
สัน 36.5 มม กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

+ทองกลาง

พุ ท ธ ว จ น

ข้อมูลธรรมะนี้ จัดทำ�เพื่อประโยชน์ท�งก�รศึกษ�สู่ส�ธ�รณชนเป็นธรรมท�น ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้ได้รับก�รสงวนไว้ ในก�รจะจัดทำ�

หรือเผยแผ่ โปรดใช้คว�มละเอียดรอบคอบ เพ่ือรักษ�คว�มถูกต้องของข้อมูล ให้ขออนุญ�ตเป็นล�ยลักษณ์อักษรและปรึกษ�ด้�นข้อมูล

ในการจัดทำาเพื่อความสะดวกและประหยัด ติดต่อได้ที่ 
มูลนิธิพุทธโฆษณ์ โทร.๐๘ ๒๒๒๒ ๕๗๙๐ - ๙๔ 

คุณศรช� โทร.๐๘ ๑๕๑๓ ๑๖๑๑  คุณอ�รีวรรณ โทร.๐๘ ๕๐๕๘ ๖๘๘๘
ติดต�มก�รเผยแผ่พระธรรมคำ�สอนต�มหลักพุทธวจน โดยพระอ�จ�รย์คึกฤทธ์ิ โสตฺถิผโล ได้ท่ี 

www.watnapp.com | media.watnapahpong.org | www.buddhakos.org
คลื่น ส.ว.พ. FM 91.0 MHz ทุกวันพระ เวล� 17.40 น.   
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ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา
ฉบับ ๑๕

ภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๒ อย่างเหล่านี้เป็นไปในส่วนแห่งวิชชา 
ธรรม ๒ อย่าง อะไรเล่า คือ

สมถะ          วิปัสสนา
ภิกษุทั้งหลาย

สมถะ ที่อบรมแล้ว
ย่อมได้ประโยชน์อะไร  ย่อมอบรมจิต  จิตที่อบรมแล้ว

ย่อมได้ประโยชน์อะไร  ย่อมละราคะได้.

วิปัสสนา ที่อบรมแล้ว
ย่อมได้ประโยชน์อะไร  ย่อมอบรมปัญญา  ปัญญาที่อบรมแล้ว

ย่อมได้ประโยชน์อะไร  ย่อมละอวิชชาได้. 

พ�ยัคฆปัชชะ ก็ปัญญาสัมปทาเป็นไฉน
กุลบุตรในโลกนี้ เป็นผู้มีปัญญา คือ

ประกอบด้วยปัญญา

ที่เห็นความเกิดและความดับ
เป็นอริยะ ช�าแรกกิเลส ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ

พ�ยัคฆปัชชะ นี้เรียกว่าปัญญาสัมปทา.

 -บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๗๗/๒๗๕. , -บาลี อฏฺก. อํ. ๒๓/๒๙๓/๑๔๔.



สารีบุตร  ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุพึงพิจารณาดังนี้ว่า
เราเจริญสมถะและวิปัสสนาแล้วหรือหนอ

สารีบุตร  ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่ รู้อย่างนี้ว่า

เรายังไม่ได้เจริญสมถะและวิปัสสนาเลย
ภิกษุนั้นพึงพยายามเจริญสมถะและวิปัสสนา

สารีบุตร  แต่ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่  รู้อย่างนี้ว่า  

เราเจริญสมถะและวิปัสสนาแล้ว
ภิกษุนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์

ตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายเนืองๆ
ทั้งกลางวันและกลางคืนเถิด.  

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๕๓๙/๘๕๐.

ภิกษุทั้งหลาย  ก็ธรรมเหล่าไหนเล่า เป็นธรรมอันบุคคล
พึงท�าให้เจริญ ด้วยปัญญาอันยิ่ง

ค�าตอบ พึงมีว่า

สมถะ ด้วย วิปัสสนา ด้วย

ธรรมทั้งหลายเหล่านี้แล

ชื่อว่าเป็นธรรม อันบุคคลพึงท�าให้เจริญ
ด้วยปัญญาอันยิ่ง.

...บุคคลนั้นเมื่อเจริญอริยอัฏฐังคิกมรรคอยู่อย่างนี้  
สติปัฏฐาน ๔  สัมมัปปธาน ๔  อิทธิบาท ๔  

อินทรีย์ ๕  พละ ๕  โพชฌงค์  ๗  ชื่อว่าย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์
บุคคลนั้นย่อมมีธรรมทั้งสองอย่างนี้ คือ  

สมถะและวิปัสสนา เคียงคู่กันไป...

 -บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๕๒๔/๘๒๙.



สารีบุตร  ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุพึงพิจารณาดังนี้ว่า
เราเจริญสมถะและวิปัสสนาแล้วหรือหนอ

สารีบุตร  ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่ รู้อย่างนี้ว่า

เรายังไม่ได้เจริญสมถะและวิปัสสนาเลย
ภิกษุนั้นพึงพยายามเจริญสมถะและวิปัสสนา

สารีบุตร  แต่ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่  รู้อย่างนี้ว่า  

เราเจริญสมถะและวิปัสสนาแล้ว
ภิกษุนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์

ตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายเนืองๆ
ทั้งกลางวันและกลางคืนเถิด.  

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๕๓๙/๘๕๐.

ภิกษุทั้งหลาย  ก็ธรรมเหล่าไหนเล่า เป็นธรรมอันบุคคล
พึงท�าให้เจริญ ด้วยปัญญาอันยิ่ง

ค�าตอบ พึงมีว่า

สมถะ ด้วย วิปัสสนา ด้วย

ธรรมทั้งหลายเหล่านี้แล

ชื่อว่าเป็นธรรม อันบุคคลพึงท�าให้เจริญ
ด้วยปัญญาอันยิ่ง.

...บุคคลนั้นเมื่อเจริญอริยอัฏฐังคิกมรรคอยู่อย่างนี้  
สติปัฏฐาน ๔  สัมมัปปธาน ๔  อิทธิบาท ๔  

อินทรีย์ ๕  พละ ๕  โพชฌงค์  ๗  ชื่อว่าย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์
บุคคลนั้นย่อมมีธรรมทั้งสองอย่างนี้ คือ  

สมถะและวิปัสสนา เคียงคู่กันไป...

 -บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๕๒๔/๘๒๙.





พุทธวจนสถาบัน
ร่วมกนัมุง่มัน่ศกึษา ปฏบิตั ิ เผยแผ่ค�าของตถาคต

พทุธวจน -หมวดธรรม
เปิดธรรมที่ถูกปิด

ฉบับ

๑๕
สมถะ วิปัสสนา

ปฏิบัติ



พ ุท ธ ว จ น 
ฉบับ ๑๕  ปฏิบัติสมถะวิปัสสนา

ข้อมูลธรรมะนี้ จัดทำ�เพื่อประโยชน์ท�งก�รศึกษ�สู่ส�ธ�รณชน

เป็นธรรมท�น

ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้ได้รับการสงวนไว้ 

ในการจะจัดทำาหรือเผยแผ่ โปรดใช้ความละเอียดรอบคอบ 

เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล ให้ขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

และปรึกษาด้านข้อมูลในการจัดทำาเพื่อความสะดวกและประหยัด

ติดต่อได้ที่ 

 มูลนิธิพุทธโฆษณ์ โทรศัพท์ ๐๘ ๒๒๒๒ ๕๗๙๐-๙๔

 พุทธวจนสมาคม โทรศัพท์ ๐๘ ๑๖๔๗ ๖๐๓๖

 มูลนิธิพุทธวจน โทรศัพท์ ๐๘ ๑๔๕๗ ๒๓๕๒

 คุณศรชา โทรศัพท์ ๐๘ ๑๕๑๓ ๑๖๑๑

 คุณอารีวรรณ โทรศัพท์ ๐๘ ๕๐๕๘ ๖๘๘๘

ปีที่พิมพ์ ๒๕๕๙

ศิลปกรรม ณรงค์เดช เจริญปาละ, จักษ์ บรรเจิดถาวร, อภิชญ์ บุศยศิร ิ

วิรัช ดลเฉลิมศักดิ์, ปริญญา ปฐวินทรานนท์

จัดทำ�โดย มูลนิธิพุทธโฆษณ์

(เว็บไซต์ www.buddhakos.org)



คำ�อนุโมทน�

ขออนุโมทนากับคณะงานธััมมะ ผู้จัดทำาหนังสือ 
พุทธวจน ฉบับ ปฏิบัติสมถะวิปัสสนา ที่มีความตั้งใจและ 
มีเจตนาอันเป็นกุศลในการเผยแผ่คำาสอนของตถาคต
อรหันตสัมมาสัมพุทธะท่ีออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์เอง  
ในการรวบรวมคำาสอนของตถาคต อันเก่ียวข้องกับการปฏิบัติตน 
ในการออกจากทุกข์

ด้วยเหตุอันดีท่ีได้กระทำามาแล้วนี้ ขอจงเป็นเหตุ
ปัจจัยให้ผู้มีส่วนร่วมในการทำาหนังสือ และผู้ที่ได้อ่าน  
ได้ศกึษา ได้นำาไปปฏบิตั ิ พงึสำาเร็จสมหวงั พบความเจรญิ
รุ่งเรืองของชีิวิตได้จริงในทางโลก และได้ดวงตาเห็นธรรม  
สำาเรจ็ผลยงันิพพาน สมดงัความปรารถนา ตามเหตปุจัจยั
ที่ได้สร้างมาอย่างดีแล้วด้วยเทอญ.

ขออนุโมทนา 

ภิกขุคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล



คำ�นำ�

เพราะวา่สงสารนีก้ำาหนดทีส่ดุ เบือ้งตน้ เบือ้งปลาย
ไม่ได้ เหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหาเป็น
เครื่องผูก จึงได้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ตลอดกาลยืดยาวนาน
ถึงเพียงนี้

น้ำาตาที่หลั่งไหลออกของพวกเธอ ผู้ท่องเที่ยวไปมา  
คร่ำาครวญร้องไห้อยู่ เพราะประสบสิ่งที่ไม่พอใจ เพราะ
พลัดพรากจากสิ่งที่พอใจ โดยกาลนานนี้แหละมากกว่า  
ส่วนน้ำาในมหาสมุทรทั้ง ๔ ไม่มากกว่าเลย 

เพราะไม่รู้ถึง ไม่แทงตลอดซ่ึงอริยสัจท้ังส่ี เราท้ังหลาย 
จึงเป็นผู้ถูกหย่ังเอาแล้ว โดยชาติชรามรณะโสกะปริเทวะ 
ทุกขะโทมนัสอุปายาสท้ังหลาย เป็นผู้มีความเกิด ความแก่ 
ความเจ็บไข้ ความตาย ความโศก ความเศร้าหมองโดยรอบด้าน 
เป็นธรรมดาอยู่แล้ว ก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความเกิด 
ความแก ่ความเจบ็ไข ้ความตาย ความโศก ความเศรา้หมอง
โดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่นั่นเอง

พุทธวจน ฉบับ ปฏิบัติสมถะวิปัสสนา จึงเป็นการ
รวบรวมตถาคตภาษิต ในข้อปฏิบัติอันเป็นมัชฌิมาปฏิปทา  
เพ่ือเข้าถึงความดับสนิทของชาติ ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะ 
โทมนัสอุปายาสะท้ังหลาย ท่ีตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ  



ศาสดาผู้เอ็นดู แสวงหาประโยชน์เก้ือกูล อาศัยความเอ็นดูแล้ว 
ได้แสดงแก่สาวกทั้งหลาย

นี่แหละ ทางเพ่ือความหมดจดแห่งทัสสนะ ทางอื่น
มไิดม้ ีเธอทัง้หลาย จงเดนิตามทางนัน้ อนัเปน็ทีห่ลงแหง่มาร  
เธอทัง้หลาย เดนิตามทางนัน้แลว้ จกักระทำาทีส่ดุแหง่ทุกขไ์ด้

ประตูนครแห่งความไม่ตาย ตถาคตเปิดโล่งไว้แล้ว 
เพื่อสัตว์ทั้งหลายเข้าถึงถิ่นอันเกษม … สัตว์เหล่าใด 
มีโสตประสาท สัตว์เหล่านั้น จงปลงศรัทธาลงไปเถิด …

… ความเพียร เป็นกิจอันเธอทั้งหลายพึงกระทำา 
ตถาคตทั้งหลายเป็นเพียงผู้บอก ผู้มุ่งปฏิบัติแล้ว ย่อมพ้น
จากเครื่องผูกแห่งมาร 

… นั่น โคนไม้ นั่น เรือนว่าง พวกเธอจงเพียรเผา
กิเลส อย่าได้ประมาท อย่าเป็นผู้ท่ีต้องร้อนใจ ในภายหลังเลย.

คณะงานธัมมะ วัดนาป่าพง



อักษรย่อ

เพื่อความสะดวกแก่ผู้ที่ยังไม่เข้าใจเรื่องอักษรย่อ

ที่ใช้หมายแทนชื่อคัมภีร์ ซึ่งมีอยู่โดยมาก

มหาวิ. วิ.  มหาวิภังค์ วินัยปิฎก.
ภิกฺขุนี. วิ.  ภิกขุนีวิภังค์  วินัยปิฎก.
มหา. วิ. มหาวรรค  วินัยปิฎก.
จุลฺล. วิ.  จุลวรรค  วินัยปิฎก.
ปริวาร. วิ.  ปริวารวรรค  วินัยปิฎก.
สี. ที.  สีลขันธวรรค  ทีฆนิกาย.
มหา. ที.  มหาวรรค  ทีฆนิกาย.
ปา. ที.  ปาฏิกวรรค  ทีฆนิกาย.
มู. ม.  มูลปัณณาสก์  มัชฌิมนิกาย.
ม. ม.  มัชฌิมปัณณาสก์  มัชฌิมนิกาย.
อุปริ. ม.  อุปริปัณณาสก์  มัชฌิมนิกาย.
สคาถ. สํ.  สคาถวรรค  สังยุตตนิกาย.
นิทาน. สํ.  นิทานวรรค  สังยุตตนิกาย.
ขนฺธ. สํ.  ขันธวารวรรค  สังยุตตนิกาย.
สฬา. สํ.  สฬายตนวรรค  สังยุตตนิกาย.
มหาวาร. สํ.  มหาวารวรรค  สังยุตตนิกาย.
เอก. อํ.  เอกนิบาต  อังคุตตรนิกาย.
ทุก. อํ.  ทุกนิบาต  อังคุตตรนิกาย.
ติก. อํ.  ติกนิบาต  อังคุตตรนิกาย.
จตุกฺก. อํ.  จตุกกนิบาต  อังคุตตรนิกาย.



ตัวอย่าง : ๑๔/๑๗๑/๒๔๕ ให้อ่านว่า 

ไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ เล่ม ๑๔ หน้า ๑๗๑ ข้อที่ ๒๔๕ 

ปญฺจก. อํ.  ปัญจกนิบาต  อังคุตตรนิกาย.
ฉกฺก. อํ.  ฉักกนิบาต  อังคุตตรนิกาย.
สตฺตก. อํ.  สัตตกนิบาต  อังคุตตรนิกาย
อฏฺก. อํ.  อัฏฐกนิบาต  อังคุตตรนิกาย. 
นวก. อํ.  นวกนิบาต  อังคุตตรนิกาย. 
ทสก. อํ.  ทสกนิบาต  อังคุตตรนิกาย. 
เอกาทสก. อํ.  เอกาทสกนิบาต  อังคุตตรนิกาย. 
ขุ. ขุ.  ขุททกปาฐะ  ขุททกนิกาย.
ธ. ขุ.  ธรรมบท  ขุททกนิกาย. 
อุ. ขุ.  อุทาน  ขุททกนิกาย. 
อิติวุ. ขุ.  อิติวุตตกะ  ขุททกนิกาย. 
สุตฺต. ขุ.  สุตตนิบาต  ขุททกนิกาย.
วิมาน. ขุ.  วิมานวัตถุ  ขุททกนิกาย.
เปต. ขุ.  เปตวัตถุ  ขุททกนิกาย. 
เถร. ขุ.  เถรคาถา  ขุททกนิกาย.
เถรี. ขุ.  เถรีคาถา  ขุททกนิกาย.
ชา. ขุ.  ชาดก  ขุททกนิกาย. 
มหานิ. ขุ.  มหานิทเทส  ขุททกนิกาย. 
จูฬนิ. ขุ.  จูฬนิทเทส  ขุททกนิกาย.
ปฏิสมฺ. ขุ.  ปฏิสัมภิทามรรค  ขุททกนิกาย.
อปท. ขุ.  อปทาน  ขุททกนิกาย.
พุทฺธว. ขุ.  พุทธวงส์  ขุททกนิกาย.
จริยา. ขุ.  จริยาปิฎก  ขุททกนิกาย.



ส�รบัญ

คว�มสำ�คัญของ สมถะ วิปัสสน� 1
๑. ธรรมที่เป็นส่วนแห่งวิชชา ๓
๒. เจริญสมถะและวิปัสสนา ย่อมแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นอเนก ๔
๓. สมถะและวิปัสสนา ต้องเป็นธรรมที่เคียงคู่กันไป ๘
๔. ธรรมที่ควรกำาหนดรู้, ควรละ,  

ควรทำาให้เจริญ, ควรทำาให้แจ้ง (นัยที่ ๑) 
๑๓

๕. ธรรมที่ควรกำาหนดรู้, ควรละ,  
ควรทำาให้เจริญ, ควรทำาให้แจ้ง (นัยที่ ๒) 

๑๔

๖. เพราะไม่รู้อริยสัจ จึงต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ ๑๘
๗. เจริญสมาธิแล้ว จักรู้ได้ตามเป็นจริง (นัยที่ ๑) ๒๐
๘. เจริญสมาธิแล้ว จักรู้ได้ตามเป็นจริง (นัยที่ ๒) ๒๑
๙. เจริญสมาธิแล้ว จักรู้ได้ตามเป็นจริง (นัยที่ ๓) ๒๒

๑๐. เจริญสมาธิ ได้ชื่อว่ากำาลังโน้มเอียไปสู่นิพพาน ๒๕
๑๑. เจริญสมาธิ ได้ความอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน  

และที่สุดแม้แต่ความสิ้นอาสวะ 
๒๗

๑๒. อานิสงส์ของการหลีกเร้น (นัยที่ ๑) ๓๐
๑๓. อานิสงส์ของการหลีกเร้น (นัยที่ ๒) ๓๑
๑๔. ตถาคตตรัสให้ “พึ่งตน พึ่งธรรม” ๓๒

ทำ�คว�มเข้�ใจ ก่อนลงมือปฏิบัต ิ 3๕
๑๕. การแสวงหา ๒ แบบ ๓๖

 - การแสวงหาท่ีไม่ประเสริฐ ๓๖

 - การแสวงหาท่ีประเสริฐ ๓๙



๑๖. โอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยาก ๔๑
๑๗. สมัยเพื่อการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ ๔๔
๑๘. สิ่งที่ใครๆ ในโลกไม่ได้ตามปรารถนา ๔๘
๑๙. สิ่งที่ควรพิจารณาเนืองๆ ๕๓
๒๐. เพราะแตกสลาย จึงได้ชื่อว่า “โลก” ๖๐
๒๑. เป็นทุกข์เพราะติดอยู่ในอายตนะ ๖๒
๒๒. ความเพลินในอายตนะ เท่ากับเพลินอยู่ในทุกข์ ๖๔
๒๓. ความไม่เพลินในอายตนะ คือความหลุดพ้นจากทุกข์ ๖๖
๒๔. ฉันทะ เป็นมูลเหตุแห่งทุกข์ ๖๘
๒๕. ทิ้งเสียนั่นแหละกลับจะเป็นประโยชน์ ๗๑
๒๖. ความเร่าร้อนเพราะกามตัณหา ๗๓
๒๗. สิ่งทั้งปวงที่ต้องรู้จัก เพื่อความสิ้นทุกข์ (นัยที่ ๑) ๗๕
๒๘. สิ่งทั้งปวงที่ต้องรู้จัก เพื่อความสิ้นทุกข์ (นัยที่ ๒) ๗๙
๒๙. สิ่งทั้งปวงที่ต้องรู้จัก เพื่อความสิ้นทุกข์ (นัยที่ ๓) ๘๓
๓๐. ธรรมที่ละได้ด้วยกาย ละได้ด้วยวาจา 

และไม่อาจละได้ด้วยกายหรือวาจา 
๘๔

๓๑. ปัจจัยแห่งทุกข์ และความดับแห่งทุกข์โดยอเนกปริยาย ๙๐
๓๒. เหตุให้ได้ปัญญา อันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ ๑๐๐
๓๓. ทางให้ถึงความหลุดพ้นห้าทาง ๑๐๔
๓๔. ทัศนะต่างกัน แต่หลุดพ้นเหมือนกัน ๑๐๙
๓๕. ลำาดับการปฏิบัติเพื่ออรหัตตผล ๑๑๔
๓๖. อานิสงส์ของธรรม ๔ ประการ ๑๑๖
๓๗. ธรรมย่อมไหลไปสู่ธรรม ๑๑๘
๓๘. ความไม่ประมาท เป็นยอดแห่งกุศลธรรม ๑๒๑
๓๙. ลักษณะของผู้ไม่ประมาท (นัยที่ ๑) ๑๒๒
๔๐. ลักษณะของผู้ไม่ประมาท (นัยที่ ๒) ๑๒๓



ทำ�คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับ อริยมรรคมีองค์ ๘ 1๒๕
๔๑. กระทำาให้มากซึ่งอริยมรรคมีองค์ ๘ ย่อมน้อมไปสู่นิิพพาน ๑๒๖
๔๒. อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นทางสายกลาง 

อันเป็นเหตุให้เกิดจักษุและญาณเพื่อนิพพาน 
๑๒๘

๔๓. ปรารภโพชฌงค์แล้ว มรรคก็เป็นอันปรารภด้วย ๑๒๙
๔๔. ปรารภสติปัฏฐานแล้ว มรรคก็เป็นอันปรารภด้วย ๑๓๑
๔๕. ความถึงพร้อมด้วยศีล เป็นเบื้องต้น  

เพื่อความเกิดขึ้นแห่งอริยมรรคมีองค์ ๘ 
๑๓๓

๔๖. หนทางมีอยู่ เม่ือปฏิบัติตามแล้ว จะรู้ได้เอง (หลักการเลือกครู) ๑๓๔

ทำ�คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับ ขันธ์ ๕ 143
๔๗. ความหมายของคำาว่า “รูป” ๑๔๔
๔๘. อุปมาแห่งรูป ๑๔๕
๔๙. มหาภูต ๔ และรูปอาศัย ๑๔๖
๕๐. รายละเอียดของธาตุสี่ ๑๔๗
๕๑. อัสสาทะและอาทีนวะของรูป ๑๕๐
๕๒. อริยมรรคมีองค์ ๘ คือข้อปฏิบัติ ให้ถึงความดับแห่งรูป ๑๕๑
๕๓. ความหมายของคำาว่า “เวทนา” ๑๕๓
๕๔. อุปมาแห่งเวทนา ๑๕๔
๕๕. หลักที่ควรรู้เกี่ยวกับ เวทนา ๑๕๕
๕๖. เวทนา เป็นทางมาแห่งอนุสัย ๑๕๗
๕๗. เวทนามีธรรมดาไม่เที่ยง ๑๕๙
๕๘. อาการเกิดดับแห่งเวทนา ๑๖๑
๕๙. เวทนา ๑๐๘ (นัยที่ ๑) ๑๖๓
๖๐. เวทนา ๑๐๘ (นัยที่ ๒) ๑๖๕
๖๑. อินทรีย์ ๕ - เวทนา ๓ ๑๖๗



๖๒. เวทนาใดๆ ต่างประมวลลงใน “ทุกข์” ๑๖๙
๖๓. ความเป็นทุกข์สามลักษณะ ๑๗๐
๖๔. อัสสาทะและอาทีนวะของเวทนา ๑๗๑
๖๕. อริยมรรคมีองค์ ๘ คือข้อปฏิบัติ ให้ถึงความดับแห่งเวทนา ๑๗๒
๖๖. ความหมายของคำาว่า “สัญญา” ๑๗๔
๖๗. อุปมาแห่งสัญญา ๑๗๕
๖๘. หลักที่ควรรู้เกี่ยวกับสัญญา ๑๗๖
๖๙. อัสสาทะและอาทีนวะของสัญญา ๑๗๘
๗๐. อริยมรรคมีองค์ ๘ คือข้อปฏิบัติ ให้ถึงความดับแห่งสัญญา ๑๗๙
๗๑. ความหมายของคำาว่า “สังขาร” ๑๘๑
๗๒. อุปมาแห่งสังขาร ๑๘๒
๗๓. อัสสาทะและอาทีนวะของสังขาร ๑๘๓
๗๔. อริยมรรคมีองค์ ๘ คือข้อปฏิบัติ ให้ถึงความดับแห่งสังขาร ๑๘๔
๗๕. ความหมายของคำาว่า “วิญญาณ” ๑๘๖
๗๖. อุปมาแห่งวิญญาณ ๑๘๗
๗๗. ปัจจัยแห่งการเกิดขึ้นของวิญญาณ ๑๘๘
๗๘. ที่ตั้งอาศัยของวิญญาณ ๑๙๑
๗๙. วิญญาณ ไม่ใช่สิ่งที่ท่องเที่ยว ๑๙๔
๘๐. วิญญาณ ไม่เที่ยง ๒๐๑
๘๑. วิญญาณ เป็นสิ่งที่เกิดดับ  ๒๐๔
๘๒. อัสสาทะและอาทีนวะของวิญญาณ ๒๐๖
๘๓. อริยมรรคมีองค์ ๘ คือข้อปฏิบัติ ให้ถึงความดับแห่งวิญญาณ ๒๐๗
๘๔. ความลับของขันธ์ ๕ ๒๐๙
๘๕. สัญโญชน์และที่ตั้งแห่งสัญโญชน์ ๒๑๒
๘๖. ทุกข์เกิด เพราะเห็นสัญโญชนิยธรรม 

โดยความเป็นอัสสาทะ (นัยที่ ๑) 
๒๑๔



๘๗. ทุกข์ดับ เพราะเห็นสัญโญชนิยธรรม 
โดยความเป็นอาทีนวะ (นัยที่ ๑) 

๒๑๗

๘๘. ทุกข์เกิด เพราะเห็นสัญโญชนิยธรรม 
โดยความเป็นอัสสาทะ (นัยที่ ๒) 

๒๑๙

๘๙. ทุกข์ดับ เพราะเห็นสัญโญชนิยธรรม 
โดยความเป็นอาทีนวะ (นัยที่ ๒) 

๒๒๑

๙๐. อุปาทานและที่ตั้งแห่งอุปาทาน ๒๒๓
๙๑. อุปาทานกับอุปาทานขันธ์ มิใช่อันเดียวกัน ๒๒๕
๙๒. รากเง่าแห่งอุปาทานขันธ์ ๒๒๖
๙๓. ขันธ์ ๕ และอุปาทานขันธ์ ๕ ๒๒๗
๙๔. ทุกข์เกิด เพราะเห็นอุปาทานิยธรรม โดยความเป็นอัสสาทะ ๒๓๐
๙๕. ทุกข์ดับ เพราะเห็นอุปาทานิยธรรม โดยความเป็นอาทีนวะ ๒๓๒
๙๖. เพลินในขันธ์ ๕ เท่ากับเพลินในทุกข ์

ไม่เพลินในขันธ์ ๕ เท่ากับพ้นไปจากทุกข์ 
๒๓๔

๙๗. ต้องละฉันทราคะในขันธ์ ๕ ๒๓๗
๙๘. วิญญาณไม่เที่ยง ๒๓๘
๙๙. ลักษณะความเป็นอนัตตา ๒๔๑

๑๐๐. ขันธ์ ๕ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ๒๔๓
๑๐๑. ความเกิดขึ้น และความดับไปของขันธ์ ๕ ๒๔๗
๑๐๒. ขันธ์ ๕ คือ มาร (นัยที่ ๑) ๒๕๑
๑๐๓. ขันธ์ ๕ คือ มาร (นัยที่ ๒) ๒๕๒
๑๐๔. รอบรู้ซึ่งสักกายะ ๒๕๔
๑๐๕. เหตุเกิดแห่งสักกายทิฏฐิ ๒๕๖
๑๐๖. สิ่งที่ยึดถือ (นัยที่ ๑) ๒๕๘
๑๐๗. สิ่งที่ยึดถือ (นัยที่ ๒) ๒๕๙



๑๐๘. ความหมายของอวิชชา-วิชชา (นัยที่ ๑) ๒๖๒
๑๐๙. ความหมายของอวิชชา-วิชชา (นัยที่ ๒) ๒๖๔
๑๑๐. ความหมายของอวิชชา-วิชชา (นัยที่ ๓) ๒๖๖

ข้อแนะนำ� ในก�รปร�รภคว�มเพียร ๒6๙
๑๑๑. ความเพียรสามารถทำาได้ในทุกอิริยาบถ ๒๗๐
๑๑๒. ลักษณะของผู้เกียจคร้าน ๒๗๒
๑๑๓. ที่ตั้งแห่งความเกียจคร้าน ๒๗๔
๑๑๔. ที่ตั้งแห่งการปรารภความเพียร ๒๗๗
๑๑๕. เพียรละอกุศลแข่งกับความตาย ๒๘๑
๑๑๖. ทำาความเพียรแข่งกับอนาคตภัย (นัยที่ ๑) ๒๘๔
๑๑๗. ทำาความเพียรแข่งกับอนาคตภัย (นัยที่ ๒) ๒๘๙
๑๑๘. สมัยที่ไม่สมควร และที่สมควรกระทำาความเพียร ๒๙๔
๑๑๙. ทำาอย่างไร ความเพียรพยายามจึงมีผล ๒๙๗
๑๒๐. สิ่งที่ควรเสพ-ไม่ควรเสพ ๓๐๐
๑๒๑. หลักการเลือกสถานที่และบุคคล ที่ควรเสพ และไม่ควรเสพ ๓๐๓
๑๒๒. เครื่องผูกพันจิต ๕ อย่าง ๓๐๙
๑๒๓. อุปกิเลสแห่งจิต ๓๑๖
๑๒๔. มนสิการโดยไม่แยบคาย นิวรณ์ ๕ ย่อมเกิด ๓๑๙
๑๒๕. เจริญสมาธิให้ได ้

อย่างน้อยวันละ ๓ ครั้ง 
๓๒๐

๑๒๖. ลักษณะของผู้ที่ง่ายต่อการเข้าสมาธิ ๓๒๒
๑๒๗. เจริญสมาธิแม้เพียงชั่วลัดนิ้วมือ ชื่อว่าไม่เหินห่างจากฌาน ๓๒๓
๑๒๘. ธรรมเป็นอุปการะเฉพาะแก่ อานาปานสติภาวนา (นัยที่ ๑) ๓๒๔
๑๒๙. ธรรมเป็นอุปการะเฉพาะแก่ อานาปานสติภาวนา (นัยที่ ๒) ๓๒๕
๑๓๐. ธรรมเป็นอุปการะเฉพาะแก่ อานาปานสติภาวนา (นัยที่ ๓) ๓๒๗



๑๓๑. ผู้ตามประกอบในธรรมเป็นเครื่องตื่น ๓๒๘
๑๓๒. ต้องปรารภความเพียรแต่พอดี ๓๒๙
๑๓๓. ความหมายของทางสายกลาง (นัยที่ ๑) ๓๓๑
๑๓๔. ความหมายของทางสายกลาง (นัยที่ ๒) ๓๓๒
๑๓๕. ความหมายของทางสายกลาง (นัยที่ ๓) ๓๓๕
๑๓๖. อานิสงส์ของกายคตาสติ (นัยที่ ๑) ๓๓๗
๑๓๗. อานิสงส์ของกายคตาสติ (นัยที่ ๒) ๓๔๑
๑๓๘. ลักษณะของผู้ตั้งจิตในกายคตาสติ ๓๔๗
๑๓๙. ลักษณะของผู้ไม่ตั้งจิตในกายคตาสติ ๓๔๙
๑๔๐. ให้ตั้งจิตในกายคตาสติ เสมือนบุรุษผู้ถือภาชนะน้ำามัน  ๓๕๑
๑๔๑. ที่สำาหรับเที่ยวไป ของนักปฏิบัต ิ ๓๕๔
๑๔๒. การเจริญสติปัฏฐานของคนฉลาด ๓๕๕
๑๔๓. อานิสงส์ของการเดินจงกรม ๓๖๐
๑๔๔. การอยู่ป่าเหมาะกับภิกษุบางรูป ๓๖๑
๑๔๕. ลักษณะของบุคคลสี่ประเภท ๓๖๔
๑๔๖. ไม่ต้องร้อนใจ หากยังไม่ประสบผล ๓๖๖
๑๔๗. สิ้นกิเลสก็แล้วกัน ไม่ต้องรู้ว่าสิ้นไปเท่าไร ๓๖๘
๑๔๘. หากประพฤติถูกต้อง จะหวังผลหรือไม่หวังผล ย่อมได้รับผล ๓๖๙
๑๔๙. บทอธิษฐานจิตเพื่อทำาความเพียร ๓๗๒

ตัวอย่�ง วิธีก�รปฏิบัติ 37๕
๑๕๐. สมาธิทุกระดับ สามารถอาศัยเพื่อสิ้นอาสวะได้ ๓๗๖
๑๕๑. อานาปานสติ ๓๘๓
๑๕๒. เจริญอานาปานสติ เป็นเหตุให้สติปัฏฐาน ๔  

โพชฌงค์ ๗ วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์ 
๓๘๗

๑๕๓. สัญญา ๑๐ ประการ ๓๙๘
๑๕๔. ลักษณะของสัญญา ๑๐ ประการ ๓๙๙
๑๕๕. อานิสงส์แห่งการภาวนาแบบต่างๆ ๔๐๖



๑๕๖. ปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่การบรรลุนิพพาน (นัยที่ ๑) ๔๐๗
๑๕๗. ปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่การบรรลุนิพพาน (นัยที่ ๒) ๔๐๘
๑๕๘. ปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่การบรรลุนิพพาน (นัยที่ ๓) ๔๐๙
๑๕๙. ปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่การบรรลุนิพพาน (นัยที่ ๔) ๔๑๐
๑๖๐. ธรรมโดยย่อ เพื่อการหลุดพ้น (นัยที่ ๑) ๔๑๒
๑๖๑. ธรรมโดยย่อ เพื่อการหลุดพ้น (นัยที่ ๒) ๔๑๔
๑๖๒. ข้อปฏิบัติสำาหรับผู้ผ่านราตรีนาน ๔๑๕
๑๖๓. ข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผล ของคนเจ็บไข้ ๔๑๙
๑๖๔. ข้อปฏิบัติเพ่ือบรรลุมรรคผล ของบุคคลท่ัวไป (นัยท่ี ๑) ๔๒๐
๑๖๕. ข้อปฏิบัติเพ่ือบรรลุมรรคผล ของบุคคลท่ัวไป (นัยท่ี ๒) ๔๒๑
๑๖๖. ธรรมอย่างหน่ึง เพ่ือละอวิชชา (นัยท่ี ๑) ๔๒๕
๑๖๗. ธรรมอย่างหน่ึง เพ่ือละอวิชชา (นัยท่ี ๒) ๔๒๖
๑๖๘. ย่อมยุบ ย่อมไม่ก่อ ย่อมขว้างท้ิง ย่อมไม่ถือเอา ๔๒๘
๑๖๙. การดับเหตุแห่งสุขและทุกข์ภายใน ๔๓๕
๑๗๐. ความดับทุกข์มี เพราะความดับแห่งนันทิ ๔๓๗
๑๗๑. ส้ินนันทิ ส้ินราคะ จิตหลุดพ้น (นัยท่ี ๑) ๔๓๘
๑๗๒. ส้ินนันทิ ส้ินราคะ จิตหลุดพ้น (นัยท่ี ๒) ๔๓๙
๑๗๓. เห็นตามความเป็นจริง จึงหลุดพ้น ๔๔๐
๑๗๔. การเห็นชนิดท่ีละมิจฉาทิฏฐิได้ ๔๔๒
๑๗๕. การเห็นชนิดท่ีละสักกายทิฏฐิได้ ๔๔๔
๑๗๖. การเห็นชนิดละอัตตานุทิฏฐิได้ ๔๔๕
๑๗๗. การเห็นเพ่ือความหลุดพ้น (นัยท่ี ๑) ๔๔๖
๑๗๘. การเห็นเพ่ือความหลุดพ้น (นัยท่ี ๒) ๔๕๑
๑๗๙. ลักษณะของผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ๔๕๓
๑๘๐. ธรรมท่ีสมควรแก่ผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม (นัยท่ี ๑) ๔๕๕
๑๘๑. ธรรมท่ีสมควรแก่ผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม (นัยท่ี ๒) ๔๕๖
๑๘๒. ธรรมอันสมควรแก่กุลบุตรผู้บวชด้วยศรัทธา  ๔๕๗



ก�รแก้ปัญห� และข้อควรระวัง ขณะปฏิบัติ 4๕๙
๑๘๓. เข้าใจนิวรณ์ ๕ ๔๖๐
๑๘๔. อาหารของนิวรณ์ ๕ ๔๖๒
๑๘๕. อาหารของอวิชชา ๔๖๖
๑๘๖. อาหารของวิชชาและวิมุตติ ๔๗๑
๑๘๗. อาหารของภวตัณหา ๔๗๕
๑๘๘. ท่ีเกิดแห่งอุปธิ ๔๗๙
๑๘๙. วิธีแก้ความง่วง ๔๘๙
๑๙๐. เคร่ืองก้ันจิตจากกามคุณในอดีต ๔๙๑
๑๙๑. วิธีกำาจัดอกุศลวิตก ๕ ประการ ๔๙๓
๑๙๒. เม่ือตรึกถึงอารมณ์ใดมาก จิตย่อมน้อมไปโดยอาการอย่างน้ัน ๕๐๐
๑๙๓. วิธีแก้ความหดหู่ และความฟุ้งซ่านแห่งจิต ๕๐๘
๑๙๔. เหตุให้สมาธิเคล่ือน ๕๑๒
๑๙๕. การทำาสมาธิมีเคล็ดลับ เหมือนโคปีนภูเขาท่ีลาดชัน ๕๒๑
๑๙๖. ประโยชน์ของการระลึกถึงส่ิงท่ีตนเองเล่ือมใส ๕๒๖
๑๙๗. ข้อควรระวัง ในการเจริญสติปัฏฐานส่ี ๕๒๘
๑๙๘. ภิกษุอาชาไนย-ภิกษุกระจอก ๕๓๓
๑๙๙. ลักษณะของการอยู่อย่างมีตัณหาเป็นเพ่ือน ๕๓๗
๒๐๐. ท่อนไม้ท่ีลอยออกไปได้ถึงทะเล ๕๔๐
๒๐๑. เคร่ืองกีดขวางการละสัญโญชน์ ๕๔๓
๒๐๒. ไม่มีผู้อยาก ไม่มีผู้ยึดม่ัน ๕๔๕

วิธีวัดคว�มก้�วหน้�ของก�รปฏิบัติ ๕๕1
๒๐๓. ความสามารถในการท้ิงอารมณ์ได้เร็ว ๕๕๒
๒๐๔. ความสามารถในการละ ๕๕๗
๒๐๕. แว่นส่องความเป็นพระโสดาบัน ๕๖๙



๒๐๖. ธรรม ๗ ประการ ของผู้ต้ังอยู่ในโสดาปัตติผล ๕๗๑
๒๐๗. ฐานะท่ีเป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน (นัยท่ี ๑) ๕๗๖
๒๐๘. ฐานะท่ีเป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน (นัยท่ี ๒) ๕๗๗
๒๐๙. ฐานะท่ีเป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน (นัยท่ี ๓) ๕๗๙
๒๑๐. ฐานะท่ีเป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน (นัยท่ี ๔) ๕๘๐
๒๑๑. ความหมายของคำาว่า เสขะ ๕๘๒
๒๑๒. ผู้เป็นเสขะ-อเสขะ ๕๘๓
๒๑๓. เหตุให้เป็นคนดุร้าย หรือคนสงบเสง่ียม ๕๘๖
๒๑๔. ธรรมเป็นเคร่ืองอยู่ของพระอริยะ ๕๘๘

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ คว�มเร็วในก�รบรรลุธรรม ๕๙๕
๒๑๕. ปฏิปทาการบรรลุมรรคผล ๔ แบบ ๕๙๖

 - แบบปฏิบัติลำาบาก รู้ได้ช้า ๕๙๖

 - แบบปฏิบัติลำาบาก ร็ูได้เร็ว ๕๙๗

 - แบบปฏิบัติสบาย รู้ได้ช้า ๕๙๘

 - แบบปฏิบัติสบาย รู้ได้เร็ว ๕๙๙

๒๑๖. อินทรีย์ ๖ ๖๐๐
๒๑๗. อินทรีย์ ๕ (นัยท่ี ๑) ๖๐๑
๒๑๘. อินทรีย์ ๕ (นัยท่ี ๒) ๖๐๓
๒๑๙. อินทรีย์ ๕ (นัยท่ี ๓) ๖๐๖
๒๒๐. อินทรีย์ ๕ กับ พละ ๕ ๖๐๘
๒๒๑. ปัจจัยต่อความลดหล่ันของความเป็นอริยบุคคล (นัยท่ี ๑) ๖๑๐
๒๒๒. ปัจจัยต่อความลดหล่ันของความเป็นอริยบุคคล (นัยท่ี ๒) ๖๑๔
๒๒๓. สิกขา ๓ ๖๑๗
๒๒๔. ลักษณะของผู้เป็นธรรมกถึก ๖๑๙
๒๒๕. การวางจิตเม่ือถูกเบียดเบียนทางวาจา ๖๒๑





ความสำ�คัญของ  

สมถะ วิปัสสนา
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ธรรมที่เป็นส่วนแห่งวิชช�

-บาล ีทกุ. อ.ํ ๒๐/๗๗-๗๘/๒๗๕-๒๗๖.

ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อย่างเหล่านี้เป็นไปใน
ส่วนแห่งวิชชา ธรรม ๒ อย่างอะไรเล่า คือ สมถะและ
วิปัสสน�.

ภิกษทุัง้หลาย สมถะทีอ่บรมแลว้ ยอ่มไดป้ระโยชน์
อะไร (สมถะท่ีอบรมแล้ว) ย่อมอบรมจิต จิตที่อบรมแล้ว  
ย่อมได้ประโยชน์อะไร (จิตท่ีอบรมแล้ว) ย่อมละร�คะได้.

ภิกษุทั้งหลาย วิปัสสน�ที่อบรมแล้ว ย่อมได้
ประโยชน์อะไร (วิปัสสนาท่ีอบรมแล้ว) ย่อมอบรมปัญญ�  
ปัญญาท่ีอบรมแล้ว ย่อมได้ประโยชน์อะไร (ปัญญาท่ีอบรมแล้ว)  
ย่อมละอวิชช�ได้.

ภิกษุทั้งหลาย จิตที่เศร้าหมองด้วยราคะ ย่อมไม่
หลุดพ้น หรือปัญญาที่เศร้าหมองด้วยอวิชชา ย่อมไม่เจริญ
ด้วยอาการอย่างนี้แล. 

ภิกษุทั้งหลาย เพร�ะสำ�รอกร�คะได้ จึงช่ือว่� 
เจโตวิมุตติ เพร�ะสำ�รอกอวิชช�ได้ จึงช่ือว่�ปัญญ�วิมุตติ.
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เจริญสมถะและวิปัสสน�  
ย่อมแทงตลอดซึ่งธ�ตุเป็นอเนก

-บาล ีม. ม. ๑๓/๒๕๗-๒๖๑/๒๖๐-๒๖๖.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ผลที่กำาหนดไว้เท่าใด ที่บุคคลพึงบรรลุ
ด้วยญาณของพระเสขะ ด้วยวิชชาของพระเสขะ ผลน้ันท้ังหมดข้าพระองค์ได้ 
บรรลุแล้ว ขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมท่ีย่ิงข้ึนไปแก่ข้าพระองค์เถิด.

วัจฉะ ถ้าเช่นน้ัน เธอจงเจริญธรรมทั้งสอง คือ 
สมถะและวิปัสสนาให้ยิ่งขึ้นไปเถิด วัจฉะ ธรรมทั้งสอง 
คือ สมถะและวิปัสสน�น้ี เมื่อเธอเจริญให้ยิ่งขึ้นไปแล้ว  
จักเป็นไปเพื่อแทงตลอดซึ่งธ�ตุเป็นอเนก.

(๑) วัจฉะ เธอนั้นเพียงหวังว่า เราพึงบรรลุอิทธิวิธี 
หลายประการ คือ คนเดียวเป็นหลายคนก็ได้ หลายคนเป็น
คนเดียวก็ได้ ทำาให้ปรากฏก็ได้ ทำาให้หายไปก็ได้ ทะลุฝา
กำาแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดดุจไปในที่ว่างก็ได้ ผุดขึ้นดำาลง 
แม้ในแผ่นดินเหมือนในน้ำาก็ได้ เดินบนน้ำาไม่แตกเหมือน
เดินบนแผ่นดินก็ได้ เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้ 
ลูบคลำาพระจันทร์พระอาทิตย์ ซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมากด้วย
ฝ่ามือก็ได้ ใช้อำานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้ ดังนี้  
ในอทิธวิธีินัน้ๆ นัน่แหละ เธอกจ็กัถงึคว�มส�ม�รถทำ�ได้
จนเป็นสักขีพย�น ในขณะที่อ�ยตนะยังมีอยู.่

0๒ 
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(๒) วัจฉะ เธอนั้นเพียงหวังว่า เราพึงฟังเสียง 
ทัง้สองคอืเสยีงทิพยแ์ละเสยีงของมนุษย ์ทัง้ท่ีไกลและท่ีใกล้ 
ด้วยทิพยโสตธาตุอันบริสุทธ์ิ ล่วงโสตธาตุของมนุษย์ดังนี้  
ในทพิยโสตธ�ตนุัน้ๆ นัน่แหละ เธอกจ็กัถงึคว�มส�ม�รถ
ทำ�ได้จนเป็นสักขีพย�น ในขณะที่อ�ยตนะยังมีอยู.่

(๓) วัจฉะ เธอนั้นเพียงหวังว่า เราพึงกำาหนดรู้ใจ 
ของสตัวอ์ืน่ ของบุคคลอืน่ดว้ย คอื จติมรีาคะ พงึรูว้า่จิตมีราคะ  
หรอืจติปราศจากราคะ พงึรูว้า่จติปราศจากราคะ จติมโีทสะ  
พึงรู้ว่าจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะ พึงรู้ว่าจิตปราศจาก 
โทสะ จติมโีมหะ พงึรูว้า่จติมีโมหะ หรอืจติปราศจากโมหะ 
พึงรู้ว่าจิตปราศจากโมหะ จิตหดหู่ พึงรู้ว่าจิตหดหู่ หรือ 
จิตฟุ้งซ่าน พึงรู้ว่าจิตฟุ้งซ่าน จิตถึงซึ่งคุณอันใหญ่ พึงรู้ว่า
จิตถึงซึ่งคุณอันใหญ่ หรือจิตไม่ถึงซึ่งคุณอันใหญ่ พึงรู้ว่า
จติไมถ่งึซึง่คณุอนัใหญ ่ จิตมีจิตอ่ืนย่ิงกว่า พึงรู้ว่าจิตมีจิตอ่ืน
ย่ิงกว่า หรือจิตไม่มีจิตอ่ืนย่ิงกว่า พึงรู้ว่าจิตไม่มีจิตอ่ืนย่ิงกว่า 
จิตเป็นสมาธิ พึงรู้ว่าจิตเป็นสมาธิ หรือจิตไม่เป็นสมาธิ พึงรู้ว่า 
จิตไม่เป็นสมาธิ จิตหลุดพ้น พึงรู้ว่าจิตหลุดพ้น หรือจิตไม่
หลุดพ้น พึงรู้ว่าจิตไม่หลุดพ้น ดังน้ี ในเจโตปรยิญ�ณนัน้ๆ 
นัน่แหละ เธอกจ็กัถงึคว�มส�ม�รถทำ�ได้จนเป็นสักขีพย�น 
ในขณะท่ีอ�ยตนะยังมีอยู่.
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(๔) วัจฉะ เธอน้ันเพียงหวังว่า เราพึงระลึกชาติก่อน 
ไดเ้ปน็อันมาก คอื พงึระลกึไดช้าตหินึง่บา้ง สองชาติบา้ง 
สามชาติบา้ง สีช่าติบา้ง ห้าชาตบ้ิาง สบิชาตบิา้ง ยีส่บิชาตบิา้ง  
สามสิบชาติบ้าง สี่สิบชาติบ้าง ห้าสิบชาติบ้าง ร้อยชาติบ้าง 
พันชาติบ้าง แสนชาติบ้าง ตลอดสังวัฏฏกัปเป็นอันมากบ้าง 
ตลอดววิฏัฏกัปเป็นอันมากบา้ง ตลอดสงัวฏัฏววิฏัฏกปัเปน็
อันมากบ้าง ว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้น มีโคตรอย่างนั้น 
มีผิวพรรณอย่างน้ัน มีอาหารอย่างน้ัน เสวยสุขเสวยทุกข์ 
อยา่งนัน้ มกีำาหนดอายเุพยีงเทา่นัน้ ครัน้จตุจิากภพน้ันแลว้  
ได้ไปเกิดในภพโน้น แม้ในภพนั้น เราก็ได้มีชื่ออย่างนั้น  
มีโคตรอย่างนั้น มีผิวพรรณอย่างนั้น มีอาหารอย่างน้ัน 
เสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นๆ มีกำาหนดอายุเพียงเท่านั้น  
ครั้นจุติจากภพนั้นแล้ว ได้มาเกิดในภพนี้ เราพึงระลึก
ชาติก่อนได้เป็นอันมาก พร้อมทั้งอาการ พร้อมทั้งอุเทศ
ด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้ ในบุพเพนิว�ส�นุสติญ�ณนั้นๆ  
นัน่แหละ เธอก็จกัถงึคว�มส�ม�รถทำ�ไดจ้นเปน็สกัขพีย�น  
ในขณะที่อ�ยตนะยังมีอยู่.

(๕) วัจฉะ เธอนั้นเพียงหวังว่า เราพึงเห็นหมู่สัตว์ 
ทีก่ำาลงัจุต ิกำาลงัอปุบติั เลว ประณตี มผีวิพรรณด ีมผีวิพรรณ 
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ทราม ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิ ล่วงจักษุของมนุษย์  
พงึรูช้ดัซึง่หมูส่ตัวผ์ูเ้ปน็ไปตามกรรมวา่ สตัวเ์หลา่น้ีประกอบ
ด้วยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยะ เป็น
มจิฉาทฏิฐิ ยึดถือการกระทำาดว้ยอำานาจมจิฉาทฏิฐ ิเบือ้งหนา้ 
แต่การตายเพราะการทำาลายแห่งกาย ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ 
วินิบาต นรก ส่วนสัตว์เหล่าน้ีประกอบด้วยกายสุจริต วจีสุจริต  
มโนสุจริต ไม่ติเตียนพระอริยะ เป็นสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการ 
กระทำาด้วยอำานาจสัมมาทิฏฐิ เบื้องหน้าแต่การตายเพราะ
การทำาลายแหง่กาย ยอ่มเขา้ถงึสคุตโิลกสวรรค ์ดงัน้ี เราพึง
เหน็หมูส่ตัวท์ีก่ำาลงัจตุ ิกำาลงัอปุบตั ิเลว ประณตี มผีวิพรรณดี  
มีผิวพรรณทราม ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ 
ล่วงจักษุของมนุษย์ พึงรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม 
ดว้ยอาการอยา่งนี ้ดงันี ้ ในจตููปป�ตญ�ณนัน้ๆ นัน่แหละ 
เธอกจ็กัถงึคว�มส�ม�รถทำ�ได้จนเป็นสักขีพย�น ในขณะท่ี 
อ�ยตนะยังมีอยู่.

(๖) วัจฉะ เธอนั้นเพียงหวังว่า เราพึงทำาให้แจ้งซึ่ง
เจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะ 
ท้ังหลายส้ินไป ด้วยปัญญาอันย่ิงในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ ดังน้ี  
ในอ�สวักขยญ�ณนั้นๆ นั่นแหละ เธอก็จักถึงคว�ม
ส�ม�รถทำ�ได้จนเป็นสักขีพย�น ในขณะท่ีอ�ยตนะยังมีอยู่.
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สมถะและวิปัสสน�  
ต้องเป็นธรรมที่เคียงคู่กันไป

-บาล ีจตกุกฺ. อํ. ๒๑/๑๒๑–๑๒๔/๙๓-๙๔.

ภกิษทุัง้หลาย บคุคล ๔ จำาพวกนี ้มปีรากฏอยูใ่นโลก  
๔ จำาพวกเป็นอย่างไร คือ 

(๑) บุคคลบางคนในโลกน้ี มีปกติได้ความสงบแห่งใจ 
ในภายใน (เจโตสมถะ) แต่ไม่ได้ความเห็นแจ้งในธรรม ด้วย
ปัญญาอันยิ่ง (อธิปัญญาธัมมวิปัสสนา).

(๒) บคุคลบางคนในโลกนี ้มปีกติไดค้วามเหน็แจ้ง 
ในธรรมด้วยปัญญาอันย่ิง แต่ไม่ได้ความสงบแห่งใจในภายใน.

(๓) บุคคลบางคนในโลกน้ี มีปกติไม่ได้ความสงบแหง่ 
ใจในภายใน ท้ังไม่ได้ความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันย่ิง.

(๔) บุคคลบางคนในโลกน้ี มีปกติได้ความสงบแห่งใจ 
ในภายใน ทั้งได้ความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่ง.

ภิกษุทั้งหลาย ในบุคคลเหล่านั้น 
(๑) บุคคลผู้มีปกติได้ความสงบแห่งใจในภายใน 

แต่ไม่ได้ความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่ง บุคคลนั้น 
พึงต้ังอยู่ในคว�มสงบแห่งใจในภ�ยใน แล้วกระทำ�คว�มเพียร 
ในคว�มเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญ�อันยิ่ง สมัยต่อมา 

03 
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เขาย่อมเป็นผู้มีปกติได้ท้ังความสงบแห่งใจในภายใน และ
ได้ทั้งความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่ง.

(๒) บุคคลผู้มีปกติได้ความเห็นแจ้งในธรรมด้วย
ปญัญาอนัยิง่ แตไ่มไ่ดค้วามสงบแห่งใจในภายใน บคุคลนัน้ 
พึงต้ังอยู่ในคว�มเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญ�อันยิ่ง 
แล้วกระทำ�คว�มเพียรในคว�มสงบแห่งใจในภ�ยใน 
สมยัตอ่มา เขายอ่มเปน็ผูม้ปีกตไิดท้ัง้ความเหน็แจ้งในธรรม
ด้วยปัญญาอันยิ่ง และได้ทั้งความสงบแห่งใจในภายใน.

(๓) บุคคลผู้มีปกติไม่ได้ความสงบแห่งใจใน
ภายใน ทั้งไม่ได้ความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่ง 
บคุคลน้ันพงึกระทำ�ฉนัทะ คว�มพย�ย�ม คว�มอตุส�หะ 
คว�มขะมักเขม้น คว�มไม่ย่อท้อ สติและสัมปชัญญะ 
ให้มีประม�ณยิ่ง เพื่อให้ได้กุศลธรรมเหล่�นั้น ภิกษุ 
ทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุคคลผู้มีเสื้อผ้าถูกไฟไหม้ หรือ
มีศีรษะถูกไฟไหม้ เขาพึงกระทำาฉันทะ ความพยายาม 
ความอุตสาหะ ความขะมักเขม้น ความไม่ย่อท้อ สติ
และสัมปชัญญะ ให้มีประมาณยิ่ง เพื่อดับไฟที่ผ้าหรือ
ที่ศีรษะ ฉันใด บุคคลนั้นก็พึงทำาฉันทะ ความพยายาม  
ความอุตสาหะ ความขะมักเขม้น ความไม่ย่อท้อ สติและ
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สัมปชัญญะ ให้มีประมาณยิ่ง เพื่อให้ได้กุศลธรรมเหล่านั้น 
ก็ฉันน้ันเหมือนกัน สมัยต่อมา เขาย่อมเป็นผู้มีปกติ ได้ท้ัง
ความสงบแห่งใจในภายใน และได้ท้ังความเห็นแจ้งในธรรม 
ด้วยปัญญาอันยิ่ง.

(๔) ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้มีปกติได้ทั้งความสงบ
แห่งใจในภายใน และได้ทั้งความเห็นแจ้งในธรรมด้วย
ปญัญาอนัยิง่ บคุคลนัน้พึงต้ังอยู่ในกุศลธรรมเหล่�น้ันแหละ 
แล้วกระทำ�คว�มเพียรให้ยิ่งขึ้น เพื่อคว�มสิ้นไปแห่ง 
อ�สวะทั้งหล�ย... 

ภิกษุทั้งหลาย ในบุคคลเหล่านั้น
(๑) บุคคลผู้มีปกติได้ความสงบแห่งใจในภายใน  

แต่ไม่ได้ความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันย่ิง พึงเข้�ไปห� 
บคุคลผูม้ปีกตไิด้คว�มเหน็แจง้ในธรรมดว้ยปญัญ�อันยิง่  
แล้วถ�มอย่�งนี้ว่� ท่�นผู้มีอ�ยุ พึงเห็นสังข�รอย่�งไร  
พึงพิจ�รณ�สังข�รอย่�งไร พึงเห็นแจ้งสังข�รอย่�งไร  
ผูถ้กูถามนัน้ ย่อมตอบเขาตามทีต่นเหน็แลว้ ตามทีต่นรูแ้ล้ววา่  
ทา่นผู้มอีาย ุพงึเหน็สงัขารอยา่งนี ้พงึพจิารณาสงัขารอย่างน้ี  
พึงเห็นแจ้งสังขารอย่างนี้ สมัยต่อมา เขาย่อมเป็นผู้มีปกติ
ได้ท้ังความสงบแห่งใจในภายใน และได้ทั้งความเห็นแจ้ง
ในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่ง.
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(๒) ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูม้ปีกตไิด้ความเหน็แจ้ง
ในธรรมด้วยปัญญาอันย่ิง แต่ไม่ได้ความสงบแห่งใจในภายใน 
พงึเข�้ไปห�บคุคลผูมี้ปกตไิดค้ว�มสงบแหง่ใจในภ�ยใน 
แล้วถ�มอย่�งนี้ว่� ท่�นผู้มีอ�ยุ พึงตั้งจิตไว้อย่�งไร  
พึงน้อมจิตไปอย่�งไร พึงทำ�จิตมีอ�รมณ์เดียวให้เกิดขึ้น 
ไดอ้ย�่งไร พงึชกัจงูจิตใหเ้ปน็สม�ธไิดอ้ย�่งไร ผูถ้กูถามนัน้  
ย่อมตอบเขาตามที่ตนเห็นแล้ว ตามที่ตนรู้แล้วว่า พึงตั้งจิต
ไว้อย่างนี้ พึงน้อมจิตไปอย่างนี้ พึงทำาจิตมีอารมณ์เดียวให ้
เกดิข้ึนอย่างนี ้พงึชกัจงูจติใหเ้ปน็สมาธไิดอ้ย่างนี ้ สมยัตอ่มา  
เขายอ่มเป็นผูม้ปีกตไิดท้ัง้ความเหน็แจง้ในธรรมดว้ยปญัญา
อันยิ่ง และได้ทั้งความสงบแห่งใจในภายใน.

(๓) ภิกษุท้ังหลาย บุคคลผู้มีปกติไม่ได้ความสงบ 
แหง่ใจในภายใน ทัง้ไมไ่ดค้วามเห็นแจง้ในธรรมด้วยปญัญา 
อันย่ิง พึงเข้�ไปห�บุคคลผู้มีปกติได้ท้ังคว�มสงบแห่งใจใน
ภ�ยใน และได้ท้ังคว�มเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญ�อันย่ิง  
แล้วถ�มอย่�งนี้ว่� ท่�นผู้มีอ�ยุ พึงตั้งจิตไว้อย่�งไร  
พึงน้อมจิตไปอย่�งไร พึงทำ�จิตมีอ�รมณ์เดียวให้เกิดขึ้น
ได้อย่�งไร พึงชักจูงจิตให้เป็นสม�ธิได้อย่�งไร พึงเห็น
สงัข�รนัน้อย�่งไร พงึพจิ�รณ�สงัข�รอย�่งไร พงึเหน็แจง้
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สงัข�รอย�่งไร ผูถู้กถามนัน้ ยอ่มตอบเขาตามทีต่นเหน็แลว้ 
ตามที่ตนรู้แล้วว่า พึงตั้งจิตไว้อย่างนี้ พึงน้อมจิตไปอย่างนี้  
พึงทำาจติมอีารมณ์เดยีวใหเ้กดิขึน้อยา่งนี ้พงึชกัจงูจติใหเ้ปน็
สมาธิได้อย่างนี้ พึงเห็นสังขารอย่างนี้ พึงพิจารณาสังขาร
อย่างนี้ พึงเห็นแจ้งสังขารอย่างนี้ สมัยต่อมา เขาย่อมเป็น
ผู้มีปกติได้ทั้งความสงบแห่งใจในภายใน และได้ท้ังความ
เห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่ง.

(๔) ภิกษุท้ังหลาย บุคคลผู้มีปกติได้ความสงบแห่งใจ 
ในภายใน และได้ท้ังความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันย่ิง 
บุคคลน้ันพึงต้ังอยู่ในกศุลธรรมเหล�่น้ันแหละ แล้วกระทำ� 
คว�มเพยีรให้ยิง่ขึน้ เพือ่คว�มสิน้ไปแหง่อ�สวะท้ังหล�ย.

ภกิษทุัง้หลาย บคุคล ๔ จำาพวกเหลา่นีแ้ล มีปรากฏ
อยู่ในโลก.
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ธรรมทีค่วรกำ�หนดรู้, ควรละ,  
ควรทำ�ให้เจรญิ, ควรทำ�ให้แจ้ง (นัยท่ี 1)

-บาล ีจตกุกฺ. อํ. ๒๑/๓๓๓-๓๓๔/๒๕๔.

ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการเหล่าน้ี ๔ ประการ
เป็นอย่างไร คือ ธรรมท่ีรู้ย่ิงด้วยปัญญ�แล้วพึงกำ�หนดรู้ ก็มี  
ธรรมท่ีรู้ย่ิงด้วยปัญญ�แล้วพึงละเสีย ก็มี ธรรมท่ีรู้ย่ิงด้วย
ปัญญ�แล้วพึงทำ�ให้เจริญ ก็มี ธรรมท่ีรู้ย่ิงด้วยปัญญ�แล้ว
พึงทำ�ให้แจ้ง ก็มี.

ภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ รู้ยิ่งด้วยปัญญาแล้วพึง
กำาหนดรูเ้ปน็อยา่งไร คอื อปุ�ท�นขนัธ ์๕ ภกิษท้ัุงหลาย  
นี้เราเรียกว่า ธรรมที่รู้ยิ่งด้วยปัญญาแล้ว พึงกำ�หนดรู.้ 

ก็ธรรมท่ีรู้ยิ่งด้วยปัญญาแล้ว พึงละเสียเป็นอย่างไร  
คือ อวิชช�และภวตัณห� ภิกษุทั้งหลาย น้ีเราเรียกว่า 
ธรรมที่รู้ยิ่งด้วยปัญญาแล้ว พึงละเสีย. 

ก็ธรรมที่รู้ยิ่งด้วยปัญญาแล้ว พึงทำาให้เจริญเป็น
อย่างไร คือ สมถะและวิปัสสน� ภิกษุทั้งหลาย น้ีเรา
เรียกว่า ธรรมที่รู้ยิ่งด้วยปัญญาแล้ว พึงทำ�ให้เจริญ. 

ก็ธรรมท่ีรู้ย่ิงด้วยปัญญาแล้ว พึงทำาให้แจ้งเป็นอย่างไร 
คือ วิชช�และวิมุตติ ภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกว่า ธรรม
ที่รู้ยิ่งด้วยปัญญาแล้ว พึงทำ�ให้แจ้ง. 

ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แลธรรม ๔ ประการ.

04 
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ธรรมทีค่วรกำ�หนดรู้, ควรละ,  
ควรทำ�ให้เจรญิ, ควรทำ�ให้แจ้ง (นัยท่ี ๒)

-บาล ีอปุร.ิ ม. ๑๔/๕๒๓-๕๒๖/๘๒๘-๘๓๑.

ภิกษุทั้งหลาย ส่วนบุคคลเมื่อรู้เมื่อเห็นจักษุ ตาม
ความเป็นจริง เมื่อรู้เมื่อเห็นรูป ตามความเป็นจริง เมื่อรู้ 
เมื่อเห็นจักษุวิญญ�ณ ตามความเป็นจริง เมื่อรู้เม่ือเห็น 
จักษุสัมผัส ตามความเป็นจริง เม่ือรู้เม่ือเห็นเวทน�ท่ีเกิดข้ึน 
เพร�ะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย เป็นสุขก็ตาม อันเป็น
ทุกข์ก็ตาม มิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ตาม ตามความเป็นจริง  
เขาย่อมไม่กำ�หนัดในจักษุ ไม่กำาหนัดในรูป ไม่กำาหนัด
ในจักษุวิญญาณ ไม่กำาหนัดในจักษุสัมผัส ไม่กำาหนัดใน
เวทนาท่ีเกิดข้ึนเพราะจกัษสุมัผสัเปน็ปจัจยั อนัเป็นสุขก็ตาม  
เป็นทุกข์ก็ตาม มิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ตาม เมื่อบุคคลนั้น 
ไม่กำาหนัดแล้ว ไม่ติดพันแล้ว ไม่ลุ่มหลงแล้ว มีปกติเห็นโทษอยู่  
อุป�ท�นขันธ์ ๕ ย่อมถึงซึ่งคว�มไม่ก่อเกิดต่อไป  
และตัณห�อันเป็นเคร่ืองนำ�ไปสู่ภพใหม่ อันประกอบด้วย
ความกำาหนัดด้วยอำานาจความเพลิน มีปกติเพลิดเพลินอย่างย่ิง 
ในอารมณ์นั้นๆ เขาย่อมละเสียได้ คว�มกระวนกระว�ย
แม้ท�งก�ย เขาย่อมละเสียได้ คว�มกระวนกระว�ย 

0๕ 
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แม้ท�งจิต เขาย่อมละเสียได้ คว�มแผดเผ�แม้ท�งก�ย  
เขายอ่มละเสยีได ้คว�มแผดเผ�แม้ท�งจติ เขายอ่มละเสยีได ้ 
คว�มเร่�ร้อน แมท้�งก�ย เขายอ่มละเสยีได ้ คว�มเร�่รอ้น 
แม้ท�งจิต เขาย่อมละเสียได้ บุคคลน้ัน ย่อมเสวยซ่ึงคว�มสุข  
อันเป็นไปท�งก�ยด้วย ซึ่งความสุขอันเป็นไปท�งจิตด้วย.

เมื่อบุคคลเป็นเช่นนั้นแล้ว ทิฏฐิของเข� ย่อมเป็น
สัมม�ทิฏฐิ คว�มดำ�ริของเข� ย่อมเป็นสัมม�สังกัปปะ  
คว�มพย�ย�มของเข� ย่อมเป็นสัมม�ว�ย�มะ สติของเข�  
ย่อมเป็นสัมม�สติ สม�ธิของเข� ย่อมเป็นสัมม�สม�ธิ 
ส่วนก�ยกรรม วจีกรรม และอ�ชีวะของเข� ย่อมบริสุทธิ์
อยู่ก่อนแล้วนั่นเทียว ด้วยอาการอย่างน้ี เป็นอันว่า  
อริยอัฏฐังคิกมรรคของเข�นั้น ย่อมถึงซ่ึงคว�มเจริญ
บริบูรณ.์

เมือ่เขาทำาอริยอฏัฐังคกิมรรค ใหเ้จริญอยูด้่วยอาการ
อย่างนี้ สติปัฏฐ�นทั้ง ๔ ย่อมถึงซ่ึงความเจริญบริบูรณ์ 
สมัมปัปธ�นทัง้ ๔ ยอ่มถงึซึง่ความเจรญิบรบูิรณ์ อทิธิบ�ท 
ทั้ง ๔ ย่อมถึงซึ่งความเจริญบริบูรณ์ อินทรีย์ทั้ง ๕ ย่อมถึง
ซึ่งความเจริญบริบูรณ์ พละทั้ง ๕ ย่อมถึงซึ่งความเจริญ
บริบูรณ์ โพชฌงค์ทั้ง ๗ ย่อมถึงซึ่งความเจริญบริบูรณ์  
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ธรรมทั้งสอง คือ สมถะและวิปัสสน� ของเขานั้น ย่อม
เป็นธรรมเคียงคู่กันไป เขาชื่อว่า ย่อมกำ�หนดรู้ซ่ึงธรรม 
ท้ังหลายที่ควรกำาหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่ง ย่อมละด้วย
ปัญญ�อันยิ่ง ซึ่งธรรมทั้งหลายอันบุคคลพึงละด้วยปัญญา
อนัยิง่ ย่อมทำ�ใหเ้จรญิดว้ยปญัญ�อนัยิง่ ซ่ึงธรรมท้ังหลาย
อันบุคคลพึงทำาให้เจริญด้วยปัญญาอันย่ิง ย่อมทำ�ให้แจ้ง
ด้วยปัญญ�อันยิ่ง ซึ่งธรรมทั้งหลายอันบุคคลพึงทำาให้แจ้ง
ด้วยปัญญาอันยิ่ง.

ภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรกำาหนดรู้ด้วยปัญญา
อันยิ่งเป็นอย่างไร กล่าวคือ อุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ ได้แก่  
อุป�ท�นขันธ์คือรูป อุป�ท�นขันธ์คือเวทน� อุป�ท�นขันธ์ 
คือสัญญ� อุป�ท�นขันธ์คือสังข�ร อุป�ท�นขันธ์คือ
วิญญ�ณ เหล่�นี้ชื่อว่� ธรรมที่ควรกำ�หนดรู้ด้วยปัญญ�
อันยิ่ง.

ภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรละด้วยปัญญาอันย่ิง 
เป็นอย่างไร กล่าวคือ อวิชช�และภวตัณห� เหล่�นี้ชื่อว่� 
ธรรมที่ควรละด้วยปัญญ�อันยิ่ง.
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ภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรทำาให้เจริญด้วยปัญญา
อันย่ิงเป็นอย่างไร กล่าวคือ สมถะและวิปัสสน� เหล่�นี้
ชื่อว่� ธรรมที่ควรเจริญด้วยปัญญ�อันยิ่ง.

ภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรทำ�ให้แจ้งด้วยปัญญา
อันยิ่งเป็นอย่างไร กล่าวคือ วิชช�และวิมุตติ เหล่�นี้ 
ชื่อว่� ธรรมที่ควรทำ�ให้แจ้งด้วยปัญญ�อันยิ่ง.

(ในกรณีแห่งหมวด โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ และ มนะ ก็มี

ข้อความที่ตรัสไว้อย่างเดียวกัน พึงขยายความเอาเองให้เต็มตามนั้น).



18

 

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติพุทธวจน - หมวดธรรม 

เพร�ะไม่รู้อริยสัจ  
จึงต้องท่องเที่ยวไปในสังส�รวัฏ

-บาล ีจตกุกฺ. อํ. ๒๑/๑/๑, บาลี มหาวาร. ส.ํ ๑๙/๕๔๑/๑๖๙๘.

ภกิษทุัง้หลาย เพร�ะไมรู่ต้�มลำ�ดบั เพร�ะไม่แทง
ตลอดซึ่งอริยสัจท้ัง 4 เราและพวกเธอทั้งหลาย จึงได้  
ท่องเท่ียวไปแล้วในสังส�รวัฏ ตลอดก�ลยืดย�วน�น 
ถึงเพียงน้ี.

ภิกษุทั้งหลาย ก็อริยสัจทั้ง ๔ เป็นอย่างไร คือ  
ทุกขอริยสัจ ทุกขสมุทยอริยสัจ (เหตุให้เกิดทุกข์) ทุกขนิโรธ
อริยสัจ (ความดับไม่เหลือของทุกข์) ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
อริยสัจ (ทางดำาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์) ที่เมื่อไม่รู้
ตามลำาดับและไม่แทงตลอดแล้ว เราและพวกเธอทั้งหลาย 
จึงได้ท่องเที่ยวไปแล้ว ในสังสารวัฏตลอดกาลยืดยาวนาน
ถึงเพียงนี้.

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อทุกขอริยสัจ อันเราและพวกเธอ
ทั้งหลาย รู้ตามลำาดับและแทงตลอดแล้ว เมื่อทุกขสมุทย- 
อริยสัจ อันเราและพวกเธอทั้งหลาย รู้ตามลำาดับและแทง
ตลอดแล้ว เม่ือทุกขนิโรธอริยสัจ อันเราและพวกเธอท้ังหลาย  
รู้ตามลำาดับและแทงตลอดแล้ว เม่ือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา- 

06 
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อริยสัจ อันเราและพวกเธอทั้งหลาย รู้ตามลำาดับและแทง
ตลอดแล้ว ตัณหาในภพก็ถูกถอนขึ้นได้ ตัณหาที่จะนำาไปสู่ 
ภพใหม่ก็สิ้นไป บัดนี้ ภพใหม่ไม่มีอีกต่อไป.

(สูตรอื่นได้ตรัสเหตุท่ีทำาให้ ต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ 

เพราะไม่รู้อริยธรรมสี่ประการ ดังต่อไปนี้ )

ภิกษุทั้งหลาย เพราะไม่รู้ตามลำาดับ เพราะไม่แทง 
ตลอดซึง่ธรรม 4 ประก�ร เร�และพวกเธอทัง้หล�ย จงึได ้
ท่องเท่ียวไปแล้วในสังส�รวัฏ ตลอดก�ลยืดย�วน�น 
ถึงเพียงนี้. 

ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการเป็นอย่างไร คือ  
ศีลท่ีเป็นอริยะ สม�ธิท่ีเป็นอริยะ ปัญญ�ท่ีเป็นอริยะ และ 
วิมุตติท่ีเป็นอริยะ ท่ีเม่ือไม่รู้ต�มลำ�ดับและไม่แทงตลอดแล้ว  
เราและพวกเธอทัง้หลาย จงึได้ทอ่งเทีย่วไปแลว้ ในสังสารวฏั
ตลอดกาลยืดยาวนานถึงเพียงนี้. 

ภกิษทุัง้หลาย เมือ่ศีลทีเ่ปน็อริยะ สมาธทิีเ่ปน็อรยิะ 
ปัญญาที่เป็นอริยะ และวิมุตติที่เป็นอริยะ อันเราและ 
พวกเธอทั้งหลาย รู้ตามลำาดับและแทงตลอดแล้ว ตัณหา 
ในภพก็ถูกถอนขึ้นได้ ตัณหาที่จะนำาไปสู่ภพใหม่ก็สิ้นไป 
บัดนี้ ภพใหม่ไม่มีอีกต่อไป.
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เจริญสม�ธิแล้ว จักรู้ได้ต�มเป็นจริง  
(นัยที่ 1)

-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๕๒๐/๑๖๕๔.

ภิกษุทั้งหลาย เธอท้ังหลาย จงเจริญสม�ธิเถิด 
ภิกษุผู้มี จิตต้ังมั่นแล้ว ย่อมรู้ได้ต�มคว�มเป็นจริง  
ก็ภิกษุย่อมรู้อะไรได้ตามความเป็นจริง คือ ย่อมรู้ได้ตาม
ความเป็นจรงิว่า น้ีทกุข ์ นีท้กุขสมทุยั (เหตใุหเ้กดิขึน้แหง่ทกุข)์  

น้ีทุกขนิโรธ (ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์) นี้ทุกขนิโรธคามินี- 
ปฏิปทา (ทางดำาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์).

ภกิษทุัง้หลาย เธอทัง้หลาย จงเจริญสมาธิเถิด ภิกษุ
ผู้มีจิตเป็นสมาธิแล้ว ย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริง.

ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุน้ันแหละ เธอทั้งหลาย
พึงกระทำาความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่า น้ีทุกข์  
นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

07 
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เจริญสม�ธิแล้ว จักรู้ได้ต�มเป็นจริง  
(นัยที่ ๒)

-บาล ีสฬา. สํ. ๑๘/๑๘๑/๒๔๙.

ภิกษุท้ังหลาย เธอทั้งหลาย จงเจริญสมาธิเถิด  
ภิกษุผู้มีจิตต้ังม่ันแล้ว ส่ิงท้ังปวงย่อมปรากฏตามความเป็นจริง  
ก็อะไรเล่า ย่อมปรากฏตามความเป็นจริง คือ

จักษุ ย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ยง
รูป ย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ยง
จักษุวิญญ�ณ ย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่า  

ไม่เที่ยง 
จักษุสัมผัส ย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่า  

ไม่เที่ยง 
แม้สุขเวทน� ทุกขเวทน� หรืออทุกขมสุขเวทน� 

ทีเ่กดิขึน้เพราะจกัษสุมัผสัเปน็ปจัจยั ยอ่มปรากฏตามความ
เป็นจริงว่า ไม่เที่ยง.

(ในกรณีแห่งหมวด โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ และ มนะ ก็มี

ข้อความที่ตรัสไว้อย่างเดียวกัน พึงขยายความเอาเองให้เต็มตามนั้น).

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหล�ย จงเจริญสม�ธิเถิด 
เพร�ะเมื่อภิกษุมีจิตต้ังม่ันแล้ว สิ่งทั้งปวงย่อมปร�กฏ
ต�มคว�มเป็นจริง.

0๘ 
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เจริญสม�ธิแล้ว จักรู้ได้ต�มเป็นจริง 
(นัยที่ 3)

-บาล ีขนธฺ. สํ. ๑๗/๑๘-๒๐/๒๗-๒๙.

ภกิษทุัง้หลาย เธอทัง้หล�ย จงเจรญิสม�ธเิถิด ภกิษ ุ
ผู้มีจิตตั้งมั่นแล้ว ย่อมรู้ชัดต�มเป็นจริง ก็ภิกษุย่อมรู้ชัด 
ตามเป็นจริงซ่ึงอะไร คือ ย่อมรู้ชัดต�มคว�มเป็นจริงซ่ึง
คว�มเกิดและคว�มดับแห่งรูป ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริง 
ซ่ึงความเกิดและความดับแห่งเวทน� ย่อมรู้ชัดตามความ
เป็นจริงซ่ึงความเกิดและความดับแห่งสัญญ� ย่อมรู้ชัดตาม
ความเป็นจริงซ่ึงความเกิดและความดับแห่งสังข�ร ย่อมรู้ชัด
ตามความเป็นจริงซ่ึงความเกิดและความดับแห่งวิญญ�ณ.

ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเป็นคว�มเกิดแห่งรูป ...
แห่งเวทนา ...แห่งสัญญา ...แห่งสังขาร ...แห่งวิญญาณ 
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในกรณีนี้ ย่อมเพลิดเพลิน  
ย่อมพร่ำาถึง ย่อมดื่มด่ำาอยู่  ก็บุคคลย่อมเพลิดเพลิน  
ย่อมพร่ำาถึง ย่อมดื่มด่ำาอยู่ ซึ่งอะไร ย่อมเพลิดเพลิน 
ย่อมพร่ำ�ถึง ย่อมดื่มด่ำ�อยู่ซึ่งรูป เมื่อเขาเพลิดเพลิน  
พร่ำาถงึ ด่ืมด่ำาอยูซ่ึง่รปู ความเพลนิกเ็กดิขึน้ ความเพลนิใด 
ในรูป ความเพลินน้ันเป็นอุปาทาน เพราะอุปาทานของเขาน้ัน 

0๙ 
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เป็นปัจจัย จึงมีภพ เพราะภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ เพราะชาติ
เป็นปัจจัย ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะ 
ทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วน ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ 
ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.

(ในกรณีของ การเกิดข้ึนแห่งเวทนา แห่งสัญญา แห่งสังขาร และ 

แห่งวญิญาณ กมี็ข้อความทีต่รสัอยา่งเดยีวกนั เปลีย่นแต่ช่ือขนัธ ์เทา่น้ัน).

ภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นความเกิดแห่งรูป ความเกิด
แห่งเวทนา ความเกิดแห่งสัญญา ความเกิดแห่งสังขาร 
และความเกิดแห่งวิญญาณ.

ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเป็นคว�มดับแห่งรูป ...
แห่งเวทนา ...แห่งสัญญา ...แห่งสังขาร ...แห่งวิญญาณ  
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในกรณีนี้ ย่อมไม่เพลิดเพลิน  
ย่อมไม่พร่ำ าถึ ง  ย่อมไม่ดื่มด่ำ าอยู่  ก็บุคคลย่อมไม่
เพลิดเพลิน ย่อมไม่พร่ำาถึง ย่อมไม่ดื่มด่ำาอยู่ซึ่งอะไร ย่อม
ไม่เพลิดเพลิน ย่อมไม่พร่ำ�ถึง ย่อมไม่ดื่มด่ำ�อยู่ซึ่งรูป  
เม่ือเขาไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่ำาถึง ไม่ดื่มด่ำาอยู่ซึ่งรูป ความ
เพลินในรูปย่อมดับ เพราะมีความดับแห่งความเพลิน  
จึงมีความดับแห่งอุปาทาน เพราะมีความดับแห่งอุปาทาน 
จงึมคีวามดบัแหง่ภพ เพราะมคีวามดับแหง่ภพ จงึมคีวาม
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ดับแห่งชาติ เพราะมีความดับแห่งชาติน่ันแล ชรามรณะ 
โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้น 
ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้. 

(ในกรณีของ การดับแห่งเวทนา แห่งสัญญา แห่งสังขาร และ

แหง่วญิญาณ กม็ข้ีอความทีต่รสัอยา่งเดยีวกนั เปลีย่นแตช่ือ่ขนัธ ์เทา่น้ัน).

ภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นความดับแห่งรูป ความดับ
แห่งเวทนา ความดับแห่งสัญญา ความดับแห่งสังขาร 
และความดับแห่งวิญญาณ.
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เจริญสม�ธิ ได้ชื่อว่�กำ�ลังโน้มเอียง 
ไปสู่นิพพ�น

-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๓๙๒-๓๙๓/๑๓๐๑-๑๓๐๒.

ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนแม่น้ำาคงคา ไหลไป
สู่ทิศปราจีน หลั่งไปสู่ทิศปราจีน บ่าไปสู่ทิศปราจีน ฉันใด.

ภิกษุเจริญ กระทำาให้มาก ซึ่งฌานทั้ง ๔ ย่อมเป็น 
ผู้น้อมไปสู่นิพพาน โน้มไปสู่นิพพาน โอนไปสู่นิพพาน  
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.

ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเจริญ กระทำาให้มากซึ่งฌาน
ทัง้ ๔ อย่างไร ย่อมเปน็ผูน้อ้มไปสูน่พิพาน โน้มไปสูนิ่พพาน  
โอนไปสู่นิพพาน. 

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในกรณีนี้ สงัดแล้วจากกาม
และจากอกุศลธรรมทั้งหลาย เข้าถึง ปฐมฌ�น อันมีวิตก
วิจาร มีปีติและสุข อันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่ เพราะความ
ที่วิตกวิจารทั้งสองระงับลง เข้าถึง ทุติยฌ�น เป็นเครื่อง
ผ่องใสใจในภายใน ให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้น ไม่มี
วิตก ไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุข อันเกิดจากสมาธิแล้วแลอยู่  
เพราะความจางคลายไปแห่งปีติ ย่อมเป็นผู้อยู่อุเบกขา  
มีสติและสัมปชัญญะ และย่อมเสวยความสุขด้วยกาย  

10 
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ชนิดที่พระอริยเจ้าทั้งหลาย ย่อมกล่าวสรรเสริญผู้นั้นว่า  
เปน็ผูอ้ยูอ่เุบกขา มสีต ิอยูเ่ปน็สขุ เขา้ถงึ ตติยฌ�น แลว้แลอยู ่ 
เพราะละสุขเสียได้ และเพราะละทุกข์เสียได้ เพราะความ
ดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสทั้งสองในกาลก่อน เข้าถึง  
จตุตถฌ�น อันไม่มีทุกข์ไม่มีสุข มีแต่ความที่สติเป็น
ธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา แล้วแลอยู่.

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจริญ กระทำ�ให้ม�กซึ่งฌ�น
ทั้ง 4 อย่�งนี้แล ย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพ�น โน้มไปสู่
นิพพ�น โอนไปสู่นิพพ�น.
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เจรญิสม�ธิ ได้คว�มอยูเ่ป็นสขุในปัจจบุนั  

และที่สุดแม้แต่คว�มสิ้นอ�สวะ
-บาล ีจตกุกฺ. อํ. ๒๑/๕๗-๕๘/๔๑.

ภิกษุท้ังหลาย สมาธิภาวนา ๔ ประการน้ี ๔ ประการ
เป็นอย่างไร คือ 

(๑) สมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแล้ว กระทำาให้มากแล้ว  
ย่อมเป็นไปเพ่ืออยู่เป็นสุขในปัจจุบัน (ทิฏฺธมฺมสุขวิหาร) มีอยู่

(๒) สมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแล้ว กระทำาให้มากแล้ว  
ย่อมเป็นไปเพ่ือได้เฉพ�ะซ่ึงญ�ณทัสสนะ (าณทสฺสนปฏิลาภ)  
มีอยู่

(๓) สมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแล้ว กระทำาให้มากแล้ว  
ย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะ (สติสมฺปชฺ) มีอยู่

(๔) สมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแล้ว กระทำาให้มากแล้ว  
ย่อมเป็นไปเพื่อคว�มสิ้นอ�สวะ (อาสวกฺขย) มีอยู่.

ภิกษุท้ังหลาย ก็สมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแล้ว 
กระทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ืออยู่เป็นสุขในปัจจุบัน เป็น
อย่างไร ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในกรณีนี้ สงัดแล้วจากกาม
และจากอกุศลธรรมทั้งหลาย เข้าถึง ปฐมฌ�น อันมีวิตก
วิจาร มีปีติและสุข อันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่ เพราะความ
ที่วิตกวิจารทั้งสองระงับลง เข้าถึง ทุติยฌ�น เป็นเครื่อง
ผ่องใสใจในภายใน ให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้น ไม่มี

11 
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วิตก ไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุข อันเกิดจากสมาธิแล้วแลอยู่  
เพราะความจางคลายไปแห่งปีติ ย่อมเป็นผู้อยู่อุเบกขา  
มสีติและสัมปชญัญะ และยอ่มเสวยความสขุดว้ยกาย ชนิดท่ี
พระอริยเจ้าทั้งหลาย ย่อมกล่าวสรรเสริญผู้นั้นว่า เป็นผู้อยู่
อเุบกขา มสีต ิอยูเ่ปน็สขุ เขา้ถงึ ตตยิฌ�น แลว้แลอยู ่เพราะ
ละสุขเสียได้ และเพราะละทุกข์เสียได้ เพราะความดับไปแห่ง
โสมนัสและโทมนัสทั้งสองในกาลก่อน เข้าถึง จตุตถฌ�น 
อันไม่มีทุกข์ไม่มีสุข มีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์
เพราะอเุบกขา แลว้แลอยู ่ ภกิษุทัง้หลาย นีค้อืสม�ธิภ�วน� 
อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำ�ให้ม�กแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อ
คว�มอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน. 

ภิกษุท้ังหลาย ก็สมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแล้ว 
กระทำาให้มากแลว้ ย่อมเป็นไปเพือ่ไดเ้ฉพาะซึง่ญาณทัสสนะ 
เป็นอย่างไร ภิกษุในกรณีนี้ ย่อมกระทำาไว้ในใจซึ่งอาโลก- 
สัญญา อธิษฐานทิวาสัญญา ว่ากลางคืนฉันใด กลางวันก็
ฉันนั้น กลางวันฉันใด กลางคืนก็ฉันนั้น เธอมีใจอันสงัด 
ปราศจากเครื่องรัดรึง อบรมจิตให้มีความสว่างอยู่ ภิกษุ 
ทั้งหลาย นี้คือสม�ธิภ�วน� อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำ�
ให้ม�กแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อได้ญ�ณทัสสนะ.

ภิกษุท้ังหลาย ก็สมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแล้ว 
กระทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะเป็น
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อย่างไร ภิกษุทั้งหลาย ในกรณีนี้ เวทน�เกิดขึ้น ตั้งอยู่ 
ดับไป ก็เป็นที่แจ่มแจ้งแก่ภิกษุ สัญญ� เกิดข้ึน ตั้งอยู่  
ดับไป ก็เป็นที่แจ่มแจ้งแก่ภิกษุ วิตกเกิดขึ้น ต้ังอยู่ ดับไป  
ก็เป็นท่ีแจ่มแจ้งแก่ภิกษุ ภิกษุท้ังหลาย น้ีคือสม�ธิภ�วน� 
อันบุคคลเจริญ กระทำ�ให้ม�กแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อ
สติสัมปชัญญะ.

ภิกษุท้ังหลาย ก็สมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแล้ว 
กระทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะเป็น
อย่างไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มีปกติพิจารณาเห็นความ
เกดิข้ึนและความเสือ่มไปในอปุาทานขนัธ์ ๕ อยูว่า่ รปูเปน็
ดงันี ้ความเกดิขึน้แหง่รปูเปน็ดังนี ้ความดบัแหง่รูปเปน็ดงัน้ี 
เวทนาเป็นดังนี้ ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาเป็นดังนี้ ความดับ
แห่งเวทนาเป็นดังนี้ สัญญาเป็นดังนี้ ความเกิดขึ้นแห่ง
สัญญาเป็นดังนี้ ความดับแห่งสัญญาเป็นดังนี้ สังขารเป็น
ดังนี้ ความเกิดขึ้นแห่งสังขารเป็นดังนี้ ความดับแห่งสังขาร
เป็นดังนี้ วิญญาณเป็นดังนี้ ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเป็น
ดังน้ี ความดับแห่งวิญญาณเป็นดังนี้ ภิกษุทั้งหลาย นี้คือ
สม�ธิภ�วน� อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำ�ให้ม�กแล้ว  
ย่อมเป็นไปเพื่อคว�มสิ้นอ�สวะ.

ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล สมาธิภาวนา ๔ ประการ. 
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อ�นิสงส์ของก�รหลีกเร้น (นัยที่ 1)

-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๕๒๐-๕๒๑/๑๖๕๕.

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จงประกอบความเพียร
ในการหลีกเร้นเถิด ภิกษุผู้หลีกเร้นย่อมรู้ได้ต�มเป็นจริง  
ภิกษุย่อมรู้ได้ตามเป็นจริงซึ่งอะไร ย่อมรู้ได้ตามเป็นจริง
ซึ่งคว�มจริงอันประเสริฐว่� นี้ทุกข์ นี้เหตุให้เกิดทุกข์  
นีค้ว�มดับไมเ่หลอืแหง่ทกุข ์นี้ท�งดำ�เนนิใหถ้งึคว�มดับ
ไม่เหลือแห่งทุกข์ ดังนี้ ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอท้ังหลาย 
จงประกอบความเพียร ในการหลีกเร้นเถิด ภิกษุผู้หลีกเร้น 
ย่อมรู้ได้ตามเป็นจริง.

ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ พวกเธอ 
พึงทำาความเพียร เพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้เหตุให้
เกิดขึ้นแห่งทุกข์ นี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ นี้ทางดำาเนิน
ให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ ดังนี้เถิด.

1๒ 
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อ�นิสงส์ของก�รหลีกเร้น (นัยที่ ๒)

-บาล ีอติวิ.ุ ข.ุ ๒๕/๒๖๐/๒๒๓.

ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลาย จงเป็นผู้มีคว�มหลีกเร้น  

(ปฏิสลฺลาน) เป็นที่ม�ยินดี ยินดีแล้วในคว�มหลีกเร้น  
เป็นผู้ประกอบซึ่งคว�มสงบจิตของตนในภ�ยใน มีฌ�น
อันไม่เสื่อม ประกอบด้วยวิปัสสน� พอกพูนสุญญ�ค�ร 
อยู่เถิด.

ภกิษทุัง้หลาย เมือ่เธอทัง้หลายมีความหลกีเรน้เปน็
ทีม่ายนิด ียนิดีแลว้ในความหลกีเรน้ เปน็ผู้ประกอบซึง่ความ
สงบจิตของตนในภายใน มีฌานอันไม่เสื่อม ประกอบด้วย
วปัิสสนา พอกพนูสุญญาคารอยู ่พงึหวงัได้ผล ๒ อย�่ง คอื  
อรหตัตผลในปัจจบัุน หรือเม่ือยงัมีคว�มยดึมัน่เหลอือยู ่ 
ก็จะเป็นอน�ค�มี.

(ในสตูรอืน่ (-บาล ีขนธฺ สำ. ๑๗/๒๐/๓๐.) แสดงอานสิงสแ์หง่

การหลีกเร้นไว้ด้วยการรู้ชัดการเกิดข้ึนและความดับไปแห่งขันธ์ห้า ก็มี.  

ในสูตรอื่น (-บาลี สฬา. สำ. ๑๘/๑๐๐/๑๔๘.) แสดงไว้ด้วยการรู้ชัด 

อายตนิกธรรม ๖ หมวดๆ ละ ๕ อย่าง คือ จักษุ รูป จักษุวิญญาณ จักษุสัมผัส  

เวทนาท่ีเกิดข้ึนจากจักษุสัมผัส ฯลฯ รวมเป็นรู้ชัดอายตนิกธรรม ๓๐ อย่าง  

ว่าเป็นอนิจจัง ก็มี. ในสูตรอ่ืน (-บาลี สฬา. สำ. ๑๘/๑๘๑/๒๕๐.) แสดง

ไว้ด้วยการปรากฏของอายตนิกธรรมทั้ง ๖ หมวดนั้น โดยความเป็น

อนิจจังก็มี). 

13 
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ตถ�คตตรัสให้ “พึ่งตน พึ่งธรรม”

-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๒๑๖-๒๑๗/๗๓๖-๗๔๐.

(ทรงตรัสแก่พระอานนท์ที่เสียใจต่อข่าวการปรินิพพานของ 
พระสารีบุตร) 

อานนท์ เราได้กล่าวเตือนไว้ก่อนแล้วมิใช่หรือว่า  
ความเป็นต่างๆ ความพลัดพราก ความเป็นอย่างอ่ืน  
จากของรักของชอบใจทั้งสิ้น ย่อมมี. 

อานนท ์ ขอ้นัน้จกัได้มาแตไ่หนเลา่ สิง่ใดเกดิข้ึนแลว้ 
เป็นแล้ว อันปัจจัยปรุงแล้ว มีความชำารุดไปเป็นธรรมดา  
สิ่งนั้นอย่�ชำ�รุดไปเลย ดังนี้ ข้อนั้น ย่อมเป็นฐ�นะที่มี
ไม่ได้.

อานนท์ เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหล�ย 
จงมีตนเปน็ประทปี มตีนเปน็สรณะ ไมเ่อ�สิง่อืน่เปน็สรณะ 
จงมีธรรมเป็นประทีป มีธรรมเป็นสรณะ ไม่เอ�สิ่งอ่ืน 
เป็นสรณะ.

อานนท์ ภิกษุ มีตนเป็นประทีป มีตนเป็นสรณะ  
ไม่เอาสิง่อ่ืนเป็นสรณะ มธีรรมเปน็ประทปี มธีรรมเปน็สรณะ 
ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะนั้น เป็นอย่างไรเล่า.

14 



33

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

อานนท ์ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้ยอ่มพจิ�รณ�เหน็ก�ย
ในก�ยอยู่ มีคว�มเพียรเผ�กิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ  
กำ�จัดอภิชฌ�และโทมนัสในโลกเสีย พิจ�รณ�เห็น
เวทน�ในเวทน�ทั้งหล�ยอยู่ มีคว�มเพียรเผ�กิเลส  
มีสัมปชัญญะ มีสติ กำ�จัดอภิชฌ�และโทมนัสในโลกเสีย  
พิจ�รณ�เห็นจิตในจิตอยู่  มีคว�มเพียรเผ�กิเลส  
มีสัมปชัญญะ มีสติ กำ�จัดอภิชฌ�และโทมนัสในโลกเสีย 
พิจ�รณ�เห็นธรรมในธรรมทั้งหล�ยอยู่ มีคว�มเพียร
เผ�กิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ กำ�จัดอภิชฌ�และโทมนัส
ในโลกเสีย.

อานนท์ ภิกษุ อย่างนี้แล ชื่อว่ามีตนเป็นประทีป  
มีตนเป็นสรณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ มีธรรมเป็นประทีป 
มีธรรมเป็นสรณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ เป็นอยู่.

อานนท์ ในกาลบัดนี้ก็ดี ในกาลล่วงไปแห่งเราก็ดี 
ใครก็ตาม จักต้องมีตนเป็นประทีป มีตนเป็นสรณะ ไม่เอา
สิ่งอื่นเป็นสรณะ มีธรรมเป็นประทีป มีธรรมเป็นสรณะ  
ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ. 

อานนท์ ภิกษุพวกใด เป็นผู้ใคร่ในสิกข� (สนใจ

ศึกษาและปฏิบัติตาม) ภิกษุพวกนั้นจักเป็นผู้อยู่ในสถ�นะ 
อันเลิศที่สุดแล.





ทำ�ความเข้าใจ  

ก่อนลงมอืปฏบัิติ
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ก�รแสวงห� ๒ แบบ
-บาล ีม.ู ม. ๑๒/๓๑๔-๓๑๖/๓๑๔-๓๑๕.

ก�รแสวงห�ที่ไม่ประเสริฐ

ภิกษุทั้งหลาย การแสวงหาที่ไม่ประเสริฐ เป็น
อย่างไร.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ตนเองเป็น 
ผูม้ีคว�มเกิดเป็นธรรมดาอยู่แล้ว ก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความ
เกิดเป็นธรรมดาอยู่นั่นเอง ตนเองเป็นผู้มีคว�มแก่เป็น
ธรรมดาอยู่แล้ว ก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา
อยูน่ั่นเอง ตนเองเป็นผูม้คีว�มเจบ็ไขเ้ปน็ธรรมดาอยูแ่ลว้  
ก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอยู่นั่นเอง 
ตนเองเป็นผู้มีคว�มต�ยเป็นธรรมดาอยู่แล้ว ก็ยังแสวงหา
ส่ิงที่มีความตายเป็นธรรมดาอยู่นั่นเอง ตนเองเป็นผู้มี
คว�มโศกเป็นธรรมดาอยู่แล้ว ก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความ
โศกเปน็ธรรมดาอยูน่ั่นเอง ตนเองเปน็ผูมี้คว�มเศร�้หมอง
เปน็ธรรมดาอยูแ่ลว้ กย็งัแสวงหาสิง่ทีม่คีวามเศรา้หมองเปน็
ธรรมดาอยู่นั่นเอง.

1๕ 
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ภกิษุทัง้หลาย กอ็ะไรเลา่เรากลา่ววา่ มคีวามเกดิเป็น
ธรรมดา ภิกษุทั้งหลาย บุตร ภรรยา ทาสหญิง ทาสชาย  
แพะ แกะ ไก่ สุกร ช้าง โค ม้า ลา ทอง เงิน เรากล่าวว่าเป็น 
ส่ิงท่ีมีความเกิดเป็นธรรมดา ภิกษุท้ังหลาย ส่ิงท่ีมีความเกิด
เป็นธรรมดาเหล่าน้ันเป็นอุปธิ ซ่ึงบุคคลในโลกน้ี พากันจม 
ติดอยู่ พากันมัวเมาอยู่ในอุปธิเหล่านั้น จึงทำาให้ตนทั้งท่ี 
มีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่เองแล้ว ก็ยังแสวงห�สิ่งที่มี
คว�มเกิดเป็นธรรมด�อยู่นั่นเองอีก.

ภกิษทุัง้หลาย กอ็ะไรเลา่เรากลา่วว่า มีความแก่เปน็
ธรรมดา ภิกษุทั้งหลาย บุตร ภรรยา ทาสหญิง ทาสชาย  
แพะ แกะ ไก่ สุกร ช้าง โค ม้า ลา ทอง เงิน เรากล่าวว่าเป็น 
สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา ภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่มีความแก ่
เป็นธรรมดาเหล่านั้นเป็นอุปธิ ซึ่งบุคคลในโลกนี้ พากัน
จมติดอยู่ พากันมัวเมาอยู่ พากันสยบอยู่ในอุปธิเหล่าน้ัน 
จึงทำาให้ตนทั้งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอยู่เองแล้ว ก็ยัง
แสวงห�สิ่งที่มีคว�มแก่เป็นธรรมด�อยู่นั่นเองอีก.

ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเล่าเรากล่าวว่า มีความเจ็บไข้
เปน็ธรรมดา ภิกษุทัง้หลาย บตุร ภรรยา ทาสหญงิ ทาสชาย 
แพะ แกะ ไก่ สุกร ช้าง โค ม้า ลา ทอง เงิน เรากล่าวว่าเป็น 
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สิง่ทีม่คีวามเจบ็ไข้เป็นธรรมดา ภกิษุทัง้หลาย สิง่ทีมี่ความ
เจ็บไข้เป็นธรรมดาเหล่านั้นเป็นอุปธิ ซึ่งบุคคลในโลกนี้  
พากันจมติดอยู่ พากันมัวเมาอยู่ พากันสยบอยู่ในอุปธิ 
เหล่าน้ัน จึงทำาให้ตนท้ังท่ีมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอยู่เองแล้ว  
กย็งัแสวงห�สิง่ทีม่คีว�มเจบ็ไขเ้ป็นธรรมด�อยูน่ัน่เองอกี.

ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเล่าเรากล่าวว่า มีความตาย
เปน็ธรรมดา ภิกษทุัง้หลาย บตุร ภรรยา ทาสหญงิ ทาสชาย  
แพะ แกะ ไก่ สุกร ช้าง โค ม้า ลา ทอง เงิน เรากล่าวว่าเป็น
ส่ิงที่มีความตายเป็นธรรมดา ภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่มีความ
ตายเปน็ธรรมดาเหลา่นัน้เป็นอปุธิ ซึง่บคุคลในโลกนี ้พากนั 
จมติดอยู่ พากันมัวเมาอยู่ พากันสยบอยู่ในอุปธิเหล่าน้ัน 
จึงทำาให้ตนทั้งที่มีความตายเป็นธรรมดาอยู่เองแล้ว ก็ยัง
แสวงห�สิ่งที่มีคว�มต�ยเป็นธรรมด�อยู่นั่นเองอีก.

ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเล่าเรากล่าวว่า มีความโศก
เปน็ธรรมดา ภิกษทุัง้หลาย บตุร ภรรยา ทาสหญงิ ทาสชาย  
แพะ แกะ ไก่ สุกร ช้าง โค ม้า ลา ทอง เงิน เรากล่าวว่าเป็น 
ส่ิงท่ีมีความโศกเป็นธรรมดา ภิกษุท้ังหลาย ส่ิงท่ีมีความโศก 
เป็นธรรมดาเหล่าน้ันเป็นอุปธิ ซึ่งบุคคลในโลกนี้ พากัน 
จมติดอยู่ พากันมัวเมาอยู่ พากันสยบอยู่ในอุปธิเหล่าน้ัน 
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จึงทำาให้ตนทั้งที่มีความโศกเป็นธรรมดาอยู่เองแล้ว ก็ยัง
แสวงห�สิ่งที่มีคว�มโศกเป็นธรรมด�อยู่นั่นเองอีก.

ภิกษุท้ังหลาย ก็อะไรเล่าเรากล่าวว่า มีความเศร้าหมอง 
เปน็ธรรมดา ภิกษุทัง้หลาย บตุร ภรรยา ทาสหญงิ ทาสชาย  
แพะ แกะ ไก่ สุกร ช้าง โค ม้า ลา ทอง เงิน เรากล่าวว่าเป็น
สิ่งที่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดา ภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่มี
ความเศร้าหมองเป็นธรรมดาเหล่านั้นเป็นอุปธิ ซึ่งบุคคล
ในโลกนี้ พากันจมติดอยู่ พากันมัวเมาอยู่ พากันสยบอยู่
ในอุปธิเหล่านั้น จึงทำาให้ตนทั้งที่มีความเศร้าหมองโดย 
รอบด้านเป็นธรรมดาอยู่เองแล้ว ก็ยังแสวงห�สิ่งที่มีคว�ม
เศร้�หมองเป็นธรรมด�อยู่นั่นเองอีก.

ภิกษุทั้งหลาย นี้คือ ก�รแสวงห�ที่ไม่ประเสริฐ.

ก�รแสวงห�ที่ประเสริฐ

ภกิษทุัง้หลาย การแสวงหาทีป่ระเสรฐิ เปน็อย่างไร.
ภกิษทุัง้หลาย บคุคลบางคนในโลกน้ี ตนเองมีความ

เกิดเป็นธรรมดา ก็ทร�บชัดโทษในส่ิงที่มีคว�มเกิดเป็น
ธรรมด� แล้วแสวงห�นิพพ�นอันเป็นธรรมไม่เกิด เป็น
ธรรมเกษมจากโยคะ ไม่มธีรรมอืน่ย่ิงกวา่ ตนเองมคีวามแก ่
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เปน็ธรรมดา ก็ทร�บชดัโทษในสิง่ทีมี่คว�มแกเ่ปน็ธรรมด� 
แล้วแสวงห�นิพพ�นอันเป็นธรรมไม่แก่ เป็นธรรมเกษม
จากโยคะ ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า ตนเองมีความเจ็บไข้เป็น
ธรรมดา กท็ร�บชัดโทษในสิง่ท่ีมคีว�มเจบ็ไขเ้ปน็ธรรมด� 
แล้วแสวงห�นพิพ�นอนัเป็นธรรมไมเ่จบ็ไข้ เปน็ธรรมเกษม
จากโยคะ ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า ตนเองมีความตายเป็น
ธรรมดา ก็ทร�บชัดโทษในสิ่งที่มีคว�มต�ยเป็นธรรมด� 
แล้วแสวงห�นิพพ�นอันเป็นธรรมไม่ตาย เป็นธรรมเกษม
จากโยคะ ไม่มีธรรมอ่ืนยิ่งกว่า ตนเองมีความโศกเป็น
ธรรมดา ก็ทร�บชัดโทษในส่ิงที่มีคว�มโศกเป็นธรรมด� 
แล้วแสวงห�นิพพ�นอันเป็นธรรมไม่โศก เป็นธรรมเกษม
จากโยคะ ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า ตนเองมีความเศร้าหมอง
เปน็ธรรมดา ก็ทร�บชดัโทษในสิง่ทีม่คีว�มเศร�้หมองเป็น
ธรรมด� แล้วแสวงห�นิพพ�นอันเป็นธรรมไม่เศร้าหมอง 
เป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า.

ภิกษุทั้งหลาย นี้คือ ก�รแสวงห�ที่ประเสริฐ.
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โอก�สในก�รเกิดเป็นมนุษย์นั้นย�ก
-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๕๖๘-๕๖๙/๑๗๔๔.

ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนมหาปฐพีอันใหญ่ 
หลวงนี้ มีน้ำาท่วมถึงเป็นอันเดียวกันทั้งหมด บุรุษคนหน่ึง 
ทิง้แอก ซึง่มรีเูจาะเพยีงรเูดยีว ลงไปในน้ำานัน้ ลมตะวนัออก
พดัให้ลอยไปทางทศิตะวนัตก ลมตะวนัตกพดัใหล้อยไปทาง 
ทศิตะวนัออก ลมเหนอืพดัใหล้อยไปทางทศิใต้ ลมใตพั้ดให้
ลอยไปทางทิศเหนืออยู่ดังนี้ ในน้ำานั้น มีเต่าตัวหนึ่งตาบอด 
ล่วงไปร้อยปีๆ มันจะผุดขึ้นมาสักครั้งหนึ่ง.

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จะสำาคัญความข้อนี้ว่า
อย่างไร จะเป็นไปได้ไหม ที่เต่าตาบอด ร้อยปีจึงจะผุดขึ้น
สักคร้ังหนึ่ง จะพึงยื่นคอเข้าไปในรูซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียวใน
แอกนั้น.

ข้อน้ียากท่ีจะเป็นไปได้ พระเจ้าข้า ท่ีเต่าตาบอดน้ัน ร้อยปีผุดข้ึน 

เพียงครั้งเดียว จะพึงยื่นคอเข้าไปในรูซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียวในแอกนั้น.

ภิกษุทั้งหลาย ย�กที่จะเป็นไปได้ ฉันเดียวกัน
ที่ใครๆ จะพึงได้คว�มเป็นมนุษย์ ย�กที่จะเป็นไปได้ 
ฉันเดียวกัน ที่ตถ�คตอรหันตสัมม�สัมพุทธะ จะเกิดขึ้น 
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ในโลก ย�กที่จะเป็นไปได้ ฉันเดียวกัน ที่ธรรมวินัยอัน
ตถ�คตประก�ศแล้วจะรุ่งเรืองไปทั่วโลก.

ภกิษทุัง้หลาย แตว่า่บดันี ้ความเปน็มนุษย์ ก็ไดแ้ลว้ 
ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะก็บังเกิดขึ้นในโลกแล้ว และ
ธรรมวินัยอันตถาคตประกาศแล้ว ก็รุ่งเรืองไปทั่วโลกแล้ว.

ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้ พวกเธอ
พึงทำาความเพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่า น้ีทุกข์ น้ีเหตุให้
เกิดทุกข์ นี้ความดับแห่งทุกข์ นี้หนทางให้ถึงความดับแห่ง
ทุกข์ ดังนี้เถิด.



44

 
เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติพุทธวจน - หมวดธรรม 

สมยัเพ่ือก�รอยู่ประพฤตพิรหมจรรย์
-บาล ีอฏฺก. อ.ํ ๒๓/๒๒๙-๒๓๑/๑๑๙.

ภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ย่อมกล่าวว่า 
โลกได้ขณะจึงทำากิจ แต่เขาไม่รู้ขณะหรือมิใช่ขณะ ภิกษุ
ทั้งหลาย ก�ลมิใช่ขณะมิใช่สมัยในก�รอยู่ประพฤติ
พรหมจรรย์ ๘ ประก�รน้ี ๘ ประการเป็นอย่างไร คือ.

ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้ เป็น
อรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ 
เสด็จไปดีแล้ว รู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึก ไม่มี
ผู้อื่นยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย  
เป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้จำาแนกธรรม และแสดงธรรม  
อันนำาความสงบมาให้ เป็นไปเพ่ือปรินิพพาน ให้ถึง
การตรัสรู้ ท่ีพระสุคตประกาศแล้ว แต่บุคคลผู้นี้เข้�ถึง 
นรกเสีย ภิกษุทั้งหลาย นี้มิใช่ขณะ มิใช่สมัยในการอยู่
ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่ ๑.

อีกประการหนึ่ง ตถาคตอุบัติขึ้นในโลก … เป็น 
ผู้จำาแนกธรรม และแสดงธรรมอันนำาความสงบมาให้ … แต่
บุคคลผู้น้ีเข้�ถึงกำ�เนิดสัตว์ดิรัจฉ�นเสีย ภิกษุท้ังหลาย  
นีม้ใิช่ขณะ มใิชส่มยัในการอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยข์อ้ท่ี ๒.
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อกีประการหนึง่ … แต่บคุคลนีเ้ข�้ถงึเปรตวสิยัเสยี  
ภิกษุท้ังหลาย นี้มิใช่ขณะ มิใช่สมัยในการอยู่ประพฤติ
พรหมจรรย์ข้อที่ ๓.

อกีประการหนึง่ … แตบ่คุคลนีเ้ข�้ถงึเทพนกิ�ยผูม้ ี
อ�ยุยืน เหล่�ใดเหล่�หนึ่งเสีย ภิกษุทั้งหลาย นี้มิใช่ขณะ 
มิใช่สมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่ ๔.

อีกประการหนึ่ง … แต่บุคคลนี้กลับม�เกิดใน
ปจัจนัตชนบทและอยูใ่นพวกมิลกัขะ ไมรู้่ดรีูช้อบ อนัเปน็ 
สถ�นท่ีไม่มีภิกษุ ภิกษุณี อุบ�สก อุบ�สิก�ไปม� ภิกษุท้ังหลาย  
นี้มิใช่ขณะ มิใช่สมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่ ๕.

อีกประการหนึง่ … บคุคลน้ีกลบัม�เกิดในมัชฌมิ- 
ชนบท แต่เข�เปน็มจิฉ�ทฎิฐ ิมีคว�มเห็นวปิริตว่� ท�นทีใ่ห้
แล้วไม่มีผล ยัญที่บูช�แล้วไม่มีผล ก�รบวงสรวงไม่มีผล  
ผลวิบ�กแห่งกรรมดี กรรมชั่วไม่มี โลกน้ีไม่มี โลกหน้�
ไมม่ ีม�รด�ไมม่ ีบดิ�ไมม่ ีสตัวท์ัง้หล�ยทีผ่ดุเกิดขึน้ไม่ม ี 
สมณพร�หมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ กระทำ�ให้แจ้งซ่ึงโลกน้ี 
และโลกอ่ืนดว้ยปญัญ�อนัยิง่เอง แลว้สัง่สอนผูอ่ื้นใหรู้ต้�ม 
ไมม่ ี ภิกษทุัง้หลาย นีม้ใิชข่ณะ มใิชส่มยัในการอยูป่ระพฤติ
พรหมจรรย์ข้อที่ ๖.
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อีกประการหนึง่ … บคุคลน้ีกลบัม�เกดิในมัชฌมิ- 
ชนบท แต่เข�มีปัญญ�ทร�ม บ้�ใบ้ ไม่ส�ม�รถรู้อรรถ
แหง่สภุ�ษิตและทุพภ�ษติ ภิกษุทัง้หลาย นีม้ใิชข่ณะ มิใช่
สมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่ ๗.

อีกประการหนึ่ง ตถาคตไม่ได้อุบัติขึ้นในโลก เป็น
อรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ 
เสดจ็ไปดแีลว้ รูแ้จง้โลก เปน็สารถฝีกึบรุษุทีค่วรฝกึ ไมม่ผีูอ้ืน่ 
ยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้ 
เบิกบานแล้ว เป็นผู้จำาแนกธรรม และไม่ได้แสดงธรรมอัน
นำาความสงบมาให้ เป็นไปเพื่อปรินิพพาน ให้ถึงการตรัสรู้  
ทีพ่ระสคุตทรงประกาศแลว้ ถงึบคุคลผูน้ีจ้ะเกดิในมชัฌมิ- 
ชนบทและมีปัญญ� ไม่บ้�ใบ้ ท้ังส�ม�รถจะรู้อรรถแห่ง
สุภ�ษิตและทุพภ�ษิต ภิกษุท้ังหลาย นี้มิใช่ขณะ มิใช่สมัย
ในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่ ๘.

ภิกษุทั้งหลาย นี้แล ก�ลอันมิใช่ขณะ มิใช่สมัย 
ในก�รอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ ๘ ประก�รนี้แล.

ภิกษุทั้งหลาย ส่วนขณะและสมัยในก�รอยู่
ประพฤติพรหมจรรย์ มีประก�รเดียว ประการเดียวเป็น
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อย่างไร คือ ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกน้ี 
เปน็อรหันต ์ตรสัรู้เองโดยชอบ ถงึพร้อมดว้ยวิชชาและจรณะ  
เสด็จไปดีแล้ว รู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกบุรุษท่ีควรฝึก ไม่มี
ผู้อื่นยิ่งไปกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย  
เป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้จำาแนกธรรม และแสดงธรรม 
อนันำาความสงบมาให ้เป็นไปเพือ่ปรินพิพานใหถึ้งการตรัสรู้ 
ที่พระสุคตประกาศแล้ว และบุคคลนี้เกิดในมัชฌิมชนบท  
ทัง้มปัีญญา ไมบ่า้ใบ ้สามารถเพือ่จะรูอ้รรถแหง่สภุาษติและ
ทุพภาษิตได้.

ภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นขณะและสมัยในก�รอยู่
ประพฤติพรหมจรรย์ประก�รเดียว.
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สิ่งที่ใครๆ ในโลกไม่ได้ต�มปร�รถน�
-บาล ีปญจฺก. อํ. ๒๒/๕๙-๖๒/๔๘.

