พสิ ดารเต็มที.่ ภิกษุ ท. ! ขอ
นี้พึงรูกันเถิดวา คนคนนี้ เปน สั ตบุรุษ
ภิกษุ ท. !
บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการเหลานี้ แล เปนที่
รูกันวาเปนสัตบุรุษ.
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๓. วาจาของสะใภ้ ใหม่ - สะใภ้ เก่ า
ภิกษุ ท. !
เปรียบเหมือนหญิงสะใภ้ ใหม่ อันเขาเพิ่งนํามาชั่วคืนชั่ววัน
ตลอดเวลาเทานั้นก็ยังมีความละอายและความกลัวที่ดํารงไวไดอยางเขมแข็ง ใน
แมผัวบาง ในพอผัวบาง ในสามีบาง แมที่สุดแตในทาสกรรมกรคนใช.
ครั้นลวงไปโดยสมัยอื่น เพราะอาศัยความคุนเคยกัน หญิงสะใภนั้น ก็
ตวาดแมผัวบาง พอผัวบาง แมแตกะสามี วา ‘หลีกไปๆพวกแกจะรู้ อะไร’
ดังนี้, นี้ฉันใด;
ภิกษุ ท. !
ขอนี้ก็ฉันนั้น : ภิกษุบางรูปในธรรมวินยั นี้ ออกบวชจาก
เรือน เปนผูไมมีเรือนไดชวั่ คืนชัว่ วัน ตลอดเวลาเพียงเทานั้น หิรแิ ละโอตตัปปะ
ของเธอนั้นยังดํารงอยูอ ยางเขมแข็ง ในภิกษุ ในภิกษุณี ในอุบาสก ในอุบาสิกา
แมที่สุดแตในคนวัดและสามเณร.
ครั้นลวงไปโดยสมัยอื่น เพราะอาศัยความคุนเคยกัน เธอก็กลาว ตวาด
อาจารยบาง อุปชฌายบาง วา ‘หลีกไปๆ พวกท่ านจะรู้ อะไร’ ดังนี้.
ภิกษุ ท. !
เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ เธอทั้งหลายพึงทําการศึกษา
สําเหนียก อยางนี้วา “เราจักอยู่อย่ างมีจิตเสมอกันกับหญิงสะใภ้ ใหม่ ผู้มาแล้ วไม่
นาน” ดังนี้. ภิกษุ ท. ! พวกเธอทั้งหลาย พึงทําการศึกษาสําเหนียกอยางนี้
แล.
- จตุกฺก.อํ.๒๑/๑๐๐/๗๓.

๑๐๗๒
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หลักเกณฑ์ แห่ งสั มมาวาจาขั้นสู งสุ ด
ราชกุมาร ! ตถาคตรูชดั ซึ่ง วาจาใด อันไม่ จริง ไม่ แท้ ไม่ ประกอบ
ด้ วยประโยชน์ และไม่ เป็ นทีร่ ักทีพ่ งึ ใจของผู้อนื่ ตถาคตยอม ไม่ กล่าววาจา
นั้น.
ตถาคตรูชดั ซึ่ง วาจาใด อันจริง อันแท้ แต่ ไม่ ประกอบด้ วยประโยชน์
และ ไม่ เป็ นทีร่ ักทีพ่ งึ ใจของผู้อนื่ ตถาคตยอม ไม่ กล่าววาจานั้น.
ตถาคตรูชดั ซึ่ง วาจาใด อันจริง อันแท้ ประกอบด้ วยประโยชน์ แต่
ไม่ เป็ นทีร่ ักทีพ่ งึ ใจของผู้อนื่ ตถาคตยอม เลือกให้ เหมาะกาล เพือ่ กล่าววาจา
นั้น.
ตถาคตรูชดั ซึ่ง วาจาใด อันไม่ จริง ไม่ แท้ ไม่ ประกอบด้ วยประโยชน์
แต่ ไม่ เป็ นทีร่ ักทีพ่ งึ ใจของผู้อนื่ ตถาคตยอม ไม่ กล่าววาจานั้น.
ตถาคตรูชดั ซึ่ง วาจาใด อันจริง อันแท้ แต่ ไม่ ประกอบด้ วยประโยชน์
แต่ กเ็ ป็ นทีร่ ักทีพ่ งึ ใจของผู้อนื่ ตถาคตยอม ไม่ กล่าววาจานั้น.
ตถาคตรูชดั ซึ่ง วาจาใด อันจริง อันแท้ ประกอบด้ วยประโยชน์
และ เป็ นทีร่ ักทีพ่ งึ ใจของผู้อนื่ ตถาคตยอมเปนผู รู้จักกาละที่เหมาะ เพือ่
กล่ าววาจานั้น.
- ม. ม. ๑๓/๙๑/๙๔

สั มมาวาจาชั้นสู งสุ ด (ระดับพระพุทธเจ้ า)
ทัณฑปาณิสักกะไดทูลถามพระภาคเจาวา "พระสมณะมีถ้อยคําอย่ างไร มีการกล่ าวอย่ างไร
อยู่เป็ นประจํา?"
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เพื่อนเอย ! คนเรามีการกล่ าวอย่ างไรแล้ ว ไม่ เกิดการทะเลาะวิวาทกับ
ใครๆในโลก พรอมทัง้ เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ พรอมทั้งเทวดาและมนุษยอยู ก็ดี, อีกอยางหนึ่ง คนเรามีปกติกล่ าว
อย่ างไรแล้ว สั ญญา (เรื่องราวกอนๆ) ไม่ มาติดตามอยู่ในใจผู้น้ัน ซึ่ง (บัดนี้) เปนผู
หมดบาป ไมประกอบตนอยูดวยกาม ไมตองกลาวดวยความสงสัยวาอะไรเปน
อยางไรอีกตอไป มีความรําคาญทางกายและทางใจอันตนตัดขาดแลวปราศจาก
ตัณหาในภพไหนๆอยูก ็ดี; เพื่อนเอย ! เรามีถ้อยคําอย่ างนี้ มีการกล่ าวอย่ างนี้
อยู่เป็ นประจํา, ดังนี้
- มู . ม. ๑๒/๒๒๐/๒๔๓.

หมวด ค. ว่ าด้ วย โทษของการขาดสัมมาวาจา
ตัวอย่ างแห่ งสั มผัปปลาวาทระดับครู บาอาจารย์
ตัวอย่ างประการที่ ๑
"พระโคดมผู้เจริ ญ ! ในเรื่ องทางหรื อมิ ใ ช่ ท างนั้ น แม้ พราหมณ์ ทั้ ง หลาย จะบั ญ ญัติไ ว้
ต่ างๆ กัน คื อพวกอั ท ธริ ยพราหมณ์ ก็บั ญ ญัติ พวกติ ตติ ริ ยพราหมณ์ ก็บัญ ญัติ พวกฉั นโทก
พราหมณ์ ก็บั ญ ญัติ พวกพั วหริ ธาพราหมณ์ ก็บัญ ญัติ แต่ ท างทั้ งหมดนั้ นก็ล้ วนแต่ เป็ นทางนํา
ออก สามารถนําผู้ปฏิ บั ติต ามทางนั้ นไปสู่ ความเป็ นสหายแห่ งพรหมได้ เปรี ยบเสมื อ นทาง
ต่ างๆมี เป็ นอั นมากใกล้ บ้ านใกล้ เมื อง ก็ล้ วนแต่ ไ ปประชุ มกั น ที่ บ้านแห่ งหนึ่ ง ทุ กๆทาง ฉั น
ใดก็ฉั นนั้ น ".

วาเสฏฐะ ! ในบรรดาพราหมณไตรเพททั้งหลายเหลานั้น
พราหมณสักคนหนึ่งไหม ที่ไดเห็นพรหมโดยประจักษ ?
“ ข้ อนั้น

หามีไม่ พระโคดม!”

มี
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วาเสฏฐะ ! ถาอยางนั้น มีอาจารยสักคนหนึ่งไหม ของพราหมณไตร
เพทเหลานั้น ที่ไดเห็นพรหมโดยประจักษ?
“ ข้ อนั้น

หามีไม่ พระโคดม!”

วาเสฏฐะ ! ถาอยางนั้น
มีประธานอาจารยแหงอาจารยสักคนหนึ่ง
ของพราหมณไตรเพทเหลานั้นไหม ที่ไดเห็นพรหมโดยประจักษ?
“ ข้ อนั้น

หามีไม่ พระโคดม!”

วาเสฏฐะ ! มีอาจารยที่สืบกันมาถึงเจ็ดชั่ว
ของพราหมณไตรเพท
เหลานั้น สักคนหนึ่งไหม ที่ไดเห็นพรหมโดยประจักษ?
“ ข้ อนั้น

หามีไม่ พระโคดม!”

วาเสฏฐะ ! ในบรรดาฤษีเกาแกทั้งหลาย คือ ฤษีอัฏฐกะ ฤษีวามกะ
ฤษีวามกะ ฤษีวามเทวะ ฤษีเวสสามิตตะ ฤษียมตัคคี ฤษีอังคีรสะ ฤษีภารท๎วาชะ ฤษีวาเสฏฐะ ฤษีกัสสปะ ฤษีภคุ ผูไดประกอบมนตขนึ้ บอกกลาวแก
พราหมณไตรเพททั้งหลาย ใหขบั ตาม ใหกลาวตาม ใหสวดตาม ใหบอกตาม กัน
สืบๆมาจนกระทั่งกาลนี้ เหลานั้น มีฤษีสักตนหนึ่งไหมในบรรดาฤษีเหลานั้น ที่
กลาวยืนยันอยูวา เรารูเราเห็น วาพรหมอยูที่ไหน ดวยอาการอยางไร ณ ที่ใด
ดังนี้?
“ ข้ อนั้น

หามีไม่ พระโคดม!”

วาเสฏฐะ ! เมื่อไมมีพราหมณ อาจารยของพราหมณ หรือฤษีผูบอก
มนตแกพราหมณ แมสักคนหนึ่งที่เคยเห็นพรหมโดยประจักษ แลวมาแสดง
หนทางไปสูความเปนสหายแหงพรหม อยูดังนี้ ทานจะสําคัญความขอนี้วา
อยางไร : คํากลาวของพราหมณไตรเพทเหลานั้น ยอมถึงความเปนคํากลาวที่
ไมประกอบดวยปาฏิหาริย๑ (อปฺปาฏิหิริกตํ) มิใชหรือ ?
๑. ไมประกอบดวยปาฏิหาริย คือไมมีเหตุผลที่แสดงใหผูฟงเห็นไดวาเปนจริงตามที่เขากลาว จนกระทั่งยอมเชื่อ.
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ถูกแลว, วาเสฏฐะ ! ขอที่พราหมณทั้งหลายผูไมรไู มเห็นพรหมจะมา
กลาวแสดงหนทางไปสูความเปนสหายกับพรหม ดังนี้นั้น นั่นไมใชฐานะที่จะ
มีได. วาเสฏฐะ! เปรียบเหมือนแถวคนตาบอดเกาะหลังกัน คนตนแถวก็ไม
เห็นอะไร คนกลางแถวก็ไมเห็นอะไร คนปลายแถวก็ไมเห็นอะไร นี้ฉันใด; วา
เสฏฐะ! คํากลาวของพราหมณไตรเพททัง้ หลาย ก็มีอุปมาเหมือนแถวแหงคน
ตาบอด ฉันนั้นแหละ คือผูกลาวพวกแรกก็ไมเห็นพรหม ผูกลาวพวกตอมาก็
ไมเห็นพรหม ผูกลาวพวกสุดทายก็ไมเห็นพรหม; ดังนั้นคํากลาวของพวกเขาก็
ถึงซึ่งความเปนคํากลาวที่นาหัว (หสฺสก) คํากลาวที่ต่ําตอย (นามก) คํากลาว
เปลาๆปลี้ๆ (ริตฺตก) คํากลาวเหลวไหล (ตุจฺฉก).
(นี้เปนตัวอยางแหงสัมผัปปลาปวาทระดับสูงชนิดที่หนึ่ง)

ตัวอย่ างประการที่ ๒
วาเสฏฐะ ! ทานจะสําคัญความขอนี้วาอยางไร : พราหมณไตรเพท
ทั้งหลาย ก็มองเห็นดวงจันทรดวงอาทิตยอยู ชนเหลาอื่นเปนอันมาก ก็มองเห็น
ดวงจันทรดวงอาทิตยอยู, วาดวงจันทรดวงอาทิตยขึ้นมาจากทิศไหนตกลงไปทาง
ทิศไหน พากันออนวอนอยู ชมเชยอยู ประนมมือนมัสการเดินเวียนรอบๆอยู
"แน่ แล้ ว พระโคดม ! เมื่อเป็ นเช่ นนั้น คํากล่ าวของพราหมณ์ ไตรเพทเหล่ านั้นย่ อมถึงความเป็ น
คํากล่ าวที่ไม่ ประกอบด้ วยปาฏิหาริ ย์"

ดวยกันทั้งสองพวก มิใชหรือ ?
“อย่ างนีแ้ หละ พระโคดม !”

วาเสฏฐะ ! ทานจะสําคัญคความขอนี้วาอยางไร : เมือ่ พวกพราหมณ
ไตรเพทก็เห็น พวกชนเหลาอื่นเปนอันมากก็เห็น ดวงจันทร ดวงอาทิตย ดวยกัน
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ทั้งสองพวก อยูดังนี้ พวกพราหมณไตรเพทสามารถแสดงหนทางไปสูความเปน
อันเดียวกันกับดวงจันทรดวงอาทิตยอยูหรือ ?
“ข้ อนั้ น หามิ ไ ด้ พระโคดม!”

วาเสฏฐะ ! ก็เมื่อพวกพราหมณไตรเพท
และชนเปนอันมากเห็น
ดวงจันทรดวงอาทิตยอยู โดยประจักษ ก็ยังไมสามารถแสดงทางไปสูความเปน
อันเดียวกันกับดวงจันทรดวงอาทิตยอยู ดังนี้แลว พวกพราหมณ พวกอาจารย
ของพราหมณ และพวกฤาษีผบู อกมนตแกพราหมณ
ซึ่งลวนแตไมเคยเห็น
พรหมโดยประจักษเลย แลวจะมาแสดงหนทางไปสูความเปนสหายกับพรหม
ดังนี้นั้นทานจะสําคัญความขอนีว้ าอยางไร : คํากลาวของพราหมณไตรเพท
เหลานั้นยอมถึงความเปนคํากลาวที่ไมประกอบดวยปาฏิหาริย มิใชหรือ ?
“แน่ แล้ ว, พระโคดม! เมื่อเป็ นเช่ นนั้น คํากล่ าวของพราหมณ์ ไตรเพทเหล่ านั้น ย่ อมถึงความ
เป็ นคํากล่ าวที่ ไม่ ประกอบด้ วยปาฏิหาริ ย์”

ถูกแลว, วาเสฏฐะ ! ขอที่พราหมณทั้งหลายผูไมรไู มเห็นพรหม จะมา
กลาวแสดงหนทางไปสูความเปนสหายกับพรหม ดังนี้นั้น นั่นไมเปนฐานะที่
จะมีได.
ตัวอย่ างประการที่ ๓
วาเสฏฐะ ! เปรียบเหมือน มีบุรุษกล่ าวอยู่ว่า "ข้ าพเจ้ าปราถนาใคร่ จะ
ได้ นางชนบทกัลยาณีในชนบทนี้" ดังนี.้ คนทั้งหลายถามเขาวา ‘บุรุษผู้เจริ ญ!
ท่ านรู้ จักนางชนบทกัลยาณี ที่ท่านปรารถนานั้นไหม ว่ าเป็ นนางกษัตริ ย์หรื อนาง
พราหมณี หรื อเป็ นนางในวรรณะแพศย์ หรื อนางในวรรณะศูทร?’ เขาตอบวา
‘ ไม่ ร้ ูจัก’. คนเหลานั้นถามอีกวา ‘นางชนบทกัลยาณี ที่ท่านประสงค์ จะได้ นั้น
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มีชื่ออะไร มีโคตรอะไร สูงหรื อตํา่ หรื อปูนกลาง ผิวดํา หรื อผิวคลํา้ หรื อผิวสี
ทอง อยู่ในหมู่บ้านโน้ น อยู่ในนิคมหรื อในนครเล่ า?’ เขาตอบวา ‘ไม่ ทราบเลย
ท่ าน!’ คนเหลานั้นถามอีกวา ‘บุรุษผู้เจริ ญ! ท่ านปรารถนาใคร่ จะได้ ผ้ ทู ี่ ท่าน
ไม่ เคยรู้ จัก ไม่ เคยเห็น กระนั้นหรื อ?’ เขาตอบวา ‘ถูกแล้ ว ท่ าน!’ วาเสฏฐะ!
ทานจะสําคัญความขอนี้วาอยางไร : คํากลาวของบุรษุ นี้ ยอมถึงความเปนคํา
กลาวที่ไมประกอบดวยปาฏิหาริย มิใชหรือ ?
“แน่ แ ล้ ว , พระโคดม!”

ตัวอย่ างประการที่ ๔
วาเสฏฐะ ! เปรียบเหมือน บุรุษทําบันไดสํ าหรับจะพาดขึน้ สู่ ปราสาท
นํามาที่ถนนใหญสี่แพรง. คนทั้งหลายถามเขาวา ‘บุรุษผู้เจริ ญ! ท่ านทําบันได
มาเพื่อจะพาดขึน้ สู่ปราสาท ท่ านรู้ จักปราสาทนั้นไหม ว่ าอยู่ทิศตะวันออกหรื อ
ทิ ศใต้ ทางทิ ศตะวันตกหรื อทิ ศเหนือ สูงหรื อตํา่ หรื อขนาดกลาง?’ บุรุษนั้นตอบ
วา ‘ ไม่ ร้ ูจักเลย ท่ าน!’ คนเหลานั้นถามตอไปวา ‘บุรุษผู้เจริ ญ! ท่ านทําบันไดมา
เพื่อจะพาดขึน้ สู่ปราสาทที่ ท่านไม่ เคยรู้ จัก ไม่ เคยเห็น กระนั้นหรื อ?’ เขาตอบวา
‘ถูกแล้ ว ท่ าน!’ วาเสฏฐะ! ทานจะสําคัญความขอนี้วาอยางไร : คํากลาวของ
บุรุษนี้ ยอมถึงความเปนคํากลาวที่ไมประกอบดวยปฏิหาริย มิใชหรือ?
“แน่ แ ล้ ว , พระโคดม!”

ตัวอย่ างประการที่ ๕
วาเสฏฐะ ! เปรียบเหมือน แม่ นํา้ อจิรวดี นี้ มีน้ําเต็มเปยม กายืนดื่มได.
ครั้งนั้น มีบุรุษคนหนึ่งมาถึงเข้ า เขามีประโยชนที่ฝง โนน แสวงหาฝงโนน มี
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การไปสูฝงโนน ประสงคจะขามไปฝง โนน เขายืนอยู่ที่ฝั่งนีร้ ้ องเรียกฝั่งโน้ น วา
‘ฝั่งโน้ นจงมา ฝั่งโน้ นจงมา’ ดังนี้. วาเสฏฐะ! ทานจะสําคัญความขอนี้วา
อยางไร : ฝงโนนแหงแมน้ําอจิรวดี จะมาสูฝงนี้ เพราะเหตุแหงการรองเรียก
เพราะเหตุแหงการขอ เพราะเหตุแหงความปรารถนา หรือเพราะเหตุแหงความ
พอใจ ของบุรุษนั้น ไดหรือหนอ?
“พระโคดมผู้เจริ ญ!

ข้ อ นั้ นเป็ นไปไม่ ไ ด้ เลย”.

- สี . ที . ๙/๒๙๗ - ๓๐๔/๓๖๘- ๓๗๖.

(คําพูดที่ไม่ ประกอบด้ วยปาฏิหาริ ย์ และไรความหมาย เชนคําพูดในตัวอยาง เหลานี้เปน
ตัวอย่ างแห่ งสั มผัปปลาวาทระดับครู บาอาจารย์ ).

วิบากแห่ งมิจฉาวาจา
ภิกษุ ท. !
มุสาวาท ที่เสพทั่วแลว เจริญแลว ทําใหมากแลวยอม
เปนไปเพื่อนรก เปนไปเพื่อกําเนิดดิรัจฉาน เปนไปเพื่อเปรตวิสัย. วิบากแห่ ง
มุสาวาทของผู้เป็ นมนุษย์ ที่เบากว่ าวิบากทั้งปวง คือวิบากที่เปนไปเพื่อ การถูก
กล่ าวตู่ด้วยคําไม่ จริง.
ปิ สุ ณวาท (คํายุยงใหแตกกัน) ที่เสพทั่วแลว เจริญแลวทําให
ภิกษุ ท. !
มากแลว ยอมเปนไปเพื่อนรก เปนไปเพื่อกําเนิดดิรัจฉาน เปนไปเพื่อเปรต
วิสัย. วิบากแห่ งปิ สุ ณวาทของผู้เป็ นมนุษย์ ที่เบากว่ าวิบากทั้งปวง คือวิบากที่
เปนไปเพื่อ การแตกจากมิตร.
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ภิกษุ ท. !
ผรุสวาท (คําหยาบ) ที่เสพทั่วแลว เจริญแลว ทําใหมากแลว
ยอมเปนไปเพื่อนรก เปนไปเพื่อกําเนิดดิรัจฉาน เปนไปเพื่อเปรตวิสัย วิบาก
แห่ งผรุสวาทของผู้เป็ นมนุษย์ ที่เบากว่ าวิบากทั้งปวง คือวิบากที่เปนไปเพื่อ การ
ได้ ฟังเสี ยงที่ไม่ น่าพอใจ.
ภิกษุ ท. !
สั มผัปปลาวาท (คําเพอเจอ) ที่เสพทั่วแลว เจริญแลวทําให
มากแลว ยอมเปนไปเพื่อนรก เปนไปเพื่อกําเนิดดิรัจฉาน เปนไปเพื่อเปรต
วิสัย. วิบากแห่ งผรุสวาทของผู้เป็ นมนุษย์ ที่เบากว่ าวิบากทั้งปวง คือวิบากที่
เปนไปเพื่อ วาจาที่ไม่ มีใครเชื่อถือ.
- อฏฐก. อํ . ๒๓/๒๕๒/๑๓๐.

นิทเทศ๑๖

วาดวย สัมมาวาจา
จบ
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นิทเทศ ๑๗ วาดวย สัมมากัมมันตะ
(มี ๘ เรื่อง)

หมวด ก. ว่ าด้ วย อุทเทศ-วิภาค ของสัมมากัมมันตะ
อุทเทสแห่ งสั มมากัมมันตะ
ภิกษุ ท. !
สั มมากัมมันตะ เป็ นอย่ างไรเล่ า ? เจตนาเป็ นเครื่องเว้ น
จากการฆ่ า
เจตนาเป็ นเครื่องเว้ นจากการถือเอาสิ่ งของที่เจ้ าของไม่ ได้ ให้ แล้ ว
เจตนาเป็ นเครื่อง เว้ นจากการประพฤติผดิ ในกามทั้งหลาย. ภิกษุ ท. ! อันนีเ้ รา
กล่ าวว่ า สั มมากัมมันตะ.
- มหา.ที ๑๐/๓๔๘/๒๙๙.

(บาลีแหงอื่น มีขอความแตกตางออกไปวา : -)

ภิกษุ ท. !
สั มมากัมมันตะ เป็ นอย่ างไรเล่ า ? ภิกษุ ท. ! การเว้ น
จากการฆ่ าสั ตว์ การเว้ นจากการถือสิ่ งของที่เจ้ าของไม่ ได้ ให้ การเว้ นจากกรรม
อันมิใช่ พรหมจรรย์ : นีเ้ ราเรียกว่ า สั มมากัมมันตะ
- มหาวาร.สํ . ๑๙/๑๑/๓๗.

(บาลีสูตรบนแสดงดวย กาเมสุ มิจฉาจาร บาลีสูตรลางแสดงดวย อพรหมจริ ยา เขาใจวา

สูตรบนแสดงสําหรับฆราวาส สูตรลางแสดงสําหรับบรรพชิต; โดยทั่วไปแสดงอยางสูตรบน เพราะ
แสดงอยางสูตรลางมีนอยมาก).
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หลักวินิจฉัยกายกรรม ๓ สถาน
หมวดที่ ๑ : เมื่อจะกระทํา
ราหุล !
เธอใคร่ จะทํากรรมใดด้ วยกาย
พึงพิจารณากรรมนั้น
เสียกอนวา “กายกรรมที่เราใครจะกระทํานี้ เปนไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบาง
เบียดเบียนผูอื่นบาง เบียดเบียนทั้งสองฝายบาง เปนกายกรรมที่เปนอกุศล มี
ทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก หรือไมหนอ ?” ดังนี้ ราหุล !
ถาเธอ
พิจารณา รูสึกอยูดังนั้นไซร, เธอ ไม่ พงึ กระทํากายกรรมชนิดนั้นโดยถ่ ายเดียว.
ราหุล !
ถาเธอพิจารณา รูสึกอยูดังนี้วา “กายกรรมที่เราใครจะ
กระทํานี้ ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบาง ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนผูอนื่ บาง
ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝายบาง เปนกายกรรมอันเปนกุศล มีสุขเปน
กําไร มีสุขเปนวิบาก” ดังนี้ ไซร, ราหุล ! เธอ พึงกระทํากายกรรมชนิดนั้น
หมวด ๒ : เมื่อกระทําอยู่
ราหุล!
เมื่อเธอกระทํากรรมใดด้ วยกายอยู่ พึงพิจารณากรรมนัน้ วา
“กายกรรมที่เรากําลังกระทําอยูนี้ เปนไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบาง เบียดเบียน
ผูอื่นบาง เบียดเบียนทั้งสองฝายบาง เปนกายกรรมที่เปนอกุศลมีทุกขเปนกําไร
มีทุกขเปนวิบาก หรือไมหนอ ?” ดังนี้ ราหุล ! ถาเธอพิจารณา รูสึกอยู
ดังนั้นไซร, เธอ พึงเลิกละกายกรรมชนิดนั้นเสี ย.
ราหุล !
ถาเธอพิจารณา รูสึกอยูดังนี้วา “กายกรรมที่เรากําลัง
กระทําอยูนี้ ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบาง ไมเปนไปเพือ่ เบียดเบียนผูอื่น
บาง ไมเปนไปเพื่อ เบียดเบียนทั้งสองฝายบาง เปนกายกรรมอันเปนกุศล มีสขุ
เปนกําไร มีสุขเปนวิบาก” ดังนี้ ไซร, ราหุล ! เธอ พึงเร่ งเพิม่ การกระทํา
กายกรรมชนิดนั้น.

๑๐๘๒
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หมวดที่ ๓ : เมื่อกระทําแล้ ว
ราหุล!
เมื่อกระทํากรรมใดด้ วยกายแล้ ว พึงพิจารณากรรมนั้นวา
“กายกรรมที่เรากระทําแลวนี้ เปนไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบางเบียดเบียนผูอื่น
บาง เบียดเบียนทั้งสองฝายบาง เปนกายกรรมที่เปนอกุศลมีทกุ ขเปนกําไร มี
ทุกขเปนวิบาก หรือไมหนอ ?” ดังนี้ ราหุล ! ถาเธอพิจารณา รูสึกอยูดังนั้น
ไซร, เธอ พึงแสดง พึงเปิ ดเผย พึงกระทําให้ เป็ นของหงาย ซึ่งกายกรรมนั้น ใน
พระศาสดา หรือในเพือ่ นสพรหมจารีผู้เป็ นวิญญูชนทั้งหลาย, ครั้นแสดง ครั้น
เปดเผย ครั้นกระทําใหเปนของหงายแลว พึงถึงซึ่งความระวังสั งวรต่ อไป.
ราหุล !
ถาเธอพิจารณา รูสึกอยูดังนี้วา “กายกรรมที่เรากระทํา
แลวนี้ ไมเปนไปเพือ่ เบียดเบียนตนเองบาง ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนผูอนื่ บาง
ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝายบาง เปนกายกรรมอันเปนกุศล มีสุขเปน
กําไร มีสุขเปนวิบาก” ดังนี้ ไซร, ราหุล ! เธอ พึงอยู่ด้วยปี ติและปราโมทย์
ตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ ทั้งกลางวันและกลางคืนเถิด.
- ม.ม. ๑๓/๑๒๖/๑๒๙.

สั มมากัมมันตะโดยปริยายสองอย่ าง
(โลกิยะ - โลกุตตระ)
ภิกษุ ท. !
สั มมากัมมันตะ เป็ นอย่ างไรเล่ า? ภิกษุ ท. ! เรากลาว แม
สัมมากัมมันตะวามีโดยสวนสอง คือ สั มมากัมมันตะ ที่ยงั เป็ นไปกับด้ วยอาสวะ
(สาสว) เปนสวนแหงบุญ (ปฺุญภาคิย) มีอุปธิเปนวิบาก (อุปธิเวปกฺก) ก็มีอยู;
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๑๐๘๓

สั มมากัมมันตะอันเป็ นอริยะ (อริย) ไมมีอาสวะ (อนาสว) เปนโลกุตตระ (โลกุตฺตร)
เปนองคแหงมรรค (มคฺคงฺค) ก็มีอยู.
ภิกษุ ท. !
สั มมากัมมันตะ ที่ยงั เป็ นไปกับด้ วยอาสวะ เป็ นส่ วนแห่ ง
บุญ มีอุปธิเป็ นวิบาก นั้นเป็ นอย่ างไรเล่ า ? ภิกษุ ท. ! เจตนาเปนเครื่องเวนจาก
การทําสัตวมีชีวิตใหตกลวงไป
เจตนาเปนเครื่องเวนจากการถือเอาสิ่งของที่
เจาของมิไดให เจตนาเปนเครื่องเวนจากการประพฤติผดิ ในกามทั้งหลาย มีอยู
ภิกษุ ท. ! นี้คือ สัมมากัมมันตะที่ยังเปนไปกับดวยอาสวะ เปนสวนแหงบุญมี
อุปธิเปนวิบาก.
ภิกษุ ท. !
สั มมากัมมันตะ อันเป็ นอริยะ ไม่ มีอาสวะ เป็ นโลกุตระ
เป็ นองค์ แห่ งมรรค นั้นเป็ นอย่ างไรเล่ า ? คือ การงด การเวน การเวนขาด
เจตนาเปนเครื่องเวน จากกายทุจริตทั้งสาม (ตามที่กลาวแลวขางบน) ของผูม ีอริยจิต
ของผูม ีอนาสวจิต ของผูเปนอริยมัคคสมังคี ผูเจริญอยูซึ่งอริยมรรค. ภิกษุ ท. !
นี้คือ สัมมากัมมันตะอันเปนอริยะ ไมมอี าสวะ เปนโลกุตตระ เปนองคแหง
มรรค.
- อุ ป ริ. ม.๑๔/๑๘๔/๒๗๑-๒๗๓.

หมวด ข. ว่ าด้ วย ลักษณะ ของสัมมากัมมันตะ
คําไขความของสั มมากัมมันตะ
เธอนั้น ละปาณาติบาต เวนขาดจาก ปาณาติบาตวาง
ทอนไมและศัสตราเสียแลว มีความละอาย ถึงความเอ็นดูกรุณา หวังประโยชน
เกื้อกูลในบรรดาสัตวทั้งหลาย อยู.
(ปาณาติปาตา เวรมณี)

อริยสัจจากพระโอษฐ
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เธอนั้น ละอทินนาทาน เวนขาดจาก อทินนาทาน
ถือเอาแตของที่เขาใหแลว หวังอยูแตของที่เขาให ไมเปนขโมย มีตนเปนคน
สะอาดเปนอยู.
(อทินนาทานา เวรมณี)

เธอนั้น ละการประพฤติผดิ ในกาม
เวนขาดจากการประพฤติผิดในกาม (คือเวนขาดจากการประพฤติผิด) ในหญิงซึ่ง
มารดารักษา บิดารักษา พี่นองชาย พี่นองหญิง หรือญาติ รักษา อันธรรมรักษา
เปนหญิงมีสามี หญิงอยูในสินไหม โดยทีส่ ุดแมหญิงอันเขาหมัน้ ไว (ดวยการ
คลองพวงมาลัย) ไมเปนผูประพฤติผิดจารีตในรูปแบบเหลานั้น.
(กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี - สําหรับฆาราวาส)

เธอนั้น ละกรรมอันไม่ ใช่ พรหมจรรย์
ประพฤติพรหมจรรยโดยปกติ ประพฤติหางไกล เวนขาดจากการเสพเมถุนอัน
เปนของชาวบาน.
(อพรหมจริยา เวรมณี - สําหรับบรรพชิต)

- สี . ที .๙/๘๓/๑๐๓.
- ที่ มาเฉพาะขอ กาเมฯ : - ทสก. อํ. ๒๔/๒๘๗ - ๒๘๘/๑๖๕.

ลักษณะและวิบาก แห่ งสั มมากัมมันตะ
ภิกษุ ท. !
อริยสาวก ในกรณีนี้ ละปาณาติบาต เว้ นขาดจาก
ปาณาติบาต. ภิกษุ ท. ! อริยสาวกเวนขาดจากปาณาติบาตแลว ยอมชือ่ วา ให้
อภัยทาน อเวรทาน อัพยาปัชฌทาน แก่ สัตว์ ท้งั หลายมากไม่ มีประมาณ; ครั้นให
อภัยทาน อเวรทาน อัพยาปชฌทาน แกสัตวทั้งหลายมากไมมปี ระมาณแลว ยอม
เปนผู มีส่วนแห่ งความไม่ มีภัย ไม่ มีเวร ไม่ มีความเบียดเบียน อันไม่ มีประมาณ.
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๑๐๘๕

ภิกษุ ท. ! นี้เปน (อภัย) ทานชั้นปฐม เปนมหาทาน รูจักกันวาเปนของเลิศ
เปนของมีมานาน เปนของประพฤติสืบกันมาแตโบราณไมถูกทอดทิง้ เลย ไมเคย
ถูกทอดทิ้งในอดีต ไมถูกทอดทิง้ อยูในปจจุบัน และจักไมถูกทอดทิ้งในอนาคต
อันสมณพราหมณผูรไู มคัดคาน. ภิกษุ ท. ! ขอนี้เปนทอธารแหงบุญ (อันดับที่สี่)
เปนที่ไหลออกแหงกุศล นํามาซึ่งสุข เปนไปเพื่อยอดสุดอันดี มีสุขเปนวิบาก
เปนไปเพื่อสวรรค เปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขอันพึงปรารถนา
นารักใคร นาพอใจ.
ภิกษุ ท. !
ขออื่นยังมีอีก : อริยสาวก ละอทินนาทาน เว้ นขาด จาก
อทินนาทาน. ภิกษุ ท. ! อริยสาวกเวนขาดจากอทินนาทานแลว ยอมชื่อวา ให้
อภัยทาน อเวรทาน อัพยาปัชฌทาน แก่ สัตว์ ท้งั หลายมากไม่ มปี ระมาณ; ครั้น
ใหอภัยทาน อเวรทาน อัพยาปชฌทาน แกสัตวทั้งหลายมากไมมีประมาณแลว
ยอมเปนผู มีส่วนแห่ งความไม่ มีภัย ไม่ มีเวร ไม่ มีความเบียดเบียน อันไม่ มี
ประมาณ. ภิกษุ ท. ! นี้เปน (อภัย) ทานอันดับที่สอง เปนมหาทานรูจักกันวา
เปนของเลิศ เปนของมีมานาน เปนของประพฤติสืบกันมาแตโบราณไมถูก
ทอดทิง้ เลย ไมเคยถูกทอดทิง้ ในอดีต ไมถกู ทอดทิ้งอยูในปจจุบัน และจักไมถูก
ทอดทิง้ ในอนาคต อันสมณพราหมณผูรไู มคัดคาน. ภิกษุ ท. ! ขอนี้เปนทอธาร
แหงบุญ (อันดับที่หา) เปนที่ไหลออกแหงกุศล นํามาซึ่งสุข เปนไปเพื่อยอดสุด
อันดี มีสุขเปนวิบาก เปนไปเพื่อสวรรค เปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูลเพื่อความสุข
อันพึงปรารถนา นารักใคร นาพอใจ.
ภิกษุ ท. !
ขออื่นยังมีอีก : อริยสาวก ละกาเมสุ มิจฉาจาร เว้ นขาดจาก
กาเมสุ มิจฉาจาร. ภิกษุ ท. ! อริยสาวกเวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจารแลวยอมชือ่
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วา ให้ อภัยทาน อเวรทาน อัพยาปัชฌทาน แก่ สัตว์ ท้งั หลายมากไม่ มปี ระมาณ;
ครั้นใหอภัยทาน อเวรทาน อัพยาปชฌทาน แกสัตวทั้งหลายมากไมมปี ระมาณ
แลว ยอมเปนผู มีส่วนแห่ งความไม่ มีภัย ไม่ มเี วร ไม่ มีความเบียดเบียน อันไม่ มี
ประมาณ. ภิกษุ ท. ! นี้เปน (อภัย) ทานอันดับที่สาม เปนมหาทาน รูจักกันวา
เปนของเลิศ เปนของมีมานาน เปนของประพฤติสืบกันมาแตโบราณ ไมถูก
ทอดทิง้ เลย ไมเคยถูกทอดทิง้ ในอดีต ไมถกู ทอดทิ้งอยูในปจจุบัน และจักไมถูก
ทอดทิง้ ในอนาคต อันสมณพราหมณผูรไู มคัดคาน. ภิกษุ ท. ! ขอนี้เปนทอ
ธารแหงบุญ (อันดับที่หก) เปนที่ไหลออกแหงกุศล นํามาซึ่งสุข เปนไปเพื่อยอด
สุดอันดี มีสุขเปนวิบาก เปนไปเพื่อสวรรค เปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูลเพื่อ
ความสุขอันพึงปรารถนา นารักใคร นาพอใจ.
- อฏ ฐ ก. อํ. ๒๓/๒๕๐/๑๒๙.

หมวด ค. ว่ าด้ วย โทษและอานิสงส์ ของสัมมากัมมันตะ
วิบากของมิจฉากัมมันตะ
ภิกษุ ท. !
ปาณาติบาต ที่เสพทั่วแลว เจริญแลว ทําใหมากแลว ยอม
เปนไปเพื่อนรก เปนไปเพื่อกําเนิดดิรัจฉาน เปนไปเพื่อเปรตวิสัย. วิบากแห่ ง
ปาณาติบาตของผู้เป็ นมนุษย์ ที่เบากว่ าวิบากทั้งปวง คือวิบากที่เปนไปเพื่อมีอายุ
สั้ น.
ภิกษุ ท. !
อทินนาทาน ที่เสพทั่วแลว เจริญแลว ทําใหมากแลว ยอม
เปนไปเพื่อนรก เปนไปเพื่อกําเนิดดิรัจฉาน เปนไปเพื่อเปรตวิสัย วิบากแห่ ง
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อทินนทานของผู้เป็ นมนุษย์ ทเี่ บากว่ าวิบากทั้งปวง คือวิบากที่เปนไปเพื่อ ความ
เสื่ อมแห่ งโภคะ.
ภิกษุ ท. !
กาเมสุ มิจฉาจาร ที่เสพทั่วแลว เจริญแลว ทําใหมาก
แลว ยอมเปนไปเพือ่ นรก เปนไปเพื่อกําเนิดดิรัจฉาน เปนไปเพื่อเปรตวิสัย.
วิบากแห่ งกาเมสุ มิจฉาจารของผู้เป็ นมนุษย์ ที่เบากว่ าวิบากทั้งปวง คือวิบากที่
เปนไปเพื่อ ก่ อเวรด้ วยศัตรู.
- อฏฐก.อํ ๒๓/๒๕๑/๑๓๐.

กรรมทีเ่ ป็ นเหตุให้ ได้ รับผลเป็ นความกระเสื อกกระสน
ภิกษุ ท. !
เราจักแสดงธรรมปริยาย อันแสดงความกระเสือกกระสน
ไปตามกรรม (ของหมูสัตว) แกพวกเธอ. เธอทั้งหลายจงตั้งใจฟงใหดี. ธรรม
ปริยายอันแสดงความกระเสือกกระสนไปตามกรรม (ของหมูสัตว) เปนอยางไร
เลา ?
ภิกษุ ท. !
สั ตว์ ท้งั หลาย เป็ นผู้มีกรรมเป็ นของตน เป็ นทายาทแห่ ง
กรรม มีกรรมเป็ นกําเนิด มีกรรมเป็ นเผ่ าพันธุ์ มีกรรมเป็ นที่พงึ่ อาศัย กระทํา
กรรมใดไว้ดกี ต็ ามชั่วก็ตาม จักเป็ นผู้รับผลกรรมนั้น.
ภิกษุ ท. !
คนบางคนในกรณีนี้
เปนผู มีปกติทําปาณาติบาต
หยาบชา มีฝามือเปอ นดวยโลหิต มีแตการฆาและการทุบตี ไมมีความเอ็นดูใน
สัตวมีชีวิต. เขากระเสือกกระสนดวย (กรรมทาง) กาย กระเสือกกระสนดวย

อริยสัจจากพระโอษฐ
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(กรรมทาง) วาจา กระเสือกกระสนดวย (กรรมทาง) ใจ; กายกรรมของเขาคด
วจีกรรมของเขาคด มโนกรรมของเขาคด ; คติของเขาคด อุปบัติของเขาคด.
ภิกษุ ท. ! สําหรับผูมีคติคด มีอุบัติคดนั้น เรากลาวคติอยางใดอยางหนึ่งใน
บรรดาคติสองอยาง แกเขา คือ เหลา สั ตว์ นรกผู้มที ุกข์ โดยส่ วนเดียว, หรือวา
สั ตว์ เดรัจฉานผู้มีกาํ เนิดกระเสื อกกระสน ไดแก งู แมลงปอง ตะขาบ พังพอน
แมว หนู นกเคา หรือสัตวเดรัจฉานเหลาอื่น ที่เห็นมนุษยแลวกระเสือก
กระสน. ภิกษุ ท. ! ภูตสัตวยอมมีดวยอาการอยางนี้ คือ อุปบัติ (การเขาถึงภพ)
ยอมมีแกภตู สัตว, เขาทํากรรมใดไว เขายอมอุปบัติดวยกรรมนั้น, ผัสสะ
ทั้งหลายยอมถูกตองภูตสัตวนั้นผูอุปบัติแลว. ภิกษุ ท. !
เรากลาววาสัตว
ทั้งหลายเป็ นทายาทแห่ งกรรม ด้ วยอาการอย่ างนี้ ดังนี้.
- ทสก.อํ . ๒๔/๓๐๙/๑๙๓.

(ในกรณีแหงบุคคลผู กระทําอทินนาทาน กาเมสุ มิจฉาจาร ก็ไดตรัสไวดวย ขอความ

อยางเดียวกันกับในกรณีของผูกระทําปาณาติบาตดังกลาวมาแลวขางบนทุกประการ; และยังได
ตรัสเลยไปถึง วจีทุจริ ตสี่ มโนทุจริ ตสาม ดวยขอความอยางเดียวกันอีกดวย.
ตอไปนี้ ไดตรัสขอความฝายกุศล :-)

กรรมทีเ่ ป็ นเหตุให้ ได้ รับผลเป็ นความไม่ กระเสื อกกระสน
ภิกษุ ท. !
สัตวทั้งหลาย เปนผูมีกรรมเปนของตน เปนทายาทแหง
กรรม มีกรรมเปนกําเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนที่พงึ่ อาศัย กระทํา
กรรมใดไวดีก็ตามชั่วก็ตาม จักเปนผูรับผลแหงกรรมนั้น.
ภิกษุ ท. !
บุคคลบางคนในกรณีนี้ ละปาณาติบาต เวนขาดจาก
ปาณาติบาต วางทอนไม วางศัสตรา มีความละอาย ถึงความเอ็นดูกรุณาเกื้อกูล

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๐๘๙

แกสัตวทั้งหลาย. เขาไมกระเสือกกระสนดวย (กรรมทาง) กาย ไมกระเสือก
กระสนดวย (กรรมทาง) วาจา ไมกระเสือกกระสนดวย (กรรมทาง) ใจ;
กายกรรมของเขาตรง วจีกรรมของเขาตรง มโนกรรมของเขาตรง : คติของเขา
ตรงอุปบัตขิ องเขาตรง. ภิกษุ ท. ! สําหรับผูมีคติตรง มีอปุ บัติตรงนัน้ เรา
กลาวคติอยางใดอยางหนึ่งในบรรดาคติสองอยาง แกเขา คือเหลา สั ตว์ ผู้มีสุข
โดยส่ วนเดียว๑ หรือวา ตระกูลอันสู ง ตระกูลขัตติยมหาศาล ตระกูลพราหมณ
มหาศาลหรือตระกูลคหบดีมหาศาลอันมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก มีทอง
และเงินมาก มีอุปกรณแหงทรัพยมาก. ภิกษุ ท. ! ภูตสัตวยอมมีดวยอาการ
อยางนี้ คืออุปบัติ (การเขาถึงภพ) ยอมมีแกภูตสัตว, เขาทํากรรมใดไว เขายอม
อุปบัติดวยกรรมนั้น, ผัสสะทั้งหลายยอมถูกตองภูตสัตวนั้นผูอุบัตแิ ลว. ภิกษุ ท. !
เรากลาววา สั ตว์ ท้ งั หลาย เป็ นทายาทแห่ งกรรม ด้ วยอาการอย่ างนี้ ดังนี้.
(ในกรณีแหงบุคคลผู ไม่ กระทําอทินนาทาน ไม่ กระทํากาเมสุ มิจฉาจาร ก็ได ตรัสไวดวย

ขอความอยางเดียวกันกับในกรณีของผูไมกระทําปาณาติบาต
ดังกลาวมาแลวขางบนทุก
ประการ; และยังไดตรัสเลยไปถึง วจีสุจริ ตสี่ มโนสุ จริ ตสาม ดวยขอความอยางเดียวกันอีกดวย)

ภิกษุ ท. !
นี้แล คือธรรมปริยาย
ไปตามกรรม (ของหมูส ัตว)

อันแสดงความกระเสือกกระสน

- ทสก. อํ . ๒๔/๓๑๑/๑๙๓.

นิทเทศ๑๗
วาดวยสัมมากัมมันตะ
จบ
๑. คํา นี้ พ ระบาลี ฉ บั บ มอญและฉบั บ ยุ โ รป ว า สวรรค อั น มี สุ ข โดยส ว นเดี ย ว.

อริยสัจจากพระโอษฐ
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นิทเทศ ๑๘ วาดวย สัมมาอาชีวะ
(มี ๑๖ เรื่อง)

หมวด ก. ว่ าด้ วย อุทเทศ - วิภาค ของสัมมาอาชี วะ
อุทเทศแห่ งสั มมาอาชีวะ
ภิกษุ ท. !
สั มมาอาชีวะ เป็ นอย่ างไรเล่ า ? ภิกษุ ท. ! สาวกของ
พระอริยเจ้ า ในกรณีนี้ ละการเลีย้ งชีวติ ทีผ่ ดิ เสี ย ย่ อมสํ าเร็จความเป็ นอยู่ด้วย
การเลีย้ งชีวติ ที่ชอบ. ภิกษุ ท. ! อันนีเ้ ราเรียกว่ า สั มมาอาชีวะ.
- มหา.ที . ๑๐/๓๔๘/๒๙๙.

สั มมาอาชีวะโดยปริยายสองอย่ าง
(โลกิยะ - โลกุตตระ)
ภิกษุ ท. !
สั มมาอาชีวะ เป็ นอย่ างไรเล่ า ? ภิกษุ ท. ! เรากลาวแม
สัมมาอาชีวะ วามีโดยสวนสอง คือ สั มมาอาชีวะที่ยงั เป็ นไปกับด้ วยอาสวะ
(สาสว) เปนสวนแหงบุญ (ปฺุญภาคิย) มีอุปธิเปนวิบาก (อุปธิเวปกฺก) ก็มีอยู
สั มมาอาชีวะ อันเป็ นอริยะ (อริย) ไมมีอาสวะ (อนาสว) เปนโลกุตตระ (โลกุตฺตร);
เปนองคแหงมรรค (มงฺคงฺค) ก็มีอยู.
ภิกษุ ท. !
สั มมาอาชีวะที่ยงั เป็ นไปกับด้ วยอาสวะ เป็ นส่ วนแห่ งบุญ
มีอุปธิเป็ นวิบาก นั้นเป็ นอย่ างไรเล่ า ? ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้ อริยสาวกละเสีย
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ซึ่งการเลี้ยงชีวิตทีผ่ ิด สําเร็จการเปนอยูดวยการเลี้ยงชีวิตที่ชอบ ภิกษุ ท. ! นี้
คือ สัมมาอาชีวะที่ยังเปนไปกับดวยอาสวะ เปนสวนแหงบุญ มีอุปธิเปนวิบาก.
ภิกษุ ท. !
สั มมาอาชีวะอันเป็ นอริยะ ไม่ มอี าสวะ เป็ นโลกุตตระ เป็ น
องค์ แห่ งมรรค นั้นเป็ นอย่ างไรเล่ า ? คือ การงด การเวน การงดเวนเจตนา
เปนเครื่องเวน จากการเลี้ยงชีวิตที่ผิด (มิจฺฉาอาชีว)๑ ของผูม ีอริยจิต ของผูมอี
นาสวจิต ของผูเปนอริยมังคสมังคี ผูเจริญอยูซึ่งอริยมรรค. ภิกษุ ท. ! นี้คือ
สัมมาอาชีวะอันเปนอริยะ ไมมอี าสวะ เปนโลกุตตระ เปนองคแหงมรรค.
- อุ ป ริ . ม ๑๔/๑๘๖/๒๗๖ - ๒๗๘.

หมวด ข. ว่ าด้ วย ลักษณะ-อุปมา ของสั มมาอาชี วะ
การดํารงชีพชอบ กินความไปถึงความสั นโดษ
มหาราช ! ภิกษุในกรณีนี้ เป็ นผู้สันโดษ (ยินดีตามที่มีอยู) ด้ วยจีวร
เป็ นเครื่องบริหารกาย สั นโดษด้ วยบิณฑบาตเป็ นเครื่องบริหารท้ อง; ภิกษุนั้น จะ
หลีกไปโดยทิศใดๆ ยอมถือเอาบาตรและจีวรนั้นหลีกไปได, โดยทิศนั้นๆ
มหาราช ! เปรียบเสมือนนกมีปก จะบินไปโดยทิศใดๆ มีปกอยาง
เดียวเปนภาระบินไป ฉันใด; ภิกษุก็ฉันนั้น : เปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเครื่อง
บริหารกาย ดวยบิณฑบาตเปนเครื่องบริหารทอง ถือเอาแลวหลีกไปโดยทิศ
ใดๆได.
๑. มิ จ ฉาอาชี ว ะในกรณี ข องภิ ก ษุ มี ต รั ส ไว โ ดยละเอี ย ด ในบาลี ส ามั ญ ญผลสู ต ร (สี . ที . ๙/๘๙-๙๒/๑๑๔-๑๒๐)
เป น ต น มี อ ยู ห ลายหมวดด ว ยกั น ผู ศึ ก ษาพึ ง หาดู จ ากพระบาลี นั้ น หรื อ จากหนั ง สื อ เล ม นี้ ที่ หั ว ข อ ว า
"ประมวลพรหมจรรย ต ลอดสาย" ที่ ภ าคผผนวก; หรื อ จากหนั ง สื อ ขุ ม ทรั พ ย จ ากพระโอษฐ .

อริยสัจจากพระโอษฐ
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มหาราช !

ภิกษุเปนผูส ันโดษ อยางนี้แล.

- สี . ที . ๙/๙๔/๑๒๔.

(เมื่อขยายความหมายของคําวาอาชีวะกวางออกไปเปนการดํารงชีพชอบ ความสันโดษใน
ปจจัยเครื่องอาศัยของชีวิต ก็มีลักษณะแหงการดํารงชีพชอบดวยเหมือนกัน, ผูรวบรวมเรื่องนี้ จึง
นําเรื่องความสันโดษมาใสไวในหมวดนี้ดวย).

แม้ อยู่ป่า ก็ยงั ต่ างกันหลายความหมาย
ภิกษุ ท. !

ภิกษุผูถือ การอยู่ป่าเป็ นวัตร ๕ จําพวกเหลานี้ มีอยู. หา

จําพวก อยางไรเลา ? หาจําพวกคือ อยู่ป่าเพราะความโง่ เพราะความหลง

๑ อยู่ป่าเพราะเป็ นผู้ปรารถนาลามก ถูกความปรารถนาครอบงํา ๑ อยู่ป่า
เพราะจิตฟุ้ งซ่ านจนหลงใหล ๑ อยู่ป่าเพราะคิดว่ า พระพุทธเจ้ าและ
สาวกของพระพุทธเจ้ าสรรเสริญ ๑ เป็ นผู้อยู่ป่าเพราะอาศัยความ
ปรารถนาน้ อยโดยตรง เพราะอาศัยความสั นโดษโดยตรง เพราะอาศัย
ความขัดเกลากิเลสโดยตรง เพราะอาศัยปวิเวกโดยตรง เพราะอาศัย
ความต้ องการเช่ นนั้นโดยตรง ๑. ภิกษุ ท. ! เหลานี้แล ภิกษุผูถือการอยู
ปาเปนวัตร ๕ จําพวก.
ภิกษุ ท. !
ในบรรดาภิกษุผูถือการอยูปา ๕ จําพวกเหลานี้ พวกที่อยู่
ป่ าเพราะอาศัยความปรารถนาน้ อยโดยตรง เพราะอาศัยความสั นโดษโดยตรง
เพราะอาศัยความขัดเกลากิเลสโดยตรง เพราะอาศัยปวิเวกโดยตรง เพราะอาศัย
ความต้ องการเช่ นนั้นโดยตรง นีเ้ ป็ นพวกที่เลิศ ประเสริฐ เด่ น สู งสุ ด ประเสริฐ

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ
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กว่ าทั้งหมด แห่ งภิกษุผู้ถอื การอยู่ป่าเป็ นวัตร ๕ จําพวกเหล่ านี.้ เปรียบเหมือน
นมสดไดมาจากแมโค นมสมไดมาจากนมสด เนยขนไดมาจากนมสม เนยใส
ไดมาจากเนยขน หัวเนยใสไดมาจากเนยใส. ในบรรดารสเกิดแตแมนมโค
ทั้งหลายเหลานั้น หัวเนยใสปรากฏวาเปนของเลิศ, ฉันใดก็ฉันนั้น.
(ตอจากนี้ ไดตรัสถึงธุดงควัตรขออื่นๆ เชน การถือผ้ าบังสกุล อยู่โคนไม้ อยู่ป่าช้ า อยู่กลางแจ้ ง
ไม่ นอน อยู่ในเสนาสนะที่เขาจัดให้ ฉันหนเดียว ไม่ ฉันอาหารที่นํามาถวายเมื่อลงมือฉันแล้ ว และ
การบิณฑบาตเป็ นวัตร วามีทั้งชนิดงมงาย หลอกลวง และบริสุทธิ์ ครบทั้งหาจําพวกดวยกันทั้งนั้น;
ผูที่นับถือบูชาแกภิกษุผูถือธุดงคพึงสังวรไว โดยนัยนี้).
- ปฺจก. อํ. ๒๒/๒๔๕ - ๒๔๗/๑๘๑ - ๑๙๐.

การดํารงชีพชอบโดยทิศหก ของฆราวาส
ข้ า !

"ข้ าแต่ พ ระองค์ ผ้ ูเจริ ญ!
ในอริ ยวิ นัย มี การนอบน้ อมทิ ศทั้ งหกอย่ างไร พระเจ้ า
ขอพระองค์ จ งทรงแสดงธรรมที่ เป็ นการนอบน้ อมทิ ศทั้ ง หกในอริ ยวิ นัย เถิ ด "

คหบดีบุตร ! เมื่อใด อริยสาวก ละเสี ยได้ ซึ่งกรรมกิเลส ๔ ประการไม่
กระทํากรรมอันเป็ นบาปโดยฐานะทั้งสี่ และไม่ เสพทางเสื่ อม (อบายมุข) แห่ ง
โภคะ ๖ ทาง, เมื่อนั้น เขาชื่อวาเปนผูปราศจากกรรมอันเปนบาปรวม ๑๔ อยาง
เปนผูปดกั้นทิศทั้งหกโดยเฉพาะแลว; ดวยอาการอยางนี้ ชื่อวา เขาปฏิบตั ิแล้ ว
เพือ่ ชนะโลกทั้งสอง, ทั้งโลกนี้และโลกอื่น เปนอันเขาปรารภกระทําครบถวน
แลว (อารทฺโธ), เขาเขาถึงสุคติโลกสวรรค ภายหลังแตการตายเพราะการทําลาย
แหงกาย, ดังนี้.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๐๙๔

กรรมกิเลส ๔ ประการอันอริยสาวกนั้น ละเสี ยได้ แล้ ว เป็ นอย่ างไรเล่ า ?
คหบดีบุตร ! ปาณาติบาต เปนกรรมกิเลส, อทินนาทาน เปนกรรมกิเลส,
กาเมสุ มิจฉาจาร เปนกรรมกิเลส, มุสาวาท เปนกรรมกิเลส กรรมกิเลส ๔
ประการเหลานี้ เปนกรรมอันอริยสาวกนั้นละขาดแลว.
อริยสาวกไม่ กระทํากรรมอันเป็ นบาปโดยฐานะทั้งสี่ เป็ นอย่ างไรเล่ า ? ผู
ถึงซึ่ง ฉันทาคติ ชื่อวากระทํากรรมอันเปนบาป, ผูถึงซึ่ง โทสาคติ ชื่อวากระทํา
กรรมอันเปนบาป, ผูถึงซึ่ง โมหาคติ ชื่อวากระทํากรรมอันเปนบาป, ผูถงึ ซึ่ง
ภยาคติ ชื่อวากระทําอันเปนบาป. คหบดีบุตร ! เมื่อใด อริยสาวกไมถึงซึ่ง
ฉันทาคติ ไมถึงซึง่ โทสาคติ ไมถึงซึ่งโมหาคติ ไมถึงซึ่งภยาคติ; เมื่อนัน้ ชื่อ
วา ไมกระทํากรรมอันเปนบาปโดยฐานะทั้งสี่เหลานี้, ดังนี้.
อริยสาวก ไม่ เสพทางเสื่ อมแห่ งโภคะ ๖ ทาง เป็ นอย่ างไรเล่ า ? คหบดี
บุตร ! การตามประกอบในธรรมเป็ นที่ตั้งแห่ งความประมาทเนื่องด้ วยของเมา
คือสุ ราและเมรั ย เปนทางเสื่อมแหงโภคะ, การตามประกอบในการเที่ยวตาม
ตรอกซอกในเวลาวิกาล เปนทางเสื่อมแหงโภคะ, การเที่ยวไปในที่ชุมนุมแห่ ง
ความเมา (สมชฺชาภิจรณ) เปนทางเสื่อมแหงโภคะ, การตามประกอบในธรรมเป็ น
ที่ตั้งแห่ งความประมาทคือการพนัน เปนทางเสื่อมแหงโภคะ, การตามประกอบ
ในบาปมิตร เปนทางเสื่อมแหงโภคะ, การตามประกอบในความเกียจคร้ าน
เปนทางเสื่อมแหงโภคะ.
(ตอไปนี้

ไดตรัสโทษแห่ งอบายมุขทั้งหก และลักษณะแห่ งมิตรแท้ มิตรเทียม โดย
รายละเอียด, ผูประสงคพึงหาดูไดจากหนังสือนวโกวาท หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี ซึ่งมีอยูทุกวัด
วาอาราม).

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๐๙๕

คหบดีบุตร ! อริยสาวก เป็ นผู้ปิดกั้นทิศทั้งหกโดยเฉพาะแล้ ว เป็ นอย่ างไร
เล่ า? คหบดีบุตร ! พึงทราบวา ทิศทั้งหกเหลานี้ มีอยู คือพึงทราบวา
มารดาบิดา เป็ นปุรัตถิมทิศ (ทิศเบื้องหนา). พึงทราบวา อาจารย์ เป็ นทักขิณทิศ
(ทิศเบื้องขวา), พึงทราบวา บุตรภรรยา เป็ นปัจฉิมทิศ (ทิศเบื้องหลัง), พึงทราบวา
มิตรสหาย เป็ นอุตตรทิศ (ทิศเบื้องซาย), พึงทราบวา ทาสกรรมกร เป็ นเหฏฐิม
ทิศ (ทิศเบื้องต่ํา ), พึงทราบวา สมณพราหมณ์ เป็ นอุปริมทิศ (ทิศเบื้องบน).
(หน้ าที่ที่พงึ ปฏิบัตติ ่ อทิศเบือ้ งหน้ า)
คหบดีบุตร ! ทิศเบือ้ งหน้ า คือ มารดาบิดา อันบุตรพึงปฏิบตั ิต่อโดย
ฐานะ ๕ ประการ ดังนี้วา ทานเลี้ยงเราแลว เราจักเลี้ยงทาน ๑ เราจักทํากิจของ
ทาน ๑ เราจักดํารงวงศสกุล ๑ เราจักปฏิบัติตนเปนทายาท ๑ เมื่อทานทํา
กาละลวงลับไปแลว เราจักกระทําทักษิณาอุทิศทาน ๑.
คหบดีบุตร ! ทิศเบือ้ งหน้ าคือมารดาบิดา
อันบุตรพึงปฏิบัตติ อโดย
ฐานะ ๕ ประการเหลานี้แลว ย่ อมอนุเคราะห์ บุตรโดยฐานะ ๕ ประการ คือ
หามเสียจากบาป ๑ ใหตั้งอยูในความดี ๑ ใหศึกษาศิลปะ ๑ ใหมีคูครองที่
สมควร ๑ มอบมรดกใหตามเวลา ๑.
เมื่อเปนดังนี้ ทิศเบื้องหนานั้น เปนอันวากุลบุตรนั้นปดกั้นแลว เปน
ทิศเกษม ไมมีภัยเกิดขึ้น.
(หน้ าที่ที่พงึ ปฏิบัตติ ่ อทิศเบือ้ งขวา)
คหบดีบุตร ! ทิศเบือ้ งขวา คือ อาจารย์ อันศิษย์ พงึ ปฏิบัตติ ่ อโดย
ฐานะ ๕ ประการ คือ ดวยการลุกขึ้นยืนรับ ๑ ดวยการเขาไปยืนคอยรับใช ๑

๑๐๙๖

อริยสัจจากพระโอษฐ

ดวยการเชื่อฟงอยางยิ่ง ๑ ดวยการปรนนิบัติ ๑ ดวยการศึกษาศิลปวิทยาโดย
เคารพ ๑.
คหบดีบุตร ! ทิศเบือ้ งขวาคืออาจารย์ อันศิษยปฏิบัติตอโดยฐานะ ๕
ประการเหลานี้แลว ยอมอนุเคราะหศิษยโดยฐานะ ๕ ประการ คือ แนะนําดี ๑
ใหศึกษาดี ๑ บอกศิลปวิทยาสิ้นเชิง ๑ ทําใหรูจักในมิตรสหาย ๑ ทําการ
คุมครองใหในทิศทัง้ ปวง ๑.
เมื่อเปนดังนี้ ทิศเบื้องขวานั้น เปนอันวากุลบุตรนั้นปดกั้นแลว เปนทิศ
เกษม ไมมภี ัยเกิดขึ้น.
(หน้ าที่ที่พงึ ปฏิบัตติ ่ อทิศเบือ้ งหลัง)
คหบดีบุตร ! ทิศเบือ้ งหลัง คือ ภรรยา อันสามีพงึ ปฏิบัติต่อโดยฐานะ
๕ ประการ คือ ดวยการยกยอง ๑ ดวยการไมดหู มิน่ ๑ ดวยการไมประพฤติ
นอกใจ ๑
ดวยการมอบความเปนใหญในหนาที่ให ๑
ดวยการให
เครื่องประดับ ๑
คหบดีบุตร ! ทิศเบือ้ งหลังคือภรรยา อันสามีปฏิบัติตอโดยฐานะ ๕
ประการเหลานี้แลว ย่ อมอนุเคราะห์ สามีโดยฐานะ ๕ ประการ คือจัดแจงการ
งานดี ๑ สงเคราะหคนขางเคียงดี ๑ ไมประพฤตินอกใจ ๑ ตามรักษาทรัพย
ที่มีอยู ๑ ขยันขันแข็งในการงานทั้งปวง ๑.
เมื่อเปนดังนี้ ทิศเบื้องหลังนั้น เปนอันวากุลบุตรนั้นปดกั้นแลว เปนทิศ
เกษม ไมมีภัยเกิดขึน้ .

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๐๙๗

(หน้ าที่ที่พงึ ปฏิบัตติ ่ อทิศเบือ้ งซ้ าย)
คหบดีบุตร ! ทิศเบือ้ งซ้ าย คือ มิตรสหาย อันกุลบุตรพึงปฏิบัตติ ่ อ
โดยฐานะ ๕ ประการ คือ ดวยการใหปน ๑ ดวยการพูดจาไพเราะ ๑ ดวย
การประพฤติประโยชน ๑ ดวยการวางตนเสมอกัน ๑ ดวยการไมกลาวคําอัน
เปนเครื่องใหแตกกัน ๑.
คหบดีบุตร ! ทิศเบือ้ งซ้ ายคือมิตรสหาย
อันกุลบุตรปฏิบัติตอ โดย
ฐานะ ๕ ประการเหลานี้แลว ย่ อมอนุเคราะห์ สามีโดยฐานะ ๕ ประการ คือ
รักษามิตรผูประมาทแลว ๑ รักษาทรัพยของมิตรผูป ระมาทแลว ๑ เปนที่พึ่งแก
มิตรเมื่อมีภยั ๑ ไมทอดทิ้งในยามมีอันตราย ๑ นับถือสมาชิกในวงศของมิตร ๑.
เมื่อเปนดังนี้ ทิศเบื้องซายนั้น เปนอันวากุลบุตรนั้นปดกั้นแลว เปนทิศ
เกษม ไมมีภัยเกิดขึน้ .
(หน้ าที่ที่พงึ ปฏิบัตติ ่ อทิศเบือ้ งตํ่า)
คหบดีบุตร ! ทิศเบือ้ งตํ่า คือ ทาสกรรมกร อันนายพึงปฏิบตั ติ ่ อโดย
ฐานะ ๕ ประการ คือ ดวยใหทําการงานตามกําลัง ๑ ดวยการใหอาหารและ
รางวัล ๑ ดวยการรักษาพยาบาลยามเจ็บไข ๑ ดวยการแบงของมีรสประหลาด
ให ๑ ดวยการปลอยใหอิสระตามสมัย ๑.
คหบดีบุตร ! ทิศเบือ้ งตํ่าคือทาสกรรมกร อันนายปฏิบัติตอโดยฐานะ ๕
ประการเหลานี้แลว ย่ อมอนุเคราะห์ นายโดยฐานะ ๕ ประการ คือ เปนผูลุกขึ้น
ทํางานกอนนาย ๑ เลิกงานที่หลังนาย ๑ ถือเอาแตของที่นายให ๑ กระทําการ
งานใหดีทสี่ ุด ๑ นําเกียรติคุณของนายไปร่าํ ลือ ๑.

๑๐๙๘

อริยสัจจากพระโอษฐ

เมื่อเปนดังนี้ ทิศเบื้องต่ํานั้น เปนอันวากุลบุตรนั้นปดกั้นแลว เปนทิศ
เกษม ไมมีภัยเกิดขึน้ .
(หน้ าที่ที่พงึ ปฏิบัตติ ่ อทิศเบือ้ งบน)
คหบดีบุตร ! ทิศเบือ้ งบน คือ สมณพราหมณ์ อันกุลบุตรพึงปฏิบัติต่อ
โดยฐานะ ๕ ประการ คือ ดวยเมตตากายกรรม ๑ ดวยเมตตาวจีกรรม ๑ ดวย
เมตตามโนกรรม ๑ ดวยการไมปดประตู (คือยินดีตอนรับ) ๑ ดวยการถวายอามิส
ทาน ๑.
คหบดีบุตร ! ทิศเบือ้ งบนคือสมณพราหมณ์ อันกุลบุตรปฏิบัตติ อโดย
ฐานะ ๕ ประการเหลานี้แลว ย่ อมอนุเคราะห์ กลุ บุตรโดยฐานะ ๖ ประการ คือ
หามเสียจากบาป ๑ ใหตั้งอยูในความดี ๑ อนุเคราะหดวยใจอันงดงาม ๑ ให
ฟงในสิ่งทีย่ ังไมเคยฟง ๑ ทําสิ่งที่ไดฟงแลวใหแจมแจงถึงทีส่ ุด ๑ บอกทาง
สวรรคให ๑.
เมื่อเปนดังนี้ ทิศเบื้องบนนั้น เปนอันวากุลบุตรนั้นปดกั้นแลว เปนทิศ
เกษม ไมมีภัยเกิดขึน้ .

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๐๙๙

(คาถาสรุปความ)
มารดาเป็ นทิศเบือ้ งหน้ า
ครูอาจารย์ เป็ นทิศเบือ้ งขวา
บุตรภรรยาเป็ นทิศเบือ้ งหลัง
มิตรสหายเป็ นทิศเบือ้ งซ้ าย
ทาสกรรมกรเป็ นทิศเบือ้ งตํ่า
สมณพราหมณ์ เป็ นทิศเบือ้ งบน
คฤหัสถ์ ผู้สามารถในการครองเรือน
พึงนอบน้ อมทิศ ท. เหล่ านี.้
บัณฑิตผู้ถงึ พร้ อมด้ วยศีล
มีวาจาละเอียดอ่อนมีปฏิภาณ
มีความประพฤติถ่อมตัวไม่ กระด้ าง
เช่ นนีแ้ ล้ ว ย่ อมได้ รับการบูชา
ผู้ขยันลุกขึน้ ไม่ เกียจคร้ าน
ไม่ หวัน่ ไหวในอันตรายใดๆ
ประพฤติตนไม่ มีช่องโหว่ มีปัญญา
เช่ นนีแ้ ล้ ว ย่ อมได้ รับการบูชา
ผู้ชอบสงเคราะห์ สร้ างสรรค์ มิตรภาพ รู้ความหมายแห่ งถ้ อยคําไม่ ตระหนี่
เป็ นผู้นํา - นําวิเศษ – นําไม่ ขาดสาย
เช่ นนีแ้ ล้ ว ย่ อมได้ รับการบูชา.
การให้ ทาน, การพูดจาไพเราะ, การประพฤติประโยชน์ ใดๆ เมื่อควร
ประพฤติ, ความวางตนเสมอกันในกิจกรรม ท. ตามสมควรในกรณีน้ันๆ, สี่
อย่ างนี้ เป็ นเครื่องยึดเหนี่ยวโลก ดุจหมุดสลักยึดโยงรถที่กาํ ลังแล่ นอยู่.
ถ้ าไม่ มีเครื่องยึดเหนี่ยวเหล่ านีแ้ ล้ว
จะเป็ นการนับถือ หรือการบูชาก็ตาม
เพราะเหตุที่เครื่องยึดเหนี่ยวเหล่านี้
ดังนั้น เขาจึงถึงซึ่งคุณอันใหญ่

มารดาก็จะไม่ ได้ รับอะไรจากบุตร
บิดาก็จะไม่ ได้ รับอะไรจากบุตร.
เป็ นสิ่ งที่บณ
ั ฑิตมุ่งกระทํา
มีความสรรเสริญ ท. เกิดขึน้ แก่ เขา.

- ปา. ที. ๑๑/๑๙๕ - ๒๐๖/๑๗๔ -๒๐๕

(ผูศึกษาพึงสังเกตใหเห็นวา ความหมายของคําวา สัมมาอาชีวะ ซึ่งเคยแปลกันแตเพียงวา
เลี้ยงชีวิตชอบ นั้น ที่แทแลวอาจจะขยายความออกไปไดถึงคําวา “การดํารงชีพชอบ” ซึ่งมี

ความหมายตั้งแตต่ําสุด ซึ่งเปนเรื่องของฆราวาส สูงขึ้นไปตามลําดับๆ จนถึงการดํารงอยูเพื่อการ
บรรลุมรรคผลนิพพานทีเดียว; ดังนั้นคําอธิบายในหมวดนี้ จึงมีตั้งแตชั้นต่ําสุด เชนการปฏิบัติปด

๑๑๐๐

อริยสัจจากพระโอษฐ

กั้นทิศทั้งหก ซึ่งเปนเรื่องของฆราวาส ดังที่ไดยกมาใสไวในที่นี้ อยูในหมวดเดียวกันกับการปฏิบัติ
ชั้นสูงอันมีผลถึงความสิ้นอาสวะที่เรียกวา “โวหารสมุจเฉโท” เปนตนทีเดียวในบางกรณีก็มีการคาบ
เกี่ยวกันไปถึงความหมายของคําวา สัมมาวาจา – วาจาชอบ สัมมากัมมันโต - การงานชอบ เพราะ
หลักธรรมเหลานี้คาบเกี่ยวกันอยู โยงถึงกันอยูเปนธรรมดา).

การดํารงชีพชั้นเลิศ ของฆราวาส
คหบดี !
ในบรรดากามโภคีเหลานั้น กามโภคีผ้ ูใด แสวงหาโภค
ทรัพย์ โดยธรรม โดยไม่ เครียดครัด (เกินไปจนทรมานตน) ด้ วย, ครั้นแสวงหา
โภคทรัพยโดยธรรม โดยไมเครียดครัดแลว ทําตนใหเปนสุข ใหอิ่มหนําดวย,
แบงปนโภคทรัพยบําเพ็ญบุญดวย, ไมกําหนัด ไมมัวเมา ไมลุมหลง มีปกติเห็น
โทษ มีปญญาเปนเครื่องสลัดออก บริโภคโภคทรัพยเหลานั้นอยูดวย;

กามโภคีผู้นี้ ควรสรรเสริญโดยฐานะทั้งสี่ คือ ควร
คหบดี !
สรรเสริญโดย ฐานะที่หนึ่ง ในขอที่เขา แสวงหาโภคทรัพย์ โดยธรรม โดยไม่
เครียดครัด, ควรสรรเสริญโดย ฐานะที่สอง ในขอที่เขา ทําตนให้ เป็ นสุ ข ให้ อมิ่
หนํา, ควรสรรเสริญโดย ฐานะที่สาม ในขอที่เขา แบ่ งปันโภคทรัพย์ บําเพ็ญ
บุญ, ควรสรรเสริญโดย ฐานะทีส่ ี่ ในขอที่เขา ไม่ กาํ หนัด ไม่ มวั เมา ไม่ ล่มุ หลง
มีปกติเห็นโทษ
มีปัญญาเป็ นเครื่องสลัดออก บริโภคโภคทรัพย์ เหล่ านั้น.
คหบดี! กามโภคีผนู ี้ ควรสรรเสริญโดยฐานะทั้งสี่เหลานี้.
คหบดี !
กามโภคีจําพวกนี้ เป็ นกามโภคีช้ันเลิศ ชั้นประเสริฐ ชั้น
หัวหน้ า ชั้นสู งสุ ด ชั้นบวร กว่ ากามโภคีท้งั หลาย, เปรียบเสมือนนมสดเกิด
จากแมโค นมสมเกิดจากนมสด เนยขนเกิดจากนมสม เนยใสเกิดจากเนยขน
หัวเนยใสเกิดจากเนยใส; หัวเนยใสปรากฏวาเลิศกวาบรรดารสอันเกิดจากโค
ทั้งหลายเหลานั้น, ขอนี้ฉันใด; กามโภคีจําพวกนี้ ก็ปรากฏวาเลิศกวาบรรดา
กามโภคีทงั้ หลายเหลานั้น ฉันนั้น แล.
- ทสก. อํ. ๒๔/๑๙๔/๙๑.

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๑๐๑

การดํารงชีพชั้นรองเลิศ ของฆราวาส
คหบดี !

ในบรรดากามโภคีเหลานั้น กามโภคีผ้ ูใด แสวงหาโภค

ทรัพย์ โดยธรรม โดยไม่ เครียดครัด, ครั้นแสวงหาโภคทรัพย์ โดยธรรม
โดยไม่ เครียดครัดแล้ ว ทําตนให้ เป็ นสุ ข ให้ อมิ่ หนํา, แบ่ งปันโภคทรัพย์
บําเพ็ญบุญ; แตเขา กําหนัด มัวเมา ลุ่มหลง ไม่ มีปกติเห็นโทษ ไม่ มีปัญญาเป็ น
เครื่ องสลัดออก บริ โภคทรั พย์ เหล่ านั้น;

กามโภคีผู้นี้ ควรสรรเสริญโดยฐานะสาม ควรติเตียน
คหบดี !
โดยฐานะหนึ่ง; คือ ควรสรรเสริญ โดย ฐานะที่หนึ่ง ในขอที่เขา แสวงหาโภค
ทรัพย์ โดยธรรมโดยไม่ เครียดครัด, ควรสรรเสิรญโดย ฐานะที่สอง ในขอที่เขา
ทําตนใหเปนสุข ใหอมิ่ หนํา, ควรสรรเสิรญโดย ฐานะที่สาม ในขอที่เขาแบงปน
โภคทรัพยบําเพ็ญบุญ; แต ควรติเตียน โดยฐานะหนึ่ง ในขอที่เขา กําหนัด มัวเมา
ลุ่มหลง ไม่ มีปกติเห็นโทษ ไม่ มีปัญญาเป็ นเครื่ องสลัดออก บริ โภคโภคทรั พย์
เหล่ านั้น. คหบดี ! กามโภคีผนู ี้ ควรสรรเสริญโดยฐานะสามเหลานี้ควรติเตียน
โดยฐานะหนึ่งนี้.
- ทสก.อํ . ๒๔/๑๙๓/๙๑.

การดํารงชีพชั้นธรรมดา ของฆราวาส
คหบดี !

ในบรรดากามโภคีเหลานั้น กามโภคีผ้ ูใด แสวงหาโภค

ทรัพย์ โดยธรรม โดยไม่ เครียดครัด, ครั้นแสวงหาโภคทรัพย์ โดยไม่
เครียดครัดแล้ ว ทําตนให้ เป็ นสุ ข ให้ อมิ่ หนํา แต ไม่ แบ่ งปันโภคทรัพย์ ไม่
บําเพ็ญบุญ;

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๑๐๒

คหบดี !
กามโภคีผู้นี้ ควรสรรเสริญโดยฐานะสอง ควรติเตียน
โดยฐานะหนึ่ง; คือ ควรสรรเสริญ โดย ฐานะที่หนึ่ง ในขอที่เขา แสวงหา
ทรัพย์ โดยธรรม โดยไม่ เครียดครัด, ควรสรรเสริญโดย ฐานะที่สอง ในขอที่เขา
ทําตนให้ เป็ นสุ ข ให้ อมิ่ หนํา; แต ควรติเตียน โดยฐานะที่หนึ่ง ในขอที่เขาไม่
แบ่ งปันโภคทรั พย์ ไม่ บําเพ็ญบุญ. คหบดี ! กามโภคีผูนี้ ควรสรรเสริญโดย
ฐานะสองเหลานี้ ควรติเตียนโดยฐานะหนึ่งนี้.
- ทสก. อํ. ๒๔/๑๙๓/๙๑.

หลักการดํารงชีพ เพือ่ ผลพร้ อมกันทั้งสองโลก
"ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ ูเจริ ญ ! พวกข้ าพระองค์ เ ป็ นคฤหั สถ์ บริ โภคกาม แออั ด อยู่ด้ ว ยบุตร
ครองเรื อน ใช้ ส อยจั นทน์ จ ากแค้ วนกาสี ทั ด ทรงพวงดอกไม้ ของหอมเครื่ องลูบ ไล้ ยิ น ดี ทอง
และเงิ นอยู่ . ข้ าแต่ พ ระองค์ ผ้ ูเจริ ญ ! ขอพระผู้มี พ ระภาค จงทรงแสดงธรรมที่ เป็ นไปเพื่ อ
ประโยชน์ เกื ้อกูล เพื่ อความสุ ข ทั้ งในทิ ฏฐธรรมและในสั ม ปรายะ แก่ พวกข้ าพระองค์ ผ้ ูอยู่
ในสถานะเช่ นนี ้ เถิ ด พระเจ้ า ข้ า !"

(หลักดํารงชีพเพือ่ ประโยชน์ สุขในทิฏฐธรรม)
พ๎ยัคฆปชชะ ! ธรรม ๔ ประการ เหล่ านี้ เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์
เกือ้ กูล เพือ่ ความสุ ข แก่ กลุ บุตร ในทิฏฐธรรม. สี่ประการ อยางไรเลา ? สี่
ประการ คือ อุฏฐานสัมปทา (ถึงพรอมดวยความขยัน) อารักขสัมปทา (ถึงพรอมดวย
การรักษา) กัลยาณมิตตตา (ความมีมิตรดี) สมชีวิตา (ความเลี้ยงชีพอยางสม่ําเสมอ).

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๑๐๓

พ๎ยัคฆปชชะ ! อุฏฐานสั มปทา เป็ นอย่ างไรเล่ า ? พ๎ยัคฆปชชะ !
กุลบุตรในกรณีนี้ สําเร็จการเปนอยูดวยการลุกขึ้นกระทําการงาน
คือดวย
กสิกรรม หรือวานิชกรรม โครักขกรรม อาชีพผูถอื อาวุธ อาชีพราชบุรุษ
หรือดวยศิลปะอยางใดอยางหนึ่ง. ในอาชีพนั้นๆ เขาเปนผูเชี่ยวชาญ ไมเกียจ
คราน ประกอบดวยการสอดสองในอุบายนั้นๆ สามารถกระทํา สามารถจัดให
กระทํา. พ๎ยัคฆปชชะ ! นี้เรียกวา อุฏฐานสัมปทา (ถึงพรอมดวยความขยัน).
พ๎ยัคฆปชชะ ! อารักขสั มปทา เป็ นอย่ างไรเล่ า ? พ๎ยคั ฆปชชะ !
กุลบุตรในกรณีนี้,
โภคะอันกุลบุตรหาไดมาดวยความเพียรเปนเครื่องลุกขึ้น
รวบรวมมาดวยกําลังแขน มีตัวชุม ดวยเหงือ่ เปนโภคทรัพยประกอบดวยธรรม
ไดมาโดยธรรม, เขารักษาคุมครองอยางเต็มที่ ดวยหวังวา “อยางไรเสียพระราชา
จะไมริบทรัพยของเราไป โจรจะไมปลนเอาไป ไฟจะไมไหม น้ําจะไมพดั พา
ไป ทายาทอันไมรักใครเรา จะไมยื้อแยงเอาไป” ดังนี้. พ๎ยัคฆปชชะ ! นี้เรา
เรียกวา อารักขสัมปทา (ถึงพรอมดวยการรักษา).
พ๎ยัคฆปชชะ ! กัลยาณมิตตตา เป็ นอย่ างไรเล่ า ? พ๎ยัคฆปชชะ !
กุลบุตรในกรณีนี้ อยูอาศัยในบานหรือนิคมใด, ถามีบุคคลใดๆ ในบานหรือ
นิคมนั้น เปนคหบดีหรือบุตรคหบดีก็ดี เปนหนุมที่เจริญดวยศีล หรือเปนคนแกที่
เจริญดวยศีลก็ดี ลวนแตถึงพรอมดวยสัทธา ถึงพรอมดวยศีล ถึงพรอมดวย
จาคะ ถึงพรอมดวยปญญา อยูแลวไซร, กุลบุตรนั้นก็ดํารงตนรวม พูดจารวม
สากัจฉารวม กับชนเหลานั้น เขาติดตามศึกษาความถึงพรอมดวยสัทธา โดย
อนุรูปแกบคุ คลผูถึงพรอมดวยสัทธา เขาติดตามศึกษาความถึงพรอมดวยศีล โดย
อนุรูปแกบคุ คลผูถึงพรอมดวยศีล เขาติดตามศึกษาความถึงพรอมดวยจาคะ โดย

๑๑๐๔
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อนุรูปแกบคุ คลผูถึงพรอมดวยจาคะ เขาติดตามศึกษาความถึงพรอมดวยปญญา
โดยอนุรูปแกบุคคลผูถ ึงพรอมดวยปญญา อยูในที่นนั้ ๆ. พ๎ยัคฆปชชะ ! นี้
เรียกวา กัลยาณมิตตา (ความมีมิตรดี).
พ๎ยัคฆปชชะ ! สมชีวติ า เป็ นอย่ างไรเล่ า ? พ๎ยัคฆปชชะ !
กุลบุตรในกรณีนี้ รูจักความไดมาแหงโภคทรัพย รูจักความสิ้นไปแหงโภคทรัพยแลวดํารงชีวิตอยูอยางสม่ําเสมอ ไมฟมุ เฟอยนัก ไมฝด เคืองนัก โดยมีหลัก
วา “รายไดของเราจักทวมรายจาย และรายจายของเราจักไมทวมรายรับ ดวย
อาการอยางนี้” พ๎ยัคฆปชชะ ! เปรียบเหมือนคนถือตาชั่ง หรือลูกมือของเขา
ยกตาชั่งขึ้นแลว ก็รูวา “ยังขาดอยูเทานี้ หรือเกินไปแลวเทานี้” ดังนี้ฉันใด;
กุลบุตรนี้ ก็ฉันนั้น : เขารูจักความไดมาแหงโภคทรัพย รูจักความสิ้นสิ้นไป
แหงโภคทรัพย แลวดํารงชีวิตอยูอยางสม่ําเสมอ ไมฟมุ เฟอยนัก ไมฝดเคืองนัก
โดยมีหลักวา “รายไดของเราจักทวมรายจาย
และรายจายของเราจักไมทวม
รายรับ ดวยอาการอยางนี้” ดังนี้. พ๎ยัคฆปชชะ ! ถากุลบุตรนี้ เปนผูมีรายได
นอย แตสําเร็จการเปนอยูอยางฟุมเฟอยแลวไซร ก็จะมีผูกลาววา กุลบุตรนี้ใชจาย
โภคทรัพย (อยางสุรุยสุราย) เหมือนคนกินผลมะเดื่อ ฉันใดก็ฉันนั้น พ๎ยัคฆปชชะ !
แตถากุลบุตร เปนผูมีรายไดมหาศาล แตสําเร็จการเปนอยูอยางแรนแคนแลว
ไซร ก็จะมีผูกลาววา กุลบุตรนี้จักตายอดตายอยากอยางคนอนาถา. พ๎ยัคฆปชชะ ! เมื่อใด กุลบุตรนี้ รูจักความไดมาแหงโภคทรัพย รูจักความสิ้นไปแหง
โภคทรัพย แลวดํารงชีวิตอยูอยางสม่ําเสมอ ไมฟมุ เฟอยนัก ไมฝดเคืองนักโดย
มีหลักวา "รายไดของเราจักทวมรายจาย และรายจายของเราจักไมทวมรายรับ
ดวยอาการอยางนี้" ดังนี;้ พ๎ยัคฆปชชะ ! นี้เราเรียกวา สมชีวิตา (ความเลี้ยง
ชีวิตอยางสม่ําเสมอ).

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๑๐๕

(อปายมุขและอายมุขที่เกีย่ วกับประโยชน์ ในทิฎฐฏธรรม)
พ๎ยัคฆปชชะ ! ปากแห่ งความเสื่ อม ๔ ประการ ของโภคะที่เกิดขึน้
พร้ อมแล้ วอย่ างนี้ มีอยู คือ ความเป็ นนักเลงหญิง นักเลงสุ รา นักเลงการ
พนัน และมีมิตรสหายเพือ่ นฝูงเลวทราม. พ๎ยัคฆปชชะ ! เปรียบเหมือนทาง
น้ําเขา ๔ ทาง ทางน้ําออก ๔ ทาง ของบึงใหญ มีอยู. บุรุษปดทางน้ําเขา
เหลานั้นเสีย และเปดทางน้ําออกเหลานั้นดวย ทั้งฝนก็ไมตกลงมาตามทีค่ วร.
พ๎ยัคฆปชชะ ! เมื่อเปนอยางนั้น ความเหือดแหงเทานั้นที่หวังไดสําหรับบึง
ใหญนั้น ความเต็มเปยมไมมีทางที่จะหวังได นี้ฉันใด; พ๎ยัคฆปชชะ ! ผลที่จะ
เกิดขึ้นก็ฉันนั้น สําหรับโภคะที่เกิดขึ้นพรอมแลวอยางนี้ ที่มปี ากทางแหงความ
เสื่อม ๔ ประการ คือ ความเปนนักเลงหญิง นักเลงสุรา นักเลงการพนัน
และมีมิตรสหายเพื่อนฝูงเลวทราม.
พ๎ยัคฆปชชะ ! ปากแห่ งความเจริญ ๔ ประการ ของโภคะที่เกิดขึน้
พร้ อมแล้ วอย่ างนี้ มีอยู คือ ความไม่ เป็ นนักเลงหญิง ไม่ เป็ นนักเลงสุ รา ไม่
เป็ นนักเลงการพนัน และมีมิตรสหายเพือ่ นฝูงทีด่ งี าม. พ๎ยัคฆปชชะ ! เปรียบ
เหมือนทางน้ําเขา ๔ ทาง ทางน้ําออก ๔ ทาง ของบึงใหญ มีอยู, บุรุษเปดทาง
น้ําเขาเหลานั้นดวย และปดทางน้ําออกเหลานั้นเสีย ทั้งฝนก็ตกลงมาตามทีค่ วร
พ๎ยัคฆปชชะ ! เมื่อเปนอยางนั้น ความเต็มเปยมเทานั้นที่หวังไดสําหรับบึงใหญ
นั้น ความเหือดแหงเปนอันไมตองหวัง นี้ฉันใด; พ๎ยัคฆปชชะ ! ผลที่จะ
เกิดขึ้นก็ฉันนั้น สําหรับโภคะที่เกิดขึ้นพรอมแลวอยางนี้ ที่มีปากทางแหงความ
เจริญ ๔ ประการ คือ ความไมเปนนักเลงหญิง ไมเปนนักเลงสุรา ไมเปน
นักเลงการพนัน และมีมิตรสหายเพื่อนฝูงที่ดีงาม.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๑๐๖

พ๎ยัคฆปชชะ !

ธรรม ๔ ประการ (ดังที่กลาวมาแลวขางตน อันเวนเสียจาก
อปายมุขสี่ และประกอบดวยอายมุขสี่) เหลานี้แล เปนธรรมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล
เพื่อความสุข ของกุลบุตร ในทิฏฐธรรม.
(หลักดํารงชีพเพือ่ ประโยชน์ สุ ขในสั มปรายะ)
พ๎ยัคฆปชชะ ! ธรรม ๔ ประการเหล่ านี้ เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์ เกือ้ กูล
เพือ่ ความสุ ข ของกุลบุตร ในสั มปรายะ. สี่ประการ อยางไรเลา ? สี่ประการ
คือ สัทธาสัมปทา สีลสัมปทา จาคสัมปทา ปญญาสัมปทา.
พ๎ยัคฆปชชะ ! สั ทธาสั มปทา เป็ นอย่ างไรเล่ า ? พ๎ยัคฆปชชะ !
กุลบุตรในกรณีนี้ เปนผูมีสัทธา เชื่อในการตรัสรูของตถาคตวา "เพราะเหตุ
อยางนี้ๆ พระผูมพี ระภาคเจานั้น เปนผูไกลจากกิเลส เปนผูตรัสรูชอบไดโดย
พระองคเอง เปนผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เปนผูไปแลวดวยดี เปนผูรู
โลกอยางแจมแจง เปนผูสามารถฝกบุรุษทีส่ มควรฝกไดอยางไมมีใครยิ่งกวา เปน
ครูผูสอน ของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบานดวยธรรม
เปนผูมีความจําเริญ จําแนกธรรมสั่งสอนสัตว" ดังนี้. พ๎ยัคฆปชชะ ! นี้เรียกวา
สัทธาสัมปทา.
พ๎ยัคฆปชชะ ! สี ลสั มปทา เป็ นอย่ างไรเล่ า ? พ๎ยัคฆปชชะ !
กุลบุตร ในกรณีนี้ เปนผูเวนขาดจากปาณาติบาต เปนผูเวนขาดจากอทินนาทาน
เปนผูเวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร เปนผูเวนขาดจากมุสาวาท เปนผูเวนขาดจาก
สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน. พ๎ยัคฆปชชะ ! นี้เราเรียกวา สีลสัมปทา.
พ๎ยัคฆปชชะ !

จาคสั มปทา เป็ นอย่ างไรเล่ า ? พ๎ยัคฆปชชะ !

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๑๐๗

กุลบุตรในกรณีนี้ มีใจปราศจากความตระหนี่อันเปนมลทิน อยูครองเรือน มี
จาคะอันปลอยอยูเปนประจํา มีฝามืออันชุม เปนปกติ ยินดีแลวในการสละ ควร
แกการขอ ยินดีแลวในการจําแนกทาน. พ๎ยัคฆปชชะ ! นี้เรียกวา จาคสัมปทา.
พ๎ยัคฆปชชะ ! ปัญญาสั มปทา เป็ นอย่ างไรเล่ า ? พ๎ยัคฆปชชะ !
กุลบุตรในกรณีนี้ เปนผูมีปญ
 ญา ประกอบดวยปญญาเครื่องใหถึงสัจจะแหงการ
เกิดดับ เปนเครื่องไปจากขาศึก เปนเครื่องเจาะแทงกิเลส เปนเครื่องถึงซึ่งความ
สิ้นไปแหงทุกขโดยชอบ. พ๎ยัคฆปชชะ ! นี้เราเรียกวา ปญญาสัมปทา.
พ๎ยัคฆปชชะ ! ธรรม ๔ ประการเหลานี้แล เปนธรรมเปนไปเพือ่
ประโยชนเกื้อกูลเพื่อความสุขของกุลบุตร ในสัมปรายะ.
- อฏ ฐ ก.อํ . ๒๓/๒๘๙ - ๒๙๓/๑๔๔.

การดํารงชีพชอบ ตามหลักอริยวงศ์
ภิกษุ ท. !

อริยวงศ์ (ธรรมที่เป็ นเชื้อสายของพระอริยเจ้ า) สี่ อย่ าง เหลานี้

ปรากฏวา เป็ นธรรมอันเลิศ

ยัง่ ยืน เป็ นแบบแผนมาแต่ ก่อน ไม่ ถูก
ทอดทิง้ แล้ ว ไม่ เคยถูกทอดทิง้ เลย ไม่ ถูกทอดทิง้ อยู่ จักไม่ ถูกทอดทิง้
เป็ นธรรมอันสมณพราหมณ์ ท้งั หลายทีเ่ ป็ นผู้รู้ ไม่ คดั ค้ านแล้ ว. อริยวงศสี่
อยาง อะไรบางเลา ? สี่อยาง คือ :(๑) ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผู สั นโดษด้ วยจีวรตามมีตามได้ และ เปน
ผูสรรเสริญความสันโดษดวยจีวรตามมีตามได, ไมทําอเนสนา (การแสวงหาไม
สมควร) เพราะจีวรเปนเหตุ, ไมไดจีวรก็ไมทุรนทุราย, ไดจีวรแลวก็ไมยินดีเมา
หมกพัวพัน, เห็นสวนที่เปนโทษแหงสังสารวัฏฏ, มีปญญาในอุบายที่จะถอนตัว

๑๑๐๘

อริยสัจจากพระโอษฐ

ออกอยูเสมอ, นุงหมจีวรนั้น. อนึ่ง ไมยกตนไมขมผูอื่น เพราะความสันโดษ
ดวยจีวรตามมีตามไดนั้น. ก็ภิกษุใดเปนผูฉลาด ไมเกียจครานมีสัมปชัญญะ มีสติ
มั่น ในความสันโดษดวยจีวรตามมีตามไดนั้น เราเรียกภิกษุนี้วา ผูสถิตอยูใน
อริยวงศ อันปรากฏวาเปนธรรมเลิศมาแตเกากอน.
(๒) อีกอยางหนึ่ง ภิกษุเปนผู สั นโดษด้ วยบิณฑบาตตามมีตามได้ และ
เปนผูสรรเสริญความสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได, ไมทําอเนสนา (การ
แสวงหาไมสมควร) เพราะบิณฑบาตเปนเหตุ, ไมไดบณ
ิ ฑบาตก็ไมทุรนทุราย, ได
บิณฑบาตแลวก็ไมยนิ ดีเมาหมกพัวพัน, เห็นสวนที่เปนโทษแหงสังสารวัฏฏ, มี
ปญญาในอุบายที่จะถอนตัวออกอยูเสมอ, บริโภคบิณฑบาตนั้น. อนึ่ง ไมยกตน
ไมขม ผูอื่น เพราะความสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามไดนั้น. ก็ภิกษุใดเปนผู
ฉลาด ไมเกียจครานมีสัมปชัญญะ มีสติมั่น ในความสันโดษดวยบิณฑบาตตาม
มีตามไดนั้น เราเรียกภิกษุนี้วา ผูสถิตอยูในอริยวงศ อันปรากฏวาเปนธรรมเลิศ
มาแตเกากอน.
(๓) อีกอยางหนึ่ง ภิกษุเปนผู สั นโดษด้ วยเสนาสนะตามมีตามได้ และเปน
ผูสรรเสริญความสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามได, ไมทําอเนสนา (การแสวงหา
ไมสมควร) เพราะเสนาสนะเปนเหตุ, ไมไดเสนาสนะก็ไมทุรนทุราย, ไดเสนาสนะ
แลวก็ไมยนิ ดีเมาหมกพัวพัน, เห็นสวนที่เปนโทษแหงสังสารวัฏฏ, มีปญญาใน
อุบายที่จะถอนตัวออกอยูเสมอ, ใชสอยเสนาสนะนั้น. อนึ่ง ไมยกตนไมขมผูอื่น
เพราะความสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามไดนั้น. ก็ภิกษุใดเปนผูฉลาด ไม
เกียจครานมีสัมปชัญญะ มีสติมั่น ในความสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามได
นั้น เราเรียกภิกษุน้วี า ผูสถิตอยูในอริยวงศ อันปรากฏวาเปนธรรมเลิศมาแต
เกากอน.

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๑๐๙

(๔) อีกอยางหนึ่ง, ภิกษุ เป็ นผู้มีใจยินดีในการบําเพ็ญสิ่ งที่ควร บําเพ็ญ
ยินดีแล้ วในการบําเพ็ญสิ่ งที่ควรบําเพ็ญ, เป็ นผู้มีใจยินดีในการละสิ่ งทีค่ วรละ
ยินดีแล้ วในการละสิ่ งที่ควรละ. อนึ่ง ไมยกตนไมขมผูอื่น เพราะเหตุดังกลาว
นั้น. ก็ภิกษุใดเปนผูฉ ลาด ไมเกียจคราน มีสัมปชัญญะ มีสติมั่นในการ
บําเพ็ญสิ่งที่ควรบําเพ็ญและการละสิ่งที่ควรละนั้น เราเรียกภิกษุนี้วา ผูสถิตอยูใน
อริยวงศ อันปรากฏวาเปนธรรมเลิศมาแตเกากอน.
ภิกษุ ท. !
อริยวงศสี่อยางเหลานี้แล ปรากฏวา เปนธรรมเลิศยั่งยืน
เปนแบบแผนมาแตเกากอน ไมถูกทอดทิง้ แลว ไมเคยถูกทอดทิ้งเลย ไมถูก
ทอดทิง้ อยู จักไมถูกทอดทิง้ เปนธรรมอันสมณพราหมณทั้งหลายที่เปนผูรูไม
คัดคานแลว.
ภิกษุ ท. !
ก็แลภิกษุผปู ระกอบพรอมแลวดวยอริยวงศสี่อยางเหลา นี้
แมหากอยูในทิศตะวันออก .... ทิศตะวันตก .... ทิศเหนือ .... ทิศใต เธอย่ อมยํา่ ยี
ความไม่ ยนิ ดีเสี ยได้ ข้างเดียว ความไม่ ยนิ ดีหายํา่ ยีเธอได้ ไม่ . ที่เปนเชนนั้น เพราะ
อะไร ? เพราะเหตุวา ภิกษุผู้มีปัญญา ย่ อมเป็ นผู้ยาํ่ ยีเสี ยได้ ทั้งความไม่ ยนิ ดีและ
ความยินดี, ดังนี้.
- จตุ กฺก .อํ. ๒๑/๓๕/๒๘.

๑๑๑๐

อริยสัจจากพระโอษฐ

การดํารงชีพชอบโดยหลักแห่ งมหาปุริสวิตก (แปดอย่ าง)
(หรือการดํารงชีพชอบของพระอริยเจ้ า)
ดีละ ดีละ อนุรุทธะ ! ดีละ ที่เธอตรึกแลว ซึ่งมหาปุริสวิตก วา : “ ๑. ธรรมะนี้ สํ าหรับผู้มคี วามปรารถนาน้ อย, ธรรมมะนี้ มิใช่ สําหรับ
ผู้ปรารถนาใหญ่ .
๒. ธรรมะนี้ สํ าหรับผู้สันโดษ, ธรรมะนี้ มิใช่ สําหรับผู้ไม่ สันโดษ.
๓. ธรรมะนี้ สํ าหรับผู้สงบสงัด, ธรรมะนี้ มิใช่ สําหรับสํ าหรับผู้ยนิ ดี
ด้ วยการคลุกคลีในหมู่.
๔. ธรรมะนี้ สํ าหรับผู้ปรารภความเพียร, ธรรมะนี้ มิใช่ สําหรับผู้
เกียจคร้ าน.
๕. ธรรมะนี้ สํ าหรับผู้มสี ติอนั เข้ าไปตั้งไว้, ธรรมะนี้ มิใช่ สําหรับ
สํ าหรับผู้มสี ติอนั หลงลืม.
๖. ธรรมะนี้ สํ าหรับผู้มจี ิตตั้งมั่น, ธรรมะนี้ มิใช่ สําหรับสํ าหรับผู้มี จิต
ไม่ ต้งั มั่น.
๗. ธรรมะนี้ สํ าหรับผู้มปี ัญญา, ธรรมะนี้ มิใช่ สําหรับสํ าหรับผู้ทราม
ปัญญา ดังนี้.
อนุรุทธะ ! แตเธอควรจะตรึกมหาปุริสวิตกขอที่ ๘ นี้ดว ยวา :๘. ธรรมะนี้ สํ าหรับผู้พอใจในความไม่ เนิ่นช้ า๑, ผู้ยนิ ดีในความไม่
เนิ่นช้ า, ธรรมะนี้ มิใช่ สําหรับสํ าหรับผู้พอใจในความเนิ่นช้ า ผู้ยนิ ดีในความ
เนิ่นช้ า ดังนี้.
๑.

ธรรมที่ทําความเนิ่นชาแกการบรรลุนิพพาน คือตัณหา มานะ ทิฏฐิ. เขาเปนผูยินดีพอใจในความปราศจากตัณหา
มานะ ทิฏฐิ.

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๑๑๑

(อานิสงส์ แห่ งการดํารงชีพชอบ โดยหลักแห่ งมหาปุริสวิตกแปด)
๑. อนุรุทธะ !
เมื่อใด เธอจักตรึกซึ่งมหาปุริสวิตกทั้ง ๘ ประการ
เหล่ านี,้ เมื่อนั้น เธอจักหวังได้ ซึ่งความเปนผูสงัดแลวจากกาม สงัดแลวจาก
อกุศลธรรมทั้งหลาย เขาถึงซึ่ง ปฐมฌาน อันประกอบดวยวิตกวิจาร มีปติและ
สุขอันเกิดจากวิเวกแลวแลอยู ตามที่เธอหวัง.
๒. อนุรุทธะ !
เมื่อใด เธอจักตรึกซึ่งมหาปุริสวิตกทั้ง ๘ ประการ
เหล่ านี,้ เมื่อนั้น เธอจักหวังได้ ซึ่งความเปนผูเขาถึงซึ่ง ทุติยฌาน อันเปนเครื่อง
ผองใสแหงใจในภายใน เปนธรรมอันเอกผุดมีขึ้น มีปต ิและสุขอันเกิดจากสมาธิ
ไมประกอบดวยวิตก ไมประกอบดวยวิจาร เพราะความรํางับไปแหงวิตกและ
วิจารทั้งหลาย แลวแลอยู ตามที่เธอหวัง.
๓. อนุรุทธะ !
เมื่อใด เธอจักตรึกซึ่งมหาปุริสวิตกทั้ง ๘ ประการ
เหล่ านี,้ เมื่อนั้น เธอจักหวังได้ ซึ่งความเปนผูอยูอุเบกขา มีสติ และสัมปชัญญะ
เสวยสุขดวยนามกาย เพราะความจางคลายแหงปติ เขาถึง ตติย-ฌาน อันเปน
ฌาน ที่พระอริยเจากลาววา “ผูไดฌานนี้เปนผูอยูอุเบกขา มีสติอยูเปนปกติสุข”
ดังนี้แลวแลอยู ตามที่เธอหวัง.
๔. อนุรุทธะ !
เมื่อใด เธอจักตรึกซึ่งมหาปุริสวิตกทั้ง ๘ ประการ
เหล่ านี,้ เมื่อนั้น เธอจักหวังได้ ซึ่งความเปนผูเขาถึงซึ่ง จตุตถฌาน อันไมมี
ความทุกขและความสุข
มีแตความทีส่ ติเปนธรรมชาติบริสทุ ธิ์เพราะอุเบกขา
เพราะละเสียไดซึ่งสุขและเพราะละเสียไดซึ่งทุกข เพราะความดับไปแหงโสมนัส
และโทมนัสในกาลกอน แลวแลอยู ตามที่เธอหวัง.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๑๑๒

(อานิสงส์ ทคี่ รอบคลุมไปถึงความหมายแห่ งปัจจัยสี่ )

เธอจักตรึกซึ่งมหาปุริสวิตกทั้งแปด
ประการเหล่ านี้ ดวย และ จักเป็ นผู้ได้ ตามปรารถนา ได้ โดยไม่ ยาก ได้
โดยไม่ ลาํ บาก ซึ่งฌาน อันเปนเครื่องอยูเปนสุข ในทิฎฐรรมประกอบดวยจิต
๑. อนุรุทธะ !

เมื่อใด

อันยิ่ง ทัง้ สี่เหลานี้ ดวย ดังนี้แลว; อนุรุทธะ ! เมื่อนั้น ผ้ าบังสุ กลุ จีวรจัก
ปรากฏแก่เธอ ผูสันโดษ เปนอยูดวยความยินดี ดวยความไมสะดุง ดวยผาสุก
วิหารอันกาวลงสูนิพพาน เหมือนกับผ้ าที่เต็มอยู่ในหีบผ้ าที่ย้อมด้ วยสี ต่างๆ ของ
คหบดีหรือคหบดีบุตร (เปนที่นายินดีอยางยิ่ง), ฉันใดก็ฉันนั้น.

เธอจักตรึกซึ่งมหาปุริสวิตกทั้งแปด
ประการเหล่ านี้ ดวย และ จักเป็ นผู้ได้ ตามปรารถนาได้ โดยไม่ ยาก ได้
โดยไม่ ลาํ บาก ซึ่งฌาน อันเปนเครื่องอยูเปนสุข ในทิฎฐรรมประกอบดวยจิต
๒. อนุรุทธะ !

เมื่อใด

อันยิ่ง ทั้งสี่เหลานี้ดวย ดังนี้แลว; อนุรุทธะ ! เมื่อนั้น ก้ อนข้ าวที่เธอได้ มา
ด้ วยลําแข้ ง จักปรากฏแก่เธอ ผูสันโดษ เปนอยูดวยความยินดี ดวยความไม
สะดุง ดวยผาสุกวิหารอันกาวลงสูนิพพาน เหมือนกับข้ าวสุ กแห่ งข้ าวสาลีไม่ มี
เม็ดดํา มีแกงและกับเป็ นอันมาก ของคหบดีหรือคหบดีบุตร (เปนที่นายินดีอยางยิ่ง),
ฉันใดก็ฉันนั้น.

เธอจักตรึกซึ่งมหาปุริสวิตกทั้งแปด
ประการเหล่ านี้ ดวย และ จักเป็ นผู้ได้ ตามปรารถนาได้ โดยไม่ ยาก ได้
โดยไม่ ลาํ บาก ซึ่งฌาน อันเปนเครื่องอยูเปนสุข ในทิฎฐรรมประกอบดวยจิต
๓. อนุรุทธะ !

เมื่อใด

อันยิ่ง ทั้งสี่เหลานี้ดวย ดังนี้แลว; อนุรุทธะ !

เมื่อนั้น รุกขมูลเสนาสนะจัก
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ปรากฏแก่เธอ ผูสันโดษ เปนอยูดวยความยินดี ดวยความไมสะดุง ดวยผาสุก
วิหารอันกาวลงสูนิพพาน เหมือนกับเรือนยอด ของคหบดีหรือคหบดีบุตร อัน
เปนเรือนยอดที่ฉาบขึน้ ฉาบลงดีแลว ลมผานไมได มีลิ่มสลักแนนหนา มี
หนาตางปดไดสนิท (เปนที่นายินดีอยางยิ่ง), ฉันใดก็ฉันนั้น.

เธอจักตรึกซึ่งมหาปุริสวิตกทั้งแปด
๔. อนุรุทธะ !
เมื่อใด
ประการเหล่ านี้ ดวย และจักเป็ นผู้ได้ ตามปรารถนาได้ โดยไม่ ยาก ได้
โดยไม่ ลาํ บาก ซึ่งฌาน อันเปนเครื่องอยูเปนสุข ในทิฎฐรรมประกอบดวยจิต
อันยิ่ง ทั้งสี่เหลานี้ดวย ดังนี้แลว; อนุรุทธะ ! เมื่อนัน้ ที่นั่งที่นอนอันทําด้ วย
หญ้ าจักปรากฏแก่เธอ ผูสันโดษ เปนอยูดวยความยินดี ดวยความไมสะดุง ดวย
ผาสุกวิหารอันกาวลงสูนิพพาน เหมือนกับบัลลังก์ ของคหบดีหรือคหบดีบุตร
อันลาดดวยผาโกเชาวขนยาว ลาดดวยขนแกะสีขาว ลาดดวยผาสัณฐานเปนชอ
ดอกไม มีเครื่องลาดอยางดีอันทําดวยหนังชะมด มีเพดานขางบน มีหมอนขาง
แดงสองขาง (เปนที่นายินดีอยางยิ่ง), ฉันใดก็ฉันนั้น.
๕. อนุรุทธะ !
เมื่อใด
เธอจักตรึกซึ่งมหาปุริสวิตกทั้งแปด
ประการเหล่ านี้ ดวย และ จักเป็ นผู้ได้ ตามปรารถนาได้ โดยไม่ ยาก ได้
โดยไม่ ลาํ บาก ซึ่งฌาน อันเปนเครื่องอยูเปนสุข ในทิฎฐรรมประกอบดวยจิต
อันยิ่ง ทั้งสี่เหลานี้ดวย ดังนี้แลว; อนุรุทธะ ! เมื่อนั้น ปูติมุตตเภสั ช (ยาดองดวย
น้ํามูตรเนา) จักปรากฏแก่ เธอ ผูสน
ั โดษ เปนอยูดวยความยินดี ดวยความไมสะดุง
ดวยผาสุกวิหารอันกาวลงสูนิพพาน เหมือนกับเภสั ชนานาชนิด ของคหบดีหรือ
คหบดีบุตร อันไดแก เนยใส เนยขน น้ํามัน น้ําผึ้ง น้ําออย (เปนที่นายินดีอยาง
ยิ่ง), ฉันใดก็ฉันนั้น.
- อฏฐก. อํ. ๒๓/๒๓๓-๒๓๕/๑๒๐.
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การดํารงชีพชอบ คือการลงทุนเพือ่ นิพพาน
(พระผูมีพระภาคเสร็จการบิณฑบาตในยานตลาดแหงอังคุตตราปนิคม

แลวเสด็จเขาไป
ประทับเพื่อทิวาวิหาร ในพนาสณฑใกลนิคมนั้น ประทับนั่งอยู ณ โคนตนไมแหงหนึ่ง. คฤหบดี
คนหนึ่งชื่อโปตลิยะผูอาศัยอยูในนิคมนั้น ซึ่งไดจัดตัวเองไวในฐานะเปนผูสําเร็จกิจแหงชีวิต พน
จากขอผูกพันของฆราวาส ยกทรัพยสมบัติใหลูกหลานหมดแลว ดํารงชีวิตอยางคนหลุดพน ตามที่
เขาสมมติกัน นุงหมอยางคนที่ถือกันวาหลุดพนแลว มีรม มีรองเทา เดินเที่ยวหาความพักผอนตาม
ราวปา ไดเขาไปสูพนาสณฑที่พระองคกําลังประทับอยู ทักทายใหเกิดความคุนเคยกันแลว ยืนอยู
ณ ที่ขางหนึ่ง. พระผูมีพระภาคไดตรัสแกโปตลิยคฤหบดีผูยืนอยูอยางนั้นวา :-)

ทานคฤหบดี !

ที่นั่งนี้ก็มีอยู เชิญทานนั่งตามประสงค.

(โปตลิยคฤหบดี โกรธ ไมพอใจ ในขอที่พระพุทธองคตรัสเรียกเขาวาเปนคฤหบดี ในเมื่อเขา

จัดตัวเองวาเปนผูพนจากความเปนผูประกอบกิจอยางฆราวาส ซึ่งเปนเสมือนหนึ่งการดูหมิ่นเขาอยาง
มาก เขาก็ยืนเฉยเสียไมนั่งลง; แมพระผูมีพระภาคจะตรัสเชื้อเชิญเขาเปนครั้งที่สอง ดวยถอยคําอยาง
เดียวกัน เขาก็โกรธไมพอใจ ยืนเฉยเสีย ไมนั่งลง; ครั้นพระองคตรัสเชื้อเชิญเขาใหนั่งลงเปนครั้งที่
สาม ดวยถอยคําอยางเดียวกันอีก, เขาก็กลาวตอบดวยความโกรธไมพอใจวา : - )
“ท่ า นโคดมเอ๋ ย ! นั่ นไม่ ถูก นั่ นไม่ ส มควร ในการที่ ท่ า นจะมาเรี ยกข้ าพเจ้ า ว่ า คฤหบดี ” .

ทานคฤหบดีเอย ! ก็กิริยาอาการ ลักษณะ ทาทางของทาน แสดงวาเปน
คฤหบดีนี่.
“ท่ า นโคดม ! การงานต่ างๆข้ าพเจ้ า เลิ ก หมดแล้ ว ; โวหาร (การลงทุนเพื่อผลกําไร)ต่ างๆ
ข้ าพเจ้ าตัด ขาดแล้ ว ”.

ทานคฤหบดี ! ทานเลิกการงานตางๆ ตัดขาดการลงทุนตางๆ หมดสิ้น
แลวอยางไรกันเลา ?”

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ
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“ท่ า นโคดม ! ในเรื่ องนี ้นะหรื อ; ทรั พ ย์ ใ ดๆมี อยู่, ข้ าวเปลื อก เงิ นทองมี อ ยู่; ทั้ ง หมด
นั้ นข้ าพเจ้ าได้ ม อบให้ บุ ต รทั้ ง หลายไปหมดสิ ้ นแล้ ว . ข้ าพเจ้ า ไม่ สั่ง สอนบ่ นว่ า ใครอี กต่ อไป
ในที่ นั้ นๆ, ต้ องการเพี ย งข้ าวกิ นและเสื ้ อผ้ าบ้ างเป็ นอย่ างยิ่ ง อยู่ดัง นี ้. ท่ า นโคดมเอ๋ ย ! นี ้
แหละคื อการงานต่ างๆที่ ข้ าพเจ้ าเลิ ก หมดแล้ ว ; การลงทุ นต่ างๆข้ าพเจ้ าตั ด ขาดแล้ ว ”.

ทานคฤหบดี ! การเลิกละโวหาร (การลงทุน) ตามที่ทา นกลาวนั้นมัน
เปนอยางหนึ่ง ; การเลิกละโวหาร (การลงทุน) ในอริยวินัยนั้น มันเป็ นอย่ างอืน่ .
๑

“ข้ าแต่ พ ระองค์ ผ้ ูเจริ ญ การเลิกละโวหาร (การลงทุน) ในอริ ย วินัย นั้ น เป็ นอย่ างไร
เล่ า ? ดัง ข้ าพระองค์ ข อโอกาส ขอพระผู้มีพ ระภาคจงแสดงธรรมเรื่ องการเลิ ก ละโวหาร (การ
ลงทุน) ในอริ ยวิ นั ย เถิ ด ”

คฤหบดี !

ถาอยางนั้นทานจงฟง จงทําในใจใหดี เราจักกลาว.

คฤหบดี !
ธรรมทั้งหลาย ๘ ประการ เหล่ านี้ เป็ นไปเพือ่ การตัด
ขาด ซึ่งโวหาร (การลงทุนเพื่อกําไรอยางใดอยางหนึ่ง) ในอริยวินัย. แปดประการอยางไร
เลา ? แปดประการ คือ :๑. อาศัยกรรมอันไม่ เป็ นปาณาติบาต ละเสี ยซึ่งกรรมอันเป็ นปาณาติบาต
๒. อาศัยการถือเอาแต่ สิ่งที่เขาให้ ละเสี ยซึ่งการถือเอาสิ่ งซึ่งเขาไม่ ได้ ให้
๓. อาศัยวาจาสั จจ์ ละเสี ยซึ่งมุสาวาท
๔. อาศัยอปิ สุ ณวาจา ละเสี ยซึ่งปิ สุ ณวาจา
ละเสี ยซึ่งความโลภด้ วยความ
๕. อาศัยความไม่ โลภด้ วยความกําหนัด
กําหนัด
๑. พึ ง สั ง เกตว า ต อ จากนี้ ไ ป เขาเปลี่ ย นคํา พู ด ที่ ไ ม แ สดงความเคารพ มาเป น คํา พู ด แสดงความเคารพ คื อ
แทนที่ จ ะใช คํา ว า “พระโคดม!” ซึ่ ง ไม เ ป น การแสดงความเคารพ ก็ เ ปลี่ ย นมาเป น ใช คํา ว า “พระผู มี พ ระ
ภาคเจ า ” หรื อ “ข า แต พ ระองค ผู เ จริ ญ !” ดั ง นี้ ซึ่ ง เป น การแสดงความเคารพ.
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๖. อาศัยความไม่ มโี ทสะเพราะถูกนินทา ละเสี ยซึ่งโทสะเพราะถูกนินทา
๗. อาศัยความไม่ คบั แค้ นเพราะความโกรธ ละเสี ยซึ่งความคับแค้ นเพราะ
ความโกรธ
๘. อาศัยความไม่ ดูหมิ่นท่ าน ละเสี ยซึ่งความดูหมิ่นท่ าน.
คฤหบดี !
ธรรม ๘ ประการ เหลานี้แล อันเรากลาวแลวโดยยอ
ไมไดจําแนกโดยพิสดาร แตกเ็ ปนไปเพื่อการตัดโวหาร (การลงทุนเพื่อกําไร) ในอริย
วินัย.
“ข้ าแต่ พ ระองค์ ผ้ ูเจริ ญ !
ธรรม ๘ ประการที่ พ ระผู้มีพระภาคตรั สแล้ วแต่ โดยย่ อ
มิ ไ ด้ จาํ แนกแล้ วโดยพิ ส ดาร ก็ยังเป็ นไปเพื่ อการตัด ขาดโวหาร (การลงทุ นเพื่ อกําไร) ในอริ ย
วิ นั ย นั้ น , ขอพระผู้มีพ ระภาคเจ้ า จงจําแนกธรรม ๘ ประการเหล่ านี ้ โดยพิ ส ดารเพราะ
อาศั ยความเอ็นดูแ ก่ ข้ าพระองค์ เถิ ด ”

คฤหบดี !

ถาอยางนั้นทานจงฟง จงทําในใจใหดี เราจักกลาว.

คฤหบดี !
ขอที่เรากลาววา "อาศัยกรรมอันไม่ เป็ นปาณาติบาตละ
เสี ยซึ่งกรรมอันเป็ นปาณาติบาต" ดังนี้นนั้ เรากลาวเพราะอาศัยเหตุผลดังนี้วา
อริยสาวกในกรณีนี้ ยอมใครครวญเห็นดังนีว้ า เราปฏิบัติแลวดังนี้เพื่อละเสียเพื่อ
ตัดขาดเสีย ซึ่งสังโยชนอนั เปนเหตุใหเรากระทําปาณาติบาต. อนึ่ง เมื่อเรา
ประกอบกรรมอันเปนปาณาติบาตอยู
แมเราเองก็ตําหนิตนเองไดเพราะ
ปาณาติบาตเปนปจจัย, วิญูชนใครครวญแลวก็ติเตียนเราไดเพราะปาณาติบาต
เปนปจจัย, ภายหลังแตการตายเพราะการทําลายแหงกาย ทุคติก็หวังไดเพราะ
ปาณาติบาตเปนปจจัย. ปาณาติบาตนั่นแหละเปนสังโยชน ปาณาติบาตนั่น
แหละ เปนนิวรณ. อนึ่ง อาสวะเหลาใดอันเปนเครื่องกระทําความคับแคนและ
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เรารอน เกิดขึ้นเพราะปาณาติบาตเปนปจจัย; ครั้นเวนขาดจากปาณาติบาตเสีย
แลว อาสวะอันเปนเครื่องกระทําความคับแคนและเรารอนเชนนั้นเหลานั้น ยอม
ไมมี ดังนั้น พึงอาศัยกรรมอันไม่ เป็ นปาณาติบาต ละกรรมอันเป็ นปาณาติบาต
เสี ย, ดังนี้.
(สําหรับหัวขอธรรมะที่วา อาศั ยการถือเอาแต่ สิ่งที่เขาให้ ละอทินนาทานเสี ย ก็ดี อาศั ย

สั จจวาจา ละมุสาวาทเสี ย ก็ดี อาศัยอปิ สุ ณวาจา ละปิ สุ ณวาจาเสี ย ก็ดี อาศั ยอคิทธิโลภละคิทธิ
โลภเสี ย ก็ดี อาศัยอนินทาโทส ละนินทาโทสเสี ย ก็ดี อาศัยอโกธุปายาส ละโกธุปายาสเสี ย ก็ดี
อาศัยอนติมานะ ละอติมานะเสี ย ก็ดี ซึ่งมีคําแปลและความหมายดังที่กลาวแลวขางตนก็ไดทรง
"อาศั ยอปาณาติบาตละ
อธิบายดวยขอความทํานองเดียวกันกับคําอธิบายของหัวขอธรรมะที่วา
ปาณาติบาตเสี ย" ดังที่กลาวแลวขางบนนี้; คือ อริยสาวกพิจารณาเห็นวา มีสังโยชนเปนเหตุให
กระทํา ครั้นทําแลวตนเองก็ตําหนิตนเองได ผูรูใครครวญก็ติเตียนได ตายแลวไปสูทุคติจึงจัดการ
กระทํานั้นๆวา เปนสังโยชน เปนนิวรณ ครั้งละการกระทํานั้นๆเสียก็ไมมีอาสวะอันเปนเครื่องดับ
แคนเดือดรอน (ระดับนั้น) อีกตอไป; แลวไดตรัสขอความนี้สืบตอไป วา :- )

คฤหบดี !
ธรรมทัง้ หลาย ๘ ประการ เหลานี้ (อันเรากลาวแลวแม อยาง
นี้ ก็ยังเปนการ) กลาวแลวโดยสังเขป ไมไดจาํ แนกโดยพิสดาร (แมจะ) เปนไปเพื่อ
การตัดขาดโวหาร (การลงทุนเพื่อกําไร) ในอริยวินัย ก็จริง แตยังไมไดเปนการตัด
ขาดซึ่งโวหารกรรมนั้นๆทั้งหมดทัง้ สิ้น โดยประการทั้งปวงในอริยวินัย นี้กอน
"ข้ าแต่ พ ระองค์ ผ้ ูเจริ ญ ! ขอพระผู้มีพระภาคเจ้ า จงทรงแสดงซึ่ งธรรมอั น เป็ นการตั ดขาด
ซึ่ ง โวหารกรรมนั้ นๆทั้ ง หมดทั้ ง สิ ้ น โดยประการทั้ ง ปวงในอริ ยวิ นัย แก่ ข้ าพระองค์ เถิ ด"

คฤหบดี !

ถาอยางนั้นทานจงฟง จงทําในใจใหดี เราจักกลาว.

( ต อ จากนี้ พระผู มี พ ระภาค ได ต รั ส ถึ ง กามและโทษอันเลวร้ ายของกาม ซึ่ ง เปรี ยบด ว ย

ท่ อนกระดูกไม่ สามารถสนองความหิวของสุ นัขหิว ชิ้นเนื้อในปากนกมีนกอื่นแย่ ง จุดคบเพลิงถือ
ทวนลม หลุมถ่ านเพลิงอันน่ ากลัว ของในฝันซึ่งตื่นแล้ วก็หายไป ของยืมซึ่ งต้ องคืนเจ้ าของและ
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เปรี ยบด้ วยผลไม้ ที่สุกแล้ ว ย่ อมฆ่ าต้ นของมันเอง ( มี รายละเอี ยดหาดูไ ดที่ หนา ๓๐๐ แหง
หนัง สื อเล ม นี้ โดยหัว ขอ ว า " กามเปรีย บดว ยทอนกระดูก " เป นต นไป) อันอริ ย สาวก
ใครครวญเห็ นโทษทุก ขอุ ป ายาสอั นยิ่ง ดวยปญ ญาอั นชอบตามที่เป นจริง แลวละอุ เบกขามี
อารมณต างๆเสียได แลว เจริญ อุเ บกขามีอารมณเดี ยวอั นเป นที่ดั บ อุป าทานในโลกามิส โดยไม
มีส วนเหลื อ.
อริ ยสาวกนั้ น อาศั ย สติอั นบริสุท ธิ์ เ พราะอุ เ บกขามี อารมณเ ดียวอั นไมมี อื่ นยิ่ง กว านี้
แลว ระลึก ไดซึ่ง ปุพเพนิวาสานุสสติญาณมีอย่ างเป็ นอเนก และ มีจักษุทิพย์ เห็นสั ตว์ จุติอุบัติไป
ตามกรรมของตน และในที่สุด ได้ กระทําให้ แจ้ ง ซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุติติอันไม่ มีอาสวะ
ในทิ ฏ ฐธรรม ด วยปญ ญาอั นยิ่งเอง แลวแลอยู ; แลวตรัสต อไปวา :- )

คฤหบดี !

ดวยเหตุเพียงเทานี้แล ชื่อวามี การตัดขาดโวหารกรรม
(การลงทุนเพื่อกําไร) นั้นๆทั้งหมดทั้งสิ้น โดยประการทั้งปวง ในอริยวินัยนี.้
คฤหบดี ! ทานจะสําคัญความขอนี้วาอยางไร : ทานไดมองเห็นการตัดขาดซึ่ง
โวหารกรรมอยางนี้เหลานี้ วามีอยูในทานบางไหม ?
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ ูเจริ ญ !
จะมีอะไรกันเล่ าสําหรั บข้ าพระองค์
ห่ างไกลจากการตัดขาดโวหารกรรมอย่ างนี ้ เหล่ านี ้ ในอริ ยวิ นัยนั้น.

ข้ าพระองค์ ยัง

ข้ าแต่ พ ระองค์ ผ้ ูเจริ ญ !
ในกาลก่ อ น ข้ า พระองค์ ไ ด้ สาํ คั ญ พวกปริ พาชก เดี ยรถี ย์
เหล่ าอื่ น ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ ผ้ ูร้ ู ทั่ ว ถึ ง ว่ า เป็ นผู้ร้ ู ทั่ วถึ ง ได้ คบพวกปริ พาชกเดี ย รถี ย์เหล่ าอื่ น ผู้ไ ม่ ร้ ู
ทั่ วถึ ง ในฐานะเป็ นการคบผู้ร้ ู ทั่ ว ถึ ง ได้ ตั้ง ผู้ร้ ู ไม่ ร้ ู ทั่ วถึ ง ไว้ ใ นฐานะแห่ งผู้ร้ ู ทั่ วถึ ง . ข้ าแต่
พระองค์ ผ้ ูเจริ ญ ! ข้ า พระองค์ ไ ด้ สาํ คั ญ ภิ กษุทั้ ง หลายผู้ร้ ู ทั่ วถึ ง ว่ า เป็ นผู้ไ ม่ ร้ ู ทั่ วถึ ง ได้ คบ
ภิ กษุผ้ ูร้ ู ทั่ วถึ ง ในฐานะเป็ นการคบผู้ไ ม่ ร้ ู ทั่ วถึ ง ได้ ตั้ง ผู้ร้ ู ทั่ วถึ ง ไว้ ใ นฐานะแห่ งผู้ไ ม่ ร้ ู ทั่ วถึ ง
ข้ าแต่ พ ระองค์ ผ้ ูเจริ ญ !
บั ดนี ้ ข้ าพระองค์ ร้ ู จั กพวกปริ พาชกเดี ย รถี ย์ เหล่ า อื่ น ซึ่ ง
ไม่ ใ ช่ ผ้ ูร้ ู ทั่ วถึ ง ว่ าเป็ นผู้ไ ม่ ร้ ู ทั่ วถึ ง จั ก คบผู้ไ ม่ ร้ ู ทั่ วถึ งในฐานะเป็ นการคบผู้ไ ม่ ร้ ู ทั่ วถึ ง จั กตั้ง ผู้ร้ ู
ไม่ ร้ ู ทั่ วถึ ง ไว้ ในฐานะแห่ งผู้ไ ม่ ร้ ู ทั่ วถึ ง . ข้ าแต่ พ ระองค์ ผ้ ูเจริ ญ! ข้ าพระองค์ จั กรู้ จั กภิ กษุ
ทั้ งหลายผู้ร้ ู ทั่ วถึ ง ว่ าเป็ นผู้ร้ ู ทั่ วถึ ง จั ก คบผู้ร้ ู ทั่ วถึ ง ในฐานะเป็ นการคบผู้ร้ ู ทั่ วถึ ง จั กตั้ง ผู้ร้ ู ทั่ วถึ ง
ไว้ ใ นฐานะแห่ งผู้ร้ ู ทั่ วถึ ง .
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ข้ าแต่ พ ระองค์ ผ้ ูเจริ ญ ! พระผู้มีพ ระภาคได้ ท รงยัง ความรั ก สมณะของข้ าพระองค์ ใ ห้
เกิ ดขึ ้นในหมู่สมณะ ยัง ความเลื่ อ มใสสมณะของข้ าพระองค์ ให้ เกิ ดขึ ้นในหมู่สมณะ ยัง ความ
เคารพสมณะของข้ า พระองค์ ใ ห้ เกิ ดขึ ้น ในหมู่ส มณะ แล้ ว.
ไพเราะนั ก พระเจ้ าข้ า! ไพเราะนั ก พระเจ้ า ข้ า ! เปรี ยบเหมื อ น การหงายของที่ ควํา่
เปิ ดของที่ ปิ ด บอกทางแก่ ค นหลงทาง หรื อตั้ง ประที ป นํา้ มันไว้ ในที่ มื ด เพื่ อว่ าคนมี ต าจะได้
เห็ นรู ป ดัง นี ้" (ตอจากนี้ไป เขาไดแสดงตนเปนอุบาสก).
- ม.ม. ๑๓/๓๓ - ๔๗/๓๖ - ๕๕
(คําวา “โวหาร” ในที่นี้ คงจะเปนคําแปลกประหลาดสําหรับผูอานที่ไมเคยทราบวา คําคํานี้ไดแปลได
หลายอยาง คือแปลวา คําพูด ก็ได สํานวน วิธีพูด ก็ได อรรถคดีในโรงศาล ก็ได การซื้อขาย ก็ได การลงทุน
หากําไร ก็ได และความหมายอื่นๆอีก, ในพระบาลีนี้ หมายถึงการเปนอยูอยางฆราวาสที่ทําหนาที่ของตนจนถึงระดับ
สุดทาย
ซึ่งถือวาเปนผูเสร็จกิจในหนาที่ของมนุษยคนหนึ่งๆ. ดังนั้น อาจจะถือไดวา การดํารงชีวิตของตนใหดี
จนกระทั่งบรรลุพระนิพพานนั้น ก็เปน “โวหาร” ไดอยางหนึ่งเหมือนกัน. แมจะกลาวตามธรรมชาติลวนๆ ชีวิตทุก
ชีวิต ยอมเปนการลงทุนอยูในตัวมันเอง เพื่อผลอยางหนึ่ง คือจุดหมายปลายทางของชีวิต. พุทธบริษัททั่วไป ควร
สนใจขอความแหงพระบาลีสูตรนี้เปนอยางยิ่ง เพื่อจะไดจัดใหชีวิตของตน เปนการลงทุนที่ประเสริฐที่สุด ไมเสียทีที่ได
เกิดมาเปนมนุษยและพบพระพุทธศาสนา.

การดํารงชีพชอบเพื่อบรรลุนิพพานนี้ มีความหมายแหงสัมมาอาชีโว แมจะเปนสัมมาอาชีโวที่สูงเกินไป ก็ยังจัดวาเปนสัมมาอาชีโวอยูนั่นเอง จึงนําขอความนี้ มารวมไวในหมวดนี้
แหงหนังสือนี้).

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๑๒๐

หมวด ค. ว่ าด้ วย หลักการปฏิบัติ ของสัมมาอาชี วะ
หลักการปฏิบัตเิ กีย่ วกับปัจจัยสี่
ก. เกีย่ วกับจีวร
ภิกษุ ท. !
ในกรณีนี้ ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแลว จึง นุ่งห่ มจีวร
เพียงเพื่อบําบัดความหนาว เพื่อบําบัดความรอน เพื่อบําบัดสัมผัสทั้งหลายอัน
เกิดจากเหลือบ ยุง ลม แดด สัตวเสือกคลานทั้งหลาย เพียงเพื่อปกปดอวัยวะที่
ใหความละอายกําเริบ.
- ฉกฺ ก . อํ ๒๒/๔๓๔/๓๒๙

ข. เกีย่ วกับบิณฑบาต
ภิกษุ ท. !

เราย่ อมฉันโภชนะแต่ ในที่นั่งแห่ งเดียว (คือฉันหนเดียวลุกขึ้น
แลวไมฉันอีกในวันนั้น). ภิกษุ ท. ! เมื่อเราฉันโภชนะแตในที่นั่งแหงเดียวอยู ยอม
รู้สึกว่ าเป็ นผู้มีอาพาธน้ อย มีโรคน้ อย มีความเบากายกระปรี้กระเปร่ ามีกาํ ลัง
และมีความผาสุ กด้ วย.
ภิกษุ ท. !
มาเถิด แมพวกเธอทั้งหลาย ก็จงฉันโภชนะแตในที่นั่ง
แหงเดียว ภิกษุ ท. ! พวกเธอทั้งหลาย เมื่อฉันอยูซึ่งโภชนะแตในที่นั่งแหงเดียว
จักรูสึกความที่เปนผูมอี าพาธนอย มีโรคนอย มีความเบากาย กระปรี้กระเปรา มี
กําลัง และมีความผาสุกดวย.
- ม.ม. ๑๓/๑๖๓/๑๖๐.

เธอพิจารณาโดยแยบคายแลว จึง บริโภคบิณฑบาต ไมใชเพื่อเลน ไมใช
เพื่อมัวเมา ไมใชเพือ่ ประดับ ไมใชเพื่อตกแตง, แตบริโภคเพียงเพือ่ ใหกายนี้ตั้งอยู
ได เพื่อใหชีวิตเปนไป เพื่อปองกันความลําบาก เพื่ออนุเคราะหพรหมจรรย,

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๑๒๑

ดวยคิดวา เราจักกําจัดเวทนาเกา (คือหิว) เสียได ไมทําเวทนาใหม (คืออิ่มจนอึดอัด)
ใหเกิดขึ้น, ความที่อายุดําเนินไปได ความไมมีโทษเพราะอาหาร และความ
อยูผาสุกสําราญ จักมีแกเรา.
ค. เกีย่ วกับเสนาสนะ
เธอพิจารณาโดยแยบคายแลว จึง ใช้ สอยเสนาสนะ
เพียงเพื่อบําบัด
ความหนาว เพื่อบําบัดความรอน เพื่อบําบัดสัมผัสทั้งหลายอันเกิดจากเหลือบ
ยุง ลม แดด สัตวเสือกคลานทั้งหลาย เพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันเกิดแตฤดู
และเพื่อความเปนผูยินดีในการหลีกเรนอยู.
ง. เกีย่ วกับคิลานเภสั ช
เธอพิจารณาโดยแยบคายแลว จึง บริโภคเภสั ชซึ่งเป็ นปัจจัยเกือ้ กูลแก่
คนไข้ เพียงเพื่อบําบัดทุกขเวทนาอันเกิดจากอาพาธตางๆ และเพียงเพื่อความเปน
ผูไมตอ งทนทุกขเปนอยางยิ่ง.
- ฉกฺ ก . อํ . ๒๒/๔๓๔/๓๒๙.

(ขอความนี้ ตรัสสําหรับบรรพชิต แตหลักเกณฑนี้คฤหัสถก็นําไปปฏิบัตไิ ดตามควร).

๑๑๒๒
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หมวด ง. ว่ าด้ วย อานิสงส์ ของสัมมาอาชี วะ
ผลสื บต่ อของสั มมาอาชีวะ
มหาราช ! สั ตบุรุษได้ โภคะอันโอฬารแล้ ว ย่ อมทําตน ใหเปนสุขอิ่ม
หนํา ทํามารดาบิดา ใหเปนสุข อิ่มหนํา ทําบุตรภรรยา ใหเปนสุขอิ่มหนํา
ทําทาสกรรมกร ใหเปนสุขอิ่มหนํา ทํามิตรอํามาตย์ ให้ เป็ นสุ ข อิม่ หนํา; ยอมตั้ง
ไว้ ซึ่งทักษิณา อันอุทศิ แกสมณพราหมณทงั้ หลาย เปนทักษิณาทานมีผลเลิศใน
เบื้องบน เปนฝกฝายดี มีสุขเปนผลตอบแทน เปนไปพรอมเพือ่ สวรรค. เมื่อเขา
บริโภคโภคะเหลานั้นโดยชอบอยูอยางนี้ พระราชาก็ไมริบโภคะเหลานั้นไปได
โจรก็ไมนําไปได ไฟก็ไมไหมได น้ําก็ไมพัดไปได ทายาทอันไมเปนที่รกั ก็ไม
ยื้อแยงไปได. มหาราช ! โภคะเหลานั้น อันเขาบริโภคอยูโดยชอบอยางนี้
ยอมถึงซึ่งการไดบริโภคใชสอย, ไมสูญเปลา.
มหาราช ! เปรียบเหมือนในที่ไมไกลจากบานหรือนิคม
มีสระ
โบกขรณีมนี ้ําใส เย็น นาดื่ม สะอาด มีทา ขึ้นลงดี นารื่นรมย. คนเขาขนน้ํา
นั้นไปบาง ดื่มบาง อาบบาง ทําตามตองการบาง. มหาราช ! น้ํานั้นอันเขา
บริโภคใชสอยอยูโดยชอบอยางนี้ ยอมถึงซึ่งการไดบริโภคใชสอยไมสูญเปลา,
นี้ฉนั ใด; มหาราช ! สัตบุรุษไดโภคะอันโอฬารแลว ยอมทําตนใหเปนสุข
อิ่มหนํา ทํามารดาบิดาใหเปนสุข อิ่มหนํา ทําบุตรภรรยาใหเปนสุข อิ่มหนํา
ทําทาสกรรมกรใหเปนสุข อิ่มหนํา ทํามิตรอํามาตยใหเปนสุข อิ่มหนํา; ยอมตั้ง
ไวซึ่งทักษิณา อันอุทิศแกสมณพราหมณทั้งหลาย เปนทักษิณาทานมีผลเลิศใน
เบื้องบน เปนฝกฝายดี มีสุขเปนผลตอบแทน เปนไปพรอมเพือ่ สวรรค. เมื่อเขา
บริโภคโภคะเหลานั้น โดยชอบอยูอยางนี้ พระราชาก็ไมริบโภคะเหลานั้นไป
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ไดโจรก็ไมนําไปได ไฟก็ไมไหมได น้ําก็ไมพัดไปได ทายาทอันไมเปนที่รกั ก็ไม
ยื้อแยงไปได. มหาราช ! โภคะเหลานั้น อันเขาบริโภคอยูโดยชอบอยางนี้ ยอม
ถึงซึ่งการไดบริโภคใชสอย ไมสูญเปลา. ฉันนั้นเหมือนกัน.
- สคา.สํ . ๑๕/๑๓๑/๓๘๘.

สั มมาอาชีวะ สมบูรณ์ แบบสํ าหรับคฤหัสถ์
คหบดี !
อริยสาวก นั้น ใช้ โภคทรัพย์ ที่ตนหาไดมาดวยความเพียร
เปนเครื่องลุกขึ้น รวบรวมมาดวยกําลังแขน มีตัวชุม ดวยเหงือ่ เปนโภคทรัพย
ประกอบดวยธรรม ไดมาโดยธรรม เพือ่ กระทํากรรมในหน้ าที่ ๔ ประการ สี่
ประการอยางไรเลา ? คหบดี ! สี่ประการในกรณีนี้คือ :๑. อริยสาวกนั้น ใชโภคทรัพยอันตนหาไดมาโดยชอบธรรม (ดังที่
กลาวมาแลวขางตน) ในการ เลีย้ งตน ใหเปนสุข อิ่มหนํา บริหารตนใหอยูเปน
สุขโดยถูกตอง, ในการ เลีย้ งมารดาและบิดา ใหเปนสุข อิ่มหนํา บริหารทานทั้ง
สองใหอยูเปนสุขโดยถูกตอง, ในการ เลีย้ งบุตร ภรรยา ทาสและกรรมกรชาย
หญิง ใหเปนสุข อิ่มหนํา บริหารใหอยูกันอยางเปนสุขโดยถูกตอง, ในการเลีย้ ง
มิตรอํามาตย์ ใหเปนสุข อิ่มหนํา บริหารใหอยูเปนสุขโดยถูกตอง นี้เปนการ
บริโภคทรัพย ฐานที่ ๑ อันอริยสาวกนั้นถึงแลว บรรลุแลว บริโภคแลวโดยชอบ
ดวยเหตุผล (อายตนโส). คหบดี ! ขออื่นยังมีอีก :
๒. อริยสาวกนั้น ใชโภคทรัพยอันตนหาไดมาโดยชอบธรรม (ดังที่
กลาวแลวขางตน) ในการ ปิ ดกั้นอันตราย ทั้งหลาย ทําตนให้ สวัสดีจากอันตราย

๑๑๒๔
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ทั้งหลาย ที่เกิดจากไฟ จากน้ํา จากพระราชา จากโจร หรือจากทายาทที่ไมเปน
ที่รัก นั้นๆ. นี้เปนการบริโภคทรัพย ฐานที่ ๒ อันอริยสาวกนั้นถึงแลวบรรลุแลว
บริโภคแลวโดยชอบดวยเหตุผล. คหบดี ! ขออื่นยังมีอีก :
๓. อริยสาวกนั้น ใชโภคทรัพยอันตนหาไดมาโดยชอบธรรม (ดังที่
กลาวแลวขางตน) ในการ กระทําพลีกรรม ๕ ประการ คือ ญาติพลี (สงเคราะห
ญาติ) อติถิพลี (สงเคราะหแขก) ปุพพเปตพลี (สงเคราะหผูลวงลับไปแลว) ราชพลี (ชวย
ชาติ) เทวตาพลี (บูชาเทวดา). นี้เปนการบริโภคทรัพย ฐานที่ ๓ อันอริยสาวกนั้นถึง
แลว บรรลุแลว บริโภคแลวโดยชอบดวยเหตุผล คหบดี ! ขออื่นยังมีอกี :
๔. อริยสาวกนั้น ใชโภคทรัพยอันตนหามาไดโดยชอบธรรม (ดังที่
กลาวแลวขางตน) ในการ ตั้งไว้ ซึ่งทักษิณา อุทิศแกสมณพราหมณทงั้ หลายผูงด
เวนแลวจากความประมาทมัวเมา ผูตั้งมั่นอยูในขันติและโสรัจจะ ผูฝกฝน ทํา
ความสงบ ทําความดับเย็น แกตนเอง อันเปนทักษิณาทานที่มผี ลเลิศในเบื้อง
บน เปนฝายดี มีสุขเปนผลตอบแทน เปนไปพรอมเพื่อสวรรค นี้เปนการ
บริโภคทรัพย ฐานที่ ๔ อันอริยสาวกนั้นถึงแลว บรรลุแลว บริโภคแลวโดยชอบ
ดวยเหตุผล.
คหบดี !
อริยสาวกนั้น ยอมใชโภคทรัพยที่ตนหาไดมาดวยความ
เพียรเปนเครื่องลุกขึ้น รวบรวมมาดวยกําลังแขน มีตัวชุมดวยเหงื่อ เปนโภค
ทรัพยประกอบดวยธรรม ไดมาโดยธรรม เพือ่ กระทํากรรมในหนาที่ ๔
ประการเหลานี้.

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ
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คหบดี !
โภคทรัพยทั้งหลายของบุคคลใด ถึงความหมดสิ้นไป โดย
เว้ นจากกรรมในหน้ าที่ ๔ ประการ ดังกลาวแลวนี้ โภคทรัพยเหลานั้น เรากลาววา
เปนโภคะอันบุคคลนั้นไมถึงแลวโดยฐานะ ไมบรรลุแลว ไม่ บริโภคแล้ วโดยชอบ
ด้ วยเหตุผล.
คหบดี !
โภคทรัพยทั้งหลายของบุคคลใด ถึงความหมดสิ้นไป โดย
กรรมในหน้ าที่ ๔ ประการ ดังกลาวแลวนี้ โภคทรัพยเหลานั้น เรากลาววาเปน
โภคะอันบุคคลนั้นถึงแลวโดยฐานะ บรรลุแลว บริโภคแล้ วโดยชอบด้ วยเหตุผล.
- จตุกฺก. อํ. ๒๑/๘๘ - ๘๙/๖๑.

หมวด จ. ว่ าด้ วย ปกิณณกะ
การดํารงชีพสุ จริต มิได้ มเี ฉพาะเรื่องปัจจัยสี่
ภิกษุ ท. !
ภิกษุบางรูป ในกรณีนี้ เปนผูสงบเสงี่ยมเต็มที่อยูไ ด ออน
นอมถอมตนเต็มที่อยูได เยือกเย็นเต็มที่อยูได เพียงชั่วเวลาที่ถอยคําอันไมนา
พอใจมากระทบเทานั้น ก็ เมื่อใด ถ้ อยคําอันไม่ น่าพอใจมากระทบอยู่ ก็ยงั สงบ
เสงีย่ มอยู่ได้ นั่นแหละจึงเป็ นที่รู้กนั ได้ ว่าสงบเสงีย่ มจริง, ยังอ่ อนน้ อมถ่ อมตน
อยู่ได้ จึงจะอ่ อนน้ อมถ่ อมตนจริง, ยังเยือกเย็นอยู่ได้ จึงจะว่ าเยือกเย็นจริง.
ภิกษุ ท. !
ภิกษุใด เป็ นผู้ว่าง่ าย หรือถึงความเป็ นผู้ว่าง่ าย เพราะ
เหตุเพือ่ จะได้ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานเภสั ช เราไม่ กล่ าวภิกษุน้ัน
ว่ าเป็ นผู้ว่าง่ ายเลย. ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา ? ขอนั้นเพราะเหตุวา ภิกษุนี้เมื่อ

๑๑๒๖
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ไมไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานเภสัช อยู ก็จะไมเปนผูวางาย ไม
ถึงความเปนผูวางาย.
ภิกษุ ท. !
ส่ วนภิกษุใด สั กการะธรรมะอยู่ เคารพธรรมะอยู่ นอบ
น้ อมธรรมะอยู่ เป็ นผู้ว่าง่ าย ถึงความเป็ นผู้ว่าง่ าย อยู่ : นั่นแหละเรากล่ าวว่ า
ผู้ว่าง่ ายแท้ จริง. ภิกษุ ท. !
เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ เธอทั้งหลาย พึง
ทําการศึกษาสําเหนียกอยางนี้วา “เราจักเป็ นผู้สักการะธรรมะอยู่ เคารพธรรมะ
อยู่ นอบน้ อมธรรมะอยู่ เป็ นผู้ว่าง่ าย ถึงความเป็ นผู้ว่าง่ าย” ดังนี.้
- มู. ม. ๑๒/๒๕๔/๒๖๖.

นิทเทศ๑๘
วาดวยสัมมาอาชีวะ
จบ
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๑๑๒๗

นิทเทศ ๑๙ วาดวย สัมมาวายามะ
(มี ๒๖ เรื่อง)

หมวด ก. ว่ าด้ วย อุทเทศ-วิภาค ของสัมมาวายามะ
อุทเทสแห่ งสั มมาวายามะ
ภิกษุ ท. !
สั มมาวายามะ เป็ นอย่ างไรเล่ า ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุใน
กรณีนี้ ย่ อมทําความพอใจให้ เกิดขึน้
ย่ อมพยายาม ปรารภความเพียร
ประคองจิต ตั้งจิตไว้ เพือ่ จะยังอกุศลธรรมอันเป็ นบาปที่ยงั ไม่ เกิด ไม่ ให้
เกิดขึน้ ; ย่ อมทําความพอใจให้ เกิดขึน้
ย่ อมพยายาม ปรารภความเพียร
ประคองจิตตั้งจิตไว้ เพือ่ ละอกุศลอันเป็ นบาป ที่เกิดขึน้ แล้ ว; ย่ อมทําความ
พอใจให้ เกิดขึน้ ย่ อมพยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตไว้ เพือ่
จะยังกุศลธรรมที่ยงั ไม่ เกิด ให้ เกิดขึน้ ; ย่ อมทําความพอใจให้ เกิดขึน้ ย่ อม
พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตไว้ เพือ่ ความตั้งอยู่ ความไม่
เลอะเลือน ความงอกงามยิง่ ขึน้ ความไพบูลย์ ความเจริญ ความเต็มรอบ
แห่ งกุศลธรรมที่เกิดขึน้ แล้ ว. ภิกษุ ท. ! อันนีเ้ รากล่ าวว่ า สั มมาวายามะ.
- มหา.ที ๑๐/๓๘๔/๒๙๙.

ปธานสี่ ในฐานะแห่ งสั มมาวายาโม
ภิกษุ ท. !
ปธาน ๔ อย่ าง เหลานี้ มีอยู. สี่อยาง อยางไรเลา ? สี่
อยาง คือ สั งวรปธาน ปหานปธาน ภาวนาปธาน อนุรักขนาปธาน.
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๑๑๒๘

ภิกษุ ท. !
สั งวรปธาน เป็ นอย่ างไรเล่ า ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้
ยอมทําความพอใจใหเกิดขึ้น ยอมพยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้ง
จิตไว เพื่อจะยังอกุศลธรรมอันเปนบาปที่ยังไมเกิด ไมใหเกิดขึ้น. ภิกษุ ท. ! นี้
เรียกวา สั งวรปธาน
ภิกษุ ท. !
ปหานปธาน เป็ นอย่ างไรเล่ า ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณี นี้
ยอมทําความพอใจใหเกิดขึ้น ยอมพยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิต
ไว เพื่อจะละอกุศลธรรมอันเปนบาปที่บังเกิดขึ้นแลว. ภิกษุ ท. ! นี้เรียกวา
ปหานปธาน
ภิกษุ ท. !
ภาวนาปธาน เป็ นอย่ างไรเล่ า ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณี
นี้ ยอมทําความพอใจใหเกิดขึ้น ยอมพยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต
ตั้งจิตไว เพื่อยังกุศลธรรมทัง้ หลายที่ยังไมเกิด ใหเกิดขึ้น. ภิกษุ ท. ! นี้เรียกวา
ภาวนาปธาน.
ภิกษุ ท. !
อนุรักขนาปธาน เป็ นอย่ างไรเล่ า ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุใน
กรณีนี้ ยอมทําความพอใจใหเกิดขึ้น ยอมพยายาม ปรารภความเพียร ประคอง
จิต ตั้งจิตไว เพื่อความตั้งอยู ความไมเลอะเลือน ความงอกงามยิ่งขึ้น ความ
ไพบูลย ความเจริญ ความเต็มรอบ แหงกุศลธรรมทั้งหลายทีบ่ ังเกิดขึ้นแลว.
ภิกษุ ท. ! นี้เรียกวา อนุรักขนาปธาน.
ภิกษุ ท. !
- จตุ กฺ ๒๑/๙ /๖๙.

เหลานี้แล ปธาน ๔ อยาง
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๑๑๒๙

หมวด ข. ว่ าด้ วย ลักษณะ-ไวพจน์ -อุปมา ของสัมมาวายามะ
ลักษณะของผู้มคี วามเพียรสี่อริ ิยาบถ
ภิกษุ ท. !
เมื่อภิกษุ เดินอยู่ ถา เกิดมีกามวิตก หรือ พ๎ยาปาทวิตก
หรือวิหิงสาวิตก ขึ้นมา และภิกษุนั้นก็ ไม่ รับเอาวิตกเหล่ านั้นไว้ แต่ สละทิง้

ไป ถ่ ายถอนออก ทําให้ สิ้นสุ ดลงไปจนไม่ มีเหลือ. ภิกษุที่เปนเชนนี้ แมเดิน
อยูก็เรียกวา เป็ นผู้ทาํ ความเพียรเผากิเลส รู้สึกกลัว(ต่ อสิ่ งลามก) เป็ นผู้ปรารภ
ความเพียร อุทศิ ตนในการเผากิเลส อยู่เนืองนิจ.
ภิกษุ ท. !

เมื่อภิกษุ ยืนอยู่

ถา เกิดมีกามวิตก หรือ พ๎ยาปาทวิตก

หรือวิหิงสาวิตก ขึ้นมา และภิกษุนั้นก็ ไม่ รับเอาวิตกเหล่ านั้นไว้ แต่ สละทิง้

ไป ถ่ ายถอนออก ทําให้ สิ้นสุ ดลงไปจนไม่ มีเหลือ. ภิกษุที่เปนเชนนี้ แมยืน
อยูก็เรียกวา เป็ นผู้ทาํ ความเพียรเผากิเลส รู้สึกกลัว(ต่ อสิ่ งลามก) เป็ นผู้ปรารภ
ความเพียร อุทศิ ตนในการเผากิเลส อยู่เนืองนิจ.
ภิกษุ ท. !
เมื่อภิกษุ นั่งอยู่ ถา เกิดมีกามวิตกหรือ พ๎ยาปาทวิตก
หรือวิหิงสาวิตก ขึ้นมา และภิกษุนั้นก็ ไม่ รับเอาวิตกเหล่ านั้นไว้ แต่ สละทิง้

ไป ถ่ ายถอนออก ทําให้ สิ้นสุ ดลงไปจนไม่ มีเหลือ. ภิกษุที่เปนเชนนี้ แมนั่ง
อยูก็เรียกวา เป็ นผู้ทําความเพียรเผากิเลส รู้สึกกลัว(ต่ อสิ่ งลามก) เป็ นผู้ปรารภ
ความเพียร อุทิศตนในการเผากิเลส อยู่เนืองนิจ.
ภิกษุ ท. !
เมื่อภิกษุ นอนตื่นอยู่ ถา เกิดมีกามวิตก หรือ พ๎ยาปาทวิตก หรือวิหิงสาวิตก ขึ้นมา และภิกษุนั้นก็ ไม่ รับเอาวิตกเหล่ านั้นไว้ แต่ สละ

๑๑๓๐

อริยสัจจากพระโอษฐ

ทิง้ ไป ถ่ ายถอนออก ทําให้ สิ้นสุ ดลงไปจนไม่ มีเหลือ. ภิกษุที่เปนเชนนี้ แม
นอนตื่นอยูก็เรียกวา เป็ นผู้ทําความเพียรเผากิเลส รู้สึกกลัว(ต่ อสิ่ งลามก) เป็ นผู้
ปรารภความเพียร อุทิศตนในการเผากิเลส อยู่เนืองนิจ.
- จตุ กฺ ก . อํ . ๒๑/๑๗/๑๑

ลักษณะของผู้มคี วามเพียรสี่ อริ ิยาบถ
(อีกนัยหนึ่ง)
ภิกษุ ท. !
เมื่อเธอทั้งหลายมีศีลถึงพรอมแลว
มีปาติโมกขพรอม
แลว สํารวมดวยการสํารวมในปาติโมกข ถึงพรอมดวยมารยาทและโคจร มี
ปรกติเห็นภัยในโทษทั้งหลายแม้ มีประมาณน้ อย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท
ทั้งหลาย อยูดังนี้แลว ยังมีกิจอะไรที่เธอทั้งหลายตองทําใหยิ่งขึ้นไปอีกเลา ?
ภิกษุ ท. !
ถาภิกษุแม เดินอยู่ เปนผูปราศจากอภิชฌา, ปราศจาก
พ๎ยาบาท, ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ วิจิกิจฉา ก็เปนนิวรณที่เธอละขาดแลว,
ความเพียรเปนธรรมทีเ่ ธอปรารภแลวไมยอหยอน, สติเปนธรรมอันเธอเขาไปตั้ง
ไวแลวไมลมื หลง, กายสงบรํางับแลวไมกระวนกระวาย, จิตตั้งมั่นแลวเปน
อารมณเดียว. ภิกษุ ท. ! ภิกษุที่เป็ นเช่ นนี้ แม้ เดินอยู่ ก็เรียกว่ า ผู้ทําความเพียร
เผากิเลส ผู้กลัว (ต่ อความเป็ นทาสของกิเลส) เป็ นผู้ปรารภความเพียรอุทิศตนในการ
เผากิเลสอยู่เนืองนิจ.
ภิกษุ ท. !
ถาภิกษุแม ยืนอยู่ เปนผูปราศจากอภิชฌา, ปราศจาก
พ๎ยาบาท, ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ วิจิกิจฉา ก็เปนนิวรณที่เธอละขาดแลว,

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๑๓๑

ความเพียรเปนธรรมทีเ่ ธอปรารภแลวไมยอหยอน, สติเปนธรรมอันเธอเขาไป
ตั้งไวแลวไมลืมหลง, กายสงบรํางับแลวไมกระวนกระวาย, จิตตั้งมั่นแลวเปน
อารมณเดียว. ภิกษุ ท. ! ภิกษุที่เป็ นเช่ นนี้ แม้ ยนื อยู่ ก็เรียกว่ า ผู้ทําความเพียร
เผากิเลส ผู้กลัว (ต่ อความเป็ นทาสของกิเลส) เป็ นผู้ปรารภความเพียรอุทิศตนใน
การเผากิเลสอยู่เนืองนิจ.
ภิกษุ ท. !
ถาภิกษุแม นั่งอยู่ เปนผูปราศจากอภิชฌา, ปราศจาก
พ๎ยาบาท, ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ วิจิกิจฉา ก็เปนนิวรณที่เธอละขาด
แลว,ความเพียรเปนธรรมที่เธอปรารภแลวไมยอหยอน, สติเปนธรรมอันเธอเขา
ไปตั้งไวแลวไมลมื หลง, กายสงบรํางับแลวไมกระวนกระวาย, จิตตั้งมั่นแลวเปน
อารมณเดียว. ภิกษุ ท. ! ภิกษุที่เป็ นเช่ นนี้ แม้ นั่งอยู่ ก็เรียกว่ า ผู้ทําความเพียร
เผากิเลส ผู้กลัว (ต่ อความเป็ นทาสของกิเลส) เป็ นผู้ปรารภความเพียรอุทิศตนในการ
เผากิเลสอยู่เนืองนิจ.
ภิกษุ ท. !
ถาภิกษุแม นอนตื่นอยู่ เปนผูปราศจากอภิชฌา, ปราศจาก
พ๎ยาบาท, ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ วิจิกิจฉา ก็เปนนิวรณที่เธอละขาด
แลว,ความเพียรเปนธรรมที่เธอปรารภแลวไมยอหยอน, สติเปนธรรมอันเธอเขา
ไปตั้งไวแลวไมลมื หลง, กายสงบรํางับแลวไมกระวนกระวาย, จิตตั้งมั่นแลวเปน
อารมณเดียว. ภิกษุ ท. ! ภิกษุที่เป็ นเช่ นนี้ แม้ นอนตื่นอยู่ ก็เรียกว่ า ผู้ทําความ
เพียรเผากิเลส ผู้กลัว (ต่ อความเป็ นทาสของกิเลส) เป็ นผู้ปรารภความเพียรอุทศิ ตน
ในการเผากิเลสอยู่เนืองนิจ.
- จตุ กฺ ก . อํ . ๒๑/๑๔/๑๒.
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๑๑๓๒

ไวพจน์ ของสั มมาวายามะ คือสั มมัปปธาน
ภิกษุ ท. !
สั มมัปปธาน ๔ อย่ าง เหลานี้ มีอยู สี่อยาง อยางไรเลา ?
สี่อยางคือ ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ :๑. ยอม ทําความพอใจให้ เกิดขึน้ ย่ อมพยายาม ปรารภความเพียร
ประคองจิต ตั้งจิตไว้ เพือ่ จะ ยังอกุศลธรรมอันเป็ นบาปที่ยงั ไม่ เกิด ไม่ ให้ เกิดขึน้ .
๒. ยอม ทําความพอใจให้ เกิดขึน้ ย่ อมพยายาม ปรารภความเพียร
ประคองจิต ตั้งจิตไว้ เพือ่ ละอกุศลธรรมอันเป็ นบาปที่เกิดขึน้ แล้ ว.
๓. ยอม ทําความพอใจให้ เกิดขึน้ ย่ อมพยายาม ปรารภความเพียร
ประคองจิต ตั้งจิตไว้ เพือ่ ยังกุศลธรรมทั้งหลายทีย่ งั ไม่ เกิด ให้ เกิดขึน้ .
๔. ยอม ทําความพอใจให้ เกิดขึน้ ย่ อมพยายาม ปรารภความเพียร
ประคองจิต ตั้งจิตไว้ เพือ่ ความตั้งอยู่ ความไม่ เลอะเลือน ความงอกงามยิง่ ขึน้
ความไพบูลย์ ความเจริญ ความเต็มรอบ แห่ งกุศลธรรม ท. ที่บังเกิดขึน้ แล้ ว.
- จตุ กฺ ก . อํ ๒๑/๑๙/๑๓.

ปธานสี่ ในฐานะสั มมัปปธาน
ภิกษุ ท. !
ปธาน ๔ อย่ าง เหลานี้ มีอยู. สี่อยาง อยางไรเลา ? สี่
อยางคือ สั งวรปธาน ปหานปธาน ภาวนาปธาน อนุรักขนาปธาน.
ภิกษุ ท. !
สั งวรปธาน เป็ นอย่ างไรเล่ า ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุใน กรณี
นี้ เห็นรูปด้ วยตา แลว ไมเปนผูถือเอาในลักษณะที่เปนการรวบถือเอาทัง้ หมด
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๑๑๓๓

ไมเปนผูถือเอาในลักษณะที่เปนการถือเอาโดยแยกเปนสวนๆ;
อกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัส จะพึงไหลไปตามบุคคลผูไม
สํารวมอยูซึ่งอินทรียอ ันเปนตนเหตุคือตา ใด, เธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมซึ่ง
อินทรียนั้น, ยอมรักษาอินทรียคือตา ยอมถึงการสํารวมในอินทรียคือตา (ในกรณี
(รวมเปนภาพเดียว)

แหงอินทรียคือ หู อินทรียคือ จมูก อินทรียคือ ลิน้ อินทรียคือ กาย และอินทรียคือ ใจ ก็มีขอความ
ที่ไดตรัสไวทาํ นองเดียวกัน).

ภิกษุ ท. ! นี้เรากลาววา สั งวรปธาน.

ภิกษุ ท. !
ปหานปธาน เป็ นอย่ างไรเล่ า ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุใน กรณี
นี้ ไมรับเอาไว สละทิ้งไป ถายถอนออก ทําใหสิ้นสุดเสีย ทําใหถึงความไมมี
ซึ่งกามวิตก ที่เกิดขึ้นแลว.... ซึ่งพ๎ยาบาทวิตก ที่เกิดขึ้นแลว .... ซึ่งวิหิงสาวิตก
ที่เกิดขึ้นแลว .... ซึ่งอกุศลธรรมอันลามกทัง้ หลาย ที่บังเกิดขึ้นแลวๆ. ภิกษุ ท. !
นี้เรากลาววา ปหานปธาน.
ภิกษุ ท. !
ภาวนาปธาน เป็ นอย่ างไรเล่ า ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุใน
กรณีนี้ ยอมเจริญซึ่ง สติสัมโพชฌงค์ .... ซึ่งธัมมวิจยสั มโพชฌงค์ .... ซึ่ง วิริยสั มโพชฌงค์ ..... ซึ่ง ปี ติสัมโพชฌงค์ .... ซึ่ง ปัสสั ทธิสัมโพชฌงค์ .....ซึ่ง
สมาธิสัมโพชฌงค์ ..... ซึ่งอุเบกขาสั มโพชฌงค์ อัน (แตละอยางๆ) อาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปเพือ่ ความปลอยวาง. ภิกษุ ท. !
นี้เรากลาววา
ภาวนาปธาน.
ภิกษุ ท. !
อนุรักขนาปธาน เป็ นอย่ างไรเล่ า ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุใน
กรณีนี้ ยอมตามรักษาซึ่งสมาธินิมิตอันเจริญ ที่เกิดขึน้ แล้ ว (คือรักษาความสําคัญรูใ น
ภาวะของซากศพตางๆกัน ๖ ชนิด) คือ อัฏฐิ กสั ญญา ปุฬวกสั ญญา วินีลกสั ญญา
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๑๑๓๔

วิปุพพกสั ญญา วิจฉิททกสั ญญา อุทธุมาตกสั ญญา.๑ ภิกษุ ท. ! นี้เราเรียกวา
อนุรักขนาปธาน.
ภิกษุ ท. !

ปธาน ๔ อยาง เหลานี้ แล.

- จตุ กฺ ก . อํ ๒๑/๒๐/๑๔

การทําความเพียรดุจผู้บํารุงรักษาป่ า
ภิกษุ ท. !
เธอทั้งหลาย จงละอกุศลเสี ย จงทําการประกอบความ
เพียรอย่ างทั่วถึงในกุศลธรรมทั้งหลาย. ดวยการกระทําอยางนี้ เธอทั้งหลายจัก
ถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ ในธรรมวินัยนี.้
ภิกษุ ท. !
เปรียบเหมือนที่ไมไกลจากบานหรือนิคม มีปาสาละใหญ
ภูมภิ าคปกคลุมไปดวยตนเอลัณฑะ. เกิดมีบุรุษคนใดคนหนึ่ง หวังประโยชน
เกื้อกูล ความปลอดภัย แกปาสาละนั้น, เขาไดตัดตนสาละเล็กๆคดๆงอๆที่คอย
แยงอาหารออกไปทิง้ เสียภายนอก ชําระบริเวณภายในใหราบเตียน บํารุงรักษา
ตนสาละเล็กๆที่ตรง ที่งอกงามดี เปนอยางดี. ภิกษุ ท. ! ดวยอาการอยางนี้
โดยสมัยอืน่ ปาสาละนั้น ก็ถึงซึ่งความเจริญงอกงาม ไพบูลย, ขอนี้ฉันใด;
ภิกษุ ท. ! ขอนี้ก็ฉันนั้น : เธอทั้งหลาย จงละอกุศลเสีย จงทําการประกอบ
ความเพียรอยางทั่วถึงในกุศลธรรมทั้งหลาย. ดวยการกระทําอยางนี้
เธอ
ทั้งหลายจักถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย ในธรรมวินัยนี้.
- มู.ม. ๑๒/๒๕๒/๒๖๕.
๑. อัฏฐิก คือศพมีแตกระดูก, ปุฬวก คือศพมีแตหนอน, วินีลก คือศพขึ้นเขียว, วิปุพพก คือศพมีหนองไหล, วิจฉิททก
คือศพขาดเปนชิ้นเปนทอน, อุทธุมาตก คือศพขึน้ พอง.
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๑๑๓๕

หมวด ค. ว่ าด้ วย อุปกรณ์ -เหตุปัจจัย ของสั มมาวายามะ
ความสั งเวชเป็ นเหตุให้ ปรารภความเพียร
ภิกษุ ท. !

บุรุษอาชาไนยผู้เจริญ ๔ จําพวก เหล่ านี้ มีอยู่ หาได้

อยู่ ในโลก. สี่จําพวก เหลาไหนเลา ? สี่จําพวก คือ :๑. ภิกษุ ท. !

ิ ว่ า
บุรุษอาชาไนยผูเจริญบางคน ในกรณีนี้ ได้ ยน

"ในบ้ านหรือนิคมโน้ น มีหญิงหรือชายผู้ถงึ ความทุกข์ หรือทํากาลกิริยา"
ดังนี้ แลว เขาก็สังเวช ถึงความสลดใจเพราะเหตุนั้น; ครั้นสลดใจแล้ว ก็เริ่ม
ตั้งความเพียรโดยแยบคาย มีตนส่ งไปในแนวธรรมะ ยอมทําใหแจงซึ่งปรมัตถ
สัจจะดวยนามกาย และเห็นแจงแทงตลอดดวยปญญา. ภิกษุ ท. ! เรากลาว
บุรุษอาชาไนยผูเจริญชนิดนี้ วามีอุปมาเหมือนมาอาชาไนยตัวเจริญที่พอเห็นเงา
ของปฏักก็สังเวชถึงความสลดใจ ฉะนั้น.
๒. ภิกษุ ท. !
จําพวกอื่นยังมีอีก : บุรุษอาชาไนยผูเจริญบางคนใน
กรณีนี้ ไมไดยินวา ในบานหรือนิคมโนน มีหญิงหรือชายผูถึงความทุกขหรือ
ทํากาลกิริยา, แต่ เขาได้ เห็นหญิงหรือชายผู้ถงึ ความทุกข์ หรือทํากาลกิริยาด้ วย
ตนเอง เขาก็สังเวชถึงความสลดใจเพราะเหตุนั้น ; ครั้นสลดใจแล้ ว ก็เริ่มตั้งความ
เพียรโดยแยบคาย มีตนส่ งไปในแนวธรรมมะ ยอมทําใหแจงซึ่งปรมัตถสัจจะดวย
นามกาย และเห็นแจงแทงตลอดดวยปญญา. ภิกษุ ท. ! เรากลาวบุรุษอาชาไนย
ผูเจริญชนิดนี้ วามีอุปมาเหมือนมาอาชาไนยตัวเจริญที่ถูกเขาแทงดวยปฏักที่ขุม
ขนแลว ก็สังเวชถึงความสลดใจ ฉะนั้น.

๑๑๓๖

อริยสัจจากพระโอษฐ

๓. ภิกษุ ท. !
จําพวกอื่นยังมีอีก : บุรุษอาชาไนยผูเจริญบางคนใน
กรณีนี้ ไมไดยินวา ในบานหรือนิคมโนน มีหญิงหรือชายผูถึงความทุกขหรือ
ทํากาลกิริยา, ทั้งเขาไมไดเห็นหญิงหรือชายผูถึงความทุกขหรือทํากาลกิริยาดวย
ตนเอง, แต่ ญาติหรือสาโลหิตของเขาเป็ นผู้ถงึ ความทุกข์ หรือทํากาลกิริยา เขาก็
สังเวชถึงความสลดใจเพราะเหตุนั้น; ครั้นสลดใจแล้ ว ก็เริ่มตั้งความเพียรโดย
แยบคาย มีตนส่ งไปในแนวธรรมะ ยอมทําใหแจงซึ่งปรมัตถสัจจะดวยนามกาย
และเห็นแจงแทงตลอดดวยปญญา. ภิกษุ ท. ! เรากลาวบุรุษอาชาไนยผูเจริญ
ชนิดนี้
วามีอุปมาเหมือนมาอาชาไนยตัวเจริญที่ถูกเขาแทงดวยปฏักที่หนังก็
สังเวชถึงความสลดใจ ฉะนั้น.
๔. ภิกษุ ท. !
จําพวกอื่นยังมีอีก : บุรุษอาชาไนยผูเจริญบางคนใน
กรณีนี้ ไมไดยินวา ในบานหรือนิคมโนน มีหญิงหรือชายผูถึงความทุกขหรือ
ทํากาลกิริยา และเขาไมไดเห็นหญิงหรือชายผูถึงความทุกขหรือทํากาลกิริยาดวย
ตนเอง, ทั้งญาติหรือสาโลหิตของเขาเปนผูถึงความทุกขหรือทํากาลกิริยา แต่ ว่า
เขาเองถูกต้ องแล้ วด้ วยทุกขเวทนาที่เป็ นไปในสรีระ ซึ่งกล้ าแข็ง แสบเผ็ดไม่
น่ ายินดี ไม่ น่าพอใจ แทบจะนําชีวติ ไปเสี ย เขาก็สังเวชถึงความสลดใจเพราะ
เหตุนั้น; ครั้นสลดใจแล้ ว ก็เริ่มตั้งความเพียรโดยแยบคาย มีตนส่ งไปในแนว
ธรรมะ ยอมทําใหแจงซึ่งปรมัตถสัจจะดวยนามกาย และเห็นแจงแทงตลอดดวย
ปญญา. ภิกษุ ท. ! เรากลาวบุรุษอาชาไนยผูเจริญชนิดนี้ วามีอปุ มาเหมือนมา
อาชาไนยตัวเจริญที่ถูกเขาแทงดวยปฏักถึงกระดูก
ก็สังเวชถึงความสลดใจ
ฉะนั้น.
ภิกษุ ท. !
ในโลก.
- จตุ กฺ ก . อํ . ๒๑/๑๕๔/๑๑๓.

เหลานี้แล บุรุษอาชาไนยผูเจิญ ๔ จําพวก ซึ่งมีอยูห าได อยู
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๑๑๓๗

(ขอความขางบนนี้แสดงใหเห็นวา

ยิ่งมีความสลดสังเวชในเหตุการณที่เปนที่ตั้งแหงความ
สลดสังเวช มากเทาไร ก็ยิ่งมีกําลังใจเพื่อจะทําความเพียรมากขึ้นเทานั้น).

บุพพภาคแห่ งการทําความเพียรเพือ่ ความสิ้นอาสวะ
ภิกษุ ท. !
ถาภิกษุไมเปนผูฉลาดในวาระจิตของผูอ ื่น ไซร, เมื่อเปน
เชนนั้น เธอพึงทําความสําเหนียกวา "เราจักเป็ นผู้ฉลาดในวาระจิตแห่ งตน"
ดังนี้เถิด.
ภิกษุ ท. !
ภิกษุเป็ นผู้ฉลาดในวาระจิตแห่ งตน เป็ นอย่ างไรเล่ า? ภิกษุ
ท. ! เปรียบเหมือนชายหนุมหญิงสาว ที่ชอบแตงตัว สองดูเงาหนาของตนที่
แวนสองหนา หรือที่ภาชนะน้ําอันบริสุทธิ์หมดจดใสสะอาด ถาเห็นธุลีหรือ
ตอมทีห่ นา ก็พยายามนําธุลีหรือตอมนั้นออกเสีย ถาไมเห็นธุลีหรือตอม ก็ยินดี
พอใจวา เปนลาภหนอ บริสุทธิ์ดีแลวหนอ, ขอนี้ฉันใด; ภิกษุ ท. ! การพิจารณา
ของภิกษุ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน คือจะมีอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลายในเมื่อ
เธอพิจารณาวา :“ เรามีชีวิตอยูโดยมาก โดย มีอภิชฌา หรือไม่ มีอภิชฌา;
เรามีชีวิตอยูโดยมาก โดย มีจิตพยาบาท หรือไม่ มจี ติ พยาบาท;
เรามีชีวิตอยูโดยมาก โดย มีถนี มิทธะกลุ้มรุมอยู่ หรือปราศจากถีน
มิทธะ;
เรามีชีวิตอยูโดยมาก โดย มีความฟุ้ งซ่ านหรือไม่ ฟุ้งซ่ าน;
เรามีชีวิตอยูโดยมาก โดย มีวจิ ิกจิ ฉา หรือหมดวิจิกจิ ฉา;
เรามีชีวิตอยูโดยมาก โดย เป็ นผู้มักโกรธ หรือไม่ มักโกรธ;

๑๑๓๘

เรามีชีวิตอยูโดยมาก
เรามีชีวิตอยูโดยมาก
หรือมีกายไม่ เครียดครัด;
เรามีชีวิตอยูโดยมาก
ความเพียร;
เรามีชีวิตอยูโดยมาก

อริยสัจจากพระโอษฐ

โดย มีจิตเศร้ าหมอง หรือไม่ มจี ิตเศร้ าหมอง;
โดย มีกายอันเครียดครัดในการปฏิบัตธิ รรม
โดย เป็ นผู้เกียจคร้ าน
โดย มีจิตตั้งมั่น

หรือเป็ นผู้ปรารภ

หรือไม่ มจี ติ ตั้งมั่น” ดังนี้.

ภิกษุ ท. !
ถาภิกษุพิจารณาอยู รูสึกวา “เราอยูโดยมาก โดยความ
เปนผูมากดวยอภิชฌา มีจิตพยาบาท ถีนมิทธะกลุมรุม ฟุงซาน มีวิจิกิจฉา
มักโกรธ มีจิตเศราหมอง มีกายเครียดครัด เกียจคราน มีจิตไมตั้งมั่น” ดังนีแ้ ลว,
ภิกษุน้ัน พึงกระทําซึ่งฉันทะ วายามะ อุสสาหะ อุสโสฬ๎ หี อัปปฏิวานี สติ และ
สั มปชัญญะ
อย่ างแรงกล้ า เพือ่ ละเสี ยซึ่งธรรมอันเป็ นบาปอกุศลเหล่ านั้น
เชนเดียวกับบุคคลผูม เี สื้อผาหรือศีรษะอันไฟลุกโพลงแลว จะพึงกระทําฉันทะ
วายามะ อุสสาหะ อุสโสฬ๎หี อัปปฏิวานี สติ และสัมปชัญญะ อันแรงกลา
เพื่อจะดับไฟที่เสื้อผาหรือที่ศีรษะนั้นเสีย, ฉันใดก็ฉันนั้น.
ภิกษุ ท. !
ถาภิกษุพิจารณาอยู รูสึกวา “เราอยูโดยมาก โดยความ
เปนผูไมมอี ภิชฌา มีจิตไมพยาบาท ปราศจากถีนมิทธะกลุมรุม ไมฟงุ ซาน หมด
วิจิกิจฉา ไมมักโกรธ มีจิตไมเศราหมอง มีกายไมเครียดครัด ปรารภความเพียร
มีจิตตั้งมั่น” ดังนี้แลว, ภิกษุน้ัน พึงตั้งอยู่ในกุศลธรรมเหล่ านั้นแหละ แล้ ว
ประกอบโยคกรรม๑ เพือ่ ความสิ้นอาสวะทั้งหลายให้ ยงิ่ ขึน้ ไป.
- ทสก. อํ ๒๔/๙๗/๕๑.
๑. โยคกรรม คื อ การกระทํา ความเพี ย รอย า งมี ร ะบบ อย า งแข็ ง ขั น เต็ ม ที่ ในรู ป แบบหนึ่ ง ๆ เพื่ อ ให สํา เร็ จ
ประโยชน ต ามความมุ ง หมาย เรี ย กกั น ง า ยๆว า โยคะ; เป น คํา กลางใช กั น ได ใ นระหว า งศาสนาทุ ก ศาสนา.
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๑๑๓๙

บุพภาคแห่ งการทําความเพียรเพือ่ ความสิ้นอาสวะ
(อีกนัยหนึ่ง)
ภิกษุ ท. !
ถาภิกษุไมเปนผูฉลาดในวาระจิตของผูอ ื่นไซร, เมื่อเปน
เชนนั้น เธอพึงทําความสําเหนียกวา “เราจักเป็ นผู้ฉลาดในวาระจิตแห่ งตน” ดังนี้
เถิด.
ภิกษุ ท. !
ภิกษุเป็ นผู้ฉลาดในวาระจิตแห่ งตน เป็ นอย่ างไรเล่ า? ภิกษุ
ท. ! เปรียบเหมือนชายหนุมหญิงสาว ที่ชอบแตงตัว สองดูเงาหนาของตนที่
แวนสองหนา หรือที่ภาชนะน้าํ อันบริสุทธิ์หมดจดใสสะอาด ถาเห็นธุลีหรือ
ตอมทีห่ นา ก็พยายามนําธุลีหรือตอมนั้นออกเสีย ถาไมเห็นธุลีหรือตอม ก็ยินดี
พอใจวา เปนลาภหนอ บริสุทธิ์ดีแลวหนอ, ขอนี้ฉันใด; ภิกษุ ท. ! การ
พิจารณาของภิกษุ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน
คือจะมีอุปการะมากในกุศลธรรม
ทั้งหลายในเมื่อเธอพิจารณาวา :“เราเปนผูไดเจโตสมถะในภายใน๑ หรือหนอ;
หรือวา ไม่ ได้ เจโตสมถะในภายใน.
เราเปนผู ได้ อธิปัญญาธัมมวิปัสสนา๒ หรือหนอ;
หรือวา ไม่ ได้ อธิปัญญาธัมมวิปัสสนา.” ดังนี้.
๑. คํา นี้ หมายถึ ง ความสงบแห ง จิ ต ด ว ยอํา นาจของสมาธิ ที่ เ ป น ไปถึ ง ที่ สุ ด แห ง ขั้ น ตอนที่ อ าจใช เ ป น รากฐาน
แห ง วิ ป ส สนาได เพราะเป น เรื่ อ งของจิ ต จึ ง เรี ย กว า เป น ไปในภายใน.
๒. การเห็ น แจ ง ในธรรมด ว ยอํา นาจป ญ ญาอั น ยิ่ ง ถึ ง ขนาดเห็ น ความจริ ง ในขั้ น อนิ จ จั ง ทุ ก ขั ง อนั ต ตา แห ง สิ่ ง
นั้ น ๆ.

๑๑๔๐
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ภิกษุ ท. !
ถาภิกษุพิจารณาอยู รูสึกวา "เราเป็ นผู้ได้ เจโตสมถะใน
ภายใน แต่ ยงั ไม่ ได้ อธิปัญญาธัมมวิปัสสนา" ดังนี้แลว. ภิกษุนั้น พึงตั้งอยู่ใน
เจโตสมถะในภายใน แล้ วประกอบโยคกรรมเพือ่ การได้ อธิปัญญาธัมมวิปัสสนา.
ภิกษุนั้น ครั้นสมัยอื่น ก็เปนผูไดเจโตสมถะในภายในดวย ไดอธิปญ
 ญาธัมมวิปสสนาดวย.
ภิกษุ ท. !
ถาภิกษุพิจารณาอยู รูสึกวา "เราเป็ นผู้ได้ อธิปัญญาธัมมวิปัสสนาในภายใน แต่ ยงั ไม่ ได้ เจโตสมถะในภายใน" ดังนี้แลว. ภิกษุนั้น พึง
ตั้งอยู่ในอธิปัญญาธัมมวิปัสสนา แล้ วประกอบโยคกรรมเพือ่ การได้ เจโตสมถะใน
ภายใน. ภิกษุนั้น ครัน้ สมัยอื่น ก็เปนผูไดอธิปญ
 ญาธัมมวิปสสนาดวย ไดเจโตสมถะในภายในดวย.
ภิกษุ ท. !
ถาภิกษุพิจารณาอยู รูสึกวา "เรายังไม่ ได้ เจโตสมถะใน
ภายใน ยังไม่ ได้ อธิปัญญาธัมมวิปัสสนา" ดังนี้แลว. ภิกษุนั้น พึงกระทําซึ่ง
ฉันทะ วายามะ อุสสาหะ อุสโสฬ๎ หี อัปปฏิวานี สติ และสั มปชัญญะ อย่ าง
แรงกล้ า เพือ่ ได้ เฉพาะซึ่งกุศลธรรมทั้งหลายเหล่ านั้น นั่นเทียว เชนเดียวกับ
บุคคลผูมีเสื้อผาหรือศีรษะอันไฟลุกโพลงแลว จะพึงกระทําฉันทะ วายามะ
อุสสาหะ อุสโสฬ๎หี อัปปฏิวานี สติ และสัมปชัญญะ อันแรงกลา เพื่อจะ
ดับไฟที่เสื้อผาหรือทีศ่ ีรษะนั้น, ฉันใดก็ฉันนั้น, ภิกษุนั้น ครั้นสมัยอื่นอีก ก็
เปนผูไดเจโตสมถะในภายในดวย ไดอธิปญญาธัมมวิปสสนาดวย.
ภิกษุ ท. !
ถาภิกษุพิจารณาอยู รูสึกวา “เราเป็ นผู้ได้ เจโตสมถะใน
ภายใน ได้ อธิปัญญาธัมมวิปัสสนา” ดังนีแ้ ลว, ภิกษุนั้น พึงตั้งอยู่ในกุศล
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๑๑๔๑

ธรรมเหล่ านั้นนั่นแหละ แล้ วประกอบโยคกรรมเพือ่ ความสิ้นอาสวะทั้งหลายให้
ยิง่ ขึน้ ไป.
- ทสก.อํ . ๒๔/๑๐๔/๕๔.

อินทรีสังวรเป็ นอุปกรณ์ แก่สัมมาวายามะ
(ส่ วนที่เป็ นการพากเพียรปิ ดกั้นการเกิดอกุศล)
มหาราช!
ภิกษุในกรณีนี้ เห็นรูปด้ วยตา แลว ไมเปนผูถือเอาใน
ลักษณะที่เปนการรวบถือเอาทั้งหมด (รวมเปนภาพเดียว) ไมเปนผูถือเอาในลักษณะ
ที่เปนการถือเอาโดยแยกเปนสวนๆ; อกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและ
โทมนัส จะพึงไหลไปตามบุคคลผูไมสํารวมอยูซึ่ง อินทรีย์อนั เป็ นต้ นเหตุคอื ตา
ใด เธอยอมปฏิบัติเพือ่ สํารวมซึ่งอินทรียนั้น ยอมรักษาอินทรียคือตา ยอมถึง
การสํารวมในอินทรียค ือตา.
(ในกรณีแหง อินทรีย์คอื หู อินทรีย์คอื จมูก อินทรีคอื ลิน
้ อินทรีย์คอื กาย และอินทรีย์ คือ

ใจ ก็มีขอความที่ไดตรัสไวทํานองเดียวกัน).
- สี . ที . ๙/๙๓/๑๒๒.
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๑๑๔๒

เวทนาสามเกีย่ วกับความเพียรละอกุศลและเจริญกุศล
ทานผูจอมเทพ !
เรา กล่ าวโสมนัสว่ ามีสอง อยางคือ โสมนัสที่ควร
เสพ และโสมนัสที่ไม่ ควรเสพ. กลาว โทมนัสว่ ามีสอง อยางคือ โทมนัสที่ควร
เสพ และโทมนัสที่ไม่ ควรเสพ. กลาว อุเบกขาว่ ามีสอง อยางคือ อุเบกขาที่
ควรเสพ และอุเบกขาที่ไม่ ควรเสพ.
บุคคลรูโสมนัสใดวาเมื่อเสพอยู อกุศลธรรมเจริญ กุศลธรรมเสื่อม ดังนี้
แลว โสมนัสอย่ างนีไ้ ม่ ควรเสพ. บุคคลรูโสมนัสใดวาเมื่อเสพอยู อกุศลเสื่อม
กุศลเจริญ ดังนี้แลว โสมนัสอย่ างนีค้ วรเสพ. ในบรรดาโสมนัสที่ควรที่ควร
เสพนั้น มีทั้งโสมนัสที่มีวิตกมีวจิ าร และโสมนัสที่ไมมีวิตกไมมวี ิจาร; โสมนัส
ที่ไม่ มีวติ กไม่ มีวจิ าร เป็ นโสมนัสที่ประณีตกว่ า. ทานผูจอมเทพ ! เรากลาว
โสมนัสวามีสองอยางคือ ควรเสพก็มี ไมควรเสพก็มี ดังนี้.
(ในกรณีแหง โทมนัส และอุเบกขา ก็มีหลักเกณฑที่ตรัสไวอยางเดียวกันกับ ในกรณีแหง

โสมนัส. ที่กลาววา ‘ไมควรเสพเพราะทําใหอกุศลเจริญ’ นั้นหมายถึงเวทนาที่เกิดจากการครองเรือน.
ที่กลาววา ‘ควรเสพเพราะทําใหกุศลเจริญ’ นั้น หมายถึง เวทนาที่อาศัยเนกขัมมะ ไมเกี่ยวของกับ
เรือน. ที่กลาววา ‘มีวิตกวิจาร’ นั้น หมายถึงเวทนาที่เกิดจากการปฏิบัตินับตั้งแตปฐมฌานลงมา. ที่
กลาววา ‘ไมมีวิตกไมมีวิจาร’ นั้น หมายถึง เวทนาที่เกิดจากการปฏิบัตินับตั้งแตทุติยฌานขึ้นไป. ถา
บุคคลเกี่ยวของกับเวทนาทั้งสามนี้อยางถูกตอง การทําความเพียรเพื่อละอกุศล และเจริญกุศล จัก
เปนไปโดยงาย).
- มหา. ที . ๑๐/๓๑๒/๒๕๗.
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๑๑๔๓

การเสพทีเ่ ป็ นอุปกรณ์ และไม่ เป็ นอุปกรณ์
แก่ความเพียรละอกุศลและเจริญกุศล
๑. การเสพกายสมาจาร
สารีบุตร ! เมื่อบุคคลเสพอยูซึ่งกายสมาจาร (การประพฤติประจําทางกาย)
ชนิดไร อกุศลธรรมเจริญ กุศลธรรมเสื่อม, กายสมาจารชนิดนี้บุคคลไมควร
เสพ. สารีบุตร ! เมื่อบุคคลเสพอยูซึ่งกายสมาจารชนิดไร อกุศลธรรมเสื่อม
กุศลธรรมเจริญ, กายสมาจารชนิดนี้บุคคลควรเสพ.
สารีบุตร ! อกุศลธรรมย่ อมเจริญ กุศลธรรมย่ อมเสื่ อม แก่ บุคคลผู้
เสพอยู่ซึ่ง กายสมาจาร ชนิดไหนเล่ า ? สารีบุตร ! บุคคลบางคนในกรณีนี้
เปนผูมีปาณาติบาต เปนพราน มีมือเปอนเลือด วุนอยูแตการประหัตประหาร
ไมมีความเอ็นดูในสัตวมีชีวิต, และเปนผูถอื เอาสิ่งของที่เจ้ าของไม่ ได้ ให้ ถือเอา
ทรัพยและอุปกรณแหงทรัพยอันเจาของไมไดให ในบานก็ดี ในปาก็ดี ดวยอาการ
แหงขโมย, และเปนผูประพฤติผิดในกามทั้งหลาย คือประพฤติผิดในหญิง
ทั้งหลาย ที่มีมารดารักษา บิดารักษา มารดาและบิดารักษา พี่นองชายรักษา พี่
นองหญิงรักษา ญาติรักษา หญิงมีสามี หญิงมีสินไหม แมที่สุดแตหญิงทีม่ ีผู
สวมมาลาหมั้นไว. สารีบุตร ! เมื่อเสพกายสมาจารชนิดนีแ้ ล อกุศลธรรมย่ อม
เจริญ กุศลธรรมย่ อมเสื่ อม.
สารีบุตร !
อกุศลธรรมย่ อมเสื่ อม กุศลธรรมย่ อมเจริญ แก่ บุคคลผู้
เสพอยู่ซึ่ง กายสมาจาร ชนิดไหนเล่ า ? สารีบุตร ! บุคคลบางคนในกรณีนี้
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เปนผู ละปาณาติบาต เวนขาดจากปาณาติบาต วางทอนไมและศาสตราเสีย
แลวมีความละอาย
ถึงความเอ็นดูกรุณาหวังประโยชนเกื้อกูลในบรรดาสัตว
ทั้งหลาย, และเปนผู ละอทินนาทาน เวนขาดจากจากอทินนาทาน ไมถือเอา
ทรัพยและอุปกรณแหงทรัพย อันเจาของไมไดให ในบานก็ดี ในปาก็ดี ดวย
อาการแหงขโมย, และเปนผู ละกาเมสุ มิจฉาจาร เวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร คือ
ไมประพฤติผิดในหญิงทั้งหลายที่มีมารดารักษา บิดารักษา มารดาและบิดารักษา
พี่นองชายรักษา พี่นองหญิงรักษา ญาติรักษา หญิงมีสามี หญิงมีสินไหม แม
สุดแตหญิงที่มีสวมมาลาหมั้นไว. สารีบุตร ! เมื่อเสพกายสมาจารชนิดนีแ้ ล
อกุศลธรรมย่ อมเสื่ อม กุศลธรรมย่ อมเจริญ.
๒. การเสพวจีสมาจาร
สารีบุตร ! อกุศลธรรมย่ อมเจริญ กุศลธรรมย่ อมเสื่ อม แก่ บุคคลผู้
เสพอยู่ ซึ่งวจีสมาจาร (การประพฤติประจําทางวาจา) ชนิดไหนเล่ า ? สารีบุตร !
บุคคลบางคนในกรณีนี้ เปนผูมีปกติกล่ าวเท็จ ไปในสภาก็ดี ไปในทีป่ ระชุมก็
ดี ไปในหมูญาติก็ดี ไปในทามกลางคนหมูมากก็ดี ไปในทามกลางราชสกุลก็ดี
เขานําไปเปนพยาน ถามวา “ทานผูเจริญ ! ทานรูไดอยางไร วาไปอยางนั้น”
บุรุษนั้นเมือ่ ไมรูก็บอกวารู เมื่อรูก ็บอกวาไมรู ไมเห็นก็บอกวาเห็น เห็นก็บอกวา
ไมเห็น ดังนี้ กลาวเท็จทั้งรูอยู เพราะเหตุแหงตนบาง เพราะเหตุแหงผูอนื่ บาง
เพราะเหตุเห็นแกอามิสสินจางบาง, และเปนผูกล่ าวคําส่ อเสียด ไดฟง จากฝายนี้
แลว เก็บไปบอกฝายโนน เพื่อแตกจากฝายนี้ หรือไดฟงจากฝายโนนแลว เก็บ
มาบอกฝายนี้ เพื่อแตกจากฝายโนน ทําคนที่พรอมเพรียงกันอยูใหแตกจากกัน
อุดหนุนสงเสริมคนที่แตกกันอยูแลวใหแตกจากกันยิ่งขึ้น เปนคนชอบในการ
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เปนพวกยินดีในการเปนพวก, เปนคนพอใจในการเปนพวก กลาวแตวาจาที่ทํา
ใหเปนพวก และเปนผูกล่ าววาจาหยาบ เปนวาจาทิ่มแทง กักขฬะ เผ็ดรอน ขัด
ใจผูอื่น กลัดกลุมอยูด วยความโกรธ ไมเปนไปดวยสมาธิ, และเปนผูกล่ าววาจา
เพ้อเจ้ อ ไมกลาวตามกาลอันควร ไมกลาวตามเปนจริง ไมกลาวโดยอรรถ ไม
กลาวโดยธรรม ไมกลาวโดยวินัย กลาววาจาไมมีที่ตงั้ อาศัย ไมถูกกาละไมถูก
เทศะ ไมมีที่จบ ไมประกอบดวยประโยชน. สารีบุตร ! เมื่อเสพวจีสมาจาร
ชนิดนีแ้ ล อกุศลธรรมย่ อมเจริญ กุศลธรรมย่ อมเสื่ อม.
สารีบุตร !

อกุศลธรรมย่ อมเสื่ อม กุศลธรรมย่ อมเจริญ แก่ บุคคลผู้

เสพอยู่ซึ่ง วจีสมาจาร ชนิดไหนเล่ า ? สารีบตุ ร !

บุคคลบางคนในกรณีนี้

เปนผู ละมุสาวาท เวนขาดจากมุสาวาท ไปในสภาก็ดี ไปในที่ประชุมก็ดี ไป
ในหมูญ
 าติก็ดี ไปในทามกลางคนหมูมากก็ดี ไปในทามกลางราชสกุลก็ดี เขา
นําไปเปนพยาน ถามวา “ทานผูเจริญ ! ทานรูอยางไร วาไปอยางนั้น” เขานั้น
เมื่อรูก็บอกวารู เมื่อไมรูก็บอกวาไมรู เห็นก็บอกวาเห็น ไมเห็นก็บอกวาไม
เห็น ดังนี้ ไมกลาวเท็จทั้งรูอยู เพราะเหตุแหงตนบาง เพราะเหตุแหงผูอนื่ บาง
เพราะเหตุเห็นแกอามิสสินจางบาง, และเปนผู ละปิ สุ ณวาจา เวนขาดจากปสุณ
วาจา ไดเวนขาดจากปสุณวาจา ไดฟง จากฝายนี้แลว ไมเก็บไปบอกฝายโนน
เพื่อแตกจากฝายนี้ หรือไดฟง จากฝายโนนแลว ไมเก็บมาบอกแกฝายนี้ เพื่อ
แตกจากฝายโนน แตจะสมานคนที่แตกกันแลวใหกลับพรอมเพรียงกัน อุดหนุน
คนที่พรอมเพรียงกันอยูใหพรอมเพรียงกันยิ่งขึ้น
เปนคนชอบในการพรอม
เพรียง ยินดีในการพรอมเพรียง พอใจในการพรอมเพรียง กลาวแตวาจาที่ทํา
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ใหพรอมเพรียงกัน, และเปนผู ละผรุสวาจา เวนขาดจากผรุสวาจา กลาวแตวาจา
ที่ไมมีโทษ เสนาะโสต ใหเกิดความรัก เปนคําฟูใจ เปนคําสุภาพทีช่ าวเมือง
เขาพูดกัน เปนที่ใครที่พอใจของมหาชน กลาวแตวาจาเชนนั้นอยู, และเปนผู ละ
สั มผัปปลาวาท เวนขาดจากสัมผัปปลาวาท กลาวแตในเวลาอันสมควร กลาวแต
คําจริง เปนประโยชน เปนธรรม เปนวินัย กลาวแตวาจาที่มีที่ตั้ง มีหลักฐานที่
อางอิง มีเวลาจบ ประกอบดวยประโยชนสมควรแกเวลา. สารีบุตร !

เมือ่ เสพ

วจีสมาจารชนิดนี้ แล อกุศลธรรมย่ อมเสื่ อม กุศลธรรมย่ อมเจริญ.
๓. การเสพมโนสมาจาร
สารีบุตร ! อกุศลธรรมย่ อมเจริญ กุศลธรรมย่ อมเสื่ อม แก่ บุคคลผู้
เสพอยู่ ซึ่งมโนสมาจาร (การประพฤติประจําทางใจ) ชนิดไหนเล่ า ? สารีบุตร !
บุคคลบางคนในกรณีนี้ เปนผูมากด้ วยอภิชฌา เพงตอทรัพยและอุปกรณแหง
ทรัพยของผูอื่น วา “ทรัพยใดของใคร จงมาเปนของเราW ดังนี้, และเปนผูมีจิต
พยาบาท มีความดําริแหงใจเปนไปในทางประทุษราย วา “ขอสัตวเหลานี้จงถูก
ฆา จงถูกทําลาย จงขาดสูญ จงวินาศ อยาไดมีอยู” ดังนี้ สารีบุตร ! เมื่อเสพ
มโนสมาจารชนิดนีแ้ ล อกุศลธรรมย่ อมเจริญ กุศลธรรมย่ อมเสื่ อม.
สารีบุตร ! อกุศลธรรมย่ อมเสื่ อม กุศลธรรมย่ อมเจริญ แก่ บุคคลผู้
เสพอยู่ซึ่ง มโนสมาจาร ชนิดไหนเล่ า ? สารีบุตร ! บุคคลบางคนในกรณีนี้
เปนผูไมมากดวยอภิชฌา ไมเพงตอทรัพยและอุปกรณแหงทรัพยของผูอื่น วา
“ทรัพยใดของใคร จงมาเปนของเรา” ดังนี้, และเปนผู ไม่ มีจติ พยาบาท ไมมี
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ความดําริแหงใจเปนไปในทางประทุษราย โดยมีความรูสึกอยูวา “ขอสัตว
ทั้งหลายเหลานี้ จงไมมีความเบียดเบียน ไมมีความลําบาก จงมีสุข บริหารตน
อยูเถิด” ดังนี้. สารีบุตร ! เมื่อเสพมโนสมาจารชนิดนีแ้ ล อกุศลธรรมย่ อม
เสื่ อมกุศลธรรมย่ อมเจริญ.
๔. การเสพจิตตุปบาท
สารีบุตร ! อกุศลธรรมย่ อมเจริญ กุศลธรรมย่ อมเสื่ อม แก่ บุคคลผู้
เสพอยู่ซึ่ง จิตตุปบาท (ความมักเกิดขึ้นแหงจิต) ชนิดไหนเล่ า ? สารีบุตร ! บุคคล
บางคนในกรณีนี้ เปนผูมากด้ วยอภิชฌา มีจิตสหรคตดวยอภิชฌาอยู, เปนผู มี
พยาบาท มีจิตสหรคตดวยพยาบาทอยู, เปนผู มีวิหิงสา มีจิตสหรคตดวยวิหิงสา
อยู, สารีบุตร ! เมื่อเสพจิตตุปบาทชนิดนีแ้ ล อกุศลธรรมย่ อมเจริญ กุศลธรรม
ย่ อมเสื่ อม.
สารีบุตร ! อกุศลธรรมย่ อมเสื่ อม กุศลธรรมย่ อมเจริญ แก่ บุคคลผู้
เสพอยู่ ซึ่งจิตตุปบาท ชนิดไหนเล่ า? สารีบุตร ! บุคคลบางคนในกรณีนี้ ไม่
เป็ นผู้มากด้ วยอภิชฌา มีจิตไมสหรคตดวยอภิชฌาอยู, เปนผูไมมีพยาบาท มีจิต
ไมสหรคตดวยพยาบาทอยู, เปนผูไม่ มีวหิ ิงสา มีจิตไมสหรคตดวยวิหิงสาอยู, สา
รีบุตร ! เมื่อเสพจิตตุปบาทชนิดนี้ แล อกุศลธรรมย่ อมเสื่ อม กุศลธรรมย่ อม
เจริญ.
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๕. การเสพสั ญญาปฏิลาภ
สารีบุตร ! อกุศลธรรมย่ อมเจริญ กุศลธรรมย่ อมเสื่ อม แก่ บุคคลผู้
เสพอยู่ ซึ่ง สั ญญาปฏิลาภ (การไดความหมายมั่นเฉพาะเรื่อง) ชนิดไหนเล่ า? สารีบุตร !
บุคคลบางคนในกรณีนี้ เปนผูมากด้ วยอภิชฌา อยูดวยสัญญาอันสหรคตดวย
อภิชฌา, เปนผู มีพยาบาท อยูดวยดวยสัญญาอันสหรคตดวยพยาบาท, เปนผูมี
วิหิงสา อยูดวยสัญญาอันสหรคตดวยวิหิงสา, สารีบุตร ! เมื่อเสพสั ญญาปฏิ
ลาภชนิดนี้ แล อกุศลธรรมย่ อมเจริญ กุศลธรรมย่ อมเสื่ อม.
สารีบุตร ! อกุศลธรรมย่ อมเสื่ อม กุศลธรรมย่ อมเจริญ แก่ บุคคลผู้
เสพอยู่ ซึ่งสั ญญาปฏิลาภ ชนิดไหนเล่ า ? สารีบุตร ! บุคคลบางคนในกรณีนี้
ไม่ เป็ นผู้มากด้ วยอภิชฌา มีสัญญาไมสหรคตดวยอภิชฌาอยู, เปนผูไม่ มีพยาบาท
มีสัญญาไมสหรคตดวยพยาบาทอยู, เปนผูไม่ มีวหิ ิงสา มีสัญญาไมสหรคตดวย
ดวยวิหิงสาอยู. สารีบุตร ! เมื่อเสพสั ญญาปฏิลาภชนิดนีแ้ ล อกุศลธรรมย่ อม
เสื่ อม กุศลธรรมย่ อมเจริญ.
๖. การเสพทิฏฐิปฏิลาภ
สารีบุตร ! อกุศลธรรมย่ อมเจริญ กุศลธรรมย่ อมเสื่ อม แก่ บุคคลผู้
เสพอยู่ ซึ่ง ทิฏฐิปฏิลาภ (การไดทิฏฐิเฉพาะเรื่อง) ชนิดไหนเล่ า ? สารีบุตร !
บุคคลบางคนในกรณีนี้ เปนผูมที ิฏฐิอย่ างนี้ วา “ทานที่ใหแลว ไมมี (ผล), ยัญ
ที่บูชาแลว ไมมี (ผล), การบูชาที่บูชาแลว ไมมี (ผล), ผลวิบากแหงกรรมที่
สัตวทําดีทําชั่ว ไมม,ี โลกนี้ ไมม,ี โลกอื่น ไมม,ี มารดา ไมม,ี บิดา ไมม,ี
โอปปาติกะสัตว ไมมี, สมณพราหมณทไี่ ปแลวปฏิบัตแิ ลวโดยชอบถึงกับกระทํา
ใหแจงโลกนี้และโลกอื่น ดวยปญญาโดยชอบเอง แลวประกาศใหผอู ื่นรู ก็ไม
มี” ดังนี้. สารีบุตร ! เมื่อเสพทิฏฐิปฏิลาภชนิดนี้แล อกุศลธรรมยอมเจริญ
กุศลธรรมยอมเสื่อม.
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สารีบุตร ! อกุศลธรรมย่ อมเสื่ อม กุศลธรรมย่ อมเจริญ แก่ บุคคลผู้
เสพอยู่ ซึ่ง ทิฏฐิปฏิลาภ ชนิดไหนเล่ า ? สารีบุตร ! บุคคลบางคนในกรณีนี้
เปนผูมีทิฏฐิอยางนี้ วา “ทานที่ใหแลว มี (ผล), ยัญที่บูชาแลว มี (ผล), การบูชา
ที่บูชาแลว มี(ผล), ผลวิบากแหงกรรมที่สตั วทําดีทําชั่ว มี, โลกนี้ มี, โลกอื่น
มี, มารดา มี, บิดา มี, โอปปาติกะสัตว มี, สมณพราหมณที่ไปแลวปฏิบัตแิ ลว
โดยชอบ ถึงกับกระทําใหแจงโลกนี้และโลกอื่น ดวยปญญาโดยชอบเอง แลว
ประกาศใหผูอื่นรู ก็ม”ี ดังนี้. สารีบุตร ! เมื่อเสพทิฏฐิปฏิลาภชนิดนีแ้ ล
อกุศลธรรมย่ อมเสื่ อม กุศลธรรมย่ อมเจริญ.
๗. การเสพอัตตภาวปฏิลาภ
สารีบุตร ! อกุศลธรรมย่ อมเจริญ กุศลธรรมย่ อมเสื่ อม แก่ บุคคลผู้
เสพอยู่ ซึ่ง อัตตภาวปฏิลาภ (การไดอัตตภาพเฉพาะชนิด) ชนิดไหนเล่ า ? สารีบุตร !
เมื่อบุคคลเกิดดวยการไดอัตตภาพที่ยังประกอบดวยทุกข เพราะภพของเขายังไม
สิ้นไป อกุศลธรรมยอมเจริญ กุศลธรรมยอมเสื่อม
สารีบุตร ! อกุศลธรรมย่ อมเสื่ อม กุศลธรรมย่ อมเจริญ แก่ บุคคลผู้
เสพอยู่ ซึ่ง อัตตภาวปฏิลาภชนิดไหนเล่ า ? สารีบุตร ! เมื่อบุคคลเกิดดวยการ
ไดอัตตภาพที่ไมประกอบดวยทุกข เพราะภพของเขาสิ้นไป อกุศลธรรมยอม
เสื่อม กุศลธรรมยอมเจริญ.
๘. การเสพอารมณ์ หก
สารีบุตร ! เมื่อบุคคล เสพอยู่ ซึ่งรูป ที่จะพึงรูแจงดวยจักษุชนิดไร
อกุศลธรรมเจริญ กุศลธรรมเสื่ อม, รูปทีจ่ ะพึงรูแจงดวยจักษุชนิดนี้ เปนรูปอัน
บุคคล ไม่ ควรเสพ.
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สารีบุตร ! เมื่อบุคคล เสพอยู่ ซึ่งรูป ที่จะพึงรูแจงดวยจักษุชนิดไร
อกุศลธรรมเสื่ อม กุศลธรรมเจริญ, รูปทีจ่ ะพึงรูแจงดวยจักษุชนิดนี้ เปนรูปอัน
บุคคล ควรเสพ.
(ในกรณีแหงอารมณหาที่เหลือ คือเสี ยง ที่จะพึงรูแจงดวยหู

กลิน่ ที่จะพึงรูแ จง ดวยจมูก
รส ที่พึงรูแจงดวยลิ้น โผฏฐัพพะ ที่จะพึงรูแจงดวยผิวกาย และธรรมารมณ์ ที่จะพึงรูแจงดวยใจ ก็
มีหลักเกณฑที่ไดตรัสไวทาํ นองเดียวกันกับในกรณีแหง รูปที่จะพึงรูแจงดวยจักษุขางบนนี้).

๙. การเสพปัจจัยสาม
สารีบุตร ! เมื่อบุคคลเสพอยู ซึ่งจีวร ชนิดไร อกุศลธรรมเจริญ กุศล
ธรรมเสื่อม, จีวรชนิดนี้ เปนจีวรอันบุคคล ไม่ ควรเสพ.
สารีบุตร ! เมื่อบุคคลเสพอยู ซึ่งจีวร ชนิดไร อกุศลธรรมเสื่อม กุศล
ธรรมเจริญ, จีวรชนิดนี้ เปนจีวรอันบุคคล ควรเสพ.
(ในกรณีแหงปจจัย

คือ บิณฑบาต และเสนาสนะ ก็มีหลักเกณฑที่ ไดตรัสไวทํานอง
เดียวกันกับในกรณีแหง จีวร ขางบนนี้).

๑๐.-๑๓ การเสพคาม – นิคม -นคร - ชนบท
สารีบุตร ! เมื่อบุคคลเสพอยู ซึ่งคาม (หมูบาน) ชนิดไร อกุศลธรรม
เจริญ กุศลธรรมเสื่อม, คามชนิดนี้ เปนคามอันบุคคล ไม่ ควรเสพ.
สารีบุตร ! เมื่อบุคคลเสพอยู ซึ่งคาม ชนิดไร อกุศลธรรมเสื่อม กุศล
ธรรมเจริญ, คามชนิดนี้ เปนคามอันบุคคล ควรเสพ.
(ในกรณีแหงปจจัย คือ นิคม - นคร - ชนบท ก็มีหลักเกณฑที่ไดตรัสไว ทํานองเดียวกันกับ

ในกรณีแหง คาม ขางบนนี้ ).
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๑๔. การเสพบุคคล
สารีบุตร ! เมื่อบุคคลเสพอยู ซึ่ง บุคคล ชนิดไร อกุศลธรรมเจริญ
กุศลธรรมเสื่อม, บุคคลชนิดนี้ เปนบุคคลอันบุคคล ไม่ ควรเสพ.
สารีบุตร ! เมื่อบุคคลเสพอยู ซึ่ง บุคคล ชนิดไร อกุศลธรรมเสื่อม
กุศลธรรมเจริญ, บุคคลชนิดนี้ เปนบุคคลอันบุคคล ควรเสพ.
- อุ ป ริ . ม.๑๔/๑๕๕,๑๕๗-๑๕๘,๑๖๐-๑๖๑,๑๖๓-๑๖๔/๒๒๑,๒๒๔-๒๒๖,๒๒๙,๒๓๒.

ชาคริยานุโยคคือส่ วนประกอบของความเพียร
ภิกษุ ท. !
อยางไรเลา ?

ภิกษุเป็ นผู้ตามประกอบในธรรมเป็ นเครื่องตื่น

เปน

ภิกษุ ท. !
ภิกษุในกรณีนี้
ยอมชําระจิตใหหมดจดสิ้นเชิงจาก
อาวรณียธรรม (กิเลสที่กั้นจิต) ดวยการเดินจงกรม ดวยการนั่ง ตลอดวันยังค่ําไป
จนสิ้นยามแรกแหงราตรี, ครั้นยามกลางแหงราตรี นอนอยางราชสีห (คือ) ตะแคง
ขางขวา เทาเหลื่อมเทา มีสติสัมปชัญญะในการลุกขึ้น, ครั้นยามสุดทายแหงราตรี
ลุกขึ้นแลว ชําระจิตใหหมดจดสิ้นเชิงจากอาวรณียธรรม ดวยการเดินจงกรม
และการนั่ง อีก.
ภิกษุ ท. !
เครื่องตื่น.
- สฬา. สํ. ๑๘/๒๒๑/๓๑๙.

อยางนี้แล

ชื่อวาภิกษุเปนผูตามประกอบในธรรมเปน
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ศิลปะแห่ งการปลุกเร้ าความเพียร
ภิกษุ ท. !
อารัพภวัตถุ (ที่ตั้งแหงการปรารภความเพียร) ๘ อย่ าง เหลานี้มี
อยู. แปดอยาง อยางไรเลา ? แปดอยางคือ :๑. ภิกษุ ท. !
ในกรณีนี้ การงานอันภิกษุจะต้ องทํามีอยู่. ภิกษุนั้นมี
ความคิดอยางนี้วา “การงานเปนสิ่งที่เราตองกระทํา แตเมื่อกระทําการงานอยู
มันไมเปนการงาย ที่จะกระทําในใจ ซึ่งคําสั่งสอนของพระพุทธเจา. เอาเถิด
ถากระไรเราจักรีบปรารภความเพียร เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไมบรรลุ เพื่อถึงทับสิ่งที่ยัง
ไมถึงทับ เพื่อกระทําใหแจงสิ่งทีย่ ังไมกระทําใหแจง” ดังนี้. เธอนั้นจึงปรารภ
ความเพียร เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไมบรรลุ เพื่อถึงทับสิ่งที่ยังไมถึงทับ เพื่อกระทํา
ใหแจงสิ่งที่ยังไมกระทําใหแจง. ภิกษุ ท. ! นี้เปน อารัพภวัตถุข้อที่ ๑.
๒. ภิกษุ ท. !
ขออื่นยังมีอีก : การงานอันภิกษุกระทําเสร็จแล้ วมีอยู่.
ภิกษุนั้นมีความคิดวา “เราไดกระทําการงานแลว ก็เมื่อเราทําการงานอยูนั้น เรา
ไมสามารถกระทําในใจ ซึ่งคําสั่งสอนของพระพุทธเจา. เอาเถิด ถากระไรเราจัก
รีบปรารภความเพียร เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไมบรรลุ เพื่อถึงทับสิ่งทีย่ ังไมถงึ ทับ เพื่อ
กระทําใหแจงสิ่งที่ยังไมกระทําใหแจง” ดังนี้. เธอนั้นจึงปรารภความเพียร เพื่อ
บรรลุสิ่งทีย่ ังไมบรรลุ เพื่อถึงทับสิ่งที่ยังไมถึงทับ เพื่อกระทําใหแจงสิ่งทีย่ ังไม
กระทําใหแจง. ภิกษุ ท. ! นี้เปน อารัพภวัตถุข้อที่ ๒.
๓. ภิกษุ ท. !
ขออื่นยังมีอกี : หนทางอันภิกษุต้องเดิน มีอยู่. ภิกษุ
นั้นมีความคิดวา “หนทางเปนสิ่งที่เราจักตองเดิน แตเมื่อเราเดินทางอยู มันไม
เปนการงาย ที่จะกระทําในใจ ซึ่งคําสั่งสอนของพระพุทธเจา. เอาเถิด ถา
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กระไรเราจักรีบปรารภความเพียร เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไมบรรลุ เพื่อถึงทับสิ่งที่ยัง
ไมถึงทับ เพื่อกระทําใหแจงสิ่งที่ยังไมกระทําใหแจง” ดังนี.้ เธอนั้นจึงปรารภ
ความเพียร เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไมบรรลุ เพื่อถึงทับสิ่งทีย่ ังไมถงึ ทับ เพื่อกระทําให
แจงสิ่งที่ยังไมกระทําใหแจง. ภิกษุ ท. ! นี้เปน อารัพภวัตถุข้อที่ ๓ .
๔. ภิกษุ ท. !
ขออื่นยังมีอีก : หนทางอันภิกษุเดินแล้ ว มีอยู่. ภิกษุ
นั้นมีความคิดวา “เราไดเดินทางแลว ก็เมื่อเราเดินทางอยู เราไมสามารถกระทํา
ในใจ ซึ่งคําสั่งสอนของพระพุทธเจา. เอาเถิด ถากระไรเราจักรีบปรารภความ
เพียร เพื่อบรรลุสิ่งทีย่ ังไมบรรลุ เพื่อถึงทับสิ่งที่ยังไมถึงทับ เพื่อกระทําใหแจง
สิ่งที่ยังไมกระทําใหแจง” ดังนี้. เธอนั้นจึงปรารภความเพียร เพื่อบรรลุสิ่งที่ยัง
ไมบรรลุ เพื่อถึงทับสิ่งที่ยังไมถึงทับ เพื่อกระทําใหแจงสิ่งทีย่ ังไมกระทําให
แจง. ภิกษุ ท. ! นี้เปน อารัพภวัตถุข้อที่ ๔.
ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุเที่ยวบิณฑบาตในบ้ านหรือนิคม
๕. ภิกษุ ท. !
ไม่ ได้ โภชนะเลวหรือประณีตเต็มตามที่ต้องการ. ภิกษุนั้นมีความคิดอยางนี้วา
“เมื่อเราเที่ยวบิณฑบาตในบานหรือนิคม ไมไดโภชนะเลวหรือประณีตเต็มตามที่
ตองการ แตกายของเรากลับเปนกายที่เบา ควรแกการงาน. เอาเถิด ถากระไรเรา
จักอาศัยกายที่เบาควรแกการประกอบการงานนั้นๆ รีบปรารภความเพียร เพื่อ
บรรลุสิ่งทีย่ ังไมบรรลุ เพื่อถึงทับสิ่งที่ยังไมถึงทับ เพื่อกระทําใหแจงสิ่งทีย่ ังไม
กระทําใหแจง” ดังนี้. เธอนั้นจึงปรารภความเพียร เพื่อบรรลุสงิ่ ที่ยังไมบรรลุ
เพื่อถึงทับสิ่งที่ยังไมถึงทับ เพือ่ กระทําใหแจงสิ่งทีย่ ังไมกระทําใหแจง. ภิกษุ
ท. ! นี้เปน อารัพภวัตถุข้อที่ ๕.
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๖. ภิกษุ ท. !
ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุเที่ยวบิณฑบาตในบ้ านหรือนิคม
ได้ โภชนะเลวหรือประณีตเต็มตามที่ต้องการ. ภิกษุนั้นมีความคิดอยางนี้วา “เมื่อ
เราเที่ยวบิณฑบาตในบานหรือนิคม ไดโภชนะเลวหรือประณีตเต็มตามที่ตองการ
แตกายของเราก็ยังเปนกายที่เบา ควรแกการงานอยู. เอาเถิด ถากระไรเราจัก
อาศัยกายที่เบาควรแกการประกอบการงานนั้นๆ รีบปรารภความเพียร เพื่อ
บรรลุสิ่งทีย่ ังไมบรรลุ เพื่อถึงทับสิ่งที่ยังไมถึงทับ เพื่อกระทําใหแจงสิ่งทีย่ ังไม
กระทําใหแจง” ดังนี้. เธอนั้นจึงปรารภความเพียร เพื่อบรรลุสงิ่ ที่ยังไมบรรลุ
เพื่อถึงทับสิ่งที่ยังไมถึงทับ เพื่อกระทําใหแจงสิ่งที่ยังไมกระทําใหแจง. ภิกษุ ท. !
นี้เปน อารัพภวัตถุข้อที่ ๖.
๗. ภิกษุ ท. !
ขออื่นยังมีอีก : อาพาธเล็กน้ อยที่เกิดขึน้ แล้ วแก่ ภิกษุ
มีอยู่. ภิกษุนั้นมีความคิดอยางนี้วา “อาพาธเล็กนอยนี้เกิดขึ้นแลวแกเราแตมัน
อาจเปนไปไดวา อาพาธนั้นจักลุกลาม. เอาเถิด ถากระไรเราจักรีบปรารภความ
เพียร เพื่อบรรลุสิ่งทีย่ ังไมบรรลุ เพื่อถึงทับสิ่งที่ยังไมถึงทับ เพื่อกระทําใหแจง
สิ่งที่ยังไมกระทําใหแจง” ดังนี้. เธอนั้นจึงปรารภความเพียร เพื่อบรรลุสงิ่ ที่ยัง
ไมบรรลุ เพื่อถึงทับสิ่งที่ยังไมถึงทับ เพื่อกระทําใหแจงสิ่งที่ยังไมกระทําใหแจง.
ภิกษุ ท. ! นี้เปน อารัพภวัตถุข้อที่ ๗.
๘. ภิกษุ ท. !
ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุเป็ นผู้หายจากความเจ็บไข้ แล้ว
ไม่ นาน มีอยู่. ภิกษุนั้นมีความคิดอยางนี้วา “เราหายจากความเจ็บไขแลวไม
นาน แตมันอาจเปนไปไดวา อาพาธนั้นจักหวนกลับมาอีก. เอาเถิด ถากระไร
เราจักรีบปรารภความเพียร เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไมบรรลุ เพื่อถึงทับสิ่งที่ยังไมถึง
ทับ เพื่อกระทําใหแจงสิ่งที่ยังไมกระทําใหแจง” ดังนี.้ เธอนั้นจึงปรารภความ

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๑๕๕

เพียร เพื่อบรรลุสิ่งทีย่ ังไมบรรลุ เพื่อถึงทับสิ่งที่ยังไมถึงทับ เพื่อกระทําใหแจง
สิ่งที่ยังไมกระทําใหแจง. ภิกษุ ท. ! นี้เปน อารัพภวัตถุข้อที่ ๘.
ภิกษุ ท. !

เหลานี้แล อารัพภวัตถุ (ที่ตั้งแหงการปรารภความเพียร) แปด

อยาง.
- อฏฐก. อํ . ๒๓/๓๔๕/๑๘๖.

ผู้มลี กั ษณะควรประกอบความเพียร
ภิกษุ ท. !
ปธานิยงั คะ (องคแหงผูสมควรประกอบความเพียร) ๕ อย่ าง
เหลานี้ มีอยู. หาอยาง อยางไรเลา ? หาอยางคือ ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ :๑. เปนผู มีศรัทธา ยอมเชือ่ ความตรัสรูของตถาคต วา “แมเพราะเหตุ
นี้ๆ พระผูมีพระภาคเจานั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูชอบเอง สมบูรณดวย
วิชชาและจรณะ ดําเนินไปดี รูแจงโลก เปนสารถีฝกคนควรฝก อยางไมมีใคร
ยิ่งไปกวา เปนครูของเทวดาและมนุษย เปนผูเบิกบานแลว จําแนกธรรมออก
สอนสัตว” ดังนี้.
๒. เปนผู มีอาพาธน้ อย มีโรคนอย มีไฟธาตุสําหรับยอยอาหารที่ยอย ได
สม่ําเสมอ ปานกลาง ไมรอนเกิน ไมเย็นเกิน พอควรแกการบําเพ็ญเพียร.
๓. เปนผู ไม่ โอ้ อวด ไมมีมารยา เปนผูเปดเผยตนเองตามที่เปนจริงใน พระ
ศาสดา, หรือในเพื่อนสพรหมจารีผูรูทั้งหลาย ก็ตาม.
๔. เปนผู ปรารภความเพียร เพื่อการละสิ่งอันเปนอกุศล เพื่อถึง พรอม
ดวยสิ่งอันเปนกุศล มีกําลัง มีความบากบั่น หนักแนน ไมทอดทิง้ ธุระในสิ่ง
ทั้งหลายอันเปนกุศล.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๑๕๖

๕. เปนผู มีปัญญา ประกอบดวยปญญาซึ่งสามารถกําหนดความเกิดขึ้น
และความดับหายไป เปนปญญาอันประเสริฐ เปนเครื่องเจาะแทงกิเลส เปน
เครื่องใหถงึ ความสิ้นทุกขโดยชอบ.
ภิกษุ ท. !

เหลานี้แล ปธานิยังคะ ๕ อยาง.

- ปฺ จ ก. อํ . ๒๒/๗๔/๕๓.

หมวด ง. ว่ าด้ วย หลักการปฏิบัติ ของสั มมาวายามะ
เพียรละอกุศลแข่ งกับความตาย
ภิกษุ ท. !
มรณสติ อันบุคคลเจริญทําใหมากแลว ยอมมีผลใหญ มี
อานิสงสใหญ เปนธรรมหยัง่ ลงสูอมตะ มีอมตะเปนปริโยสาน.
ภิกษุ ท. !

มรณสติ (อันบุคคลเจริญเห็นปานนั้น) เปนอยางไรเลา ?

ภิกษุ ท. !
ภิกษุในกรณีนี้ ผ่ านกลางวันมาถึงกลางคืนแล้ ว ยอม
พิจารณาเห็นวา “ปจจัยแหงความตายของเรามีมาก คืองูฉกเรา แมลงปอง๑ ตอย
เรา หรือตะขาบ๑ กัดเรา, หรือวาเราเดินพลาดลมลง อาหารไมยอย ดีกําเริบ
เสมหะกําเริบ หรือลมสัตํถกวาตกําเริบ, หรือวาพวกมนุษยหรืออมนุษยทํารายเรา,
ความตายก็จะมีแกเรา : นั่นเปนอันตรายของเรา” ดังนี้. ภิกษุนั้น พึงพิจารณา
สืบไปวา “มีอยูหรือไมหนอ บาปอกุศลธรรมที่เรายังละไมได แลวเปน
อันตรายแกเรา ผูกระทํากาละลงไปในคืนนี้” ดังนี้. ภิกษุ ท. ! ถาภิกษุ
พิจารณาอยู รูสึกวา บาปอกุศลธรรมอย่ างนั้นมีอยู่, ภิกษุนั้น พึงกระทําซึ่ง
๑. ศั พ ท ว า วิ จฺ ฉิ ก า เคยแปลกั น ว า แมลงป อ ง ศั พ ท ว า สตปที เคยแปลกั น ว า ตะขาบ จะเป น ป จ จั ย แห ง ความตาย
ได อ ย า งไรนั้ น ผู ศึ ก ษาพึ ง พิ จ ารณาดู เ อง.

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๑๕๗

ฉันทะ วายามะ อุสสาหะ อุสโสฬ๎ หี อัปปฏิวานี สติ และสั มปชัญญะ อย่ าง
แรงกล้ า เพือ่ ละเสี ยซึ่งบาปอกุศลธรรมเหล่ านั้น (โดยด่ วน) เชนเดียวกับบุคคลผูมี
เสื้อผาหรือศีรษะอันไฟลุกโพลงแลว จะพึงกระทําฉันทะ วายามะ อุสสาหะ อุส
โสฬหี อัปปฏิวานี สติ และสัมปชัญญะอันแรงกลา เพื่อจะดับไฟที่เสื้อผาหรือที่
ศีรษะนั้นเสีย, ฉันใดก็ฉันนั้น. ภิกษุ ท. ! ถาภิกษุพิจารณาอยู รูสึกวา บาป
อกุศลธรรมอย่ างนั้นไม่ มีอยู่, ภิกษุนั้น พึงอยู่ด้วยปี ติปราโมทย์ น้ันนั่นแหละ ตาม
ศึกษาอยู่ท้งั กลางวันและกลางคืน ในกุศลธรรมทั้งหลาย.
(ในกรณีแหงภิกษุผู

ผ่ านกลางคืนมาถึงกลางวัน
เดียวกัน, ผิดกันแตเวลาเทานั้น).

ก็มีขอความที่ตรัสไวใหปฏิบัติอยาง

ภิกษุ ท. !
มรณสติ อันบุคคลเจริญทําใหมากแลว อยางนี้แล ยอมมี
ผลใหญ มีอานิสงสใหญ เปนธรรมหยัง่ ลงสูอมตะ มีอมตะเปนปริโยสาน.
- อฏฐก. อํ . ๒๓/๓๓๑/๑๗๑.

(ธรรมที่มีอมโตคธะเปนอานิสงสนั้น ในสูตรอื่นแสดงไวดวย สั ญญาสิ บ ก็มี :- )

ภิกษุ ท. !
สัญญา ๑๐ ประการเหลานี้ อันบุคคลเจริญ กระทําให มาก
แลว ยอมมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนปริโยสาน.
สิบประการอยางไรเลา ? สิบประการ คือ อสุภสัญญา (ความสําคัญรูใน
ความไมงาม) มรณสัญญา (ความสําคัญรูในความตาย) อาหารเรปฏิกูลสัญญา (ความสําคัญ
รูในปฏิกูลแหงอาหาร) สัพพโลเกอนภิรตสัญญา (ความสําคัญรูในความไมยินดีในโลกทั้ง
ปวง) อนิจจสัญญา (ความสําคัญรูในความไมเที่ยง) อนิจเจทุกขสัญญา (ความสําคัญรูใน
ความเปนทุกขแหงความไมเที่ยง) ทุกเขอนัตตสัญญา (ความสําคัญรูในความเปนอนัตตาใน
ทุกข) ปหานสัญญา (ความสําคัญรูในการละเสีย) วิราคสัญญา (ความสําคัญรูในความคลาย
กําหนัด) นิโรธสัญญา (ความสําคัญรูในความดับไมเหลือ).

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๑๕๘

ภิกษุ ท. !
สั ญญา ๑๐ ประการเหล่ านีแ้ ล อันบุคคลเจริญ กระทําให้
มากแล้ ว ย่ อมมีอานิสงส์ ใหญ่ หยัง่ ลงสู่ อมตะ มีอมตะเป็ นปริโยสาน.
- ทสก.อํ . ๒๔/๑๑๒/๕๖.

(สั ญญาสิ บ อีกปริยายหนึ่ง)
ภิกษุ ท. !
สัญญา ๑๐ ประการเหลานี้ อันบุคคลเจริญ กระทําให
มากแลว ยอมมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนปริโยสาน.
สิบประการอยางไรเลา ? สิบประการ คือ อนิจจสัญญา อนัตตสัญญา
มรณสัญญา อาหาเรปฏิกูลสัญญา สัพพโลเกอนภิรตสัญญา อัฏฐิกสัญญา
(ความสําคัญรูในศพมีแตกระดูก) ปุฬวกทกสัญญา (ความสําคัญรูในศพมีแตหนอน) วินีลกสัญญา(ความสําคัญรูในศพขึ้นเขียว) วิจฉิททกสัญญา (ความสําคัญรูในศพเปนชิ้นๆทอนๆ)
อุทธุมาตกสัญญา (ความสําคัญรูในศพขึ้นพอง).
ภิกษุ ท. !
สั ญญา ๑๐ ประการเหล่ านีแ้ ล อันบุคคลเจริญ กระทําให้
มากแล้ ว ย่ อมมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ ใหญ่ หยัง่ ลงสู่ อมตะ มีอมตะป็ นปริโย
สาน.
- ทสก. อํ . ๒๔/๑๑๒ - ๑๑๓/๕๗.