ภิกษุทั้งหลาย ฐ�นะ ๕ ประก�รเหล่�นี้ อันสมณะ 
พร�หมณ์ เทวด� ม�ร พรหม หรือใครๆ ในโลก ไม่พึง 
ได้ต�มปร�รถน� ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ สมณะ 
พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก ไม่อาจได้
ตามปรารถนาว่า

(๑) สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา อย่�แก่เลย
(๒) สิง่ทีม่คีวามเจบ็ไขเ้ปน็ธรรมดา อย�่เจบ็ไขเ้ลย
(๓) สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดา อย่�ต�ยเลย
(๔) สิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา อย่�สิ้นไปเลย
(๕) สิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดา อย่�วิน�ศเลย
ภกิษทุัง้หลาย สิง่ทีม่คีวามแกเ่ปน็ธรรมดา กย่็อมแก่

สำาหรับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ เมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา
แก่แล้ว เขาก็ไม่พิจารณาเห็นโดยประจักษ์ว่า ไม่ใช่สิ่งท่ีมี
ความแก่เป็นธรรมดา จะแก่สำาหรับเราผู้เดียวเท่าน้ัน โดย 
ท่ีแท้แล้ว สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา ย่อมแก่สำาหรับสัตว ์
ท้ังปวง ทีม่กีารมา การไป การจุต ิการอบุตั ิกเ็มือ่สิง่ท่ีมคีวามแก่ 
เป็นธรรมดา แก่แล้ว เราจะมามัวเศร้าโศก กระวนกระวาย 

1๘ 
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ร่ำาไรรำาพนั ทบุอกร่ำาไห ้ถงึความหลงใหล แมอ้าหารกไ็มย่อ่ย  
กายก็เศร้าหมอง การงานก็หยุดชะงัก พวกอมิตรก็ดีใจ  
มิตรสหายก็เศร้าใจ ดังนี้ ปุถุชนน้ัน เมื่อสิ่งท่ีมีความแก่ 
เปน็ธรรมดา แกแ่ลว้ ยอ่มเศรา้โศก กระวนกระวาย ร่ำาไรรำาพนั  
เป็นผู้ทุบอกร่ำาไห้ ย่อมถึงความหลงใหล ภิกษุทั้งหลาย  
เรากล่าวว่า ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับนี้ ถูกลูกศรแห่งความโศก  
อันมีพิษเสียบแทงแล้ว ทำาตนเองให้เดือดร้อนอยู่.

ภกิษทุัง้หลาย ขอ้อืน่ยังมอีกี สิง่ทีม่คีวามเจ็บไข้เปน็
ธรรมดา ก็ย่อมเจ็บไข้สำาหรับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ … สิ่งที่มี
ความตายเป็นธรรมดา กย็อ่มตายสำาหรับปถุชุนผูไ้ม่ไดส้ดับ 
… สิง่ทีม่คีวามสิน้ไปเปน็ธรรมดา กย็อ่มสิน้ไปสำาหรับปถุุชน
ผู้ไม่ได้สดับ … สิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดา ก็ย่อมวินาศ
สำาหรบัปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดบั เมือ่สิง่ทีมี่ความวนิาศเปน็ธรรมดา
วินาศแล้ว เขาก็ไม่พิจารณาเห็นโดยประจักษ์ว่า ไม่ใช่สิ่งที่มี
ความวินาศเป็นธรรมดา จะวินาศสำาหรับเราผู้เดียวเท่านั้น 
โดยที่แท้แล้ว สิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดา ย่อมวินาศ
สำาหรับสัตว์ทั้งปวง ที่มีการมา การไป การจุติ การอุบัติ  
ก็เมื่อสิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดา วินาศแล้ว เราจะมามัว
เศร้าโศก กระวนกระวาย ร่ำาไรรำาพัน ทุบอกร่ำาไห้ ถึงความ
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หลงใหล แมอ้าหารกไ็มย่อ่ย กายกเ็ศร้าหมอง การงานกห็ยดุ
ชะงกั พวกอมติรกดี็ใจ มติรสหายกเ็ศร้าใจ ดงันี ้ ปุถุชนน้ัน 
เม่ือสิง่ทีม่คีวามวนิาศเปน็ธรรมดา วนิาศแลว้ ยอ่มเศรา้โศก 
กระวนกระวาย ร่ำาไรรำาพัน เป็นผู้ทุบอกร่ำาไห้ ย่อมถึงความ
หลงใหล ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวว่า ปุถุชนผู้มิได้สดับนี้ 
ถูกลูกศรแห่งความโศก อันมีพิษเสียบแทงแล้ว ทำาตนเอง
ให้เดือดร้อนอยู่.

ภกิษทุัง้หลาย สิง่ทีม่คีวามแกเ่ปน็ธรรมดา กย่็อมแก่
สำาหรับอริยสาวกผู้ได้สดับ เมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา 
แก่แล้ว อริยสาวกน้ันย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ไม่ใช่สิ่งที่มี
ความแก่เป็นธรรมดา จะแก่สำาหรับเราผู้เดียวเท่านั้น โดยที่
แท้แล้ว สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา ย่อมแก่สำาหรับสัตว์ทั้ง
ปวงทีม่กีารมา การไป การจตุ ิการอบุตั ิกเ็มือ่สิง่ทีม่คีวามแก่
เป็นธรรมดา แก่แล้ว เราจะมามัวเศร้าโศก กระวนกระวาย 
ร่ำาไรรำาพัน ทุบอกร่ำาไห้ ถึงความหลงใหล แม้อาหารก็ไม่
ยอ่ย กายกเ็ศร้าหมอง การงานกห็ยดุชะงัก พวกอมิตรก็ดใีจ 
มิตรสหายก็เศรา้ใจ ดังนี ้ อริยสาวกนัน้ เมือ่สิง่ทีม่คีวามแก่
เปน็ธรรมดา แกแ่ลว้ ยอ่มไมเ่ศรา้โศก ไมก่ระวนกระวาย ไม่
ร่ำาไรรำาพนั ไมเ่ป็นผูท้บุอกร่ำาไห ้ไมถ่งึความหลงใหล ภกิษุ
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ทั้งหลาย เรากล่าวว่า อริยสาวกผู้ได้สดับนี้ ถอนลูกศรแห่ง
ความโศก ของปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดบั อนัมีพษิเสยีบแทงแลว้ ทำา
ตนเองให้เดือดร้อน อริยสาวกผู้ไม่มีความโศก ถอนลูกศร
ได้แล้ว ย่อมปรินิพพานด้วยตน.

ภกิษทุัง้หลาย ขอ้อืน่ยังมอีกี สิง่ทีม่คีวามเจ็บไข้เปน็
ธรรมดา ก็ย่อมเจ็บไข้สำาหรับอริยสาวกผู้ได้สดับ … สิ่งท่ี
มีความตายเป็นธรรมดา ก็ย่อมตายสำาหรับอริยสาวกผู้ได้
สดบั … สิง่ทีม่คีวามสิน้ไปเปน็ธรรมดา กย็อ่มสิน้ไปสำาหรบั
อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับ … สิง่ท่ีมีความวินาศเปน็ธรรมดา ก็ย่อม
วินาศสำาหรับอริยสาวกผู้ได้สดับ เมื่อส่ิงที่มีความวินาศเป็น
ธรรมดา วินาศแล้ว อริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า  
ไม่ใช่สิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดา จะวินาศสำาหรับเรา 
ผู้เดียวเท่านั้น โดยที่แท้แล้ว สิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดา 
ย่อมวินาศสำาหรับสัตว์ทั้งปวงที่มีการมา การไป การจุติ  
การอุบัติ ก็เมื่อสิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดาวินาศแล้ว  
เราจะมามวัเศรา้โศก กระวนกระวาย ร่ำาไรรำาพนั ทุบอกร่ำาไห ้ถึง 
ความหลงใหล แมอ้าหารกไ็มย่อ่ย กายกเ็ศรา้หมอง การงาน 
ก็หยุดชะงัก พวกอมิตรก็ดีใจ มิตรสหายก็เศร้าใจ ดังนี้  
อริยสาวกนั้น เมื่อสิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดา วินาศแล้ว 
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ย่อมไม่เศร้าโศก ไม่กระวนกระวาย ไม่ร่ำาไรรำาพัน ไม่เป็น 
ผู้ทุบอกร่ำาไห ้ไมถ่งึความหลงใหล ภิกษุทัง้หลาย เรากลา่ว 
ว่าอริยสาวกผู้ได้สดับนี้ ถอนลูกศรแห่งความโศก อันมี
พิษเสียบแทงแล้ว ของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ อันทำาตนเองให้ 
เดือดร้อนอยู่ อริยสาวกผู้ไม่มีความโศก ถอนลูกศรได้แล้ว 
ย่อมปรินิพพานด้วยตน.

ภิกษุทั้ งหลาย เหล่านี้แลฐานะ ๕ ประการนี้   
อันสมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก
ไม่พึงได้ตามปรารถนา. 
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สิ่งที่ควรพิจ�รณ�เนืองๆ
-บาล ีปญจฺก. อํ. ๒๒/๘๑-๘๖/๕๗.

ภิกษุทั้งหลาย ฐ�นะ ๕ ประก�รนี้ อันสตรี บุรุษ 
คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต ควรพิจ�รณ�เนืองๆ ๕ ประการ
เป็นอย่างไร คือ สตรี บุรุษ คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต  
ควรพิจารณาเนืองๆ ว่า 

(๑) เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความแก่
ไปได้

(๒) เรามคีวามเจบ็ไขเ้ปน็ธรรมดา ไมล่่วงพน้ความ
เจ็บไข้ไปได้

(๓) เรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความ
ตายไปได้

(๔) เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจ
ทั้งสิ้น

(๕) เรามีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม  
มีกรรมเป็นกำาเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นท่ีพ่ึง  
ทำากรรมใดไว้ ดีก็ตาม ช่ัวก็ตาม เราจะเป็นผู้รับผลของกรรมน้ัน

1๙ 
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ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำานาจประโยชน์อะไร 
สตร ีบุรษุ คฤหสัถ ์หรอืบรรพชติ จงึควรพจิารณาเนืองๆ วา่ 
เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ ภิกษุ
ทั้งหลาย ความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวมีอยู่แก่สัตว์
ทั้งหลาย ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายประพฤติกายทุจริต  
วจีทุจริต มโนทุจริต เมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆ 
ย่อมละความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวนั้นได้โดยส้ินเชิง 
หรือว่าทำาให้เบาบางลงได้ ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัย 
อำานาจประโยชน์นี้แล สตรี บุรุษ คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต จึง
ควรพจิารณาเนอืงๆ วา่ เรามคีวามแกเ่ปน็ธรรมดา ไมล่ว่งพน้ 
ความแก่ไปได้.

ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำานาจประโยชน์อะไร 
สตร ีบุรษุ คฤหสัถ ์หรอืบรรพชติ จงึควรพจิารณาเนืองๆ วา่ 
เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้  
ภิกษุทั้งหลาย ความมัวเมาในความไม่มีโรคมีอยู่แก่สัตว์ 
ทั้งหลาย ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลาย ประพฤติกายทุจริต 
วจีทุจริต มโนทุจริต เมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆ 
ย่อมละความมัวเมาในความไม่มีโรคน้ันได้โดยสิ้นเชิง หรือ
ว่าทำาให้เบาบางลงได้ ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำานาจ
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ประโยชน์นี้แล สตรี บุรุษ คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต จึงควร
พจิารณาเนอืงๆ วา่ เรามคีวามเจบ็ไขเ้ป็นธรรมดา ไมล่ว่งพน้ 
ความเจ็บไปได้.

ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำานาจประโยชน์อะไร 
สตร ีบรุษุ คฤหสัถ ์หรอืบรรพชติ จงึควรพจิารณาเนืองๆ วา่ 
เรามคีวามตายเปน็ธรรมดา ไมล่ว่งพน้ความตายไปได ้ ภกิษุ
ทั้งหลาย ความมัวเมาในชีวิตมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลาย ซึ่งเป็น
เหตใุห้สตัว์ทัง้หลายประพฤตกิายทจุรติ วจทีจุริต มโนทุจริต
เมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆ ย่อมละความมัวเมา 
ในชีวิตนั้นได้โดยสิ้นเชิง หรือว่าทำาให้เบาบางลงได้ ภิกษุ 
ทัง้หลาย เพราะอาศยัอำานาจประโยชนน์ีแ้ล สตร ีบรุษุ คฤหัสถ์
หรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เรามีความตาย 
เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้. 

ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำานาจประโยชน์อะไร 
สตร ีบรุษุ คฤหสัถ ์หรอืบรรพชติ จงึควรพจิารณาเนืองๆ วา่  
เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น ภิกษุ
ทั้งหลาย ความพอใจ ความรักใคร่ในของรักมีอยู่แก่สัตว์ 
ทั้งหลาย ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายประพฤติกายทุจริต  
วจีทุจริต มโนทุจริต เมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆ 
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ย่อมละความพอใจ ความรักใคร่นั้นได้โดยสิ้นเชิง หรือว่า
ทำาให้เบาบางลงได้ ภิกษุท้ังหลาย เพราะอาศัยอำานาจ
ประโยชน์นี้แล สตรี บุรุษ คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต จึงควร
พิจารณาเนืองๆ ว่า เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของ
ชอบใจทั้งสิ้น.

ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำานาจประโยชน์อะไร 
สตร ีบุรษุ คฤหสัถ ์หรอืบรรพชติ จงึควรพจิารณาเนืองๆ วา่  
เรามีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำาเนิด  
มกีรรมเปน็เผา่พนัธุ ์มกีรรมเปน็ทีพ่ึง่ ทำากรรมใดไว ้ดก็ีตาม 
ชั่วก็ตาม เราจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น ภิกษุทั้งหลาย 
กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต มีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลาย เมื่อ 
เขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆ ย่อมละทุจริตเหล่านั้น
ได้โดยสิ้นเชิง หรือว่าทำาให้เบาบางลงได้ ภิกษุทั้งหลาย 
เพราะอาศัยอำานาจประโยชน์นี้แล สตรี บุรุษ คฤหัสถ์ หรือ
บรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เรามีกรรมเป็นของตน  
เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำาเนิด มีกรรมเป็น 
เผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นท่ีพึ่ง ทำากรรมใดไว้ ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม 
เราจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น.
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ภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกน้ันย่อมพิจารณาเห็นดังน้ีว่า  
ไมใ่ชเ่ราแตผู่เ้ดยีวเทา่นัน้ทีม่คีวามแกเ่ปน็ธรรมดา ไมล่ว่งพน้ 
ความแก่ไปได้ โดยที่แท้ สัตว์ทั้งปวงที่มีการมา การไป  
การจุติ การอุบัติ ล้วนมีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้น 
ความแก่ไปได้ เม่ืออริยสาวกน้ันพิจารณาฐานะน้ันอยู่เนืองๆ 
มรรคย่อมเกิดข้ึน อริยสาวกน้ันย่อมเสพ อบรม ทำาให้มาก 
ซึ่งมรรคนั้น เมื่อเสพ อบรม ทำาให้มากซ่ึงมรรคนั้นอยู่  
ย่อมละสังโยชน์ได้ อนุสัยย่อมสิ้นไป.

อริยสาวกนั้น ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ไม่ใช่เราแต่
ผู้เดียวเท่านั้นที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความ
เจบ็ไขไ้ปได ้ โดยทีแ่ท ้สตัวท์ัง้ปวงทีม่กีารมา การไป การจุต ิ
การอุบัติ ล้วนมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความ
เจ็บไข้ไปได้ เมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะน้ันอยู่เนืองๆ 
มรรคย่อมเกดิขึน้ อริยสาวกนัน้ยอ่มเสพ อบรม ทำาใหม้าก 
ซึ่งมรรคนั้น เม่ือเสพ อบรม ทำาให้มากซึ่งมรรคน้ันอยู่  
ย่อมละสังโยชน์ได้ อนุสัยย่อมสิ้นไป.

อริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ไม่ใช่เราแต่ 
ผูเ้ดยีวเทา่น้ันทีม่คีวามตายเปน็ธรรมดา ไมล่ว่งพน้ความตาย
ไปได ้ โดยทีแ่ท ้สัตวท์ัง้ปวงท่ีมกีารมา การไป การจุต ิการอุบติั  
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ล้วนมีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้  
เม่ืออริยสาวกน้ันพิจารณาฐานะน้ันอยู่เนืองๆ มรรคย่อมเกิดข้ึน  
อริยสาวกนั้นย่อมเสพ อบรม ทำาให้มากซึ่งมรรคน้ัน  
เมือ่เสพ อบรม ทำาให้มากซึง่มรรคนัน้อยู ่ยอ่มละสงัโยชน์ได ้ 
อนุสัยย่อมสิ้นไป. 

อริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ไม่ใช่เรา 
แต่ผู้เดียวเท่านั้นที่จะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจ
ทั้งสิ้น โดยที่แท้ สัตว์ทั้งปวงที่มีการมา การไป การจุติ  
การอบุตั ิลว้นจะตอ้งพลดัพรากจากของรกัของชอบใจท้ังสิน้  
เม่ืออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆ มรรคย่อม
เกิดขึน้ อรยิสาวกนัน้ยอ่มเสพ อบรม ทำาใหม้ากซึง่มรรคนัน้ 
เมือ่เสพ อบรม ทำาให้มากซึง่มรรคนัน้อยู ่ยอ่มละสงัโยชน์ได ้
อนุสัยย่อมสิ้นไป. 

อริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ไม่ใช่เราแต่
ผู้เดียวเท่านั้นที่มีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม 
มีกรรมเป็นกำาเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นท่ีพ่ึง  
ทำากรรมใดไว้ ดีก็ตาม ช่ัวก็ตาม เราจักเป็นผู้รับผลของกรรมน้ัน  
โดยที่แท้สัตว์ทั้งปวงท่ีมีการมา การไป การจุติ การอุบัติ 
ล้วนมีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรม 
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เป็นกำาเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่ง ทำากรรม 
ใดไว้ ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม จักเป็นผู้รับผลของกรรมน้ัน เม่ือ
อรยิสาวกนัน้พจิารณาฐานะนัน้อยูเ่นอืงๆ มรรคย่อมเกดิขึน้  
อริยสาวกนั้นย่อมเสพ อบรม ทำาให้มากซ่ึงมรรคนั้นอยู่  
ย่อมละสังโยชน์ได้ อนุสัยย่อมสิ้นไป.

สัตว์ทั้งหลาย ย่อมมีความแก่เป็นธรรมดา มีความ
เจ็บไข้เป็นธรรมดา มีความตายเป็นธรรมดา สัตว์ทั้งหลาย
ย่อมเป็นไปตามธรรมดา พวกปุถุชนย่อมเกลียด ถ้าเราพึง
เกลยีดธรรมนัน้ ในพวกสตัวผ์ูม้อีย่างน้ันเปน็ธรรมดา ข้อน้ัน 
ไมส่มควรแกเ่ราผูเ้ปน็อยูอ่ยา่งนี ้เรานัน้เปน็อยูอ่ยา่งนี ้ทราบ
ธรรมที่หาอุปธิมิได้ เห็นการออกบวชโดยเป็นธรรมเกษม 
ครอบงำาความมัวเมาทั้งปวงในความไม่มีโรค ในความเป็น
หนุ่มสาวและในชีวิต ความอุตสาหะได้มีแล้วแก่เราผู้เห็น
เฉพาะซึ่งนิพพาน บัดนี้ เราไม่ควรเพ่ือเสพกามทั้งหลาย  
จกัเป็นผูป้ระพฤตไิมถ่อยหลงั ตัง้หนา้ประพฤตพิรหมจรรย์.
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เพร�ะแตกสล�ย จึงได้ชือ่ว่� “โลก”
-บาล ีสฬา. สํ. ๑๘/๖๔/๙๘.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ที่กล่าวกันว่า โลก โลก ดังนี้ อันว่าโลก 

มีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไร พระเจ้าข้า.

ภิกษุ เพราะจะต้องแตกสลาย เราจึงกล่าวว่าโลก  
ก็อะไรเล่าจะต้องแตกสลาย. 

ภิกษุ จักษุแตกสลาย รูปแตกสลาย จักษุวิญญาณ
แตกสลาย จกัษสุมัผัสแตกสลาย แมสุ้ขเวทนาก็ดี ทุกขเวทนา
ก็ดี หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย 
ก็แตกสลาย. 

ภกิษ ุ โสตะแตกสลาย เสยีงแตกสลาย โสตวญิญาณ
แตกสลาย โสตสมัผสัแตกสลาย แมส้ขุเวทนากด็ ีทกุขเวทนา 
กด็ ีหรืออทกุขมสขุเวทนา ทีเ่กดิขึน้เพราะโสตสมัผัสเปน็ปจัจยั 
ก็แตกสลาย.

ภกิษ ุ ฆานะแตกสลาย กลิน่แตกสลาย ฆานวญิญาณ
แตกสลาย ฆานสมัผสัแตกสลาย แม้สุขเวทนาก็ดี ทุกขเวทนา
ก็ดี หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะฆานสัมผัสเป็นปัจจัย 
ก็แตกสลาย.

๒0 
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ภิกษุ ชิวหาแตกสลาย รสแตกสลาย ชิวหาวิญญาณ 
แตกสลาย ชวิหาสมัผสัแตกสลาย แมส้ขุเวทนากดี็ทกุขเวทนา 
ก็ดี หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย 
ก็แตกสลาย.

ภิกษุ กายแตกสลาย โผฏฐัพพะแตกสลาย  
กายวิญญาณแตกสลาย กายสัมผัสแตกสลาย แม้สุขเวทนา
ก็ดี ทุกขเวทนาก็ดี หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะ
กายสัมผัสเป็นปัจจัยก็แตกสลาย.

ภิกษุ ใจแตกสลาย ธรรมแตกสลาย มโนวิญญาณ
แตกสลาย มโนสมัผสัแตกสลาย แมส้ขุเวทนากด็ ีทกุขเวทนา 
ก็ดี หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย 
ก็แตกสลาย.

ภิกษุ เพราะจะต้องแตกสลาย เราจึงกล่าวว่าโลก ดังน้ี.
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เป็นทุกข์เพร�ะติดอยู่ในอ�ยตนะ
-บาล ีสฬา. สํ. ๑๘/๑๖๑/๒๑๘.

ภิกษุทั้งหลาย เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย มีรูปเป็น
ทีม่ายนิด ียนิดแีลว้ในรปู เพลดิเพลนิแลว้ในรปู เทวดาและ
มนุษย์ทั้งหลาย ย่อมอยู่เป็นทุกข์ เพร�ะคว�มแปรปรวน 
เสื่อมสล�ย และคว�มดับไปของรูป.

เทวดาและมนษุยท้ั์งหลาย มเีสยีงเปน็ทีม่ายนิด ียนิดี
แล้วในเสียง เพลิดเพลินแล้วในเสียง เทวดาและมนุษย์ 
ท้ังหลาย ย่อมอยู่เป็นทุกข์ เพร�ะคว�มแปรปรวน เส่ือมสล�ย  
และคว�มดับไปของเสียง.

เทวดาและมนษุยท์ัง้หลาย มกีลิน่เปน็ทีม่ายนิด ียนิดี
แล้วในกลิ่น เพลิดเพลินแล้วในกลิ่น เทวดาและมนุษย์ 
ท้ังหลาย ย่อมอยู่เป็นทุกข์ เพร�ะคว�มแปรปรวน เส่ือมสล�ย  
และคว�มดับไปของกลิ่น.

เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย มีรสเป็นที่มายินดี ยินดี
แลว้ในรส เพลิดเพลนิแลว้ในรส เทวดาและมนษุย์ท้ังหลาย 
ยอ่มอยูเ่ปน็ทุกข ์เพร�ะคว�มแปรปรวน เสือ่มสล�ย และ
คว�มดับไปของรส.

๒1 
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เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย มีโผฏฐัพพะเป็นที่มา
ยินดี ยินดีแล้วในโผฏฐัพพะ เพลิดเพลินแล้วในโผฏฐัพพะ  
เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ย่อมอยู่เป็นทุกข ์ เพร�ะคว�ม
แปรปรวน เสื่อมสล�ย และคว�มดับไปของโผฏฐัพพะ.

เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย มีธรรมเป็นท่ีมายินดี 
ยินดีแล้วในธรรม เพลิดเพลินแล้วในธรรม เทวดาและ
มนุษย์ทั้งหลาย ย่อมอยู่เป็นทุกข์ เพร�ะคว�มแปรปรวน  
เสื่อมสล�ย และคว�มดับไปของธรรม. 
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คว�มเพลินในอ�ยตนะ  
เท่�กับเพลินอยู่ในทุกข์

-บาล ีสฬา. สํ. ๑๘/๑๖/๑๙.

ภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดยังเพลิดเพลินอยู่ กับต� (จักษุ)  
ผู้นั้นชื่อว่าย่อมเพลิดเพลินอยู่ ในสิ่งที่ เป็นทุกข์  ผู้ ใด
เพลิดเพลินในสิ่งที่เป็นทุกข์ เรากล่าวว่า ผู้นั้นยังไม่พ้นไป
ได้จากทุกข์.

ภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดยังเพลิดเพลินอยู่ กับห ู (โสตะ)  
ผู้นั้นชื่อว่าย่อมเพลิดเพลินอยู่ ในสิ่งที่ เป็นทุกข์  ผู้ ใด
เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ เรากล่าวว่า ผู้นั้นยังไม่พ้น
ไปได้จากทุกข์.

ภิกษทุัง้หลาย ผูใ้ดยงัเพลดิเพลนิอยู ่กับจมกู (ฆานะ)  
ผู้นั้นชื่อว่าย่อมเพลิดเพลินอยู่ ในสิ่งที่ เป็นทุกข์  ผู้ ใด
เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ เรากล่าวว่า ผู้นั้นยังไม่พ้น
ไปได้จากทุกข์.

ภิกษทุัง้หลาย ผูใ้ดยงัเพลดิเพลนิอยู่ กบัล้ิน (ชวิหา)  
ผู้นั้นชื่อว่าย่อมเพลิดเพลินอยู่ ในสิ่งที่ เป็นทุกข์  ผู้ ใด
เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ เรากล่าวว่า ผู้นั้นยังไม่พ้น
ไปได้จากทุกข์.

๒๒ 
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ภกิษุทัง้หลาย ผูใ้ดยงัเพลดิเพลนิอยู ่กบัก�ย (กายะ)  
ผู้นั้นชื่อว่าย่อมเพลิดเพลินอยู่ ในสิ่งที่ เป็นทุกข์  ผู้ ใด
เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ เรากล่าวว่า ผู้นั้นยังไม่พ้น
ไปได้จากทุกข์.

ภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดยังเพลิดเพลินอยู่ กับใจ (มนะ)  

ผู้นั้นชื่อว่า ย่อมเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่ เป็นทุกข์ ผู้ใด
เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ เรากล่าวว่า ผู้นั้นยังไม่พ้น
ไปได้จากทุกข์.

(ในสูตรต่อไป ได้ตรัสถึงในกรณีแห่ง อายตนะภายนอกหก ซ่ึงมี 

ขอ้ความเหมอืนในกรณแีหง่อายตนะภายในขา้งบนนีท้กุประการ ต่างแต่

ชื่ออายตนะเท่านั้น).
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คว�มไม่เพลินในอ�ยตนะ  
คือคว�มหลุดพ้นจ�กทุกข์

-บาล ีสฬา. สํ. ๑๘/๑๖/๑๙.

ภกิษทุัง้หลาย ผูใ้ดไมเ่พลดิเพลนิกับต� ผูน้ัน้ชือ่วา่
ไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ใน
สิ่งที่เป็นทุกข์ เรากล่าวว่า ผู้นั้นย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกข์.

ภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดไม่เพลิดเพลินกับหู ผู้นั้นชื่อว่า
ไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ใน
สิ่งที่เป็นทุกข์ เรากล่าวว่า ผู้นั้นย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกข์.

ภกิษทุัง้หลาย ผู้ใดไม่เพลิดเพลินกับจมูก ผู้น้ันช่ือว่า 
ไม่เพลิดเพลินอยู่ในส่ิงท่ีเป็นทุกข์ ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ใน
สิ่งที่เป็นทุกข์ เรากล่าวว่า ผู้นั้นย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกข์.

ภกิษทุัง้หลาย ผูใ้ดไมเ่พลดิเพลนิกบัลิน้ ผูน้ัน้ชือ่วา่
ไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ใน
สิ่งที่เป็นทุกข์ เรากล่าวว่า ผู้นั้นย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกข์.

ภกิษทุัง้หลาย ผูใ้ดไมเ่พลดิเพลนิกบัก�ย ผูน้ัน้ชือ่วา่ 
ไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ใน
สิ่งที่เป็นทุกข์ เรากล่าวว่า ผู้นั้นย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกข์.

๒3 
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ภกิษทุัง้หลาย ผูใ้ดไม่เพลดิเพลนิกบัใจ ผูน้ัน้ชือ่วา่
ไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ใน
สิ่งที่เป็นทุกข์ เรากล่าวว่า ผู้นั้นย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกข์.

(ในสูตรต่อไป ได้ตรัสถึงในกรณีแห่งอายตนะภายนอกหก ซ่ึงมี
ข้อความเหมือนในกรณีแห่งอายตนะภายในข้างบนน้ีทุกประการ ต่างแต่ช่ือ
อายตนะเท่าน้ัน).
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ฉันทะ เป็นมูลเหตุแห่งทุกข์
-บาล ีสฬา. สํ. ๑๘/๔๐๓-๔๐๕/๖๒๗.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ขอโอกาส ขอพระผู้มีพระภาค 

โปรดทรงแสดงซึ่งเหตุเกิดและเหตุดับแห่งทุกข์แก่ข้าพระองค์เถิด.

คามณิ ถ้าเราพึงปรารภอดีตกาลแสดงความเกิด
และความดบัแห่งทกุข์แกท่า่นวา่ ในอดตีกาลไดมี้แลว้อยา่งนี ้ 
ความสงสัย ความเคลือบแคลงในข้อนั้นจะพึงมีแก่ท่าน  
ถ้าเราปรารภอนาคตกาลแสดงความเกิดและความดับแห่ง
ทกุข์แกท่่านว่า ในอนาคตกาลจกัมอียา่งน้ี แมใ้นขอ้น้ันความ
สงสัย ความเคลือบแคลงจะพึงมีแก่ท่าน อนึ่งเล่า เรานั่งอยู่ 
ณ ที่นี้แหละ จักแสดงความเกิดและความดับแห่งทุกข์แก่
ท่านซึ่งนั่งอยู่ที่นี่เหมือนกัน ท่านจงฟังคำานั้น จงใส่ใจให้ดี 
เราจักกล่าว. 

คามณิ ท่านจะสำาคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไร  
โสกะ ปรเิทวะ ทกุขะ โทมนสั อปุายาสะ จะพงึเกดิขึน้แกท่า่น  
เพราะหมู่มนุษย์ในอุรุเวลกัปปนิคม ที่ถูกฆ่า ถูกจองจำา  
ถูกทำาให้เสื่อมเสีย หรือถูกติเตียน มีแก่ท่านหรือ.

มีอยู่ พระเจ้าข้า.

๒4 
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คามณิ ก็โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาสะ  
จะไมพึ่งเกิดข้ึนแกท่า่น เพราะหมูม่นษุยใ์นอรุเุวลกปัปนคิม 
ที่ถูกฆ่า ถูกจองจำา ถูกทำาให้เสื่อมเสีย หรือถูกติเตียน มีอยู่
แก่ท่านหรือ.

มีอยู่ พระเจ้าข้า.

คามณ ิอะไรเป็นเหตเุปน็ปจัจยั ทีโ่สกะ ปรเิทวะทกุขะ  
โทมนัส อุปายาสะ จะพึงเกิดขึ้นแก่ท่าน เพราะหมู่มนุษย์ 
ชาวอุรุเวลกัปปนิคมบางพวกถูกฆ่า ถูกจองจำา ถูกทำาให้ 
เส่ือมเสีย หรือถูกติเตียน หรือว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัย ท่ี
โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาสะ จะไม่พึงเกิดมีขึ้น
แกท่า่น เพราะหมู่มนษุยช์าวอรุเุวลกปัปนิคมบางพวก ถูกฆ่า  
ถูกจองจำา ถูกทำาให้เสื่อมเสีย หรือถูกติเตียน.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะ  

จะพึงเกิดข้ึนแก่ข้าพระองค์ เพราะหมู่มนุษย์ชาวอุรุเวลกัปปนิคมเหลา่ใดที่

ถูกฆ่า ถูกจองจำา ถูกทำาให้เส่ือมเสีย หรือถูกติเตียน ก็เพราะข้าพระองค์  

มีฉันทราคะ ในหมู่มนุษย์ชาวอุรุเวลกัปปนิคมเหล่านั้น ส่วนโสกะปริ- 

เทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะ จะไม่พึงเกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์ เพราะหมู่

มนุษย์ชาวอุรุเวลกัปปนิคมเหล่าใด ถูกฆ่า ถูกจองจำา ถูกทำาให้เสื่อมเสีย 

หรอืถกูติเตียน ก็เพราะข้าพระองค์ไม่มีฉันทราคะในหมู่มนุษย์ชาวอุรุเวล- 

กัปปนิคมเหล่านั้น พระเจ้าข้า.
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คามณิ ด้วยธรรมน้ี อันท่านเห็นแล้ว รู้แจ้งแล้ว 
บรรลแุลว้ หย่ังลงทัว่ถงึแลว้ อนัไมข่ึน้อยูก่บัเวลา ทา่นจงนำา 
ไปซึ่งนัยนี้สู่อดีตและอนาคตว่า ทกุขใ์ดๆ ทีเ่กดิขึน้แลว้ใน
อดีต ทุกข์ท้ังหมดนั้นมีฉันทะเป็นมูล มีฉันทะ เป็นเหตุ  
เพร�ะว่� ฉันทะเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์ และทุกข์ใดๆ อัน
จะเกิดขึ้นในอน�คต ทุกข์ทั้งหมดนั้นก็มีฉันทะเป็นมูล  
มีฉันทะเป็นเหตุ เพร�ะว่�ฉันทะเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์ 
ดังนี้.
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ทิ้งเสียนั่นแหละกลับจะเป็นประโยชน์
-บาล ีสฬา. สํ. ๑๘/๑๖๑-๑๖๒/๒๑๙.

ภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดไม่ใช่ของพวกเธอ พวกเธอ 
จงละสิง่น้ันเสยี สิง่นัน้อนัพวกเธอละไดแ้ลว้ จักเปน็ไปเพือ่
ประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เธอ.

ภิกษุทั้งหลาย อะไรเล่าไม่ใช่ของพวกเธอ.
ภิกษุทั้งหลาย ตาไม่ใช่ของพวกเธอ พวกเธอจง

ละมันเสีย สิ่งนั้นอันพวกเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เธอ.

ภิกษุทั้งหลาย หูไม่ใช่ของพวกเธอ พวกเธอจง 
ละมันเสีย สิ่งนั้นอันพวกเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เธอ.

ภิกษุทั้งหลาย จมูกไม่ใช่ของพวกเธอ พวกเธอ
จงละมันเสีย สิ่งนั้นอันพวกเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เธอ.

ภิกษุทั้งหลาย ลิ้นไม่ใช่ของพวกเธอ พวกเธอจง
ละมันเสีย สิ่งนั้นอันพวกเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เธอ.

๒๕ 



72

พุทธวจน - หมวดธรรม 

ภิกษุทั้งหลาย กายไม่ใช่ของพวกเธอ พวกเธอจง
ละมันเสีย สิ่งนั้นอันพวกเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เธอ.

ภิกษุทั้งหลาย ใจไม่ใช่ของพวกเธอ พวกเธอจง
ละมันเสีย สิ่งนั้นอันพวกเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เธอ. 

ภกิษทุัง้หลาย เปรยีบเหมอืนคนเขาพงึนำาหญา้ กิง่ไม ้
และใบไม้ที่มีอยู่ในเชตวันนี้ไป หรือพึงเผา หรือพึงทำาตาม
สมควรแก่เหตุ เธอทั้งหลายพึงมีความคิดอย่างนี้ว่า คนเขา
นำาพวกเราไป หรอืเผาเรา หรือทำาพวกเราตามสมควรแกเ่หต ุ 
ดังนี้บ้างหรือหนอ.

หาเป็นดังนั้นไม่ พระเจ้าข้า. 

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

ของข้าพระองค์ไม่มีในสิ่งเหล่านั้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุท้ังหลาย ฉันน้ันก็เหมือนกัน ตาไม่ใช่ของพวกเธอ  
พวกเธอจงละมนัเสยี สิง่นัน้อนัพวกเธอละไดแ้ลว้ จักเปน็ไป 
เพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เธอ หู ... จมูก ... 
ล้ิน ... กาย ... ใจ ไม่ใชข่องพวกเธอ พวกเธอจงละมนัเสีย  
ส่ิงน้ันอันพวกเธอละไดแ้ลว้ จกัเปน็ไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลู 
เพื่อความสุขแก่เธอ.
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คว�มเร่�ร้อนเพร�ะก�มตัณห�
-บาล ีม. ม. ๑๓/๒๗๔/๒๘๕.

มาคัณฑิยะ เปรียบเหมือนบุรุษโรคเรื้อน มีตัวเป็น
แผล สกุปลัง่ ถกูเชือ้โรคแทะกดัอยู ่เกาปากแผลอยู่ดว้ยเลบ็ 
ย่างกายให้ร้อนที่หลุมถ่านเพลิง. 

มาคณัฑยิะ เขาทำาเช่นน้ันอยู่เพียงใด ปากแผลเหล่าน้ัน 
ของเขา ยิ่งเป็นของไม่สะอาด มีกลิ่นเหม็นข้ึนและเน่าข้ึน
ด้วยประการน้ันๆ และจะมีความรู้สึกว่าน่ายินดี น่าพอใจ
สกัหนอ่ยหนึง่ กค็อืปากแผลทัง้หลาย ไดรั้บการเกาหรือการ
อบอุ่นด้วยไฟเป็นเหตุเท่านั้น ข้อนี้ฉันใด.

มาคณัฑยิะ สตัวท์ัง้หลายกฉ็นันัน้เหมอืนกัน ยังเปน็ 
ผูไ้มป่ราศจากความกำาหนดัในกาม ถกูกามตณัหาเคีย้วกนิอยู ่ 
ถกูความเร่ารอ้นทีเ่กดิขึน้เพราะกามแผดเผาอยู่ ก็ยังขืนเสพ
กามอยู่นั่นเอง. 

มาคัณฑิยะ สัตว์เหล่านั้นทำาเช่นนั้นอยู่เพียงใด 
กามตณัหาก็ย่อมเจรญิขึน้แกส่ตัวเ์หลา่น้ัน และสตัว์เหลา่น้ัน 
กถ็กูความเรา่รอ้นทีเ่กดิ เพราะความปรารภกามแผดเผาอยู ่
ด้วยประการน้ันๆ และจะมีความรู้สึกว่าน่ายินดี น่าพอใจ 
สักหน่อยหนึ่ง ก็เพราะอาศัยกามคุณทั้ง ๕ เป็นเหตุเท่านั้น.

๒6 
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สิง่ท้ังปวงทีต้่องรูจ้กั เพือ่คว�มส้ินทกุข์  
(นัยที่ 1)

-บาล ีสฬา. สํ. ๑๘/๒๑/๒๗-๒๘. 

ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ไมรู่ย่ิ้ง ไมร่อบรู ้ไมค่ลายกำาหนัด 
ไมล่ะขาดซึง่สิง่ท้ังปวง ยอ่มเปน็ผูไ้มส่มควรเพือ่ความสิน้ไป
แห่งทุกข์. 

ภกิษทุัง้หลาย กส็ิง่ทัง้ปวงนัน้คอือะไรเลา่ อันบคุคล
เมื่อยังไม่รู้ยิ่ง ไม่รอบรู้ ยังไม่คลายกำาหนัด ยังละไม่ได้  
ย่อมเป็นผู้ไม่สมควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์.

ภิกษุทั้งหลาย ตา … รูป … จักษุวิญญาณ …  
จกัษสุมัผสั … สขุเวทนา หรือทกุขเวทนา หรอือทุกขมสขุ-
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย อันบุคคลเม่ือ 
ยงัไมรู่ย้ิง่ ไมร่อบรู้ ยงัไมค่ลายกำาหนดั ยงัละไม่ได ้ยอ่มเปน็ 
ผู้ไม่สมควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์.

ภิกษุทั้งหลาย หู … เสียง … โสตวิญญาณ …  
โสตสัมผัส … สุขเวทนา หรือทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข-
เวทนาที่เกิดข้ึนเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัย อันบุคคลเม่ือ 
ยงัไมรู่ย้ิง่ ไมร่อบรู้ ยงัไมค่ลายกำาหนดั ยงัละไม่ได ้ยอ่มเปน็ 
ผู้ไม่สมควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์.

๒7 
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ภิกษุทั้งหลาย จมูก … กลิ่น … ฆานวิญญาณ … 
ฆานสัมผสั … สขุเวทนา หรอืทกุขเวทนา หรืออทกุขมสขุ- 
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะฆานสัมผัสเป็นปัจจัย อันบุคคลเม่ือ
ยงัไม่รูย้ิง่ ไมร่อบรู ้ยงัไมค่ลายกำาหนดั ยงัละไมไ่ด ้ยอ่มเปน็ 
ผู้ไม่สมควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์. 

ภิกษุทั้งหลาย ลิ้น … รส … ชิวหาวิญญาณ … 
ชวิหาสมัผสั … สขุเวทนา หรอืทกุขเวทนา หรอือทกุขมสขุ- 
เวทนาท่ีเกิดข้ึนเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย อันบุคคลเมื่อ
ยงัไม่รูย้ิง่ ไมร่อบรู ้ยงัไมค่ลายกำาหนดั ยงัละไมไ่ด ้ยอ่มเปน็
ผู้ไม่สมควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์.

ภิกษุทั้งหลาย กาย … โผฏฐัพพะ … กายวิญญาณ 
… กายสัมผัส … สุขเวทนา หรือทุกขเวทนา หรืออทุกขม- 
สุขเวทนาที่เกิดข้ึนเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัย อันบุคคล 
เมื่อยังไม่รู้ยิ่ง ไม่รอบรู้ ยังไม่คลายกำาหนัด ยังละไม่ได้  
ย่อมเป็นผู้ไม่สมควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์. 

ภิกษุทั้งหลาย ใจ … ธรรม … มโนวิญญาณ … 
มโนสัมผัส … สุขเวทนา หรือทุกข์เวทนา หรืออทุกขม- 
สุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย อันบุคคล 
เมื่อยังไม่รู้ยิ่ง ไม่รอบรู้ ยังไม่คลายกำาหนัด ยังละไม่ได้ซึ่ง 
สิ่งทั้งปวง ย่อมเป็นผู้ไม่สมควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์. 
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ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แลคือสิ่งทั้งปวง อันบุคคล 
เมื่อยังไม่รู้ยิ่ง ยังไม่รอบรู้ ยังไม่คลายกำาหนัด ยังละไม่ได้ 
ย่อมเป็นผู้ไม่สมควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์.

ภิกษุทั้งหลาย ส่วนบุคคล เมื่อรู้ยิ่ง รอบรู้ คลาย
กำาหนัด ละได้ซึ่งสิ่งทั้งปวง เป็นผู้สมควรเพื่อความส้ินไป
แห่งทุกข์. 

ภกิษทุัง้หลาย กส็ิง่ทัง้ปวงนัน้คอือะไรเลา่ อันบคุคล
เมื่อรู้ยิ่ง รอบรู้ คลายกำาหนัด ละได้ ย่อมเป็นผู้สมควรเพ่ือ
ความสิ้นไปแห่งทุกข์. 

ภิกษุทั้งหลาย ตา … รูป … จักษุวิญญาณ …  
จกัษสุมัผสั … สขุเวทนา หรือทกุขเวทนา หรอือทุกขมสขุ- 
เวทนาที่เกิดข้ึนเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย อันบุคคล 
เมื่อรู้ยิ่ง รอบรู้ คลายกำาหนัด ละได้ ย่อมเป็นผู้สมควรเพ่ือ
ความสิ้นไปแห่งทุกข์. 

ภิกษุทั้งหลาย หู … เสียง … โสตวิญญาณ …  
โสตสัมผัส … สุขเวทนา หรือทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข- 
เวทนาที่เกิดข้ึนเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัย อันบุคคลเม่ือ 
รู้ยิ่ง รอบรู้ คลายกำาหนัด ละได้ ย่อมเป็นผู้สมควรเพ่ือ 
ความสิ้นไปแห่งทุกข์. 
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ภิกษุทั้งหลาย จมูก … กลิ่น … ฆานวิญญาณ … 
ฆานสัมผสั … สขุเวทนา หรอืทกุขเวทนา หรืออทกุขมสขุ- 
เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะฆานสัมผัสเป็นปัจจัย อันบุคคลเม่ือ
รู้ยิ่ง รอบรู้ คลายกำาหนัด ละได้ ย่อมเป็นผู้สมควรเพ่ือ 
ความสิ้นไปแห่งทุกข์. 

ภิกษุทั้งหลาย ลิ้น … รส … ชิวหาวิญญาณ … 
ชวิหาสมัผสั … สขุเวทนา หรอืทกุขเวทนา หรอือทกุขมสขุ- 
เวทนาท่ีเกิดข้ึนเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย อันบุคคลเมื่อ 
รูย้ิง่ รอบรู ้คลายกำาหนดั ละได ้ยอ่มเปน็ผูส้มควรเพือ่ความ
สิ้นไปแห่งทุกข์. 

ภกิษทุัง้หลาย กาย … โผฏฐพัพะ … กายวญิญาณ 
… กายสมัผสั … สขุเวทนา หรอืทกุขเวทนา หรอือทุกขม- 
สุขเวทนาที่เกิดข้ึนเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัย อันบุคคล 
เมื่อรู้ยิ่ง รอบรู้ คลายกำาหนัด ละได้ ย่อมเป็นผู้สมควรเพ่ือ
ความสิ้นไปแห่งทุกข์.

ภิกษุท้ังหลาย ใจ … ธรรม … มโนวิญญาณ … 
มโนสัมผัส … สุขเวทนา หรือทุกขเวทนา หรืออทุกขม-
สุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย อันบุคคล 
เมื่อรู้ยิ่ง รอบรู้ คลายกำาหนัด ละได้ ย่อมเป็นผู้สมควรเพ่ือ
ความสิ้นไปแห่งทุกข์.

ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล คือสิ่งทั้งปวง อันบุคคล
เมื่อรู้ยิ่ง รอบรู้ คลายกำาหนัด ละได้ ย่อมเป็นผู้สมควรเพ่ือ
ความสิ้นไปแห่งทุกข์.
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สิง่ท้ังปวงทีต้่องรูจ้กั เพือ่คว�มส้ินทกุข์  
(นัยที่ ๒)

-บาล ีสฬา. สํ. ๑๘/๒๒-๒๓/๒๙-๓๐.

ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ไมรู่ย่ิ้ง ไมร่อบรู ้ไมค่ลายกำาหนัด 
ไม่ละขาดซึ่งสิ่งทั้งปวง ก็เป็นผู้ไม่สมควรเพื่อความสิ้นไป
แห่งทุกข์. 

ภกิษทัุง้หลาย ก็ส่ิงท้ังปวงน้ันคืออะไรเล่า อันบุคคล 
เมื่อยังไม่รู้ยิ่ง ไม่รอบรู้ ยังไม่คลายกำาหนัด ยังละไม่ได้  
ย่อมเป็นผู้ไม่สมควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์.

ภิกษุทั้งหลาย ตา … รูป … จักษุวิญญาณ … 
ธรรมอันจะพึงรู้แจ้งด้วยจักษุวิญญาณ อันบุคคลเม่ือยัง
ไม่รู้ย่ิง ไม่รอบรู้ ยังไม่คลายกำาหนัด ยังละไม่ได้ ย่อมเป็น 
ผู้ไม่สมควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์.

ภิกษุทั้งหลาย หู … เสียง … โสตวิญญาณ … 
ธรรมอันจะพึงรู้แจ้งด้วยโสตวิญญาณ อันบุคคลเมื่อยัง 
ไม่รู้ย่ิง ไม่รอบรู้ ยังไม่คลายกำาหนัด ยังละไม่ได้ ย่อมเป็น 
ผู้ไม่สมควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์.

ภิกษุทั้งหลาย จมูก … กลิ่น … ฆานวิญญาณ … 
ธรรมอันจะพึงรู้แจ้งด้วยฆานวิญญาณ อันบุคคลเมื่อยังไม่ 

๒๘ 
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รู้ย่ิง ไม่รอบรู้ ยังไม่คลายกำาหนัด ยังละไม่ได้ ย่อมเป็นผู้ 
ไม่สมควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์. 

ภิกษุทั้งหลาย ลิ้น … รส … ชิวหาวิญญาณ … 
ธรรมอันจะพึงรู้แจ้งด้วยชิวหาวิญญาณ อันบุคคลเมื่อยัง
ไม่รู้ยิ่ง ไม่รอบรู้ ยังไม่คลายกำาหนัด ยังละไม่ได้ ย่อมเป็น 
ผู้ไม่สมควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์.

ภกิษทุัง้หลาย กาย … โผฏฐพัพะ … กายวญิญาณ 
… ธรรมอันจะพึงรู้แจ้งด้วยกายวิญญาณ อันบุคคลเม่ือยัง
ไม่รู้ยิ่ง ไม่รอบรู้ ยังไม่คลายกำาหนัด ยังละไม่ได้ ย่อมเป็น 
ผู้ไม่สมควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์. 

ภกิษทุัง้หลาย ใจ … ธรรมารมณ ์… มโนวญิญาณ 
… ธรรมอันจะพึงรู้แจ้งด้วยมโนวิญญาณ อันบุคคลเมื่อ 
ยงัไมรู่ย้ิง่ ไมร่อบรู ้ ยงัไมค่ลายกำาหนดั ยงัละไมไ่ด ้ ย่อม
เป็นผู้ไม่สมควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์. 

ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แลคือสิ่งทั้งปวง อันบุคคล 
เมื่อยังไม่รู้ยิ่ง ยังไม่รอบรู้ ยังไม่คลายกำาหนัด ยังละไม่ได้ 
ย่อมเป็นผู้ไม่สมควรเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์.

ภิกษุทั้งหลาย ส่วนบุคคล เมื่อรู้ยิ่ง รอบรู้ คลาย
กำาหนัด ละได้ซึ่งสิ่งทั้งปวง เป็นผู้ควรเพื่อความสิ้นทุกข์.
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ภกิษทุัง้หลาย กส็ิง่ทัง้ปวงนัน้คอือะไรเลา่ อันบคุคล
เมื่อรู้ยิ่ง รอบรู้ คลายกำาหนัด ละได้ ย่อมเป็นผู้สมควรเพ่ือ
ความสิ้นไปแห่งทุกข์. 

ภิกษุทั้งหลาย ตา … รูป … จักษุวิญญาณ … 
ธรรมอันจะพึงรู้แจ้งด้วยจักษุวิญญาณ อันบุคคลเมื่อรู้ยิ่ง 
รอบรู้ คลายกำาหนัด ละได้ ย่อมเป็นผู้สมควรเพื่อความ
สิ้นไปแห่งทุกข์. 

ภิกษุทั้งหลาย หู … เสียง … โสตวิญญาณ … 
ธรรมอันจะพึงรู้แจ้งด้วยโสตวิญญาณ อันบุคคลเมื่อรู้ยิ่ง 
รอบรู้ คลายกำาหนัด ละได้ ย่อมเป็นผู้สมควรเพื่อความ
สิ้นไปแห่งทุกข์. 

ภิกษุทั้งหลาย จมูก … กลิ่น … ฆานวิญญาณ 
… ธรรมอันจะพึงรู้แจ้งด้วยฆานวิญญาณ อันบุคคลเมื่อ 
รู้ยิ่ง รอบรู้ คลายกำาหนัด ละได้ ย่อมเป็นผู้สมควรเพื่อ
ความสิ้นไปแห่งทุกข์. 

ภิกษุทั้งหลาย ลิ้น … รส … ชิวหาวิญญาณ … 
ธรรมอันจะพึงรู้แจ้งด้วยชิวหาวิญญาณ อันบุคคลเม่ือรู้ยิ่ง 
รอบรู้ คลายกำาหนัด ละได้ ย่อมเป็นผู้สมควรเพื่อความ
สิ้นไปแห่งทุกข์. 
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ภิกษุทั้งหลาย กาย … โผฏฐัพพะ … กายวิญญาณ 
… ธรรมอันจะพึงรู้แจ้งด้วยกายวิญญาณ อันบุคคลเมื่อ 
รู้ยิ่ง รอบรู้ คลายกำาหนัด ละได้ ย่อมเป็นผู้สมควรเพื่อ
ความสิ้นไปแห่งทุกข์.

ภิกษุทั้งหลาย ใจ … ธรรม … มโนวิญญาณ … 
ธรรมอันจะพึงรู้แจ้งด้วยมโนวิญญาณ อันบุคคลเมื่อรู้ยิ่ง 
รอบรู้ คลายกำาหนัด ละได้ ย่อมเป็นผู้สมควรเพื่อความ
สิ้นไปแห่งทุกข์.

ภิกษุท้ังหลาย เหล่านี้แล คือสิ่งทั้งปวง อันบุคคล
เมื่อรู้ยิ่ง รอบรู้ คลายกำาหนัด ละได้ ย่อมเป็นผู้สมควร
เพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์.



83

 

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติพุทธวจน - หมวดธรรม 

ส่ิงท้ังปวงทีต้่องรูจ้กั เพือ่คว�มส้ินทกุข์  
(นัยที่ 3)

-บาล ีขนธฺ. สํ. ๑๗/๓๓/๕๖-๕๗.

ภกิษทุัง้หลาย บุคคลเม่ือไม่รู้ยิง่ ไม่รอบรู ้ไมค่ล�ย 
กำ�หนดั ไมล่ะข�ดซึง่รปู เปน็ผูไ้มส่มควรเพือ่ความสิน้ทุกข์ 
บุคคลเมื่อไม่รู้ยิ่ง ไม่รอบรู้ ไม่คลายกำาหนัด ไม่ละขาดซึ่ง
เวทน� เป็นผูไ้ม่สมควรเพือ่ความสิน้ทุกข ์ บคุคลเมือ่ไม่รูย้ิง่  
ไม่รอบรู้ ไม่คลายกำาหนัด ไม่ละขาดซึ่งสัญญ� เป็นผู้ 
ไม่สมควรเพื่อความสิ้นทุกข์ บุคคลเมื่อไม่รู้ยิ่ง ไม่รอบรู้ 
ไม่คลายกำาหนัด ไม่ละขาดซ่ึงสังข�ร เป็นผู้ไม่สมควรเพื่อ
ความสิ้นทุกข์ บุคคลเมื่อไม่รู้ยิ่ง ไม่รอบรู้ ไม่คลายกำาหนัด 
ไม่ละขาดซึ่งวิญญ�ณ เป็นผู้ไม่สมควรเพื่อคว�มสิ้นทุกข์.

ภกิษทุัง้หลาย กบ็คุคลเมือ่รูย้ิง่ รอบรู ้คล�ยกำ�หนดั  
ละข�ดซึง่รปู จงึเปน็ผูส้มควรเพือ่ความสิน้ทกุข์ บคุคลเม่ือ
รู้ยิ่ง รอบรู้ คลายกำาหนัด ละขาดซึ่งเวทน� จึงเป็นผู้สมควร
เพื่อความสิ้นทุกข์ บุคคลเมื่อรู้ย่ิง รอบรู้ คลายกำาหนัด  
ละขาดซึง่สญัญ� จงึเป็นผูส้มควรเพือ่ความสิน้ทุกข์ บคุคล
เมื่อรู้ย่ิง รอบรู้ คลายกำาหนัด ละขาดซึ่งสังข�ร จึงเป็นผู้ 
สมควรเพือ่ความสิน้ทกุข ์ บคุคลเมือ่รู้ยิง่ รอบรู ้คลายกำาหนดั  
ละขาดซึ่งวิญญ�ณ จึงเป็นผู้สมควรเพื่อคว�มสิ้นทุกข์.

๒๙ 
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ธรรมท่ีละได้ด้วยก�ย ละได้ด้วยว�จ� 
และไม่อ�จละได้ด้วยก�ยหรือว�จ�

-บาล ีทสก. อํ. ๒๔/๔๑/๒๓.

ภิกษุทั้งหลาย ธรรมอันบุคคลพึงละได้ด้วยกาย 
ไม่ใช่ละด้วยวาจาก็มีอยู่ ธรรมอันบุคคลพึงละได้ด้วยวาจา  
ไมใ่ชล่ะดว้ยกายกม็อียู่ ธรรมอนับคุคลพงึละดว้ยกายก็ไม่ได ้ 
ละด้วยวาจาไม่ได้ แต่เมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงจะละได้ 
ก็มีอยู่ 

ภกิษทุัง้หลาย กธ็รรมอนับคุคลพงึละดว้ยกาย ไม่ใช่
ละดว้ยวาจาเป็นอย่างไร ภิกษุทัง้หลาย ภกิษุในกรณนีีเ้ปน็
ผู้ตอ้งอาบติับางสว่น อนัเปน็อกุศลดว้ยกาย เพือ่นพรหมจารี
ผู้รู้ทั้งหลายใคร่ครวญแล้ว ได้กล่าวกะภิกษุนั้นอย่างน้ีว่า 
ท่านนัั้นแลเป็นผู้ต้องแล้วซึ่งอาบัติบางส่วน อันเป็นอกุศล
ดว้ยกาย จะเป็นการดหีนอ ทีท่า่นจะละกายทจุริต ประพฤติ
กายสจุรติ ภิกษนุัน้อนัเพือ่นพรหมจารผีูรู้ท้ัง้หลายใครค่รวญ
แลว้วา่กลา่วอยู่ ยอ่มละกายทจุริต ประพฤตกิายสจุรติ ภกิษุ
ทั้งหลาย นี้เรียกว่า ธรรมอันบุคคลพึงละได้ด้วยกาย ไม่ใช่
ละด้วยวาจา.

30 
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ภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมอันบุคคลพึงละได้ด้วยวาจา  
ไม่ใช่ละด้วยกายเป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในกรณีนี้  
เป็นผู้ต้องอาบัติบางส่วน อันเป็นอกุศลด้วยวาจา เพื่อน
พรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายใคร่ครวญแล้ว ได้กล่าวกะภิกษุนั้น
อยา่งนีว้า่ ท่า่นนัน้แลเปน็ผูต้อ้งแลว้ซ่ึงอาบติับางสว่น อนัเปน็ 
อกุศลด้วยวาจา จะเป็นการดีหนอ ที่ท่านผู้นี้จะละวจีทุจริต 
ประพฤติวจีสุจริต ภิกษุนั้นอันเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลาย 
ใคร่ครวญแล้วว่ากล่าวอยู่ ย่อมละวจีทุจริต ประพฤติ 
วจีสุจริต ภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกว่า ธรรมอันบุคคลจะพึง 
ละได้ด้วยวาจา มิใช่ละด้วยกาย.

ภกิษทุัง้หลาย กธ็รรมอนับคุคลพงึละดว้ยกายไม่ได ้ 
ละด้วยวาจาไม่ได้ แต่เมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงจะละได้ 
เป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย โลภะ (ความโลภ) บุคคลพึงละ
ด้วยกายไม่ได้ ละด้วยวาจาไม่ได้ แต่เมื่อเห็นด้วยปัญญา
แล้วจึงจะละได้ โทสะ (ความประทุษร้าย) ... โมหะ (ความหลง) 
... โกธะ (ความโกรธ) ... อุปนาหะ (ความผูกโกรธ) ... มักขะ 
(ความลบหลู่คุณ) ... ปฬาสะ (ความตีตนเสมอท่าน) ... มัจฉริยะ 
(ความตระหนี่) บุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ ละด้วยวาจาไม่ได้ 
แต่เมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงจะละได้.
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ภิกษุทั้งหลาย ความริษยาอันชั่วช้า (ปาปิกา อิสฺสา) 

บุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ ละด้วยวาจาไม่ได้ แต่เม่ือเห็น
ดว้ยปญัญาแลว้จึงจะละได ้ ภกิษุทัง้หลาย กค็วามรษิยาอนั
ชัว่ชา้เป็นอย่างไร ภิกษทุัง้หลาย คหบดหีรือบตุรแหง่คหบดี
ในกรณีนี้ ย่อมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ ด้วยข้าวเปลือก เงินหรือ
ทอง ทาสหรอืคนเขา้ไปอาศัยของคหบดหีรือบตุรแห่งคหบด ี
ผู้ใดผู้หน่ึงย่อมคิดอย่างนี้ว่า โอหนอ คหบดีหรือบุตรแห่ง
คหบดีนี้ ไม่พึงสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ ไม่พึงสมบูรณ์ด้วย 
ข้าวเปลือก ไม่พึงสมบูรณ์ด้วยเงินหรือทอง อนึ่ง สมณะ
หรือพราหมณ์เป็นผู้ได้จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัช
บริขารอันเป็นปัจจัยแก่คนไข้ สมณะหรือพราหมณ์ผู้ใด 
ผู้หนึ่ง ย่อมคิดอย่างนี้ว่า โอหนอ ท่านผู้นี้ ไม่พึงได้จีวร  
ไม่พึงได้บิณฑบาต ไม่พึงได้เสนาสนะ และไม่พึงได้เภสัช
บริขารอันเป็นปัจจัยแก่คนไข้ ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่า 
ความริษยาอันช่ัวช้า ภิกษุทั้งหลาย ความริษยาอันชั่วช้านี้ 
บุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ ด้วยวาจาไม่ได้ แต่เมื่อเห็นด้วย
ปัญญาแล้วจึงจะละได้.

ภกิษทุัง้หลาย ความปรารถนาอนัชัว่ชา้ (ปาปกิา อิจฉฺา) 
บุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ ละด้วยวาจาไม่ได้ แต่เม่ือเห็น
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ดว้ยปญัญาแลว้จงึจะละได ้ ภกิษทุัง้หลาย กค็วามปรารถนา
อนัชัว่ชา้เปน็อยา่งไร ภกิษทุัง้หลาย บคุคลบางคนในกรณนีี ้ 
เป็นผู้ไม่มีศรัทธา ย่อมปรารถนาว่า คนทั้งหลายพึงรู้จักว่า 
เราเป็นผู้มีศรัทธา บุคคลเป็นผู้ทุศีลย่อมปรารถนาว่า คน
ทัง้หลายพงึรูจ้กัวา่ เราเปน็ผู้มศีลี บคุคลเปน็ผูไ้ดส้ดบันอ้ย 
ยอ่มปรารถนาวา่ คนทัง้หลายพงึรู้จกัวา่ เราเปน็ผูไ้ดส้ดับมาก  
บุคคลเป็นผู้มีความยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่คณะ ย่อม
ปรารถนาว่า คนทั้งหลายพึงรู้จักว่า เราเป็นผู้ชอบสงัด 
บุคคลเป็นผู้เกียจคร้าน ย่อมปรารถนาว่า คนท้ังหลาย
พึงรู้จักว่า เราเป็นผู้ปรารภความเพียร บุคคลเป็นผู้มีสติ
หลงลืม ย่อมปรารถนาว่า คนทั้งหลายพึงรู้จักว่า เราเป็นผู้
มีสติตั้งม่ัน บุคคลเป็นผู้มีจิตไม่ตั้งม่ัน ย่อมปรารถนาว่า 
คนท้ังหลายพึงรู้จักว่า เราเป็นผู้มีจิตตั้งมั่น บุุคคลเป็นผู้มี
ปญัญาทราม ยอ่มปรารถนาวา่ คนทัง้หลายพงึรู้จกัวา่ เราเปน็ 
ผู้มีปัญญา บุคคลเป็นผู้ยังไม่สิ้นอาสวะ ย่อมปรารถนาว่า 
คนทั้งหลายพึงรู้จักว่า เราเป็นผู้สิ้นอาสวะ ภิกษุท้ังหลาย 
นี้เรียกว่าความปรารถนาอันช่ัวช้า ภิกษุทั้งหลาย ความ
ปรารถนาอันชั่วช้านี้ บุคคลพึงละด้วยกายไม่ได้ ละด้วย 
วาจาไม่ได้ แต่เมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงจะละได้.
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ภิกษุทั้งหลาย หากว่าโลภะย่อมครอบงำาภิกษุนั้น
เป็นไป หากว่าโทสะ … หากว่าโมหะ … หากว่าโกธะ … 
หากว่าอุปนาหะ … หากว่ามักขะ … หากว่าปฬาสะ … 
หากว่ามัจฉริยะ … หากว่าความริษยาอันชั่วช้า … หากว่า
ความปรารถนาอันชั่วช้า ครอบงำาภิกษุนั้นเป็นไป ภิกษุนั้น
อนับุคคลพงึรูอ้ย่างนีว้า่ โลภะย่อมไมม่แีกผู่รู้้ชัด และทา่นผูน้ี้ 
หาได้รู้ชัดอย่างน้ันไม่ เพราะเหตุน้ันโลภะจึงครอบงำาท่านผู้น้ีได้  
ภิกษุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าโทสะ … โมหะ ... โกธะ … 
อุปนาหะ … มักขะ … ปฬาสะ … มัจฉริยะ … ความริษยา
อนัชัว่ชา้ … ความปรารถนาอนัชัว่ชา้ย่อมไมม่แีกผู่รู้ช้ดั และ
ทา่นผูน้ีห้าได้รูช้ดัอย่างนัน้ไม ่เพราะเหตนุัน้ความปรารถนา
อันชั่วช้าจึงครอบงำาท่านผู้นี้ได้

ภิกษุทั้งหลาย หากว่าโลภะไม่ครอบงำาภิกษุนั้น 
เป็นไป หากว่าโทสะ … หากว่าโมหะ ... หากว่าโกธะ … 
หากว่าอุปนาหะ … หากว่ามักขะ … หากว่าปฬาสะ … 
หากว่ามัจฉริยะ … หากว่าความริษยาอันชั่วช้า … หากว่า 
ความปรารถนาอันชั่วช้า ย่อมไม่ครอบงำาภิกษุนั้นเป็นไป 
ภิกษุน้ันอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่า โลภะย่อมไม่มีแก่ผู้รู้ชัด 
และท่านผู้นี้ย่อมเป็นผู้รู้ชัด เพราะเหตุนั้นโลภะจึงครอบงำา
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ท่านผู้น้ีไม่ได้ ภิกษุน้ันอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าโทสะ (ความ

ประทุษร้าย) … โมหะ (ความหลง) ... โกธะ (ความโกรธ) …  
อุปนาหะ (ความผูกโกรธ) … มักขะ (ความลบหลู่คุณ) …  
ปฬาสะ (ความตีตนเสมอท่าน) … มัจฉริยะ (ความตระหน่ี) … 
ความรษิยาอนัชัว่ชา้ (ปาปกิา อสิสฺา) … ความปรารถนาอนัชัว่ชา้  
(ปาปกิา อจิฉฺา) ยอ่มไมม่แีกผู่รู้ช้ดั และทา่นผูน้ี้ย่อมเปน็ผูรู้้ชดั  
เพราะเหตุนั้นความปรารถนาอันชั่วช้า จึงครอบงำาท่านผู้นี้
ไม่ได้ ดังนี้.
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ปัจจัยแห่งทกุข์ และคว�มดับแห่งทกุข์ 
โดยอเนกปรยิ�ย

-บาล ีสตุตฺ. ข.ุ ๒๕/๔๗๓-๔๘๒/๓๙๐-๔๐๖.

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าจะพึงมีผู้ถามเธอทั้งหลายอย่างน้ี 
ว่า จะมีประโยชน์อะไร เพ่ือการฟังกุศลธรรมอันเป็น
อริยะ เป็นเครื่องนำาออก อันให้ถึงปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้  
เธอท้ังหลายพึงตอบเขาอย่างน้ีว่า มีประโยชน์เพ่ือรู้ธรรมอัน
เป็นธรรม ๒ อย่�งต�มคว�มเป็นจริง ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า  
ท่านทั้งหลายกล่าวอะไรว่าเป็นธรรม ๒ อย่าง เธอทั้งหลาย 
พึงตอบเขาอย่างน้ีว่า การพิจารณาเห็นเนืองๆ (อนุปสฺสนา) 
ว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้เป็นอย่�งท่ี 1 การพิจารณา
เห็นเนืองๆ (อนุปสฺสนา) ว่า นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินี-
ปฏิปทา นี้เป็นอย่�งท่ี ๒ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้พิจารณา
เห็นธรรมอันเป็นธรรม ๒ อย่างโดยชอบเนืองๆ อย่างนี้  
เป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวอยู่ พึงหวัง
ผล ๒ อย�่ง อย่�งใดอย�่งหนึง่ คอื อรหตัตผลในปจัจบุนั 
หรือเมื่อยังมีคว�มยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอน�ค�มี.

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า การพิจารณา
เหน็ธรรมอนัเปน็ธรรม ๒ อยา่งโดยชอบเนอืงๆ จะพึงมีโดย

31 
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ปรยิายอยา่งอืน่อกีบา้งไหม ใหต้อบเขาวา่ พงึมี ถา้เขาถาม
ตอ่ไปอกีวา่ พงึมีอยา่งไรเลา่ ให้ตอบเขาว่า การพจิารณาเหน็
เนืองๆ ว่า ทุกข์ใดๆ ที่เกิดขึ้น ทุกข์ทั้งหมดนั้น ย่อมเกิดขึ้น 
เพราะอุปธิเป็นปัจจัย นี้เป็นอย่�งที่ 1 การพิจารณาเห็น
เนืองๆ ว่า เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่ง
อุปธินั่นเอง ทุกข์จึงไม่เกิด นี้เป็นอย่�งที่ ๒ ภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุผู้พิจารณาเห็นเนืองๆ ซึ่งธรรมอันเป็นธรรม ๒ อย่าง  
โดยชอบอยา่งนี ้… พงึหวงัผล ๒ อย�่ง อย�่งใดอย�่งหนึง่ คือ 
อรหตัตผลในปัจจบัุน หรือเม่ือยงัมีคว�มยดึมัน่เหลอือยู ่ 
ก็จะเป็นอน�ค�มี. 

ภิกษุท้ังหลาย … ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า  
ใหต้อบเขาวา่ การพจิารณาเห็นเนอืงๆ ว่า ทกุขใ์ดๆ ทีเ่กดิขึน้  
ทุกข์ทั้งหมดนั้น ย่อมเกิดข้ึนเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย  
นี้เป็นอย่�งที่ 1 การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า เพราะความ
จางคลายดบัไปโดยไมเ่หลอืแหง่อวชิชานัน่เอง ทกุขจ์งึไมเ่กดิ  
นีเ้ปน็อย่�งที ่๒ ภกิษทุัง้หลาย ภกิษผุูพ้จิารณาเหน็เนืองๆ  
ซึง่ธรรมอนัเปน็ธรรม ๒ อยา่งโดยชอบอย่างน้ี … พงึหวงัผล  
๒ อย่�ง อย่�งใดอย่�งหนึ่ง คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน 
หรือเมื่อยังมีคว�มยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอน�ค�ม.ี
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ภิกษุท้ังหลาย … ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า  
ใหต้อบเขาวา่ การพจิารณาเห็นเนอืงๆ ว่า ทกุขใ์ดๆ ทีเ่กดิขึน้  
ทุกข์ทั้งหมดนั้น ย่อมเกิดขึ้นเพราะสังขารเป็นปัจจัย  
นี้เป็นอย่�งที่ 1 การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า เพราะความ
จางคลายดบัไปโดยไมเ่หลอืแหง่สงัขารนัน่เอง ทกุขจ์งึไมเ่กดิ  
นี้เป็นอย่�งท่ี ๒ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้พิจารณาเห็น
เนืองๆ ซึ่งธรรมอันเป็นธรรม ๒ อย่างโดยชอบอย่างน้ี … 
พึงหวังผล ๒ อย่�ง อย่�งใดอย่�งหนึ่ง คือ อรหัตตผล 
ในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีคว�มยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็น
อน�ค�ม.ี

ภิกษุท้ังหลาย … ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า  
ใหต้อบเขาวา่ การพจิารณาเห็นเนอืงๆ ว่า ทกุขใ์ดๆ ทีเ่กดิขึน้  
ทุกข์ทั้งหมดน้ัน ย่อมเกิดขึ้นเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย  
นีเ้ปน็อย่�งท่ี 1 การพจิารณาเหน็เนอืงๆ วา่ เพราะความจาง
คลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งวิญญาณนั่นเอง ทุกข์จึงไม่เกิด  
นีเ้ปน็อย่�งที ่๒ ภกิษทุัง้หลาย ภกิษผุูพ้จิารณาเหน็เนืองๆ 
ซึง่ธรรมอนัเปน็ธรรม ๒ อยา่งโดยชอบอย่างน้ี … พงึหวงัผล  
๒ อย่�ง อย่�งใดอย่�งหนึ่ง คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน 
หรือเมื่อยังมีคว�มยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอน�ค�ม.ี 
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ภิกษุท้ังหลาย … ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า  
ใหต้อบเขาวา่ การพจิารณาเห็นเนอืงๆ ว่า ทกุขใ์ดๆ ทีเ่กดิขึน้  
ทุกข์ ท้ังหมดนั้น ย่อมเกิดขึ้นเพราะผัสสะเป็นปัจจัย  
นี้เป็นอย่�งที่ 1 การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า เพราะความ
จางคลายดบัไปโดยไมเ่หลอืแหง่ผสัสะนัน่เอง ทุกข์จึงไม่เกิด 
นีเ้ปน็อย่�งที ่๒ ภกิษทุัง้หลาย ภกิษผุูพ้จิารณาเหน็เนืองๆ 
ซึ่งธรรมอันเป็นธรรม ๒ อย่างโดยชอบอย่างนี้ … พึงหวัง
ผล ๒ อย่�ง อย�่งใดอย�่งหนึง่ คอื อรหตัตผลในปจัจบุนั 
หรือเมื่อยังมีคว�มยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอน�ค�ม.ี 

ภิกษุท้ังหลาย … ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า  
ใหต้อบเขาวา่ การพจิารณาเห็นเนอืงๆ ว่า ทกุขใ์ดๆ ทีเ่กดิขึน้  
ทุกข์ทั้งหมดนั้น ย่อมเกิดขึ้นเพราะเวทนาเป็นปัจจัย  
นี้เป็นอย่�งที่ 1 การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า เพราะความ
จางคลายดบัไปโดยไมเ่หลอืแหง่เวทนานัน่เอง ทกุขจ์งึไมเ่กดิ 
นีเ้ปน็อย่�งที ่๒ ภกิษทุัง้หลาย ภกิษผุูพ้จิารณาเหน็เนืองๆ 
ซึ่งธรรมอันเป็นธรรม ๒ อย่างโดยชอบอย่างนี้ … พึงหวัง
ผล ๒ อย่�ง อย�่งใดอย�่งหนึง่ คอื อรหตัตผลในปจัจบุนั 
หรือเมื่อยังมีคว�มยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอน�ค�มี.



94

พุทธวจน - หมวดธรรม 

ภิกษุท้ังหลาย … ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า  
ใหต้อบเขาวา่ การพจิารณาเห็นเนอืงๆ ว่า ทกุขใ์ดๆ ทีเ่กดิขึน้  
ทุกข์ทั้งหมดนั้น ย่อมเกิดขึ้นเพราะตัณหาเป็นปัจจัย  
นี้เป็นอย่�งท่ี 1 การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า เพราะความ
จางคลายดับไปโดยไมเ่หลอืแหง่ตัณหาน่ันเอง ทกุขจ์งึไมเ่กิด  
นีเ้ปน็อย่�งที ่๒ ภกิษทุัง้หลาย ภกิษผุูพ้จิารณาเหน็เนืองๆ 
ซึ่งธรรมอันเป็นธรรม ๒ อย่างโดยชอบอย่างนี้ … พึงหวัง
ผล ๒ อย่�ง อย่�งใดอย�่งหนึง่ คอื อรหตัตผลในปจัจบุนั 
หรือเมื่อยังมีคว�มยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอน�ค�มี. 

ภิกษุท้ังหลาย … ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า  
ใหต้อบเขาวา่ การพจิารณาเห็นเนอืงๆ ว่า ทกุขใ์ดๆ ทีเ่กดิขึน้  
ทุกข์ท้ังหมดน้ัน ย่อมเกิดขึ้นเพราะอุปาทานเป็นปัจจัย  
นีเ้ปน็อย่�งท่ี 1 การพจิารณาเหน็เนอืงๆ วา่ เพราะความจาง
คลายดับไปโดยไมเ่หลอืแหง่อปุาทานนัน่เอง ทกุขจ์งึไมเ่กดิ  
นีเ้ปน็อย่�งที ่๒ ภิกษทุัง้หลาย ภกิษผุูพ้จิารณาเหน็เนืองๆ 
ซึง่ธรรมอนัเปน็ธรรม ๒ อยา่งโดยชอบอย่างนี ้… พงึหวงัผล 
๒ อย�่ง อย�่งใดอย�่งหนึง่ คอื อรหตัตผลในปจัจุบนัหรอื
เมื่อยังมีคว�มยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอน�ค�มี. 
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ภิกษุท้ังหลาย … ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า  
ใหต้อบเขาวา่ การพจิารณาเห็นเนอืงๆ ว่า ทกุขใ์ดๆ ทีเ่กดิขึน้  
ทุกข์ทั้งหมดนั้น ย่อมเกิดขึ้นเพราะความริเร่ิม (อารมฺภ)  

เป็นปัจจัย นี้เป็นอย่�งท่ี 1 การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า 
เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งความริเริ่ม
นัน่เอง ทกุข์จงึไมเ่กดิ นีเ้ปน็อย่�งที ่๒ ภกิษท้ัุงหลาย ภิกษุ
ผู้พิจารณาเห็นเนืองๆ ซึ่งธรรมอันเป็นธรรม ๒ อย่างโดย
ชอบอยา่งนี ้… พึงหวังผล ๒ อย�่ง อย�่งใดอย�่งหนึง่ คอื 
อรหตัตผลในปัจจบัุน หรือเม่ือยงัมีคว�มยดึมัน่เหลอือยู ่
ก็จะเป็นอน�ค�มี.

ภิกษุท้ังหลาย … ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า  
ใหต้อบเขาวา่ การพจิารณาเห็นเนอืงๆ ว่า ทกุขใ์ดๆ ทีเ่กดิขึน้  
ทุกข์ทั้งหมดนั้น ย่อมเกิดขึ้นเพราะอาหารเป็นปัจจัย  
นี้เป็นอย่�งที่ 1 การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า เพราะความ
จางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอาหารทั้งหมดนั่นเอง  
ทุกข์จึงไม่เกิด นี้เป็นอย่�งที่ ๒ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้
พิจารณาเห็นเนืองๆ ซึ่งธรรมอันเป็นธรรม ๒ อย่างโดย
ชอบอยา่งนี ้… พึงหวังผล ๒ อย�่ง อย�่งใดอย�่งหนึง่ คอื 
อรหตัตผลในปัจจบัุน หรือเม่ือยงัมีคว�มยึดมัน่เหลอือยู ่
ก็จะเป็นอน�ค�มี.
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ภิกษุท้ังหลาย … ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า  
ให้ตอบเขาว่า การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า ทุกข์อย่างใด 
อย่างหน่ึง ทัง้หมดยอ่มเกดิขึน้เพราะความหวัน่ไหวเปน็ปจัจยั  
นี้เป็นอย่�งที่ 1 การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า เพราะความ
จางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งความหวั่นไหวทั้งหลาย
นัน่เอง ทกุข์จงึไมเ่กดิ นีเ้ปน็อย่�งที ่๒ ภกิษทุัง้หลาย ภิกษุ
ผู้พิจารณาเห็นเนืองๆ ซึ่งธรรมอันเป็นธรรม ๒ อย่างโดย
ชอบอยา่งนี ้… พงึหวังผล ๒ อย�่ง อย�่งใดอย�่งหนึง่ คอื 
อรหตัตผลในปจัจบุนั หรือเม่ือยงัมีคว�มยดึม่ันเหลอือยู ่
ก็จะเป็นอน�ค�มี. 

ภิกษุท้ังหลาย … ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า  
ให้ตอบเขาว่า การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า ความดิ้นรน
ย่อมมีแก่ผู้อันตัณหา ทิฏฐิ และมานะอาศัยแล้ว นี้เป็น
อย่�งท่ี 1 การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า ผู้ที่ตัณหา ทิฏฐิ 
และมานะไม่อาศัยแล้ว ย่อมไม่ด้ินรน นี้เป็นอย่�งที่ ๒  
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้พิจารณาเห็นเนืองๆ ซึ่งธรรมอัน 
เป็นธรรม ๒ อย่างโดยชอบอย่างนี้ … พึงหวังผล ๒ อย่�ง  
อย�่งใดอย�่งหนึง่ คอื อรหตัตผลในปัจจุบนั หรอืเมือ่ยงัม ี
คว�มยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอน�ค�มี. 
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ภิกษุท้ังหลาย … ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า  
ให้ตอบเขาว่า การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า อรูปภพละเอียด
กว่ารูปภพ นี้เป็นอย่�งที่ 1 การพิจารณาเห็นเนืองๆ  
วา่นโิรธละเอยีดกวา่อรูปภพ นีเ้ปน็อย�่งที ่๒ ภกิษทุัง้หลาย  
ภิกษุผู้พิจารณาเห็นเนืองๆ ซึ่งธรรมอันเป็นธรรม ๒ อย่าง 
โดยชอบอยา่งนี ้… พงึหวงัผล ๒ อย�่ง อย�่งใดอย�่งหนึง่ คือ 
อรหตัตผลในปัจจบัุน หรือเม่ือยงัมีคว�มยดึมัน่เหลอือยู ่ 
ก็จะเป็นอน�ค�มี. 

ภิกษุท้ังหลาย … ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า  
ให้ตอบเขาว่า การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า นามรูปท่ีโลก
พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ที่หมู่สัตว์พร้อมท้ัง
สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์เล็งเห็นว่า นามรูปน้ีเป็น
ของจริง พระอริยเจ้าทั้งหลายเห็นด้วยดีแล้วด้วยปัญญา 
อันชอบตามความเปน็จริงวา่ นามรปูนัน่เปน็ของเทจ็ นีเ้ปน็
อย�่งที ่1 การพจิารณาเห็นเนืองๆ วา่ นพิพานทีโ่ลกพรอ้ม
ทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ที่หมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณ-
พราหมณ ์เทวดาและมนษุยเ์ล็งเหน็วา่ นพิพานนีเ้ป็นของเทจ็ 
พระอริยเจ้าทั้งหลายเห็นด้วยดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตาม
ความเป็นจริงว่า นิพพานนั้นเป็นของจริง นี้เป็นอย่�งที่ ๒  
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ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้พิจารณาเห็นเนืองๆ ซึ่งธรรมอันเป็น
ธรรม ๒ อย่างโดยชอบอย่างนี้ … พึงหวังผล ๒ อย่�ง  
อย�่งใดอย�่งหนึง่ คอื อรหตัตผลในปัจจุบนั หรอืเมือ่ยงัม ี
คว�มยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอน�ค�มี. 

ภกิษทุัง้หลาย ... ถา้เขาถามตอ่ไปอกีวา่ การพจิารณา 
เหน็ธรรมอนัเปน็ธรรม ๒ อยา่งเนอืงๆ โดยชอบ จะพงึมโีดย
ปริยายอย่างอ่ืนบ้างไหม ให้ตอบเขาว่า พึงมี ถ้าเขาถาม 
ตอ่ไปอกีวา่ พงึมอียา่งไรเลา่ ใหต้อบเขาวา่ การพจิารณาเหน็
เนืองๆ ว่า อิฏฐารมณ์ (อารมณ์หรือส่ิงที่น่าปรารถนาน่าพอใจ) ที่
โลกพร้อมทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก ทีห่มูส่ตัวพ์รอ้มทัง้ 
สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์เล็งเห็นว่า เป็นสุข พระอริยเจ้า 
ท้ังหลายเหน็ดว้ยดแีลว้ดว้ยปญัญาอนัชอบ ตามความเปน็จรงิ 
วา่ นัน่เปน็ทุกข์ นีเ้ปน็อย�่งที ่1 การพจิารณาเหน็เนอืงๆ วา่  
นิพพานที่โลกพร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลกท่ีหมู่
สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์เล็งเห็นว่า 
น้ีเปน็ทกุข์ พระอรยิะเจา้ทัง้หลายเหน็ดว้ยดแีลว้ดว้ยปญัญา
อันชอบ ตามความเป็นจริงว่า นั่นเป็นสุข นี้เป็นอย่�งท่ี ๒  
ภกิษุทัง้หลาย ภกิษผุูพ้จิารณาเหน็ธรรมอนัเปน็ธรรม ๒ อยา่ง  
โดยชอบเนืองๆ อย่างนี้ ไม่ประมาท มีความเพียร มีใจ 
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เด็ดเดี่ยวอยู่ พึงหวังผล ๒ อย่�ง อย่�งใดอย่�งหนึ่ง คือ 
อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีคว�มยึดมั่นเหลืออยู่ 
ก็จะเป็นอน�ค�มี.

(สำาหรับบทนี้มีเนื้อหาค่อนข้างยาว ผู้รวบรวมจึงได้นำามาใส่ไว้

บางส่วน ผู้สนใจพึงตามอ่านเนื้อความเต็มได้จากที่มาของพระสูตร).



100

 

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติพุทธวจน - หมวดธรรม 

เหตุให้ได้ปัญญ�  
อันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์

-บาล ีอฏฺก. อ.ํ ๒๓/๑๕๒-๑๕๖/๙๒.

ภกิษทุัง้หลาย เหต ุ๘ ประการ ปจัจัย ๘ ประการน้ี  
ย่อมเป็นไปเพ่ือได้ปัญญาอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์  
(อาทพิรฺหมฺจรยิกิา) ทีย่งัไมไ่ด ้เพือ่ความงอกงามไพบลูย์ ความ
เจริญบริบูรณ์แห่งปัญญาท่ีได้แล้ว ๘ ประการเป็นอย่างไร คือ

(๑) ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อาศัย 
พระศาสดาหรือเพ่ือนพรหมจรรย์รูปใดรูปหนึ่ง ผู้ตั้งอยู่ใน
ฐานะครู อันเป็นที่ซึ่งความละอาย ความเกรงกลัว ความรัก
และความเคารพของภิกษุนั้นจะตั้งไว้อย่างแรงกล้า ภิกษุ
ทัง้หลาย นีเ้ปน็เหต ุเปน็ปจัจยัขอ้ที ่1 ยอ่มเปน็ไปเพือ่ได้
ปญัญาอันเป็นเบือ้งตน้แหง่พรหมจรรยท่ี์ยงัไมไ่ด ้เพ่ือความ
งอกงามไพบูลย์ ความเจริญบริบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้ว.

(๒) ภิกษนุัน้อาศยัพระศาสดา หรือเพือ่นพรหมจรรย์ 
รปูใดรปูหน่ึง ผูต้ัง้อยู่ในฐานะครู จนกระทัง่ความละอาย ความ
เกรงกลัว ความรัก และความเคารพของภิกษุนั้นตั้งข้ึนไว้ 
อย่างแรงกล้าแล้ว เธอนั้นเข้าไปหาแล้วไต่ถาม สอบถาม
ตามกาลสมควรว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ภาษิตนี้เป็นอย่างไร  

3๒ 
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เนือ้ความแห่งภาษิตนีเ้ป็นอยา่งไร ท่านเหลา่นัน้ย่อมเปดิเผย 
ข้อที่ยังไม่ได้เปิดเผย ทำาให้แจ้งข้อที่ยังไม่ได้ทำาให้แจ้ง 
และบรรเทาความสงสัยในธรรม อันเป็นท่ีตั้งแห่งความ
สงสัยหลายประการแก่เธอ ภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นเหตุ  
เปน็ปัจจัยขอ้ท่ี ๒ ยอ่มเปน็ไปเพือ่ไดปั้ญญาอนัเปน็เบือ้งต้น
แห่งพรหมจรรยท์ียั่งไมไ่ด ้เพือ่ความงอกงามไพบลูย ์ความ
เจริญบริบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้ว.

(๓) ภกิษนุัน้ ครัน้ฟงัธรรมนัน้แลว้ ย่อมยงัความสงบ  
๒ อย่าง คือ ความสงบกายและความสงบจิตให้ถึงพร้อม 
ภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นเหตุ เป็นปัจจัยข้อท่ี 3 ย่อมเป็นไป
เพื่อได้ปัญญาอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่ยังไม่ได้ 
เพื่อความงอกงามไพบูลย์ ความเจริญบริบูรณ์แห่งปัญญา
ที่ได้แล้ว.

(๔) ภิกษุนั้น เป็นผู้มีศีล สำารวมระวังในปาติโมกข์ 
ถึงพร้อมด้วยมรรยาทและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษแม้มี
ประมาณนอ้ย สมาทานศึกษาอยูใ่นสกิขาบททัง้หลาย ภกิษุ
ทัง้หลาย นีเ้ป็นเหต ุเปน็ปจัจัยข้อที ่4 ยอ่มเปน็ไปเพ่ือได้
ปัญญาอันเป็นเบือ้งตน้แหง่พรหมจรรยท่ี์ยงัไม่ได ้เพ่ือความ
งอกงามไพบูลย์ ความเจริญบริบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้ว.
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(๕) ภิกษุนั้น เป็นพหูสูต ทรงจำาสุตะ สั่งสมสุตะ 
เปน็ผู้ได้ยินไดฟ้งัมาก ทรงจำาได้ ้คลอ่งปาก ขึน้ใจ แทงตลอด
ด้วยดีด้วยทิฏฐิ ซึ่งธรรมทั้งหลายอันงามในเบื้องต้น งามใน
ท่ามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถ
พร้อมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณ์สิ้นเชิง ภิกษุทั้งหลาย 
นี้เป็นเหตุ เป็นปัจจัยข้อที่ ๕ ย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญา 
อันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่ยังไม่ได้ เพื่อความ
งอกงามไพบูลย์ ความเจริญบริบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้ว.

(๖) ภิกษุนั้น ย่อมปรารภความเพียรเพ่ือละ 
อกศุลธรรม เพือ่ความถงึพร้อมแห่งกศุลธรรม เปน็ผูมี้กำาลงั 
มคีวามบากบัน่มัน่คง ไมท่อดธุระในกศุลธรรมหลาย ภกิษุ
ทัง้หลาย นีเ้ป็นเหต ุเปน็ปจัจยัขอ้ที ่6 ยอ่มเปน็ไปเพ่ือได้
ปญัญาอันเป็นเบือ้งตน้แหง่พรหมจรรยท่ี์ยงัไมไ่ด ้เพ่ือความ
งอกงามไพบูลย์ ความเจริญบริบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้ว.

(๗) ภิกษุนั้น เข้าสู่ที่ประชุมสงฆ์แล้ว ไม่พูดเร่ือง
นอกเรื่อง ไม่พูดเรื่องไม่เป็นประโยชน์ (ติรจฺฉานกถา) ย่อม
แสดงธรรมเองบ้าง ย่อมเชื้อเชิญผู้อื่นให้แสดงธรรมบ้าง  
ย่อมไม่ดูหมิ่นการนิ่งอย่างพระอริยเจ้า ภิกษุทั้งหลาย  
นี้เป็นเหตุ เป็นปัจจัยข้อที่ 7 ย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญา
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อันเป็นเบือ้งตน้แหง่พรหมจรรยท์ีย่งัไมไ่ด ้เพ่ือความงอกงาม
ไพบูลย์ ความเจริญบริบูรณ์แห่งปัญญาท่ีได้แล้ว.

(๘) เธอพจิารณาเหน็ความเกดิขึน้และความเสือ่มใน
อุปาทานขันธ ์๕ วา่ รปูเปน็อยา่งนี ้ความเกดิข้ึนแหง่รูปเปน็
อย่างน้ี ความดับแห่งรูปเปน็อย่างนี ้ เวทนาเปน็อย่างนี ้...  
สัญญาเป็นอย่างนี้ ... สังขารทั้งหลายเป็นอย่างนี้ ... 
วิญญาณเป็นอย่างนี้ ความเกิดข้ึนแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้
ความดบัแห่งวิญญาณเปน็อยา่งนี ้ ภิกษุทัง้หลาย นีเ้ป็นเหต ุ 
เป็นปัจจัยข้อท่ี ๘ ย่อมเป็นไปเพ่ือได้ปัญญาอันเป็นเบ้ืองต้น 
แห่งพรหมจรรยท์ียั่งไมไ่ด ้เพือ่ความงอกงามไพบลูย ์ความ
เจริญบริบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้ว.

ภกิษทุัง้หลาย น้ีแลเหตุ ๘ ประการ ปัจจัย ๘ ประการ 
ยอ่มเป็นไปเพือ่ไดป้ญัญาอนัเปน็เบือ้งต้นแหง่พรหมจรรย์ท่ี
ยังไม่ได้ เพื่อความงอกงามไพบูลย์ เพื่อความเจริญบริบูรณ์
แห่งปัญญาที่ได้แล้ว.
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ท�งให้ถึงคว�มหลุดพ้นห้�ท�ง
-บาล ีปญจฺก. อํ. ๒๒/๒๒-๒๕/๒๖.

ภิกษุทั้งหลาย เหตุแห่งวิมุตติ ๕ ประการนี้ ซึ่ง
เป็นเหตุให้ภิกษุผู้ไม่ประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว  
จิตที่ยังไม่หลุดพ้น ย่อมหลุดพ้น อาสวะที่ยังไม่สิ้น  
ย่อมถึงความสิ้นไป หรือเธอย่อมบรรลุธรรมอันเกษมจาก
โยคะอนัยอดเยีย่ม ทีย่งัไมไ่ดบ้รรล ุ เหตแุห่งวิมตุต ิ๕ ประการ 
เป็นอย่างไร คือ 

(๑) ภิกษุท้ังหลาย พระศาสดาหรือเพ่ือนสพรหมจารี
ผู้อยู่ในฐานะครูบางรูป แสดงธรรมแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
เธอยอ่มเขา้ใจอรรถ เขา้ใจธรรมในธรรมนัน้ ตามทีพ่ระศาสดา 
หรอืเพือ่นสพรหมจาร ีผูอ้ยูใ่นฐานะครแูสดงแกเ่ธอ เม่ือเธอ 
เข้าใจอรรถ เข้าใจธรรม ย่อมเกิดปราโมทย์ เมื่อเกิด
ปราโมทย์แล้ว ย่อมเกิดปีติ เมื่อใจเกิดปีติ กายย่อมสงบ 
ผู้มีกายสงบแล้ว ย่อมได้เสวยสุข เมื่อมีสุข จิตย่อมตั้งม่ัน 
ภกิษทุัง้หลาย นีเ้ปน็เหตแุหง่วมิตุตขิอ้ที ่1 ซึง่เป็นเหตใุห้ 
ภิกษุผู้ไม่ประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวอยู่ จิตที่ยัง 
ไม่หลุดพ้น ย่อมหลุดพ้น อาสวะที่ยังไม่สิ้นไป ย่อมถึง 
ความสิ้นไป หรือเธอย่อมได้บรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ
อันยอดเยี่ยม ที่ยังไม่ได้บรรลุ.

33 
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(๒) ภิกษุทั้งหลาย อีกประการหน่ึง พระศาสดา
หรือเพื่อนสพรหมจารีผู้อยู่ในฐานะครูบางรูป ก็ไม่ได้แสดง
ธรรมแก่ภิกษุ ก็แต่ว่าภิกษุย่อมแสดงธรรมตามท่ีได้ฟังมา  
ได้เล่าเรียนมาแก่ชนเหล่าอื่นโดยพิสดาร เธอนั้นย่อมเข้าใจ
อรรถ เข้าใจธรรมในธรรมนัน้ ตามท่ีเธอไดท้ำาการแสดงธรรม 
ตามที่ได้ฟังมาแล้ว ได้เล่าเรียนมาแล้ว แก่ชนเหล่าอื่นโดย
พิสดาร เมื่อเธอเข้าใจอรรถ เข้าใจธรรม ย่อมเกิดปราโมทย์ 
... เมื่อมีสุข จิตย่อมตั้งม่ัน ภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นเหตุแห่ง
วิมุตติข้อที่ ๒ ...

(๓) ภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง พระศาสดา
หรือเพื่อนสพรหมจารีผู้อยู่ในฐานะครูบางรูป ก็ไม่ได้แสดง
ธรรมแก่ภกิษ ุและภกิษนุัน้กไ็มไ่ดแ้สดงธรรมตามท่ีไดฟั้งมา 
ได้เล่าเรียนมาแก่ชนเหล่าอื่นโดยพิสดาร ก็แต่ว่าภิกษุย่อม
ทำาการสาธยายธรรมตามที่ได้ฟังมา ได้เล่าเรียนมาโดย
พิสดาร เธอย่อมเข้าใจอรรถ เข้าใจธรรมในธรรมนั้น ตามที่
เธอได้ทำาการสาธยายธรรม ตามที่ได้ฟังมาแล้ว ได้เล่าเรียน
มาแลว้โดยพสิดาร เม่ือเธอเขา้ใจอรรถ เขา้ใจธรรม ย่อมเกิด
ปราโมทย ์... เมือ่มสีขุ จติยอ่มตัง้มัน่ ภกิษทุัง้หลาย นีเ้ปน็
เหตุแห่งวิมุตติข้อที่ 3 ...
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(๔) ภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง พระศาสดา 
หรือเพื่อนสพรหมจารีผู้อยู่ในฐานะครูบางรูป ก็ไม่ได้แสดง
ธรรมแก่ภิกษุ ภิกษุนั้นก็ไม่ได้แสดงธรรมตามที่ได้ฟังมา 
ได้เล่าเรียนมาแก่ชนเหล่าอื่นโดยพิสดาร และภิกษุนั้นก็ 
ไมไ่ดท้ำาการสาธยายธรรมตามท่ีได้ฟงัมา ไดเ้ลา่เรียนมาโดย
พสิดาร กแ็ตว่า่ภกิษยุอ่มตรกึตรอง ใครค่รวญธรรมตามทีไ่ด้
ฟงัมา ไดเ้ลา่เรยีนมาดว้ยใจ เธอยอ่มเขา้ใจอรรถ เขา้ใจธรรม 
ในธรรมนั้น ตามที่เธอได้ทำาการตรึกตรอง ใคร่ครวญธรรม
ตามท่ีไดฟ้งัมาแลว้ ได้เลา่เรียนมาแลว้ดว้ยใจ เมือ่เธอเขา้ใจ
อรรถ เข้าใจธรรม ย่อมเกิดปราโมทย์ ... เมื่อมีสุข จิตย่อม
ตั้งมั่น ภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นเหตุแห่งวิมุตติข้อที่ 4 ...

(๕) ภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง พระศาสดา 
หรือเพื่อนสพรหมจารีผู้อยู่ในฐานะครูบางรูป ก็ไม่ได้แสดง
ธรรมแก่ภิกษุ ภิกษุนั้นก็ไม่ได้แสดงธรรมตามที่ได้ฟังมา 
ได้เล่าเรียนมาแก่ชนเหล่าอื่นโดยพิสดาร ภิกษุนั้นก็ไม่ได้
สาธยายธรรมตามทีไ่ดฟ้งัมา ได้เลา่เรยีนมาโดยพสิดาร และ
ภิกษุน้ันก็ไม่ได้ตรึกตรอง ใคร่ครวญธรรมตามที่ได้ฟังมา  
ได้ศึกษาเล่าเรียนมาด้วยใจ ก็แต่ว่าสมาธินิมิตอย่างใด 
อย่างหน่ึง เธอเล่าเรียนมาด้วยดี ทำาไว้ในใจด้วยดี ทรงไว ้
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ด้วยดี แทงตลอดด้วยดีด้วยปัญญา เธอย่อมเข้าใจอรรถ 
เข้าใจธรรมในธรรมนั้น ตามที่เธอเล่าเรียนสมาธินิมิต 
อย่างใดอย่างหนึ่งมาด้วยดี ทำาไว้ในใจด้วยดี ทรงไว้ด้วยดี  
แทงตลอดดว้ยดี ดว้ยปัญญา เมือ่เธอเขา้ใจอรรถ เข้าใจธรรม  
ย่อมเกิดปราโมทย์ เมื่อเกิดปราโมทย์แล้ว ย่อมเกิดปีติ  
เม่ือมใีจเกิดปีต ิกายยอ่มสงบ ผูม้กีายสงบแลว้ ยอ่มไดเ้สวยสขุ  
เม่ือมีสุขจิตย่อมตั้งมั่น ภิกษุท้ังหลาย นี้เป็นเหตุแห่ง
วมิตุตขิอ้ที ่๕ ซึง่เปน็เหตใุหภิ้กษผุูไ้ม่ประมาท มคีวามเพยีร  
มีใจเด็ดเดี่ยวอยู่  จิตที่ยั งไม่หลุดพ้น ย่อมหลุดพ้น  
อาสวะที่ยังไม่สิ้น ย่อมถึงความสิ้นไป หรือเธอย่อมได้บรรลุ
ธรรมอันเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยม ที่ยังไม่ได้บรรลุ .

ภิกษุทั้งหลาย นี้แลเหตุแห่งวิมุตติ ๕ ประการ ซึ่ง
เปน็เหตใุหภ้กิษผุูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร มีใจเดด็เดีย่วอยู่  
จิตที่ยังไม่หลุดพ้น ย่อมหลุดพ้น อาสวะที่ยังไม่สิ้น ย่อมถึง
ความสิ้นไป หรือเธอย่อมได้บรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ
อันยอดเยี่ยม ที่ยังไม่ได้บรรลุ.
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ทศันะต่�งกนั แต่หลดุพ้นเหมอืนกัน
-บาล ีสฬา. สํ. ๑๘/๒๓๙-๒๔๒/๓๔๐-๓๔๒.

ภกิษรุปูหนึง่ไดเ้ขา้ไปถามปญัหากบัภกิษหุลายรูป แตก่ไ็มย่นิดี

การพยากรณ์ปัญหาของภิกษุเหล่านั้น จึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค 

แล้วทูลว่า 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ขอโอกาส ข้าพระองค์เข้าไป

หาภิกษุรูปหนึ่งถึงที่อยู่ แล้วได้ถามว่า อาวุโส ทัศนะของภิกษุเป็นอัน

หมดจดดีด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ เมื่อข้าพระองค์ถามอย่างน้ีแล้ว  

ภิกษุน้ันได้กล่าวกะข้าพระองค์ว่า อาวุโส ทัศนะของภิกษุเป็นอันหมดจดดี 

ด้วยเหตุที่ภิกษุรู้ชัดเหตุเกิด และความดับแห่งผัสสายตนะ ๖ ตามความ

เป็นจริง. 

ทีน้ันแล ข้าพระองค์ไม่ยินดีด้วยการพยากรณ์ปัญหาของภิกษุน้ัน  

จึงเข้าไปหาภิกษุอีกรูปหน่ึงถึงท่ีอยู่ แล้วได้ถามว่า อาวุโส ทัศนะของภิกษุ

เป็นอันหมดจดดีด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ เม่ือข้าพระองค์ถามอย่างน้ีแล้ว 

ภิกษุน้ันได้กล่าวกะข้าพระองค์ว่า อาวุโส ทัศนะของภิกษุเป็นอันหมดจดดี 

ดว้ยเหตท่ีุภิกษรุูช้ดัเหตุเกดิ และความดบัแหง่อปุาทานขนัธ ์๕ ตามความ

เป็นจริง. 

ทีน้ันแล ข้าพระองค์ไม่ยินดีด้วยการพยากรณ์ปัญหาของภิกษุน้ัน  

จงึเขา้ไปหาภกิษอุกีรปูหนึง่ถงึทีอ่ยู ่แลว้ไดถ้ามวา่ อาวโุส ทศันะของภกิษุ

เป็นอันหมดจดดีด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ เม่ือข้าพระองค์ถามอย่างน้ีแล้ว  

34 
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ภิกษุน้ันได้กล่าวกะข้าพระองค์ว่า อาวุโส ทัศนะของภิกษุเป็นอันหมดจดดี  

ด้วยเหตุที่ภิกษุรู้ชัดเหตุเกิด และความดับแห่งมหาภูตรูป ๔ ตามความ

เป็นจริง. 

ทีน้ันแล ข้าพระองค์ไม่ยินดีด้วยการพยากรณ์ปัญหาของภิกษุน้ัน  

จงึเขา้ไปหาภิกษรุปูอกีหนึง่ถงึทีอ่ยู ่แลว้ไดถ้ามวา่ อาวโุส ทศันะของภกิษ ุ

เป็นอันหมดจดดีด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ เม่ือข้าพระองค์ถามอย่างน้ีแล้ว 

ภิกษุน้ันได้กล่าวกะข้าพระองค์ว่า อาวุโส ทัศนะของภิกษุเป็นอันหมดจดดี 

ดว้ยเหตทุีภิ่กษรุูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ สิง่ใดสิง่หนึง่มคีวามเกดิขึน้เปน็

ธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดา. 

ทีน้ันแล ข้าพระองค์ไม่ยินดีด้วยการพยากรณ์ปัญหาของภิกษุน้ัน  

จึงเข้ามาเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับ ขอทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ทัศนะของภิกษุเป็นอันหมดจดดีด้วยเหตุเพียง

เท่าไรหนอแล.

ภิกษุ บุรุษผู้ยังไม่เคยเห็นต้นทองกวาว บุรุษนั้นพึง
เข้าไปหาบุรุษคนใดคนหนึ่งผู้เคยเห็นต้นทองกวาวถึงที่อยู่  
แล้วถามอย่างนี้ว่า บุรุษผู้เจริญ ต้นทองกวาวเป็นเช่นไร 
บุรุษนั้นพึงตอบว่า บุรุษผู้เจริญ ต้นทองกวาวดำาเหมือน 
ตอไม้ไหม ้ก็สมยันัน้แล ตน้ทองกวาวเปน็ดงัทีบ่รุุษนัน้เห็น.



111

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

ทีนั้นแล บุรุษนั้นไม่ยินดีด้วยการพยากรณ์ปัญหา
ของบรุษุนัน้ พงึเข้าไปหาบรุษุคนหนึง่ผูเ้คยเหน็ตน้ทองกวาว
ถึงที่อยู่ แล้วถามอย่างนี้ว่า บุรุษผู้เจริญ ต้นทองกวาวเป็น
เช่นไร บุรุษน้ันพึงตอบว่า ต้นทองกวาวแดงเหมือนชิ้นเนื้อ 
ก็สมัยนั้น ต้นทองกวาวเป็นดังที่บุรุษนั้นเห็น.

ทีนั้นแล บุรุษนั้นไม่ยินดีด้วยการพยากรณ์ปัญหา
ของบรุษุนัน้ พงึเข้าไปหาบรุษุคนหนึง่ผูเ้คยเหน็ตน้ทองกวาว
ถึงที่อยู่ แล้วถามอย่างนี้ว่า บุรุษผู้เจริญ ต้นทองกวาวเป็น
เช่นไร บุรุษนั้นพึงตอบว่า บุรุษผู้เจริญ ต้นทองกวาวที่เกิด
นานมีฝักเหมือนต้นซึก ก็สมัยนั้น ต้นทองกวาวเป็นดังที่
บุรุษนั้นเห็น.

ทีนั้นแล บุรุษนั้นไม่ยินดีด้วยการพยากรณ์ปัญหา
ของบรุษุนัน้ พงึเข้าไปหาบรุษุคนหนึง่ผูเ้คยเหน็ตน้ทองกวาว
ถึงที่อยู่ แล้วถามอย่างนี้ว่า บุรุษผู้เจริญ ต้นทองกวาวเป็น
เช่นไร บรุษุน้ันพงึตอบวา่ บรุุษผูเ้จริญ ตน้ทองกวาวมีใบแก ่
และใบอ่อนหนาแน่น มีร่มทึบเหมือนต้นไทร ก็สมัยนั้น  
ต้นทองกวาวเป็นดังที่บุรุษนั้นเห็น แม้ฉันใด.

ภิกษุ ข้อน้ีก็ฉันน้ันเหมือนกัน ท่ีทัศนะของสัปบุรุษ
เหล่าน้ัน ผู้น้อมไปแล้วเป็นอันหมดจดดีด้วยประการใดๆ  
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ก็เป็นอันว่า สัปบุรุษผู้ฉลาดเหล่าน้ันพยากรณ์แล้วด้วยอาการ
อย่างน้ันๆ.

ภิกษุ เปรียบเหมือน เมืองชายแดนของพระราชา
เป็นเมืองที่มั่นคง มีกำาแพงและเชิงเทิน มีประตู ๖ ประตู 
นายประตูเมืองน้ันเป็นคนฉลาด เฉียบแหลม มีปัญญา  
คอยห้ามคนที่ตนไม่รู้จัก อนุญาตให้คนที่ตนรู้จักเข้าไปใน
เมืองนั้น ราชทูตคู่หนึ่งมีราชการด่วนมาแต่ทิศตะวันออก  
พึงถามนายประตนูัน้วา่ แนะ่บรุุษผู้เจริญ เจา้เมอืงนีอ้ยูท่ีไ่หน 
นายประตนูัน้ตอบวา่ แนะ่ทา่นผูเ้จริญ นัน่เจา้เมอืงนัง่อยู ่ณ 
ทางสีแ่พรง่กลางเมอืง ทนีัน้แล ราชทตูคูน่ัน้มอบถอ้ยคำาตาม
ความเป็นจริงแก่เจ้าเมืองแล้ว พึงดำาเนินกลับไปตามทาง
ที่มาแล้ว ราชทูตคู่หน่ึงมีราชการด่วนมาแต่ทิศตะวันตก ... 
ราชทตูคูห่นึง่มรีาชการดว่นมาแตท่ศิเหนือ ... ราชทูตคูห่นึง่ 
มีราชการด่วนมาแต่ทิศใต้ แล้วถามนายประตูนั้นอย่างนี้ว่า 
แนะ่บรุษุผูเ้จรญิ เจา้เมืองนีอ้ยูท่ีไ่หน นายประตนูัน้พงึตอบวา่  
แนะ่ทา่นผูเ้จรญิ นัน่เจา้เมอืงนัง่อยู ่ณ ทางสีแ่พรง่กลางเมือง 
ทีน้ันแล ราชทตูคูห่นึง่นัน้มอบถอ้ยคำาตามความเปน็จรงิแก่
เจ้าเมืองแล้ว พึงดำาเนินกลับไปทางตามที่มาแล้ว. 
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ภกิษ ุ อปุมานีแ้ล เรากระทำาแล้วเพือ่จะใหเ้น้ือความ 
แจ่มแจ้ง ก็ในอุปมานั้นมีเนื้อความดังต่อไปนี้ คำาว่าเมือง 
เปน็ชือ่ของก�ยนีท้ีป่ระกอบดว้ยมห�ภตูรปู 4 ซึง่มีมารดา
และบิดาเป็นแดนเกิด เจริญขึ้นด้วยข้าวสุกและขนมสด  
มีอันต้องอบ ต้องนวดฟั้นเป็นนิตย์ มีอันทำาลายและ
กระจัดกระจายเป็นธรรมดา คำาว่าประตู 6 ประต ู เป็นชื่อ
ของอ�ยตนะภ�ยใน 6 คำาว่าน�ยประต ู เป็นชื่อของสต ิ  
คำาว่าร�ชทูตคู่หนึ่งมีร�ชก�รด่วน เป็นชื่อของสมถะและ
วิปัสสน� คำาว่าเจ้�เมือง เป็นชื่อของวิญญ�ณ คำาว่า 
ท�งส่ีแพรง่กล�งเมือง เปน็ชือ่ของมห�ภตูรปู 4 คอื ปฐวธีาต ุ 
อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ คำาว่าถ้อยคำ�ต�มคว�มเป็นจริง  
เป็นชื่อของนิพพ�น คำาว่าท�งต�มที่ม�แล้ว เป็นชื่อของ
อรยิมรรคมอีงค ์๘ คอืสมัมาทฏิฐ ิสมัมาสงักปัปะ สมัมาวาจา  
สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และ
สัมมาสมาธิ.
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ลำ�ดับก�รปฏิบัติเพื่ออรหัตตผล
-บาล ีม. ม. ๑๓/๒๓๓/๒๓๘.

ภิกษุทั้ งหลาย เราย่อมไม่กล่าวการต้ังอยู่ใน 
อรหัตตผล ด้วยการกระทำาเพียงอันดับแรกเท่านั้น แต่การ
ตั้งอยู่ในอรหัตตผลนั้น ย่อมมีได้ด้วยการศึกษาโดยลำาดับ 
ด้วยการกระทำาโดยลำาดับ ด้วยการปฏิบัติโดยลำาดับ. 

ภิกษุทั้งหลาย ก็การตั้งอยู่ในอรหัตตผล ย่อมมีได้
ดว้ยการศกึษาโดยลำาดับ ดว้ยการกระทำาโดยลำาดบั ดว้ยการ
ปฏิบัติโดยลำาดับอย่างไรเล่า 

ภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรในกรณีน้ี 
เกิดศรัทธ�แล้ว ย่อมเข้�ไปห� 
เมื่อเข้�ไปห� ย่อมเข้�ไปนั่งใกล้ 
เมื่อเข้�ไปนั่งใกล้ ย่อมเงี่ยโสตลง 
เมื่อเงี่ยโสตลงแล้ว ย่อมได้ฟังซึ่งธรรม 
ครั้นได้ฟังธรรมแล้ว ย่อมทรงจำ�ธรรมนั้นไว้ 
ย่อมพิจ�รณ�เนื้อคว�มแห่งธรรมที่ทรงจำ�ไว้แล้ว
เมือ่พจิ�รณ�เน้ือคว�มอยู ่ธรรมทัง้หล�ยยอ่มทน

ต่อก�รเพ่งพิิสูจน์ 
เม่ือธรรมทนต่อก�รเพ่งพิสูจน์ได้อยู่ ฉันทะย่อมเกิด 

3๕ 
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เมื่อเกิดฉันทะแล้ว ย่อมมีอุตส�หะ 
ครั้นมีอุตส�หะแล้ว ย่อมไตร่ตรอง 
ครั้นไตร่ตรองแล้ว ย่อมตั้งคว�มเพียร 
เมือ่มีตนส่งไปแลว้ ยอ่มทำ�ให้แจง้ชดัซึง่บรมสจัจะ

ด้วยก�ย และย่อมเห็นแจ้งแทงตลอดบรมสัจจะนั้นด้วย
ปัญญ�.
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อ�นิสงส์ของธรรม 4 ประก�ร
-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๕๑๖-๕๑๘/๑๖๓๔-๑๖๕๓.