การทําความเพียรแข่ งกับอนาคตภัย
ภิกษุ ท. !
ภัยในอนาคตเหล่ านี้ มีอยู่ ๕ ประการ ซึ่งภิกษุผู้มองเห็น
อยู่ ควรแท้ ที่จะเป็ นผู้ไม่ ประมาท มีเพียรเผากิเลส มีตนส่ งไปแล้ วในการทํา
เช่ นนั้น อยู่ตลอดไป, เพื่อถึงสิ่งทีย่ ังไมถงึ เพื่อบรรลุสงิ่ ที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําให

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๑๕๙

แจงสิ่งที่ยังไมทําใหแจงเสียโดยเร็ว ภัยในอนาคต ๕ ประการนั้น คืออะไรบาง
เลา ? หาประการคือ :๑. ภิกษุในกรณีนี้ พิจารณาเห็นชัดแจงวา “บัดนี้ เรายังหนุม ยังเยาววัย
ยังรุนคะนอง มีผมยังดําสนิท ตั้งอยูในวัยกําลังเจริญ คือปฐมวัย; แตจะมีสัก
คราวหนึ่งที่ ความแก่ จะมาถึงรางกายนี้, ก็คนแกถูกความชราครอบงําแลว จะ
มนสิการถึงคําสอนของทานผูรทู ั้งหลายนั้น ไมทําไดสะดวกเลย; และจะเสพ
เสนาสนะอันเงียบสงัด ซึ่งเปนปาชัฏ ก็ไมทําไดงายๆเลย. กอนแตสิ่งอันไมเปน
ที่ตองการ ไมนาใคร ไมนาชอบใจ (คือความแก) นั้นจะมาถึงเรา เราจะรีบทําความ
เพียร เพื่อถึงสิ่งที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงสิ่งที่ยังไมทํา
ใหแจงเสียโดยเร็ว ซึ่งเปนสิ่งที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงสิ่งที่ยังไมทําใหแจง
เสียโดยเร็ว ซึ่งเปนสิ่งที่ทําใหผูถงึ แลว แมจะแกเฒาก็จักอยูเปนผาสุก” ดังนี้.
๒. ภิกษุ ท. ! ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุ พิจารณาเห็นชัดแจงวา “บัดนี้ เรา
มีอาพาธนอย มีโรคนอย มีไฟธาตุใหความอบอุนสม่าํ เสมอ ไมเย็นนัก ไมรอน
นัก พอปานกลาง ควรแกการทําความเพียร; แตจะมีสักคราวหนึ่งที่ ความเจ็บ
ไข้ จะมาถึงรางกายนี้, ก็คนที่เจ็บไขถูกพยาธิครอบงําแลว จะมนสิการถึงคําสอน
ของทานผูร ูทั้งหลายนั้น ไมทําไดสะดวกเลย; และจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัด
ซึ่งเปนปาชัฏก็ไมทําไดงายๆเลย. กอนแตสิ่งอันไมเปนที่ตองการ ไมนาใคร ไม
นาชอบใจ (คือความเจ็บไข) นั้นจะมาถึงเรา เราจะรีบทําความเพียร เพื่อถึงสิ่งที่ยัง
ไมถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงสิ่งที่ยังไมทําใหแจงเสียโดยเร็ว
ซึ่งเปนสิ่งที่ทําใหผูถงึ แลว แมจะเจ็บไข ก็จักอยูเปนผาสุก” ดังนี้.

๑๑๖๐

อริยสัจจากพระโอษฐ

๓. ภิกษุ ท. ! ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุพิจารณาเห็นชัดแจงวา “บัดนี้ ขาว
กลางามดี บิณฑะ(กอนขาว) หาไดงาย เปนการสะดวกที่จะยังชีวิตใหเปนไปดวย
ความพยายามแสวงหาบิณฑบาต; แตจะมีสักคราวหนึ่งที่ ภิกษาหายาก ขาวกลา
เสียหาย บิณฑะหาไดยาก ไมเปนการสะดวกที่จะยังชีวิตใหเปนไปดวยความ
พยายามแสวงหาบิณฑบาต, เมื่อภิกษาหายาก ที่ใดภิกษาหางาย คนทั้งหลายก็
อพยพกันไป ที่นั้น, เมื่อเปนเชนนั้น ความอยูคลุกคลีปะปนกันในหมูคนก็จะมีขึ้น
เมื่อมีการคลุกคลีปะปนกันในหมูค น จะมนสิการถึงคําสอนของทานผูรูทั้งหลาย
นั้น ไมทําไดสะดวกเลย; และจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัด ซึ่งเปนปาชัฎก็ไมทํา
ไดงายๆ เลย กอนแตสิ่งอันไมเปนที่ตองการ ไมนาใคร ไมนาชอบใจ (คือภิกษา
หายาก) นั้นจะมาถึงเรา เราจะรีบทําความเพียร เพื่อถึงสิ่งที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่
ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงสิ่งทีไ่ มทําใหแจงเสียโดยเร็ว ซึ่งเปนสิ่งที่ทําใหผูถึง
แลว จักอยูเปนผาสุก แมในคราวที่เกิดทุพภิกขภัย” ดังนี้.
๔. ภิกษุ ท. ! ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุพิจารณาเห็นชัดแจงวา “บัดนี้ คน
ทั้งหลายสมัครสมานชื่นบานตอกัน ไมวิวาทกัน เขากันไดดุจดั่งนมผสมกับน้ํา
มองแลกันดวยสายตาแหงคนที่รกั ใครกัน เปนอยู; แตจะมีสักคราวหนึ่งที่ ภัย คือ
โจรป่ ากําเริบ ชาวชนบทผูขนึ้ อยูในอาณาจักรแตกกระจัดกระจายแยกยายกัน
ไป,เมื่อมีภยั เชนนี้ ที่ใดปลอดภัย คนทั้งหลายก็อพยพกันไป ที่นั้น, เมื่อเปน
เชนนั้น ความอยูคลุกคลีปะปนกันในหมูคนก็จะมีขึ้น เมื่อมีการอยูค ลุกคลี
ปะปนกันในหมูคน จะมนสิการถึงคําสอนของทานผูรูทั้งหลายนั้น ไมทําได
สะดวกเลย ; กอนแตสิ่งอันไมเปนที่ตองการ ไมนาใคร ไมนาชอบใจ (คือโจร
ภัย) นั้นจะมาถึงเรา เราจะรีบทําความเพียร เพื่อถึงสิ่งที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่
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ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงสิ่งทีไ่ มทําใหแจงเสียโดยเร็ว ซึ่งเปนสิ่งที่ทําใหผูถึง
แลว จักอยูเปนผาสุก แมในคราวที่เกิดโจรภัย” ดังนี้.
๕. ภิกษุ ท. ! ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุพิจารณาเห็นชัดแจงวา “บัดนี้ สงฆ
สามัคคีปรองดองกัน ไมวิวาทกัน มีอุเทสเดียวกัน อยูเปนผาสุก; แตจะมีสักคราว
หนึ่งที่ สงฆ์ แตกกัน, เมื่อสงฆแตกกันแลว จะมนสิการถึงคําสอนของทานผูรู
ทั้งหลายนั้น ไมทําไดสะดวกเลย ; กอนแตสิ่งอันไมเปนที่ตองการ ไมนาใคร
ไมนาชอบใจ (คือสงฆแตกกัน) นั้นจะมาถึงเรา เราจะรีบทําความเพียร เพื่อถึงสิ่งที่
ยังไมถงึ เพื่อบรรลุสงิ่ ที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงสิ่งที่ไมทําใหแจงเสียโดยเร็ว
ซึ่งเปนสิ่งที่ทําใหผูถงึ แลว จักอยูเปนผาสุก แมในคราวเมื่อสงฆแตกกัน” ดังนี้.
ภิกษุ ท. !
ภัยในอนาคต ๕ ประการเหลานี้แล ซึ่งภิกษุผมู องเห็น
อยู ควรแทที่จะเปนผูไมประมาท มีเพียรเผากิเลส มีตนสงไปแลวในการทํา
เชนนั้นอยูตลอดไป, เพื่อถึงสิ่งทีย่ ังไมถงึ เพื่อบรรลุสงิ่ ที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําให
แจงสิ่งที่ยังไมทําใหแจงเสียโดยเร็ว.
- ปฺ จ ก. อํ . ๒๒/๑๑๗/๗๘.

การทําความเพียรแข่ งกับอนาคตภัย
(อีกนัยหนึ่ง)
ภิกษุ ท. !
ภัยในอนาคตเหลานี้ มีอยู ๕ ประการ ซึ่งภิกษุผอู ยูปา
มองเห็นอยู ควรแททจี่ ะเปนผูไมประมาท มีเพียรเผากิเลส มีตนสงไปแลวใน
การทําเชนนั้นอยูตลอดไป, เพื่อถึงสิ่งที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไมบรรลุเพือ่ ทํา
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ใหแจงสิ่งที่ยังไมทําใหแจงเสียโดยเร็ว. ภัยในอนาคต ๕ ประการนั้น คือ
อะไรบางเลา? หาประการคือ :๑. ภิกษุผูอยูปาในกรณีนี้ พิจารณาเห็นชัดแจงวา “บัดนี้ เราอยูผูเดียวใน
ปา งูพษิ หรือ แมลงป่ อง หรือตะขาบ จะพึงขบกัดเราผู้อยู่ผู้เดียว ในป่ า,
กาลกิริยาของเราจะพึงมีไดเพราะเหตุนั้น, อันตรายอันนั้นจะพึงมีแกเรา, เราจะรีบ
ทําความเพียร เพื่อถึงสิ่งที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจง
สิ่งที่ยังไมใหทําใหแจงเสีย” ดังนี้.
๒. ภิกษุ ท. ! ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุผูอยูปา พิจารณาเห็นชัดแจงวา
“บัดนี้ เราอยูผเู ดียวในปา ก็เมื่อเราอยูผูเดียวในปา เราจะพึงพลาดตกหกล้มบ้ าง
อาหารที่เราบริโภคแล้ ว จะพึงเกิดเป็ นพิษบ้ าง นํา้ ดีของเรากําเริบบ้ าง เสมหะของ
เรากําเริบบ้ าง ลมสั ตถกวาตของเรากําเริบบ้ าง, กาลกิริยาของเราจะพึงมีไดเพราะ
เหตุนั้น, อันตรายอันนั้นจะพึงมีแกเรา, เราจะรีบทําความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยงั ไมถึง
เพื่อบรรลุสงิ่ ที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงสิ่งที่ยังไมทําใหแจงเสีย” ดังนี้.
๓. ภิกษุ ท. ! ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุผูอยูปา พิจารณาเห็นชัดแจงวา
“บัดนี้ เราอยูผูเดียวในปา ก็เมื่อเราอยูผูเดียวในปา จะพึง มาร่ วมทางกันด้ วยสั ตว์
ทั้งหลาย มีสิงห์ เสื อโคร่ ง เสื อโคร่ ง เสื อเหลือง หมี หรือเสื อดาว, สั ตว์ ร้าย
เหล่ านั้นจะพึงปลิดชีพเราเสี ย,
กาลกิริยาของเราจะพึงมีไดเพราะเหตุนั้น,
อันตรายอันนั้นจะพึงมีแกเรา, เราจะรีบทําความเพียร เพื่อถึงสิ่งที่ยังไมถึง เพื่อ
บรรลุสิ่งทีย่ ังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงสิ่งที่ยังไมทําใหแจงเสีย” ดังนี้.
๔. ภิกษุ ท. ! ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุผูอยูปา
พิจารณาเห็นชัดแจงวา
“บัดนี้ เราอยูผูเดียวในปา ก็เมื่อเราอยูผูเดียวในปา จะพึง มาร่ วมทางกันด้ วยพวก
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คนร้ าย ซึ่งทําโจรกรรมมาแล้ วหรือยังไม่ ได้ ทํา (แต่ เตรียมการจะไปทํา) ก็ตาม,
พวกคนร้ ายเหล่ านั้นจะพึงปลิดชีพเราเสี ย, กาลกิริยาของเราจะพึงมีไดเพราะเหตุ
นั้น, อันตรายอันนั้นจะพึงมีแกเรา, เราจะรีบทําความเพียร เพื่อถึงสิ่งที่ยังไมถึง
เพื่อบรรลุสงิ่ ที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงสิ่งทีย่ ังไมทําใหแจงเสีย” ดังนี้.
๕. ภิกษุ ท. ! ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุผูอยูปา พิจารณาเห็นชัดแจงวา
“บัดนี้ เราอยูผูเดียวในปา พวกมนุษย์ ดุร้ายก็มีอยู่ในป่ า พวกมันจะพึงปลิดชีพ
เราเสี ย, กาลกิริยาของเราจะพึงมีไดเพราะเหตุนั้น, อันตรายอันนั้นจะพึงมีแกเรา,
เราจะรีบทําความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําให
แจงสิ่งที่ยังไมทําใหแจงเสีย” ดังนี้.
ภิกษุ ท. !
ภัยในอนาคต ๕ ประการเหลานี้ แล ซึ่งภิกษุผูอยูปา มอง
เห็นอยู ควรแทที่จะเปนผูไมประมาท มีเพียรเผากิเลส มีตนสงไปแลวในการทํา
เชนนั้นตลอดไป, เพื่อถึงสิ่งที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุสิ่งทีย่ ังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจง
สิ่งที่ยังไมทําใหแจงเสียโดยเร็ว.
- ปญจก. อํ . ๒๒/๑๑๕/๗๗.

บทอธิษฐานจิตเพือ่ ทําความเพียร
ภิกษุ ท. !

เรายังรูสึกไดอยูซึ่งธรรม ๒ อยาง คือ ความไม่ ร้ ู จกั อิม่

จักพอ (สั นโดษ) ในกุศลธรรมทั้งหลาย และ ความเป็ นผู้ไม่ ถอยกลับ
(อัปปฏิวานี) ในการทําความเพียร.
ภิกษุ ท. !
เรายอมตั้งไวซึ่งความเพียรอันไมถอยกลับ
(ดวยการ
อธิษฐานจิต) วา “จงเหลืออยู่แต่ หนัง เอ็น กระดูกเท่ านั้น, เนือ้ และเลือดใน
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สรีระจงเหือดแห้ งไป; ประโยชน์ ใด อันบุคคลจะบรรลุได้ ด้วยกําลัง ด้ วยความ
เพียร ด้ วยความบากบั่น ของบุรุษ, ยังไมบรรลุประโยชนนั้นแลว จักหยุดความ
เพียรเสีย เปนไมม”ี ดังนี้. ภิกษุ ท. ! การตรัสรูเปนสิ่งที่เราถึงทับแลวดวย
ความไมประมาท อนุตตรโยคักเขมธรรม ก็เปนสิ่งที่เราถึงทับแลวดวยความไม
ประมาท.
ภิกษุ ท. !
ถาแมพวกเธอ พึงตั้งไว้ ซึ่งความเพียรอันไม่ ถอยกลับ (ด้ วย
การอธิฐานจิต) ว่ า “จงเหลืออยูแ ตหนัง เอ็น กระดูกเทานั้น, เนื้อและเลือดใน
สรีระจงเหือดแหงไป; ประโยชนใด อันบุคคลจะบรรลุไดดวยกําลัง ดวยความ
เพียร ดวยความบากบั่น ของบุรุษ, ยังไมบรรลุประโยชนนั้นแลวจักหยุดความ
เพียรเสีย เปนไมม”ี ดังนี้ แลวไซร; ภิกษุ ท. ! พวกเธอ ก็จักกระทําให้ แจ้ งด้ วย
ปัญญาอันยิง่ เอง ซึ่งที่สุดแห่ งพรหมจรรย์ อันไมมีอะไรอื่นยิ่งกวา อันเปน
ประโยชนที่ตองการของกุลบุตรผูออกบวชจากเรือนเปนผูไมมีเรือนโดยชอบ,
ได้ ต่อกาลไม่ นานในทิฏฐธรรม เขาถึงแลวแลอยู เป็ นแน่ นอน.
- ทุ ก . อํ . ๒๐/๖๔/๒๕๑.

หมวด จ. ว่ าด้ วย ปกิณณกะ
อุปสรรคของการประกอบสั มมาวายามะ
ภิกษุ ท. !
ภิกษุใด ยังละเครื่องตรึงจิตห้ าอย่ างไม่ ได้ ยังตัดเครื่อง
ผูกพันจิตห้ าอย่ างไม่ ได้ ; ภิกษุน้ันหนอ จักถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ ใน
ธรรมวินัยนี้ : นั้นไม่ เป็ นฐานะที่จะมีได้ .
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ก. เครื่องตรึงจิต ๕ อย่ าง
เครื่องตรึงจิตที่ที่ภิกษุน้ันยังละไม่ ได้ ๕ อย่ างนั้น เป็ นอย่ างไรเล่ า ?
ภิกษุ ท. !
ในกรณีนี้ ภิกษุ ยังสงสั ย เคลือบแคลง ไม่ ปลงใจเชื่อ ไม่
เลือ่ มใส ในพระศาสดา. ภิกษุใด เปนดังกลาวนี้ จิตของภิกษุนนั้ ยอมไมนอม
ไป เพื่อทําความเพียรเครื่องเผากิเลส เครื่องตามประกอบ เครื่องกระทําอยาง
ติดตอไมขาดสาย (คือไมเปนไปเพื่อสัมมาวายามะ) : อยางนี้แล เครื่องตรึงจิตอย่ างที่
หนึ่ง ที่เธอนั้นยังละไม่ ได้ .
ภิกษุ ท. !
อยางอื่นยังมีอีก : ภิกษุ ยังสงสั ย เคลือบแคลง ไม่ ปลง ใจ
เชื่อ ไม่ เลือ่ มใส ในพระธรรม. ภิกษุใด เปนดังกลาวนี้ จิตของภิกษุนั้น ยอมไม
นอมไป เพื่อทําความเพียรเครื่องเผากิเลส เครื่องตามประกอบ เครื่องกระทํา
อยางติดตอไมขาดสาย (คือไมเปนไปเพื่อสัมมาวายามะ) : อยางนี้แล เครื่องตรึงจิตอย่ าง
ที่สอง ที่เธอนั้นยังละไม่ ได้ .
ภิกษุ ท. !
อยางอื่นยังมีอีก : ภิกษุ ยังสงสั ย เคลือบแคลง ไม่ ปลง
ใจเชื่อ ไม่ เลือ่ มใส ในพระสงฆ์ . ภิกษุใด เปนดังกลาวนี้ จิตของภิกษุนั้น ยอม
ไมนอมไป เพื่อทําความเพียรเครื่องเผากิเลส เครื่องตามประกอบ เครื่องกระทํา
อยางติดตอไมขาดสาย (คือไมเปนไปเพื่อสัมมาวายามะ) : อยางนี้แล เครื่องตรึงจิตอย่ าง
ที่สาม ที่เธอนั้นยังละไม่ ได้ .
ภิกษุ ท. !
อยางอื่นยังมีอีก : ภิกษุ ยังสงสั ย เคลือบแคลง ไม่ ปลง
ใจเชื่อ ไม่ เลือ่ มใส ใน สิ กขา. ภิกษุใด เปนดังกลาวนี้ จิตของภิกษุนั้น ยอมไม
นอมไป เพื่อทําความเพียรเครื่องเผากิเลส เครื่องตามประกอบ เครื่องกระทํา
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อยางติดตอไมขาดสาย (คือไมเปนไปเพื่อสัมมาวายามะ) : อยางนี้แล เครื่องตรึงจิตอย่ าง
ที่สี่ ที่เธอนั้นยังละไม่ ได้ .
ภิกษุ ท. !
อยางอื่นยังมีอีก : ภิกษุ ยังเป็ นผู้โกรธกรุ่นอยู่ในเพือ่ น
พรหมจารี ไม่ ชอบใจ มีจิตอันโทสะกระทบแล้ว มีเครื่องตรึงจิตเกิดแล้ ว.
ภิกษุใด เปนดังกลาวนี้ จิตของภิกษุนั้น ยอมไมนอมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผา
กิเลส เครื่องตามประกอบ เครื่องกระทําอยางติดตอไมขาดสาย (คือไมเปนไปเพื่อ
สัมมาวายามะ) อยางนี้แล เครื่องตรึงจิตอย่ างที่ห้า ที่เธอนั้นยังละไม่ ได้ .
เครื่องตรึงจิตหาอยางนี้แล ของภิกษุนั้น อันเธอยังละไมได.
ข. เครื่องผูกพันจิต ๕ อย่ าง

เครื่องผูกพันจิต ๕ อย่ างทีภ่ ิกษุน้ันยังตัดขาดไม่ ได้ เป็ นอย่ างไร เล่า ?
ภิกษุ ท. !

ในกรณีนี้ ภิกษุเปนผู ไม่ ปราศจากราคะ ไม่ ปราศจาก

ฉันทะ ไม่ ปราศจากความรัก ไม่ ปราศจากความกระหาย ไม่ ปราศจาก
ความเร่ าร้ อน ไม่ ปราศจากตัณหา ในกาม. ภิกษุใด เปนดังกลาวนี้ จิตของ
ภิกษุนั้น ยอมไมนอมไปเพือ่ ความเพียรเครื่องเผากิเลส เครื่องตามประกอบ
เครื่องกระทําอยางติดตอไมขาดสาย (คือไมเปนไปเพื่อสัมมาวายามะ) : อยางนี้แล เปน
เครื่องผูกพันจิตอย่ างที่หนึ่ง ที่เธอนั้นยังตัดให้ ขาดไม่ ได้ .
ภิกษุ ท. !

อยางอื่นยังมีอีก : ภิกษุเปนผู ไม่ ปราศจากราคะ ไม่

ปราศจาก ฉันทะ ไม่ ปราศจากความรัก ไม่ ปราศจากความกระหาย ไม่
ปราศจากความเร่ าร้ อน ไม่ ปราศจากตัณหา ในกาย. ภิกษุใด เปนดังกลาวนี้
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จิตของภิกษุนั้น ยอมไมนอมไปเพือ่ ความเพียรเครื่องเผากิเลส เครื่องตาม
ประกอบ เครื่องกระทําอยางติดตอไมขาดสาย (คือไมเปนไปเพื่อสัมมาวายามะ) : อยาง
นี้แล เปน เครื่องผูกพันจิตอย่ างที่สอง ที่เธอนั้นยังตัดให้ ขาดไม่ ได้ .
ภิกษุ ท. !

อยางอื่นยังมีอีก : ภิกษุเปนผู ไม่ ปราศจากราคะ ไม่

ปราศจาก ฉันทะ ไม่ ปราศจากความรัก ไม่ ปราศจากความกระหาย ไม่
ปราศจากความเร่ าร้ อน ไม่ ปราศจากตัณหา ในรูป. ภิกษุใด เปนดังกลาวนี้
จิตของภิกษุนั้น ยอมไมนอมไปเพือ่ ความเพียรเครื่องเผากิเลส เครื่องตาม
ประกอบ เครื่องกระทําอยางติดตอไมขาดสาย (คือไมเปนไปเพื่อสัมมาวายามะ) :
อยางนี้แล เปน เครื่องผูกพันจิตอย่ างที่หนึ่ง ที่เธอนั้นยังตัดให้ ขาดไม่ ได้ .
ภิกษุ ท. !
อยางอื่นยังมีอีก : ภิกษุ ฉันอาหารอิม่ ท้ องแล้ ว ตาม
ประกอบ ความสุ ขในการนอน สุ ขในการเอน สุ ขในการซบเซา อยู่. ภิกษุใด
เปนดังกลาวนี้ จิตของภิกษุนั้น ยอมไมนอมไปเพือ่ ความเพียรเครื่องเผากิเลส
เครื่องตามประกอบ เครื่องกระทําอยางติดตอไมขาดสาย (คือไมเปนไปเพื่อ
สัมมาวายามะ) : อยางนี้แล เปน เครื่องผูกพันจิตอย่ างที่สี่ ที่เธอนั้นยังตัดให้ ขาด
ไม่ ได้ .
ภิกษุ ท. !
อยางอื่นยังมีอีก : ภิกษุ ประพฤติพรหมจรรย์ โดยหวัง
เข้ าสู่ เทพนิกาย พวกใดพวกหนึ่ง วา “ดวยศีลนี้ วัตรนี้ ตบะนี้ พรหมจรรยนี้
เราจักเปนเทพเจา หรือเปนเทพยดาอยางใดอยางหนึ่ง” ดังนี้. ภิกษุใด เปน
ดังกลาวนี้ จิตของภิกษุนั้น ยอมไมนอมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลส เครื่อง
ตามประกอบ เครื่องกระทําอยางติดตอไมขาดสาย (คือไมเปนไปเพื่อสัมมาวายามะ) :
อยางนี้แล เปน เครื่องผูกพันจิตอย่ างที่ห้า ที่เธอนั้นยังตัดให้ ขาดไม่ ได้ .
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เครื่องผูกพันจิต ๕ อยาง เหลานี้แล ของภิกษุนั้น อันเธอยังตัดใหขาด
ไมได.
ภิกษุ ท. !
ภิกษุใด ยังละเครื่องตรึงจิตหาอยางเหลานี้ไมได ยังตัด
เครื่องผูกพันจิตหาอยางเหลานี้ไมได, แลว; ภิกษุนั้นหนอ จักถึงความเจริญงอก
งาม ไพบูลย ในธรรมวินัยนี้ : นั้นไมเปนฐานะที่จะมีได.
(ยังมีการตรัสโดย ปฏิปักขนัยฝ่ ายตรงกันข้ าม ซึ่งเปนการสงเสริมการประกอบความเพียร

ผูศึกษาพึงเทียบเคียงไดดวยตนเอง ไมจําตองนํามาใสไวในที่นี้.)
- มู . ม. ๑๒/๒๐๔- ๒๑๐/๒๒๗ – ๒๓๒

ข้ อแก้ตวั ของคนขีเ้ กียจ
ภิกษุ ท. !
กุสีตวัตถุ (ที่ตั้งแหงความเกียจคราน) ๘ อย่ าง เหลานี้ มีอยู
แปดอยาง อยางไรเลา ? แปดอยางคือ : ๑. ภิกษุ ท. !
ในกรณีนี้ การงานอันภิกษุจะต้ องทํามีอยู่. ภิกษุนั้นมี
ความคิดอยางนี้วา “การงานเปนสิ่งที่เราจักตองกระทํา แตเมื่อกระทําการงานอยู
กายจักเหน็ดเหนื่อย เอาเถิด ถากระไรเราจะนอนเสีย” ดังนี้; เธอนั้นก็นอนเสีย
ไมปรารภความเพียร เพื่อบรรลุสงิ่ ที่ยังไมบรรลุ เพื่อถึงทับสิ่งที่ยังไมถึงทับ เพื่อ
กระทําใหแจงสิ่งที่ยังไมกระทําใหแจง. ภิกษุ ท. ! นี้เปน กุสีตวัตถุ ข้ อที่ ๑.
๒. ภิกษุ ท. !
ขออื่นยังมีอีก : การงานอันภิกษุกระทําเสร็จแล้ วมีอยู่.
ภิกษุนั้นมีความคิดอยางนี้วา “เราไดกระทําการงานแลว ก็เมื่อเรากระทําการ
งานอยูนั้น กายก็เหน็ดเหนื่อย เอาเถิด ถากระไรเราจะนอนเสีย” ดังนี้; เธอ
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นั้นก็นอนเสีย ไมปรารภความเพียร เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไมบรรลุ เพือ่ ถึงทับสิ่งที่ยัง
ไมถึงทับ เพื่อกระทําใหแจงสิ่งที่ยังไมกระทําใหแจง. ภิกษุ ท. ! นี้เปน กุสีต
วัตถุ ข้ อที่ ๒.
๓. ภิกษุ ท. !
ขออื่นยังมีอีก : หนทางอันภิกษุต้องเดิน มีอยู่. ภิกษุ
นั้นมีความคิดอยางนี้วา “หนทางเปนสิ่งที่เราจักตองเดิน แตเมือ่ เราเดินทางอยู
กายจักเหน็ดเหนื่อย เอาเถิด ถากระไรเราจะนอนเสีย” ดังนี้; เธอนั้นก็นอนเสีย
ไมปรารภความเพียร เพื่อบรรลุสงิ่ ที่ยังไมบรรลุ เพื่อถึงทับสิ่งที่ยังไมถึงทับ เพื่อ
กระทําใหแจงสิ่งที่ยังไมกระทําใหแจง. ภิกษุ ท. ! นี้เปน กุสีตวัตถุ ข้ อที่ ๓.
๔. ภิกษุ ท. !
ขออื่นยังมีอีก : หนทางอันภิกษุเดินแล้ ว มีอยู่. ภิกษุ
นั้น มีความคิดอยางนี้วา “เราไดเดินทางแลว ก็เมื่อเราเดินทางอยู กายจักเหน็ด
เหนื่อย เอาเถิด ถากระไรเราจะนอนเสีย” ดังนี;้ เธอนั้นก็นอนเสีย ไมปรารภ
ความเพียร เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไมบรรลุ เพื่อถึงทับสิ่งทีย่ ังไมถงึ ทับ เพื่อกระทําให
แจงสิ่งที่ยังไมกระทําใหแจง. ภิกษุ ท. ! นี้เปน กุสีตวัตถุ ข้ อที่ ๔.
๕. ภิกษุ ท. !
ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุ เที่ยวบิณฑบาตในบ้ านหรือนิคม
ไม่ ได้ โภชนะเลวหรือประณีตเต็มตามที่ต้องการ. ภิกษุนั้นมีความคิดอยางนี้วา
“เมื่อเราเที่ยวบิณฑบาตในบานหรือนิคม
ไมไดโภชนะเลวหรือประณีตเต็ม
ตามที่ตองการ กายของเราก็เหน็ดเหนื่อย ทําอะไรไมได เอาเถิดถากระไรเราจะ
นอนเสีย” ดังนี้; เธอนั้นก็นอนเสีย ไมปรารภความเพียร เพื่อบรรลุสิ่งทีย่ ังไม
บรรลุ เพื่อถึงทับสิ่งที่ยังไมถึงทับ เพื่อกระทําใหแจงสิ่งที่ยังไมกระทําใหแจง.
ภิกษุ ท. ! นี้เปน กุสีตวัตถุ ข้ อที่ ๕.
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๖. ภิกษุ ท. !
ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุ เที่ยวบิณฑบาตในบ้ านหรือนิคม
ได้ โภชนะเลวหรือประณีตเต็มตามที่ต้องการ. ภิกษุนั้นมีความคิดอยางนี้วา “เมื่อ
เราเที่ยวบิณฑบาตในบานหรือนิคม
ไมไดโภชนะเลวหรือประณีตเต็มตามที่
ตองการ กายของเราก็เปนกายหนัก เหมือนเม็ดถั่วถูกแชน้ําพอง ทําอะไรไมได
เอาเถิดถากระไรเราจะนอนเสีย” ดังนี;้ เธอนั้นก็นอนเสีย ไมปรารภความเพียร
เพื่อบรรลุสงิ่ ที่ยังไมบรรลุ เพื่อถึงทับสิ่งที่ยังไมถึงทับ เพื่อกระทําใหแจงสิ่งที่ยัง
ไมกระทําใหแจง. ภิกษุ ท. ! นี้เปน กุสีตวัตถุ ข้ อที่ ๖.
๗. ภิกษุ ท. !
ขออื่นยังมีอีก : อาพาธเล็กน้ อยที่เกิดขึน้ แล้ วแก่ ภิกษุ มี
อยู่. ภิกษุนั้นมีความคิดอยางนี้ “อาพาธเล็กนอยนี้เกิดขึ้นแลวแกเรา มีขออางเพื่อ
จะนอน มีเหตุผลควรที่จะนอน เอาเถิดถากระไรเราจะนอนเสีย” ดังนี;้ เธอนั้นก็
นอนเสีย ไมปรารภความเพียร เพื่อบรรลุสงิ่ ที่ยังไมบรรลุเพื่อถึงทับสิ่งที่ยังไมถึง
ทับ เพื่อกระทําใหแจงสิ่งที่ยังไมกระทําใหแจง. ภิกษุ ท. ! นี้เปน กุสีตวัตถุ
ข้ อที่ ๗.
๘. ภิกษุ ท. !
ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุได้ หายจากความเจ็บไข้ แล้ วไม่ นาน
มีอยู่. ภิกษุนั้นมีความคิดอยางนี้วา “เราหายจากความเจ็บไขแลวไมนาน กาย
ของเรายังออนเพลีย ยังไมควรจะทําอะไร เอาเถิดถากระไรเราจะนอนเสีย” ดังนี;้
เธอนั้นก็นอนเสีย ไมปรารภความเพียร เพื่อบรรลุสิ่งทีย่ ังไมบรรลุ เพื่อถึงทับสิ่งที่
ยังไมถงึ ทับ เพื่อกระทําใหแจงสิง่ ที่ยังไมกระทําใหแจง. ภิกษุ ท. ! นี้เปน กุสีต
วัตถุ ข้ อที่ ๘.
ภิกษุ ท. !
- อฏฐก. อํ . ๒๓/๓๔๓/๑๘๕.

เหลานี้แล กุสีตวัตถุ (ที่ตั้งแหงความเกียจคราน) แปดอยาง

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๑๗๑

สมัยทีไ่ ม่ เหมาะสมสํ าหรับการทําความเพียร
ภิกษุ ท. !
สมัยที่ไม่ สมควรแก่ การกระทําความเพียร ๕ อย่ าง เหลานี้
มีอยู. หาอยาง อยางไรเลา? หาอยางคือ :๑. ภิกษุ ท. !
ในกรณีนี้ ภิกษุเปนผู ชรา ถูกความชราครอบงํา
แล้ ว. ภิกษุ ท. ! นี้เปน สมัยที่ ๑ ที่ไมสมควรกระทําความเพียร.
๒. ภิกษุ ท. !
ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุเปนผู เจ็บไข้ ถูกความเจ็บไข้
ครอบงําแล้ว. ภิกษุ ท. ! นีเ้ ปน สมัยที่ ๒ ที่ไมสมควรกระทําความเพียร.
๓. ภิกษุ ท. !
ขออื่นยังมีอีก : เปนสมัย ทุพภิกขภัย ขาวกลาเสีย
หาย บิณฑะ (กอนขาว) หาไดยาก ไมเปนการสะดวกที่จะเปนอยูตามสบาย. ภิกษุ
ท. ! นี้เปน สมัยที่ ๓ ที่ไมสมควรกระทําความเพียร.
๔. ภิกษุ ท. !
ขออื่นยังมีอีก : เปนสมัยที่มีภัย มีการกําเริบในป่ าดง
ประชาชนขึ้นลอเลื่อนหนีไป. ภิกษุ ท. ! นี้เปน สมัยที่ ๔ ทีไ่ มสมควรกระทํา
ความเพียร.
๕. ภิกษุ ท. !
ขออื่นยังมีอีก : เปนสมัยที่ สงฆ์ แตกกัน เมื่อสงฆ
แตกกันก็มีการดากันและกัน บริภาษกันและกัน ใสความกันและกัน ทอดทิ้ง
กันและกัน. ในที่นั้นๆผูที่ยังไมเลื่อมใสก็ไมเลื่อมใส ผูที่เคยเลื่อมใสก็เปลี่ยนไป
โดยประการอื่น. ภิกษุ ท. ! นี้เปน สมัยที่ ๕ ที่ไมสมควรกระทําความเพียร.
ภิกษุ ท. !
อยาง.

เหลานี้แล

เปนสมัยที่ไมสมควรกระทําความเพียร ๕

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๑๗๒

ภิกษุ ท .!
สมัยที่สมควรกระทําความเพียร ๕ อย่ าง เหลานี้ มีอยู.
หาอยาง อยางไรเลา ? หาอยางคือ :๑. ภิกษุ ท. !
ในกรณีนี้ ภิกษุเปนผู หนุ่มแน่ นกํายํา มีผมดําสนิท
ประกอบดวยความหนุมอันเจริญปฐมวัย. ภิกษุ ท. ! นี้เปน สมัยที่หนึ่ง ที่
สมควรกระทําความเพียร.
๒. ภิกษุ ท. !

ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุเปนผูมีอาพาธน้ อย มีโรคนอย

มีไฟธาตุสําหรับยอยอาหารที่ยอยไดสม่ําเสมอ ปานกลาง ไมรอ นเกิน ไมเย็น
เกิน พอควรแกการบําเพ็ญเพียร. ภิกษุ ท. ! นี้เปน สมัยที่สอง ที่สมควร
กระทําความเพียร.
๓. ภิกษุ ท. !
ขออื่นยังมีอีก : เปนสมัยที่ ภิกษาหาง่ าย ขาวกลาไม
เสียหาย บิณฑะ (กอนขาว) หาไดงาย เปนการสะดวกที่จะเปนอยูตามสบาย.
ภิกษุ ท. ! นี้เปน สมัยที่สาม ทีส่ มควรกระทําความเพียร.
๔. ภิกษุ ท. !
ขออื่นยังมีอีก : มนุษย์ ท้งั หลายสมัครสมานชื่นบานต่ อ
กัน ไมวิวาทกัน เขากันไดดุจดัง่ นมผสมกับน้ํา มองดูกันและกันดวยสายตาแหง
คนที่รักใครกัน เปนอยู. ภิกษุ ท. ! นี้เปน สมัยทีส่ ี่ ทีส่ มควรกระทําความเพียร.
๕. ภิกษุ ท. !
ขออื่นยังมีอีก : สงฆ์ สามัคคี ปรองดองกัน ไมวิวาท
กัน มีอุเทสเดียวกัน อยูเปนผาสุก; เมื่อสงฆสามัคคีกันก็ไมมีการดากันและกัน ไม
มีบริภาษกันและกัน ไมใสความกันและกัน ไมทอดทิง้ กันและกันในที่นั้นๆ ผูที่
ยังไมเลื่อมใสก็เลื่อมใส ผูที่เคยเลื่อมใสก็มีความเลื่อมใสยิ่งๆขึน้ ไป. ภิกษุ ท. !
นี้เปน สมัยที่ห้า ที่สมควรกระทําความเพียร.

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

ภิกษุ ท. !

๑๑๗๓

เหลานี้แล สมัยที่สมควรกระทําความเพียรหาอยาง.

- ปฺ จ ก.อํ . ๒๒/๗๕/๕๔.

ผู้อยู่อย่ างคนมีทุกข์ กท็ าํ กุศลรรมให้ เต็มเปี่ ยมได้
ภิกษุ ท. !
.... ภิกษุ พิจารณาเห็นอยู ดังนี้วา “เมื่อเราอยูตามสบาย
อกุศลธรรมยิ่งเจริญ กุศลธรรมเสื่อมไป; เมื่อเราดํารงตนอยูในความลําบาก
อกุศลธรรมยอมเสื่อมไป กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง; ถากระไรเราดํารงตนอยูใน
ความลําบากเถิด”. ภิกษุนั้น ดํารงตนอยูใ นความลําบาก; เมื่อดํารงตนอยู่ใน
ความลําบาก อยู, อกุศลธรรม ก็เสื่ อมไป กุศลธรรมก็เจริญยิง่ . สมัยตอมา
ภิกษุนั้น ไมตองดํารงตนอยูในความลําบากอีก เพราะเหตุวาประโยชนที่เธอ
จํานงหวังนั้นสําเร็จแลวตามที่เธอประสงค. เปรียบเสมือนลูกศรที่ชางศรลนและ
ดัดจนตรงใชการไดแลว ไมตองมีความดวยการลนและดัดอีกตอไปฉะนั้น....
ภิกษุ ท. !
อาการอยางนี้แล.

ความบากบั่น ความพากเพียร จะมีผลขึ้นมาได แมดวย

- อุ ป ริ . ม. ๑๔/๑๖/๑๕.

ในการละกิเลสแม้ ช้ันสู ง ก็ยงั มีการอยู่เป็ นสุ ข
โปฏฐปาทะ ! เรายอมแสดงธรรม เพื่อการละการไดซึ่ง อัตตาแม้ ชนิด
หยาบ ซึ่งเมื่อทานทั้งหลายปฏิบัติตามธรรมนั้นแลว สังกิเลสิกธรรมทั้งหลายจัก
ละไป โวทานิยธรรมทั้งหลายจักเจริญโดยยิ่ง จักกระทําใหแจงซึ่งความบริบูรณ
ไพบูลยแหงปญญา ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรมนี้ เขาถึงแลวแลอยู.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๑๗๔

โปฏฐปาทะ !
ความคิดอาจจะเกิดขึ้นแกทาน อยางนี้วา “การที่สังกิเลสิกธรรมทั้งหลายจักละไป โวทานิยธรรมทั้งหลายจักเจริญโดยยิ่ง จักกระทํา
ใหแจงซึ่งความบริบูรณไพบูลยแหงปญญาได ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในทิฏฐ
ธรรมนี้ เขาถึงแลวแลอยูนั้น แตการอยูนั้นจักเปนทุกขลําบาก” ดังนี้ ก็ได.
โปฏฐปาทะเอย ! ขอนั้นทานอยาเห็นอยางนั้นเลย : สั งกิเลสิ กธรรมทั้งหลายก็
จักละได้ ด้วย โวทานิยธรรมทั้งหลายก็จักเจริญโดยยิง่ ด้ วย จักกระทําให้ แจ้ งซึ่ง
ความบริบูรณ์ ไพบูลย์ แห่ งปัญญาได้ ด้ วยปัญญาอันยิง่ เอง ในทิฏฐธรรมนี้ เข้ าถึง
แล้ วแลอยู่ด้วย ปราโมทย์ ปี ติ ปัสสั ทธิ สติ สั มปชัญญะ ก็จักมี และการอยู่น้ัน
ก็เป็ นสุ ขด้ วย.
(ตอไปนี้ไดทรงแสดงธรรมเพื่อการละเสียซึ่งการได อัตตาอันเป็ นมโนมยะ และอัตตาอัน

เป็ นอรู ปี และทรงยืนยันวาการปฏิบัติเพื่อการละนั้น ไมเปนการอยูที่เปนทุกข แตเปนการอยูที่เปนสุข
เชนเดียวกัน. พวกเราในบัดนี้มักจะเขาใจไปวา การปฏิบัติธรรมจะตองเกิดเปนความทุกขลําบาก
เสมอ).
- สี . ที . ๙/๒๔๑-๒๔๓/๓๐๓-๓๐๕.

เพียงแต่ ร้ ูชัดอริยสั จ สั มมาวายามะยังไม่ ใช่ ถงึ ทีส่ ุ ด
ภิกษุ ท. !
บุคคล ๓ จําพวกเหลานี้ มีอยู หาไดอยู ในโลก. สาม
จําพวก เหลาไหนเลา ? สามจําพวกคือ คนมีจิตเหมือนแผลกลัดหนอง คนมีจิต
เหมือนฟาแลบ คนมีจิตเหมือนเพชร.
๑. ภิกษุ ท. !
คนมีจิตเหมือนแผลกลัดหนอง
เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้ บุคคลบางคนเปนผู มักโกรธ มากดวยความคับแคน ถูก
เขาวากลาวเพียงเล็กนอยก็ขัดใจมาก ก็โกรธ พยาบาท ขึ้งเคียด กระทําความ

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๑๗๕

โกรธความขัดเคืองใหปรากฏมากกวาเหตุ เปรียบเหมือนแผลกลัดหนอง ถูก
กระทบดวยชิ้นไมหรือกระเบื้อง ยอมมีหนองไหลออกเกินประมาณ ฉันใดก็ฉัน
นั้น. ภิกษุ ท. ! นี้แล บุคคลผูมีจิตเหมือนแผลกลัดหนอง.
๒. ภิกษุ ท. !
คนมีจิตเหมือนฟ้าแลบ เปนอยางไรเลา? ภิกษุ ท. ! ใน
กรณีนี้ บุคคลบางคน ยอม รู้ชัดตามเป็ นจริงว่ า “นี้ ทุกข์ , นี้ ทุกขสมุทัย, นี้
ทุกขนิโรธ, นี้ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา” ดังนี้ ชั่วขณะ เหมือนบุรษุ มีตาตามปกติ
เห็นรูปทั้งหลายชั่วขณะฟาแลบในราตรีอันมืดมิด ฉันใดก็ฉันนั้น. ภิกษุ ท. ! นี้
แล บุคคลผูมีจิตเหมือนฟาแลบ.
คนมีจิตเหมือนเพชร เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. !
๓. ภิกษุ ท. !
ในกรณีนี้ บุคคลบางคน กระทําให้ แจ้ งได้ ซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติ อันหาอา
สวะมิได้ เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ดวยปญญาอันยิ่งเอง ใน
ทิฏฐธรรมนี้ เขาถึงแลวแลอยู (อาสวะใดๆเหลาไหน ที่วิมตุ ติของทานจะพึง
ทําลายไมไดนั้นไมม)ี เปรียบเหมือนแกวมณีหรือหินไรๆ ที่เพชรจะพึงทําลาย
ไมไดนั้น ไมมี ฉันใดก็ฉันนั้น. ภิกษุ ท. ! นี้แล บุคคลผูมีจิตเหมือนเพชร.
ภิกษุ ท. !

เหลานี้แล บุคคล ๓ จําพวก ที่มีอยู หาไดอยู ในโลก.

- ติ ก .อํ . ๒๐/๑๕๕/๔๖๔.

นิทเทศ ๑๙
วาดวยสัมมาวายามะ
จบ

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๑๗๖

นิทเทศ ๒๐ วาดวย สัมมาสติ
(มี ๔๑ เรื่อง)

หมวด ก. ว่ าด้ วยอุทเทศ-วิภาค ของสั มมาสติ
อุทเทสแห่ งสั มมาสติ
ภิกษุ ท. !
สั มมาสติ เป็ นอย่ างไรเล่ า ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้
ย่ อมเป็ นผู้พจิ ารณาเห็นกายในกายอยู่เป็ นประจํา มีความเพียรเครื่องเผากิเลส มี
สั มปชัญญะ มีสติ ถอนความพอใจและความไม่ พอใจ ในโลกออกเสี ยได้ ; ย่ อม
เป็ นผู้พจิ ารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็ นประจํา มีความเพียรเครื่องเผา
กิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ ถอนความพอใจและความไม่ พอใจ ในโลกออกเสี ยได้
ย่ อมเป็ นผู้พจิ ารณาเห็นจิตในจิตทั้งหลายอยู่เป็ นประจํา มีความเพียรเครื่องเผา
กิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ ถอนความพอใจและความไม่ พอใจ ในโลกออกเสี ย
ได้ ; ย่ อมเป็ นผู้พจิ ารณาเห็นธรรมในธรรม ทั้งหลายอยู่เป็ นประจํา มีความเพียร
เครื่องเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ ถอนความพอใจและความไม่ พอใจ ในโลก
ออกเสี ยได้ . ภิกษุ ท. ! อันนีเ้ รากล่ าวว่ า สั มมาสติ.
- มหา.ที . ๑๐/๓๔๙/๒๙๙.

สติปัฏฐานสี่ เป็ นเอกายนมรรค
ภิกษุ ท. !
หนทางนี้
เปนหนทางเครื่องไปอันเอกทางเดียว เพื่อ
ความบริสุทธิ์หมดจดของสัตวทงั้ หลาย เพื่อกาวลวงเสียซึ่งโสกะและปริเทวะ
เพื่อความตัง้ อยูไมไดแหงทุกขและโทมนัส เพื่อถึงทับซึ่งญายธรรม เพื่อ ทํา

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๑๗๗

พระนิพพานให้ แจ้ ง; หนทางนี้คอื สติปัฏฐานสี่ . สี่อยางไรเลา ? สี่คือ ภิกษุ ท. !
ในกรณีนี้ ภิกษุ :๑. เปนผู ตามเห็นกายในกาย อยูเปนประจํา มีความเพียรเผากิเลส
มี สัมปชัญญะ มีสติ นําอภิชฌาและโทมนัสในโลก ออกเสียได.
๒. เปนผู ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย อยูเปนประจํา มีความเพียร
เผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นําอภิชฌาและโทมนัสในโลก ออกเสียได.
๓. เปนผู ตามเห็นจิตในจิตทั้งหลาย อยูเปนประจํา มีความเพียรเผากิเลส
มีสัมปชัญญะ มีสติ นําอภิชฌาและโทมนัสในโลก ออกเสียได.
๔. เปนผู ตามเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย อยูเปนประจํา มีความเพียร
เผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นําอภิชฌาและโทมนัสในโลก ออกเสียได.
- มหา. ที . ๑๐/๓๒๕/๒๗๓.

หมวด ข. ว่ าด้ วย ลักษณะ-อุปมา ของสัมมาสติ
ลักษณะแห่ งความมีสติสัมปชัญญะของภิกษุ
มหาราช ! ภิกษุเป็ นผู้ประกอบด้ วยสติสัมปชัญญะ เป็ นอย่ างไรเล่ า ?
มหาราช ! ในกรณีนี้ ภิกษุ เปนผู กระทําความรู้ตัวรอบคอบ ในการ
กาวไปขางหนา การถอยกลับไปขางหลัง, การแลดู การเหลียวดู, การคูการ
เหยียด, การทรงสังฆาฏิบาตรจีวร, การฉัน การดื่ม การเคี้ยว การลิ้ม, การถาย
อุจจาระ ปสสาวะ, เปนผูกระทําความรูตัวรอบคอบในการไปการหยุด, การนั่ง
การนอน, การหลับ การตื่น, การพูด การนิ่ง.
มหาราช ! อยางนี้แล ภิกษุเปนผูประกอบดวยสติสัมปชัญญะ.
- สี . ที . ๙/๙๔/๑๒๓.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๑๗๘

ลักษณะสั มปชัญญะระดับสู งสุ ด
ภิกษุ ท. !

ภิกษุเป็ นผู้มีสัมปชัญญะ เป็ นอย่ างไรเล่ า ?

ภิกษุ ท. !
ในกรณีนี้ (อาการที่ ) เวทนา เกิดขึ้นก็แจมแจง (วิทิตา) แก
ภิกษุ, (อาการที่) เวทนาเขาไปตั้งอยูก็แจมแจง, (อาการที่) เวทนาดับลงก็แจมแจง.
(อาการที่) วิตก เกิดขึ้นก็แจมแจงแกภิกษุ, (อาการที่) วิตกเขาไปตั้งอยูก็
แจมแจง, (อาการที่) วิตกดับลงก็แจมแจง
(อาการที่) สั ญญา เกิดขึ้นก็แจมแจงแกภิกษุ, (อาการที่)สัญญาเขาไปตั้งอยู
ก็แจมแจง, (อาการที่) สัญญาดับลงก็แจมแจง
ภิกษุ ท. !

อยางนี้แล ชื่อวาภิกษุเปนผูมีสมั ปชัญญะ.

- มหาวาร.สํ . ๑๙/๒๔๒/๘๐๔.

(สัมปชัญญะในบาลีทั่วๆไป

เปนระดับธรรมดา
ซึ่งหมายถึงการรูสึกตัวอยูในการ
เปลี่ยนแปลงอิริยาบถหนึ่งๆ ดังขอความที่กลาวไวในหนา ๗๘๘ แหงหนังสือเลมนี้. สวน
สัมปชัญญะในกรณีนี้ เปนระดับสูงสุด คือรู้ สึกอย่ างแจ่ มแจ้ งในเมื่อ เวทนา สั ญญา และวิตก
เกิดขึน้ ตั้งอยู่ ดับไป, มีผลในทางใหเกิดความสิ้นอาสวะไดมากกวา).

สั มมาสติ ในฐานะเครื่องทําตนให้ เป็ นทีพ่ งึ่
อานนท !
เธอทั้งหลายจงเป็ นผู้มีตนเป็ นประทีป มีตนเป็ นสรณะไม่
มีสิ่งอืน่ เป็ นสรณะ : มีธรรมเป็ นประทีป มีธรรมเป็ นสรณะ ไม่ มสี ิ่ งอืน่ เป็ น
สรณะ อยู่เถิด.

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๑๗๙

อานนท !
อย่ างไรเล่ า เรียกว่ าภิกษุผู้มีตนเป็ นประทีป มีตนเป็ น
สรณะ ไม่ มีสิ่งอืน่ เป็ นสรณะ : มีธรรมเป็ นประทีป มีธรรมเป็ นสรณะ ไม่ มี
สิ่ งอืน่ เป็ นสรณะ เป็ นอยู่ ?
อานนท !
ในกรณีนี้
ภิกษุเปนผู ตามเห็นซึ่งกายในกาย อยูเปน
ประจํา มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นําออกเสียไดซึ่งอภิชฌา
และโทมนัสในโลก; เปนผู ตามเห็นซึ่งเวทนาในเวทนาทั้งหลาย อยูเปนประจํา มี
ความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นําออกเสียไดซึ่งอภิชฌาและโทมนัสใน
โลก; เปนผู ตามเห็นซึ่งจิตในจิต อยูเปนประจํา มีความเพียรเผากิเลส มี
สัมปชัญญะ มีสติ นําออกเสียไดซ่งึ อภิชฌาและโทมนัสในโลก; เปนผู ตามเห็น
ซึ่งธรรมในธรรมทั้งหลาย อยูเปนประจํา มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ
มีสติ นําออกเสียไดซึ่งอภิชฌาและโทมนัสในโลก.
อานนท !
อยางนี้แล ภิกษุ ชื่อวามีตนเปนประทีป มีตนเปนสรณะ
ไมมีสิ่งอื่นเปนสรณะ : มีธรรมเปนประทีป มีธรรมเปนสรณะ ไมมีสิ่งอื่นเปน
สรณะ เปนอยู .
ในกาลนีก้ ด็ ี ในกาลล่ วงไปแล้ วแห่ งเราก็ดี ใครก็ตามจัก
อานนท !
เป็ นผู้มีตนเป็ นประทีป มีตนเป็ นสรณะ ไม่ มีสิ่งอืน่ เป็ นสรณะ : มีธรรมเป็ น
ประทีป มีธรรมเป็ นสรณะ ไม่ มีสิ่งอืน่ เป็ นสรณะ เป็ นอยู่. คนเหล่ านั้น จัก
เป็ นภิกษุผู้อยู่ในสถานะอันเลิศที่สุด; ได้ แก่ พวกทีม่ คี วามใคร่ ในสิ กขา.
- มหา.ที ๑๐/๑๑๙/๙๓.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๑๘๐

สติปัฏฐานสี่ เป็ นโคจรสํ าหรับสมณะ
ภิกษุ ท. !
พวกเธอทั้งหลาย จงเที่ยวไปในที่ที่ควรเทีย่ วไป ซึ่งเป็ น
วิสัยแห่ งบิดาตนเถิด เมื่อเธอเที่ยวไปในทีท่ ี่ควรเที่ยวไป ซึ่งเปนวิสัยแหงบิดา
ตน, มารจักไมไดชอ งทาง และไมไดโอกาสที่จะทําตามอําเภอใจของมัน. ภิกษุ
ท. ! ที่ที่ควรเที่ยวไปซึ่งเป็ นวิสัยแห่ งบิดาตน คืออะไรเล่ า ? คือสติปัฏฐานสี่ . สี่
อยางไรเลา ? สี่คือ ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้ ภิกษุ:๑. เปนผู ตามเห็นกายในกาย อยูเปนประจํา
มีความเพียรเผากิเลส
มีสัม ปะชัญญะ มีสติ นําอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได.
๒. เปนผู ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย อยูเปนประจํา มีความเพียร
เผากิเลส มีสัมปะชัญญะ มีสติ นําอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได.
๓. เปนผู ตามเห็นจิตในจิต อยูเปนประจํา มีความเพียรเผากิเลส
สัม ปะชัญญะ มีสติ นําอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได.

มี

๔. เปนผู ตามเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย อยูเปนประจํา มีความเพียรเผา
กิเลส มีสัมปะชัญญะ มีสติ นําอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได.
ภิกษุ ท. !

นี้แล ที่ที่ควรเที่ยวไป ซึ่งเปนวิสัยแหงบิดาตน.

- มหาวาร.สํ . ๑๙/๑๙๘/๗๐๐.

สติปัฏฐานสี่ ทีส่ ่ งผลถึงวิชชาและวิมุตติ
กุณฑลิยะ ! สติปัฏฐานสี่ อันบุคคลเจริญ กระทําให้ มากแล้ ว อย่ างไร
เล่ า จึงทําโพชฌงค์ ท้งั เจ็ดให้ บริบูรณ์ ?

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๑๘๑

กุณฑลิยะ ! ในกรณีนี้ ภิกษุเปนผู ตามเห็นกายในกาย อยูเปนประจํา มี
ความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นําออกเสียไดซึ่งอภิชฌาและโทมนัส
ในโลก; (ในกรณีแหง เวทนา จิต และธรรม ก็มีขอความที่ตรัสอยางเดียวกัน).
กุณฑลิยะ ! สติปฏฐานสี่ อันบุคคลเจริญ กระทําใหมากแลวอยางนี้
แล ยอมทําโพชฌงคทั้งเจ็ดใหบริบูรณ.
กุณฑลิยะ ! โพชฌงค์ ท้งั เจ็ด อันบุคคลเจริญ กระทําให้ มากแล้ วอย่ าง
ไรเล่ า จึงทําวิชชาและวิมุตติ ให้ บริบูรณ์ ?
กุณฑลิยะ ! ในกรณีนี้ ภิกษุยอมเจริญ สติสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปเพือ่ ความสลัดลง; (ในกรณีแหงธัมมวิจยสั ม - โพชฌงค์ วิ
ริ ยสั มโพชฌงค์ ปี ติสัมโพชฌงค์ ปั สสั ทธิสัมโพชฌงค์ สมาธิสัมโพชฌงค์ และอุเบกขาสั ม
โพชฌงค์ ก็มีขอความที่ตรัสอยางเดียวกัน).

กุณฑลิยะ ! โพชฌงคทงั้ เจ็ด อันบุคคลเจริญ กระทําใหมากแลวอยาง
นี้ แล ยอมทําวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณ.
- มหาวาร. สํ . ๑๙/๑๐๗ - ๑๐๘/ ๓๙๘-๓๙๙.

แบบการเจริญอานาปานสติทมี่ ผี ลมาก
ภิกษุ ท. !
ธรรมอันเอก อันบุคคลเจริญ กระทําใหมากแลว ยอมมี
ผลใหญ มีอานิสงสใหญ. ธรรมอันเอกนั้น คืออะไรเลา ? คือ อานาปานสติ.

อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้ วอย่ างไร กระทําให้
มากแล้ วอย่ างไร จึงมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ ใหญ่ ?
ภิกษุ ท. !

๑๑๘๒

อริยสัจจากพระโอษฐ

(แบบที่หนึ่ง)
ภิกษุ ท. !
ในกรณีนี้ ภิกษุไปแลวสูปา หรือโคนไม หรือเรือนวาง
ก็ ตาม นั่งคูขาเขามาโดยรอบ (นั่งขัดสมาธิ) ตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหนา. เธอ
นั้น มีสติหายใจเขา มีสติหายใจออก :
เมื่อหายใจเข้ ายาว ก็รูสึกตัวทั่วถึงวาเราหายใจเขายาว,
ออกยาว ก็รูสึกตัวทั่วถึงวาเราหายใจออกยาว;

หรือเมื่อหายใจ

หรือวา เมื่อหายใจเข้ าสั้ น ก็รูสึกตัวทั่วถึงวาเราหายใจเขาสั้น, หรือเมื่อ
หายใจออกสั้น ก็รูสึกตัวทั่วถึงวาเราหายใจออกสั้น;
ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผู รู้พร้ อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง จักหายใจ
เขา ดังนี้, ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงจัก
หายใจออก ดังนี้ ;
ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผู ทํากายสั งขารให้ รํางับอยู่ จักหายใจเขา
ดังนี,้ ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผูทํากายสังขารใหรํางับอยู จักหายใจออก
ดังนี้ ;
ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผู รู้พร้ อมเฉพาะซึ่งปิ ติ จักหายใจเขา ดังนี้,
ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งปติ จักหายใจออก ดังนี;้
ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผู รู้พร้ อมเฉพาะซึ่งสุ ข จักหายใจเขา
ดังนี,้ ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งสุข จักหายใจออก ดังนี้;

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๑๘๓

ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผู รู้พร้ อมเฉพาะซึ่งจิตตสั งขาร จักหายใจ
เขา ดังนี้, ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งจิตตสังขาร จักหายใจ
ออก ดังนี้;
ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผู รู้พร้ อมเฉพาะซึ่งจิตตสั งขารให้ รํางับอยู่
จักหายใจเขา ดังนี้, ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผูทําจิตตสังขารใหรํางับอยู จัก
หายใจออก ดังนี้;
ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผู รู้พร้ อมเฉพาะซึ่งจิต จักหายใจเขา ดังนี้,
ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งจิต จักหายใจออก ดังนี้ ;
ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผู ทําจิตให้ ปราโมทย์ ยงิ่ อยู่ จักหายใจเขา
ดังนี,้ ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผูทําจิตใหปราโมทยยิ่งอยู จักหายใจออก
ดังนี;้
ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผู ทําจิตให้ ต้งั มั่นอยู่ จักหายใจเขา ดังนี้,
ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผูทําจิตใหตั้งมั่นอยู จักหายใจออก ดังนี้;
ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผู ทําจิตให้ ปล่ อยอยู่ จักหายใจเขา ดังนี,้ ยอม
ทําในบทศึกษาวา เราเปนผูทําจิตใหปลอยอยู จักหายใจออก ดังนี;้
ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผู ตามเห็นซึ่งความไม่ เที่ยงอยู่เป็ นประจํา
จักหายใจเขา ดังนี้, ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผูตามเห็นซึ่งความไมเทีย่ งอยู
เปนประจํา จักหายใจออก ดังนี้;
ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผู ตามเห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็ นประจํา
จักหายใจเขา ดังนี้, ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผูตามเห็นซึ่งความจางคลาย
อยูเปนประจํา จักหายใจออก ดังนี;้

๑๑๘๔
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ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผู ตามเห็นซึ่งความดับไม่ เหลืออยู่เป็ น
ประจํา จักหายใจเขา ดังนี,้ ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผูตามเห็นซึ่งความดับ
ไมเหลืออยูเ ปนประจํา จักหายใจออก ดังนี้;
ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผู ตามเห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็ นประจํา
จักหายใจเขา ดังนี้, ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผูตามเห็นซึ่งความสลัดคืน
อยูเปนประจํา จักหายใจออก ดังนี้.
ภิกษุ ท. !
อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแลว
อยางนี้แล ยอมมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ.

กระทําใหมากแลว

- มหาวาร.สํ . ๑๙/๓๙๔/๑๓๐๕-๑๓๐๖.

(แบบที่สอง)
ภิกษุ ท. !
ในกรณีนี้ ภิกษุ ยอมเจริญ สติสัมโพชฌงค์ อันสหรคต
ด้ วยอานาปานสติ อันเปนสัมโพชฌงคที่อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธนอม
ไปเพื่อโวสสัคคะ(ความสลัดลง); ยอมเจริญธัมมวิจยสั มโพชฌงค์ อันสหรคตด้ วย
อานาปานสติ อันเปนสัมโพชฌงคที่อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธนอมไป
เพื่อโวสสัคคะ; ยอมเจริญ วิริยสั มโพชฌงค์ อันสหรคตด้ วยอานาปานสติ อัน
เปนสัมโพชฌงคทอี่ าศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธนอมไปเพื่อ โวสสัคคะ
ยอมเจริญ ปี ติสัมโพชฌงค์ อันสหรคตด้ วยอานาปานสติ อันเปน สัมโพชฌงคที่
อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธนอมไปเพื่อโวสสัคคะ; ยอมเจริญ ปัสสั ทธิ
สั มโพชฌงค์ อันสหรคตด้ วยอานาปานสติ อันเปนสัมโพชฌงคที่อาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธนอมไปเพื่อโวสสัคคะ; ยอมเจริญ สมาธิสัมโพชฌงค์
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อันสหรคตด้ วยอานาปานสติ อันเปนสัมโพชฌงคที่อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย
นิโรธ นอมไปเพือ่ โวสสัคคะ; ยอมเจริญ อุเบกขาสั มโพชฌงค์ อันสหรคตด้ วยอา
นาปานสติ อันเปนสัมโพชฌงคทอี่ าศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไป
เพื่อโวสสัคคะ.
ภิกษุ ท. !
อานาปานสติ
อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว
อยางนี้แล ยอมมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ.
- มหาวาร.สํ . ๑๙/๓๙๕/๑๓๐๘.

การเจริญสติปัฏฐานของคนฉลาด
ภิกษุ ท. !
ในกรณีนี้ ภิกษุบางรูป เป็ นคนเขลา ไมเฉียบแหลม ไม
ฉลาด เปนผู ตามเห็นกายในกาย มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสตินํา
ออกซึ่งอภิชฌาและโทมนัสในโลกอยู. เมื่อเธอนั้นตามเห็นกายในกายอยู (เพราะ
ความเขลาแหงตน) ก็ทําจิตให้ ต้งั มั่นไม่ ได้ ทําอุปกิเลสให้ ละไปไม่ ได้ กาํ หนดนิมิต
นั้นไม่ ได้ . (ในกรณีแหง เวทนา จิต และธรรม ก็มีขอความที่ตรัสอยางเดียวกัน).
ภิกษุ ท. !
ภิกษุซึ่งเปนคนเขลา ไมเฉียบแหลม ไมฉลาด นั้น จึง เปน
ผูไมไดสุขวิหารในทิฏฐธรรมเลย ไมไดสติสัมปชัญญะ ขอนั้นเพราะเหตุ
ไรเลา? ภิกษุ ท. ! ขอนั้นเพราะเหตุวา ภิกษุ ท. ! ขอนั้นเพราะเหตุวา ภิกษุนั้น
เปนคนเขลา ไมเฉียบแหลม ไมฉลาด กําหนดนิมิตแห่ งจิตของตนไม่ ได้ .
ภิกษุ ท. !
ในกรณีนี้ ภิกษุบางรูป เป็ นบัณฑิต เฉียบแหลม ฉลาด
เปนผู ตามเห็นกายในกาย มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นําออก
ซึ่งอภิชฌาและโทมนัสในโลก อยู. เมื่อนั้นตามเห็นกายในกาย อยู (เพราะ
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ความฉลาดของตน) ก็ทําจิตให้ ต้งั มั่นได้ ทําอุปกิเลสให้ ละไปได้ กําหนดนิมิต
นั้นได้ . (ในกรณีแหง เวทนา จิต และ ธรรม ก็มีขอความที่ตรัสอยางเดียวกัน).
ภิกษุ ท. !
ภิกษุซึ่งเปนบัณฑิต เฉียบแหลม ฉลาด นั้น จึงเปนผูได
สุขวิหารในทิฏฐธรรมเทียว ไดสติสัมปชัญญะ. ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา ? ภิกษุ
ท. ! ขอนั้นเพราะเหตุวา ภิกษุนั้นเปนบัณฑิต เฉียบแหลม ฉลาด กําหนดนิมิต
แห่ งจิตของตนได้ .
- มหาวาร.สํ . ๑๙/๒๐๑,๒๐๒/๗๐๕,๗๐๗.

หมวด ค. ว่ าด้ วย อุปกรณ์ -เหตุปัจจัยโดยอัตโนมัติ ของสั มมาสติ
ธรรมเป็ นทีต่ ้งั แห่ งการเจริญสติ
ภิกษุ ท. !
ความไม่ ประมาทอันเป็ นธรรมเครื่องรักษาจิตด้ วยสติ อัน
บุคคลพึงกระทําโดยอนุรูปแกตน ในฐานะ ๔ อยาง. สี่อยาง อยางไรเลา ? สี่
อยางคือ :๑. ความไมประมาทอันเปนธรรมเครื่องรักษาจิตดวยสติ อันบุคคลพึง
กระทําโดยอนุรูปแกตน วา “จิตของเราอย่ ากําหนัดแล้ ว ในธรรมอันเป็ นที่ต้งั แห่ ง
ความกําหนัดทั้งหลาย” ดังนี้.
๒. ความไมประมาทอันเปนธรรมเครื่องรักษาจิตดวยสติ อันบุคคล พึง
กระทําโดยอนุรูปแกตน วา “จิตของเราอย่ าขัดเคืองแล้ ว ในธรรมอันเป็ นที่ต้ัง
แห่ งความขัดเคืองทั้งหลาย” ดังนี้.
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๓. ความไมประมาทอันเปนธรรมเครื่องรักษาจิตดวยสติ อันบุคคลพึง
กระทําโดยอนุรูปแกตน วา “จิตของเราอย่ าหลงแล้ ว ในธรรมอันเป็ นที่ต้งั แห่ ง
ความหลงทั้งหลาย” ดังนี้.
๔. ความไมประมาทอันเปนธรรมเครื่องรักษาจิตดวยสติ อันบุคคล พึง
กระทําโดยอนุรูปแกตน วา “จิตของเราอย่ ามัวเมาแล้ ว ในธรรมอันเป็ นที่ต้ัง
แห่ งความมัวเมาทั้งหลาย” ดังนี้.
ภิกษุ ท. !
ในกาลใดแล จิตของภิกษุไมกําหนัดในธรรมอันเปนที่ ตั้ง
แหงความกําหนัดทั้งหลาย เพราะปราศจากราคะ, จิตไมขัดเคืองในธรรมอันเปน
ที่ตั้งแหงความขัดเคืองทั้งหลาย เพราะปราศจากโมหะ, จิตไมมวั เมาในธรรมอัน
เปนที่ตั้งแหงความมัวเมาทั้งหลาย เพราะปราศจากโทสะ, จิตไมหลงในธรรมอัน
เปนที่ตั้งแหงความหลงทั้งหลาย เพราะปราศจากความมัวเมา, ดังนี้แลว; ใน
กาลนั้น ภิกษุนั้น ยอมไมหวาดเสียว ไมหวั่นไหว ไมหวาดหวั่น ไมถึงความ
สะดุง และก็มิใชถงึ ธรรมนี้แมเพราะเหตุแหงคําของสมณะ (แตเปนเพราะการตาม
รักษาจิตอยางถูกตอง ในฐานะทั้งสี่).
- จตุ กฺ ก . อํ . ๒๑/๑๖๑/๑๑๗.

ธรรมเป็ นอุปการะเฉพาะ แก่ อานาปานสติภาวนา
(นัยที่หนึ่ง)
ภิกษุ ท. !
ภิกษุผู มุ่งประพฤติกระทําอานาปานสติ ซึ่งประกอบด้ วย
ธรรม ๕ ประการ ย่ อมแทงตลอด อกุปปธรรม (สมุจเฉทวิมุตติ) ได้ ต่อกาลไม่ นาน
เทียว. หาประการอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! หาประการคือ ในกรณีนี้ ภิกษุ:
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เปนผู มีความต้ องการน้ อย มีกิจนอย เลี้ยงงาย สันโดษในบริกขาร แหง
ชีวิต ๑;
เปนผู มีอาหารน้ อย ประกอบตนอยูในความเปนผูมีทอ งอันพรอง ๑ ;
เปนผู ไม่ มีความมึนชา ประกอบตนอยูในความตืน่ ๑ ;
เปนผู มีสุตะมาก ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ คือ ธรรมเหลาใดอันงดงามใน
เบื้องตน งดงามในทามกลาง งดงามในที่สดุ แสดงอยูซ ึ่งพรหมจรรยอันบริสุทธิ์
บริบูรณสนิ้ เชิง พรอมทั้งอรรถะและพยัญชนะ ธรรมมีลักษณะเห็นปานนั้น เปน
ธรรมที่เธอสดับแลวมาก ทรงจําไว ขึ้นใจ แทงตลอดดวยดีดวยทิฏฐิ ๑;
พิจารณาเห็นเฉพาะอยู่ซึ่งจิตอันหลุดพ้นแล้ ว (ตามลําดับ) อย่ างไร ๑.
ภิกษุ ท. !
ภิกษุผมู ุงประพฤติกระทําอานาปานสติ ซึ่งประกอบดวย
ธรรม ๕ ประการเหลานี้แล ยอมแทงตลอดอกุปปธรรมไดตอกาลไมนานเทียว.
- ปฺ จ ก.อํ . ๒๒/๑๓๕/๙๖.

(นัยที่สอง)
ภิกษุ ท. !
ภิกษุผู เจริญอานาปานสติ ซึ่งประกอบดวยธรรม ๕
ประการ ยอมแทงตลอดอกุปปธรรม (สมุจเฉทวิมุตติ) ไดตอกาลไมนานเทียว. หา
ประการ อยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! หาประการคือ ในกรณีนี้ ภิกษุ :
เปนผูมีความตองการนอย มีกิจนอย เลี่ยงงาย สันโดษในบริกขารแหง
ชีวิต ๑ ;
เปนผูมีอาหารนอย ประกอบตนอยูในความเปนผูมีทอ งอันพรอง ๑ ;
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เปนผูไมมีความมึนชา ประกอบตนอยูในความตืน่ ๑ ;
เปนผู ได้ ตามปรารถนา ได้ โดยไม่ ยาก ไม่ ลาํ บาก ซึ่งกถาอันเป็ นไป เพือ่ การ
ขัดเกลากิเลส เปนที่สบายแกธรรมเปนเครื่องเปดโลงแหงจิต กลาวคือ อัปป
จฉกถา สันตุฏฐิกถา ปริเวกกถา อสังสัคคกถา วิริยารัมภกถา สีลากถา สมาธิ
กถา ปญญากถา วิมุตติญาณทัสสนกถา ๑ ;
พิจารณาเห็นเฉพาะอยูซึ่งจิตอันหลุดพนแลว (ตามลําดับ) อยางไร ๑.
ภิกษุ ท. !
ภิกษุผูเจริญอานาปานสติ ซึ่งประกอบดวยธรรม ๕
ประการ เหลานี้แล ยอมแทงตลอดอกุปปธรรมได ตอกาลไมนานเทียว.
- ปฺ จ ก. อํ . ๒๒/๑๓๖/๙๗.

(นัยที่สาม)
ภิกษุ ท. !
ภิกษุผู กระทําให้ มากซึ่งอานาปานสติ ซึ่งประกอบดวย
ธรรม ๕ ประการ ยอมแทงตลอด อกุปปธรรม (สมุจเฉทวิมุตติ) ไดตอกาลไมนาน
เทียว. หาประการอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! หาประการคือ ในกรณีนี้ภิกษุ :
เปนผูมีความตองการนอย มีกิจนอย เลี้ยงงาย สันโดษในบริกขารแหง
ชีวิต ๑ ;
เปนผูมีอาหารนอย ประกอบตนอยูในความเปนผูมีทอ งอันพรอง ๑;
เปนผูไมมีความมึนชา ประกอบตนอยูในความตืน่ ๑;
เป็ นผู้อยู่ป่า มีเสนาสนะอันสงัด ๑ ;
พิจารณาเห็นเฉพาะอยูซึ่งจิตอันหลุดพนแลว (ตามลําดับ) อยางไร ๑.
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ภิกษุ ท. !
ภิกษุผูกระทําใหมากซึ่งอานาปานสติ
ซึ่งประกอบดวย
ธรรม ๕ ประการเหลานี้แล ยอมแทงตลอดอกุปปธรรม ไดตอกาลไมนานเทียว.
- ปฺ จ ก. อํ . ๒๒/๑๓๖/๙๘.

ฐานทีต่ ้งั แห่ งความมีสัมปชัญญะ ๑๙ ฐาน
อานนท !

อยางไรเลา ชื่อวา ภิกษุกระทําจิตในภายในนั่นแหละ

ให้ เป็ นจิตตั้งอยู่อย่ างสมํ่าเสมอ ให้ เป็ นจิตหยุดพัก ให้ เป็ นจิตมีอารมณ์
เดียว ให้ เป็ นจิตตั้งมั่น ? อานนท ! ในกรณีนี้ ภิกษุ เพราะสงัดจากกามสงัด
จากอกุศลธรรมจึง เข้ าถึงปฐมฌาน .... ทุติยฌาน .... ตติยฌาน .... จตุตถฌาน
แลวแลอยู. อานนท! อยางนี้แล ชื่อวาภิกษุกระทําจิตในภายในนั่นแหละ ให
เปนจิตตั้งอยูอยางสม่ําเสมอ ใหเปนจิตหยุดพัก ใหเปนจิตมีอารมณเดียว ใหเปน
จิตตั้งมั่น. ภิกษุนั้น ยอมกระทําในใจซึ่ง สุ ญญตาอันเป็ นภายใน.
เมื่อเธอกระทําในใจซึ่งสุญญตาอันเปนภายในอยู, จิตไมแลนไปเพื่อ สุญญ
ตาอันเปนภายใน ไมเลื่อมใส ไมตั้งอยู ไมนอมไป. อานนท ! เมื่อเปนอยางนี้
ภิกษุนั้นยอมรูชดั อยางนี้วา “เมือ่ เรากระทําในใจซึ่งสุ ญญตาอันเป็ นภายใน

อยู่, จิตไม่ แล่ นไปเพือ่ สุ ญญตาอันเป็ นภายใน ไม่ เลือ่ มใส ไม่ ต้งั อยู่ไม่
น้ อมไป” ดังนี้ : ในกรณีอยางนี้ นี้ ภิกษุนั้น ชื่อว่ าเป็ นผู้รู้ สึกตัวทัว่ พร้ อม
(สมฺปชาน) ในกรณีทจี่ ติ ไม่ น้อมไปสู่ สุญญตาอันเป็ นภายในนั้น.(นี้เปน
ฐานที่ตั้งแหงสัมปชัญญะ ฐานที่หนึ่ง).
ภิกษุนั้น
ยอมกระทําในใจซึ่ง สุ ญญตาอันเป็ นภายนอก. เมื่อเธอ
กระทําในใจซึ่งสุญญตาอันเปนภายนอกอยู, จิตไมแลนไปเพื่อสุญญตาอันเปน
ภายนอก ไมเลื่อมใส ไมตั้งอยู ไมนอมไป. อานนท ! เมื่อเปนอยางนี้ ภิกษุ
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นั้นยอม รู้ ชัดอย่ างนีว้ ่ า “เมื่อเรากระทําในใจซึ่งสุ ญญตาอันเป็ นภายนอก

อยู่, จิตไม่ แล่ นไปเพือ่ สุ ญญตาอันเป็ นภายนอก ไม่ เลือ่ มใส ไม่ ต้งั อยู่ ไม่
น้ อมไป” ดังนี้ : ในกรณีอยางนี้ นี้ ภิกษุนั้น ชื่อว่ าเป็ นผู้รู้ สึกตัวทัว่ พร้ อมใน
กรณีทจี่ ติ ไม่ น้อมไปสู่ สุญญตาอันเป็ นภายนอกนั้น. (นี้เปนฐานที่ตั้งแหง
สัมปชัญญะ ฐานที่สอง).
ภิกษุนั้น
ยอมกระทําในใจซึ่ง
สุ ญญตาอันเป็ นทั้งภายในและ
ภายนอก. เมื่อเธอกระทําในใจซึ่งสุญญตาอันเปนภายในและภายนอกอยู, จิตไม
แลนไปเพือ่ สุญญตาอันเปนทั้งภายในและภายนอก ไมเลื่อมใส ไมตั้งอยู ไม
นอมไป. อานนท ! เมื่อเปนอยางนี้ ภิกษุนั้นยอม รู้ชัดอย่ างนีว้ ่ า "เมื่อเรา
กระทําในใจซึ่งสุ ญญตาอันเป็ นทั้งภายในและภายนอกอยู่,
จิตไม่ แล่ นไปเพือ่
สุ ญญตาอันเป็ นทั้งภายในและภายนอก ไม่ เลือ่ มใส ไม่ ต้งั อยู่ ไม่ น้อมไป" ดังนี้ ใน
กรณีอยางนี้ นี้ ภิกษุนั้น ชื่อว่ าเป็ นผู้รู้สึกตัวทั่วพร้ อมในกรณีที่จิตไม่ น้อมไปสู่
สุ ญญตาอันเป็ นทั้งภายในและภายนอกนั้น.
(นี้เปนฐานที่ตั้งแหงสัมปชัญญะ
ฐานที่สาม).
ภิกษุนั้น
ยอมกระทําในใจซึ่ง อาเนญชะ. เมื่อเธอกระทําในใจซึ่ง
อาเนญชะอยู, จิตไมแลนไปเพื่ออาเนญชะ ไมเลื่อมใส ไมตงั้ อยู ไมนอมไป.
อานนท ! เมื่อเปนอยางนี้ ภิกษุนั้นยอม รู้ ชัดอย่ างนีว้ ่า “เมื่อเรากระทําในใจซึ่ง
อาเนญชะอยู่, จิตไม่ แล่ นไปเพือ่ อาเนญชะ ไม่ เลือ่ มใส ไม่ ต้งั อยู่ ไม่ น้อมไป”
ดังนี้ : ในกรณีอยางนี้ นี้ ภิกษุนั้น ชื่อว่ า เป็ นผู้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้ อมในกรณี
ที่จิตไม่ น้อมไปสู่ อาเนญชะนั้น. (นี้เปนฐานที่ตั้งแหงสัมปชัญญะ ฐานที่สี่).
อานนท !
ภิกษุนั้น
พึงกระทําจิตในภายในนั้นแหละให้ ต้งั มั่นอยู่
อย่ างสมํ่าเสมอ ในสมาธินิมิตทีเ่ คยมีมาแล้วในกาลก่ อน (คือในรู ปฌานสี่ ที่กล่ าวแล้ ว
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นั้น นั่นเทียว พึงใหเปนจิตหยุดพัก พึงใหเปนจิตมีอารมณเดียว พึงให
เปนจิตตั้งมั่น.

ข้ างต้ น)

ภิกษุนั้น
กระทําในใจซึ่ง สุ ญญตาอันเป็ นภายใน (ในรูปฌานทั้งสี่).
เมื่อ เธอกระทําในใจซึ่งสุญญตาอันเปนภายในอยู, จิตก็แลนไปเพื่อสุญญตาอัน
เปนภายใน ยอมเลื่อมใส ยอมตั้งอยู ยอมหลุดพน. อานนท ! เมื่อเปนอยางนี้
ภิกษุนั้นยอม รู้ชัดอย่ างนีว้ ่ า “เมื่อเรากระทําในใจซึ่งสุ ญญตาอันเป็ นภายในอยู่,
จิตก็แล่ นไปเพือ่ สุ ญญตาอันเป็ นภายใน ย่ อมเลือ่ มใส ย่ อมตั้งอยู่ ย่ อมหลุดพ้น”
ดังนี้ : ในกรณีอยางนี้ นี้ ภิกษุนั้น ชื่อว่ า เป็ นผู้มีความรู้สึกตัวทัว่ พร้ อมในกรณี
ที่จิตน้ อมไปสู่ สุญญตาอันเป็ นภายในนั้น. (นี้เปนฐานที่ตั้งแหงสัมปชัญญะ ฐาน
ที่ห้า).
ภิกษุนั้น
กระทําในใจซึ่ง สุ ญญตาอันเป็ นภายนอก. เมื่อเธอกระทํา
ในใจซึ่งสุญญตาอันเปนภายนอกอยู. จิตก็แลนไปเพื่อสุญญตาอันเปนภายนอก
ยอมเลื่อมใส ยอมตั้งอยู ยอมหลุดพน. อานนท ! เมื่อเปนอยางนี้ ภิกษุนั้นยอม รู้
ชัดอย่ างนีว้ ่า “เมื่อเรากระทําในใจซึ่งสุ ญญตาอันเป็ นภายนอกอยู่, จิตก็แล่ นไป
เพือ่ สุ ญญตาอันเป็ นภายนอก ย่ อมเลือ่ มใส ย่ อมตั้งอยู่ ย่ อมหลุดพ้น” ดังนี้ :
ในกรณีอยางนี้ นี้ ภิกษุนั้น ชื่อว่ า เป็ นผู้มีความรู้ สึกตัวทั่วพร้ อมในกรณีที่ จิ ต
น้ อ มไปสู่ สุ ญ ญตาอัน เป็ นภายนอกนั้ น . (นี้ เ ป น ฐานที่ ต้ั ง แห ง สัมปชัญญะ
ฐานที่หก).
ภิกษุนั้น
กระทําในใจซึ่ง สุ ญญตาอันเป็ นทั้งภายในภายนอก. เมื่อ
เธอกระทําในใจซึ่งสุญญตาอันเปนทั้งภายในภายนอกอยู, จิตก็แลนไปเพือ่ สุญญ
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ตาอันเปนทั้งภายในและภายนอก ยอมเลื่อมใส ยอมตั้งอยู ยอมหลุดพน.
อานนท ! เมื่อเปนอยางนี้ ภิกษุนั้นยอม รู้ชัดอย่ างนีว้ ่ า “เมื่อเรากระทําในใจซึ่ง
สุ ญญตาอันเป็ นทั้งภายในและภายนอกอยู่, จิตก็แล่นไปเพือ่ สุ ญญตาอันเป็ นทั้ง
ภายในและภายนอก ย่ อมเลือ่ มใส ย่ อมตั้งอยู่ ย่ อมหลุดพ้น” ดังนี้ : ในกรณี
อยางนี้ นี้ ภิกษุนั้น ชื่อว่ า เป็ นผู้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้ อมในกรณีที่จิตน้ อมไปสู่
สุ ญญตาอันเป็ นทั้งภายในและภายนอกนั้น. (นี้เปนฐานที่ตั้งแหงสัมปชัญญะฐาน
ที่เจ็ด)
ภิกษุนั้น
กระทําในใจซึ่ง อาเนญชะ เมื่อเธอกระทําในใจซึ่งอาเนญ
ชะอยู, จิตก็แลนไปเพื่ออาเนญชะ. เมื่อเธอกระทําในใจซึ่งอาเนญชะอยู, จิตก็แลน
ไปเพื่ออาเนญชะ ยอมเลื่อมใส ยอมตั้งอยู ยอมหลุดพน. อานนท ! เมื่อเปน
อยางนี้ ภิกษุนั้นยอมรู้ชัดอย่ างนีว้ ่ า “เมือ่ เรากระทําในใจซึ่งอาเนญชะอยู่, จิตก็
แล่ นไปเพือ่ อาเนญชะ ย่ อมเลือ่ มใส ย่ อมตั้งอยู่ย่อมหลุดพ้น” ดังนี้ : ในกรณี
อยางนี้ นี้ ภิกษุนั้น ชื่อว่ าเป็ นผู้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้ อมในกรณีที่จิตน้ อมไปสู่
อาเนญชะนั้น. (นี้เปนฐานที่ตั้งแหงสัมปชัญญะ ฐานที่แปด).
อานนท !
ถาเมื่อภิกษุนั้นอยูดวยวิหารธรรมนี้ จิตนอมไปเพือ่ การ
เดิน; เธอก็ เดินด้ วยการตั้งจิตว่ า “บาปอกุศลธรรมทั้งหลาย กลาวคืออภิชฌา
และโทมนัส จักไมไหลไปตามเราผูเดินอยู ดวยอาการอยางนี้” ดังนี้ : ในกรณี
อยางนี้ นี้ ภิกษุนั้น ชื่อว่ าเป็ นผู้มคี วามรู้สึกตัวทั่วพร้ อมในกรณีแห่ งการเดินนั้น.
(นี้เปนฐานที่ตั้งแหงสัมปชัญญะ ฐานที่เก้ า).
อานนท !

ถาเมื่อภิกษุนั้นอยูดวยวิหารธรรมนี้ จิตนอมไปเพือ่ การ
ยืน; เธอก็ ยืนด้ วยการตั้งใจว่ า “บาปอกุศลธรรมทัง้ หลาย กลาวคือ อภิชฌาและ
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โทมนัส จักไมไหลไปตามเราผูยืนอยู ดวยอาการอยางนี้” ดังนี้ : ในกรณีอยางนี้
นี้ ภิกษุนั้น ชื่อว่ าเป็ นผู้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้ อมในกรณีแห่ งการยืนนั้น (นี้เปน
ฐานที่ตั้งแหงสัมปชัญญะ ฐานที่สิบ).
อานนท !
ถาเมื่อภิกษุนั้นอยูดวยวิหารธรรมนี้ จิตนอมไปเพือ่ การ
นั่ง; เธอก็ นั่งด้ วยการตั้งใจว่ า “บาปอกุศลธรรมทัง้ หลาย กลาวคืออภิชฌา
และโทมนัส จักไมไหลไปตามเราผูนั่งอยู ดวยอาการอยางนี้” ดังนี้ : ในกรณีอยาง
นี้ นี้ ภิกษุนั้น ชื่อว่ าเป็ นผู้มีความรู้สึกตัวทัว่ พร้ อมในกรณีแห่ งการนั่งนั้น.(นี้เปน
ฐานที่ตั้งแหงสัมปชัญญะ ฐานที่สิบเอ็ด).
อานนท !
ถาเมื่อภิกษุนั้นอยูดวยวิหารธรรมนี้ จิตนอมไปเพือ่ การ
นอน , เธอก็ นอนด้ วยการตั้งใจว่ า “บาปอกุศลธรรมทัง้ หลาย กลาวคือ
อภิชฌาและโทมนัส จักไมไหลไปตามเราผูนอนอยู ดวยอาการอยางนี้” ดังนี้ :
ในกรณีอยางนี้ นี้ ภิกษุนั้น ชื่อว่ าเป็ นผู้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้ อมในกรณีแห่ งการ
นอนนั้น.(นี้เปนฐานที่ตั้งแหงสัมปชัญญะ ฐานที่สิบสอง).
อานนท !

ถาเมื่อภิกษุนั้นอยูดวยวิหารธรรมนี้ จิตนอมไปเพือ่ การ
พูด ; เธอก็ ตั้งจิตว่ า “เราจักไมพูดเรื่องเลวทราม เรือ่ งของชาวบาน เรื่องของ
บุถุชน ไมใชเรื่องของพระอริยเจา ไมใชเรื่องประกอบดวยประโยชน ไม
เปนไปเพื่อเบื่อหนาย คลายกําหนัด เพื่อดับ ไมเปนไปเพื่อสงบรํางับ เพื่อรูยิ่งรู
พรอม เพือ่ นิพพาน เห็นปานนั้น; เชนเรื่องพระราชา เรื่องโจร เรื่องมหาอํามาตย
เรื่องกองทัพ เรื่องนากลัว เรื่องการรบพุง เรื่องขาว น้ํา ผา ที่นอน ระเบียบ
ดอกไม ของหอม ญาติ ยานพาหนะ หมูบาน จังหวัด เมืองหลวง บานนอก
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เรื่องหญิงชาย เรื่องคนกลา เรื่องตรอกทางเดิน เรื่องทาน้ําเรื่องคนที่ตายไปแลว
เรื่องตางๆนานา เรื่องโลก เรื่องมหาสมุทร เรื่องความรุงเรือง เรื่องความทรุด
โทรม ดังนี้ : ในกรณีอยางนี้ นี้ ภิกษุนั้น ชื่อว่ าเป็ นผู้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้ อมใน
กรณีแห่ งเรื่องไม่ ควรพูดนั้น. (นี้เปนฐานที่ตั้งแหงสัมปชัญญะ ฐานที่สิบสาม).
แตถา กถาใด เปนเรื่องขูดเกลากิเลสอยางยิ่ง
เปนที่สบายแกการ
วิจารณญาณแหงจิต เปนไปเพื่อหนายโดยสวนเดียว เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับ
เพื่อสงบระงับ เพื่อรูยงิ่ เพื่อรูพรอม เพื่อนิพพาน, กลาวคือ อัปปจฉกถา
สันตุฏฐิกถา ปวิเวกกถา อสังสัคคกถา วิริยารัมภกถา สีลกถา สมาธิกถา
ปญญากถา วิมุตติกถา วิมุตติญาณทัสสนกถา ดังนี้; เธอ ตั้งจิตคิดว่ า “เราจัก
กลาวกถาเห็นปานนั้น” ดังนั้น : ในกรณีอยางนี้ นี้ ภิกษุนั้น ชื่อว่ าเป็ นผู้มคี วาม
รู้สึกตัวทัว่ พร้ อมในกรณีแห่ งกถาที่ควรพูดนั้น. (นี้เปนฐานที่ตงั้ แหงสัมปชัญญะ
ฐานทีส่ ิ บสี่ ).
อานนท !

ถาเมื่อภิกษุนั้นอยูดวยวิหารธรรมนี้ จิตนอมไปใน การ

ตรึก; เธอก็ ตั้งจิตว่ า “วิตกเหลานี้ใด ซึ่งเลวทราม เปนของชาวบาน ของ
บุถุชน ไมใชของพระอริยเจา ไมประกอบดวยประโยชน ไมเปนไปเพื่อความ
เบื่อหนาย คลายกําหนัด เพื่อดับ ไมเปนไปเพื่อสงบระงับ เพื่อรูยิ่ง รูพรอม
เพื่อนิพพาน, กลาวคือกามวิตก พ๎ยาปาทวิตก วิหิงสาวิตก; เราจักไมตรึกใน
วิตกเห็นปานนั้น” ดังนี้ : ในกรณีอยางนี้ นี้ ภิกษุ นั้น ชื่ อว่ าเป็ นผู้มีความ
รู้ สึกตัวทั่วพร้ อมในกรณีแห่ งวิตกอันไม่ ควรตรึ กนั้น.
(นี้เปนฐานที่ตั้งแหง
สัมปชัญญะ ฐานที่สิบห้ า).
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แตถา วิตกเหล่ าใด ซึ่งเปนของพระอริยเจา เปนเครื่องนําออก ยอมนํา ออก
เพื่อความพนทุกขโดยชอบแกผูกระทําตามวิตกนั้น, กลาวคือ เนกขัมมวิตก
อัพยาปาทวิตก อวิหิงสาวิตก; เธอ ตั้งจิตคิดว่ า “เราจึกตรึกในวิตกเห็นปาน
นั้น” ดังนี้ : ในกรณีอยางนี้ นี้ ภิกษุนั้น ชื่อว่ าเป็ นผู้มีความรู้สึกตัวตัวทั่ว
พร้ อมในกรณีแห่ งวิตกอันควรตรึกนั้น. (นี้เปนฐานที่ตั้งแหงสัมปชัญญะ ฐานที่
สิ บหก)
อานนท !
กามคุณ ๕ อยางเหลานี้ มีอยู. หาอยาง อยางไรเลา ?
หาอยางคือ รูป ท. อันจะพึงรูแจงดวยจักษุ .... เสียง ท. อันจะพึงรูแจงดวยโสตะ
.... กลิ่น ท. อันพึงรูแจงดวยฆานะ .... รส ท. อันจะพึงรูแจงดวยชิวหา ....
โผฏฐัพพะ ท. อันจะพึงรูแจงดวยกายะ อันเปนสิ่งที่ปรารถนานารักใคร นาพอใจ
มีลักษณะนารัก
เปนที่เขาไปตั้งอาศัยอยูแหงความใครเปนที่ตั้งแหงความ
กําหนัด : เหลานี้แล คือ กามคุณ ๕ อย่ าง; ซึ่งในกามคุณเหลานั้นภิกษุพึงพิจารณา
จิตของตนอยูเนืองๆวา “มีอยูแกเราหรือไมหนอ ที่ความกําเริบแหงจิตเกิดขึ้นใน
กามคุณทั้งหาเหลานี้ หรือวาในอายตนะอยางใดอยางหนึ่ง” ดังนี้. อานนท ! ถา
ภิกษุเมื่อพิจารณาอยู ยอม รู้ ชัดอย่ างนีว้ ่ า “มีอยูแกเราแล ที่ความกําเริบแหงจิต
เกิดขึ้นในกามคุณทั้งหาเหลานี้ หรือวาในอายตนะอยางใดอยางหนึ่ง” ดังนี้;
อานนท ! เมื่อเปนอยางนี้ ภิกษุนั้นยอม รู้ ชัดอย่ างนี้ว่า “ฉันทราคะในกาม
คุณทั้งหาเหลานี้ เรายังละไมได” ดังนี้ : ในกรณีอยางนี้ นี้ ภิกษุน้นั ชื่อว่ าเป็ นผู้
มีความรู้สึกตัวทั่วพร้ อมในกรณีแห่ งฉันทะราคะในกามคุณที่ตนยังละมันไม่ ได้
นั้น. (นี้เปนฐานที่ตั้งแหงสัมปชัญญะ ฐานที่สิบเจ็ด)
อานนท !
“ไมมอี ยูแกเราเลย

แตถาวาภิกษุ เมื่อพิจารณาอยู ยอม รู้ ชัดอย่ างนีว้ ่ า
ที่ความกําเริบแหงจิตเกิดขึ้นในกามคุณทั้งหา หรือวาใน
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อายตนะอยางใดอยางหนึ่ง” ดังนี้; อานนท ! เมื่อเปนอยางนี้ ภิกษุนั้นยอม รู้

ชัดอย่ างนีว้ ่ า “ฉันทราคะในกามคุณทัง้ หาเหลานี้ เราละไดแลว” ดังนี้; ใน
กรณีอยางนี้ นี้ ภิกษุนั้น ชื่อว่ าเป็ นผู้มีความรู้สึกตัวทัว่ พร้ อมในกรณีแห่ งฉันทรา
คะในกามคุณห้ าที่ตนละได้ แล้ วนั้น. (นี้เปนฐานที่ตั้งแหงสัมปชัญญะ ฐานที่สิบ
แปด).
อานนท !
อุปาทานขันธ์ ๕ เหลานี้แล มีอยู; ซึ่งในอุปาทานขันธหา
เหลานั้น ภิกษุพึงเปนผูมีปกติตามเห็นซึ่งความตั้งขึ้นและความเสื่อมไปอยู ดังนี้
วา “รูป .... เวทนา .... สัญญา .... สังขาร .... วิญญาณ เปนอยางนี้, ความเกิดขึ้น
แหงรูป .... เวทนา .... สัญญา .... สังขาร .... วิญญาณ เปนอยางนี้, ความดับแหง
รูป .... เวทนา .... สัญญา .... สังขาร .... วิญญาณ เปนอยางนี้, ดังนี้. เมื่อภิกษุนั้น
มีปกติตามเห็นซึ่งความตั้งขึ้นและความเสื่อมไปในอุปาทานขันธหาเหลานี้อยู,
อัสมิมานะในอุปาทานขันธทั้งหา อันเธอยอมละได อานนท ! เมื่อเปนอยางนี้
ภิกษุนั้นยอม รู้ ชัดอย่ างนีว้ ่ า “อัสมิมานะของเราในอุปาทานขันธทั้งหา, อัน
เราละไดแลว” ดังนี้ : ในกรณีอยางนี้ นี้ ภิกษุนั้น ชื่อว่ าเป็ นผู้มีความรู้สึกตัว
ทั่วพร้ อมในกรณีแห่ งอัสมิมานะในปัญจุปาทานขันธ์ อนั ตนละได้ แล้ วนั้น. (นี้เปน
ฐานที่ตั้งแหงสัมปชัญญะ ฐานที่สิบเก้ า)
อานนท !
ธรรมทัง้ หลาย (อันเปนที่ตั้งแหงสัมปชัญญะ ๑๙ อยาง)
เหลานี้แล เปนไปเพือ่ กุศลโดยสวนเดียว เปนของพระอริยเจา เปนโลกุตตระ
อันมารผูมบี าปหยั่งลงไมได.
- อุ ป ริ . ม. ๑๔/๒๓๖-๒๔๐/๓๔๗-๓๕๐
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( ที่ ตั้ ง แห ง สั ม ปชั ญ ญะ มี จํา นวนนั บ ได ถึ ง ๑๙ อย า งเช น นี้ โดยถื อ เอาตามหลั ก เกณฑ

ในบาลีฉ บับ มอญและยุโ รป ; ถาถือเอาตามที่ป รากฏอยูใ นบาลี ฉ บับ ไทย จะไดเพียง ๑๘ อย าง
เทา นั้ น . ทั้ง หมดนี้ เป น การแสดงลัก ษณะแหง ผู มี สัมปชัญญะอย างลึกซึ้ง สู ง สุดละเอี ย ดละออ
กว าที่แ สดงไวใ นบาลีแ หง อื่ น เทาที่ ผูร วบรวมเคยพบมา. ยัง มีขอ ข อ ความบางอย างที่ ควร
ศึก ษาแปลกออกไปอี กบางประการ ที่หั วข อวา " จิตหยั่ง ลงสู อมตะเมื่ อประกอบด วยสัญ ญาอั น
เหมาะสม" ที่หนา ๗๖๖ แหง หนัง สื อเล มนี้ ; และพึง ดูที่หัว ข อว า "ลัก ษณะสั มปชัญญะระดั บ
สูง สุด" ที่ ห นา ๑๑๗๘ ดว ย) .

สติปัฏฐานสี่ บริบูรณ์ เมือ่ อานาปานสติบริบูรณ์
ภิกษุ ท. !
ก็อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้ว ทําให้ มากแล้ วอย่ างไร
เล่ า จึงทําสติปัฏฐานทั้ง ๔ ให้ บริบูรณ์ ได้ ?
ภิกษุ ท. !
สมัยใด ภิกษุ(๑) เมื่อหายใจเข้ ายาว ก็รู้สึกตัวทั่วถึงวา เรา
หายใจเขายาว; หรือ เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้สึกตัวทัว่ ถึง วาเราหายใจออกยาว
ดังนี้ก็ด;ี (๒) เมื่อหายใจเข้ าสั้ นก็รู้สึกตัวทัว่ ถึง วาเราหายใจเขาสั้น; หรือ เมื่อ
หายใจออกสั้ น ก็รู้สึกตัวทั่วถึง วาเราหายใจออกสั้น ดังนี้ก็ด;ี (๓) ยอมทําบท
ศึกษาวา เราเป็ นผู้รู้พร้ อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง จักหายใจเขา จักหายใจออก ดังนี้
ก็ดี; (๔) ยอมทําบทศึกษาวา เราเป็ นผู้ทํากายสั งขารให้ รํางับอยู่ จักหายใจเขา จัก
หายใจออก ดังนี้ก็ดี; ภิกษุ ท. ! สมัยนั้น ภิกษุนั้น ชื่อวาเปนผู ตามเห็นกายใน
กายอยู่เป็ นประจํา เปนผูมีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นําอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกออกเสียได. ภิกษุ ท. ! เรายอมกลาวลมหายใจเขา และลมหายใจ
ออก วาเปนกายอยางหนึ่งๆในบรรดากายทั้งหลาย. ภิกษุ ท. ! เพราะเหตุนั้นใน
กรณีนี้ ภิกษุนั้น ยอมชื่อวา เปนผูตามเห็นกายในกายอยูเปนประจํา.
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(ขอนี้อธิบายวา การกําหนดลมหายใจทั้ง ๔ ขั้นนั้น ชื่อวากายในกายเพราะ พระองคทรงเรียก

ลมหายใจวากาย เมื่อกําหนดและพิจารณาลมหายใจอยู ก็ชื่อวากําหนดและพิจารณากายอยู ใน
บรรดากายทั้งหลาย อันนี้เรียกวา กายานุปสสนาสติปฏฐานจัดเปนสติปฏฐานที่หนึ่ง).

ภิกษุ ท. !
สมัยใด ภิกษุ (๕) ยอมทําบทศึกษาวา เราเป็ นผู้รู้พร้ อม
เฉพาะซึ่งปี ติ จักหายใจเขา จักหายใจออก ดังนี้ก็ดี; (๖) ยอมทําในบทศึกษาวา เรา
เป็ นผู้รู้พร้ อมเฉพาะซึ่งสุ ข จักหายใจเขา จักหายใจออก ดังนี้ก็ดี; (๗) ยอมทําใน
บทศึกษาวา เราเป็ นผู้รู้พร้ อมเฉพาะซึ่งจิตตสั งขาร จักหายใจเขา จักหายใจออก
ดังนี้ก็ด;ี (๘) ยอมทําในบทศึกษาวา เราเป็ นผู้ทําจิตตสั งขารให้ รํางับอยู่ จัก
หายใจเขา จักหายใจออก ดังนีก้ ็ดี; ภิกษุ ท. ! สมัยนั้น ภิกษุนั้น ชื่อวาเปนผู
ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็ นประจํา เปนผูมีความเพียรเผากิเลส มี
สัมปชัญญะ มีสติ นําอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได. ภิกษุ ท. ! เรา
ยอมกลาววา การทําในใจเปนอยางดี ถึงลมหายใจเขา และลมหายใจออก วา
นั่นเปนเวทนาอยางหนึ่งๆในบรรดาเวทนาทั้งหลาย. ภิกษุ ท. ! เพราะเหตุนั้น
ในกรณีนี้ ภิกษุนั้น ยอมชื่อวา เปนผูตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยูเ ปน
ประจํา.
(ขอนี้อธิบายวา ความรูสึกในใจตางๆ ที่เกิดขึ้นมาจากการกําหนดลมหายใจ นั้นแหละเรียกวา

เวทนา ดังทีพ่ ระผูมีพระภาคเจาตรัสไว ฉะนั้นการกําหนดตอความรูสึกเหลานั้นไดชื่อวาเปนการ
กําหนดเวทนา และเรียกโดยบาลีวา เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน จัดเปนสติปฏฐานที่สอง).

ภิกษุ ท. !
สมัยใด ภิกษุ (๙) ยอมทําบทศึกษาวา เราเป็ นผู้รู้พร้ อม
เฉพาะซึ่งจิต จักหายใจเขา จักหายใจออก ดังนี้ก็ด;ี (๑๐) ยอมทําบทศึกษาวา เรา
เป็ นผู้ทําจิตให้ ปราโมทย์ ยงิ่ อยู่ จักหายใจเขา จักหายใจออก ดังนี้ก็ดี; (๑๑) ยอมทํา
บทศึกษาวา เราเป็ นผู้ทําจิตให้ ต้งั มั่นอยู่ จักหายใจเขา จักหายใจออก ดังนีก้ ็ดี;
(๑๒) ยอมทําบทศึกษาวา เราเป็ นผู้ทําจิตให้ ปล่ อยอยู่ จักหายใจเขา จักหายใจ
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ออก ดังนี้ก็ดี; ภิกษุ ท. ! สมัยนั้น ภิกษุนั้นชื่อวา เปนผู ตามเห็นจิตในจิตอยู่
เป็ นประจํา เปนผูมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะ มีสติ นําอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกออกเสียได. ภิกษุ ท. ! เราไมกลาววาอานาปานสติเปนสิ่งที่มีได
แกบุคคลผูม ีสติอันลืมหลงแลว ผูไมมีสัมปชัญญะ. ภิกษุ ท. ! เพราะเหตุนั้น
ในกรณีนี้ ภิกษุนั้น ยอมชื่อวาเปนผูตามเห็นจิตในจิตอยูเปนประจํา.
(ขอนี้อธิบายวา ผูมีสติลืมหลงหรือไมมีสัมปชัญญะ ชื่อวาไมมีจิต ยอมไมสามารถกําหนด

อานาปานสติ ซึ่งเปนการกําหนดดวยสติหรือจิต ซึ่งเรียกเปนบาลีวา จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน
จัดเปนสติปฏฐานที่สาม.)

ภิกษุ ท. !
สมัยใด ภิกษุ (๑๓) ยอมทําบทศึกษาวา เราเป็ นผู้ตามเห็น
ความไม่ เทีย่ งอยู่เป็ นประจํา จักหายใจเขา จักหายใจออก ดังนีก้ ็ดี; (๑๔) ยอม
ทําบทศึกษาวา เราเป็ นผู้ตามเห็นความจางคลายอยู่เป็ นประจํา จักหายใจเขา จัก
หายใจออก ดังนี้ก็ดี; (๑๕) ยอมทําบทศึกษาวา เราเป็ นผู้ตามเห็นความดับไม่
เหลืออยู่เป็ นประจํา จักหายใจเขา จักหายใจออก ดังนีก้ ็ดี; (๑๖) ยอมทําบทศึกษา
วา เราเป็ นผู้ตามเห็นความสลัดคืนอยู่เป็ นประจํา จักหายใจเขา จักหายใจออก
ดังนี้ก็ด;ี ภิกษุ ท. ! สมัยนั้น ภิกษุนั้นชื่อวา เปนผู ตามเห็นธรรมในธรรม
ทั้งหลายอยู่เป็ นประจํา เปนผูมีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นํา
อภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได. ภิกษุ ท. ! ภิกษุนั้น เปนผูเขาไปเพง
เฉพาะเปนอยางดีแลว เพราะเธอเห็นการละอภิชฌาและโทมนัสทั้งหลายของเธอ
นั้นดวยปญญา. ภิกษุ ท. ! เพราะเหตุนั้นในกรณีนี้ภกิ ษุนั้น ยอมชือ่ วาเปนผูตาม
เห็นธรรมในธรรมทัง้ หลายอยูเปนประจํา
(ขอนี้อธิบายวา ลักษณะแหงความไมเที่ยง ความจางคลาย ความดับไมเหลือและความ

สลัดคืนก็ดี ลักษณะแหงอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หรือสุญญตาก็ดี ตลอดถึงลักษณะแหงความ
หลุดพนจากกิเลส อันเปนผลสุดทายที่เนื่องมาจากการเห็นลักษณะทั้งหลายขางตนก็ดี ลวนแตเรียกวา
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ธรรมในกรณีนี้ดวยกันทั้งนั้น. พระผูมีพระภาคเจา ทรงเล็งถึงผลแหงการปฏิบัติหมวดนี้วาเปนธรรม
จึงไดตรัสเอาการละอภิชฌาและโทมนัสเสียได วาเปนสิ่งที่ภิกษุนั้นตามเห็นอยูในกรณีนี้ และทรง
บัญญัติวานั่นปนการเห็นธรรมในบรรดาธรรมทั้งหลาย ซึ่งเรียกโดยบาลีวา ธัมมานุสติปฏฐาน
จัดเปนสติปฏฐานที่สี่.)

ภิกษุ ท. !
อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลวอยาง นี้แล
ยอมทําสติปฏฐานทั้ง ๔ ใหบริบรู ณ.
- อุ ป ริ . ม.๑๔/๑๙๕- ๑๙๗/๒๘๙.

ทั้ งหมดนี ้ เป็ นการแสดงให้ เห็ นว่ า ในอานาปานสติ ทั้ง ๑๖ วัตถุนั้ น มี สติ ปั ฎ ฐาน ๔
รวมอยู่ด้ วยในตั ว หรื อว่ า เป็ นสติ ปั ฏ ฐาน ๔ อยู่ในตั วพร้ อมกั นไปในคราวเดี ยวกั นโดย
ลัก ษณะอย่ า งไร. ต่ อนี ้ไ ป เป็ นพระพุท ธภาษิ ต ที่ แสดงว่ า สติ ปั ฏ ฐาน ๔ นั้ น จะกระทํา
โพชฌงค์ ทั้ง ๗ ให้ บริ บู ร ณ์ ได้ อย่ างไรสื บ ไป :-

สติปัฏฐานสี่ บริบูรณ์ ย่ อมทําโพชฌงค์ ให้ บริบูรณ์
ภิกษุ ท. !

ก็สติปัฏฐานทั้ง ๔ อันบุคคลเจริญแล้ ว ทําให้ มาก

แล้ ว อย่ างไรเล่ า จึงทําให้ โพชฌงค์ ท้งั ๗ ให้ บริบูรณ์ ได้ ?
ภิกษุ ท. !
สมัยใด ภิกษุเปนผู ตามเห็นกายในกาย อยูเปนประจําก็ดี;
เปนผู ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย อยูเปนประจําก็ดี; เปนผู ตามเห็นจิตใน
จิต อยูเปนประจําก็ดี; เปนผู ตามเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย อยูเปนประจําก็ดี;
มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นําอภิชฌาและโทมนัสในโลกออก
เสียได; สมัยนั้น สติที่ภิกษุเขาไปตั้งไวแลว ก็เปนธรรมชาติไมลมื หลง สมัยนั้น
สติสัมโพชฌงค์ ก็เปนอันวาภิกษุนั้นปรารภแลว; สมัยนั้นภิกษุชอื่ วา ยอมเจริญ
สติสัมโพชฌงค; สมัยนั้น สติสัมโพชฌงคของภิกษุนั้นชื่อวาถึงความเต็มรอบ
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แหงการเจริญ; ภิกษุนั้น เมื่อเปนผูมีสติเชนนั้นอยูชื่อวายอมทําการเลือก ยอมทํา
การเฟน ยอมทําการใครครวญ ซึ่งธรรมนัน้ ดวยปญญา.
(ขอนี้อธิบายวา เมื่อมีการตามเห็นกาย ตามเห็นเวทนา ตามเห็นจิต ตามเห็น ธรรมอยู โดยนัย

แหงจตุกกะทัง้ ๔ แลว ก็ยอมมีการกําหนดสติในสิ่งเหลานั้นอยู สติที่เปนการกําหนดนั้นเอง ชื่อวาสติ
สัมโพชฌงคในที่นี้. สรุปความสั้นๆวา เมื่อมีการเจริญอานาปานสติมีวัตถุ ๑๖ อยู ก็ยอมมีสติ
สัมโพชฌงคหรือเปนสติสัมโพชฌงคอยูในตัว. ถาการเจริญอานาปานสติถึงที่สุดแลว การเจริญ
สัมโพชฌงค ก็เปนอันวาถึงที่สุดดวย นี่อยางหนึ่ง; อีกอยางหนึ่ง เมื่อมีสติสัมโพชฌงคอยูดวยอาการ
เชนนั้น ยอมชื่อวา มีการเลือกเฟนใครครวญซึ่งธรรมนั้นดวยปญญา ดังจะเห็นไดชัดในการพิจารณา
องคฌานขั้นปติและสุขเปนตน หรือพิจารณาในฐานะที่เปนเวทนาก็ตาม โดยความเปนอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตาก็ดี โดยที่เวทนานั้น มีเหตุปจจัยอะไรปรุงแตงก็ดี หรือโดยที่เวทนานั้นปรุงแตงสิ่งอื่นสืบไปก็
ดี หรือแมที่สุดแตการสโมธานมาซึ่งธรรม การรูโคจรแหงธรรมนั้นๆ และการแทงตลอดสมัตถะแหง
ธรรมนั้นๆก็ดี มีรายละเอียดดังที่กลาวแลวในอานาปานสติขั้นที่ ๕; (ดูหนังสืออานาปานสติภาวนา
ชุดธรรมโฆษณของพุทธทาส ที่หนา ๒๔๐ ไป) นั่นแหละ คือการเลือกเฟน ใครครวญธรรม ซึ่งเปน
สิ่งที่มีอยูโดยสมบูรณแลว ในการเจริญอานาปานสติ หรือในขณะที่เรียกวามีสติสัมโพชฌงค ดังที่
กลาวแลว. สรุปความวา เมื่อมีสติสัมโพชฌงคโดยอาการของอานาปานสติ ก็ยอมมีการใครคราญ
เพราะสติที่สมบรูณยอมทําการกําหนดในเบื้องตน
แลวทําการพิจารณาในฐานะเปน
ธรรม
อนุปสสนาญาณในลําดับถัดมา อยางที่เรียกวาเนื่องกันไปในตัว. การกําหนดชื่อสติ การพิจารณาชื่อ
วาการเลือกเฟนใครครวญในที่นี้. เพราะฉะนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา “ภิกษุนั้น เมื่อเปนผูมีสติ
เชนนั้นอยู ยอมทําการเลือก ยอมทําการเฟน ยอมทําการใครครวญอยู ซึ่งธรรมนั้นดวยปญญา” ดังที่
กลาวแลว)

ภิกษุ ท. !
สมัยใด ภิกษุเปนผูม ีสติเชนนั้นอยู ทําการเลือกเฟน ทํา
การใครครวญ ซึ่งธรรมนั้นอยูดว ยปญญา สมัยนั้น ธรรมวิจยสั มโพชฌงค์ ก็
เปนอันวาภิกษุนั้นปรารภแลว; สมัยนั้น ภิกษุนั้นชื่อวายอมเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงค; สมัยนั้น ธรรมวิจยสัมโพชฌงคของภิกษุนั้นชื่อวาถึงความเต็มรอบ
แหงการเจริญ. ภิกษุนั้น เมื่อเลือกเฟน ใครครวญ ซึ่งธรรมนั้นดวยปญญาอยู
ความเพียรอันไมยอหยอน ก็ชื่อวาเปนธรรมอันภิกษุปรารภแลว
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(ขอนี้อธิบายวา เมื่อมีการเจริญอานาปานสติมีวัตถุ ๑๖ อยู โดย ลักษณะที่เปนสติ

สัมโพชฌงค และธรรมวิจยสัมโพชฌงค ดังที่กลาวแลวขางตน ก็ยอมเห็นไดวา เปนสิ่งที่ตองกระทํา
อยางขยันขันแข็ง ดวยความบากบั่นเต็มที่เพียงไร. ขอนี้ยอมคํานวณดูไดจากความเพียรที่ใชไปในการ
เจริญอานาปานสติทั้ง ๑๖ วัตถุ ดังที่วินิจฉัยกันมาแลวขางตน. เพราะฉะนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึง
ตรัสวา “ภิกษุนั้น เมื่อเลือกเฟนใครครวญซึ่งธรรมนั้นดวยปญญาอยูความเพียรอันไมยอหยอน ชื่อวา
เปนธรรมอันภิกษุนั้นปรารภแลว” ดังนี้.).

ภิกษุ ท. !
สมัยใด ความเพียรอันไมยอหยอน อันภิกษุเลือกเฟน
ใครครวญธรรมดวยปญญา ไดปรารภแลว; สมัยนั้น ภิกษุนั้น วิริยสั มโพชฌงค์
ก็เปนอันวาภิกษุนั้นปรารภแลว; สมัยนั้น ภิกษุนั้นไดชอื่ วาเจริญวิริยสัมโพชฌงค; สมัยนั้น วิริยสัมโพชฌงคของภิกษุนั้นก็เต็มรอบแหงการเจริญ.
ภิกษุนั้น เมื่อมีความเพียรอันปรารภแลวเชนนั้น ปติอันเปนนิรามิสก็เกิดขึ้น.
(ขอนี้อธิบายวา ในการเจริญอานาปานสติมีวัตถุ ๑๖ ที่เปนไปดวยดี นั้น ยอมมี สติ - ธรรม

วิจยสัมโพชฌงคอยูในตัว โดยนัยดังที่กลาวแลว จากวิริยสัมโพชฌงคนั่นเอง ปติยอมเกิดขึ้นดวย
อํานาจธรรมฉันทะ ธรรมนันทิ กลาวคือความพอใจในการกระทําของตน หรือในการประสบ
ความสําเร็จแหงการปฏิบัติธรรมขั้นหนึ่งๆ โดยอาการดังที่กลาวในตอนที่วาดวยการเกิดของปติ ใน
อานาปานสติ ขั้นที่ ๕ เปนตน. (ดูหนังสืออานาปานสติภาวนา ชุดธรรมโฆษณของพุทธทาส ทีห่ นา
๒๔๐ ไป) ปติในที่นี้ชื่อวาเปนนิรามิส หมายความวาไมเจือดวยอามิสกลาวคือรูป เสียง กลิน่ รส
สัมผัส แตเปนปติที่ประกอบดวยเนกขัมมะ คือการเวนจากกามโดยสิ้นเชิงและเปนปติอาศัยธรรม
หรือความเปนธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา “ภิกษุนั้น เมื่อมีความ
เพียรอันปรารภแลว ปติอันเปนนิรามิสก็เกิดขึ้น” ดังนี้).

ภิกษุ ท. !
สมัยใด ปติอันเปนนิรามิส เกิดขึ้นแกภิกษุผมู ีความเพียรอัน
ปรารภแลว; สมัยนั้น ปี ติสัมโพชฌงค์ ก็เปนอันวาภิกษุนั้นปรารภแลว; สมัยนั้น
ภิกษุนั้นชื่อวายอมเจริญปติสัมโพชฌงค; สมัยนั้น ปติสัมโพชฌงคของภิกษุนั้น
ชื่อวาถึงความเต็มรอบแหงการเจริญ. ภิกษุนั้นเมื่อมีใจประกอบ ดวยปติ แมกายก็
รํางับ แมจิตก็รํางับ.

๑๒๐๔

อริยสัจจากพระโอษฐ
(ขอนี้อธิบายวา การเจริญอานาปานสติมีวัตถุ ๑๖ เปนโพชฌงคอยูในตัว เปนลําดับมาตั้งแต

สติสัมโพชฌงค ธรรมวิจยสัมโพชฌงค วิริยสัมโพชฌงค และปติสัมโพชฌงค. โดยนัยดังที่กลาวแลว
ดวยอํานาจของปตินั่นเอง ยอมเกิดความสงบรํางับ ดังทีก่ ลาวแลวในอานาปานสติ ขั้นที่ ๔ โดยนัยวา
ปติเกิดขึ้น ลมหายใจยิ่งละเอียดลง ซึ่งหมายถึงอาการแหงการรํางับโดยลักษณะแหงสมถะนี้
อยางหนึ่ง และเมื่อมีการพิจารณาธรรม จนความเห็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาปรากฏขึ้นแลวปติเกิดขึ้น
เพราะเหตุนั้น ทําลมหายใจใหละเอียดยิ่งขึ้น ซึ่งเปนอาการแหงความรํางับนั่นเอง แตเปนความรํางับ
ตามนัยแหงวิปสสนา. เมื่อรวมเขาดวยกัน ทั้งความรํางับโดยนัยแหงสมถะและโดยนัยแหงวิปสสนา
ยอมชื่อวาความรํางับถึงที่สดุ และเปนความรํางับที่เกิดมาจากปติโดยตรง เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระ
ภาคเจาจึงตรัสไดวา “ภิกษุนั้นเมื่อมีใจประกอบดวยปติ แมกายก็รํางับ แมจิตก็รํางับ” ดังนี้).

ภิกษุ ท. !
สมัยใด ทั้งกายและทั้งจิตของภิกษุผูมใี จประกอบดวย ปติ
ยอมรํางับ; สมัยนั้น ปัสสั ทธิสัมโพชฌงค์ ก็เปนอันวาภิกษุนั้นปรารภแลว; สมัย
นั้น ภิกษุนั้น ยอมชื่อวาเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค; สมัยนั้น ปสสัทธิสัมโพชฌงค
ของภิกษุนนั้ ชื่อวาถึงความเต็มรอบแหงการเจริญ. ภิกษุนั้นเมื่อมีกายอันรํางับ
แลว มีความสุขอยู จิตยอมตั้งมัน่ เปนสมาธิ.
(ขอนี้อธิบายวา ในการเจริญอานาปานสติมีวัตถุ ๑๖ ยอมประกอบ อยูดวยความเปนสัม

โพชฌงคตางๆ โดยนัยดังที่กลาวแลวขางตน จนกระทั่งถึงปสสัทธิสัมโพชฌงคกลาวคือความรํางับ
ทั้งกายและจิต สิ่งที่เรียกวาความสุขมีรวมอยูดวย ในความรํางับนั้น ไมจําเปนจะตองแยกออกมาเปน
โพชฌงคอีกตางหาก. เมื่อกายรํางับ ก็สุขกาย เมื่อใจรํางับ ก็สุขใจ ฉะนั้นความสุขจึงถูกนับรวมอยู
ดวย ในความรํางับ ; ครั้นมีความรํางับแลวจิตยอมมีความตั้งมั่นซึ่งเรียกวาสมาธิ. ความรํางับที่เปน
องคฌาน หมายถึงปติและสุข ทําใหจิตตั้งมั่นอยางสมถะ,ความรํางับที่เกิดมาจากความเห็น อนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา ยอมทําใหจิตตั้งมั่น โดยนัยแหงวิปสสนา ; เมื่อรวมกันทั้งความตั้งมั่น โดยนัยแหง
สมถะ และโดยนัยแหงวิปสสนา ยอมเปนความตั้งมั่นที่สมบูรณ ซึ่งเรียกวาความตั้งมั่นในที่นี้.
อานาปานสติขั้นที่หนึ่งถึงทีส่ ี่ มีความตั้งมั่นโดยนัยแหงสมถะอานาปานสติขั้นที่ ๕ ขึ้นไป (ดูหนังสือ
อานาปานสติ ภาวนา ชุดธรรมโฆษณ ของพุทธทาส ที่หนา ๒๔๐ ไป) มีความตั้งมั่นโดยนัยแหง
วิปสสนา เพราะทุกขั้นทําใหเกิดความรํางับ เพราะเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา “ภิกษุนั้น
เมื่อมีกายอันรํางับแลว มีความสุขอยู จิตยอมตั้งมั่น” ดังนี้).

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๒๐๕

ภิกษุ ท. !
สมัยใด จิตของภิกษุผูมีกายอันรํางับแลว มีความสุขอยู
ยอมเปนจิตตั้งมั่น; สมัยนั้น สมาธิสัมโพชฌงค์ ก็เปนอันวาภิกษุนั้นปรารภแลว;
สมัยนั้น ภิกษุนั้น ชื่อวายอมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค; สมัยนั้นสมาธิสัมโพชฌงค
ของภิกษุนนั้ ชื่อวาเต็มรอบแหงการเจริญ. ภิกษุนั้นยอมเปนผูเขาไปเพงเฉพาะ
ซึ่งจิตอันตังมั่นแลวอยางนั้น เปนอยางดี.
(ขอนี้อธิบายวา อานาปานสติมีวัตถุ ๑๖ ยอมทําใหเกิดสัมโพชฌงคตางๆ กระทั่งสมาธิสัม

โพชฌงค คือความที่จิตตั้งมั่นทั้งโดยนัยแหงสมถะและวิปสสนา. ความตั้งมั่นโดยนัยแหงสมถะเปน
ความสงบรํางับ ทําใหมีกําลังหนุนเนื่องอยูตลอดไป ; สวนความตั้งมั่นโดยนัยแหงวิปสสนา นั้นเปน
ความตั้งมั่นในการเห็นธรรม ทําใหกิเลสรํางับลง ดวยอํานาจความรูแจงเห็นแจง ซึ่งมีความตั้งมั่น
ดวยดีเหมือนกัน. การเพงตอความตั้งมั่นทั้ง ๒ อยางนี้ มีขึ้นตอเมื่อมีความตั้งมั่นแลวจริงๆ แลวคุม
ความตั้งมั่นใหแนวแนอยูตลอดเวลา จนกวาจะมีการบรรลุธรรมในเบื้องสูง. การคุมความตั้งมั่นไว
นั่นเอง เรียกวา การเขาไปเพงเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแลวโดยอุปมาที่ไดกลาวแลวหลายครั้งหลายหน
วาเหมือนนายสารถีที่เพียงแตคุมบังเหียนเฉยอยู ในเมื่อมาและรถ และสิ่งตางๆไดเปนไปอยาง
เรียบรอยแลว ในอานาปานสติขั้นที่ ๕ และอานาปานสติขั้นที่ ๑๑ และขั้นอื่นๆอีกโดยปริยาย, (ดู
หนังสือ อานาปานสติ ภาวนา ชุดธรรมโฆษณ ของพุทธทาส หนา ๒๔๐ ไป และหนา ๓๔๐ ไป).
เมื่อจิตตั้งมั่นนั้น ใหเปนไปอยางนั้นอยูตลอดเวลา เปนการเผากิเลสอยูในตัวเรื่อยไป จนกวาจะสิ้นสุด
เพราะฉะนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา "ภิกษุนั้น ยอมเปนผูเขาไปเพงเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแลว
อยางนั้นเปนอยางดี" ดังนี้).

ภิกษุ ท. !
สมัยใด ภิกษุเปนผูเขาไปเพงเฉพาะ ซึ่งจิตอันตั้งมั่น แลว
อยางนั้น เปนอยางดี; สมัยนั้น อุเบกขาสั มโพชฌงค์ เปนอันวา ภิกษุนั้นปรารภ
แลว; สมัยนั้น ภิกษุนั้นชื่อวา ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค; สมัยนั้นปรารภ
แลว; สมัยนั้นชื่อวา ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค; สมัยนั้น อุเบกขาสัม
โพชฌงคของภิกษุนั้น ชื่อวาถึงความเต็มรอบแหงการเจริญ.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๒๐๖

( ข อ นี้ อ ธิ บ ายว า อานาปานสติ มี วั ต ถุ ๑๖ สมบู ร ณ แ ล ว เมื่ อ มี ก ารเข า ไปเพ ง ซึ่ ง จิ ต อั น

เปน ขึ้ นมาแล ว ในรอ งรอยแหง สมถะและวิปส สนา แลวควบคุ มความเป นอยางนั้ นอยู
ตลอดเวลา เราเรี ยกวา ความเพงในที่ นี้ หรื อเรีย กโดยบาลีว า อุ เบกขา ซึ่ง แปลวา เขาไปเพง
หรื อเข าไปดู อยู ตลอดเวลา ที่ค วามตั้ง มั่ นนั้ นเผาลนกิ เลส และขณะที่กิเ ลสสูญ สิ้นไปแล ว ใน
ที่สุดก็เพง ความที่กิเลสสิ้ นไปนั้นเอง เปนอารมณ ของสติ ซึ่ง มี ใ นอานาปานสติจ ตุ กกะที่ ๔ ขั้ น
ทายๆ คื อขั้น ที่ ๑๔ - ๑๕ - ๑๖ อั นเป นขั้นที่สั มโพชฌงคทั้ง หลาย ได เป นไปสมบู รณถึง ที่สุด
จริง ๆ,( ดูหนัง สือ อานาปานสติภ าวนา ชุด ธรรมโฆษณ ของพุท ธทาส หนา ๓๙๒ - ๔๒๐).
เพราะเหตุ นั้ น พระผูมีพ ระภาคจึงตรั สเพียงการเต็ มรอบ ของอุ เบกขาสัม โพชฌงค ในฐานะที่
เปน การปฏิบั ติขั้ นสุ ดท าย).

ภิกษุ ท. !
สติปฎฐานทั้ง ๔ อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว
อยางนี้แล ยอมทําโพชฌงคทั้ง ๗ ใหบริบูรณได.
( ข อ นี้ อ ธิ บ ายว า เมื่ อ มี ก ารเจริ ญ อานาปานสติ วั ต ถุ ๑๖ อย า งเต็ ม ที่ ก็ ชื่ อ ว า มี การเจริ ญ

สติปฏ ฐานทั้ ง ๔ อยางเต็มที่ เมื่ อ มี การเจริญ สติ ปฏฐานทั้ง ๔ อย า งเต็ ม ที่ ก็ เปน การเจริญ
โพชฌงคทั้ง ๗ อย างเต็ม ที่ เป น อั นว าในสิ่ง ทั้ง ๓ นี้ โดยพฤติ นั ย เมื่ อกลาวถึ ง สิ่งใด ก็ เป นอัน
กลาวถึง สิ่ง ที่ กลา วแลวทั้ง ๒ ที่เหลื อด วย โดยไม มี ทางที่จะหลี กเลี่ยงได) .
- อุ ป ริ . ม. ๑๔/๑๙๗ - ๒๐๑/๒๙๐.

เมื่ อโพชฌงค์ ทั้ ง ๗ บริ บู รณ์ แล้ ว ย่ อมเป็ นการง่ าย ที่ จ ะทํา วิ ชชาและวิ มุตติ ให้
บริ บู รณ์ ; หากแต่ ว่ า การเจริ ญโพชฌงค์ นั้ น จั ก ต้ องเป็ นไปโดยถูกวิ ธี อย่ า งยิ่ ง ซึ่ ง ท่ า นจํากัด
ความไว้ ว่ า โพชฌงค์ ที่เจริ ญนั้ น ต้ องอาศั ยวิ เวก อาศัย วิ ราคะ อาศั ยนิ โ รธ ซึ่ ง ทั้ ง ๓ อย่ า งนั้ น
น้ อมไปเพื่ อ โวสสั ค คะ กล่ าวคื อ การสละหรื อการสลัด สิ่ ง ซึ่ ง ที่ เ คยยึ ด ถื อไว้ ด้วยอุ ป ทานโดย
ประการทั้ งปวงเท่ านั้ น. อานาปานสติ ขั้นที่ ๑๖ เป็ นไปเพื่ อสิ่ ง เหล่ านี ้โดยตรง เพราะฉะนั้ น
โพชฌงค์ ต่ างๆ ที่ เกิ ดขึ ้น ด้ วยการเจริ ญอานาปานสติ จึ ง เป็ นโพชฌงค์ ที่ ตรงตามวัต ถุป ระสงค์
ในการที่ จะทําวิ ช ชาและวิ มุต ติ ใ ห้ บริ บู รณ์ ดัง ที่ พระพุท ธภาษิ ต ตรั ส ไว้ สืบ ไป :-

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ
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โพชฌงค์ บริบูรณ์ ย่ อมทําวิชชาและวิมุตติให้ บริบูรณ์
ภิกษุ ท. !
โพชฌงค์ ท้งั ๗ อันบุคคลเจริญแล้ ว ทําให้ มากแล้ ว
อย่ างไรเล่ า จึงจะทําวิชชาและวิมุตติให้ บริบูรณ์ ?
ภิกษุ ท. !
ภิกษุในกรณีนี้
ยอมเจริญ สติสัมโพชฌงค์ อันอาศัย
วิเวก อันอาศัยวิราคะ อันอาศัยนิโรธ อันนอมไปเพื่อโวสสัคคะ;
ยอมเจริญ ธรรมวิจยสั มโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อันอาศัยวิราคะ อัน อาศัย
นิโรธ อันนอมไปเพือ่ โวสสัคคะ.
ยอมเจริญ วิริยสั มโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อันอาศัยวิราคะ อันอาศัย
นิโรธ อันนอมไปเพื่อโวสสัคคะ.
ยอมเจริญ ปี ติสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อันอาศัยวิราคะ อันอาศัย
นิโรธ อันนอมไปเพื่อโวสสัคคะ.
ยอมเจริญ ปัสสั ทธิสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อันอาศัยวิราคะ อันอาศัย
นิโรธ อันนอมไปเพื่อโวสสัคคะ.
ยอมเจริญ สมาธิสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อันอาศัยวิราคะ อันอาศัย
นิโรธ อันนอมไปเพือ่ โวสสัคคะ.
ยอมเจริญ อุเบกขาสั มโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อันอาศัยวิราคะ อันอาศัย
นิโรธ อันนอมไปเพือ่ โวสสัคคะ.
ภิกษุ ท. !
โพชฌงคทงั้ ๗ อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลวอยาง
นี้แล ยอมทําวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณได ดังนี้.
- อุ ป ริ . ม. ๑๔/๒๐๑/๒๙๑.
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หมวด ง. ว่ าด้ วย หลักการปฏิบัติ ของสั มมาสติ
การทําสติในรู ปแห่ งกายานุปัสสนา
๑. ตามนัยแห่ งอานาปานสติสูตร
ภิกษุ ท. !
สมัยใด ภิกษุ (๑) เมื่อหายใจเข้ ายาว ก็รู้สึกตัวทั่วถึง วาเรา
หายใจเขายาว ดังนี้, หรือวา เมื่อหายใจออกยาว ก็รูสึกตัวทั่วถึง วาเราหายใจ
ออกยาว ดังนี้ก็ดี; (๒) เมื่อหายใจเข้ าสั้ น ก็รู้สึกตัวทั่วถึง วาเราหายใจเขาสั้น ดังนี้,
หรือวา เมื่อหายใจออกสั้น ก็รูสึกตัวทั่วถึง วาเราหายใจออกสั้น ดังนี้ก็ดี; (๓)
ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผู รู้พร้ อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง จักหายใจเขา
ดังนี;้ ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง จักหายใจออก
ดังนี;้ (๔) ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผู ทํากายสั งขารให้ รํางับอยู่ จักหายใจ
เขา ดังนี้; ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผูทํากายสังขารใหรํางับอยู จักหายใจ
ออก ดังนี;้ ภิกษุ ท. ! สมัยนั้นภิกษุชื่อวาเปนผู ตามเห็นกายในกาย๑ อยูเปน
ประจํา มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นําอภิชฌาและโทมนัสใน
โลก ออกเสียได.
ภิกษุ ท. !
เราย่ อมกล่าวลมหายใจเข้ าและลมหายใจออก ว่ าเป็ นกาย
อันหนึ่งๆ ในกายทั้งหลาย. ภิกษุ ท. ! เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ ภิกษุนั้นยอมชื่อวา
เปนผูตามเห็นกายในกายอยูเปนประจํา มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มี
สติ นําอภิชฌาและโทมนัสในโลก ออกเสียได ในสมัยนั้น.
๑. เห็ น กายในกาย หมายถึ ง เห็ น ความจริ ง ของกาย ที่ ก ายนั่ น เอง และเห็ น ทุ ก ๆส ว นของกายที่ เ ป น กายส ว นย อ ย
ในกายส ว นรวมคื อ ทั้ ง หมด. ลมหายใจ ก็ คื อ กายอย า งหนึ่ ง และปรุ ง แต ง ร า งกายทั้ ง หมด ดั ง นี้ เ ป น ต น ,
จนกระทั่ ง ความสุ ข ทางนามกาย ในขณะแห ง ฌานเป น ต น ; เห็ น โดยความเป น ของปรุ ง แต ง อยู ดั ง นี้ .
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๒. ตามนัยแห่ งมหาสติปัฏฐานสู ตร
ภิกษุ ท. !
อย่ างไรเล่ า ?

ภิกษุเป็ นผู้มีปกติพจิ ารณาเห็นกายในกายอยู่

นั้นเป็ น

ก. หมวดลมหายใจเข้ า - ออก (คือกาย)
ภิกษุ ท. !
ในกรณีนี้ ภิกษุไปแลวสูปา หรือโคนไม หรือเรือนวางก็
ตาม, ยอมนั่งคูขาเขามาโดยรอบ (ขัดสมาธิ) ตั้งกายตรง ดํารงสติเฉพาะหนา, เธอผู
มีสตินั่นเทียว หายใจเขา มีสติหายใจออก (๑) เมื่อหายใจเข้ ายาว ก็รู้ชัด วาเรา
หายใจเขายาว, หรือเมื่อหายใจออกยาว ก็รูชัดวาเราหายใจออกยาว; หรือวา
(๒) เมื่อหายใจเข้ าสั้ น ก็รู้ชัด วาเราหายใจเขาสั้น, หรือเมื่อหายใจออกสั้น ก็รูชัด
วาเราหายใจออกสั้น, (๓) เธอยอมทําบทศึกษาวา เราเปนผู รู้พร้ อมเฉพาะซึ่งกาย
ทั้งปวง จักหายใจเขา, เราเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง จักหายใจออก, (๔)
เธอยอมทําบทศึกษาวา เรา ทํากายสั งขาร (คือลมหายใจเขาออก) ให้ รํางับอยู่ จัก
หายใจเขา,
เราทํากายสังขารใหรํางับอยู
จักหายใจเขาจักหายใจออก,
เชนเดียวกับนายชางกลึงหรือลูกมือของนายชางกลึงผูช ํานาญ เมื่อเขาชักเชือก
กลึงยาว ก็รูชัดวาเราชักเชือกกลึงยาว, เมื่อชักเชือกกลึงสั้นก็รูชัดวาเราชักเชือก
กลึงสั้น, ฉันใดก็ฉันนั้น.
ดวยอาการอยาง (กลาวมา) นี้แล ที่ภิกษุเปนผู มีปกติพจิ ารณาเห็นกาย
ในกายอันเปนภายใน (คือของตน) อยู บาง, ในกายอันเปนภายนอก (คือของ
ผูอื่น) อยู บาง, ในกายทั้งภายในและภายนอกอยู บาง; และเปนผูมีปกติพจิ ารณา
เห็นธรรมอันเปนเหตุเกิดขึ้น (แหงกาย) ในกาย (นี้) อยู บาง, เห็นธรรมเปนเหตุ
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เสื่อมไป (แหงกาย) ในกาย (นี้) อยู บาง, เห็นทั้งธรรมเปนเหตุเกิดขึ้นและเสื่อม
ไป (แหงกาย) ในกาย (นี้) อยู บาง , ก็แหละ สติ (คือความระลึก) วา “กายมีอยู”
ดังนี้ของเธอนั้น เปนสติที่เธอดํารงไวเพียงเพื่อความรู๑ เพียงเพื่ออาศัยระลึก, ที่
แทเธอเปนผูที่ตัณหาและทิฏฐิอาศัยไมไดและเธอไมยึดมั่นอะไรๆ ในโลกนี้.
ภิกษุ ท. !
อาการอยางนี้.

ภิกษุชื่อวาเปนผูมปี กติพิจารณาเห็นกายในกายอยู แมดวย
ข. หมวดอิริยาบถ (คือกาย)

ภิกษุ ท. !
ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุ (๑) เมื่อเดินอยู่ ย่ อมรู้ชัด วา “เรา
เดินอยู”,๑ (๒) เมื่อยืน ย่ อมรู้ชัด วา “เรายืนอยู”, (๓) เมื่อนั่ง ย่ อมรู้ชัด วา “เรา
นั่งอยู”, (๔) เมื่อนอน ย่ อมรู้ชัด วา “เรานอนอยู”; เธอ ตั้งกายไว้ ด้วยอาการอย่ าง
ใดๆ ย่ อมรู้ทั่วถึงกายนั้น ด้ วยอาการอย่ างนั้นๆ.
ดวยอาการอยางนี้แล ที่ภิกษุเปนผูมีปกติพจิ ารณาเห็นกาย ในกายอัน
เปนภายในอยู บาง, ในกายอันเปนภายนอกอยู บาง, .... ฯลฯ .... (คําที่ละไว
ตอไปนี้ เหมือนตอนทายของหมวด ก. อันวาดวยลมหายใจเขา – ออก ตั้งแตคําวา “ในกายอันเปน
ภายนอก (คือของผูอื่น) อยู บาง,” ไปจนถึงคําวา “เห็นกายในกายอยู แมดวยอาการอยางนี้”).

๑. เพียงเพื่อความรู คือระลึกยึดเอากายขึ้นเปนอารมณสําหรับพิจารณาหาความรู, ไมไดเขาใจหรือยึดมั่นวา กายเปน
ธรรมชาติที่มีตัวตนอันจะเขายึดถือเปนของตนได. แมในเวทนา จิตธรรม ก็เหมือนกัน.
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ค. หมวดสั มปชัญญะ (ในกาย)
ภิกษุ ท. !
ขออื่นยังมีอีก : (๑) ภิกษุยอมเปนผู มีปกติ๒ ทําความ
รู้สึกตัวทั่วพร้ อม ในการกาวไปขางหนา ในการถอยกลับขางหลัง. (๒) เปนผูมี
ปกติทําความรูสึกตัวทั่วพรอม ในการแลดู ในการเหลียวดู. (๓) เปนผูมีปกติ
ความรูสึกตัวทั่วพรอม ในการคู ในการเหยียด(อวัยวะ). (๔) เปนผูมีปกติทําความ
รูสึกตัวทั่วพรอม ในการทรงสังฆาฏิ บาตร จีวร๓. (๕) เปนผูมีปกติทาํ ความ
รูสึกตัวทั่วพรอม ในการกิน การดื่ม การเคี้ยว การลิ้ม๔. (๖) เปนผูมีปกติทํา
ความรูสึกตัวทั่วพรอม ในการถายอุจจาระปสสาวะ. (๗) เปนผูมีปกติทาํ ความ
รูสึกตัวทั่วพรอม ในการไป การหยุด การนั่ง การนอน การหลับ การตื่น การ
พูด การนิ่ง.
ดวยอาการอยางนี้แล ที่ภิกษุเปนผู มีปกติพจิ ารณาเห็นกาย ในกาย อัน
เปนภายในอยู บาง, ในกายอันเปนภายนอกอยู บาง, ....ฯลฯ .... (คําที่ละไวตอไปนี้
เหมือนตอนทายของหมวด ก. อันวาดวยลมหายใจเขา - ออก ตั้งแตคําวา “ในกายอันเปนภายนอก
(คือของผูอื่น) อยู บาง,” ไปจนถึงคําวา “เห็นกายในกายอยูแมดวยอาการอยางนี้”).

๑. รู ว า เดิ น ด ว ยอนั ต ตานุ ป ส สนาญาณโดยปรมั ต ถ คื อ ประชุ ม แห ง นามรู ป เคลื่ อ นไหวไปอยู
บุ ค คลเดิ น เหมื อ นเสี ย งที่ ก ล า วที่ ก ล า วกั น ไม , นั่ ง นอน ยื น ก็ อ ย า งเดี ย วกั น .

หาใช สั ต ว เ ดิ น

๒. คํา ว า มี ป กติ คื อ มี ก ารทํา อย า งนั้ น ๆ เป น ประจํา ไม มี ข าดระยะ ได แ ก ทํา เสมอ, คํา นี้ ท า นหมายความหนั ก ยิ่ ง
กว า คํา ว า ทํา จนเคยชิ น ทํา ชิ น แล ว อาจไม ทํา ก็ ไ ด ส ว นคํา นี้ เ ป น การทํา เรื่ อ ย อย า งที่ เ รี ย กว า ติ ด สั น ดานจนถึ ง
ดั บ ลมหายใจ.
๓. ถ า ผู ศึ ก ษาเป น คฤหั ส ถ เปลี่ ย นเป น การนุ ง ห ม ผ า นุ ง ห ม และใช ส อยภาชนะอั น ใดก็ ไ ด ในข อ อื่ น ก็ พึ ง รู
ความหมายอย า งเดี ย วกั น .

๔. กินคือกินอาหารมื้อประจําวัน เคี้ยวคือกินของกินเลนจุบจิบ ดื่มกับลิ้มก็นัยเดียวกัน
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ง. หมวดมนสิ การในสิ่ งปฏิกลู (คือกาย)
ภิกษุ ท. !
ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุ พิจารณาเห็นกายนีแ้ ล จากพืน้
เท้ าขึน้ ไปสู่ เบือ้ งบน จากปลายผมลงมาในเบือ้ งตํ่า อันมีหนังหุม อยูโดยรอบเต็ม
ไปดวยของไมสะอาดมีประการตางๆวา : ในกายนี้มีผม ท. ขน ท. เล็บ ท. ฟน
ท. หนัง เนื้อ เอ็น ท. กระดูก ท. เยื่อในกระดูก ไต หัวใจ ตับ พังผืด มาม
ปอด ลําไส ลําไสสุด อาหารในกระเพาะ อุจจาระ น้ําดี เสลด หนอง
โลหิต เหงื่อ มัน น้ําตา น้ําเหลือง น้ําลาย น้ําเมือก น้ําหลอขอ น้ํามูตร๑
ดังนี;้ เชนเดียวกับไถ๒ มีปากสองขาง เต็มไปดวยธัญญชาติมอี ยางตางๆคือ ขาว
สาลี ขาวเปลือก ถั่วเขียว ถั่วราชมาส งา ขาวสาร. บุรุษผูม ีตาดี(ไมบอด) แกไถ
นั้นออกแลว พิจารณาเห็นไดวา พวกนี้ขาวสาลี พวกนี้ขาวเปลือก พวกนี้ถั่วเขียว
พวกนี้ถั่วราชมาส พวกนี้งา พวกนี้ขาวสาร, ฉันใดก็ฉันนั้น.
ดวยอาการอยางนี้แล ที่ภิกษุเปนผู มีปกติพจิ ารณาเห็นกาย ในกายอันเปน
ภายในอยู บาง, ในกายอันเปนภายนอกอยู บาง, ....ฯลฯ.... (คําที่ละไวตอไปนี้ เหมือน
ตอนทายของหมวด ก. อันวาดวยลมหายใจเขา - ออก ตั้งแตคําวา “ในกายอันเปนภายนอก(คือของ
ผูอื่น) อยู บาง,” ไปจนถึงคําวา “เห็นกายในกายอยู แมดวยอาหารอยางนี้”).

๑. จํา นวนที่ เ ราถื อ กั น ว า ๓๒ อย า งนั้ น เป น การนั บ ทํา นองอรรถกถา หรื อ ปกรณ รุ น หลั ง โดยท า นแยกให มี
เนื้ อ เยื่ อ สมองกระดู ก (มั น สมอง) ต อ ท า ยเข า อี ก อั น หนึ่ ง จึ ง เป น ๓๒. ส ว นในบาลี นั บ เยื่ อ ในสมองนี้ ร วมใน
เยื่ อ ในกระดู ก เสี ย จึ ง มี เ พี ย ง๓๑.
๒. ถุ ง ชนิ ด มี ป ากรู ด ได ส องข า ง ไม นิ ย มว า ข า งไหนเป น ก น เป น ปาก.

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๒๑๓

จ. หมวดมนสิ การในธาตุ (ซึ่งเป็ นกาย)
ภิกษุ ท. !
ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุยอม พิจารณาเห็นกายอันตั้งอยู่
ดํารงอยู่ ตามปกตินีแ้ ล โดยความเป็ นธาตุ วา “ในกายนี้ มีปฐวีธาตุ อาโปธาตุ
เตโชธาตุ วาโยธาตุ” ดังนี;้ เชนเดียวกับคนฆาโคหรือลูกมือของคนฆาโคผู
ชํานาญ ฆาโคแลวนั่งแบงออกเปนสวนๆ ที่หนทางสีแ่ ยก, ฉันใดก็ฉันนั้น.
ดวยอาการอยางนี้แล ที่ภิกษุเปนผู มีปกติพจิ ารณาเห็นกาย ในกายอันเปน
ภายในอยู บาง, ในกายอันเปนภายนอกอยู บาง, ....ฯลฯ.... (คําที่ละไว ตอไปนี้
เหมือนตอนทายของหมวด ก. อันวาดวยลม หายใจเขาออก ตั้งแตคําวา “ในกายอันเปนภายนอก
(คือของผูอื่น) อยู บาง,” ไปจนถึงคําวา "เห็นกายในกายอยู แมดวยอาการอยางนี้”) .

ฉ. หมวดนวสี วถิกา (คือกาย)
ภิกษุ ท. !
ขออื่นยังมีอีก : (๑) ภิกษุพึง เห็นซากศพ ที่เขาทิ้งไวใน
ปาชาที่ทิ้งศพ ตายแล้ ววันหนึ่งบ้ าง ตายแล้ วสองวันบ้ าง ตายแล้ วสามวันบ้ าง
กําลังขึน้ พอง มีสีเขียวน่ าเกลียด มีหนองไหลน่ าเกลียด ฉันใด, เธอพึงนอมเขา
ไปเปรียบกับกายนี้ฉันนั้นวา “แมกายนี้แล ก็มีธรรมดาเปนอยางนี้ มีภาวะเปน
อยางนี้ ไมลวงพนความเปนอยางนี้ไปได” ดังนี.้ ดวยอาการอยางนี้แลที่ภิกษุ
เปนผู มีปกติพจิ ารณาเห็นกาย ในกายอันเปนภายในอยู บาง, ในกายอันเปน
ภายนอกอยู บาง, ....ฯลฯ.... (คําที่ละไวตอไปนี้ เหมือนตอนทายของหมวด ก. อันวาดวยลมหายใจเขา ออก ตั้งแตคําวา “ในกายอันเปนภายนอก (คือของผูอื่น) อยู บาง” ไปจนถึงคําวา “เห็นกายในกายอยู แมดวยอาการ
อยางนี้”).
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(๒) ภิกษุ ท. !
ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุพึง เห็นซากศพ ที่เขาทิ้งไวใน
ปาชาที่ทิ้งศพ อันฝูงกาบ้ าง เจาะกินอยู่, อันฝูงนกตะกรุมบ้ าง จิกกินอยู่, อันฝูง
แร้ งบ้ าง เจาะกินอยู่, อัยฝูงสุ นัขบ้ าง กัดกินอยู่, อันฝูงสุ นัขจิง้ จอกบ้ าง กัดกิน
อยู่, อันหมู่หนอนต่ างชนิดบ้ าง บ่ อนกินอยู่ ฉันใด, เธอก็พึงนอมเขาไปเปรียบกับ
กายนี้ ฉันนั้นวา “แมกายนี้แล ก็มีธรรมดาเปนอยางนี้ มีภาวะเปนอยางนี้ ไมลวง
พนความเปนอยางนี้ไปได” ดังนี้. ดวยอาการอยางนี้แลที่ภิกษุเปนผู มีปกติ
พิจารณาเห็นกาย ในกายอันเปนภายในอยู บาง, ในกายอันเปนภายนอกอยู
บาง, ....ฯลฯ.... (คําที่ละไวตอไปนี้ เหมือนตอนทายของหมวด ก. อันวาดวยลมหายใจเขา - ออก
ตั้งแตคําวา ”ในกายอันเปนภายนอก (คือของผูอื่น) อยู บาง.” ไปจนถึงคําวา “เห็นกายในกายอยู แม
ดวยอาการอยางนี”้ ).

(๓) ภิกษุ ท. !
ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุพึง เห็นซากศพ ที่เขาทิ้งไวใน
ปาชาเปนที่ทิ้งศพ เป็ นร่ างกระดูกมีเนือ้ และเลือด ยังมีเอ็นเป็ นเครื่องรึงรัด ฉัน
ใด, เธอพึงนอมเขาไปเปรียบกับกายนี้ ฉันนั้นวา “แมกายนี้แล ก็มีธรรมดาเปน
อยางนี้ มีภาวะเปนอยางนี้ ไมลวงพนจากความเปนอยางนี้ไปได” ดังนี้. ดวย
อาการอยางนี้แล ที่ภกิ ษุเปนผู มีปกติพจิ ารณาเห็นกาย ในกายอันเปนภายในอยู
บาง, ในกายอันเปนภายนอกอยู บาง, ....ฯลฯ.... (คําที่ละไวตอไปนี้ เหมือนตอนทายของหมวด
ก. อันวาดวยลมหายใจเขา - ออก ตั้งแตคําวา “ในกายอันเปนภายนอก(คือของผูอื่น)อยู บาง” ไปจนถึงคําวา "เห็นกาย
ในกายอยู แมดวยอาการอยางนี้”).

(๔) ภิกษุ ท. !
ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุพึง เห็นซากศพ ที่เขาทิ้งไวในปา
ชาเปนที่ทิ้งศพ เป็ นร่ างกระดูกปราศจากเนือ้ แต่ ยงั มีนํา้ เลือดเปื้ อนอยู่ยงั มีเอ็น
เป็ นเครื่องรึงรัด ฉันใด, เธอพึงนอมเขาไปเปรียบกับกายนี้ ฉันนั้นวา “แมกายนี้
แล ก็มีธรรมดาเปนอยางนี้ มีภาวะเปนอยางนี้ ไมลวงพนจากความเปนอยางนี้ไป
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ได” ดังนี้. ดวยอาการอยางนี้แล ที่ภิกษุเปนผู มีปกติพจิ ารณาเห็นกาย ในกาย
อันเปนภายในอยู บาง, ในกายอันเปนภายนอกอยู บาง, ....ฯลฯ.... (คําที่ละไว
ตอไปนี้ เหมือนตอนทายของหมวด ก. อันวาดวยลมหายใจเขา - ออก ตั้งแตคําวา “ในกายอันเปน
ภายนอก (คือของผูอื่น) อยู บาง” ไปจนถึงคําวา “เห็นกายในกายอยู แมดวยอาการอยางนี้”).

(๕) ภิกษุ ท. !
ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุพึง เห็นซากศพ ที่เขาทิ้งไวใน
ปาชาเปนที่ทิ้งศพ เป็ นร่ างกระดูกปราศจากเนือ้ และเลือด แต่ ยงั มีเอ็นเป็ นเครื่อง
รึงรัด ฉันใด, เธอพึงนอมเขาไปเปรียบกับกายนี้ ฉันนั้นวา “แมกายนี้แล ก็มี
ธรรมดาเปนอยางนี้ มีภาวะเปนอยางนี้ ไมลวงพนจากความเปนอยางนี้ไปได”
ดังนี้. ดวยอาการอยางนี้แล ที่ภิกษุเปนผู มีปกติพจิ ารณาเห็นกาย ในกายอันเปน
ภายในอยู บาง, ในกายอันเปนภายนอกอยู บาง, ....ฯลฯ.... (คําที่ละไวตอไปนี้ เหมือน
ตอนทายของหมวด ก. อันวาดวยลมหายใจเขา - ออก ตั้งแตคําวา “ในกายอันเปนภายนอก (คือของ
ผูอื่น) อยู บาง,” ไปจนถึงคําวา “เห็นกายในกายอยู แมดวยอาการอยางนี้”).

(๖) ภิกษุ ท. !
ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุพึง เห็นซากศพ ที่เขาทิ้งไวใน
ปาชาเปนที่ทิ้งศพ เป็ นร่ างกระดูกไม่ มเี อ็นเป็ นเครื่องรึงรัด กระจัดกระจายไป
ทิศต่ างๆ กระดูกมือไปทาง กระดูกเทาไปทาง กระดูกแขงไปทาง กระดูกขาไป
ทาง กระดูกสะเอวไปทาง กระดูกหลังไปทาง๑ กระดูกขอสันหลังไปทาง๑
กระดูกซี่โครงไปทาง กระดูกหนาอกไปทาง กระดูกไหลไปทาง กระดูกแขน
ไปทาง๒ กระดูกคอไปทาง กระดูกคางไปทาง กระดูกฟนไปทาง กระโหลก
ศีรษะไปทาง ฉันใด, เธอพึงนอมเขาไปเปรียบกับกายนี้ ฉันนั้นวา “แมกายนี้แล
ก็มีธรรมดาเปนอยางนี้ มีภาวะเปนอยางนี้ ไมลวงพนจากความเปนอยางนี้ไป
๑. นี้ เ ป น การแยกคงไว ต ามฉบั บ พระไตรป ฎ ก, ส ว นสวดมนต ฉ บั บ หลวง
รวมเป น ศั พ ท เ ดี ย วกั น แปลว า กระดู ก สั น หลั ง เลย.
๒. ฉบั บ สวดมนต ย กเอากระดู ก แขนไปไว ห น า กระดู ก ไหล .

และฉบั บ หลั ก สู ต รนั ก ธรรมเอก
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ได” ดังนี้. ดวยอาการอยางนี้แล ที่ภิกษุเปนผู มีปกติพจิ ารณาเห็นกาย ในกายอัน
เปนภายในอยู บาง, ในกายอันเปนภายนอกอยู บาง, .....ฯลฯ.... (คําที่ละไวตอไปนี้
เหมือนตอนทายของหมวด ก. อันวาดวยลมหายใจเขา - ออก ตั้งแตคําวา “ในกายอันเปนภายนอก
(คือของผูอื่น) อยู บาง,” ไปจนถึงคําวา “ห็นกายในกายอยู แมดวยอาการอยางนี้”).

(๗) ภิกษุ ท. !
ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุพึง เห็นซากศพ ที่เขาทิ้งไวใน
ปาชาเปนที่ทิ้งศพ เป็ นชิ้นกระดูกทั้งหลาย มีสีขาวเปรียบด้ วยสี สังข์ ฉันใด, เธอ
พึงนอมเขาไปเปรียบกับกายนี้ ฉันนั้นวา “แมกายนี้แล ก็มีธรรมดาเปนอยางนี้
มีภาวะเปนอยางนี้ ไมลวงพนจากความเปนอยางนี้ไปได” ดังนี้. ดวยอาการ
อยาง นี้แล ที่ภิกษุเปนผู มีปกติพจิ ารณาเห็นกาย ในกายอันเปนภายในอยูบาง,
ในกายอันเปนภายนอกอยู บาง, .....ฯลฯ .... (คําที่ละไวตอไปนี้ เหมือนตอนทายของ
หมวด ก. อันวาดวยลมหายใจเขา - ออก ตั้งแตคําวา “ในกายอันเปนภายนอก (คือของผูอื่น) อยู
บาง,” ไปจนถึงคําวา “เห็นกายในกายอยู แมดวยอาการอยางนี้”).

(๘) ภิกษุ ท. !
ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุพึง เห็นซากศพ ที่เขาทิ้งไวใน
ปาชาเปนที่ทิ้งศพ เป็ นชิ้นกระดูกทั้งหลาย เป็ นกองๆเรี่ยรายอยู่นานเกินกว่ าปี
หนึ่ง ฉันใด, เธอพึงนอมเขาไปเปรียบกับกายนี้ ฉันนั้นวา “แมกายนี้แล ก็มี
ธรรมดาเปนอยางนี้ มีภาวะเปนอยางนี้ ไมลวงพนจากความเปนอยางนี้ไปได”
ดังนี้. ดวยอาการอยางนี้แล ที่ภกิ ษุเปนผู มีปกติพจิ ารณาเห็นกาย ในกายอันเปน
ภายในอยู บาง, ในกายอันเปนภายนอกอยูบาง, .....ฯลฯ.... (คําที่ละไวตอไปนี้ เหมือน
ตอนทายของหมวด ก. อันวาดวยลมหายใจเขา - ออก ตั้งแตคําวา “ในกายอันเปนภายนอก (คือของ
ผูอื่น) อยู บาง,” ไปจนถึงคําวา “เห็นกายในกายอยู แมดวยอาการอยางนี้”).

(๙) ภิกษุ ท. !
ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุพึง เห็นซากศพ ที่เขาทิ้งไวใน
ปาชาเปนที่ทิ้งศพ เป็ นกระดูกทั้งหลาย เปื่ อยเป็ นผงละเอียด ฉันใด, เธอพึงนอม

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๒๑๗

เขาไปเปรียบกับกายนี้ ฉันนั้นวา “แมกายนี้แล ก็มีธรรมดาเปนอยางนี้ มีภาวะ
เปนอยางนี้ ไมลวงพนจากความเปนอยางนี้ไปได” ดังนี้. ดวยอาการอยางนี้แล ที่
ภิกษุเปนผู มีปกติพจิ ารณาเห็นกาย ในกายอันเปนภายในอยู บาง, ในกายอันเปน
ภายนอกอยู บาง, ในกายอันเปนภายในและภายนอกอยู บาง; และเปนผูมีปกติ
พิจารณาเห็นธรรมเปนเหตุเกิดขึ้น (แหงกาย) ในกาย (นี้) อยู บาง, เห็นธรรม
เปนเหตุเสื่อมไป (แหงกาย) ในกาย(นี้) อยู บาง. เห็นทั้งธรรมเปนเหตุเกิดขึ้น
และเสื่อมไป (แหงกาย) ในกาย (นี้) อยู บาง ก็แหละสติ (คือความระลึก) วา
“กายมีอยู” ดังนี้ของเธอนั้น เปนสติที่เธอดํารงไวเพียงเพื่อความรู เพียงเพือ่ อาศัย
ระลึก ที่แทเธอเปนผูทตี่ ัณหาและทิฏฐิอาศัยไมไดและเธอไมยึดมัน่ อะไรๆในโลก
นี้. ภิกษุ ท. ! ภิกษุชื่อวาเปนผูมีปกติพจิ ารณาเห็นกายในกายอยู แมดวย
อาการอยางนี้.
- นั ย แห ง อานาปานสติ สู ต ร:๑๔/๑๙๕/๒๘๙.
- นั ย แห ง มหาสติ ป ฏ ฐานสู ต ร :๑๐/๓๒๕ - ๓๓๒/๒๗๔ - ๒๘๗.

๑๒๑๘
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การทําสติในรู ปแห่ งเวทนานุปัสสนา
๑. ตามนัยแห่ งอานาปานสติสูตร
ภิกษุ ท. !
สมัยใด ภิกษุ (๑) ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผู รู้พร้ อม
เฉพาะซึ่งปี ติ จักหายใจเขา ดังนี้, ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผูรูพรอมเฉพาะ
ซึ่งปติ จักหายใจออก ดังนี้ (๒) ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผู รู้พร้ อมเฉพาะ
ซึ่งสุ ข จักหายใจเขา ดังนี้, ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งสุข
จักหายใจออก ดังนี้ (๓) ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผู รู้พร้ อมเฉพาะซึ่ง
จิตต-สั งขาร จักหายใจเขา ดังนี้, ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผูรูพรอมเฉพาะ
ซึ่งจิตตสังขาร จักหายใจออก ดังนี้ (๔) ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผู ทํา
จิตตสั งขารให้ รํางับอยู่ จักหายใจเขา ดังนี้, ยอมทําในบทศึกษาวาเราเปนผูทําจิตต
สังขารใหราํ งับ จักหายใจออก ดังนี้; ภิกษุ ท. ! สมัยนั้น ภิกษุชื่อวา เปนผู
ตามเห็นเวทนาในเวทนา๑ ทั้งหลาย อยูเปนประจํามีความเพียรเผากิเลส มี
สัมปชัญญะ มีสติ นําอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได.
ภิกษุ ท. !
เราย่ อมกล่าวการทําในใจเป็ นอย่ างดีต่อลมหายใจเข้ า และ
ลมหายใจออกทั้งหลาย ว่ าเป็ นเวทนาอันหนึ่งๆ ในเวทนาทั้งหลาย. ภิกษุ ท. !
เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ ภิกษุนั้น ยอมชือ่ วาเปนผูตามเห็นเวทนาในเวทนา
ทั้งหลายอยูเ ปนประจํา มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นําอภิชฌา
และโทมนัสในโลกออกเสียได ในสมัยนั้น.

๑. เห็ น โดยวิ ธี เ ดี ย วกั บ การเห็ น กายในกาย ดั ง ที่ ก ล า วแล ว ข า งต น หากแต ใ นที่ นี้ เห็ น เวทนาคื อ ป ติ แ ละสุ ข .

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๒๑๙

๒. ตามนัยแห่ งมหาสติปัฏฐานสู ตร
ภิกษุ ท. !
เป็ นอย่ างไรเล่ า ?

ภิกษุเป็ นผู้มีปกติพจิ ารณาเห็นเวทนาในเวทนา ท. อยู่น้ัน

ภิกษุ ท. !
ภิกษุในกรณีนี้ : (๑) เมื่อเสวยเวทนาอันเป็ นสุ ขก็ตาม
ย่ อมรู้ชัด ว่ า “เราเสวยเวทนาอันเปนสุข”, (๒) เมื่อเสวยเวทนาอันเปนทุกขก็ตาม
ยอมรูชดั วา “เราเสวยเวทนาอันเปนทุกข”, (๓) เมื่อเสวยเวทนาอันไมใชทุกข
ไมใชสุขก็ตาม ยอมรูชดั วา “เราเสวยเวทนาอันไมใชทุกขไมใชสุข”, (๔) เมื่อ
เสวยเวทนาอันเปนสุขเปนไปกับดวยอามิสก็ตาม ยอมรูชดั วา “เราเสวยเวทนา
อันเปนสุขเปนไปกับดวยอามิส”, (๕) เมื่อเสวยเวทนาอันเปนสุขปราศจากอามิส
ก็ตาม ยอมรูช ัดวา “เราเสวยเวทนาอันเปนสุขปราศจากอามิส”, (๖) เมื่อเสวย
เวทนาอันเปนทุกขเปนไปกับดวยอามิสก็ตาม ยอมรูช ัดวา “เราเสวยเวทนาอัน
เปนทุกขเปนไปกับดวยอามิส”, (๗) เมื่อเสวยเวทนาอันเปนทุกขปราศจากอามิส
ก็ตาม ยอมรูช ัดวา “เราเสวยทุกขเวทนาอันปราศจากอามิส”, (๘) เมื่อเสวย
เวทนาอันไมใชทุกขไมใชสุข อันเปนไปกับดวยอามิสก็ตาม ยอมรูชัดวา “เรา
เสวยอทุกขมสุขเวทนาเปนไปกับดวยอามิส”, (๙) เมื่อเสวยเวทนาอันไมใชทุกข
ไมใชสุข อันปราศจากอามิสก็ตาม ยอมรูช ัดวา “เราเสวยอทุกขมสุขเวทนาอัน
ปราศจากอามิส”.
ดวยอาการอยางนี้แล ที่ภิกษุเปนผู มีปกติพจิ ารณาเห็นเวทนา ในเวทนา
ท. อันเปนภายในอยู บาง, ในเวทนา ท. อันเปนภายนอกอยู บาง, ในเวทนา
ท. ทั้งภายในและภายนอกอยู บาง; และเปนผูมีปกติพิจารณาเห็นธรรมเปนเหตุ
เกิดขึ้น (แหงเวทนา) ในเวทนา ท. (นี้) อยู บาง, เห็นธรรมเปนเหตุเสื่อมไป (แหง
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๑๒๒๐

เวทนา) ในเวทนา ท. (นี้) อยู บาง, เห็นทั้งธรรมอันเปนเหตุเกิดขึ้นและเสื่อมไป
(แหงเวทนา) ในเวทนา ท. (นี้) อยู บาง. ก็แหละสติ (คือความระลึก) วา “เวทนา
ท.มีอยู” ดังนี้ของเธอนั้น เปนสติที่เธอดํารงไวเพียงเพื่อความรู เพียงเพื่ออาศัย
ระลึก. ที่แทเธอเปนผูท ี่ตัณหาและทิฏฐิอาศัยไมได และเธอไมยดึ มั่นอะไรๆใน
โลกนี้. ภิกษุ ท. ! ภิกษุชื่อวาเปนผูมีปรกติเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู แม
ดวยอาการอยางนี้.
- นั ย แห ง อานาปานสติ สู ต ร:๑๔/๑๙๖/๒๘๙.
- นั ย แห ง มหาสติ ป ฏ ฐานสู ต ร : ๑๐/๓๓๒/๒๘๘.

การทําสติในรู ปแห่ งจิตตานุปัสสนา
๑. ตามนัยแห่ งอานาปานสติสูตร
ภิกษุ ท. !
สมัยใด ภิกษุ (๑) ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผู รู้
พร้ อมเฉพาะซึ่งจิต จักหายใจเขา ดังนี้, ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผูรูพรอม
เฉพาะซึ่งจิต จักหายใจออก ดังนี้; (๒) ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผู ทําจิต
ให้ ปราโมทย์ ยงิ่ อยู่ จักหายใจเขา ดังนี,้ ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผูทําจิตให
ปราโมทยยงิ่ อยู จักหายใจออก ดังนี้; (๓) ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผู ทํา
จิตให้ ต้งั มัน่ อยู่ จักหายใจเขา ดังนี้, ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผูทําจิตใหตั้ง
มั่นอยู จักหายใจออก ดังนี้; (๔) ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผู ทําจิตให้ ปล่ อย
อยู่ จักหายใจเขา ดังนี้, ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผูทําจิตใหปลอยอยู จัก
หายใจออก ดังนี้; ภิกษุ ท. ! สมัยนั้น ภิกษุชื่อวาเปนผู ตามเห็นจิตในจิต๑ อยู
เปนประจํา มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นําอภิชฌาและโทมนัส
๑. เห็นโดยวิธีเดียวกับการเห็นกายในกาย ดังที่กลาวแลวขางตน หากแตในที่นี้ เห็นจิต.

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๒๒๑

ในโลกออกเสียได.

เราไม่ กล่ าวอานาปานสติ ว่ าเป็ นสิ่ งทีม่ ีได้ แก่ บุคคลผู้
มีสติอนั ลืมหลงแล้ ว ไม่ มีสัมปชัญญะ. ภิกษุ ท. ! เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้
ภิกษุ ท. !

ภิกษุนั้นยอมชือ่ วาเปนผูตามเห็นจิตในจิตอยูเปนประจํา มีความเพียรเผากิเลส มี
สัมปชัญญะ มีสติ นําอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได ในสมัยนั้น.
๒. ตามนัยแห่ งมหาสติปัฏฐานสู ตร
ภิกษุ ท. !

ภิกษุเป็ นผู้มีปรกติพจิ ารณาเห็นจิตในจิตอยู่

นั้นเป็ น

อย่ างไรเล่ า ?
ภิกษุ ท. !
ภิกษุในกรณีนี้ (๑) รู้ ชัดซึ่งจิตอันมีราคะ วา “จิตมีราคะ”,
(๒) รูชัดซึง่ จิตอันปราศจากราคะ วา “จิตปราศจากราคะ”, (๓) รูชัดซึ่งจิตอันมี
โทสะ วา “จิตมีโทสะ” (๔) รูชัดซึ่งจิตอันปราศจากโทสะ วา “จิตปราศจาก
โทสะ” (๕) รูชดั ซึ่งจิตอันมีโมหะ วา “จิตมีโมหะ” (๖) รูชดั ซึ่งจิตอันปราศจาก
โมหะ วา “จิตปราศจากโมหะ” (๗) รูชัดซึ่งจิตอันหดหู วา “จิตหดหู” (๘) รูช ดั
ซึ่งจิตอันฟุง ซาน วา “จิตฟุงซาน” (๙) รูชัดซึ่งจิตอันถึงความเปนจิตใหญ๑ วา
“จิตถึงแลวซึ่งความเปนจิตใหญ” (๑๐) รูชัดซึ่งจิตอันไมถึงความเปนจิตใหญ วา
“จิตไมถึงแลว ซึ่งความเปนจิตใหญ” (๑๑) รูชัดซึ่งจิตอันยังมีจติ อื่นยิ่งกวา วา
"จิตยังมีจิตอื่นยิ่งกวา” (๑๒) รูชัดซึ่งจิตอันไมมีจิตอื่นยิ่งกวา วา “จิตไมมีจิตอื่น
๑. จิ ต ถึ ง ความเป น จิ ต ใหญ คื อ จิ ต ตั้ ง อยู ใ นรู ป ฌานและอรู ป ฌาน. ที่ ไ ม ถึ ง ความเป น จิ ต ใหญ ไ ด แ ก จิ ต อั น ยั ง อยู ใ น
กาม

๑๒๒๒
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ยิ่งกวา” (๑๓) รูชัดซึ่งจิตอันตั้งมั่น วา “จิตตั้งมั่น” (๑๔) รูชัดซึ่งจิตอันไมตงั้ มั่น
วา “จิตไมตั้งมั่น” (๑๕) รูชัดซึง่ จิตอันหลุดพนแลว วา “จิตหลุดพนแลว” (๑๖)
รูชัดซึ่งจิตอันยังไมหลุดพน วา “จิตยังไมหลุดพน”.
ดวยอาการอยางนี้แล ที่ภิกษุเปนผู มีปกติพจิ ารณาเห็นจิต ในจิตอัน เปน
ภายในอยู บาง, ในจิตอันเปนภายนอกอยู บาง, ในจิตทั้งภายในและภายนอกอยู
บาง; และเปนผูมีปกติพิจารณาเห็นธรรมเปนเหตุเกิดขึ้น (แหงจิต)ในจิต (นี้) อยู
บาง, เห็นธรรมเปนเหตุเสื่อมไป (แหงจิต) ในจิต (นี้) อยูบาง. ก็แหละสติ (คือ
ความระลึก) วา “จิตมีอยู” ดังนี้ของเธอนั้น เปนสติที่เธอดํารงไวเพียงเพื่อความรู
เพียงเพื่อความอาศัยระลึก. ที่แทเธอเปนผูทตี่ ัณหาและทิฏฐิอาศัยไมได และเธอ
ไมยึดมั่นอะไรๆในโลกนี้. ภิกษุ ท. ! ภิกษุชื่อวาเปนผูมีปรกติตามเห็นจิตในจิต
อยู แมดวยอาการอยางนี้.
- นัยแหงอานาปานสติสูตร:๑๔/๑๙๖/๒๘๙.
- นัยแหงมหาสติปฏฐานสูตร : ๑๐/๓๓๔/๒๘๙.
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การทําสติในรู ปแห่ งธัมมานุปัสสนา
๑. ตามนัยแห่ งอานาปานสติสูตร
ภิกษุ ท. !
สมัยใด ภิกษุ (๑) ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผู ตาม
เห็นซึ่งความไม่ เทีย่ ง อยูเปนประจํา จักหายใจเขา ดังนี้, ยอมทําในบทศึกษาวา
เราเปนผูตามเห็นซึ่งความไมเที่ยง อยูเปนประจํา จักหายใจออก ดังนี;้
(๒) ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผู ตามเห็นซึ่งความจางคลาย อยูเปนประจํา
จักหายใจเขา ดังนี้, ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผูตามเห็นซึ่งความจางคลาย
อยูเปนประจํา จักหายใจออก ดังนี้; (๓) ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผู ตาม
เห็นซึ่งความดับไม่ เหลือ อยูเปนประจํา จักหายใจเขา ดังนี,้ ยอมทําในบทศึกษา
วา เราเปนผูตามเห็นซึ่งความดับไมเหลือ อยูเปนประจํา จักหายใจออก ดังนี;้ (๔)
ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผู ตามเห็นซึ่งความสลัดคืน อยูเปนประจํา จัก
หายใจเขา ดังนี้, ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผูตามเห็นซึ่งความสลัดคืน อยู
เปนประจํา จักหายใจออก ดังนี;้ ภิกษุ ท. ! สมัยนั้น ภิกษุชอื่ วาเปนผู ตามเห็น
ธรรมในธรรม๑ ทั้งหลาย อยูเปนประจํา มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มี
สติ นําอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได.

ภิกษุน้ัน เป็ นผู้เข้ าไปเพ่ งเฉพาะเป็ นอย่ างดีแล้ ว
เธอเห็นการละอภิชฌาและโทมนัสทั้งหลายของเธอนั้นด้ วย

ภิกษุ ท. !

เพราะ
ปัญญา. ภิกษุ ท. ! เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ ภิกษุนนั้ ยอมชือ่ วาเปนผูตามเห็น
ธรรมในธรรมทั้งหลายอยูเปนประจํา มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ
นําอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได ในสมัยนั้น.
๑. เห็นความจริงของธรรม ในธรรมทั้งหลาย จนไมยึดมั่นธรรมใดๆ, ตั้งแตต่ําที่สุด จนถึงสูงสุด มีนิพพานเปนตน.

๑๒๒๔

อริยสัจจากพระโอษฐ

๒. ตามนัยแห่ งมหาสติปัฏฐานสู ตร
ภิกษุ ท. !
เป็ นอย่ างไรเล่ า ?

ภิกษุ เป็ นผู้มีปกติพจิ ารณาเห็นธรรมในธรรม ท. อยู่น้ัน

ก. หมวดนิวรณ์ (คือธรรม)
ภิกษุ ท. !
ในกรณีนี้
ภิกษุเปนผู มีปรกติพจิ ารณาเห็นธรรมใน
ธรรมทั้งหลาย คือนิวรณ์ ๕ อย่ าง อยู. ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูมปี รกติ
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้ หลายคือนิวรณหาอยางอยู นั้นเปนอยางไรเลา?
ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้ ภิกษุ :รูชดั ซึ่ง กามฉันทะ อันมีอยูในภายใน
วา มีอยู;
รูชดั ซึ่งกามฉันทะอันไมมอี ยูในภายใน
วา ไมมีอยู;
รูชดั ซึ่งการเกิดขึ้นแหงกามฉันทะที่ยังไมเกิดขึ้น วา เกิดขึ้นอยางไร;
รูชดั ซึ่งการละกามฉันทะที่เกิดขึ้นแลว
วา ละไปแลวอยางไร;
รูชดั ซึ่งการไมเกิดขึน้ อีกแหงกามฉันทะที่ละแลว วา ไมเกิดขึ้นอีกอยางไร.
(ในกรณีแหงนิวรณคือ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ และวิจิกิจฉา ก็มีขอความ

ที่ตรัสวา ภิกษุรูชัดทํานองเดียวกันกับในกรณีแหงกามฉันทนิวรณขางบนนี้).

ดวยอาการอยางนี้แล ที่ภิกษุเปนผู มีปกติพจิ ารณาเห็นธรรม ในธรรม ท.
อันเปนภายในอยู บาง, ในธรรม ท. อันเปนภายนอกอยู บาง, ในธรรม ท. อัน
เปนทั้งภายในภายนอกอยู บาง; และเปนผูมีปกติพิจารณาเห็นธรรมเปนเหตุ
เกิดขึ้น (แหงธรรม) ในธรรม ท. (นี้) อยู บาง เห็นธรรมเปนเหตุเสื่อมไป (แหง
ธรรม) ในธรรม ท. (นี้) อยู บาง, เห็นทั้งธรรมเปนเหตุเกิดขึ้นและเสื่อมไป (แหง
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๑๒๒๕

ธรรม) ในธรรม ท. (นี้) อยู บาง. ก็แหละสติ (คือความระลึก) วา “ธรรม ท. มีอยู”
ดังนี้ของเธอนั้น เปนสติที่เธอดํารงไวเพียงเพื่อความรู เพียงเพื่ออาศัยระลึก, ที่แท
เธอเปนผูทตี่ ัณหาและทิฏฐิอาศัยไมได และเธอไมยึดมัน่ อะไรๆในโลกนี้. ภิกษุ
ท. ! ภิกษุชอื่ วาเปนผูมีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้ หลายคือนิวรณหา
อยาง แมดวยอาการอยางนี้.
ข. หมวดขันธ์ (คือธรรม)
ภิกษุ ท. !
ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุเปนผู มีปรกติพจิ ารณาเห็นธรรม
ในธรรมทั้งหลาย คืออุปาทานขันธ์ ๕ อย่ าง อยู. ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูมปี รกติ
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออุปาทานขันธหาอยางอยู
นั้นเปนอยางไรเลา?
ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้ ภิกษุยอมพิจารณาเห็น วา “รูป เปนอยางนี้, เหตุใหเกิด
รูปเปนอยางนี้, ความสลายแหงรูปเปนอยางนี้. เวทนา เปนอยางนี้, เหตุใหเกิด
เวทนาเปนอยางนี้, ความสลายแหงเวทนาเปนอยางนี้. สั ญญา เปนอยางนี้, เหตุให
เกิดสัญญาเปนอยางนี้, ความสลายแหงสัญญาเปนอยางนี้. สั งขาร ท. เปนอยางนี้,
เหตุใหเกิดสังขาร ท. เปนอยางนี้, ความสลายแหงสังขาร ท. เปนอยางนี้.
วิญญาณ เปนอยางนี้, เหตุใหเกิดวิญญาณเปนอยางนี้, ความสลายแหงวิญญาณ
เปนอยางนี้.” ดังนี้.
ดวยอาการอยางนี้แล ที่ภิกษุเปนผู มีปรกติพจิ ารณาเห็นธรรม ในธรรม
ทั้งหลายอันเปนภายในอยู บาง, ในธรรมทั้งหลายอันเปนภายนอกอยู บาง, ....
ฯลฯ.... (คําที่ละไวตอไปนี้ เหมือนตอนทายของหมวด ก. อันวาดวยนิวรณ ตั้งแตคําวา “ในธรรม
ทั้งหลายอันเปนภายนอกอยู บาง” ไปจนถึงคําวา “ไมยึดมั่นอะไรๆในโลกนี้”). ภิกษุ ท. ! ภิกษุ

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๒๒๖

ชื่อวาเปนผูม ีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย คืออุปาทานขันธหาอยาง
อยู แมดวยอาการอยางนี้.
ค. หมวดอายตนะ (คือธรรม)
ภิกษุ ท. !
ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุเปนผู มีปกติพจิ ารณาเห็นธรรมใน
ธรรมทั้งหลาย คืออายตนะภายในและภายนอก ๖ อย่ าง อยู. ภิกษุ ท. ! ภิกษุ
เปนผูมีปรกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้ หลาย
คืออายตนะภายในและ
ภายนอกหกอยางอยู นั้นเปนอยางไรเลา? ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้ ภิกษุ :รูชัดซึง่ จักษุ;
รูชัดซึง่ รูปทั้งหลาย;
รูชัดซึง่ สัญโญชน (คือกิเลสเปนเครื่องผูก) อันอาศัยจักษุและรูปทั้งสองอยางแลว
เกิดขึ้น;
รูชัดซึง่ การเกิดขึ้นแหงสัญโญชนที่ยงั ไมเกิดขึ้น

วา เกิดขึ้นอยางไร;

รูชัดซึง่ การละสัญโญชนที่เกิดขึ้นแลว

วา ละไปแลวอยางไร;

รูชัดซึง่ การไมเกิดขึ้นอีกแหงสัญโญชนที่ละแลว วา ไมเกิดขึ้นอีกอยางไร.
(ในกรณีแหงอายตนะหมวด โสตะ ฆานะ ชิ วหา กายะ และ มนะ ก็มีขอความ ที่ตรัสวา ภิกษุ

รูชัดทํานองเดียวกันกับในกรณีแหงอายตนะหมวดจักษุ ขางบนนี้).

ดวยอาการอยางนี้แล ที่ภิกษุเปนผู มีปกติพจิ ารณาเห็นธรรม ในธรรม
ทั้งหลายอันเปนภายในอยู บาง. ในธรรมทั้งหลายอันเปนภายนอกอยู บาง, ....
ฯลฯ.... (คําที่ละไวตอไปนี้ เหมือนตอนทายของหมวด ก. อันวาดวยนิวรณ ตั้งแตคําวา "ในธรรม
ทั้งหลายอันเปนภายนอกอยู บาง," ไปจนถึงคําวา "ไมยึดมั่นอะไรๆในโลกนี้.") ภิกษุ ท. ! ภิกษุ
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ชื่อวาเปนผูม ีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย
ภายนอกหกอยางอยู แมดวยอาการอยางนี้.

๑๒๒๗

คืออายตนะภายในและ

ง. หมวดโพชฌงค์ (คือธรรม)
ภิกษุ ท. !
ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุเปนผู มีปกติพจิ ารณาเห็นธรรมใน
ธรรมทั้งหลาย คือโพชฌงค์ ๗ อย่ าง อยู. ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูมปี รกติ
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้ หลายคือโพชฌงคเจ็ดอยางอยู นั้นเปนอยางไร
เลา ? ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้ ภิกษุ :รูชัดซึ่ง สติสัมโพชฌงค์ อันมีอยูใ นภายใน
วา มีอยู;
รูชัดซึ่งสติสัมโพชฌงคอันไมมอี ยูในภายใน
วา ไมมีอยู;
รูชัดซึ่งการเกิดขึ้นแหงสติสัมโพชฌงคที่ยงั ไมเกิดขึ้น
วา เกิดขึ้นอยางไร;
รูชัดซึ่งการเจริญเต็มรอบแหงสติสมั โพชฌงคที่เกิดขึ้นแลว วา เจริญเต็มรอบ
แลวอยางไร.
(ในกรณีแหงโพชฌงคคือ ธัมมวิจยสั มโพชฌงค์ วิริยสั มโพชฌงค์ ปี ติสัมโพชฌงค์ ปัสสั ทธิ

สั มโพชฌงค์ และอุเบกขาสั มโพชฌงค์ ก็มีขอความที่ตรัสวาภิกษุรูชัดอยางเดียวกันกับในกรณีแหงสติ
สัมโพชฌงค ขางบนนี้ ).

ดวยอาการอยางนี้แล ที่ภิกษุเปนผู มีปรกติพจิ ารณาเห็นธรรม ในธรรม
ทั้งหลายอันเปนภายในอยู บาง, ในธรรมทั้งหลายอันเปนภายนอกอยู บาง, ....
ฯลฯ.... (คําที่ละไวตอไปนี้ เหมือนตอนทายของหมวด ก. อันวาดวยนิวรณ ตั้งแตคําวา “ในธรรม
ทั้งหลายอันเปนภายนอกอยู บาง,” ไปจนถึงคําวา “ไมยึดมั่นอะไรๆในโลกนี้”). ภิกษุ ท. ! ภิกษุ
ชื่อวาเปนผูม ีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย คือ โพชฌงคเจ็ดอยางอยู
แมดวยอาการอยางนี้.

๑๒๒๘

อริยสัจจากพระโอษฐ

จ. หมวดอริยสั จ (คือธรรม)
ภิกษุ ท. !
ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุเปนผู มีปกติพจิ ารณาเห็นธรรมใน
ธรรมทั้งหลาย คืออริยสั จ ๔ อย่ าง อยู. ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูม ีปกติพิจารณา
เห็นธรรมในธรรมทัง้ หลายคืออริยสัจสี่อยางอยู นั้นเปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. !
ในกรณีนี้ ภิกษุยอม รู้ชัดตามเป็ นจริงว่ า “นีค้ อื ทุกข์ ”, ยอมรูชัดตามเปนจริง วา
“นีค้ อื เหตุให้ เกิดทุกข์ ”, ยอมรูชดั ตามเปนจริง วา “นีค้ อื ความดับไม่ เหลือแห่ ง
ทุกข์ ”, ยอมรูชดั ตามเปนจริง วา “นีค้ อื หนทางเป็ นเครื่องให้ ถงึ ความดับไม่ เหลือ
แห่ งทุกข์ ”.
จ. -๑ : ทุกขอริ ยสั จ

ภิกษุ ท. !
ก็ อริยสั จคือทุกข์ นั้นเป็ นอย่ างไรเล่ า ? ความเกิดก็เปน
ทุกข, ความแกก็เปนทุกข, ความตายก็เปนทุกข, ความโศก ความร่ําไรรําพัน
ความทุกขกาย ความทุกขใจ ความคับแคนใจ ก็เปนทุกข, ความระคนดวยสิ่ง
ไมเปนที่รกั ก็เปนทุกข, ความพลัดพรากจากสิ่งที่เปนที่รัก ก็เปนทุกข, ความที่
ตนปรารถนาแลวไมไดสิ่งนั้นสมหวัง ก็เปนทุกข, กลาวโดยยอ ขันธอันเปนที่ตั้ง
แหงความยึดถือทั้ง ๕ เปนทุกข.
ภิกษุ ท. !

ความเกิด เปนอยางไรเลา ? ....ฯลฯ.... [ขอความพิสดาร ตอไปนี้

ดูที่หนา ๑๒๙ แหงหนังสือเลมนี้ หัวขอวา “อริยสัจสี่ที่ทรงแสดงโดยพิสดาร (นัยที่หนึ่ง)”].

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๒๒๙

จ. - ๒ : ทุกขสมุทยอริ ยสั จ

ภิกษุ ท. !
ก็ อริยสั จ คือเหตุให้ เกิดทุกข์ นั้นเป็ นอย่ างไรเล่ า? ตัณหา
นี้ใด ทําความเกิดใหมเปนปรกติ เปนไปกับดวยความกําหนัดเพราะความเพลิน
มักเพลินยิ่งในอารมณนั้นๆ, นี้คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา.
ภิกษุ ท. !
ก็ตัณหานั้น เมื่อจะเกิด ยอมเกิดในที่ไหน? เมื่อจะเขาไป
ตั้งอยู ยอมเขาไปตั้งอยูในที่ไหน? สิ่งใดในโลกมีภาวะเปนที่รัก มีภาวะเปนที่
ยินดี; ตัณหานั้น เมื่อจะเกิดยอมเกิดในสิ่งนั้น, ....ฯลฯ.... [ขอความพิสดารตอไปนี้ ดูที่
หนา ๑๒๙ ถึงหนา ๑๓๒ แหงหนังสือเลมนี้ หัวขอวา “อริยสัจสี่ที่ทรงแสดงโดยพิสดาร (นัยที่หนึ่ง)”].
จ. - ๓ : ทุกขนิโรธอริ ยสั จ

ภิกษุ ท. !
ก็ อริยสั จคือความดับไม่ เหลือแห่ งทุกข์ นั้นเป็ นอย่ างไร
เล่ า ? คือความคลายคืนโดยไมมีเหลือและความดับไมเหลือ ความละวาง ความ
สลัดคืน ความผานพน ความไมอาลัย ซึ่งตัณหานั้น นั่นเทียว.
ภิกษุ ท. !
ก็ตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะละได ยอมละไดในทีไ่ หน ?
เมื่อจะดับ ยอมดับไดในที่ไหน? สิ่งใดมีภาวะเปนที่รัก มีภาวะเปนที่ยินดีในโลก;
ตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะละ ยอมละไดในสิง่ นั้น ....ฯลฯ.... [ขอความพิสดารตอไปนี้ ดู
ที่หนา ๑๓๒ ถึงหนา ๑๓๔ แหงหนังสือเลมนี้ หัวขอวา “อริยสัจสี่ที่ทรงแสดงโดยพิสดาร (นัยที่
หนึ่ง)”].
จ. - ๔ : ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริ ยสั จ

ภิกษุ ท. !
ก็ อริยสั จคือหนทางเป็ นเครื่องให้ ถงึ ความดับไม่ เหลือแห่ ง
ทุกข์ นั้นเป็ นอย่ างไรเล่ า? คือ หนทางอันประเสริฐ ประกอบดวยองคแปดนี้

๑๒๓๐

อริยสัจจากพระโอษฐ

เอง, องคแปดคือ ความเห็นชอบ ความดําริชอบ วาจาชอบ การงานชอบ อาชีวะ
ชอบ ความเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งใจมัน่ ชอบ.
ภิกษุ ท. !
ความเห็นชอบ เปนอยางไร? ภิกษุ ท. ! ความรูในทุกข
ความรูในเหตุใหเกิดทุกข ....ฯลฯ.... [ขอความพิสดารตอไปนี้ ดูที่หนา ๑๓๕ ถึงหนา ๑๓๗
แหงหนังสือเลมนี้ หัวขอวา “อริยสัจสี่ที่ทรงแสดงโดยพิสดาร (นัยที่หนึ่ง)”].

ดวยอาการอยางนี้แล ที่ภิกษุเปนผู มีปกติพจิ ารณาเห็นธรรม ในธรรม
ท. อันเปนภายในอยู บาง, ในธรรม ท. อันเปนภายนอกอยู บาง ในธรรม ท.
ทั้งภายในและภายนอกอยู บาง; และเปนผูมีปรกติพิจารณาเห็นธรรมเปนเหตุ
เกิดขึ้น (แหงธรรม) ในธรรม ท. (นี้) อยู บาง, เห็นธรรมเปนเหตุเสื่อมไป (แหง
ธรรม) ในธรรม ท. (นี้) อยู บาง, เห็นธรรมเปนเหตุเกิดขึ้นและเสื่อมไป (แหง
ธรรม) ในธรรม ท. (นี้) อยู บาง. ก็แหละสติ (คือความระลึก) วา “ธรรม ท. มีอยู”
ดังนี้ของเธอนั้น เปนสติที่เธอดํารงไวเพียงเพื่อความรู เพียงเพื่ออาศัยระลึก, ที่
แทเธอเปนผูที่ตัณหาและทิฏฐิอาศัยไมได และเธอไมยึดมัน่ อะไรๆในโลกนี้.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุชื่อวาเปนผูมีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้ หลายคืออริยสัจ
สี่อยางอยู แมดวยอาการอยางนี้.
- นั ย แห ง อานาปานสติ สู ต ร:๑๔/๑๙๗/๒๘๙.
- นั ย แห ง มหาสติ ป ฏ ฐานสู ต ร : ๑๐/๓๓๕ - ๓๔๘/๒๙๐-๒๙๙.

อุบายแห่ งการดํารงจิตในสติปัฏฐาน
อานนท !
ขอนั้นเปนอยางที่เธอกลาว. อานนท ! ขอนั้นเปนอยางที่
เธอกลาว อานนท ! ภิกษุหรือภิกษุณรี ูปใด มีจติ ตั้งมั่นดีแล้ วในสติปัฏฐานทั้งสี่

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๒๓๑

อยู่, ข้ อที่ภกิ ษุหรือภิกษุณนี ้ัน จะพึงหวังได้ กค็ อื จักบรรลุคุณวิเศษอันโอฬารยิง่
กว่ าที่บรรลุอยู่ก่อน. สติปฏฐานสี่อยาง อยางไรเลา? สี่อยาง คือ :อานนท !
ในกรณีนี้ ภิกษุเปนผู มีปกติตามเห็นกายในกาย มีความ
เพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นําออกซึ่งอภิชฌาและโทมนัสในโลกอยู
เมื่อนั้นเธอตามเห็นกายในกายอยู, ความเรารอนมีอารมณทางกายเกิดขึ้นในกายก็
ดี ความหดหูแหงจิตเกิดขึ้นก็ดี จิตฟุงไปในภายนอกก็ดี อานนท ! ภิกษุนั้น
พึงตั้งจิตไวในนิมิตอันเปนที่ตั้งแหงความเลือ่ มใสอยางใดอยางหนึ่ง. เมื่อเธอนั้น
ตั้งจิตไวในนิมิต อันเปนที่ตั้งแหงความเลื่อมใสอยางใดอยางหนึ่ง อยู, ปราโมทย
ยอมเกิด; ปติยอมเกิดแกผูมีจิตปราโมทย; กายของผูมใี จปติ ยอมระงับ; ผูมีกาย
ระงับ ยอมเสวยสุข; จิตของผูมสี ุข ยอมตั้งมั่น.
ภิกษุนั้น
ยอมพิจารณาเห็นอยางนี้วา “เราตั้งไวซึ่งจิตเพื่อประโยชน
ใด ประโยชนนั้นสําเร็จแลวแกเรา, ถากระไร บัดนี้เราจะเพิกถอน (ซึ่งจิตอันตั้ง
ไวในนิมิตอันเปนที่ตั้งแหงความเลื่อมใส)” ดังนี้. ภิกษุนั้น จึงเพิกถอนคือไม
กระทําซึ่งวิตก ไมกระทําซึ่งวิจาร รูชัดวา “บัดนี้ เราเปนผูไมมีวิตก ไมมีวิจาร มี
สติเปนสุขอยูในภายใน” ดังนี้.
(ในกรณี แ หง เวทนาก็ ดี จิตก็ดี และธรรมก็ดี ก็ มีขอความที่ ตรัส อยางเดี ยวกัน ) .

อานนท !

อยางนี้แล ชื่อวา ภาวนายอมมีดวยการดํารงจิตไว.

- มหาวาร.สํ . ๑๙/๒๐๗ - ๒๐๘/๗๑๖ - ๗๑๘.

๑๒๓๒

อริยสัจจากพระโอษฐ

ข้ อควรระวัง ในการเจริญสติปัฏฐานสี่
อัคคิเวสนะ! .... ครั้นภิกษุประกอบพรอมดวยสติสัมปชัญญะแลว ตถาคต
ยอมแนะนําเธอใหยิ่งขึ้นไปวา “มาเถิดภิกษุ ! เธอจง เสพเสนาสนะอันสงัด คือ
ปาละเมาะ โคนไม ภูเขา ซอกหวย ทองถ้ํา ปาชา ปาชัฏ ที่แจง หรือลอมฟาง
เถิด” ดังนี้. ภิกษุนั้นยอมเสพเสนาสนะอันสงัด, ครั้นกาวกลับจากบิณฑบาตใน
กาลเปนปจฉาภัต นั่งคูบลั ลังกตั้งกายตรง ดํารงสติเฉพาะหนา, เธอยอม ละ

อภิชฌา ในโลก มีจิตปราศจากอภิชฌา คอยชําระจิตจากอภิชฌาอยู, ละ
พยาบาท มีจิตปราศจากพยาบาท เปนผูกรุณามีจิตหวังความเกื้อกูลในสัตว
ทั้งหลาย คอยชําระจิตจากพยาบาทอยู, ละถีนมิทธะ มีจิตปราศจากถีนมิทธะ
มุงอยูแตความสวางในใจ มีสติสัมปชัญญะ คอยชําระจิตจากถีนมิทธะอยู, ละ
อุทธัจจกุกกุจจะ ไมฟุงซาน มีจิตสงบอยูในภายใน คอยชําระจิตจากอุทธัจจ
กุกกุจจะอยู, ละวิจกิ จิ ฉา ขามลวงวิจิกิจฉาเสียได ไมตองกลาวถามวา “นี่อะไร
นี่อยางไร” ในกุศลธรรมทั้งหลาย คอยชําระจิตจากวิจิกิจฉาอยู.
ภิกษุนั้น
ครั้งละนิวรณ ๕ ประการ อันเปนเครื่องเศราหมองจิตทํา
ปญญาใหถอยกําลังเหลานี้ไดแลว, เธอ เปนผูมีปรกติ ตามเห็นกาย ในกาย
อยู .... มีปกติ ตามเห็นเวทนาในเวทนา ท. อยู .... มีปกติ ตามเห็นจิต ในจิต
อยู .... มีปรกติ ตามเห็นธรรม ในธรรม ท. อยู มีความเพียรเผากิเลส มี
สัมปชัญญะ มีสติ นําออกเสียไดซึ่งอภิชฌาและโทมนัสในโลก.
ตถาคต ยอมแนะนําเธอนั้นใหยงิ่ ขึ้นไปวา : -

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๒๓๓

“มาเถิด ภิกษุ ! เธอจงเปนผูมปี กติ ตามเห็นกายในกาย อยู แต่ อย่ าตรึก
ซึ่งวิตกอันเข้ าไปประกอบอยู่กบั กายเลย (มา จ กายูปสฺหิตํ วิตกฺกํ วิตกฺเกสิ);
มาเถิด ภิกษุ ! เธอจงเปนผูมีปรกติ ตามเห็นเวทนาในเวทนา ท. อยู
แต่ อย่ าตรึกซึ่งวิตกอันเข้ าไปประกอบอยู่กบั เวทนาเลย;
มาเถิด ภิกษุ ! เธอจงเปนผูมีปรกติ ตามเห็นจิตในจิต อยู แต่ อย่ าตรึก
ซึ่งวิตกอันเข้ าไปประกอบอยู่กบั จิตเลย;
มาเถิด ภิกษุ ! เธอจงเปนผูมีปรกติ ตามเห็นธรรมในธรรม ท. อยู แต่
อย่ าตรึกซึ่งวิตกอันเข้ าไปประกอบอยู่กบั ธรรมเลย” ดังนี้.
ภิกษุนั้น เพราะเขาไปสงบระงับเสียไดซึ่งวิตกและวิจาร จึงเขาถึง ทุติย
ฌาน อันเปนเครื่องผองใสแหงใจในภายใน นําใหสมาธิเปนธรรมอันเอกผุดมี
ขึ้น ไมมีวติ กไมมีวิจาร มีแตปตแิ ละสุขอันเกิดจากสมาธิ แลวแลอยู. (.... แลว
ไดตรัสถึง ตติยฌาน .... จตุตถฌาน .... ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ .... จุตูปปาตญาณ .... อาสวักขย
ญาณ จนกระทั่ง วิมุตติญาณ ตามหลักที่มีกลาวอยูในบาลีทั่วๆไปที่กลาวถึงเรื่องนี้).
- อุ ป ริ . ม. ๑๔/๒๖๘-๒๗๐/๓๙๖ - ๔๐๑.

(ที่วา มีข้อที่ควรระวังในการเจริ ญสติปัฏฐานสี่ ก็คือ อยาเอาอารมณแหงสติปฏฐานสี่ เชน

กายเปนตน มาทําใหเปนอารมณของวิตกอันเปนองคฌานที่หนึ่งแหงองคฌานทั้งหา เพราะวาจะตอง
ละสิ่งที่เรียกวาวิตก จึงจะเลื่อนจากปฐมฌานเปนทุติยฌาน หรือฌานที่สูงขึ้นไป อันไมมีวิตก ได;
ถาเอากายเปนตนมาเปนอารมณแหงวิตก มันก็จะเลื่อนลําดับแหงฌานไมได; เพราะกายเปนสิ่งที่
ตองพิจารณาอยูตลอดไป
จึงควรพิจารณากายในฐานะเปนอารมณแหงวิปสสนาอยาเอามาเปน
อารมณแหงวิตก การเจริญภาวนาจึงจะเปนไปไดตามที่ตรัสไวในพระบาลีนี้ ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับ
การเจริญสติปฏฐานสี่โดยตรง).

๑๒๓๔
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กายคตาสติ เป็ นอุปกรณ์ แก่ อนิ ทรยสั งวร
ก. โทษของการไม่ มีกายคตาสติ
ภิกษุ ท. !
เปรียบเหมือนบุรุษจับสัตวหกชนิด อันมีที่อยูอาศัยตาง
กัน มีที่เทีย่ วหากินตางกัน มาผูกรวมกันดวยเชือกอันมั่นคง; คือเขาจับงูมาผูก
ดวยเชือกเหนียวเสนหนึ่ง, จับจระเข, จับนก, จับสุนัขบาน, จับสุนัขจิ้งจอก, จับ
ลิง, มาผูกดวยเชือกเหนียวเสนหนึ่งๆ แลวผูกรวมเขาดวยกันเปนปมเดียวใน
ทามกลาง ปลอยแลว. ภิกษุ ท. ! ครั้งนั้น สัตวเหลานั้นทั้งหกชนิด มีที่อาศัย
และที่เที่ยวตางๆกัน ก็ยื้อแยงฉุดดึงกัน เพื่อจะไปสูทอี่ าศัยที่เที่ยวของตนๆ : งูจะ
เข้ าจอมปลวก, จระเข้ จะลงนํา้ , นกจะบินขึน้ ไปในอากาศ, สุ นัขจะเข้ าบ้ าน, สุ นัข
จิง้ จอกจะไปป่ าช้ า, ลิงก็จะไปป่ า. ครั้งเหนื่อยลากันทั้งหกสัตวแลว สัตวใดมี
กําลังกวา สัตวนอกนั้นก็ตองถูกลากติดตามไปตามอํานาจของสัตวนั้น. ขอนี้ฉัน
ใด;
ภิกษุ ท. !
ภิกษุใดไมอบรมทําใหมากในกายคตาสติแลว ตา ก็จะฉุด
เอาภิกษุน้ันไปหารูปที่น่าพอใจ, รูปที่ไมนาพอใจก็กลายเปนสิ่งที่เธอรูสึกอึดอัด
ขยะแขยง; หู ก็จะฉุดเอาภิกษุน้ันไปหาเสี ยงที่น่าฟัง, เสียงที่ไมนา ฟงก็กลายเปน
สิ่งที่เธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง; จมูก ก็จะฉุดเอาภิกษุน้ันไปหากลิน่ ที่น่าสู ดดม,
กลิ่นที่ไมนา สูดดมก็กลายเปนสิ่งที่เธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง; ลิน้ ก็จะฉุดเอาภิกษุ
นั้นไปหารสที่ชอบใจ, รสที่ไมชอบใจก็กลายเปนสิ่งที่เธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง;
กาย ก็จะฉุดเอาภิกษุน้ันไปหาสั มผัสที่ยวั่ ยวนใจ, สัมผัสที่ไมยั่วยวนใจก็กลายเปน
สิ่งที่เธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง; และ ใจ ก็จะฉุดเอาภิกษุน้ันไปหาธรรมารมณ์ ที่
ถูกใจ, ธรรมารมณที่ไมถูกใจก็กลายเปนสิ่งที่เธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง; ขอนี้ก็ฉัน
นั้นเหมือนกัน.

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๒๓๕

ข. คุณของกายคตาสติ
ภิกษุ ท. !
เปรียบเหมือนบุรุษจับสัตวหกชนิด อันมีที่อยูอาศัยตางกัน มีที่เทีย่ วหากินตางกัน มาผูกรวมกันดวยเชือกอันมั่นคง คือ เขาจับงูมาผูก
ดวยเชือกเหนียวเสนหนึ่ง, จับจรเข, จับนก, จับสุนัขบาน, จับสุนัขจิ้งจอก และจับ
ลิง, มาผูกดวยเชือกเหนียวเสนหนึ่งๆ ครั้นแลว นําไปผูกไวกบั เสาเขื่อนหรือ
เสาหลักอีกตอหนึ่ง ภิกษุ ท. ! ครั้งนั้น สัตวทั้งหกชนิดเหลานั้น มีที่อาศัยและ
ที่เที่ยวตางๆกัน ก็ยื้อแยงฉุดดึงกัน เพื่อจะไปสูที่อาศัยที่เที่ยวของตนๆ : งูจะเขา
จอมปลวก, จระเขจะลงน้ํา, นกจะบินขึ้นไปในอากาศ, สุนัขจะเขาบาน, สุนัข
จิ้งจอกจะไปปาชา, ลิงก็จะไปปา. ภิกษุ ท. ! ในกาลใดแล ความเปนไปภายใน
ของสัตวทงั้ หกชนิดเหลานั้น มีแตความเมือ่ ยลาแลว; ในกาลนั้น มันทั้งหลายก็จะ
พึงเขาไปยืนเจา นั่งเจา นอนเจา อยูขางเสาเขื่อนหรือเสาหลักนั้นเอง. ขอนี้ฉัน
ใด,
ภิกษุ ท. !
ภิกษุใดได้ อบรมทําให้ มากในกายคตาสติแล้ว ตา ก็จะ ไม
ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหารูปที่นาพอใจ, รูปที่ไม่ น่าพอใจ ก็ไมเปนสิ่งที่เธอรูสึกอึด
อัดขยะแขยง; หู ก็จะไมฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาเสียงที่นาฟง, เสี ยงที่ไม่ น่าฟัง ก็ไม
เปนสิ่งที่เธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง; จมูก ก็จะไมฉุดเอาภิกษุนั้นไปหากลิ่นที่นาสูด
ดม, กลิน่ ที่ไม่ น่าสู ดดม ก็ไมเปนสิ่งที่เธอรูส ึกอึดอัดขยะแขยง; ลิน้ ก็จะไมฉุด
เอาภิกษุนั้นไปหารสที่ชอบใจ, รสที่ไม่ ชอบใจ ก็ไมเปนสิ่งที่เธอรูส ึกอึดอัด
ขยะแขยง; กาย ก็จะไมฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาสัมผัสที่ยั่วยวนใจ, สั มผัสที่ไม่
ยัว่ ยวนใจ ก็ไมเปนสิ่งที่เธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง; และ ใจ ก็จะไมฉุดเอาภิกษุนั้น
ไปหาธรรมารมณที่ถกู ใจ, ธรรมารมณ์ ทไี่ ม่ ถูกใจ ก็ไมเปนสิ่งที่เธอรูสึกอึดอัด
ขยะแขยง; ขอนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๒๓๖

ภิกษุ ท. !
กายคตาสติ.

คําวา “เสาเขื่อน หรือเสาหลัก” นี้เปนคําเรียกแทนชือ่ แหง

ภิกษุ ท. !
เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลายพึงสําเหนียกใจ
ไววา “กายคตาสติของเราทั้งหลาย จักเป็ นสิ่ งทีเ่ ราอบรม กระทําให้ มาก กระทํา
ให้ เป็ นยานเครื่องนําไป กระทําให้ เป็ นของที่อาศัยได้ เพียงตั้งไว้ เนืองๆ เพียร
เสริมสร้ างโดยรอบคอบ เพียรปรารภสมํ่าเสมอด้ วยดี” ดังนี้. ภิกษุ ท. ! พวกเธอ
ทั้งหลาย พึงสําเหนียกใจไวดวยอาการอยางนี้แล.
- สฬา.สํ . ๑๘/๒๔๖,๒๔๘/๓๔๘,๓๕๐.

หลักสํ าคัญสํ าหรับผู้หลีกออกเจริญสติปัฏฐานอยู่ผ้ ูเดียว
"ข้ าแต่ พ ระองค์ ผ้ ูเจริ ญ ! ข้ าพระองค์ ข อโอกาส ขอพระผู้มีพ ระภาค จงทรงแสดง
ธรรมนั้ นโดยย่ อ อั นเป็ นธรรมที่ เมื่ อ ข้ าพระองค์ ฟั ง แล้ ว จะเป็ นผู้ผ้ ูเดี ย วออกไปสู่ ที่ สงั ด เป็ น
ผู้ไ ม่ ป ระมาท มี ความเพี ยรเผากิ เลส มี ตนส่ งไปแล้ ว ในธรรมเบื ้องบน แล้ ว แลอยู่เถิ ด พระเจ้ า
ข้ า !"

ก็เรื่องอยางเดียวกันนี่แหละ โมฆบุรุษบางพวกขอรองใหเรากลาวธรรม
อยางที่เธอถาม ครั้นเรากลาวธรรมนั้นแลวเขาก็ยังสําคัญแตในอันที่จะติดตาม
เราเทานั้น (ไมสนใจทีจ่ ะหลีกออกอยูปฏิบัติผูเดียว).
"ข้ าแต่ พ ระองค์ ผ้ ูเจริ ญ ! ขอพระผู้มีพ ระภาคจงทรงแสดงธรรมโดยย่ อแก่ ข้ า พระองค์
ขอพระสุ คตจงทรงแสดงธรรมโดยย่ อ แก่ ข้ าพระองค์
ในลักษณะที่ ข้ า พระองค์ จ ะเข้ า ใจ
เนื ้อความแห่ งภาษิ ตของพระผู้มีพระภาคเจ้ า จะเป็ นทายาท(ผู้รับ มรดกธรรม) แห่ งภาษิ ต
ของพระผู้มี พระภาคเจ้ า นั้ น".

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๒๓๗

ภิกษุ ท. !
ถาอยางนั้น ในกรณีนี้ เธอจงชําระธรรมอันเป็ นเบือ้ งต้ น
อย่ างยิง่ ในบรรดากุศลธรรมทั้งหลาย.
ก็อะไรเลาเปนเบื้องตนแหงกุศลธรรม
ทั้งหลาย? ธรรมอันเปนเบื้องตนแหงกุศลธรรมทัง้ หลายคือ ศีลอันบริสุทธิ์หมด
จด ๑ , ทิฏฐิอนั เป็ นไปตรง ๑. ภิกษุ ท. ! เมื่อศีลของเธอบริสุทธิ์หมดจด ทิฏฐิ
ของเธอไปตรงแลว, เธอจงอาศัยศีลตั้งอยูในศีล แลวจง เจริญสติปัฏฐานทั้งสี่
โดย วิธีท้งั สาม เถิด. เจริญสติปฏฐานทั้งสี่โดยวิธีทั้งสาม นั้นเปนอยางไรเลา?
ภิกษุ ท. !
ในกรณีนี้ เธอจงเปนผู มีปกติตามเห็นกายในกาย อันเป็ น
ภายใน อยูเปนประจํา มีความเพียรเผากิเลส มีสมั ปชัญญะ มีสติ นําออกซึ่ง
อภิชฌาและโทมนัสในโลก อยูเถิด; และจงเปนผูมปี กติตามเห็นกายในกาย อัน
เป็ นภายนอก อยูเปนประจํา มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นําออก
ซึ่งอภิชฌาและโทมนัสในโลก อยูเถิด. และจงเปนผูมปี กติตามเห็นกายในกาย ทั้ง
ภายในและภายนอก อยูเปนประจํา มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ
นําออกซึ่งอภิชฌาและโทมนัสในโลก อยูเถิด.
(ในกรณีแหง เวทนา จิต และธรรม ก็มีขอความที่ตรัสอยางเดียวกัน).

ภิกษุ ท. !
เมื่อเธออาศัยศีลตั้งอยู่ในศีล
แล้ วเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่
โดยวิธีท้งั สาม อย่ างนีแ้ ล้ ว ความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายเท่ านั้น เป็ นสิ่ งที่
เธอหวังได้ ตลอดคืนหรือวันอันจักมาถึง หาความเสื่ อมมิได้ เลย.
ภิ กษุนั้ น ยิ นดี รั บ พระพุ ทธภาษิ ต ลุกจากอาสนะ ถวายอภิ ว าท กระทําประทั ก ษิ ณ
หลี ก ไปแล้ ว เป็ นผู้ผ้ ูเดี ยวหลี ก ออกไปสู่ ที่ สงั ด ไม่ ประมาท มี ความเพี ยรเผากิ เลส มี ต นส่ งไป
แล้ วในธรรมเบื ้องสู งอยู่ ไม่ น านนั ก ก็กระทํา ให้ แจ้ ง ได้ ซึ่ ง ที่ สุดแห่ งพรหมจรรย์ อั น ไม่ มี
อะไรยิ่ ง กว่ า ในทิ ฏ ฐธรรมนี ้ ด้ วยปั ญญาอั นยิ่ ง เองเข้ าถึ ง แล้ วแลอยู่ อั นเป็ นประโยชน์ ที่พึ ง
ประสงค์ ข องกุล บุตรผู้ออกจากเรื อนบวชเป็ นผู้ไ ม่ มี เรื อน ดัง นี ้แ ล.
- มหาวาร.สํ . ๑๙/๑๙๒ - ๑๙๓/๖๘๖ - ๖๙๐.

๑๒๓๘

อริยสัจจากพระโอษฐ

ตรัสให้ มสี ติคู่กนั ไปกับสั มปชัญญะ
ภิกษุ ท. !
ภิกษุ พึงเปนผู มีสติอยู่ อย่ างมีสัมปชัญญะ : นี้เปน
อนุสาสนีของเราแกพวกเธอทั้งหลาย.

ภิกษุเป็ นผู้สติ เป็ นอย่ างไรเล่ า ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุใน
ภิกษุ ท. !
กรณีนี้ เปนผูตามเห็นกายในกายอยูเปนประจํา มีความเพียรเผากิเลส มี
สัมปชัญญะ มีสติ นําออกเสียไดซึ่งอภิชฌาและโทมนัสในโลก; เปนผูตามเห็น
เวทนาในเวทนาอยูเปนประจําม มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะ มีสติ นําออก
เสียไดซึ่งอภิชฌาและโทมนัสในโลก; เปนผูตามเห็นจิตในจิตอยูเปนประจํา มี
ความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นําออกเสียไดซึ่งอภิชฌาและโทมนัส
ในโลก; เปนผูตามเห็นธรรมในธรรมทัง้ หลายอยูเปนประจํา มีความเพียรเผา
กิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นําออกเสียไดซึ่งอภิชฌาและโทมนัสในโลก. ภิกษุ
ท. ! อยางนี้แล เรียกวา ภิกษุเปนผูมีสติ.
ภิกษุเป็ นผู้มีสัมปชัญญะ เป็ นอย่ างไรเล่ า ? ภิกษุ ท. !
ภิกษุ ท. !
ภิกษุในกรณีนี้ เปนผูรูตัวรอบคอบในการกาวไปขางหนา การถอยกลับไปขาง
หลัง, การแลดู การเหลียวดู, การคู การเหยียด, การทรงสังฆาฏิ บาตร จีวร,
การฉัน การดื่ม การเคี้ยว การลิ้ม, การถายอุจจาระ ปสสาวะ, การไป การ
หยุด การนั่ง การนอน การหลับ การตื่น การพูด การนิ่ง. ภิกษุ ท. ! อยางนี้
แล เรียกวา ภิกษุเปนผูมีสัมปชัญญะ.
ภิกษุ ท. !
ภิกษุ พึงเปนผูมีสติอยู อยางมีสัมปชัญญะ : นี้เปน
อนุสาสนีของเราแกพวกเธอทั้งหลาย.
- มหา.ที . ๑๐/๑๑๒/๙๐.
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การฝึ กเพือ่ ความสมบูรณ์ แห่ งสติสัมปชัญญะ
ภิกษุ ท. !
สมาธิภาวนา อันเจริญกระทําให้ มากแล้ ว ย่ อมเป็ นไป เพือ่
สติสัมปชัญญะ นั้นเปนอยางไรเลา? ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้ เวทนาเกิดขึ้น
(หรือ) ตั้งอยู (หรือ) ดับไป ก็เปนที่แจมแจงแกภิกษุ; สัญญาเกิดขึ้น (หรือ)
ตั้งอยู (หรือ) ดับไป ก็เปนที่แจมแจงแกภิกษุ; วิตกเกิดขึ้น (หรือ) ตั้งอยู (หรือ)
ดับไป ก็เปนที่แจมแจงแกภิกษุ. ภิกษุ ท. ! นี้คือ สมาธิภาวนาอันเจริญกระทํา
ใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อสติสัมปชัญญะ.
- จตุ กฺ ก .อํ . ๒๑/๕๘/๔๑.

การฝึ กเพือ่ มีสติสัมปชัญญะโดยอ้ อมและโดยตรง
อานนท ! ฐานะที่ตั้งแหงอนุสสติ มีเทาไร?
“มีห้าอย่ าง พระเจ้ าข้ า !”
ห้ าอย่ าง อย่ างไรเล่ า ?

“ขาแตพระองคผูเจริญ ! ภิกษุในกรณีนี้ สงัดแลวจากกาม สงัดแลว
จากอกุศลธรรม เข้ าถึงปฐมฌาน .... เขาถึง ทุติยฌาน .... เขาถึง ตติยฌาน แลว
แลอยู. ขาแตพระองคผูเจริญ ! นี้เปนฐานะที่ตั้งแหงอนุสสติ ซึ่งเมื่อบุคคลเจริญ
กระทําใหมากแลว ยอม เป็ นไปเพือ่ ความอยู่เป็ นสุ ขในทิฏฐธรรม.
ขาแตพระองคผูเจริญ ! ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุ กระทําไว้ ในใจซึ่ง อาโลก
สั ญญา อธิษฐานทิวาสั ญญา วา กลางวันฉันใด กลางคืนฉันนั้น, กลางคืนฉัน
ใด กลางวันฉันนั้น, เธอมีจิตอันเปดแลว ดวยอาการอยางนี้ไมมีอะไรหอหุม

๑๒๔๐

อริยสัจจากพระโอษฐ

ยังจิตที่มีแสงสวางทั่วพรอมใหเจริญอยู. ขาแตพระองคผูเจริญ ! นี้เปนฐานะ
ที่ตั้งแหงอนุสสติ ซึ่งเมื่อบุคคลเจริญกระทําใหมากแลว ยอม เป็ นไปเพือ่ การได้
เฉพาะซึ่งญาณทัสสนะ.
ขาแตพระองคผูเจริญ ! ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุ ย่ อมพิจารณาเห็นกายนี้
จากพืน้ เท้ าขึน้ ไปสู่ เบือ้ งบน จากปลายผมลงมาในเบือ้ งตํ่า อันมีหนังหุ้มอยู่
โดยรอบ เต็มไปด้ วยของไม่ สะอาดมีประการต่ างๆ วา : ในกายนี้มี ผม ท. ขน
ท. เล็บ ท. ฟน ท. หนัง เนื้อ เอ็น ท. กระดูก ท. เยื่อในกระดูก ไต หัวใจ ตับ
พังผืด มาม ปอด ลําไส ลําไสสุด อาหารในกระเพาะ อุจจาระ น้ําดี เสลด
หนอง โลหิต เหงื่อ มัน น้ําตา น้ําเหลือง น้ําลาย น้ําเมือก น้ําลื่นหลอขอ น้ํา
มูตร ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ ! นี้เปนฐานะที่ตั้งแหงอนุสสติ ซึ่งเมื่อบุคคล
เจริญกระทําใหมากแลว ยอม เป็ นไปเพือ่ การละซึ่งกามราคะ.
ขาแตพระองคผูเจริญ ! ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุ พึง เห็นซากศพ ที่เขาทิ้ง
ไวในปาชาที่ทิ้งศพ ตายแล้ ววันหนึ่ง บาง ตายแลว สองวัน บาง ตายแลว สาม
วัน บาง กําลังขึน้ พอง มีสีเขียวน่ าเกลียด มีหนองไหลน่ าเกลียด ฉันใด, เธอ
นั้น พึงนอมเขาไปเปรียบกับกายนี้ฉันนั้น วา แมกายนี้ ก็มีธรรมดาเปนอยางนี้
มีภาวะเปนอยางนี้ ไมลวงพนความเปนอยางนี้ไปได ดังนี้; หรือวาภิกษุ พึง
เห็นซากศพ ที่เขาทิ้งไวในปาชาที่ทิ้งศพ อันฝูงกาบ้ าง จิกกินอยู่ อันฝูงนก
ตะกรุมบาง จิกกินอยู อันฝูงแรงบาง เจาะกินอยู อันฝูงสุนัขบาง กัดกินอยู อัน
ฝูงสุนัขจิ้งจอกบาง กัดกินอยู อันหมูห นอนตางชนิดบาง บอนกินอยู ฉันใด,
เธอนั้น ก็พึงนอมเขาไปเปรียบกับกายนี้ ฉันนั้น วา แมกายนี้ ก็มีธรรมดาเปน
อยางนี้ มีภาวะเปนอยางนี้ ไมลวงพนความเปนอยางนี้ไปได ดังนี;้ หรือวา
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ภิกษุพึง เห็นซากศพ ที่เขาทิ้งไวในปาชาเปนที่ทิ้งศพ เป็ นร่ างกระดูกมีเนือ้ และ
เลือด ยังมีเอ็นเป็ นเครื่องรึงรัด, เปนรางกระดูก ปราศจากเนือ้ แต่ ยงั มีนํา้ เลือด
เปื้ อนอยู่ ยังมีเอ็นเป็ นเครื่องรึงรัด, เปนรางกระดูก ปราศจากเนือ้ และเลือด แต่ ยงั
มีเอ็นรึงรัด, เป็ นท่ อนกระดูกทั้งหลาย ไม่ มีเอ็นรึงรัด กระจัดกระจายไปในทิศ
ต่ างๆ กระดูกมือไปทาง กระดูกเทาไปทาง กระดูกแขงไปทาง กระดูกขาไปทาง
กระดูกสะเอวไปทาง กระดูกสันหลังไปทาง กระโหลกศีรษะไปทาง, ฉันใด,
เธอนั้นก็พึงนอมเขาไปเปรียบกับกายนี้ ฉันนั้นวา แมกายนี้ก็มธี รรมดาเปนอยาง
นี้ มีภาวะเปนอยางนี้ ไมลวงพนความเปนอยางนี้ไปไดดังนี;้ หรือวา ภิกษุ พึง
เห็นซากศพ ที่เขาทิ้งไวในปาชาเปนที่ทิ้งศพ เป็ นชิ้นกระดูกทั้งหลาย มีสีขาว
เปรียบด้ วยสี สังข์ , เปน ชิ้นกระดูกทั้งหลาย เป็ นกองๆเรี่ยรายนานเกินกว่ าปี หนึ่ง
เปน กระดูกทั้งหลาย เปื่ อยเป็ นผงละเอียด, ฉันใด, เธอนั้นก็พึงนอมเขาไป
เปรียบกับกายนี้ ฉันนั้นวา แมกายนี้ ก็มีธรรมดาเปนอยางนี้ มีภาวะเปนอยางนี้
ไมลวงพนความเปนอยางนี้ไปได ดังนี้. ภิกษุ ท. ! นี้เปนที่ตั้งแหงอนุสสติ ซึ่ง
เมื่อบุคคลเจริญกระทําใหมากแลว ยอม เป็ นไปเพือ่ ถอนขึน้ ซึ่งอัสมิมานะ.
ขาแตพระองคผูเจริญ ! ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุ เพราะละสุขเสียไดและ
เพราะละทุกขเสียได เพราะความดับไปแหงโสมนัสและโทมนัสทั้งสองในกาล
กอน เข้ าถึงจตุตถฌาน ไมมีทุกขไมมีสุข มีแตความที่สติเปนธรรมชาติบริสุทธิ์
เพราะอุเบกขา แลวแลอยู. ขาแตพระองคผูเจริญ !
นี้เปนฐานะที่ตั้งแหง
อนุสสติ ซึ่งเมื่อบุคคลเจริญกระทําใหมากแลว ยอม เป็ นไปเพือ่ การแทงตลอดซึ่ง
ธาตุเป็ นอเนก.
ขาแตพระองคผูเจริญ ! เหลานี้แล ฐานะที่ตั้งแหงอนุสสติ ๕ อยาง.
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ดีละ ดีละ อานนท ! อานนท ! ถาอยางนั้น เธอจงทรงจํา ฐานะที่ต้งั
แห่ งอนุสสติที่หก นี้ไว คือ ภิกษุในกรณีนี้ มีสติก้าวไป มีสติถอยกลับ มีสติยนื
อยู่ มีสตินั่งอยู่ มีสติสําเร็จการนอนอยู่ มีสติอธิษฐานการงาน. อานนท ! นี้
เปนฐานะที่ตั้งแหงอนุสสติ ซึ่งเมื่อบุคคลเจริญกระทําใหมากแลว ยอม เป็ นไป
เพือ่ สติสัมปชัญญะ.
- ฉกฺ ก . อํ . ๒๒/๓๖๐ - ๓๖๒/๓๐๐.

(ฐานะแหงอนุสสติ ๕ ขอ ขางตน เปนสติสัมปชัญญะโดยออม แมจะเปนสาวกภาษิต แตก็

เปนคํากลาวแกพระผูมีพระภาคเจา จนพระองคทรงรับรอง ถือวามีน้ําหนักเทากับพระพุทธภาษิต จึง
นํามาใสไวในที่นี้. สวนสติสัมปชัญญะโดยตรงนั้น ไดแก อนุสสติฐานะที่หก มีความหมายชัดแจง
อยูในพุทธภาษิตนั้นแลว).

โอวาทแห่ งการทําสติ เมือ่ ถูกติหรือถูกชม
ก. ฝ่ ายถูกติ
ภิกษุ ท. !
จะพึงมีฝ่ายตรงข้ ามติเตียนเรา ติเตียนธรรม ติเตียน
สงฆ์ , ในกรณีเชนนี้ เธอทั้งหลายไม่ พงึ ทําความอาฆาต เกลียดชัง เจ็บใจ

ในชนเหล่ านั้น.
ภิกษุ ท. !
จะพึงมีฝายตรงขามกลาวติเตียนเรา ติเตียนธรรม ติเตียน
สงฆ, ในกรณีเชนนั้น ถ้ าเธอทั้งหลายจักโกรธ ไม่ พอใจ ในชนเหล่ านั้นแล้ ว

ไซร้ อันตรายจะมีแก่ เธอเพราะเหตุน้ัน.
ภิกษุ ท. !
จะพึงมีฝายตรงขามกลาวติเตียนเรา ติเตียนธรรม ติเตียน
สงฆ, ในกรณีเชนนั้น ถาเธอทั้งหลายจักโกรธ ไมพอใจ ในชนเหลานั้นแลว
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ไซร เธอจะรูไดไหมวา คํากลาวของเขานั้นเปนสุภาษิตหรือทุพภาษิต ? “ไม่มีทาง
ที่จะรู้ ได้ เลย พระเจ้ าข้ า !”