ภกิษทุัง้หลาย ธรรม ๔ ประการนี ้อนับคุคลเจรญิแลว้  
กระทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อกระทำาให้แจ้งซึ่ง 
โสดาปัตติผล ธรรม ๔ ประการเป็นอย่างไร คือ 

(๑) ก�รคบสัตบุรุษ
(๒) ก�รฟังสัทธรรม
(๓) ก�รกระทำ�ไว้ในใจโดยแยบค�ย
(๔) ก�รปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม.
ภกิษทุัง้หลาย ธรรม ๔ ประการเหลา่นีแ้ล อันบคุคล 

เจริญแล้ว กระทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อกระทำ�ให้
แจ้งซึ่งโสด�ปัตติผล. ... ย่อมเป็นไปเพื่อกระทำ�ให้แจ้ง
ซึ่งสกท�ค�มิผล ... . ... ย่อมเป็นไปเพื่อกระทำ�ให้แจ้ง
ซึ่งอน�ค�มิผล ... . ... ย่อมเป็นไปเพื่อกระทำ�ให้แจ้งซึ่ง 
อรหตัตผล ... . ... ยอ่มเปน็ไปเพือ่ได้เฉพ�ะซึง่ปญัญ� ... .  
... ย่อมเป็นไปเพื่อคว�มเจริญแห่งปัญญ� (ปฺญาวุฑฺฒิยา)  
... . ... ยอ่มเปน็ไปเพือ่คว�มไพบลูยแ์ห่งปญัญ� (ปฺญา-

เวปลุลฺาย) ... . ... ย่อมเปน็ไปเพือ่คว�มเปน็ผูม้ปีญัญ�ใหญ ่ 
(มหาปฺญตาย) ... . ... ย่อมเป็นไปเพื่อคว�มเป็นผู้มี

36 
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ปัญญ�แน่นหน� (ปุถุปฺญตาย) ... . ... ย่อมเป็นไปเพ่ือ
คว�มเป็นผู้มีปัญญ�ไพบูลย ์ (วิปุลปฺญตาย) ... . … ย่อม 
เป็นไปเพือ่คว�มเปน็ผูม้ปีญัญ�ลกึซึง้ (คมฺภรีปญฺตาย) … .  
… ย่อมเป็นไปเพื่อคว�มเป็นผู้มีปัญญ�ประม�ณมิได้ 
(อปฺปมตฺตปฺญตาย) … . … ย่อมเป็นไปเพื่อคว�มเป็น 
ผู้มีปัญญ�เพียงดังแผ่นดิน (ภูริปฺญตาย) … . … ย่อม
เป็นไปเพื่อคว�มเป็นผู้มีปัญญ�ม�ก (ปฺญาพาหุลฺลาย) … .  
… ย่อมเป็นไปเพื่อคว�มเป็นผู้มีปัญญ�เร็ว (สีฆปฺญตาย) 
… . … ย่อมเป็นไปเพื่อคว�มเป็นผู้มีปัญญ�เบ� (ลหุ-

ปฺญตาย) … . … ย่อมเป็นไปเพื่อคว�มเป็นผู้มีปัญญ�
ร่�เริง (หาสปฺญตาย) … . … ย่อมเป็นไปเพื่อคว�มเป็น 
ผู้มีปัญญ�ไว (ชวนปฺญตาย ) … . … ย่อมเป็นไปเพ่ือ
คว�มเป็นผู้มีปัญญ�คมกล้� (ติกฺขปฺญตาย) … . ... ย่อม 
เป็นไปเพื่อคว�มเป็นผู้มีปัญญ�เป็นเครื่องชำ�แรกกิเลส 
(นิพฺเพธิกปฺญตาย).
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ธรรมย่อมไหลไปสู่ธรรม
-บาล ีเอกาทสก. อ.ํ ๒๔/๓๓๖/๒๐๙.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้มีศีล สมบูรณ์แล้วด้วยศีล 
ไมต่อ้งทำาเจตนาวา่ ขอความไมเ่ดอืดร้อนจงเกดิขึน้แกเ่ราเถดิ  
ภิกษุท้ังหลาย ข้อท่ีความไม่เดือดร้อนเกิดข้ึนแก่บุคคลผู้มีศีล  
สมบูรณ์แล้วด้วยศีลนี้ เป็นธรรมดา. 

ภิกษุทั้ งหลาย บุคคลผู้ ไม่มีความเดือดร้อน 
ไม่ต้องทำาเจตนาว่า ขอความปราโมทย์จงเกิดขึ้นแก่เราเถิด  
ภิกษุท้ังหลาย ข้อที่ความปราโมทย์เกิดข้ึนแก่บุคคลผู้ไม่มี
ความเดือดร้อนนี้ เป็นธรรมดา. 

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้มีความปราโมทย์ไม่ต้องทำา
เจตนาว่า ขอปีติจงเกิดขึ้นแก่เราเถิด ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่
ปีติเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีความปราโมทย์นี้ เป็นธรรมดา. 

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้มีใจประกอบด้วยปีติไม่ต้อง 
ทำาเจตนาวา่ ขอกายของเราจงสงบเถดิ ภิกษุทัง้หลาย ขอ้ท่ี 
กายของบุคคลผู้มีใจประกอบด้วยปีติสงบนี้ เป็นธรรมดา.

ภิกษุท้ังหลาย บุคคลผู้มีกายสงบแล้วไม่ต้องทำา
เจตนาว่า ขอเราจงเสวยสุขเถิด ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่บุคคล 
ผู้มีกายสงบแล้ว เสวยสุขนี้ เป็นธรรมดา. 

37 
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ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้มีสุขไม่ต้องทำาเจตนาว่า  
ขอจิตของเราจงตั้งมั่นเถิด. ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่จิตของ
บุคคลผู้มีสุขแล้วตั้งมั่นนี้ เป็นธรรมดา. 

ภิกษุท้ังหลาย บุคคลผู้มีจิตต้ังมั่นไม่ต้องทำาเจตนา
ว่า ขอเราจงรู้จงเห็นตามเป็นจริงเถิด ภิกษุท้ังหลาย  
ข้อท่ีบุคคลผู้มีจิตต้ังม่ันแล้วรู้เห็นตามเป็นจริงน้ี เป็นธรรมดา.

ภกิษทุัง้หลาย บคุคลผูรู้เ้หน็ตามเปน็จริง ไม่ตอ้งทำา
เจตนาวา่ ขอเราจงเบือ่หนา่ยเถดิ ภกิษทุัง้หลาย ขอ้ทีบุ่คคล
ผู้รู้เห็นตามเป็นจริงแล้วเบื่อหน่ายนี้ เป็นธรรมดา. 

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้เบื่อหน่าย ไม่ต้องทำาเจตนา
ว่า ขอเราจงคลายกำาหนัดเถิด ภิกษุทั้งหลาย ข้อท่ีบุคคล 
ผู้เบื่อหน่ายแล้วคลายกำาหนัดนี้ เป็นธรรมดา. 

ภกิษทุัง้หลาย บคุคลผูม้จีติคลายกำาหนดัแลว้ไมต่อ้ง
ทำาเจตนาว่า ขอเราจงทำาให้แจ้งซึ่งวิมุตติญาณทัสสนะเถิด 
ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่บุคคลคลายกำาหนัดแล้ว ทำาให้แจ้งซึ่ง
วิมุตติญาณทัสสนะนี้ เป็นธรรมดา.

ภิกษุทั้งหลาย วิร�คะ มีวิมุตติญาณทัสสนะเป็นผล  
มีวิมุตติญาณทัสสนะเป็นอานิสงส์ 

นิพพิท� มีวิราคะเป็นผล มีวิราคะเป็นอานิสงส์ 
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ยถ�ภูตญ�ณทัสสนะ มีนิพพิทาเป็นผล มีนิพพิทา
เป็นอานิสงส์ 

สม�ธิ มยีถาภตูญาณทสัสนะเปน็ผล มยีถาภตูญาณ- 
ทัสนะเป็นอานิสงส์ 

สุข มีสมาธิเป็นผล มีสมาธิเป็นอานิสงส์
ปัสสัทธ ิมีสุขเป็นผล มีสุขเป็นอานิสงส์ 
ปีต ิมีปัสสัทธิเป็นผล มีปัสสัทธิเป็นอานิสงส์ 
คว�มปร�โมทย์ มีปีติเป็นผล มีปีติเป็นอานิสงส์ 
คว�มไม่เดือดร้อน มีความปราโมทย์เป็นผล  

มีความปราโมทย์เป็นอานิสงส์ 
ศีลที่เป็นกุศล มีความไม่เดือดร้อนเป็นผล มีความ

ไม่เดือดร้อนเป็นอานิสงส์ ด้วยประการดังนี้แล. 
ภกิษทุัง้หลาย ธรรมยอ่มไหลไปสูธ่รรม ธรรมยอ่ม 

ยงัธรรมให้บรบิรูณ์ เพือ่การถงึฝ่ัง (คอืนพิพาน) จากทีอ่นัมิใชฝ่ั่ง  
(สังสารวัฏ) ด้วยอาการอย่างนี้แล.
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คว�มไม่ประม�ท  
เป็นยอดแห่งกุศลธรรม

-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๖๒/๒๔๕.

ภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีเท้าก็ดี มี ๒ เท้า
ก็ดี มี ๔ เท้าก็ดี มีเท้ามากก็ดี มีรูปก็ดี ไม่มีรูปก็ดี มีสัญญา
ก็ดี ไม่มีสัญญาก็ดี มีสัญญาก็มิใช่ ไม่มีสัญญาก็มิใช่ก็ดี  
มีประมาณเท่าใด ตถ�คตอรหันตสัมม�สัมพุทธะ บัณฑิต
กล่�วว่�เป็นผู้เลิศกว่�สัตว์เหล่�นั้น ฉันใด.

ภิกษุท้ังหลาย กุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหน่ึงท้ังหมดน้ัน  
มคีวามไมป่ระมาทเปน็มลู รวมลงในความไมป่ระมาท คว�ม
ไม่ประม�ท บัณฑิตกล่�วว่�เลิศกว่�กุศลธรรมเหล่�น้ัน  
ฉันนั้นเหมือนกัน. 

ภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้ไม่ประมาทแล้ว พึงหวัง 
ข้อนี้ได้ว่า จักเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  
จักกระทำาให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘.

3๘ 
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ลักษณะของผู้ไม่ประม�ท (นัยที่ 1)

-บาล ีสฬา. สํ. ๑๘/๙๘/๑๔๔.

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาท
เป็นอย่างไรเล่า.

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุสำ�รวมอินทรีย์คือต�อยู่ 
จิตก็ไม่ซ่�นไปในรูปทั้งหล�ยที่พึงรู้แจ้งด้วยต� 

เมื่อภิกษุนั้นมีจิตไม่ซ่านไปแล้ว ปร�โมทย์ก็เกิด 
เมื่อภิกษุเกิดปราโมทย์แล้ว ปีติก็เกิด 
เมื่อภิกษุมีใจเกิดปีติ แม้ก�ยก็สงบ แม้จิตก็สงบ 

ภิกษุผู้มีกายและจิตสงบ ย่อมอยู่เป็นสุข จิตของภิกษุผู้มี
สุขก็ตั้งมั่น 

เมื่อจิตต้ังมั่นแล้ว ธรรมทั้งหล�ยก็ปร�กฏ เพราะ
ธรรมทั้งหลายปรากฏ ภิกษุนั้นก็ถึงคว�มนับว่� เป็นผู้อยู่
ด้วยคว�มไม่ประม�ทแท้จริง. 

(ในกรณีแห่งอินทรีย์ คือ หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ก็มีนัยอย่าง

เดียวกัน)

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาท 
ด้วยอาการอย่างนี้.

3๙ 
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ลักษณะของผู้ไม่ประม�ท (นัยที่ ๒)

-บาล ีอฏฺก. อํ. ๒๓/๓๒๗/๑๗๐.

ภิกษุท้ังหลาย ส่วนภิกษุใดเจริญมรณสติอย่างน้ี
ว่า โอหนอ เร�อ�จมีชิวิตอยู่ช่ัวระยะเวล�เค้ียวข้�วคำ�
หน่ึงแล้วกลืนกิน เร�พึงมนสิก�รถึงคำ�สอนของพระผู้มี 
พระภ�คเถิด ก�รกระทำ�ต�มคำ�สอนของพระผู้มีพระภ�ค
เร�ควรทำ�ให้ม�กหนอ และภิกษุใดเจริญมรณสติอย่างน้ี
ว่า โอหนอ เร�อ�จมีชีวิตอยู่ช่ัวระยะเวล�ห�ยใจออกแล้ว
ห�ยใจเข้� หรือห�ยใจเข้�แล้วห�ยใจออก เร�พึงมนสิก�ร 
ถึงคำ�สอนของพระผู้มีพระภ�คเถิด ก�รกระทำ�ต�ม 
คำ�สอนของพระผู้มีพระภ�คเร�ควรทำ�ให้ม�กหนอ. 

ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุเหล่าน้ีเร�กล่�วว่�เป็นผู้ไม่ 
ประม�ทอยู่ ย่อมเจริญมรณสติ เพ่ือคว�มส้ินอ�สวะ. 

ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุน้ันแหละ เธอทั้งหลาย 
พึงศึกษาอย่างนี้ว่า เราทั้งหลายจักไม่เป็นผู้ประมาทอยู่  
จักเจริญมรณสติเพื่อความสิ้นอาสวะ.

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แล.

40 
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อรยิมรรคมอีงค์ ๘
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กระท�ำให้มำกซึง่อรยิมรรคมอีงค์ ๘  
ย่อมน้อมไปสู่นิิพพำน

-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๔๙/๑๘๙-๑๙๐.

ภิกษุทั้งหลาย แม่น้ำาใหญ่ๆ สายใดสายหนึ่งนี้ คือ 
แมน่้ำาคงคา แมน่้ำายมนุา แมน่้ำาอจริวด ีแมน้่ำาสรภู แม่น้ำามหี 
ทั้งหมดน้ันไหลไปสู่ทิศปราจีน หลั่งไปสู่ทิศปราจีน บ่าไปสู่
ทิศปราจีน แม้ฉันใด ภิกษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดว้ยองค์ ๘ เมือ่กระทำาใหม้ากซึง่อริยมรรคอนัประกอบดว้ย
องค์ ๘ ก็เป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน โน้มไปสู่นิพพาน โอนไป
สู่นิพพาน ฉันนั้นเหมือนกัน.

ภิกษุทั้ งหลาย ก็ภิกษุเ ม่ือเจริญอริยมรรคอัน
ประกอบด้วยองค์ ๘ เมื่อกระทำาให้มากซึ่งอริยมรรคอัน
ประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างไรเล่า จึงเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน 
โน้มไปสู่นิพพาน โอนไปสู่นิพพาน. 

ภกิษทุัง้หลาย ภิกษุในธรรมวนิยันี ้เจริญสมัมาทิฏฐ ิ
… สัมมาสังกัปปะ … สัมมาวาจา … สัมมากัมมันตะ … 
สัมมาอาชีวะ … สัมมาวายามะ … สัมมาสติ … สัมมาสมาธิ 
อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ โน้มไปในการสละ.

41 
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ภกิษทุัง้หลาย ภกิษเุมือ่เจรญิอรยิมรรคอันประกอบ
ด้วยองค์ ๘ เมื่อกระทำาให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบ
ด้วยองค์ ๘ อย่างนี้แล จึงเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน โน้มไปสู่
นิพพาน โอนไปสู่นิพพาน.

(คำ�ว่� เจริญกระทำ�ให้ม�กซึ่งองค์มรรค ชนิดที่อ�ศัยวิเวก 

อ�ศยัวริ�คะเปน็ตน้ ดงัทีก่ล�่วข้�งบนนัน้ ในบ�งสตูรตรสัว�่ เจรญิกระทำ�

ให้ม�กซึ่งองค์มรรคชนิดที่มีก�รนำ�ออกซึ่งร�คะ - โทสะ - โมหะ เป็น 

ปริโยส�น ดังนี้ก็มี -บ�ลี มห�ว�ร. สำ. ๑๙/๕๒/๒๐๕. ในบ�งสูตรตรัส

ว�่ ชนดิทีมี่ก�รหยัง่ลงสูอ่มตะ มอีมตะเปน็ทีไ่ปในเบือ้งหน�้ มอีมตะเปน็

ปริโยส�น ดังนี้ก็มี -บ�ลี มห�ว�ร. สำ. ๑๙/๕๕/๒๒๐. และในบ�งสูตร

ตรสัว�่ ชนดิทีน่อ้มไปสูน่ิพพ�น โนม้ไปสูน่พิพ�น โอนไปสูน่พิพ�น ดงันี้

ก็มี -บ�ลี มห�ว�ร. สำ. ๑๙/๕๘/๒๓๖. คำ�ที่ว่� ไหล หลั่ง บ่� ไปท�ง

ทิศปร�จีนนั้น ในบ�งสูตรทรงใช้คำ�ว่� ไหล หลั่ง บ่� ไปสู่สมุทร ก็มี  

-บ�ลี มห�ว�ร. สำ. ๑๙/๕๐,๕๔,๕๗,๖๐/๑๙๗,๒๑๒,๒๒๗,๒๔๓.).
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อรยิมรรคมอีงค์ ๘ เป็นทำงสำยกลำง 
อนัเป็นเหตใุห้เกดิจกัษแุละญำณเพือ่นิพพำน

-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๕๒๘/๑๖๖๔.

ภกิษทุัง้หลาย สว่นขอ้ปฏบัิติอันเป็นทำงสำยกลำง 
(มัชฌิมาปฏิปทา) ไม่เข้าไปใกล้ส่วนสุด ๒ อย่างเหล่าน้ี อัน
ตถาคตไดต้รสัรูแ้ลว้ กระทำาใหเ้กดิจกัษ ุกระทำาใหเ้กดิญาณ 
ย่อมเป็นไปเพ่ือความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ 
เพื่อนิพพาน. 

ภิกษุทั้งหลาย ก็ข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลาง  
ทีต่ถาคตไดต้รัสรูแ้ลว้ กระทำาใหเ้กดิจกัษุ กระทำาใหเ้กดิญาณ 
ย่อมเป็นไปเพ่ือความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ 
เพื่อนิพพานนั้นเป็นอย่างไร คือ อริยมรรคอันประกอบ
ดว้ยองค ์๘ น้ีแหละ ซึง่ไดแ้ก ่ความเหน็ชอบ ความดำาริชอบ 
วาจาชอบ การงานชอบ เลี้ยงชีพชอบ เพียรชอบ ระลึกชอบ 
ตั้งใจชอบ. 

ภกิษทุัง้หลาย เหลา่นีแ้ล คอื ขอ้ปฏบิตัอินัเปน็ทำง
สำยกลำง ทีต่ถำคตได้ตรัสรู้แล้ว เป็นขอ้ปฏบัิติกระท�ำให้
เกิดจักษุ กระท�ำให้เกิดญำณ ย่อมเป็นไปเพื่อควำมสงบ 
เพื่อควำมรู้ยิ่ง เพื่อควำมตรัสรู้ เพื่อนิพพำน.
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ปรำรภโพชฌงค์แล้ว  
มรรคก็เป็นอันปรำรภด้วย

-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๑๑๗-๑๑๘/๔๓๑-๔๓๔.

ภิกษุท้ังหลาย โพชฌงค์ท้ัง ๗ อันบุคคลเหล่าใด 
เหล่าหน่ึงไม่ปรารภแล้ว อริยมรรคอันยังสัตว์ให้ถึงความ
สิ้นทุกข์โดยชอบ ก็เป็นอันบุคคลเหล่านั้นไม่ปรารภแล้ว  
โพชฌงค์ท้ัง ๗ อันบุคคลเหล่ำใดเหล่ำหน่ึงปรำรภแล้ว 
อริยมรรคอันยังสัตว์ให้ถึงควำมสิ้นทุกข์โดยชอบ ก็เป็น
อันบุคคลเหล่ำนั้นปรำรภแล้ว. 

โพชฌงค์ทั้ง ๗ เป็นอย่างไร คือ สติสัมโพชฌงค์ 
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ วิริยะสัมโพชฌงค์ ปีติสัมโพชฌงค์ 
ปสัสทัธสิมัโพชฌงค ์สมาธิสมัโพชฌงค ์อเุบกขาสมัโพชฌงค.์

ภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค์ทั้ง ๗ เหล่าน้ี อันบุคคล
เหล่าใดเหล่าหน่ึงไม่ปรารภแล้ว อริยมรรคอันยังสัตว์ให้ถึง 
ความส้ินทุกข์โดยชอบ ก็เป็นอันบุคคลเหล่าน้ันไม่ปรารภแล้ว  
โพชฌงค์ทั้ง ๗ เหล่านี้  อันบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่ง 
ปรารภแล้ว อริยมรรคอันยังสัตว์ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดย
ชอบ ก็เป็นอันบุคคลเหล่านั้นปรารภแล้ว.

43 
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ภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค์ทั้ง ๗ เหล่าน้ี อันบุคคล
เจริญแล้ว กระทำาให้มากแล้ว เป็นธรรมเครื่องนำาออกอัน
ประเสรฐิ ยอ่มนำาไปเพือ่ความสิน้ทกุขโ์ดยชอบ แกผู่ก้ระทำา
ซึ่งโพชฌงค์ทั้ง ๗ นั้น. 

ภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค์ทั้ง ๗ เหล่าน้ี อันบุคคล
เจริญแล้ว กระทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความหน่าย
โดยส่วนเดียว เพื่อคลายกำาหนัด เพื่อความดับ เพื่อความ
สงบระงับ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน.
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ปรำรภสติปัฏฐำนแล้ว  
มรรคก็เป็นอันปรำรภด้วย

-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๒๔๐-๒๔๑/๘๐๑.

ภิกษุท้ังหลาย สติปัฏฐานทั้ง ๔ อันบุคคลเหล่าใด 
เหล่าหนึ่งไม่ปรารภแล้ว อริยมรรคอันประกอบด้วย 
องค์ ๘1 อันยังสัตว์ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ ก็เป็นอัน
บุคคลเหล่านั้นไม่ปรารภแล้ว สติปัฏฐำนทั้ง 4 อันบุคคล
เหล่ำใดเหลำ่หน่ึงปรำรภแลว้ อรยิมรรคอนัประกอบดว้ย
องค์ ๘ อันยังสัตว์ให้ถึงควำมสิ้นทุกข์โดยชอบ ก็เป็นอัน
บุคคลเหล่ำนั้นปรำรภแล้ว. 

ภิกษุทั้งหลาย สติปัฏฐานทั้ง ๔ เป็นอย่างไร คือ 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่  
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำาจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสีย ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ 
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำาจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสีย ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ มีความเพียร 
มีสัมปชัญญะ มีสติ กำาจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย 
ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร 
มีสัมปชัญญะ มีสติ กำาจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย. 

1. บาลฉีบบัมอญและอักษรโรมัน ไม่ปรากฏค�าว่า ประกอบด้วยองค์ ๘ -ผูร้วบรวม
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ภิกษุท้ังหลาย สติปัฏฐานทั้ง ๔ เหล่านี้ อันบุคคล
เหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่ปรารภแล้ว อริยมรรคอันประกอบ
ด้วยองค์ ๘ อันยังสัตว์ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ ก็เป็น
อันบุคคลเหล่านั้นไม่ปรารภแล้ว สติปัฏฐาน ๔ เหล่าน้ี  
อันบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งปรารภแล้ว อริยมรรคอัน
ประกอบด้วยองค์ ๘ อันยังสัตว์ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ 
ก็เป็นอันบุคคลเหล่านั้นปรารภแล้ว.
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ควำมถึงพร้อมด้วยศีล เป็นเบื้องต้น  
เพ่ือควำมเกดิข้ึนแห่งอริยมรรคมอีงค์ ๘

-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๓๖/๑๓๑.

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อพระอาทิตย์จะขึ้น สิ่งท่ีข้ึนก่อน 
สิ่งที่เป็นนิมิตมาก่อน คือ แสงเงินแสงทอง.

ภกิษทุัง้หลาย สิง่ทีเ่ปน็เบือ้งตน้ เปน็นมิติมำกอ่น 
เพ่ือควำมบังเกิดแห่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ 
ของภิกษุ คือ ควำมถึงพร้อมแห่งศีล ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.

ภิกษุท้ังหลาย อันภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยศีล พึงหวังข้อน้ี 
ได้ว่าจักเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ จักทำาให้มาก 
ซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ … .
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หนทำงมอียู ่เม่ือปฏบิตัติำมแล้ว จะรูไ้ด้เอง

(หลักกำรเลอืกคร)ู

-บาล ีสี. ที. ๙/๒๐๕-๒๑๐/๒๖๐-๒๖๕.

ข�้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ ข�้พเจ�้ไดฟ้งัม�ว�่ พระสมณโคดมทรง

ตติบะทกุอย�่ง ทรงคดัค�้น กล�่วโทษ บคุคลผูป้ระพฤตติบะทัง้ปวง ผูม้ี

อ�ชีพเศร้�หมองโดยส่วนเดียว ข้�แต่พระโคดมผู้เจริญ สมณพร�หมณ์

พวกที่กล่�วอย่�งนี้ว่� พระสมณโคดมทรงติตบะทุกอย่�ง ทรงคัดค้�น 

กล่�วโทษ บุคคลผู้ประพฤติตบะท้ังปวง ผู้มีอ�ชีพเศร้�หมองโดยส่วนเดียว  

เป็นผู้กล่�วต�มคำ�ที่พระโคดมผู้เจริญตรัสไว้ ไม่ชื่อว่�กล่�วตู่พระโคดม

ผู้เจริญด้วยคำ�ไม่จริง และชื่อว่�พย�กรณ์ธรรมต�มสมควรแก่ธรรม  

อนึ่ง ก�รกล่�วและกล่�วต�มที่ชอบแก่เหตุแม้น้อยหนึ่ง จะไม่ถึงฐ�นะ 

ที่ควรติเตียนแลหรือ คว�มจริงข้�พเจ้�มิได้มีคว�มประสงค์ท่ีจะกล่�วตู่

พระโคดมผู้เจริญ.

กัสสปะ สมณพราหมณ์ผู้ท่ีกล่าวอย่างน้ีว่า พระสมณ-
โคดมทรงติตบะทุกอย่าง ทรงคัดค้าน กล่าวโทษ บุคคล 
ผู้ประพฤติตบะทั้งปวง ผู้มีอาชีพเศร้าหมองโดยส่วนเดียว  
ไม่เป็นอันกล่าวตามเรา และชื่อว่ากล่าวตู่เราด้วยคำาที่
ไม่มีจริง ไม่เป็นจริง เราเห็นบุคคลผู้ประพฤติตบะมี
อาชีพเศร้าหมองบางคนในโลกนี้ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะ
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การทำาลายแห่งกาย ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก  

ดว้ยทพิยจกัษอุนับรสิทุธิ ์ลว่งจกัษมุนุษยก์ม็ ี เราเหน็บคุคล 

ผูป้ระพฤตติบะ มอีาชพีเศรา้หมองบางคนในโลกนี ้เบือ้งหนา้ 

แตต่ายเพราะการทำาลายแหง่กาย ยอ่มเขา้ถงึสคุตโิลกสวรรค ์

ดว้ยทพิยจกัษอุนับรสิทุธิ ์ลว่งจกัษมุนุษยก์ม็ ี เราเหน็บคุคล 

ผู้ประพฤติตบะบางคนในโลกนี้ อยู่เป็นทุกข์เพราะบุญน้อย  

เบือ้งหนา้แตต่ายเพราะการทำาลายแหง่กาย ยอ่มเขา้ถงึอบาย 

ทคุต ิวินิบาต นรก ดว้ยทพิยจกัษอุนับรสิทุธิ ์ลว่งจักษมุนุษย์ 

ก็มี เราเห็นบุคคลผู้ประพฤติตบะบางคนในโลกนี้ อยู่เป็น

ทกุข์เพราะบญุนอ้ย เบือ้งหนา้แตต่ายเพราะการทำาลายแหง่

กาย ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ 

ล่วงจักษุมนุษย์ก็มี เรารู้การมา การไป จุติและอุบัติของ

บุคคลผู้ประพฤติตบะเหล่านี้ ตามความเป็นจริงอย่างน้ี  

เหตุไร เราจักติตบะทุกอย่าง จักคัดค้าน กล่าวโทษ บุคคล 

ผู้ประพฤติตบะท้ังปวง ผู้มีอาชีพเศร้าหมองโดยส่วนเดียวเล่า.

กัสสปะ มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง เป็นบัณฑิต  

มีปัญญา ละเอียด ทำาการโต้เถียงผู้อื่น มีท่าทางเหมือนคน

แม่นธนู เขาน่าจะเที่ยวทำาลายทิฏฐิท้ังหลายด้วยปัญญา 
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สมณพราหมณ์พวกนั้น ย่อมลงกับเราในฐานะบางอย่าง  

ไม่ลงกับเราในฐานะบางอย่าง บางอย่างที่เขากล่าวว่าดี  

แมเ้รากก็ลา่ววา่ด ี บางอยา่งทีเ่ขากลา่ววา่ไมด่ ีแมเ้ราก็กลา่ว

วา่ไมด่ ี บางอย่างทีเ่ขากลา่ววา่ด ีเรากลา่ววา่ไมด่ ี บางอย่าง

ที่เขากล่าวว่าไม่ดี เรากล่าวว่าดี บางอย่างที่เรากล่าวว่าดี  

แม้สมณพราหมณ์พวกอ่ืนก็กล่าวว่าดี บางอย่างท่ีเรากล่าวว่า 

ไม่ดี แม้สมณพราหมณ์พวกอ่ืนก็กล่าวว่าไม่ดี บางอย่างท่ีเรา

กล่าวว่าดี สมณพราหมณ์พวกอ่ืนกล่าวว่าไม่ดี บางอย่างท่ีเรา 

กลา่ววา่ไมด่ ีสมณพราหมณพ์วกอืน่กลา่วว่าด ี เราเข้าไปหา 

สมณพราหมณ์พวกนั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านผู้มีอายุ 

ฐานะทีเ่ราไมล่งกนัจงงดไว ้ในฐานะทัง้หลายทีล่งกนั วญิญชูน 

จงซกัไซ้ไลเ่ลยีง สอบสวน เปรียบเทยีบครูดว้ยคร ู เปรยีบ

เทียบหมูด่ว้ยหมู ่วา่ธรรมของท่านพวกนี ้เหลา่ใดเป็นอกุศล 

นับวา่เปน็อกุศล มโีทษ นบัวา่มโีทษ ไมค่วรเสพ นบัวา่ไม่

ควรเสพ ไมเ่ปน็ธรรมประเสรฐิ นบัวา่ไมเ่ปน็ธรรมประเสรฐิ 

และเป็นฝ่ายดำา นับว่าเป็นฝ่ายดำา ใครละธรรมเหล่าน้ี

ได้ไม่มีเหลือ ประพฤติอยู่ จะเป็นพระสมณโคดม หรือ 

คณาจารย์ผู้เจริญเหล่าอื่น.
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กัสสปะ ก็ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ คือ วิญญูชนเมื่อ 

ซักไซ้ไล่เลียงสอบสวน พึงกล่าวอย่างน้ีว่า ธรรมของท่านพวกน้ี 

เหล่าใดเป็นอกุศล นับว่าเป็นอกุศล มีโทษ นับว่ามีโทษ 

ไมค่วรเสพ นบัวา่ไมค่วรเสพ ไมเ่ปน็ธรรมประเสริฐ นบัวา่

ไม่เป็นธรรมประเสริฐ และเป็นฝ่ายดำา นับว่าเป็นฝ่ายดำา  

พระสมณโคดม หรือว่าท่านคณาจารย์ผู้เจริญเหล่าอ่ืน ละ

ธรรมเหลา่นีไ้ดไ้มม่เีหลอืประพฤตอิยู ่ กสัสปะ วญิญชูนใน

โลกน้ี เมือ่ซกัไซไ้ลเ่ลยีงสอบสวนดังนี ้โดยมากพงึสรรเสรญิ

พวกเราพวกเดียวในข้อนั้น.

กัสสปะ อีกข้อหนึ่งเล่า วิญญูชนจงซักไซ้ไล่เลียง

สอบสวนพวกเรา เปรียบเทียบครูด้วยครู เปรียบเทียบหมู่

ดว้ยหมู ่วา่ธรรมของทา่นพวกนีเ้หลา่ใดเปน็กศุล นบัวา่เปน็

กศุล ไมม่โีทษ นบัวา่ไมม่โีทษ ควรเสพ นบัวา่ควรเสพ เป็น

ธรรมประเสริฐ นับว่าเป็นธรรมประเสริฐ และเป็นฝ่ายขาว  

นับว่าเป็นฝ่ายขาว ใครสมาทานประพฤติธรรมเหล่านี้ได้

ครบถ้วนไม่มีเหลือ จะเป็นพระสมณโคดม หรือคณาจารย์

ผู้เจริญเหล่าอื่น.
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กัสสปะ ก็ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ คือ วิญญูชน

เม่ือซักไซ้ไล่เลียงสอบสวน พึงกล่าวอย่างนี้ว่า ธรรมของ

ท่านพวกนี้ เหล่าใดเป็นกุศล นับว่าเป็นกุศล ไม่มีโทษ  

นบัวา่ไม่มโีทษ ควรเสพ นบัวา่ควรเสพ เปน็ธรรมประเสรฐิ  

นับว่าเป็นธรรมประเสริฐ และเป็นฝ่ายขาว นับว่าเป็นฝ่ายขาว  

พระสมณโคดม หรือคณาจารย์ผู้เจริญเหล่าอ่ืน สมาทาน

ประพฤติธรรมเหล่านี้ได้ครบถ้วนไม่มีเหลือ กัสสปะ 

วิญญูชนในโลกน้ี เมื่อซักไซ้ไล่เลียงสอบสวนดังนี้ โดยมาก

พึงสรรเสริญพวกเราพวกเดียวในข้อนั้น.

กัสสปะ อีกข้อหนึ่งเล่า วิญญูชนจงซักไซ้ไล่เลียง

สอบสวนพวกเรา เปรียบเทียบครูด้วยครู เปรียบเทียบหมู่

ดว้ยหมู ่วา่ธรรมของทา่นพวกนี ้เหลา่ใดเปน็อกศุล นบัวา่เปน็

อกุศล มีโทษ นับว่ามีโทษ ไม่ควรเสพ นับว่าไม่ควรเสพ  

ไม่เป็นธรรมประเสริฐ นับว่าไม่เป็นธรรมประเสริฐ และ

ฝ่ายดำา นับว่าเป็นฝ่ายดำา ใครละธรรมเหล่านี้ได้ไม่มีเหลือ 

ประพฤติอยู่ จะเป็นหมู่สาวกของพระโคดม หรือหมู่สาวก

ของคณาจารย์ผู้เจริญเหล่าอื่น.
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กัสสปะ กข็อ้นีเ้ปน็ฐานะทีจ่ะมไีด ้คอื วญิญชูน เม่ือ 

ซักไซ้ไล่เลียงสอบสวน พึงกล่าวอย่างน้ีว่า ธรรมของท่านพวกน้ี  

เหล่าใดเป็นอกุศล นับว่าเป็นอกุศล มีโทษ นับว่ามีโทษ 

ไมค่วรเสพ นบัวา่ไมค่วรเสพ ไมเ่ปน็ธรรมประเสริฐ นบัวา่

ไม่เป็นธรรมประเสริฐ และเป็นฝ่ายดำา นับว่าเป็นฝ่ายดำา 

หมู่สาวกของพระโคดม หรือหมู่สาวกของคณาจารย์ผู้เจริญ

เหล่าอื่น ละธรรมเหล่านี้ได้ไม่มีเหลือประพฤติอยู่ กัสสปะ 

วิญญูชนทั้งหลายในโลกนี้ เมื่อซักไซ้ไล่เลียงสอบสวนดังน้ี 

โดยมากพึงสรรเสริญพวกเราพวกเดียวในข้อนั้น.

กัสสปะ อีกข้อหนึ่งเล่า วิญญูชนจงซักไซ้ไล่เลียง

สอบสวนพวกเรา เปรียบเทียบครูด้วยครู เปรียบเทียบหมู่

ด้วยหมู่ว่า ธรรมทั้งหลายของท่านพวกนี้ เหล่าใดเป็นกุศล 

นับว่าเป็นกุศล ไม่มีโทษ นับว่าไม่มีโทษ ควรเสพ นับว่า

ควรเสพ เป็นธรรมประเสรฐิ นับวา่เปน็ธรรมประเสริฐ และ

เปน็ฝา่ยขาว นบัวา่เปน็ฝ่ายขาว ใครสมาทานประพฤติธรรม

เหลา่นีไ้ดค้รบถว้นไมม่เีหลอื จะเปน็หมูส่าวกของพระโคดม 

หรือหมู่สาวกของคณาจารย์ผู้เจริญเหล่าอื่น.
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กัสสปะ ก็ข้อน้ีเป็นฐานะท่ีจะมีได้ คือ วิญญูชน เม่ือ

ซักไซ้ไล่เลียงสอบสวน พึงกล่าวอย่างน้ีว่า ธรรมของท่านพวกน้ี  

เหล่าใดเป็นกุศล นับว่าเป็นกุศล ไม่มีโทษ นับว่าไม่มีโทษ 

ควรเสพ นบัว่าควรเสพ เปน็ธรรมประเสริฐ นบัวา่เปน็ธรรม

ประเสริฐ และเป็นฝ่ายขาว นับว่าเป็นฝ่ายขาว หมู่สาวก

ของพระโคดม หรือหมู่สาวกของคณาจารย์ผู้เจริญเหล่าอื่น  

สมาทานธรรมประพฤติเหล่าน้ีได้ครบถ้วนไม่มีเหลือ กัสสปะ  

วิญญูชนในโลกนี้ เมื่อซักไซ้ไล่เลียงสอบสวนดังนี้ โดยมาก

พึงสรรเสริญพวกเราพวกเดียวในข้อนั้น.

กสัสปะ หนทางมอียู ่ปฏปิทามอียู ่บคุคลเมือ่ปฏบิตัิ

ตามแล้ว จักรู้ได้เอง จักเห็นได้เองว่า พระสมณโคดมกล่าว

ตามกาล (กาลวาที) กล่าวคำาจริง (ภูตวาที) กล่าวโดยอรรถ  

(อตฺถวาที) กล่าวโดยธรรม (ธมฺมวาที) กล่าวโดยวินัย (วินยวาที)  

กัสสปะ หนทางเป็นอย่างไร ปฏิปทาเป็นอย่างไร ที่บุคคล

เมือ่ปฏบิตัติามแลว้ จกัรู้ไดเ้อง จกัเหน็ไดเ้องวา่ พระสมณ-

โคดมกล่าวตามกาล กล่าวคำาจริง กล่าวโดยอรรถ กล่าวโดย

ธรรม กล่าวโดยวินัย หนทางน้ันคือ หนทางอันประกอบ
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ด้วยองค์ ๘ อันประเสริฐ ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ ความเห็นชอบ  

ความดำาริชอบ เจรจาชอบ การงานชอบ เลี้ยงชีพชอบ 

พยายามชอบ ระลึกชอบ ตั้งใจชอบ. 

กสัสปะ มรรคำนีแ้ล ปฏิปทำน้ีแล ท่ีบุคคลปฏบิตัิ

ตำมแล้ว จักรู้เอง จักเห็นเองว่ำ พระสมณโคดมกล่ำว 

ตำมกำล กล่ำวค�ำจริง กล่ำวโดยอรรถ กล่ำวโดยธรรม 

กล่ำวโดยวินัย.



ทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับ  

ขนัธ์ ๕



ทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับ  

ขนัธ์ ๕
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 ควำมหมำยของค�ำว่ำ “รูป”
-บาล ีขนฺธ. ส.ํ ๑๗/๑๐๕/๑๕๙.

ภิกษุทั้งหลาย เพราะอะไรจึงเรียกว่า รูป.
ภิกษุท้ังหลาย เพรำะส่ิงน้ันแตกสลำย ดังน้ันจึงเรียก

ว่ำ รูป แตกสลายไปเพราะอะไร แตกสลำยไปเพรำะควำม
หนำวบ้ำง แตกสลำยไปเพรำะควำมร้อนบ้ำง แตกสลำย 
ไปเพรำะควำมหิวบ้ำง แตกสลำยไปเพรำะกระหำยบ้ำง 
แตกสลำยไปเพรำะสัมผัสแห่งเหลือบ ยุง ลม แดด และ
สัตว์เลื้อยคลำนบ้ำง. 

ภิกษุท้ังหลาย เพราะส่ิงน้ันแตกสลาย ดังนั้นจึงเรียก
ว่า รูป.

4๗ 
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 อุปมำแห่งรูป
-บาล ีขนธฺ. ส.ํ ๑๗/๑๗๑/๒๔๒.

ภิกษุทั้งหลาย แม่น้ำาคงคานี้ไหลพากลุ่มฟองน้ำา
ก้อนใหญ่มา บุรุษผู้มีจักษุเห็นกลุ่มฟองน้ำานั้น ย่อมเพ่ง
พินิจพิจารณาโดยแยบคาย เมื่อบุรุษนั้นเห็นอยู่ เพ่งพินิจ
พจิารณาอยูโ่ดยแยบคายอยู ่กลุม่ฟองน้ำานัน้ พึงปรากฏเปน็
ของวา่งของเปลา่ เปน็ของหาแกน่สารมไิดเ้ลย กแ็กน่สารใน
กลุ่มฟองน้ำานั้น จะพึงมีได้อย่างไร แม้ฉันใด. 

ภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นก็เหมือนกัน รูปอย่างใด 
อย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต หรือปัจจุบันก็ตาม ทั้งที่
เป็นภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม 
เลวหรือประณีตก็ตาม อยู่ในที่ไกลหรือในท่ีใกล้ก็ตาม 
ภิกษุเห็นรูปน้ัน ย่อมเพ่งพินิจพิจารณาโดยแยบคาย เมื่อ
ภิกษนุัน้เหน็อยู ่เพง่พนิจิพจิารณาอยูโ่ดยแยบคายอยู ่รปูนัน้  
ย่อมปรำกฏเป็นของว่ำงของเปล่ำ เป็นของหำแก่นสำร
มิได้เลย ก็แก่นสารในรูปนั้นจะพึงมีได้อย่างไร.

4๘ 
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 มหำภูต 4 และรูปอำศัย
-บาล ีนทิาน. สํ. ๑๖/๒๐๓/๔๐๓, -บาล ีขนธฺ. ส.ํ ๑๗/๗๒/๑๑๓.

ภิกษุทั้งหลาย ก็รูปเป็นอย่างไร คือ มหำภูต 4 
และรูปที่อำศัยมหำภูต นี้เรียกว่ำ รูป.

ภิกษุทั้งหลาย ธาตุมี ๔ อย่างเหล่านี้ คือ ปฐวีธาตุ 
(ธาตุดิน) อาโปธาตุ (ธาตุน้ำา) เตโชธาตุ (ธาตุไฟ) วาโยธาตุ 
(ธาตุลม) ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล ธาตุ ๔ อย่าง ดังนี้.

49 
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 รำยละเอียดของธำตุสี่
-บาล ีอปุร.ิ ม. ๑๔/๔๓๗-๔๓๙/๖๘๔-๖๘๗.

ภิกษุ ปฐวีธาตุ (ธาตุดิน) เป็นอย่างไร คือ ปฐวีธาตุ
ภายในกม็ ี ปฐวธีาตภุายนอกกม็ ี ภกิษ ุ กป็ฐวีธาตภุายใน 
เป็นอย่างไร ได้แก่ สิ่งที่เป็นของแข็ง ของหยาบ ถูกต้องได้  
มใีนตน อาศยัตน คอื ผม ขน เลบ็ ฟนั หนงั เนือ้ เอน็ กระดกู 
เยื่อในกระดูก ม้าม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่  
ไส้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า หรือแม้สิ่งอื่นไม่ว่าชนิดไรๆ  
ทีเ่ป็นของแข็ง เปน็ของหยาบ ถกูตอ้งได ้มใีนตน เฉพาะตน  
น้ีเรียกว่ำ ปฐวีธำตุภำยใน ก็ปฐวีธาตุท้ังภายในและภายนอก
เหล่าน้ีแล ต่างก็เป็นปฐวีธาตุท้ังน้ัน ปฐวีธาตุน้ันบุคคลพึง
เห็นด้วยปัญญาอันถูกต้องตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่า น่ันไม่ใช่
ของเรา ไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา คร้ันเห็นอยู่ด้วย
ปัญญาอันถูกต้องตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้ว ย่อมเบื่อหน่าย 
ในปฐวีธาตุ ย่อมยังจิตให้คลายกำาหนัดในปฐวีธาตุได้.

ภกิษ ุ กอ็าโปธาตุุ (ธาตนุ้ำา) เปน็อยา่งไร คอื อาโปธาต ุ
ภายในก็มี อาโปธาตุภายนอกก็มี ภิกษุ ก็อาโปธาตุภายใน 
เป็นอย่างไร ได้แก่ สิ่งที่เอิบอาบ ซึมซาบไป ถูกต้องได้  
มใีนตน อาศยัตน คอื ด ีเสลด น้ำาเหลอืง เลอืด เหงือ่ มนัข้น 

50 



148

พุทธวจน - หมวดธรรม 

น้ำาตา เปลวมนั น้ำาลาย น้ำามกู ไขขอ้ มตูร หรอืแมส้ิง่อืน่ไมว่า่ 
ชนิดไรๆ ทีเ่อบิอาบ ซมึซาบไป ถกูตอ้งได ้มใีนตน อาศยัตน  
นี้เรียกว่ำ อำโปธำตุภำยใน ก็อาโปธาตุทั้งภายในและ
ภายนอกเหลา่น้ีแล ตา่งกเ็ปน็อาโปธาตทุัง้นัน้ อาโปธาตน้ัุน 
บุคคลพึงเห็นด้วยปัญญาอันถูกต้องตามที่เป็นจริงอย่างน้ี 
ว่า น่ันไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา  
ครัน้เหน็อยู่ดว้ยปญัญาอนัถกูตอ้งตามทีเ่ปน็จริงอย่างนีแ้ลว้  
ย่อมเบื่อหน่ายในอาโปธาตุ ย่อมยังจิตให้คลายกำาหนัดใน
อาโปธาตุได้.

ภกิษ ุ ก็เตโชธาต ุ(ธาตไุฟ) เปน็อยา่งไร คอื เตโชธาตุ
ภายในก็มี เตโชธาตุภายนอกก็มี ก็เตโชธาตุภายใน เป็น
อยา่งไร ไดแ้ก ่สิง่ทีเ่ปน็ของร้อน มลีกัษณะร้อน ถกูตอ้งได ้ 
มีในตน อาศัยตน คือ ไฟที่ยังกายให้อบอุ่น ยังกายให้ 
ทรุดโทรม ยังกายให้กระวนกระวาย และไฟที่เป็นเหตุให้ 
ของที่กิน ที่ดื่ม ที่เค้ียว ที่ลิ้มแล้ว ถึงความย่อยไปด้วยดี  
หรือแม้สิ่งอ่ืนไม่ว่าชนิดไรๆ ที่เป็นของมีลักษณะร้อน  
ถูกต้องได้ มีในตน อาศัยตน นี้เรียกว่ำ เตโชธำตุภำยใน  
ก็เตโชธาตุทั้งภายในและภายนอกเหล่านี้แล ต่างก็เป็น
เตโชธาตุทั้งนั้น เตโชธาตุนั้นบุคคลพึงเห็นด้วยปัญญาอัน
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ถกูตอ้งตามทีเ่ปน็จริงอยา่งนีว่้า นัน่ไมใ่ชข่องเรา ไมใ่ชเ่ปน็เรา  
ไมใ่ชต่วัตนของเรา ครัน้เหน็อยูด่ว้ยปญัญาอนัถกูตอ้งตาม
ทีเ่ปน็จรงิอยา่งนีแ้ลว้ ยอ่มเบือ่หน่ายในเตโชธาต ุยอ่มยังจิต
ให้คลายกำาหนัดในเตโชธาตุได้.

ภกิษ ุ ก็วาโยธาต ุ(ธาตลุม) เปน็อยา่งไร คอื วาโยธาตุ
ภายในก็มี วาโยธาตุภายนอกก็มี ก็วาโยธาตุภายใน เป็น
อย่างไร ได้แก่ สิ่งที่พัดไปมา ถูกต้องได้ มีในตน อาศัยตน  
คือ ลมพัดขึ้นเบื้องบน ลมพัดลงเบื้องต่ำา ลมในท้อง  
ลมในลำาไส ้ ลมแลน่ไปตามอวยัวะนอ้ยใหญ ่ ลมหายใจเข้า  
ลมหายใจออก หรือแม้สิ่งอื่นไม่ว่าชนิดไรๆ ท่ีพัดไปมา  
ถูกต้องได้ มีในตน อาศัยตน นี้เรียกว่ำ วำโยธำตุภำยใน 
ก็วาโยธาตุทั้งภายในและภายนอกเหล่านี้แล ต่างก็เป็น 
วาโยธาตุทั้งนั้น วาโยธาตุนั้นบุคคลพึงเห็นด้วยปัญญา
อันถูกต้องตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ 
เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา คร้ันเห็นอยู่ด้วยปัญญาอันถูกต้อง 
ตามท่ีเป็นจริงอย่างน้ีแล้ว ย่อมเบ่ือหน่ายในวาโยธาตุ ย่อมยังจิต 
ให้คลายกำาหนัดในวาโยธาตุได้.
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 อัสสำทะและอำทีนวะของรูป
-บาล ีขนฺธ. ส.ํ ๑๗/๓๔/๕๙.

ภิกษุทั้งหลาย ครั้งก่อนแต่การตรัสรู้ เมื่อเรายัง 
ไม่ได้ตรัสรู้ ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ ได้มีความปริวิตกอย่างนี้ว่า 
อะไรหนอเปน็คณุ (อสัสาทะ) ของรูป อะไรเปน็โทษ (อาทนีพ) 

ของรูป อะไรเป็นอุบายเครื่องสลัดออก (นิสสรณะ) ของรูป. 
ภิกษุทั้งหลาย เรานั้นได้ปริวิตกต่อไปว่า สุขโสมนัส

อันใด อาศัยรูปแล้วเกิดข้ึน นี้เป็นคุณของรูป รูปไม่เที่ยง 
เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา นี้เป็นโทษของรูป  
การกำาจัดฉันทราคะ การละฉันทราคะในรูปเสียได้ นี้เป็น 
อุบำยเครื่องสลัดออกแห่งรูป.
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อริยมรรคมีองค์ ๘ คอืข้อปฏบิตั ิ
ให้ถึงควำมดบัแห่งรปู

-บาลี ขนธฺ. ส.ํ ๑๗/๗๒/๑๑๓.

ภิกษุทั้งหลาย รูป เป็นอย่างไร คือ มหาภูต ๔  
และรูปที่อาศัยมหาภูต ๔ เหล่านั้นด้วย นี้เรียกว่า รูป  
ความเกิดขึ้นแห่งรูปย่อมมี เพราะความเกิดขึ้นแห่งอาหาร  
ความดับแห่งรูปย่อมมี เพราะความดับแห่งอาหาร 
อริยมรรคอันประกอบดว้ยองค ์๘ นีน้ัน่เอง เป็นขอ้ปฏบิตัิ
ให้ถึงควำมดับไม่เหลือแห่งรูป คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมา-
สังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ 
สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ.

ภิกษุท้ังหลาย ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึง  
รูย้ิง่แลว้ซึง่รปูอยา่งนี ้รูย้ิง่แลว้ซึง่ความเกดิขึน้แหง่รูปอยา่งน้ี  
รูย่ิ้งแลว้ซึง่ความดบัแหง่รปูอยา่งนี ้รูย้ิง่แลว้ซึง่ขอ้ปฏิบติัใหถ้งึ 
ความดับแห่งรูปอย่างนี้ แล้วปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่าย 
เพื่อความคลายกำาหนัด เพื่อความดับแห่งรูป สมณะหรือ
พราหมณ์เหล่านั้น ชื่อว่าปฏิบัติดีแล้ว ชนเหล่าใด ปฏิบัติ
ดีแล้ว ชนเหล่านั้นชื่อว่า ย่อมหยั่งลงในธรรมวินัยนี้.
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ภิกษุท้ังหลาย ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึง  
รูย้ิง่แล้วซึง่รปูอยา่งนี ้รูย้ิง่แลว้ซึง่ความเกดิขึน้แหง่รูปอย่างน้ี  
รูย้ิง่แล้วซึง่ความดบัแหง่รูปอยา่งนี ้รู้ยิง่แลว้ซึง่ข้อปฏิบัติให้ถึง
ความดับแห่งรูปอย่างน้ี แล้วเป็นผู้หลุดพ้น เพราะเบื่อหน่าย 
เพราะคลายกำาหนัด เพราะความดับ เพราะไม่ถือมั่นในรูป 
สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่า หลุดพ้นดีแล้ว สมณะ
หรือพราหมณ์เหล่าใด หลุดพ้นดีแล้ว สมณะหรือพราหมณ์
เหล่านั้นเป็นเกพลี สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเป็นเกพลี  
ความเวียนวนเพื่อความปรากฏ ย่อมไม่มีแก่สมณะหรือ
พราหมณ์เหล่านั้น.
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 ควำมหมำยของค�ำว่ำ “เวทนำ”
-บาลี ขนธฺ. ส.ํ ๑๗/๑๐๕/๑๕๙.

ภิกษุทั้งหลาย เพราะอะไรจึงเรียกว่า เวทนา.
ภิกษุท้ังหลาย เพรำะสิ่งนั้นรู้สึก ดังนั้นจึงเรียกว่ำ  

เวทนำ รู้สึกได้ซึ่งอะไร รู้สึกได้ซึ่งสุขบ้ำง รู้สึกได้ซึ่ง 
ทุกข์บ้ำง รู้สึกได้ซึ่งอทุกขมสุขบ้ำง.

ภิกษุทั้งหลาย เพราะส่ิงน้ันรู้สึก ดังน้ันจึงเรียกว่า 
เวทนา.
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 อุปมำแห่งเวทนำ
-บาล ีขนฺธ. ส.ํ ๑๗/๑๗๑-๑๗๒/๒๔๓.

ภกิษทุัง้หลาย เมือ่ฝนเมลด็หยาบตกอยูใ่นสรทสมยั  
(ท้ายฤดูฝน) ฟองอากาศในน้ำา ย่อมบังเกิดขึ้นและดับไป
บนผิวน้ำา บุรุษผู้มีจักษุเห็นฟองอากาศนั้น ย่อมเพ่งพินิจ
พิจารณาโดยแยบคาย เมือ่บรุุษนัน้เหน็อยู ่เพง่พนิิจพจิารณา
อยู่โดยแยบคายอยู่ ฟองอากาศนั้น พึงปรากฏเป็นของว่าง 
ของเปล่า เป็นของหาแก่นสารมิได้เลย ก็แก่นสารในฟอง
อากาศนั้นจะพึงมีได้อย่างไร แม้ฉันใด. 

ภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นก็เหมือนกัน เวทนาอย่างใด
อย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต หรือปัจจุบันก็ตาม ทั้งที่ 
เป็นภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม 
เลวหรือประณีตก็ตาม อยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตาม 
ภิกษุเห็นเวทนานั้น ย่อมเพ่งพินิจพิจารณาโดยแยบคาย 
เม่ือภิกษุน้ันเห็นอยู่ เพ่งพินิจพิจารณาโดยแยบคายอยู่ 
เวทนำนั้นย่อมปรำกฏเป็นของว่ำงของเปล่ำ เป็นของหำ
แก่นสำรมไิดเ้ลย ก็แกน่สารในเวทนานัน้จะพงึมไีด้อย่างไร.
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 หลักที่ควรรู้เกี่ยวกับ เวทนำ
-บาล ีฉกกฺ. อํ. ๒๒/๔๖๑-๔๖๒/๓๓๔.

ภกิษทุัง้หลาย ขอ้ทีเ่รากลา่ววา่ เธอทัง้หลาย พงึรูจ้กั 
เวทนา พึงรู้จักเหตุเกิดแห่งเวทนา พึงรู้จักความต่างกัน
แห่งเวทนา พึงรู้จักวิบากแห่งเวทนา พึงรู้จักความดับแห่ง
เวทนา พงึรูจ้กัขอ้ปฏบิตัใิหถ้งึความดบัแหง่เวทนา ดังน้ีน้ัน 
เราอาศัยอะไรกล่าว. 

ภิกษุทั้งหลาย ข้อนั้นเรากล่าวหมายถึง เวทนำ 3 
ประกำรนี้ คือ สุขเวทนำ ทุกขเวทนำ อทุกขมสุขเวทนำ. 

ภิกษุทั้งหลาย ก็เหตุเกิดแห่งเวทนาเป็นอย่างไร 
ภิกษุทั้งหลาย ผัสสะ เป็นเหตุเกิดแห่งเวทนำ. 

ภกิษทุัง้หลาย กค็วามตา่งกนัแหง่เวทนาเปน็อยา่งไร 
คือ สุขเวทนำที่เจือด้วยอำมิส (กามคุณ ๕) มีอยู่ สุขเวทนำ
ที่ไม่เจือด้วยอำมิส (ไม่มีกามคุณ ๕) มีอยู่ ทุกขเวทนำที่เจือ
ด้วยอำมิส มีอยู่ ทุกขเวทนำที่ไม่เจือด้วยอำมิส มีอยู่  
อทุกขมสุขเวทนำทีเ่จอืดว้ยอำมิส มอียู ่อทกุขมสขุเวทนำ
ทีไ่มเ่จอืดว้ยอำมสิ มอียู ่ นีเ้รยีกวำ่ ควำมต่ำงแหง่เวทนำ. 

ภิกษุทั้งหลาย ก็วิบากแห่งเวทนาเป็นอย่างไร คือ 
กำรท่ีบคุคลผูเ้สวยเวทนำอยู ่ยอ่มยงัอตัภำพทีเ่กิดข้ึนจำก
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เวทนำนัน้ๆ ใหเ้กดิขึน้ เปน็สว่นแหง่บญุกด็ ีหรอืเป็นสว่น
มิใช่บุญ นี้เรียกว่ำ วิบำกแห่งเวทนำ. 

ภกิษทุัง้หลาย กค็วามดบัแหง่เวทนาเปน็อยา่งไร คอื 
ควำมดับแห่งเวทนำย่อมมี เพรำะควำมดับแห่งผัสสะ. 

ภิกษุทั้งหลาย อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ 
นี้นั่นเอง เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงควำมดับแห่งเวทนำ ได้แก่ 
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ 
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ. 

ภิกษุท้ังหลาย ก็เม่ือใดอริยสาวกย่อมรู้ชัดซ่ึงเวทนา 
รู้ชัดเหตุเกิดแห่งเวทนา รู้ชัดความต่างกันแห่งเวทนา รู้ชัด
วิบากแห่งเวทนา รู้ชัดความดับแห่งเวทนา รู้ชัดข้อปฏิบัติ
ให้ถึงความดับแห่งเวทนา ว่าเป็นอย่างนี้ๆ เมื่อน้ันอริย- 
สาวกนั้น ย่อมทราบชัดพรหมจรรย์อันเป็นไปในส่วนแห่ง
การชำาแรกกิเลส อันเป็นที่ดับเวทนานี้ ข้อที่เรากล่าวว่า 
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย พึงรู้จักเวทนา พึงรู้จักเหตุเกิด
แห่งเวทนา พึงรู้จักความต่างกันแห่งเวทนา พึงรู้จักวิบาก
แห่งเวทนา พึงรู้จักความดับแห่งเวทนา พึงรู้จักข้อปฏิบัติ
ใหถึ้งความดบัแห่งเวทนา ดงันีน้ัน้ เราอาศัยขอ้นีก้ลา่วแลว้.



157

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติพุทธวจน - หมวดธรรม 

 เวทนำ เป็นทำงมำแห่งอนุสัย
-บาล ีอปุร.ิ ม. ๑๔/๕๑๖-๕๑๘/๘๒๒.

ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยตาและรูป จึงเกิด 
จักขุวิญญาณ การประจวบพร้อมของธรรม ๓ ประการ  
นั่นคือ ผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย … .

เพราะอาศัยหูและเสียง จึงเกิดโสตวิญญาณ  
การประจวบพร้อมของธรรม ๓ ประการ นั่นคือ ผัสสะ 
เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย … .

เพราะอาศัยจมูกและกลิ่น จึงเกิดฆานวิญญาณ  
การประจวบพร้อมของธรรม ๓ ประการ นั่นคือ ผัสสะ 
เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย … .

เพราะอาศัยลิ้นและรส จึงเกิดชิวหาวิญญาณ  
การประจวบพร้อมของธรรม ๓ ประการ นั่นคือ ผัสสะ 
เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย … .

เพราะอาศัยกายและโผฏฐพัพะ จงึเกดิกายวญิญาณ 
การประจวบพร้อมของธรรม ๓ ประการ นั่นคือ ผัสสะ 
เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย … .

เพราะอาศัยใจและธรรม จึงเกิดมโนวิญญาณ  
การประจวบพร้อมของธรรม ๓ ประการ นั่นคือ ผัสสะ 
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เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงเกิดเวทนา อันเป็นสุขบ้าง เป็น
ทุกข์บ้าง ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้าง.

เขาอันสุขเวทนาถูกต้องแล้ว ย่อมเพลิดเพลิน 
พร่ำาสรรเสริญ เมาหมกอยู่ ราคานุสัยย่อมนอนเน่ืองใน
บุคคลนั้น เขาอันทุกขเวทนาถูกต้องแล้ว ย่อมเศร้าโศก 
คร่ำาครวญ ทุบอกร่ำาไห้ ถึงความหลงไหล ปฏิฆานุสัยย่อม 
นอนเนื่องอยู่ในบุคคลนั้น เขาอันอทุกขมสุขเวทนาถูกต้อง 
แล้ว ย่อมไม่ทราบชัดตามความเป็นจริง ซึ่งความเกิดข้ึน 
ความดับไป คณุ โทษ และอบุายเคร่ืองสลดัออกแหง่เวทนานัน้  
อวิชชานุสัยย่อมนอนเนื่องอยู่ในบุคคลนั้น.

ภิกษุท้ังหลาย ข้อท่ีบุคคลน้ันยังไม่ละรำคำนุสัย 
เพรำะสุขเวทนำ ยังไม่บรรเทำปฏิฆำนุสัยเพรำะทุกขเวทนำ  
ยังไม่ถอนอวิชชำนุสัยเพรำะอทุกขมสุขเวทนำ ยังไม่ท�ำ
วิชชำใหเ้กดิเพรำะไมล่ะอวชิชำเสีย แลว้จกัเป็นผูก้ระท�ำ
ที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันได้นั้น นั่นไม่ใช่ฐำนะที่มีได้.
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 เวทนำมีธรรมดำไม่เที่ยง
-บาล ีม. ม. ๑๓/๒๖๗-๒๖๘/๒๗๓.

อัคคิเวสสนะ เวทนาสามอยา่งเหลา่นี ้คือ สขุเวทนา   
ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา.

อคัคเิวสสนะ สมยัใดไดเ้สวยสขุเวทนำ ในสมัยน้ัน
ไมไ่ดเ้สวยทกุขเวทนา ไมไ่ดเ้สวยอทกุขมสขุเวทนา ไดเ้สวยแต ่
สขุเวทนาเทา่นัน้ ในสมยัใดไดเ้สวยทกุขเวทนำ ในสมยันัน้
ไมไ่ดเ้สวยสขุเวทนา ไมไ่ดเ้สวยอทกุขมสุขเวทนา ไดเ้สวยแต่
ทุกขเวทนาเท่านั้น ในสมัยใดได้เสวยอทุกขมสุขเวทนำ  
ในสมยันัน้ไมไ่ดเ้สวยสขุเวทนา ไมไ่ดเ้สวยทกุขเวทนา ไดเ้สวย 
แต่อทุกขมสุขเวทนาเท่านั้น. 

อัคคเิวสสนะ สุขเวทนำไม่เท่ียง อันปัจจัยปรุงแต่งข้ึน  
อาศัยปัจจัยเกิดขึ้น มีความสิ้นไป เสื่อมไป คลายไป ดับไป
เปน็ธรรมดา แม้ทกุขเวทนำกไ็มเ่ทีย่ง อนัปจัจยัปรงุแต่งขึน้  
อาศัยปัจจัยเกิดขึ้น มีความสิ้นไป เสื่อมไป คลายไป ดับไป
เป็นธรรมดา แม้อทุกขมสุขเวทนำก็ไม่เที่ยง อันปัจจัย 
ปรงุแตง่ขึน้ อาศยัปจัจยัเกดิข้ึน มคีวามสิน้ไป เส่ือมไป คลายไป  
ดับไปเป็นธรรมดา. 

5๗ 
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อัคคิเวสสนะ อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เมื่อเห็นอยู่
อยา่งนี ้ย่อมเบือ่หน่ายทัง้ในสขุเวทนา ทัง้ในทกุขเวทนา ทัง้ใน 
อทกุขมสขุเวทนา เมือ่เบือ่หนา่ย ยอ่มคลายกำาหนดั เพราะ
คลายกำาหนดั ยอ่มหลดุพน้ เมือ่หลดุพน้แลว้ กม็ญีาณหยัง่รู ้
ว่าหลุดพ้นแล้ว ย่อมรู้ชัดว่าชาติส้ินแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบ
แลว้ กิจทีค่วรทำาไดส้ำาเรจ็แลว้ กจิอืน่ทีต่อ้งทำาเพือ่ความเปน็
อย่างนี้มิได้มี.

อัคคิเวสสนะ ภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้แล 
ย่อมไม่วิวาทแก่งแย่งกับใครๆ โวหารใดที่ชาวโลกพูดกัน  
ก็พูดไปตามโวหารนั้น แต่ไม่ยึดมั่นด้วยทิฎฐิ.
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 อำกำรเกิดดับแห่งเวทนำ
-บาล ีสฬา. ส.ํ ๑๘/๒๖๖-๒๖๗/๓๘๙-๓๙๐.

ภิกษุทั้งหลาย เวทนำ 3 นี้ เกิดแต่ผัสสะ มีผัสสะ 
เป็นมูล มีผัสสะเป็นเหตุ มีผัสสะเป็นปัจจัย เวทนา ๓  
เป็นอย่างไร คือ สุขเวทนำ ทุกขเวทนำ อทุกขมสุขเวทนำ. 

ภิกษุท้ังหลาย สุขเวทนำ ย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัย
ผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนา เพราะความดับแห่ง
ผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนา สุขเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยผัสสะอันเป็นท่ีต้ังแห่งสุขเวทนาน้ัน ย่อมดับ ย่อมระงับไป. 

ภกิษุทัง้หลาย ทกุขเวทนำ ยอ่มเกดิขึน้เพราะอาศยั
ผัสสะอันเป็นท่ีตั้งแห่งทุกขเวทนา เพราะความดับแห่ง
ผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนา ทุกขเวทนาอันเกิดขึ้น 
เพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนานั้น ย่อมดับ 
ย่อมระงับไป. 

ภิกษุทั้งหลาย อทุกขมสุขเวทนำ ย่อมเกิดขึ้น
เพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนา เพราะ
ความดับแห่งผัสสะอันเป็นที่ ต้ังแห่งอทุกขมสุขเวทนา 
อทุกขมสุขเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นท่ีตั้ง
แห่งอทุกขมสุขเวทนานั้น ย่อมดับ ย่อมระงับไป.

5๘ 



162

พุทธวจน - หมวดธรรม 

ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนไม้สองอันเสียดสีกัน 
เพราะการเสียดสีกันจึงเกิดไออุ่น จึงเกิดไฟ เมื่อแยกไม้ 
สองอันน้ันแหละออกจากกัน ไออุ่นท่ีเกิดเพราะการเสียดสีน้ัน  
ย่อมดับย่อมระงับไป ฉันใด. 

ภิกษุทั้งหลาย เวทนา ๓ อย่างนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน 
เกิดจำกผัสสะ มีผัสสะเป็นมูล มีผัสสะเป็นเหตุ มีผัสสะ 
เป็นปัจจัย เวทนาอาศัยผัสสะแล้วย่อมเกิดขึ้น ย่อมดับไป 
เพราะผัสสะดับ ดังนี้แล.
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 เวทนำ 10๘ (นัยที่ 1)

-บาล ีม. ม. ๑๓/๙๔-๙๖/๙๘-๙๙.

น�ยช่�งไม้ชื่อปัญจกังคะ ได้กล่�วกับท่�นพระอุท�ยีว่� ท่�น

พระอุท�ยี พระผู้มีพระภ�คตรัสเวทน�ไว้เท่�ไร.

ท่�นพระอุท�ยีตอบว่� คหบดี พระผู้มีพระภ�คตรัสเวทน�ไว้ ๓ 

คือ สุขเวทน� ทุกขเวทน� อทุกขมสุขเวทน� คหบดี พระผู้มีพระภ�ค

ตรัสเวทน�ไว้ ๓ ประก�รดังนี้.

ข้�แต่ท่�นพระอุท�ยี พระผู้มีพระภ�คไม่ได้ตรัสเวทน�ไว้  

๓ ประก�ร พระผู้มีพระภ�คตรัสเวทน�ไว้ ๒ ประก�ร คือ สุขเวทน� 

ทุกขเวทน� เพร�ะอทุกขมสุขเวทน� พระผู้มีพระภ�คตรัสไว้ในสุข 

อันสงบ อันประณีตแล้ว.

ท่�นพระอุท�ยีได้กล่�วคำ�เดิมเป็นคร้ังท่ี ๒ และน�ยช่�งไม้ชื่อ

ปัญจกังคะก็ได้กล่�วยืนยันคำ�ของตัวเองเป็นครั้งที่ ๒.

ท่�นพระอุท�ยีได้กล่�วคำ�เดิมเป็นคร้ังท่ี ๓ และน�ยช่�งไม้ช่ือ

ปัญจกังคะได้กล่�วยืนยันคำ�ของตัวเองเป็นคร้ังท่ี ๓.

ท่�นพระอุท�ยีไม่ส�ม�รถจะให้น�ยช่�งไม้ช่ือปัญจกังคะยินยอมได้  

น�ยช่�งไม้ช่ือปัญจะกังคะก็ไม่ส�ม�รถจะให้ท่�นพระอุท�ยียินยอมได้.

ท่�นพระอ�นนทไ์ดส้ดบัถอ้ยคำ�เจรจ�ของท�่นพระอุท�ยกัีบน�ย

ช่�งไม้ชื่อปัญจกังคะ จึงได้กร�บทูลถ้อยคำ�เจรจ�ของท่�นพระอุท�ยีกับ

น�ยช�่งไมช้ือ่ปญัจกงัคะทัง้หมดแด่พระผูม้พีระภ�ค เมือ่ท�่นพระอ�นนท์

กร�บทูลอย่�งนี้แล้ว พระผู้มีพระภ�คได้ตรัสว่�

59 
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อานนท์ นายช่างไม้ชื่อปัญจกังคะไม่ยอมตาม
บรรยายอันมีอยู่ของพระอุทายี และอุทายีก็ไม่ยอมตาม
บรรยายอันมีอยู่ของนายช่างไม้ชื่อปัญจกังคะ. 

อานนท์ แม้เวทนา ๒ เราได้กล่าวโดยปริยาย ถึง
เวทนา ๓ เวทนา ๔ 1 เวทนา ๕ เวทนา ๖ เวทนา ๑๘ 
เวทนา ๓๖ เวทนา ๑๐๘ เราก็กล่าวแล้วโดยปริยาย. 

อานนท ์ ธรรมอนัเราแสดงแลว้โดยปริยายอย่างนีแ้ล  
ผู้ใดไม่รู้ตามด้วยดี ไม่สำาคัญตามด้วยดี ไม่ยินดีตามด้วยดี  
ซึ่งคำาที่กล่าวดี พูดดี ของกันและกัน ในธรรมที่เราแสดง
โดยปรยิายอยา่งนีแ้ลว้ ผูน้ัน้จะไดผ้ลอนันี ้คอื จกับาดหมาง 
ทะเลาะวิวาท ทิ่มแทงกันและกันด้วยหอกคือปากอยู่.

อานนท์ ธรรมอันเราแสดงแล้วโดยปริยายอย่างน้ี 
ผู้ใดรู้ตามด้วยดี สำาคัญตามด้วยดี ยินดีตามด้วยดี ซึ่งคำาที่
กล่าวดี พูดดี ของกันและกัน ในธรรมที่แสดงโดยปริยาย
อย่างนี้แล้ว ผู้นั้นจะได้ผลอันนี้ คือ จักพร้อมเพรียง บันเทิง 
ไม่วิวาทกัน เป็นเหมือนน้ำานมระคนกับน้ำา แลดูกันด้วย
สายตาเป็นที่รักอยู่.

1. บาลฉีบบัมอญและอกัษรโรมัน ไม่มีเวทนา ๔  -ผูร้วบรวม
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 เวทนำ 10๘ (นัยที่ 2)

-บาล ีสฬา. ส.ํ ๑๘/๒๘๖-๒๘๘/๔๓๐-๔๓๗.

ภกิษทุัง้หลาย เราจกัแสดงธรรมปริยายอันมปีรยิาย 
๑๐๘ แก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟังธรรมปริยายนั้น  
ก็ธรรมปริยายอันมีปริยาย ๑๐๘ เป็นอย่างไร. 

ภิกษุทั้งหลาย โดยปริยายหนึ่ง เรากล่าวเวทนา ๒  
ก็ม ี โดยปรยิายหนึง่ เรากลา่วเวทนา ๓ กม็ ี โดยปรยิายหนึง่  
เรากลา่วเวทนา ๑๘ กม็ ี โดยปริยายหนึง่ เรากลา่วเวทนา ๓๖  
ก็มี โดยปริยายหนึ่ง เรากล่าวเวทนา ๑๐๘ ก็มี.

ภกิษทุัง้หลาย กเ็วทนา ๒ เป็นอยา่งไร เวทนา ๒ คอื  
เวทนำทำงกำย เวทนำทำงใจ เหลา่นีเ้ราเรยีกวา่ เวทนำ 2.

ภิกษุท้ังหลาย ก็เวทนา ๓ เป็นอย่างไร เวทนา ๓ คือ 
สุขเวทนำ ทุกขเวทนำ อทุกขมสุขเวทนำ เหล่าน้ีเราเรียกว่า 
เวทนำ 3.

ภิกษุท้ังหลาย ก็เวทนา ๕ เป็นอย่างไร เวทนา ๕ 
คือ อินทรีย์คือสุข อินทรีย์คือทุกข์ อินทรีย์คือโสมนัส 
อินทรยีค์อืโทมนสั อนิทรียค์อือเุบกขำ เหลา่นีเ้ราเรยีกวา่  
เวทนำ 5.
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ภิกษุท้ังหลาย กเ็วทนา ๖ เปน็อยา่งไร เวทนา ๖ คอื  
เวทนำอันเกิดจำกสัมผัสทำงตำ เวทนาอันเกิดจากสัมผัส
ทำงหู เวทนาอันเกิดจากสัมผัสทำงจมูก เวทนาอันเกิดจาก 
สัมผัสทำงลิ้น เวทนาอันเกิดจากสัมผัสทำงกำย เวทนา
อันเกิดจากสัมผัสทำงใจ เหล่านี้เราเรียกว่า เวทนำ 6.

ก็เวทนา ๑๘ เป็นอย่างไร เวทนา ๑๘ คือ เวทนำที ่
เกิดร่วมกับโสมนัส 6 เวทนาท่ีเกิดร่วมกับโทมนัส 6 เวทนาท่ี 
เกิดร่วมกับอุเบกขำ 6 เหล่านี้เราเรียกว่า เวทนำ 1๘.

ก็เวทนา ๓๖ เป็นอย่างไร เวทนา ๓๖ คือ เคหสิต
โสมนัส 6 (โสมนัสอาศัยเรือน) เนกขัมมโสมนัส 6 (โสมนัสอาศัย

การหลีกออกจากกาม) เคหสิตโทมนัส 6 (โทมนัสอาศัยเรือน)  
เนกขัมมสิตโทมนัส 6 (โทมนัสอาศัยการหลีกออกจากกาม) เคหสิต
อุเบกขำ 6 (อุเบกขาอาศัยเรือน) เนกขัมมสิตอุเบกขำ 6 (อุเบกขา

อาศัยการหลีกออกจากกาม) เหล่าน้ีเราเรียกว่า เวทนำ 36.
เวทนา ๑๐๘ เปน็อยา่งไร เวทนา ๑๐๘ คอื เวทนำ

ที่เป็นอดีต 36 เวทนาที่เป็นอนำคต 36 เวทนาที่เป็น
ปัจจุบัน 36 เหล่านี้เราเรียกว่า เวทนำ 10๘.

ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล ธรรมปริยายอันมีปริยาย 
๑๐๘.
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 อินทรีย์ 5  เวทนำ 3
-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๒๗๕/๙๔๐.

ภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์ 5 ประการน้ี ๕ ประการ 
เป็นอย่างไร คือ สุขินทรีย์ ทุกขินทรีย์ โสมนัสสินทรีย์ 
โทมนัสสินทรีย์ อุเปกขินทรีย์. 

ภิกษุทั้งหลาย ก็สุขินทรีย์เป็นอย่างไร ความสุข
ทางกาย ความสำาราญทางกาย เวทนาอันเป็นสุขสำาราญ 
ที่เกิดจากกายสัมผัส นี้เรียกว่ำสุขินทรีย์.

ภกิษทุัง้หลาย กท็กุขนิทรียเ์ปน็อยา่งไร ความทุกข์ 
ทางกาย ความไม่สำาราญทางกาย เวทนาอันเป็นทุกข์ 
ไม่สำาราญ ที่เกิดจากกายสัมผัส นี้เรียกว่ำทุกขินทรีย์.

ภิกษุทั้งหลาย ก็โสมนัสสินทรีย์เป็นอย่างไร ความ
สุขทางใจ ความสำาราญทางใจ เวทนาอันเป็นสุขสำาราญ  
ที่เกิดจากมโนสัมผัส นี้เรียกว่ำโสมนัสสินทรีย์.

ภิกษุทั้งหลาย ก็โทมนัสสินทรีย์เป็นอย่างไร ความ
ทุกข์ทางใจ ความไม่สำาราญทางใจ เวทนาอันเป็นทุกข์ 
ไม่สำาราญ ที่เกิดจากมโนสัมผัส นี้เรียกว่ำโทมนัสสินทรีย์.
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ภิกษุทั้งหลาย ก็อุเปกขินทรีย์เป็นอย่างไร เวทนา
ทางกายหรือทางใจ อันสำาราญก็ไม่ใช่ ไม่สำาราญก็ไม่ใช่  
นี้เรียกว่ำอุเปกขินทรีย์.

ภิกษุทั้งหลาย ในอินทรีย์ ๕ ประการนั้น สุขินทรีย์
และโสมนัสสินทรีย์ พึงเห็นว่ำเป็นสุขเวทนำ.

ภกิษทุัง้หลาย ในอนิทรยี ์๕ ประการนัน้ ทกุขนิทรยี์
และโทมนัสสินทรีย์ พึงเห็นว่ำเป็นทุกขเวทนำ.

ภกิษุทัง้หลาย ในอินทรีย ์๕ ประการนัน้ อเุปกขนิทรยี ์ 
พึงเห็นว่ำเป็นอทุกขมสุขเวทนำ.

ภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์มี ๕ ประการนี้ เป็น ๕ 
แล้วย่นเข้าเป็น ๓ เป็น ๓ แล้ว ขยายออกเป็น ๕ ก็ได้ 
โดยปริยาย ด้วยอาการอย่างนี้.
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 เวทนำใดๆ ต่ำงประมวลลงใน “ทกุข์”
-บาล ีสฬา. ส.ํ ๑๘/๒๖๘/๓๙๑.

ข้�แต่พระองค์ผู้เจริญ ข้�พระองค์ขอโอก�ส คว�มปริวิตกแห่งใจ 
เกดิขึน้แก่ข�้พระองคผู้์หลกีเรน้อยูใ่นทีล่บัอย�่งนีว้�่ พระผู้มีพระภ�คตรัส
เวทน� ๓ อย่�ง คือ สุขเวทน� ทุกขเวทน� อทุกขมสุขเวทน� พระผู้มีพระภ�ค 

ตรัสเวทน� ๓ อย่�งนี้ ก็พระผู้มีพระภ�คตรัสพระดำ�รัสนี้ว่� เวทน�ใดๆ 

ก็ต�ม เวทน�น้ันๆ ประมวลลงในคว�มทุกข์ ดังนี้ ข้อท่ีพระองค์ตรัสว่� 

เวทน�ใดๆ ก็ต�ม เวทน�น้ันๆ ประมวลลงในคว�มทุกข์ ดังน้ี ทรงหม�ยถึง 
อะไรหนอ.

สาธุ สาธุ ภิกษุ เรากล่าวเวทนาไว้ ๓ คือ สุขเวทนา 
ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา เรากล่าวเวทนาไว้ ๓ อย่างนี้  
ภิกษุ เรากล่าวคำานี้ว่า เวทนำใดๆ ก็ตำม เวทนำนั้นๆ 
ประมวลลงในควำมทุกข ์ดังนี้. 

ภิกษุ ก็คำานี้ว่า เวทนาใดๆ ก็ตาม เวทนานั้นๆ 
ประมวลลงในความทุกข์ ดังนี้ เรำกล่ำวหมำยเอำควำมที่
สังขำรทั้งหลำยนั่นเองไม่เที่ยง. 

ภิกษุ ก็คำานี้ว่า เวทนาใดๆ ก็ตาม เวทนานั้นๆ 
ประมวลลงในความทุกข์์ ดังนี้ เรำกล่ำวหมำยเอำควำมที่ 
สงัขำรทัง้หลำยนัน่แหละ มคีวำมสิน้ไป เสือ่มไป จำงคลำย 
ไป ดับไป และมีควำมแปรปรวนไปเป็นธรรมดำ.
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 ควำมเป็นทุกข์สำมลักษณะ
-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๘๕/๓๑๙.

ภิกษุทั้งหลาย ความเป็นทุกข์ ๓ อย่างนี้ ๓ อย่าง
เป็นอย่างไร คือ

(๑) ควำมเป็นทุกข์ เพรำะทนได้ยำก (ทุกฺขทุกฺขตา) 
(๒) ควำมเป็นทุกข์ เพรำะเป็นของปรุงแต่ง  

(สงฺขารทุกฺขตา) 
(๓) ควำมเป็นทุกข์ เพรำะมีควำมแปรปรวน

เปลี่ยนไปเป็นประกำรอื่น (วิปริณามทุกฺขตา) 
ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แลความเป็นทุกข์ ๓ อย่าง.
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 อัสสำทะและอำทีนวะของเวทนำ
-บาล ีขนธฺ. ส.ํ ๑๗/๓๔/๕๙.

ภิกษุทั้งหลาย สุขโสมนัสใด อาศัยเวทนาเกิดขึ้น  
นี้เป็นคุณแห่งเวทนำ (อัสสาทะ)

เวทนาไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา นี้เป็นโทษแห่งเวทนำ (อาทีนวะ)

การกำาจัดฉันทราคะ การละฉันทราคะในเวทนาเสียได้  
นี้เป็นอุบำยเครื่องสลัดออกแห่งเวทนำ (นิสสรณะ).
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อริยมรรคมีองค์ ๘ คือข้อปฏิบัต ิ
ให้ถึงควำมดับแห่งเวทนำ

-บาล ีขนฺธ. ส.ํ ๑๗/๗๓-๗๔/๑๑๔.

ภิกษุท้ังหลาย ก็เวทนาเป็นอย่างไร เวทนา ๖ หมวดน้ี  
คือ เวทนาเกิดจากจักขุสัมผัส เวทนาเกิดจากโสตสัมผัส  
เวทนาเกดิจากฆานสมัผสั เวทนาเกดิจากชวิหาสมัผสั เวทนา
เกิดจากกายสมัผสั เวทนาเกดิจากมโนสมัผสั ภกิษท้ัุงหลาย  
นีเ้รยีกวา่เวทนา ความเกดิขึน้แห่งเวทนายอ่มม ีเพราะความ
เกิดขึน้แหง่ผสัสะ ความดบัแหง่เวทนายอ่มม ีเพราะความดบั 
แห่งผัสสะ อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ นี้นั่นเอง 
เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงควำมดับแห่งเวทนำ คือ สัมมาทิฏฐิ  
สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ 
สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ. 

ภิกษุท้ังหลาย ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึง  
รูย้ิง่แล้วซ่ึงเวทนาอย่างนี ้รูย้ิง่แลว้ซ่ึงความเกดิขึน้แหง่เวทนา
อย่างนี้ รู้ยิ่งแล้วซ่ึงความดับแห่งเวทนาอย่างนี้ รู้ยิ่งแล้วซึ่ง
ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งเวทนาอย่างนี้ แล้วปฏิบัติเพื่อ
ความเบื่อหน่าย เพื่อความคลายกำาหนัด เพื่อความดับแห่ง
เวทนา สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น ชื่อว่าปฏิบัติดีแล้ว 
ชนเหล่าใด ปฏิบัติดีแล้ว ชนเหล่านั้นชื่อว่า ย่อมหยั่งลงใน
ธรรมวินัยนี้.
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ภิกษุท้ังหลาย ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึง  
รูย้ิง่แลว้ซึง่เวทนาอย่างนี ้รูย้ิง่แลว้ซ่ึงความเกดิข้ึนแหง่เวทนา
อย่างนี้ รู้ยิ่งแล้วซ่ึงความดับแห่งเวทนาอย่างนี้ รู้ยิ่งแล้วซึ่ง 
ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งเวทนาอย่างน้ี แล้วเป็นผู้หลุดพ้น  
เพราะเบื่อหน่าย เพราะคลายกำาหนัด เพราะความดับ  
เพราะไม่ถือมั่นในเวทนา สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น  
ชือ่วา่ หลดุพน้ดีแลว้ สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด หลดุพน้
ดีแล้ว สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นเป็นเกพลี สมณะหรือ
พราหมณเ์หลา่ใดเป็นเกพล ีความเวียนวนเพือ่ความปรากฏ 
ย่อมไม่มีแก่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติพุทธวจน - หมวดธรรม 

 ควำมหมำยของค�ำว่ำ “สัญญำ”
-บาล ีขนฺธ. ส.ํ ๑๗/๗๔,๑๐๕-๑๐๖/๑๑๕,๑๕๙.

ภิกษุทั้งหลาย ก็สัญญาเป็นอย่างไร. 
ภิกษุทั้งหลาย สัญญา ๖ หมวดนี้ คือ สัญญำในรูป  

สัญญำในเสียง สัญญำในกลิ่น สัญญำในรส สัญญำ 
ในโผฏฐัพพะ สัญญำในธรรม ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่ำ 
สัญญำ. 

ภกิษทุัง้หลาย เพราะอะไรจงึเรียกวา่ สัญญา เพรำะ
จ�ำได้หมำยรู้ จึงเรียกว่ำสัญญำ จำาได้หมายรู้อะไร จำาได้ 
หมายรู้สีเขียวบ้าง สีเหลืองบ้าง สีแดงบ้าง สีขาวบ้าง.

ภกิษทุัง้หลาย เพราะจำาไดห้มายรู ้จงึเรยีกว่าสัญญา.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติพุทธวจน - หมวดธรรม 

 อุปมำแห่งสัญญำ
-บาล ีขนธฺ. ส.ํ ๑๗/๑๗๒/๒๔๔.

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนยังอยู่ 
พยบัแดด ยอ่มไหวระยบิระยับในเวลากลางวนั บรุุษผูมี้จักษุ 
เห็นพยับแดดน้ัน ย่อมเพ่งพินิจพิจารณาโดยแยบคาย เม่ือบุรุษ
น้ันเห็นอยู่ เพ่งพินิจพิจารณาโดยแยบคายอยู่ พยับแดดน้ัน 
พงึปรากฏเปน็ของวา่งของเปลา่ เปน็ของหาแกน่สารมไิดเ้ลย  
ก็แก่นสารในพยับแดดนั้นจะพึงมีได้อย่างไร แม้ฉันใด. 

ภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นก็เหมือนกัน สัญญาอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต หรือปัจจุบันก็ตาม 
เป็นภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม 
เลวหรือประณีตก็ตาม อยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตาม 
ภิกษุเห็นสัญญานั้น ย่อมเพ่งพินิจพิจารณาโดยแยบคาย  
เมื่อภิกษุนั้นเห็นอยู่ เพ่งพินิจพิจารณาโดยแยบคายอยู่ 
สัญญำนั้นย่อมปรำกฏเป็นของว่ำงของเปล่ำ เป็นของ
หำแก่นสำรมิได ้เลย ก็แก่นสารในสัญญานั้นจะพึงมีได้
อย่างไร.

6๗ 



176

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติพุทธวจน - หมวดธรรม 

 หลักที่ควรรู้เกี่ยวกับสัญญำ
-บาล ีฉกกฺ. อ.ํ ๒๒/๔๖๒-๔๖๓/๓๓๔.

ภกิษทุัง้หลาย ขอ้ทีเ่รากลา่ววา่ เธอท้ังหลาย พึงรู้จัก
สญัญา พงึรูจ้กัเหตเุกดิแห่งสญัญา พงึรู้จกัความต่างกันแห่ง
สัญญา พงึรูจ้กัวบิากแหง่สญัญา พงึรูจ้กัความดับแหง่สญัญา  
พึงรู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสัญญา ดังนี้นั้น เรา
อาศัยอะไรกล่าว ภิกษุทั้งหลาย สัญญา ๖ ประการน้ี คือ 
สัญญาในรูป สัญญาในเสียง สัญญาในกลิ่น สัญญาในรส 
สัญญาในโผฏฐัพพะ และสัญญาในธรรม. 

ภิกษุทั้งหลาย เหตุเกิดแห่งสัญญา เป็นอย่างไร 
ภิกษุทั้งหลาย ผัสสะ เป็นเหตุเกิดแห่งสัญญำ. 

ภกิษทุัง้หลาย กค็วามตา่งกนัแห่งสญัญา เปน็อยา่งไร  
คือ สญัญาในรปูเปน็อยา่งหนึง่ สญัญาในเสยีงเปน็อย่างหน่ึง 
สัญญาในกลิ่นเป็นอย่างหนึ่ง สัญญาในรสเป็นอย่างหนึ่ง  
สัญญาในโผฏฐัพพะเป็นอย่างหน่ึง สัญญาในธรรมเป็นอย่างหน่ึง  
นี้เรียกว่า ควำมต่ำงกันแห่งสัญญำ.

ภิกษุทั้งหลาย ก็วิบากแห่งสัญญา เป็นอย่างไร คือ 
เรายอ่มกลา่วสญัญาวา่มคีำาพดูเปน็ผล (เพราะวา่) บคุคลย่อม
หมายรู้โดยประการใดๆ ก็ย่อมพูดโดยประการนั้นๆ ว่า  
เราเป็นผู้มีสัญญาอย่างนั้น นี้เรียกว่า วิบำกแห่งสัญญำ. 
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

ภิกษุทั้งหลาย ก็ความดับแห่งสัญญา เป็นอย่างไร 
คือ ควำมดับแห่งสัญญำย่อมมี เพรำะควำมดับแห่งผัสสะ.

ภิกษุทั้งหลาย อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  
นี้นั่นเอง เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงควำมดับแห่งสัญญำ ได้แก่  
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ 
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ.

ภกิษทุัง้หลาย กเ็มือ่ใดอริยสาวกยอ่มรูช้ดัซึง่สญัญา  
รู้ชัดเหตุเกิดแห่งสัญญา รู้ชัดความต่างกันแห่งสัญญา รู้ชัด
วิบากแห่งสัญญา รู้ชัดความดับแห่งสัญญา รู้ชัดข้อปฏิบัติ 
ให้ถึงความดับแห่งสัญญา ว่าเป็นอย่างนี้ๆ เม่ือน้ันอริย- 
สาวกนั้น ย่อมทราบชัดพรหมจรรย์อันเป็นไปในส่วนแห่ง
การชำาแรกกิเลส อันเป็นที่ดับแห่งสัญญา ข้อที่เรากล่าวว่า 
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงรู้จักสัญญา พึงรู้จักเหตุเกิด
แห่งสัญญา พึงรู้จักความต่างกันแห่งสัญญา พึงรู้จักวิบาก
แห่งสัญญา พึงรู้จักความดับแห่งสัญญา พึงรู้จักข้อปฏิบัติ 
ใหถ้งึความดบัแหง่สญัญา ดงันีน้ัน้ เราอาศัยขอ้นีก้ลา่วแลว้.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติพุทธวจน - หมวดธรรม 

 อัสสำทะและอำทีนวะของสัญญำ
-บาล ีขนฺธ. ส.ํ ๑๗/๓๔/๕๙.

ภกิษทุัง้หลาย สขุโสมนสัอนัใด อาศยัสญัญาเกดิข้ึน 
นี้เป็นคุณของสัญญำ (อัสสาทะ) 

สัญญาไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา นี้เป็นโทษของสัญญำ (อาทีนวะ) 

การกำาจัดฉันทราคะ การละฉันทราคะในสัญญาเสียได้  
นี้เป็นอุบำยเครื่องสลัดออกแห่งสัญญำ (นิสสรณะ). 
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติพุทธวจน - หมวดธรรม 

 
อริยมรรคมีองค์ ๘ คือข้อปฏิบัต ิ
ให้ถึงควำมดับแห่งสัญญำ

-บาลี ขนธฺ. ส.ํ ๑๗/๗๔/๑๑๕.

ภิกษุท้ังหลาย ก็สัญญาเป็นอย่างไร ภิกษุท้ังหลาย 
สญัญา ๖ หมวดนี ้คอื สญัญาในรูป สญัญาในเสยีง สญัญาใน
กลิ่น สัญญาในรส สัญญาในโผฏฐัพพะ และสัญญาในธรรม  
ภิกษุท้ังหลาย น้ีเรียกว่าสัญญา ความเกิดข้ึนแห่งสัญญาย่อมมี  
เพราะความเกิดขึ้นแห่งผัสสะ ความดับแห่งสัญญาย่อมมี 
เพราะความดับแห่งผัสสะ อรยิมรรคอนัประกอบดว้ยองค ์๘  
นี้นั่นเอง เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงควำมดับแห่งสัญญำ คือ 
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ 
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ. 

ภิกษุท้ังหลาย ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึง  
รูย้ิง่แลว้ซึง่สญัญาอยา่งน้ี รูย้ิง่แลว้ซึง่ความเกดิขึน้แหง่สญัญา
อย่างนี้ รู้ยิ่งแล้วซึ่งความดับแห่งสัญญาอย่างนี้ รู้ยิ่งแล้วซึ่ง
ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสัญญาอย่างนี้ แล้วปฏิบัติเพื่อ
ความเบื่อหน่าย เพื่อความคลายกำาหนัด เพื่อความดับแห่ง
สัญญา สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น ชื่อว่าปฏิบัติดีแล้ว 
ชนเหล่าใด ปฏิบัติดีแล้ว ชนเหล่านั้นชื่อว่า ย่อมหยั่งลงใน
ธรรมวินัยนี้.
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

ภิกษุท้ังหลาย ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึง  
รูย้ิง่แลว้ซึง่สญัญาอยา่งน้ี รูย้ิง่แลว้ซึง่ความเกดิขึน้แหง่สญัญา
อย่างนี้ รู้ยิ่งแล้วซึ่งความดับแห่งสัญญาอย่างนี้ รู้ยิ่งแล้วซึ่ง 
ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสัญญาอย่างน้ี แล้วเป็นผู้หลุดพ้น  
เพราะเบื่อหน่าย เพราะคลายกำาหนัด เพราะความดับ  
เพราะไม่ถือมั่นในสัญญา สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น  
ชือ่วา่ หลดุพน้ดีแลว้ สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด หลดุพน้
ดีแล้ว สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นเป็นเกพลี สมณะหรือ
พราหมณเ์หลา่ใดเป็นเกพล ีความเวียนวนเพือ่ความปรากฏ 
ย่อมไม่มีแก่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติพุทธวจน - หมวดธรรม 

 ควำมหมำยของค�ำว่ำ “สังขำร”
-บาล ีขนฺธ. ส.ํ ๑๗/๗๔,๑๐๖/๑๑๖,๑๕๙.

ภกิษุทัง้หลาย ก็สงัขาร เปน็อย่างไร ภิกษุทัง้หลาย 
เจตนำ 6 หมวดนี ้คอื สญัเจตนำในรูป สญัเจตนาในเสยีง 
สญัเจตนาในกล่ิน สญัเจตนาในรส สญัเจตนาในโผฏฐัพพะ 
สัญเจตนาในธรรม ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่ำ สังขำร.

ภิกษุท้ังหลาย เพราะอะไรจึงเรียกว่า สังขาร เพรำะ
ปรุงแต่งสังขตธรรม จึงเรียกว่ำสังขำร ปรุงแต่งสังขตธรรม
อะไร ปรุงแต่งสังขตธรรมคือรูปโดยความเป็นรูป ปรุงแต่ง 
สังขตธรรมคือเวทนาโดยความเป็นเวทนา ปรุงแต่งสังขตธรรม 
คือสัญญาโดยความเป็นสัญญา ปรุงแต่งสังขตธรรมคือ
สงัขารโดยความเปน็สงัขาร ปรุงแตง่สงัขตธรรมคอืวญิญาณ
โดยความเป็นวิญญาณ.

ภิกษุท้ังหลาย เพราะปรุงแต่งสังขตธรรม จึงเรียกว่า
สังขาร
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติพุทธวจน - หมวดธรรม 

 อุปมำแห่งสังขำร
-บาล ีขนฺธ. ส.ํ ๑๗/๑๗๒-๑๗๓/๒๔๕.

ภิกษุทั้งหลาย บุรุษผู้มีความต้องการด้วยแก่นไม้ 
เสาะหาแกน่ไม ้เทีย่วแสวงหาแกน่ไมอ้ยู ่เขาถอืเอาจอบอนัคม 
เข้าไปสู่ป่า บรุุษน้ันเหน็ต้นกลว้ยใหญ ่ลำาตน้ตรง ยงัอ่อน ยัง
ไม่เกิดแกนไส้ ในป่านั้น เขาพึงตัดโคนต้นกล้วยนั้นแล้วจึง
ตัดปลาย แล้วจึงปอกกาบใบออก บุรุษนั้นปอกกาบใบออก 
กไ็มพ่บแมก้ระพ้ีในตน้กลว้ยใหญน่ัน้ จะพบแกน่ไดอ้ยา่งไร  
บุรุษผู้มีจักษุเห็นต้นกล้วยนั้น ย่อมเพ่งพินิจพิจารณาโดย 
แยบคาย เม่ือบุรุษน้ันเห็นอยู่ เพ่งพินิจพิจารณาโดยแยบคายอยู่  
ต้นกล้วยใหญ่นั้น พึงปรากฏเป็นของว่างของเปล่า เป็นของ
หาแก่นสารมิได้เลย ก็แก่นสารในต้นกล้วยใหญ่นั้นจะพึงมี
ได้อย่างไร แม้ฉันใด. 

ภิกษุท้ังหลาย ฉันน้ันก็เหมือนกัน สังขารอย่างใด
อย่างหน่ึง ท้ังท่ีเป็นอดีต อนาคต หรือปัจจุบันก็ตาม เป็น
ภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลว
หรือประณีตก็ตาม อยู่ในท่ีไกลหรือในท่ีใกล้ก็ตาม ภิกษุ
เห็นสังขารน้ัน ย่อมเพ่งพินิจพิจารณาโดยแยบคาย เม่ือภิกษุ
น้ันเห็นอยู่ เพ่งพินิจพิจารณาโดยแยบคายอยู่ สังขำรน้ันย่อม
ปรำกฏเป็นของว่ำงของเปล่ำ เป็นของหำแก่นสำรมิได้เลย 
ก็แก่นสารในสังขารน้ันจะพึงมีได้อย่างไร.

๗2 
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 อัสสำทะและอำทีนวะของสังขำร
-บาล ีขนธฺ. ส.ํ ๑๗/๓๕/๕๙.

ภกิษทุัง้หลาย สขุโสมนสัใดๆ ทีอ่าศัยสงัขารเกิดข้ึน 
นี้เป็นคุณของสังขำร (อัสสาทะ)

สงัขารทัง้หลาย ไมเ่ทีย่ง เปน็ทกุข ์มคีวามแปรปรวน
เป็นธรรมดา นี้เป็นโทษของสังขำร (อาทีนวะ) 

การกำาจดัฉนัทราคะ การละฉนัทราคะในสงัขารเสยีได้  
นี้เป็นอุบำยเครื่องสลัดออกแห่งสังขำร (นิสสรณะ).

๗3 
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อริยมรรคมีองค์ ๘ คือข้อปฏิบัต ิ
ให้ถึงควำมดับแห่งสังขำร

-บาล ีขนฺธ. ส.ํ ๑๗/๗๔-๗๕/๑๑๖.

ภิกษุทั้งหลาย ก็สังขารเป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย  
เจตนา ๖ หมวดนี้ คือ สัญเจตนาในรูป สัญเจตนาในเสียง 
สัญเจตนาในกลิ่น สัญเจตนาในรส สัญเจตนาในโผฏฐัพพะ 
สัญเจตนาในธรรม ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าสังขาร ความ
เกิดข้ึนแห่งสังขารย่อมมี เพราะความเกิดขึ้นแห่งผัสสะ  
ความดับแห่งสังขารย่อมมี เพราะความดับแห่งผัสสะ 
อรยิมรรคอนัประกอบดว้ยองค ์๘ นีน้ัน่เอง เปน็ข้อปฏบัิติ
ให้ถึงควำมดับแห่งสังขำร คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ  
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ 
สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ.

ภิกษุท้ังหลาย ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึง  
รูย้ิง่แล้วซึง่สงัขารอยา่งนี ้รูย้ิง่แลว้ซึง่ความเกดิขึน้แหง่สงัขาร
อย่างน้ี รู้ย่ิงแล้วซึ่งความดับแห่งสังขารอย่างน้ี รู้ยิ่งแล้วซ่ึง
ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสังขารอย่างน้ี แล้วปฏิบัติเพื่อ
ความเบื่อหน่าย เพื่อความคลายกำาหนัด เพื่อความดับแห่ง
สังขาร สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น ชื่อว่าปฏิบัติดีแล้ว 
ชนเหล่าใด ปฏิบัติดีแล้ว ชนเหล่านั้นชื่อว่า ย่อมหยั่งลงใน
ธรรมวินัยนี้.

๗4 
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ภิกษุท้ังหลาย ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึง  
รูย้ิง่แลว้ซึง่สงัขารอยา่งนี ้รูย้ิง่แลว้ซึง่ความเกดิข้ึนแหง่สงัขาร
อย่างน้ี รู้ย่ิงแล้วซึ่งความดับแห่งสังขารอย่างน้ี รู้ยิ่งแล้วซ่ึง 
ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสังขารอย่างน้ี แล้วเป็นผู้หลุดพ้น  
เพราะเบื่อหน่าย เพราะคลายกำาหนัด เพราะความดับ  
เพราะไม่ถือมั่นในสังขาร สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น  
ชือ่วา่ หลดุพน้ดีแลว้ สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด หลดุพน้
ดีแล้ว สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นเป็นเกพลี สมณะหรือ
พราหมณเ์หลา่ใดเป็นเกพล ีความเวียนวนเพือ่ความปรากฏ 
ย่อมไม่มีแก่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น.
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 ควำมหมำยของค�ำว่ำ “วิญญำณ”
-บาล ีขนฺธ. ส.ํ ๑๗/๑๐๖/๑๕๙.

ภิกษุทั้งหลาย เพราะอะไรจึงเรียกว่า วิญญาณ.
ภิกษุทั้งหลาย เพรำะรู้แจ้ง จึงเรียกว่ำ วิญญำณ 

รู้แจ้งซ่ึงอะไร รู้แจ้งรสเปร้ียวบ้าง รู้แจ้งรสขมบ้าง รู้แจ้ง 
รสเผ็ดบ้าง รู้แจ้งรสหวานบ้าง รู้แจ้งรสขื่นบ้าง รู้แจ้งรส 
ไม่ขื่นบ้าง รู้แจ้งรสเค็มบ้าง รู้แจ้งรสไม่เค็มบ้าง.

ภิกษุทั้งหลาย เพราะรู้แจ้ง จึงเรียกว่าวิญญาณ.

๗5 
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 อุปมำแห่งวิญญำณ
-บาล ีขนธฺ. ส.ํ ๑๗/๑๗๓/๒๔๖.

ภิกษุทั้งหลาย นักเล่นกลหรือลูกมือนักเล่นกล  
พึงแสดงกลท่ีหนทางใหญ่สี่แพร่ง บุรุษผู้จักษุเห็นกลนั้น 
ย่อมเพ่งพินิจพิจารณาโดยแยบคาย เมื่อบุรุษนั้นเห็นอยู่  
เพง่พนิิจพจิารณาโดยแยบคายอยู ่กลนัน้ พึงปรากฏเป็นของ
วา่งของเปลา่ เปน็ของหาแกน่สารมไิดเ้ลย กแ็กน่สารในกลนัน้ 
จะพึงมีได้อย่างไร แม้ฉันใด.

ภิกษุท้ังหลาย ฉันน้ันก็เหมือนกัน วิญญาณอย่าง
ใดอย่างหน่ึง ท้ังท่ีเป็นอดีต อนาคต หรือปัจจุบันก็ตาม  
เป็นภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม  
เลวหรือประณีตก็ตาม อยู่ในท่ีไกลหรือในท่ีใกล้ก็ตาม 
ภิกษุเห็นวิญญาณน้ัน ย่อมเพ่งพินิจพิจารณาโดยแยบคาย  
เม่ือภิกษุน้ันเห็นอยู่ เพ่งพินิจพิจารณาโดยแยบคายอยู่ 
วิญญำณน้ันย่อมปรำกฏเป็นของว่ำงของเปล่ำ เป็นของ
หำแก่นสำรมิได ้เลย ก็แก่นสารในวิญญาณนั้นจะพึงมีได้
อย่างไร.

๗6 
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 ปัจจัยแห่งกำรเกิดขึ้นของวิญญำณ
-บาล ีมหา. ที. ๑๐/๗๒-๗๕/๖๐.

อานนท์ ก็คำานี้ว่า เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมี
นามรูป เรากล่าวอธิบายดังต่อไปนี้.

อานนท์ เธอพึงทราบความข้อนี้โดยปริยายแม้นี้ 
เหมือนที่เราได้กล่าวไว้ว่า เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมี
นามรูป.

อานนท์ ก็วิญญาณจักไม่หยั่งลงในท้องแห่งมารดา 
นามรูปจะก่อขึ้นในท้องแห่งมารดาได้บ้างไหม.

ไม่ได้เลย พระเจ้�ข้�.

อานนท ์ กถ็า้วญิญาณหยัง่ลงในทอ้งแหง่มารดาแลว้ 
จักสลายลงเสีย นามรูปจักบังเกิดเพื่อความเป็นอย่างน้ี 
ได้บ้างไหม.

ไม่ได้เลย พระเจ้�ข้�.

อานนท์ ก็ถ้าวิญญาณของกุมารก็ดี ของกุมารีก็ดี  
ผู้ยังเยาว์วัยอยู่ จักขาดความสืบต่อ นามรูปจักถึงความ
เจริญงอกงามไพบูลย์ ได้บ้างไหม.

ไม่ได้เลย พระเจ้�ข้�.

อานนท์ เพราะเหตุน้ันในเร่ืองนี้ นั่นแหละคือเหตุ 
น่ันแหละคือนิทาน นั่นแหละคือสมุทัย นั่นแหละคือปัจจัย
แห่งนามรูป ก็คือวิญญาณนั่นเอง.

๗๗ 
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อานนท์ ก็คำานี้ว่า เพราะนามรูปเป็นปัจจัย จึงมี
วิญญาณ เรากล่าวอธิบายดังต่อไปนี้

อานนท์ เธอพึงทราบความข้อนี้โดยปริยายแม้นี้ 
เหมือนที่เราได้กล่าวไว้ว่า เพราะนามรูปเป็นปัจจัย จึงมี
วิญญาณ. 

อานนท์ ก็ถ้าวิญญาณจักไม่ได้อาศัยในนามรูปแล้ว 
ความเกิดขึ้นแห่งชาติ ชรามรณะ และกองทุกข์ พึงปรากฏ 
ต่อไปได้บ้างไหม.

ไม่ได้เลย พระเจ้�ข้�.

อานนท์ เพราะเหตุน้ันในเร่ืองนี้ นั่นแหละคือเหตุ 
นั่นแหละคือนิทาน นั่นแหละคือสมุทัย นั่นแหละคือปัจจัย
แห่งวิญญาณ ก็คือนามรูปนั่นเอง. 

อานนท์ ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ สัตว์โลกจึงเกิดบ้าง  
จงึแกบ่า้ง จงึตายบ้าง จงึจติุบา้ง จงึอบุตับ้ิาง ทางแห่งการเรยีก 
ก็มีเพียงเท่านี้ ทางแห่งการพูดจาก็มีเพียงเท่านี้ ทางแห่ง
การบัญญัติก็มีเพียงเท่านี้ เรื่องที่ต้องกำาหนดรู้ด้วยปัญญา 
กม็เีพียงเทา่นี ้ความเวยีนวา่ยในวฏัฏะก็มเีพยีงเท่าน้ี นามรูป
พรอ้มทัง้วญิญาณตัง้อยู ่เพือ่การบญัญตัซ่ึิงความเป็นอยา่งนี.้
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 ที่ตั้งอำศัยของวิญญำณ
-บาล ีขนฺธ. ส.ํ ๑๗/๖๗-๖๘/๑๐๖-๑๐๗.

ภิกษุทั้งหลาย พืช ๕ อย่างเหล่านี้ ๕ อย่าง เป็น
อย่างไร คือ

(๑) พืชเกิดจากเหง้าหรือราก (มูลพีช)

(๒) พืชเกิดจากต้น (ขนฺธพีช)

(๓) พืชเกิดจากตาหรือผล (ผลพีช)

(๔) พืชเกิดจากยอด (อคฺคพีช)

(๕) พืชเกิดจากเมล็ด (พีชพีช)

ภกิษทุัง้หลาย ถา้พชื ๕ อยา่งเหลา่นี ้ยงัไมถ่กูทำาลาย  
ยังไม่เน่า ยังไม่แห้งเพราะลมและแดด ยังมีเช้ืองอกบริบูรณ์อยู่  
อันเจ้าของเก็บไว้ด้วยดี แต่ดิน น้ำา ไม่มี ภิกษุท้ังหลาย  
พืช ๕ อย่างเหล่านั้น จะพึงเจริญงอกงามไพบูลย์ได้หรือ.

ข้อนั้นไม่ได้ พระเจ้�ข้�.

ภกิษทุัง้หลาย พชื ๕ อยา่งเหล่านี ้ยังไมไ่ดถ้กูทำาลาย  
ยังไม่เน่า ยังไม่แห้งเพราะลมและแดด ยังมีเช้ืองอกบริบูรณ์อยู่  
อันเจ้าของเก็บไว้ด้วยดี และมีดิน มีน้ำา ภิกษุทั้งหลาย  
พืช ๕ อย่างเหล่านั้น จะพึงเจริญงอกงามไพบูลย์ได้หรือ.

ได้ พระเจ้�ข้�.

๗๘ 
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ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย พึงเห็นวิญญาณฐิติ 
ทั้ง ๔ ว่าเหมือนกับดิน (ปฐวีธาตุ) พึงเห็นความกำาหนัดด้วย
อำานาจความเพลิน (นันทิราคะ) เหมือนกับน้ำา (อาโปธาตุ) พึง
เห็นวิญญาณพร้อมด้วยอาหารเหมือนพืชทั้ง ๕ นั่น. 

ภิกษุทั้งหลาย วิญญาณ ซึ่งเข้าถือเอารูป ต้ังอยู่  
ก็ตั้งอยู่ได้ เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์ มีรูปเป็นที่ตั้ง
อาศัย มีนันทิเป็นท่ีเข้าไปซ่องเสพ ก็ถึงความเจริญ งอกงาม 
ไพบูลย์ได้.

ภิกษุทั้งหลาย วิญญาณ ซึ่งเข้าถือเอาเวทนา ตั้งอยู่  
ก็ตั้งอยู่ได้ เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์ มีเวทนา
เป็นที่ตั้งอาศัย มีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพ ก็ถึงความเจริญ 
งอกงาม ไพบูลย์ได้.

ภิกษุทั้งหลาย วิญญาณ ซึ่งเข้าถือเอาสัญญา ต้ังอยู่  
ก็ตั้งอยู่ได้ เป็นวิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์ มีสัญญา
เป็นที่ตั้งอาศัย มีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพ ก็ถึงความเจริญ 
งอกงาม ไพบูลย์ได้.

ภิกษุทั้งหลาย วิญญาณ ซึ่งเข้าถือเอาสังขาร ตั้งอยู่  
ก็ตั้งอยู่ได้ เป็นวิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์ มีสังขารเป็น
ที่ตั้งอาศัย มีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพ ก็ถึงความเจริญ 
งอกงาม ไพบูลย์ได้.
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ภกิษทุัง้หลาย ผูใ้ดพงึกลา่วอยา่งนีว่้า เราจักบญัญัติ
การมา การไป การจุติ การอุบัติ หรือความเจริญ ความ
งอกงาม ความไพบลูยแ์หง่วญิญาณ โดยเวน้จากรูป เวน้จาก 
เวทนา เว้นจากสัญญา เว้นจากสังขาร ข้อนี้ไม่เป็นฐำนะ 
ที่จะมีได้.

ภิกษุท้ังหลาย ถ้าความกำาหนัดในรูปธาตุ ในเวทนาธาตุ  
ในสัญญาธาตุ ในสังขารธาตุ ในวิญญาณธาตุ เป็นอันภิกษุ
ละได้แล้ว เพราะละความกำาหนัดได้ อารมณ์ย่อมขาดลง  
ที่ตั้งแห่งวิญญาณย่อมไม่มี วิญญาณอันไม่มีท่ีตั้งน้ัน ย่อม
ไมง่อกงาม หลดุพน้ไป เพราะไมป่รุงแตง่ เพราะหลุดพ้นไป  
จึงดำารงอยู่ เพราะดำารงอยู่ จึงยินดีพร้อม เพราะยินดีพร้อม 
จงึไมส่ะดุง้ เมือ่ไมส่ะดุง้ ยอ่มปรนิพิพานเฉพาะตน เธอย่อม
ทราบชดัวา่ ชาติสิน้แลว้ พรหมจรรยอ์ยูจ่บแลว้ กจิทีค่วรทำา
ทำาเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี.
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 วิญญำณ ไม่ใช่สิ่งที่ท่องเที่ยว
-บาล ีมู. ม. ๑๒/๔๗๕-๔๗๙/๔๔๒-๔๔๕.

สาติ ได้ยินว่าเธอมีทิฏฐิอันช่ัวเห็นปานน้ีเกิดข้ึนว่า  
เรายอ่มรูท้ัว่ถึงธรรมตามทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงแลว้วา่ 
วญิญาณน้ีน่ันแหละ ยอ่มแลน่ไป ยอ่มทอ่งเทีย่วไป หาใชส่ิง่
อื่นไม่ดังนี้ จริงหรือ.

ข้�แต่พระองค์ผู้เจริญ ข้�พระองค์ย่อมรู้ทั่วถึงธรรมต�มท่ี 

พระผู้มีพระภ�คทรงแสดงแล้วว่� วิญญ�ณนี้แหละ ย่อมแล่นไป ย่อม 

ท่องเที่ยวไป ห�ใช่สิ่งอื่นไม่ดังนี้ จริง.

สาติ วิญญาณนั้นเป็นอย่างไร.
ข�้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ สภ�วะทีพ่ดูได ้ รบัรูไ้ด ้ ยอ่มเสวยวิบ�ก

ของกรรมทั้งหล�ยทั้งส่วนดี ทั้งส่วนชั่วในที่นั้นๆ นั่นเป็นวิญญ�ณ.

โมฆบุรุษ เธอรู้ทั่วถึงธรรมอย่างนี้ท่ีเราแสดงแล้ว
แก่ใครเล่า โมฆบุรุษ วิญญาณเป็นปฏิจจสมุปปันนธรรม 
(สิ่งที่อาศัยปัจจัยแล้วเกิดข้ึน) เราได้กล่าวแล้วโดยอเนกปริยาย  
ถา้เวน้จากปจัจยัแลว้ ความทีเ่กดิขึน้แหง่วญิญาณ มไิดม้ดีงันี ้ 
มิใช่หรือ โมฆบุรุษ ก็เมื่อเป็นดังนั้น เธอกล่าวตู่เราด้วย  
ขดุตนเสยีดว้ย จะประสบสิง่มใิช่บญุเปน็อนัมากดว้ย เพราะ
ทิฏฐิที่ตนถือชั่วแล้ว โมฆบุรุษ ก็ความเห็นนั้นของเธอ  
จักเป็นไปเพื่อความทุกข์ ไม่เกื้อกูลแก่เธอตลอดกาลนาน.

๗9 
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ครั้งนั้น พระผู้มีพระภ�คตรัสถ�มภิกษุทั้งหล�ยว่� 

ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอจะสำาคัญความน้ันเป็นอย่างไร  
ภิกษสุาตเิกวฏัฏบตุรนี ้จะเปน็ผูท้ำาความเจรญิในธรรมวนิยันี ้
ได้บ้างหรือไม่.

ข้อนี้จะมีได้อย่�งไร ข้อนี้มีไม่ได้เลย พระเจ้�ข้�.