ภิกษุ ท. !
จะพึงมีฝายตรงขามกลาวติเตียนเรา ติเตียนธรรม ติเตียน
สงฆ, ในกรณีเชนนั้น เธอพึงแถลงให้ เห็นเรื่องไม่ จริง โดยความเป็ นเรื่องไม่ จริง
วา “นี้ไมจริงเพราะเหตุนี้ๆ นี่ไมใชอยางนั้นเพราะเหตุนี้ๆ สิ่งอยางนี้ไมมีใน
พวกเรา สิ่งชนิดนั้นหาไมไดในพวกเรา” ดังนี้.
ข. ฝ่ ายถูกชม
ภิกษุ ท. !
หรือวา จะมีฝ่ายตรงข้ ามกล่ าวสรรเสริญเรา สรรเสริญ
ธรรม สรรเสริญสงฆ์ , ในกรณีเชนนั้น เธอทั้งหลายไม่ พงึ กระทําความ
เพลิดเพลิน ยินดี ไม่ พงึ กระทําความตื่นเต้ นแห่ งใจ ในคํากล่ าวสรรเสริญนั้น.
ภิกษุ ท. !
จะมีฝายตรงขามกลาวสรรเสริญเรา
สรรเสริญธรรม
สรรเสริญสงฆ, ในกรณีเชนนั้น ถ้ าเธอทั้งหลายจักทําความเพลิดเพลิน ยินดีมี
ความตื่นเต้ นแห่ งใจ แล้ วไซร้ อันตรายจะมีแก่ เธอเพราะเหตุน้ัน.
ภิกษุ ท. !
จะมีฝายตรงขามกลาวสรรเสริญเรา
สรรเสริญธรรม
สรรเสริญสงฆ, ในกรณีเชนนั้น เธอพึงกระทําให้ เขาทราบเรื่องจริงโดย

ความเป็ นเรื่องจริง วา “นี่จริงเพราะเหตุนี้ๆ นี่เปนอยางนั้นเพราะเหตุนี้ๆ สิ่ง
อยางนี้มีอยูใ นพวกเรา สิ่งชนิดนั้นหาไดในพวกเรา” ดังนี้.
- สี . ที . ๙/๓/๑.
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ความมีสติเมือ่ ถูกประทุษร้ าย
ผัดคุนะ !
ถ้ ามีใครกล่ าวติเตียนเธอต่ อหน้ า; ผัดคุนะ ! ในกรณีเช่ น
นั้น เธอพึงละฉันทะและวิตกชนิดที่เป็ นวิสัยแห่ งชาวบ้ านเสี ย. ผัดคุนะ ! ใน
กรณีเชนนั้น เธอพึงทําความสํ าเหนียกอย่ างนีว้ ่ า “จิตของเราจักไมวิปริต เราจัก
ไมเปลงวาจาชั่วหยาบ และเราจักยังคงเปนผูมีความเอ็นดูเกื้อกูล มีเมตตาจิตไมมี
โทษอยูในภายใน” ดังนี้. ผัดคุนะ ! เธอพึงสําเหนียกอยางนี้.
ผัดคุนะ !
ถ้ ามีใครประหารเธอด้ วยฝ่ ามือ ด้ วยก้ อนหิน ด้ วยท่ อนไม้
หรือด้ วยศาตรา; ผัดคุนะ ! ในกรณีแม้ เช่ นนั้น เธอพึงละฉันทะและวิตกชนิดที่
เป็ นวิสัยแห่ งชาวบ้ านเสี ย. ผัดคุนะ ! ในกรณีเชนนั้น เธอพึงทําความสํ าเหนียก
อย่ างนีว้ ่ า “จิตของเราจักไมวิปริต เราจักไมเปลงวาจาชั่วหยาบ และเราจักยังคง
เปนผูมีความเอ็นดูเกื้อกูล มีเมตตาจิต ไมมโี ทษอยูในภายใน” ดังนี้. ผัดคุนะ !
เธอพึงทําการสําเหนียกอยางนี้ แล.
- มู. ม. ๑๒/๒๕๐/๒๖๔.
(ฉันทะและวิตกที่เปนวิสัยแหงชาวบานเมื่อถูกประทุษรายนั้น คือพอใจที่จะแกแคนคิดที่จะ

แกแคน; สวนที่เปนวิสัยแหงบรรพชิตนั้น กลับทําอยางที่ตรัสไวในพระบาลีนี้ ซึ่งจัดวาเปนความมี
สติดวยเหมือนกัน).
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ทรงขอให้ มสี ติเร็วเหมือนม้ าอาชาไนย
ภิกษุ ท. !
อนุสาสนี เปนสิ่งที่เราไมตองกระทําในภิกษุเหลานั้น อีก
แลว เพราะวา กิจที่ต้องกระทําด้ วยการเกิดขึน้ แห่ งสติ ได้ มอี ยู่แล้ วในภิกษุ
เหล่ านั้น.
ภิกษุ ท. !
เปรียบเหมือน รถเทียมด้ วยม้ าอาชาไนยที่ฝึกดีแล้ ว ผูก
เครื่องผูกครบถวนแลว เปนรถที่จอดอยูทหี่ นทางสี่แพรง มีภูมภิ าคอันดี สารถี
ผูเชี่ยวชาญในการฝกมา เปนชัน้ อาจารย ขยันขันแข็ง ขึ้นสูรถนั้นแลว จับเชือก
ดวยมือซาย จับปฏักดวยมือขวา เพียงแต่ ยกปฏักขึน้ เป็ นสั ญญาณ ก็สามารถให้
ม้ าพารถไปข้ างหน้ า หรือให้ ถอยกลับไปข้ างหลัง ได้ ตามทีต่ นปรารถนา, นี้ฉัน
ใด, ภิกษุ ท. ! อนุสาสนีเปนสิ่งที่เราไมตองกระทําในภิกษุเหลานั้นอีกแลว
เพราะวากิจที่ตองกระทําดวยการเกิดขึ้นแหงสติ ไดมอี ยูแลวในภิกษุเหลานั้น ฉัน
นั้นเหมือนกัน. ภิกษุ ท. ! เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้ เธอทั้งหลายพึงละอกุศล
เสี ย พึงกระทําความเพียรอย่ างทั่วถึงในกุศลธรรมทั้งหลายเถิด : ดวยการกระทํา
อยางนี้ เธอทั้งหลายจักถึงซึ่งความเจริญ งอกงาม ไพบูลย ในธรรมวินัยนี้.
- มู . ม. ๑๒/๒๕๑/๒๖๕.

สติในการเผชิญโลกธรรมของอริยสาวก
ภิกษุ ท. !
ลาภเกิดขึน้ แก่ บุถุชนผู้ไม่ มีการสดับ เขาไม่ พจิ ารณาเห็น
โดยประจักษ์ จึงไมรชู ัดตามเปนจริงวา “ลาภนี้เกิดขึ้นแลวแกเรา แตมนั ไมเทีย่ ง
เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา” ดังนี้. (ในกรณีแหง ความเสื่ อมลาภ ยศ
ความเสื่ อมยศ นินทา สรรเสริ ญ สุ ข และทุกข์ ก็มีขอความที่ตรัสไวอยางเดียวกัน).
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ลาภ

ก็ครอบงําจิตของเขาตั้งอยู; ความเสื่ อมลาภ ก็ครอบงําจิตของเขา

ยศ

ก็ครอบงําจิตของเขาตั้งอยู; ความเสื่ อมยศ ก็ครอบงําจิตของเขา

ตั้งอยู;
ตั้งอยู;
นินทา ก็ครอบงําจิตของเขาตั้งอยู; สรรเสริญ ก็ครอบงําจิตของเขาตั้งอยู;
สุ ข ก็ครอบงําจิตของเขาตั้งอยู; ทุกข์ ก็ครอบงําจิตของเขาตั้งอยู.
บุถุชนนั้น ยอมยินดีในลาภ ยอมยินรายใน ความเสื่ อมลาภ อันเกิด ขึ้น
แลว;
ยอมยินดีใน ยศ ยอมยินรายใน ความเสื่ อมยศ อันเกิดขึ้นแลว;
ยอมยินดีใน สรรเสริญ ยอมยินรายใน นินทา อันเกิดขึ้นแลว;
ยอมยินดีใน สุ ข ยอมยินรายใน ทุกข์ อันเกิดขึ้นแลว.
เขาถึงพรอมดวยความยินดียินราย อยูดังนี้ ยอมไมพนจากชาติ ชรา
มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาสทั้งหลาย, เรากลาววา “เขาไม
หลุดพนจากทุกข” ดังนี้.
ภิกษุ ท. !
ลาภเกิดขึน้ แก่ อริยสาวกผู้มีการสดับ เขาพิจารณาเห็นโดย
ประจักษ์ จึงรูชัดตามเปนจริง วา “ลาภนี้เกิดขึ้นแลวแกเรา แตมันไมเที่ยงเปน
ทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา” ดังนี้. (ในกรณีแหง ความเสื่ อมลาภ ยศ ความ
เสื่ อมยศ นินทา สรรเสริ ญ สุ ข และทุกข์ ก็มีขอความที่ตรัสไวอยางเดียวกัน).

ลาภก็ไม่ ครอบงําจิตของเขาตั้งอยู่; ความเสื่ อมลาภ ก็ไมครอบงําจิตของเขา
ตั้งอยู;
ยศ ก็ไมครอบงําจิตของเขาตั้งอยู; ความเสื่ อมยศ ก็ไมครอบงําจิตของเขา
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ตั้งอยู;
นินทา ก็ไมครอบงําจิตของเขาตั้งอยู; สรรเสริญ ก็ไมครอบงําจิตของเขา
ตั้งอยู;
สุ ข ก็ไมครอบงําจิตของเขาตั้งอยู; ทุกข์ ก็ไมครอบงําจิตของเขาตั้งอยู.
อริยสาวกนั้น ย่ อมไม่ ยนิ ดีในลาภ ยอมไมยินรายใน ความเสื่ อมลาภ อัน
เกิดขึ้นแลว;
ยอมไมยินดีใน ยศ ยอมไมยินรายใน ความเสื่ อมยศ อันเกิดขึ้นแลว;
ยอมไมยินดีใน สรรเสริญ ยอมไมยินรายใน นินทา อันเกิดขึ้นแลว;
ยอมไมยินดีใน สุ ข ยอมไมยินรายใน ทุกข์ อันเกิดขึ้นแลว.
เขามีความยินดีและยินรายอันละไดแลว อยูดังนี้ ยอมหลุดพนจากชาติ ชรา
มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาสทั้งหลาย, เรากลาววา “เขาหลุด
พนไดจากทุกข” ดังนี้.
(คาถาผนวกท้ ายพระสู ตร)
มีลาภ เสื่ อมลาภ มียศ เสื่ อมยศ นินทา สรรเสริญ สุ ข และ
ทุกข์ แปดอย่ างนี้ เป็ นสิ่ งทีไ่ ม่ เที่ยงในหมู่มนุษย์ ไม่ ยงั่ ยืน มีความ
แปรปรวนเป็ นธรรมดา.
ผู้มีปัญญา มีสติ รู้ความข้ อนีแ้ ล้ว ย่ อมเพ่งอยู่ในความแปรปรวน
เป็ นธรรมดาของโลกธรรมนั้น.
- อฏ ฐ ก.อํ . ๒๓/๑๕๙/๙๖.
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หมวด จ. ว่ าด้ วย อานิสงส์ ของสัมมาสติ
อานิสงส์ ตามปกติ แห่ งอานาปานสติ
ก. อานิสงส์ อย่ างสั งเขปที่สุด ๒ ประการ
(เมื่อไดตรัสการกระทําอานาปานสติตามลําดับครบ ๑๖ ขั้น ดังที่ กลาวไวที่หนา ๑๑๘๑ ถึง
๑๑๘๔ บรรทัดที่แปด แหงหนังสือนี้ หัวขอวา “แบบการเจริญอานาปานสติที่มีผลมาก” ดังนี้แลว
ไดตรัสอานิสงสแหงอานาปานสตินี้วา :-)

ภิกษุ ท. !
เมื่ออานาปานสติ อันบุคคลเจริญทําใหมากแลวอยูอยาง
นี้ผลอานิสงสอยางใดอยางหนึ่ง ในบรรดาผล ๒ ประการ เปนสิ่งที่หวังได; คือ
อรหัตตผลในทิฏฐธรรม เทียว หรือวาถายังมีอุปาทิเหลืออยู ก็จักเปน อนาคามี.
- มหาวาร.สํ . ๑๙/๓๙๖ - ๓๙๗/๑๓๑๑ - ๑๓๑๓.

ข. อานิสงส์ ตามปกติ ๗ ประการ
(เมื่อไดตรัสการกระทําอานาปานสติตามลําดับครบ ๑๖ ขั้น ดังที่ กลาวไวที่หนา ๑๑๘๑ - ๔

แหงหนังสือนี้ หัวขอวา “แบบการเจริญอานาปานสติที่ผลมาก” ดังนี้แลว ไดตรัสอานิสงสแหงอา
นาปานสตินี้วา :-)

ภิกษุ ท. !
เมื่ออานาปานสติ อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว อยู
อยางนี้ ผลอานิสงส ๗ ประการ ยอมเปนสิ่งที่หวังได. ผลอานิสงส ๗ ประการ
เปนอยางไรเลา ? ผลอานิสงส ๗ ประการ คือ :๑. การบรรลุ อรหัตตผลทันที ในทิฏฐธรรมนี้.
๒. ถาไมเชนนัน้ ยอมบรรลุ อรหัตตผล ในกาลแห่ งมรณะ.
๓. ถาไมเชนนัน้
เพราะสิ้นโอรัมภาคิยสัญโญชน ๕ ยอมเปน
อันตราปรินิพพายี.
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๔. ถาไมเชนนัน้
อุปหัจจปรินิพพายี.
๕. ถาไมเชนนัน้
อสั งขารปรินิพพายี.
๖. ถาไมเชนนัน้
สสั งขารปรินิพพายี.
๗. ถาไมเชนนัน้
อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี.

๑๒๔๙

เพราะสิ้นโอรัมภาคิยสัญโญชน ๕

ยอมเปน

เพราะสิ้นโอรัมภาคิยสัญโญชน

ยอมเปน

๕

เพราะสิ้นโอรัมภาคิยสัญโญชน

๕

ยอมเปน

เพราะสิ้นโอรัมภาคิยสัญโญชน

๕

ยอมเปน

ภิกษุ ท. !
อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลวอยางนี้ แล
ผลอานิสงส ๗ ประการเหลานี้ ยอมหวังไว ดังนี้.
- มหาวาร.สํ . ๑๙/๓๙๗/๑๓๑๔ - ๑๓๑๖.

ค. ทําสติปัฏฐานสี่ - โพชฌงค์ เจ็ด - วิชชาและวิมุตติ ให้ บริบูรณ์
ภิกษุ ท. !
ธรรมอันเอกนั้นมีอยู ซึ่งเมื่อบุคคลเจริญแลว ทําใหมาก
แลว ยอมทําธรรมทัง้ ๔ ใหบริบูรณ; ครั้นธรรมทัง้ ๔ นั้น อันบุคคลเจริญแลว
ทําใหมากแลว ยอมทําธรรมทั้ง ๗ ใหบริบรู ณ; ครั้นธรรมทัง้ ๗ นั้น อันบุคคล
เจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมทําธรรมทัง้ ๒ ใหบริบรู ณได.
ภิกษุ ท. !
อานาปานสติสมาธินีแ้ ล เป็ นธรรมอันเอกซึ่งเมื่อบุคคล
เจริญแล้ วทําให้ มากแล้ว ย่ อมทําสติปัฏฐานทั้ง ๔ ให้ บริบูรณ์ ; สติปัฏฐาน ๔ อัน
บุคคลเจริญแล้ วทําให้ มากแล้ ว ย่ อมทําโพชฌงค์ ท้งั ๗ ให้ บริบูรณ์ ; โพชฌงค์ ท้งั ๗
อันบุคคลเจริญแล้ วทําให้ มากแล้ว ย่ อมทําวิชชาและวิมุตติให้ บริบูรณ์ ได้ .(เนื้อเรื่อง
ตอไปนี้ดูรายละเอียดที่หนา ๑๑๙๘ ถึงหนา ๑๒๐๘ แหงหนังสือเลมนี้ หัวขอวา “สติปฏฐานสี่
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บริบูรณ เมื่ออานาปานสติบริบูรณ” “สติปฏฐานสี่บริบูรณ ยอมทําโพชฌงคใหบริบูรณ”. “โพชฌงค
บริบูรณ ยอมทําวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณ”).
- มหาวาร.สํ . ๑๙/๔๒๔/๑๔๐๒ - ๑๔๐๓.

ง. อานิสงส์ ตามที่เคยปรากฏแก่ พระองค์ เอง
(เมื่อไดตรัสการกระทําอานาปานสติตามลําดับครบ ๑๖ ขั้น ดังที่ กลาวไวที่หนา ๑๑๘๑ -

๔ แหงหนังสือนี้ หัวขอวา “แบบการเจริญอานาปานสติที่มีผลมาก” ดังนี้แลว ไดตรัสอานิสงส
แหงอานาปานสตินี้วา : - )

ภิกษุ ท. !
แมเราเอง
เมื่อยังไมตรัสรู
กอนการตรัสรูยังเปน
โพธิสัตวอยู ยอมอยูดวยวิหารธรรมนี้เปนอันมาก. ภิกษุ ท. ! เมื่อเราอยู่ด้วย
วิหารธรรมนีเ้ ป็ นอันมาก กายก็ไม่ ลาํ บาก ตาก็ไม่ ลาํ บาก และจิตของเราก็หลุด
พ้นจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม่ ถอื มั่นด้ วยอุปาทาน.
ภิกษุ ท. !
เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ ถาภิกษุปรารถนาวา “กายของ
เราไม่ พงึ ลําบาก ตาของเราไม่ พงึ ลําบาก และจิตของเราพึงหลุดพ้นจากอาสวะ
ทั้งหลาย เพราะไม่ ถอื มั่นด้ วยอุปาทาน” ดังนี้แลวไซร; อานาปานสติสมาธินี่
แหละ อันภิกษุนั้นพึงทําไวในใจใหเปนอยางดี.
(ขอนี้หมายความวา การปฏิบัติอานาปานสติไมทํารางกายใหลําบาก เหมือนกัมมัฏฐานอื่น
บางอยาง เชนไมมีความรบกวนทางตา ไมตองใชสายตาเหมือนการเพงกสิณ เปนตน; แลวยังสามารถ

ทําจิตใหหลุดพนไดดวย).

จ. ละความดําริอนั อาศัยเรือน
ภิกษุ ท. !
เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ ถาภิกษุปรารถนาวา “ความระลึก
และดําริอนั อาศัยเรือนเหล่ าใดของเรามีอยู่ ความระลึกและความดําริเหล่ านั้นพึง
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สิ้นไป” ดังนี้แลวไซร; อานาปานสติสมาธินี่แหละ อันภิกษุนนั้ พึงทําไวในใจ
ใหเปนอยางดี.
(ขอนี้หมายความวา อานาปานสติปองกันการดําริที่นอมไปในทางกาม มีแตที่จะใหนอม

ไปในทางเนกขัมมะ).

ฉ. สามารถควบคุมความรู้สึกเกีย่ วกับความปฏิกลู
ภิกษุ ท. !
เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ ถาภิกษุปรารถนาวา “เราพึงเป็ น
ผู้มีสัญญาว่ าปฏิกลู ในสิ่ งทีไ่ ม่ เป็ นปฏิกลู อยู่เถิด” ดังนี้แลวไซร; อานาปานสติสมาธินี่แหละ อันภิกษุนั้นพึงทําไวในใจใหเปนอยางดี.
(ขอนี้หมายความวา

การเจริญอานาปานสติชวยใหพิจารณาเห็นสังขารที่ไมเปนปฏิกูลโดย
สีและกลิ่นเปนตน แตมีความเปนปฏิกูลโดยความเปนมายา ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา และปรุง
แตงใหเกิดทุกข ดังนี้เปนตน).

ภิกษุ ท. !
เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ ถาภิกษุปรารถนาวา “เราพึง
เป็ นผู้มีสัญญาว่ า ไม่ ปฏิกลู ในสิ่ งที่ปฏิกลู อยู่เถิด” ดังนี้แลวไซร; อานาปานสติสมาธินี่แหละ อันภิกษุนั้นพึงทําไวในใจใหเปนอยางดี.
(ขอนี้หมายความวา อานาปานสติ ทําใหเกิดความรูความเขาใจที่ถูกตองวาการปฏิกูลนั้น ที่

แทไมใชปฏิกลู เพราะกลิ่นและสีนาเกลียด หากแตวาเปนปฏิกูลตรงที่เปนมายา และทําใหเกิดทุกข
ฉะนั้น สิ่งที่มีสีและกลิ่นอันนาเกลียด ถามิไดเปนเหตุใหเกิดกิเลสหรือเกิดทุกขแลว ก็หาใชสิ่งที่
ปฏิกูลไม).

ภิกษุ ท. !
เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ ถาภิกษุปรารถนาวา “เราพึงเป็ นผู้
มีสัญญาว่ า ปฏิกลู ทั้งในสิ่ งที่ไม่ ปฏิกลู และทั้งในสิ่ งที่ปฏิกลู อยู่เถิด” ดังนี้แลว
ไซร; อานาปานสติสมาธินี้แหละ อันภิกษุนั้นพึงทําไวในใจใหเปนอยางดี.
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(ขอนี้หมายความวา

สติและญาณ ในอานาปานสติสามารถทําใหเห็นความนาขยะแขยง
เพราะทําใหเกิดความทุกขทรมาน วามีอยูทั้งในสิ่งที่ตามธรรมดาถือกันวาปฏิกูลและไมปฏิกูลหรือ
กลาวอีกนัยหนึ่งก็ไดวา ไมควรถือเปนตัวเปนตนหรือของตน ทั้งในสิ่งที่ปฏิกูลและในสิ่งที่ไม
ปฏิกูล).

ภิกษุ ท. !
เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ ถาภิกษุปรารถนาวา “เราพึง
เป็ นผู้มีสัญญาว่ า ไม่ ปฏิกลู ทั้งในสิ่ งที่ปฏิกลู และในสิ่ งไม่ ปฏิกลู อยู่เถิด” ดังนี้แลว
ไซร; อานาปานสติสมาธินี้แหละ อันภิกษุนั้นพึงทําไวในใจใหเปนอยางดี.
(ขอนี้หมายความวา สติและญาณในอานาปานสติขั้นสูง ที่สามารถทําใหเห็นสุญญตายอม

สามารถทําใหวางเฉยไดทั้งในสิ่งที่ปฏิกูล และสิ่งที่ไมปฏิกูลอยูโดยเสมอกัน).

ภิกษุ ท. !

เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ ถาภิกษุปรารถนาวา “เราพึง

เป็ นผู้เว้ นขาดจากความรู้ สึกว่ าปฏิกลู และความรู้ สึกว่ าไม่ เป็ นปฏิกลู ทั้ง
๒ อย่ างเสี ยโดยเด็ดขาดแล้ ว เป็ นผู้อยู่อุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู่
เถิด” ดังนี้แลวไซร; อานาปานสติสมาธินี้แหละ อันภิกษุนั้นพึงทําไวในใจให
เปนอยางดี.
(ขอนี้หมายความวา ในขั้นที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ และอยูดวยอุเบกขาจริงๆนั้น ยอมไม

มีความรูสึกวาปฏิกูลและไมปฏิกูลทัง้ ๒ อยาง โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนผลของอานาปานสติขั้นสูง
กลาวคือจตุกกะที่ ๔ ที่ทําใหเห็นความวางจากตัวตน หรือวางจากความหมายอันเปนที่ตั้งแหงความ
ยึดถือ โดยประการทั้งปวงจริงๆแลว).

ช. เป็ นเหตุให้ ได้ รูปฌานทั้งสี่
ภิกษุ ท. !
เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ ถาภิกษุปรารถนาวา “เราพึง
เปนผูสงัดจากกามทั้งหลาย สงัดจากอกุศลธรรมทัง้ หลาย เขาถึง ปฐมฌาน อันมี
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วิตกวิจาร มีปติและสุข อันเกิดจากวิเวกแลว แลอยูเถิด” ดังนี้แลวไซร; อา
นาปานสตินั่นแหละ อันภิกษุนั้นพึงทําไวในใจใหเปนอยางดี.
(ขอนี้หมายความวา

อานาปานสติ

สามารถอํานวยใหเกิดปฐมฌานไดสมตามความ

ปรารถนา).

ภิกษุ ท. !
เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ ถาภิกษุปรารถนาวา “เพราะ
วิตกวิจารระงับไป เราพึงเขาถึง ทุติยฌาน อันเปนเครื่องผองใสแหงจิตในภายใน
เพราะธรรมอันเอก คือสมาธิผดุ มีขึ้น ไมมีวิตกไมมวี ิจาร มีปติและสุข อันเกิด
จากสมาธิ แลวแลอยูเถิด” ดังนีแ้ ลวไซร; อานาปานสตินั่นแหละ อันภิกษุนั้น
พึงทําไวในใจใหเปนอยางดี.
(ขอนี้หมายความวา

อานาปานสติ

สามารถอํานวยใหเกิดทุติยฌานได ตามความ

ปรารถนา).

ภิกษุ ท. !
เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ ถาภิกษุ ปรารถวา “เพราะความ
จางคลายไปแหงปติ เราพึงเปนผูอยูอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะเสวยสุขดวยนาม
กาย ชนิดที่พระอริยเจากลาววาผูนั้นเปนผูอยูอุเบกขา มีสติ มีการอยูเปนสุข,
เขาถึง ตติยฌาน แลวแลอยูเถิด” ดังนี้แลวไซร; อานาปานสติสมาธินี่แหละ อัน
ภิกษุนั้นพึงทําไวในใจใหเปนอยางดี.
(ขอนี้หมายความวา

อานาปานสติ

สามารถอํานวยใหเกิดตติยฌานได ตามความ

ปรารถนา).

ภิกษุ ท. !
เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ ถาภิกษุปรารถนาวา “เพราะละ
สุขและทุกขเสียได เพราะความดับไปแหงโสมนัสและโทมนัสในกาลกอน เรา

๑๒๕๔
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พึงเขาถึง จตุถฌาน อันไมมีทุกขไมมสี ุข มีแตความบริสุทธิ์แหงสติเพราะ
อุเบกขาแลวแลอยูเถิด” ดังนี้แลวไซร; อานาปานสติสมาธินี่แหละ อันภิกษุนั้น
พึงทําไวในใจใหเปนอยางดี.
(ขอนี้หมายความวา อานาปานสติ สามารถอํานวยใหเกิดจตุตถฌานไดตาม ความปรารถนา).

ญ. เป็ นเหตุให้ ได้ อรูปสมาบัติท้งั สี่
ภิกษุ ท. !
เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ ถาภิกษุปรารถนาวา “เพราะ
กาวลวงรูปสัญญาเสียโดยประการทั้งปวง เพราะความดับไปแหงปฏิฆสัญญา
ทั้งหลาย เพราะการไมกระทําในใจ ซึ่งนานัตตสัญญามีประการตางๆ เราพึง
เขาถึง อากาสานัญจายตนะ อันมีการทําในใจวาอากาศไมมที ี่สุด ดังนี้ แลวแล
อยูเถิด” ดังนี้แลวไซร; อานาปานสติสมาธินี่แหละ อันภิกษุนนั้ พึงทําไวในใจ
ใหเปนอยางดี.
( ข อ นี้ ห มายความว า อานาปานสติ ส มาธิ สามารถอํา นวยให เ กิ ด อากาสานั ญ จายตนะ

ได โดยเมื่ อ ทํารูป ฌานใหเกิดขึ้นแล ว กําหนดนิ มิ ตคื อลมหายใจ โดยประจั กษแ ลว ทําการ
เพิก ถอนลมหายใจออกไปเสี ยจากนิ มิ ตเหลื อ ความวางอยูแ ทน และความวางนั้ น ตั้ง อยู ใ น
ฐานะเป นอารมณ อรูป สมาบัติ ขั้ นที่ หนึ่ งในที่ นี้ แมทําอย างนี้ ก็ ก ลาวไดว าอากาสานัญ จายตนะ
นั้ น สื บ เนื่ อ งมาจากอานาปานสตินี้ โดยตรง. ถาจําเปนจะต อ งสงเคราะหอ รูป สมาบั ติเ ข า ใน
อานาปานสติอั นมีวั ตถุ ๑๖ แลว พึง สงเคราะห เข าในอานาปานสติขั้ นที่ ๔ คื อการทํากาย
สังขารใหรํา งับ. เท าที่กล าวมาแลว ข า งตน (ในหนั ง สือ อานาปานสติชุ ด ธรรมโฆษณ ข องพุท ธ
ทาส) ไมมี การกลาวถึง อรูป สมาบัติ ก็เ พราะไม เปนที่ มุง หมายโดยตรงของการทํา อานาปาน
สติที่เปนไปเพื่อความสิ้ น อาสวะโดยเฉพาะ).
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ภิกษุ ท. !
เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ ถาภิกษุปรารถนาวา “เราพึงกาว
ลวงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงเสียแลว พึงเขาถึง วิญญาณัญจายตนะ อันมีการทําในใจวา วิญญาณไมมที สี่ ุด ดังนี้แลวแลอยูเถิด” ดังนี้ แลว
ไซร; อานาปานสติสมาธินี่แหละ อันภิกษุนั้นพึงทําไวในใจใหเปนอยางดี.
( ข อ นี้ ห มายความว า

ต อ งมีก ารทํา อากาสานัญ จายตนะ ดัง ที่ก ลาวแล ว ในขอ บนให
แลวจึงเพิก ถอนการกําหนดอากาศมากําหนดวิญ ญาณแทน
เกิดขึ้ นอย างมั่ นคงเสี ยก อ น
หมายถึง วิญญาณธาตุ ที่ไ มมีรูปร างซึ่ง จัดเป นนามธาตุที่ไ มมี รูป รางซึ่ง จัด เปนนามธาตุ หรื อ
นามธรรม ; เนื่ องจากทําสื บตอ มาจากอานาปานสติ จึง กล าวว า สําเร็จมาจากอานาปานสติ จึง
กลาวว าสําเร็ จมาจากอานาปานสติ . )

ภิกษุ ท. ! เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ ถาภิกษุปรารถนาวา “เราพึงกาว
ลวงวิญญาณัญจายตนะเสียโดยประการทั้งปวง เขาถึง อากิญจัญญายตนะ อันมี
การทําในใจวาไมมีอะไร แลวแลอยูเถิด” ดังนี้แลวไซร; อานาปานสติสมาธินี่
แหละ อันภิกษุนั้นพึงทําไวในใจใหเปนอยางดี.
( ข อ นี้ ห มายความว า

เมื่ อทําวิญญาณั ญ จายตนะใหเกิดขึ้นอยา งมั่ นคงแล ว เพิก ถอน
การกําหนดอารมณวา วิญ ญาณไม มีที่สุ ดเสี ย
มากํา หนดความไม มี อะไรเลยเป นอารมณ .
เนื่ องจากมีอ านาปานสติเ ปนมูล จึง กลาวว าสํา เร็จ มาจากอานาปานสติ ) .

ภิกษุ ท. !
เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ ถาภิกษุปรารถนาวา “เราพึงกาว
ลวงอากิญจัญญายตนะเสียโดยประการทั้งปวง เขาถึง เนวสั ญญานาสั ญญายตนะ
แลวแลอยูเถิด” ดังนี้แลวไซร; อานาปานสติสมาธินี่แหละ อันภิกษุนั้นพึงทําไว
ในใจใหเปนอยางดี.
( ข อ นี้ ห มายความว า ได มี ก ารทํา อากิ ญ จั ญ ญายตนะให เ กิ ด ขึ้ น แล ว อย า งมั่ น คง แล ว เพิ ก

ถอนการกํา หนดความไม มีอะไรเป นอารมณ นั้ นเสี ย หน ว งเอาความรํางับ ที่ประณี ตยิ่ง ขึ้ นไป
คือ ความไมทําความรูสึ ก อะไรเลย แตก็ไ มใชส ลบหรื อ ตาย จึง เรี ยกวา เนวสัญ ญานา
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สัญ ญายตนะซึ่งหมายความว า จะวา มี สัญ ญาอยูก็ไ มใ ช จะว าไมมีสัญ ญาเลยก็ไ มใช . เพราะมี
อานาปานสติเป นมูลในขั้ นต นดวยกั น ทั้ง ๔ ขั้น จึงเรี ยกว าสําเร็จมาแต อ านาปานสติ อีก อยาง
หนึ่ง อาจจะกลาวไดว าในขณะแหง รูป ฌานแมไ มมี ก ารหายใจอยูโดยตรง ก็ตองถื อวา มีก าร
หายใจอยูโ ดยอ อมคือ ไมรูสึกฉะนั้ นเปน อั นกล าวสืบ ไปว า เพราะมีค วามชํานาญ หรือ ความ
เคยชิน ในการกําหนดสิ่ง ใดสิ่ง หนึ่ง อยู ทุก ลมหายใจเข า - ออกมาแล วแตใ นขั้ นก อน ในขั้ นนี้
ยอ มมีก ารกําหนดอารมณ แ หงอรูป สมาบัติแ ละความสงบอั นเกิ ดจากอรูป สมาบัติ ตลอดถึง
การพิจ ารณาหรื อปจจเวกขณใ นอาการทั้งหลายแหง อรูป สมาบัติ อยูทุ กลมหายใจเขา - ออก
ทั้งโดยมี ความรูสึกตั วและไม มี ความรู สึกตั ว คื อทั้ งโดยตรงและโดยออ มอีก นั่ นเอง).

ฎ. เป็ นเหตุให้ ได้ สัญญาเวทยิตนิโรธ
ภิกษุ ท. !
เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ ถาภิกษุปรารถนาวา “เราพึงกาว
ลวงซึ่งเนวสัญญาสัญญายตนะเสียไดโดยประการทั้งปวง เขาถึง สั ญญาเวทยิต
นิโรธ แลวแลอยูเถิด” ดังนี้แลวไซร; อานาปานสติสมาธินั่นแหละ อันภิกษุ
นั้นพึงทําไวในใจใหเปนอยางดี.
(ขอนี้หมายความวา

มีการทําเนวสัญญานาสัญญายตนะใหเกิดขึ้นไดอยางมั่นคง แลวละ
ความรูสึกที่เปนเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้นเสีย นอมจิตไปสูความรํางับ ที่ยิ่งไปกวานั้นอีกคือ
การดับสัญญาและเวทนาเสีย ดวยการทําไมใหเจตสิกชื่อสัญญาและเจตสิกชื่อเวทนาไดทําหนาที่ของ
ตนตามปรกติแตประการใดเลย. ความรูสึกที่เปนสัญญาและเวทนาตามปรกติธรรมดาจึงไมปรากฏ.
เรียกวาเปนสัญญาเวทยิตนิโรธ คือความดับไปแหงสัญญาและเวทนา ตลอดเวลาเหลานั้น ซึ่งเรียกกัน
สั้นๆวาเขาสูนิโรธสมาบัติ หรือเรียกสั้นจนถึงกับวาเขานิโรธเฉยๆ. การกระทําอันนี้ตั้งตนขึ้นดวยอา
นาปานสติสมาธิ ดังนั้นจึงกลาววาสําเร็จมาจากอานาปานสติ.)

ทั้งหมดนีเ้ ป็ นการแสดงว่ า อานาปานสติภาวนานั้น นอกจากจะใช้ เป็ น
เครื่ องมือสําหรั บปฏิบตั ิเพื่อทําอาสวะให้ สิ้นโดยตรงแล้ ว
ยังสามารถใช้ เป็ น
เครื่ องมือ เพื่อการปฏิบัติที่ดาํ เนินไปในทางฝ่ ายจิ ต หรื อฝ่ ายสมถะโดยส่ วนเดียว
จนกระทั่งถึง สัญญาเวทยิตนิโรธ ได้ ด้วยอาการอย่ างนี ้ และพร้ อมกันนั้นซึ่ งไม่
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๑๒๕๗

จําเป็ นต้ องกล่ าวว่ าเป็ นไปในทางไหน แต่ เป็ นประโยชน์ ทั่วไปสําหรั บการปฏิบัติ
ทุกแนวก็คือ การอยู่ด้วยอานาปานสตินั้นไม่ ลาํ บากกาย และไม่ ลาํ บากตาซึ่ ง
นับว่ าเป็ นการพักผ่ อนอยู่ในตัวเองป็ นอย่ างยิ่งอยู่แล้ ว นับว่ าเป็ นอานิสงส์ พิเศษ
ส่ วนหนึ่งของอานาปานสติ.
- มหาวาร. สํ . ๑๙/๔๐๐ - ๔๐๔/๑๓๒๗ - ๑๓๔๕.

ฏ. สามารถกําจัดบาปปอกุศลทุกทิศทาง
อานนท !
เปรียบเหมือนกองฝุนใหญมีอยูท หี่ นทางใหญ ๔ แพรง
ถาเกวียนหรือรถมาจากทิศตะวันออก ก็บดขยี้กองฝุน นั้น, ถาเกวียนหรือรถมา
จากทางทิศตะวันตก ก็บดขยี้กองฝุนนั้น ถาเกวียนหรือรถมาจากทางทิศเหนือ ก็
บดขยี้กองฝุนนั้น ถาเกวียนหรือรถมาจากทางทิศใต ก็บดขยี้กองฝุนนั้น นี้ฉันใด;
อานนท ! เมื่อบุคคลมีปกติ ตามเห็นกายในกาย อยูเปนประจํา ยอม กําจัดบาป
อกุศลธรรมทั้งหลาย โดยแท, เมื่อบุคคลมีปกติ ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย
อยูเปนประจํา ยอม กําจัดบาปอกุศลธรรมทั้งหลาย โดยแท, เมื่อบุคคลมีปกติ
ตามเห็นจิตในจิต อยูเปนประจํา ยอม กําจัดบาปอกุศลธรรมทั้งหลาย โดยแท,
เมื่อบุคคลมีปกติ ตามเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย อยูเปนประจํา ยอมกําจัดบาป
อกุศลธรรมทั้งหลาย โดยแท, ฉันนั้นเหมือนกัน.
- มหาวาร.สํ . ๑๙/๔๑๑/๑๓๖๒.

อานิสงส์ พเิ ศษ แห่ งอานาปานสติ
ก. กายไม่ โยกโคลง
(ครั้งหนึ่งพระผูมีพระภาคเจา ไดทอดพระเนตรเห็นพระมหากัปปนะ ผูมีกายไมโยกโคลง

แลวไดตรัสแกภิกษุทั้งหลายวา :-)

๑๒๕๘

อริยสัจจากพระโอษฐ

ภิกษุ ท. !
พวกเธอเห็นความหวัน่ ไหว หรือความโยกโคลงแหงกาย
ของมหากัปปนะบางหรือไม?
“ข้ าแต่ พ ระองค์ ผ้ ูเจริ ญ!
เวลาใดที่ ข้ าพระองค์ ทั้ง หลาย
เห็ นท่ านผู้มี อายุนั่ง ใน
ท่ า มกลางสงฆ์ ก็ดี นั่ ง ในที่ ลับ คนเดี ยวก็ดี ในเวลานั้ น ๆ ข้ าพระองค์ ทั้ งหลายไม่ ไ ด้ เห็ น
ความหวั่นไหว หรื อความโยกโคลงแห่ งกายของท่ านผู้มี อายุรู ป นั้ นเลย พระเจ้ าข้ า !”

ภิกษุ ท. !
ความหวั่นไหวโยกโคลงแหงกายก็ตาม ความหวั่นไหว
โยกโคลงแหงจิตก็ตาม มีขึ้นไมไดเพราะการเจริญทําใหมากซึ่งสมาธิใด; ภิกษุ
มหากัปปนะนั้น เปนผูไดตามปรารถนา ไดไมยาก ไดไมลําบาก ซึ่งสมาธินั้น.
ภิกษุ ท. !
ความหวั่นไหวโยกโคลงแหงกายก็ตาม ความหวั่นไหว
โยกโคลงแหงจิตก็ตาม มีขึ้นไมไดเพราะการเจริญทําใหมากซึ่งสมาธิเหลาไหน
เลา? ภิกษุ ท. ! ความหวัน่ ไหวโยกโคลงแห่ งกายก็ตาม ความหวัน่ ไหวโยกโคลง
แห่ งจิตก็ตาม ย่ อมมีไม่ ได้ เพราะการเจริญทําให้ มากซึ่งอานาปานสติสมาธิ.
ภิกษุ ท. !
เมื่ออานาปานสติสมาธิ
อันบุคคลเจริญทําใหมากแลว
อยางไรเลา ความหวั่นไหวโยกโคลงแหงกายก็ตาม ความหวั่นไหวโยกโคลง
แหงจิตก็ตาม จึงไมมี ?
ภิกษุ ท. !
ภิกษุในกรณีนี้ ไปแลวสูปาก็ตาม ไปแลวสูโคนไมก็ตาม
ไปแลวสูเรือนวางก็ตาม นั่งคูขาเขามาโดยรอบแลว ตั้งกายตรง ดํารงสติมั่น; ภิกษุ
นั้น มีสติอยูนั่นเทียว หายใจเขา มีสติอยู หายใจออก : เมื่อหายใจเขายาวก็
รูสึกตัวทั่วถึงวาหายใจเขายาว, ....ฯลฯ .... (ตรัสอานาปานสติ อันมีวัตถุ ๑๖ ดังที่ปรากฏที่
หนา ๑๑๘๑ แหงหนังสือเลมนี้ หัวขอวา “แบบการเจริญอานาปานสติที่มีผลมาก” ตั้งแตหนา
๑๑๘๒ ถึงหนา ๑๑๘๔) .... เห็นความสลัดคืนอยูเปนประจํา

จักหายใจออกดังนี้.
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๑๒๕๙

ภิกษุ ท. !
เมื่ออานาปานสติสมาธิ
อันบุคคลเจริญทําใหมากแลว
อยางนี้แล ความหวัน่ ไหวโยกโคลงแหงกายก็ตาม ความหวัน่ ไหวโยกโคลง
แหงจิตก็ตาม ยอมมีไมได ดังนี้.
- มหาวาร.สํ . ๑๙/๓๙๙ - ๔๐๐/๑๓๒๒ - ๑๓๒๖.

ข. รู้ต่อเวทนาทุกประการ
ภิกษุ ท. !
แลวอยูอยางนี้ ;

เมื่ออานาปานสติสมาธิ

อันภิกษุเจริญแลว

ทําใหมาก

ถาภิกษุนั้นเสวย เวทนาอันเป็ นสุ ข เธอยอมรูตัววา เวทนานั้นไมเที่ยง เธอ
ยอมรูตัววาเวทนานั้น อันเราไมสยบมัวเมาแลว ยอมรูตัววาเวทนานั้น อันเรา
ไมเพลิดเพลินเฉพาะแลว ดังนี้.
ถาภิกษุนั้นเสวย เวทนาอันเป็ นทุกข์ เธอยอมรูตัววา เวทนานั้นไม เที่ยง
เธอยอมรูตวั วาเวทนานั้น อันเราไมสยบมัวเมาแลว ยอมรูตัววาเวทนานั้น อัน
เราไมเพลิดเพลินเฉพาะแลว ดังนี้.
ถาภิกษุนั้นเสวย เวทนาอันเป็ นอทุกขมสุ ข เธอยอมรูตัววา เวทนานั้น
ไมเที่ยง เธอยอมรูตวั วาเวทนานั้น อันเราไมสยบมัวเมาแลว ยอมรูตัววาเวทนา
นั้น อันเราไมเพลิดเพลินเฉพาะแลว ดังนี้.
ภิกษุนั้น
ถาเสวย เวทนาอันเป็ นสุ ข ก็เปนผูไมตดิ ใจพัวพันเสวย
เวทนานั้น; ถาเสวย เวทนาอันเป็ นทุกข์ ก็เปนผูไมตดิ ใจพัวพันเสวยเวทนานั้น; ถา
เสวย เวทนาอันเป็ นอทุกขมสุ ข ก็เปนผูไมติดใจพัวพันเสวยเวทนานั้น.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๒๖๐

ภิกษุนั้น
เมื่อเสวย เวทนาอันเป็ นที่สุดรอบแห่ งกาย เธอยอมรูตัววา
เรา เสวยเวทนาอันเปนที่สุดรอบแหงกาย ดังนี้. เมือ่ เสวย เวทนาอันเป็ นที่สุด
รอบแห่ งชีวติ เธอยอมรูตัววาเราเสวยเวทนา อันเปนที่สุดรอบแหงชีวิต ดังนี;้
จนกระทั่งการทําลายแหงกาย ในที่สุดแหงการถือเอารอบซึ่งชีวติ เธอยอมรูตัว
วา เวทนาทั้งปวง อันเราไม่ เพลิดเพลินเฉพาะแล้ ว จักเป็ นของดับเย็นในทีน่ ีน้ ั่น
เทียว ดังนี้.
ภิกษุ ท. !
ประทีปน้ํามันลุกอยูไดเพราะอาศัยน้ํามันดวย
เพราะ
อาศัยไสดวย เมื่อหมดน้ํามันหมดไส ก็เปนประทีปที่หมดเชือ้ ดับไป, ขอนี้ฉันใด;
ภิกษุนั้น ก็ฉันนั้น กลาวคือเมื่อเสวยเวทนาอันเปนที่สุดรอบแหงกายยอมรูตัววา
เราเสวยเวทนาอันเปนที่สุดรอบแหงกาย; เมื่อเสวยเวทนาอันเปนที่สุดรอบแหง
ชีวิต ยอมรูตัววาเราเสวยเวทนา อันเปนที่สุดรอบแหงชีวิต; จนกระทั่งการ
ทําลายแหงกาย ในทีส่ ุดแหงการถือเอารอบซึ่งชีวิต เธอยอมรูตวั วาเวทนาทั้งปวง
อันเราไมเพลิดเพลินเฉพาะแลว จักเปนของดับเย็นในที่นี้นั่นเทียว ดังนี้.
- มหาวาร.สํ. ๑๙/๔๐๔/๑๓๔๖ - ๑๓๔๗.

ค. มีสุขวิหารอันสงบเย็น
ภิกษุ ท. !
อานาปานสติสมาธินี้แล อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมาก
แลว ย่ อมเป็ นของรํางับ เป็ นของประณีต เป็ นของเย็น เป็ นสุ ขวิหาร และย่ อม
ยังอกุศลธรรมอันลามก อันเกิดขึน้ แล้ ว และเกิดขึน้ แล้ ว ให้ อนั ตรธานไป ให้
รํางับไป โดยควรแก่ ฐานะ.
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ภิกษุ ท. !
เปรียบเหมือนฝุนธุลีฟุงขึ้นแหงเดือนสุดทายของฤดูรอน
ฝนหนักที่ผิดฤดูตกลงมา ยอมทําฝุนธุลีเหลานั้นใหอันตรธานไป ใหรํางับไปได
โดยควรแกฐานะ, ขอนี้ฉันใด ; ภิกษุ ท. ! อานาปานสติสมาธิ อันบุคคล
เจริญแลว ทําใหมากแลว ก็เปนของประณีต เปนของเย็น เปนสุขวิหาร และ
ยอมยังอกุศลธรรมอันลามก ที่เกิดขึ้นแลว และเกิดขึ้นแลว ใหอันตรธานไป
โดยควรแกฐานะได ฉันนั้น.
ภิกษุ ท. !
ก็อานาปานสติสมาธิ อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว
อยางไรเลา? ที่เปนของรํางับ เปนของประณีต เปนของเย็น เปนสุขวิหารและยอม
ยังอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแลว และเกิดขึ้นแลว ใหอันตรธานไปโดยควร
แกฐานะได.
ภิกษุ ท. !
ภิกษุในกรณีนี้ ไปแลวสูปาก็ตาม ไปแลวสูโคนไมก็ตาม
ไปแลวสูเรือนวางก็ตาม นั่งคูขาเขามาโดยรอบแลว ตั้งกายตรง ดํารงสติมั่น. ภิกษุ
นั้น ....ฯลฯ.... (ตรัสอานาปานสติ อันมีวัตถุ ๑๖ ดังที่ปรากฏที่หนา ๑๑๘๑ แหงหนังสือเลมนี้
หัวขอวา “แบบการเจริญอานาปานสติที่มีผลมาก” ตั้งแตหนา ๑๑๘๒ ถึงหนา ๑๑๘๔) .... เห็น
ความสลัดคืนอยูเปนประจํา จักหายใจออก ดังนี้.
ภิกษุ ท. !
อานาปานสติสมาธิ อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว
ดวยอาการอยางนี้ ยอมเปนของรํางับ เปนของประณีต เปนของเย็น เปนสุขวิหาร และยอมยังอกุศลธรรมอันลามก ที่เกิดขึ้นแลว และเกิดขึ้นแลว ให
อันตรธานไป โดยควรแกฐานะ ดังนี้ แล.
( ข อ นี้ ส รุ ป ความว า อานาปานสติ เป น เครื่ อ งทํา ให เ กิ ด ความเย็ น ใจ หรื อ สุ ข วิ ห าร

สําหรับ บุ คคลผูมีค วามกระวนกระวาย หรือ ความฟุง ซานรํา คาญ ไมพ อใจในการเป น อยูหรือ

อริยสัจจากพระโอษฐ
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ชีวิ ตประจํา วั น ของตน อั นเกิด มาแต ความเบื่อระอาสิ่ง ต างๆ หรือ ความไมป ระสบความสําเร็จ
ในสิ่ง ที่ตนกระทํา เป นต น ).
- มหาวาร. สํ . ๑๙/๔๐๗/๑๓๕๒ - ๑๓๕๔.

ง. เป็ นสุ ขแล้ วดําเนินไปในตัวเอง จนสิ้นอาสวะ
ภิกษุ ท. !
ถาพวกปริพพาชกเดียรถียลัทธิอนื่ ถามพวกเธอวา สมณโคดมอยูตลอดพรรษากาลเปนอันมาก ดวยวิหารธรรมอยางไหน ดังนี้แลวพวก
เธอพึงตอบวา “ดูก่อนท่ านผู้มีอายุ!
พระผู้มีพระภาคเจ้ า ทรงอยู่ตลอด
พรรษากาลเป็ นอันมาก ด้ วยอานาปานสติสมาธิ ”.
ภิกษุ ท. !
ในกรณีนี้ เราเปนผูมีสติหายใจเขา มีสติหายใจออก :
เมื่อหายใจเขายาว ก็รูวาหายใจเขายาว; หรือเมื่อหายใจออกยาว ก็รูวาหายใจ
ออกยาว ....ฯลฯ ....
(ตรัสอานาปานสติ อันมีวัตถุ ๑๖ ดังที่มีปรากฏที่หนา ๑๑๘๑ แหงหนังสือเลมนี้หัวขอวา
"แบบการเจริญอานาปานสติที่มีผลมาก" ตั้งแตหนา ๑๑๘๒ ถึงหนา ๑๑๘๔) .

ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผูตามเห็นความสลัดคืนอยูเปนประจํา จัก
หายใจออก ดังนี้.
ภิกษุ ท. !
เมื่อใครผู้ใด จะกล่ าวสิ่ งใดให้ ถูกต้ องชอบธรรม ว่ าเป็ น
อริยวิหารก็ดี ว่ าเป็ นพรหมวิหารก็ดี ว่ าเป็ นตถาคตวิหารก็ดี เขาพึงกล่ าว อา
นาปานสติสมาธินี่แหละ ว่ าเป็ นอริยวิหาร ว่ าเป็ นพรหมวิหาร ว่ าเป็ นตถาคต
วิหาร.
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ภิกษุ ท. !
ภิกษุเหลาใดยังเปน เสขะ ยังไมลุถึงธรรมที่ตองประสงค
แหงใจ ปรารถนาอยูซึ่งโยคเขมธรรมอันไมมีอะไรยิง่ กวา; ภิกษุเหลานั้น เมื่อ
เจริญทําให้ มากแล้ ว ซึ่งอานาปานสติสมาธิ ย่ อมเป็ นไปเพือ่ ความสิ้นไปแห่ งอา
สวะทั้งหลาย.
สวนภิกษุทั้งหลายเหลาใด เปน อรหันต์ สิ้นอาสวะแลว มีพรหมจรรยอยู
จบแลว มีสิ่งที่ตองทําเสร็จแลว มีภาระอันปลงลงแลว มีประโยชนตนอันลุถึง
แลว มีสัญโญชนในภพทั้งหลายสิ้นรอบแลว เปนผูหลุดแลวเพราะรูโดยชอบ;
ภิกษุทั้งหลายเหลานั้น เมื่อเจริญทําให้ มากแล้ ว ซึ่งอานาปานสติสมาธิ ย่ อมเป็ น
สุ ขวิหารในทิฏฐธรรมนีด้ ้ วย เพือ่ ความสมบูรณ์ แห่ งสติสัมปชัญญะ ดวย.
- มหาวาร. สํ . ๑๙/๔๑๒/๑๓๖๔ - ๑๓๖๗.

จ. ควรแก่ นามว่ า อริยวิหาร-พรหมวิหาร-ตถาคตวิหาร
ภิกษุ ท. !
ฉะนั้น เมื่อใครจะกลาวสิ่งใดใหถูกตองชอบธรรม วาเปน
อริยวิหาร ก็ดี วาเปนพรหมวิหาร ก็ดี วาเปนตถาคตวิหาร ก็ดี เขาพึงกลาว
อานาปานสติสมาธิ นี่แหละ วาเปน อริยวิหาร วาเปน พรหมวิหาร วาเปน ตถาคต
วิหาร ดังนี้.
- มหาวาร.สํ . ๑๙/๔๑๓/๑๓๖๘.

ฉ. ทําสั งโยชน์ ให้ สิ้น - กําจัดอนุสัย - รู้ทางไกล - สิ้นอาสวะ
ภิกษุ ท. !
อานาปานสติสมาธิ อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว
เปนไปเพื่อการละ สั ญโยชน์ ทั้งหลาย.

๑๒๖๔
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ภิกษุ ท. !
อานาปานสติสมาธิ อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว
อยางไรเลา จึงเปนไปเพื่อการละสัญโญชนทั้งหลาย?
ภิกษุ ท. !
ภิกษุในกรณีนี้ ไปแลวสูปาก็ตาม ไปแลวสูโคนไมก็ตาม
ไปแลวสูเรือนวางก็ตาม นั่งคูขาเขามาโดยรอบแลว ตั้งกายตรง ดํารงสติมั่น;
ภิกษุนั้นมีสติอยูนั่นเทียว หายใจเขา มีสติอยูนั่นเทียว หายใจออก . . . . (มี
รายละเอียดแหงอานาปานสติ ๑๖ ขั้น ดังที่เคยกลาวใหดูเนื้อความเต็มแลวในขอ ก.
จนกระทั่งถึงคําวา) .... ยอมทําในบทศึกษาวา

เปนตน

เราเปนผูตามเห็นซึ่งความสลัดคืนอยู

เปนประจํา จักหายใจออก ดังนี้.
ภิกษุ ท. !
อานาปานสติสมาธิ อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว
อยางนี้แล ยอมเปนไปเพื่อการละสัญโญชนทั้งหลาย.
ภิกษุ ท. !
อานาปานสติสมาธิ อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว
ยอมเปนไปเพื่อการ กําจัดเสี ยซึ่งอนุสัย .... (มีใจความเต็มเหมือนขอสัญโญชน).
ภิกษุ ท. !
อานาปานสติสมาธิ อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว
ยอมเปนไปเพื่อความ รอบรู้ซึ่งทางไกล (อวิชชา) .... (มีใจความเต็มเหมือนขอ
สัญโญชน).

ภิกษุ ท. !
อานาปานสติสมาธิ อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว
ยอมเปนไปเพื่อความ สิ้นไปแห่ งอาสวะ ทัง้ หลาย .... (มีใจความเต็มเหมือนขอ
สัญโญชน).
(ขอความทั้งหมดนี้ แสดงใหเห็นโดยสรุปวา อานาปานสติ มีผลทําใหละสัญโญชนได,
ทําใหกําจัดอนุสัยได, ทําใหรอบรูซึ่งทางไกลคืออวิชชา เหตุใหเกิดอวิชชา ความดับไมเหลือแหง
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อวิชชา และทางปฏิบัติใหถึงความดับไมเหลือแหงอวิชชา, ในที่สุดยอมทําอาสวะใหสิ้นไป; ซึ่งโดย
ใจความแลว ก็มีความหมายอยางเดียวกัน คือการดับกิเลสสิ้นเชิงนั่นเอง. ทั้งนี้เพราะอานาปานสติ
ภาวนา ทําสติปฎฐาน ๔ ใหสมบูรณ; สติปฎฐาน ๔ สมบูรณแลว ยอมทําโพชฌงค ๗ ใหสมบูรณ;
โพชฌงค ๗ สมบูรณแลว ยอมทําวิชชาและวิมุตติใหสมบูรณ; ดังมีพทุ ธภาษิตตรัสไว ซึ่งนํามาใสไว
ในหนังสือเลมนี้ โดยหัวขอวา “อานิสงสตามปกติแหงอานาปานสติ” ขอ ค. ที่หนา ๑๒๔๙, และ
หัวขอวา “สติปฎฐานสี่สมบูรณ เมื่ออานาปานสติบริบูรณ”, โพชฌงคบริบูรณ ยอมทําใหวิชชาและ
วิมุตติบริบูรณ” ที่หนา ๑๑๙๘ ถึงหนา ๑๒๐๘).
- มหาวาร. สํ . ๑๙/๔๒๕ - ๔๒๖/๑๔๐๖ - ๑๔๑๐.

ช. รู้จักลมหายใจอันจักมีเป็ นครั้งสุ ดท้ ายแล้วดับจิต
(เมื่อไดตรัสการกระทําอานาปานสติตามลําดับครบ ๑๖ ขั้น ดังที่กลาวไวที่หนา ๑๑๘๑ ถึง

๑๑๘๔ บรรทัดที่แปด แหงหนังสือนี้ หัวขอวา “แบบการเจริญอานาปานสติที่มีผลมาก” ดังนี้แลว
ไดตรัสอานิสงสแหงอานาปานสตินี้ วา :- )

ราหุล !
เมื่อบุคคลเจริญกระทําใหมากซึ่งอานาปานสติอยางนี้แลว
ลมอัสสาสะปัสสาสะอันจะมีเป็ นครั้งสุ ดท้ ายเมื่อจะดับจิตนั้น จะเป็ นสิ่ งที่เขารู้
แจ้ งแล้ วดับไป หาใชเปนสิ่งที่เขาไมรูแจงไม ดังนี้. (รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ ดูได
จากหนังสืออานาปานสติ (ชุดธรรมโฆษณของพุทธทาส) หนา ๕๑๕).
- ม.ม. ๑๓/๑๔๐ - ๑๔๒/๑๔๖.

อริยสัจจากพระโอษฐ
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ญ. เหตุปัจจัยที่พระศาสนาจะตั้งอยู่นานภายหลังพุทธปรินิพพาน
“ข้ าแต่ พ ระโคดมผู้เจริ ญ ! อะไรเป็ นเหตุ อะไรเป็ นปั จ จั ย ที่ เมื่ อพระตถาคต
ปริ นิ พ พานแล้ ว พระสั ท ธรรมจะไม่ ตั้ง อยู่น าน ? ข้ าแต่ พระโคดมผู้เจริ ญ ! อะไรเป็ นเหตุ
อะไรเป็ นปั จ จั ย ที่ เ มื่ อพระตถาคตปริ นิ พ พานแล้ ว พระสั ท ธรรมจะตั้ง อยู่นาน พระเจ้ า
ข้ า !”

พราหมณ ! เพราะไมมกี ารทําใหเจริญ เพราะไมมีการกระทําใหมาก
ซึ่งสติปฏฐานทั้งสี่ ในเมื่อตถาคตปรินิพพานแลว สัทธรรมยอมไมตั้งอยูนาน.
แต พราหมณเอย !
เพราะมีการกระทําให้ เจริญ เพราะมีการกระทํา
ให้ มาก ซึ่งสติปัฏฐานทั้งสี่ ในเมื่อตถาคตปรินิพพานแล้ ว สั ทธรรมย่ อมตั้งอยู่
นาน. สติปฏฐานสี่อยางไรเลา? พราหมณ ! ภิกษุในกรณีนี้เปนผูมีปกติตามเห็น
กายในกายอยูเปนประจํา (ขอความตอจากนี้ไป ก็เหมือนกับขอความที่ตรัสไวในที่อื่นๆ).
- มหาวาร.สํ . ๑๙/๒๓๒/๗๗๘ - ๗๗๙.

อานิสงส์ แห่ งความไม่ ประมาทคือสติ
ภิกษุ ท. !
เราไมมองเห็นธรรมอืน่ แมสักอยางหนึ่ง ที่เปนเหตุใหกุศล
ธรรมที่ยงั ไมเกิด เกิดขึ้น หรือกุศลธรรมที่เกิดอยูแลว ยอมเสื่อมสิ้นไป, เหมือน
ความไม่ ประมาท นี้. ภิกษุ ท. ! เมื่อบุคคลไมประมาทแลว, กุศลธรรมที่ยงั ไม่
เกิด ก็เกิดขึน้ และอกุศลธรรมที่เกิดอยู่แล้ ว ก็เสื่ อมสิ้นไป.
- เอกก.อํ . ๒๐/๑๓/๖๐.

( ในสู ต รอื่ น ทรงแสดงอานิ ส งส แ ห ง ความไม ป ระมาท

อั นใหญหลวง (มหโต อตฺถ าย สํว ตฺต ติ) . - ๒๐/๑๘/๘๔.

วาทํา ให เปนไปเพื่ อประโยชน
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ในสูต รอื่ น ทรงแสดงวา เปนสิ่ง ที่เ ปนไปเพื่ อความตั้ง อยู ความไม เลอะเลื อ นความไม
สูญ หายแหง พระสัท ธรรม (สทฺ ธ มฺ มสฺส ฐิติย า อสมฺโ มสาย อนนฺต รธานาย สํวตฺตติ) . - ๒๐/
๒๓/๑๑๖.
ในสูต รอื่ น ทรงแสดงวา
เป น เหตุใหเกิดประโยชนอั น ใหญหลวงชนิด ที่เปนไปใน
ภายใน. - ๒๐/๒๑/๑๐๐).

สติปัฏฐานสี่ เป็ นเครื่องละปุพพันตอปรันตสหคตทิฏฐินิสสั ย
จุนทะ !
สติปัฏฐาน ๔ ประการ เราแสดงแล้ วบัญญัติแล้ วอย่ างนี้
เพือ่ ละเสี ย เพือ่ ก้ าวล่ วงเสี ย ซึ่งทิฏฐินิสสั ยทั้งหลาย ทั้งประเภทที่สหรคตด้ วย
ปุพพันตขันธ์ และประเภททีส่ หรคตด้ วยอปรันตขันธ์ ๑ เหล่ านั้น.

สติปัฏฐาน ๔ ประการ เหลาไหนเลา ? จุนทะ ! สี่ประการคือภิกษุใน
กรณีนี้ เปนผูมีปกติ ตามเห็นกายในกาย อยู มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ
มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได; เปนผูมปี กติ ตามเห็น
เวทนาในเวทนาทั้งหลาย อยู มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ
กําจัด อภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได; เปนผูมีปรกติ ตามเห็นจิตใน
จิต อยู มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสใน
โลกออกเสียได; เปนผูมีปรกติ ตามเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย อยู มีความ
เพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได .
๑. คําวา “ทิฏฐินิสสัยที่สหรคตดวยปุพพันตขันธ” และ “ทิฏฐินิสสัยที่สหรคตดวยอปรันตขันธ” ดูรายละเอียดใน
ขอความตอนที่วา [หมวด ๑ ปุตพันตกัปปกวาท ๑๘ ประการ] และขอความตอนที่วา
[หมวด ๒ อปรันตกัปป
วาท ๔๔ ประการ] ในหนังสือ ปฏิจจ. โอ.ที่หนา ๗๓๒ - ๗๔๗ และที่หนา ๗๕๐ - ๗๖๕.
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จุนทะ !
สติปฏฐาน ๔ ประการเหลานี้แล อันเราแสดงแลว บัญญัติ
แลว เพื่อละเสีย เพื่อกาวลวงเสีย ซึ่งทิฏฐินิสสัยทั้งหลาย ทั้งประเภทที่สหรคต
ดวยปุพพันตขันธ และประเภททีส่ หรคตดวยอปรันตขันธ เหลานั้นดวยอาการ
อยางนี้.
- ปา.ที . ๑๑/๑๕๕/๑๒๘.

( ภิ ก ษุ ผู มี ส ติ ป ฏ ฐานทั้ ง สี่ อ ยู

ย อ มไมมีค วามรูสึ กว ามีสัต ว บุคคล ตั วตน เรา เขา ;
ดัง นั้ น จึง ไมมีทางที่จ ะเกิดความเห็ น วา อัต ตาและโลกเป นของเที่ยง ดัง นี้เ ปนต น ซึ่ง ทํา ให
เกิดทิฏฐิว าอั ตตามีใ นภพกอ น อั ต ตามีในภพหลัง ).

การเจริญสติปัฏฐาน เป็ นการอารักขาทั้งตนเองและผู้อนื่
ภิกษุ ท. !
เรื่องเคยมีมาแลวในกาลกอน : บุรุษจัณฑาลวังสิกะ๑ ยก
ไมจัณฑาลวังสะตั้งขึ้นแลว รองสั่งผูชว ยซึ่งทําหนาที่ถือถาดน้าํ มันของเขา ดวย
คําวา “เพื่อนถาดนํา้ มัน ! จงมา, จงขึน้ ไปสู่ไม้จัณฑาลวังสะ แล้ วทรงตัวอยู่ในเบือ้ งบนแห่ งลําตัว
ของเรา” ดังนี้. ภิกษุ ท. ! บุรุษเมทกถาลิกะผูชวยของเขารับคําวา “ขอรั บอาจารย์ ”
แลวขึ้นไปสูไมจัณฑาลวังสะ ดํารงตัวอยูเ บื้องบนแหงลําตัวของอาจารย.
ภิกษุ ท. !
ลําดับนั้น จัณฑาลวังสิกบุรุษผูเปนอาจารย ไดกลาวแก
เมทกถาลิกบุรุษซึ่งเปนผูชวยของเขาวา “สหาย เมทกถาลิกะเอ๋ ย ! ท่ านจงรั กษาซึ่ งเรา เรา
ก็จักรั กษาซึ่ งท่ าน; เราคุ้มครองรั กษาซึ่ งกันและกันอยู่อย่ างนี ้ จักได้ แสดงซึ่ งศิลปะด้ วย จักได้ ลาภด้ วย
และจักลงจากไม้ จัณฑาลวังสะได้ โดยสวัสดีด้วย”.
๑. นักแสดงกายกรรมดวยการยกไมไผชูตั้งขึ้น โคนไมจดศีรษะหรืออกตามที่ตนตองการแสดง แลวมีบุรุษถือถาดน้ํามัน
ไปทรงตัวอยูบนปลายไม; เปนศิลปะหาเลี้ยงชีพของคนนอกวรรณะหรือวรรณะต่ํา ซึ่งเรียกกันวาพวกจัณฑาล.
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ภิกษุ ท. !
เมทกถาลิกบุรุษซึ่งเปนผูชวยไดฟงดังนั้นแลว ไดกลาวกะ
จัณฑาลวังสิกบุรุษผูเปนหัวหนาของเขาวา “ทําอย่ างนั้นไม่ ได้ ดอก ท่ าน
อาจารย์ ! ท่ านอาจารย์ จงรั กษาตัวเอง ผมก็จักรั กษาตัวผม; เมื่อเราต่ างฝ่ าย
ต่ างคุ้มครองรั กษาตนของตนอยู่อย่ างนี้ จึงจักแสดงศิลปะได้ ด้วย จักได้ ลาภด้ วย
จักลงจากไม้ จัณฑาลวังสะได้ โดยสวัสดีด้วย”.
นี่คือ เคล็ดอันเป็ นใจความสํ าคัญของเรื่ องที่เราจักต้ องเข้ าใจ คือพระผู้มีพระภาคได้ กล่ าว
เช่ นเดียวกับที่เมทกถาลิกบุรุษซึ่ งเป็ นผู้ช่วยได้ กล่ าวกะอาจารย์ ของเขา; คือได้ ตรั สว่ า :-

ภิกษุ ท. !
เธอพึงเจริญสติปัฏฐานด้ วยคิดว่า ‘เราจักรักษาซึ่งตน’; เธอ
พึงเจริญสติปัฏฐานด้ วยคิดว่ า ‘เราจักรักษาซึ่งผู้อนื่ ’. ภิกษุ ท. ! เมื่อรักษาตน
ก็คอื รักษาผู้อนื่ : เมื่อรักษาผู้อนื่ ก็คอื รักษาตน๑ .
ภิกษุ ท. !
เมื่อรักษาตนก็คอื รักษาผู้อนื่ นั้นเปนอยางไรเลา ? ขอนี้
หมายความวา รักษาตนดวยการเสพธรรมะ ดวยการเจริญธรรมะ ดวยการทํา
ใหมากซึ่งธรรมะ. นี้แหละคือ เมื่อรักษาตนอยู่ จะมีผลเป็ นการรักษาผู้อนื่ .
ภิกษุ ท. !
เมื่อรักษาผู้อนื่ ก็คอื รักษาตน นั้นเปนอยางไรเลา ? ขอนี้
หมายความวา รักษาผูอื่นดวยการอดทน ดวยการไมเบียดเบียน ดวยเมตตาจิต
ดวยความรักใครเอ็นดู. นี้แหละคือ เมื่อรักษาผู้อนื่ อยู่ จะมีผลเป็ นการรักษาตน
ด้ วย.
ภิกษุ ท. !
เมื่อคิดวาเราจักรักษาตน ก็จงเจริญสติปฏฐานเถิด, เมื่อคิด
วาเราจักรักษาผูอื่น ก็จงเจริญสติปฏ ฐานเถิด; เพราะวาเมื่อเจริญสติปฏฐานเพื่อ
๑. คํา นี้ ห มายความว า เมื่ อ เจริ ญ สติ ป ฏ ฐานเพื่ อ ประโยชน แ ก ต น ก็ จั ก มี ป ระโยชน ถึ ง ผู อื่ น เนื่ อ งกั น ไปในตั ว ด ว ย
เหมื อ นกั บ ที่ บุ รุ ษ ผู รั ก ษาโคนไม กั บ บุ รุ ษ ผู อ ยู ป ลายไม ต า งฝ า ยต า งมุ ง รั ก ษาตนดี แ ล ว ก็ จ ะเป น การรั ก ษาซึ่ ง
กั น และกั น ให ไ ม พ ลาดพลั้ ง ลงไป, ฉั น ใดก็ ฉั น นั้ น .
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รักษาตน ก็เปนการรักษาผูอื่น : เมื่อเจริญสติปฏฐานเพื่อรักษาผูอื่นก็เปนการ
รักษาตนดวย; อยางนี้แล. (ขอนี้หมายความวา การทําใหเกิดสติปฏฐานชื่อวารักษาตน. ในสติ
ปฏฐานนั้นมีการระลึกดวยพรหมวิหาร จึงถือวามีการรักษาผูอื่นดวย).
- มหาวาร.สํ . ๑๙/๒๒๔ - ๒๒๕/๗๕๘ - ๗๖๒.

หมวด ฉ. ว่ าด้ วย โทษของการขาดสัมมาสติ
จิตทีป่ ราศจากสติ ย่ อมปรารถนาลาภได้ ท้งั ทีช่ อบอยู่ป่า
ภิกษุ ท. !
บุคคล ๘ จําพวกเหลานี้มีอยู หาไดอยู ในโลก. แปด
จําพวก อยางไรเลา? แปดจําพวก คือ :ภิกษุ ท. !
ในกรณีนี้ เมื่อภิกษุอยูอยางผูสงัด แตไมประพฤติสํารวม
อยางติดตอ ความปรารถนาลาภก็เกิดขึ้น เธอหมัน่ เพียรพยายามเพื่อลาภอยู
ลาภก็ไมเกิดขึ้น เพราะไมไดลาภ เธอก็เศราโศก ลําบากใจ คร่ําครวญ ตีอก
ร่ําไห หลงใหล. ภิกษุ ท. ! นี้เรียกวา ภิกษุผู้ปรารถนาลาภ หมั่นเพียร
พยายามเพือ่ ลาภอยู่ ไม่ ได้ ลาภ เศร้ าโศก ครํ่าครวญ และเคลือ่ นจากสั ทธรรม.
ภิกษุ ท. !
อนึ่ง เมื่อภิกษุอยูอยางผูสงัด แตไมประพฤติสํารวมอยาง
ติดตอ ความปรารถนาลาภก็เกิดขึ้น เธอหมั่นเพียรพยายามเพื่อลาภอยู ลาภก็
เกิดขึ้น เพราะไดลาภ เธอก็มัวเมา ประมาท ถึงความประมาทเต็มที่. ภิกษุ ท. !
นี้เรียกวา ภิกษุผู้ปรารถนาลาภ หมั่นเพียรพยายามเพือ่ ลาภอยู่ ได้ ลาภ มัวเมา
ประมาท และเคลือ่ นจากสั ทธรรม (ด้ วยเหมือนกัน).
ภิกษุ ท. !
อนึ่ง เมื่อภิกษุอยูอยางผูสงัด แตไมประพฤติสํารวมอยาง
ติดตอ ความปรารถนาลาภก็เกิดขึ้น เธอไมหมั่นเพียรพยายามเพื่อลาภอยู ลาภไม
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เกิดขึ้น เพราะไมไดลาภ เธอก็เศราโศก ลําบากใจ คร่ําครวญ ตีอก ร่ําไห
หลงใหล. ภิกษุ ท. ! นี้เรียกวา ภิกษุผู้ปรารถนาลาภ ไม่ หมั่นเพียรพยายามเพือ่
ลาภอยู่ ไม่ ได้ ลาภ เศร้ าโศก ครํ่าครวญ และเคลือ่ นจากสั ทธรรม (ด้ วย
เหมือนกัน).
ภิกษุ ท. !
อนึ่ง เมื่อภิกษุอยูอยางผูสงัด แตไมประพฤติสํารวมอยาง
ติดตอ ความปรารถนาลาภก็เกิดขึ้น เธอไมหมั่นเพียรพยายามเพื่อลาภอยู แตลาภ
ก็เกิดขึ้น เพราะไดลาภ เธอก็มัวเมา ประมาท ถึงความประมาทเต็มที่. ภิกษุ
ท. ! นี้เรียกวา ภิกษุผู้ปรารถนาลาภ ไม่ หมั่นเพียรพยายามเพือ่ ลาภอยู่ แต่ มี
ลาภ มัวเมา ประมาท และเคลือ่ นจากสั ทธรรม (ด้ วยเหมือนกัน).
(ต อไปได ตรั สถึง ภิกษุ ๔ จํา พวก โดยปฏิป ก ขนั ย เป นผู อยูในที่สงัด ปรารถนาลาภ
ไดลาภหรื อไมไ ดล าภ ก็ ไ มป ระมาทมัวเมา หรื อไม โศกเศร าคร่ํา ครวญเปนทุก ข และไม
เคลื่ อนจากสั ทธรรม ทั้ง ๔ จําพวก).

ภิกษุ ท. !
เหลานี้แล บุคคล ๘ จําพวก ที่มีอยู หาไดอยู ในโลก
(แมอยูในทีส่ งัดก็ยังปรารถนาลาภ).
- อฏ ฐ ก.อํ . ๒๓/๓๐๒ - ๓๐๔/๑๕๑.

หมวด ช. ว่ าด้ วย ปกิณณกะ
ลักษณะของผู้อาจและไม่ อาจเจริญสติปัฏฐานสี่
ภิกษุ ท. !
บุคคคลไมอาจเพื่อเปนผู มีปกติตามเห็นกายในกาย อยู
เพราะเขาไมละธรรม ๖ อยาง. หกอยาง อยางไรเลา? หกอยางคือ ความเป็ น

ผู้ยนิ ดีในการงาน ความเป็ นผู้ยนิ ดีในการคุยฟุ้ ง ความเป็ นผู้ยนิ ดีในการ
หลับ ความเป็ นผู้ยนิ ดีในการคลุกคลีกนั เป็ นหมู่ ความเป็ นผู้ไม่ คุ้มครอง
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ทวารในอินทรี ย์ท้ังหลาย ความเป็ นผู้ไม่ รู้ ประมาณในการบริโภค. ภิกษุ
ท. ! เพราะไมละธรรม ๖ อยาง เหลานี้แล บุคคลจึงเปนผูไมอาจเพื่อเปนผูมี
ปกติตามเห็นกายในกาย อยู.
( ในกรณี ที่ ไ ม อ าจเป น ผู มีปกติตามเห็นกายในกายในภายใน - ในภายนอก - ในภายใน

และภายนอก และเป นผูไ มอ าจเป นผู มีปกติตามเห็นเวทนาในเวทนา ตามเห็นจิตในจิต - ตาม
เห็นธรรมในธรรม ก็ดี ลวนแต มีขอความที่ ตรัส ไว อย างเดียวกั น ).

ภิกษุ ท. !
บุคคลอาจเพื่อเปนผู มีปกติตามเห็นกายในกาย อยู เพราะ
เขาละธรรม ๖ อยาง. หกอยาง อยางไรเลา? หกอยางคือ ความเปนผูยินดีในการ
งาน ความเปนผูยินดีในการคุยฟุง ความเปนผูยินดีในการหลับ ความเปนผูยินดี
ในการคลุกคลีกันเปนหมู ความเปนผูไมคุมครองทวารในอินทรียท ั้งหลาย ความ
เปนผูไมรปู ระมาณในการบริโภค. ภิกษุ ท. ! เพราะละธรรม ๖ อยาง เหลานี้แล
บุคคลจึงเปนผูอาจเพื่อเปนผูมีปกติตามเห็นกายในกาย อยู.
( ในกรณี ที่ อ าจเป น ผู มีปกติตามเห็นกายในกายในภายใน - ในภายนอก - ในภายในและ

ภายนอก และเป นผู อาจเปนผู มีปกติตามเห็นเวทนาในเวทนา - ตามเห็นจิตในจิต
ธรรมในธรรม ก็ดี ล วนแตมี ข อ ความที่ตรัส ไว อย างเดียวกั น ).

-

ตามเห็น

- ฉกฺ ก .อํ . ๒๒/๔๙๙ - ๕๐๐/๓๘๘ - ๓๙๔.

ทั้งนวกะ - เสขะ - อเสขะ ก็พงึ เจริญสติปัฏฐาน
(ก.พวกนวกะ)
ภิกษุ ท. !
ภิกษุเหลาใด เป็ นผู้บวชใหม่ บวชแล้ วไม่ นาน เพิ่งมาสูธรรม
วินัยนี้. ภิกษุเหลานั้นอันเธอทัง้ หลายพึงชักชวน พึงใหเขาอยู พึงใหตงั้ มั่นในการ
เจริญซึ่งสติปฏฐานสี่. สี่อยางไรเลา ? (พึงชักชวนวา :- )

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ
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มาเถิดทานผูมีอายุ ท.! จงเปนผู มีปกติตามเห็นกายในกาย อยู่เถิด เปน
ผูมีความเพียรเครื่องเผากิเลส มีสัมปชัญญะ ใหสมาธิเปนธรรมเอกผุดขึ้น มีจิต
ผองใส มีจิตตั้งมั่น เปนจิตมีอารมณเดียว เพือ่ รู้ตามเป็ นจริงซึ่งกาย; (ในกรณี
แหง เวทนา จิต และ ธรรม ก็มีขอความที่ตรัสอยางเดียวกัน).

(ข. สํ าหรับพระเสขะ)
ภิกษุ ท. !
ภิกษุเหลาใด เป็ นเสขะ มีความประสงคแหงใจอันยังไม
บรรลุแลว ปรารถนาอยูซึ่งธรรมอันเกษมจากโยคะไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา อยู;
ถึงแมภิกษุเหลานั้น ก็ยังจะเปนผู มีปกติตามเห็นกายในกาย อยู เปนผูมีความเพียร
เครื่องเผากิเลส มีสัมปะชัญญะ ใหสมาธิเปนธรรมเอกผุดขึ้น มีจิตผองใส มีจิต
ตั้งมั่น เปนจิตมีอารมณเดียว เพือ่ รอบรู้ซึ่งกาย; (ในกรณีแหง เวทนา จิต และธรรม ก็
มีขอความที่ตรัสอยางเดียวกัน).

(ค. สํ าหรับพระอเสขะ)
ภิกษุ ท. !
ภิกษุเหลาใด เป็ นอรหันต์ ขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย มี
กิจที่ควรทํากระทําเสร็จแลว มีภาระปลงลงแลว มีประโยชนแหงตนอันตาม
บรรลุแลว มีสัญโญชนในภพสิ้นไปรอบแลว หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ;
ถึงแมภิกษุเหลานั้น ก็ยังจะเปนผู มีปกติตามเห็นกายในกาย อยู เปนผูอยูอยางมี
ความเพียรเครื่องเผากิเลส มีสัมปชัญญะ ใหสมาธิเปนธรรมเอกผุดขึ้น มีจิตผอง
ใส มีจิตตั้งมั่น เปนจิตมีอารมณเดียว (เพื่อความเปน) ผู้ไม่ เกีย่ วข้ องอยู่ด้วยกาย;
(ในกรณีแหง เวทนา จิต และธรรม ก็มีขอความที่ตรัสอยางเดียวกัน).
- มหาวาร.สํ . ๑๙/๑๙๔ - ๑๙๕/๖๙๑ - ๖๙๔.

๑๒๗๔

อริยสัจจากพระโอษฐ

(พุท ธบริษัท พึงทราบถึง หลักการพิ เศษที่มี อยูว า แม เป นพระอรหั นตแ ลวก็ยัง ปฏิบั ติ
ธรรมที่ทําความเป นพระอรหั นต
ที่ต นเคยปฏิบั ติอ ยูเพื่ อความเป นพระอรหั นต ก อ นการ
บรรลุ ค วามเปนพระอรหั นต ; การทํา เช นนั้ นก็ เพื่ อเปนตั วอย าง หรื อกําลัง ใจ แกผูที่ยัง ไม บรรลุ
ความเปนพระอรหัน ตบ า ง เพื่อ ความอยูเป นสุ ข ของตนเองบาง. สว นในกรณี แ หง สู ตรนี้ เพื่อมี
ชีวิ ตอยู อยางแยกตั ว ห างจากสิ่ง ซึ่ง เคยเปนที่ตั้ง แหง ความยึดมั่ นถือมั่ น หรือ แหงอภิช ฌาและ
โทมนัส ดัง นี้แ ล ว นั บ ประสาอะไรกับ ผูที่ยัง ไมบรรลุ ค วามเปนพระอรหั นต จะไม พึง
ขะมั กเขมน ในการปฏิบั ติ เ พื่อบรรลุ ความเป นพระอรหั นตด วยเล า . และพึง มองเห็ น ความนา
อัศจรรยแ หง พระธรรมที่ มีลัก ษณะอย างนี้ ) .

สติปัฏฐานสี่ เหมาะสมทั้งแก่ อเสขะ - เสขะ - คฤหัสถ์
กันทรกะ ! ขอนั้นเปนอยางนั้นจริง. กันทรกะ ! ขอนั้นเปนอยางนั้น
จริง. พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลาย ไดมแี ลวในอดีตกาลนานไกล; พระ
ผูมีพระภาคเหลานั้น
ทรงยังภิกษุสงฆใหดําเนินไปชอบอยางยิ่งเพียงเทานั้น
เหมือนภิกษุสงฆที่เราใหดําเนินไปชอบในบัดนี้. กันทรกะ ! พระอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลาย จักมีอยูในอนาคตกาลนานไกล; พระผูมีพระภาคเจา
เหลานั้น ก็จักทรงยังภิกษุสงฆใหดําเนินไปชอบอยางยิ่งเพียงเทานั้นเหมือนภิกษุ
สงฆที่เราใหดําเนินไปชอบในบัดนี้.
กันทรกะ ! ในภิกษุสงฆหมูนี้ มี ภิกษุที่เป็ นพระอรหันต์ ขีณาสพ อยูจบ
พรหมจรรย มีกิจที่ควรทําอันกระทําแลว มีภาระอันปลงลงแลว มีประโยชน
แหงตนอันตามถึงแลว มีสัญโญชนในภพสิ้นรอบแลว หลุดพนแลวเพราะรูโดย
ชอบ. กันทรกะ ! อนึ่ง ในภิกษุสงฆหมูน ี้ มี ภิกษุผู้เป็ นเสขะ (กําลังปฏิบัติเพื่อความ
เปนพระอรหันต) มีศีลไมขาดสาย มีความประพฤติไมขาดสาย มีปญญาเครือ่ งรักษา
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ตน มีความประพฤติเปนไปดวยปญญาเครื่องรักษาตน. ภิกษุทั้งหลายเหลานั้น๑
เป็ นผู้มีจิตตั้งไว้เฉพาะด้ วยดีในสติปัฏฐานทั้งสี่ อยู. สี่อยางไรเลา? สี่คือ ภิกษุใน
กรณีนี้ เปนผูมีปกติตามเห็นกายในกาย .... มีปกติตามเห็นเวทนาในเวทนา
ทั้งหลาย .... มีปกติตามเห็นจิตในจิต .... มีปกติตามเห็นธรรมในธรรมทัง้ หลาย มี
ความเพียรเครื่องเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นําออกเสียไดซึ่งอภิชฌาและ
โสมนัสในโลกอยู.
(เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้ นายเปสสหัตถาโรหบุตร กราบทูลพระผูมีพระภาควา :-)
“น่ าอั ศ จรรย์ พระเจ้ าข้ า ! ไม่ เคยมี พระเจ้ า ข้ า ! คื อ ข้ อที่ สติ ปั ฏฐานสี่ เหล่ านี ้พระผู้
มี พ ระภาคทรงบั ญ ญัติไ ว้ ดีแ ล้ ว เพื่ อ ความหมดจดแห่ งสั ตว์ ทั้ง หลาย เพื่ อก้ า วล่ วงโสกะ
ปริ เทวะ เพื่ อความดับ แห่ งทุ ก ขโทมนั ส เพื่ อ ถึ ง ทั บ ซึ่ ง ญายธรรม เพื่ อการกระทํา ให้ แจ้ ง ซึ่ ง
นิ พ พาน. ข้ า แต่ พ ระองค์ ผ้ ูเจริ ญ ! มี พวกข้ าพเจ้ า ทั้ งหลายผู้เป็ นคฤหั สถ์ น่ ุง ขาว ก็มีจิ ต ตั้ ง ไว้ ดี
แล้ วในสติ ปั ฏฐานสี่ เหล่ า นี ้ ตลอดกาลอั นควรอยู่; คื อ ข้ าพเจ้ า ทั้ ง หลายเป็ นผู้มีป รกติ ตามเห็ น
กายในกาย .... มี ปกติ ต ามเห็ นเวทนาในเวทนาทั้ ง หลาย .... มี ปกติ ต ามเห็ น จิ ตในจิ ต .... มี
ปกติ ต ามเห็ นธรรมในธรรมทั้ ง หลาย มี ความเพี ย รเครื่ องเผากิ เลส มี สั มปชั ญ ญะ มี สติ นําออก
เสี ยได้ ซึ่ง อภิ ชฌาและโสมนั ส ในโลกอยู่. น่ าอั ศจรรย์ พระเจ้ าข้ า ! ไม่ เ คยมี พระเจ้ า ข้ า !
คื อ ข้ อที่ เ มื่ อ มนุษ ย์ เป็ นสั ต ว์ ไ ม่ เปิ ดเผย เมื่ อมนุ ษย์ เป็ นสั ต ว์ เ ดนกากเมื่ อมนุษ ย์ เป็ นสั ตว์ โอ้ อวด
เป็ นไปอยู่
พระผู้มีพ ระภาคทรงทราบสิ่ ง อั นเป็ นประโยชน์ แ ละไม่ เป็ นประโยชน์ แ ก่ สัตว์
ทั้ งหลาย (ทุ กจําพวก) ข้ า แต่ พ ระองค์ ผ้ ูเจริ ญ ! สั ต ว์ ลึ กลับ คื อ พวกมนุษ ย์ สั ต ว์ เปิ ดเผย คื อพวก
ปสุ สัต ว์ ....
- ม.ม. ๑๓/๒ - ๓/๒ -๓.

๑. นี้หมายความวา ภิกษุทั้งหมดทั้งที่เปนพระอรหันตและยังเปนเสขะ ลวนแตเจริญสติปฏฐานสี่ คําถามอาจจะมีวา
เปนพระอรหันตแลว เจริญสติปฏฐานไปทําไมกัน? คําตอบคือ เพื่อความอยูเปนผาสุขของทาน เชนนั้นเอง.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๒๗๖
( ข อ นี้ เ ป น หลั ก การที่ ย อมรั บ ได ว า

แมฆ ราวาสก็ส มควรเจริญ สติปฏ ฐานทั้ง สี่ ดัง ที่
บรรพบุรุ ษ ชาวไทยได เ คยกระทํากัน มาแตก อ น).

กองอกุศลและกองกุศลชนิดแท้ จริง
ภิกษุ ท. !
ผู้ที่กล่ าวอยู่ว่านิวรณ์ ท้งั ห้ า คืออกุสลราสี (กองอกุศล) นั่น
แหละคือผู้ที่กล่ าวอยู่โดยถูกต้ อง. ภิกษุ ท. ! อกุสลราสีทั้งกองนี้ ไดแก นิวรณ
ทั้งหา. หาอยางไรกันเลา? หาคือ กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุก
กุจจะ วิจิกิจฉา.
ภิกษุ ท. !
ผู้ที่กล่ าวอยู่ว่าสติปัฏฐานทั้งสี่ คือกุสลราสี (กองกุศล) นั่น
แหละคือผู้ที่กล่ าวอยู่โดยถูกต้ อง. ภิกษุ ท. ! กุสลราสีทั้งกองนี้ ไดแกสติปฏ
ฐานทั้งสี่. สี่อยางไรกันเลา? สี่ ในกรณีนี้ คือ ภิกษุเปนผูมีปกติ ตามเห็นกายใน
กาย อยูเปนประจํา มีความเพียรเครื่องเผากิเลส มีสมั ปชัญญะ มีสติ นําออกซึ่ง
อภิชฌาและโทมนัสในโลก อยู. (ในกรณีแหง เวทนา จิต และธรรม ก็มีขอความที่ตรัสอยาง
เดียวกัน).
- มหาวาร.สํ . ๑๙/๑๙๖/๖๙๖ - ๖๙๗.

( ผู ศึ ก ษาพึ ง สั ง เกตให เ ห็ น ว า เมื่ อ กล า วถึ ง กองอกุ ศ ล คนทั่ ว ไปก็ เ ล็ ง ถึ ง การฆ า สั ต ว ตั ด

ชีวิ ต ฉ อโกง เป นต นตางๆนานา ; และเมื่ อกล าวถึ งกองกุ ศล คนทั่ วไปก็พ ากันเล็ง ไปยัง การ
ทําบุญ สุน ทาน ทอดกฐิ น ผาปา เปนต นต างๆนานา. สว นในกรณีนี้ ตรัส ระบุให เห็น ว านิ วรณ
ที่รบกวนอยู ในจิ ตของแต ล ะคนแตล ะวัน นั่ นแหละเปนกองอกุ ศ ล ; และวา การเจริญ สติปฏ ฐาน
สี่เป นกองกุศ ล และที่ นา สนใจในหัว ข อที่วา กองกุศลชนิด นี้ ไมต องใช เบี้ยหอยเงิ นทอง
แมแ ตสักเบี้ ย เดีย ว , ขอชวยกั นพิจ ารณาด วย).

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ
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ธัมมสงเคราะห์ ทที่ ุกคนควรกระทํา
ภิกษุ ท. !
เมื่อเธอคิดจะสงเคราะห์ ชนเหล่ าใด ซึ่งเป็ นผู้สําคัญเธอว่ า
เป็ นผู้ทเี่ ขาควรเชื่อฟัง จะเป็ นมิตร อํามาตย์ ญาติสาโลหิต ก็ตาม ภิกษุ ท. !
เธอพึงสงเคราะห์ ชนเหล่ านั้นด้ วยการชักชวน ให้ เข้ าไปตั้งอยู่เฉพาะ ในการ
เจริญสติปัฏฐานสี่ เถิด. สี่อยางไรเลา? สี่ ในกรณีนี้ คือ เปนผู ตามเห็นกายใน
กาย อยูเปนประจํา มีความเพียรเครื่องเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นําออกซึ่ง
อภิชฌาและโทมนัสในโลก; เปนผู ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย อยูเ ปน
ประจํา มีความเพียรเครื่องเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นําออกซึ่งอภิชฌาและ
โทมนัสในโลก; เปนผู ตามเห็นจิตในจิต อยูเปนประจํา มีความเพียรเครื่องเผา
กิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นําออกซึ่งอภิชฌาและโทมนัสในโลก; เปนผู ตาม
เห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย อยูเปนประจํา มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ
มีสติ นําออกซึ่งอภิชฌาและโทมนัสในโลก.
ภิกษุ ท. !
นี่แหละคือขอที่ ถาเธอคิดจะสงเคราะหชนเหลาใด ซึ่ง
เปนผูสําคัญเธอวาเปนผูท่เี ขาควรเชื่อฟง จะเปนมิตร อํามาตย ญาติสาโลหิต ก็
ตาม เธอพึงสงเคราะหชนเหลานั้น ดวยการชักชวนใหเขาไปตั้งอยูเฉพาะใน
การเจริญสติปฏฐานทั้งสี่ ดังนี้.
- มหาวาร. สํ . ๑๙/๒๕๑/๘๓๔.

( โดยทั่ ว ไป เราคิ ด จะสงเคราะห กั น แต ด ว ยวั ต ถุ สิ่ ง ของเงิ น ทอง ญาติ มิ ต รสหายของเรา

จึง ยังจมอยูใ นกองทุกข. ถาอยางไร เราจะคิด สงเคราะหกั น ดว ยธรรมสงเคราะห อย างนี้บ า ง
โลกนี้ก็จ ะมี ความสุ ขยิ่ง ขึ้ น ).

นิทเทศ ๒๐
วาดวยสัมมาสติ
จบ

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๒๗๘

นิทเทศ ๒๑ วาดวย สัมมาสมาธิ
(มี ๕๑ เรื่อง)

หมวด ก. ว่ าด้ วยอุทเทศ -วิภาคของสั มมาสมาธิ
อุทเทศแห่ งสั มมาสมาธิ
ภิกษุ ท. !
สั มมาสมาธิ เป็ นอย่ างไรเล่ า ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้
สงัดแล้ วจากกามทั้งหลาย สงัดแล้ วจากธรรมที่เป็ นอกุศลทั้งหลาย เข้ าถึง
ปฐมฌาน ประกอบด้ วยวิตกวิจาร มีปิติและสุ ขอันเกิดจากวิเวก แล้วแลอยู่;
เพราะความที่วติ กวิจารทั้งสองระงับลง เข้ าถึงทุติยฌาน เป็ นเครื่องผ่ องใสแห่ ง
ใจในภายใน ให้ สมาธิเป็ นธรรมอันเอกผุดมีขนึ้ ไม่ มีวติ ก ไม่ มีวจิ าร มีแต่ ปิติ
และสุ ขอันเกิดจากสมาธิ แล้ วแลอยู่; อนึ่ง เพราะความจางคลายไปแห่ งปี ติ
ย่ อมเป็ นผู้อยู่อุเบกขา มีสติและสั มปชัญญะ และย่ อมเสวยความสุ ขด้ วยนามกาย
ชนิดที่พระอริยเจ้ าทั้งหลาย ย่ อมกล่ าวสรรเสริญผู้น้ันว่ า “ป็ นผู้อยู่อุเบกขา มีสติ
อยู่เป็ นปรกติสุข” ดังนี้ เข้ าถึงตติยฌาน แล้ วแลอยู่; เพราะละสุ ขเสี ยได้ และ
เพราะละทุกข์ เสี ยได้ เพราะความดับไปแห่ งโสมนัสและโทมนัสทั้งสองในกาล
ก่ อน เข้ าถึงจตุตถฌาน ไม่ มที ุกข์ ไม่ มสี ุ ข มีแต่ ความที่สติเป็ นธรรมชาติบริสุทธิ์
เพราะอุเบกขา แล้ วแลอยู่. ภิกษุ ท. ! อันนีเ้ รากล่ าวว่ า สั มมาสมาธิ.
- มหา.ที . ๑๐/๓๔๙/๒๙๙.

สมาธิภาวนา มีประเภทสี่
ภิกษุ ท. !
สมาธิภาวนา ๔ อย่ าง เหลานี้ มีอยู. สี่อยาง อยางไรเลา ?
สี่อยางคือ ภิกษุ ท. ! มี สมาธิภาวนา อันบุคคลเจริญกระทําใหมากแลว ยอม

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๒๗๙

เปนไป เพือ่ ความอยู่เป็ นสุ ขในทิฏฐธรรม (ทิฏฐธมฺมสุ ขวิหาร). ภิกษุ ท. ! มี
สมาธิภาวนา อันบุคคลเจริญกระทําใหมากแลว ยอมเปนไป เพือ่ การได้ เฉพาะ
ซึ่งญาณทัสสนะ (ญาณทสฺ สนปฏิลาภ). ภิกษุ ท. ! มี สมาธิภาวนา อันบุคคล
เจริญกระทําใหมากแลว ยอมเปนไป เพือ่ สติสัมปชัญญะ (สติสมฺปชญฺญ) ภิกษุ
ท. ! มีสมาธิภาวนา อันบุคคลเจริญกระทําใหมากแลว ยอมเปนไป เพือ่ ความ
สิ้นแห่ งอาสวะ (อาสวกฺขย).
ภิกษุ ท. !
สมาธิภาวนา อันเจริญกระทําให้ มากแล้ ว ย่ อมเป็ นไปเพือ่
ความอยู่เป็ นสุ ขในทิฏฐธรรม; นั้นเปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้
สงัดแลวจากกามทั้งหลาย สงัดแลวจากธรรมที่เปนอกุศลทั้งหลาย เขาถึง
ปฐมฌาน ประกอบดวยวิตกวิจาร มีปตแิ ละสุขอันเกิดจากวิเวก แลวแลอยู;
เพราะความที่วิตกวิจารทั้งสองระงับลง เขาถึง ทุติยฌาน เปนเครื่องผองใสแหง
ใจในภายใน ใหสมาธิเปนธรรมอันเอกผุดมีขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปติ
และสุขอันเกิดจากสมาธิ แลวแลอยู; อนึ่งเพราะความจางคลายไปแหงปติ ยอม
เปนผูอยูอุเบกขา มีสติและสัมปชัญญะ และยอมเสวยสุขดวยนามกาย ชนิดที่
พระอริยเจาทั้งหลาย ยอมกลาวสรรเสริญผูนั้นวา “เปนผูอยูอุเบกขา มีสติ อยู
เปนปกติสุข” ดังนี้ เขาถึง ตติยฌาน แลวแลอยู; เพราะละสุขเสียได และเพราะ
ละทุกขเสียได เพราะความดับไปแหงโสมนัสและโทมนัสทั้งสองในกาลกอน
เขาถึง จตุตถฌาน ไมมีทุกขไมมีสุข มีแตความที่สติเปนธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะ
อุเบกขา แลวแลอยู. ภิกษุ ท. ! นี้คือสมาธิภาวนา อันเจริญกระทําใหมากแลว
ยอมเปนไปเพื่อความอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม.
ภิกษุ ท. !
สมาธิภาวนา อันเจริญกระทําให้ มากแล้ ว ย่ อมเป็ นไปเพือ่
การได้ เฉพาะซึ่งญาณทัสสนะ; นั้นเปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้
กระทําไว้ ในใจซึ่งอาโลกสั ญญา อธิษฐานทิวาสั ญญา วากลางวันฉันใด กลางคืน

๑๒๘๐

อริยสัจจากพระโอษฐ

ฉันนั้น, กลางคืนฉันใด กลางวันฉันนั้น, เธอมีจิตอันเปดแลวดวยอาการอยางนี้
ไมมีอะไรหอหุม ยังจิตที่มีแสงสวางทั่วพรอมใหเจริญอยู. ภิกษุ ท. ! นี้คือ
สมาธิภาวนา อันเจริญกระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อการไดเฉพาะซึ่ง
ญาณทัสสนะ.
ภิกษุ ท. !
สมาธิภาวนา อันเจริญกระทําให้ มากแล้ ว ย่ อมเป็ นไปเพือ่
สติสัมปชัญญะ ; นั้นเปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้ เวทนาเกิดขึน้
(หรือ) ตั้งอยู่ (หรือ) ดับไป ก็เป็ นที่แจ่ มแจ้ งแก่ ภิกษุ; สั ญญาเกิดขึ้น (หรือ)ตั้งอยู
(หรือ) ดับไป ก็เปนที่แจมแจงแกภิกษุ; วิตกเกิดขึ้น (หรือ) ตั้งอยู (หรือ) ดับไป
ก็เปนที่แจมแจงแกภกิ ษุ. ภิกษุ ท. ! นี้คือสมาธิภาวนา อันเจริญกระทําใหมาก
แลว ยอมเปนไปเพื่อสติสัมปชัญญะ.
ภิกษุ ท. !
สมาธิภาวนา อันเจริญกระทําให้ มากแล้ ว ย่ อมเป็ นไปเพือ่
ความสิ้นแห่ งอาสวะ; นั้นเปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ มีปกติ
ตามเห็นความตั้งขึน้ และเสื่ อมไป ในอุปทานขันธ์ ท้งั ห้ า วา “รูป เปนอยางนี้
ความเกิดขึ้นแหงรูป เปนอยางนี้ ความดับไปแหงรูป เปนอยางนี้; เวทนา เปน
อยางนี้ ความเกิดขึ้นแหงเวทนา เปนอยางนี้ ความดับไปแหงเวทนา เปนอยาง
นี้; สั ญญา เปนอยางนี้ ความเกิดขึ้นแหงสัญญา เปนอยางนี้ ความดับไปแหง
สัญญา เปนอยางนี้; สั งขาร เปนอยางนี้ ความเกิดขึ้นแหงสังขาร เปนอยางนี้
ความดับไปแหงสังขาร เปนอยางนี้; วิญญาณ เปนอยางนี้ ความเกิดขึ้นแหง
วิญญาณ เปนอยางนี้ ความดับไปแหงวิญญาณ เปนอยางนี้; ดังนี้. ภิกษุ ท. ! นี้
คือ สมาธิภาวนา อันเจริญกระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นแหงอา
สวะ.

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

ภิกษุ ท. !

๑๒๘๑

เหลานี้แล คือ สมาธิภาวนา ๔ อยาง.

- จตุ กฺ ก .อํ . ๒๑/๕๗/๔๑.

หมวด ข. ว่ าด้ วย ลักษณะ - อุปมา ของสั มมาสมาธิ
ลักษณะแห่ งสั มมาสมาธิช้ันเลิศ ๕ ประการ
ภิกษุ ท. !
เราจักแสดงการเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบดวยองคหา
อันเปนอริยะ. ภิกษุ ท. ! การเจริญสั มมาสมาธิที่ประกอบด้ วยองค์ ห้า อันเป็ น
อริยะ นั้นเป็ นอย่ างไรเล่ า?
๑. ภิกษุ ท. !
ในกรณีนี้ ภิกษุ เพราะสงัดจากกามและสงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลาย จึงบรรลุ ฌานที่หนึ่ง ซึ่งมีวิตกวิจาร มีปต ิและสุขอันเกิด
แตวิเวก แลวแลอยู. เธอ ประพรมกายนีท้ าํ ให้ ช่ ุมทั่ว ชุ่มรอบ เต็มรอบ ด้ วย
ปี ติและสุ ขอันเกิดแต่ วเิ วก นั้น, สวนใดสวนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัว ที่ปตแิ ละ
สุขอันเกิดแตวิเวกนั้น ไมถูกตองแลว มิไดมี.
ภิกษุ ท. !
เปรียบเหมือน นายช่ างอาบ ก็ดี หรือลูกมือของเขาก็ดี
เปนคนฉลาด โรยผงที่ใชสําหรับถูตัวในเวลาอาบน้ําลงในขันสําริด แลวพรม
น้ําหมักไว, ครั้นเวลาเย็น กอนผงออกยางเขากัน ซึมทั่วกันแลว จับกันทั้ง
ภายในภายนอก ไมไหลหยด ฉันใด; ภิกษุ ท. ! ภิกษุนั้น ประพรมกายนี้ทํา
ใหชุมทั่ว ชุมรอบ เต็มรอบ ดวยปติและสุขอันเกิดแตวิเวก, สวนใดสวนหนึ่ง
ของกายเธอ ที่ปติและสุขอันเกิดแตวิเวก ไมถูกตองแลว มิไดม,ี ฉันนั้น

๑๒๘๒
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เหมือนกัน. ภิกษุ ท. ! นี้คือ การเจริญสั มมาสมาธิ ที่ประกอบดวยองคหาอัน
เปนอริยะ ประการที่หนึ่ง.
๒. ภิกษุ ท. !
ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุ เพราะสงบวิตกวิจารเสียไดจึง
บรรลุ ฌานที่สอง อันเปนเครื่องผองใสแหงใจในภายใน นําใหเกิดสมาธิมี
อารมณอันเดียว ไมมวี ิตกวิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ แลวแลอยู. เธอ
ประพรมกายนีท้ ําให้ ช่ ุมทั่ว ชุ่มรอบ เต็มรอบ ด้ วยปี ติและสุ ขอันเกิดแต่ สมาธิ,
สวนใดสวนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัว ที่ปติและสุขอันเกิดแตสมาธิไมถกู ตอง
แลว มิไดมี.
ภิกษุ ท. !
เปรียบเหมือน ห้ วงนํา้ อันลึก มีน้ําพลุงขึ้น ไมมีปากทางน้ํา
เขาทางทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนือ ทิศใต แหงหวงน้ํานั้น และฝนก็
ไมตกตามฤดูกาล แตขณะนั้นทอน้ําเย็นพลุงขึ้นจากหวงน้ํานั้น ไหลทับไหลทวม
แผทั่วเต็มไปหมดซึ่งหวงน้ํานั้นเอง ดวยน้ําอันเย็น, สวนไหนๆ ของหวงน้ํานั้น
ที่น้ําเย็นไมถูกตองแลว มิไดม,ี ขอนี้ฉันใด; ภิกษุ ท. ! ภิกษุประพรมกายนี้ทํา
ใหชุมทั่ว ชุมรอบ เต็มรอบ ดวยปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ, สวนใดสวนหนึ่ง
ในกายเธอ ที่ปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ ไมถูกตองแลว มิไดม,ี ฉันนั้น
เหมือนกัน. ภิกษุ ท. ! นี้คือ การเจริญสั มมาสมาธิ ทีป่ ระกอบดวยองคหา อัน
เปนอริยะ ประการที่สอง.
ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุ เพราะความจางคลายไปแหงปติ
๓. ภิกษุ ท. !
เปนผูอยูอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยดวยนามกาย จึงบรรลุ ฌานที่
สาม อันเปนฌานที่พระอริยเจากลาววา “ผูไดบรรลุฌานนี้ เปนผูอยูอุเบกขา
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มีสติอยูเปนสุข” ดังนี้ แลวแลอยู. เธอ ประพรมกายนีท้ ําให้ ช่ ุมทั่ว ชุ่มรอบ เต็ม
รอบ ด้ วยสุ ขหาปี ติมไิ ด้ , สวนใดสวนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัว ที่สุขหาปติมิได
ไมถูกตองแลว มิไดมี.
ภิกษุ ท. !
เปรียบเหมือนใน หนองบัวอุบล หนองบัวปทุม หนอง
บัวบุณฑริก มีดอกอุบล ดอกปทุม ดอกบุณฑริก บางเหลาที่เกิดอยูในน้ํา
เจริญอยูในน้ํา ยังขึ้นไมพนน้ํา จมอยูภายใตอันน้ําเลี้ยงไว, ดอกบัวเหลานั้นถูกน้ํา
เย็นแชชุม ถูกตองตั้งแตยอดตลอดราก, สวนไหนๆ ของดอกบัวเหลานั้นทั่วทั้ง
ดอก ที่น้ําเย็นไมถูกตองแลว มิไดมี. ขอนี้เปนฉันใด; ภิกษุ ท. ! ภิกษุ ประพรม
กายนี้ทําใหชุมทั่ว ชุม รอบ เต็มรอบ ดวยสุขหาปติมิได, สวนใดสวนหนึ่งในกาย
เธอ ที่สุขหาปติมิได ไมถูกตองแลว มิไดม,ี ฉันนั้นเหมือนกัน. ภิกษุ ท. !
นี้คือ การเจริญสั มมาสมาธิ ที่ประกอบดวยองคหา อันเปนอริยะ ประการที่สาม.
๔. ภิกษุ ท. !
ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุ, เพราะละสุขและละทุกขเสียได,
เพราะความดับหายไปแหงโสมนัสและโทมนัสในกาลกอน, จึงบรรลุ ฌานที่สี่
อันไมทุกขไมสุข มีแตความทีส่ ติเปนธรรมชาติบริสทุ ธิ์เพราะอุเบกขา แลวแล
อยู. เธอนั้น นั่งแผ่ ไปตลอดกายนี้ ด้ วยใจอันบริสุทธิ์ผ่องใส, สวนใดสวนหนึ่งของ
กายเธอทั่วทั้งตัว ที่ใจอันบริสุทธิ์ผองใส ไมถูกตองแลว มิไดมี.
ภิกษุ ท. !
เปรียบเหมือน ชายคนหนึ่ง นั่งคลุมตัว ดวยผาขาวตลอด
ศีรษะ, สวนไหนๆในกายเธอทั่วทั้งตัว ที่ผาขาวไมถูกตองแลว (คือไมคลุมแลว) มิได
มี ขอนี้เปนฉันใด; ภิกษุ ท. ! ภิกษุนั่งแผใจอันบริสุทธิ์ผองใสไปตลอดกายนี้,
สวนใดสวนหนึ่งในกายเธอทั่วทั้งตัว ที่ใจอันบริสุทธิ์ผองใส ไมถูกตองแลว
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มิไดม,ี ฉันนั้นเหมือนกัน. ภิกษุ ท. !
นี้คือ การเจริญสั มมาสมาธิ ที่
ประกอบดวยองคหา อันเปนอริยะ ประการที่สี่.
๕. ภิกษุ ท. !

ขออื่นยังมีอีก : ปัจจเวกขณนิมติ เป็ นสิ่ งทีภ่ ิกษุน้ ัน

ถือเอาแล้ วด้ วยดี กระทําในใจแล้ วด้ วยดี เข้ าไปทรงไว้ ดแี ล้ ว แทงตลอดดี
แล้ ว ด้ วยปัญญา (ชัดเจน) เปรียบเหมือน คนคนหนึ่ง เห็นคนอีกคนหนึ่ง หรือ
วาเหมือนคนยืน เห็นคนนั่ง หรือวาเหมือน คนนั่ง เห็นคนนอน, ฉันใดก็ฉัน
นั้นที่ปจจเวกขณนิมิต เปนสิ่งทีภ่ ิกษุนั้นถือเอาแลวดวยดี กระทําในใจแลวดวยดี
เขาไปทรงไวดีแลว แทงตลอดดีแลว ดวยปญญา. ภิกษุ ท. ! นี้คือ การเจริญ
สั มมาสมาธิ ที่ประกอบดวยองคหา อันเปนอริยะ ประการที่ห้า.
ภิกษุ ท. !
เมื่อสั มมาสมาธิที่ประกอบด้ วยองค์ ห้า อันเป็ นอริยะ อัน
ภิกษุ เจริญกระทําให้ มากแล้ ว อย่ างนี้ ภิกษุย่อมน้ อมจิตไปเพือ่ กระทําให้ แจ้ ง
ด้ วยปัญญาอันยิง่ ซึ่งธรรมใดๆที่ควรกระทําให้ แจ้ งด้ วยปัญญาอันยิง่ อยู่ ในธรรม
อันควรกระทําให้ แจ้ งด้ วยปัญญาอันยิง่ นั้นๆนั่นแหละ
เธอนั้นย่ อมลุถงึ ซึ่ง
ความสามารถทําได้ จนเป็ นสั กขีพยาน ในเมื่ออายตนะยังมีอยู่ๆ. ภิกษุ ท. !
เปรียบเหมือน หม้ อนํา้ มีหูจับ ตัง้ อยูบนเชิงรอง เต็มดวยน้ําเสมอขอบปาก กาดื่ม
ได บุรุษมีกําลังจับหมอน้ํานั้นหมุนไปทางใดๆ น้ํายอมกระฉอกไปทางนั้นๆ
มิใชหรือ ? “อย่ างนั้น พระเจ้ าข้ า !” ภิกษุ ท. ! ฉันใดก็ฉันนั้น ที่เมื่อ
สัมมาสมาธิที่ประกอบดวยองคหา อันเปนอริยะ อันภิกษุ เจริญทําใหมากแลว
อยางนี้ ภิกษุยอมนอมจิตไปเพือ่ กระทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่ง ซึ่งธรรมใดๆที่
ควรกระทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งอยู ในธรรมอันควรกระทําใหแจงดวยปญญา
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อันยิ่งนั้นๆนั่นแหละ เธอนั้นยอมลุถึงซึง่ ความสามารถทําไดจนเปนสักขีพยาน
ในเมื่ออายตนะยังมีอยูๆ.
ภิกษุ ท. !
หรือเปรียบเหมือน สระโบกขรณี สี่เหลี่ยม กั้นไวดวย
ขอบคัน เต็มดวยน้ําเสมอขอบปาก กาดื่มได มีบุรษุ ผูมีกําลังมาเจาะขอบคันที่
ใดๆ น้ํายอมไหลออกมาโดยที่นั้นๆ มิใชหรือ ? “อย่างนั้น พระเจ้ าข้า !” ภิกษุ ท. !
ฉันใดก็ฉันนั้น ที่เมื่อสัมมาสมาธิที่ประกอบดวยองคหา อันเปนอริยะ อันภิกษุ
เจริญ กระทําใหมากแลว อยางนี้ ภิกษุยอมนอมจิตไปเพื่อกระทําใหแจงดวย
ปญญาอันยิ่ง ซึ่งธรรมใดๆ ที่ควรกระทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งอยู ในธรรม
อันควรกระทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งนั้นๆนั่นแหละ
เธอนั้นยอมลุถึงซึ่ง
ความสามารถทําไดจนเปนสักขีพยาน ในเมื่ออายตนะยังมีอยูๆ.
ภิกษุ ท. !
หรือเปรียบเหมือน รถเทียมด้ วยม้ าอาชาไนยที่ฝึกดีแล้ว ผูก
เครื่องผูกครบถวนแลว เปนรถที่จอดอยูห นทางสี่แพรง มีภมู ิภาคอันดีสารถี
ผูเชี่ยวชาญในการฝกมา เปนชัน้ อาจารย ขยันขันแข็ง ขึ้นสูรถนั้นแลวจับเชือก
ดวยมือซาย จับปฏักดวยมือขวา เพียงแตยกปฏักขึ้นเปนสัญญาณ ก็สามารถให
มาพารถไปขางหนา หรือใหถอยหลัง ไดตามที่ตนปรารถนา, นี้ฉันใด; ภิกษุ
ท. ! ขอนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน คือเมื่อสัมมาสมาธิที่ประกอบดวยองคหา อัน
เปนอริยะ อันภิกษุเจริญ กระทําใหมากแลว อยางนี้ ภิกษุยอมนอมจิตไปเพื่อ
กระทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่ง ซึ่งธรรมใดๆที่คควรกระทําใหแจงดวยปญญา
อันยิ่งอยู ในธรรมอันควรกระทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งนั้นๆ นั่นแหละ เธอ
นั้นยอมลุถงึ ซึ่งความสามารถทําไดจนเปนสักขีพยาน ในเมื่ออายตนะยังมีอยูๆ.
- ปฺ จ ก.อํ . ๒๒/๒๖ - ๓๐/๒๘.
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อริยสั มมาสมาธิมบี ริขารเจ็ด
ภิกษุ ท. !
เราจักแสดง อริยสั มมาสมาธิทมี่ ที ี่ต้งั อาศัย ที่มีบริขาร. เธอ
จงฟงซึ่งธรรมนั้น จงทําในใจใหสําเร็จประโยชน เราจักกลาว.
ภิกษุ ท. !
อริยสั มมาสมาธิทมี่ ีทตี่ ้งั อาศัย ที่มีบริขาร เป็ นอย่ างไร
เล่ า ? ภิกษุ ท. ! องคแหงมรรคเหลานี้คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ เหลาใด อัน
เปนองค ๗ ประการ ที่แวดลอมเอกัคคตาจิตอยู; เอกัคคตาจิตชนิดนี้ เราเรียกว่ า
เป็ นอริยสั มมาสมาธิที่มีที่ต้งั อาศัย ดังนี้บาง ที่มีบริขาร ดังนี้บาง.
- อุ ป ริ . ม. ๑๔/๑๘๐/๒๕๒ - ๒๕๓.

การทําหน้ าทีส่ ั มพันธ์ กนั ของบริขารเจ็ด
๑. กลุ่มสั มมาทิฏฐิ
ภิกษุ ท. !
ในบรรดาองคเจ็ดแหงอริยสัมมาสมาธินั้น สั มมาทิฏฐิเป็ น
ธรรมนําหน้ า. นําหนาอยางไรเลา ? คือ เขารูมิจฉาทิฏฐิ วาเปนมิจฉาทิฏฐิ รู
สัมมาทิฏฐิ วาเปนสัมมาทิฏฐิ; ความรูของเขานั้น เปน สั มมาทิฏฐิ.
ภิกษุ ท. !
มิจฉาทิฏฐิเป็ น อย่ างไรเล่ า ? นั้นคือทิฏฐิที่เห็นวา “ทาน
ที่ใหแลว ไมมี (ผล), ยัญที่บชู าแลว ไมมี (ผล), การบูชาที่บชู าแลว ไมมี (ผล)
ผล, วิบากแหงกรรมที่สัตวทําดีทําชั่ว ไมม,ี โลกนี้ ไมมี, โลกอื่น ไมมี ,
มารดา ไมม,ี บิดา ไมม,ี โอปปาติกะสัตว ไมม,ี สมณพราหมณที่ไปแลวปฏิบัติ

.
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แลวโดยชอบ
ถึงกับกระทําใหแจงโลกนี้และโลกอื่นดวยปญญาโดยชอบเอง
แลวประกาศใหผูอื่นรู ก็ไมมีอยู” ดังนี้. ภิกษุ ท. ! นี้คือ มิจฉาทิฏฐิ.
ภิกษุ ท. !
สั มมาทิฏฐิ เป็ นอย่ างไรเล่ า ? ภิกษุ ท. ! เรากลาวแม
สัมมาทิฏฐิวามีอยู ๒ ชนิด คือ สั มมาทิฏฐิ ที่ยงั เป็ นไปด้ วยอาสวะ (สาสว)
เปนสวนแหงบุญ (ปฺุญภาคิย) มีผลเนื่องอยูกับของหนัก (อุปธิเวปกฺก) ก็มีอยู;
สั มมาทิฏฐิ อันเป็ นอริยะ (อริย) ไมเปนไปดวยอาสวะ (อนาสว) นําขึ้นสู
ระดับเหนือโลก (โลกุตฺตร) เปนองคประกอบแหงหนทางเพื่อนิพพาน (มคฺคงฺค)
ก็มีอยู.
ภิกษุ ท. !
สั มมาทิฏฐิ ที่ยงั เป็ นไปด้ วยอาสวะ เปนสวนแหงบุญ มี
ผลเนื่องอยูก ับของหนัก นั้นเป็ นอย่ างไรเล่ า? นั้นคือสัมมาทิฏฐิทวี่ า “ทาน ที่ให
แลว มี (ผล), ยัญที่บชู าแลว มี (ผล), การบูชาที่บชู าแลว มี (ผล), ผลวิบาก
แหงกรรมที่สัตวทําดีทําชั่ว มี, โลกนี้ มี, โลกอื่น มี, มารดา มี, บิดา มี,
โอปปาติกะสัตว มี, สมณพราหมณที่ไปแลวปฏิบัติแลวโดยชอบ ถึงกับกระทําให
แจงโลกนี้และโลกอื่น ดวยปญญาโดยชอบเอง แลวประกาศใหผอู ื่นรู ก็มีอยู”
ดังนี้. ภิกษุ ท. ! นีค้ อื สั มมาทิฏฐิทยี่ งั เป็ นไปด้ วยอาสวะ เปนสวนแหงบุญ มี
ผลเนื่องอยูก ับของหนัก.
ภิกษุ ท. !
สั มมาทิฏฐิ อันเป็ นอริยะ ไมเปนไปดวยอาสวะ นําขึ้นสู
ระดับเหนือโลก เปนองคประกอบแหงหนทางเพื่อนิพพาน นั้นเป็ นอย่ างไรเล่ า ?
นั้นคือสัมมาทิฏฐิที่ไดแก ปญญา ปญญินทรีย ปญญาพละ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค
สัมมาทิฏฐิที่เปนองคแหงมรรค ของผูมีอริยจิต ของผูมี อนาสวจิต ของผูเปน

๑๒๘๘
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อริยมัคคสมังคี ผูเจริญอยูซึ่งอริยมรรค ใดแล; ภิกษุ ท. ! นีค้ อื สั มมาทิฏฐิ
อันเป็ นอริยะ ไมเปนไปดวยอาสวะ นําขึ้นสูระดับเหนือโลก เปนองคประกอบ
แหงหนทางเพื่อนิพพาน.
เขานั้น เพียรพยายามเพื่อละเสียซึ่งมิจฉาทิฏฐิ เพื่อทําสัมมาทิฏฐิใหถึง
พรอม; การกระทําของเขานั้น เปน สั มมาวายามะ. เขามีสติละเสียซึ่งมิจฉาทิฏฐิ
มีสติทําสัมมาทิฏฐิใหถึงพรอม แลวแลอยู; สติของเขานั้นเปน สั มมาสติ.
ดวยอาการอยางนี้ เปนอันวา ธรรม ๓ อย่ าง นั้น ยอม ติดตามแวดล้ อม
ซึ่งสั มมาทิฏฐิ๑; สามอยางนั้นไดแก สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ สัมมาสติ.
๒. กลุ่มสั มมาสั งกัปปะ
ภิกษุ ท. !
ในบรรดาองคเจ็ดแหงอริยสัมมาสมาธินั้น สั มมาทิฏฐิเป็ น
ธรรมนําหน้ า. นําหนาอยางไร? คือเขารูมิจฉาสังกัปปะ วาเปนมิจฉาสังกัปปะ,
รูสัมมาสังกัปปะ วาเปนสัมมาสังกัปปะ; ความรูของเขานั้นเปน สั มมาทิฏฐิ.

มิจฉาสั งกัปปะ เป็ นอย่ างไรเล่ า? กามสังกัปปะ พยาภิกษุ ท. !
ปาทสังกัปปะ วิหิงสาสังกัปปะ. ภิกษุ ท. ! นี้คือ มิจฉาสั งกัปปะ.
สั มมาสั งกัปปะ เป็ นอย่ างไรเล่ า? ภิกษุ ท. ! เรา
ภิกษุ ท. !
กลาวแมสัมมาสังกัปปะวามี ๒ ชนิด คือ สั มมาสั งกัปปะ ที่ยงั เป็ นไปด้ วย
อาสวะ เปนสวนแหงบุญ มีผลเนื่องอยูกับของหนัก ก็มีอยู; สั มมาสั งกัปปะ
๑. คํา กล า วที่ ว า ธรรม ๓ อย า ง มี สั ม มาทิ ฏ ฐิ ร วมอยู ด ว ย ติ ด ตามแวดล อ มสั ม มาทิ ฏ ฐิ นั้ น หมายความว า มี
สั ม มาทิ ฏ ฐิ พื้ น ฐานเป น การเริ่ ม ต น ช ว ยให เ กิ ด สั ม มาทิ ฏ ฐิ ส มบู ร ณ แ บบ เต็ ม ตามความหมายของคํา คํา นั้ น .
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อันเป็ นอริยะ ไมเปนไปดวยอาสวะ นําขึ้นสูระดับเหนือโลก เปนองคประกอบ
แหงหนทางเพื่อนิพพาน ก็มีอยู.

สั มมาสั งกัปปะ ที่ยงั เป็ นไปด้ วยอาสวะ เปนสวนแหง
บุญ มีผลเนื่องอยูกับของหนัก นั้นเป็ นอย่ างไรเล่ า ? นั้นคือ เนกขัมมสังกัปปะ
ภิกษุ ท. !

อัพ๎ยาปาทสังกัปปะ อวิหิงสาสังกัปปะ. ภิกษุ ท. ! นีค้ อื สั มมาสั งกัปปะ ทีย่ งั
เป็ นไปด้ วยอาสวะ เปนสวนแหงบุญ มีผลเนื่องอยูก ับของหนัก.

สั มมาสั งกัปปะ อันเป็ นอริยะ ไมเปนไปดวยอาสวะ
นําขึ้นสูระดับเหนือโลก เปนองคประกอบแหงหนทางเพื่อนิพพาน นั้นเป็ น
อย่ างไรเล่ า ? ภิกษุ ท. ! ธรรมคือ ความตรึก (วิตกฺก) ความตรอง (วตกฺก)
ภิกษุ ท. !

ความดําริ (สงฺกปฺป) ความคิดแนวแน (อปฺปนา) ความคิดแนวแนถึงทีส่ ุด
(พฺยปฺปนา)
การงอกงามแหงความคิดถึงที่สุดของจิต (เจตโส อภินิโรปนา)
และเจตสิกธรรมเครื่องปรุงแตงการพูดจา (วจีสงฺขาโร) ของผูมีอริยจิต ของผู
มีอนาสวจิต ของผูเปนอริยมัคคสมังคี ผูเจริญอยูซึ่งอริยมรรค ใดแล; ภิกษุ ท. !
นีค้ อื สั มมาสั งกัปปะ อันเป็ นอริยะ ไมเปนไปดวยอาสวะ นําขึ้นสูระดับเหนือ
โลก เปนองคประกอบแหงหนทางเพื่อนิพพาน.
เขานั้น
เพียรพยายามเพื่อละเสียซึ่งมิจฉาสังกัปปะ
เพื่อทําสัมมาสังกัปปะใหถึงพรอม; ความเพียรพยายามของเขานั้น เปน สั มมาวายามะ. เขามี
สติละเสียซึ่งมิจฉาสังกัปปะ มีสติทําสัมมาสังกัปปะใหถึงพรอม แลวแลอยู; สติ
เขานั้นเปน สั มมาสติ.
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ดวยอาการอยางนี้ เปนอันวา ธรรม ๓ อย่ าง นั้น

ยอม ติดตาม

แวดล้ อมซึ่งสั มมาสั งกัปปะ; สามอยางนั้นไดแก สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ
สัมมาสติ.
๓. กลุ่มสั มมาวาจา
ภิกษุ ท. !
ในบรรดาองคเจ็ดแหงอริยสัมมาสมาธินั้น สั มมาทิฏฐิเป็ น
ธรรมนําหน้ า. นําหนาอยางไร? คือ เขารูมิจฉาวาจา วาเปนมิจฉาวาจา, รู
สัมมาวาจา วาเปนสัมมาวาจา; ความรูของเขานั้น เปน สั มมาทิฏฐิ.
ภิกษุ ท. !
มิจฉาวาจา เป็ นอย่ างไรเล่ า ? มุสาวาท ปสุณวาท
ผรุสวาท สัมผัปปลาปวาท. ภิกษุ ท. ! นีค้ อื มิจฉาวาจา.

สั มมาวาจา เป็ นอย่ างไรเล่ า ? ภิกษุ ท. ! เรากลาวแม
ภิกษุ ท. !
สัมมาวาจาวามีอยู ๒ ชนิด คือ สั มมาวาจาที่ยงั เป็ นไปด้ วยอาสวะ เปนสวนแหง
บุญ มีผลเนื่องอยูกับของหนัก ก็มีอยู; สั มมาวาจา อันเป็ นอริยะ ไมเปนไป
ดวยอาสวะ นําขึ้นสูระดับเหนือโลก เปนองคประกอบแหงหนทางเพื่อนิพพาน
ก็มีอยู.
สั มมาวาจา ทีย่ งั เป็ นไปด้ วยอาสวะ เปนสวนแหงบุญ
มีผลเนื่องอยูกับของหนัก นั้นเป็ นอย่ างไรเล่ า ? นั้นคือ เจตนาเปนเครื่องงด
ภิกษุ ท. !

เวนจากมุสาวาท เจตนาเปนเครื่องงดเวนจากปสุณวาท เจตนาเปนเครื่องงดเวน
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จากผรุสวาท เจตนาเปนเครื่องเวนจากสัมผัปปลาวาท. ภิกษุ ท. ! นีค้ อื
สั มมาวาจา ที่ยงั เป็ นไปด้ วยอาสวะ เปนสวนแหงบุญ มีผลเนื่องอยูกับของหนัก.

สั มมาวาจา อันเป็ นอริยะ ไมเปนไปดวยอาสวะ นํา
ขึ้นสูระดับเหนือโลก เปนองคประกอบแหงหนทางเพื่อนิพพาน นั้นเป็ น
อย่ างไรเล่ า ? ภิกษุ ท. ! ธรรมคือ การงด (อารติ) การเวนขาด (ปฏิวิรัติ)
ภิกษุ ท. !

และเจตนาเปนเครื่องเวน (เวรมณี) จากวจีทุจริตทั้งสี่ (ตามที่กลาวแลวขางบน)
ของผูม ีอริยจิต ของผูมอี นาสวจิต ของผูเปนอริยมัคคสมังคี ผูเจริญอยูซึ่ง
อริยมรรค ใดแล; ภิกษุ ท. ! นีค้ อื สั มมาวาจา อันเป็ นอริยะ ไมเปนไปดวย
อาสวะนําขึ้นสูระดับเหนือโลก เปนองคประกอบแหงหนทางเพือ่ นิพพาน.
เขานั้น เพียรพยายามเพื่อละเสียซึ่งมิจฉาวาจา เพื่อทําสัมมาวาจาใหถึง
พรอม; ความเพียรพยายามของเขานั้น เปน สั มมาวายามะ. เขามีสติละเสียซึ่ง
มิจฉาวาจา มีสติทําสัมมาวาจาใหถึงพรอม แลวแลอยู; สติของเขานั้นเปน
สั มมาสติ.
ดวยอาการอยางนี้ เปนอันวา ธรรม ๓ อย่ าง นั้น ยอม ติดตามแวดล้ อม
ซึ่งสั มมาวาจา; สามอยางนั้นไดแก สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ สัมมาสติ.
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๔. กลุ่มสั มมากัมมันตะ
ภิกษุ ท. !
ในบรรดาองคเจ็ดแหงอริยสัมมาสมาธินั้น สั มมาทิฏฐิเป็ น
ธรรมนําหน้ า. นําหนาอยางไร? คือเขารูมิจฉากัมมันตะ วาเปนมิจฉากัมมันตะ,
รูสัมมากัมมันตะ วาเปนสัมมากัมมันตะ; ความรูของเขานั้น เปน สั มมาทิฏฐิ.
ภิกษุ ท. !
มิจฉากัมมันตะ เป็ นอย่ างไรเล่ า ? ปาณาติบาต อทินนาทานกาเมสุมิจฉาจาร. ภิกษุ ท. ! นีค้ อื มิจฉากัมมันตะ.

สั มมากัมมันตะ เป็ นอย่ างไรเล่ า ? ภิกษะ ท.! เรา
ภิกษุ ท. !
กลาวแมสัมมากัมมันตะวามีอยู ๒ ชนิด คือ สั มมากัมมันตะ ที่ยงั เป็ นไปด้ วย
อาสวะ เปนสวนแหงบุญ มีผลเนื่องอยูกับของหนัก ก็มีอยู; สั มมากัมมันตะ
อันเป็ นอริยะ ไมเปนไปดวยอาสวะ นําขึ้นสูระดับเหนือโลก เปนองคประกอบ
แหงหนทางเพื่อนิพพาน ก็มีอยู.
สั มมากัมมันตะ ทีย่ งั เป็ นไปด้ วยอาสวะ เปนสวน
แหงบุญมีผลเนื่องอยูกับของหนัก นั้นเป็ นอย่ างไรเล่ า ? นั้นคือ เจตนาเปน
ภิกษุ ท. !

เครื่องงดเวนจากปาณาติบาต เจตนาเปนเครื่องงดเวนจากอทินนาทาน เจตนา
เปนเครื่องงดเวนจากกาเมสุมิจฉาจา.ร ภิกษุ ท. ! นีค้ อื สั มมากัมมันตะ ที่ยงั
เป็ นไปด้ วยอาสวะ เปนสวนแหงบุญ มีผลเนื่องอยูกับของหนัก.

สั มมากัมมันตะ อันเป็ นอริยะ ไมเปนไปดวยอาสวะ
นําขึ้นสูระดับเหนือโลก เปนองคประกอบแหงหนทางเพื่อนิพพาน นั้นเป็ น
ภิกษุ ท. !
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อย่ างไรเล่ า ? ภิกษุ ท. ! ธรรมคือ การงด การเวน การเวนขาด และเจตนา
เปนเครื่องเวน จากกายทุจริตทั้งสาม (ตามที่กลาวแลวขางบน) ของผูม ีอริยจิต ของผู
มีอนาสวจิต ของผูเปนอริยมัคคสมังคี ผูเจริญอยูซึ่งอริยมรรค ใดแล; ภิกษุ ท. !
นีค้ อื สั มมากัมมันตะ อันเป็ นอริยะ ไมเปนไปดวยอาสวะ นําขึ้นสูระดับเหนือ
โลก เปนองคประกอบแหงหนทางเพื่อนิพพาน.
เขานั้น เพียรพยายามเพื่อละเสียซึ่งมิจฉากัมมันตะ เพื่อทําสัมมากัมมันตะ
ใหถึงพรอม ความเพียรพยายามของเขานั้น เปน สั มมาวายามะ. เขามีสติละเสีย
ซึ่งมิจฉากัมมันตะ มีสติทําสัมมากัมมันตะใหถึงพรอม แลวแลอยู; สติของเขานั้น
เปน สั มมาสติ.
ดวยอาการอยางนี้ เปนอันวา ธรรม ๓ อย่ าง นั้น ยอม ติดตามแวดล้อมซึ่ง
สั มมากัมมันตะ; สามอยางนั้นไดแก สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ สัมมาสติ.
๕. กลุ่มสั มมาอาชีวะ
ภิกษุ ท. !
ในบรรดาองคเจ็ดแหงอริยสัมมาสมาธินั้น สั มมาทิฏฐิเป็ น
ธรรมนําหน้ า. นําหนาอยางไร ? คือ เขารูมิจฉาอาชีวะ วาเปนมิจฉาอาชีวะ รู
สัมมาอาชีวะ วาเปนสัมมาอาชีวะ; ความรูของเขานั้น เปน สั มมาทิฏฐิ.
ภิกษุ ท. !
มิจฉาอาชีวะ เป็ นอย่ างไรเล่ า ? การพูดโกหก (กุหนา)
การพูดหลอกลวง (ลปนา) การพูดหวานลอม (เนมิตฺตกตา) การพูดทําใหเจ็บใจ
จนตองยอมตกลง (นิปฺเปสิกตา) การลอลาภดวยลาภ (ลาเภนลาภํชิคึสนตา).
ภิกษุ ท. ! นีค้ อื มิจฉาอาชีวะ.

๑๒๙๔
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ภิกษุ ท. !
สั มมาอาชีวะ เป็ นอย่ างไรเล่ า ? ภิกษุ ท. ! เรากลาว
แมสัมมาอาชีวะวามีอยู ๒ ชนิด คือ สั มมาอาชีวะ ที่ยงั เป็ นไปด้ วยอาสวะ เปน
สวนแหงบุญ มีผลเนื่องอยูกับของหนัก ก็มีอยู; สั มมาอาชีวะอันเป็ นอริยะ ไม
เปนไปดวยอาสวะ นําขึ้นไปสูระดับเหนือโลก เปนองคประกอบแหงหนทาง
เพื่อนิพพาน ก็มีอยู.
ภิกษุ ท. !
สั มมาอาชีวะ ทีย่ งั เป็ นไปด้ วยอาสวะ เปนสวนแหง
บุญมีผลเนื่องอยูกับของหนัก นั้นเป็ นอย่ างไรเล่ า ? ภิกษุ ท. ! อริยสาวกใน
กรณีนี้สะมิจฉาอาชีวะแลว สําเร็จการเปนอยูดวยสัมมาอาชีวะ. ภิกษุ ท. ! นี้
คือ สั มมาอาชีวะ ที่ยงั เป็ นไปด้ วยอาสวะ เปนสวนแหงบุญ มีผลเนื่องอยูกับ
ของหนัก.
สั มมาอาชีวะ อันเป็ นอริยะ ไมเปนไปดวยอาสวะ นํา
ภิกษุ ท. !
ขึ้นสูระดับเหนือโลก

เปนองคประกอบแหงหนทางเพื่อนิพพาน

นั้นเป็ น

อย่ างไรเล่ า ? ภิกษุ ท. ! ธรรมคือ การงด การเวน การเวนขาด และเจตนา
เปนเครื่องเวนจากมิจฉาอาชีวะ ของผูม ีอริยจิต ของผูมอี านาสวจิต ของผูเปน
อริยมัคคสมัคคี ผูเจริญอยูซึ่งอริยมรรค ใดแล; ภิกษุ ท. ! นีค้ อื สั มมาอาชีวะ
อันเป็ นอริยะ ไมเปนไปดวยอาสวะ นําขึ้นสูระดับเหนือโลก เปนองคประกอบ
แหงหนทางเพื่อนิพพาน.
เขานั้น เพียรพยายามเพื่อละเสียซึ่งมิจฉาอาชีวะ เพื่อทําสัมมาอาชีวะใหถึง
พรอม; ความเพียรพยายามของเขานั้น เปน สั มมาวายามะ. เขามีสติสะเสียซึ่ง
มิจฉาอาชีวะ มีสติทําสัมมาอาชีวะใหถึงพรอม แลวแลอยู; สติของเขานั้นเปน
สั มมาสติ.

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๒๙๕

ดวยอาการอยางนี้ เปนอันวา ธรรม ๓ อย่ าง นั้น ยอม ติดตามแวดล้อม
ซึ่งสั มมาอาชีวะ; สามอยางนั้นไดแก สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ สัมมาสติ.
- อุ ป ริ . ม. ๑๔/๑๘๑ - ๑๘๖/๒๕๔ - ๒๗๘.

(ผูศึกษาพึงสังเกตเห็นความสัมพันธกันอยางสลับซับซอน วาองคมรรคเจ็ดองคขางตน ถูก

จัดใหเปนบริวารขององคสุดทายคือ สัมมาสมาธิ แลวทําใหสัมมาสมาธินั้นไดนามสูงขึ้นไปวาอริย
สัมมาสมาธิ. องคหาองคขางตน คือสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ ถูกจัดใหแวดลอมดวย สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายะ สัมมาสติ. โดยเหตุที่สัมมาวายามะและ
สัมมาสติไปทําหนาที่แวดลอมองคหาองคขางตนเสีย จึงไมถูกยกขึน้ มาจัดเปนกลุมเฉพาะของตน จึง
ไมมีกลุมที่หกที่เจ็ด. สวนสัมมาทิฏฐินั้น มีความสําคัญจนจัดเปนกลุม ๆ กลุมหนึ่งของตัวเอง แลว
ยังไปทําหนาที่เปนผูแวดลอมในกลุมทั้งหาอีกดวยทุกกลุม. สวนสัมมาวายามะก็ดี สัมมาสติก็ดี ซึ่งไม
มีกลุมของตน เพราะเขาไปแทรกทําหนาที่อยูในกลุมนั้น ๆ ทุกกลุม เพื่อใหหนาที่ในกลุมนั้น ๆ
สมบูรณ ราวกะวาซอนตัวอยูอยางลึกลับ แตก็ไมไดหายไปไหน. สัมมาทิฏฐิไดชื่อวาเปนผูนําหนา
ของทุกกลุม เพราะเขาไปรูลักษณะองคธรรมอันเปนชื่อประจํากลุมนั้น ๆ ซึ่งไดทรงจําแนกไวทงั้ สอง
ประเภท คือประเภทเปนไปกับดวยอาสวะ และประเภทที่ไมเปนไปกับดวยอาสวะ และยังรูถึงฝาย
ตรงกันขาม คือเปนฝาย “มิจฉา” หรือฝายผิด อยางครบถวนอีกดวย จึงทําใหสัมมาวายามะและ
สัมมาสติแหงกลุมนั้นๆ ดําเนินไปโดยถูกทาง ดังนั้น จึงไดชื่อวาเปน “ผูนําหนา”.
ผูศึกษาพึงสังเกตจนเขาใจความสัมพันธกันดังกลาวนี้อยางแจมแจงแลว จนเปนเหตุใหทานทราบ
วา กิจแหงองคมรรคทั้งหลาย สัมพันธกันดวยดีอยางไร มรรคจึงจะเปนไปถึงขนาดที่ดับทุกขได
โดยไมเหลือ).

สั มมาทิฏฐิเป็ นผู้นําในการละมิจฉัตตะ
ภิกษุ ท. !
ในบรรดา องค์ แห่ งมรรคเหล่านั้น สั มมาทิฏฐิเป็ นองค์
นําหน้ า นําหนาอยางไร ? ภิกษุ ท. !
สั มมาสั งกัปปะ

ยอมมีเพียงพอ

แกผูมี

สั มมาทิฏฐิ;

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๒๙๖

สั มมาวาจา

ยอมมีเพียงพอ

แกผูมี

สั มมาสั งกัปปะ;

สั มมากัมมันตะ

ยอมมีเพียงพอ

แกผูมี

สั มมาวาจา;

สั มมาอาชีวะ

ยอมมีเพียงพอ

แกผูมี

สั มมากัมมันตะ;

สั มมาวายามะ

ยอมมีเพียงพอ

แกผูมี

สั มมาอาชีวะ;

สั มมาสติ

ยอมมีเพียงพอ

แกผูมี

สั มมาวายามะ;

สั มมาสมาธิ

ยอมมีเพียงพอ

แกผูมี

สั มมาสติ;

สั มมาญาณะ

ยอมมีเพียงพอ

แกผูมี

สั มมาสมาธิ;

สั มมาวิมุตติ

ยอมมีเพียงพอ

แกผูมี

สั มมาญาณะ.

ภิกษุ ท. !
ดวยอาการอยางนี้แล พระเสขะผู้ประกอบด้ วยองค์ แปด
ย่ อมเป็ นพระอรหันต์ ผู้ประกอบด้ วยองค์ สิบ.
ภิกษุ ท. !
ในบรรดา องค์ แห่ งมรรคเหล่านั้น สั มมาทิฏฐิเป็ นองค์
นําหน้ า. นําหนาอยางไร?
ภิกษุ ท. !
มิจฉาทิฏฐิ ของผูม สี ัมมาทิฏฐิ ยอมสลายไปไมมีเหลือ;
และ บาปอกุศลธรรม ทั้งหลายเปนอเนกที่เกิดมีขึ้นเพราะมิจฉาทิฏฐิเปนปจจัย
ของผูน้นั ก็พลอยสลายไปไมมีเหลือดวย; และ กุศลธรรม ทั้งหลายเปนอเนก ทีม่ ี
สัมมาทิฏฐิเปนปจจัย ก็จะถึงซึ่งความเต็มรอบแหงการงอกงามขึน้ มาดวย.
(ในกรณีที่เกี่ยวกับ

สั มมาสั งกัปปะ สั มมาวาจา สั มมากัมมันตะ สั มมาอาชี วะ
สั มมาวายามะ สั มมาสติ สั มมาสมาธิ ก็ตรัสไวดวยขอความทํานองเดียวกัน จนกระทั่งถึง :-)

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๒๙๗

ภิกษุ ท. !
มิจฉาญาณะ ของผูมสี ัมมาญาณะ ยอมสลายไปไมมีเหลือ;
และ บาปอกุศลธรรม ทั้งหลายเปนอเนกที่เกิดมีขึ้นเพราะมิจฉาญาณะเปนปจจัย
ของผูนั้น ก็พลอยสลายไปไมมีเหลือดวย; และ กุศลธรรม ทั้งหลายเปนอเนก
ที่มีสัมมาญาณะเปนปจจัย ก็จะถึงซึ่งความเต็มรอบแหงการงอกงามขึ้นมาดวย.
ภิกษุ ท. !
มิจฉาวิมุตติ ของผูม สี ัมมาวิมุตติ ยอมสลายไปไมมีเหลือ;
และ บาปอกุศลธรรม ทั้งหลายเปนอเนกที่เกิดมีขึ้นเพราะมิจฉาวิมุตติเปนปจจัย
ของผูนั้น ก็พลอยสลายไปไมมีเหลือดวย; และ กุศลธรรม ทั้งหลายเปนอเนก ที่
มีสัมมาวิมตุ ติเปนปจจัย ก็จะถึงซึ่งความเต็มรอบแหงการงอกงามขึ้นมาดวย.
ภิกษุ ท. !
ดวยอาการอยางนี้แล ธรรมเปนฝกฝายแหงกุศล
มี
ปริมาณยี่สบิ , ธรรมเปนฝกฝายแหงกุศล มีปริมาณยีส่ ิบ ธรรมเปนฝกฝายแหง
อกุศล มีปริมาณยี่สบิ : ธรรมปริยายมีปริมาณสี่ สิบ อันกว้ างขวาง เปนธรรม
ปริยายอันเราใหหมุนไปแลว อันสมณะหรือพราหมณ หรือเทพ หรือมาร หรือ
พรหม หรือใคร ๆ ในโลก ใหหมุนกลับไมได.
- อุ ป ริ .ม. ๑๔/๑๘๗/๒๗๙ - ๒๘๐.

(ผูศึกษาพึงสังเกตใหเห็นวา

อัฎฐังคิกมรรคมีองคแปด
ครั้นเติมเขาอีกสององคคือ
สัมมาญาณะ แล สัมมาวิมุตติ กลายเปนสัมมัตตะมีองคสิบ ตลอดทั้งสายนี้ มีสัมมาทิฏฐิเปนองค
นําหนา องคที่เปน “มิจฉา” ใด ๆ ก็ตาม จะกลายเปน “สัมมา” ขึ้นมาได ก็ลวนแตตองอาศัยสัมมาทิฏฐิ
เปนธรรมนําหนาดวยกันทั้งนั้น องค์ แปดเป็ นธรรมสํ าหรั บพระเสนะ องค์ สิบเป็ นธรรมสํ าหรั บ
พระอรหันต์ เปนหลักที่ผูศึกษาควรกําหนดไวใหดี ).

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๒๙๘

สั มมาสมาธิชนิดทีม่ พี รหมวิหารเป็ นอารมณ์
วาเสฎฐะ ! เมื่อภิกษะนั้นมองเห็นนิวรณทั้งหาเหลานี้ ที่ตนละไดแลว
อยู ปราโมทยยอมเกิด; เมื่อปราโมทยเกิด ปติยอมเกิด; กายของผูมใี จปติยอ ม
สงบรํางับ; ผูมีกายสงบรํางับยอมเสวยสุข; จิตของผูมสี ุข ยอมเปนสมาธิ. เธอ
นั้น ดวยจิตอันเปนไปกับดวยเมตตา ยอมแผไปสูทิศทีห่ นึ่ง และทิศที่สอง ที่สาม
ที่ส่ี ก็เหมือนอยางนั้น, เธอแผไปตลอดโลกทั้งหมดทั้งสิ้น ในที่ทั้งปวงทัง้ เบื้อง
บนเบื้องต่ําและเบื้องขวาง ดวยจิตอันเปนไปกับดวย เมตตา เปนจิตไมมีเวร
ไมมีพยาบาท กวางขวาง ประกอบดวยคุณอันใหญหลวง ไมมีขีดจํากัด แลว
แลอยู. วาเสฎฐะ ! เปรียบเหมือนคนเปาสังขผูมีกําลัง ยอมเปาสังขใหไดยินได
ทั้งสี่ทิศโดยไมยาก ฉันใด; ในเมตตาเจโตวิมุตติ๑ ที่เจริญแล้ ว อย่ าง (ข้ างบน) นี้
กรรมชนิดที่ทําอย่ างมีขีดจํากัด๒ ย่ อมไม่ มีเหลืออยู่ ไม่ ต้งั อยู่ใน (เมตตาเจโต
วิมุตติอนั เป็ นกรรมที่ไม่ มีขดี จํากัด) นั้น, ก็ฉันนั้น. วาเสฎฐะ ! นี้เปนทางเพื่อ
ความเปนผูอยูรวมกับพรหมทั้งหลาย.
(ตอไปนี้ ทรงแสดงขอ กรุ ณา ,มุทติ า , อุเบกขา, อีก โดยเนื้อความอยางเดียวกัน. ทุก ๆ ขอเปน

หนทางเหมือนกัน ในพระบาลีวา แมนี้ ๆ ก็เปนหนทางเพื่อความอยูรวมกับพรหมทั้งหลาย).
- สี่ . ที . ๙/๓๑๐/๓๘๓-๓๘๔

๑ เมตตาเจโตวิ มุ ต ติ คื อ อั ป ปนาสมาธิ ที่ ป ระกอบด ว ยเมตตา.
๒. ที่ มี ขี ด จํา กั ด หมายเอา เมตตาที่ จํา กั ด ที่ , และยั ง เป น กามาวจรกุ ศ ล, ยั ง ไม เ ป น รู ป าวจรกุ ศ ลเหมื อ นที่ ก ล า วมา.
สุ ม ง. ๑/๔๖๓.

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๒๙๙

วิโมกข์ แปด
ภิกษุ ท. !
วิโมกขแปดเหลานี้ มีอยู. แปดเหลาไหนเลา ? แปด
เหลานี้คือ :(๑) ผู้มีรูป (ซึ่งเปนอารมณของสมาธิ) ย่ อมเห็นรู ปทั้งหลาย (อันเปน
สมาธินิมิตเหลานั้น ) : นี้คือ วิโมกข์ ที่หนึ่ง.
(ยอมมีวิโมกข คือพนจากอิทธิพลของนิวรณทั้งหลาย).

ผู้ไม่ มีสัญญาในรูปซึ่งเป็ นภายใน (เพื่อเปนอารมณของสมาธิ) ย่ อม
เป็ นรูปทั้งหลายอันเป็ นภายนอก (เพื่อเปนอารมณของสมาธิ) : นี้คือ วิโมกข์ ที่
สอง.
(๒)

(ยอมมีวิโมกข คือพนจากอิทธิพลของนิวรณทั้งหลาย).

เป็ นผู้น้อมใจ (ไปในรูปนิมิตแห่ งสมาธิ) ด้ วยความรู้สึกว่ า “งาม”
เท่ านั้น : นี้คือ วิโมกข์ ที่สาม.
(๓)

(ยอมมีวิโมกข คือพนจากอิทธิพลของนิวรณทั้งหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งจากการรบกวนของ
ความรูสึกวาเปนปฏิกูลในสิ่งที่เปนปฎิกูล).

เพราะกา วลว งเสีย ไดซึ ่ง รูป สัญ ญาทั ้ง หลายโดยประการทั ้ง ปวง
เพราะความดับไปแหงปฏิฆสัญญาทั้งหลาย
เพราะไมใสใจนานัตตสัญญา
ทั้งหลายเปนผู เข้ าถึงอากาสานัญจายตนะ อันมีการทําในใจวา “อากาศไมมี
ที่สุด” ดังนี้ แลวแลอยู : นี้คือวิโมกข์ ที่สี่.
(๔)

(ยอมมีวิโมกข คือพนจากอิทธิพลของรูปสัญญา ซึ่งทําความผูกพันอยูในรูปทั้งหลายอันให

เกิดการกระทบกระทั่งกับสิง่ ที่เปนรูปนั่นเอง).

เพราะกา วลว งเสีย ไดซึ่ งอากาสานัญ จายตนะโดยประการทั้ง ปวง
เปนผู เข้ าถึงวิญญาณัญจายตนะ อันมีการทําในใจวา “วิญญาณไมมีที่สุด” ดังนี้
แลวแลอยู : นี้คือ วิโมกข์ ที่ห้า.
(๕)
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(ยอมมีวิโมกข คือพนจากอิทธิพลของอากาสานัฐจายตนสัญญา ซึ่งทําความผูกพันอยูในอรูป

ประเภทแรกคืออากาสานัญจายตนะนั่นเอง).

เพราะกาวลวงเสียไดซึ่งวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง เปน
ผู เข้ าถึงอากิญจัญญายตนะ อันมีการทําในใจวา “อะไร ๆ ไมมี” ดังนี้ แลวแล
(๖)

อยู : นี้คือ วิโมกข์ ที่หก.
(ยอมมีวิโมกข คือพนจากอิทธิพลของวิญญาณัญจายตนสัญญา ซึ่งทําความผูกพันอยูในอรูป

ประเภทที่สองคือวิญญาณัญจายตนะนั่นเอง).

(๗) เพราะกาวลวงเสียไดซึ่งอากิญจัญญายตนะ โดยประการทั้งปวง เปน
ผู เข้ าถึงเนวสั ญญานาสั ญญายตนะ แลวแลอยู : นี้คือ วิโมกข์ ที่เจ็ด.
(ยอมมีวิโมกข คือพนจากอิทธิพลของอากิญจัญญายตนสัญญา ซึ่งทําความผูกพันอยูในอรูป

ประเภทที่สามคืออากิญจัญญายตนะนั่นเอง).

(๘) เพราะกาวลวงเสียไดซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะ โดยประการทั้ง

ปวง เปนผูเขาถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ แลวแลอยู : นี้คือ วิโมกข์ ทแี่ ปด.
(ยอมมีวิโมกข คืนพนจากอิทธิพลของเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ซึ่งทําความผูกพันอยู

ในอรูปประเภทที่สี่คือเนวสัญญานาสัญญายตนะนั่นเอง).

ภิกษุ ท. !

เหลานี้แล วิโมกขแปดนั้น.

- อฎฐก.อ ๒๓/๓๑๕/๑๖๓.

รู ปฌานและอรู ปสมาบัติ ยังมิใช่ ธรรมชั้นทีเ่ ป็ นเครื่องขูดเกลา
จุนทะ !
ขอนี้เปนฐานะที่มีได คือ ภิกษุบางรูปในกรณีนี้ เพราะ
สงัดแลวจากกามทั้งหลาย สงัดแลวจากธรรมที่เปนอกุศลทั้งหลาย เขาถึง
ปฐมฌาน ประกอบดวยวิตกวิจาร มีปต ิและสุขอันเกิดจากวิเวก แลวแลอยู.
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ความคิดอาจจะมีแกเธอนั้น อยางนี้วา “เราอยูดวยธรรมเปนเครื่องขูดเกลา”
ดังนี้. จุนทะ ! แตธรรมคือ ปฐมฌานนี้ เรายังไม่ กล่ าวว่ าเป็ นธรรมเครื่องขูด
เกลา ในอริยวินัย กอน; กลาวแตเพียงวา เปนธรรม เครื่องอยู่เป็ นสุ ขใน

ทิฎฐธรรม ในอริยวินัย.
จุนทะ !
อนึ่ง ขอนี้เปนฐานะที่มีได คือ ภิกษุบางรูปในกรณีนี้
เพราะความที่วิตกวิจารทั้งสองระงับลง เขาถึง ทุติยฌาน เปนเครื่องผองใสแหง
ใจในภายใน ใหสมาธิเปนธรรมอันเอกผุดมีขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปติ
และสุขอันเกิดจากสมาธิ แลวแลอยู. ความคิดอาจจะมีแกเธอนั้น อยางนี้วา
“เราอยูดวยธรรมเครื่องขูดเกลา” ดังนี้. จุนทะ ! แตธรรมคือ ทุตยิ ฌานนี้ เรายัง
ไม่ กล่ าวว่ าเป็ นธรรมเครื่องขูดเกลา ในอริยวินัย กอน; กลาวแตเพียงวา เปน
ธรรม เครื่องอยู่เป็ นสุ ขในทิฎฐธรรม ในอริยวินัย.
จุนทะ !
อนึ่ง ขอนี้เปนฐานะที่มีได คือ ภิกษุบางรูปในกรณีนี้
เพราะความจางคลายไปแหงปติ ยอมเปนผูอยูอุเบกขา มีสติและสัมปชัญญะ
และยอมเสวยความสุขดวยนามกาย ชนิดที่พระอริยเจาทั้งหลาย ยอมกลาว
สรรเสริญผูนั้นวา “เปนผูอยูอุเบกขา มีสติ อยูเปนปกติสุข” ดังนี้. เขาถึง
ตติย-ฌาน แลวแลอยู ความคิดอาจจะมีแกเธอนั้น อยางนี้วา "เราอยูดวยธรรม
เครื่องขูดเกลา" ดังนี้. จุนทะ ! แตธรรมคือ ตติยฌานนี้ เรายังไม่ กล่ าวว่ าเป็ น
ธรรมเครื่องขูดเกลา ในอริยวินัย กอน; กลาวแตเพียงวา เปนธรรม เครื่องอยู่
เป็ นสุ ขในทิฎฐธรรม ในอริยวินัย.
จุนทะ !
อนึ่ง ขอนี้เปนฐานะที่มีได คือ ภิกษุบางรูปในกรณีนี้
เพราะละสุขเสียได และเพราะละทุกขเสียได เพราะความดับไปแหงโสมนัส
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และโทมนัสทั้งสองในกาลกอน เขาถึง จตุตถฌาน ไมมีทุกขไมมีสุข มีแต
ความที่สติเปนธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา แลวแลอยู. ความคิดอาจจะมีแก
เธอนั้น อยางนี้วา “เราอยูดวยธรรมเครื่องขูดเกลา” ดังนี้. จุนทะ ! แตธรรมคือ
จตุตถฌานนี้ เรายังไม่ กล่ าวว่ าเป็ นธรรมเครื่องขูดเกลาในอริยวินัย กอน; กลาว
แตเพียงวา เปนธรรม เครื่องอยู่เป็ นสุ ขในทิฎฐธรรม ในอริยวินัย.
จุนทะ !
อนึ่ง ขอนี้เปนฐานะที่มีได คือ ภิกษุบางรูปในกรณีนี้
เพราะผานพนรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง, เพราะความตั้งอยูไ มไดแหงปฏิฆสัญญา, เพราะไมไดทําความในใจซึ่งความกําหนดหมายในภาวะตางๆ, พึง
บรรลุ อากาสานัญจายตนะ อันมีการทําในใจวา “อากาศไมมีทสี่ ิ้นสุด” แลวแล
อยู. ความคิดอาจจะมีแกเธอนัน้ อยางนี้วา “เราอยูดวยธรรมเครื่องขูดเกลา”
ดังนี้. จุนทะ! แตธรรมคือ อากาสานัญจายตนะนี้ เรายังไม่ กล่าวว่ าเป็ นธรรม
เครื่องขูดเกลา ในอริยวินัย กอน; กลาวแตเพียงวา เปนธรรม เครื่องอยู่สงบ ใน
อริยวินัย.
จุนทะ !
อนึ่ง ขอนี้เปนฐานะที่มีได คือ ภิกษุบางรูปในกรณีนี้ เพราะ
ผานพนอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงเสียแลว พึงบรรลุวญ
ิ ญาณัญ
จายตนะ อันมีการทําในใจวา “วิญญาณไมมีที่สิ้นสุด” แลวแลอยู ความคิดอาจจะ
มีแกเธอนัน้ อยางนี้วา “เราอยูดวยธรรมเครื่องขูดเกลา” ดังนี้. จุนทะ ! แตธรรม
คือวิญญาณัญจายตนะ นีเ้ รายังไม่ กล่ าวว่ าเป็ นธรรมเครื่องขูดเกลาในอริยวินัย
กอน; กลาวแตเพียงวา เปนธรรม เครื่องอยู่สงบ ในอริยวินัย.
จุนทะ !
อนึ่ง ขอนี้เปนฐานะที่มีได คือ ภิกษุบางรูปในกรณีนี้ เพราะ
ผานพนวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงเสียแลว
พึงบรรลุ
อากิญจัญญายตนะ อันมีการทําในใจวา “อะไรๆ ไมม”ี แลวแลอยู. ความคิด

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๓๐๓

อาจจะมีแกเธอนั้น อยางนี้วา “เราอยูดวยธรรมเครื่องขูดเกลา” ดังนี้. จุนทะ !
แตธรรมคือ อากิญจัญญายตนะนี้ เรายังไม่ กล่ าวว่ าเป็ นธรรมเครื่องขูดเกลา ใน
อริยวินัย กอน; กลาวแตเพียงวาเปนธรรม เครื่องอยู่สงบ ในอริยวินัย.
จุนทะ !
อนึ่ง ขอนี้เปนฐานะที่มีได คือ ภิกษุบางรูปในกรณีนี้ เพราะ
ผานพนนอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงเสียแลว พึงบรรลุ เนวสั ญญานา
สั ญญายตนะ แลวแลอยู ความคิดอาจจะมีแกเธอนัน้ อยางนี้วา “เราอยูดวย
ธรรมเครื่องขูดเกลา” ดังนี้. จุนทะ ! แตธรรมคือ เนวสั ญญานาสั ญญาย-ตนะนี้
เรายังไม่ กล่าวว่ าเป็ นธรรมเครื่องขูดเกลา ในอริยวินัย กอน; กลาวแตเพียงวา
เปนธรรม เครื่องอยู่สงบ ในอริยวินัย.
- มู . ม. ๑๒/๗๒ - ๗๔/๑๐๒ - ๑๐๓.

อุปมาแห่ งจิตทีป่ ราศจากนิวรณ์ ห้า
มหาราช ! เปรียบเทียบชายผูหนึง่ กู้หนีเ้ ขา ไปทําการงานสําเร็จผล
ใชหนี้ตนทุนเดิมหมดแลว กําไรยังเหลือพอเลี้ยงภรรยาไดถมไป; เขาคงคะนึงถึง
โชคลาภวา “เมื่อกอนเรากูหนี้เขาไปทําการงานสําเร็จผล ใชหนี้ตนทุนเดิม
หมดแลว กําไรยังเหลือพอเลี้ยงภรรยาไดถมไป” ดังนี้, เขายอมปราโมทยบันเทิง
ใจโสมนัสเพราะขอนี้เปนเหตุ ฉันใด, (นี้อยางหนึ่ง).
มหาราช ! เปรียบเหมือนชายอีกผูหนึ่ง ป่ วยไข้ หนัก ทนทุกขอาหาร
ไมตก กําลังนอย. ครั้นเวลาอื่นเขาหายจากไขนั้น อาหารก็ตั้ง กําลังก็มี; เขา
ตองนึกถึงกาลเกาวา “เมื่อกอน เราปวยไขหนัก ทนทุกข อาหารก็ไมตก กําลัง
นอยลง บัดนี้เราหายจากไขนั้น อาหารก็ตั้ง กําลังก็มีมา” ดังนี้, เขายอม
ปราโมทยบนั เทิงใจโสมนัสเพราะขอนั้นเปนเหตุ ฉันใด, (นี้อีกอยางหนึ่ง).

๑๓๐๔

อริยสัจจากพระโอษฐ

มหาราช ! เปรียบเหมือนชายอีกผูหนึ่ง ติดเรือนจํา ครั้นเวลาอื่นเขา
หลุดจากเรือนจําโดยสะดวก ไมมภี ัย ไมเสียทรัพย; เขาตองนึกถึงกาลเกาอยางนี้
วา “เมื่อกอน เราติดเรือนจํา บัดนี้เราหลุดมาไดโดยสะดวก ไมมภี ยั ไมเสียทรัพย”
ดังนี้, เขายอมปราโมทยบันเทิงใจโสมนัสเพราะขอนั้นเปนเหตุ ฉันใด, (นี้อีก
อยางหนึ่ง).
มหาราช ! เปรียบเหมือนชายอีกผูหนึ่ง เป็ นทาสเขา พึ่งตัวเองไมได
ตองพึง่ ผูอนื่ เที่ยวตามอําเภอใจไมได. ครั้นถึงสมัยอื่น เขาพนจากการเปนทาส
พึ่งตนเองได ไมตองพึ่งผูอื่น เที่ยวตามอําเภอใจได; เขาตองนึกถึงกาลเกา
อยางนี้วา “เมื่อกอนเราเปนทาส พึ่งตัวเองไมได ตองพึ่งผูอ ื่น เที่ยวตามอําเภอใจ
ไมได ครั้นถึงสมัยอืน่ เราพนจากการเปนทาส พึ่งตัวเองได ไมตองพึ่งผูอื่น
เที่ยวตามอําเภอใจได” ดังนี้, เขายอมปราโมทยบันเทิงใจโสมนัสเพราะขอนัน้
เปนเหตุ ฉันใด, (นี้อีกอยางหนึ่ง).
มหาราช ! เปรียบเหมือนชายอีกผูหนึ่ง นําทรัพย์ เดินทางไกล อัน
กันดาร ภิกษาหายาก ประกอบดวยภัย. ครั้นสมัยอื่น พนทางกันดารได
โดยสะดวก ลุถึงหมูบานอันเกษม ไมมีภัย (ไมตอ งเสียโภคทรัพย) ; เขาตอง
นึกถึงกาลเกาอยางนี้วา “เมื่อกอน เรานําทรัพยเดินทางไกลอันกันดาร ภิกษาหา
ยาก ประกอบดวยภัย ครั้นบัดนี้ เราพนทางกันดารไดโดยสะดวก ลุถึง
หมูบานอันเกษม ไมมีภัย” ดังนี้, เขายอมปราโมทยบันเทิงใจโสมมนัสเพราะ
ขอนั้นเปนเหตุ ฉันใด, (นี้อีกอยางหนึ่ง).
มหาราช ! ภิกษุ พิจารณาเห็นนิวรณ์ ๕ ประการ ที่ตนยังละไม่ ได้ ว่า
เป็ นเช่ นกับการกู้หนี้ เช่ นกับการเป็ นโรค เช่ นกับการติดเรือนจํา เช่ นกับการเป็ น

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๓๐๕

ทาส และการนําทรัพย์ ข้ามทางกันดาร. และเธอพิจารณาเห็นนิวรณ์ ๕ ประการที่
ละเสี ยได้ แล้ วในตนเอง เป็ นเช่ นกับการหมดหนี้ การหมดโรค การหลุดจาก
เรือนจํา การพ้นจากทาส การบรรลุถงึ ที่พ้นภัย ฉันนั้นเหมือนกันแล.
- สี่ . ที . ๙/๙๖ - ๙๗/๑๒๖

การบรรลุปฐมฌานพร้ อมทั้งอุปมา
มหาราช ! เมื่อภิกษุนนั้
มองเห็นนิวรณทั้งหาเหลานี้ ที่ตนละได
แลว อยู ปราโมทยยอมเกิด; เมื่อปราโมทยเกิด ปติยอมเกิด; กายของผูม ีใจปติ
ยอมสงบรํางับ; ผูมีกายสงบรํางับ ยอมเสวยสุข; จิตของผูมสี ุขยอมตั้งมั่น.
ภิกษุนั้น เพราะสงัดจากกามและสงัดจากอกุลธรรมทัง้ หลาย จึง บรรลุฌานที่
หนึ่ง ซึ่งมีวิตกวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก แลวแลอยู. เธอประพรมกาย
นี้ทําใหชมุ ทั่ว ชุมรอบ เต็มรอบ ดวยปติและสุขอันเกิดแตวิเวกนั้น, สวนใดสวน
หนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัว ที่ปติและสุขอันเกิดแตวิเวกนั้น ไมถูกตองแลว มิไดมี.
มหาราช ! เปรียบเหมือน นายช่ างอาบ ก็ดี หรือ ลูกมือของเขา ก็ดี
เปนคนฉลาด โรยผงที่ใชสําหรับถูตัวในเวลาอาบน้ําลงในขันสําริด แลวพรม
น้ําหมักไว, ครั้นเวลาเย็น กอนผงออกยางเขากัน ซึมทั่วกันแลว จับกันทั้ง
ภายในภายนอก ไมไหลหยด ฉันใด; มหาราช ! ภิกษุ ประพรมกายนี้ ทําให
ชุมทั่ว ชุมรอบ เต็มรอบ ดวยปติและสุขอันเกิดแตวิเวก สวนใดสวนหนึง่ ของ
มิไดมี, ฉันนั้น
กายเธอ ที่ปติและสุขอันเกิดแตวิเวก ไมถูกตองแลว
เหมือนกัน.
- สี . ที . ๙/๙๘/๑๒๗.

๑๓๐๖

อริยสัจจากพระโอษฐ

การบรรลุทุตยิ ฌาณพร้ อมทั้งอุปมา
มหาราช ! ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุ เพราะสงบวิตกวิจารเสียได จึง
บรรลุฌานที่สอง อันเปนเครื่องผองใสแหงใจในภายใน
นําใหเกิดสมาธิมี
อารมณอันเดียว ไมมีวิตกวิจาร มีแตปต ิและสุขอันเกิดแตสมาธิ แลวแลอยู.
เธอ ประพรมกายนี้ทําใหชุมทั่ว ชุม รอบ เต็มรอบ ดวยปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ,
สวนใดสวนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัว ที่ปติและสุขอันเกิดแตสมาธิไมถกู ตอง
แลว มิไดม.ี
มหาราช ! เปรียบเหมือน ห้ วงนํา้ อันลึก มีน้ําอันพลุง ไมมีปากทางน้ํา
เขาทางทิศตะวันออก ทิศใต ทิศตะวันตก ทิศเหนือ และฝนก็ไมตก๑ เพิ่มน้ํา
ใหแกหวงน้ํานั้น ตลอดกาลโดยกาล, ทอน้ําเย็นพลุงขึ้นจากหวงน้ํา ประพรมทํา
ใหชุมถูกตองหวงน้ํานั้นเอง, สวนไหนๆของหวงน้ํานั้นที่น้ําเย็นไมถูกตองแลว
มิไดมี. ขอนี้เปนฉันใด; มหาราช ! ภิกษุประพรมกายนี้ทําใหชุมทั่ว ชุมรอบ
เต็มรอบ ดวยปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ, สวนใดสวนหนึ่งในกายเธอ ที่ปติ
และสุขอันเกิดแตสมาธิ ไมถูกตองแลว มิไดมี, ฉันนั้นเหมือนกัน.
- สี . ที . ๙/๙๘/๑๒๘.

๑. บาลี คํา นี้ ว า อนุ ป ปเวจเฉยย (อนุ ปฺ เ วจฺ เ ฉยฺ ย ก็ มี - มู . ม. ๑๒ น. ๕๐๖); โดยอาศั ย หลั ก บาลี แ ห ง อื่ น ที่ มี
ข อ ความอย า งเดี ย วกั น ซึ่ ง ใช คํา ว า นานุ ปฺ ป เวจฺ เ ฉยฺ ย เป น หลั ก จึ ง แปลว า ไม ต ก (-ปฺ จ ก.อฺ . ๒๒/๒๗/
๒๘).

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๓๐๗

การบรรลุตติยฌานพร้ อมทั้งอุปมา
มหาราช ! ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุ เพราะความจางคลายไปแหงปติ
เปนผูอยูอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย จึง บรรลุฌานที่สาม
อันเปนฌานที่พระอริยเจากลาววา “ผูไดบรรลุฌานนี้ เปนผูอยูอุเบกขา มีสติอยู
เปนสุข” ดังนี้ แลวแลอยู. เธอ ประพรมกายนี้ทําใหชุมทั่ว ชุมรอบ เต็มรอบ
ดวยสุขหาปตมิ ิได, สวนใดสวนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัว ที่สุขหาปติมิได
ไมถูกตองแลว มิไดมี.
มหาราช ! เปรียบเหมือน ในหนองบัวอุบล หนองบัวปทุม หนองบัว
บุณฑริก มีดอกอุบล ดอกปทุม ดอกบุณฑริก บางเหลาที่เกิดอยูในน้ํา เจริญ
อยูในน้ํา ยังขึ้นไมพนน้ํา จมอยูภายใตอันน้ําเลี้ยงไว, ดอกบัวเหลานั้นถูกน้ําเย็น
แชชมุ ถูกตองตั้งแตยอดตลอดราก, สวนไหนๆของดอกบัวเหลานั้นทั่วทั้งดอก
ที่น้ําเย็นไมถูกตองแลว มิไดม.ี ขอนี้เปนฉันใด; มหาราช ! ภิกษุประพรม
กายนี้ทําใหชุมทั่ว ชุมรอบ เต็มรอบ ดวยสุขหาปติมไิ ด, สวนใดสวนหนึง่ ใน
กายเธอ ที่สุขหาปติมิได ไมถกู ตองแลว มิไดมี, ฉันนั้นเหมือนกัน.
- สี . ที . ๙/๙๙/๑๒๙.

๑๓๐๘

อริยสัจจากพระโอษฐ

การบรรลุจตุตถฌานพร้ อมทั้งอุปมา
มหาราช ! ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุ เพราะละสุขและทุกขเสียได
เพราะความดับหายไปแหงโสมนัสและโทมนัสในกาลกอน, จึง บรรลุฌานที่สี่
อันไมทุกขไมสุข มีแตความทีส่ ติเปนธรรมชาติบริสทุ ธิ์เพราะอุเบกขา แลวแล
อยู. เธอนั้น นั่งแผไปตลอดกาลนี้ ดวยใจอันบริสุทธิ์ผองใส, สวนใดสวนหนึ่ง
ของกายเธอทั่วทั้งตัว ที่ใจอันบริสุทธิ์ผองใส ไมถูกตองแลว มิไดมี.
มหาราช ! เปรียบเหมือน ชายคนหนึ่ง นั่งคลุมตัวดวยผาขาวตลอด
ศีรษะ, สวนไหน ๆ ในกายเธอทั่วทั้งตัว ที่ผาขาวไมถูกตองแลว (คือไมคลุมแลว)
มิไดมี. ขอนี้เปนฉันใด; : มหาราช ! ภิกษุนั่งแผใจอันบริสุทธิ์ผองใสไปตลอด
กายนี้, สวนใดสวนหนึ่งในกายเธอทั่วทัง้ ตัว ที่ใจอันบริสุทธิ์ผองใส ไมถกู ตอง
แลว มิไดม,ี ฉันนั้นเหมือนกัน.
- สี . ที . ๙/๑๐๐/๑๓๐.

อาการทีอ่ ยู่ในฌาน เรียกว่ าตถาคตไสยา
ภิกษุ ท. !
การนอน ๔ อย่ าง เหลานี้ มีอยู. สี่อยาง อยางไรเลา? สี่
อยางคือ เปตไสยา กามโภคิไสยา สี หไสยา ตถาคตไสยา.
ภิกษุ ท. !
เปตไสยา (นอนอย่ างเปรต) เป็ นอย่ างไรเล่ า ? ภิกษุ
ท. ! โดยมาก พวกเปรต ยอมนอนหงาย. นี้เรียกวา เปตไสยา.

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

ภิกษุ ท. !

กามโภคิไสยา

(นอนอย่ างคนบริโภคกาม)

๑๓๐๙

เป็ น

อย่ างไรเล่ า ? ภิกษุ ท. ! โดยมาก คนบริโภคกาม ยอมนอนตะแคงโดยขาง
เบื้องซาย. นี้เรียกวา กามโภคิไสยา.

สี หไสยา (นอนอย่ างสี หะ) เป็ นอย่ างไรเล่ า ? ภิกษุ
ภิกษุ ท. !
ท. ! สีหะเปนพญาสัตว ยอมสําเร็จการนอนโดยขางเบื้องขวา เทาเหลื่อมเทา
สอดหางไวที่ระหวางแหงขา. สีหะนั้นครั้นตื่นขึ้น ยอมชะเงอกายตอนหนาขึ้น
สังเกตกายตอนทาย ถาเห็นความดิ้นเคลื่อนที่ของกาย (ในขณะหลับ) ยอมมี
ความเสียใจเพราะขอนั้น. ถาไมเห็น ยอมมีความดีใจ. นี้เรียกวา สี หไสยา.
ตถาคตไสยา (นอนอย่ างตถาคต) เป็ นอย่ างไรเล่ า ?
ภิกษุ ท. !
ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้ ภิกษุ สงัดแลวจากกาม สงัดแลวจากอกุศลธรรมทัง้ หลาย
เขาถึง ฌานที่ ๑ ซึ่งมีวิตกวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก แลวแลอยู. เพราะ
วิตกวิจารรํางับไป เธอเขาถึง ฌานที่ ๒ อันเปนเครื่องผองใสแหงใจในภายใน
สามารถใหสมาธิผุดขึน้ เปนธรรมเอก ไมมีวิตกวิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดแต
สมาธิ แลวแลอยู. เพราะปติจางหายไป เธอเปนผูเพงเฉยอยูได มีสติ มีความ
รูสึกตัวทั่วพรอม และไดเสวยสุขดวยนามกาย เขาถึง ฌานที่ ๓ อันเปนฌานที่
พระอริยเจาทั้งหลาย กลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา “เปนผูเฉยอยูได มีสติอยู
เปนสุข” แลวแลอยู. เพราะละสุขและทุกขเสียได เพราะความดับหายไปแหง
โสมนัสและโทมนัสในกาลกอน เธอเขาถึง ฌานที่ ๔ อันไมทุกขและไมสุขมีแต
สติอันบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา แลวแลอยู. นี้เรียกวา ตถาคตไสยา.
ภิกษุ ท. !
- จตุ กฺ ก .อฺ . ๒๑/๓๓๑/๒๔๖.

เหลานี้ แล การนอน ๔ อยาง.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๓๑๐

(ผูศึกษาพึงสังเกตความผิดแผกแตกตางกันอยางมาก ระหวางการนอนทั้งสี่อยางนี้ ก็จะเขาใจได

วาวิญญาณหรือหัวใจของธรรมะมุงหมายอยางไร สูงกวาธรรมชาติเพียงใด จนกระทั่งวา การอยู่ใน
ฌานก็เรี ยกว่ าการนอนอย่ างหนึ่งด้ วย เป็ นการนอนทางวิญญาณ แมกําลังอยูในอิริยาบถอื่นซึ่ง
มิใชอิริยาบถนอน ดังที่กลาวอยูในหัวขอวา “ที่นั่ง - นอน - ยืน - เดิน อันเปนทิพย” ที่หนา๑๓๔๕
แหงหนังสือเลมนี้).

หมวด ค. ว่ าด้ วย อุปกรณ์ - เหตุปัจจัย ของสั มมาสมาธิ
ความรู้ ทที่ าํ ให้ มกี ารอบรมจิต
ภิกษุ ท. !
จิตนี้
เป็ นธรรมชาติประภัสสร แต่ จิต (ที่มีธรรมชาติ
ประภัสสร) นั้นแล เข้ าถึงความเศร้ าหมองแล้ ว เพราะอุปกิเลสอันเป็ นอาคันตุกะจรมา เรากลาววา บุถุชนผูไ มมีการสดับ ยอมไมรชู ัดตามที่เปนจริง ซึ่งความ
จริงขอนั้น เพราะเหตุนั้น จิตตภาวนา ยอมไมมีแกบถุ ุชนผูไมมกี ารสดับ ดังนี้.
ภิกษุ ท. !
จิตนี้ เป็ นธรรมชาติประภัสสร แต่ จิต
(ที่มีธรรมชาติ
ประภัสสร) นั้นแล เป็ นจิตพ้ นวิเศษจากอุปกิเลสอันเป็ นอาคันตุกะจรมานั้นได้ .
เรากลาววาอริยสาวกผูมีการสดับ
ยอมรูชัดตามที่เปนจริงซึ่งความจริงขอนั้น
เพราะเหตุนั้นจิตตภาวนา ยอมมีแกอริยสาวกผูมีการสดับ ดังนี้.
- เอก. อํ . ๒๐/๑๑ - ๑๒/๕๒ - ๕๓

(พระพุทธภาษิตนี้ มีความหมายลึกอยูบางประการ จนทําใหมีผูเขาใจผิดไปวา ถาจิตมีความ
เปนประภัสสรตามธรรมชาติแลว ทําไมจึงเศราหมองไดเพราะอุปกิเลส; และวา ถาจิตพนจาก

อุปกิเลสกลับไปสูความเปนจิตประภัสสรอยางเดิมแลว มันก็จะกลับเปนจิตเศราหมองเพราะอุปกิเลส
ไดอีกในภายหลัง สลับกันไปไมรูสิ้นสุด ดังนี้. แตความจริงมีอยูวา ประภัสสรตามธรรมชาตินั้น ถูก
ครอบงําดวยอุปกิเลสได จึงตองทําการภาวนา คืออบรมจิตใหเปลี่ยนสภาพเปนประภัสสรสมุจเฉท
ซึ่งอุปกิเลสจะครอบงําไมไดอีกตอไป. เพราะเหตุนั้นจึงตรัสวา ผูรูความจริงเรื่องนี้เทานั้น จึง
ประสงคการเจริญภาวนาอบรมจิต และอบรมจิตไดตามประสงค).

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๓๑๑

บริขารเจ็ดของอริยสั มมาสมาธิ
ภิกษุ ท. ! สมาธิบริขาร ๗ ประการ เหลานี้ มีอยู. เจ็ดประการอยางไร
เลา? เจ็ดประการ คือ สั มมาทิฏฐิ สั มมาสั งกัปปะ สั มมาวาจา สั มมากัมมัมตะ
สั มมาอาชีวะ สั มมาวายามะ สั มมาสติ.
ภิกษุ ท. ! เอกัคคตาจิตที่แวดล้ อมอยู่ด้วยองค์ เจ็ดประการเหล่ านี้
เราเรียกวา อริยสั มมาสมาธิ ที่มีที่ต้งั อาศัย บาง ที่มีบริขาร บาง ดังนี.้
- สตฺ ต ก. อํ . ๒๓/๔๒/๔๒.

(ผูศึกษาพึงสังเกตใหเห็นวา การที่พระองคทรงจัดใหองคมรรคทั้งเจ็ดขางตน ตั้งอยูในฐานะ

เปนบริวารขององคสุดทายคือสัมมาสมาธิ นี้มีความหมายลึกซึ้ง เปนเคล็ดลับของการปฏิบัติธรรม
อยางยิ่ง ผูศึกษาพึงศึกษาจากหัวขอวา “อริยสัมมาสมาธิมีบริขารเจ็ด”,“การทําหนาที่สัมพันธกันของ
บริขารเจ็ด” ที่หนา ๑๒๘๖ - ๑๒๙๕ แหงหนังสือเลมนี้เปนเครื่องประกอบดวย).

ธรรมเครื่องทําความเต็มเปี่ ยมแห่ งกําลังของสมาธิ
ภิกษุ ท. !
ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการแลว เปนผูไมควรเพื่อ
จะถึงความมีกําลังในสมาธิ. หกประการอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! หกประการ
ในกรณีนี้ คือ :๑. ภิกษุ
๒. ภิกษุ
๓. ภิกษุ
๔. ภิกษุ
๕. ภิกษุ
๖. ภิกษุ

ไมเปนผูฉลาดในการเขาสูสมาธิ;
ไมเปนผูฉลาดในการดํารงอยูในสมาธิ;
ไมเปนผูฉลาดในการออกจากสมาธิ;
ไมเปนผูม ปี กติกระทํา (สมาธิ) โดยเอื้อเฟอ ;
ไมเปนผูม ปี กติกระทํา (สมาธิ) โดยติดตอ;
ไมเปนผูม ปี กติกระทําดวยธรรมเปนที่สบาย (แกสมาธิ).

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๓๑๒

ภิกษุ ท. !
ภิกษุประกอบแลวดวยธรรม ๖ ประการเหลานี้แล เปนผู
ไมควรเพือ่ จะถึงความมีกําลังในสมาธิ.
ภิกษุ ท. !
ภิกษุประกอบด้ วยธรรม ๖ ประการ แลว เปนผู ควรเพือ่
จะถึงความมีกาํ ลังในสมาธิ. หกประการอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! หกประการ
ในกรณีนี้ คือ :๑. ภิกษุ
๒. ภิกษุ
๓. ภิกษุ
๔. ภิกษุ
๕. ภิกษุ
๖. ภิกษุ

เปนผู
เปนผู
เปนผู
เปนผู
เปนผู
เปนผู

ฉลาดในการเข้ าสู่ สมาธิ;
ฉลาดในการดํารงอยู่ในสมาธิ;
ฉลาดในการออกจากสมาธิ;
มีปกติกระทํา (สมาธิ) โดยเอือ้ เฟื้ อ;
มีปกติกระทํา (สมาธิ) โดยติดต่ อ;
มีปกติกระทําด้ วยธรรมเป็ นทีส่ บาย (แก่ สมาธิ).

ภิกษุ ท. !
ภิกษุประกอบแลวดวยธรรม ๖ ประการเหลานี้แล เปนผู
ควรเพือ่ จะถึงความมีกาํ ลังในสมาธิ.
- ฉกฺ ก . อํ . ๒๒/๔๗๗/๓๔๓.

สมาธิจากการเดิน (จงกรม) ย่ อมตั้งอยู่นาน
ภิกษุ ท. !
อานิสงส์ ในการเดิน (จงฺกม) ๕ อย่ าง เหลานี้ มีอยู. หาอยาง
อยางไรเลา ? หาอยาง คือ เปนผูอดทนตอการเดินทางไกล ๑, เปนผูอดทนตอ
การกระทําความเพียร ๑, เปนผูมีอาพาธนอย ๑, สิ่งที่กินแลว ดื่มแลว ลิม้ แลว
ยอมถึงการยอยดวยดี ๑, สมาธิที่ไดในขณะแหงการเดิน ยอมตั้งอยูไดนาน ๑.
ภิกษุ ท. !
- ปฺ จ ก. อํ . ๒๒/๓๑/๒๙.

อานิสงสในการเดิน หาอยางเหลานี้ แล.

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๓๑๓

ลักษณะของผู้ง่ายต่ อการเข้ าอยู่ในสมาธิ
ภิกษุ ท. !
ภิกษุที่ประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เปนผูไมควรเพื่อ
เขาถึงสัมมาสมาธิ แลวแลอยู. หาประการ อยางไรเลา? ภิกษุ ท. ! หา
ประการ คือ ภิกษุในกรณีนี้ เปนผูไมอดทนตอรูปทั้งหลาย ๑, ไมอดทนตอ
เสียงทั้งหลาย ๑, ไมอดทนตอกลิ่นทั้งหลาย ๑, ไมอดทนตอรสทั้งหลาย ๑, ไม
อดทนตอโผฏฐัพพะทัง้ หลาย ๑. ภิกษุ ท. ! ภิกษุที่ประกอบดวยธรรม ๕
ประการเหลานี้แล เปนผู ไม่ ควรเพือ่ เข้ าถึงสั มมาสมาธิ แลวแลอยู.
ภิกษุ ท. !
ภิกษุที่ประกอบด้ วยธรรม ๕ ประการ เป็ นผู้ควรเพือ่
เข้ าถึงสั มมาสมาธิ แลวแลอยู. หาประการ อยางไรเลา? ภิกษุ ท. ! หาประการ
คือ ภิกษุในกรณีนี้ เปนผู อดทนต่ อรูป ทั้งหลาย ๑, อดทนต่ อเสี ยง ทัง้ หลาย ๑,
อดทนต่ อกลิน่ ทั้งหลาย ๑, อดทนต่ อรส ทั้งหลาย ๑, อดทนต่ อโผฏฐัพพะ
ทั้งหลาย ๑. ภิกษุ ท. ! ภิกษุที่ประกอบดวยธรรม ๕ ประการเหลานี้แล เปนผู
ควรเพือ่ เข้ าถึงสั มมาสมาธิ แลวแลอยู.
- ปฺ จ ก.อํ . ๒๒/๑๕๕ /๑๓๓.

หมวด ง. ว่ าด้ วย หลักการปฏิบัติ ของสั มมาสมาธิ
บุพพภาคแห่ งการเจริญสมาธิ ๕ ขั้น
มหาราช ! ภิกษุนั้น (๑) ประกอบแลวดวย ศีลขันธ์ อนั เป็ นอริยะ นี้ดวย
(๒) ประกอบแลวดวย อินทรียสั งวรอันเป็ นอริยะ นี้ดวย (๓) ประกอบดวย
สติสัมปชัญญะอันเป็ นอริยะ นี้ดวย (๔) ประกอบแลวดวย สั นโดษอันเป็ นอริยะ
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นี้ดวย (๕) เสพเสนาสนะอันสงัด คือปา โคนไม ภูเขา ซอกหวย ทองถ้ํา ปา
ชา ปาชัฎ ที่แจง ลอมฟาง. เธอนั้น ในเวลาภายหลังอาหาร กลับจากบิณฑบาต
แลว นั่งคูบ ัลลังก (ขัดสมาธิ) ตั้งกายตรง ดํารงสติเฉพาะหนา, เธอละ อภิชฌา ใน
โลก มีจิตปราศจากอภิชฌา คอยชําระจิตจากอภิชฌา อยู; ละ พยาบาทเครื่ อง
ประทุษร้ าย มีจิตปราศจากพยาบาท เปนผูกรุณามีจิตหวังความเกื้อกูลในสัตว
ทั้งหลาย คอยชําระจิตจากพยาบาทเครื่องประทุษรายอยู; ละ ถีนมิทธะ มุงอยู
แตความสวางในใจ มีจิตปราศจากถีนมิทธะ มีสติมีสัมปชัญญะรูสึกตัวคอยชําระ
จิตจากถีนมิทธะ อยู; ละ อุทธัจจกุกกุจจะ ไมฟุงซาน มีจิตสงบอยูในภายใน
คอยชําระจิตจากอุทธัจจกุกกุจจะอยู; ละ วิจิกจิ ฉา ขามลวงวิจิกิจฉาเสียได ไม
ตองกลาววานี่อะไรนี่อยางไร ในกุศลธรรมทั้งหลาย (เพราะความสงสัย) คอย
ชําระจิตจากวิจิกิจฉา อยู.
- สี . ที . ๙/๙๕/๑๒๕.

ขั้นตอนอันจํากัดแห่ งปัจจัยของสั มมาสมาธิ
ภิกษุ ท. !
ภิกษุนั้นหนอ ไมมคี วามเคารพ ไมมีความยําเกรง ไม
ประพฤติความเสมอกัน ในเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลายแลว จักทําอาภิสมาจาริกธรรมใหบริบูรณ ดังนี้นั้น : นั่น ไมเปนฐานะที่จะมีได;๑
ครั้นไมทําอาภิสมาจาริกธรรมใหบริบูรณแลว จักทําเสขธรรม (ธรรมที่ควร
๑. ผู ศึ ก ษาพึ ง สั ง เกตให เ ห็ น ว า อาภิ ส มาจาริ ก ธรรม กล า วคื อ การปฏิ บั ติ วั ต รหรื อ มรรยาทที่ ส าธุ ช นทั่ ว ไป จะ
พึ ง ปฏิ บั ติ ใ นบ า นเรื อ น เพื่ อ นพ อ ง และสั ง คมทั่ ว ไป นี้ ไ ม ใ ช สิ่ ง เล็ ก น อ ยในการปฏิ บั ติ ธ รรมเพื่ อ บรรลุ ธ รรม
ในขั้ น สู ง ; กล า วสรุ ป สั้ น ๆ ก็ ว า ไม ก ระทํา ให เ กิ ด ความเหมาะสมในการที่ จ ะเป น นั ก ศึ ก ษา. ขอให ทุ ก คน
ทํา การชํา ระสะสางอาภิ ส มาจาริ ก ธรรมของตน ๆ ให ดี ที่ สุ ด เท า จะทํา ได เ ป น เรื่ อ งแรกเสี ย ก อ น.

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ
ศึกษาสูงขึ้นไป ) ใหบริบรู ณ

๑๓๑๕

ดังนี้นั้น : นั่นไมเปนฐานะที่จะมีได;

ครั้นไมทําเสขธรรมใหบริบูรณแลว
นั้น : นั่นไมเปนฐานะที่จะมีได;

จักทําศีลทั้งหลายใหบริบูรณดงั นี้

ครั้นไมทําศีลทั้งหลายใหบริบรู ณแลว
นั้น : นั่นไมเปนฐานะที่จะมีได;

จักทําสัมมาทิฏฐิใหบริบูรณดังนี้

ครั้นไมทําสัมมาทิฏฐิใหบริบูรณแลว
นั้น : นั่นไมเปนฐานะที่จะมีได.

จักทําสัมมาสมาธิใหบริบูรณดงั นี้

ภิกษุ ท. !
ภิกษุนั้นหนอ มีความเคารพ มีความยําเกรง ประพฤติ
ความเสมอกัน ในเพือ่ นสพรหมจารีท้งั หลายแล้ ว จักทําอาภิสมาจาริกธรรมให้
บริบูรณ์ ดังนี้นั้น : นั่นเปนฐานะที่มีได;
ครั้นทําอาภิสมาจาริกธรรมใหบริบูรณแลว
ดังนี้นั้น : นั่นเปนฐานะที่มีได.

จักทําเสขธรรมให้ บริบูรณ์

ครั้นทําเสขธรรมใหบริบูรณแลว จักทําศีลทั้งหลายให้ บริบูรณ์ ดังนี้นั้น :
นั่นเปนฐานะที่มีได;
ครั้นทําศีลทั้งหลายใหบริบูรณแลว จักทําสั มมาทิฏฐิให้ บริบูรณ์ ดงั นีน้ ้ัน :
นั่นเปนฐานะที่มีได;
ครั้นทําสัมมาทิฏฐิใหบริบูรณแลว จักทําสั มมาสมาธิให้ บริบูรณ์ ดงั นีน้ ้ัน :
นั่นเปนฐานะที่มีได.
- ปฺ จ ก. อํ . ๒๒/๑๕ - ๑๖/๒๑.

อริยสัจจากพระโอษฐ
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การกระทําทีถ่ ูกต้ องตามกาละ
สํ าหรับสมาธินิมติ - ปัคคาหนิมติ - อุเบกขานิมติ
ภิกษุ ท. !

ภิกษุ ผู ตามประกอบในอธิจิต พึงทําในใจซึ่งนิมิตทั้ง

สามโดยกาลอันควร คือ :พึงทําในใจซึ่ง สมาธินิมิต โดยกาลอันควร
พึงทําในใจซึ่ง ปัคคาหนิมติ โดยกาลอันควร
พึงทําในใจซึ่ง อุเปกขานิมติ โดยกาลอันควร.
ภิกษุ ท. !

ถาภิกษุผูตามประกอบในอธิจิต พึง กระทําในใจแต่ เพียง

สมาธินิมติ โดยส่ วนเดียว เทานั้นไซร, ฐานะเชนนั้น จะ ทําให้ เป็ นไปเพือ่
ความเกียจคร้ าน.
ภิกษุ ท. !

ถาภิกษุผูตามประกอบในอธิจิต

พึง

กระทําในใจแต่

เพียงปัคคาหนิมิตโดยส่ วนเดียว เทานั้นไซร, ฐานะเชนนั้น จะ ทําจิตให้
เป็ นไปเพือ่ ความฟุ้ งซ่ าน.
ภิกษุ ท. !

ถาภิกษุผูตามประกอบในอธิจิต

พึง กระทําในใจแต่

เพียงอุเปกขานิมิตโดยส่ วนเดียว เทานั้นไซร, ฐานะเชนนั้น จะ ไม่ ทําจิตให้ ต้งั
มั่นโดยชอบ เพือ่ ความสิ้นไปแห่ งอาสวะทั้งหลาย.
ภิกษุ ท. !
ในกาลใดแล ภิกษุผู้ตามประกอบในอธิจิต กระทําในใจซึ่ง
สมาธินิมิต โดยกาลอันควร, กระทําในใจซึ่งปัคคาหนิมิต โดยกาลอันควร, กระทํา
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ในใจซึ่งอุเปกขานิมิต โดยกาลอันควร; ในกาลนั้น จิตนั้น ย่ อมเป็ นจิตอ่ อนโยน
ควรแก่ การงาน เป็ นจิตประภัสสร ไม่ รวนเร ย่ อมตั้งมั่นโดยชอบเพือ่ ความสิ้น
ไปแห่ งอาสวะทั้งหลาย.
ภิกษุ ท. !
เปรียบเหมือนชางทองหรือลูกมือของชางทอง ประกอบ
ตัวเบาแลวฉาบปากเบา แลวจับแทงทองดวยคีม วางที่ปากเปา แลวสูบลมโดย
กาลอันควร พรมน้ําโดยกาลอันควร ตรวจดูโดยกาลอันควร. ภิกษุ ท. ! ถา
ชางทองหรือลูกมือของชางทอง จะพึง สู บลมตะพึดไปโดยส่ วนเดียว กะทองนั้น
ฐานะเชนนั้น ก็ จะทําทองให้ ไหม้ (สุกเกิน); ถา พรมนํา้ ตะพึดไป กะทองนั้น
ฐานะเชนนั้น ก็ จะทําทองนั้นให้ เย็น๑ (อยูเชนเดิม); ถา ตรวจดูตะพึดโดยส่ วนเดียว
กะทองนั้น ฐานะเชนนั้น ก็ จะทําให้ ทองนั้นไม่ ถงึ ซึ่งความสุ กอย่ างพอดี. ภิกษุ
ท. ! ในกาลใด ชางทองหรือลูกมือของชางทอง สูบลมโดยกาลอันควรกะทอง
นั้น, พรมน้ําโดยกาลอันควรกะทองนั้น, ตรวจดูโดยกาลอันควรกะทองนั้น; ใน
กาลนั้น ทองนั้น ยอมเปนทองมีเนื้อออน ควรแกการงานของชางทอง มีรัศมี
เนื้อไมรวน และเหมาะสมแกการกระทําของชางทอง. ถาใครปรารถนาจะกระทํา
เครื่องประดับตาง ๆ เชน ตาบ ตมหู สรอยคอ หรือสุวรรณมาลาก็ตาม ก็สําเร็จ
ประโยชนแกเขานั้น, นี้ฉันใด;
ภิกษุ ท. !
ภิกษุผูตามประกอบในอธิจิต พึงทําในใจซึ่งนิมิตทั้งสาม
โดยกาลอันควร คือ พึงทําในใจซึ่งสมาธินิมิต โดยกาลอันควร พึงทําในใจ
ซึ่งปคคาหนิมิต โดยกาลอันควร พึงทําในใจซึ่งอุเปกขานิมิต โดยกาลอันควร,
ฉันนั้นเหมือนกัน …. ฯลฯ …. ถาภิกษุนอมจิตไปเพื่อกระทําใหแจงดวย
ปญญาอันยิ่ง ซึ่งธรรมที่ควรกระทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่ง ใด ๆ เธอยอมลุถึง
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ซึ่งความสามารถทําไดจนเปนสักขีพยาน
อายตนะยังมีอยู ๆ.

ในธรรมนั้น ๆ นั่นเที่ยว ในเมื่อ

- ติ ก . อํ . ๒๐/๓๒๙ - ๓๓๑/๕๔๒.

สิ่ งทีต่ ้ องยํา้ วันละ ๓ หน ในวงการสมาธิ
ภิกษุ ท. !
ชาวรานตลาดที่ประกอบดวยองค ๓ ประการ เปนผูควร
เพื่อจะไดผลกําไรที่ยังไมได
หรือเพื่อทําผลกําไรที่ไดรบั อยูแลวใหงอกงาม
ออกไป. สามประการ อยางไรเลา? ภิกษุ ท. ! สามประการ คือ ชาวราน
ตลาด ในกรณีนี้ ยอมจัดยอมทํากิจการงานอยางดีที่สุด ในเวลาเชา; ยอมจัด
ยอมทํากิจการงานอยางดีที่สุด ในเวลากลางวัน; ยอมจัดยอมทํากิจการงานอยางดี
ที่สุดในเวลาเย็น ภิกษุ ท. ! ชาวรานตลาดที่ประกอบดวยองค ๓ ประการเหลานี้
แล เปนผูควรเพื่อจะไดผลกําไรที่ยังไมได หรือเพื่อทําผลกําไรที่ไดรับอยูแลวให
งอกงามออกไป. นี้ฉันใด;
ภิกษุ ท. !

ขอนี้ก็ฉันเหมือนกัน : ภิกษุที่ ประกอบด้ วยธรรม ๓

ประการ เป็ นผู้ควรเพือ่ จะบรรลุกศุ ลธรรมทีย่ งั ไม่ บรรลุ หรือเพือ่ ทํากุศล
ธรรมทีบ่ รรลุแล้ วให้ งอกงามยิง่ ขึน้ ไป. สามประการ อยางไรเลา ? ภิกษุ ท. !
สามประการ คือ ภิกษุในกรณีนี้ ยอม กําหนดสมาธินิมิตโดยเอือ้ เฟื้ อ ในเวลา
เช้ า; ยอม กําหนดสมาธินิมิตโดยเอือ้ เฟื้ อ ในเวลากลางวัน ; ยอมกําหนดสมาธิ
นิมิตโดยเอือ้ เฟื้ อ ในเวลาเย็น. ภิกษุ ท. ! ภิกษุที่ประกอบดวยธรรม ๓ ประการ
เหลานี้แล ยอมเปนผูควรเพื่อจะบรรลุกุศลธรรมที่ยงั ไมบรรลุ หรือเพื่อทํากุศล
๑. คํา ว า เย็ น คํา นี้ คํา บาลี ว า นิ พ พาน (ชาตรู  ป นิ พฺ พ าเปยฺ ย ) ขอผู ที่ ไ ม ท ราบว า นิ พ พานแปลว า เย็ น พึ ง ทราบเสี ย
ในที่ นี้ ด ว ย - ติ ก . อํ . ๒๐/๓๓๐/๕๔๒.
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ธรรมทีบ่ รรลุแลวใหงอกงามยิ่งขึน้ ไป.
- ติ ก . อํ . ๒๐/๑๔๕/๔๕๘.

อนุสติภาวนา เป็ นสิ่ งทีเ่ จริญได้ ในทุกอิริยาบถ
มหานาม ! เธอ พึงตามระลึกถึงตถาคต วา “แมเพราะเหตุอยางนี้ ๆ
พระผูมพี ระภาคเจานั้น เปนผูไกลจากกิเลส เปนผูตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง
เปนผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เปนผูไปแลวดวยดี เปนผูรูโลกอยางแจม
แจง เปนผูสามารถฝกบุรุษที่สมควรฝกไดอยางไมมีใครยิ่งกวา เปนครูผูสอน
ของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบานดวยธรรม เปนผูมีความ
จําเริญ จําแนกธรรมสั่งสอนสัตว” ดังนี้.
มหานาม ! สมัยใด อริยสาวกตามระลึกถึงตถาคตอยู; สมัยนั้นจิตของ
อริยสาวกนั้น ไมมีราคะกลุมรุม ไมมีโทสะกลุมรุม ไมมีโมหะกลุมรุม, สมัย
นั้นจิตของเธอนั้น เปนจิตดําเนินไปตรงทีเดียว. มหานาม ! อริยสาวกผู้มจี ติ

ดําเนินไปตรงเพราะปรารภตถาคต ย่ อมได้ ความรู้ สึกต่ ออรรถ (อตฺถ
เวท) ย่ อมได้ ความรู้ สึกต่ อธรรม (ธมฺมเวท) ย่ อมได้ ปราโมทย์ อนั
ประกอบด้ วยธรรม. เมื่อปราโมทยแลว ปติยอมเกิด; เมื่อใจมีปติ กายยอม
รํางับ; ผูมกี ายรํางับ ยอมเสวยสุข; เมื่อมีสุข จิตยอมเปนสมาธิ.
มหานาม ! เธอ พึงเจริญพุทธานุสสตินี้ แม เมื่อเดินอยู่ พึงเจริญแม
เมื่อยืนอยู่ พึงเจริญ แม้ เมื่อนั่งอยู่ พึงเจริญแม เมื่อนอนอยู่ พึงเจริญแม เมื่อ
กําลังทํางานอยู่ พึงเจริญ แม้ เมือ่ นอนเบียดบุตรอยู่บนที่นอน.
- เอกาทสก. อํ . ๒๔/๓๖๑/๒๑๙.
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(ในกรณีแหงการเจริญธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ สีลานุสสติ จาคานุสสติ และเทวนุสสติ

ก็มีขอความที่ตรัสไวอยางเดียวกัน ผูปรารถนาโดยรายละเอียด พึงดูจากที่มาแหงกรณีนั้นๆ.
สิ่งซึ่งอาจจะเปนที่ประหลาดใจแกพวกเรา ในที่นี้ ก็คือขอที่วา อนุสสติภาวนานั้นเป็ นสิ่ งที่
อาจเจริ ญได้ ในทุกอิริยาบถ แม้ ในขณะที่ผ้ ทู ี่เป็ นพ่ อแม่ นอนกกลูกอยู่) .

สมาธิภาวนาแต่ ละอย่ าง ๆ อาจทําได้ ถงึ ๗ ระดับ
“ข้ าแต่ พ ระองค์ ผ้ ูเจริ ญ ! ข้ าพระองค์ ข อโอกาส ขอพระผู้มีก ระภาคจงทรงแสดง
ธรรมนั้ นโดยย่ อ อั นเป็ นธรรมที่ เมื่ อ ข้ าพระองค์ ฟั ง แล้ ว จะเป็ นผู้ผ้ ูเดี ย วหลี กออกไปสู่ ที่ สงั ด
เป็ นผู้ไ ม่ ป ระมาท มี ความเพี ยรเผากิ เ ลส มี ตนส่ งไปแล้ วในธรรมเบื ้องสู ง แล้ วแลอยู่เถิ ด
พระเจ้ า ข้ า !”

ก็เรื่องอยางเดียวกันนี่แหละ โมฆบุรุษบางพวกขอรองใหเรากลาวธรรม
อยางที่เธอถาม ครั้นเรากลาวธรรมนั้นแลวเขาก็ยังสําคัญแตในอันที่จะติดตาม
เราเทานั้น (ไมสนใจทีจ่ ะหลีกออกอยูปฏิบัติผูเดียว).
“ข้ าแต่ พ ระองค์ ผ้ ูเจริ ญ !
ขอพระผู้มีพ ระภาคจงทรงแสดงธรรมโดยย่ อแก่ ข้ า พระองค์ ขอพระสุ ค ตจงแสดงธรรมโดยย่ อแก่ ข้ อ พระองค์ ในลัก ษณะที่ ข้ าพระองค์ จ ะเข้ าใจ
เนื ้อควรแห่ งภาษิ ตของพระผู้มีพระภาคเจ้ า จะเป็ นทายาท (ผูรับมรดกธรรม) แห่ งภาษิ ตของ
พระผู้มี พระภาคเจ้ านั้ นเถิ ด พระเจ้ า ข้ า !”.

ภิกษุ !
วา :-

เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ เธอพึงทําการสําเหนียกอยางนี้
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(๑ หมวดตระเตรียม)
“จิตของเรา จักเปนจิตตั้งอยู ดํารงอยูดวยดี ในภายใน; และบาปอกุศล
ธรรมทัง้ หลาย จักไมเกิดขึ้นครอบงําจิตตั้งอยู” ดังนี้. ภิกษุ ! เธอพึงทําการ
สําเหนียกอยางนี้แล.
(๒ หมวดพรหมวิหาร)
ภิกษุ !
ในกาลใดแล จิตของเธอ เปนจิตตั้งอยู ดํารงอยูดวยดีใน
ภายใน และบาปอกุศลธรรมทัง้ หลาย ไมเกิดขึ้นครอบงําจิตตั้งอยู; ในกาลนั้น
เธอพึงทําการสําเหนียกอยางนี้วา “เราจักเจริญ เมตตาเจโตวิมุตติ จักกระทําให
มาก ทําใหเปนดุจยาน ทําใหมที ี่ตั้งอาศัย ไมใหหยุดชะงัก ใหสั่งสมรอบแลว
ใหตั้งมั่น แลวดวยดี” ดังนี้. ภิกษุ ! เธอพึงทําการสําเหนียกอยางนี้แล.
ภิกษุ !
ในกาลใดแล สมาธินี้ เปนธรรมอันเธอเจริญ กระทําให
มากแลว อยางนี้; .ในกาลนั้น เธอ พึงเจริญซึ่งสมาธินี้ :๑. ให้ เป็ นธรรมมีวติ กมีวจิ าร บาง;
๒. พึงเจริญให้ เป็ นธรรมไม่ มีวติ กมีแต่ เพียงวิจาร บาง;
๓. พึงเจริญให้ เป็ นธรรมไม่ มีวติ กไม่ มีวจิ าร บาง;
๔. พึงเจริญให้ เป็ นธรรมเป็ นไปกับด้ วยปี ติ บาง;
๕. พึงเจริญให้ เป็ นธรรมไม่ มีปีติ บาง;
๖. พึงเจริญให้ เป็ นธรรมสหรคตด้ วยความยินดี บาง;
๗. พึงเจริญให้ เป็ นธรรมสหรคตด้ วยอุเบกขา บาง .
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ภิกษุ !
ในกาลใดแล สมาธินี้ เปนธรรมอันเธอเจริญ เจริญดวยดี
แลวอยางนี้; ในกาลนั้น เธอพึงทําการสําเหนียกอยางนี้วา “เราจักเจริญ กรุณาเจ
โตวิมุตติ จักกระทําใหมาก ทําใหเปนดุจยาน ทําใหมที ี่ตั้งอาศัย ไมให หยุดชะงัก
ใหสั่งสมรอบแลว ใหตั้งมั่นแลวดวยดี” ดังนี้. ภิกษุ ! เธอพึงทําการสําเหนียก
อยางนี้แล.
ภิกษุ !
ในกาลใดแล สมาธินี้ เปนธรรมอันเธอเจริญ กระทําให
มากแลว อยางนี้; ในกาลนั้น เธอพึง เจริญซึ่งสมาธินี:้ ให้ เป็ นธรรมมีวติ กมีวจิ าร บาง;
พึงเจริญให้ เป็ นธรรมไม่ มีวติ กมีแต่ เพียงวิจาร บาง;
พึงเจริญให้ เป็ นธรรมไม่ มีวติ กไม่ มีวจิ าร บาง;
พึงเจริญให้ เป็ นธรรมเป็ นไปกับด้ วยปี ติ บาง;
พึงเจริญให้ เป็ นธรรมไม่ มีปีติ บาง;
พึงเจริญให้ เป็ นธรรมสหรคตด้ วยความยินดี บาง;
พึงเจริญให้ เป็ นธรรมสหรคตด้ วยอุเบกขา บาง .
(ในกรณีแหง มุทิตาเจโตวิมุตติ และ อุเบกขาเจโตวิมุตติ ก็มีขอความที่ตรัสไวมีลําดับ ๗

อยาง อยางเดียวกันกับขางบนนี้) .

(๓ หมวดสติปัฏฐาน)
ภิกษุ !
ในกาลใดแล สมาธินี้ (ในพรหมวิหารทัง้ สี่ ดังทีก่ ลาว
มาแลวนี้) อันเธอเจริญ เจริญแลวดวยดีอยางนี้; ในกาลนั้น เธอพึงทําการ
สําเหนียกอยางนี้วา “เราจักเปนผูมีปกติ ตามเห็นกายในกาย อยูเ ปนประจํา มี
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ความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นําออกซึ่งอภิชฌาและโทมนัสในโลก
อยู” ดังนี้. ภิกษุ ! เธอพึงทําการสําเหนียกอยางนี้แล.
ภิกษุ !
ในกาลใดแล สมาธินี้ อันเธอเจริญ กระทําใหมากแลว
อยางนี้; ในกาลนั้น เธอ พึงเจริญซึ่งสมาธินี้ :ให้ เป็ นธรรมมีวติ กมีวจิ าร บาง;
พึงเจริญให้ เป็ นธรรมไม่ มีวติ กมีแต่ เพียงวิจาร บาง;
พึงเจริญให้ เป็ นธรรมไม่ มีวติ กไม่ มีวจิ าร บาง;
พึงเจริญให้ เป็ นธรรมเป็ นไปกับด้ วยปี ติ
บาง;
พึงเจริญให้ เป็ นธรรมไม่ มีปีติ บาง;
พึงเจริญให้ เป็ นธรรมสหรคตด้ วยความยินดี บาง;
พึงเจริญให้ เป็ นธรรมสหรคตด้ วยอุเบกขา บาง.
ภิกษุ !
ในกาลใดแล สมาธินี้ อันเธอเจริญ เจริญดวยดีแลวอยางนี้;
ในกาลนั้นเธอพึงทําการสําเหนียกอยางนี้วา “เราจักเปนผูมีปกติ ตามเห็นเวทนา
ในเวทนา ทั้งหลายอยางเปนประจํา มีความเพียรเครื่องเผากิเลส มีสัมปชัญญะ
มีสติ นําออกซึ่งอภิชฌาและโทมนัสในโลกอยู” ดังนี้. ภิกษุ ! เธอพึงทําการ
สําเหนียกอยางนี้แล.
ภิกษุ !
ในกาลใดแล สมาธินี้ อันเธอเจริญ กระทําใหมากแลว
อยางนี้ ; ในกาลนี้ เธอ พึงเจริญซึ่งสมาธินี้ :ให้ เป็ นธรรมมีวติ กมีวจิ าร บาง;
พึงเจริญให้ เป็ นธรรมไม่ มีวติ กมีแต่ เพียงวิจาร บาง;
พึงเจริญให้ เป็ นธรรมไม่ มีวติ กไม่ มีวจิ าร บาง;
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พึงเจริญให้ เป็ นธรรมเป็ นไปกับด้ วยปี ติ
บาง;
พึงเจริญให้ เป็ นธรรมไม่ มีปีติ บาง;
พึงเจริญให้ เป็ นธรรมสหรคด้ วยความยินดี บาง;
พึงเจริญให้ เป็ นธรรมสหรคตด้ วยอุเบกขา บาง.
(ในกรณีแหง จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน และ ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ก็มีขอความที่

ตรัสไว มีลําดับ ๗ อยาง อยางเดียวกันกับในกรณีแหงกายา - เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน).

(หมวดอานิสงส์ )
ภิกษุ !
ในกาลใดแล สมาธินี้ อันเธอเจริญ เจริญดวยดีแลวอยาง
นี้; ในกาลนั้น เธอจักไปโดยทิศาภาคใด ๆ ก็จกั ไปเป็ นผาสุ ก; จักยืนในที่
ใด ๆ ก็จกั ยืนเป็ นผาสุ ก; จักนั่งในทีใ่ ด ๆ ก็จกั นั่งเป็ นผาสุ ก; จักสํ าเร็จการ
นอนในที่ใด ๆ ก็จักสํ าเร็จการนอนเป็ นผาสุ ก แล.
- อฏ ฐ ก. อํ . ๒๓/๓๐๘๓๑๐/๑๖๐.

(ผูศึกษาพึงสังเกตใหเห็นวา สมาธิภาวนาอยางหนึ่ง ๆ สามารถเจริญใหสมบูรณออกไปได

ถึง ๗ ระดับ ดังที่แสดงไวในสูตรนี้ เปนที่นาสนใจอยางยิ่ง. อีกอยางหนึ่ง พึงสังเกตใหเห็นวา
สมาธิที่มีนิมิตเปนนามธรรม เชน การเจริญเมตตา ก็ดี และที่มีลักษณะเปนวิปสสนาเชนกายนุปสส
นาสติปฏฐาน ก็ดี สามารถนํามาเจริญในรูปแบบของสมาธิที่มีลักษณะแบงไดเปน ๗ ระดับ อยา
ในสูตรนี้; ขอนี้แสดงใหเห็นวา ตั้งตนเจริญภาวนาในรูปแบบของวิปสสนา แลวอาจจะย้ําใหแนน
ลงไปโดยอาการแหงสมถะ ๗ ระดับนี้; อาจจะเรียกไดวามีวิปสสานานําหนาสมถะไดกระมัง).

ญาณ เกิดจากสมาธิของผู้ทมี่ สี ติปัญญารักษาตน
ภิกษุ ท. !

พวกเธอจงเจริญสมาธิมีคุณอันไมมีประมาณ

เปนผูมี
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ปญญารักษาตัว มีสติเฉพาะหนา อยูเถิด. เมื่อเธอเจริญสมาธิมีคุณอันไม่ มี
ประมาณ เป็ นผู้มีปัญญารักษาตัว มีสติเฉพาะหน้ าอยู่, ญาณ ๕ ประการย่ อม
เกิดขึน้ เฉพาะตนนั่นเทียว. หาประการอยางไรเลา? หาประการ คือ :ญาณ ยอมเกิดขึ้นเฉพาะตนนั่นเทียว ดังนี้ วา “สมาธินี้ ให้ เกิดสุ ขในปัจจุบัน
ด้ วย มีสุขเป็ นวิบากต่ อไปด้ วย”;
ญาณ ยอมเกิดขึ้นเฉพาะตนนั่นเทียว ดังนี้ วา “สมาธินี้ เป็ นธรรมอัน
ประเสริฐ ปราศจากอามิส”;
ญาณ ยอมเกิดขึ้นเฉพาะตนนั่นเทียว ดังนี้ วา “สมาธินี้ คนชั่วคนถ่ อย
เสพไม่ ได้ ”;
ญาณ ยอมเกิดขึ้นเฉพาะตนนั่นเทียว ดังนี้ วา “สมาธินี้ รํางับประณีต ได้
แล้ วด้ วยปฏิปัสสั ทธิ ถึงทับแล้วด้ วยเอโกทิภาวะ (ความที่จิตมีธรรมอันเอก) ไม่ ใช่
บรรลุได้ เพราะการข่ มขี่และการห้ ามด้ วยสั งขารธรรม (เครื่องปรุงแตง);
ญาณ ยอมเกิดขึ้นเฉพาะตนนั้นเทียว ดังนี้ วา “เรามีสติเข้ าถึงสมาธินีม้ ีสติ
ออกจากสมาธินี”้ .
ภิกษุ ท. !
พวกเธอจงเจริญสมาธิมีคุณอันไมมีประมาณ
เปนผูมี
ปญญารักษาตัว มีสติเฉพาะหนา เมื่อเธอเจริญสมาธิมีคุณอันไมมีประมาณ
เปนผูมีปญ
 ญารักษาตัว มีสติเฉพาะหนาอยู, ญาณ ๕ ประการเหลานี้ ยอม
เกิดขึ้นเฉพาะตนนั่นเทียว อยางนี้แล.
- ปฺ จ ก. อํ . ๒๒/๒๕/๒๗.
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การดํารงสมาธิจติ เมือ่ ถูกเบียดเบียนทั้งทางวาจาและทางกาย
ภิกษุ ท. !
ทางแห่ งถ้ อยคําที่บุคคลอืน่ จะพึงกล่ าวหาเธอ ๕ อย่ าง
เหล่ านี้ มีอยู คือ ๑. กลาวโดยกาลหรือโดยมิใชกาล ๒. กลาวโดยเรื่องจริงหรือ
โดยเรื่องไมจริง ๓. กลาวโดยออนหวานหรือโดยหยาบคาย ๔. กลาวดวยเรื่องมี
ประโยชนหรือไมมปี ระโยชน ๕. กลาวดวยมีจิตเมตตาหรือมิโทสะในภายใน.
ภิกษุ ท. !
เมื่อเขากลาวอยูอยางนั้น ในกรณีนั้น ๆ เธอพึงทําการ
สําเหนียกอยางนี้วา “จิตของเราจักไม่ แปรปรวน, เราจักไม่ กล่ าววาจาอันเป็ น
บาป, เราจักเป็ นผู้มีจติ เอ็นดูเกือ้ กูล มีจิตประกอบด้ วยเมตตา ไม่ มีโทสะในภายใน
อยู่, จักมีจติ สหรคตด้ วยเมตตาแผ่ ไปยังบุคคลนั้น อยู่ และจักมีจิตสหรคตด้ วย
เมตตา อันเป็ นจิตไพบูล ใหญ่ หลวง ไม่ มปี ระมาณ ไม่ มีเวร ไม่ มีพยาบาท
แผ่ ไปสู่ โลกถึงที่สุดทุกทิศทาง มีบุคคลนั้นเป็ นอารมณ์ แล้ วแลอยู่” ดังนี้.
ภิกษุ ท. ! เธอพึงทําการสําเนียก อยางนี้แล.
(๑. อุปมาที่หนึ่ง)
ภิกษุ ท. !
เปรียบเหมือน บุรุษถือจอบและกะทอ (สมัยนี้คือปุงกี๋)
มาแลวกลาววา “เราจักกระทําแผนดินใหญนี้ ใหไมเปนแผนดิน” ดังนี้; เขาขุด
ในที่นั้น ๆ เรี่ยรายดินในที่นั้น ๆ ขากถุยอยูในที่นั้น ๆ กระทืบเทาอยูในที่นั้น ๆ
ปากพูดอยูว า “มึงไมตองเปนแผนดินอีกตอไป
มึงไมตองเปนแผนดินอีก
ตอไป” ดังนี้. ภิกษุ ท. ! เธอจะสําคัญความขอนี้วา อยางไร : บุรุษนั้น จะทํา
แผนดินใหญนี้ ใหไมเปนแผนดิน ไดแลหรือ? “ข้อนั้นหามิได้ พระเจ้ าข้า !” เพราะ

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๓๒๗

เหตุไรเลา ? “ข้าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ ! แผ่ นดินใหญ่ นีล้ ึกหาประมาณมิได้ เป็ นการง่ ายที่ใคร ๆ จะ
ทําให้ ไม่ เป็ นแผ่ นดิน รั งแต่ บุรุษนั้นจะเป็ นผู้มีส่วนแห่ งความลําบากคับแค้ นเสี ยเปล่ า พระเจ้ าข้ า !”

ภิกษุ ท. !
ขอนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน : ในบรรดาทางแหงถอยคํา
สําหรับการกลาวหาหาประการนั้น เมื่อเขากล่ าวหาเธอ ดวยทางแหงถอยคํา
ประการใดประการหนึ่งอยู เธอพึงทําการสํ าเหนียกในกรณีน้ ันอย่ างนีว้ ่ า
“จิตของเราจักไมแปรปรวน, เราจักไมกลาววาจาอันเปนบาป, เราจักเปนผูมีจิต
เอ็นดูเกื้อกูล มีจิตประกอบดวยเมตตา ไมมีโทสะในภายใน อยู, จักมีจิตสหรคต
ดวยเมตตาแผไปยังบุคคลนั้น อยู และจักมีจิตสหรคตดวยเมตตา อันเปนจิตไพบูล
ใหญหลวง ไมมีประมาณ ไมมีเวร ไมมีพยาบาท แผไปสูโลกถึงที่สุดทุกทิศทางมี
บุคคลนั้นเปนอารมณ แลวแลอยู” ดังนี้. (คือมีจิตเหมือนแผนดินใหญอันใคร ๆ จะ
กระทบกระทั่งใหเปลี่ยนแปลงไมได ฉันใดก็ฉันนั้น). ภิกษุ ท. ! เธอพึงทําการสําเหนียก
อยางนี้แล.

(๒. อุปมาทีส่ อง)
ภิกษุ ท. !
เปรียบเหมือน บุรุษถือเอาสี มา เปนสีครั่งบาง สีเหลือง
บาง สีเขียวบาง สีแสดบาง กลาวอยูวา “เราจักเขียนรูปตาง ๆ ในอากาศนี้ ทํา
ใหมรี ูปปรากฏอยู” ดังนี้. ภิกษุ ท. ! เธอจะสําคัญความขอนี้วาอยางไร บุรุษ
นั้นจะเขียนรูปตาง ๆ ในอากาศนี้ ทําใหมีรูปปรากฎอยู ไดแลหรือ ? “ข้อนั้นหา
มิได้ พระเจ้ าข้ า !” เพราะเหตุไรเลา ? “ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ! เพราะเหตุว่าอากาศนี ้ เป็ นสิ่ งที่
มีรูปไม่ ได้ แสดงออกซึ่ งรู ปไม่ ได้ . ในอากาศนั้น ไม่ เป็ นการง่ ายที่ใคร ๆ จะเขียนรู ป ทําให้ มีรูป
ปรากฎอยู่ได้ รั งแต่ บุรุษนั้นจะเป็ นผู้มีส่วนแห่ งความลําบาก คับแค้ นเสี ยเปล่ า พระเจ้ าข้ า!”
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ภิกษุ ท. !
ขอนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน : ในบรรดาทางแหงถอยคํา
สําหรับการกลาวหาหาประการนั้น เมื่อเขากล่ าวหาเธอ ดวยทางแหงถอยคํา
ประการใดประการหนึ่งอยู เธอพึงทําการสํ าเหนียกในกรณีน้ัน อย่ างนีว้ ่ า “จิต
ของเราจักไมแปรปรวน, เราจักไมกลาววาจาอันเปนบาป, เราจักเปนผูมีจิตเอ็นดู
เกื้อกูล มีจิตประกอบดวยเมตตา ไมมีโทสะในภายในอยู, จักมีจิตสหรคตดวย
เมตตาแผไมยังบุคคลนั้น อยู และจักมีจิตสหรคตดวยเมตตา อันเปนจิตไพบูล
ใหญหลวง ไมมีประมาณ ไมมีเวร ไมมีพยาบาท แผไปสูโลกถึงที่สุดทุกทิศทาง
มีบุคคลนั้นเปนอารมณ แลวแลอยู” ดังนี้. (คือมีจิตเหมือนอากาศ อันใคร ๆ จะเขียนให
เปนรูปปรากฎไมได ฉันใดก็ฉันนั้น ). ภิกษุ ท. ! เธอพึงทําการสําเหนียก อยางนี้แล.
(๓. อุปมาที่สาม)
ภิกษุ ท. !
เปรียบเหมือน บุรุษถือคบหญ้ า ที่กําลังลุกโพลงมา กลาว
อยูวา “เราจักเผาแมน้ําคงคาใหรอ นจัด ใหเดือนพลาน ดวยคบหญาอันลุกโพลง
นี้” ดังนี้. ภิกษุ ท. ! เธอจะสําคัญความขอนี้วาอยางไร บุรุษนัน้ จะเผาแมน้ําคง
คาใหรอนจัด ใหเดือดพลาน ดวยคบหญาอันลุกโพลง ไดแลหรือ ? “ข้อนั้นหา
มิได้ พระเจ้ าข้ า !” เพราะเหตุไรเลา ? “ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ ! เพราะเหตุว่า แม่ นา้ํ คงคาลึก
หาประมาณมิได้ ไม่ เป็ นการง่ ายที่ใคร ๆ จะเผาให้ ร้อนจัด ให้ เดือดพล่ านด้ วยคบหญ้ าอันลุกโพลง
รั งแต่ บุรุษนั้นจะเป็ นผู้มีส่วนแห่ งความลําบากคับแค้ นเสี ยเปล่ า ดังนี.้ ”

ภิกษุ ท. !
ขอนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน : ในบรรดาทางแหงถอยคํา
สําหรับการกลาวหาหาประการนั้น เมื่อเขากล่ าวหาเธอ ดวยทางแหงถอยคํา
ประการใดประการหนึ่งอยู เธอพึงทําการสํ าเหนียกในกรณีน้ัน อย่ างนีว้ ่ า “จิต
ของเราจักไมแปรปรวน, เราจักไมกลาววาจาอันเปนบาป, เราจักเปนผูมีจิตเอ็นดู
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๑๓๒๙

เกื้อกูล มีจิตประกอบดวยเมตตา ไมมีโทสะในภายใน อยู, จักมีจิตสหรคตดวย
เมตตาแผไปยังบุคคลนั้น อยู และจักมีจิตสหรคตดวยเมตตา อันเปนจิตไพบูล
ใหญหลวง ไมมีประมาณ ไมมีเวร ไมมีพยาบาท แผไปสูโลกถึงที่สุดทุกทิศทางมี
บุคคลนั้นเปนอารมณ แลวแลอยู” ดังนี้. (คือมีจิตเหมือนแมน้ําคงคา อันใคร ๆ จะเผาให
รอนเดือดดวยคบหญาไมได ฉันใดก็ฉันนั้น) ภิกษุ ท. ! เธอพึงทําการสําเหนียก อยางนี้
แล.
(๔. อุปมาที่สี่)
ภิกษุ ท. !
เปรียบเหมือน แผ่ นหนังแมวป่ าขนฟู๑ ฟอกนวดแลว นวด
ทุบอยางดี นวดทุบอยางทั่วถึง ออนนิ่มเหมือนปุยนุน ไมสงเสียง ไมสงกังวาน
เสียง. ลําดับนั้น มีบุรุษถือทอนไมหรือไมหัวโหมงมา พลางพูดวา “เราจักทํา
ใหหนังแมวปาขนฟูแผนนี้ สงเสียง มีเสียงพรึมๆ ดวยทอนไมหรือไมหัวโหมง
นี้” ดังนี้.ภิกษุ ท. ! เธอจะสําคัญความขอนี้วาอยางไร บุรุษนั้นจะทําหนังแมว
ปาขนฟูแผนนั้นใหสงเสียงพรึมๆ ดวยทอนไมหรือไมหัวโหมงนั้นไดแลหรือ?
“ข้ อนั้นหามิได้ พระเจ้ าข้ า !” เพราะเหตุไรเลา ? “ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ! เพราะเหตุว่า หนัง
แมวป่ าขนฟูแผ่ นนั้น เป็ นของฟอกนวดแล้ ว นวดทุบอย่ างดี นวดทุบอย่ างทั่วถึง อ่ อนนิ่ม เหมือน
ปุยนุ่น ไม่ ส่งเสี ยง ไม่ ส่งกังวานเสี ยง ไม่ เป็ นการง่ ายที่ใคร ๆ จะทําให้ มนั ส่ งเสี ยงดังพรึ ม ๆ ด้ วย
ท่ อนไม้ หรื อไม้ หัวโหม่ ง รั งแต่ บุรุษนั้นจะเป็ นผู้มีส่วนแห่ งความลําบากคับแค้ นเสี ยเปล่ า ดังนี ้ “.

ภิกษุ ท. !
ขอนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน : ในบรรดาทางแหงถอยคํา
สําหรับการกลาวหาหาประการนั้น เมื่อเขากล่ าวหาเธอ ดวยทางแหงถอยคํา
๑. คํา นี้ ยั ง เป น ที่ ส งสั ย อยู ว า จะเป น แผ น หนั ง ฟอกใช ห ม คลุ ม เล น หรื อ แผ น หนั ง ที่ ทํา เป น ถุ ง สํา หรั บ ใส เ สื้ อ ผ า
ยั ง เป น ที่ ส งสั ย อยู , ขอให ถื อ เอาแต ใ จความว า มั น เป น สิ่ ง ที่ ส ง เสี ย งไม ไ ด ก็ แ ล ว กั น .

๑๓๓๐

อริยสัจจากพระโอษฐ

ประการใดประการหนึ่งอยู, เธอพึงทําการสํ าเหนียกในกรณีน้ ัน อย่ างนีว้ ่ า
“จิตของเราจักไมแปรปรวน, เราจักไมกลาววาจาอันเปนบาป, เราจักเปนผูมีจิต
เอ็นดูเกื้อกูล มีจิตประกอบดวยเมตตา ไมมีโทสะในภายใน อยู, จักมีจิตสหรคต
ดวยเมตตาแผไปยังบุคคลนั้น อยู และจักมีจิตสหรคตดวยเมตตา อันเปนจิตไพบูล
ใหญหลวง ไมมีประมาณ ไมมีเวร ไมมีพยาบาท แผไปสูโลกถึงที่สุดทุกทิศทาง
มีบุคคลนั้นเปนอารมณ แลวแลอยู” ดังนี้. (คือมีจิตเหมือนแผนหนังแมวปาขนฟูที่ฟอกดี
แลวเห็นปานนั้น อันใคร ๆ จะทําใหมันสงเสียงดังพรึม ๆ ไมได ฉันใดก็ฉันนั้น). ภิกษุ ท. !
เธอพึงทําการสําเหนียก อยางนี้แล.
(๕. อุปมาที่ห้า)
ภิกษุ ท. !
ถา โจรผู้คอยหาช่ อง พึงเลื่อยอวัยวะนอยใหญของใคร
ถวยเลื่อยมีดามสองขาง; ผู้ใดมีใจประทุษร้ ายในโจรนั้น ผู้น้ ันชื่อว่ าไม่ ทาํ
ตามคําสอนของเรา เพราะเหตุที่มีใจประทุษรายตอโจรนั้น ภิกษุ ท. ! ใน
กรณีนั้น เธอพึงทําการสําเหนียกอยางนี้วา “จิตของเราจักไมแปรปรวน, เราจัก
ไมกลาววาจาอันเปนบาป, เราจักเปนผูมีจิตเอ็นดูเกื้อกูล มีจิตประกอบดวย
เมตตาไมมโี ทสะในภายใน อยู, แผไปยังบุคคลนั้น อยู และจักมีจิตสหรคตดวย
เมตตา อันเปนจิตไพบูล ใหญหลวง ไมมีประมาณ ไมมีเวร ไมมีพยาบาท แผ
ไปสูโลกถึงที่สุดทุกทิศทาง มีบุคคลนั้นเปนอารมณ แลวแลอยู” ดังนี้. ภิกษุ ท. !
เธอพึงทําการสําเหนียก อยางนี้แล.
ภิกษุ ท. !
เธอพึงกระทําในใจถึงโอวาทอันเปรียบดวยเลื่อยนี้
อยู
เนือง ๆ เถิด. ภิกษุ ท. ! เมื่อเธอทําในใจถึงโอวาทนั้นอยู เธอจะไดเห็นทางแหง
การกลาวหาเล็กหรือใหญที่เธออดกลั้นไมได อยูอีกหรือ ? “ข้อนั้นหามิได้ พระเจ้ า
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ภิกษุ ท. ! เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลายจงกระทําในใจถึง
โอวาทอันเปรียบด้ วยเลือ่ ยนี้ อยู่เป็ นประจําเถิด : นั่นจักเป็ นไปเพือ่ ประโยชน์
เกือ้ กูลและความสุ ขแก่ เธอทั้งหลาย ตลอดกาลนาน.

ข้ า !”

- มู . ม. ๑๒/๒๕๕ - ๒๘๐/๒๖๗ - ๒๗๓.