เมื่อภิกษุทั้งหล�ยทูลอย่�งนี้แล้ว ภิกษุส�ติเกวัฏฏบุตร นั่งนิ่ง 
ก้อเขิน คอตก ก้มหน้� ซบเซ� ไม่มีปฏิภ�ณ พระผู้มีพระภ�คทอด
พระเนตรเห็นดังนั้นแล้ว ได้ตรัสว่� 

โมฆบุรุษ เธอจักปรากฏด้วยทิฏฐิอันช่ัวของตนน้ัน  
เราจักสอบถามภิกษุทั้งหลายในที่นี้. 

ภกิษทุัง้หลาย พวกเธอยอ่มรู้ทัว่ถงึธรรมท่ีเราแสดง
แล้วเหมือนสาติภิกษุ กล่าวตู่เราด้วย ขุดตนเสียด้วย จะ
ประสบสิ่งมิใช่บุญเป็นอันมากด้วย เพราะทิฏฐิท่ีตนถือชั่ว
แล้วดังนี้หรือ.

ขอ้น้ีไมม่เีลย พระเจ�้ข�้ เพร�ะวญิญ�ณอ�ศยัปจัจยัแลว้เกดิขึน้ 
พระผู้มพีระภ�คตรสัแลว้แกพ่วกข�้พระองค ์โดยอเนกปรยิ�ย ถ�้เวน้จ�ก
ปัจจัยแล้ว คว�มเกิดแห่งวิญญ�ณมิได้มี.

ภิกษุท้ังหลาย ดีละ พวกเธอรู้ท่ัวถึงธรรมท่ีเราแสดง
อย่างน้ี ถูกแล้ว ภิกษุท้ังหลาย วิญญาณอาศัยปัจจัยแล้วเกิดข้ึน  
เราได้กล่าวแล้วโดยอเนกปริยาย ถ้าเว้นจากปัจจัยแล้ว  
ความเกดิขึน้แหง่วญิญาณมไิดม้ ีกแ็ตภ่กิษสุาติเกวฏัฏบตุรน้ี  
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กล่าวตู่เราด้วย ขุดตนเสียด้วย จะประสบสิ่งมิใช่บุญเป็น 
อันมากด้วย เพราะทิฏฐิที่ตนถือชั่วแล้ว ความเห็นน้ันของ
โมฆบุรุษน้ัน จักเป็นไปเพื่อความทุกข์ ไม่เกื้อกูลแก่เธอ
ตลอดกาลนาน.

ภกิษทุัง้หลาย วิญญาณอาศยัปจัจยัใดๆ เกดิข้ึน กถ็งึ
ความนับด้วยปัจจัยน้ันๆ วิญญาณอาศัยจักษุและรูปท้ังหลาย 
เกิดข้ึน ก็ถึงความนับว่าจักษุวิญญาณ วิญญาณอาศัยโสต
และเสียงท้ังหลายเกิดข้ึน ก็ถึงความนับว่าโสตวิญญาณ 
วิญญาณอาศัยฆานะและกล่ินท้ังหลายเกิดข้ึน ก็ถึงความนับ
ว่าฆานวิญญาณ วิญญาณอาศัยชิวหาและรสท้ังหลายเกิด
ข้ึน ก็ถึงความนับว่าชิวหาวิญญาณ วิญญาณอาศัยกายและ
โผฏฐัพพะท้ังหลายเกิดข้ึน ก็ถึงความนับว่ากายวิญญาณ 
วิญญาณอาศัยมนะและธรรมท้ังหลายเกิดข้ึน ก็ถึงความนับว่า 
มโนวิญญาณ เปรียบเหมือนไฟอาศัยเชื้อใดๆ ติดขึ้น ก็ถึง
ความนับด้วยเชื้อนั้นๆ ไฟอาศัยไม้ติดขึ้น ก็ถึงความนับว่า
ไฟไม้ ไฟอาศัยป่าติดขึ้น ก็ถึงความนับว่าไฟป่า ไฟอาศัย
หญ้าติดขึ้น ก็ถึงความนับว่าไฟหญ้า ไฟอาศัยโคมัยติดขึ้น 
ก็ถึงความนับว่าไฟโคมัย ไฟอาศัยแกลบติดขึ้น ก็ถึงความ
นับว่าไฟแกลบ ไฟอาศัยหยากเยื่อติดขึ้น ก็ถึงความนับว่า
ไฟหยากเยื่อ ฉันใด. 
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ภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นก็เหมือนกัน วิญญาณอาศัย
ปัจจัยใดๆ เกิดขึ้น ก็ถึงความนับด้วยปัจจัยนั้นๆ วิญญาณ
อาศัยจักษุและรูปทั้งหลายเกิดขึ้น ก็ถึงความนับว่า จักษุ
วญิญำณ วญิญาณอาศยัโสตและเสยีงทัง้หลายเกิดข้ึน กถึ็ง 
ความนับว่า โสตวิญญำณ วิญญาณอาศัยฆานะและกลิ่น 
ทั้งหลายเกิดข้ึน ก็ถึงความนับว่า ฆำนวิญญำณ วิญญาณ
อาศัยชิวหาและรสทั้งหลายเกิดข้ึน ก็ถึงความนับว่าชิวหำ 
วญิญำณ วิญญาณอาศยักายและโผฏฐพัพะท้ังหลายเกดิขึน้  
กถ็งึความนบัวา่ กำยวญิญำณ วิญญาณอาศยัมนะและธรรม 
ทั้งหลายเกิดขึ้น ก็ถึงความนับว่า มโนวิญญำณ.

ภกิษทุัง้หลาย เธอทัง้หลายยอ่มเหน็ขนัธ ์๕ ทีเ่กดิขึน้ 
แล้วหรือไม่.

เห็น พระเจ้�ข้�.

เธอทั้งหลายย่อมเห็นว่าขันธ์ ๕ นั้น เกิดขึ้นเพราะ
อาหารเช่นนั้นหรือ.

เห็นอย่�งนั้น พระเจ้�ข้�.

เธอทั้งหลายย่อมเห็นว่าขันธ์ ๕ นั้น มีความดับ 
เป็นธรรมดา เพราะความดับแห่งอาหารเช่นนั้นหรือ.

เห็นอย่�งนั้น พระเจ้�ข้�.
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ความสงสยัยอ่มเกดิขึน้ เพราะความเคลอืบแคลงวา่ 
ขันธ์ ๕ นี้ มีอยู่หรือไม่หนอ.

เป็นอย่�งนั้น พระเจ้�ข้�.

ความสงสยัยอ่มเกดิขึน้ เพราะความเคลอืบแคลงวา่ 
ขันธ์ ๕ เกิดขึ้นเพราะอาหารนั้นหรือไม่หนอ.

เป็นอย่�งนั้น พระเจ้�ข้�.

ความสงสยัยอ่มเกดิขึน้ เพราะความเคลอืบแคลงวา่  
ขันธ์ ๕ น้ัน มีความดับเป็นธรรมดา เพราะความดับแห่ง
อาหารนั้นหรือไม่หนอ.

เป็นอย่�งนั้น พระเจ้�ข้�.

บุคคลเห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่า 
ขันธ์ ๕ นี้เกิดขึ้นแล้ว ย่อมละความสงสัยที่เกิดขึ้นเสียได้ 
เช่นนั้นหรือ.

เป็นอย่�งนั้น พระเจ้�ข้�.

บคุคลเหน็อยูด่ว้ยปญัญาอนัชอบตามความเปน็จรงิ
ว่าขันธ์ ๕ เกิดเพราะอาหารน้ัน ย่อมละความสงสัยท่ีเกิดข้ึน
เสียได้เช่นน้ันหรือ.

เป็นอย่�งนั้น พระเจ้�ข้�.
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บุคคลเห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่า  
ขันธ์ ๕ นั้น มีความดับเป็นธรรมดา เพราะความดับแห่ง
อาหารนั้น ย่อมละความสงสัยที่เกิดขึ้นเสียได้หรือ.

เป็นอย่�งนั้น พระเจ้�ข้�.

เธอท้ังหลายหมดความสงสัยในข้อว่า ขันธ์ ๕ น้ีเกิดแล้ว  
แม้ดังนี้หรือ.

เป็นอย่�งนั้น พระเจ้�ข้�.

เธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อว่า ขันธ์ ๕ เกิด
เพราะอาหารนั้น แม้ดังนี้หรือ.

เป็นอย่�งนั้น พระเจ้�ข้�.

เธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อว่า ขันธ์ ๕ น้ัน
มีความดับเป็นธรรมดา เพราะความดับแห่งอาหารน้ัน  
แม้ดังนี้หรือ.

เป็นอย่�งนั้น พระเจ้�ข้�.

เธอทัง้หลายเหน็ดแีลว้ดว้ยปญัญาอนัชอบตามความ
เป็นจริงว่า ขันธ์ ๕ นี้เกิดแล้ว ดังนี้หรือ.

เป็นอย่�งนั้น พระเจ้�ข้�.

เธอทัง้หลายเหน็ดแีลว้ดว้ยปญัญาอนัชอบตามความ
เป็นจริงว่า ขันธ์ ๕ เกิดเพราะอาหารนั้น ดังนี้หรือ.

เป็นอย่�งนั้น พระเจ้�ข้�.
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เธอทั้งหลายเห็นดีแล้วด้วย ปัญญาอันชอบตาม
ความเปน็จรงิวา่ ขนัธ ์๕ นัน้ มคีวามดบัเปน็ธรรมดา เพราะ
ความดับแห่งอาหารนั้น ดังนี้หรือ.

เป็นอย่�งนั้น พระเจ้�ข้�.

หากวา่เธอทัง้หลาย พงึตดิอยู ่เพลนิอยู่ ปรารถนาอยู ่ 
ยึดถือเป็นของเราอยู่ ซึ่งทิฏฐินี้อันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างน้ี 
(ด้วยตัณหาและทิฏฐิ) เธอทั้งหลายพึงรู้ทั่วถึงธรรมที่เปรียบได้
กับพ่วงแพ อันเราแสดงแล้ว เพื่อประโยชน์ในอันสลัดออก
มิใช่แสดงแล้ว เพื่อประโยชน์ในอันถือไว้บ้างหรือหนอ.

ข้อนี้ไม่อย่�งนั้น พระเจ้�ข้�.

หากว่าเธอท้ังหลาย ไม่ติดอยู่ ไม่เพลินอยู่ ไม่
ปรารถนาอยู่ ไม่ยึดถือเป็นของเราอยู่ ซึ่งทิฏฐิอันบริสุทธิ์
ผุดผ่องอย่างนี้ เธอทั้งหลายพึงรู้ทั่วถึงธรรมที่เปรียบได้กับ
พว่งแพอนัเราแสดงแลว้ เพือ่ประโยชนใ์นอนัสลดัออก ไมใ่ช่
แสดงแล้ว เพื่อประโยชน์ในอันถือไว้ บ้างหรือหนอ.

เป็นอย่�งนั้น พระเจ้�ข้�.

(จ�กน้ันทรงแสดงเร่ืองอ�ห�ร ๔ ปฏิจจสมุปบ�ท และธรรมะอ่ืน 

อีกหล�ยประก�ร ผู้อ่�นส�ม�รถศึกษ�ได้จ�กคว�มเต็มของพระสูตรน้ี).
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 วิญญำณ ไม่เที่ยง
-บาล ีสฬา. ส.ํ ๑๘/๘๕-๘๗/๑๒๔-๑๒๗.

ภกิษทุัง้หลาย วญิญาณเกดิขึน้เพราะอาศยัสว่นสอง 
วิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยส่วนสอง เป็นอย่างไร.

ภกิษทุัง้หลาย จกัษุวิญญาณเกดิขึน้ เพราะอาศัยจกัษุ
และรูป จักษุไม่เท่ียง มีความแปรปรวน มีความเปล่ียนเป็น
อย่างอ่ืน รูปไม่เท่ียง มีความแปรปรวน มีความเปล่ียนเป็น 
อย่างอ่ืน ส่วนสองอย่างนี้ หวั่นไหวและอาพาธ ไม่เท่ียง  
มคีวามแปรปรวน มคีวามเปลีย่นเปน็อยา่งอืน่ จกัษุวญิญาณ 
ไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรปรวน มคีวามเปลีย่นเปน็อย่างอ่ืน แม้ 
เหตุปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งจักษุวิญญาณก็ไม่เท่ียง  
มคีวามแปรปรวน มคีวามเปลีย่นเปน็อยา่งอืน่ ภกิษทุัง้หลาย  
ก็จักษุวิญญาณที่เกิดขึ้นแล้ว เพราะอาศัยปัจจัยอันไม่เที่ยง 
จักเป็นของเที่ยงได้อย่างไร. 

ภิกษุทั้งหลาย ความประจวบ ความประชุม ความ
พร้อมกันแห่งธรรมทั้ง ๓ ประการนี้แลเรียกว่า จักษุสัมผัส 
ถึงจักษุสัมผัสก็ไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยน
เปน็อย่างอืน่ แม้เหตปุจัจยัเพือ่ความเกดิข้ึนแหง่จักษสุมัผสั
ก็ไม่เท่ียง มีความแปรปรวน มีความเปล่ียนเป็นอย่างอื่น 
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ภกิษทุัง้หลาย ก็จกัษสัุมผสัทีเ่กดิขึน้แลว้ เพราะอาศยัปัจจัย
อันไม่เที่ยง จักเป็นของเที่ยงได้อย่างไร. 

ภกิษทุัง้หลาย บคุคลอนัผสัสะกระทบแลว้ยอ่มรูส้กึ 
อนัผสัสะกระทบแลว้ยอ่มคดิ อนัผสัสะกระทบแลว้ยอ่มจำาได ้
หมายรู้ แม้ธรรมเหล่านี้ก็หวั่นไหวและอาพาธ ไม่เท่ียง  
มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น. 

(ในกรณแีหง่โสตวญิญ�ณกดี็, ฆ�นวญิญ�ณกด็,ี ชิวห�วญิญ�ณ

ก็ดี, ก�ยวิญญ�ณก็ดี, ก็มีนัยอย่�งเดียวกัน).

ภิกษุทั้งหลาย มโนวิญญาณเกิดขึ้น เพราะอาศัยใจ
และธรรม ใจไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรปรวน มคีวามเปลีย่นเป็น
อยา่งอ่ืน ธรรมทัง้หลายกไ็มเ่ทีย่ง มคีวามแปรปรวน มีความ 
เปล่ียนเป็นอย่างอ่ืน ส่วนสองอย่างนี้ หวั่นไหวและอาพาธ 
ไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น   
มโนวิญญาณไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยนเป็น
อย่างอื่น แม้เหตุปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งมโนวิญญาณ 
ก็ไม่เท่ียง มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น  
ภกิษทุัง้หลาย มโนวิญญาณทีเ่กดิขึน้แลว้ เพราะอาศยัปจัจัย
อันไม่เที่ยง จักเป็นของเที่ยงได้อย่างไร. 
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ภิกษุทั้งหลาย ความประจวบ ความประชุม ความ
พร้อมกันแห่งธรรม ๓ ประการนี้แลเรียกว่า มโนสัมผัส  
แม้มโนสัมผัสก็ไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยน
เป็นอย่างอื่น แม้เหตุปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งมโนสัมผัส 
ก็ไม่เท่ียง มีความแปรปรวน มีความเปล่ียนเป็นอย่างอื่น 
ภิกษุทั้งหลาย ก็มโนสัมผัสที่เกิดขึ้นแล้ว เพราะอาศัยปัจจัย
อันไม่เที่ยง จักเป็นของเที่ยงได้อย่างไร.

ภิกษุท้ังหลาย บุคคลอันผัสสะกระทบแล้วย่อมรู้สึก 
อันผัสสะกระทบแล้วย่อมคิด อันผัสสะกระทบแล้วย่อมจ�ำได้ 
หมำยรู้ แม้ธรรมเหล่ำน้ีก็หว่ันไหวและอำพำธ ไม่เท่ียง  
มีควำมแปรปรวน มีควำมเปล่ียนเป็นอย่ำงอ่ืน.
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 วิญญำณ เป็นสิ่งที่เกิดดับ 
-บาล ีนิทาน. ส.ํ ๑๖/๑๑๖/๒๓๕.

ภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผู้มิได้สดับแล้ว จะพึงเบื่อ
หน่ายได้บ้าง พึงคลายกำาหนัดได้บ้าง พึงปล่อยวางได้บ้าง 
ในกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตทั้ง ๔ นี้ ข้อน้ันเพราะ
เหตไุรเลา่ ภกิษทุัง้หลาย ขอ้นัน้เพราะเหตวุา่ ความกอ่ขึน้กด็ ี 
ความสิน้ไปกด็ ีการถอืเอากด็ ีการทอดทิง้รา่งไวก้ด็ ีแหง่กาย
อนัเปน็ทีป่ระชมุแห่งมหาภตูทัง้ ๔ นี ้ยอ่มปรากฏอยู ่เพราะ
เหตุนั้น ปุถุชนผู้มิได้สดับแล้ว จึงเบื่อหน่ายได้บ้าง จึงคลาย
กำาหนัดได้บ้าง จึงปล่อยวางได้บ้าง ในกายนั้น.

ภกิษทุัง้หลาย สว่นสิง่ทีเ่รียกกนัวา่ จติบา้ง มโนบา้ง 
วิญญาณบ้าง ปุถุชนผู้มิได้สดับแล้ว ไม่อาจจะเบื่อหน่าย ไม่
อาจจะคลายกำาหนัด ไม่อาจจะปล่อยวางซึ่งสิ่งนั้น ข้อนั้น 
เพราะเหตุไรเล่า ภิกษุทั้งหลาย ข้อนั้นเพราะเหตุว่า สิ่งท่ี 
เรียกว่า จิตบ้าง มโนบ้าง วิญญาณบ้าง เป็นสิ่งท่ีปุถุชน 
ผู้มิได้สดับแล้ว ได้ถึงทับแล้วด้วยตัณหา ได้ยึดถือแล้วด้วย
ทฏิฐ ิโดยความเป็นตวัตนมาตลอดกาลชา้นานวา่ นัน่ของเรา  
นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเรา ดังนี้ เพราะเหตุนั้น 
ปถุชุนผูม้ไิดส้ดับแลว้ จงึไมอ่าจจะเบือ่หน่าย ไม่อาจจะคลาย
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กำาหนัด ไมอ่าจจะปลอ่ยวาง ซึง่สิง่ทีเ่รยีกวา่ จิตบา้ง มโนบ้าง  
วิญญาณบ้าง นั้นได้เลย.

ภิกษุท้ังหลาย ปุถุชนผู้มิได้สดับแล้ว จะพึงเข้าไป
ยึดถือเอากาย อันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตทั้ง ๔ นี้ โดย
ความเปน็ตวัตนยงัดกีวา่ แตจ่ะเขา้ไปยึดถอืเอาจติ โดยความ
เป็นตัวตนไม่ดีเลย ข้อน้ันเพราะเหตุไรเล่า ภิกษุทั้งหลาย  
ข้อนัน้เพราะเหตวุา่ กายอนัเป็นทีป่ระชมุแห่งมหาภตูทัง้ ๔ นี ้ 
ดำารงอยู่ ปีหนึ่งบ้าง สองปีบ้าง สามปีบ้าง สี่ปีบ้าง ห้าปีบ้าง  
สิบปีบ้าง ยี่สิบปีบ้าง สามสิบปีบ้าง สี่สิบปีบ้าง ห้าสิบปีบ้าง 
รอ้ยปีบา้ง เกนิกวา่รอ้ยปบีา้ง กย็งัมปีรากฏอยู่ ภกิษทุัง้หลาย  
สว่นสิง่ทีเ่รยีกกนัวา่ จติบา้ง มโนบา้ง วญิญาณบา้งนัน้ ดวงอืน่ 
เกิดขึ้น ดวงอื่นดับไป ตลอดวัน ตลอดคืน. …

(จ�กนัน้ทรงตรสัถงึปฏจิจสมปุบ�ท เหตเุกดิขึน้และเหตดัุบไป

ของเวทน� อุปม�เปรียบเหมือนไม้สองอันสีกัน ผู้อ่�นส�ม�รถศึกษ�ได้

จ�กคว�มเต็มของพระสูตรนี้).
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 อัสสำทะและอำทีนวะของวิญญำณ
-บาล ีขนฺธ. ส.ํ ๑๗/๘๐/๑๒๓.

ภกิษุทัง้หลาย สขุโสมนสัใดๆ อาศยัวญิญาณเกิดข้ึน 
นี้เป็นคุณแห่งวิญญำณ (อัสสาทะ)

วิญญาณไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา นี้เป็นโทษแห่งวิญญำณ (อาทีนวะ)

การกำาจัดฉันทราคะ การละฉันทราคะในวิญญาณ  
นี้เป็นอุบำยเครื่องสลัดออกแห่งวิญญำณ (นิสสรณะ). 
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อริยมรรคมีองค์ ๘ คือข้อปฏิบัต ิ
ให้ถึงควำมดับแห่งวิญญำณ

-บาล ีขนธฺ. ส.ํ ๑๗/๗๕-๗๖/๑๑๗.

ภกิษทุัง้หลาย กว็ญิญาณเปน็อยา่งไร ภกิษทุัง้หลาย  
วิญญาณ ๖ หมวดนี้ คือ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ  
ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ 
ภิกษทุัง้หลาย นีเ้รยีกวา่วญิญาณ ความเกดิขึน้แหง่วญิญาณ
ย่อมมี เพราะความเกิดขึ้นแห่งนามรูป ความดับแห่ง
วิญญาณย่อมมี เพราะความดับแห่งนามรูป อริยมรรคอัน
ประกอบด้วยองค ์๘ นีน้ัน่เอง เปน็ขอ้ปฏบิตัใิหถึ้งควำม
ดบัแหง่วญิญำณ คอื สมัมาทฏิฐ ิสมัมาสงักปัปะ สมัมาวาจา 
สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และ
สัมมาสมาธิ. 

ภิกษุท้ังหลาย ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึง  
รู้ยิ่งแล้วซึ่งวิญญาณอย่างนี้ รู้ยิ่งแล้วซ่ึงความเกิดขึ้นแห่ง
วิญญาณอย่างน้ี รู้ยิ่งแล้วซึ่งความดับแห่งวิญญาณอย่างน้ี  
รูย้ิง่แลว้ซึง่ขอ้ปฏบิตัใิห้ถงึความดบัแหง่วญิญาณอยา่งนี ้แลว้
ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อความคลายกำาหนัด เพื่อ
ความดับแห่งวิญญาณ สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่า 
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ปฏิบัติดีแล้ว ชนเหล่าใด ปฏิบัติดีแล้ว ชนเหล่านั้นชื่อว่า 
ย่อมหยั่งลงในธรรมวินัยนี้.

ภิกษุท้ังหลาย ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึง  
รู้ยิ่งแล้วซึ่งวิญญาณอย่างนี้ รู้ยิ่งแล้วซ่ึงความเกิดขึ้นแห่ง
วิญญาณอย่างน้ี รู้ย่ิงแล้วซึ่งความดับแห่งวิญญาณอย่างน้ี  
รู้ยิ่งแล้วซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งวิญญาณอย่างน้ี แล้ว
เป็นผู้หลุดพ้น เพราะเบื่อหน่าย เพราะคลายกำาหนัด เพราะ
ความดับ เพราะไม่ถือมั่นในวิญญาณ สมณะหรือพราหมณ์
เหล่านั้น ชื่อว่าหลุดพ้นดีแล้ว สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด  
หลุดพ้นดีแล้ว สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นเป็นเกพลี 
สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเป็นเกพลี ความเวียนวนเพื่อ
ความปรากฏ ย่อมไม่มีแก่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น.
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 ควำมลับของขันธ์ 5
-บาล ีขนฺธ. ส.ํ ๑๗/๓๗-๓๙/๖๒-๖๓.

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าอัสสำทะของรูปจักไม่ได้มี สัตว์ 
ทัง้หลายก็จะไมพ่งึกำาหนดัในรูป แตเ่พราะอสัสาทะของรปู
มอียู่ ดังนัน้ สตัวท้ั์งหลายจึงกำาหนดัในรูป ถา้โทษของรปูจัก
ไม่ได้มี สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่พึงเบื่อหน่ายในรูป แต่เพราะ 
โทษของรูปมีอยู่ ดังนั้น สัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายในรูป  
ถ้าอุบายเคร่ืองสลัดออกของรูปจักไม่ได้มี สัตว์ทั้งหลาย 
กจ็ะไมพ่งึออกไปไดจ้ากรปู แตเ่พราะอบุายเคร่ืองสลดัออก
ของรูปมีอยู่ ดังนั้น สัตว์ทั้งหลายจึงออกไปได้จากรูป.

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าอัสสำทะของเวทนำจักไม่ได้มี 
สตัวท์ัง้หลายกจ็ะไมพ่งึกำาหนดัในเวทนา แตเ่พราะอัสสาทะ
ของเวทนามอียู่ ดงันัน้ สตัวท์ัง้หลายจงึกำาหนดัในเวทนา ถา้
โทษของเวทนาจักไม่ไดม้ี สัตวท์ั้งหลายก็จะไม่พงึเบื่อหนา่ย
ในเวทนา แตเ่พราะโทษของเวทนามอียู ่ดังนัน้ สตัวท้ั์งหลาย
จงึเบือ่หนา่ยในเวทนา ถา้อบุายเคร่ืองสลดัออกแหง่เวทนา 
จักไม่ได้มี สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่พึงออกไปได้จากเวทนา  
แต่เพราะอุบายเครื่องสลัดออกแห่งเวทนามีอยู่ ดังน้ัน  
สัตว์ทั้งหลายจึงออกไปได้จากเวทนา.

๘4 
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ภิกษุทั้งหลาย ถ้าอัสสำทะของสัญญำจักไม่ได้มี  
สตัวท์ัง้หลายกจ็ะไมพ่งึกำาหนดัในสญัญา แตเ่พราะอสัสาทะ 
ของสัญญามีอยู่ ดังนั้น สัตว์ทั้งหลายจึงกำาหนัดในสัญญา  
ถ้าโทษของสัญญาจักไม่ได้มี สัตว์ท้ังหลายก็จะไม่พึงเบ่ือหน่าย 
ในสญัญา แตเ่พราะโทษของสญัญามอียู ่ดงันัน้ สตัวท์ัง้หลาย 
จึงเบ่ือหน่ายในสัญญา ถ้าอุบายเคร่ืองสลัดออกแห่งสัญญาจัก
ไม่ได้มี สัตว์ท้ังหลายก็จะไม่พึงออกไปได้จากสัญญา แต่เพราะ
อุบายเคร่ืองสลัดออกแห่งสัญญามีอยู่ ดังน้ัน สัตว์ท้ังหลาย 
จึงออกไปได้จากสัญญา.

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าอัสสำทะของสังขำรจักไม่ได้มี 
สัตวท์ัง้หลายกจ็ะไมพ่งึกำาหนดัในสงัขาร แตเ่พราะอสัสาทะ 
ของสงัขารมอียู ่ดังนัน้ สตัวท์ัง้หลายจงึกำาหนดัในสงัขาร ถ้า
โทษของสังขารจักไม่ได้มี สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่พึงเบื่อหน่าย 
ในสงัขาร แตเ่พราะโทษของสงัขารมอียู ่ดงันัน้ สตัวท์ัง้หลาย 
จึงเบ่ือหน่ายในสังขาร ถ้าอุบายเคร่ืองสลัดออกแห่งสังขารจัก
ไม่ได้มี สัตว์ท้ังหลายก็จะไม่พึงออกไปได้จากสังขาร แต่เพราะ
อุบายเคร่ืองสลัดออกแห่งสังขารมีอยู่ ดังน้ัน สัตว์ท้ังหลาย 
จึงออกไปได้จากสังขาร.

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าอัสสำทะของวิญญำณจักไม่ได้มี 
สัตว์ท้ังหลายก็จะไม่พึงกำาหนัดในวิญญาณ แต่เพราะอัสสาทะ 
ของวญิญาณมอียู่ ดงันัน้ สตัวท์ัง้หลายจงึกำาหนัดในวญิญาณ 
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ถ้าโทษของวิญญาณจักไม่ได้มี สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่พึง 
เบ่ือหน่ายในวิญญาณ แต่เพราะโทษของวิญญาณมีอยู่ ดังน้ัน  
สัตว์ท้ังหลายจึงเบ่ือหน่ายในวิญญาณ ถ้าอุบายเคร่ืองสลัดออก 
แห่งวิญญาณจักไม่ได้มี สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่พึงออกไปได้
จากวิญญาณ แต่เพราะอุบายเครื่องสลัดออกแห่งวิญญาณ
มีอยู่ ดังนั้น สัตว์ทั้งหลายจึงออกไปได้จากวิญญาณ.

ภิกษุท้ังหลาย หากสัตว์ท้ังหลาย ยังไม่รู้ย่ิงซ่ึงอัสสาทะ 
โดยความเป็นอัสสาทะ ยังไม่รู้ย่ิงซ่ึงโทษโดยความเป็นโทษ 
และยังไม่รู้ย่ิงซ่ึงอุบายเคร่ืองสลัดออกโดยความเป็นอุบาย
เคร่ืองสลัดออก แห่งอุปาทานขันธ์ ๕ เหล่าน้ีตามความเป็นจริง 
เพียงใด สัตว์ทั้งหลาย ก็ยังไม่เป็นผู้ออกไป ยังไม่พรากไป  
ยังไม่หลุดพ้นไป ยังไม่มีใจอันหาขอบเขตมิได้ อยู่ในโลก 
พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์ พร้อมทั้ง
สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์เพียงนั้น ภิกษุท้ังหลาย 
เมือ่ใด สตัวท์ัง้หลาย รู้ยิง่ซึง่อสัสาทะโดยความเปน็อสัสาทะ  
รู้ยิ่งซึ่งโทษโดยความเป็นโทษ รู้ยิ่งซึ่งอุบายเครื่องสลัดออก
โดยความเป็นอุบายเครื่องสลัดออกแห่งอุปาทานขันธ์ ๕ 
เหล่าน้ีตามความเป็นจริง เมื่อนั้น สัตว์ทั้งหลายจึงเป็นผู้
ออกไป เป็นผู้พรากไป หลุดพ้นไป มีใจอันหาขอบเขตมิได้
อยู่ในโลก พร้อมทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูส่ตัว์
พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์.
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 สัญโญชน์และที่ตั้งแห่งสัญโญชน์
-บาล ีขนฺธ. ส.ํ ๑๗/๒๐๒/๓๐๘.

ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมเป็นที่ ต้ังแห่ง 
สัญโญชน์และสัญโญชน์ เธอทั้งหลายจงฟัง. 

ภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสัญโญชน์ 
เป็นอย่างไร และสัญโญชน์เป็นอย่างไร. 

ภิกษุทั้ งหลาย รูป เป็นธรรมเป็น ท่ีตั้ งแห่ง 
สัญโญชน ์ ควำมก�ำหนัดด้วยอ�ำนำจควำมพอใจในรูป  
ชื่อว่ำ สัญโญชน.์ 

ภิกษุทั้งหลาย เวทนำ เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่ง
สญัโญชน์ ควำมก�ำหนดัดว้ยอ�ำนำจควำมพอใจในเวทนำ 
ชื่อว่ำ สัญโญชน.์

ภิกษุทั้งหลาย สัญญำ เป็นธรรมเป็นท่ีต้ังแห่ง
สญัโญชน์ ควำมก�ำหนดัด้วยอ�ำนำจควำมพอใจในสญัญำ 
ชื่อว่ำ สัญโญชน.์

ภิกษุทั้งหลาย สังขำร เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่ง
สญัโญชน์ ควำมก�ำหนดัดว้ยอ�ำนำจควำมพอใจในสังขำร 
ชื่อว่ำ สัญโญชน.์

๘5 
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ภิกษุทั้งหลาย วิญญำณ เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่ง
สัญโญชน ์  ควำมก�ำหนัดด้วยอ�ำนำจควำมพอใจใน
วิญญำณ ชื่อว่ำ สัญโญชน.์

ภิกษุทั้งหลาย ขันธ์เหล่ำนี้เรียกว่ำ ธรรมเป็นที่ตั้ง
แห่งสัญโญชน์ ฉันทรำคะ นี้เรียกว่ำ สัญโญชน์.

(ในสตูรอืน่ทรงแสดง สญัโญชนยิธรรม ดว้ยอ�ยตนะภ�ยในหก 

-บ�ลี สฬ�. สำ. ๑๘/๑๑๐/๑๕๙. และอ�ยตนะภ�ยนอกหก -บ�ลี สฬ�. สำ.  

๑๘/๑๓๕/๑๘๙.).
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ทกุข์เกดิ เพรำะเหน็สญัโญชนยิธรรม 
โดยควำมเป็นอัสสำทะ (นัยที่ 1)

-บาล ีนิทาน. ส.ํ ๑๖/๑๐๓-๑๐๔/๒๐๐-๒๐๑.

ภิกษุท้ังหลาย เมื่อภิกษุเห็นอัสสาทะเนืองๆ ใน
ธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสัญโญชน์1 อยู่ ตัณหาย่อม
เจริญ เพราะตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะ
อุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ เพราะภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ 
เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัส 
อุปายาสะทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นครบถ้วน ความเกิดขึ้นพร้อม
แห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้. 

ภกิษทุัง้หลาย เปรยีบเหมอืนประทปีน้ำามนัพงึลกุอยู่
ได้เพราะอาศัยน้ำามันและไส้ บุรุษพึงเติมน้ำามันและเปลี่ยน
ไสใ้หมอ่ยู ่ตลอดเวลาท่ีควรเตมิควรเปลีย่นทกุระยะๆ เม่ือ
เปน็อยา่งนีป้ระทปีน้ำามนั ซึง่มอีาหารอยา่งนัน้ มเีชือ้อยา่งนัน้ 
ก็พึงลุกโพลงตลอดกาลนาน แม้ฉันใด ภิกษุทั้งหลาย เมื่อ
ภกิษุเหน็อัสสาทะเนอืงๆ ในธรรมทัง้หลายอนัเปน็ทีต่ัง้แหง่

1. ธรรมอนัเป็นทีต่ัง้สญัโญชน์ หรอืสญัโญชนยิธรรมนัน้ ได้แก่ รปู, เวทนา, สญัญา, 
สงัขาร, วญิญาณ (-บาลี ขนธฺ. ส�. 1๗/๒๐๒/๓๐๘.) ; ตา, ห,ู จมูก, ลิน้, กาย, ใจ  
(-บาลี สฬา. ส�. 1๘/11๐/1๕๙.) ; รูป,  เสียง, กลิ่น, รส, โผฏฐัพพะ, ธรรม  
(-บาลี สฬา. ส�. 1๘/1๓๕/1๘๙.).  -ผูร้วบรวม

๘6 
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สัญโญชน์อยู่ ตัณหาย่อมเจริญ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะ
ตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย  
จึงมีภพ เพราะภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ เพราะชาติเป็นปัจจัย 
ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะท้ังหลาย  
จึงเกิดข้ึนครบถ้วน ความเกิดข้ึนพร้อมแห่งกองทุกข์ท้ังส้ินน้ี  
ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.

(ในสูตรหนึึ่ง มีข้อคว�มเหมือนสูตรข้�งบนนี้ ผิดกันแต่ว่�ทรง

เร่ิมต้นสูตรด้วยคำ�อุปม�ก่อน แล้วจึงกล่�วถึงข้อธรรมซ่ึงเป็นตัวอุปไมย  

-บ�ลี นิท�น. สำ. ๑๖/๑๐๔/๒๐๔.).

(ในสูตรหนึ่ง แสดงข้อธรรมอย่�งเดียวกันกับสูตรข้�งบนน้ี  

ต่�งกันแต่อุปม� โดยทรงอุปม�ด้วยต้นไม้ยังอ่อนอยู่ มีผู้คอยพรวนดิน 

รดน้ำ� ใส่ปุ๋ย จึงเจริญเติบโต -บ�ลี นิท�น. สำ. ๑๖/๑๐๗/๒๑๒.).
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ทกุข์ดบั เพรำะเหน็สญัโญชนยิธรรม 
โดยควำมเป็นอำทีนวะ (นัยท่ี 1)

-บาล ีนิทาน. ส.ํ ๑๖/๑๐๔/๒๐๒-๒๐๓.

ภกิษทุัง้หลาย เมือ่ภกิษเุหน็อาทนีวะเนอืงๆ ในธรรม 
ทั้งหลาย อันเป็นที่ตั้งแห่งสัญโญชน์อยู่ ตัณหาย่อมดับ  
เพราะมีความดับแห่งตัณหา จึงมีความดับแห่งอุปาทาน 
เพราะมคีวามดบัแหง่อปุาทาน จงึมคีวามดบัแหง่ภพ เพราะม ี
ความดบัแห่งภพ จงึมคีวามดบัแหง่ชาต ิเพราะมคีวามดบัแหง่
ชาตินั่นแล ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะ 
ทัง้หลายจงึดบัสิน้ ความดบัลงแห่งกองทกุข์ท้ังสิน้น้ี ย่อมมี 
ด้วยอาการอย่างนี้.

ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนประทีปน้ำามันพึงลุก 
อยู่ได้เพราะอาศัยน้ำามันและไส้ บุรุษไม่พึงเติมน้ำามันและ
ไม่เปล่ียนไส้ใหม่ ตลอดเวลาท่ีควรเติมควรเปล่ียนทุกระยะๆ  
ก็เมื่อเป็นอย่างนี้ เพราะหมดอาหาร เพราะส้ินเช้ือเก่า ก็เป็น
ประทีปน้ำามันที่หมดเชื้อแล้วดับไป แม้ฉันใด ภิกษุทั้งหลาย  
เมื่อภิกษุเห็นอาทีนวะเนืองๆ ในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้ง
แหง่สญัโญชนอ์ยู ่ตัณหายอ่มดบั กฉั็นนัน้เหมอืนกนั เพราะม ี
ความดับแห่งตัณหา จึงมีความดับแห่งอุปาทาน เพราะมี

๘๗ 
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ความดับแห่งอุปาทาน จึงมีความดับแห่งภพ เพราะมีความ
ดับแห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติ เพราะมีความดับแห่ง
ชาตินั่นแล ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะ 
ทั้งหลายจึงดับสิ้น ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมี
ด้วยอาการอย่างนี้.

(ในสูตรหนึึ่ง มีข้อคว�มเหมือนสูตรข้�งบนนี้ ผิดกันแต่ว่�ทรง

เร่ิมต้นสูตรด้วยคำ�อุปม�ก่อน แล้วจึงกล่�วถึงข้อธรรมซึ่งเป็นตัวอุปไมย 

-บ�ลี นิท�น. สำ. ๑๖/๑๐๔/๒๐๕.).

(ในสูตรหน่ึง แสดงข้อธรรมอย่�งเดียวกันกับสูตรข้�งบนน้ี  

ต�่งกนัแตอ่ปุม� โดยทรงอปุม�ดว้ยตน้ไมย้งัออ่นอยู ่มผีูต้ดัทีโ่คน ขุดเอ�

ร�กออก ตัดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ ผ่�ให้เป็นช้ินๆ ต�กลม ต�กแดด เอ�

ไฟเผ�จนเป็นเขม่� แล้วนำ�ไปโปรยลงในลม หรือลอยในแม่น้ำ�  

-บ�ลี นิท�น. สำ. ๑๖/๑๐๗/๒๑๔.).
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ทกุข์เกดิ เพรำะเหน็สญัโญชนยิธรรม 
โดยควำมเป็นอสัสำทะ (นัยท่ี 2)

-บาล ีนิทาน. ส.ํ ๑๖/๑๐๘/๒๑๖-๒๑๗.

ภิกษุท้ังหลาย เมื่อภิกษุเห็นอัสสาทะเนืองๆ ใน
ธรรมทัง้หลาย อันเปน็ทีต่ัง้แห่งสญัโญชนอ์ยู ่นามรปูกห็ยัง่ลง  
เพราะนามรปูเปน็ปัจจยั จงึมสีฬายตนะ เพราะมีสฬายตนะ
เป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา 
เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา เพราะมีตัณหาเป็น
ปัจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ  
เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ เพราะมีชาติเป็นปัจจัย  
ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลาย 
จงึเกิดข้ึนครบถ้วน ความเกดิขึน้พร้อมแหง่กองทุกขท้ั์งสิน้
นี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้. 

ภกิษทุัง้หลาย เปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่มีรากหย่ังลง 
และแผ่ไปข้างๆ รากทั้งหมดนั้นย่อมดูดโอชารสไปเบื้องบน 
ก็เมื่อเป็นอย่างนี้ ต้นไม้ใหญ่นั้น มีอาหารอย่างนั้น มีเชื้อ
อยา่งนัน้ พงึเปน็อยูต่ลอดกาลนาน แมฉ้นัใด ภิกษท้ัุงหลาย 
เม่ือภิกษุเห็นความพอใจเนืองๆ ในธรรมทั้งหลาย อันเป็น
ปัจจัยแห่งสัญโญชน์อยู่ นามรูปก็หยั่งลง ฉันนั้นเหมือนกัน 

๘๘ 
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เพราะนามรปูเปน็ปัจจยั จงึมสีฬายตนะ เพราะมสีฬายตนะ 
เป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา 
เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา เพราะมีตัณหาเป็น
ปัจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ 
เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ เพราะมีชาติเป็นปัจจัย  
ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลาย 
จึงเกิดขึน้ครบถว้น ความเกดิขึน้พรอ้มแหง่กองทกุขท้ั์งสิน้น้ี  
ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.

(ในสตูรหนึึง่ มขีอ้คว�มคล�้ยสตูรข้�งบนนี ้ผดิกนัแตท่ีท่รงตรสั

ว�่ วญิญ�รกห็ยัง่ลง แทนจะเปน็น�มรปูกห็ยัง่ลง แลว้ไลเ่รยีงขอ้ธรรมไป

ต�มแนวของปฏิจจสมุปบ�ท -บ�ลี นิท�น. สำ. ๑๖/๑๐๙/๒๒๐. ผู้ศึกษ� 

พึงเทียบเคียงได้เอง ).
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ทกุข์ดบั เพรำะเหน็สญัโญชนยิธรรม 
โดยควำมเป็นอำทีนวะ (นัยที่ 2)

-บาล ีนิทาน. ส.ํ ๑๖/๑๐๙/๒๑๘-๒๑๙.

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นอาทีนวะเนืองๆ ใน
ธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสัญโญชน์อยู่ นามรูปก็ 
ไมห่ยัง่ลง เพราะมีความดบัแหง่นามรูป จงึมคีวามดับแหง่ 
สฬายตนะ เพราะมีความดับแห่งสฬายตนะ จึงมีความ
ดับแห่งผัสสะ เพราะมีความดับแห่งผัสสะ จึงมีความดับ
แห่งเวทนา เพราะมีความดับแห่งเวทนา จึงมีความดับ
แห่งตัณหา เพราะมีความดับแห่งตัณหา จึงมีความดับ
แห่งอุปาทาน เพราะมีความดับแห่งอุปาทาน จึงมีความดับ
แห่งภพ เพราะมีความดับแห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติ 
เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแล ชรามรณะ โสกะปริเทวะ
ทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้น ความดับลงแห่ง
กองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.

ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ยืนต้นอยู่
อย่างนั้น ทีนั้นบุรุษเอาจอบและภาชนะมา ตัดต้นไม้น้ันท่ี
โคนตน้แลว้ ขุดลงไป คร้ันขดุลงไปแลว้ คุย้เอารากใหญ่เลก็ 
แม้เท่าก้านแฝกขึ้น บุรุษนั้นพึงทอนต้นไม้นั้นเป็นท่อนเล็ก
ท่อนใหญ่แล้วพึงผ่า ครั้นผ่าแล้วจักให้เป็นชิ้นๆ คร้ันจัก 
ให้เป็นชิน้ๆ แลว้ พงึผึง่ลม ตากแดด คร้ันผึง่ลม ตากแดดแลว้  

๘9 
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พึงเอาไฟเผา ครั้นเอาไฟเผาแล้ว พึงทำาให้เป็นเขม่า  
ครัน้ทำาใหเ้ปน็เขมา่แลว้ พงึโปรยทีล่มแรงหรอืลอยในแม่น้ำา
มีกระแสอันเชี่ยว ก็เมื่อเป็นอย่างนี้ ต้นไม้ใหญ่นั้น ถูกตัด
เอารากขึ้นแล้ว ถูกทำาให้เป็นดังตาลยอดด้วน ถึงความไม่มี  
ไม่เกิดอีกต่อไป แม้ฉันใด 

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นโทษเนืองๆ ในธรรม
ทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสัญโญชน์อยู่ นามรูปก็ไม่หย่ังลง 
ฉนันัน้เหมอืนกนั เพราะมคีวามดบัแห่งนามรูป จงึมคีวามดบั 
แหง่สฬายตนะ เพราะมคีวามดบัแหง่สฬายตนะ จงึมคีวามดบั 
แห่งผัสสะ เพราะมีความดับแห่งผัสสะ จึงมีความดับแห่ง
เวทนา เพราะมคีวามดับแหง่เวทนา จงึมีความดบัแหง่ตณัหา 
เพราะมีความดับแห่งตัณหา จึงมีความดับแห่งอุปาทาน 
เพราะมีความดับแห่งอุปาทาน จึงมีความดับแห่งภพ  
เพราะมีความดับแห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติ เพราะ
มีความดับแห่งชาตินั่นแล ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะ
โทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้น ความดับลงแห่งกอง
ทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.

(ในสตูรหนึึง่ มขีอ้คว�มคล�้ยสตูรข้�งบนนี ้ผดิกนัแตท่ีท่รงตรสั

ว่� วิญญ�ณก็ไม่หยั่งลง แทนจะเป็นน�มรูปก็ไม่หยั่งลง แล้วไล่เรียงข้อ

ธรรมไปต�มแนวของปฏจิจสมปุบ�ท -บ�ล ีนทิ�น. สำ. ๑๖/๑๑๐/๒๒๒. 

ผู้ศึกษ�พึงเทียบเคียงได้เอง).
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 อุปำทำนและที่ตั้งแห่งอุปำทำน
-บาล ีขนฺธ. ส.ํ ๑๗/๒๐๒-๒๐๓/๓๐๙.

ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมเป็นท่ีต้ังแห่ง
อุปาทาน และอุปาทาน เธอทั้งหลายจงฟัง. 

ภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานเป็น
อย่างไร อุปาทานเป็นอย่างไร. 

ภกิษทุัง้หลาย รปู เปน็ธรรมเปน็ทีตั่ง้แหง่อปุำทำน  
ควำมก�ำหนัดด้วยอ�ำนำจควำมพอใจในรูป ช่ือว่ำ อุปำทำน. 

ภิกษุทั้งหลาย เวทนำ เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่ง
อปุำทำน ควำมก�ำหนดัดว้ยอ�ำนำจควำมพอใจในเวทนำ 
ชื่อว่ำ อุปำทำน.

ภิกษุทั้งหลาย สัญญำ เป็นธรรมเป็นที่ต้ังแห่ง
อปุำทำน ควำมก�ำหนดัด้วยอ�ำนำจควำมพอใจในสญัญำ 
ชื่อว่ำ อุปำทำน.

ภิกษุทั้งหลาย สังขำร เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่ง
อุปำทำน ควำมก�ำหนดัดว้ยอ�ำนำจควำมพอใจในสงัขำร 
ชื่อว่ำ อุปำทำน.

90 
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ภิกษุทั้งหลาย วิญญำณ เป็นธรรมเป็นที่ ต้ัง
แห่งอุปำทำน ควำมก�ำหนัดด้วยอ�ำนำจควำมพอใจใน
วิญญำณ ชื่อว่ำ อุปำทำน.

ภิกษุทั้งหลาย ขันธ์เหล่านี้เรียกว่า ธรรมเป็นท่ีตั้ง
แห่งอุปาทาน ฉันทราคะนี้เรียกว่า อุปาทาน.

(ในสตูรอืน่ทรงแสดง อปุ�ท�นยิธรรม ดว้ยอ�ยตนะภ�ยในหก 

-บ�ลี สฬ�. สำ. ๑๘/๑๑๐/๑๖๐. และอ�ยตนะภ�ยนอกหก -บ�ลี สฬ�. สำ.  

๑๘/๑๓๖/๑๙๐).
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อุปำทำนกับอุปำทำนขันธ ์
มิใช่อันเดียวกัน

-บาล ีอปุร.ิ ม. ๑๔/๑๐๑-๑๐๒/๑๒๑.

ข้�แต่พระองค์ผู้เจริญ อุป�ท�นกับอุป�ท�นขันธ์ ๕ นั้น 

อย่�งเดียวกันหรือ หรือว่�อุป�ท�นเป็นอื่นไปจ�กอุป�ท�นขันธ์ ๕.

ภิกษุ อุปำทำนกับอุปำทำนขันธ์ 5 นั้น ไม่ใช่
อย่ำงเดียวกัน แต่อุปาทานนั้นก็ไม่ได้มีในอื่นนอกไปจาก
อปุาทานขนัธ ์๕ ภกิษ ุ ความกำาหนดัดว้ยอำานาจความพอใจ 
(ฉันทราคะ) ในอุปาทานขันธ์ ๕ นั่นแล เป็นตัวอุปาทานใน
อุปาทานขันธ์ ๕ นั้น.
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 รำกเง่ำแห่งอุปำทำนขันธ์
-บาล ีอปุร.ิ ม. ๑๔/๑๐๑/๑๒๑.

ข้�แต่พระองค์ผู้เจริญ อุป�ท�นขันธ์ คือ รูปูป�ท�นขันธ์  

เวทนูป�ท�นขันธ์ สัญญูป�ท�นขันธ์ สังข�รูป�ท�นขันธ์ วิญญ�ณู-

ป�ท�นขันธ ์ มี ๕ ประก�รเท่�นี้หรือหนอแล.

ภิกษุ อุปาทานขันธ์ มี ๕ ประการเท่านี้ คือ 
รูปูปาทานขันธ์ (ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น คือ รูป)  

เวทนูปาทานขันธ์ (ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น คือ เวทนา)  
สัญญูปาทานขันธ์ (ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น คือ สัญญา) 
สังขารูปาทานขันธ์ (ขันธ์อันเป็นที่ต้ังแห่งความยึดม่ัน คือ สังขาร) 
วิญญาณูปาทานขันธ์ (ขันธ์อันเป็นท่ีต้ังแห่งความยึดม่ัน คือ วิญญาณ).

ข้�แต่พระองค์ผู้เจริญ ก็อุป�ท�นขันธ์ ๕ เหล่�น้ี มีอะไรเป็นมูล.

ภกิษ ุ อปุาทานขนัธ์ ๕ เหลา่นี ้ มฉัีนทะ (ความพอใจ) 
เป็นมูล.
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 ขันธ์ 5 และอุปำทำนขันธ์ 5
-บาล ีขนฺธ. ส.ํ ๑๗/๕๘-๖๐/๙๕-๙๖.

ภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงขันธ์ ๕ และอุปาทานขันธ์ ๕  
เธอท้ังหลายจงฟัง. 

ภิกษุทั้งหลาย ก็ขันธ์ ๕ เป็นอย่างไร. 
ภิกษุท้ังหลาย รูปอย่างใดอย่างหน่ึง ทั้งที่เป็นอดีต 

อนาคต หรอืปจัจุบนักต็าม เปน็ภายในหรือภายนอกก็ตาม 
หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม อยู่ใน 
ที่ไกลหรือใกล้ก็ตาม นี้เรียกว่ำ รูปขันธ์. 

ภิกษุท้ังหลาย เวทนาอย่างใดอย่างหน่ึง ท้ังท่ีเป็น
อดตี อนาคต หรือปจัจบุนักต็าม เปน็ภายในหรอืภายนอก 
กต็าม หยาบหรือละเอยีดกต็าม เลวหรือประณตีกต็าม อยูใ่น 
ที่ไกลหรือใกล้ก็ตาม นี้เรียกว่ำ เวทนำขันธ์. 

ภิกษุทั้งหลาย สัญญาอย่างใดอย่างหน่ึง ท้ังท่ีเป็น
อดตี อนาคต หรือปจัจบุนักต็าม เปน็ภายในหรอืภายนอก 
กต็าม หยาบหรือละเอยีดกต็าม เลวหรอืประณตีกต็าม อยูใ่น 
ที่ไกลหรือใกล้ก็ตาม นี้เรียกว่ำ สัญญำขันธ์.

ภิกษุทั้งหลาย สังขารอย่างใดอย่างหน่ึง ท้ังท่ีเป็น
อดตี อนาคต หรือปจัจบุนักต็าม เปน็ภายในหรอืภายนอก 
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กต็าม หยาบหรือละเอยีดกต็าม เลวหรือประณตีกต็าม อยูใ่น 
ที่ไกลหรือใกล้ก็ตาม นี้เรียกว่ำ สังขำรขันธ์. 

ภิกษุทั้งหลาย วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็น
อดตี อนาคต หรอืปัจจบุนักต็าม เปน็ภายในหรือภายนอก 
กต็าม หยาบหรือละเอยีดกต็าม เลวหรือประณตีกต็าม อยูใ่น 
ที่ไกลหรือใกล้ก็ตาม นี้เรียกว่ำ วิญญำณขันธ์. 

ภิกษุทั้งหลาย เหล่ำนี้เรียกว่ำ ขันธ์ 5.

ภิกษุทั้งหลาย ก็อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นอย่างไร. 
ภิกษุท้ังหลาย รูปอย่างใดอย่างหน่ึง ทั้งที่เป็นอดีต 

อนาคต หรอืปจัจุบนักต็าม เปน็ภายในหรือภายนอกก็ตาม
หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม อยู่ใน 
ที่ไกลหรือใกล้ก็ตาม อันเป็นไปกับด้วยอาสวะ เป็นปัจจัย
แก่อุปาทาน น้ีเรียกว่ำ อุปำทำนขันธ์คือรูป.

ภิกษุทั้งหลาย เวทนาอย่างใดอย่างหน่ึง ทั้งท่ี 
เป็นอดีต อนาคต หรือปัจจุบันก็ตาม เป็นภายในหรือ
ภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือ
ประณีตก็ตาม อยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็ตาม อันเป็นไปกับ 
ด้วยอาสวะ เป็นปัจจัยแก่อุปาทาน น้ีเรียกว่ำ อุปำทำนขันธ์ 
คือเวทนำ.
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ภิกษุทั้งหลาย สัญญาอย่างใดอย่างหน่ึง ท้ังท่ีเป็น
อดตี อนาคต หรือปจัจบุนักต็าม เปน็ภายในหรอืภายนอก
ก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม  
อยู่ในท่ีไกลหรือใกล้ก็ตาม อันเป็นไปกับด้วยอาสวะ เป็นปัจจัย 
แก่อุปาทาน น้ีเรียกว่ำ อุปำทำนขันธ์คือสัญญำ. 

ภิกษุทั้งหลาย สังขารอย่างใดอย่างหน่ึง ท้ังท่ีเป็น
อดตี อนาคต หรือปจัจบุนักต็าม เปน็ภายในหรอืภายนอก 
ก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม อยู่ใน 
ท่ีไกลหรือใกล้ก็ตาม อันเป็นไปกับด้วยอาสวะ เป็นปัจจัย 
แก่อุปาทาน น้ีเรียกว่ำ อุปำทำนขันธ์คือสังขำร.

ภิกษุทั้งหลาย วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็น
อดตี อนาคต หรือปจัจบุนักต็าม เปน็ภายในหรอืภายนอก 
ก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม  
อยู่ในท่ีไกลหรือใกล้ก็ตาม อันเป็นไปกับด้วยอาสวะ เป็นปัจจัย 
แก่อุปาทาน น้ีเรียกว่ำ อุปำทำนขันธ์คือวิญญำณ.

ภิกษุทั้งหลาย เหล่ำนี้เรียกว่ำ อุปำทำนขันธ์ 5.
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ทุกข์เกิด เพรำะเห็นอุปำทำนิยธรรม 
โดยควำมเป็นอัสสำทะ

-บาล ีนิทาน. ส.ํ ๑๖/๑๐๒/๑๙๖-๑๙๗.

ภิกษุท้ังหลาย เมื่อภิกษุเห็นอัสสาทะเนืองๆ ใน
ธรรมทัง้หลายอนัเปน็ทีต่ัง้แหง่อปุาทานอยู ่ตัณหาย่อมเจริญ 
เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะมีอุปาทาน
เปน็ปจัจยั จงึมภีพ เพราะมภีพเปน็ปจัจยั จงึมชีาต ิ เพราะ
มีชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัส 
อุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วน ความเกิดข้ึนพร้อม
แห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.

ภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนไฟกองใหญ่ซ่ึงลุกโพลง 
ขึน้ได ้ดว้ยไมส้บิเลม่เกวยีนบา้ง ยีส่บิเลม่เกวยีนบา้ง สามสบิ
เล่มเกวียนบ้าง สี่สิบเล่มเกวียนบ้าง บุรุษพึงใส่หญ้าแห้ง 
ใส่โคมัยแห้ง และใส่ไม้แห้ง ลงในไฟกองนั้นตลอดเวลาท่ี
ควรเติมอยู่เป็นระยะๆ ก็เมื่อเป็นอย่างนี้ ไฟกองใหญ่น้ัน  
มีอาหารอยา่งนัน้ มเีช้ืออยา่งนัน้ พงึลกุโพลงตลอดกาลนาน 
แม้ฉันใด. 

ภกิษทุัง้หลาย เมือ่ภกิษเุหน็อสัสาทะเนอืงๆ ในธรรม
ท้ังหลายอันเป็นปัจจัยแห่งอุปาทานอยู่ ตัณหาย่อมเจริญ  
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ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน 
เพราะมอุีปาทานเปน็ปจัจยั จงึมภีพ เพราะมภีพเปน็ปัจจัย  
จึงมีชาติ เพราะมีชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะ 
โทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วน ความเกิดขึ้น
พร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.

(ในสูตรหน่ึง แสดงข้อธรรมข้อเดียวกนักบัสูตรข�้งบนนี ้ต�่งกนั

แต่อุปม� แทนที่จะอุปม�ด้วยไฟกองใหญ่มีเชื้อเพลิงม�ก ดังในสูตรข้�ง

บนนี้ แต่ทรงอุปม�ด้วยต้นไม้ใหญ่ มีร�กมั่นคง -บ�ลี นิท�น. สำ. 

๑๖/๑๐๕/๒๐๖.).

(ในสตูรหนึง่ มใีจคว�มเหมอืนสตูรข�้งบนนีท้กุประก�ร ผดิกนั

แต่ว่�ทรงเริ่มต้นสูตรด้วยคำ�อุปม� แล้วจึงกล่�วถึงข้อธรรมซึ่งเป็นตัว

อุปไมย -บ�ลี นิท�น. สำ. ๑๖/ ๑๐๖/๒๑๐.).
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ทุกข์ดับ เพรำะเห็นอุปำทำนิยธรรม 
โดยควำมเป็นอำทีนวะ

-บาล ีนิทาน. ส.ํ ๑๖/๑๐๒-๑๐๓/๑๙๘-๑๙๙.

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นอาทีนวะเนืองๆ ใน
ธรรมทัง้หลายอันเป็นปจัจัยแหง่อปุาทานอยู ่ตณัหายอ่มดบั  
เพราะมีความดับแห่งตัณหา จึงมีความดับแห่งอุปาทาน เพราะ
มีความดับแห่งอุปาทาน จึงมีความดับแห่งภพ เพราะมีความ
ดับแห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติ เพราะมีความดับแห่ง
ชาติน่ันแล ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะ 
ทั้งหลายจึงดับสิ้น ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมี
ด้วยอาการอย่างนี้.

ภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนไฟกองใหญ่ซ่ึงลุกโพลง 
ขึน้ได ้ดว้ยไมส้บิเลม่เกวยีนบา้ง ยีส่บิเลม่เกวยีนบา้ง สามสบิ
เล่มเกวียนบ้าง สี่สิบเล่มเกวียนบ้าง บุรุษไม่ใส่หญ้าแห้ง  
ไมใ่สโ่คมยัแหง้ และไมใ่สไ่มแ้ห้งลงในไฟกองนัน้ตลอดเวลา
ที่ควรเติมอยู่เป็นระยะๆ ภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อเป็นอย่างน้ี 
ไฟกองใหญน่ัน้ เมือ่ไม่มอีาหาร เพราะสิน้เชือ้เกา่ และเพราะ
ไม่เติมเชื้อใหม่ ก็เป็นไฟที่หมดเชื้อแล้วดับไป แม้ฉันใด. 
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ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเห็นโทษเนืองๆ ในธรรม 
ทั้งหลายอันเป็นท่ีตั้งแห่งอุปาทานอยู่ ตัณหาย่อมดับ  
กฉ็นัน้ันเหมอืนกัน เพราะมคีวามดบัแห่งตัณหา จึงมีความ
ดบัแหง่อปุาทาน เพราะมคีวามดบัแหง่อปุาทาน จึงมีความ
ดบัแหง่ภพ เพราะมคีวามดบัแหง่ภพ จงึมคีวามดบัแห่งชาติ  
เพราะมีความดับแห่งชาติน่ันแล ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะ
โทมนัสอุปายาสะท้ังหลายจึงดับส้ิน ความดับลงแห่งกองทุกข์ 
ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.

(ในสูตรหน่ึง แสดงข้อธรรมข้อเดียวกันกับสูตรข้�งบนน้ี ต่�งกัน 

แตอ่ปุม� แทนทีจ่ะอปุม�ดว้ยไฟกองใหญห่มดเชือ้ดังในสตูรข�้งบนน้ี แต่

ทรงอุปม�ด้วยต้นไม้ใหญ่ที่ถูกทำ�ล�ยหมดส้ิน -บ�ลี นิท�น. สำ. 

๑๖/๑๐๖/๒๐๘.).

(ในสูตรหน่ึง มใีจคว�มเหมือนสตูรข�้งบนนีท้กุประก�ร ผดิกนั

แต่ว่�ทรงเริ่มข้อคว�มด้วยคำ�อุปม�ก่อน แล้วจึงกล่�วถึงข้อธรรมซึ่งเป็น

ตัวอุปไมย -บ�ลี นิท�น. สำ. ๑๖/๑๐๗/๒๑๑.).
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เพลนิในขนัธ์ 5 เท่ำกบัเพลนิในทกุข์
ไม่เพลนิในขนัธ์ 5 เท่ำกับพ้นไปจำกทกุข์

-บาล ีขนฺธ. ส.ํ ๑๗/๓๙/๖๔.

ภิกษุท้ังหลาย ผู้ใดเพลิดเพลินในรูป ผู้น้ันช่ือว่า
เพลิดเพลินในทุกข์ ผู้ใดเพลิดเพลินในทุกข์ เรากล่าวว่า  
ผู้น้ันไม่พ้นไปจำกทุกข์. 

ภิกษุท้ังหลาย ผู้ใดเพลิดเพลินในเวทนำ ผู้น้ันช่ือว่า 
เพลิดเพลินในทุกข์ ผู้ใดเพลิดเพลินในทุกข์ เรากล่าวว่า  
ผู้น้ันไม่พ้นไปจากทุกข์.

ภิกษุท้ังหลาย ผู้ใดเพลิดเพลินในสัญญำ ผู้น้ันช่ือว่า 
เพลิดเพลินในทุกข์ ผู้ใดเพลิดเพลินในทุกข์ เรากล่าวว่า  
ผู้น้ันไม่พ้นไปจากทุกข์. 

ภิกษุท้ังหลาย ผู้ใดเพลิดเพลินในสังขำร ผู้น้ันช่ือว่า 
เพลิดเพลินในทุกข์ ผู้ใดเพลิดเพลินในทุกข์ เรากล่าวว่า  
ผู้น้ันไม่พ้นไปจากทุกข์.

ภิกษุท้ังหลาย ผู้ใดเพลิดเพลินในวิญญำณ ผู้น้ันช่ือว่า 
เพลิดเพลินในทุกข์ ผู้ใดเพลิดเพลินในทุกข์ เรากล่าวว่า  
ผู้น้ันไม่พ้นไปจากทุกข์.

96 
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ภิกษุท้ังหลาย ผู้ใดไม่เพลิดเพลินในรูป ผู้น้ันช่ือว่า 
ไม่เพลิดเพลินในทุกข์ ผู้ใดไม่เพลิดเพลินในทุกข์ เรากล่าวว่า  
ผู้น้ันพ้นไปจำกทุกข์. 

ภิกษุท้ังหลาย ผู้ใดไม่เพลิดเพลินในเวทนำ ผู้น้ันช่ือว่า 
ไม่เพลิดเพลินในทุกข์ ผู้ใดไม่เพลิดเพลินในทุกข์ เรากล่าวว่า 
ผู้น้ันพ้นไปจากทุกข์.

ภิกษุท้ังหลาย ผู้ใดไม่เพลิดเพลินในสัญญำ ผู้น้ันช่ือว่า 
ไม่เพลิดเพลินในทุกข์ ผู้ใดไม่เพลิดเพลินในทุกข์ เรากล่าวว่า 
ผู้น้ันพ้นไปจากทุกข์.

ภิกษุท้ังหลาย ผู้ใดไม่เพลิดเพลินในสังขำร ผู้น้ันช่ือว่า 
ไม่เพลิดเพลินในทุกข์ ผู้ใดไม่เพลิดเพลินในทุกข์ เรากล่าวว่า 
ผู้น้ันพ้นไปจากทุกข์.

ภกิษทุัง้หลาย ผูใ้ดไมเ่พลดิเพลนิในวญิญำณ ผูน้ัน้ 
ชือ่ว่าไมเ่พลดิเพลนิทกุข ์ผูใ้ดไมเ่พลดิเพลนิในทกุข ์เรากลา่ว 
ว่า ผู้นั้นพ้นไปจากทุกข์.

(ในสูตรอื่น ได้ตรัสถึงในกรณีแห่งอ�ยตนะภ�ยในหก -บ�ลี 

สฬ�. สำ. ๑๘/๑๖/๑๙. ได้ตรัสถึงอ�ยตนะภ�ยนอกหก -บ�ลี สฬ�. สำ. 

๑๘/๑๖/๒๐. ซึ่งมีข้อคว�มเหมือนกันกับในกรณีแห่งขันธ์ ๕ ข้�งบนนี้

ทุกประก�ร ผู้ศึกษ�พึงเทียบเคียงได้เอง).
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 ต้องละฉันทรำคะในขันธ์ 5
-บาล ีขนฺธ. ส.ํ ๑๗/๒๑๗-๒๑๙/๓๓๗-๓๔๑.

ภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดไม่เที่ยง เธอท้ังหลำยพึงละ 
ฉันทรำคะในสิ่งนั้นเสีย ก็อะไรเป็นส่ิงที่ไม่เที่ยง รูปเป็น
สิ่งที่ไม่เที่ยง เวทนาเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง สัญญาเป็นสิ่งท่ี 
ไม่เที่ยง สังขารเป็นสิ่งท่ีไม่เที่ยง วิญญาณเป็นส่ิงท่ีไม่เท่ียง 
ภิกษทุัง้หลาย สิง่ใดทีไ่มเ่ทีย่ง เธอทัง้หลายพึงละฉันทราคะ
ในสิ่งนั้นแหละ. 

ภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดเป็นทุกข์ เธอท้ังหลำยพึงละ
ฉนัทรำคะในส่ิงนัน้เสยี กอ็ะไรเปน็สิง่ทีเ่ปน็ทกุข ์ รปูเปน็
สิง่ทีเ่ป็นทุกข์ เวทนาเปน็สิง่ทีเ่ป็นทกุข ์ สญัญาเปน็สิง่ท่ีเป็น
ทุกข์ สังขารเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์ วิญญาณเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์ 
ภกิษทุัง้หลาย สิง่ใดทีเ่ปน็ทกุข ์เธอทัง้หลายพงึละฉนัทราคะ
ในสิ่งนั้นแหละ.

ภกิษทุัง้หลาย สิง่ใดเปน็อนตัตำ เธอทัง้หลำยพงึละ
ฉันทรำคะในส่ิงนั้นเสีย ก็อะไรเป็นสิ่งที่เป็นอนัตตา รูป
เป็นสิ่งที่เป็นอนัตตา เวทนาเป็นสิ่งที่เป็นอนัตตา สัญญา
เปน็สิง่ทีเ่ปน็อนตัตา สงัขารเปน็สิง่ทีเ่ปน็อนตัตา วญิญาณ
เป็นสิ่งที่เป็นอนัตตา ภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดที่เป็นอนัตตา  
เธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะในสิ่งนั้นแหละ.

9๗ 
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 วิญญำณไม่เที่ยง
-บาล ีสฬา. ส.ํ ๑๘/๘๕-๘๗/๑๒๔-๑๒๗.

ภกิษทุัง้หลาย วญิญาณเกดิขึน้เพราะอาศัยสว่นสอง 
วิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยส่วนสอง เป็นอย่างไร.

ภกิษทุัง้หลาย จกัษุวิญญาณเกดิขึน้ เพราะอาศัยจกัษุ
และรูป จักษุไม่เท่ียง มีความแปรปรวน มีความเปล่ียนเป็น
อย่างอ่ืน รูปไม่เท่ียง มีความแปรปรวน มีความเปล่ียนเป็น 
อย่างอ่ืน ส่วนสองอย่างนี้ หวั่นไหวและอาพาธ ไม่เท่ียง  
มคีวามแปรปรวน มคีวามเปลีย่นเปน็อยา่งอืน่ จกัษุวญิญาณ 
ไม่เทีย่ง มคีวามแปรปรวน มคีวามเปลีย่นเปน็อยา่งอ่ืน แม้ 
เหตุปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งจักษุวิญญาณก็ไม่เท่ียง  
มีความแปรปรวน มคีวามเปลีย่นเปน็อยา่งอืน่ ภกิษทุัง้หลาย  
ก็จักษุวิญญาณที่เกิดขึ้นแล้ว เพราะอาศัยปัจจัยอันไม่เที่ยง 
จักเป็นของเที่ยงได้อย่างไร. 

ภิกษุทั้งหลาย ความประจวบ ความประชุม ความ
พร้อมกันแห่งธรรมทั้ง ๓ ประการนี้แลเรียกว่า จักษุสัมผัส 
ถึงจักษุสัมผัสก็ไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยน
เปน็อย่างอืน่ แม้เหตปุจัจยัเพือ่ความเกดิข้ึนแหง่จกัษสุมัผสั
ก็ไม่เท่ียง มีความแปรปรวน มีความเปล่ียนเป็นอย่างอื่น 
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ภิกษทุัง้หลาย กจ็กัษุสมัผสัทีเ่กดิขึน้แลว้ เพราะอาศยัปัจจัย
อันไม่เที่ยง จักเป็นของเที่ยงได้อย่างไร. 

ภกิษทุัง้หลาย บคุคลอนัผสัสะกระทบแลว้ยอ่มรูส้กึ 
อนัผสัสะกระทบแลว้ยอ่มคดิ อนัผสัสะกระทบแลว้ยอ่มจำาได ้
หมายรู้ แม้ธรรมเหล่านี้ก็หวั่นไหวและอาพาธ ไม่เท่ียง  
มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น. 

(ในกรณแีหง่โสตวญิญ�ณกดี็, ฆ�นวญิญ�ณกด็,ี ชวิห�วญิญ�ณ

ก็ดี, ก�ยวิญญ�ณก็ดี, ก็มีนัยอย่�งเดียวกัน).

ภิกษุทั้งหลาย มโนวิญญาณเกิดขึ้น เพราะอาศัยใจ
และธรรม ใจไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรปรวน มคีวามเปลีย่นเป็น
อยา่งอืน่ ธรรมท้ังหลายกไ็มเ่ทีย่ง มคีวามแปรปรวน มีความ 
เปลี่ยนเป็นอย่างอื่น ส่วนสองอย่างนี้ หวั่นไหวและอาพาธ 
ไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น   
มโนวิญญาณไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยนเป็น
อย่างอื่น แม้เหตุปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งมโนวิญญาณ 
ก็ไม่เท่ียง มีความแปรปรวน มีความเปล่ียนเป็นอย่างอื่น  
ภิกษทุัง้หลาย มโนวญิญาณทีเ่กดิขึน้แลว้ เพราะอาศยัปจัจัย
อันไม่เที่ยง จักเป็นของเที่ยงได้อย่างไร. 
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ภิกษุทั้งหลาย ความประจวบ ความประชุม ความ
พร้อมกันแห่งธรรม ๓ ประการนี้แลเรียกว่า มโนสัมผัส  
แม้มโนสัมผัสก็ไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยน
เป็นอย่างอื่น แม้เหตุปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งมโนสัมผัส 
ก็ไม่เท่ียง มีความแปรปรวน มีความเปล่ียนเป็นอย่างอื่น 
ภิกษุทั้งหลาย ก็มโนสัมผัสที่เกิดขึ้นแล้ว เพราะอาศัยปัจจัย
อันไม่เที่ยง จักเป็นของเที่ยงแต่ไหน.

ภิกษุท้ังหลาย บุคคลอันผัสสะกระทบแล้วย่อมรู้สึก 
อันผัสสะกระทบแล้วย่อมคิด อันผัสสะกระทบแล้วย่อมจ�ำได้ 
หมำยรู้ แม้ธรรมเหล่ำน้ีก็หว่ันไหวและอำพำธ ไม่เท่ียง  
มีควำมแปรปรวน มีควำมเปล่ียนเป็นอย่ำงอ่ืน. 
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 ลักษณะควำมเป็นอนัตตำ
-บาล ีขนฺธ. ส.ํ ๑๗/๘๒-๘๔/๑๒๗-๑๒๙.

ภกิษทุัง้หลาย รูปเป็นอนตัตำ กห็ากวา่รปูนีจั้กเปน็
อตัตาแลว้ไซร ้รปูกค็งไมเ่ปน็ไปเพือ่อาพาธ ทัง้สตัวย์อ่มจะได ้
ตามความปรารถนาในรูปวา่ ขอรูปของเรา จงเป็นอย่างนีเ้ถิด  
อย่าได้เป็นอย่างน้ันเลย แต่เพราะเหตุท่ีรูปเป็นอนัตตา ดังน้ัน  
รูปจึงเป็นไปเพ่ืออาพาธ และสัตว์ย่อมไม่ได้ตามความปรารถนา 
ในรูปว่า ขอรูปของเรา จงเป็นอย่างน้ีเถิด อย่าได้เป็นอย่าง
นั้นเลย. 

ภิกษุทั้งหลาย เวทนำเป็นอนัตตำ ก็หากเวทนาน้ี  
จกัเปน็อตัตาแลว้ไซร ้เวทนากค็งไมเ่ปน็ไปเพือ่อาพาธ ทัง้สตัว์
ย่อมจะไดต้ามความปรารถนาในเวทนาวา่ ขอเวทนาของเรา  
จงเปน็อยา่งนีเ้ถดิ อยา่ไดเ้ปน็อยา่งนัน้เลย แตเ่พราะเหตท่ีุ
เวทนาเป็นอนัตตา ดังนั้น เวทนาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ และ 
สัตว์ย่อมไม่ได้ตามความปรารถนาในเวทนาว่า ขอเวทนาของเรา  
จงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย. 

ภิกษุทั้งหลาย สัญญำเป็นอนัตตำ ก็หากสัญญาน้ี 
จักเป็นอัตตาแล้วไซร้ สัญญาก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธ  
ทัง้สตัวย์อ่มจะไดต้ามความปรารถนาในสัญญาวา่ ขอสญัญา

99 
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ของเรา จงเป็นอย่างนีเ้ถิด อยา่ไดเ้ปน็อยา่งนัน้เลย แตเ่พราะ
เหตทุีส่ญัญาเปน็อนตัตา ดังนัน้ สญัญาจงึเปน็ไปเพือ่อาพาธ  
และสัตวย์อ่มไมไ่ดต้ามความปรารถนาในสญัญาวา่ ขอสญัญา 
ของเรา จงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย. 

ภิกษุทั้งหลาย สังขำรเป็นอนัตตำ ก็หากสังขารน้ี 
จักเป็นอัตตาแล้วไซร้ สังขารก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธ  
ท้ังสตัว์ย่อมจะไดต้ามความปรารถนาในสงัขารวา่ ขอสงัขาร
ของเรา จงเป็นอย่างนีเ้ถิด อยา่ไดเ้ปน็อยา่งนัน้เลย แตเ่พราะ
เหตทุีสั่งขารเป็นอนัตตา ดังนัน้ สงัขารจงึเปน็ไปเพ่ืออาพาธ  
และสัตว์ย่อมไม่ไดต้ามความปรารถนาในสงัขารวา่ ขอสงัขาร 
ของเรา จงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย. 

ภกิษทุัง้หลาย วญิญำณเปน็อนตัตำ กห็ากวญิญาณ
นี้จักเป็นอัตตาแล้วไซร้ วิญญาณก็คงไม่เป็นไปเพ่ืออาพาธ  
ท้ังสัตว์ย่อมจะได้ตามความปรารถนาในวิญญาณว่า ขอ
วิญญาณของเรา จงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย 
แต่เพราะเหตุที่วิญญาณเป็นอนัตตา ดังนั้น วิญญาณจึงเป็น
ไปเพ่ืออาพาธ และสัตว์ย่อมไม่ได้ตามความปรารถนาใน
วญิญาณวา่ ขอวิญญาณของเรา จงเป็นอย่างน้ีเถิด อย่าได้เป็น
อย่างน้ันเลย.
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 ขนัธ์ 5 ไม่เทีย่ง เป็นทุกข์ เป็นอนตัตำ
-บาล ีขนฺธ. ส.ํ ๑๗/๒๘-๓๐/๔๒,๔๕-๔๗.

ภิกษุท้ังหลาย รูปไม่เท่ียง แม้เหตุปัจจัยท่ีให้รูป 
เกิดข้ึน ก็ไม่เท่ียง รูปท่ีเกิดจากส่ิงท่ีไม่เท่ียง จะเป็นของเท่ียง
ได้อย่างไร.

เวทนำไม่เที่ยง แม้เหตุปัจจัยที่ให้เวทนาเกิดขึ้น  
ก็ไม่เท่ียง เวทนาที่เกิดจากสิ่งท่ีไม่เที่ยง จะเป็นของเที่ยงได้
อย่างไร. 

สัญญำไม่เที่ยง แม้เหตุปัจจัยที่ให้สัญญาเกิดข้ึน  
ก็ไม่เที่ยง สัญญาที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยง จะเป็นของเท่ียงได้
อย่างไร. 

สังขำรไม่เที่ยง แม้เหตุปัจจัยที่ให้สังขารเกิดขึ้น  
ก็ไม่เที่ยง สังขารที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยง จะเป็นของเท่ียงได้
อย่างไร. 

วญิญำณไม่เทีย่ง แมเ้หตปุจัจยัทีใ่หว้ญิญาณเกิดข้ึน  
ก็ไม่เท่ียง วิญญาณที่เกิดจากสิ่งไม่เที่ยง จะเป็นของเท่ียงได้
อย่างไร.  
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ภิกษุทั้งหลาย รูปเป็นทุกข์ แม้เหตุปัจจัยท่ีให้รูป 
เกิดขึ้น ก็เป็นทุกข์ รูปที่เกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์ จะเป็นสุขได้
อย่างไร. 

เวทนำเป็นทุกข ์ แม้เหตุปัจจัยที่ให้เวทนาเกิดขึ้น  
กเ็ป็นทุกข์ เวทนาท่ีเกิดจากส่ิงท่ีเป็นทุกข์ จะเป็นสุขได้อย่างไร.

สัญญำเป็นทุกข์ แม้เหตุปัจจัยที่ให้สัญญาเกิดข้ึน  
กเ็ป็นทุกข์ สัญญาท่ีเกิดจากส่ิงท่ีเป็นทุกข์ จะเป็นสุขได้อย่างไร.

สังขำรเป็นทุกข์ แม้เหตุปัจจัยที่ให้สังขารเกิดขึ้น  
ก็เป็นทุกข์ สังขารท่ีเกิดจากส่ิงท่ีเป็นทุกข์ จะเป็นสุขได้อย่างไร.

วญิญำณเปน็ทกุข์ แมเ้หตปุจัจยัทีใ่ห้วิญญาณเกดิขึน้  
ก็เป็นทุกข์ วิญญาณที่เกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์ จะเป็นสุขได้
อย่างไร.

ภกิษทุัง้หลาย รปูเปน็อนตัตำ แมเ้หตปุจัจัยท่ีใหรู้ป
เกิดขึ้น ก็เป็นอนัตตา รูปที่เกิดจากสิ่งที่เป็นอนัตตา จะเป็น
อัตตาได้อย่างไร.

เวทนำเปน็อนัตตำ แมเ้หตปุจัจยัทีใ่ห้เวทนาเกิดข้ึน  
กเ็ปน็อนตัตา เวทนาทีเ่กดิจากสิง่ทีเ่ปน็อนตัตา จะเป็นอัตตา
ได้อย่างไร.
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สญัญำเปน็อนตัตำ แมเ้หตปุจัจยัทีใ่หส้ญัญาเกิดข้ึน  
กเ็ปน็อนตัตา สญัญาทีเ่กดิจากสิง่ทีเ่ปน็อนตัตา จะเปน็อตัตา
ได้อย่างไร.

สงัขำรเป็นอนตัตำ แมเ้หตุปจัจยัทีใ่หส้งัขารเกิดข้ึน  
กเ็ปน็อนตัตา สงัขารทีเ่กดิจากสิง่ทีเ่ปน็อนตัตา จะเปน็อัตตา
ได้อย่างไร.

วิญญำณเป็นอนัตตำ แม้เหตุปัจจัยท่ีให้วิญญาณ 
เกิดขึ้น ก็เป็นอนัตตา วิญญาณที่เกิดจากส่ิงท่ีเป็นอนัตตา  
จะเป็นอัตตาได้อย่างไร.

ภิกษุทั้งหลาย รูปไม่เที่ยง ส่ิงใดไม่เที่ยง สิ่งนั้น
เป็นทุกข์ ส่ิงใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตำ สิ่งใดเป็น
อนัตตำ ส่ิงน้ันไม่ใช่ของเรำ ไม่ใช่เป็นเรำ ไม่ใช่ตัวตนของเรำ  
ข้อน้ีอริยสำวก พึงเห็นด้วยปัญญำอันชอบ ตำมควำมเป็นจริง 
อย่ำงน้ี.

เวทนาไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใด
เป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา สิ่งใดเป็นอนัตตา สิ่งนั้นไม่ใช่ 
ของเรา ไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา ข้อนี้อริยสาวก  
พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้.
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สัญญาไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใด 
เป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา สิ่งใดเป็นอนัตตา สิ่งนั้นไม่ใช่
ของเรา ไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา ข้อนี้อริยสาวก  
พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้.

สังขารไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เท่ียง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใด 
เป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา สิ่งใดเป็นอนัตตา สิ่งนั้นไม่ใช่
ของเรา ไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา ข้อนี้อริยสาวก  
พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้.

วิญญาณไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์  
ส่ิงใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา สิ่งใดเป็นอนัตตา สิ่งนั้น
ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา ข้อนี้อริย
สาวก พงึเหน็ดว้ยปญัญาอนัชอบ ตามความเปน็จรงิอย่างน้ี.

อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบัแลว้ เหน็อยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มเบือ่หนา่ย 
แม้ในรูป แม้ในเวทนา แม้ในสัญญา แม้ในสังขาร แม้ใน
วิญญาณ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลายกำาหนัด เพราะคลาย
กำาหนัด จึงหลุดพ้น เมื่อหลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณหยั่งรู้ 
ว่าหลุดพ้นแล้ว อริยสาวกนั้น ย่อมรู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว 
พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำาได้ทำาเสร็จแล้ว กิจอื่นที่
ต้องทำาเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี.
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ควำมเกิดขึ้น  
และควำมดับไปของขันธ์ 5

-บาล ีขนฺธ. ส.ํ ๑๗/๑๘-๒๐/๒๘-๒๙.

ภกิษทุัง้หลาย กอ็ะไรเปน็ความเกดิขึน้แหง่รูป อะไร
เป็นความเกิดขึ้นแห่งเวทนา อะไรเป็นความเกิดขึ้นแห่ง 
สัญญา อะไรเป็นความเกิดข้ึนแห่งสังขาร อะไรเป็น 
ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณ. 

ภิกษุทั้ งหลาย บุคคลบางคนในกรณีน้ี ย่อม
เพลิดเพลิน ย่อมพร่ำาถึง ย่อมดื่มด่ำาอยู่ ก็บุคคลย่อม
เพลิดเพลิน ย่อมพร่ำาถึง ย่อมดื่มด่ำาอยู่ ซึ่งอะไร. 

เขาย่อมเพลดิเพลนิ ยอ่มพร่ำาถงึ ยอ่มดืม่ด่ำาอยูซ่ึ่งรปู 
เมื่อเพลิดเพลิน พร่ำาถึง ดื่มด่ำาอยู่ซึ่งรูป ความยินดีก็เกิดขึ้น  
ความยินดีใดในรูป ความยินดีน้ันเป็นอุปาทาน เพราะ
อุปาทานของเขานัน้เปน็ปจัจยั จงึมภีพ เพราะภพเปน็ปจัจัย 
จงึมชีาต ิเพราะมีชาตเิปน็ปจัจยั ชรามรณะ โสกะปรเิทวะทกุขะ 
โทมนัสอุปายาสะทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นครบถ้วน ความเกิดข้ึน
พร้อมแห่งกองทุกข์ท้ังส้ินน้ี ย่อมมีด้วยอาการอย่างน้ี. 

เขาย่อมเพลิดเพลิน ย่อมพร่ำาถึง ย่อมดื่มด่ำาอยู่ซ่ึง
เวทนำ เมื่อเพลิดเพลิน พร่ำาถึง ดื่มด่ำาอยู่ซึ่งเวทนา ความ
ยินดีก็เกิดขึ้น ความยินดีใดในเวทนา ความยินดีนั้นเป็น 
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อุปาทาน … ความเกิดข้ึนพร้อมแห่งกองทุกข์ท้ังส้ินน้ี ย่อมมี
ด้วยอาการอย่างน้ี.

เขาย่อมเพลิดเพลิน ย่อมพร่ำาถึง ย่อมดื่มด่ำาอยู่ซึ่ง
สัญญำ เมื่อเพลิดเพลิน พร่ำาถึง ดื่มด่ำาอยู่ซึ่งสัญญา ความ
ยินดีก็เกิดขึ้น ความยินดีใดในสัญญา ความยินดีนั้นเป็น 
อุปาทาน … ความเกิดข้ึนพร้อมแห่งกองทุกข์ท้ังส้ินน้ี ย่อมมี
ด้วยอาการอย่างน้ี.

เขาย่อมเพลิดเพลิน ย่อมพร่ำาถึง ย่อมดื่มด่ำาอยู่ซึ่ง 
สังขำร เมื่อเพลิดเพลิน พร่ำาถึง ดื่มด่ำาอยู่ซึ่งสังขาร ความ
ยินดีก็เกิดข้ึน ความยินดีใดในสังขาร ความยินดีนั้นเป็น 
อุปาทาน … ความเกิดข้ึนพร้อมแห่งกองทุกข์ท้ังส้ินน้ี ย่อมมี
ด้วยอาการอย่างน้ี.

เขาย่อมเพลิดเพลิน ย่อมพร่ำาถึง ย่อมดื่มด่ำาอยู่ซึ่ง
วิญญำณ เมื่อเพลิดเพลิน พร่ำาถึง ดื่มด่ำาอยู่ซึ่งวิญญาณ 
ความยินดีย่อมเกิดขึ้น ความยินดีใดในวิญญาณ ความยินดี
น้ันเปน็อปุาทาน … ความเกิดข้ึนพร้อมแห่งกองทุกข์ท้ังส้ินน้ี 
ย่อมมีด้วยอาการอย่างน้ี. 

ภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นความเกิดแห่งรูป ความเกิด
ขึน้แหง่เวทนา ความเกดิข้ึนแห่งสญัญา ความเกดิข้ึนแหง่
สังขาร และความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณ.



249

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

ภกิษทุัง้หลาย กอ็ะไรเปน็ความดบัแห่งรปู อะไรเปน็
ความดับแห่งเวทนา อะไรเป็นความดับแห่งสัญญา อะไร
เป็นความดับแห่งสังขาร อะไรเป็นความดับแห่งวิญญาณ.

ภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในกรณีน้ี ย่อมไม่
เพลิดเพลิน ย่อมไม่พร่ำาถึง ย่อมไม่ดื่มด่ำาอยู่ ก็บุคคลย่อม
ไม่เพลิดเพลิน ย่อมไม่พร่ำาถึง ย่อมไม่ดื่มด่ำาอยู่ซึ่งอะไร.

เขาย่อมไม่เพลิดเพลิน ย่อมไม่พร่ำาถึง ย่อมไม่ด่ืมด่ำาอยู่ 
ซึ่งรูป เมื่อเขาไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่ำาถึง ไม่ดื่มด่ำาอยู่ซึ่งรูป 
ความยินดีในรูปย่อมดับไป เพราะความยินดีของเขาน้ันดับไป  
อุปาทานจึงดับ เพราะมีความดับแห่งอุปาทาน จึงมีความ
ดบัแห่งภพ เพราะมคีวามดบัแหง่ภพ จงึมคีวามดบัแหง่ชาต ิ 
เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแล ชรามรณะ โสกะปริเทวะ  
ทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลาย จึงดับสิ้น ความดับลงแห่ง
กองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.

เขาย่อมไมเ่พลดิเพลนิ ยอ่มไมพ่ร่ำาถงึ ย่อมไม่ดืม่ด่ำา
อยู่ซึง่เวทนา เม่ือเขาไมเ่พลดิเพลนิ ไมพ่ร่ำาถงึ ไมด่ืม่ด่ำาอยู่ซึง่
เวทนา ความยินดใีนเวทนายอ่มดบัไป เพราะความยินดขีอง
เขาน้ันดับไป อุปาทานจึงดับ … ความดับลงแห่งกองทุกข์ 
ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.
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เขาย่อมไมเ่พลดิเพลนิ ยอ่มไมพ่ร่ำาถงึ ยอ่มไม่ดืม่ด่ำา
อยู่ซึ่งสัญญา เมื่อเขาไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่ำาถึง ไม่ดื่มด่ำาอยู่ 
ซึ่งสัญญา ความยินดีในสัญญาย่อมดับไป เพราะความยินดี
ของเขานัน้ดบัไป อปุาทานจงึดบั … ความดบัลงแหง่กองทกุข ์
ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.

เขาย่อมไมเ่พลดิเพลนิ ยอ่มไมพ่ร่ำาถงึ ยอ่มไม่ดืม่ด่ำา
อยู่ซึ่งสังขาร เมื่อเขาไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่ำาถึง ไม่ด่ืมด่ำาอยู่ 
ซึ่งสังขาร ความยินดีในสังขารย่อมดับไป เพราะความยินดี
ของเขานัน้ดบัไป อปุาทานจงึดบั … ความดบัลงแหง่กองทกุข ์
ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.

ยอ่มไมเ่พลดิเพลนิ ยอ่มไมพ่ร่ำาถงึ ยอ่มไมด่ืม่ด่ำาอยู่
ซึง่วญิญาณ เมือ่เขาไม่เพลดิเพลนิ ไมพ่ร่ำาถงึ ไมด่ืม่ด่ำาอยู่ซึง่
วญิญาณ ความยนิดใีนวญิญาณยอ่มดบัไป เพราะความยินดี
ของเขานัน้ดบัไป อปุาทานจงึดบั … ความดบัลงแหง่กองทกุข ์
ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.

ภกิษทุัง้หลาย นีเ้ปน็ความดบัแห่งรูป ความดบัแหง่
เวทนา ความดับแห่งสัญญา ความดับแห่งสังขาร ความดับ
แห่งวิญญาณ.
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 ขันธ์ 5 คือ มำร (นัยที่ 1)

-บาล ีขนธฺ. ส.ํ ๑๗/๒๓๙/๓๗๗.

ข้�แต่พระองค์ผู้เจริญ ที่เรียกว่� ม�ร ม�ร ดังน้ี ก็ม�รเป็น

อย่�งไร พระเจ้�ข้�.

ราธะ รูปเป็นมาร เวทนาเป็นมาร สัญญาเป็นมาร 
สังขารเป็นมาร วิญญาณเป็นมาร 

ราธะ อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้  
ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในรูป ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในเวทนา ย่อม 
เบื่อหน่ายทั้งในสัญญา ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในสังขาร ย่อม
เบื่อหน่ายทั้งในวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลายกำาหนัด 
เพราะคลายกำาหนัด ย่อมหลุดพ้น ครั้นหลุดพ้นแล้ว ย่อม
มีญาณหยั่งรู้ว่า หลุดพ้นแล้ว เธอย่อมรู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว 
พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำาได้ทำาเสร็จแล้ว กิจอื่นที่
ต้องทำาเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี.
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 ขันธ์ 5 คือ มำร (นัยที่ 2)

-บาล ีขนฺธ. ส.ํ ๑๗/๒๓๑/๓๖๖.

ข้�แต่พระองค์ผู้เจริญ ที่เรียกว่� ม�ร ม�ร ดังนี้ ด้วยเหตุเพียง

เท่�ไร จึงถูกเรียกว่�ม�ร พระเจ้�ข้�.

ราธะ เมื่อรูปมีอยู่ มำรจึงมี ผู้ท�ำให้ตำยจึงมี  
ผู้ตำยจึงมี ราธะ เพราะเหตุนั้นแหละ เธอจงพิจารณา 
เห็นรูปว่า เป็นมาร เป็นผู้ทำาให้ตาย เป็นผู้ตาย เป็นโรค 
เปน็หวัฝ ีเป็นลกูศร เปน็ความยากลำาบาก เปน็เหตุเกดิแหง่
ความยากลำาบาก บุคคลเหล่าใดพิจารณาเห็นรูปนั้นอย่างนี้  
บุคคลเหล่าน้ันชื่อว่า ย่อมเห็นชอบ เมื่อเวทนามีอยู่ …  
เม่ือสัญญามีอยู่ … เมื่อสังขารมีอยู่ … เมื่อวิญญาณมีอยู่ 
มารจึงมี ผู้ทำาให้ตายจึงมี ผู้ตายจึงมี ราธะ เพราะเหตุนั้น
แหละ เธอจงพิจารณาเห็นวิญญาณว่า เป็นมาร เป็นผู้ทำา 
ให้ตาย เป็นผู้ตาย เป็นโรค เป็นหัวฝี เป็นลูกศร เป็นความ
ยากลำาบาก เป็นเหตเุกดิแหง่ความยากบำาลาก บคุคลเหลา่ใด 
พิจารณาเห็นวิญญาณนั้นอย่างนี้ บุคคลเหล่านั้นช่ือว่า  
ย่อมเห็นชอบ.

ข้�แต่พระองค์ผู้เจริญ ก็คว�มเห็นชอบมีประโยชน์อย่�งไร 

พระเจ้�ข้�.
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ราธะ ความเห็นชอบมีประโยชน์ให้เบื่อหน่าย.

คว�มเบื่อหน่�ยมีประโยชน์อย่�งไร พระเจ้�ข้�.

ราธะ ความเบื่อหน่ายมีประโยชน์ให้คลายกำาหนัด.

ก็คว�มคล�ยกำ�หนัดเล่�มีประโยชน์อย่�งไร พระเจ้�ข้�

ราธะ ความคลายกำาหนัดมีประโยชน์ให้หลุดพ้น.

คว�มหลุดพ้นเล่� มีประโยชน์อย่�งไร พระเจ้�ข้�.

ราธะ ความหลุดพ้นมีประโยชน์เพื่อนิพพาน.

นิพพ�นเล่�มีประโยชน์อย่�งไร พระเจ้�ข้�.

ราธะ เธอถามเลยปัญหาไปเสียแล้ว เธอไม่อาจ 
เพ่ือถือเอาที่สุดของปัญหาได้ ราธะ อันพรหมจรรย์ที่
ประพฤติกันอยู่นี้ หยั่งลงสู่นิพพาน มีนิพพานเป็นที่สุด.
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 รอบรู้ซึ่งสักกำยะ
-บาล ีขนฺธ. ส.ํ ๑๗/๑๙๓-๑๙๔/๒๘๔-๒๘๘.

ภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงสักกายะ สักกายสมุทัย 
สกักายนโิรธ และสกักายนโิรธคามนีิปฏปิทา แกเ่ธอท้ังหลาย 
เธอทั้งหลายจงฟัง.

ภิกษุทั้งหลาย ก็สักกายะเป็นอย่างไร. 
สักกำยะนั้น ควรจะกล่ำวว่ำคือ อุปำทำนขันธ์ 5 

อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นอย่างไร อุปาทานขันธ์ ๕ นั้น ได้แก่ 
อปุาทานขันธค์อืรปู (รปูปูาทานขนัธ)์ อปุาทานขนัธ์คอืเวทนา 
(เวทนูปาทานขันธ์) อุปาทานขันธ์คือสัญญา (สัญญูปาทานขันธ์) 
อุปาทานขันธ์คือสังขาร (สังขารูปาทานขันธ์) อุปาทานขันธ์
คือวิญญาณ (วิญญาณูปาทานขันธ์) ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า  
สักกายะ.

ภิกษุทั้งหลาย ก็สักกายสมุทัยเป็นอย่างไร. 
สกักำยสมทัุยนัน้ คอื ตัณหำอนัน�ำให้เกดิในภพใหม ่ 

ประกอบด้วยควำมก�ำหนัดด้วยอ�ำนำจควำมเพลินท�ำให้
เพลินอย่ำงย่ิงในอำรมณ์น้ันๆ กล่าวคือ กามตัณหา ภวตัณหา 
วิภวตัณหา ภิกษุท้ังหลาย น้ีเรียกว่า สักกายสมุทัย.
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ภิกษุทั้งหลาย ก็สักกายนิโรธเป็นอย่างไร. 
สักกำยนิโรธ คือ ควำมจำงคลำยดับไปโดยไม่

เหลอื ควำมสละทิง้ ควำมสละคนื ควำมหลดุพน้ ควำมไม่
อำลยัซ่ึงตัณหำนัน้ ภิกษุทัง้หลาย นีเ้รียกวา่ สกักายนโิรธ.

ภิกษุท้ังหลาย ก็สักกายนิโรธคามินีปฏิปทา เป็น
อย่างไร. 

สกักำยนโิรธคำมนิปีฏปิทำ คอื อรยิมรรคประกอบ 
ด้วยองค์ ๘ นี้ กล่าวคือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ  
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ 
สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ ภิกษุทั้งหลาย น้ีเรียกว่า  
สักกายนิโรธคามินีปฏิปทา.
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 เหตุเกิดแห่งสักกำยทิฏฐิ
-บาล ีขนฺธ. ส.ํ ๑๗/๒๒๕-๒๒๖/๓๕๖-๓๕๗.

ภิกษุท้ังหลาย เมื่ออะไรมีอยู่ เพราะอาศัยอะไร 
เพราะยึดมั่นอะไร จึงเกิดมีสักกายทิฏฐิ. 

ภกิษท้ัุงหลาย เมือ่รปูมอียู ่เพราะอาศัยรปู เพราะยึด
มั่นรูป จึงเกิดมีสักกายทิฏฐิ

เมื่อเวทนามีอยู่ … เมื่อสัญญามีอยู่ … เมื่อสังขาร 
มีอยู่ ... เมือ่วญิญาณมีอยู ่เพราะอาศยัวญิญาณ เพราะยดึมัน่ 
วิญญาณ จึงเกิดมีสักกายทิฏฐิ.

ภกิษทุัง้หลาย เธอทัง้หลายจะสำาคญัความขอ้น้ันเปน็
อย่างไร รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง.

ไม่เที่ยง พระเจ้�ข้�.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.

เป็นทุกข์ พระเจ้�ข้�.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา เพราะไม่อาศัยสิ่งนั้น สักกายทิฏฐิจะพึงเกิดมีขึ้น
บ้างหรือ.

ไม่ใช่เช่นนั้น พระเจ้�ข้�.
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ภกิษทุัง้หลาย เธอทัง้หลายจะสำาคญัความข้อน้ันเปน็
อย่างไร เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณเที่ยงหรือ
ไม่เที่ยง.

ไม่เที่ยง พระเจ้�ข้�.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้�ข้�.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา เพราะไม่อาศัยสิ่งนั้น สักกายทิฏฐิจะพึงเกิดมีขึ้น
บ้างหรือ.

ไม่ใช่เช่นนั้น พระเจ้�ข้�.

ภกิษทุัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับแลว้ เห็นอยูอ่ยา่งน้ี  
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูป ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนา  
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัญญา ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสังขาร 
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลาย
กำาหนัด เพราะคลายกำาหนัด จึงหลุดพ้น เมื่อหลุดพ้นแล้ว 
ย่อมมีญาณหยั่งรู้ว่า หลุดพ้นแล้ว ย่อมรู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว 
พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำาได้ทำาเสร็จแล้ว กิจอื่นที่
ต้องทำาเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี.

(ในสูตรหนึ่ง ได้ตรัสถึงเหตุเกิดของอัตต�นุทิฏฐิ ก็มีลักษณะ
อย่�งเดียวกัน -บ�ลี ขนฺธ. สำ. ๑๗/๒๒๖/๓๕๘.).
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 สิ่งที่ยึดถือ (นัยที่ 1)

-บาล ีขนฺธ. ส.ํ ๑๗/๑๘๓/๒๕๘.

ภิกษุท้ังหลาย สงสารน้ีกำาหนดท่ีสุดเบ้ืองต้นเบ้ือง
ปลายไม่ได้ เม่ือเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเคร่ืองก้ัน มีตัณหาเป็น
เคร่ืองผูก ท่องเท่ียวไปมาอยู่ ท่ีสุดเบ้ืองต้น ย่อมไม่ปรากฏ. 

ภกิษทุัง้หลาย สนุขัท่ีเขาผกูไวด้ว้ยเชอืก ถกูลา่มไวท่ี้
หลกัหรอืเสาอนัมัน่คง ถา้แมม้นัเดนิ มนักย็อ่มเดนิใกลห้ลกั
หรือเสานั้นเอง ถ้าแม้มันยืน มันก็ย่อมยืนใกล้หลักหรือเสา 
น้ันเอง ถ้าแม้มันน่ัง มันก็ย่อมน่ังใกล้หลักหรือเสาน้ันเอง ถ้าแม้ 
มันนอน มันก็ย่อมนอนใกล้หลักหรือเสานั้นเอง แม้ฉันใด. 

ภกิษุทัง้หลาย ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ก็ฉันน้ันเหมือนกัน  
ย่อมตามเห็นรูปว่า น่ันของเรา น่ันเป็นเรา น่ันเป็นตัวตนของเรา  
ย่อมตามเห็นเวทนา … สัญญา … สังขาร … วิญญาณว่า  
นั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเรา.

ปุถุชนน้ัน ถ้ำแม้เดิน เขาก็ย่อมเดินใกล้อุปาทานขันธ์์ ๕   
เหล่านี้นั้นเอง ถ้ำแม้ยืน เขาก็ย่อมยืนใกล้อุปาทานขันธ์ ๕ 
เหล่าน้ีนั้นเอง ถ้ำแม้นั่ง เขาก็ย่อมนั่งใกล้อุปาทานขันธ์์ ๕ 
เหลา่นีน้ัน้เอง ถำ้แมน้อน เขายอ่มนอนใกลอ้ปุาทานขันธ ์๕   
เหล่าน้ีน้ันเอง. 

ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เธอทั้งหลาย  
พึงพิจำรณำจิตของตนเนืองๆ ว่ำ จิตนี้เศร้ำหมองแล้ว
ด้วยรำคะ โทสะ โมหะ สิ้นกำลนำน.
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 สิ่งที่ยึดถือ (นัยที่ 2)

-บาล ีม. ม. ๑๓/๒๘๔-๒๘๕/๒๙๐.

มาคณัฑยิะ เปรยีบเหมอืนบรุษุตาบอดมาแตก่ำาเนิด 
เขาไม่ได้เห็นรูปดำาและขาว ไม่ได้เห็นรูปสีเขียว ไม่ได้เห็น 
รูปสีเหลือง ไม่ได้เห็นรูปสีแดง ไม่ได้เห็นรูปสีชมพู ไม่ได้
เห็นที่อันเสมอและขรุขระ ไม่ได้เห็นดวงดาว ไม่ได้เห็นดวง
จันทร์และดวงอาทิตย์ แต่เขาได้ฟังต่อคนที่มีจักษุซึ่งกล่าว
อยู่ว่า ท่านผู้เจริญ ผ้าขาวผ่องงามไม่มีมลทิน สะอาดหนอ  
บุรุษตาบอดแต่กำาเนิดนั้น พึงเที่ยวแสวงหาผ้าขาวผ่อง  
มบีรุษุคนหนึง่ เอาผา้เนือ้เลวเปือ้นเขมา่มาลวงเขานัน้วา่ บรุษุ 
ผู้เจริญ ผ้าของท่านผืนนี้ขาวผ่องงามไม่มีมลทินสะอาด  
เขารับผ้าน้ันมาห่ม มิตรอำามาตย์ญาติสาโลหิตของเขาต้ังแพทย์ 
ผู้ชำานาญการผ่าตัดให้รักษา แพทย์ผู้ชำานาญการผ่าตัดน้ัน 
ทำายาถอนให้อาเจียน ยาถ่ายให้ลง ยาหยอด ยาป้าย และ
ยานัตถุ์ เขาอาศัยยานั้นแล้วเห็นได้ ชำาระตาให้ใสได้ เขา
ย่อมละความพอใจและความยินดีในผ้าเนื้อเลวเปื้อนเขม่า
โน้นได ้พรอ้มกับตาเหน็ เขาพงึเบยีดเบยีนบรุุษท่ีลวงตนน้ัน
โดยความเป็นศัตรู โดยความเป็นข้าศึก อนึ่ง เขาพึงสำาคัญ
บุรุษที่ลวงตนนั้นว่าควรปลงชีวิตเสียด้วยความแค้นว่า บุรุษ
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ผู้เจริญ เราถูกบุรุษผู้นี้ เอาผ้าเนื้อเลวเปื้อนเขม่ามาลวงให้
หลงว่า บุรุษผู้เจริญ ผ้าของท่านนี้ขาวผ่องงามไม่มีมลทิน
สะอาดดังนี้ มานานหนอ ฉันใด.

มาคัณฑิยะ เราก็ฉันนั้นเหมือนกัน ถ้าแสดงธรรม 
แก่ท่านว่า ความไม่มีโรคนั้นคือข้อนี้ นิพพานนั้นคือข้อนี้ 
ทา่นน้ันพึงรู ้ความไมม่โีรค พึงเห็นนพิพานได ้ก็ตอ่เม่ือท่าน
ละฉันทราคะในอุปาทานขันธ์ ๕ ได้ พร้อมกับความเกิดขึ้น
แห่งจักษุ อน่ึง ท่านพึงมีความดำาริอย่างนี้ว่า ท่านผู้เจริญ  
เราถูกจิตนี้ล่อลวงให้หลงมานานแล้วหนอ เราเมื่อจะยึดมั่น
กยึ็ดมัน่แลว้แตใ่นรปู ยดึมัน่แลว้แตใ่นเวทนา ยึดม่ันแลว้แต่
สัญญา ยึดมั่นแล้วแต่ในสังขาร ยึดมั่นแล้วแต่ในวิญญาณ 
เพราะความยดึมัน่ (อปุาทาน) เปน็ปจัจยัภพจงึมแีกเ่รา เพราะ
ภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ เพราะมีชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ 
โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลาย จึงเกิดข้ึน
ครบถ้วน ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ท้ังสิ้นน้ี ย่อมมี
ด้วยอาการอย่างนี้.
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 ควำมหมำยของอวิชชำวชิชำ (นัยท่ี 1)

-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๕๓๘-๕๓๙/๑๖๙๔-๑๖๙๕.

ข้�แต่พระองค์ผู้เจริญ ที่กล่�วกันว่� อวิชช� อวิชช� ดังนี้  

ก็อวิชช�นั้นเป็นอย่�งไร และด้วยเหตุเพียงเท่�ไร บุคคลจึงเป็นผู้ถึงแล้ว 

ซึ่งอวิชช� พระเจ้�ข้�.

ภิกษุ ความไม่รู้อันใด เป็นความไม่รู้ในทุกข์ เป็น
ความไมรู่ใ้นเหตใุหเ้กดิทกุข ์เปน็ความไมรู้่ในความดบัแหง่
ทุกข์ และเป็นความไม่รู้ในหนทางให้ถึงความดับแห่งทุกข์ 

ภิกษุ นี้เรียกว่า อวิชชา และบุคคลเป็นผู้ถึงแล้วซึ่ง
อวิชชา ด้วยเหตุเพียงเท่านี้.

ภิกษุ เพราะเหตุนั้นในเร่ืองนี้ พวกเธอพึงทำาความ
เพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้เหตุให้เกิดทุกข์  
น้ีความดับแห่งทุกข์ นี้หนทางให้ถึงความดับแห่งทุกข์  
ดังนี้เถิด.
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ข้�แต่พระองค์ผู้เจริญ ท่ีกล่�วกันว่� วิชช� วิชช� ดังน้ี ก็วิชช�น้ัน 

เป็นอย่�งไร และด้วยเหตุเพียงเท่�ไร บุคคลจึงเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งวิชช� 

พระเจ้�ข้�.

ภิกษุ ความรู้อันใด เป็นความรู้ในทุกข์ เป็นความรู้
ในเหตใุหเ้กดิทกุข ์เปน็ความรู้ในความดบัแหง่ทกุข ์และเปน็
ความรู้ในหนทางให้ถึงความดับแห่งทุกข์ 

ภิกษุ นี้เรียกว่า วิชชา และบุคคลเป็นผู้ถึงแล้ว 
ซึ่งวิชชา ด้วยเหตุเพียงเท่านี้.

ภิกษุ เพราะเหตุนั้นในเร่ืองนี้ พวกเธอพึงทำาความ
เพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้เหตุให้เกิดทุกข์  
น้ีความดับแห่งทุกข์ น้ีหนทางให้ถึงความดับแห่งทุกข์ ดังน้ีเถิด.
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 ควำมหมำยของอวิชชำวชิชำ (นัยที ่2)

-บาล ีขนฺธ. ส.ํ ๑๗/๒๐๙/๓๒๐.

ข้�แต่พระองค์ผู้เจริญ ที่กล่�วกันว่� อวิชช� อวิชช� ดังนี้  
ก็อวิชช�นั้นเป็นอย่�งไร และด้วยเหตุเพียงเท่�ไร บุคคลจึงเป็นผู้ถึงแล้ว 
ซึ่งอวิชช� พระเจ้�ข้�.

ภิกษุ ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วในโลกน้ี ย่อมไม่รู้ชัดตาม
ความเป็นจริงซ่ึงรูปอันมีความเกิดข้ึนเป็นธรรมดาว่า รูปมี
ความเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซ่ึง
รูปอันมีความเส่ือมไปเป็นธรรมดาว่า รูปมีความเส่ือมไปเป็น
ธรรมดา ย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซ่ึงรูปอันมีความเกิดข้ึน 
และความเส่ือมไปเป็นธรรมดาว่า รูปมีความเกิดข้ึนและความ
เส่ือมไปเป็นธรรมดา ย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซ่ึงเวทนา 
... ซ่ึงสัญญา ... ซ่ึงสังขาร ... ซ่ึงวิญญาณอันมีความเกิดข้ึนเป็น
ธรรมดาว่า วิญญาณมีความเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ย่อมไม่รู้ชัด
ตามความเป็นจริงซ่ึงวิญญาณอันมีความเส่ือมไปเป็นธรรมดา
ว่า วิญญาณมีความเส่ือมไปเป็นธรรมดา ย่อมไม่รู้ชัดตามความ
เป็นจริงซ่ึงวิญญาณ อันมีความเกิดข้ึนและความเส่ือมไปเป็น
ธรรมดาว่า วิญญาณมีความเกิดข้ึนและความเส่ือมไปเป็น
ธรรมดา. 

ภิกษุ นี้เรียกว่า อวิชชา และบุคคลเป็นผู้ถึงแล้วซึ่ง
อวิชชาด้วยเหตุเพียงเท่านี้.

109 



265

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

ข้�แต่พระองค์ผู้เจริญ ท่ีกล่�วกันว่� วิชช� วิชช� ดังน้ี ก็วิชช�น้ัน 

เป็นอย่�งไร และด้วยเหตุเพียงเท่�ไร บุคคลจึงเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งวิชช� 

พระเจ้�ข้�.

ภิกษุ อริยสาวกผู้ได้สดับแล้วในกรณีนี้ ย่อมรู้ชัด
ตามความเป็นจริงซึ่งรูป อันมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาว่า 
รูปมีความเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริง
ซึ่งรูป อันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาว่า รูปมีความเสื่อม
ไปเปน็ธรรมดาย่อมรู้ชดัตามความเปน็จริงซึง่รปู อันมีความ
เกิดข้ึนและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาว่า รูปมีความเกิด
ขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ย่อมรู้ชัดตามความเป็น
จริงซึ่งเวทนา ... ซึ่งสัญญา ... ซึ่งสังขาร ... ซึ่งวิญญาณ
อันมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาว่า วิญญาณมีความเกิดข้ึน
เป็นธรรมดา ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งวิญญาณ อันมี
ความเสื่อมไปเป็นธรรมดาว่า วิญญาณมีความเส่ือมไปเป็น
ธรรมดา ยอ่มรูช้ดัตามความเปน็จรงิซึง่วญิญาณ อนัมคีวาม
เกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาว่า วิญญาณมีความ
เกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดา. 

ภิกษุ นี้เรียกว่า วิชชา และบุคคลเป็นผู้ถึงแล้วซึ่ง
วิชชา ด้วยเหตุเพียงเท่านี้.
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 ควำมหมำยของอวิชชำวชิชำ (นัยท่ี 3)

-บาล ีขนฺธ. ส.ํ ๑๗/๑๙๘/๓๐๐-๓๐๑.

ข้�แต่พระองค์ผู้เจริญ ที่กล่�วกันว่� อวิชช� อวิชช� ดังนี้  

ก็อวิชช�นั้นเป็นอย่�งไร และด้วยเหตุเพียงเท่�ไร บุคคลจึงเป็นผู้ถึงแล้ว 

ซึ่งอวิชช� พระเจ้�ข้�.

ภกิษ ุ ปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดบัในกรณนีี ้ยอ่มไมรู้่ชดัซึง่รูป 
ไมรู่ช้ดัซึง่เหตเุกดิแหง่รปู ไมรู่ช้ดัซึง่ความดบัแหง่รปู ไม่รู้ชดั 
ซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งรูป ไม่รู้ชัดซึ่งเวทนา …  
ไม่รู้ชัดซึ่งสัญญา … ไม่รู้ชัดซึ่งสังขาร … ไม่รู้ชัดซึ่งวิญญาณ 
ไม่รู้ชัดซึ่งเหตุเกิดแห่งวิญญาณ ไม่รู้ชัดซ่ึงความดับแห่ง
วิญญาณ ไม่รู้ชัดซึ่งปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งวิญญาณ.

ภิกษุ นี้เราเรียกว่า อวิชชา และบุคคลเป็นผู้ถึงแล้ว
ซึ่งอวิชชา ด้วยเหตุเพียงเท่านี้.
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ข้�แต่พระองค์ผู้เจริญ ท่ีกล่�วกันว่� วิชช� วิชช� ดังน้ี ก็วิชช�น้ัน 

เป็นอย่�งไร และด้วยเหตุเพียงเท่�ไร บุคคลจึงเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งวิชช� 

พระเจ้�ข้�.

ภิกษุ อริยสาวกผู้ได้สดับแล้วในกรณีนี้ ย่อมรู้ชัด 
ซึ่งรูป รู้ชัดซึ่งเหตุเกิดแห่งรูป รู้ชัดซึ่งความดับแห่งรูป รู้ชัด
ซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งรูป ย่อมรู้ชัดซึ่งเวทนา … 
ย่อมรู้ชัดซึ่งสัญญา … ย่อมรู้ชัดซ่ึงสังขาร … ย่อมรู้ชัดซึ่ง
วิญญาณ รู้ชัดซึ่งเหตุเกิดแห่งวิญญาณ รู้ชัดซึ่งความดับแห่ง
วิญญาณ รู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งวิญญาณ. 

ภกิษ ุ นีเ้ราเรยีกวา่ วชิชา และบคุคลเป็นผูถึ้งแลว้ซึง่
วิชชา ด้วยเหตุเพียงเท่านี้.





ข้อแนะน� ในการ 

ปรารภความเพยีร
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ควำมเพียร 
สำมำรถท�ำได้ในทุกอิริยำบถ

-บาล ีจตกุกฺ. อํ. ๒๑/๑๗/๑๑.

ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ภกิษกุำาลงัเดนิอยู่ ถา้แม้กามวิตก 
พยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตกเกิดขึ้น และภิกษุก็ไม่รับเอา
วิตกน้ันไว้ สละทิ้งไป ทำาให้บรรเทา ทำาให้สิ้นสุดลงไปจน 
ไม่มีเหลือ ภิกษุที่เป็นเช่นนี้ แม้กำาลังเดินอยู่ เราก็เรียกว่า 
เปน็ผู้มคีวามเพยีร มโีอตตปัปะ มคีวามเพยีรอนัปรารภแลว้
มีตนส่งไปแล้วในธรรมนั้นอยู่เนืองนิตย์. 

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุกำาลังยืนอยู่ ถ้าแม้กามวิตก 
พยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตกเกิดขึ้น และภิกษุก็ไม่รับเอา
วิตกน้ันไว้ สละทิ้งไป ทำาให้บรรเทา ทำาให้สิ้นสุดลงไปจน 
ไม่มีเหลือ ภิกษุที่เป็นเช่นนี้ แม้กำาลังยืนอยู่ เราก็เรียกว่า 
เปน็ผู้มคีวามเพยีร มโีอตตปัปะ มคีวามเพยีรอนัปรารภแลว้  
มีตนส่งไปแล้วในธรรมนั้นอยู่เนืองนิตย์. 

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุกำาลังนั่งอยู่ ถ้าแม้กามวิตก 
พยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตกเกิดขึ้น และภิกษุก็ไม่รับเอา
วิตกน้ันไว้ สละทิ้งไป ทำาให้บรรเทา ทำาให้สิ้นสุดลงไปจน 
ไมม่เีหลอื ภิกษทุีเ่ปน็เชน่นี ้แมก้ำาลงันัง่อยู ่เรากเ็รยีกวา่ เปน็
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ผูม้คีวามเพยีร มโีอตตปัปะ มคีวามเพียรอนัปรารภแลว้มีตน
ส่งไปแล้วในธรรมนั้นอยู่เนืองนิตย์. 

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุกำาลังนอนตื่นอย ู่ ถ้าแม้
กามวิตก พยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตกเกิดข้ึน และภิกษุ
ก็ไม่รับเอาวิตกนั้นไว้ สละทิ้งไป ทำาให้บรรเทา ทำาให้สิ้นสุด
ลงไปจนไม่มีเหลือ ภิกษุที่เป็นเช่นนี้ แม้กำาลังนอนตื่นอยู่  
เราก็เรียกว่า เป็นผู้มีความเพียร มีโอตตัปปะ มีความเพียร
อันปรารภแล้ว มีตนส่งไปแล้วในธรรมนั้นอยู่เนืองนิตย์.
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 ลักษณะของผู้เกียจคร้ำน
-บาล ีจตกุกฺ. อ.ํ ๒๑/๑๖-๑๗/๑๑.

ภิกษุทั้งหลาย เม่ือภิกษุผู้ก�ำลังเดินอยู่ ถ้าแม้
กามวิตก พยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตกเกิดข้ึน และภิกษุ
ก็รับเอาวิตกนั้นไว้ ไม่สละทิ้ง ไม่บรรเทา ไม่ทำาให้สิ้นสุดลง
ไปจนไม่มีเหลือ ภิกษุที่เป็นเช่นน้ี แม้กำาลังเดินอยู่ เราก็
เรียกว่า เป็นผู้ไม่มีความเพียร ไม่มีโอตตัปปะ เกียจคร้าน  
มีความเพียรอันเลวทรามอยู่เนืองนิตย์. 

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุ ผู้ก�ำลังยืนอยู่  ถ้าแม้
กามวิตก พยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตกเกิดข้ึน และภิกษุ
ก็รับเอาวิตกนั้นไว้ ไม่สละทิ้ง ไม่บรรเทา ไม่ทำาให้สิ้นสุด
ลงไปจนไม่มีเหลือ ภิกษุที่เป็นเช่นนี้ แม้กำาลังยืนอยู่ เราก็
เรียกว่า เป็นผู้ไม่มีความเพียร ไม่มีโอตตัปปะ เกียจคร้าน  
มีความเพียรอันเลวทรามอยู่เนืองนิตย์. 

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุผู้ก�ำลังนั่งอยู่  ถ้าแม้
กามวิตก พยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตกเกิดข้ึน และภิกษุ
ก็รับเอาวิตกนั้นไว้ ไม่สละทิ้ง ไม่บรรเทา ไม่ทำาให้สิ้นสุด
ลงไปจนไม่มีเหลือ ภิกษุที่เป็นเช่นนี้ แม้กำาลังนั่งอยู่ เราก็
เรียกว่า เป็นผู้ไม่มีความเพียร ไม่มีโอตตัปปะ เกียจคร้าน  
มีความเพียรอันเลวทรามอยู่เนืองนิตย์. 
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ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุผู้ก�ำลังนอนตื่นอยู่ ถ้าแม้
กามวิตก พยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตกเกิดข้ึน และภิกษุ
ก็รับเอาวิตกนั้นไว้ ไม่สละทิ้ง ไม่บรรเทา ไม่ทำาให้สิ้นสุด 
ลงไปจนไม่มีเหลือ ภิกษุท่ีเป็นเช่นน้ี แม้กำาลังนอนต่ืนอยู่ เราก็ 
เรียกว่า เป็นผู้ไม่มีความเพียร ไม่มีโอตตัปปะ เกียจคร้าน  
มีความเพียรอันเลวทรามอยู่เนืองนิตย์.
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 ที่ตั้งแห่งควำมเกียจคร้ำน
-บาล ีอฏฺฐก. อ.ํ ๒๓/๓๔๓-๓๔๕/๑๘๕.

ภิกษุทั้งหลาย กุสีตวัตถุ (ที่ต้ังแห่งความเกียจคร้าน)  
๘ ประการนี้ ๘ ประการเป็นอย่างไร.

ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในกรณีน้ี การงานท่ีจะต้องทำา 
มีอยู่ เธอมีความคิดอย่างน้ีว่า เราจะต้องทำาการงาน ก็เม่ือเรา
ทำาการงานอยู่ กายก็จะลำาบาก เอาเถิด ถ้ากระไรเราจะนอน 
เธอก็นอนเสีย ไม่ปรารภความเพียร เพ่ือถึงส่ิงท่ียังไม่ถึง เพ่ือ
บรรลุส่ิงท่ียังไม่บรรลุ เพ่ือกระทำาให้แจ้งส่ิงท่ียังไม่ทำาให้แจ้ง 
ภิกษุท้ังหลาย น้ีเป็นกุสีตวัตถุประกำรท่ี 1.

ภิกษุท้ังหลาย อีกประการหน่ึง ภิกษุทำาการงาน 
เสร็จแล้ว เธอมีความคิดอย่างน้ีว่า เราได้ทำาการงานเสร็จแล้ว  
ก็เม่ือเราทำาการงานอยู่ กายก็ลำาบากแล้ว เอาเถิด ถ้ากระไรเรา
จะนอน เธอก็นอนเสีย ไม่ปรารภความเพียร เพ่ือถึงส่ิงท่ียัง 
ไม่ถึง เพ่ือบรรลุส่ิงท่ียังไม่บรรลุ เพ่ือกระทำาให้แจ้งส่ิงท่ียังไม่
ทำาให้แจ้ง น้ีเป็นกุสีตวัตถุประกำรท่ี 2.

ภิกษุท้ังหลาย อีกประการหน่ึง หนทางอันภิกษุจะ
ตอ้งเดนิทาง มอียู ่เธอมีความคิดอย่างน้ีว่า เราจะต้องเดินทาง  
ก็เม่ือเราเดินทางอยู่ กายก็จะลำาบาก เอาเถิด ถ้ากระไรเราจะนอน  
เธอก็นอนเสีย ไม่ปรารภความเพียร เพ่ือถึงส่ิงท่ียังไม่ถึง  
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เพ่ือบรรลุส่ิงท่ียังไม่บรรลุ เพ่ือกระทำาให้แจ้งส่ิงท่ียังไม่ทำาให้
แจ้ง น้ีเป็นกุสีตวัตถุประกำรท่ี 3.

ภิกษุท้ังหลาย อีกประการหน่ึง ภิกษุเดินทางเสร็จแล้ว 
เธอมีความคิดอย่างน้ีว่า เราได้เดินทางเสร็จแล้ว ก็เม่ือเราเดิน
ทางอยู่ กายก็ลำาบากแล้ว เอาเถิด ถ้ากระไรเราจะนอน เธอก็
นอนเสีย ไม่ปรารภความเพียร เพ่ือถึงส่ิงท่ียังไม่ถึง เพ่ือบรรลุ
ส่ิงท่ียังไม่บรรลุ เพ่ือกระทำาให้แจ้งส่ิงท่ียังไม่ทำาให้แจ้ง น้ีเป็น 
กุสีตวัตถุประกำรท่ี 4.

ภิกษุท้ังหลาย อีกประการหน่ึง ภิกษุเท่ียวบิณฑบาต
ตามบ้านหรือนิคม ไม่ได้โภชนะอันเศร้าหมองหรือประณีต
พอแก่ความต้องการ เธอมีความคิดอย่างน้ีว่า เม่ือเราเท่ียว
เดินบิณฑบาตตามบ้านหรือนิคม ไม่ได้โภชนะอันเศร้าหมอง
หรือประณีตพอแก่ความต้องการ กายของเราน้ันลำาบากแล้ว 
ไม่ควรแก่การงาน เอาเถิด ถ้ากระไรเราจะนอน เธอก็นอนเสีย 
ไม่ปรารภความเพียร เพ่ือถึงส่ิงท่ียังไม่ถึง เพ่ือบรรลุส่ิงท่ียังไม่
บรรลุ เพ่ือกระทำาให้แจ้งส่ิงท่ียังไม่ทำาให้แจ้ง น้ีเป็นกุสีตวัตถุ
ประกำรท่ี 5.

ภกิษทุัง้หลาย อกีประการหนึง่ ภกิษเุท่ียวบณิฑบาต
ตามบ้านหรือนิคม ได้โภชนะเศร้าหมองหรือประณีตพอแก่
ความต้องการ เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า เราเที่ยวบิณฑบาต
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ตามบ้านหรอืนคิม ไดโ้ภชนะเศรา้หมองหรอืประณีต พอแก่
ความต้องการแล้ว กายของเรานั้นหนัก ไม่ควรแก่การงาน  
เหมอืนถ่ัวชุม่ดว้ยน้ำา เอาเถิด ถ้ากระไรเราจะนอน เธอก็นอน
เสีย ไม่ปรารภความเพียร เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่ง
ท่ียงัไมบ่รรล ุเพือ่กระทำาใหแ้จง้สิง่ทีย่งัไมท่ำาใหแ้จง้ นีเ้ปน็
กุสีตวัตถุประกำรที่ 6.

ภกิษทุัง้หลาย อกีประการหนึง่ อาพาธเลก็นอ้ยเกดิ
ขึ้นแล้วแก่ภิกษุ เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า อาพาธเล็กน้อยนี้ 
เกดิแกเ่ราแลว้ เรามขีอ้อา้งเพือ่จะนอน เอาเถิด ถ้ากระไรเรา
จะนอน เธอก็นอนเสีย ไม่ปรารภความเพียร เพื่อถึงสิ่งที่ยัง
ไม่ถึง เพือ่บรรลสุิง่ทีย่งัไมบ่รรล ุเพือ่กระทำาให้แจ้งส่ิงท่ียังไม่
ทำาให้แจ้ง น้ีเป็นกุสีตวัตถุประกำรท่ี ๗.

ภิกษุท้ังหลาย อีกประการหน่ึง ภิกษุหายจากอาพาธแล้ว  
แต่ยังหายไม่นาน เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า เราหายจาก
อาพาธแล้ว แต่ยังหายไม่นาน กายของเรายังอ่อนเพลีย  
ไมค่วรแกก่ารงาน เอาเถิด ถ้ากระไรเราจะนอน เธอก็นอนเสีย  
ไม่ปรารภความเพียร เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งท่ี
ยังไม่บรรลุ เพื่อกระทำาให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำาให้แจ้ง นี้เป็น  
กุสีตวัตถุประกำรที่ ๘.

ภิกษุทั้งหลาย กุสีตวัตถุ ๘ ประการนี้แล. 
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 ที่ตั้งแห่งกำรปรำรภควำมเพียร
-บาล ีอฏฺฐก. อํ. ๒๓/๓๔๕-๓๔๗/๑๘๖.

ภิกษุทั้งหลาย อารัพภวัตถุ (ที่ตั้งแห่งการปรารภความ

เพียร) ๘ ประการนี้ ๘ ประการเป็นอย่างไร.
ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในกรณ้ีน้ี การงานอันภิกษุจะต้อง

ทำามีอยู่ เธอมีความคิดอย่างน้ีว่า เราจะต้องทำาการงาน ก็เม่ือ
เราทำาการงานอยู่ มันไม่เป็นการง่ายท่ีจะมนสิการถึงคำาส่ังสอน
ของพระพุทธเจ้าท้ังหลาย ถ้ากระไร เราจะรีบปรารภความ
เพียรเสียก่อน เพ่ือถึงส่ิงท่ียังไม่ถึง เพ่ือบรรลุส่ิงท่ียังไม่บรรลุ 
เพ่ือทำาให้แจ้งส่ิงท่ียังไม่ทำาให้แจ้ง เธอจึงปรารภความเพียร
เพ่ือถึงส่ิงท่ียังไม่ถึง เพ่ือบรรลุส่ิงท่ียังไม่บรรลุ เพ่ือทำาให้แจ้ง
ส่ิงท่ียังไม่ทำาให้แจ้ง น้ีเป็นอำรัพภวัตถุประกำรท่ี 1.

อีกประการหนึ่ง ภิกษุทำาการงานเสร็จแล้ว เธอมี
ความคิดอย่างนี้ว่า เราได้ทำาการงานเสร็จแล้ว ก็เมื่อเรา
ทำาการงานอยู่ มันไม่เป็นการง่ายท่ีจะมนสิการถึงคำาส่ังสอน
ของพระพุทธเจ้าท้ังหลาย ถ้ากระไร เราจะรีบปรารภความ
เพียรเสียก่อน เพ่ือถึงส่ิงท่ียังไม่ถึง เพ่ือบรรลุส่ิงท่ียังไม่บรรลุ 
เพ่ือทำาให้แจ้งส่ิงท่ียังไม่ทำาให้แจ้ง เธอจึงปรารภความเพียร 
เพ่ือถึงส่ิงท่ียังไม่ถึง เพ่ือบรรลุส่ิงท่ียังไม่บรรลุ เพ่ือทำาให้แจ้ง
ส่ิงท่ียังไม่ทำาให้แจ้ง  นี้เป็นอำรัพภวัตถุประกำรที่ 2.
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อีกประการหนึ่ง หนทางอันภิกษุต้องเดินทางมีอยู่  
เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า เราจะต้องเดินทาง ก็เม่ือเราเดิน
ทางอยู่ มันไม่เป็นการง่ายท่ีจะมนสิการถึงคำาส่ังสอนของ
พระพุทธเจ้าท้ังหลาย ถ้ากระไร เราจะรีบปรารภความเพียร
เสียก่อน เพ่ือถึงส่ิงท่ียังไม่ถึง เพ่ือบรรลุส่ิงท่ียังไม่บรรลุ เพ่ือ
ทำาให้แจ้งส่ิงท่ียังไม่ทำาให้แจ้ง เธอจึงปรารภความเพียร เพ่ือ
ถึงส่ิงท่ียังไม่ถึง เพ่ือบรรลุส่ิงท่ียังไม่บรรลุ เพ่ือทำาให้แจ้งส่ิงท่ี
ยังไม่ทำาให้แจ้ง นี้เป็นอำรัพภวัตถุประกำรที่ 3.

อีกประการหน่ึง ภิกษุเดินทางเสร็จแล้ว เธอมีความคิด 
อย่างน้ีว่า เราได้เดินทางเสร็จแล้ว ก็เมื่อเราเดินทางอยู่ มัน
ไม่เป็นการง่ายท่ีจะมนสิการถึงคำาส่ังสอนของพระพุทธเจ้า 
ท้ังหลาย ถ้ากระไร เราจะรีบปรารภความเพียรเสียก่อน เพ่ือถึง 
ส่ิงท่ียังไม่ถึง เพ่ือบรรลุส่ิงท่ียังไม่บรรลุ เพ่ือทำาให้แจ้งส่ิงท่ียัง
ไม่ทำาให้แจ้ง เธอจึงปรารภความเพียร เพ่ือถึงส่ิงท่ียังไม่ถึง  
เพ่ือบรรลุส่ิงท่ียังไม่บรรลุ เพ่ือทำาให้แจ้งส่ิงท่ียังไม่ทำาให้แจ้ง 
นี้เป็นอำรัพภวัตถุประกำรที่ 4.

อีกประการหนึ่ง ภิกษุเที่ยวบิณฑบาตตามบ้านหรือ
นิคม ไม่ได้โภชนะเศร้าหมอง หรือประณีต พอแก่ความ
ต้องการ เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า เราเที่ยวบิณฑบาตตาม
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บ้านหรือนิคม ไม่ได้โภชนะเศร้าหมองหรือประณีต พอแก่
ความต้องการ กายของเรานั้นเบาควรแก่การงาน ถ้ากระไร 
เราจะรีบปรารภความเพียรเสียก่อน เพ่ือถึงส่ิงท่ียังไม่ถึง เพ่ือ
บรรลุส่ิงท่ียังไม่บรรลุ เพ่ือทำาให้แจ้งส่ิงท่ียังไม่ทำาให้แจ้ง เธอ
จึงปรารภความเพียร เพ่ือถึงส่ิงท่ียังไม่ถึง เพ่ือบรรลุส่ิงท่ียังไม่
บรรลุ เพ่ือทำาให้แจ้งส่ิงท่ียังไม่ทำาให้แจ้ง นี้เป็นอำรัพภวัตถุ
ประกำรที่ 5.

อีกประการหนึ่ง ภิกษุเที่ยวบิณฑบาตตามบ้านหรือ
นคิม ได้โภชนะเศร้าหมองหรอืประณตี พอแกค่วามตอ้งการ 
เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า เราเที่ยวบิณฑบาตตามบ้านหรือ
นคิม ได้โภชนะเศร้าหมองหรอืประณตี พอแกค่วามตอ้งการ  
กายของเราน้ันกเ็บาควรแกก่ารงาน ถ้ากระไร เราจะรีบปรารภ 
ความเพียรเสียก่อน เพ่ือถึงส่ิงท่ียังไม่ถึง เพ่ือบรรลุส่ิงท่ียังไม่ 
บรรลุ เพ่ือทำาให้แจ้งส่ิงท่ียังไม่ทำาให้แจ้ง เธอจึงปรารภความเพียร 
เพ่ือถึงส่ิงท่ียังไม่ถึง เพ่ือบรรลุส่ิงท่ียังไม่บรรลุ เพ่ือทำาให้แจ้งส่ิง
ท่ียังไม่ทำาให้แจ้ง นี้เป็นอำรัพภวัตถุประกำรที่ 6.

อกีประการหนึง่ อาพาธเลก็นอ้ยเกดิข้ึนแลว้แก่ภกิษ ุ 
เธอมคีวามคดิอยา่งนี ้ว่าอาพาธเลก็นอ้ยนีเ้กดิข้ึนแก่เราแลว้ 
การทีอ่าพาธของเราจะพงึกลบักำาเริบนัน้ เปน็ฐานะท่ีจะมีได ้
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ถ้ากระไร เราจะรีบปรารภความเพียรเสียก่อน เพ่ือถึงส่ิงท่ียัง 
ไม่ถึง เพ่ือบรรลุส่ิงท่ียังไม่บรรลุ เพ่ือทำาให้แจ้งส่ิงท่ียังไม่ทำา 
ให้แจ้ง เธอจึงปรารภความเพียร เพ่ือถึงส่ิงท่ียังไม่ถึง เพ่ือบรรลุ 
ส่ิงท่ียังไม่บรรลุ เพ่ือทำาให้แจ้งส่ิงท่ียังไม่ทำาให้แจ้ง นี้เป็น
อำรัพภวัตถุประกำรที่ ๗.

อกีประการหนึง่ ภกิษหุายจากอาพาธแลว้ แตย่งัหาย
ไม่นาน เธอมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ เราหายจากอาพาธแลว้ แต่
ยงัหายไมน่าน การทีอ่าพาธของเราจะพงึกลบักำาเรบิน้ัน เปน็
ฐานะท่ีจะมีได้ ถ้ากระไร เราจะรีบปรารภความเพียรเสียก่อน 
เพ่ือถึงส่ิงท่ียังไม่ถึง เพ่ือบรรลุส่ิงท่ียังไม่บรรลุ เพ่ือทำาให้แจ้ง
ส่ิงท่ียังไม่ทำาให้แจ้ง เธอจึงปรารภความเพียร เพ่ือถึงส่ิงท่ียัง 
ไม่ถึง เพ่ือบรรลุส่ิงท่ียังไม่บรรลุ เพ่ือทำาให้แจ้งส่ิงท่ียังไม่ทำา 
ให้แจ้ง นี้เป็นอำรัพภวัตถุประกำรที่ ๘. 

ภิกษุทั้งหลาย อารัพภวัตถุ ๘ ประการนี้แล.
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 เพียรละอกุศลแข่งกับควำมตำย
-บาล ีอฏฺฐก. อํ. ๒๓/๓๓๑-๓๓๓/๑๗๑.

ภิกษุทั้งหลาย มรณสติอันบุคคลเจริญแล้ว กระทำา
ให้มากแล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก หย่ังลงสู่อมตะ 
มีอมตะเป็นที่สุด. 

ภกิษทุัง้หลาย กม็รณสตอินับคุคลเจรญิแลว้อย่างไร 
กระทำาให้มากแล้วอยา่งไร จงึมผีลมาก มอีานสิงสม์ากหยัง่ลง 
สู่อมตะ มีอมตะเป็นที่สุด.

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เม่ือกลางวัน
สิ้นไป กลางคืนเวียนมา ย่อมพิจารณาดังนี้ว่า ปัจจัยแห่ง
ความตายของเรามีมากหนอ คือ งูพึงกัดเราก็ได้ แมลงป่อง
พึงต่อยเราก็ได้ ตะขาบพึงกัดเราก็ได้ เพราะเหตุนั้นเราพึง
ทำากาลกิริยา อันตรายนั้นพึงมีแก่เรา เราพึงพลาดล้มลง
ก็ได้ อาหารท่ีเราบริโภคแล้วไม่ย่อยเสียก็ได้ ดีของเราพึง
ซ่านก็ได้ เสมหะของเราพึงกำาเริบก็ได้ ลมมีพิษดังศาตรา
ของเราพึงกำาเริบก็ได้ มนุษย์ทั้งหลายพึงเบียดเบียนเราก็ได้ 
พวกอมนุษย์พึงเบียดเบียนเราก็ได้ เพราะเหตุนั้นเราพึงทำา
กาลกิริยา อันตรายนั้นพึงมีแก่เรา. 
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ภกิษทุัง้หลาย ภกิษนุัน้พงึพจิารณาดังน้ีวา่ ธรรมอัน
เปน็บาปอกศุลอันเรายงัละไมไ่ด ้ทีจ่ะพงึเปน็อนัตรายแก่เรา
ผูท้ำากาละในกลางคนื มอียูห่รือหนอแล ถา้ภิกษพุจิารณาอยู่
รูอ้ย่างนีว้า่ ธรรมอนัเปน็บาปอกศุลอันเรายังละไมไ่ด ้ท่ีจะพึง
เปน็อนัตรายแก่เราผูท้ำากาละในกลางคนื มอียู่ ภิกษน้ัุน พึง
กระทำาความพอใจ ความพยายาม ความอตุสาหะ ความเพยีร  
ความไม่ท้อถอย สติและสัมปชัญญะให้ยิ่ง เพื่อละธรรม
อันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นเสีย เปรียบเหมือนคนที่มีผ้า
ไฟไหม้ หรือศีรษะถูกไฟไหม้ พึงกระทำาความพอใจ ความ
พยายาม ความอุตสาหะ ความเพียร ความไม่ท้อถอย สติ
และสัมปชัญญะให้ย่ิง เพ่ือดับไฟไหม้ผ้าหรือศีรษะน้ัน ฉะน้ัน.

ภกิษทุัง้หลาย ถา้แหละภกิษพุจิารณาอยูรู่อ้ยา่งนีว้า่ 
ธรรมอนัเป็นบาปอกุศลอนัเรายงัละไมไ่ด ้ทีจ่ะเปน็อนัตราย
แก่เราผูท้ำากาละในกลางคนืไม่ม ีภกิษุนัน้พงึเปน็ผูมี้ปตีแิละ
ปราโมทย์หมั่นศึกษาทั้งกลางวันและกลางคืนในกุศลธรรม
ทั้งหลายอยู่.

(ในกรณีแห่งภิกษุผู้ผ่�นกล�งคืนม�ถึงกล�งวัน ก็มีข้อคว�มที่
ตรัสไว้ให้ปฏิบัติอย่�งเดียวกัน ผิดกันแต่เวล�เท่�นั้น).

ภิกษุทั้งหลาย มรณสติอันภิกษุเจริญแล้วอย่างนี้ 
กระทำาให้มากแล้วอย่างนี้ จึงมีผลมาก มีอานิสงส์มาก หยั่ง
ลงสู่อมตะ มีอมตะเป็นที่สุด.
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ท�ำควำมเพียรแข่งกับอนำคตภัย  
(นัยที่ 1)

-บาล ีปญฺจก. อ.ํ ๒๒/๑๑๗-๑๒๑/๗๘.

ภกิษทุัง้หลาย ภกิษผุูเ้หน็ภยัในอนาคต ๕ ประการนี ้ 
ก็ควรเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว เพื่อถึง
สิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุ เพื่อทำาให้แจ้งสิ่ง
ที่ยังไม่ได้ทำาให้แจ้ง ภัย ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ

ภกิษใุนกรณนีี ้ยอ่มพจิารณาเหน็ดงันีว้า่ บดัน้ี เรายัง
เปน็หนุ่มแน่น มผีมดำาสนทิ ประกอบดว้ยความเป็นหนุ่มอัน
เจริญ ตัง้อยู่ในปฐมวัย ถงึกระนัน้ กม็สีมยัทีค่วามชรายอ่มจะ
ถูกต้องกายนี้ได้ ก็ผู้ท่ีแก่แล้ว ถูกความชราครอบงำาแล้วจะ
มนสิการคำาสัง่สอนของพระพุทธเจ้า ไมใ่ช่ทำาไดโ้ดยงา่ย และ
จะเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าชัฏ ก็ไม่ใช่ทำาได้โดย
ง่าย ก่อนที่สิ่งอันไม่น่าปรารถนา ไม่น่าใคร่ ไม่น่าพอใจนั้น 
จะมาถึงเรา เราจะรีบปรารภความเพียร เพื่อถึงสิ่งท่ียัง 
ไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งท่ียังไม่ได้บรรลุ เพื่อทำาให้แจ้งสิ่งท่ียัง 
ไมไ่ดท้ำาให้แจง้เสียโดยเร็ว ซึง่เปน็สิง่ทีท่ำาใหผู้ถ้งึแลว้ แม้จะ
แก่เฒ่าก็จักอยู่เป็นผาสุก ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้เห็นภัยใน
อนำคตข้อที่ 1 นี้ ควรเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียร มีใจ 
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เด็ดเด่ียวอยู่ เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้
บรรลุ เพื่อทำาให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำาให้แจ้ง.

อีกประการหนึ่ง ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า 
บัดนี้ เรามีอาพาธน้อย มีโรคเบาบาง ประกอบด้วยไฟธาตุ
สำาหรับย่อยอาหารสม่ำาเสมอ ไม่เย็นนัก ไม่ร้อนนัก พอปาน
กลาง ควรแก่การกระทำาความเพียร แต่ย่อมมีสมัยที่พยาธิ
จะถูกต้องกายนี้ ก็ผู้ที่ป่วยไข้อันความป่วยไข้ครอบงำาแล้ว 
จะมนสิการคำาส่ังสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่ทำาได้โดยง่าย 
และจะเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าชัฏ ก็ไม่ใช่ทำาได้
โดยง่าย ก่อนที่สิ่งอันไม่น่าปรารถนา ไม่น่าใคร่ ไม่น่าพอใจ
น้ันจะมาถึงเรา เราจะรีบปรารภความเพียร เพื่อถึงสิ่งที่ยัง
ไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุ เพื่อทำาให้แจ้งสิ่งที่ยังไม ่
ทำาใหแ้จง้เสยีโดยเรว็ ซึง่เป็นสิง่ทีท่ำาใหผู้ถ้งึแลว้ แม้จะเจ็บไข้ 
ก็จกัอยู่เป็นผาสกุ ภกิษุทัง้หลาย ภิกษุผูเ้หน็ภยัในอนำคต 
ขอ้ที ่2 นี ้ควรเปน็ผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร มใีจเดด็เดีย่วอยู ่ 
เพ่ือถึงส่ิงท่ียังไม่ถึง เพ่ือบรรลุส่ิงท่ียังไม่ได้บรรลุ เพ่ือทำาให้แจ้ง 
สิ่งที่ยังไม่ได้ทำาให้แจ้ง. 

อกีประการหนึง่ ภกิษยุ่อมพจิารณาเหน็ดงัน้ีวา่ บดัน้ี 
ข้าวกล้างามดี บิณฑบาตก็หาได้ง่าย สะดวกแก่การแสวงหา
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บิณฑบาตเลี้ยงชีวิต แต่ก็ย่อมมีสมัยที่มีข้าวแพง ข้าวกล้า 
เสียหาย บิณฑบาตหาได้ยาก ไม่สะดวกแก่การแสวงหา
บิณฑบาตเลี้ยงชีพ อนึ่ง ในสมัยข้าวแพง พวกมนุษย์ย่อม
หลั่งไหลไป ในที่ที่มีอาหารดี ในที่นั้นย่อมมีการอยู่คลุกคลี
ด้วยหมู่คณะ มีการอยู่พลุกพล่านกัน เมื่อมีการอยู่คลุกคลี
ด้วยหมู่คณะ อยู่พลุกพล่านกัน จะมนสิการคำาสั่งสอนของ
พระพทุธเจ้าไมใ่ชท่ำาไดโ้ดยงา่ย และจะเสพเสนาสนะอันสงดั 
คือป่าและป่าชัฏ ก็ไม่ใช่ทำาได้โดยง่าย ก่อนที่ส่ิงอันไม่น่า
ปรารถนา ไม่น่าใคร่ ไม่น่าพอใจนั้น จะมาถึงเรา เราจะรีบ
ปรารภความเพียร เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งท่ียัง 
ไมไ่ดบ้รรล ุเพ่ือทำาใหแ้จง้สิง่ท่ียงัไมไ่ดท้ำาให้แจง้เสียโดยเรว็ 
ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำาให้ผู้ถึงแล้ว จักอยู่เป็นผาสุก แม้ในคราวท่ีเกิด
ทุพภิกขภัย ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผู้เห็นภัยในอนำคตข้อท่ี 3 น้ี  
ควรเปน็ผู้ไมป่ระมาท มคีวามเพยีร มใีจเด็ดเดีย่วอยู่ เพ่ือถึง 
สิง่ทีย่งัไมถ่งึ เพือ่บรรลสุิง่ทีย่งัไมไ่ด้บรรล ุเพือ่ทำาใหแ้จง้สิง่ที ่
ยังไม่ได้ทำาให้แจ้ง.

อกีประการหนึง่ ภกิษยุ่อมพจิารณาเหน็ดงัน้ีวา่ บดัน้ี
มนุษย์ทั้งหลายย่อมเป็นผู้พร้อมเพรียงกัน ชื่นชมต่อกัน  
ไม่วิวาทกัน เป็นดังน้ำานมกับน้ำา มองดูกันด้วยสายตาแสดง
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ความรักอยู่ แต่ย่อมมีสมัยที่มีภัย มีความปั่นป่วนในดง 
ประชาชนวุ่นวาย และเมื่อมีภัยพวกมนุษย์ย่อมหลั่งไหลไป
ในที่ที่ปลอดภัย ในที่นั้นย่อมมีการอยู่คลุกคลีด้วยหมู่คณะ 
มีการอยู่พลุกพล่านกัน เมื่อมีการอยู่คลุกคลีด้วยหมู่คณะ 
อยู่พลุกพล่านกัน จะมนสิการคำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า  
ไมใ่ชท่ำาไดโ้ดยงา่ย จะเสพเสนาสนะอนัสงัดคอืปา่และป่าชฏั  
ก็ไม่ใช่ทำาได้โดยง่าย ก่อนที่สิ่งอันไม่น่าปรารถนา ไม่น่าใคร่  
ไมน่า่พอใจนัน้จะมาถงึเรา เราจะรบีปรารภความเพยีร เพือ่ถงึ 
สิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุ เพื่อทำาให้แจ้ง 
สิ่งที่ยังไม่ได้ทำาให้แจ้งเสียโดยเร็ว ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีทำาให้ผู้ถึงแล้ว 
จักอยู่เป็นผาสุก แม้ในคราวท่ีเกิดโจรภัย ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุ 
ผู้เห็นภัยในอนำคตข้อท่ี 4 น้ี ควรเป็นผู้ไม่ประมาท  
มีความเพียร มใีจเด็ดเดีย่วอยู ่เพือ่ถงึสิง่ทีย่งัไมถ่งึ เพือ่บรรลุ
สิ่งทียั่งไม่ไดบ้รรลุ เพ่ือทำาให้แจ้งส่ิงท่ียังไม่ได้ทำาให้แจ้ง.

อกีประการหนึง่ ภกิษยุ่อมพจิารณาเหน็ดงัน้ีวา่ บดัน้ี 
สงฆเ์ป็นผูพ้รอ้มเพรยีงกนั ชืน่ชมตอ่กนั ไม่ววิาทกัน มีอุเทศ
ร่วมกัน อยู่เป็นผาสุก แต่ก็ย่อมมีสมัยที่สงฆ์แตกกัน ก็เมื่อ
สงฆ์แตกกันแล้ว จะมนสิการคำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
ไมใ่ชท่ำาไดโ้ดยงา่ย จะเสพเสนาสนะอนัสงัดคอืปา่และป่าชฏั  
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ก็ไม่ใช่ทำาได้โดยง่าย ก่อนที่สิ่งอันไม่น่าปรารถนา ไม่น่าใคร่  
ไมน่า่พอใจนัน้ จะมาถงึเรา เราจะรีบปรารภความเพยีร เพือ่ถงึ 
ส่ิงท่ียังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุ เพื่อทำาให้แจ้ง 
ส่ิงทีย่งัไมไ่ดท้ำาใหแ้จง้เสยีโดยเรว็ ซึง่เปน็สิง่ทีท่ำาใหผู้ถึ้งแลว้ 
จกัอยูเ่ปน็ผาสกุ แมใ้นคราวเมือ่สงฆแ์ตกกนั ภกิษท้ัุงหลาย  
ภิกษุผู้เห็นภัยในอนำคตข้อท่ี 5 นี้ ควรเป็นผู้ไม่ประมาท  
มีความเพยีร มใีจเด็ดเดีย่วอยู ่เพือ่ถงึสิง่ทีย่งัไม่ถงึ เพือ่บรรล ุ
สิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุ เพื่อทำาให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำาให้แจ้ง. 

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเห็นภัยในอนำคต 5 ประกำร 
เหล่ำนี้แล ควรเป็นผู้ไม่ประมำท มีควำมเพียร มีใจ 
เด็ดเดี่ยวอยู่ เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้
บรรลุ เพื่อท�ำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ท�ำให้แจ้ง. 
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ท�ำควำมเพียรแข่งกับอนำคตภัย  
(นัยที่ 2)

-บาล ีปญฺจก. อํ. ๒๒/๑๑๕-๑๑๗/๗๗.

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้อยู่ป่า เห็นภัยในอนาคต ๕ 
ประการน้ี ควรเปน็ผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร มีใจเดด็เดีย่ว  
เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งท่ียังไม่ได้บรรลุ เพ่ือทำา 
ให้แจ้งส่ิงท่ียังไม่ได้ทำาให้แจ้ง ภัย ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ 

ภิกษุผู้อยู่ป่าในกรณีนี้ ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า 
บัดนี้เราอยู่ในป่าผู้เดียว งูพึงกัดเรา แมลงป่องพึงต่อยเรา  
หรือตะขาบพึงกัดเรา เราพึงทำากาละได้ด้วยเหตุน้ัน อันตรายน้ัน 
จะพึงมีแก่เรา เอาเถิด เราจะปรารภความเพียร เพื่อถึงสิ่ง
ที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุ เพื่อทำาให้แจ้งสิ่ง
ที่ยังไม่ได้ทำาให้แจ้ง ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้อยู่ป่าเห็นภัย
ในอนำคตข้อที่ 1 นี้ ควรเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียร 
มีใจเด็ดเดี่ยว เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งท่ียังไม่ได้ 
บรรลุ เพื่อทำาให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำาให้แจ้ง.

อีกประการหน่ึง ภิกษุผู้อยู่ป่า ย่อมพิจารณาเห็น 
ดังน้ีว่า บัดนี้เราอยู่ในป่าผู้เดียว เมื่อเราอยู่ในป่าผู้เดียว  
พึงพลาดล้มลง อาหารที่ฉันแล้วไม่ย่อย ดีของเราพึงกำาเริบ 

11๗ 
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เสมหะพึงกำาเริบ หรือลมมีพิษเพียงดังศัตราพึงกำาเริบ เรา
พึงทำากาละไดด้ว้ยเหตนุัน้ อนัตรายนัน้จะพึงมแีกเ่รา เอาเถดิ 
เราจะปรารภความเพยีร เพือ่ถงึสิง่ทีย่งัไมถ่งึ เพือ่บรรลสุิง่ท่ี
ยังไม่ได้บรรลุ เพื่อทำาให้แจ้งส่ิงที่ยังไม่ได้ทำาให้แจ้ง ภิกษุ 
ทัง้หลาย ภิกษผุูอ้ยูป่า่เหน็ภัยในอนำคตขอ้ที ่2 นี ้ควรเปน็ผู้
ไมป่ระมาท มคีวามเพยีร มใีจเดด็เดีย่ว เพือ่ถงึสิง่ท่ียงัไม่ถงึ  
เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุ เพื่อทำาให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้
ทำาให้แจ้ง.

อีกประการหน่ึง ภิกษุผู้อยู่ป่า ย่อมพิจารณาเห็น 
ดังน้ีว่า บัดน้ีเราอยู่ในป่าผู้เดียว เม่ือเราอยู่ในป่าผู้เดียว พึงพบ
สัตว์ร้าย คือสีหะ เสือโคร่ง เสือเหลือง หมี หรือเสือดาว สัตว์
เหล่าน้ันพึงทำาร้ายเราถึงตาย เราพึงทำากาละได้ด้วยเหตุนั้น 
อันตรายนั้นจะพึงมีแก่เรา เอาเถิด เราจะปรารภความเพียร
เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุ เพื่อทำาให้
แจง้สิง่ทีย่งัไมไ่ด้ทำาใหแ้จง้ ภกิษทุัง้หลาย ภกิษผุูอ้ยู่ปา่เหน็
ภยัในอนำคตขอ้ที ่3 นี ้ควรเปน็ผูไ้มป่ระมาท มีความเพยีร 
มีใจเด็ดเดี่ยว เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งท่ียังไม่ได้
บรรลุ เพื่อทำาให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำาให้แจ้ง.
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อีกประการหนึ่ง ภิกษุผู้อยู่ป่า ย่อมพิจารณาเห็น 
ดงันีว้า่ บดันีเ้ราอยูใ่นปา่ผูเ้ดยีว เมือ่เราอยูใ่นปา่ผูเ้ดยีว เราพงึ
พบคนรา้ยผูก้อ่คดแีลว้ หรือมคีดยีงัไมไ่ดก้อ่ คนร้ายเหลา่นัน้ 
พงึปลงชวีติเรา เราพงึทำากาละไดด้ว้ยเหตนุัน้ อนัตรายนัน้จะ
พึงมีแก่เรา เอาเถิด เราจะปรารภความเพียร เพื่อถึงสิ่งที่ยัง 
ไมถ่งึ เพือ่บรรลสุิง่ทียั่งไมไ่ด้บรรล ุเพือ่ทำาใหแ้จง้สิง่ทีย่งัไมไ่ด ้
ทำาให้แจ้ง ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้อยู่ป่าเห็นภัยในอนำคต
ขอ้ที ่4 น้ี ควรเป็นผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร มใีจเดด็เดีย่ว 
เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุ เพื่อทำาให้
แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำาให้แจ้ง.

อีกประการหนึ่ง ภิกษุผู้อยู่ป่า ย่อมพิจารณาเห็น 
ดังนี้ว่า บัดนี้เราอยู่ในป่าผู้เดียว เมื่อเราอยู่ในป่าผู้เดียว  
ในปา่ยอ่มมพีวกอมนษุยด์รุ้าย อมนษุยเ์หลา่นัน้พงึปลงชวีติ
เรา เราพงึทำากาละไดด้้วยเหตนุัน้ อนัตรายนัน้จะพงึมีแก่เรา  
เอาเถิด เราจะปรารภความเพียร เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อ
บรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุ เพื่อทำาให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำา 
ให้แจ้ง ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้อยู่ป่าเห็นภัยในอนำคต 
ขอ้ที ่5 น้ี ควรเป็นผูไ้ม่ประมาท มคีวามเพยีร มใีจเด็ดเดีย่ว 
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เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุ เพื่อทำาให้
แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำาให้แจ้ง. 

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้อยู่ป่ำ เห็นภัยในอนำคต  
5 ประกำรเหลำ่นีแ้ล ควรเป็นผู้ไม่ประมำท มคีวำมเพียร 
มใีจเดด็เดีย่วอยู ่เพือ่ถงึสิง่ทีย่งัไมถ่งึ เพ่ือบรรลสุิง่ทีย่งัไม่
ได้บรรลุ เพื่อท�ำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ท�ำให้แจ้ง.
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สมัยที่ไม่สมควร และที่สมควร 
กระท�ำควำมเพียร

-บาล ีปญฺจก. อ.ํ ๒๒/๗๕-๗๖/๕๔.

ภิกษุท้ังหลาย สมัยท่ีไม่ควรกระทำาความเพียร ๕ 
ประการน้ี ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ 

ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เป็นคนแก่ ถูกชรำครอบง�ำ  
นี้เป็นสมัยที่ไม่ควรกระทำาความเพียรข้อที่ ๑.

อีกประการหนึ่ง ภิกษุเป็นผู้อำพำธ ถูกพยำธิ
ครอบง�ำ นี้เป็นสมัยที่ไม่ควรกระทำาความเพียรข้อที่ ๒.

อกีประการหน่ึง สมยัทีม่ขีำ้วแพง ข้ำวกลำ้เสยีหำย  
มบีณิฑบำตหำไดย้ำก ไม่สะดวกทีจ่ะยังอัตภำพให้เปน็ไป 
ด้วยกำรแสวงหำบิณฑบำต นี้เป็นสมัยที่ไม่ควรกระทำา
ความเพียรข้อที่ ๓.

อีกประการหนึง่ สมัยทีมี่ภัย มีควำมก�ำเริบในปำ่ดง  
ชำวชนบทพำกันขึ้นยำนพำหนะอพยพไป นี้เป็นสมัย 
ที่ไม่ควรกระทำาความเพียรข้อที่ ๔.

อีกประการหนึ่ง สมัยที่สงฆ์แตกกัน ภิกษุทั้งหลาย 
กเ็มือ่สงฆแ์ตกกนัแลว้ ยอ่มมกีำรดำ่กนัและกนั บรภิำษกนั
และกัน มีกำรใส่ร้ำยกันและกัน มีกำรทอดทิ้งกันและกัน  

11๘ 



295

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

คนผู้ไม่เล่ือมใสในสงฆ์หมู่นั้น ย่อมไม่เลื่อมใส และคน
บำงพวกที่เลื่อมใส ย่อมเป็นอย่ำงอื่นไป นี้เป็นสมัยที่ 
ไม่ควรกระทำาความเพียรข้อที่ ๕.

ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล สมัยที่ไม่ควรกระท�ำ 
ควำมเพียร 5 ประกำร.

ภิกษุทั้งหลาย สมัยที่ควรกระทำาความเพียร ๕ 
ประการนี้ ๕ ประการ เป็นอย่างไร คือ 

ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นหนุ่มแน่น มีผมด�ำสนิท 
ประกอบด้วยควำมเป็นหนุ่ม ตั้งอยู่ในปฐมวัย นี้เป็นสมัย
ที่ควรกระทำาความเพียรข้อที่ ๑.

อีกประการหนึ่ง ภิกษุเป็นผู้มีอำพำธน้อย มีโรค
เบำบำง ประกอบด้วยไฟธำตทุีเ่ผำอำหำรใหย้อ่ยสม่�ำเสมอ  
ไม่เย็นนัก ไม่ร้อนนัก เป็นปำนกลำง ควรแก่กำรกระ
ท�ำควำมเพียร นี้เป็นสมัยที่ควรกระทำาความเพียรข้อที่ ๒. 

อีกประการหนึง่ สมยัทีข่ำ้วกลำ้งำมด ีมบีณิฑบำต 
หำได้ง่ำย สะดวกท่ีจะยังอัตภำพให้เป็นไปด้วยกำรแสวงหำ 
บิณฑบำต นี้เป็นสมัยที่ควรกระทำาความเพียรข้อที่ ๓. 

อกีประการหน่ึง สมัยทีพ่วกมนษุยพ์รอ้มเพรยีงกัน 
(สามัคคกีนั) ยนิดตีอ่กนั ไมว่วิำทกัน เปน็เหมอืนน้�ำนมกบัน้�ำ  
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มองดูกันและกันด้วยสำยตำที่ประกอบด้วยควำมรัก  
นี้เป็นสมัยที่ควรกระทำาความเพียรข้อที่ ๔. 

อีกประการหนึ่ง สมัยที่สงฆ์พร้อมเพรียงกัน ยินดี
ต่อกัน ไม่วิวำทกัน มีอุเทศร่วมกัน ย่อมอยู่เป็นผำสุก. 
ภกิษทุัง้หลาย เมือ่สงฆ์สมัครสมำนกนั ยอ่มไม่มีกำรดำ่กนั
และกัน ไม่บริภำษกันและกัน ไม่มีกำรใส่ร้ำยกันและกัน  
ไมมี่กำรทอดทิง้กนัและกนั คนผูไ้มเ่ลือ่มใสในสงฆ์หมู่นัน้ 
ยอ่มเลือ่มใส และคนท่ีเลือ่มใสแลว้ ยอ่มเลือ่มใสยิง่ขึน้ไป 
นี้เป็นสมัยที่ควรกระทำาความเพียรข้อที่ ๕.

ภิกษุท้ังหลาย เหล่าน้ีแล สมัยท่ีควรกระท�ำ 
ควำมเพียร 5 ประกำร.
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 ท�ำอย่ำงไร ควำมเพยีรพยำยำมจงึมผีล
-บาล ีอปุริ. ม. ๑๔/๑๓,๑๖/๑๒,๑๕.

ภิกษุทั้งหลาย ก็อย่างไร ความพยายามจึงจะมีผล 
ความเพียรจึงจะมีผล.

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไม่เอำทุกข์ 
ทับถมตนท่ีไม่มีทุกข์ทับถม ไม่สละควำมสุขท่ีเกิดโดยธรรม  
ไม่เป็นผู้หมกมุ่นในควำมสขุนัน้ เธอยอ่มทราบชดัอยา่งนี ้
ว่า ถึงเรานี้จักยังมีเหตุแห่งทุกข์ เมื่อเริ่มต้ังความเพียร 
วิราคะย่อมมีได้เพราะการตั้งความเพียร อน่ึง ถึงเราน้ีจะ
ยังมีเหตุแห่งทุกข์ เมื่อวางเฉย บำาเพ็ญอุเบกขาอยู่ วิราคะ
ก็ย่อมมีได้ เธอพึงเร่ิมตั้งความเพียร ในทำานองที่ภิกษุยัง
มีเหตุแห่งทุกข์ เร่ิมตั้งความเพียร ย่อมมีวิราคะเพราะการ
เริม่ตัง้ความเพยีร และบำาเพญ็อเุบกขาในทำานองท่ีภกิษยุงัมี
เหตแุหง่ทกุข ์วางเฉย บำาเพญ็อเุบกขาอยู ่ยอ่มมีวริาคะ เม่ือ
เธอนัน้ยงัมเีหตแุห่งทกุข ์เร่ิมตัง้ความเพยีร วริาคะย่อมมีได้
เพราะการตั้งความเพียร แม้อย่างนี้ ทุกข์นั้นก็เป็นอันเธอ
สลัดได้แล้ว เมื่อเธอนั้นยังมีเหตุแห่งทุกข์ วางเฉย บำาเพ็ญ
อุเบกขาอยู่ วิราคะย่อมมีได้ แม้อย่างน้ี ทุกข์น้ันก็เป็นอัน
เธอสลัดได้แล้ว.

119 
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ภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุพิจารณาเห็น
ดังน้ีว่า เมื่อเรำอยู่ตำมสบำย อกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่ง 
กุศลธรรมย่อมเสื่อม แต่เมื่อเรำเริ่มตั้งตนเพื่อควำม
ล�ำบำก อกุศลธรรมย่อมเส่ือม กุศลธรรมย่อมเจริญยิ่ง 
อย่ากระนั้นเลย เราพึงเริ่มตั้งตนเพื่อความลำาบากเถิด เธอ
จึงเริ่มต้ังตนเพื่อความลำาบาก เมื่อเธอเร่ิมตั้งตนเพื่อความ
ลำาบากอยู่ อกุศลธรรมย่อมเสื่อม กุศลธรรมย่อมเจริญย่ิง 
สมัยต่อมา เธอไม่ต้องเริ่มตั้งตนเพื่อความลำาบากได้ ข้อนั้น
เพราะเหตุไร ภิกษุทั้งหลาย เพราะภิกษุนั้นเร่ิมตั้งตนเพื่อ
ความลำาบาก เพื่อประโยชน์ใด ประโยชน์น้ันของเธอเป็น
อันสำาเร็จแล้ว ฉะนั้น สมัยต่อมา เธอจึงไม่ต้องเริ่มตั้งตน
เพื่อความลำาบากได้. 

ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนช่างศร ย่างลนลูกศร
บนข่าไฟ ๒ อัน ดัดให้ตรงจนใช้การได้ เพราะเหตุที่ลูกศร
เป็นของอันช่างศรย่างลนบนข่าไฟ ๒ อัน ดัดให้ตรงจนใช้
การได้แล้ว สมัยต่อมา ช่างศรนั้นไม่ต้องย่างลนลูกศรนั้น
บนข่าไฟ ๒ อัน ดัดให้ตรงจนใช้การได้ ข้อนั้นเพราะเหตุไร  
ภิกษุท้ังหลาย เพราะช่างศรน้ันพึงย่างลนลูกศรบนข่าไฟ ๒ อัน 
ดัดให้ตรงจนใช้การได้ เพื่อประโยชน์ใด ประโยชน์นั้นของ
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เขาเป็นอันสำาเร็จแล้ว ฉะนั้น สมัยต่อมา ช่างศรจึงไม่ต้อง
ย่างลนลูกศรบนข่าไฟ ๒ อัน ดัดให้ตรงจนใช้การได้ ฉันใด.

ภิกษุท้ังหลาย ฉันน้ันเหมือนกันแล ภิกษุย่อมพิจารณา 
เห็นดังนี้ว่า เมื่อเราอยู่ตามสบาย อกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่ง 
กุศลธรรมย่อมเสื่อม แต่เมื่อเราเริ่มตั้งตนเพ่ือความลำาบาก 
อกุศลธรรมย่อมเสือ่มกศุลธรรมยอ่มเจรญิยิง่ อยา่กระนัน้เลย  
เราพึงเร่ิมต้ังตนเพ่ือความลำาบากเถิด เธอจึงเร่ิมต้ังตนเพ่ือ
ความลำาบาก เม่ือเธอเร่ิมต้ังตนเพ่ือความลำาบากอยู่ อกุศลธรรม 
ย่อมเสื่อม กุศลธรรมย่อมเจริญยิ่ง สมัยต่อมา เธอไม่ต้อง
เร่ิมตั้งตนเพ่ือความลำาบากได้ ข้อนั้นเพราะเหตุไร ภิกษุ
ทั้งหลาย เพราะภิกษุนั้นเร่ิมตั้งตนเพื่อความลำาบาก เพื่อ
ประโยชนใ์ด ประโยชนน์ัน้ของเธอเปน็อนัสำาเรจ็แลว้ ฉะนัน้ 
สมัยต่อมา เธอจึงไม่ต้องเริ่มตั้งตนเพื่อความลำาบากแล. 

ภกิษทุัง้หลาย ควำมพยำยำมมผีล ควำมเพยีรมผีล  
แม้อย่ำงนี.้
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 สิ่งที่ควรเสพไม่ควรเสพ
-บาล ีอปุร.ิ ม. ๑๔/๑๖๐-๑๖๕/๒๒๙-๒๓๓.

สารีบุตร เมื่อเสพรูปที่รู้ได้ด้วยจักษุเช่นใด อกุศล
ธรรมย่อมเจริญยิ่ง กุศลธรรมย่อมเสื่อมไป รูปที่รู้ได้ด้วย
จักษุเช่นนี้ไม่ควรเสพ และเมื่อเสพรูปที่รู้ด้วยจักษุเช่นใด 
อกุศลธรรมย่อมเสื่อมไป กุศลธรรมย่อมเจริญยิ่ง รูปที่รู้ได้
ด้วยจักษุเช่นนีค้วรเสพ.

(ในกรณีแห่งอ�รมณ์ห้�ที่เหลือคือ เสียงท่ีจะพึงรู้แจ้งด้วยหู 

กลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจมูก รสที่พึงรู้แจ้งด้วยลิ้น โผฏฐัพพะที่จะพึงรู้

แจ้งด้วยผิวก�ย และธรรมที่จะพึงรู้แจ้งด้วยใจ ก็มีหลักเกณฑ์ท่ีได้ 

ตรสัไวท้ำ�นองเดยีวกนักบัในกรณแีหง่รปูทีจ่ะพงึรูแ้จง้ดว้ยจกัษขุ�้งบนนี)้.

สารบีตุร เมือ่เสพจวีรเชน่ใด อกศุลธรรมยอ่มเจรญิ 
กศุลธรรมย่อมเสือ่มไป จวีรเชน่น้ีไมค่วรเสพ และเม่ือภิกษุ
เสพจีวรเช่นใด อกุศลธรรมย่อมเส่ือมไป กุศลธรรมย่อม 
เจริญยิ่ง จีวรเช่นนีค้วรเสพ.

(ในกรณแีหง่ปจัจยั คอื บณิฑบ�ต และเสน�สนะ กมี็หลกัเกณฑ์

ที่ได้ตรัสไว้ทำ�นองเดียวกันกับในกรณีแห่งจีวรข้�งบนนี้).
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สารีบุตร เมื่อเสพหมู่บ้านเช่นใด อกุศลธรรมย่อม
เจรญิ กศุลธรรมยอ่มเสือ่มไป หมูบ่า้นเชน่นีไ้มค่วรเสพ และ
เมือ่เสพหมูบ่า้นเชน่ใด อกศุลธรรมยอ่มเสือ่มไป กศุลธรรม 
ย่อมเจริญยิ่ง หมู่บ้านเช่นนีค้วรเสพ.

(ในกรณีแห่งปัจจัย คือ นิคม นคร ชนบท ก็มีหลักเกณฑ์ที่ได้

ตรัสไว้ทำ�นองเดียวกันกับในกรณีแห่งค�มข้�งบนนี้).

สารีบุตร เม่ือเสพบุคคลเช่นใด อกุศลธรรมย่อม
เจริญย่ิง กุศลธรรมย่อมเส่ือมไป บุคคลเช่นน้ีไม่ควรเสพ 
และเมื่อบุคคลเสพบุคคลเช่นใด อกุศลธรรมย่อมเสื่อมไป 
กุศลธรรมย่อมเจริญยิ่ง บุคคลเช่นนีค้วรเสพ.

สารีบุตร ถ้ากษัตริย์ทั้งปวง พึงรู้ทั่วถึงอรรถแห่ง
ธรรมบรรยาย ทีเ่รากลา่วโดยยอ่นีไ้ดโ้ดยพสิดารอยา่งนี ้นัน่ 
จะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เก้ือกูล เพื่อความสุขแก่กษัตริย์ 
แม้ทั้งปวงตลอดกาลนาน.

ถ้าพราหมณ์ทั้งปวง… 
ถ้าแพศย์์ทั้งปวง… 
ถ้าศูทรท้ังปวง พึงรู้ทั่วถึงอรรถแห่งธรรมบรรยาย

ที่เรากล่าวโดยย่อนี้ได้โดยพิสดารอย่างนี้ น่ัน จะพึงเป็นไป
เพือ่ประโยชนเ์กือ้กลู เพือ่ความสขุแกศ่ทูร แม้ท้ังปวงตลอด
กาลนาน.
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สารบุีตร ถ้าแมโ้ลกพรอ้มทัง้เทวดา มาร พรหมและ
หมู่สตัว์ พร้อมทัง้สมณะและพราหมณ ์พร้อมท้ังเทวดาและ
มนษุย ์พงึรูท้ัว่ถงึอรรถแหง่ธรรมบรรยายทีเ่รากลา่วโดยยอ่นี้
ไดโ้ดยพิสดารอยา่งนี ้นัน่ จะพงึเปน็ไปเพือ่ประโยชน์เก้ือกูล 
เพือ่ความสขุแก่โลก พรอ้มทัง้เทวดา มาร พรหม และหมูส่ตัว ์ 
พร้อมทั้งสมณะและพราหมณ์ พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ 
ตลอดกาลนาน.
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หลักกำรเลือกสถำนที่และบุคคล  
ที่ควรเสพ และไม่ควรเสพ

-บาล ีมู. ม. ๑๒/๒๑๒-๒๑๙/๒๓๕-๒๔๒.

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในกรณีนี้ ย่อมเข้าไปอาศัย
ป่าชัฏแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ เม่ือเธอเข้ำไปอำศัยป่ำชัฏ 
นั้นอยู่ สติที่ยังไม่ปรำกฏก็ไม่ปรำกฏ จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็
ไม่ต้ังมั่น อำสวะท่ียังไม่สิ้นไปก็ไม่ถึงควำมสิ้นไป และ
ภกิษนุัน้ไมไ่ด้บรรลธุรรมอนัปลอดโปรง่จำกโยคะอยำ่งสงู 
ที่ยังไม่บรรลุด้วย ส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิต คือ จีวร 
บณิฑบำต เสนำสนะ และคลิำนปัจจยัเภสชับรขิำรเหลำ่ใด 
ท่ีบรรพชิตจ�ำตอ้งน�ำมำบรโิภค ปจัจยัเหลำ่นัน้ ย่อมเกดิขึน้ 
ได้โดยยำก ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังน้ี
ว่า เราเข้ามาอาศัยป่าชัฏนี้อยู่ เมื่อเราเข้ามาอาศัยป่าชัฏน้ี 
อยู ่สตทิีย่งัไมป่รากฏกไ็มป่รากฏ จติทีย่งัไมต่ัง้มัน่กไ็มต่ัง้มัน่  
อาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ไม่ถึงความสิ้นไป และเราไม่ได้บรรลุ
ธรรมอนัปลอดโปรง่จากโยคะอยา่งสงูทีย่งัไมบ่รรลดุว้ย สว่น
ปจัจยัเครือ่งอดุหนนุชวีติ คอื จวีร บณิฑบาต เสนาสนะ และ
คิลานปัจจัยเภสัชบริขารเหล่าใด ที่บรรพชิตจำาต้องนำามา 
บรโิภค ปัจจยัเหลา่นัน้ยอ่มเกดิข้ึนไดโ้ดยยาก ภกิษทุัง้หลาย  

121 
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ภิกษุนั้นควรหลีกไปเสียจำกป่ำชัฏนั้น ในเวลำกลำงคืน
หรือในเวลำกลำงวันก็ตำม ไม่ควรอยู่.

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในกรณีนี้ เข้าไปอาศัยป่าชัฏ
แห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ เมื่อเธอเข้ำไปอำศัยป่ำชัฏนั้นอยู่  
สตทิีย่งัไมป่รำกฏกไ็มป่รำกฏ จติทีย่งัไม่ต้ังม่ันกไ็มต่ัง้มัน่  
อำสวะทีย่งัไมส่ิน้ไปกไ็มถ่งึควำมสิน้ไป และภกิษนุัน้ไม่ได้
บรรลธุรรมอันปลอดโปรง่จำกโยคะอยำ่งสูงทีย่งัไมบ่รรลุ
ด้วย ส่วนปัจจัยเคร่ืองอุดหนุนชีวิต คือ จีวร บิณฑบำต 
เสนำสนะ และคิลำนปจัจยัเภสชับรขิำรเหลำ่ใด ทีบ่รรพชติ 
จ�ำเป็นต้องน�ำมำบริโภค ปัจจัยเหล่ำนั้น ย่อมเกิดขึ้นโดย
ไม่ยำก ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุน้ันพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่า  
เราเข้ามาอาศัยป่าชัฏนี้อยู่ เมื่อเราเข้ามาอาศัยป่าชัฏน้ีอยู่ 
สติท่ียังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏ จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งม่ัน 
อาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ไม่ถึงความสิ้นไป และเราไม่ได้บรรลุ
ธรรมอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงท่ียังไม่บรรลุด้วย  
ส่วนปจัจยัเครือ่งอุดหนนุชวีติ คอื จวีร บณิฑบาต เสนาสนะ 
และคิลานปัจจัยเภสัชบริขารเหล่าใด ที่บรรพชิตจำาต้อง 
นำามาบรโิภค ปัจจัยเหลา่นัน้ ยอ่มเกดิขึน้ไดโ้ดยไมย่าก แตว่า่
เราไมไ่ดอ้อกจากเรอืนบวชเปน็บรรพชติ เพราะเหตุแหง่จีวร 
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เพราะเหตุแห่งบิณฑบาต เพราะเหตุแห่งเสนาสนะ เพราะ
เหตแุหง่คลิานปจัจยัเภสชับริขาร กค็ร้ันเปน็เชน่นัน้ เมือ่เรา
เขา้มาอาศยัป่าชฏันีอ้ยู ่สตทิีย่งัไมป่รากฏ กไ็มป่รากฏ จติทีย่งั
ไมต่ัง้มัน่ ก็ไมต่ัง้มัน่ อาสวะทีย่งัไมส่ิน้ไปกไ็ม่ถงึความสิน้ไป  
และเราไม่ได้บรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูง 
ที่ยังไม่บรรลุด้วย ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นแม้รู้แล้วควร
หลีกไปเสียจำกป่ำชัฏนั้น ไม่ควรอยู่.

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในกรณีนี้ เข้าไปอาศัยป่าชัฏ
แห่งใดแห่งหน่ึงอยู่ เมื่อเธอเข้าไปอาศัยป่าชัฏนั้นอยู่ สติที่
ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏ จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่น อาสวะที่ยัง 
ไมส่ิน้ไปก็ถึงความสิน้ไป และภกิษนุัน้ยอ่มได้บรรลธุรรมอัน
ปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วย ส่วนปัจจัย
เครื่องอุดหนุนชีวิต คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ 
คิลานปัจจัยเภสัชบริขารเหล่าใด ที่บรรพชิตจำาต้องนำามา 
บรโิภค ปัจจยัเหลา่นัน้ ยอ่มเกดิขึน้ไดโ้ดยยาก ภกิษุทัง้หลาย  
ภิกษุนั้นพึงพิจำรณำเห็นดังนี้ว่ำ เรำเข้ำมำอำศัยป่ำชัฏ 
นี้อยู่ เมื่อเรำเข้ำมำอำศัยป่ำชัฏน้ีอยู่ สติที่ยังไม่ปรำกฏ 
กป็รำกฏ จติทีย่งัไมต่ัง้มัน่กต็ัง้มัน่ อำสวะทีย่งัไมส่ิน้ไปกถ็งึ
ควำมส้ินไป และเรำยอ่มได้บรรลธุรรมอนัปลอดโปรง่จำก
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โยคะอยำ่งสูงท่ียงัไม่บรรลดุว้ย สว่นปจัจยัเคร่ืองอดุหนนุ
ชวิีต คอื จวีร บณิฑบำต เสนำสนะ และคลิำนปจัจยัเภสชั
บริขำรเหล่ำใด ที่บรรพชิตจ�ำต้องน�ำมำบริโภค ปัจจัย
เหล่ำนั้น ย่อมเกิดขึ้นได้โดยยำก แต่ว่ำเรำไม่ได้ออกจำก
เรือนบวชเป็นบรรพชิต เพรำะเหตุแห่งจีวร เพรำะเหตุ
แห่งบิณฑบำต เพรำะเหตุแห่งเสนำสนะ เพรำะเหตุแห่ง
คิลำนปัจจัยเภสัชบริขำร ก็ครั้นเป็นเช่นนั้น เมื่อเราเข้ามา
อาศยัป่าชฏัน้ีอยู่ สตทิีย่งัไมป่รากฏกป็รากฏ จติทีย่งัไมต้ั่งมัน่ 
ก็ต้ังม่ัน อาสวะท่ียังไม่ส้ินไปก็ถึงความส้ินไป และเราย่อมได้
บรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงท่ียังไม่บรรลุด้วย  
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นแม้รู้แล้ว ก็ควรอยู่ในป่ำชัฏนั้น  
ไม่ควรหลีกไปเสีย.

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในกรณีนี้ เข้าไปอาศัยป่าชัฏ 
แหง่ใดแหง่หนึง่อยู ่เมือ่เธอเขำ้ไปอำศยัปำ่ชฏันัน้อยู ่สตทิี่ 
ยังไม่ปรำกฏก็ปรำกฏ จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่น อำสวะที่
ยงัไมส้ิ่นไปก็ถึงควำมสิน้ไป และภกิษนุัน้ไดบ้รรลธุรรมอัน 
ปลอดโปร่งจำกโยคะอยำ่งสงูท่ียงัไม่บรรลดุว้ย สว่นปจัจยั
เครื่องอุดหนุนชีวิต คือ จีวร บิณฑบำต เสนำสนะ และ
คิลำนปัจจัยเภสัชบริขำรเหล่ำใดที่บรรพชิตจ�ำต้องน�ำมำ 
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บริโภค ปัจจัยเหล่ำนั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยไม่ยำก ภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุน้ันพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่า เราเข้ามาอาศัย
ปา่ชฏันีอ้ยู ่เมือ่เราเขา้มาอาศยัปา่ชฏันีอ้ยู ่สติท่ียังไม่ปรากฏ
ก็ปรากฏ จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ต้ังมั่น อาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ถึง
ความสิน้ไป และเรายอ่มไดบ้รรลคุวามปลอดโปร่งจากโยคะ
อย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วย ส่วนปัจจัยเคร่ืองอุดหนุนชีวิต 
คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร 
เหล่าใด ที่บรรพชิตจำาต้องนำามาบริโภคปัจจัยเหล่านั้น  
ย่อมเกิดขึ้นได้โดยไม่ยาก ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นควรอยู่
ในป่ำชัฏนั้นจนตลอดชีวิต ไม่ควรหลีกไปเสีย.

(ในกรณีแห่งก�รเลือกหมู่บ�้น นิคม นคร ชนบท และบุคคล 

ที่ควรเสพหรือไม่ควรเสพ ก็ได้ตรัสไว้โดยหลักเกณฑ์อย่�งเดียวกัน).
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 เครื่องผูกพันจิต 5 อย่ำง
-บาล ีมู. ม. ๑๒/๒๐๕-๒๑๐/๒๒๗–๒๓๒.

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ไม่ละตะปู 
ตรงึใจ 5 ประกำร ไมถ่อนเครือ่งผกูพนัใจ 5 ประกำร ภกิษุ
นัน้หนอจกัถงึควำมเจรญิ งอกงำม ไพบลูยใ์นธรรมวินยันี ้ 
ข้อนี้ไม่เป็นฐำนะที่จะมีได้.

ตะปูตรึงใจ ๕ ประการ อันเธอยังละไม่ได้เป็น
อย่างไร.

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในกรณีนี้ สงสัย เคลือบแคลง 
ไม่ปลงใจเชื่อ ไม่เลื่อมใสในพระศำสดำ ภิกษุท้ังหลาย 
จิตของภิกษุที่สงสัย เคลือบแคลง ไม่ปลงใจเชื่อ ไม่เลื่อมใส
ในพระศาสดานั้น ย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผา
กิเลส เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความทำาติดต่อ เพื่อ
ความเพียรที่ตั้งมั่น ข้อที่จิตของภิกษุไม่น้อมไปเพ่ือความ
เพียรเครื่องเผากิเลส เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความ
ทำาตดิตอ่ เพือ่ความเพยีรทีต่ัง้มัน่ อยา่งนี ้ชือ่ว่ำตะปตูรงึใจ
ประกำรที่ 1 ที่ภิกษุนั้นยังละไม่ได้แล้ว.

122 
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ภิกษุทั้ งหลาย อีกประการหนึ่ ง ภิกษุสงสัย  
เคลือบแคลง ไม่ปลงใจเชื่อ ไม่เลื่อมใสในพระธรรม 
ภิกษุทั้งหลาย จิตของภิกษุที่สงสัย เคลือบแคลง ไม่ปลงใจ
เชื่อ ไม่เลื่อมใสในพระธรรมนั้น ย่อมไม่น้อมไปเพ่ือความ
เพียรเครื่องเผากิเลส เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความ
ทำาตดิตอ่ เพือ่ความเพยีรทีต่ัง้มัน่ ขอ้ท่ีจติของภิกษุไมน่อ้มไป 
เพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลส เพื่อความประกอบเนืองๆ 
เพื่อความทำาติดต่อ เพ่ือความเพียรที่ต้ังมั่น อย่างนี้ ชื่อว่ำ
ตะปูตรึงใจประกำรที่ 2 ที่ภิกษุนั้นยังละไม่ได้แล้ว.

ภิกษุทั้ งหลาย อีกประการหนึ่ ง ภิกษุสงสัย 
เคลือบแคลง ไม่ปลงใจเชื่อ ไม่เลื่อมใสในพระสงฆ ์ 
ภิกษุทั้งหลาย จิตของภิกษุที่สงสัย เคลือบแคลง ไม่ปลงใจ 
เชื่อ ไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์นั้น ย่อมไม่น้อมไปเพื่อความ
เพียรเครื่องเผากิเลส เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความ
ทำาตดิตอ่ เพือ่ความเพยีรทีต่ัง้มัน่ ขอ้ท่ีจติของภิกษุไมน่อ้มไป 
เพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลส เพื่อความประกอบเนืองๆ 
เพื่อความทำาติดต่อ เพ่ือความเพียรที่ต้ังมั่น อย่างนี้ ชื่อว่ำ
ตะปูตรึงใจประกำรที่ 3 ที่ภิกษุนั้นยังละไม่ได้แล้ว.

ภิกษุทั้ งหลาย อีกประการหนึ่ ง ภิกษุสงสัย 
เคลือบแคลง ไม่ปลงใจเชื่อ ไม่เลื่อมใสในสิกขำ ภิกษุ
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ทั้งหลาย จิตของภิกษุที่สงสัย เคลือบแคลง ไม่ปลงใจเชื่อ  
ไม่เลื่อมใสในสิกขานั้น ย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียร 
เครื่องเผากิเลส เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความทำา
ติดต่อ เพื่อความเพียรที่ตั้งมั่น ข้อที่จิตของภิกษุไม่น้อมไป
เพื่อความเพียรเคร่ืองเผากิเลส เพื่อความประกอบเนืองๆ 
เพื่อความทำาติดต่อ เพื่อความเพียรที่ต้ังมั่น อย่างนี้ ชื่อว่ำ
ตะปูตรึงใจประกำรที่ 4 ที่ภิกษุนั้นยังละไม่ได้แล้ว.

ภกิษทุัง้หลาย อีกประการหน่ึง ภิกษุเป็นผู้โกรธเคือง  
ไม่พอใจ มีจิตอันโทสะกระทบกระทั่ง มีใจดุจตะปูใน 
เพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งหลำย ภิกษุทั้งหลาย จิตของภิกษุ
ที่โกรธเคือง ไม่พอใจ มีจิตอันโทสะกระทบกระทั่ง มีใจดุจ
ตะปูในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายนั้น ย่อมไม่น้อมไปเพ่ือ
ความเพียรเครื่องเผากิเลส เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อ
ความทำาตดิตอ่ เพือ่ความเพยีรท่ีตัง้มัน่ ขอ้ทีจิ่ตของภกิษไุม่
น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลส เพื่อความประกอบ
เนืองๆ เพื่อความทำาติดต่อ เพื่อความเพียรที่ตั้งมั่น อย่างนี้ 
ชือ่วำ่ตะปตูรงึใจ ประกำรที ่5 ทีภ่กิษนุัน้ยงัละไมไ่ดแ้ลว้. 

ตะปูตรึงใจ ๕ ประการเหล่านี้ ชื่อว่าอันภิกษุนั้น 
ยังละไม่ได้แล้ว.



312

พุทธวจน - หมวดธรรม 

เคร่ืองผกูพันใจ ๕ ประการ อนัภกิษนุัน้ยงัถอนไม่ได ้ 
เป็นอย่างไร.

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในกรณีนี้ เป็นผู้ไม่ปรำศจำก
ควำมก�ำหนัด ไม่ปรำศจำกควำมพอใจ ไม่ปรำศจำก 
ควำมรัก ไม่ปรำศจำกควำมระหำย ไม่ปรำศจำกควำม
เร่ำร้อน ไม่ปรำศจำกควำมทะเยอทะยำนอยำกในกำม 
ภิกษุทั้งหลาย จิตของภิกษุผู้ไม่ปราศจากความกำาหนัด ไม่
ปราศจากความพอใจ ไม่ปราศจากความรักไม่ปราศจาก
ความระหาย ไม่ปราศจากความเร่าร้อน ไม่ปราศจากความ
ทะเยอทะยานอยากในกาม ย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียร
เครื่องเผากิเลส เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความทำา
ติดต่อ เพื่อความเพียรที่ตั้งมั่น ข้อที่จิตของภิกษุไม่น้อมไป
เพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลส เพื่อความประกอบเนืองๆ 
เพื่อความทำาติดต่อ เพ่ือความเพียรที่ต้ังมั่น อย่างนี้ ชื่อว่ำ
เครือ่งผกูพนัใจประกำรที ่1 ทีภ่กิษนุัน้ยงัถอนไมไ่ดแ้ลว้.

ภิกษุท้ังหลาย อีกประการหน่ึง ภิกษุเป็นผู้ไม่ปรำศจำก 
ควำมก�ำหนัด ไม่ปรำศจำกควำมพอใจ ไม่ปรำศจำกควำมรัก  
ไม่ปรำศจำกควำมระหำย ไม่ปรำศจำกควำมเร่ำร้อน  
ไม่ปรำศจำกควำมทะเยอทะยำนอยำกในร่ำงกำย ภิกษุ
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ทั้งหลาย จิตของภิกษุผู้ไม่ปราศจากความกำาหนัด ไม่
ปราศจากความพอใจ ไม่ปราศจากความรัก ไม่ปราศจาก
ความระหาย ไม่ปราศจากความเร่าร้อน ไม่ปราศจากความ
ทะเยอทะยานอยากในร่างกายน้ัน ยอ่มไมน่อ้มไปเพือ่ความ
เพยีรเคร่ืองเผากเิลสเพือ่ความประกอบเนอืงๆ เพือ่ความทำา
ติดต่อ เพื่อความเพียรที่ตั้งมั่น ข้อที่จิตของภิกษุไม่น้อมไป
เพื่อความเพียรเคร่ืองเผากิเลส เพื่อความประกอบเนืองๆ 
เพื่อความทำาติดต่อ เพื่อความเพียรที่ต้ังมั่น อย่างนี้ ชื่อว่ำ
เคร่ืองผูกพนัใจประกำรที ่2 ทีภิ่กษนุัน้ยงัถอนไมไ่ดแ้ลว้.

ภิกษุท้ังหลาย อีกประการหน่ึง ภิกษุเป็นผู้ไม่ปรำศจำก 
ควำมก�ำหนัด ไม่ปรำศจำกควำมพอใจ ไม่ปรำศจำกควำมรัก  
ไม่ปรำศจำกควำมระหำย ไม่ปรำศจำกควำมเร่ำร้อน ไม่
ปรำศจำกควำมทะเยอทะยำนอยำกในรูป ภิกษุทั้งหลาย  
จิตของภิกษุผู้ไม่ปราศจากความกำาหนัด ไม่ปราศจากความ
พอใจ ไม่ปราศจากความรัก ไม่ปราศจากความระหาย ไม่
ปราศจากความเร่าร้อน ไม่ปราศจากความทะเยอทะยาน
อยากในรูปน้ัน ย่อมไม่น้อมไปเพ่ือความเพียรเคร่ืองเผากิเลส  
เพ่ือความประกอบเนืองๆ เพ่ือความทำาติดต่อ เพ่ือความเพียร
ท่ีต้ังม่ัน ข้อท่ีจิตของภิกษุไม่น้อมไปเพ่ือความเพียรเคร่ือง 
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เผากิเลส เพ่ือความประกอบเนืองๆ เพ่ือความทำาติดต่อ เพ่ือ
ความเพียรท่ีต้ังม่ันอย่างน้ี ช่ือว่ำเคร่ืองผูกพันใจประกำรท่ี 3 
ท่ีภิกษุน้ันยังถอนไม่ได้แล้ว.

ภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุบริโภคอิ่มพอ
ควำมประสงคแ์ลว้ ประกอบควำมสขุในกำรนอน ควำมสขุ 
ในกำรเอน ควำมสุขในควำมหลับอยู่ ภิกษุท้ังหลาย  
จิตของภิกษุผู้บริโภคอิ่มพอความประสงค์แล้ว ประกอบ
ความสุขในการนอน ความสุขในการเอน ความสุขในความ
หลับอยู่นั้น ย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเคร่ืองเผากิเลส 
เพ่ือความประกอบเนืองๆ เพื่อความทำาติดต่อ เพื่อความ
เพียรที่ตั้งมั่น ข้อที่จิตของภิกษุไม่น้อมไปเพื่อความเพียร
เครื่องเผากิเลส เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความทำา
ตดิต่อ เพือ่ความเพยีรทีต่ัง้มัน่ อย่างนี ้ชือ่วำ่เครือ่งผกูพนัใจ 
ประกำรที่ 4 ที่ภิกษุนั้นยังถอนไม่ได้แล้ว.

ภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุจักประพฤติ
พรหมจรรย ์เพือ่ปรำรถนำเทพนกิำยอนัใดอนัหนึง่ว่ำ เรำ
จักได้เป็นเทพเจ้ำหรือเทพองค์ใดองค์หนึ่งด้วยศีลอันนี้ 
ดว้ยขอ้วตัรอนันี ้ดว้ยตบะอนันี ้หรอืดว้ยพรหมจรรยอั์นน ี ้ 
ภิกษุท้ังหลาย จิตของภิกษุผู้จักประพฤติพรหมจรรย์ เพ่ือ
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ปรารถนาเทพนิกายอันใดอันหน่ึงว่า เราจักได้เป็นเทพเจ้าหรือ
เทพองค์ใดองค์หน่ึง ด้วยศีลอันน้ี ด้วยข้อวัตรอันน้ี ด้วยตบะ 
อันน้ี หรอืด้วยพรหมจรรยอ์นันีน้ัน้ยอ่มไมน่อ้มไปเพ่ือความ
เพียรเครื่องเผากิเลส เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อความ
ทำาติดต่อ เพื่อความเพียรที่ต้ังมั่น ข้อที่จิตของภิกษุไม่น้อม
ไปเพือ่ความเพยีรเคร่ืองเผากิเลส เพ่ือความประกอบเนอืงๆ 
เพื่อความทำาติดต่อ เพื่อความเพียรที่ต้ังมั่น อย่างนี้ ชื่อว่ำ
เคร่ืองผูกพนัใจประกำรที ่5 ทีภ่กิษนุัน้ยงัถอนไมไ่ดแ้ลว้. 

เครือ่งผูกพนัใจ ๕ ประการเหลา่นี ้ชือ่วา่อันภกิษุน้ัน
ยังถอนไม่ได้แล้ว.

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่ละตะปูตรึงใจ 
๕ ประการเหลา่น้ี ไมถ่อนเคร่ืองผกูพนัใจ ๕ ประการเหลา่น้ี  
ภิกษุน้ันหนอ จักถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ ในธรรมวินัยน้ี  
ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้.

(ยังมีก�รตรัสโดย ปฏิปักขนัยฝ่�ยตรงกันข้�ม ซ่ึงเป็นก�รส่งเสริม 

ก�รประกอบคว�มเพียร ผู้ศึกษ�พึงเทียบเคียงได้ด้วยตนเอง จึงไม่ได้ 

นำ�ม�ใส่ไว้ในที่นี้.)
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 อุปกิเลสแห่งจิต
-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๑๓๐/๔๖๗.

ภิกษุทั้งหลาย อุปกิเลสของทอง ๕ อย่างเหล่านี้  
เป็นเครื่องทำาทองไม่ให้อ่อน ไม่ให้ควรแก่การงาน ไม่ให้
มีสีสุก ให้เปราะ และให้ใช้การไม่ได้ดี อุปกิเลส ๕ อย่าง 
เป็นอย่างไร คือ

ภิกษุทั้งหลาย เหล็กเป็นอุปกิเลสของทอง ทำาทอง
ไม่ให้อ่อน ไม่ให้ควรแก่การงาน ไม่ให้มีสีสุก ให้เปราะ  
และให้ใช้การไม่ได้ดี โลหะ …  ดีบุก …  ตะก่ัว … เงิน  
เปน็อปุกเิลสของทอง ทำาทองไมใ่ห้ออ่น ไมใ่ห้ควรแกก่ารงาน  
ไม่ให้มีสีสุก ให้เปราะ และให้ใช้การไม่ได้ดี.

ภกิษทุัง้หลาย อปุกเิลสของทอง ๕ อยา่งนีเ้หลา่น้ีแล  
เป็นเครื่องทำาทองไม่ให้อ่อน ไม่ให้ควรแก่การงาน ไม่ให้ 
มีสีสุก ให้เปราะ และให้ใช้การไม่ได้ดี.

ภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นก็เหมือนกัน อุปกิเลสของจิต  
๕ อย่างเหล่านี้ เป็นเครื่องทำาจิตไม่ให้อ่อน ไม่ให้ควร 
แก่การงาน ไม่ให้ผุดผ่อง ให้เสียไป และไม่ให้ต้ังมั่นด้วยดี
เพื่อความสิ้นอาสวะ อุปกิเลส ๕ อย่างเป็นอย่างไร คือ
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ภิกษุทั้งหลาย กามฉันทะ เป็นอุปกิเลสของจิต  
เป็นเครื่องทำาจิตไม่ให่้อ่อน ไม่ให้ควรแก่การงาน ไม่ให้
ผดุผอ่ง ใหเ้สยีไป และไมใ่หต้ัง้มัน่ดว้ยดเีพือ่ความสิน้อาสวะ  
พยาบาท … ถีนมิทธะ … อุทธัจจะกุกกุจะ … วิจิจกิจฉา  
เป็นอุปกิเลสแห่งจิต เป็นเคร่ืองทำาจิตไม่ให้อ่อน ไม่ให้ควร
แก่การงาน ไม่ให้ผุดผ่อง ให้เสียไป และไม่ให้ต้ังมั่นด้วยดี
เพื่อความสิ้นอาสวะ

ภิกษุทั้งหลาย อุปกิเลสของจิต ๕ อย่างเหล่าน้ีแล  
เป็นเครื่องทำาจิตไม่ให้อ่อน ไม่ให้ควรแก่การงาน ไม่ให้
ผุดผ่อง ให้เสียไป และไม่ให้ตั้งมั่นด้วยดีเพื่อความสิ้น 
อาสวะ.

ภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค์ ๗ เหล่านี้ ไม่เป็นธรรมกั้น 
ไมเ่ปน็ธรรมหา้ม ไมเ่ป็นอปุกเิลสของจติ อนับคุคลเจรญิแล้ว  
กระทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อกระทำาให้แจ้งซึ่งผล  
คือ วิชชาและวิมุตติ โพชฌงค์ ๗ เป็นอย่างไร คือ

ภิกษุท้ังหลาย สติสัมโพชฌงค์ไม่เป็นธรรมก้ัน  
ไม่เป็นธรรมหา้ม ไมเ่ปน็อปุกเิลสของจิต อันบคุคลเจรญิแลว้ 
กระทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อกระทำาให้แจ้งซึ่งผล คือ  
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วิชชาและวิมุตติ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ … วิริยสัมโพชฌงค์ 
… ปีติสัมโพชฌงค์ … ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ … สมาธิ- 
สัมโพชฌงค ์… อุเบกขาสมัโพชฌงค ์ไมเ่ปน็ธรรมกัน้ ไมเ่ปน็ 
ธรรมห้าม ไม่เป็นอุปกิเลสของจิต อันบุคคลเจริญแล้ว 
กระทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อกระทำาให้แจ้งซึ่งผล คือ 
วิชชาและวิมุตติ 

ภกิษทุัง้หลาย โพชฌงค ์๗ เหลา่นีแ้ล ไมเ่ปน็ธรรมกัน้  
ไม่เปน็ธรรมหา้ม ไมเ่ป็นอปุกเิลสของจติ อนับคุคลเจรญิแล้ว  
กระทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อกระทำาให้แจ้งซึ่งผล คือ 
วิชชาและวิมุตติ.

(ในสูตรอ่ืน ทรงตรัสว่� เม่ือละอุปกิเลสแห่งจิต ๕ อย่�งเหล่�น้ีได้  

ภิกษุหวังจะแสดงอิทธิวิธี, ได้ทิพโสต, บรรลุเจโตปริยญ�ณ, บรรลุปุพเพ- 

นวิ�ส�นสุสตญิ�ณ, บรรลจุตูุปป�ตญ�ณ หรอืกระทำ�ใหแ้จง้ซึง่เจโตวมิตุติ 

ปัญญ�วิมุตติ ก็ส�ม�รถทำ�ได้ -บ�ลี ปญฺจก. อำ. ๒๒/๑๗/๒๓.).
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มนสิกำรโดยไม่แยบคำย  
นิวรณ์ 5 ย่อมเกิด

-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๑๓๒/๔๘๒-๔๘๖.

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุมนสิการโดยไม่แยบคาย 
กำมฉนัทะทีย่งัไมเ่กดิ ยอ่มเกดิขึน้ และทีเ่กดิแลว้ ยอ่มเปน็ไป 
เพื่อความไพบูลย์ย่ิงขึ้น เมื่อภิกษุมนสิการโดยไม่แยบคาย 
พยำบำททีย่งัไมเ่กดิ ยอ่มเกดิขึน้ และทีเ่กดิแลว้ ยอ่มเปน็ไป 
เพื่อความไพบูลย์ย่ิงขึ้น เมื่อภิกษุมนสิการโดยไม่แยบคาย 
ถนีมทิธะทียั่งไมเ่กดิ ยอ่มเกิดขึน้ และท่ีเกดิแลว้ ย่อมเปน็ไป 
เพื่อความไพบูลย์ย่ิงขึ้น เมื่อภิกษุมนสิการโดยไม่แยบคาย 
อุทธัจจกุกกุจจะที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้น และที่เกิดแล้ว 
ย่อมเป็นไปเพื่อความไพบูลย์ยิ่งขึ้น เมื่อภิกษุมนสิการโดย
ไมแ่ยบคาย วจิกิจิฉำทีย่งัไมเ่กดิ ย่อมเกดิขึน้ และท่ีเกิดแลว้ 
ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น.

(ดูเพ่ิมเติมในเร่ือง อ�ห�รของนิวรณ์ ๕ ในหน้� ๔๖๒)
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เจริญสมำธิให้ได ้
อย่ำงน้อยวันละ 3 ครั้ง

-บาล ีติก. อ.ํ ๒๐/๑๔๕-๑๔๖/๔๕๘.

ภกิษทุัง้หลาย พอ่คา้ผูป้ระกอบดว้ยองค ์๓ ประการนี ้
สมควรจะได้โภคทรพัยท์ีย่งัไมไ่ด ้หรอืเพือ่ทำาโภคทรพัยท์ีไ่ด้
แล้วให้ทวีมากขึ้น องค์ ๓ ประการ เป็นอย่างไร.

ภิกษุท้ังหลาย พ่อค้าในโลกน้ี เวลาเช้าจัดแจงการงาน 
โดยเอือ้เฟือ้ เวลาเทีย่งจดัแจงการงานโดยเอือ้เฟือ้ เวลาเย็น
จัดแจงการงานโดยเอื้อเฟื้อ.

ภกิษทุัง้หลาย พอ่คา้ผูป้ระกอบดว้ยองค ์๓ ประการนี ้
แล สมควรจะไดโ้ภคทรพัยท์ีย่งัไมไ่ด ้หรือเพือ่ทำาโภคทรัพย์
ที่ได้แล้วให้ทวีมากขึ้น ฉันใด.

ภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผุูป้ระกอบด้วยธรรม ๓ ประการ 
ก็ฉันน้ันเหมือนกัน เป็นผู้สมควรจะได้บรรลุกุศลธรรมที่ยัง 
ไม่ไดบ้รรล ุหรอืทำากศุลธรรมทีไ่ดบ้รรลแุลว้ใหเ้จริญมากข้ึน 
ธรรม ๓ ประการ เป็นอย่างไร.
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ภกิษทุัง้หลาย ภิกษุในธรรมวินยันี ้เวลำเช้ำกำาหนด 
สมาธินิมิตโดยเคารพ เวลำเท่ียงกำาหนดสมาธินิมิตโดยเคารพ  
เวลำเย็นก�ำหนดสมำธินิมิตโดยเคำรพ. 

ภกิษทุัง้หลาย ภกิษผุูป้ระกอบด้วยธรรม 3 ประกำร 
เหล่ำนี้แล ย่อมสมควรจะบรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่บรรลุ 
หรือเพื่อท�ำกุศลธรรมที่ได้บรรลุแล้วให้เจริญมำกขึ้น.
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 ลักษณะของผู้ที่ง่ำยต่อกำรเข้ำสมำธิ
-บาล ีปญฺจก. อ.ํ ๒๒/๑๕๕/๑๑๓.

ภกิษทุัง้หลาย ภกิษผุูป้ระกอบดว้ยธรรม 5 ประกำร  
ย่อมไม่ควรเพ่ือบรรลุสัมมำสมำธิ ธรรม ๕ ประการ 
เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เป็นผู้ไม่อดทนต่อรูป  
เป็นผู้ไม่อดทนต่อเสียง เป็นผู้ไม่อดทนต่อกลิ่น เป็นผู้ไม่
อดทนต่อรส เป็นผู้ไม่อดทนต่อโผฏฐัพพะ.

ภกิษทุัง้หลาย ภกิษผุูป้ระกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ
เหล่านี้แล ย่อมไม่ควรเพื่อบรรลุสัมมาสมาธิ.

ภกิษทุัง้หลาย ภกิษผุูป้ระกอบดว้ยธรรม 5 ประกำร  
ย่อมควรเพื่อบรรลุสัมมำสมำธ ิ  ธรรม ๕ ประการ 
เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้อดทนต่อรูป 
เป็นผู้อดทนต่อเสียง เป็นผู้อดทนต่อกลิ่น เป็นผู้อดทน
ต่อรส เป็นผู้อดทนต่อโผฏฐัพพะ.

ภกิษทุัง้หลาย ภกิษผุูป้ระกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ
เหล่านี้แล ย่อมควรเพื่อบรรลุสัมมาสมาธิ.
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เจริญสมำธิแม้เพียงชั่วลัดนิ้วมือ 
ชื่อว่ำไม่เหินห่ำงจำกฌำน

-บาล ีเอก. อํ. ๒๐/๕๔-๕๕/๒๒๔.

ภกิษทุัง้หลาย ถา้ภิกษุเจริญอำนำปำนสติ แมช้ัว่กาล 
เพียงลัดนิ้วมือ ภิกษุนี้เรากล่าวว่า อยู่ไม่เหินห่างจากฌาน 
ทำาตามคำาสอนของพระศาสดา ปฏิบัติตามโอวาท ไม่ฉัน
บณิฑบาตของชาวแวน่แควน้เปล่า กจ็ะปว่ยการกลา่วไปไยถงึ 
ผู้กระทำาให้มากซึ่งอานาปานสตินั้นเล่า 

ถ้าภิกษุุเจริญอสุภสัญญา … เจริญมรณสัญญา … 
เจริญอาหาเรปฏิกูลสัญญา … เจริญสัพพโลเกอนภิรตสัญญา  
… เจริญอนิจจสัญญา … เจริญอนิจเจทุกขสัญญา … เจริญ 
ทุกเขอนัตตสัญญา … เจริญปหานสัญญา … เจริญวิราคสัญญา  
… เจริญนิโรธสัญญา … เจริญพุทธานุสสติ … เจริญธัมมา- 
นุสสติ … เจริญสังฆานุสสติ … เจริญสีลานุสสติ …  
เจรญิจาคานสุสติ … เจริญเทวตานสุสติ … เจรญิมรณสติ …  
เจริญกายคตาสติ … เจริญอุปสมานุสสติ แม้ชั่วกาลเพียง 
ลดันิว้มอื ภิกษนุีเ้รากลา่ววา่ อยูไ่มเ่หนิหา่งจากฌาน ทำาตามคำา
สอนของพระศาสดา ปฏบิตัติามโอวาท ไมฉ่นับณิฑบาตของ
ชาวแวน่แคว้นเปลา่ จะปว่ยการกลา่วไปไยถงึผู้กระทำาใหม้าก 
ซึ่งอุปสมานุสสตินั้นเล่า. …

12๗ 
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ธรรมเป็นอุปกำระเฉพำะแก ่
อำนำปำนสติภำวนำ (นัยที่ 1)

-บาล ีปญฺจก. อ.ํ ๒๒/๑๓๕-๑๓๖/๙๖.

ภกิษทุัง้หลาย ภกิษผุูก้ระทำาใหม้าก ซึง่อานาปานสติ  
อันประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ย่อมแทงตลอดธรรมท่ี 
ไม่กำาเริบ ได้ต่อกาลไม่นานเทียว ๕ ประการเป็นอย่างไร 
คือ ภิกษุในกรณีนี้

(๑) เป็นผู้มีความต้องการน้อย มีกิจน้อย เลี้ยงง่าย 
สันโดษในบริขารแห่งชีวิต

(๒) เป็นผู้มีอาหารน้อย ประกอบตนอยู่ในความ
เป็นผู้มีท้องอันพร่อง

(๓) เป็นผู้ไม่มีความมึนชา ประกอบตนอยู่ในความต่ืน
(๔) เป็นผู้มีสุตะมาก ทรงสุตะ ส่ังสมสุตะ คือ ธรรม

เหล่าใดอันงดงามในเบ้ืองต้น งดงามในท่ามกลาง งดงามใน
ท่ีสุด แสดงอยู่ซ่ึงพรหมจรรย์อันบริสุทธ์ิบริบูรณ์ส้ินเชิง พร้อม
ท้ังอรรถะและพยัญชนะ ธรรมเหล่าน้ันอันเธอสดับแล้วมาก 
ทรงจำาไว้ คล่องปาก ข้ึนใจ แทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิ

(๕) ย่อมพิจารณาจิตตามท่ีหลุดพ้นแล้ว.
ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผู้กระทำาให้มาก ซ่ึงอานาปานสติ  

อันประกอบด้วยธรรม ๕ ประการเหล่าน้ีแล ย่อมแทงตลอด
ธรรมท่ีไม่กำาเริบ ได้ต่อกาลไม่นานเทียว.

12๘ 
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติพุทธวจน - หมวดธรรม 

 
ธรรมเป็นอุปกำระเฉพำะแก ่
อำนำปำนสติภำวนำ (นัยที่ 2)

-บาล ีปญฺจก. อํ. ๒๒/๑๓๖/๙๗.

ภกิษทุัง้หลาย ภกิษผุูก้ระทำาใหม้าก ซึง่อานาปานสติ  
อันประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ย่อมแทงตลอดธรรมท่ี 
ไม่กำาเริบ ได้ต่อกาลไม่นานเทียว ๕ ประการเป็นอย่างไร 
คือ ภิกษุในกรณีนี้

(๑) เป็นผู้มีความต้องการน้อย มีกิจน้อย เลี้ยงง่าย 
สันโดษในบริขารแห่งชีวิต

(๒) เป็นผู้มีอาหารน้อย ประกอบตนอยู่ในความ
เป็นผู้มีท้องอันพร่อง

(๓) เป็นผู้ไม่มีความมึนชา ประกอบตนอยู่ในความต่ืน
(๔) ย่อมเป็นผู้ได้ตามปรารถนา ได้โดยไม่ยาก  

ไม่ลำาบาก ซึ่งกถาอันเป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลส เป็นที่สบาย 
แก่ธรรมเคร่ืองเปิดโล่งแห่งจิต คือ อัปปิจฉกถา (เร่ืองปรารถนา

น้อย) สันตุฏฐิกถา (เร่ืองสันโดษ) ปวิเวกกถา (เรื่องความสงัด) 

อสงัสคัคกถา (เรือ่งไมค่ลกุคล)ี วริยิารัมภกถา (เรือ่งมคีวามเพยีร)  

สีลกถา (เรื่องศีล) สมาธิกถา (เรื่องสมาธิ) ปัญญากถา  
(เรื่องปัญญา) วิมุตติกถา (เร่ืองวิมุตติ) วิมุตติญาณทัสสนกถา 
(เรื่องวิมุตติญาณทัสสนะ)
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

(๕) ย่อมพิจารณาจิตตามที่หลุดพ้นแล้ว.
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้กระทำาให้มาก ซ่ึงอานาปานสติ  

อันประกอบด้วยธรรม ๕ ประการเหล่าน้ีแล ย่อมแทงตลอด
ธรรมที่ไม่กำาเริบ ได้ต่อกาลไม่นานเทียว.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติพุทธวจน - หมวดธรรม 

 
ธรรมเป็นอุปกำระเฉพำะแก ่
อำนำปำนสติภำวนำ (นัยที่ 3)

-บาล ีปญฺจก. อํ. ๒๒/๑๓๖-๑๓๗/๙๘.

ภกิษทุัง้หลาย ภกิษผุูก้ระทำาใหม้ากซึง่ อานาปานสติ  
ซึ่งประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ย่อมแทงตลอดธรรมท่ี 
ไม่กำาเริบ ได้ต่อกาลไม่นานเทียว ๕ ประการเป็นอย่างไร  
คือ ภิกษุในกรณีนี้

(๑) เป็นผู้มีความต้องการน้อย มีกิจน้อย เลี้ยงง่าย 
สันโดษในบริขารแห่งชีวิต

(๒) เป็นผู้มีอาหารน้อย ประกอบตนอยู่ในความ
เป็นผู้มีท้องอันพร่อง

(๓) เป็นผู้ไม่มีความมึนชา ประกอบตนอยู่ในความต่ืน
(๔) ย่อมเป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัตร เป็นผู้อยู่ใน

เสนาสนะอันสงัด
(๕) ย่อมพิจารณาจิตตามที่หลุดพ้นแล้ว.
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้กระทำาให้มาก ซ่ึงอานาปานสติ  

อันประกอบด้วยธรรม ๕ ประการเหล่าน้ีแล ย่อมแทงตลอด
ธรรมที่ไม่กำาเริบ ได้ต่อกาลไม่นานเทียว

130 



328

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติพุทธวจน - หมวดธรรม 

 ผูต้ำมประกอบในธรรมเป็นเครือ่งต่ืน
-บาล ีสฬา. ส.ํ ๑๘/๒๒๑-๒๒๒/๓๑๙.

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้ประกอบความเพียรเป็น
เครื่องตื่นอยู่เป็นอย่างไร.

ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้ยอ่มชำาระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากธรรม 
ท่ีเป็นเคร่ืองก้ันจิต ด้วยการเดิน การน่ัง ตลอดวัน 

ยอ่มชำาระจติใหบ้ริสทุธ์ิจากธรรมทีเ่ปน็เครือ่งกัน้จิต 
ด้วยการเดิน การนั่ง ตลอดปฐมยำมแห่งรำตรี

ย่อมสำาเรจ็สหีไสยาโดยขา้งเบือ้งขวา ซ้อนเทา้เหลือ่ม
เท้า มีสตสิมัปชญัญะ ทำาไวใ้นใจซึง่อฏุฐานสญัญา (หมายใจวา่

จะลุกขึ้น) ตลอดมัชฌิมยำมแห่งรำตรี
พอถึงปัจฉิมยำมแห่งรำตรี ก็ลุกข้ึนชำาระจิต 

ใหบ้รสิทุธิจ์ากธรรมทีเ่ปน็เคร่ืองกัน้จติดว้ยการเดนิ การนัง่.
ภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แลภิกษุชื่อว่า เป็นผู้ประกอบ

ความเพียรเป็นเครื่องตื่นอยู่. 
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติพุทธวจน - หมวดธรรม 

 ต้องปรำรภควำมเพียรแต่พอดี
-บาล ีฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๒๐/๓๒๖.

โสณะ ฉันนั้นก็เหมือนกันแล ควำมเพียรที่ปรำรภ
มำกเกินไป ย่อมเป็นไปเพื่อควำมฟุ้งซ่ำน ควำมเพียรที่
ย่อหย่อนเกินไป ย่อมเป็นไปเพื่อควำมเกียจคร้ำน. 

โสณะ เพราะเหตนุัน้แหละ เธอจงตัง้ควำมเพยีรให้
แตพ่อด ีจงเข้าใจความทีอ่นิทรียท์ัง้หลาย ตอ้งเป็นธรรมชาติ
ที่เสมอๆ กัน จงกำาหนดหมายในความพอดีนั้นไว้เถิด.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติพุทธวจน - หมวดธรรม 

 ควำมหมำยของทำงสำยกลำง (นัยท่ี 1)

-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๕๒๘/๑๖๖๔.

ภิกษุทั้งหลาย ส่วนสุด ๒ อย่างนี้ อันบรรพชิต 
ไม่ควรเสพ ส่วนสุด ๒ อย่างนั้นเป็นอย่างไร คือ 

(๑) การประกอบตนให้พัวพันด้วยกามสุขในกาม
ทั้งหลาย อันเป็นของเลว เป็นของชาวบ้าน เป็นของปุถุชน  
ไม่ประเสริฐ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์.

(๒) การประกอบความลำาบากแก่ตน เป็นทุกข์  
ไม่ประเสริฐ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์.

ภกิษทุัง้หลาย สว่นขอ้ปฏบัิติอันเป็นทำงสำยกลำง 
(มัชฌิมาปฏิปทา) ไม่เข้าไปใกล้ส่วนสุด ๒ อย่างเหล่าน้ี อัน
ตถาคตไดต้รสัรู้แลว้ กระทำาใหเ้กดิจกัษ ุกระทำาใหเ้กดิญาณ 
ย่อมเป็นไปเพ่ือความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง เพ่ือความตรัสรู้ 
เพื่อนิพพาน. 

ภิกษุทั้งหลาย ก็ข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลาง  
ทีต่ถาคตไดต้รัสรู้แลว้ กระทำาใหเ้กดิจกัษุ กระทำาใหเ้กดิญาณ 
ย่อมเป็นไปเพ่ือความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง เพ่ือความตรัสรู้ 
เพือ่นพิพานนัน้เปน็อยา่งไร คอื อรยิมรรคอนัประกอบดว้ย
องค์ ๘ น้ีแหละ ซึ่งได้แก่ ความเห็นชอบ ความดำาริชอบ  
วาจาชอบ การงานชอบ เลี้ยงชีพชอบ เพียรชอบ ระลึกชอบ 
ตั้งใจชอบ. 
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติพุทธวจน - หมวดธรรม 

 ควำมหมำยของทำงสำยกลำง (นัยท่ี 2)

-บาล ีติก. อ.ํ ๒๐/๓๘๑-๓๘๓/๕๙๖-๕๙๗.

ภิกษุทั้งหลาย ก็มัชฌิมาปฏิปทา เป็นอย่างไร.
ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุในธรรมวนิยัน้ี พจิารณาเห็นกาย

ในกายอยู่ เปน็ผูม้คีวามเพยีรมสีมัปชัญญะ มสีต ิกำาจดัอภชิฌา 
และโทมนัสในโลกได้ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ … 
พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ … พิจารณาเห็นธรรมในธรรม 
ทั้งหลายอยู่ เป็นผู้มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำาจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกได้. 

ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา.
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยังฉันทะให้เกิด 

พยายามปรารภความเพียร ประคองจิตตั้งจิตไว้ เพื่อยัง
ธรรมอนัเป็นบาปอกศุลทีย่งัไมเ่กดิมิใหเ้กดิขึน้ เพือ่ละธรรม
อนัเปน็บาปอกศุลทีเ่กดิขึน้แลว้ เพือ่ยงักศุลธรรมทีย่งัไม่เกิด
ให้เกิดขึ้น เพื่อความตั้งมั่น ไม่เสื่อมสูญ เพิ่มพูน ไพบูลย์ 
เจริญ บริบูรณ์แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว. 

ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา.
ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ย่อมเจริญอิทธิบาท 

อันประกอบด้วยฉันทะสมาธิและปธานสังขาร เจริญอิทธิบาท
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

อันประกอบด้วยวิริยสมาธิและปธานสังขาร เจริญอิทธิบาท
อันประกอบด้วยจิตสมาธิและปธานสังขาร เจริญอิทธิบาท  
อันประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและปธานสังขาร.

ภิกษุท้ังหลาย น้ีเรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา. 
ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ย่อมเจริญสัทธินทรีย์  

วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์.
ภิกษุท้ังหลาย น้ีเรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา. 
ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ย่อมเจริญสัทธาพละ  

วิริยพละ สมาธิพละ ปัญญาพละ.
ภิกษุท้ังหลาย น้ีเรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา. 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ย่อมเจริญ 

สติสัมโพชฌงค์ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ วิริยะสัมโพชฌงค์  
ปีติสัมโพชฌงค์ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ สมาธิสัมโพชฌงค์ 
อุเบกขาสัมโพชฌงค์.

ภิกษุท้ังหลาย น้ีเรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา.
ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ย่อมเจริญสัมมา-

ทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ 
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ. 

ภิกษุท้ังหลาย น้ีเรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติพุทธวจน - หมวดธรรม 

 ควำมหมำยของทำงสำยกลำง (นัยท่ี 3)

-บาล ีนิทาน. ส.ํ ๑๖/๗๒-๗๔/๑๒๘-๑๓๒.

พราหมณ์ ตถาคต ย่อมแสดงธรรมโดยสายกลาง  
(มชฺเฌน) ไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองน้ัน คือตถาคตย่อม
แสดงดังนี้ว่า

เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขารทั้งหลาย
เพราะมีสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ
เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป
เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ
เพราะมีสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ
เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา
เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา
เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน
เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ
เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ
เพราะมชีาตเิปน็ปจัจยั ชรามรณะ โสกะปรเิทวะทกุขะ 

โทมนัสอุปายาสะทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นครบถ้วน ความเกิดขึ้น
พร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

เพราะความจางคลายดบัไปโดยไมเ่หลอื แหง่อวชิชา
นั้นนั่นเทียว จึงมีความดับแห่งสังขารทั้งหลาย

เพราะมีความดับแห่งสังขาร จึงมีความดับแห่ง
วิญญาณ

เพราะมีความดับแห่งวิญญาณ จึงมีความดับแห่ง
นามรูป

เพราะมีความดับแห่งนามรูป จึงมีความดับแห่ง
สฬายตนะ

เพราะมีความดับแห่งสฬายตนะ จึงมีความดับแห่ง
ผัสสะ

เพราะมคีวามดบัแหง่ผัสสะ จงึมคีวามดบัแหง่เวทนา
เพราะมีความดับแห่งเวทนา จึงมีความดับแห่ง

ตัณหา
เพราะมีความดับแห่งตัณหา จึงมีความดับแห่ง

อุปาทาน
เพราะมีความดับแห่งอุปาทาน จึงมีความดับแห่งภพ
เพราะมีความดับแห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติ
เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นเอง ชรามรณะ โสกะ 

ปรเิทวะทกุขะโทมนสัอปุายาสะทัง้หลาย จงึดบัสิน้ ความดับ 
ลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้.
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 อำนิสงส์ของกำยคตำสติ (นัยที่ 1)

-บาล ีอปุร.ิ ม. ๑๔/๒๑๐-๒๑๕/๓๐๖-๓๑๗.

…เมือ่ภกิษน้ัุนเปน็ผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพียร มตีน
ส่งไปแล้วในธรรมน้ันอยู่อย่างนี้ ย่อมละความระลึก และ
ความดำาริอันอาศัยเรือนเสียได้ เพราะละความระลึกและ
ความดำารนิัน้ได ้ จติของเธอกต็ัง้อยูด่ว้ยด ีสงบรำางบัอยูด่ว้ยด ี 
เป็นธรรมเอกผุดมขีึน้ เปน็สมาธิอยูใ่นภายในนัน่เทยีว ภกิษุ
ทั้งหลาย แม้อย่างนี้ ภิกษุนั้นก็ชื่อว่า เจริญกายคตาสติ.

ภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหน่ึง 
เจริญแล้ว กระทำาให้มากแล้ว กุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
อันเป็นส่วนวิชชา ย่อมหยั่งลงในภายในของภิกษุนั้น ภิกษุ
ทั้งหลาย เปรียบเหมือนมหาสมุทรอันผู้ใดผู้หนึ่งถูกต้อง
ดว้ยใจแลว้แมน่้ำานอ้ยสายใดสายหนึง่ซึง่ไหลไปสูส่มุทร ย่อม 
หยัง่ลงในภายในของผูน้ัน้ ฉนัใด ภกิษทุัง้หลาย ขอ้นีก้ฉ็นันัน้ 
เหมือนกัน กายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง เจริญแล้ว 
กระทำาให้มากแล้ว กศุลธรรมอยา่งใดอยา่งหนึง่อนัเปน็สว่น
แห่งวิชชา ย่อมหยั่งลงในภายในของภิกษุนั้น.

ภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหน่ึง  
ไม่เจริญ ไม่กระทำาให้มากแล้ว มารย่อมได้ช่อง ย่อมได้โอกาส…

136 
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ภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหน่ึง  
เจริญแล้ว กระทำาให้มากแล้ว มารย่อมไม่ได้ช่อง ย่อมไม่ได้
โอกาส…

ภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหน่ึง 
เจริญแล้ว กระทำาให้มากแล้ว เธอย่อมบรรลุถึงความเป็น
ผู้สามารถในธรรมที่ควรทำาให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่ง ซึ่งเธอ
น้อมจิตไปเพื่อทำาให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งนั้นๆ ได้ ในเมื่อ
มีสติเป็นเหตุ. 

ภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันภิกษุเสพแล้ว ทำาให้
เจริญแล้ว ทำาให้มากแล้ว ทำาให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้ว 
ทำาให้เป็นที่ตั้ง ประพฤติสั่งสมเนืองๆ ปรารภสม่ำาเสมอ
ดีแล้ว พึงหวังอานิสงส์ ๑๐ ประการนี้ คือ

(๑) เป็นผูอ้ดกลัน้ตอ่ความไมย่นิดแีละความยนิดไีด้  
ไม่ถูกความไม่ยินดีครอบงำา ย่อมครอบงำาความไม่ยินดี 
ที่เกิดขึ้นแล้วได้.

(๒) เป็นผู้อดกลั้นต่อภัยและความหวาดกลัวได้  
ไม่ถูกภัยและความหวาดกลัวครอบงำา ย่อมครอบงำาภัยและ
ความหวาดกลัว ที่เกิดขึ้นแล้วได้.
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(๓) เป็นผู้มีปกติอดทนต่อความหนาว ความร้อน 
ความหิว ความกระหาย ต่อสัมผัสแห่งเหลือบ ยุง ลม แดด 
และ สัตว์เสือกคลาน ต่อทำานองคำาพูดที่กล่าวร้าย ใส่ร้าย  
เป็นผู้อดทนต่อเวทนาประจำาสรีระที่เกิดขึ้นแล้ว อันเป็น 
ทกุขก์ลา้ เจบ็แสบ ไมใ่ชค่วามสำาราญ ไมเ่ปน็ทีช่อบใจ พอจะ 
สังหารชีวิตได้.

(๔) เป็นผู้ได้ตามต้องการ ได้ไม่ยาก ได้ไม่ลำาบาก 
ซึง่ฌานทัง้ ๔ อนัเปน็ไปในจติอนัยิง่ เปน็ทฏิฐธรรมสขุวหิาร.

(๕) ย่อมแสดงฤทธิ์ได้หลายประการ คือ คนเดียว
เป็นหลายคนก็ได้ … ใช้อำานาจทางกายไปจนถึงพรหมโลก
ก็ได้.

(๖) ย่อมฟังเสียงทั้งสอง คือ เสียงทิพย์และเสียง
มนุษย์ ทั้งท่ีไกลและที่ใกล้ได้ด้วยทิพยโสตธาตุอันบริสุทธิ์ 
ล่วงโสตของมนุษย์.

(๗) ย่อมกำาหนดรู้ใจของสัตว์อื่น ของบุคคลอื่น
ได้ด้วยใจ … หรือจิตยังไม่หลุดพ้นก็รู้ว่า จิตยังไม่หลุดพ้น.

(๘) ยอ่มระลกึถงึขนัธ ์ทีเ่คยอยูอ่าศยัในชาตก่ิอนได้
เป็นอันมาก … พร้อมทั้งอาการ พร้อมทั้งอุเทศ ด้วยอาการ
อย่างนี้.
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(๙) ย่อมเห็นหมู่สัตว์ที่กำาลังจุติ กำาลังอุบัติ … ด้วย
ทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ล่วงจักษุของมนุษย์ ย่อมทราบชัด 
ซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม ด้วยอาการอย่างนี้.

(๑๐) ย่อมเข้าถึงเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหา 
อาสวะมิได้ เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ด้วยปัญญาอันย่ิงเอง
ในปัจจุบันเข้าถึงอยู่.

ภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันภิกษุเสพแล้ว ทำาให้
เจริญแล้ว ทำาให้มากแล้ว ทำาให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้ว 
ทำาให้เป็นที่ตั้ง ประพฤติสั่งสมเนืองๆ ปรารภสม่ำาเสมอ
ดีแล้ว พึงหวังอานิสงส์ ๑๐ ประการได้ ดังนี้.

(วธิกี�รปฏบิตัท่ีิตถ�คตจดัเปน็ก�ยคต�สต ิมคีอ่นข�้งม�ก เชน่ 

ก�รเจรญิอ�น�ป�นสต,ิ ก�รเปน็ผูม้สีตสิมัปชัญญะ, ก�รพจิ�รณ�อสภุะ, 

ก�รพจิ�รณ�โดยคว�มเปน็ธ�ต,ุ ก�รเจรญิฌ�นทัง้ ๔ เปน็ต้น นอกจ�กนี้

ยงัไดต้รสัถงึอปุม�ต�่งๆ ไวด้ว้ย ผูอ้�่นส�ม�รถศกึษ�ร�ยละเอยีดไดจ้�ก

คว�มเต็มของพระสูตรนี้
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 อำนิสงส์ของกำยคตำสต ิ(นัยที่ 2)

-บาล ีเอก. อ.ํ ๒๐/๕๗–๖๐/๒๓๓-๒๔๖.

ภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหน่ึง
เจริญแล้วกระทำาให้มากแล้ว กุศลธรรมอย่างใดอย่างหน่ึง 
ซึ่งเป็นไปในส่วนวิชชา ย่อมหยั่งลงในภายในของภิกษุน้ัน
เปรียบเหมือนมหาสมุทรอันผู้ใดผู้หนึ่งถูกต้องด้วยใจแล้ว
แม่น้ำาน้อยสายใดสายหนึ่งซึ่งไหลไปสู่สมุทร ย่อมหยั่งลงใน
ภายในของผู้นั้นฉะนั้น.

ภิกษุทั้งหลาย เม่ือธรรมข้อหนึ่งบุคคลเจริญแล้ว 
กระทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อทำาโสดาปัตติผลให้แจ้ง 
ย่อมเป็นไปเพื่อทำาสกทาคามิผลให้แจ้ง ย่อมเป็นไปเพื่อทำา
อนาคามิผลให้แจ้ง ย่อมเป็นไปเพื่อทำาอรหัตตผลให้แจ้ง.

ธรรมข้อหนึ่ง คืออะไร คือ กำยคตำสติ. 
ภิกษุทั้งหลาย ธรรมข้อหนึ่งนี้แล บุคคลเจริญแล้ว 

กระทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อทำาโสดาปัตติผลให้แจ้ง 
ย่อมเป็นไปเพื่อทำาสกทาคามิผลให้แจ้ง ย่อมเป็นไปเพื่อทำา
อนาคามิผลให้แจ้ง ย่อมเป็นไปเพื่อทำาอรหัตตผลให้แจ้ง. 

13๗ 
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ภิกษุทั้งหลาย เม่ือธรรมข้อหนึ่งบุคคลเจริญแล้ว 
กระทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญา ย่อมเป็นไป
เพื่อความเจริญแห่งปัญญา ย่อมเป็นไปเพื่อความไพบูลย์ 
แห่งปัญญา ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาใหญ่  
ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามาก ย่อมเป็นไปเพ่ือ
ความเป็นผู้มีปัญญาไพบูลย์ ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มี
ปญัญาลกึซึง้ ย่อมเป็นไปเพือ่ความเปน็ผูม้ปีญัญาสามารถยิง่ 
ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญากว้างขวาง ย่อมเป็นไป
เพื่อความเป็นผู้มากด้วยปัญญา ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็น
ผู้มีปัญญาว่องไว ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเร็ว  
ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาร่าเริง ย่อมเป็นไปเพื่อ
ความเป็นผู้มีปัญญาแล่น ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มี
ปญัญาคม ยอ่มเปน็ไปเพือ่ความเปน็ผู้มปีญัญาชำาแรกกิเลส. 

ธรรมข้อหนึ่ง คืออะไร คือ กำยคตำสติ. 
ภิกษุทั้งหลาย ธรรมข้อหนึ่งนี้แล บุคคลเจริญแล้ว 

กระทำาใหม้ากแลว้ ยอ่มเปน็ไปเพือ่ได้ปญัญา … ย่อมเปน็ไป 
เพื่อความเป็นผู้มีปัญญาชำาแรกกิเลส.
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ภิกษุท้ังหลาย ชนเหล่าใดไม่บริโภคกายคตาสติ  
ชนเหล่าน้ันช่ือว่าย่อมไม่บริโภคอมตะ ภิกษุท้ังหลาย ชนเหล่าใด
บริโภคกายคตาสติ ชนเหล่าน้ันช่ือว่าย่อมบริโภคอมตะ.

ภิกษุท้ังหลาย กายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่บริโภคแล้ว  
อมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่บริโภคแล้ว ภิกษุท้ังหลาย 
กายคตาสติอันชนเหล่าใดบริโภคแล้ว อมตะชื่อว่าอันชน
เหล่านั้นบริโภคแล้ว. 

ภิกษุท้ังหลาย กายคตาสติของชนเหล่าใดเส่ือมแล้ว  
อมตะของชนเหล่านั้นชื่อว่าเสื่อมแล้ว ภิกษุท้ังหลาย  
กายคตาสติของชนเหล่าใดไม่เส่ือมแล้ว อมตะของชนเหล่าน้ัน
ชื่อว่าไม่เสื่อมแล้ว.

ภิกษุท้ังหลาย กายคตาสติอันชนเหล่าใดเบื่อแล้ว  
อมตะช่ือว่าอันชนเหล่าน้ันเบ่ือแล้ว ภิกษุท้ังหลาย กายคตาสติ 
อันชนเหล่าใดชอบใจแล้ว อมตะช่ือว่าอันชนเหล่าน้ันชอบใจแล้ว. 

ภิกษุทั้งหลาย ชนเหล่าใดประมาทกายคตาสติ  
ชนเหลา่นัน้ชือ่ว่าประมาทอมตะ ภิกษุทัง้หลาย ชนเหลา่ใด
ไมป่ระมาทกายคตาสต ิชนเหลา่นัน้ชือ่วา่ไมป่ระมาทอมตะ.
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ภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันชนเหล่าใดหลงลืม  
อมตะช่ือว่าอันชนเหล่าน้ันหลงลืม ภิกษุท้ังหลาย กายคตาสติ 
อันชนเหล่าใดไม่หลงลืม อมตะช่ือว่าอันชนเหล่าน้ันไม่หลงลืม.

ภิกษุท้ังหลาย กายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่ซ่องเสพ
แล้ว อมตะช่ือว่าอันชนเหล่าน้ันไม่ซ่องเสพแล้ว ภิกษุท้ังหลาย  
กายคตาสติอันชนเหล่าใดซ่องเสพแล้ว อมตะชื่อว่าอัน 
ชนเหล่านั้นซ่องเสพแล้ว.

ภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่เจริญ
แลว้ อมตะชือ่วา่อนัชนเหลา่นัน้ไมเ่จริญแลว้ ภิกษท้ัุงหลาย  
กายคตาสติอันชนเหล่าใดเจริญแล้ว อมตะช่ือว่าอันชนเหล่าน้ัน 
เจริญแล้ว.

ภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่ทำาให้
มากแลว้ อมตะชือ่วา่อนัชนเหลา่นัน้ไม่ทำาให้มากแล้ว ภกิษุ
ทั้งหลาย กายคตาสติอันชนเหล่าใดทำาให้มากแล้ว อมตะ 
ชื่อว่าอันชนเหล่านั้นทำาให้มากแล้ว.

ภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่รู้ด้วย
ปัญญาอันย่ิง อมตะช่ือว่าอันชนเหล่าน้ันไม่รู้ด้วยปัญญาอันย่ิง  
ภกิษทุัง้หลาย กายคตาสตอัินชนเหลา่ใดรู้ดว้ยปัญญาอนัยิง่ 
อมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นรู้ด้วยปัญญาอันยิ่ง.
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ภิกษุท้ังหลาย กายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่กำาหนดรู้
แล้ว อมตะช่ือว่าอันชนเหล่าน้ันไม่กำาหนดรู้แล้ว ภิกษุท้ังหลาย  
กายคตาสติอันชนเหล่าใดกำาหนดรู้แล้ว อมตะชื่อว่าอัน 
ชนเหล่านั้นกำาหนดรู้แล้ว.

ภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่ทำาให้
แจง้แลว้ อมตะชือ่วา่อนัชนเหลา่นัน้ไมท่ำาใหแ้จง้แลว้ ภกิษุ
ทั้งหลาย กายคตาสติอันชนเหล่าใดทำาให้แจ้งแล้ว อมตะ 
ชื่อว่าอันชนเหล่านั้นทำาให้แจ้งแล้ว.
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 ลักษณะของผู้ตั้งจิตในกำยคตำสติ
-บาล ีสฬา. ส.ํ ๑๘/๒๔๘-๒๔๙/๓๕๐.

ภกิษทุัง้หลาย เปรยีบเหมอืนบรุษุจับสตัว์ ๖ ชนิดซึง่
มวีสิยัตา่งกนั มโีคจรตา่งกนั คอื พึงจบัง ูจระเข้ นก สุนขับา้น  
สุนัขจิ้งจอก ลิง แล้วผูกด้วยเชือกอันเหนียวแน่น ครั้นแล้ว
พึงผูกไว้ที่หลักหรือที่เสาอันมั่นคง 

ทีน้ันแล สัตว์ ๖ ชนิดเหล่านั้น ซึ่งมีวิสัยต่างกัน  
มโีคจรตา่งกนั พงึดงึมาสูโ่คจรและวสิยัของตนๆ คอื งพูงึดงึมา 
ด้วยคิดว่าเราจักเข้าไปสู่จอมปลวก จระเข้พึงดึงมาด้วยคิดว่า 
เราจกัลงแมน้่ำา นกพงึดงึมาดว้ยคดิวา่เราจกับินข้ึนสูอ่ากาศ 
สุนัขบ้านพึงดึงมาด้วยคิดว่าเราจักเข้าไปบ้าน สุนัขจิ้งจอก
พึงดึงมาด้วยคิดว่าเราจักเข้าสู่ป่าช้า ลิงพึงดึงมาด้วยคิดว่า
เราจักเข้าไปสู่ป่า ภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล สัตว์ ๖ ชนิด 
เหล่านัน้ตา่งกจ็ะไปตามวสิยัของตนๆ พึงลำาบาก เมือ่นัน้สตัว์
เหล่านั้นพึงยืนแนบ นั่งแนบ นอนแนบหลักหรือเสานั้นเอง  
แม้ฉันใด. 

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งอบรม กระทำาให้
มากซ่ึงกายคตาสติ ก็ฉันน้ันเหมือนกัน ตาย่อมไม่ฉุดภิกษุน้ัน 
ไปในรูปอันเป็นที่พอใจ รูปอันไม่เป็นท่ีพอใจ ย่อมไม่เป็น

13๘ 
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ของปฏิกูล หูย่อมไม่ฉุดภิกษุนั้นไปในเสียงอันเป็นที่พอใจ 
เสียงอันไม่เป็นที่พอใจ ย่อมไม่เป็นของปฏิกูล จมูกย่อม
ไม่ฉุดภิกษุนั้นไปในกลิ่นอันเป็นท่ีพอใจ กลิ่นอันไม่เป็นท่ี
พอใจ ย่อมไม่เป็นของปฏิกูล ลิ้นย่อมไม่ฉุดภิกษุนั้นไปใน
รสอันเป็นที่พอใจ รสอันไม่เป็นที่พอใจ ย่อมไม่เป็นของ
ปฏิกูล กายย่อมไม่ฉุดภิกษุนั้นไปในโผฏฐัพพะอันเป็นท่ี
พอใจ โผฏฐัพพะอันไม่เป็นที่พอใจ ย่อมไม่เป็นของปฏิกูล 
ใจย่อมไม่ฉุดภิกษุนั้นไปในธรรมอันเป็นที่พอใจ ธรรมอัน
ไม่เป็นที่พอใจ ย่อมไม่เป็นของปฏิกูล. 

ภิกษุทั้งหลาย ควำมส�ำรวม (สังวร) ย่อมมีด้วย
อำกำรอย่ำงนี้แล. 

ภกิษท้ัุงหลาย คำาวา่ หลกัหรือเสาอนัมัน่คงนัน้ เปน็
ชื่อของกายคตาสติ เพราะเหตุนั้นแล เธอทั้งหลายพึงศึกษา
อย่างนี้ว่า กายคตาสติ เราทั้งหลายจักอบรม กระทำาให้มาก 
กระทำาให้เป็นดงัยาน กระทำาใหเ้ป็นทีต่ัง้ ใหม้ัน่คง สัง่สมแล้ว  
ปรารภดีแล้ว ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงศึกษาอย่างน้ีแล.
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 ลกัษณะของผูไ้ม่ต้ังจติในกำยคตำสติ
-บาล ีสฬา. ส.ํ ๑๘/๒๔๖-๒๔๗/๓๔๘.

ภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์ ๖ ชนิด 
ซึง่มวีสิยัตา่งกนั มโีคจรตา่งกนั คอื จบัง ูจระเข้ นก สนัุขบา้น  
สุนัขจิ้งจอก ลิง แล้วผูกด้วยเชือกอันเหนียวแน่น ครั้นแล้ว
พึงขมวดปมไว้ตรงกลางปล่อยไป 

ทนีัน้แล สตัว ์๖ ชนดิซึง่มวีสิยัตา่งกนั มีโคจรตา่งกัน
เหลา่นัน้ พงึดงึมาหาโคจรและวสิยัของตนๆ งพูงึดงึมาดว้ย
คิดว่าเราจักเข้าไปสู่จอมปลวก จระเข้พึงดึงมาด้วยคิดว่า 
เราจักลงน้ำา นกพึงดึงมาด้วยคิดว่าเราจักบินข้ึนสู่อากาศ 
สุนัขบ้านพึงดึงมาด้วยคิดว่าเราจักเข้าบ้าน สุนัขจ้ิงจอกพึง
ดึงมาด้วยคิดว่าเราจักไปสู่ป่าช้า ลิงพึงดึงมาด้วยคิดว่าเราจัก
เข้าไปสู่ป่า ภิกษุท้ังหลาย เม่ือใดแล สัตว์ ๖ ชนิดเหล่าน้ัน  
ตา่งกจ็ะไปตามวสิยัของตนๆ พงึลำาบาก เมือ่น้ัน บรรดาสตัว์
เหล่านั้น สัตว์ใดมีกำาลังมากกว่าสัตว์ทั้งหลาย สัตว์เหล่านั้น
พึงอนุวัตรคล้อยตามไปสู่อำานาจแห่งสัตว์นั้น แม้ฉันใด.

ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุรูปใดรูปหน่ึงไม่ได้อบรม ไม่
กระทำาให้มากซ่ึงกายคตาสติ ก็ฉันน้ันเหมือนกัน ตาย่อมฉุด
ภิกษุน้ันไปในรูปอันเป็นที่พอใจ รูปอันไม่เป็นที่พอใจ ย่อม
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เปน็ของปฏกิลู หยูอ่มฉดุภกิษน้ัุนไปในเสยีงอนัเปน็ท่ีพอใจ 
เสียงอันไม่เป็นที่พอใจ ย่อมเป็นของปฏิกูล จมูกย่อมฉุด
ภิกษุนั้นไปในกลิ่นอันเป็นที่พอใจ กลิ่นอันไม่เป็นท่ีพอใจ 
ย่อมเป็นของปฏิกูล ลิ้นย่อมฉุดภิกษุนั้นไปในรสอันเป็นที่
พอใจ รสอันไม่เป็นที่พอใจ ย่อมเป็นของปฏิกูล กายย่อม
ฉุดภิกษุนั้นไปในโผฏฐัพพะอันเป็นที่พอใจ โผฏฐัพพะอัน
ไม่เป็นที่พอใจ ย่อมเป็นของปฏิกูล ใจย่อมฉุดภิกษุนั้นไป
ในธรรมอันเป็นที่พอใจ ธรรมอันไม่เป็นที่พอใจ ย่อมเป็น
ของปฏิกูล. 

ภิกษุทั้งหลาย ควำมไม่ส�ำรวม (อสังวร) ย่อมมีได้
ด้วยอำกำรอย่ำงนี้แล.
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ให้ตั้งจิตในกำยคตำสต ิ
เสมือนบุรุษผู้ถือภำชนะน�้ำมัน 

-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๒๒๖-๒๒๗/๗๖๓-๗๖๖.

ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนหมู่มหาชนได้ทราบ
ข่าวว่า ‘มีนางงามชนบท มีนางงามชนบท’ จึงมาชุมนุมกัน 
ก็นางงามชนบทนัน้ นา่ดอูยา่งยิง่ในเวลาฟอ้นรำา นา่ดอูยา่งยิง่  
ในเวลาขับร้อง หมู่มหาชนนั้นได้ทราบข่าวอีกว่า นางงาม
ชนบทจะฟ้อนรำา จะขับร้อง จึงมาชุมนุมกันมีประมาณย่ิงข้ึน 
คร้ังน้ัน บุรุษผู้อยากมีชีวิตอยู่ไม่อยากตาย ปรารถนาความสุข 
เกลียดทุกข์ก็มา หมู่มหาชนน้ันพึงกล่าวกับบุรุษน้ันอย่างน้ีว่า 
บุรุษผู้เจริญ ท่านจงนำาภาชนะน้ำามันอันเต็มเปี่ยมนี้ผ่านไป
ในระหวา่งทีป่ระชมุใหญก่บันางงามในชนบท และจะมบีรุษุ
เงื้อดาบตามท่านไปข้างหลังๆ ท่านจักทำาน้ำามันน้ันหกแม้
หน่อยหนึ่งในที่ใด เขาจักตัดศีรษะของท่านให้ขาดตกลงไป
ในที่นั้นทีเดียว

ภิกษุท้ังหลาย เธอทั้งหลาย จะสำาคัญความข้อน้ัน 
เป็นอย่างไร บุรุษผู้นั้นจะไม่ใส่ใจภาชนะน้ำามันนั้น แล้วพึง
เป็นผู้ประมาทในภายนอกหรือ  

ไม่เป็นอย่�งนั้น พระเจ้�ข้�.

140 





353

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

ภิกษุทั้งหลาย เรายกอุปมานี้ ก็เพื่อให้เข้าใจเนื้อ
ความนี้ชัดขึ้น เนื้อความในข้อนั้นมีอย่างนี้ คำาว่า ภำชนะ
น้�ำมันอันเต็มเปี่ยม เป็นชื่อของกำยคตำสติ. 

ภกิษทุัง้หลาย เพราะเหตนุัน้ในเร่ืองนี ้เธอท้ังหลาย
พึงศึกษาอย่างนี้ว่า กายคตาสติ จักเป็นสิ่งอันเราเจริญแล้ว 
กระทำาให้มากแล้ว กระทำาให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้ว 
กระทำาให้เป็นทีต่ัง้ ประพฤตสิัง่สมเนอืงๆ ปรารภสม่ำาเสมอ
ดีแล้ว.

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ แล.
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 ที่ส�ำหรับเที่ยวไป ของนักปฏิบัติ
-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๑๙๘/๗๐๐.

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเที่ยวไปในที่ที่ควร
เทีย่วไป ซ่ึงเปน็วสัิยแห่งบิดำตนเถดิ เมือ่เธอทัง้หลายเทีย่ว
ไปในที่ที่ควรเที่ยวไป ซึ่งเป็นวิสัยแห่งบิดาตน มารจักไม่ได้
ชอ่ง มารจกัไมไ่ดโ้อกาส กท็ีท่ีค่วรเทีย่วไป ซึง่เปน็วสิยัแหง่
บิดาตน คืออะไร คือ สติปัฏฐำน 4. 

สตปัิฏฐาน ๔ เปน็อย่างไร ภิกษุในธรรมวนัิยนี ้ยอ่ม
พิจำรณำเห็นกำยในกำยอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ  
มีสติ กำาจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย 

ยอ่มพจิำรณำเหน็เวทนำในเวทนำอยู่ มคีวามเพียร 
มีสัมปชัญญะ มีสติ กำาจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย 

ย่อมพิจำรณำเห็นจิตในจิตอยู่ มีความเพียร  
มีสัมปชัญญะ มีสติ กำาจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย 

ย่อมพิจำรณำเห็นธรรมในธรรมอย ู่ มีความเพียร 
มีสัมปชัญญะ มีสติ กำาจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย.

ภิกษุทั้งหลาย นี้คือที่ที่ควรเที่ยวไป ซึ่งเป็นวิสัย
แห่งบิดำตนของภิกษุ.

141 



355

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติพุทธวจน - หมวดธรรม 

 กำรเจริญสติปัฏฐำนของคนฉลำด
-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๒๐๐-๒๐๓/๗๐๔-๗๐๗.

ภกิษท้ัุงหลาย เปรียบเหมอืนพอ่ครัวผูเ้ขลา ไมฉ่ลาด 
เฉียบแหลม บำารุงพระราชาหรือมหาอำามาตย์ของพระราชา
ดว้ยสปูะตา่งชนดิ มรีสเปร้ียวจดับา้ง ขมจดับา้ง เผด็จดับา้ง  
หวานจัดบ้าง มีรสเฝื่อนบ้าง ไม่เฝื่อนบ้าง เค็มบ้าง จืดบ้าง 
พ่อครัวนั้นไม่สังเกตรสอาหารของตนว่า วันน้ีภัตและสูปะ 
ของเราชนิดนี้ท่านชอบใจ หรือท่านรับสูปะนี้มาก หรือท่าน
ชมสปูะนี ้วนันีภ้ตัและสปูะของเรามรีสเปรีย้วจดั ทา่นชอบใจ 
หรือท่านรับสูปะมีรสเปร้ียวจัด หรือท่านหยิบเอาสูปะมีรส
เปรี้ยวจัดมาก หรือท่านชมสูปะมีรสเปรี้ยวจัด วันนี้ภัตและ
สูปะของเรามีรสขมจัด … มีรสเผ็ดจัด … มีรสหวานจัด …  
มรีสเฝือ่น … มรีสไมเ่ฝือ่น … มรีสเคม็ … วนัน้ี ภัตและสปูะ 
ของเรามีรสจืดท่านชอบใจ หรือท่านรับสูปะมีรสจืด หรือ
ทา่นหยิบเอาสปูะมรีสจดืมาก หรือทา่นชมสปูะมรีสจดื ดงันี ้
พ่อครัวนั้นย่อมไม่ได้เครื่องนุ่งห่ม ไม่ได้ค่าจ้าง ไม่ได้รางวัล 
ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะพอ่ครวันัน้เปน็คนเขลา ไม่ฉลาด
เฉียบแหลม ไม่สังเกตเครื่องหมายอาหารของตน ฉันใด.
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ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุบางรูปใน
ธรรมวินัยนี้ เป็นผู้เขลา ไม่ฉลาดเฉียบแหลม ย่อมพิจารณา
เห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำาจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย เมื่อเธอพิจารณาเห็นกาย
ในกายอยู่ จิตย่อมไม่ตั้งมั่น ยังละอุปกิเลสไม่ได้ เธอไม่
สำาเหนียกนิมิตนั้น ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ … 
ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ … ย่อมพิจารณาเห็นธรรม
ในธรรมอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำาจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกเสีย เมื่อพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่  
จติย่อมไมต่ัง้มัน่ ยงัละอปุกเิลสไมไ่ด ้เธอไมส่ำาเหนยีกนมิตินัน้  
ภิกษนุัน้ยอ่มไมไ่ดธ้รรมเป็นเครือ่งอยู่เปน็สขุในปจัจุบนัและ
ไม่ได้สติสัมปชัญญะ ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะภิกษุน้ัน
เป็นผู้เขลา ไม่ฉลาดเฉียบแหลม ไม่สำาเหนียกนิมิตแห่งจิต
ของตน.

ภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนพ่อครัวผู้มีปัญญาฉลาด  
เฉียบแหลม บำารุงพระราชาหรือมหาอำามาตย์ของพระราชา
ด้วยสูปะต่างชนิด มีรสเปรี้ยวจัดบ้าง ขมจัดบ้าง เผ็ดจัด
บา้ง หวานจดับา้ง มรีสเฝือ่นบ้าง ไมเ่ฝื่อนบา้ง มรีสเคม็บา้ง  
จืดบ้าง พ่อครัวนั้นย่อมสังเกตรสอาหารของตนว่า วันนี้ภัต
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และสูปะของเราชนดินี ้ทา่นชอบใจ หรือทา่นรับสปูะนี ้หรอื
หยบิเอาสปูะนีม้าก หรือทา่นชมสปูะนี ้วันนีภั้ตและสูปะของ
เรามีรสเปรี้ยวจัด … วันนี้ภัตและสูปะของเรามีรสขมจัด …  
มีรสเผด็จดั … มรีสหวานจดั … มรีสเฝือ่น … มรีสไมเ่ฝือ่น …  
มรีสเคม็ … วันน้ีภัตและสปูะของเรามรีสจดืทา่นชอบใจ หรอื
ท่านรบัสปูะมรีสจดื หรือทา่นหยบิเอาสปูะมรีสจืดมาก หรอื
ท่านชมสูปะมีรสจืด ดังนี้ พ่อครัวนั้นย่อมได้เครื่องนุ่งห่ม  
ได้ค่าจ้าง ได้รางวัล ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะพ่อครัวนั้น
เปน็คนมปัีญญา ฉลาด เฉยีบแหลม สงัเกตรสอาหารของตน 
ฉันใด.

ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุบางรูปใน
ธรรมวนิยัน้ี เป็นผูม้ปัีญญำ ฉลำด เฉยีบแหลม ยอ่มพจิำรณำ 
เหน็กำยในกำยอยู ่มคีวำมเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิก�ำจัด 
อภิชฌำและโทมนัสในโลกเสีย เมื่อเธอพิจำรณำเห็น
กำยในกำยอยู่ จิตย่อมตั้งมั่น ละอุปกิเลสได้ เธอย่อม
ส�ำเหนยีกนมิตินัน้ ยอ่มพจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาอยู ่… 
ยอ่มพจิารณาเหน็จติในจติอยู่ … ย่อมพจิารณาเห็นธรรมใน
ธรรมอยู่ มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มีสต ิกำาจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสีย เม่ือเธอพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่  
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จิตย่อมตั้งมั่น ละอุปกิเลสได้ เธอย่อมสำาเหนียกในนิมิตนั้น 
ภกิษนุัน้ยอ่มได้ธรรมเปน็เครือ่งอยูเ่ปน็สขุในปัจจบัุน และ
ไดส้ติสัมปชัญญะ ขอ้นัน้เปน็เพราะเหตไุร เพราะภิกษนุัน้
เป็นผู้มีปัญญา ฉลาด เฉียบแหลม สำาเหนียกนิมิตแห่งจิต
ของตน.
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 อำนิสงส์ของกำรเดินจงกรม
-บาล ีปญฺจก. อํ. ๒๒/๓๑/๒๙.

ภิกษุท้ังหลาย อำนิสงส์ในกำรจงกรม 5 ประกำรน้ี 
๕ ประการเป็นอย่างไร คือ ภิกษุผู้เดินจงกรม

(๑) ย่อมเป็นผู้อดทนต่อการเดินทางไกล 
(๒) ย่อมเป็นผู้อดทนต่อการปรารภความเพียร 
(๓) ย่อมเป็นผู้มีอาพาธน้อย 
(๔) อาหารท่ีกิน ด่ืม เค้ียว ล้ิมแล้ว ย่อมย่อยไปโดยดี 
(๕) สมาธิท่ีได้เพราะการเดินจงกรมย่อมต้ังอยู่ได้นาน
ภกิษทุัง้หลาย เหลา่นีแ้ล อานสิงสใ์นการเดนิจงกรม 

๕ ประการ.
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 กำรอยู่ป่ำเหมำะกับภิกษุบำงรูป
-บาล ีทสก. อํ. ๒๔/๒๑๖/๙๙.

ข้�แต่พระองค์ผู้เจริญ ข้�พระองค์ปร�รถน�เพ่ือซ่องเสพเสน�สนะ 

คือ ป่�และร�วป่�อันสงัด.

อุบาล ี เสนาสนะคือปา่และราวปา่อนัสงดั อยู่ลำาบาก 
ทำาความวิเวกได้ยาก ยากที่จะอภิรมย์ในการอยู่ผู้เดียว  
ป่าทั้งหลายเห็นจะนำาใจของภิกษุผู้ไม่ได้สมาธิไปเสีย. 

อุบาลี ผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่า เรำเมื่อไม่ได้สมำธิ 
จักซ่องเสพเสนำสนะ คือ ป่ำและรำวป่ำอันสงัด ผู้นั้น 
จ�ำต้องหวังข้อนี้ คือจักจมลงหรือจักฟุ้งซ่ำน. 

อุบาล ี เปรยีบเหมอืนมีหว้งน้ำาใหญอ่ยู่ มีช้างใหญ่สงู 
๗ ศอก หรอื ๗ ศอกกึง่ มาถงึเขา้ ชา้งตวันัน้พึงคดิอย่างน้ีว่า 
ไฉนหนอ เราลงสู่ห้วงน้ำานีแ้ลว้พงึขดัถหูเูลน่บา้ง พงึขดัถหูลงั
เลน่บา้ง ครัน้แลว้ จงึอาบ ดืม่ ขึน้มาแลว้กลบัไปตามตอ้งการ 
ช้างนั้นลงสู่ห้วงน้ำานั้นแล้วพึงขัดถูหูเล่นบ้าง ขัดถูหลังเล่น
บ้าง คร้ันแล้วจึงอาบ ดื่ม ขึ้นมาแล้วกลับไปตามต้องการ 
ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะว่าช้างนั้นเป็นสัตว์มีร่างกาย
ใหญ่ ยอ่มไดก้ารลงในน้ำาลกึ คร้ันกระตา่ยหรอืเสอืปลามาถึง  
(หว้งน้ำาน้ัน) เขา้ กระตา่ยหรอืเสอืปลาพงึคดิอยา่งนีว้า่ เราเปน็
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อะไรและช้างใหญเ่ปน็อะไร ไฉนหนอ เราพงึลงสูห่ว้งน้ำานีแ้ลว้
พงึขดัถูหเูลน่บา้ง พงึขดัถูหลงัเลน่บา้ง คร้ันแลว้ จึงอาบ ดืม่ 
ข้ึนมาแล้วกลับไปตามต้องการ กระต่ายหรือเสือปลาน้ันก็ลงสู่
ห้วงน้ำาน้ันโดยพลัน ไม่ทันได้พิจารณา กระต่ายหรือเสือปลาน้ัน 
จำาต้องหวังข้อนี้ คือจักจมลงหรือจักลอยข้ึน ข้อนั้นเพราะ
เหตไุร เพราะวา่กระตา่ยหรือเสอืปลานัน้เปน็สตัวมี์รา่งกาย
เล็ก ย่อมไม่ได้การลงในห้วงน้ำาลึก แม้ฉันใด. 

อุบาลี ผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่า เราเมื่อไม่ได้สมาธิ  
จกัซอ่งเสพเสนาสนะ คอื ปา่และราวปา่อนัสงดั ผูน้ัน้จำาตอ้ง
หวังข้อนี้ คือ จักจมลงหรือฟุ้งซ่าน ฉันนั้นเหมือนกัน.

อุบาลี เธอจงอยู่ในหมู่สงฆ์เถิด เม่ือเธออยู่ใน 
หมู่สงฆ์ ควำมส�ำรำญจักมี.

(เน้ือคว�มข้อน้ีแสดงว่� ก�รออกไปอยู่ป่�มิได้เหม�ะสำ�หรับทุกคน.)
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 ลักษณะของบุคคลสี่ประเภท
-บาล ีจตกุกฺ. อ.ํ ๒๑/๑๘๕-๑๘๖/๑๓๘.

ภกิษทุัง้หลาย บคุคล ๔ จำาพวกนี ้มปีรากฏอยูใ่นโลก  
๔ จำาพวกเป็นอย่างไร คือ 

(๑) บุคคลมีกายออกไปแล้ว มีจิตยังไม่ออก
(๒) บุคคลมีกายยังไม่ออก มีจิตออกไปแล้ว
(๓) บคุคลมกีายยังไม่ออกดว้ย มจีติยังไม่ออกดว้ย
(๔) บุคคลมีกายออกไปแล้วด้วย มีจิตออกไปแล้วด้วย
ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเป็นผู้มีกายออกไปแล้ว  

มีจิตยงัไมอ่อกไป เป็นอย่างไร บุคคลบำงคนในโลกนี ้เสพ
เสนำสนะอนัสงัด คอื ปำ่และรำวปำ่ เขำตรกึถงึกำมวติก
บ้ำง ตรึกถึงพยำบำทวิตกบ้ำง ตรึกถึงวิหิงสำวิตกบ้ำงใน
เสนำสนะนั้น ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเป็นผู้มีกำยออกไป
แล้วมีจิตยังไม่ออกอย่ำงนี้แล.

ภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลเป็นผู้มีกายยังไม่ออกไป มีจิต
ออกไป เป็นอย่างไร บุคคลบำงคนในโลกน้ี ไม่เสพเสนำสนะ 
อันสงัด คือ ป่ำและรำวป่ำ เขำตรึกถึงเนกขัมมวิตกบ้ำง  
อัพยำบำทวิตกบ้ำง อวิหิงสำวิตกบ้ำงในท่ีน้ัน ภิกษุท้ังหลาย  
บุคคลเป็นผู้มีกำยยังไม่ออกไป มีจิตออกไปแล้วอย่ำงน้ีแล. 
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ภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลเป็นผู้มีกายยังไม่ออกด้วย  
มีจิตยังไม่ออกด้วย เป็นอย่างไร บุคคลบำงคนในโลกน้ี 
ไม่เสพเสนำสนะอันสงัด คือ ป่ำและรำวป่ำ เขำตรึกถึง
กำมวิตกบ้ำง ตรึกถึงพยำบำทวิตกบ้ำง ตรึกถึงวิหิงสำ
วติกบำ้ง ภกิษทุัง้หลาย บคุคลเปน็ผูม้กีำยยงัไม่ออกด้วย 
มีจิตยังไม่ออกด้วยอย่ำงนี้แล.

ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเป็นผู้มีกายออกไปแล้วด้วย 
มีจิตออกไปแล้วด้วย เป็นอย่างไร บุคคลบำงคนในโลกนี้  
เสพเสนำสนะอันสงัด คือ ป่ำและรำวป่ำ เขำตรึกถึง
เนกขัมมวิตกบ้ำง อัพยำบำทวิตกบ้ำง อวิหิงสำวิตกบ้ำง 
ในเสนำสนะนั้น ภิกษุท้ังหลาย บุคคลเป็นผู้มีกำยออก
ไปแล้วด้วย มีจิตออกไปแล้วด้วยอย่ำงนี้แล. 

ภกิษทุัง้หลาย บคุคล ๔ จำาพวกเหลา่นีแ้ล มีปรากฏ
อยู่ในโลก.
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 ไม่ต้องร้อนใจ หำกยังไม่ประสบผล

-บาล ีติก. อ.ํ ๒๐/๓๐๙-๓๑๐/๕๓๒.

ภกิษทุัง้หลาย กจิทีค่วรรีบดว่นทำาของคหบดีชาวนา 
๓ อย่างเหล่านี้ ๓ อย่าง เป็นอย่างไร. 

ภิกษุทั้งหลาย คหบดีชาวนาในโลกนี้ต้องรีบเร่ง
ไถนาให้ดี คราดนาให้เรียบร้อย คร้ันแล้วต้องรีบเร่งเพาะ
พืชลงไป ครั้นแล้วรีบเร่งไขเอาน้ำาเข้าบ้าง ระบายเอาน้ำา
ออกเสียบ้าง.

ภกิษทุัง้หลาย กจิทีค่วรรีบดว่นทำาของคหบดีชาวนา 
๓ อยา่งนีแ้ล ภิกษทุัง้หลาย คหบดชีาวนาน้ัน ไมม่ฤีทธ์ิหรอื
อานภุาพจะบนัดาลว่า ขา้วเปลอืกของเราจงเกดิในวนันี ้พรุง่นี ้
จงมีท้อง มะรืนนี้จงหุงได้ ภิกษุทั้งหลาย โดยที่แท้ สมัยที่
ขา้วเปลอืกของคหบดีชาวนานัน้ มคีวามแปรของฤด ูเกิดก็ด ี 
มีท้องก็ดี หุงได้ก็ดี มีอยู่.

ภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล กิจที่ควรรีบทำา
ของภิกษุ ๓ อย่างนี้ ๓ อย่าง เป็นอย่างไร. 

คอื กำรสมำทำนอธศิลีสกิขำ (การปฏบิตัใินศลีอนัยิง่)   
กำรสมำทำนอธิ จิตตสิกขำ  (การปฏิบัติในจิตอันยิ่ ง)   
กำรสมำทำนอธิปัญญำสิกขำ (การปฏิบัติในปัญญาอันยิ่ง) .
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ภกิษทัุง้หลาย กจิทีค่วรรีบด่วนท�ำของภกิษุ 3 อยำ่ง 
เหล่านี้แล.

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นไม่มีฤทธิ์หรืออำนุภำพที่
จะบนัดำลวำ่ จติของเรำจงพน้จำกอำสวะทัง้หลำย เพรำะ
ไม่ถือมัน่ดว้ยอุปำทำน ในวนันีแ้หละ หรือมฉิะนัน้กใ็นวัน
พรุ่งนี้ หรือในวันมะรืนน้ี.

ภิกษุทั้งหลาย โดยที่แท้ สมัยท่ีจิตของภิกษุนั้น  
ผู้ศึกษาอธิศีลอยู่ก็ดี ผู้ศึกษาอธิจิตอยู่ก็ดี ผู้ศึกษาอธิปัญญา
อยู่ก็ดี หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่น มีอยู่.

เพราะเหตุนั้นแหละ ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลำย
พึงศึกษำอย่ำงนี้ว่ำ เรำจักมีฉันทะอย่ำงแรงกล้ำในกำร
สมำทำนอธิศีลสิกขำ เรำจักมีฉันทะอย่ำงแรงกล้ำในกำร
สมำทำนอธจิิตตสกิขำ เรำจกัมฉีนัทะอยำ่งแรงกลำ้ในกำร
สมำทำนอธิปัญญำสิกขำ. 

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แล.
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สิ้นกิเลสก็แล้วกัน  
ไม่ต้องรู้ว่ำสิ้นไปเท่ำไร

-บาล ีสตตฺก. อํ. ๒๓/๑๒๘/๖๘.

ภกิษทุัง้หลาย เปรียบเหมือนรอยนิว้มอื หรอืรอยนิว้ 
หัวแม่มือที่ด้ามมีด ย่อมปรากฏแก่นายช่างไม้หรือลูกมือ 
นายช่างไม้ แต่เขาไม่รู้อย่างนี้ว่า วันนี้ด้ามมีดของเราสึกไป
เทา่นี ้เม่ือวานสกึไปเท่านี ้หรือเมือ่วานซนืสกึไปเทา่นี ้ท่ีจริง 
เมื่อด้ามมีดสึกไปเขาก็รู้ว่าสึกไปนั่นเทียว ฉันใด. 

ภกิษทุัง้หลาย เม่ือภิกษุหม่ันเจริญภำวนำอยู่ ก็ฉันน้ัน 
เหมือนกนั แมจ้ะไมรู่อ้ยำ่งนีว้ำ่ วันน้ี อำสวะของเรำสิน้ไป 
เท่ำนี้ เม่ือวำนส้ินไปเท่ำนี้ หรือเม่ือวำนซืนสิ้นไปเท่ำน ี้  
แต่ที่จริง เมื่ออำสวะสิ้นไป ภิกษุนั้นก็รู้ว่ำสิ้นไป นั่นเทียว.
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หำกประพฤตถิกูต้อง  
จะหวังผลหรอืไม่หวงัผล ย่อมได้รบัผล

-บาล ีอปุร.ิ ม. ๑๔/๒๗๙-๒๘๐/๔๑๔-๔๑๕.

ภูมิชะ ส่วนสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหน่ึงท่ีมี
สัมมาทิฏฐิ มีสัมมาสังกัปปะ มีสัมมาวาจา มีสัมมากัมมันตะ  

มีสัมมาอาชีวะ มีสัมมาวายามะ มีสัมมาสติชอบ มีสัมมาสมาธิ 
ถ้าแม้ทำาความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์ เขาก็สามารถ
บรรลุผล ถ้าแม้ทำาความไม่หวัง แล้วประพฤติพรหมจรรย์ 
เขาก็สามารถบรรลุผล ถ้ำแม้ท�ำทั้งควำมหวังและควำม
ไม่หวัง แล้วประพฤติพรหมจรรย์ เขำก็สำมำรถบรรลุผล 
ถ้าแม้ทำาความหวังก็มิใช่ ความไม่หวังก็มิใช่ แล้วประพฤติ
พรหมจรรย์ เขากส็ามารถบรรลผุล นัน่เพราะเหตไุร ภมูชิะ  
เพราะเขาสามารถบรรลุผลได้โดยอุบายแยบคาย.

ภูมิชะ เปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการน้ำามัน แสวงหา
น้ำามันจึงเท่ียวเสาะหาน้ำามัน เขาเกล่ียงาป่นลงในราง ประพรม
ด้วยน้ำาแล้วคั้นเรื่อยไป ถ้าแม้ทำาความหวัง แล้วเกลี่ยงา
ป่นลงในราง ประพรมด้วยน้ำาแล้วคั้นเรื่อยไป เขาก็สามารถ
ได้น้ำามัน ถ้าแม้ทำาความไม่หวัง แล้วเกลี่ยงาป่นลงในราง  
ประพรมด้วยน้ำาแล้วคั้นเร่ือยไป เขาก็สามารถได้น้ำามัน  
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371

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

ถ้าแม้ทำาท้ังความหวังและความไม่หวัง แล้วเกล่ียงาป่นลง 
ในราง ประพรมด้วยน้ำาแล้วค้ันเร่ือยไป เขาก็สามารถได้น้ำามัน 
ถ้าแม้ทำาความหวังก็มิใช่ ความไม่หวังก็มิใช่ แล้วเกล่ียงาป่นลง
ในราง ประพรมด้วยน้ำาแล้วค้ันเร่ือยไป เขาก็สามารถได้น้ำามัน  
ข้อน้ันเพราะเหตุอะไร ภูมิชะ เพราะเหตุแห่งการได้น้ำามันน้ัน  
เป็นสิ่งที่บุรุษนั้นได้ทำาแล้ว โดยวิธีแยบการท่ีแยบคาย ฉันใด
ก็ฉันน้ัน.

(ทรงใหอ้ปุม�โดยทำ�นองนีอี้กส�มขอ้ คอืบรุษุผูต้อ้งก�รน้ำ�นม 

รดีน้ำ�นมจ�กแม่โคลกูออ่น บรุษุผูต้อ้งก�รเนย ปัน้เนยจ�กนมทีห่มกัเป็น

เยื่อแล้ว บุรุษผู้ต้องก�รไฟ สีไฟจ�กไม้แห้ง ก็ย่อมได้ผลต�มที่ตน

ต้องก�ร แม้จะทำ�คว�มหวังหรือคว�มไม่หวังก็ต�ม ผลน้ันๆ ก็ย่อมมีให้เอง  

เพร�ะได้มีก�รทำ�ที่ถูกต้องลงไปแล้ว).
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 บทอธิษฐำนจิตเพื่อท�ำควำมเพียร
-บาล ีทุก. อํ. ๒๐/๖๔/๒๕๑.

ภิกษุท้ังหลาย เรารู้ทั่วถึงคุณของธรรม ๒ อย่าง  
๒ อยา่ง เป็นอยา่งไร คอื ความเปน็ผูไ้มส่นัโดษในกศุลธรรม   
และความเป็นผู้ไม่ย่อหย่อนในความเพียร. 

ภิกษุทั้งหลาย เราย่อมตั้งไว้ซึ่งความเพียรอันไม่
ถอยกลับ ด้วยการตั้งจิตว่า หนัง เอ็น กระดูก จักเหลืออยู่ 
เนื้อและเลือดในสรีระจักเหือดแห้งไปก็ตามที ประโยชน์ใด  
อนับคุคลจะพึงบรรลไุดด้ว้ยกำาลงั ดว้ยความเพยีร ด้วยความ
บากบั่น ของบุรุษ ถ้ายังไม่บรรลุประโยชน์นั้นแล้ว จักหยุด 
ความเพยีรเสยีเปน็ไมม่ ีดงันี ้ ภิกษุทัง้หลาย การตรสัรูเ้ปน็
สิ่งที่เรานั้นได้บรรลุแล้วด้วยความไม่ประมาท ธรรมอันเป็น
แดนเกษมจากโยคะอนัยอดเยีย่ม กเ็ปน็สิง่ทีเ่รานัน้ได้บรรลุ
แล้วด้วยความไม่ประมาท.

ภิกษุท้ังหลาย ถ้าแม้เธอท้ังหลายจะพึงตัง้ไวซ้ึง่ความ
เพียรอันไม่ถอยกลับ ด้วยการตั้งจิตว่า หนัง เอ็น กระดูก 
จักเหลืออยู่ เน้ือและเลือดในสรีระจักเหือดแห้งไปก็ตามที 
ประโยชน์ใด อันบุคคลจะพึงบรรลุได้ด้วยกำาลัง ด้วยความ
เพียร ด้วยความบากบั่น ของบุรุษ ถ้ายังไม่บรรลุประโยชน์
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นัน้แลว้ จกัหยุดความเพยีรเสียเปน็ไมม่ ีดงันี ้ ภกิษท้ัุงหลาย 
แม้เธอท้ังหลายก็จักทำาให้แจ้ง ซ่ึงท่ีสุดแห่งพรหมจรรย์อันยอด
เย่ียม ท่ีกุลบุตรท้ังหลายผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต
ต้องการน้ัน ด้วยความรู้ย่ิงเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ ได้ต่อกาล
ไม่นานเลย. 

ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เธอทั้งหลายพึง
ศึกษาอย่างนี้ว่า เรำจักตั้งไว้ซึ่งควำมเพียรอันไม่ถอยกลับ 
ด้วยกำรต้ังจิตว่ำ หนัง เอ็น กระดูก จักเหลืออยู่ เนื้อ
และเลือดในสรีระจักเหือดแห้งไปก็ตำมที ประโยชน์ใด 
อันบุคคลจะพึงบรรลุได้ด้วยก�ำลัง ด้วยควำมเพียร ด้วย
ควำมบำกบั่น ของบุรุษ ถ้ำยังไม่บรรลุประโยชน์นั้นแล้ว 
จักหยุดควำมเพียรเสียเป็นไม่มี ดังนี้.

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แล.





ตัวอย่าง  

วิธีการปฏิบัติ
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สมาธิทุกระดับ  
สามารถอาศัยเพื่อสิ้นอาสวะได้

-บาล ีนวก. อ.ํ ๒๓/๔๓๘-๔๔๔/๒๔๐.

ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะ 
เพราะอาศัยปฐมฌาณบา้ง เพราะอาศยัทุตยิฌาณบ้าง เพราะ
อาศยัตติยฌาณบา้ง เพราะอาศัยจตุตถฌาณบา้ง เพราะอาศยั 
อากาสานัญจายตนะบ้าง เพราะอาศัยวิญญาณณัญจายตนะบ้าง  
เพราะอาศยัอากญิจญัญายตนะบา้ง เพราะอาศยัเนวสญัญา- 
นาสัญญายตนะบ้าง.1

ภิกษุทั้งหลาย ก็ข้อที่เรากล่าวว่า ภิกษุท้ังหลาย  
เรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะ เพราะอาศัยปฐมฌานบ้าง  
ดังน้ีนั้น เราอาศัยอะไรกล่าวเล่า ภิกษุทั้งหลาย ในกรณีนี้  
ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม เข้าถึงปฐมฌาน 
อันมีวิตกวิจาร มีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวก แล้วแลอยู่  
เธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลาย คือ รูป เวทนา สัญญา 
สังขาร วญิญาณ อนัมอียูใ่นปฐมฌานนัน้ โดยความเปน็ของ 
ไมเ่ทีย่ง โดยความเปน็ทกุข ์เปน็โรค เปน็ดงัหวัฝ ีเปน็ดงัลกูศร  
เป็นความยากลำาบาก เป็นอาพาธ เป็นของผู้อื่น เป็นของ

1.	บาลีฉบับมอญ	กล่าวลงเลยไปถึงว่า	“เพราะอาศัยสัญญาเวทยิตนิโรธบ้าง”	 
แต่ฉบับบาลีสยามรัฐหยุดเสียเพียงแค่เนวสัญญานาสัญญายตนะนี้เท่านั้น.		 
-ผูร้วบรวม

150 
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แตกสลาย เปน็ของวา่ง เปน็อนตัตา เธอดำารงจิตดว้ยธรรม 
เหล่านั้น แล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตธาตุว่า นั่นสงบ นั่นระงับ 
นั่นประณีต นั่นคือธรรมเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวง 
เป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวง เป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหา เป็น
ความจางคลาย เป็นความดับ เป็นนิพพาน ดังนี้ เธอดำารง
อยู่ในปฐมฌาณนั้น ย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย 
ถ้าไม่ถึงความส้ินไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ก็เป็นโอปปาติกะ 
ผูป้รนิพิพานในภพนัน้ มอีนัไมก่ลบัจากโลกนัน้เปน็ธรรมดา
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ส้ินไป และเพราะอำานาจแห่ง 
ธัมมราคะ ธัมมนันทินั้นๆ นั่นเอง.

ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนนายขมังธนูหรือ
ลูกมือของเขา ประกอบการฝึกยิงรูปหุ่นที่ทำาด้วยหญ้าหรือ 
กอ้นดนิ สมยัตอ่มา เขากเ็ปน็นายขมงัธนผููย้งิไดไ้กล ยงิไดเ้รว็  
ทำาลายหมู่พลอันใหญ่ได้ ภิกษุทั้งหลาย ฉันใดก็ฉันน้ัน  
ที่ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม เข้าถึงปฐมฌาณ 
อันมีวิตกวิจาร มีปีติ และสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่  
เธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลาย คือ รูป เวทนา สัญญา 
สงัขาร วิญญาณ อนัมอียูใ่นปฐมฌานนัน้ โดยความเปน็ของ
ไมเ่ทีย่ง โดยความเปน็ทกุข ์เปน็โรค เปน็ดงัหวัฝ ีเปน็ดงัลกูศร  
เป็นความยากลำาบาก เป็นอาพาธ เป็นของผู้อ่ืน เป็นของ
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แตกสลาย เปน็ของวา่ง เปน็อนตัตา เธอดำารงจติด้วยธรรม 
เหล่านั้น แล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตธาตุว่า นั่นสงบ นั่นระงับ 
น่ันประณีต นั่นคือธรรมเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวง 
เป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวง เป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหา เป็น
ความจางคลาย เป็นความดับ เป็นนิพพาน ดังนี้ เธอดำารง
อยู่ในปฐมฌาณนั้น ย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย 
ถ้าไม่ถึงความส้ินไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ก็เป็นโอปปาติกะ 
ผูป้รนิิพพานในภพนัน้ มอีนัไมก่ลบัจากโลกนัน้เปน็ธรรมดา
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ส้ินไป และเพราะอำานาจแห่ง 
ธัมมราคะ ธัมมนันทินั้นๆ นั่นเอง ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่เรา 
กล่าวแล้วว่า ภิกษุท้ังหลาย เรากล่าวความส้ินไปแห่งอาสวะ  
เพราะอาศัยปฐมฌานบ้าง ดังน้ีน้ัน เราอาศัยความข้อน้ีกล่าวแล้ว.

(ในกรณีแห่งการสิ้นอาสวะ เพราะอาศัยทุติยฌานบ้าง เพราะ
อาศัยตติยฌานบ้าง เพราะอาศัยจตุตถฌานบ้าง ก็มีคำาอธิบายที่ตรัสไว้
โดยทำานองเดียวกันกับในกรณีแห่งปฐมณานข้างบนนี้ ทุกตัวคำาพูดทั้ง 
ในส่วนอุปไมยและส่วนอุปมา ผิดกันแต่ช่ือแห่งฌานเท่านั้น ผู้ศึกษาพึง
เทียบเคียงได้เอง).

ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่เรากล่าวแล้วว่า ภิกษุท้ังหลาย 
เรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะ เพราะอาศัยอากาสานัญ- 
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จายตนะบา้ง ดงันีน้ัน้ เราอาศัยอะไรกลา่วเลา่ ภกิษทุัง้หลาย  
ในกรณีนี้ ภิกษุเพราะก้าวล่วงรูปสัญญาเสียได้โดยประการ
ทั้งปวง เพราะความดับไปแห่งปฏิฆสัญญา เพราะการไม่
ใส่ใจซึ่งนานัตตสัญญา จึงเข้าถึงอากาสานัญจายตนะ อันมี 
การทำาในใจว่า อากาศไม่มีที่ส้ินสุด ดังนี้แล้วแลอยู่ เธอ
ย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลาย คือ เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ อันมีอยู่ในอากาสานัญจายตนะนั้น โดยความเป็น
ของไม่เที่ยง โดยความเป็นทุกข์ เป็นโรค เป็นดังหัวฝี เป็น
ดังลูกศร เป็นความยากลำาบาก เป็นอาพาธ เป็นของผู้อ่ืน 
เป็นของแตกสลาย เป็นของว่าง เป็นอนัตตา เธอดำารงจิต
ด้วยธรรมเหล่าน้ัน แล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตธาตุว่า นั่นสงบ 
นัน่ระงบั นัน่ประณตี นัน่คอืธรรมเปน็ทีส่งบระงบัแหง่สงัขาร 
ทัง้ปวง เปน็ทีส่ลดัคนืซึง่อปุธิทัง้ปวง เป็นทีส่ิน้ไปแหง่ตณัหา 
เปน็ความจางคลาย เปน็ความดบั เปน็นพิพาน ดงัน้ี เธอดำารง 
อยู่ในอากาสานัญจายตนะนั้น ย่อมถึงความสิ้นไปแห่ง 
อาสวะท้ังหลาย ถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย  
ก็เป็นโอปปาติกะ ผู้ปรินิพพานในภพนั้น มีอันไม่กลับจาก
โลกนัน้เปน็ธรรมดาเพราะโอรมัภาคิยสงัโยชน ์๕ สิน้ไป และ
เพราะอำานาจแห่ง ธัมมราคะ ธัมมนันทินั้นๆ นั่นเอง.
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ภกิษทุัง้หลาย เปรยีบเหมอืนนายขมงัธนูหรือลกูมอื
ของเขา ประกอบการฝึกยงิรปูหุน่ทีท่ำาดว้ยหญา้หรือก้อนดิน  
สมยัตอ่มา เขากเ็ปน็นายขมงัธนผููย้งิไดไ้กล ยิงได้เร็ว ทำาลาย
หมู่พลอันใหญ่ได้ ภิกษุทั้งหลาย ฉันใดก็ฉันนั้น ที่ภิกษุ
เพราะกา้วลว่งซึง่รูปสญัญาเสยีได้โดยประการท้ังปวง เพราะ 
ความดับไปแห่งปฏิฆสัญญา เพราะการไม่ใส่ใจซึ่งนานัตต- 
สัญญา จึงเข้าถึงอากาสานัญจายตนะ อันมีการทำาในใจว่า 
อากาศไม่มีที่สิ้นสุด ดังนี้แล้วแลอยู่ เธอย่อมพิจารณาเห็น
ธรรมทัง้หลาย คอื เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ อนัมอียูใ่น 
อากาสานญัจายตนะนัน้ โดยความเปน็ของไมเ่ทีย่ง โดยความ
เป็นทุกข์ เป็นโรค เป็นดังหัวฝี เป็นดังลูกศร เป็นความยาก 
ลำาบาก เป็นอาพาธ เป็นของผู้อื่น เป็นของแตกสลาย  
เป็นของว่าง เป็นอนัตตา เธอดำารงจิตด้วยธรรมเหล่านั้น
แล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตธาตุว่า นั่นสงบระงับ น่ันประณีต 
นัน่คอืธรรมเปน็ทีส่งบระงบัแหง่สงัขารทัง้ปวง เปน็ทีส่ลดัคนื
ซึ่งอุปธิทั้งปวง เป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหา เป็นความจางคลาย  
เปน็ความดับ เปน็นพิพาน ดงันี ้ เธอดำารงอยูใ่นอากาสานญั- 
จายตนะนั้น ย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย  
ถ้าไม่ถึงความส้ินไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ก็เป็นโอปปาติกะ  
ผูป้รนิพิพานในภพนัน้ มอีนัไมก่ลบัจากโลกนัน้เปน็ธรรมดา
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เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ส้ินไป และเพราะอำานาจแห่ง 
ธัมมราคะ ธัมมนันทินั้นๆ นั่นเอง ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่เรา
กลา่วแลว้ว่า ภิกษท้ัุงหลาย เรากลา่วความสิน้อาสวะ เพราะ
อาศัยอากาสานัญจายตนะบ้าง ดังนี้นั้น เราอาศัยความข้อนี้
กล่าวแล้ว.

(ในกรณแีหง่การสิน้อาสวะ เพราะอาศยัวญิญาณญัจายตนะบา้ง 
เพราะอาศัยอากิญจัญญายตนะบ้าง ก็มีคำาอธิบายที่ตรัสไว้โดยทำานอง
เดียวกันกับในกรณีแห่งอากาสานัญจายตนะข้างบนนี้ ทุกตัวคำาพูดทั้งใน
ส่วนอุปไมยและส่วนอุปมา ผิดกันแต่ช่ือแห่งสมาธิเท่านั้น ผู้ศึกษาพึง
เทียบเคียงได้เอง ครั้นตรัสข้อความในกรณีแห่งอากิญจัญญายตนะจบ
แล้ว ได้ตรัสข้อความนี้ ต่อไปว่า).

ภิกษุทั้งหลาย ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้แล เป็นอัน
กล่าวได้ว่า สัญญาสมาบัติ มีประมาณเท่าใด อัญญาปฏิเวธ 
(การบรรลุอรหัตตผล) ก็มีประมาณเท่านั้น.

ภิกษุทั้งหลาย ส่วนว่า อายตนะอีก ๒ ประการ 
กล่าวคือ เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ และ สัญญา- 
เวทยิตนิโรธ ซึ่งอาศัยสัญญาสมาบัติเหล่านั้น เรากล่าวว่า 
เป็นสิ่งที่ฌายีภิกษุ1 ผู้ฉลาดในการเข้าสมาบัติ ฉลาดในการ
ออกจากสมาบัติ จะพึงเข้าสมาบัติ ออกจากสมาบัติ แล้ว
กล่าวว่าเป็นอะไรได้เองโดยชอบ ดังนี้.

1.	ฌายภีกิษ	ุคือภกิษผูุ้เพ่งอยู	่	-ผูร้วบรวม
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 อานาปานสติ

-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๓๙๖-๓๙๗/๑๓๑๑–๑๓๑๓.

ภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติอันบุคคลเจริญแล้ว 
กระทำาให้มากแล้ว ย่อมมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่  
ก็อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้วอย่างไร กระทำาให้มาก
แล้วอย่างไร จึงมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่.

ภิกษุทั้งหลาย ในกรณีนี้ ภิกษุไปแล้วสู่ป่า หรือ
โคนไม้ หรือเรือนว่างก็ตาม นั่งคู้ขาเข้ามาโดยรอบ  
ตั้งกายตรง ดำารงสติเฉพาะหน้า เธอนั้น มีสติหายใจเข้า  
มีสติหายใจออก

เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว  
เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว

เมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น  
เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อม
เฉพาะซึง่กายทัง้ปวง หายใจเขา้ วา่ เราเปน็ผูรู้พ้รอ้มเฉพาะ 
ซึ่งกายทั้งปวง หายใจออก

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำา 
กายสงัขารใหร้ำางบัอยู ่หายใจเขา้ วา่ เราเปน็ผูท้ำากายสงัขาร 
ให้รำางับอยู่ หายใจออก

151 
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เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อม
เฉพาะซึ่งปีต ิหายใจเข้า ว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติ 
หายใจออก

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อม
เฉพาะซึ่งสุข หายใจเข้า ว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซ่ึงสุข 
หายใจออก

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อม
เฉพาะซึ่งจิตตสังขาร หายใจเข้า ว่า เราเป็นผู้รู้พร้อม
เฉพาะซึ่งจิตตสังขาร หายใจออก

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำา 
จิตตสังขารให้รำางับอยู่ หายใจเข้า ว่า เราเป็นผู้ทำา 
จิตตสังขารให้รำางับอยู่ หายใจออก 

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อม
เฉพาะซึ่งจิต หายใจเข้า ว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิต 
หายใจออก

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำาจิต 
ให้ปราโมทย์ย่ิงอยู่ หายใจเข้า ว่า เราเป็นผู้ทำาจิตให้ปราโมทย์
ย่ิงอยู่ หายใจออก

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำาจิตให้ 
ต้ังม่ันอยู่ หายใจเข้า ว่า เราเป็นผู้ทำาจิตให้ต้ังม่ันอยู่ หายใจออก
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เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำาจิตให้
ปล่อยอยู่ หายใจเข้า ว่า เราเป็นผู้ทำาจิตให้ปล่อยอยู่ หายใจออก

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้เห็นซึ่ง
ความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำา หายใจเข้า ว่า เราเป็นผู้เห็น
ซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำา หายใจออก 

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้เห็นซึ่ง
ความจางคลายอยูเ่ปน็ประจำา หายใจเข้า วา่ เราเป็นผูเ้หน็
ซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำา หายใจออก

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้เห็นซึ่ง
ความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำา หายใจเข้า ว่า เราเป็นผู้เห็น
ซ่ึงความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำา หายใจออก

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้เห็นซึ่ง
ความสลดัคนือยูเ่ปน็ประจำา หายใจเขา้ ว่า เราเป็นผู้เห็นซ่ึง 
ความสลัดคืนอยู่เป็นประจำา หายใจออก

ภกิษทุัง้หลาย อานาปานสต ิ อนับุคคลเจรญิแลว้ 
กระทำาให้มากแล้ว อย่างน้ีแล ย่อมมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่.

ภิกษุทั้งหลาย เมื่ออานาปานสติ อันบุคคลเจริญ
ทำาให้มากแล้วอยู่อย่างนี้ ผลอย่างใดอย่างหน่ึง ในบรรดา 
ผล ๒ ประการ เป็นสิ่งที่หวังได้ คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน 
หรือว่าถ้ายังมีอุปาทิเหลืออยู่ ก็จักเป็นอนาคามี.
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เจรญิอานาปานสติ  
เป็นเหตใุห้สตปัิฏฐาน ๔ โพชฌงค์ ๗ 
วชิชาและวมิตุตบิรบิรูณ์

-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๔๒๔/๑๔๐๒-๑๔๐๓.

ภิกษุทั้งหลาย ธรรมอันเอกนั้นมีอยู่ ซึ่งเม่ือบุคคล

เจริญแล้ว ทำาให้มากแล้ว ย่อมทำาธรรมทั้ง ๔ ให้บริบูรณ์ 

คร้ันธรรมท้ัง ๔ น้ัน อันบุคคลเจริญแล้ว ทำาให้มากแล้ว ย่อม

ทำาธรรมทั้ง ๗ ให้บริบูรณ์ คร้ันธรรมทั้ง ๗ นั้น อันบุคคล

เจรญิแลว้ ทำาใหม้ากแลว้ ยอ่มทำาธรรมทัง้ ๒ ใหบ้รบิรูณไ์ด.้

ภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติสมาธินี้แล เป็นธรรม

อันเอก ซึ่งเมื่อบุคคลเจริญแล้ว ทำาให้มากแล้ว ย่อมทำา 

สติปัฏฐานทั้ง ๔ ให้บริบูรณ์ สติปัฏฐานทั้ง ๔ อันบุคคล

เจรญิแลว้ ทำาใหม้ากแลว้ ยอ่มทำาโพชฌงคท์ัง้ ๗ ให้บริบูรณ์  

โพชฌงค์ท้ัง ๗ อนับคุคลเจรญิแลว้ ทำาให้มากแลว้ ยอ่ม

ทำาวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ได้.

ภิกษุทั้งหลาย ก็อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้ว 

ทำาให้มากแล้วอย่างไรเล่า จึงทำาสติปัฏฐานท้ัง ๔ ให้บริบูรณ์ได้.

152 
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ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุ เม่ือหายใจเข้ายาว  
ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเรา
หายใจออกยาว เมือ่หายใจเขา้สัน้ กรู้็ชัดวา่เราหายใจเขา้สัน้  
เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น ย่อมทำาการ
ฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึง่กายทัง้ปวง หายใจ
เข้า ว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง หายใจออก 
ย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำากายสังขารให้รำางับ 
หายใจเข้า ว่า เราเป็นผู้ทำากายสังขารให้รำางับ หายใจออก.

ภกิษทุัง้หลาย สมยันัน้ ภกิษนุัน้ชือ่วา่ เปน็ผูเ้หน็กาย 
ในกายอยู่เป็นประจำา มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ  
มสีต ินำาอภิชฌาและโทมนสัในโลกออกเสียได ้ ภกิษทุัง้หลาย  
เรายอ่มกลา่ว ลมหายใจเขา้และลมหายใจออก วา่เปน็กาย
อันหนึ่งๆ ในกายทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น
ในเรื่องนี้ ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็น
ประจำา มคีวามเพยีรเผากเิลส มสีมัปชญัญะ มสีต ินำาอภชิฌา
และโทมนัสในโลกออกเสียได้.

ภกิษทุัง้หลาย สมยัใด ภกิษยุอ่มทำาการฝกึหดัศกึษา
ว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติ หายใจเข้า ว่า เราเป็นผู้
รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติ หายใจออก ย่อมทำาการฝึกหัดศึกษา
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ว่า เราเป็นผูรู้้พร้อมเฉพาะซึ่งสุข หายใจเข้า ว่า เราเป็นผู้รู้

พรอ้มเฉพาะซึง่สขุ หายใจออก ยอ่มทำาการฝกึหดัศกึษาวา่  

เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซ่ึงจิตตสังขาร หายใจเข้า ว่า เรา

เป็นผูรู้พ้รอ้มเฉพาะซึง่จติตสงัขาร หายใจออก ยอ่มทำาการ

ฝกึหัดศึกษาว่า เราเปน็ผูท้ำาจติตสงัขารให้รำางับ หายใจเขา้ 

ว่า เราเป็นผู้ทำาจิตตสังขารให้รำางับ หายใจออก.

ภิกษุทั้งหลาย สมัยนั้น ภิกษุน้ันชื่อว่า เป็นผู้เห็น 

เวทนาในเวทนาท้ังหลายอยู่เป็นประจำา มีความเพียรเผากิเลส  

มสีมัปชญัญะ มสีติ นำาอภชิฌาและโทมนสัในโลกออกเสยีได ้ 

ภิกษุทั้งหลาย เราย่อมกล่าวการทำาในใจเป็นอย่างดีต่อ 

ลมหายใจเข้า และลมหายใจออก ว่าเป็นเวทนาอันหน่ึงๆ 

ในเวทนาท้ังหลาย ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ 

ภิกษุนั้น ย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นเวทนาในเวทนาท้ังหลายอยู่ 

เป็นประจำา มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ  

นำาอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้.

ภกิษทุัง้หลาย สมยัใด ภกิษยุอ่มทำาการฝึกหดัศกึษา

ว่า เราเป็นผูรู้้พร้อมเฉพาะซึ่งจิต หายใจเข้า ว่า เราเป็นผู้รู้

พรอ้มเฉพาะซึง่จติ หายใจออก ยอ่มทำาการฝกึหดัศกึษาวา่ 
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เราเป็นผู้ทำาจิตให้ปราโมทย์ย่ิง หายใจเข้า ว่า เราเป็นผู้ทำาจิต 
ให้ปราโมทย์ย่ิง หายใจออก ย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็น 
ผู้ทำาจติใหต้ั้งม่ัน หายใจเข้า ว่า เราเป็นผู้ทำาจิตให้ต้ังม่ัน หายใจ
ออก ยอ่มทำาการฝกึหดัศึกษาว่า เราเปน็ผูท้ำาจติใหป้ลอ่ยอยู ่ 
หายใจเข้า ว่า เราเป็นผู้ทำาจิตให้ปล่อยอยู่ หายใจออก.

ภิกษุท้ังหลาย สมัยนั้น ภิกษุน้ันชื่อว่า เป็นผู้เห็น

จิตในจิตอยู่เป็นประจำา มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ  

มีสติ นำาอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ ภกิษทุัง้หลาย 

เราไม่กล่าวอานาปานสติ ว่าเป็นส่ิงท่ีมีได้แก่บุคคลผู้มีสติอัน

ลืมหลงแล้ว ไม่มีสัมปชัญญะ ภกิษทุัง้หลาย เพราะเหตุน้ัน 

ในเร่ืองน้ี ภิกษุน้ันยอ่มชือ่วา่เปน็ผูเ้หน็จติในจติอยูเ่ปน็ประจำา 

มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำาอภิชฌาและ

โทมนัสในโลกออกเสียได้.

ภิกษุท้ังหลาย สมัยใด ภิกษุย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า  

เราเป็นผู้เห็นซ่ึงความไม่เท่ียงอยู่เป็นประจำา หายใจเข้า ว่า  

เราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำา หายใจออก 

ยอ่มทำาการฝกึหดัศกึษาวา่ เราเปน็ผูเ้ห็นซึง่ความจางคลาย

อยูเ่ปน็ประจำา หายใจเข้า วา่ เราเปน็ผูเ้ห็นซึง่ความจางคลาย 
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อยู่เป็นประจำา หายใจออก ย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า  

เราเป็นผู้เห็นซ่ึงความดับไมเ่หลืออยูเ่ปน็ประจำา หายใจเขา้ 

ว่า เราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำา หายใจ

ออก ย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้เห็นซึ่งความ

สลดัคนือยูเ่ปน็ประจำา หายใจเขา้ วา่ เราเปน็ผูเ้หน็ซึง่ความ

สลัดคืนอยู่เป็นประจำา หายใจออก.

ภิกษุทั้งหลาย สมัยนั้น ภิกษุน้ันชื่อว่า เป็นผู้เห็น

ธรรมในธรรมทัง้หลายอยู่เปน็ประจำา มคีวามเพียรเผากิเลส 

มีสัมปชัญญะ มีสติ นำาอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสยีได ้

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้น เป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะเป็นอย่าง

ดีแล้ว เพราะเธอเห็นการละอภิชฌาและโทมนัสท้ังหลายของ

เธอนั้นด้วยปัญญา ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุน้ันในเร่ืองน้ี 

ภิกษุน้ันย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็น

ประจำา มคีวามเพยีรเผากเิลส มสีมัปชญัญะ มสีต ินำาอภชิฌา

และโทมนัสในโลกออกเสียได้.

ภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้ว

ทำาให้มากแล้ว อย่างนี้แล ย่อมทำาสติปัฏฐานทั้ง ๔ ให้

บริบูรณ์ได้.
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ภกิษทุัง้หลาย กส็ตปิฏัฐานทัง้ ๔ อนับคุคลเจรญิแลว้  
ทำาให้มากแล้วอย่างไรเล่า จึงทำาโพชฌงค์ท้ัง ๗ ให้บริบูรณ์ได้.

ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุเป็นผู้เหน็กายในกายอยู่
เป็นประจำา มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำา
อภชิฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ สมัยน้ันสติท่ีภิกษุเข้าไป
ต้ังไว้แล้วก็เป็นธรรมชาติไม่ลืมหลง.

ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด สติของภิกษุผู้เข้าไปตั้งไว้
แล้ว เป็นธรรมชาติไม่ลืมหลง สมัยนั้น สติสัมโพชฌงค์  
ก็เป็นอันว่าภิกษุน้ันปรารภแล้ว สมัยน้ัน ภิกษุช่ือว่าย่อมเจริญ 
สติสัมโพชฌงค์ สมัยนั้นสติสัมโพชฌงค์ของภิกษุชื่อว่า 
ถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญ ภิกษุน้ัน เม่ือเป็นผู้มีสติ 
เชน่นัน้อยู ่ยอ่มทำาการเลอืก ยอ่มทำาการเฟน้ ยอ่มทำาการ
ใคร่ครวญซึ่งธรรมนั้นด้วยปัญญา.

ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุเป็นผู้มีสติเช่นน้ันอยู่ 
ทำาการเลือกเฟ้น ใคร่ครวญธรรมน้ันอยู่ด้วยปัญญา สมัยน้ัน  
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ ก็เป็นอันว่าภิกษุน้ันปรารภแล้ว สมัยน้ัน 
ภิกษุช่ือว่าย่อมเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ สมัยน้ันธัมมวจิย-
สัมโพชฌงค์ของภิกษุชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญ  
ภิกษุน้ัน เม่ือเลือกเฟ้น ใคร่ครวญอยู่ซ่ึงธรรมน้ัน 



393

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

ด้วยปัญญา ความเพียรอันไม่ย่อหย่อน ชื่อว่าเป็นธรรม
อันภิกษุนั้นปรารภแล้ว.

ภิกษุท้ังหลาย สมัยใด ความเพียรไม่ย่อหย่อนอัน
ภิกษุผู้เลือกเฟ้น ใคร่ครวญในธรรมน้ันด้วยปัญญา สมัยน้ัน 
วิริยสัมโพชฌงค์ ก็เป็นอันว่าภิกษุน้ันปรารภแล้ว สมัยน้ัน 
ภิกษุช่ือว่าย่อมเจริญวิริยสัมโพชฌงค์ สมัยน้ัน วิริยสัมโพชฌงค์
ของภิกษุช่ือว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญ ภิกษุน้ัน เม่ือมี
ความเพียรอันปรารภแล้ว ปีติอันไม่อิงอามิสก็เกิดข้ึน. 

ภกิษทุัง้หลาย สมยัใด ปตีอินัไมอ่งิอามิส เกิดข้ึนแก่
ภกิษผุูม้คีวามเพยีรอนัปรารภแลว้ สมยันัน้ ปีตสิมัโพชฌงค์ 
ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้ว สมัยนั้น ภิกษุช่ือว่าย่อม
เจริญปีติสัมโพชฌงค์ สมัยน้ันปีติสัมโพชฌงค์ของภิกษชุือ่วา่
ถงึความเตม็รอบแห่งการเจรญิ ภกิษนุัน้ เมือ่มีใจประกอบ
ด้วยปีติ แม้กายก็รำางับ แม้จิตก็รำางับ. 

ภิกษุท้ังหลาย สมัยใด ท้ังกายและท้ังจิตของภิกษุ
ผู้มีใจประกอบด้วยปีติ ย่อมรำางับ สมัยน้ัน ปัสสัทธิ- 
สัมโพชฌงค์ ก็เป็นอันว่าภิกษุน้ันปรารภแล้ว สมัยน้ัน ภิกษุช่ือ
ว่าย่อมเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ สมัยน้ัน ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ 
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ของภิกษุช่ือว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญ ภิกษุน้ัน เม่ือมี 

กายอันรำางับแล้ว มีความสุขอยู่ จิตย่อมต้ังม่ัน.

ภิกษุท้ังหลาย สมัยใด จิตของภิกษุผู้มีกายอันรำางับ 

แลว้มีความสขุอยู่ ยอ่มตัง้มัน่ สมยันัน้ สมาธสิมัโพชฌงค ์ 

ก็เป็นอันว่าภิกษุน้ันปรารภแล้ว สมัยน้ันภิกษุช่ือว่าย่อมเจริญ 

สมาธสิมัโพชฌงค ์สมยันัน้สมาธสิมัโพชฌงคข์องภกิษชุือ่วา่

ถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญ ภิกษุน้ัน ย่อมเป็นผู้เข้าไป

เพ่งเฉพาะซ่ึงจิตอันต้ังม่ันแล้วอยา่งนั้นเป็นอย่างด.ี

ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะ

ซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้น เป็นอย่างดี สมัยน้ัน อุเบกขา- 

สัมโพชฌงค์ ก็เป็นอันว่าภิกษุน้ันปรารภแล้ว สมัยนั้นภิกษุ

ชื่อว่าย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ สมัยนั้นอุเบกขา- 

สัมโพชฌงค์ของภิกษุชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญ.

ภิกษุท้ังหลาย สมัยใด ภิกษุเป็นผู้เห็นเวทนา

ในเวทนาท้ังหลาย อยู่เป็นประจำา มีความเพียรเผากิเลส  

มสัีมปชญัญะ มสีติ นำาอภชิฌาและโทมนสัในโลกออกเสยีได ้

สมัยนั้น สติของภิกษุผู้เข้าไปต้ังไว้แล้ว ก็เป็นธรรมชาติ

ไม่ลืมหลง.
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ภกิษทุัง้หลาย สมยัใด สติของภกิษุผูเ้ข้าไปตัง้ไวแ้ล้ว  

เป็นธรรมชาติไม่ลืมหลง สมัยนั้น สติสัมโพชฌงค์ ก็เป็น

อันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้ว สมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญ 

สติสัมโพชฌงค์ สมัยนั้นสติสัมโพชฌงค์ของภิกษุชื่อว่าถึง

ความเต็มรอบแห่งการเจริญ.

(ต่อไปน้ี มีข้อความอย่างเดียวกันกับในกรณีของผู้เห็นกายในกาย  

ผู้อ่านพึงเทียบเคียงได้เอง).

ภิกษุท้ังหลาย สมัยใด ภิกษุเป็นผู้เห็นจิตในจิต อยู่เป็น 

ประจำา มคีวามเพยีรเผากเิลส มสีมัปชญัญะ มสีต ินำาอภชิฌา

และโทมนัสในโลกออกเสยีได ้สมัยนัน้ สติของภกิษผุูเ้ขา้ไป 

ต้ังไว้แล้ว ก็เป็นธรรมชาติไม่ลืมหลง. 

ภิกษุท้ังหลาย สมัยใด สติของภิกษุผู้เข้าไปต้ังไว้แล้ว 

เป็นธรรมชาติไม่ลืมหลง สมัยน้ัน สติสัมโพชฌงค์ ก็เป็น

อันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้ว สมัยนั้นภิกษุช่ือว่าย่อมเจริญสติ

สัมโพชฌงค์ สมัยน้ันสติสัมโพชฌงค์ของภิกษชุือ่วา่ถงึความ

เต็มรอบแห่งการเจริญ.

(ต่อไปน้ี มีข้อความอย่างเดียวกันกับในกรณีของผู้เห็นกายในกาย  

ผู้อ่านพึงเทียบเคียงได้เอง).
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ภิกษุท้ังหลาย สมัยใด ภิกษุเป็นผู้เห็นธรรมใน
ธรรมท้ังหลาย อยู่เป็นประจำา มีความเพียรเผากิเลส มี
สัมปชัญญะ มีสติ นำาอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ 
สมัยนั้น สติของภิกษุผู้เข้าไปต้ังไว้แล้ว ก็เป็นธรรมชาติ
ไม่ลืมหลง ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด สติของภิกษุผู้เข้าไป 
ตัง้ไวแ้ลว้ เปน็ธรรมชาตไิมล่มืหลง สมยันัน้ สตสิมัโพชฌงค ์
ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้ว สมัยนั้นภิกษุช่ือว่าย่อม 
เจริญสติสัมโพชฌงค์ สมัยน้ันสติสัมโพชฌงค์ของภิกษุช่ือว่า 
ถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญ.

(ต่อไปน้ี มีข้อความอย่างเดียวกันกับในกรณีของผู้เห็นกายในกาย  

ผู้อ่านพึงเทียบเคียงได้เอง).

ภิกษุท้ังหลาย สติปัฏฐานท้ัง ๔ อันบุคคลเจริญแล้ว 
ทำาให้มากแล้ว อย่างน้ีแล ย่อมทำาโพชฌงค์ท้ัง ๗ ให้บริบูรณ์ได้.

ภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค์ทั้ง ๗ อันบุคคลเจริญแล้ว  
ทำาให้มากแล้วอย่างไรเล่า จึงจะทำาวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ได้.

ภิกษุทั้งหลาย ในกรณีนี้ ภิกษุย่อมเจริญ สติสัม-
โพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อันอาศัยวิราคะ (ความจางคลาย) 
อนัอาศยันโิรธ (ความดบั) อนันอ้มไปเพือ่โวสสคัคะ (ความสละ  

ความปล่อย)
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ยอ่มเจรญิ ธมัมวจิยสัมโพชฌงค ์อนัอาศยัวิเวก อัน
อาศัยวิราคะ อันอาศัยนิโรธ อันน้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

ย่อมเจริญ วิริยสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อัน
อาศัยวิราคะ อันอาศัยนิโรธ อันน้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

ยอ่มเจรญิ ปตีสิมัโพชฌงค ์อนัอาศยัวิเวก อันอาศยั
วิราคะ อันอาศัยนิโรธ อันน้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

ย่อมเจริญ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อัน
อาศัยวิราคะ อันอาศัยนิโรธ อันน้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

ย่อมเจริญ สมาธิสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อัน
อาศัยวิราคะ อันอาศัยนิโรธ อันน้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

ยอ่มเจรญิ อุเบกขาสัมโพชฌงค์ อนัอาศยัวิเวก อนั
อาศัยวิราคะ อันอาศัยนิโรธ อันน้อมไปเพื่อโวสสัคคะ.

ภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค์ท้ัง ๗ อันบุคคลเจริญแล้ว  
ทำาให้มากแล้ว อย่างน้ีแล ย่อมทำาวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ได้  
ดังนี้.
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 สัญญา 10 ประการ
-บาล ีทสก. อํ. ๒๔/๑๑๒/๕๖.

ภิกษุท้ังหลาย สัญญา ๑๐ ประการน้ี อันบุคคล 
เจริญแล้ว ทำาให้มากแล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก หย่ังลงสู่ 
อมตธรรม มีอมตธรรมเป็นท่ีสุด ๑๐ ประการเป็นอย่างไร คือ 

อสภุสญัญา (ความหมายรูใ้นความไมง่าม) มรณสญัญา 
(ความหมายรูใ้นความตาย) อาหารเรปฏิกูลสัญญา (ความหมายรู้

ในความเป็นปฏิกูลของอาหาร) สัพพโลเกอนภิรตสัญญา (ความ 

หมายรูใ้นความไมย่นิดใีนโลกทัง้ปวง) อนจิจสัญญา (ความหมายรู ้

ในความไม่เที่ยง) อนิจเจทุกขสัญญา (ความหมายรู้ในความ

เป็นของไม่เที่ยงและเป็นทุกข์) ทุกเขอนัตตสัญญา (ความหมายรู้ 

ในความเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตน) ปหานสัญญา (ความหมายรู้ 

ในการละเสีย) วิราคสัญญา (ความหมายรู้ในความคลายกำาหนัด)  
นิโรธสัญญา (ความหมายรู้ในความดับไม่เหลือ).

ภิกษุท้ังหลาย สัญญา ๑๐ ประการนี้แล อันบุคคล
เจริญแล้ว ทำาให้มากแลว้ ยอ่มมผีลมาก มอีานสิงสม์าก หย่ัง
ลงสู่อมตะ มีอมตะเป็นที่สุด.

153 
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 ลักษณะของสัญญา 10 ประการ
-บาล ีทสก. อํ. ๒๔/๑๑๕-๑๒๐/๖๐.

อานนท์ ถ้าเธอพึงเข้าไปหาภิกษุคิริมานนท์แล้ว 
กล่าวสัญญา ๑๐ ประการแก่เธอ ข้อท่ีอาพาธของภิกษุ 
คิริมานนท์ จะพึงสงบระงับไป เพราะได้ฟังสัญญา ๑๐ 
ประการนั้น เป็นฐานะที่จะมีได้.

สัญญา ๑๐ ประการ เป็นอย่างไร คือ อนิจจสัญญา 
อนัตตสัญญา อสุภสัญญา อาทีนวสัญญา ปหานสัญญา  
วิราคสัญญา นิโรธสัญญา สัพพโลเกอนภิรตสัญญา  
สัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญา อานาปานสติ.

อานนท ์ กอ็นจิจสญัญา เปน็อยา่งไร อานนท์ ภกิษุ
ในกรณีนี้ ไปสู่ป่า สู่โคนไม้ หรือสู่เรือนว่าง ย่อมพิจารณา
เห็นดังนี้ว่ารูปไม่เท่ียง เวทนาไม่เที่ยง สัญญาไม่เที่ยง 
สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง วิญญาณไม่เที่ยง ย่อมเป็นผู้
พิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เท่ียงในอุปาทานขันธ์ ๕ 
เหล่าน้ี ด้วยอาการอย่างน้ี อานนท์ น้ีเรียกว่า อนิจจสัญญา.

อานนท ์ กอ็นตัตสญัญา เปน็อยา่งไร อานนท ์ภกิษุ
ในกรณีนี้ ไปสู่ป่า สู่โคนไม้ หรือสู่เรือนว่าง ย่อมพิจารณา
เห็นดังน้ีว่าจักษุเป็นอนัตตา รูปเป็นอนัตตา หูเป็นอนัตตา 

15๔ 
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เสียงเป็นอนัตตา จมูกเป็นอนัตตา กลิ่นเป็นอนัตตา ลิ้น
เป็นอนตัตา รสเปน็อนตัตา กายเปน็อนตัตา โผฏฐัพพะเปน็
อนัตตา ใจเป็นอนัตตา ธรรมเป็นอนัตตา ย่อมพิจารณา
เหน็โดยความเปน็อนตัตาในอายตนะทัง้หลาย ท้ังภายใน
และภายนอก ๖ ประการเหล่านี ้ด้วยอาการอยา่งนี ้ อานนท์  
นี้เรียกว่า อนัตตสัญญา.

อานนท์ ก็อสุภสัญญา เป็นอย่างไร อานนท์ ภิกษุ
ในกรณน้ีี ย่อมพิจารณาเหน็กายนี ้เบือ้งบนแต่พืน้เท้าขึน้ไป 
เบื้องต่ำาแต่ปลายผมลงมา มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบ เต็มด้วย
ของไมส่ะอาด มปีระการตา่งๆ วา่ ในกายนีม้ผีม ขน เลบ็ ฟนั 
หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ม้าม เนื้อหัวใจ ตับ 
พังผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า ดี 
เสลด หนอง เลอืด เหงือ่ มนัขน้ น้ำาตา เปลวมนั น้ำาลาย น้ำามกู 
ไขข้อ มูตร ย่อมพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่งาม 
ในกายน้ี ด้วยอาการอย่างน้ี อานนท์ น้ีเรียกว่า อสุภสัญญา.

อานนท์ ก็อาทีนวสัญญา เป็นอย่างไร อานนท์ 
ภกิษใุนกรณีนี ้ไปสูป่่า สูโ่คนไม ้หรอืสู่เรอืนวา่ง ยอ่มพจิารณา 
เหน็ดงันีว่้า กายน้ีมทีกุขม์าก มโีทษมาก เพราะฉะนัน้ อาพาธ
ตา่งๆ จึงเกดิขึน้ในกายนี ้คอื โรคตา โรคหู โรคจมกู โรคล้ิน  
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โรคกาย โรคศรีษะ โรคทีใ่บห ูโรคปาก โรคฟนั โรคไอ โรคหดื  
โรคไขห้วดั โรคไขพ้ษิ โรคไขเ้ซือ่งซมึ โรคในทอ้ง โรคลมสลบ  
โรคบิด โรคจุกเสียด โรคลงราก โรคเรื้อน โรคฝี โรคกลาก 
โรคมองคร่อ โรคลมบ้าหมู โรคหิดเปื่อย โรคหิดด้าน  
โรคคุดทะราด หูด โรคละอองบวม โรคอาเจียนโลหิต โรคดีเดือด  
โรคเบาหวาน โรคเริม โรคพุพอง โรคริดสีดวง อาพาธมีดี 
เป็นสมุฏฐาน อาพาธมีเสมหะเป็นสมุฏฐาน อาพาธมีลม
เป็นสมุฏฐาน อาพาธมีไข้สันนิบาต อาพาธอันเกิดแต่ฤดู
แปรปรวน อาพาธอันเกดิแตก่ารบรหิารไมส่ม่ำาเสมอ อาพาธ 
อันเกิดแต่ความเพียรเกินกำาลัง อาพาธอันเกิดแต่วิบาก 
ของกรรม ความหนาว ความร้อน ความหิว ความระหาย 
ปวดอุจจาระ ปวดปัสสาวะ ย่อมพิจารณาเห็นโดยความ
เป็นโทษในกายน้ี ด้วยอาการอย่างนี้ อานนท์ น้ีเรียกว่า  
อาทีนวสัญญา.

อานนท ์ กป็หานสญัญา เปน็อยา่งไร อานนท์ ภิกษุ
ในกรณีน้ี ย่อมไมย่นิด ียอ่มละ ยอ่มบรรเทา ยอ่มทำาใหห้มด
สิ้นไป ย่อมทำาให้ถึงความไม่มีซึ่งกามวิตกอันเกิดขึ้นแล้ว 
ย่อมไม่ยินดี ย่อมละ ย่อมบรรเทา ย่อมทำาให้หมดสิ้นไป  
ย่อมทำาให้ถึงความไม่มีซ่ึงพยาบาทวิตกอันเกิดขึ้นแล้ว 
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ย่อมไม่ยินดี ย่อมละ ย่อมบรรเทา ย่อมทำาให้หมดสิ้นไป 
ยอ่มให้ถงึความไมม่ซีึง่วหิงิสาวิตกอนัเกดิขึน้แลว้ ย่อมไม่
ยนิดี ยอ่มละ ยอ่มบรรเทา ยอ่มทำาให้หมดสิน้ไป ยอ่มใหถ้งึ
ความไมม่ซีึง่อกศุลธรรมทัง้หลายอันช่ัวชา้อันเกดิขึน้แล้ว 
เกิดขึ้นแล้ว อานนท์ นี้เรียกว่า ปหานสัญญา.

อานนท์ ก็วิราคสัญญา เป็นอย่างไร อานนท์ ภิกษุ
ในกรณน้ีี ไปสูป่่า สูโ่คนไม ้หรือสูเ่รือนวา่ง ยอ่มพจิารณาเหน็ 
ดังนี้ว่า นั่นสงบ นั่นประณีต นั่นคือ ธรรมเป็นที่สงบระงับ
แห่งสังขารท้ังปวง เป็นที่สละคืนซ่ึงอุปธิทั้งปวง เป็นท่ี
สิ้นไปแห่งตัณหา เป็นความคลายกำาหนัด เป็นนิพพาน 
อานนท์ นี้เรียกว่า วิราคสัญญา.

อานนท์ ก็นิโรธสัญญา เป็นอย่างไร อานนท์ ภิกษุ 
ในกรณน้ีี ไปสูป่่า สูโ่คนไม ้หรือสูเ่รือนวา่ง ยอ่มพจิารณาเหน็
ดังน้ีว่า นั่นสงบ นั่นประณีต นั่นคือธรรมเป็นท่ีสงบระงับ
แห่งสังขารท้ังปวง เป็นที่สละคืนซ่ึงอุปธิทั้งปวง เป็นท่ี 
สิ้นไปแห่งตัณหา เป็นความดับ เป็นนิพพาน อานนท์  
นี้เรียกว่า นิโรธสัญญา.

อานนท์ ก็สัพพโลเกอนภิรสัญญา เป็นอย่างไร 
อานนท์ ภิกษุในกรณีนี้ ละอุปาทานในโลก อันเป็นเหตุ
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ในการต้ังมั่น ในการถือม่ัน และเป็นอนุสัย (ความเคยชิน) 

แห่งจิต เธอย่อมงดเว้น ไม่ถือม่ัน อานนท์ นี้เรียกว่า  
สัพพโลเกอนภิรตสัญญา. 

อานนท์ ก็สัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญา เป็นอย่างไร 
อานนท ์ภกิษใุนกรณนีี ้ยอ่มอดึอดั ยอ่มระอา ยอ่มเกลยีดชัง 
ต่อสังขารทั้งปวง อานนท์ นี้เรียกว่า สัพพสังขาเรสุ- 
อนิจจสัญญา. 

อานนท์ ก็อานาปานสติ เป็นอย่างไร อานนท์ ภิกษุใน
กรณนีี ้ไปสูป่า่ สูโ่คนไม ้หรอืสูเ่รอืนวา่ง นัง่คู้ขาเขา้มาโดยรอบ  
ตั้งกายตรง ดำารงสติเฉพาะหน้า เธอนั้น มีสติหายใจเข้า  
มีสติหายใจออก เม่ือหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจ
เข้ายาว  เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว 
เมื่อหายใจเข้าส้ัน ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น เมื่อหายใจ
ออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น เธอย่อมทำาการฝึกหัด
ศกึษาวา่ เราเป็นผู้รูพ้รอ้มเฉพาะซ่ึงกายทัง้ปวง หายใจเขา้  
ว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายท้ังปวง หายใจออก  
เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำากายสังขารให้
รำางับอยู่ หายใจเข้า ว่า เราเป็นผู้ทำากายสังขารให้รำางับอยู่  
หายใจออก เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้
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พรอ้มเฉพาะซึง่ปตี ิหายใจเขา้ วา่ เราเปน็ผู้รู้พร้อมเฉพาะ
ซึ่งปีติ หายใจออก เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็น
ผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุข หายใจเข้า ว่า เราเป็นผู้รู้พร้อม
เฉพาะซ่ึงสุข หายใจออก เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า  
เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขาร หายใจเข้า ว่า  
เราเปน็ผูรู้พ้รอ้มเฉพาะซึง่จติตสงัขาร หายใจออก เธอย่อม
ทำาการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผูท้ำาจิตตสังขารให้รำางับอยู่  
หายใจเข้า ว่า เราเป็นผูท้ำาจติตสงัขารใหร้ำางบัอยู ่หายใจออก  
เธอย่อมทำาการฝกึหดัศกึษาวา่ เราเป็นผูรู้พ้รอ้มเฉพาะซึง่จติ  
หายใจเข้า ว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิต หายใจออก  
เธอยอ่มทำาการฝกึหดัศึกษาวา่ เราเปน็ผู้ทำาจติให้ปราโมทย์
ย่ิงอยู่ หายใจเข้า ว่า เราเป็นผู้ทำาจิตให้ปราโมทย์ย่ิงอยู่  
หายใจออก เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้ 
ทำาจิตให้ต้ังม่ันอยู่ หายใจเข้า ว่า เราเป็นผู้ทำาจิตให้ต้ังม่ันอยู่  
หายใจออก เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้ 
ทำาจิตให้ปล่อยอยู่ หายใจเข้า ว่า เราเป็นผู้ทำาจิตให้ปล่อยอยู่ 
หายใจออก เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้เห็น
ซึ่งความไม่เท่ียงอยู่เป็นประจำา หายใจเข้า ว่า เราเป็น 
ผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำา หายใจออก เธอย่อม
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ทำาการฝกึหดัศกึษาวา่ เราเปน็ผูเ้ห็นซึง่ความจางคลายอยู่
เป็นประจำา หายใจเข้า ว่า เราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลาย 
อยู่เป็นประจำา หายใจออก เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า 
เราเป็นผู้เห็นซ่ึงความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำา หายใจเข้า 
ว่า เราเป็นผู้เห็นซ่ึงความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำา หายใจออก  
เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้เห็นซึ่งความ
สลัดคืนอยู่เป็นประจำา หายใจเข้า ว่า เราเป็นผู้เห็นซ่ึง  
ความสลัดคืนอยู่เป็นประจำา หายใจออก อานนท์ นี้เรียกว่า  
อานาปานสติ.

อานนท์ ถ้าเธอพึงเข้าไปหาภิกษุคิริมานนท์แล้ว 
กล่าวสัญญา 10 ประการนี้แก่เธอ ข้อที่อาพาธของ
ภิกษุคิริมานนท์จะพึงสงบระงับไป เพราะได้ฟังสัญญา  
10 ประการนี้ นั่นเป็นฐานะที่จะมีได้.

ลำาดับนั้นแล ท่านพระอานนท์ได้เรียนสัญญา ๑๐ ประการน้ี 

ในสำานักของพระผู้มีพระภาคแล้ว ได้เข้าไปหาท่านพระคิริมานนท์ยังท่ีอยู่  

ครั้นแล้วได้กล่าวสัญญา ๑๐ ประการแก่ท่านพระคิริมานนท์ ครั้งนั้นแล 

อาพาธน้ันของทา่นพระคริมิานนทส์งบระงบัโดยพลนั เพราะไดฟ้งัสญัญา 

๑๐ ประการนี้ ท่านพระคิริมานนท์หายจากอาพาธนั้น ก็แล อาพาธน้ัน

เป็นโรคอันท่านพระคิริมานนท์ละได้แล้ว ด้วยประการนั้นแล.
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 อานิสงส์แห่งการภาวนาแบบต่างๆ
-บาล ีม. ม. ๑๓/๑๔๐/๑๔๕.

ราหลุ เธอจงเจริญเมตตาภาวนาเถดิ เพราะเม่ือเธอ
เจริญเมตตาภาวนาอยู่ จักละพยาบาทได้. 

ราหุล เธอจงเจริญกรุณาภาวนาเถิด เพราะเมื่อเธอ
เจริญกรุณาภาวนาอยู ่จกัละวหิิงสา (ความคดิเบยีดเบยีน) ได้. 

ราหุล เธอจงเจริญมุทิตาภาวนาเถิด เพราะเมื่อเธอ
เจรญิมุทิตาภาวนาอยู่ จกัละอรติ (ความไม่ยนิดีดว้ยใครๆ) ได.้ 

ราหลุ เธอจงเจริญอเุบกขาภาวนาเถดิ เพราะเมือ่เธอ 
เจริญอุเบกขาภาวนาอยู่ จักละปฏิฆะ (ความหงุดหงิดแห่งจิต) ได้.

ราหุล เธอจงเจริญอสุภภาวนาเถิด เพราะเม่ือเธอ
เจริญอสุภภาวนาอยู่ จักละราคะได้. 

ราหุล เธอจงเจริญอนิจจสัญญาภาวนาเถิด เพราะ
เมื่อเธอเจริญอนิจจสัญญาภาวนาอยู่ จักละอัสมิมานะ 
(ความสำาคัญว่าตัวตนและของตน) ได.้
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ปฏิปทาที่เป็นสัปปายะ 
แก่การบรรลุนิพพาน (นัยที่ 1)

-บาล ีสฬา. สํ. ๑๘/๑๖๗/๒๓๒.

ภิกษุทั้งหลาย เราจะแสดงปฏิปทาท่ีเป็นสัปปายะ  
(สบาย) แก่นิพพาน แก่เธอทั้งหลาย เธอท้ังหลายจงฟัง  
จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว. 

ภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่นิพพาน
นั้นเป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในกรณีนี้ ย่อมเห็นว่า 
จักษุไม่เที่ยง รูปทั้งหลายไม่เที่ยง จักษุวิญญาณไม่เที่ยง  
จักษุสัมผัสไม่เท่ียง แม้สุขเวทนา ทุกข์เวทนา หรืออทุกขม- 
สขุเวทนา ทีเ่กดิขึน้เพราะจกัษุสัมผัสเป็นปัจจยัก็ไมเ่ทีย่ง.

(ในกรณีแห่งธรรมหมวด โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ และมนะ  

ก็ได้ตรัสต่อไปด้วยข้อความอย่างเดียวกันทุกตัวอักษร ต่างกันแต่ชื่อ

เท่านั้น).

ภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นปฏิปทาท่ีเป็นสัปปายะแก่
นิพพาน.
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ปฏิปทาที่เป็นสัปปายะ 
แก่การบรรลุนิพพาน (นัยที่ 2)

-บาล ีสฬา. สํ. ๑๘/๑๖๘/๒๓๓.

ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงปฏิปทาที่เป็นสัปปายะ
แก่นิพพานแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดี  
เราจักกล่าว.

ภกิษทุัง้หลาย ปฏปิทาทีเ่ปน็สปัปายะแกน่พิพานนัน้  
เป็นอย่างไร ภิกษุในกรณีนี้ ย่อมเห็นว่า จักษุเป็นทุกข์  
รปูเปน็ทกุข ์ จกัษวุญิญาณเปน็ทกุข ์ จกัษสุมัผสัเป็นทกุข ์
แมส้ขุเวทนา ทกุขเวทนา หรอือทกุขมสขุเวทนา ทีเ่กิดขึน้
เพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นทุกข์. 

(ในกรณีแห่งธรรมหมวด โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ และมนะ  

ก็ได้ตรัสต่อไปด้วยข้อความอย่างเดียวกันทุกตัวอักษร ต่างกันแต่ชื่อ

เท่านั้น).

ภิกษุทั้งหลาย นี้แล ปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่
นิพพาน.
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ปฏิปทาที่เป็นสัปปายะ 
แก่การบรรลุนิพพาน (นัยที่ 3)

-บาล ีสฬา. สํ. ๑๘/๑๖๘/๒๓๔.

ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงปฏิปทาที่เป็นสัปปายะ
แก่นิพพานแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดี  
เราจักกล่าว.

ภิกษุท้ังหลาย ปฏิปทาท่ีเป็นสัปปายะแก่นิพพานน้ัน  
เป็นอย่างไร ภิกษุในกรณีนี้ ย่อมเห็นว่า จักษุเป็นอนัตตา  
รูปเป็นอนัตตา จักษุวิญญาณเป็นอนัตตา จักษุสัมผัสเป็น
อนัตตา แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา 
ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย ก็เป็นอนัตตา.

(ในกรณีแห่งธรรมหมวด โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ และมนะ  

ก็ได้ตรัสต่อไปด้วยข้อความอย่างเดียวกันทุกตัวอักษร ต่างกันแต่ชื่อ

เท่านั้น).

ภิกษุทั้งหลาย นี้แล ปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่
นิพพาน.
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ปฏิปทาที่เป็นสัปปายะ 
แก่การบรรลุนิพพาน (นัยที่ ๔)

-บาล ีสฬา. สํ. ๑๘/๑๖๙/๒๓๕.

ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงปฏิปทาที่เป็นสัปปายะ
แก่นิพพานแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดี  
เราจักกล่าว ภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทาท่ีเป็นสัปปายะแก่
นิพพานนั้นเป็นอย่างไร.

ภิกษุท้ังหลาย เธอทั้งหลายจักสำาคัญความข้อนั้น
เป็นไฉน จักษุเที่ยงหรือไม่เที่ยง.

ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็ส่ิงใดไม่เท่ียง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา  
ควรหรอืหนอทีจ่ะตามเหน็สิง่นัน้วา่ นัน่ของเรา นัน่เป็นเรา  
นั่นเป็นตัวตนของเรา.

ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

(ต่อไปได้ตรัสถามและภิกษุตอบ เก่ียวกับรูป … จักษุวิญญาณ …  

จักษุสัมผัส … เวทนาอันเกิดจากจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย ซ่ึงมีข้อความ 

อย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งจักษุน้ันทุกประการต่างกันแต่ช่ือเท่าน้ัน.
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เมื่อตรัสข้อความในกรณีแห่งธรรมหมวดจักษุ จบลงดังนี้แล้ว 

ได้ตรัสข้อความในกรณีแห่งธรรมหมวดโสตะ หมวดฆานะ หมวดชิวหา 

หมวดกายะ และหมวดมนะ ต่อไปอีก ซึ่งมีข้อความท่ีตรัสอย่างเดียวกัน

กับในกรณีแห่งธรรมหมวดจักษุน้ันทุกประการ ต่างกันแต่เพียงช่ือเท่าน้ัน 

ผู้ศึกษาพึงเทียบเคียงได้เอง).

ภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างน้ี  
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักษุ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูป ย่อม
เบือ่หนา่ยแมใ้นจกัษุวญิญาณ ยอ่มเบ่ือหนา่ยแมใ้นจกัษ-ุ
สมัผสั แมใ้นสขุเวทนา ทกุขเวทนา หรอือทกุขมสขุเวทนา 
ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย.

(ในกรณีแห่งธรรมหมวดโสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ มนะ ก็ได้ตรัส 

ต่อไปอีก โดยนัยอย่างเดียวกันกับกรณีแห่งอายตนิกธรรมหมวดจักษุน้ี) 

เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลายกำาหนัด เพราะคลาย
กำาหนัดจึงหลุดพ้น เมื่อหลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณหย่ังรู้ว่า  
หลุดพ้นแล้ว เธอย่อมรู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์ 
อยู่จบแล้ว กิจท่ีควรทำา ได้ทำาเสร็จแล้ว กิจอ่ืนเพ่ือความเป็น 
อย่างน้ีมิได้มี.

ภิกษุทั้งหลาย นี้แล ปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่
นิพพาน.
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 ธรรมโดยย่อ เพ่ือการหลุดพ้น (นัยท่ี 1)

-บาล ีขนธฺ. สํ. ๑๗/๒๒๘-๒๒๙/๓๖๔-๓๖๕.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ขอโอกาส ขอพระผู้มีพระภาค

จงทรงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อ ซึ่งเมื่อข้าพระองค์ได้ฟังแล้วจะ

เป็นผู้หลีกออกผู้เดียว เป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเด่ียวอยู่เถิด. 

อานนท ์ เธอจะสำาคญัความขอ้นี ้วา่อย่างไร  รปูเท่ียง
หรือไม่เที่ยง.

ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า. 
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรา 
เป็นเรา เป็นตัวตนของเรา ดังนี้.  

ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

อานนท์ เพราะเหตุน้ัน ในเร่ืองน้ี รูปอย่างใดอย่างหน่ึง  
ทัง้ทีเ่ปน็อดตี อนาคต หรือปจัจบุนักต็าม อนัมอียูใ่นภายใน
หรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือ
ประณีตก็ตาม มีในที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตาม รูปท้ังหมดน้ัน 
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เธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเปน็จรงิอยา่งน้ีวา่ 
นั่นไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา. 

(ในกรณีแห่งเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็มีการตรัสถาม 

และการทลูตอบ ซึง่ได้ตรสัอยา่งเดียวกนัทกุตวัอกัษร กบัในกรณแีหง่รปู  

ต่างกันแต่เพียงชื่อแห่งขันธ์แต่ละขันธ์เท่านั้น).

อานนท์ อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้  
ย่อมเบือ่หนา่ยแมใ้นรปู แมใ้นเวทนา แม้ในสญัญา แมใ้น 
สังขาร แม้ในวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลายกำาหนัด 
เพราะคลายกำาหนัด จึงหลุดพ้น เมื่อหลุดพ้นแล้ว ย่อมมี
ญาณหยั่งรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว เธอย่อมรู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว  
พรหมจรรย์อยูจ่บแลว้ กจิทีค่วรทำา ได้ทำาเสรจ็แลว้ กิจอืน่
เพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้ม.ี
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 ธรรมโดยย่อ เพ่ือการหลุดพ้น (นัยท่ี 2)

-บาล ีอ.ุ ข.ุ ๒๕/๘๓-๘๔/๔๙.

พาหิยะ เพราะเหตุนั้นแล เธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่า 
เมื่อเห็นแล้ว สักว่าเห็น เมื่อฟังแล้ว เป็นสักว่าฟัง เมื่อรู้สึก
แล้ว สักว่ารู้สึก (ทางจมูก ลิ้น กาย) เมื่อรู้แจ้งแล้วสักว่ารู้แจ้ง 
(ทางวิญญาณ) พาหิยะ เธอพึงศึกษาอย่างนี้แล.

พาหิยะ ในกาลใด เมื่อเธอเห็นจักเป็นเพียง
สักว่าเห็น เมื่อฟังจักเป็นเพียงสักว่าฟัง เมื่อรู้สึกจัก
เป็นเพียงสักว่ารู้สึก เม่ือรู้แจ้งจักเป็นเพียงสักว่ารู้แจ้ง  
ในกาลนั้น เธอ ย่อมไม่ม.ี

ในกาลใด เธอไม่มี เธอก็ไม่ปรากฏในโลกนี้  
ไม่ปรากฏในโลกอ่ืน ไม่ปรากฏในระหว่างแห่งโลกท้ังสอง  
นั่นแหละ คือที่สุดแห่งทุกข.์
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 ข้อปฏิบัติสำาหรับผู้ผ่านราตรีนาน
-บาล ีสฬา. สํ. ๑๘/๙๐-๙๕/๑๓๒-๑๓๙.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้้าพระองค์เป็นคนชรา เป็นคนแก่คน

เฒ่ามานาน ผ่านวัยมาตามลำาดับ ถึงกระนั้น ขอพระผู้มีพระภาคผู้สุคต

โปรดแสดงธรรมโดยย่อแก่ข้าพระองค์เถิด โดยประการที่ข้าพระองค์จะ

พึงรู้ทั่วถึงพระภาษิตของพระผู้มีพระภาค พึงเป็นผู้ได้รับพระภาษิตของ

พระผู้มีพระภาค. 

มาลุงก๎ยบุตร เธอจะสำาคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไร  
รูปที่พึงรู้แจ้งด้วยตาเหล่าใด อันเธอไม่ได้เห็น ไม่เคยเห็น  
ทีก่ำาลงัเห็นอยูก่ไ็มม่ ีทีเ่ธอคดิวา่ควรจะไดเ้หน็กไ็มม่ ีดังนีแ้ลว้  
เธอย่อมมีความพอใจ มีความกำาหนัด หรือมีความรักในรูป
เหล่านั้นหรือ.

ไม่มีเลย พระเจ้าข้า.

(ต่อไปน้ี ได้มีการตรัสถามและการทูลตอบในทำานองเดียวกันน้ี 

ทกุตวัอกัษร ผดิกนัแตช่ื่อของสิง่ทีน่ำามากลา่ว คอืในกรณแีหง่เสยีงทีรู่แ้จง้

ได้ทางหู กลิ่นที่รู้แจ้งได้ทางจมูก รสที่รู้แจ้งได้ทางลิ้น โผฏฐัพพะที่รู้แจ้ง

ได้ทางผิวกาย และธรรมที่รู้แจ้งได้ทางใจ).

มาลุงก๎ยบุตร ก็ในธรรมเหล่าน้ัน คือ ในส่ิงท่ีเธอเห็น
แล้ว จักเป็นแต่เพียงสักว่าเห็น ในส่ิงท่ีเธอฟังแล้ว จักเป็นแต่
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เพียงสักว่าได้ยิน ในส่ิงท่ีเธอรู้สึกแล้ว จักเป็นแต่เพียงสักว่า
รู้สึก ในส่ิงท่ีเธอรู้แจ้งแล้ว ก็จักเป็นแต่เพียงสักว่ารู้แจ้ง. 

มาลุงก๎ยบุตร ในกาลใด เมื่อเธอเห็นจักเป็นเพียง
สักว่าเห็น เมื่อฟังจักเป็นเพียงสักว่าฟัง เมื่อรู้สึกจักเป็น 
เพยีงสกัวา่รูส้กึ เมือ่รู้แจ้งจกัเปน็เพยีงสกัวา่รูแ้จ้ง ในกาลน้ัน  
เธอย่อมไม่มี. 

ในกาลใด เธอไม่มี เธอก็ไม่ปรากฏในโลกนี้   
ไม่ปรากฏในโลกอื่น ไม่ปรากฏในระหว่างแห่งโลกทั้งสอง 
นั่นแหละ คือที่สุดแห่งทุกข์

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระเจ้าข้า ข้าพระองค์ย่อมรู้ทั่วถึง 

เน้ือความแห่งธรรม ท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วโดยย่อน้ีได้โดยพิสดารว่า

สติหลงลืมแล้วเพราะเห็นรูป บุคคลเมื่อใส่ใจถึง
นิมิตแห่งรูปว่าน่ารัก ก็มีจิตกำาหนัด เสวยอารมณ์นั้น ทั้งมี
ความติดใจในอารมณ์นั้นตั้งอยู่ เวทนาอันเกิดจากรูปเป็น
อเนกประการย่อมเจริญแก่เขานั้น อภิชฌาและวิหิงสาย่อม
เข้าไปกลุ้มรุมจิตของเขา เมื่อสั่งสมทุกข์อยู่อย่างนี้ บัณฑิต
กล่าวว่าห่างไกลนิพพาน. 

(ในกรณีแห่งการฟังเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส ถูกต้องโผฏฐัพพะ  

รู้แจ้งธรรม ก็มีข้อความที่กล่าวไว้อย่างเดียวกัน).
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บคุคลน้ันเห็นรปูแลว้มสีต ิไมก่ำาหนดัในรปูท้ังหลาย  
มีจิตไม่กำาหนัดเสวยอารมณ์นั้น ทั้งไม่มีความติดใจอารมณ์
นั้นตั้งอยู่ บุคคลนั้นเมื่อเห็นรูปและเสวยเวทนาอยู่ ทุกข์ก็ 
ส้ินไปไม่เพิ่มพูนขึ้น เขาเป็นผู้มีสติประพฤติอยู่ด้วยอาการ 
อย่างน้ี เม่ือไม่ส่ังสมทุกข์อยู่อย่างน้ี บัณฑิตกล่าวว่า ใกล้นิพพาน.

(ในกรณีแห่งการฟังเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส ถูกต้องโผฏฐัพพะ  

รู้แจ้งธรรม ก็มีข้อความที่กล่าวไว้อย่างเดียวกัน).

ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จริญ ขา้พระองคร์ูท้ัว่ถงึเนือ้ความแหง่ธรรมที่

พระผู้มีพระภาคตรัสโดยย่อนี้ได้โดยพิสดาร ด้วยประการฉะนี้.

มาลงุกย๎บตุร สาธุๆ เธอรูท้ัง่ถงึเนือ้ความแหง่ธรรม
ที่เรากล่าวโดยย่อนี้ได้โดยพิสดาร. ...

ครั้งนั้นแล ท่านพระมาลุงก๎ยบุตรชื่นชมยินดีพระภาษิตของ 

พระผู้มีพระภาค ลุกจากอาสนะ ถวายอภิวาท กระทำาประทักษิณแล้ว 

หลกีไป ครัง้นัน้แล ทา่นพระมาลงุกย๎บตุรเปน็ผู้ๆ  เดยีว หลกีออกจากหมู ่

ไมป่ระมาท มคีวามเพยีร มจีติเดด็เดีย่ว ไมช้่ากก็ระทำาให้แจง้ซึง่ทีส่ดุแหง่

พรหมจรรย์อันยอดเย่ียม  ก็แลท่านพระมาลุงก๎ยบุตรได้เป็นอรหันต์องค์

หน่ึงในจำานวนพระอรหันต์ทั้งหลาย.
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ข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผล  
ของคนเจ็บไข้

-บาล ีปญจฺก. อํ. ๒๒/๑๖๐-๑๖๑/๑๒๑.

ภกิษทุัง้หลาย ถา้ธรรม ๕ ประการ ไมเ่วน้หา่งไปเสีย
จากคนเจ็บไข้ทุพพลภาพคนใด เธอนั้นพึงหวังผลข้อนี้ คือ 
จักทำาให้แจ้งซ่ึงเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ 
เพราะอาสวะทัง้หลายสิน้ไป ดว้ยปญัญาอนัยิง่เอง ในปจัจบุนั 
เข้าถึงอยู่ ได้ต่อกาลไม่นานเลย ธรรม ๕ ประการเป็น
อย่างไร คือ ภิกษุในกรณีนี้ 

(๑) พิจารณาเห็นความไม่งามในกาย
(๒) มีความสำาคัญว่าเป็นของปฏิกูลในอาหาร
(๓) มีความสำาคญัว่าโลกทั้งปวงไมม่ีอะไรทีน่่ายินดี
(๔) พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวง
(๕) มีมรณสัญญาอันตั้งไว้ดีแล้วในภายใน
ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการเหล่านี้ ไม่เว้นห่าง 

ไปเสยีจากคนเจบ็ไขท้พุพลภาพคนใด เธอน้ันพงึหวงัผลขอ้นี ้
คอื จกัทำาให้แจง้ซึง่เจโตวมุิตต ิปญัญาวมุิตต ิอนัหาอาสวะมไิด ้
เพราะอาสวะทัง้หลายสิน้ไป ดว้ยปญัญาอนัยิง่เองในปจัจุบนั 
เข้าถึงอยู่ได้ต่อกาลไม่นานเลย.

163 



420

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติพุทธวจน - หมวดธรรม 

 
ข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผล  
ของบุคคลทั่วไป (นัยที่ 1)

-บาล ีปญจฺก. อํ. ๒๒/๑๖๑/๑๒๒.

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุหรือภิกษุณีรูปใด เจริญแล้ว 
กระทำาให้มาก ซ่ึงธรรม ๕ ประการเหล่านี้ ผลอย่างใด
อย่างหนึ่งในบรรดาผล ๒ ประการ เป็นสิ่งที่เธอหวังได้ คือ  
อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือถ้ายังมีอุปาทิเหลืออยู่ ก็จะเป็น
อนาคามี ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนั้น เป็นอย่างไร  
๕ ประการ คือ ภิกษุในกรณีนี้

(๑) เปน็ผูม้สีตอินัเข้าไปตั้งไว้ดว้ยดเีฉพาะตน เพื่อ
ปัญญาอันให้หย่ังถึงความเกิดข้ึนและดับไปแห่งธรรมท้ังหลาย.