สั ญญาในสิ่ งไม่ เป็ นทีต่ ้งั แห่ งความยึดถือก็มอี ยู่
(โลกุตตรสมาธิ)
“มี อยู่หรื อหนอ พระเจ้ า ข้ า ! การที่ ภิกษุไ ด้ เฉพาะซึ่ ง สมาธิ ช นิ ดที่ ไ ม่ มี ป ฐวี สัญ ญาใน
ดิ น ไม่ มี อ าโปสั ญ ญาในนํา้ ไม่ มี เ ตโชสั ญ ญาในไฟ ไม่ มี วาโยสั ญ ญาในลม ไม่ มี อ ากาศสานั ญ
จายตนสั ญ ญาในความไม่ มีที่สุด แห่ งอากาศ ไม่ มี วิญญาณั ญ จายตนสั ญ ญาในความไม่ มี ที่สุด
แห่ งวิ ญ ญาณ ไม่ มี อากิ ญ จั ญญายตนสั ญ ญาในความไม่ มีที่ สุ ด แห่ งความไม่ มี อะไร ไม่ มี เนว
สั ญญานาสั ญญายตนสั ญ ญาในความมี สัญญาก็ไ ม่ ใ ช่ ไ ม่ มีสั ญ ญาก็ไ ม่ ใ ช่ ไม่ มี อิธ โลกสั ญ ญาใน
โลกนี ้ ไม่ มี ปรโลกสั ญ ญาในโลกอื่ น ไม่ มี สัญ ญาแม้ ในสิ่ ง ที่ เห็ นแล้ ว สิ่ ง ที่ ไ ด้ ยิ นแล้ ว สิ่ ง ที่
รู้ สึ กแล้ ว สิ่ ง ที่ ร้ ู แจ้ ง แล้ ว สิ่ ง ที่ บรรลุแ ล้ ว สิ่ ง ที่ แสวงหาแล้ ว สิ่ ง ที่ ใจติ ด ตามแล้ ว นั้ น ๆ เลย; แต่
ก็ยังเป็ นผู้มีสั ญญาอยู่ ?”

อานนท !

การที่ภิกษุไดสมาธิชนิดที่เธอถามนั้น มีอยู.

”ข้ าแต่ พ ระองค์ ผ้ ูเจริ ญ ! การที่ ภิก ษุไ ด้ ส มาธิ ชนิ ด นั้ น เป็ นอย่ า งไร พระเจ้ า ข้ า !”

อานนท !

ในกรณีนี้ ภิกษุ เปนผู มีสัญญาอย่ างนีว้ ่ า “นั้นสงบ

รํางับ นั่นประณีต : นั่นคือธรรมชาติเป็ นที่สงบระงับแห่ งสั งขารทั้ง
ปวง เป็ นทีส่ ลัดคืนซึ่งอุปธิท้งั ปวง เป็ นทีส่ ิ้นไปแห่ งตัณหา เป็ นความ
จางคลาย เป็ นความดับ เป็ นนิพพาน”๑ ดังนี้.
๑. บาลี ว า “เอตํ สนฺ ตํ เอตํ ปณี ตํ ยทิ ทํ สพฺ พ สงฺ ข ารสมโถ สพฺ พู ป ธิ ป ฏิ นิ สฺ ส คฺ โ ค ตณฺ ห กฺ ข โย วิ ร าโค นิ โ รโธ นิ พฺ
พานํ ” .

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๓๓๒

อานนท !
อยางนี้แล ชื่อวา การที่ภิกษุได้ เฉพาะซึ่งสมาธิชนิดนีไ้ ม่ มี
ปฐวีสัญญาในดิน ไมมีอาโปสัญญาในน้ํา ไมมีเตโชสัญญาในไฟ ไมมวี าโย
สัญญาในลม ไมมีอากาสานัญจายตนสัญญาในความไมมีที่สุดแหงอากาศ ไมมี
วิญญาณัญจายตนสัญญาในความไมมีที่สุดแหงวิญญาณ ไมมอี ากิญจัญญายตน
สัญญาในความไมมีทสี่ ดุ แหงความไมมีอะไร
ไมมีเนวสัญญานาสัญญายตน
สัญญาในความมีสัญญาก็ไมใชไมมีสัญญาก็ไมใช ไมมีอิธโลกสัญญาในโลกนี้
ไมมีปรโลกสัญญาในโลกอื่น ไมมีสัญญาแมในสิ่งที่เห็นแลว สิ่งที่ไดยินแลว
สิ่งที่รูสึกแลว สิ่งที่รูแจงแลว สิ่งที่บรรลุแลว สิ่งที่แสวงหาแลว สิ่งที่ใจติดตาม
แลว นั้น ๆ เลย; แต่ กย็ งั เป็ นผู้มีสัญญาอยู่.
- เอกาทสก. อํ . ๒๔/๓๔๓/๒๑๔.

[ตอไปนี้เปนคําตอบของพระสารีบุตรตอคําถามของพระอานนท ซึ่งถามอยางเดียวกันกับที่

ทูลถามพระพุทธเจา พระสารีบุตรก็ไดตอบอยางเดียวกันกับที่พระพุทธเจาตรัสตอบ จนกระทั่งพระ
อานนทสรรเสริญวา พระศาสดาและสาวกมีคํากลาวตรงกัน ทั้งโดยอรรถะและโดยพยัญชนะ เปน
ที่นาอัศจรรยยิ่งนัก.
แตในที่อื่นในคราวอื่น (ทสก.อ ๒๔/๑๐/๗) พระสารีบุตรไดตอบคําถามของพระอานนทซึ่ง
อานนทซึ่งถามเรื่องเดียวกัน คือเรื่องสมาธิที่ไมมีสัญญาในสิ่งอันเปนที่ตั้งแหงความยึดถือ หากแต
ถามเวนอารมณจําพวกสุดทาย คือ สิ่งที่ไดเห็น สิ่งที่ไดฟง สิ่งที่ไดรูสึก สิ่งที่ไมรูแจง สิ่งที่ได
บรรลุ สิ่งทีไ่ ดแสวงหา สิ่งที่ใจติดตาม เสียเทานั้น, ซึ่งโดยหลักเกณฑนี้แลว ทานควรจะตอบดวย
คําตอบเดียวกัน คือตอบวาการไดสมาธิที่มีสัญญาในนิพพานดังบทวา นั่นสงบระงับ นั่นประณีต
ดังนี้เปนตน, แตทานกลับไปตอบวาไดแก การได้ สมาธิที่มีสัญญาว่ า การดับไม่ เหลือแห่ งภพคือ
นิพพาน (ภวนิโรโธ นิพฺพานํ) ซึ่งเปนสัญญาที่เคยเกิดแกทานซ้ํา ๆ กันไปไมขาดสายเหมือนเปลว
ไฟที่เกิดขึ้นทยอยกันฉันนั้น อันเปนการไดสมาธิที่ไดเมื่อทานอาศัยอยูที่ปาอันธวันใกลเมืองสาวัตถี.
ขอใหผูศึกษาสังเกตใหเห็นวา คําตอบอย่ างแรกโน้ น บรรยายลักษณะของนิพพานใน
หลายแง่ หลายมุม, สวนคําตอบในสูตรนี้ ระบุแต่ เพียงแง่ เดียวประเด็นเดียว ว่ าได้ แก่ การดับไม่

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๓๓๓

เหลือแห่ งภพ. และขอใหเห็นลึกลงไปถึงวา นิพพาน ไม่ ได้ เป็ นที่ต้ังแห่ งความยึดถือ แตก็เปน
อารมณแหงสัญญาไดเหมือนกัน สัญญาจึงเปนสิ่งที่มีไดทั้งในอารมณอันเปนที่ตั้งแหงความยึดถือ
และในสิ่งที่มิไดเปนอารมณอันเปนที่ตั้งแหงความยึดถือ กลาวคือ ในพระนิพพานนั่นเอง. สรุป
ความวา สัญญามีไดทั้งในสิ่งที่เปนสังขตะและอสังขตะ โดยลักษณะที่ตรงกันขามทีเดียว].

สมาธิทเี่ ป็ นอสั งขตมนสิ การ
“มี อยู่หรื อหนอ พระเจ้ า ข้ า ! การที่ ภิกษุไ ด้ เฉพาะซึ่ ง สมาธิ ช นิ ดที่ ไ ม่ ก ระทําในใจซึ่ ง
จั กษุ (และ) รู ป ซึ่ ง โสตะ (และ) เสี ยง ซึ่ ง ฆานะ (และ) กลิ่ น ซึ่ ง ชิ ว หา (และ) รสซึ่ ง กาย (และ)
โผฏฐั พ พะ ไม่ กระทํา ในใจซึ่ ง ดิ น ซึ่ ง นํา้ ซึ่ ง ไฟ ซึ่ ง ลม ไม่ กระทําในใจซึ่ งอากาสานั ญ จายตนะ
ซึ่ ง วิ ญญาณั ญ จายตนะ ซึ่ งอากิ ญ จั ญ ญายตน ซึ่ งเนวสั ญ ญานาสั ญ ญายตนะ ไม่ ก ระทําในใจซึ่ ง
โลกนี ้ ซึ่ ง โลกอื่ น ไม่ ก ระทําในใจแม้ สิ่ง ซึ่ ง ได้ เห็ น ได้ ยิ น ได้ ร้ ู สึ ก ได้ ร้ ู แจ้ ง ได้ บ รรลุ ได้
แสวงหา ได้ ติด ตามด้ ว ยใจ นั้ น ๆ แม้ ก ระนั้ นก็ยัง กระทํา ในใจอยู่ ?”

อานนท !

การที่ภิกษุไดสมาธิชนิดที่เธอถามนั้น มีอยู.

“มี อยู่อย่ างไร พระเจ้ า ข้ า !”

อานนท !
ภิกษุในกรณีนี้ ยอม กระทําในใจอย่ างนีว้ ่ า “นั่นสงบระงับ
นั่นประณีต : นั่นคือธรรมชาติเป็ นทีส่ งบระงับแห่ งสั งขารทั้งปวง เป็ นที่สลัด
คืนซึ่งอุปธิท้งั ปวง เป็ นที่สิ้นไปแห่ งตัณหา เป็ นความจางคลาย เป็ นความดับ
เป็ นนิพพาน”๑ ดังนี้.
อานนท !

อยางนี้แล ชื่อวา การที่ภิกษุได้ เฉพาะซึ่งสมาธิชนิดที่ไม่

๑. บาลี ว า “เอตํ สนฺ ตํ เอตํ ปณี ตํ ยทิ ทํ สพฺ พ สงฺ ข ารสมโถ สพฺ พู ป ธิ ป ฏิ นิ สฺ ส คฺ โ ค ตณฺ ห กฺ ข โย วิ ร าโค นิ
โรโธ นิ พฺ พ านํ ” .

๑๓๓๔
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กระทําในใจ ซึ่งจักษุ (และ) รูป ซึ่งโสตะ (และ) เสียง ซึ่งฆานะ (และ) กลิ่น
ซึ่งชิวหา (และ) รส ซึ่งกาย (และ) โผฏฐัพพะ ไมกระทําในใจซึ่งดิน ซึ่งน้ํา ซึ่ง
ไฟ ซึ่งลม ไมกระทําในใจซึ่งอากาสานัญจายตนะ ซึ่งวิญญาณัญจายตนะ ซึ่ง
อากิญจัญญายตนะ ซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะ ไมกระทําในใจ ซึ่งโลกนี้
ซึ่งโลกอื่น ไมกระทําในใจแมสิ่งซึ่งไดเห็น ไดยิน ไดรสู ึก ไดรูแจง ไดบรรลุ ได
แสวงหา ไดติดตามดวยใจ นั้น ๆ เลย; แต่ กย็ งั มีการกระทําในใจอยู่.
- เอกาทสก. อํ . ๒๔/๓๔๖/๒๑๕.

(ขอความนั้น มีลักษณะแหง การเจริ ญสมาธิที่มีนิพพานเป็ นอารมณ์ อาจจะใช้ เป็ นคําอธิบาย

แห่ งคําว่ า “อุปสุ มานุสสติ” แห่ งอนุสสติสิบ ได้ ดี ดีกวาที่อธิบายกันอยูอยางคลุมเครือ.ยิ่งกวานั้นยัง
มีความวิเศษตรงที่วา ง่ ายสํ าหรั บทุกคนที่จะแยกจิตออกมาเสี ยจากสิ่ งทั้งปวง มากําหนดอยู่เฉพาะ
สิ่ งที่เป็ นอสั งขตะนี้เพียงสิ่ งเดียว ทําใหแสวงหาความสุขหรือความเย็นจากพระนิพพานไดงายขึ้น).

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๓๓๕

จากรู ปฌานไปสู่ อาสวักขยญาณโดยตรง
ภิกษุ ท. !
ภิกษุเขาไปอาศัยหมูบาน หรือนิคมแหงใดแหงหนึ่งอยู,
เวลาเชา เธอครองจีวร ถือบาตร เขาไปสูหมูบานหรือนิคมนั้นเพื่อบิณฑบาต.
ดวยการรักษากาย, รักษาวาจา, รักษาจิต, ตั้งสติไวมั่น, และดวยการสํารวม
อินทรียทั้งหลาย, เธอไดเห็นรู ปด้ วยตาแล้ ว ไม่ เป็ นผู้ถือเอาในลักษณะที่

เป็ นการรวมถือเอาทั้งหมด (รวมเปนภาพเดียว) ไม่ เป็ นผู้ถือเอาในลักษณะที่
เป็ นการถือเอาโดยแยกเป็ นส่ วน ๆ; อกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและ
โทมนัสจะพึงไหลไปตามบุคคลผูไมสํารวมอยูซึ่งอินทรียอันเปนตนเหตุคือตาใด
เธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมซึ่งอินทรียนั้น ยอมรักษา อินทรี ย์คือตา ยอมถึงการ
สํารวมในอินทรียคือตา.
(ในกรณีแหง อินทรี ย์คือหู อินทรี ย์คือจมูก อินทรี ย์คือลิน
้ อินทรี ย์คือกาย และอินทรี ย์

คือใจ ก็มีขอความที่ไดตรัสไวทํานองเดียวกัน).

ภิกษุนั้น
ภายหลังอาหาร
กลับจากบิณฑบาตแลว ยอมเสพ
เสนาสนะ อันสงัด คือปา โคนไม ภูเขา ซอกหวย ทองถ้ํา ปาชา ปาชัฏ ที่แจง
ลอมฟาง (อยางใดอยางหนึ่ง). เธออยูปา หรืออยูโคนไม หรืออยูเรือนวาง ยอมนั่งคู
ขาเขาเปนบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติเฉพาะหนา, เธอละ อภิชฌา ในโลก มี
จิตปราศจากอภิชฌา ชําระจิตจากอภิชฌา อยู; ละ พยาบาท อันเปนเครื่อง
ประทุษราย มีจิตปราศจากพยาบาท เปนผูกรุณาจิตหวังความเกื้อกูลในสัตวทั้ง
ปวง ชําระจิตจากพยาบาทอันเปนเครื่องประทุษราย อยู; ละ ถีนมิทธะ มุงอยูแต
ความสวางในใจ มีจิตปราศจากถีนมิทธะ มีสติสัมปชัญญะรูสึกตัว ชําระจิตจาก
ถีนมิทธิ อยู; ละ อุทธัจจกุกกุจจะ ไมฟงุ ซาน มีจิตสงบอยูในภายใน ชําระจิต

๑๓๓๖
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จากอุทธัจจกุกกุจจุ อยู; ละ วิจิกจิ ฉา ขามลวงวิจิกิจฉาเสียได ไมตองกลาววา
“นี่อะไร นี่อยางไร” ในกุศลธรรมทั้งหลาย คอยชําระจิตจากวิจิกิจฉาอยู.
ภิกษุนั้น
ครั้นละนิวรณหาประการ อันเปนเครื่องเศราหมองจิต และ
ทําปญญาใหถอยกําลังเหลานี้ไดแลว, เพราะสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
เธอเขาถึง ปฐมฌาน อันมีวติ กวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก แลวแลอยู.
เขาถึง ทุติยฌาน …. ตติยฌาน …. จตุตถฌาน แลวแลอยู. (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับรูป
ฌานทั้งสี่นี้ได จากเรื่องที่มีรูปฌานทั้งสี่ เชนที่หนา ๑๒๗๘ แหงหนังสือเลมนี้).

เธอนั้น ครั้นจิตตั้งมัน่ บริสุทธิ์ ผองใส ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส
เปนธรรมชาติออนโยน ควรแกการงาน ตั้งอยูได ถึงความไมหวั่นไหว เชนนี้
แลว ก็นอมจิตไปเฉพาะตอ อาสวักขยญาณ. เธอ ยอมรูชดั ตามที่เปนจริงวา นี้
ทุกข, นี้เหตุใหเกิดทุกข, นี้ความดับไมเหลือแหงทุกข, นี้ขอปฏิบตั ิใหถึงความดับ
ไมเหลือแหงทุกข; และยอมรูช ัดตามที่เปนจริงวา เหลานี้อาสวะ, นี้เหตุใหเกิด
อาสวะ, นี้ความดับไมเหลือแหงอาสวะ, นี้ขอปฏิบัตใิ หถึงความดับไปเหลือแหง
อาสวะ. เมื่อรูอยูอ ยางนี้ เห็นอยูอยางนี้ จิตก็หลุดพนทั้งจากามาสวะ ภวา-สวะ
และอวิชชาสวะ; ครั้นจิตหลุดพนแลวก็เกิดญาณวาหลุดพนแลว. เธอยอมรูช ดั วา
“ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําไดทําสําเร็จแลว กิจอื่นที่
จะตองทําเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมอี ีก” ดังนี.้
- ปฺ จ ก. อํ . ๒๒/๑๑๓ - ๑๑๔/๗๖.

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๓๓๗

หมวด จ. ว่ าด้ วย อานิสงส์ ของสัมมาสมาธิ
ประโยชน์ ของการเจริญสมาธิ
นัยทีห่ นึ่ง : เห็นความไม่ เทีย่ งของอายตนิกธรรม
ภิกษุ ท. !
เธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิด. ภิกษุ ท. ! เมื่อภิกษุมีจิต
เป็ นสมาธิแล้ ว (ธรรมลักษณะ) ย่ อมปรากฏตามที่เป็ นจริง. ภิกษุ ท. ! อะไรเลา จะ
ปรากฏตามที่เปนจริง?
จักษุ
จะปรากฏตามที่เปนจริงวา เปน อนิจจัง ดังนี้;
รูปทั้งหลาย จะปรากฏตามที่เปนจริงวา เปน อนิจจัง ดังนี้;
จักขุวญ
ิ ญาณ จะปรากฏตามที่เปนจริงวา เปน อนิจจัง ดังนี้;
จักขุสัมผัส จะปรากฏตามที่เปนจริงวา เปน อนิจจัง ดังนี้;
เวทนา อันเกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย เปนสุขก็ดี เปนทุกข
ก็ดี เปนอทุกขมสุขก็ดี ยอมปรากฏตามที่เปนจริงวา เปน อนิจจัง ดังนี้.
(ในกรณีแหงหมวด โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ และ มนะ ก็มีขอความที่ตรัสไวอยางเดียวกัน).

ภิกษุ ท. !

เธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิด.
แลว (ธรรมลักษณะ) ยอมปรากฏตามที่เปนจริง.

เมื่อภิกษุมีจิตเปนสมาธิ

- สฬา. สํ . ๑๘/๑๘๑/๒๔๙.

นัยทีส่ อง : เห็นความเกิดดับของเบญจขันธ์
ภิกษุ ท. !
เธอทั้งหลาย จงเจริญสมาธิเถิด. ภิกษุ ท. ! ภิกษุผู้มีจิต
เป็ นสมาธิแล้ ว ย่ อมรู้ชัดตามทีเ่ ป็ นจริง. ภิกษุนั้น ยอมรูชดั ตามที่เปนจริงซึ่ง

๑๓๓๘
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อะไรเลา ? ภิกษุนั้น ยอม รู้ชัดตามทีเ่ ป็ นจริงซึ่งความเกิดขึน้ และความดับไป
แห่ งรูป .... แห่ งเวทนา .... แห่ งสั ญญา .... แห่ งสั งขาร .... แห่ งวิญญาณ.
ภิกษุ ท. !
การเกิดขึน้ แห่ งรูป .... แหง เวทนา .... แหง สั ญญา .... แหง
สั งขาร .... แหง วิญญาณ เป็ นอย่ างไรเล่ า?
ภิกษุ ท. !
ภิกษุในกรณีนี้ ยอมเพลิดเพลิน ยอมพร่ําสรรเสริญ ยอมเมา
หมกอยู. ภิกษุนั้น ยอมเพลิดเพลิน ยอมพร่ําสรรเสริญ ยอมเมาหมกอยู ซึ่งอะไร
เลา?
ภิกษุ ท. !
ภิกษุนั้น ยอมเพลิดเพลิน ยอมพร่ําสรรเสริญ ยอมเมา
หมกอยูซึ่งรูป. เมื่อภิกษุน้ัน เพลิดเพลิน พรํ่าสรรเสริญ เมาหมกอยู่ ซึ่งรูป, นันทิ
(ความเพลิน) ย่ อมเกิดขึน
้ . ความเพลินใด ในรูป, ความเพลิดเพลินนั้นคืออุปาทาน.
เพราะอุปาทานของภิกษุน้ันเป็ นปัจจัย จึงมีภพ; เพราะมีภพเป็ นปัจจัย จึงมี
ชาติ; เพราะมีชาติเป็ นปัจจัย, ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะ-โทมนัสอุปายาส
ทั้งหลาย จึงเกิดขึน้ ครบถ้ วน : ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ ยอม
มี ดวยอาการอยางนี้.
(ในกรณีของ การเกิดขึน้ แห่ งเวทนา แหงสั ญญา แหงสั งขาร แหงวิญญาณ ก็มีขอความที่
ตรัสอยางเดียวกัน เปลี่ยนแตชื่อขันธ เทานั้น).

ภิกษุ ท. !
นี้คือ ความเกิดขึ้นแหงรูป …. แหงเวทนา …. แหงสัญญา
…. แหงสังขาร …. แหงวิญญาณ.

ความดับแห่ งรู ป …. แหง เวทนา …. แหง สั ญญา ….
ภิกษุ ท. !
แหง สั งขาร …. แหง วิญญาณ เป็ นอย่ างไรเล่ า ?
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ภิกษุ ท. !
ภิกษุในกรณีนี้ ยอม ไม่ เพลิดเพลิน ยอม ไม่ พรํ่าสรเสริญ
ยอม ไม่ เมาหมกอยู่. ภิกษุนั้นยอมไมเพลิดเพลิน ยอมไมพร่ําสรรเสริญ ยอมไม
เมาหมกอยู ซึ่งอะไรเลา ?
ภิกษุ ท. !
ภิกษุนั้น ยอมไมเพลิดเลิน ยอมไมพร่ําสรรเสริญ ยอมไม
เมาหมกอยูซ ึ่ง รูป. เมื่อภิกษนั้น ไม่ เพลิดเพลิน ไม่ พรํ่าสรรเสริญ ไม่ เมาหมก
อยู่ซึ่ง รูป, นันทิ (ความเพลิน) ใด ในรูป, นันทิน้ันย่ อมดับไป. เพราะความดับแห่ ง
นันทิของภิกษุน้ัน จึงมีความดับแห่ งอุปาทาน; เพราะมีความดับแห่ งอุปาทาน
จึงมีความดับแห่ งภพ; เพราะมีความดับแห่ งภพ จึงมีความดับแห่ งชาติ; เพราะ
มีความดับแห่ งชาตินั่นแล ชรามรณะ โสกะปริเทวะ-ทุกขะโทมนัสอุปายาส
ทั้งหลาย จึงดับสิ้น : ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ ยอมมีดวยอาการอยางนี้.
(ในกรณีของ การดับแห่ งเวทนา แหง สั ญญา แหง สั งขาร และแหง วิญญาณ ก็มี
ขอความที่ตรัสอยางเดียวกัน เปลี่ยนแตชื่อขันธ เทานั้น).

ภิกษุ ท. !
นี้คือ ความดับแหงรูป …. แหงเวทนา …. แหงสัญญา ….
แหงสังขาร …. แหงวิญญาณ, แล.
- ขนฺ ธ .สํ . ๑๗/๑๘ - ๑๙/๒๗ - ๒๙ .

อานุภาพแห่ งสมาธิ
ภิกษุ ท. !
พวกเธอจงเจริญสมาธิเถิด. ภิกษุ ท. ! ภิกษุผู มีจิตตั้งมั่น
เป็ นสมาธิแล้ ว ย่ อมรู้ได้ ตามทีเ่ ป็ นจริง. รูไดตามเปนจริงซึ่งอะไรเลา ? รูไดตาม
เปนจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐ วา “นี้เปนทุกข, นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข, นี้
เปนความดับไมเหลือแหงทุกข, และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือ

๑๓๔๐
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แหงทุกข,” ดังนี้ . ภิกษุ ท. ! พวกเธอจงเจริญสมาธิเถิด. ภิกษุ ท. ! ภิกษุผูมี
มีจิตตั้งมั่นเปนสมาธิแลว ยอมรูไดตามที่เปนจริง.
ภิกษุ ท. !
เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้ พวกเธอพึง กระทําความเพียร
เพือ่ ให้ รู้ว่า “นี้เปนทุกข, นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข, นี้เปนความดับไมเหลือแหง
ทุกข, นี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข,” ดังนี้เถิด.
- มหาวาร.สํ . ๑๙/๕๒๐/๑๖๕๔.

(ในสูตรอื่นทรงแสดงอานุภาพแหงสมาธิ ดวยการรูชัดความเกิดขึ้นและความดับไปแหง
ขันธหา ก็มี. -๑๗/๑๘/๒๗. (ดูรายละเอียดของความเกิดและความดับแหงขันธหา ในหนังสือ ปฏิจจ.
โอ. หนา ๑๒๗-๑๓๑ และที่หนา ๓๓๘-๓๔๑ )
ในสูตรอื่นแสดงไวดวยการรูชัด อายตนิกธรรม ๖ หมวด หมวดละ ๕ อยางคือ จักษุ รูป
จักขุวิญญาณ จักขุสัมผัส เวทนาที่เกิดขึ้นจากจักขุสัมผัส ฯลฯ รวมเปนรูชัดอายตนิกธรรม ๓๐ อยาง
วาเปนอนิจจัง ก็มี. – ๑๘/๙๙/๑๔๗. อีกสูตรหนึ่ง แสดงไวดวยการปรากฏของ อายตนิกธรรมทั้ง ๖
หมวดนั้น โดยความเปนอนิจจัง ก็มี. -๑๘/๑๘๐/๒๔๙).

อานิสงส์ ของการหลีกเร้ น
ภิกษุ ท. !
เธอทั้งหลายจงเปนผูมคี วามหลีกเรน (ปฏิสลฺลาณ) เปน
ที่มายินดี
ยินดีแลวในความหลีกเรน จงเปนผูตามประกอบเจโตสมถะใน
ภายใน มีฌานอันตนไมละเลย ประกอบพรอมดวยวิปสสนา เพิ่มพูนความ
ยินดีในสุญญาคารอยูเถิด. ภิกษุ ท. ! เมื่อประพฤติกระทําเชนนั้นอยู, ผลอยาง
ใดอยางหนึ่งในบรรดาผลทั้งสอง เปนอันเธอหวังได คือ อรหัตตผลในทิฏฐธรรม
นี้ หรือวาเมื่อเชื้อ (อุปาทิ) เหลืออยู ก็มี ความเป็ น อนาคามี.
- อิ ติ วุ . ขุ . ๒๕/๒๕๙/๒๒๓.
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(ในสูตรอื่นแสดงอานิสงสแหงการหลีกเรนไวดวยการ รู้ ชัดการเกิดขึน้ และความดับไปแห่ ง
ขันธ์ ห้า ก็มี. - ๑๗/๒๐/๓๐. (ดูรายละเอียดของความเกิดและความดับแหงขันธหา ในหนังสือ ปฏิจจ.
โอ. หนา ๒๕๙ - ๒๖๒ และที่หนา ๓๓๘ - ๓๔๑ .
ในสูตรอื่นแสดงไวดวยการ รู้ ชัดอริ ยสั จสี่ ก็มี ดังที่ไดยกมาไวในภาคนําแหงหนังสือเลมนี้
ที่หนา ๗๕.
ในสูตรอื่นแสดงไวดวยการ รู้ ชัดอายตนิกธรรม ๖ หมวดๆ ละ ๕ อยางคือ จักษุ รูป
จักขุวิญญาณ จักขุสัมผัส เวทนาที่เกิดขึ้นจากจักขุสัมผัส ฯลฯ รวมเปนรูชัดอายตนิกธรรม ๓๐
อยาง วาเปนอนิจจัง ก็มี. - ๑๘/๑๐๐/๑๔๘.
ในสูตรอื่นแสดงไวดวยการปรากฏของอายตนิกธรรมทั้ง ๖ หมวดนั้น
โดยความเปน
อนิจจัง ก็มี. - ๑๘/๑๘๑/๒๕๐).

แม้ เพียงปฐมฌาน ก็ชื่อว่ าเป็ นทีห่ ลบพ้ นภัยจากมาร
(พระผูมีพระภาคเจา ไดตรัสขอความปรารภการสงครามระหวางเทวดากับอสูร : ถาฝาย
ใดแพถูกไลตดิ ตามไปจนถึงภพเปนที่อยูแหงตน ก็พนจาการถูกไลติดตาม ไมวาจะเปนฝายไหน.
สรุปความวา ภพแหงตนเปนที่พึ่งที่ตานทานของตน สําหรับชนสามัญทั่วไป; สวนสําหรับภิกษุนั้น
ตรัสวา :-)

ภิกษุ ท. !
ฉันใดก็ฉันนั้น : ในสมัยใด ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรม เขาถึง ปฐมฌาน อันมีวิตกมีวิจาร มีปติและสุข อันเกิดแตวิเวก
แลวแลอยู; ภิกษุ ท. ! ในสมัยนั้น ภิกษุยอมคิดอยางนี้วา “ในกาลนี้ เรา มี
ตนอันถึงแล้ ว ซึ่งที่ต้านทานสํ าหรับสั ตว์ ผู้กลัวอยู่ มารจะไม่ ทําอะไรได้ ”. ภิกษุ
ท. ! แมมารผูมบี าป ก็คิดอยางนี้วา “ในกาลนี้ ภิกษุมีตนอันถึงแลว ซึ่งที่
ตานทานสําหรับสัตวผูกลัว อยู เราจะทําอะไรไมได”.
(ในกรณีแหง ทุติยฌาน ตติยฌาน และจตุตถฌาน ก็ไดตรัสขอความทํานองเดียวกัน
ผิดกันแตชื่อแหงฌาน ไมจําเปนตองนํามาใสไว ในที่นี้ใหยืดยาว จักขามไปยังขอความที่กลาวถึง
อากาสานัญจายตนะ :-)
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ภิกษุ ท. !
ในสมัยใด ภิกษุ เพราะกาวลวงซึ่งรูปสัญญาเสียไดโดย
ประการทั้งปวง เพราะการดับไปแหง ปฏิฆสัญญา เพราะการไมทําไวในใจ
ซึ่งนานัตตสัญญา จึงเขาถึง อากาสานัญจายตนะ อันมีการทําในใจวา “อากาศ
ไมมีที่สิ้นสุด” ดังนี้ แลวแลอยู. ภิกษุ ท. ! ภิกษุนี้เรากลาววา ได้ กระทํามาร
ให้ ถงึ ที่สุด ให้ ไม่ มีทางไป ได้ ถงึ ที่ซึ่งจักษุของมารผู้มีบาปมองไม่ เห็น.
(ในกรณีแหฌานที่ถัดไป คือ วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ และเนวสั ญญา
นาสั ญญายตนะ ก็ไดตรัสขอความทํานองเดียวกัน ผิดกันแตชื่อแหงฌาน ไมจําเปนตองนํามาใส
ไว ในที่นี้ใหยืดยาว. สวนในกรณีแหงสัญญาเวทยิตนิโรธ นั้น ไดตรัสวา:-)

ภิกษุ ท. !
ในสมัยใด ภิกษุ เพราะกาวลวงซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะเสียไดโดยประการทั้งปวง จึงเขาถึง สั ญญาเวทยิตนิโรธ แลวแลอยู,
อาสวะของเธอก็สิ้นสุ ดไป เพราะเห็นแล้ วด้ วยปัญญา. ภิกษุ ท. ! ภิกษุนี้เรา
กลาววา ได้ กระทํามารให้ ถงึ ที่สุด ให้ ไม่ มีทางไป ได้ ถงึ ที่ซ่ึงจักษุของมารผู้มี
บาปมองไม่ เห็น , ข้ ามได้ แล้ วซึ่งเครื่องข้ อง (คือตัณหา) ในโลก ดังนี้.
- นวก.อ. ๒๓/๔๕๐-๔๕๓/๒๔๓.

(ผูศึกษาพึงสังเกตใหเห็นวา เมื่อจิตอยูในปฐมฌาน, เพียงเทานั้นจิตก็จะพนจากการรบกวน
ทํารายของมาร คือนิวรณ กิเลส และความรูสึกอันเปนทุกขอื่นๆ เพราะอํานาจของปฐมฌานมีมาก
พอที่จะระงับความรูสึกอันเปนทุกขนั้นเสียได แมไมตลอดไปก็ตองไดในระยะหนึ่งๆ เพื่อเปน
โอกาสใหไดปฏิบัติสูงขึ้นไป จนถึงที่สุด. ดังนั้น เราควรฝกฝนอยางนอยที่สุดในปฐมฌาน สําหรับ
เปนที่หลบภัยจากมารเมื่อไรก็ได ดังกลาวแลว).

แม้ เพียงปฐมฌาน ก็บําบัดกิเลสอันเป็ นเครื่องระคายใจได้
(ในตอนตนแหงพระบาลีสูตรนี้
ตรัสเลาถึงชางจาโขลงรําคาญอยูดวยการรบกวนของ
ชางพลาย ชางพัง ชางรุน และลูกชาง ที่ติดตามหอมลอม โดยกินหญาออนเสียกอนบาง กินยอดไม
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ที่หักลงมาไดเสียกอนบาง ลงไปทําน้ําใหขุนเสียกอนบาง ถูกเดินเบียดเสียดเมื่อขึ้นมาจากน้ําบาง จึง
ตัดสินใจหลีกไปอยูผูเดียว ไมตองทนความรําคาญอีกตอไป หักกิ่งไมฟาดตัวระงับความคันทั่วตัวอยู
อยางสบาย เปนอุปมาดังนี้แลว ไดตรัสถึงภิกษุในกรณีนี้ ดังตอไปนี้ :- )

ภิกษุ ท. !
ขอนี้ก็ฉันนั้น : ในสมัยใด ภิกษุ๑ เปนผูเกลื่อนกลนอยู
ดวยภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ราชา มหาอํามาตยของราชา เดียรถีย และ
สาวกของเดียรถียทั้งหลาย; ภิกษุ ท. ! ในสมัยนั้น ภิกษุนั้นไดมีความคิดวา
“เดี๋ยวนี้เราเกลื่อนกลนอยูดวยภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ราชา มหา
อํามาตยของราชา เดียรถีร และสาวกของเดียรถียทั้งหลาย. ถาไฉน, เขาพึง
หลีกออกจากหมูคณะ ไปอยูผูเดียวเถิด” ดังนี้.
ภิกษุนั้น
เสพเสนาสนะอันสงัด คือปาละเมาะ โคนไม ภูเขา ซอก
หวย ทองถ้ํา ปาชา ปาชัฏ ที่แจง ลอมฟาง. เธอนั้น ไปแลวสูปาก็ตาม สูโคน
ไมก็ตาม สูเรือนวางก็ตาม นั่งคูขาเขามาโดยรอบแลว ตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะ
หนา, เธอ ละอภิชฌา ในโลก มีจิตปราศจากอภิชฌา ชําระจิตจากอภิชฌาอยู; ละ
พยาบาท อันเปนเครื่องประทุษราย มีจิตปราศจากพยาบาท เปนผูกรุณามีจิต
หวังความเกื้อกูลในสัตวทั้งปวง ชําระจิตจากพยาบาทอันเปนเครื่องประทุษราย
อยู;
ละถีนมิทธะ มุงอยูแตความสวางในใจ มีจิตปราศจากถีนมิทธะ มี
สติสัมปชัญญะรูสึกตัว ชําระจิตจากถีนมิทธะ อยู; ละอุทธัจจะกุกกุจจะ ไม
ฟุงซาน มีจิตสงบอยูในภายใน ชําระจิตจากอุทธัจจะกุกกุจจะ อยู; ละวิจิกจิ ฉา
ขามลวงวิจิกิจฉาเสียได ไมตองกลาววา “นี่อะไร นี่อยางไร” ในกุศลธรรม
ทั้งหลาย ชําระจิตจากวิจิกิจฉา อยู.
ภิกษุนั้น

ละนิวรณทงั้ หาอยาง อันเปนเครื่องเศราหมองจิตทําปญญา

๑. คําวา “ภิกษุ” ในที่นี้ มีความหมายกวาง รวมทั้งพระองคเอง และผูปฏิบัติธรรมะอยูเพราะความเห็นภัยในวัฏฏสงสาร
ทุกทาน, ในที่นี้แปลตามบาลี ซึ่งมีอยูแตเพียงคําวา ภิกษุคําเดียว.
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ใหถอยกําลังเหลานี้ ไดแลว สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม เขาถึง ปฐมฌาน
อันมีวิตกมีวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก แลวแลอยู. ภิกษุนั้น บําบัดกิเลสเป็ น
เครื่องระคายใจได้ อย่ างเป็ นทีพ่ อใจของตน.
(ในกรณีแหงการบรรลุ ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน อากาสานัญจายตนะ กระทั่งถึง
เนวสั ญญานาสั ญญายตนะ
ก็ไดตรัสไวดวยขอความทํานองเดียวกันกับในกรณีแหงการบรรลุ
ปฐมฌานขางบนนี้ ทุกตัวอักษร ตางกันแตชื่อฌาน. สวนในกรณีแหงการบรรลุ สั ญญาเวทยิตนิโรธ นั้น ตรัสวา :- )

ภิกษุนั้น เพราะกาวลวง ซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะ เสียไดโดย
ประการทั้งปวง จึงเขาถึง สั ญญาเวทยิตนิโรธ แลวแลอยู. เพราะเห็นด้ วยปัญญา
อาสวะของเธอนั้น ก็สูญสิ้นไป. เธอนั้น บําบัดกิเลสเป็ นเครื่องระคายใจได้
อย่ างเป็ นทีพ่ อใจของตน แล.
- นวก.อํ . ๒๓/๔๕๓ - ๔๕๖/๒๔๔.

เจโตสมาธิทสี่ ามารถเพิม่ ผาสุ กทางกาย
อานนท !
สมัยใด ตถาคต เข้ าถึงเจโตสมาธิอนั ไม่ มนี ิมิต เพราะไม่
กระทําในใจซึ่งนิมิตทั้งปวง และเพราะดับเสี ยซึ่งเวทนาบางพวก แลวแลอยู; สมัย
นั้น กายของตถาคต ก็เป็ นกายที่ผาสุ กกว่ า.
อานนท !
เพราะเหตุนั้น เธอทั้งหลาย จงมีตนปนที่พึ่ง มีตนเปน
สรณะ มีธรรมเปนที่พึ่ง มีธรรมเปนสรณะ อยามีสิ่งอืน่ เปนสรณะเลย.
(ตอไปนี้ไดตรัส การปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ ในฐานะเปนการมีตนเปนที่พึ่ง มีตนเปนสรณะ, แลวตรัส
วา:- )
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อานนท !
ในกาลบัดนี้ก็ตาม ในกาลที่ลวงไปแลวแหงเราก็ตาม ภิกษุ
ใด มีตนเป็ นที่พงึ่ มีตนเป็ นสรณะ มีธรรมเป็ นที่พงึ่ มีธรรมเป็ นสรณะ ไม่ มีสิ่ง
อืน่ เป็ นสรณะ แล้ ว, ภิกษุน้ัน ชื่อว่ าเป็ นผู้เลิศทีส่ ุ ด แห่ งภิกษุผู้ใคร่ ในสิ กขา.
- มหา.ที . ๑๐/๑๑๘/๙๓.

ทีน่ ั่ง - นอน - ยืน - เดิน อันเป็ นทิพย์
“ข้ าแต่ พ ระโคดมผู้เจริ ญ ! ที่ นั่ง นอนสู ง ใหญ่ อั นเป็ นทิ พ ย์ ซึ่ งในบั ดนี ้ พระโคดมผู้
เจริ ญได้ ต ามปรารถนา ได้ โ ดยไม่ ย าก โดยไม่ ลาํ บาก นั้ น เป็ นอย่ า งไรเล่ า ?”

พราหมณ ! ในกรณีนี้ เราเขาอาศัยบานหรือนิคมใดอยู เวลาเชาครอง
จีวร เที่ยวไปบิณฑบาตในบานหรือนิคมนั้น. ครั้นเวลาหลังอาหารกลับจาก
บิณฑบาตแลว เที่ยวไปตามแนวปา. เรานั้น, วัตถุใดมีอยูในที่นนั้ ๆจะเปนหญา
หรือใบไมก็ตาม, ครามาแลว (ทําเปนที่รองนั่ง) นั่งคูบัลลังกตงั้ กายตรงดํารงสติ
เฉพาะหนา, เรานั้นสงัดจากกามและอกุศธรรมทัง้ หลาย ยอมเขาถึง ฌานที่
๑ ....๑ ที่ ๒ .... ที่ ๓ .... ที่ ๔ อันไมมที ุกขไมมีสุข มีแตสติอันบริสุทธิเ์ พราะ
อุเบกขา แลวแลอยู, พราหมณ ! เราขณะเมื่อเปนอยางนี้ ถาเดินอยู, ในสมัยนั้น
สถานที่ตรงนั้น ก็ชื่อวา ที่เดินอันเป็ นทิพย์ , ถายืนอยู สถานที่ตรงนั้น ในสมัย
นั้น ก็ชื่อวา ที่ยนื อันเป็ นทิพย์ , ถานั่งอยู สถานที่ตรงนั้น ในสมัยนั้น ก็ชื่อวา
อาสนะทิพย์ , ถาสําเร็จการนอนอยู สถานที่ตรงนั้น ในสมัยนั้น ก็ชื่อวา ที่
นอนอันเป็ นทิพย์ . พราหมณ ! นี้แล ที่นั่งนอนสูงใหญอันเปนทิพย ซึ่งใน
บัดนี้ เราไดตามปรารถนา ไดโดยไมยาก โดยไมลําบากเลย.
- ติก. อํ. ๒๐/๒๓๔/๕๐๓.
๑. ที่ ล ะไว ด ว ยจุ ด ดู คํา เต็ ม เรื่ อ งรู ป ฌานทั้ ง สี่ เช น ในหั ว ข อ ว า “อาการที่ อ ยู ใ นฌาน เรี ย กว า ตถาคตไสยา” ที่ ห น า
๑๓๐๙ แห ง หนั ง สื อ เล ม นี้ .
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ธรรมทีท่ าํ ความเป็ นผู้มอี าํ นาจเหนือจิต
ภิกษุ ท. !
ภิกษุ ประกอบด้ วยธรรม ๗ ประการ แลว ยอม ทําจิตให้ อยู่
ในอํานาจ (ของตน) ได และภิกษุนั้นก็ ไม่ ตกอยู่ในอํานาจของจิต. เจ็ด
ประการอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! เจ็ดประการ ในกรณีนี้คือ :๑. ภิกษุเปนผู ฉลาดในสมาธิ;
๒. ภิกษุเปนผู ฉลาดในการเข้ าสู่ สมาธิ;
๓. ภิกษุเปนผู ฉลาดในการดํารงอยู่ในสมาธิ;
๔. ภิกษุเปนผู ฉลาดในการออกจากสมาธิ;
๕. ภิกษุเปนผู ฉลาดในความเหมาะสมแห่ งสมาธิ;
๖. ภิกษุเปนผู ฉลาดในธรรมเป็ นโคจรแห่ งสมาธิ;
๗. ภิกษุเปนผู ฉลาดในอภินิหารสมาธิ;
ภิกษุ ท. !
ภิกษุประกอบแลวดวยธรรมเจ็ดประการเหลานี้แล ยอมทํา
ใหจิตอยูในอํานาจ (ของตน) ได และภิกษุนั้นก็ไมตกอยูในอํานาจของจิต.
- สตฺ ต ก. อํ . ๓๒/๓๕/๓๗.

(ในสูตรอื่น (ฉกฺก.อํ. ๒๒/๓๔๘/๒๙๖) ตรัสวา การระลึกถึง ตถาคต ถึงพระธรรม ถึง
พระสงฆ์ ถึงศีล ถึงจาคะ ถึงธรรมทําความเป็ นเทวดา ๖ ประการนี้ ทําใหจิตไมถูกกลุมรุมดวย
ราคะ-โทสะ-โมหะ เปนจิตไปตรง กาวออก หลุดพน ออกจากตัณหาซึ่งเปนการเปลื้องจิตออกมาเสีย
จากการครอบงําของกิเลส ดวยเหมือนกัน; ผูสนใจพึงอานดูจากที่มานั้น).
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ฌานระงับความรัก - เกลียดทีม่ อี ยู่ตามธรรมชาติ
ภิกษุ ท. !
ธรรมารมณทั้งหลายเหลานี้ ยอมเกิดอยูเปน ๔ ประการ.
สี่ประการอยางไรเลา? สี่ประการคือ ความรักเกิดจากความรัก ความเกลียดเกิด
จากความรัก ความรักเกิดจากความเกลียด ความเกลียดเกิดจากความเกลียด.
ภิกษุ ท. !
อย่ างไรเล่ า เรียกว่ า ความรักเกิดจากความรัก ? ภิกษุ ท. !
ในกรณีนี้ มีบุคคลซึ่งเปนที่ปรารถนารักใครพอใจของบุคคลคนหนึ่ง, มีบุคคล
พวกอื่นมาประพฤติกระทําตอบุคคลนั้น ดวยอาการที่นาปรารถนานารักใครนา
พอใจ; บุคคลโนนก็จะเกิดความพอใจขึ้นมาอยางนี้วา “บุคคลเหลานั้นประพฤติ
กระทําตอบุคคลที่เราปรารถนารักใครพอใจ ดวยอาการที่นาปรารถนานารักใคร
นาพอใจ” ดังนี;้ บุคคลนั้นชื่อวา ยอมทําความรักใหเกิดขึ้นในบุคคลเหลานั้น.
ภิกษุ ท. ! อยางนี้แล เรียกวา ความรักเกิดจากความรัก.
อย่ างไรเล่ า เรียกว่ า ความเกลียดเกิดจากความรัก ?
ภิกษุ ท. !
ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้ มีบุคคลซึ่งเปนที่ปรารถนารักใครพอใจของบุคคลคนหนึ่ง,
มีบุคคลพวกอื่นมาประพฤติกระทําตอบุคคลนั้น ดวยอาการที่ไมนาปรารถนา
นารักใครพอใจ; บุคคลโนนก็จะเกิดความไมพอใจขึ้นมาอยางนี้วา “บุคคล
เหลานั้นประพฤติกระทําตอบุคคลที่เราปรารถนารักใครพอใจ ดวยอาการที่ไมนา
ปรารถนาไมนารักใครพอใจ” ดังนี;้ บุคคลนั้นชื่อวา ยอมทําความเกลียดให
เกิดขึ้นในบุคคลเหลานั้น. ภิกษุ ท. ! อยางนี้แล เรียกวา ความเกลียดเกิดจาก
ความรัก.
ภิกษุ ท. !
อย่ างไรเล่ า เรียกว่ า ความรักเกิดจากความเกลียด ? ภิกษุ
ท. ! ในกรณีนี้ มีบุคคลซึ่งไมเปนที่ปรารถนารักใครพอใจของบุคคลคนหนึ่ง, มี
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บุคคลพวกอื่นมาประพฤติกระทําตอบุคคลนั้น ดวยอาการที่ไมนาปรารถนาไม
นารักใครพอใจ; บุคคลโนนก็จะเกิดความพอใจขึ้นมาอยางนี้วา “บุคคลเหลานั้น
ประพฤติกระทําตอบุคคลที่เราไมปรารถนารักใครพอใจ
ดวยอาการที่ไมนา
ปรารถนาไมนารักใครพอใจ” ดังนี้; บุคคลนั้นชื่อวา ยอมทําความรักใหเกิดขึ้น
ในบุคคลเหลานั้น. ภิกษุ ท. ! อยางนี้แล เรียกวา ความรักเกิดจากความเกลียด.
อย่ างไรเล่ า เรียกว่ า ความเกลียดเกิดจากความเกลียด ?
ภิกษุ ท. !
ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้ มีบุคคลซึ่งไมเปนที่ปรารถนารักใครพอใจของบุคคลคน
หนึ่ง,
มีบุคคลพวกอื่นมาประพฤติกระทําตอบุคคลนั้น ดวยอาการที่นา
ปรารถนานารักใครนาพอใจ; บุคคลโนนก็จะเกิดความไมพอใจขึ้นมาอยางนี้วา
“บุคคลเหลานั้นประพฤติกระทําตอบุคคลทีเ่ ราไมปรารถนารักใครพอใจ ดวย
อาการที่นา ปรารถนานารักใครนาพอใจ” ดังนี;้ บุคคลนั้นชื่อวา ยอมทําความ
เกลียดใหเกิดในบุคคลเหลานั้น. ภิกษุ ท. ! อยางนี้แล เรียกวา ความเกลียดเกิด
จากความเกลียด.
ภิกษุ ท. !

เหลานี้แล คือธรรมารมณ ยอมเกิดอยูเปน ๔ ประการ.

ภิกษุ ท. !
สมัยใด ภิกษุ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม เข้ าถึง
ปฐมฌาน อันมีวติ กวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก แลวแลอยู; สมัยนั้น ความ
รักใดที่เกิดจากความรัก ความรักนั้นก็ไมม,ี ความเกลียดใดที่เกิดจากความรัก
ความเกลียดนั้นก็ไมม,ี ความรักใดที่เกิดจากความเกลียด ความรักนั้นก็ไมมี,
ความเกลียดใดที่เกิดจากความเกลียด ความเกลียดนั้นก็ไมมี.
ภิกษุ ท. !
สมัยใด ภิกษุ เข้ าถึงทุติยฌาน .... ตติยฌาน .... จตุตถ
ฌาน .... แลวแลอยู; สมัยนั้น ความรักใดที่เกิดจากความรัก ความรักนั้นก็ไมมี,
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ความเกลียดใดที่เกิดจากความรัก ความเกลียดนั้นก็ไมมี, ความรักใดที่เกิดจาก
ความเกลียด ความรักนั้นก็ไมม,ี ความเกลียดใดที่เกิดจากความเกลียด ความ
เกลียดนั้นก็ไมมี.
(ขอความตอนตอไปจากนี้ กลาวถึงการบรรลุวิมุตติ ซึ่งระงับความรักและความเกลียดอยาง
ถอนราก พึงดูรายละเอียดจากหัวขอ วา “ผูถอนรากแหงความรักและความเกลียดไดแลว” ที่หนา
๖๓๗ แหงหนังสือนี้).
- จตุ กฺ ก . อํ . ๒๑/๒๙๐ - ๒๙๒/๒๐๐.

ญาณในตถาคตพลญาณ มีได้ เฉพาะแก่ ผู้มจี ติ ตั้งมัน่ เป็ นสมาธิ
ภิกษุ ท. !

ในบรรดาตถาคตพลญาน ๖ ประการเหลานั้น เรากลาว

ยถาภูตญาณในสิ่ งซึ่งเป็ นฐานะโดยความเป็ นฐานะ และในสิ่ งซึ่งเป็ นอ
ฐานะโดยความเป็ นอฐานะ วาญาณนั้น มีได้ สําหรับผู้มีจติ ตั้งมั่นเป็ น
สมาธิ ไมใชสําหรับผูมีจิตไมตงั้ มั่น.
เรากลาว ยถาภูตญาณในสิ่ งซึ่งเป็ นวิบาก โดยฐานะโดยเหตุ
ของกัมมสมาทาน อันเปนอดีต อนาคตและปจจุบัน วาญาณนั้น มีได้ สําหรับ
ผู้มีจติ ตั้งมั่นเป็ นสมาธิ ไมใชสําหรับผูม ีจิตไมตงั้ มั่น.
เรากลาว
ยถาภูตญาณในความเศร้ าหมอง
ความผ่ องแผ้ ว
ความออกแห่ งฌาน วิโมกข์ สมาธิ และสมาบัติ วาญาณนั้น มีได้
สํ าหรับผู้มีจติ ตั้งมั่นเป็ นสมาธิ ไมใชสําหรับผูมจี ิตไมตั้งมัน่ .
เรากลาว
ยถาภูตญาณในปุพเพนิวาสานุสสติ วาญาณนั้น มีได้
สํ าหรับผู้มีจติ ตั้งมั่นเป็ นสมาธิ ไมใชสําหรับผูมจี ิตไมตั้งมัน่ .
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ยถาภูตญาณในการจุตแิ ละอุบัตขิ องสั ตว์ ท้งั หลาย วา
ญาณนั้น มีได้ สําหรับผู้มีจติ ตั้งมั่นเป็ นสมาธิ ไมใชสําหรับผูม ีจิตไมตงั้ มั่น.
เรากลาว
ยถาภูตญาณในความสิ้นไปแห่ งอาสวะทั้งหลาย วา
ญาณนั้น มีได้ สําหรับผู้มีจติ ตั้งมั่นเป็ นสมาธิ ไมใชสําหรับผูมีจิตไมตงั้ มั่น.
เรากลาว

ภิกษุ ท. !
มรรคลวง.

ดวยอาการอยางนี้แล สมาธิ เปนมรรค (แท) อสมาธิเปน

- ฉกฺ ก . อํ . ๒๒/๔๖๙/๓๓๕.

ธรรมสั ญญาในฐานะแห่ งธรรมโอสถโดยธรรมปี ติ
(การรักษาโรคด้ วยอํานาจสมาธิ)
อานนท!
ถาเธอจะเขาไปหาภิกษุคิริมานนท แลวกลาวสัญญา๑๐
ประการแกเธอแลว ข้ อนีเ้ ป็ นฐานะที่จะมีได้ คือภิกษุคริ ิมานนท์ ฟังสั ญญาสิ บ
ประการแล้ว อาพาธอันเป็ นทุกข์ หนักของเธอก็จะระงับไป โดยควรแก่ ฐานะ.
สัญญา ๑๐ ประการนั้นคือ อนิจจสัญญา อนัตตสัญญา อสุภสัญญา อาทีนว
สัญญา ปหานสัญญา วิราคสัญญา นิโรธสัญญา สัพพโลเกอนภิรต-สัญญา
สัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญา อานาปานสติ.
อานนท!
อนิจจสั ญญา เปนอยางไรเลา ? อานนท ! ภิกษุในกรณีนี้
ไปสูปา สูโคนไม หรือสูเรือนวาง พิจารณาอยูโดยประจักษอยางนี้ วา “รูป
ไมเที่ยง; เวทนา ไมเที่ยง; สัญญา ไมเที่ยง; สังขาร ไมเที่ยง; วิญญาณ ไมเที่ยง”
ดังนี้ เปนผูตามเห็นซึ่งความไมเที่ยง ในอุปาทานขันธทั้งหาเหลานี้ อยูดวย
อาการอยางนี้ : นี้เรียกวา อนิจจสัญญา.
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อานนท !
อนัตตสั ญญา เปนอยางไรเลา? อานนท ! ภิกษุในกรณีนี้
ไปสูปา สูโคนไม หรือสูเรือนวาง พิจารณาอยูโดยประจักษอยางนี้วา “ตา เปน
อนัตตา รูป เปนอนัตตา; หูเปนอนัตตา เสียงเปนอนัตตา; จมูกเปนอนัตตา
กลิ่นเปนอนัตตา; ลิ้นเปนอนัตตา รสเปนอนัตตา; กายเปนอนัตตา โผฏฐัพพะ
เปนอนัตตา; ใจเปนอนัตตา ธรรมารมณเปนอนัตตา” ดังนี้ เปนผูตามเห็นซึ่ง
ความเปนอนัตตา ในอายตนะทั้งภายในและภายนอกหก เหลานี้ อยูดวยอาการ
อยางนี้ : นี้เรียกวา อนัตตสัญญา.
อานนท !
อสุ ภสั ญญา เปนอยางไรเลา? อานนท! ภิกษุในกรณีนี้
เห็นโดยประจักษซึ่งกายนี้นี่แหละ แตพื้นเทาขึ้นไปถึงเบื้องบน แตปลายผมลง
มาถึงเบื้องลาง วามีหนังหุมอยูโดยรอบ เต็มไปดวยของอสุจิมีประการตางๆ; คือ
กายนี้มี ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ไต หัวใจ
ตับ พังผืด มาม ปอด ลําไส ลําไสสุด อาหารในกระเพาะ อุจจาระ น้ําดี
เสลด หนอง โลหิต เหงื่อ มัน น้ําตา น้ําเหลือง น้ําลาย น้ําเมือก น้ําลื่นหลอ
ขอ น้ํามูตร; เปนผูตามเห็นความไมงาม ในกายนี้ อยู ดวยอาการอยางนี้ : นี้
เรียกวา อสุภสัญญา.
อานนท !
อาทีนวสั ญญา เปนอยางไรเลา ? อานนท ! ภิกษุในกรณีนี้
ไปสูปา สูโคนไม หรือสูเรือนวาง พิจารณาอยูโดยประจักษอยางนี้วา “กายนี้มี
ทุกขมาก มีโทษมาก; คือในกายนี้มีอาพาธตางๆเกิดขึ้น, กลาวคือ โรคตา โรคหู
โรคจมูก โรคลิ้น โรคกาย โรคที่ศีรษะ โรคที่หู โรคที่ปาก โรคที่ฟน โรคไอ
โรคหืด ไขหวัด ไขมีพิษรอน ไขเซื่องซึม โรคกระเพาะ โรคลมสลบ ลงแดง
จุกเสียด เจ็บเสียว โรคเรื้อรัง โรคฝ โรคกลาก โรคมองครอ ลมบาหมู โรคหิด

๑๓๕๒
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เปอย โรคหิดดาน คุดทะราด โรคละออง โรคโลหิต โรคดีซาน เบาหวาน
โรคเริม โรคพุพอง ริดสีดวงทวาร อาพาธมีดีเปนสมุฏฐาน อาพาธมีเสมหะ
เปนสมุฎฐาน อาพาธมีลมเปนสมุฏฐาน ไขสันนิบาต ไขเพราะฤดูแปรปรวน ไข
เพราะบริหารกายไมสม่ําเสมอ ไขเพราะออกกําลังเกิน ไขเพราะวิบากกรรม
ความไมสบายเพราะความหนาว ความรอน ความหิว ความระหาย การถาย
อุจจาระ การถายปสสาวะ” ดังนี้; เปนผูตามเห็นโทษในกายนี้อยู ดวยอาการ
อยางนี้ : นี้เรียกวา อาทีนวสัญญา.
อานนท !
ปหานสั ญญา เปนอยางไรเลา ? อานนท ! ภิกษุในกรณีนี้
ไมยอมรับไวซึ่ง กามวิตก ที่เกิดขึ้นแลว ยอมละ ยอมบรรเทา กระทําใหสิ้นสุด
ใหถึงความไมมีอีกตอไป; ไมยอมรับไวซงึ่ พยาบาทวิตก ที่เกิดขึ้นแลว ยอมละ
ยอมบรรเทา กระทําใหส้นิ สุด ใหถึงความไมมีอีกตอไป; ไมยอมรับไวซึ่ง
วิหิงสาวิตก ที่เกิดขึ้นแลว ยอมละ ยอมบรรเทา กระทําใหสิ้นสุด ใหถงึ ความ
ไมมีอีกตอไป; ไมยอมรับไวซงึ่ อกุศลธรรมทั้งหลาย อันลามกที่เกิดขึ้นแลว ยอม
ละ ยอมบรรเทา กระทําใหสิ้นสุด ใหถึงความไมมอี ีกตอไป : นี้เรียกวาปหาน
สัญญา.
อานนท !
วิราคสั ญญา เปนอยางไรเลา ? อานนท ! ภิกษุในกรณีนี้
ไปสูปา สูโคนไม หรือสูเรือนวาง พิจารณาอยูโดยประจักษอยางนี้วา “ธรรมชาติ
นั่นสงบ ธรรมชาตินนั่ ประณีต : กลาวคือ ธรรมชาติอันเปนที่ระงับแหงสังขาร
ทั้งปวง เปนที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทงั้ ปวง เปนที่สิ้นไปแหงตัณหา เปนความ จาง
คลาย เปนความดับเย็น” ดังนี้ : นี้เรียกวา วิราคสัญญา.
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อานนท !
นิโรธสั ญญา เปนอยางไรเลา ? อานนท ! ภิกษุในกรณีนี้
ไปสูปา สูโคนไม หรือสูเรือนวาง พิจารณาอยูโดยประจักษอยางนี้วา “ธรรมชาติ
นั่นสงบ ธรรมชาตินนั่ ประณีต : กลาวคือ ธรรมชาติอันเปนที่ระงับแหงสังขาร
ทั้งปวง เปนที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทงั้ ปวง เปนที่สิ้นไปแหงตัณหา เปน ความดับ เปน
ความดับเย็น” ดังนี้ : นี้เรียกวา นิโรธสัญญา.
อานนท !
สั พพโลเกอนภิรตสั ญญา เปนอยางไรเลา ? อานนท !
ภิกษุในกรณีนี้ อนุสัย (ความเคยชิน) ในการตั้งทับในการฝงตัวเขาไปยึดมั่นแหงจิต
ดวยตัณหาอุปาทาน ใดๆ ในโลก มีอยู, เธอละอยูซึ่งอนุสัยนั้นๆ งดเวนไมเขา
ไปยึดถืออยู : นี้เรียกวา สัพพโลเกอนภิรตสัญญา (ความสําคัญในโลกทั้งปวงวาเปน
สิ่งไมนายินดี).

อานนท !
สั พพสั งขาเรสุ อนิจจสั ญญา เปนอยางไรเลา ? อานนท !
ภิกษุในกรณีนี้ ยอมอึดอัด ยอมระอา ยอมเกลียดชัง ตอสังขารทั้งหลายทั้ง
ปวง : นี้เรียกวา สัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญา (ความสําคัญวาไมเที่ยงในสังขารทั้งปวง).
(สัญญาขอที่เกานี้ ควรจะมีชื่อวา สัพพโลเกอนภิรตสัญญา หรือมิฉะนั้นก็ควรจะมีชื่อวา
สัพพสังขาเรสุทุกขสัญญา จึงจะสมกับเนื้อความตามที่กลาวอยู, และสัญญาขอที่แปดขางบนแหง
ขอนี้ ที่มีชื่อวา สัพพโลเกอนภิรตสัญญานั้น นาจะมีชื่อวา สัพพโลเกอนุปาทานสัญญามากกวา จึง
จะมีความสมชื่อ, ดวยเหตุผลอยางเดียวกัน).

อานนท !
อานาปานสติ เปนอยางไรเลา ? อานนท ! ภิกษุในกรณีนี้
ไปแลวสูปา สูโคนไม หรือสูเรือนวาง ก็ตาม นั่งคูขาเขามาโดยรอบตั้งกายตรง
ดํารงสติเฉพาะหนา มีสติหายใจเขา มีสติหายใจออก.
เมื่อ หายใจเข้ า ยาว ก็รูวาหายใจเขายาว , เมื่อหายใจออกยาว ก็รูวา
หายใจออกยาว ; เมื่อ หายใจเข้ าสั้ น ก็รูวาหายใจเขาสั้น , เมื่อหายใจออกสั้น ก็
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รูวาหายใจออกสั้น; ทําการศึกษาวา เรา รู้พร้ อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง หายใจ
เขา, รูพรอมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง หายใจออก; ทําการศึกษาวา เราทํากายสั งขาร
ให้ ระงับอยู่ หายใจเขา, ทํากายสังขารใหระงับอยู หายใจออก.
ทําการศึกษาวา เรา รู้ พร้ อมเฉพาะซึ่งปี ติ หายใจเขา, รูพรอมเฉพาะซึ่ง
ปติ หายใจออก; ทําการศึกษาวา เรา รู้พร้ อมเฉพาะซึ่งสุ ข หายใจเขา, รูพรอม
เฉพาะซึ่งสุข หายใจออก; ทําการศึกษาวา เรา รู้ พร้ อมเฉพาะซึ่งจิตตสั งขาร
หายใจเขา, รูพรอมเฉพาะซึ่งจิตตสังขาร หายใจออก; ทําการศึกษาวา เรา ทํา
จิตตสั งขารให้ ระงับอยู่ หายใจเขา, ทําจิตตสังขารใหระงับอยู หายใจออก.
ทําการศึกษาวา เรา รู้พร้ อมเฉพาะซึ่งจิต หายใจเขา, รูพรอมเฉพาะซึ่งจิต
หายใจออก; ทําการศึกษาวา เรา ทําจิตให้ ปราโมทย์ ยงิ่ อยู่ หายใจเขา, ทําจิตให
ปราโมทยยงิ่ อยู หายใจออก; ทําการศึกษาวา เรา ทําจิตให้ ต้งั มั่นอยู่ หายใจเขา,
ทําจิตใหตั้งมั่นอยู หายใจออก; ทําการศึกษาวา เรา ทําจิตให้ ปล่ อยอยู่ หายใจเขา
ทําจิตใหปลอยอยู หายใจออก.
ทําการศึกษาวา เรา ตามเห็นความไม่ เที่ยง หายใจเขา, ตามเห็นความ
ไมเที่ยง หายใจออก; ทําการศึกษาวา เรา ตามเห็นความจางคลาย หายใจเขา,
ตามเห็นความจางคลาย หายใจออก; ทําการศึกษาวา เรา ตามเห็นความดับไม่
เหลือ หายใจเขา, ตามเห็นความดับไมเหลือ หายใจออก; ทําการศึกษาวา เรา ตาม
เห็นความสลัดคืน หายใจเขา, ตามเห็นความสลัดคืน หายใจออก.
นี้เรียกวา

อานาปานสติ.

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๓๕๕

อานนท !
ถาเธอจะเขาไปหาภิกษุคิริมานนท แลวกลาวสัญญาสิบ
ประการเหลานี้ แกเธอแลว ขอนี้เปนฐานะที่จะมีได คือภิกษุคิริมานนทฟง
สัญญาสิบประการแลว อาพาธอันเปนทุกขหนักของเธอก็จะระงับไป โดยควร
แกฐานะ.
ลําดับนั้ นแล ท่ า นอานนท์ จาํ เอาสั ญญาสิ บ ประการเหล่ านี ้ ในสํานั กของพระผู้มีพ ระ
ภาคเจ้ า แล้ วเข้ าไปหาท่ านคิ ริ มานนท์ แล้ วกล่ าวสั ญญาสิ บ ประการแก่ ท่า น เมื่ อท่ า นพระคิ ริ
มานนท์ ฟั ง สั ญญาสิ บ ประการแล้ ว อาพาธก็ระงั บ ไปโดยฐานะอั น ควร. ท่ านคิ ริ มานนท์ หาย
แล้ วจากอาพาธ และอาพาธก็เป็ นเสมื อ นละไปแล้ วด้ วย แล.
- ทสก. อํ . ๒๔/๑๑๕ - ๑๒๐/๖๐.

(บาลีพระสูตรนี้ ไดทําใหเกิดประเพณีสวดคิริมานนทสูตร ใหคนเจ็บฟง เพื่อจะไดหาย
เจ็บไข เชนเดียวกับโพชฌงคสูตร. บางคนอาจจะสงสัยวา มิเปนการผิดหลักกรรมหรือเหตุปจจัยไป
หรือ ที่ความทุกขดับไปโดยไมมีการดับเหตุแหงทุกข ตามหลักแหงจตุราริยสัจ. ขอนี้ขอใหเขาใจวา
การฟงธรรมของพระคิริมานนท ทําใหมีธรรมปติอยางแรงกลา อํานาจของธรรมปตินั้นสามารถ
ระงับเสียไดซึ่งทุกขเวทนา ทุกขเวทนาจึงระงับไป ดุจดังวาหายจากอาพาธ; กลาวไดวามีปจจัยเพื่อ
การดับแหงทุกขอริยสัจ; ไมผิดไปจากกฎเกณฑแหงกรรมหรือกฎเกณฑแหงเหตุปจจัยเลย; เปนการ
ดับทุกขไดวิธีหนึ่ง จึงนําขอความนี้ มาใสไวในหมวดนี้).

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๓๕๖

หมวด ฉ. ว่ าด้ วย โทษของการขาดสั มมาสมาธิ
นิวรณ์ - ข้ าศึกแห่ งสมาธิ
วาเสฏฐะ ! เปรียบเหมือนแมน้ําอจิรวดีนี้ มีน้ําเต็มเปยม กายืนดื่มได.
ครั้งนั้น มีบุรุษคนหนึ่งมาถึงเขา เขามีประโยชนทฝี่ งโนน แสวงหาฝงโนน
มีการไปสูฝงโนน ประสงคจะขามไปสูฝงโนน แตเขานอนคลุมศีรษะของตน
อยูที่ริมฝงนี้. วาเสฏฐะ ! ทานจะสําคัญความขอนี้วาอยางไร : บุรุษนั้นจะไป
จากฝงในสูฝงนอกแหงแมน้ําอจิรวดีไดหรือหนอ ? “ไม่ ได้ แน่ ท่ านพระโคดม!”
วาเสฏฐะ ! ขอนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน : นิวรณ์ ๕ อย่ าง เหลานี้เรียกกัน
ในอริยวินยั วา “เครื่องปด” บาง วา “เครื่องกั้น” บาง วา “เครื่องคลุม” บาง
วา “เครื่องรอยรัด” บาง. หาอยาง อยางไรเลา ? หาอยางคือ กามฉันท-นิวรณ์
พ๎ยาปาทนิวรณ์ ถีนมิทธนิวรณ์ อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ วิจิกจิ ฉา-นิวรณ์ . วา
เสฏฐะ ! นิวรณ ๕ อยาง เหลานี้แล ซึ่งเรียกกันในอริยวินัย วา “เครื่องปด”
บาง วา “เครื่องกั้น” บาง วา “เครื่องคลุม” บาง วา “เครื่องรอยรัด” บาง.
วาเสฏฐะ ! พราหมณไตรเพททั้งหลาย ถูกนิวรณ ๕ อยางเหลานี้
ปดแลว กั้นแลว คลุมแลว รอยรัดแลว. วาเสฏฐะ ! พราหมณไตรเพท
เหลานั้น ละธรรมะที่ทําความเปนพราหมณเสีย สมาทานธรรมะที่ไมทําความ
เปนพราหมณดํารงชีวิตใหเปนไปอยู อัน นิวรณ์ ท้งั ๕ อย่ างเปิ ดแล้ ว กั้นแล้ ว
คลุมแล้ ว ร้ อยรัดแล้ ว จักเป็ นผู้เข้ าถึงความเป็ นสหายแห่ งพรหม ภายหลังแต่
การตายเพราะการทําลายแห่ งกาย ดังนีน้ ้ัน : นั่นไม่ เป็ นฐานะทีจ่ ะเป็ นไปได้ .
- สี . ที . ๙/๓๐๖-๓๐๗/๓๗๘-๓๗๙.

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๓๕๗

นิวรณ์ เป็ นเครื่องทํากระแสจิตไม่ ให้ รวมกําลัง
ภิกษุ ท. !
นิวรณ์ เป็ นเครื่องกางกั้น ๕ อย่ างเหล่ านี้ ท่ วมทับจิตแล้ ว
ทําปัญญาให้ ถอยกําลัง มีอยู. หาอยาง อยางไรเลา ? หาอยาง คือ : นิวรณเครื่องกางกั้น คือ กามฉันทะ ครอบงําจิตแลว ทําปญญาใหถอย
กําลัง;
นิวรณเครื่องกางกั้น คือ พยาบาท ครอบงําจิตแลว ทําปญญาใหถอย
กําลัง;
นิวรณเครื่องกางกั้น คือ ถีนมิทธะ ครอบงําจิตแลว ทําปญญาใหถอย
กําลัง;
นิวรณเครื่องกางกั้น คือ อุทธัจจกุกกุจจะ ครอบงําจิตแลว ทําปญญาให
ถอยกําลัง;
นิวรณเครื่องกางกั้น คือ วิจิกจิ ฉา

ครอบงําจิตแลว ทําปญญาใหถอย

กําลัง.
ภิกษุ ท. !
ภิกษุที่ไม่ ละนิวรณ์ อนั เป็ นเครื่องกางกั้นจิต ๕ อย่ างเหล่ านี้
แล้ ว จักรู้ ซึ่งประโยชน์ ตน หรือประโยชน์ ผู้อนื่ หรือประโยชน์ ท้งั สองฝ่ าย
หรือจักกระทําให้ แจ้ งซึ่งญาณทัสสนะอันวิเศษอันควรแก่ ความเป็ นอริยะ ยิง่ กว่ า
ธรรมดาแห่ งมนุษย์ ด้ วยปัญญาอันทุพพลภาพ ไร้ กาํ ลัง ดังนี้ นั่นไม่ เป็ นฐานะ
ที่จะมีได้ . ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนแมน้ําทีไ่ หลลงจากภูเขา ไหลไปสูที่ไกล มี
กระแสเชี่ยว พัดพาสิ่งตางๆไปได มีบุรษุ มาเปดชองทั้งหลายที่เขาขุดขึ้น ดวย

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๓๕๘

เครื่องไถทัง้ สองฝง แมน้ํานั้น เมื่อเปนเชนนี้ กระแสกลางแมน้ํานั้น ก็ซัดสาย
ไหลผิดทาง ไมไหลไปสูที่ไกลไมมีกระแสเชี่ยว ไมพัดสิ่งตางๆไปได, นี้ฉัน
ใด; ภิกษุ ท. ! ขอนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน : ภิกษุ ที่ไมละนิวรณอนั เปนเครื่องกาง
กั้นจิต ๕ อยางเหลานี้แลว จะรูซึ่งประโยชนตน หรือประโยชนผูอื่น หรือ
ประโยชนทั้งสองฝาย หรือจักกระทําใหแจงซึ่งญาณทัสสนะอันวิเศษอันควรแก
ความเปนอริยะ ยิ่งกวาธรรมดาแหงมนุษย ดวยปญญาอันทุพพลภาพ ไรกาํ ลัง
ดังนี้ นั่นไมเปนฐานะที่จะมีได.
(ตอไปนี้ ไดตรัสโดยปฏิปกขนัย คือ ภิกษุละนิวรณ แลวทําญาณวิเศษใหแจงไดดวย
ปญญาอันมีกําลัง เหมือนแมน้ําที่เขาอุดรูรั่วทั้งสองฝงเสียแลว มีกระแสเชี่ยวแรงมาก ฉะนั้น).
- ปฺ จ ก. อํ . ๒๒/๗๒/๕๑.

จิตตระหนี่ เป็ นสิ่ งทีต่ าํ่ เกินไป
สํ าหรับการบรรลุฌาน และทําให้ แจ้ งมรรคผล
ภิกษุ ท. ! เพราะไมละธรรม ๕ อยาง บุคคลจึงไมควรเขาอยู ซึ่ง
ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน ไมควรเพื่อกระทําใหแจง ซึ่ง
โสดาปตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล อรหัตตผล. ธรรม ๕ อยาง
อยางไรเลา? หาอยางคือ ความตระหนี่อาวาส ความตระหนี่ตระกูล ความ
ตระหนี่ลาภ ความตระหนี่วรรณะ (ความดี) ความตระหนี่ธรรม (เครื่องใหบรรลุ
มรรคผล).
(ตอจากนี้ ไดตรัสโดยนัยตรงกันขามถึงการละธรรม ๕ อยางนั้นแลว ควรเพื่อเขาอยูใน
ฌานและกระทําใหแจงซึ่งมรรคผล).
- ปฺ จ ก. อํ . ๒๒/๓๐๒/๒๕๖ - ๓๕๗.

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๓๕๙

หมวด ช. ว่ าด้ วย ปกิณณกะ
สนิมจิต เทียบสนิมทอง
ภิกษุ ท. !
สนิมแห่ งทอง ๕ ประการ เหลานี้ มีอยู เปนสนิมทําให
ทองเศราหมอง มีเนื้อไมออน ไมควรแกการงานของชางทอง ไมสงรัศมี มี
เนื้อรวน และไมเหมาะสมแกการกระทําของชางทอง. สนิม ๕ ประการนั้น
อยางไรเลา? หาประการคือ เหล็ก โลหะ ดีบุก ตะกัว่ เงิน. ภิกษุ ท. ! เมื่อใด
ทองปราศจากสนิม ๕ ประการ เหลานี้แลว ทองนัน้ ยอมเปนทองมีเนือ้ ออน
ควรแกการงานของชางทอง มีรศั มี เนื้อไมรวน และเหมาะแกการกระทําของ
ชางทอง. ถาใครปรารถนาจะกระทําเครื่องประดับตางๆ เชน แหวน ตุมหู
สรอยคอ หรือสุวรรณมาลา ก็ตาม ก็สําเร็จประโยชนแกเขานั้น, นี่ฉันใด;
ภิกษุ ท. !
ขอนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน : สนิมแห่ งจิต ๕ ประการเหลานี้
มีอยู เปนสนิมทําใหจิตเศราหมอง ไมออนโยน ไมควรแกการงานของจิต ไม
ประภัสสร รวนเร และไมตั้งมั่นโดยชอบเพื่อความสิ้นไปแหงอาสวะ. สนิม
แหงจิต ๕ ประการนั้นอยางไรเลา ? หาประการคือ กามฉันทะ พยาบาท
ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ วิจิกจิ ฉา. ภิกษุ ท. ! เมื่อใดจิตปราศจากเครื่อง
เศราหมอง ๕ ประการเหลานี้แลว จิตนั้นยอมเปนจิตออนโยน ควรแกการงาน
ของจิต เปนจิตประภัสสร ไมรวนเร และตั้งมั่นโดยชอบเพือ่ ความสิ้นไปแหง
อาสวะ.
- ปฺ จ ก. อํ . ๒๒/๑๘/๒๓.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๓๖๐

สิ่ งทีเ่ ป็ นเสี้ยนหนามต่ อกันโดยธรรมชาติ
ภิกษุ ท. !
ถูกแลว ถูกแลว ตามที่มหาสาวกเหลานั้น เมื่อพยากรณก็
พยากรณโดยชอบ. ภิกษุ ท. ! เรากลาวฌานวา มีเสียงเปนเสี้ยนหนาม จริง.
ภิกษุ ท. ! เสี้ยนหนาม ๑๐ อยางเหลานี้ มีอยู. สิบอยางอยางไรเลา? สิบ
อยาง คือ : ความยินดีในการระคนด้ วยหมู่ เปนเสี้ยนหนามแก ผู้ยนิ ดีในปวิเวก ;
การตามประกอบในสุ ภนิมิต
อสุ ภนิมิต ;

เปนเสี้ยนหนามแก ผู้ตามประกอบใน

การดูการเล่ น เปนเสี้ยนหนามแก ผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ท้งั หลาย ;
การเกีย่ วข้ องกับมาตุคาม เปนเสี้ยนหนามแก พรหมจรรย์ ;
เสี ยง เปนเสี้ยนหนามแก ปฐมฌาน ;
วิตกวิจาร เปนเสี้ยนหนามแก ทุติยฌาน ;
ปี ติ เปนเสี้ยนหนามแก ตติยฌาน ;
อัสสาสะปัสสาสะ เปนเสี้ยนหนามแก จตุตถฌาน ;
สั ญญาและเวทนา เปนเสี้ยนหนามแก สั ญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ ;
ราคะ เป็ นเสี้ยนหนาม โทสะ เป็ นเสี้ยนหนาม.
ภิกษุ ท. !
พวกเธอจงเป็ นผู้ไม่ มเี สี้ยนหนาม อยู่เถิด. ภิกษุ ท. ! พวก
เธอจงเป็ นผู้หมดเสี้ยนหนาม อยู่เถิด. ภิกษุ ท. ! พระอรหันต์ ท้งั หลายเป็ นผู้ไม่
มีเสี้ยนหนาม หมดเสี้ยนหนาม แล.
- ทสก. อํ . ๒๔/๑๔๕/๗๒.
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(หนามที่สิบ คือราคะและโทสะเปนหนาม แตไมระบุวาเปนหนามแกสิ่งใดเหมือนขอ
บนๆ; เขาใจวาเปนหนามแกธรรมทั่วไป. การที่ไมระบุโมหะวาเปนหนามดวย เขาใจวาเปนเพราะ
โมหะไมมีลักษณะเสียบแทงเหมือนหนาม หรือเหมือนกับราคะและโทสะ).

การอยู่ป่ากับการเจริญสมาธิสําหรับภิกษุบางรูป
“ข้ าแต่ พ ระองค์ ผ้ ูเจริ ญ ! ข้ าพระองค์ มี ค วามประสงค์ จ ะเสพเสนาสนะอั นสงั ด คื อ
ป่ าหรื อป่ าเปลี่ ยว”.

อุบาลี !
เสนาสนะอันสงัด คือปาหรือปาเปลี่ยว อยูไดยาก ปวิเวก
ทําไดยาก ความอยูคนเดียว เปนสิ่งที่ยินดีไดยาก ปามักจะนําไปเสีย ซึ่งใจ
ของภิกษุผไู มไดสมาธิอยู. อุบาลี ! ผูใดพูดวา “เราไม่ได้ สมาธิ เราจักไปอยู่ในเสนาสนะ
อันสงัดคือป่ าหรื อป่ าเปลี่ยว” ดังนี้ เขานั้น พึงหวังผลขอนี้ คือ จิตจักจมลงหรือจิตจัก
ปลิวไป.
อุบาลี !
เปรียบเหมือนหวงน้ําใหญ มีอยู. ชางพลายสูงเจ็ดรัตน๑
หรือเจ็ดรัตนครึ่ง มาสูที่นั้นแลวคิดวา “เราจะลงสูหวงน้ํานี้ แลวเลนน้ํา ลางหู
บาง เลนน้ํา ลางหลังบาง แลวพึงอาบพึงดื่ม พึงขึ้นจากหวงน้ําแลวหลีกไปตาม
ปรารถนา” ดังนี้; ชางนั้น กระทําไดดงั นั้น, เพราะเหตุไร ? อุบาลี ! เพราะเหตุ
วา ชางนั้นตัวใหญ จึงอาจหยั่งลงในหวงน้ําลึกได. ครั้งนั้น กระตายหรือแมวปา
มาเห็นชางนั้นแลวคิดวา “ชางจะเปนอะไรที่ไหนมา เราก็จะเปนอะไรที่ไหนไป
ดังนั้น เราจะลงสูหวงน้ํานี้ แลวเลนน้ํา ลางหูบาง เลนน้ํา ลางหลังบาง แลว
พึงอาบพึงดื่ม พึงขึน้ จากหวงน้ําแลวหลีกไปตามปรารถนา” ดังนี้; กระตาย
หรือแมวปานั้น กระโจนลงสูหวงน้ํานั้น โดยไมพิจารณา ผลที่มันหวังไดก็คอื
๑. หนึ่งรัตนเทากับ ๒ วิทัตถิ, เทาที่ทดสอบกันในประเทศไทยแลว ปรากฏวา หนึ่งวิทัตถิ ประมาณเทากับ ๑ ฟุต.

อริยสัจจากพระโอษฐ
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จมดิ่งลงไป หรือลอยไปตามกระแสน้ํา. ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา ? เพราะวา
กระตายหรือแมวปานัน้ ตัวมันเล็ก จึงไมอาจหยั่งลงในหวงน้ําลึก, นี้ฉันใด; อุ
บาลี ! ขอนี้ก็ฉันนั้น กลาวคือ ผูใด พูดวา “เราไม่ได้ สมาธิ เราจักไปอยู่ในเสนาสนะ
อันสงัดคือป่ า หรื อป่ าเปลี่ยว” ดังนี้ เขานั้น พึงหวังผลขอนีค้ ือ จิตจักจมลง หรือจิต
จักปลิวไป.
(เนื้อความขอนี้แสดงวา การออกไปอยูปามิไดเหมาะสําหรับทุกคน. ผูใดคิดวาจักบรรลุ
ปฐมฌาน ทุติยฌาน กระทั่งถึงสัญญาเวทยิตนิโรธอันไมมีอาสวะ ดวยเหตุเพียงสักวาอยูปาอยาง
เดียวนั้น ไมอาจจะสําเร็จได เพราะไมชื่อวา เปนผูตามถึงประโยชนตน (อนุปฺปตฺตสทตฺถ) ไดดวย
เหตุสักวาการอยูปา ; ดังนั้นพระองคจึงตรัสกะภิกษุอุบาลีวา : -)

อุบาลี !
หมู่สงฆ์ , ดังนี.้

เธอ จงอยู่ในหมู่สงฆ์ เถิด ความผาสุ กจักมีแก่ เธอผู้อยู่ใน

- ทสก. อํ . ๒๔/๒๑๖/๙๙.

ลําดับพฤติจติ ของผู้ทจี่ ะเป็ นอยู่ด้วยความไม่ ประมาท
ภิกษุ ท. !

บุคคลเปนผู มีปกติอยู่ด้วยความไม่ ประมาท เปนอยางไร

เลา ?
ภิกษุ ท. !
เมื่อบุคคลสํารวม จักขุนทรีย์ อยู จิตยอมไมเกลือกกลั้ว
ในรูปทั้งหลายที่จะพึงรูแจงดวยจักษุ; เมื่อเขามีจิตไมเกลือกกลั้ว ปราโมทยยอม
เกิด; เมื่อปราโมทยแลว ปติยอมเกิด; เมื่อมีใจปติ กายยอมสงบ; ผูมีกายสงบ
ยอมอยูเปนสุข; จิตของผูม ีสุข ยอมตั้งมั่น; เมื่อจิตตั้งมั่นแล้ ว ธรรมทั้งหลาย
ย่ อมปรากฏ; เพราะธรรมทั้งหลายปรากฏ บุคคลนั้น ยอมถึงซึ่งการนับวา เปน
ผูมีปกติอยูด วยความไมประมาท โดยแท.
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(ในกรณีแหง โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ และมนะ ก็มีขอความที่ตรัสไวอยางเดียวกัน).

ภิกษุ ท. !
ประมาท.

อยางนี้แล

ชื่อวาบุคคลเปนผูมีปกติอยูดวยความไม

(ในกรณีแหงผู มีปกติอยู่ด้วยความประมาท ก็ตรัสไวโดยนัยตรงกันขาม).
- สฬา. สํ . ๑๘/๙๘/๑๔๔.

สั จจสั ญญาอันสุ ขุมยิง่ ขึน้ ไปตามลําดับในรู ปฌานสี่
[กรณีของปฐมฌาน]
โปฏฐปาทะ ! เมื่อภิกษุนนั้ มองเห็นนิวรณทั้งหาเหลานี้ ที่ตนละได
แลว อยู ปราโมทยยอ มเกิด; เมื่อปราโมทยเกิด ปติยอมเกิด; กายของผูมใี จปติ
ยอมสงบรํางับ; ผูมีกายสงบรํางับ ยอมเสวยสุข; จิตของผูม ีสุข ยอมตั้งมั่น.
ภิกษุนั้น เพราะสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย จึงบรรลุ ฌานที่
หนึ่ง อันมีวิตกวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก แลวแลอยู. สัญญาในกาม
อันมีในกาลกอนของเธอนั้น ยอมดับไป; สั จจสั ญญาอันละเอียดในปี ติและสุ ขที่
เกิดแต่ วเิ วก ยอมมีขนึ้ ในสมัยนั้น, เธอยอมเปนผูมีสจั จสัญญาอันละเอียดในปติ
และสุขที่เกิดแตวิเวก ในสมัยนั้น. เพราะการศึกษาอยางนี้สัญญาอยางหนึ่งยอม
เกิดขึ้น, สัญญาอยางหนึ่งยอมดับไป. แมนี้ ก็เปนการศึกษา.
[กรณีของทุติยฌาน]
โปฏฐปาทะ !
ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุ เพราะสงบวิตกวิจารเสียไดจึง
บรรลุ ฌานที่สอง อันเปนเครื่องผองใสแหงในภายใน นําใหเกิดสมาธิมีอารมณ

๑๓๖๔
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อันเดียว ไมมีวิตกวิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ แลวแลอยู. สัจจ
สัญญาอันละเอียดในปติและสุขที่เกิดแตวิเวก ที่มีในกาลกอน ของเธอนั้นยอมดับ
ไป; สั จจสั ญญาอันละเอียดในปี ติและสุ ขที่เกิดแต่ สมาธิ ยอมมีขึ้นในสมัยนั้น,
เธอยอมเปนผูมีสัจจสัญญาอันละเอียดในปตแิ ละสุขที่เกิดแตสมาธิ ในสมัยนั้น.
เพราะการศึกษาอยางนี้ สัญญาอยางหนึ่งยอมเกิดขึ้น, สัญญาอยางหนึ่ง ยอม
ดับไป. แมนี้ ก็เปนการศึกษา.
[กรณีของตติยฌาน]
โปฏฐปาทะ !
ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุ เพราะความจางคลายไปแหงปติ
เปนผูอยูอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย จึงบรรลุ ฌานที่สาม
อันเปนฌานที่พระอริยเจากลาววา “ผูไดบรรลุฌานนี้ เปนผูอยูอุเบกขา มีสติ
อยูเปนสุข” ดังนี้ แลวแลอยู. สัจจสัญญาอันละเอียดในปติและสุขอันเกิดแต
สมาธิ ที่มใี นกาลกอน ของเธอนั้น ยอมดับไป; สั จจสั ญญาอันละเอียดในอุเปก
ขาสุ ข ยอมมีขึ้นในสมัยนั้น, เธอยอมเปนผูม สี ัจจสัญญาอันละเอียดในอุเปกขาสุข
ในสมัยนั้น. เพราะการศึกษาอยางนี้ สัญญาอยางหนึ่ง ยอมเกิดขึ้น, สัญญาอยาง
หนึ่ง ยอมดับไป. แมนี้ ก็เปนการศึกษา.
[กรณีของจตุตถฌาน]
โปฏฐปาทะ !
ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุ เพราะละสุขและละทุกขเสีย
ได, เพราะความดับหายไปแหงโสมนัสและโทมนัสในกาลกอน, จึงบรรลุ
ฌานที่สี่ อันไมทุกขไมสุข มีแตความที่สติเปนธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา
แลวแลอยู. สัจจสัญญาอันละเอียดในอุเปกขาสุข ที่มีในกาลกอน ของเธอนั้น
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ยอมดับไป; สั จจสั ญญาอันละเอียดในอทุกขมสุ ข ยอมมีขึ้นในสมัยนั้น, เธอ
ยอมเปนผูม ีสัจจสัญญาอันละเอียดในอทุกขมสุข ในสมัยนั้น. เพราะการศึกษา
อยางนี้ สัญญาอยางหนึ่ง ยอมเกิดขึ้น, สัญญาอยางหนึ่ง ยอมดับไป, แมนี้ ก็
เปนการศึกษา.
(ในกรณีแหง อากาสานัญจายตนะ
ขอความที่ตรัสไวทํานองเดียวกัน).

วิญญาณัญจายตนะ และอากิญจัญญายตนะ ก็มี

- สี . ที . ๙/๒๒๖- ๒๒๗/๒๗๙ - ๒๘๒.

เจโตวิมุตติชนิดทีย่ งั มีอปุ สรรค
ภิกษุ ท. !
บุคคล ๔ จําพวกเหลานี้ มีอยู หาไดอยู ในโลก. สี่
จําพวกอยางไรเลา ? สีจ่ ําพวกคือ :๑. ภิกษุ ท. !
ภิกษุ ในกรณีนี้ เข้ าถึงเจโตวิมุตติอนั สงบ อยางใด
อยางหนึ่ง แลวแลอยู. เธอยอม (อาศัยเจโตวิมุตตินั้น) กระทําในใจซึ่งสั กกาย
นิโรธ (ความดับแหงสักกายะ), เมื่อเธอกระทําในใจซึ่งสักกายนิโรธ, จิตของเธอ (ก็
ยัง) ไม่ แล่นไป ไมเลื่อมใส ไมดํารงอยู ไมนอมไป ในสักกายนิโรธ. ความเปน
อยางนี้ของภิกษุนั้น ทําให้ เธอหวังสั กกายนิโรธไม่ ได้ . เปรียบเหมือนบุรุษมือเปอน
ตังเหนียว จับกิ่งไม, มือของเขาของอยู จับอยู ติดอยู (ไมเปนอิสระ), นี้ฉันใด;
ภิกษุ ท. ! ภิกษุที่เขาถึงเจโตวิมตุ ติอันสงบ อยางใดอยางหนึ่ง แลวแลอยู. เธอ
ยอมกระทําในใจซึ่งสักกายนิโรธ, เมื่อเธอกระทําในใจซึ่งสักกายนิโรธอยู, จิต
ของเธอ (ก็ยัง) ไมแลนไป ไมเลื่อมใส ไมดํารงอยู ไมนอมไป ในสักกาย
นิโรธ. ความเปนอยางนี้ของภิกษุนั้น ทําใหเธอหวังสักกายนิโรธไมได, ฉันนั้น
เหมือนกัน.

๑๓๖๖
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๒. ภิกษุ ท. !
ภิกษุ ในกรณีนี้ เข้ าถึงเจโตวิมุตติอนั สงบ อยางใด
อยางหนึ่ง แลวแลอยู. เธอยอม (อาศัยเจโตวิมุตตินนั้ ) กระทําในใจซึ่งสั กกาย
นิโรธ, เมื่อเธอกระทําในใจซึ่งสักกายนิโรธอยู, จิตของเธอก็แล่นไป เลื่อมใส
ดํารงอยู นอมไป ในสักกายนิโรธ, ความเปนอยางนี้ของภิกษุนนั้ ทําให้ เธอหวัง
สั กกายนิโรธได้ . เปรียบเหมือนบุรุษมือสะอาด จับกิ่งไม, มือของเขาก็ไมของอยู
ไมจับอยู ไมติดอยู (ยังเปนอิสระ), นี้ฉันใด; ภิกษุ ท. ! ภิกษุที่เขาถึงเจโต
วิมุตติอันสงบ อยางใดอยางหนึ่ง แลวแลอยู. เธอยอมกระทําในใจซึ่งสักกาย
นิโรธ, เมื่อเธอกระทําในใจซึ่งสักกายนิโรธอยู, จิตของเธอก็แลนไป เลื่อมใส
ดํารงอยู นอมไป ในสักกายนิโรธ. ความเปนอยางนี้ของภิกษุนั้น ทําใหเธอ
หวังสักกายนิโรธได, ฉันนั้นเหมือนกัน.
๓. ภิกษุ ท. !
ภิกษุ ในกรณีนี้ เข้ าถึงเจโตวิมุตติอนั สงบ อยางใด
อยางหนึ่ง แลวแลอยู. เธอยอม (อาศัยเจโตวิมุตตินั้น) กระทําในใจซึ่งอวิชชาปเภท (การทําลายแหงอวิชชา), เมื่อเธอกระทําในใจซึ่งอวิชชาปเภทอยู, จิตของเธอ
(ก็ยงั ) ไม่ แล่ นไป ไมเลื่อมใส ไมดํารงอยู ไมนอมไป ในอวิชชาปเภท,
ความเปนอยางนี้ของภิกษุนั้น ทําให้ เธอหวังอวิชชาปเภทไม่ ได้ . เปรียบเหมือนชัม
พาลี๑ อันสรางมาแลวหลายป คนเขาปดทางน้ําไหลเขาของมันเสีย และ
เปดทางน้ําไหลออกไวทั้งหมด ทั้งฝนก็ไมตกตามฤดูกาล เมื่อเปนอยางนี้ การที่
จะมีน้ําไหลออกจากขอบคันแหงตระพังนัน้
ก็เปนอันไมมีหวัง, นี้ฉันใด;
ภิกษุ ท. ! ภิกษุที่เขาถึงเจโตวิมุตติอันสงบ อยางใดอยางหนึ่ง แลวแลอยู. เธอ
ยอมกระทําในใจซึ่งอวิชชาปเภท, เมื่อเธอกระทําในใจซึ่งอวิชชาปเภทอยู, จิต
ของเธอ (ก็ยัง) ไมแลนไป ไมเลื่อมใส ไมดํารงอยู ไมนอมไป ในอวิชชาปเภท,
๑. ตระพังใหญที่ทิ้งของโสโครกประจําเมือง มีขอบคัน.

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

ความเปนอยางนี้ของภิกษุนั้น
เหมือนกัน.

ทําใหเธอหวังอวิชชาปเภทไมได,

๑๓๖๗

ฉันนั้น

๔. ภิกษุ ท. !
ภิ ก ษุ ในกรณี นี้ เข้ า ถึง เจโตวิมุ ต ติ อัน สงบ อย า งใด
อย า งหนึ่ ง แล ว แลอยู . เธอย อ ม (อาศั ย เจโตวิ มุ ต ติ นั้ น ) กระทํ า ในใจซึ่ ง
อวิชชาปเภท, เมื่อเธอกระทําในใจซึ่งอวิชชาปเภทอยู, จิตของเธอ ก็แล่ นไป
เลื่อมใส ดํารงอยู นอมไป ในอวิชชาปเภท. ความเปนอยางนี้ของภิกษุนั้น ทําให้
เธอหวังอวิชชาปเภทได้ . เปรียบเหมือนชัมพาลี อันสรางมาแลวหลายป คนเขา
เปดทางน้ําไหลเขาของมัน และปดทางน้ําไหล
ออกไวทั้งหมด ทั้งฝนก็ตก
ตามฤดูกาล เมื่อเปนอยางนี้ การที่จะมีน้ําไหลออกจากขอบคันแหงตระพังนั้น
ก็เปนอันหวังได, นี้ฉันใด; ภิกษุ ท. ! ภิกษุที่เขาถึงเจโตวิมุตติอันสงบ อยางใด
อยางหนึ่ง แลวแลอยู. เธอยอมกระทําในใจซึ่งอวิชชาปเภท, เมื่อเธอกระทําใน
ใจซึ่งอวิชชาปเภทอยู, จิตของเธอ ก็แลนไป เลื่อมใส ดํารงอยู นอมไป ใน
อวิชชาปเภท. ความเปนอยางนี้ของภิกษุนั้น ทําใหเธอหวังอวิชชาปเภทได, ฉัน
นั้นเหมือนกัน.
ภิกษุ ท. !

บุคคล ๔ จําพวก เหลานี้แล มีอยู หาไดอยู ในโลก.

- จตุ กฺ ก . อํ . ๒๑/๒๒๓ - ๒๒๕/๑๗๘.

นิทเทศ ๒๑

วาดวย สัมมาสมาธิ
จบ

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๓๖๘

นิเทศ ๒๒ วาดวย ขอความสรุปเรื่องมรรค
(มี ๗๕ เรื่อง)

หมวด ก. ว่ าด้ วย ไวพจน์
อริยอัฏฐังคิกมัคคอธิวจนะ
(ไวพจน์ แห่ งอัฏฐังคิกมรรค)
ภิกษุ ท.!
เราจักแสดงซึ่ง สามัญญะ .... ภิกษุ ท.! สามัญญะ นัน้
เปนอยางไรเลา? สามัญญะนั้นคือ อริยอัฏฐังคิกมรรคนี้ นั่นเอง ไดแก
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ. ภิกษุ ท.! นี้ เราเรียกวา สามัญญะ.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๐/๙๙ - ๑๐๐.

[ในสูตรอื่น (๑๙/๓๐/๑๐๕)
ตรัสเรียกอัฏฐังคิกมรรควา
ในสูตรอื่น (๑๙/๓๑/๑๑๑)
ตรัสเรียกอัฏฐังคิกมรรควา
ในสูตรอื่น (๑๙/๒๐/๖๑)
ตรัสเรียกอัฏฐังคิกมรรควา
ในสูตรอื่น (๑๙/๒๐/๖๔)
ตรัสเรียกอัฏฐังคิกมรรควา
ในสูตรอื่น (๑๙/๒๐/๖๗)
ตรัสเรียกอัฏฐังคิกมรรควา
ในสูตรอื่น (๑๙/๒๐/๙๑)
ตรัสเรียกอัฏฐังคิกมรรควา
ในสูตรอื่น (๑๙/๕๒๘/๑๖๖๔) ตรัสเรียกอัฏฐังคิกมรรควา
ในสูตรอื่น (๑๔/๕๒๔/๘๒๙) ตรัสเรียกอัฏฐังคิกมรรควา

พรหมัญญะ.
พรหมจริยะ.
สั มมัตตะ.
กุสลธัมม.
สั มมาปฏิปทา.
สั มมาปฏิปัตติ.
มัชฌิมาปฏิปทา.
สมถะและวิปัสสนา].

อัฏฐังคิกมรรคในฐานะแห่ งธัมมยานอันประเสริฐ
(พระอานนทไดเห็นชาณุสโสณีพราหมณ นั่งรถขาวเทียวดวยมาขาวเครื่องประดับประดา
ทุกสวนขาว ถือพัดวาลวีชนีขาว จนกระทั่งประชาชนเห็นแลวรองวา พรหมยาน วาลักษณะแหง
พรหมยาน, ดังนี้แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา แลวทูลถามวา :-)

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๓๖๙

“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ อู งค์ ผ้ เู จริ ญ ! พระผู้มีพระภาค อาจจะบัญญัติพรหมยานขึน้ ในธรรม
วินัยนี ้ ได้ หรื อไม่ หนอ ?”

อาจซิ อานนท !
คําว่ า พรหมยาน นั้น เป็ นอธิวจนะ (คําแทนชื่อ)
แห่ งอริยอัฏฐังคิกมรรคนีเ้ อง; เรียกวา พรหมยาน บาง ธรรมยาน บาง
อนุตตรสั งคามวิชัย บาง.
อานนท !
สั มมาทิฏฐิ อันบุคคลเจริญ กระทําใหมากแลว เปน
ธรรมมีการนําออกซึ่งราคะเปนปริโยสาน มีการนําออกซึ่งโทสะเปนปริโยสาน
มีการนําออกซึ่งโมหะเปนปริโยสาน.

สั มมาสั งกัปปะ .... สั มมาวาจา .... สั มมากัมมันตะ .... สั มมาอาชีวะ .... สั มมาวายามะ .... สั มมาสติ .... สั มมาสมาธิ .... อันบุคคล
เจริญกระทําให้ มากแล้ ว เป็ นธรรมมีการนําออกซึ่งราคะเป็ นปริโยสาน
มีการนําออกซึ่งโทสะเป็ นปริโยสาน มีการออกซึ่งโมหะเป็ นปริโยสาน.
อานนท !
พึงทราบโดยปริยายนี้แล วาคําวา พรหมยาน นั้น เปน
อธิวจนะแหงอริยอัฏฐังคิกมรรคนี้เอง; เรียกวา พรหมยาน บาง ธรรมยาน
บาง อนุตตรสังคามวิชัย บาง.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๖ - ๗/๑๓ - ๒๓.

(ผูศึกษาพึงทราบวา คําวา พรหมยาน เปนคําสูงสุดในฝายศาสนาพราหมณ พระอานนท
อยากจะมีคําเชนนั้นในพระพุทธศาสนานี้บาง จึงทูลถาม; แตพระองคตรัสตอบอยางธัมมาธิษฐาน
ระบุเอาอัฏฐังคิกมรรคเปนพรหมยาน, และแถมยังมีคําวา ธรรมยาน และอนุตตรสังคามวิชัย อีก
ดวย. เราเห็นวา คําวา ธรรมยาน สําคัญกวา จึงยกเอามาเปนชื่อแหงหัวขอนี้.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๓๗๐

อนึ่ง อัฏฐังคิกมรรคนี้ จําแนกความหมายไดหลายอยาง เชนจําแนกเปน วิเวกนิสฺสิตํ วิราคนิสฺสิตํ นิโรธนิสฺสิตํ โวสฺสคฺคปริณามี ดังในหัวขอ ที่จัด อัฏฐังคิกมรรคเปน กัลยาณมิตร
เปนตน บาง, และในหัวขอทรงจําแนกเปน ราค - โทส - โมหวินย - ปริโยสานบาง, ในหัวขอวา
“อัฏฐังคิกมรรคชนิดที่เจริญแลว ทํากิจแหงอริยสัจสี่พรอมกันไปในตัว” เปนตน ซึ่งไดกลาวไวใน
หมายเหตุทายหัวขอนั้นๆ ที่หนา ๑๔๑๙, ๑๔๒๑, ๑๔๕๘ แหงหนังสือนี้ ทรงจําแนกวา อม
โตคธ อมตปรายน อมตปริโยสาน บาง, นิพฺพานนินฺน นิพฺพานโปณ นิพฺพานปพฺภาร บาง).

อัฏฐังคิกมรรค เป็ นสั มมาปฏิปทา
ภิกษุ ท.!
เราจักแสดงซึ่ง มิจฉาปฏิปทา และสัมมาปฏิปทา แก
พวกเธอ. เธอทั้งหลาย จงฟงซึ่งขอความนั้น.
ภิกษุ ท.!
มิจฉาปฏิปทา เปนอยางไรเลา ?
มิจฉาปฏิปทานี้คือ
มิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวาจา มิจฉากัมมันตะ มิจฉาอาชีวะ
มิจฉาวายามะ มิจฉาสติ มิจฉาสมาธิ. ภิกษุ ท.! นี้เรียกวา มิจฉา
ปฏิปทา.
ภิกษุ ท.! สั มมาปฏิปทา เปนอยางไรเลา ? สัมมาปฏิปทานี้คือ
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ. ภิกษุ ท.! นี้เรียกวา สัมาปฏิปทา.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๒/๖๕ - ๖๗.

[สูตรขางบนนี้ ตรัสเรียกอัฏฐังคิกมรรค วาสัมมาปฏิปทา ; ในสูตรอื่น (๑๙/๒๘/๘๙ ๙๑) ตรัสเรียกวา สัมมาปฏิบัติ ก็มี.
อนึ่ง สูตรขางบนนั้นตรัสเรียกอัฏฐังคิกมรรค วา สัมมาปฏิทา ในสูตรบางแหง (นิทาน.สํ.
๑๖/๕/๑๙ - ๒๑) ตรัสเรียก ปฏิจจสมุปบาทฝายนิโรธวาร วาเปนสัมมาปฏิปทา ก็มี.

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๓๗๑

(ตรัสเรียกปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร วา ทุกขนิโรธอริยสัจ ก็มี
- ติก. อํ. ๒๐/๒๒๗/๔๐๑).
เปนอันวา ทั้งอริ ยอัฏฐั งคิกมรรค และปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร ต่ างก็เป็ นสั มมาปฏิปทา
ด้ วยกัน ; ควรที่นักศึกษาจะสนใจอยางยิ่ง].

สั มมัตตะในนามว่ า อริยมรรค
ภิกษุ ท. ! เราจักแสดงซึ่งธรรมอันปนอริยมรรค
อนริยมรรค แกพวกเธอ. เธอทั้งหลายจงฟง.

และธรรมอันเปน

ภิกษุ ท. !
อนริยมรรค เปนอยางไรเลา ? คือ มิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวาจา มิจฉากัมมันตะ มิจฉาอาชีวะ มิจฉาวายามะ มิจฉาสติ
มิจฉาสมาธิ มิจฉาญาณะ มิจฉาวิมุตติ. ภิกษุ ท. ! นี้เรียกวา อนริยมรรค.
ภิกษุ ท. !
อริยมรรค เปนอยางไรเลา ? คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ
สัมมาสมาธิ สัมมาญาณะ สัมมาวิมุตติ. ภิกษุ ท. ! นี้เรียกวา อริยมรรค.
- ทสก. อํ. ๒๔/๒๖๒/๑๔๕ - ๑๔๖.

(ในพระบาลีขางบนนี้ ทรงแสดง สั มมัตตะสิ บและมิจฉัตตะสิ บ วาเปนอริยมรรคและ
อนริยมรรค. ในบาลีแหงอื่น ๆ แสดงเปนคู ๆ แปลกออกไปอีก คือในสูตรอื่น ๆ ทรงเรียกชื่อของ
ธรรมหมวดนี้วา สุกกมรรค - กัณหมรรค ก็มี, เปนสาธุธรรม - อสาธุธรรม, อริยมรรค - อนริ
ยมรรค, กุศลธรรม - อกุศลธรรม, ธรรมมีประโยชน - ธรรมไมมีประโยชน, เปนธรรม - เปน
อธรรม, ไมเปนไปเพื่ออาสวะ - เปนไปเพื่ออาสวะ, เปนธรรมไมมีโทษ - เปนธรรมมีโทษ, เปน
ธรรมไมแผดเผา - เปนธรรมแผดเผา, ไมเปนเครื่องสั่งสมกิเลส - เปนเครื่องสั่งสมกิเลส, มีสุขเปน
กําไร - มีทุกขเปนกําไร, มีสุขเปนผลตอบแทน - มีทุกขเปนผลตอบแทน,
เปนธรรมทํา
ความสงบ - ไมเปนธรรมทําความสงบ,
เปนธรรมของสัตบุรุษ - ไมเปนธรรมของสัตบุรุษ,
ธรรมที่ควรทําใหเกิดขึ้น - ธรรมที่ไมควรใหเกิดขึ้น,
ธรรมที่ควรเสพ - ธรรมที่ไมควรเสพ,

๑๓๗๒

อริยสัจจากพระโอษฐ

ธรรมที่ควรเจริญ - ธรรมที่ไมควรเจริญ,
ธรรมที่ควรทําใหมาก - ธรรมที่ไมควรทําใหมาก,
ธรรมที่ควรระลึกถึง - ธรรมที่ไมควรระลึกถึง, ธรรมทีค่ วรทําใหแจง - ธรรมที่ไมควรทําใหแจง,
ดังนี้ก็มี. - ๒๔/๒๕๘ - ๒๖๕/๑๓๔ - ๑๕๔).

ธรรมทีเ่ ป็ นนิพพานคามิมคั คะ
ภิกษุ ท. !
เราจักแสดงซึ่งนิพพานคามิมรรค
ทั้งหลายจงฟงความขอนั้น.
ภิกษุ ท. !

แกเธอทั้งหลาย. เธอ

ก็ นิพพานคามิมรรค เป็ นอย่ างไรเล่ า ? (ตอไปนี้ทรงแสดง

สิ่งที่เรียกวา นิพพานคามิมรรค โดยสูตรหลายสูตรเปนลําดับไป ในที่นี้จะยกมาเฉพาะชื่อธรรมที่
ทรงแสดงเทานั้น :-)

กายคตาสติ
: ภิกษุ ท. ! นี้เราเรียกวา นิพพานคามิมรรค.
สมถะและวิปัสสนา : ภิกษุ ท. ! นี้เราเรียกวา นิพพานคามิมรรค.
สวิตักกสวิจารสมาธิ อวิตักกวิจารมัตตสมาธิ อวิตักกอวิจารสมาธิ :
ภิกษุ ท. ! นี้เราเรียกวา นิพพานคามิมรรค.
สุ ญญตสมาธิ อนิมิตตสมาธิ อัปปณิหิตสมาธิ : ภิกษุ ท. ! นี้เรา
เรียกวา นิพพานคามิมรรค.
สติปัฏฐานสี่
: ภิกษุ ท. ! นี้เราเรียกวา นิพพานคามิมรรค.
สั มมัปปธานสี่
: ภิกษุ ท. ! นี้เราเรียกวา นิพพานคามิมรรค.
อิทธิบาทสี่
: ภิกษุ ท. ! นี้เราเรียกวา นิพพานคามิมรรค.
อินทรีย์ห้า
: ภิกษุ ท. ! นี้เราเรียกวา นิพพานคามิมรรค.
พละห้ า
: ภิกษุ ท. ! นี้เราเรียกวา นิพพานคามิมรรค.
โพชฌงค์เจ็ด
: ภิกษุ ท. ! นี้เราเรียกวา นิพพานคามิมรรค.

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

อริยอัฏฐังคิกมรรค :

๑๓๗๓

ภิกษุ ท. ! นี้เราเรียกวา นิพพานคามิมรรค.

ภิกษุ ท. !
ดวยอาการอยางนี้ นิพพานคามิมรรค เปนอันวาเรา
แสดงแลว. ภิกษุ ท. ! กิจอันใด ที่ศาสดาผูเอ็นดู แสวงหาประโยชนเกื้อกูล
อาศัยความเอ็นดูแลว จะพึงทําแกสาวกทั้งหลาย, กิจอันนั้น เราไดทําแลวแก
พวกเธอทั้งหลาย. ภิกษุ ท. ! นั้น โคนไมทั้งหลาย, นั่น เรือนวางทั้งหลาย.
ภิกษุ ท. ! พวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลส, อยาไดประมาท. พวกเธอ
ทั้งหลาย อยาไดเปนที่ตองรอนใจ ในภายหลังเลย. นี้แล เปนวจาเครื่องพร่ํา
สอนพวกเธอทั้งหลายของเรา.
- สฬา. สํ. ๑๘/๔๔๑ - ๔๔๒, ๔๕๐ - ๔๕๓/๖๗๔ - ๖๘๔, ๗๒๐ – ๗๕๑.

ทางโล่งอันแน่ นอนไปสู่ สัมมัตติ ตนิยาม
ภิกษุ ท. !
บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ แมฟงสัทธรรมอยู
ก็ไมอาจกาวลงสูนิยามธรรม (บทสรุปอันแนนอน) อันเปนสัมมัตตะ (ภาวะแหงความ
ถูกตอง) ในกุศลธรรมทั้งหลาย.๑ หกประการ อยางไรเลา ? หกประการ คือ
เปนผู : ประกอบดวยกัมมาวรณภาวะ (มีกรรมเปนเครื่องกั้น) ;
ประกอบดวยกิเลสาวรณภาวะ (มีกิเลสเปนเครื่องกั้น);
ประกอบดวยวิปากาวรณภาวะ (มีวิบากเปนเครื่องกั้น);
ไมประกอบดวยศรัทธา ;
๑. ภาวะแหงความถูกตองในกุศลธรรมทั้งหลาย ในที่นี้หมายถึงอัฏฐังคิกมรรคมีองคแปดประการหรือจะขยายออกไป
ถึงสัมมาญาณะและสัมมาวิมุตติ อีก ๒ ประการ รวมเปน ๑๐ ประการ ดวยก็ได. กลาวโดยยอวา ธรรม ๖
ประการแหงสูตรนี้ เปนทางโลงเปดตรงไปสูหัวใจอัฎฐังคิกมรรค.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๓๗๔

ไมประกอบดวยฉันทะ ;
เปนผูมีปญ
 ญาทราม.

และ

ภิกษุ ท. !
บุคคลที่ประกอบดวยหลักธรรม ๖ ประการเหลานี้แล แม
ฟงสัทธรรมอยูก็ไมอาจกาวลงสูนิยามธรรม อันเปนสัมมัตตะ ในกุศลธรรม
ทั้งหลาย.
ภิกษุ ท. !
บุคคลที่ประกอบด้ วยหลักธรรม ๖ ประการ ฟังสั ทธรรม
อยู่กอ็ าจก้ าวลงสู่ นิยามธรรม อันเป็ นสั มมัตตะ ในกุศลธรรมทั้งหลาย. หก
ประการอยางไรเลา? หกประการคือ เปนผู :ไม่ ประกอบด้ วยกัมมาวรณภาวะ ;
ไม่ ประกอบด้ วยกิเลสาวรณภาวะ;
ไม่ ประกอบด้ วยวิปากาวรณภาวะ;
ประกอบด้ วยศรัทธา;
ประกอบด้ วยฉันทะ; และ
เป็ นผู้ทมี่ ีปัญญา.
ภิกษุ ท. !
บุคคลที่ประกอบดวยหลักธรรม ๖ ประการเหลานี้แล แม
ฟงสัทธรรมอยู ก็อาจกาวลงสูนิยามธรรม อันเปนสัมมัตตะ ในกุศลธรรม
ทั้งหลาย.
- ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๘๕/๓๕๗.

(กัมมาวรณภาวะ - มีกรรมเปนเครื่องกั้น หมายถึงวิปฏิสารแหงจิต เพราะไดทํากรรมชั่ว
ไว, กิเลสาวรณภาวะ - มีกิเลสเปนเครื่องกั้น หมายถึงกิเลส โดยเฉพาะคือมิจฉาทิฏฐิที่เปน
พื้นฐานแหงจิต, วิปากาวรณภาวะ - หมายถึง วิบากที่ทําใหเกิดเปนสัตวที่ไมอาจจะเขาใจธรรมได).

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๓๗๕

อริยมรรค ซึ่งมิใช่ อริยอัฏฐังคิกมรรค
ภิกษุ ท. !
เราจักแสดงซึ่งอริยมรรคและอนริยมรรค
เธอทั้งหลายจงฟงความขอนั้น.

แกพวกเธอ.

ภิกษุ ท. !
อนริยมรรค เปนอยางไรเลา ? คือ ปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท ปสุณวาท ผรุสวาท สัมผัปปลาปวาท
อภิชฌาพยาบาท มิจฉาทิฏฐิ : ภิกษุ ท.! นี้เรียกวา อนริยมรรค.
ภิกษุ ท. !
อริยมรรค เปนอยางไรเลา? เวนจากปาณาติบาต เวน
จากอทินนาทาน เวนจากกาเมสุมิจฉาจาร เวนจากมุสาวาท เวนจากปสุณวาท
เวนจากผรุสวาท เวนจากสัมผัปปลาปวาท อนภิชฌา อัพยาบาท สัมมาทิฏฐิ :
ภิกษุ ท. ! นี้เรียกวา อริยมรรค.
- ทสก.อํ. ๒๔/๒๙๙/๑๗๘

(กุศลกัมมบถสิบ และ อกุศลกัมมบถสิบ ซึ่งเรียกชื่อวา อริยมรรค และอนริยมรรคในที่นี้,
ในสูตรอื่นเรียกวา สุกกมรรค - กัณหมรรค ก็มี - ๒๔/๓๐๐/๑๗๙).

หมวด ข. ว่ าด้ วย การสงเคราะห์ องค์ มรรค
องค์ แปดแห่ งอริยมรรค สงเคราะห์ ลงในสิ กขาสาม
“ข้ าแต่ แม่ เจ้ า ! อริ ยอัฏฐั งคิกมรรค เป็ นอย่ างไรเล่ า ?”

“อาวุโสวิสาขะ ! อริยอัฏฐังคิกมรรคนั้น ไดแกสงิ่ เหลานี้คือ สัมมาทิฏฐิ
สัมมาสังกัปปะ
สัมมาวาจา
สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ”.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๓๗๖

“ข้ าแต่ แม่ เจ้ า ! อริ ยอัฏฐั งคิกมรรค เป็ นสังขตธรรม หรื ออสังขตธรรม ?”

“อาวุโสวิสาขะ ! อริยอัฏฐังคิกมรรค เปนสังขตธรรม”.
“ข้ าแต่ แม่ เจ้ า ! ขันธ์ ทั้งสาม (ศีล - สมาธิ - ปั ญญาขันธ์ ) สงเคราะห์ ด้วยอริ ยอัฏฐั งคิกมรรค
หรื อ, หรื อว่ าอริ ยอัฏฐั งคิกมรรค สงเคราะห์ ด้วยขันธ์ สาม ?”

“อาวุโสวิสาขะ ! ขันธทั้งสาม ไมไดสงเคราะหในอริยอัฏฐังคิกมรรค;
แต อริยอัฏฐังคิกมรรค ตางหาก สงเคราะห์ ในขันธ์ ท้งั สาม, คือสัมมาวาจา
สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ สามอยางนี้
สงเคราะหใน ศีลขันธ์ ;
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สามอยางนี้ สงเคราะหใน สมาธิขนั ธ์ ;
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สองอยางนี้ สงเคราะหใน ปัญญาขันธ์ . .... ฯลฯ .... ”.
- มู.ม. ๑๒/๕๔๙, ๕๕๕/๕๐๘,๕๑๓.

(ขอความขางบนนี้ เปนคําของธัมมทินนาเถรี กลาวตอบแกวิสาขอุบาสก ครั้นอุบาสกนํา
ขอความนี้ไปกราบทูลพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคไดตรัสวา “วิสาขะ ! ธัมมทินนาภิกษุณี
เปนบัณฑิต มีปญญามาก; ถาเธอถามขอความนั้นกะเรา เราก็จะพยากรณกะเธอเชนเดียวกับที่ธัมม
ทินนาภิกษุณีพยากรณแลวแกเธอ เธอจงทรงจําเนื้อความนั้นไว.” ดังนั้นเปนอันวา ขอความของ
ธรรมทินนาเถรีมีคาเทากับพระพุทธภาษิต จึงนํามาใสไวในหนังสือนี้ ในลักษณะเชนนี้).

ลักษณะแห่ งสิ กขาสามโดยละเอียด
๑. สี ลขันธ์ โดยละเอียด
“ท่ านอานนท์ ผ้ เู จริ ญ ! อริ ยสี ลขันธ์ นั้น เป็ นอย่ างไรเล่ า ที่พระสมณโคดมทรงสรรเสริ ญ
และทรงชักชวนมหาชนนี ้ ให้ สมาทาน ให้ เข้ าไปอยู่ ให้ ตั้งไว้ เฉพาะ ?”

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๓๗๗

มาณพ !
ตถาคตเกิดขึ้นในโลกนี้ เปนพระอรหันต ตรัสรูชอบเอง
สมบูรณดวยวิชชาและจรณะ ดําเนินไปดี รูแจงโลก เปนสารถีผึกคนควรฝก
ไมมีใครยิ่งไปกวา เปนครูของเทวดาและมนุษย เปนผูเบิกบานแลว จําแนก
ธรรมออกสอนสัตว. ตถาคตนั้นทําใหแจงซึ่งโลกนี้ กับทั้งเทวดา มาร พรหม
หมูสัตวพรอมทัง้ สมณพราหมณ เทวดาพรอมทัง้ มนุษย ดวยปญญาอันยิ่งเอง
แลว สอนผูอื่นใหรแู จงตาม. ตถาคตนั้น แสดงธรรมไพเราะในเบื้องตน
ทามกลาง ที่สุด, ประกาศพรหมจรรยพรอมทัง้ อรรถะและพยัญชนะ บริสุทธิ์
บริบูรณสนิ้ เชิง.
คหบดีหรือบุตรคหบดี หรือผูเกิดในตระกูลใดตระกูลหนึ่งในภายหลังก็ดี
ไดฟง ธรรมนั้นแลว เกิดศรัทธาในตถาคต.
เขาผูประกอบดวยศรัทธรยอม
พิจารณาเห็น วา “ฆราวาสคับแคบ เปนทางมาแหงธุลี, บรรพชาเปนโอกาส (คือ
ที่โปรงโลง) อันยิ่ง; การที่คนอยูครองเรือน จะประพฤติพรหมจรรยใหบริสุทธิ์
บริบูรณโดยสวนเดียวเหมือนสังขที่เขาขัดแลวนั้น ไมทําไดโดยงาย. ถากระไร
เราจะปลงผมและหนวด ครองผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนผูไมเกี่ยวของ
ดวยเรือนเถิด”, ดังนี้.
โดยสมัยอืน่ ตอมา เขาละกองสมบัตินอยใหญ และวงศญาตินอยใหญ
ปลงผมและหนวด ออกจากเรือนบวช เปนผูไมเกี่ยวของดวยเรือนแลว.
กุลบุตรนั้น ครั้นบวชแลวอยางนี้ เปนผูสํารวมแลวดวยการสํารวมใน
ปาติโมกขอยู ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจร มีปกติเห็นเปนภัยในโทษทั้ง
หลายแมมปี ระมาณนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ประกอบดวย
กายกรรมวจีกรรมอันเปนกุศล มีอาชีวะบริสุทธิ์ ถึงพรอมดวยศีล ....

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๓๗๘

มาณพ !
ภิกษุ เป็ นผู้ถงึ พร้ อมด้ วยศีล เป็ นอย่ างไรเล่ า?
มาณพ ! ภิกษุในกรณีนี้ เปนผูละปาณาติบาต เวนขาดจากปาณาติบาต วาง
ทอนไมและศัสตราเสียแลว มีความละอาย ถึงความเอ็นดูกรุณา หวังประโยชน
เกื้อกูลในบรรดาสัตวทั้งหลายอยู ....ฯลฯ .... (ขอความตอไปนี้ ดูไดที่ภาคผนวกแหง
หนังสือเลมนี้ ที่หนา ๑๕๔๑ ตั้งแต คําวา เปนผูละอทินนาทาน เวนขาดจากอทินนาทาน ... ไป
จนถึงคําวา .... (จบอริยสีลขันธ) .... ที่หนา ๑๕๕๑).

๒. สมาธิขนั ธ์ โดยละเอียด
“ท่ านอานนท์ ผ้ เู จริ ญ ! อริ ยสมาธิขันธ์ นั้น เป็ นอย่ างไรเล่ า ที่พระสมณโคดมทรง
สรรเสริ ญ และทรงชักชวนมหาชนให้ สมาทาน ให้ เข้ าไปอยู่ ให้ ตั้งไว้ เฉพาะ?”

(บุรพภาคแห่ งการเจริ ญสมาธิ)

มาณพ !
เป็ นอย่ างไรเล่ า ?

ภิกษุ

เป็ นผู้มีทวารอันคุ้มครองแล้ วในอินทรีย์ท้งั หลาย

มาณพ !
ภิกษุในกรณีนี้ เห็นรูปดวยตาแลว ไมเปนผูถือเอาใน
ลักษณะที่เปนการรวบถือเอาทั้งหมด (รวมเปนภาพเดียว) ไมเปนผูถ ือเอาในลักษณะ
ที่เปนการถือเอาโดยแยกเปนสวน ๆ;
อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและ
โทมนัส จะพึงไหลไปตามบุคคลผูไมสํารวมอยูซึ่งอินทรียอันเปนตนเหตุคือตา
ใด, เธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมซึ่งอินทรียน ั้น ยอมรักษาอินทรียคือตา ยอมถึง
การสํารวมในอินทรียค ือตา.
(ในกรณีแหงอินทรียคือหู อินทรียคือจมูก อินทรียคือลิ้น อินทรียคือกาย และอินทรียคือ
ใจ ก็มีขอความที่ไดตรัสไวทํานองเดียวกัน).

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

.... มาณพ ! ภิกษุเปนผูม ีทวารอันคุมครองแลว
ดวยอาการอยางนี้แล.

๑๓๗๙

ในอินทรียทงั้ หลาย

มาณพ !
ภิกษุ เป็ นผู้ประกอบด้ วยสติสัมปชัญญะ เป็ นอย่ างไรเล่ า?
มาณพ !
ภิกษุในกรณีนี้ เปนผูกระทําความรูตัวรอบคอบในการกาวไป
ขางหนา การถอยกลับไปขางหลัง, การแลดู การเหลียวดู, การคู การเหยียด, การ
ทรงสังฆาฏิ บาตร จีวร, การฉัน การดื่ม การเคี้ยว การลิ้ม, การถายอุจจาระ
ปสสาวะ, เปนผูกระทําความรูตัวรอบคอบในการไป การหยุด, การนั่ง การ
นอน , การหลับ การตื่น, การพูด การนิ่ง.
.... มาณพ !

ภิกษุเปนผูป ระกอบดวยสติสัมปชัญญะ ดวยอาการอยางนี้

แล.
มาณพ !
ภิกษุ เป็ นผู้สันโดษ เป็ นอย่ างไรเล่ า ? มาณพ ! ภิกษุใน
กรณีนี้ ยอมเปนผูสันโดษ (ยินดีตามที่มีอยู) ดวยจีวรเปนเครื่องบริหารกาย สันโดษ
ดวยบิณฑบาตเปนเครื่องบริหารทอง ภิกษุนั้น จะหลีกไปโดยทิศใด ๆ ยอม
ถือเอาบาตรและจีวรนั้นหลักไปได โดยทิศนั้นๆ.
มาณพ !
เปรียบเสมือนนกมีปก จะบินไปโดยทิศใด ๆ มีปกอยาง
เดียวเปนภาระบินไป ฉันใด; ภิกษุก็ฉันนั้น : เปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเครื่อง
บริหารกาย ดวยบิณฑบาตเปนเครื่องบริหารทอง ถือเอาแลวหลีกไปโดยทิศ
ใด ๆ ได.
.... มาณพ !

ภิกษุ เปนผูสันโดษ ดวยอาการอยางนี้แล.

๑๓๘๐

อริยสัจจากพระโอษฐ
(การเจริ ญสมาธิ)

ภิกษุนั้น ประกอบดวยอริยสีสขันธ (ดังที่กลาวแลวขางตน) นี้ดวย
ประกอบดวยอริยอินทรียนี้ดวย
ประกอบดวยอริยสติสัมปชัญญะนี้ดวย
ประกอบดวยอริยสันตุฏฐินี้ดวย แลว, เธอเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปา
โคนไม ภูเขา ซอกหวย ทองถ้ํา ปาชา ปาชัฏ ที่แจง ลอมฟาง (อยางใดอยาง
หนึ่ง), ในเวลาภายหลังอาหาร กลับจากบิณฑบาตแลว เธอนั่งคูบัลลังกตงั้ กาย
ตรง ดํารงสติเฉพาะหนา ....ฯลฯ.... (ขอความตอนตอจากนี้ ดูไดที่ภาคผนวกหนา ๑๕๕๓
แหงหนังสือเลมนี้ ตั้งแตคําวา ละอภิชฌาโลภะแลว มีจิตปราศจากอภิชฌาอยู .... ไปถึงคําวา ....
(จบอริยสมาธิขันธ) .... ที่หนา ๑๕๕๘).

๓. ปัญญาขันธ์ โดยละเอียด
“ท่ านอานนท์ ผ้ เู จริ ญ! อริ ยปัญญาขันธ์ นั้น เป็ นอย่ างไรเล่ า ที่พระสมณโคดมทรงสรรเสริ ญ
และทรงชักชวนมหาชนนีใ้ ห้ สมาทาน ให้ เข้ าไปอยู่ ให้ ตั้งไว้ เฉพาะ ?”

ภิกษุนั้น ครั้นจิตตั้งมั่น บริสุทธิ์ผองใส ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส
เปนธรรมชาติออนโยน ควรแกการงาน ตั้งอยูอยางไมหวั่นไหวเชนนี้แลว เธอ
ชักนําจิตไปเพื่อญาณทัสสนะ. เธอยอมรูชดั อยางนี้วา กายของเรานี้ มีรูป
ประกอบอยูดวยมหาภูตทั้งสี่ มีมารดาบิดาเปนแดนเกิด เจริญขึ้นดวยขาวสุก
และขนมสด ตองหอหุมนวดฟน อยูเนืองนิจ แตก็ยังมีการแตกทําลายสึกกรอน
เปนธรรมดา, แตวิญญาณของเรานี้ อาศัยอยูในกายนั้น เนื่องอยูในกายนั้น; (เธอรู
ั สวยงาม สมชาติแกว แปดเหลี่ยม
เห็นอยางชัดเจน) เปรียบเหมือนมณีไพฑูรยอน
เจียระไนดีแลว สดใส ผองใส ถึงพรอมดวยคุณคาทั้งปวง, ในแกวนั้นมีดาย
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๑๓๘๑

รอยอยู สีเขียวบาง สีเหลืองบาง สีแดงบาง สีขาวบาง สีสมบาง, บุรุษผูมี
ตาดี วางแกวนั้นลงในมือแลว ก็จะเห็นโดยประจักษวา มณีไพฑูรยนี้ เปนของ
สวยงาม สมชาติแกว แปดเหลี่ยม เจียระไนดีแลว สดใส ผองใส ถึงพรอม
ดวยคุณคาทั้งปวง. ในแกวนี้มีดา ยรอยอยู สีเขียวบาง สีเหลืองบาง สีแดงบาง
สีขาวบาง สีสมบาง, ฉันนั้นเหมือนกัน. แมนี้ ก็เปนปญญาของเธอประการ
หนึ่ง. ....ฯลฯ.... (ขอความตอนตอจากนี้ไป ดูไดที่ภาคผนวกแหงหนังสือเลมนี้ ที่หนา ๑๕๕๙
ตั้งแตคําวา ภิกษุนั้น ครั้นจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผองใส ไมมกี ิเลส ปราศจากอุปกิเลส
เปนธรรมชาติออนโยน ควรแกการงาน ตั้งอยูอยางไมหวั่นไหวเชนนี้แลว เธอ
ชักนําจิตไปเพื่อการนิรมิตกายอันสําเร็จดวยใจ. เธอถอดกายอื่นออกจากกายนี้ ....
ไปจนถึงคําวา .... (จบอริยปญญาขันธ)., ที่หนา ๑๕๖๔).
- สี. ที. ๙/๒๕๒ - ๒๗๒/๓๑๘ - ๓๓๗.

สิ กขาสาม เป็ นสิ่ งทีส่ ่ งเสริมกันตามลําดับ
(เมื่อพระผูมีพระภาค ประทับอยูที่อุทยานอัมพลัฏฐิกา ในราชอาคาร ทรงกระทําธรรมมี
กถาเปนอันมากแกภิกษุทั้งหลาย ดังนี้วา :-)

ศีล เปนอยางนี้, สมาธิ เปนอยางนี้, ปญญา เปนอยางนี้. สมาธิ ที่ศีล
อบรมแลว ยอมมีผลใหญมีอานิสงสใหญ; ปัญญา ที่สมาธิอบรมแลว ยอมมีผล
ใหญมีอานิสงสใหญ; จิต ที่ปญญาอบรมแลว ยอมหลุดพนจากอาสวะทั้งหลาย
โดยชอบเทียว, คือพนจากกามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ.
- มหา. ที. ๑๐/๙๖/๗๖.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๓๘๒

อธิสิกขาสาม
ภิกษุ ท. !
สิกขา ๓ อยางเหลานี้ มีอยู. สามอยาง อยางไรเลา?
สามอยางคือ อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปญ
 ญาสิกขา.
ภิกษุ ท. !
อธิสีลสิ กขา เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้
เปนผูมีศีล สํารวมดวยการสํารวมในปาติโมกข ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจร
มีปกติเห็นเปนภัยในโทษทั้งหลายแมวา เปนโทษเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูใน
สิกขาบททั้งหลาย. ภิกษุ ท. ! นี้เรากลาววา อธิสีลสิกขา.
ภิกษุ ท. !
อธิจิตตสิ กขา เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้
สงัดจากกามทั้งหลาย สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย เขาถึงปฐมฌาน ....
ทุติยฌาน .... ตติยฌาน .... จตุตถฌาน แลวแลอยู. ภิกษุ ท. ! นี้เรากลาววา
อธิจิตตสิกขา.
ภิกษุ ท. !
อธิปัญญาสิ กขา เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุใน
กรณีนี้ ย่ อมรู้ชัดตามเป็ นจริงว่ า “นีท้ ุกข์ นีเ้ หตุให้ เกิดทุกข์ นีค้ วามดับไม่ เหลือ
แห่ งทุกข์ นีท้ างให้ ถงึ ความดับไม่ เหลือแห่ งทุกข์ ” ดังนี.้ ภิกษุ ท. ! นี้เรากลาว
วา อธิปญญาสิกขา.
ภิกษุ ท. !

เหลานี้แล สิกขา ๓ อยาง.

- ติก. อํ. ๒๐/๓๐๓/๕๒๙.

อธิสิกขาสาม (อีกนัยหนึ่ง)
ภิกษุ ท. !
สิกขา ๓ อยางเหลานี้ มีอยู. สามอยาง อยางไรเลา?
สามอยางคือ อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปญญาสิกขา.
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๑๓๘๓

ภิกษุ ท. !
อธิสีลสิ กขา เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้
เปนผูมีศีล สํารวมดวยการสํารวมในปาติโมกข .... ฯลฯ .... สมาทานศึกษาอยู
ในสิกขาบททั้งหลาย. ภิกษุ ท. ! นี้เรากลาววา อธิสีลสิกขา.
ภิกษุ ท. !
อธิจิตตสิ กขา เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีน้ี
สงัดจากกามทั้งหลาย สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย เขาถึงปฐมฌาน ....
ทุติยฌาน .... ตติยฌาน .... จตุตถฌาน แลวแลอยู. ภิกษุ ท. ! นี้เรากลาววา
อธิจิตตสิกขา.
ภิกษุ ท. !
อธิปัญญาสิ กขา เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุใน
กรณีนี้ กระทําให้ แจ้ งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะความ
สิ้นไปแห่ งอาสวะทั้งหลาย ด้ วยปัญญาอันยิง่ เอง ในทิฏฐธรรมนี้ เข้ าถึงแล้ ว
แลอยู่. ภิกษุ ท. ! นี้เรากลาววา อธิปญญาสิกขา.
ภิกษุ ท. !

เหลานี้แล สิกขา ๓ อยาง.
(คาถาผนวกทายพระสูตร)

พึงเป็ นผู้มคี วามเพียร มีกาํ ลัง มีความตั้งมั่น มีความเพ่ง
มีสติ สํ ารวมอินทรีย์ ประพฤติอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาเถิด
พึงแผ่ จิตครอบงําทิศทั้งปวง ด้ วยสมาธิอนั หาประมาณมิได้ เช่ น
เดียวกันทั้งข้ างหน้ าข้ างหลัง ทั้งข้ างหลังข้ างหน้ า เช่ นเดียวกันทั้ง
เบือ้ งตํ่าเบือ้ งสู ง ทั้งเบือ้ งสู งเบือ้ งตํ่า เช่ นเดียวกันทั้งกลางวัน
กลางคืน ทั้งกลางคืนกลางวัน. นั่นท่ านกล่ าวกันว่ าเป็ นเสขปฏิปทา
หรือการประพฤติธรรมหมดจดด้ วยดี. นั่นท่ านกล่ าวกันว่ าเป็ นผู้รู้
พร้ อมในโลก มีปัญญา ถึงที่สุดแห่ งการปฏิบัติ.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๓๘๔

วิโมกข์ แห่ งจิต ย่ อมมีแก่ บุคคลนั้นผู้หลุดพ้ นแล้ วเพราะสิ้นตัณหา
เพราะความดับสนิทแห่ งวิญญาณ เหมือนความดับสนิทแห่ งไฟ ฉะนั้น.
- ติก. อํ. ๒๐/๓๐๓/๕๓๐.

ลักษณะความสมบูรณ์ แห่ งศีล
ดูกอนจุนที ! ศีลทั้งหลายมีประมาณเทาไร, ผูรูกลาวกันวา อริยกันตศีล
(ศีลเปนที่ชอบใจของพระอริยเจา) เลิศกวาศีลเหลานั้น; กลาวคือ ศีลที่ไม่ ขาด ไม่ ทะลุ
ไม่ ด่าง ไม่ พร้ อย เป็ นไทแก่ ตัว วิญญูชนสรรเสริญ ไม่ ถูกตัณหาทิฏฐิลูบคลํา
เป็ นไปพร้ อมเพือ่ สมาธิ.
จุนที !
บุคคลเหลาใด ทําใหบริบูรณในอริยกันตศีล, บุคคล
เหลานั้น ชื่อวากระทําใหบริบรู ณในสิ่งอันเลิศ; ก็วิบากอันเลิศ ยอมมีแก
ผูกระทําใหบริบูรณในสิ่งอันเลิศ แล.
- ปฺจก. อํ. ๒๒/๓๘/๓๒.

เมือ่ ตีความคําบัญญัตผิ ดิ
แม้ ทารกนอนเบาะก็มศี ีลโดยอัตโนมัติ
“ถปติ !
เราบัญญัติบุคคลผู้
ประกอบด้ วยธรรม ๔ ประการ ว่ าเป็ นผู้มีกศุ ลสมบูรณ์ มีกศุ ลอย่ างยิ่ง เป็ นสมณผู้บรรลุถึงการ
บรรลุอันอุดม อันใครๆรบให้ แพ้ ไม่ ได้ . สี่ อย่ างอย่ างไรเล่ า? สี่ อย่ างคือ บุคคลในกรณี นี้ ย่ อมไม่
กระทํากรรมอันเป็ นบาปด้ วยกาย ๑ ย่ อมไม่ กล่ าววาจาอันเป็ นบาป ๑ ย่ อมไม่ ดาํ ริ ความดําริ อันเป็ น
(อุคคาหมานปริพพาชก

ไดกลาวกะชางไมชื่อปญจกังคะวา

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๓๘๕

บาป ๑ ย่ อมไม่ เลีย้ งชี วิตด้ วยอาชี พอันเป็ นบาป ๑.” ชางไมไมยินดีไมคัดคานถอยคํานั้น เขาไป
เฝาแลวกราบทูลขอความนั้นแกพระผูมีพระภาคเจาทุกประการ. ตรัสวา :-)

ถปติ !
ถาเปนอยางที่ปริพพาชกนั้นกลาวแลว เด็กออนนอนหงาย
อยูบนเบาะ ก็จะกลายเปนผูมีกุศลสมบูรณ มีกุศลอยางยิ่ง เปนสมณะผูบ รรลุ
ถึงการบรรลุอันอุดม อันใครๆรบใหแพไมได ไปเสีย. ถปติ ! สํ าหรับเด็ก
อ่ อนนอนหงายอยู่บนเบาะนั้น แมแตความรูจักวา “กายๆ” ดังนี้ ก็ยังมิไดมีแลว
จักกระทํากรรมอันเป็ นบาปด้ วยกายได้ แต่ ทไี่ หน อยางมากก็เพียงกลิ้งไปกลิ้งมา
อยูบนเบาะ. ถปติ ! สําหรับเด็กออนนอนหงายอยูบนเบาะนั้น แมแตความรูจัก
วา “วาจาๆ” ดังนี้ ก็ยังมิไดมี แลว จักกล่าววาจาอันเป็ นบาปได้ แต่ ที่ไหน อยาง
มากก็เพียงสงเสียงรองไห. ถปติ! สําหรับเด็กออนนอนหงายอยูบนเบาะนั้น
แมแตความรูจักวา “ดําริๆ” ดังนี้ ก็ยังมิไดมี. แลว จักดําริความดําริอนั เป็ น
บาปได้ แต่ ที่ไหน อยางมากก็เพียงแสดงอาการอึดอัด (ตามประสาเด็ก). ถปติ !
สําหรับเด็กออนนอนหงายอยูบนเบาะนั้น แมแตความรูจักที่วา “อาชีพๆ” ดังนี้
ก็ยังมิไดมี. แลว จักเลีย้ งชีวติ ด้ วยอาชีพอันเป็ นบาปได้ แต่ ทไี่ หน อยางมากทํา
ไดก็แตเพียงกินนมแม. ถปติ ! เมื่อเปนอยางนี้แลว เด็กออนนอนหงายอยูบน
เบาะ จักเป็ นผู้มีกศุ ลสมบูรณ์ มีกศุ ลอย่ างยิง่ เป็ นสมณผู้บรรลุถงึ การบรรลุอนั
อุดม อันใครๆรบให้ แพ้ไม่ ได้ ดังคํากล่ าวของอุคคาหมานปริพพาชกนั้นได้
อย่ างไร.
ถปติ !
เราบัญญัตบิ ุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ อยาง (ตามที่อุคคาหมานปริพพาชกกลาวนั้น) วา ยังไมใชผมู ีกุศลสมบูรณ ยังไมใชผูมกี ุศล
อยางยิ่ง ยังไมใชสมณะผูบรรลุถึงการบรรลุอันอุดมอันใครๆ รบใหแพไมได
อยางมาก บุคคลนั้นเพียงแต่ จะดีกว่ าเด็กอ่อนนอนหงายอยู่บนเบาะบ้ างเท่ านั้น.
- ม. ม. ๑๓/๓๔๓ - ๓๔๕/๓๕๘ - ๓๖๐.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๓๘๖

ธรรม - อธรรม - อรรถ - อนรรถ ทีค่ วรทราบ
ภิกษุ ท. !
อธรรม เปนสิ่งที่ควรทราบ, อนรรถ ก็เปนสิ่งที่ควรทราบ.
ธรรม เปนสิ่งที่ควรทราบ, อรรถ ก็เปนสิ่งที่ควรทราบ. รู้แจ้ งทั้งอธรรมและ
อนรรถ, รู้แจ้ งทั้งธรรมและอรรถแล้ ว บุคคลพึงปฏิบัติตามทีเ่ ป็ นธรรมตามที่
เป็ นอรรถ.
ภิกษุ ท. !
อะไรเปน อธรรม และเปน อนรรถ ? มิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวาจา มิจฉากัมมันตะ มิจฉาอาชีวะ มิจฉาวายามะ มิจฉาสติ
มิจฉาสมาธิ มิจฉาญาณะ มิจฉาวิมุตติ. ภิกษุ ท. !
นี้เราเรียกวา
อธรรม เรียกวา อนรรถ.
ภิกษุ ท. !
อะไรเปน ธรรม อะไรเปน อรรถ ? สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ
สัมมาสมาธิ สัมมาญาณะ สัมมาวิมุตติ. ภิกษุ ท. ! นี้เราเรียกวา ธรรม เรียกวา
อรรถ.
ภิกษุ ท. !
เราอาศัยเหตุผลดังกลาวมานี้แลว เราจึงกลาววา “ภิกษุ ท. !
อธรรมเปนสิ่งที่ควรทราบ, อนรรถก็เปนสิ่งที่ควรทราบ. ธรรมเปนสิ่งที่ควร
ทราบ, อรรถก็เปนสิ่งที่ควรทราบ. รูแจงทั้งอธรรมและอนรรถ, รูแจงทั้งธรรม
และอรรถแลว บุคคลพึงปฏิบัตติ ามที่เปนธรรมตามที่เปนอรรถ” ดังนี้.
- ทสก. อํ. ๒๔/๒๓๘/๑๑๓.
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(ในสูตรถัดไป (๒๔/๒๓๘/๑๑๔).

ทรงแสดงสิง่ ที่เรียกวา อธรรม ดวยมิจฉัตตะ, ทรง
แสดงสิ่งที่เรียกวา ธรรม ดวยสัมมัตตะ; ทรงแสดงสิง่ ที่เรียกวา อนรรถ ดวยบาปอกุศลธรรมตาง ๆ
ที่เกิดจากมิจฉัตตะแตละอยาง ๆ เปนปจจัย, และทรงแสดงสิ่งที่เรียกวา อรรถ ดวยกุศลธรรมตาง ๆ
ที่เกิดแตสัมมัตตะแตละอยาง ๆ เปนปจจัย.
ในสูตรอื่นอีก (๒๔/๒๗๓/๑๖๐) ทรงแสดง อธรรม และ อนรรถ ดวยอกุศลกัมมบถสิบ
และทรงแสดง ธรรม และ อรรถ ดวยกุศลกัมมบถสิบ.
ในอีกสูตรหนึ่ง (๒๔/๒๘๑/๑๖๒) ทรงแสดง อธรรม ดวยอกุศลกัมมบถ แสดง ธรรม
ดวยกุศลกัมมบถ แสดง อนรรถ ดวยวิบากแหงอกุศลกัมมบถ และแสดง อรรถ ดวยวิบากแหงกุศล
กัมมบถ).

หมวด ค. ว่ าด้ วย คุณค่ าของมรรค
อัฏฐังคิกมรรคในฐานะแห่ งตัวพรหมจรรย์
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ ! มีคาํ กล่ าวกันอยู่ว่า ‘พรหมจรรย์ พรหมจรรย์ ’ ดังนี ้ พรหมจรรย์
เป็ นอย่ างไรเล่ า พระเจ้ าข้ า ? และที่สุดแห่ งพหรมจรรย์ คืออะไรพระเจ้ าข้ า ?”

ภิกษุ !
อริยอัฏฐังคิกมรรคนีแ้ ล
คือพรหมจรรย์ ; กลาวคือ
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ.
ภิกษุ !
ความสิ้นแห่ งราคะ (ราคกฺขโย)
ความสิ้นแห่ งโทสะ
(โทสกฺขโย) ความสิ้นแห่ งโมหะ (โมหกฺขโย) : นีค้ อื ที่สุดแห่ งพรหมจรรย์ แล.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๙/๒๙ - ๓๐.

๑๓๘๘
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ระบบพรหมจรรย์ ทรงแบ่ งไว้ เป็ น ๒ แผนก
ภิกษุ ท. !
เรา ไม่ กล่ าว สําหรับภิกษุทงั้ ปวง ว่ า ยังมีกจิ อะไร ๆ
(เหลืออยู่) ที่จะต้ องทําด้ วยความไม่ ประมาท และเราก็ ไม่ กล่ าว สําหรับภิกษุทั้ง
ปวงวา มีกจิ อะไร ๆ ที่ไม่ ต้องทําด้ วยความไม่ ประมาท.
ก. สํ าหรับผู้ถงึ ทีส่ ุ ดแห่ งทุกข์ แล้ว
ภิกษุ ท. !
ภิกษุเหลาใด เปน อรหันต์ ขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย มี
กิจที่ควรทําอันกระทําแลว มีภาระอันปลงลงแลว มีประโยชนตนอันตามถึง
แลว มีสัญโญชนในภพสิ้นไปรอบแลว หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ; ภิกษุ
ท. ! สําหรับภิาษุเหลานั้น เราไมกลาววา ยังมีกิจอะไร ๆ (เหลืออยู) ที่เธอ
ตองทําดวยความไมประมาท. ขอนี้เพราะเหตุไร? เพราะเหตุวา กิจที่ตองทํา
ดวยความไมประมาท เธอทําเสร็จแลว และเธอเปนผูไมอาจที่จะเปนผูประมาท
ไดอีกตอไป.
ข. สํ าหรับผู้ยงั ไม่ ถงึ ที่สุดแห่ งทุกข์
ภิกษุ ท. !
สวนภิกษุเหลาใด เปน เสขะ มีความประสงคแหงใจอันยัง
ไมบรรลุแลว ปรารถนาอยูซึ่งธรรมอันเกษมจากโยคะ ไมมีธรรมอื่นยิ่งกวาอยู;
ภิกษุ ท. ! สําหรับภิกษุเหลานั้น เรากลาววายังมีกิจอะไร ๆ (เหลืออยู) ที่เธอ
ตองทําดวยความไมประมาท. ขอนั้นเพราะเหตุไร ? เพราะเหตุวา ถาไฉน
ทานผูมีอายุนี้ จะเสพอยูซึ่งเสนาสนะอันสมควร จะคบอยูซึ่งกัลยาณมิตร จะ
บมอยูซึ่งอินทรียทั้งหลาย ก็จะทําใหแจงซึง่ ที่สุดแหงพรหมจรรย อันไมมอี ะไร
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ยิ่งกวา
ซึ่งเปนประโยชนทตี่ องการของกุลบุตรผูอ อกบวชจากเรือน ไม
เกี่ยวของดวยเรือนโดยชอบ ไดดวยปญญาอันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรมนี้ เขาถึง
แลวแลอยู. ภิกษุ ท. ! เรามองเห็นผลแหงความไมประมาทขอนี้ สําหรับภิกษุ
นี้อยู จึงกลาววายังมีกิจอะไร ๆ (เหลืออยู) ที่เธอนั้นตองทําดวยความไม
ประมาท ดังนี้.
- ม. ม. ๑๓/๒๒๘/๒๒๙.

จุดมุ่งหมายแท้ จริงของพรหมจรรย์
ภิกษุ ท. !
พรหมจรรยนี้
มิใชมีลาภสักการะและเสียงเยินยอเปน
อานิสงส, พรหมจรรยนี้ มิใชมีความถึงพรอมดวยศีลเปนอานิสงส, พรหมจรรยนี้มิใชมีความถึงพรอมดวยสมาธิเปนอานิสงส, พรหมจรรยนี้ มิใชมี
ความถีงพรอมดวยญาณทัสสนะเปนอานิสงส.
ภิกษุ ท. !
ก็เจโตวิมุตติที่ไมกําเริบอันใด มีอยู, พรหมจรรย์ นีม้ ี เจ
โตวิมุตตินั่นแหละเป็ นประโยชน์ ที่ม่ ุงหมาย มีเจโตวิมุตินั่นแหละเป็ นแก่ นสาร มี
เจโตวิมุตตินั่นแหละเป็ นผลสุ ดท้ ายของพรหมจรรย์ แล.
- มู. ม. ๑๒/๓๗๓/๓๕๒.

อัฏฐังคิกมรรคเป็ นพรหมจรรย์ เป็ นไปเพือ่ นิพพาน
ปญจสิขะ ! พรหมจรรย์ ของเรานี้ เป็ นไปเพือ่ นิพพิทาโดยส่ วนเดียว
เพือ่ วิราคะ เพือ่ นิโรธะ เพือ่ อุปสมะ เพือ่ อภิญญา เพือ่ สั มโพธะ เพือ่ นิพพาน.

๑๓๙๐
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ปญจสิขะ ! พรหมจรรย ที่เปนไปเพื่อนิพพิทาโดยสวน
เดียว เพื่อวิราคะ เพื่อนิโรธะ เพื่ออุปสมะ เพื่ออภิญญา เพื่อสัมโพธะ เพื่อ
นิพพาน นั้น เปนอยางไรเลา? พรหมจรรย์ น้ัน คือ อริ ยอัฏฐั งคิกมรรคนี้เอง
ไดแก สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ.
ปญจสิขะ ! นี้แล คือ พรหมจรรยนั้น ที่เปนไปเพื่อนิพพิทาโดยสวน
เดียว เพื่อวิราคะ เพื่อนิโรธะ เพื่ออุปสมะ เพื่ออภิญญา เพื่อสัมโพธะ เพื่อ
นิพพาน.
ปญจสิขะ ! สาวกเหลาใด
รู้ ทั่วถึงคําสั่ งสอนของเราทั้งปวงโดย
ครบถ้ วนแล้ ว, สาวกเหลานั้น ยอม ทําให้ แจ้ งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติ
อันหาอาสวะมิได้ เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ดวยปญญาอันยิ่ง
เองในทิฏฐธรรมนี้ เขาถึงแลวแลอยู.
สาวกเหลาใด รูทั่วถึงคําสั่งสอนของเราทั้งปวงโดย ไม่ ครบถ้ วน, สาวก
เหลานั้น เพราะความสิ้นไปแหงสังโยชนมสี วนในเบื้องต่ําหาประการ ยอม เป็ น
โอปปาติกะ (อนาคามี) มีการปรินิพพานในภพนั้น ไมกลับจากโลกนั้นเปน
ธรรมดา.
สาวกเหลาใด รูทั่วถึงคําสั่งสอนของเราทั้งปวงโดย
ไม่ ครบถ้ วน,
สาวกเหลานั้น บางพวก เพราะความสิ้นไปแหงสังโยชนสาม เพราะความเบา
บางแหง ราคะ โทสะ โมหะ ยอม เป็ นสกทาคามี มาสูโลกนี้เพียงครั้งเดียว
ก็จักกระทําที่สุดแหงทุกขได.
สาวกเหลาใด รูทั่วถึงคําสั่งสอนของเราทั้งปวงโดย
ไม่ ครบถ้ วน,
สาวกเหลานั้น บางพวก เพราะความสิ้นไปแหงสังโยชนสาม ยอม เป็ น
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โสดาบัน มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา เที่ยงแท (ตอนิพพาน) มีการตรัสรูพรอมใน
เบื้องหนา.
ปญจสิขะ ! ดวยอาการอยางนี้แล การบรรพชา (ในธรรมวินัยนี้) ของ
กุลบุตรเหลานี้ทั้งหมดนั่นเทียว เปนบรรพชาไมเปนหมัน ไมมีโทษ แตมีผลมี
กําไร แล.
- มหา. ที. ๑๐/๒๘๕/๒๓๔.

(ผู้รวบรวมหนังสื อเล่ มนี้ ชี้ให้ ผู้ศึกษาเห็นว่ า :-)

มรรคมีองค์ แปดรวมอยู่ในพรหมจรรย์ ตลอดสาย
๑. สัมมาทิฏฐิ คือกุลบุตรฟงธรรม จนเกิดสัมมาทิฏฐิในอาสวักขยกรรม
ทั้งหลาย.
(ดูรายละเอียดที่หัวขอวา “ประมวลพรหมจรรยตลอดสาย” ที่ภาคผนวกทายเลม ที่หนา

๑๕๔๐ บรรทัดที่ ๑๓ เปนตนไป).

๒. สัมมาสังกัปโป คือกุลบุตรอยากบวช แลวออกบวช.
(ดูรายละเอียดที่หัวขอวา “ประมวลพรหมจรรยตลอดสาย” ที่ภาคผนวกทายเลม ที่หนา

๑๕๔๐ บรรทัดที่ ๑๔ เปนตนไป).

๓. สัมมาวาจา คือกุลบุตรมีการพูดซึ่งเวนจากวจีทุจริตและเดรัจฉานกถา
ทั้งหลาย.
(ดูรายละเอียดที่หัวขอวา “ประมวลพรหมจรรยตลอดสาย” ที่ภาคผนวกทายเลม ที่หนา

๑๕๔๑ บรรทัดที่ ๑๗ เปนตนไป).

๔. สัมมากัมมันโต คือกุลบุตรเวนจากกรรมอันเปนอกุศล.
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(ดูรายละเอียดที่หัวขอวา “ประมวลพรหมจรรยตลอดสาย” ที่ภาคผนวกทายเลม ที่หนา

๑๕๔๑ บรรทัดที่ ๑๐ เปนตนไป).

๕. สัมมาอาชีโว
คือกุลบุตรเวนจากการหาเลี้ยงชีพดวยเดรัจฉานวิชา
และมีสันโดษเปนตน. (ดูรายละเอียดที่หัวขอวา “ประมวลพรหมจรรยตลอดสาย” ที่ภาคผนวก
ทายเลม ที่หนา ๑๕๔๒ บรรทัดที่ ๑๑ เปนตนไป).

๖. สัมมาวายาโม คือกุลบุตรทําความเพียรอยูในที่ทุกสถานทั้งหลับและ
ตื่น ตามหลักแหงการทําความเพียรทั่วไป. (ดูรายละเอียดที่หัวขอวา “ประมวลพรหมจรรย
ตลอดสาย” ที่ภาคผนวกทายเลม ที่หนา ๑๕๕๓ บรรทัดที่ ๕ เปนตนไป).

๗. สัมมาสติ คือกุลบุตรมีสติสัมปชัญญะ.
(ดูรายละเอียดที่หัวขอวา “ประมวลพรหมจรรยตลอดสาย” ที่ภาคผนวกทายเลม ที่หนา

๑๕๕๑ บรรทัดที่ ๑๑ เปนตนไป).

๘. สัมมาสมาธิ คือกุลบุตรตั้งตนเจริญสมาธิและไดรูปฌาณสี่.
(ดูรายละเอียดที่หัวขอวา “ประมวลพรหมจรรยตลอดสาย” ที่ภาคผนวกทายเลม ที่หนา

๑๕๕๓ บรรทัดที่ ๕ เปนตนไป ).

อัฏฐังคิกมัคคพรหมจรรย์ ให้ ผลอย่ างเครื่องจักร
ภูมชิ ะ !
ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง
จะเปนสมณะหรือพราหมณก็ตาม
เปนผูที่ มีความเห็นถูกต้ อง มีความมุ่งหมายถูกต้ อง มีการพูดจาถูกต้ อง

มีการทํางานถูกต้ อง มีการดํารงชีพถูกต้ อง มีความพยายามถูกต้ อง มี
ความระลึกถูกต้ อง มีความตั้งจิตมั่นไว้ อย่ างถูกต้ อง; ชนเหลานั้น ถาแม
ประพฤติพรหมจรรย โดยหวังผล ก็ตองไดรับผล; ถาแมประพฤติพรหมจรรย
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โดยไม่ หวังผล ก็ตองไดรับผล; ถาแมประพฤติพรหมจรรย ทั้งโดยหวังผลและ
ไม่ หวังผล ก็ตองไดรบั ผล; ถาแมประพฤติพรหมจรรย โดยหวังผลก็มิใช่ ไม่
หวังผลก็มิใช่ ก็ยังตองไดรบั ผล. ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะเหตุแหงการไดรับ
ผลนั้น เปนสิ่งที่เขาทั้งหลายเหลานั้น ไดทําแลวโดยรากเหงา (โยนิโส).
ภูมชิ ะ !
เชนเดียวกับบุรุษผูตอ งการน้ํามัน เสาะหาน้ํามัน เที่ยว
แสวงหาน้ํามัน อยู, เขาเกลี่ยเยื่อเมล็ดงาลงในราง ประพรมดวยน้ําแลวคั้น
เรื่อยไป; แมบุรษุ นั้น ทําความหวัง.... ทําความไม่ หวัง.... ทั้งทําความหวังและ
ความไม่ หวัง.... ทั้งทําความหวังก็หามิได้ ความไม่ หวังก็หามิได้ ก็ตาม, เมื่อเขา
เกลี่ยเยื่อเมล็ดงาลงในราง ประพรมดวยน้ํา แลวคั้นอยูเรื่อยไป บุรุษนั้นก็ตอง
ไดน้ํามันอยูเอง. ขอนี้เพราะเหตุไร? เพราะเหตุแหงการไดน้ํามันนั้น เปนสิ่งที่
บุรุษนั้นไดทําแลว โดยลึกซึ้งแยบคาย ฉันใดก็ฉันนั้น. (ทรงใหอุปมาทํานองนี้อีกสาม
ขอ คือ บุรุษผู ต้ องการนํา้ นม รีดน้ํานมจากนมแมโคลูกออน, บุรุษผู ต้ องการเนย ปนเนยจากนมที่
หมักเปนเยื่อแลว, บุรุษที่ ต้ องการไฟ สีไฟจากไมแหง, ก็ยอมไดผลตามที่ตนตองการ. แมจะทํา
ความหวังหรือความไมหวังก็ตาม ผลนั้น ๆ ก็ยอมมีใหเอง เพราะไดมีการกระทําที่ถูกตองลงไป
แลว).
- อุปริ. ม. ๑๔/๒๗๙/๔๑๔.

ความแตกต่ างระหว่ าง
คนเขลาและบัณฑิตในการประพฤติพรหมจรรย์
ภิกษุ ท. !
กายนี้เกิดมีขึ้นแลว แกคนเขลา ผูถูกอวิชชาใดหอหุม
แลวดวย ผูพัวพันแลวดวยตัณหาใดดวย, อวิชชานั้นแหละ ที่คนเขลายังละ
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ไมได และตัณหานั่นเทียว ก็ยังไมหมดสิ้นไป. ขอนั้นเพราะเหตุไร ? ภิกษุ
ท. ! เพราะวา คนเขลาไม่ ได้ ประพฤติพรหมจรรย์ เพือ่ ความสิ้นทุกข์ โดยชอบ.
เพราะเหตุนั้น คนเขลา จึงเปนผูเขาถึงกาย (อื่น) เพราะการแตกสลายแหงกาย
(นี้). คนเขลานั้น เมื่อเขาถึงกายอยู เรากลาววา “เขาไมหลุดพนจากความเกิด
ความแก ความตาย ความโศก ความร่ําไรรําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจ
ความคับแคนใจ และไมหลุดพนจากทุกข” ดังนี้.
ภิกษุ ท. !
กายนี้ เกิดมีขึ้นแลว แกบัณฑิต ผูถูกอวิชชาใดหอหุม
แลวดวย ผูพัวพันแลวดวยตัณหาใดดวย, อวิชชานัน้ แหละ อันบัณฑิตละได
แลว และตัณหานั่นเทียว ก็หมดสิ้นไปแลว. ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะวา
บัณฑิตได้ ประพฤติพรหมจรรย์ เพือ่ ความสิ้นทุกข์ โดยชอบ. เพราะเหตุนั้น
บัณฑิตจึงเปนผูไมเขาถึงกาย (อื่น) เพราะการแตกสลายแหงกาย (นี้). บัณฑิต
นั้นเมื่อไมเขาถึงกายอยู เรากลาววา “เขายอมหลุดพนไดจากความเกิด ความแก
ความตาย ความโศก ความร่ําไรรําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจ ความ
คับแคนใจ และยอมหลุดพนไดจากทุกข” ดังนี้แล.
- นิทาน. สํ. ๑๖/๒๙/๕๙.

อานุภาพแห่ งอัฏฐังคิกมรรคในการทําให้ เกิด :
ก. เกิดความปรากฏแห่ งตถาคต
ภิกษุ ท. !
ธรรม ๘ ประการเหล่ านี้ อันบุคคลเจริญ กระทําให้ มาก
แล้ ว ธรรมทั้งหลายที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น ไม่ ยกเว้ น (แม้ แต่ ) ความปรากฏ
แห่ งตถาคตอรหันตสั มมาสั มพุทธะ. แปดประการ อยางไรเลา? แปดประการ
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คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ. ภิกษุ ท. ! ธรรม ๘ ประการเหลานี้แล
อันบุคคลเจริญ กระทําใหมากแลว ธรรมทั้งหลายทีย่ ังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น ไม
ยกเวน (แมแต) ความปรากฏแหงตถาคตแหงอรหันตสัมมาสัมพุทธะ.
ภิกษุ ท. !
ธรรม ๘ ประการเหล่ านี้ บริสุทธิ์ ขาวผ่ อง ไม่ มกี เิ ลส
เพียงดังเนิน ปราศจากอุปกิเลสแล้ ว ธรรมทั้งหลายที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น ไม่
ยกเว้ น (แม้ แต่ )
ความปรากฏแห่ งตถาคตอรหันตสั มมาสั มพุทธะ. แปด
ประการอยางไรเลา? แปดประการ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา
สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ. ภิกษุ ท. !
ธรรม ๘ ประการเหลานี้ บริสุทธิ์ ขาวผอง ไมมีกเิ ลสเพียงดังเนิน ปราศจาก
อุปกิเลสแลว ธรรมทั้งหลายทีย่ ังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น ไมยกเวน (แมแต)
ความปรากฏแหงตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ.
ข. เกิดสุ คตวินัย
ธรรม ๘ ประการเหล่านี้ อันบุคคลเจริญ กระทําให้ มาก
ภิกษุ ท. !
แล้ ว ธรรมทั้งหลายที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น ไม่ ยกเว้ น (แม้ แต่ การเกิดแห่ ง)
สุ คตวินัย. แปดประการ อยางไรเลา ? แปดประการ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมา
สังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ
สัมมาสมาธิ. ภิกษุ ท. ! ธรรม ๘ ประการเหลานี้แล อันบุคคลเจริญ กระทํา
ใหมากแลว ธรรมทั้งหลายทีย่ ังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น ไมยกเวน (แมแตการเกิด
แหง) สุคตวินัย.

๑๓๙๖
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ภิกษุ ท. !
ธรรม ๘ ประการเหล่ านี้ บริสุทธิ์ ขาวผ่ อง ไม่ มีกเิ ลสเพียงดังเนิน ปราศจากอุปกิเลสแล้ ว ธรรมทั้งหลายทีย่ ังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น ไม่
ยกเว้ น (แม้ แต่ การเกิดแห่ ง) สุ คตวินัย. แปดประการอยางไรเลา? แปดประการ
คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ. ภิกษุ ท. ! ธรรม ๘ ประการ เหลานี้แล
บริสุทธิ์ ขาวผอง ไมมีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจากอุปกิเลสแลว ธรรมทัง้ หลาย
ที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น ไมยกเวน (แมแตการเกิดแหง) สุคตวินัย.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๘ - ๑๙/๕๒, ๕๔, ๕๓, ๕๕.

อัฏฐังคิกมรรคเพือ่ การรู้ และการละซึ่งธรรมทีค่ วรรู้ และควรละ
ภิกษุ ท. !
ธรรม ๘ ประการเหล่ านี้ อันบุคคลพึงเจริญ เพื่อการรู
ยิ่ง .... เพื่อการรูรอบ .... เพื่อการสิ้นไปรอบ .... เพื่อการละ .... เพื่อความสิ้น
ไป ....เพื่อความเสื่อมไป .... เพื่อความจางคลาย .... เพื่อความดับ .... เพื่อความ
สละทิ้ง .... เพื่อความสลัดคืน .... ซึ่งราคะ .... ซึ่งโทสะ .... ซึ่งโมหะ .... ซึ่ง
โกธะ .... อุปนาหะ .... มักขะ .... ปลาสะ .... อิสสา ..... มัจฉริยะ .... มายา ....
สาเถยยะ .... ถัมภะ ..... สารัมภะ .... มานะ .... อติมานะ .... มทะ .... ปมาทะ.
แปดประการนั้น เปนอยางไรเลา? แปดประการคือ สั มมาทิฏฐิ สั มมาสั งกัปปะ สั มมาวาจา สั มมากัมมันตะ สั มมาอาชีวะ สั มมาวายามะ
สั มมาสติ สั มมาสมาธิ. ภิกษุ ท. ! ธรรม ๘ ประการ เหลานี้แล อันบุคคล
พึงเจริญเพือ่ การรูยิ่ง ฯลฯ ซึ่งราคะ ฯลฯ แล.
- อฏฐก. อํ. ๒๓/๓๕๙, ๓๖๑/๒๐๑, ๒๐๔.
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๑๓๙๗

(ขอความทั้งหมดนี้

ในบาลีประสงคจะใหแยกเปนสูตร ๆ เปนเรื่อง ๆ ตามความแตกตาง
แหงกิริยาอาการ เชนการรูยิ่ง ก็สูตรหนึ่ง; และแยกตามชื่อของกิเลสที่ตองละ กิเลสชื่อหนึ่ง ก็
สูตรหนึ่ง เชนรูยิ่งซึ่งราคะเปนตน ก็สูตรหนึ่ง; รวมกันเปน ๑๗๐ สูตร คือมีกิริยาอาการสิบ มีชื่อ
กิเลสที่ตองละสิบเจ็ดชื่อ คูณกันเขาเปน ๑๗๐ ในที่นี้นํามาทําเปนสูตรเดียว เพื่องายแกการศึกษา
และประหยัดเวลา).

อัฏฐังคิกมรรคช่ วยระงับภัยทีแ่ ม่ ลูกก็ช่วยกันไม่ ได้
ภิกษุ ท. !
บุถุชนผูไ มมีการสดับ
ยอมกลาวภัยที่มารดาและบุตร
ชวยกันไมได (อมาตาปุตฺติกภย) วามีอยู ๓ อยาง. สามอยางคือ มีสมัยที่ไฟ
ไหมใหญตงั้ ขึ้น ไหมหมูบาน ไหมนิคม ไหมนคร. ในสมัยนั้น มารดา
ไมไดบุตร (เปนผูชวยเหลืออะไรได), บุตรก็ไมไดมารดา (เปนผูชวยเหลืออะไร
ได). ภิกษุ ท. ! บุถุชนไมมีการสดับ ยอมเรียกภัยนี้วาเปนอมาตาปุตติก-ภัย
อยางที่หนึง่ .
ภิกษุ ท. !
ขออื่นยังมีอีก คือมีสมัยที่มหาเมฆตั้งขึ้น เกิดน้ําทวม
ใหญ พัดพาไปทัง้ หมูบาน ทั้งนิคม ทั้งนคร. ในสมัยนั้น มารดาไมไดบุตร
(เปนผูชวยเหลืออะไรได), บุตรก็ไมไดมารดา (เปนผูชว ยเหลืออะไรได). ภิกษุ
ท. ! บุถุชนไมมีการสดับ ยอมเรียกภัยนี้วาเปนอมาตาปุตติกภัย อยางที่สอง.
ภิกษุ ท. !
ขออื่นยังมีอีก คือมีสมัยที่มภี ยั คือการกําเริบ (กบฏ) มา
จากปา ประชาชนขึน้ ยานมีลอ หนีกระจัดกระจายไป. เมื่อภัยอยางนี้เกิดขึ้น
สมัยนั้น มารดาไมไดบุตร (เปนผูชวยเหลืออะไรได), บุตรก็ไมไดมารดา (เปน
ผูชวยเหลืออะไรได). ภิกษุ ท. ! บุถุชนไมมีการสดับ ยอมเรียกภัยนี้วาเปนอมา
ตาปุตติกภัย อยางที่สาม.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๓๙๘

ภิกษุ ท. !
บุถุชนผูไ มมีการสดับ
ชวยกันไมได วามีอยู ๓ อยาง เหลานี้.

ยอมกลาวภัยที่มารดาและบุตร

ภิกษุ ท. !

บุถุชนผู้ไม่ มีการสดับ กล่ าวสมาตาปุตติกภัย (ภัยที่มารดา
และบุตรชวยกันได) แท้ ๆ ๓ อย่ างนี้ ว่ าเป็ น อมาตาปุตติกภัย (ภัยที่มาดาและบุตร
ชวยกันไมได) ไปเสี ย. ภิกษุ ท. ! ภัย ๓ อยาง ที่มารดาและบุตรชวยกันได
นั้น เปนอยางไรเลา ? สามอยาง คือ สมัยที่ไฟไหมใหญ เปนอยางหนึ่ง, สมัย
ที่น้ําทวมใหญ เปนอยางที่สอง, สมัยที่หนีโจรขบถ เปนอยางที่สาม; เหลานี้
บางคราวมารดาและบุตรก็ชวยกันและกันได แตบุถชุ นผูไมมีการสดับมากลาว
วาเปนภัยที่มารดาและบุตรก็ชวยกันไมไดไปเสียทั้งหมด.
ภิกษุ ท. !
ภัยที่มารดาและบุตรช่ วยกันไม่ ได้ (โดยแท้ จริง) ๓ อย่ าง
เหล่ านี้ มีอยู่. สามอยาง คือ ภัยเกิดจากความแก่ (ชราภยํ), ภัยเกิดจาก
ความเจ็บไข้ (พฺยาธิภยํ), ภัยเกิดจากความตาย (มรณภยํ). ภิกษุ ท. ! มารดา
ไมไดตามปรารถนากะบุตรผูแกอยู อยางนี้วา เราแก่ เองเถิด บุตรของเราอยา
แกเลย ; หรือบุตรก็ไมไดตามปรารถนากะมารดาผูแกอยู อยางนี้วา เราแก
เองเถิด มารดาอยาแกเลย ดังนี้. มารดาก็ไมไดตามปรารถนาวา เราเจ็บไข้
เองเถิด บุตรของเราอยาเจ็บไขเลย ; หรือบุตรก็ไมไดตามปรารถนาวาเราเจ็บ
ไขเองเถิด มารดาของเราอยาเจ็บไขเลย ดังนี้. มารดาก็ไมไดตามปรารถนาวา
เราตายเองเถิด บุตรของเราอยาตายเลย ; หรือบุตรก็ไมไดตามปรารถนาวา เรา
ตายเองเถิด มารดาของเราอยาตายเลย ดังนี้. ภิกษุ ท. ! เหลานี้แลเปนภัยที่
มารดาและบุตรชวยกันไมได ๓ อยาง.
ภิกษุ ท. !
หนทางมีอยู่ ปฏิปทามีอยู่ ย่ อมเป็ นไปเพือ่ เลิกละ ก้ าวล่ วง
เสี ย
ซึ่งภัยทั้งทีเ่ ป็ นสมาตาปุตติกภัยและอมาตาปุตติกภัยอย่ างละสามๆเหล่ า
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นั้น. ภิกษุ ท. ! หนทางหรือปฏิปทานั้น เปนอยางไรเลา? นั่นคือ อริยอัฏฐังคิกมรรคนั่นเอง ไดแก สั มมาทิฏฐิ สั มมาสั งกัปปะ สั มมาวาจา
สั มมากัมมันตะ สั มมาอาชีวะ สั มมาวายามะ สั มมาสติ สั มมาสมาธิ.
ภิกษุ ท. ! นี้แหละหนทาง นี้แหละปฏิปทา เปนไปเพื่อเลิกละ กาวลวงเสีย
ซึ่งภัยทั้งที่เปนสมาตาปุตติกภัยและอมาตาปุตติกภัยอยางละสาม ๆ เหลานั้น.
- ติก. อํ. ๒๐/๒๒๘ - ๒๓๑/๕๐๒.

อัฏฐังคิกมรรค ในฐานะเป็ นกัมมนิโรธคามินีปฏิปทา
ภิกษุ ท. !
เราจักแสดงซึ่ง กรรมทั้งหลายทั้งใหมและเกา (นวปุราณกัมม) กัมมนิโรธ และกัมมนิโรธคามินีปฏิปทา. ....
ภิกษุ ท. !
กรรมเก่ า (ปุราณกัมม) เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. !
จักษุ .... โสตะ .... ฆานะ .... ชิวหา ....กายะ .... มนะ อันเธอ ท. พึงเห็นวา
เปนปุราณกัมม (กรรมเกา) อภิสังขตะ (อันปจจัยปรุงแตงขึ้น) อภิสัญเจตยิตะ
(อันปจจัยทําใหเกิดความรูสึกขึ้น) เวทนียะ (มีความรูสึกตออารมณได). ภิกษุ
ท. ! นี้เรียกวา กรรมเกา.
ภิกษุ ท. !
กรรมใหม่ (นวกัมม) เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ขอที่
บุคคลกระทํากรรมดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ ในกาลบัดนี้ อันใด, อันนี้
เรียกวา กรรมใหม.
กัมมนิโรธ (ความดับแหงกรรม) เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ
ภิกษุ ท. !
ท. ! ขอที่บุคคลถูกตองวิมุตติ เพราะความดับแหงกายกรรม วจีกรรม
มโนกรรม อันใด, อันนี้เรียกวา กัมมนิโรธ.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๔๐๐

ภิกษุ ท. !
กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา (ขอปฏิบัติใหถึงความดับแหง
กรรม) เปนอยางไรเลา? กัมมนิโรธคามินีปฏิปทานั้น คืออริยอัฏฐังคิกมรรคนี้
นั่นเอง ไดแก สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ. ภิกษุ ท. ! นี้เรียกวา
กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา.
ภิกษุ ท. !
ดวยประการดังนี้แล (เปนอันวา) กรรมเกา เราไดแสดง
แลว แกเธอ ท., กรรมใหม เราก็แสดงแลว, กัมมนิโรธ เราก็แสดงแลว, กัมม
นิโรธคามินีปฏิปทา เราก็แสดงแลว. ภิกษุ ท. ! กิจอันใด ที่ศาสดาผูเอ็นดู
แสวงหาประโยชนเกื้อกูล อาศัยความเอ็นดูแลว จะพึงทําแกสาวกทั้งหลาย, กิจ
อันนั้น เราไดทําแลวแกพวกเธอทั้งหลาย. ภิกษุ ท. ! นั่นโคนไมทงั้ หลาย,
นั่น เรือนวางทั้งหลาย. ภิกษุ ท. ! พวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลส, อยางไม
ประมาท. พวกเธอทั้งหลาย อยาไดเปนผูที่ตองรอนใจในภายหลังเลย. นี่แล
เปนวาจาเครื่องพร่ําสอนพวกเธอทั้งหลายของเรา.
- สฬา. สํ. ๑๘/๑๖๖/๒๒๗ - ๒๓๑.

อัฏฐังคิกมรรคเป็ นอิทธิปาทภาวนาคามินีปฏิปทา
อานนท !
อิทธิบาท เป็ นอย่ างไรเล่ า ? อานนท !
มรรคใด
ปฏิปทาใด เปนไปเพื่อการไดซึ่งอิทธิ การไดเฉพาะซึ่งอิทธิ. อานนท ! นีเ้ รา
เรียกว่ า อิทธิบาท.
อานนท !
อิทธิบาทภาวนา เป็ นอย่ างไรเล่ า ? อานนท ! ภิกษุใน
กรณีนี้ ยอมเจริญอิทธิบาท อันประกอบพรอมดวยธรรมเครือ่ งปรุงแตง มี
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สมาธิอาศัยฉันทะเปนปธานกิจ ๑; ยอมเจริญอิทธิบาท อันประกอบพรอมดวย
ธรรมเครื่องปรุงแตง มีสมาธิอาศัยวิริยะเปนปธานกิจ ๑; ยอมเจริญอิทธิบาทอัน
ประกอบพรอมดวยธรรมเครื่องปรุงแตง มีสมาธิอาศัยจิตตะเปนปธานกิจ ๑;
ยอมเจริญอิทธิบาท อันประกอบพรอมดวยธรรมเครือ่ งปรุงแตง มีสมาธิอาศัย
วิมังสาเปนปธานกิจ (กิจในที่นี้คือ กิจเกี่ยวกับ การระวัง, การละ, การทําใหเกิดมี และการ
รักษา) ๑. อานนท ! นีเ้ ราเรียกว่ า อิทธิบาทภาวนา.
อานนท !
อิทธิบาทภาวนาคามินีปฏิปทา (ขอปฏิบัติใหถึงซึ่งความเจริญ
แหงอิทธิบาท) เป็ นอย่ างไรเล่ า ? อริยอัฏฐังคิกมรรคนี้ นั่นแหละ, กลาวคือ
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ. อานนท ! นีเ้ ราเรียกว่ า อิทธิบาทภาวนาคามินีปฏิปทา.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๖๗/๑๒๒๓ - ๑๒๒๕.

อัฏฐังคิกมรรคเป็ นสั ญญลักษณ์ ของศาสนาทีม่ คี วามหลุดพ้ น
สุภัททะ ! อริยอัฏฐังคิกมรรค หาไมไดในธรรมวินยั (ศาสนา) ใด;
สมณะก็หาไมไดในธรรมวินัยนั้น
สมณะที่สองก็หาไมไดในธรรมวินยั นั้น
สมณะที่สามก็หาไมไดในธรรมวินัยนั้น สมณะที่สี่ก็หาไมไดในธรรมวินยั นั้น.
สุภัททะ ! อริยอัฏฐังคิกมรรค หาไดในธรรมวินัยใด; สมณะก็หา
ไดในธรรมวินัยนั้น สมณะที่สองก็หาไดในธรรมวินยั นั้น สมณะที่สามก็หาได
ในธรรมวินัยนั้น สมณะที่สี่กห็ าไดในธรรมวินัยนั้น.

๑๔๐๒

อริยสัจจากพระโอษฐ

สุภัททะ ! อริยอัฏฐังคิกมรรค หาได้ ในธรรมวินัยนี้ แล สมณะ หา
ไดในธรรมวินัยนี้เทียว สมณะทีส่ อง หาไดในธรรมวินัยนี้ สมณะทีส่ าม หาได
ในธรรมวินัยนี้ สมณะทีส่ ี่ กห็ าได้ ในธรรมวินัยนี.้ วาทะเครื่องสอนของพวกอื่น
วางจากสมณะของพวกอื่น (จากพวกนั้น).
สุภัททะ ! ถ้ าภิกษุท้งั หลายเหล่ านี้ จะพึงอยู่โดยชอบไซร้ โลกก็จะ
ไม่ ว่างจากพระอรหันต์ ท้งั หลาย.
- มหา. ที. ๑๐/๑๗๕/๑๓๘.

องค์ แห่ งมรรค ใช้ เป็ นหลักจําแนกความเป็ นสั ตบุรุษ - อสั ตตบุรุษ
ภิกษุ ท. !
เราจักแสดง ซึ่งอสัตบุรุษและอสัตบุรุษที่ยงิ่ กวาอสัตบุรุษ;
จักแสดง ซึ่งสัตบุรุษและสัตบุรุษที่ยิ่งกวาสัตบุรุษ. ....
ภิกษุ ท. !
อสั ตบุรุษ เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! บุคคลบางคนใน
กรณีนี้ เปนผูมี มิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวาจา มิจฉากัมมันตะ
มิจฉาอาชีวะ มิจฉาวายามะ มิจฉาสติ มิจฉาสมาธิ : ภิกษุ ท. ! นี้เราเรียกวา
อสัตบุรุษ.
ภิกษุ ท. !
อสั ตบุรุษทีย่ งิ่ กว่ าอสั ตบุรุษ เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. !
บุคคลบางคนในกรณีนี้ ตนเองเปนผูมมี ิจฉาทิฏฐิดวย ชักชวนผูอื่นใหเปน
มิจฉาทิฏฐิดวย .... (โดยนัยนี้เรื่อยไปจนถึง) .... ตนเองเปนผูมีมิจฉาสมาธิดวย
ชักชวนผูอ นื่ ใหมมี ิจฉาสมาธิดวย : ภิกษุ ท. ! นี้เราเรียกวา อสัตบุรุษที่ยิ่งกวา
อสัตบุรุษ.

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๔๐๓

ภิกษุ ท. !
สั ตบุรุษ เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! บุคคลบางคนใน
กรณีนี้ เปนผูมีสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ : ภิกษุ ท. ! นี้เราเรียกวา
สัตบุรุษ.
ภิกษุ ท. !
สั ตบุรุษที่ยงิ่ กว่ าสั ตบุรุษ เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. !
บุคคลบางคนในกรณีนี้ ตนเองเปนผูมสี ัมมาทิฏฐิดวย ชักชวนผูอื่นใหมี
สัมมาทิฏฐิดวย .... (โดยนัยนี้เรื่อยไปจนถึง) ... ตนเองเปนผูมสี ัมมาสมาธิดวย
ชักชวนผูอ นื่ ใหมีสมั มาสมาธิดวย : ภิกษุ ท. ! นี้เราเรียกวา สัตบุรุษที่ยงิ่ กวา
สัตบุรุษ.
- จตุกฺก. อํ. ๒๑/๓๐๒/๒๐๕.

(ในสูตรอื่น

ขยายองคประกอบที่ทําบุคคลใหเปนสัตบุรุษและอสัตบุรุษมากออกไป จาก
องคแปดแหงสัมมามรรคหรือมิจฉามรรค ออกไปเปนสัมมัตตะสิบ หรือ มิจฉัตตะสิบ โดย
เนื้อความที่มีหลักเกณฑอยางเดียวกันจนครบทั้งสี่จําพวก ดังนี้ก็มี. -๒๑/๓๐๓/๒๐๖.
ในสูตรอื่น แทนที่จะทรงจําแนกบุคคลเปนอสัตบุรุษและสัตบุรุษ แตไดทรงจําแนกบุคคล
เปนบาปชนและกัลยาณชน จัดเปนคูหนึ่ง ก็มี -๒๑/๓๐๔ - ๓๐๕/๒๐๗ - ๒๐๘, และทรงจําแนก
เปนชนผูมีบาปธรรมและชนผูมีกัลยาณธรรม เปนอีกคูหนึ่ง ก็มี - ๒๑/๓๐๖ -๓๐๗/๒๐๙ - ๒๑๐;
ทั้งนี้เปนไปโดยหลักเกณฑอันเดียวกันกับที่ทรงจําแนก อสัตบุรุษและสัตบุรุษจนครบทั้งสี่จาํ พวก
เชนเดียวกันอีก.
ในสูตรอื่น แทนที่จะใชองคแปดแหงมรรถหรือสัมมัตตะสิบ หรือมัจฉัตตะสิบ เปนเครื่อง
จําแนกบุคคลใหเปนคูตรงกันขามกันเชนขางบนนี้
แตไดทรงใชหลักแหงกุศลกรรมบถสิบ
อกุศลกรรมบถสิบ เปนตน เปนเครื่องจําแนก จนครบทั้งสี่จําพวก โดยหลักเกณฑอยางเดียวกันก็
มี -๒๑/๒๙๗ - ๓๐๑/๒๐๑- ๒๐๔.)

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๔๐๔

อัฏฐังคิกมรรคชนิดทีแ่ น่ นอนว่ าป้ องกันการแสวงหาผิด
ภิกษุ ท. !
การแสวงหา (เอสนา) ๓ อยางเหลานี้ มีอยู. สามอยาง
อยางไรเลา ? สามอยางคือ การแสวงหากาม (กาเมสนา) การแสวงหาภพ
(ภเวสนา) การแสวงหาพรหมจรรย (พฺรหฺมจริเยสนา). ภิกษุ ท. ! เหลานี้แล
การแสวงหา ๓ อยาง
ภิกษุ ท. !
เพือ่ ความรู้ยงิ่ (อภิญฺญา) ซึ่งการแสวงหา ๓ อย่ างเหล่ านี้
บุคคลควรเจริญอริยอัฏฐังคิกมรรค. อริยอัฏฐังคิกมรรค ชนิดไหนกันเลา ?
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ ยอม เจริญสั มมาทิฏฐิ .... สั มมาสั งกัปปะ ...
สั มมาวาจา .... สั มมากัมมันตะ ....สั มมาอาชีวะ ..... สั มมาวายามะ .....
สั มมาสติ ..... สั มมาสมาธิ ชนิดที่อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้ อมไป
เพือ่ การสลัดลง. ภิกษุ ท. ! เพื่อความรูยิ่ง ซึ่งการแสวงหา ๓ อยางเหลานี้แล
บุคคลควรเจริญอริยอัฏฐังคิกมรรค.
[คําวา

(ปริ ญฺญา)”
(ปหาน)” ก็มี.

“เพื่อรูยิ่ง”

ในสูตรนี้ ในสูตรอื่นทรงแสดงไวดวยคําวา “เพื่อความรอบรู้
ก็มี ดวยคําวา “เพื่อความสิ้ นไปรอบ (ปริ กฺขย)” ก็มี ดวยคําวา “เพื่อการละเสี ย

สําหรับคําวา เจริญอริยอัฏฐังคิกมรรคชนิดที่อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ เปนตนนั้น ใน
กรณีนี้ ในสูตรอื่นตรัสวา เจริญอริยอัฏฐังคิกมรรคชนิดที่ มีการนําออกซึ่ง ราคะ -โทสะ - โมหะ
เป็ นปริ โยสาน ชนิดที่ มีการหยั่งลงสู่ อมตะ มีอมตะเป็ นเบื้องหน้ า มีอมตะเป็ นปริ โยสาน
หรือชนิดที่ มีการลาด - เอียง - เงือ้ มไปสู่ นิพพาน ทํานองเดียวกับหลายหัวขอหลังจากหัวขอนี้ไป
ก็มี.
สําหรับคําวา พรหมจรรย ในกรณีนี้แหงการแสวงหานี้ หมายถึงพรหมจรรยฝายผิด ซึ่ง
เปนสีลัพพัตตปรามาส เพราะมาในเครือเดียวกันกับกามและภพ.

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๔๐๕

สําหรับสิ่งที่ตองกําหนดรูแลวละเสีย ซึ่งเรียกวา เอสนา (การแสวงหา) ในสูตรนี้นั้น ใน
สูตรอื่นทรงแสดงไวโดยชื่ออื่น สําหรับการกําหนดรูแลวละเสียเชนเดียวกัน ไดแก : -

วิธา
อย่ าง ดังนี้ก็มี ;
อาสวะ
ภพ
ทุกขตา
ดังนี้ก็มี ;
ขีละ
มละ
นิฆะ
เวทนา
ตัณหา
โอฆะ
โยคะ
อุปาทาน
คันถะ
อย่ าง ดังนี้ก็มี ;
อนุสัย
ภวราคะ อวิชชา)

(ความรูสึกยึดถือที่ทําใหเกิดการเปรียบเทียบวา เลวกวา เสมอกัน ดีกวา)

๓

(คือกามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ) ๓ อย่ าง ดังนี้ก็มี ;
(คือกามภพ รูปภพ อรูปภพ)

๓ อย่ าง ดังนี้ก็มี ;

(คือทุกขเพราะทุกข ทุกขเพราะปรุงแตง ทุกขเพราะแปรปรวน)

๓ อย่ าง

(ตะปูตรึงจิต คือ ราคะ โทสะ โมหะ) ๓ อย่ าง ดังนี้ก็มี ;
(มลทินของจิต คือ ราคะ โทสะ โมหะ) ๓ อย่ าง ดังนี้ก็มี ;
(สิ่งกระทบจิต คือ ราคะ โทสะ โมหะ) ๓ อย่ าง ดังนี้ก็มี ;
(คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา) ๓ อย่ าง ดังนี้ก็มี ;
(คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา) ๓ อย่ าง ดังนี้ก็มี ;
(กิเลสทวมจิต คือกาม ภพ ทิฏฐิ อวิชชา) ๔ อย่ าง ดังนี้ก็มี ;
(กิเลสรัดตรึงจิต คือ กาม ภพ ทิฏฐิ อวิชชา) ๔ อย่ าง ดังนี้ก็มี ;
(ความยึดมั่นดวยกาม -ทิฏฐิ - สีลพรต -อัตตวาท) ๔ อย่ าง ดังนี้ก็มี ;
(สิ่งรอยรัดนามกาย คือ อภิชฌา -พยาบาท -สีลพรต - สัจจะเฉพาะตน) ๔
(กิเลสเคยชินอยูในสันดาน คือ กามราคะ ปฏิฆะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา มานะ

๗ อย่ าง ดังนี้ก็มี ;

กามคุณ
๕ อย่ าง ดังนี้ก็มี ;

(คือรูป - เสียง - กลิ่น - รส – โผฏฐัพพะ อันเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด)

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๔๐๖

นิวรณ์ (กิเลสปดกั้นจิต คือ กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ วิจิกิจฉา)
๕ อย่ าง ดังนี้ก็มี ;
อุปาทานขันธ์ (ขันธคือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันมีอุปาทานยึดครอง)
๕ อย่ าง ดังนี้ก็มี ;
โอรัมภาคิยสั งโยชน์ (กิ เ ลสเครื่อ งร อ ยรั ดสั ต ว เ ป น ไปในภพเบื้อ งต่ํ า คื อ สั ก กายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพัตตปรามาส กามฉันทะ พยาบาท) ๕ อย่ าง ดังนี้ก็มี ;
อุทธัมภาคิยสั งโยชน์ (กิเลสเครื่องรอยรัดสัตวเปนไปในภพเบื้องบน คือรูปราคะ
อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา) ๕ อย่ าง ดังนี้ก็ม.ี ]
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๘๑ - ๙๒/๒๙๘ - ๓๕๔.

มัชฌิมาปฏิปทาสํ าหรับธรรมกถึกแห่ งยุค
(๑. พอตัวทั้งเพือ่ ตนและผู้อนื่ )
ภิกษุ ท. !
ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการ เปนผู สามารถพอตัว
ในการช่ วยตนเอง พอตัวในการช่ วยผู้อนื่ . หกประการ อยางไรเลา? หก
ประการคือ ภิกษุในกรณีนี้ เป็ นผู้จับฉวยได้ เร็วในกุศลธรรมทั้งหลาย ๑ มี
ธรรมชาติแห่ งความทรงจําธรรมที่ได้ ฟังแล้ว ๑ มีปกติใคร่ ครวญเนือ้ ความแห่ ง
ธรรมที่ทรงจําไว้ แล้ ว ๑ รู้อรรถรู้ธรรมแล้ ว ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ ธรรม ๑ มี
คําพูดไพเราะ การทําการพูดให้ ไพเราะ ประกอบด้ วยวาจาแห่ งชาวเมือง อัน
สละสลวย แจ่ มใสชัดเจน อาจให้ รู้เนือ้ ความได้ ๑ สามารถชี้แจงชักจูง
สพรหมจารีท้งั หลายให้ อาจหาญ ร่ าเริง ๑. ภิกษุ ท. ! ภิกษุประกอบดวยธรรม
๖ ประการเหลานี้แล เปนผูสามารถพอตัวทั้งเพื่อตนเองและผูอนื่ .

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๔๐๗

(๒. พอตัวทั้งเพือ่ ตนและผู้อนื่ )
ภิกษุ ท. !
ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เปนผู สามารถพอตัว
ในการช่ วยตนเอง พอตัวในการช่ วยผู้อนื่ . หาประการ อยางไรเลา ? หา
ประการคือ ภิกษุในกรณีนี้ ไมเปนผูจับฉวยไดเร็วในกุศลธรรมทั้งหลาย แต่ มี
ธรรมชาติแห่ งความทรงจําธรรมที่ได้ ฟังแล้ว ๑ มีปกติใคร่ ครวญเนือ้ ความแห่ ง
ธรรมที่ทรงจําไว้ แล้ ว ๑ รู้อรรถรู้ธรรมแล้ ว ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ ธรรม ๑ มี
คําพูดไพเราะ กระทําการพูดให้ ไพเราะ ประกอบด้ วยวาจาแห่ งชาวเมือง อัน
สละสลวย แจ่ มใสชัดเจน อาจให้ รู้เนือ้ ความได้ ๑ สามารถชี้แจงชักจูงสพหรม
จารีท้งั หลายให้ อาจหาญ ร่ าเริง ๑. ภิกษุ ท. ! ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕
ประการเหลานี้แล เปนผูสามารถพอตัวทัง้ เพื่อตนเองและผูอื่น.
(๓. พอตัวเพือ่ ตน แต่ ไม่ พอตัวเพือ่ ผู้อนื่ )
ภิกษุ ท. !
ภิกษุประกอบดวยธรรม ๔ ประการ เปนผู สามารถพอตัว
ในการช่ วยตนเอง แต ไม่ พอตัวในการช่ วยผู้อนื่ . สี่ประการ อยางไรเลา ? สี่
ประการคือ ภิกษุในกรณีนี้ เป็ นผู้จับฉวยได้ เร็วในกุศลธรรมทั้งหลาย ๑ มี
ธรรมชาติแห่ งความทรงจําธรรมที่ได้ ฟังแล้ว ๑ มีปกติใคร่ ครวญเนือ้ ความแห่ ง
ธรรมที่ทรงจําไว้ แล้ ว ๑ รู้อรรถรู้ ธรรมแล้ ว ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ ธรรม ๑ แต
เขา หาเป็ นผู้มีคาํ พูดไพเราะ กระทําการพูดให้ ไพเราะ ประกอบด้ วย

วาจาแห่ งชาวเมือง อันสละสลวย แจ่ มใสชัดเจน อาจให้ รู้ เนือ้ ความ
ได้ ไม่ และทั้ง ไม่ สามารถชี้แจงชักจูงสพรหมจารีท้งั หลายให้ อาจหาญ
ร่ าเริง. ภิกษุ ท. ! ภิกษุประกอบดวยธรรม ๔ ประการเหลานี้แล เปนผู
สามารถพอตัวเพื่อตนเอง แตไมพอตัวเพื่อผูอ ื่น.

๑๔๐๘

อริยสัจจากพระโอษฐ

(๔. พอตัวเพือ่ ผู้อนื่ แต่ ไม่ พอตัวเพือ่ ตน)
ภิกษุ ท. !
ภิกษุประกอบดวยธรรม ๔ ประการ เปนผู สามารถพอตัว
ในการช่ วยผู้อนื่ แต่ ไม่ พอตัวในการช่ วยตนเอง. สี่ประการ อยางไรเลา ? สี่
ประการคือ ภิกษุในกรณีนี้ เป็ นผู้จับฉวยได้ เร็วในกุศลธรรมทั้งหลาย ๑ มี
ธรรมชาติแห่ งความทรงจําธรรมที่ได้ ฟังแล้ว แตเขา ไม่ มีปกติใคร่ ครวญ
เนือ้ ความแห่ งธรรมทีท่ รงจําไว้ แล้ ว และทั้ง ไม่ รู้ อรรถรู้ ธรรมแล้ วปฏิบัติ

ธรรมสมควรแก่ ธรรม ๑ มีคาํ พูดไพเราะ กระทําการพูดให้ ไพเราะ
ประกอบด้ วยวาจาแห่ งชาวเมือง อันสละสลวย แจ่ มใสชัดเจน อาจให้ รู้
เนือ้ ความได้ ๑ สามารถชี้แจงชักจูงสพรหมจารีท้งั หลายให้ อาจหาญ
ร่ าเริง ๑. ภิกษุ ท. ! ภิกษุประกอบดวยธรรม ๔ ประการเหลานี้แล เปนผู
สามารถพอตัวเพื่อผูอ นื่ แตไมพอตัวเพื่อตนเอง.
(๕. พอตัวเพือ่ ตน แต่ ไม่ พอตัวเพือ่ ผู้อนื่ )
ภิกษุ ท. ! ภิกษุประกอบดวยธรรม ๓ ประการ เปนผูสามารถ พอตัว
ในการช่ วยตนเอง แต่ ไม่ พอตัวในการช่ วยผู้อื่น. สามประการ อยางไรเลา ?
สามประการคือ
ภิกษุในกรณีนี้ ไม่ เป็ นผู้จับฉวยได้ เร็ วในกุศลธรรม
ทั้งหลาย แตเขา มีธรรมชาติแห่ งความทรงจําธรรมที่ได้ ฟังแล้ ว ๑ มีปกติ
ใคร่ ครวญเนื้อความแห่ งธรรมที่ทรงจําไว้ แล้ ว ๑ รู้ อรรถรู้ ธรรมแล้ ว ปฏิบัติ
ธรรมสมควรแก่ ธรรม แตเขา หาเป็ นผู้มีคําพูดไพเราะ กระทําการพูดให้
ไพเราะ ประกอบด้ วยวาจาแห่ งชาวเมือง อันสละสลวย แจ่ มใสชัดเจน อาจ
ให้ รู้เนือ้ ความได้ ไม่ และทั้งเขา ไม่ สามารถชี้แจงชักจูงสพรหมจารีท้งั หลายให้
อาจหาญ ร่ าเริง ๑. ภิกษุ ท. ! ภิกษุประกอบดวยธรรม ๓ ประการเหลานี้แล
เปนผูสามารถพอตัวเพื่อตนเอง แตไมพอตัวเพื่อผูอื่น.

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๔๐๙

(๖. พอตัวเพือ่ ผู้อนื่ แต่ ไม่ พอตัวเพือ่ ตน)
ภิกษุ ท. !
ภิกษุประกอบดวยธรรม ๓ ประการ เปนผูสามารถ พอ
ตัวในการช่ วยผู้อนื่ แต ไม่ พอตัวในการช่ วยตนเอง. สามประการ อยางไร
เลา ? สามประการคือ ภิกษุในกรณีนี้ ไม่ เป็ นผู้จบั ฉวยได้ เร็วในกุศลธรรม
ทั้งหลาย แตเขา มีธรรมชาติแห่ งความทรงจําธรรมที่ได้ฟังแล้ว ๑ เขา ไม่ มี
ปกติใคร่ ครวญเนือ้ ความแห่ งธรรมทีท่ รงจําไว้ แล้ ว
และทั้งเขา ไม่ ร้ ู
อรรถรู้ ธรรมแล้ วปฏิบัตธิ รรมสมควรแก่ ธรรม แตเขา มีคาํ พูดไพเราะ
กระทําการพูดให้ ไพเราะ ประกอบด้ วยวาจาแห่ งชาวเมือง อันสละสลวย
แจ่ มใสชัดเจน อาจให้ รู้เนือ้ ความได้ ๑
สามารถชี้แจงชักจูงสพรหมจารี
ทั้งหลายให้ อาจหาญร่ าเริง ๑. ภิกษุ ท. ! ภิกษุประกอบดวยธรรม ๓ ประการ
เหลานี้แล เปนผูสามารถพอตัวเพื่อผูอื่น แตไมพอตัวเพื่อตนเอง.
(๗. พอตัวเพือ่ ตน แต่ ไม่ พอตัวเพือ่ ผู้อนื่ )
ภิกษุ ท. !
ภิกษุประกอบดวยธรรม ๒ ประการ เปนผูสามารถ พอ
ตัวในการช่ วยตนเอง แต ไม่ พอตัวในการช่ วยผู้อน
ื่ . สองประการ อยางไร
เลา ? สองประการคือ ภิกษุในกรณีนี้ ไม่ เป็ นผู้จบั ฉวยได้ เร็วในกุศลธรรม
ทั้งหลาย และ ไม่ มีธรรมชาติแห่ งความทรงจําธรรมทีไ่ ด้ ฟังแล้ ว แตเขา
มีปกติใคร่ ครวญเนือ้ ความแห่ งธรรมที่ทรงจําไว้ แล้ ว ๑
รู้อรรถรู้ธรรมแล้ ว
ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ ธรรม แตเขา หาเป็ นผู้มีคาํ พูดไพเราะ กระทําการ

พูดให้ ไพเราะ ประกอบด้ วยวาจาแห่ งชาวเมือง อันสละสลวย แจ่ มใส
ชัดเจน อาจให้ รู้ เนือ้ ความได้ ไม่ และทั้งเขา ไม่ สามารถชี้แจงชักจูงส
พรหมจารีท้งั หลายให้ อาจหาญ ร่ าเริง ๑. ภิกษุ ท. ! ภิกษุประกอบดวย

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๔๑๐

ธรรม ๒ ประการเหลานี้แล เปนผูสามารถพอตัวเพือ่ ตนเอง แตไมพอตัวเพื่อ
ผูอื่น.
(๘. พอตัวเพือ่ ผู้อนื่ แต่ ไม่ พอตัวเพือ่ ตน)
ภิกษุ ท. !
ภิกษุประกอบดวยธรรม ๒ ประการ เปนผู สามารถพอ
ตัวในการช่ วยผู้อนื่ แต ไม่ พอตัวในการช่ วยตนเอง. สองประการ อยางไร
เลา ? สองประการคือ ภิกษุในกรณีนี้ ไม่ เป็ นผู้จบั ฉวยได้ เร็วในกุศลธรรม

ทั้งหลาย และ ไม่ มีธรรมชาติแห่ งความทรงจําธรรมทีไ่ ด้ ฟังแล้ ว ไม่ มี
ปกติใคร่ ครวญเนือ้ ความแห่ งธรรมทีท่ รงจําไว้ แล้ ว และทั้ง ไม่ รู้ อรรถรู้
ธรรมแล้ วปฏิบัตธิ รรมสมควรแก่ ธรรม แตวาเขา มีคาํ พูดไพเราะ กระทํา
การพูดให้ ไพเราะ ประกอบด้ วยวาจาแห่ งชาวเมือง อันสละสลวย แจ่ มใส
ชัดเจน อาจให้ รู้เนือ้ ความได้ ๑
และทั้งเขาสามารถชี้แจงชักจูงสพรหมจารี
ทั้งหลายให้ อาจหาญ ด้ วย ๑. ภิกษุ ท. ! ภิกษุประกอบดวยธรรม ๒ ประการ
เหลานี้แล เปนผูสามารถพอตัวเพื่อผูอ ื่น แตไมพอตัวเพื่อตนเอง.
- อฏฐก. อํ. ๒๓/๓๐๕ - ๓๐๘/๑๕๒ - ๑๕๙.

(องคคุณทั้งหกประการนี้ จําเปนแกผูเปนธรรมกถึกทุกประการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง สําหรับ

ธรรมกถึกแหงยุคนี้ ขอไดโปรดพิจารณาปรับปรุงตนเองใหมีคุณะรรมเหลานี้ครบถวนเถิด).

ธรรมอันเป็ นทีส่ ุ ดของสมณะปฏิบัติ
ถปติ !
เราบัญญัตบิ ุรุษบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ
เหลาไหนเลา วาเปนสมณะผูมีกุศลถึงพรอม มีกุศลอยางยิ่ง ถึงธรรมที่
ควรบรรลุอันอุดม ไมแพใคร ? ถปติ ! ภิกษุในกรณีนี้ : -

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

ประกอบดวยสัมมาทิฏฐิ
ประกอบดวยสัมมาสังกัปปะ
ประกอบดวยสัมมาวาจา
ประกอบดวยสัมมากัมมันตะ
ประกอบดวยสัมมาอาชีวะ
ประกอบดวยสัมมาวายามะ
ประกอบดวยสัมมาสติ
ประกอบดวยสัมมาสมาธิ
ประกอบดวยสัมมาญาณ
ประกอบดวยสัมมาวิมุตติ

๑๔๑๑

อันเปนอเสขะ ;
อันเปนอเสขะ ;
อันเปนอเสขะ ;
อันเปนอเสขะ ;
อันเปนอเสขะ ;
อันเปนอเสขะ ;
อันเปนอเสขะ ;
อันเปนอเสขะ ;
อันเปนอเสขะ ;
อันเปนอเสขะ ;

ถปติ !
เราบัญญัตบิ ุรุษบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ
เหลานี้แล วาเปนสมณะผูม ีกุศลถึงพรอม มีกุศลอยางยิ่ง ถึงธรรมที่ควร
บรรลุอันอุดมไมแพใคร.
- ม. ม. ๑๓/๓๕๑/๓๖๖.

ปฏิปทาเพือ่ ละโอรัมภาคิยสั งโยชน์ กค็ อื มรรค
อานนท !
มรรคใด ปฏิปทาใด เปนไปเพื่อละเสียซึ่งโอรัมภาคิยสังโยชนหา มีอยู; การที่บุคคลจะไมอาศัย ซึ่งมรรคนั้น ซึ่งปฏิปทานั้น แลว
จักรูจักเห็นหรือวาจักละ ซึ่งโอรัมภาคิยสังโยชนหา นั้น : นั้นไมใชฐานะ
ที่จะมีได ; เชนเดียวกับการที่บุคคลไมถากเปอก ไมถากกระพี้ ของตนไม
ใหญมีแกนยืนตนอยู เสียกอน แลวจักไปถากเอาแกนนั้น : นั่นไมเปน
ฐานะที่จะมีได, ฉันใดก็ฉันนั้น. ......

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๔๑๒

มรรค และ ปฏิปทา เพือ่ ละเสี ยซึ่งโอรัมภาคิยสั งโยชน์ ห้า นั้นเป็ นอย่ างไรเล่ า ?
อานนท !

อานนท !

ภิกษุในกรณีนี้ เพราะสงัดจากอุปธิ เพราะละเสี ยซึ่ง

อกุศลธรรมทั้งหลาย เพราะความระงับเฉพาะแห่ งความหยาบกระด้ าง
ทางกายโดยประการทั้งปวง ก็สงัดจากกามทั้งหลาย สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลาย เข้ าถึงปฐมฌาน อันมีวิตกวิจาร มีปติและสุขอันเกิดจากวิเวก แลว
แลอยู. ในปฐมฌานนั้น มีธรรมคือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
(ที่กําลังทําหนาที่อยู) ; เธอนั้น ตามเห็นธรรมซึ่งธรรมเหล่ านั้น โดยความเป็ น
ของไม่ เทีย่ ง โดยความเปนทุกข เปนโรค เปนหัวฝ เปนลูกศร เปน
ความยากลําบาก เปนอาพาธ เปนดังผูอื่น (ใหยืมมา) เปนของแตกสลาย
เปนของวาง เปนของไมใชตน. เธอดํารงจิตดวยธรรม (คือขันธทั้งหา)
เหลานั้น (อันประกอบดวยลักษณะ ๑๑ ประการ มีอนิจจลักษณะเปนตน)
แลวจึง น้ อมจิตไปสู่ อมตธาตุ (คือนิพพาน) ดวยการกําหนดวา “นั่นสงบระงับ
นั่นประณีต : นั่นคือธรรมชาติเปนที่สงบระงับแหงสังขารทั้งปวง เปนที่
สลัดคืนซึ่งอุปธิทงั้ ปวง เปนที่สิ้นไปแหงตัณหา เปนความจางคลาย เปน
ความดับ เปนนิพพาน” ดังนี้ เขาดํารงอยูในวิปส สนาญาณมีปฐมฌานเปน
บาทนั้น ยอม ถึงความสิ้นไปแห่ งอาสวะ;
ถาไมถึงความสิ้นไปแหง อา
สวะ ก็เปน โอปปาติกะ อนาคามี ผูปรินิพพานในภพนั้น มีการไมเวียน
เพราะความสิ้นไปแหงสังโยชนมีในเบื้องต่ํา
กลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา
หาประการ และเพราะอํานาจแหงธัมมราคะ ธัมมนันทิ (อันเกิดจากการ
กําหนดจิตในอมตธาตุ) นั้น ๆ นั่นเอง.

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

อานนท ! แมนี้แล
รัมภาคิยสังโยชนหานั้น.
อานนท !

ก็เปนมรรค

เปนปฏิปทา

๑๔๑๓

เพื่อละเสียซึ่งโอ

ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุ เพราะความเข้ าไปสงบระงับ

เสี ยได้ ซึ่งวิตกและวิจาร จึง เข้ าถึงทุตยิ ฌาน เปนเครื่องผองใสแหงใจใน
ภายใน ใหสมาธิเปนธรรมอันเอกผุดมีขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวจิ าร มีแตปติ
และสุข อันเกิดจากสมาธิ แลวแลอยู. .... ฯลฯ .... (ขอความตรงที่ละเปยยาลไว
นี้ มีเนื้อความเต็มเหมือนในตอนที่กลาวถึงปฐมฌานขางบนนั้น ทุกตัวอักษร แปลกแตคําวา
ปฐมฌานเปนทุติยฌานเทานั้น แมขอความที่ละเปยยาลไวในตอนตติยฌานและจตุตถฌาน ก็

....
อานนท ! แมนี้แล ก็เปนมรรค เปนปฏิปทา เพื่อละเสียซึ่งโอรัมภาคิยสังโยชนหา นั้น.
พึงทราบโดยนัยนี้

ผูศึกษาพึงเติมใหเต็มเอาเอง ;

จนกระทั่งถึงขอความวา )

อานนท ! ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุ เพราะความจางคลายไปแห่ งปิ ติ
ยอมเปนผูอ ยูอุเบกขา มีสติและสัมปชัญญะ และยอมเสวยความสุขดวยนาม
กายชนิดที่พระอริยเจาทั้งหลาย ยอมกลาวสรรเสริญผูนั้นวา “เปนผูอยูอุเบกขา
มีสติอยูเปนปรกติสุข” ดังนี้ เข้ าถึงตติยฌาน แลวแลอยู. .... ฯลฯ .... ( มี
เนื้อ ความเต็มดุจในตอนปฐมฌาน ) .... อานนท ! แมนี้แล ก็เปนมรรค เปน
ปฏิปทา เพื่อละเสียซึ่งโอรัมภาคิยสังโยชนหานั้น.
อานนท !

ขออื่นยังมีอีก

: ภิกษุ เพราะละสุ ข เสียได และ

เพราะละทุกข์ เสี ยได้ เพราะ ความดับไปแห่ งโสมนัสและโทมนัสทั้งสอง
ในกาลก่ อนเข้ าถึงจตุตถฌาน ไมมีทุกขไมมีสุข มีแตความมีสติเปนธรรมชาติ

๑๔๑๔

อริยสัจจากพระโอษฐ

บริสุทธิ์เพราะอุเบกขา แลวแลอยู.
.... ฯลฯ.... ( มีเนื้อความเต็มดุจในตอน
ปฐมฌาน ) .... อานนท ! แมนี้แล ก็เปนมรรค เปนปฏิปทา เพื่อละเสียซึง่
โอรัมภาคิยสังโยชนหา นั้น.
อานนท ! ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุ เพราะก้ าวล่ วงรูปสั ญญา เสียได
เพราะการ
โดยประการทั้งปวง เพราะความดับไปแห่ งปฏิฆสั ญญา

ไม่ ใส่ ใจซึ่งนานัตตสั ญญา จึง เข้ าถึงอากาสานัญจายตนะ อันมีการทําใน
ใจวา อากาศไมมีทสี่ ุด ดังนี้ แลวแลอยู. ในอากาสานัญจายตนะนั้น มี
ธรรม คือเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ( ที่กําลังทําหนาที่อยู ) ๑ ; เธอ
นั้น ตามเห็นซึ่งธรรมเหล่ านั้นโดยความเป็ นของไม่ เที่ยง โดยความเปนทุกข
เปนโรค เปนหัวฝ เปนลูกศร เปนความยากลําบาก เปนอาพาธ เปนดัง
ผูอื่น (ใหยืมมา) เปนของแตกสลาย เปนของวาง เปนของไมใชตน เธอ
ดํารงจิตดวยธรรม (คือขันธเพียงสี่) เหลานั้น (อันประกอบดวยลักษณะ ๑๑
ประการ มีอนิจจลักษณะเปนตน ) แลวจึง น้ อมจิตไปสู่ อมตธาตุ (คือนิพพาน)
ดวยการกําหนดวา “นั่นสงบระงับ นั่นประณีต : นั่นคือธรรมชาติเปนที่สงบ
ระงับแหงสังขารทั้งปวง เปนที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทงั้ ปวง เปนที่สิ้นไปแหงตัณหา
เปนความจางคลาย เปนความดับ เปนนิพพาน” ดังนี้. เธอดํารงอยูใน
วิปสสนาญาณมีอากาสานัญจายตนะเปนบาทนั้น ยอม ถึงความสิ้นไปแห่ งอา
สวะ ; ถาไมถึงความสิ้นไปแหงอาสวะ ก็เปน โอปปาติกะ อนาคามี ผู
ปรินิพพานในภพนั้น มีการไมเวียนกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา เพราะความ
สิ้นไปแหงสังโยชน มีในเบื้องต่าํ หาประการ และเพราะอํานาจแหงธัมมราคะ
๑. ผูศึกษาพึงสังเกตใหเห็นวา ในพวกรูปฌานมีขันธครบหา;

สวนในอรูปฌานมีขันธเพียงสี่ คือขาดรูปขันธไป.

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๔๑๕

ธัมมนันทิ (อันเกิดจากการกําหนดจิตในอมตธาตุ) นั้นๆนั่นเอง. อานนท ! แม
นี้แล ก็เปนมรรค เปนปฏิปทา เพื่อละเสียซึ่งโอรัมภาคิยสังโยชนหานั้น.
อานนท !

ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุ เพราะผ่ านพ้ นอากาสานัญ-

จายตนะ โดยประการทั้งปวงเสียแลว จึงเขาถึง วิญญาณัญจายตนะ อันมี
การทําในใจวา “วิญญาณไมมที สี่ ิ้นสุด” แลวแลอยู. . . . . ฯลฯ . . . . (ขอความตรง
ละเปยยาลไวนี้ มีขอความที่ตรัสไวเหมือนในตอนที่ตรัสถึงเรื่องอากาสานัญจายตนะขางบนนี้ ทุก
ตัวอักษร แปลกแตเปลี่ยนจากอากาสานัญจายตนะ มาเปนวิญญาณัญจายตนะเทานั้น แมในตอนอา
กิญจัญญายตนะที่ละไว ก็พึงทราบโดยนัยนี้, จนกระทั่งถึงขอความวา) . . . .

อานนท ! แมนี้
แล ก็เปนมรรค เปนปฏิปทา เพื่อละเสียซึ่งโอรัมภาคิยสังโยชนหานั้น.
อานนท !

ขออื่นยังมีอีก

:

ภิกษุ เพราะผ่ านพ้ นวิญญาณัญ-

จายตนะ โดยประการทั้งปวงเสียแลว จึงเขาถึง อากิญจัญญายตนะ อันมี
การทําในใจวา “อะไรๆไมม”ี ดังนี้ แลวแลอยู. . . . . ฯลฯ . . . . (มีเนื้อความเต็ม
ดุจในตอนอากาสานัญจายตนะ) . . . . อานนท ! แมนี้แล ก็เปนมรรค เปนปฏิปทา
เพื่อละเสียซึ่งโอรัมภาคิยสังโยชนหานั้น.
- ม. ม. ๑๓/๑๕๗-๑๖๑/๑๕๖-๑๕๘.

(สรุปความวา มรรคหรือปฏิปทานี้ ละโอรัมภาคิยสังโยชนได เพราะการเห็น อนิจจตา
กระทั่งถึง อนัตตา รวมเปน ๑๑ ลักษณะ ในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันปรากฏอยู
ในขณะแหงรูปฌานทั้งสี่ แตละฌาณๆ; และเห็นธรรม ๑๑ อยางนั้นอยางเดียวกันใน เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ อันปรากฏอยูในขณะแหงอรูปฌานสามขางตน แตละฌาณๆ เวนเนวสัญญานา
สัญญายตนะ; นับวาเปนธรรมที่ละเอียดสุขุมที่สุด. ผูศึกษาพึงใครครวญใหเปนอยางดีตรงที่วา มี
ขันธหา หรือ ขันธสี่ อยูที่จิตในขณะที่มีฌาน ดังนี้).

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๔๑๖

การเป็ นอยู่ทนี่ ้ อมไปเพือ่ นิพพานอยู่ในตัว
(มัชฌิมาปฏิปทาโดยอัตโนมัติ)
ภิกษุ ท. !
ธรรม ๕ ประการเหล่ านี้ เมื่อบุคคลเจริญ กระทําใหมาก
แลว ยอมเปนไปเพื่อความเบื่อหนายโดยสวนเดียว (เอกนฺตนิพฺพิท) เพื่อความ
คลายกําหนัด (วิราค) เพื่อความดับ (นิโรธ) เพื่อความสงบ (อุปสม) เพื่อ
ความรูยิ่ง (อภิฺญ) เพื่อความรูพ รอม (สมฺโพธ) เพื่อนิพพาน. หาประการ
อยางไรเลา? หาประการคือ ภิกษุในกรณีนี้ :เปนผู มีปกติตามเห็นความไม่ งามในกาย อยู ;
เปนผู มีความสํ าคัญว่าปฏิกลู ในอาหาร อยู ;
เปนผู มีความสํ าคัญว่าเป็ นสิ่ งไม่ น่ายินดีในโลกทั้งปวง อยู ;
เปนผู มีปกติตามเห็นว่ าไม่ เที่ยง ในสั งขารทั้งปวง อยู; และ
มรณสั ญญา เป็ นสิ่ งที่ภิกษุน้ันเข้ าไปตั้งไว้ดแี ล้ วในภายใน อยู.
ภิกษุ ท. !
ธรรม ๕ ประการเหลานี้แล เมื่อบุคคลเจริญ กระทําให
มากแลว ยอมเปนไปเพื่อความเบื่อหนายโดยสวนเดียว เพื่อความคลายกําหนัด
เพื่อความดับ เพื่อความสงบ เพื่อความรูย ิ่ง เพื่อความรูพรอม เพื่อนิพพาน.
- ปฺจก. อํ. ๒๒/๙๔/๖๙.

(ขอนี้หมายความวา เมื่อมีการปฏิบัติอยูอยางนี้ ผลยอมเกิดขึ้นเปนการนอมไปเพื่อนิพพาน
อยูในตัวโดยไมตองเจตนา เหมือนแมไกฟกไขอยางดีแลว ลูกไกยอมออกมาเปนตัวโดยที่แมไกไม
ตองเจตนาใหออกมา, ฉันใดก็ฉันนั้น. ขอใหพิจารณาดูใหดี จงทุกคนเถิด).

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๔๑๗

หมวด ง. ว่ าด้ วย การทําหน้ าที่ ของมรรค
อัฏฐังคิกมรรคชนิดทีเ่ จริญแล้ว
ทํากิจแห่ งอริยสั จสี่ พร้ อมกันไปในตัว
ภิกษุ ท. !
เปรียบเหมือนเรือนรับรองแขก มีอยู. ณ เรือนนั้น มี
แขกมาจากทิศตะวันออก พักอาศัยอยูบาง มาจากทิศตะวันตกพักอาศัยอยูบาง
มาจากทิศเหนือพักอาศัยอยูบาง มาจากทิศใตพักอาศัยอยูบาง มีแขกวรรณะ
กษัตริยมาพักอยูก็มี มีแขกวรรณะพราหมณมาพักอยูก ็มี มีแขกวรรณะแพศยมา
พักอยูก็มี มีแขกวรรณะศูทรมาพักอยูก็มี (ในเรือนหลังเดียวพักกันอยูไดถงึ สี่
วรรณะ จากสี่ทิศ ดังนี้), นี้ฉันใด;
ภิกษุ ท. !
ขอนี้ก็ฉันนั้น
อริยอัฏฐังคิกมรรค :-

กลาวคือ ภิกษุเมื่อเจริญทําใหมากอยูซึ่ง

ยอม กําหนดรู้ ซึ่งธรรมอันพึงกําหนดรูดวยปญญาอันยิ่งได ;
ยอม ละ ซึ่งธรรมอันพึงละดวยปญญาอันยิ่งได ;
ยอม ทําให้ แจ้ ง ซึ่งธรรมอันพึงทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งได ;
ยอม ทําให้ เจริญ ซึ่งธรรมอันพึงทําใหเจริญดวยปญญาอันยิ่งได. (หมายความ
วา ในการเจริญอริยมรรคเพียงอยางเดียวนั้น ยอมมี การกระทํา และ ผลแห่ งการกระทํา รวมอยู
ถึงสี่อยาง เชนเดียวกับเรือนหลังเดียวมีคนพักรวมอยู ๔ พวก, ฉันใดก็ฉันนั้น).

ภิกษุ ท. !

ธรรมเหลาไหนเลา เปน ธรรมอันพึงกําหนดรู้ ด้วย

ปัญญาอันยิง่ ? คําตอบพึงมีวา ปัญจุปาทานขันธ์ ; กลาวคือ ขันธเปนที่ยึดมั่น

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๔๑๘

คือ รูป, ขันธเปนที่ยึดมั่นคือ เวทนา, ขันธเปนที่ยึดมั่นคือ สัญญา, ขันธ
เปนที่ยึดมัน่ คือ สังขาร, ขันธเปนที่ยึดมั่นคือ วิญญาณ.
ภิกษุ ท. !

ธรรมเหลาไหนเลา

เปน ธรรมอันพึงละด้ วยปัญญา

อันยิง่ ? คําตอบพึงมีวา อวิชชา และ ภวตัณหา.
ภิกษุ ท. !

ธรรมเหลาไหนเลา

เปน ธรรมอันพึงทําให้ แจ้ งด้ วย

ปัญญาอันยิง่ ? คําตอบพึงมีวา วิชชา และ วิมุตติ.
ภิกษุ ท. !

ธรรมเหลาไหนเลา เปน ธรรมอันพึงทําให้ เจริญด้ วย

ปัญญาอันยิง่ ? คําตอบพึงมีวา สมถะ และ วิปัสสนา.
ภิกษุ ท. !
เมื่อภิกษุ เจริญทําให้ มากซึ่งอริยอัฏฐังคิกมรรคอยู่ อย่ างไร
เล่ า (จึงจะ มีผล ๔ ประการนั้น) ?
ภิกษุ ท. !
ในกรณีนี้ ภิกษุยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ . . . . สัมมา
สังกัปปะ . . . . สัมมาวาจา . . . . สัมมากัมมันตะ . . . . สัมมาอาชีวะ . . . .
สัมมาวายามะ . . . . สัมมาสติ . . . . สัมมาสมาธิ ชนิดที่ มีวเิ วกอาศัยแล้ ว มี
วิราคะอาศัยแล้ ว มีนิโรธอาศัยแล้ว มีปกติน้อมไปเพือ่ การสลัดลง.
ภิกษุ ท. !
เมื่อภิกษุเจริญทําใหมากซึ่งอริยอัฏฐังคิกมรรคอยู อยางนี้
แล (จึงมีผล ๔ ประการนั้น).
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๗๗ - ๗๘/๒๙๐ - ๒๙๕.

(ธรรม ๔ อยางในสูตรนี้ เรียงลําดับไวเปน ธรรมที่ควรกําหนดรู้ ควรละ ควรทําให้ แจ้ ง
ควรทําให้ เจริ ญ ตรงกับหลักธรรมดาทั่วๆไป ของอริยสัจสี่; แตมีสูตรอื่น (อุปริ. ม. ๑๔/๕๒๔/
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๘๒๙) เรียงลําดับไวเปนอยางอื่นคือ ธรรมที่ควรกําหนดรู้ ควรละ ควรทําให้ เจริ ญ ควรทําให้
แจ้ ง, ดังนี้ก็มี; แตก็ยังคงเปนอริยสัจสี่ไดอยูนั่นเอง ไมมีผลเปนการขัดแยงกันแตประการใด.
พระบาลีในสูตรนี้ แสดงลักษณะของอริยอัฏฐังคิกมรรคไวเปน วิเวกนิสฺสิต วิราคนิสฺสิต
นิโรธนิสฺสิต โวสฺ สคฺคปริ ณามี; มีสูตรอื่นๆแสดงลักษณะของอริยอัฏฐังคิกมรรคในกรณีเชนนี้
แปลกออกไปเปน ราควินยปริ โยสาน : มีการนําออกซึ่งราคะเปนปริโยสาน, โทสวินยปริ โยสาน : มี
การนําออกซึ่งโทสะเปนปริโยสาน, โมหวินยปริโยสาน : มีการนําออกซึ่งโมหะเปนปริโยสาน
(๑๙/๖๙/๒๖๗) : อมโตคธ : หยั่งลงสูอมตะ, อมตปรายน : มีเบื้องหนาเปนอมตะ, อมตปริ โย
สาน : มีอมตะเปนปริโยสาน (๑๙/๖๙/๒๖๙); นิพฺพานนินฺน : เอียงไปสูนิพพาน, นิพฺพานโปณ :
โนมไปสูนิพพาน, นิพฺพานปพฺภาร : เงื้อมไปสูนิพพาน (๑๙/๗๐/๒๗๑) ; ดังนี้ก็มี ; แมโดย
พยัญชนะจะตางกัน แตก็มุงไปยังความหมายอยางเดียวกัน.
ขอควรสังเกตอีกอยางหนึ่งก็คือ วัตถุแหงกิจของอริยสัจในสูตรนี้ แสดงไวตางจากสูตรที่รู
กันอยูทั่วไป, คือสูตรทั่วๆไป วัตถุแห่ งการกําหนดรู้ แสดงไวดวยความทุกขทุกชนิด สูตรนี้
แสดงไวดวยปญจุปาทานขันธเทานั้น; วัตถุแห่ งการละ สูตรทั่วๆไปแสดงไวดวยตัณหาสาม สูตรนี้
แสดงไวดวยอวิชชาและภวตัณหา; วัตถุแห่ งการทําให้ แจ้ ง สูตรทั่วๆไปแสดงไวดวยการดับแหง
ตัณหา สูตรนี้แสดงไวดวยวิชชาและวิมุตติ; วัตถุแห่ งการทําให้ เจริ ญ สูตรทั่วๆไปแสดงไวดวย
อริยอัฏฐังคิกมรรค สวนในสูตรนี้แสดงไวดวยสมถะและวิปสสนา. ถาผูศึกษาเขาใจความหมาย
ของคําที่แสดงไวแตละฝายอยางทั่วถึงแลว ก็จะเห็นไดวาไมขัดขวางอะไรกัน).

อัฏฐังคิกมรรคชนิดทีเ่ จริญแล้ว
ทําให้ โพธิปักขิยธรรมสมบูรณ์ ไปในตัว
ภิกษุ ท. !
เปรียบเหมือนลมชนิดตางๆ ยอมพัดไปในอากาศ; คือลม
ทางทิศตะวันออกพัดไปบาง ลมทางทิศตะวันตกพัดไปบาง ลมทางทิศเหนือ
พัดไปบาง ลมทางทิศใตพัดไปบาง ลมมีธุลีพัดไปบาง ลมไมมีธุลีพดั ไปบาง
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ลมหนาวพัดไปบาง ลมรอนพัดไปบาง ลมออนพัดไปบาง ลมแรงพัดไปบาง,
นี้ฉันใด ;
ภิกษุ ท. !
ขอนี้ก็ฉันนั้น, กลาวคือ เมื่อภิกษุเจริญทําใหมากอยูซึ่ง
อริยอัฏฐังคิกมรรค :
แม สติปัฏฐานสี่ ก็ถึงซึ่งความบริบูรณแหงภาวนา ;
แม สั มมัปปธานสี่ ก็ถึงซึ่งความบริบูรณแหงภาวนา ;
แม อิทธิบาทสี่
ก็ถึงซึ่งความบริบูรณแหงภาวนา ;
แม อินทรีย์ห้า
ก็ถึงซึ่งความบริบูรณแหงภาวนา ;
แม พละห้ า
ก็ถึงซึ่งความบริบูรณแหงภาวนา ;
แม โพชฌงค์ เจ็ด ก็ถึงซึ่งความบริบูรณแหงภาวนา .
(ธรรมเหลานี้ ครบอยูทั้ง ๖ ชนิด เชนเดียวกับที่ในอากาศ มีลมพัดอยู ครบ
ทุกชนิด, ฉันใดก็ฉนั นั้น).
ภิกษุ ท. !
เมื่อภิกษุ เจริญกระทําให้ มากซึ่งอริยอัฏฐังคิกมรรคอยู่
อย่ างไรเล่ า (ธรรม ๖ ชนิดนั้น จึงถึงความบริบูรณ์ แห่ งภาวนา) ?
ภิกษุ ท. !
ในกรณีนี้ ภิกษุยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ . . . . สัมมา
สังกัปปะ . . . . สัมมาวาจา . . . . สัมมากัมมันตะ . . . . สัมมาอาชีวะ . . . .
สัมมาวายามะ . . . . สัมมาสติ . . . . สัมมาสมาธิ ชนิดที่ มีวเิ วกอาศัยแล้ว มี
วิราคะอาศัยแล้ ว มีนิโรธอาศัยแล้ ว มีปกติน้อมไปเพือ่ การสลัดลง.
ภิกษุ ท. !
เมื่อภิกษุเจริญกระทําใหมากซึ่งอริยอัฏฐังคิกมรรคอยูอ ยาง
นี้แล (ธรรม ๖ ชนิดนั้น จึงถึงความบริบรู ณแหงภาวนา).
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๗๔/๒๘๒ – ๒๘๔.
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(ในพระบาลีสูตรอื่นๆ แสดงลักษณะแหงสัมมาทิฏฐิ ฯลฯ อันเปนองคแหงอัฏฐังคิกมรรคใน
กรณีเชนนี้ แปลกออกไปคือ ราคปริโยสาน : มีการนําออกซึ่งราคะเป็ นปริ โยสาน, โทสวินย
ปริโยสาน : มีการนําออกซึ่งโทสะเป็ นปริ โยสาน, โมหวินยปริโยสาน : มีการนําออกซึ่ งโมหะ
เป็ นปริ โยสาน (๑๙/๖๙/๒๖๗) ; อมโตคธ : หยั่งลงสู่ อมตะ, อมตปรายน : มีเบือ้ งหน้ าเป็ น
อมตะ, อมตปริโยสาน : มีอมตะเป็ นปริ โยสาน (๑๙/๖๙/๒๖๙) ; นิพฺพานนินฺน : เอียงไปสู่
นิพพาน, นิพฺพานโปณ : โน้ มไปสู่ นิพพาน, นิพฺพานปพฺภาร : เงือ้ มไปสู่ นิพพาน (๑๙/๖๙/
๒๗๑) ; ดังนี้ก็มี).

การทํากิจของอินทรีย์ ในขณะบรรลุธรรม
ถูกแลว ถูกแลว สารีบุตร ! สารีบุตร ! อริยสาวกใด มีความเลือ่ มใส
อย่ างยิง่ ในตถาคตถึงที่สุดโดยส่ วนเดียว, เขายอมไมสงสัยหรือลังเลในตถาคต
หรือคําสอนในตถาคต. สารีบุตร ! เมื่ออริยสาวกเปนผูมีสัทธาแลว พึงหวังขอ
นี้สืบไปวา เขาจักเป็ นผู้ปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรมทัง้ หลาย เพื่อความ
ถึงพรอมแหงกุศลธรรมทั้งหลาย เปนผูมีกําลัง มีความบากบั่นมั่นคง ไมทอด
ธุระในกุศลธรรมทัง้ หลาย. สารีบุตร ! ความเพียรเชนนั้นของอริยสาวกนั้น
ยอมเปน วิริยนิ ทรีย์ ของเธอนั้น.
สารีบุตร ! เมื่ออริยสาวกเปนผูมีสัทธา เปนผูปรารภความเพียรอยูแลว
พึงหวังขอนี้สืบไปวา เขาจักเป็ นผู้มีสติ ประกอบพรอมดวยสติเปนเครื่องระวัง
รักษาตนเปนอยางยิ่ง เปนผูระลึกได ตามระลึกได ซึ่งสิ่งที่ทําและคําที่พูดแม
นานได. สารีบุตร ! ความระลึกเชนนั้นของอริยสาวกนั้น ยอมเปน สตินทรีย์
ของเธอนั้น.
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สารีบุตร ! เมื่ออริยสาวกเปนผูมีสัทธา ปรารภความเพียร มีสติเขา
ไปตั้งไวแลว มีจิตตั้งมั่นโดยชอบ แลว พึงหวังขอนี้สืบไปวา เขาจักเป็ น
ผู้กระทําแล้วได้ ซึ่ง โวสสั คคารมณ์ จักได้ ซึ่งความตั้งมั่นแห่ งจิต กลาวคือความ
ที่จิตมีอารมณเปนอันเดียว. สารีบุตร ! ความตั้งมั่นแหงจิตเชนนั้นของอริย
สาวกนั้น ยอมเปน สมาธินทรีย์ ของเธอนั้น.
สารีบุตร ! เมื่ออริยสาวกเปนผูมีสัทธา ปรารภความเพียร มีสติเขา
ไปตั้งไวมีจติ ตั้งมั่นโดยชอบ แลว พึงหวังขอนี้สืบไปวา เขาจักเป็ นผู้รู้ชัดอย่ าง
นีว้ ่ า “สั งสารวัฏฏ์ เป็ นสิ่ งทีม่ ีทสี่ ุ ดอันบุคคลรู้ ไม่ ได้ , ที่สุดฝ่ ายข้ างต้ น

ย่ อมไม่ ปรากฏแก่ สัตว์ ท้งั หลาย ผู้มีอวิชชาเป็ นเครื่องกั้น มีตณ
ั หาเป็ น
เครื่องผูก กําลังแล่ นไป ท่ องเทีย่ วไป. ความจางคลายดับไปโดยไม่ มี
เหลือแห่ งอวิชชาอันเป็ นกองแห่ งความมืดนั้นเสี ยได้ มีอยู่ : นั่นเป็ นบท
ทีส่ งบ นั่นเป็ นบททีป่ ระณีต กล่ าวคือธรรมเป็ นทีส่ งบแห่ งสั งขารทั้ง
ปวง เป็ นทีส่ ลัดคืนซึ่งอุปธิท้งั ปวง เป็ นทีส่ ิ้นไปแห่ งตัณหา เป็ นความ
จางคลาย เป็ นความดับ เป็ นนิพพาน”. สารีบุตร ! ความรูช ดั เชนนัน้ ของ
อริยสาวกนั้น ยอมเปน ปัญญินทรีย์ ของเธอนั้น.
สารีบุตร ! อริยสาวกนั้นนั่นแหละ ตั้งไวแลว ตั้งไวแลว (ซึ่งวิริยะ)
ดวยอาการอยางนี้, ระลึกแลว ระลึกแลว (ดวยสติ) ดวยอาการอยางนี้, ตั้ง
มั่นแลว ตั้งมั่นแลว (ดวยสมาธิ) ดวยอาการอยางนี้, รูชัดแลว รูชัดแลว (ดวย
ปญญา) ดวยอาการอยางนี้, เขาย่ อมเชื่ออย่ างยิง่ อย่ างนีว้ ่ า “ธรรมเหล่ าใด
เปนธรรมที่เราเคยฟงแลวในกา]กอน, ในบัดนี้ เราถูกตองธรรมเหลานั้นดวย
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นามกายแลวแลอยู ดวย และแทงตลอดธรรมเหลานั้นดวยปญญาแลวเห็นอยู
ดวย” ดังนี้.
สารีบุตร ! ความเชื่อเชนนั้นของอริยสาวกนั้น ยอมเปน สั ทธินทรีย์
ของเธอนั้น, ดังนี้แล.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๙๙ – ๓๐๐/๑๐๑๗ – ๑๐๒๒.

(ขอควรสังเกตอยางยิ่งในกรณีนี้ คือขอที่สัทธินทรียทํากิจของตน เมื่ออินทรียทั้งสี่นอกนั้น
ทํากิจเสร็จแลว. ขอนี้หมายความวา สิ่งที่เรียกวาสัทธาหรือความเชื่อนั้น จะถึงที่สุดก็ตอเมื่อทํากิจ
อันบุคคลนั้นจะตองทํานั้นๆประสบผลสําเร็จแลว. สัทธาที่เกิดขึ้นเปนตัวนําในเบื้องตน ดังที่แสดง
อยูในหมวดธรรมตางๆนั้น ยังมิใชสัทธาที่สมบูรณ; ทําใหกลาวไดวา สัทธาสมบูรณปรากฏแก
จิตใจตอเมื่อบรรลุมรรคผลแลว คือประกอบอยูในญาณที่เห็นความหลุดพนของตนแลว).

สั มมัตตะ เป็ นธรรมเครื่องสิ้นอาสวะ
ภิกษุ ท. !
ธรรม ๑๐ ประการเหลานี้ อันบุคคลเจริญ กระทําใหมาก
แลว ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลาย.
สิบประการอยางไรเลา ? สิบประการคือ สั มมาทิฏฐิ สั มมาสั งกัปปะ
สั มมาวาจา สั มมากัมมันตะ สั มมาอาชีวะ สั มมาวายามะ สั มมาสติ
สั มมาสมาธิ สั มมาญาณ สั มมาวิมุตติ.
ภิกษุ ท. !
ธรรม ๑๐ ประการเหล่ านี้ อันบุคคลเจริญ กระทําใหมาก
แลว ยอม เป็ นไปเพือ่ ความสิ้นอาสวะทั้งหลาย.
- ทสก. อํ. ๒๔/๒๕๔/๑๒๒.
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หมวด จ. ว่ าด้ วย ธรรมชื่ ออื่น ( ความหมายเกี่ยวกับมรรค )
บทธรรมเก่าทีอ่ ยู่ในรู ปขององค์ มรรค
ภิกษุ ท. !
ธรรมบท ๔ อย่ าง เหลานี้ เปนธรรมที่รบั รูกันวาเลิศ รับรู
กันวามีมานาน รับรูวาสืบกันมาแตโบราณ ไมกระจัดกระจาย ไมเคยกระจัด
กระจาย ไมถูกเพิกถอน จักไมถูกเพิกถอน อันสมณพราหมณผูวญ
ิ ูชนไม
คัดคาน. สี่อยาง อยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! สี่อยางคือ :มีมานาน สืบกันมาแต
อนภิชฌา เปนธรรมบทที่รับรูกนั วาเลิศ
โบราณ ไมกระจัดกระจาย ไมเคยกระจัดกระจาย ไมถูกเพิกถอน จักไมถูก
เพิกถอน สมณพราหมณผรู ูไมคดั คาน.
อัพยาบาท เปนธรรมบทที่รับรูกนั วาเลิศ มีมานาน
สืบกันมาแต
โบราณ ไมกระจัดกระจาย ไมเคยกระจัดกระจาย ไมถกู เพิกถอน จักไมถูกเพิก
ถอน สมณพราหมณผูรไู มคดั คาน.
สั มมาสติ เปนธรรมบทที่รับรูกนั วาเลิศ
มีมานาน สืบกันมาแต
โบราณ ไมกระจัดกระจาย ไมเคยกระจัดกระจาย ไมถูกเพิกถอน จักไมถูก
เพิกถอน สมณพราหมณผรู ูไมคดั คาน.
สั มมาสมาธิ เปนธรรมบทที่รับรูกนั วาเลิศ มีมานาน สืบกันมาแต
โบราณ ไมกระจัดกระจาย ไมเคยกระจัดกระจาย ไมถกู เพิกถอน จักไมถูกเพิก
ถอน สมณพราหมณผูรไู มคดั คาน.
ภิกษุ ท. !
ธรรมบท ๔ อยางนี้แล เปนธรรมที่รับรูกันวาเลิศ รับรู
กันวามีมานาน รับรูวาสืบกันมาแตโบราณ ไมกระจัดกระจาย ไมเคยกระจัด
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๑๔๒๕

กระจาย ไมถูกเพิกถอน จักไมถูกเพิกถอน สมณพราหมณผูวญ
ิ ูชนไมคัดคาน
แล.
- จตุกฺก. อํ. ๒๑/๓๗/๒๙.

(การที่ทรงยืนยันวา ธรรมบท ๔ อยางเหลานี้ มีมาแตโบราณ ติดตอสืบกันมาไมขาดสาย
โดยไมมีใครคัดคาน จนถึงทุกวันนี้ ยอมเปนการแสดงวาตองมีมารวมอยูในคําสอนของพระองค
ในบัดนี้ : อนภิชฌา และอัพยาบาท คือ สัมมาสังกัปปะ รวมกันกับสัมมาสติและสัมมาสมาธิ
เปนสามองคในบรรดาองคมรรคทั้งแปด จึงไดนําขอความนี้มารวมไวในหมวดนี้ อันเปนหมวดที่
รวมแหงมรรค).

ข้ อปฏิบัตทิ เี่ ป็ นสั กกายนิโรธคามินีปฏิปทา
ภิกษุ ท. !
สักกายนิโรธคามินีปฏิปทา (ทางดําเนินแหงจิตใหถึงซึ่งการดับไป
แหงสักกายะ) เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. !
ในกรณีนี้ อริยสาวกผู้มีการสดับ ไดเห็นพระอริยเจาฉลาด
ในธรรมของพระอริยเจา ไดรับการแนะนําในธรรมของพระอริยเจา ไดเห็น
สัตบุรุษ ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ไดรบั การแนะนําในธรรมของสัตบุรษุ :ยอม ไม่ ตามเห็นซึ่งรูปโดยความเป็ นตน หรือไมตามเห็นซึ่งตนวามีรูป
หรือไมตามเห็นซึ่งรูปวามีอยูในตน หรือไมตามเห็นซึ่งตนวามีอยูในรูป บาง ;
ยอม ไม่ ตามเห็นซึ่งเวทนาโดยความเป็ นตน หรือไมตามเห็นซึ่งตนวามี
เวทนา หรือไมตามเห็นซึ่งเวทนาวามีอยูในตน หรือไมตามเห็นซึ่งตนวามีอยูใน
เวทนา บาง ;
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๑๔๒๖

ยอม ไม่ ตามเห็นซึ่งสั ญญาโดยความเป็ นตน หรือไมตามเห็นซึ่งตนวามี
สัญญา หรือไมตามเห็นซึ่งสัญญาวามีอยูในตน หรือไมตามเห็นซึ่งตนวามีอยูใน
สัญญา บาง ;
ยอม ไม่ ตามเห็นซึ่งสั งขารโดยความเป็ นตน หรือไมตามเห็นซึ่งตนวามี
สังขาร หรือไมตามเห็นซึ่งสังขารวามีอยูในตน หรือไมตามเห็นซึ่งตนวามีอยูใน
สังขาร บาง ;
ยอม ไม่ ตามเห็นซึ่งวิญญาณโดยความเป็ นตน หรือไมตามเห็นซึ่งตนวามี
วิญญาณ หรือไมตามเห็นซึ่งวิญญาณวามีอยูในตน หรือไมตามเห็นซึ่งตนวามี
อยูในวิญญาณ บาง.
ภิกษุ ท. !

นี้เราเรียกวา สั กกายนิโรธคามินีปฏิปทา ดังนี้.

ภิกษุ ท. !
ขอนี้อธิบายวา ขอ (ที่กลาวมาทั้งหมด) นั้น เรียกวาการ
ตามเห็นอันเปนเครื่องใหถงึ ซึ่งการดับไปแหงทุกข (ทุกฺขนิโรธคามินี สม
นุปสฺสนา)
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๕๕/๙๐.

( ผูศึกษาพึงสังเกตใหเห็นวา ทุกขนิโรธคามินีสมนุปสสนานั่นแหละ คือสักกายนิโรธ-คา
มินีปฏิปทา (ทางดําเนินแหงจิตใหถึงซึ่งการดับไปแหงสักกายะ). คําวา ปฏิปทา ในกรณีเชนนี้
หมายถึงทางดําเนินแหงจิต มิใชการปฏิบัติดวยเจตนา; ไดแก ความเห็นไมผิดเหลานั้นนั่นเองเปน
ตัวปฏิปทา.
ในบาลีแหงอื่น ( อุปริ. ม. ๑๔/๕๑๖/๘๒๑ ) แทนที่จะยกเอาเบญจขันธมาเปนวัตถุแหงการ
เห็น แตไดตรัสยกเอาอายตนิกธรรม ๖ หมวด คือ อายตนะภายในหก อายตนะภายนอกหก
วิญญาณหก ผัสสะหก เวทนาหก ตัณหาหก มาเปนวัตถุแหงการตามเห็นเกี่ยวกับไมมีตัวตน; และ
ทรงเรียกการตามเห็นนั้นวา ทางดําเนินแหงจิตใหถึงซึ่งการดับไปแหงสักกายะ อยางเดียวกับสูตร
ขางบน).
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อานิสงส์ แห่ งการปฏิบัตโิ ดยหลักพืน้ ฐาน
( เช่ นเดียวกับอานิสงส์ แห่ งมรรค )
ราหุล !
เธอจง เจริญเมตตาภาวนา เถิด.
ภาวนาอยู, พยาบาท จักละไป.

เมื่อเธอเจริญเมตตา

ราหุล !
เธอจง เจริญกรุณาภาวนา เถิด. เมื่อเธอเจริญกรุณาภาวนา
อยู, วิหิงสา (ความคิดเบียดเบียน) จักละไป.
ราหุล !
เธอจง เจริญมุทิตาภาวนา เถิด. เมื่อเธอเจริญมุทติ าภาวนา
อยู, อรติ (ความไม่ ยนิ ดีด้วยใครๆ) จักละไป.
ราหุล !
เธอจง เจริญอุเบกขา เถิด.
ปฏิฆะ (ความหงุดหงิดแห่ งจิต) จักละไป.

เมื่อเธอเจริญอุเบกขาอยู,

ราหุล !
เธอจง เจริญอสุ ภะภาวนา เถิด. เมื่อเธอเจริญอสุภะภาวนา
อยู, ราคะ จักละไป.
ราหุล !
เธอจง เจริญอนิจจสั ญญาภาวนา เถิด. เมื่อเธอเจริญอนิจจ
สัญญาภาวนาอยู, อัสมิมานะ (ความสํ าคัญว่ าตัวตนและของตน) จักละไป.
- ม. ม. ๑๓/๑๔๐/๑๔๕.

ปฏิปทาเพือ่ สิ้นอาสวะ ๔ แบบ
ภิกษุ ท. !
ปฏิปทา ๔ ประการเหลานี้ มีอยู; คือ ปฏิบัติลําบาก รู
ไดชา ๑, ปฏิบัติลําบาก รูไดเร็ว ๑, ปฏิบัติสบาย รูไดชา ๑, ปฏิบัติสบาย รู
ไดเร็ว ๑.

๑๔๒๘
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ก. แบบปฏิบัติลาํ บาก ประสพผลช้ า
ภิกษุ ท. !
ในกรณีนี้ ภิกษุ เป็ นผู้มีปกติเห็นความไม่ งามในกาย มี
สั ญญาว่ าปฏิกลู ในอาหาร มีสัญญาในโลกทั้งปวงโดยความเป็ นของไม่ น่ายินดี
เป็ นผู้มีปกติตามเห็นความไม่ เทีย่ งในสั งขารทั้งปวง มรณสั ญญาก็เป็ นสิ่ งที่เขา
ตั้งไว้ดแี ล้ วในภายใน.
ภิกษุนั้นเขาไปอาศัยธรรมเปนกําลังของพระเสขะ ๕
ประการเหลานี้อยู คือ สัทธาพละ หิริพละ โอตตัปปพละ วิริยพละ ปญญา
พละ; แต อินทรีย์ ๕ ประการเหล่ านีข้ องเธอนั้น ปรากฏว่ าอ่ อน คือ
สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย. เพราะเหตุที่
อินทรีย์ท้งั ห้ าเหล่ านีย้ งั อ่ อน ภิกษุนั้นจึง บรรลุอนันตริยกิจ๑ เพื่อความสิ้น
อาสวะได้ ช้า : ภิกษุ ท. ! นี้เรียกวา ปฏิบัติลาํ บาก รู้ได้ ช้า.
ข. แบบปฏิบัติลาํ บาก ประสพผลเร็ว
ภิกษุ ท. !
ในกรณีนี้ ภิกษุ เป็ นผู้มีปกติเห็นความไม่ งามในกาย มี
สั ญญาว่ าปฏิกลู ในอาหาร มีสัญญาในโลกทั้งปวงโดยความเป็ นของไม่ น่ายินดี
เป็ นผู้มีปกติตามเห็นความไม่ เทีย่ งในสั งขารทั้งปวง มรณสั ญญาก็เป็ นสิ่ งที่เขา
ตั้งไว้ดแี ล้ วในภายใน. ภิกษุนั้นเขาไปอาศัยธรรมเปนกําลังของพระเสขะ ๕
ประการเหลานี้อยู คือ สัทธาพละ หิริพละ โอตตัปปพละ วิริยพละ ปญญาพละ; แต อินทรีย์ ๕ ประการเหล่ านีข้ องเธอนั้น ปรากฏว่ ามีประมาณยิง่
(แกกลา) คือ สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย. เพราะ
เหตุที่ อินทรีย์ท้งั ห้ าเหล่ านีม้ ปี ระมาณยิง่ ภิกษุนั้นจึง บรรลุอนันตริยกิจ
เพื่อความสิ้นอาสวะ ได้ เร็ว : ภิกษุ ท. ! นี้เรียกวา ปฏิบัติลาํ บาก รู้ได้ เร็ว.
๑. อนันตริยกิจ คือสมถะและวิปสสนา รวมกําลังกันทําหนาที่ของอริยมรรค ตัดกิเลสบรรลุมรรคผลขึ้นไปตามลําดับ
จนถึงขั้นสูงสุด ไมมีระยะวางขั้น.

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๔๒๙

ค. แบบปฏิบัติสบาย ประสพผลช้ า
ภิกษุ ท. !
ในกรณีนี้ ภิกษุ เพราะสงัดจากกามและอกุศลธรรม
ทั้งหลาย จึงบรรลุปฐมฌาน . . . . ทุติยฌาน . . . . ตติยฌาน . . . . จตุตถฌาน ( มี
รายละเอียดดังที่แสดงแลวในที่ทั่วไป ) แลวแลอยู. ภิกษุนั้นเขาไปอาศัยธรรมเปนกําลัง
ของพระเสขะ ๕ ประการเหลานี้อยู คือ สัทธาพละ หิริพละ โอตตัปปพละ
วิริยพละ ปญญาพละ; แต อินทรีย์ ๕ ประการเหล่ านีข้ องเธอนั้น ปรากฏว่ า
อ่ อน คือสัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย. เพราะ
เหตุที่ อินทรีย์ท้งั ห้ าเหล่ านีย้ งั อ่ อน ภิกษุนั้นจึง บรรลุอนันตริยกิจ เพื่อความสิ้น
อาสวะ ได้ ช้า : ภิกษุ ท. ! นี้เรียกวา ปฏิบัติสบาย รู้ได้ ช้า.
ง. แบบปฏิบัติสบาย ประสพผลเร็ว
ภิกษุ ท. !
ในกรณีนี้ ภิกษุ เพราะสงัดจากกามและอกุศลธรรม
ทั้งหลาย จึงบรรลุปฐมฌาน . . . . ทุติยฌาน . . . . ตติยฌาน . . . . จตุตถ
ฌาน . . . . แล้ วแลอยู่. ภิกษุนั้นเขาไปอาศัยธรรมเปนกําลังของพระเสขะ ๕
ประการเหลานี้อยู คือสัทธาพละ หิริพละ โอตตัปปพละ วิริยพละ ปญญาพละ;
แต อินทรีย์ ๕ ประการเหล่ านีข้ องเธอนั้น ปรากฏว่ ามีประมาณยิง่ คือ
สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย. เพราะเหตุที่
อินทรีย์ท้งั ห้ าเหล่ านีม้ ปี ระมาณยิง่ ภิกษุนั้นจึง บรรลุอนันตริยกิจ เพื่อความสิ้น
อาสวะ ได้ เร็ว : ภิกษุ ท. ! นี้เรียกวา ปฏิบัติสบาย รู้ได้ เร็ว.
ภิกษุ ท. !
- จตุกฺก. อํ. ๒๑/๒๐๒/๑๖๓.

เหลานี้แล ปฏิปทา ๔ ประการ.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๔๓๐

( บาลีนี้ แบงการปฏิบัติออกเปน ๒ จําพวก : พวกหนึ่ง ปฏิบัติลําบาก ยุงยาก อยางที่
เรียกวาทุลักทุเล นาหวาดเสียวปฏิกูล ไมสะดวกสบาย ที่ระบุในสูตรนี้วาการตามเห็นความไมงามใน
กาย เปนตน; สวนอีกจําพวกหนึ่งนั้น เปนการปฏิบัติที่เยือกเย็น เปนสุขสบายไปแตตนมือ ที่
ระบุในสูตรนี้เรียกวาเปนการไดฌานทั้งสี่; ตางกันอยูอยางตรงกันขาม. คนบางพวกเหมาะสําหรับ
ระบบปฏิบัติลาํ บาก บางพวกเหมาะสําหรับระบบปฏิบตั ิสบาย แตจะ ประสพผลเร็ วหรื อช้ านั้น
ขึน้ อยู่กับอินทรี ย์ท้ังห้ าของเขา ).

ปฏิปทาการอบรมอินทรีย์ ๓ ระดับ
ก. ลักษณะแห่ งอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ
อานนท !
อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ (อนุตฺตรา อินฺทฺริยภาวนา)
อริยวินัย เปนอยางไรเลา ?
อานนท !

ใน

ในกรณีนี้ อารมณ์ อน
ั เป็ นทีช่ อบใจ - ไม่ เป็ นทีช่ อบใจ

- เป็ นทีช่ อบใจและไม่ เป็ นทีช่ อบใจ เกิดขึน้ แก่ ภิกษุ เพราะเห็นรู ปด้ วย
ตา. ภิกษุน้ันรู้ชัดอย่ างนีว้ ่า “อารมณที่เกิดขึน้ แลวแกเรานี้ เปนสิ่งมีปจจัยปรุงแตง
(สงฺขต) เปนของหยาบๆ (โอฬาริก) เปนสิ่งที่อาศัยเหตุปจจัยเกิดขึ้น (ปฏิจฺจ
สมุปฺปนฺน); แตมีสิ่งโนนซึ่งรํางับและประณีต, กลาวคือ อุเบกขา” ดังนี้. (เมื่อรู
ชัดอยางนี้) อารมณอันเปนที่ชอบใจ – ไมเปนที่ชอบใจ – เปนที่ชอบใจและไม
เปนที่ชอบใจ อันบังเกิดขึ้นแกภิกษุนั้น ยอมดับไป, อุเบกขายังคงดํารงอยู.
อานนท !
อารมณอันเปนที่ชอบใจ – ไมเปนที่ชอบใจ – เปนที่ชอบใจ
และไมเปนที่ชอบใจ อันบังเกิดขึน้ แลวแกภกิ ษุนั้น ยอม ดับไปเร็วเหมือนการ

กระพริบตาของคน อุเบกขายังคงเหลืออยู.

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

อานนท !

๑๔๓๑

นี้แล เราเรียกวา อินทรียภาวนาชั้นเลิศในอริยวินัยในกรณี

แหง รู ปทีร่ ้ ู แจ้ งด้ วยจักษุ.
( ในกรณีแหง เสี ยงที่รู้ แจ้ งด้ วยโสตะ กลิ่นที่รู้ แจ้ งด้ วยฆานะ รสที่รู้ แจ้ งด้ วยชิ วหา
โผฎฐั พพะที่รู้ แจ้ งด้ วยผิวกาย และ ธรรมารมณ์ ที่รู้ แจ้ งด้ วยใจ ก็ไดตรัสไวโดยหลักเกณฑอยาง
เดียวกัน ; ตางกันแตอุปมาแหงความเร็วในการดับแหงอารมณนั้น ๆ, คือในกรณีแหงเสียง เปรียบ
ดวยความเร็วแหง การดีดนิ้วมือ, ในกรณีแหงกลิ่นเปรียบดวยความเร็วแหง หยดนํา้ ตกจากใบบัว,
ในกรณีแหงรสเปรียบดวยความเร็วแหง นํา้ ลายที่ถ่มจากปลายลิน้ ของคนแข็งแรง, ในกรณีแหง
โผฏฐัพพะเปรียบดวยความเร็วแหง
การเหยียดแขนพับแขนของคนแข็งแรง, ในกรณีแหง
ธรรมารมณเปรียบดวยความเร็วแหง
การแห้ งของหยดนํา้ ที่หยดลงบนกระเหล็กที่ร้อนแดงอยู่
นี้แลเรียกวาอินทรียภาวนาชั้นเลิศใน
ตลอดวัน, ฉันใดก็ฉันนั้น ; แลวทรงสรุปในสุดทายวา
อริยวินัย ).
- อปริ. ม. ๑๔/๕๔๒ – ๕๔๕/๘๕๖ – ๘๖๑.

(การที่เรียกวา อินทรียภาวนาชั้นเลิศ นั้น หมายถึงการดับไปอยางเร็วที่สุดของอารมณ
และดวยอํานาจความรูชัดวาอารมณนั้น ๆ เปนเพียงสังขตะอันเปนของหยาบ และเปนเพียงสิ่ง
อาศัยกันเกิดขึ้นตามธรรมชาติ และมีสิ่งตรงกันขามคืออุเบกขาอันเปนของละเอียด ประณีตรํางับ ;
ซึ่งทั้งหมดนี้เปนธรรมะชั้นลึก จึงจัดเปนชั้นเลิศสุดของอินทรียภาวนาในธรรมวินัยของพระองค.)

ข. ลักษณะแห่ งผู้เป็ นเสขปาฏิบท
อานนท !
บุคคลผูมธี รรมเครื่องดําเนินเฉพาะตนในระดับเสขะ (เสขปาฏิปท) เปนอยางไรเลา ?
อานนท !
ในกรณีนี้ ความพอใจ – ความไมพอใจ – ความพอใจ
และไมพอใจ เกิดขึ้นแกภิกษุ เพราะเห็นรูปดวยจักษุ …. ฟงเสียงดวยโส
ตะ .… ดมกลิ่นดวยฆานะ .... ลิ้มรสดวยชิวหา .... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยผิว

๑๔๓๒

อริยสัจจากพระโอษฐ

กาย .... รูแจงธรรมารมณดวยใจ. ภิกษุนั้น ยอม รู้ สึกอึดอัด กระทบกระทั่ง
รังเกียจอยู่ด้วยความพอใจ – ความไม่ พอใจ – ความพอใจและไม่ พอใจนั้น.
อานนท !
ในระดับเสขะ.

อยางนี้แล ชื่อวา บุคคลผู้มีธรรมเครื่องดําเนินเฉพาะตน

- อุปริ. ม. ๑๔/๕๔๖/๘๖๒.

(พระอริยบุคคลระดับเสขะ
ยังไมเปนพระอรหันต
ยังรูสึกอึดอัดกระทบกระทั่งตอ
ก็อึดอัด
อารมณที่มากระทบ ; แมจะเปนอิฏฐารมณฝายกุศล เปนที่ตั้งแหงความยินดีพอใจ
ในฐานะที่เปนอารมณอันมากระทบตน เพราะยังมีความยึดมั่นถือมั่น ( อุปาทาน ) บางสวนที่
เหลืออยู ; กลาวอีกอยางหนึ่งก็คือ ยังมีตัวตนเหลืออยูสําหรับรับการกระทบกระทั่ง จึงไมวาง
ไมเกลี้ยงไมสงบเย็น ).

ค. ลักษณะแห่ งผู้เจริญอินทรีย์ข้นั อริยะ
อานนท !
บุคคลผูมีอินทรียอันอบรมแลว
ภาวิตินฺทฺรยิ ) เ ปนอยางไรเลา ?

ในขั้นอริยะ (อริย -

อานนท ! ในกรณีนี้ ความพอใจ – ความไมพอใจ – ความพอใจและไม
พอใจ เกิดขึ้นแกภิกษุเพราะเห็นรูปดวยจักษุ .... ฟงเสียงดวยโสตะ .... ดมกลิ่น
ดวยฆานะ .... ลิ้มรสดวยชิวหา .... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยผิวกาย .... รูแจง
ธรรมารมณดวยใจ. ภิกษุนั้น : ถาเธอหวังวา จะเปนผูอยูอยางมีความรูส ึกวาไมปฏิกูล ในสิ่งที่เปน
ปฏิกูล (คือไมพอใจ หรือเปนที่ตั้งของโทสะ) ดังนี้ เธอก็ อยู่อย่ างผู้มี
ความรู้สึกว่าไม่ ปฏิกลู ในสิ่ งทีเ่ ป็ นปฏิกลู นั้นได้ .

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๔๓๓

ถาเธอหวังวา จะเปนผูอยูอยางมีความรูส ึกวาปฏิกูล ในสิ่งที่ไมปฏิกูล
(คือไมเปนที่ตั้งแหงโทสะ รังแตจะเปนที่ตั้งแหงราคะ) ดังนี้ เธอก็ อยู่อย่ างผู้
มีความรู้สึกว่ าปฏิกลู ในสิ่ งทีไ่ ม่ ปฏิกลู นั้นได้ .
ถาเธอหวังวา จะเปนผูอยูอยางมีความรูส ึกวาไมปฏิกูล ทั้งในสิ่งที่เปน
ปฏิกูลและไมเปนปฏิกูล ดังนี้ เธอก็ อยู่อย่ างผู้มีความรู้สึกว่ าไม่ ปฏิกลู ทั้งใน
สิ่ งทีเ่ ป็ นปฏิกลู และไม่ ปฏิกลู นั้นได้ .
ถาเธอหวังวา จะเปนผูอยูอยางมีความรูส ึกวาปฏิกูล ทั้งในสิ่งที่ไม
ปฏิกูลและสิ่งที่เปนปฏิกูล ดังนี้ เธอก็ อยู่อย่ างผู้มคี วามรู้สึกว่าปฏิกลู ทั้งในสิ่ ง
ที่ไม่ ปฏิกลู และสิ่ งทีเ่ ป็ นปฏิกลู นั้นได้ .
และถาเธอหวังวา จะเปนผูอยูอยางเวนขาดจากความรูสึกวาปฏิกูลและ
ไมปฏิกูลทัง้ สองอยางเสีย แลวอยูอยางผูอเุ บกขา มีสติสัมปชัญญะ ดังนี้
เธอก็ อยู่อย่ างผู้อุเบกขามีสติสัมปชัญญะในสิ่ งทีเ่ ป็ นปฏิกลู และไม่ ปฏิกลู ทั้งสอง
อย่ างนั้นได้ .
อานนท !

อยางนี้แล ชื่อวา บุคคลผู้มีอนิ ทรีย์อนั เจริญแล้ ว ในขั้น

อริยะ.
( ขอนี้หมายถึงผูเจริญอินทรียจนบังคับจิตได ในกรณีที่เกี่ยวกับความเปนปฏิกูล ความไม
ปฏิกูล และความพนจากความหมายแหงความเปนปฏิกูลและไมปฏิกูล จึงสามารถบังคับจิต
ควบคุมจิตไมใหเกิดความยินดียินราย แตอยูดวยอุเบกขาไดถึงทีส่ ุด. เขาใจวา แมยังไมเปน
พระอรหันตก็สามารถกระทําได.
อนึ่ง ผูศึกษาพึงสังเกตใหเห็น ความหมายของคําว่ าเสขะ จากขอความในเรื่องขางบน
และ ความหมายของคําว่ าอริ ยะ จากขอความในเรื่องนี,้ วาจะตางกันอยางไร ).

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๔๓๔

อานนท !

ดวยอาการอยางนี้แล เปนอันวา อนุตตรอินทรียภาวนา

ในอริยวินัย เราแสดงแลวแกเธอ. เสขปาฏิบท เราก็แสดงแลวแกเธอ.
อริยภาวิตนิ ทริยะ เราก็แสดงแลวแกเธอ. อานนท ! กิจอันใด ที่ศาสดา
ผูเอ็นดูแสวงหาประโยชนเกื้อกูล
อาศัยความเอ็นดูแลว
จะพึงทําแก
สาวกทั้งหลาย ; กิจอันนั้น เราไดทําแลวแกพวกเธอทั้งหลาย. อานนท ! นั่น
โคนไมทงั้ หลาย นั่น เรือนวางทั้งหลาย. อานนท ! พวกเธอจงเพียรเผากิเลส,
อยาไดประมาท. พวกเธอทั้งหลายอยาไดเปนผูที่ตองรอนใจ ในภายหลังเลย.
นี่แล เป็ นวาจาเครื่องพรํ่าสอนพวกเธอทั้งหลายของเรา.
- อุปริ. ม. ๑๔/๕๔๖ – ๕๔๗/๘๖๓ – ๘๖๕.

ปฏิปทาเพือ่ บรรลุอรหัตตผลของคนเจ็บไข้
ภิกษุ ท. !
ถา ธรรมห้ าประการ
ไม่ เว้ นห่ างไปเสี ยจากคนเจ็บไข้
ทุพพลภาพคนใด ขอนี้เปนสิ่งที่เขาผูนั้นพึงหวังได คือ เขาจักกระทําให้ แจ้ ง
ได้ ซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรมนี้ เขาถึงแลวแลอยูต อกาล
ไมนานเทียว. ธรรมหาประการนั้นเปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้
ภิกษุ : เป็ นผู้มีปกติตามเห็นความไม่ งามในกาย อยู่ ;
เป็ นผู้มีปกติสําคัญว่ าปฏิกลู ในอาหาร อยู่ ;
เป็ นผู้มีปกติสําคัญว่ าไม่ น่ายินดีในโลกทั้งปวง อยู่ ;
เป็ นผู้มีปกติตามเห็นความไม่ เทีย่ งในสั งขารทั้งปวง อยู่ ;
มรณสั ญญาอันเขาตั้งไว้ ดแี ล้ วในภายใน อยู่.

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๔๓๕

ภิกษุ ท. !
ธรรมหาประการเหลานี้ ไมเวนหางไปเสียจากคนเจ็บไข
ทุพพลภาพคนใด ขอนี้เปนสิ่งที่เขาผูนั้นพึงหวังได คือเขาจักกระทําใหแจงได
ซึ่งเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะ
ทั้งหลายดวยปญญาอันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรมนี้ เขาถึงแลวแลอยู ตอกาลไมนาน
เทียว.
- ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๖๐/๑๒๑.

[ ธรรมทั้งหาประการนี้

ในสูตรอื่น ( ปฺจก. อํ. ๒๒/๙๔/๖๙ ) ตรัสไวไมเฉพาะคน
เจ็บไข แตตรัสไวสําหรับคนทั่วไป วาเปนธรรมที่เมื่อเจริญทําใหมากแลว จะเปนไปพรอม
เพื่อเบื่อหนาย คลายกําหนัด ดับสนิท สงบรํางับ รูยิ่ง รูพรอม และนิพพาน โดยสวนเดียว.
สูตรถัดไปอีก ( ๒๒/๙๕/๗๐ ) ตรัสวา เมื่อเจริญทําใหมากแลว เปนไปเพื่อสิ้น อา
สวะทั้งหลาย.
อีกสูตรถัดไป (๒๒/๙๕/๗๑)
และปญญาวิมุตติเปนผลเปนอานิสงส ].

ตรัสวา

เมื่อเจริญทําใหมากแลว มีเจโตวิมุตติ

องค์ สิบห้ าเพือ่ การทําลายกระเปาะของอวิชชา
(มุ่งผลอย่ างเดียวกับมัชฌิมาปฏิปทา)
( ภิกษุ ละตะปูตรึ งจิตทั้งห้ า ประการเสียได
คือไมสงสัยในพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ สิกขา มีจิตไมขัดแคนในเพื่อนสพรหมจารี ; และ ถอนสิ่ งผูกพันจิตห้ า ประการเสียได
คือไมกําหนัดในกาม
ไมกําหนัดในกาย ไมกําหนัดในรูป ไมเห็นแกนอน ไมประพฤติ
พรหมจรรยเพราะปรารถนาความเปนเทพ ; รวมสิ บประการ ไดแลว : - )

ภิกษุนั้น
เจริญอิทธิบาท (สี่ ประการ) อันประกอบพรอมดวยธรรม
เครื่องปรุงแตง มีสมาธิอาศัยฉันทะ - วิริยะ - จิตตะ – วิมังสา เปนปธานกิจ
มี อุสโสฬ๎ หี (ความเพียรมีประมาณโดยยิ่ง) เป็ นที่ห้า.
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ภิกษุ ท. !
ภิกษุนั้น ประกอบพร้ อมด้ วยองค์ สิบห้ า
รวมทั้งอุส
โสฬ๎ หีดงั นีแ้ ล้ ว เป็ นผู้ควรเพือ่ เจาะแทงกิเลส เพือ่ รู้พร้ อม เพือ่ ถึงทับโยคัก
เขมธรรมอันไม่ มีธรรมอืน่ ยิง่ กว่า.
ภิกษุ ท. !
เปรียบเสมือนฟองไข ๘ ฟอง ๑๐ ฟอง ๑๒ ฟอง
อันแมไกนอนทับ กก ฟกดวยดีแลว, โดยที่แมไกไมตองทําความปรารถนาวา
“ลูกไกเหลานี้จงทําลายกระเปาะฟอง ดวยเล็บเทา ดวยจะงอยปาก แลวออกมา
โดยสวัสดีเถิด” ดังนี้ ลูกไกเหลานั้นก็สามารถทําลายกระเปาะดวยเล็บเทา
จะงอยปาก ออกมาไดโดยสวัสดี, ฉันใด ; ภิกษุผูประกอบดวยองคสบิ หา
พรอมทั้งอุสโสฬ๎หีอยางนี้แลว
ก็สามารถเพื่อเจาะแทงกิเลส เพื่อรูพรอม
เพื่อถึงทับโยคักเขมธรรมอันไมมธี รรมอื่นยิง่ กวาไดเอง, ฉันนั้นเหมือนกัน.
- มู. ม. ๑๒/๒๑๐/๒๓๓

สุ ขโสมนัสทีเ่ ป็ นไปเพือ่ สิ้นอาสวะ
( มัชฌิมาปฏิปทาทีแ่ สนสุ ข )
ภิกษุ ท. !
ภิกษุประกอบด้ วยธรรม ๖ ประการ ยอมเปนผูม ากไป
ดวยสุขและโสมนัส ในทิฏฐธรรมเทียว ; และการกําเนิดของเธอนั้น จักเปน
การปรารภเพื่อความสิ้นไปแหงอาสวะดวย. ธรรม ๖ ประการ เหลาไหน
เลา ? ภิกษุ ท. ! ธรรมหกประการคือ ภิกษุในกรณีนี้ : เปน ธัมมาราโม ( มีธรรมเปนที่มายินดี ) ;
เปน ภาวนาราโม ( มีการเจริญภาวนาเปนที่มายินดี ) ;
เปน ปหานาราโม ( มีการละกิเลสเปนที่มายินดี ) ;
เปน ปวิเวการาโม ( มีความสงัดจากโยคธรรมเปนที่มายินดี )

;
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เปน อัพย๎ าปัชฌาราโม ( มีธรรมอันไมเบียดเบียนเปนที่มายินดี ) ;
เปน นิปปปัญจาราโม ( มีธรรมอันไมทําความเนิ่นชาเปนที่มายินดี ).
ภิกษุ ท.!
ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการ เหลานี้แล ยอม
เปนผูมากไปดวยสุขและโสมนัส ในทิฏฐธรรมเทียว ; และการกําเนิดของ
เธอนั้น จักเปนการปรารภเพื่อความสิ้นไปแหงอาสวะดวย.
- ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๘๐/๓๔๙.

ความเย็นทีไ่ ม่ มีอะไรเย็นยิง่ ไปกว่ า
ก. พวกที่ไม่ ทําความเย็น
ภิกษุ ท. !
ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการ เปนผูไมควรเพื่อ
กระทําใหแจงซึ่งความเย็นอันไมมีอื่นยิ่งกวา. ธรรม ๖ ประการ เหลาไหนเลา ?
ภิกษุ ท. ! ธรรมหกประการ คือ ภิกษุในกรณีนี้ : ไมขม จิตในสมัยที่ควรขม ( น นิคฺคเหตพฺพํ ) ;
ไมประคองจิตในสมัยที่ควรประคอง ( น ปคฺคเหตพฺพํ ) ;
ไมทําจิตใหราเริงในสมัยที่ควรทําจิตใหราเริง ( น สมฺปหํสิตพฺพํ ) ;
ไมเขาไปเพงอยางยิ่งซึ่งจิตในสมัยที่ควรเขาไปเพงอยางยิ่ง ( น อชฺฌ-ุ
เปกฺขิตพฺพํ ) ;
เปนผูมีจิตนอมไปในธรรมทราม ( หีนาธิมุตฺติโก ) ; และ
เปนผูยินดียิ่งใน สั กกายะ ( สกฺกายาภิรโต ).
ภิกษุ ท. !
ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการ เหลานี้แลว เปนผู
ไมควรเพือ่ กระทําใหแจงซึ่งความเย็นอันไมมีอื่นยิ่งกวา.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๔๓๘

ข. พวกที่ทําความเย็น
ภิกษุ ท. !
ภิกษุประกอบด้ วยธรรม ๖ ประการ เป็ นผู้ควรเพือ่ กระทํา
ให้ แจ้ งซึ่งความเย็นอันไม่ มีอนื่ ยิง่ กว่ า. ธรรม ๖ ประการ เหลาไหนเลา ? ภิกษุ
ท. ! ธรรมหกประการ คือ ภิกษุในกรณีนี้ : ข่ มจิตในสมัยที่ควรข่ ม ( นิคฺคเหตพฺพํ ) ;
ประคองจิตในสมัยทีค่ วรประคอง ( ปคฺคเหตพฺพํ ) ;
ทําจิตให้ ร่าเริงในสมัยที่ควรทําจิตให้ ร่าเริง ( สมฺปหํสิตพฺพํ ) ;
เข้ าไปเพ่งอย่ างยิง่ ซึ่งจิตในสมัยทีค่ วรเข้ าไปเพ่งอย่ างยิง่ ( อชฺฌุเปกฺขิตพฺพํ ) ;
เป็ นผู้มีจิตน้ อมไปในธรรมประณีต ( ปณีตาธิมุตฺติโก ) ; และ
เป็ นผู้ยนิ ดียงิ่ ใน นิพพาน ( นิพฺพานาภิรโต ).
ภิกษุ ท. !
ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการเหลานี้แลว เปนผู
ควรเพื่อกระทําใหแจงซึ่ง ความเย็นอันไม่ มอี นื่ ยิง่ กว่ า แล.
- ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๘๔/๓๕๖.

( ผูศึกษาพึงสังเกตใหเห็นวา ในที่นี้ทรงแสดง สั กกายะ ไวในฐานะเปนสิ่งที่ตรงกัน
ขามจาก นิพพาน, ซึ่งแสดงใหเห็นวา ทั้งสองอยางเปนที่ตั้งแหงความยินดีไดโดยเทากัน แลวแต
วาจะเปนฝายผิดหรือฝายถูก ).

ปฏิปทาการบรรลุอรหัตต์ หรืออนาคามีในภพปัจจุบัน
ภิกษุ ท. !
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง จะเปนภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม เจริญ
กระทําใหมาก ซึ่งธรรม ๕ ประการ ; ผูนั้น พึงหวังผลอยางใดอยางหนึ่งได
ในบรรดาผลทั้งหลายสองอยาง กลาวคือ อรหัตตผลในทิฏฐธรรม (ภพปจจุบัน)
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นั่นเทียว, หรือวา อนาคามิผล เมื่อยังมีอปุ าทิ (เชื้อ) เหลืออยู.
ภิกษุ ท. !
ธรรม ๕ ประการนั้น เปนอยางไรเลา ? หาประการคือ
ภิกษุในกรณีนี้ : มีสติอนั ตนเข้ าไปตั้งไว้ ดแี ล้ วในภายในนั่นเทียว เพือ่ เกิดปัญญารู้ความ
เกิดขึน้ และดับไปแห่ งธรรมทั้งหลาย ๑ ;
มีปกติตามเห็นความไม่ งามในกาย ๑ ;
มีความสํ าคัญว่ าปฏิกลู ในอาหาร ๑ ;
มีความสํ าคัญว่ าในโลกทั้งปวงไม่ มีอะไรทีน่ ่ ายินดี ๑ ;
มีปกติเห็นความไม่ เทีย่ งในสั งขารทั้งปวง ๑.
ภิกษุ ท.!
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง จะเปนภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม เจริญ
กระทําใหมาก ซึ่งธรรม ๕ ประการเหลานี้ ; ผูนนั้ พึงหวังผลอยางใดอยาง
หนึ่งได ในบรรดาผลทั้งหลายสองอยาง กลาวคือ อรหัตตผลในทิฏฐธรรม
(ภพปจจุบัน) นั่นเทียว, หรือวา อนาคามิผล เมื่อยังอุปาทิเหลืออยู แล.
- ปฺจก. อํ ๒๒/๑๖๑/๑๒๒.

หมวด ฉ. ว่ าด้ วย อุปมาธรรมของมรรค
ระวังมัคคภาวนา : มีท้งั ผิดและถูก
( ฝ่ ายผิด )
ภิกษุ ท.!
เดือยแหงเมล็ดขาวสาลี
หรือเดือยแหงเมล็ดขาวยวะที่
วางไวไมถกู ทา จักตํามือ หรือตําเทาที่เหยียบกดลงไป หรือจักทําโลหิตให
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หอขึ้นมา ไดนั้น : นั่นไมเปนฐานะที่มีได. ขอนั้น เพราะเหตุไรเลา ? เพราะ
เหตุวา เดือยแหงเมล็ดขาวเหลานั้น วางไวไมถูกทา (สําหรับที่จะตํา), ขอ
นี้ฉันใด ; ภิกษุ ท. ! เมื่อ ทิฏฐิเป็ นสิ่ งทีต่ ้งั ไว้ผดิ มัคคภาวนาเป็ นสิ่ งที่ต้งั ไว้
ผิดแล้ ว ภิกษุนั้น จักทําลายอวิชชา จักทําวิชชาให้ เกิดขึน้ หรือ จักกระทํา
นิพพานให้ แจ้ ง ไดนั้น : นั่น ไม่ เป็ นฐานะที่มไี ด้ . ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา ?
เพราะเหตุวา ทิฏฐิเปนสิ่งที่ตั้งไวผิด, ฉันนั้นเหมือนกัน.
( ฝ่ ายถูก )
ภิกษุ ท.!
เดือยแหงเมล็ดขาวสาลี หรือเดือยแหงเมล็ดขาวยวะที่วาง
อยูถูกทา จักตํามือ หรือตําเทาที่เหยียบกดลงไป หรือจักทําโลหิตใหหอขึน้ มา
ไดนั้น : นั่นเปนฐานะที่มีได. ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา ? เพราะเหตุวาเดือย
แหงเมล็ดขาวเหลานั้น วางอยูถูกทา (สําหรับที่จะตํา), ขอนี้ฉันใด ; ภิกษุ
ท.! เมื่อ ทิฏฐิเป็ นสิ่ งที่ต้งั ไว้ ถูก มัคคภาวนาเป็ นสิ่ งที่ต้งั ไว้ ถูก แลว ภิกษุนั้น
จักทําลายอวิชชา จักทําวิชชาให้ เกิดขึน้ หรือ จักกระทํานิพพานให้ แจ้ งได
นั้น : นั่น เป็ นฐานะที่มไี ด้ . ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา ? เพราะเหตุวาทิฏฐิเปน
สิ่งที่ตั้งไวถูก, ฉันนั้นเหมือนกัน.

อย่ างไรเล่ า ทีเ่ รียกว่ า เมื่อทิฏฐิต้งั ไว้ ถูก มัคคภาวนา
ตั้งไว้ ถูก แล้ ว ภิกษุน้ันจักทําลายอวิชชา จักทําวิชชาให้ เกิดขึน้ หรือ
จักกระทํานิพพานให้ แจ้ ง ได้ ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ เจริญสัมมาทิฏฐิ
ภิกษุ ท.!

อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปเพื่อการสลัดลง (ซึ่งอุปาทานขันธ);
เจริญสัมมาสังกัปปะ....; เจริญสัมมาวาจา….; เจริญสัมมากัมมันตะ….; เจริญ
สัมมาอาชีวะ….; เจริญสัมมาวายามะ ….;
เจริญสัมมาสติ....; เจริญ
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สัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปเพือ่ การ
สลัดลง (ซึ่งอุปทานขันธ). ภิกษุ ท. ! อยางนี้แล คือขอที่กลาววา เมื่อทิฏฐิตั้ง
ไวถูก มัคคภาวนาตั้งไวถูก แลว ภิกษุนั้นจักทําลายอวิชชา จักทําวิชชาให
เกิดขึ้น หรือจักกระทํานิพพานใหแจง ได.
-

มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๓/๔๒ - ๔๔.

ภาวะแห่ งความถูก – ผิด
ภิกษุ ท. !
เราจักแสดง ภาวะแห่ งความผิด (มิจฺฉตฺต)
แห่ งความถูก (สมฺมตฺต). พวกเธอจงฟง.

และ ภาวะ

ภิกษุ ท. ! ภาวะแห่ งความผิด เป็ นอย่ างไรเล่ า ? ไดแกสิ่งเหลานี้
คือ มิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวาจา มิจฉากัมมันตะ มิจฉาอาชีวะ
มิจฉาวายามะ มิจฉาสติ มิจฉาสมาธิ. ภิกษุ ท. ! นี้เรากลาววา ภาวะแหง
ความผิด.
ภิกษุ ท. ! ภาวะแห่ งความถูก เป็ นอย่ างไรเล่ า ? ไดแกสิ่งเหลานี้
คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ. ภิกษุ ท. ! นี้เรากลาววา ภาวะแหง
ความถูก.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๒/๕๙ - ๖๑.
[ภาวะแหงความผิดและภาวะแหงความถูก

ฝายละแปดประการนี้
ในที่อื่นเรียก
วา อกุศลธรรมและกุศลธรรม ก็มี ( ๑๙/๒๒/๖๒ – ๖๔) ; ในที่อื่นเรียกวา มิจฉาปฏิปทา
และสัมมาปฏิปทา ก็มี (๑๙/๒๒-๒๓/๖๕-๖๗); และในที่อื่นอีกเรียกวา มิจฉาปฏิปตติและ
สัมมาปฏิปตติ ก็มี (๑๙/๒๘/๘๙-๙๑).

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๔๔๒

สําหรับสิ่งที่เรียกวา มิจฉัตตะและสัมมัตตะ ในที่นี้นั้น แสดงไวดว ยองคแปด; ในที่อื่น
แสดงไวดวยองคสิบ ก็มี คือเพิ่ม มิจฉาญาณะ – รูผิด มิจฉาวิมุตติ – หลุดพนผิด เขากับมิจฉัตและเพิ่มสัมมาญาณะรูถูก
ตะแปด เปนมิจฉัตตะสิบ ก็มี (ทสก. อํ. ๒๔/๒๕๗/๑๓๒),
สัมมาวิมุตติ – หลุดพนถูก เขากับสัมมัตตะแปด เปนสัมมัตตะสิบ ก็มี (ทสก. อํ. ๒๔/
๒๕๗/๑๓๓), ดังมีขอความตรัสไวดังหัวขอขางลางนี้ :-].

ภาวะแห่ งความเป็ นผิด – ถูก
ภิกษุ ท. !
มิจฉัตตะ (ภาวะแหงความเปนผิด) ๑๐ ประการเหลานี้ มีอยู.
สิบประการอยางไรเลา ? สิบประการคือ มิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสังกัปปะ มิจฉา
วาจา มิจฉากัมมันตะ มิจฉาอาชีวะ มิจฉาวายามะ มิจฉาสติ มิจฉาสมาธิ
มิจฉาญาณะ มิจฉาวิมุตติ. ภิกษุ ท. ! เหล่ านีแ้ ล มิจฉัตตะสิ บ.
ภิกษุ ท. !
สัมมัตตะ (ภาวะแหงความเปนถูก) ๑๐ ประการเหลานี้ มีอยู.
สิบประการอยางไรเลา ? สิบประการคือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ
สัมมาญาณะ สัมมาวิมุตติ. ภิกษุ ท. ! เหล่ านีแ้ ล สั มมัตตะสิ บ.
- ทสก. อํ. ๒๔/๒๕๗/๑๓๒ – ๑๓๓.

อเสขธรรมสิ บ ในฐานะพิธีเครื่องชําระบาป
ภิกษุ ท. !
ในบรรดาชนบททางทิศใต มีพธิ ีกรรม ชื่อโธวนะ. ใน
พิธีกรรมนัน้ มีขาว มีน้ํา มีของเคี้ยว ของบริโภค มีของควรลิ้ม ของควรดื่ม
มีการฟอน การขับ และการประโคม. ภิกษุ ท. ! พิธีกรรมชื่อโธวนะนั้น
มีอยู มิใชเรากลาววาไมมี แตวาพิธีกรรมชื่อโธวนะนั้น เปนของต่ํา เปน
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๑๔๔๓

ของ ชาวบาน ควรแกบุถุชน ไมใชของอารยชน ไมประกอบดวยประโยชน
ไมเปนไปพรอมเพื่อความหนายทุกข เพื่อความคลายกําหนัด ความดับ ความ
รํางับ ความรูยิ่ง ความรูพรอม และนิพพาน.
ภิกษุ ท. !
เราจักแสดง โธวนะอันประเสริฐ ที่เป็ นไปพร้ อมเพือ่
ความหน่ ายทุกข์ โดยส่ วนเดียว เพือ่ เป็ นความคลายกําหนด ความดับ ความ
รํางับ ความรู้ยงิ่ ความรู้พร้ อม และนิพพาน เปนโธวนะที่เมื่อสัตวผูมีความ
เกิดเปน ธรรมดาไดอาศัยแลว ยอมหลุดพนจากความเกิด, ผูมีความแกเปน
ธรรมดาได อาศัยแลว ยอมหลุดพนจากความแก, ผูมีความตายเปนธรรมดา
ไดอาศัยแลว ยอมหลุดพนจากความตาย, ผูมีความโศก ความร่ําไรรําพัน
ความทุกขกาย ความทุกขใจ ความคับแคนใจไดอาศัยแลว ยอมหลุดพน
จากความโศก ความ ร่ําไรรําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจ ความคับ
แคนใจ. พวกเธอจงฟงคํานั้น จงทําในใจใหดี เราจักกลาว. (ตอจากนั้น ทรง
แสดงอเสขธรรม ๑๐ ประการ คือ สั มมาทิฏฐิ สั มมาสั งกัปปะ สั มมาวาจา สั มมากัมมันตะ
สั มมาอาชี วะ สั มมาวายามะ สั มมาสติ สั มมาสมาธิ สั มมาญาณะ สั มมาวิมุตติ).
- ทสก. อํ. ๒๔/๒๓๑/๑๐๗

อัฏฐังคิกมรรค
มีความหมายแห่ งความเป็ นกัลยาณมิตร
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ! ธรรมนี ้ เป็ นครึ่ งหนึ่งของพรหมจรรย์ , กล่ าวคือ ความเป็ นผู้
มีมิตรดี ความเป็ นผู้มีสหายดี ความเป็ นผู้มีพวกพ้ องดี”.

๑๔๔๔

อริยสัจจากพระโอษฐ

อานนท!
อยากลาวอยางนั้น ;
อานนท! อยากลาวอยางนั้น.
อานนท! ธรรมนี้ เป็ นพรหมจรรย์ ท้งั หมดทีเดียว, กลาวคือ ความ

เป็ นผู้มีมิตรดี ความเป็ นผู้มสี หายดี ความเป็ นผู้มีพวกพ้องดี.
อานนท !
สํ าหรับภิกษุผู้มีมติ รดี มีสหายดี มีพวกพ้องดี นั้น
ข้ อนีเ้ ป็ นสิ่ งที่พงึ หวังได้ คือ จักทําอริยอัฏฐังคิกมรรคให้ เจริญได้ จักกระทํา
อริยอัฏฐังคิกมรรคให้ มากได้ . ขอนั้น เปนอยางไรเลา ? อานนท !
ขอนั้นคือ ภิกษุในกรณีนี้ เจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย
นิโรธ นอม ไปเพื่อการสลัดลง (ซึ่งเปนอุปทานขันธ), เจริญสัมมาสังกัปปะ . . . .
เจริญสัมมาวาจา . . . . เจริญสัมมากัมมันตะ . . . . เจริญสัมมาอาชีวะ . . . .
เจริญสัมมาวายามะ . . . . เจริญสัมมาสติ . .. . เจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปเพื่อการสลัดลง (ซึ่งเปนอุปทานขันธ),
อานนท! อยางนี้แล ภิกษุชื่อวามี มิตรดี (กลฺยาณมิตฺต) มีสหายดี (กลฺยาณ
สหาย) มีพวกพองดี (กลฺยาณสมฺปวงฺก)
ทําอริยอัฏฐังคิกมรรคใหเจริญได
กระทําอริยอัฏฐังคิกมรรคใหมากได.
อานนท ! ข้ อความที่ว่าเป็ นผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีพวกพ้องดี เป็ น
พรหมจรรย์ ท้งั สิ้นทีเดียว นั้น อันใคร ๆ พึงทราบโดยปริยายแม้ นี้ : อานนท !
เพราะอาศัยเราแล เป็ นกัลยาณมิตร สั ตว์ ที่มีความเกิดเป็ นธรรมดา ย่ อมหลุด
พ้นจากความเกิด สั ตว์ ที่มีความแก่ เป็ นธรรมดา ย่ อมหลุดพ้นจากความแก่
สั ตว์ ที่มีความตายเป็ นธรรมดา ย่ อมหลุดพ้นจากความตาย สั ตว์ ที่มโี สกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาสเป็ นธรรมดา
ย่ อมหลุดพ้นจากโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาส. อานนท! โดยปริยายนี้แล อันใครๆพึงทราบวา
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๑๔๔๕

ความเปนผูมี มิตรดี ความเปนผูมีสหายดี ความเปนผูมีพวกพองดี นี้เปน
พรหมจรรยทั้งสิ้น ทีเดียว ดังนี้.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๒ - ๓/๔ - ๗.

( คําตรัสแก่ พระสารีบุตร :-)

ถูกแลว ถูกแลว สารีบุตร ! ความเป็ นผู้มีมิตรดี ความเป็ นผู้มี
สหายดี ความเป็ นผู้มีพวกพ้องดี นีเ้ ป็ นพรหมจรรย์ ท้งั สิ้น.
สารีบุตร! สําหรับภิกษุผูมมี ิตรดี มีสหายดี มีพวกพองดี นั้น ขอนี้เปน
สิ่งที่พึงหวังได คือ จักทําอริยอัฏฐังคิกมรรคใหเจริญได จักกระทํา
อริย
อัฏฐังคิกมรรคใหมากได. (ตอจากนั้นตรัสจําแนกองคแหงอริยอัฏฐังคิกมรรคที่อาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปเพื่อความสลัดลง แลวตรัสความที่สัตวอาศัยพระองคเปน
กัลยาณมิตรแลว พนจากชาติชรามรณะและทุกขทั้งปวงได
เชนเดียวกับขอความที่กลาวแลว
ขางตน ).
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๓ - ๔/๘ - ๑๑.

นาบุญหรือนาบาป เนื่องอยู่กบั องค์ แห่ งมรรค
ก. นาบาป
ภิกษุ ท. !
พืชทีห่ วานลงในนาทีป่ ระกอบดวยลักษณะ ๘ อยาง ยอม
ไมใหผลมาก ไมใหความพอใจมาก ไมใหกําไรมาก. ประกอบดวยลักษณะ
๘ อยาง อยางไรเลา ? แปดอยาง คือ นาในกรณีนี้ พืน้ ที่ลุมๆ ดอนๆ
เต็มไปดวยกอนหินและกอนกรวด ดินเค็ม ไถใหลกึ ไมได ไมมีทางน้ําเขา
ไมมีทางน้ําออก ไมมีเหมือง ไมมีหัวคันนา, นี้ฉันใด ; ภิกษุ ท. ! ขอนี้ก็
ฉันนั้น เหมือนกัน : ทานที่บุคคลให้ ในสมณพราหมณ์ ที่ประกอบด้ วยองค์ แปด
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๑๔๔๖

อย่ างเหล่ านี้ เป็ นทานไม่ มผี ลมาก ไม่ มีอานิสงส์ มาก ไม่ มีความรุ่งเรืองมาก
ไม่ แผ่ ไพศาลมาก. ที่วาประกอบดวยองคแปดอยางนัน้ เปนอยางไรเลา? แปด
อยาง คือ สมณพราหมณในกรณีนี้ เปนผูมีมิจฉาทิฏฐิ มีมิจฉาสังกัปปะ มี
มิจฉาวาจา มีมิจฉากัมมันตะ มีมิจฉาอาชีวะ มีมิจฉาวายามะ มีมิจฉาสติ มี
มิจฉาสมาธิ. ภิกษุ ท. ! ทานที่บุคคลใหในสมณพราหมณทปี่ ระกอบดวยองค
แปดอยางอยางนี้ เปนทาน ไมมผี ลมาก ไมมีอานิสงสมาก ไมมคี วาม
รุงเรืองมาก ไมแผไพศาลมาก.
ข. นาบุญ

พืชทีห่ ว่ านลงในนาทีป่ ระกอบด้ วยลักษณะ ๘ อย่ าง
ย่ อม ให้ ผลมาก ให้ ความพอใจมาก ให้ กาํ ไรมาก. ประกอบดวย
ภิกษุ ท. !

ลักษณะ ๘ อยาง อยางไรเลา ? แปดอยาง คือ นาในกรณีนี้ พื้นที่ลุมๆ
ดอนๆ ไมเต็มไปดวยกอนหินและกอนกรวด ดินไมเค็ม ไถใหลึกได มีทาง
น้ําเขา มีทางน้ําออก มีเหมือง มีหัวคันนา, นี้ฉันใด ; ภิกษุ ท. ! ขอนี้ก็
ฉันนั้นเหมือนกัน : ทานทีบ่ ุคคลให้ ในสมณพราหมณ์ ทปี่ ระกอบด้ วยองค์

แปดอย่ างเหล่ านี้ เป็ นทานมี ผลมาก มีอานิสงส์ มาก มีความรุ่ งเรือง
มาก แผ่ ไพศาลมาก. ที่วาประกอบดวยองคแปดอยางนั้น เปนอยางไรเลา?
แปดอยาง คือ สมณพราหมณใน กรณีนี้ เปนผูมีสัมมาทิฏฐิ มีสัมมาสังกัปปะ
มีสัมมาวาจา มีสัมมากัมมันตะ มีสัมมาอาชีวะ มีสัมมาวายามะ มีสัมมาสติ
มีสัมมาสมาธิ. ภิกษุ ท. ! ทานที่บุคคลใหในสมณพราหมณทปี่ ระกอบดวยองค
แปดอยางอยางนี้ เปนทานมีผลมาก มีอานิสงสมาก มีความรุงเรืองมาก แผ
ไพศาลมาก แล.
- อฏฐก. อํ. ๒๓/๒๔๑/๑๒๔.

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๔๔๗

พิธีปลงบาปด้ วยสั มมัตตปฏิปทา
พราหมณ ! อะไรกันหนอ ทานจึงสระเกลาในวัดอุโบสถ นุงหม
ผาโขมพัสตรคูใหม กําหญากุสะสด มายืนอยู ณ ที่นี้ ? วันนี้เปนวันอะไร
ของพวกสกุลพราหมณ ?
“พระโคดมผู้เจริ ญ ! วันนีเ้ ป็ นวันปั จโจโรหณี (ปลงบาป) ของ พวกสกุลพราหมณ์ ”

พราหมณ ! พิธีปจโจโรหณีของพวกพราหมณ เปนอยางไรกันเลา ?
“พระโคดมผู้เจริ ญ ! ในกรณี นี้ พราหมณ์ ทั้งหลายสระเกล้ าในวันอุโบสถ นุ่งห่ มผ้ า
โขมพัสตร์ ค่ ูใหม่ ฉาบแผ่ นดินด้ วยโคมัยสด ปูลาดด้ วยหญ้ ากุสะสด แล้ วสําเร็ จการ นอนระ
หว่ ากองกูณฑ์ และเรื อนไฟ ลุกขึน้ ประคองอัญชลีต่อไฟนั้นสามครั้ ง ในราตรี นั้น กล่ าวอยู่ว่า
“ข้ าพเจ้ าปลงบาปกะท่ านผู้เจริ ญ, ข้ าพเจ้ าปลงบาปกะท่ านผู้เจริ ญ” ดังนี ้ หล่ อเลีย้ งไฟไว้ ด้วยเนย
ใส นํา้ มัน เนยข้ น อันพอเพียง; ล่ วงราตรี นั้นแล้ ว เลีย้ งดูพราหมณ์ ทั้งหลายให้ อิ่มหนํา ด้ วย
ขาทนียโภชนียะอันประณี ต. พระโคดมผู้เจริ ญ! พิธีปัจโจโรหณี ของพวกพราหมณ์ เป็ นอย่ างนี ้
แล”.

พราหมณ ! พิธีปัจโจโรหณีของพวกพราหมณ์
เปนอยางหนึ่ง.
สวน พิธีปัจโจโรหณีในอริยวินัย เปนอยางอื่น; กลาวคือ พราหมณ! อริยสาวกในกรณีนี้
พิจารณาเห็นโดยประจักษวา “วิบากแหงมิจฉาทิฏฐินี้แล
เปน ธรรมลามกทัง้ ในทิฏฐิธรรม (ขณะนี้) และอภิสัมปรายะ (ขณะอื่น)”.
ครั้น พิจารณาเห็นดังนี้แลว ก็ ละเสี ยซึ่งมิจฉาทิฏฐิ ปลงลงเสี ยซึ่งมิจฉา
ทิฏฐิ. (ในกรณีแหงมิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวาจา มิจฉากัมมันตะ มิจฉาอาชีวะ มิจฉาวายามะ
มิจฉาสติ มิจฉาสมาธิ มิจฉาญาณะ มิจฉาวิมุตติ
กรณีแหง มิจฉาทิฏฐิ). พราหมณ !
“พระโคดมผู้เจริ ญ !

ก็ไดตรัสไวดวยขอความอยางเดียวกันกับใน

ปัจโจโรหณีในอริยวินัย เป็ นอย่ างนี้ แล.

เป็ นอย่ างอื่ น.
ปัจโจโรหณีของพวกพราหมณ์ มีค่าไม่ เข้ าถึงส่ วนเสี้ยวทีส่ ิบหกของ ปัจโจโรหณีในอริยวินัยนี้ ”.

- ทสก. อํ. ๒๔/๒๕๑ - ๒๕๓/๑๑๙.

ปั จโจโรหณี ของพวกพราหมณ์ เป็ นอย่ างหนึ่ง ในอริ ยวินัย

๑๔๔๘
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[ในสูตรนี้ตรัสเรียกพิธีกรรมนี้วา “ปั จโจโรหณีในอริ ยวินัย”;

สวนในสูตรอื่นๆ (๒๔/

๒๕๓,๒๖๙/๑๒๐ ,๑๕๗) ตรัสเรียกวา “ปัจโจโรหณีอันเป็ นอริ ยะ” ก็มี.
ในสูตรอื่นทรงยกเอากุศลกรรมบถสิบ
ก็มี ( ๒๔/๒๖๗ - ๒๖๙/๑๕๖) ].

มาเปนธรรมเครื่องปลงบาปแทนสัมมัตตะสิบ

หมวด ช. ว่ าด้ วย อุปกรณ์ การปฏิบัติมรรค
รายชื่อแห่ งธรรมเป็ นทีต่ ้งั แห่ งการขูดเกลา
จุนทะ !
สัลเลขธรรม (ความขูดเกลา) เปนสิ่งที่เธอทัง้ หลายพึงกระทํา
ในธรรมทัง้ หลายเหลานี้ กลาวคือ : ทําสัลเลขะวา เมื่อผูอื่นเปนผู เบียดเบียน เราจักเปนผู ไม่ เบียดเบียน;
ทําสัลเลขะวา เมื่อผูอื่น กระทําปาณาติบาต เราจัก เว้ นขาดจากปาณาติบาต;
ทําสัลเลขะวา เมื่อผูอื่น กระทําอทินนาทาน เราจัก เว้ นขาดจากอทินนาทาน;
ทําสัลเลขะวาเมื่อผูอื่นไม่ ประพฤติพรหมจรรย์ เราจักเปนผูประพฤติพรหมจรรย์ ;
ทําสัลเลขะวา เมื่อผูอื่น พูดเท็จ
เราจัก เว้ นขาดจากการพูดท็จ;
ทําสัลเลขะวา เมื่อผูอื่น พูดส่ อเสี ยด เราจัก เว้ นขาดจากการพูดส่ อเสี ยด;
ทําสัลเลขะวา เมื่อผูอื่น พูดคําหยาบ เราจัก เว้ นขาดจากการพูดคําหยาบ;
ทําสัลเลขะวา เมื่อผูอื่น พูดเพ้อเจ้ อ เราจัก เว้ นขาดจากการพูดเพ้อเจ้ อ;
ทําสัลเลขะวา เมื่อผูอื่น มากด้ วยอภิชฌา เราจักเปนผู ไม่ มากด้ วยอภิชฌา;
ทําสัลเลขะวา เมื่อผูอื่น มีจิตพยาบาท เราจักเปนผู ไม่ มีจติ พยาบาท;
ทําสัลเลขะวา เมื่อผูอื่น มีมิจฉาทิฏิฐิ เราจักเปนผู มีสัมมาทิฏิฐิ;
ทําสัลเลขะวา เมื่อผูอื่น มีมิจฉาสั งกัปปะ เราจักเปนผู มีสัมมาสั งกัปปะ;
ทําสัลเลขะวา เมื่อผูอื่น มีมิจฉาวาจา เราจักเปนผู มีสัมมาวาจา;
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เมื่อผูอื่น มีมิจฉากัมมันตะ เราจักเปนผู มีสัมมากัมมันตะ;
เมื่อผูอื่น มีมิจฉาอาชีวะ เราจักเปนผู มีสัมมาอาชีวะ;
เมื่อผูอื่น มีมิจฉาวายามะ เราจักเปนผู มีสัมมาวายามะ;
เมื่อผูอื่น มีมิจฉาสติ
เราจักเปนผู มีสัมมาสติ;
เมื่อผูอื่น มีมิจฉาสมาธิ เราจักเปนผู มีสัมมาสมาธิ;
เมื่อผูอื่น มีมิจฉาญาณะ เราจักเปนผู มีสัมมาญาณะ;
เมื่อผูอื่น มีมิจฉาวิมุตติ เราจักเปนผู มีสัมมาวิมุตติ;
เมื่อผูอื่น มีถนี มิทธะกลุ้มรุม เราจักเปนผู ปราศจากถีนมิทธะ;
เมื่อผูอื่นเปนผูฟุ้งซ่ าน เราจักเปนผู ไม่ ฟุ้งซ่ าน;
เมื่อผูอื่น มีวจิ ิกจิ ฉา
เราจักเปนผู ข้ ามพ้นวิจิกจิ ฉา;
เมื่อผูอื่นเปนผู มักโกรธ เราจักเปนผู ไม่ มักโกรธ;
เมื่อผูอื่นเปนผู ผูกโกรธ เราจักเปนผู ไม่ ผูกโกรธ;
เมื่อผูอื่นเปนผู ลบหลู่คุณ เราจักเปนผู ไม่ ลบหลู่คุณ;
เมื่อผูอื่นเปนผู แข่ งดี เราจักเปนผู ไม่ แข่ งดี;
เมื่อผูอื่นเปนผู ริษยา เราจักเปนผู ไม่ ริษยา;
เมื่อผูอื่นเปนผู ตระหนี่ เราจักเปนผู ไม่ ตระหนี่;
เมื่อผูอื่นเปนผู โอ้ อวด เราจักเปนผู ไม่ โอ้ อวด;
เมื่อผูอื่นเปนผู มีมารยา เราจักเปนผู ไม่ มมี ารยา;
เมื่อผูอื่นเปนผู กระด้ าง เราจักเปนผู ไม่ กระด้ าง;
เมื่อผูอื่นเปนผู ดูหมิ่นท่ าน เราจักเปนผู ไม่ ดูหมิน่ ท่ าน;
เมื่อผูอื่นเปนผู ว่ ายาก เราจักเปนผู ว่ าง่ าย;
เมื่อผูอื่นเปนผู มีมิตรชั่ว เราจักเปนผู มีมิตรดี;

๑๔๕๐
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ทําสัลเลขะวา เมื่อผูอื่นเปนผู ประมาท เราจักเปนผู ไม่ ประมาท;
ทําสัลเลขะวา เมื่อผูอื่นเปนผู ไม่ มสี ั ทธาเราจักเปนผู มีสัทธา;
ทําสัลเลขะวา เมื่อผูอื่นเปนผู ไม่ มีหิริ
เราจักเปนผู มีหิริ;
ทําสัลเลขะวา เมื่อผูอื่นเปนผู ไม่ มีโอตตัปปะ เราจักเปนผู มีโอตตัปปะ;
ทําสัลเลขะวา เมื่อผูอื่นเปนผู มีสุตะน้ อย เราจักเปนผู มีสุตะมาก;
ทําสัลเลขะวา เมื่อผูอื่นเปนผู ขีเ้ กียจ
เราจักเปนผู ปรารภความเพียร;
ทําสัลเลขะวา เมื่อผูอื่นเปนผู มีสติหลงลืม เราจักเปนผู มีสติต้งั มั่น;
ทําสัลเลขะวา เมื่อผูอื่นเปนผู มีปัญญาทราม เราจักเปนผู ถึงพร้ อมด้ วยปัญญา;
ทําสัลเลขะวา เมื่อผูอื่นเปนผู ลูบคลําด้ วยทิฏฐิของตน (สนฺทิฏฺฐิปรามาสี )
เป็ น ผู้ยดึ ถืออย่ างเหนียวแน่ น (อาธานคาหี) และเป็ นผู้ยากทีจ่ ะสลัดคืนซึ่ง
อุปาทาน (ทุปฺปฏินิสฺสคฺค)ี เราจักเปนผู ไม่ ลูบคลําด้ วยทิฏฐิของตน (อสนฺทิฏฺฐิปรามาสี ) เป็ นผู้ไม่ ยดึ ถืออย่ างเหนียวแน่ น (อนาธานคาหี) และเป็ นผู้ง่าย
ที่จะสลัดคืนซึ่ง อุปทาน (สุ ปฺปฏินิสฺสคฺค)ี .
(ผูศึกษาพึงสังเกตใหเห็นวา
ธรรมที่ทรงแสดงไวในบาลีเกี่ยวกับการขูดเกลานี้ มีอยู
๔๔ คู เปนคูแหงความตรงกันขาม คือฝายหนึ่งเปนอกุศลไมควรกระทํา ฝายหนึ่งเปนกุศลที่ควร
กระทํา ดังนั้นจึงเปนการขูดเกลากันอยูในตัว เพราะความเปนของตรงกันขาม เรียกวาธรรมเปน
เครื่องขูดเกลา ๔๔ อยาง กับธรรมที่ควรขูดเกลา ๔๔ อยางเปนคูกันไป. โดยอาศัยหลักที่มี
อยู ๔๔ คูนี้ พระองคไดตรัสถึงธรรมปริยายอื่นๆ ตอไปอีกคือ : -)

ก. จิตตุปปาทปริยาย
“เมื่อผูอนื่ เปนผู เบียดเบียน
เราจักเปนผู ไม่ เบียดเบียน” เรื่อยไปจนกระทั่งถึงคูสุดทาย วา “เมื่อผูอนื่ เปนผู ลูบคลํา
ด้ วยทิฏฐิของตน (สนฺทิฏฺฐิปรามาสี ) เป็ นผู้ยดึ ถืออย่ างเหนียวแน่ น (อาธานคาหี)
การกระทําจิตใหเกิดขึ้นโดยนัยยะ ๔๔ คู เปนตนวา
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๑๔๕๑

และเป็ นผู้ยากที่จะสลัดคืนซึ่งอุปาทาน (ทุปฺปฏินิสฺสคฺค)ี เราจักเปนผู ไม่ ลูบ
คลําด้ วยทิฏฐิของตน (อสนฺทิฏฺฐิปรามาสี ) เป็ นผู้ไม่ ยดึ ถืออย่ างเหนียวแน่ น
(อนาธานคาหี) และเป็ นผู้ง่ายทีจ่ ะสลัดคืนซึ่งอุปาทาน (สุ ปฺปฏินิสฺสคฺค)ี ” ดังนี้
นั้น ยังไดตรัสอีกวา เพียงแต ตั้งจิตตุปบาทไว้ ดังนี้ ก็เป็ นการทําที่มีอุปการะมาก เสียแลว ไม
ตองกลาวถึง การที่ไดทําสําเร็จลงไปตามนั้นดวยกายและดวยวาจา. การเอาธรรม ๔๔ คูนั้นมาทําไว
ในความคิด เรียกวา จิตตุปปาทธัมมปริยาย.

ข. ปริกกมนปริยาย
การทําจิตใหหลีกออกมาเสียจากธรรมฝายอกุศล มาอยูในธรรมฝายกุศล เชนคนหลีก
ทางผิดมาเดินอยูในทางถูก ดังนี้เรียกวา ปริกกมนา. ธรรม ๔๔ คู ดังกลาวมาแลวขางตนนั่นเอง
ฝายแรกเปนฝายผิด ฝายหลังเปนฝายถูก จึงมีพระบาลีวางไวเปนคูแรก วา “ความไม

เบียดเบียน เปนการหลีกออกจากทางผิดของบุคคลผูม ีการเบียดเบียน” เรื่อยไป
จนถึงคูสุดทายที่วา ความเปนผูไมลูบคลําดวยทิฏฐิของตน ไมยึดถืออยางเหนียว
แนน และงายที่จะสลัดคืนซึ่งอุปาทาน เปนการหลีกออกจากทางผิดของบุคคล
ผูลูบคลํา ดวยทิฏฐิของตน ยึดถืออยางเหนียวแนน และยากที่จะสลัดคืนซึ่ง
อุปทาน” การกระทําอยางนี้ทั้ง ๔๔ คู เรียกวา ปริกกมนธัมปริยาย.
ค. อุปริภาวังคมนปริยาย
ในธรรม ๔๔ คู ดังกลาวมาแลวขางตน ฝายแรกหรือฝายผิด เปน อโธภาวังคมนียธรรม
(นําไปสูฝายต่ํา) ฝายหลังหรือฝายถูก เปน อุปริภาวังคมนียธรรม (นําไปสูฝายสูง) จึงมีพระบาลีวาง
 าวะฝายสูง ของบุคคลผู
ไวเปนคูแรกวา “ความไมเบียดเบียน เปนธรรมนําไปสูภ

มีการเบียดเบียน” ดังนี้เรื่อยไปจนถึงคูสุดทายวา “ความไมเปนผูไมลูบคลําดวยทิฏฐิ
ของตน ไมยึดถืออยางเหนียวแนน และงายที่จะสลัดคืนซึ่งอุปาทาน
เปน
ธรรมนําไปสูภาวะฝายสูงของบุคคลผูลูบคลําดวยทิฏฐิของตน
ยึดถืออยาง
เหนียวแนน และยากที่จะสลัดคืนซึ่งอุปาทาน” การกระทําอยางนี้ทั้ง ๔๔ คู
เรียกวา อุปริภาวังคมนธัมมปริยาย.
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ง. ปรินิพพานปริยาย
ในธรรม ๔๔ คู ดังกลาวมาแลวขางตนนั้น ฝายแรกหรือฝายผิดเปนฝายไมดับเย็น
ฝายหลังหรือฝายถูกเปนฝายดับเย็น (ปรินิพพาน) ดังนั้นจึงมีพระบาลีวางไวเปนคูแรก วา

“ความ

ไมเบียดเบียน เปนไปเพื่อความดับเย็นของบุคคลผูมีการเบียดเบียน” ดังนี้เรือ่ ยไป
จนถึงคูสุดทาย วา “ความเปนผูไมลูบคลําดวยทิฏฐิของตน ไมยึดถืออยางเหนียว
แนน และงายที่จะสลัดคืนซึ่งอุปาทาน เปนไปเพื่อความดับเย็นของบุคคลผู
ลูบคลําดวยทิฏฐิของตน ยึดถืออยางเหนียวแนน
และยากที่จะสลัดคืนซึ่ง
อุปาทาน” การกระทําอยางนี้ทั้ง ๔๔ คู เรียกวา ปรินิพพานปริยาย. ขอความตอนนี้ มีตรัสไว
พิเศษ วา ผูไมดับเย็นจะชวยใหผูอื่นดับเย็นนั้นเปนไปไมได เชนเดียวกับผูติดหลม จะยกผูอื่นขึ้น
จากหลมไมได ฉันใดก็ฉันนั้น.
- มู. ม. ๑๒/๗๕ - ๘๓/๑๐๔ - ๑๐๘.

(รายชื่อแหงธรรมเปนเครื่องขูดเกลา ๔๔ คูนี้ ไมไดใชเพื่ออธิบายเกี่ยวกับการขูดเกลาอยาง
เดียว แตใชเพื่ออธิบายในการประพฤติกระทําอยางอื่นดวย ดังที่ไดแยกไวเปน ขอ ก. ข. ค. ง. ใน
ตอนทาย; ผูที่ตั้งใจจะศึกษาจริงๆ พึงกําหนดใหชัดเจนวามีลําดับอยางไร เปนฝายผิดหรือฝายถูก
อยางไร ก็จะสามารถเขาใจขอความที่ละไว โดยไมนํามาใสไวใหเต็ม เชน อางถึงแตขอตน และ
ขอสุดทาย เปนตน, ก็จะสําเร็จประโยชนไดตามปรารถนา).

องค์ คุณทีท่ าํ ให้ เจริญงอกงามไพบูลย์ ในพรหมจรรย์
(อุปกรณ์ แห่ งการปฏิบัติมรรค)
ภิกษุ ท. ! คนเลี้ยงโค ที่ประกอบดวยองคคุณ ๑๑ อยางแลว ยอม
เหมาะสมที่จะเลี้ยงโค ทําใหเพิ่มกําไรได. องคคุณ ๑๑ อยาง อะไรบางเลา ?
สิบเอ็ดอยางคือ คนเลี้ยงโคในกรณีนี้ เป็ นผู้ร้ ู จกั เรื่องร่ างกายของโค, เป็ น
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ผู้ ฉลาดในลักษณะของโค, เป็ นผู้เขีย่ ไข่ ขาง, เป็ นผู้ปิดแผล, เป็ น
ผู้สุมควัน,
เป็ นผู้รู้ จกั ท่ าทีค่ วรนําโคไป, เป็ นผู้รู้ จกั นํา้ ทีโ่ คควรดืม่ ,
เป็ นผู้รู้ จกั ทางทีโ่ ค ควรเดิน, เป็ นผู้ฉลาดในทีท่ ี่โคควรไป, เป็ น
ผู้รู้ จกั รีดนมโคให้ มีเหลือไว้ บ้าง, เป็ นผู้ให้ เกียรติแก่ โคอุสภ อันเป็ นโค
พ่อฝูง เป็ นโคนําฝูง ด้ วยการเอาใจใส่ เป็ นพิเศษ. ภิกษุ ท. ! คนเลี้ยง
โคที่ประกอบดวยองคคุณ ๑๑ อยางนี้แลว ยอมเหมาะสมที่จะเลี้ยงโค ทําใหเพิ่ม
กําไรได. ขอนี้ฉันใด ;
ภิกษุ ท. ! ภิกษุ ที่ประกอบดวยองคคุณ ๑๑ ประการแลว ยอม
เหมาะสมที่จะถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย ในธรรมวินยั (พรหมจรรย) นี้
ได ฉันนั้น. องคคุณ ๑๑ ประการ อยางไรบางเลา? สิบเอ็ดประการคือ
ภิกษุ
ในกรณีนี้ เป็ นผู้ร้ ู จักรู ป, เป็ นผู้ฉลาดในลักษณะ, เป็ นผู้

คอยเขีย่ ไข่ ขาง, เป็ นผู้ปิดแผล, เป็ นผู้สุมควัน, เป็ นผู้รู้ จกั ท่ าทีค่ วร
ไป, เป็ นผู้รู้ จกั นํา้ ทีค่ วรดืม่ , เป็ นผู้รู้ จกั ทางทีค่ วรเดิน, เป็ นผู้ฉลาดใน
ทีท่ คี่ วรไป, เป็ นผู้รู้ จกั รีด “นมโค” ให้ มีส่วนเหลือไว้ บ้าง, เป็ นผู้บูชา
อย่ างยิง่ ในภิกษุท้งั หลาย ผู้เถระ มีพรรษายุกาล บวชนาน เป็ นบิดา
สงฆ์ เป็ นผู้นําสงฆ์ ด้ วยการบูชาเป็ นพิเศษ.
พวกรู้ จักรูป

ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผู รู้จักรูป
เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท.
ภิกษุในกรณีนี้ ยอมรูชัดตามที่เปนจริงวา “รูปชนิดใดก็ตาม ทั้งหมดนั้น ชื่อ
วา รูป คือ มหาภูตรูปมี ๔ และอุปาทายรูปคือรูปที่อาศัยมหาภูตรูปทั้งสี่”
ดังนี้. ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูร ูจักรูป เปนอยางนี้แล.
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พวกฉลาดในลักษณะ

ภิกษุ ท. !
ภิกษุเปนผู ฉลาดในลักษณะ เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท.!
ภิกษุในกรณีนี้ ยอมรูชดั ตามที่เปนจริงวา “คนพาล มีกรรม (การกระทํา)เปน
เครื่องหมาย, บัณฑิต ก็มีกรรม (การกระทํา) เปนเครื่องหมาย” ดังนี้เปนตน.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูฉลาดในลักษณะ เปนอยางนี้แล.
พวกคอยเขี่ยไขขาง

ภิกษุ ท. !
ภิกษุเปนผู คอยเขี่ยไข่ ขาง เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. !
ภิกษุในกรณีนี้ อดกลั้นได ละ บรรเทา ทําใหสิ้นสุด ทําใหหมดสิน้ หวัง
ซึ่งความ ตรึกเกี่ยวดวยกาม, ความตรึกเกี่ยวดวยความมุงราย, ความตรึกเกี่ยว
ดวยการทําความลําบากใหแกตนเองและผูอนื่ แมโดยไมเจตนา ที่เกิดขึ้นแลว;
และอดกลั้นได ละ บรรเทา ทําใหส้นิ สุด ทําใหหมดสิ้น ซึ่งสิ่งอันเปนอกุศล
ลามกทั้งหลาย ที่เกิดขึ้นแลว. ภิกษุ ท.! ภิกษุเปนผูคอยเขี่ยไขขาง เปน
อยางนี้ แล.
พวกปิ ดแผล

ภิกษุ ท. !
ภิกษุเปนผู ปิ ดแผล เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุ
ในกรณีนี้ เห็นรูปดวยตา, ฟงเสียงดวยหู, ดมกลิ่นดวยจมูก, ลิ้มรสดวยลิ้น,
สัมผัสโผฏฐัพพะดวยกาย, รูธรรมมารมณดวยใจ, แลวไมมีจิตยึดถือเอาทั้ง
โดยลักษณะที่เปนการรวบถือทัง้ หมด และการถือเอาโดยการแยกเปนสวน ๆ,
สิ่งที่อกุศลลามกคืออภิชฌาและโทมนัส จะพึงไหลไปตามผูท ี่ ไมสํารวม ตา
หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เพราะการไมสํารวมอินทรียใดเปนเหตุ, เธอก็ปฏิบัติ เพื่อ
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ปดกั้นอินทรียนั้นไว, เธอรักษาและถึงการสํารวม ตา หู จมูกลิ้น กาย ใจ.
ภิกษุ ท.! ภิกษุเปนผูปดแผล เปนอยางนี้แล.
พวกสุ มควัน

ภิกษุ ท. !
ภิกษุเปนผู สุ มควัน เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุ
ในกรณีนี้ เปนผูแสดงธรรม ตามที่ไดฟง ไดเลาเรียนมาแลว แกผูอื่นโดย
พิสดาร. ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูสุมควัน เปนอยางนี้แล.
พวกรู้ จักท่ าที่ควรไป

ภิกษุ ท. !
ภิกษุเปนผู รู้ จกั ท่ าทีค่ วรไป เปนอยางไรเลา? ภิกษุ
ภิกษุในกรณีนี้ เมื่อเขาไปหาภิกษุผูเปนพหุสูต คลองแคลวในหลัก
ท.!
พระพุทธวจนะ ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา (แมบท), ก็ไตถาม ไลเลียง
โดยทํานองนี้วา “ทานผูเจริญทั้งหลาย! พระพุทธวจนะนี้ เปนอยางไร?
ความหมายแหงพระพุทธวจนะนี้มีอยางไร?” ดังนี้เปนตน ตามเวลาอันสมควร;
ทานพหุสูตเหลานั้น จึงทําขอความที่ยังลี้ลบั ใหเปดเผย ทําขอความอันลึกซึ้ง
ใหตื้น และบรรเทา ถายถอน ความสงสัยในธรรมทั้งหลายอันเปนที่ตั้งแหง
ความสงสัยนานาประการใหแกภกิ ษุนั้นได. ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูรูจักทาที่ควร
ไป เปนอยางนี้แล.
พวกที่ร้ ู จกั นํา้ ที่ควรดืม่

ภิกษุ ท. !
ภิกษุเปนผู รู้ จกั นํา้ ที่ควรดืม่ เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ
ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ เมื่อธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไวแลว อันผูใดผูห นึ่ง
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แสดงอยู เธอไดความรูอรรถ ไดความรูธรรม และไดความปราโมทยอันอาศัย
ธรรม. ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูรูจักน้ําที่ควรดื่ม เปนอยางนี้แล.
พวกรู้ จักทางที่ควรเดิน

ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผู รู้ จกั ทางที่ควรเดิน เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ
ท.! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูชดั แจงตามที่เปนจริง ซึ่งอริยมรรคมีองค ๘.
ภิกษุ ท.! ภิกษุเปนผูรูจักทางทีค่ วรเดิน เปนอยางนี้แล.
พวกฉลาดในที่ที่ควรไป

ภิกษุ ท. !
ภิกษุเปนผู ฉลาดในที่ทคี่ วรไป เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ
ท.! ภิกษุในกรณีนี้ ยอมรูชดั แจงตามที่เปนจริง ซึ่งสติปฏฐาน ๔. ภิกษุ ท.!
ภิกษุเปนผูฉ ลาดในที่ที่ควรไป เปนอยางนี้แล.
พวกรีด “นมโค” ให้ มีส่วนเหลือ

ภิกษุ ท. !
ภิกษุเปนผู รู้ จกั รีด “นมโค” ให้ มีส่วนเหลือไว้ บ้าง
เปนอยางไรเลา? ภิกษุ ท. ! พวกคฤหัสถผูมีศรัทธา ยอมปวารณาไมมขี ดี ขัน้
แกภิกษุในกรณีนี้ ดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัช
บริกขาร. ในการที่เขาปวารณาเชนนั้น, ภิกษุ เปนผูรูจักประมาณในการรับ
ปจจัย ๔ มีจีวรเปนตนเหลานั้น. ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูรูจักรีด “นมโค” ให
มีสวนเหลือไวบาง เปนอยางนี้แล.
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พวกบูชาผู้เฒ่ า

ภิกษุ ท. !

ภิกษุเปนผู บูชาอย่ างยิง่ ในภิกษุท้งั หลายผู้เถระ ฯลฯ

ด้ วยการบูชาเป็ นพิเศษ เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ เขาไป
ตั้งไวซึ่งการกระทําทางกาย การกระทําทางวาจา และการกระทําทางใจ อัน
ประกอบดวยเมตตา ในภิกษุทงั้ หลายผูเถระ มีพรรษายุกาล บวชนาน เปน
บิดาสงฆ เปนผูนําสงฆ ทั้งในที่แจงและทั้งในที่ลบั . ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผู
บูชาอยางยิง่ ในภิกษุทงั้ หลายผูเถระ ฯลฯ ดวยการบูชาเปนพิเศษ เปนอยางนี้
แล.
ภิกษุ ท. !
ภิกษุ ที่ประกอบดวยองคคุณ ๑๑ ประการเหลานี้แลว ยอม
เหมาะสมที่จะถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย ในธรรมวินยั (พรหมจรรย) นี้
ไดแท.
- มู. ม. ๑๒/๔๑๓ - ๔๑๔/๓๘๖ - ๓๘๗.

อัฏฐังคิกมัคคปฏิบัติ ต้ องอาศัยทีต่ ้งั คือศีล
ภิกษุ ท. !
การงานใด ๆ ที่ตองกระทําดวยกําลัง, การงานเหลานั้น
ทั้งหมดตองกระทําดวยกําลัง กระทําไดเมื่ออาศัยซึ่งแผนดิน ยืนอยูบนแผนดิน,
ขอนี้ฉันใด; ภิกษุ ท. ! ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยู่ในศีล ย่ อมเจริญ กระทําให้ มาก
ได้ ซึ่งอริยอัฏฐังคิกมรรค, ฉันนั้นเหมือนกัน.
ภิกษุ ท. ! อยางไรเลา เรียกวา ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีล ยอมเจริญ
กระทําใหมากได ซึ่งอริยอัฏฐังคิกมรรค ?

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๔๕๘

ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปเพือ่ การสลัดคืน (ซึ่งอุปทานขันธ); เจริญ
สัมมาสังกัปปะ .... เจริญสัมมาวาจา .... เจริญสัมมากัมมันตะ .... เจริญสัมมา อาชีวะ .... เจริญสัมมาวายามะ .... เจริญสัมมาสติ .... เจริญสัมมาสมาธิ อัน
อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้ อมไปเพือ่ การสลัดคืน (ซึ่งอุปาทานขันธ) .
ภิกษุ ท. !
อยางนี้แล เรียกวา ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีล ยอม
เจริญ กระทําใหมากได ซึ่งอริยอัฏฐังคิกมรรค.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๖๘/๒๖๔ – ๒๖๕.

[ศีลอันเปนที่ตั้งพื้นฐานในที่นี้

มิไดหมายถึงศีลที่มีรวมอยูในอัฏฐังคิกมรรค, หาก
แตเปนศีลพื้นฐาน เชนศีลหา อุโบสถศีล อันยังมิไดปรารภวิเวก – วิราค – นิโรธ – โวสสัคคะ.
ลักษณะแหงการเจริญอริยมรรคนั้น กลาวไวหลายวิธี : ในที่อื่น กลาววา เจริญองคแหง
มรรคแตละองค ๆ อยางที่ มีการนําออกซึ่งราคะเป็ นที่สุดรอบ (ราควินยปริโยสาน) มีการนําออก
ซึ่งโทสะเป็ นที่สุดรอบ (โทสวินยปริโยสาน) มีการนําออกซึ่งโมหะเป็ นที่สุดรอบ (โมหวินยปริโยสาน) (๑๙/๖๘ – ๖๙/๒๖๖ - ๒๖๗) ; ในที่อื่นวา เจริญองคแหงอริยมรรค อยางที่
มีอมตะเป็ นที่หยั่งลง (อมโตคธ) มีอมตะเป็ นที่ไปในเบือ้ งหน้ า (อมตปรายน) มีอมตะเป็ นที่
สุ ดรอบ (อมตปริโยสาน) (๑๙/๖๙ /๒๖๘ - ๒๖๙) ; ในที่อื่นแสดงลักษณะแหงองคอริยมรรควา
เอียงไปสู่ นิพพาน (นิพฺพานนินฺน) น้ อมไปสู่ นิพพาน (นิพฺพานโปณ) ลาดลุ่มไปสู่ นิพพาน
(นิพฺพานปพฺภาร) (๑๙/๖๙ – ๗๐/๒๗๐ - ๒๗๑) ; ตางกันอยูเปนสี่รูปแบบดังนี้ ลานแตเปนที่
นาสนใจนําไปพิจารณา.
กิริยาที่ผูปฏิบตั ิตองอาศัยศีลเปนที่ตั้ง มีอุปมาเหมือนการทํางานตองอาศัยเหยียบแผนดิน
เปนที่ตั้ง นั้น ยังอุปมาแปลกออกไป เหมือนการที่พฤกษาชาติท้ังหลายต้ องอาศั ยแผ่ นดิน
เป็ นที่งอกงาม ก็มี (๑๙/ ๗๐/๒๗๒ - ๒๗๓) และ เหมือนพวกนาคอาศัยซอกเขาหิมพานต์ เป็ นที่
เกิดเป็ นที่เจริ ญ ก็มี (๑๙/ ๗๑/๒๗๔ - ๒๗๕) ; ลวนแตมีความหมายอยางเดียวกันวา วาตองมี
ที่ตั้ง ที่อาศัย].
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๑๔๕๙

หลักเกณฑ์ การเลือกสถานทีแ่ ละบุคคลทีค่ วรเสพไม่ ควรเสพ
(อันเป็ นอุปกรณ์ แห่ งมรรค)
การเลือกทีอ่ ยู่ในป่ า (วนปัตถ์ )
ภิกษุ ท. !
ภิกษุในกรณีนี้ เขาไปอาศัย วนปัตถ์ (ปาทึบ) แหงใดแหง
หนึ่งอยู, สติทยี่ งั ตั้งขึน้ ไม่ ได้ ก็ไม่ ต้งั ขึน้ ได้ , จิตทีย่ งั ไม่ ต้งั มั่นก็ไม่ ต้งั

มั่น, อาสวะทีย่ งั ไม่ สิ้นก็ไม่ ถึงความสิ้น, และอนุตตรโยคักเขมธรรมทีย่ งั
ไม่ บรรลุกไ็ ม่ บรรลุ, ทั้งจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปัจจย
เภสั ชช-บริขาร
อันบรรพชิตพึงแสวงหามาเพือ่ เป็ นบริขารของชีวติ
ก็หามาได้ โดยยาก. ภิกษุ ท. ! ภิกษุนั้น พิจารณาเห็นโดยประจักษดังนี้แลว
ไมวาจะเปนเวลากลางวันหรือกลางคืน พึงหลีกไปเสี ยจากวนปัตถ์ น้ัน, อย่ าอยู่
เลย.
ภิกษุ ท. !
อนึ่ง ภิกษุในกรณีนี้ เขาไปอาศัย วนปัตถ์ แหงใดแหง
หนึ่งอยู, สติที่ยังตั้งขึ้นไมได ก็ไมตั้งขึ้นได, จิตที่ยงั ไมตั้งมั่นก็ไมตงั้ มั่น,
อาสวะที่ยังไมสิ้นก็ไมถึงความสิ้น, และอนุตตรโยคักเขมธรรมที่ยังไมบรรลุก็
ไมบรรลุ; แตวา จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปัจจยเภสั ชชบริขาร

อันบรรพชิตพึงแสวงหามาเพือ่ เป็ นบริขารของชีวติ
ก็หามาได้ โดยไม่
ยาก. ภิกษุ ท. ! ภิกษุนั้น พิจารณาเห็นโดยประจักษดังนี้แลว คิดวา “เราเปน
ผูออกจากเรือนบวชเพราะเหตุแหงจีวรก็หามิได เพราะเหตุแหงบิณฑบาตก็หา
มิได เพราะเหตุแหงเสนาสนะก็หามิได เพราะเหตุแหง คิลานปจจยเภสัชชบริขารก็หามิได”; ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แลว ภิกษุนั้น พึงหลีกไปจากวนปัตถ์

๑๔๖๐
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นั้น, อย่ าอยู่เลย.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ เขาไปอาศัย วนปัตถ์ แหงใดแหงหนึ่งอยู,
สติทยี่ งั ตั้งขึน้ ไม่ ได้ ก็ต้งั ขึน้ ได้ , จิตที่ยงั ไม่ ต้งั มั่นก็ต้งั มั่น, อาสวะทีย่ งั ไม่ สิ้น
ก็ถงึ ความสิ้น, และอนุตตรโยคักเขมธรรมที่ยงั ไม่ บรรลุกบ็ รรลุ; แต่ ว่าจีวร
บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปัจจยเภสั ชชบริขาร อันบรรพชิตพึงแสวงหามา
เพือ่ เป็ นบริขารของชีวติ นั้น ก็หามาได้ โดยยาก. ภิกษุ ท. !
ภิกษุนั้น
พิจารณาเห็นโดยประจักษดังนี้แลว คิดวา “เรามิได ออกจากเรือนบวช เพราะ
เหตุแหงจีวร เพราะเหตุแหงบิณฑบาต เพราะเหตุแหงเสนาสนะ เพราะเหตุแหง
คิลานปจจยเภสัชชบริขาร”; ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แลว ภิกษุนั้น พึงอยู่ใน
วนปตถ์ น้ันอย่ าหลีกไปเสี ยเลย.
ภิกษุ ท. !
อนึ่ง ภิกษุในกรณีนี้ เขาไปอาศัย วนปัตถ์ แหงใดแหง
หนึ่งอยู, สติที่ยงั ตั้งขึน้ ไม่ ได้ ก็ต้งั ขึน้ ได้ , จิตที่ยงั ไม่ ต้งั มั่นก็ต้งั มั่น, อาสวะ
ที่ยงั ไม่ สิ้นก็ถงึ ความสิ้น, และอนุตตรโยคักเขมธรรมที่ยงั ไม่ บรรลุกบ็ รรลุ; ทั้ง
จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปัจจยเภสั ชชบริขาร อันบรรพชิตจะ
แสวงหามาเพือ่ เป็ นบริขารของชีวติ นั้น ก็หามาได้ โดยไม่ ยาก. ภิกษุ ท. !
ภิกษุนั้น พิจารณาเห็นโดยประจักษดังนี้ พึงอยู่ในวนปัตถ์ น้ัน จนตลอดชีวติ ,
อยาหลีกไปเสียเลย.
(ในกรณีแหง การเลือกหมู่บ้าน นิคม นคร ชนบท และบุคคล ที่ควรเสพหรือไมควร
เสพ ก็ไดตรัสไวโดยหลักเกณฑอยางเดียวกัน)
- มู. ม. ๑๒/๒๑๒ – ๒๑๘/๒๓๕ – ๒๔๒.

(ในสูตรอื่น ถือเอา การเกิดแห่ งกุศลและการไม่ เกิดแห่ งอกุศล เป็ นหลักเกณฑ์ สําหรั บ
การเลือก วาควรเสพหรือไมควรเสพ : ถาไดผลเปนบุญกุศลถือวาควรเสพ, ถาไดผลเปนอกุศล
ถือวาไมควรเสพ.
และถือเอาหลักเกณฑนี้สําหรับการเลือกสิ่งเหลานี้คือ กายสมาจาร วจี
สมาจาร มโนสมาจาร จิตตุปบาท สั ญญาปฏิลาภ ทิฏฐิ ปฏิลาภ อัตตภาวปฏิลาภ อารมณ์ แต่

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๔๖๑

ละอารมณ์ ทางอายตนะทั้งหก จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คาม นิคม นคร ชนบท และ
บุคคล. ผูปรารถนา รายละเอียดพึงดูจากที่มานั้น ๆ : อุปริ. ม. ๑๔/๑๔๔ – ๑๖๔/๑๙๙ – ๒๓๒;
หรือดูที่หัวขอวา “การเสพที่เปนอุปกรณและไมเปนอุปกรณ แกความเพียรละอกุศลและเจริญกุศล”
ที่หนา ๑๑๔๓ แหงหนังสือเลมนี้).

อาการทีเ่ รียกว่ า อัฏฐิคกิ มรรคบริบูรณ์ ได้ โดยวิธีลดั
ภิกษุ ท. !

เมื่อรู้เมื่อเห็นอยู่ ซึ่งจักษุตามทีเ่ ป็ นจริง ;
เมื่อรูเมื่อเห็นอยู ซึ่ง รูป ท. ตามที่เปนจริง ;
เมื่อรูเมื่อเห็นอยู ซึ่ง จักขุวญ
ิ ญาณ ตามที่เปนจริง ;
เมื่อรูเมื่อเห็นอยู ซึ่ง จักขุสัมผัส ตามที่เปนจริง ;
เมื่อรูเมื่อเห็นอยู ซึ่ง เวทนา อันเกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัส
เปนปจจัย สุขก็ตาม ทุกขก็ตาม อทุกขมสุขก็ตาม, ตามที่เปนจริง; บุคคล
ย่ อมไม่ กาํ หนัดยินดีในจักษุ ยอมไมกําหนัดยินดี ในรูป ท. ยอมไมกาํ หนัด
ยินดี ในจักขุวญ
ิ ญาณ ยอมไมกําหนัดยินดี ในจักขุสัมผัส ยอมไมกําหนัด
ยินดี ในเวทนา อันเกิดขั้นเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย สุขก็ตาม ทุกขก็ตาม
อทุกขมสุขก็ตาม.
เมื่อบุคคลนั้นไมกําหนัดยินดีแลว ไมประกอบพรอมแลว ไมหลงใหล
แลว มีปกติเห็นโทษ อยู; ปัญจุปาทานขันธ์ ยอมถึงซึ่งความไมกอขึ้นอีก
ตอไป และ ตัณหา อันเครื่องนํามาซึ่งภพใหม ประกอบอยูดว ยความกําหนัด
ดวยอํานาจแหงความเพลิน ทําใหเพลินอยางยิ่งในอารมณนั้น ๆ ของบุคคล
นั้น ยอมละไป. ความกระวนกระวาย ทางกายและทางจิต ก็ละไป; ความแผด
เผา ทางกายและทางจิต ก็ละไป; ความเร่ าร้ อน ทางกายและทางจิต ก็ละไป;
บุคคลนั้นยอมเสวยความสุขทั้งทางกายและทางจิต.
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๑๔๖๒

ทิฏฐิของผูร ูผูเห็นอยูเชนนั้น เปน สั มมาทิฏฐิ, ความดําริของผูรผู ูเห็น
อยูเชนนั้น เปน สั มมาสั งกัปปะ, ความเพียรของผูรูผูเห็นอยูเ ชนนั้น เปน
สั มมาวายามะ สติของผูรผู ูเห็นอยูเชนนั้น เปน สั มมาสติ, สมาธิของผูรู
ผูเห็นอยูเชนนั้น เปน สั มมาสมาธิ. สวน กายกรรม วจีกรรม และอาชีวะ
ของเขา บริสุทธิ์มาแล้ วแต่ เดิม; (ดังนั้นเปนอันวา สัมมากัมมันตะ สัมมาวาจา
สัมมาอาชีวะ
มีอยูแลวอยางเต็มที่ ในบุคคลผูรูอยูผูเห็นอยูเชนนั้น). ดวยอาการอยางนี้
เปนอันวา อริยอัฏฐังคิกมรรคแห่ งบุคคลผู้รู้อยู่เห็นอยู่อย่ างนั้น
ย่ อมถึงซึ่ง
ความบริบูรณ์ แห่ งภาวนา ด้ วยอาการอย่ างนี.้
- อปริ.

ม. ๑๔/๕๒๓ – ๕๒๕/๘๒๘ – ๘๓๐.

(ผูยึดการปฏิบัติอริยอัฏฐังคิกมรรคเปนหลัก
พึงมองใหเห็นความสําคัญที่สุดแหง
พระบาลีนี้ ที่แสดงใหเห็นวา ถาปฏิบัติในชั้นลึกคือการรูเห็นอยางถูกตองเกี่ยวกับอายตนะอัน
เปนที่ตั้งแหงตัณหาอุปทานแลว ยอมเปนเคล็ดลับในการปฏิบัติอริยอัฏฐังคิกมรรคอยางครบถวน
ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ไมเสียเวลามากเหมือนผูปฏิบัติชนิดแจกแจงเปนองค ๆ และองคละหลาย ๆ
อยาง ซึ่งโดยมากปฏิบัติจนตายหรือเกือบตายก็ไมเคยประสบความสําเร็จ จึงขอเนนความสําคัญ
อยางยิ่งแหงพระบาลีนี้ แกผูปฏิบัติทุกคน.
ขอความที่ยกมานี้ ยกมาแตขอความที่แสดงดวยเรื่องของจักษุ ผูศึกษาพึงเทียบเคียงเอาเอง
ออกไปถึงเรื่องของ โสตะ ฆานะ ชิวหา
กายะ และมโน แตละอยาง ๆ ออกเปน
หาประเด็น เหมือนอยางที่แสดงไวในกรณีแหงจักษุขางตนนั้น, ก็จะไดอายตนะนิกธรรม ๖
หมวด ๆ
ละ ๕ อยาง; รวมเปน ๓๐ อยาง โดยบริบูรณ).

วิธีการสื บต่ อความไม่ ประมาทของอริยสาวก
นันทิยะ !
อย่ างไรเล่ า ?

อริยสาวก เป็ นผู้มปี รกติอยู่ด้วยความไม่ ประมาท

เป็ น

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๔๖๓

นันทิยะ ! ในกรณีนี้คอื อริยสาวก เปนผูประกอบดวย ความเลือ่ ม
ใสในพระพุทธเจ้ าอย่ างไม่ หวัน่ ไหว (พุทธอเวจจัปปสาทะ) ดังนี้วา “แมเพราะ
เหตุอยางนี้ ๆ พระผูมีพระภาคเจานั้น เปนผูไกลจากกิเลส ตรัสรูชอบไดโดย
พระองคเอง เปนผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เปนผูไปแลวดวยดี เปนผูรู
โลกอยางแจมแจง เปนผูสามารถฝกบุรุษที่สมควรฝกไดอยางไมมีใครยิ่งกวา
เปนครูผูสอนของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูรูผูตื่นผูเบิกบานดวยธรรม
เปนผูมีความจําเริญจําแนกธรรมสั่งสอนสัตว” ดังนี้. อริยสาวกนั้น ไม่ มคี วาม
พอใจหยุดอยู่ เพียงแคความเลื่อมใสในพระพุทธเจาอยางไมหวั่นไหว แต
พยายามให้ ยงิ่ ขึน้ ไป คือเพื่อความวิเวกในกลางวัน
เพื่อความหลีกเรนใน
กลางคืน.
เมื่ออริยสาวกนั้น เปนผูไมประมาทอยูอยางนี้,
ปราโมทย (ความ
บันเทิงใจ) ยอมเกิดขึ้น; เมื่อปราโมทยแลว ปติ (ความอิ่มใจ) ยอมเกิดขึ้น; เมื่อ
มีใจปติ กายก็สงบระงับ; ผูมีกายสงบระงับ ยอมรูสึกเปนสุข; จิตของ ผูมสี ุข
ยอมตั้งมั่น (เปนสมาธิ) เมื่อจิตตั้งมั่น ธรรม (ที่ยงั ไม่ เคยปรากฏ) ย่ อม
ปรากฏ; เพราะความปรากฏแห่ งธรรม อริยสาวกนั้น ย่ อมถึงซึ่งการนับ ได้
ว่ า เป็ นผู้มีปกติอยู่ด้วยความไม่ ประมาท โดยแท้ .
(ในกรณีแหงโสตาปตติยังคะที่สอง
คือ ความเลื่อมใสในพระธรรมอย่ างไม่ หวั่นไหว
ก็ดี ที่สามคือ ความเลื่อมใสในพระสงฆ์ อย่ างไม่ หวั่นไหว ก็ดี ที่สี่คือ ความมีศีลที่พระอริ ยเจ้ า
พอใจ (อริยกันตศีล) ก็ดี
ก็ไดทรงตรัสไวมีขอความอยางเดียวกันกับขอความขางบนที่กลาวถึง
ความ เลื่อมใสไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา )

นันทิยะ !
ประมาท.

อยางนี้แล อริยสาวกชื่อวา เปนผูมีปกติอยูดวยความไม

- มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๐๑/๑๖๐๒

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๔๖๔

(ขอใหสังเกตเห็นใจความสําคัญที่วา แมจะเปน เตรี ยมพระโสดาบัน (คือธัมมานุสารี และ
สัทธานุสารีก็ตาม)
หรือเปนพระโสดาบันแลวก็ตาม ยังมีกิจคือความไมประมาทที่จะตอง
กระทําสืบตอยิ่งขึ้นไป ความขอความในพระสูตรนี้ ใหไดชื่อวาเปนผูอยูดวยความไมประมาทอยู
เสมอ. ขอปฏิบัติเหลานั้นมีใจความสําคัญอยูที่วา กลางวันมีวิเวก คือสงัดจากความรบกวนภาย
นอก กลางคืนมีปฏิสัลลาณะ คือจิตไมฟุงซานไปในอารมณตาง ๆ แตมากําหนดอยูที่ธรรมอันควร
กําหนดอยูตลอดเวลา จนเกิดผลตามลําดับ นับตั้งแตความปราโมทย ไปจนถึงความปรากฏแหง
ธรรมที่ยังไมเคยปรากฏ. อริยสาวกชั้นที่สูงขึ้นไปก็มีหลักปฏิบัติทํานองนี้
คือกลางวันมีวิเวิก
กลางคืนมีปฏิสัลลาณะ เพื่อบรรลุธรรมชั้นที่สูงขึ้นไปกวาที่บรรลุอยู จนกระทั่งถึงชั้นพระอรหันต.
แมชั้นพระอรหันตซึ่งเปนชั้นที่ถึงที่สุดแหงความไมประมาทแลว ก็ยังมีวิเวกในกลางวัน มีปฏิสัลลาณะในกลางคืน เพื่อความอยูเปนผาสุกของบุคคลผูถงึ ที่สุดแหงพรหมจรรย.

ขอใหทุกคนเห็นความสําคัญของการอยูอยางมีวิเวกและมีปฏิสัลลาณะ วาเปนฐานรากใน
การสืบตอความไมประมาทใหยิ่ง ๆ ขึ้นไปในตัวเอง โดยไมตองลําบากมากมายนัก).

พึงทําความสมดุลย์ ของสมถะและวิปัสสนา
ภิกษุ ท. !
บุคคล ๔ จําพวกเหลานี้ มีอยู หาไดอยู ในโลก. สี่
จําพวกอยางไรเลา ? สี่คือ บุคคลบางคน ไดเจโตสมถะในภายใน แตไมได
ธัมมวิปสสนาดวยอธิปญญา; บุคคลบางคน ไดธัมมวิปสสนาดวยอธิปญญา แต
ไมไดเจโตสมถะในภายใน; บุคคลบางคน ไมไดทั้งเจโตสมถะในภายในและ
ไม ไดธมั มวิปสสนาดวยอธิปญ
 ญาดวย; บุคคลบางคน ไดท้งั เจโตในภายในดวย
และไดธมั มวิปสสนาดวยอธิปญ
 ญาดวย.
ภิกษุ ท. !

ในบรรดาบุคคล ๔ จําพวกนั้น ๑. บุคคลผู้ได้ เจโต

สมถะ ในภายใน แต่ ไม่ ได้ ธัมมวิปัสสนาด้ วยอธิปัญญานั้น บุคคลนั้น
ควรดํารงตน

อยู่ในเจโสมถะในภายใน

แล้ วประกอบความเพียรในธัมม

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๔๖๕

วิปัสสนาด้ วยอธิปัญญาเถิด. สมัยตอมาเขาก็จะเปนผูไดทงั้ เจโตสมถะในภายใน
และไดอธิปญญาธัมมวิปสสนาดวย.
๒. ภิกษุ ท. !

บุคคลผู้ได้ อธิปัญญาธัมมวิปัสสนา แต่ ไม่ ได้ เจ-

โตสมถะในภายในนั้น บุคคลนั้น ควรดํารงตนอยู่ในอธิปัญญาธัมมวิปัสสนา
แล้ วประกอบความเพียรในเจโตสมถะในภายใน.
สมัยตอมา เขาจะเปน
ผูไดทงั้ อธิปญญาธัมมวิปสสนาดวย และไดเจโตสมถะในภายในดวย.

บุคคลผู้ไม่ ได้ ท้งั เจโตสมถะในภายใน และไม่ ได้
อธิปัญญาธัมมวิปัสสนานั้น บุคคลนั้น เพือ่ ให้ ได้ซึ่งกุศลธรรมทั้งสอง
๓. ภิกษุ ท. !

อย่ างนั้น พึง กระทําโดยประมาณอันยิง่ ซึ่งฉันทะ (ความพอใจ) วายามะ (ความ
พยายาม) อุสสาหะ อุสโสฬ๎ หี (ความขะมักเขมน) อัปปฏิวาณี (ความไมถอยหลัง)
สติ และสั มปชัญญะ ใหเหมือนกับคนมีไฟลุกโพลงที่เสื้อผาหรือที่ศีรษะ พึง
กระทําซึ่งฉันทะ วายามะ อุสสาหะ อุสโสฬ๎หี อัปปฏิวาณี สติ สัม
ปะชัญญะ โดยประมาณอันยิ่ง เพื่อจะดับไฟอันลุกโพลงที่เสื้อผาหรือที่ศรี ษะ
นั้นเสีย, ฉันใดก็ฉันนั้น. สมัยตอมา เขาจะเปนผูไดทงั้ เจโตสมถะในภายใน
และไดอธิ-ปญญาธัมมวิปส สนาดวย.
สวน บุคคลผู้ได้ ได้ ท้งั เจโตสมถะในภายในด้ วย
และได้ อธิปัญญาธัมมวิปัสสนาด้ วยนั้น บุคคลนั้น ควรดํารงอยู่ในกุศล
ธรรมทั้งสองนั้นแล้ วประกอบความเพียร เพือ่ ความสิ้นไปแห่ งอาสวะทั้งหลาย
ให้ ยงิ่ ขึน้ ไป.
๔. ภิกษุ ท. !

ภิกษุ ท. !
- จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๒๑/๙๓.

บุคคล ๔ จําพวกเหลานี้แล มีอยู หาอยู ในโลก.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๔๖๖

(ในพระบาลีบางแหง (๑๔/๕๒๔/๘๒๙) ตรัสระบุมรรคหรืออริยสัจที่สี่วาไดแก สมถะ
และวิปสสนา. ขอความขางบนนี้เกี่ยวของกับสมถะและวิปสสนา จึงนํามาใสไวในหมวดนี้)

การปฏิบตั เิ พือ่ ความสมดุลย์ แห่ งสมถะและวิปัสสนา
๑. บุคคลผู้ได้ เจโตสมถะใน
ภายใน แต่ ไม่ ได้ อธิปัญญาธัมมวิปัสสนา นั้น บุคคลนั้น พึงเข้ าไปหา
บุคคล ผู้ได้ อธิปัญญาธัมมวิปัสสนา แลวถามวา “ทานผูมีอายุ ! เราควรเห็น
สังขารกันอยางไร? ควรพิจารณากันอยางไร? ควรเห็นแจงสังขารกันอยางไร?”
ดังนี้. ผูถูกถามนั้น จะพยากรณตามที่ตนเห็นแลว แจมแจงแลวอยางไร แก
บุคคลนั้นวา “ทานผูมอี ายุ ! สังขารควรเห็นกันอยางนี้ ๆ, สังขารควรพิจารณา
กันอยางนี้ ๆ, สังขารควรเห็นแจงกันอยางนี้ๆ” ดังนี้. สมัยตอมา บุคคลนั้น
ก็จะเปนผูไดทั้งเจโตสมถะในภายใน และอธิปญญาธัมมวิปสสนา.
ภิกษุ ท. !

ในบรรดาสี่จําพวกนั้น

๒. ภิกษุ ท.! บุคคลผู้ได้ อธิปัญญาธัมมวิปัสสนา แต่ ไม่ ได้ เจโตสมถะใน
ภายใน นั้น บุคคลนั้น พึงเข้ าไปหาบุคคลผู้ได้ เจโตสมถะในภายใน แลวทาน
ถามวา “ทานผูมีอายุ ! จิต เปนสิ่งที่ควรดํารงไว (สณฺฐเปตพพฺ) อยางไร ? ควร
ถูกชักนําไป (สนฺนิยาเทตพฺพ) อยางไร? ควรทําใหเปนจิตมีอารมณเดียว (เอ
โกทิกตฺตพฺพ) อยางไร ? ควรทําใหตั้งมั่น (สมาทหาตพฺพ) อยางไร? ” ดังนี้. ผู
ถูกถามนั้นจะพยากรณ ตามที่ตนเห็นแลว แจมแจงแลวอยางไร แกบุคคลนั้น
วา “ทานผูมีอายุ ! จิต เปนสิ่งที่ควรดํารงไว ดวยอาการอยางนี้ ๆ, ควรถูก
ชักนําไป ดวยอาการอยางนี้ ๆ, ควรทําใหเปนจิตมีอารมณเดียว ดวยอาการ
อยางนี้ ๆ, ควรทําใหตั้งมั่น ดวยอาการอยางนี้ ๆ” ดังนี้. สมัยตอมา บุคคล
นั้น ก็จะเปนผูไดทงั้ อธิปญญาธัมมวิปสสนาและเจโตสมถะในภายใน.

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๓. ภิกษุ ท. !

๑๔๖๗

บุคคลผู้ไม่ ได้ ท้งั เจโตสมถะในภายใน และอธิ-

ปัญญาธัมมวิปัสสนา นั้น บุคคลนั้น พึงเข้ าไปหาผู้ได้ ท้งั เจโตสมถะใน
ภายในและอธิปัญญาธัมมวิปัสสนา แลวถามวา “ทานผูมีอายุ ! จิตเปนสิ่งที่
ควรดํารงไวอยางไร? ควรถูกชักนําไปอยางไร? ควรทําใหเปนจิตมีอารมณ
เดียวอยางไร? ควรทําใหตั้งมัน่ อยางไร? สังขารเปนสิ่งที่ควรเห็นอยางไร?
ควรพิจารณาอยางไร? ควรเห็นแจงอยางไร?” ดังนี้. ผูถูกถามนั้นจะ
พยากรณ ตามที่ตน เห็นแลวแจมแจงแลวอยางไร? แกบุคคลนั้น วา “ทานผูมี
อายุ ! จิตเปนสิ่งที่ควรดํารงไวดวยอาการอยางนี้ ๆ, ควรถูกชักนําไป ดวย
อาการอยางนี้ ๆ, ควรทําใหเปนจิตมีอารมณเดียว ดวยอาการอยางนี้ๆ, ควร
ทําใหตั้งมัน่ ดวยอาการ อยางนี้ ๆ; สังขารเปนสิ่งที่ควรเห็นกันอยางนี้ ๆ, ควร
พิจารณากันอยางนี้ ๆ, ควรเห็นแจงกันอยางนี้ ๆ” ดังนี้. สมัยตอมา บุคคล
นั้น ก็จะเปนผูได ทั้งเจโตสมถะในภายในและอธิปญญาธัมมวิปส สนา.
๔. ภิกษุ ท. ! บุคคลผู้ได้ ท้งั เจโตสมถะในภายใน และอธิปัญญา

ธัมมวิปัสสนา นั้น บุคคลนั้น พึงดํารงตนไว้ในธรรมทั้งสองนั้น

แล้ ว

ประกอบความเพียรเพือ่ ความสิ้นไปแห่ งอาสวะทั้งหลาย ให้ ยิ่งขึน้ ไป.
ภิกษุ ท. ! บุคคล ๔ จําพวกเหลานี้มีอยู หาไดอยู ในโลก.
- จตุกฺก.

อํ. ๒๑/๑๒๒ – ๑๒๔/๙๔.

ความประสงค์ สูงสุ ด มีได้ เพราะสั มมัตตะ
ภิกษุ ท. !

เพราะอาศัยสั มมัตตะ อาราธนา (ความสําเร็จสูงสุดชนิดเปนที่
พอใจของพระอริยเจา) ย่ อมมี มิใชมีวิราธนา (ความไมประสพความสําเร็จฯ). ขอนั้น
เปนอยาไรเลา ? ภิกษุ ท. !
สําหรับผูมสี ัมมาทิฏฐิ
สัมมาสังกัปปะยอมมีเพียงพอ ;
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๑๔๖๘

สําหรับผูมสี ัมมาสังกัปปะ
สําหรับผูมสี ัมมาวาจา
สําหรับผูมสี ัมมากัมมันตะ
สําหรับผูมสี ัมมาอาชีวะ
สําหรับผูมสี ัมมาวายามะ
สําหรับผูมสี ัมมาสติ
สําหรับผูมสี ัมมาสมาธิ
สําหรับผูมสี ัมมาญาณะ
ภิกษุ ท. !
อยางนี้แล เรียกวา
มิใชมีวิราธนา.

สัมมาวาจายอมมีเพียงพอ ;
สัมมากัมมันตะยอมมีเพียงพอ ;
สัมมาอาชีวะยอมมีเพียงพอ ;
สัมมาวายามะยอมมีเพียงพอ ;
สัมมาสติยอมมีเพียงพอ ;
สัมมาสมาธิยอมมีเพียงพอ ;
สัมมาญาณะยอมมีเพียงพอ ;
สัมมาวิมุตติยอมมีเพียงพอ ;
เพราะอาศัยสัมมัตตะ จึงมีอาราธนา

- ทสก. อํ. ๒๔/๒๒๖/๑๐๔, ๑๐๓.
(ความไมประสงค (วิราธนา) มีไดเพราะอาศัยมิจฉัตตะ ตรัสไวโดยนัยตรงกันขาม ผู
ศึกษาพึงเทียบเคียงไดเอง. คําขยายความที่กวางขวางออกไป มีอยูในขอความตอไป จากขอความ
ตอนนี้).

การให้ ผลของมิจฉัตตะและสั มมัตตะ
ภิกษุ ท. !
เมื่อบุคคลมีมิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวาจา ....
ฯลฯ .... มิจฉาญาณะ มิจฉาวิมุตติ เสียแลว, กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม
ที่เขากระทําเต็มที่ตามทิฏฐินั้น ใด ๆ ก็ดี เจตนา ก็ดี ความปรารถนา ก็ดี
ปณิธาน ก็ดี สั งขาร (การปรุงแตง) ใดๆ ก็ดี ธรรมเหลานั้นทั้งหมดของบุคคล
ั ไม่ น่าปรารถนา ไมนาใคร ไมนา
นั้น ย่ อม เป็ นไปเพือ่ ความทุกข์ อน
พอใจ ไมเปนประโยชนเกื้อกูล. ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ขอ
นั้นเพราะเหตุวา ทิฏฐิน้ันเป็ นทิฏฐิชั่ว (ปาปก). ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือน
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๑๔๖๙

พรรณไมสะเดา พรรณไม บวบขม พรรณไมน้ําเตาขม ที่เขาปลูกลงไปในดิน
เปยก; พืชนั้นเขาไปจับเอา รสแหงดินและรสแหงน้ําใด ๆ รสแหงดินและ
รสแหงน้ําทั้งหมดนั้น ยอมเปนไปเพื่อความเปนของขม ของเผ็ดรอน ของไม
อรอย. ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา ? ขอนั้นเพราะเหตุวาพืชนั้นเปนพืชชั่ว, ฉันใด
ก็ฉันนั้น.
ภิกษุ ท. !
เมื่อบุคคลมีสัมมาทิฏฐิ
สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา
….ฯลฯ.... สัมมาญานะ สัมมาวิมุตติ แลว, กายกรรม วจีกรรม
มโนกรรม ที่เขากระทําเต็มที่ตามทิฏฐินั้น ใด ๆ ก็ดี เจตนา ก็ดี ความ
ปรารถนา ก็ดี ปณิธาน ก็ดี สั งขาร ใด ๆ ก็ดี ธรรมเหลานัน้ ทัง้ หมดของ
บุคคลนั้น ย่ อมเป็ นไปเพือ่ ความสุ ขอันน่ าปรารถนา นาใคร นาพอใจ เปน
ประโยชนเกื้อกูล. ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา ? ขอนัน้ เพราะเหตุวา ทิฏฐิ น้ ัน
เป็ นทิฏฐิ ดี (ภทฺทิก). ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือน พืชพรรณออย พืชพรรณ
ขาวสาลี พืชพรรณองุน (มุทฺทิก) ที่เขาปลูกลงไปในดินเปยก; พืชนั้นเขาไป
จับเอารสแหงดินและรสแหงน้ําใด ๆ รสแหง ดินและรสแหงน้ําทั้งหมดนั้น
ยอมเปนไปเพื่อความเปนรสนายินดี รสหวาน รสชุมฉ่ํา. ขอนั้นเพราะเหตุ
ไรเลา ? ขอนั้นเพราะเหตุวาพืชนั้นเปนพืชดี ฉันใดก็ฉันนั้น.
- ทสก. อํ. ๒๔/๒๒๖ - ๒๒๘/๑๐๔.

รีบปฏิบัตใิ ห้ สุดเหวีย่ งแต่ ไม่ ต้องร้ อนใจว่ าจงสํ าเร็จ
(นั้นแหละคือมัชฌิมาปฏิปทา)
ภิกษุ ท. !
กิจของคฤหบดีชาวนาที่เขาจะตองรีบทํามีสามอยางเหลานี้.
สามอยางอะไรบางเลา ? สามอยางคือ คฤหบดีชาวนารีบ ๆ ไถ คราด พื้นที่

๑๔๗๐
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นา ใหดีเสียกอน, ครั้นแลว ก็รีบ ๆ ปลูกพืช, ครัน้ แลว ก็รีบ ๆ ไขน้ําเขา
บาง ไขน้ําออกบาง. ภิกษุ ท. ! กิจของคฤหบดีชาวนาที่เขาจะตองรีบทํามี
สามอยางเหลานี้แล; แตวา คฤหบดีชาวนานั้น ไม่ มีฤทธิ์หรืออนุภาพที่จะ
บันดาลว่ า
“ข้ าวของเราจงงอกในวันนี,้ ตั้งท้ องพรุ่งนี,้ สุ กมะรืนนี”้
ดังนีไ้ ด้ เลย, ที่ถูก ยอมมีเวลาที่ขาวนั้น เปลี่ยนแปรสภาพไปตามฤดูกาล
ยอมจะงอกบาง ตั้งทองบาง สุกบาง;
ภิกษุ ท. !
ฉันใดก็ฉันนั้น : กิจของภิกษุที่เธอจะตองรีบทํามีสาม
อยางเหลานี้. สามอยางอะไรบางเลา ? สามอยางคือ การสมาทานการปฏิบัติ
ในศีลอันยิ่ง, การสมาทานการปฏิบัติในจิตอันยิ่ง และการสมาทานการปฏิบัติ
ในปญญาอันยิ่ง. ภิกษุ ท. ! กิจของภิกษุที่เธอจะตองรีบทํามีสามอยางเหลานี้
แล; แตวา ภิกษุน้ัน ก็ไม่ มีฤทธิ์หรืออานุภาพที่จะบันดาลว่ า “จิตของเราจง
หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม่ มอี ุปาทานในวันนี้ หรือพรุ่งนี้ หรือ
มะรืนนี”้ ดังนีไ้ ด้ เลย, ที่ถูก ย่ อมมีเวลาที่เหมาะสม ซึ่งเมื่อภิกษุน้ันปฏิบตั ิไป
แม้ ในศีล อันยิง่ ปฏิบัติแม้ ในจิตอันยิง่ และปฏิบตั ิแม้ ในปัญญาอันยิง่ จิตก็จะ
หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ มอี ุปาทาน ได้ เอง.
ภิกษุ ท. !
เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลายพึงสําเหนียก
ใจไววา “ความพอใจของเราจักต้ องเข้ มงวดพอ ในการสมาทานปฏิบัติในศีล
อันยิง่ , ในการสมาทานการปฏิบัติในจิตอันยิง่ และในการสมาทานการปฏิบัติ
ในปัญญาอันยิง่ ” ดังนี้. ภิกษุ ท. ! พวกเธอทั้งหลาย พึงสําเหนียกใจไว อยาง
นี้แล.
- ติก. อํ ๒๐/๓๐๙/๕๓๒

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๔๗๑

ภาวะบริสุทธิ์แห่ งการประพฤติตบะพรหมจรรย์
โดย ๑๖ ประการ
( ก. ภาวะไม่ บริสุทธิ์สําหรับเปรียบเทียบ )
“ ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ! เมื่อการเกียดกันกิเลสด้ วยตบะบริ บูรณ์ อย่ างนีแ้ ล้ ว พระผู้มีพระ
ภาคยังจะกล่ าวถึงอุปกิเลสมีอย่ างต่ างๆแห่ งการบําเพ็ญตบะนั้นอย่ างไรอีกเล่ า ?”

๑. นิโค๎รธ ! ในกรณีนี้ คือ ผูบําเพ็ญตบะ สมาทานตบะอยู เขาเปนผู
พอใจดวยตบะนั้น วาบริบูรณแลวตามประสงค (เปนผูประพฤติพรหมจรรยเพื่อ
ตัวกู, มิใชเพื่อธรรมะ). นิโค๎รธ ! ขอที่เขา พอใจด้ วยตบะว่ า บริบูรณ์ แล้ ว
ตามประสงค์ นั้น แมขอนี้ก็ยังเปนอุปกิเลส (เครื่องเศราหมอง) ของผูบ ําเพ็ญตบะ.
๒. นิโค๎รธ ! ขออื่นยังมีอีก : ผูบําเพ็ญตบะ สมาทานตบะอยู เขายก
ตนขมผูอื่นดวยตบะนั้น. นิโค๎รธ ! ขอที่เขา ยกตนข่ มขู่ผู้อนื่ ด้ วยตบะ นั้น แม
ขอนี้ก็เปนอุปกิเลสของผูบําเพ็ญตบะ.
๓. นิโค๎รธ ! ขออื่นยังมีอีก : ผูบําเพ็ญตบะ สมาทานตบะอยู เขาเมา
ตบะ หลงตบะ ถึงความมัวเมาดวยตบะนั้น. นิโค๎รธ ! ขอที่เขา เมาตบะ หลง
ตบะ ถึงความมัวเมาด้ วยตบะ นั้น แมขอนี้ก็เปนอุปกิเลสของผูบําเพ็ญตบะ.
๔. นิโค๎รธ ! ขออื่นยังมีอีก : ผูบําเพ็ญตบะ สมาทานตบะอยู เขาทํา
ลาภสักการะและเสียงสรรเสริญใหเกิดขึ้นดวยตบะนั้น
เขาพอใจดวยลาภ
สักการะและเสียงสรรเสริญนั้น วาบริบูรณแลวตามประสงค. นิโค๎รธ ! ขอที่
เขา พอใจด้ วยลาภสั กการะและเสี ยงสรรเสริญ ว่ าบริบูรณ์ แล้ วตามประสงค์ นั้น
แมขอนี้ก็เปนอุปกิเลสของผูบําเพ็ญตบะ.
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๕. นิโค๎รธ ! ขออื่นยังมีอีก : ผูบําเพ็ญตบะ สมาทานตบะอยู เขาทํา
ลาภสักการะและเสียงสรรเสริญใหเกิดขึ้นดวยตบะนั้น เขายกตนขมผูอื่นดวย
ลาภสักการะและเสียงสรรเสริญนั้น. นิโค๎รธ ! ขอทีเ่ ขา ยกตนข่ มผู้อนื่ ด้ วยลาภ
สั กการะและเสี ยงสรรเสริญ นั้น แมขอนี้ก็เปนอุปกิเลสของผูบําเพ็ญตบะ.
๖.นิโค๎รธ ! ขออื่นยังมีอีก : ผูบําเพ็ญตบะ สมาทานตบะอยู เขาทํา
ลาภสักการะและเสียงสรรเสริญใหเกิดขึ้นดวยตบะนั้น เขาเมาลาภ หลงลาภ
ถึงความมัวเมาดวยลาภสักการะและเสียงสรรเสริญนั้น นิโค๎รธ ! ขอที่เขา
เมาลาภ หลงลาภ ถึงความมัวเมาด้ วยลาภสั กการะและเสี ยงสรรเสริญ นั้น แม
ขอนี้ก็เปนอุปกิเลสของผูบําเพ็ญตบะ.
๗. นิโค๎รธ ! ขออื่นยังมีอีก : ผูบําเพ็ญตบะ สมาทานตบะอยู เขา ถึง
การแบ่ งแยกในโภชนะ ทั้งหลายวา “นี้ควรแกเรา นี้ไมควรแกเรา” ดังนี้. เขา
ไม่ ชอบสิ่ งใด เขาสะบัดหน้ าไม่ สนใจ ละมันไปเสีย; เขา ชอบสิ่ งใด เขา
ก็จดจ่ อมัวเมา หมายมั่นซึ่งสิ่ งนั้น ไม่ มองเห็นโทษ ไม่ มปี ัญญาเป็ นเครื่องออก
(จากอัสสาทะแหงสิ่งนั้น) กินเอา ๆ. นิโค๎รธ ! แมขอนี้ก็เปนอุปกิเลสของผู
บําเพ็ญตบะ.
๘. นิโค๎รธ ! ขออื่นยังมีอีก : ผูบําเพ็ญตบะ สมาทานตบะอยู่
ด้ วยคิดว่ า พระราชา มหาอํามาตย์ กษัตริย์ พราหมณ์ คหบดี เดียรถีย์
ทั้งหลาย จักสั กการะเรา เพราะเหตุแห่ งความใคร่ จะได้ ลาภสั กการะและเสี ยง
สรรเสริญ. นิโค๎รธ ! แมขอนี้ก็เปนอุปกิเลสของผูบําเพ็ญตบะ.
๙. นิโค๎รธ ! ขออื่นยังมีอีก : ผูบําเพ็ญตบะ เปนผู ที่เที่ยวรุกราน
สมณะหรือพราหมณ์ ใดๆ ไม่ ว่าในที่ไหนๆ วา “อะไรกันนะ ทานผูนี้ มีอาชีพ
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สําสอน กินเสียหมดทุกอยาง ไมวาจะเปนพืชเกิดจากราก พืชเกิดจาก
ขอ พืชเกิดจากผล พืชเกิดจากยอด และพืชเกิดจากลําตนเปนที่หา” ดังนี้
ด้ วยวาทะยํา่ ยีสมณะราวกะว่ ามีคมแห่ งฟันดังสายฟ้า. นิโค๎รธ ! การกระทํา
แมนี้ก็เปนอุปกิเลสของผูบําเพ็ญตบะ.

(ดํารงชีพ)

๑๐. นิโค๎รธ !
ขออื่นยังมีอกี : ผูบําเพ็ญตบะ เห็นสมณะหรือ
พราหมณ์ ใดๆที่คนพากันสั กการะอยู่ เคารพอยู นับถืออยู บูชาอยู ในตระกูล
ทั้งหลาย ก็ มีความคิดว่ า “คนทั้งหลายพากันสักการะเคารพนับถือบูชาซึ่ง
สมณพราหมณนี้ผมู ีอาชีพสําสอนอยู ในตระกูลทั้งหลาย แตกลับไมสักการะ
เคารพนับถือบูชาเราผูบ ําเพ็ญตบะ ดํารงชีวิตอยูอยางมี ลูข๑ ปฏิปทา อยูใน
ตระกูลทั้งหลาย” ดังนี้ เขา เกิดมีความริษยาและตระหนี่ในตระกูลทั้งหลายขึน้ มา
ด้ วย อาการอย่ างนี.้ นิโค๎รธ ! แมขอนี้ก็เปนอุปกิเลสของผูบําเพ็ญตบะ.
๑๑. นิโค๎รธ ! ขออื่นยังมีอีก : ผูบําเพ็ญตบะ ชอบนั่งแสดงตัว ตามทาง
ที่คนผ่ าน (เพือ่ อวดคน). นิโค๎รธ ! แมขอนี้กเ็ ปนอุปกิเลสของ ผูบําเพ็ญตบะ.
๑๒. นิโค๎รธ ! ขออื่นยังมีอีก
: ผูบําเพ็ญตบะ
ไม่ เปิ ดเผยตน
(ตามที่เป็ นจริง) เที่ยวไปในตระกูลทั้งหลาย ประกาศอยู่ว่า “อยางนี้ ๆ เปนตบะ
ของฉัน,
มีในตบะของฉัน” ดังนี้ เปนตน. นิโค๎รธ ! แมขอนีก้ ็เปน
อุปกิเลสของผูบําเพ็ญตบะ.
๑๓. นิโค๎รธ !

ขออื่นยังมีอีก : ผูบําเพ็ญตบะ มีปกตินิสัยทําสิ่ ง ไร

๑. ลูขะ คํานี้ แปลยากสําหรับคนไทย เคยแปลกันวาเศราหมองบาง ปอนๆ บาง เปนคํา แปลที่อาจใหเกิดความเขาใจ
ผิดจากความหมายอันแทจริง ซึ่งสูงหรือลึกไปกวานั้น กลาวคือ มีชีวิตอยูดวยสิ่งที่ไรคา ไรความสวยงาม ไร
ความสะดวกสบาย เปนชีวิตแบบต่ําสุดสําหรับ นักบวช ซึ่งเราเรียกกันโดยทั่วไปวาเครงครัดอยางยิ่ง. ขอใหใชคํา
วา ลูขะ นี้เปนคําคําหนึ่ง ในภาษาไทยสืบไปในภายหนาดวย.

๑๔๗๔
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ๆ ให้ เป็ นของปกปิ ด เมื่อถูกถามอยูวา สิ่งนี้ควรแกทานไหม ก็กล่ าวสิ่ งที่
ไม่
ควรว่ าควร กล่ าวสิ่ งที่ควรว่ าไม่ ควร เป็ นผู้กล่ าวมุสาทั้งที่รู้อยู่แก่ ใจ ดังนี้.
นิโค๎รธ ! แมขอนี้ก็เปนอุปกิเลสของผูบําเพ็ญตบะ.
๑๔. นิโค๎รธ !
ขออื่นยังมีอีก : ผูบําเพ็ญตบะ, เมื่อตถาคตหรือ
สาวกของตถาคตแสดงธรรมอยู, เขาไม่ ยอมรับ (วาถูกวาจริง) ต่ อปริยาย
ที่ควรยอมรับ (วาถูกวาจริง) แม้ มีอยู่แท้ . นิโค๎รธ ! แมขอนี้ก็เปนอุปกิเลส
ของผูบําเพ็ญตบะ.
๑๕. นิโค๎รธ !
ขออื่นยังมีอีก : ผูบําเพ็ญตบะ เปนคน ขีโ้ กรธ
มักผูกโกรธ. นิโค๎รธ ! แมขอนี้ก็เปนอุปกิเลสของผูบําเพ็ญตบะ.
๑๖. นิโค๎รธ !
ขออื่นยังมีอีก : ผูบําเพ็ญตบะ เปนคน ลบหลู่
คุณท่ าน ตีตนเสมอท่ าน เปนคน ริษยา ตระหนี่ เปนคน โอ้ อวด มีมายา
เปนคน หัวดือ้ ดูหมิ่นท่ าน เปนคน ปรารถนาลามก ตกอยู่ในอํานาจแห่ ง
ความ ปรารถนาลามก เป็ นมิจฉาทิฏฐิ ประกอบอยู่ด้วยอันตคาหิกทิฏฐิ เป็ น
คนลูบคลํา สิ่ งต่ าง ๆ ตามทิฏฐิของตน ยึดถือไว้เหนียวแน่ น สลัดคืนได้ ยาก.
นิโค๎รธ ! แมขอนี้ก็เปนอุปกิเลสของผูบําเพ็ญตบะ.
นิโค๎รธ !
ทานจะสําคัญความขอนี้วาอยางไร : การเกียดกันกิเลส
ดวยตบะในรูปแบบอยางที่วามานี้ (ทุกขอ) เปนอุปกิเลส หรือไมเปนอุปกิเลส
เลา ?
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ ! การเกียดกันกิเลสด้ วยตบะเหล่ านี ้ เป็ นอุปกิเลสแน่ แท้ ไม่ เป็ น
อุปกิเลส หามิได้ . ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ ! ข้ อนีเ้ ป็ นฐานะที่มีอยู่ คือผู้ บําเพ็ญตบะบางคนใน
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กรณี นี้ ประกอบด้ วยอุปกิเลสเหล่ านีค้ รบทุกอย่ างแล้ ว ทําไมจะไม่ ประกอบด้ วยอุปกิเลสแต่ ละ
อย่ าง ๆ เล่ า”.

(ข. ภาวะบริสุทธิ์ที่สําหรับถือเป็ นหลัก)
๑. นิโค๎รธ ! ในกรณีนี้ ผูบําเพ็ญตบะ สมาทานตบะอยู เขาไม
เปนผูพอใจไมรูสึกวาบริบูรณแลวตามประสงคดวยตบะนั้น (ไมไดบําเพ็ญตบะเพื่อ
ความพอใจแหงตัวกู). นิโค๎รธ ! ขอที่เขา ไม่ ได้ บําเพ็ญตบะเพือ่ ความพอใจแห่ งตน
นั้น นั่นแหละเขาเปนผูบริสุทธิ์ในฐานะนั้น.
๒. นิโค๎รธ ! ขออื่นยังมีอีก : ผูบําเพ็ญตบะ สมาทานตบะอยู เขาไม
ยกตนไมขมผูอื่นดวยตบะนั้น. นิโค๎รธ ! ขอที่เขาไมยกตนไมขมผูอื่นดวยตบะ
นั้น ดวยเหตุนี้แหละเขาเปนผูบริสุทธิ์ในฐานะนั้น
๓. นิโค๎รธ ! ขออื่นยังมีอีก : ผูบําเพ็ญตบะ สมาทานตบะอยูเขา
ไมเมาตบะ ไมหลงตบะ ไมถงึ ความมัวเมาดวยตบะนั้น. นิโค๎รธ ! ขอที่
เขา ไม่ เมาตบะ ไม่ หลงตบะ ไม่ ถงึ ความมัวเมาด้ วยตบะ นั้น ดวยเหตุผลนี้
แหละ เขาเปนผูบริสุทธิ์ในฐานะนั้น.
๔. นิโค๎รธ ! ขออื่นยังมีอีก : ผูบําเพ็ญตบะ สมาทานตบะอยู เขา
เขาไมเปนผูพอใจ
ทําลาภสักการะและเสียงสรรเสริญใหเกิดขึ้นดวยตบะนั้น
ดวยลาภสักการะและเสียงสรรเสริญนั้น
วาบริบูรณแลวตามประสงค.
นิโค๎รธ ! ขอที่เขา ไม่ เป็ นผู้พอใจด้ วยลาภสั กการะและเสี ยงสรรเสริญ ว่ า
บริบูรณ์ แล้วตามประสงค์ นั้น ดวยเหตุผลนี้แหละเขาเปนผูบริสุทธิ์ในฐานะ
นั้น.

๑๔๗๖
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๕. นิโค๎รธ ! ขออื่นยังมีอีก : ผูบําเพ็ญตบะ สมาทานตบะอยู เขาทํา
ลาภสักการะและเสียงสรรเสริญใหเกิดขึ้นดวยตบะนั้น
เขาไมยกตนไมขม
ผูอื่นดวยลาภสักการะและเสียงสรรเสริญนั้น. นิโค๎รธ ! ขอที่เขา ไม่ ยกตน
ไม่ ข่มผู้อนื่ ด้ วยลาภสั กการะและเสี ยงสรรเสริญ นั้น ดวยเหตุนี้แหละเขาเปนผู
บริสุทธิ์ในฐานะนั้น.
๖. นิโค๎รธ ! ขออื่นยังมีอีก : ผูบําเพ็ญตบะ สมาทานตบะอยู เขาทํา
ลาภสักการะและเสียงสรรเสริญใหเกิดขึ้น เขาไมเมาลาภ ไมหลงลาภ ไม
ถึงความมัวเมาลาภสักการะและเสียงสรรเสริญนั้น. นิโค๎รธ ! ขอที่เขา ไม่
เมาลาภไม่ หลงลาภไม่ ถงึ ความมัวเมาสั กการะและเสี ยงสรรเสริญ นั้น ดวย
เหตุนี้แหละเขาเปนผูบริสุทธิ์ในฐานะนั้น.
๗. นิโค๎รธ ! ขออื่นยังมีอกี : ผูบาํ เพ็ญตบะ สมาทานตบะอยู
เขา ไม่ ถงึ การแบ่ งแยกในภาชนะ ทั้งหลาย วา “นี้ควรแกเรา นี้ไมควรแกเรา”
ดังนี้ เขา ไม่ ชอบสิ่ งใด เขาไม่ ได้ สะบัดหน้ าแสดงความไม่ สนใจ ละมันไปเสี ย
เขา ชอบสิ่ งใด เขาก็ไม่ จดจ่ อ ไม่ มัวเมา ไม่ หมายมั่นสิ่ งนั้น มองเห็นโทษ
มีปัญญาเป็ นเครื่องออก (จากอัสสาทะแห่ งสิ่ งนั้น) บริโภคอยู่. ดวยเหตุนี้แหละ
เขาเปนผูบริสุทธิ์ในฐานะนั้น.
๘. นิโค๎รธ ! ขออื่นยังมีอีก : ผูบําเพ็ญตบะ สมาทานตบะอยู เขา
ไม่ คดิ อย่ างนีว้ ่ า พระราชา มหาอํามาตย์ กษัตริย์ พราหมณ์ คหบดี เดียรถีย์
ทั้งหลาย จักสั กการะเรา เพราะเหตุแห่ งความใคร่ จะได้ ลาภสั กการะและเสี ยง
สรรเสริญ. ดวยเหตุนี้แหละเขาเปนผูบริสุทธิ์ในฐานะนั้น.
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๙. นิโค๎รธ ! ขออื่นยังมีอีก : ผูบําเพ็ญตบะ ไม่ เป็ นผู้เที่ยวรุกราน สมณะ
หรือพราหมณ์ ใด ๆ วา
“อะไรกันนะ ทานผูนี้มีอาชีพ (ดํารงชีพ) สําสอน
กินเสียหมดทุกอยาง ไมวาจะเปนพืชเกิดจากราก พืชเกิดจากขอ พืชเกิดจาก
ผล พืชเกิดจากยอด และพืชเกิดจากลําตนเปนที่หา” ดังนี้ ดวยวาทะย่ํายีสมณะราวกะวามีคมแหงฟนดังสายฟา. ดวยเหตุนี้แหละเขาเปนผูบริสุทธิ์ในฐานะนั้น.
๑๐. นิโค๎รธ !
ขออื่นยังมีอีก : ผูบําเพ็ญตบะ เห็นสมณะหรือ
พราหมณ์ ใด ๆ ที่คนพากันสั กการะอยู่ เคารพอยู นับถืออยู บูชาอยู ใน
ตระกูลทั้งหลาย เขา ไม่ มีความคิดอย่ างนี้ วา “คนทั้งหลายพากันสักการะเคารพ
นับถือบูชาซึ่งสมณะพราหมณนผี้ มู ีอาชีวะสําสอนอยู ในตระกูลทั้งหลาย แตกลับ
ไมสักการะเคารพนับถือบูชาเราผูด ํารงชีพอยูอ ยางมีลูขปฏิปทา อยูในตระกูล
ทั้งหลาย” ดังนี้ เขา ไม่ เกิดมีความริษยาและตระหนี่ ในตระกูลทั้งหลายขึน้ มา
อย่ างนี.้ ดวยเหตุนี้แหละเขาเปนผูบริสุทธิใ์ นฐานะนั้น.
๑๑. นิโค๎รธ !
ขออื่นยังมีอีก : ผูบําเพ็ญตบะ ไม่ ชอบนั่งแสดง ตน
ตามทางทีค่ นผ่ าน (เพือ่ อวดคน). ดวยเหตุนี้แหละเขาเปนผูบริสุทธิ์ในฐานะ
นั้น.
๑๒. นิโค๎รธ ! ขออื่นยังมีอีก : ผูบําเพ็ญตบะ จะไม่ เปิ ดเผยตน
(ตามที่เป็ นจริง) เทีย่ วไปในตระกูลทั้งหลายก็หามิได้ (เขาเป็ นคนจริงและเปิ ด
เผย) ประกาศอยู่ วา “อยางนี้ ๆ เปนตบะของฉัน, มีในตบะของฉัน” ดังนี้
เปนตน. ดวยเหตุนี้แหละเขาเปนผูบริสุทธิใ์ นฐานะนั้น.
๑๓. นิโค๎รธ !
ขออื่นยังมีอีก : ผูบําเพ็ญตบะ ไม่ มปี กตินิสัยทํา
สิ่ งไร ๆ ให้ เป็ นของปกปิ ด เมือ่ ถูกถามอยูวา สิ่งนี้ควรแกทานไหม ก็ กล่ าวสิ่ งที่
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๑๔๗๘

ไม่ ควรว่ าไม่ ควร กล่ าวสิ่ งที่ควรกล่ าวว่ าควร ไม่ เป็ นผู้กล่ าวมุสาทั้งที่รู้อยู่แก่ ใจ
ดังนี้. ดวยเหตุนี้แหละเขาเปนผูบริสุทธิ์ในฐานะนั้น.
๑๔. นิโค๎รธ !
ขออื่นยังมีอีก : ผูบําเพ็ญตบะ, เมื่อตถาคตหรือ
สาวกของตถาคตแสดงธรรมอยู, เขายอมรับ (วาถูกวาจริง) ต่ อปริยายที่ควร
ยอมรับ (วาถูกวาจริง) ซึ่งมีอยู่แท้ . นิโค๎รธ ดวยเหตุนี้แหละเขาเปนผูบริสุทธิ์ใน
ฐานะนั้น.
๑๕. นิโค๎รธ !
ขออื่นยังมีอีก : ผูบ ําเพ็ญตบะ ไม่ เป็ นคนขีโ้ กรธ
ไม่ ผูกโกรธ. นิโค๎รธ ! ขอที่เขาเปนคนไมขี้โกรธ ไมผูกโกรธนั้น ดวยเหตุนี้
แหละเขาเปนผูบริสุทธิ์ในฐานะนั้น.
๑๖. นิโค๎รธ !

ขออื่นยังมีอีก : ผูบําเพ็ญตบะ ไม่ เป็ นคนลบหลู่

คุณท่ าน ตีตนเสมอท่ าน ไม่ เป็ นคนริษยา ไม่ ตระหนี่ ไม่ เป็ นคนโอ้
อวด ไม่ มีมายา ไม่ เป็ นคนหัวดือ้ ไม่ ดูหมิ่นท่ าน ไม่ เป็ นคนปรารถนา
ลามก ไม่ ตกอยู่ในอํานาจแห่ งความปรารถนาลามก ไม่ เป็ นมิจฉาทิฏฐิ
ไม่ ประกอบอยู่ด้วยอันคาหิกทิฏฐิ ไม่ เป็ นคนลูบคลําสิ่ งต่ าง ๆ ตามทิฏฐิ
ของตน ไม่ ยดึ ถือไว้ เหนียวแน่ น สลัด คืนได้ ง่าย. ดวยเหตุนี้แหละเขา
เปนผูบริสุทธิ์ในฐานะนั้น.
นิโค๎รธ !
ทานจะสําคัญความขอนี้วาอยางไร : เมื่อเปนอยางนี้
มันเปนการเกียดกันกิเลสดวยตบะที่บริสุทธิ์ หรือไมบริสุทธิ์เลา?

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๔๗๙

“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ! เมื่อเป็ นอย่ างนี ้ มันเป็ นการเกียดกันกิเลสด้ วยตบะที่บริ สุทธิ์ โดย
แท้ หาใช่ ไม่ บริ สุทธิ์ ไม่ ทั้งยังเป็ นการบรรลุถึงยอดถึงแก่ นอีกด้ วย พระเจ้ าข้ า !”

นิโค๎รธเอย ! การเกียดกันกิเลสดวยตบะเพียงเทานี้
แกน เปนเพียงถึงเปลือกแหงๆ เทานั้น.

ยังไมถงึ ยอด ถึง

- ปา. ที. ๑๑/๔๔ – ๕๐/๒๔ – ๒๕.

การต่ อสู้ ของผู้เกลียดกลัวความทุกข์ โดยละเอียด
ถ้ าผาสุ กธรรมใดๆมีอยู่ สํ าหรับผู้เกลียดต่ อทุกข์ ผู้เสพที่
นั่ง นอนอันสงัด ใคร่ จะตรัสรู้ธรรมตามที่เป็ นจริง แล้ วไซร้
เราจักบอก ผาสุ กธรรมนั้นๆแก่ เธอ ตามที่เรารู้.
ภิกษุผู้ฉลาด พึงเป็ นผู้มีสติ ประพฤติธรรมถึงที่สุดรอบ
ด้ าน ไม่ พงึ เกรงต่ อภัย ๕ อย่ าง คือภัยจากเหลือบ สั ตว์ กดั
ต่ อย สั ตว์ เสื อก คลาน การกระทบของมนุษย์ และสั ตว์สี่เท้ า.
ภิกษุน้ัน ไม่ พงึ ครั่นคร้ าม ต่ อชนเหล่ าอืน่ ผู้มีธรรมเป็ น
ปรปักษ์ แม้ เห็นความน่ ากลัวเป็ นอันมากจากชนเหล่ านั้น หรือ
อันตรายอย่ างอืน่ ๆ ก็แสวงหาซึ่งธรรมอันเป็ นกุศล ครอบงํา
ความกลัวเหล่ านั้นเสี ยได้ .
ถูกกระทบแล้ วด้ วยผัสสะแห่ งโรค ความหิว ความหนาว
ความร้ อน ก็อดกลั้นได้ . ผัสสะเหล่ านั้นถูกต้ องแล้ ว มากมาย
เท่ าไร ก็ยงั ไม่ มีกเิ ลสท่ วมทับใจ ยังคงบากบั่นกระทําความ
เพียรอยู่อย่ างมั่นคง.

๑๔๘๐

อริยสัจจากพระโอษฐ

ไม่ พงึ กระทําการขโมย ไม่ พงึ กล่ าวเท็จ พึงถูกต้ องสั ตว์
ทั้งที่ ยังสะดุ้งและมั่นคง ด้ วยเมตตา. พึงรู้ชัดความขุ่นมัว
แห่ งใจแล้ ว บรรเทาเสี ยด้ วยคิดว่ า นั้นเป็ นธรรมฝ่ ายดํา.
ไม่ พงึ ไปสู่ อาํ นาจแห่ งความโกรธ และจองหอง พึงขุด
รากแห่ งกิเลสเหล่ านั้น ดํารงตนอยู่ เป็ นผู้ครอบงําเสี ยซึ่ง
อํานาจของสิ่ งอัน เป็ นที่รักและไม่ เป็ นที่รักโดยตรง.
พึงเป็ นผู้มกี ลั ยาณปี ติ มุ่งปัญญาเป็ นเบือ้ งหน้ า ครอบงํา
เสี ยซึ่งอันตรายเหล่ านั้น พึงข่ มขี่ความไม่ ยนิ ดีในที่อยู่อนั สงัด
ข่ มขี่ธรรมเป็ น ที่ต้งั แห่ งปริเทวะทั้งสี่ อย่ างเสี ย คือปริเทวะว่ า
เราจักกินอะไร, จักได้ กนิ ที่ไหน, เมื่อคืนนอนเป็ นทุกข์ , คืนนี้
จักนอนที่ไหน. วิตกอันเป็ นทีต่ ้งั แห่ งปริเทวะเหล่ านี้ เธอพึงนํา
ออกเสี ย เป็ นเสขะไม่ มีที่อยู่ ที่อาศัยเทีย่ วไปเถิด.
เมื่อได้ อาหารและที่อยู่ในกาลอันสมควรแล้ว พึงเป็ นผู้รู้
ประมาณ เพือ่ ความเป็ นผู้สันโดษในธรรมวินัยนี้
เป็ นผู้
คุ้มครอง ตนในปัจจัยเหล่ านั้น เป็ นผู้สํารวมเทีย่ วไปในหมู่บ้าน
แม้ ถูกด่ าก็ไม่ กล่ าวคําหยาบ .
พึงเป็ นผู้ทอดสายตาตํา่
ไม่ หลุกหลิงด้ วยเท้ า ตาม
ประกอบ อยู่ในฌาน เป็ นผู้มากด้ วยความตื่นอยู่ มีตนส่ งไปใน
สมาธิ ปรารภ อุเบกขา ตัดเสี ยซึ่งเหตุแห่ งวิตกและธรรม
เครื่องส่ งเสริมกุกกุจจะ.
เมื่อถูกกล่ าวตักเตือน ก็เป็ นผู้มีสติยนิ ดีรับคําตักเตือน
พึงทําลายข้ อขัดแย้ ง (ขีล) ในเพือ่ นสพรหมจารีท้งั หลาย กล่าว

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๔๘๑

วาจาที่เป็ น กุศล ไม่ เกินขอบเขต ไม่ ตริตรึกไปในทางที่จะว่ า
กล่ าวผู้อนื่ ; ต่ อแต่ น้ัน พึงเป็ นผู้มีสติศึกษาเพือ่ นําออกเสี ยซึ่งธุลี
๕ อย่ าง ในโลก คือ ข่ มขี่ซึ่งราคะ ในรู ป ในเสี ยง ในรส ใน
กลิน่ ในผัสสะ ทั้งหลาย.
พึงนําออกซึ่งความพอใจในอารมณ์ ท้งั หลายเหล่ านั้น เป็ น
ภิกษุ มีสติ มีจิตหลุดพ้นด้ วยดี ใคร่ ครวญอยู่ ซึ่งสั มมาธรรมะ
โดยกาลอันควร เป็ นผู้มีธรรมอันเอก กําจัดความมืดเสี ยได้ แล.
- สุตฺต. ขุ. ๒๕/๕๒๑/๔๒๓.

(ขอปฏิบัติตามอัฎฐังคิกมรรค อาจจะแยกแยะออกไปเปนรายละเอียด ไดอยางมากมาย
ดวยพระพุทธภาษิตที่ตรัสแกพระสารีบุตรในที่นี้ กลาวไดวา เปนคําขยายความของ อริยมรรคมี
องคแปดรวมกันไดเปนอยางดี จึงไดนําขอความนี้มาใสไวในหมวดนี้).

หมวด ซ. ว่ าด้ วย มรรคกับอาหุเนยยบุคคล
สั กว่ าดําเนินอยู่ในอัฏฐังคิกมรรค
ก็เป็ นอาหุเนยยบุคคลฯ แล้ว
ภิกษุท. ภิกษุ ท. ! ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการเหลานี้แลว ยอม
เปนอาหุเนยยบุคคล ปาหุเนยยบุคคล ทักขิเณยยบุคคล อัญชลิกรณียบุคคล
เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอืน่ ยิ่งกวา. แปดประการ อยางไรเลา? แปด
ประการ คือ ภิกษุในกรณีนี้ :๑. เป็ นผู้มีศีล สํารวมดวยการสํารวมในปาติโมกข
ถึงพรอมดวย
มรรยาทและโคจร
มีปกติเห็นเปนภัยในโทษทัง้ หลายแมมีประมาณเล็กนอย
สมาทานศึกษา ในสิกขาบททั้งหลาย อยู.

๑๔๘๒
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๒. เขาถวายโภชนะใดๆแกเธอ เศราหมอง หรือประณีต ก็ตาม เธอ
ฉันโภชนะนั้นๆ โดยเคารพเอือ้ เฟื้ อ ไมเดือดรอนกระวนกระวาย.
๓. เป็ นผู้เกลียดต่ อกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต เกลียดตอการถึง
พรอมดวยอกุศลธรรมอันลามกทั้งหลาย
๔. เป็ นผู้ยนิ ดีในความสงบ มีการอยูรวมกันเปนสุข ไมทําภิกษุเหลาอื่น
ใหหวาดกลัว.
๕. เป็ นผู้เปิ ดเผยความโอ้อวด ความโกง ความพยศ ความคดของ
เธอ ในพระศาสดา หรือในเพื่อนสพรหมจารีผูเปนวิญูชน ตามเปนจริง
พระศาสดาหรือเพื่อนสพรหมจารีผูวิญูชนเหลานั้น ยอมพยายามเพื่อกําจัดโทษ
เหลานั้นของเธอเสีย.
๖. เป็ นผู้มีสิกขา
ตั้งจิตวา
“ภิกษุเหลาอื่นจะศึกษาหรือไมศึกษา
ก็ตามใจ เราจัดศึกษาในบทแหงการศึกษานั้นๆ” ดังนี้.
๗. เมื่อเธอไปก็ไปตรง;
นี้คือ ทางตรงในกรณีน้ัน คือสั มมาทิฏฐิ
สั มมาสั งกัปปะ; สั มมาวาจา สั มมากัมมันตะ สั มมาอาชีวะ; สั มมาวายามะสั มมาสติ สั มมาสมาธิ.
๘. เป็ นผู้มีความเพียรอันปรารภแล้ วอยู่ ว่ า “หนัง เอ็น กระดูก จง
เหลืออยู เนื้อและโลหิตในสรีระจงเหือดแหงไป ก็ตามที ประโยชนอันบุคคล
จะพึงลุถึงไดดวยกําลัง ดวยความเพียร ความบากบั่น ของบุรษุ ถายังไมบรรลุ
ประโยชนนั้นแลว จักหยุดความเพียรเสีย เปนไมม”ี ดังนี้.

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๔๘๓

ภิกษุ ท. !
ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการเหลานี้แล ยอม
เปนอาหุเนยยบุคคล ปาหุเนยยบุคคล ทักขิเณยยบุคคล อัญชลิกรณียบุคคล
เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา.
- อฏ ฐฏ. อํ. ๒๓/๑๙๓/๑๐๓.

องค์ แห่ งมรรคทีเ่ ป็ นเสขะของเสขบุคคล
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ! มีคาํ กล่ าวกันอยู่ว่า ‘เสขะ (บุคคล) เสขะ (บุคคล)’ ดังนี;้ บุคคล
เป็ นเสขะ ด้ วยเหตุมีประมาณเท่ าไรเล่ า พระเจ้ าข้ า?”

ภิกษุ !

บุคคลในกรณีนี้ :เปนผูประกอบดวย สั มมาทิฏฐิ
เปนผูประกอบดวย สั มมาสั งกัปปะ
เปนผูประกอบดวย สั มมาวาจา
เปนผูประกอบดวย สั มมากัมมันตะ
เปนผูประกอบดวย สั มมาอาชีวะ
เปนผูประกอบดวย สั มมาวายามะ
เปนผูประกอบดวย สั มมาสติ
เปนผูประกอบดวย สั มมาสมาธิ

ภิกษุ !

อันเป็ นเสขะ
อันเป็ นเสขะ
อันเป็ นเสขะ
อันเป็ นเสขะ
อันเป็ นเสขะ
อันเป็ นเสขะ
อันเป็ นเสขะ
อันเป็ นเสขะ.

ดวยเหตุมปี ระมาณเทานี้แล บุคคลชื่อวาเปนเสขะ.

- มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๘/๕๑.

(ผูศึกษาพึงคํานวณดูเองโดยปฏิปกขนัย วา
องคมรรคของพระอรหันต.)

จักตองมีองคแหงมรรคที่เปนอเสขะ ที่เปน

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๔๘๔

ประโยชน์ อนั สู งสุ ดของสั มมัตตะสิ บ
ถปติ!
เราบัญญัตบิ ุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ วา
เปนผู มีกศุ ลสมบูรณ์ มีกศุ ลอย่ างยิง่ เป็ นสมณะผู้บรรลุถงึ การบรรลุอนั อุดม
อันใครๆ รบให้ แพ้ไม่ ได้ . สิบประการ นั้นเปนอยางไรเลา ที่บุคคลประกอบ
พรอมแลว เราบัญญัติวาเขาเปนผูมีกุศลสมบูรณ มีกุศลอยางยิ่ง เปนสมณะผู
บรรลุถึงการ บรรลุอนั อุดม อันใคร ๆ รบใหแพไมได? ถปติ! ภิกษุในกรณี
นี้ :เปนผูประกอบดวยสัมมาทิฏฐิ อันเปนอเสขะ
เปนผูประกอบดวยสัมมาสังกัปปะอันเปนอเสขะ
เปนผูประกอบดวยสัมมาวาจาอันเปนอเสขะ
เปนผูประกอบดวยสัมมากัมมันตะอันเปนอเสขะ
เปนผูประกอบดวยสัมมาอาชีวะอันเปนอเสขะ
เปนผูประกอบดวยสัมมาวายามะอันเปนอเสขะ
เปนผูประกอบดวยสัมมาสติอันเปนอเสขะ
เปนผูประกอบดวยสัมมาสมาธิอันเปนอเสขะ.
ถปติ!
บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เหลานี้แล เรา
บัญญัติวาเปนผูมีกุศลสมบูรณ มีกุศลอยางยิ่ง เปนสมณะผูบรรลุถึงการบรรลุ
อันอุดม อันใครๆ รบใหแพไมได.
- ม. ม. ๑๓/๓๔๖, ๓๕๑/๓๖๑, ๓๖๖.

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

๑๔๘๕

หมวด ฌ. ว่ าด้ วย มรรคกับพระพุทธองค์
อริยอัฏฐังคิกมรรค คือมัชฌิมาปฏิปทาทีต่ รัสรู้ เอง
ภิกษุ ท. !
มัชฌิมาปฏิปทา (ข้ อปฏิบัตเิ ป็ นทางสายกลาง) ที่ไมดิ่ง
ไปหาที่สุดโตงสองอยางนั้น เปนขอปฏิบัตทิ ี่ตถาคตไดตรัสรูเฉพาะแลว เปนขอ
ปฏิบัติทําใหเกิดจักษุ เปนขอปฏิบัติทําใหเกิดญาณ เปนไปเพื่อความสงบ
เพื่อ ความรูอันยิ่ง เพื่อความตรัสรูพรอม เพื่อนิพาน.
ภิกษุ ท. !
มัชฌิมาปฏิปทา (ขอปฏิบัติที่เปนทางสายกลาง)
ดิ่งไปหาทีส่ ุดโตงสองอยางนั้น เปนอยางไรเลา ?

ที่ไม

ภิกษุ ท. !
ขอปฏิบัติอนั เปนทางสายกลางนั้น คือ ข้ อปฏิบัติอนั เป็ น
หนทางอันประเสริฐ ประกอบด้ วยองค์แปดประการ นี่เอง. แปดประการ
คืออะไรเลา ? คือความเห็นที่ถูกตอง ความดําริที่ถกู ตอง การพูดจาที่ถกู ตอง
การทําการงานที่ถูกตอง การดํารงชีพที่ถูกตอง ความพากเพียรที่ถูกตอง ความ
รําลึกที่ถูกตอง ความตั้งใจมั่นคงที่ถูกตอง.
ภิกษุ ท. !
นีแ้ ล คือข้ อปฏิบตั ทิ ี่เป็ นทางสายกลาง ที่ตถาคตได้
ตรัสรู้เฉพาะแล้ ว เปนขอปฏิบัติ ทําให้ เกิดจักษุ ทําให้ เกิดญาณ เป็ นไปเพือ่
ความ สงบ เพื่อ ความรู้อนั ยิง่ เพื่อ ความตรัสรู้พร้ อม เพื่อ นิพพาน.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๒๘/๑๖๖๔.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๔๘๖

ทรงกําชับเรื่องการทําลายอหังการมมังการ
สารีบุตร ! เราจะแสดงธรรมโดยยอก็ได
เราจะแสดงธรรมโดย
พิสดารก็ได เราจะแสดงธรรมทั้งโดยยอและโดยพิสดาร ก็ได แตวาผูรู
ทั่วถึงธรรมหายาก.
“ข้ าแต่ พระผู้มีพระภาค! ถึงเวลาแล้ ว ข้ าแต่ พระสุ คต! ถึงเวลาแล้ ว ที่ พระผู้มีพระภาค

จะพึงแสดงธรรมโดยย่ อบ้ าง จะพึงแสดงธรรมโดยพิสดารบ้ าง จะพึงแสดง ธรรมทั้งโดยย่ อและ
โดยพิสดารบ้ าง ผู้ร้ ู ทั่วถึงธรรมจักมี” .

สารีบุตร !

ถาอยางนั้น ในเรื่องนี้ เธอพึงทําการศึกษาอยางนี้วา
“(ธรรมที่เราแสดงนั้น จะมีดังนี้วา :- ) อหังการมมังการมานานุสัยทั้งหลาย ตองไมมี
ในกายอันประกอบอยูดวยวิญญาณนี้ (นี้อยางหนึ่ง) ; อหังการมมังการมานานุสัย
ทั้งหลาย ตองไมมใี นนิมิตทั้งหลายทั้งปวงในภายนอก (นี้อยางหนึ่ง) ; เราจักเขา
ถึงแลวแลอยู ซึ่งเจโตวิมุตติปญ
 ญาวิมุตติอนั เขาถึงแลวแลอยู แลว อหังการมมังการมานานุสัยทั้งหลาย ยอมไมมี ดังนี้ (นี้อีกอยางหนึ่ง).”
สารีบุตร ! เมื่อใด อหังการมมังการมานานุสัยของภิกษุ ไม่ มีใน กาย
อันประกอบด้ วยวิญญาณนี้ ก็ด,ี อหังการมมังการมานานุสัยของภิกษุ ไม่ มี
ในนิมิตทั้งหลายทั้งปวงในภายนอก ก็ด,ี ภิกษุเข้ าถึงแล้ วแลอยู่ ซึ่งเจโต
วิมุตติปัญญาวิมุตติอนั เข้ าถึงแล้วแลอยู่ แล้ ว อหังการมมังการมานานุสัย ย่ อม
ไม่ มี ก็ด;ี สารรีบุตร ! เมื่อนั้น ภิกษุนี้ เรากล่ าวว่ า ได้ ตัดขาดแล้ วซึ่งตัณหา
รื้อถอนแล้ ว ซึ่งสั งโยชน์ กระทําที่สุดแห่ งทุกข์ ได้ เพราะรู้ซึ่งมานะโดยชอบ.
- ติก. อํ. ๒๐/๑๗๐/๔๗๒.

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ
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(ตรัสวา ทรงแสดงธรรมโดย ๓ ลักษณะ คือยอ พิสดาร ทั้งยอและพิสดาร แลวก็ทรง
แสดงลักษณะแหงการปฏิบตั ิไว ๓ ลักษณะ คือทําใหไมมีอหังการมมังการ ในกายนี้; ไมมีอหังการ
มมังการ ในนิมิตภายนอกทั้งปวง; และการเขาอยูในเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติที่ ไมมีอหังการ
มมังการ. นี่พอจะเห็นไดวา โดยยอก็คือ ไมใหมีอหังการมมังการในกายนี้, โดยพิสดารก็คือ
ไมใหมีอหังการมมังการในนิมิตภายนอกทั่วไป, ที่ทงั้ โดยยอและพิสดารก็คือเขาอยูในวิมุตติที่ไมมี
อหังการมมังการ. รวมความวา จะโดยย่ อหรื อโดยพิสดารหรื อทั้งโดยย่ อ และพิสดาร ก็ม่ ุงไปสู่
ความไม่ มีแห่ งอหังการมมังการด้ วยกันทั้งนั้น. นี่พอที่จะถือเปนหลักไดวา ข้ อปฏิบัติอย่ างไรและ
เท่ าไร ระดับไหน ก็ล้วนแต่ ม่ ุงหมายทําลายอหังการมมังการมานานุสัย (ความสํ าคัญว่ าตัวกู –
ของกู) ด้ วยกันทั้งนั้น. ในที่นี้ถือวา อัฏฐังคิกมรรค จะในระดับไหน ก็ตาม ลวนแตมุงหมาย
ทําลายเสียซึ่งอหังการมมังการเปนหลักสําคัญ จึงนําขอความนี้มาใสไว ในหมวดนี้).

อริยมรรครวมอยู่ในพรหมจรรย์ ทที่ รงฝากไว้ กบั พวกเรา
(โพธิปักขิยธรรม ๓๗)
ภิกษุ ท. !
ธรรมเหลาใดที่เราแสดงแลว ดวยปญญาอันยิ่ง; ธรรม
เหลานั้น พวกเธอพึงเรียนเอาใหดี พึงเสพใหทั่ว พึงเจริญ ทําใหมาก โดย
อาการที่พรหมจรรย (คือศาสนา) นี้ จักมั่นคง ตั้งอยูไดตลอดกาลนาน. ขอ
นั้น จักเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกมหาชน เพื่อความสุขแกมหาชน เพื่อ
อนุเคราะหโลก. เพื่อประโยชน เพื่อความเกื้อกูล เพื่อความสุข แกเทวดา
และมนุษยทั้งหลาย.
ภิกษุ ท.!
ธรรมเหลาไหนเลา ที่เราแสดงแลวดวยปญญาอันยิ่ง ซึ่ง
พวกเธอควรเรียนเอาใหดี . . . . ฯลฯ . . . . เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย? ธรรมเหลานั้น คือ สติปัฏฐานสี่ สั มมัปปธานสี่ อิทธิบาทสี่
อินทรีย์ห้า พละห้ า โพชฌงค์ เจ็ด อริยมรรคมีองค์ แปด.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๔๘๘

ภิกษุ ท.!
เหลานี้แล คือ ธรรมที่เราแสดงแลวดวยปญญาอันยิ่ง
อันพวกเธอพึงเรียนเอาใหดี พึงเสพใหทั่ว พึงเจริญ ทําใหมาก โดยอาการที่
พรหมจรรย (ศาสนา) นี้ จักมั่นคง ตั้งอยูไดตลอดกาลนาน; และขอนั้น
จักเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกมหาชน เพื่อความสุขแกมหาชน เพื่อ
อนุเคราะหโลก เพื่อประโยชน เพื่อความเกื้อกูล เพื่อความสุข แกเทวดา
และมนุษยทั้งหลาย.
– มหา. ที. ๑๐/๑๔๐/๑๐๗.

อัฏฐังคิกมรรคในฐานกัลยาณวัตรทีท่ รงฝากไว้
อานนท !

ก็ กัลยาณวัตรอันเราตั้งไว้ ในกาลนี้ นี้ เป็ นไปเพือ่

ความ เบื่อหน่ ายโดยส่ วนเดียว เพือ่ คลายกําหนัด เพือ่ ดับ เพือ่ ความ
สงบระงับ เพือ่ รู้ ยงิ่ เพือ่ รู้ พร้ อม เพือ่ นิพพาน. อานนท ! กัลยาณวัตร
นี้ เปนอยางไรเลา ? นี้คือ อริยอัฏฐังคิกมรรค, กลาวคือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ; สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ; สัมมาวายามะ สัมมาสติ
สัมมาสมาธิ.
อานนท !
เกี่ยวกับกัลยาณวัตรนั้น เราขอกลาวกะเธอ โดยประการ
ที่เธอทั้งหลายจะพากันประพฤติตามกัลยาณวัตรที่เราตั้งไวแลวนี้ : เธอทั้งหลาย
อย่ าเป็ นบุรุษพวกสุ ดท้ ายของเราเลย. อานนท ! ความขากสู ญแห่ งกัลยาณวัตร
นี้ มีในยุคแห่ งบุรุษใด ; บุรุษนั้นชื่อว่ าบุรุษคนสุ ดท้ ายแห่ งบุรุษทั้งหลาย.
อานนท ! เกี่ยวกับกัลยาณวัตรนั้น เราขอกลาว (ย้ํา) กะเธอ โดยประการที่

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ
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เธอทั้งหลายจะพากันประพฤติตามกัลยาณวัตรที่เราตั้งไวแลวนี้ : เธอทั้งหลาย
อย่ าเป็ นบุรุษพวกสุ ดท้ ายของเราเลย.
- ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.

(กอนแตจะตรัสเรื่องนี้ ไดตรัสถึงการที่พระองคไดเปนราชฤาษีในกาลกอน กลาวสอน
วัตรปฏิบัติที่เปนไปเพียงเพือ่ พรหมโลก ไมถึงนิพพาน ก็ยังมีผูพากันปฏิบัติตาม. สวนกัลยาณวัตร
นี้เปนไปเพื่อนิพพาน จึงควรที่คนทั้งหลายจะพึงปฏิบัติตาม. อีกขอหนึ่ง ที่พวกเราควรจะใหความ
สนใจเปนอยางยิ่งนั้น คือขอที่พวกเราอยาเปนพวกสุดทายแหงการประพฤติ กัลยาณวัตรนี้ ตาม
พระพุทธประสงค).

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เป็ นสิ่ งทีค่ วรทําให้ เกิดมี
ภิกษุ ท.!
อริยสัจมีสี่อยางเหลานี้. สี่อยางเหลาไหนเลา? สี่ อยาง
คือ :- ทุกขอริยสัจ ทุกขสมุทยอริยสัจ ทุกขนิโรธอริยสัจ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ. ภิกษุ ท.! เหลานี้แล คือ อริยสัจสี่อยาง.
ภิกษุ ท.!
ในบรรดาอริยสัจสี่อยางเหลานี้, อริยสุจที่ใคร ๆ ควร
รอบรู มีอยู, อริยสัจที่ใครๆ ควรละ มีอยู, อริยสัจที่ใคร ๆ ควรทําใหแจง
มีอยู, อริยสัจที่ใครๆ ควรทําใหเกิดมี มีอยู. ภิกษุ ท.! อริยสัจที่ใครๆ
ควรรอบรูน ั้น ไดแก อริยสั จ คือ ทุกข์ ; อริยสัจที่ใครๆ ควรละนั้น ไดแก
อริยสั จ คือ เหตุให้ เกิดทุกข์ ; อริยสัจที่ใครๆ ควรทําใหแจงนั้น ไดแก
อริยสั จ คือ ความดับไม่ เหลือของทุกข์ ; อริยสัจที่ใครๆ ควรทําใหเกิดมีนั้น
ไดแก อริยสั จ คือ ทางดําเนินให้ ถงึ ความดับไม่ เหลือของทุกข์ .

อริยสัจจากพระโอษฐ
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ภิกษุ ท.!
เพราะฉะนั้น ในกรณีนี้. พวกเธอทั้งหลาย พึงทําความ
เพียรเพือ่ ให้ รู้ตามที่เป็ นจริง วา “ทุกข์ เป็ นเช่ นนี้ ๆ,” ดังนี้ ; วา “เหตุให้
เกิดทุกข์ เป็ นเช่ นนี้ ๆ,” ดังนี้ ; วา “ความดับไม่ เหลือของทุกข์ เป็ นเช่ นนี้
ๆ,” ดังนี้ ; วา “ทางดําเนินให้ ถงึ ความดับไม่ เหลือของทุกข์ เป็ นเช่ นนีๆ้ ;”
ดังนี้เถิด.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๔๖/๑๗๐๙.

นิทเทศ ๒๒

วาดวย ขอความสรุปเรื่องมรรค
จบ

ภาค ๔
ว่ าด้ วยมัคคอริยสั จ ความจริงอันประเสริฐคือมรรค

จบ

ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ

คําชี้ชวนวิงวอน
ภิกษุ ท.! โยคกรรม อันเธอพึงกระทํา เพือ่ ให้ รู้ว่า
“นีท้ ุกข์ นีเ้ หตุให้ เกิดทุกข์ นีค้ วามดับสนิทแห่ งทุกข์
นีท้ างให้ ถงึ ความดับสนิทแห่ งทุกข์ .”
เทสิตํ ดว มยา นิพฺพานํ เทสิโต นิพฺพานคามิมคฺโค

นิพพาน เราได้ แสดงแล้ ว,
ทางให้ ถงึ นิพพาน เราก็ได้ แสดงแล้ ว แก่ เธอทั้งหลาย.
กิจใด ที่ศาสดาผู้เอ็นดู แสวงหาประโยชน์ เกือ้ กูล
อาศัยความเอ็นดูแล้ ว จะพึงทําแก่ สาวกทั้งหลาย,
กิจนั้น เราได้ ทําแล้ วแก่ พวกเธอ.
นั่น โคนไม้ ; นั่น เรือนว่ าง.
พวกเธอจงเพียรเผากิเลส, อย่ าได้ ประมาท,
อย่ าเป็ นผู้ที่ต้องร้ อนใจ ในภายหลังเลย.
อยํ โว อมฺหากํ อนุสาสนี

นี่แหละ วาจาเครื่องพรํ่าสอนของเรา แก่ เธอทั้งหลาย.
(มหาวาร. สํ. - สฬา. สํ.)

๑๔๙๑

๑๔๙๒

อริยสัจจากพระโอษฐ

ภาคสรุป
วาดวย

ขอความสรุปทายเกี่ยวกับจตุราริยสัจ

๑๔๙๓

ภาคสรุ ป
มีเรื่อง ๒๓ หัวข้ อ : ๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.

ความรูที่ทําใหสิ้นอาสวะ
โอกาสแหงโยคกรรมในการเห็นอริยสัจ บัดนี้ถึงพรอมแลว
การเรียนปริยัติ มิใชการรูอริยสัจ
เห็นพระรัตนตรัยแทจริง ก็ตอเมื่อเห็นอริยสัจ และหลุดพนจากอาสวะแลว
ปฏิบัติเพื่อรูอริยสัจ ตองเปนธัมมาธิปไตย
การแทงตลอดอริยสัจ เปนงานละเอียดออนยิ่งกวาการแทงตลอดขนทราย
การปฏิบัติอริยสัจ ไมมีทางที่จะขัดตอหลักกาลามสูตร
บริษัทที่เกี่ยวกับอริยสัจ
เมื่ออริยสัจสี่ ถูกแยกออกเปนสองซีก
หลักวิธีการศึกษาอริยสัจสี่ ใชไดกับหลักทั่วไป
อริยสัจสี่ เปนที่ตั้งแหงการแสดงตัวของปญญินทรีย
อริยสัจสี่ เปนวัตถุแหงกิจของปญญินทรีย
เบญจพิธพรทีท่ รงระบุไวสําหรับภิกษุ
การทําบุคคลใหรูอริยสัจ จัดเปนอนุศาสนีปาฏิหาริย
อริยสัจ ทรงบัญญัติไวในกายที่ยังมีสัญญาและใจ
อริยสัจ ทรงบัญญัติสําหรับสัตวที่อาจมีเวทนา
เวทนา โดยปจจัยสี่สิบเอ็ดชนิด
ผูรูอริยสัจ ไมจําเปนตองแตกฉานอภิธรรมและรวยลาภ
จงกระทําเหตุทั้งภายในและภายนอก
อัฏฐังคิกมรรค ในฐานะเพชรพลอยเม็ดหนึ่งแหงพระศาสนา
พระคุณของผูที่ทําใหรูแจงอริยสัจสี่
ประมวลปญหาอันจะพึงตอบเกี่ยวกับธรรมทั้งปวง
การจบกิจแหงอริยสัจ กําหนดดวยความสมบูรณแหงญาณสาม

๑๔๙๔

อริยสัจจากพระโอษฐ

ภาคสรุป
วาดวย

ขอความสรุปทายเกี่ยวกับจตุราริยสัจ
(มี ๒๓ หัวขอ)

ความรู้ที่ทาํ ให้ สิ้นอาสวะ
ภิกษุ ท. !
เรากลาวความสิ้นอาสวะ
วามีไดสําหรับบุคคลผูร ูอยู
เห็นอยู (ชานโต ปสฺสโต), ไมใชสําหรับผูไมรูอยูไมเห็นอยู.
ภิกษุ ท. !
รูอยูเห็นอยูซึ่งอะไรเลา ? ภิกษุ ท.! ความสิ้นอาสวะ
ย่ อมมีแก่ ผู้รู้อยู่เห็นอยู่ วา “นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา” ดังนี้. ภิกษุ ท. ! ความสิ้นอาสวะ ยอมมีแกผูรูอยูเห็นอยู
อยางนี้แล.
- อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๐๙/๒๘๒.

๑๔๙๕

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๔๙๖

โอกาสแห่ งโยคกรรมในการเห็นอริยสั จ บัดนีถ้ งึ พร้ อมแล้ว
ภิกษุ ท. !
ถาสมมติวา มหาปฐพีอันใหญหลวงนี้ มีน้ําทวมถึงเปน
อันเดียวกันทั้งหมด; บุรุษคนหนึ่ง ทิ้งแอก (ไมไผ?) ซึ่งมีรูปรูเจาะไดเพียงรูเดียว
ลงไปในน้ํานั้น; ลมตะวันออกพัดใหลอยไปทางทิศตะวันตก, ลมตะวันตก
พัดใหลอยไปทางทิศตะวันออก, ลมทิศเหนือพัดใหลอยไปทางทิศใต, ลมทิศ
ใตพัดใหลอยไปทางทิศเหนือ,
อยูดังนี้. ในน้ํานั้นมีเตาตัวหนึ่ง ตาบอด
ลวงไปรอยๆ ป มันจะผุดขึ้นมาครั้งหนึ่งๆ. ภิกษุ ท. ! เธอ ท. จะสําคัญ
ความขอนีว้ าอยางไร : จะเปนไปไดไหม ที่เตาตาบอด รอยปจึงจะผุดขึ้น
สักครั้งหนึ่ง จะพึงยื่นคอเขาไปในรูซึ่งมีอยูเพียงรูเดียวในแอกนัน้ ?
“ข้ อนี ้ ยากที่ จะเป็ นไปได้ พระเจ้ าข้ า ! ที่เต่ าตาบอดนั้น ร้ อยปี ผุดขึน้ เพียงครั้ งเดียว จะ
พึงยื่นคอเข้ าไปในรู ซึ่งมีอยู่เพียงรู เดียวในแอกนั้น”.

ภิกษุ ท. ! ยากที่จะเปนไปได ฉันเดียวกัน ที่ใครๆ จะพึงไดความ
เปนมนุษย; ยากที่จะเปนไปได ฉันเดียวกัน ที่ตถาคตผูอรหันตสัมมาสัมพุทธะ
จะเกิดขึ้นในโลก ; ยากที่จะเปนไปได ฉันเดียวกัน ที่ธรรมวินัยอันตถาคต
ประกาศแลวจะรุงเรืองไปทั่วโลก. ภิกษุ ท. ! แตวา บัดนี้ ความเป็ นมนุษย์
ก็ได้ แล้ ว; ตถาคตผู้อรหันตสั มมาสั มพุทธะก็บงั เกิดขึน้ ในโลกแล้ ว; และ
ธรรมวินัยอันตถาคตประกาศแล้ว ก็ร่ ุงเรืองไปทั่วโลกแล้ ว.
ภิกษุ ท. !
เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้ พวกเธอพึงกระทําโยคกรรม
เพือ่ ให้ รู้ วา “นี้ ทุกข; นี้ เหตุใหเกิดทุกข; นี้ ความดับแหงทุกข; นี้
หนทางใหถึงความดับแหงทุกข” ดังนี้เถิด.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๖๘/๑๗๔๔.

ภาคผนวก – เรื่องนํามาผนวกเพื่อสะดวกแกการอางอิงฯ

๑๔๙๗

การเรียนปริยตั ิ มิใช่ การรู้ อริยสั จ
ภิกษุ ท. !
บุคคลเปรียบดวย เมฆฝน ๔ จําพวก เหลานี้ มีอยู หาได
อยู ในโลก. สี่ อยางไรเลา? สี่ คือ บุคคลเปรียบเหมือนเมฆฝนที่คําราม
แลวไมตก ๑ ที่ตกแตไมคําราม ๑ ทั้งไมคํารามและไมตก ๑ ทั้งคํารามทั้งตก ๑.
ภิกษุ ท. !
บุคคลบางคนในกรณีนี้ เล่ าเรียนธรรม คือ สุตตะ เคยยะ
เวยยากรณ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะ อัพภูตธัมมะ เวทัลละ แตเขา
ไม่ รู้ตามทีเ่ ป็ นจริงว่ า “ทุกข เปนอยางนี้ๆ, ทุกขสมุทัย เปนอยางนี้ๆ, ทุกขนิโรธ เปนอยางนี้ๆ, ทุกขนิโรธคามินปี ฏิปทา เปนอยางนี้ๆ” ดังนี้ :
ภิกษุ ท.! เราเรียก บุคคลนี้ วา เปรียบด้ วยเมฆฝนที่คาํ รามแล้ วไม่ ตก.
ภิกษุ ท. !
บุคคลบางคนในกรณีนี้ ไม่ ได้ เล่ าเรียนธรรม คือ สุตตะ
เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะ อัพภูตธัมมะ เวทัลละ
แต่ เขารู้ชัดตามเป็ นจริงว่ า “ทุกข เปนอยางนี้ๆ, ทุกขสมุทัย เปนอยางนี้ๆ,
ทุกขนิโรธ เปนอยางนี้ๆ, ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เปนอยางนี้ๆ” ดังนี้ :
ภิกษุ ท. ! เราเรียก บุคคลนี้ วา เปรียบด้ วยเมฆฝนที่ตกแต่ ไม่ คาํ ราม.
ภิกษุ ท. ! บุคคลบางคนในกรณีนี้ ไม่ ได้ เล่ าเรียนธรรม คือ สุตตะ
เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะ อัพภูตธัมมะ เวทัลละ
และไม่ รู้ชัดตามเป็ นจริงว่ า “ทุกข เปนอยางนี้ๆ, ทุกขสมุทัย เปนอยางนี้ๆ,
ทุกขนิโรธ เปนอยางนี้ๆ, ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เปนอยางนี้ๆ” ดังนี้ :
ภิกษุ ท. ! เราเรียก บุคคลนี้ วา เปรียบด้ วยเมฆฝนที่ท้งั ไม่ คาํ รามและไม่ ตก.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๔๙๘

ภิกษุ ท. !
บุคคลบางคนในกรณีนี้ เล่ าเรียนธรรม คือ สุตตะ เคยยะ
เวยยากรณ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะ อัพภูตธัมมะ เวทัลละ ดวย;
และเขารู้ชัดตามเป็ นจริงว่ า “ทุกข เปนอยางนี้ๆ, ทุกขสมุทัย เปนอยางนี้ๆ,
ทุกขนิโรธ เปนอยางนี้ๆ, ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เปนอยางนี้ๆ” ดังนี้ดวย :
ภิกษุ ท. ! เราเรียก บุคคลนี้ วา เปรียบด้ วยเมฆฝนที่ท้งั คํารามทั้งตก.
- จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๓๖/๑๐๒.

(ในสูตรอื่น (๒๑/๑๓๘/๑๐๓) ตรัสเปรียบลักษณะอาการสี่อยางแหงขอความขางบน
นี้ ดวย หม้ อสี่ ชนิด คือหมอเปลา – ปด เปรียบดวยภิกษุไมรูอริยสัจแตมีสมณสารูป ; หมอ
เต็ม – เปด คือรูอริยสัจแตไมมีสมณสารูป ; หมอเปลา – เปด คือไมรูอริยสัจและไมมีสมณสารูป ; หมอเต็ม – ปด คือรูอริยสัจและมีสมณสารูป.
ในสูตรอื่น (๒๑/๑๔๐/๑๐๔) ตรัสเปรียบดวย ห้ วงนํา้ สี่ ชนิด คือหวงน้ําตื้น เงาลึก
= ไมรูอริยสัจแตมีสมณสารูป ; หวงน้ําลึก เงาตื้น = รูอริยสัจ แตไมมีสมณสารูป ; หวงน้ํา
ตื้น เงาตื้น = ไมรูอริยสัจ และไมมีสมณสารูป; หวงน้ําลึก เงาลึก = รูอริยสัจและมีสมณสารูป.
ในสูตรอื่น (๒๑/๑๔๒/๑๐๕) ตรัสเปรียบดวย มะม่ วงสี่ ชนิด คือมะมวงดิบ สีเหมือน
สุก ไดแก ไมไดรูอริยสัจ แตมีสมณสารูป ; มะมวงสุก สีเหมือนดิบ ไดแก รูอริยสัจ แตไม
มีสมณสารูป; มะมวงดิบ สีเหมือนดิบ ไดแก ไมรูอริยสัจและไมมีสมณสารูป ; มะมวงสุก
สีเหมือนสุก ไดแก รูอริยสัจและมีสมณสารูป.
ผูสนใจในสวนรายละเอียด ดูไดจากที่มานั้นๆ ).

เห็นพระรัตนตรัยแท้ จริง
ก็ต่อเมือ่ เห็นอริยสั จ และหลุดพ้ นจากอาสวะแล้ ว
(ขอปฏิบัติของกุลบุตรผูบ วชแลว ดําเนินมาตั้งแต ถึงพรอมดวยศีล สันโดษ อินทรียสังวร
สติสัมปชัญญะ เสพเสนาสนะสงัด ละนิวรณหา บรรลุปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน
นอมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสสติญาณ เพื่อจุตูปปาตญาณ :-)

ภาคผนวก – เรื่องนํามาผนวกเพื่อสะดวกแกการอางอิงฯ

๑๔๙๙

ภิกษุนั้น ครั้นจิตตั้งมั่น บริสุทธิ์ผองใส ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส
เปนธรรมชาติออนโยนควรแกการงาน ถึงความไมหวั่นไหว ตั้งอยูเชนนี้แลว
นอมจิตไปเพื่อ ญาณเป็ นเครื่องสิ้นไปแห่ งอาสวะทั้งหลาย. เธอยอม รู้ชัดตามที่
เป็ นจริงว่ า “นี้ ทุกข, นี้ เหตุใหเกิดทุกข, นี้ ความดับไมเหลือแหงทุกข,
นี้ หนทางใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข ; เหลานี้ อาสวะ, นี้ เหตุให
เกิด
อาสวะ, นี้ ความดับไมเหลือแหงอาสวะ, นี้ หนทางเขาถึงความดับ
ไมเหลือ แหงอาสวะ” ดังนี้ : พราหมณ ! แม (อาสวักขยญาณ) นี้ เราก็
เรียกวา “รอยเทาแหงตถาคต” บาง, วา “รอยสี ตัวแห่ งตถาคต” บาง, วา
“รอยแซะงาแห่ งตถาคต”๑ บาง; แตอริยสาวกนั้น ก็ยังไมถึงซึ่งความแนใจ
กอนอยูนั่นเอง แต กําลังจะถึงความแน่ ใจ วา “พระผูมีพระภาค เปนพระสัมมาสัมพุทธะ, พระธรรม เปนส๎วากขาตะ, สาวกสงฆของพระผูม ีพระภาค
เปนสุปฏิปนนะ” ดังนี้.
เมื่ออริยสาวกนั้น รู้ อยู่อย่ างนี้ เห็นอยู่อย่ างนี้ จิตก็หลุดพ้นแม้ จาก
กามาสวะ แม้ จากภวาสวะ แม้ จากอวิชชาสวะ; เมื่อหลุดพนแลว ก็มีญาณรู
วา “หลุดพนแลว” ดังนี้; ยอมรูช ัดวา “ชาติสิ้นแลว, พรหมจรรยอยูจบ
แลว, กิจที่ควรทําไดกระทําสําเร็จแลว, กิจอื่นที่ตองกระทําเพื่อความเปน
อยางนี้ มิไดมอี ีก” ดังนี้. พราหมณ ! แม (ความหลุดพ้น) นี้ เราก็เรียกวา
“รอยเท้ าแห่ งตถาคต” บาง, วา “รอยสี ตัวแห่ งตถาคต” บาง, วา “รอยแซะ
งาแห่ งตถาคต” บาง. พราหมณ ! ด้ วยเหตุเพียงเท่ านีแ้ ล อริยสาวกนั้น
๑. สูตรนี้ตรัสเปรียบพระองคเองดวยชางมหานาคในปา ซึ่งมีผูติดตามหาตามลําดับดวยการปฏิบัติธรรมะมาตามลําดับ
บรรลุธรรมตามลําดับ จนบรรลุอาสวักขยญาณ ซึ่งเปรียบดวยการเห็นรอยเทาที่พื้นดิน เห็นรอยสีตัวที่ตนไม เห็น
รอยแซะงาที่กิ่งไม; และจะไดพบตัวชางคือพระองค ในอันดับที่มีการหลุดพนจากอาสวะแลวเทานั้น.

อริยสัจจากพระโอษฐ
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ย่ อมเป็ นผู้ ถึงแล้ วซึ่งความแน่ ใจ ว่ า “พระผู้มีพระภาค เป็ นสั มมาสั มพุทธะ,
พระธรรม เป็ นส๎ วากขาตะ, สาวกสงฆ์ ของพระผู้มีพระภาค เป็ นสุ ปฏิปันนะ” ดังนี้.
- มู. ม. ๑๒/๓๔๗/๓๓๘.

ปฏิบัตเิ พือ่ รู้ อริยสั จ ต้ องเป็ นธัมมาธิปไตย
ภิกษุ ท. !

ธัมมาธิปไตย (ความมีธรรมเปนใหญ) เปนอยางไรเลา ?

ภิกษุ ท. !
ในกรณีนี้ ภิกษุไปสูป าก็ตาม โคนไมก็ตาม หรือเรือน
วางก็ตาม พิจารณาเห็นอยูวา “เราออกจากเรือนบวชเปนผูไมมีเรือน เพราะ
เหตุจะไดจีวรก็หามิได เพราะเหตุจะไดบณ
ิ ฑบาตก็หามิได เพราะเหตุจะได
เสนาสนะก็หามิได เพราะเหตุจะไดเปนอยางนั้นจะไดเปนอยางนี้ก็หามิได ; แต
วา เราบวชแลวโดยพิจารณาเห็นวา “เราถูกชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ
ทุกขะ โทมนัส อุปายาส หยั่งเอาแลว เปนผูมีทุกขหยั่งลงแลว มีทุกขเปน
เบื้องหนาแลว, ทําไฉนการทําที่สุดแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ จะพึงปรากฏแกเรา”
ดังนี้. อนึ่ง พระธรรมเป็ นธรรมทีพ
่ ระผู้มีพระภาคตรัสไว้ ดแี ล้ ว เป็ นสิ่ ง

ทีผ่ ู้ศึกษาและปฏิบัตพิ งึ เห็นได้ ด้วยตนเอง เป็ นสิ่ งทีป่ ฏิบัตไิ ด้ และให้ ผล
ได้ ไม่ จาํ กัดกาล เป็ นสิ่ งทีค่ วรกล่ าว กะผู้อนื่ ว่ าท่ านจงมาดูเถิด เป็ นสิ่ งที่
ควรน้ อมเข้ ามาใส่ ตน เป็ นสิ่ งทีผ่ ู้รู้ กร็ ู้ ได้ เฉพาะตน : สพรหมจารีผูรูอยูเห็น
อยูซึ่งธรรมนั้น วาเปนดังนี้ก็มีอยู. ก็ เราบวชแล้ วในธรรมวินัยอันพระผู้มีพระ
ภาคตรัสไว้ดแี ล้ วอย่ างนี้ จะเป็ นผู้เกียจคร้ าน ประมาทอยู่ : ข้ อนั้นไม่ สมควร
แก่ เรา” ดังนี้. ภิกษุนั้นพิจารณาอยูวา “ความเพียรที่เราปรารภแลวจักเปน
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ความเพียรไมยอหยอน, สติที่เขาไปตั้งไวแลวจักไมหลงลืม, กายอันรํางับแลว
ไมกําเริบ, จิตตั้งมั่นแลว มีอารมณอันเดียว,” ดังนี้. ภิกษุนั้น กระทําพระ
ธรรมให้ เป็ นใหญ่ ละอกุศลเจริญกุศล ละกรรมที่ มีโทษเจริญกรรมที่ไม่ มโี ทษ
บริหารตนให้ บริสุทธิ์อยู่.
ภิกษุ ท. !

นี้เราเรียกวา ธัมมาธิปไตย.

- ติก. อํ. ๒๐/๑๘๘/๔๗๙.

(อธิปไตยอยางอื่นก็มีอยู คือปรารภประโยชนตนแลวประพฤติไมยอหยอน เรียกวา
อัตตาธิปไตย; และปรารภการติเตียนของผูอื่นแลวประพฤติไมยอหยอน เรียกวาโลกาธิปไตย.
ทั้งสองอยางนี้ไมประกอบดวยธรรม ไมควรถือเอาเปนเครื่องเกื้อหนุนการปฏิบัติ; แตใหถือเอา
ธัมมาธิปไตยดังที่กลาวแลวขางบน เปนเครื่องเกื้อหนุนการปฏิบัติ จึงจะถูกตองตามหลักของการ
ทําที่สุดทุกขในพระพุทธศาสนา หรือตรงตามพระพุทธประสงค).

การแทงตลอดอริยสั จ
เป็ นงานละเอียดอ่อนยิง่ กว่ าการแทงทะลุขนทรายด้ วยขนทราย
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ ! เมื่อเช้ านี ้ ข้ าพระองค์ ครองจี วรถือบาตรเข้ าไป บิณฑบาต
ในเมืองเวสาลี ได้ เห็นพวกลิจฉวีกมุ ารเป็ นอันมาก ทําการฝึ กยิงศรอยู่ที่สัณฐาคาร ยิงลูกศรรอด
ช่ องดาลที่เจาะไว้ แต่ พอดีจากที่ไกล ลูกไหนลูกนั้นไม่ มีผิดเลย; ครั้ นเห็นแล้ ว ข้ าพระองค์ คิดว่ า
ลิจฉวีกมุ ารเหล่ านี ้ ฝึ กแล้ ว ฝึ กดีแล้ วหนอ คือข้ อที่สามารถยิงลูกศรรอด ช่ องดาลที่เจาะไว้ แต่
พอดีจากที่ไกล ลูกไหนลูกนั้นไม่ มีผิดเลย”

อานนท !
เธอจะสําคัญความขอนี้ วาอยางไร : อยางไหนทําได
ยากหรือมีไดยากกวากัน คือขอที่คนยิงลูกศรรอดชองดาลที่เจาะไวแตพอดีจาก
ที่ไกล ลูกไหนลูกนั้นไมมผี ิดเลย กับคนที่แทงทะลุปลายขนทรายดวยปลาย
ขนทรายที่ผาแลวเจ็ดแลง ?

อริยสัจจากพระโอษฐ
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“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ ! ข้ อนีท้ าํ ได้ ยากกว่ า มีได้ ยากกว่ า คือข้ อที่คนแทง ทะลุปลาย
ขนทราบด้ วยปลายขนทรายที่ผ่าแล้ วเจ็ดแล่ ง”

อานนท !
ยังมีคนผูแทงตลอด
ซึ่งการแทงตลอดอันยากไปกวา,
คือบรรดา คนที่แทงตลอด ซึ่งอริยสั จตามที่เป็ นจริง วา “นี้ทุกข นี้เหตุใหเกิด
ทุกข นี้ความดับไมเหลือแหงทุกข นี้ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหง
ทุกข” อานนท ! เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ เธอพึงประกอบโยคกรรมอัน
เป็ นเครื่องกระทําให้ รู้ว่า “ทุกข เปนอยางนี้, ทุกขสมุทัย เปนอยางนี้, ทุกขนิ
โรธ เปนอยางนี้, ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เปนอยางนี้” ดังนี้.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๖๕/๑๗๓๘.

การปฏิบตั อิ ริยสั จ ไม่ มที างทีจ่ ะขัดต่ อหลักกาลามสู ตร
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ ูเจริ ญ ! มีสมณพราหมณ์ พวกหนึ่ ง มาสู่ เกสปุตตนิ คมนี ้ แสดง
วาทะอันเป็ นลัทธิ แห่ งตน
กล่ าวบริ ภาษข่ มขี่ครอบงํายํา่ ยีวาทะอันเป็ นลัทธิ อันเป็ นของ
สมณพราหมณ์ เหล่ าอื่น แม้ สมณพราหมณ์ พวกอื่นมาอีก ก็ยกย่ องลัทธิ ของตน ข่ มขี่ลทั ธิ ของ
สมณพราหมณ์ เหล่ าอื่นเช่ นเดียวกันอีก. พวกข้ าพระองค์ มีความข้ องใจ มีความสงสัย ว่ าสมณ
พราหมณ์ เหล่ านั้น พวกไหนพูดจริ ง พวกไหนพูดเท็จ พระเจ้ าข้ า !”

กาลามเอย ! ควรแลวที่ทานจะของใจ
ความสงสัยของทานเกิดแลว ในฐานะที่ควรของใจ.

ควรแลวที่ทานจะสงสัย,
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(ก. ฝ่ ายอกุศล)
กาลามทั้งหลายเอย !
อย่ าถือเอาว่ าจริง
อย่ าถือเอาว่ าจริง
อย่ าถือเอาว่ าจริง
อย่ าถือเอาว่ าจริง
อย่ าถือเอาว่ าจริง
อย่ าถือเอาว่ าจริง
อย่ าถือเอาว่ าจริง
อย่ าถือเอาว่ าจริง
อย่ าถือเอาว่ าจริง
อย่ าถือเอาว่ าจริง

มา (พูดกัน) เถิด ทานทั้งหลาย :-

เพราะเหตุสักว่ าฟังตามๆ กันมา (อนุสฺสว) ;
เพราะเหตุสักว่ ากระทําตามๆ กันมา (ปรมฺปร) ;
เพราะเหตุสักว่ าเล่ าลือกันอยู่ (อิติกริ ) ;
เพราะเหตุสักว่ ามีที่อ้างในปิ ฎก (ปิ ฏกสมฺปทาน) ;
เพราะเหตุสักว่ า การใช้ เหตุผลทางตรรกคาดคะเน
(ตกฺกเหตุ) ;
เพราะเหตุสักว่ า การใช้ เหตุผลทางนัยะสั นนิฏฐาน
(นยเหตุ) ;
เพราะเหตุสักว่ าการตรึกตามอาการ
(อาการปริวิตกฺก) ;
เพราะเหตุสักว่ าทนต่ อการเพ่งแห่ งทิฏฐิ (ทิฏฺฐินิชฺฌานกฺขนฺติ) ;
เพราะเหตุสักว่ าฟังดูน่าเชื่อ (ภพฺพรูปตา) ;
เพราะเหตุสักว่ าสมณะผู้พดู เป็ นครูของตน (สมโณ
โน ครุ).

กาลาม ท. ! เมื่อใดทานทั้งหลาย รู้ด้วยตนเองว่ า “ธรรมเหลานี้
เปนอกุศล, ธรรมเหลานี้ มีโทษ, ธรรมเหลานี้ วิญูชนติเตียน, ธรรม

๑๕๐๔
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เหลานี้ กระทําถึงมาตรฐานของมันแลว เปนไปเพื่อความทุกข ไมเปน
ประโยชนเกื้อกูล,” ดังนี้แลว; เมื่อนั้น ทาน พึงละธรรมเหล่ านั้นเสี ย.
กาลาม ท. ! ทานจะสําคัญความขอนี้วาอยางไร : ความโลภ เกิดขึ้น
ในบุคคลแลว เกิดเพื่อประโยชนเกื้อกูลหรือมิใชประโยชนเกื้อกูล ? “เพื่อ
มิใช่ ประโยชน์ เกือ้ กูล พระเจ้ าข้ า !” บุคคลนั้นโลภแลว ความโลภครอบงําแลว
ความโลภกลุมรุมจิตแลว ยอมฆาสัตวบาง ยอมลักทรัพยบาง ยอมลวงเกิน
ภรรยา ผูอื่นบาง พูดเท็จบาง ชักชวนผูอื่นในการกระทําเชนนั้นบาง ซึ่ง
เปนการกระทําเพื่อความทุกข ไมเกื้อกูลตลอดกาลนาน มิใชหรือ ? “อย่างนั้น
พระเจ้ าข้ า !”

กาลาม ท. ! ทานจะสําคัญความขอนี้วาอยางไร : โทสะ เกิดขึ้นใน
บุคคลแลว เกิดเพื่อประโยชนเกื้อกูลหรือมิใชประโยชนเกื้อกูล ? “เพื่อมิใช่ ประโยชน์ เกือ้ กูล พระเจ้ าข้ า !” บุคคลนั้นมีโทสะแลว โทสะครอบงําแลว โทสะ
กลุมรุมจิตแลว ยอมฆาสัตวบาง ยอมลักทรัพยบาง ยอมลวงเกินภรรยาผูอื่น
บาง พูดเท็จบาง ชักชวนผูอ นื่ ในการกระทําเชนนั้นบาง ซึ่งเปนการกระทํา
เพื่อความทุกข ไมเกื้อกูลตลอดกาลนาน มิใชหรือ ? “อย่างนั้น พระเจ้ าข้า !”
กาลาม ท. ! ทานจะสําคัญความขอนี้วาอยางไร : โมหะ เกิดขึ้นใน
บุคคลแลว เกิดเพื่อประโยชนเกื้อกูลหรือมิใชประโยชนเกื้อกูล ? “เพื่อมิใช่ ประบุคคลนั้นมีโมหะแลว โมหะครอบงําแลว โมหะ
โยชน์ เกือ้ กูล พระเจ้ าข้ า !”
กลุมรุมจิตแลว ยอมฆาสัตยบาง ยอมลักทรัพยบาง ยอมลวงเกินภรรยาผูอื่น
บาง พูดเท็จบาง ชักชวนผูอ นื่ ในการกระทําเชนนั้นบาง ซึ่งเปนการกระทํา
เพื่อความทุกข ไมเกื้อกูลตลอดกาลนาน มิใชหรือ ? “อย่างนั้น พระเจ้ าข้า !”
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กาลาม ท. ! ทานจะสําคัญความขอนี้วาอยางไร : ธรรมทั้งหลาย (ตามที่
กลาวมา) เหลานี้ เปนกุศลหรือเปนอกุศล? “เป็ นอกุศล พระเจ้ าข้ า !” มีโทษ
หรือไมมโี ทษ ? “มีโทษ พระเจ้ าข้ า !” วิญูชนติเตียน หรือวิญูชน
สรรเสริญ ? “วิญญูชนติเตียน พระเจ้ าข้า !” เมื่อประพฤติกระทําเต็มตามมาตรฐาน
ของมันแลว เปนไปเพื่อความทุกข ไมเปนประโยชนเกื้อกูล หรือไม ? หรือ
วาในเรื่องนี้ทานมีความเห็นอยางไร ? “เมื่อประพฤติกระทําเต็มตามมาตรฐานของมันแล้ ว
เป็ นไปเพื่อความทุกข์
พระเจ้ าข้ า !”

ไม่ เป็ นประโยชน์ เกือ้ กูล

ในเรื่ องนีพ้ วกข้ าพระองค์ มีความเห็นอย่ างนี ้

กาลาม ท. ! เรา (อาศัยเหตุผลดังกลาวมาแลวขางบนทั้งหมดนั้น) จึง
กลาวขอความที่กลาววา “กาลามทั้งหลายเอย ! มา (พูดกัน) เถิด ทาน
ทั้งหลาย :อยาถือเอาวาจริง
อยาถือเอาวาจริง
อยาถือเอาวาจริง
อยาถือเอาวาจริง
อยาถือเอาวาจริง
อยาถือเอาวาจริง
อยาถือเอาวาจริง

เพราะเหตุสักวาฟงตามๆ กันมา (อนุสฺสว) ;
เพราะเหตุสักวากระทําตามๆ กันมา (ปรมฺปร) ;
เพราะเหตุสักวาเลาลือกันอยู (อิติกิร) ;
เพราะเหตุสักวามีที่อางในปฎก (ปฏกสมฺปทาน) ;
เพราะเหตุสักวาการใชเหตุผลทางตรรก (ตกฺกเหตุ) ;
เพราะเหตุสักวาการใชเหตุผลทางนัยะ (นยเหตุ) ;
เพราะเหตุสักวาการตรึกตามอาการ
(อาการปริวิตกฺก) ;
อยาถือเอาวาจริง เพราะเหตุสักวาทนตอการเพงแหงทิฏฐิ (ทิฏฐินิชฺฌานกฺขนฺติ) ;
อยาถือเอาวาจริง เพราะเหตุสักวาฟงดูนาเชื่อ (ภพฺพรูปตา) ;
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อยาถือเอาวาจริง เพราะเหตุสักวาสมณะผูพูดเปนครูของตน (สมโณ
โน ครุ).
กาลาม ท. ! เมื่อใดทานทั้งหลายรูด วยตนเองวา “ธรรมเหลานี้
เปนอกุศล, ธรรมเหลานี้ มีโทษ, ธรรมเหลานี้ วิญูชนติเตียน, ธรรม
เหลานี้ กระทําถึงมาตรฐานของมันแลว เปนไปเพื่อความทุกข ไมเปน
ประโยชนเกื้อกูล” ดังนี้แลว ; เมื่อนั้น ทานถึงละธรรมเหลานั้นเสีย” ดังนี้ ซึ่ง
เรากลาวแลวเพราะอาศัยเหตุผลขางตนนั้น.
( ข. ฝ่ ายกุศล)
กาลามทั้งหลายเอย !
อย่ าถือเอาว่ าจริง
อย่ าถือเอาว่ าจริง
อย่ าถือเอาว่ าจริง
อย่ าถือเอาว่ าจริง
อย่ าถือเอาว่ าจริง

มา (พูดกัน) เถิด ทานทั้งหลาย :-

เพราะเหตุสักว่ าฟังตามๆ กันมา (อนุสฺสว) ;
เพราะเหตุสักว่ ากระทําตามๆ กันมา (ปรมฺปร) ;
เพราะเหตุสักว่ าเล่ าลือกันอยู่ (อิติกริ ) ;
เพราะเหตุสักว่ ามีที่อ้างในปิ ฎก (ปิ ฏกสมฺปทาน) ;
เพราะเหตุสักว่ า การใช้ เหตุผลทางตรรกคาดคะเน
(ตกฺกเหตุ) ;
อย่ าถือเอาว่ าจริง เพราะเหตุสักว่ า การใช้ เหตุผลทางนัยะสั นนิฏฐาน
(นยเหตุ) ;
อย่ าถือเอาว่ าจริง เพราะเหตุสักว่ าการตรึกตามอาการ
(อาการปริว-ิ
ตกฺก) ;
อย่ าถือเอาว่ าจริง เพราะเหตุสักว่ าทนต่ อการเพ่งแห่ งทิฏฐิ (ทิฏฺฐินิชฺฌานกฺขนฺติ) ;

ภาคผนวก – เรื่องนํามาผนวกเพื่อสะดวกแกการอางอิงฯ

อย่ าถือเอาว่ าจริง เพราะเหตุสักว่ าฟังดูน่าเชื่อ (ภพฺพรูปตา) ;
อย่ าถือเอาว่ าจริง เพราะเหตุสักว่ าสมณะผู้พดู เป็ นครูของตน
โน ครุ).

๑๕๐๗

(สมโณ

กาลาม ท. ! เมื่อใดทานทั้งหลาย รู้ด้วยตนเองว่ า “ธรรมเหลานี้
เปนกุศล, ธรรมเหลานี้ ไมมีโทษ, ธรรมเหลานี้ วิญูชนสรรเสริญ,
ธรรมเหลานี้
กระทําถึงมาตรฐานของมันแลว เปนไปเพื่อความสุข เปน
ประโยชน เกื้อกูล,” ดังนี้แลว; เมื่อนั้น ทาน พึงเข้ าถึงธรรมเหล่านั้น
แลวแลอยูเถิด.
กาลาม ท. ! ทานจะสําคัญความขอนี้วาอยางไร : ความไม่ โลภ
เกิดขึ้นในบุคคลแลว เกิดเพื่อประโยชนเกื้อกูล หรือมิใชประโยชนเกื้อกูล?
“เพื่อประโยชน์ เกือ้ กูล พระเจ้ าข้ า !” บุคคลนั้นไมโลภแลว ความโลภไมครอบงํา
แลว ความโลภไมกลุมรุมจิตแลว เขายอมไมฆาสัตว ไมลักทรัพย ไม
ลวงเกินภรรยาผูอื่น ไมพดู เท็จ ชักชวนผูอ ื่นในการกระทําเชนนั้น ซึ่งเปนการ
กระทําเพื่อความสุข เปนประโยชนเกื้อกูล ตลอดกาลนาน มิใชหรือ ?
“อย่ างนั้น พระเจ้ าข้ า !”

กาลาม ท. ! ทานจะสําคัญความขอนี้วาอยางไร : อโทสะ เกิดขึ้น
ในบุคคลแลว เกิดเพื่อประโยชนเกื้อกูล หรือมิใชประโยชนเกื้อกูล ? “เพื่อ
ประโยชน์ เกือ้ กูล พระเจ้ าข้ า !” บุคคลนั้นไมมโี ทสะแลว โทสะไมครอบงําแลว
โทสะไมกลุมรุมจิตแลว เขายอมไมฆาสัตว ไมลักทรัพย ไมลวงเกินภรรยา
ผูอื่น ไมพูดเท็จ ชักชวนผูอื่นในการกระทําเชนนั้น ซึ่งเปนการกระทําเพื่อ
ความสุข เปนประโยชนเกื้อกูล ตลอดกาลนาน มิใชหรือ ? “อย่างนั้น
พระเจ้ าข้ า !”
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กาลาม ท. ! ทานจะสําคัญความขอนี้วาอยางไร : อโมหะ เกิดขึ้น
ในบุคคแลว เกิดเพื่อประโยชนเกื้อกูล หรือมิใชประโยชนเกื้อกูล ? “เพื่อ
ประโยชน์ เกือ้ กูล พระเจ้ าข้ า !” บุคคลนั้นไมมโี มหะแลว โมหะไมครอบงําแลว
โมหะไมกลุมรุมจิตแลว เขายอมไมฆาสัตว ไมลักทรัพย ไมลวงเกินภรรยาผูอื่น
ไมพดู เท็จ ชักชวนผูอื่นในการกระทําเชนนั้น ซึ่งเปนการกระทําเพื่อความสุข
เปนประโยชนเกื้อกูล ตลอดกาลนาน มิใชหรือ ? “อย่างนั้น พระเจ้ าข้า !”
กาลาม ท. ! ทานจะสําคัญความขอนี้วาอยางไร : ธรรมทั้งหลาย
(ตามที่กลาวมา) เหลานี้ เปนกุศลหรือเปนอกุศล? “เป็ นกุศล พระเจ้ าข้ า !” มี โทษ
หรือไมมโี ทษ ? “ไม่มีโทษ พระเจ้ าข้า!” วิญูชนติเตียน หรือวิญูชน
“วิญญูชนสรรเสริ ญ พระเจ้ าข้ า!”
เมื่อประพฤติกระทําเต็มตาม
สรรเสริญ?
มาตรฐานของมันแลว เปนไปเพื่อความสุข เปนประโยชนเกื้อกูล หรือไม ?
หรือวา ในเรื่องนี้ทานมีความเห็นอยางไร ? “เมื่อประพฤติกระทําเต็มตามาตรฐานของ
มันแล้ ว เป็ นไปเพื่อความสุข เป็ นประโยชน์ เกือ้ กูล ในเรื่ องพวกนีข้ ้ าพระองค์ มีความเห็น อย่ างนี ้
พระเจ้ าข้ า !”

กาลาม ท. ! เรา
(อาศัยเหตุผลดังกลาวมาแลวขางบนทั้งหมดนั้น)
จึงกลาวขอความที่กลาววา “กาลามทั้งหลายเอย !
มา (พูดกัน) เถิด ทาน
ทั้งหลาย :อยาถือเอาวาจริง
อยาถือเอาวาจริง
อยาถือเอาวาจริง
อยาถือเอาวาจริง
อยาถือเอาวาจริง

เพราะเหตุสักวาฟงตามๆ กันมา (อนุสฺสว) ;
เพราะเหตุสักวากระทําตามๆ กันมา (ปรมฺปร) ;
เพราะเหตุสักวาเลาลือกันอยู (อิติกิร) ;
เพราะเหตุสักวามีที่อางในปฎก (ปฏกสมฺปทาน) ;
เพราะเหตุสักวาการใชเหตุผลทางตรรก (ตกฺกเหตุ) ;
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อยาถือเอาวาจริง เพราะเหตุสักวาการใชเหตุผลทางนัยะ (นยเหตุ) ;
อยาถือเอาวาจริง เพราะเหตุสักวาการตรึกตามอาการ
(อาการปริวิตกฺก) ;
อยาถือเอาวาจริง เพราะเหตุสักวาทนตอการเพงแหงทิฏฐิ (ทิฏฐินิชฺฌานกฺขนฺติ) ;
อยาถือเอาวาจริง เพราะเหตุสักวาฟงดูนาเชื่อ (ภพฺพรูปตา) ;
อยาถือเอาวาจริง เพราะเหตุสักวาสมณะผูพูดเปนครูของตน (สมโณ
โน ครุ).
กาลาม ท. ! เมื่อใด
ทานทั้งหลายรูดวยตนเองวา ‘ธรรมเหลานี้
เปนกุศล,
ธรรมเหลานี้ไมมีโทษ,
ธรรมเหลานี้
วิญูชนสรรเสริญ
ธรรมเหลานี้ กระทําถึงมาตรฐานของมันแลว เปนไปเพื่อความสุข เปน
ประโยชน เกื้อกูล’ ดังนี้แลว ; เมื่อนั้น ทานพึงเขาถึงธรรมเหลานั้น แลวแล
อยูเถิด” ดังนี้ ซึ่งเรากลาวแลวเพราะอาศัยเหตุผลขางตนนั้น.
กาลาม ท. ! อริยสาวกนั้น ปราศจากอภิชฌาอยางนี้
ปราศจาก
พยาบาทอยางนี้ ไมมีโมหะ มีสัมปชัญญะ มีสติเฉพาะหนา มีจิตสหรคตด้ วย
เมตตา แผไปสูทิศ (ที่) หนึ่ง และทิศที่สอง ที่สาม ที่สี่ ก็เหมือนอยางนั้น,
เธอแผไปตลอดโลกทัง้ สิ้น ในที่ทั้งปวง ทั้งเบื้องบนเบื้อต่ําและเบื้องขวาง
ดวยจิตอันเปนไปกับดวยเมตตา เปนจิตไมมีเวร ไมมพี ยาบาท กวางขวาง
ประกอบดวย คุณอันใหญหลวงไมมีขดี จํากัด แลวแลอยู; มีจิตสหรคตด้ วย
กรุณา แผไปสูทิศ (ที่) หนึ่ง และทิศที่สอง ที่สาม ที่สี่ ก็เหมือนอยางนั้น,
เธอแผไปตลอดโลกทัง้ สิ้น ในที่ทั้งปวง ทั้งเบือ้ บนเบื้องต่ําและเบื้องขวาง
ดวยจิตอันเปนไปกับดวยกรุณา เปนจิตไมมีเวร ไมมพี ยาบาท กวางขวาง
ประกอบดวยคุณอันใหญหลวงไมมีขีดจํากัด แลวแลอยู; มีจิตสหรคตด้ วย

๑๕๑๐

อริยสัจจากพระโอษฐ

มุทิตา แผไปสูทิศ (ที่) หนึ่ง และทิศที่สอง ที่สาม ที่สี่ ก็เหมือนอยางนั้น,
เธอแผไปตลอดโลกทัง้ สิ้น ในที่ทั้งปวง ทั้งเบื้องบนเบื้องต่ําและเบื้องขวาง
ดวยจิตอันเปนไปกับดวยมุทิตา เปนจิตไมมีเวร ไมมพี ยาบาท กวางขวาง
ประกอบดวยคุณอันใหญหลวง ไมมีขดี จํากัด แลวแลอยู ;
มีจิตสหรคต
ด้ วยอุเบกขา แผไปสูทิศ (ที่) หนึ่ง และทิศที่สอง ที่สาม ที่สี่ ก็เหมือนอยาง
นั้น, เธอแผไปตลอดโลกทั้งสิ้น ในที่ทั้งปวง ทั้งเบื้องบนเบื้องต่ําและเบื้อง
ขวาง ดวยจิตอันเปนไปกับดวยอุเบกขา
เปนจิตไมมีเวร ไมมพี ยาบาท
กวางขวาง ประกอบดวยคุณอันใหญหลวงไมมีขีดจํากัด แลวแลอยู.
กาลาม ท. ! อริยสาวกนั้น มีจิตไม่ มเี วรอย่ างนี้ มีจิตไม่ พยาบาท
อย่ างนี้ มีจิตไม่ เศร้ าหมองอย่ างนี้ มีจิตหมดจดวิเศษอย่ างนี้ แลว ความเบาใจ
๔ ประการ ยอมเกิดมีแกอริยสาวกนั้น ในทิฏฐธรรมเทียว วา “๑. ถ้ าปรโลกมี
ผลวิบากแหงกรรมดีกรรมชั่วมี. ฐานะที่จะมีไดกค็ ือ เราจักเขาถึงสุคติโลก
สวรรค ภายหลังแตการตาย เพราะการทําลายแหงกาย เพราะเหตุนั้น ดังนี้ :
นี้เปนความเบาใจประการที่หนึ่ง ที่เกิดมีแกอริยสาวกนั้น. ๒. ถ้ าปรโลกไม่ มี
ผลวิบากแหงกรรมดีกรรมชั่วไมมี, เรา ที่นี่ในทิฏฐธรรมนี้แหละ ก็บริหารตน
อยูเปนสุข ไมมีเวร ไมมพี ยาบาท ไมมีทุกข ดังนี้ : นี้เปนความเบาใจประการ
ที่สอง ที่เกิดมีแกอริยสาวกนั้น. ๓. ถ้ าบาปเป็ นอันกระทําสํ าหรับผู้กระทํา,
สวนเราไมไดคิดจะทําบาปไรๆ ทุกขจักถูกตองเราผูมิไดทําบาปอยู แตที่ไหน
ดังนี้ : นี้เปนความเบาใจประการที่สาม ที่เกิดมีแกอริยสาวกนั้น. ๔. ถ้ า
บาปไม่ เป็ นอันกระทําสํ าหรับผู้กระทํา อยูแลวไซร, ที่นี่ เราก็มองเห็นตนวา
บริสุทธิ์หมดจดอยู โดยโลกทั้งสอง ดังนี้ : นี้เปนความเบาใจประการที่สี่
ที่เกิดมีแกอริยสาวกนั้น. กาลาม ท. ! อริยสาวกนั้น มีจิตไมมีเวรอยางนี้
มีจิตไมพยาบาทอยางนี้ มีจิตไมเศราหมองอยางนี้ มีจิตหมดจดวิเศษอยางนี้
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แลว
ความเบาใจ ๔ ประการเหลานี้
ในทิฏฐธรรมเทียว.