(๒) พิจารณาเห็นความไม่งามในกาย
(๓) มีความสำาคัญว่าเป็นของปฏิกูลในอาหาร
(๔) มีความสำาคัญว่าโลกทั้งปวงไม่มีอะไรที่น่ายินดี 
(๕) พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวง
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุหรือภิกษุณีรูปใด เจริญแล้ว 

กระทำาให้มาก ซ่ึงธรรม ๕ ประการเหล่านี้ ผลอย่างใด
อย่างหนึ่งในบรรดาผล ๒ ประการ เป็นสิ่งที่เธอหวังได้ คือ  
อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือถ้ายังมีอุปาทิเหลืออยู่ ก็จะเป็น
อนาคามี.
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ข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผล  
ของบุคคลทั่วไป (นัยที่ 2)

-บาล ีปญจฺก. อํ. ๒๒/๙๕-๙๗/๗๑.

ภกิษทุัง้หลาย ธรรม ๕ ประการนี ้อนับคุคลเจรญิแลว้  
ทำาให้มากแล้ว ย่อมมีเจโตวิมุตติเป็นผล และมีเจโตวิมุตติ
เปน็อานสิงส ์ยอ่มมปีญัญาวมิตุตเิปน็ผล และมปัีญญาวมิตุต ิ
เป็นอานิสงส์.

ธรรม ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ ภิกษุในกรณีนี้ี้
(๑) พิจารณาเห็นความไม่งามในกาย
(๒) มีความสำาคัญว่าเป็นของปฏิกูลในอาหาร
(๓) มีความสำาคญัว่าโลกทัง้ปวงไมม่ีอะไรทีน่่ายินดี
(๔) พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวง
(๕) มีมรณสัญญาอันตั้งไว้ดีแล้วในภายใน
ภิกษุทั้ งหลาย ธรรม 5 ประการนี้ เหล่านี้   

อันบุคคลเจริญแล้ว ทำาให้มากแล้ว ย่อมมีเจโตวิมุตติเป็นผล  
และมเีจโตวมิตุติเปน็อานสิงส ์ยอ่มมปีญัญาวิมตุตเิปน็ผล  
และมีปัญญาวิมุตติเป็นอานิสงส์.

เมื่อใด ภิกษุเป็นผู้มีเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติ 
เมื่อนั้น ภิกษุนี้เรียกว่าเป็นผู้ถอนลิ่มสลักขึ้นได้ดังนี้บ้าง 
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เปน็ผูร้ือ้เครือ่งแวดลอ้มได้ดงันีบ้า้ง เป็นผู้ถอนเสาระเนยีด 
ขึน้ไดด้งันีบ้า้ง เปน็ผูถ้อดกลอนออกไดด้งันีบ้้าง เปน็ผูไ้กล 
จากข้าศึกปลดธงลงได้ ปลงภาระลงได้ ไม่ประกอบด้วย 
วัฏฏะ ดังนี้บ้าง.

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ถอนลิ่มสลักข้ึนได้
เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในกรณีนี้เป็นผู้ละอวิชชาเสียได้  
ถอนรากขึน้แลว้ ทำาใหเ้ปน็เหมอืนตาลยอดดว้น ทำาไมใ่หม้ ี 
ไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดา ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุ
ชื่อว่าเป็นผู้ถอนลิ่มสลักขึ้นได้ เป็นอย่างนี้แล. 

ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ร้ือเคร่ืองแวดล้อมได้เป็นอย่างไร 
คอื ภิกษุในกรณนีี ้เป็นผูล้ะชาตสิงสารทีเ่ปน็เหตนุำาให้เกิด
ในภพใหมต่อ่ไปได้ ถอนรากขึน้แลว้ ทำาให้เปน็เหมอืนตาล
ยอดด้วน ทำาไม่ให้มี ไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดา 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้รื้อเครื่องแวดล้อมได้  
เป็นอย่างนี้แล. 

ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ถอนเสาระเนียดขึ้นได้เป็นอย่างไร 
คือ ภิกษุในกรณีนี้ เป็นผู้ละตัณหาเสียได้ถอนรากขึ้นแล้ว 
ทำาใหเ้ปน็เหมอืนตาลยอดดว้น ทำาไม่ให้มี ไมใ่หเ้กดิขึน้อีก
ต่อไปเป็นธรรมดา ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ถอน
เสาระเนียดขึ้นได้ เป็นอย่างนี้แล.
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ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ถอนกลอนออกได้เป็นอย่างไร คือ 
ภิกษุในกรณีน้ี เป็นผู้ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ 5 ประการเสียได้  
ถอนรากขึน้แล้ว ทำาใหเ้ปน็เหมอืนตาลยอดดว้น ทำาไมใ่หม้ ี 
ไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดา ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ชื่อว่าเป็นผู้ถอดกลอนออกได้ เป็นอย่างนี้แล. 

ภกิษชุือ่ว่าเป็นผูไ้กลจากขา้ศึก ปลดธงลงได ้ปลงภาระ 
ลงได ้ไมป่ระกอบดว้ยวฏัฏะเปน็อยา่งไร คอื ภกิษใุนกรณนีี ้ 
เป็นผู้ละอัสมิมานะเสียได้ ถอนรากขึ้นแล้ว ทำาให้เป็น
เหมือนตาลยอดด้วน ทำาไม่ให้มี ไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไป
เป็นธรรมดา ภกิษชุือ่วา่เปน็ผูไ้กลจากขา้ศกึ ปลดธงลงได ้ 
ปลงภาระลงได ้ไมป่ระกอบดว้ยวฏัฏะใดๆ เป็นอย่างน้ีแล.

(ในสูตรอ่ืนตรัสว่า ธรรม ๕ ประการน้ี ย่อมเป็นไปเพ่ือความเบ่ือ

หน่ายโดยส่วนเดียว เพ่ือความคลายกำาหนัด เพ่ือความดับ เพ่ือความสงบ 

เพ่ือความรู้ย่ิง เพ่ือความตรัสรู้ เพ่ือนิพพาน -บาลี ปญฺจก. อำ. ๒๒/๙๔/๖๙. 

และอีกสูตรตรัสว่าเป็นไป เพ่ือความส้ินอาสวะท้ังหลาย -บาลี ปญฺจก. อำ. 

๒๒/๙๕/๗๐.).
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 ธรรมอย่างหนึง่ เพือ่ละอวชิชา (นัยท่ี 1)

-บาล ีสฬา. สํ. ๑๘/๖๑-๖๒/๙๕.

ภกิษรุปูหนึง่ ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ ขา้แตพ่ระองค์

ผูเ้จรญิ ธรรมอยา่งหนึง่ซึง่เมือ่ภกิษลุะไดแ้ลว้ ยอ่มละอวชิชาได ้วชิชายอ่ม

เกิดขึ้น มีอยู่หรือไม่หนอ.

ภิกษุ เมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ ซึ่งจักษุโดยความเป็น
ของไม่เที่ยง ย่อมละอวิชชาได้ วิชชาย่อมเกิดขึ้น. 

เมื่อภิกษุรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งรูปทั้งหลาย … .
เมื่อภิกษุรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งจักษุวิญญาณ … .
เมื่อภิกษุรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งจักษุสัมผัส … .
เมือ่ภิกษุรู้อยู ่เห็นอยูซ่ึง่สขุเวทนา ทกุขเวทนา หรือ

อทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย 
โดยความเป็นของไม่เที่ยง ย่อมละอวิชชาได้ วิชชาย่อม
เกิดขึ้น.

(ในกรณีแห่งธรรมหมวด โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ และมนะ  

ก็มีข้อความอย่างเดียวกัน).

ภิกษุ เมื่อภิกษุรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้แล ย่อม
ละอวิชชาได้ วิชชาย่อมเกิดขึ้น.
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 ธรรมอย่างหนึง่ เพือ่ละอวชิชา (นัยท่ี 2)

-บาล ีสฬา. สํ. ๑๘/๖๒-๖๓/๙๖.

ภกิษรุปูหนึง่ ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ ขา้แตพ่ระองค์

ผูเ้จรญิ ธรรมอยา่งหนึง่ซึง่เมือ่ภกิษลุะไดแ้ลว้ ยอ่มละอวชิชาได ้วชิชายอ่ม

เกิดขึ้น มีอยู่หรือไม่หนอ. 

ภิกษุ ธรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งภิกษุละได้แล้ว ย่อมละ
อวิชชาได้ วิชชาย่อมเกิดขึ้น มีอยู่.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อภิกษุละได้แล้ว 

ย่อมละอวิชชาได้ วิชชาย่อมเกิดขึ้นเป็นอย่างไร พระเจ้าข้า.

ภกิษ ุธรรมข้อหนึง่ คอื อวชิชาแล ซ่ึงเม่ือภกิษลุะ
ได้แล้ว ย่อมละอวิชชาได้ วิชชาย่อมเกิดขึ้น. 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็เมื่อภิกษุรู้อย่างไร เห็นอยู่อย่างไร  

จึงละอวิชชาได้ วิชชาจึงเกิดขึ้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุ ภิกษุในกรณีนี้ได้สดับว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวง 
อันใครๆ ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น (สพฺเพ ธมฺมา นาลำ อภินิเวสาย)  
ครั้นเธอได้สดับว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆ ไม่ควร 
ยึดม่ันถือมั่นอย่างนี้แล้ว เธอนั้นย่อมรู้ยิ่งซึ่งธรรมทั้งปวง  
ครั้นรู้ยิ่งซึ่งธรรมทั้งปวงแล้ว ย่อมรอบรู้ซึ่งธรรมท้ังปวง 
ครั้นรอบรู้ซึ่งธรรมท้ังปวงแล้ว ย่อมเห็นนิมิตของส่ิงทั้งปวง
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โดยประการอื่น คือ ย่อมเห็นจักษุโดยประการอื่น ย่อมเห็น
รูปโดยประการอื่น ย่อมเห็นจักษุวิญญาณโดยประการอ่ืน  
ย่อมเห็นจักษุสัมผัสโดยประการอื่น ย่อมเห็นสุขเวทนา 
ทกุขเวทนา หรอือทกุขมสขุเวทนา ทีเ่กดิขึน้เพราะจกัษสุมัผสั
เป็นปัจจัย โดยประการอื่น.

(ในกรณแีหง่โสตะกด็ ีฆานะกด็ ีชิวหากด็ ีกายะก็ดี มนะก็ดี และ

ธรรมท้ังหลายท่ีเน่ืองด้วยด้วยโสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ และมนะ น้ันๆ ก็ดี  

กไ็ดต้รสัไว้ มนัียอยา่งเดยีวกันกบัในกรณแีห่งการเหน็ดว้ยจกัษุและธรรม

ทั้งหลายที่เนื่องด้วยจักษุ).

ภิกษุ เมื่อภิกษุรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้แล จึงละ
อวิชชาได้ วิชชาจึงจะเกิดขึ้น.
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ย่อมยุบ ย่อมไม่ก่อ  
ย่อมขว้างทิ้ง ย่อมไม่ถือเอา

-บาล ีขนธฺ. สํ. ๑๗/๑๐๕-๑๑๐/๑๕๘-๑๖๔.

ภิกษุท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึง  
เม่ือตามระลึก ย่อมตามระลึกถึงชาติก่อน ได้เป็นอันมาก สมณะ 
หรอืพราหมณท์ัง้หมดนัน้ กย็อ่มตามระลกึถงึอปุาทานขันธ ์๕  
หรือขันธ์ใดขันธ์หนึ่งแห่งอุปาทานขันธ์ อุปาทานขันธ์ ๕ 
เป็นอย่างไร คือ

ภิกษุทั้งหลาย ย่อมตามระลึกถึงรูปดังนี้ ว่า ใน
อดีตกาล เราเป็นผู้มีรูปอย่างนี้ ย่อมตามระลึกถึงเวทนา
ดังนี้ว่า ในอดีตกาล เราเป็นผู้มีเวทนาอย่างนี้ ย่อมตาม
ระลึกถึงสัญญาดังนี้ว่า ในอดีตกาล เราเป็นผู้มีสัญญา 
อย่างนี้ ย่อมตามระลึกถึงสังขารดังนี้ว่า ในอดีตกาล เรา
เป็นผู้มีสังขารอย่างนี้ ย่อมตามระลึกถึงวิญญาณดังน้ีว่า  
ในอดีตกาล เราเป็นผู้มีวิญญาณอย่างนี้.

ภิกษุท้ังหลาย เพราะอะไรจึงเรียกว่า รูป เพราะส่ิงน้ัน 
แตกสลาย ดังน้ันจึงเรียกว่า รูป แตกสลายไปเพราะอะไร 
แตกสลายไปเพราะความหนาวบ้าง แตกสลายไปเพราะ
ความร้อนบ้าง แตกสลายไปเพราะความหิวบ้าง แตกสลาย 
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ไปเพราะกระหายบ้าง แตกสลายไปเพราะสัมผัสแห่งเหลือบ  
ยุง ลม แดด และสัตว์เล้ือยคลานบ้าง ภิกษุท้ังหลาย เพราะ
ส่ิงน้ันแตกสลาย ดังน้ันจึงเรียกว่า รูป.

ภกิษทุัง้หลาย เพราะอะไรจงึเรยีกวา่ เวทนา เพราะ
สิง่นัน้รู้สกึ ดังนัน้จงึเรยีกวา่ เวทนา รูส้กึได้ซึง่อะไร รูส้กึ
ไดซ้ึง่สุขบา้ง รูส้กึได้ซึง่ทกุขบ์า้ง รูส้กึไดซ่ึ้งอทกุขมสขุบา้ง 
ภิกษุท้ังหลาย เพราะส่ิงน้ันรู้สึก ดังน้ันจึงเรียกว่า เวทนา.

ภกิษทุัง้หลาย เพราะอะไรจงึเรียกวา่ สัญญา เพราะ
จำาได้หมายรู้ จึงเรียกว่าสัญญา จำาได้หมายรู้อะไร จำาได้ 
หมายรู้สีเขียวบ้าง สีเหลืองบ้าง สีแดงบ้าง สีขาวบ้าง ภิกษุ
ทั้งหลาย เพราะจำาได้หมายรู้ จึงเรียกว่าสัญญา.

ภิกษุท้ังหลาย เพราะอะไรจึงเรียกว่า สังขาร เพราะ
ปรุงแต่งสังขตธรรม จึงเรียกว่าสังขาร ปรุงแต่งสังขตธรรม
อะไร ปรุงแต่งสังขตธรรมคือรูปโดยความเป็นรูป ปรุงแต่ง 
สังขตธรรมคือเวทนาโดยความเป็นเวทนา ปรุงแต่งสังขตธรรม 
คือสัญญาโดยความเป็นสัญญา ปรุงแต่งสังขตธรรมคือ
สงัขารโดยความเปน็สงัขาร ปรุงแตง่สงัขตธรรมคอืวญิญาณ 
โดยความเป็นวิญญาณ ภิกษุทั้งหลาย เพราะปรุงแต่ง 
สังขตธรรม จึงเรียกว่าสังขาร
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ภิกษุท้ังหลาย เพราะอะไรจึงเรียกว่า วิญญาณ 
เพราะรู้แจ้ง จึงเรียกว่า วิญญาณ รู้แจ้งซ่ึงอะไร รู้แจ้งรส
เปร้ียวบ้าง รู้แจ้งรสขมบ้าง รู้แจ้งรสเผ็ดบ้าง รู้แจ้งรสหวานบ้าง 
รู้แจ้งรสข่ืนบ้าง รู้แจ้งรสไม่ข่ืนบ้าง รู้แจ้งรสเค็มบ้าง รู้แจ้งรส
ไม่เค็มบ้าง ภกิษทุัง้หลาย เพราะรู้แจง้ จงึเรียกวา่วญิญาณ.

ภิกษุทั้งหลาย ในข้อนั้น อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว 
ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ในกาลนี้เราถูกรูปเคี้ยวกินอยู่ แม้
ในอดีตกาล เราก็ถูกรูปเคี้ยวกินแล้ว เหมือนกับที่ถูกรูปอัน
เป็นปัจจุบันเคี้ยวกินอยู่ในบัดนี้ ก็เรานี้แล พึงชื่นชมรูปใน
อนาคต แม้ในอนาคตกาล เราก็พึงถูกรูปเค้ียวกิน เหมือน
กับที่ถูกรูปอันเป็นปัจจุบันเคี้ยวกินอยู่ในบัดนี้. 

เธอพจิารณาเห็นดงันีแ้ลว้ ยอ่มไมม่คีวามอาลยัใน 
รูปอันเป็นอดีต ย่อมไม่ชื่นชมรูปในอนาคต ย่อมเป็นผู้
ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่าย เพื่อคลายกำาหนัด เพื่อความดับไม่
เหลือแห่งรูปในปัจจุบัน.

(ในกรณีแห่งเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ทรงตรัสไว้ 
อย่างเดียวกัน แล้วตรัสต่อไปว่า)

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำาคัญความข้อนั้น 
เป็นอย่างไร รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง.

ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.
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ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ หรือเป็นสุขเล่า. 
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็ส่ิงใดไม่เท่ียง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา  
ควรหรือหนอ ที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา 
นั่นเป็นตัวตนของเรา.

ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

(ในกรณีแห่งเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มีการถามตอบ

แบบเดียวกัน แล้วตรัสต่อไปว่า)

ภิกษุท้ังหลาย รูปอย่างใดอย่างหน่ึง ทั้งที่เป็นอดีต 
อนาคต หรือปัจจุบันก็ตาม เป็นภายในหรือภายนอกก็ตาม 
หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม อยู่ในที่
ไกลหรอืใกลก็้ตาม รูปทัง้หมดนัน้ เธอท้ังหลาย พงึเหน็ดว้ย
ปัญญาอันชอบ ตามความเปน็จรงิอยา่งนีว้า่ นัน่ไม่ใชข่องเรา 
ไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา.

(ในกรณีแห่งเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ทรงตรัสไว้อย่าง

เดียวกันแล้วตรัสต่อไปว่า)

ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกนี้ เราเรียกว่า ย่อมทำาให้
พินาศ ย่อมไม่ก่อ ย่อมละทิ้ง ย่อมไม่ถือมั่น ย่อมเร่ียราย 
ย่อมไมร่วบรวมเขา้ไว ้ยอ่มทำาใหม้อด ไมก่อ่ใหล้กุโพลงขึน้.
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อรยิสาวก ย่อมทำาอะไรใหพ้นิาศ ยอ่มไมก่อ่ซึง่อะไร 
เธอยอ่มทำารปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณใหพ้นิาศ ยอ่ม
ไม่ก่อซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ. 

ย่อมละทิ้งอะไร ย่อมไม่ถือมั่นอะไร เธอย่อมละทิ้ง
ซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ย่อมไม่ถือมั่นซ่ึงรูป 
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ. 

ยอ่มเรีย่รายอะไร ยอ่มไมร่วบรวมอะไรไว ้ เธอยอ่ม 
เรี่ยรายซ่ึงรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ย่อมไม่ 
รวบรวมซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ. 

ยอ่มทำาอะไรใหม้อด ยอ่มไมก่อ่อะไรใหลุ้กโพลงขึน้  
เธอยอ่มทำารปู เวทนา สัญญา สงัขาร วิญญาณ ให้มอด ย่อม
ไม่ก่อรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ให้ลุกโพลงขึ้น. 

ภกิษทุัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับแลว้ เห็นอยูอ่ยา่งน้ี  
ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในรูป ทั้งในเวทนา ทั้งในสัญญา ท้ังใน
สังขาร ทั้งในวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลายกำาหนัด 
เพราะคลายกำาหนัด ย่อมหลุดพ้น เมื่อหลุดพ้นแล้ว ย่อมมี
ญาณหยัง่รูว้า่ หลดุพน้แลว้ รู้ชดัวา่ ชาตสิิน้แลว้ พรหมจรรย์
อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำาได้ทำาเสร็จแล้ว กิจอื่นท่ีจะต้องทำา 
เพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี. 
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ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกนี้ เราเรียกว่า ย่อมไม่ก่อ 
ย่อมไม่ทำาให้พินาศ แต่เป็นอันว่าทำาให้พินาศได้แล้วตั้งอยู่ 
ยอ่มไมล่ะ ยอ่มไม่ถอืมัน่ แตเ่ปน็อนัวา่ละไดแ้ลว้ตัง้อยู่ ย่อม
ไม่เรี่ยราย ย่อมไม่รวบรวมไว้ แต่เป็นอันว่าเร่ียรายได้แล้ว 
ตั้งอยู่ ย่อมไม่ทำาให้มอด ย่อมไม่ก่อให้ลุกโพลงขึ้น แต่เป็น
อันว่าทำาให้มอดได้แล้วตั้งอยู่.

อริยสาวก ย่อมไม่ก่อ ย่อมไม่ทำาอะไรให้พินาศ แต่เป็น
อันว่าทำาให้พินาศได้แล้วต้ังอยู่ ย่อมไม่ก่อ ย่อมไม่ทำาให้พินาศ
ซ่ึงรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แต่เป็นอันว่าทำาให้พินาศ
ได้แล้วต้ังอยู่. 

ยอ่มไมล่ะ ยอ่มไมถ่อืมัน่ซึง่อะไร แตเ่ปน็อันว่าละได้
แล้วตั้งอยู่ ย่อมไม่ละ ย่อมไม่ถือม่ันซึ่งรูป เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ แต่เป็นอันว่าละได้แล้วตั้งอยู่. 

ย่อมไม่เร่ียราย ย่อมไม่รวบรวมซึ่งอะไรไว้ แต่เป็น
อันว่าเรีย่รายได้แล้วต้ังอยู ่ ยอ่มไมเ่ร่ียราย ยอ่มไม่รวบรวม
ซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แต่เป็นอันว่าเรี่ยราย
ได้แล้วตั้งอยู่. 

ย่อมไม่ทำาให้มอด ย่อมไม่ก่อให้ลุกโพลงข้ึนซ่ึงอะไร  
แต่เป็นอันว่าทำาให้มอดได้แล้วต้ังอยู่ ย่อมไม่ทำาให้มอด ย่อม
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ไม่ก่อให้ลุกโพลงข้ึนซ่ึงรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ  
แต่เป็นอันว่าทำาให้มอดได้แล้วตั้งอยู่.

ภิกษุท้ังหลาย เทวดาพร้อมด้วยอินทร์ พรหม และ 
ปชาบดีย่อมนมัสการภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างน้ี มาจาก 
ท่ีไกลเทียว กล่าวว่า ข้าแต่ท่านบุรุษอาชาไนย ข้าแต่ท่านบุรุษ
ผู้สูงสุด ข้าพเจ้าขอนมัสการท่าน เพราะข้าพเจ้าไม่อาจจะทราบ
ส่ิงซ่ึงท่านอาศัยแล้วเพ่ง ของท่านน้ี.
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 การดับเหตุแห่งสุขและทุกข์ภายใน
-บาล ีขนธฺ. สํ. ๑๗/๒๒๑/๓๔๖.

ภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู่ เพราะอาศัยซึ่งอะไร  
สุขและทุกข์ภายในจึงเกิดขึ้น.

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูปมีอยู่ เพราะอาศัยรูป สุขและ
ทุกข์ภายในจึงเกิดขึ้น.

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำาคัญความข้อนั้น 
เป็นไฉน รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง. 

ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา สุขและทุกข์ภายในพึงบังเกิดข้ึน เพราะไม่อาศัย
สิ่งนั้นบ้างหรือ. 

ไม่ใช่เช่นนั้น พระเจ้าข้า.

(ในกรณีแห่งเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็มีการตรัส  
ตรัสถามและภกิษทุัง้หลายทลูตอบ อยา่งเดยีวกนัทกุตวัอกัษร กบัในกรณี
แห่งรูป ต่างกันแต่เพียงชื่อแห่งขันธ์ แต่ละขันธ์ เท่านั้น).

169 
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ภกิษทุัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับแลว้ เห็นอยูอ่ยา่งน้ี  
ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในรูป ทั้งในเวทนา ทั้งในสัญญา ท้ังใน
สังขาร ท้ังในวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลายกำาหนัด 
เพราะคลายกำาหนัด ย่อมหลุดพ้น เมื่อหลุดพ้นแล้ว ย่อม
มีญาณหยั่งรู้ว่า หลุดพ้นแล้ว เธอย่อมรู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว 
พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำาได้ทำาเสร็จแล้ว กิจอื่นที่
จะต้องทำาเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี.
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ความดับทุกข์มี  
เพราะความดับแห่งนันทิ

-บาล ีอปุร.ิ ม. ๑๔/๔๘๒/๗๕๖-๓๔๗.

ปุณณะ รูปที่รู้ได้ด้วยตา อันน่าปรารถนา น่าใคร่  
น่าพอใจ เป็นที่ยวนตา ยวนใจให้รัก เป็นที่ตั้งแห่งความ
กำาหนัดมีอยู่ ถ้าภิกษุไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่ำาถึง ไม่เมาหมก
อยู่ซึ่งรูปน้ัน นันทิ (ความเพลิน) ของเธอผู้เป็นเช่นน้ันย่อม
ดบัไป ปณุณะ เพราะนนัทดิบั เราจึงกลา่ววา่ ทุกข์ดบั ดงัน้ี.

ปุณณะ เสียงที่รู้ได้ด้วยโสตะ ...
ปุณณะ กลิ่นที่รู้ได้ด้วยฆานะ ...
ปุณณะ รสที่รู้ได้ด้วยชิวหา ...
ปุณณะ โผฏฐัพพะที่รู้ได้ด้วยกายะ ...

ปณุณะ ธรรมทีรู้่ไดด้ว้ยมนะ อนันา่ปรารถนา นา่ใคร ่ 
น่าพอใจ เป็นที่ยวนตา ยวนใจให้รัก เป็นที่ตั้งแห่งความ
กำาหนัดมีอยู่  ถ้าภิกษุไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่ำาถึง ไม่เมาหมก 
อยู่ซึ่งธรรมน้ัน นันทิของเธอผู้เป็นเช่นน้ัน ย่อมดับไป 
ปุณณะ เพราะนันทิดับ เราจึงกล่าวว่า ทุกข์ดับ ดังนี้.

1๗0 
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สิ้นนันทิ สิ้นราคะ  
จิตหลุดพ้น (นัยที่ 1)

-บาล ีสฬา. สํ. ๑๘/๑๗๙/๒๔๕-๒๔๖.

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเห็นจักษุอันไม่เที่ยงนั่นแลว่า 
ไม่เที่ยง ความเห็นของภิกษุนั้น ชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิ 

เมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้อง ย่อมเบื่อหน่าย 
(สมฺมา ปสฺสำ นิพฺพินฺทติ)

เพราะสิ้นความเพลิดเพลิน จึงสิ้นราคะ 
(นนฺทิกฺขยา ราคกฺขโย)

เพราะสิ้นราคะ จึงสิ้นความเพลิดเพลิน 
(ราคกฺขยา นนฺทิกฺขโย)

เพราะส้ินความเพลิดเพลินและราคะ เราจึงเรียก
ว่า จิตหลุดพ้นดีแล้ว 

(นนฺทิราคกฺขยา จิตฺตำ สุวิมุตฺตนฺติ วุจฺจติ).

(ในกรณีแห่งอายตนะภายในท่ีเหลืออีก ๕ คือ โสตะ ฆานะ ชิวหา 

กายะ มนะ และในกรณีแห่งอายตนะภายนอก ๖ คือ เสียง กล่ิน รส 

โผฏฐัพพะ ธรรม ก็ตรัสอย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งจักษุทุกประการ).

1๗1 
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สิ้นนันทิ สิ้นราคะ  
จิตหลุดพ้น (นัยที่ 2)

-บาล ีสฬา. สํ. ๑๘/๑๗๙-๑๘๐/๒๔๗-๒๔๘.

ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงใสใ่จถงึจกัษโุดยอุบาย
อนัแยบคาย และจงพิจารณาเห็นความไมเ่ทีย่งแหง่จักษตุาม
ความเป็นจริง เมื่อใส่ใจถึงจักษุโดยอุบายอันแยบคายและ
พจิารณาเหน็ความไมเ่ทีย่งแหง่จกัษุตามความเปน็จรงิ ยอ่ม
เบื่อหน่ายแม้ในจักษุ 

เพราะสิ้นความเพลิดเพลิน จึงสิ้นราคะ 
เพราะสิ้นราคะ จึงสิ้นความเพลิดเพลิน 
เพราะสิ้นความเพลิดเพลินและราคะ เราจึงเรียกว่า

จิตหลุดพ้นดีแล้ว.

(ในกรณีแห่งอายตนะภายในท่ีเหลืออีก ๕ คือ โสตะ ฆานะ ชิวหา 

กายะ มนะ และในกรณีแห่งอายตนะภายนอก ๖ คือ เสียง กล่ิน รส 

โผฏฐัพพะ ธรรม ก็ตรัสอย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งจักษุทุกประการ).

1๗2 
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 เห็นตามความเป็นจริง จึงหลุดพ้น
-บาล ีขนธฺ. สํ. ๑๗/๒๗-๒๘/๓๙-๔๑.

ภิกษุทั้งหลาย รูปไม่เที่ยง เวทนาไม่เที่ยง สัญญา 
ไม่เที่ยง สังขารไม่เที่ยง วิญญาณไม่เที่ยง ภิกษุทั้งหลาย 
อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบัแลว้ เหน็อยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มเบือ่หน่ายแม้ใน
รูป แม้ในเวทนา แม้ในสัญญา แม้ในสังขาร แม้ในวิญญาณ 
เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลายกำาหนัด เพราะคลายกำาหนัดจึง
หลุดพ้น เม่ือหลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณหย่ังรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว 
อริยสาวกน้ัน ยอ่มรูช้ดัว่าชาตสิิน้แลว้ พรหมจรรย์อยู่จบแลว้ 
กจิทีค่วรทำา ทำาเสรจ็แลว้ กจิอืน่เพือ่ความเปน็อยา่งนีมิ้ไดมี้.

ภิกษุทั้งหลาย รูปเป็นทุกข์ เวทนาเป็นทุกข์ สัญญา
เป็นทุกข์ สังขารเป็นทุกข์ วิญญาณเป็นทุกข์ อริยสาวกผู้ได้
สดบัแลว้ เหน็อยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มเบือ่หนา่ยแมใ้นรปู แมใ้นเวทนา 
แม้ในสัญญา แม้ในสังขาร แม้ในวิญญาณ เม่ือเบื่อหน่าย  
ย่อมคลายกำาหนัด เพราะคลายกำาหนัดจึงหลุดพ้น เม่ือ 
หลดุพน้แลว้ ยอ่มมญีาณหยัง่รูว้า่หลดุพน้แล้ว อรยิสาวกน้ัน
ยอ่มรูช้ดัวา่ ชาตสิิน้แล้ว พรหมจรรยอ์ยูจ่บแลว้ กจิท่ีควรทำา 
ทำาเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี.
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ภิกษุทั้งหลาย รูปเป็นอนัตตา เวทนาเป็นอนัตตา 
สัญญาเป็นอนัตตา สังขารเป็นอนัตตา วิญญาณเป็นอนัตตา 
ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ ย่อม
เบือ่หนา่ยแมใ้นรูป แมใ้นเวทนา แมใ้นสญัญา แมใ้นสงัขาร 
แม้ในวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลายกำาหนัด เพราะ
คลายกำาหนดั จงึหลดุพน้ เมือ่หลดุพน้แลว้ ยอ่มมญีาณหย่ังรู ้
วา่ หลดุพน้แลว้ ยอ่มรูชั้ดวา่ ชาติสิน้แลว้ พรหมจรรย์อยู่จบแลว้  
กิจทีค่วรทำา ทำาเสรจ็แลว้ กจิอืน่เพือ่ความเปน็อยา่งนีมิ้ไดมี้.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติพุทธวจน - หมวดธรรม 

 การเห็นชนิดที่ละมิจฉาทิฏฐิได้
-บาล ีสฬา. สํ. ๑๘/๑๘๕/๒๕๔.

ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ บคุคลรูอ้ยูอ่ยา่งไร เหน็อยูอ่ยา่งไร จงึจะ
ละมิจฉาทิฏฐิได้.

ภิกษุ บุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจักษุ โดยความเป็น
ของไม่เที่ยง จึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้ เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งรูป
โดยความเป็นของไม่เที่ยง จึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้ เมื่อรู้อยู่
เห็นอยู่ซึ่งจักษุวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยง จึงจะละ 
มิจฉาทิฏฐิได้ เม่ือรู้อยู่เห็นอยู่ซ่ึงจักษุสัมผัสโดยความเป็นของ
ไม่เท่ียง จึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้ เม่ือรู้อยู่เห็นอยู่ซ่ึงจักษุสัมผัส 
โดยความไม่เที่ยง จึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้ เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่
แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึน
เพราะจกัษสุมัผสัเปน็ปจัจยั โดยความเป็นของไมเ่ท่ียง จึงจะ 
ละมิจฉาทิฏฐิได้. 

บุคคลเมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งหู... เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่ง
จมูก... เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งลิ้น... เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งกาย... 
เมือ่รูอ้ยูเ่ห็นอยู่ซ่ึงใจ โดยความเป็นของไม่เท่ียง จึงจะละมิจฉา
ทิฏฐิได้ 
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บคุคลเมือ่รูอ้ยูเ่หน็อยูซ่ึ่งเสยีง... กลิน่ท้ังหลาย... รส
ทั้งหลาย... โผฏฐัพพะทั้งหลาย... ธรรมทั้งหลาย โดยความ
เป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้ 

บุคคลเมื่อรู้อยู่ เห็นอยู่ ซ่ึงโสตวิญญาณ... ฆาน
วิญญาณ... ชิวหาวิญญาณ... กายวิญญาณ... มโนวิญญาณ
โดยความเป็นของไม่เที่ยง จึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้ 

บคุคลเมือ่รู้อยูเ่หน็อยูซ่ึง่โสตสมัผสั... ฆานสมัผสั... 
ชิวหาสัมผัส... กายสัมผัส... มโนสัมผัส โดยความเป็นของ
ไม่เที่ยง จึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้ 

บคุคลเม่ือรู้อยูเ่หน็อยูซ่ึง่สขุเวทนา ทกุขเวทนา หรอื
อทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัส... เพราะฆาน- 
สัมผัสเป็นปัจจัย... เพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย... เพราะ
กายสัมผัสเป็นปัจจัย... เพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย โดย
ความเป็นของไม่เที่ยง จึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้. 

ภกิษ ุ เมือ่บคุคลรูอ้ยูอ่ยา่งนี ้เหน็อยูอ่ยา่งน้ีแล จึงจะ 
ละมิจฉาทิฏฐิได้. 
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติพุทธวจน - หมวดธรรม 

 การเห็นชนิดที่ละสักกายทิฏฐิได้
-บาล ีสฬา. สํ. ๑๘/๑๘๕/๒๕๕.

ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ บคุคลรูอ้ยูอ่ยา่งไร เหน็อยูอ่ยา่งไร จงึจะ

ละสักกายทิฏฐิได้.

ภิกษุ บุคคลเมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจักษุ โดยความเป็น
ทุกข์ จึงจะละสักกายทิฏฐิได้ เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งรูปโดย
ความเป็นทุกข์ จึงจะละสักกายทิฏฐิได้ เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่ง
จักษุวิญญาณ โดยความเป็นทุกข์ จึงจะละสักกายทิฏฐิได้ 
เม่ือรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจักษุสัมผัส โดยความเป็นทุกข์ จึงจะละ
สักกายทิฏฐิได้ เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนา ทุกขเวทนา 
หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้น เพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย
โดยความเป็นทุกข์ จึงจะละสักกายทิฏฐิได้. 

(ในกรณแีหง่อายตนกิธรรมอกี ๕ หมวดถดัไป คอื หมวดโสตะ 

ฆานะ ชิวหา กายะ และมนะ ก็มีข้อความอย่างเดียวกันกับข้างบนนี้  

ต่างแต่ชื่อธรรมที่ต้องเปลี่ยนไปตามหมวดนั้นๆ เท่านั้น).

ภิกษุ เมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างน้ีแล  
จึงจะละสักกายทิฏฐิได้.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติพุทธวจน - หมวดธรรม 

 การเห็นชนิดละอัตตานุทิฏฐิได้
-บาล ีสฬา. สํ. ๑๘/๑๘๖/๒๕๖.

ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ บคุคลรูอ้ยูอ่ยา่งไร เหน็อยูอ่ยา่งไร จึงจะ

ละอัตตานุทิฏฐิได้.

ภกิษ บคุคลเมือ่รู้อยูเ่ห็นอยูซ่ึง่จกัษุ โดยความเป็น
อนัตตา จึงจะละอัตตานุุทิฏฐิได้ เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งรูปโดย
ความเป็นอนัตตา จึงจะละอัตตานุทิฏฐิได้ เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ 
ซึง่จกัษวิุญญาณ โดยความเปน็อนตัตา จงึจะละอตัตานทุฏิฐิได ้ 
เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจักษุสัมผัสโดยความเป็นอนัตตา จึงจะ
ละอตัตานทุฏิฐ ิ ไดเ้มือ่รู้อยูเ่หน็อยูซ่ึง่สขุเวทนา ทุกขเวทนา 
หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้น เพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย
โดยความเป็นอนัตตา จึงจะละอัตตานุทิฏฐิได้.

(ในกรณีแห่ง อายตนิกธรรมอีก ๕ หมวดถัดไป คือ หมวดโสตะ 

ฆานะ ชิวหา กายะ และมนะ ก็มีข้อความอย่างเดียวกันกับข้างบนน้ี ต่างแต่

ช่ือธรรมท่ีต้องเปล่ียนไปตามหมวดน้ันๆ เท่าน้ัน).

ภิกษุ เมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้แล  
จึงจะละอัตตานุทิฏฐิได้.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติพุทธวจน - หมวดธรรม 

 การเห็นเพื่อความหลุดพ้น (นัยที่ 1)

-บาล ีขนธฺ. สํ. ๑๗/๘๒-๘๕/๑๒๗-๑๓๐.

ภกิษทุัง้หลาย รูปเป็นอนตัตา กห็ากวา่รูปนีจั้กเปน็
อตัตาแลว้ไซร ้รปูกค็งไมเ่ปน็ไปเพือ่อาพาธ ทัง้สตัวย์อ่มจะได ้
ตามความปรารถนาในรูปวา่ ขอรูปของเรา จงเป็นอย่างนีเ้ถิด  
อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย แต่เพราะเหตุที่รูปเป็นอนัตตา  
ดังนั้น รูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ และสัตว์ย่อมไม่ได้ตาม 
ความปรารถนาในรูปว่า ขอรูปของเรา จงเป็นอย่างน้ีเถิด 
อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย. 

ภิกษุทั้งหลาย เวทนาเป็นอนัตตา ก็หากเวทนาน้ี  
จกัเปน็อตัตาแลว้ไซร ้เวทนากค็งไมเ่ปน็ไปเพือ่อาพาธ ทัง้สตัว์
ยอ่มจะไดต้ามความปรารถนาในเวทนาวา่ ขอเวทนาของเรา  
จงเปน็อยา่งนีเ้ถดิ อยา่ไดเ้ปน็อยา่งนัน้เลย แตเ่พราะเหตท่ีุ
เวทนาเป็นอนัตตา ดังนั้น เวทนาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ และ 
สัตว์ย่อมไม่ได้ตามความปรารถนาในเวทนาว่า ขอเวทนา 
ของเรา จงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย. 

ภิกษุทั้งหลาย สัญญาเป็นอนัตตา ก็หากสัญญาน้ี 
จักเป็นอัตตาแล้วไซร้ สัญญาก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธ  
ทัง้สตัวย์อ่มจะไดต้ามความปรารถนาในสัญญาว่า ขอสญัญา
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ของเรา จงเป็นอยา่งนีเ้ถิด อยา่ไดเ้ปน็อยา่งนัน้เลย แตเ่พราะ
เหตทุีส่ญัญาเปน็อนตัตา ดังนัน้ สญัญาจงึเปน็ไปเพ่ืออาพาธ  
และสตัวย์อ่มไมไ่ดต้ามความปรารถนาในสญัญาวา่ ขอสญัญา 
ของเรา จงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย. 

ภิกษุทั้งหลาย สังขารเป็นอนัตตา ก็หากสังขารน้ี 
จักเป็นอัตตาแล้วไซร้ สังขารก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธ  
ทัง้สตัวย่์อมจะไดต้ามความปรารถนาในสงัขารวา่ ขอสงัขาร
ของเรา จงเป็นอยา่งนีเ้ถิด อยา่ไดเ้ปน็อยา่งนัน้เลย แตเ่พราะ
เหตทุีส่งัขารเป็นอนตัตา ดังนัน้ สงัขารจงึเปน็ไปเพ่ืออาพาธ  
และสัตว์ไม่ได้ตามความปรารถนาในสังขารว่า ขอสังขาร 
ของเรา จงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย. 

ภกิษทุัง้หลาย วญิญาณเปน็อนตัตา ก็หากวญิญาณ
นีจ้กัเป็นอตัตาแลว้ไซร ้วญิญาณกค็งไมเ่ปน็ไปเพือ่อาพาธ ทัง้
สตัว์ย่อมจะไดต้ามความปรารถนาในวญิญาณวา่ ขอวญิญาณ
ของเรา จงเปน็อยา่งนีเ้ถดิ อยา่ไดเ้ปน็อยา่งนัน้เลย แตเ่พราะ
เหตุที่วิญญาณเป็นอนัตตา ดังนั้น วิญญาณจึงเป็นไปเพื่อ
อาพาธ และสตัวย์อ่มไมไ่ดต้ามความปรารถนาในวญิญาณวา่  
ขอวิญญาณของเรา จงเป็นอย่างน้ีเถิด อย่าได้เป็นอย่างน้ันเลย.



448

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำาคัญความข้อนั้น 
เป็นอย่างไร รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง.

ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรือหนอ ที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรา 
นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเรา.

ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ภกิษทุัง้หลาย เธอทัง้หลายจะสำาคญัความขอ้นัน้เปน็
อย่างไร เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เที่ยงหรือไม่เที่ยง.

ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรือหนอ ที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรา 
นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเรา.

ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.
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ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นในเร่ืองนี้ รูปอย่างใด 
อย่างหน่ึง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคตหรือปัจจุบันก็ตาม เป็น
ภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลว
หรอืประณตีกต็าม อยูใ่นทีไ่กลหรอืใกลก้ต็าม รปูทัง้หมดนัน้ 
เธอท้ังหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริง
อย่างน้ีว่า น่ันไมใ่ชข่องเรา ไมใ่ช่เปน็เรา ไมใ่ช่ตวัตนของเรา. 

ภิกษุท้ังหลาย เวทนาอย่างใดอย่างหน่ึง ท้ังท่ีเป็น
อดีต อนาคต หรือปัจจุบันก็ตาม เป็นภายในหรือภายนอก 
กต็าม หยาบหรอืละเอยีดกต็าม เลวหรือประณตีกต็าม อยูใ่น 
ทีไ่กลหรือใกล้กต็าม เวทนาทัง้หมดน้ัน เธอทัง้หลาย พึงเหน็
ด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างน้ีว่า น่ันไม่ใช่
ของเรา ไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา. 

ภิกษุทั้งหลาย สัญญาอย่างใดอย่างหน่ึง ท้ังท่ีเป็น
อดีต อนาคต หรือปัจจุบันก็ตาม เป็นภายในหรือภายนอก
ก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม  
อยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็ตาม สัญญาทั้งหมดนั้น เธอทั้งหลาย  
พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า  
นั่นไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา. 
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ภิกษุทั้งหลาย สังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่ง ทั้งที่เป็น
อดีต อนาคต หรือปัจจุบันก็ตาม เป็นภายในหรือภายนอก 
กต็าม หยาบหรอืละเอยีดกต็าม เลวหรือประณตีกต็าม อยูใ่น 
ทีไ่กลหรอืใกลก้ต็าม สงัขารทัง้หมดนัน้ เธอทัง้หลาย พึงเหน็
ด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า น่ันไม่ใช่
ของเรา ไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา. 

ภิกษุทั้งหลาย วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็น
อดีต อนาคต หรือปัจจุบันก็ตาม เป็นภายในหรือภายนอก
กต็าม หยาบหรอืละเอยีดกต็าม เลวหรือประณตีกต็าม อยูใ่น 
ทีไ่กลหรอืใกลก็้ตาม วิญญาณทัง้หมดนัน้ เธอทัง้หลาย พงึเหน็ 
ด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า น่ันไม่ใช่
ของเรา ไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา.

ภกิษทุัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับแลว้ เห็นอยูอ่ยา่งน้ี  
ย่อมเบ่ือหน่ายแม้ในรูป แม้ในเวทนา แม้ในสัญญา แม้ในสังขาร  
แม้ในวญิญาณ เมือ่เบือ่หนา่ย ยอ่มคลายกำาหนดั เพราะคลาย
กำาหนัด จึงหลุดพ้น เมื่อหลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณหยั่งรู้ว่า  
หลุดพ้นแล้ว เธอย่อมรู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์ 
อยูจ่บแลว้ กจิทีค่วรทำาไดท้ำาเสรจ็แลว้ กจิอืน่ทีจ่ะต้องทำาเพ่ือ
ความเป็นอย่างนี้มิได้มี.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติพุทธวจน - หมวดธรรม 

 การเห็นเพื่อความหลุดพ้น (นัยที่ 2)

-บาล ีสฬา. สํ. ๑๘/๑-๒/๑-๓.

ภิกษุทั้งหลาย ตา... หู... จมูก... ลิ้น... กาย... ใจ
เปน็ของไมเ่ทีย่ง สิง่ใดไมเ่ทีย่งสิง่นัน้เปน็ทกุข์ สิง่ใดเป็นทุกข์ 
สิ่งนั้นเป็นอนัตตา สิ่งนั้นท่านทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญา
อันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่
เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา. 

ภิกษุทั้งหลาย ตา... หู... จมูก... ลิ้น... กาย... ใจ
เปน็ทกุข ์สิง่ใดเปน็ทกุข ์สิง่นัน้เปน็อนตัตา สิง่ใดเปน็อนัตตา 
สิ่งนัน้ท่านทั้งหลาย พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริง
อย่างน้ีว่า น่ันไมใ่ชข่องเรา ไมใ่ช่เปน็เรา ไมใ่ช่ตวัตนของเรา.

ภิกษุทั้งหลาย ตา... หู... จมูก... ลิ้น... กาย... ใจ
เป็นอนัตตา สิ่งใดเป็นอนัตตา สิ่งนั้นท่านทั้งหลายพึงเห็น
ด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างน้ีว่า น่ันไม่ใช่
ของเรา ไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา.

ภกิษทุัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับแลว้ เห็นอยูอ่ยา่งน้ี  
ย่อมเบื่อหน่าย แม้ในตา... หู... จมูก... ลิ้น... กาย... ใจ 
เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลายกำาหนัด เพราะคลายกำาหนัด ย่อม

1๗8 
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

หลดุพ้น เมือ่หลดุพ้นแลว้ ยอ่มมญีาณหยัง่รูว้า่ หลดุพ้นแลว้  
เธอย่อมรู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจท่ี 
ควรทำา ได้ทำาเสร็จแล้ว กิจอื่นที่จะต้องทำาเพื่อความเป็น 
อย่างนี้มิได้มี.

(ในสูตรอื่นทรงแสดงโดย อายตนะภายในหก อายตนะ

ภายนอกหก ซ่ึงมีหลักวิธีพิจารณาอย่างเดียวกับนัยแห่งสูตรดังกล่าวน้ี.  

-บาลี สฬา. สำ. ๑๘/๑-๓/๑-๖).
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติพุทธวจน - หมวดธรรม 

 
ลักษณะของผู้ปฏิบัติธรรม 
สมควรแก่ธรรม

-บาล ีนทิาน. สํ. ๑๖/๒๒/๔๖.

ภกิษ ุ ถา้ภกิษเุปน็ผูป้ฏบิตั ิเพือ่ความเบือ่หนา่ย เพือ่
ความคลายกำาหนัด เพื่อความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะ 
ควรจะกล่าวว่า ภิกษปุฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม.

ภกิษ ุ ถา้ภกิษเุปน็ผูป้ฏบิตั ิเพือ่ความเบือ่หนา่ย เพือ่
ความคลายกำาหนัด เพื่อความดับไม่เหลือแห่งชาต ิ ควรจะ
กล่าวว่า ภิกษุปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม.

ภกิษ ุ ถา้ภกิษเุปน็ผูป้ฏบิตั ิเพือ่ความเบือ่หนา่ย เพือ่
ความคลายกำาหนัด เพ่ือความดับไม่เหลือแห่งภพ ควรจะ
กล่าวว่า ภิกษุปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม.

ภกิษ ุ ถา้ภกิษเุปน็ผูป้ฏบิตั ิเพือ่ความเบือ่หนา่ย เพือ่
ความคลายกำาหนัด เพื่อความดับไม่เหลือแห่งอุปาทาน  
ควรจะกล่าวว่า ภิกษุปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม.

ภกิษ ุ ถา้ภกิษเุปน็ผูป้ฏบิตั ิเพือ่ความเบือ่หนา่ย เพือ่
ความคลายกำาหนัด เพื่อความดับไม่เหลือแห่งตัณหา  
ควรจะกล่าวว่า ภิกษุปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม.

ภกิษ ุ ถา้ภกิษเุปน็ผูป้ฏบิตั ิเพือ่ความเบือ่หนา่ย เพือ่
ความคลายกำาหนัด เพื่อความดับไม่เหลือแห่งเวทนา  
ควรจะกล่าวว่า ภิกษุปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม.

1๗9 
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

ภิกษุ ถ้าภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติ เพื่อความเบื่อหน่าย 
เพือ่ความคลายกำาหนัด เพื่อความดับไม่เหลือแห่งผัสสะ  
ควรจะกล่าวว่า ภิกษุปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม.

ภกิษ ุ ถา้ภกิษเุปน็ผูป้ฏบิตั ิเพือ่ความเบือ่หนา่ย เพือ่
ความคลายกำาหนัด เพื่อความดับไม่เหลือแห่งสฬายตนะ 
ควรจะกล่าวว่า ภิกษุปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม.

ภกิษ ุ ถา้ภกิษเุปน็ผูป้ฏบิตั ิเพือ่ความเบือ่หนา่ย เพือ่
ความคลายกำาหนัด เพื่อความดับไม่เหลือแห่งนามรูป  
ควรจะกล่าวว่า ภิกษุปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม.

ภกิษ ุ ถา้ภกิษเุปน็ผูป้ฏบิตั ิเพือ่ความเบือ่หนา่ย เพือ่
ความคลายกำาหนัด เพื่อความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณ  
ควรจะกล่าวว่า ภิกษุปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม.

ภกิษ ุ ถา้ภกิษเุปน็ผูป้ฏบิตั ิเพือ่ความเบือ่หนา่ย เพือ่
ความคลายกำาหนัด เพื่อความดับไม่เหลือแห่งสังขาร 
ทัง้หลาย ควรจะกลา่ววา่ ภิกษุปฏบิตัธิรรมสมควรแกธ่รรม.

ภกิษ ุ ถา้ภกิษเุปน็ผูป้ฏบิตั ิเพือ่ความเบือ่หนา่ย เพือ่
ความคลายกำาหนัด เพื่อความดับไม่เหลือแห่งอวิชชา  
ควรจะกล่าวว่า ภิกษุปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติพุทธวจน - หมวดธรรม 

 
ธรรมที่สมควรแก่ผู้ปฏิบัติธรรม 
สมควรแก่ธรรม (นัยที่ 1)

-บาล ีขนธฺ. สํ. ๑๗/๕๐/๘๓.

ภกิษ ุ ผูป้ฏบิตัธิรรมสมควรแกธ่รรม ย่อมมธีรรมอัน
เหมาะสม คอื พงึเปน็ผูม้ากไปด้วยความเบือ่หนา่ยในรปูอยู ่ 
พึงเป็นผู้มากไปด้วยความเบื่อหน่ายในเวทนาอยู่ พึงเป็น 
ผู้มากไปด้วยความเบื่อหน่ายในสัญญาอยู่ พึงเป็นผู้มาก
ไปด้วยความเบ่ือหน่ายในสังขารอยู่ พึงเป็นผู้มากไปด้วย
ความเบื่อหน่ายในวิญญาณอยู่ 

ภกิษน้ัุน เมือ่เป็นผูม้ากไปดว้ยความเบือ่หน่ายในรปู  
ในเวทนา ในสญัญา ในสงัขาร ในวญิญาณอยู ่ยอ่มกำาหนดรู ้
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ

เมื่อกำาหนดรู้รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 
ยอ่มหลดุพน้จากรปู ยอ่มหลดุพน้จากเวทนา ย่อมหลดุพ้น 
จากสัญญา ย่อมหลุดพ้นจากสังขาร ย่อมหลุดพ้นจาก
วญิญาณ ยอ่มหลดุพน้จากชาต ิชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ 
ทุกข์ โทมนสั อปุายาส เรากลา่ววา่ ยอ่มหลดุพ้นจากทกุข.์
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติพุทธวจน - หมวดธรรม 

 
ธรรมที่สมควรแก่ผู้ปฏิบัติธรรม 
สมควรแก่ธรรม (นัยที่ 2)

-บาล ีขนธฺ. สํ. ๑๗/๕๑/๘๔.

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม 
ย่อมมีธรรมอันเหมาะสม คือ พึงเป็นผู้พิจารณาเห็นความ
ไม่เท่ียงในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณอยู่

เมื่อเธอพิจารณาเห็นความไม่เท่ียงในรูป ในเวทนา 
ในสญัญา ในสงัขาร ในวญิญาณอยู ่ยอ่มกำาหนดรูร้ปู เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ

เมือ่เธอกำาหนดรู้รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ 
ยอ่มหลดุพน้จากรปู ยอ่มหลดุพน้จากเวทนา ยอ่มหลดุพน้ 
จากสัญญา ย่อมหลุดพ้นจากสังขาร ย่อมหลุดพ้นจาก
วิญญาณ ย่อมหลุดพ้นจากชาติ ชรามรณะ โสกะปริเทวะ 
ทุกขะโทมนัส อุปายาสะ เรากล่าวว่า ย่อมหลุดพ้นจากทุกข์.

(ในสูตรอื่น ทรงตรัสว่า การพิจารณาเห็นความเป็นทุกข์, 

พจิารณาเหน็ความเป็นอนัตตาในขนัธท์ัง้ ๕ กจ็ดัเป็นธรรมทีเ่หมาะสมกับ

ผูป้ฏบิตัธิรรมสมควรแกธ่รรม -บาล ีขนธฺ. สำ. ๑๗/๕๑-๕๒/๘๕-๘๖.)
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ธรรมอันสมควรแก ่
กุลบุตรผู้บวชด้วยศรัทธา 

-บาล ีขนธฺ. สํ. ๑๗/๒๑๙/๓๔๒.

ภิกษุท้ังหลาย ข้อนี้ย่อมเป็นธรรมอันสมควรแก่
กุลบุตรผู้บวชด้วยศรัทธา คือ ความเป็นผู้อยู่มากด้วยความ
เบื่อหน่ายในรูป … ในเวทนา … ในสัญญา … ในสังขาร … 
ในวิญญาณ 

เมื่อเป็นผู้อยู่มากด้วยความเบื่อหน่ายในรูป … ใน
เวทนา … ในสัญญา … ในสังขาร … ในวิญญาณ ย่อม
กำาหนดรู้ซึ่งรูป … ซึ่งเวทนา … ซึ่งสัญญา … ซึ่งสังขาร …
ซึ่งวิญญาณ

เมื่อกำาหนดรู้อยู่ซึ่งรูป … ซึ่งเวทนา … ซึ่งสัญญา 
… ซึ่งสังขาร … ซึ่งวิญญาณ ย่อมหลุดพ้นไปจากรูป … จาก
เวทนา … จากสญัญา … จากสงัขาร … จากวญิญาณ และยอ่ม
หลุดพ้นไปจากชาติ ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัส 
อุปายาสะ เรากล่าวว่า ย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกข์.

(ในสูตรอื่น ทรงตรัสว่า การเป็นผู้อยู่มากด้วยพิจารณาเห็น

ความไม่เที่ยง, เห็นความเป็นทุกข์, เห็นความเป็นอนัตตาในขันธ์ทั้ง ๕  

ก็จัดเป็นธรรมอันสมควรแก่กุลบุตรผู้บวชด้วยศรัทธา -บาลี ขนฺธ. สำ. 

๑๗/๒๑๙-๒๒๐/๓๔๓-๓๔๕.)
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 เข้าใจนิวรณ์ 5

-บาล ีปญจฺก. อํ. ๒๒/๗๒/๕๑.

ภิกษุทั้งหลาย นิวรณ์เครื่องกางกั้น 5 ประการนี้  
ครอบงำาจิตแล้ว ทำาปัญญาให้ถอยกำาลัง ๕ ประการเป็น
อย่างไร ๕ อย่าง คือ

(๑) นิวรณ์เครื่องกางกั้น คือ กามฉันทะ
(๒) นิวรณ์เครื่องกางกั้น คือ พยาบาท 
(๓) นิวรณ์เครื่องกางกั้น คือ ถีนมิทธะ
(๔) นิวรณ์เครื่องกางกั้น คือ อุทธัจจกุกกุจะ
(๕) นิวรณ์เครื่องกางกั้น คือ วิจิกิจฉา

ภกิษทุัง้หลาย นวิรณเ์คร่ืองกางกัน้ ๕ ประการเหลา่
นี้แล ครอบงำาจิตแล้ว ทำาปัญญาให้ถอยกำาลัง. 

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นไม่ละนิวรณ์เครื่องกางก้ัน  
5 ประการนี ้ อนัครอบงำาจติ ทำาปัญญาให้ถอยกำาลงัแลว้ 
จักรู้จักประโยชน์ของตน ประโยชน์ของผู้อื่น ประโยชน์
ทั้งสองฝ่าย หรือจักทำาให้แจ้งซ่ึงญาณทัสสนะอันวิเศษ  
ทีส่ามารถกระทำาความเปน็อรยิะ ยิง่กวา่ธรรมของมนษุย์
ด้วยปัญญาที่ไม่มีกำาลัง ข้อนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้. 
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เปรียบเหมือนแม่น้ำาท่ีไหลลงจากภูเขาไปสู่ท่ีไกล  
มีกระแสเชี่ยว พัดพาสิ่งที่จะพัดไปได้ มีบุรุษมาเปิดช่อง 
ทั้งหลายที่เขาขุดขึ้น ด้วยเครื่องไถทั้งสองฝ่ังแม่น้ำานั้น  
เมือ่เปน็เชน่นี ้กระแสน้ำาในทา่มกลางแห่งแมน่้ำานัน้ กซั็ดสา่ย  
ไหลผดิทาง ไมพ่งึไหลไปสูท่ีไ่กล ไมม่กีระแสเชีย่ว ไมพ่ดัพา 
สิ่งที่จะพัดไปได้ ฉันใด ภิกษุน้ัน ก็ฉันน้ันเหมือนกัน เม่ือ
ไม่ละนิวรณ์ เคร่ืองกางก้ัน ๕ ประการนี้ อันครอบงำาจิต  
ทำาปัญญาให้ทุรพลแล้ว จักรู้ประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้อ่ืน 
ประโยชน์ท้ังสองฝ่าย หรือจักทำาให้แจ้งซ่ึงญาณทัสสนะอัน
วิเศษ ท่ีสามารถกระทำาความเป็นอริยะ ย่ิงกว่าธรรมของมนุษย์  
ดว้ยปญัญาอนัไมม่กีำาลงั ทรุพล ขอ้นัน้ไมเ่ปน็ฐานะทีจ่ะมไีด้. 

(ต่อไปน้ี ได้ตรัสโดยนัยตรงข้าม คือ ภิกษุละนิวรณ์แล้ว ทำาญาณ
วิเศษให้แจ้งได้ด้วยปัญญา อันมีกำาลัง เหมือนแม่น้ำาท่ีเขาอุดรูร่ัวทั้งสอง
ฝั่งเสียแล้ว มีกระแสเชี่ยวแรงมากฉะนั้น).
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 อาหารของนิวรณ์ 5
-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๙๔-๙๕,๑๔๖-๑๔๗/๓๕๗-๓๖๓,๕๓๕-๕๓๙.

ภิกษุทั้งหลาย กายนี้มีอาหารเป็นท่ีตั้ง ดำารงอยู่ได้ 
เพราะอาศัยอาหาร ไม่มีอาหารดำารงอยู่ไม่ได้ แม้ฉันใด 
นิวรณ์ ๕ ก็มีอาหารเป็นที่ตั้ง ดำารงอยู่ได้เพราะอาศัยอาหาร 
ไม่มีอาหารดำารงอยู่ไม่ได้ ฉันนั้นเหมือนกัน.

ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้กามฉันทะ
ที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแล้ว ให้เจริญไพบูลย์ย่ิงข้ึน 
ภกิษุท้ังหลาย ศภุนมิติ (อารมณอ์นันา่พอใจ) มอียู ่การกระทำา 
ให้มากซึ่งอโยนิโสมนสิการ (การไม่ใช้ปัญญาพิจารณา) ใน
ศุภนิมิตนั้น นี้เป็นอาหารให้กามฉันทะที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น  
หรือที่เกิดแล้ว ให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น.

ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้พยาบาทท่ี
ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแล้ว ให้เจริญไพบูลย์ยิ่งข้ึน  
ภกิษทุัง้หลาย ปฏฆินมิติ (อารมณท์ีไ่มน่า่พอใจ) มอียู ่การกระทำา 
ให้มากซึ่งอโยนิโสมนสิการในปฏิฆนิมิตนั้น นี้เป็นอาหาร
ให้พยาบาทที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแล้ว ให้เจริญ
ไพบูลย์ยิ่งขึ้น.

18๔ 
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ภกิษทุัง้หลาย กอ็ะไรเล่าเปน็อาหารใหถ้นีมิทธะทีย่งั
ไมเ่กิด เกิดข้ึน หรือทีเ่กดิแลว้ ใหเ้จริญไพบลูยย์ิง่ขึน้ ภกิษ ุ
ทัง้หลาย ความไมย่นิดี ความเกยีจครา้น ความบิดขีเ้กียจ 
ความเมาอาหาร ความท่ีใจหดหู่ มอียู ่การกระทำาใหม้ากซึง่
อโยนิโสมนสิการในสิ่งเหล่านั้น นี้เป็นอาหารให้ถีนมิทธะ 
ที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแล้ว ให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น.

ภิกษุท้ังหลาย ก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้อุทธัจจกุกกุจจะ 
ที่ยังไม่เกิด เกิดข้ึน หรือที่เกิดแล้ว ให้เจริญไพบูลย์ย่ิงข้ึน 
ภิกษุทั้งหลาย ความไม่สงบใจ มีอยู่ การกระทำาให้มาก
ซึ่งอโยนิโสมนสิการในความไม่สงบใจนั้น นี้เป็นอาหารให้ 
อทุธจัจกกุกจุจะทีย่งัไมเ่กดิ เกดิขึน้ หรอืทีเ่กดิแลว้ ให้เจริญ
ไพบูลย์ยิ่งขึ้น.

ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้วิจิกิจฉาที่
ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแล้ว ให้เจริญไพบูลย์ยิ่งข้ึน 
ภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ต้ังแห่งวิจิกิจฉา  
มอียู่ การกระทำาใหม้ากซึง่อโยนโิสมนสกิารในธรรมเหลา่น้ัน 
นีเ้ปน็อาหารให้วจิกิจิฉาทีย่งัไมเ่กดิ เกดิขึน้ หรอืทีเ่กดิแลว้ 
ให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น.
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ภิกษุทั้งหลาย กายนี้มีอาหารเป็นที่ตั้ง ดำารงอยู่
ได้เพราะอาศัยอาหารไม่มีอาหารดำารงอยู่ไม่ได้ แม้ฉันใด 
นวิรณ ์๕ เหลา่นี ้กม็อีาหารเปน็ทีต่ัง้ ดำารงอยูไ่ด้เพราะอาศัย
อาหาร ไม่มีอาหารดำารงอยู่ไม่ได้ ฉันนั้นเหมือนกัน.

ภกิษทุัง้หลาย กอ็ะไรเลา่ ไมเ่ป็นอาหารให้กามฉนัทะ 
ที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแล้ว ให้เจริญไพบูลย์ย่ิงข้ึน 
ภกิษทุัง้หลาย อศภุนมิิตมอียู ่การกระทำาให้มากซึง่โยนโิส- 
มนสิการในอศุภนิมิตนั้น นี้ไม่เป็นอาหารให้กามฉันทะ 
ที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแล้ว ให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น.

ภกิษทุัง้หลาย กอ็ะไรเลา่ ไมเ่ปน็อาหารใหพ้ยาบาท
ที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแล้ว ให้เจริญไพบูลย์ย่ิงข้ึน 
ภกิษทุัง้หลาย เจโตวมิตุติ มอียู ่การกระทำาใหม้ากซึง่โยนโิส- 
มนสิการในเจโตวิมุตตินั้น นี้ไม่เป็นอาหารให้พยาบาทที่ 
ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแล้ว ให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น.

ภกิษทุัง้หลาย กอ็ะไรเลา่ ไมเ่ปน็อาหารให้ถนีมิทธะ
ที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดแล้ว ให้เจริญไพบูลย์ย่ิงข้ึน 
ภิกษุทั้งหลาย ความริเร่ิม ความพยายาม ความบากบั่น  
มีอยู่ การกระทำาให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการในสิ่งเหล่านั้น  
นี้ไม่เป็นอาหารให้ถีนมิทธะที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือที่ 
เกิดแล้ว ให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น.
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ภกิษทุัง้หลาย กอ็ะไรเลา่ ไมเ่ป็นอาหารใหอ้ทุธจัจ-
กกุกจุจะทียั่งไมเ่กดิ เกดิขึน้ หรือทีเ่กดิแลว้ ใหเ้จริญไพบลูย์
ยิง่ขึน้ ภิกษทุัง้หลาย ความสงบแห่งใจ มอียู ่การกระทำาให้
มากซึ่งโยนิโสมนสิการในความสงบแห่งใจนั้น นี้ไม่เป็น
อาหารใหอุ้ทธจัจกกุกจุจะทีย่งัไมเ่กดิ เกดิขึน้ หรอืทีเ่กดิแลว้  
ให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น.

ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเล่า ไม่เป็นอาหารให้วิจิกิจฉา
ที่ยังไม่เกิด เกิดข้ึน หรือที่เกิดแล้ว ให้เจริญไพบูลย์ย่ิงข้ึน 
ภิกษทุัง้หลาย ธรรมทัง้หลายท่ีเปน็กศุลและอกุศลทีมี่โทษ
และไม่มีโทษ ท่ีเลวและประณีต ที่เป็นส่วนข้างดำาและ 
ข้างขาว มีอยู่ การกระทำาให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการในธรรม
เหล่าน้ัน นี้ไม่เป็นอาหารให้วิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น 
หรือที่เกิดแล้ว ให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น.
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 อาหารของอวิชชา
-บาล ีทสก. อํ. ๒๔/๑๒๐/๖๑.

ภิกษุทั้งหลาย เงื่อนต้นแห่งอวิชชาย่อมไม่ปรากฏ 
กอ่นแตน่ีอ้วชิชาไมไ่ดม้ ีอวชิชาพึง่มใีนภายหลงั เพราะเหตนุัน้  
เราจึงกล่าวคำานี้อย่างนี้ว่า ก็เมื่อเป็นเช่นนั้น อวิชชาย่อม
ปรากฏเพราะมีข้อนี้เป็นปัจจัย. 

ภิกษุทั้งหลาย เราย่อมกล่าวอวิชชาวา่มีอาหาร มิได้
กล่าวว่าไม่มีอาหาร ก็อะไรเป็นอาหารของอวิชชา ควรจะ
กล่าวว่า นิวรณ์ 5. 

แมน้วิรณ ์๕ เรากก็ลา่ววา่มอีาหาร มไิดก้ลา่ววา่ไมม่ ี
อาหาร ก็อะไรเป็นอาหารของนิวรณ์ ๕ ควรกล่าวว่า ทุจริต 3.

แม้ทุจริต ๓ เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่าไม่มี
อาหาร ก็อะไรเป็นอาหารของทุจริต ๓ ควรกล่าวว่า การ
ไม่สำารวมอินทรีย์. 

แม้การไม่สำารวมอินทรีย์ เราก็กล่าวว่ามีอาหาร 
มิไดก้ล่าวว่าไมม่ีอาหาร ก็อะไรเป็นอาหารแห่งการไม่สำารวม
อินทรีย์ ควรกล่าวว่า ความไม่มีสติสัมปชัญญะ. 

แม้ความไม่มีสติสัมปชัญญะ เราก็กล่าวว่ามีอาหาร 
มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร ก็อะไรเป็นอาหารของความไม่มี
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สติสัมปชัญญะ ควรกล่าวว่า การกระทำาไว้ในใจโดยไม่
แยบคาย. 

แม้การทำาไว้ในใจโดยไม่แยบคาย เราก็กล่าวว่ามี
อาหาร มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร ก็อะไรเป็นอาหารของการ
ทำาไว้ในใจโดยไม่แยบคาย ควรกล่าวว่า ความไม่มีศรัทธา 

แม้ความไม่มีศรัทธา เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้
กล่าวว่าไม่มีอาหาร ก็อะไรเป็นอาหารของความไม่มีศรัทธา 
ควรกล่าวว่า การไม่ฟังสัทธรรม. 

แม้การไม่ฟังสัทธรรม เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้
กลา่ววา่ไมมี่อาหาร กอ็ะไรเปน็อาหารของการไม่ฟังสทัธรรม 
ควรกล่าวว่า การไม่คบสัปบุรุษ. 

ภิกษุทั้งหลาย ด้วยประการดังนี้ การไม่คบสัปบุรุษ
ที่บริบูรณ์ ย่อมยังการไม่ฟังสัทธรรมให้บริบูรณ์ 

การไม่ฟังสัทธรรมที่บริบูรณ์ ย่อมยังความไม่มี
ศรัทธาให้บริบูรณ์

ความไม่มีศรัทธาท่ีบริบูรณ์ ย่อมยังการทำาไว้ในใจ
โดยไม่แยบคายให้บริบูรณ์

การทำาไว้ในใจโดยไม่แยบคายที่บริบูรณ์ ย่อมยัง
ความไม่มีสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์
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ความไม่มีสติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ ย่อมยังการไม่
สำารวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์

การไม่สำารวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ ย่อมยังทุจริต ๓  
ให้บริบูรณ์

ทุจริต ๓ ที่บริบูรณ์ ย่อมยังนิวรณ์ ๕ ให้บริบูรณ์
นิวรณ์ ๕ ที่บริบูรณ์ ย่อมยังอวิชชาให้บริบูรณ์
อวิชชานี้มีอาหารอย่างนี้ และบริบูรณ์อย่างนี.้

ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดหยาบ
ตกลงเบื้องบนภูเขาเมื่อฝนตกหนักๆ อยู่ น้ำานั้นไหลไปตาม
ทีลุ่ม่ ยอ่มยงัซอกเขา ลำาธารและห้วยให้เตม็ ซอกเขา ลำาธาร
และห้วยที่เต็ม ย่อมยังหนองให้เต็ม หนองที่เต็มย่อมยัง 
บึงให้เต็ม บึงที่เต็มย่อมยังแม่น้ำาน้อยให้เต็ม แม่น้ำาน้อย
ที่เต็มย่อมยังแม่น้ำาใหญ่ให้เต็ม แม่น้ำาใหญ่ที่เต็มย่อมยัง
มหาสมทุรสาครใหเ้ต็ม มหาสมทุรสาครนัน้ มีอาหารอย่างน้ี  
และเต็มเปี่ยมอย่างนี้ แม้ฉันใด. 

ภิกษุทั้งหลาย การไม่คบสัปบุรุษที่บริบูรณ์ ย่อมยัง
การไม่ฟงัสทัธรรมใหบ้ริบรูณ ์ การไมฟ่งัสทัธรรมทีบ่รบิรูณ ์
ย่อมยังความไม่มีศรัทธาให้บริบูรณ์ ความไม่มีศรัทธาที่
บริบูรณ์ ย่อมยังการทำาไว้ในใจโดยไม่แยบคายให้บริบูรณ์ 
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การทำาไว้ในใจโดยไม่แยบคายที่บริบูรณ์ ย่อมยังความไม่มี
สติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์ ความไม่มีสติสัมปชัญญะที่ 
บริบูรณ์ ย่อมยังการไม่สำารวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์ การ
ไม่สำารวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ ย่อมยังทุจริต ๓ ให้บริบูรณ์ 
ทุจริต ๓ ที่บริบูรณ์ ย่อมยังนิวรณ์ ๕ ให้บริบูรณ์ นิวรณ์ ๕  
ที่บริบูรณ์ ย่อมยังอวิชชาให้บริบูรณ์ อวิชชาน้ีมีอาหาร 
อย่างนี้ และบริบูรณ์อย่างนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.
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 อาหารของวิชชาและวิมุตติ
-บาล ีทสก. อํ. ๒๔/๑๒๒/๖๑.

ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าววิชชาและวิมุตติว่ามีอาหาร 
มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร ก็อะไรเป็นอาหารของวิชชาและ
วิมุตติ ควรกล่าวว่า โพชฌงค์ ๗. 

แม้โพชฌงค์ ๗ เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่า
ไมม่อีาหาร กอ็ะไรเปน็อาหารของโพชฌงค์ ๗ ควรกลา่ววา่  
สติปัฏฐาน ๔. 

แมส้ติปฏัฐาน ๔ เรากก็ลา่ววา่มอีาหาร  มิไดก้ลา่ววา่
ไมม่อีาหาร กอ็ะไรเปน็อาหารของสตปิฏัฐาน ๔ ควรกลา่ววา่  
สุจริต 3. 

แม้สุจริต ๓ เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่าไม่มี
อาหาร ก็อะไรเป็นอาหารของสุจริต ๓ ควรกล่าวว่า การ
สำารวมอินทรีย์. 

แม้การสำารวมอินทรีย์ เราก็กล่าวว่ามีอาหาร  
มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร ก็อะไรเป็นอาหารของการสำารวม
อินทรีย์ ควรกล่าวว่า สติสัมปชัญญะ. 

แม้สติสัมปชัญญะ เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าว
ว่าไม่มีอาหาร ก็อะไรเป็นอาหารของสติสัมปชัญญะ ควร
กล่าวว่า การทำาไว้ในใจโดยแยบคาย. 

186 
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แม้การทำาไว้ในใจโดยแยบคาย เรากก็ลา่วว่ามอีาหาร 
มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร ก็อะไรเป็นอาหารของการกระทำาไว้
ในใจโดยแยบคาย ควรกล่าวว่า ศรัทธา. 

แม้ศรัทธา เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่าไม่มี
อาหาร ก็อะไรเป็นอาหารของศรัทธา ควรกล่าวว่า การฟัง
สัทธรรม. 

แมก้ารฟงัสทัธรรม เรากก็ลา่ววา่มอีาหาร มไิดก้ลา่ว
ว่าไม่มีอาหาร ก็อะไรเป็นอาหารของการฟังสัทธรรม ควร
กล่าวว่า การคบสัปบุรุษ. 

ภิกษุทั้งหลาย ด้วยประการดังนี้ การคบสัปบุรุษที่
บริบูรณ์ ย่อมยังการฟังสัทธรรมให้บริบูรณ์

การฟังสัทธรรมท่ีบริบูรณ์ ย่อมยังศรัทธาให้บริบูรณ์ 
ศรัทธาท่ีบริบูรณ์ ย่อมยังการทำาไว้ในใจโดยแยบคาย 

ให้บริบูรณ์
การทำาไว้ในใจโดยแยบคายที่บริบูรณ์ ย่อมยัง

สติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์
สติสัมปชัญญะท่ีบริบูรณ์ ย่อมยังการสำารวมอินทรีย์ 

ให้บริบูรณ์
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การสำารวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ ย่อมยังสุจริต 3 ให้
บริบูรณ์

สุจริต 3 ท่ีบริบูรณ์ ย่อมยังสติปัฏฐาน ๔ ให้บริบูรณ์
สติปัฏฐาน ๔ ที่บริบูรณ์ ย่อมยังโพชฌงค์ ๗ ให้

บริบูรณ์
โพชฌงค์ ๗ ท่ีบริบูรณ์ย่อมยังวิชชาและวิมุตติ

ให้บริบูรณ์
วิชชาและวิมุตตินี้มีอาหารอย่างนี้ และบริบูรณ์

อย่างนี้.
ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดหยาบ

ตกลงเบื้องบนภูเขาเมื่อฝนตกหนักๆ อยู่ น้ำาน้ันไหลไป
ตามที่ลุ่ม ย่อมยังซอกเขา ลำาธารและห้วยให้เต็ม ซอกเขา 
ลำาธารและห้วยที่เต็มย่อมยังหนองให้เต็ม หนองที่เต็มย่อม
ยังบึงให้เต็ม บึงที่เต็มย่อมยังแม่น้ำาน้อยให้เต็ม แม่น้ำาน้อย
ที่เต็ม ย่อมยังแม่น้ำาใหญ่ให้เต็ม แม่น้ำาใหญ่ที่เต็ม ย่อมยัง
มหาสมุทรสาครให้เต็มมหาสมุทรสาครนั้นมีอาหารอย่างนี้ 
และเต็มเปี่ยมอย่างนี้ แม้ฉันใด. 

ภกิษทุัง้หลาย การคบสปับรุุษท่ีบรบิรูณ์ ย่อมยังการ
ฟังสัทธรรมให้บริบูรณ์ การฟังสัทธรรมที่บริบูรณ์ ย่อมยัง
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ศรทัธาให้บรบิรูณ์ ศรัทธาทีบ่ริบรูณ ์ยอ่มยงัการทำาไวใ้นใจ 
โดยแยบคายให้บริบูรณ์ การทำาไว้ในใจโดยแยบคายท่ี
บริบูรณ์ ย่อมยังสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์ สติสัมปชัญญะ
ทีบ่รบูิรณ์ ยอ่มยงัการสำารวมอนิทรยีใ์หบ้รบิรูณ ์ การสำารวม
อินทรีย์ที่บริบูรณ์ ย่อมยังสุจริต ๓ ให้บริบูรณ์ สุจริต ๓ ที่
บริบูรณ์ ย่อมยังสติปัฏฐาน ๔ ให้บริบูรณ์ สติปัฏฐาน ๔ ที่
บริบูรณ์ ย่อมยังโพชฌงค์ ๗ ให้บริบูรณ์ โพชฌงค์ ๗ ท่ี 
บริบูรณ์ ย่อมยังวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ วิชชาและวิมุตติน้ี 
มีอาหารอย่างนี้ และบริบูรณ์อย่างนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.
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 อาหารของภวตัณหา
-บาล ีทสก. อํ. ๒๔/๑๒๔/๖๒.

ภกิษทุัง้หลาย เงือ่นตน้แหง่ภวตณัหายอ่มไมป่รากฏ 
ก่อนแต่นี้ภวตัณหาไม่ได้มี ภวตัณหาพึ่งมีในภายหลัง 
เพราะเหตุนั้น เราจึงกล่าวคำานี้อย่างนี้ว่า ก็เมื่อเป็นเช่นน้ัน 
ภวตัณหาย่อมปรากฏ เพราะมีข้อนี้เป็นปัจจัย. 

ภิกษุทั้งหลาย เราย่อมกล่าวภวตัณหาว่ามีอาหาร 
มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร ก็อะไรเป็นอาหารของภวตัณหา 
ควรกล่าวว่า อวิชชา. 

แม้อวิชชาเราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่าไม่มี
อาหาร กอ็ะไรเป็นอาหารของอวิชชา ควรกลา่ววา่ นวิรณ์ 5. 

แมน้วิรณ ์๕ เรากก็ลา่ววา่มอีาหาร มไิด้กลา่ววา่ไมม่ี
อาหาร ก็อะไรเป็นอาหารของนิวรณ์ ๕ ควรกล่าวว่า ทุจริต 3. 

แม้ทุจริต ๓ เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่าไม่มี
อาหาร ก็อะไรเป็นอาหารของทุจริต ๓ ควรกล่าวว่า การ
ไม่สำารวมอินทรีย์. 

แมก้ารไมส่ำารวมอนิทรีย์ เรากก็ลา่ววา่มีอาหาร มิได้
กลา่ววา่ไมม่อีาหาร ก็อะไรเป็นอาหารของการไม่สำารวมอินทรีย์ 
ควรกล่าวว่า ความไม่มีสติสัมปชัญญะ. 

18๗ 
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แม้ความไม่มีสติสัมปชัญญะ เราก็กล่าวว่ามีอาหาร 
มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร ก็อะไรเป็นอาหารของความ
ไม่มีสติสัมปชัญญะ ควรกล่าวว่า การทำาไว้ในใจโดยไม่
แยบคาย. 

แม้การทำาไว้ในใจโดยไม่แยบคาย เราก็กล่าวว่ามี
อาหาร มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร ก็อะไรเป็นอาหารของการ
ทำาไว้ในใจโดยไม่แยบคาย ควรกล่าวว่า ความไม่มีศรัทธา. 

แม้ความไม่มีศรัทธา เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้
กล่าวว่าไม่มีอาหาร ก็อะไรเป็นอาหารของความไม่มีศรัทธา 
ควรกล่าวว่า การไม่ฟังสัทธรรม. 

แม้การไม่ฟังสัทธรรม เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้
กล่าววา่ไมมี่อาหาร กอ็ะไรเปน็อาหารของการไมฟ่งัสทัธรรม 
ควรกล่าวว่า การไม่คบสัตบุรุษ. 

ภิกษุทั้งหลาย ด้วยประการดังนี้ การไม่คบสัตบุรุษ
ที่บริบูรณ์ ย่อมยังการไม่ฟังสัทธรรมให้บริบูรณ์ การไม่
ฟังสัทธรรมที่บริบูรณ์ ย่อมยังความไม่มีศรัทธาให้บริบูรณ์ 
ความไม่มีศรัทธาที่บริบูรณ์ ย่อมยังการทำาไว้ในใจโดยไม่
แยบคายให้บริบูรณ์ การทำาไว้ในใจโดยไม่แยบคายที่
บรบิรูณ ์ยอ่มยงัความไมม่สีตสิมัปชญัญะให้บริบรูณ ์ ความ
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ไม่มีสติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ ย่อมยังการไม่สำารวมอินทรีย์
ใหบ้รบิรูณ ์ การไมส่ำารวมอนิทรยีท์ีบ่รบิรูณ ์ยอ่มยงัทจุรติ ๓ 
ใหบ้รบิรูณ ์ ทจุรติ ๓ ทีบ่รบิรูณ ์ย่อมยงันวิรณ ์๕ ใหบ้ริบรูณ ์
นิวรณ์ ๕ ที่บริบูรณ์ ย่อมยังอวิชชาให้บริบูรณ์ อวิชชาที่
บริบรูณ ์ ย่อมยงัภวตณัหาใหบ้ริบรูณ ์ ภวตณัหานีมี้อาหาร
อย่างนี้ และบริบูรณ์อย่างนี้.

ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดหยาบ
ตกลงเบื้องบนภูเขา เมื่อฝนตกหนักๆ อยู่ น้ำานั้นไหลไป
ตามที่ลุ่มย่อมยังซอกเขา ลำาธารและห้วยให้เต็ม ซอกเขา 
ลำาธารและห้วยที่เต็มย่อมยังหนองให้เต็ม หนองที่เต็มย่อม
ยังบึงให้เต็ม บึงที่เต็มย่อมยังแม่น้ำาน้อยให้เต็ม แม่น้ำาน้อย
ที่เต็มย่อมยังแม่น้ำาใหญ่ให้เต็ม แม่น้ำาใหญ่ที่เต็มย่อมยัง
มหาสมุทรสาครให้เต็ม มหาสมุทรสาครนั้นมีอาหารอย่างนี้ 
และเต็มเปี่ยมอย่างนี้ แม้ฉันใด. 

ภิกษุทั้งหลาย การไม่คบสัตบุรุษที่บริบูรณ์ ย่อมยัง
การไมฟ่งัสทัธรรมใหบ้ริบรูณ ์ การไมฟ่งัสทัธรรมท่ีบรบิรูณ ์
ย่อมยังความไม่มีศรัทธาให้บริบูรณ์ ความไม่มีศรัทธาที่
บริบูรณ์ ย่อมยังการทำาไว้ในใจโดยไม่แยบคายให้บริบูรณ์ 
การทำาไว้ในใจโดยไม่แยบคายที่บริบูรณ์ ย่อมยังความ
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ไม่มีสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์ ความไม่มีสติสัมปชัญญะ
ที่บริบูรณ์  ย่อมยังการไม่สำ ารวมอินทรีย์ ให้บริ บูรณ์  
การไม่สำารวมอินทรย์ีทีบ่ริบรูณ ์ยอ่มยงัทจุริต ๓ ใหบ้รบิรูณ ์
ทุจริต ๓ ที่บริบูรณ์ ย่อมยังนิวรณ์ ๕ ให้บริบูรณ์ นิวรณ์ ๕  
ที่บริบูรณ์ ย่อมยังอวิชชาให้บริบูรณ์ อวิชชาที่บริบูรณ์  
ย่อมยังภวตัณหาให้บริบูรณ์ ภวตัณหานี้มีอาหารอย่างนี้ 
และบริบูรณ์อย่างนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.
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 ที่เกิดแห่งอุปธิ
-บาล ีนทิาน. สํ. ๑๖/๑๓๐-๑๓๕/๒๕๖-๒๖๒.

ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค ถงึเวลาทีจ่ะทรงแสดงเรือ่งนีแ้ลว้ ขา้แต่

พระสุคต ถึงเวลาที่จะทรงแสดงเรื่องนี้แล้ว พระองค์ตรัสการพิจารณา

ปัจจัยภายในข้อใด ภิกษุทั้งหลาย ฟังการพิจารณาปัจจัยภายในข้อน้ัน

จากพระองค์แล้ว จักทรงจำาไว้ดังนี้.

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เมื่อพิจารณา 
ย่อมพิจารณาซึ่งปัจจัยภายในว่า ชราและมรณะนี้ใด เป็น
ทุกข์มิใช่น้อยนานาประการเกิดขึ้นในโลก ชราและมรณะท่ี
เป็นทุกข์น้ี มีอะไรเป็นเหตุ มีอะไรเป็นที่ตั้งขึ้น มีอะไรเป็น
กำาเนิด มีอะไรเป็นแดนเกิด เมื่ออะไรมีชราและมรณะจึงมี  
เม่ือเธอพิจารณาอยู่ ย่อมรู้ได้อย่างนี้ว่า ชราและมรณะนี้ใด 
เป็นทุกข์มิใช่น้อยนานาประการเกิดขึ้นในโลก ชราและ
มรณะท่ีเป็นทุกข์นี้ มีอุปธิเป็นเหตุ มีอุปธิเป็นกำาเนิด  
มอีปุธเิปน็แดนเกดิ เมือ่อปุธมิ ีชราและมรณะจึงมี เม่ืออุปธิ
ไม่มี ชราและมรณะก็ไม่มี เธอย่อมรู้ชัดซึ่งชราและมรณะ 
ย่อมรู้ชัดซึ่งความเกิดแห่งชราและมรณะ ย่อมรู้ชัดซึ่งความ
ดบัแห่งชราและมรณะ และยอ่มรู้ชดัซึง่ขอ้ปฏบิตัอินัสมควร
ให้ถึงความดบัแหง่ชราและมรณะ และเธอผูป้ฏบิตัอิยา่งนัน้ 

188 
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ชือ่วา่เป็นผูป้ระพฤตติามธรรม ภิกษุทัง้หลาย เราเรียกภกิษุ
นีว้า่ เปน็ผูป้ฏบิติัเพือ่ความสิน้ทุกข ์เพือ่ความดบัไปแหง่ชรา
และมรณะโดยชอบทุกประการ.

อีกประการหน่ึง ภิกษุเมื่อพิจารณา ย่อมพิจารณา
ซึ่งปัจจัยภายในว่า ก็อุปธิอันนี้มีอะไรเป็นเหตุ มีอะไรเป็น
ที่ตั้งขึ้น มีอะไรเป็นกำาเนิด มีอะไรเป็นแดนเกิด เมื่ออะไรมี  
อปุธจึิงมี เมือ่อะไรไมม่ ีอุปธิจึงไมม่ ีเม่ือเธอพจิารณาอยูย่อ่ม
รู้ได้อย่างนี้ว่า อุปธิมีตัณหาเป็นเหตุ มีตัณหาเป็นท่ีตั้งข้ึน  
มตีณัหาเปน็กำาเนดิ มตีณัหาเปน็แดนเกดิ เมือ่ตณัหามี อุปธิ
จึงมี เมื่อตัณหาไม่มีอุปธิก็ไม่มี เธอย่อมทราบชัดซ่ึงอุปธิ 
ยอ่มทราบชดัซึง่เหตเุกดิแหง่อปุธิ ยอ่มทราบชัดซึง่ความดบั 
แห่งอุปธิ ย่อมทราบชัดซึ่งข้อปฏิบัติอันสมควรให้ถึงความ
ดบัแหง่อปุธ ิและเธอผู้ปฏบิตัอิยา่งน้ัน ชือ่ว่าเปน็ผู้ประพฤติ
ตามธรรม ภิกษุทั้งหลาย เราเรียกภิกษุนี้ว่า เป็นผู้ปฏิบัติ
เพื่อความสิ้นทุกข์ เพื่อความดับไปแห่งอุปธิโดยชอบทุก
ประการ.

อกีประการหนึง่ ภิกษุเมือ่พจิารณา ยอ่มพจิารณาซึง่
ปจัจยัภายในว่า ก็ตณัหาน้ี เมือ่เกดิข้ึน ยอ่มเกดิขึน้ในท่ีไหน 
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่ไหน เม่ือเธอพิจารณาอยู่ย่อมรู้ 
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อยา่งนีว้า่ ทีใ่ดแล เปน็ทีร่กัทียิ่นดใีนโลก ตณัหานัน้เม่ือเกดิขึน้  
ย่อมเกิดข้ึนในที่นั้น เมื่อต้ังอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้น ก็อะไร
เล่าเป็นที่รักที่ยินดีในโลก.

ตา … รูปทั้งหลาย … จักขุวิญญาณ … จักขุสัมผัส 
… จักขุสัมผัสสชาเวทนา … รูปสัญญา … รูปสัญเจตนา …  
รูปตัณหา … รูปวิตก … รูปวิจาร … (แต่ละอย่างทุกอย่าง) 
เป็นที่รักที่ยินดีในโลก ตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้น ย่อมเกิดข้ึน 
ในที่นั้น เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้น.

ห ู… เสยีงทัง้หลาย … โสตวญิญาณ … โสตสมัผสั … 
โสตสัมผัสสชาเวทนา … สัททสัญญา … สัททสัญเจตนา … 
สทัทตณัหา … สทัทวติก … สทัทวจิาร … (แตล่ะอยา่งทกุอยา่ง) 
เป็นที่รักที่ยินดีในโลก ตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้น ย่อมเกิดข้ึน 
ในที่นั้น เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้น.

จมูก … กลิ่นทั้ งหลาย … ฆานวิญญาณ …  
ฆานสัมผัส … ฆานสัมผัสสชาเวทนา … คันธสัญญา …  
คันธสัญเจตนา … คันธตัณหา … คันธวิตก … คันธวิจาร 
… (แต่ละอย่างทุกอย่าง) เป็นที่รักที่ยินดีในโลก ตัณหานั้นเมื่อ
เกิดขึ้น ย่อมเกิดขึ้นในที่นั้น เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้น.
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ลิน้ … รสทัง้หลาย … ชวิหาวญิญาณ … ชวิหาสมัผสั 
… ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา … รสสัญญา … รสสัญเจตนา … 
รสตัณหา … รสวิตก … รสวิจาร … (แต่ละอย่างทุกอย่าง) เป็น
ทีร่กัทีย่นิดใีนโลก ตณัหานัน้เมือ่เกดิขึน้ ยอ่มเกดิขึน้ในท่ีน้ัน 
เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้น.

กาย … โผฏฐัพพะทั้งหลาย … กายวิญญาณ … 
กายสัมผัส … กายสัมผัสสชาเวทนา … โผฏฐัพพสัญญา … 
โผฏฐัพพสัญเจตนา … โผฏฐัพพตัณหา … โผฏฐัพพวิตก 
… โผฏฐัพพวิจาร … (แต่ละอย่างทุกอย่าง) เป็นที่รักท่ียินดี
ในโลก ตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้น ย่อมเกิดขึ้นในที่นั้น เม่ือตั้ง
อยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้น.

ใจ … ธรรมทั้ งหลาย … มโนวิญญาณ …  
มโนสัมผัส … มโนสัมผัสสชาเวทนา … ธัมมสัญญา …  
ธัมมสัญเจตนา … ธัมมตัณหา … ธัมมวิตก … ธัมมวิจาร 
… (แต่ละอย่างทุกอย่าง) เป็นที่รักที่ยินดีในโลก ตัณหานั้นเมื่อ
เกิดขึ้น ย่อมเกิดขึ้นในที่นั้น เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้น.

ภิกษุท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึง 
ในอดีตกาลได้เห็นอารมณ์อันเป็นที่รักที่ยินดีในโลกน้ัน  
โดยความเป็นของเที่ยง โดยความเป็นสุข โดยความเป็น
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ตัวตน โดยความเป็นของไม่มีโรค โดยความเป็นของเกษม 
สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น ชื่อว่าทำาตัณหาให้เจริญขึ้น  
สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด ทำาตัณหาให้เจริญข้ึนแล้ว 
สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น ชื่อว่าทำาอุปธิให้เจริญขึ้น  
สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด ทำาอุปธิให้เจริญขึ้นแล้ว 
สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น ชื่อว่าทำาทุกข์ให้เจริญข้ึน 
สมณะหรอืพราหมณเ์หลา่ใดทำาทกุข์ใหเ้จรญิขึน้แลว้ สมณะ
หรือพราหมณ์เหล่านั้น ชื่อว่าไม่พ้นจากชาติ ชรามรณะ  
โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะ เรากล่าวว่า เขาไม่พ้น
แล้วจากทุกข์ได้เลย

ภิกษุท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึง 
ในอนาคตกาล จักเห็นอารมณ์อันเป็นที่รักที่ยินดีในโลกนั้น 
โดยความเป็นของเที่ยง โดยความเป็นสุข โดยความเป็น
ตัวตน โดยความเป็นของไม่มีโรค โดยความเป็นของเกษม 
สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่น้ัน ชือ่วา่จกัทำาตณัหาใหเ้จรญิข้ึน  
สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด จักทำาตัณหาให้เจริญขึ้น 
สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น ชื่อว่าจักทำาอุปธิให้เจริญข้ึน 
สมณะหรอืพราหมณเ์หลา่ใด จกัทำาอปุธใิหเ้จริญข้ึน สมณะ
หรอืพราหมณเ์หลา่นัน้ ชือ่วา่จักทำาทกุขใ์ห้เจรญิขึน้ สมณะ



484

พุทธวจน - หมวดธรรม 

หรือพราหมณ์เหล่าใด จักทำาทุกข์ให้เจริญขึ้น สมณะหรือ
พราหมณ์เหล่านั้น ชื่อว่าจักไม่พ้นไปจากชาติ ชรามรณะ  
โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะ เรากล่าวว่า เขาจักไม่
พ้นไปจากทุกข์ได้เลย. 

ภกิษุท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึง 
ในปัจจุบันน้ี เห็นอารมณ์อันเป็นที่รักที่ยินดีในโลกนั้น  
โดยความเปน็ของเทีย่ง โดยความเป็นสุข โดยความเปน็ตัวตน  
โดยความเปน็ของไมม่โีรค โดยความเปน็ของเกษม สมณะ
หรือพราหมณ์เหล่านั้น ชื่อว่าย่อมทำาตัณหาให้เจริญข้ึน 
สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด ทำาตัณหาให้เจริญขึ้น สมณะ
หรือพราหมณ์เหล่านั้น ชื่อว่าย่อมทำาอุปธิให้เจริญข้ึน 
สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด ทำาอุปธิให้เจริญข้ึน สมณะ
หรือพราหมณ์เหล่าน้ัน ชื่อว่าย่อมทำาทุกข์ให้เจริญข้ึน 
สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด ทำาทุกข์ให้เจริญขึ้น สมณะ
หรือพราหมณ์เหล่านั้น ย่อมไม่พ้นไปจากชาติ ชรามรณะ 
โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะ เรากล่าวว่า เขาย่อม
ไม่พ้นไปจากทุกข์ได้เลย ดังนี้.

ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือน ถ้วยน้ำาสำาริดที่มี 
เครื่องดื่มใส่อยู่ อันถึงพร้อมด้วยสี กลิ่นและรส แต่ว่า
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เจือด้วยยาพิษ ทันใดนั้น มีบุรุษเดินฝ่าความร้อนอบอ้าว 
เหนด็เหนือ่ย เม่ือยลา้มา ระหายน้ำา คนทัง้หลายจึงไดพู้ดกะ
บรุษุผูน้ัน้วา่ ทา่นผูเ้จรญิ ถว้ยน้ำาสำารดิทีม่เีคร่ืองดืม่ใสอ่ยูนี่ ้ 
ถึงพร้อมด้วยสี กลิ่น และรส สำาหรับท่าน แต่ว่าเจือด้วย 
ยาพษิ ถา้ทา่นประสงคก็์จงดืม่เถดิ เพราะวา่ขณะท่ีท่านดืม่ ก็จัก 
ซาบซ่านด้วยสีบ้าง กลิ่นบ้าง รสบ้าง แต่คร้ันดื่มเข้าไปแล้ว 
ตัวท่านจะถึงความตาย หรือถึงทุกข์แทบตาย ด้วยเพราะ
การดืม่นัน้ ดงันี ้บรุุษนัน้ผลนุผลนัไมพ่จิารณา รบีดืม่เขา้ไป  
ไม่บ้วนทิ้งเลย เขาก็พึงถึงความตาย หรือถึงทุกข์แทบตาย 
ด้วยเพราะการดื่มนั้นทันที ฉันนั้นก็เหมือนกัน. 

ภิกษุท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึง
ในอดีตกาล ได้เห็นอารมณ์อันเป็นที่รักที่ยินดีในโลกนั้น  
โดยความเปน็ของไมเ่ทีย่ง โดยความเปน็ทกุข์ โดยความเปน็
สภาพ มิใช่ตัวตน โดยความเป็นโรค โดยความเป็นภัยแล้ว  
สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น ชื่อว่าละตัณหาได้แล้ว  
สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด ละตัณหาได้แล้ว สมณะ
หรือพราหมณ์เหล่านั้น ชื่อว่าละอุปธิเสียได้ สมณะหรือ
พราหมณ์เหล่าใด ละอุปธิได้แล้ว สมณะหรือพราหมณ์
เหลา่นัน้ ชือ่วา่ละทกุขเ์สยีได ้ สมณะหรือพราหมณเ์หลา่ใด  
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ละทกุข์ไดแ้ลว้ สมณะหรือพราหมณเ์หลา่นัน้ ช่ือวา่พน้แลว้ 
จากชาติ ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะ  
เรากล่าวว่า สมณะหรือพราหมณ์เหล่าน้ัน พ้นแล้วจากทุกข์ได้.

ภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด
เหล่าหนึ่งในอนาคตกาล จักเห็นอารมณ์อันเป็นที่รักที่ยินดี
ในโลกนั้น โดยความเป็นของไม่เที่ยง โดยความเป็นทุกข์ 
โดยความเป็นสภาพมใิชต่วัตน โดยความเปน็โรค โดยความ
เป็นภัย สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น ชื่อว่าละตัณหาได้
แลว้ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใด ละตัณหาไดแ้ลว้ สมณะ
หรือพราหมณ์เหล่านั้น ชื่อว่าละอุปธิเสียได้ สมณะหรือ
พราหมณ์เหล่าใด ละอุปธิได้แล้ว สมณะหรือพราหมณ์ 
เหล่าน้ัน ชือ่วา่ละทกุขเ์สยีได ้ สมณะหรือพราหมณเ์หลา่ใด  
ละทกุข์ไดแ้ลว้ สมณะหรือพราหมณเ์หลา่นัน้ ช่ือวา่พน้แลว้
จากชาติ ชรา มรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัส อุปายาสะ
เรากล่าวว่า สมณะหรือพราหมณ์เหล่าน้ันพ้นแล้วจากทุกข์ได้.

ภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด 
เหลา่หนึง่ในปจัจบุนักาล ยอ่มเหน็อารมณอ์นัเปน็ทีร่กัทีย่นิดี
ในโลกนั้น โดยความเป็นของไม่เที่ยง โดยความเป็นทุกข์  
โดยความเป็นสภาพมใิชต่วัตน โดยความเปน็โรค โดยความ
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เป็นภัย สมณะหรือพราหมณเหล่านั้น ย่อมละตัณหาได้ 
สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด ย่อมละตัณหาได้ สมณะ
หรือพราหมณ์เหล่านั้น ชื่อว่าย่อมละอุปธิได้ สมณะหรือ
พราหมณ์เหล่าใด ย่อมละอุปธิได้ สมณะหรือพราหมณ์
เหลา่นัน้ ชือ่วา่ยอ่มละทกุขไ์ด ้ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใด 
ยอ่มละทกุขไ์ด ้ สมณะหรอืพราหมณเ์หลา่นัน้ ชือ่วา่ย่อมพน้ 
จากชาติ ชรา มรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะ  
เรากลา่ววา่ สมณะหรอืพราหมณเ์หลา่นัน้ ยอ่มพน้จากทกุขไ์ด ้
ดังนี้.

ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนถ้วยน้ำาสำาริดท่ีมี 
เครื่องดื่มใส่อยู่ อันถึงพร้อมด้วยสี กลิ่นและรส แต่ว่า
เจือด้วยยาพิษ ทันใดนั้น มีบุรุษเดินฝ่าความร้อนอบอ้าว 
เหน็ดเหนื่อย เมื่อยล้ามา ระหายน้ำา คนทั้งหลายจึงได้พูด
กะบุรุษผู้นั้นว่า ท่านผู้เจริญ ถ้วยน้ำาสำาริดที่มีเครื่องดื่มใส่
อยู่น้ี ถึงพร้อมด้วยสี กลิ่น และรส สำาหรับท่าน แต่ว่าเจือ
ด้วยยาพิษ ถ้าท่านประสงค์ก็จงดื่มเถิด เพราะว่าขณะที่ท่าน
ดื่ม ก็จักซาบซ่านด้วยสีบ้าง กลิ่นบ้างรสบ้าง แต่ครั้นดื่ม
เข้าไปแล้ว ตัวท่านจะถึงความตาย หรือถึงทุกข์แทบตาย 
ด้วยเพราะการดื่มนั้น  



488

พุทธวจน - หมวดธรรม 

ภิกษุทั้งหลาย ลำาดับนั้น บุรุษนั้นพึงคิดอย่างนี้ว่า 
ครัน้เราดืม่แลว้ เราอาจจะบรรเทาได้ดว้ยน้ำาเยน็ ดว้ยเนยใส 
ด้วยน้ำาข้าวสัตตุเค็ม หรือด้วยน้ำาชื่อโลณโสจิรกะ แต่เราจะ
ไม่ดื่มเครื่องดื่มนั้นเลย เพราะไม่เป็นประโยชน์ มีแต่ทุกข์
แก่เราช้านาน เขาพิจารณาดูถ้วยน้ำาสำาริดนั้นแล้ว ไม่พึงดื่ม  
เขาทิง้เสีย เขาก็ไมเ่ข้าถงึความตาย หรือความทกุขแ์ทบตาย 
ด้วยเพราะการดื่มนั้น ฉันนั้นก็เหมือนกัน .
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 วิธีแก้ความง่วง

-บาล ีสตตฺก. อ.ํ ๒๓/๘๗/๕๘.

โมคคัลลานะ เธอง่วงหรือ โมคคัลลานะ เธอง่วงหรือ.

อย่างนั้น พระเจ้าข้า.

(๑) โมคคัลลานะ เพราะเหตุนั้นแหละ เม่ือเธอมี
สัญญาอย่างไรอยู่ ความง่วงนั้นย่อมครอบงำาเธอได้ เธอพึง
ทำาไว้ในใจซึ่งสัญญานั้นให้มาก ข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละ
ความง่วงนั้นได้ 

(๒) ถ้าเธอยังละไม่ได้ แต่นั้นเธอพึงตรึกตรอง
พิจารณาถึงธรรมตามที่ตนได้สดับแล้ว ได้เรียนมาแล้ว
ด้วยใจ ข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงนั้นได้ 

(๓) ถ้ายังละไม่ได้ แต่นั้นเธอพึงสาธยายธรรม
ตามที่ตนได้สดับมาแล้วได้เรียนมาแล้วโดยพิสดาร ข้อนี ้
จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงนั้นได้ 

(๔) ถ้ายังละไม่ได้ แต่นั้นเธอพึงยอนช่องหูทั้ง 
สองข้าง เอามือลูบตัว ข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วง
นั้นได้ 

189 
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(๕) ถ้ายังละไม่ได้ แต่นั้นเธอพึงลุกขึ้นยืน เอาน้ำา
ล้างตา เหลียวดูทิศทั้งหลาย แหงนดูดาวนักษัตรฤกษ์  
ข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงนั้นได้

(๖) ถา้ยงัละไมไ่ด ้แตน่ัน้เธอพงึทำาในใจถงึอาโลก-
สัญญา อธิษฐานทิวาสัญญา ว่ากลางคืนฉันใด กลางวันก็
ฉันน้ัน กลางวันฉันใด กลางคืนก็ฉันนั้น เธอมีใจอันสงัด 
ปราศจากเครื่องรัดรึง อบรมจิตให้มีความสว่างอยู่ ข้อนี้จะ
เป็นเหตุให้เธอละความง่วงนั้นได้ 

(๗) ถ้ายังละไม่ได้ แต่นั้นเธอพึงอธิษฐานจงกรม 
กำาหนดหมายเดนิกลบัไปกลบัมา สำารวมอนิทรย์ี มีใจไมค่ดิ 
ไปในภายนอก ข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงนั้นได้ 

(๘) ถา้ยงัละไมไ่ด ้แตน่ัน้เธอพงึสำาเรจ็สหีไสยา คอื
นอนตะแคงเบื้องขวา ซ้อนเท้าเหลื่อมเท้า มีสติสัมปชัญญะ 
ทำาความหมายในอันจะลุกขึ้น พอตื่นแล้วพึงรีบลุกขึ้นด้วย
ตั้งใจว่าเราจักไม่ประกอบความสุขในการนอน ความสุขใน
การเอนข้าง ความสุขในการเคลิ้มหลับ. 

โมคคัลลานะ เธอพึงศึกษาอย่างนี้แล.
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 เครื่องกั้นจิตจากกามคุณในอดีต
-บาล ีสฬา. สํ. ๑๘/๑๒๑/๑๗๓.

ภกิษทุัง้หลาย คร้ังกอ่นแตก่ารตรัสรู้ เมือ่เรายงัไมไ่ด้
ตรัสรู้ ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ มีความรู้สึกเกิดขึ้นว่า กามคุณห้า 
ที่เป็นอดีต ที่เราเคยสัมผัสมาแล้วแต่ก่อนได้ดับไปแล้ว  
เพราะความแปรปรวนก็จริง แต่โดยมากจิตของเราเม่ือจะ
แล่น ก็แล่นไปสู่กามคุณเป็นอดีตนั้น น้อยนักที่จะแล่นไปสู่
กามคุณในปัจจุบันหรืออนาคต ดังนี้.

ภิกษุทั้งหลาย ความตกลงใจได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไป
วา่ ความไมป่ระมาทและสต ิเปน็สิง่ซึง่เราผู้หวงัประโยชน์แก่ 
ตนเอง พึงกระทำาให้เป็นเคร่ืองป้องกันจิต ในเพราะกามคุณห้า 
อันเป็นอดีต ที่เราเคยสัมผัสมาและดับไปแล้วเพราะความ
แปรปรวนนั้น.

ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ แม้จิตของ
พวกเธอทั้งหลาย เมื่อจะแล่น ก็คงแล่นไปในกามคุณห้า
อันเป็นอดีต ที่พวกเธอเคยสัมผัสมาและดับไปแล้วเพราะ
ความแปรปรวน (เหมือนกัน) โดยมาก น้อยนักที่จะแล่นไปสู่
กามคุณในปัจจุบันหรืออนาคต. 
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ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ ความไม่ 
ประมาทและสติ จึงเป็นส่ิงท่ีพวกเธอ ผู้หวังประโยชน์แก่ตัวเอง  
พึงกระทำาให้เป็นเครือ่งปอ้งกนัจติ ในเพราะเหตกุามคณุหา้
อันเป็นอดีตที่พวกเธอเคยสัมผัสมาและดับไปแล้ว เพราะ
ความแปรปรวนนั้น.
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 วิธีกำาจัดอกุศลวิตก 5 ประการ

-บาล ีม.ู ม. ๑๒/๒๔๑-๒๔๖/๒๕๗-๒๖๒.

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้หม่ันประกอบอธิจิต ควร
มนสิการถึงนิมิต ๕ ประการ ตามเวลาอันสมควร นิมิต ๕ 
ประการ เป็นอย่างไร.

ภิกษุทั้งหลาย เม่ือภิกษุในธรรมวินัยนี้ อาศัยนิมิต
ใดแล้ว มนสิการนิมิตใดอยู่ วิตกท้ังหลายอันเป็นบาปอกุศล 
ประกอบด้วยฉันทะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้าง ย่อมเกิดข้ึน  
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นควรมนสิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้น 
อันประกอบดว้ยกศุล เมือ่เธอมนสกิารนมิติอืน่จากนมิิตนัน้ 
อันประกอบด้วยกุศลอยู่ วิตกอันเป็นบาปอกุศล ประกอบ
ด้วยฉันทะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้าง อันเธอย่อมละเสียได้  
ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศล
เหล่านั้นได้ จิตย่อมต้ังอยู่ด้วยดี สงบ เป็นธรรมเอกผุดขึ้น  
ตั้งมั่น ในภายในนั้น. 

ภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนช่างไม้ หรือลูกมือของ
ชา่งไมผู้ฉ้ลาด ใชล้ิม่อนัเลก็ ตอก โยก ถอน ล่ิมอันใหญ่ออก  
แม้ฉันใด ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุก็ฉันน้ันเหมือนกัน เม่ือ
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494

พุทธวจน - หมวดธรรม 

อาศัยนิมิตใดแล้ว มนสิการนิมิตใดอยู่ วิตกท้ังหลายอันเป็น
บาปอกุศลประกอบด้วยฉันทะบ้าง ประกอบด้วยโทสะบ้าง  
ประกอบด้วยโมหะบ้าง ย่อมเกดิขึน้ ภกิษทุัง้หลาย ภกิษน้ัุน
ควรมนสกิารนมิติอืน่จากนมิตินัน้อนัประกอบดว้ยกุศล เม่ือ
เธอมนสิการนิมิตนั้นอันประกอบด้วยกุศลอยู่ วิตกอันเป็น
บาปอกุศล อันประกอบด้วยฉันทะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้าง 
อนัเธอยอ่มละเสยีได ้ยอ่มถงึความตัง้อยูไ่มไ่ด ้เพราะละวิตก
อนัเปน็บาปอกุศลเหลา่นัน้ได ้จติย่อมตัง้อยูด้่วยด ีสงบ เปน็
ธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมั่นในภายในนั้น. 

ภกิษทุัง้หลาย หากวา่ เมือ่ภกิษนุัน้มนสกิารนิมิตอ่ืน 
จากนิมตินัน้ อนัประกอบดว้ยกศุลอยู ่วติกอนัเปน็บาปอกศุล  
ประกอบด้วยฉนัทะบา้ง โทสะบา้ง โมหะบา้ง ยงัเกดิขึน้เรือ่ยๆ  
ทีเดียว ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นควรพิจารณาโทษของวิตก
เหล่าน้ันว่า วิตกเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอกุศล แม้อย่างนี้ วิตก
เหลา่นีล้ว้นแตเ่ปน็โทษ แม้อยา่งนี ้วติกเหลา่นีล้ว้นแตมี่ทุกข์
เป็นวิบาก แม้อย่างนี้ ดังนี้ เมื่อเธอพิจารณาโทษของวิตก 
เหลา่นัน้อยู่ วิตกอันเปน็บาปอกศุล ประกอบดว้ยฉันทะบา้ง 
โทสะบ้าง โมหะบ้าง อันเธอย่อมละเสียได้ ย่อมถึงความตั้ง
อยูไ่มไ่ด ้เพราะละวิตกอนัเปน็บาปอกศุลเหลา่นัน้ได ้จติยอ่ม
ตั้งอยู่ด้วยดี สงบ เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมั่นในภายในนั้น. 
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ภกิษทุัง้หลาย เปรยีบเหมอืนหญงิสาวหรือชายหนุ่ม 
ทีช่อบแตง่ตวั รูส้กึอดึอดั ระอา เกลยีดชงัตอ่ซากง ูซากสุนัข 
หรือซากมนุษย์ ซ่ึงผูกติดอยู่ท่ีคอ (ของตน) แม้ฉันใด ภิกษุ 
ท้ังหลาย ภกิษกุฉ็นันัน้เหมอืนกนั หากเมือ่เธอมนสกิารนิมิต
อื่นจากนิมิตนั้น อันประกอบด้วยกุศลอยู่ วิตกอันเป็นบาป
อกุศล ประกอบด้วยฉันทะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้าง ยังเกิด
ขึ้นเรื่อยๆ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นควรพิจารณาโทษของ
วติกเหลา่น้ันวา่ วิตกเหลา่นีล้ว้นแตเ่ปน็อกศุลแม้อยา่งน้ี วติก
เหลา่น้ีลว้นแต่เปน็โทษแมอ้ยา่งนี ้วติกเหลา่น้ีลว้นแตมี่ทุกข ์
เป็นวิบากแม้อย่างนี้ดังนี้ เมื่อเธอพิจารณาโทษของวิตก 
เหลา่น้ันอยู่ วิตกอนัเปน็บาปอกศุล ประกอบดว้ยฉันทะบา้ง 
โทสะบา้ง โมหะบ้าง อนัเธอยอ่มละเสยีได ้ยอ่มถงึความตัง้อยู ่
ไม่ได้ เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้ จิตย่อม
ตั้งอยู่ด้วยดี สงบ เป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั้น. 

ภิกษุทั้งหลาย หากว่า เมื่อภิกษุนั้นพิจารณาโทษ
ของวิตกเหล่าน้ันอยู่ วิตกอันเป็นบาปอกุศล ประกอบด้วย 
ฉันทะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้าง ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆ ภิกษุ 
ทั้งหลาย ภิกษุนั้นพึงถึงความไม่นึก ไม่ใส่ใจวิตกเหล่าน้ัน 

เมือ่เธอถงึความไมน่กึ ไมใ่สใ่จวติกเหลา่นัน้อยู ่วิตกอนัเปน็
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บาปอกศุล ประกอบดว้ยฉันทะบ้าง โทสะบา้ง โมหะบา้ง อัน

เธอย่อมละเสียได้ ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ เพราะละวิตก

อนัเปน็บาปอกุศลเหลา่นัน้ได ้จติยอ่มตัง้อยูด่ว้ยด ีสงบเปน็

ธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมั่นในภายในนั้น. 

ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีจักษุ ไม่

ตอ้งการจะเห็นรปูทีผ่่านมา เขาพงึหลบัตาเสยี หรือเหลยีวไป 

ทางอืน่เสยี แมฉ้นัใด ภกิษทุัง้หลาย ภกิษกุฉ็นันัน้เหมอืนกนั  

หากเมื่อเธอพิจารณาโทษของวิตกเหล่านั้นอยู่ วิตกอันเป็น

บาปอกุศล ประกอบด้วยฉันทะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้าง  
ยงัเกิดขึน้เรือ่ยๆ ภกิษุทัง้หลาย ภิกษุนัน้พงึถงึความไม่นกึ  

ไม่ใส่ใจวิตกเหล่านั้น เมื่อเธอถึงความไม่นึก ไม่ใส่ใจวิตก

เหล่านั้นอยู่ อันเธอย่อมละเสียได้ ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ 

เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้ จิตย่อมตั้งอยู่

ด้วยดี สงบ เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมั่นในภายในนั้น. 