๑๕๑๑

ยอมเกิดมีแกอริยสาวกนั้น

“ข้ าแต่ พระผู้มีพระภาค ! ข้ อนั้นเป็ นอย่ างนั้น. ข้ าแต่ พระสุคต ! ข้ อนั้น เป็ นอย่ าง
นั้น . . . .”(ชาวกาลามเหล่ านั้น รั บสนองพระพุทธดํารั สกล่ าวยํา้ ข้ อความนีอ้ ีกครั้ งหนึ่ง ด้ วยตน เอง
, แล้ วทูลสรรเสริ ญพระธรรมเทศนา ประกาศตนเป็ นอุบาสก).
- ติก. อํ. ๒๐/๒๔๒-๒๔๘/๕๐๕.

(ผูศึกษาอาจจะสังเกตเห็นไดเองวา การศึกษาและปฏิบัติตามหลักอริยสัจสี่ประการ นั้น
จะไมเปนการกระทําที่ขัดตอหลักกาลามสูตรทั้งสิบประการแตอยางใด
เพราะมีเหตุผลที่แสดง
ชัดอยูในตัวเองวาทุกขเปนอยางไร เหตุใหเกิดทุกขเปนอยางไร ความดับทุกขเปนอยางไร มรรค
อาจจะดับทุกขไดแทจริงอยางไร โดยไมตอเชื่อคําบอกตามๆ กันมา ไมตองดูการประพฤติตามๆ
กันมา หรือเชื่อตามคําเลาลือ หรืออางวามีอยูในตํารา หรือใชเหตุผลตามทางตรรก หรือตาม
ทางนัยะคือปรัชญา หรือตรึกตามสามัญสํานึก หรือเพราะเขากันไดกับเหตุผลของตน หรือผูพูด
อยูในฐานะนาเชื่อ หรือผูพูดเปนครูของตน ซึ่งพระองคเองก็ไดตรัสย้ําในขอนี้อยูเสมอ. เปนอัน
กลาวไดวา ความรูและการปฏิบัติในอริยสัจทั้งสี่นี้ ไมมีทางที่จะเปนเรื่องงมงาย หรือสีลัพพัตตปรามาส อันขัดตอหลักกาลามสูตร แตอยางใด).

บริษทั ทีเ่ กีย่ วกับอริยสั จ
ภิกษุ ท. ! บริษัท ๒ จําพวกเหลานี้ มีอยู. สองจําพวก อยางไร
เลา? สองจําพวกคือ บริษัทไมประเสริญ (อนริย) บริษัทประเสริฐ (อริย).
ภิกษุ ท. ! บริษทั ไม่ ประเสริฐ เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท.! ภิกษุ
ในบริษัทใด ในกรณีนี้ ลวนแตไมรูตามเปนจริงวา “นี้ ทุกข, นี้ ทุกขสมุทัย, นี้ ทุกขนิโรธ, นี้ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา” ดังนี้ ; บริษัทนี้ เรา
กลาววา บริษัทไมประเสริฐ.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๕๑๒

ภิกษุ ท. ! บริษทั ประเสริฐ เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท.! ภิกษุ
ในบริษัทใด ในกรณีนี้ ลวนแตรูตามเปนจริงวา “นี้ ทุกข, นี้ ทุกขสมุทัย,
นี้ ทุกขนิโรธ, นี้ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา” ดังนี้; บริษัทนี้ เรากลาววา
บริษัทประเสริฐ.
ภิกษุ ท. ! บริษัทมี ๒ จําพวกเหลานี้แล. บริษัทที่เลิศในบรรดา
บริษัททัง้ สองนี้ คือบริษัทประเสริฐ (อริยปริส).
- ทุก. อํ. ๒๐/๙๐/๒๙๐.

เมือ่ อริยสั จสี่ ถูกแยกออกเป็ นสองซีก
ภิกษุ ท. ! ธรรมทัง้ หลายอันเปนกุศลเหลาใด ซึ่งเปนอริยะ เปน
เครื่องนําออกจากทุกข เปนเครื่องยังสัตวใหลุถึงความตรัสรูพรอม มีอยู.
ภิกษุ ท. ! ถาหากวาบุคคลผูชอบถาม จะพึงถามพวกเธออยางนี้วา “วิธีการ
๑

เพื่อให้ ได้ รับ ประโยชน์ ถึงที่สุด (อุปนิสา ) ในการฟั งซึ่ งธรรมอันเป็ นกุศล ซึ่ งเป็ นอริ ยะ เป็ น
เครื่ องนําออกจากทุกข์ เป็ นเครื่ องยังสัตว์ ให้ ลถุ ึงความตรั สรู้ พร้ อม เหล่ านั้น มีอยู่อย่ างไรเล่ า ?”

ดังนี้ไซร, พึงตอบแกเขาอยางนี้วา วิธีการนั้นก็คือ (การฟง) เพื่อใหรูตามเปน
จริงซึ่ง ธรรมเหลานั้น อันจะพึงแบงออกไดเพียงสองหมวด. สองหมวด
อยางไรกันเลา? สองหมวดคือ การแยกฟงใหรูวา “นีค้ อื ทุกข์
นีค้ อื
ทุกขสมุทัย” ดังนี้ : นี้เปน อนุปสสนา (การตามเห็น) หมวดที่หนึ่ง ; และ
“นีค้ อื ทุกขนิโรธ นีค้ อื ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา” ดังนี้ นี้เปนอนุปสสนาหมวด
ที่สอง.
ภิกษุ ท.!

เมื่อภิกษุตามเห็นอยูซึ่งธรรม

อันจะพึงแบงออกไดเปน

๑. อุปนิสา คํานี้ ในที่บางแหง (ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ หนา ๕๔๙ บรรทัดที่ ๗) ไดแปลวา “ประโยชน”
นั้นไมถูก, ที่ถูกตองแปลวา “วิธีที่จะเขาถึงประโยชน” ; ขอใหเขาใจตามนี้ดวย.
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๑๕๑๓

สองหมวดโดยชอบ อยางนี้ เปนผูไมประมาท มีความเพียรเผากิเลส มีตน
สงไป แลวในธรรม อยู; ผลที่เธอพึงหวังไดอยางใดอยางหนึ่ง ในบรรดาผล
สองอยาง คือการ บรรลุอรหัตตผลในทิฏฐธรรม นั่นเทียว, หรือวาถาอุปาทิ
(เชื้อ) ยังเหลืออยู ก็ยอม เป็ นอนาคามี.
- สุตฺต. ขุ. ๒๕/๔๗๓/๓๙๐.

หลักวิธีการศึกษาอริยสั จสี่ ใช้ ได้ กบั หลักทัว่ ไป
ตัวอย่ าง ก. เกี่ยวกับอกุศลศีล

ถปติ !

อกุศลศีลเหล่ านี้ : นั่นเรากลาววาเปนสิ่งที่ควรรู.

ถปติ !

อกุศลศีลมีสิ่งนีๆ้ เป็ นสมุฏฐาน : นั่นเรากลาววาเปนสิ่งที่

ถปติ !
สิ่งที่ควรรู.

อกุศลศีลดับไปไม่ มเี หลือ ในที่นีๆ้ : นั่นเรากลาววาเปน

ควรรู.

ถปติ !
ผู้ปฏิบตั ิอย่ างนี้ ปฏิบัติเพือ่ ดับไม่ เหลือแห่ งอกุศลศีล :
นั่น เรากลาววาเปนสิ่งที่ควรรู.

อริยสัจจากพระโอษฐ
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ตัวอย่ าง ข. เกี่ยวกับกุศลศีล

ถปติ !
ถปติ !

กุศลศีลเหล่ านี้ : นั่นเรากลาววาเปนสิ่งที่ควรรู.
กุศลศีลมีสิ่งนีๆ้ เป็ นสมุฏฐาน : นั่นเรากลาววาเปนสิ่งที่

ถปติ !

กุศลศีลดับไม่ เหลือ ในที่นีๆ้ : นั่นเรากลาววาเปนสิ่งที่

ควรรู.
ควรรู.
ถปติ !
ผู้ปฏิบตั ิอย่ างนี้ ปฏิบัติเพือ่ ดับไม่ เหลือแห่ งกุศลศีล : นั่น
เรากลาววาเปนสิ่งที่ควรรู.
ตัวอย่ าง ค. เกี่ยวกับอกุศลสังกัปปะ

ถปติ !
อกุศลสั งกัปปะเหล่ านี้ : นั่นเรากลาววาเปนสิ่งที่ควรรู.
ถปติ !
อกุศลสั งกัปปะมีสิ่งนี้ ๆ เป็ นสมุฏฐาน : นั่นเรากลาววา
เปน สิ่งที่ควรรู.
ถปติ !
อกุศลสั งกัปปะดับไปไม่ มเี หลือ ในที่นีๆ้ : นั่นเรากลาววา
เปนสิ่งที่ควรรู.
ถปติ !
ผู้ปฏิบตั ิอย่ างนี้
ปฏิบัตเิ พือ่ ดับไม่ เหลือแห่ งอกุศล
สั งกัปปะ : นั่นเรากลาววาเปนสิ่งที่ควรรู.
ตัวอย่ าง ง. เกี่ยวกับกุศลสังกัปปะ

ถปติ !
ถปติ !
สิ่งที่ควรรู.

กุศลสั งกัปปะเหล่ านี้ : นั่นเรากลาววาเปนสิ่งที่ควรรู.
กุศลสั งกัปปะมีสิ่งนีๆ้ เป็ นสมุฏฐาน : นั่นเรากลาววาเปน
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ถปติ !
กุศลสั งกัปปะดับไม่ เหลือ ในที่นีๆ้ : นั่นเรากลาววาเปน
สิ่งที่ควรรู.
ถปติ !
ผู้ปฏิบตั ิอย่ างนี้ ปฏิบัติเพือ่ ดับไม่ เหลือแห่ งกุศลสั งกัปปะ
นั่นเรากลาววาเปนสิ่งที่ควรรู.
- ม. ม. ๑๓/๓๔๖/๓๖๑.

(ผูศึกษาจะสังเกตเห็นไดเองวา หลักการศึกษาตามแบบของอริยสัจสี่ซึ่งแยกออกไป ไดวา
คืออะไร? จากอะไร? เพื่ออะไร? โดยวิธีใด? ดังนี้นั้น ใชเปนหลักศึกษาธรรมะ
อะไรก็ได ดังในตัวอยางเหลานี้).

อริยสั จสี่ เป็ นทีต่ ้งั แห่ งการแสดงตัวของปัญญินทรีย์
ภิกษุ ท. !
อินทรีย ๕ อยางเหลานี้ มีอยู. หาอยางเหลาไหนเลา ?
หาอยางคือ สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย และปญญินทรีย.
ภิกษุ ท. ! สัทธินทรีย จะเห็นไดในที่ไหนเลา ? สั ทธินทรีย์ เห็นได
ใน โสตาปัตติยงั คะสี่ .
ภิกษุท ท.! วิริยินทรีย จะเห็นไดในที่ไหนเลา ? วิริยินทรีย์ เห็นได
ใน สั มมัปปธานสี่ .
ภิกษุ ท. !
สตินทรีย จะเห็นไดในที่ไหนเลา ? สตินทรีย์ เห็นไดใน
สติปัฏฐานสี่ .
ภิกษุ ท. !
สมาธินทรีย จะเห็นไดในที่ไหนเลา ? สมาธินทรีย์ เห็น
ไดใน ฌานสี่ .
ภิกษุ ท. !
ปญญินทรีย
เห็นไดใน อริยสั จสี่ .

จะเห็นไดในทีไ่ หนเลา ?

ปัญญินทรีย์

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๕๑๖

ภิกษุ ท. !

เหลานี้แล อินทรีย ๕ อยาง. . . . .

- มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๕๙/๘๕๒-๘๕๗.

อริยสั จสี่ เป็ นวัตถุแห่ งกิจของปัญญินทรีย์
ภิกษุ ท. !
ปญญินทรีย เปนอยางไรเลา? ในกรณีนี้คือ อริยสาวก
เปนผูมีปญ
 ญา ประกอบพรอมแลวดวยปญญาเครื่องใหถึงซึ่งสัจจะแหงการเกิด
ดับอันเปนอริยะ เปนเครื่องชําแรกกิเลส ใหถึงความสิ้นไปแหงทุกขโดยชอบ.
อริยสาวกนั้น รู้ชัดตามที่เป็ นจริงว่ า “ทุกข์ เป็ นอย่ างนี,้ เหตุให้ เกิดทุกข์ เป็ น
อย่ างนี,้ ความดับไม่ เหลือแห่ งทุกข์ เป็ นอย่ างนี,้ ทางดําเนินให้ ถงึ ความดับไม่
เหลือแห่ ง ทุกข์ เป็ นอย่ างนี”้ ดังนี้. ภิกษุ ท. ! การรูนี้ เรากลาววา
ปญญินทรีย.๑
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๖๓/๘๖๙.

[ในสูตรอื่น ไดทรงแสดง ลักษณะแห่ งปั ญญินทรี ย์ ไววา :-]

สารีบุตร ! . . . . อริยสาวกจักเปนผูรูชดั อยางนี้วา “สังสารวัฏฏ เปน
สิ่งมีเบื้องตนและที่สุดอันบุคคลไปตามอยูรูไมได เบื้องตนที่สุดยอมไมปรากฏ
แกสัตวทั้งปลายผูมีอวิชชาเปนเครื่องกั้น มีตัณหาเปนเครื่องผูก กําลังเลนไป
ทองเที่ยวไป. ความจางคลายดับไปโดยไมมีเหลือแหงอวิชชาอันเปนกองแหง
ความมืดนัน้ มีอยู; นั่น เปนบทที่สงบ นั่น เปนบทที่ประณีต, กลาวคือ เปนที่
สงบแหงสังขารทั้งปวง เปนทีส่ ลัดคืนซึ่งอุปธิทงั้ ปวง เปนทีส่ ิ้นไปแหงตัณหา
เปนความจางคลาย เปนความดับ เปนนิพพาน” สารีบุตร ! ความรูชัดเชนนั้น
ของอริยสาวกนั้น ยอมเปนปญญินทรียของเธอนั้น.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๐๐/๑๐๒๐.
๑. ในสูตรอื่น (๒๒/๑๒/๑๕) แทนที่จะเรียกวาปญญินทรีย ตรัสเรียกวาปญญาพละก็มี ซึ่งมีใจความอยางเดียวกัน.
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เบญจพิธพรทีท่ รงระบุไว้ สําหรับภิกษุ
(ไม่ เกีย่ วกับตัณหาเหมือนจตุพธิ พรของชาวบ้ าน)
ภิกษุ ท.!

เมื่อพวกเธอเที่ยวไปในโคจรอันเปนวิสัยแหงบดาตน

ก็

จักเจริญแมดวยอายุ แมดวยวรรณะ แมดวยสุขะ แมดวยโภคะ แมดวยพละ.
ภิกษุ ท.!

อะไรเลา เปนความหมายในคําวา อายุ สําหรับภิกษุ ?

ภิกษุ ท.! ในกรณีนี้คือ ภิกษุยอม เจริญอิทธิบาท อันประกอบพร้ อมด้ วย

ธรรม เครื่องปรุ งแต่ ง มีสมาธิอาศัยฉันทะเป็ นปธานกิจ; ยอมเจริญอิทธิ
บาท อันประกอบพรอมดวยธรรมเครื่องปรุงแตง มีสมาธิอาศัย วิริยะ เปนปธาน
กิจ; ยอมเจริญอิทธิบาท อันประกอบพรอมดวยธรรมเครื่องปรุงแตง มีสมาธิ
อาศัย จิตตะ เปนปธานกิจ; ยอมเจริญอิทธิบาท อันประกอบพรอมดวยธรรม
เครื่องปรุงแตง มีสมาธิอาศัย วิมังสา เปนปธานกิจ. (กิจในที่นี้คือ กิจเกี่ยวกับ การ
ระวัง, การละ, การทําใหเกิดมี และการรักษา). ภิกษุนั้น, เพราะเจริญกระทําใหมาก ซึ่ง
อิทธิบาท ๔ ประการเหลานี้, เมื่อหวังอยู ก็จะพึงดํารงอยูไดตลอดเวลากัปปหนึ่ง
หรือเกินกวากัปป. ภิกษุ ท.! นี้แล เปนความหมายในคําวา อายุ สําหรับ
ภิกษุ.
ภิกษุ ท. !
อะไรเลา เปนความหมายในคําวา วรรณะ สําหรับภิกษุ ?
ภิกษุ ท. ! ในกรณีนคี้ ือ ภิกษุเปนผู มีศีล สํ ารวมด้ วยปาติโมกขสั งวร ถึง
พรอมแลวดวยมรรยาทและโคจร มีปกติเห็นเปนภัยในโทษทัง้ หลาย แมเปน
โทษเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย. ภิกษุ ท. ! นี้แล เปน
ความหมายในคําวา วรรณะ สําหรับภิกษุ.
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ภิกษุ ท. !
อะไรเลา เปนความหมายในคําวา สุ ข สําหรับภิกษุ ?
ภิกษุ ท.! ในกรณีนี้คือ ภิกษุ เข้ าถึงปฐมฌาน . . . . ทุติยฌาน . . . . ตติยฌาน . . . . จตุตถฌาน . . . . แลวแลอยู. ภิกษุ ท. ! นี้แล เปนความหมายใน
คําวา สุข สําหรับภิกษุ.
ภิกษุ ท. !
อะไรเลา เปนความหมายในคําวา โภคะ สําหรับภิกษุ ?
ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้คือ ภิกษุ มีจิตอันประกอบด้ วยเมตตา, กรุ ณา,
มุทติ า, อุเบกขา, แผไปยังทิศที่หนึ่ง ทีส่ อง ที่สาม ที่สี่ ทิศเบื้องบน เบื้อง
ต่ํา และดานขวาง แผไปยังโลกทั้งสิ้น ในที่ทั้งปวง ดวยจิตที่ประกอบดวย
เมตตา, กรุณา, มุทิตา, อุเบกขา, ชนิดที่ไพบูลย ถึงความเปนจิตใหญ หา
ประมาณมิได ไมมีเวร ไมมพี ยาบาท อยู. ภิกษุ ท. ! นี้แล เปนความหมาย
ในคําวา โภคะ สําหรับภิกษุ.
ภิกษุ ท.!
อะไรเลา เปนความหมายในคําวา พละ สําหรับภิกษุ ?
ภิกษุ ท.! ในกรณีนี้ คือ ภิกษุ กระทําให้ แจ้ งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติ อัน
หาอาสวะมิได้ เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ดวยปญญาอันยิ่งเอง
ในทิฏฐธรรม เขาถึงแลวแลอยู. ภิกษุ ท. ! นี้แล เปนความหมายในคําวา
พละ สําหรับภิกษุ.
- ปา. ที. ๑๑/๘๕/๕๐.

การทําบุคคลให้ รู้อริยสั จ จัดเป็ นอนุศาสนีปาฏิหาริย์
เกวัฏฏะ ! นี่ปาฏิหาริยสามอยาง ที่เราไดทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่ง
เอง แลวประกาศใหผูอื่นรูได. สามอยางอะไรเลา ? สามอยางคือ อิทธปาฏิหาริย อาเทสนาปาฏิหาริย และอนุศาสนีปาฏิหาริย.
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(๑) เกวัฎฎะ ! อิทธิปาฏิหาริย์น้ันเป็ นอย่ างไรเล่ า ? เกวัฏฏะ !
ภิกษุในกรณีนี้ กระทําอิทธิวิธีมีอยางตางๆ : ผูเดียวแปลงรูปเปนหลายคน,
หลายคนเปนคนเดียว, ทําที่กําบังใหเปนที่แจง ทําที่แจงใหเปนที่กําบัง, ไป
ไดไมขัดของ ผานทะลุฝา ทะลุกําแพง ทะลุภูเขา ดุจไปในอากาศวางๆ, ผุด
ขึ้นและดํารงอยูในแผนดินไดเหมือนในน้ํา, เดินไปไดเหนือน้ํา เหมือนเดินบน
แผนดิน, ไปไดในอากาศเหมือนนกมีปก ทั้งที่ยังนั่งสมาธิคูบัลลังก. ลูบคลํา
ดวงจันทรและดวงอาทิตยอันมีฤทธิ์อานุภาพมาก ไดดวยฝามือ. และแสดง
อํานาจทางกายเปนไปตลอดถึงพรหมโลกได. เกวัฏฏะ ! กุลบุตรผูมีศรัทธา
เลื่อมใสไดเห็นการแสดงนั้นแลว เขาบอกเลาแกกุลบุตรอื่นบางคน ที่ไมศรัทธา
เลื่อมใสวานาอัศจรรยนัก. กุลบุตรผูไมมีศรัทธาเลื่อมใสนั้น ก็จะพึงตอบวา วิชา
ชื่อ คันธารี ๑ มีอยู ภิกษุนั้นแสดงอิทธิวิธดี วยวิชานั่นเทานั้น (หาใชมีปาฏิหาริย
ไม), เกวัฏฏะ ! ทานจะเขาใจวาอยางไร : ก็คนไมเชือ่ ไมเลื่อมใส ยอม
กลาวตอบผูเชื่อผูเลื่อมใสไดอยางนั้น มิใชหรือ ?
“พึงตอบได้ , พระองค์ !”

เกวัฏฏะ ! เราเห็นโทษในการแสดงอิทธิปาฏิหาริยดังนี้แล จึงอึดอัด
ขยะแขยง เกลียดชัง ตออิทธิปาฏิหาริย.
(๒) เกวัฏฏะ ! อาเทสนาปาฏิหาริย์น้ ัน เป็ นอย่ างไรเล่ า ? เกวัฏฏะ ! ภิกษุในกรณีนี้ ยอมทายจิต ทายความรูสึกของจิต ทายความตรึก
ทายความตรอง ของสัตวเหลาอื่น ของบุคคลเหลาอื่นได วา ใจของทานเชนนี้
ใจของทานมีประการนี้ ใจของทานมีดวยอาการอยางนี้. . . . . ฯลฯ . . . .
๑. คันธารี ชื่อมนต แตงโดยฤษีมีนามคันธาระ, อีกอยางหนึ่งวาในแควนคันธาระ.
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กุลบุตรผูไมเชื่อ ไมเลื่อมใส ยอมคานกุลบุตรผูเชือ่ ผูเลื่อมใส วา วิชา ชื่อ
มณิกา มีอยู ภิกษุนั้น กลาวทายใจไดเชนนั้นๆ ก็ดวยวิชานั้น (หาใชมี
ปาฏิหาริยไม), เกวัฏฏะ !
ทานจะเขาใจวาอยางไร : ก็คนไมเชื่อไม
เลื่อมใส ยอมกลาวตอบผูเชือ่ ผูเลื่อมใสได อยางนั้น มิใชหรือ ?
“พึงตอบได้ ,

พระองค์ !”

เกวัฏฏะ ! เราเห็นโทษในการแสดงอาเทสนาปาฏิหาริยดังนี้แล
อึดอัด ขยะแขยง เกลียดชัง ตออาเทสนาปาฏิหาริย.

จึง

(๓) เกวัฏฏะ ! อนุศาสนีปาฏิหาริย์ นั้น เปนอยางไรเลา ? เกวัฏฏะ !
ภิกษุในกรณีนี้ ยอมสั่งสอนวา “ทานจงตรึกอยางนี้ๆ อยาตรึกอยางนั้นๆ, จง
ทําไวในใจอยางนี้ๆ อยาทําไวในใจอยางนั้นๆ, จงละสิ่งนี้ๆ เสีย. จงเขาถึง
สิ่งนี้ๆ แลวแลอยู” ดังนี้. เกวัฏฏะ ! นี้เราเรียกวา อนุศาสนีปาฏิหาริย.
เกวัฏฏะ ! ขออื่นยังมีอีก : ตถาคตเกิดขึ้นในโลกนี้ เปนพระอรหันตตรัสรูชอบเอง สมบูรณดวยวิชชาและจรณะ ดําเนินไปดี รูแจงโลก
เปนสารถีฝกคนควรฝกไมมใี ครยิง่ ไปกวา เปนครูของเทวดาและมนุษย เปนผู
เบิกบานแลว จําแนกธรรมออกสอนสัตว. ตถาคตนั้น ทําใหแจงซึ่งโลกนี้ กับ
ทั้งเทวดา มาร พรหม หมูส ัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาพรอมทั้ง
มนุษย ดวยปญญาอันยิ่งเองแลว สอนผูอื่นใหรูแจงตาม. ตถาคตนั้นแสดงธรรม
ไพเราะในเบื้องตน – ทามกลาง – ที่สุด, ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถะ
และพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณสนิ้ เชิง. คหบดีหรือบุตรคหบดี หรือผูเกิดใน
ไดฟง ธรรมนั้นแลว เกิดศรัทธาใน
ตระกูลใดตระกูลหนึ่งในภายหลังก็ดี
ตถาคต. เขาผูประกอบดวยศรัทธา ยอมพิจารณาเห็นวา “ฆราวาสคับแคบ เปน
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ทางมาแหงธุลี, บรรพชาเปนโอกาสวาง; การที่คนอยูครองเรือน จะประพฤติ
พรหมจรรยใหบริสุทธิ์บริบรู ณโดยสวนเดียวเหมือนสังขที่เขาขัดแลวนั้น
ไม
ทําไดโดยงาย. ถากระไร เราจะปลงผมและหนวด ครองผากาสายะ ออกจาก
เรือนบวช เปนผูไมเกี่ยวของดวยเรือนเถิด”, ดังนี้. โดยสมัยอืน่ ตอมา เขาละ
กองสมบัตนิ อยใหญ และวงศญาตินอยใหญ ปลงผมและหนวด ออกจาเรือน
บวชเปนผูไ มเกี่ยวของดวยเรือนแลว. ภิกษุนั้น ผูบวชแลวอยางนี้ สํารวมแลว
ดวยความสํารวมในปาติโมกข ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจร, มีปกติเห็น
เปนภัยในโทษทั้งหลาย
แมวาเปนโทษเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูใน
สิกขาบททั้งหลาย, ประกอบแลวดวยกายกรรมวจีกรรมอันเปนกุศล, มีอาชีวะ
บริสุทธิ์,
ถึงพรอมดวยศีล, มีทวารอันคุมครองแลวในอินทรียทั้งหลาย,
ประกอบดวยสติสัมปปญญะ, มีความสันโดษ.
เกวัฏฏะ !
ภิกษุถึงพรอมดวยศีล เปนอยางไรเลา? เกวัฏฏะ !
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ละการทําสัตวมีชีวิตใหตกลวงไป เปนผูเวนขาดจาก
ปาณาติบาต วางทอนไมและศาสตราเสียแลว มีความละอาย ถึงความเอ็นดู
กรุณา หวังประโยชนเกื้อกูลแกสัตวทั้งหลายทั้งปวงอยู. เกวัฏฏะ ! นี้เรา
เรียกวา อนุศาสนีปาฏิหาริย.
(ตอไปนี้ ทรงแสดงดวยจุลศีล – มัชฌิมศีล – มหาศีล – อินทรียสังวร – สติสัมปชัญญะ การสันโดษดวยปจจัยสี่ – การชําระจิตจากนิวรณในที่สงัดแลวไดปฐมฌาน – ทุติยฌาน – ตติย
ฌาน - จตุตถฌาน – ญาณทัสสนะ – มโนมยิทธิ – อิทธิวิธี – ทิพพโสต – เจโตปริยญาณ – ปุพเพนิ
วาสานุสสติญาณ – จุตูปปาตญาณ และตรัสเรียกความสําเร็จในการสอนแตละขั้นวา อนุศาสนี
ปาฏิหาริย อยางหนึ่งๆ จนกระทั่งถึงอาสวักขยญาณซึ่งมีขอความวา :-)

เกวัฏฏะ ! ภิกษุนั้น
ครั้นจิตตั้งมั่นบริสทุ ธิ์ผองใส
ไมมกี ิเลส
ปราศจากอุปกิเลส เปนธรรมชาติออนโยนควรแกการงาน ตั้งอยูไดอยางไม
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หวั่นไหว เชนนี้แลว, เธอก็นอมจิตไปเฉพาะตออาสวักขยญาณ. เธอยอมรูชดั
ตามที่เปนจริงวา “นีท้ ุกข์ , นีเ้ หตุให้ เกิดขึน้ แห่ งทุกข์ , นีค้ วามดับไม่ เหลือ
แห่ งทุกข์ , นีท้ างดําเนินให้ ถงึ ความดับไม่ เหลือแห่ งทุกข์ ”; และรูชัดตามที่
เปนจริงวา “เหล่ านีอ้ าสวะ, นีเ้ หตุเกิดขึน้ แห่ งอาสวะ, นีค้ วามดับไม่ เหลือ
แห่ งอาสวะ, นีท้ างดําเนินให้ ถงึ ความดับไม่ เหลือแห่ งอาสวะ”. เมื่อเธอรูอ ยู
อยางนี้เห็นอยูอยางนี้ จิตก็พนจากกามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ. ครั้นจิต
หลุดพนแลวก็เกิดญาณหยั่งรูวา “จิตพนแลว”. เธอรูชัดวา “ชาติสิ้นแลว
พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําไดทําสําเร็จแลว กิจอื่นที่จะตองทําเพื่อความ
เปนอยางนี้มิไดมีอีก” ดังนี้. เกวัฏฏะ ! เปรียบเหมือนหวงน้าํ ใสที่ไหลเขา
ไมขุนมัว, คนมีจักษุดียืนอยูบนฝงในที่นนั้ , เขาเห็นหอยตางๆ บาง กรวด
และหินบาง ฝูงปลาบาง อันหยุดอยูและวายไปในหวงน้ํานั้น, เขาจะสําเหนียก
ใจอยางนี้วา “หวงน้าํ นี้ใส ไมขุนเลย หอย กอนกรวด ปลาทั้งหลายเหลานี้
หยุดอยูบาง วายไปบาง ในหวงน้ํานั้น” ดังนี้; ฉันใดก็ฉันนั้น. เกวัฏฏะ !
นี้เราเรียกวา อนุศาสนีปาฏิหาริย.
เกวัฏฏะ ! เหลานี้แล ปาฏิหาริย ๓ อยาง ที่เราไดทําใหแจงดวย
ปญญาอันยิ่งเอง แลวประกาศใหผูอื่นรูตามดวย.
- สี. ที. ๙/๒๗๓ – ๒๗๖/๓๓๙ – ๒๔๒.

อริยสั จ (หรือโลกสั จ)
ทรงบัญญัตไิ ว้ ในกายทีย่ งั มีสัญญาและใจ
ภิกษุ ท. !
เราไดกลาวกะโรหิตัสสเทวบุตรนั้นวา “แนะเธอ ! ที่
สุดโลกแหงใด อันสัตวไมเกิด ไมแก ไมตาย ไมจุติ ไมอุบตั ิ, เราไมกลาว
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การรู การเห็น การถึงที่สุดโลกนั้น เพราะการไป. แนะเธอ ! เมื่อยังไม
ถึงที่สุดแหงโลกแลว เรายอมไมกลาวซึ่งการกระทําที่สุดแหงทุกข. แนะเธอ !

ในกายทีย่ าววาหนึ่ง ซึ่งประกอบด้ วยสั ญญาและใจนี่เอง เราได้ บัญญัติ
โลก เหตุเกิดของโลก ความดับไม่ เหลือของโลก และทางให้ ถงึ ความดับ
ไม่ เหลือของโลกไว้ ” ดังนี้.
- จตุกฺก. อํ. ๒๑/๖๔/๔๖.

อริยสั จ ทรงบัญญัตสิ ํ าหรับสั ตว์ ทอี่ าจมีเวทนา
ภิกษุ ท. !
เพราะอาศัยซึ่งธาตุ ๖ ประการ การกาวลงสูครรภ ยอม
มี; เมื่อการกาวลงสูครรภ มีอยู, นามรูป ยอมมี; เพราะมีนามรูปเปน
ปจจัย จึงมีสฬายตนะ; เพราะมีสฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะ; เพราะ
มีผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา. ภิกษุ ท. ! เราย่ อมบัญญัติว่า “นี้ เป็ นความ
ทุกข์ ” ดังนี;้ ว่ า “นี้ เป็ นเหตุเกิดของความทุกข์ ” ดังนี้ ; ว่ า “นี้ เป็ น
ความดับไม่ เหลือของความทุกข์ ” ดังนี้ ; ว่ า “นี้ เป็ นทางให้ ถงึ ความดับไม่
เหลือของความทุกข์ ” ดังนี้ ; แก่ สัตว์ผู้สามารถเสวยเวทนา.
(ตอไปไดตรัสรายละเอียด ของอริยสัจทั้งสี่ หาดูไดในภาคนํา แหงหนังสือเลมนี้ ที่
หัวขอวา “อริยสัจสี่ ที่ทรงแสดงโดยพิสดาร (นัยที่สอง)” หนา ๑๓๘).
- ติก. อํ. ๒๐/๒๒๗/๕๐๑.

(ผูศึกษาพึงสังเกตใหเห็นวา ขอเท็จจริงอันนี้มีความสําคัญอยางยิ่ง กลาวคือ ตอง มีการ
เสวยเวทนาจริงๆ จึงจะเห็นทุกขอริยสัจที่เกิดจากตัณหาอันเกิดจากเวทนานั้น และความที่ ทุกขดับ
ไปในขณะที่ตัณหาดับไปในเวทนานั้น ในเมื่อจิตประกอบอยูดวยธัมมสมังคีแหงอัฏฐังคิกมรรค โดย
อัตโนมัติ; ดังนั้น ถาปราศจากเวทนาเสียเพียงอยางเดียวแลว อริยสัจสี่ก็ยัง มิไดเปนสิ่งที่มีอยู

๑๕๒๔
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จริง; ดวยเหตุนี้ จึงกลาวไดวา “อริยสัจ ทรงบัญญัติสําหรับสัตวที่อาจเสวย เวทนา” ดังนี้ โดยนัย
ดังที่พระพุทธองคตรัสแลวขางบน).

เวทนาโดยปัจจัยสี่ สิบเอ็ดชนิด
ภิกษุ ท. !
เราไดอยูแลวโดยประเทศแหงวิหารธรรม อยางเดียวกัน
กับวิหารธรรมที่เราเคยอยูแลวเมื่อตรัสรูแลวใหมๆ.
เมื่ออยูโดยวิหารธรรม
อยางนี้ เรายอมรูชดั อยางนี้วา :“เวทนายอมมี เพราะปจจัยคือ มิจฉาทิฏฐิ บาง;
สงบรํางับ แหงมิจฉาทิฏฐิบาง ;
เวทนายอมมี เพราะปจจัยคือ สั มมาทิฏฐิ บาง ;
สงบรํางับ แหงสัมมาทิฏฐิบาง ;
เวทนายอมมี เพราะปจจัยคือ มิจฉาสั งกัปปะ บาง ;
สงบรํางับ แหงมิจฉาสังกัปปะบาง ;
เวทนายอมมี เพราะปจจัยคือ สั มมาสั งกัปปะ บาง ;
สงบรํางับ แหงสัมมาสังกัปปะบาง ;
เวทนายอมมี เพราะปจจัยคือ มิจฉาวาจา บาง ;
สงบรํางับ แหงมิจฉาวาจาบาง ;
เวทนายอมมี เพราะปจจัยคือ สั มมาวาจา บาง ;
สงบรํางับ แหงสัมมาวาจาบาง ;
เวทนายอมมี เพราะปจจัยคือ มิจฉากัมมันตะ บาง ;
สงบรํางับ แหงมิจฉากัมมันตะบาง ;
เวทนายอมมี เพราะปจจัยคือ สั มมากัมมันตะ บาง ;
สงบรํางับ แหงสัมมากัมมันตะบาง ;

- ความเขาไป
- ความเขาไป
- ความเขาไป
- ความเขาไป
- ความเขาไป
- ความเขาไป
- ความเขาไป
- ความเขาไป
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เวทนายอมมี เพราะปจจัยคือ มิจฉาอาชีวะ บาง ;
สงบรํางับ แหงมิจฉาอาชีวะบาง ;
เวทนายอมมี เพราะปจจัยคือ สั มมาอาชีวะ บาง ;
สงบรํางับ แหงสัมมาอาชีวะ บาง ;
เวทนายอมมี เพราะปจจัยคือ มิจฉาวายามะ บาง ;
สงบรํางับ แหงมิจฉาวายามะ บาง ;
เวทนายอมมี เพราะปจจัยคือ สั มมาวายามะ บาง ;
สงบรํางับ แหงสัมมาวายาะบาง ;
เวทนายอมมี เพราะปจจัยคือ มิจฉาสติ บาง ;
สงบรํางับ แหงมิจฉาสติบาง ;
เวทนายอมมี เพราะปจจัยคือ สั มมาสติ บาง ;
สงบรํางับ แหงสัมมาสติบาง ;
เวทนายอมมี เพราะปจจัยคือ มิจฉาสมาธิ บาง ;
สงบรํางับ แหงมิจฉาสมาธิบาง ;
เวทนายอมมี เพราะปจจัยคือ สั มมาสมาธิ บาง ;
สงบรํางับ แหงสัมมาสมาธิบาง ;
เวทนายอมมี เพราะปจจัยคือ ฉันทะ บาง ;
สงบรํางับ แหงฉันทะบาง ;
เวทนายอมมี เพราะปจจัยคือ วิตก บาง ;
สงบรํางับ แหงวิตกบาง ;
เวทนายอมมี เพราะปจจัยคือ สั ญญา บาง ;
สงบรํางับ แหงสัญญาบาง ;

๑๕๒๕

- ความเขาไป
- ความเขาไป
- ความเขาไป
- ความเขาไป
- ความเขาไป
- ความเขาไป
- ความเขาไป
- ความเขาไป
- ความเขาไป
- ความเขาไป
- ความเขาไป
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เวทนายอมมี เพราะปจจัยคือ ฉันทะ วิตก และสั ญญาที่ยงั ไม่ เข้ าไป
สงบรํางับ บาง ;
เวทนายอมมี เพราะปจจัยคือ ฉันทะ วิตก และสั ญญา ที่เข้ าไป
สงบรํางับแล้ ว บาง ;
เวทนายอมมี เพราะปจจัยคือ การบรรลุถึงฐานะทีไ่ ด้ พยายามเพือ่ จะ
บรรลุถงึ บาง” ดังนี้.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๗/๕๐.

ผู้ร้ ู อริยะสั จ
ไม่ จาํ เป็ นต้ องแตกฉานอภิธรรมและรวยลาภ
ภิกษุ ท. !

เราจักแสดงมาแกลบ ๑ ๓ ชนิด และบุรุษพริก๒ ๓ ชนิด.

ภิกษุ ท. !
ม้ าแกลบ ๓ ชนิด เปนอยางไรเลา? ภิกษุ ท. !
มาแกลบบางตัวในกรณีนี้ มีความเร็ว ไมมีสีสวย ไมมีรูปรางขึงขัง ; บางตัวมี
ความเร็ว มีสีสวย แตไมมีรูปรางขึงขัง; บางตัวมีความเร็ว มีสีสวย มีรูปราง
ขึงขัง. ภิกษุ ท. ! นี่แหละ มาแกลบ ๓ ชนิด.
ภิกษุ ท. !
บุรุษพริกบางคน

บุรุษพริก ๓ ชนิด เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. !
มีความเร็ว (ชวสมฺปนฺน) แตไมมผี ิวพรรณ (น วณฺณสมฺปนฺน)

๑. คํานี้บาลีวา อสฺสุขลุงฺก เคยแปลกันมาวามากระจอก แตเห็นวาไมสมกับเคาเรื่อง เพราะมากระจอกขาเขยกวิ่ง
ไมไดเร็ว และจะมีความสงาผาเผยขึงขังไมได จึงไมแปลวามากระจอก แตแปลวา มาแกลบ คือมาพันธุเล็กรอง
จากมาพันธุสินธพ.
๒. คํานี้บาลีวา ปุรสิ ขลุงฺก ก็เคยแปลกันมาวา บุรุษกระจอก ซึง่ ไมเขากับเรื่องราวที่แสดง เพราะคนกระจอกงอก
งอยจะมีลักษณะอยางนั้นไมได เชื่อวาหมายถึงคนรางเล็กพันธุหนึ่ง ซึ่งมีสมรรถนะสูง ในที่นี้จึงแปลวา คนพริก
โดยโวหารในภาษาไทยวา “ถึงเล็กก็เล็กพริก” ดังนี้.
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ไมมีทาทางสงาผาเผย (น อาโรหปริณาหสมฺปนฺน); บางคนมีความเร็ว มีผิวพรรณ
แตไมมีทาทางสงาผาเผย; บางคนมีความเร็วดวย มีผิวพรรณดวย มีทาทาง
สงาผาเผยดวย.
ภิกษุ ท. !
บุรุษพริก มีความเร็ว แต่ ไม่ มีผวิ พรรณ ไม่ มีท่าทาง
สง่ าผ่ าเผย นั้นเป็ นอย่ างไรเล่ า ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ ยอมรูชัดตาม
เปนจริง วา “ทุกข เปนอยางนี้, ทุกขสมุทัย เปนอยางนี้, ทุกขนิโรธ
เปนอยางนี้, ทุกขนิโรธคามินปี ฏิปทา เปนอยางนี้” ดังนี้ : นี้เปนความเร็ว
ของเธอ; แตเมื่อถูกถามปญหาในอภิธรรมในอภิวินยั ก็นิ่ง ตอบไมได :
นี้เปนความไมมีผิวพรรณของเธอ; และเปนผูไมรวยลาภดวยจีวร บิณฑบาต
เสนาสนะ และคิลานปจจยเภสัชชบริกขารทั้งหลาย : นี้เปนความไมสงาผาเผย
ของเธอ. ภิกษุ ท. ! อยางนี้แล เรียกวา บุรุษพริก ที่มีความเร็ว แตไมมี
ผิวพรรณ ไมมีทาทางสงาผาเผย.
ภิกษุ ท. !
บุรุษพริก มีความเร็ว มีผวิ พรรณ แต่ ไม่ มที ่ าทางสง่ า
ผ่ าเผย นั้นเป็ นอย่ างไรเล่ า ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ ยอมรูชดั ตามเปน
จริง วา “ทุกข เปนอยางนี้, ทุกขสมุทัย เปนอยางนี้, ทุกขนิโรธ เปน
อยางนี้, ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เปนอยางนี้” ดังนี้ : นี้เปนความเร็วของ
เธอ; และเมื่อถูกถามปญหาในอภิธรรมในอภิวินัย ก็ตอบได ไมนิ่ง : นี้เปน
ความีผิวพรรณของเธอ; แตเปนผูไมรวยลาภดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ
และคิลานปจยเภสัชชบริกขารทั้งหลาย : นี้เปนความไมสงาผาเผยของเธอ.
ภิกษุ ท. ! อยางนี้แล เรียกวา บุรุษพริกผูมีความเร็ว มีผิวพรรณ แตไมมี
ทาทางสงาผาเผย.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๕๒๘

ภิกษุ ท. ! บุรุษพริก มีความเร็วด้ วย มีผวิ พรรณด้ วย มีท่าทาง
สง่ าผ่ าเผยด้ วย นั้นเป็ นอย่ างไรเล่ า ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ ยอมรูชดั
ตามเปนจริงวา “ทุกข เปนอยางนี้, ทุกขสมุทัย เปนอยางนี้, ทุกขนิโรธ
เปนอยางนี้, ทุกขนิโรธคามินปี ฏิปทา เปนอยางนี้” ดังนี้ : นี้เป็ นความเร็ว
ของเธอ ; และเมื่อถูกถามปญหาในอภิธรรมในอภิวินัย เธอก็ตอบได ไมนิ่ง :
นีเ้ ป็ นความมีผวิ พรรณของเธอ ; และเธอนั้นเปนผูรวยลาภดวยจีวร บิณฑบาต
เสนาสนะ และคิลานปจจยเภสัชชบริกขารทั้งหลาย : นีเ้ ป็ นความสง่ าผ่ าเผย
ของเธอ. ภิกษุ ท. ! อยางนี้แล เรียกวา บุรุษพริกที่มีความเร็วดวย มี
ผิวพรรณดวย มีทาทางสงาผาเผยดวย.
ภิกษุ ท.!

เหลานี้แล บุรุษพริก ๓ ชนิด.

- ติก. อํ. ๒๐/๓๗๐/๕๘๐.

(ผูศึกษาพึงสังเกตใหเห็นวา บุรุษพริกประเภทที่หนึ่งรูอริยสัจ แตไมอาจตอบปญหา
ในอภิธรรมอภิวินัย และไมรวยดวยลาภ. ขอนี้เปนเครื่องแสดงอยูแลววา การรู้ อริ ยสั จนั้น
มิได้ เนื่องอยู่กับการรู้ อภิธรรมอภิวินัยและรวยลาภ).

จงกระทําเหตุท้งั ภายในและภายนอก
ก. เหตุภายใน
ภิกษุ ท. !
สําหรับภิกษุเสขะผูมีความปรารถนาแหงใจอันยังไมบรรลุ
ยังปรารถนาอนุตตรโยคักเขมธรรมอยูนั้น เราไมมองเห็นองคธรรมอื่นแมหนึง่
ซึ่งเมื่อกระทําใหเปนองคธรรมในภายในแลว จะมีอุปการะมาก เหมือนอยาง
โยนิโสมนสิ การ นี้.
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ภิกษุ ท. !
กุศลให้ เจริญ.

ภิกษุกระทําโยนิโสมนสิ การอยู่

๑๕๒๙

ย่ อมละอกุศล

และทํา

โยนิโสมนสิ การธรรม มีอยู่สําหรั บภิกษุผู้เสขะ, ไม่ มีธรรม
อื่นมีอุปการะมากเหมือนอย่ างนั้น
สํ าหรั บการบรรลุประโยชน์ อัน
สู งสุ ด. ภิกษุต้ังจิตไว้ โดยแยบคาย พึงบรรลุความสิ้ นไปแห่ งทุกข์ .

ข. เหตุภายนอก
ภิกษุ ท.!
สําหรับภิกษุเสขะผูมีความปรารถนาแหงใจอันยังไมบรรลุ
ยังปรารถนาอนุตตรโยคักเขมธรรมอยูนั้น เราไมมองเห็นองคธรรมอื่นแมหนึง่
ซึ่งเมื่อ กระทําให้ เป็ นองค์ ธรรมในภายนอก แลว จะมีอุปการะมาก เหมือน
อยาง กัลย๎ าณมิตตตา นี้.
ภิกษุ ท.!
ให้ เจริญ.

ภิกษุผู้มีกลั ยาณมิตร

ย่ อมละอกุศล

ภิกษุใด มีกัลยาณมิตรเป็ นที่พึ่งเป็ นที่เคารพ กระทําตามคําของ
มิตรอยู่ อย่ างรู้ สึกตัว อย่ างมีสติ, ภิกษุน้ัน พึงบรรลุความสิ้ นไป
แห่ งสั งโยชน์ ท้ังปวง โดยลําดับ.
- อิติวุ. ขุ. ๒๕/๒๓๖, ๒๓๗/๑๙๔, ๑๙๕.

และทํากุศล
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๑๕๓๐

อัฏฐังคิกมรรค
ในฐานะเพชรพลอยเม็ดหนึ่งแห่ งพระศาสนา
ปหาราทะ ! มหาสมุทร มีรัตนะเปนอันมาก มีรัตนะเปนอเนก
ในมหาสมุทรนั้น มีรัตนะเหลานี้คือ แกวมุกดา แกวมณี แกวไพฑูรย สังข
แกวศิลา แกวประพาฬ เงิน ทอง โกเมน (โลหิตงฺก) แกวลาย (มสารคลฺล)
ฉันใด : ปหาราทะ ! ธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้น มีรัตนะเปนอันมาก มีรัตนะ
เปนอเนก; ในธรรมวินัยนั้น มีรัตนะเหล่ านีค้ อื สติปัฏฐานสี่ สั มมัปปธานสี่
อิทธิบาทสี่ อินทรีย์ห้า พละห้ า โพชฌงค์ เจ็ด อริยมรรคมีองค์ แปด.
ปหาราทะ ! ขอที่ธรรมวินัยนี้มีรัตนะเปนอันมาก มีรัตนะเปนอเนก
ธรรมวินัยนี้จึงเปนสิ่งนาอัศจรรย ไมเปนสิ่งธรรมดา เมื่อภิกษุทง้ั หลายเห็นแลว
ยอมยินดีอยางยิ่งในธรรมวินัยนี้.
- อฏฐก. อํ. ๒๓/๒๐๖/๑๐๙.

พระคุณของผู้ทที่ าํ ให้ ร้ ู แจ้ งอริยสั จสี่
อานนท !
บุคคลอาศัยบุคคลใดแล้ ว
หมดความสงสั ยในทุกข์
หมดความสงสั ยในทุกขสมุทยั หมดความสงสั ยในทุกขนิโรธ หมดความสงสั ย
ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา;
การที่จะทําปฏิการคุณแกบุคคลนั้น ดวยการ
อภิวาท ดวยการลุกรับ ดวยการทําอัญชลี ดวยการทําสามีจิกรรม ดวยการให
จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจยเภสัชชบริขาร นั้น เราไมกลาว
วาเปนการกระทําปฏิการคุณที่สมกัน (สุปฏิการ).
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๑๕๓๑

(เพราะวาการทําใหรูแจงอริยสัจสี่นั้น เปนการใหทางฝายจิตฝายวิญญาณ. สวน การตอบ
แทนดวยกิริยาอาการและวัตถุสิ่งของนี้ เปนการใหฝายวัตถุ จึงไมเปนการตอบแทนที่ สมควรแก
กัน. มีทางที่จะตอบแทนใหสมควรแกกันก็คือ การช่ วยให้ ผู้อื่นรู้ อริ ยสั จเช่ นนั้นต่ อๆ กันไปอีก).
- อุปริ. ม. ๑๔/๔๕๘/๗๐๙.

ประมวลปัญหาอันจะพึงตอบเกีย่ วกับธรรมทั้งปวง
(เกีย่ วกับใจความของอริยสั จโดยทั่วไป)
ภิกษุ ท. !

ถาปริพพาชกเดียรถียเหลาอื่น

พึงถามอยางนี้วา

“อาวุโส! ธรรมทั้งปวง มีอะไรเป็ นมูลราก ? ธรรมทั้งปวง มีอะไรเป็ นแดนเกิด ?

ธรรมทั้ง
ปวง มีอะไรเป็ นสมุทัย? ธรรมทั้งปวง มีอะไรเป็ นที่ ประชุมลง (สโมสรณ) ? ธรรมทั้งปวง มีอะไร
เป็ นประมุข? ธรรมทั้งปวง มีอะไรเป็ นอธิ บดี (อธิ ปเตยฺย)? ธรรมทั้งปวง มีอะไรเป็ นอันดับ
สูงสุด (อุตฺตร) ? มีอะไรเป็ นแก่ น (สาร) ? มีอะไรเป็ น
ที่หยัง่ ลง (โอคธ) ? มีอะไรเป็ นที่สุด
จบ (ปริ โยสาน) ? ”

ดังนี้แลวไซร ;

ภิกษุ ท. ! พวกเธอถูกถามอยางนี้แลว
เดียรถียอื่นเหลานั้น อยางนี้วา “อาวุโส ท.!

พึงพยากรณแกปริพพาชก-

ธรรมทัง้ ปวง
ธรรมทัง้ ปวง
ธรรมทัง้ ปวง

มี ฉันทะ (ความพอใจหรือสนใจ) เปน มูลราก.
มี มนสิ การ (การเอามากระทําไวในใจ) เปน แดนเกิด.
มี ปัสสะ (การกระทบแหงอายตนะ) เปน สมุทยั (เครื่องกอให

ธรรมทัง้ ปวง
ธรรมทัง้ ปวง

มี เวทนา เปน ที่ประชุมลง (แหงผล).
มี สมาธิ เปน ประมุข (หัวหนา).

ตั้งขึ้น).

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๕๓๒

ธรรมทัง้ ปวง
ธรรมทัง้ ปวง
ธรรมทัง้ ปวง
ธรรมทัง้ ปวง
ธรรมทัง้ ปวง

มี
มี
มี
มี
มี

สติ
เปน อธิบดี (ตามสายงาน).
ปัญญา เปน อันดับสู งสุ ด (แหงความรู).
วิมุตติ เปน แก่ น (แหงผลที่ไดรับ).
อมตะ (ความไมตาย) เปน ที่หยัง่ ลง (แหงวัตถุประสงค).
นิพพาน เปน ที่สุดจบ (แหงพรหมจรรย).

ภิกษุ ท. !
พวกเธอถูกถามอยางนี้แลว
อัญญเดียรถียเหลานั้น อยางนี้แล.

พึงพยากรณแกปริพพาชก

- ทสก. อํ. ๒๔/๑๑๓/๕๘.

การจบกิจแห่ งอริยสั จ
กําหนดด้ วยความสมบูรณ์ แห่ ง ญาณสาม
๑. ภิกษุ ท. ! ดวงตา ญาณ ปญญา วิชชา และแสงสวางของเรา
ไดเกิดขึ้นแลว ในธรรมที่เราไมเคยไดยินไดฟงมาแตกอน วา ๑. นี้ เปนความ
จริงอันประสริฐคือ ทุกข์ (นี้ ทานเรียกกันวา สั จจญาณ), วา ๒. ความจริงอันประเสริฐคือ ทุกข์ นี้ ควรกําหนดรอบรู้ (นี้ ทานเรียกกันวา กิจจญาณ), วา ๓. ความ
จริงอันประเสริฐคือ ทุกข์ นี้ เราไดกาํ หนดรอบรู้แล้ว (นี้ ทานเรียกกันมา กตญาณ).
๒. ภิกษุ ท. ! ดวงตา ฯลฯ
แสงสวางของเรา
ไดเกิดขึ้นแลว
ในธรรมที่เราไมเคยไดยินไดฟง มาแตกอน วา ๑. นี้ เปนความจริงอันประเสริฐ
คือ เหตุให้ เกิดทุกข์ (นี้ ทานเรียกกันวา สั จจญาณ), วา ๒. ความจริงอันประเสริฐ
คือ เหตุให้ เกิดทุกข์ นี้ ควรละเสี ย (นี้ ทานเรียกกันวา กิจจญาณ), วา ๓. ความจริง
อันประเสริฐคือ เหตุให้ เกิดทุกข์ นี้ เราได ละเสี ยแล้ ว (นี้ ทานเรียกกันวา กตญาณ).
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๓. ภิกษุ ท. ! ดวงตา ฯลฯ แสงสวางของเรา ไดเกิดขึ้นแลว ใน
ธรรมที่เราไมเคยไดยนิ ไดฟง มาแตกอน วา ๑. นี้ เปนความจริงอันประเสริฐ
คือ ความดับไม่ เหลือของทุกข์ (นี้ ทานเรียกกันวา สั จจญาณ), วา ๒. ความจริงอัน
ประเสริฐคือ ความดับไม่ เหลือของทุกข์ นี้ ควรทําให้ แจ้ ง (นี้ ทานเรียกกันวา
กิจจญาณ), วา ๓. ความจริงอันประเสริฐคือ ความดับไม่ เหลือของทุกข์ นี้ เรา
ได ทําให้ แจ้ งแล้ ว (นี้ ทานเรียกกันวา กตญาณ).
๔. ภิกษุ ท. ! ดวงตา ฯลฯ
แสงสวางของเรา ไดเกิดขึ้นแลวใน
ธรรมที่เราไมเคยไดยนิ ไดฟง มาแตกอน วา ๑. นี้ เปนความจริงอันประเสริฐคือ
ทางดําเนินให้ ถงึ ความดับไม่ เหลือของทุกข์ (นี้ ทานเรียกกันวา สั จจญาณ), วา ๒.
ความจริงอันประเสริฐคือ ทางดําเนินให้ ถงึ ความดับไม่ เหลือของทุกข์ นี้ ควรทําให้
เจริญ (นี้ทานเรียกกันวา กิจจญาณ), วา ๓. ความจริงอันประเสริฐคือ ทาง
ดําเนินให้ ถงึ ความดับไม่ เหลือของทุกข์ นี้ เราได ทําให้ เจริญแล้ ว (นี้ ทานเรียกกัน
วา กตญาณ).
ภิกษุ ท. !
ปัญญาเครื่องรู้เห็นตามที่เป็ นจริง อัน มีรอบ (ปริวฏั ฏ์ )
สาม มีอาการสิ บสอง เชนนั้น ในอริยสัจทั้งสี่เหลานี้ ยังไมเปนของบริสุทธิ์
หมดจดดวยดีแกเรา อยูเพียงใด; ตลอดกาลเพียงนั้น เรายังไมปฏิญญาวาได
ตรัสรูพรอมเฉพาะแลว ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ในโลกพรอมทัง้ เทวโลก
มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมทัง้ สมณพราหมณ พรอมทัง้ เทวดาและ
มนุษย.
ภิกษุ ท. !
เมื่อใด ปญญาเครื่องรูเห็นตามที่เปนจริง อัน มีรอบ
สาม มีอาการสิ บสอบ เชนนั้น ในอริยสัจทั้งสี่เหลานี้ เปนของบริสุทธิ์

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๕๓๔

หมดจดดวยดีแกเรา; เมื่อนั้น เราปฏิญญาว่ าได้ ตรัสรู้พร้ อมเฉพาะแล้ วซึ่ง
อนุตตรสั มมาสั มโพธิญาณ ในโลกพรอมทัง้ เทวโลก มารโลก พรหมโลก ใน
หมูสัตวพรอมทัง้ สมณพราหมณ พรอมทั้งเทวดาและมนุษย.
ก็แหละ ญาณและทัสสนะได้ เกิดขึน้ แล้ วแก่ เรา ว่ า “ความหลุดพ้น
ของเราไม่ กลับกําเริบ, ความเกิดนี้ เป็ นความเกิดครั้งสุ ดท้ าย, บัดนี้ ความ
เกิดอีกอย่ างไม่ ม”ี ดังนี้.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๒๙-๕๓๐/๑๖๖๖-๑๖๗๐.

ภาคสรุป
วาดวยขอความสรุปทายเกี่ยวกับจตุราริยสัจ

จบ

คําชี้ชวนวิงวอน
ภิกษุ ท.! โยคกรรม อันเธอพึงกระทํา เพือ่ ให้ รู้ว่า
“นีท้ ุกข์ นีเ้ หตุให้ เกิดทุกข์ นีค้ วามดับสนิทแห่ งทุกข์
นีท้ างให้ ถงึ ความดับสนิทแห่ งทุกข์ .”
เทสิตํ โว มยา นิพฺพานํ เทสิโต นิพฺพานคามิมคฺโค

นิพพาน เราได้ แสดงแล้ ว,
ทางให้ ถงึ นิพพาน เราก็ได้ แสดงแล้ ว แก่ เธอทั้งหลาย.
กิจใด ที่ศาสดาผู้เอ็นดู แสวงหาประโยชน์ เกือ้ กูล
อาศัยความเอ็นดูแล้ ว จะพึงทําแก่ สาวกทั้งหลาย,
กิจนั้น เราได้ ทําแล้ วแก่ พวกเธอ.
นั่น โคนไม้ ; นั่น เรือนว่ าง.
พวกเธอจงเพียรเผากิเลส, อย่ าได้ ประมาท,
อย่ าเป็ นผู้ที่ต้องร้ อนใจ ในภายหลังเลย.
อยํ โว อมฺหากํ อนุสาสนี

นี่แหละ วาจาเครื่องพรํ่าสอนของเรา แก่ เธอทั้งหลาย.
(มหาวาร. สํ. - สฬา. สํ.)

๑๕๓๕

๑๕๓๖

ภาคผนวก
วาดวย

เรื่องนํามาผนวกเพื่อความสะดวกแกการอางอิง
สําหรับเรื่องที่ตรัสซ้ําๆ บอยๆ

๑๕๓๗

ภาคผนวก
มีเรื่อง ๒ หัวข้ อ :๑. ประมวลพรหมจรรยตลอดสาย
๒. ลักษณะความสะอาด – ไมสะอาดในอริยวินัย

๑๕๓๘

อริยสัจจากพระโอษฐ

ภาคผนวก
วาดวย

เรื่องนํามาผนวก เพื่อความสะดวกแกการอางอิง
สําหรับเรื่องที่ตรัสซ้ําๆ บอยๆ
(มี ๒ หัวขอ)

ประมวลพรหมจรรย์ ตลอดสาย
(ที่แสดงไว้โดยขันธ์ สาม)
(ขอความตอไปนี้ เปนคําของพระอานนท แตก็ตรงเปนอันเดียวกันกับพระพุทธภาษิต
ดังที่ทรงแสดงไวในสามัญญผลสูตร อัมพัฏฐสูตร โสณทัณฑสูตร เปนตน จึงถือวามีคา เทากับ
พระพุทธภาษิต และนํามารวมไวในเรื่องจากพระโอษฐ; หากแตถอยคําของพระอานนท เรียบเรียง
ไวอยางสะดวกงายดายแกการอางอิงยิ่งกวา จึงยกเอาสํานวนนี้มาใชในการอางอิง :-)

๑. ศีลขันธ์
“ท่ านอานนท์ ผ้ เู จริ ญ !
อริยสี ลขันธ์ นั้นเป็ นอย่างไรเล่ า ที่พระสมณโคดม ทรง
สรรเสริ ญ
และทรงชักชวนมหาชนนี ้ ให้ สมาทาน ให้ เข้ าไปอยู่ ให้ ตั้งไว้ เฉพาะ ?”

๑๕๓๙

๑๕๔๐

อริยสัจจากพระโอษฐ
ตถาคตเกิดขึน้ ในโลกแสดงธรรม

มาณพ !
ตถาคตเกิดขึน้ ในโลกนี้ เปนพระอรหันต ตรัสรูชอบเอง
สมบูรณดวยวิชชาและจรณะ ดําเนินไปดี รูแจงโลก เปนสารถีฝกคนควรฝก
ไมมีใครยิ่งไปกวา เปนครูของเทวดาและมนุษย เปนผูเบิกบานแลว จําแนก
ธรรมออกสอนสัตว. ตถาคตนั้น ทําให้ แจ้ งซึ่งโลกนี้ กับทั้งเทวดา มาร พรหม
หมูสัตวพรอมทัง้ สมณพราหมณ เทวดาพรอมทัง้ มนุษย ดวยปญญาอันยิ่งเอง
แลว สอนผูอื่นใหรูแจงตาม. ตถาคตนั้น แสดงธรรมไพเราะ ในเบื้องตน
ทามกลางทีส่ ุด, ประกาศพรหมจรรย์ พรอมทั้งอรรถะและพยัญชนะ บริสุทธิ์
บริบูรณสนิ้ เชิง.
กุลบุตรฟั งธรรม ออกบวช

คหบดีหรือบุตรคหบดี หรือผูเ กิดในตระกูลใดตระกูลหนึ่งในภายหลัง
ก็ดี ได้ ฟังธรรมนั้นแล้ ว เกิดศรัทธาในตถาคต. เขาผูประกอบดวยศรัทธา ยอม
พิจารณาเห็นว่ า “ฆราวาสคับแคบ เปนทางมาแหงธุลี, บรรพชาเปนโอกาส
(คือที่โปรงโลง) อันยิ่ง;
การที่คนอยูครองเรือน จะประพฤติพรหมจรรยให
บริสุทธิ์บริบูรณโดยสวนเดียว เหมือนสังขที่เขาขัดแลวนั้น ไมทําไดโดยงาย.
ถากระไร เราจะปลงผมและหนวด ครองผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปน
ผูไมเกี่ยวของดวยเรือนเถิด”, ดังนี้.
โดยสมัยอืน่ ตอมา เขา ละกองสมบัติน้อยใหญ่ และวงศญาตินอยใหญ
ปลงผมและหนวด ออกจากเรือนบวช เปนผูไมเกี่ยวของดวยเรือนแลว.
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๑๕๔๑

แนวปฏิบัติสาํ หรั บผู้บวชใหม่

กุลบุตรนั้น ครั้นบวชแลวอยางนี้ เปนผู สํ ารวมแล้วด้ วยการสํ ารวมใน
ปาติโมกข์ อยู่ ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจร มีปกติเห็นเปนภัยในโทษ
ทั้งหลายแมมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ประกอบ
ดวย กายกรรมวจีกรรมอันเปนกุศล มีอาชีวะบริสุทธิ์ ถึงพรอมดวยศีล มี
ทวารอันคุ้มครองแล้ วในอินทรีย์ท้งั หลาย ประกอบด้ วยสติสัมปชัญญะ เป็ นผู้
สั นโดษ.
ก. อาการที่ถงึ พร้ อมด้ วยศีล (ขั้นจุลศีล)

มาณพ !
ภิกษุเป็ นผู้ถงึ พร้ อมด้ วยศีล
เป็ นอย่ างไรเล่ า ?
มาณพ ! ภิกษุในกรณีนี้ เปนผูละปาณาติบาต เวนขาดจากปาณาติบาต วาง
ทอนไมและศัสตราเสียแลว มีความละอาย ถึงความเอ็นดูกรุณา หวัง
ประโยชนเกื้อกูลในบรรดาสัตวทั้งหลายอยู ; แมนี้ ก็เปนศีลของเธอประการ
หนึ่ง. เปนผูละอทินนาทาน เวนขาดจากอทินนาทาน ถือเอาแตของที่เขาให
แลว หวังอยูแตของที่เขาให เปนคนสะอาด ไมเปนขโมยอยู; แมนี้ ก็เปน
ประพฤติ
ศีลของเธอประการหนึ่ง. เปนผูละกรรมอันมิใชพรหมจรรย
พรหมจรรยโดยปกติ ประพฤติหางไกล เวนขาดจากการเสพเมถุนอันเปนของ
ชาวบาน; แมนี้ ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. เปนผูละมุสาวาท เวนขาด
จากมุสาวาท พูดแตความจริง รักษาความสัตย มั่นคงในคําพูดควรเชือ่ ถือได
ไมแกลงกลาวใหผิดตอโลก; แมนี้ ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. เปนผูละ
คําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ไดฟงจากฝายนี้แลวไมเก็บไปบอกฝาย

๑๕๔๒

อริยสัจจากพระโอษฐ

โนน เพื่อใหฝายนี้แตกราวกัน หรือไดฟง จากฝายโนนแลว ไมนํามาบอกแก
ฝายนี้ เพื่อใหฝายโนนแตกราวกัน แตจะสมานคนที่แตกกันแลวใหกลับพรอม
เพรียงกัน อุดหนุนคนที่พรอมเพรียง กันอยูใหพรอมเพรียงกันยิ่งขึ้น เปน
คนชอบในการพรอมเพรียง เปนคนยินดีในการพรอมเพรียง เปนคนพอใจ
ในการพรอมเพรียง กลาวแตวาจาที่ทําใหพรอมเพรียงกัน ; แมน้ี ก็เปนศีล
ของเธอประการหนึ่ง. เปนผูละการกลาวคําหยาบเสีย เวนขาดจากการกลาวคํา
หยาบ กลาวแตวาจาที่ไมมีโทษ เสนาะโสต ใหเกิดความรัก เปนคําฟูใจ เปน
คําสุภาพที่ชาวเมืองเขาพูดกัน เปนที่ใครทพี่ อใจของมหาชน; แมนี้ ก็เปนศีล
ของเธอประการหนึ่ง. เปนผูละคําพูดที่โปรยประโยชนทิ้งเสีย เวนขาดจากการ
พูดเพอเจอ กลาวแตในเวลาอันสมควร กลาวแตคําจริง เปนประโยชน
เปนธรรม เปนวินัย กลาวแตวาจามีที่ตั้ง มีหลักฐานที่อางอิง มีเวลาจบ
ประกอบดวยประโยชน สมควรแกเวลา; แมนี้ ก็เปน
ศีลของเธอ
ประการหนึ่งๆ .
ภิกษุในกรณีนี้
เปนผูเวนขาดจากการลางผลาญพืชคามและภูตคาม.
เปนผูฉันอาหารวันหนึ่งเพียงหนเดียว เวนจากการฉันในราตรีและวิกาล. เปน
ผูเวนขาดจากการฟอนรํา การขับรอง การประโคม และการดูการเลนชนิด
เปนขาศึกแกกุศล. เปนผูเวนขาดจากการประดับประดา คือทัดทรงตกแตงดวย
มาลา และของหอมและเครือ่ งลูบทา. เปนผูเวนขาดจากการนอนบนที่นอน
สูงใหญ. เปนผูเวนขาดจากการรับเงินและทอง. เปนผูเวนขาดจากการรับ
ขาวเปลือก. เปนผูเวนขาดจากการรับเนื้อดิบ. เปนผูเวนขาดจากการรับหญิง
และเด็กหญิง. เปนผูเวนขาดจากการรับทาสหญิงและทาสชาย. เปนผูเวนขาด
จากการรับแพะ แกะ ไก สุกร ชาง โค มา ลา ทั้งผูและเมีย. เปนผูเวน
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๑๕๔๓

ขาดจากการรับที่นา ที่สวน. เปนผูเวนขาดจากการรับใชเปนทูต ไปในทีต่ างๆ
(ใหคฤหัสถ). เปนผูเวนจากการซื้อและการขาย. เปนผูเวนขาดจากการโกง
ดวยตาชั่ง
การลวงดวยของปลอมและการฉอดวยเครื่องนับ (เครื่องตวงและ
เครื่องวัด). เปนผูเวนขาดจากการโกง ดวยการรับสินบนและลอลวง. เปนผูเวน
ขาดจาก การตัด การฆา การจําจอง การซุมทําราย การปลน และการ
กรรโชก. แมนี้ ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่งๆ. (จบจุลศีล)
ข. อาการที่ถงึ พร้ อมด้ วยศีล (ขั้นมัชฌิมศีล)
(หมวดพืชคามภูตคาม)

อีกอยางหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางพวก ฉันโภชนะทีท่ ายกถวาย
ดวยศรัทธาแลว ทานเหลานั้นยังทําพืชคามและภูตคามใหกําเริบ กลาวคือพืชที่
เกิดแตราก พืชที่เกิดแตตน พืชที่เกิดแตผล พืชที่เกิดแตยอด และพืชที่เกิดแต
เมล็ดเปนทีห่ า.
สวนภิกษุในกรณีนี้ เปนผูเวนขาดจากการทําพืชคามและ
ภูตคามเห็นปานนั้นใหกําเริบแลว. แมน้ี ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
(หมวดการบริ โภคสะสม)

อีกอยางหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางพวกฉัน โภชนะทีท่ ายกถวาย
ดวยศรัทธาแลว ทานเหลานั้นยังเปนผูบริโภคสะสมอยู กลาวคือสะสมขาว
สะสมน้ํา สะสมผา สะสมยานพาหนะ สะสมเครื่องนอน สะสมเครื่องหอม
สะสมอามิส. สวนภิกษุในกรณีนี้ เปนผูเวนขาดจากการบริโภคสะสมเห็นปาน
นั้นเสีย. แมนี้ ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.

๑๕๔๔

อริยสัจจากพระโอษฐ
(หมวดดูการเล่ น)

อีกอยางหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางพวก ฉันโภชนะที่ทายกถวาย
ดวยศรัทธาแลว ทานเหลานั้นยังเปนผูประกอบการดูสิ่งแสดง อันเปนขาศึกตอ
กุศลอยู กลาวคือการฟอน การขับ การประโคม ไมลอย การเลานิยาย การ
ปรบมือ ตีฆอง ตีกลอง ประดับบานเมือง กายกรรมจัณฑาล เลนหนาศพ
ชนชาง ชนมา ชนกระบือ ชนโค ชนแพะ ชนแกะ ชนไก ชนนกกระทา
เพลงกระบอง มวยหมัด การรบ การตรวจพล การยกพล กองทัพ. สวน
ภิกษุในกรณีนี้ เปนผูเวนขาดจากการดูสิ่งแสดงอันเปนขาศึกตอกุศลเห็นปาน
นั้นเสีย. แมนี้ ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
(หมวดการพนัน)

อีกอยางหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางพวก ฉันโภชนะทีท่ ายกถวาย
ดวยศรัทธาแลว ทานเหลานั้น ยังเปนผูตามประกอบการกระทําในการพนัน อัน
เปนที่ตั้งแหงความประมาทกันอยู กลาวคือหมากรุก ๘ ตา หมากรุก ๑๐ ตา
หมากเก็บ ชิงนาง หมากไหว โยนหวง ไมหึ่ง ฟาดใหเปนรูปตางๆ สะกา
เปาใบไม ไถนอยๆ หกคะเมน กังหัน ตวงทราย รถนอย ธนูนอย เขียนทายกัน
ทายใจ ลอคนพิการ. สวนภิกษุในกรณีนี้ เปนผูเวนขาดจากการกระทําใน
การพนัน อันเปนที่ตั้งแหงความประมาทเห็นปานนั้นเสีย. แมนี้ ก็เปนศีล
ของเธอประการหนึ่ง.
(หมวดที่นั่งนอนสูงใหญ่ )

อีกอยางหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางพวก ฉันโภชนะทีท่ ายกถวาย
ดวยศรัทธาแลว ทานเหลานั้นยังเปนผูตามประกอบการนั่งนอนบนที่นั่งนอนสูง
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๑๕๔๕

ใหญกันอยู กลาวคือเตียงเทาสูง เตียงเทาคู เครื่องลาดขนยาว เครื่องลาดลาย
วิจิตร เครื่องลาดพื้นขาว เครื่องลาดลายดอกไม เครื่องลาดบุนนุ เครื่องลาดมี
รูปสัตว พรมขนตั้ง พรมขนเอน เครื่องลาดไหมแกมทอง เครื่องลาดไหมลวน
เครื่องลาดใหญสําหรับฟอน เครื่องลาดหลังชาง เครื่องลาดหลังมา เครื่อง
ลาดบนรถ เครื่องลาดหนังอชินะ เครื่องลาดหนังชะมด เครื่องลาดใตเพดาน
เครื่องลาดมีหมอนแดงสองขาง. สวนภิกษุในกรณีนี้ เปนผูเวนขาดจากที่นั่ง
นอนสูงใหญเห็นปานนั้นเสีย. แมนี้ ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
(หมวดประดับตกแต่ งกาย)

อีกอยางหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางพวก ฉันโภชนะทีท่ ายกถวาย
ดวยศรัทธาแลว ทานเหลานั้นยังเปนผูตามประกอบการประดับตกแตงรางกาย
กันอยู กลาวคือการอบ การนวด การอาบ การคลึง การสองกระจก การ
หยอดตา พวงมาลา เครื่องกลิ่น เครื่องลูบทา ผัดหนา ทาปาก กําไลมือ
เกี้ยวผม ไมถือเลน หอยกลักกลอง หอยดาบ หอยพระขรรค รมสวย รองเทา
วิจิตร กรอบหนา แกวมณี พัดขนสัตว ผาขาวชายเฟอย. สวนภิกษุในกรณี
นี้ เปนผูเวนขาด จากการประดับตกแตงรางกายเห็นปานนั้นเสีย. แมนี้ ก็
เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
(หมวดดิรัจฉานกถา)

อีกอยางหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางพวก ฉันโภชนะทีท่ ายกถวาย
ดวยศรัทธาแลว ทานเหลานั้นยังเปนผูตามประกอบเดรัจฉานกถา (เรื่องขวาง
หนทาง ธรรมสําหรับบรรพชิต) กันอยู กลาวคือเรื่องเจา เรื่องนาย เรื่องโจร เรื่อง
มหาอมาตย เรื่องเสนา เรื่องของนากลัว เรื่องการรบ เรื่องขาว เรื่องน้ํา เรื่องผา

๑๕๔๖

อริยสัจจากพระโอษฐ

เรื่องที่นอน เรื่องมาลา เรื่องเครื่องกลิ่น เรื่องญาติ เรื่องยาน เรื่องบาน เรื่อง
นิคม เรื่องนคร เรื่องชนบท เรื่องหญิง เรื่องชาย เรื่องคนกลา เรื่องตรอก เรื่อง
ชุมนุม หญิงตักน้ําตามบอสาธารณะ เรื่องคนตายแลว เรื่องแปลกประหลาด
เรื่องสนุก ของชาวโลก เรื่องของนักทองสมุทร เรื่องความเจริญและความ
เสื่อม. สวนภิกษุในกรณีนี้ เปนผูเวนขาดจากการประกอบเดรัจฉานกถาเปน
ปานนั้นเสีย. แมนี้ ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
(หมวดการชอบทําความขัดแย้ ง)

อีกอยางหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางพวก ฉันโภชนะทีท่ ายกถวาย
ดวยศรัทธาแลว ทานเหลานั้นยังเปนผูตามประกอบถอยคําเครื่องขัดแยงกันอยู
กลาวคือขัดแยงกันวา ทานไมรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ ขาพเจารูทั่วถึงธรรมวินัยนี้
ทานจะรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้อยางไรได ทานปฏิบัติผิด ขาพเจาปฏิบัติถูก ถอยคํา
ของขาพเจาเปนประโยชน ถอยคําของทานไมเปนประโยชน เรื่องควรพูดกอน
ทานเอามาพูดทีหลัง
เรื่องควรพูดทีหลังทานเอามาพูดกอน ขอที่ทานเคย
เชี่ยวชาญนัน้ เปลี่ยนเปนพนสมัยไปแลว วาทะของทานถูกเพิกถอนแลวถูกขมขี่
แลว จงเปลื้องวาทะของทานเสียใหม
หรือถาสามารถก็จงแยกแยะใหเห็น.
สวนภิกษุในกรณีนี้
เปนผูเวนขาดจากถอยคําเครื่องขัดแยงเห็นปานนั้นเสีย.
แมนี้ ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
(หมวดการรั บใช้ เป็ นทูต)

อีกอยางหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางพวก ฉันโภชนะทีท่ ายกถวาย
ดวยศรัทธาแลว ทานเหลานั้นยังเปนผูตามประกอบในการไป เพราะถูกสงไป
เพื่อความเปนทูต กันอยู กลาวคือรับใชพระราชา รับใชอมาตยของพระราชา
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๑๕๔๗

รับใชกษัตริย รับใชพราหมณ รับใชคหบดี รับใชเด็กๆ ที่สงไปดวยคําวา
“ทานจงไปที่นี้ ทานจงไปที่โนน ทานจงนําสิ่งนี้ไปที่โนน ทานจงนําสิ่งนี้มา”
ดังนี้เปนตน. สวนภิกษุในกรณีนี้ เปนผูเวนขาดจากการตามประกอบในการ
ไป เพราะถูกสงไปเพื่อความเปนทูตเห็นปานนั้นเสีย. แมนี้ ก็เปนศีลของเธอ
ประการหนึ่ง.
(หมวดโกหกหลอกลวงเพื่อลาภ)

อีกอยางหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางพวก ฉันโภชนะที่ทายกถวาย
ดวยศรัทธาแลว ทานเหลานั้นยังเปนคนโกหก ใชคําพิรี้พไิ ร การพูดลอ
ดวยเลศตางๆ การพูดใหทายกเกิดมานะมุทะลุในการให และการใชของ (มีคา
นอย) ตอเอาของ (มีคามาก). สวนภิกษุในกรณีนี้ เปนผูเวนขาดจากการโกหก
หลอกลวงเห็นปานนั้นเสีย. แมนี้ ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. (จบมัชฉิมศีล)
ค. อาการที่ถงึ พร้ อมด้ วยศีล (ขั้นมหาศีล)
(หมวดการทําพิธีรีตอง)

อีกอยางหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางพวก ฉันโภชนะทีท่ ายกถวาย
ดวยศรัทธาแลว
ทานเหลานั้นยังสําเร็จการเลี้ยงชีวิตดวยมิจฉาชีพเพราะ
เดรัจฉานวิชา กันอยู กลาวคือทายอวัยวะ ทายนิมิต ทายของตก ทํานายฝน
ทายลักษณะ การถูกหนูกัด โหมเพลิง เบิกแวน ซัดแกลบ ซัดปลายขาว
ซัดขาวสาร บูชาดวยเปรียง บูชาดวยน้ํามัน เจิมหนา เซนดวยโลหิต วิชาดู
อวัยวะ ดูที่สวน ดูที่นา วิชาสะเดาะเคราะห วิชาขับผี วิชาดูพื้นที่ หมองู
หมอดับพิษ หมอสัตวกัดตอย วิชาวาดวยหนู วิชาวาดวยนก วิชาวาดวยการ

๑๕๔๘

อริยสัจจากพระโอษฐ

คํานวณอายุ กันลูกศร ดูรอยสัตว. สวนภิกษุในกรณีนี้ เปนผูเวนขาดจากการ
เลี้ยงชีวิตดวยมิจฉาชีพเพราะเดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้นเสีย. แมนี้ ก็เปนศีลของ
เธอประการหนึ่ง.
(หมวดทายลักษณะ)

อีกอยางหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางพวก ฉันโภชนะทีท่ ายกถวาย
ดวยศรัทธาแลว
ทานเหลานั้นยังสําเร็จการเลี้ยงชีวิตดวยมิจฉาชีพเพราะ
เดรัจฉานวิชากันอยู กลาวคือทายลักษณะแกวมณี ลักษณะผา ลักษณะไมเทา
ลักษณะศาสตรา ลักษณะดาบ ลักษณะลูกศร ลักษณะธนู ลักษณะอาวุธ
ลักษณะหญิง ลักษณะชาย ลักษณะเด็กชาย ลักษณะเด็กหญิง ลักษณะทาส
ลักษณะทาสี ลักษณะชาง ลักษณะมา ลักษณะกระบือ ลักษณะโคอสุภ
ลักษณะโค ลักษณะแพะ ลักษณะแกะ ลักษณะไก ลักษณะนกกระทา
ลักษณะเหี้ย ลักษณะตุน ลักษณะเตา ลักษณะเนื้อ. สวนภิกษุในกรณีนี้
เปนผูเวนขาดจากการเลี้ยงชีวิตดวยมิจฉาชีพ เพราะเดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้น
เสีย. แมนี้ก็เปนศีลของ เธอประการหนึ่ง.
(หมวดทายฤกษ์ การรบพุ่ง)

อีกอยางหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางพวก ฉันโภชนะทีท่ ายกถวาย
ดวยศรัทธาแลว ทานเหลานั้นยังสําเร็จการเลี้ยงชีวิตดวยมิจฉาชีพ
เพราะ
เดรัจฉานวิชากันอยู กลาวคือการใหฤกษวา พระราชาควรยกออก พระราชาไม
ควรยกออก, พระราชาภายในจักรุก พระราชาภายนอกจักถอย, พระราชา
ภายนอกจักรุก พระราชาภายในจักถอย, พระราชาภายในจักชนะ พระราชา
ภายนอกจักแพ, พระราชาภายนอกจักชนะ พระราชาภายในจักแพ, องคนี้
จักชนะ องคนี้จักแพ. สวนภิกษุในกรณีนี้ เปนผูเวนขาดจากการเลี้ยงชีวิต
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ดวยมิจฉาชีพเพราะเดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้นเสีย.
ประการหนึ่ง.

แมนี้

๑๕๔๙

ก็เปนศีลของเธอ

(หมวดทายโคจรแห่ งนักษัตร)

อีกอยางหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางพวก ฉันโภชนะทีท่ ายกถวาย
ดวยศรัทธาแลว
ทานเหลานั้นยังสําเร็จการเลี้ยงชีวิตดวยมิจฉาชีพเพราะ
เดรัจฉานวิชากันอยู กลาวคือทํานายวา จักมีจันทรคราส จักมีสุริยคราส จัก
มีนักษัตรคราส ดวงจันทรดวงอาทิตยจักเดินในทาง ดวงจันทรดวงอาทิตยจัก
เดินนอกทาง ดาวนักษัตรจักเดินในทาง ดาวนักษัตรจักเดินนอกทาง จักมี
อุกกาบาต จักมีฮูมเพลิง จักมีแผนดินไหว จักมีฟารอง จักมีการขึ้น การ
ตก การเศราหมอง การผองแผวของดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตร,
จันทรคราส จักมีผลอยางนี้ สุริยคราสจักมีผลอยางนี้ นักขัตตคราส จักมีผล
อยางนี้ การเดินในทางของดวงจันทร ดวงอาทิตยจักมีผลอยางนี้ การเดิน
นอกทางของดวงจันทรดวงอาทิตย จักมีผลอยางนี้ การเดินในทางของดาว
นักษัตรจักมีผลอยางนี้ การเดินนอกทางของดาวนักษัตร จักมีผลอยางนี้
อุกกาบาตจักมีผลอยางนี้ ฮูมเพลิงจักมีผลอยางนี้ แผนดินไหวจักมีผลอยางนี้
ฟารองจักมีผลอยางนี้ การขึ้นการตกการเศราหมองการผองแผวของดวงจันทร
ดวงอาทิตยและนักษัตร จักมีผลอยางนี้. สวนภิกษุในกรณีนี้ เปนผูเวนขาดจาก
การเลี้ยงชีวิตดวยมิจฉาชีพเพราะเดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้นเสีย. แมนี้ ก็เปนศีล
ของเธอประการหนึ่ง.
(หมวดทํานายข้ าวยากหมากแพง)

อีกอยางหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางพวก ฉันโภชนะทีท่ ายกถวาย
ดวยศรัทธาแลว
ทานเหลานั้นยังสําเร็จการเลี้ยงชีวิตดวยมิจฉาชีพเพราะ

๑๕๕๐
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เดรัจฉานวิชากันอยู กลาวคือทํานายวา จักมีฝนดี จักมีฝนแลง อาหารหางาย
อาหารหายาก จักมีความเกษมสําราญ จักมีภัยอันตราย จักมีโรค จักไมมีโรค
โดยการคิดคํานวณ จากคัมภีรสางขยะ กาเวยยะ โลกายตะ. สวนภิกษุใน
กรณีนี้ เปนผูเวนขาด จากการเลี้ยงชีวิตดวยมิจฉาชีพเพราะเดรัจฉานวิชาเห็น
ปานนั้นเสีย. แมนี้ ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
(หมวดฤกษ์ ยามและเข้ าทรง)

อีกอยางหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางพวก ฉันโภชนะที่ทายกถวาย
ดวยศรัทธาแลว ทานเหลานั้นยังสําเร็จการเลี้ยงชีวิตดวยมิจฉาชีพเพราะเดรัจฉานวิชากันอยู กลาวคือกําหนดฤกษอาวาหะ กําหนดฤกษววิ าหะ กําหนด
ฤกษประสานมิตร ฤกษแตกราวแหงมิตร ฤกษรวมทรัพย ฤกษหวานทรัพย
พิธีกระทํา ใหเปนคนเลี้ยงงาย พิธีกระทําใหเปนคนเลี้ยงยาก การกระทําให
ครรภพิรธุ ทําใหพดู ไมได ทําใหคางแข็ง ทําใหมอื ติด ทําใหหหู นวก ทรงผี
กระจกเงา ทรงผีดวยเด็กหญิง ทรงผีถามเทพเจา บวงสรวงดวงอาทิตย
บวงสรวงมหาพรหม รายมนตพนไฟ ทําพิธีเรียกขวัญ. สวนภิกษุในกรณีนี้
เปนผูเวนขาดจากการเลี้ยงชีวิตดวยมิจฉาชีพเพราะเดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้นเสีย.
แมนี้ ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
(หมวดหมอผีหมอยา)

อีกอยางหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางพวก ฉันโภชนะทีท่ ายกถวาย
ดวยศรัทธาแลว
ทานเหลานั้นยังสําเร็จการเลี้ยงชีวิตดวยมิจฉาชีพเพราะ
เดรัจฉานวิชากันอยู กลาวคือพิธีกรรมเพือ่ สันติสุข พิธีกรรมเพื่อความมัน่ คง
พิธีกรรมเกี่ยวกับแผนดิน พิธีกรรมเพื่อการขยายออกไป พิธีกรรมเพื่อความ
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เปนชายของกะเทย พิธีกรรมเพื่อความเปนกะเทยของชาย พิธีกรรมพืน้ ที่
การประพรมพื้นที่ การพรมน้ํามนต การอาบน้ํามนต การประกอบยาใหรอน
การประกอบยาใหอาเจียน การประกอบยาถาย ยาถายโทษเบื้องบน ยาถาย
โทษเบื้องต่าํ ยาถายโทษในศรีษะ น้ํามันหยอดหู ยาหยอดตา ยานัตถุ ยา
หยอด ยาหยอดเฉพาะ ยาแกโรคตา การผาตัด หมอกุมาร การพอกยา การ
แกยาออก. สวนภิกษุในกรณีนี้ เปนผูเวนขาดจากการเลี้ยงชีวิตดวยมิจฉาชีพ
เพราะเดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้นเสีย. แมนี้ ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
(จบมหาศีล) . . . .
มาณพ !

ภิกษุเปนผูถ ึงพรอมดวยศีล ดวยอาการอยางนี้แล.

มาณพ !
นี้แล อริยศีลขันธนั้นที่พระผูม ีพระภาคพระองคนนั้ ทรง
สรรเสริญ และทรงชักชวนมหาชนนี้ใหสมาทาน ใหเขาไปอยู ใหตั้งไวเฉพาะ.
(จบอริยศีลขันธ) . . . .
๒.สมาธิขนั ธ์
“ท่ านอานนท์ ผ้ เู จริ ญ! อริยสมาธิขน
ั ธ์ นั้น เป็ นอย่างไรเล่ า ที่พระสมณโคดมทรง
สรรเสริ ญ และทรงชักชวนมหาชนนีใ้ ห้ สมาทาน ให้ เข้ าไปอยู่ ให้ ตั้งไว้ เฉพาะ?”
(หมวดอินทรี ยสังวร)

มาณพ !
เป็ นอย่ างไรเล่ า ?

ภิกษุ เป็ นผู้มีทวารอันคุ้มครองแล้ วในอินทรีย์ท้งั หลายนั้น

มาณพ !
ภิกษุในกรณีนี้ เห็นรูปดวยตาแลว ไมเปนผูถือเอาใน
ลักษณะที่เปนการรวบถือเอาทั้งหมด (รวมเปนภาพเดียว) ไมเปนผูถอื เอาในลักษณะ

อริยสัจจากพระโอษฐ
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ที่เปนการถือเอาโดยแยกเปนสวนๆ;
อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและ
โทมนัสจะพึงไหลไปตามบุคคลผูไมสํารวมอยูซึ่งอินทรียอันเปนตนเหตุคือตาใด,
เธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมซึ่งอินทรียนั้น ยอมรักษาอินทรียคือตา ยอมถึงการ
สํารวมในอินทรียคือตา.
(ในกรณีแหงอินทรียคือหู อินทรียคือจมูก อินทรียคือลิ้น อินทรียคือกาย และอินทรีย
คือใจ ก็มีขอความที่ไดตรัสไวในทํานองเดียวกัน).

....มาณพ ! ภิกษุ
ดวยอาการอยางนี้แล.

เปนผูมีทวารอันคุมครองแลวในอินทรียทั้งหลาย
(หมวดสติสัมปชัญญะ)

มาณพ !
ภิกษุเป็ นผู้ประกอบด้ วยสติสัมปชัญญะ เป็ นอย่ างไรเล่ า ?
มาณพ !
ภิกษุในกรณีนี้ เปนผูกระทําความรูตัวรอบคอบในการกาวไป
ขางหนา การถอยหลังกลับไปขางหลัง, การแลดู การเหลียวดู, การคู การ
เหยียด, การทรงสังฆาฎิบาตรจีวร, การฉัน การดื่ม การเคี้ยว การลิ้ม, การถาย
อุจจาระ ปสสาวะ, เปนผูกระทําความรูตัวรอบคอบในการไปการหยุด, การนั่ง
การนอน, การหลับ การตื่น, การพูด การนิ่ง.
....มาณพ !

ภิกษุเปนผูป ระกอบดวยสติสัมปชัญญะ

ดวยอาการอยาง

นี้แล.
(หมวดสันโดษ)

มาณพ !
ภิกษุ เป็ นผู้สันโดษ เป็ นอย่ างไรเล่ า ? มาณพ ! ภิกษุใน
กรณีนี้
ยอมเปนผูสันโดษ (ยินดีตามที่มีอยู) ดวยจีวรเปนเครื่องบริหารกาย

ภาคผนวก – เรื่องนํามาผนวกเพื่อสะดวกแกการอางอิงฯ

๑๕๕๓

สันโดษดวยบิณฑบาตเปนเครื่องบริหารทอง ภิกษุนั้น จะหลีกไปโดยทิศใดๆ
ยอมถือเอาบาตรและจีวรนั้นหลีกไปไดโดยทิศนั้นๆ.
มาณพ !
เปรียบเสมือนนกมีปก จะบินไปโดยทิศใดๆ มีปกอยาง
เดียวเปนภาระบินไป ฉันใด; ภิกษุก็ฉันนั้น : เปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเครื่อง
บริหารกาย ดวยบิณฑบาตเปนเครื่องบริหารทอง ถือเอาแลวหลีกไปโดยทิศ
ใดๆได.
....มาณพ ! ภิกษุเปนผูส ันโดษ ดวยอาการอยางนี้แล.
(หมวดเสนาสนะสงัด-ละนิวรณ์ )

ภิกษุนั้น ประกอบดวย อริยสี ลขันธ์ นี้ดวย ประกอบดวย อริยอินทรียสั งวร นี้ดวย ประกอบดวย อริยสติสัมปชัญญะ นี้ดวย ประกอบดวย อริยสั นตุฏฐิ นี้ดวย แลว, เธอ เสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกหวย
ทองถ้ํา ปาชา ปาชัฏ ที่แจง ลอมฟาง (อยางใดอยางหนึ่ง), ในเวลาภายหลังอาหาร
กลับจากบิณฑบาตแลว เธอนั่งคูบัลลังกตงั้ กายตรง ดํารงสติเฉพาะหนา ละ
อภิชฌาโลภะ แลว มีจิตปราศจากอภิชฌาอยู คอยชําระจิตจากอภิชฌา; ละ
พยาบาท อันเปนเครื่องประทุษรายแลว มีจิตปราศจากพยาบาทอยู เปนผูกรุณา
หวังประโยชนเกื้อกูลในสัตวทั้งหลาย คอยชําระจิตจากพยาบาทอันเปนเครื่อง
ประทุษราย; ละถีนมิทธะ แลว มีจิตปราศจากถีนมิทธะอยู เปนผูมุงอยูแตความ
สวางในใจ มีสติรูสึกตัวทั่วพรอม คอยชําระจิตจากถีนมิทธะ; ละอุทธัจจกุกกุจจะ
แลว ไมฟุงซาน มีจิตสงบอยูในภายในอยู คอยชําระจิตจากอุทธัจจกุกกุจจะ;
ละวิจิกจิ ฉา แลว กาวลวงวิจิกิจฉาเสียไดอยู ไมตองกลาววานี่อะไร นี่อยางไร
ในกุศลธรรมทั้งหลาย (เพราะความสงสัย) คอยชําระจิตจากวิจิกิจฉา.

๑๕๕๔
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มาณพ !
เปรียบเหมือนชายผูหนึ่ง กู้หนีเ้ ขา ไปทําการงานสําเร็จ
ผลใชหนี้ตน ทุนเดิมหมดแลว กําไรยังเหลือพอเลี้ยงภรรยาไดถมไป; เขาคง
คะนึงถึงโชคลาภวา “เมื่อกอนเรากูหนี้เขาไปทําการงานสําเร็จผล ใชตนทุนเดิม
หมดแลว กําไรยังเหลือพอเลี้ยงภรรยาไดถมไป” ดังนี้, เขายอมปราโมทยบันเทิง
ใจโสมนัสเพราะขอนั้นปนเหตุ ฉันใด, (นี้อยางหนึ่ง) ,
มาณพ !
เปรียบเหมือนชายอีกผูหนึ่ง ป่ วยไข้ หนัก ทนทุกข
อาหารไมตก กําลังนอย. ครั้นเวลาอื่นเขาหายจากไขนั้น อาหารก็ตั้ง กําลังก็ม;ี เขา
ตองนึกถึงกาลเกาวา “เมื่อกอน เราปวยไขหนัก ทนทุกข อาหารก็ไมตก
กําลังนอยลง บัดนี้เราหายจากไขนั้น อาหารก็ตั้ง กําลังก็มีมา” ดังนี้, เขายอม
ปราโมทยบันเทิงใจโสมนัสเพราะขอนั้นปนเหตุ ฉันใด, (นี้อีกอยางหนึ่ง) ,
มาณพ !
เปรียบเหมือนชายอีกผูหนึ่ง ติดเรือนจํา ครั้นเวลาอื่นเขา
หลุดจากเรือนจําโดยสะดวก ไมมีภัย ไมเสียทรัพย; เขาตองนึกถึงกาลเกา
อยางนี้วา “เมื่อกอน เราติดเรือนจํา บัดนี้ เราหลุดมาไดโดยสะดวก ไมมีภัย
ไมเสียทรัพย ” ดังนี้, เขายอมปราโมทยบันเทิงใจโสมนัสเพราะขอนั้นปนเหตุ
ฉันใด, (นี้อีกอยางหนึ่ง) ,
มาณพ !
เปรียบเหมือนชายอีกผูหนึ่ง เป็ นทาสเขา พึ่งตัวเองไมได
ตองพึง่ ผูอนื่ เที่ยวตามอําเภอใจไมได, ครั้นถึงสมัยอืน่ เขาพนจากการเปนทาส
พึ่งตัวเองได ไมตองพึ่งผูอื่น เที่ยวตามอําเภอใจได; เขาตองนึกถึงกาลเกา
อยางนี้วา “เมื่อกอนเราเปนทาส พึ่งตัวเองไมได ตองพึ่งผูอื่น เที่ยวตาม
อําเภอใจไมได ครั้นถึงสมัยอื่น เขาพนจากการเปนทาส พึ่งตัวเองได ไมตอง
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พึ่งผูอ ื่น เที่ยวตามอําเภอใจได” ดังนี้, เขายอมปราโมทยบนั เทิงใจโสมนัส
เพราะขอนั้นปนเหตุ ฉันใด, (นี้อีกอยางหนึ่ง) ,
มาณพ !
เปรียบเหมือนชายอีกผูหนึ่ง นําทรัพย์ เดินทางไกล อัน
กันดาร ภิกษาหายาก ประกอบดวยภัย ครั้นสมัยอื่น พนทางกันดารได
โดยสะดวก ลุถึงหมูบานอันเกษม ไมมีภัย (ไมตองสียโภคทรัพย). เขาตองนึกถึง
กาลเกา อยางนี้วา “เมื่อกอนเรานําทรัพยเดินทางไกล อันกันดาร ภิกษาหา
ยาก ประกอบดวยภัย ครั้นบัดนี้ เราพนทางกันดารไดโดยสะดวก ลุถึง
หมูบานอันเกษม ไมมีภัย” ดังนี้, เขายอมปราโมทยบันเทิงใจโสมนัสเพราะ
ขอนั้นปนเหตุ ฉันใด, (นี้อีกอยางหนึ่ง) ,
มาณพ !
ภิกษุ พิจารณาเห็นนิวรณ ๕ ประการ ที่ตนยังละไมไดวา
เปนเชนกับการกูหนี้ เชนกับการเปนโรค เชนกับการติดเรือนจํา เชนกับการ
เปนทาส และการนําทรัพยขามทางกันดาร, และเธอพิจารณาเห็นนิวรณ ๕
ประการ ที่ละเสียไดแลวในตนเอง เปนเชนกับการหมดหนี้ การหมดโรค
การหลุดจากเรือนจํา การพนจากทาส
การบรรลุถึงที่พน ภัย ฉันนั้น
เหมือนกันแล.
(หมวดปฐมฌาน)

เมื่อภิกษุนนั้ มองเห็นนิวรณทั้งหาเหลานี้ละที่ละไดแลวในตนอยู,
ปราโมทย ยอมเกิดขึ้น; เมื่อปราโมทยแลว ปติยอมเกิดขึ้น; กายของผูมใี จปติ
ยอมสงบ; ผูมีกายสงบแลว ยอมเสวยสุข; จิตของผูม ีสุข ยอมตั้งมัน่ เปน
สมาธิ. เธอนั้น เพราะสงัดจากกามและสงัดจากอกุศลธรรม จึง บรรลุฌานที่
หนึ่ง ซึ่งมีวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก แลวแลอยู. เธอประพรม
กายนี้ทําใหชุมทั่ว ชุมรอบ เต็มรอบ ดวยปติและสุขอันเกิดแตวิเวกนั้น, สวน
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ใดสวนหนึง่ ของกายเธอทั่วทั้งตัว ที่ปติและสุขอันเกิดแตวิเวกนั้น ไมถูกตอง
แลว มิไดมี.
มาณพ !
เปรียบเหมือนนายชางอาบก็ดี หรือลูกมือของเขาก็ดี เปน
คนฉลาด โรยผงทีใ่ ชสําหรับถูตัวในเวลาอาบน้ําลงในขันสําริด แลวพรมน้ํา
หมักไว. ครั้นเวลาเย็น กอนผงออกยางเขาหากัน ซึมทั่วกันแลว จับกันทั้ง
ภายในภายนอก ไมไหลหยด ฉันใด; มาณพ ! ภิกษุประพรมกายนี้ทําใหชุม
ทั่ว ชุมรอบ เต็มรอบ ดวยปติและสุขอันเกิดแตวิเวก, สวนใดสวนหนึง่ ของ
กายเธอ ที่ปติและสุขอันเกิดแตวิเวก ไมถกู ตองแลวมิไดมี, ฉันนั้นเหมือนกัน.
แมนี้ก็เปนสมาธิของเธอประการหนึ่ง.
(หมวดทุติยฌาน)

มาณพ !
ขออื่นยังมีอีก : เพราะสงบวิตกวิจารเสียได ภิกษุจึง
บรรลุฌานที่สอง
อันเปนเครื่องผองใสแหงใจในภายใน นําใหเกิดสมาธิมี
อารมณอันเดียว ไมมวี ิตกวิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ แลวแลอยู. เธอ
ประพรมกายนี้ทําใหชุมทั่ว ชุม รอบ เต็มรอบ ดวยปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ,
สวนใดสวนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัว ที่ปต ิและสุขอันเกิดแตสมาธิ ไมถกู ตอง
แลว มิไดมี.
มาณพ !
เปรียบเหมือนหวงน้ําอันลึก มีน้ําอันพลุง ไมมปี ากทาง
น้ําไหลเขาทางทิศตะวันออก ทิศใต ทิศตะวันตก ทิศเหนือ และฝนก็ไมตก
เพิ่มน้ําใหแกหวงน้ํานั้น ตลอดกาลโดยกาล, ทอน้ําเย็นพลุงขึ้นจากหวงน้ํา
ประพรมทําใหชมุ ถูกตองหวงน้ํานั้นเอง, สวนไหนๆของหวงน้ํานั้นที่น้ําเย็นไม
ถูกตองแลวมิไดมี. ขอนี้ฉันใด; มาณพ ! ภิกษุประพรมกายนี้ทําใหชมุ ทัว่ ชุม
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รอบ เต็มรอบ ดวยปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ, สวนใดสวนหนึ่งในกายเธอ
ที่ปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ ไมถูกตองแลวมิไดมี, ฉันนั้นเหมือนกัน. แมนี้ก็
เปนสมาธิของเธอประการหนึ่ง.
(หมวดตติยฌาน)

มาณพ !
ขออื่นยังมีอีก : เพราะความจางคลายไปแหงปติเปนผูอยู
อุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย จึง บรรลุฌานที่สาม อันเปน
ฌานที่พระอริยเจากลาววา “ผูไดบรรลุฌานนี้ เปนผูอยูอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข”
ดังนี้ แลวแลอยู. เธอประพรมกายนี้ทําใหชุมทั่ว ชุม รอบ เต็มรอบ ดวยสุข
หาปติมิได, สวนใดสวนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัว ที่สุขหาปติมิได ไมถูกตอง
แลว มิไดมี.
มาณพ !
เปรียบเหมือนในหนองบัวอุบล หนองบัวปทุม หนองบัว
บุณฑริก มีดอกอุบล ดอกปทุม ดอกบุณฑริก บางเหลาที่เกิดอยูในน้ํา
เจริญอยูในน้ํา ยังขึ้นไมพนน้ํา จมอยูภายใตอันน้ําเลี้ยงไว, ดอกบัวเหลานั้น
ถูกน้ําเย็นแชชมุ ถูกตองตั้งแตยอดตลอดราก, สวนไหนๆของดอกบัวเหลานั้น
ทั่วทั้งดอก ที่น้ําเย็นไมถูกตองแลว มิไดมี. ขอนี้เปนฉันใด; มาณพ ! ภิกษุ
ประพรมกายนี้ทําใหชุมทั่ว ชุม รอบ เต็มรอบ ดวยสุขหาปติมิได, สวนใดสวน
หนึ่งในกายเธอ ที่สุขหาปติมิได ไมถูกตองแลวมิไดมี, ฉันนั้นเหมือนกัน. แม
นี้ก็เปนสมาธิของเธอประการหนึ่ง.
(หมวดจตุตถฌาน)

มาณพ !
ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุ เพราะละสุขและละทุกขเสียได,
เพราะความดับหายไปแหงโสมนัสและโทมนัสในกาลกอน จึง บรรลุฌานที่สี่
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อันไมทุกขไมสุข มีแตความทีส่ ติเปนธรรมชาติบริสทุ ธิ์เพราะอุเบกขา แลวแล
อยู. เธอนั้น นั่งแผไปตลอดกายนี้ ดวยใจอันบริสุทธิผ์ องใส , สวนใดสวนหนึ่ง
ของกายเธอทั่วทั้งตัว ที่ใจอันบริสุทธิ์ผองใส ไมถูกตองแลว มิไดมี.
มาณพ !
เปรียบเหมือนชายคนหนึ่ง นั่งคลุมตัวดวยผาขาวตลอด
ศีรษะ, สวนไหนๆในกายเธอทั่วทั้งตัว ที่ผาขาวไมถกู ตองแลว (คือไมคลุมแลว)
มิไดมี. ขอนี้เปนฉันใด ; มาณพ ! ภิกษุ นั่งแผใจอันบริสุทธิ์ผอ งใสไปตลอด
กายนี้, สวนใดสวนหนึ่งในกายเธอทั่วทั้งตัว ที่ใจอันบริสุทธิ์ผองใส ไม
ถูกตองแลว มิไดมี, ฉันนั้นก็หมือนกัน. แมนี้ก็เปนสมาธิของเธอประการหนึ่ง.
มาณพ !
นี้แล อริยสมาธิขันธนั้น ที่พระผูมพี ระภาคพระองคนั้น
ทรงสรรเสริญ และทรงชักชวนมหาชนนีใ้ หสมาทาน ใหเขาไปอยู ใหตั้งไว
เฉพาะ. (จบอริยสมาธิขันธ) ....
๓.ปัญญาขันธ์
“ท่ านอานนท์ ผ้ เู จริ ญ ! อริยปัญญาขันธ์ นั้น เป็ นอย่ างไรเล่ า ที่พระสมณะโคดมทรง
สรรเสริ ญ และทรงชักชวนมหาชนนีใ้ ห้ สมาทาน ให้ เข้ าไปตั้งอยู่ ให้ ตั้งไว้ เฉพา ?”
(หมวดญาณทัสสนะ)

ภิกษุนั้น ครั้นจิตตั้งมั่น บริสุทธิ์ผองใส ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส
เปนธรรมชาติออนโยน ควรแกการงาน ตั้งอยูอยางไมหวั่นไหวเชนนีแ้ ลว
เธอชักนําจิตไปเพื่อ ญาณทัสสนะ. เธอยอมรูช ัดอยางนี้วา กายของเรานี้ มีรูป
ประกอบดวยมหาภูตทั้งสี่ มีมารดาบิดาเปนแดนเกิด เจริญขึ้นดวยขาวสุกและ
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ขนมสด ตองหอหุมนวดฟน อยูเนื่องนิจแตก็ยังมีการแตกทําลายสึกกรอนเปน
ธรรมดา, แตวิญญาณของเรานี้ อาศัยอยูในกายนั้น เนื่องอยูในกายนั้น; (เธอรู
เห็นอยางชัดเจน) เปรียบเหมือนมณีไพฑูรยอน
ั สวยงาม สมชาติแกว แปดเหลี่ยม
เจียระไนดีแลว สดใส ผองใส ถึงพรอมดวยคุณคาทั้งปวง, ในแกวนั้น มีดาย
รอยอยู สีเขียวบาง สีเหลืองบาง สีแดงบาง สีขาวบาง สีสมบาง, บุรุษผูมี
ตาดีวางแกวนั้นลงในมือแลว ก็จะเห็นโดยประจักษวา มณีไพฑูรยนี้ เปนของ
สวยงาม สมชาติแกว แปดเหลีย่ ม เจียระไนดีแลว สดใส ผองใส ถึงพรอมดวย
คุณคาทั้งปวง, ในแกวนั้น มีดายรอยอยู สีเขียวบาง สีเหลืองบาง สีแดงบาง สี
ขาวบาง สีสมบาง, ฉันนั้นเหมือนกัน. แมนี้ ก็เปนปญญาของเธอประการหนึ่ง.
(หมวดมโนมยิทธิ )

ภิกษุนั้น ครั้นจิตตั้งมั่น บริสุทธิ์ผองใส ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส
เปนธรรมชาติออนโยน ควรแกการงาน ตั้งอยูอยางไมหวั่นไหวเชนนี้แลว เธอ
ชักนําจิตไปเพื่อการ นิรมิตกายอันสํ าเร็จด้ วยใจ. เธอถอดกายอื่นออกจากกายนี้
เปนกายมีรูป สําเร็จจากใจ มีอวัยวะนอยใหญ มีอนิ ทรียไมเสื่อมทราม; (ถอด
ออกมาได) เปรียบเหมือนชายผูหนึ่งชักไสหญาปลองออกจากหญาปลอง เขา
กําหนดไดวา นี่หญาปลอง นี่ไสหญาปลอง, หญาปลองเปนอยางหนึ่ง ไส
หญาปลองเปนอีกอยางหนึ่ง แตไสนั้น ชักออกมาจากหญาปลองนั้นเอง, อีก
อยางหนึ่ง เปรียบเหมือนชายผูหนึ่งชักดาบออกจากฝก เขากําหนดไดวา นี่ดาบ
นี่ฝก ดาบเปนอยางหนึ่ง ฝกเปนอีกอยางหนึ่ง แตชักดาบออกจากฝกนั่นเอง.
อีกอยางหนึ่ง เปรียบเหมือนชายคนหนึ่ง ยกงูขึ้นจากของ เขากําหนดไดวา นี่งู
นี่ของ งูเปนอยางหนึ่ง ของเปนอีกอยางหนึ่ง แตงูยกมาจากของนั่นเอง, ฉัน
นั้นเหมือนกัน. แมนี้ ก็เปนปญญาของเธอประการหนึ่ง.
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(หมวดอิทธิ วิธี)

ภิกษุนั้น ครั้นจิตตั้งมั่น บริสุทธิ์ผองใส ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส
เปนธรรมชาติออนโยน ควรแกการงาน ตั้งอยูอยางไมหวั่นไหวเชนนี้แลว เธอ
ชักนําจิตไปเพื่อ อิทธิวธิ ี (คือวิธีเครื่องแสดงฤทธิ์). เธอยอมบรรลุวิธีเครื่องแสดงฤทธิ์
หลายประการ : ทําคนเดียวเปนคนมากบาง ทําคนมากกลับเปนคนเดียวบาง
ทําที่กําบังใหเปนที่แจง ทําที่แจงใหเปนทีก่ ําบัง ไปไดไมขัดของทะลุฝา ทะลุ
กําแพง ทะลุภูเขา เหมือนไปในที่อากาศ. ผุดขึ้นและดําลงในแผนดินไดเหมือน
ในน้ํา ไปไดเหนือน้ําเหมือนบนแผนดิน ลอยไปในอากาศไดทงั้ ที่ยังนั่งคูขา
เหมือนนกมีปก,
ลูบคลําดวงจันทรและดวงอาทิตยอันมีฤทธิอ์ านุภาพมากได
ดวยฝามือ แสดงอํานาจดวยกายเปนไปตลอดถึงพรหมโลก. (ทําไดดวยความ
เชี่ยวชาญ) เปรียบเหมือนนายชางหมอ หรือลูกมือของนายชางหมอ ผูเชีย่ วชาญ
เมื่อขยําดินไวดีแลวปรารถนาจะทําภาชนะดินชนิดตางๆกัน ก็พึงทําภาชนะดิน
ชนิดตางๆ นั้นไดสําเร็จ, อีกอยางหนึ่ง เปรียบเหมือนนายชางงาหรือลูกมือของ
นายชางงาผูเชี่ยวชาญ เมื่อแตงงาดีแลว ถาปรารถนาวัตถุงาชิ้นตางๆ ก็ทําวัตถุ
นั้นใหสําเร็จได, อีกอยางหนึ่ง เปรียบเหมือนนายชางทอง หรือลูกมือของนาย
ชางทอง ผูเชี่ยวชาญ เมื่อแตงเนื้อทองคําดีแลว ตนปรารถนาเครื่องทองชนิด
ตางๆ ก็ทําเครื่องทองรูปตางๆใหสําเร็จได, ฉันนั้นเหมือนกัน. แมนกี้ ็เปน
ปญญาของเธอประการหนึ่ง
(หมวดทิพพโสต)

ภิกษุนั้น ครั้นจิตตั้งมัน่ บริสุทธิ์ผองใส ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส
เปนธรรมชาติออนโยน ควรแกการงาน ตั้งอยูอยางไมหวั่นไหวเชนนี้แลว เธอ
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๑๕๖๑

ชักนําจิตไปเพื่อ โสตธาตุอนั เป็ นทิพย์ . เธอมีโสตธาตุเปนทิพย หมดจดวิเศษ
ลวงเกินโสตธาตุสามัญมนุษย ไดยินเสียทั้งสองชนิด คือทั้งเสียงทิพยและเสียง
มนุษย ทั้งจากใกลและไกล (ไดชัดเจนวาเปนเสียงอะไร) เชนเดียวกับชายเดินทางไกล
เขาไดยินเสียงกลองบาง เสียงตะโพน เสียงสังข เสียงบัณเฑาะว เสียง
เปงมางบาง (จากในเมือง) เขายอมสามารถกําหนดไดวา นั่นเสียงกลอง นั่นเสียง
ตะโพน นั่นเสียงสังข เสียงบัณเฑาะว เสียงเปงมาง, ฉันนั้นเหมือนกัน. แมนี้
ก็เปนปญญาของเธอประการหนึ่ง
(หมวดเจโตปริ ยญาณ)

ภิกษุนั้น ครั้นจิตตั้งมั่น บริสุทธิ์ผองใส ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส
เปนธรรมชาติออนโยน ควรแกการงาน ตั้งอยูอยางไมหวั่นไหวเชนนี้แลว เธอ
ชักนําจิตไปเพื่อ ญาณเครื่องกําหนดรู้ใจผู้อนื่ . เธอยอมกําหนดรูใจสัตวเหลาอื่น
บุคคลเหลาอื่น ดวยใจของตน : รูจิตของผูท ี่มีราคะวามีราคะ ไมมีราคะวาไมมี
ราคะ มีโทสะวามีโทสะ ไมมีโทสะวาไมมีโทสะ มีโมหะวามีโมหะ ไมมี
โมหะวาไมมีโมหะ หดหูวาหดหู ไมหดหูวาไมหดหู ฟุงซานวาฟุงซาน มีจิต
เปนมหรคต (จิตใหญ) วาเปนมหรคต ไมมีจติ เปน มหรคตวาไมเปนมหรคต มี
จิตอื่นยิ่งกวาวามีจิตอื่นยิ่งกวา ไมมีจิตอืน่ ยิ่งกวาวาไมมีจิตอื่นยิ่งกวา มีจิตตั้ง
มั่นวามีจิตตั้งมั่น ไมมีจิตตั้งมัน่ วาไมมีจติ ตั้งมั่น มีจิตหลุดพนวามีจิตหลุดพน
ไมมีจิตหลุดพนวาไมมีจิตหลุดพน; (แตละอยาง รูไดชัดเจน) เปรียบเหมือนชายหนุม
หญิงสาว รักการแตงตัว เมื่อสองดูเงาแหงหนาของตนในกระจกเงาอันหมดจด
ผองใส หรือในน้ําอันใส ถามีไฝฝาก็รูวามีไฝฝา ถาไมมไี ฝฝาก็รูวาไมมไี ฝฝา,
ฉันนั้นเหมือนกัน. แมนี้ ก็เปนปญญาของเธอประการหนึ่ง.

๑๕๖๒

อริยสัจจากพระโอษฐ
(หมวดปุพเพนิวาสานุสติญาณ)

ภิกษุนั้น ครั้นจิตตั้งมั่น บริสุทธิ์ผองใส ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส
เปนธรรมชาติออนโยน ควรแกการงาน ตั้งอยูอยางไมหวัน่ ไหวเชนนี้แลว
เธอชักนําจิตไปเพื่อ ปุพเพนิวาสานุสติญาณ.
เธอยอมระลึกถึงขันธที่เคยอยู
อาศัยในภพกอนไดหลายประการ คือระลึกไดในชาติหนึ่งบาง สองชาติ สาม
ชาติ สี่ชาติ หาชาติบาง, สิบชาติ ยี่สิบชาติ สามสิบชาติ สี่สิบชาติ หาสิบ
ชาติบาง, รอยชาติ พันชาติ แสนชาติบาง, ตลอดหลายสังวัฏฏกัปป หลายวิวัฏฏ
กัปป หลายสังวัฏฏกัปปและวิวัฏฏกัปปบาง, วาเมื่อเราอยูในภพโนน มีชื่อ
อยางนั้น มีโคตร มีวรรณะ มีอาหาร อยางนั้นๆ, เสวยสุขและทุกขเชนนั้นๆ
มีอายุสุดลงเทานั้น; ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดเกิดในภพโนน มีชื่อ โคตร
วรรณะ มีอาหาร อยางนั้นๆ, ไดเสวยสุขและทุกขเชนนั้นๆ มีอายุสุดลงเทานั้น;
ครั้นจุติจากภพนั้นๆๆๆแลว มาเกิดในภพนี.้ เธอนั้นระลึกถึงขันธที่เคยอยูอาศัย
ในภพกอนไดหลายประการ พรอมทัง้ อาการและลักษณะ ดังนี้; (ระลึกไดชัดเจน)
เปรียบเหมือนชายผูหนึ่ง ออกจากบานตนไปบานอื่น แลวออกจากบานนั้น
ไปสูบานอืน่ อีก แลวออกจากบานนั้นๆ กลับมาสูบานของตน เขาจะระลึกได
อยางนี้วาเราออกจากบานตนไปสูบานโนน ที่บานโนนนั้น เราไดยืน ไดนั่ง
ไดพดู ไดนิ่ง อยางนี้ๆ, ครั้นออกจากบานั้นแลว ไดไปสูบานโนนอีก, แมที่
บานโนนนั้น เราไดยืน ไดนั่ง ไดพดู ไดนิ่ง อยางนั้นๆ, เราออกจากบานนั้น
แลว กลับมาสู บานของตนนั่นเทียว, ฉันนั้นเหมือนกัน. แมนี้ ก็เปนปญญา
ของเธอประการหนึ่ง.
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๑๕๖๓

(หมวดจุตูปปาตญาณ)

ภิกษุนั้น ครั้นจิตตั้งมั่น บริสุทธิ์ผองใส ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส
เปนธรรมชาติออนโยน ควรแกการงาน ตั้งอยูอยางไมหวั่นไหวเชนนี้แลว เธอ
ชักนําจิตไปเพื่อ ญาณเครื่องรู้ซึ่งจุตแิ ละอุปะปาตะของสั ตว์ท้งั หลาย. เธอมีจักขุ
ทิพยบริสุทธิ์กวาจักขุของสามัญมนุษย, ยอมแลเห็นสัตวทั้งหลายจุติอยู บังเกิดอยู,
เลวทราม ประณีต, มีวรรณะดี มีวรรณะเลว, มีทุกข มีสุข. เธอรูแจงชัด หมู
สัตวผูเขาถึงตามกรรมวา “ผูเจริญทั้งหลาย ! สัตวเหลานี้หนอ ประกอบกาย
ทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต พูดติเตียนพระอริยเจาทั้งหลาย เปนมิจฉาทิฏฐิ
ประกอบการงานดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ, เบื้องหนาแตกายแตกตายไป ยอมพา
กันเขาสูอบายทุคติวินิบาตนรก. ทานผูเจริญทั้งหลาย ! สวนสัตวเหลานี้หนอ
ประกอบ กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา, เปนสัมมาทิฏฐิ
ประกอบการงานดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ, เบื้องหนาแตกายแตกตายไปยอมพากัน
เขาสูสุคติโลกสวรรค.” เธอมีจักขุทิพย บริสุทธิ์ลวงจักขุสามัญมนุษย เห็นเหลา
สัตวผูจุติอยู บังเกิดอยู เลว ประณีต มีวรรณะดี วรรณะทราม มีทุกข มีสุข.
เธอรูชัดหมูส ัตวผูเขาถึงตามกรรมได ดังนี้; (เห็นชัดแจง) เปรียบเหมือนบุรุษผูมี
จักษุยืนอยูบนปราสาทที่ทางสามแพรงกลางนคร
เขาจะเห็นมนุษยเขาไปใน
เรือนบางออกมาจากเรือนบาง เที่ยวไปตามถนนดวยรถบาง นั่งอยูกลางทาง
สามแพรงบาง, เขาเห็นชัดเจนอยางนี้วามนุษยพวกนี้เขาไปในเรือน พวกนี้ออก
จากเรือน พวกนี้เที่ยวไปตามถนนดวยรถบาง พวกนี้นั่งอยูกลางทางสามแพรง
ดังนี้ฉันนั้นเหมือนกัน แมนี้ ก็เปนปญญาของเธอประการหนึ่ง.

๑๕๖๔

อริยสัจจากพระโอษฐ
(หมวดอาสวักขยญาณ)

ภิกษุนั้น ครั้นจิตตั้งมั่น บริสุทธิ์ผองใส ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส
เปนธรรมชาติออนโยน ควรแกการงาน ตั้งอยูอยางไมหวั่นไหวเชนนี้แลว เธอ
ชักนําจิตไปเพื่อ อาสวักขยญาณ เธอยอมรูชัดตามเปนจริงวา “นี่ทุกข, นี่เหตุ
แหงทุกข, นี่ความดับไมเหลือแหงทุกข, นี่ทางใหถงึ ความดับไมเหลือแหงทุกข;
และเหลานี้เปนอาสวะทั้งหลาย, นี้เหตุแหงอาสวะทั้งหลาย, นี้ความดับไมมี
เหลือแหงอาสวะทั้งหลาย,
นี้เปนทางใหถึงความดับไมมีเหลือแหงอาสวะ
ทั้งหลาย.” เมื่อเธอรูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้ จิตก็พนจากกามาสวะ ภวาสวะ
และอวิชชาสวะ. ครั้นจิตพนวิเศษแลวก็เกิดญาณหยั่งรูวา จิตพนแลว. เธอรูชดั
วาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยจบแลว กิจที่ตองทําไดทําสําเร็จแลว กิจอื่นที่จะตอง
ทําเพื่อความเปนอยางนี้ มิไดมีอกี ; (รูชัดแจง) เปรียบเหมือนหวงน้าํ ใส ที่ไหลเขา
ใสสะอาด ไมขุนมัว, คนมีจักษุยืนอยูบนฝงในที่นั้น เขาจะเห็นหอยตัวกลมบาง
ตัวแบนบาง กอนกรวดกอนหินบาง ฝูงปลาบาง อันหยุดอยูและวายไปในหวง
น้ํานั้น, เขาจะเห็นชัดเจนจนรูสึกวา หวงน้ํานี้ ใสไมขุนเลย หอย กอนกรวด
กอนหิน ปลาทั้งหลาย เหลานี้ หยุดอยูบาง เที่ยวไปบาง ในหวงน้ํานั้น, ฉัน
นั้นเหมือนกัน. แมนี้ ก็เปนปญญาของเธอประการหนึ่ง
มาณพ !
นี้แล อริยปญญาขันธนั้น ที่พระผูมีพระภาคพระองคนั้น
ทรงสรรเสริญและทรงชักชวนมหาชนนี้ใหสมาทาน ใหเขาไปอยู ใหตงั้ ไว
เฉพาะ. (จบอริยปญญาขันธ) ….
- สี.ที.๙/๒๕๒-๒๗๒/๓๑๘-๓๓๗.
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ลักษณะความสะอาด – ไม่ สะอาด ในอริยวินัย
ก.ความไม่ สะอาด
จุนทะ !
ความไมสะอาดทางกาย มี ๓ อยาง ความไมสะอาดทาง
วาจา มี ๔ อยาง ความไมสะอาดทางใจ มี ๓ อยาง.
จุนทะ !
ความไม่ สะอาดทางกาย มี ๓ อย่ าง เป็ นอย่ างไรเล่ า ?
จุนทะ ! คนบางคนในกรณีนี้ เปนผู มีปกติทาํ สั ตว์ มีปาณะให้ ตกล่ วง
หยาบชามีฝามือเปอนดวยโลหิต มีแตการฆาและการทุบตี ไมมีความเอ็นดูใน
สัตวมีชีวิต ๑ เปนผู มีปกติถอื เอาสิ่ งของทีม่ ีเจ้ าของมิได้ ให้ คือวัตถุอปุ กรณ
แหงทรัพยของบุคคลอื่นที่อยูในบานหรือในปาก็ตาม เปนผูถือเอาสิ่งของที่เขา
ไมไดใหดว ยอาการแหงขโมย ๑ เปนผู มีปกติประพฤติผดิ ในกาม (คือ
ประพฤติผดิ ) ในหญิง ซึ่งมารดารักษา บิดารักษา พี่นองชาย พี่นองหญิง
หรือญาติรักษา อันธรรมรักษา เปนหญิงมีสามี หญิงอยูใ นสินไหม โดยที่สุด
แมหญิงอันเขาหมั้นไว (ดวยการคลองพวงมาลัย) เปนผูประพฤติผิดจารีตใน
รูปแบบเหลานั้น ๑ : จุนทะ ! อยางนี้แล เปนความไมสะอาดทางกาย ๓
อยาง.
จุนทะ !
ความไม่ สะอาดทางวาจา มี ๔ อย่ าง เป็ นอย่ างไรเล่ า ?
จุนทะ ! คนบางคนในกรณีนี้ เปนผู มีปกติกล่ าวเท็จ ไปสูสภาก็ดี ไปสู
บริษัทก็ดี ไปสูทามกลางหมูญ
 าติก็ดี ไปสูทามกลางศาลาประชาคมก็ดี ไปสู
ทามกลางราชสกุลก็ดี อันเขานําไปเปนพยาน ถามวา “บุรุษผูเจริญ ! ทานรู
อยางไร ทานจงกลาวไปอยางนัน้ ” ดังนี้ , บุรุษนั้น เมื่อไมรกู ็กลาวรู เมื่อรู

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๕๖๖

ก็กลาวไมรู เมื่อไมเห็นก็กลาววาเห็น เมื่อเห็นก็กลาวไมเห็น, เพราะเหตุ
ตนเอง เพราะเหตุผูอื่นหรือเพราะเหตุเห็นแกอามิสไร ๆ ก็เปนผูกลาวเท็จทั้งที่
รูอยู ๑ เปนผู มีวาจาส่ อเสี ยด คือฟงจากฝายนี้แลวไปบอกฝายโนน เพื่อ
ทําลายฝายนี้ หรือฟงจากฝายโนนแลวมาบอกฝายนี้เพื่อทําลายฝายโนน เปน
ผูทําคนที่สามัคคีกันใหแตกกันหรือ ทําคนที่แตกกันแลวแตกกันยิ่งขึ้น พอใจ
ยินดี เพลิดเพลินในการแตกกันเปนพวก เปนผูกลาววาจาที่กระทําใหแตกกัน
เปนพวก ๑ เปนผู มีวาจาหยาบ อันเปนวาจาหยาบคาย กลาแข็ง แสบเผ็ด
ตอผูอื่น กระทบกระเทียบผูอื่น แวดลอมอยูดว ยความโกรธ ไมเปนไปเพื่อ
สมาธิ เขาเปนผูกลาววาจามีรูปลักษณะเชนนั้น ๑ เปนผู มีวาจาเพ้ อเจ้ อ คือ
เปนผูกลาวไมถูกกาล ไมกลาวตามจริง กลาวไมอิงอรรถไมอิงธรรม ไมอิงวินัย
เปนผูกลาววาจาไมมีทตี่ ั้งอาศัย ไมถูกกาลเทศะ ไมมีจุดจบ ไมประกอบดวย
ประโยชน ๑ : จุนทะ ! อยางนี้แล เปนความไมสะอาดทางวาจา ๔ อยาง.
จุนทะ !

ความไม่ สะอาดทางใจ มี ๓ อย่ าง เป็ นอย่ างไรเล่ า ?

จุนทะ ! คนบางคนในกรณีนี้ เปนผู มากด้ วยอภิชฌา (ความโลภเพงเล็ง)
เปนผูโลภเพงเล็งวัตถุอุปกรณแหงทรัพยของผูอื่น วา “สิ่งใดเปนของผูอื่น สิ่ง
นั้นจงเปนของเรา” ดังนี้ ๑ เปนผู มีจติ พยาบาท มีความดําริในใจเปนไป
ในทางประทุษราย วา “สัตวทั้งหลายเหลานี้จงเดือดรอน จงแตกทําลาย จง
ขาดสูญ จงพินาศ อยาไดมีอยูเลย” ดังนี้เปนตน ๑ เปนผู มีความเห็นผิด
มีทัสสนะวิปริตวา “ทานที่ใหแลว ไมมี (ผล) , ยัญที่บชู าแลว ไมมี (ผล) ,
การบูชาที่บูชาแลว ไมมี (ผล) , ผลวิบากแหงกรรมที่สัตวทําดีทําชั่ว ไมมี ,
โลกนี้ ไมมี , โลกอื่น ไมมี , มารดา ไมมี, บิดา ไมมี, โอปปาติกะสัตว ไม
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มี, สมณพราหมณทไี่ ปแลวปฏิบัติแลวโดยชอบ ถึงกับกระทําใหแจงโลกนี้
และโลกอื่นดวยปญญาโดยชอบเอง แลวประกาศใหผูอื่นรู ก็ไมม”ี ดังนี้ ๑ :
จุนทะ ! อยางนี้แล เปนความไมสะอาดทางใจ ๓ อยาง.
จุนทะ !

เหล่ านีแ้ ล เรียกว่ า อกุศลกรรมบถสิ บ.

จุนทะ !
บุคคลประกอบดวยอกุศลกรรมบถสิบเหลานี้
ลุกจาก
ที่นอนตามเวลาแหงตนแลว แมจะลูบแผนดิน ก็เปนคนสะอาดไปไมได,
แมจะไมลบู แผนดิน ก็เปนคนสะอาดไปไมได; แมจะจับโคมัยสด ก็เปน
คนสะอาดไปไมได, แมจะไมจบั โคมัยสด ก็เปนคนสะอาดไปไมได; แมจะจับ
หญาเขียวก็เปนคนสะอาดไปไมได, แมจะไมจับหญาเขียว ก็เปนคนสะอาดไป
ไมได; แมจะไมบําเรอไฟ ก็เปนคนสะอาดไปไมได; แมจะไหวดวงอาทิตย
ก็เปนคนสะอาดไปไมได, แมจะไมไหวดวงอาทิตย ก็เปนคนสะอาดไปไมได;
แมจะลงน้ําในเวลาเย็นเปนครั้งทีส่ าม ก็เปนคนสะอาดไปไมได, แมจะไมลง
น้ําในเวลาเย็นเปนครั้งที่สาม ก็เปนคนสะอาดไปไมได.
ขอนั้นเพราะเหตุไร ?

จุนทะ !

เพราะเหตุวา อกุศลกรรมบถ

สิ บ ประการเหล่ านี้ เป็ นตัวความไม่ สะอาด และเป็ นเครื่องกระทํา
ความไม่ สะอาด. จุนทะ ! อนึ่ง เพราะมีการประกอบดวยอกุศลกรรมบถ
ทั้งสิบประการเหลานี้เปนเหตุ นรกยอมปรากฏ กําหนดเดรัจฉานยอมปรากฏ
เปรตวิสัยยอมปรากฏ หรือวา ทุคคติใด ๆ แมอื่นอีก ยอมมี.
(การปฏิบัติมีการจับแผนดิน จับของเขียว ในเวลาตื่นนอน เปนตน เพื่อเปนผูมีความ
บริสุทธิ์สะอาดนั้น เปนลัทธิคําสอนของพราหมณชาวบานปจฉาภูมิ ผูถือกมัณฑลุ (ภาชนะใสน้ํา
มีพวย) สวมพวงมาลัยเสวาล (กรองดวยหญามอสและพืชในน้ํา) บําเรอไฟ ลงน้ําเปนวัตรอัน
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เปนลัทธิที่นายจุนทกัมมารบุตรเคยชอบใจมากอน ครั้นมาเฝาพระพุทธเจา, ไดตรัสวา นั่นมิใช
ความสะอาดในอริยวินัย,
ครั้นนายจุนทะทูลขอใหตรัสความสะอาดในอริยวินัย ก็ไดตรัส
ขอความดังกลาวมาขางตน ซึ่งเปนเรื่องความไมสะอาด; แลวไดตรัสเรื่องของความสะอาดอีก
ดังตอไปนี้ : -)

ข. ความสะอาด
จุนทะ !
ความสะอาดทางกายมี ๓ อยาง ความสะอาดทางวาจามี
๔ อยาง ความสะอาดทางใจมี ๓ อยาง.
จุนทะ !
ความสะอาดทางกาย มี ๓ อย่ าง นั้นเป็ นอย่ างไรเล่ า ?
จุนทะ ! บุคคลบางคนในกรณีนี้ ละการทําสั ตว์ มปี าณะให้ ตกล่ วง เวนขาด
จากปาณาติบาต วางทอนไม วางศัสตรา มีความละอายถึงความเอ็นดูกรุณา
เกื้อกูลแกสัตวทั้งหลายอยู ; ละการถือเอาสิ่ งของที่เจ้ าของมิได้ ให้ เวนขาดจา
จากการถือเอาสิ่งของที่เจาของมิไดให ไมถือเอาทรัพยและอุปกรณแหงทรัพย
อันเจาของไมไดให ในบานก็ดี ในปาก็ดี ดวยอาการแหงขโมย; ละการ
ประพฤติผดิ ในกาม เวนขาดจากการประพฤติผิดในกาม, (คือเวนจากการ
ประพฤติผดิ ) ในหญิงซึ่งมารดารักษา บิดารักษา พี่นองชาย พี่นองหญิง
หรือญาติรักษา อันธรรมรักษา เปนหญิงมีสามี หญิงอยูในสินไหม โดย
ที่สุดแมหญิงอันเขาหมั้นไว (ดวยการคลองพวงมาลัย) ไมเปนผูประพฤติผิด
จารีตในรูปแบบเหลานั้น. จุนทะ ! อยางนี้แล เปนความสะอาดทางกาย
๓ อยาง.
จุนทะ !
ความสะอาดทางวาจา มี ๔ อย่ าง นั้นเป็ นอย่ างไรเล่ า ?
จุนทะ ! บุคคลบางคนในกรณีนี้ ละมุสาวาท เวนขาดจากมุสาวาท ไปสู
สภาก็ดี ไปสูบริษัทก็ดี ไปสูทามกลางหมูญ
 าติก็ดี ไปสูทามกลางศาลาประชาคมก็ดี ไปสูทามกลางราชสกุลก็ดี อันเขานําไปเปนพยาน ถาม
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วา “บุรุษผูเจริญ ! ทานรูอยางไร ทานจงกลาวไปอยางนั้น” ดังนี้, บุรุษนั้น
เมื่อไมรูก็กลาววาไมรู เมื่อรูก็กลาววารู เมื่อไมเห็นก็กลาววาไมเห็น เมื่อเห็น
ก็กลาววาเห็น, เพราะเหตุตนเอง เพราะเหตุผูอื่น หรือเพราะเหตุเห็นแก
อามิสไร ๆ ก็ไมเปนผูกลาวเท็จทั้งที่รูอยู; ละคําส่ อเสี ยด เวนขาดจากคํา
สอเสียด
ไดฟงจากฝายนี้แลวไมเก็บไปบอกฝายโนน เพื่อแตกจากฝายนี้
หรือไดฟง จากฝายโนนแลวไมเก็บมาบอกแกฝายนี้
เพื่อแตกจากฝายโนน
แตจะสมานคนที่แตกกันแลวใหกลับพรอมเพรียงกัน
อุดหนุนคนที่พรอม
เพรียงกันอยูใหพรอมเพรียงกันยิ่งขึ้น เปนคนชอบในการพรอมเพรียง เปนคน
ยินดีในการพรอมเพรียง เปนคนพอใจในการพรอมเพรียง กลาวแตวาจาที่
ทําใหใหพรอมเพรียงกัน ; ละการกล่ าวคําหยาบเสี ย เวนขาดจากกลาวคํา
หยาบ กลาวแตวาจาที่ไมมีโทษ เสนาะโสตใหเกิดความรัก เปนคําฟูใจ
เปนคําสุภาพที่ชาวเมืองเขาพูดกัน เปนที่ใครที่พอใจของมหาชน กลาวแต
วาจาเชนนั้นอยู ; ละคําพูดเพ้อเจ้ อ เวนขาดจากคําพูดเพอเจอ กลาวแตในเวลา
อันสมควร กลาวแตคําจริง เปนประโยชน เปนธรรม เปนวินัย กลาวแต
วาจามีที่ตั้ง มีหลักฐานที่อางอิง มีเวลาจบ ประกอบดวยประโยชน สมควร
แกเวลา. จุนทะ ! อยางนี้แล เปนความสะอาดทางวาจา ๔ อยาง.
จุนทะ !
ความสะอาดทางใจ มี ๓ อย่ าง นั้นเป็ นอย่ างไรเล่ า ?
จุนทะ ! บุคคลบางคนในกรณีนี้ เปนผู ไม่ มากด้ วยอภิชฌา คือเปนผูไม
โลภ เพงเล็งวัตถุอุปกรณแหงทรัพยของผูอ ื่น วา “สิ่งใดเปนของผูอ ื่น สิ่งนั้น
จงเปนของเรา” ดังนี้ ; เปนผู ไม่ มีจติ พยาบาท มีความดําริแหงใจอันไม
ประทุษรายวา “สัตวทั้งหลายเหลานี้ จงเปนผูไมมเี วร ไมมคี วามเบียดเบียน
ไมมีทุกข มีสุข บริหารตนอยูเถิด” ดังนี้ เปนตน; เปนผู มีความเห็น
ถูกต้ อง มีทัสสนะไมวิปริต วา “ทานที่ใหแลว มี (ผล), ยัญที่บูชาแลว
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มี (ผล), การบูชาที่บูชาแลว มี (ผล), ผลวิบากแหงกรรมที่สัตวทําดีทําชั่ว
มี, โลกนี้ มี, โลกอื่น มี, มารดา มี, บิดา มี, โอปปาติกะสัตว มี,
สมณพราหมณทไี่ ปแลวปฏิบัติแลวโดยชอบ
ถึงกับกระทําใหแจงโลกนี้และ
โลกอื่น ดวยปญญาโดยชอบเอง แลวประกาศใหผูอนื่ รู ก็ม”ี ดังนี้. จุนทะ !
อยางนี้แล เปนความสะอาดทางใจ ๓ อยาง.
จุนทะ !
เหล่ านีแ้ ล เรียกว่ า กุศลกรรมบถสิ บ.
จุนทะ ! บุคคลประกอบดวยกุศลกรรมบถสิบประการเหลานี้ ลุก
จากที่นอนตามเวลาแหงตนแลว แมจะลูบแผนดิน ก็เปนคนสะอาด, แมจะ
ไมลูบแผนดิน ก็เปนคนสะอาด; แมจะจับโคมัยสด ก็เปนคนสะอาด;
แมจะไมจบั โคมัยสด ก็เปนคนสะอาด; แมจะจับหญาเขียว ก็เปนคนสะอาด;
แมจะบําเรอไฟ ก็เปนคนสะอาด, แมจะไมบําเรอไฟ ก็เปนคนสะอาด;
แมจะไหวดวงอาทิตย ก็เปนคนสะอาด, แมจะไมไหวดวงอาทิตย ก็เปนคน
สะอาด ; แมจะลงน้ําในเวลาเย็นเปนครั้งทีส่ ามก็เปนคนสะอาด แมจะไมลง
น้ําในเวลาเย็นเปนครั้งที่สาม ก็เปนคนสะอาด.
ขอนั้นเพราะเหตุไร ? จุนทะ ! เพราะเหตุวา กุศลกรรมบถสิ บ

ประการเหล่ านี้ เป็ นตัวความสะอาด และเป็ นเครื่องกระทําความ
สะอาด. จุนทะ ! อนึ่ง เพราะมีการประกอบดวยกุศลกรรมบถทั้งสิบประการ
เหลานี้เปนเหตุ พวกเทพจึงปรากฏ พวกมนุษยจึงปรากฏ หรือวาสุคติใด ๆ แม
อื่นอีก ยอมมี.
- ทสก. อํ. ๒๔/๒๘๓ – ๒๘๙/๑๖๕.

ผู้ไม่ สะอาด เป็ นผู้ทเี่ หมือนกับถูกนําไปเก็บไว้ ในนรก
ภิกษุ ท.! บุคคลผู ประกอบด้ วยธรรม ๑๐ ประการ ยอม เป็ น
เหมือนบุคคลผู้ถูกนําตัวไปเก็บไว้ ในนรก. ธรรม ๑๐ ประการ อยางไรเลา?
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สิบประการ คือ คนบางคนในกรณีนี้ เปนผู มีปกติทําสั ตว์มปี าณะให้ ตกล่ วง
หยาบชา มีฝามือเปอ นดวยโลหิต มีแตการฆาและการทุบตี ไมมีความเอ็นดู
ในสัตวมีชวี ิต ๑; (ตอไปนี้ ไดตรัสถึงบุคคล ผู กระทําอทินนาทาน กระทํากาเมสุ มิจฉาจาร
พูดเท็จ พูดส่ อเสี ยด พูดคําหยาบ พูดเพ้ อเจ้ อ มากด้ วยอภิชฌา มีพยาบาท เป็ น
มิจฉาทิฏฐิ ; ซึ่งแตละอยาง ๆ มีรายละเอียดหาดูไดจากหัวขอวา “ลักษณะความสะอาด – ไมสะอาด
ในอริยวินัย” เฉพาะฝายชั่วหรือฝายความไมสะอาด ที่หนา ๑๕๖๕ – ๖ แหงหนังสือเลมนี้ ;
แลวตรัสจบลงดวยคําวา : - )

ภิกษุ ท.!
บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการเหลานี้แล ยอม
เปนเหมือนบุคคลผูถูกนําตัวไปเก็บไวในนรก.
- ทสก. อํ. ๒๔/๓๐๕/๑๘๙.

ผู้สะอาด เป็ นผู้ทเี่ หมือนกับถูกนําตัวไปเก็บไว้ ในสวรรค์
ภิกษุ ท. ! บุคคลผู ประกอบด้ วยธรรม ๑๐ ประการ ยอม เป็ น
เหมือนบุคคลผู้ถูกนําตัวไปเก็บไว้ ในสวรรค์ . ธรรม ๑๐ ประการอยางไรเลา ?
สิบประการ คือ บุคคลบางคนในกรณีนี้ ละการทําสั ตว์มีปาณะให้ ตกล่ วง
เวนขาดจากปาณาติบาต วางทอนไม วางศัสตรา มีความละอาย ถึงความ
เอ็นดูกรุณาเกื้อกูลแกสัตวทั้งหลายอยู ๑;
(ตอไปนี้ไดตรัสถึงบุคคลผู เว้ นจาก
อทินนาทาน เว้ นจากกาเมสุ มิจฉาจาร เว้ นจากพูดเท็จ เว้ นจากพูดส่ อเสี ยด เว้ นจากพูดคํา
ซึ่งแต
หยาบ เว้ นจากพูดเพ้ อเจ้ อ ไม่ มากด้ วยอภิชฌา ไม่ มีพยาบาท เป็ นสั มาทิฏฐิ ;
ละอยาง ๆ มีรายละเอียดหาดูไดจากหัวขอวา “ลักษณะความสะอาด –ไมสะอาด ในอริย- วินัย”
เฉพาะฝายดี ที่หนา ๑๕๖๘ – ๙ แหงหนังสือเลมนี้ ; แลวตรัสจบลงดวยคําวา : - )

ภิกษุ ท.!
บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการเหลานี้แล
เปนเหมือนบุคคลผูถูกนําตัวไปเก็บไวในสวรรค.
- ทสก. อํ. ๒๔/๓๐๖/๑๘๙

ยอม

๑๕๗๒

อริยสัจจากพระโอษฐ

( ในสูตรอื่น แทนที่จะเรียกผูเปนเจาของกรณีวา บุคคล แตไปทรงเรียกเสียวา มาตุคามก็
มี อุบาสิกาก็มี. – ๒๔/๓๐๘/๑๙๐ – ๑๙๑.
สูตรอื่น ๆ แทนที่จะนับจํานวนกรรมบถมี สิบ ไดทรงขยายออกไปเปน ๒๐ คือ ทําเอง
สิบ ชักชวนผูอื่นใหทําอีกสิบ, และทรงขยายออกไปเปน ๓๐ คือทําเองสิบ ชักชวนผูอื่นใหทํา
สิบ ยินดีเมื่อเขาทําสิบ, และทรงขยายออกไปเปน ๔๐ ทําเองสิบ ชักชวนผูอื่นใหทําสิบ ยินดี
เมื่อเขาทําสิบ สรรเสริญผูกระทําสิบ ; จึงมีกรรมบถ สิบ ยี่สิบ สามสิบ สี่สิบ. - ๒๔/๓๕๒
– ๓๓๒/๑๙๘ – ๒๐๑.
ในสูตรอื่น แสดงผลแหงการกระทําแปลกออกไป จากคําวา เหมือนถูกนําไปเก็บไวใน
นรก เปนวา “เปนผูขุดรากตนเอง” ก็มี “ตายแลวไปทุคคติ” ก็มี “เปนพาล” ก็มี ;
สวนผูที่เหมือนถูกนําไปเก็บไวในสวรรคนั้น ทรงแสดงดวยคําวา “ผูไมขุดรากตนเอง” ก็มี
“ตายแลวไปสุคติ” ก็มี “เปนบัณฑิต” ก็มี. – ๒๔/๓๓๒ -๓๓๓/๒๐๒ – ๒๐๓. )

ภาคผนวก
ว่ าด้ วยเรื่องนํามาผนวกเพือ่ ความสะดวกแก่ การอ้ างอิง
สํ าหรับเรื่องทีต่ รัสซํ้า ๆ บ่ อย ๆ

จบ

อริยสั จจากพระโอษฐ์

จบ

ปทานานุกรรม
ในหนังสืออริยสัจจากพระโอษฐ
(เรียงลําดับตามหลักอักษรไทย)
(จํานวน ๖,๓๔๗ คํา)

ก
กถาเปนเครื่องขูดเกลาอยางยิง่
กถาเปนที่สบายแกธรรมเปน
เครื่องเปดโลงแหงจิต

๔๖๗
๑๑๘๙

(สิบคําตอไปนี้ ศึกษาเนื่องกันไป :-)

กถาใหปรารถนานอย (อัปปจฉกถา)
๘๐๔
กถาใหสันโดษ (สันตุฏิกถา)
๘๐๔
กถาใหสงัด (ปวิเวกกถา)
๘๐๔
กถาใหไมคลุกคลีดวยหมู (อสังสัคคกถา) ๘๐๔
กถาใหปรารภเพียร (วิริยารัมภกถา)
๘๐๔
กถาใหมีศีล
๘๐๔
กถาใหมีสมาธิ (สมาธิกถา)
๘๐๔
กถาใหมีปญญา (ปญญากถา)
๘๐๔
กถาใหเกิดวิมตุ ติ (วิมุตติกถา)
๘๐๔
กถาใหเกิดวิมตุ ติญาณทัสสนะ
(วิมุตติญาณทัสสนกถา)
๘๐๔
กพฬีการาหาร
๘๗๙/๙๗๑/๙๗๒
กพฬีการาหารควรเห็น วามีอปุ มา
เหมือนเนื้อบุตร
๙๗๒
กรณีแหงการเกิดกามวิตก
๑๐๕๔
กรณีแหงการเกิดเนกขัมมวิตก
๑๐๕๑
กรณีแหงการเกิดพยาปาทวิตก
๑๐๕๕
กรณีแหงการเกิดวิหิงสาวิตก
๑๐๕๕
กรณีแหงการเกิดอวิหิงสาวิตก
๑๐๕๒

กรณีแหงการเกิดอัพยาปาทวิตก
๑๐๕๑
กรรม (การกระทํา)
๑๐๒๕
กรรมกิเลส
๑๐๙๔
กรรมเกา (กาย)
๑๐๑๖
กรรมเกา (ปุราณกัมม)
๑๓๙๙
กรรมขาวมีวิบากขาว
๘๖๑
กรรมชนิดที่ทาํ อยางมีขีดจํากัด
๑๒๙๘
กรรมดํามีวิบากดํา
๘๖๑
กรรมทั้งดําทั้งขาวมีวิบากทั้งดําทั้งขาว
๘๖๒
กรรมที่ทรงกระทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง
แลวประกาศ
๘๖๐
กรรมที่เปนเหตุใหไดรับผลเปน
ความกระเสือกกระสน
๑๐๘๗
กรรมที่เปนเหตุใหไดรับผลเปนความไม
กระเสือกกระสนทั้งดีและชัว่ ๑๐๘๘
กรรมเปนที่สิ้นกรรม
๘๖๐
กรรมเปนที่สิ้นกรรมคือเจตนาเปน
เครื่องละกรรมดํากรรมขาว ๘๖๓
กรรมเปนที่สิ้นกรรมคือโพชฌงคเจ็ด
๘๖๓
กรรมเปนที่สิ้นกรรมคืออริยมรรคมีองคแปด ๘๖๒
กรรมเปนเนื้อนา
๒๘๓
กรรมมีกามธาตุเปนวิบาก
๒๘๓
กรรมมีรูปธาตุเปนวิบาก
๒๘๔
กรรมมีอรูปธาตุเปนวิบาก
๒๘๔

กรรมไมดําไมขาวเปนไปเพือ่ ความสิ้นกรรม ๘๖๒
กรรมใหม (นวกัมม)
๑๓๙๙
กรรมอันเปนบาปโดยฐานะทั้งสี่
๑๐๙๔
กรวดเทาเม็ดถัว่ เขียว ๗ เม็ด กับขุนเขาหิมาลัย ๒๓
กระตายติดบวง
๒๘๑
กระตายทีเ่ อาอยางชาง
๑๓๖๑
กระทําที่สุดแหงทุกขไดในทิฏฐธรรม
๘๗๘
กระทําที่สุดแหงทุกขได เพราะรูเฉพาะ
ซึ่งมานะโดยชอบ ๓๙๓/๑๔๘๗
กระทําที่สุดแหงทุกข เพราะรูจักหนาตา
ของมานะอยางถูกตองแลว ๑๘๒
กระทําในใจซึง่ สักกายนิโรธ
(ความดับแหงสักกายะ)
๑๓๖๕
(สิบเกาคําตอไปนี้ ศึกษาเนื่องกันไป :-)
กระทําในใจซึง่ สุญญตาอันเปนภายใน
(แตจิตไมแลนไป)
๑๑๙๐
กระทําในใจซึง่ สุญญตาอันเปนภายนอก
(แตจิตไมแลนไป)
๑๑๙๐
กระทําในใจซึง่ สุญญตาอันเปนทั้งภายในและ
ภายนอก (แตจติ ไมแลนไป) ๑๑๙๑
กระทําในใจซึง่ อาเนญชะ (แตจิตไมแลนไป) ๑๑๙๑
กระทําในใจซึง่ สุญญตาอันเปนภายใน
(และจิตก็แลนไป)
๑๑๙๒
กระทําในใจซึง่ สุญญตาอันเปนภายนอก
(และจิตก็แลนไป)
๑๑๙๒
กระทําในใจซึง่ สุญญตาอันเปนทั้งภายในและ
ภายนอก (และจิตก็แลนไป) ๑๑๙๒
กระทําในใจซึง่ อาเนญชะ (และจิตก็แลนไป) ๑๑๙๓

กระทําในใจในการเดินดวยการตั้งจิตวา
“บาปอกุศลธรรมจักไมไหล
ไปตาม”
๑๑๙๓
กระทําในใจในการยืนดวยการตั้งใจวา
“บาปอกุศลธรรมจักไมไหล
ไปตาม”
๑๑๙๔
กระทําในใจในการนั่งดวยการตั้งใจวา
“บาปอกุศลธรรมจักไมไหล
ไปตาม”
๑๑๙๔
กระทําในใจในการนอนดวยการตั้งใจวา
“บาปอกุศลธรรมจักไมไหล
ไปตาม”
๑๑๙๔
กระทําในใจในการพูด ตั้งจิตวา
“เราจักไมพดู เรื่องไมควรพูด” ๑๑๙๔
กระทําในใจในการตั้งจิตคิดวา
“เราจักกลาวแตกถาที่ควรพูด”๑๑๙๕
กระทําในใจในการตรึก ตั้งจิตวา “เราจักไม
ตรึกในวิตกทีไ่ มควรตรึก” ๑๑๙๕
กระทําในใจในการตรึก ตั้งจิตคิดวา “เราจักตรึก
ในวิตกที่ควรตรึก”
๑๑๙๖
กระทําในใจรูช ัดวา “ฉันทราคะในกามคุณ
เรายังละไมได”
๑๑๙๖
กระทําในใจรูช ัดวา “ฉันทราคะในกามคุณ
เราละไดแลว”
๑๑๙๗
กระทําในใจรูช ัดวา “อัสมิมานะในอุปาทานขันธ
ทั้งหา เราละไดแลว”
๑๑๙๗
กระทําในใจซึง่ อวิชชาปเภท
(การทําลายแหงอวิชชา)
๑๓๖๖
กระทําในใจอยูซึ่งกามทั้งหลาย
๔๙๒
กระทําในใจอยูซึ่งความดับแหงสักกายะ
๔๙๔

กระทําในใจอยูซึ่งเนกขัมมะ
๔๙๒ กลาวอยูอยางชาวโลก แตมไิ ดยดึ ถือ
ความหมายอยางชาวโลก
๖๗
กระทําในใจอยูซึ่งพยาบาท
๔๙๓
๒๖๖
กระทําในใจอยูซึ่งรูปทั้งหลาย
๔๙๓ กลุมอายตนะเปนของมืด
๒๖๕
กระทําในใจอยูซึ่งวิหิงสา
๔๙๓ กลุมอายตนะเปนของรอน
กระทําในใจอยูซึ่งสักกายะ
๔๙๔ กวามนุษยจะหลุดจากบวง
๒๖
กระทําในใจอยูซึ่งอรูป
๔๙๓ กองกุศลชนิดที่ไมตองใชเบีย้ หอยเงินทอง ๑๒๗๖
กระทําในใจอยูซึ่งอวิหิงสา
๔๙๓ กองถานเถารึง
๒๔๗
กระทําในใจอยูซึ่งอัพยาบาท
๔๙๓ กองทุกขที่เห็นไดเอง
๓๖๑
กระทําพระธรรมใหเปนใหญ
๑๕๐๑ กองทุกขมีกามเปนเครื่องใหกระทํา
๓๖๑
กระทําใหแจงซึ่งปรมัตถสัจจะดวยนามกาย ๘๘ กองแหงทุกขอันบุคคลเห็นไดเองวา
กระทําใหเปนของที่อาศัยได
๑๒๓๖
มีกามเปนเหตุ
๙๓๔
กระทําใหเปนดุจยาน
๑๓๒๑ กองแหงโทสะอันยังไมเคยเจาะแทงทําลาย ๘๖๗
กระทําใหเปนยานเครื่องนําไป
๑๒๓๖ กองแหงโทหะอันยังไมเคยเจาะแทงทําลาย ๘๖๗
“กระทําใหเหมือนกับที่เรารู”
๖๕ กองแหงโลภะอันยังไมเคยเจาะแทงทําลาย ๘๖๗
กองอกุศลและกองกุศลชนิดแทจริง
๑๒๗๖
กระแสการปรุงแตงแหงการเกิด
๒๐
วิมุตติญาณทัสสนะ
๗๔๖ กอสรางอยูซึ่งเหตุปจจัยเครื่องปรุงแตง
๘/๒๒
กระแส (โสต)
๕๙๓ กะละภาค
กระแส (แหงตัณหา)
๒๘๑ กัมมนิโรธ (ความดับไมเหลือแหงกรรม) ๑๐๒๕
๑๔๐๐
กระแสไหลไปสูนิพพาน
๘๓๙ กัมมนิโรธ (ความดับแหงกรรม)
กรุณาเจโตวิมตุ ติ
๑๓๒๒ กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา (ขอปฏิบัติใหถึงความดับ
แหงกรรม) ๑๐๒๕/๑๓๙๙/๑๔๐๐
กลัวตอสิ่งใด สิ่งนั้นก็เปนทุกข
๔
กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา (คืออัฏฐังคิกมรรค) ๑๐๒๖
กลางคืนมีปฏิสัลลาณะ คือจิตไมฟุงซาน
ไปในอารมณตางๆ
๑๔๖๔ กัมมาวรณภาวะ (มีกรรมเปนเครื่องกั้น) ๑๓๗๓
กลางวันมีวิเวก คือสงัดจากความรบกวนภายนอก๑๔๖๔ กัลยาณมิตตตา (ความเปนผูมี
กลาวความหลุดพนจากภพวามีไดเพราะภพ
๔
กัลยาณมิตร)
๘๕๔/๑๕๒๙
กลาวความออกไปไดจากภพวามีไดเพราะวิภพ ๔ กัลยาณมิตตตา (ความมีมิตรดี)
๑๑๐๔
“กลาวตรงตามที่เรากลาว”
๓๓๘
(สี่คําตอไปนี้ ศึกษาเนื่องกันไป :-)
“กลาวตูเราดวยถอยคําที่ตนเองถือเอาผิด” ๑๐๐๗ กัลยาณมิตรทําสัตวที่มีความเกิดใหหลุดพน
กลาวโรคโดยความเปนตัวตน
๓
จากความเกิด
๑๔๔๔

กัลยาณมิตรทําสัตวที่มีความแกใหหลุดพน
จากความแก
๑๔๔๔
กัลยาณมิตรทําสัตวที่มีความตายใหหลุดพน
จากความตาย
๑๔๔๔
กัลยาณมิตรทําสัตวที่มีโสกะ ฯลฯ ใหหลุดพน
จากโสกะ ฯลฯ
๑๔๔๔
กัลยาณวัตรทีท่ รงฝากไว
๑๔๘๘
กัลยาณวัตรอันเปนไปเพื่อความเบื่อหนาย ฯลฯ
เพื่อนิพพาน
๑๔๘๘
กาม (กิเลส) - กามสัญญา - กามวิตก ในการเสพกาม
๑๐๕๗
กามของคนเรา
๓๐๗
กามคุณ
๓๐๗
กามคุณหา
๑๑/๑๓/๓๔/๒๙๐/๓๐๗/๓๕๔/
๕๑๖/๖๑๙/๗๗๖/๗๙๖/๘๓๓/
๙๓๓/๑๐๕๘
กามคุณหาคือบวง
๒๙๐
กามคุณหาในอริยวินยั เรียกกันวาโลก
๖๑๙
กามตัณหา
๒๙๐
กามทั้งหลายดับไปในปฐมฌาน
๕๒๔
กามทั้งหลายมีรสอรอยนอยมีทุกขมาก
๒๙๙
กามธาตุ
๙๕๗/๑๐๕๔
กามนันทิ (ความเพลินในกาม)
๒๙๐
กามปริฬาหะ (ความเรารอนเพราะกาม)
๒๙๐
กามปปาสา (ความหิวกระหายในกาม)
๒๙๐
กามเปนเครื่องผูก
๒๙๑
กามเปนที่เทีย่ วหาอาหารของมาร
๒๙๒
กามเปนที่พร่ําบนหาของคนพาล
๒๙๒
กามเปนมายา
๒๙๒
กามเปนสิ่งที่มกี ารหลอกใหหลงเปนธรรมดา ๒๙๒

กามเปนวิสัยของมาร
๒๙๒
กามเปนเหยื่อของมาร
๒๙๒
กามเปนอาณาจักรของมาร
๒๙๒
กามเปรียบดวยของในความฝน
๓๐๔
กามเปรียบดวยของยืม
๓๐๔
กามเปรียบดวยเขียงสับเนื้อ
๒๙๙
กามเปรียบดวยชิ้นเนื้อคาปาก
๓๐๑
กามเปรียบดวยถือคบเพลิงทวนลม
๓๐๒
กามเปรียบดวยทอนกระดูก
๓๐๐
กามเปรียบดวยผลไม
๓๐๕
กามเปรียบดวยรูรั่วของเรือ
๓๑๒
กามเปรียบดวยหลุมถานเพลิง
๓๐๓
กามเปรียบดวยหอกและหลาว
๒๙๙
กามเปรียบดวยหัวงู
๒๙๙
“กามแผดเผาอยูก็ยังขืนเสพกาม”
๒๙๘
กามภพ
๒๘๓
๒๘๙
กามภพ - ภพมีกาม
กามโภคิไสยา (นอนอยางคนบริโภคกาม) ๑๓๐๘
กามโภคีชั้นเลิศ
๑๑๐๐
กามมีรสอรอยนอยมีทุกขมาก
๑๐๕๖
กามไมมีความเย็น
๒๙๒
กามโยคะ
๔๒๗
กามโยคะ (การประกอบอยูด วยกาม)
๒๙๐
กามราคะ (ความกําหนัดในกาม)
๒๙๐
กามราคะมีกําลังจนเขานําออกไปไมได
๓๙๑
กามราคะอันอริยสาวกละไดพรอมทั้งอนุสัย ๓๙๑
กามราคานุสัย
๒๒๔
กามวิตก (ความตริตรึกในกาม)
๑๐๕๔
กามสัญญา
๙๕๖
(หกคําตอไปนี้ ศึกษาเนื่องกันไป :-)

กามสัญญาเกิดจากกามธาตุ
๑๐๕๔
กามสังกัปปะเกิดจากกามสัญญา
๑๐๕๔
กามฉันทะเกิดจากกามสังกัปปะ
๑๐๕๔
กามปริฬาหะเกิดจากกามฉันทะ
๑๐๕๔
กามปริเยสนาเกิดจากกามปริฬาหะ
๑๐๕๕
กามปริเยสนาที่เปนเหตุแหงการปฏิบัติผิด
โดยกายวาจาใจ
๑๐๕๕
กามสิเนหะ (ความเสนหาในกาม)
๒๙๐
กามสุข
๑๒/๕๑๖/๗๙๗/๘๓๓
กามสุขัลลิกานุโยค
๘๒๕
กามัชโฌสานะ (ความเมาหมกในกาม)
๒๙๐
กามมุจฉา (ความสยบในกาม)
๒๙๐
กามุปาทาน ความถือมั่นในกาม
๒๑๐
“กายก็ไมลําบาก ตาก็ไมลําบาก”
๑๒๕๐
กายกรรมที่พจิ ารณาแลวพึงกระทํา
๑๐๘๑
กายกรรมที่พจิ ารณาแลวพึงเรงกระทํา
๑๐๘๒
กายกรรมที่พจิ ารณาแลวพึงเลิกละเสีย
๑๐๘๑
กายกรรมที่พจิ ารณาแลวพึงแสดงพึงเปดเผย
แลวพึงระวังสังวรตอไป ๑๐๘๒
กายกรรมที่พจิ ารณาแลวพึงอยูดวยปติ
และปราโมทย
๑๐๘๒
กายกรรมที่พจิ ารณาแลวไมพงึ กระทํา
๑๐๘๑
กาย (กายทวารที่ทําหนาที่อยูดวยอวิชชา) ๑๐๒๔
กายของผูที่สิ้นตัณหาแลว ก็ยังตั้งอยูชวั่ ขณะ ๖๙๗
กายคตาสติเปนอุปกรณแกอนิ ทริยสังวร ๑๒๓๔
กายฉุดไปหาสัมผัสที่ยั่วยวนใจ
๑๒๓๔
กายซึ่งมิใชของเราหรือของใครอื่น
๑๐๑๖
กายทีย่ าวประมาณวาหนึ่ง
๔๔๐
กายทีย่ าววาหนึ่งซึ่งประกอบดวยสัญญา
และใจ
๑๕๒๓

กายนครที่ปลอดภัย
๖๘๙
กายนครที่มีมารคอยรังควาญอยูตลอดเวลา ๖๙๕
กายในขณะแหงอนิมิตตเจโตสมาธิ
เปนกายที่ผาสุกกวา
๑๓๔๔
กายสมาจาร (การประพฤติประจําทางกาย) ๑๑๔๓
กายสมารัมภะ (ตัณหาปรารภ
การกระทํากรรมทางกาย)
๗๖๐
กายสักขีโดยนิปปริยาย
๖๖๘
กายสักขีโดยปริยาย
๖๖๘
กายสักขี (ผูมกี ารเสวยสุขดวย
นามกายเปนพยาน)
๖๖๖
กายสังขารอันเปนไปกับดวยความเบียดเบียน ๘๖๑
กายสังขารอันไมเปนไปกับดวย
ความเบียดเบียน
๘๖๑
กายสังขาร (อํานาจที่ทาํ ใหเกิด
การปรุงแตงทางกาย)
๑๐๒๓
กายสัญเจตนา (ความจงใจที่เปนไปทางกาย) ๑๐๒๒
กายานุปสสนา
๘๐๖
กายานุปสสนาตามนัยแหง
มหาสติปฏฐานสูตร
๑๒๐๙
กายานุปสสนาตามนัยแหงอานาปานสติสูตร ๑๒๐๘
กายานุปสสนาหมวดนวสีวถิกา (คือกาย) ๑๒๑๔
กายานุปสสนาหมวดมนสิการในธาตุ
(ซึ่งเปนกาย)
๑๒๑๓
กายานุปสสนาหมวดมนสิการในสิ่งปฏิกูล
(คือกาย)
๑๒๑๒
กายานุปสสนาหมวดลมหายใจเขา - ออก
(คือกาย)
๑๒๐๙
กายานุปสสนาหมวดสัมปชัญญะ (ในกาย) ๑๒๑๑
กายานุปสสนาหมวดอิรยิ าบถ (คือกาย)
๑๒๑๑

การกระทบ (ผัสสะ)
๑๓๐/๓๒๓/๔๑๑
การกระทําความเพียรอยางมีระบบ
๘/๗๔
การกระทําโดยลําดับ
๘๕๒
การกระทําต่ําทราม
๘๒๗
การกระทําที่ถกู ตองตามกาละ
๑๓๑๖
การกระทําที่เปนการขับไลไสสง (อปสาทน) ๘๒๗
การกระทําที่เปนการเชิดชู (อุสฺสาทน)
๘๒๗
การกระทําที่มคี วามลาดไปทางนิพพาน
๘๓๙
การกระทําในใจโดยไมแยบคาย
(อโยนิโส มนสิกาโร)
๙๓๒
การกระทําในใจโดยแยบคาย
(โยนิโส มนสิกาโร) ๖๒๙/๙๓๒
การกระทําปฏิการคุณที่ไมสมกัน
๑๕๓๐
การกระทําปฏิการคุณที่สมกัน (สุปฏิการ) ๑๕๓๐
การกระเสือกกระสนแมทเี่ ปนสุคติสวยงาม ๑๐๘๙
การกลาวคําหยาบวา “มึง ! มึง !”
๓๖๗
การกลาวที่งดงามเพราะความเปนผูรูกาละ
ในกรณีนั้น
๑๐๖๖
การกลาวที่งดงามยิ่งดวยอุเบกขา
(มติของลัทธิอื่น)
๑๐๖๕
การกลาวเท็จทั้งที่รูวาเปนเท็จเพราะกาม
๒๙๓
๑๐๗๓
การกลาวอยางของพระอรหันต
การกลาวอยางไมเกิดการทะเลาะวิวาท
กับใครๆ ในโลก
๑๐๗๒
การกอขึ้นแหงทุกข
๓๒๐
การกอขึ้นแหงโลกทางอายตนะหก
๓๔๗
การกาวลงสูครรภ
๑๐๙/๑๓๘
การกาวลงแหงนามรูป
๓๔๒/๓๔๘
การกาวลงแหงนามรูปยอมไมมี
๔๘๔/๗๔๐
(แปดคําตอไปนี้ ศึกษาเนื่องกันไป :-)

การกาวลวงซึ่งปฐมฌาน
๗๙๙
การกาวลวงซึ่งทุติยฌาน
๗๙๙
การกาวลวงเสียซึ่งตติยฌาน
๘๐๐
การกาวลวงซึ่งจตุตถฌาน
๘๐๐
การกาวลวงเสียซึ่งอากาสานัญจายตนะ
๘๐๐
การกาวลวงเสียซึ่งวิญญานัญจายตนะ
๘๐๐
การกาวลวงเสียซึ่งอากิญจัญญายตนะ
๘๐๑
การกาวลวงเสียซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะ ๘๐๑
การกําจัดสมารัมภะและอวิชชา
๗๖๐
การกําเนิดที่เปนการปรารภเพื่อ
ความสิ้นอาสวะ
๑๔๓๖
การกูหนี้ (ในภาษาคน)
๒๗๐
การกูหนี้ (ในภาษาธรรม)
๒๗๒
การเกิดของธาตุเทากับการเกิดของทุกข
๑๕๙
การเกิดของวิญญาณเทากับการเกิดของทุกข ๒๐๗
การเกิดของเวทนาเทากับการเกิดของทุกข ๑๙๐
การเกิดของสังขารเทากับการเกิดของทุกข ๒๐๑
การเกิดของสัญญาเทากับการเกิดของทุกข ๑๙๗
การเกิดขึ้นของทุกข
๑๕๙
การเกิดขึ้นแหงกองทุกข
๓๒๘
การเกิดขึ้นแหงตัณหา
๓๒๐
การเกิดทุกคราวเปนทุกขร่ําไป
๖๕๗
การเกิดและดับในอัตภาพนี้
๑๐๒๖
การเกียดกันกิเลสดวยตบะ
๑๔๗๑
การเกียดกันกิเลสดวยตบะที่
ยังไมถึงยอดถึงแกน
๑๔๗๙
การขมขี่และการหามดวยสสังขารธรรม ๑๓๒๕
การขี่ขอนสดทอนกลมขามแมน้ํา
๘๓๗
การเขาถึงซึ่งกาม
๑๐๔๘
การเขาถึงหัวใจแหงความจริงในกรณีนั้นๆ ๘๓

การเขาไปตั้งไวซึ่งทุกขสัญญาในสังขาร
อยางไมจํากัดขอบเขต
๙๒๙
การเขาไปตั้งไวซึ่งอนัตตสัญญาใน
ธรรมทั้งปวงอยางไมจํากัด
ขอบเขต
๙๓๐
การเขาไปตั้งไวซึ่งอนิจจสัญญาใน
สังขารอยางไมจํากัดขอบเขต ๙๒๘
การเขาไปนั่งใกล (ปยิรุปาสนา)
๙๒
การเขาไปหาบุคคลผูไดทั้งเจโตสมถะใน
ภายในและอธิปญญา
ธัมมวิปสสนาแลวถาม
๑๔๖๗
การเขาไปหาบุคคลผูไดเจโตสมถะแลวถาม ๑๔๖๖
การเขาไปหาบุคคลผูไดอธิปญญา
ธัมมวิปสสนาแลวถาม
๑๔๖๖
การเขาไปหา (อุปสงฺกมน)
๙๒
(สี่คําตอไปนี้ ศึกษาเนื่องกันไป :-)
การคบหากับสัปบุรุษ (สปฺปุริสสํเสว)
๙๐๙
การฟงพระสัทธรรม (สทฺธมฺมสฺสวน)
๙๐๙
การทําในใจโดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) ๙๐๙
การปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม
(ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติ)
๙๐๙
การเคลื่อนและการบังเกิด (จุติ + อุปะปาตะ) ๓๔๓
การเคลื่อนและการบังเกิด (จุติ + อุปะปาตะ)
ยอมไมมี
๗๔๑
การโฆษณาของคนเหลาอื่น (ปรโต โฆโส) ๙๓๒
การงานชอบ
๑๓๕/๘๒๓
การเงี่ยลงซึ่งโสตะ (โสตาวธาน)
๙๒
การจบกิจแหงอริยสัจ กําหนดดวย
ความสมบูรณแหงญาณสาม ๑๕๓๒

การจองจําที่เปนอันตรายตอการบรรรลุ
โยคักเขมธรรม
๒๗๓
การจุติและการเกิดขึ้นใหมไมมีก็ไมมี
การปรากฏในที่ใดๆ
๔๔๓
การเจริญธรรมสาม เพื่อละธรรมสาม
๙๕๕
การเจริญธรรมสาม เพื่อละธรรมสาม
(อีกนัยหนึ่ง)
๙๕๖/๙๕๗
การเจริญภาวนาก็เหมือนแมไกกกไข
๗๗๕
การเจริญสติปฏ ฐานของคนฉลาด
๑๑๘๕
การเจริญสติปฏฐานเปนการอารักขา
๑๒๖๘
การเจริญสมาธิที่มีนิพพานเปนอารมณ
๑๓๓๔
การเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบดวยองคหา ๑๒๘๑
การฉันโภชนะแตในที่นั่งแหงเดียว
๑๑๒๑
การชิมรสพระนิพพานเปนการลวงหนา
๕๓๐
การใชความทุกขใหเปนประโยชน
๑๐๑๓
การใชดอกเบีย้ (ในภาษาธรรม)
๒๗๒
การดับทุกขสนิ้ เชิง ไมเนื่องดวยอิทธิวีธี
๔๓๓
การดํารงชีพชอบ กินความไปถึง
ความสันโดษ
๑๐๙๑
การดํารงชีพชอบของพระอริยเจา
๑๑๑๐
การดํารงชีพชอบคือการลงทุนเพื่อนิพพาน ๑๑๑๔
การดํารงชีพชอบโดยทิศหก
๑๐๙๓
การดํารงชีพชอบตามหลักอริยวงศ
๑๑๐๗
การดํารงชีพชัน้ ธรรมดาของฆราวาส
๑๑๐๑
การดํารงชีพชัน้ รองเลิศของฆราวาส
๑๑๐๑
การดํารงชีพชัน้ เลิศของฆราวาส
๑๑๐๐
การดํารงชีพสุจริตมิไดมีเฉพาะ
เรื่องการเลี้ยงชีพ
๑๑๒๕
การดํารงสมาธิจิต เมื่อถูกเบียดเบียน
๑๓๒๖

การไดทวีปทั้งสี่มีคาไมถึงเสี้ยวที่สิบหก
ของการไดโสตาปตติยังคธรรม
๔ ประการ
๕๙๕
การไดรับกระลีทั้งสองฝาย
๙๔๙
การได (ลาโภ)
๓๖๖
การตกที่ไมแนนอนของทอนไม
อันซัดขึ้นสูอากาศ
๙๗
การตอกโยกถอนลิ่มอันใหญออกดวยลิ่มเล็ก ๑๐๔๓
การตอสูของผูเกลียดกลัวความทุกข
๑๔๗๙
การตองใชดอกเบี้ย (ในภาษาคน)
๒๗๐
การตองใชดอกเบี้ย (ในภาษาธรรม)
๒๗๒
การตั้งจิตไวในนิมิตอันเปนที่ตั้ง
แหงความเลื่อมใส
๑๒๓๑
การตั้งตนไวในธรรม (ปธาน)
๙๐
การตั้งอยูของสิ่งซึ่งมีปรกติเสียดแทง ๑๕๙/๑๙๐/
๑๙๗/๒๐๑/๒๐๗/๓๔๗/๓๕๐
การตั้งอยูแหงโรค
๓๔๗
การตัดขาดโวหารกรรม
(โวหารสมุจเฉโท) ๑๐๙๙/๑๑๑๘
การตามบรรลุถึงซึ่งความจริง
๘๙
การตามรักษาซึ่งสมาธินิมิตที่เกิดขึ้นแลว ๑๑๓๓
การตามรักษาไวซึ่งความจริง
๘๕
๘๗
การตามรูซ่งึ ความจริง
การตามเห็นความเปนของนาเบื่อหนาย
ในสัญโญชนิยธรรม
๗๗๑
การตามเห็นความเปนของนายินดีใน
สัญโญชนิยธรรม
๗๗๑
การตามเห็นอันเปนเครื่องใหถึง
ซึ่งการเกิดขึ้นแหงทุกข
๓๗๔

การตามเห็นอันเปนเครื่องใหถึง
ซึ่งการดับไปแหงทุกข
๑๔๒๖
การติดตามทําความกําหนดรูใ นความจริง
๘๗
การถอนอนุสัย
๗๐๖
การถือวามีเหตุปลอดภัยกวาการถือวาไมมีเหตุ๙๕๒
การถือเอาซึ่งความสําเร็จทั้งสองฝาย
๙๕๑
การถือเอาโดยแยกเปนสวน
๑๑๔๑
การถือเอาศีลและพรตผิดความมุงหมาย
ที่แทจริง
๕๗๐
การถูกจองจําในนรกหรือในกําเนิดเดรัจฉาน ๒๗๓
การถูกจับกุม (ในภาษาคน)
๒๗๑
การถูกจับกุม (ในภาษาธรรม)
๒๗๒
การถูกติดตามหนี้ (ในภาษาคน)
๒๗๑
การถูกติดตามหนี้ (ในภาษาธรรม)
๒๗๒
การถูกทวงหนี้ (ในภาษาคน)
๒๗๑
การถูกทวงหนี้ (ในภาษาธรรม)
๒๗๒
การทรงไวซึ่งธรรม (ธมฺมธารณา)
๙๑
การทํากิจของอินทรียในขณะบรรลุธรรม ๑๔๒๑
การทําความเพียรแขงกับอนาคตภัย
๑๑๕๘
การทําความเพียรแขงกับอนาคตภัย
(อีกนัยหนึ่ง)
๑๑๖๑
การทําความรูจ ักกับกาย
๑๐๑๖
การทําในใจตอลมหายใจเขาและออกเปน
เวทนาอันหนึ่งๆ
๘๐๗
การทําในใจถึงลมหายใจเปนเวทนาอยางหนึ่ง ๑๑๙๙
การทําบุคคลใหรูอริยสัจจัดเปน
อนุศาสนีปาฏิหาริย
๑๕๑๘
การทํารถใหแลนไปไดถึงนิพพาน
๔๗๘
การทําลายอหังการมมังการ
๑๔๘๖
การทําสติในรูปแหงกายานุปส สนา
๑๒๐๘

การทําสติในรูปแหงจิตตานุปสสนา
๑๒๒๐
การทําสติในรูปแหงธัมมานุปสสนา
๑๒๒๓
การทําสติในรูปแหงเวทนานุปสสนา
๑๒๑๘
การทําสติฝายถูกชม
๑๒๔๓
การทําสติฝายถูกติ
๑๒๔๒
การทําสติเมื่อถูกประทุษราย
๑๒๔๔
การทําสมาธิ
๙๒๓
การทําหนาทีส่ ัมพันธกันของบริขารเจ็ด ๑๒๘๖
การทําใหเกิดสัมมาทิฏฐิเมื่อมีปญหา
ระหวางลัทธิ
๙๔๗
การทําใหแจงซึ่งปรมัตถสัจจะดวยนามกาย ๑๑๓๕
การแทงตลอดอริยสัจ
๑๕๐๑
การนอนทางวิญญาณ
๑๓๐๙
การนอน ๔ อยาง
๑๓๐๘
การนอมจิตไปสูอมตธาตุ (คือนิพพาน)
๙๑๒
การนิรมิตกายอันสําเร็จดวยใจ (มโนมยิทธิ) ๑๕๕๙
การบรรพชาเปนโอกาสอันโลง
๗๐๗
การบรรลุฌานที่ ๑
๑๓๖๓/๑๕๕๕/ฯลฯ
การบรรลุฌานที่ ๒
๑๓๖๓/๑๕๕๖/ฯลฯ
การบรรลุฌานที่ ๓
๑๓๖๔/๑๕๕๗/ฯลฯ
การบรรลุฌานที่ ๔
๑๓๖๓/๑๕๕๗/ฯลฯ
การบรรลุถึงยอดถึงแกน
๑๔๗๙
การบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะ
๑๓๐๓
การบรรลุวิญญาณัญจายตนะ
๑๓๐๒
การบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ
๑๓๐๐
การบรรลุอรหัตตหรืออนาคามีในภพปจจุบนั ๑๔๓๘
การบรรลุอากาสานัญจายตนะ
๑๓๐๒
การบรรลุอากิญจัญญายตนะ
๑๓๐๒
การบริโภคเนือ้ บุตรเดินทางอันกันดาร
ที่ยังเหลืออยู
๙๗๑

การบังเกิดในภพใหมตอไป ๒๘๓/๓๔๙/๔๘๔
การแบกของหนัก
๓๕๘
การแบกถือของหนัก
๔๑๘
การปฏิบัติเกี่ยวกับจีวร
๑๑๒๐
การปฏิบัติโดยลําดับ
๘๕๒
การปฏิบัติที่นอมไปเพื่อนิพพานอยูใ น
ตัวโดยไมตองเจตนา
๑๔๑๖
การปฏิบัติเพื่อนิพพานก็เปน “โวหาร”
อยางหนึ่ง
๑๑๒๐
การปฏิบัติอริยสัจ ไมมีทางที่จะขัดตอ
หลักกาลามสูตร
๑๕๐๒
การปฏิสนธิของสัตวในครรภ
๓๕๓
การประกอบความเพียรในการทรมานตน
๘๒๕
ใหลําบาก
การประกอบตนพัวพันอยูด วย
ความใครในกาม
๘๒๕
การประกอบตนอยูในกามสุขัลลิกะ
(กามสุขัลลิกานุโยค)
๘๓๓
การประกาศธรรมจักร
๖๐
การประพฤติธรรมหมดจดดวยดี
๕๖๐/๑๓๘๓
การปรินิพพานในทิฏฐธรรม
๗๔๙
การปรินิพพานในทิฏฐธรรม (อีกปริยายหนึ่ง) ๗๕๐
การปรุงแตงสังขารแตละหมวด (๓ หมวด)
มีอาการสี่
๑๐๒๓
การปลงภาระหนัก
๔๑๘
การปลงภาระหนักลงเสียได
๔๑๘
การปลุกเราความเพียร
๑๑๕๑
(สิบสามคําตอไปนี้ ศึกษาเนื่องกันไป :-)
การปลูกฝงศรัทธา
๘๘
การเขาไปหา
๘๘

การเขาไปนั่งใกล
๘๘
การเงี่ยโสตลงฟง
๘๘
การฟงธรรม
๘๘
การทรงจําธรรมไว
๘๘
การใครครวญเนื้อความของธรรมนั้น
๘๘
การที่ธรรมทนตอการเพงพินิจ
๘๘
การเกิดขึ้นแหงฉันทะ
๘๘
การมีอุสสาหะ
๘๘
การพิจารณาหาความสมดุลยแหงธรรม
๘๘
การตั้งตนไวในธรรม
๘๘
การกระทําใหแจงซึ่งปรมัตถสัจจะ
๘๘
การปดกั้นอาสวะทั้งปวงโดยเจ็ดวิธี
๖๓๔
การเปนพระอริยเจาไมใชสิ่งสุดวิสัย
๖๘๘
การเปนอยูทนี่ อ มไปเพื่อนิพพานอยูใ นตัว ๑๔๑๖
การไปจากที่มใิ ชฝง (วัฏฏสงสาร)
๘๕๙
การผูกจิตติดกับอารมณ
๓๕๙
การแผจิตอันสหรคตดวยกรุณา
๙๙๘
การแผจิตอันสหรคตดวยมุทิตา
๑๐๐๐
การแผจิตอันสหรคตดวยเมตตา
๙๙๘
การแผจิตอันสหรคตดวยอุเบกขา
๑๐๐๐
การฝกเพื่อความสมบูรณแหงสติสัมปชัญญะ๑๒๓๙
การฝกเพื่อมีสติสัมปชัญญะโดยออม
และโดยตรง
๑๒๓๙
“การพนจากบวง”
๓๓
การพนทุกขโดยไมรูอริยสัจ
๕
การพลัดออกนอกทางจนหลงทาง
๔๗๓
การพากเพียรปดกั้นการเกิดอกุศล
๑๑๔๑
การพิจารณาโดยแยบคาย
๖๓๐
การพิจารณาทีท่ ําใหละความเมา ๕ อยางได ๑๐๑๓

การพิจารณาเพื่อความสิ้นแหง
แดนเกิดของทุกข
๙๗๗
การพิจารณามีอุปการะมากใน
กุศลธรรม
๑๑๓๗/๑๑๓๙
การพิจารณาหาความสมดุลยแหงธรรม (ตุลนา) ๙๐
การพูดจาที่เปนอริยะและอนริยะ
๑๐๖๐
การเพงอยางของภิกษุกระจอก
๗๘๓
การเพงอยางของภิกษุอาชาไนย
๗๘๔
การเพงอยางของสัตวกระจอก
๗๘๒
การเพงอยางของสัตวอาชาไนย
๗๘๓
การเพียรละอกุศลแขงกับความตาย
๑๑๕๖
การฟงซึ่งธรรม (ธมฺมสฺสวน)
๙๒
การฟงอริยสัจเหมาะสําหรับจิตที่ฟอกแลว
๑๔
การมาการไปไมมี การจุติและการเกิดขึน้ ใหม
ก็ไมมี
๔๔๓
การมาการไป (อาคติคติ)
๓๔๓
การมาการไป (อาคติคติ) ยอมไมมี
๗๔๑
การไมเกิดอนุสัยสามเมื่อเสวยเวทนาสาม
แลวดับเย็น
๗๘๗
การไมยึดถือธรรมที่ไดบรรลุ
๕๐๗
“การไมสํารวมอินทรีย”
๓๓๔
การไมสํารวมอินทรียบริบูรณยอมทําทุจริต
ใหบริบูรณ
๓๑๔/๓๓๔
การแยกธรรมอันไมเปนขาศึกออกเสียจากธรรม
ที่เปนขาศึก
๘๒๗
การรวบถือเอาทั้งหมด (รวมเปนภาพเดียว) ๑๑๔๑
การรักษาโรคดวยอํานาจสมาธิ
๑๓๕๐
การรูจักแสวงหาของมนุษย
๙๘๖
การรูเบญจขันธโดยหลักแหงอริยสัจสี่
๕๖๗
การรูปญจุปาทานักขันธโดยธรรมลักษณะหา ๕๖๘

การรูและการละซึ่งธรรมที่ควรรูและควรละ ๑๓๙๖ การศึกษาโดยลําดับ
๘๕๒
การรูสึกเสวยเวทนาตามทิฏฐิเฉพาะ
การสงครามระหวางเทวดากับอสูร
๑๓๔๑
อยางๆ ของตนๆ
๙๓๓ การสลัดคืนซึ่งทิฏฐิ
๘๐๒
การรูอริยสัจเปนของไมเหลือวิสัย
๙๓ การสลัดคืนเสียซึ่งทิฏฐิ
๑๐๐๕
การรูอริยสัจเปนไปกับดวยทุกขโทมนัสหามิได ๙๙ การสันนิษฐานโดยสวนเดียว
๘๔
การรูอริยสัจเปนไปกับดวยสุขโสมนัส
๙๙ การสํานึกบาป
๘๙๘
การรูอริยสัจมิไดเนื่องอยูกับการรูอภิธรรมอภิวินยั ๑๕๒๘การสํานึกบาปคือเห็นโทษโดยความเปน
การรูอริยสัจไมเปนสิ่งสุดวิสัย
๗๒
โทษแลวทําคืนตามธรรม
๘๙๙
การเรียนปริยตั มิ ิใชการรูอริยสัจ
๗๓๑
๑๔๙๗ การสํารอกเสียไดหมดซึ่งอวิชชา
๗๓๘
การลงกรรมกรณยี่สิบเจ็ดชนิดแบบโบราณ ๓๖๔ การสิ้นอาสวะจบพรหมจรรย
๙๑๓
การลงทุนเพื่อนิพพาน
๑๑๑๔ การสิ้นอาสวะเพราะอาศัยจตุตถฌาน
๙๑๓
การลวงสิกขาบทเล็กนอย
๕๖๑ การสิ้นอาสวะเพราะอาศัยตติยฌาน
การสิ้นอาสวะเพราะอาศัยทุติยฌาน
๙๑๓
การละกาเมสุมิจฉาจารชื่อวาอภัยทาน - อเวรทาน อัพยาปชฌทาน
๑๐๘๖ การสิ้นอาสวะเพราะอาศัยเนวสัญญา
การละความตกอยูในอํานาจของกาย
๙๕๔
นาสัญญายตนะ
๙๑๑
การละความผูกพันในความสุขทุกชั้น
๗๙๖ การสิ้นอาสวะเพราะอาศัยปฐมฌาน
๙๑๑
การละความผูกพันในรูปฌานและอรูปสัญญา ๗๙๙ การสิ้นอาสวะเพราะอาศัยวิญญาณัญจายตนะ ๙๑๕
การละซึ่งทิฏฐิ ๘๐๒
การสิ้นอาสวะเพราะอาศัยอากาสาณัญจายตนะ ๙๑๓
การละซึ่งทิฏฐิดวยอนุปสสนาญาณในอารมณ
การสิ้นอาสวะเพราะอาศัยอากิญจัญญายตนะ ๙๑๕
ของทิฏฐินั้นๆ
๘๐๒ การสืบตอความไมประมาทของอริยสาวก ๑๔๖๒
การละปาณาติบาตชื่อวาอภัยทาน - อเวรทาน - อัพ
การเสพกายสมาจาร
๑๑๔๓
๑๑๕๐
ยาปชฌทาน
๑๐๘๔ การเสพคาม - นิคม - นคร - ชนบท
การเสพจิตตุปบาท
๑๑๔๗
การละอทินนาทานชื่อวาอภัยทาน - อเวรทาน - อัพ
๑๑๔๘
ยาปชฌทาน
๑๐๘๕ การเสพทิฏฐิปฏิลาภ
๑๑๔๓
การเลิกละโวหาร (การลงทุน) ในอริยวินยั ๑๑๑๕ การเสพที่เปนอุปกรณแกความเพียร
๑๑๔๓
การเลือกที่อยูใ นปา (วนปตถ)
๑๔๕๙ การเสพที่ไมเปนอุปกรณแกความเพียร
๑๑๕๐
การเลือกสถานที่และบุคคลเปนอุปกรณแหงมรรค๑๔๕๙การเสพบุคคล
๑๑๕๐
การวางลําดับอริยสัจเสียใหมไมมีเหตุผล
๑๑๗ การเสพปจจัยสาม
๑๑๔๖
การวินจิ ฉัยในความสุข
๑๑ การเสพมโนสมาจาร
๑๑๔๔
การศึกษาจากนองสาวของตนเอง
๙๔๐ การเสพวจีสมาจาร

การเสพสัญญาปฏิลาภ
๑๑๔๗
การเสพอัตตภาวปฏิลาภ
๑๑๔๙
การเสพอารมณหก
๑๑๔๙
การแสดงตัวของปญญินทรีย
๑๕๑๕
การแสวงหากาม (กาเมสนา)
๑๔๐๔
การแสวงหาความจริง
๘๓
การแสวงหาทีป่ ระเสริฐ (อริยปริเยสนา)
๙๘๙
การแสวงหาทีพ่ ึ่งภายนอก
๒๕๕
การแสวงหาทีไ่ มประเสริฐ (อนริยปริเยสนา) ๙๘๖
การแสวงหา (ปริเยสนา)
๓๖๖
การแสวงหาผิด (เอสนา) ๓ อยาง
๑๔๐๔
การแสวงหาพรหมจรรย (พฺรหฺมจริเยสนา) ๑๔๐๔
การแสวงหาภพ (ภเวสนา)
๑๔๐๔
การแสวงหาอยางประเสริฐ
๔๗๑/๙๑๐
การหยั่งลงแหงนามรูปยอมไมมี
๗๓๔
การหยั่งลงแหงวิญญาณยอมไมมี
๗๓๔
การหลอเลี้ยงความจริงอันนัน้ ไว
๘๓
การหลีกจากกามเปนบุรพภาค
ของพรหมจรรย
๑๐๕๐
การหลีกออกทางกาย
๙๑๗
การหลีกออกทางจิต
๙๑๗
การหวงกั้น (อารกฺโข)
๓๖๗
การเห็นกายและเวทนาในระดับแหงผูหลุดพน๙๕๔
การเห็นความเกิดดับของเบญจขันธ
๑๓๓๗
การเห็นความปฏิกูลแหงความรัก
๙๙๕
การเห็นความปฏิกูลแหงผัสสะ
๙๙๕
การเห็นความปฏิกูลแหงยศ
๙๙๕
การเห็นความปฏิกูลแหงสุภะ
๙๙๕
การเห็นความปฏิกูลแหงอาหาร
๙๙๕
การเห็นความปฏิกูลแหงอุปาทาน
๙๙๕

การเห็นความไมเที่ยงของอายตนิกธรรม ๑๓๓๖
การเห็นแจงในธรรมดวยอํานาจปญญาอันยิ่ง ๑๑๔๐
การเห็นชนิดทีล่ ะมิจฉาทิฏฐิได
๙๗๘
การเห็นชนิดทีล่ ะมิจฉาทิฏฐิที่ปรารภ
อัตตาและโลก
๙๘๑
การเห็นชนิดทีล่ ะสักกายทิฏฐิได
๙๗๙
การเห็นชนิดทีล่ ะอัตตานุทิฏฐิได
๙๘๐
การเห็นไตรลักษณเปนทางแหงความหลุดพน ๙๘๑
การเห็นถูกตามธรรมชาติ
๑๐๒๘
การเห็นผิดจากธรรมชาติ
๑๐๒๘
การเห็นอยูดว ยปญญาอันชอบตามที่เปนจริง
ซึ่งอารมณโดยลักษณะสาม ๘๐๒
การอยูคนเดียวชนิดที่สมบูรณ
๖๙๖
การอยูแบบพระอริยเจา
๖๑๑
การอยูปากับการเจริญสมาธิแยกกันไมได ๑๓๖๑
การอยูปาตางกันหลายความหมาย
๑๐๙๒
การอยูเปนสุขมีไดแมเมื่อปฏิบัติธรรมชั้นสูง ๑๑๗๓
การออกไปเสียไดจากทางเดินแหง
จิตของบุถุชน
๗๙๓
การออกไปอยูป ามิไดเหมาะสําหรับทุกคน ๑๓๖๒
การอารักขาทั้งตนเองและผูอ ื่น
๑๒๖๘
การอาศัยปฏิปทานั้นๆ แลวขามโอฆะเสียได
คืออริยวิโมกข
๙๗๐
กาลที่ตถาคตบังเกิด
๑๐
กาลที่ตถาคตยังไมบังเกิด
๑๐
กาลวาที
๕๐๘
กําจัดเสียซึ่งจักษุแหงมาร
๓๓
กําลังเรี่ยวแรงหมดไปเจโตวิมุตติก็เสื่อม
๒๙

กําหนดรูใจแหงสัตวอื่นบุคคลอื่น
ดวยใจของตน

๔๙๖

(สามคําตอไปนี้ ศึกษาเนื่องกันไป :-)

กําหนดสมาธินิมิตโดยเอื้อเฟอในเวลาเชา ๑๓๑๘
กําหนดสมาธินิมิตโดยเอื้อเฟอใน
เวลากลางวัน
๑๓๑๘
กําหนดสมาธินิมิตโดยเอื้อเฟอในเวลาเย็น ๑๓๑๘
กิจของปญญินทรีย
๑๕๑๖
กิจที่ตองกระทําดวยการเกิดขึ้นแหงสติ ๑๒๔๕
กิจแหงองคมรรคทั้งหลายสัมพันธกันดวยดี ๑๒๙๕
กินอยูอยางลืมตัว
๒๖
กิเลสเปนเหตุใหเกิดความรกทึบเพียงดังปารก ๖๔๔
๕๑๙
กิเลสเปนเหตุใหเขาไปสูภพ
กิเลสเพียงดังความรกของปา
๙๐๒
กิเลสาวรณภาวะ (มีกิเลสเปนเครื่องกั้น) ๑๓๗๓
กุมมัคคเสวนา (การพัวพันอยูในทิฏฐิอันชัว่ ) ๓๘๑
กุลบุตรฟงธรรมออกบวช
๑๕๔๐
กุศลกรรมบถโดยนิทเทศอันละเอียด
๑๕๖๗
กุศลกรรมบถสิบ
๑๕๖๙
กุศลธรรม - อกุศลธรรม
๑๓๗๑
กุศลวิตก
๑๐๓๑
กุศลวิตกยอมเกิดอยางมีเหตุใหเกิด
๑๐๕๑
กุศลสังกัปปะมีทุติยฌานเปนที่ดับ
๑๐๓๖
กุศลสังกัปปะมีประเภทสาม
๑๐๓๖
กุศลสังกัปปะมีสัญญาสามเปนสมุฏฐาน ๑๐๓๖
กุศลสังกัปปะมีสัมมัปปธานสี่เปนทางดับ ๑๐๓๗
กุสลกิริยา
๑๐๒
กุสลราสี (กองกุศล) คือสติปฏฐานทั้งสี่ ๑๒๗๖
กุสีตวัตถุ (ที่ตงั้ แหงความเกียจคราน)
๑๑๖๘
“เกพลี” ในธรรมวินัยนี้
๖๒๑/๖๒๒

เกพลีบุคคลในพุทธศาสนา
๖๒๒
เกพลีบุคคลไมมีวัฏฏะเพื่อการบัญญัติ
๖๒๔
เกพลี (มีไกวัลยธรรม)
๖๒๐
เกพลีอยูจบพรหมจรรย
๖๒๑/๖๒๒
เกิดกิเลสและทุกขเพราะทิฏฐิบวก - ทิฏฐิลบ ๓๗๑
เกิดขึ้นแหงอายตนะคือเกิดขึน้ แหงทุกข
๓๔๗
แกวมณีหรือหินไรๆ ที่เพชร
จะพึงทําลายไมไดไมมี
๑๑๗๕
“โกตุหลมงคล”
๕๘๒
โกลังโกละ
๕๖๖
โกสัชชะ (ความเกียจคราน)
๓๘๒
โกสัมพี
๖๐

ข
ขยะแขยงเหมือนถูกเขาเอาซากงูซากสุนัข
หรือซากคนมาแขวน
เขาที่คอ
๑๐๔๔
(เจ็ดคําตอไปนี้ ศึกษาเนื่องกันไป :-)
ของไมเที่ยง (อนิจฺจา)
๙๕๔
ของปรุงแตง (สงฺขตา)
๙๕๔
ของอาศัยกันเกิดขึ้น (ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา) ๙๕๔
ของมีความสิ้นไปเปนธรรมดา (ขยธมฺมา) ๙๕๔
ของมีความเสื่อมไปเปนธรรมดา (วยธมฺมา) ๙๕๕
ของมีความจางคลายไปเปนธรรมดา
(วิราคธมฺมา)
๙๕๕
ของมีความดับไปเปนธรรมดา (นิโรธธมฺมา) ๙๕๕
“ของหนัก”
๓๕๗/๔๑๘
ขอแกตัวของคนขี้เกียจ
๑๑๖๘
ขอควรกําหนดเกี่ยวกับรูป
๑๖๘

ขอควรกําหนดเกี่ยวกับวิญญาณ
๒๐๗
ขอควรกําหนดเกี่ยวกับเวทนา
๑๙๑
ขอควรกําหนดเกี่ยวกับสังขาร
๒๐๑
ขอควรกําหนดเกี่ยวกับสัญญา
๑๙๗
ขอควรทราบเกี่ยวกับอกุศลมูล
๓๘๕
ขอควรระวังในการเจริญสติปฏฐานสี่ ๑๒๓๒
ขอความที่ควรทราบกอนเกี่ยวกับจตุราริยสัจ ๑
ขอความนําเรื่องมรรค
๘๒๒
ขอที่พวกเราควรจะใหความสนใจเปนอยางยิ่ง๑๔๘๙
ขอนั้นไมสมควรแกเรา
๑๕๐๐
ขอนี้เปนฐานะที่จักมีได ๖/๑๔/๓๖/๙๖/๔๓๑/
๔๘๘/๖๔๙/๖๕๑/๖๘๙/๘๐๓/
๘๖๓/๙๒๐/๙๔๐/๙๔๓/๙๔๖/
๙๖๔/๙๖๕/๙๖๖/๙๖๗/๙๖๘/
๙๙๗/๑๐๒๗/๑๓๐๐/๑๓๐๒/
๑๓๑๕/๑๓๕๐/๑๔๔๐
ขอนี้ไมเปนฐานะที่จักมีได ๕/๙๖/๑๘๔/๒๐๗/
๓๙๓/๔๓๐/๔๓๑/๔๘๙/๕๔๗/
๕๙๔/๖๘๔/๗๗๑/๙๑๙/๙๓๙/๙๔๓/
๙๔๖/๙๙๖/๑๐๒๗/๑๐๕๗/๑๐๕๘/
๑๐๕๙/๑๐๗๕/๑๐๗๖/๑๑๖๔/
๑๓๑๔/๑๓๕๖/๑๓๕๗/๑๔๓๙
ขอปฎิบัติเกี่ยวกับธาตุหา
๙๕๘
ขอปฎิบัติทําใหเกิดจักษุ
๘๒๖
ขอปฎิบัติทําใหเกิดญาณ
๘๒๖
ขอปฎิบัติที่ตถาคตไดตรัสรูเฉพาะแลว
๘๒๖
ขอปฎิบัติที่เปนสักกายนิโรธคามินีปฏิปทา ๑๔๒๕
ขอปฎิบัติที่ไมดึงไปหาสิ่งสุดโตง ๘๒๖/๑๔๘๕

ขอปฎิบัติเทาไรๆ ก็ลวนแตมุงทําลายอหังการ
มมังการมานานุสัย
๑๔๘๗
ขอปฎิบัติเปนทางสายกลาง
(มัชฌิมาปฏิปทา)
๘๒๖
ขอปฎิบัติเปนไปเพื่อความสงบ
๘๒๖
ขอปฎิบัติเพื่อนิพพาน
๘๒๖
ขอปฎิบัติหลังจากการคนหาพบผูจะชวยใหพบ
ความจริงสิบสอง ๘๘/๙๐ - ๙๒
ขอปฎิบัติใหถึงความดับไมเหลือแหงอวิชชา ๘๙๔
ขอปฎิบัติใหถึงความดับไมเหลือแหงอาสวะ ๘๙๖
ขอปฎิบัติใหถึงซึ่งความดับไมเหลือ
แหงอาหาร
๘๗๙
ขอยุตติที่ทนไดตอการเพงพินิจดวย
ความเห็นของเขา (วาจริง) ๘๔
ขันธซึ่งยังมีอาสวะเปนที่ตั้งอาศัยอยูแหงอุปาทาน๒๐๙
ขันธทั้งหาเปน “ของหนัก”
๔๑๘
ขันธที่ยังมีอุปาทาน
๒๑๐
ขันธเปนที่ตั้งแหงสัญโญชน
๒๒๘
ขันธเปนที่ตั้งแหงอุปทาน
๒๑๔
ขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดถือทั้งหา ๑๒๙/๑๕๓
ขั้นตอนอันจํากัดแหงปจจัยของการละกาม รูป - อรูปราคะ
๗๗๐
ขั้นตอนอันจํากัดแหงปจจัยของปญญาขันธ ๙๑๙
ขั้นตอนอันจํากัดแหงปจจัยของ
สัมมาสมาธิ
๑๓๑๔
ขามแมน้ําดวยการรองเรียก
ฝงโนนใหมาหา
๑๐๗๘
ขามแลวซึ่งเครื่องของในโลก
๖๒๐
ขามแลวซึ่งตัณหาในโลก
๓๓/๓๕

“ขายเปนเครื่องดักสัตว”
๓๑๔
ขาศึกของมัชฌิมาปฏิปทา
๘๒๕
ขาศึกของมัชฌิมาปฏิปทา
(อีกนัยหนึ่ง)
๘๒๖/๘๒๙
ขีล (ตะปูตรึงจิตคือราคะโทสะโมหะ) ๑๔๐๕
“ขื่อคา” - “เครื่องจองจํา” ในอริยวินัย
๑๐๕๘
เขตต (กรรมที่เปรียบเสมือนเนี้อนา
สําหรับงอก)
๑๐๒๔
เขมมิคทายวัน
๑๕
เขมะ (ที่เกษม)
๔๕๖/๔๖๓
เขมัปปตตโดยนิปปริยาย
๖๒๖
เขมัปปตตโดยปริยาย
๖๗๕
เขาทํากรรมใดไว เขายอมอุปบัติดวย
กรรมนั้น
๑๐๘๘/๑๐๘๙
เขากันไดเหมือนน้ํานมกับน้ํา
๑๗๙
เขากันและกันไดสนิทเหมือนน้ํานมกับน้ํา ๑๐๕๒
เขาไปหาความตายเพราะกาม
๒๙๕
(สิบคําตอไปนี้ ศึกษาอยางตอเนื่องกันไป :-)
เขาสูปฐมฌาน วาจาดับ
๗๖๖
เขาสูทุติฌาน วิตกและวิจารดับ
๗๖๖
เขาสูตติยฌาน ปติดับ
๗๖๖
เขาสูจตุตถฌาน อัสสาสะปสสาสะดับ
๗๖๖
เขาสูอากาสานัญจายตนะ รูปสัญญาดับ
๗๖๖
เขาสูวิญญาณัญจายตนะ อากาสานัญจายตนะ
สัญญาดับ
๗๖๖
เขาสูอากิญจัญญายตนะ วิญญาณัญจายตนะ
สัญญาดับ
๗๖๖
เขาสูเนวสัญญานาสัญญายตนะ
อากิญจัญญายตนะสัญญาดับ ๗๖๖

เขาสูสัญญาเวทยิตนิโรธ สัญญาและเวทนาดับ๗๖๖
เขาสูภาวะสิ้นอาสวะ ราคะโทสะโมหะดับ ๗๖๖
ไขเพราะวิบากกรรม
๑๓๕๒

ค
คติสําหรับบุคคลผูมีมิจฉาทิฏฐิ
๑๐๐๒
คนกลาวคําเท็จเพราะกาม
๒๙๓
คนกําหนัดแลวดวยกามราคานุสัย
๒๒๔
คนโกรธแลวดวยปฏิฆานุสัย
๒๒๔
คนเขลาไมไดประพฤติพรหมจรรย
เพื่อสิ้นทุกข
๑๓๙๔
คนชาติขาวกอใหเกิดนิพพานอันไมดําไมขาว ๕๔๖
คนดําหรือคนขาวลวนมีหวังในนิพพาน
๕๔๒
คนตาบอด (อนฺโธ)
๑๐๓
คนที่กลาวตามไมพลอยกลายเปนผูควรถูกติ ๓๓๘
คนที่ปลูกเรือนแตไมอยู
๔๗
คนที่ปลูกเรือนและทั้งอยู
๔๘
คนที่รูสึกแตกรรมชั่วของตนก็เสมือน
คนกูหนี้มาบริโภคอยู
๒๗๓
คนเนาใน
๗๙
คนพาลมีกรรม (การกระทํา) เปนเครื่องหมาย๑๔๕๔
คนมีจิตเหมือนแผลกลัดหนอง
๑๑๗๔
คนมีจิตเหมือนเพชร
๑๑๗๕
คนมีจิตเหมือนฟาแลบ
๑๑๗๕
คนมีชาติขาวกอใหเกิดธรรมขาว
๕๔๕
คนมีชาติขาวกอใหเกิดธรรมดํา
๕๔๕
คนมีชาติขาวกอใหเกิดนิพพาน
อันเปนธรรมไมดําไมขาว ๕๔๖
คนมีชาติดํากอใหเกิดธรรมขาว
๕๔๔
คนมีชาติดํากอใหเกิดธรรมดํา
๕๔๔

คนมีชาติดํากอใหเกิดนิพพานอันไมดําไมขาว ๕๔๕
คนมีตาขางเดียว (เอกจกฺขุ)
๑๐๓
คนมีตาสมบูรณ (จกฺขุมา)
๑๐๔
คนมีตาสองขาง (ทฺวิจกฺขุ)
๑๐๓
คนไมปลูกเรือนและทั้งไมอยู
๔๗
คนไมมีปา
๙๐๒
คนรวยก็มีธรรมะได
๑๐๑๒
คนหลงแลวดวยอวิชชานุสัย
๒๒๔
คนอยูแตไมปลูกเรือน
๔๗
คลองแหงจักษุของพราน
๓๕
คลองแหงสัสสตะ (ทิฏฐิที่ถือวาเที่ยง)
๒๖๒
คลองแหงอํานาจของมารผูมีบาป
๓๖
คลองแหงอุจเฉทะ (ทิฏฐิที่ถือวาขาดสูญ) ๒๖๒
คลองแคลวดวยวาจา - มองเห็นตามดวยใจ เจาะแทงดวยความเห็น
๙๑๘
ควรแกความสิ้นไปแหงทุกข
๔๒๐
ควรละธรรมปวยกลาวทําไมถึงสิ่งไมใชธรรม ๔๖
ความกระวนกระวาย (ทรถ)
๓๕๖/๗๙๑
ความกระหยิ่มในอนุตตรวิโมกข
๑๘๘
ความกลัวเกิดมาแตความรัก
๓๖๗
ความกลัวเกิดมาแตตัณหา
๓๖๘
ความกลัวตอการติเตียนจากผูอ ื่น
๙๐๕
ความกลัวตอการติเตียนตนดวยตน
๙๐๔
ความกลัวตอทุคติ
๙๐๖
ความกลัวตออาชญา
๙๐๕
ความกลัวเปนเหตุแหงสัมมาทิฏฐิ (ชนิดโลกิยะ)๙๐๔
ความกอขึ้นพรอมแหงอวิชชา
๘๙๔
ความกอขึ้นพรอมแหงอาสวะ
๘๙๖
ความกอขึ้นพรอมแหงอาหาร
๘๗๙
ความกอขึ้นแหงกาม
๒๙๐

ความกอขึ้นแหงผัสสายตนะ
๔๒๘
ความกอขึ้นแหงภพ
๓๑๒
ความกําหนัดดวยความพอใจ (ฉนฺทราโค) ๓๖๖
ความกําหนัดในกาม
๔๒๗
ความกําหนัดในทิฏฐิ
๔๒๘
ความกําหนัดในภพ
๔๒๘
ความกําหนัดไปตามอํานาจความตริตรึก
๓๐๗
ความกําหนัดไปตามอํานาจความตริตรึกคือกาม๓๐๗
ความเกลียดเกิดจากความเกลียด
๑๓๔๘
ความเกลียดเกิดจากความรัก
๑๓๔๗
ความเกิด
๑๒๖/๑๔๘
ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกข
๕๗๙/๑๓๓๘
ความเกิดขึ้น (สมุทัย)
๙๓๓
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกข ๑๘/๑๙๐/๑๙๗/๒๐๑/
๒๐๗/๓๒๘/๓๓๐/๓๓๕/๓๓๖/
๓๓๙/๓๔๑/๓๔๒/๓๔๔/๓๔๗/
๓๕๐/๓๕๕/๑๐๑๖
ความเกิดขึ้นแหงภพใหมตอไป
๓๔๑/๓๔๘
ความเกิดขึ้นแหงภพใหมตอไปยอมไมมี ๗๔๒
ความเกิดขึ้นแหงรูป
๑๖๙
ความเกิดขึ้นแหงวิญญาณ
๒๐๘
ความเกิดขึ้นแหงเวทนา
๑๗๑
ความเกิดขึ้นแหงสังขาร
๒๐๒
ความเกิดขึ้นแหงสัญญา
๑๙๘
ความเกิดขึ้นแหงอาหาร
๑๖๙
ความเกิดและความดับแหงทุกขแกผูนั่งอยูที่นี่ ๓๔๐
ความเกิดแหงทุกข มีเพราะความเกิดแหงนันทิ๓๔๔
ความเกิดแหงผัสสะ
๑๗๑/๑๙๒
ความแก
๑๒๖/๑๔๘
ความเขาใจผิดเกี่ยวกับตนเองและธรรมะ ๖๕๓

ความเขาไปใครครวญซึ่งอรรถะ (อตฺถุปปริกฺขา) ๙๑
ความเขาไปเพงชั้นเลิศ
๖๐๘
ความเขาไปสงบรํางับของสิ่งซึ่ง
มีปรกติเสียบแทง
๔๑๖/๔๒๕
ความคับแคนใจ
๑๒๗/๑๕๐
ความคิดของบุถุชนไมอาจลงรอยกับอริยสัจ ๑๓
ความเคยชิน (อนุสัย) แหงการตั้งทับและ
การฝงตัวเขาไปแหงจิต
๗๐๓
ความจริงตามแบบของชาวโลก
๘๓
ความจริงอันประเสริฐคือความดับ
ไมเหลือของทุกข ๑๒๐/๔๐๗/๔๐๙
ความจริงอันประเสริฐคือทางดําเนินใหถึง
ความดับไมเหลือของทุกข ๑๒๐
ความจริงอันประเสริฐคือทุกข ๑๑๙/๑๔๕/๑๔๗
ความจริงอันประเสริฐคือมรรค
๘๑๙/๘๒๑
ความจริงอันประเสริฐคือเหตุ
ใหเกิดทุกข
๑๑๙/๒๗๗/๒๗๙
ความจริงอันประเสริฐที่ควรกําหนดรอบรู ๑๑๘
ความจริงอันประเสริฐที่ควรทําใหเจริญ
๑๑๙
ความจริงอันประเสริฐที่ควรทําใหแจง
๑๑๙
ความจริงอันประเสริฐที่ควรละเสีย
๑๑๘
(เกาคําตอไปนี้ ศึกษาเนื่องกันไป :-)
ความจับยึดดวยทิฏฐิ (ทิฏ ิคหณํ)
๑๐๐๘
ความลําบากดวยทิฏฐิ (ทิฏ ิกนฺตารํ)
๑๐๐๘
ความเปนขาศึกดวยทิฏฐิ (ทิฏิสูกํ)
๑๐๐๘
ความโยกโคลงดวยทิฏฐิ (ทิฏิวิปฺผนฺทิตํ) ๑๐๐๘
ความรึงรัดดวยทิฏฐิ (ทิฏ ิสฺโชนํ)
๑๐๐๘
ความเปนไปกับดวยทุกข (สทุกฺขํ)
๑๐๐๘
ความเปนไปกับดวยความยากลําบาก (สวิฆาตํ)๑๐๐๘
ความเปนไปกับดวยความคับแคน (สอุปายาสํ)๑๐๐๘

ความเปนไปกับดวยความเรารอน (สปริฬาหํ)๑๐๐๘
ความจับอกจับใจ (ปริคฺคโห)
๓๖๗
ความจางคลายดับไปโดยไมมีเหลือ
แหงอวิชชา
๑๕๑๖
ความจางคลายดับไปไมเหลือ
แหงผัสสายตนะ
๗๓๙
ความจางคลายดับไปไมเหลือแหงอารัมภะ ๗๓๗
ความจางคลายดับไปไมเหลือแหงอาหาร ๗๓๗
ความจางคลายดับไปไมเหลือแหงอิญชิตะ ๗๓๘
ความจางคลายดับไปไมเหลือแหงอุปธิ
๗๓๗
ความจางคลายไปโดยไมเหลือของตัณหา ๔๑๘
ความจําหมาย (สัญญา)
๑๓๑/๓๒๔/๔๑๒
ความเจริญดวยพละสําหรับภิกษุ
๑๕๑๘
ความเจริญดวยโภคะสําหรับภิกษุ
๑๕๑๘
ความเจริญดวยวรรณะสําหรับภิกษุ
๑๕๑๗
ความเจริญดวยสุขสําหรับภิกษุ
๑๕๑๗
ความเจริญดวยอายุสําหรับภิกษุ
๑๕๑๗
ความเจริญทางธรรมทางจิตทางวิญญาณ ๑๐๑๓
ความเจริญทางโลกหรือทางวัตถุ
๑๐๑๓
ความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายที่หวังได ๑๒๓๗
ความเจริญในอริยวินยั
๘๙๙
ความเจริญแหงสังขาร
๓๔๙
ความชอบใจ (วาจริง)
๘๓
ความชุมอยูในกามสุข (กามสุขัลลิกะ)
๘๓๓
ความเชื่อ (วาจริง)
๘๓
“ความดับ”
๔๑๕
ความดับของขันธคือความดับของทุกข
๔๑๖
ความดับของอายตนะคือความดับของทุกข ๔๒๕
ความดับทุกขมีเพราะความดับแหงนันทิ
๔๑๓
ความดับไปแหงกาม
๒๙๐

ความดับไปแหงผัสสายตนะ
๔๒๘
ความดับไปแหงภพ
๓๑๒
ความดับไมเหลือของเครื่องนําไปสูภพ
๒๘๓
ความดับไมเหลือของตัณหา
๒๕๕
ความดับไมเหลือของทุกข
๒๕๕
ความดับไมเหลือของทุกข (อีกนัยหนึ่ง)
๘๑๔
ความดับไมเหลือของโลก
๕๘
ความดับไมเหลือของเวทนา
๑๗๓/๑๙๒
ความดับไมเหลือของสัญญา
๑๙๖
ความดับไมเหลือแหงรูป
๑๖๙
ความดับไมเหลือแหงโลก
๑๒๕
ความดับไมเหลือแหงวิญญาณ
๒๐๘
ความดับไมเหลือแหงสังขาร
๒๐๒
ความดับไมเหลือแหงสัญญา
๑๙๘
ความดับไมเหลือแหงอวิชชา
๘๙๔
ความดับไมเหลือแหงอาสวะ
๘๙๖
ความดับไมเหลือแหงอาหาร
๑๖๙/๘๗๙
ความดับเย็นของเวทนามีไดแมในทิฏฐธรรม ๔๔๘
ความดับลงแหงกองทุกข ๔๑๔/๔๑๖/๔๑๘/๔๒๕/
๕๗๙/๗๓๐/๗๓๑/๗๓๓/๗๓๔/
๗๓๕/๗๓๖/๗๔๐/๗๔๑/๗๔๒/
๗๔๓/๑๐๑๖/๑๓๓๙
๑๓๘๔
ความดับสนิทแหงวิญญาณ
ความดับสนิทแหงวิญญาณ เหมือน
ความดับสนิทแหงไฟ
๕๖๐
ความดับแหงกรรมคือความดับแหงผัสสะ ๑๐๒๖
ความดับแหงตัณหา
๔๑๐
ความดับแหงทุกข
๗๓๐
ความดับแหงทุกขยอมมีเพราะความดับ
แหงนันทิ
๗๓๒

ความดับแหงผัสสะ
๑๗๒/๗๓๙
“ความดับแหงภพโดยประการทั้งปวงมีอยู”
(ทิฏฐิ)
๗๒๔
“ความดับแหงภพโดยประการทั้งปวงไมม”ี
(ทิฏฐิ)
๗๒๓
ความดับแหงโลก
๗๓๐
ความดับแหงเวทนา
๑๗๒
ความดับแหงสิ่งใดหมายถึงดับนันทิราคะ
ในสิ่งนั้น
๔๑๖
ความดับแหงอาสวะมีเพราะความดับ
แหงอวิชชา
๓๙๗
ความดับแหงอุปาทานมีเพราะความดับ
แหงนันทิ
๗๔๓
ความดําริชอบ
๑๓๕/๘๒๓
ความดําริในการไมเบียดเบียน
๘๒๓
ความดําริในการไมพยาบาท
๘๒๓
ความดําริในการออก (จากกาม)
๘๒๓
ความตกจมอยูใ นกามทั้งหลาย
๘๓๐
ความตระหนีต่ ระกูล
๑๓๕๘
ความตระหนีธ่ รรม
(เครื่องใหบรรลุมรรคผล) ๑๓๕๘
ความตระหนี่ (มจฺฉริยํ)
๓๖๗
ความตระหนีล่ าภ
๑๓๕๘
ความตระหนีว่ รรณะ (ความดี)
๑๓๕๘
ความตระหนี่ ๕ อยาง
๑๓๕๘
ความตระหนีอ่ าวาส
๑๓๕๘
ความตริตรึกไปตามเหตุผลที่แวดลอม
(วาจริง)
๘๔
ความตริ (วิตก)
๑๓๑/๓๒๕/๔๑๒
ความตั้งใจมัน่ ชอบ
๑๓๗/๘๒๔

ความตั้งอยูไมไดแหงขันธ
๙๑๙
ความตั้งอยูไมไดแหงชราและมรณะ ๔๑๖/๔๒๕
ความตั้งอยูไมได (อัตถังคมะ)
๙๓๓
ความตางกันแหงอินทรีย
๖๘๖
ความตางระหวาง “พระโคดม” กับ
“พระผูมีพระภาค”
๑๑๑๕
ความตางระหวางอกุศลมูล ๓ อยาง
๓๘๕
ความตางแหงบุคคลมีเพราะความตางแหงผล ๖๘๘
ความตางแหงผลยอมมีเพราะ
ความตางแหงอินทรีย
๖๘๘
ความตาย
๑๒๖/๑๔๘
ความตายหมายถึงการบอกคืนสิกขา
๖๕๒
ความเต็มเปย มแหงกําลังของสมาธิ
๑๓๑๑
ความแตกตางระหวางคนเขลาและบัณฑิต ๑๓๙๓
ความแตกตางระหวางอริยสาวกและบุถุชน ๓๙๔
ความไตรตรอง (วิจาร)
๑๓๑/๓๒๕/๔๑๓
ความถูกตองเกี่ยวกับความรูสึกวา
ปฏิกูลหรือไมปฏิกูล
๙๙๑
ความที่ธรรมทั้งหลายทนไดตอการเพงพินิจ
(ธมฺมนิชฺฌานกฺขนฺติ)
๙๑
ความที่ไมรูวามีกรรมเปนของตัว
๑๐๑๔
ความที่สัตวปรารถนาแลว
ไมไดสิ่งนั้นสมหวัง ๑๒๘/๑๕๑
ความที่สัตวเหลานั้นไมเห็นอริยสัจทั้งสี่
๘
ความทุกขกาย
๑๒๗/๑๔๙
ความทุกขของคนบูชาการไดกาม
๒๗๓
ความทุกขของบุถุชน
๒๖๗
ความทุกขของโสดาบันผูสัตตักขัตตุปรมะ ๒๓
ความทุกขเจียนตายหมายถึงการตองอาบัติ ๖๕๓
ความทุกขใจ
๑๒๗/๑๕๐

ความทุกขที่พวกไหนบัญญัติก็ยัง
ตองอาศัยผัสสะ
๓๓๘
ความทุกขนนั้ อาศัยปจจัยคือผัสสะ
๓๓๘
ความทุกขในโลก
๒๗๓
ความทุกขเปนสิ่งที่อาศัยปจจัยเกิดขึ้น
๒๖๓
ความทุกขมิใชการกระทําของบุคคลใด
๒๖๓
ความทุกขมีการแสวงหาที่พึ่งภายนอกเปนผล ๒๕๕
ความทุกขมีความหลงใหลเปนผล
๒๕๕
ความทุกขอันเปนไปทางกาย
๓๕๖
ความทุกขอันเปนไปทางจิต
๓๕๖
ความทุกขอาศัยปจจัยอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น๓๓๘
ความโทมนัสเนื่องดวยการหลีก
ออกจากเหยาเรือน
๑๘๘
ความโทมนัสเนื่องดวยเหยาเรือน
๑๘๘
ความนอมไปของจิตไมมี การมาการไปก็ไมมี ๔๔๓
ความนึกถึง (สัญเจตนา)
๑๓๑/๓๒๔/๔๑๒
ความแนใจหลังจากการปฏิบตั ิ
๙๙๗
ความบังเกิดมีสําหรับสัตวผูที่ยังมีอุปาทานอยู ๓๕๑
ความเบาใจของพุทธบริษัท
๑๕๑๐
(สี่คําตอไปนี้ ศึกษาเนื่องกันไป :-)
ความเบาใจ ถาปรโลกมี
๑๕๑๐
๑๕๑๐
ความเบาใจ ถาปรโลกไมมี
ความเบาใจ ถาบาปเปนอันกระทํา
สําหรับผูกระทํา
๑๕๑๐
ความเบาใจ แมถาบาปไมเปนอันกระทํา
สําหรับผูกระทํา
๑๕๑๐
ความประพฤติเปนไปดวยปญญา
เครื่องรักษาตน
๑๒๗๕
ความประหลาดมหัศจรรยในธรรมวินัยนี้ ๔๔๒
ความปรากฏของชราและมรณะ ๑๕๙/๑๙๐/๑๙๗/

๒๐๑/๒๐๗/๓๔๗/๓๕๐
ความปลงใจรัก (วินิจฺฉโย)
๓๖๖
ความปลอดจากกามโยคะ
๔๒๗
ความปลอดจากทิฏฐิโยคะ
๔๒๘
ความปลอดจากภวโยคะ
๔๒๗
ความปลอดจากอวิชชาโยคะ
๔๒๘
ความเปนของปฏิกูลในนิมิตอันสวยงาม
๙๙๖
ความเปนของปฏิกูลในผัสสะ
๙๙๖
ความเปนของปฏิกูลในอุปาทาน
๙๙๖
ความเปนขาศึกตอพระอริยเจา
๙๔๙
ความเปนตางกันของกรรม
๑๐๒๕
ความเปนตางกันของกาม
๓๐๘
ความเปนตางกันของทุกข
๒๕๔
ความเปนตางกันของเวทนา
๑๗๓
ความเปนตางกันของสัญญา
๑๙๕
ความเปนตางกันของอาสวะ
๓๙๗
ความเปนทุกขสามลักษณะ
๒๕๗
ความเปนผูมีมติ รดีเปนพรหมจรรยทั้งสิ้น ๑๔๔๔
ความเปนผูไมคุมครองทวารในอินทรีย ๑๒๗๒
ความเปนผูไมถอยหลังในการทําความเพียร ๑๑๖๓
ความเปนผูไมรูประมาณในการบริโภค ๑๒๗๒
ความเปนผูยนิ ดีในการคลุกคลีกันเปนหมู ๑๒๗๒
ความเปนผูยนิ ดีในการคุยฟุง
๑๒๗๑
ความเปนผูยนิ ดีในการงาน
๑๒๗๑
ความเปนผูยนิ ดีในการหลับ
๑๒๗๑
ความเปนพระโสดาบันไมอาจแปรปรวน ๕๙๔
ความเปนพระอรหันต
๖๐๙
ความเปนสมุทัยแหงรูป
๓๓๕
ความเปนสมุทัยแหงวิญญาณ
๓๓๕
ความเปนสมุทัยแหงเวทนา
๓๓๕

ความเปนสมุทัยแหงสังขารทั้งหลาย
๓๓๕
ความเปนสมุทัยแหงสัญญา
๓๓๕
ความเปนสหายแหงพรหม
ภายหลังแตการตาย
๑๓๕๖
ความเปนโสดาบันประเสริฐกวาเปน
พระเจาจักรพรรดิ
๕๙๔
ความเปนอนาคามี
๑๓๔๐
ความเปนอริยบุคคลไมเนื่องดวย
อภิญญาทั้งหก
๔๓๔
ความแปรปรวนเปนธรรมดาของโลกธรรม ๑๒๔๗
ความผูกโกรธดังเชือกหนังทีร่ ึงรัด
๔๗๘
ความแผดเผา (สนฺตาป)
๓๕๖/๗๙๑
ความพนพิเศษโดยสมัย
๔๘๘
ความพนพิเศษอันประเสริฐ
๕๐๔
ความพลัดพรากจากสิ่งเปนทีร่ ัก
๑๒๘/๑๕๑
ความพอใจจักตองเขมงวดพอใน
การสมาทานการปฏิบัติ
๑๔๗๐
(สิบเจ็ดคําตอไปนี้ ศึกษาอยางตอเนื่องกันไป :-)
ความพอใจวาตบะบริบูรณแลวเปน
อุปกิเลสของผูบําเพ็ญตบะ ๑๔๗๑
ความยกตนขมผูอื่นดวยตบะเปน
อุปกิเลสของผูบําเพ็ญตบะ ๑๔๗๑
ความมัวเมาดวยตบะเปนอุปกิเลส
ของผูบําเพ็ญตบะ
๑๔๗๑
ความพอใจดวยลาภสักการะและ เสียงสรรเสริญ
เปนอุปกิเลสของผูบําเพ็ญ
ตบะ
๑๔๗๒
ความขมผูอื่นดวยลาภสักการะและเสียงสรรเสริญ
เปนอุปกิเลสของผูบําเพ็ญ
ตบะ
๑๔๗๒

ความเมามัวดวยลาภสักการะและเสียงสรรเสริญ
เปนอุปกิเลสของผูบําเพ็ญ
ตบะ
๑๔๗๒
ความไมมีปญญาเปนเครื่องออกจากอัสสาทะ
แหงสิ่งนั้นกินเอาๆ เปนอุปกิเลส
ของผูบําเพ็ญตบะ
๑๔๗๒
ความคิดวาอิสรชนจักสักการะเรา เปนอุปกิเลส
ของผูบําเพ็ญตบะ
๑๔๗๒
ความมีวาทะย่าํ ยีสมณะอืน่ ราวกะวามีคม
แหงฟนดังสายฟา เปนอุปกิเลส
ของผูบําเพ็ญตบะ
๑๔๗๓
ความริษยาและตระหนี่ในตระกูล เปนอุปกิเลส
ของผูบําเพ็ญตบะ
๑๔๗๓
ความชอบนั่งแสดงตัวตามทางที่คนผาน เปน
อุปกิเลสของผูบําเพ็ญตบะ ๑๔๗๔
ความไมเปดเผยตน (ตามที่เปนจริง) ตามทีป่ ระกาศ
เปนอุปกิเลสของผูบําเพ็ญ
ตบะ
๑๔๗๔
ความมีปกตินสิ ัยทําสิ่งไรๆ ใหเปนของปกปด
เปนอุปกิเลสของผูบําเพ็ญ
ตบะ
๑๔๗๔
ความไมยอมรับ (วาถูกวาจริง) ตอปริยายทีค่ วร
ยอมรับ เปนอุปกิเลสของผูบําเพ็ญ
ตบะ
๑๔๗๔
ความเปนคนขีโ้ กรธมักผูกโกรธ เปนอุปกิเลส
ของผูบําเพ็ญตบะ
๑๔๗๔
ความเปนคนลูบคลําสิ่งตางๆ ตามทิฏฐิของตน
มีมายา ยึดถือไวเหนียวแนน
เปนอุปกิเลสของผูบําเพ็ญ
ตบะ
๑๔๗๕

อุปกิเลส ๑๖ คําขางบนนี้มีปฏิปกขนัย
ดูที่หนา ๑๔๗๕ เปนตนไป

ความเพลิดเพลินในกาม
๔๒๗
ความเพลิดเพลินในทิฏฐิ
๔๒๘
ความเพลิดเพลินในภพ
๔๒๘
ความเพลินนัน่ แหละ คืออุปาทาน
๑๓๓๘
ความเพลินนัน้ คืออุปาทาน
๓๓๙
ความเพลินอันนั้นเปนอุปาทาน
๓๕๕
ความเพียรชอบ
๑๓๖/๘๒๓
ความเพียรดุจของผูบํารุงรักษาปาไมสาละ ๑๑๓๔
ความเพียรเพื่อความสิ้นอาสวะ
๑๑๓๗
ความเพียรเพื่อความสิ้นอาสวะ (อีกนัยหนึ่ง) ๑๑๓๙
ความเพียรเพื่อใหรูตามเปนจริง ๖/๑๑/๒๑/๓๗/
๓๘/๓๙/๔๐/๔๑/๔๒/๕๗/๖๑/
๖๙/๗๒/๗๓/๗๕/๗๖/๑๑๑/๑๑๔/
๑๑๖/๑๑๘/๑๑๙/๒๗๔/๔๐๓/๘๑๖/
๑๓๓๙/๑๔๙๐
ความเพียรสี่อิริยาบถ
๑๑๒๙
ความมัวเมาในความไมมีโรค
๑๐๑๔
ความมัวเมาในความหนุม
๑๐๑๓
ความมัวเมาในชีวิต
๑๐๑๔
ความมีฉันทราคะในสิ่งเปนที่รัก
๑๐๑๔
ความมีมิตรดีเปนทั้งหมดแหงพรหมจรรย ๔๖๘
ความมีศีลชนิดเปนที่พอใจของ
พระอริยเจา
๕๗๓/๕๗๕
ความมืดบอดของโลก
๙
ความเมาหมกในกาม
๔๒๗
ความเมาหมกในทิฏฐิ
๔๒๘
ความเมาหมกในภพ
๔๒๘
ความไมประมาท
๑๑๘๖

ความไมเปนขาศึกตอพระอริยเจา
๙๕๐
ความไมเพลินในอายตนะคือความหลุดพน
จากทุกข
๔๒๔
ความไมมีที่อาศัยอีกตอไปของตัณหา
๔๑๘
ความไมมีโรค
๑๘
ความไมมีอะไรตั้งอยูในฐานะเปนภพ
๔
ความไมรูจักอิม่ ในกุศลธรรม
๑๑๖๓
ความไมสะดุงหวาดเสียวเพราะไมมีอุปาทาน ๕๑๔
ความไมสะดุงหวาดเสียวเพราะไมมีอุปาทาน
(อีกนัยหนึ่ง)
๕๑๕
ความไมสะอาด (อโสเจยฺย)
๑๕๖๔
ความไมหวั่นไหวในจตุตถฌาน
๗๙๙
ความยากจน (ในภาษาคน)
๒๗๐
ความยากจน (ในภาษาธรรม)
๒๗๑
ความยึดถือทําใหมีผูใหตายและผูตาย
๒๔๖
ความเย็นที่ไมมีอะไรเย็นยิ่งไปกวา
๑๔๓๗
ความรอดของสิ่งที่เกิดที่เปนที่ถูกอะไรทํา
ที่ถูกอะไรปรุง
๔๔๓
ความระคนดวยสิ่งไมเปนที่รกั
๑๒๗/๑๕๐
ความระงับเฉพาะแหงความหยาบ
กระดางทางกาย
๑๔๑๒
ความระลึกชอบ
๑๓๖/๘๒๔
๑๓๔๗
ความรัก - เกลียดที่มอี ยูต ามธรรมชาติ
(สี่คําตอไปนี้ ศึกษาเนื่องกันไป :-)
ความรักเกิดจากความรัก
๖๓๘/๑๓๔๗
ความเกลียดเกิดจากความรัก
๖๓๘/๑๓๔๗
ความรักเกิดจากความเกลียด
๖๓๘/๑๓๔๘
ความเกลียดเกิดจากความเกลียด
๖๓๘/๑๓๔๘
ความรักตามประมาณ (ที่ควรจะมี) ในตถาคต ๖๗๑

ความรํางับแหงจิตมี ความนอมไปของ
จิตยอมไมมี
๔๔๓
ความร่ําไรรําพัน
๑๒๗/๑๔๙
ความรูแจง (วิญญาณ)
๑๓๐/๓๒๓/๔๑๑
ความรูที่ถึงขั้นทําลายตัณหาแหงกามคุณ
แมในอดีต
๔๒๖
ความรูที่ทําใหมีการอบรมจิต
๑๓๑๐
ความรูที่ทําใหสิ้นอาสวะ
๑๔๙๕
ความรูสึกเกิดแตการกระทบ
(เวทนา)
๑๓๐/๓๒๒/๔๑๑
ความรูสึกของกุลบุตรผูออกบวช
๑๕๔๐
ความรูสึกของบุถุชน
๑๒
ความรูสึกตอธรรม (ธมฺมเวท)
๑๓๑๙
ความรูสึกตออรรถ (อตฺถเวท)
๑๓๑๙
ความรูสึกที่ทําใหออกบวช
๑๐๔๒
ความรูสึกในใจของผูชนะตัณหาได
๖๕๗
ความรูสึกอยางแจมแจงเมื่อเวทนาสัญญาและ
วิตกเกิดขึ้น ตัง้ อยู ดับไป ๑๑๗๘
ความรูอันแทจริง
๔๘๗
ความเรารอน (ปริฬาห)
๓๕๖/๗๙๑
ความเรารอนเพราะกาม
๔๒๗
ความเรารอนเพราะทิฏฐิ
๔๒๘
ความเรารอนเพราะภพ
๔๒๘
ความลดหรือความเต็มของมหาสมุทร
ไมปรากฏ
๔๔๑
ความลดหรือความเต็มขึ้นของนิพพานธาตุ
ไมปรากฏ
๔๔๑
ความลดหลั่นแหงพระอริยบุคคลผูปฏิบัติ
อยางเดียวกัน
๕๖๔
ความลวงของกาม
๒๙๗

ความละไปของตัณหา
ความลังเลในปฏิปทาทางดับทุกข
ความลับของธาตุสี่
ความลับของเบญจขันธ

๔๑๘
๕๗๐
๑๖๐
๒๒๘

(สี่คําตอไปนี้ ศึกษาเนื่องกันไป :-)

ความเลื่อมใสในพระพุทธเจาอยางไมหวั่นไหว
(พุทธอเวจจัปปสาทะ) ๕๗๒/๑๔๖๒
ความเลื่อมใสในพระธรรมอยางไมหวั่นไหว
(ธัมมอเวจจัปปสาทะ) ๕๗๒/๑๔๖๓
ความเลื่อมใสในพระสงฆอยางไมหวั่นไหว
(สังฆอเวจจัปปสาทะ) ๕๗๓/๑๔๖๓
ความมีศีลที่พระอริยเจาพอใจ
(อริยกันตศีล)
๕๗๓/๑๔๖๓
ความเลื่อมใสไมหวัน่ ไหวในธรรมมาสู
พระสัทธรรมนี้
๘๗๗
ความเลื่อมใสไมหวัน่ ไหวในพระธรรม
๕๗๒
ความเลื่อมใสไมหวัน่ ไหวในพระพุทธเจา ๕๗๒
ความเลื่อมใสไมหวัน่ ไหวในพระสงฆ
๕๗๓
ความวิเวกในกลางวัน ความหลีกเรน
ในกลางคืน
๑๔๖๓
ความโศก
๑๒๖/๑๔๙
ความโศกเกิดมาแตความรัก
๓๖๗
ความโศกเกิดมาแตตัณหา
๓๖๘
ความสมดุลของสมถะและวิปสสนา ๑๔๖๔/๑๔๖๖
ความสมดุลแหงธรรม
๘๘
ความสมบูรณแหงสติสัมปชัญญะ
๑๒๓๙
ความสมประสงคสูงสุดมีไดเพราะสัมมัตตะ ๑๔๖๗
ความสยบมัวเมา (อชฺโฌสานํ)
๓๖๗
ความสยบอยูใ นกาม
๔๒๗
ความสยบอยูใ นทิฏฐิ
๔๒๘

ความสยบอยูใ นภพ
๔๒๘
ความสลัดกลับคืนของตัณหา
๔๑๘
ความสะดวกสบายแกการดับของกิเลส
๙๘๓
ความสะดุงหวาดเสียว
๒๑๗
ความสะดุงหวาดเสียว (อีกนัยหนึ่ง)
๒๑๙
ความสะอาด (โสเจยฺย)
๑๕๖๗
ความสังเวช
๑๑๓๕
ความสัมพันธกันของสามัญญลักษณะ
๒๓๕
ความสามารถทําไดจนเปนสักขีพยาน
ในธรรมนั้นๆ ในเมื่ออายตนะ
ยังมีอยู
๑๒๘๔/๑๓๑๘
ความสําคัญผิดเปนเหตุใหเกิดนันทิ
๓๗๘
ความสําคัญอันวิปริตวา “สุข”
๑๗
(สองคําตอไปนี้ ศึกษาเนื่องกันไป :-)
ความสิ้นกรรมยอมมีเพราะความสิ้นตัณหา ๘๖๖
ความสิ้นทุกขยอมมีเพราะความสิ้นกรรม ๘๖๖
ความสิ้นตัณหาคือนิพพาน
๔๒๑
ความสิ้นนันทิและราคะ
๗๕๑
ความสิ้นไปแหงตัณหาคือนิพพาน
๔๒๒
ความสิ้นไปแหงตัณหาซึ่งตรัสไวโดยสังเขป ๗๔๔
ความสิ้นไปแหงนันทิและราคะ
๘๗๕
ความสิ้นไปแหงอุปาทาน
๔
ความสิ้นไปแหงราคะ - โทสะ - โมหะ
นี้คือที่สุดแหงพรหมจรรย ๑๓๘๗
ความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยจตุตถฌาน
๙๑๓
ความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยตติยฌาน
๙๑๓
ความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยทุติยฌาน
๙๑๓
ความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยปฐมฌาน
๙๑๑
ความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยวิญญาณัญจายตนะ๙๑๕

ความสิ้นอาสวะเพราะอาศัย
อากาสานัญจายตนะ
๙๑๓
ความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยอากิญจัญญายตนะ ๙๑๕
ความสิ้นอาสวะมีไดสําหรับผูสามารถ
รูอยูเห็นอยู
๑๔๙๕
ความสุข
๕๒
ความสุขเกิดแตกามคุณ
๕๑๖
ความสุขเกิดแตจตุตถฌาน
๕๑๘
ความสุขเกิดแตตติยฌาน
๕๑๘
ความสุขเกิดแตทุติยฌาน
๕๑๗
ความสุขเกิดแตเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ๕๒๐
ความสุขเกิดแตปฐมฌาน
๕๑๗
ความสุขเกิดแตวิญญาณัญจายตนฌาน
๕๑๙
ความสุขเกิดแตอากาสานัญจายตนฌาน
๕๑๙
ความสุขเกิดแตอากิญจัญญายตนฌาน
๕๒๐
ความสุขชนิดที่เปนภายใน
๑๑
ความสุขที่ประณีตกวาความสุขอันเกิดแตเนว
สัญญานาสัญญายตนฌาน ๕๒๑
ความสูงต่ําแหงการปฏิบัติตามที่อาจทําใหเกิดขึ้น๗๗๖
ความเสนหาในกาม
๔๒๗
ความเสนหาในทิฏฐิ
๔๒๘
ความเสนหาในภพ
๔๒๘
ความโสมนัสเนื่องดวยการหลีก
ออกจากเหยาเรือน
๑๘๗
ความโสมนัสเนื่องดวยเหยาเรือน
๑๘๗
ความหมายของคําวา “ความดับ”
๔๑๕
ความหมายของคําวา “จากพระโอษฐ”
๑๒๑
ความหมายของคําวา “รูป”
๑๖๓
ความหมายของคําวา “วิญญาณ”
๒๐๓
ความหมายของคําวา “เวทนา”
๑๖๙

ความหมายของคําวา “สังขาร”
๑๙๙
ความหมายของคําวา “สัญญา”
๑๙๓
ความหมายของคําวา “สัมมาอาชีวะ”
๑๐๙๙
ความหมายของคําวา “เสขะ”
๑๔๓๓
ความหมายของคําวา “อริยะ”
๑๔๓๓
ความหมายของ “บาดาล”
๑๗๑
ความหลีกเรน (ปฏิสลลาณ)
๑๓๔๐
ความหลุดออกไปของตัณหา
๔๑๘
ความหวังของผูมีกัลยาณมิตร
๘๕๔
ความหวั่นไหวไมมี ความรํางับแหงจิตยอมมี ๔๔๒
ความหวั่นไหวแหงตติยฌาน
๗๙๘
ความหวั่นไหวแหงทุติยฌาน
๗๙๘
ความหวั่นไหวแหงปฐมฌาน
๗๙๘
ความหิวกระหายในกาม
๔๒๗
ความหิวกระหายในทิฏฐิ
๔๒๘
ความหิวกระหายในภพ
๔๒๘
ความเห็นชอบ ๑๓๕/๘๒๓
ความเห็นวากายของตน
๕๗๐
ความอยาก (ตัณหา)
๑๓๑/๓๒๕/๔๑๒
ความอยูเปนผาสุกของบุคคลผูถึงที่สุดแหง
พรหมจรรย
๑๔๖๔
ความอรอยกลางกองทุกข
๒๙๗
ความอรอยที่ไมคุมกับความทุกข
๒๙๘
ความอาภัพตอการบรรลุโลกุตตรธรรม ๕๑๖/๕๖๔
คันถะ (สิ่งรอยรัดนามกายคืออภิชฌา - พยาบาท สีลพรต - สัจจะเฉพาะตน) ๑๔๐๖
คันธัพพะ (สัตวที่จะเขาไปปฏิสนธิในครรภ) ๓๕๓
คั้นเถิดจะไดนา้ํ มัน !
๑๓๙๓
คมฺภีรตฺถา – มีอรรถอันลึกซึ้ง
๕๐๕
คมฺภีรา – อันลึกซึ้ง
๕๐๕

คาถาของพระพุทธเจากลายเปน
คาถาของบุถุชน
๔๗๗
คาถาอันนาเศรา (อนจฺฉริยา)
๑๖
คํากลางใชกันไดระหวางศาสนาทุกศาสนา ๘/๗๔
คํากลาวที่นาหัว (หสฺสก) - ที่ต่ําตอย (นามก) ที่เปลาๆ ปลี้ๆ (ริตฺตก) –
ที่เหลวไหล - (ตุจฺฉก)
๑๐๗๕
คํากลาวที่ไมประกอบดวยปาฏิหาริย
(อปฺปาฏิหิริกตํ)
๑๐๗๔
คําไขความของสัมมากัมมันตะ
๑๐๘๓
คําไขความของสัมมาวาจา
๑๐๖๖
คําชี้ชวนวิงวอนเกี่ยวกับอริยสัจ
๑๑๔/ฯลฯ
คําถามที่อาจใชทดสอบความเปนอรหันต ๗๐๒
คําแทนชื่อของสัมมาทิฏฐิ
๙๐๘
คําวา “เกพลี”
๖๒๒/๖๒๘
คําวา “ขึ้นไปติดแหงอยูบนบก”
๗๘
คําวา “เขาถึง”
๕๘๒
คําวา “ครรภ” เปนคําแทนชือ่ ของกาม
๓๑๑
คําวา “เครื่องของ” เปนคําแทนชื่อของกาม ๓๑๑
คําวา “เครื่องตรวจ”
๖๕๑
คําวา “จมเสียในทามกลาง”
๗๘
คําวา “ชรา”
๓๓๐
คําวา “ชาติ”
๓๓๐
คําวา “ตัณหา”
๓๓๑
คําวา “ถูกเกลียวน้าํ วนวนไว”
๗๘
คําวา “ถูกมนุษยจับไว”
๗๘
คําวา “ถูกอมนุษยจับไว”
๗๘
คําวา “ทุกข” เปนคําแทนชื่อของกาม
๓๑๐
คําวา “โทษอันเปนพิษ”
๖๕๑
คําวา “นามรูป”
๓๓๒

คําวา “เนาเสียเองในภายใน”
๗๘
คําวา “ปฏิกูล”
๙๙๖
คําวา “เปอกตม” เปนคําแทนชื่อของกาม
๓๑๑
คําวา “ผัสสะ”
๓๓๑
คําวา “แผล”
๖๕๐
คําวา “ฝงนอก”
๗๘
คําวา “ฝงใน”
๗๘
คําวา “ภพ”
๓๓๑
คําวา “ภัย” เปนคําแทนชื่อของกาม
๓๐๙
คําวา “มรณะ”
๓๓๐
คําวา “โรค” เปนคําแทนชื่อของกาม
๓๑๐
คําวา “ลูกศร”
๖๕๑
คําวา “ลูกศร” เปนคําแทนชือ่ ของกาม
๓๑๐
คําวา “วิญญาณ”
๓๓๒
คําวา “วิภพ”
๔
คําวา “เวทนา”
๓๓๑
คําวา “ศาสตรา”
๖๕๑
คําวา “สังขาร”
๓๓๒
คําวา “หมอผาตัด”
๖๕๑
คําวา “หัวฝ” เปนคําแทนชื่อของกาม
๓๑๐
คําวา “อวิชชา”
๓๓๒
คําวา “อายตนะหก”
๓๓๑
คําวา “อุปาทาน”
๓๓๑
คิด (เจเตติ)
๓๔๑
คิริมานนทสัญญา
๑๓๕๐
คุณของกายคตาสติ
๑๒๓๕
คุณคาของอริยสัจ
๙๕
คุณคาหรือคุณสมบัติชนิดที่ไมตองมี
สภาวะเปนรูปธรรม
๙๕๓
คุณลักษณะพิเศษของพระอรหันต
๖๑๕

คุณแหงสัมมาสังกัปปะ
๑๐๔๐
เครือเถามาลุวา
๒๘๐
เครื่องกระตุนใหปรารภความเพียร
๑๑๕๑
เครื่องกระทําความไมสะอาด
๑๕๖๗
เครื่องกระทําความสะอาด
๑๕๗๐
เครื่องกระทําใหเกิดจักษุ
๑๐๓๑
เครื่องกระทําใหแตกตางกันระหวางตถาคตกับ
ภิกษุผูปญญาวิมุตต
๗๒๑
เครื่องกระทําใหมืดบอด
๑๐๓๐
เครื่องกีดขวางการละสัญโญชน
๔๓๐
เครื่องจูงใจสูภพ
๒๘๒
เครื่องเจริญแหงปญญา
๙๐๙
เครื่องดําเนินเฉพาะตนในระดับเสขะ
(เสขปาฏิปท)
๑๔๓๑
เครื่องตรึงจิต (เจโตขีล) ๕ อยาง
๑๑๖๕
เครื่องตัดสินความผิด – ถูกที่แนนอน
๙๙๗
เครื่องถอนอัสมิมานะในปจจุบัน
๔๖๖
เครื่องทําความเปนพราหมณ
๔๔
เครื่องทําความเปนสมณะ
๔๔
เครื่องทําตนใหเปนที่พึ่ง
๑๑๗๘
เครื่องทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล
๙๐๙
เครื่องทําใหแจงซึ่งโสตาปตติผล
๙๐๙
เครื่องทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล
๙๐๙
เครื่องทําใหแจงซึ่งอรหัตตผล
๙๐๙
เครื่องนําไปสูภพ (ภวเนตฺต)ิ
๒๘๒
เครื่องนําไปสูภพใหม
๓๕๕
เครื่องนําไปสูภพใหม (นติ - ตัณหา)
๓๔๓
เครื่องนําไปสูภพใหม (นติ - ตัณหา) ยอมมี ๓๔๔
เครื่องนําไปสูภพใหม (นติ - ตัณหา) ยอมไมมี ๗๔๑
“เครื่องบมวิมุตติ”
๘๐๖

เครื่องปรุงอันเปนบุญ
๔๓๙
เครื่องปรุงอันเปนอเนญชา
๔๓๙
เครื่องปรุงอันมิใชบุญ
๔๓๙
“เครื่องปด” - “เครื่องกั้น” – “เครื่องคลุม” “เครื่องรอยรัด” ในอริยวินัย ๑๐๕๙
เครื่องผูกซึ่งผูกไวหยอนๆ แตแกไดยาก
๒๙๑
เครื่องผูกพันจิต (วินพิ นฺธ) ๕ อยาง
๑๑๖๖
เครื่องผูกพันสัตว
๒๔๘
เครื่องผูกอันไมมั่นคง
๒๙๑
เครื่องยึดเหนี่ยวโลกดุจหมุดสลักยึดโยงรถ ๑๐๙๙
เครื่องละปุพพันตอปรันตสหคตทิฏฐินิสสัย ๑๒๖๗
เครื่องใหไดเฉพาะซึ่งปญญา (ปฺาปฏิลาภ) ๙๐๙
เครื่องใหถึงกระแสแหงพระนิพพาน
๙๐๙
เครื่องใหเปนผูมากดวยปญญา (ปฺาพาหุลฺล) ๙๑๐
เครื่องใหเปนผูมีปญญาคมกลา (ติกฺขปฺตา) ๙๑๐
เครื่องใหเปนผูมีปญญาเจาะแทง
(นิพฺเพธิกปฺตา)
๙๑๐
เครื่องใหเปนผูมีปญญาฉับพลัน (สีฆปฺตา) ๙๑๐
เครื่องใหเปนผูมีปญญาแลน (ชวนปฺตา) ๙๑๐
เครื่องใหเปนผูมีปญญาไว (ลหุปฺตา)
๙๑๐
เครื่องใหเปนผูมีปญญาอันราเริง (หาสปฺตา)๙๑๐
เครื่องใหมีความไพบูลยแหงปญญา
(ปฺาเวปุลฺล)
๙๐๙
เครื่องใหมีปญญาเสมือนแผนดิน (ภูริปฺตา) ๙๑๐
เครื่องใหมีปญญาอันไพบูลย (วิปุลปฺตา) ๙๑๐
เครื่องใหมีปญญาอันลึกซึ้ง (คมฺภีรปฺตา) ๙๑๐
เครื่องใหมีปญญาอันหนาแนน (ปุถุปฺตา) ๙๑๐
เครื่องใหมีปญญาอันหาประมาณมิได
(อปฺปมตฺตปฺตา)
๙๑๐
เครื่องใหมีปญญาอันใหญหลวง (มหาปฺตา) ๙๑๐

เครื่องออกพนไปได (นิสสรณะ) จากรูป
๑๖๘
เครื่องออกพนไปได (นิสสรณะ) จากวิญญาณ ๒๐๘
เครื่องออกพนไปได (นิสสรณะ) จากเวทนา ๑๙๑
เครื่องออกพนไปได (นิสสรณะ) จากสังขาร ๒๐๒
เครื่องออกพนไปได (นิสสรณะ) จากสัญญา ๑๙๘
เครื่องอาบอันเปนภายใน
๖๓๖
เคล็ดลับเหมือนแมโคปนภูเขาลาดชัน
๙๒๓
เคหสิตโสมนัส
๑๘๗
เคหสิตอุเบกขา
๑๘๙
เคาโครงของอริยสัจ
๑๑๑
โคจรสําหรับสมณะ
๑๑๘๐
โคจรอันเปนวิสัยแหงบิดาตน
๑๕๑๖
“โคที่หากินตามภูเขา”
๙๒๓
โคนไมจะกลายเปนปราสาท
เรือนยอดของคหบดี
๑๑๑๒

ฆ
ฆราวาสก็สมควรเจริญสติปฏฐาน
๑๒๗๖
ฆราวาสคับแคบเปนทางมาแหงธุลี ๗๐๗/๑๐๔๒/
๑๕๔๐
ฆากิเลสไมตองฆาคน
๙๐๒

ง
งานละเอียดออนยิ่งกวาการแทงทะลุ
ขนทรายดวยขนทราย
๑๕๐๑
เงื่อนตนของพรหมจรรย
๓๙/๔๐/๔๑/๔๖

จ
จงกระทําเหตุทั้งภายในและภายนอก
“จงตัดปาเถิด อยาตัดตนไมเลย”

๑๕๒๘
๙๐๒

จงทําใหจบการเลน (การยึดถือ) ใหถูกวิธี ๔๒๒
“จงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแหงตัณหาเถิด” ๔๒๒
“จงพอกพูนทางแหงสันติเถิด”
๙๐๒
“จงเพียรเผากิเลสอยาไดประมาท”
๑๔๑
จงมาถึงที่ไมมีน้ําจากที่มนี ้ํา
๘๕๙
จงยินดีเฉพาะตอพระนิพพาน
๘๕๙
จงอบรมจิตใหเสมอดวยน้ํา (อาโป) เถิด
๙๖๐
จงอบรมจิตใหเสมอดวยแผนดิน (ปฐวี) เถิด ๙๕๙
จงอบรมจิตใหเสมอดวยไฟ (เตโช) เถิด
๙๖๐
จงอบรมจิตใหเสมอดวยลม (วาโย) เถิด
๙๖๑
จงอบรมจิตใหเสมอดวยอากาสเถิด
๙๖๒
จตุตถฌานไมอยูในวิสัยแหงความหวั่นไหว ๗๙๙
จมกามครั้งที่สอง
๒๗
จมกามตามปกติ
๒๖
จมลงสูหวงแหงความมืด
๒๔
จมูกฉุดไปหากลิ่นที่นาสูดดม
๑๒๓๔
จองมองตออัสสาทะอยู ปญจุปาทานขันธ
ยอมกอเกิด
๓๕๖
จะบรรลุไดโดยงายเปนไมมี
๕๒
จักตองตายหรือไดรับทุกขเจียนตาย
๕๐
จักเปนผูประกอบดวยอสาธารณญาน
(อันไมทวั่ ไปแกบุถุชน)
๙๓๐
(หกคําตอไปนี้ ศึกษาเนื่องกันไป :-)
จักเปนผูผูเดียวยินดียิ่งในวิเวก
๘๐๓
จักถือเอาซึ่งนิมิตสําหรับจิตได
๘๐๓
จักทําสัมมาทิฏฐิใหบริบูรณได
๘๐๓
จักทําสัมมาสมาธิใหบริบูรณได
๘๐๓
จักละสังโยชนทั้งหลายได
๘๐๓
จักทําใหแจงซึ่งนิพพานได
๘๐๓
จักเปนผูเห็นสันติในนิพพานอยูเปนประจํา ๙๒๙

จักเปนอตัมมโยในโลกทั้งปวง
๙๓๐
จักษุอันเปนทิพย
๔๙๗
จัณฑาลวังสิกะกายกรรม
๑๒๖๘
จากรูปฌานไปสูอาสวักขยญาณโดยตรง ๑๓๓๕
จาคสัมปทา
๑๑๐๗
จิตของผูที่จะเปนอยูดว ยความไมประมาท ๑๓๖๒
จิตของผูมีสุข (นิรามิส) ยอมเปนสมาธิ
๑๒๙๘
จิตตนิยมและวัตถุนิยมก็อยูด วยกันได
๑๐๑๒
จิตตระหนี่เปนสิ่งที่ต่ําเกินไปสําหรับ
การบรรลุธรรม
๑๓๕๘
จิตตสมาธิในธัมมสมาธิ
๙๙๘
จิตตั้งมั่นแลว ธรรมทั้งหลายยอมปรากฏ ๑๓๖๒
จิตตั้งไวถกู จักทําลายอวิชชา
จักทําวิชชาใหเกิดขึ้นได
๙๙๗
จิตตั้งไวผดิ จักทําลายอวิชชา
จักทําวิชชาใหเกิดขึ้นไมได ๙๙๖
จิตตานุปสสนา
๘๐๗
จิตตานุปสสนาตามนัยแหง
มหาสติปฏฐานสูตร
๑๒๒๑
จิตตานุปสสนาตามนัยแหง
อานาปานสติสูตร
๑๒๒๐
จิตตุปปาท (ความมักเกิดขึ้นแหงจิต)
๑๑๔๗
จิตตุปปาทปริยาย (สักวาคิดถึงก็
มีคุณมากแลว)
๑๔๕๐
จิตถอยกลับ ไมยื่นเขาไปในการดื่มด่ํา
อยูในเมถุนธรรม แตความรูส ึก
วาปฏิกูลดํารงอยูในจิต
๗๖๗
จิตที่เจริญแลวจะไดอะไร
๙๐๔
จิตที่ปราศจากสติ
๑๒๗๐
จิตที่ปญญาอบรมแลว
๑๓๘๑

จิตที่ไมมีเชิงรองรับ
๘๔๒
จิตที่ยังไมไดฟอก
๑๖
จิตที่หลุดพนดวยดี
๗๕๑
จิตนี้เปนธรรมชาติประภัสสร
๑๓๑๐
จิตประภัสสรตามธรรมชาติ
๑๓๑๐
จิตประภัสสรสมุจเฉท
๑๓๑๐
จิตเปนสมาธิแลว ธรรมลักษณะยอมปรากฏ
ตามที่เปนจริง
๑๓๓๖
จิตเปนสมาธิแลว ยอมรูชัดตามเปนจริง ๑๓๓๗
จิตมีตัณหาเรียกวาการอยูสองคน
๓๕๘
จิตไมกาํ หนัดในธรรมเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด๑๑๘๗
จิตไมขัดเคืองในธรรมเปนทีต่ ั้งแหงความขัดเคือง๑๑๘๗
จิตไมมัวเมาในธรรมเปนที่ตั้งแหงความมัวเมา๑๑๘๗
จิตไมมีตัณหาเรียกวาอยูคนเดียว
๓๕๙
จิตไมหลงในธรรมเปนที่ตั้งแหงความหลง ๑๑๘๗
จิตหยั่งลงสูอมตะเมื่อประกอบ
ดวยสัญญาอันเหมาะสม
๗๖๖
จินดาที่เปนอาทิพรหมจรรย
๑๐๓๔
จินดาที่ไมเปนอาทิพรหมจรรย
๑๐๓๔
จินตนาอันเปนบาปกุศล
๑๐๓๓
จุดมุงหมายแทจริงของพรหมจรรย
๑๓๘๙
จุตูปปาตญาณ
๔๙๗/๑๕๖๓
จุตูปปาตญาณธาตุ
๔๙๗
เจตนาเปนกรรม
๑๐๒๕
เจตโสลีนัตตา (ความมีจิตหดหู)
๓๘๑
เจตโสวิกเขปะ (ความสายแหงจิต)
๓๘๑
เจตโสอภินิโรปนา - งอกงามแหงความคิดถึง –
ที่สุดของจิต
๑๐๓๐
เจโตปริยญาณธาตุ
๔๙๖
เจโตวิมุตติชนิดที่ยังมีอุปสรรค
๑๓๖๕

เจโตวิมุตติชนิดที่ไมกําเริบ
๔๘๙
เจโตวิมุตติปญญาวิมุตติที่เขาถึงแลวไมมี
อหังการมมังการมานานุสัย ๑๔๘๖
เจโตวิมุตติปญญาวิมุตติอันไมมี
อหังการะมมังการะมานานุสัย ๔๖๙
เจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ
อันไมมีอาสวะ ๙๓/๖๐๘/๑๑๑๘
เจโตวิมุตติปญญาวิมุตติอันหา
อาสวะมิได
๔๙๘/๕๕๙/๖๖๑/
๗๒๙/๑๑๗๕/๑๓๘๓/
๑๓๙๐/๑๔๓๔/๑๕๑๘
เจโตวิมุตติอนั สงบ
๑๓๖๕
เจโตสมาธิที่สามารถเพิ่มผาสุกทางกาย
๑๓๔๔
เจโตสมาธิอันไมมีนิมิต
๑๓๔๔
(สามคําตอไปนี้ ศึกษาเนื่องกันไป :-)
เจริญเนกขัมมธาตุ เพื่อละกามธาตุ
๙๕๘
เจริญอัพยาปาทธาตุเพื่อละพยาปาทธาตุ
๙๕๘
เจริญอวิหิงสาธาตุ เพื่อละวิหงิ สาธาตุ
๙๕๘
(สามคําตอไปนี้ ศึกษาเนื่องกันไป :-)
เจริญเนกขัมมวิตก เพื่อละเสียซึ่งกามวิตก ๙๕๗
เจริญอัพยาปาทวิตก เพื่อละเสียซึ่ง
พยาปาทวิตก
๙๕๗
เจริญอวิหิงสาวิตก เพื่อละเสียซึ่งวิหิงสาวิตก ๙๕๗
(สามคําตอไปนี้ ศึกษาเนื่องกันไป :-)
เจริญเนกขัมมสัญญา เพื่อละกามสัญญา
๙๕๖
เจริญอัพยาปาทสัญญา เพื่อละพยาปาทสัญญา ๙๕๖
เจริญอวิหิงสาสัญญา เพื่อละวิหิงสาสัญญา ๙๕๖
(หกคําตอไปนี้ ศึกษาเนื่องกันไป :-)
เจริญเมตตาภาวนาเถิดพยาบาทจักละไป ๑๔๒๖
เจริญกรุณาภาวนาเถิดวิหิงสาจักละไป
๑๔๒๗

เจริญมุทิตาภาวนาเถิดอรติจกั ละไป
เจริญอุเบกขาเถิดปฏิฆะจักละไป
เจริญอสุภะภาวนาเถิดราคะจักละไป
เจริญอนิจจสัญญาภาวนาเถิด
อัสมิมานะจักละไป
เจริญสติปฏฐานทั้งสี่โดยวิธที ั้งสาม
เจริญสมาธิจักรูอริยสัจตามเปนจริง

๑๔๒๗
๑๔๒๗
๑๔๒๗
๑๔๒๗
๑๒๓๗
๗๕

(สี่คําตอไปนี้ ศึกษาเนื่องกันไป :-)

เจริญอสุภะเพือ่ ละราคะ
เจริญเมตตาเพือ่ ละพยาบาท
เจริญอานาปานสติเพื่อตัดเสียซึ่งวิตก
เจริญอนิจจสัญญาเพื่อถอนอัสมิมานะ

๔๖๘/๘๐๕
๔๖๘/๘๐๕
๔๖๘/๘๐๕
๔๖๘/๘๐๕
(สามคําตอไปนี้ ศึกษาเนื่องกันไป :-)
เจริญอสุภะเพือ่ ละเสียซึ่งราคะ
๙๕๖
เจริญเมตตาเพือ่ ละเสียซึ่งโทสะ
๙๕๖
เจริญปญญาเพื่อละเสียซึ่งโมหะ
๙๕๖
“เจาของสวนผัก”
๒๗
เจาเหนือหัวของสัตวโลก
๒๘๒
ใจของเราจักออกจากโลกทั้งปวง
๙๒๙
ใจฉุดไปหาธรรมารมณที่ถูกใจ
๑๒๓๔
ใจที่ปราศจากมานะวาเราวาของเรา
(อหงการมมงฺการมาน)
๗๖๘

ฉ
(เจ็ดคําตอไปนี้ ศึกษาตอเนื่องกันไป :-)

ฉลาดในสมาธิ
ฉลาดในการเขาสูสมาธิ
ฉลาดในการดํารงอยูในสมาธิ
ฉลาดในการออกจากสมาธิ
ฉลาดในความเหมาะสมแหงสมาธิ

๑๓๔๖
๑๓๔๖
๑๓๔๖
๑๓๔๖
๑๓๔๖

ฉลาดในธรรมเปนโคจรแหงสมาธิ
๑๓๔๖
ฉลาดในอภินหิ ารแหงสมาธิ
๑๓๔๖
“ฉันทราคะ” ในความหมายที่กวาง
๓๔๐
ฉันทราคะในแตละขันธคือตัวสัญโญชน ๒๒๗
ฉันทะ
๙๑
ฉันทะ (ความพอใจ)
๒๕๐
ฉันทะเปนมูลเหตุแหงทุกข
๓๔๑
ฉันทะและวิตกชนิดที่เปนวิสัยแหงชาวบาน ๑๒๔๔
ฉันทะและวิตกชนิดที่เปนวิสัยแหงบรรพชิต ๑๒๔๔
เฉไปติดบวงทิฏฐิ
๒๙

ช
ชอบตามระลึกถึงเรื่องเกากับมาตุคาม
ชอบเสียงของมาตุคาม
ชาคริยานุโยค

๘๓๒
๘๓๑
๑๑๕๑

(สามคําตอไปนี้ ศึกษาเนื่องกันไป :-)

ชางทองสูบลมตะพึดไปทําทองใหไหม
(สุกเกิน)
ชางทองพรมน้ําตะพึดไปทําทองนั้นใหเย็น
ชางทองตรวจดูตะพึดทําใหทองนั้นไมสุก
อยางพอดี
ชางตนที่รูประหาร
ชางตนที่รูไป
ชางตนที่รูฟง
ชางตนที่รูอดทน
ชาติชราและมรณะตอไป
ชายหนุมหญิงสาวที่ชอบแตงตัว
ชีวิตดวยมิจฉาชีพเพราะเดรัจฉานวิชา
ชีวิตมนุษยกับจตุราริยสัจ
ชื่อแหงกามคุณหา

๑๓๑๗
๑๓๑๗
๑๓๑๗
๖๐๑
๖๐๑
๖๐๑
๖๐๑
๓๔๙
๑๑๓๙
๑๕๔๗
๑๙
๕๐

ชื่อแหงการปรารภความเพียร
ชื่อแหงความโกรธและความคับแคน
ชื่อแหงตถาคตผูอรหันตสัมมาสัมพุทธะ
ชื่อแหงตัณหา
ชื่อแหงเนกขัมมะ
ชื่อแหงมาตุคาม
ชื่อแหงอายตนะหกในภายใน
ชื่อแหงโอรัมภาคิยสังโยชนหา
เชิงรองรับของจิต
เชือกหรือบวงที่จะจูงสัตวไปสูภพ
เชื้องอกของพืช
ใชจายโภคทรัพย (อยางสุรุยสุราย)
เหมือนคนกินผลมะเดื่อ

๕๑
๕๐
๕๑
๕๐
๕๑
๕๑
๕๐
๕๐
๘๔๒
๒๘๒
๒๘๕
๑๑๐๔

ฌ
ฌาน (ที่มีสัญญา)
๙๑๑
ฌานที่ ๑
๐๖/๕๑๖/๑๒๗๙/๑๒๘๑ ฯลฯ
ฌานที่ ๒
๐๖/๕๑๗/๑๒๗๙/๑๒๘๒ ฯลฯ
ฌานที่ ๓
๐๖/๕๑๗/๑๒๗๙/๑๒๘๒ ฯลฯ
ฌานที่ ๔
๐๖/๕๑๘/๑๒๗๙/๑๒๘๒ ฯลฯ
ฌานทุกระดับมีชื่อเรียกวานิพพานชนิดหนึ่ง ๔๘๓
ฌานระงับความรัก – เกลียด
๑๓๔๗
ฌายีภกิ ษุผูฉลาด
๙๑๕

ญ
ญาณเกิดจากสมาธิของผูที่มี
สติปญญารักษาตน
๑๓๒๔
ญาณเครื่องกําหนดรูใจผูอื่น (เจโตปริยญาณ) ๑๕๖๑
ญาณเครื่องรูซึ่งจุติและอุปะปาตะของสัตว
(จุตูปปาตญาณ)
๑๕๖๓

ญาณทัสสนะ (กอนการบรรลุ)
๑๕๕๘
ญาณทัสสนะ (ปญญาเครื่องรูเห็น)
๔๘๘
ญาณทัสสนะ (หลังการบรรลุ)
๑๕๓๔
ญาณทัสสนะอันวิเศษควรแกความเปนอริยะ๑๓๕๗
ญาณในตถาคตพลญาณ
๑๓๔๙
ญาณประเภทยิงเร็ว
๘๙๙
ญาณเปนเครื่องสิ้นไปแหงอาสวะ ๕๓/๗๖/๑๔๙๙
ญาณมีไดเฉพาะแกผูมจี ิตตั้งมั่น
๑๓๔๙
ญาณสามในแตละอริยสัจ
๑๕๓๒
ญาณหยั่งรูว า “พนแลว”
๕๔
ญาติอยางยิ่ง
๔๗๐

ฐ

ดินน้ําไฟลมเปนสิ่งที่ภิกษุผูเสขะ
ตองไดรูรอบ
๕๕๒
ดินน้ําไฟลมเปนสิ่งที่ภิกษุผูอรหันตขีณาสพ
รูรอบแลว
๕๕๔
เดช (แหงธรรม) อันวิรยิ ะนฤมิตขึ้น
๕๔๘
เดรัจฉานกถา (เรื่องขวางหนทางธรรม
รับบรรพชิต)
๑๕๔๕
เดรัจฉานวิชา
๕๔๗
เดิน - เดินคอยๆ - ยืน - นั่งลง – นอน
ยดีกวา
๑๐๔๕
แดนเกิดแหงทุกข
๒๙๖

ต

ฐานที่เกิดแหงตัณหา
๓๒๑
ฐานที่ตั้งแหงความมีสัมปชัญญะ ๑๙ ฐาน ๑๑๙๐
ฐานแหงวิปสสนาในตัวเอง
๙๑๑
ฐานะที่ตั้งแหงอนุสสติ
๑๒๓๙
ฐานะเปนทางแหงอมตะ
๘๓๙

ด
ดวงตา - ญาณ - ปญญา - วิชชา – และแสงสวาง
อริยสัจ
๑๕๓๒
ดับกิเลสและทุกขเพราะออกเสียไดจาก
ฐิบวกทิฏฐิลบ
๖๓๖
ดับตัณหาคือปลงภาระหนักลงได
๔๑๘
ดับไปเร็วเหมือนการกะพริบตาของคน
๑๔๓๐
ดํารงชีวิตอยางคนหลุดพน
มที่เขาสมมติกัน
๑๑๑๔
ดําริ (ปกปฺเปติ)
๓๔๑
ดินน้ําไฟลมเปนสิ่งที่ปุถุชนยังไมไดรูรอบ ๕๕๑

ตกลงในเหวแหงความเกิด ฯลฯ
๒๐
ตถาคต
๓๑/๓๙/๖๓/๗๙/๓๗๕/ฯลฯ
ตถาคตเกิดขึ้นในโลกแสดงธรรม
๑๕๔๐
ตถาคตทั้งหลายเปนเพียงผูบอก
(วิธีแหงการกระทํา)
๘๕๒
ตถาคตถอนตัวออกไดแลวจากโลก
๕๗
ตถาคตภาสิตา – อันเปนตถาคตภาษิต
๕๐๕
ตถาคตไสยา (นอนอยางตถาคต)
๑๓๐๙
ตถาคตอุบัติขึ้นในโลก
๕๙
ตถาคือมีความเปนอยางนัน้
๑๐๕
ตทังคนิพพานโดยนิปปริยาย
๖๗๗
ตทังคนิพพานโดยปริยาย
๖๗๗
ตทังคนิพพุโต
๖๗๖
ตนเองก็ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑอันนั้น
๘๓
ตโปชิคุจฉวาท
๘๓๘
ตโปชิคุจฉวาท (การสอนเกียจกันบาปดวยตบะ)๘๓๗
ตโปชิคุจฉิวัตร
๘๓๗

ตรัสโวหารโลกแตมิไดทรงยึดถือ
๖๕
ตรัสใหมีสติคูกันไปกับสัมปชัญญะ
๑๒๓๘
ตนเหตุแหงมิจฉาทิฏฐิ
๙๓๒
ตนเหตุแหงสัมมาทิฏฐิ
๙๓๒
ตองละฉันทราคะในเบญจขันธ
๒๕๒
ตองแลนไปในสังสารวัฏ
๖
ตัณหักขยะ (ทีส่ ิ้นตัณหา)
๔๕๗/๔๖๓
ตัณหาเกิดในที่ไหน
๑๒๙/๓๒๒
ตัณหาเกิดเพราะความไดเปนหรือไมได
เปนอยางที่ตอ งการ
๓๒๒
ตัณหาเกิดเพราะจีวร (เครื่องนุงหม)
๓๒๑
ตัณหาเกิดเพราะเสนาสนะ
(เครื่องอยูเครือ่ งใช)
๓๒๒
ตัณหาเกิดเพราะอาหาร
๓๒๒
ตัณหา (ความทะยานอยาก)
๒๕๐
ตัณหา (เครื่องใหเกิดความสะดุง)
๒๘๑
ตัณหาเจริญเพราะมีมิจฉาทิฏฐิ
ในปยรูป – สาตรูป
๓๗๙
ตัณหาดับไปในที่ไหน
๔๑๐
ตัณหาโดยวิภาค
๒๘๘
ตัณหาโดยวิภาค (อีกนัยหนึ่ง)
๒๘๙
ตัณหาตั้งอยูในที่ไหน
๑๒๙/๓๒๒
ตัณหาถูกทําใหแหงสนิทแลวก็ไหลไมได ๕๔๒
ตัณหาทําใหมกี ารเกิดอีก
๒๘๐/๓๕๘
ตัณหาทีจ่ ะนําไปสูภพ
๗/๓๕๖
ตัณหานั่นแหละเปนเชื้อ
๓๕๒
ตัณหานุสัย
๒๘๐
ตัณหาในกาม
๒๗๙
ตัณหาในความมีความเปน
๒๗๙
ตัณหาในความไมมีความไมเปน
๒๗๙

ตัณหาในภพ
๗
ตัณหาเปนเครือ่ งถักรอยเพื่อใหเกิดขึ้น
แหงภพนั้นๆ
๗๖๒
ตัณหาเปนเครือ่ งรอยรัดผัสสะใหติดกัน
๗๖๒
ตัณหาเปนเชื้อแหงการเกิด
๓๕๑
ตัณหาเปนเพื่อนสองของคน
๓๕๙
ตัณหาเปนยางของพืช
๒๘๓
ตัณหาเปนเหตุแหงความโศก
๓๖๗
ตัณหาพรอมทัง้ ราก (อวิชชา)
๔๗๘
ตัณหามีกระแสสามสิบหกสาย
๒๘๑
ตัณหามีเวทนาเปนเหตุใหเกิด
๒๘๗
ตัณหามีอยูอุปธิก็มีอยู
๒๘๖
ตัณหาไมมีอุปธิก็ไมมี
๒๘๖
ตัณหาละไปในที่ไหน
๔๑๐
ตัณหาวิจริต (ความนึกที่ซานไปดวยอํานาจ
แหงตัณหา)
๓๑๕
ตัณหาสัญโญชน
๒๘๒
ตัวความไมสะอาด
๑๕๖๗
ตัวความสะอาด
๑๕๗๐
ตัวฉันทราคะที่มีอยูในปญจุปาทานักขันธคือ
ตัวอุปทาน
๒๑๓
ตัวชักนํามาซึ่งมิจฉามรรค
๑๐๐๙
ตัวทาง
๕๐
ตัวพรหมจรรย
๑๓๘๗
ตาณะ (ที่ปองกัน)
๔๖๑/๔๖๓
ตาฉุดไปหารูปที่นาพอใจ
๑๒๓๔
ตาที่เปนเหตุใหไดโภคทรัพย
๑๐๓
ตาที่เปนเหตุใหรูธรรม
๑๐๓
ตาบอดจูงตาบอดเปนแถวยาว
๑๐๗๕

ตามเห็นกายในกาย แตอยาตรึกซึ่งวิตกอันเขาไป
ประกอบอยูก บั กาย
๑๒๓๓
ตามเห็นจิตในจิต แตอยาตรึกซึ่งวิตกอันเขาไป
ประกอบอยูก บั จิต
๑๒๓๓
ตามเห็นซึ่งตนวามีรูป
๒๑๘/๒๔๘
ตามเห็นซึ่งตนวามีอยูใ นรูป
๒๑๘/๒๔๘
ตามเห็นซึ่งรูปโดยความเปนตน
๒๑๘/๒๔๘
ตามเห็นซึ่งรูปวามีอยูใ นตน
๒๑๘/๒๔๘
ตามเห็นธรรมในธรรม แตอยาตรึกซึ่งวิตกอัน
เขาไปประกอบอยูกับธรรม ๑๒๓๓
ตามเห็นเวทนาในเวทนา แตอยาตรึกซึ่งวิตกอัน
เขาไปประกอบอยูกับเวทนา ๑๒๓๓
ตายตามสิ่งใดไป ยอมถูกตราหนาเพราะสิ่งนั้น๒๒๖
ติรจฺฉานกถา
๑
ติวิธูปปริกฺขี
๒๒
เตโชธาตุที่เปนไปในภายใน
๑๕๘/๙๖๐
เตโชธาตุที่เปนภายนอก
๑๕๘/๙๖๐
เตโชธาตุ (ธาตุไฟ)
๑๕๖
เตรียมพระโสดาบัน (คือธัมมานุสารีและ
ธานุสารี) ๕๙๒/๖๗๐-๑/๑๔๖๔
เตาตาบอด
๐๒
ไตรสิกขา
๕๕๗
ไตรสิกขาของพระอเสขะ
๕๕๕
ไตรสิกขา (อีกนัยหนึ่ง)
๕๕๙

ถ
ถวยดื่มสําริดที่มีเครื่องดื่มใสอยูแลว
ในโลกมียาพิษปนติดอยู
ถอนอนุสัยคืออวิชชา
ถอนอนุสัยแหงทิฏฐิและมานะ

๓๗๙
๑๘๓
๘๗๘

ถอยคําที่ประกอบดวยสมาบัติ
๑๔
ถอยคําที่ยึดถือเอาแตกตางกัน
๔๐
ถอยคําอันพร่ําบนถึงกามคุณ
๑๔
ถัมพะ (หัวดื้อ)
๗๖๙
“ถากระไรเราดํารงตนอยูใน
ความลําบากเถิด”
๑๑๗๓
“ถาขันธจักไดมีสุขโดยถายเดียว”
๒๓๑
“ถาขันธเปนทุกขโดยถายเดียว”
๒๓๐
ถาจะมีตัวตนกันบาง
๑๐๑๔
“ถานิสสรณะจากขันธแตละขันธ มี”
๒๒๙
“ถานิสสรณะ (อุบายเครื่องออกพนไปได)
จากขันธแตละขันธ ไมมี” ๒๒๙
ถามีใครกลาวติเตียนตอหนา
๑๒๔๔
ถามีใครประหารเธอดวยฝามือ
๑๒๔๔
ถามีราคะ มีนันทิ มีตัณหาในอาหาร
๓๔๘
ถาไมมีราคะ ไมมีนันทิ ไมมีตัณหา
ในอาหาร
๔๘๔
ถายังมีเชื้อก็ยังไมปรินิพพาน
๔๗๙
ถาหมดเชื้อก็ปรินิพพาน
๔๗๙
“ถาอัสสาทะของแตละขันธ มี”
๒๒๘
“ถาอัสสาทะ (รสอรอย) ของแตละขันธ
ไมมี”
๒๒๘
“ถาอาทีนพของแตละขันธ มี”
๒๒๙
“ถาอาทีนพ (โทษ) ของแตละขันธ ไมมี” ๒๒๙
ถึงฝง นอกแหงโลกคือถึงความสิ้นอาสวะ ๑๐๔๙
ถูกความกลัวคุกคามเอาแลว
๑๙
ถูกจิตนี้คดโกงลอลวงปลิ้นปลอก
๑๘
ถูกตราหนาเพราะตายตามเบญจขันธ
๒๒๖
ถูกตราหนาเพราะอนุสัยในเบญจขันธ
๒๒๔

ถูกตองธรรมเหลานั้นดวยนามกายแลว
แลอยู
ถูกทําใหยุงเหยิงเหมือนดายยุง
ถูกภพบังหนาแลว
เถรภาษิต
เถรภาษิต
เถาวัลย (คือตัณหา)

๑๔๒๒
๓๑๔
๔
๕๔๒
๔๓๙
๒๘๑

ท
ทรงกลาวธรรมปริยายตามลําพังพระองค ๗๓๖
ทรงกําชับเรื่องการทําลายอหังการมมังการ ๑๔๘๖
ทรงบัญญัติแตความทุกขและความดับทุกข ๖๔
ทรงเปนแตผบู อกทางเทานั้น
๔๗๕
ทรงพบ
๕๓
ทรงพยากรณเฉพาะเรื่องอริยสัจสี่
๖๒
ทรงพระนามวาสัมมาสัมพุทธะ
ตรัสรูอริยสัจสี่
๕๗
ทรงรอบรูโลก
๕๗
ทรงรําพึงถึงหมูสัตว
๓
ทรงแสวง
๕๒
ทรัพยประจําตัวของกษัตริย
๕๔๘
ทรัพยประจําตัวของพราหมณ
๕๔๘
ทรัพยประจําตัวของแพศย
๕๔๘
ทรัพยประจําตัวของศูทร
๕๔๘
ทรัพยอยางยิ่ง
๔๗๐
ทอธารแหงบุญ
๑๐๘๕
ทักษิณาทานที่มีผลเลิศในเบื้องบน
๑๑๒๔
ทัณฑวาคุระ
๓๐
ทัสสนะไมวิปริต
๑๕๖๙

ทัสสนะวิปริต
๑๕๖๖
ทางดําเนินแหงจิตใหถึงซึ่งการเกิดขึ้น
แหงสักกายะ
๓๗๓
ทางดําเนินแหงจิตใหถึงซึ่งการดับไป
แหงสักกายะ
๑๔๒๖
ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือ
ของทุกข
๒๕๕/๘๒๑
ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของโลก ๕๘
ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของเวทนา๑๗๔
ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงรูป ๑๖๙
ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหง
วิญญาณ
๒๐๘
ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือ
แหงเวทนา
๑๙๒
ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือ
แหงสังขาร
๒๐๒
ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือ
แหงสัญญา
๑๙๖/๑๙๘
ทางเดินแหงจิตของปุถุชน
๗๙๓
ทางนั้นอันเปนที่หลงแหงมาร
๘๕๑
ทางเปนเครื่องใหถึงอมตะ
๔๗๖
ทางไปแหงจิตของสัตว
๑๘๖
ทางเพื่อการรูจักการถอนซึ่งลูกศร
๘๕๒
ทางเพื่อความเปนผูอยูรวมกับพรหม
๑๒๙๘
ทางมาแหงอนุสัย
๑๘๓
ทางมีองคแปดประเสริฐกวาทางทั้งหลาย ๘๕๑
ทางโลงอันแนนอนไปสูสัมมัตตนิยาม ๑๓๗๓
ทางเสื่อมแหงโภคะ
๑๐๙๔
ทางแหงความหมดจด
๘๕๒

ทางแหงความหลุดพนอยางยิ่ง
ตามทิฏฐิแหงตนๆ
๓๗๐
ทางแหงถอยคําที่กลาวหา
๑๓๒๖
ทางแหงนิโรธ
๕๐๕
ทางแหงพระนิพพานอันเปนธรรมหมดจด ๙๘๒
ทางใหถึงความดับไมเหลือแหงโลก
๑๒๕
ทางใหถึงความหลุดพนหาทาง
๗๕๕
“ทางใหถึงนิพพานเราไดแสดงแลว”
๑๔๑
ทายาทแหงภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา ๗๗๒
ทารกไมรูตามเปนจริงซึ่งเจโตวิมุตติ – ปญญา
วิมุตติ
๓๕๕
ทําไดจนเปนสักขีพยานในขณะที่
อายตนะยังมีอยู
๔๙๕
ทําที่สุดทุกขโดยไมรูอริยสัจ
๙๖
ทํานองเสนผมบังภูเขา
๓
ทํามารใหเปนผูตาบอด
๓๓
ทําไมจึงกลาวกันวารูป
๔๙๙
ทําไมจึงกลาวกันวาวิญญาณ
๕๐๐
ทําไมจึงกลาวกันวาเวทนา
๔๙๙
ทําไมจึงกลาวกันวาสังขาร
๔๙๙
ทําไมจึงกลาวกันวาสัญญา
๔๙๙
ทําอยางไรสรีรยนตจักถึงฝงโนนได
๔๗๘
ทิ้งเสียนั่นแหละกลับจะเปนประโยชน
๙๐๑
ทิฏฐธรรมนิพพานโดยนิปปริยาย
๖๗๕
ทิฏฐธรรมนิพพานโดยปริยาย
๖๗๔
ทิฏฐธัมมนิพพานวาท
๓๗๗
ทิฏฐิคตะ
๔๓๗
ทิฏฐิซึ่งเปนทีต่ ั้งแหงการวิวาท
๑๐๐๒
ทิฏฐิดังเชือกที่ผูกลาม
๔๗๘

ทิฏฐิทัสสนะที่เปนไปเพื่อทุกขนิโรธ
๔๓๗
ทิฏฐิที่กระเดียดไปในทางกําหนัดยอมใจ ๗๒๔
ทิฏฐิที่กระเดียดไปในทางเขาไปยึดมั่นถือมั่น๑๐๐๓
ทิฏฐิที่กระเดียดไปในทางประกอบตน (อยูในภพ)๑๐๐๓
ทิฏฐิที่กระเดียดไปในทางประกอบอยูในภพ๗๒๔
ทิฏฐิที่กระเดียดไปในทางเพลิดเพลิน
๑๐๐๓
ทิฏฐิที่กระเดียดไปในทาง
มีความกําหนัดยอมใจ
๑๐๐๓
ทิฏฐิที่กระเดียดไปในทางไมกําหนัดยอมใจ ๗๒๔
ทิฏฐิที่กระเดียดไปในทาง
ไมประกอบอยูในภพ
๗๒๔
ทิฏฐิที่กระเดียดไปในทาง
ไมยึดมั่นดวยอุปาทาน
๗๒๔
ทิฏฐิที่กระเดียดไปในทาง
ยึดมั่นดวยอุปาทาน
๗๒๔
ทิฏฐิที่กระเดียดไปในทางสยบมัวเมา
๑๐๐๓
ทิฏฐิที่เกี่ยวกับตัณหา
๓๗๐
ทิฏฐิที่ถือเอาไดซึ่งประโยชนโดยสวนสอง ๙๕๒
ทิฏฐินิสสัยที่สหรคตดวยปุพพันตขันธ ๑๒๖๗
ทิฏฐินิสสัยที่สหรคตดวยอปรันตขันธ ๑๒๖๗
ทิฏฐิบวก – ทิฏฐิลบ
๖๓๖
ทิฏฐิปฏิลาภ (การไดทิฏฐิเฉพาะเรื่อง)
๑๑๔๘
ทิฏฐิปปตต (ผูบรรลุแลวดวย
ความเห็นลงสูธรรม)
๖๖๘
ทิฏฐิปรารภทัง้ ปุพพันตะและอปรันตขันธ ๓๗๐
ทิฏฐิปรารภปุพพันตขันธ
๓๗๐
ทิฏฐิปรารภอปรันตขันธ
๓๗๐
ทิฏฐิโยคะ
๔๒๘

ทิฏฐิวา “ลมก็ไมพัด แมน้ําก็ไมไหล
สตรีมีครรภก็ไมคลอด พระจันทร
และพระอาทิตยก็ไมขึ้นไมตก
แตละอยางๆ เปนของตั้งอยู
อยางมั่นคงดุจการตั้งอยู
ของเสาระเนียด”
๕๘๔
ทิฏฐิสัญโญชน (สังโยชนคือความเห็นผิด) ๓๘๘
ทิฏฐิสัมปทา (ความเปนโสดาบัน)
๕๖๙
ทิฏฐิสัมปนนบุคคล
๒๒
ทิฏฐิใหเกิดเวทนาที่ลวนแตเปนทุกขสมุทัย ๓๗๖
ทิฏฐิอันเปนไปตรง
๑๒๓๗
ทิฏฐิอันเปนอธิมุตติบท
๓๗๐
ทิฏุปาทานความถือมั่นในทิฏฐิ
๒๑๐
ทิพพโสตญาณธาตุ
๔๙๖
ทิ่มแทงกันและกันดวยหอกปาก
๑๗๙
ทิศใดอันเธอไมเคยไปตลอดกาลยาวนาน ๖๐๓
ทิศเบื้องขวา
๑๐๙๕
ทิศเบื้องซาย
๑๐๙๗
ทิศเบื้องต่ํา
๑๐๙
ทิศเบื้องบน
๑๐๙๘
ทิศเบื้องหนา
๑๐๙๕
ทิศเบื้องหลัง
๑๐๙๖
ทิศเปนที่ผาสุกแกตถาคต
๑๐๕๓
ทีปะ (เกาะที่พนน้ํา)
๔๖๐/๔๖๓
ที่เกิดของเวทนาทั้งสามไดแก “ผัสสะ”
๗๙๐
ที่เกิดและการเกิดแหงตัณหา
๓๒๐
ที่เกิดแหงอาหาร
๒๘๗
ที่เกิดแหงอุปธิ
๒๘๖
ที่เกิดแหงอุปาทาน
๒๘๗

“ที”่ ซึ่งจักษุของมารผูมีบาปมองไมเห็น ๑๓๔๒
“ที”่ ซึ่งดวงจันทรก็ไมสองแสง
๔๔๐
“ที”่ ซึ่งดวงอาทิตยก็ไมปรากฏ
๔๔๐
“ที”่ ซึ่งดาวศุกรยอมไมสองแสง
๔๔๐
“ที”่ ซึ่งดินน้ําไฟลมไมอาจเขาไปอยู
๔๔๐
“ที”่ ซึ่งธาตุสี่หยั่งลงไมถึง
๔๓๘
“ที”่ ซึ่งนามรูปดับไมมีเหลือ
๔๓๘
“ที”่ ซึ่งมารผูมีบาปมองไมเห็น
๓๓
“ที”่ ซึ่งมารและบริวารของมารไปไมถึง
๓๒
“ที”่ ซึ่งวัฏฏะยอมไมหมุน
๔๓๙
ที่ดับแหงภพทั้งหลายโดยประการทั้งปวง ๔๔๖
ที่ตั้งอาศัยเกิดแหงตัณหา
๑๓๐/๓๒๒
“ที่ตั้งอาศัยแหงการเจริญ
สัมโพธิปกขิกธรรม”
๘๐๖
ที่ตานทานสําหรับสัตวผูกลัว
๑๓๔๑
ที่ติดของสัตว
๒๑๕
ที่ที่ควรเที่ยวไปซึ่งเปนวิสัยแหงบิดาของตน ๑๑๘๐
ที่ที่มารไปไมถึง
๔๓๙
ที่ที่มีโศก มีธุลี มีความคับแคน
๓๔๘
ที่ที่ไมใชที่เที่ยวของบุถุชน
๔๓๙
ที่เที่ยวนอกโลก
๔๓๙
ที่นั่ง - นอน - ยืน - เดิน อันเปนทิพย
๑๓๔๕
ที่เปนที่ประชุมลงของสิกขาบททั้งปวง
๕๖๑
ที่พึ่งอันเกษม
๑๙
ที่พึ่งอันสูงสุด
๑๙
ที่มิใชฝง (วัฏฏสงสาร)
๘๕๙
ที่มุงแสวงของผูมองเห็นโทษในโลก
๔๗๑
ที่ไมโศกไมมีธุลีและไมมีความคับแคน ๔๘๔
ที่ละไปดับไปแหงตัณหา
๔๑๐

(หาคําตอไปนี้ ศึกษาเนื่องกันไป :-)

ที่สงบสังขารทั้งปวง
๔๔๓
ที่สละคืนอุปธิทั้งปวง
๔๔๓
ที่สิ้นตัณหา
๔๔๓
ที่คลายความกําหนัด
๔๔๓
ที่ดับกิเลส
๔๔๓
ที่สงัดซึ่งสัตวยินดีไดโดยยาก
๘๕๙
ที่สุดของพรหมจรรยคือนิพพาน
๔๒๒
ที่สุดในเบื้องตนของภวตัณหา
๓๑๓
ที่สุดในเบื้องตนของอวิชชา
๓๓๓
ที่สุดแหงทุกข
๔๔๑/๔๔๒/๔๔๓/๕๔๒/
๗๖๕/๗๗๓
ที่สุดแหงพรหมจรรย
๑๓๘๗
ที่สุดแหงโลกที่ไมอาจถึงไดดวยการไป ๔๔๐
ที่สุดแหงอนุสัย
๘๐๓
ที่หลบพนภัยจากมาร
๑๓๔๑
ที่อันเปนฝง (นิพพาน)
๘๕๙
ทุกขตา (คือทุกขเพราะทุกข ทุกขเพราะปรุงแตง
ทุกขเพราะแปรปรวน)
๑๔๐๕
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเปนสิ่งที่ควรทํา
ใหเกิดมี
๑๔๘๙
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ
๑๑๐
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ
(โดยพิสดาร)
๑๓๕
ทุกฺขนิโรธคามินีสมนุปสฺสนา
๑๔๒๖
ทุกขนิโรธเรียกวาสักกายนิโรธ
๗๔๔
ทุกขนิโรธอริยสัจ
๑๑๐
ทุกขนิโรธอริยสัจ (โดยพิสดาร)
๑๓๒
ทุกขนิโรธอริยสัจเปนสิ่งที่ควรทําใหแจง ๘๑๕

ทุกขนิโรธอริยสัจ (อีกนัยหนึ่ง)
๑๑๕
ทุกขเวทนา
๑๗๑
ทุกขเวทนาพึงเห็นโดยความเปนลูกศร
๑๘๑
ทุกขสมุทยคามินีสมนุปสฺสนา
๓๗๔
ทุกขสมุทยอริยสัจ
๑๑๕
ทุกขสมุทยอริยสัจ (โดยพิสดาร) ๑๒๙/๓๒๒
ทุกขสมุทยอริยสัจเปนสิ่งที่ควรละ
๔๐๓
ทุกขสมุทยอริยสัจ (อีกนัยหนึ่ง)
๑๓๘
ทุกขสัญญาเปนไปโดยสะดวกเมื่อมุง
อานิสงสหกประการ
๙๒๙
ทุกขอริยสัจ
๑๐๙/๑๔๕
ทุกขอริยสัจ (โดยพิสดาร)
๑๒๕
ทุกขอริยสัจเปนสิ่งที่ควรรอบรู
๒๗๔
ทุกขอริยสัจ (อีกนัยหนึ่ง)
๑๑๓
ทุกขอริยสัจ (อีกนัยหนึ่ง)
๑๑๔
ทุกขกลาวโดยยอ
๑๒๙/๑๕๓
ทุกขเกี่ยวกับความยากจนในโลก
๒๗๑
ทุกขของเทวดาและมนุษยมีเสมอกันตาม
ธรรมชาติ
๒๕๘
ทุกขคือกระแสการปรุงแตงทางจิต
๒๖๒
ทุกขชนิดที่ธีรชนไมเคยประสบ
๒๗๓
ทุกขชนิดปลายแถว (แสดงโดยภาษาคน) ๒๗๐
ทุกขชนิดปลายแถว (แสดงโดยภาษาธรรม) ๒๗๑
ทุกขดับไปทุกขั้นตอนแหงการกระทํา
ที่กระทําแลว
๕๙๖
ทุกขทั้งหมดนั้นมีฉันทะเปนมูล
๓๔๑
ทุกขที่คลายชา
๒๕๔
ทุกขที่คลายเร็ว
๒๕๔
ทุกขที่ทรงแสดงดวยอายตนะภายใน
๑๑๔

ทุกขที่ทรงแสดงดวยอุปาทานขันธ
๑๑๓
ทุกขที่มีประมาณยิ่ง
๒๕๔
ทุกขที่มีประมาณเล็กนอย
๒๕๔
ทุกขที่วาตนทําเองก็หามิได ผูอื่นทําใหก็หามิได
ก็อาศัยผัสสะเกิดขึ้น
๒๖๓
ทุกขที่วาตนทําเองก็อาศัยผัสสะเกิดขึ้น
๒๖๓
ทุกขที่วาตนทําเองดวย ผูอื่นทําใหดวยก็อาศัย
ผัสสะเกิดขึ้น
๒๖๓
ทุกขที่วาผูอื่นทําใหก็อาศัยผัสสะเกิดขึ้น ๒๖๓
ทุกขโทมนัสเพราะการอารักขาโภคทรัพย ๓๒๖
ทุกขโทษที่เกิดจากกาม
๓๖๑
ทุกขนี้หนอมีอุปธิเปนเหตุใหเกิด
๙๗๕
ทุกขประเภทใหญๆ
๒๑
ทุกขเพราะการเขาถึงอบาย
๓๖๖
ทุกขเพราะการเขาทําสงครามกัน
๓๖๓
ทุกขเพราะการปลนเอาเมือง
๓๖๔
ทุกขเพราะการไมไดบริโภคตามเวลา
๓๖๑
ทุกขเพราะพยายามไรผล
๓๖๒
ทุกขเพราะติดอยูในอายตนะ
๒๕๙
ทุกขเพราะถูกลงกรรมกรณ
๓๖๔
ทุกขเพราะมัวเพลินในอายตนะ
๒๖๔
ทุกขเพราะมีลักษณะทนไดยาก
๒๕๘
ทุกขเพราะมีลักษณะเปนของปรุง
๒๕๘
ทุกขเพราะมีลักษณะแปรปรวน
๒๕๘
ทุกขเพราะยึดถือสิ่งที่ยึดถือไมได
๒๖๐
ทุกขเพราะวิวาทบาดหมางกัน
๓๖๓
ทุกขมีขึ้นเพราะอุปธิ
๔
ทุกขมีอาการแปด (อีกนัยหนึ่ง)
๑๐๙/๑๑๑
(สิบเอ็ดคําตอไปนี้ ศึกษาเนื่องกันไป :-)

ทุกขมีอุปธิเปนปจจัย
๓๖๘
ทุกขมีอวิชชาเปนปจจัย
๓๖๘
ทุกขมีสังขารเปนปจจัย
๓๖๘
ทุกขมีวิญญาณเปนปจจัย
๓๖๘
ทุกขมีผัสสะเปนปจจัย
๓๖๘
ทุกขมีเวทนาเปนปจจัย
๓๖๘
ทุกขมีตัณหาเปนปจจัย
๓๖๘
ทุกขมีอุปาทานเปนปจจัย
๓๖๘
ทุกขมีอารัมภะ (ความเกาะเกี่ยว) เปนปจจัย ๓๖๘
ทุกขมีอาหารเปนปจจัย
๓๖๙
ทุกขมีอิญชิตะ (ความหวั่นไหว) เปนปจจัย ๓๖๙
ทุกขสรุปในปญจุปาทานักขันธ
๑๕๔
ทุกขเหลือนอยขนาดฝุนติดปลายเล็บ
๒๒
ทุกขอยางยิ่ง
๔๗๐
ทุกขอาศัยปจจัยคือผัสสะเกิดขึ้น ๒๖๓/๓๓๘
ทุกเขอนัตตสัญญา
๗๖๘
ทุกเขอนัตตสัญญา (ความสําคัญรูในความเปน
อนัตตาในทุกข)
๑๑๕๗
ทุกเขอนัตตสัญญา (สัญญาวามิใชตน
ในสิ่งที่เปนทุกข)
๖๘๐
ทุกแงมุมที่เกี่ยวกับอกุศลมูล
๓๘๔
ทุจริตบริบูรณยอมทํานิวรณหาประการ
ใหบริบูรณ
๓๑๔/๓๓๔
ทุสสีลยะ (ความทุศีล)
๓๘๒
เทวดาทั้งหลายลวนแตถูกผูกดวย
เครื่องผูกคือกามคุณ
๔๓๙
เทวดาและมนุษยมีอารมณเปนที่มายินดี ๒๕๘
“แทะทอนกระดูกที่ชําแหละเนื้อออกหมดแลว”๓๐๐
โทมนัสที่ควรเสพ
๑๑๔๒

โทมนัสที่ไมควรเสพ
๑๑๔๒
โทวจัสสตา (ความเปนคนวายาก)
๓๘๒
โทษของกาม
๓๖๑
โทษของการไมมีกายคตาสติ
๑๒๓๔
โทษของธาตุ
๑๖๐
โทษที่เกิดจากมิจฉาทิฏฐิในการพูด ๑๐๐๑/๑๐๐๒
โทษในขอที่ตนมีความเกิดเปนธรรมดา ๔๗๑
โทษในขอที่ตนมีความแกเปนธรรมดา
๔๗๑
โทษในขอที่ตนมีความเจ็บไขเปนธรรมดา ๔๗๒
โทษในขอที่ตนมีความเจ็บไขเปนธรรมดา ๔๗๒
โทษในขอที่ตนมีความตายเปนธรรมดา ๔๗๒
โทษในขอที่ตนมีความเศราหมอง
รอบดานเปนธรรมดา
๔๗๒
โทษในขอที่ตนมีความโศกเปนธรรมดา ๔๗๒
โทษแหงกาม
๒๙๐
โทษแหงความโศก
๒๖๘
โทษแหงผัสสายตนะ
๔๒๙
โทษแหงภพ
๓๑๓
โทษแหงมิจฉาสังกัปปะ
๑๐๓๘
โทษแหงอันตคาหิกทิฏฐิสิบ
๑๐๐๘
โทษอันต่ําทราม (อาทีนวะ)
๙๓๓
โทษ (อาทีนวะ) ของรูป
๑๖๔/๑๖๘
โทษ (อาทีนวะ) ของวิญญาณ
๒๘๐
โทษ (อาทีนวะ) ของเวทนา
๑๖๘/๑๗๒/๑๙๑
โทษ (อาทีนวะ) ของสังขาร
๒๐๒
โทษ (อาทีนวะ) ของสัญญา
๑๙๘
โทสะที่ควรแกการถึงซึ่งอบาย
๕๗๐
โทสะอันเปนอกุศลมูล
๓๘๔
โทสะมีโทษมากคลายเร็ว
๓๘๖

ธ
ธรรมกถึกแหงยุค
๑๔๐๖
ธรรมเกษมจากโยคะ
๙๑๐
ธรรมเกี่ยวกับสัญโญชนิยธรรม ๒ อยาง ๓๘๗
ธรรมของสัตบุรุษ - ไมเปนของสัตบุรุษ ๑๓๗๑
ธรรมของอาหุเนยยบุคคลฯ
๑๔๘๑
ธรรมขันธของพระอเสขะ
๕๕๕
ธรรมเครื่องขามฝง
๘๕๙
ธรรมเครื่องรักษาจิตดวยสติ
๑๑๘๖
ธรรมเครื่องสิ้นอาสวะ
๑๔๒๓
ธรรมเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม
๑๓๐๑
ธรรมเครื่องอยูสงบ
๑๓๐๒
ธรรมจักรที่ใครๆ ในโลกใหหมุนกลับมิได ๑๔๓
ธรรมจักษุ
๑๕
ธรรมชาติของกาม
๑๐๕๖
ธรรมชาติจริงแท
๔๗๐
ธรรมชาติเปนที่สงบระงับแหง
สังขารทั้งปวง
๑๓๓๑/๑๓๕๓
ธรรมชาติเปนที่สลัดคืนซึ่งอุปธิ
ทั้งปวง
๑๓๓๑/๑๓๕๓
ธรรมชาติอันสงบ
๔๗๓
ธรรมโดยสายกลาง (อีกปริยายหนึ่ง)
๒๖๒
(สิบคําตอไปนี้ ศึกษาเนื่องกันไป :-)
ธรรมทั้งปวงมีฉันทะเปนมูลราก
๑๕๓๑
ธรรมทั้งปวงมีมนสิการเปนแดนเกิด
๑๕๓๑
ธรรมทั้งปวงมีผัสสะเปนสมุทัย
๑๕๓๑
ธรรมทั้งปวงมีเวทนาเปนที่ประชุมลง
๑๕๓๑
ธรรมทั้งปวงมีสมาธิเปนประมุข
๑๕๓๑

ธรรมทั้งปวงมีสติเปนอธิบดี
๑๕๓๒
ธรรมทั้งปวงมีปญญาเปนอันดับสูงสุด ๑๕๓๒
ธรรมทั้งปวงมีวิมุตติเปนแกน
๑๕๓๒
ธรรมทั้งปวงมีอมตะเปนที่หยั่งลง
๑๕๓๒
ธรรมทั้งปวงมีนิพพานเปนที่สุดจบ
๑๕๓๒
ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเปนอนัตตา
๘๕๒
ธรรมทั้งหลายยอมทนตอความเพงพินิจ
๘๘
ธรรมทั้งหลายอันเกิดแตเหตุจักเปน
สิ่งที่เราเห็นแลวดวยดี
๙๓๑
ธรรมทําความเปนเทวดา
๑๓๔๖
ธรรมทําความมีกําลังในสมาธิ
๑๓๑๒
ธรรมทําความสงบ - ไมทําความสงบ
๑๓๗๑
ธรรมทําความหลุดพนเพราะสิ้นไปแหงตัณหา
ซึ่งตรัสไวโดยสังเขป
๗๔๔
ธรรมทําจิตใหอยูในอํานาจ
๑๓๔๖
ธรรมที่ควรกระทําใหเจริญดวยปญญาอันยิ่ง ๑๑๗
ธรรมปริยายซึ่งมีปริยายรอยแปด
๑๗๖
ธรรมปริยาย ๔๐ อันตถาคตใหหมุนไปแลว
อันใครๆ ในโลกใหหมุนกลับ
ไมได
๑๒๙๗
ธรรมปริยายอันชื่อวาแวนธรรม
๕๘๐
ธรรมปริยายอันเปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย๗๓๖
(หาคําตอไปนี้ ศึกษาเนื่องกันไป :-)
ธรรมเปนกุศลนับเนื่องในกุศล
๘๖๓
ธรรมไมมีโทษนับเนื่องในธรรมไมมีโทษ ๘๖๓
ธรรมควรเสพนับเนื่องในธรรมที่ควรเคารพ ๘๖๓
ธรรมควรแกอริยะนับเนื่องใน
ธรรมควรแกอริยะ
๘๖๓
ธรรมฝายขาวนับเนื่องในธรรมฝายขาว
๘๖๓

ธรรมเปนเครื่องเปดโลงแหงจิต
ธรรมเปนเครื่องสะดุงหวาดเสียว

๑๑๘๙
๒๑๘

(หาคําตอไปนี้ ศึกษาเนื่องกันไป :-)

ธรรมเปนเครื่องใหถึงวิมุตติขอที่ ๑
(การฟงธรรม)
๗๕๖
ธรรมเปนเครื่องใหถึงวิมุตติขอที่ ๒
(การแสดงธรรม)
๗๕๗
ธรรมเปนเครื่องใหถึงวิมุตติขอที่ ๓
(การสาธยายธรรม)
๗๕๗
ธรรมเปนเครื่องใหถึงวิมุตติขอที่ ๔
(การตรึกตรองธรรม)
๗๕๘
ธรรมเปนเครื่องใหถึงวิมุตติขอที่ ๕ (การมีสมาธิ
แทงตลอดซึ่งธรรม)
๗๕๙
ธรรมเปนเครื่องใหถึงวิมุตติ
(วิมุตตายตนะ ๕ ประการ) ๗๕๕
ธรรมเปนเครื่องอยูของพระอริยเจา
๖๑๑
ธรรมเปนที่กําจัดโทสะ (โทสวินโย)
๔๔๔
ธรรมเปนที่กําจัดโมหะ (โมหวินโย)
๔๔๔
ธรรมเปนที่กําจัดราคะ (ราควินโย)
๔๔๔
ธรรมเปนที่ขจัดความกระหาย
๔๕๐
ธรรมเปนที่คลายความกําหนัด
๔๕๐
ธรรมเปนที่ดับกิเลส
๔๕๐
ธรรมเปนที่ดับตามลําดับ
ซึ่งยังไมถึงนิพพาน
๕๒๒
ธรรมเปนที่ดับแหงตัณหา
๔๓๗
ธรรมเปนที่ตั้งแหงการขูดเกลา
๑๔๔๘
ธรรมเปนที่ตั้งแหงการเจริญสติ
๑๑๘๖
ธรรมเปนที่ตั้งแหงโทสะ
๘๗
ธรรมเปนที่ตั้งแหงโมหะ
๘๗

ธรรมเปนที่ตั้งแหงโลภะ
๘๗
ธรรมเปนที่ตัดวัฏฏะ
๔๕๐
ธรรมเปนที่ถอนความอาลัย
๔๕๐
ธรรมเปนที่สิ้นตัณหา
๔๕๐
ธรรมเปนไปเพื่อการตัดขาดซึ่งโวหาร
ในอริยวินัย
๑๑๑๕
ธรรมเปนรุงอรุณแหงอัฏฐังคิกมรรค
๘๕๔
ธรรมเปนสวนแหงวิชชา
๙๐๓
ธรรมเปนเหตุใหเนิ่นชา
๖๔๒
ธรรมเปนอุปการะมากแกการตามบรรลุ
ถึงซึ่งความจริง
๙๐
(สี่คําตอไปนี้ ศึกษาเนื่องกันไป :-)
ธรรมพึงกําหนดรูดวยปญญาอันยิ่ง
๗๙๒
ธรรมพึงละดวยปญญาอันยิ่ง
๗๙๒
ธรรมพึงทําใหเจริญดวยปญญาอันยิ่ง
๗๙๒
ธรรมพึงทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่ง
๗๙๒
ธรรมเพื่อการรอบรูอุปาทานทั้งปวง
๗๕๙
ธรรมมีการนําออกซึ่งราคะ - โทสะ - โมหะ
เปนปริโยสาน
๑๓๖๙
ธรรมมีความงามในเบื้องตน - ทามกลาง ที่สุด
๙๑๘
ธรรมมีนิพพานเปนที่ไป (นิพพานคม)
๘๖๕
ธรรมมีนิพพานเปนที่สุดจบ
(นิพฺพานปริโยสาน)
๘๖๕
ธรรมมีนิพพานเปนเบื้องหนา
(นิพฺพานปรายน)
๘๖๕
ธรรมมีประโยชน – ธรรมไมมีประโยชน ๑๓๗๑
ธรรมมีสุขเปนกําไร – มีทุกขเปนกําไร ๑๓๗๑

ธรรมมีสุขเปนผลตอบแทน – มีทุกขเปน
ผลตอบแทน
๑๓๗๑
ธรรมมีอุปการะมากแกบุคคลผูเปนเสขะ ๑๕๒๘
ธรรมมีอุปการะมากแกมนุษย
๙๐๙
ธรรมไมทําความมีกําลังในสมาธิ
๑๓๑๑
ธรรมไมประกอบดวยทุกข
๘๒๙
ธรรมไมเปนขาศึก (อรณ)
๘๒๙
ธรรมไมเปนเครื่องสั่งสมกิเลส –
สั่งสมกิเลส
๑๓๗๑
ธรรมไมเปนไปเพื่ออาสวะ – ธรรมเปนไป
เพื่ออาสวะ
๑๓๗๑
ธรรมไมแผดเผา - ธรรมแผดเผา
๑๓๗๑
ธรรมไมมีความแก
๙๑๐
ธรรมไมมีความเจ็บไข
๙๑๐
ธรรมไมมีความตาย
๙๑๑
ธรรมไมมีความเศราหมอง
๙๑๑
ธรรมไมมีโทษ - ธรรมมีโทษ
๑๓๗๑
ธรรมยอดยิ่ง (บรมธรรม)
๔๔๔
ธรรมละเอียดลึกซึ้งเห็นไดยากเปนอณู
๑๖
ธรรมลักษณะ ๘ ประการแหงเวทนา
๑๗๑
ธรรมลักษณะ ๓ ประการของกาม
๙๓๓
ธรรมลักษณะ ๓ ประการของรูป
๙๔๐
ธรรมลักษณะ ๓ ประการของเวทนา
๙๔๔
ธรรมลักษณะ ๕ ของทิฏฐิ
๓๗๑
ธรรมลักษณะ ๕ ของอุปาทานขันธหา
๕๖๘
ธรรมลักษณะ ๕ แหงผัสสายตนะหก
๙๓๓
ธรรมลุมลึกอันไมเปนวิสัยที่จะหยั่งถึง
ไดดวยการตรึก
๖๙๘
ธรรมเลิศมีวิบากที่เลิศ
๘๔๒

ธรรมวิจยสัมโพชฌงค (โดยละเอียด)
ธรรม ๒ อยางเปนสวนแหงวิชชา
ธรรมสัญญาในฐานะแหงธรรมโอสถ
ธรรม ๓ อยางที่ควรเจริญ
ธรรม ๓ อยางที่ติดตามแวดลอมซึ่ง
สัมมากัมมันตะ
ธรรม ๓ อยางที่ติดตามแวดลอมซึ่ง
สัมมาทิฏฐิ
ธรรม ๓ อยางที่ติดตามแวดลอมซึ่ง
สัมมาวาจา
ธรรม ๓ อยางที่ติดตามแวดลอมซึ่ง
สัมมาสังกัปปะ
ธรรม ๓ อยางที่ติดตามแวดลอมซึ่ง
สัมมาอาชีวะ
ธรรมสําหรับพวกที่ยังไมมีศาสดา
อันเปนที่พอใจ
ธรรม ๔ ประการที่ควรเจริญใหยิ่งขึ้นไป
ธรรม ๔ ประการที่ควรเจริญใหยิ่งขึ้นไป
ในตอนสุดทาย
ธรรม ๔ ประการสําหรับผูปฏิบัติ
ธรรม ๖ ประการที่เปนอุปสรรค
แกการกาวลงสูนิยามธรรม
ธรรม ๖ ประการที่ไมเปนอุปสรรค
แกการกาวลงสูนิยามธรรม
ธรรมหาชวยใหแทงตลอดอกุปปธรรมได
ตอกาลไมนาน (นัยที่ ๑)
ธรรมหาชวยใหแทงตลอดอกุปปธรรมได
ตอกาลไมนาน (นัยที่ ๒)

๑๒๐๓
๙๐๓
๑๓๕๐
๙๕๖
๑๒๙๓
๑๒๘๘
๑๒๙๑
๑๒๙๐
๑๒๙๕
๙๔๗
๔๖๘
๘๐๕
๘๙๙
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๑๘๗
๑๑๘๘

ธรรมหาชวยใหแทงตลอดอกุปปธรรมได
ตอกาลไมนาน (นัยที่ ๓) ๑๑๘๙
ธรรม ๕ ประการของผูควรเพื่อเขาถึง
สัมมาสมาธิ
๑๓๑๓
ธรรม ๕ ประการเครื่องอนุเคราะห
สัมมาทิฏฐิ
๙๒๑
ธรรม ๕ ประการสําหรับคนเจ็บไข
๑๔๓๔
ธรรมหาเปนอุปการะแกอานาปานาสติภาวนา
(นัยที่ ๑)
๑๑๘๗
ธรรมหาเปนอุปการะแกอานาปานาสติภาวนา
(นัยที่ ๒)
๑๑๘๘
ธรรมหาเปนอุปการะแกอานาปานาสติภาวนา
(นัยที่ ๓)
๑๑๘๙
ธรรม - อธรรม
๑๓๗๑
ธรรม - อธรรม - อรรถ - อนรรถ
เปนสิ่งที่ควรทราบ
๑๓๘๖
ธรรมอันเปนกุศลครอบงําความกลัวเสียได ๑๔๘๐
ธรรมอันเปนเกาะที่พึ่ง
๔๔๔
ธรรมอันเปนที่ตั้งแหงสังโยชน
๗๓๓
ธรรมอันเปนที่ตั้งแหงอุปาทาน ๒๑๓/๓๕๐/๗๓๔
ธรรมอันเปนที่สรางแหงความเมา
๔๕๐
ธรรมอันเปนที่สุดของสมณปฏิบัติ
๑๔๑๑
ธรรมอันเปนเบื้องตนอยางยิ่ง
ในบรรดากุศลธรรม
๑๒๓๗
ธรรมอันเปนเหตุจักเปนสิ่งที่เราเห็นแลว
ดวยดี
๙๓๑
ธรรมอันไปทวนกระแส
๑๖
ธรรมอันพึงกําหนดรูดวยปญญาอันยิ่งคือ
ปญจุอุปาทานขันธ
๑๔๑๗

ธรรมอันพึงทําใหเจริญดวยปญญาอันยิ่งคือ
สมถะและวิปสสนา
๑๔๑๘
ธรรมอันพึงทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งคือ
วิชชาและวิมุตติ
๑๔๑๘
ธรรมอันพึงละดวยปญญาอันยิ่งคือ
อวิชชาและภวตัณหา
๑๔๑๘
ธรรมโอสถโดยธรรมปติ
๑๓๕๐
ธรรมะที่ยิ่งกวาสมาธิภาวนา
๘๕๗
ธรรมะสําหรับคนชรา
๗๗๑
ธรรมะอันผิดไมได (อปณณกธรรม)
๙๔๗
ธรรมารมณเกี่ยวกับความรัก - เกลียด
๑๓๔๗
ธัมมจริยา
๑๐๒
ธัมมญาณ (ญาณในธรรม)
๕๘๗
ธัมมยานอันประเสริฐ
๑๓๖๘
ธัมมราคะธัมมนันทิ
๙๑๒
ธัมมวาที
๕๐๘
ธัมมสงเคราะหที่ทุกคนควรกระทํา
๑๒๗๗
ธัมมสมาธิ
๙๙๘
ธัมมาธิปไตย (ความมีธรรมเปนใหญ)
๑๕๐๐
ธัมมานุปสสนา
๘๐๘
ธัมมานุปสสนาตามนัยแหง
มหาสติปฏฐานสูตร
๑๒๒๔
ธัมมานุปสสนาตามนัยแหง
อานาปานสติสูตร
๑๒๒๓
ธัมมานุปสสนาหมวดขันธ (คือธรรม) ๑๒๒๕
ธัมมานุปสสนาหมวดนิวรณ (คือธรรม) ๑๒๒๔
ธัมมานุปสสนาหมวดโพชฌงค (คือธรรม)๑๒๒๗
ธัมมานุปสสนาหมวดอริยสัจ (คือธรรม) ๑๒๒๘
ธัมมานุปสสนาหมวดอายตนะ (คือธรรม) ๑๒๒๖

ธัมมานุสารี
๕๙๒/๖๘๗
ธัมมานุสารี (ผูแลนไปตามธรรม)
๖๗๐
ธาตุชั้นกลาง (รูปธาตุ)
๒๘๔
ธาตุชั้นทราม (กามธาตุ)
๒๘๓
ธาตุชั้นประณีต (อรูปธาตุ)
๒๘๔
ธาตุที่ทําความงายใหแกการละตัณหา
๔๙๒
ธาตุเปนเครื่องสลัดเสียซึ่งกาม
๔๙๒
ธาตุเปนเครื่องสลัดเสียซึ่งพยาบาท
๔๙๓
ธาตุเปนเครื่องสลัดเสียซึ่งรูป
๔๙๓
ธาตุเปนเครื่องสลัดเสียซึ่งวิหิงสา
๔๙๓
ธาตุเปนเครื่องสลัดเสียซึ่งสักกายะ
๔๙๔
ธาตุไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา
๑๖๑
ธุวะ (ของยั่งยืน)
๔๕๔/๔๖๒
“เธอจงทรงจําอริยสัจสี่ไวโดยประการ
ที่เราแสดง”
๑๑๖/๑๑๘
(สี่คําตอไปนี้ ศึกษาเนื่องกันไป :-)
โธวนะที่ผูมีความเกิด หลุดพน
จากความเกิด
๑๔๔๓
โธวนะที่ผูมีความแก หลุดพนจากความแก ๑๔๔๓
โธวนะที่ผูมีความตาย หลุดพน
จากความตาย
๑๔๔๓
โธวนะที่ผูมีความโศกฯลฯ หลุดพน
จากความโศกฯลฯ
๑๔๔๓
โธวนะอันประเสริฐ
๑๔๔๓

น
นอนอยางราชสีห
นอมจิตไปสูอมตธาตุ (คือนิพพาน)
นักรบผูเชี่ยวชาญการยิงศร

๑๑๕๑
๑๔๑๒
๖๔๖

นักรบผูยิงไดไกล
๖๔๖
นักรบผูยิงไดแมนยํา
๖๔๗
นักรบผูสามารถทําลายหมูพลอันใหญได ๖๔๗
นักเรียนอริยสัจ
๔๗
นัตถิก - นัตถิกวาท
๙๔๗
นันทิ (ความเพลิดเพลิน)
๒๐๕/๓๕๘
นันทิในกาม
๔๙๔
นันทิในพยาบาท
๔๙๔
นันทิในรูป
๔๙๔
นันทิในวิหิงสา
๔๙๔
นันทิในสักกายะ
๔๙๔
นันทิราคะพึงเห็นวาเหมือนกับน้ํา
๒๐๖
“นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนอัตตาของเรา”๒๑๙
“นั่น โคนไม, นั่น เรือนวาง”
๑๔๑/๕๐๕
นานัตตสัญญา (ความกําหนดหมาย
ในภาวะตางๆ)
๕๓๕
นาบาปคือสมณพราหมณมีมิจฉามรรค ๑๔๔๕
นาบุญคือสมณพราหมณมีสัมมามรรค ๑๔๔๖
นาบุญหรือนาบาปเนื่องอยูกับองคแหงมรรค๑๔๔๕
นามรูป
๒๒๒
นามรูปดับสนิทเพราะการดับสนิท
ของวิญญาณ
๔๓๘
น้ําชําระกระดูกใหบริสุทธิ์ (โธวนํ)
๔๖๖
น้ําติดปลายใบหญาคา กับน้ํา
ในสระกวาง ๕๐ โยชน
๒๓
น้ําในมหาสมุทรไมมีอยูแมสักวาองคุลีเดียว ๑๐๑๙
น้ํา ๒ - ๓ หยดกับน้ําทั้งมหาสมุทร
๒๓
น้ํา ๒ - ๓ หยดกับน้ําในแมน้ํา ๕ สายรวมกัน ๒๓
นิฆะ (สิ่งกระทบจิตคือราคะโทสะโมหะ) ๑๔๐๕

นิชฌามปฏิปทา
๘๓๐
นิทานสัมภวะ (เหตุเปนแดนเกิด) แหงกรรม๑๐๒๕
นิทานสัมภวะ (เหตุเปนแดนเกิด) แหงกาม ๓๐๘
นิทานสัมภวะ (เหตุเปนแดนเกิด) แหงทุกข ๒๕๔
นิทานสัมภวะ (เหตุเปนแดนเกิด) แหงเวทนา ๑๗๓
นิทานสัมภวะ (เหตุเปนแดนเกิด) แหงสัญญา ๑๙๕
นิทานสัมภวะ (เหตุเปนแดนเกิด) แหงอาสวะ ๓๙๖
นิทานสัมภวะแหงกรรมคือผัสสะ
๑๐๒๕
นิเทศวาดวยกิเลสทั้งหลายในฐานะสมุทัย ๓๘๑
นิเทศวาดวยขอความนําเรื่องมรรค
๘๒๒
นิเทศวาดวยขอความสรุปเรื่องมรรค
๑๓๖๘
นิเทศวาดวยความดับแหงตัณหา
๔๑๐
นิเทศวาดวยทิฏฐิเกี่ยวกับตัณหา
๓๗๐
นิเทศวาดวยที่เกิดและการเกิดแหงตัณหา ๓๒๐
นิเทศวาดวยทุกขสรุปในปญจุปาทานักขันธ ๑๕๔
นิเทศวาดวยธรรมเปนที่ดับแหงตัณหา
๔๓๗
นิเทศวาดวยประเภทและอาการแหงทุกข
ตามหลักทั่วไป
๑๔๘
นิเทศวาดวยผูดับตัณหา
๕๕๑
นิเทศวาดวยลักษณะแหงตัณหา
๒๘๐
นิเทศวาดวยสัมมากัมมันตะ
๑๐๘๐
นิเทศวาดวยสัมมาทิฏฐิ
๘๗๓
นิเทศวาดวยสัมมาวาจา
๑๐๖๐
นิเทศวาดวยสัมมาวายามะ
๑๑๒๗
นิเทศวาดวยสัมมาสติ
๑๑๗๖
นิเทศวาดวยสัมมาสมาธิ
๑๑๗๘
นิเทศวาดวยสัมมาสังกัปปะ
๑๐๒๙
นิเทศวาดวยสัมมาอาชีวะ
๑๐๙๐
นิเทศวาดวยหลักเบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับความทุกข๒๕๔

นิเทศวาดวยอาการดับแหงตัณหา
๗๓๐
นิเทศวาดวยอาการที่ตัณหาทําใหเกิดทุกข ๓๒๘
นิเทศแหงทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ๘๒๒
นิเทศแหงทุกขอริยสัจ
๑๔๘
นิเทศแหงนิโรธสัญญา
๑๓๕๓
นิเทศแหงนิโรธอริยสัจ
๔๑๐
นิเทศแหงปฏิจจสมุปปนนธรรม
(ในปฏิจจสมุปบาท)
๓๓๐
นิเทศแหงปหานสัญญา
๑๓๕๒
นิเทศแหงมัคคอริยสัจ
๘๒๒
นิเทศแหงวิราคสัญญา
๑๓๕๒
นิเทศแหงสมุทยอริยสัจ
๒๘๐
นิเทศแหงสัพพโลเกอนภิรตสัญญา
๑๓๕๓
นิเทศแหงสัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญา ๑๓๕๓
นิเทศแหงอนัตตสัญญา
๑๓๕๑
นิเทศแหงอนิจจสัญญา
๑๓๕๐
นิเทศแหงอสุภสัญญา
๑๓๕๑
นิเทศแหงอาทีนวสัญญา
๑๓๕๑
นิเทศแหงอานาปานสติ
๑๓๕๔
นิปปปญจะ (สิ่งที่ไมถวงไวในโลกนี้) ๔๕๕/๔๖๒
นิปปติกฌาน (คือฌานที่ ๓)
๕๓๒
นิปณะ (ของละเอียด)
๔๕๓/๔๖๒
นิพพาน
๕/๑๖/๑๘/๔๒๒/๔๔๓/๔๔๔/
๔๕๐/๔๕๑/๔๖๒/๔๖๙/๔๗๐/
๔๗๖/๖๐๓
นิพพานก็เปนธาตุอยางหนึ่ง
๔๙๕
นิพพานก็เปนอารมณแหงสัญญาได
๑๓๓๓
นิพพานของคนตาบอด
๔๗๕
(สิบเอ็ดคําตอไปนี้ ศึกษาเนื่องกันไป :-)

นิพพานคามิมรรคคือกายคตาสติ
๑๓๗๒
นิพพานคามิมรรคคือสมถะและวิปสสนา ๑๓๗๒
นิพพานคามิมรรคคือสวิตักกสวิจาร อวิตักกวิจารมัตตะ อวิตักกอวิจารสมาธิ
๑๓๗๒
นิพพานคามิมรรคคือสุญญต - อนิมิตต อัปปณิหิตสมาธิ
๑๓๗๒
นิพพานคามิมรรคคือสติปฏฐานสี่
๑๓๗๒
นิพพานคามิมรรคคือสัมมัปปธานสี่
๑๓๗๒
นิพพานคามิมรรคคืออิทธิบาทสี่
๑๓๗๒
นิพพานคามิมรรคคืออินทรียหา
๑๓๗๒
นิพพานคามิมรรคคือพละหา
๑๓๗๒
นิพพานคามิมรรคคือโพชฌงคเจ็ด
๑๓๗๓
นิพพานคามิมรรคคืออริยอัฏฐังคิกมรรค ๑๓๗๓
นิพพานคามิมัคคะ
๑๓๗๒
นิพพานคือวิราคธรรม
๔๕๐
นิพพานที่เห็นไดเอง
๔๘๐/๔๘๑
นิพพานที่เห็นไดเอง (ตามคําของพระอานนท)๔๘๒
นิพพานธรรมปรากฏก็หมดสงสัย
๔๗๐
นิพพานธาตุ
๔๔๔
นิพพานธาตุไมมีอุปาทิเหลือ
๔๔๖
นิพพานธาตุยังมีอุปาทิเหลือ
๔๔๖
นิพพานธาตุสองชนิด
๔๔๕
นิพพานในทิฏฐธรรม ๔๖๘/๔๘๐/๗๕๐/๘๐๕
นิพพานเปนประโยชนที่มุงหมายของวิมุตติ ๔๒๓
นิพพานเปนสิ่งที่ปุถุชนยังไมไดรูรอบ
๕๕๓
นิพพานเปนสิ่งที่พระสุคตแสดงไวแลว
๙๐๒
นิพพานเปนสิ่งที่ภิกษุผูเสขะจะตองไดรูรอบ๕๕๓

นิพพานเปนสิ่งที่ภิกษุผูอรหันตขีณาสพ
นิยามคือความถูกตองในกุศลธรรมทั้งหลาย ๓๑๘
ไดรูรอบแลว
๕๕๔ นิยามธรรม (บทสรุปอันแนนอน)
นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง
๔๗๐
อันเปนสัมมัตตะ
นิพพานเพราะไมยึดถือธรรมที่ไดบรรลุ ๕๐๗
(ภาวะแหงความถูกตอง) ๑๓๗๓
นิพพาน : ภาวะอันไมเกิด
๔๗๑ นิรามิสตระ (ยิ่งกวาไมประกอบดวยอามิส) ๗๗๖
นิพพาน : ภาวะอันไมแก
๔๗๑ นิรามิส (ไมประกอบดวยอามิส)
๗๗๖
นิพพาน : ภาวะอันไมมีความเจ็บไข
๔๗๒ นิโรธ (ความดับ) แหงกาม
๓๐๘
นิพพาน : ภาวะอันไมมีความตาย
๔๗๒ นิโรธ (ความดับ) แหงอาสวะ
๓๙๗
นิพพาน : ภาวะอันไมมีความเศราหมองรอบดาน๔๗๒ นิโรธคามินีปฏิปทาแหงเวทนา
๑๗๒
นิพพาน : ภาวะอันไมมีความโศก
๔๗๒ นิโรธมิใชความตาย
๖๙๗
“นิพพานเราไดแสดงแลว”
๑๔๑ นิโรธ สัญญา (ความสําคัญรูในความดับ
นิพพานเห็นไดยากยิ่ง
๔๗๐
ไมเหลือ)
๑๑๕๗
นิพพานอธวจนะ (คําแทนชื่อ)
๔๖๒ นิโรธ สัญญา (สัญญาในความดับ)
๖๘๑
นิพพานอันเปนธรรมที่สิ้นไปแหง
นิโรธแหงกามยอมมีเพราะนิโรธแหงผัสสะ ๓๐๘
ความเกิดความตาย
๖๕๓ นิโรธแหงเวทนา
๑๗๒
นิพพิทา
๗๔๘ นิโรธอริยสัจ
๔๐๗/๔๐๙
นิพพิทาถึงพรอมดวยอุปนิสัย
๗๔๘ นิโรธอริยสัจเปนสิ่งที่ควรทําใหแจง
๘๑๕
นิพพิทาวิราคะ
๗๔๗ นิโรธอริยสัจ (อีกนัยหนึ่ง)
๘๑๔
นิพพิทาวิราคะถึงพรอมดวยอุปนิสัย
๗๔๖ นิวรณ - ขาศึกแหงสมาธิ
๑๓๕๖
นิพพิทาสัญญาจักปรากฏเหมือนมี
นิวรณทั้งหาคืออกุสลราสี (กองอกุศล) ๑๒๗๖
เพชฌฆาตเงื้อดาบอยูตอ หนา ๙๒๙ นิวรณบริบูรณยอมทําอวิชชา
ใหบริบูรณ
๓๑๔/๓๓๔
นิมิตเพื่อการบรรลุอธิจิตประการที่ ๑
๑๐๔๒
นิมิตเพื่อการบรรลุอธิจิตประการที่ ๒
๑๐๔๓ นิวรณเปนเครื่องทํากระแสจิต
ไมใหรวมกําลัง
๑๓๕๗
นิมิตเพื่อการบรรลุอธิจิตประการที่ ๓
๑๐๔๔
นิมิตเพื่อการบรรลุอธิจิตประการที่ ๔
๑๐๔๕ นิวรณเปนเครื่องเศราหมองจิต
ทําปญญาใหถอยกําลัง
๑๓๓๖
นิมิตเพื่อการบรรลุอธิจิตประการที่ ๕
๑๐๔๕
๓๓๓
นิมิตลวงหนากลาวคือรุงอรุณ
๘๙๗ นิวรณเปนอาหารของอวิชชา
๑๖๘
นิมิตลวงหนาแหงกุศลธรรมคือสัมมาทิฏฐิ ๘๙๗ นิสสรณะของรูป
นิมิต ๕ ประการสําหรับการบรรลุอธิจิต ๑๐๔๒ นิสสรณะในฐานะปจจัยแหงการออกไปพน ๒๒๙

นิสสรณะ (อุบายเครื่องออก) จากกาม
๙๓๙
นิสสรณะ (อุบายเครื่องออก) จากรูป ๑๖๘/๙๔๓
นิสสรณะ (อุบายเครื่องออก) จากวิญญาณ ๒๐๘
นิสสรณะ (อุบายเครื่องออก)
จากเวทนา
๑๗๒/๑๙๑/๙๔๖
นิสสรณะ (อุบายเครื่องออก) จากสังขาร ๒๐๒
นิสสรณะ (อุบายเครื่องออก) จากสัญญา ๑๙๘
นิสสารณิยธาตุ
๔๙๒
“นุงนังเหมือนพงหญามุญชะและปพพชะ” ๓๑๔
เนกขัมมธาตุ
๙๕๘/๑๐๕๑
เนกขัมมวิตก [ความตริตรึกในเนกขัมมะ
(ออกจากกาม)]
๑๐๕๑
เนกขัมมวิตกไมมีในจิตของสามัญสัตว ๑๐๕๗
เนกขัมมสัญญา
๙๕๖
(หกคําตอไปนี้ ศึกษาเนื่องกันไป :-)
เนกขัมมสัญญาเกิดจากเนกขัมมธาตุ
๑๐๕๑
เนกขัมมสังกัปปะเกิดจากเนกขัมมสัญญา ๑๐๕๑
เนกขัมมฉันทะเกิดจากเนกขัมมสังกัปปะ ๑๐๕๑
เนกขัมมปริฬาหะเกิดจากเนกขัมมฉันทะ ๑๐๕๑
เนกขัมมปริเยสนาเกิดจากเนกขัมมปริฬาหะ๑๐๕๑
เนกขัมมปริเยสนาเปนเหตุใหมี
การปฏิบัติถูกโดยกายวาจาใจ๑๐๕๑
เนกขัมมสิตโทมนัส
๑๘๙
เนกขัมมสิตโสมนัส
๑๘๗
เนกขัมมสิตอุเบกขา
๑๘๗
เนกขัมมสุข
๗๙๗
เนกขัมมะ (ความหลีกออกจากกาม)
๕๓๐
เนกขัมมะแท
๑๐๓๗
เนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา
๕๐๔

เนวสัญญานาสัญญายตนสัญญาดับไป
ในสัญญาเวทยิตนิโรธ
๕๒๙
เนวสัญญานาสัญญายตนสัปปายปฏิปทา ๙๖๘
เนวสัญญานาสัญญายตนะ
๑๐๗/๕๒๐
เนวสัญญานาสัญญายตนะที่สอง
๖๖๔
เนื่องดวยเวลาที่พอเหมาะ เนื้อที่ที่พอดี
ประโยชนที่นารัก
๔
เนี้อปาที่ติดบวง
๓๔
เนี้อปาที่ไมติดบวงแมนอนจมอยูบนกองบวง ๓๕
เนี้อพวกที่สอง
๒๗
เนี้อพวกที่สาม
๒๙
เนี้อพวกที่สี่
๓๑
เนี้อพวกที่หนึ่ง
๒๖
เนี้อหรือนกที่พลัดเขาสูเครื่องดัก
๒๙๕
แนวปฏิบัติเบื้องตนสําหรับผูบวชใหม ๑๕๔๑
ในรางกายที่ยาววาหนึ่ง
๑๒๕/๔๔๐

บ
บทธรรมเกาที่อยูในรูปขององคมรรค ๑๔๒๓
บทพิจารณาเพื่อระงับความโศก
๒๖๗
บทแหงอริยสัจสี่ประเสริฐกวาบททั้งหลาย ๘๕๑
บทอธิษฐานจิตเพื่อทําความเพียร
๑๑๖๓
บรรเทาปฏิฆานุสัย
๘๗๘
บรรเทาอนุสัยคือปฏิฆะ
๑๘๓
บรรพชาที่ไมเปนหมัน แตมีผลมีกําไร
๑๓๙๑
บรรพชาเปนโอกาส (คือที่โปรงโลง)
อันยิ่ง
๑๐๔๒/๑๕๔๐
บรรลุอรหันตโดยละมัญญนะหกชนิด
๗๖๙
บริขารเจ็ดของอริยสัมมาสมาธิ ๑๒๘๖/๑๓๑๑

บริโภคกามโดยไมจมกาม
๓๔
บริโภคเพียงเพื่ออนุเคราะห
๑๑๒๑
บริโภคแลวโดยชอบดวยเหตุผล
(อายตนโส)
๑๑๒๔
บริษัทชื่อปฏิปุจฉาวินีตาปริสาโน
อุกกาจิตวินีตา
๕๐๖
บริษัทชื่ออุกกาจิตวินีตาปริสาโน
ปฏิปุจฉาวินีตา
๕๐๕
บริษัทที่เกี่ยวกับอริยสัจ
๑๕๑๑
บริษัทที่เลิศในบรรดาบริษัท
๑๕๑๒
บริษัทที่เลิศในบรรดาบริษัททั้งสอง
๕๐๗
บริษัทที่ประเสริฐ (อริย)
๑๕๑๒
บริษัทที่ไมประเสริฐ (อนริย)
๑๕๑๒
บริษัทเลิศเพราะสนใจโลกุตตระสุญญตา ๕๐๕
บวงแหงมัจจุที่ขามไดยากนัก
๘๕๙
บวชเพื่อรูความดับทุกข
๔๒
บวชแลวโดยพิจารณาเห็นวามีทุกขหยั่งลงแลว
มีทุกขเปนเบื้องหนาแลว ๑๕๐๐
บัญญัติไดแตกามุปาทาน
๒๒๐
บัญญัติไดแตกามุปาทาน ทิฏุปาทาน – และ
สีลัพพตุปาทาน
๒๒๑
บัญญัติไดแตกามุปาทานและทิฏุปาทาน ๒๒๑
บัญญัติทรัพยประจําตัวของศูทร
๕๔๘
บัณฑิตประพฤติพรหมจรรยเพื่อสิ้นทุกข ๑๓๙๔
บัณฑิตมีกรรม (การกระทํา
เปนเครื่องหมาย)
๑๔๕๕
บัณฑิตละธรรมดําแลวเจริญธรรมขาว
๘๕๙
บางคราวทรงครองคหบดีจีวร
๖๗
บางคราวทรงบริโภคเสมอขอบปากบาตร ๖๗

บางคราวทรงอยูเกลื่อนกลนดวยผูคนทั้งหลาย ๖๗
“บาดาล” คําแทนชื่อของทุกขเวทนา
๑๗๑
บาดาลไมมีที่ยืนเหยียบถึง
๑๗๑/๑๗๕
บุคคลเกี่ยวกับเนกขัมมะ
๑๐๓๑
บุคคลที่กายก็ไมออกจิตก็ไมออก
๑๐๓๒
บุคคลที่กายก็ออกจิตก็ออก
๑๐๓๒
บุคคลที่กายไมออกแตจิตออก
๑๐๓๒
บุคคลที่กายออกแตจิตไมออก
๑๐๓๑
บุคคลที่ชื่อวาถึงแลวซึง่ วิชชา
๓๗
บุคคลที่ชื่อวาถึงแลวซึง่ อวิชชา ๓๗/๒๕๑/๔๐๒
บุคคลที่เพียงแตจะดีกวาเด็กออนนอนหงาย
อยูบนเบาะบางเทานั้น
๑๓๘๕
บุคคลที่มีเชื้อเหลือ
๖๐๓
บุคคลที่ศึกษานั่นแหละชื่อวาเสขะ
๕๖๐
บุคคลผูถึงซึ่งวิชชา
๖๘๑
บุคคลผูบรรลุอนุปาทาปรินิพพาน
๖๐๘
บุคคลผูมีเชื้อเหลือพวกที่ ๑
๖๐๔
บุคคลผูมีเชื้อเหลือพวกที่ ๒
๖๐๔
บุคคลผูมีเชื้อเหลือพวกที่ ๓
๖๐๕
บุคคลผูมีเชื้อเหลือพวกที่ ๔
๖๐๕
บุคคลผูมีเชื้อเหลือพวกที่ ๕
๖๐๕
บุคคลผูมีเชื้อเหลือพวกที่ ๖
๖๐๖
บุคคลผูมีเชื้อเหลือพวกที่ ๗
๖๐๖
บุคคลผูมีเชื้อเหลือพวกที่ ๘
๖๐๖
บุคคลผูมีเชื้อเหลือพวกที่ ๙
๖๐๗
บุคคลผูมีอุปการะมาก
๗๐
บุญญกิริยา
๑๐๒
บุพพภาคแหงการเจริญสมาธิ
๑๓๑๓

บุพพภาคแหงการทําความเพียร
เพื่อความสิ้นอาสวะ
๑๑๓๗
บุพพภาคแหงการทําความเพียร เพื่อความ
สิ้นอาสวะ (อีกนัยหนึ่ง) ๑๑๓๙
บุรพภาคแหงการเจริญสมาธิ
๑๓๗๘
บุรุษแข็งแรงจับบุรุษออนแอขมขี่บีบคั้น
ทําใหเรารอน
๑๐๔๖
บุรุษตาบอดมาแตกําเนิด
๔๗๖
บุรุษตามืดมาแตกําเนิด
๑๗
บุรุษที่ชื่อวาบุรุษคนสุดทายแหงบุรุษสุดทาย๑๔๘๙
บุรุษผูสูงสุด
๕๐๓
บุรุษพริกที่มีความเร็ว มีผิวพรรณ
มีทาทางผาเผยดวย
๑๕๒๘
บุรุษพริกที่มีความเร็ว มีผิวพรรณ
ไมมีทาทางผาเผย
๑๕๒๗
บุรุษพริกที่มีความเร็ว ไมมีผิวพรรณ
ไมมีทาทางผาเผย
๑๕๒๗
“บุรุษโรคเรื้อน”
๒๙๗
บุรุษอาชาไนย
๕๐๓
บุรุษอาชาไนยผูเจริญ
๑๑๓๕
เบญจขันธ
๑๕๔
เบญจขันธโดยวิภาค
๑๕๔
เบญจขันธโดยสรุป
๒๒๑
เบญจขันธทั้งสามกาลเปนที่ตั้ง
แหงการบัญญัติกฎสังขตะ ๒๒๓
เบญจขันธเปนทั้งผูฆาและผูตาย
๒๔๖
เบญจขันธเปนที่บัญญัติกฎแหงสังขตะ ๒๒๓
เบญจขันธเปนทุกข
๒๓๖
เบญจขันธเปนธรรมฝายที่แตกสลายได ๒๓๒

เบญจขันธเปนภาระที่หนัก
๒๔๖
เบญจขันธเปนสิ่งที่ควรรอบรู
๒๒๑
เบญจขันธเปนอนัตตา
๒๓๙
เบญจขันธไมเที่ยง
๒๓๓
เบญจพิธพรทีท่ รงระบุไวสําหรับภิกษุ
๑๕๑๖
เบญจพิธพรทีไ่ มเกี่ยวกับตัณหา
๑๕๑๖
“เบ็ดหกตัว”
๓๕๗
แบกบันไดไปพาดประสาทซึ่งไมรูวาอยูที่ไหน๑๐๗๗
ใบมะขามปอมใชใสน้ํา
๙๖

ป
ปกิณณกทุกขที่มีกามตัณหาเปนมูล
๓๖๖
ปฏิฆนิมิต (สิ่งที่แสดงใหรูสกึ กระทบกระทั่ง) ๓๘๖
ปฏิฆสัญญา (ความกําหนดหมายอารมณ
ที่กระทบใจ)
๕๓๕
ปฏิฆสัญโญชน (สังโยชน คือความโกรธ
ไมไดอยางใจ)
๓๘๘
ปฏิฆานุสัย
๑๗๕/๒๒๔
ปฏิฆานุสัยยอมไมนอนตาม
๗๘๖
ปฏิจจสมุปบาท
๑๖/๓๒๘
ปฏิจจสมุปบาทนิโรธวารเปน
ทุกขนิโรธอริยสัจ
๑๓๗๑
ปฏิจจสมุปบาทฝายนิโรธวารเปน
สัมมาปฏิปทา
๑๓๗๐
ปฏิจจสมุปปนนธรรม
๒๖๓/๓๓๘
ปฏิบัติแตเพียงหา, สามยอมเต็มเอง
๗๙๑
ปฏิบัติเพื่อเบื่อหนายตอขันธอันเปนปจจุบนั ๕๐๐
ปฏิบัติเพื่อรูอริยสัจตองเปนธัมมาธิปไตย ๑๕๐๐
ปฏิบัติลําบาก ประสบผลชา
๑๔๒๗

ปฏิบัติลําบาก ประสบผลเร็ว
๑๔๒๘
ปฏิบัติสบาย ประสบผลชา
๑๔๒๘
ปฏิบัติสบาย ประสบผลเร็ว
๑๔๒๙
ปฏิบัติอยางที่ความตายจะไมแลเห็นทาน ๔๓๓
ปฏิปทาการอบรมอินทรีย
๑๔๓๐
ปฏิปทาเปนเครื่องสะดวกแกการเพิกถอน
เสียซึ่งความมัน่ หมายทั้งปวง ๕๑๒
ปฏิปทาเปนที่สบายแกการบรรลุนิพพาน
๙๘๓
ปฏิปทาเปนที่สบายแก
เนวสัญญานาสัญญายตนะ ๕๐๗
ปฏิปทาเปยกแฉะ (อาคาฬหปฏิปทา)
๘๒๙
ปฏิปทาเพื่อการกําหนดรูซึ่งทุกข
๘๔๕
ปฏิปทาเพื่อความเปนอริยบุคคลสี่
๘๕๗
ปฏิปทาเพื่อทําใหแจงซึ่งธรรม
ที่ยิ่งกวาสมาธิภาวนา
๘๕๘
ปฏิปทาเพื่อบรรลุอรหันตตผลของคนเจ็บไข๑๔๓๔
ปฏิปทาเพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชนก็คือมรรค๑๔๑๑
ปฏิปทาเพื่อเลิกละภัยทั้งสมาตาปุตติกภัยและ
อมาตาปุตติกภัย
๑๓๙๙
ปฏิปทาเพื่อสิ้นอาสวะ
๑๔๒๗
ปฏิปทาสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา)
๘๒๙
๑๗๒
ปฏิปทาทําใหถึงความเกิดขึน้ แหงเวทนา
ปฏิปทาใหถึงความดับแหงเวทนา
๑๗๒
ปฏิปทาใหถึงซึ่งนิโรธแหงกาม
๓๐๙
ปฏิปทาใหถึงซึ่งนิโรธแหงอาสวะ
๓๙๗
ปฏิปทาไหมเกรียม (นิชฌามปฏิปทา)
๘๒๙
ปฏิปทาอันเปนที่สบายแก
เนวสัญญานาสัญญายตนะ ๔๗๘
ปฏิปทาอันสมควรแกการเพิกถอน
ความหมายทั้งปวง
๕๑๐

ปฏิปุจฉาวินีตาปริสาโนอุกกาจิตวินตี า
๕๐๕
ปฐวีธาตุ (ธาตุดิน)
๑๕๖
ปฐวีธาตุอันเปนภายนอก
๑๕๗/๙๕๘
ปฐวีธาตุอันเปนภายใน
๑๕๖/๙๕๘
ปณีตะ (สิ่งประณีต)
๔๕๖/๔๖๓
ปธานสี่ในฐานะสัมมัปปธาน
๑๑๓๒
ปธานสี่ในฐานะแหงสัมมาวายาโม
๑๑๒๗
ปธาน ๔ อยาง (พิเศษ)
๑๑๓๒
ปธานิยังคะ (องคแหงผูสมควรประกอบ
ความเพียร)
๑๑๕๕
ปมาทะ (ความประมาท)
๓๘๒
ประกาศอนุตตรธรรมจักร
๑๔๓
ประพรมกายดวยปตแิ ละสุขอันเกิดแตวเิ วก ๑๒๘๑
ประพรมกายดวยปตแิ ละสุขอันเกิดแตสมาธิ๑๒๘๒
ประพรมกายดวยสุขหาปติมไิ ด
๑๒๘๓
ประพรมไปตลอดกายดวยใจ
อันบริสุทธิ์ผองใส
๑๒๘๓
ประพฤติพรหมจรรยโดยไมหวังผล
๑๓๙๒
ประพฤติพรหมจรรยโดยหวังเขาสูเทพนิกาย ๑๑๖๗
ประพฤติพรหมจรรยโดยหวังผล
๑๓๙๒
ประพฤติพรหมจรรยโดยหวังผลก็มิใช
ไมหวังผลก็มใิ ช
๑๓๙๓
ประพฤติพรหมจรรยทั้งโดยหวังผลและไมหวังผล๑๓๙๓
ประพฤติพรหมจรรยนี้เพื่อรอบรูทุกข
๒๖๙
ประพฤติพรหมจรรยเพื่อไปเปนเทพยดา ๘๓๓
ประพฤติพรหมจรรยนี้เพื่อละเพื่อดัดอนุสัย ๔๓๑
ประเพณีสวดคิริมานนทสูตร
๑๓๕๕
ประเภทและอาการแหงทุกขตามหลักทั่วไป ๑๔๘
ประมวลพรหมจรรยตลอดสาย
๑๕๓๙
ประมวลสิ่งที่ตองรูเกี่ยวกับเวทนา
๑๙๒

ประมาณเครื่องกําหนดไมมที างที่จะเอามาใช
แกผูถึงซึ่งความดับแหงการ
ยึดถือตัวตน
๗๐๐
ประโยชนของการเจริญสมาธิ
๑๓๓๖
ประโยชนที่ตนเขามาเปนพราหมณ
๕๖๙
ประโยชนที่ตนเขามาเปนสมณะ
๕๖๙
ประโยชนที่มงุ หมายของนิพพิทา
๔๒๓
ประโยชนที่มงุ หมายของวิมตุ ติ
๔๒๓
ประโยชนที่มงุ หมายของวิราคะ
๔๒๓
ประโยชนที่มงุ หมายของสัมมาทัสสนะ
๔๒๓
ประโยชนแหงความเปนพราหมณ
๔๓/๔๔
ประโยชนแหงความเปนสมณะ
๔๓/๔๔
ประโยชนอันสูงสุดของสัมมัตตะ
๑๔๘๔
“ประสานกันสับสนดุจรังนก”
๓๑๔
ปราโมทย
๗๔๗
ปราโมทยถึงพรอมดวยอุปนิสัย
๗๔๗
ปราโมทยอันประกอบดวยธรรม
๑๓๑๙
ปรายนะ (ที่สุดทาง)
๔๖๑/๔๖๓
ปรารถนาลาภทั้งที่ชอบอยูปา
๑๒๗๐
ปรารภโพชฌงคแลว มรรคก็เปน
อันปรารภดวย
๘๖๗
ปรารภสติปฏฐานแลว มรรคก็เปน
อันปรารภดวย
๘๖๘
ปราศจากนิวรณ อุปมาดวยการพน
ความเปนทาส
๑๓๐๔
ปราศจากนิวรณ อุปมาดวยการพนทางกันดาร๑๓๐๔
ปราศจากนิวรณ อุปมาดวยการพนหนี้
๑๓๐๓
ปราศจากนิวรณ อุปมาดวยการหลุดเรือนจํา ๑๓๐๔
ปราศจากนิวรณ อุปมาดวยการหายปวย ๑๓๐๓

ปราศจากผัสสะหรือเวทนายอม
ไมมีทางที่จะเกิดทิฏฐิ
๓๗๗
ปราศจากสัจจะแหงตถา
๖๔๓
ปริกกมนปริยาย (การละทางผิดสูทางถูก) ๑๔๕๑
ปริญญา (ความรอบรู)
๔๘๗
ปริญญาที่แทจริง
๔๘๗
ปรินิพพาน
๔๔๑
ปรินิพพานเฉพาะตน
๕๑๐/๖๘๔/๗๓๑/๗๔๔
ปรินิพพานเฉพาะตน (ปจฺจตฺตํ ปรินิพฺพายติ) ๕๑๑
ปรินิพพานในทิฏฐธรรม
๕๐๘
ปรินิพพานในทิฏฐธรรมดวยการตัดอกุศลมูล ๕๐๘
ปรินิพพานปริยาย (การละจากรอนสูเย็น) ๑๔๕๒
ปริยัติธรรม
๔๗
“ปลาติดอวน”
๓๗๐
ปลาที่เขาไปสูปากแหงเครื่องดัก
๒๙๕
ปลาบปลื้มยินดีดวยการไดเห็นการบําเรอดวยกาม๘๓๒
ปวิเวกกถา (เรื่องความสงัด)
๔๖๗
ปวิเวก (ความอยูสงัดจากกาม)
๕๓๐
ปหานปธาน
๑๑๒๘
ปหานปธาน (พิเศษ)
๑๑๓๓
ปหานสัญญา (ความสําคัญรูในการละเสีย) ๑๑๕๗
ปหานสัญญา (สัญญาในการละ)
๖๘๐
ปคคาหนิมิต
๑๓๑๖
ปคคาหนิมิตโดยสวนเดียว เปนไปเพื่อ
ความฟุงซาน
๑๓๑๖
ปจจเวกขณนิมิตที่แทงตลอดดีแลวดวยปญญา๑๒๘๔
ปจจัยของปญญาขันธ
๙๑๙
ปจจัยของสัมมาสมาธิ
๑๓๑๔
ปจจัยเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว
๒๓๐
ปจจัยเพื่อความเศราหมองของสัตว
๒๓๐

ปจจัย ๒ อยางเพื่อความเกิดขึ้นแหงมิจฉาทิฏฐิ ๙๓๒
ปจจัย ๒ อยางเพื่อความเกิดขึ้นแหงสัมมาทิฏฐิ๙๓๒
ปจจัยแหงการกระทําใหแจงซึ่งนิพพาน
๘๐๓
ปจจัยแหงความเศราหมองและบริสุทธิ์
๒๓๐
ปจจัยแหงทุกข (โดยอเนกปริยาย)
๓๖๘
ปจจัยแหงภวตัณหา
๓๑๓
ปจจัยแหงอวิชชา
๓๓๓
ปจเจกสัจจะ
๖๑๓
ปจโจโรหณีอนั เปนอริยะ
๑๔๔๘
ปญจุปาทานขันธ
๑๕๔/๗๐๓
ปญจุปาทานขันธเปนทุกขอริยสัจ
๒๕๖
ปญจุปาทานักขันธ
๒๐๘
ปญจุปาทานักขันธเปนทุกข
๒๕๖
ปญญากถา (เรื่องปญญา)
๔๖๗
(แปดคําตอไปนี้ ศึกษาเนื่องกันไป :-)
ปญญาขันธหมวดญาณทัสสนะ
๑๕๕๘
ปญญาขันธหมวดมโนมยิทธิ
๑๕๕๙
ปญญาขันธหมวดอิทธิวิธี
๑๕๖๐
ปญญาขันธหมวดทิพพโสต
๑๕๖๐
ปญญาขันธหมวดเจโตปริยญาณ
๑๕๖๑
ปญญาขันธหมวดปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ๑๕๖๒
ปญญาขันธหมวดจุตูปปาตญาณ
๑๕๖๓
ปญญาขันธหมวดอาสวักขยญาณ
๑๕๖๓
ปญญาขันธอันเปนอเสขะ
๕๕๕/๕๕๖
ปญญาเครื่องเจาะแทงกิเลส (นิพเพธิกปญญา) ๙๐๗
ปญญาเครื่องรูเครื่องเห็น (หลังการบรรลุธรรม) ๕๕
ปญญาเครื่องรูเห็นตามที่เปนจริงในอริยสัจ ๑๕๓๓
ปญญาเฉียบแหลม ปฏิภาณงดงามคําถาม
สวยสลวย
๙๐๗
ปญญาที่เจริญแลวจะไดอะไร
๙๐๔

ปญญาที่ตองมีในเบื้องตนแหงพรหมจรรย ๙๑๖
ปญญาที่เปนอริยะ
๔๖๗
ปญญาที่สมาธิอบรมแลว
๑๓๘๑
“ปญญาวิมุตต”
๗๒๑
ปญญาวิมุตตโดยนิปปริยาย
๖๖๖
ปญญาวิมุตตโดยปริยาย
๖๖๕
ปญญาวิมุตต (ผูหลุดพนดวยปญญา)
๖๖๒
ปญญาสติกับนามรูปดับเพราะวิญญาณดับ ๕๔๑
ปญญาสัมปทา
๑๑๐๗
ปญญาอันเปนอาทิพรหมจริยิกา
๙๑๖
ปญญินทรียเห็นไดในอริยสัจสี่
๑๕๑๕
ปญหาเกี่ยวกับสิ่งที่ไมอาจจะมองเห็นตัว
๙๕๓
ปญหาทางลัทธิ
๙๕๓
ปญหาอันจะพึงตอบเกี่ยวกับธรรมทั้งปวง ๑๕๓๑
ปสสัทธิ
๗๔๘
ปสสัทธิถึงพรอมดวยอุปนิสัย
๗๔๗
ปสสัทธิสัมโพชฌงค (โดยละเอียด)
๑๒๐๕
ปาปมิตตตา (ความมีมิตรชั่ว)
๓๘๒
ปาระ (ฝงนอก)
๔๕๒/๔๖๒
ปามักจะนําไปเสียซึ่งใจของภิกษุ
ผูไมไดสมาธิ
๑๓๖๑
ปาไมที่ศักดิ์สทิ ธิ์
๑๙
ปยรูปสาตรูป
๕๐/๑๒๙/๓๒๒/๓๒๗/๓๗๙/
๔๑๐/๖๕๕/๙๗๗/๑๐๔๘
ปติ
๗๕๗
๕๒๕
ปติดับไปในตติยฌาน
ปติถึงพรอมดวยอุปนิสยั
๗๔๗
ปติที่ประกอบดวยอามิส
๗๗๖
ปติที่ไมไดประกอบดวยอามิส
๗๗๖
ปติที่ยิ่งกวาไมประกอบดวยอามิส
๗๗๗

ปติยอมดับในตติยฌาน
๕๒๒
ปติและสุขอันเวนจากกามเวนจาก
อกุศลธรรมทั้งหลาย
๑๐๓๘
ปติสัมโพชฌงค (โดยละเอียด)
๑๒๐๔
ปติสุขเปนสิ่งหวั่นไหวในทุติยฌาน
๗๙๘
ปติอันเปนนิรามิส
๑๒๐๔
ปุถุชนคือผูที่ยังไมรูจักนิพพาน
๕๕๒
ปุถุชนคือผูยึดถือเต็มที่
๕๕๑
ปุถุชนสุข
๗๙๗
ปุพพันตกัปปกวาท
๓๗๖
ปุพพันตาปรันตกัปปกวาท
๓๗๗
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
๔๙๗/๑๕๖๒
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณซึ่งไมเปนสัสสตทิฏฐิ ๔๙๘
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณที่แทจริง
๔๙๘
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณที่ไมขัดตอ
หลักมหาปเทส
๕๐๓
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณธาตุ
๔๙๗
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณธาตุที่ชัดเจน
๔๙๗
ปุยฝายเมื่อวางอยูบนพื้นที่อนั เสมอ
๑๐๐
ปุฬวกสัญญา (ความสําคัญรู
ในศพมีแตหนอน)
๑๑๕๘
ปูรณกัสสปะ
๒๓๐
เปตไสยา (นอนอยางเปรต)
๑๓๐๘
“เปนคนไมมปี าเถิด”
๙๐๒
เปรียบเทียบพระเสขะ - อเสขะ
๕๖๐
เปสสหัตถาโรหบุตร
๑๒๗๕
โปฏฐปาทะ
๖๒

ผ
ผลของทุกข

๒๕๕

ผลของมิจฉัตตะและสัมมัตตะ
๑๔๖๘
ผลของเวทนา
๑๗๓
ผลของสมถวิปสสนาอันดับสุดทาย
๔๙๕
ผลของสัญญา
๑๙๖
ผลของอาการที่ตัณหาไมนําไปสูภพใหม
๗๙๐
ผลที่เกิดขึ้นเมือ่ บุคคลมีมิจฉัตตะ
๑๔๖๘
ผลที่เกิดขึ้นเมือ่ บุคคลมีสัมมัตตะ
๑๔๖๙
ผลสําเร็จแหงการกําจัดอกุศลวิตก
๑๐๔๖
ผลสี่แหงสุขัลลิกานุโยคของสัมมาทิฏฐิ
๘๓๖
ผลสืบตอของสัมมาอาชีวะ
๑๑๒๒
ผลแหงการถอนความมั่นหมาย
ในธรรมทั้งปวง
๕๑๐
ผลแหงการทองเที่ยวไปในโคจรอันเปน
วิสัยแหงบิดาตน
๑๕๑๖
ผลแหงการปดกั้นอาสวะทั้งปวงโดยเจ็ดวิธี ๖๓๔
ผลแหงการเห็นเวทนาโดยถูกตอง
๑๘๒
ผลแหงความเปนโสดาบัน
๕๙๕
ผลแหงพรหมจรรย
๘๖๐
ผลอันบุคคลพึงบรรลุดวยเสขญาณ
๔๙๕
ผัสสนิโรธมีในทามกลาง
๗๖๒
ผัสสสมุทัยเปนสวนสุดขางที่สอง
๗๖๒
ผัสสะ
๑๘๓/๒๒๒

ผัสสะถูกตองแลวมากมายเทาไรก็ยังไมมี
กิเลสทวมทับใจ
๑๔๘๐
ผัสสะทั้งหลายยอมถูกตองภูตสัตว
ผูอุปบัติแลว
๑๐๘๘/๑๐๘๙
ผัสสะที่ไมเปนไปกับดวยความเบียดเบียน ๘๖๑
ผัสสะเปนสวนสุดขางหนึ่ง
๗๖๒

ผัสสะอันเปนไปกับดวยความเบียดเบียน
๘๖๑
ผัสสายตนะหกประการ
๙๓๓
ผัสสาหาร
๘๗๙/๙๗๒
ผัสสาหารควรเห็น (วามีอุปมาเหมือนแมโคนมที่
ปราศจากหนังหอหุม)
๙๗๒
ผาสุกธรรมสําหรับผูเกลียดตอทุกข
๑๔๗๙
ผาขี้ริ้วจะกลายเปนผาที่เต็มอยูใน
หีบผาของคหบดี
๑๑๑๒
ผูกระทําที่สุดทุกขไดเพราะรูเฉพาะ ซึ่งมานะ
โดยชอบแลว๓๙๓/๔๙๔/๖๓๔/๖๘๓
ผูกระทําที่สดุ แหงทุกขไดในทิฏฐธรรม
๗๖๒
ผูกระทําเพียงบางสวน ยอมทําให
สําเร็จไดบางสวน
๕๖๔
ผูกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติอันหา
อาสวะมิได
๕๖๔/๖๖๑
ผูกระทําใหแจงซึ่งอนาสวเจโตวิมุตติ
ปญญาวิมุตติ ๖๒๗/๗๑๒/๘๓๗
ผูกระทําใหบริบูรณก็ยอมทําใหสําเร็จได
บริบรู ณ
๕๖๔
ผูกระทําใหบริบูรณในสิ่งอันเลิศ
๑๓๘๔
ผูกลัวตอความเปนทาสของกิเลส
๑๑๓๐
“ผูกลาวซึ่งธรรม” (ธมฺมกถิโก)
๗๕๐
ผูกลาวโดยธรรม (ธมฺมวาที)
๘๖๔
ผูกลาวโดยวินยั (วินยวาที)
๘๖๔
ผูกลาวโดยอรรถ (อตฺถวาที)
๘๖๔
ผูกลาวตามกาล (กาลวาที)
๘๖๔
ผูกลาวถูกตองตามที่เปนจริง (ภูตวาที)
๘๖๔
ผูกลาวโวหารที่เขากลาวกันอยูในโลก
แตไมยดึ มั่นความหมายไรๆ ๙๕๕
ผูกลืนเบ็ดของมาร
๓๕๗

ผูกายสักขี
ผูกายสักขี (ตามคําของพระอานนท)
ผูกําจัดมารและเสนามารเสียได
ผูกําลังจะไมยดึ ถือ
ผูกําลังตองการทางนั้นอยู
ผูกําลังโนมเอียงไปสูนิพพาน
ผูกําหนดนิมิตนั้นได
ผูกําหนดนิมิตนั้นไมได
ผูเกิดอยูอยางมีเครื่องผูกพัน
ผูแกอยูอยางผูมีเครื่องผูกพัน

๖๖๖
๖๖๗
๔๗๑
๕๕๑
๕๐
๖๕๓
๑๑๘๖
๑๑๘๕
๒๔๙
๒๔๙

(หกคําตอไปนี้ ศึกษาเนื่องกันไป :-)

ผูขมจิตในสมัยที่ควรขม
๑๔๓๘
ผูประคองจิตในสมัยที่ควรประคอง
๑๔๓๘
ผูทําจิตใหราเริงในสมัยที่ควรทําจิตใหราเริง ๑๔๓๘
ผูเขาไปเพงอยางยิ่งซึ่งจิตในสมัยที่ควรเขาไป
เพงอยางยิ่ง
๑๔๓๘
ผูมีจิตนอมไปในธรรมประณีต
(ปณีตาธิมุตฺติโก)
๑๔๓๘
ผูยินดียงิ่ ในนิพพาน (นิพฺพานาราโม)
๑๔๓๘
ผูขยะแขยงตอสิ่งที่ควรขยะแขยง
๓๙๙
ผูขยะแขยงตอสิ่งที่ไมควรขยะแขยง
๓๙๘
ผูของติดในสิ่งนั้นๆ เรียกวา สัตว
๔๒๑
ผูของแลวดวยสัญโญชน
๒๘๑
ผูของอยูในภพ
๕๑๒
ผูขาดจากความรูสึกวาสิ่งไมปฏิกูลและ
สิ่งปฏิกูลเสียทั้งสองอยาง
๙๙๒
ผูขามไดแลวซึง่ เครื่องของในโลก ๖๒๐/๑๓๔๒
ผูขามพนโลกที่ยังไมชื่อวาขามพนโลก
๖๑๙
ผูขามเสียไดซึ่งความเกิดและความแก ๔๖๙/๖๑๑
ผูเขมัปปตต (ตามคําของพระอานนท)
๖๗๕

ผูเขาถึงซึ่งเจโตสมาธิอันไมมีนิมิต
๖๗๒
ผูเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ
๖๖๐
ผูเขาถึงวิญญาณัญจายตนะ
๖๖๐
ผูเขาถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ
๖๖๐
ผูเขาถึงอากาสานัญจายตนะ
๖๕๙
ผูเขาถึงอากิญจัญญายตนะ
๖๖๐
ผูเขาไปเพงเปนอยางดีแลวเพราะเห็นการละ
อภิชฌาและโทมนัส
๘๐๙
ผูเขาไปหาเปนผูไมหลุดพน
๖๘๓
ผูคงที่
๕/๔๔๖
ผูคงที่อยู
๖๑๐
ผูควรกระทําใหแจงซึ่งทิฏฐิสัมปทา
๕๗๐
ผูควรแกความสิ้นไปแหงทุกข
๙๓๑
ผูควรไดรับการสมมติวาเปนพราหมณ ๔๓/๕๖๗
ผูควรไดรับการสมมติวาเปนสมณะ
๔๓/๕๖๗
ผูควรถูกตราหนา
๒๒๔/๒๒๖
ผูควรถูกเรียกวาเปนกาลวาที
๕๐๘
ผูควรถูกเรียกวาเปนอกาลวาที
๓๘๔
ผูคัดคานตอภวทิฏฐิ
๓๗๑
ผูคัดคานตอวิภวทิฏฐิ
๓๗๑
ผูเคลื่อนจากสัทธรรมเพราะลาภ
๑๒๗๐
ผูใครในสิกขา
๑๓๔๕
ผูงายที่จะสลัดคืนซึ่งอุปาทาน (สุปฺปฏินิสฺสคฺคี)๑๔๕๐
ผูโงหัวอยูในขายนั้น
๓๗๑
ผูจบเวท
๑๗๕/๓๙๔
ผูจมน้ําคราวเดียวแลวก็จมเลย
๗๒๗
ผูจมลงแลวในบาดาล (แหงเวทนา) ๑๗๑/๑๗๕
ผูมาสูโลกนี้อีกครั้งเดียวแลวกระทําที่สุด
แหงทุกขได
๕๖๒
ผูจักเกิดในภพแหงมนุษยหนเดียว
๕๖๒

ผูจักตรัสรูธรรมไดในกาลเบือ้ งหนา
๕๗๑
ผูจักตองทองเที่ยวไปสูสกุลสองหรือสามครั้ง ๕๖๒
ผูจักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย
ในธรรมวินยั นี้
๑๑๓๔
ผูจากโลกนี้ไปสูโลกอื่นอยางผูมีเครื่องผูกพัน ๒๔๙
ผูเจริญดวยความเจริญของพระอริยเจา
๑๐๑๒
ผูเจริญดวยความเจริญทั้งสองฝาย
ในทิฏฐธรรม
๑๐๑๓
(หกคําตอไปนี้ ศึกษาเนื่องกันไป :-)

ผูฉลาดในการเขาสูสมาธิ
๑๓๑๒
ผูฉลาดในการดํารงอยูในสมาธิ
๑๓๑๒
ผูฉลาดในการออกจากสมาธิ
๑๓๑๒
ผูมีปกติกระทํา (สมาธิ) โดยเอื้อเฟอ
๑๓๑๒
ผูมีปกติกระทํา (สมาธิ) โดยติดตอ
๑๓๑๒
ผูมีปกติกระทําดวยธรรมเปนที่สบาย
(แกสมาธิ)
๑๓๑๒
ผูฉลาดในฐานะเจ็ดประการ
๖๒๒
ผูฉลาดในวาระจิตแหงตน
๑๑๓๗/๑๑๓๙
ผูชนะโลกแลวทั้งเบื้องบนเบื้องขวาง
และเบื้องลาง
๖๑๘
ผูชี้ทาง
๕๐
ผูชื่อวาทําโพชฌงคทั้งเจ็ดใหบริบูรณ
๘๑๓
ผูชื่อวาทําสติปฏฐานทั้งสี่ใหบริบูรณ
๘๐๙
ผูชื่อวามีอวิชชา
๒๕๑
“ผูชื่อวาไมทําตามคําสอนของเรา”
๑๓๓๐
ผูใชอํานาจใหเปนไปในกามที่ผูอื่นนิรมิตให ๑๐๔๘
ผูดับตัณหา ๕๕๑
ผูดับเย็นดวยองคนั้นๆ (ตทงฺคนิพฺพุโต)
๖๗๖
ผูดับเย็น (ปรินิพฺพุตา) ในโลก
๘๖๐
ผูดับเย็นสนิทแลว
๕

ผูดับสนิทไมมีสวนเหลือ
๔๑๙
ผูดับสนิทรอบในภายใน
๙๙๑
ผูเดินสุดทางสายไกลแลว
๖๐๙
ผูไดจิตตสมาธิในธัมมสมาธิ
๙๙๙
ผูไดเจโตสมถะแตไมได
ธัมมวิปสสนา
๑๔๖๔/๑๔๖๖
ผูไดเจโตสมถะในภายในได
อธิปญญาธัมมวิปสสนา
๑๑๔๑
ผูไดเจโตสมถะในภายในแตยังไมได
อธิปญญาธัมมวิปสสนา
๑๑๔๐
ผูไดโดยงายซึ่งกถาสิบ
๔๖๗
ผูไดท้งั เจโตสมถะและธัมมวิปสสนา๑๔๖๕/๑๔๖๗
ผูไดทํากิจที่ควรทําเสร็จแลว
๔๔๕
ผูไดทํามรรคที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น
๗๒๑
ผูไดทํามรรคที่ยังไมมีใครกลาวใหเปน
มรรคที่กลาว
๗๒๑
ผูไดทํามรรคที่ยังไมมีใครรูใหมีคนรู
๗๒๑
ผูไดธัมมวิปสสนาแตไมไดเจโตสมถะ๑๔๖๕/๑๔๖๖
ผูไดบรรลุถึงประโยชนของตนแลว
๔๔๕
ผูไดพนแลวในทุกๆ สิ่ง
๖๐๙
ผูไดรับความสุขอันหยั่งลงสูพ รหมจรรย
ในกาลอันควร
๕๗๔
ผูไดสุขวิหารธรรมในทิฏฐธรรม
๑๑๘๖
ผูไดเห็นอยูซึ่งพระสัทธรรมนี้
๕๘๘
ผูไดอธิปญญาธัมมวิปสสนาแตไมได
เจโตสมถะในภายใน
๑๑๔๐
ผูตกอยูในที่มดื
๒๓
ผูตกอยูในหลุมเพลิงเปนนิจ
๒๕
ผูตทังคนิพพุโต
๖๗๖
ผูตองกลับไปสูอํานาจของมารอีก
๔๓๙

ผูตดั รอนความทุกขเพียงดังลูกศรที่
คอยทิ่มแทงในภพได
๖๑๑
ผูตัดรอยตอคือกิเลสที่จะตอภพตอชาติ
๖๑๐
ผูตั้งทัพซึ่งนิมิตนั้นใหเปนนิมิตอันตั้งไวดว ยดี ๙๒๕
ผูตั้งอยูในธรรมจนกระทัง่ กายแตก ๑๗๕/๓๙๔
ผูตั้งอยูอยางลิดรอนซึ่งรากฐานแหงกุศล
๙๕๐
ผูตั้งอยูอยางลิดรอนซึ่งรากฐานแหงอกุศล ๙๕๑
ผูตามประกอบเจโตสมถะในภายใน
๑๓๔๐
ผูตามประกอบเดรัจฉานกถา
๑๕๔๕
ผูตามประกอบในธรรมเปนเครื่องตื่น
๑๑๕๑
ผูตามมาในภายหลัง
๗๒๑
ผูตามเห็นกายในกาย ๘๐๖/๘๐๙/๑๑๗๙/๑๑๙๘
ผูตามเห็นความเปนของนาเบื่อหนายใน
สัญโญชนิยธรรม
๓๘๘/๗๗๑
ผูตามเห็นความเปนของนายินดีใน
สัญโญชนิยธรรม
๗๗๑
ผูตามเห็นความเปนทุกขในขันธ
๔๙๑
ผูตามเห็นความเปนอนัตตาในขันธ
๔๙๑
ผูตามเห็นความไมเที่ยงในขันธ
๔๙๐
ผูตามเห็นจิตในจิต
๘๐๘/๘๑๒/๑๑๗๙/๑๒๐๐
ผูตามเห็นธรรมในธรรม
๘๐๙/๘๑๓/๑๑๗๙/
๑๒๐๑
ผูตามเห็นเวทนาในเวทนา
๘๐๗/๘๑๑/
๑๑๗๙/๑๑๙๙
ผูตามเห็นอยูซงึ่ ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป
ในอุปาทานขันธหา
๙๙๖
ผูตายคาประตูนิพพาน
๖๕๑
ผูตายอยูอยางผูมีเครื่องผูกพัน
๒๔๙
ผูติดบวง
๒๑๖
ผูติดเหยื่อโลก
๑๓

ผูถอดกลอนประตูออกเสียได (นิรคฺคโฬ) ๖๔๘
ผูถอนความเห็นวาจริงดิง่ ไปคนละทางขึ้น
เสียแลว
๖๑๓
ผูถอนตนจากโลก
๑๒๔
ผูถอนตัณหาขึน้ ไดกระทั่งราก
๔๑๙
ผูถอนรากแหงความรักและความเกลียดได ๖๓๗
ผูถอนลิ่มสลักไดแลว (อุกฺขติ ฺตปลิโฆ)
๖๔๘
ผูถอนเสาระเนียดขึ้นเสียได (อพฺพุเฬฺหสิโก) ๖๔๘
ผูถึงความเจริญงอกงามในธรรมวินัยนี้
๑๑๓๔/
๑๒๔๕/๑๔๕๓
ผูถึงความตายหรือความทุกขเจียนตาย
๖๕๒
ผูถึงความเปนเทพ
๑๐๖
ผูถึงความเปนพรหม
๑๐๗
ผูถึงความเปนอริยะ
๑๐๗
ผูถึงซึ่งกระแสแหงธรรมแลว
๕๘๘
ผูถึงซึ่งวิชชา
๖๘๑
ผูถึงซึ่งอวิชชา
๔๐๑/๔๐๒/๑๐๐๙
ผูถึงทับซึ่งธรรมอันเปนสาระ
๔๔๖
ผูถึงทับสันติบทในโลกนี้
๑๐๓๑
ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ
๕๘๑ - ๕๘๓
ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ (อีกนัยหนึ่ง)
๕๘๓
ผูถึงพรอมแลวดวยทัสสนะ
๕๘๘
ผูถึงพรอมแลวดวยทิฏฐิ
๕๘๘
ผูถึงพรอมแลวดวยรัตนะเจ็ด
๖๑๗
ผูถึงพรอมแลวดวยองค (แหงสัมมัตตะ) ทัง้ สิบ ๖๑๗
ผูถึงแลวซึ่งกระแส (แหงนิพพาน)
๕๗๗
ผูถึงแลวซึ่งนิพพานในทิฏฐธรรม
๔๘๐
ผูถึงอาเนญชา
๑๐๗
ผูถือเอาแกนสารทางฝายกายไดดว ย
๑๐๑๒

ถือเอาซึ่งนิมิตแหงจิตไดอยู จักทําสัมมาทิฏฐิ
ใหบริบูรณได
๔๓๑
ผูถือเอาในลักษณะที่เปนการถือเอา
โดยแยกเปนสวนๆ
๑๓๓๕
ผูถือเอาในลักษณะที่เปนการ
รวบถือเอาทั้งหมด
๑๓๓๕
ผูถูกกระทําแลวใหตกอยูภ ายในแหงขาย
๓๗๑
ผูถูกกลาวหาดวยเรื่องที่เปนจริงก็บิดพลิ้ว ๓๘๔
ผูถูกกลาวหาดวยเรื่องที่เปนจริง
ก็ยอมรับไมบดิ พลิ้ว
๕๐๘
ผูถูกกลาวหาดวยเรื่องที่ไมเปนจริง
ก็พยายามที่จะทําใหแจงชัด ๕๐๙
ผูถูกกลาวหาดวยเรื่องที่ไมเปนจริง
ก็ไมพยายามทีจ่ ะทําใหแจงชัด ๓๘๕
ผูถูกตัณหาปกคลุมแลว
๒๘๐
ผูถูกตัณหาเปนดุจขายเครื่องดักสัตว
ปกคลุมไว
๒๙๕
ผูถูกผูกพันทั้งภายในและภายนอก
๒๔๙
“ผูถูกยิงดวยลูกศรสองลูก”
๓๙๕
ผูถูกลูกศรแหงความโศกอันมีพิษ
เสียบแทงแลว
๒๖๘
ผูทรงชี้ใหรูจักทุกข
๕๐
ผูทําความทุกขใหแกผูอื่นโดยที่ไมควรจะมี ๓๘๔
ผูทําตนเปนขาศึกตอพระอรหันต
๙๔๙
ผูทําตามคําสอน
๙๔
ผูทําที่สุดแหงทุกขไดในปจจุบัน
๖๘๙
ผูทําที่สุดแหงทุกขเพราะรูจกั หนาตา
ของมานะอยางถูกตองแลว ๔๓๒
ผูทําลายกองอวิชชาได
๙๐๐
ผูทําลายเบ็ดหักเบ็ดแหลกละเอียดแลว
๖๘๓

ผูทําใหแจงซึ่งประโยชนแหงความเปนสมณะ ๕๖๗
ผูทําใหบริบูรณในศีล
๕๖๗
ผูทําใหบริบูรณในศีล ทําใหพอประมาณ
ในสมาธิ ทําพอประมาณ
ในปญญา (สกทาคามี)
๕๖๒
ผูทําใหบริบูรณในศีล ทําใหพอประมาณ
ในสมาธิ ทําพอประมาณ
ในปญญา (โสดาบัน)
๕๖๑
ผูทําใหบริบูรณในศีล ทําใหบริบูรณ
ในสมาธิ ทําพอประมาณ
ในปญญา (อนาคามี)
๕๖๒
ผูทําใหบริบูรณในศีล ทําใหบริบูรณ
ในสมาธิ ทําใหบริบูรณ
ในปญญา (อรหันต)
๕๖๓
ผูทําอันตรายแกบรรดากุลบุตร
ผูอาศัยธรรมวินัยนี้
๑๐๐๑
ผูทําอุปกิเลสใหละไปได
๑๑๘๖
ผูทําอุปกิเลสใหละไปไมได
๑๑๘๕
ผูทิฏฐิปปตต
๖๖๘
(สี่คําตอไปนี้ ศึกษาเนื่องกันไป :-)
ผูทิฏเฐวธัมเมสสังขารปรินิพพายี
๕๙๗
ผูกายัสสเภทาสสังขารปรินิพพายี
๕๙๘
ผูทิฏเฐวธัมเมอสังขารปรินิพพายี
๕๙๙
ผูกายัสสเภทาอสังขารปรินิพพายี
๖๐๐
ผูที่กําลังจะรูจกั นิพพาน
๕๕๓
ผูที่ชื่อวา “สัตว (ผูของติด)”
๒๕๐
ผูที่ชื่อวา “เห็นอยูโดยชอบ”
๒๔๗/๔๒๒
ผูที่ไดเดินไปตามทาง
๕๐
ผูที่ตณ
ั หาและทิฏฐิอาศัยไมได
๑๒๑๐/๑๒๒๐/
๑๒๒๒/๑๒๒๕

ผูที่ถามเลยปญหาเสียแลว
๔๒๓
ผูที่ถึงฝงแหงพระนิพพาน
๘๕๙
ผูที่ประกอบพรอมดวยอริยมรรคมีองคแปด ๕๗๒
ผูที่มารใจบาปไมทําอะไรใหไดตามชอบใจ ๖๘๓
ผูที่มารอันมีบาปกระทําอะไรไมได
๖๙๕
ผูที่ไมยึดถือแมในนิพพาน
๕๕๔
ผูที่ยังตองมองสีหนาของผูอื่น
๑๐๐
ผูที่ยังไมรูจักนิพพาน
๕๕๒
ผูที่หมดความยึดถือในทุกสิ่ง
๕๕๓
ผูที่เหมือนกับถูกนําตัวไปเก็บไวในสวรรค ๑๕๗๑
ผูที่เหมือนกับถูกนําไปเก็บไวในนรก
๑๕๗๐
ผูเที่ยงแทตอพระนิพพาน (นิยต)
๕๖๑/๕๗๑/
๕๗๒/๕๙๓
ผูเที่ยงแทตอสัทธรรม (สทฺธมฺมนิยโต)
๕๙๖
ผูธัมมานุสารี
๖๗๐
ผูนอมใจดวยความรูสึกวา “งาม” เทานั้น
๖๕๗
ผูนําอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได ๘๐๖/
๘๐๙/๑๑๙๘/๑๒๓๑/๑๒๓๒
ผูนิพพาน (ตามคําของพระอานนท)
๖๗๔
ผูบรรลุคุณวิเศษอันโอฬารยิ่งกวา
ที่บรรลุอยูกอน
๑๒๓๑
ผูบรรลุฌานที่ ๑
๑๕๕๕
ผูบรรลุฌานที่ ๒
๑๕๕๖
ผูบรรลุฌานที่ ๓
๑๕๕๗
ผูบรรลุฌานที่ ๔
๑๕๕๗
“ผูบรรลุแลวซึ่งนิพพานในทิฏฐธรรม”
(ทิฏฐธมฺมนิพพฺ านปตฺโต) ๗๕๐
ผูบรรลุแลวตามลําดับซึ่งทันตภูมิ
๖๑๘
ผูบวชแลวโดยชอบ
๔๒

ผูบอกทางและผูเดินทางมีการหลุดพน
อยางเดียวกัน
๗๒๑
ผูแบกของหนัก
๓๕๗/๓๕๘/๔๑๘
ผูปฏิบัติจนเสร็จกิจในพรหมจรรยแลว
๖๑๑
ผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม
๙๐๗
ผูปฏิบัติเปรียบดวยนักรบ
๖๔๖
ผูปฏิบัติเพื่อความดับเย็นเปนนิพพาน
๖๕๔
ผูปฏิบัติเพื่อหมดบาป
๔๗๐
“ผูปฏิบัติแลวซึ่งธรรมตามสมควรแกธรรม”
(ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน)
๗๕๐
ผูปฏิบัติแลวเพื่อชนะโลกทัง้ สอง
๑๐๙๓
ผูปฏิบัติอยางเดียวกันมีผลตางกัน
๕๖๔
ผูปกติอยูไดเพราะเห็นธรรมลักษณะหา
๒๕๘
ผูประกอบดวยกามโยคะและภวโยคะ
๑๐๔๙
ผูประกอบดวยการผูกจิตติดกับอารมณ
๓๕๙
ผูประกอบดวยตัณหาสัญโญชน
๒๘๒
ผูประกอบดวยปญญาซึ่งสามารถกําหนด
ความเกิดขึ้นและความดับ ๑๑๕๕
ผูประกอบดวยวิชชาอันเปนเสขะ
๕๘๘
ผูประกอบดวยสติสัมปชัญญะ
๑๑๗๗/๑๕๕๒
ผูประกอบดวยอวิชชา
๓๗
ผูประกอบดวยอสาธารณญาณ
๕๙๖
ผูประกอบฝกฝนเพื่อบรรลุอธิจิต
๑๐๔๒
ผูประกอบพรอมดวยองคหก
๖๑๒
ผูประกอบพรอมแลวดวยธรรม ๔
เพื่อความเปนโสดาบัน
๕๗๓
ผูประกอบพรอมแลวดวยองคทั้ง ๘
ชื่อวาเปนพระเสขะ
๕๕๗
ผูประกอบพรอมแลวดวยองคทั้ง ๑๐ ชื่อวา
เปนพระอรหันต (พระอเสขะ) ๕๕๗

ผูประกอบพรอมแลวดวยองคแหง
การบรรลุซึ่งโสดา
๕๗๘
ผูประกอบพรอมแลวดวยญาณอันเปนเสขะ ๕๘๘
ผูประกาศธรรมในลักษณะบันลือสีหนาท ๖๑๘
ผูประเดี๋ยวยอมรับประเดี๋ยวคัดคาน
๓๗๑
ผูประพฤติเช็ดอุจจาระของตนดวยมือ
๘๓๐
ผูประพฤติเปลือยกาย
๘๓๐
ผูประเสริฐในโลก
๖๑๗
ผูปรารภความเพียรไมทอดทิง้ ธุระในกุศล ๑๑๕๕
ผูปราศจากกามโยคะแตยังประกอบดวย
ภวโยคะ
๑๐๔๙
ผูปราศจากกามโยคะและภวโยคะ
๑๐๔๙
ผูปราศจากกิเลสเครื่องรอยรัดแลวเสวยเวทนา ๗๖๓
ผูปราศจากความครั่นคราม
๙๔
ผูปราศจากภัยเวรโดยสิ้นเชิง
๖๑๗
ผูปราศจากสิ่งเสียบแทงแหงจิต
๖๔๔
ผูปราศจากอาลัย
๔๙๔
ผูปรินิพพานเฉพาะตน
๕๑๒/๗๖๓
ผูปรินิพพานดวยตองใชความเพียรเรี่ยวแรง ๕๖๓
ผูปรินิพพานดวยไมตองใชความเพียรเรี่ยวแรง๕๖๓
ผูปรินิพพาน (ตามคําของพระอานนท)
๖๗๔
ผูปรินิพพานในทิฏฐธรรม
๕๐๙
ผูปรินิพพานในระหวางอายุยังไมทนั ถึงกึ่ง ๕๖๓
ผูปรินิพพานเมื่ออายุพนกึ่งแลวจวนถึงทีส่ ุด ๕๖๓
ผูปลงภาระลงไดแลว
๔๔๕
ผูปญญาวิมุตต
๖๖๒
ผูปญญาวิมุตต (ตามคําของพระอานนท)
๖๖๕
ผูปญญาวิมุตต (อีกนัยหนึ่ง)
994
ผูปดกั้นทิศทั้งหกโดยเฉพาะ
๑๐๙๕
ผูเปนเกพลี
๖๒๐

ผูเปนเกพลีบุคคลในพุทธศาสนา
๖๒๒
ผูเปนที่ตั้งแหงความเคารพ
๙๑๗
ผูเปนบัณฑิตมีปญญามาก
๙๐๘
ผูเปนบุตรที่เกิดแตอกพระพุทธเจา
๖๑๗
ผูเปนไปไมไดที่จะพึงคิดประทุษรายตถาคต ๕๘๓
ผูเปนไปไมไดที่จะพึงถือศาสดาอื่น
๕๘๓
ผูเปนไปไมไดที่จะพึงทําสงฆใหแตกกัน ๕๘๓
ผูเปนไปไมไดที่จะพึงปลงชีวิตบิดา
๕๘๓
ผูเปนไปไมไดที่จะพึงปลงชีวิตพระอรหันต ๕๘๓
ผูเปนไปไมไดที่จะพึงปลงชีวิตมารดา
๕๘๓
ผูเปนพรหมจารีถึงที่สุด
๖๓๕
ผูเปนพหูสูตผูทรงธรรม
๙๐๗
ผูเปนมหานาคผูมีจิตตั้งมั่นแลว
๖๑๗
ผูเปนมหาวีระเที่ยวไปในทีต่ า งๆ
๖๑๗
ผูเปนมุนีลวงเสียไดซึ่งโยคะกิเลส
๔๓๐
ผูเปนอุดมบุรุษ
๖๑๐
ผูเปรียบเหมือนตนไมใหญๆ ถูกเครือเถาคลุม
แลวพินาศ
๓๘๕/๕๐๙
ผูเปดเผยตนเองตามที่เปนจริง
๑๑๕๕
ผูไปสูสังสารวัฏ
๔๒๙
ผูผุดขึ้นครั้งหนึ่งแลวจึงจมเลย
๗๒๗
ผูผุดขึ้นแลว เดินเขามาถึงทีต่ ื้นแลว
๗๒๘
ผูผุดขึ้นแลว เดินเขาหาฝง
๗๒๘
ผูผุดขึ้นแลว ถึงฝงขามขึ้นบกแลว
๗๒๙
ผูผุดขึ้นแลวยืนอยู
๗๒๗
ผูผุดขึ้นแลวเหลียวดูรอบๆ อยู
๗๒๘
ผูพนไปจากรูป อรูป สุข ทุกขโดยสิ้นเชิง ๔๔๑
ผูพนพิเศษเพราะความสิ้นตัณหา
๖๓๔
ผูพนแลวจาก (เครื่องผูกแหง) มาร
๒๑๖
ผูพรากมาเสียจากกิเลสาสวะไดหมด
๖๑๐

ผูพอกพูนบาปกรรมอยูเนืองนิตย
๒๗๓
ผูพอใจในความไมเนิ่นชา
๑๑๑๐
ผูพิจารณาใครครวญธรรมโดย
วิธีสามประการ
๖๒๒/๖๒๖
ผูพิจารณาเห็นสภาพที่มียิ่งและ
มีหยอนในวิสัยโลก
๖๑๑
ผูเพลิดเพลินอยูในสิ่งที่เปนทุกข
๒๕๑
ผูเพียรเพงเผากิเลสอยู
๔๗๐
ผูมัวแตเห็นเปนของอรอยใน
สัญโญชนิยธรรม
๓๘๗
ผูมาถึงพระสัทธรรมนี้แลว
๕๘๘
ผูมากไปดวยสุขและโสมนัสในทิฏฐธรรม ๑๔๓๖
ผูมากอยูดว ยความรูสึกเบื่อหนายในขันธ
๔๙๐
ผูมิไดเบียดเบียนสัตวที่สะดุง หวั่นไหว
และไมสะดุงหวั่นไหว
๙๙๙
ผูมีกระแสในเบื้องบนไปถึงอกนิฏฐภพ
๕๖๓
ผูมีกัลยาณธรรม
๖๒๗
ผูมีกัลยาณปญญา
๖๒๗
ผูมีกัลยาณปตมิ ุงปญญาเปนเบื้องหนา
๑๔๘๐
ผูมีกัลยาณศีล
๖๒๗
ผูมีกามอันตนเขาไปดํารงอยู
๑๐๔๘
ผูมีการตรัสรูพรอมในเบื้องหนา
๕๖๑
ผูมีการปรินิพพานในภพนั้น
๕๖๓
ผูมีการศึกษามีปญญาเครื่องเจาะแทงกิเลส ๙๐๗
ผูมีการศึกษาแลวแทงตลอดซึ่ง
เนื้อความดวยปญญา
๙๐๗
ผูมีการสดับ
๑๗๑/๒๔๗/๒๕๗/๓๙๑/๓๙๔/
๕๑๔/๕๑๕/๖๑๘/๖๒๘/๖๕๕/
๖๗๘/๖๘๑/๖๘๒/๗๔๒/๗๘๘/
๑๐๑๖/๑๐๕๑/๑๒๔๖/๑๓๑๐

“ผูมีการอยูอยางมีเพื่อนสอง”
๓๕๙
“ผูมีการอยูอยางผูเดียว”
๓๖๐
ผูมีกายสังขารอันสงบรํางับแลว
๖๑๔
ผูมีกายอันเครียดครัดในการปฏิบัติธรรม ๑๑๓๘
ผูมีกําเนิดเดรัจฉานสิ้นแลว
๕๗๗
ผูมีกิเลสอันเปนเครื่องผูกจิตใหอยูก ับภพ
สิ้นไปรอบแลว
๔๔๕
ผูมีโกสัชชะ
๓๘๓
ผูมีความเกษมจากโยคะถึงที่สุด
๖๓๕
ผูมีความดําริไมขุนมัว
๖๑๔
(เจ็ดคําตอไปนี้ ศึกษาเนื่องกันไป :-)
ผูมีความตองการนอย
๑๑๘๘
ผูมีอาหารนอย
๑๑๘๘
ผูไมมีความมึนชา
๑๑๘๘
ผูมีสุตะมาก
๑๑๘๘
ผูพิจารณาเห็นเฉพาะอยูซึ่งจิตอันหลุดพนแลว
(ตามลําดับ)
๑๑๘๘
ผูไดตามปรารถนาซึ่งกถาอันเปนไป
เพื่อการขัดเกลากิเลส
๑๑๘๙
ผูอยูปามีเสนาสนะอันสงัด
๑๑๘๙
ผูมีความเนิ่นชาเปนที่มายินดี
๓๗๒
ผูมีความประพฤติเขากันไดในเพื่อน
สพรหมจารี
๙๒๐
ผูมีความเปนโดยประการอื่น
๕๑๒
ผูมีความพนอยางไมมีอะไร
ใหหมายไดเปนโคจร
๖๑๐
ผูมีความพนอยางวางกิเลสเปนโคจร
๖๑๐
ผูมีความพอใจในความคลุกคลีกันเปนหมู ๔๓๐
ผูมีความเพียรอันปรารภแลว
๔๖๗
ผูมีความยินดีในธรรมอันไมทําความเนิ่นชา ๖๓๗

ผูมีความสงสัยอันขามไดแลว
ผูมีความสําเร็จถึงที่สุด
ผูมีเครื่องผูกแหงมาร
ผูมีจักษุ
ผูมีจิตเปนมหัคคตะอันไพบูลยอธิษฐานจิต
ครอบงําโลกอยู
ผูมีจิตเปนสมาธิแลว ยอมรูไดตามเปนจริง
ผูมีจิตไมเขาไปมีอนุสัยในแตละขันธ
ผูมีจิตสงบแลวในภายใน
ผูมีจิตสหรคตดวยกรุณา
ผูมีจิตสหรคตดวยมุทิตา
ผูมีจิตสหรคตดวยเมตตา
ผูมีจิตสหรคตดวยเมตตาแผไป
ผูมีจิตสหรคตดวยอุเบกขา
ผูมีจิตหลุดพนดวยดี
ผูมีจิตหลุดพนเพราะสิ้นภวเนตติ
ผูมีจิตอันกามราคะกลุมรุม
ผูมีจิตอันกามราคะไมกลุมรุม
ผูมีจิตอันความทุกขรวบรัดแลว
ผูมีจิตอันความโลภกลุมรุมแลว
ผูมีจิตอันความโลภไมกลุมรุมแลว
ผูมีจิตอันโทสะรึงรัดแลว
ผูมีจิตอันพยาบาทกลุมรุม
ผูมีจิตอันพยาบาทไมกลุมรุม
ผูมีจิตอันโมหะรึงรัดแลว
ผูมีจิตอันราคะรึงรัดแลว
ผูมีจิตอันวิจกิ จิ ฉากลุมรุม
ผูมีจิตอันวิจกิ จิ ฉาไมกลุมรุม
ผูมีจิตอันสักกายทิฏฐิกลุมรุม
ผูมีจิตอันสักกายทิฏฐิไมกลุม รุม

๙๔
๖๓๕
๒๑๖
๔๔๖
๙๖๓
๗๕
๒๒๕
๔๒๖
๑๕๐๙
๑๕๐๙
๑๕๐๙
๑๓๒๖
๑๕๐๙
๖๑๔
๔๔๖
๓๙๑
๓๙๑
๒๕๕
๓๘๔
๕๐๘
๔๘๑
๓๙๑
๓๙๑
๔๘๒
๔๘๑
๓๙๑
๓๙๑
๓๙๑
๓๙๑

ผูมีจิตอันสีลัพพตปรามาสกลุมรุม
๓๙๑
ผูมีจิตอันสีลัพพตปรามาสไมกลุมรุม
๓๙๑
ผูมีจิตอันหาขอบเขตมิได
๖๕๖
ผูมีเจตโสลีนัตตา
๓๘๓
ผูมีเจตโสวิกเขปะ
๓๘๓
ผูมีใจยินดีในการบําเพ็ญ
๑๑๐๙
ผูมีใจยินดีในการละ
๑๑๐๙
ผูมีฌานอันตนไมละเลย
๑๓๔๐
ผูมีตทังคนิพพาน (ตามคําของพระอานนท) ๖๗๗
ผูมีตนเปนประทีป
๑๑๗๘
ผูมีแตการเคี้ยวกินซึ่งกันและกัน
๑๐๒
ผูมีทวารอันคุมครองแลวในอินทรียทั้งหลาย ๑๕๕๑
ผูมีทิฏฐธรรมนิพพาน
(ตามคําของพระอานนท)
๖๗๔
ผูมีทิฏฐิวาโทษในกามทั้งหลายไมมี
๘๒๙
ผูมีที่สุดแหงกิจถึงที่สุด
๖๓๕
ผูมีทุสสีลยะ
๓๘๓
ผูมีธรรมญาณและอันวยญาณ
๕๘๗
ผูมีธรรมเปนประทีป
๑๑๗๘
ผูมีธรรมอันไมทาํ ความเนิน่ ชาเปนที่มายินดี ๖๓๗
ผูมีธรรมอันไมรูเสื่อม (อปริหานธมฺโม)
๕๙๖
ผูมีนรกสิ้นแลว
๕๗๗
ผูมีปกติตามเห็นกายในกาย
๑๓๒๒
ผูมีปกติตามเห็นความเกิดขึ้นและ
ความเสื่อมไปในขันธ
๙๑๘
ผูมีปกติตามเห็นความตั้งขึ้นและเสื่อมไปใน
อุปาทานขันธทั้งหา
๑๒๘๐
ผูมีปกติตามเห็นความไมงามในกาย
๕๙๘
ผูมีปกติตามเห็นจิตในจิต
๑๓๒๔
ผูมีปกติตามเห็นธรรมในธรรม
๑๓๒๔

ผูมีปกติตามเห็นวาไมเที่ยงในสังขารทั้งปวง ๕๙๘
ผูมีปกติตามเห็นเวทนาในเวทนา
๑๓๒๓
ผูมีปกตินอมไปในนิพพาน
๕๗๔
ผูมีปกติพิจารณาเห็นกายในกาย
๑๒๐๙/๑๒๑๐
ผูมีปกติพิจารณาเห็นจิตในจิต
๑๒๒๑
ผูมีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรม ๑๒๒๓/๑๒๒๕
ผูมีปกติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา
๑๒๑๙
ผูมีปกติไมตองถามคนอื่นวาอะไรเปนอยางไร ๖๑๑
ผูมีปกติเห็นโดยความเปนอาทีนวะในธรรม
อันเปนที่ตั้งแหงอุปาทาน ๗๓๔
ผูมีปกติเห็นเปนภัยในโทษแมเล็กนอย
๙๑๗
ผูมีปกติอยูคนเดียว
๖๙๖
ผูมีปกติอยูดว ยความไมประมาท ๑๓๖๒/๑๓๖๓
ผูมีปมาทะ
๓๘๓
ผูมีปรกติเกษมจากโยคะ
๔๒๙
ผูมีปรกติไปสูชาติและมรณะ
๔๒๙
ผูมีปรกติมองเห็นฝงนี้ (คือวัฏฏสงสาร)
๖๗๙
ผูมีปรกติมองเห็นฝงโนน (คือนิพพาน)
๖๗๙
ผูมีปรกติมองเห็นโดยความเปนอาทีนวะ
ในธรรมเปนทีต่ ั้งแหงสังโยชน ๗๓๓
ผูมีประโยชนตนอันตามถึงแลว
๑๓๘๘
ผูมีปญญา
๔๖๗
ผูมีปญญาเครื่องชําแรกกิเลส
๕๘๘
ผูมีปญญาในความหลุดพนดวยดี
๖๑๔
ผูมีปญญาเปนความสมบูรณดวย
การกอและการฉาบ
๖๙๒
ผูมีปาปมิตตตา
๓๘๓
ผูมีปุพพันตาปรันตานุทิฏฐิ
๓๗๐/๓๗๗
ผูมีเปรตวิสัยสิ้นแลว
๕๗๗
ผูมีพนักพิงสี่ดา น
๖๑๒

ผูมีพวกพองดี (กลฺยาณสมฺปวงฺก)
๔๖๖
ผูมีพุทธจักษุประเสริฐกวา
สัตวสองเทาทั้งหลาย
๘๕๑
ผูมีมรณสัญญาอันตั้งไวดีแลวในภายใน
๕๙๘
ผูมีมิตรดี (กลฺยาณมิตฺต)
๔๖๖
ผูมีรูปกายนี้ชอื่ วาสิ้นสุดกันเพียงนี้
๖๑๑
ผูมีรูปยอมเห็นรูปทั้งหลาย
๖๕๙
ผูมีลักษณะควรประกอบความเพียร
๑๑๕๕
ผูมีวิจิกิจฉา
๓๘๓
ผูมีวิริยะเปนพลกาย
๖๙๑
ผูมีศรัทธาเชื่อความตรัสรูของตถาคต
๑๑๕๕
ผูมีศีลงาม - ธรรมงาม - ปญญางามก็เปนเกพลี ๖๒๗
(แปดคําตอไปนี้ ศึกษาเนื่องกันไป :-)
ผูมีศีลมีปกติเห็นเปนภัยในโทษ
แมมีประมาณนอย
๑๔๘๒
ผูฉันโภชนะโดยเคารพไมเดือดรอน
กระวนกระวาย
๑๔๘๒
ผูเกลียดตอกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริต ๑๔๘๒
ผูมีการอยูรวมกันเปนสุขไมทําผูอื่น
ใหหวาดกลัว
๑๔๘๒
ผูเปดเผยความคดของตนในผูเปนวิญูชน
เพื่อกําจัดโทษนั้นของตนเสีย ๑๔๘๒
ผูมีสิกขาวาผูอื่นจะศึกษาหรือไมก็ตามใจ
แตเราจะศึกษา
๑๔๘๒
ผูถาไปก็ไปตรง
๑๔๘๒
ผูมีความเพียรอันปรารภดวยเนื้อและ
โลหิตในสรีระ
๑๔๘๓
ผูมีสติ
๗๘๗
ผูมีสติประพฤติธรรมถึงที่สุดรอบดาน
ไมพึงเกรงตอภัย
๑๔๗๙

ผูมีสติปฏฐาน ไมมีทางที่จะเกิดความเห็นวา
อัตตาและโลกเปนของเที่ยง ๑๒๖๘
ผูมีสติปฏฐาน ยอมไมมีความรูสึกวา
สัตวบุคคล
๑๒๖๘
ผูมีสติเปนนายทวาร
๖๙๒
ผูมีสติหลงลืม ชื่อวาไมมีจิต
๑๒๐๐
ผูมีสติสมบูรณ
๖๐๙
ผูมีสติสัมปชัญญะรอคอยการทํากาละ
๗๘๗
ผูมีสติอยูอยางมีสัมปชัญญะ
๑๒๓๘
ผูมีสหายดี (กลฺยาณสหาย)
๔๖๖
ผูมีสัญญาวาปฏิกูลทั้งในสิ่งไมปฏิกูล
และสิ่งปฏิกูลอยู
๙๙๒
ผูมีสัญญาวาปฏิกูลในสิ่งไมปฏิกูลอยู
๙๙๑
ผูมีสัญญาวาปฏิกูลในอาหาร
๕๙๘
ผูมีสัญญาวามิใชสิ่งนายินดีในโลกทั้งปวง ๕๙๘
ผูมีสัญญาวาไมปฏิกูลทั้งในสิ่งปฏิกูล
และสิ่งไมปฏิกูลอยู
๙๙๒
ผูมีสัญญาวาไมปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลอยู
๙๙๒
ผูมีสัทธรรมเจ็ดเปนที่โคจร
๖๑๗
ผูมีสัทธาเปนเสาระเนียด
๖๙๐
ผูมีสันทิฏฐิกธรรม (ตามคําของพระอานนท) ๖๗๓
ผูมีสัมปชัญญะ
๗๘๘/๑๑๗๘
ผูมีสัมโพธิเปนเบื้องหนา (สมฺโพธิปรายน) ๕๙๓
ผูมีสุตะเปนอาวุธ
๖๙๑
ผูมีหิริเปนคูลอมรอบ
๖๙๐
ผูมีองคหาอันประกอบพรอมแลว
๖๒๑
ผูมีองคหาอันละขาดแลว
๖๒๐
ผูมีอนัตตสัญญา ยอมถึงซึ่งการถอนอัสมิมานะ
ในทิฏฐธรรม
๘๐๕
ผูมีอนาสวจิต ๘๗๔/๑๐๓๐/๑๐๖๒/๑๐๘๓/๑๐๙๑

ผูมีอบายทุคติวินิบาตสิ้นแลว
๕๗๗
ผูมีอริยจิต
๘๗๔/๑๐๓๐/๑๐๖๒/๑๐๘๓/๑๐๙๑
ผูมีอริยมัคคสมังคี
๘๗๔/๑๐๓๐/๑๐๖๒/
๑๐๘๓/๑๐๙๑
ผูมีอัชฌาสัยนอมไปในเหยื่อของโลก
๑๔
ผูมีอันไมตกต่าํ เปนธรรมดา
๕๖๑/๕๗๑/๕๗๒
ผูมีอันไมตกต่าํ เปนธรรมดา (อวินิปาตธมฺม) ๕๙๓
ผูมีอาพาธนอย
๑๓๑๒
ผูมีอาพาธนอยมีโรคนอย
๑๑๒๑/๑๑๕๕
ผูมีอารักขาอยางเดียว
๖๑๒
ผูมีอํานาจในคลองแหงชนิดตางๆ ของวิตก ๑๐๔๘
ผูมีอํานาจเหนือจิต
๑๓๔๖
ผูมีอุเบกขาเปนอุปาทาน
๔๗๘
ผูมีอุปาทาน ยอมไมปรินิพพาน
๔๐๑
ผูมีอุปารัมภจิตตตา
๓๘๓
ผูมีโอตตัปปะเปนเชิงเทินเดินรอบ
๖๙๑
ผูมืดมนเพราะอํานาจแหงกาม
๒๙๕
ผูไมกระวนกระวายใจไดแลว
๖๑๐
ผูไมกลาวคําประจบหรือคําขัดแยงใครๆ
๙๕๕
ผูไมกลืนเบ็ดของมาร
๖๘๓
ผูไมเกิดนันทิ (อุปาทาน)
๖๔๕
ผูไมขยะแขยงตอสิ่งที่ควรขยะแขยง
๓๙๘
ผูไมขยะแขยงตอสิ่งที่ไมควรขยะแขยง
๓๙๙
(หกคําตอไปนี้ ศึกษาเนื่องกันไป :-)
ผูไมขมจิตในสมัยที่ควรขม
๑๔๓๗
ผูไมประคองจิตในสมัยที่ควรประคอง
๑๔๓๗
ผูไมทําจิตใหรา เริงในสมัยทีค่ วร
ทําจิตใหราเริง
๑๔๓๗
ผูไมเขาไปเพงอยางยิ่งซึ่งจิตในสมัยที่ควร
เขาไปเพงอยางยิ่ง
๑๔๓๗

ผูมีจิตนอมไปในธรรมทราม (หีนาราโม) ๑๔๓๗
ผูยินดียงิ่ ในสักกายะ (สกฺกายาราโม)
๑๔๓๗
ผูไมของติดอยูใ นธรรมทั้งปวง
๖๙๕
ผูไมเขาถึงซึ่งการนับ (วาเปนอะไร) ๑๗๕/๓๙๔
ผูไมเขาไปหาเปนผูหลุดพน
๖๘๓
ผูไมเขาไปหายอมหลุดพน
๖๘๓
ผูไมครั่นครามตอชนเหลาอื่นผูมีธรรม
เปนปรปกษ
๑๔๘๐
ผูไมควรกระทําใหแจงซึ่งทิฏฐิสัมปทา
๕๗๐
ผูไมควรแกความรูพรอมอันไมมีอะไรยิ่งกวา ๘๓๘
ผูไมควรแกความสิ้นไปแหงทุกข
๙๓๑
ผูไมควรแกญาณทัสสนะ
๘๓๘
ผูไมควรถูกตราหนา
๒๒๕/๒๒๖
ผูไมควรที่จะทํากาละกอนแตที่จะทําให
แจงซึ่งโสดาปตติผล
๕๙๒
ผูไมควรเพื่อความสิ้นไปแหงทุกข
๓๒๖
ผูไมจมลงแลวในบาดาล
๑๗๑/๑๗๕
ผูไมจําตองเชือ่ ไปกับผูอื่นเขา
๖๑๐
ผูไมดูหมิ่นความนิ่งอยางพระอริยเจา
๙๑๘
ผูไมไดทั้งเจโตสมถะและ
ไมไดธัมมวิปส สนา ๑๔๖๕/๑๔๖๗
๑๖๒/๒๑๖/๒๑๙/๒๔๘/
ผูไมไดยนิ ไดฟง
๒๕๑/๒๖๐/๓๗๘/๕๕๑
ผูไมไดสุขวิหารในทิฏฐธรรม
๑๑๘๕
ผูไมตกอยูในอํานาจของจิต
๑๓๔๖
ผูไมตองเชื่อตามคําของผูอื่น
๙๔
ผูไมตองมองสีหนาของผูอื่น
๑๐๐
ผูไมตองอาศัยปจจัยจากใครอื่นในสาระ
แหงพรหมจรรย
๖๑๘
ผูไมตอบโต (น ปฏิสฺเสเนติ)
๖๔๐

ผูไมมีกิจอะไรๆ ที่ตองทํา
ผูไมตั้งทับซึ่งนิมิตนั้นใหเปนนิมิต
ดวยความไมประมาท
๑๓๘๘
อันตนตั้งไวดว ยดี
๙๒๔
ผูไมมีกิเลสฟุงกลุมเหมือนควัน
๔๖๙/๖๑๑
ผูไมตามประกอบในธรรมที่
๘๕๙
ไมเปนที่สบายแกนิพพาน ๖๕๐ ผูไมมีความกังวล
ผูไมตามเห็นวาเปนอัตตา (ตัวตน)
๖๘๒ ผูไมมีความพอใจในความคลุกคลีกันเปนหมู ๔๓๑
ผูไมตามเห็นวาเปนอัตตนิยา (ของตน)
๖๘๒ ผูไมมีความหวั่นไหวไปในอารมณไหนๆ ๔๖๙
ผูไมติดพัน (ในเวทนา)
๗๘๗ ผูไมมีปจจัยแหงการมาสูฝงใน
๖๔๔
ผูไมติดพันแลวดวยทุกข
๗๘๗ ผูไมมีเรื่องยุงเกี่ยวกับอาหาร
๖๑๐
ผูไมถึงความตายหรือความทุกขเจียนตาย
๖๕๐ ผูไมมีสัญญาในรูปซึ่งเปนภายในยอมเห็น
รูปทั้งหลายอันเปนภายนอก ๖๕๙
ผูไมถือตัว (น อุสฺเสเนติ)
๖๓๙
๑๓๖๐
ผูไมถูกผูกพันดวยเครื่องผูกใดๆ ทั้งภายในภายนอก๖๒๙ ผูไมมีเสี้ยนหนามหมดเสีย้ นหนาม
๖๙๕
ผูไมทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย
๙๑๘ ผูไมมีหนามยอกใจ
๖๙๕
ผูไมทอดทิ้งสัมปชัญญะ
๑๗๕ ผูไมมีหนามยอกตํา
๖๙๕
ผูไมทําความทุกขใหแกผูอื่นโดยที่ไมควรจะมี ๕๐๘ ผูไมมีหนาม หมดเสี้ยนหนามยอกตํา
ผูไมทําตนเปนขาศึกตอพระอรหันต
๙๕๐ ผูไมมีเหตุหรือคุณลักษณะอะไรๆ
ผูไมประกอบดวยการผูกจิตติดกับอารมณ ๓๖๐
ที่ใครๆ จะกลาววาทาน
ผูไมปรุงเครื่องปรุงอันเปนบุญ
๔๓๙
เปนอะไรไดอกี ตอไป
๗๐๐
ผูไมปรุงเครื่องปรุงอันเปนอเนญชา
๔๓๙ ผูไมมีเหตุแหงภพอันเปนเครือ่ งผูกพัน
๖๔๔
ผูไมปรุงเครื่องปรุงอันมิใชบุญ
๔๓๙ ผูไมมีอนุสัย
๓๙๓
ผูไมปรุงแตงอภิสังขารอันเปนบุญ
๗๖๓ ผูไมมีอารมณ
๒๕๘
ผูไมปรุงแตงอภิสังขารอันเปนอเนญชา
๗๖๓ ผูไมมีอาสวะในทิฏฐธรรม
๑๗๕/๑๗๖/๓๙๔
ผูไมปรุงแตงอภิสังขารอันมิใชบุญ
๗๖๓ ผูไมมีอุปธิกิเลส
๖๘๖
ผูไมพูดเรื่องนอกเรื่อง
๙๑๘ ผูไมมีอุปาทานยอมปรินิพพาน ๕๐๗/๗๔๙/๙๖๘
ผูไมเพลิดเพลินกะสิ่งอันเปนทุกข
๔๒๔ ผูไมยึดถืออยางเหนียวแนน (อนาธานคาหี) ๑๔๕๐
ผูไมเพลิดเพลินพร่ําสรรเสริญสยบมัวเมา
ผูไมยึดมั่นแลว ยินดีในความสลัดคืน
ซึ่งความยึดมัน่
๘๖๐
ซึ่งอุเบกขา
๙๖๘
ผูไมมีการระคนดวยหมูเ ปนที่มายินดี
๘๐๓ ผูไมยึดมั่นอะไรๆ ในโลก๑๒๑๐/๑๒๒๐/๑๒๒๒/๑๒๒๕
๘๓๐
ผูไมมีการสดับ
๑๗๑/๒๕๑/๓๙๑/๓๙๔/๖๘๕/ ผูไมรับอาหารที่เขารองเชิญ
ผูไมรูจักรูป ๑๕๖
๑๐๑๔/๑๐๕๕/๑๒๔๕/๑๓๑๐/
๖๐๙
๑๓๙๗/๑๓๙๘ ผูไมรูจักเศราโศก

ผูไมรูชัดธรรมลักษณะ ๕ ของทิฏฐิ
๓๗๑
ผูไมรูชัดอุบายเปนเครื่องสลัดออกจากสักกายทิฏฐิ๓๙๑
ผูไมรูเบญจขันธโดยนัยอริยสัจสี่
๒๕๑
ผูไมรูไมเห็นพรหมจะมากลาวแสดงหนทาง
ไปสูพรหม
๑๐๗๕
ผูไมรูสึกความหลวมตัวของตัว
๒๙๕
ผูไมรูอยูเห็นอยู
๑๐๔
ผูไมรูอริยสัจ
๑๙/๒๓/๒๕
ผูไมลวงพนอบายทุคติวนิ ิบาตและ
สังสารวัฏฏ
๓๑๕/๖๘๕
ผูไมลุกโพลง (น ปชฺชลติ)
๖๔๑
ผูไมลูบคลําดวยทิฏฐิของตน
(อสนฺทิฏิปรามาสี)
๑๔๕๐
ผูไมแลนอาวไปขางหนา
๖๔๒
ผูไมวกอาวมาขางหลัง
๖๔๒
ผูไมสมควรที่จะรื้อถอนซึ่งโอฆะ
๘๓๘
ผูไมสะดุงหวาดเสียวแลว
๖๑๑
ผูไมสามารถลงหลักแหงความรูของตน
๑๐๐
ผูไมสําคัญมั่นหมาย
๖๔๕
ผูไมหลงใหล
๓๕๒
ผูไมหลุดพนไปไดจาก ครรภ
๓๑๑
ผูไมหลุดพนไปไดจาก เครื่องของ
๓๑๑
ผูไมหลุดพนไปไดจาก ทุกข
๒๕๑/๓๑๐
ผูไมหลุดพนไปไดจาก เปอกตม
๓๑๑
ผูไมหลุดพนไปไดจาก ภัย
๓๐๙
ผูไมหลุดพนไปไดจาก โรค
๓๑๐
ผูไมหลุดพนไปไดจาก ลูกศร
๓๑๑
ผูไมหลุดพนไปไดจาก หัวฝ
๓๑๐
ผูไมหวังอะไรแลว
๔๖๙/๖๑๑

ผูไมหวั่นไหวในเพราะวิธา
(ชั้นแหงมานะสาม) ทั้งหลาย ๖๑๘
ผูไมเห็นซึ่งอริยสัจทั้งสี่
๙๗/๑๐๐
ผูไมเห็นฝงนี้
๒๔๙
ผูไมเห็นฝงโนน
๒๔๙
ผูไมไหมเกรียม (นปชฺฌายติ)
๖๔๒
ผูไมอัดควัน (น ธูปายติ)
๖๔๐
ผูไมอาจกระทําอนันตริยกรรม
๕๘๑
ผูไมอาจเขาถึงธรรมะไรๆ
โดยความเปนตัวตน
๕๘๑
ผูไมอาจเขาถึงสังขารไรๆ
โดยความเปนของเที่ยง
๕๘๑
ผูไมอาจเขาถึงสังขารไรๆ
โดยความเปนของสุข
๕๘๑
ผูไมอาจมาสูทิฏฐิวา “สุขและทุกขเกิดขึ้นได
ตามลําพัง”
๕๘๔
ผูไมอาจมาสูทิฏฐิวา “สุขและทุกขตนทําเอง” ๕๘๔
ผูไมอาจมาสูทิฏฐิวา “สุขและทุกขตนทําเอง
ก็มี ผูอื่นทําใหก็มี”
๕๘๔
ผูไมอาจมาสูทิฏฐิวา “สุขและทุกขผูอื่นทําให”๕๘๔
ผูไมอาจมาสูทิฏฐิวา “สุขและทุกข
ไมตองใครอื่นทําให
(เกิดขึน้ ไดตามลําพัง)”
๕๘๔
ผูไมอาจมาสูทิฏฐิวา “สุขและทุกขไมตองทําเอง
และไมตองใครอื่นทําให
(เกิดขึน้ ไดตามลําพัง)”
๕๘๔
ผูไมอาจมาสูอนาคมนียวัตถุ
(วัตถุที่ไมควรเขาหา)
๕๘๒
ผูไมอาจยังภพที่แปดใหเกิดขึน้
๕๘๒

ผูไมอาจแสวงหาทักขิเณยยบุคคลภายนอก
จากศาสนานี้
๕๘๑
ผูไมอาจหวังการถึงความบริสุทธิ์
โดยโกตุหลมงคล
๕๘๑
ผูไมอาจอยูอยางไมมีความเคารพยําเกรง
ในพระธรรม
๕๘๒
ผูไมอาจอยูอยางไมมีความเคารพยําเกรง
ในพระศาสนา
๕๘๒
ผูไมอาจอยูอยางไมมีความเคารพยําเกรง
ในพระสงฆ
๕๘๒
ผูไมอาจอยูอยางไมมีความเคารพยําเกรงในสิกขา๕๘๒
ผูไมโออวดไมมีมารยา
๑๑๕๕
ผูยอมทําลายโอกาสที่จะมีเพือ่ เอาอะไรเสีย ๖๑๐
ผูยอมติดอยูใ นการบริโภคกาม
๒๙๔
ผูยังไกลจากนิพพาน
๗๗๓
ผูยังตองเที่ยวไปในภพแหงเทวดา
และมนุษยอีกเจ็ดครั้ง
๕๖๒
ผูยังมีอุปาทานอยูจะปรินิพพานไมได
๔๗๘
ผูยังมีอุปาทานอยูยอมไมปรินิพพาน
๔๗๙
ผูยังไมไดเจโตสมถะในภายในยังไมได
อธิปญญาธัมมวิปสสนา
๑๑๔๐
ผูย่ํายีเสียไดทั้งความไมยนิ ดีและความยินดี ๑๑๐๙
ผูยินดีในกามอันตนนิรมิตเอง
๑๐๔๘
ผูยึดถือเต็มที่
๕๕๑
ผูยืนอยูจดประตูแหงอมตะ
๕๘๘
ผูรวมอยูในกลุมโสดาบัน
๕๙๒
ผูรอดไปไดไมตายกลางทาง
๖๔๙
ผูรอดพนเสียไดจากนรก ฯลฯ
๕๙๕
ผูรอบรูซึ่งเวทนา
๑๗๕
ผูรับผลของการปฏิบัติเกี่ยวกับธาตุสี่
๖๘๒

ผูรื้อถอนสังโยชนไดแลว
๔๙๔
ผูรื้อรั้วลอมออกเสียได (สงฺกณ
ิ ฺณปริกฺโข) ๖๔๘
ผูรูความลับของปยรูป - สาตรูป
๖๕๕
ผูรูจักรูป
๑๕๖
ผูรูจักเลือกเอาฝายดับไมเหลือแหงภพ
๗๒๓
ผูรูจักหนาตาของมานะอยางถูกตองแลว ๑๘๒/๓๘๙
ผูรูแจงปรินิพพานอันอะไรปรุงแตง
ใหแปรเปลีย่ นไมได
๖๑๐
ผูรูชัดอุบายเปนเครื่องสลัดออกจาก
สักกายทิฏฐิ
๓๙๑
ผูรูซึ่งประโยชน
๙๙
ผูรูทั่วถึงธรรมหายากทั้งที่ทรงแสดงเอง
โดยยอและพิสดาร
๑๔๘๖
ผูรูในโลกอยางไมมีผูรูอื่นยิ่งกวา
๖๑๘
ผูรูพรอมในโลกมีปญญาถึงที่สุด
๑๓๘๓
ผูรูสึกตอเวทนาตามทิฏฐิของตนๆ
๓๗๗
(สิบหกคําตอไปนี้ ศึกษาเนื่องกันไป :-)
ผูรูสึกตัวทั่วถึงวาเราหายใจยาว
๑๑๘๒
ผูรูสึกตัวทั่วถึงวาเราหายใจสัน้
๑๑๘๒
ผูรูพรอมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง
๑๑๘๒
ผูทํากายสังขารใหรํางับอยู
๑๑๘๒
ผูรูพรอมเฉพาะซึ่งปติ
๑๑๘๒
ผูรูพรอมเฉพาะซึ่งสุข
๑๑๘๒
ผูรูพรอมเฉพาะซึ่งจิตตสังขาร
๑๑๘๓
ผูทําจิตตสังขารใหรํางับอยู
๑๑๘๓
ผูรูพรอมเฉพาะซึ่งจิต
๑๑๘๓
ผูทําจิตใหปราโมทยย่งิ อยู
๑๑๘๓
ผูทําจิตใหตั้งมัน่ อยู
๑๑๘๓
ผูทําจิตใหปลอยอยู
๑๑๘๓
ผูตามเห็นซึ่งความไมเทีย่ งอยูเ ปนประจํา ๑๑๘๓

ผูตามเห็นซึ่งความจางคลายอยูเปนประจํา ๑๑๘๓
ผูตามเห็นซึ่งความดับไมเหลืออยูเปนประจํา ๑๑๘๔
ผูตามเห็นซึ่งความสลัดคืนอยูเปนประจํา ๑๑๘๔
(สิบเกาคําตอไปนี้ ศึกษาเนื่องกันไป :-)
ผูรูสึกตัวทั่วพรอมในกรณีทจี่ ิตไมนอม
ไปสูสุญญตาอันเปนภายใน ๑๑๙๐
ผูรูสึกตัวทั่วพรอมในกรณีทจี่ ิตไมนอม
ไปสูสุญญตาอันเปนภายนอก ๑๑๙๑
ผูรูสึกตัวทั่วพรอมในกรณีทจี่ ิตไมนอม
ไปสูสุญญตาอันเปนทั้ง
ภายในและภายนอก
๑๑๙๑
ผูรูสึกตัวทั่วพรอมในกรณีทจี่ ิตไมนอม
ไปสูอาเนญชะ
๑๑๙๑
ผูรูสึกตัวทั่วพรอมในกรณีทจี่ ิตนอม
ไปสูสุญญตาอันเปนภายใน ๑๑๙๒
ผูรูสึกตัวทั่วพรอมในกรณีทจี่ ิตนอม
ไปสูสุญญตาอันเปนภายนอก ๑๑๙๒
ผูรูสึกตัวทั่วพรอมในกรณีทจี่ ิตนอม
ไปสูสุญญตาอันเปนทั้งภายใน
และภายนอก
๑๑๙๓
ผูรูสึกตัวทั่วพรอมในกรณีทจี่ ิต
นอมไปสูอาเนญชะ
๑๑๙๓
ผูรูสึกตัวทั่วพรอมในกรณีแหงการเดิน
(ปฏิบัติธรรมอยู)
๑๑๙๓
ผูรูสึกตัวทั่วพรอมในกรณีแหงการยืน (ปฏิบัติ
ธรรมอยู) ๑๑๙๔
ผูรูสึกตัวทั่วพรอมในกรณีแหงการนั่ง
(ปฏิบัติธรรมอยู)
๑๑๙๔
ผูรูสึกตัวทั่วพรอมในกรณีแหงการนอน
(ปฏิบัติธรรมอยู)
๑๑๙๔

ผูรูสึกตัวทั่วพรอมในกรณีไมพูด
เรื่องไมควรพูด
๑๑๙๕
ผูรูสึกตัวทั่วพรอมในกรณีแหงกถาที่ควรพูด ๑๑๙๕
ผูรูสึกตัวทั่วพรอมในกรณีแหงวิตก
อันไมควรตรึก
๑๑๙๕
ผูรูสึกตัวทั่วพรอมในกรณีแหงวิตก
อันควรตรึก
๑๑๙๖
ผูรูสึกตัวทั่วพรอมในกรณีแหงฉันทราคะ
ในกามคุณที่ตนยังละไมได ๑๑๙๖
ผูรูสึกตัวทั่วพรอมในกรณีแหงฉันทราคะ
ในกามคุณที่ตนละไดแลว ๑๑๙๗
ผูรูสึกตัวทั่วพรอมในกรณีแหงอัสมิมานะ
ในปญจปาทานขันธอันตนละ
ไดแลว
๑๑๙๗
ผูรูอยูผูเห็นอยู
๑๐๔
ผูรูอรรถรูธรรมแหงคาถาแมเพียงสี่บท
๙๐๗
ผูรูอริยสัจ
๒๐
ผูรูอริยสัจเปนหลักอยูในใจ
๓๖
ผูรูอริยสัจไมจําเปนตองรูอภิธรรม
และรวยลาภ
๑๕๒๖
ผูรูอินทรียหกแลวไมยึดมั่นก็มี
๕๙๑
๕๙๑
ผูรูอินทรียหกแลวยังยึดมัน่ อยูก็มี
ผูรูอุปาทานขันธแลวไมยึดมั่นก็มี
๕๙๐
ผูรูอุปาทานขันธแลวยังยึดมัน่ อยูก็มี
๕๙๐
ผูลดธงปลงภาระปราศจากเครื่องผูกพัน
๖๔๙
ผูลวงมัจจุราชใหหลง
๖๘๕
ผูลวงพนตัณหาอันสายไปในโลก
๓๑๒
ผูลวงพนบุถุชนภูมิ
๕๙๒
ผูลวงเสียไดจากเครื่องของ
๖๘๖
ผูลอกคราบทิ้งแลว
๖๔๒

ผูละการแสวงหาสิ้นเชิงแลว
๖๑๓
ผูละกิเลสเครื่องรอยรัดไดแลวทุกกรณี
๖๐๙
ผูละขาดจากการตองตาย
๖๘๖
ผูละราคะ - โทสะ - โมหะระดับโสดาบัน ๕๖๙
ผูละเสียไดซึ่งอนุสัยในกายและในเวทนา ๗๘๘
ผูละเสียไดแลวซึ่งความยินดีและความยินราย ๗๔๓
ผูละองคหาไดขาด
๖๑๒
ผูละอาลัยและสิ่งที่ทําใหอาลัยเสียได
๖๐๙
ผูละอาสวะนานาแบบ
๖๒๘
ผูเลิศที่สุด
๑๓๔๕
ผูเลือกเอาการปฏิบัติฝายที่เปนไป
เพื่อดับภพทั้งหลาย
๗๒๕
ผูแลวแตมารตองการจะทําตามอําเภอใจ
๒๙๑
ผูวางายแทจริง
๑๑๒๖
ผูวิ่งเลาะอยูตามฝงใน
๘๕๙
ผูเวนขาดแลวจากกายสมารัมภะ
๗๖๐
ผูเวนขาดแลวจากมโนสมารัมภะ
๗๖๑
ผูเวนขาดแลวจากวจีสมารัมภะ
๗๖๑
ผูสงบเสงี่ยมจริง
๑๑๒๕
ผูสนองโอวาท
๙๔
ผูสมควรเพื่อความสิ้นไปแหงทุกข
๓๒๖
ผูสมบูรณดวยทิฏฐิโดยธรรมชาติ
๕๘๑
ผูสลัดทิ้งเสียไดแลวทั้งฝงในและฝงนอก
๖๔๓
ผูสักการะธรรมะอยู
๑๑๒๖
ผูสัทธานุสารี
๖๗๑
ผูสัทธาวิมุตต
๖๖๙
ผูสันโดษ
๑๕๕๒
ผูสันโดษดวยจีวรตามมีตามได
๑๑๐๘
ผูสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได
๑๑๐๘
ผูสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามได
๑๑๐๘

ผูสันโดษ (ยินดีตามที่มีอยู)
๑๐๙๑
ผูสําคัญวาควรในสิ่งที่ควร
๓๙๙
ผูสาํ คัญวาควรในสิ่งที่ไมควร
๓๙๘
ผูสําคัญวาธรรมในสิ่งที่เปนธรรม
๔๐๐
ผูสําคัญวาธรรมในสิ่งที่ไมใชธรรม
๓๙๘
ผูสําคัญวาไมควรในสิ่งที่ควร
๓๙๘
ผูสําคัญวาไมควรในสิ่งที่ไมควร
๓๙๙
ผูสําคัญวาไมใชธรรมในสิ่งที่เปนธรรม
๓๙๘
ผูสําคัญวาไมใชธรรมในสิ่งที่ไมใชธรรม
๔๐๐
ผูสําคัญวาไมใชวินัยในสิ่งที่เปนวินยั
๓๙๙
ผูสําคัญวาไมใชวินัยในสิ่งทีไ่ มใชวนิ ัย
๔๐๐
ผูสําคัญวาไมใชอาบัติในสิ่งที่เปนอาบัติ
๓๙๘
ผูสําคัญวาไมใชอาบัติในสิ่งที่ไมใชอาบัติ
๓๙๙
ผูสําคัญวาวินัยในสิ่งที่เปนวินัย
๔๐๐
ผูสําคัญวาวินัยในสิ่งที่ไมใชวนิ ัย
๓๙๙
ผูสําคัญวาอาบัติในสิ่งที่เปนอาบัติ
๓๙๙
ผูสําคัญวาอาบัติในสิ่งที่มิใชอาบัติ
๓๙๘
ผูสํารวมเที่ยวไปในหมูบาน
แมถูกดาก็ไมกลาวคําหยาบ ๑๔๘๐
ผูสําเร็จกิจแหงชีวิต
๑๑๑๔
ผูสิ้นความหวัง
๖๑๐
ผูเสวยความสุขทั้งทางกายและทางจิต ๗๙๑/๑๔๖๑
ผูเสวยเวทนาเพียงอยางเดียว
๗๘๕
ผูแสวงหาประโยชนเกื้อกูล
๕๐๕
ผูหมดกิเลสทีจ่ ะรั้นเพื่อรักษามานะเสียแลว ๖๑๑
ผูหมดสิ่งปรารถนา
๔๑๙
ผูหมดอุปาทานยอมปรินิพพาน
๔๘๐
ผูหยั่งลงสูสัปปุริสภูมิ (ภูมแิ หงสัตบุรุษ)
๕๙๒
ผูหยั่งลงสูสัมมัตตนิยาม
(ระบบแหงความถูกตอง) ๕๙๒

ผูหยั่งลงสูอมตะ
๖๑๑
ผูหยาขาดจากความทุกขที่ตอ งมาเกิดอีกตอไป ๖๘๖
ผูหลงใหล
๓๕๒
ผูหลีกออกเจริญสติปฏฐานอยูผูเดียว
๑๒๓๖
ผูหลุดจากบวง
๒๑๖
ผูหลุดพนดวยอรหัตตผลญาณ
๕๖๑
ผูหลุดพนไดเพราะไมยดึ มั่นถือมั่น
๖๕๓
ผูหลุดพนแลวเปนเจโตวิมุตต
และปญญาวิมตุ ต
๖๔๗
ผูหลุดพนแลวมีอุปมา ๕ อยาง
๖๔๗
ผูหวาดสะดุงอยูดวยอุปาทาน
๒๑๘
ผูหายหิว ดับเย็นสนิท
๑๗๔
ผูเห็นซึ่งอริยสัจทั้งสี่ดวยดี
๑๐๑
ผูเห็นโดยถูกตอง (สมฺมทฺทโส)
๑๘๒
ผูเห็นโทษโดยความเปนโทษแลว
ทําคืนตามธรรม
๘๙๙
ผูเห็นธรรมทั้งหลายที่เกิดมาแตเหตุ
๕๙๖
ผูเห็นธรรมที่เปนเหตุ
๕๙๖
ผูเห็นภัยในความยึดถืออันเปนตัวเหตุ
ใหเกิดและใหตาย
๖๕๓
ผูเห็นภัยในวัฏฏะ (ภิกขุ)
๖๓๕
ผูเห็นสภาพยิ่งและหยอนในโลก
(วาเปนของวางเสมอกัน)
๔๖๙
ผูเห็นสิ่งอันเปนที่รักที่สนิทใจในโลก
โดยความเปนของเที่ยง
๓๘๐
ผูอนิมิตตวิหารี
๖๗๒
ผูอภิรมยในความสงบสงัดอยู
จักถือเอาซึ่งนิมิตแหงจิตได ๔๓๑
ผูอยูใกลตอนิพพาน
๗๗๓
ผูอยูคนเดียว
๖๙๕

ผูอยูคนเดียวในระดับที่สมบูรณลึกซึ้งที่สุด ๖๙๗
ผูอยูโดดเดีย่ วอภิรมยในความสงบสงัด
๔๓๐
ผูอยูในสถานะอันเลิศที่สุด
๑๑๗๙
ผูอยูอยางคนมีสุขก็ทําวิราคะใหปรากฏได ๗๒๕
ผูอยูอยางมีจิตเสมอกันกับหญิงสะใภใหม ๑๐๗๑
ผูอรหันตสัมมาสัมพุทธะ
๑๔๓
ผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยแลว
๔๔๖
๑๒๗๑
ผูอาจและไมอาจเจริญสติปฏฐานสี่
ผูอาบแลวดวยเครื่องอาบ
๖๓๕
ผูอาบแลวดวยเครื่องอาบอันเปนภายใน
๖๓๖
ผูอุทิศตนในการเผากิเลส
๑๑๒๙
ผูอุบัติขึ้นในทันที
๕๖๓
ผูอุภโตภาควิมตุ ต
๖๕๘
ผูอุภโตภาควิมตุ ตโดยสมบูรณ
๖๕๙
ผูอุภโตภาควิมตุ ต (ตามคําของพระอานนท) ๖๖๑
ผูเอ็นดู
๕๐๕
ผูแอบอิงภวทิฏฐิเขาถึงภวทิฏฐิ
หยั่งลงสูภวทิฏฐิ
๖๓๖
ผูแอบอิงวิภวทิฏฐิเขาถึงวิภวทิฏฐิ
หยั่งลงสูวภิ วทิฏฐิ
๖๓๖
“แผนดินคือศีล”
๑๔๕๗
แผเมตตาสูโลกทุกทิศทาง มีบุคคลผูมีเวรนั้น
เปนอารมณ
๑๓๒๖

ฝ
ฝกฝายแหงทุกขที่มี (กาม) ตัณหาเปนมูล
ฝงแลวอยางดี
ฝเทาไววัดดวยการรูอริยสัจ
ฝุนที่ชอนขึ้นดวยปลายเล็บเทียบกับมหาปฐพี

๓๖๗
๓๖
๗๒๒
๗/๒๒

พ
พนไดจากทุกข ๒๑/๒๔/๒๕/๓๘๘/๔๑๕/๔๒๔/
๔๙๐/๔๙๑/๔๙๒/๖๓๗/๖๕๖/
๖๗๙/๗๗๑/๑๒๔๓/๑๓๙๔
พนทุกขเพราะไมเพลินในธาตุ
๔๑๔
พนวิเศษเพราะปราศจากอุปกิเลส
๑๓๑๐
พยาบาทมีกําลังจนเขานําออกไปไมได
๓๙๑
พยาบาทอันอริยสาวกละไดพรอมทั้งอนุสัย ๓๙๑
พ๎ยาปาทธาตุ
๙๕๗/๑๐๕๕
พ๎ยาปาทวิตก[ความตริตรึกในพยาบาท–
(มุงราย)]
๑๐๕๕
พ๎ยาปาทสัญญา
๙๕๖
(หกคําตอไปนี้ ศึกษาตอเนื่องกันไป)

พ๎ยาปาทสัญญาเกิดจากพ๎ยาปาทธาตุ
พ๎ยาปาทสังกัปปะเกิดจากพ๎ยาปาทสัญญา
พ๎ยาปาทฉันทะเกิดจากพ๎ยาปาทสังกัปปะ
พ๎ยาปาทปริฬาหะเกิดจากพ๎ยาปาทฉันทะ

๑๐๕๕
๑๐๕๕
๑๐๕๕
๑๐๕๕

พ๎ยาปาทปริเยสนาเกิดจากพ๎ยาปาทปริฬาหะ ๑๐๕๕
พ๎ยาปาทปริเยสนาที่เปนเหตุแหงการปฎิบตั ิผิด –
โดยกายวาจาใจ
๑๐๕๕
พรหมจรรย
๘๖๐
พรหมจรรยทที่ รงฝากไวกับพวกเรา
๑๔๘๗
พรหมจรรยที่เปนไปเพื่อนิพพาน
๑๓๘๙
พรหมจรรยทแี่ สดงไวโดยขันธสาม
๑๕๓๙
พรหมจรรยนเี้ ปนเครื่องเจาะแทงกิเลส
๓๐๙
พรหมจรรยนเี้ ปนที่ดับไมเหลือแหงกรรม ๑๐๒๖
พรหมจรรยนเี้ ปนนิโรธแหงอาสวะ
๓๙๘

พรหมจรรยนเี้ ปนไปเพื่อนิพพิทา ฯลฯ
เพื่อนิพพาน
๑๓๘๙
พรหมจรรยนเี้ พื่อการละขาดซึ่งภพ
๔
พรหมจรรยนเี้ พื่อประโยชนแกการกําหนดรูความที่สัตวตองเดินทางไกลดวยอวิชชา
(อทฺธานปริฺญตฺถ)
๘๔๑
พรหมจรรยนเี้ พื่อประโยชนแกการดับเย็นใน–
ทิฏฐธรรมเพราะไมยดึ มั่น–
(อนุปาทาปรินพิ ฺพานตฺถ)
๘๔๑
พรหมจรรยนเี้ พื่อประโยชนแกการถอนอนุสัย–
(อนุสยสมุคฺฆาตนตฺถ)
๘๔๑
พรหมจรรยนเี้ พื่อประโยชนแกการทําใหแจง–
ซึ่งผลคือวิชชาและวิมุตติ–
(วิชชาวิมุตฺติผลสจฺฉิกิริยตฺถ)
๘๔๑
พรหมจรรยนเี้ พื่อประโยชนแกการรูการเห็น–
(ญาณทสฺสนตฺถ)
๘๔๑
พรหมจรรยนเี้ พื่อประโยชนแกการละสังโยชน–
(สฺโญชนปหานตฺถ)
๘๔๐
พรหมจรรยนเี้ พื่อประโยชนแกการสํารอกซึ่งราคะ
(ราควิราคตฺถ)
๘๔๐
พรหมจรรยนเี้ พื่อประโยชนแกความสิ้นไปแหง–
อาสวะทั้งหลาย
(อาสวานํ ขยตฺ ถ)
๘๔๑
พรหมจรรยนเี้ พื่อรอบรูทุกข
๒๖๙
พรหมจรรยนเี้ พื่อละสัญโญชน
๓๘๙
พรหมจรรยนมี้ ิใชมีความถึงพรอมดวย–
ญาณทัสสนะเปนอานิสงส ๔๘๙
พรหมจรรยนมี้ ิใชมีความถึงพรอมดวย–
ศีลเปนอานิสงส
๔๘๙

พรหมจรรยนมี้ ิใชมีความถึงพรอมดวย–
สมาธิเปนอานิสงส
๔๘๙
พรหมจรรยนมี้ ิใชมีลาภสักการะ
เปนอานิสงส
๔๘๙
พรหมจรรยนมี้ ีเจโตวิมุตติ(อันไมกําเริบ)–
นั่นแหละเปนผลสุดทาย ๔๘๙
พรหมจรรยนมี้ ีเจโตวิมุตติเปนประโยชน–
ที่มุงหมาย
๔๘๙
พรหมจรรยนหี้ ยั่งลงสูนิพพาน มีนิพพาน–
เปนที่สุดทาย
๔๒๓
พรหมจรรยแผไพศาลจนกระทั่งเทวดาและ–
มนุษยสามารถประกาศได ๘๔๔
พรหมจรรยฝายผิด
(ซึ่งเปนสีลัพพัตตปรามาส) ๑๔๐๕
พรหมจรรยสําหรับผูถึงที่สุดแหงทุกขแลว ๑๓๘๘
พรหมจรรยสําหรับผูยังไมถึงที่สุดแหงทุกข๑๓๘๘
พรหมจรรยใหผลอยางเครื่องจักร
๑๓๙๒
พระคุณของผูท ี่ทําใหเรารูแจงอริยสัจสี่ ๑๕๓๐
พระพุทธเจาทุกพระองคลวนแตตรัสรูอริยสัจ ๖๘
พระพุทธองคกับจตุราริยสัจ
๕๐
พระพุทธอุทานเมื่อตรัสรูได ๗ วัน
๕
พระยาสัตวชื่อสีหะ
๕๘
พระศาสดาจักเปนผูที่เราบําเรอแลว
๙๒๙
พระสกิทาคามี
๕๙๗
พระเสขะ
๕๕๑/๕๕๗/๑๒๗๓
พระเสขะคือผูกําลังจะไมยึดถือ
๕๕๑
พระเสขะคือผูที่กําลังจะรูจกั นิพพาน
๕๕๓
พระเสขะผูประกอบดวยองคแปด
แหงสัมมัตตะ
๑๒๙๖

พระโสดาบันกับพระอรหันตตางกันในการ–
เห็นธรรม
๕๙๐
พระโสดาบันกับพระอรหันตตางกันในการ–
เห็นธรรม(อีกนัยหนึ่ง)
๕๙๑
พระโสดาบันเปนใครกัน
๕๗๑
พระโสดาบันเปนใครกัน(อีกนัยหนึ่ง)
๔๗๒
พระโสดาบันเปนใครกัน(อีกนัยหนึ่ง)
๕๗๔
พระโสดาบันเปนใครกัน(อีกนัยหนึ่ง)
๕๗๖
พระโสดาบันผูรูจักปญจุปาทานักขันธ
๕๗๑
พระโสดาบันผูรูจักอินทรียห ก
๕๘๙
พระองคเปนผูช ี้ทาง
๕๐
พระอนาคามีพวกทีจ่ ักปรินพิ พานในระหวาง๕๙๗
พระอนาคามีพวกที่มกี ระแสในเบื้องบนไปสู–
อกนิฏฐภพ
๕๙๗
พระอรหันต
๕๕๓/๕๕๗/๖๔๕
พระอรหันตขณ
ี าสพ
๕๙๗
พระอรหันตคอื ผูเปนเกพลี
๖๒๐
พระอรหันตคอื ผูเปนอเสขะ
๙๐๖
พระอรหันตเจริญสติปฎฐานเพื่อความอยู–
เปนผาสุกของทาน
๑๒๗๕
พระอรหันตตายแลวสูญหรือ
๖๙๘
พระอรหันตผปู ระกอบดวยองคสิบ
แหงสัมมัตตะ
๑๒๙๖
พระอรหันตมคี ุณลักษณะทีน่ าสนใจ
๖๑๖
พระอรหันตรแู จงปญจุปาทานักขันธแลว
หลุดพน
๖๐๗
พระอรหันตเลิศกวาภวัคคพรหม
๖๑๘
พระอริยบุคคลผูตองใชสังขารธรรมตางกัน ๕๙๗
พระอริยบุคคลมีหลายระดับ(เพราะอินทรีย–
ยิ่งหยอนกวากัน)
๖๘๗

พระอริยบุคคลมีอันดับเจ็ด
๖๕๘
พระอริยบุคคลละสังโยชนไดตางกัน
๕๙๖
พระอเสขะ
๕๕๓/๑๒๗๓
พระอเสขะคือผูที่ไมยึดถือแมในนิพพาน ๕๕๔
พระอเสขะคือผูที่หมดความยึดถือในทุกสิ่ง ๕๕๓
พระอเสขะ(อรหันต)
๖๐๙
“พรานเบ็ด”
๓๕๖
พราหมณไตรเพทกับกาม
๑๐๕๘
พราหมณไตรเพทกับนิวรณ
๑๐๕๙
พละถึงซึ่งความเต็มรอบแหงความเจริญ ๗๙๑
พลาดแลวจากเจโตวิมุตติและปญญาวิมุตติ ๔๓
พลีกรรม ๕ ประการ
๑๑๒๔
พวกที่ทรุดลงอยูที่ตรงนั้น
๑๐๑๐
พวกที่ทําความเย็น
๑๔๓๘
พวกที่มีความใครในสิกขา
๑๑๗๙
พวกที่มจี ักษุเห็นตามที่เปนจริง
๑๐๑๑
พวกที่มีบทอันเห็นแลว
๑๐๒๐
พวกทีไ่ มทําความเย็น
๑๔๓๗
พวกทีแ่ ลนเตลิดไป
๑๐๑๑
“พวกพองของเจาของสวนผัก”
๒๗
(สิบเอ็ดคําตอไปนี้ ศึกษาตอเนื่องกันไป : –)

พวกรูจกั รูป
พวกฉลาดในลักษณะ
พวกคอยเขี่ยไขขาง
พวกปดแผล
พวกสุมควัน
พวกรูจกั ทาทีค่ วรไป
พวกรูจกั น้ําทีค่ วรดื่ม
พวกรูจกั ทางทีค่ วรเดิน
พวกฉลาดในที่ที่ควรไป

๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๔
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๕
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๖

พวกรีด “นมโค” ใหมีสวนเหลือ
๑๔๕๖
พวกบูชาผูเฒา
๑๔๕๗
พอตัวทั้งเพื่อตนและผูอื่น
๑๔๐๖
พอตัวทั้งเพื่อตนและผูอื่น(อีกนัยหนึ่ง) ๑๔๐๗
พอตัวเพื่อตน แตไมพอตัวเพือ่ ผูอื่น
๑๔๐๗
พอตัวเพื่อตน แตไมพอตัวเพือ่ ผูอื่น
(อีกนัยหนึ่ง)
๑๔๐๘
พอตัวเพื่อตน แตไมพอตัวเพือ่ ผูอื่น
(อีกนัยหนึ่ง)
๑๔๐๙
พอตัวเพื่อผูอนื่ แตไมพอตัวเพื่อตน
๑๔๐๘
พอตัวเพื่อผูอนื่ แตไมพอตัวเพื่อตน
(อีกนัยหนึ่ง)
๑๔๐๙
พอตัวเพื่อผูอนื่ แตไมพอตัวเพื่อตน
(อีกนัยหนึ่ง)
๑๔๑๐
พอถูกเขาแทงที่ปฏักที่ขุมขนก็สังเวช
๑๑๓๕
พอถูกเขาแทงที่ปฏักที่หนังก็สังเวช
๑๑๓๖
พอถูกเขาแทงที่ปฏักที่กระดูกก็สังเวช ๑๑๓๖
พอรูเรื่องการรอยรัดก็สามารถทําที่สุดทุกข ๗๖๒
พอแลวสําหรับสัตวจะสํานึกตัว
๒๑
พอสักวารูอริยสัจ
๒๒
พอเห็นเงาของปฏักก็สังเวช
๑๑๓๕
พันธุมดีราชธานี
๑๔
พาราณสี
๑๔๓
พิจารณาใครครวญธรรมโดยความเปนธาตุ ๖๒๖
พิจารณาใครครวญธรรมโดยความเปน–
ปฏิจจสมุปบาท
๖๒๖
พิจารณาใครครวญธรรมโดยความเปน–
อายตน
๖๒๖
พิธีกรรมชื่อโธวนะ
๑๔๔๒
พิธีปลงบาปดวยสัมมัตตปฏิปทา
๑๔๔๖

พิธีปจโจโรหณีของพวกพราหมณ
๑๔๔๗
พิธีปจโจโรหณีในอริวินยั
๑๔๔๗
พิษลูกศรแหงความทุกขของบุถุชน
๒๖๗
พึงกระทําใหเขาทราบเรื่องจริงโดยความเปนเรื่อง–
จริงเมื่อถูกสรรเสริญ
๑๒๔๔
พึงขมขี่ความไมยินดีในที่อยูอ ันสงัด
๑๔๘๐
พึงครอบงําเสียซึ่งอํานาจของสิ่งอันเปนที่รัก–
และไมเปนที่รัก
๑๔๘๐
(เจ็ดคําตอไปนี้ ศึกษาเนื่องกันไป: –)

พึงเจริญใหเปนธรรมมีวิตกมีวิจาร ๑๓๒๑/๑๓๒๓
พึงเจริญใหเปนธรรมไมมีวติ ก–
มีแตเพียงวิจาร ๑๓๒๑/๑๓๒๓
พึงเจริญใหเปนธรรมไมมีวติ กไมมีวิจาร
๑๓๒๑/๑๓๒๓
พึงเจริญใหเปนธรรมเปนไปกับดวยปติ
๑๓๒๑/๑๓๒๓
พึงเจริญใหเปนธรรมเปนไมมีปติ ๑๓๒๑/๑๓๒๓
พึงเจริญใหเปนธรรมสหรคต–
ดวยความยินดี ๑๓๒๑/๑๓๒๓
พึงเจริญใหเปนธรรมสหรคต–
ดวยอุเบกขา
๑๓๒๑/๑๓๒๓
พึงตัดกระแสแหงกามอันหยั่งลง–
ในปยรูปและสาตรูป
๑๐๔๘
พึงถูกตองสัตวทั้งที่ยังสะดุงและมั่นคง–
ดวยเมตตา
๑๔๘๐
พึงแถลงใหเห็นเรื่องไมจริง โดยความเปน–
เรื่องไมจริง เมือ่ ถูกติ
๑๒๔๓
พึงทําความสมดุลของสมถะ
และวิปสสนา
๑๔๖๔/๑๔๖๕
(สามคําตอไปนี้ ศึกษาตอเนื่องกันไป: –)

พึงทําในใจซึ่งสมาธินิมิตโดยกาลอันควร ๑๓๑๖
พึงทําในใจซึ่งปคคาหนิมิตรโดยกาลอันควร๑๓๑๖
พึงทําในใจซึ่งอุเปกขานิมิตรโดยกาล
อันควร
๑๓๑๖
พึงทําลายขอขัดแยง(ขีล)ในเพื่อน–
สพรหมจารีทั้งหลาย
๑๔๘๑
พึงประพฤติอธิศีลอธิจิตและอธิปญญาเถิด ๑๓๘๓
พึงเปนผูทอดสายตาต่ํา ไมหลุกหลิกดวยเทา๑๔๘๑
พึงเปนผูมีสติศึกษาเพื่อนําออกเสียซึ่ง
ธุลีในโลก
๑๔๘๑
พึงเปนเสขะไมมีที่อยูที่อาศัย เที่ยวไปเถิด ๑๔๘๐
พึงแผจิตครอบงําทิศทั้งปวงดวยสมาธิ–
อันหาประมาณมิได
๑๓๘๓
พึงเรียนเอาใหดี พึงเจริญทําใหมาก โดยอาการที่–
พรหมจรรยจกั ตั้งอยูไดตลอดกาลนาน
๑๔๘๗
พึงละฉันทะและวิตกชนิดที่เปนวิสัยแหงชาวบาน
๑๒๔๔
พึงเวนกามทั้งที่เปนของทิพยและของมนุษย
๑๐๔๘
พึงสงเคราะหชนดวยการชักชวนในการ–
เจริญสติปฏฐานทั้งสี่
๑๒๗๗
พึงอยูโดยชอบโลกก็จะไมวา งจากพระอรหันต
๑๔๐๒
พืชของภพ
๒๘๓
พุทธานุสสติ แมเมื่อกําลังทํางานอยู
๑๓๑๙
พุทธานุสสติ แมเมื่อเดินอยู
๑๓๑๙
พุทธานุสสติ แมเมื่อนอนเบียดบุตร
อยูบนที่นอน
๑๓๑๙
พุทธานุสสติ แมเมื่อนอนอยู
๑๓๑๙

พุทธานุสสติ แมเมื่อนั่งอยู
๑๓๑๙
พุทธานุสสติ แมเมื่อยืนอยู
๑๓๑๙
พูดจาซิกซี้เลนหัวสัพยอกกับมาตุคาม
๘๓๑
เพชรพลอยเม็ดหนึ่งแหงพระศาสนา
๑๕๓๐
เพราะกําหนัดยินดีจึงพัวพัน
๒๓๑
เพราะคลายกําหนัด ยอมบริสุทธิ์
๒๓๑
เพราะความสิน้ ไปรอบแหงสังโยชน เบื้องต่ําหา–
เปนสังขารปรินิพพายี
๕๖๓
เพราะความสิน้ ไปรอบแหงสังโยชน เบื้องต่ําหา–
เปนอสังขารปรินิพพายี ๕๖๓
เพราะความสิน้ ไปรอบแหงสังโยชน เบื้องต่ําหา–
เปนอันตราปรินิพพายี
๕๖๓
เพราะความสิน้ ไปรอบแหงสังโยชน เบื้องต่ําหา–
เปนอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี ๕๖๓
เพราะความสิน้ ไปรอบแหงสังโยชน เบื้องต่ําหา–
เปนอุปหัจจปรินิพพายี
๕๖๓
เพราะความสิน้ ไปรอบแหงสังโยชน เบื้องต่ําหา–
เปนโอปปาติกอนาคามี ๕๖๓
เพราะความสิน้ ไปรอบแหงสังโยชน–
สามเปนผูโกลังโกละ
๕๖๒
เพราะความสิน้ ไปรอบแหงสังโยชน–
สามเปนผูเปนเอกพีชี
๕๖๒
เพราะความสิน้ ไปรอบแหงสังโยชน–
สามเปนผูสัตตักขัตตุปรมะ ๕๖๒
เพราะความสิน้ ไปรอบแหงสังโยชน–
สามเปนโสดาบัน
๕๖๑
เพราะความสิน้ ไปรอบแหงสังโยชน สามราคะ–
โทสะโมหะก็เบาบาง–
เปนสกทาคามี
๕๖๒
(สามคําตอไปนี้ ศึกษาเนื่องกันไป: –)

เพราะเจริญสัมโพชฌงค ตัณหายอมละไป ๘๖๖
เพราะตัณหาละไป กรรมก็ละไป
๘๖๖
เพราะกรรมละไป ทุกขก็ละไป
๘๖๖
เพราะแตกสลายไดจึงถูกเรียกวารูป
๑๖๓
เพราะเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด
๒๓๑
เพราะปรุงแตงใหสําเร็จรูปจึงถูกเรียกวาสังขาร
๑๙๙
เพราะพัวพันจึงเศราหมอง
๒๓๑
เพราะมิจฉาทิฏฐิจึงเปน “ปลาติดอวน” ๓๗๑
เพราะมีส่งิ ที่ไมตาย สิ่งที่ตายจึงมีทางออก ๔๗๒
เพราะไมทําในใจซึ่งนานัตตสัญญาจึงบรรลุ–
อากาสานัญจายตนะ
๕๓๕
เพราะไมหวาดสะดุง ยอมปรินิพพาน–
(ดับรอบ)เฉพาะตน
๗๕๕
เพราะรูแจง(ตออารมณที่มากระทบ)ได–
จึงถูกเรียกวาวิญญาณ
๒๐๓
เพราะรูสึก(ตอผลอันเกิดจากผัสสะ)ได–
จึงถูกเรียกวาเวทนา
๑๖๙
(เจ็ดคําตอไปนี้ ศึกษาตอเนื่องกันไป: –)

เพราะละราคะได ที่ตั้งขิงวิญญาณก็ไมมี
เพราะวิญญาณไมมีที่ตั้ง ก็ไมงอกงาม
เพราะไมถูกปรุงแตง ก็หลุดพน
เพราะหลุดพนไป ก็ตั้งมั่น
เพราะตั้งมั่น ก็ยินดีในตนเอง
เพราะยินดีในตนเอง ก็ไมหวั่นไหว
เพราะไมหวัน่ ไหว ก็ปรินิพพานเฉพาะตน
เพราะหมายรูไดพรอมจึงถูกเรียกวาสัญญา

๖๘๔
๖๘๔
๖๘๔
๖๘๔
๖๘๔
๖๘๔
๖๘๔
๑๙๔

(แปดคําตอไปนี้ ศึกษาตอเนื่องกันไป : –)

เพราะเห็นดวยปญญาโดยชอบ ปุพพันตานุทฏิ ฐิ–
ทั้งหลายยอมไมมี
๗๕๔

เพราะปุพพันตานุทิฏฐิไมม–ี
อปรันตานุทิฏฐิยอมไมมี ๗๕๕
เพราะอปรันตานุทิฏฐิไมม–ี
ยึดมั่นลูบคลํายอมไมมี
๗๕๕
เพราะความยึดมั่นลูบคลําไมมี
จิตยอมจางคลาย
๗๕๕
เพราะคลายกําหนัด จิตยอมหลุดพน
๗๕๕
เพราะจิตหลุดพนแลว จิตจึงดํารงอยู
๗๕๕
เพราะเปนจิตที่ดํารงอยู
จิตจึงยินดีราเริงดวยดี
๗๕๕
เพราะเปนจิตที่ยินดีราเริงดวยดี–
จิตจึงไมหวาดสะดุง
๗๕๕
เพราะอาสวะไมมี ก็ไมกระทําซึ่งกรรมใหม–
และกรรมเกาก็สิ้นไปดวย ๗๖๐
เพราะอุปธิไมมี ชรามรณะจึงมี
๙๗๖
เพลินในทุกข
๒๕๑
เพลินในธาตุเทากับเพลินในทุกข
๑๕๙
เพลินในเบญจขันธเทากับเพลินในทุกข ๒๕๑
เพลินอยางยิ่งซึ่งดิน
๓๗๘
เพลินอายตนเทากับเพลินทุกข
๒๙๖
เพียงแตรูชัดอริยสัจชั่วแวบสัมมาวายามะ–
ยังไมใชถึงที่สดุ
๑๑๗๕
เพียงเพื่อการบังเกิดในเนวสัญญานาสัญญาย–
ตนภพ
๕๓
โพชฌงคเจ็ด
๔๖
โพชฌงคเจ็ดทีท่ ําวิชชาและ
วิมุตติใหบริบรู ณ
๑๑๘๑
โพชฌงคเจ็ด หมวดกายาฯ
๘๐๙
โพชฌงคเจ็ด หมวดจิตตาฯ
๘๑๒
โพชฌงคเจ็ด หมวดธัมมาฯ
๘๑๓

โพชฌงคเจ็ด หมวดเวทนาฯ
๘๑๑
โพชฌงคถึงซึ่งความเต็มรอบแหงความเจริญ ๗๙๑
โพชฌงคทั้งเจ็ด
๘๑๓
โพชฌงคทั้งเจ็ดชนิดที่ทําวิชชาและวิมุตติ–
ใหบริบูรณ
๘๑๔
โพชฌงคในฐานะเปนมรรค
๘๖๕
โพชฌงคบริบูรณเพราะสติปฏ ฐานบริบูรณ ๘๐๙
โพชฌงคบริบูรณยอมทําวิชชาและวิมุตติ–
ใหบริบูรณ
๑๒๐๗
โพชฌงคอันบุคคลปรารภถูกตองแลว อริยมรรค–
ก็เปนอันปรารภถูกตองดวย ๘๖๗
โพชฌงคอันบุคคลปรารภผิดแลว อริยมรรค–
ก็เปนอันปรารภผิดดวย ๘๖๗

ฟ
ฟองไขออกเปนตัว มิใชโดยเจตนาของแมไก

๗๗๕

ภ
ภพโดยวิภพ
๒๘๘
ภพที่แปด
๕๘๒
ภพ(ผลแหงภวตัณหา)
๓๑๙
ภพแมชวั่ ขณะดีดนิว้ มือก็ยังนารังเกียจ
๓๑๙
ภพแมชวั่ ลัดนิว้ มือก็ไมมีคณ
ุ อะไรที-่
พอจะกลาวได
๓๑๙
ภพแหงอสูร
๓๘
ภวตัณหา
๓๑๓
ภวตัณหาเปนธรรมชาติมีอาหาร
๓๑๓
ภวตัณหาเพิ่งมีตอภายหลัง
๓๑๓
ภวตัณหายอมปรากฏเพราะมีสิ่งนี้ๆเปนปจจัย๓๑๓

ภวทิฏฐิ(ทิฏฐิฝายบวก)
ภวทิฏฐิ(วามี)
ภวนันทิ (ความเพลิดเพลินในภพ)
ภวนิโรธวาท
‘ภวเนตฺติ’
ภวเนตติ
ภวปริฬาหะ(ความเรารอนเพราะภพ)
ภวปปาสา(ความหิวกระหายในภพ)
ภวมุจฉา(ความสยบในภพ)
ภวโยคะ
ภวโยคะ(การประกอบอยูด ว ยภพ)
‘ภวรชฺชุ’
ภวราคสัญโญชน (สังโญชนคือ
ความกําหนัดในภพ)
ภวราคานุสัย ๖๐๘
ภาสิเนหะ(ความเสนหาในภพ)
ภวัชโฌสาน(ความเมาหมกในภพ)
ภัท๎รมุข(วิฑูฑภะ)
ภัยเกิดจากความแก(ชราภยํ)
ภัยเกิดจากความเจ็บไข(พฺยาธิภยํ)
ภัยเกิดจากความตาย(รรณภยํ)
ภัยที่เขาไมรูจกั
ภัยที่มารดาและบุตรชวยกันไมได
ภัยทีแ่ มลูกก็ชว ยกันไมได
ภัยเวร ๕ ประการ
ภาระ(ของหนัก)
ภาวนาปธาน
ภาวนาปธาน(พิเศษ)

๓๗๑
๓๖๓
๓๑๓
๙๔๗
๒๘๒
๔๔๖
๓๑๓
๓๑๓
๓๑๓
๔๒๗
๓๑๒
๒๘๒

๓๑๓
๓๑๓
๓๑๓
๒๙๓
๑๓๙๘
๑๓๙๘
๑๓๙๘
๔
๑๓๙๘
๑๓๙๗
๕๗๗
๒๔๖
๑๑๒๘
๑๑๓๓

ภาวนายอมมีดว ยการดํารงจิตไว(ในนิมติ เปนที่ตั้ง–
แหงความเลื่อมใส)
๑๒๓๑
ภาวะบริสุทธิ์แหงการประพฤติพรหมจรรย๑๔๗๕
ภาวะเปนที่รกั ที่ยินดี ๕๐/๑๒๙/๓๒๒/๓๒๗/
๓๗๙/๔๑๐/๖๕๕/๙๗๗/๑๐๔๘
ภาวะเปนที่รกั ที่ยินดี(ปยรูปสาตรูป)
๓๒๗
ภาวะเปนที่รกั ที่ยินดีเปน “หนาม”
๓๒๗
ภาวะไมบริสทุ ธิ์แหงการประพฤติ
พรหมจรรย
๑๔๗๑
ภาวะแหงความถูก(สมฺมตฺต)
๑๔๔๑
ภาวะแหงความผิด–ถูก
๑๔๔๒
ภาวะแหงความผิด(มิจฺฉตฺต)
๑๔๔๑
ภาวะแหงความสิ้นตัวตนและสิ้นโลก
๗๗๑
ภาวะแหงผัสสะ
๓๔๕
ภิกษุณีผูสาวิกา(ในศาสนานี้)
๙๓
ภิกษุทเี่ ปนผูฉลาดในฐานทีต่ งั้
๙๐๐
ภิกษุทเี่ ปนผูทาํ ลายกองทัพใหญได
๙๐๐
ภิกษุทเี่ ปนผูยิงไดไกล
๙๐๐
ภิกษุทเี่ ปนผูยิงไดเร็ว
๙๐๐
ภิกษุที่รูประหาร
๖๐๒
ภิกษุที่รไู ป
๖๐๓
ภิกษุที่รูฟง
๖๐๒
ภิกษุที่รูอดทน
๖๐๒
ภิกษุผูมกี ัลยาณมิตร
๑๕๒๙
ภิกษุผูสมบูรณดวยชวะ
๗๒๒
ภิกษุผูสมบูรณดวยชวะ(อีกนัยหนึ่ง)
๗๒๓
ภิกษุผูสมบูรณดวยชวะ(อีกนัยหนึ่ง)
๗๒๓
ภิกษุผูสาวก(ในศาสนานี้)
๙๓
ภิกษุมไิ ดเจริญภาวนาเพื่อไดรูปทิพย
เสียงทิพย
๙๙๓

ภิกษุยืนแอบฟงพระผูมีพระภาค
ภิกษุสมบูรณดว ยพละ
ภิกษุสมบูรณดว ยวรรณะ
ภิกษุสมบูรณดว ยอาโรหปรินาหะ
ภิกษุสาติเกวัฏฏบุตร
ภูตวาที
โภคะที่ไมสูญเปลา

๗๓๖
๗๒๒
๗๒๒
๗๒๓
๑๐๐๗
๕๐๘
๑๑๒๒

ม
มนตเครื่องปดเปา(นิทฺธมนํ)
๔๖๖
มนุษยถือเอาทีพ่ ึ่งผิดๆ
๑๙
มโน(มโนทวารที่ทําหนาที่อยูดวยอวิชชา) ๑๐๒๔
มโนสมาจาร(การประพฤติประจําทางใจ) ๑๑๔๖
มโนสมารัมภะ (ตัณหาปรารภการกระทํา–
กรรมทางใจ)
๗๖๑
มโนสังขารอันเปนไปกับดวยความเบียดเบียน
๘๖๑
มโนสังขารอันเปนไปกับดวยความไมเบียดเบียน
๘๖๑
มโนสังขาร (อํานาจที่ใหเกิดการปรุงแตงทางใจ)
๑๐๒๓
มโนสัญเจตนา(ความจงใจทีเ่ ปนไปทางใจ)๑๐๒๒
มโนสัญเจตนาหาร
๘๗๙/๙๗๓
มโนสัญเจตนาหารควรเห็นวามีอุปมา–
เหมือนหลุมถานเพลิง
๙๗๓
มมังการคือการกระทําในใจดวยความ–
ยึดถือวาของเราวาของตน ๙๓๐
มมังการทั้งหลายของเราจักเขาถึงการดับ ๙๓๐
มรณสัญญา(ความสําคัญรูในความตาย) ๑๑๕๗

มรณสัญญาเครื่องทําจิตใหถอยกลับ–
จากความยินดีในชีวิต
๗๖๗
มรณสติที่มีอมตะเปนปริโยสาน
๑๑๕๖
มรรคทํากิจแหงอริยสัจสี่พรอมกันไปในตัว๑๔๑๗
มรรคทําใหโพธิปกขิยธรรมสมบูรณ–
พรอมกันไปในตัว
๑๔๑๙
มรรคที่เปนเสขะของเสขบุคคล
๑๔๘๓
มรรคปฏิปทาเพื่อการสํารอกซึ่งราคะ
๘๔๑
(สี่คําตอไปนี้ ศึกษาตอเนื่องกันไป: –)

มรรคเปนวิเวก–วิราค–นิโรธนิสฺสิต–
โวสฺสคฺคปริณามี
๑๔๑๙
มรรคเปนราค–โทส– โมห–วินยปริโยสาน ๑๔๑๙
มรรคเปนอมโตคธ–อมตปรายน–
อมตปริโยสาน
๑๔๑๙
มรรคเปนนิพพานนินฺน–นิพฺพาน–โปณ
นิพพานปพฺภาร
๑๔๑๙
มรรคมีองคแปดรวมอยูใ นพรหมจรรย
ตลอดสาย
๑๓๙๑
มรรคและปฏิปทาเพื่อละเสียซึ่ง–
โอรัมภาคิยสังโยชน
๑๔๑๒
มรรคอันเปนสวนเจาะแทงกิเลส–
(นิพฺเพธภาคิย)
๘๖๖
มละ(มลทินของจิตคือราคะโทสะโมหะ) ๑๔๐๕
มหาทานที่รูจกั กันวาเปนของเลิศ
๑๐๘๕
มหาปฐพีและขุนเขาสิเนรุมีควันขึ้น
๑๐๑๙
มหาปฐพีและขุนเขาสิเนรุมีไฟลุก
๑๐๒๐
มหาปุริสวิตก
๑๑๑๐
มหาภูตคือธาตุสี่
๑๕๖
มหาภูต(ธาตุ)
๑๕๕/๒๒๒
(เจ็ดคําตอไปนี้ ศึกษาตอเนื่องกันไป: –)

มหาศีล หมวดการทําพิธีรีตอง
มหาศีล หมวดทายลักษณะ
มหาศีล หมวดทายฤกษการรบพุง
มหาศีล หมวดทํานายขาวยากหมากแพง
มหาศีล หมวดฤกษยามและเขาทรง
มหาศีล หมวดหมอผีและหมอยา
มองดูกันและกันดวยสายตาแหงความรัก

๑๕๔๗
๑๕๔๗
๑๕๔๘
๑๕๔๙
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๐๕๓

(หาคําตอไปนี้ ศึกษาตอเนื่องกันไป: –)

มะมวงสี่ชนิด
๑๔๙๘
มะมวงดิบ สีเหมือนสุก
๑๔๙๘
มะมวงสุก สีเหมือนดิบ
๑๔๙๘
มะมวงดิบ สีเหมือนดิบ
๑๔๙๘
มะมวงสุก สีเหมือนสุก
๑๔๙๘
มัคคโกวิโท(ฉลาดในมรรค)
๗๒๑
มัคคปฏิบัติตองอาศัยที่ตั้งคือศีล
๑๔๕๗
มัคคภาวนาฝายถูก
๑๔๔๐
มัคคภาวนาฝายผิด
๑๔๓๙
มัคควิทู(รูแจงมรรค)
๗๒๑
มัคคอริยสัจ
๘๑๙
มัคคัญู(รูมรรค)
๗๒๑)
มัคคานุคา(ผูเดินตามมรรค)
๗๒๑
มัจจุราชไมเห็นผูที่เห็นโลกเหมือน–
ฟองน้ําและพยับแดด
๔๓๓
มัจฉริยสัญโญชน(สังโยชนคอื ความตระหนี่)๓๙๐
(สิบคําตอไปนี้ ศึกษาเนื่องกันไป: –)

มัชฌิมศีลหมวดพืชคามภูตคาม
มัชฌิมศีลหมวดการบริโภคสะสม
มัชฌิมศีลหมวดดูการเลน
มัชฌิมศีลหมวดการพนัน
มัชฌิมศีลหมวดที่นั่งนอนสูงใหญ

๑๕๔๓
๑๕๔๓
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๔

มัชฌิมศีลหมวดประดับตกแตงกาย
๑๕๔๕
มัชฌิมศีลหมวดดิรัจฉานกถา
๑๕๔๕
มัชฌิมศีลหมวดการชอบทําความขัดแยง ๑๕๔๖
มัชฌิมศีลหมวดการรับใชเปนฑูต
๑๕๔๖
มัชฌิมศีลหมวดโกหกหลอกลวงเพื่อลาภ ๑๕๔๖
มัชฌิมปฏิปทา
๘๒๖/๘๓๐
มัชฌิมปฏิปทา(ขอปฏิบัติเปนทางสายกลาง) ๘๔๖/๑๔๘๕
มัชฌิมปฏิปทาคือโพธิปกขิยธรรม)
๘๔๗
มัชฌิมปฏิปทาไดแกกระแสแหง
ปฏิจจสมุปบาท
๘๕๑
มัชฌิมปฏิปทาโดยอัตโนมัติ
๑๔๑๖
มัชฌิมปฏิปทาที่ตรัสรูเอง
๑๔๘๕
มัชฌิมปฏิปทาที่แสนสุข
๑๔๓๖
มัชฌิมปฏิปทา(ในความหมายชั้นกวาง) ๘๔๗
มัชฌิมปฏิปทา(ในความหมายชั้นลึก)
๘๔๙
มัชฌิมปฏิปทาในฐานะเหตุใหเกิด–
จักษุและญาณเพื่อนิพพาน ๘๔๕
มัชฌิมปฏิปทา(พื้นฐานทั่วไป)
๘๔๖
มัชฌิมปฏิปทา ๓ ลําดับ
๘๔๖
มัชฌิมปฏิปทาสําหรับธรรมกถึกแหงยุค ๑๔๐๖
“มันเปนของทุกขดวยกันทั้งคู”
๒๓๘
“มันเปนของไมเที่ยงดวยกันทั้งคู”
๒๓๖
“มันเปนอนัตตาดวยกันทั้งคู”
๒๔๕
มัศยาชาติที่พลัดเขาสูเครื่องดัก
๒๙๔
มานสัญโญชน(สังโยชนคือความสําคัญตน) ๓๘๘
มานะ(ถือตัว)
๗๖๙
มานานุสัย
๖๐๘
มารเปนพวกพองของผูประมาท
๒๙๕
มาลุงก๎ยบุตร
๔๔/๗๘/๘๒

มิจฉัตตะ(ภาวะแหงความเปนผิด)
๑๔๔๒
มิจฉาทิฏฐิ(โดยพื้นฐาน)
๑๒๘๖
มิจฉาทิฏฐิตอโลกอื่น
๙๔๘
มิจฉาทิฏฐิที่วาวิญญาณเปนผูท องเที่ยว ๑๐๐๖
มิจฉาปฏปทา
๑๓๗๐
มิจฉาปฏปทา(เปนขาศึกตอมัชฌิมาปฏิปทา)๘๒๗
มิจฉาวาจาตอโลกอื่น
๙๔๘
มิจฉาสังกัปปะตอโลกอื่น
๙๔๘
มิใชถึงธรรมเพราะเหตุแหงคําของสมณะ! ๑๑๘๗
มิฬ๎หสุข
๑๒/๗๙๗
มิฬ๎หสุข มิทธสุข และสุขอันเกิดจากลาภ–
สักการะและเสียงสรรเสริญ ๙๙๕
มีการเกิดปรากฏ(อุป・ปาโท ปญฺญายติ) ๔๔๘
มีการเสื่อมปรากฏ(วโย ปญฺญายติ)
๔๔๘
มีจิตฝงลงไป(อนุเสติ)
๓๔๑
มีจิตเหมือนแผนดินใหญ
๑๓๒๗
มีจิตเหมือนแมน้ําคงคา
๑๓๒๙
มีจิตเหมือนอากาศ
๑๓๒๘
มีจิตออนนุมเหมือนแผนหนังแมวปา
๑๓๓๐
(หกคําตอไปนี้ ศึกษาตอเนื่องกันไป: –)

มีธรรมเปนที่มายินดี(ธัมมาราโม)
๑๔๓๖
มีการเจริญภาวนาเปนที่มายินดี
(ภาวนาราโม)
๑๔๓๖
มีการละกิเลสเปนที่มายินดี(ปหานาราโม) ๑๔๓๖
มีความสงัดจากโยคธรรมเปนที่มายินดี
(ปวิเวการาโม)
๑๔๓๖
มีธรรมอันไมเบียดเบียนเปนที่มายินดี
(อัพ๎ยาปชฌาราโม)
๑๔๓๖
มีธรรมอันไมทําความเนิ่นชาเปนที่มายินดี
(นิปปปญจาราโม)
๑๔๓๖

มีผลจักนั่งเปนผาสุก
มีผลจักไปเปนผาสุก
มีผลจักยืนเปนผาสุก
มีผลจักสําเร็จการนอนเปนผาสุก
มีผัสสะบังหนา

๑๓๒๔
๑๓๒๔
๑๓๒๔
๑๓๒๔
๓

(สิบคําตอไปนี้ ศึกษาตอเนื่องกันไป: –)

มีศีลแลวอวิปฏิสารยอมเกิด(เอง)
๗๘๐
มีอวิปฏิสารแลวปราโมทยยอ มเกิด(เอง) ๗๘๐
มีปราโมทยแลว ปติยอมเกิด(เอง)
๗๘๐
มีใจปติแลว กายยอมรํางับ(เอง)
๗๘๑
มีกายรํางับแลว ยอมไดเสวยสุข(เอง)
๗๘๑
มีสุขแลว จิตยอมตั้งมั่นเปนสมาธิ(เอง)
๗๘๑
มีจิตตั้งมั่นเปนสมาธิแลว ยอมรูยอมเห็น–
ตามที่เปนจริง(เอง)
๗๘๑
มีการรูอยูเห็นอยูตามที่เปนจริงแลว–
ยอมเบื่อหนาย(เอง)
๗๘๑
มีความเบื่อหนายแลว–
ยอมคลายกําหนัด(เอง)
๗๘๑
มีความคลายกําหนัดแลว ยอมทําใหแจง–
ซึ่งวิมุตติญาณทัสสนะ(เอง) ๗๘๑
มีโศกหรือไมมีก็เพราะมีหรือไมม-ี
แหงฉันทราคะ
๓๔๐
มีสติดวยคิดอยูวา “หนามอยายอกเราเลย” ๓๒๗
มีสติเห็นธรรมอันเปนภายในภายนอก–
ทั้งภายในและภายนอก ๑๒๓๗
มีหลังงอเหมือนโคปานสิแหงหลังคา
๙๔๐
มีอนุสัยในสิ่งใด ยอมตายไปตามสิ่งนั้น ๒๒๖
มืดเพราะ(ความกลัดกลุมแหงความทุกข) ๒๖๗
มุฏฐสัจจะ(ความมีสติอันลืมหลง)
๓๘๑
มุตติ(ความพน)
๔๕๙/๔๖๓

มุทิตาเจโตวิมตุ ติ
๑๓๒๒
มุมนอยของความทุกขที่พระองคไมมี
๕๑
มูลฐานแหงการบัญญัติขันธ(แตละขันธ) ๒๒๒
เมฆฝนที่คํารามแลวไมตก
๑๔๙๗
เมฆฝนที่ตกแตไมคําราม
๑๔๙๗
เมฆฝนที่ทั้งคํารามทั้งตก
๑๔๙๘
เมฆฝนที่ทั้งไมคํารามและไมตก
๑๔๙๗
เมฆฝน ๔ จําพวก
๑๔๙๗
เม็ดกระเบา ๗ เม็ด กับมหาปฐพี
๒๓
เม็ดผักกาด ๒– ๓ เม็ดกับขุนเขาหิมาลัย
๒๓
เมตตาเจโตวิมตุ ติ
๑๒๙๘/๑๓๒๑
เมตตาเจโตวิมตุ ติ(ความหลุดพนแหงจิต–
อันประกอบอยูดวยเมตตา) ๓๘๗
เมื่อกามนันทิไมนอนตาม
๔๙๔
เมื่อกิริยาที่ไปนิพพานเบาสบายเหมือน
ไมลอยตามน้ํา
๗๗
เมื่อความสงสัยทั้งปวงสิ้นไป
๔๗๑
เมื่อคิดวาจักรักษาตน ก็จงเจริญสติปฏฐาน ๑๒๖๙
เมื่อคิดวาจักรักษาผูอื่น ก็จงเจริญสติปฏฐาน๑๒๖๙
เมื่อจิตตั้งมั่น ธรรมยอมปรากฏ
๑๔๖๓
เมื่อเจริญภาวนาอยูอยางถูกตอง, สังโยชน–
ทั้งหลายยอมสูญสิ้นไปเอง ๗๗๔
เมื่อดูอยูเห็นอยูซึ่งอายตนิกธรรม–
องคแหงมรรคก็พรั่งพรู ๑๔๖๑
เมื่อใด “ตัวเธอ”ไมมี,เมื่อนัน้ เธอก็ไมปรากฏ ๔๔๑
เมื่อใดธรรมปรากฏ
๔๗๐
เมื่อตัณหาเจริญอยางทั่วถึง
๓๕๐
เมื่อตั้งอยู ก็มภี าวะอยางอื่นปรากฏ
๔๔๘
เมื่อตีความคําบัญญัติผิด แมทารกนอนเบาะ–
ก็มีศีลโดยอัตโนมัติ
๑๓๘๔

เมื่อทิฏฐิตั้งไวถูก มัคคภาวนาเปนสิ่งที่ตั้งไวถูก
เมื่อทิฏฐิตั้งไวผิด มัคคภาวนาเปนสิ่งที่ตั้งไวผิด
เมื่อเที่ยวโงหัวไมโงหัวอยูในอวน
เมื่อเที่ยวผุดก็ยงั คงผุดอยูในอวน
เมื่อ “เธอ”ไมมี ๔๔๑
เมื่อบุคคลรูสึกตอความสิ้นราคะ–โทสะ–
โมหะ
เมื่อปฏิญญาวาไดตรัสรู
เมื่อปญจุปาทานขันธถึงซึ่งความไมกอเกิดตอไป
เมื่อปญจุปาทานขันธถึงซึ่งความ–
ไมกอเกิดขึ้นอีกตอไป
เมื่อผุดก็ผุดอยูใ นอวน
เมื่อพนจากบวง
เมื่อเพลิดเพลินในสุขเวทนา อนุสัย–
คือราคะยอมตามนอน
เมื่อมีปญหาระหวางลัทธิ

๑๔๔๐
๑๔๔๐
๓๗๐
๓๗๐

๔๘๐
๑๒๐
๗๙๐
๑๔๖๑
๓๗๐
๓๑
๓๙๒
๙๔๗

(สามคําตอไปนี้ ศึกษาตอเนื่องกันไป: –)

เมื่อมีสักแตวาเห็น–ไดยิน–รูสึก–รูแจง,
ตัวทานก็ไมมีในที่นั้นๆ
เมื่อใดตัวทานก็ไมมีในที่นั้นๆฯลฯ

๗๗๒
๗๗๓

(สิบสองคําตอไปนี้ ศึกษาตอเนื่องกันไป: –)

เมื่อมีสัทธาเกิดขึ้นแลวยอมเขาไปหา
(สัตบุรุษ)
เมื่อเขาไปหายอมเขาไปนั่งใกล
เมื่อเขาไปนั่งใกลยอมเงี่ยโสตลงสดับ
เมื่อเงี่ยโสตลงสดับยอมไดฟง ธรรม
เมื่อฟงธรรมแลวยอมทรงจําธรรมไวได

๘๕๓
๘๕๓
๘๕๓
๘๕๓
๘๕๓

เมื่อทรงจําธรรมไวไดยอมพิจารณา–
เนื้อความแหงธรรม
๘๕๓
เมื่อพิจารณาเนื้อความแหงธรรม ธรรมทั้งหลาย–
ยอมทนตอการเพงพิสูจน ๘๕๓
เมื่อธรรมทนตอการเพงพิสูจนมีอยู –
ฉันทะยอมเกิด
๘๕๓
เมื่อเกิดฉันทะแลวยอมมีอุตสาหะ
๘๕๓
เมื่อมีอุตสาหะแลวยอมใชดุลยพินิจ
๘๕๓
เมื่อใชดุลยพินจิ (พบ)แลวยอมตั้งตนไวในธรรมนั้น
๘๕๓
เมื่อมีตนสงไปแลวในธรรม ยอมกระทําใหแจง–
ซึ่งบรมสัจจดวยนามกาย ๘๕๓
เมื่อมีอนัตตสัญญายอมถอนเสียไดซึ่งอัส๎มิมานะ
๔๖๘
เมื่อมีอนิจจสัญญา อนัตตสัญญายอมตั้งมั่น ๔๖๘
(สามคําตอไปนี้ ศึกษาตอเนื่องกันไป: –)

เมื่อไมปรุงยอมไมถือมั่น
เมื่อไมถือมั่นยอมไมเสียวสะดุง
เมื่อไมเสียวสะดุงยอมปรินพิ พาน

๔๓๙
๔๔๐
๔๔๐

(สามคําตอไปนี้ ศึกษาตอเนื่องกันไป: –)

เมื่อไมมั่นหมายก็ไมถือมั่นสิง่ ใดๆ
เมื่อไมถือมั่นก็ไมสะดุง
เมื่อไมสะดุงก็ปรินิพพานเฉพาะตน

๕๕๑
๕๑๑
๕๑๑

(สองคําตอไปนี้ ศึกษาตอเนื่องกันไป: –)

เมื่อไมยึดมัน่ ยอมไมหวัน่ ใจ
เมื่อไมหวั่นใจยอมดับสนิทเฉพาะตน

๕๑๓
๕๑๓

(สองคําตอไปนี้ ศึกษาตอเนื่องกันไป: –)

เมื่อไมยึดมัน่ อยู ยอมไมสะดุง
เมื่อไมสะดุง ยอมปรินิพพานเฉพาะตน

๗๓๑
๗๓๑

เมื่อไมรูจริงในเวทนาอันไมใชทุกขไมใชสุข–
อนุสัยคืออวิชชายอมตามนอน
๓๙๒
เมื่อยังไมทรงรูอริยสัจ
๕๔
เมื่อยังไมปฏิญญาวาไดตรัสรู
๑๒๐
เมื่อยังไมรูอริยสัจ
๑๐๐
เมื่อระทมใจในทุกขเวทนา อนุสัยคือ–
ปฏิฆะยอมตามนอน
๓๙๒
เมื่อรักษาตนก็คือรักษาผูอื่น
๑๒๖๙
เมื่อรักษาผูอื่นก็คือรักษาตน
๑๒๖๙
เมื่อละโทสะไดแลว
๔๘๑
เมื่อละโมหะไดแลว
๔๘๒
เมื่อละราคะไดแลว
๔๘๑
เมื่อลาภเกิดขึน้ แกบุถุชน
๑๒๔๕
เมื่อลาภเกิดขึน้ แกอริยสาวก
๑๒๔๖
เมื่อสงฆแตกกัน
๑๑๗๑
เมื่อสงฆสามัคคีกัน
๑๑๗๒
(เจ็ดคําตอไปนี้ ศึกษาตอเนื่องกันไป: –)

เมื่อสติของภิกษุเขาไปตั้งไวแลวไมลืมหลง, –
นั่นคือสติสัมโพชฌงค
๘๑๐
เมื่อเปนผูมีสติใครครวญธรรมนั้น อยูด วยปญญา–
นั่นคือธัมมวิจยสัมโพชฌงค ๘๑๐
เมื่อความเพียรไมยอหยอนอันภิกษุผูใครครวญ–
ในธรรมปรารภแลว,นั่นคือวิริยสัมโพชฌงค
๘๑๐
เมื่อปติอันเปนนิรามิสเกิดขึ้นแกภกิ ษุผูมีความ–
เพียร,นั่นคือปติสัมโพชฌงค ๘๑๐
เมื่อทั้งกายและทั้งจิตของภิกษุผูมีปติรํางับ,–
นั่นคือปสสัทธิสัมโพชฌงค ๘๑๑

เมื่อจิตของภิกษุผูมีกายรํางับแลวตั้งมั่น,–
นั่นคือสมาธิสัมโพชฌงค ๘๑๑
เมื่อภิกษุเปนผูเ ขาไปเพงเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่น,–
นั่นคืออุเบกขาสัมโพชฌงค ๘๑๑
เมื่อสังโยชนเหมือนครื่องหวายสิ้นอายุ ๗๗๕
เมื่อสัตบุรุษไดโภคะอันโอฬาร
๑๑๒๒
เมื่อเห็นความดับไมเหลือแหงโลก(โลกนิโรธ)อยู,–
ทิฏฐิที่วาสิ่งทั้งปวงมียอมไมมี
๘๗๖
เมื่อเห็นแดนเกิดขึ้นแหงโลก(โลกสมุทย)อยู,–
ทิฏฐิที่วาสิ่งทั้งปวงไมม-ี
ยอมไมมี
๘๗๖
(หกคําตอไปนี้ ศึกษาตอเนื่องกันไป: –)

เมื่อเห็นสักวาเห็น
๔๔๑
เมื่อไดฟงเสียงสักวาฟง
๔๔๑
เมื่อไดกลิ่นก็สักวาดม
๔๔๑
เมื่อลิ้มรสก็สักวาลิ้ม
๔๔๑
เมื่อสัมผัสทางผิวกายก็สักวาสัมผัส
๔๔๑
เมื่อไดรูแจงสักวาไดรูแจง
๔๔๑
เมื่ออริยสัจสี่ถูกแยกออกเปน ๒ ซีก
๑๕๑๒
เมื่ออานาปานสติบริบูรณ
๑๑๙๘
แมจะเปนโค รสดวยกัน แตไมอาจเกิดพรอมกัน
๖๖
แมจะเปนอัตตาดวยกัน แตไมอาจเกิดพรอมกัน๖๖
แมเดินอยูกเ็ ปนผูปราศจากนิวรณ
๑๑๓๐
แมเดินอยูกเ็ ปนผูทําความเพียรเผากิเลส ๑๑๒๙
แมนวกะ–เสขะ–อเสขะก็พึงเจริญสติปฎฐาน
๑๒๗๒
แมนอนตืน่ อยูก ็เปนผูปราศจากนิวรณ ๑๑๓๑
แมนอนตืน่ อยูก ็เปนผูทําความเพียรเผากิเลส๑๑๓๐

แมนั่งอยูก ็เปนผูปราศจากนิวรณ
๑๑๓๑
แมนั่งอยูก ็เปนผูทําความเพียรเผากิเลส ๑๑๒๙
แมในการละกิเลสชั้นสูงก็ยังมีการอยูเปนสุข
๑๑๓๗
แมเปนเวทนาดวยกัน ก็ไมอาจเกิดพรอมกัน ๑๗๙
แมเพียงปฐมฌานก็ชื่อวาเปนที่หลบพนภัยจากมาร
๑๓๔๑
แมเพียงปฐมฌานก็บําบัดกิเลสอัน
เปนเครื่องระคายใจได ๑๒๔๒
แมมกี ารปฏิบัติอยางเดียวกันแท–
ก็ยังไดรับผลลดหลั่นกัน ๕๖๖
แมยืนอยูก็เปนผูปราศจากนิวรณ
๑๑๓๐
แมยืนอยูก็เปนผูทําความเพียรเผากิเลส ๑๑๒๙
แมเรื่องจริง–มีประโยชน–นาฟง–
ก็ยังรูกาละที่ควรกลาว ๑๐๗๒
แมอยูอยางคนมีทุกขก็ทํากุศลธรรม–
ใหเต็มเปย มได
๑๑๗๓
โมกขจิกะ
๓๕๔
โมหะที่ควรแกการถึงซึ่งอบาย
๕๗๐
โมหะเปนอกุศลมูล
๓๘๔
โมหะมีโทษมากคลายชา
๓๘๖
ไมกอสรางขึ้นซึ่งเหตุปจจัยเครื่องปรุงแตง ๒๐
ไมกออยูไมยบุ อยูแตเปนการยุบแลวดํารงอยู๕๐๒
ไมขวางทิ้งอยูไ มถือเอาอยูแตเปนการ–
ขวางทิ้งแลวดํารงอยู
๕๐๒
ไมเขาไปติดเสียที่ฝงนอก
๗๘
ไมเขาไปติดเสียที่ฝงใน
๗๘
ไมควรกลาวอยางรีบรอนจนปากสั่น
๘๒๗
ไมควรแกความสิ้นไปแหงทุกข
๔๒๐

ไมคิดถึงสิ่งใดดวย–ไมดําริถงึ สิ่งใดดวย–
ไมมีใจฝงลงไปในสิ่งใดดวย ๗๔๐
ไมจมเสียทาในทามกลาง
๗๘
ไมจําเปนจะตองผานทุกขทุกชนิด
๒๑
ไมจําเปนตองรูอภิธรรมและรวยลาภ
๑๕๒๖
ไมใชละตัววัตถุนั้น แตละความกําหนัด–
พอใจในสิ่งนัน้
๔๒๐
ไมตกจมในเหวแหงความเกิด ฯลฯ
๒๐
ไมตกจมลงสูห วงแหงความมืด
๒๔
ไมตองการจะเห็นรูปก็หลับตาเสีย หรือเหลียว–
มองไปทางอื่นเสีย
๑๐๔๔
ไมตามเห็นซึ่งรูปโดยความเปนตน ฯลฯ ๑๔๒๕
ไมตามเห็นซึ่งวิญญาณโดยความเปนตน ฯลฯ
๑๔๒๖
ไมตามเห็นซึ่งเวทนาโดยความเปนตน ฯลฯ
๑๔๒๕
ไมตามเห็นซึ่งสังขารโดยความเปนตน ฯลฯ
๑๔๒๕
ไมตามเห็นซึ่งสัญญาโดยความเปนตน ฯลฯ
๑๔๒๕
ไมติดแหงอยูบ นบก
๗๘
ไมถึงนิพพานเพราะพลัดออกนอกทางจนหลงทาง
๔๗๓
ไมถูกเกลียวน้าํ วนวนไว
๗๘
ไมถูกมนุษยจบั ไว
๗๘
ไมถูกอมนุษยจับไว
๗๘
ไมทําใหกระจัดกระจายอยูไ มทําใหเปนกองอยู–
แตเปนการทําใหกระจัดกระจายแลวดํารงอยู
๕๐๒

ไมทําใหมอดอยูไมทําใหโพลงอยู แตเปนการ–
ทําใหมอดแลวดํารงอยู
๕๐๒
ไมนิพพานเพราะยึดถือธรรมที่ไดบรรลุ ๔๗๗
ไมเนาเสียเองในภายใน
๗๘
ไมปรากฏมีการเกิด(น อุป・ปาโท ปฺ・ญายติ)
๔๔๘
ไมปรากฏมีการเสื่อม(น วโย ปฺ・ญายติ) ๔๔๘
ไมเปนทั้งฝายรับและฝายคาน
๖๓๖
ไมพนทุกขเพราะมัวเพลินในอายตน
๒๖๔
ไมพนไปจากทุกข ๒๐/๒๔/๒๕/๑๕๙/๒๕๑/
๒๖๔/๒๗๙๓๗๒/๓๗๙/
๓๘๘/๓๗๑/๑๒๔๖/๑๓๙๔
ไมพึงกระทําความตื่นเตนแหงใจ–
ในคํากลาวสรรเสริญ
๑๒๔๓
ไมพึงตามประกอบซึ่งกามสุข
๘๒๖
ไมพึงตามประกอบซึ่งอัตตกิลมถานุโยค ๘๒๖
ไมพึงทําความอาฆาตเกลียดชัง–
เจ็บใจในชนผูก ลาวติ ๑๒๔๒
ไมพึงยึดถือภาษาพูดของชาวเมือง
๘๒๗
ไมเพงตอขันธอันเปนอดีต
๕๐๐
ไมเพลิดเพลินขันธอนาคต
๕๐๐
ไมเพลิดเพลินไมพร่ําสรรเสริญไมเมาหมกอยู–
นันทิในสิ่งนั้นยอมดับไป ๗๔๓
ไมเพิกถอนโลกสมัญญา
๘๒๗
ไมมั่นหมายซึ่งสิ่งทั้งปวง
๕๑๑
ไมมั่นหมายโดยความเปนสิง่ ทั้งปวง
๕๑๑
ไมมั่นหมายในสิ่งทั้งปวง
๕๑๑
ไมมั่นหมายสิ่งทั้งปวงวาของเรา
๕๑๑
ไมมีความพอใจเพียงแคความเลื่อมใส–

นพระพุทธเจา
๑๔๖๓
ไมมีความเย็นในกาม
๒๙๒
ไมมีบุคคลผูทุกข
๒๖๒
ไมมีผูอื่นเปนปจจัยเพื่อความเชื่อ
๘๗๖
ไมมีฤทธิ์หรืออานุภาพทีจ่ ะบันดาลวา–
หลุดพนวันนีห้ รือพรุงนี้
๑๔๗๐
ไมมีสัตวบุคคลที่เปนผูกระทําหรือถูกกระทํา๒๖๓
ไมมีอาการสั่นสะเทือนเพราะถูกยกวาทะ ๓๖
ไมยินดีในเหตุปจจัยเครื่องปรุงแตง
๒๐
ไมยึดถือในปญจุปาทานขันธ
๗๐๒
ไมยึดถือในโวหารทั้งสี่
๗๐๒
ไมยึดมัน่ ในธาตุทั้งหก
๗๐๔
ไมยึดมัน่ ในอายตนะทั้งหลาย
๗๐๕
ไมรูจักเบญจขันธชื่อวามีอวิชชา
๒๕๑
ไมเรารอนอยูเพราะความแผดเผาของความเกิด
๒๕
ไมสะดุงหวาดเสียวเพราะไมมีอุปาทาน ๕๑๔
ไมอาจจะกลาววาใครดีกวาใคร–
(เพราะอาศัยเหตุสักวาชื่อ) ๗๑๙
ไมอาจละราคะโทสะโทหะก็เพราะ–
หลงในสัญโญชนิยธรรม
๓๘๗

ย
ยถาภูตญาณทัสสนะ
๗๔๖/๗๔๘
ยถาภูตญาณทัสสนะถึงพรอมดวยอุปนิสัย ๗๔๖
ยถาภูตญาณในการจุตแิ ละอุบัติ
๑๓๕๐
ยถาภูตญาณในความเศราหมอง ฯลฯ–
แหงฌาน ฯลฯ
๑๓๔๙
ยถาภูตญาณในความสิ้นไปแหงอาสวะ ๑๓๕๐
ยถาภูตญาณในปุพเพนิวาสานุสสติ
๑๓๕๐

ยถาภูตญาณในสิ่งซึ่งเปนฐานะ ฯลฯ
๑๓๔๙
ยถาภูตญาณในสิ่งซึ่งเปนวิบาก ฯลฯ
๑๓๔๙
“ยศก็อยามาเกีย่ วของกับเราเลย”
๙๙๕
ยอดของสังขตธรรมและอสังขตธรรม
๔๕๐
ยอดสี่ยอดของสุญญตานุปสสนา
๙๖๖
ยอดแหงกุศลธรรม
๘๕๕
ยอดแหงสังขตธรรมทั้งปวง
๘๔๒
ยอมขวางทิ้งคือไมถือเอา
๕๐๑
ยอมทําใหกระจัดกระจายคือไมทําใหเปนกอง
๕๐๒
ยอมทําใหมอดคือไมทําใหลุกโพลง
๕๐๒
ยอมยุบคือไมกอ
๕๐๑
ยังคงอยูเปนสุขแมเพราะความ–
แปรปรวนดับไปแหงอารมณ๒๕๘
ยังมีกิจทีจ่ ะตองทําดวยความไมประมาท ๑๓๘๘
ยังไมไดแทงตลอดซึ่งอนาสววิมุตติ
๕๖๕
(สามคําตอไปนี้ ศึกษาตอเนื่องกันไป: –)

ยากที่จะเปนไปไดที่ใครๆจะพึงไดความเปนมนุษย
๑๔๙๖
ยากที่จะเปนไปไดที่ตถาคตผูอรหันต สัมมา–
สัมพุทธะจะเกิดขึ้นในโลก ๑๔๙๖
ยากที่จะเปนไปไดที่ธรรมวินัยอันตถาคตประกาศ–
แลวจะรุงเรืองไปในโลก ๑๔๙๖
ยาดองดวยน้ํามูตรเนาจะกลายเปน–
เภสัชนานาชนิดของคหบดี ๑๑๑๓
ยาถายอันเปนอริยะ(อริยวิเรจน)
๔๖๔
ยาถายอันใหผลพนจากชาติ ฯลฯ
๔๖๔
ยาสํารอกความเกิด–แก–ตาย
๔๖๔
ยาสํารอกใหอาเจียน(วมนํ)
๔๖๖
ยินดีการลูบคลําที่ไดรับจากมาตุคาม
๘๓๑

ยินดีธาตุที่เพราะไมรูจักธาตุ
๑๖๒
ยินดีอยางยิ่งในเหตุปจจัยเครื่องปรุงแตง
๒๐
“ยึดมั่นอยู” (อุปาทิยมาน)
๒๑๗
ยืนอยู เดินอยู นั่งอยู นอนอยูก ็สงางาม
๓๕
โยคกรรม ๘/๑๐/๒๒/๒๓/๒๔/๒๖/๔๙/๗๔/
๙๗/๙๘/๙๙/๑๐๑/๑๐๒/๑๐๔/๑๐๕/๑๐๖/
๑๑๕/๑๔๑/๑๐๓๓/๑๐๓๔/๑๑๓๙/๑๑๔๐/
๑๔๙๖/๑๕๐๒
โยคกรรมเพื่อการไดเจโตสมถะในภายใน ๑๑๔๐
โยคกรรมเพื่อการไดอธิปญญาธัมมวิปสสนา
๑๑๔๐
โยคกรรมเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลาย
๑๑๓๙/๑๑๔๑
โยคะ(กิเลสรัดรึงจิตคือกาม ภพ ทิฏฐิอวิชชา)
๑๔๐๕
โยคะคือกาม
๔๒๗
โยคะคือทิฏฐิ
๔๒๗
โยคะคือภพ
๔๒๗
โยคะคืออวิชชา
๔๒๗
โยคก・เขมี
๔๒๙
โยนิโสมนสิการ
๓๘๗/๑๕๒๙

ร
“รมตัวอยูที่หลุมถานไฟ”
รสของสิ่งที่ประเสริฐกวากามรส
รสอรอยของธาตุ
รสอรอยแหงกาม
รสอรอยแหงผัสสายตนะ
รสอรอยแหงภพ

๒๙๗
๑๐๓๗
๑๐๖
๒๙๐
๔๒๙
๓๑๒

รสอรอย(อัสสาทะ)
๙๓๓
รสอรอย(อัสสาทะ)ของรูป
๑๖๘
รสอรอย(อัสสาทะ)ของวิญญาณ
๒๐๗
รสอรอย(อัสสาทะ)ของเวทนา
๑๗๒
รสอรอย(อัสสาทะ)ของเวทนา(อีกนัยหนึ่ง) ๑๘๔
รสอรอย(อัสสาทะ) ของสังขาร
๒๐๑
รสอรอย(อัสสาทะ)ของสัญญา
๑๙๗
รโหวาทะ(การกลาวในที่ลับหลัง)
๘๒๗
รอนเพราะไฟกิเลสและไฟทุกข
๒๖๕
รอบ(ปริวัฏฏ)สามแหงการรูอ ริยสัจ
๑๕๓๒
รอบรูแลวเพราะความหลุดพน
(วิโมก・ขปริ・ญฺญาต)
๗๖๐
“รอยแซะงาแหงตถาคต”
๑๔๙๙
รอยทางเกาที่เคยเปนหนทางเกา
๘๔๓
“รอยเทาแหงตถาคต”
๑๔๙๙
“รอยสีตัวแหงตถาคต”
๑๔๙๙
รอใหรูเรื่องไมจําเปนก็ตายเปลา
๔๔
ระดับแหงบุคคลผูถอนตัวขึ้นจากจากทุกข ๗๒๗
ระบบพรหมจรรยทรงแบงไวเปน ๒ แผนก๑๓๘๘
ระลึกไดถึงขันธที่เคยอยูอาศัยในภพกอน ๔๙๖
ระวังมัคคภาวนา : มีทั้งผิดและถูก
๑๔๓๙
รักนางงามซึ่งไมรูวาอยูที่ไหน
๑๐๗๗
รัตนะในธรรมวินัย
๑๕๓๐
รัตนะในมหาสมุทร
๑๕๓๐
รากเหงาแหงอุปาทานขันธ
๒๑๒
ราคะ(ความกําหนัด)
๒๕๐
ราคะที่ควรแกการถึงซึ่งอบาย
๕๗๐
ราคะที่มีเบญจกามคุณเปนแดนเกิด
๙๗๒
ราคะมีโทษนอยคลายชา
๓๘๖
ราคานุสัย
๑๗๕

ราคานุสัยก็ไมนอนตาม
๗๘๖
รางกายมีเหตุผลที่จะเปนตัวตนดีกวาจิต ๑๐๑๔
รายชื่อธรรมแหงการขูดเกลา
๑๔๔๘
รายละเอียดทีค่ วรเขาใจใหถกู ตอง–
เกี่ยวกับเรื่องกรรม
๑๐๒๕
รายละเอียดทีค่ วรศึกษาเกี่ยวกับกาม
๑๐๒๕
รายละเอียดทีค่ วรศึกษาเกี่ยวกับอาสวะ
๓๙๖
รีดเถอะ จะไดน้ํานม!
๑๓๙๓
รีบปฏิบัติแตไมตองรอนใจวาจงสําเร็จ(นั่นแหละ–
คือมัชฌิมาปฏิปทา)
๑๔๙๖
รุงอรุณแหงการรูอริยสัจสี่
๘๙๗
รุงอรุณแหงกุศลธรรม
๘๙๗
(เจ็ดคําตอไปนี้ ศึกษาตอเนื่องกันไป: –)

รุงอรุณแหงมรรคคือกัลยาณมิตตตา–
(ความเปนผูมีกัลยาณมิตร) ๘๕๔
รุงอรุณแหงมรรคคือสีลสัมปทา–
(ความถึงพรอมดวยศีล) ๘๕๔
รุงอรุณแหงมรรคคือฉันทสัมปทา–
(ความถึงพรอมดวยฉันทะ) ๘๕๔
รุงอรุณแหงมรรคคืออัตตสัมปทา(ความถึงพรอม–
ดวยความเหมาะสมแหงตน) ๘๕๕
รุงอรุณแหงมรรคคือทิฏฐิสัมปทา(ความถึงพรอม–
ดวยสัมมาทิฏฐิ)
๘๕๕
รุงอรุณแหงมรรคคืออัปปมาทสัมปทา (ความถึง–
พรอมดวยความไมประมาท)๘๕๕
รุงอรุณแหงมรรคคือโยนิโสมนสิการสัมปทา–
(ความถึงพรอมดวยโยนิโสมนสิการ)
๘๕๕
รุงอรุณแหงอัฏฐังคิกมรรค
๘๕๔
รูปธรรม(คุณสมบัติหรือคุณคาที่มีรูป)
๙๕๓

รูป(กาย)เปนทีต่ ั้งแหงสังโยชน
รูป(กาย)เปนทีต่ ั้งแหงอุปาทาน
รูปขันธ
รูปขันธโดยนัยแหงอริยสัจสี่
รูปขันธที่ยังมีอุปาทาน
รูปสัญญาเปนสุขัลลิกานุโยค
รูปสัญญาและอรูปสัญญา ยังมิใชธรรม–
ชั้นที่เปนเครื่องขูดเกลา
รูปที่อาศัยมหาภูตสี่อยาง
รูปเปนอุปาทานขันธ
รูปภพ
รูปภพ–ภพมีรูป
รูปละรูปอาศัย
รูปสัญญา(ความกําหนดหมายในรูป)
รูปสัญญายอมดับในอากาสานัญจายตนะ
รูปูปาทานขันธ
รูจักสุขอันแทจริงตอเมื่อปญญาเกิด
รูจักอุปาทานแทจริงตอเมื่อหมดอุปาทาน
รูแจงชัดความสิ้นไปแหงปจจัยทั้งหลาย
รูแจงชัดธรรมพรอมทั้งเหตุ
รูชัดกิเลสซึ่งเกิดมีอยูใ นภายในวา–
เกิดมีอยูใ นภายใน
รูชดั กิเลสอันไมเกิดมีอยูใ นภายในวา–
ไมเกิดมีอยูในภายใน
รูชัดซึ่งขอปฏิบัติใหถึงซึ่งความดับแหงอาหาร
รูชัดซึ่งความดับไมเหลือแหงอาหาร
รูชัดซึ่งเหตุเปนแดนเกิดแหงอาหาร
รูชัดซึ่งอาหาร
รูชัดโทษในความแกแลวแสวงหานิพพาน

๒๒๗
๒๑๓
๑๕๔
๑๖๘
๒๐๙
๘๓๔
๑๓๐๐
๑๕๕
๑๒๑
๒๘๔
๒๘๙
๑๕๕
๕๓๕
๕๒๒
๑๒๒
๑๗
๗๕๙
๔๗๑
๔๗๑
๗๐๑
๗๐๑
๘๗๙
๘๗๙
๘๗๙
๘๗๙
๙๑๐

รูชัดโทษในความเจ็บปวยไขแลวแสวงหานิพพาน
๙๑๐
รูชัดโทษในความตายแลวแสวงหานิพพาน ๙๑๑
รูชัดโทษในความเศราหมองแลวแสวงหานิพพาน
๙๑๑
รูชัดอาหารสี่โดยนัยอริยสัจสี่
๘๗๙
รูซึ่งความเกิดและความดับ
๔๖๗
รูแตเพียงวาสิน้ ไปในเมื่อมันสิ้นไปๆเทานั้น ๗๗๔
รูเบญจขันธโดยนัยอริยสัจสี่
๕๕
รูมิจฉาทิฏฐิวาเปนมิจฉาทิฏฐิ
๑๒๘๖
รูเวทนาเพื่อดับดีกวารูเพื่อเปนปจจัยแกตณ
ั หา
๙๓๒
รูสัมมาทิฏฐิวาเปนสัมมาทิฏฐิ
๑๒๘๖
รูสึกซึ่งดินโดยความเปนดิน
๓๗๘
รูอริยสัจแจมใสเหมือนเห็นของในน้ําใส ๗๖
เรรอนไปสูภพนอยภพใหญเหมือนวานร ๒๘๐
เราจักถูกขันธเคี้ยวกิน
๕๐๐
เราถูกขันธเคี้ยวกินแลว
๕๐๐
เราถูกขันธเคี้ยวกินอยู
๕๐๐
“เราอยาตองเกีย่ วของกับยศเลย”
๙๙๕
เรารอนอยูเพราะความแผดเผาของความเกิด ฯลฯ
๒๕
เริ่มเบื่อหนายในสิ่งที่เปนทุกข
๘๕๒
เรียกวา “สัตว”เพราะติดเบญจขันธ
๒๔๙
เรื่องขวางหนทางธรรม
๔๑
เรื่องความพนทุกข
๔๐
เรื่องที่ฟงตามๆกันมา(วาจริง)
๘๓
เรื่องที่รับมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา
๑๒๐

เรื่องทุงเถียงแกงแยงกัน
เรื่องนารูพิเศษเกี่ยวกับเวทนา
เรื่องไมมีประโยชน
เรื่องราวอันเกิดจากการหวงกั้น(อารก・ขาธิกรณํ)
เรื่องสําคัญที่สุดในพุทธศาสนา

๔๐
๑๗๔
๔๑
๓๖๗
๒๖๓

ล
ลมยอมเปนเชือ้ ของเปลวไฟ
๓๕๑
ลมหายใจเขาออกเปนกายอันหนึ่งๆ
๘๐๖
ลมหายใจเปนกายอยางหนึ่ง
๑๑๙๘
ลมอัสสาสะปสสาสะอันจะมีเปนครั้งสุดทาย
๑๒๖๕
ลวงไปรอยๆปจึงผุดขึ้นมาครั้งหนึ่งๆ
๑๐๒
ละกรรมที่มีโทษเจริญกรรมที่ไมมีโทษ ๑๕๐๑
ละกิเลสตัณหาไดคือละเบญจขันธได
๔๑๙
ละความเพลิดเพลินในอุปาทานขันธ พรอมกับ–
การเกิดแหงธรรมจักษุ
๑๘
ละฉันทราคะในสิ่งที่เปนทุกข
๒๕๓
ละฉันทราคะในสิ่งที่เปนอนัตตา
๒๕๓
ละฉันทราคะในสิ่งที่ไมเที่ยง
๒๕๒
ละฉันทราคะแหงสิ่งใดคือการละซึ่งสิ่งนั้น ๔๒๐
(สามคําตอไปนี้ ศึกษาตอเนื่องกันไป: –)

ละตัณหาไดยอ มละอุปธิได
๖๕๖
ละอุปธิไดยอมละทุกขได
๖๕๖
ละทุกขไดยอมพนจากชาติชรามรณะ ฯลฯ ๖๕๖
ละภวตัณหาไดและไมเพลิดเพลินวิภวตัณหาดวย๕
ละราคะโทสะโมหะกอนละชาติชรามรณะ ๓๘๑
ละราคะโทสะโมหะไดเพราะไมหลงใน–
สัญโญชนิยธรรม
๗๗๑

ละราคานุสัย
๘๗๘
ละสัญโญชนได จักทําใหแจงซึ่งนิพพานได ๔๓๑
ละอกุศลเจริญกุศล
๑๕๐๑
ละอนุสัยคือราคะ
๑๘๓
ละอาสวะไดจงึ เปนผูไมหลงใหล
๓๕๒
ละอาสวะไมไดจึงเปนคนหลงใหล
๓๕๒
ลักษณะของกาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี ๑๐๘๕
ลักษณะของความจริง
๘๓
ลักษณะของความดับแหงทุกข
๗๓๙
ลักษณะของความดับแหงทุกข
(อีกปริยายหนึง่ )
๗๔๐
ลักษณะของความดับแหงทุกข
(อีกปริยายหนึง่ )
๗๔๑
ลักษณะของบุถุชน
๑๖๒
ลักษณะของปญญินทรีย
๑๔๒๒
ลักษณะของปาณาติปาตา เวรมณี
๑๐๘๓
ลักษณะของผูงายตอการเขาอยูในสมาธิ ๑๓๑๓
ลักษณะของผูมีความเพียรสี่อิริยาบถ
๑๑๓๐
ลักษณะของผูมีสติ
๑๒๓๘
ลักษณะของผูมีสัมปชัญญะ
๑๒๓๘
ลักษณะของผูอาจและไมอาจเจริญสติปฏฐานสี่
๑๒๗๑
ลักษณะของวิริยินทรีย
๑๒๔๑
ลักษณะของสตินทรีย
๑๒๔๑
ลักษณะของสมาธินทรีย
๑๔๒๒
ลักษณะของสัทธินทรีย
๑๔๒๒
ลักษณะของสัมมาทิฏฐิ
๘๗๕
ลักษณะของสัมมาทิฏฐิ(ระดับสูงสุด)
๘๗๕
ลักษณะของอทินนาทานา เวรมณี
๑๐๘๔
ลักษณะของอปสุณวาท
๑๐๖๖

ลักษณะของอผรุสวาท
๑๐๖๖
ลักษณะของอพรหมจริยา เวรมณี
๑๐๘๔
ลักษณะของอมุสาวาท
๑๐๖๖
ลักษณะอสัมผัปปลาปวาท
๑๐๖๗
ลักษณะความทุกข(อีกปริยายหนึ่ง)
๒๕๖
ลักษณะความสมบูรณแหงศีล
๑๓๘๔
ลักษณะความสะอาด–ไมสะอาดในอริยวินยั
๑๕๖๔
ลักษณะเจ็ดทีป่ ระจําสังขตธรรม
๙๕๔
ลักษณะทั่วไปของความเปนพระอรหันต ๖๐๙
ลักษณะที่เปนโอรัมภาคิยสังโยชน
๓๙๐
ลักษณะและวิบากแหงสัมมากัมมันตะ ๑๐๘๔
ลักษณะสิบเอ็ดประการของกายที่ควรเห็น ๙๕๔
ลักษณะหนทางแหงความหมดจด
๘๕๑
ลักษณะแหงกามตัณหา
๒๘๐
ลักษณะแหงการเจริญอริยมรรค
๑๔๕๘
๗๖๓
ลักษณะแหงการถึงที่สุดทุกข
ลักษณะแหงขันธ ๑๑ ประการที่ควรตามเห็น๙๑๒
ลักษณะแหงความทุกข(อีกปริยายหนึ่ง) ๒๕๗
ลักษณะแหงความเปนอนัตตา
๒๓๙–๒๔๔
ลักษณะแหงจิตที่หลุดพนดวยดี
๗๕๑
ลักษณะแหงจิตที่หลุดพนดวยดี
(อีกนัยหนึ่ง)
๗๕๒–๗๕๔
ลักษณะแหงตัณหา
๒๘๐
ลักษณะแหงปญญาขันธโดยรายละเอียด ๑๓๘๐
ลักษณะแหงปญญินทรีย
๑๕๑๖
ลักษณะแหงผูเจริญอินทรียขนั้ อริยะ
๑๔๓๒
ลักษณะแหงผูเปนเสขปาฏิบท
๑๔๓๑
ลักษณะแหงภาตัณหา
๓๑๒
ลักษณะแหงสติสัมปชัญญะของภิกษุ ๑๑๗๗

ลักษณะแหงสมาธิขันธโดยรายละเอียด ๑๓๗๘
ลักษณะแหงสิกขาสามโดยรายละเอียด ๑๓๗๖
ลักษณะแหงสีลขันธโดยรายละเอียด
๑๓๗๖
ลักษณะแหงอินทรียภาวนาชัน้ เลิศ
๑๔๓๐
ลักษณะอีกปริยายหนึ่งแหงกามสุขัลลิกานุโยค
๘๓๑
ลักษณาการแหงการรูอริยสัจ
๗๓๘
ลัทธิวิญญาณนอกพุทธศาสนา
๑๐๐๗
ลัทธิอื่นไมรูเรื่องอัตตวาทุปาทาน
๒๑๙
ลัทธิอื่นวางจากสมณะแหงลัทธิอื่น
๗๑๙
ลาภอยางยิ่ง
๔๗๐
ลําดับการดับตามลําดับของสิ่งที่พึงดับ
๕๓๐
ลําดับการปฏิบัติเพื่ออรหัตตผล
๘๕๒
ลําดับการหลุดพนโดยรายละเอียด
(เมื่อเห็นอนัตตา)
๗๕๔
ลําดับปจจัยการกระทําใหแจงซึ่งนิพพาน ๘๐๓
ลําดับแหงการเขาอยูตามลําดับ
๕๓๐
ลําดับแหงการดับของสังขาร
๗๖๖
ลําดับแหงการเสวยรสของการเขาอยูตามลําดับ
๕๓๐
ลําดับแหงโลกิยสุขซึ่งยังไมถึงนิพพาน
๕๑๖
ลําดับแหงอริยสัจมีอยางตายตัว
๑๑๖
ลิ้นฉุดไปหารสที่ชอบใจ
๑๒๓๔
ลูกโคที่ยังดื่มนมเขาไปหาแม
๒๙๕
ลูกโซแหงความดับทุกข
๔๑๔
ลูขปฏิปทา
๑๔๗๓
ลูบรางกายดวยฝามือ แลวรองวา–
นี่ยังไงละนิพพาน
๔๗๕
เลณะ(ที่ซอน)
๔๖๐/๔๖๓
เลื่อนไหลไปสูนิพพาน
๗๘

(สี่คําตอไปนี้ ศึกษาตอเนื่องกันไป: –)

โลก
๑๒๔/๔๔๐
โลกสมุทัย(เหตุใหเกิดโลก)
๔๔๐
โลกนิโรจ(ความดับแหงโลก)
๔๔๐
โลกนิโรธคามินีปฏิปทา(ทางดับแหงโลกโลก)
๔๔๐
โลก(คือทุกข)
๕๗
โลกตกอยูในอํานาจของสิ่งๆเดียว
๒๘๒
โลกถูกตัณหาชักนําไป
๒๘๒
โลกทั้งปวงควันกลุม
๔๓๙
โลกทั้งปวงรอนเปรี้ยง
๔๓๙
โลกทั้งปวงลุกโพลงๆ
๔๓๙
โลกทั้งปวงไหวโยเยกอยู
๔๓๙
โลกนิรุติ
๖๗
(สามคําตอไปนี้ ศึกษาตอเนื่องกันไป: –)

โลกนี้
๔๔๑
โลกอื่น
๔๔๑
“โลก”ที่ระหวางแหงโลกทั้งสอง
๔๔๑
โลกนี้ไมมีคาอะไรมากไปกวาเศษหญาเศษไม
๕๔๒
โลกบัญญัติ
๖๗
โลก(ปญจุปาทานขันธ)
๓๔๕
โลกโวหาร
๖๗
โลกสมัญญา
๖๗
โลกอริยสัจ
๑๕๒๓
โลกอันเปนไปกับดวยความเบียดเบียน
๘๖๑
โลกอันไมเปนไปกับดวยความเบียดเบียน ๘๖๑
โลกอุดร
๔๔๐
โลกาธิปไตย
๑๕๐๑
โลกามิส
๒๗

โลกามิสซึ่งเปนเหมือนกับสวนผักแหงมาร ๒๗
โลกิยสัมมาทิฏฐิ
๘๗๔/๙๕๑
โลกุตตรธรรมเปนทรัพยประจําตัวสําหรับคน
๕๕๐
โลกุตตรผลมีไดจากการตั้งจิตไวถูก
๙๙๖
โลกุตตรสมาธิสัญญา
๑๓๓๑
โลกุตตรสัมมาทิฏฐิ
๘๗๔
โลกุตตระอันมารผูมีบาปหยั่งลงไมได ๑๑๙๗
โลกุต・ตรา–เปนโลกุตตระ
๕๐๕
โลภะที่เปนอกุศลมูลนั้นก็เปนอกุศล
๓๘๔
โลภะเปนอกุศลมูล
๓๘๔
“โลหิต”หมายถึงน้ํานมของมารดา
๓๕๔

ว
วงกลมถูกตัดแลวก็หมุนไมได

๕๔๒

(หกคําตอไปนี้ ศึกษาตอเนื่องกันไป: –)

วจีกรรมที่พจิ ารณาแลวไมพึงกระทํา
๑๐๖๓
วจีกรรมที่พจิ ารณาแลวพึงกระทํา
๑๐๖๓
วจีกรรมที่พจิ ารณาแลวพึงเลิกละ
๑๐๖๓
วจีกรรมที่พจิ ารณาแลวพึงเรงเพิ่มการกระทํา
๑๐๖๓
วจีกรรมที่พจิ ารณาแลวพึงเปดเผย–
แลวพึงระวังสังวรณตอไป ๑๐๖๔
วจีกรรมที่พจิ ารณาแลวพึงอยูด วย–
ปติและปราโมทย
๑๐๖๔
วจีสมาจาร(การประพฤติประจําทางวาจา) ๑๑๔๔
วจีสมารัมภะ (ตัณหาปรารภการกระทําทางวาจา)
๗๖๑
วจีสังขาร–สิ่งปรุงแตงการพูด
๑๐๓๐

วจีสังขารอันเปนไปกับดวยความเบียดเบียน ๘๖๑
วจีสังขารอันไมเปนไปกับดวยความเบียดเบียน
๘๖๑
วจีสังขาร(อํานาจที่ใหเกิดการปรุงแตงทางวาจา) ๑๐๒๓
วจีสัญเจตนา(ความจงใจที่เปนไปทางวาจา)๑๐๒๒
วัตถุ(ที่ตั้งแหงทิฎฐิ) ๖๒ ประการ
๙๓๓
วัตถุที่ไมควรเขาหา
๕๘๒
วัตถุ(พืชเพื่อการงอก)
๑๐๒๔
(สี่คําตอไปนี้ ศึกษาตอเนื่องกันไป: –)

วัตถุแหงการกําหนดรู
๑๔๑๙
วัตถุแหงการละ
๑๔๑๙
วัตถุแหงการทําใหแจง
๑๔๑๙
วัตถุแหงการทําใหเจริญ
๑๔๑๙
วัตถุแหงกิจของปญญินทรีย
๑๕๑๖
วัตถุแหงสัมมาทิฏฐิ
๙๓๓/๙๔๐/๙๔๔
วนปตถที่ควรเลือกเอา
๑๔๖๐
วนปตถที่ควรอยูจนตลอดชีวิต
๑๔๖๐
วนปตถที่ไมควรเลือกเอา
๑๔๕๙
วันปจโจโรหณี(ปลงบาป)
ของพวกสกุลพราหมณ ๑๔๔๗
วาจากลาวแลวควรแกเวลา
๑๐๖๗
วาจากลาวแลวดวยเมตตาจิต
๑๐๖๗
วาจากลาวแลวตามสัจจจริง
๑๐๖๗
วาจากลาวแลวอยางประกอบดวยประโยชน๑๐๖๗
วาจากลาวแลวอยางออนหวาน
๑๐๖๗
วาจาของสะใภใหม–สะใภเกา
๑๐๗๑
วาจาของสัตบุรุษ
๑๐๖๙
วาจาของอสัตบุรุษ
๑๐๖๘

“วาจาเครื่องพร่ําสอนพวกเธอของเรา”๑๔๑/๕๐๕/
๙๗๐/๑๔๐๐/๑๔๓๔
วาจาชอบ
๑๓๕/๘๒๓
วาจา(วจีทวารที่ทําหนาที่อยูด วยอวิชชา) ๑๐๒๔
วาจาสี่ที่แสดงวาผูกลาวเปนสัตบุรุษ
๑๐๖๘
วาจาสี่ที่แสดงวาผูกลาวเปนอสัตบุรุษ ๑๐๖๘
วาทบทคือคลองแหงถอยคําสําหรับเรียก ๗๐๐
วาทะวาตน
๘๐๒
วาทะวาโลก
๘๐๒
วานร : อุปมาการเกิดดับของจิต
๑๐๑๕
วาโยธาตุอันเปนภายนอก
๑๕๘/๙๖๑
วาโยธาตุอันเปนภายใน
๑๕๘/๙๖๑
วาโยธาตุ(ธาตุลม)
๑๕๖
วิจฉิททกสัญญา(ความสําคัญรูในศพเปนชิ้นๆทอนๆ) ๑๑๕๘
วิจิกจิ ฉา
๕๗๐
วิจิกจิ ฉา(ความลังเลในธรรมที่ไมควรลังเล) ๓๘๑
วิจิกจิ ฉามีกําลังจนเขานําออกไปไมได
๓๙๑
วิจิกจิ ฉาสัญโญชน (สังโยชนคือความลังเลสงสัย)
๓๘๘
วิจกิ จิ ฉาอันอริยสาวกละไดพรอมทั้งอนุสัย ๓๙๑
วิชชา
๓๗
วิชชาของผูถึงซึ่งวิชชา
๖๘๑
วิชชาเปนตัวชักนํามาซึ่งองคแปดแหงสัมมามรรค
๙๐๓
วิชชาและวิมุตติ
๑๑๗/๑๒๒/๑๒๐๗/๑๔๑๘
วิชชา–วิมุตติบริบูรณเพราะโพชฌงคบริบูรณ๘๑๓
วิชาชื่อคันธารี
๑๕๑๙
วิชาชื่อมณิกา
๑๕๑๙

วิญญาณ
๓๔๙
วิญญาณขันธ
๑๕๕
วิญญาณขันธโดยนัยแหงอริยสัจสี่
๒๐๘
วิญญาณขันธที่ยังมีอุปาทาน
๒๐๙
วิญญาณซึ่งเขาถือเอารูป
๒๐๖
วิญญาณซึ่งเขาถือเอาเวทนา
๒๐๖
วิญญาณซึ่งเขาถือเอาสังขาร
๒๐๗
วิญญาณซึ่งเขาถือเอาสัญญา
๒๐๖
วิญญาณซึ่งประกอบดวยปจจัยพึงเห็นวา–
เหมือนกับพืชสด
๒๐๖
วิญญาณฐิติ
๖๖๓
วิญญาณฐิติพึงเห็นวาเหมือนกับดิน
๒๐๖
วิญญาณที่จะเปนอุปาทานไมมี
๗๔๙
วิญญาณที่เปลีย่ นแปลงไปตามความ–
แปรปรวนของรูป
๒๑๘
วิญญาณนัน้ คืออุปาทาน
๔๐๑
วิญญาณเปนทีต่ ั้งแหงสัญโญชน
๒๒๘
วิญญาณเปนทีต่ ั้งแหงอุปาทาน
๒๑๔
วิญญาณเปนปฏิจจสมุปปนนธรรม
๑๐๐๗
วิญญาณเปนเมล็ดพืช
๒๘๓
วิญญาณเปนอุปาทานขันธ
๑๒๑
วิญญาณมีธรรมดาแปรปรวน
๒๐๔
วิญญาณมีอวิชชาเปนเครื่องกัน้
๒๘๓
วิญญาณเมื่อทําหนาที่เปนพืช
๒๐๕
“วิญญาณไมมที ี่สิ้นสุด”
๑๐๗/๕๓๖
วิญญาณัญจายตนะ
๑๐๗/๕๑๙
วิญญาณัญจายตนสัญญาดับไปใน–
อากิญจัญญายตนะ
๕๒๘
วิญญาณัญจายตนสัญญายอมดับใน–
อากิญจัญญายตนะ
๕๒๒

วิญญาณาหารควรเห็นวามีอปุ มาเหมือน–
นักโทษถูกประหาร
๙๗๔
วิญญาณูปาทานขันธ
๑๒๒
วิญูชนผูจะตามรักษาไวซึ่งความจริง
๘๔
วิตกเกิดขึ้นก็แจมแจง(วิทิตา)
๑๑๗๘
วิตกเขาไปตั้งอยูก็แจมแจง
๑๑๗๘
วิตกดับลงก็แจมแจง
๑๑๗๘
วิตกโดยปริยายสองอยาง
๑๐๓๓
วิตกที่เปนอาทิพรหมจรรย
๑๐๓๓
วิตกและวิจารทั้งหลายดับไปในทุติยฌาน ๕๒๒
วิธา(ความรูสกึ ยึดถือที่ทําใหเกิดการเปรียบเทียบ)
๑๔๐๕
วิธีการเพื่อใหไดรับประโยชนถึงที่สุด–
(อุปนิสา)ในการฟง
๑๕๑๒
วิธีการบมวิมุตติใหถึงที่สุด
๘๐๔
วิธีพิจารณาธรรมในภายในเพื่อความสิ้นทุกข๙๗๕
วิธีพิจารณาเพือ่ กําจัดอกุศลวิตกลําดับ ๑๐๔๒
วิธีพิจารณาเพือ่ เกิดสัมมาสังกัปปะ
๑๐๓๘
วิธีพิจารณาเพือ่ “หมดปญหา”เกี่ยวกับอาหาร
๙๗๑
วินยวาที
๕๐๘
วินิบาตกับการเห็นจตุราริยสัจ
๑๐๑
วินีลกสัญญา(ความสําคัญรูในศพขึ้นเขียว) ๑๑๕๘
วิบากของกาเมสุมิจฉาจาร
๑๐๘๗
วิบากของปาณาติบาต
๑๐๘๖
วิบากของมิจฉากัมมันตะ
๑๐๘๖
วิบากของอทินนาทาน
๑๐๘๖
วิบากที่ทําใหมาเกิดเปนสัตวท–ี่
ไมอาจจะเขาใจธรรมได ๑๓๗๔

วิบากที่เปนไปเพื่อกอเวรดวยศัตรู

๑๐๘๗

วิบากที่เปนไปเพื่อการไดฟงเสียงที่ไมนาพอใจ
๑๐๗๙
วิบากที่เปนไปเพื่อการแตกจากมิตร
๑๐๗๘
วิบากที่เปนไปเพื่อการถูกกลาวตูดว ยคําไมจริง
๑๐๗๘
วิบากที่เปนไปเพื่อความเสื่อมแหงโภคะ ๑๐๘๖
วิบากที่เปนไปเพื่อมีอายุสั้น
๑๐๘๖
วิบากที่เปนไปเพื่อวาจาทีไ่ มมีใครเชื่อถือ ๑๐๗๙
วิบากที่เลิศยอมมีแกบุคคลผูเลื่อมใส–
ในธรรมอันเลิศ
๘๔๒
(สามคําตอไปนี้ ศึกษาตอเนื่องกันไป: –)

วิบากในทิฏฐธรรม(คือทันควัน)
๑๐๒๕
วิบากในอุปะปชชะ(คือในเวลาตอมา) ๑๐๒๕
วิบากในอปรปริยายะ(คือในเวลาตอมาอีก)๑๐๒๕
วิบาก(ผลสุกวิเศษ)แหงกรรม
๑๐๒๕
วิบากแหงกาม
๓๐๘
วิบากแหงปสณ
ุ วาท
๑๐๗๘
วิบากแหงผรุสวาท
๑๐๗๘
วิบากแหงมิจฉาวาจา
๑๐๗๘
วิบากแหงมุสาวาท
๑๐๗๘
วิบากแหงสัมผัปปลาปวาท
๑๐๗๙
วิบากแหงสัมมากัมมันตะ
๑๐๘๔
วิบากแหงอาสวะ
๓๙๗
วิปฏิสารเครื่องทรมานใจติดตามเขา–
ทั้งในบานและในปา
๒๗๓
วิปสสนาญาณมีฌานเปนบาท
๙๑๒
(เจ็ดคําตอไปนี้ ศึกษาตอเนื่องกันไป: –)

วิปสสนาญาณมีปฐมฌานเปนบาท

๑๔๑๒

วิปสสนาญาณมีทุติยฌานเปนบาท
๑๔๑๓
วิปสสนาญาณมีตติยฌานเปนบาท
๑๔๑๔
วิปสสนาญาณมีจตุตถฌานเปนบาท
๑๔๑๔
วิปสสนาญาณมีอากาสานัญจายตนเปนบาท๑๔๑๔
วิปสสนาญาณมีวิญญาณัญจายตนเปนบาท ๑๔๑๔
วิปสสนาญาณมีอากิญจัญญายตนเปนบาท ๑๔๑๕
วิปสสนาที่เจริญแลวจะไดอะไร
๙๐๔
วิปสสี
๑๔
วิปากาวรณภาวะ(มีวิบากเปนเครื่องกั้น) ๑๓๗๔
วิภวตัณหา
๓๑๙
วิภวทิฏฐิ(ทิฏฐิฝายลบ)
๓๗๑
วิภวทิฏฐิ(วาไมมี)
๖๓๖
วิภาคแหงเบญจขันธ
๑๕๔
วิภาคแหงปฏิจจสมุปบาท
๓๒๙
วิภาคแหงปญจุปาทานักขันธ
๒๐๘
วิภาคแหงภวตัณหารอยแปด
๓๑๔
วิภาคแหงรูปขันธ
๑๕๕
วิภาคแหงวิญญาณขันธ
๒๐๓
วิภาคแหงเวทนา
๑๗๖
วิภาคแหงเวทนาขันธ
๑๖๙
วิภาคแหงสังขารขันธ
๑๙๘
วิภาคแหงสัญญาขันธ
๑๙๓
วิภูตะ–เขาใจอยางแจมแจง
๗๘๔
วิมุตติกถา(เรื่องวิมุตติ)
๔๖๗
วิมุตติกับวิมุตติของคนตางวรรณะไมตางกัน๕๔๘
วิมุตติขันธอันเปนอเสขะ
๕๕๖
วิมุตติญาณทัสสนกถา
(เรื่องวิมุตติญาณทัสสนะ) ๔๖๗
วิมุตติญาณทัสสนขันธอันเปนอเสขะ
๕๕๖
วิมุตติญาณทัสสนะ
๗๔๗/๗๔๘

วิมุตติญาณทัสสนะถึงพรอมดวยอุปนิสัย
๗๔๗/๗๔๘
วิมุตติตางกันทั้งที่เปนผลของการ–
ปฏิบัติอยางเดียวกัน
๖๘๖
วิมุตติถอนรากความรัก–เกลียดตามธรรมชาติ
๖๓๗
วิมุตติไมมีความตางกันตามวรรณะของผูปฎิบัติ
๕๔๖
วิมุตติอันหาอาสวะมิได
๘๕๘
วิโมกข
๔๘๗
วิโมกขที่ประกอบดวยอามิส
๗๗๙
วิโมกขที่ไมเกีย่ วกับการสิ้นอาสวะ
๔๓๓
๗๗๙
วิโมกขที่ไมประกอบดวยอามิส
วิโมกขที่ยิ่งกวาไมประกอบดวยอามิส
๗๗๙
วิโมกขที่ ๑
๖๕๙
วิโมกขที่ ๒
๖๕๙
วิโมกขที่ ๓
๖๕๙
วิโมกขที่ ๔
๖๕๙
วิโมกขที่ ๕
๖๖๐
วิโมกขที่ ๖
๖๖๐
วิโมกขที่ ๗
๖๖๐
วิโมกขที่ ๘
๖๖๐
วิโมกขแปด
๑๒๙๙
วิโมกขแหงจิต
๕๐๔/๕๖๐/๑๓๘๔
วิราคธรรม
๔๕๐
วิราคธรรมประเสริฐกวาธรรมทั้งหลาย ๘๔๑
วิราคสัญญา(ความสําคัญรูในความคลายกําหนัด)
๑๑๕๗
วิราคสัญญา(สัญญาในความคลายกําหนัด) ๖๘๑
วิราคะ
๗๔๘

๑๐๕๖
๑๐๕๖
๑๐๕๖
๑๐๕๖

เวทนาทั้งหลายของเธอดับเย็นในโลกนีเ้ อง ๔๔๕
เวทนาที่เกิดจากการครองเรือน
๑๑๔๒
เวทนาที่เกิดจากการปฏิบัตินบั ตั้งแต–
ทุติยฌานขึ้นไป
๑๑๔๒
เวทนาที่เกิดจากการปฏิบัตินบั ตั้งแต–
ปฐมฌานลงมา
๑๑๔๒
เวทนาที่เปนไปกับดวยความเบียดเบียน ๘๖๑
เวทนาที่เปนไปทางกาย
๑๗๖
เวทนาที่เปนไปทางใจ
๑๗๖
เวทนาที่เปนสุขและทุกขเจือกัน
๘๖๒
เวทนาที่ไมเปนไปกับดวยความเบียดเบียน ๘๖๑
เวลาที่เหมาะสมซึ่งเมื่อภิกษุนั้นปฏิบัติแลว–
จิตก็จะหลุดพนจากอาสวะ ๑๔๗๐
เวทนาที่อาศัยเนกขัมมะ
๑๑๔๒
เวทนาทุกชนิดสรุปลงในความหมายวา “ทุกข”
๑๘๒
เวทนานุปสสนา
๘๐๗
เวทนานุปสสนาตามนัยแหงมหาสติปฏฐานสูตร
๑๒๑๙

๑๐๕๖
๑๑๗๘
๑๕๔
๑๙๒
๒๐๙
๑๑๗๘
๑๘๖
๑๑๗๘
๑๕๒๕

เวทนานุปสสนาตามนัยแหงอานาปานสติสูตร
๑๒๑๘
เวทนาเปนของเย็นในอัตตภาพนี้สรีระทั้งหลาย–
ก็เหลืออยู จนกระทั่งถึงที่สุดแหงชีวิต
๗๖๕
เวทนาเปนทางมาแหงอนุสยั
๑๘๓
เวทนาเปนที่ตงั้ แหงสัญโญชน
๒๒๘
เวทนาเปนที่ตงั้ แหงอุปาทาน
๒๑๔
เวทนาเปนสิ่งที่บัญญัติไดหลายปริยาย
๑๗๘
เวทนาเปนอุปาทานขันธ
๑๒๑

วิราคะถึงพรอมดวยอุปนิสัย
๗๔๘
วิราคะ(ที่คลายกําหนัด)
๔๕๙/๔๖๓
วิราธนา(ความไมประสบความสําเร็จ) ๑๔๖๗
วิริยสัมโพชฌงค(โดยละเอียด)
๑๒๐๓
วิริยารัมภกถา(เรื่องมีความเพียร)
๔๖๗
วิริยินทรียเห็นไดในสัมมัปปธานสี่
๑๕๑๕
วิเวกสุข
๗๙๗
วิสังขาร(สภาพที่อะไรปรุงแตงไมไดอีกตอไป)
๖๕๗
วิหารธรรม
๕๒๓
วิหิงสาธาตุ
๙๕๗/๑๐๕๖
วิหิง・สาวิตก[ความตริตรึกในวิหิงสา–
(เบียดเบียน)]
๑๐๕๕
วิหิงสาสัญญา
๙๕๖
(หกคําตอไปนี้ ศึกษาตอเนื่องกันไป: –)

วิหิงสาสัญญาเกิดจากวิหิงสาธาตุ
วิหิงสาสังกัปปะเกิดจากวิหงิ สาสัญญา
วิหิงสาฉันทะเกิดจากวิหิงสาสังกัปปะ
วิหิงสาปริฬาหะเกิดจากวิหงิ สาฉันทะ
วิหิงสาปริเยสนาที่เปนเหตุแหงการ–
ปฏิบัติผิดโดยกายวาจาใจ
เวทนาเกิดขึ้นก็แจมแจง(วิทติ า)
เวทนาขันธ
เวทนาขันธโดยนัยแหงอริยสัจสี่
เวทนาขันธทยี่ งั มีอุปาทาน
เวทนาเขาไปตัง้ อยูก็แจมแจง
เวทนาคือทางไปแหงจิตของสัตว
เวทนาดับลงก็แจมแจง
เวทนาโดยปจจัย ๔๑ ชนิด

เวทนามีกายเปนที่สุดรอบ
๔๔๙/๗๖๓/๗๘๙
เวทนามีชวี ิตเปนที่สุดรอบ ๔๔๙/๗๖๓/๗๘๙
เวทนามีธรรมดาแปรปรวน
๑๘๐
เวทนามีธรรมดาไมเที่ยง
๑๗๙
เวทนาสามเกี่ยวกับความเพียร
๑๑๔๒
เวทนาสามเปนสิ่งที่ไมอาจเสวยไดพรอมกัน๙๕๔
เวทนา ๓ อยาง
๑๗๑
เวทนาอันเกิดจากรูปเปนอเนกประการ ๗๗๓
เวทนาอันบุคคลไมเพลิดเพลินแลว จักเปนของ–
ดับเย็นในอัตภาพนี้ ๔๔๕/๔๔๙
๗๖๔/๗๙๘/๑๒๖๐
เวทนาอันไมทาํ ความเดือดรอนแตอยางใด ๙๔๔
เวทนาอันไมเพลิดเพลินแลวจักเปน–
ของเย็นในอัตตภาพนี้
๗๘๙
เวทนาอาศัยเหตุปจจัยคือกาย
๗๘๘
เวทนูปาทานขันธ
๑๒๒
เวนจากปจจัยแลว ความเกิดแหงวิญญาณมิไดมี
๑๐๐๗
เวนจากโภชนะอันตราย
๒๘
เวมัตตตา(ความเปนตางกัน)แหงทุกข
๒๕๔
เวมัตตตา(ความเปนตางกัน)แหงเวทนา ๑๗๓
เวมัตตตา(ความเปนตางกัน)แหงสัญญา ๑๙๕
เวมัตตตา(ความมีประมาณตางๆ)แหงกรรม๑๐๒๕
เวมัตตตา(ประมาณตางๆ)แหงกาม
๓๐๘
เวมัตตตา(ประมาณตางๆ)แหงอาสวะ
๓๙๗
เวียนวายเพราะไมเห็นอริยสัจ
๙๗
แวนธรรม ๕๘๐
แวนสองความเปนพระโสดาบัน
๕๘๐
โวหาร(การลงทุนเพื่อผลกําไร)ตางๆอันเขา–
ตัดขาดแลว

(โวหารสมุจเฉโท)

๑๑๑๔

“โวหาร” คําแปลกประหลาดสําหรับ–
ผูอานที่ไมเคยทราบ
๑๑๒๐
“โวหารสมุจเฉโท”
๑๐๙๙
โวหารสี่
๗๐๒
ไวพจนของกาม
๓๐๙
ไวพจนของความเพียร ๕ คํา
๑๑๓๘
ไวพจนของคําวา “ไมร”ู
๓๗๕
ไวพจนของคําวาสังกัปปะ ๗ คํา
๑๐๓๐
ไวพจนของจตุราริยสัจ(แสดงดวยขันธ) ๑๒๑

ศ
ศาสนาผูเอ็นดู
๑๔๑
ศิลปะแหงการคํานวณ
๓๖๑
ศิลปะแหงการใชสัญญาณดวยมือ
๓๖๑
ศิลปะแหงการปลุกเราความเพียร
๑๑๕๑
ศิลปะแหงการพยากรณ
๓๖๑
ศิลปะแหงศัสตราวุธ
๓๖๑
ศีล(ขั้นจุลศีล)
๑๕๔๑
ศีล(ขั้นมหาศีล)
๑๕๔๗
ศีล(ขั้นมัชฌิมศีล)
๑๕๔๓
ศีลชนิดที่บริบูรณแลว จักละกามราคะ–รูปราคะ–
รูปราคะ–อรูปราคะได
๗๗๐
ศีลที่ตัณหาและทิฏฐิไมลูบคลํา
๕๗๓
ศีลที่เปนไทจากตัณหา
๕๗๓
ศีลที่เปนไปเพือ่ สมาธิ
๕๗๓
ศีลที่ผูรูทานสรรเสริญ
๕๗๓
ศีลที่ไมขาดไมทะลุไมดางไมพรอย
๕๗๓
ศีลที่ไมถูกตัณหาและทิฏฐิลบู คลํา
เปนไป–

พรอมเพื่อสมาธิ ๕๗๓/๑๓๘๘
ศีลอันบริสุทธิ์หมดจด
๑๒๓๗
ศึกษาทั้งอธิศีลทั้งอธิจิตทั้งอธิปญญา
๕๖๐
เศราหมองแลว เพราะอุปกิเลส
๑๓๑๐

ส
สกทาคามี
๕๖๒/๕๖๖/๗๑๒/๘๕๗/๑๓๙๐
สงครามระหวางพวกเทพกับอสูร
๓๘
สงเคราะหดว ยการใหรูอริยสัจ
๔๘
สติวิหารธรรม
๔๔๘
สติดํารงไวเพียงเพื่อความรูเพียงเพื่ออาศัย–
ระลึก ๑๒๑๐/๑๒๒๐/๑๒๒๒
สตินทรียเห็นไดในสติปฏฐานสี่
๑๕๑๕
สติในการเผชิญโลกธรรม
๑๒๔๕
สติปฏฐานของคนฉลาด
๑๑๘๕
สติปฏฐานถึงซึ่งความเต็มรอบแหงความเจริญ
๗๙๑
สติปฏฐานทั้งสี่
๕๔๖
สติปฏฐานทั้งสี่คือกุสลราสี(กองกุศล) ๑๒๗๖
สติปฏฐานทั้งสี่ที่ทําโพชฌงคทั้งเจ็ดใหบริบูรณได
๑๒๐๑
สติปฏฐานบริบูรณเพราะอานาปานสติบริบูรณ
๘๐๖
สติปฏฐานเพือ่ ไมเกี่ยวของอยู
๑๒๗๓
สติปฏฐานเพือ่ รอบรู
๑๒๗๓
สติปฏฐานเพือ่ รูตามเปนจริง
๑๒๗๓
สติปฏฐานสําหรับพระเสขะ
๑๒๗๓
สติปฏฐานสําหรับพระอเสขะ
๑๒๗๓
สติปฏฐานสําหรับพระนวกะ
๑๒๗๓
สติปฏฐานสี่
๑๑๗๗

สติปฏฐานสี่ที่ทําโพชฌงคทั้งเจ็ดใหบริบูรณ
๑๑๘๐
สติปฏฐานสี่ที่สงผลถึงวิชชาและวิมุตติ ๑๑๘๐
สติปฏฐานสี่บริบูรณเมื่ออานาปาณสติบริบูรณ
๑๑๙๘
สติปฏฐานสี่บริบูรณยอมทําโพชฌงคใหบริบูรณ
๑๒๐๑
สติปฏฐานสี่เปนเอกายนมรรค
๑๑๗๖
สติปฏฐานสี่เปนโคจรสําหรับสมณะ
๑๑๘๐
สติปฏฐานสี่เหมาะสมทั้งแกอเสขะ–
เสขะ–และคฤหัสถ
๑๒๗๔
สติปฏฐานอันบุคคลปรารภถูกตองแลวอริยอัฏฐังคิกมรรคก็เปนอันปรารภ–
ถูกตองแลวดวย
๘๖๘
สติปฏฐานอันบุคคลปรารภผิดแลวอริยอัฏฐังคิกมรรคก็เปนอัน–
ปรารภผิดดวย
๘๖๘
สติเร็วเหมือนมาอาชาไนย
๑๒๔๕
สติสัมปชัญญะ
๗๔๖
สติสัมปชัญญะโดยตรง
๑๒๔๒
สติสัมปชัญญะโดยออม
๑๒๓๙
สติสัมโพชฌงค(โดยละเอียด)
๑๒๐๒
สติอธิษฐานการงาน
๑๒๔๒
สนันตนธรรมโบราณมีลักษณะแปด
๑๔๒๔
สนิมจิตเทียบสนิมทอง
๑๓๕๙
สนิมแหงจิต ๕ ประการ
๑๓๕๙
สบตาตอตากับมาตุคาม
๘๓๑
“สบายเนื้ออยูบ างก็ตรงที่แผลไดรับการเกา” ๒๙๘
สพรหมจารียผ ูรูอยูเห็นอยูซงึ่ ธรรมนั้นก็มีอยู
๑๕๐๐

สภาพที่อะไรปรุงแตงไมไดอีกตอไป
๖๕๘
สภาพแหงความไมมีอะไรเปนที่จํานงหวัง ๕๔๒
สมควรที่จะกระทําที่สุดแหงทุกข
๔๔
สมจริยา
๑๐๒
สมชีวิตา(ความเลี้ยงชีวิตอยางสม่ําเสมอ) ๑๑๐๔
สมณปทุมะ (ผูเสมือนบัวปทุม) ๗๑๓/๗๑๔/๗๑๖/๗๑๘
สมณปุณฑรีกะ(ผูเสมือนบัวบุณฑริก) ๗๑๓/๗๑๔/๗๑๖/๗๑๗
สมณพราหมณพวกที่ไดพน ไปจาก–
อิทธานุภาพแหงมาร
๒๗
สมณพราหมณพวกที่พนไปจาก–
อิทธานุภาพของมาร
๓๓
สมณพราหมณพวกที่มวี าทะวา “บางสิ่งควร–
แกขาพเจา บางสิ่งไมควรแกขาพเจา”
๑๐๐๔
สมณพราหมณพวกที่มวี าทะวา “สิ่งทั้งปวง–
ควรแกขาพเจา”
๑๐๐๓
สมณสุขุมาล(ผูละเอียดออน) ในหมู–
สมณะ ๗๑๓/๗๑๔/๗๑๖/๗๑๘
สมณอจละ(ผูไ มหวั่นไหว)๗๑๒/๗๑๔/๗๑๖/๗๑๗
สมณะ(ที่ ๑)
๗๑๑
สมณะที่ ๒
๗๑๒
สมณะที่ ๓
๗๑๒
สมณะที่ ๔
๗๑๒
สมณะสี่ประเภท
๗๑๑
สมณะสี่ประเภท(อีกนัยหนึง่ )
๗๑๒
สมณะสี่ประเภท(อีกนัยหนึง่ )
๗๑๔

สมณะสี่ประเภท(อีกนัยหนึง่ )
๗๑๕
สมณะสี่ประเภท(อีกนัยหนึง่ )
๗๑๗
สมณะหาไดในธรรมวินัยทีม่ ีอัฏฐังคิกมรรค
๑๔๐๒
สมณะแหงลัทธิหนึ่งๆตางจากสมณะแหงลัทธิอื่น
๗๑๙
สมถะที่อบรมแลวจะไดอะไร
๙๐๔
สมถะและวิปส สนา ๑๑๗/๑๒๒/๔๙๕/๙๐๓/
๑๔๑๘
สมถะและวิปส สนาเปนธรรมเคียงคูกันไป ๗๙๑
สมยวิโมกข
๔๘๗
สมัยที่ไมเหมาะสมสําหรับการทําความเพียร
๑๑๗๑
สมัยที่สมควรกระทําความเพียร
๑๑๗๑
สมาตาปุตติกภัย(ภัยที่มารดาและบุตรชวยกันได)
๑๓๙๘
สมาธิกถา(เรื่องสมาธิ)
๔๖๗
สมาธิของผูมีสติปญญารักษาตน
๑๓๒๔
(แปดคําตอไปนี้ ศึกษาตอเนื่องกันไป: –)

สมาธิขันธหมวดอินทรียสังวร
๑๕๕๑
สมาธิหมวดสติสัมปชัญญะ
๑๕๕๒
สมาธิหมวดสันโดษ
๑๕๕๒
สมาธิหมวดเสนาสนะสงัดละนิวรณ
๑๕๕๓
สมาธิหมวดปฐมฌาน
๑๕๕๕
สมาธิหมวดทุติยฌาน
๑๕๕๖
สมาธิหมวดตติยฌาน
๑๕๕๗
สมาธิหมวดจตุตถฌาน
๑๕๕๗
สมาธิขันธอันเปนอเสขะ
๕๕๕
สมาธิจากการเดิน(จงกลม)ยอมตั้งอยูนาน ๑๓๑๒
สมาธิที่เปนอสังขตมนสิการ
๑๓๓๓

สมาธิที่มีผลเปนความไมมีอหังการะ–
มมังการะมานานุสัย
๔๖๙
สมาธิที่มีสัญญาในนิพพาน
๑๓๓๓
สมาธิที่ศีลอบรมแลว
๑๓๘๑
สมาธินทรียเห็นไดในฌานสี่
๑๕๑๕
สมาธินิมิต
๑๓๑๖
สมาธินิมิตโดยสวนเดียวเปนไปเพื่อความเกียจคราน
๑๓๑๖
สมาธิบริขาร ๗ ประการ
๑๓๑๑
สมาธิเปนมรรค(แท)
๑๓๕๐
สมาธิภาวนาแตละอยางๆอาจทําไดถึง ๗ ระดับ ๑๓๒๐
สมาธิภาวนาทีเ่ ปนไปเพื่อการไดเฉพาะ–
ซึ่งญาณทัสสนะ
๑๒๗๙
สมาธิภาวนาทีเ่ ปนไปเพื่อความสิ้น–
แหงอาสวะ
๑๒๘๐
สมาธิภาวนาทีเ่ ปนไปเพื่อความอยูเปนสุข–
ในทิฏฐธรรม
๑๒๗๙
สมาธิภาวนาทีเ่ ปนไปเพื่อสติสัมปชัญญะ ๑๒๘๐
สมาธิภาวนามีประเภทสี่
๑๒๗๘
สมาธิภาวนาอันเปนไปเพื่อสติสัมปชัญญะ๑๒๓๙
สมาธิสัมโพชฌงค(โดยละเอียด)
๑๒๐๕
๙๑๕
สมาบัติที่ไมมีสัญญา
สมุทยคามินีปฏิปทาแหงเวทนา
๑๗๒
สมุทยอริยสัจ
๒๗๗
สมุทรที่เปนเพียงแองน้ําใหญ
๖๘๕
สมุทรที่มีทั้งสัตวรายที่มีทั้งรากษสมีทั้งคลื่นวังวน
๖๘๖
สมุทรในวินยั ของพระอริยเจา
๖๘๕
สมุทัยแหงเวทนา
๑๗๑

สรณะ(ที่พึ่ง)
๔๖๑/๔๖๓
สระบัวชื่อ สุมาคธา
๓๘
สรีรยนต
๔๗๘
สรุปอานิสงสของสัมมาทิฏฐิ
๑๐๐๐
สวนศักดิ์สิทธิ์
๑๙
สวนประกอบของความเพียร
๑๑๕๑
สวนสุดวาสิ่งทั้งปวงมี(อตฺถิตา)
๘๗๕
สวนสุดวาสิ่งทั้งปวงไมมี(นตฺถิตา)
๘๗๕
สวนสุด(อนฺตา)ทั้งสอง
๘๒๕
สวนสุด(อันตะ)ทั้งสอง
(อีกปริยายหนึง่ ) ๒๖๒/๘๗๕
สสังขารปรินิพพายี
๕๖๕
สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ
๔๔๕
สะดุงหวาดเสียวเพราะอุปาทาน
๒๑๗
สักกายทิฏฐิ
๕๗๐
สักกายทิฏฐิ(ความเห็นวากายของตน)
๓๘๑
สักกายทิฏฐิมกี ําลังจนเขานําออกไปไมได ๓๙๑
สักกายทิฏฐิมไี ดดว ยอาการอยางไร
๓๗๒
สักกายทิฏฐิอนั อริยสาวกละไดพรอมทั้งอนุสัย
๓๙๑
สักกายนิโรธ
๕๙/๑๒๔/๗๔๔
สักกายนิโรธคามินีปฏิปทา
๕๙/๑๒๔
สักกายนิโรธคามินีปฏิปทา(ทางดําเนินแหงจิต–
ใหถึงซึ่งการดับไปแหงสักกายะ)
๑๔๒๕
สักกายนิโรธันตะ
๗๔๔
สักกายสมุทยคามินีปฏิปทา
๓๗๓
สักกายสมุทยันตะ
๒๘๑
สักกายสมุทัย
๕๙/๑๒๔/๒๑๔
สักกายสมุทัยไวพจนแหงตัณหา
๒๘๑

สักกายะ
๕๙/๑๒๔/๒๑๔
สักกายะและสักกายันตะ
๒๑๔
สักกายะ(เปนที่ตั้งแหงความยึดถือดวยอุปาทาน)
๙๗๐
สักกายันตะ
๒๑๕
สักวาดําเนินอยูในอัฏฐังคิกมรรค–
ก็เปนอาหุเนยยบุคคลฯแลว ๑๔๘๑
สงฺกปฺปราค
๓๐๗
สังขตธรรม
๔๕๐
สังขตธรรมทั้งหลายอริยอัฏฐังคิกมรรค–
เปนธรรมเลิศ
๘๔๒
สังขตลักษณะแหงสังขตธรรม
๔๔๘
สังขารขันธ
๑๕๕
สังขารขันธโดยนัยแหงอริยสัจ
๒๐๒
สังขารขันธที่ยังมีอุปาทาน
๒๐๙
สังขารทั้งหลายทั้งปวงเปนทุกข
๘๕๒
สังขารทั้งหลายทั้งปวงไมเทีย่ ง
๘๕๒
สังขารทั้งหลายเปนที่ตั้งแหงสัญโญชน ๒๒๘
สังขารทั้งหลายเปนที่ตั้งแหงอุปาทาน
๒๑๔
สังขารทั้งหลายเปนสิ่งที่หวังอะไรไมได–
(อนสฺสาสิก)
๑๐๑๗
๑๐๑๗
สังขารทั้งหลายไมเทีย่ ง(อนิจฺจ)
สังขารทั้งหลายไมยั่งยืน(อธุว)
๑๐๑๗
สังขารเปนอุปาทานขันธ
๑๒๑
สังขารมีธรรมดาแปรปรวน
๒๐๐
สังขารูปาทานขันธ
๑๒๒
สังฆทานดีกวา
๑๐๒๐
สังฆสามัคคีเปนพระพุทธประสงค
๑๐๕๔
สังโยชนเจ็ด
๓๘๘
สังโยชนเจ็ด(อีกนัยหนึ่ง)
๓๘๘

สังโยชนที่ประกอบเขาแลวเปนเหตุให–
มาสูโลกนี้อีก
๙๗๒
สังโยชนนอยใหญในฐานะแหงฌานและอายตน
๘๐๑
สังโยชนสิบ
๓๙๐
สังวรปทาน
๑๑๒๘
สังวรปทาน(พิเศษ)
๑๑๓๒
สังสารวัฏมีเบื้องตนและที่สดุ อันบุคคล–
ไปตามอยูรูไมได
๙๙
สังสารวัฏมีเบื้องตนและเบื้องปลาย–
อันบุคคลรูไมได
๒๑๕
สังสาระเครื่องใหถึงซึ่งชาติและมรณะ ๑๐๔๙
สัจจญาณ–กิจจญาณ–กตญาณในอริยสัจ ๑๕๓๒
๔๕๒/๔๖๒
สัจจะ(ของจริง)
สัจจะที่ตถาคตเห็นแลว
๔๓๗
สัจจะที่ผูมีสัมมาทิฏฐิไมสงสัยลังเล
๘๗๖
สัจจะไมเขาใครออกใคร
๖๔
สจฺจานุปตฺติ
๘๙
สจฺจานุโพโธ
๘๗
สจฺจานุรกฺขณา
๘๕
สัญเจตนา(ความคิดนึก)
๒๐๐
สัญลักษณของศาสนาที่มีความหลุดพน ๑๔๐๑
สัญญาเกิดกอนญาณ
๙๒๒
สัญญาเกิดขึ้นก็แจมแจง(วิทติ า)
๑๑๗๘
สัญญาขันธ
๑๕๕
สัญญาขันธโดยนัยแหงอริยสัจสี่
๑๙๘
สัญญาขันธที่ยังมีอุปาทาน
๒๐๙
สัญญาเขาไปตั้งอยูก็แจมแจง
๑๑๗๘
สัญญาคตะวาประณีต
๖๓๕
สัญญาคตะวาเลว
๖๓๕

สัญญาคตะวาอยางนี้ๆ
๖๓๕
สัญญาเครื่องทําความเนิ่นชา(ปปฺจสฺญา) ๘๐๒
สัญญาดับลงก็แจมแจง
๑๑๗๘
สัญญาที่กระทําใหมากแลวมีอมตะเปนปริโยสาน
๗๖๗/๗๖๙
สัญญาที่เปนสวนประกอบแหงวิชชา
๖๘๐
สัญญาที่มีอมตะเปนปริโยสาน
๗๖๖
สัญญาในกาม
๑๓๖๓
สัญญาในสิ่งไมเปนที่ตั้งแหงความยึดถือ ๑๓๓๑
สัญญาในอุปาทานระงับไป เมื่ออารมณแหง–
สัญญานั้นเปนวิภูตะ
๗๘๒
สัญญษปฏิลาภ(การไดความหมายมั่นเฉพาะเรื่อง)
๑๑๔๗
สัญญาเปนที่ตั้งแหงสัญโญชน
๒๒๘
สัญญาที่เปนที่ตั้งแหงอุปาทาน
๒๑๔
สัญญาเปนอุปาทานขันธ
๑๒๑
สัญญามีไดทั้งในสิ่งที่เปนสังขตะและอสังขตะ
๑๓๓๓
สัญญามีธรรมดาแปรปรวน
๑๙๖
สัญญาและเวทนายอมดับในสัญญาเวทยิตนิโรธ
๕๒๒
สัญญาวาความนากลัวอันแรงกลา–
(ติพฺพาภยสัฺญา)
๗๖๗
สัญญาวาปฏิกูลทั้งในสิ่งที่ไมปฏิกูลและ–
ทั้งในสิ่งปฏิกลู
๑๒๕๑
สัญญาวาปฏิกูลในสิ่งที่ไมเปนปฏิกูล ๑๒๕๑
สัญญาวาปฏิกูลและไมปฏิกลู ทั้งสองระงับไป–
เหลืออยูแตอุเบกขา
๑๒๕๒
สัญญาวาไมปฏิกูลทั้งในสิ่งที่ปฏิกูลและ–
ในสิ่งไมปฏิกลู
๑๒๕๒

สัญญาวาไมปฏิกูลในสิ่งที่ปฏิกูล
๑๒๕๑
สัญญาเวทยิตนิโรธ
๕๒๑
สัญญาสมาบัติเจ็ด
๙๑๕
สัญญา ๑๐ ที่มีอมตะเปนปริโยสาน๑๑๕๗/๑๑๕๘
สัญญา ๑๐ ที่มีอมตะเปนปริโยสาน–
(อีกปริยายหนึง่ )
๑๑๕๘
สัญญาอันละเอียดในปติและสุขที่เกิดจากวิเวก
๑๓๖๓
สัญญาอันละเอียดในปติและสุขที่เกิดจากสมาธิ
๑๓๖๔
สัญญาอันละเอียดในอทุกขมสุข
๑๓๖๔
สัญญาอันละเอียดในอุเปกขาสุข
๑๓๖๔
สัญญาอันสุขุมยิ่งขึ้นไปตามลําดับ
๑๓๖๔
สัญญาอันเหมาะสม
๗๖๖
สัญูปาทานขันธ
๑๒๒
สัญโญคะ(ความผูกจิตติดกับอารมณ)
๓๕๙
สัญโญชนและที่ตั้งแหงสัญโญชน
๒๒๗
สัญโญชนอยางเอก
๒๘๒
ส・ฺโญชนิยธมฺม
๒๒๘/๓๘๘/๗๗๑
สัญโญชนิยธรรม
๓๕๑
สัญโญชนิยธรรมคือขันธ
๒๒๗
สัตตักขัตตุปรมะ
๕๖๖
สตฺตฏฺฐานกุสโล
๖๒๒
สัตบุรุษที่ยิ่งกวาสัตบุรุษ
๑๔๐๓
สัตบุรุษลักษณะ
๑๐๗๐
สัตบุรุษลักษณะ(อีกนัยหนึง่ )
๑๔๐๓
สัตวเกิดกลับมาเปนมนุษยมนี อย
๗
สัตวเกิดเปนสัตวบกมีนอย
๙
สัตวจําพวกวินิบาต
๑๐๒
สัตวติดอยูก ับหลักก็ไมเห็นหลัก
๒๑๕

สัตวทั้ง ๖ ชนิดนั่งเจานอนเจาอยูขางเสาหลัก
๑๒๓๕
สัตวทั้ง ๖ ชนิดยื้อแยงฉุดดึงกัน
๑๒๓๔
สัตวทั้งหลายอันอวิชชาบังหนา
๔
สัตวที่ตั้งอยูในกุศลกรรมบถมีนอย
๙
สัตวที่มีนอยนักในโลก
๒๙๔
สัตวที่มีอยูมากในโลก
๒๙๔
สัตวที่มีอวิชชาเปนเครื่องกั้น
๙๗
สัตวบริสทุ ธิ์เพราะเบื่อหนายคลายกําหนัด ๒๓๑
สัตวเปดเผยคือพวกปสุสัตว
๑๒๗๖
สัตวผูกําลังแสวงหาที่เกิด(สัมภเวสี)
๒๘๗
สัตวผูเกิดแลว(ภูตสัตว)
๒๘๗
สัตวผูไมเปนไทยตอความกําหนัด
๑๖
สัตวผูสามารถเสวยเวทนา ๑๐๙/๑๓๘/๑๕๒๓
สัตวมาเกิดในมัชฌิมชนบทมีนอย
๙
สัตวมีปญญาจักษุมีนอย
๙
สัตวไมเสพของเมามีนอย
๙
สัตวลึกลับคือพวกมนุษย
๑๒๗๖
สัตวโลกกับจตุราริยสัจ
๓
สัตวโลกมีอุปายะอุปาทานะและ–
อภินิเวสเปนเครื่องผูกพัน
๘๗๖
สัตววินิบาต
๑๐๑
สัตวเศราหมองเพราะกําหนัดพัวพัน
๒๓๑
สัตวออนนอมถอมตนมีนอย
๙
สัตวเอื้อเฟอบิดามีนอย
๙
สัตวเอื้อเฟอมารดามีนอย
๙
สัตวเอื้อเฟอสมณะมีนอย
๙
สัทธรรมประการที่ ๑
๖๙๐
สัทธรรมประการที่ ๒
๖๙๐
สัทธรรมประการที่ ๓
๖๙๑

สัทธรรมประการที่ ๔
๖๙๑
สัทธรรมประการที่ ๕
๖๙๒
สัทธรรมประการที่ ๖
๖๙๒
สัทธรรมประการที่ ๗
๖๙๒
สัทธัมมสัญญัตติ์(ทําใหผูอื่นหมายมั่นในสัทธรรม)
๙๕๐
สัทธา
๙๓
สัทธาตามประมาณ(ที่ควรจะมี)ในอนาคต ๖๗๑
สัทธานุสารี(ผูแลนไปตามสัทธา) ๕๙๒/๖๗๑/๖๘๗
สัทธาวิมุตติ(ผูหลุดพนดวยสัทธา)
๖๖๙
สัทธาสมบูรณตอเมื่อบรรลุธรรมแลว ๑๔๒๓
สัทธาสมบูรณตอเมื่อประกอบอยูในญาณทีเ่ ห็น–
ความหลุดพนของตนแลว ๑๔๒๓
สัทธาสัมปทา
๑๑๐๖
สัทธินทรียเห็นไดในโสตาปตติยังคะสี่ ๑๕๑๕
สันตะ(สิ่งสงบระงับ)
๔๕๕/๔๖๓
สันตุฏฐิกถา(เรื่องสันโดษ)
๔๖๗
สันทิฏฐิกธรรมโดยนิปปริยาย
๖๗๓
สันทิฏฐิกธรรมโดยปริยาย
๖๗๓
สันทิฏฐิกนิพพานโดยนิปปริยาย
๔๘๓
สันทิฏฐิกนิพพานโดยปริยาย
๔๘๓
สัปปายปฏิปทา(ตามลําดับๆ)
๕๐๔
สัพพโลเกอนภิรตสัญญา(คามสําคัญรูในความ–
ไมยินดีในโลกทั้งปวง) ๑๑๕๗
สัพพโลเกอนภิรตสัญญาเครื่องทําจิตใหถอยกลับ–
จากความเปนจิตติดอยูใ นโลก๗๖๗
สัมปชัญญะระดับสูงสุด
๑๑๗๘
สัมผัปปลาปวาทระดับครูบาอาจารย
๑๐๗๓
สัมโพชฌงคที่อาศัยวิเวก–วิราคะ–นิโรธ นอมไป–

เพื่อโวสสัคคะ

๑๑๘๑/๑๑๘๔/
๑๒๐๗
สัมโพชฌงคอันสหรคตดวยอานาปานสติ ๑๑๘๔
สัมโพชฌงคอันอาศัยวิเวก–วิราคะ–
นิโรธ–โวสสัคคะ
๑๐๒๗
สัมโพธิสุข
๗๙๗
สัมมัตตนิยาม
๑๓๗๓
สัมมัตตนิยาม(ระเบียบแหงความถูกตอง) ๑๐๒๗
สัมมัตตะในนามวาอริยมรรค
๑๓๗๑
สัมมัตตะเปนธรรมเครื่องสิ้นอาสวะ
๑๔๒๓
สัมมัตตะ(ภาวะแหงความเปนถูก)
๑๔๔๒
สัมมัตตะและมิจฉัตตะ
๑๓๗๑
สัมมัตตะสิบของพระอเสขะ
๕๕๖
สัมมัปปธานถึงซึ่งความเต็มรอบแหงความเจริญ
๗๙๑
สัมมัปปธาน ๔ อยาง
๑๑๓๒
สัมมากัมมันตะ(การทําการงานที่ถูกตอง) ๘๒๖
สัมมากัมมันตะโดยปริยายสอง ๑๐๘๒/๑๒๙๒
สัมมากัมมันตะที่ทรงแสดงดวยกาเมสุฯ ๑๐๘๐
สัมมากัมมันตะที่ทรงแสดงดวยอพรหมฯ ๑๐๘๐
สัมมากัมมันตะที่เปนสวนแหงบุญ–
๑๐๘๓/๑๒๙๒
(ปฺุญภาคิย)
สัมมากัมมันตะที่มีอุปธิเปนวิบาก–
(อุปธิเวปกฺก)
๑๐๘๓/๑๒๙๒
สัมมากัมมันตะที่ยังเปนไปกับดวย–
อาสวะ(สาสว) ๑๐๘๓/๑๒๙๒
สัมมากัมมันตะ ยอมเพียงพอสําหรับ–
ผูมีสัมมาวาจา
๑๒๙๖
สัมมากัมมันตะ ๒ ชนิด
๑๒๙๒

สัมมากัมมันตะอันเปนโลกุตตระ–
(โลกุตฺตร)
๑๐๘๓/๑๒๘๓
สัมมากัมมันตะอันเปนองคแหงมรรค–
(มคฺคงฺค)
๑๐๘๓/๑๒๘๓
สัมมากัมมันตะอันเปนอริยะ(อริย) ไมมีอาสวะ
(อนาสวะ)
๑๐๘๒/๑๒๙๓
สัมมาญาณะ ยอมเพียงพอสําหรับ–
ผูมีสัมมาสมาธิ
๑๒๙๖
สัมมาญาณะยอมมีอยางเต็มที่แกผูมีสัมมาสมาธิ
๙๐๓
สัมมาทัสสนะ(การเห็นโดยชอบ)
๔๒๒
สัมมาทิฏฐิ
๖๔๗/๗๕๑–๗๕๓/๘๗๓
สัมมาทิฏฐิก็อยากดับ
๑๐๑๐
สัมมาทิฏฐิควรจะรวมไปถึงการสํานึกบาป ๙๘๙
สัมมาทิฏฐิ(ความเห็นที่ถูกตอง)
๘๒๖
สัมมาทิฏฐิชนิดที่เปนสันทิฏฐิโก
๑๐๐๐
สัมมาทิฏฐิชนิดที่ระงับผลรายเสียได–
ในเมื่อเกิดการขัดแยง
๙๕๒
สัมมาทิฏฐิโดยปริยายสองอยาง ๘๗๓/๑๒๘๗
สัมมาทิฏฐิตอโลกอื่น
๙๕๐
สัมมาทิฏฐิโอฆนิตถรณะ
๙๖๘
๙๕๒
สัมมาทิฏฐิท่คี วรมี
สัมมาทิฏฐิที่ควรสรางขึ้น
๙๕๒
สัมมาทิฏฐิที่นําขึ้นสูระดับเหนือโลก ๑๒๘๘
สัมมาทิฏฐิที่เปนสนแหงบุญ
(ปฺุญภาคิย)
๘๗๔/๑๒๘๗
สัมมาทิฏฐิที่เปนองคประกอบแหง–
หนทางเพื่อนิพพาน
๑๒๘๘
สัมมาทิฏฐิที่มีผลเนื่องอยูกับของหนัก–
(อุปธิเวปกฺก)
๑๒๘๗

สัมมาทิฏฐิที่มีลักษณะเปนตัวตน

๘๗๔

สัมมาทิฏฐิที่มีอุปธิเปนวิบาก
(อุปธิเวปกฺก)
๘๗๔/๑๒๘๗
สัมมาทิฏฐิที่ไมมีทางจะผิดได
๙๕๓
สัมมาทิฏฐิที่ไมมีลักษณะแหงตัวตน
๘๗๔
สัมมาทิฏฐิที่ยังเปนไปกับดวยอาสวะ
(สาสว)
๘๗๔/๑๒๘๗
สัมมาทิฏฐิในการรูจักแยกแยะและเลือก ๑๐๑๕
สัมมาทิฏฐิในเนวสัญญานาสัญญายตน–
สัปปายปฏิปทา
๙๖๗
สัมมาทิฏฐิในอากิญจัญญายตน–
สัปปายปฏิปทา
๙๖๕
สัมมาทิฏฐิในอาเนญชสัปปายปฏิปทา
๙๖๕
สัมมาทิฏฐิบริบูรณ จักทําสัมมาสมาธิใหบริบูรณ
๔๓๑
สัมมาทิฏฐิเปนธรรมนําหนา
๑๒๘๖
สัมมาทิฏฐิเปนผูนําในการละมิจฉัตตะ ๑๒๙๕
สัมมาทิฏฐิเปนรุงอรุณแหงการรูอริยสัจสี่ ๘๙๗
สัมมาทิฏฐิเปนรุงอรุณแหงกุศลธรรม
๘๙๗
สัมมาทิฏฐิเปนองคนําหนา
๑๒๙๕–๑๒๙๖

สัมมาอาชีโว เมื่อกุลบุตรทําความเพียร–
อยูในที่ทกุ สถาน
๑๓๙๒
สัมมาวายาโม เมื่อกุลบุตรทําความเพียร–
อยูในที่ทกุ สถาน
๑๓๙๒
สัมมาสติ เมื่อกุลบุตรมีสติสัมปชัญญะ ๑๓๙๒
สัมมาสมาธิ เมื่อกุลบุตรตั้งตนเจริญสมาธิ–
และไดรูปสัญญาสี่
๑๓๙๒
สัมมาทิฏฐิยอมไมตั้งทับซึ่งอุปายะ–
และอุปาทาน
๘๗๖
สัมมาทิฏฐิระดับโลกุตตระ
๘๗๖
สัมมาทิฏฐิ ๒ ชนิด
๑๒๘๗
สัมมาทิฏฐิหมวดเนื่องดวยกุศล–อกุศล ๘๗๗
สัมมาทิฏฐิหมวดเนื่องดวยปฏิจจสมุปบาท ๘๘๒
สัมมาทิฏฐิหมวดเนื่องดวยอริยสัจสี่
๘๘๐
สัมมาทิฏฐิหมวดเนื่องดวยอาหารสี่
๘๗๘
สัมมาทิฏฐิอันเปนโลกุตตระ
(โลกุตฺตร)
๘๗๔/๑๒๘๘
สัมมาทิฏฐิอันเปนองคแหงมรรค
(มคฺคงฺค)
๘๗๔/๑๒๘๘
สัมมาทิฏฐิอันเปนอริยะนําขึน้ สูระดับเหนือโลก
๑๒๘๘

(แปดคําตอไปนี้ ศึกษาตอเนื่องกันไป: –)

สัมมาทิฏฐิเมื่อกุลบุตรฟงธรรมจนเกิด–
สัมมาทิฏฐิ
๑๓๙๑
สัมมาสังกัปโป เมื่อกุลบุตรอยากบวชแลวออก
บวช
๑๓๙๑
สัมมาวาจา เมือ่ กุลบุตรเวนจากวจีทจุ ริต–
และเดรัจฉานกถา
๑๓๙๑
สัมมากัมมันโต เมื่อกุลบุตรเวนจาก–
กรรมอันเปนอกุศล
๑๓๙๒

สัมมาทิฏฐิอันเปนอรินะ(อริย) ไมม–ี
อาสวะ(อนาสว) ๘๗๔/๑๒๘๘
(สิบคําตอไปนี้ ศึกษาตอเนื่องกันไป: –)

สัมมาทิฏฐิ อันเปนอเสขะ
สัมมาสังกัปปะ อันเปนอเสขะ
สัมมาวาจา อันเปนอเสขะ
สัมมากัมมันตะ อันเปนอเสขะ
สัมมาอาชีวะ อันเปนอเสขะ

๑๔๑๑
๑๔๑๑
๑๔๑๑
๑๔๑๑
๑๔๑๑

สัมมาวายามะ อันเปนอเสขะ
สัมมาสติ อันเปนอเสขะ
สัมมาสมาธิ อันเปนอเสขะ
สัมมาญาณะ อันเปนอเสขะ
สัมมาวิมุตติ อันเปนอเสขะ

๑๔๑๑
๑๔๑๑
๑๔๑๑
๑๔๑๑
๑๔๑๑

(หาคําตอไปนี้ ศึกษาตอเนื่องกันไป: –)

สัมมาทิฏฐิอันศีลอนุเคราะหแลว
สัมมาทิฏฐิอันสูตรอนุเคราะหแลว
สัมมาทิฏฐิอันสากัจฉาอนุเคราะหแลว
สัมมาทิฏฐิอันสมถะอนุเคราะหแลว
สัมมาทิฏฐิอันวิปสสนาอนุเคราะหแลว

๙๒๐
๙๒๑
๙๒๑
๙๒๑
๙๒๑

สัมมาทิฏฐิอันอนุเคราะหแลวดวย–
องคธรรม ๕ ประการ
๙๒๐
สัมมาปฏิบัติ
๑๓๗๐
สัมมาปฏปทา
๑๓๗๐
สัมมาปฏปทา ไมเปนขาศึกตอมัชฌิมาปฏิปทา
๘๒๘
สัมมาวาจา
๑๐๖๐
สัมมาวาจา(การพูดจาที่ถูกตอง)
๘๒๖
สัมมาวาจาขั้นสูงสุด
๑๐๗๒
สัมมาวาจาขั้นสูงสุด(ระดับพระพุทธเจา) ๑๐๗๒
สัมมาวาจาโดยปริยายสองอยาง ๑๐๖๑/๑๒๙๐
สัมมาวาจาตอโลกอื่น
๙๕๐
สัมมาวาจาที่เปนสวนแหงบุญ
(ปุ・ญภาคิย) ๑๐๖๒/๑๒๙๑
สัมมาวาจาที่มอี ุปธิเปนวิบาก
(อุปธิเวปก・ก) ๑๐๖๒/๑๒๙๑
สัมมาวาจาที่ยงั เปนไปกัยดวยอาสวะ
(สาสว)
๑๐๖๒/๑๒๙๑

สัมมาวาจายอมเพียงพอสําหรับ–
ผูมีสัมมาสังกัปปะ
๑๒๙๖
สัมมาวาจาอันเปนโลกุตตระ
(โลกุต・ตร)
๑๐๖๒/๑๒๙๑
สัมมาวาจาอันเปนองคแหงมรรค
(มคฺคงฺค)
๑๐๖๒/๑๒๙๑
สัมมาวาจาอันเปนอริยะ(อริย) –
ไมมีอาสวะ(อนาสว)
๑๐๖๒/๑๒๙๑
สัมมาวายามะ
๑๑๒๗
สัมมาวายามะ(ความพากเพียรที่ถูกตอง) ๘๒๖
สัมมาวายามะยอมเพียงพอสําหรับผูมีสัมมาอาชีวะ
๑๒๙๖
สัมมาวิมุตติ
๖๔๗
สัมมาวิมุตติยอ มเพียงพอสําหรับผูมีสัมมาญาณะ
๑๒๙๖
สัมมาวิมุตติยอ มมีอยางต็มที่แกผูมีสัมมาญาณะ
๙๐๓
สัมมาสติ
๑๑๗๖
สัมมาสติ(ความระลึกที่ถูกตอง)
๘๒๖
สัมมาสติในฐานะเครื่องทําตนใหเปนที่พึ่ง ๑๑๗๘
สัมมาสติยอมเพียงพอสําหรับผูมีสัมมาวายามะ
๑๒๙๖
สัมมาสมาธิ
๖๔๖/๗๔๖/๗๔๗/๑๒๗๘
สัมมาสมาธิชนิดที่มีพรหมวิหารเปนอารมณ
๑๒๙๘
สัมมาสมาธิชั้นเลิศ
๑๒๘๑
สัมมาสมาธิถึงพรอมดวยอุปนิสัย ๗๔๖/๗๔๗
สัมมาสมาธิบริบูรณจักละสัญโญชนได ๔๓๑
สัมมาสมาธิยอมเพียงพอสําหรับผูมีสัมมาสติ
๑๒๙๖

(สามคําตอไปนี้ ศึกษาตอเนื่องกันไป: –)

สัมมาสมาธิยอมมีอยางเต็มที-่
แกผูมีสัมมาสติ
๘๙๗/๙๐๓
สัมมาญาณะยอมมีอยางเต็มที่แกผูมีสัมมาสมาธิ
๘๙๗
สัมมาวิมุตติยอ มมีอยางเต็มที่แกผูมีสัมมาญาณะ
๘๙๗
สัมมาสังกัปปะ(ความดําริทถี่ ูกตอง)
๘๒๖
สัมมาสังกัปปะโดยปริยายสองอยาง๑๐๒๙/๑๒๘๙
สัมมาสังกัปปะตอโลกอื่น
๙๕๐
สัมมาสังกัปปะทําใหเกิดสังฆสามัคคี ๑๐๕๒
สัมมาสังกัปปะที่เปนสวนแหงบุญ–
(ปฺุญภาคิย)
๑๐๒๙/๑๒๘๙
สัมมาสังกัปปะที่มีอุปธิเปนวิบาก–
(อุปธิเวปกฺก)
๑๐๒๙/๑๒๘๙
สัมมาสังกัปปะที่ยังเปนไปกับดวย–
อาสวะ(สาสว) ๑๐๒๙/๑๒๘๙
สัมมาสังกัปปะยอมเพียงพอสําหรับ–
ผูมีสัมมาทิฏฐิ
๑๒๙๖
สัมมาสังกัปปะ ๒ ชนิด
๑๒๙๘
สัมมาสังกัปปะอันเปนโลกุตตระ
(โลกุตฺตร)
๑๐๓๐/๑๒๘๙
สัมมาสังกัปปะอันเปนองคแหงมรรค–
(มคฺคงฺค)
๑๐๓๐/๑๒๘๙
สัมมาสังกัปปะอันเปนอริยะ(อริย) ไมม–ี
อาสวะ(อนาสว) ๑๐๓๐/๑๒๘๙
“สัมมาสัมพุทธะ”
๗๒๑
สัมมาอาชีวะ
๑๐๙๐
สัมมาอาชีวะ(การดํารงชีพทีถ่ ูกตอง)
๘๒๖

สัมมาอาชีวะโดยปริยายสอง

๑๐๙๐/๑๒๙๔

สัมมาอาชีวะทีเ่ ปนสวนแหงบุญ
(ปฺุญภาคิย)
๑๐๙๐/๑๒๙๔
สัมมาอาชีวะทีม่ ีอุปธิเปนวิบาก
(อุปธิเวปก・ก) ๑๐๙๐/๑๒๙๔
สัมมาอาชีวะทีย่ ังเปนไปกับดวย–
อาสวะ(สาสว)
๑๐๙๐/๑๒๙๔
สัมมาอาชีวะยอมเพียงพอสําหรับ–
ผูมีสัมมากัมมันตะ
๑๐๒๙
สัมมาอาชีวะสมบูรณแบบสําหรับคฤหัสถ ๑๑๒๓
สัมมาอาชีวะ ๒ ชนิด
๑๒๙๔
สัมมาอาชีวะอันเปนโลกุตตระ
(โลกุต・ตร)
๑๐๙๑/๑๒๙๔
สัมมาอาชีวะอันเปนองคแหงมรรค
(มคฺคงฺค)
๑๐๙๑/๑๒๙๔
สัมมาอาชีวะอันเปนอันเปนอริยะ(อริย) ไมมี–
อาสวะ(อนาสว) ๑๐๙๑/๑๒๙๔
สัลเลขขธรรม(ความขูดเกลา)
๑๔๔๘
สัสสตทิฏฐิก็อยากอยู
๑๐๑๐
สัสสตวาท
๓๗๖
สาธุธรรม–อสาธุธรรม
๑๓๗๑
สามัญญลักษณะของขันธ
๒๓๕
สามิส(ประกอบดวยอามิส)
๗๓๖
สายแหงปฏิจจสมุปบาท
๓๒๘
สาราคะ(ความกําหนัดกลา)
๓๕๙
สาวกมาอยูอาศัยพระองค เพราะปญหาอริยสัจ๖๗
สําคัญแตในอันที่จะติดตามครูเทานั้น(ไมสนใจที่จะหลีกออก–
อยูปฏิบัติผูเดียว) ๑๒๓๖/๑๓๒๐

สําคัญมั่นหมายโดยความเปนดิน
๓๗๘
สําคัญมั่นหมายในดิน
๓๗๘
สําคัญมั่นหมายวาดินของเรา
๒๗๘
“สําคัญมั่นหมายอยู” (มฺญมาน)
๒๑๗
สําคัญสิ่งใดโดยประการใด สิ่งนั้นเปนโดย–
ประการอื่น
๓
สิกขาบททั้งหลาย ยอมไมเปนหมันเลย ๕๖๔
สิกขาบทที่เปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย ๕๖๑
สิกขาบทหารอยสิบสิกขาบท
๕๖๑
สิกขาสาม เปนสิ่งที่สงเสริมกันตามลําดับ ๑๓๘๑
สิ่งคงที่ไมรูจักเปลี่ยนตัว
๑๑
สิ่งควรทราบเกี่ยวกับกุศลสังกัปปะ
๑๐๓๖
สิ่งควรทราบเกี่ยวกับอกุศลสังกัปปะ
๑๐๓๕
สิ่งควรแลกเอาแมดว ยการถูกแทงดวยหอก–
วันละ ๓๐๐ ครั้ง ๑๐๐ ป
๙๙
สิ่งซึ่งแตกสลายได
๒๓๒
สิ่งซึ่งแตกสลายไมได
๒๓๒
สิ่งซึ่งทานอาศัยแลวเพง
๕๐๓
สิ่งซึ่งทําใหรูจักพระศาสดาอยางถูกตอง ๘๖๓
สิ่งซึ่งเปนของลามก
๒๘๐
สิ่งซึ่งเปนที่ตั้งแหงสัญโญชน
๒๒๗/๓๕๑
สิ่งซึ่งเปนที่ตั้งแหงอุปาทาน
๒๑๓/๓๕๐
สิ่งซึ่งเปนไปเพื่อแทงตลอดซึ่งธาตุเปนอเนก ๔๙๕
สิ่งซึ่งมีปรกติเสียบแทง
๔๒๕
สิ่งเดียวเปนทัง้ ผูฆาและผูตาย
๒๔๖
สิ่งทวมทับจิตแลว ทําปญญาใหถอยกําลัง ๑๓๕๗
สิ่งทั้งปวงที่ตอ งรูจักเพื่อความสิ้นทุกข
๙๓๑
สิ่งทั้งปวงเปนของมืด
๒๖๖
สิ่งทั้งปวงเปนของรอน
๒๖๕
สิ่งทั้งปวงเปนเพียงการเกิดขึน้ ของ–

ธรรมชาติลวนๆ

๕๔๑

สิ่งทั้งปวงเปนเพียงการสืบเนือ่ งกัน เปนสายของ–
สิ่งที่มีปจจัยปรุงตอๆกันมาลวนๆ
๕๔๑
สิ่งทั้งปวงไมควรยึดมัน่ ถือมั่น
๗๔๔
สิ่งทั้งปวงอันใครๆ ไมควรเขาไปยึดมัน่ ถือมั่น๙๙๐
สิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไมควรยึดมัน่ ๗๔๕
สิ่งที่ควรกลาวกะผูอื่นวาทานจงมาดูเถิด ๔๘๑
สิ่งที่ควรนอมเขามาใสใจ
๔๘๑
สิ่งที่ควรรอบรู
๒๒๑
สิ่งที่ความยาวความสั้นความเล็กความใหญ–
ความงามความไมงามไมหยั่งลงได
๔๓๘
สิ่งที่ใครไมควรเพลิดเพลิน
๔๗๓
สิ่งที่ชื่อวากระแส
๕๙๓
สิ่งที่ดินน้ําไฟลมไมหยั่งลงได
๔๓๘
สิ่งที่ตรัสไวสมบูรณก็ยังเอามาขัดแยงกันได ๑๗๙
สิ่งที่ตองย้ําวันละ ๓ หน ในวงการสมาธิ ๑๓๑๘
สิ่งที่ตองรูตองละ
๓๒๖
สิ่งที่ตองรูตองละ(อีกนัยหนึ่ง)
๓๒๖
“สิ่งที่ตรงกันขามไปเสียทุกอยาง”
๔๔๒
สิ่งที่ตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยอยูได
๔๔๒
สิ่งที่ตัณหาและทิฏฐิอาศัยอยูไ ด
๔๔๒
สิ่งที่ทรงบัญญัติการกําจัดมันเสีย–
ในทิฏฐธรรมนี้
๘๑
สิ่งที่ทานอาศัยแลวเพง
๗๘๔
สิ่งที่ทําใหผูถึงแลวจักอยูเปนผาสุก–
แมในคราวที่เกิดโจรภัย ๑๑๖๐
สิ่งที่ทําใหผูถึงแลวจักอยูเปนผาสุก–
แมในคราวที่เกิดทุพภิกขภัย ๑๑๖๐

สิ่งที่ทําใหผูถึงแลวจักอยูเปนผาสุก–
แมในคราวเมือ่ สงฆแตกกัน๑๑๖๑
สิ่งที่ทําใหผูถึงแลวแมจะแกเฒาก็จักอยูเปนผาสุก
๑๑๕๙
สิ่งที่ทําใหผูถึงแลวแมจะเจ็บไขก็จักอยูเปนผาสุก
๑๑๕๙
สิ่งที่นามรูปดับสนิทไมมีเหลือ
๔๓๘
สิ่งที่บุคคลนั้นพึงกระทําโดยยิ่ง
๙๘
สิ่งที่บุถุชนยังไมไดกําหนดรูโดยทั่วถึง
๑๖๒
สิ่งที่ประเสริฐกวาความเปนพระเจาจัดรพรรดิ
๕๙๔
สิ่งที่ประเสริฐชนิดที่ไมมีอะไรยิ่งไปกวา ๕๒
สิ่งที่ปจจัยทําใหเกิดความรูสึกขึ้น–
(อภิสัฺเจตยิต)
๑๐๑๖
สิ่งที่ปจจัยปรุงแตงขึ้น(อภิสงฺขต)
๑๐๑๖
สิ่งที่ปุถุชนไมรูจักแลวหมายมั่นเพลิดเพลิน ๕๕๑
สิ่งที่เปนทุกข
๒๓๗/๒๕๖
สิ่งที่เปนทุกขธรรม
๒๓๗
สิ่งที่เปนธรรมและเปนอรรถ
๑๓๘๖
สิ่งที่เปนเสี้ยนหนามตอกันโดยธรรมชาติ ๑๓๕๙
สิ่งที่เปนอธรรมและอนรรถ
๑๓๖๑
สิ่งที่ผูรูก็รูไดเฉพาะตน
๔๘๑
สิ่งที่ผูสมบูรณดวยทิฏฐิทําไมไดโดยธรรมชาติ
๕๘๑
สิ่งที่พึงเห็นวาทุกข
๒๔๗/๔๒๒
สิ่งที่พึงเห็นวาทุกขที่เกิดแลว
๒๔๗/๔๒๒
สิ่งที่พึงเห็นวาเปนผูใหตาย
๒๔๗/๔๒๒
สิ่งที่พึงเห็นวาเปนมาร
๒๔๗/๔๒๒
สิ่งที่พึงเห็นวาผูตาย
๒๔๗/๔๒๒
สิ่งที่พึงเห็นวาโรค
๒๔๗/๔๒๒

สิ่งที่พึงเห็นวาลูกศร
๒๔๗/๔๒๒
สิ่งที่พึงเห็นวาหัวฝ
๒๔๗/๔๒๒
สิ่งที่ฟงแลวสักวาไดยนิ
๗๗๒
สิ่งที่มาลวงหนาเพื่อความถึงพรอมแหงกุศลธรรม
๙๐๓
สิ่งที่มีความรูสึกตออารมณได(เวทนีย) ๑๐๑๖
สิ่งที่มีไดเปนได
๑๔
สิ่งที่มีทางปฏิบัติเขามาถึงไดโดยรอบ
๔๓๘
สิ่งที่มีผลเปน ๒ ฝาย
๘๓
สิ่งที่มีภาวะเปนที่รักมีภาวะเปนที่ยินดี
๕๐/๑๒๙/๓๒๒
๓๒๗/๓๗๙/๔๑๐/๖๕๕/๙๗๗/๑๐๔๘
สิ่งที่มีไมไดแกบุคคลผูมีสติอันลืมหลง ๘๐๘
สิ่งที่มีสิบของอัตถิกวาท
๙๔๘
สิ่งที่มีอาหารและเนตติ(ตัณหา)เปนแดนเกิด๔๗๓
สิ่งที่ไมเคยไดเห็นไมเคยไดฟง
๒๙๓
สิ่งที่ไมเต็มขึ้นหรือพรองลง
๔๔๑
สิ่งที่ไมเที่ยงในหมูมนุษย
๑๒๔๗
สิ่งที่ไมประกอบดวยกาล
๔๘๑
สิ่งที่ไมปรุง
๔๓๙
สิ่งที่ไมมีการเกิดใหมอีกตอไป
๕๔๒
สิ่งที่ไมปรากฏการณ
๔๓๘
สิ่งที่ไมมสิบของนัตถิวาท
๙๔๗
สิ่งที่ไมมีหรือไมเปนอะไรเลยนอกจากตัวมันเอง
๔๔๒
สิ่งที่รูแจงแลวสักวารูแจง
๗๗๒
สิ่งที่รูยิ่งแลว แตไมทรงนํามาสอน
๖๐
สิ่งที่รูยิ่งแลวทรงนํามาสอน คือ–
เรื่องความพนทุกข
๖๑
สิ่งที่รูสึกแลวสักวารูสึก
๗๗๒

สิ่งที่เราพยากรณ
๔๕/๖๔/๘๐
สิ่งที่เราไมพยากรณ
๔๕/๖๒/๗๙
สิ่งที่เรียกกันวา “กาย”
๑๐๑๔
สิ่งที่เรียกกันวา “จิต”
๑๐๑๕
สิ่งที่เรียกวากามคุณและกามสุข
๘๓๓
สิ่งที่เรียกวากุศล
๘๗๘
สิ่งที่เรียกวากุศลมูล
๘๗๘
สิ่งที่เรียกวาทุกขธรรม
๒๕๗
สิ่งที่เรียกวา ‘มาร มาร’
๒๔๖/๔๒๒
สิ่งที่เรียกวา ‘สัตว สัตว’
๒๔๙/๔๒๑
สิ่งที่เรียกวาอกุศล
๘๗๗
สิ่งที่เรียกวาอกุศลมูล
๘๗๗
สิ่งที่เรียกวาอมตะ
๘๓๙
สิ่งที่แลนดิ่งไปสุดโตง(อน・ต)
๘๒๕
สิ่งที่หวังไดสําหรับผูมีมิตรดี
๔๖๖
สิ่งที่เห็นแลวสักวาเห็น
๗๗๒
สิ่งที่อาศัยเหตุปจจัยเกิดขึ้น
(ปฏิจฺจ สมุปฺปนฺน)
๑๔๓๐
สิ่งธรรมดาในหมูสัตวจําพวกวินิบาต
๑๐๒
สิ่งนั้นมีแน
๔๔๓
“สิ่งนั้น” หาพบในกายนี้
๔๔๐
สิ่งโนนซึ่งรํางับและประณีตกลาวคืออุเบกขา
๑๔๓๐
สิ่งเปนนิโรธธรรม
๒๓๔
สิ่งเปนวยธรรม
๒๓๔
สิ่งเปนสมัทยธรรม
๒๓๔
สิ่งมิไดเกิด(อชาตํ)
๔๗๒
สิ่งมิไดถูกกระทํา(อกตํ)
๔๗๒
สิ่งมิไดถูกอะไรปรุง(อสงฺขตํ)
๔๗๒
สิ่งมิไดเปน(อภูตํ)
๔๗๒

สิ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา
๑๕
สิ่งมีความแผดเผาอันยิ่งใหญ
๑๖
สิ่งมีความเรารอนอันยิ่งใหญ
๑๖
สิ่งมีความหลอกลวงเปนธรรมดา
๑๗๕
สิ่งมีปจจัยปรุงแตง(สงฺขตํ)
๑๔๓๐
สิ่งมีสัมผัสเปนทุกข
๑๖
สิ่งไมควร(จะพอใจ)แลวละเสีย
๗๙๙
๔๓๗
สิ่งไมเปนวิสัยแหงความตรึก
สิ่งรีบดวยกวาการดับไฟทีก่ ําลัง–
ไหมอยูบนศีรษะ
๙๘
สิ่งสงเคราะหสัมมาทิฏฐิใหออกผล
๙๒๐
สิ่งสิบสิ่งซึ่งอาจบัญญัติเปนความสุขได ๕๒๑
สิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรูแจง
๔๓๘
สิ่งอันเปนเครื่องประกอบสัตวไวในภพ ๔๒๗
สิ่งอันละไดแลวจักเปนไปเพื่อประโยชนสุข ๒๔๓/๙๐๑
สิ้นกิเลสก็แลวกัน ไมตองรูวา สิ้นไปเทาไร ๗๗๔
สิ้นอาสวะเพราะรูอริยสัจ
๑๐๔
สิวะ(สิ่งที่เย็น)
๔๕๖/๔๖๓
สีเถิด จะไดไฟ!
๑๓๙๓
สีล
๗๔๖
สีลกถา(เรื่องศีล)
๔๖๗
สีลขันธอันเปนอเสขะ
๕๕๕
สีลถึงพรอมดวยอุปนิสยั
๗๔๖
สีลัพพตปรามาส
๕๗๐
สีลัพพตุปาทาน ความถือมั่นในศีลพรต ๒๑๐
สีลัพพตปรามาส(การลูบคลําศีลและวัตร–
อยางปราศจากเหตุผล)
๓๘๑
สีลัพพตปรามาสมีกําลังจนเขานําออกไปไมได
๓๙๑

สีลัพพตปรามาสอันอริยสาวกละได–
พรอมทั้งอนุสัย
สีลวิสุทธิ์เปนองคแหงสามัญญปฏิบัติ
สีลสัมปทา
สีลปาวัน
สีหนาทดวยเรือ่ งสักกายะ
สีหนาทประกาศจตุราริยสัจ
สีหไสยา(นอนอยางสีหะ)
สุกกมรรค–กัณหมรรค
สุข
สุขเกิดแตความรูพรอม
สุขเกิดแตความสงัดเงียบ
สุขของบุถุชน
สุขถึงพรอมดวยอุปนิสยั
สุขทางเมถุน
สุขที่ควรกลัว
สุขที่ต่ําทราม
สุขที่บุคคลควรเสพใหทั่งถึง
สุขที่บุคคลไมควรเสพ
สุขที่ประกอบดวยอามีส
สุขที่ไมควรกลัว
สุขที่ไมประกอบดวยอามีส
สุขที่ยังหวัน่ ไหวและไมหวัน่ ไหว
สุขที่ยิ่งกวาไมประกอบดวยอามีส
สุขที่สัตวโลกควรกลัว
สุขที่สัตวโลกไมควรกลัว
สุขทุกขเนื่องจากการมีอยูแ หงขันธ
สุขเวทนา
สุขเวทนาพึงเห็นโดยความเปนทุกข
สุขโสมนัสที่เปนไปเพื่อสิ้นอาสวะ

สุขโสมนัสอันเกิดขึ้นเพราะกามคุณ
๓๙๑
๘๓๗
๑๑๐๖
๖๐
๕๙
๕๘
๑๓๐๙
๑๓๗๑
๗๔๗
๑๒
๑๒
๑๒
๗๔๗
๑๒
๗๙๖
๘๒๘
๑๒
๑๒
๗๗๗
๗๙๗
๗๗๗
๗๙๗
๗๗๘
๑๑
๑๑
๒๖๘
๑๗๑
๑๘๑
๑๔๓๖

๑๒

สุขหรือทุกขในใจยอมเกิดขึ้นเพราะอาศัยขันธ
๒๖๘
สุขอยางยิ่ง
๔๗๐
สุขอยางอื่นที่สงบระงับกวากาม
๑๐๓๘
สุขอาศัยเนกขัมมะ
๑๒
สุขัลลิกานุโยคของมิจฉาทิฏฐิ
๘๓๔
สุขัลลิกานุโยคของสัมมาทิฏฐิ
๘๓๔
สุขัลลิกานุโยคที่ต่ําทราม ๔ อยาง
๘๓๔
สุขัลลิกานุโยคที่เปนไปเพื่อนิพพาน ๔ อยาง๘๓๕
สุขัลลิกานุโยคที่สอง(ทุติยฌาน)
๘๓๕
สุขัลลิกานุโยคที่สาม(ตติยฌาน)
๘๓๕
สุขัลลิกานุโยคที่สี่(จตุตถฌาน)
๘๓๖
สุขัลลิกานุโยคที่หนึ่ง(ปฐมฌาน)
๘๓๕
สุขัลลิกานุโยค ๒ แบบ
๘๓๔
สฺุญตปฏิสํยุตฺตา–ประกอบดวยเรื่องสุญญตา
๕๐๕
สุตตันตะ
๕๐๕
สุตตันตะที่กวีแตงขึ้นใหม
๕๐๖
สุตตันตะที่ตถาคตภาษิต
๕๐๖
สุตฺเต โอสาเรตพฺพํ วินเย สนฺทสฺ เสตพฺพํ ๕๐๓
สุทธิ (สิ่งบริสุทธิ์)
๔๕๙/๔๖๓
สุทุททสะ (ของเห็นไดยากอยางยิ่ง) ๔๕๓/๔๖๒
สุภนิมิต (สิ่งทีแ่ สดงใหรูสึกวางาม)
๓๘๖
สุภาษิตวาจาในฐานะสัมมาวาจา
๑๐๖๗
สุภาษิตวาจาในฐานะสัมมาวาจา
(อีกนัยหนึ่ง)
๑๐๖๗
เสขญาณ
๔๙๕
เสขธรรม (ธรมที่ควรศึกษาสูง-

ขึ้นไป)

๗๗๐/๙๑๙/๑๓๑๕
เสขปฏิปทา
๕๖๐/๑๓๘๓
เสขปาฏิปท
๑๔๓๑
เสขวิชชา
๔๙๕
เสขะ ๑๒๖๓/๑๒๗๓/๑๒๗๔/๑๓๘๘/๑๕๒๘
เสวียนรองกนหมอ
๘๔๒
“เสาเขื่อน หรือ เสาหลัก” เปนคําแทนชื่อ–
แหงกายคตาสติ
๑๒๓๖
เสาอินทขีล
๑๐๐
เสียงเลาลือเกี่ยวกับพระผูมีพระภาคเจา ๙๔๗
(เกาคําตอไปนี้ ศึกษาตอเนื่องกันไป: –)

เสี้ยนหนามแกผูยินดีในปวิเวก
๑๓๖๐
เสี้ยนหนามแกผูตามประกอบในอสุภนิมิต ๑๓๖๐
เสี้ยนหนามแกผูคุมครองทวารใน–
อินทรียทั้งหลาย
๑๓๖๐
เสี้ยนหนามแกพรหมจรรย
๑๓๖๐
เสี้ยนหนามแกปฐมฌาน
๑๓๖๐
เสี้ยนหนามแกทุติยฌาน
๑๓๖๐
เสี้ยนหนามแกตติยฌาน
๑๓๖๐
เสี้ยนหนามแกจตุตถฌาน
๑๓๖๐
เสี้ยนหนามแกสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัต ๑๓๖๐
เสื่อหญาจะกลายเปนเครื่องลาดของคหบดี ๑๑๑๓
แสดงธรรมโดยสายกลาง(มชฺเฌน)
๘๔๙
แสนปที่ฝนไมตกเลย
๑๐๑๗
แสวงหาอยูวาอะไรเปนกุศล
๕๒
โสกะปริเทวะ ฯลฯ อุปายาส เกิดจากของรัก ๑๓
โสดาบัน ๕๖๑/๕๗๑/๕๘๖/๗๑๑/๘๕๗/๑๓๙๑
โสดาบัน(ผูถึงแลวซึ่งกระแส)
๕๙๓
โสดาบันผูสัตตักขัตตุปรมะ
๒๓
โสตธาตุอันเปนทิพย(ทิพพโสต) ๔๙๖/๑๕๖๐

โสตาปตติยังคะสี่
โสตาปนนะ
โสมนัสซึ่งซาบซานและมีเยือ่ ใย
โสมนัสที่ควรเสพ
โสมนัสที่มีวิตกวิจาร
โสมนัสที่ไมควรเสพ
โสมนัสที่ไมมีวิตกวิจาร

๕๗๗
๕๙๓
๒๘๑
๑๑๔๒
๑๑๔๒
๑๑๔๒
๑๑๔๒

ห
หญาวีรณะ
๒๘๐
หนทางเกาที่ทรงพบใหม
๘๔๒
หนทางเกาอันพระพุทธเจาในกาลกอน–
เคยทรงดําเนิน
๘๔๓
หนทางเครื่องไปอันเอกทางเดียว
๑๑๗๖
หนทางเพื่อการตรัสรู
๗๓๕
หนทางแหงการกําหนดรูทกุ ข
๘๔๔
หนทางใหถึงจุดหมาย
๘๔๐
หนทางอันประเสริฐประกอบดวยองคแปด ๑๒๔
“หนามขางใต”๓๒๗
“หนามขางบน”
๓๒๗
“หนามขางลาง”
๓๒๗
“หนามขางหลัง”
๓๒๗
“หนามขางเหนือ”
๓๒๗
“หนามในวินยั ของพระอริยเจา”
๓๒๗
“หนาม” ในอริยวินยั นี้
๓๒๗
หนาที่ที่พึงปฏิบัติตอทิศเบื้องขวา
๑๐๙๕
หนาที่ที่พึงปฏิบัติตอทิศเบื้องซาย
๑๐๙๗
หนาที่ที่พึงปฏิบัติตอทิศเบื้องต่ํา
๑๐๙๗
หนาที่ที่พึงปฏิบัติตอทิศเบื้องบน
๑๐๙๘
หนาที่ที่พงึ ปฏิบัติตอทิศเบื้องหนา
๑๐๙๕

หนาที่ที่พึงปฏิบัติตอทิศเบื้องหลัง
๑๐๙๖
หนาที่ที่มนุษยพึงปฏิบัติตอ “กาม”
๑๐๔๘
หนาที่สัมพันธของกลุมสัมมากัมมันตะ ๑๒๙๒
หนาที่สัมพันธของกลุมสัมมาทิฏฐิ
๑๒๘๖
หนาที่สัมพันธของกลุมสัมมาวาจา
๑๒๙๐
หนาที่สัมพันธของกลุมสัมมาสังกัปปะ ๑๒๘๘
หนาที่สัมพันธของกลุมสัมมาอาชีวะ
๑๒๙๓
หนาที่อันเกี่ยวกับอริยสัจ
๑๑๘
หนูที่ขุดรูแตไมอยู
๔๗
หนูที่ทั้งขุดรูและทั้งอยู
๔๗
หนูที่ไมขุดรูและทั้งไมอยู
๔๗
หนูที่อยูแ ตไมขุดรู
๔๗
หมดกรรมก็หยุดหมุน
๕๔๒
หมดตัวตนก็หมดเครื่องผูกพัน
๖๗๘
หมดตัวตนก็หมดอหังการ
๖๗๙
หมด “อาหาร” ก็นิพพาน
๔๘๔
หมวดวาดวยการทําหนาที่ของมรรค
๑๔๑๗
หมวดวาดวยการสงเคราะหองคมรรค ๑๓๗๕
หมวดวาดวยคุณคาของมรรค
๑๓๘๗
หมวดวาดวยโทษของการขาดสัมมาทิฏฐิ ๑๐๐๗
หมวดวาดวยโทษของการขาดสัมมาวาจา ๑๐๗๓
หมวดวาดวยโทษของการขาดสัมมาสติ ๑๒๗๐
หมวดวาดวยโทษของการขาดสัมมาสมาธิ ๑๓๕๖
หมวดวาดวยโทษของการขาดสัมมาสังกัปปะ
๑๐๕๔

หมวดวาดวยปกิณณกะเกีย่ วกับ–
ขอความนํามรรค
๘๖๔
หมวดวาดวยปกิณณกะเกีย่ วกับสัมมาทิฏฐิ ๑๐๑๐
หมวดวาดวยปกิณณกะเกีย่ วกับสัมมาวายามะ
๑๑๖๔
หมวดวาดวยปกิณณกะเกีย่ วกับสัมมาสติ ๑๒๗๑
หมวดวาดวยปกิณณกะเกีย่ วกับสัมมาสมาธิ๑๓๕๙
หมวดวาดวยปกิณณกะเกีย่ วกับสัมมาสังกัปปะ
๑๐๕๖
หมวดวาดวยปกิณณกะเกีย่ วกับสัมมาอาชีวะ
๑๑๒๕
หมวดวาดวยมรรคกับพระพุทธองค
๑๔๘๕
หมวดวาดวยมรรคกับอาหุเนยยบุคคล ๑๔๘๑
หมวดวาดวยลักษณะของมรรค
๘๓๙
หมวดวาดวยลักษณะของสัมมากัมมันตะ ๑๐๘๓
หมวดวาดวยลักษณะของสัมมาวาจา
๑๐๖๖
หมวดวาดวยลักษณะของสัมมาสังกัปปะ ๑๐๓๒
หมวดวาดวยลักษณะ–ไวพจน–
อุปมาของสัมมาวายามะ ๑๑๒๙
หมวดวาดวยลักษณะ–ไวพจน–
อุปมาของสัมมาสติ
๑๑๗๗
หมวดวาดวยลักษณะ–ไวพจน–
อุปมาของสัมมาสมาธิ ๑๒๘๑
หมวดวาดวยลักษณะ–ไวพจน–
อุปมาของสัมมาอาชีวะ ๑๐๙๑

หมวดวาดวยโทษและอานิสงสของ–
สัมมากัมมันตะ
๑๐๘๖
หมวดวาดวยธรรมชื่ออื่นมีความหมาย–
เกี่ยวกับมรรค
๑๔๒๓

หมวดวาดวยลักษณะ–ไวพจน–
อุปมาของสัมมาทิฏฐิ

๘๗๕

หมวดวาดวย ไวพจนของมรรค

๑๓๖๘

หมวดวาดวยหลักการปฏิบัติของสัมมาทิฏฐิ ๙๓๒
หมวดวาดวยหลักการปฏิบัติของสัมมาวายามะ
๑๑๕๖
หมวดวาดวยหลักการปฏิบัติของสัมมาสติ ๑๒๐๘
หมวดวาดวยหลักการปฏิบัติของสัมมาสมาธิ
๑๓๑๓
หมวดวาดวยหลักการปฏิบัติของสัมมาสังกัปปะ
๑๐๓๘
หมวดวาดวยหลักการปฏิบัติของสัมมาอาชีวะ
๑๑๒๐
หมวดวาดวยเหตุปจจัยของมรรค
๘๕๔
หมวดวาดวยอันตะ ๒ จากมรรค
๘๒๕
หมวดวาดวยอานิสงสของมรรค
๘๕๗
หมวดวาดวยอานิสงสของสัมมาทิฏฐิ
๙๗๘
หมวดวาดวยอานิสงสของสัมมาสติ
๑๒๔๘
หมวดวาดวยอานิสงสของสัมมาสมาธิ ๑๑๓๖
หมวดวาดวยอานิสงสของสัมมาสังกัปปะ ๑๐๕๐
หมวดวาดวยอานิสงสของสัมมาอาชีวะ ๑๑๒๒
หมวดวาดวยอุทเทศ–นิทเทศของมรรค ๘๒๒
หมวดวาดวยอุทเทศ–วิภาคของสัมมากัมมันตะ
๑๐๘๐
หมวดวาดวยอุทเทศ–วิภาคของสัมมาทิฏฐิ ๘๗๓
หมวดวาดวยอุทเทศ–วิภาคของสัมมาวาจา ๑๐๖๐
หมวดวาดวยอุทเทศ–วิภาคของสัมมาวายามะ
๑๑๒๗
หมวดวาดวยอุทเทศ–วิภาคของสัมมาสติ ๑๑๗๖
หมวดวาดวยอุทเทศ–วิภาคของสัมมาสมาธิ
๑๒๗๘
หมวดวาดวยอุทเทศ–วิภาคของ-

สัมมาสังกัปปะ
๑๐๒๙
หมวดวาดวยอุทเทศ–วิภาคของสัมมาอาชีวะ๑๐๙๐
หมวดวาดวยอุปกรณการปฏิบัติมรรค ๑๔๔๘
หมวดวาดวยอุปกรณของสัมมาสังกัปปะ ๑๐๓๕
หมวดวาดวยอุปกรณ–เหตุปจ จัยของสัมมาทิฏฐิ
๙๐๔
หมวดวาดวยอุปกรณ–เหตุปจ จัยของสัมมาวายามะ
๑๑๓๕
หมวดวาดวยอุปกรณ–เหตุปจ จัยของสัมมาสมาธิ
๑๓๑๐
หมวดวาดวยอุปกรณ–เหตุปจ จัยโดยอัตโนมัติ
ของสัมมาสติ
๑๑๘๖
หมวดวาดวยอุปมาธรรมของมรรค
๑๔๓๙
หมอที่ไมมีเสวียนรองรับ
๘๔๒
หมอรอนออกจากเตาเผา ไออุนหายไป–
กระเบื้องหมอเหลืออยู
๗๖๕
(หาคําตอไปนี้ ศึกษาตอเนื่องกันไป: –)

หมอสี่ชนิด
หมอเปลา–ปด
หมอเต็ม–เปด
หมอเปลา–เปด
หมอเต็ม–ปด
หมักเถิด จะไดเนย
หมูบาน นิคม นคร ชนบทและบุคคล–
ที่ควรเสพหรือไมควรเสพ
หยุดถือมั่นก็หยุดหวั่นไหว
หลงในสัญโญชนิยธรรม
“หลงเพลิดเพลินอยู” (อภินนฺทมาน)
หลักการควรสรรเสริญหรือควรติเตียน–
เกี่ยวกับสัมมาวาจา

๑๔๙๘
๑๔๙๘
๑๔๙๘
๑๔๙๘
๑๔๙๘
๑๓๙๓
๑๔๖๐
๕๑๓
๓๘๗
๒๑๗
๑๐๖๔

หลักการดํารงชีพเพื่อผลพรอมกันทั้งสองโลก
๑๑๐๒
หลักการทดสอบตัวเองวาเปนอรหันตหรือไม๗๐๐
หลักการปฏิบัติเกี่ยวกับปจจัยสี่
๑๑๒๐
หลักการศึกษาเกี่ยวกับกุศลศีล
๑๕๑๔
หลักการศึกษาเกี่ยวกับกุศลสังกัปปะ
๑๕๑๔
หลักการศึกษาเกี่ยวกับอกุศลศีล
๑๕๑๔
หลักการศึกษาเกี่ยวกับอกุศลสังกัปปะ ๑๕๑๔
หลักเกณฑการเลือกสถานที่และบุคคล ๑๔๕๙
หลักเกณฑพยากรณภาวะโสดาบันของตนเอง
๕๗๗
หลักจําแนกความเปนสัตบุรษุ –อสัตบุรุษ ๑๔๐๒
หลักดํารงชีพเพื่อประโยชนสุขในทิฏฐธรรม
๑๑๐๒
หลักดํารงชีพเพื่อประโยชนสุขในสัมปรายะ๑๑๐๖
หลักที่ควรรูเกีย่ วกับทุกข
๒๕๔
หลักที่ควรรูเกีย่ วกับเวทนา
๑๗๒
หลักที่ควรรูเกีย่ วกับสัญญา
๑๙๕
หลักธรรมปฏิปทาอันไมรูจกั เกา(นิช・ชรา) ๗๖๐
หลักปฏิบัติเกีย่ วกับการถึงสัจจะ
๘๓
หลักปฏิบัติเกีย่ วกับคิลานเภสัช
๑๑๒๒
หลักปฏิบัติเกีย่ วกับบิณฑบาต
๑๑๒๑
หลักปฏิบัติเกีย่ วกับเสนาสนะ
๑๑๒๑
หลักวิธีการศึกษาอริยสัจสี่ใชไดกับหลักทัว่ ไป
๑๕๑๓
หลักวินจิ ฉัยกายกรรม
๑๐๘๑
หลักวินจิ ฉัยกายกรรมเมื่อกระทําแลว ๑๐๘๒
หลักวินจิ ฉัยกายกรรมเมื่อกระทําอยู
๑๐๘๑
หลักวินจิ ฉัยกายกรรมเมื่อจะกระทํา
๑๐๘๑
หลักวินจิ ฉัยวจีกรรม
๑๐๖๒

หลักวินจิ ฉัยวจีกรรมเมื่อกระทําแลว
หลักวินจิ ฉัยวจีกรรมเมื่อกระทําอยู
หลักวินจิ ฉัยวจีกรรมเมื่อจะกระทํา
หลักสําคัญของพุทธศาสนา
หลักสําคัญที่คนธรรมดาจะไมนึกฝน
หลักสําคัญสําหรับผูหลีกออก
หลีกเรน แลวจักรูอริยสัจ
หลุดพนจากทุกขเพราะไมเพลินในขันธ
หลุดพนไดเพราะการรูออกจาก–
สัญญาคตะทั้งสาม

๑๐๖๔
๑๐๖๓
๑๐๖๒
๒๖๓
๗๖๐
๑๒๓๖
๗๕
๔๒๔
๖๓๕

(หาคําตอไปนี้ ศึกษาตอเนื่องกันไป: –)

หวงน้ําสี่ชนิด
๑๔๘๙
หวงน้ําตื้น เงาลึก
๑๔๙๘
หวงน้ําลึก เงาตื้น
๑๔๙๘
หวงน้ําตื้น เงาตื้น
๑๔๙๘
หวงน้ําลึก เงาลึก
๑๔๙๘
หัวขอแหงอรณวิภังคะ
๘๒๗
หิริโอตตัปปะ
๗๔๖
หิริโอตตัปปะถึงพรอมดวยอุปนิสัย
๗๔๖
หูฉุดไปหาเสียงที่นาฟง
๑๒๓๔
เหตุดับแหงทุกขท่ตี รัสไวโดยอเนกปริยาย ๗๓๗
เหตุที่ไดมีคํากลาววา “ตถาคต”
๕๘
เหตุที่ตองมีพระพุทธองคและธรรมวินัยอยูในโลก
๖๙
เหตุที่ทรงพยากรณ
๖๔
เหตุที่ทําใหเปนเพียงผูกายัสสเภทาส–
สังขารปรินพพายี
๕๙๘
เหตุที่ทําใหเปนเพียงผูกายัสสเภทาส–
อสังขารปรินพพายี
๖๐๐
เหตุที่ทําใหเปนเพียงผูทิฏเฐวธัมเม–

สสังขารปรินพพายี

๕๙๘

เหตุที่ทําใหเปนเพียงผูทิฏเฐวธัมเม–
อสังขารปรินพพายี
๕๙๙
เหตุที่ทําใหฟงธรรมไมรูเรื่อง
๓๑๗
เหตุที่ทําใหฟงธรรมไมรูเรื่อง
(อีกปริยายหนง)
๓๑๘
เหตุที่ทําใหแสวงหานิพพาน
๙๑๐
เหตุที่พระอริยบุคคลมีปริมาณมาก
๙๓
เหตุที่ไมทรงพยากรณ
๖๔
เหตุที่สัจจะไดนามวา “อริยะ”
๑๐๔
เหตุที่สัจจะไดนามวา “อริยะ” (อีกนัยหนึ่ง) ๑๐๕
เหตุปจจัยของเบญจขันธก็เปนทุกข
๒๓๘
เหตุปจจัยของเบญจขันธก็เปนอนัตตา
๒๔๕
เหตุปจจัยของเบญจขันธก็ไมเที่ยง
๒๓๖
เหตุปจจัยที่ทําใหโทสะเกิดหรือเจริญ
๓๘๖
เหตุปจจัยที่ทําใหโทสะไมเกิดหรือละไป ๓๘๗
เหตุปจจัยที่ทําใหปรินิพพานในทิฏฐธรรม ๗๔๙
เหตุปจจัยที่ทําใหโมหะเกิดหรือเจริญ
๓๘๖
เหตุปจจัยที่ทําใหโมหะไมเกิดหรือละไป ๓๘๗
เหตุปจจัยที่ทําใหราคะเกิดหรือเจริญ
๓๘๖
เหตุปจจัยที่ทําใหราคะไมเกิดหรือละไป ๓๘๗
เหตุปจจัยที่ทําใหสัตวไมปรินิพพานในทิฏฐธรรม
๔๐๑
เหตุปจจัยที่สัตวปรินพิ พานในปจจุบัน
๔๘๐
เหตุปจจัยที่สัตวไมปรินิพพานในปจจุบัน ๔๗๙
เหตุปจจัยเพื่อการบัญญัติรูปขันธ
๒๒๒
เหตุปจจัยเพื่อการบัญญัติวิญญาณขันธ ๒๒๒
เหตุปจจัยเพื่อการบัญญัติเวทนาขันธ
๒๒๒
เหตุปจจัยเพื่อการบัญญัติสังขารขันธ
๒๒๒

เหตุปจจัยเพื่อการบัญญัติสัญญาขันธ
๒๒๒
เหตุปจจัยแหงวิชชาและวิมุตติ
๙๒๑
เหตุเปนแดนเกิดของทุกข
๒๕๔
เหตุเปนแดนเกิดของเวทนา
๑๗๓
เหตุเปนแดนเกิดของสัญญา
๑๙๕
เหตุแปดประการเพื่อใหไดอาทิพรหมจริยิกปญญา
๙๑๖
เหตุภายนอกคือกัลยาณมิตตตา
๑๕๒๙
เหตุภายในคือโยนิโสมนสิการ
๑๕๒๘
เหตุยี่สิบใหเกิดอันตคาหิกทิฏฐิสิบ
๓๗๕
เหตุใหเกิดจักษุและญาณเพือ่ นิพพาน
๘๔๕
เหตุใหเกิดและเจริญแหงอาทิพรหมจริยิกปญญา
๙๑๖
เหตุใหเกิดโลก
๕๗/๑๒๔
เหตุใหปรารภความเพียร
๑๑๓๕
เหตุใหไมปรินพิ พานในทิฏฐธรรม
๔๐๐
เหตุใหสาวกบูชาแลวและอยูอ าศัย
๖๘
เหตุใหอาสวะเจริญและไมเจริญ
๓๙๘
เห็นการละอภิชฌาและโทมนัสจึงชื่อวาเปนผู–
ตามเห็นธรรมในธรรม ๑๒๐๑
เห็นแกเหยื่อจึงติดเบ็ด
๓๕๖
“เห็นทุกขโดยความเปนลูกศร”
๑๗๕
เห็นธรรมที่เกิดแลวเปนแลว
๑๐๑๑
เห็นผิดจากธรรมชาติก็ไมอาจทําใหแจงมรรคผล
๑๐๒๗
เห็นพระรัตนตรัยแทจริงก็ตอ เมื่อ–
หลุดพนจากอาสวะแลว
๑๔๙๘
เห็นแลวดวยดี
๓๖
“เห็นแลวดวยปญญา”
๓๓
เห็นโลกชนิดที่มัจจุราชไมเห็นเรา
๔๓๓

เห็นโลกมีคาเทากับเศษหญาเศษไม
เห็นโลกเหมือนฟองน้ําและพยับแดด
เห็นสิ่งทั้งปวงโดยประการอืน่ จากที–่
เขาเคยเห็นเมื่อยังไมรูแจง
“เห็นสุขโดยความเปนทุกข”
เห็นอทุกขมสุขอันกําลังมีอยูโ ดย–
ความเปนของไมเที่ยง
เหมือนกุมารนอยๆเลนเรือนนอยๆ–
ที่ทําดวยดิน
เหมือนกุมารนอยๆเลิกเลนเรือนนอยๆ–
ที่ทําดวยดิน
“เหรียญกษาปณ”
เหวแหงความทุกขเพื่อตัวเอง

๔๓๓
๗๔๕
๑๗๕
๑๗๕
๔๒๑
๔๒๑
๓๖๕
๑๙

อ
อกาลวาที
๓๘๔
อกิริย–กิริยวาท
๙๔๗
อกุศลกรรมบถโดยนิทเทศอันละเอียด ๑๕๖๔
อกุศลกรรมบถสิบ
๑๕๖๖
อกุศลธรรมทั้งหลายอันติดตามมาดวย–
อหิริกะและอโนตตัปปะ ๑๐๐๙
อกุศลวิตก
๑๐๓๐
อกุศลวิตกยอมเกิดอยางมีเหตุใหเกิด
(นิทาน)
๑๐๕๔
อกุศลสังกัปปะมีปฐมฌานเปนที่ดับ
๑๐๓๕
อกุศลสังกัปปะมีประเภทสาม
๑๐๓๕
อกุศลสังกัปปะมีสัญญาสามเปนสมุฏฐาน ๑๐๓๕
อกุศลสังกัปปะมีสัมมัปปธานสี่เปนทางดับ๑๐๓๕
อกุสลราสี(กองอกุศล)คือนิวรณทั้งหา ๑๒๗๖
องคคุณที่จําเปนแกผูเปนธรรมกถึก
๑๔๑๐

องคคุณที่ทําใหเจริญงอกงามในพรหมจรรย
๑๔๕๒
องค ๗ ประการที่แวดลอมเอกัคคตาจิต ๑๒๘๖
องคแปดแหงสัมมัตตะเปนธรรมสําหรับพระเสขะ ๑๒๙๗
องคแปดแหงอริยมรรคสงเคราะหลงในสิกขาสาม
๑๓๗๕
องคมรรคชนิดที่มีการนําออกซึ่งราคะ–โทสะ–
โมหะ–เปนปริโยสาน
๘๔๐
องคมรรคชนิดที่มีการหยั่งลงสูอมตะ
๘๔๐
องคมรรคชนิดที่ลาดไปสูนพิ พาน
๘๔๐
องคมรรคชนิดที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะเปนตน
๘๔๐
องคสิบสําหรับภิกษุผูควรถูกติ
๑๐๒๑
องคสิบสําหรับภิกษุผูควรสรรเสริญ
๑๐๒๑
องคสิบหาเพื่อการทําลายกระเปาะของอวิชชา
๑๔๓๕
องคสิบแหงสัมมัตตะเปนธรรมสําหรับ–
พระอรหัตต
๑๒๙๗
องคแหงความเปนเปนพระเสขะ
๕๕๗
องคแหงความเปนเปนพระอเสขะ
๕๕๗
อชัชชระ(ของที่ไมคร่ําครา)
๔๕๓/๔๖๒
(เกาคําตอไปนี้ ศึกษาตอเนื่องกันไป: –)

อดีตกามสัญญาจะมาคอยเปนอาพาธ
๕๔๐
อดีตวิตกั กธัมมสัญญาจะมาคอยเปนอาพาธ ๕๔๐
อดีตปติสัญญาจะมาคอยเปนอาพาธ
๕๔๐
อดีตอุเปกขาสัญญาจะมาคอยเปนอาพาธ ๕๔๐
อดีตรูปสัญญาจะมาคอยเปนอาพาธ
๕๔๐
อดีตอากาสานัญจายตนสัญญาจะมาคอยเปนอาพาธ
๕๔๐

อดีตวิญญานัญจายตนสัญญาจะมาคอยเปนอาพาธ
๕๔๐
อดีตอากิญจัญญายตนสัญญาจะมาคอยเปนอาพาธ
๕๔๑
อดีตเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา–
ไมอาจมาเปนอาพาธ
๕๔๑
อดีต–อนาคต–ปจจุบัน มีบุคคลบวชแลวรูอริยสัจ
๗๓
อดีต–อนาคต–ปจจุบัน ลวนแตมีการรูอริยสัจ ๗๓
อดีต–อนาคต–ปจจุบัน ลวนมีการประกาศอริยสัจ
๗๒
อตัมมยตา
๗๙๕
อตัมมโย
๙๓๐
อติขีณวาท(การกลาวใสหนากัน
๘๒๗
อตินิปาตะ(สําคัญตัวเองวาเลว)
๗๖๙
อติมานะ(ยกตัว)
๗๖๙
อทุกขมสุขธรรม(คือฌานที่ ๔)
๕๓๔
อทุกขมสุขเปนธรรมอันรํางับ
๑๗๕
อทุกขมสุขเวทนา
๑๗๑
อทุกขมสุขเวทนาพึงเห็นโดยความเปนของไมเที่ยง
๑๘๑
อโทสะเปนกุศลมูล
๕๐๘
อธัมมวาที
๓๘๔
อธิกรณะ(กรรมเปนเครื่องกระทําใหเกิดความงอก)
๑๐๒๔
อธิจจสมุปปนนิกวาท
๓๗๖
อธิจิตตสิกขา
๕๕๘/๑๓๘๒
อธิปญญาสิกขา
๕๕๗/๑๓๘๒
อธิปญญาสิกขา(อีกนัยหนึ่ง)
๕๕๙/๑๓๘๓
อธิมานะ(ถือตัวจัด)
๗๖๙

อธิมุตติบท
๓๗๐
อธิสิกขาสาม
๑๓๘๒
อธิสิกขาสาม(อีกนัยหนึ่ง)
๑๓๘๒
อธิสีลสิกขา
๕๕๘/๑๓๘๒
อโธภาวังคมนียธรรม(นําไปสูฝายต่ํา) ๑๔๕๑
อนตะ(สิ่งซึ่งอะไรๆนอมไปไมได) ๔๕๑/๔๖๒
อนริยมรรคชนิดมีองคสิบ
๑๓๗๑
อนริยมรรคซึ่งหมายถึงอกุศลกรรมบถสิบ ๑๓๗๕
อนริยโวหาร(โวหารพูดที่มใิ ชอริยะ)
๑๐๖๐
อนริยสุข
๗๙๗
อนุญญถาคือไมเปนไปโดยประการอื่น–
จากความเปนอยางนั้น
๑๐๕
อนัตตสัญญเปนไปโดยสะดวกเมื่อ–
มุงอานิสงสหกประการ
๙๓๐
อนัตถวาที
๓๘๔
อนันตริยกิจคือสมถะและวิปสสนารวมกําลังกัน
๑๔๒๘
อนาคตภัย
๑๑๕๘
อนาคตภัย(อีกนัยหนึ่ง)
๑๑๖๑
อนาคมนียวัตถุ
๕๘๒
อนาคามิผล
๑๔๓๙
อนาคามี
๑๕๑๓
อนาคามีคือผูไมมาสูความเปนอยางนี้
๑๐๔๙
อนาทริยะ(ความไมเอื้อเฟอในบุคคลและ–
ธรรมอันควรเอื้อเฟอ)
๓๘๒
อนาลยะ(สิ่งทีไ่ มเปนอาลัย)
๔๖๐/๔๖๓
๖๓๙
อนาสวเจโตวิมุตติปญ
 ญาวิมตุ ติ
อนาสววิมุตติ
๕๖๕
อนาสวสัญญาเวทยิตนิโรธ
๖๑๙
อนาสวะ(สิ่งที่ไมมีอาสวะ)
๔๕๒

อนิจจสัญญา(ความสําคัญรูในความไมเทีย่ ง)
๑๑๕๗
อนิจจสัญญาเครื่องทําจิตใหถอยกลับจากลาภ–
สักการะและเสียงสรรเสริญ ๗๖๗
อนิจจสัญญาเปนไปโดยสะดวกเมื่อ–
มุงอานิสงสหกประการ ๙๒๘
อนิจจสัญญา(สัญญาวาไมเที่ยง)
๖๘๐
อนิจเจทุกขสัญญา
๗๖๗
อนิจเจทุกขสัญญา(ความสําคัญรูในความเปน–
ทุกขแหงความไมเที่ยง) ๑๑๕๗
อนิจเจทุกขสัญญา(สัญญาวาทุกขในสิ่งที่ไมเที่ยง)
๖๘๐
อนิทัสสนะ(สิง่ ที่ไมแสดงตัว)
๔๕๔/๔๖๒
อนิมิตตวิหารี(ผูอยูดวยวิหารธรรมอันไมมีนิมิต)
๖๗๒
อนีติกธัมมะ(ธรรมที่ไมมีเสนียด) ๔๕๘/๔๖๓
อนีติกะ (สิ่งที่ไมมีเสนียด)
๔๕๘/๔๖๓
อนุตตรธรรมจักร
๖๐
อนุตตรวิโมกข
๑๘๘
อนุตฺตรสมฺโพธ
๘๒๘
อนุนยสัญโญชน(สังโยชนคอื กาม–
ราคะเปนเหตุใหติดตาม) ๓๘๘
อนุปสสนา(การตามเห็น)หมวดที่ ๑
๑๕๑๓
อนุปสสนา(การตามเห็น)หมวดที่ ๒
๑๕๑๓
อนุปสสนาญาณในอารมณของทิฏฐินั้นๆ ๘๐๒
อนุปสสนาหนึ่งๆ
๗๓๘
อนุปาทาปรินพิ พาน
๖๐๘
อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ
๔๔๑/๔๔๕
อนุปุพพปสสัทธิโดยนิปปริยาย
๕๒๓
อนุปุพพปสสัทธิโดยปริยาย
๕๒๒

อนุปุพพวิหารอาพาท
๕๓๐
อนุปุพพสังขารนิโรธ
๗๖๖
อนุปุพพสังขารปฏิปปสสัทธิ
๗๖๖
อนุปุพพสังขารวูปสโม
๗๖๖
อนุรักขนาปธาน
๑๑๒๘
อนุรักขนาปธาน(พิเศษ
๑๑๓๓
อนุโลมิกขันติ(ความสมควรแกอนุโลมิกญาณ)
๑๐๒๗
อนุศาสนีปาฏิหาริย
๖๑๖/๑๕๒๐
อนุสสติเปนไปเพื่อการไดเฉพาะซึ่ง–
ญาณทัสสนะ
๑๒๕๐
อนุสสติเปนไปเพื่อการแทงตลอด–
ซึ่งธาตุเปนอเนก
๑๒๔๒
อนุสสติเปนไปเพื่อการละซึง่ กามราคะ ๑๒๕๐
อนุสสติเปนไปเพื่อความอยูเ ปนสุข–
ในทิฏฐธรรม
๑๒๔๐
อนุสสติเปนไปเพื่อถอนขึ้นซึ่งอัส๎มิมานะ ๑๒๕๐
อนุสสติเปนไปเพื่อสติสัมปชัญญะ
๑๒๕๐
อนุสสติภาวนาเปนสิ่งที่เจริญได–
ในทุกอิริยาบท
๑๓๑๙
อนุสัย(กิเลสเคยชินอยูใ นสันดาน)
๑๔๐๖
๔๓๑
อนุสยั คือกามราคะ
อนุสัยคือทิฏฐิ
๔๓๑
อนุสัยคือปฏิฆะ
๑๘๓/๔๓๑
อนุสัยคือปฏิฆะ เกิดจากทุกขเวทนา
๓๙๓
อนุสัยคือปฏิฆะ ตองละดวยการบรรเทา ๓๙๓
อนุสัยคือปฏิฆะ ยอมไมตามนอน
๖๘๘
อนุสัยคือภวราคะ
๔๓๑
อนุสัยคือมานะ
๔๓๑
อนุสัยคือราคะ
๑๘๓

อนุสัยคือราคะเกิดจากสุขเวทนา
๓๙๓
อนุสัยคือราคะ ตองละดวยการละ
๓๙๓
อนุสัยคือราคะ ยอมไมตามนอน
๖๘๘
อนุสัยคือวิกจิ ฉา
๔๓๑
อนุสัยคืออวิชชา
๑๘๓/๔๓๑
อนุสัยคืออวิชชาเกิดจากอทุกขมสุขเวทนา ๓๙๓
อนุสัยคืออวิชชา ตองละดวยการถอน
๓๙๓
อนุสัยคืออวิชชายอมไมตามนอน
๖๘๙
อนุสัยเจ็ดสลายเมื่อขาดความยึดมั่นในอารมณ–
แหงปปญจสัญญา
๘๐๒
อนุสัยทั้งสามเกิดไดแมเมื่อเสวยทุกขเวทนา ๓๙๔
อนุสัยทั้งสามไมเกิดแกอริยสาวกแม–
เมื่อเสวยทุกขเวทนา
๗๘๕
อนุสัยเนื่องอยูก ับเวทนา
๓๙๓
อนุสัยในรูป
๒๒๔/๒๒๖
อนุสัยในวิญญาณ
๒๒๕/๒๒๖
อนุสัยในเวทนา
๒๒๔/๒๒๖
อนุสัยในสังขาร
๒๒๕/๒๒๖
อนุสัยในสัญญา
๒๒๕/๒๒๖
อนุสัยในสิ่งใดจะถูกตราหนาเพราะสิ่งนัน้ ๒๒๔
“อนุสาสนีของเราแกพวกเธอ” ๗๘๗/๑๒๓๘
อนุสาสนีเปนสิ่งที่ไมตองกระทํา–
ในภิกษุผูสมบูรณดวยสติ ๑๒๔๕
อเนกังสิกธรม
๙๕
อโนตตัปปะ(ความไมกลัวในสิ่งที่ควรกลัว) ๓๘๒
อบายที่กวางใหญ
๒๑
อปรันตกัปปกวาท
๓๗๗
อปโลกินะ(เปาที่หมาย)
๔๕๔/๔๖๒
อปณณกธรรม(ธรรมอันผิดไมได)
๙๕๐
อปายคมนิยโทสะ(โทสะทีค่ วรแกการ-

ถึงซึ่งอบาย)

๗๕๐

อปายคมนิยโมหะ(โมหะทีค่ วรแกการถึงซึ่งอบาย)
๗๕๐
อปายคมนิยราคะ(ราคะที่ควรแกการถึงซึ่งอบาย)
๗๕๐
อภัพพฐานสําหรับผูที่ถึงพรอมดวยทิฏฐิ ๕๘๒
อภัพพฐานสําหรับผูที่ถึงพรอมดวยทิฏฐิ–
(อีกนัยหนึ่ง)
๕๘๓
อภิชาต ๖ ชนิด ของปูรณกัสสป
๕๔๓
อภิชาต ๖ ชนิด ของพระองค
๕๔๓
อภินิเวสของจิตวา “อัตตาของเรา”
๘๗๖
อภินิเวส คืออนุสัยเปนเครื่องนอนตาม
๘๗๖
อภิสมาจาริกธรรม
๗๗๐/๙๑๙
อภูตวาที
๓๘๔
อมตธรรม
๕๐๔
อมตธรรมคือวิโมกขแหงจิต
๕๐๔/๙๗๐
อมตะ(สิ่งไมตาย)
๔๕๕/๔๖๓
อมราวิกเขปกวาท
๓๗๖
อมาตาปุตติกภัย(ภัยที่มารดาและบุตรชวยกันไมได)
๑๓๙๘
อโมหะเปนกุศลมูล
๕๐๘
๓๘/๓๙
อยาคิดเรื่องโลก
อยาถือเอาวาจริง : –
เพราะเหตุสักวาฟงตามๆกันมา
๑๕๐๓
เพราะเหตุสักวากระทําตามๆกันมา ๑๕๐๓
เพราะเหตุสักวาเลาลือกันอยู
๑๕๐๓
เพราะเหตุสักวามีที่วางในปฎก
๑๕๐๓
เพราะเหตุสักวาใชเหตุผลทาง–

ตรรกคาดคะเน

๑๕๐๓

เพราะเหตุสักวาใชเหตุผลทาง–
นัยะสันนิษฐาน
๑๕๐๓
เพราะเหตุสักวาการตรึกตามอาการ ๑๕๐๓
เพราะเหตุสักวาทนตอการเพงแหงทิฏฐิ
๑๕๐๓
เพราะเหตุสักวาฟงดูนาเชื่อ
๑๕๐๓
เพราะเหตุสักวาสมณะผูพูดเปนครูของตน
๑๕๐๓
“อยาเปนบุรุษพวกสุดทายแกเราเลย”
๑๔๙๘
อยายึดถือธรรมแตใชเปนเครื่องมือ
๔๖
อยูในสังสารวัฏก็ไมรูเห็นสังสารวัฏ
๒๑๖
อยูปาไมมีสมาธิ จิตจักจม จิตจักปลิวไป ๑๓๖๑
อโยนิโสมนสิการ(การกระทําในใจโดยไมแยบคาย)
๓๘๖
อโยนิโสมนสิการ(ความทําในใจไมแยบคาย)๓๘๖
อรหัตตผลทันทีในทิฏฐธรรม
๑๒๔๘
อรหัตตผลในกาลแหงมรณะ
๑๒๔๘
อรหัตตผลในทิฏฐธรรม ๑๓๔๐/๑๔๓๙/๑๕๑๓
อรหันต
๑๒๖๓
อรหันตขีณาสพ
๑๒๗๓
๑๐๔๙
อรหันตคือผูสิ้นอาสวะ
“อรหันตสัมมาสัมพุทธะ”
๕๗
อริฏฐภิกขุคันธวาธิปุพพะ
๒๙๘
อริยกันตศีล(ศีลเปนที่ชอบใจของพระอริยเจา)
๑๓๘๔
อริยขันธสาม
๑๕๓๙
อริยจักษุสําหรับจะรูจักความไมมี–
โรคและเห็นนิพพาน
๔๗๗

อริยญายธรรม
๕๗๗/๕๗๙
อริยญายธรรมคืออิทัปปจจยตา
๕๗๙
อริยธรรม–อนริยธรรม
๑๓๗๑
อริยธัมมังอโสตุกัม๎ยตา(ความไมอยากฟง–
ธรรมของพระอริยเจา
๓๘๒
อริยบุคคลขั้นตนที่สุด
๒๓
อริยปญญา
๗
อริยปญญาขันธ
๑๕๕๘
อริยมรรคชนิดมีองคสิบ
๑๓๗๑
อริยมรรคซึ่งไมใชอริยอัฏฐังคิกมรรค ๑๓๗๕
อริยมรรคซึ่งหมายถึงกุศลกรรมบถสิบ ๑๓๗๕
อริยมรรคและอนริยมรรค
๑๓๗๑
อริยโลกุตตรธรรม
๕๔๘
อริยโลกุตตรธรรมสําหรับคนทุกคนทุกวรรณ
๕๔๘
อริยวงศ(ธรรมที่เปนเชื้อสายของพระอริยเจา)
๑๑๐๗
อริยวาส
๖๑๑
อริยวิมุตติ
๗
อริยวิโมกข
๖๑๑
อริยวิโมกข(ความพนพิเศษอันประเสริฐ) ๙๖๙
อริยวิโมกขคืออมตธรรม
๕๐๔
อริยวิโมกขหรือโอฆนิตถรณะ
๙๖๙
อริยวิหาร–พรหมวิหาร–ตถาคตวิหาร ๑๒๖๓
อริยโวหาร(โวหารพูดที่เปนอริยะ)
๑๐๖๑
อริยศีล
๗
อริยสมาธิ
๗
อริยสมาธิขันธ
๑๕๕๑
อริยสัจคือความกอขึ้นแหงทุกข
๓๒๔
อริยสัจจจินตนา
๑๐๓๓

อริยสัจจญาณเปนญาณประเภทยิงเร็ว
๘๙๙
อริยสัจจวิตก
๑๐๓๒
อริยสัจทรงบัญญัติสําหรับสัตวที่อาจมีเวทนา
๑๕๒๓
อริยสัจทําใหมตี าครบสองตา
๑๐๓
อริยสัจที่ใครๆควรรอบรู
๔๐๓
อริยสัจที่ใครๆควรละ
๔๐๓
อริยสัจบัญญัติสําหรับสัตวผูสามารถเสวยเวทนา
๑๐๙/๑๓๘
อริยสัจมีหลักอยางเดียว มีปริยายมากมาย ๑๑๑
อริยสัจสี่
๑๑๑/๑๒๕/๑๓๘ ฯลฯ
อริยสัจสี่โดยพิสดาร(นัยทีส่ อง)
๑๓๘
อริยสัจสี่โดยพิสดาร(นัยทีห่ นึ่ง)
๑๒๕
อริยสัจสี่โดยสังเขป(นัยทัว่ ไป)
๑๑๑
อริยสัจสี่โดยพิสดาร(แสดงดวยปญจุปาทานขันธ)
๑๑๒
อริยสัจสี่ในรูปแบบพิเศษ
๑๑๖
อริยสัจสี่เปนที่ตั้งแหงการแสดงตัวของปญญินทรีย
๑๕๑๕
อริยสัจสี่เปนอารมณแหงนิพเพธิกปญญา ๙๐๗
อริยสัจสี่มีสามรอบ
๑๑๙
อริยสัจสี่มีสิบสองอาการ
๑๑๙
อริยสัจสี่สําหรับความเปนอริยบุคคล
๑๐๖
อริยสัจสี่เห็นแตอริยสัจเดียวไมได
๑๒๐
อริยสัจ(หรือโลกสัจ)ที่ทรงบัญญัติไวในกายเปนๆ
๑๕๒๒
อริยสัมมาสมาธิที่มีที่ตั้งอาศัยที่มีบริขาร
๑๒๘๖/๑๓๑๑
อริยสัมมาสมาธิมีบริขารเจ็ด
๑๒๘๖

อริยสาวกคือผูมีปกติอยูดว ยความไมประมาท
๑๔๖๒
อริยสาวกใชโภคทรัพยเพื่อหนาที่ ๔ ประการ
๑๑๒๓
อริยสาวกผูถึงพรอมดวย(สัมมา)ทิฏฐิ
๒๒
อริยสีลขันธ
๑๕๓๙
อริยอัฏฐังคิกมรรคถึงซึ่งความเต็มรอบ–
แหงความเจริญ
๗๙๑
อริยอัฏฐังคิกมรรคนี้แลคือพรหมจรรย ๑๓๘๗
อริยอัฏฐังคิกมรรคเปนกรรมที่สิ้นกรรม ๘๖๐
อริยอัฏฐังคิกมรรคเปนสังขตธรรม
๑๓๗๖
อริยอัฏฐังคิกมรรคอธิวจนะ
๑๓๖๘
อริยานังอทัสสนกัม๎ยตา(ความไม–
อยากเห็นพระอริยเจา)
๓๘๒
อรูปสัญญามีขันธเพียงสี่
๙๓๑/๑๔๑๔
อรูปภพ
๒๘๔
อรูปภพ–ภพไมมีรูป
๒๘๙
อโลภะเปนกุศล
๕๐๘
อวทัญุตา(ความไมเปนวทัญู)
๓๘๒
อวิชชา
๓๗/๒๕๑/๔๐๑/๔๐๒
อวิชชาของผูถึงซึ่งอวิชชา
๔๐๒
อวิชชาแทรกแทรงอยูในธรรมทั้งหลายสิบสอง ๑๐๒๔
อวิชชานุสัย
๒๒๔/๖๐๕
อวิชชานุสัยยอมไมนอนตาม
๗๘๖
อวิชชาบริบูรณยอมทําภวตัณหาใหบริบูรณ ๓๑๔
อวิชชาเปนธรรมชาติมีอาหาร
๓๓๓
อวิชชาเปนนิทานสัมภวะแหงอาสวะ
๓๙๖
อวิชชาเปนสิ่งที่มาลวงหนาแหง–
อกุศลธรรมทั้งหลาย
๑๐๐๙

“อวิชชาเปนอาหารของภวตัณหา”
๓๑๓
อวิชชาเพิ่งมีตอ ภายหลัง
๓๓๓
อวิชชามีสิ่งนี้เปนปจจัย
๓๓๔
อวิชชายอมปรากฏเพราะมีสงิ่ นี้–
สิ่งนี้เปนปจจัย
๓๓๓
อวิชชาโยคะ
๔๒๘
อวิชชาละไดแลวมีผลสี่
๗๓๑
อวิชชาและภวตัณหา
๑๑๗/๑๒๑/๑๔๑๘
อวิชชาและอัญญาณ
๔๒๙
อวิชชาสัญโญชน(สังโยชนคอื อวิชชา)
๓๘๘
อวิตกธรรม(คือฌานที่ ๒)
๕๓๑
อวิตถาคือไมผิดไปจากความเปนอยางนัน้ ๑๐๕
อวินยวาที
๓๘๔
อวิปปฏิสาร
๗๔๗
อวิปปฏิสารถึงพรอมดวยอุปนิสัย
๗๔๗
อวิหิงสาธาตุ
๙๕๘/๑๐๕๒
อวิหิงสาวิตก(ความตริตรึกในอวิหิงสา) ๑๐๕๒
อวิหิงสาสัญญา
๙๕๖
(หกคําตอไปนี้ ศึกษาตอเนื่องกันไป: –)

อวิหิงสาสัญญาเกิดจากอวิหิงสาธาตุ
๑๐๕๒
อวิหิงสาสังกัปปะเกิดจากอวิหิงสาสัญญา ๑๐๕๒
อวิหิงสาฉันทะเกิดจากอวิหงิ สาสังกัปปะ ๑๐๕๒
อวิหิงสาปริฬาหะเกิดจากอวิหิงสาฉันทะ ๑๐๕๒
อวิหิงสาปริเยสนาเกิดจากอวิหิงสาปริฬาหะ
๑๐๕๒
อวิหิงสาปริเยสนาเปนเหตุใหมีการปฏิบัตถิ ูก–
โดยกายวาจาใจ
๑๐๕๒
อสมยวิมุตติ(ความหลุดพนทีไ่ มมีสมัย) ๔๘๙
อสมยวิโมกข
๔๘๘
อสมาธิเปนมรรคลวง(กุม・มค・ค)
๑๓๕๐

อสังขตธรรม
๔๕๐
อสังขตบท
๔๔๖
อสังขตมนสิการ
๑๓๓๓
อสังขตลักษณะของอสังขตธรรม
๔๔๘
อสังขตะ(สิ่งที่ไมถูกอะไรปรุงแตง)
๔๕๑/๔๖๒/๔๗๒
อสังขารปรินิพพายี
๕๖๕
อสังวระ(ความไมสํารวม)
๓๘๒
อสังสัคคกถา(เรื่องไมคลุกคลี)
๔๖๗
อสัญญีสัตตายตนะ
๖๖๕
อสัตตบุรุษที่ยงิ่ กวาอสัตตบุรษุ
๑๔๐๓
อสัตตบุรุษลักษณะ
๑๐๖๘
อสัตตบุรุษลักษณะ(อีกนัยหนึ่ง)
๑๐๔๒
อสัทธัมมสัญญัติ์(ทําใหผูอนื่ หมายมั่นในอสัทธรรม)
๙๔๙
อสัทธิยะ(ความไมมีสัทธา)
๓๘๒
อสัมปชัญญะ(ความปราศจากสัมปชัญญะ) ๓๘๑
อสุภนิมิต(สิ่งที่แสดงใหรูสกึ วาไมงาม) ๓๘๗
อสุภสัญญา
๗๖๗
อสุภสัญญา(ความสําคัญรูในความไมงาม) ๑๑๕๗
อเสขธรรมสิบ
๑๑๔๑/๑๔๔๒
อหังการคือการกระทําในใจดวยความ–
ยึดถือวาเราวาตน
๙๓๐
อหังการทั้งหลายของเราจักเขาถึงการดับ ๙๓๐
อหังการมมังการมานานุสัย
๙๓๐/๑๔๘๖
อหิริกะ(ความไมละอายในสิ่งที่ควรละอาย) ๓๘๒
อเหตุก–เหตุกวาท
๙๔๗
“อะไรๆไมมี”
๑๐๗/๕๓๗
“อากาศไมมีทสี่ ิ้นสุด”
๑๐๗
อังคาพยพแหงพระราชา
๖๔๖

อัจฉริยะ(สิ่งนาอัศจรรย)
๔๕๗/๔๖๓
อัญญาณ
๔๒๙
อัญญาปฏิเวธ(การแทงตลอดอรหัตตผล) ๙๑๕
อัฏฐังคิกมรรคกับนิพพาน
๘๖๔
อัฏฐังคิกมรรคคือหนทางเกาที่ทรงพบใหม ๘๔๒
อัฏฐังคิกมรรคชนิดที่แนนอนวาปองกัน–
การแสวงหาผิด
๑๔๐๔
อัฏฐังคิกมรรคทําหนาที่เสมือนหนึ่ง–
เสวียนรองกนหมอ
๘๔๒
อัฏฐังคิกมรรคในฐานะกัลยาณวัตรที่ทรงฝากไว
๑๔๘๘
อัฏฐังคิกมรรคในฐานะตัวพรหมจรรย ๑๓๘๗
อัฏฐังคิกมรรคในฐานะธรรมเครื่องขามฝง ๘๕๙
อัฏฐังคิกมรรคในฐานะเปนทางแหงอมตะ ๘๓๙
อัฏฐังคิกมรรคในฐานะเปนหนทางแหง–
การกําหนดรูทกุ ข
๘๔๔
อัฏฐังคิกมรรคในฐานะพรหมจรรย
๘๖๐
อัฏฐังคิกมรรคในฐานะเพชรพลอย–
เม็ดหนึ่งแหงพระศาสนา ๑๕๓๐
อัฏฐังคิกมรรคในฐานะหนทางใหถึงจุดหมาย๘๔๐
อัฏฐังคิกมรรคในฐานะแหงธัมมยาน–
อันประเสริฐ
๑๓๖๘
๑๔๖๑
อัฏฐังคิกมรรคบริบูรณไดโดยวิธีลัด
อัฏฐังคิกมรรคบริบูรณ ธรรมอีก–
๖ หมวดก็บริบูรณ
๑๔๒๐
อัฏฐังคิกมรรคเปนกัมมนิโรธคามินีปฏิปทา๑๓๙๙
อัฏฐังคิกมรรคเปนกัลยาณมิตร
๑๔๔๓
อัฏฐังคิกมรรคเปนทางอันเกษมกวาทางทั้งหลาย
๔๖๗

อัฏฐังคิกมรรคเปนปฏิปทาเพือ่ ความเปนอริยบุคคลสี่
๘๕๗
อัฏฐังคิกมรรคเปนพรหมจรรย
๑๓๘๙
อัฏฐังคิกมรรคเปนยอดแหงสังขตธรรมทั้งปวง
๘๔๒
อัฏฐังคิกมรรคเปนสัญญลักษณของศาสนา–
ที่มีความหลุดพน
๑๔๐๑
อัฏฐังคิกมรรคเปนสัมมาปฏิปทา
๑๓๗๐
อัฏฐังคิกมรรคเปนอิทธิปาทภาวนา–
คามินีปฏิปทา
๑๔๐๐
อัฏฐังคิกมรรคมีกระแสไหยไปสูนิพพาน ๘๓๙
อัฏฐังคิกมรรคเรียกวากุศลธัมม
๑๓๖๘
อัฏฐังคิกมรรคเรียกวาธรรมยาน
๑๓๖๙
อัฏฐังคิกมรรคเรียกวาพรหมจริยะ
๑๓๖๘
อัฏฐังคิกมรรคเรียกวาพรหมัญญะ
๑๓๖๘
อัฏฐังคิกมรรคเรียกวาพรหมยาน
๑๓๖๙
อัฏฐังคิกมรรคเรียกวามัชฌิมาปฏิปทา ๑๓๖๘
อัฏฐังคิกมรรคเรียกวาสมถะและวิปสสนา ๑๓๖๘
อัฏฐังคิกมรรคเรียกวาสัมมัตตะ
๑๓๖๘
อัฏฐังคิกมรรคเรียกวาสัมมาปฏิปทา
๑๓๖๘
อัฏฐังคิกมรรคเรียกวาสัมมาปฏิปตติ
๑๓๖๘
อัฏฐังคิกมรรคเรียกวาสามัญญะ
๑๓๖๘
อัฏฐังคิกมรรคเรียกวาอนุตตรสังคามวิชัย ๑๓๖๙
อัฏฐังคิกมรรคสําเร็จไดดว ยยอดแหงกุศลธรรม
๘๕๕
อัฏฐังคิกมรรคสําเร็จไดดว ยอัปปมาท
๘๕๕
อัฏฐังคิกมรรคใหเกิดความปรากฏแหงอนาคต
๑๓๙๔
อัฏฐังคิกมรรคใหเกิดสุคตวินยั
๑๓๙๕

อัฏฐิกสัญญ(ความสําคัญรูในศพมีแตกระดูก)
๑๑๕๘
อัตตกิลมถานุโยค
๘๖๒
อัตตภาพจากกามเปนวิบากแหงกาม
๓๐๘
อัตตภาพจากอวิชชาเปนวิบากแหงอาสวะ ๓๙๗
อัตตภาพจากมีสวนแหงบุญ
๓๐๘
อัตตภาพจากมีสวนแหงอบุญ
๓๐๘
อัตตภาวปฏิลาภ(การไดอัตภาพเฉพาะชนิด)๑๑๔๙
อัตตวาทุปาทานความถือมั่นในวาทะวาตน ๒๑๐
อัตตาชนิดไมมีรูป
๖๖
อัตตาชนิดสําเร็จดวยใจ
๖๕
อัตตาชนิดหยาบ
๖๕/๑๑๗๓
อัตตาธิปไตย
๑๕๐๑
อัตตามีรูปประกอบดวยมหาภูตสี่
๖๕
อัตตามีรูปสําเร็จดวยใจ
๖๕
อัตตาอันเปนมโนมยะ
๑๑๗๕
อัตตาอันเปนอรูป
๑๑๗๔
อัตตาอันหารูปมิได
๖๖
อัตถวาที
๕๐๘
อัตถิกวาท
๙๕๑
อันตคาหิกทิฏฐิกับการรูอริยสัจ
๗๙
อันตคาหิกทิฏฐิสิบ
๖๒/๙๕/๑๐๐๘
อันตราปรินิพพายี
๕๖๕
อันตรายแกผูตามศึกษาอยูใ นธรรมวินัยนี้ ๒๕๒
อันตะคือสักกายนิโรธ
๑๒๓
อันตะคือสักกายนิโรธคามินีปทา
๑๒๓
อันตะคือสักกายสมุทัย
๑๒๓
อันตะคือสักกายะ
๑๒๒
อันตานันติกวาท
๓๗๖
อัน๎วนญาณ(ญาณในการรูตาม)
๕๘๘

อัปปฏิวานี(ไมถอยหลัง)
๙๘
อัปปมาทธรรม ๒ อยาง
๑๑๖๓
อัปปจฉกถา(เรื่องปรารถนานอย)
๔๖๗
อัพภุตะ(สิ่งที่ไมมีไมเปน)
๔๕๗/๔๖๓
อัพ๎ยาปชฌะ(สิ่งที่ไมบียดเบียนสัตว) ๔๘๕/๔๖๓
อัพ๎ยาปาทธาตุ
๙๕๘/๑๐๕๑
อัพ๎ยาปาทวิตก(ความตริตรึกในอัพ๎ยาบาท) ๑๐๕๑
อัพ๎ยาปาทสัญญา
๙๕๖
(หกคําตอไปนี้ ศึกษาตอเนื่องกันไป : –)

อัพ๎ยาปาทสัญญาเกิดจากอัพย๎ าปาทธาตุ ๑๐๕๑
อัพ๎ยาปาทสังกัปปะเกิดจากอัพ๎ยาปาทสัญญ๑๐๕๑
อัพ๎ยาปาทฉันทะเกิดจากอัพ๎ยาปาทสังกัปปะ
๑๐๕๒
อัพ๎ยาปาทปริฬาหะเกิดจากอัพ๎ยาปาทฉันทะ
๑๐๕๒
อัพ๎ยาปาทปริเยสนาเกิดจากอัพ๎ยาปาทปริฬาหะ
๑๐๕๑
อัพ๎ยาปาทปริเยสนาเปนเหตุใหมีการปฏิบตั ิ–
ถูกโดยกายวาจาใจ
๑๐๕๒
อัส๎มิมานะ(ความสําคัญวาเรามีเราเปน) ๗๘/๖๑๖/๖๔๒/
๖๔๙/๑๑๙๗/๑๒๔๑/๑๔๒๗
อส・สขง・ก–ปุริสขง・ก
๑๕๒๖
อัสสาทะของรูป
๑๖๔
อัสสาทะของเวทนาที่ไมทําความเดือดรอนแกผูใด
๑๘๔
อัสสาทะชั้นเลิศ
๑๘๔
อัสสาทะในฐานะปจจัยแหงความกําหนัดยินดี
๒๒๘
อัสสาทะ(รสอรอย)ของกาม
๙๓๓

อัสสาทะ(รสอรอย)ของรูป
๙๔๐
อัสสาทะ(รสอรอย)แหงเวทนา ๑๗๒/๑๙๑/๙๔๔
อัสสาทะ–อาทีนวะ–นิสสรณะของกาม ๙๓๓
อัสสาทะ–อาทีนวะ–นิสสรณะของรูปกาย ๙๔๐
อัสสาทะ–อาทีนวะ–นิสสรณะของเวทนา ๙๔๔
อัสสาทะและปสสาสะยอมดับในจตุตถฌาน๕๒๒
อาการเกิดขึ้นแหงความทุกข
(แสดงดวยผัสสะ)
๓๓๘
อาการเกิดขึ้นแหงความทุกข(แสดงดวยอารมณ–
เปนที่กาวลงแหงนามรูป) ๓๔๒
อาการเกิดขึ้นแหงความทุกข(แสดงดวยอารมณ–
เปนที่ตั้งแหงสติ)
๓๔๓
อาการเกิดขึ้นแหงความทุกข(แสดงดวยอารมณ–
เปนที่ตั้งแหงภพใหม)
๓๔๑
อาการเกิดขึ้นแหงทุกขโดยสมบูรณ
๓๒๘
อาการเกิดขึ้นแหงโลก
๓๔๘
อาการเกิดดับแหงเวทนา
๑๙๐
อาการเกิดแหงกุศลวิตก
๑๐๕๑
อาการเกิดแหงความทุกข
๓๓๕
อาการเกิดแหงความทุกข(โดยสังเขป)
๓๓๔
อาการเกิดแหงความทุกข
(แสดงดวยฉันทราคะ)
๓๓๙
อาการเกิดแหงความทุกข(แสดงดวยนันทิ) ๓๓๙
อาการเกิดแหงเนกขัมมสังกัปปะ
๑๐๔๑
อาการเกิดแหงอกุศลวิตกหรือมิจฉาสังกัปปะ
๑๐๕๔
อาการดับแหงความทุกข
๗๓๐
อาการดับแหงความทุกข
(อีกปริยายหนึง่ )
๗๓๓/๗๓๖
อาการดับแหงตัณหา
๗๓๐

อาการดับแหงตัณหาในนามแหงนันทิ
๗๔๓
อาการดับแหงทุกขโดยสมบูรณ)
๗๓๒
อาการดับแหงทุกข(โดยสังเขป)
๗๓๒
อาการดับแหงทุกขโดยสังเขปที่สุด)
๗๓๑
อาการดับแหงโลก
๗๓๐
อาการที่ตัณหาเจริญขึ้น
๓๕๕
อาการที่ตัณหาทําใหเกิดทุกข
๓๒๘
อาการที่ถึงพรอมดวยศีล(ขั้นจุลศีล)
๑๕๔๑
อาการที่ถึงพรอมดวยศีล(ขั้นมหาศีล) ๑๕๔๗
อาการที่ถึงพรอมดวยศีล(ขั้นมัชฌิมศีล) ๑๕๔๓
อาการที่ทําใหเกิดสัตวผูสามารถเสวยเวทนา
๑๐๙/๑๓๘
๓๓๕
อาการที่ทุกขเกิดขึ้น(จากเบญจขันธ)
อาการที่ทุกขเกิดขึ้น
(เพราะตัณหาในอายตนะ) ๓๔๙
อาการที่ทุกขเกิดขึ้น(เพราะยึดถือเบญจขันธ)๓๓๗
อาการที่ทุกขเกิดขึ้น(จากตัณหา)
๓๕๐
อาการที่ทุกขเกิดขึ้น(จากอาหาร)
๓๔๘
อาการที่ทุกขดบั ไปในขณะทีต่ ัณหา–
ดับไปในเวทนา
๑๕๒๓
อาการที่สัญญาเกิดกอนญาณ
๙๒๓
อาการที่สัตวเกิดตัณหาแลเกิดทุกข
๓๕๓
อาการที่สัตวทงั้ หลายเปนทายาทแหงกรรม
๑๐๘๘/๑๐๘๙
อาการที่สัตวไมไดปรารถนาในขันธ
๒๔๐
อาการที่อยูในฌานเรียกวาตถาคตไสยา ๑๓๐๘
อาการที่อวิชชาทําใหมีการเกิดดับแหงสังขาร
๑๐๒๒
อาการสิบสองแหงการรูอริยสัจ
๑๕๓๒
อาการหาที่เห็นผิดในปยรูป–สาตรูป ๓๗๘/๓๗๙

อาการแหงการละอวิชชา(โดยยอ)
๗๔๔
อาการแหงบุคคลผูหลุดพน
๗๔๒
“อากาศไมมีทสี่ ิ้นสุด”
๕๓๖
อากาสธาตุอันเปนภายนอก
๙๖๒
อากาสธาตุอันเปนภายใน
๙๖๒
อากาสานัญจายตนสัญญาดับไปใน–
วิญญานันจายตนะ
๕๒๗
อากาสานัญจายตนสัญญายอมดับใน–
วิญญานันจายตนะ
๕๒๒
อากาสานัญจายตนะ
๑๐๗/๕๑๙
อากิญจัญญยตนสัญญา
๕๐๔
อากิญจัญญยตนสัญญาดับไปใน–
เนวสัญญานาสัญญายตนะ ๕๒๘
อากิญจัญญยตนสัญญาดับใน–
เนวสัญญานาสัญญายตนะ ๕๒๒
อากิญจัญญยตนสัปปายปฏิปทา(ขอที่ ๑) ๙๖๖
อากิญจัญญยตนสัปปายปฏิปทา(ขอที่ ๒) ๙๖๖
อากิญจัญญยตนสัปปายปฏิปทา(ขอที่ ๓) ๙๖๗
อากิญจัญญยตนะ
๑๐๗/๕๒๐
อาคามีคือผูมาสูความเปนอยางนี้
๑๐๔๙
อาคาฬ๎หปฏิปทา
๘๒๙
อาชีวะชอบ
๑๓๖/๘๒๓
อาณาจักรแหงโลกอุดร
๔๔๐
อาทิตยดวงที่ ๒
๑๐๑๗
อาทิตยดวงที่ ๓
๑๐๑๘
อาทิตยดวงที่ ๔
๑๐๑๘
อาทิตยดวงที่ ๕
๑๐๑๘
อาทิตยดวงที่ ๖
๑๐๑๙
อาทิตยดวงที่ ๗
๑๐๑๙

อาทิพรหมจริยิกปญญา(ปญญาที่ตองมีใน–
เบื้องตนแหงพรหมจรรย) ๙๑๖
อาทีนพของของรูป
๑๖๔
อาทีนวะ(โทษ)แหงเวทนา
๑๗๒/๑๙๑
อาทีนวะ(โทษอันต่ําทราม)ของรูป
๙๔๐
อาทีนวะ(โทษอันต่ําทราม)ของเวทนา
๙๔๖
อาทีนวะ(โทษอันต่ําทราม)แปดหมวดของกาม
๙๓๔
อาทีนวะในฐานะปจจัยแหงความเบื่อหนาย ๒๒๙
อาเทสนาปาฏิหาริย
๖๑๖/๑๕๑๙
อานาปานสติที่ทําสติปฏฐานทั้งสี่–
ใหบริบูรณได
๑๑๙๘
อานาปานสติที่มีผลมาก
๑๑๘๑
อานาปานสติที่มีผลมาก(แบบที่ ๑)
๑๑๘๒
อานาปานสติที่มีผลมาก(แบบที่ ๒)
๑๑๘๔
อานาปานสติปองกันการดําริในทางกาม แตจะ–
ใหนอมไปในทางเนกขัมมะ๑๒๕๑
อานาปานสติเปนสิ่งที่มีไมไดแกบุคคล–
ผูมีสติอันลืมหลง
๑๒๐๐
อานาปานสติสมาธิ
๑๒๕๐
อานาปานสติสมาธิเปนธรรมอันเอก
๑๒๔๘
อานาปานสติสมาธิเปนไปเพื่อการ–
กําจัดเสียซึ่งอนุสัย
๑๒๖๔
อานาปานสติสมาธิเปนไปเพื่อการ–
ละสัญโญชน
๑๒๖๔
อานาปานสติสมาธิเปนไปเพื่อความ–
รอบรูทางไกล(อวิชชา) ๑๒๖๔
อานิสงสของสมาธิเปนไปเพื่อความ–
สิ้นไปแหงอาสวะ ๑๒๖๓/๑๒๖๔
อานิสงสของการหลีกเรน
๑๓๔๐

อานิสงสของการอบรมกระทําใหมาก–
ในกายคตาสติ
๑๒๓๔
อานิสงสของอานาปานสติตามที่เคย–
ปรากฏแกพระองคเอง ๑๒๕๐
อานิสงสของอานาปานสติในการทําสติปฏฐานสี่ –
ฯลฯใหบริบูรณ
๑๒๔๙
อานิสงสของอานาปานสติในการละ–
ความดําริอันอาศัยเรือน ๑๒๕๐
อานิสงสตามปกติของอานาปานสติ ๗ ประการ ๑๒๔๘
อานิสงสตามปกติแหงอานาปานสติ
๑๒๔๘
อานิสงสตามลําดับการเกิดแหงธรรม–
โดยไมตองเจตนา
๗๘๐
อานิสงสทางจิตหาของผูมีมหาปริวิตก ๑๑๑๒
อานิสงสในการเดิน(จงฺกม)
๑๓๑๒
อานิสงสพิเศษแหงอัฏฐังคิกมรรค
๘๖๓
อานิสงสพิเศษแหงอานาปานสติ
๑๒๕๗
อานิสงสสี่แหงมหาปุริสวิตก
๑๑๑๑
อานิสงสแหงการปฏิบัติโดยหลักพื้นฐาน ๑๔๒๖
อานิสงสแหงการละซึ่งอัตตาทั้งสาม
๖๖
อานิสงสแหงความไมประมาทคือสติ ๑๒๖๖
(สิบคําตอไปนี้ ศึกษาตอเนื่องกันไป: –)

อานิสงสแหงศีลคืออวิปปฏิสาร
๗๘๐
อานิสงสแหงอวิปปฏิสารคือปราโมทย ๗๘๐
อานิสงสแหงคือปราโมทยคือปติ
๗๘๐
อานิสงสแหงปติคือปสสัทธิ
๗๘๐
อานิสงสแหงปสสัทธิคือสุข
๗๘๐
อานิสงสแหงสุขคือสมาธิ
๗๘๐
อานิสงสแหงสมาธิคือยถาภูตญาณทัสสนะ ๗๘๐
อานิสงสแหงยถาภูตญาณทัสสนะคือนิพพิทา๗๘๐

อานิสงสแหงนิพพิทาคือวิราคะ
๗๘๐
อานิสงสแหงวิราคะคือวิมุตติญาณทัสสนะ ๗๘๐
อานิสงสอยางสังเขปที่สุดของ–
อานาปานสติ ๒ ประการ ๑๒๔๘
อานิสงสอานาปานสติควรแกนามวา–
อริยวิหาร–พรหมวิหาร–ตถาคตวิหาร ๑๒๖๓
อานิสงสอานาปานสติทําสังโยชน–
ใหสิ้น ฯลฯ สิน้ อาสวะ ๑๒๖๕
อานิสงสอานาปานสติทําใหเปนสุขแลว ดําเนิน–
ไปในตัวจนสิน้ อาสวะ ๑๒๖๒
อานิสงสอานาปานสติทําใหมีกาย–
ไมโยกโคลง
๑๒๕๗
อานิสงสอานาปานสติทําใหมีสุขวหาร–
อันสงบเย็น
๑๒๖๐
อานิสงสอานาปานสติทําใหรูจักลมหายใจ–
อันจักมีเปนครั้งสุดทายแลวดับจิต
๑๒๖๕
อานิสงสอานาปานสติทําใหรูตอ–
เวทนาทุกประการ
๑๒๕๙
อานิสงสอานาปานสติในการควบคุมความรูส ึก–
เกี่ยวกับความปฏิกูล
๑๒๕๑
อานิสงสอานาปานสติเปนเหตุปจจัยที-่
พระศาสนาจะตั้งอยูนานภายหลัง–
พุทธปรินิพพาน
๑๒๖๖
อานิสงสอานาปานสติควรแกนามวา–
อานิสงสอานาปานสติเปนเหตุให–
ไดรูปสัญญาทั้งสี่
๑๒๕๒
อานิสงสอานาปานสติเปนเหตุให–
ไดสัญญาเวทยิตนิโรธ ๑๒๕๖

อานิสงสอานาปานสติเปนเหตุให–
ไดอรูปสัญญาทั้งสี่
๑๒๕๔
อานิสงสอานาปานสติสามารถกําจัด–
บาปอกุศลทุกทิศทาง ๑๒๕๗
อานุภาพแหงสมาธิ
๑๓๓๙
อานุภาพแหงอัฏฐังคิกมรรค
๑๓๙๔
อาเนญชสัญญา
๕๐๔
อาเนญชสัปปายปฏิปทา(ขอที่ ๑)
๙๖๔
อาเนญชสัปปายปฏิปทา(ขอที่ ๒)
๙๖๔
อาเนญชสัปปายปฏิปทา(ขอที่ ๓)
๙๖๔
อาโปธาตุที่เปนไปในภายใน
๑๕๗
อาโปธาตุที่เปนไปในภายนอก
๑๕๗
อาโปธาตุ(ธาตุน้ํา)
๑๕๖
อาโปธาตุอันเปนภายนอก
๙๕๙
อาโปธาตุอันเปนภายใน
๙๕๙
อาพาธตางๆ ๔๓ อยาง โดยชื่อ
๑๓๕๒
อาพาธ(ในทางจิต)
๕๓๑
อภิสมาจาริกธรรม
๑๓๑๔
อามิสส(กาม)สัญญายอมดับในปฐมฌาน ๕๒๒
อายตนะ(การสัมพันธเพื่อใหเกิดการงอก) ๑๐๒๔
“อายตนะนี้วางจากอัตตา วางจากอัตตนิยา” ๙๖๖
อายตนะสองอยางอาศัย๙๑๕
สัญญาสมาบัติ ๗ อยาง
อายตนะหกเปนทุกขอริยสัจ
๒๖๕
อายตนิกธรรม ๕ หมวด
๙๓๑
อารมณที่ไมนา พอใจก็ไมเปนสิ่งที่รูสึก–
อึดอัดขยะแขยง
๑๒๓๕
อารมณ ๕ อยาง หาใชกามไม
๓๐๗
อารมณแหงนิพเพธิกาปญญา
๙๐๗
อารมณอันวิจติ รในโลกหาใชกามไม
๓๐๗

อารักขสัมปทา(ถึงพรอมดวยการรักษา) ๑๑๐๓
อารัพภวัตถุ(ทีต่ ั้งแหงการปรารภความเพียร)๑๑๕๑
อารัมภะ(ความเกาะเกี่ยว)
๓๖๘/๗๓๗
อาราธนา(ความสําเร็จสูงสุดชนิดเปนที–่
พอใจของพระอริยเจา) ๑๔๖๗
อารามธรรม
๑๔๓๖
อารุปปธรรม(คุณสมบัติที่เปนสภาวะไมมีรูป)
๙๕๒
อารุปปวาท
๙๔๗
อารุปปวิโมกข
๔๓๖
อาวรณียธรรม(กิเลสที่กั้นจิต)
๑๑๕๑
(เจ็ดคําตอไปนี้ ศึกษาตอเนื่องกันไป : – )

อาศัยเนกขัมมสิตโสมนัส ละเคหสิตโสมนัส ๗๙๖
อาศัยเนกขัมมสิตโสมนัส ละเนกขัมม–
สิตโทมนัส
๗๙๖
อาศัยเนกขัมมสิตโทมนัส ละเคหสิตโทมนัส ๗๙๖
อาศัยเนกขัมมสิตอุเบกขา ละเคหสิตอุเบกขา ๗๙๖
อาศัยเนกขัมมสิตอุเบกขา ละเนกขัมม–
สิตโสมนัส
๗๙๖
อาศัยเอกัตตอุเบกขา ละนานัตตอุเบกขา ๗๙๖
อาศัยอตัมมยตา ละเออัตตอุเบกขา
๗๙๖
อาสวะใดๆที่วมิ ุตติจะพึงทําลายไมไดไมมี ๑๑๗๕
อาสวะทําหนาที่อยางเดียวกับตัณหา
๓๕๒
อาสวะทําใหเกิดในภพใหม
๓๕๒
(เจ็ดคําตอไปนี้ ศึกษาตอเนื่องกันไป : – )

อาสวะสวนทีล่ ะไดดว ยการเห็น
อาสวะสวนทีล่ ะไดดว ยการสํารวม
อาสวะสวนทีล่ ะไดดว ยการเสพ
อาสวะสวนทีล่ ะไดดว ยการอดกลั้น
อาสวะสวนทีล่ ะไดดว ยการเวน

๖๒๘
๖๓๐
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒

อาสวะสวนทีล่ ะไดดว ยการบรรเทา
๖๓๓
อาสวะสวนทีล่ ะไดดว ยการเจริญทําใหมาก ๖๓๓
อาสวะสิ้นไปเพราะการกําจัดสมารัมภะ–
และอวิชชา
๗๖๐
อาสวะสิ้นไปเองเมื่อปฏิบัติชอบ
๗๗๕
อาสวักขยญาณ ๔๘๖/๔๙๘/๗๓๘/๑๓๓๖/๑๕๖๔
อาสวักขยญาณธาตุ
๔๙๘
อาสวักขยญาณเปนเครื่องใหพนจากอาสวะ ๔๘๖
อาหารของคนขอทานจะกลายเปนขาวสาลี–
มีแกงและกับของคหบดี ๑๑๑๒
อาหารของนิวรณทั้งหลาย
๓๑๔
อาหารของภวตัณหา
๓๑๓
อาหารของอวิชชา
๓๑๓/๓๓๓
อาหารที่ ๑ คือคําขาว
๒๘๗
อาหารที่ ๒ คือผัสสะ
๒๘๗
อาหารที่ ๓ คือมโนสัญเจตนา(มโนกรรม) ๒๘๗
อาหารที่ ๔ คือวิญญาณ
๒๘๗
อาหารมีตัณหาเปนเหตุใหเกิด
๒๘๘
อาหารที่ ๔ อยาง
๘๗๙
อาหารที่แหงวิชชาและวิมุตติ
๙๒๒
อาหาเรปฎิกูลสัญญา(ความสําคัญรูใน–
ปฏิกูลแหงอาหาร)
๑๑๕๗
อาหาเรปฎิกูลสัญญาเครื่องทําจิตให–
ถอยกลับจากตัณหาในรส ๗๖๗
อาฬารดาบสผูกาลามโคตร
๕๒
อํานาจทางกายเปนไปตลอดถึงพรหมโลก ๔๙๕
อํานาจแหงธัมมราคะธัมมนันทิ
๙๑๒
อิญชิตะ(ความหวั่นไหว)
๗๓๘/๓๖๙
อิทธานุภาพแหงมาร
๒๗
อิทธิบาท
๑๔๐๐

อิทธิบาทถึงซึ่งความเต็มรอบแหงความเจริญ ๗๙๑
อิทธิบาทภาวนา
๑๔๐๑
อิทธิบาทภาวนาคามินีปฏิปทา
๑๔๐๑
อิทธิบาท(สี่ประการ)มีอุสโสฬ๎หีเปนทีห่ า ๑๔๓๕
อิทธิปาฏิหาริย
๖๑๖/๑๕๑๘
อิทธิปาทภาวนาคามินีปฏิปทา
๑๔๐๐
อิทธิพลของกาม
๒๙๔
อิทธิวิธิญาณธาตุ
๔๙๔
อิทธิวิธีมีอยางตางๆ
๔๙๕
อิทธิวิธี(วิธีเครือ่ งแสดงฤทธิ์)
๑๕๖๐
อิทัปปจจยตาคืออริยญายธรรม
๕๗๙
“อิทปฺปจฺจยา อวิชฺชา”
๓๓๔
อินทรพรหมและปชาบดี
๕๐๓/๗๘๔
อินทียถึงซึ่งความเต็มรอบแหงความเจริญ ๗๙๑
อินทรียที่บังไมถูกจํากัด
๔๔๕
อินทรียภาวนาชั้นเลิศ
(อนุตฺตรา อินฺท・ริยภาวนา)๑๔๓๐
อินทรียมีประมาณยิ่งบรรลุอนันตริยกิจไดเร็ว
๑๔๒๘
อินทรียสังวร
๗๔๖
อินทรียสังวรถึงพรอมดวยอุปนิสัย
๗๔๖
อินทรียสังวรเปนอุปกรณแหงสัมมาวายามะ๑๑๔๑
อินทรียออนบรรลุอนันตริยกิจไดชา
๑๔๒๘
อินทรียอันอบรมแลวในชัน้ อริยะ–
(อริยภาวิติน・ท・ริย) ๑๔๓๒
อิสสาสัญโญชน(สังโยชนคือความริษยา) ๓๙๐
อิสิปตนมฤคทายวัน
๑๔๓
อุกกาจิตวินีตาปริสาโนปฏิปุจฉาวินีตา
๕๐๕
อุจเฉททิฏฐิก็อยากไป
๑๐๑๐
อุจเฉทวาท
๓๗๗

อุฏฐานสัมปทา(ถึงพรอมดวยความขยัน) ๑๑๐๓
อุทกดาบทผูรามบุตร
๕๒
อุทเทศแหงจตุราริยสัจ
๑๔๓
อุทเทศแหงทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ๘๒๒
อุทเทศแหงทุกขอริยสัจ
๑๔๗
อุบายเครื่องออกไปพนไดจากธาตุ
๑๖๐
อุบายเครื่องออกไปพนไดจากวิญญาณ ๒๐๘
อุบายเครื่องออกไปพนไดจากเวทนา
๑๗๒/๑๙๑/๙๔๖
อุบายเครื่องออกไปพนไดจากสังขาร
๒๐๒
อุบายเครื่องออกไปพนไดจากสัญญา
๑๙๘
อุบายเครื่องออกไปพนได
(นิสสรณะ)จากรูป ๑๖๘/๙๔๓
อุบายเครื่องออกพนไปไดจากกาม
๒๙๐
อุบายเครื่องออกพนไปไดจากภพ
๓๑๓
อุบายเปนเครือ่ งออกไปพน(นิสสรณะ) ๙๓๓
อุบายแหงการดํารงจิตในสติปฏฐาน
๑๒๓๐
อุบายอันยิ่งเปนเครื่องออกจากสัญญาคตะ ๖๓๕
อุบาสกผูสาวก(ในศาสนานี้)
๙๓
อุบาสกผูสาวิกา(ในศาสนานี้)
๙๔
อุเบกขาเจโตวิมุตติ
๑๓๒๒
อุเบกขาที่ควรเสพ
๑๑๔๒
อุเบกขาที่ประกอบดวยอามิส
๗๗๘
อุเบกขาที่ไมควรเสพ
๑๑๔๒
อุเบกขาที่ไมประกอบดวยอามิส
๗๗๘
อุเบกขาเนื่องดวยการหลีกออกจากเหยาเรือน๑๘๙
อุเบกขาเนื่องดวยเหยาเรือน
๑๘๙
อุเบกขามีภาวะตางๆ(นานัตตอุเบกขา)๗๙๔/๗๙๕
อุเบกขามีภาวะอยางเดียว
(เอกัตตอุเบกขา) ๓๐๐/๗๙๔/๗๙๕

อุเบกขามีอารมณเดียวกันเปนที่ดับอุปาทาน ๓๐๐/๑๑๑๘
อุเบกขามีอารามณตางๆ
๓๐๐/๑๑๑๘
อุเบกขาสัมโพชฌงค(โดยละเอียด)
๑๒๐๖
อุเบกขาสุขดับไปในจตุตถฌาน
๕๒๖
อุเบกขาสุขเปนสิ่งหวั่นไหวในตติยฌาน ๗๙๘
อุปกรณแกสัมมาวายามะ
๑๑๔๑
อุปกรณแกอินทรียสังวร
๑๒๓๔
อุปกรณแหงการปฏิบัติมรรค
๑๔๕๒
อุปกิเลสของผูบําเพ็ญตบะ
๑๔๗๑
อุปธินี้มีตัณหาเปนเหตุใหเกิด
๙๗๖
อุปธิมีตัณหาเปนเหตุใหเกิด
๒๘๖
อุปนิสัย
๗๔๖
อุปมาการฝกชางศึกดวยการฝกตนของอริยสาวก
๖๐๐
อุปมาสิบอยางแหงความเลิศของอัปปมาท ๘๕๖
อุปมาหาแหงจิตที่ปราศจากนิวรณหา
๑๓๐๓
อุปมาแหงการตั้งอยูในจตุตถฌาน
๑๓๐๘
อุปมาแหงการตั้งอยูในตติยฌาน
๑๓๐๗
อุปมาแหงการตั้งอยูในทุตยิ ฌาน
๑๐๓๖
อุปมาแหงการตั้งอยูในปฐมฌาน
๑๓๐๕
อุปมาแหงความเปนอนิจจัง
๑๐๑๗
อุปมาแหงรูป
๑๖๓
อุปมาแหงวิญญาณ
๒๐๔
อุปมาแหงเวทนา
๑๗๐
อุปมาแหงสังขาร
๑๙๙
อุปมาแหงสัญญา
๑๙๔
อุปริภาวังคมนปริยาย
(การละทางต่ําสูทางสูง) ๑๔๕๑
อุปริภาวังคมนียธรรม(นําไปสูฝายสูง) ๑๔๕๑

อุปสมสุข
๗๙๗
อุปสรรคของการประกอบสัมมาวายามะ ๑๑๖๔
อุปหัจจปรินิพพายี
๕๖๕
อุปาทานกับอุปาทานขันธมิใชอันเดียวกัน ๒๑๓
อุปาทานขันธหามีฉันทะเปนรากเหงา
๒๑๒
อุปาทาน(ความยึดมั่นดวยกาม–ทิฏฐิ–
สีลพรต–อัตตวาท)
๑๔๐๖
อุปาทาน คืออุปาทานเครื่องยึดมั่น
๘๗๖
อุปาทานมีตัณหาเปนเหตุใหเกิด
๒๘๗
อุปาทานและที่ตั้งแหงอุปาทาน
๒๑๓
อุปาทานิยธรรม
๒๑๓/๓๕๐
เอสิกัฏฐายิฏฐิตสัสสตทิฏฐิ
๕๘๖
โอกาสแหงการเห็นอริยสัจบัดนี-้
ถึงพรอมแลว
๑๔๙๖
โอฆนิตถรณะ(การถอน “ตน” ขึ้นจากโอฆะ)
๙๖๙
โอฆะ(กิเลสทวมจิตคือกาม ภพ ทิฏฐิ อวิชชา)
๑๔๐๕
โอปปาติกสัตว(พระอนาคามี)
๙๓
โอปปาติกอนาคามี
๕๖๓/๙๑๒
โอปปาติกะ(อนาคามี)
๗๑๒/๘๕๘/๑๓๙๐
มานะ(แกลงลดตัว)
๗๖๙
โอรัมภาคิยสังโยชน
๓๙๐
โอรัมภาคิยสังโยชน(กิเลสเครื่องรอยรัดสัตว–
เปนไปในภพเบื้องต่ํา)
๑๔๐๖
โอวาทแหงการทําสติ เมื่อถูกติหรือถูกชม ๑๒๔๒