ภิกษุทั้งหลาย หากว่าเมื่อภิกษุนั้นถึงความไม่นึก  
ไมใ่สใ่จวิตกเหลา่นัน้อยู ่วติกอนัเปน็บาปอกศุล ประกอบดว้ย 
ฉันทะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้าง ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆ ภิกษุ 
ทั้งหลาย ภิกษุน้ันควรมนสิการสัณฐานแห่งวิตกสังขารของ
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วิตกเหล่าน้ัน เม่ือเธอมนสิการสัณฐานแห่งวิตกสังขารของวิตก
เหล่าน้ันอยู่ วิตกอันเป็นบาปอกุศล ประกอบด้วยฉันทะบ้าง  
โทสะบา้ง โมหะบ้าง อนัเธอยอ่มละเสยีได ้ยอ่มถงึความตัง้อยู ่
ไม่ได้ เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้ จิตย่อม 
ตั้งอยู่ด้วยดี สงบ เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมั่นในภายในนั้น. 

ภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนบุรุษพึงเดินเร็ว เขาพึง 
มีความคิดอยา่งนีว้า่ เราจะเดนิเร็วทำาไมหนอ ถา้กระไร เราพงึ 
ค่อยๆ เดิน เขาก็พึงค่อยๆ เดิน เขาพึงมีความคิดอย่างนี้ว่า 
เราคอ่ยๆ เดนิไปทำาไมหนอ ถา้กระไร เราควรยนื เขาพงึยนื 
เขาพงึมคีวามคิดอยา่งนีอ้กีว่า เราจะยนืทำาไมหนอ ถ้ากระไร 
เราควรน่ัง เขาพึงนั่ง เขาพึงมีความคิดอย่างนี้ว่า เราจะน่ัง 
ทำาไมหนอ ถ้ากระไร เราควรนอน เขาพึงลงนอน ภิกษุ 
ทั้งหลาย ก็บุรุษคนนั้น เปลี่ยนอิริยาบถหยาบๆ เสีย พึง
สำาเร็จอิริยาบถละเอียดๆ แม้ฉันใด ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุ 
กฉ็นันัน้เหมอืนกนั หากว่าเมือ่เธอมนสกิารสณัฐานแห่งวติก
สงัขารของวติกเหลา่นัน้อยู ่วติกอนัเปน็บาปอกุศล ประกอบ
ดว้ยฉนัทะบา้ง โทสะบา้ง โมหะบา้ง ยงัเกดิขึน้เรือ่ยๆ ภกิษุ
ทั้งหลาย ภิกษุนั้นพึงถึงความไม่นึก ไม่ใส่ใจวิตกเหล่าน้ัน 

เมือ่เธอถึงความไมน่กึ ไมใ่สใ่จวติกเหลา่นัน้อยู ่อนัเธอยอ่ม
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ละเสียได ้ย่อมถึงความต้ังอยู่ไมไ่ด้ เพราะละวติกอนัเปน็บาป 
อกุศลเหล่านั้นได้ จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดี สงบ เป็นธรรมเอก
ผุดขึ้น ตั้งมั่นในภายในนั้น. 

ภิกษุทั้งหลาย หากว่าเมื่อภิกษุนั้นมนสิการถึง
สัณฐานแหง่วติกสงัขารของวติกแมเ้หลา่นัน้อยู ่วติกอนัเปน็
บาปอกุศล ประกอบด้วยฉันทะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้าง  
ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆ ภิกษุนั้นพึงกัดฟันด้วยฟัน ดุนเพดาน 
ดว้ยลิน้ ขม่ บบีคัน้ บังคบั จติดว้ยจติ เมือ่เธอกดัฟนัดว้ยฟัน  
ดุนเพดานด้วยลิ้น ข่ม บีบคั้น บังคับจิตด้วยจิตอยู่ วิตกอัน
เปน็บาปอกุศล ประกอบดว้ยฉนัทะบา้ง โทสะบา้ง โมหะบา้ง 
อนัเธอยอ่มละเสยีได ้ยอ่มถงึความตัง้อยูไ่มไ่ด ้เพราะละวิตก 
อันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้น จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดี สงบ เป็น
ธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมั่นในภายในนั้น. 

ภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนเหมือนบุรุษผู้มีกำาลัง

มาก จับบรุษุผู้มกีำาลงันอ้ยกว่าไวไ้ดแ้ลว้ บบี กด เคน้ท่ีศรีษะ 

คอ หรอืก้านคอไวใ้หแ้นน่ แมฉ้นัใด ภิกษกุฉั็นนัน้เหมอืนกัน  

หากเมื่อเธอมนสิการถึงสัณฐานแห่งวิตกสังขาร ของวิตก

เหลา่นัน้อยู่ วิตกอันเปน็บาปอกศุล ประกอบดว้ยฉันทะบา้ง  
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โทสะบ้าง โมหะบ้าง ยังเกิดข้ึนเร่ือยๆ ภิกษุน้ันพึงกัดฟันด้วยฟัน  

ดุนเพดานด้วยลิ้น ข่ม บีบคั้น บังคับจิตไว้ด้วยจิต เมื่อเธอ

กดัฟนัดว้ยฟนั ดนุเพดานดว้ยลิน้ ขม่ บีบค้ัน บงัคบัจิตอยู่ได้  

วิตกอันเป็นบาปอกุศล ประกอบด้วยฉันทะบ้าง โทสะบ้าง  

โมหะบ้าง ยังเกิดข้ึนเรื่อยๆ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นพึงถึง

ความไม่นึก ไม่ใส่ใจวิตกเหล่านั้น เมื่อเธอถึงความไม่นึก  

ไมใ่สใ่จวิตกเหลา่นัน้อยู ่อนัเธอยอ่มละเสยีได้ ยอ่มถงึความ

ตั้งอยู่ไม่ได้ เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้  

จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดี สงบ เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมั่นใน

ภายในนั้น.

(เมื่อสามารถละอกุศลวิตกจากวิธีใดวิธีหนึ่งข้างต้นได้แล้ว  

ทรงตรัสสรุปในตอนท้ายว่า)

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้เรากล่าวว่า เป็นผู้ชำานาญใน
ทางเดินของวิตก เธอจักจำานงวิตกใด ก็จักตรึกวิตกน้ันได้ 
จักไม่จำานงวิตกใด ก็จักไม่ตรึกวิตกนั้นได้ เธอนั้นตัดตัณหา
ได้แล้ว คลี่คลายสังโยชน์ได้แล้ว ทำาที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้ว 
เพราะละมานะได้โดยชอบ.
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เมื่อตรึกถึงอารมณ์ใดมาก  
จิตย่อมน้อมไปโดยอาการอย่างนั้น

-บาล ีม.ู ม. ๑๒/๒๓๒/๒๕๒.

ภิกษุท้ังหลาย คร้ังก่อนแต่การตรัสรู้ เมื่อเรายังไม่
ไดต้รสัรู ้ยังเป็นโพธสิตัวอ์ยู ่ไดค้ดิอยา่งนีว้า่ ถ้ากระไร เราพงึ 
แยกวิตกให้เป็น ๒ ส่วนๆ ดังนี้. 

ภิกษุท้ังหลาย เราน้ันจึงแยกกามวิตก พยาบาทวิตก 
และวิหิงสาวิตก นี้ออกเป็นส่วนหนึ่ง และแยกเนกขัมมวิตก 
อัพยาบาทวิตก และอวิหิงสาวิตก นี้ออกเป็นส่วนที่สอง. 

ภิกษุทั้งหลาย เรานั้นไม่ประมาท มีความเพียร 
เคร่ืองเผากิเลส ส่งตนไปอยู่อย่างน้ี กามวิตกย่อมบังเกิดข้ึน 
เรานั้นย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่า กามวิตกเกิดขึ้นแก่เราแล้ว 
ก็แต่ว่ามันย่อมเป็นไปเพ่ือเบียดเบียนตนบ้าง ย่อมเป็น
ไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง ย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียน
ตนและผู้อ่ืนทั้งสองบ้าง ทำาให้ปัญญาดับ ก่อให้เกิดความ
คับแค้น ไม่เป็นไปเพื่อนิพพาน ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเรา
พิจารณาเห็นว่า มันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้าง มัน
ก็ถึงความดับสูญไป เมื่อเราพิจารณาเห็นว่า มันเป็นไป
เพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง มันก็ถึงความดับสูญไป เม่ือเรา
พิจารณาเห็นว่า มันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นทั้ง

192 
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สองบ้าง มันก็ถึงความดับสูญไป เมื่อเราพิจารณาเห็นว่า 
มันทำาให้ปัญญาดับ ทำาให้เกิดความคับแค้น ไม่เป็นไปเพื่อ
นิพพาน ดังน้ีบ้าง มันก็ถึงความดับสูญไป ภิกษุท้ังหลาย 
เรานัน้ ละเสยี บรรเทาเสยี ซึง่กามวติกทีเ่กดิขึน้แลว้ๆ ไดท้ำา 
ให้มันหมดสิ้นไป. 

ภิกษุท้ังหลาย เม่ือเราน้ันไม่ประมาท มีความเพียร 
เครื่องเผากิเลส ส่งตนไปอยู่อย่างนี้ พยาบาทวิตกย่อม 
บงัเกดิขึน้ เรานัน้ยอ่มทราบชัดอยา่งนีว้า่ พยาบาทวติก เกิดข้ึน 
แก่เราแล้ว ก็แต่ว่ามันย่อมเป็นไปเพ่ือเบียดเบียน ตนบ้าง  
ย่อมเป็นไปเพ่ือเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง ย่อมเป็นไป เพื่อ
เบียดเบียนตนและผู้อื่นทั้งสองบ้าง ทำาให้ปัญญาดับ ก่อให้
เกิดความคับแค้น ไม่เป็นไปเพื่อนิพพาน ภิกษุท้ังหลาย 
เมื่อเราพิจารณาเห็นว่า มันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้าง 
มันก็ถึงความดับสูญไป เมื่อเราพิจารณาเห็นว่า มันเป็นไป
เพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง มันก็ ถึงความดับสูญไป เมื่อเรา 
พิจารณาเห็นว่า มันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อ่ืน 
ทั้งสองบ้าง มันก็ถึงความดับสูญไป เมื่อเราพิจารณาเห็นว่า  
มันทำาให้ปัญญาดับ ทำาให้เกิดความคับแค้น ไม่เป็นไป
เพื่อนิพพาน ดังน้ีบ้าง มันก็ถึงความดับสูญไป ภิกษุ 
ทั้งหลาย เรานั้นละเสีย บรรเทาเสีย ซึ่งพยาบาทวิตกที่เกิด
ขึ้นแล้วๆ ได้ทำาให้มันหมดสิ้นไป.
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ภิกษุท้ังหลาย เม่ือเราน้ันไม่ประมาท มีความเพียร
เคร่ืองเผากิเลส ส่งตนไปอยู่อย่างน้ี วิหิงสาวิตกย่อมบังเกิดข้ึน  
เราน้ันย่อมทราบชัดอย่างน้ีว่า วิหิงสาวิตกน้ีเกิดข้ึนแก่เราแล้ว  
ก็แต่ว่ามันเป็นไปเพ่ือเบียดเบียนตนบ้าง เป็นไปเพ่ือ
เบียดเบียนผู้อ่ืนบ้าง เป็นไปเพ่ือเบียดเบียน ตนและผู้อ่ืนท้ัง
สองบ้าง ทำาให้ปัญญาดับ ทำาให้เกิดความคับแค้นไม่เป็นไป 
เพ่ือนิพพาน ภิกษทุัง้หลาย เมือ่เราพิจารณาเหน็วา่ มันเป็น
ไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้าง มันก็ถึงความดับสูญไป เมื่อเรา 
พิจารณาเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง มันก็
ถึงความดับสูญไป เมื่อเราพิจารณาเห็นว่า มันเป็นไปเพ่ือ
เบียดเบียนตนและผู้อื่นทั้งสองบ้าง มันก็ถึงความดับสูญไป  
เมื่อเราพิจารณาเห็นว่า มันทำาให้ปัญญาดับ ทำาให้เกิด
ความคับแค้น ไม่เป็นไป เพื่อนิพพาน ดังนี้บ้าง มันก็ถึง
ความดับสูญไป ภิกษุทั้งหลาย เรานั้น ละเสีย บรรเทาเสีย  
ซึ่งวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นแล้วๆ ได้ทำาให้มันหมดสิ้นไป.

ภกิษทุัง้หลาย ภิกษุยิง่ตรึก ยิง่ตรองถงึวิตกใดๆ มาก  
เธอก็มีใจน้อมไปข้างวิตกนั้นๆ ภิกษุทั้งหลาย คือ ถ้าภิกษุ
ยิง่ตรกึ ยิง่ตรองถงึกามวติกมาก เธอกล็ะทิง้ เนกขมัมวติกเสยี  
มากระทำาอยูแ่ตก่ามวติกใหม้าก จติของเธอนัน้กน็อ้มไปเพ่ือ
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กามวติก ภิกษท้ัุงหลาย ถา้ภกิษยุิง่ตรึก ยิง่ตรองถงึพยาบาท- 
วิตกมาก เธอก็ละท้ิงอัพยาบาทวิตกเสีย มากระทำาอยู่แต่
พยาบาทวิตกให้มาก จิตของเธอน้ันก็น้อมไปเพ่ือพยาบาทวิตก  
ภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงวิหิงสาวิตกมาก 
เธอก็ละทิ้ง อวิหิงสาวิตกเสีย มากระทำาอยู่แต่วิหิงสาวิตก 
ให้มาก จิตของเธอนั้นก็น้อมไปเพื่อวิหิงสาวิตก. 

ภิกษุทั้งหลาย เหมือนในสรทสมัยเดือนท้ายแห่งปี 
คนเลีย้งโคตอ้งคอยระวงัโคทัง้หลายในทีค่บัคัง่ดว้ยขา้วกลา้ 
เขาต้องตี ต้อนโคทั้งหลายจากที่นั้นๆ กั้นไว้ ห้ามไว้ ข้อนั้น
เพราะเหตอุะไร ภิกษุทัง้หลาย คนเลีย้งโค มองเหน็การฆา่ 
การถูกจำา การเสียทรัพย์ การถูกติเตียน เพราะโคทั้งหลาย
เปน็ตน้เหต ุแมฉั้นใด ภกิษทุัง้หลาย เรากฉ็นัน้ันเหมือนกัน  
ได้แลเห็นโทษ ความเลวทราม ความ เศร้าหมองของอกุศล
ธรรมทั้งหลาย และเห็นอานิสงส์ ในการออกจากกาม อัน
เป็นฝ่ายแห่งความผ่องแผ้วของกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว. 

ภิกษุท้ังหลาย เม่ือเราน้ันไม่ประมาท มีความเพียร 
เครื่องเผากิเลส ส่งตนไปอยู่อย่างนี้ เนกขัมมวิตก ย่อม
บังเกิดข้ึน เรานั้นย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่า เนกขัมมวิตกนี้  
เกิดข้ึนแก่เราแล้ว ก็แต่ว่าเนกขัมมวิตกน้ันไม่เป็นไปเพ่ือ
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เบียดเบียนตน ไม่เป็นไปเพ่ือเบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่เป็นไปเพ่ือ
เบียดเบียนทั้งสองฝ่าย เป็นทางทำาให้ปัญญาเจริญ ไม่ทำาให้
เกิดความคับแค้น เป็นไปเพ่ือนิพพาน ภิกษุทั้งหลาย ก็
ถ้าเราจะตรึกตรองถึงเนกขัมมวิตกนั้นอยู่ตลอดคืนก็ดี เรา
ก็ยังมองไม่เห็นภัยอันจะบังเกิดแต่เนกขัมมวิตกนั้นได้เลย 
ภิกษุทั้งหลาย ถึงหากเราจะตรึกตรองถึงเนกขัมมวิตกน้ัน
อยูต่ลอดทัง้กลางคนืและกลางวนักดี็ เรากยั็งมองไม่เหน็ภยั
อันจะบังเกิดข้ึนจากเนกขัมมวิตกนั้นได้เลย ภิกษุทั้งหลาย 
หากเราจะตรึกตรองถึงเนกขัมมวิตกน้ัน ตลอดท้ังกลางคืน  
และกลางวันก็ดี เราก็ยังไม่มองเห็นภัยอันจะบังเกิดข้ึนจาก 
เนกขัมมวิตกน้ันได้เลย ก็แต่ว่าเม่ือเราตรึกตรองอยู่นานเกินไป  
รา่งกายกเ็หน็ดเหน่ือย เมือ่ร่างกายเหนด็เหนือ่ย จติกฟ็ุง้ซา่น 
เมือ่จติฟุง้ซา่น จติก็ห่างจากสมาธิ ภิกษุ ทัง้หลาย เรานัน้แล
ดำารงจิตไว้ในภายใน ทำาให้สงบ ทำาให้เกิดสมาธิ ประคองไว้
ด้วยดี ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะปรารถนาไว้ว่า จิตของ
เราอย่าฟุ้งซ่านอีกเลย ดังนี้. 

ภิกษุทั้งหลาย เม่ือเราน้ันไม่ประมาท มีความเพียร 
เคร่ืองเผากิเลส ส่งตนไปแล้วอยู่อย่างน้ี อัพยาบาทวิตกย่อม
บังเกิดข้ึน เราน้ันย่อมทราบชัดอย่างน้ีว่า อัพยาบาทวิตกน้ี
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เกิดขึ้นแก่เราแล้ว ก็แต่ว่าอัพยาบาทวิตกนั้นไม่ เป็นไปเพื่อ
เบียดเบียนตน ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่น ไม่เป็นไป 
เพ่ือเบียดเบียนทั้งสองฝ่าย เป็นทางทำาให้ปัญญาเจริญ  
ไม่ทำาให้เกิดความคับแค้น เป็นไปเพ่ือนิพพาน ภิกษุท้ังหลาย  
ก็ถ้าเราจะตรึกตรองถึงอัพยาบาทวิตกนั้นอยู่ตลอดคืนก็ดี  
เราก็ยังมองไม่เห็นภัยอันจะบังเกิดแต่อัพยาบาทวิตกน้ันได้เลย  
ภิกษทุัง้หลาย ถงึหากเราจะตรึกตรองถงึอพัยาบาทวติกนัน้
อยู่ตลอดทัง้กลางคนืและกลางวนักดี็ เรากยั็งมองไม่เหน็ภยั 
อนัจะบงัเกดิขึน้จากอพัยาบาทวติกนัน้ไดเ้ลย ภกิษทุัง้หลาย 
หากเราจะตรกึตรองถงึอพัยาบาทวติกนัน้ ตลอดท้ังกลางคนื 
และกลางวันก็ดี เราก็ยังไม่มองเห็นภัยอันจะบังเกิดขึ้นจาก 
อัพยาบาทวิตกนั้นได้เลย ก็แต่ว่าเม่ือเราตรึกตรองอยู่นาน
เกนิไป รา่งกายก็เหนด็เหนือ่ย เมือ่ร่างกายเหนด็เหนือ่ย จิต
ก็ฟุ้งซ่าน เมื่อจิตฟุ้งซ่าน จิตก็ห่างจากสมาธิ ภิกษุทั้งหลาย 
เรานั้นแลดำารงจิตไว้ในภายใน ทำาให้สงบ ทำาให้เกิดสมาธิ 
ประคองไว้ด้วยดี ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะปรารถนา
ไว้ว่า จิตของเราอย่าฟุ้งซ่านอีกเลย ดังนี้.

ภิกษุท้ังหลาย เม่ือเราน้ันไม่ประมาท มีความเพียร 
เคร่ืองเผากิเลส ส่งตนไปแล้วอยู่อย่างนี้อวิหิงสาวิตกย่อม
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บังเกิดข้ึน เราน้ันย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่า อวิหิงสาวิตกนี้ 
เกิดขึ้นแก่เราแล้ว ก็แต่ว่า อวิหิงสาวิตกน้ันไม่เป็นไป เพ่ือ
เบียดเบียนตน ไม่เป็นไปเพ่ือเบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่เป็นไป 
เพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่าย เป็นทางทำาให้ปัญญาเจริญ ไม่
ทำาใหเ้กดิความคบัแค้น เปน็ไปเพ่ือนิพพาน ภกิษท้ัุงหลาย  
ก็ถ้าเราจะตรึกตรองถึงอวิหิงสาวิตกน้ันอยู่ตลอดคืนก็ดี เราก็
ยังไม่มองเห็นภัยอันจะเกิดขึ้นจาก อวิหิงสาวิตกนั้นได้เลย 
ภิกษุทั้งหลาย ถึงหากเราจะตรึกตรองถึงอวิหิงสาวิตกน้ัน 
อยู่ตลอดวันก็ดี เราก็ยังไม่มองเห็นภัยอันจะเกิดขึ้นจาก 
อวิหิงสาวิตกนั้นได้เลย ภิกษุทั้งหลาย หากเราจะตรึกตรอง
ถึงอวิหิงสาวิตกนั้น ตลอดท้ังกลางคืนและกลางวันก็ดี เรา
ก็ยังมองไม่เห็นภัยอันจะเกิดข้ึนจากอวิหิงสาวิตกนั้นได้เลย  
ก็แต่ว่า เมื่อเราตรึกตรองอยู่นานเกินไป ร่างกายก็
เหน็ดเหนื่อย เมื่อร่างกายเหน็ดเหนื่อย จิตก็ฟุ้งซ่าน เม่ือ
จิตฟุ้งซ่าน จิตก็ห่างจากสมาธิ ภิกษุทั้งหลาย เรานั้นแล
ดำารงจิตไว้ในภายใน ทำาให้สงบ ทำาให้เกิดสมาธิ ประคองไว้
ดว้ยด ีขอ้นัน้เพราะเหตอุะไร เพราะหมายในใจวา่ จิตของ
เราอย่าฟุ้งซ่านอีกเลย ดังนี้.
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ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุย่ิงตรึกย่ิงตรองถึงวิตกใดๆ มาก 
เธอก็มีใจน้อมไปข้างวิตกนั้นๆ มาก ภิกษุทั้งหลาย คือ 
ถ้าภิกษุยิ่งตรึก ยิ่งตรองถึงเนกขัมมวิตกมาก เธอก็จะละ
กามวิตกเสียได้ ทำาเนกขัมมวิตกอย่างเดียวให้มาก จิตของ
เธอก็จะน้อมไปเพื่อเนกขัมมวิตก ภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุ
ยิ่งตรึกย่ิงตรองถึงอัพยาบาทวิตกมาก เธอก็จะละพยาบาท
วิตกเสียได้ ทำาอัพยาบาทวิตกอย่างเดียวให้มาก จิตของเธอ
ก็จะน้อมไปเพ่ืออัพยาบาทวิตก ภิกษุท้ังหลาย ถ้าภิกษุย่ิง
ตรกึย่ิงตรองถึงอวหิงิสาวติกมาก เธอกจ็ะละวหิงิสาวติกเสยี
ได้ ทำาอวิหิงสาวิตกอย่างเดียวให้มาก จิตของเธอก็น้อมไป
เพื่ออวิหิงสาวิตก ภิกษุทั้งหลาย เหมือนในเดือนท้ายแห่ง
ฤดูร้อน คนเลี้ยงโคจะต้องรักษาโคทั้งหลาย ในท่ีใกล้บ้าน
ในทุกด้าน เมื่อเข้าไปสู่โคนต้นไม้ หรือไปสู่ที่แจ้ง พึงทำาแต ่
ความกำาหนดวา่ นัน้ฝูงโค (ของเรา) ดงันี ้ฉันใด ภกิษท้ัุงหลาย  
ถึงภิกษุก็เพียงแต่ทำาความระลึกว่า นั่นธรรมทั้งหลาย  
(คือกุศลวิตก) ดังนี้.
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วิธีแก้ความหดหู ่
และความฟุ้งซ่านแห่งจิต

-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๑๕๖-๑๕๘/๕๖๙-๕๗๒.

ภิกษุทั้งหลาย ก็สมัยใด จิตหดหู่ สมัยนั้น มิใช่กาล
เพ่ือเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ มิใช่กาลเพื่อเจริญสมาธิ-
สัมโพชฌงค์ มิใช่กาลเพ่ือเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์  
ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะจิตหดหู่ จิตท่ีหดหู่นั้นยากที่จะ
ให้ต้ังขึ้นได้ด้วยธรรมเหล่านั้น เปรียบเหมือนบุรุษต้องการ
จะก่อไฟดวงน้อยให้ลุกโพลง เขาจึงใส่หญ้าสด โคมัยสด  
ไม้สด พ่นน้ำา และโรยฝุ่นลงในไฟนั้น บุรุษนั้นจะสามารถ 
ก่อไฟดวงน้อยให้ลุกโพลงขึ้นได้หรือหนอ.

ไม่ได้เลย พระเจ้าข้า.

ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด จิตหดหู่ 
สมยันัน้ มใิช่กาลเพือ่เจรญิปสัสทัธสิมัโพชฌงค ์มใิชก่าล
เพือ่เจรญิสมาธสิมัโพชฌงค ์มิใชก่าลเพือ่เจริญอเุบกขา-
สัมโพชฌงค์ ข้อน้ันเพราะเหตุไร เพราะจิตหดหู่ จิตที่
หดหู่นั้น ยากที่จะให้ตั้งขึ้นได้ด้วยธรรมเหล่านั้น.

193 



509

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

ภกิษทุัง้หลาย สมยัใด จติหดหู ่สมยันัน้ เปน็กาลเพือ่ 
เจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ เป็นกาลเพ่ือเจริญวิริยสัมโพชฌงค์  
เป็นกาลเพ่ือเจริญปีติสัมโพชฌงค์ ข้อน้ันเพราะเหตุไร เพราะ 
จิตหดหู่ จิตท่ีหดหู่น้ันให้ต้ังข้ึนได้ง่ายด้วยธรรมเหล่าน้ัน  
เปรียบเหมือนบุรุษต้องการจะก่อไฟดวงน้อยให้ลุกโพลง  
เขาจงึใสห่ญา้แหง้ โคมยัแหง้ ไมแ้หง้ เอาปากเปา่และไม่โรย
ฝุ่นในไฟนั้น บุรุษนั้นสามารถจะก่อไฟดวงน้อยให้ลุกโพลง
ขึ้นได้หรือหนอ.

ได้ พระเจ้าข้า.

ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด จิตหดหู่ 
สมยันัน้ เปน็กาลเพือ่เจรญิธมัมวจิยสมัโพชฌงค ์เปน็กาล 
เพ่ือเจริญวิริยสัมโพชฌงค์ เป็นกาลเพ่ือเจริญปีติสัมโพชฌงค์  
ขอ้นัน้เพราะเหตุไร เพราะจติหดหู่ จติทีห่ดหูน่ัน้ใหต้ัง้ขึน้ 
ได้ง่ายด้วยธรรมเหล่านั้น.

ภิกษุทั้งหลาย ก็สมัยใด จิตฟุ้งซ่าน สมัยน้ัน มิใช่
กาลเพื่อเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ มิใช่กาลเพื่อเจริญ 
วริิยสมัโพชฌงค ์มใิชก่าลเพือ่เจริญปตีสิมัโพชฌงค ์ ขอ้นัน้
เพราะเหตุไร เพราะจิตฟุ้งซ่าน จิตที่ฟุ้งซ่านน้ัน ยากท่ีจะ
ให้สงบได้ด้วยธรรมเหล่านั้น เปรียบเหมือนบุรุษต้องการ
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จะดับไฟกองใหญ่ เขาจึงใส่หญ้าแห้ง โคมัยแห้ง ไม้แห้ง  
เอาปากเป่า และไม่โรยฝุ่นลงไปในกองไฟใหญ่นั้น บุรุษนั้น
สามารถจะดับไฟกองใหญ่ได้หรือหนอ.

ไม่ได้เลย พระเจ้าข้า.

ฉนัน้ันเหมอืนกนั ภิกษุทัง้หลาย สมัยใด จติฟุง้ซา่น 
สมยันัน้ มิใช่กาลเพือ่เจริญธัมมวจิยสมัโพชฌงค ์มิใชก่าล 
เพ่ือเจริญวิริยสัมโพชฌงค์ มิใช่กาลเพ่ือเจริญปีติสัมโพชฌงค์  
ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะจิตฟุ้งซ่าน จิตท่ีฟุ้งซ่านนั้น 
ยากที่จะให้สงบได้ด้วยธรรมเหล่านั้น.

ภกิษทุัง้หลาย กส็มยัใด จติฟุง้ซา่น สมยันัน้ เปน็กาล 
เพื่อเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ เป็นกาลเพื่อเจริญสมาธิ- 
สมัโพชฌงค ์เป็นกาลเพือ่เจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงค์ ข้อน้ัน
เพราะเหตุไร เพราะจิตฟุ้งซ่าน จิตที่ฟุ้งซ่านนั้น ให้สงบได้
งา่ยดว้ยธรรมเหลา่นัน้ เปรียบเหมอืนบรุุษตอ้งการจะดบัไฟ
กองใหญ ่เขาจงึใสห่ญา้สด โคมยัสด ไมส้ด พ่นน้ำา และโรยฝุน่
ลงในกองไฟใหญน่ัน้ บรุษุนัน้จะสามารถดบักองไฟกองใหญ ่
นั้นได้หรือหนอ.

ได้ พระเจ้าข้า.
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ฉนัน้ันเหมอืนกนั ภิกษุทัง้หลาย สมัยใด จติฟุง้ซา่น 
สมยันัน้ เปน็กาลเพือ่เจรญิปัสสทัธิสมัโพชฌงค์ เปน็กาล
เพือ่เจรญิสมาธิสัมโพชฌงค์ เป็นกาลเพือ่เจรญิอเุบกขา-
สัมโพชฌงค ์  ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะจิตฟุ้งซ่าน  
จิตที่ฟุ้งซ่านนั้น ให้สงบได้ง่ายด้วยธรรมเหล่านั้น. 

ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าว “สติ” แลว่า มีประโยชน์
ในที่ทั้งปวง.
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 เหตุให้สมาธิเคลื่อน
-บาล ีอปุร.ิ ม. ๑๔/๓๐๒-๓๑๐/๔๕๒-๔๖๖.

อนุรทุธ นิมตินัน้แหละ พวกเธอพงึแทงตลอดเถดิ  
แม้เราเมื่อครั้งก่อนแต่การตรัสรู้ ยังไม่ได้ตรัสรู้ ยังเป็น
โพธสิตัวอ์ยู่ ก็ย่อมรูส้กึแสงสวา่งและการเหน็รูปเหมอืนกนั  
แต่ไม่ช้าเท่าไร แสงสว่างและการเห็นรูปอันนั้นของเราย่อม
หายไปได้ เราจึงมีความดำาริดังนี้ว่า อะไรหนอเป็นเหตุ เป็น
ปจัจยัใหแ้สงสวา่งและการเหน็รปูของเราหายไปได ้ อนุรุทธ 
เรานัน้ไดม้คีวามรูด้งันีว่้า วจิกิจิฉา (ความลงัเล) เกดิข้ึนแลว้แก่
เรา เพราะวจิกิจิฉาเปน็เหต ุสมาธิของเราจงึเคล่ือน เมือ่สมาธิ
เคลื่อนแล้ว แสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปได้ เราจัก 
ทำาโดยประการที่ไม่ให้วิจิกิจฉาเกิดขึ้นแก่เราได้อีก.

อนรุทุธ เรานัน้เปน็ผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร สง่ตน 
ไปในธรรมอยู่ ย่อมรู้สึกแสงสว่างและการเห็นรูป แต่ไม่ช้า
เท่าไร แสงสวา่งและการเหน็รปูอนันัน้ของเรา ยอ่มหายไปได.้  
เราจึงมีความดำาริดังนี้ว่า อะไรหนอเป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้
แสงสวา่งและการเห็นรูปของเราหายไปได ้ อนรุุทธ เรานัน้ 
ไดม้คีวามรูดั้งนีว้า่ อมนสกิาร (การไมใ่สใ่จ) เกดิขึน้แลว้แกเ่รา  
เพราะอมนสกิารเปน็เหต ุสมาธขิองเราจึงเคล่ือน เม่ือสมาธิ

19๔ 
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เคลื่อนแล้ว แสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปได้ เราจัก
ทำาให้ไม่เกิดวิจิกิจฉา และอมนสิการขึ้นแก่เราได้อีก.

อนุรุทธ เรานัน้เปน็ผู้ไมป่ระมาท ... อนุรุทธ เราน้ัน 
ได้มีความรู้ดังนี้ว่า ถีนมิทธะ (ความง่วงงุน) เกิดข้ึนแล้วแก่
เรา ก็ถีนมิทธะเป็นเหตุ สมาธิของเราจึงเคลื่อนเม่ือสมาธิ 
เคลือ่นแลว้ แสงสวา่งและการเหน็รูปจงึหายไปได ้เราจกัทำา
โดยประการทีไ่มใ่หว้จิกิจิฉา อมนสกิาร และถีนมิทธะเกิดข้ึน
แก่เราได้อีก.

… อนุรุทธ เราน้ันได้มีความรู้ดังน้ีว่า ความหวาดเสียว  
(ฉัมภิตัตตะ)  เกิดขึ้นแล้วแก่เรา ก็ความหวาดเสียวเป็นเหตุ 
สมาธิของเราจงึเคลือ่น เมือ่สมาธเิคลือ่นแลว้ แสงสว่างและ
การเห็นรูปจึงหายไปได้ อนุรุทธ เปรียบเหมือนบุรุษเดิน
ทางไกล เกิดมีคนปองร้ายเขาขึ้นที่สองข้างทาง เขาจึงเกิด
ความหวาดเสียว เพราะถูกคนปองร้ายนั้นเป็นเหตุ ฉะนั้น 
เราจักทำาโดยประการที่ไม่ให้วิจิกิจฉา อมนสิการ ถีนมิทธะ 
และความหวาดเสียวเกิดขึ้นแก่เราได้อีก.

… อนรุทุธ เรานัน้ไดม้คีวามรู้ ดงันีว้า่ ความตืน่เตน้  
(อุพพิละ) เกิดข้ึนแล้วแก่เรา เพราะความตื่นเต้นเป็นเหตุ 
สมาธิของเราจึงเคลื่อน เมื่อสมาธิเคลื่อนแล้ว แสงสว่าง
และการเห็นรูปจึงหายไปได้ อนุรุทธ เปรียบเหมือนบุรุษ 
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แสวงหาแหล่งขุมทรัพย์แห่งหนึ่ง พบแหล่งขุมทรัพย์เข้า 
๕ แห่งในคราวเดียวกัน เขาจึงเกิดความตื่นเต้น เพราะ
พบแหล่งขุมทรัพย์ ๕ แห่งนั้นเป็นเหตุ ฉะนั้น เราจักทำา
โดยประการที่ไม่ให้วิจิกิจฉา อมนสิการ ถีนมิทธะ ความ
หวาดเสียว และความตื่นเต้นเกิดขึ้นแก่เราได้อีก.

… อนรุทุธ เรานัน้ไดม้คีวามรู ้ดงันีว้า่ ความชัว่หยาบ  
(ทุฏฐุลละ)  เกิดข้ึนแล้วแก่เรา เพราะความช่ัวหยาบเป็นเหตุ 
สมาธิของเราจึงเคล่ือน เม่ือสมาธิเคล่ือนแล้ว แสงสว่างและ 
การเห็นรูปจึงหายไปได้ เราจักทำาโดยประการที่ไม่ให้
วจิกิจิฉา อมนสิการ ถนีมทิธะ ความหวาดเสยีว ความต่ืนเตน้  
และความชั่วหยาบเกิดขึ้นแก่เราได้อีก.

… อนุรุทธ เรานั้นได้มีความรู้ ดังนี้ว่า ความเพียร 
ที่ปรารภเกินไป (อัจจารัทธวิริยะ) เกิดขึ้นแล้วแก่เรา เพราะ
ความเพยีรทีป่รารภเกนิไปเปน็เหต ุ สมาธขิองเราจงึเคลือ่น 
เม่ือสมาธิเคลื่อนแล้ว แสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไป
ได้ อนุรุทธ เปรียบเหมือนบุรุษเอามือทั้ง ๒ จับนกคุ่มไว้
แนน่ นกคุม่น้ันตอ้งถึงความตายในมอืนัน้เอง ฉะนัน้ เราจัก
ทำาโดยประการที่ไม่ให้วิจิกิจฉา อมนสิการ ถีนมิทธะ ความ
หวาดเสียว ความตื่นเต้น ความชั่วหยาบ และความเพียรที่
ปรารภเกินไปเกิดขึ้นแก่เราได้อีก.
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… อนุรุทธ เรานั้นได้มีความรู้ ดังนี้ว่า ความเพียร 
ที่ย่อหย่อนเกินไป (อติลีนวิริยะ) เกิดขึ้นแล้วแก่เรา เพราะ
ความเพยีรทีย่่อหยอ่นเกนิไปเปน็เหต ุสมาธิของเราจงึเคลือ่น  
เมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปได้ 
อนุรุทธ เปรียบเหมือนบุรุษจับนกคุ่มหลวมๆ นกคุ่มนั้น 
กจ็ะบนิไปจากมอืเขาได้ ฉะนัน้ เราจกัทำาโดยประการทีไ่มใ่ห ้
วจิกิจิฉา อมนสิการ ถนีมทิธะ ความหวาดเสยีว ความตืน่เตน้ 
ความช่ัวหยาบ ความเพยีรทีป่รารภเกนิไป และความเพยีร
ที่ย่อหย่อนเกินไปเกิดขึ้นแก่เราได้อีก.

... อนรุุทธ เรานั้นไดม้คีวามรู้ดงันี้วา่ ความกระสนั
อยาก (อภชิปัปา)  เกดิขึน้แลว้แกเ่รา เพราะความกระสนัอยาก 
เป็นเหตุ สมาธิของเราจึงเคลื่อน เม่ือสมาธิเคลื่อนแล้ว 
แสงสว่าง และการเห็นรูปจึงหายไปได้ เราจักทำาให้ไม่เกิด
วจิกิิจฉา อมนสกิาร ถนีมิทธะ ความหวาดเสยีว ความตืน่เต้น  
ความชั่วหยาบ ความเพียรที่ปรารภเกินไป ความเพียรที่
ยอ่หยอ่นเกนิไป และความกระสนัอยากเกดิข้ึนแกเ่ราไดอี้ก.

… อนุรุทธ เรานั้นได้มีความรู้ดังนี้ว่า ความใส่ใจ
ไปในสิ่งต่างๆ (นานัตตสัญญา)  เกิดขึ้นแล้วแก่เรา เพราะ
ความใส่ใจไปในสิ่งต่างๆ เป็นเหตุ สมาธิของเราจึงเคล่ือน 
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เม่ือสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปได้ 
เราจักทำาโดยประการที่ไม่ให้วิจิกิจฉา อมนสิการ ถีนมิทธะ 
ความหวาดเสียว ความต่ืนเต้น ความชั่วหยาบ ความเพียร
ท่ีปรารภเกนิไป ความเพยีรทีย่อ่หยอ่นเกนิไป ความกระสนั
อยาก และความใส่ใจไปในสิ่งต่างๆ เกิดขึ้นแก่เราได้อีก.

… อนุรุทธ เรานั้นได้มีความรู้ดังนี้ว่า ความเพ่งต่อ
รูปทั้งหลายจนเกินไป (รูปานัง อตินิชฌายิตัตตะ)  เกิดขึ้นแล้ว 
แก่เรา เพราะลักษณะท่ีความเพ่งต่อรูปท้ังหลายจนเกินไป 
สมาธิของเราจึงเคล่ือน เม่ือสมาธิเคล่ือนแล้วแสงสว่างและ
การเห็นรูปจึงหายไปได้ เราจกัทำาโดยประการทีไ่มใ่หวิ้จิกิจฉา 
อมนสิการ ถีนมิทธะ ความหวาดเสียว ความต่ืนเต้น ความ 
ชัว่หยาบ ความเพียรทีป่รารภเกนิไป ความเพยีรทีย่อ่หยอ่น
เกินไป ความกระสันอยาก ความใส่ใจไปในสิ่งต่างๆ และ
ความเพ่งต่อรูปทั้งหลายจนเกินไปเกิดขึ้นแก่เราได้อีก.

อนรุุทธ เรานัน้แลรูว้า่ วจิกิจิฉา อมนสกิาร ถีนมิทธะ   
ความหวาดเสียว ความต่ืนเต้น ความชั่วหยาบ ความเพียร 
ท่ีปรารภเกนิไป ความเพยีรทีย่อ่หยอ่นเกนิไป ความกระสนั
อยาก ความใสใ่จไปในสิง่ตา่งๆ และความเพง่ตอ่รูปทัง้หลาย 
จนเกินไป เป็นอุปกิเลส จงึละวจิกิจิฉา อมนสิการ ถนีมทิธะ  
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ความหวาดเสยีว ความตืน่เตน้ ความชัว่หยาบ ความเพยีร 
ท่ีปรารภเกินไป ความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไป ความ
กระสนัอยาก ความใส่ใจไปในส่ิงต่างๆ และความเพ่งต่อรูป 
ทั้งหลายจนเกินไป เป็นอุปกิเลสแห่งจิต.

อนุรุทธ เราน้ันผู้ไม่ประมาท มีความเพียร ส่งตนไป
ในธรรมอยู่ ย่อมรู้สึกแสงสว่างอย่างเดียว แต่ไม่เห็นรูป เห็น
รูปอย่างเดียว แต่ไม่รู้สึกแสงสว่าง ตลอดกลางคืนบ้าง ตลอด
กลางวันบ้าง ตลอดท้ังกลางคืนและกลางวันบ้าง เราน้ัน 
จึงมีความดำาริดังน้ีว่า อะไรหนอเป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้เรา
รู้สึกแสงสว่างอย่างเดียว แต่ไม่เห็นรูป เห็นรูปอย่างเดียว  
แต่ไม่รู้สึกแสงสว่าง ตลอดกลางคืนบ้าง ตลอดกลางวันบ้าง 
ตลอดท้ังกลางคืนและกลางวันบ้าง. 

อนุรุทธ เราน้ันได้มีความรู้ดังน้ีว่า สมัยใดเราไม่
ใส่ใจนิมิตคือรูป ใส่ใจแต่นิมิตคือแสงสว่าง สมัยน้ันเราย่อม
รู้สึกแสงสว่างอย่างเดียว แต่ไม่เห็นรูป ส่วนสมัยใดเราไม่
ใส่ใจนิมิตคือแสงสว่าง ใส่ใจแต่นิมิตคือรูป สมัยน้ันเราย่อม
เห็นรูปอย่างเดียว แต่ไม่รู้สึกแสงสว่าง ตลอดกลางคืนบ้าง  
ตลอดกลางวันบ้าง ตลอดท้ังกลางคืนและกลางวันบ้าง.
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อนรุทุธ เรานัน้ผูไ้ม่ประมาท มคีวามเพยีร สง่ตนไป 
ในธรรมอยู่ ย่อมรู้สึกแสงสว่างเพียงนิดหน่อย เห็นรูปได้ 
นดิหนอ่ย และรูสึ้กแสงสว่างอยา่งหาประมาณมไิด ้ก็เหน็รปู
อย่างหาประมาณมิได้ ตลอดกลางคืนบ้าง ตลอดกลางวัน
บ้าง ตลอดทั้งกลางคืนและกลางวันบ้าง เราจึงมีความดำาริ 
ดังน้ีว่า อะไรหนอเป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้เรารู้สึกแสงสว่าง 
เพียงนิดหน่อย เห็นรูปได้นิดหน่อย และรู้สึกแสงสว่าง 
อยา่งหาประมาณมไิด้ เหน็รูปอยา่งหาประมาณมไิด ้ตลอด
กลางคืนบ้าง ตลอดกลางวันบ้าง ตลอดทั้งกลางคืนและ
กลางวันบ้าง.

อนุรุทธ เรานั้นได้มีความรู้ดังนี้ว่า สมัยใดเรามี
สมาธินิดหน่อย สมัยนั้นเราก็มีจักษุนิดหน่อย ด้วยจักษุ 
นิดหน่อย เรานั้นจงึรู้สกึแสงสว่างเพยีงนดิหน่อย เหน็รูปได้
นดิหนอ่ย สว่นสมยัใดเรามสีมาธิหาประมาณมไิด ้ สมยันัน้ 
เราก็มีจักษุหาประมาณมิได้ ด้วยจักษุหาประมาณมิได้  
เรานั้นจึงรู้สึกแสงสว่างหาประมาณมิได้ และเห็นรูป 
หาประมาณมิได้ ตลอดกลางคืนบ้าง ตลอดกลางวันบ้าง 
ตลอดทั้งกลางคืนและกลางวันบ้าง.
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อนุรุทธ เพราะเรารู้ว่าวิจิกิจฉา อมนสิการ ถีน
มิทธะ ความหวาดเสียว ความตื่นเต้น ความชั่วหยาบ ความ
เพียรที่ปรารภเกินไป ความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไป ความ
กระสันอยาก ความใส่ใจไปในสิ่งต่างๆ และความเพ่งต่อ
รปูทัง้หลายจนเกนิไป เปน็อปุกเิลสแห่งจติแลว้ เปน็อนัละ  
วจิิกิจฉา อมนสกิาร ถนีมิทธะ ความหวาดเสยีว ความตืน่เต้น  
ความชั่วหยาบ ความเพียรที่ปรารภเกินไป ความเพียรที่
ย่อหย่อนเกินไป ความกระสันอยาก ความใส่ใจไปในสิ่ง
ต่างๆ และความเพ่งต่อรูปทั้งหลายจนเกินไป ตัวเกาะจิต
ใหเ้ศรา้หมองได ้ เรานัน้จงึได้มคีวามรู้ดงันีว่้า อุปกิเลสแหง่
จิตนั้นๆ ของเรา เราละได้แล้ว ดังนั้น เราจึงเจริญสมาธิโดย
ส่วนสามได้ในบัดนี้.

อนุรุทธ เรานั้นได้เจริญสมาธิมีวิตกมีวิจารบ้าง  
ได้เจริญสมาธิไม่มีวิตก มีแต่วิจารบ้าง ได้เจริญสมาธิไม่มี
วิตกไม่มีวิจารบ้าง ได้เจริญสมาธิมีปีติบ้าง ได้เจริญสมาธิ
ไม่มีปีติบ้าง ได้เจริญสมาธิสหรคตด้วยสุขบ้าง ได้เจริญ
สมาธิสหรคตด้วยอุเบกขาบ้าง.
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อนุรุทธ กาลใดสมาธิชนิดที่มีวิตกมีวิจารบ้าง  
ชนิดที่ไม่มีวิตกมีแต่วิจารบ้าง ชนิดที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร
บ้าง ชนดิท่ีมปีติีบา้ง ชนดิทีไ่มม่ปีตีบิา้ง ชนดิทีส่หรคต 
ด้วยสุขบ้าง ชนิดที่สหรคตด้วยอุเบกขาบ้าง (เหล่านั้น 

ท้ัง ๗ อย่าง) เป็นอันเราเจริญแล้ว กาลน้ัน ญาณเป็นเคร่ืองรู้ 
จงึไดเ้กดิขึน้แก่เราวา่ วมิตุตขิองเราไมก่ำาเรบิ ชาตนิี ้เปน็
ชาติที่สุด บัดนี้ความเกิดใหม่ย่อมไม่มี.
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การทำาสมาธิมีเคล็ดลับ 
เหมือนโคปีนภูเขาที่ลาดชัน

-บาล ีนวก. อ.ํ ๒๓/๔๓๓/๒๓๙.

ภิกษุทั้งหลาย แม่โคเที่ยวไปตามภูเขา เป็นโคโง่  
ไมฉ่ลาด ไมรู่จ้กัเขตทีห่ากนิ ไมเ่ขา้ใจทีจ่ะไปเท่ียวบนเขาอนั
ขรขุระ แมโ่คนัน้พงึคดิอยา่งนีว่้า ผฉิะนัน้ เราพงึไปยงัทศิทีไ่ม่
เคยไป พึงกินหญ้าทียั่งไม่เคยกนิและพงึดืม่น้ำาทีย่งัไมเ่คยด่ืม  
แมโ่คนัน้ยนัเทา้หนา้กไ็มด่เีสยีแล้ว พงึยกเทา้หลังอีก ก็คงจะ
ไปยังทิศที่ไม่เคยไปไม่ได้ กินหญ้าที่ยังไม่เคยกินไม่ได้และ
ดื่มน้ำาที่ยังไม่เคยดื่มไม่ได้ แม่โคนั้นยืนอยู่ในที่ใดพึงคิด 
อยา่งนีว้า่ ผฉิะนัน้ เราพงึไปยงัทศิทีไ่มเ่คยไป พงึกนิหญา้ทีย่งั
ไมเ่คยกนิ และพงึดืม่น้ำาทีย่งัไมเ่คยดืม่ มนักลบัมายงัทีน่ัน้อกี 
โดยสวสัดไีมไ่ด ้ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะแมโ่คนัน้เทีย่ว
ไปบนภูเขา เป็นโคโง่ ไม่ฉลาด ไม่รู้จักเขตที่หากิน ไม่เข้าใจ
ที่จะเที่ยวไปบนภูเขาอันขรุขระ ฉันใด.

ภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุบางรูปใน
ธรรมวินัยนี้เป็นคนโง่ ไม่ฉลาด ไม่รู้จักเขต ไม่เข้าใจเพื่อ
สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก
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วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ เธอไม่เสพโดยมาก  
ไม่เจรญิ ไมก่ระทำาใหม้าก ซึง่นมิตินัน้ ไมอ่ธิษฐานนมิิตน้ันใหด้ ี 
เธอยอ่มมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ผฉิะนัน้ เราพงึบรรลทุุตยิฌาน  
มีความผ่องใสแห่งจิตในภายใน เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ไม่มี
วิตก ไม่มีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปีติและสุขเกิดแต ่
สมาธอิยู่ เธอไมอ่าจเพือ่บรรลทุตุยิฌาน ... เธอยอ่มมคีวาม
คิดอย่างนี้ว่า ผิฉะนั้น เราพึงสงัดจากกาม สงัดจากอกุศล  
บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่  
เธอย่อมไม่อาจเพื่อสงัดจากกาม ... บรรลุปฐมฌาน ... 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้เรากล่าวว่า พลาดแล้ว เสื่อมแล้วจาก
ทัง้ ๒ สิง่ เปรยีบเหมอืนแมโ่คโง ่ไมฉ่ลาด ไมรู่จ้กัเขตทีห่ากนิ 
ไม่เข้าใจที่จะเที่ยวไปบนภูเขาอันขรุขระ ฉันนั้น. 

ภิกษุทั้งหลาย แม่โคที่เที่ยวไปบนภูเขา เป็นโค
ฉลาด เฉียบแหลม รู้จักเขตที่หากินเข้าใจท่ีเท่ียวไปบน
ภูเขาอันขรุขระ แม่โคนั้นพึงมีความคิดอย่างน้ีว่า ผิฉะน้ัน  
เราพงึไปยงัทศิทีไ่มเ่คยไป พงึกนิหญ้าทียั่งไมเ่คยกนิ และพงึ
ดืม่น้ำาท่ีไมเ่คยดืม่ แมโ่คนัน้ยนัเทา้หนา้ไวด้แีลว้ พงึยกเทา้หลงั  
แม่โคน้ันพึงไปยังทิศที่ไม่เคยไป พึงกินหญ้าที่ยังไม่เคยกิน 
และพึงดื่มน้ำาที่ไม่เคยดื่ม เมื่อยืนอยู่ในที่ใดพึงคิดอย่างนี้ว่า  
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ผิฉะนั้น เราพึงไปยังทิศที่ไม่เคยไป พึงกินหญ้าที่ยังไม่เคย
กนิพงึดืม่น้ำาทีย่งัไมเ่คยดืม่ และพงึกลบัมายงัทีน่ัน้โดยสวสัด ี
ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะแม่โคเที่ยวไปบนภูเขา เป็นโค
ฉลาด เฉียบแหลม รู้จักเขตที่หากิน เข้าใจที่จะเท่ียวไปบน
ภูเขาอันขรุขระ ฉันใด. 

ภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุบางรูปใน
ธรรมวนัิยนี ้เปน็บณัฑติ ฉลาด รู้จกัเขต เข้าใจทีจ่ะสงดัจากกาม  
สงัดจากอกุศลธรรม บรรลปุฐมฌาน ... เสพโดยมาก เจรญิ 
กระทำาให้มากซึ่งนิมิตนั้น อธิษฐานนิมิตนั้นให้มั่นด้วยดี 
เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า ผิฉะนั้น เราพึงบรรลุทุติยฌาน  
เปน็เครือ่งผอ่งใสใจในภายใน ใหส้มาธิเปน็ธรรมอนัเอกผดุ
มีขึ้น ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุข อันเกิดจากสมาธิ
แล้วแลอยู่ เธอยังไม่ยินดีเพียงทุติยฌานที่ได้บรรลุ ... เธอ
เสพโดยมากซึ่งนิมิตนั้น เจริญ กระทำาให้มากซึ่งนิมิตนั้น  
อธษิฐานนมิตินัน้ใหม้ัน่ดว้ยด ี เธอมคีวามคดิดงันีว้า่ ผฉิะนัน้  
เราพึงมี อุ เบกขามีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขด้วยกาย 
เพราะปีติสิ้นไป บรรลุตติยฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลาย
สรรเสริญว่า ผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุข  
เธอยงัไมยิ่นดเีพยีงตตยิฌานทีไ่ดบ้รรล ุ... เธอเสพโดยมาก 
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เจริญกระทำาใหม้ากซึง่นมิติน้ัน อธิษฐานนมิตินัน้ใหม้ัน่ดว้ยด ี 
เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า ผิฉะนั้น เราพึงบรรลุจตุตถฌาน  
อันไม่มีทุกข์ไม่มีสุข มีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์
เพราะอุเบกขา แล้วแลอยู่ เธอยังไม่ยินดีเพียงจตุตถฌานที่
ได้บรรลุนั้น เธอเสพโดยมาก เจริญ กระทำาให้มากซ่ึงนิมิต
น้ัน อธิษฐานนิมิตน้ันให้ม่ันด้วยดี ....

(ในกรณีแห่งสมาธิที่เหลืออีก ๘ ระดับก็ทรงตรัสไว้ทำานอง

เดยีวกนั กลา่วคอื ทรงใหด้ำารงจติในสมาธทิีไ่ดใ้หม้ัน่คงเสยีกอ่น แลว้จงึ

ค่อยขยับเพื่อเจริญสมาธิในขั้นถัดไป).

(ผู้ศึกษาพึงสังเกตให้เห็นว่า แม่โคท่ีฉลาดย่อมรู้จักจรดเท้าหน้า 

ลงในทีอ่นัม่ันคงเสยีกอ่นแลว้จึงคอ่ยยกเทา้หลงั จงึจะไมพ่ลาดกลิง้ลงมา 

เช่นเดยีวกบัภกิษ ุตอ้งมคีวามตัง้อยูอ่ยา่งม่ันคงในสมาธทิีไ่ด้ขัน้แรกก่อน 

จึงค่อยขยับไปเจริญสมาธิขั้นถัดไป).
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ประโยชน์ของการระลกึถงึ  
สิง่ท่ีตนเองเล่ือมใส

-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๒๐๗-๒๐๘/๗๑๖-๗๑๘.

อานนท ์ ข้อน้ีเป็นอย่างน้ัน ข้อน้ีเป็นอย่างน้ัน ภิกษุหรือ 
ภกิษณุรีปูใดรปูหน่ึง มจีติตัง้ม่ันดแีลว้ในสตปิฏัฐาน ๔ ภกิษุ
หรือภิกษุณีรูปนั้น พึงหวังข้อนี้ได้ว่า จักรู้คุณวิเศษอันยิ่ง 
อย่างอ่ืนจากคุณวิเศษในกาลก่อน สติปัฏฐาน ๔ เป็นไฉน.

อานนท์ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมพิจารณาเห็นกาย
ในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำาจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกเสีย เมื่อเธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู่  
ความเรา่รอ้นมกีายเปน็อารมณเ์กดิขึน้ในกายกด็ ีความหดหู่
แห่งจิตเกิดขึ้นก็ดี จิตฟุ้งซ่านไปในภายนอกก็ดี ภิกษุน้ัน
พึงตั้งจิตไว้ให้มั่นในนิมิต อันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใส
อย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อเธอตั้งจิตไว้มั่นในนิมิต อันเป็นที่ตั้ง
แห่งความเลื่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ ปราโมทย์ย่อมเกิด  
เมือ่เธอปราโมทย์ ปีติยอ่มเกดิ เมือ่เธอมใีจประกอบด้วยปตี ิ 
กายยอ่มระงับ เธอมกีายระงบัแลว้ ยอ่มเสวยสขุ เมือ่เธอมสีขุ  
จิตย่อมต้ังมั่น เธอย่อมพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่า เราตั้งจิตไว้
เพื่อประโยชน์ใด ประโยชน์นั้นสำาเร็จแก่เราแล้ว บัดน้ีเรา 
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จะคุมจิตไว้ เธอคุมจิตไว้และไม่ตรึก ไม่ตรอง ย่อมรู้ชัดว่า  
เราไมม่วีติก ไมม่วีจิาร มสีตใินภายใน เปน็ผูมี้ความสขุดงัน้ี.

อานนท์ อีกประการหน่ึง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ย่อม
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ ... ย่อมพิจารณาเห็นจิต 
ในจิตอยู่ ... ย่อมเห็นธรรมในธรรมอยู่ มีความเพียร  
มีสัมปชัญญะ มีสติ กำาจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย  
เม่ือเธอพิจารณาเหน็ธรรมในธรรมอยู ่ความเรา่ร้อนมีธรรม
เป็นอารมณ์เกิดขึ้นในกายก็ดี ความหดหู่แห่งจิตเกิดขึ้นก็ดี  
จิตฟุ้งซ่านไปในภายนอกก็ดี ภิกษุนั้นพึงตั้งจิตไว้ให้ม่ันใน
นิมิต อันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อ
เธอตั้งจิตไว้มั่นในนิมิต อันเป็นท่ีต้ังแห่งความเลื่อมใส
อย่างใดอย่างหน่ึงอยู่ ปราโมทย์ย่อมเกิด เม่ือเธอปราโมทย์ 
ปีติย่อมเกิด เมื่อเธอมีใจประกอบด้วยปีติ กายย่อมระงับ 
เธอมีกายระงับแล้ว ย่อมเสวยสุข เมื่อเธอมีสุข จิตย่อม
ตั้งมั่น เธอย่อมพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่า เราตั้งจิตไว้เพื่อ 
ประโยชน์ใด ประโยชน์น้ัน สำาเร็จแก่เราแล้ว บัดน้ีเราจะเพิกถอน  
เมื่อเธอเพิกถอนคือ ไม่ตรึก ไม่ตรอง ย่อมรู้ชัดว่า เราไม่มี
วิตก เราไม่มีวิจาร มีสติในภายใน เป็นผู้มีความสุขอยู่ดังนี้.

อานนท์ ภาวนาย่อมมีเพราะตั้งจิตไว้ ด้วยอาการ
อย่างนี้.
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 ข้อควรระวัง ในการเจริญสตปัิฏฐานสี่
-บาล ีอปุร.ิ ม. ๑๔/๒๖๗-๒๗๐/๓๙๖-๔๐๑.

อัคคิเวสสนะ ในเมื่ออริยสาวกเป็นผู้มีศีล สำารวม
ด้วยปาติโมกขสังวร ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรอยู่ 
ย่อมเป็นผู้เห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อย สมาทานศึกษาใน
สิกขาบทท้ังหลายได้ ตถาคตจึงแนะนำาเธอให้ยิ่งขึ้นไปว่า 
ภกิษุ มาเถดิ เธอจงเปน็ผู้คุ้มครองทวารในอินทรียท์ัง้หลาย  
เห็นรูปด้วยจักษุแล้ว ไม่ถือนิมิต ไม่ถืออนุพยัญชนะ  
เธอย่อมปฏิบัติเพื่อสำารวมจักขุนทรีย์ ที่เมื่อไม่สำารวมแล้ว  
จะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันเป็นบาป คือ อภิชฌาและ
โทมนัสครอบงำาน้ัน ชื่อว่ารักษาจักขุนทรีย์ ชื่อว่าถึงความ
สำารวมในจกัขนุทรยี ์ภิกษฟุงัเสยีงดว้ยโสตะ ... ดมกลิน่ดว้ย
ฆานะ ... ล้ิมรสด้วยชิวหา ... ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายะ... รู้แจ้ง 
ธรรมด้วยมนะแล้ว ไม่ถือนิมิต ไม่ถืออนุพยัญชนะ เธอย่อม
ปฏิบัติเพ่ือสำารวมมนินทรีย์ ท่ีเม่ือไม่สำารวมแล้ว จะเป็นเหตุให้
อกุศลธรรมอันเป็นบาป คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงำาน้ัน 
ชือ่วา่รกัษามนนิทรยี ์ชือ่วา่ถงึความสำารวมในมนนิทรยี ์เหน็
รปูดว้ยจกัษแุลว้ จงอยา่ถอืโดยนมิติ ยอ่มทำาความรูส้กึตวั
ในการก้าว ในการถอย ในการแลในการเหลยีว ในการคูเ้ขา้  

19๗ 
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ในการเหยียดออก ในการทรงสงัฆาฏ ิบาตรและจีวร ในการฉนั  
การดื่ม การเคี้ยว การลิ้ม ในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะ ย่อม
ทำาความรู้สึกตัวในการเดิน การยืนการนั่ง การหลับ การตื่น 
การพูด การนิ่ง ภิกษุนั้นประกอบด้วยศีลขันธ์ อินทรียสังวร 
สตสิมัปชญัญะและสนัโดษอนัเปน็อริยะเชน่นีแ้ลว้ ยอ่มเสพ
เสนาสนะ อันสงัด คือ ป่า โคนไม้ ภูเขา ซอกเขา ถ้ำา ป่าช้า 
ป่าชัฏ ที่แจ้ง ลอมฟาง ในกาลภายหลังภัต เธอกลับจาก
บณิฑบาตแลว้ นัง่คูบ้ลัลงัก ์ตัง้กายตรง ดำารงสตเิฉพาะหนา้  
เธอละความเพ่งเล็งในโลก มีใจปราศจากความเพ่งเล็งอยู่ ย่อม 
ชำาระจติใหบ้รสิทุธ์ิจากความเพง่เลง็ได ้ละความประทษุรา้ย
คอืพยาบาท ไมค่ดิพยาบาท มคีวามกรุณาหวงัประโยชนแ์ก่
สตัวท้ั์งปวงอยู ่ย่อมชำาระจติให้บริสทุธ์ิจากความประทุษรา้ย
คือพยาบาทได้ ละถีนมิทธะแล้ว เป็นผู้ปราศจากถีนมิทธะ  
มีความกำาหนดหมายอยู่ที่แสงสว่าง มีสติสัมปชัญญะอยู่ 
ย่อมชำาระจิตให้บรสิทุธิจ์ากถนีมทิธะได ้ละอทุธจัจะกุกกุจจะ 
แล้ว เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน มีจิตสงบ ณ ภายในอยู่ ย่อมชำาระจิต
ให้บริสุทธ์ิจากอุทธัจจะกุกกุจจะได้ ละวิจิกิจฉาแล้ว เป็นผู้
ขา้มวจิกิจิฉา ไม่มคีวามคลางแคลงในกศุลธรรมท้ังหลายอยู่ 
ย่อมชำาระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาได้.



530

พุทธวจน - หมวดธรรม 

เธอครั้นละนิวรณ์ ๕ ประการ อันเป็นเคร่ืองทำาใจ
ให้เศร้าหมอง ทำาปัญญาให้ถอยกำาลังนี้ได้แล้ว ย่อมเป็นผู้
พิจารณาเห็นกายในกาย มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ  
กำาจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู่ ย่อมเป็นผู้พิจารณา 
เหน็เวทนาในเวทนา ... ย่อมเปน็ผูพ้จิารณาเหน็จติในจิต ...  
ย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรม มีความเพียร มี
สมัปชญัญะ มสีต ิกำาจดัอภิชฌาและโทมนสัในโลกเสยีไดอ้ยู.่

อัคคิเวสสนะ เปรียบเหมือนควาญช้างฝังเสาตะลุง
ใหญ่ลงในแผ่นดิน ล่ามคอช้างป่าไว้มั่นคง เพื่อแก้ไขปกติ
ของสัตว์ป่า แก้ไขความดำาริพล่านของสัตว์ป่า แก้ไขความ 
กระวนกระวาย ความลำาบากใจ และความเร่าร้อนใจของสัตว์ป่า  
เพ่ือให้ช้างป่าเชือกน้ันอภิรมย์ในแดนบ้าน ให้บันเทิงในปกติ 
ทีม่นุษยต์อ้งการ ฉนัใด. อคัคเิวสสนะ ฉนันัน้เหมอืนกันแล  
สติปัฏฐาน ๔ นี้ ชื่อว่าเป็นหลักผูกใจของอริยสาวก  
เพื่อแก้ไขปกติชนิดอาศัยเรือน แก้ไขความดำาริพล่าน  
ชนดิอาศยัเรอืน แกไ้ขความกระวนกระวาย ความลำาบากใจ  
และความเรา่รอ้นใจชนดิอาศยัเรอืน เพือ่บรรลญุายธรรม 
เพื่อทำานิพพานให้แจ้ง.
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ตถาคตจึงแนะนำาเธอให้ยิ่งขึ้นไปว่า ภิกษุ มาเถิด 
เธอจงเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ แต่อย่าตรึกวิตกท่ีเข้า
ประกอบกับกาย จงเป็นผู้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่  
แต่อย่าตรึกวิตกที่ เข้าประกอบกับเวทนา จงเป็นผู้
พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ แต่อย่าตรึกวิตกท่ีเข้าประกอบ
กบัจติ จงเปน็ผูพ้จิารณาเหน็ธรรมในธรรมอยู่ แตอ่ยา่ตรกึ
วติกทีเ่ขา้ประกอบกบัธรรม เธอยอ่มเขา้ถึง ทตุยิฌาน …  
ตติยฌาน … จตุตถฌาน อันไม่มีทุกข์ไม่มีสุข มีแต่ความที่
สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา แล้วแลอยู่

เมื่อเธอมีจิตเป็นสมาธิ บริสุทธ์ิผุดผ่อง ไม่มีกิเลส 
ปราศจากอุปกิเลส เป็นจิตอ่อนโยนควรแก่การงาน ตั้งมั่น  
ถงึความไมห่วัน่ไหวอยา่งนีแ้ลว้ ยอ่มนอ้มจติไปเพือ่ปุพเพ- 
นิวาสานุสติญาน ... ย่อมน้อมจิตไปเพ่ือจุตูปปาตญาณ … . 

เธอเมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ์ผุดผ่อง ไม่มีกิเลส
ปราศจากอุปกิเลส เป็นจิตอ่อนโยน ควรแก่การงาน ตั้งมั่น  
ถึงความไม่หวั่นไหว อย่างนี้แล้ว ย่อมน้อมจิตไปเพื่อ 
อาสวักขยญาณ เธอย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้เหตุ
ให้เกิดทุกข์ นี้ความดับแห่งทุกข์ นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับ 
แห่งทุกข์ เธอย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่าเหล่านี้อาสวะ นี้เหตุ 
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ให้เกิดอาสวะ น้ีความดับแห่งอาสวะ น้ีข้อปฏิบัติให้ถึงความ
ดับแห่งอาสวะ เม่ือเธอรู้อยู่อย่างน้ี เห็นอยู่อย่างน้ี จิตก็หลุดพ้น 
แม้จากกามาสวะ แม้จากภวาสวะ แม้จากอวิชชาสวะ เม่ือ
จิตหลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณรู้ชัดว่า หลุดพ้นแล้ว เธอย่อม
รู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำาได้
ทำาเสร็จแล้ว กิจอื่นที่จะต้องทำาเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี.
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 ภิกษุอาชาไนย-ภิกษุกระจอก
-บาล ีเอกาทสก. อ.ํ ๒๔/๓๔๘/๒๑๖.

สันธะ เธอจงเพ่งแบบการเพ่งของม้าอาชาไนย  
อย่าเพ่งแบบการเพ่งของม้ากระจอก. 

สันธะ ก็การเพ่งของม้ากระจอก ย่อมมีอย่างไร  
สันธะ ธรรมดาม้ากระจอกถูกเขาผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียว 
ย่อมเพ่งว่า ข้าวเหนียวๆ ดังนี้ ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะ
ม้ากระจอกที่เขาผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียวย่อมไม่มีความคิด
อย่างนี้ว่า วันนี้ สารถีผู้ฝึกม้าจักให้เราทำาเหตุอะไรหนอแล 
เราจักทำาอะไรตอบแก่เขา ดังนี้ ม้ากระจอกนั้นถูกเขาผูกไว้
ใกล้รางข้าวเหนียว ย่อมเพ่งว่า ข้าวเหนียวๆ ดังนี้ ฉันใด. 

สันธะ บุรุษกระจอกบางคนในธรรมวินัยนี้ ก็ฉันนั้น
เหมือนกันแล อยู่ที่ป่าก็ดี อยู่ที่โคนต้นไม้ก็ดี อยู่ที่เรือนว่าง
เปลา่กด็ ีมจีติถกูกามราคะกลุม้รมุแลว้ ถกูกามราคะครอบงำา
แล้ว และย่อมไม่รู้อุบายเครื่องสลัดกามราคะ ที่เกิดขึ้นแล้ว
ตามความเป็นจริง บุรุษกระจอกนั้น ทำากามราคะนั่นแหละ
ในภายในแล้ว ย่อมเพ่ง ย่อมเพ่งต่างๆ ย่อมเพ่งเนืองนิตย์ 
ย่อมเพ่งฝ่ายต่ำา มีจิตอันพยาบาทกลุ้มรุมแล้ว อันพยาบาท
ครอบงำาแล้ว ... มีจิตอันถีนมิทธะกลุ้มรุมแล้ว อันถีนมิทธะ 

198 
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ครอบงำาแล้ว ... มีจิตอันอุทธัจจกุกกุจจะกลุ้มรุมแล้ว อัน
อทุธจัจกุกกุจจะครอบงำาแลว้ ... มจีติอนัวจิกิจิฉากลุม้รมุแลว้  
อันวิจิกิจฉาครอบงำาแล้ว และย่อมไม่รู้อุบายเครื่องสลัด
วิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้ว ตามความเป็นจริง บุรุษกระจอกน้ัน
ทำาวจิิกจิฉานัน่แหละในภายในแลว้ ยอ่มเพง่ ยอ่มเพง่ต่างๆ 
ย่อมเพ่งเนืองนิตย์ ย่อมเพ่งฝ่ายต่ำา บุรุษกระจอกนั้น ย่อม
อาศัยปฐวีธาตุเพ่งบ้าง ย่อมอาศัยอาโปธาตุเพ่งบ้าง ย่อม
อาศัยเตโชธาตุเพ่งบ้าง ย่อมอาศัยวาโยธาตุเพ่งบ้าง ย่อม
อาศัยอากาสานัญจายตนะเพ่งบ้าง ย่อมอาศัยวิญญาณัญ- 
จายตนะเพ่งบ้าง ย่อมอาศัยอากิญจัญญายตนะเพ่งบ้าง  
ย่อมอาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะเพ่งบ้าง ย่อมอาศัย
โลกน้ีเพ่งบ้าง ย่อมอาศัยโลกหน้าเพ่งบ้าง ย่อมอาศัยรูปที่
ได้เห็น เสียงที่ได้ยิน อารมณ์ที่ทราบ ธรรมที่รู้แจ้ง ที่ถึงแล้ว  
ท่ีแสวงหาแล้ว ท่ีตรองตามแล้วด้วยใจ เพ่งบ้าง สันธะ  
การเพ่งของบุรุษกระจอกย่อมมีด้วยประการอย่างนี้แล.

สันธะ ก็การเพ่งของม้าอาชาไนยย่อมมีอย่างไร สันธะ  
ธรรมดามา้อาชาไนยทีเ่จรญิ ถกูเขาผกูไวใ้กลร้างขา้วเหนยีว 
ยอ่มไมเ่พง่ว่า ข้าวเหนยีวๆ ดังน้ี ขอ้น้ันเพราะเหตุไร เพราะ
ม้าอาชาไนยที่เจริญ ถูกเขาผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียว ย่อมมี



535

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

ความคิดอย่างน้ีว่า วันนี้สารถีผู้ฝึกม้าจักให้เราทำาเหตุอะไร
หนอแล เราจะกระทำาอะไรตอบเขา ดังนี้ ม้าอาชาไนยน้ัน 
ถูกเขาผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียว ย่อมไม่เพ่งว่า ข้าวเหนียวๆ 
ดังนี้ สันธะ ด้วยว่าม้าอาชาไนยที่เจริญ ย่อมพิจารณาเห็น
การถกูปฏกัแทงวา่ เหมอืนคนเปน็หนีค้รุน่คดิถึงหน้ี เหมือน
คนถูกจองจำามองเห็นการจองจำา เหมือนคนผู้เสื่อมนึกเห็น
ความเสื่อม เหมือนคนมีโทษเล็งเห็นโทษ.

สันธะ บุรุษอาชาไนยที่เจริญ ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล  
อยู่ทีป่่ากด็ ีอยู่ทีโ่คนต้นไมก้ด็ ีหรืออยูเ่รือนวา่งเปลา่กดี็ ยอ่ม
ไม่มีจิตอันกามราคะกลุ้มรุมแล้ว อันกามราคะครอบงำาแล้ว
อยู่ และย่อมรู้ทัว่ถงึอบุายเคร่ืองสลดักามราคะท่ีเกดิขึน้แลว้
ตามความเป็นจริง ย่อมไม่มีจิตอันพยาบาทกลุ้มรุมแล้ว ... 
ย่อมไม่มีจิตอันถีนมิทธะกลุ้มรุมแล้ว ... ย่อมไม่มีจิตอัน
อุทธัจจกุกกุจจะกลุ้มรุมแล้ว ... ย่อมไม่มีจิตอันวิจิกิจฉา
กลุ้มรุมแล้ว อันวิจิกิจฉาครอบงำาแล้วและย่อมรู้ทั่วถึงอุบาย
เครื่องสลัดวิจิกิจฉาที่เกิดข้ึนแล้ว บุรุษอาชาไนยน้ัน ย่อม
ไม่อาศัยปฐวีธาตุเพ่ง ย่อมไม่อาศัยอาโปธาตุเพ่ง ย่อมไม่
อาศยัเตโชธาตเุพง่ ยอ่มไมอ่าศัยวาโยธาตเุพง่ ย่อมไม่อาศยั 
อากาสานญัจายตนะเพง่ ยอ่มไมอ่าศยัวญิญาณญัจายตนะเพง่  



536

พุทธวจน - หมวดธรรม 

ย่อมไม่อาศัยอากิญจัญญายตนะเพ่ง ย่อมไม่อาศัยเนวสัญญา- 
นาสัญญายตนะเพ่ง ย่อมไม่อาศัยโลกนี้เพ่ง ย่อมไม่อาศัย
โลกหนา้เพง่ ยอ่มไมอ่าศัยรูปท่ีไดเ้ห็น เสยีงทีไ่ด้ยนิ อารมณ์
ที่ทราบ ธรรมที่รู้แจ้ง ที่ถึงแล้ว ที่แสวงหาแล้ว ที่ตรองตาม
แล้วด้วยใจเพ่ง ก็แต่ว่าย่อมเพ่ง สันธะ อนึ่ง เทวดาพร้อม
ท้ังอินทร ์พรหม ปชาบดีย่อมนมัสการภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้ว
อย่างน้ี มาจากท่ีไกลเทียว กล่าวว่า

ข้าแต่ท่านบุรุษอาชาไนย ข้าแต่ท่านบุรุษผู้สูงสุด 
ข้าพเจ้าขอนมัสการท่าน เพราะข้าพเจ้าไม่อาจจะทราบส่ิงซ่ึง
ท่านอาศัยแล้วเพ่ง ของท่านน้ี.
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ลักษณะของ 
การอยู่อย่างมีตัณหาเป็นเพื่อน

-บาล ีสฬา. สํ. ๑๘/๔๓-๔๔/๖๖-๖๗.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ ภิกษุจึงชื่อว่า 

เป็นผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสอง 

มิคชาละ รูป ทั้งหลายอันจะพึงเห็นได้ด้วยจักษุ  
อันเป็นรปูทีน่า่ปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มลีกัษณะนา่รกั 
เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่  เป็นที่ต้ังแห่งความ
กำาหนัดย้อมใจ มีอยู่.

ถ้าหากว่าภิกษุย่อมเพลิดเพลิน พร่ำาสรรเสริญ  
สยบมัวเมาซ่ึงรูปนั้น แก่ภิกษุผู้เพลิดเพลิน พร่ำาสรรเสริญ 
สยบมัวเมา ซึ่งรูปนั้นอยู่นั่นแหละ นันทิ (ความเพลิดเพลิน) 
ย่อมเกิดขึ้น.

เมื่อนันทิ มีอยู่ สาราคะ (ความกำาหนัดกล้า) ย่อมมี
เมือ่สาราคะ มอียู ่สัญโญคะ (ความผกูจิตติดกับอารมณ)์ 

ย่อมมี
มคิชาละ ภิกษุผูป้ระกอบพร้อมแลว้ ดว้ยการผกูจิต

ติดกับอารมณ์ ด้วยอำานาจแห่งความเพลิน นั่นแล เราเรียก
ว่า ผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสอง.
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(ในกรณแีหง่เสยีงทัง้หลายอนัจะพงึไดย้นิดว้ยห ู กลิน่ทัง้หลาย

อันจะพึงดมด้วยจมูก รสท้ังหลายอันจะพึงล้ิมด้วยล้ิน โผฏฐัพพะท้ังหลาย 

อันจะพึงสัมผัสด้วยผิวกาย และธรรมท้ังหลายอันจะพึงรู้แจ้งด้วยใจ   

ก็ทรงตรัสอย่างเดียวกัน).

มิคชาละ ภิกษุผู้มีปกติอยู่ด้วยอาการอย่างนี้ ถึงจะ
เสพเสนาสนะ อันเป็นป่าและป่าชัฏ ซึ่งเงียบสงัด มีเสียง
รบกวนอันแผว่เบา ไร้ซ่ึงลมจากกายคน ควรเป็นท่ีประกอบกิจ 
อันสงบของมนุษย์ สมควรเป็นท่ีหลีกเร้นเช่นน้ีแล้วก็ตาม 
กระน้ัน ภิกษุน้ันเราก็ยงัเรียกวา่ผู้มกีารอยูอ่ยา่งเปน็เพือ่นสอง  
ข้อน้ันเพราะเหตุไร เพราะผู้นั้นยังมีตัณหาเป็นเพื่อนสอง 
เขายังละตณัหานัน้ไมไ่ด้ ฉะนัน้จงึเรยีกวา่ ผูม้กีารอยูอ่ยา่ง
มีเพื่อนสอง.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ด้วยเหตุเพียงเท่าไร พระเจ้าข้า ภิกษุจึง

ชื่อว่า ผู้มีการอยู่อย่างผู้เดียว.

มิคชาละ รูปท่ีจะพึงรู้แจ้งด้วยจักษุ อันน่าปรารถนา 
น่าใคร่ น่าพอใจ ให้เกิดความรัก ชักให้ใคร่ ชวนให้กำาหนัด  
มีอยู่ ถ้าภิกษุไม่ยินดี ไม่กล่าวสรรเสริญ ไม่หมกมุ่นรูปน้ัน  
เม่ือเธอไม่ยินดี ไม่กล่าวสรรเสริญ ไม่หมกมุ่นรูปน้ันอยู่  
ความเพลิดเพลินย่อมดับ เม่ือไม่มีความเพลิดเพลิน ก็ไม่มี
ความกำาหนัด เม่ือไม่มีความกำาหนัด ก็ไม่มีความเก่ียวข้อง 
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มิคชาละ ภิกษุผู้ไม่ประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความ
เก่ียวข้อง เราเรียกว่า ผู้มีการอยู่อย่างผู้เดียว. 

(ในกรณแีหง่เสยีงทัง้หลายอนัจะพึงไดย้นิดว้ยห ู กลิน่ทัง้หลาย

อันจะพึงดมด้วยจมูก รสท้ังหลายอันจะพึงล้ิมด้วยล้ิน โผฏฐัพพะท้ังหลาย 

อันจะพึงสัมผัสด้วยผิวกาย และธรรมท้ังหลายอันจะพึงรู้แจ้งด้วยใจ   

ก็ทรงตรัสอย่างเดียวกัน).

มิคชาละ ภิกษุผู้มีปกติอยู่ด้วยอาการอย่างนี้ แม้
จะอยู่ปะปนกับภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา พระราชา  
มหาอำามาตย์ของพระราชา เดียรถีย์ สาวกของเดียรถีย์  
ในที่สุดบ้านก็จริง ถึงอย่างนั้นก็ยังเรียกว่า ผู้มีการอยู่อย่าง
ผู้เดียว. 

มิคชาละ เราเรียกผู้มีปกติอยู่ด้วยอาการอย่างน้ีว่า 
มีปกติอยู่ผู้เดียว ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะตัณหาซึ่ง
เป็นเพื่อนสอง เธอละได้แล้ว เพราะเหตุน้ันจึงเรียกว่า  
ผู้มีการอยู่อย่างผู้เดียว.
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 ท่อนไม้ที่ลอยออกไปได้ถึงทะเล
-บาล ีสฬา. สํ. ๑๘/๒๒๓-๒๒๔/๓๒๒-๓๒๓.

สมยัหน่ึง พระผู้มพีระภาคประทบัอยูท่ีฝ่ัง่แมน่้ำาคงคาแหง่หนึง่ 

พระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นท่อนไม้ใหญ่ท่อนหนึ่ง อันกระแส

น้ำาพัดลอยมาริมฝั่งแม่น้ำาคงคา แล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลาย ว่า

ภิกษุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายเห็นหรือไม่ ท่อนไม้
ใหญ่โน้นอันกระแสน้ำาพัดลอยมาในแม่น้ำาคงคา. 

เห็น พระเจ้าข้า.

ภิกษุท้ังหลาย ถ้าท่อนไม้จะไม่เข้ามาใกล้ฝั่งน้ีหรือ
ฝัง่โนน้ จกัไมจ่มเสยีในทา่มกลาง จกัไมเ่กยบก ไมถ่กูมนุษย์
หรืออมนุษย์จับเอาไว้ ไม่ถูกน้ำาวนๆ ไว้ จักไม่เน่าในภายใน  
ภิกษุท้ังหลาย ด้วยประการดังกล่าวมาน้ีแล ท่อนไม้น้ันจัก
ลอยไหลเล่ือนไปสู่สมุทรได้ ข้อน้ันเพราะเหตุไร เพราะเหตุว่า 
กระแสน้ำาแห่งแม่น้ำาคงคาลุ่มลาดไหลไปสู่สมุทร ฉันใด.

ภกิษทุัง้หลาย ถา้ทา่นทัง้หลายจะไมแ่วะเขา้ฝัง่ข้างน้ี 
หรอืฝัง่ขา้งโนน้ ไมจ่มลงในทา่มกลาง ไมเ่กยบก ไมถ่กูมนษุย์ 
หรืออมนุษย์จับไว้ ไม่ถูกเกลียวน้ำาวนๆ ไว้ จักไม่เป็นผู้เสีย
ในภายในไซร้ ด้วยประการดังกล่าวมานี้ ท่านทั้งหลายจัก
โน้มน้อม เอียงโอนไปสู่นิพพาน ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะ

200 



541

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

เหตุว่า สัมมาทิฏฐิย่อมโน้มน้อม เอียงโอนไปสู่นิพพาน  
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.

เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว ภิกษุรูปหน่ึงได้ทูลถาม

พระผูมี้พระภาควา่ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ฝ่ังน้ีได้แก่อะไร ฝ่ังโน้นได้แก่อะไร

การจมลงในท่ามกลางได้แก่อะไร การเกยบนบกได้แก่อะไร มนุษย์ผู้จับคือ

อะไร อมนุษย์ผู้จับคืออะไร เกลียวน้ำาวนๆ ไว้คืออะไร ความเป็นของเน่าใน

ภายในคืออะไร. พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 

ภิกษุ คำาว่า ฝั่งนี้ เป็นชื่อแห่งอายตนะภายใน 6  
คำาว่า ฝ่ังโน้น เป็นชื่อแห่งอายตนะภายนอก 6 คำาว่า  
จมในท่ามกลาง เป็นชื่อแห่งนันทิราคะ คำาว่า เกยบก  
เป็นชื่อแห่งอัสมิมานะ. 

คำาว่า ถูกมนุษย์จับไว้  ได้แก่  ภิกษุในกรณีนี้   
เป็นผู้คลุกคลี เพลิดเพลิน โศกเศร้าอยู่กับพวกคฤหัสถ์  
เมื่อเขาสุขก็สุขด้วย เมื่อเขาทุกข์ก็ทุกข์ด้วย ย่อมถึงการ 
ประกอบตนในกิจการอันบังเกิดข้ึนแล้วของเขา ภิกษุน้ีเรียกว่า  
ถูกมนุษย์ผู้จับ. 

คำาว่า ถูกอมนุษย์จับไว้ ได้แก่ภิกษุบางรูปในกรณีน้ี 
ย่อมประพฤติพรหมจรรย์ ปรารถนาเป็นเทพนิกายหมู่ใด
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หมู่หน่ึงวา่ ดว้ยศลี ดว้ยวตัร ดว้ยตบะ หรือดว้ยพรหมจรรย์
นี้ เราจักได้เป็นเทวดาหรือเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่ง ภิกษุนี้
เรียกว่า ถูกอมนุษย์จับไว.้ 

ภิกษุ คำาว่าเกลียวน้ำาวนๆ ไว้ เป็นช่ือแห่งกามคุณ 5.
ภิกษุ ความเป็นของเน่าในภายในเป็นไฉน ภิกษุ

บางรปูในธรรมวินยันี ้เปน็ผูท้ศีุล มีธรรมอนัลามก ไมส่ะอาด 
มคีวามประพฤตน่ิารงัเกยีจ มกีารงานปกปดิไว ้ไมเ่ปน็สมณะ
ก็ปฏิญาณว่าเป็นสมณะ ไม่เป็นพรหมจารีก็ปฏิญาณว่าเป็น
พรหมจาร ีเป็นผูเ้น่าในภายใน มใีจชุม่ดว้ยกาม เปน็ดจุขยะ
มูลฝอย ภิกษุนี้เรียกว่า ความเป็นผู้เน่าในภายใน.
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 เครื่องกีดขวางการละสัญโญชน์
-บาล ีฉกกฺ. อ.ํ ๒๒/๔๗๑/๓๓๙.

ภกิษทุัง้หลาย ภกิษชุอบคลกุคลด้ีวยหมู่ ยนิดใีนการ
คลุกคลีด้วยหมู่ ประกอบความยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่  
ชอบคณะ ยินดีคณะ ประกอบความยินดีในคณะ จักเป็น 
ผู้อยู่รูปเดียว ยินดียิ่งในวิเวก ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ 

เมือ่ไมอ่ยูร่ปูเดยีว ยนิดยีิง่ในวเิวก จกัถอืนมิติแหง่จติ  
ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้. 

เมื่อไม่ถือนิมิตแห่งจิต จักกระทำาสัมมาทิฏฐิให้
สมบูรณ์ ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้. 

ไม่กระทำาสัมมาทิฏฐิให้สมบูรณ์แล้ว จักกระทำา 
สัมมาสมาธิให้สมบูรณ์ ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้. 

ไมก่ระทำาสมัมาสมาธิใหส้มบรูณ์แลว้ จกัละสงัโยชน ์
ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้. 

ไม่ละสังโยชน์แล้ว จักกระทำาให้แจ้งซ่ึงนิพพาน 
ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได.้

ภกิษทุัง้หลาย ภกิษไุมช่อบคลกุคลดีว้ยหมู ่ไมย่นิดี
ในการคลุกคลด้ีวยหมู่ ไมป่ระกอบความยนิดใีนการคลกุคลี
ดว้ยหมู ่ไมช่อบคณะ ไมย่นิดคีณะ ไมป่ระกอบความยนิดคีณะ  
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จักเป็นผู้อยู่รูปเดียว ยินดียิ่งในวิเวก ข้อนี้ย่อมเป็นฐานะที่
จะมีได้. 

เมื่อเป็นผู้อยู่รูปเดียวยินดียิ่งในวิเวก จักถือนิมิต
แห่งจิต ข้อนี้ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้. 

เมื่อถือนิมิตแห่งจิต จักกระทำาสัมมาทิฏฐิให้
สมบูรณ์ ข้อนี้ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้. 

กระทำาสัมมาทิฏฐิให้สมบูรณ์แล้ว จักกระทำา 
สัมมาสมาธิให้สมบูรณ์ ข้อนี้ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้. 

กระทำาสัมมาสมาธิให้สมบูรณ์แล้ว จักละสังโยชน์ 
ข้อนี้ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้. 

ละสังโยชน์ได้แล้ว จักกระทำาให้แจ้งซึ่งนิพพาน  
ข้อนี้ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้.
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 ไม่มีผู้อยาก ไม่มีผู้ยึดมั่น
-บาล ีนทิาน. สํ. ๑๖/๑๕-๑๗/๓๑-๓๗.

ภิกษุทั้งหลาย อาหาร ๔ เหล่านี้  ย่อมเป็นไป
เพื่อความดำารงอยู่ของหมู่สัตว์ผู้ เกิดมาแล้ว หรือเพ่ือ  
อนุเคราะห์หมู่สัตว์ผู้แสวงหาที่เกิด. 

อาหาร ๔ เป็นไฉน คือ (๑) กวฬีการาหารหยาบ
หรือละเอียด (๒) ผัสสาหาร (๓) มโนสัญเจตนาหาร  
(๔) วิญญาณาหาร อาหาร ๔ เหล่านี้แล ย่อมเป็นไปเพื่อ
ความดำารงอยูข่องหมูส่ตัว์ผูเ้กดิมาแลว้ หรอื เพ่ืออนุเคราะห์
หมู่สัตว์ผู้แสวงหาที่เกิด.

เมือ่พระผูม้พีระภาคตรสัอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นพระโมลยิผคัคนุะได ้ 

กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า พระพุทธเจ้าข้า ใครหนอย่อมกลืนกิน

วิญญาณาหาร. พระผู้มีพระภาคตรัสว่า

ต้ังปัญหายังไม่ถูก เรามิได้กล่าวว่ากลืนกิน (วิญญาณาหาร)  
ถ้าเรากลา่วว่ากลืนกนิ (วญิญาณาหาร) ควรตัง้ปญัหาในขอ้นัน้
ได้ว่า พระพุทธเจ้าข้า ใครหนอย่อมกลืนกิน (วิญญาณาหาร) 
แตเ่รามไิดก้ลา่วอยา่งนัน้ ผูใ้ดพงึถามเราผูม้ไิดก้ลา่วอยา่งนัน้  
อย่างน้ีว่า พระพทุธเจา้ขา้ วญิญาณาหารยอ่มมเีพือ่อะไรหนอ  
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อันน้ีควรเป็นปัญหา ควรชี้แจงให้กระจ่างในปัญหานั้นว่า 
วิญญาณาหารย่อมมี เพื่อความบังเกิดในภพใหม่ต่อไป  
เมื่อวิญญาณาหารนั้นเกิดมีแล้ว จึงมีสฬายตนะ เพราะ 
สฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ.

พระพุทธเจ้าข้า ใครหนอย่อมถูกต้อง. 

ตั้งปัญหายังไม่ถูก เรามิได้กล่าวว่าย่อมถูกต้อง 
ถ้าเรากล่าวว่าย่อมถูกต้อง ควรตั้งปัญหาในข้อนั้นได้ว่า 
พระพุทธเจ้าข้า ใครหนอย่อมถูกต้อง แต่เรามิได้กล่าว
อย่างนั้น ผู้ใดพึงถามเราผู้มิได้กล่าวอย่างนั้น อย่างน้ีว่า 
พระพุทธเจ้าข้า เพราะอะไรเป็นปัจจัยหนอ จึงมีผัสสะ  
อันนี้ควรเป็นปัญหา ควรชี้แจงให้กระจ่างในปัญหานั้นว่า 
เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ เพราะผัสสะเป็น
ปัจจัย จึงมีเวทนา.

พระพุทธเจ้าข้า ใครหนอย่อมเสวยอารมณ์.

ตัง้ปญัหายงัไมถ่กู เรามไิดก้ลา่วว่ายอ่มเสวยอารมณ์ 
ถา้เรากลา่ววา่ยอ่มเสวยอารมณ ์ควรตัง้ปญัหาในขอ้น้ันไดว่้า  
พระพุทธเจ้าข้า ใครหนอย่อมเสวยอารมณ์ แต่เรามิได้
กล่าวอย่างนั้น ผู้ใดถามเราผู้มิได้กล่าวอย่างนั้น อย่างน้ีว่า  
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พระพุทธเจ้าข้า เพราะอะไรเป็นปัจจัยหนอ จึงมีเวทนา  
อันนี้ควรเป็นปัญหา ควรชี้แจงให้กระจ่างในปัญหานั้นว่า  
เพราะผสัสะเปน็ปัจจยั จึงมีเวทนา เพราะเวทนาเป็นปจัจยั  
จึงมีตัณหา.

พระพุทธเจ้าข้า ใครหนอย่อมทะเยอทะยาน.

ตัง้ปญัหายงัไมถ่กู เรามไิด้กลา่ววา่ ยอ่มทะเยอทะยาน  
ถ้าเรากลา่วว่า ย่อมทะเยอทะยาน ควรต้ังปญัหาในขอ้นัน้ได้
ว่า พระพุทธเจ้าข้า ใครหนอย่อมทะเยอทะยาน แต่เรามิได้
กล่าวอย่างนั้น ผู้ใดถามเราผู้มิได้กล่าวอย่างน้ัน อย่างน้ีว่า  
พระพุทธเจ้าข้า เพราะอะไรเป็นปัจจัยหนอ จึงมีตัณหา  
อันนี้ควรเป็นปัญหา ควรชี้แจงให้กระจ่างในปัญหานั้นว่า 
เพราะเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา เพราะตัณหาเป็น
ปัจจัย จึงมีอุปาทาน.

พระพุทธเจ้าข้า ใครหนอย่อมถือมั่น.

ตั้งปัญหายังไม่ถูก เรามิได้กล่าวว่า ย่อมถือมั่น  
ถ้าเราพึงกล่าวว่าย่อมถือมั่น ควรตั้งปัญหาในข้อนั้นได้ว่า 
พระพทุธเจา้ขา้ ใครหนอยอ่มถอืมัน่ แตเ่รามไิดก้ลา่วอยา่งนัน้  
ผู้ใดถามเราผู้มิได้กล่าวอย่างนั้น อย่างน้ีว่า พระพุทธเจ้าข้า  
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เพราะอะไรเป็นปัจจยัหนอ จงึมอีปุาทาน อนันีค้วรเปน็ปญัหา  
ควรชีแ้จงใหก้ระจา่งในปญัหานัน้วา่ เพราะตณัหาเปน็ปัจจัย 
จงึมีอุปาทาน เพราะอปุาทานเปน็ปจัจยั จงึมภีพ เพราะภพ 
เป็นปัจจัย จึงมีชาติ เพราะชาติเป็นปัจจัย จึงมีชราและ 
มรณะ โสกะปริเทวะทกุขะโทมนสัอปุายาสะ ความเกดิขึน้ 
แห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างน้ี.

ผัคคุนะ กเ็พราะบ่อเกิดแห่งผัสสะทั้ง 6 ดับด้วย 
การสำารอก โดยไมเ่หลือ ผสัสะจงึดับ เพราะผสัสะดับ เวทนา
จึงดับ เพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับ เพราะตัณหาดับ  
อปุาทานจงึดบั เพราะอุปาทานดับ ภพจงึดับ เพราะภพดบั  
ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชราและมรณะ โสกะปริเทวะ 
ทุกขะโทมนัสอุปายาสะจึงดับ ความดับแห่งกองทุกข์ท้ัง
มวลน้ี ย่อมมีด้วยประการอย่างน้ี.
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(หมายเหตุผู้รวบรวม : สูตรนี้ทั้งสูตร แสดงว่า ไม่มีบุคคลที่

กลืนกินวิญญาณาหาร ไม่มีบุคคลท่ีเป็นเจ้าของอายตนะ ไม่มีบุคคลท่ีกระทำา 

ผสัสะ ไมม่บีคุคลทีเ่สวยเวทนา ไมม่บุีคคลทีอ่ยากด้วยตัณหา ไมม่บีคุคล

ที่ยึดมั่นถือมั่น มีแต่ธรรมชาติที่เป็นปฏิจจสมุปปันนธรรมอย่างหน่ึงๆ 

เป็นปัจจัย สืบต่อแก่กันและกันเป็นสายไป เท่านั้น).





วธิวัีดความก้าวหน้า 
ของการปฏิบัติ
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 ความสามารถในการทิง้อารมณ์ได้เรว็

-บาล ีอปุร.ิ ม. ๑๔/๕๔๒–๕๔๕/๘๕๖–๘๖๑.

อานนท์ อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศในอริยวินัย เป็น
อย่างไร.

อานนท์ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เมื่อเห็นรูปด้วยตา 
ความชอบใจกเ็กดิขึน้ ความไมช่อบใจกเ็กดิขึน้ ความชอบใจ
และไมช่อบใจกเ็กดิขึน้ ภกิษนุัน้รูช้ดัอยา่งนีว้า่ความชอบใจท่ี
เกดิขึน้ ความไมช่อบใจทีเ่กดิขึน้ ความชอบใจและไม่ชอบใจ
ที่เกิดขึ้นแล้วแก่เรานั้น เป็นของปรุงแต่ง เป็นของหยาบ 
อาศัยกันแล้วเกิดขึ้น ยังมีสิ่งที่ละเอียด ประณีต นั่นคือ 
อุเบกขา เมื่อรู้ชัดอย่างนี้ ความชอบใจท่ีเกิดข้ึนแล้ว ความ
ไม่ชอบใจทีเ่กดิขึน้แล้ว ความชอบใจและไมช่อบใจท่ีเกดิขึน้
แล้ว นัน้ยอ่มดบัไป สว่นอเุบกขายงัดำารงอยู ่ อานนท์ ความ
ชอบใจ ความไม่ชอบใจ ความชอบใจและไม่ชอบใจ อัน
เกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้น ย่อมดับไปเร็วเหมือนบุรุษกระพริบตา 
ส่วนอุเบกขายงัคงดำารงอยู่ อานนท ์ นีเ้ราเรียกวา่ อนิทรยี์
ภาวนาชั้นเลิศในอริยวินัย ในกรณีแห่งรูปที่รู้แจ้งด้วยตา.

อานนท ์ อีกประการหน่ึง เมือ่ภกิษุไดย้นิเสยีงดว้ยห ู
ความชอบใจกเ็กดิขึน้ ความไมช่อบใจกเ็กดิขึน้ ความชอบใจ
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และไม่ชอบใจก็เกิดขึ้น ภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าความชอบใจ
ที่เกิดขึ้น ความไม่ชอบใจที่เกิดขึ้น ความชอบใจและไม่
ชอบใจที่เกิดข้ึนแล้วแก่เรานั้น เป็นของปรุงแต่ง เป็นของ
หยาบ อาศัยกันแล้วเกิดขึ้น ยังมีสิ่งที่ละเอียด ประณีต นั่น
คือ อุเบกขา เมื่อรู้ชัดอย่างนี้ ความชอบใจท่ีเกิดขึ้นแล้ว 
ความไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้ว ความชอบใจและไม่ชอบใจที่
เกดิขึน้แลว้ นัน้ยอ่มดบัไป สว่นอเุบกขายงัดำารงอยู่ อานนท์ 
ความชอบใจ ความไม่ชอบใจ ความชอบใจและไม่ชอบใจ 
อันเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้น ย่อมดับไปเร็วเหมือนบุรุษมีกำาลัง 
ดีดนิ้วมือโดยไม่ลำาบาก ส่วนอุเบกขายังคงดำารงอยู่ 
อานนท์ นี้เราเรียกว่า อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศในอริยวินัย 
ในกรณีแห่งเสียงที่รู้แจ้งด้วยหู.

อานนท์ อีกประการหนึ่ง เมื่อภิกษุได้ดมกลิ่นด้วย
จมูก ความชอบใจก็เกิดขึ้น ความไม่ชอบใจก็เกิดขึ้น ความ
ชอบใจและไม่ชอบใจก็เกิดขึ้น ภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าความ
ชอบใจที่เกิดขึ้น ความไม่ชอบใจที่เกิดขึ้น ความชอบใจและ
ไมช่อบใจทีเ่กิดข้ึนแลว้แกเ่รานัน้ เปน็ของปรุงแตง่ เปน็ของ
หยาบ อาศัยกันแล้วเกิดขึ้น ยังมีสิ่งที่ละเอียด ประณีต นั่น
คือ อุเบกขา เมื่อรู้ชัดอย่างนี้ ความชอบใจท่ีเกิดขึ้นแล้ว 
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ความไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้ว ความชอบใจและไม่ชอบใจที่
เกดิขึน้แลว้ นัน้ยอ่มดบัไป สว่นอเุบกขายงัดำารงอยู่ อานนท์ 
ความชอบใจ ความไม่ชอบใจ ความชอบใจและไม่ชอบใจ 
อันเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้น ย่อมดับไปเร็วเหมือนหยาดน้ำา
กลิ้งไปบนใบบัวที่ลาดเอียง ย่อมไม่ติดในที่ที่กลิ้งไปสัก
น้อยหนึ่ง ส่วนอุเบกขายังคงดำารงอยู่ อานนท์ นี้เราเรียก
ว่า อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศในอริยวินัย ในกรณีแห่งกลิ่นที่
รู้แจ้งด้วยจมูก.

อานนท์ อีกประการหนึ่ง เมื่อภิกษุได้ลิ้มรสด้วย
ลิ้น ความชอบใจก็เกิดขึ้น ความไม่ชอบใจก็เกิดขึ้น ความ
ชอบใจและไม่ชอบใจก็เกิดขึ้น ภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าความ
ชอบใจที่เกิดขึ้น ความไม่ชอบใจที่เกิดขึ้น ความชอบใจและ
ไมช่อบใจทีเ่กิดข้ึนแล้วแกเ่รานัน้ เปน็ของปรุงแตง่ เปน็ของ
หยาบ อาศัยกันแล้วเกิดขึ้น ยังมีสิ่งที่ละเอียด ประณีต นั่น
คือ อุเบกขา เมื่อรู้ชัดอย่างนี้ ความชอบใจที่เกิดขึ้นแล้ว 
ความไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้ว ความชอบใจและไม่ชอบใจที่
เกดิขึน้แลว้ นัน้ยอ่มดบัไป สว่นอเุบกขายงัดำารงอยู่ อานนท์ 
ความชอบใจ ความไม่ชอบใจ ความชอบใจและไม่ชอบใจ 
อันเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้น ย่อมดับไปเร็วเหมือนบุรุษมีกำาลัง
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ตะลอ่มก้อนน้ำาลายไวท้ีป่ลายลิน้แลว้ถ่มไปโดยไมล่ำาบาก
สว่นอเุบกขายงัคงดำารงอยู่ อานนท ์ นีเ้ราเรียกวา่ อนิทรยี์
ภาวนาช้ันเลิศในอรยิวนัิย ในกรณแีห่งรสทีรู่แ้จง้ดว้ยลิน้.

อานนท์ อีกประการหนึ่ง เมื่อภิกษุถูกต้องกระทบ
ทางกาย ความชอบใจก็เกิดข้ึน ความไม่ชอบใจก็เกิดข้ึน 
ความชอบใจและไม่ชอบใจก็เกิดขึ้น ภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่า
ความชอบใจทีเ่กดิขึน้ ความไมช่อบใจทีเ่กดิขึน้ ความชอบใจ
และไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วแก่เรานั้น เป็นของปรุงแต่ง  
เปน็ของหยาบ อาศยักนัแลว้เกดิขึน้ ยงัมีสิง่ทีล่ะเอยีด ประณตี 
นั่นคือ อุเบกขา เมื่อรู้ชัดอย่างนี้ ความชอบใจที่เกิดขึ้น 
แล้ว ความไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้ว ความชอบใจและไม่
ชอบใจทีเ่กดิขึน้แลว้ นัน้ยอ่มดบัไป สว่นอเุบกขายงัดำารงอยู่  
อานนท์ ความชอบใจ ความไม่ชอบใจ ความชอบใจและไม่
ชอบใจ อันเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้น ย่อมดับไปเร็วเหมือนบุรุษมี
กำาลังเหยียดแขนออก หรือคู้แขนเข้าโดยไม่ลำาบาก ส่วน
อุเบกขายังคงดำารงอยู่ อานนท์ นี้เราเรียกว่า อินทรีย์
ภาวนาชั้นเลิศในอริยวินัย ในกรณีแห่งสัมผัสทางผิวหนัง
ที่รู้แจ้งด้วยกาย.
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อานนท์ อีกประการหน่ึง เมื่อภิกษุรู้ธรรมด้วย
ใจ ความชอบใจก็เกิดขึ้น ความไม่ชอบใจก็เกิดข้ึน ความ
ชอบใจและไม่ชอบใจก็เกิดขึ้น ภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าความ
ชอบใจที่เกิดขึ้น ความไม่ชอบใจที่เกิดขึ้น ความชอบใจและ
ไมช่อบใจทีเ่กิดข้ึนแล้วแกเ่รานัน้ เปน็ของปรุงแตง่ เปน็ของ
หยาบ อาศัยกันแล้วเกิดขึ้น ยังมีสิ่งที่ละเอียด ประณีต นั่น
คือ อุเบกขา เมื่อรู้ชัดอย่างนี้ ความชอบใจที่เกิดขึ้นแล้ว 
ความไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้ว ความชอบใจและไม่ชอบใจที่
เกดิขึน้แลว้ นัน้ยอ่มดบัไป สว่นอเุบกขายงัดำารงอยู่ อานนท์ 
ความชอบใจ ความไม่ชอบใจ ความชอบใจและไม่ชอบใจ 
อันเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้น ย่อมดับไปเร็วเหมือนบุรุษมีกำาลัง 
เอาหยดน้ำาสองหรอืสามหยดใสล่งในกะทะเหลก็ทีร่อ้นจดั
ตลอดวัน น้ำาที่หยดลงยังช้าไป ที่แท้หยดน้ำานั้นจะระเหย
แห้งไปอย่างรวดเร็ว ส่วนอุเบกขายังคงดำารงอยู่ อานนท์ 
น้ีเราเรียกว่า อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศในอริยวินัย ในกรณี
แห่งธรรมที่รู้ได้ด้วยใจ.

อานนท์ อย่างนี้แล เป็นการเจริญอินทรีย์อย่างไม่มี
วิธีอื่นยิ่งกว่าในวินัยของพระอริยะ.
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 ความสามารถในการละ
-บาล ีสตตฺก. อ.ํ ๒๓/๔๘/๔๖.

ภิกษทุัง้หลาย สัญญา ๗ ประการนี ้อนัภิกษเุจรญิ
แล้ว กระทำาให้มากแล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก  
หย่ังลงสูอ่มตะ มอีมตะเปน็ทีส่ดุ ๗ ประการเปน็ไฉน คอื 
อสุภสัญญา 1 มรณสัญญา 1 อาหาเรปฏิกูลสัญญา 1 
สัพพโลเกอนภิรตสัญญา 1 อนิจจสัญญา 1 อนิจเจ-
ทุกขสัญญา 1 ทุกเขอนัตตสัญญา 1. 

ภิกษุทั้งหลาย ก็ข้อที่กล่าวดังนี้ว่า อสุภสัญญาอัน
ภกิษเุจรญิแลว้ กระทำาใหม้าก ยอ่มมผีลมาก มีอานสิงสม์าก  
หยั่งลงสู่อมตะ มีอมตะเป็นที่สุด เรากล่าวแล้วเพราะอาศัย
อะไร ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุมีใจอันอบรมแล้วด้วย 
อสุภสัญญาอยู่โดยมาก จิตย่อมหวลกลับ งอกลับ ถอยกลับ
จากการร่วมเมถุนธรรม ไม่ยื่นไปรับการร่วมเมถุนธรรม 
อุเบกขาหรือความเป็นของปฏิกูลย่อมตั้งอยู่ เปรียบเหมือน
ขนไก่หรือเส้นเอ็นที่เขาใส่ลงในไฟ ย่อมหดงอเข้าหากัน  
ไม่คลี่ออก ฉะนั้น ภิกษุทั้งหลาย ถ้าเม่ือภิกษุมีใจอบรม
แล้วด้วยอสุภสัญญาอยู่โดยมาก จิตย่อมไหลไปในการร่วม
เมถุนธรรม หรือความเป็นของไม่ปฏิกูลตั้งอยู่ไซร้ ภิกษุพึง

20๔ 
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ทราบขอ้นัน้ดงันีว้า่ อสุภสญัญาอนัเราไม่เจรญิแลว้ คณุวิเศษ
ทัง้เบือ้งตน้และเบือ้งปลายของเรากไ็มม่ ีผลแหง่ภาวนาของ
เราไม่ถึงที่ เพราะฉะนั้น ภิกษุนั้นจึงต้องเป็นผู้รู้ทั่วถึงใน
อสุภสัญญาน้ัน ภิกษุทั้งหลาย ถ้าหากว่า เมื่อภิกษุมีใจอัน
อบรมแล้วด้วยอสุภสัญญาอยู่โดยมาก จิตย่อมหวลกลับ 
งอกลับ ถอยกลับจากการร่วมเมถุนธรรม ไม่ยื่นไปรับการ
ร่วมเมถุนธรรม อุเบกขาหรือความเป็นของปฏิกูล ย่อม
ต้ังอยู่ไซร้ ภิกษุพึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่า อสุภสัญญาอันเรา
เจริญแล้ว คุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายของเรามีอยู่  
ผลแหง่ภาวนาของเราถงึทีแ่ลว้ เพราะฉะน้ัน ภกิษนุัน้ยอ่มเปน็
ผู้รู้ทั่วถึงในอสุภสัญญานั้น ข้อที่กล่าวดังนี้ว่า ภิกษุท้ังหลาย  
อสุภสัญญาอันภิกษุเจริญแล้ว กระทำาให้มากแล้ว ย่อมมี
ผลมาก มีอานิสงส์มาก หยั่งลงสู่อมตะ มีอมตะเป็นที่สุด 
เรากล่าวแล้วเพราะอาศัยข้อนี.้

ก็ข้อที่กล่าวดังนี้ว่า ภิกษุทั้งหลาย มรณสัญญาอัน 
ภิกษุเจริญแล้ว กระทำาให้มากแล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก  
หย่ังลงสู่อมตะ มีอมตะเป็นท่ีสุด เรากล่าวแล้วเพราะอาศัยอะไร  
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุมีใจอันอบรมแล้วด้วยมรณสัญญา
อยูโ่ดยมาก จติยอ่มหวลกลบั งอกลบั ถอยกลบัจากการรกัชวีติ  
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ไม่ยื่นไปรับความรักชีวิต อุเบกขาหรือความเป็นของปฏิกูล
ยอ่มตัง้อยู่ เปรยีบเหมอืนขนไกห่รอืเสน้เอน็ทีเ่ขาใส่ลงในไฟ  
ย่อมหดงอเข้าหากัน ไม่คลี่ออกฉะนั้น ภิกษุท้ังหลาย  
ถา้เมือ่ภกิษมุใีจอันไมอ่บรมแลว้ดว้ยมรณสญัญาอยู่โดยมาก 
จิตย่อมไหลไปในความรักชีวิต หรือความเป็นของไม่ปฏิกูล
ย่อมตั้งอยู่ไซร้ ภิกษุพึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่า มรณสัญญาอัน
เราไมเ่จรญิแล้ว คณุวิเศษท้ังเบือ้งตน้และเบือ้งปลายของเรา
กไ็มม่ ีผลแห่งภาวนาของเรายงัไมถ่งึที ่เพราะฉะนัน้ภกิษน้ัุน 
จึงต้องเป็นผู้รู้ทั่วถึงในมรณสัญญานั้น ภิกษุท้ังหลาย  
ก็ถ้าเมื่อภิกษุมีใจอันอบรมแล้วด้วยมรณสัญญาอยู่โดยมาก  
จิตย่อมหวลกลับ งอกลับ ถอยกลับจากการรักชีวิต  
ไม่ยื่นไปรับความรักชีวิต อุเบกขาหรือความเป็นของปฏิกูล  
ยอ่มตัง้อยูไ่ซร ้ภิกษพุงึทราบขอ้นัน้ดังนีว่้า มรณสญัญาอนัเรา
เจรญิแลว้ คณุวเิศษทัง้เบือ้งตน้ และเบือ้งปลายของเรามีอยู่  
ผลแห่งภาวนาของเราถึงที่แล้ว เพราะฉะนั้นภิกษุนั้นเป็น
ผู้รู้ท่ัวถึงในมรณสัญญาน้ัน ข้อที่กล่าวดังนี้ว่า มรณสัญญา
อันภิกษุเจริญแล้ว กระทำาให้มากแล้ว ย่อมมีผลมาก  
มอีานสิงสม์าก หยัง่ลงสูอ่มตะ มอีมตะเปน็ท่ีสดุ เรากลา่ว
แล้วเพราะอาศัยข้อน้ี.
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ก็ข้อท่ีกล่าวดังน้ีว่า ภิกษุท้ังหลาย อาหาเรปฏิกูลสัญญา 
อนัภกิษเุจริญแลว้ กระทำาให้มากแลว้ ยอ่มมผีลมาก มีอานสิงส ์
มาก หยั่งลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุด เรากล่าวแล้ว เพราะ
อาศัยอะไร ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุมีใจอันอบรมแล้วด้วย
อาหาเรปฏิกูลสัญญาอยู่โดยมาก จิตย่อมหวลกลับ งอกลับ
ถอยกลับจากตัณหาในรส ไม่ยื่นไปรับตัณหาในรส อุเบกขา 
หรือความเป็นของปฏิกูลย่อมตั้งอยู่ เปรียบเหมือนขนไก่
หรอืเสน้เอน็ทีเ่ขาใสล่งในไฟ ยอ่มหดงอเขา้หากันไม่คลีอ่อก 
ฉะนั้น ภิกษุทั้งหลาย ถ้าเมื่อภิกษุมีใจอันอบรมแล้วด้วย 
อาหาเรปฏิกูลสัญญาอยู่โดยมาก จิตย่อมไหลไปในตัณหา 
ในรส หรือความเป็นของไม่ปฏิกูลย่อมต้ังอยู่ไซร้ ภิกษุพึง
ทราบข้อน้ันดังน้ีว่า อาหาเรปฏิกูลสัญญาอันเราไม่ได้เจริญแล้ว  
คุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายของเราไม่มี ผลแห่ง
ภาวนาของเรายังไม่ถึงที่ เพราะฉะนั้น ภิกษุนั้นจึงต้องเป็น 
ผูรู้ท้ัว่ถึงในอาหาเรปฏกิลูสญัญานัน้ ภิกษทุัง้หลาย กถ็า้เมือ่
ภกิษมุใีจอนัอบรมแลว้ด้วยอาหาเรปฏกูิลสญัญาอยู่โดยมาก 
จิตย่อมหวลกลับ งอกลับ ถอยกลับจากตัณหาในรส ไม่ยื่น 
ไปรับตัณหาในรส อุเบกขาหรือความเป็นของปฏิกูลย่อม 
ตัง้อยูไ่ซร้ ภิกษุพึงทราบข้อนั้นดงันีว้่า อาหาเรปฏกิูลสัญญา
อนัเราเจรญิแลว้ คณุวเิศษทัง้เบือ้งตน้และเบือ้งปลายของเรา
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มีอยู่ ผลแห่งภาวนาของเราถึงที่แล้ว เพราะฉะนั้น ภิกษุนั้น 
เป็นผู้รู้ทั่วถึงในอาหาเรปฏิกูลสัญญานั้น ข้อที่กล่าวดังนี้ว่า 
ภิกษุทั้งหลาย อาหาเรปฏิกูลสัญญาอันภิกษุเจริญแล้ว 
กระทำาใหม้ากแลว้ ยอ่มมีผลมาก มีอานสิงส์มาก หยัง่ลง
สูอ่มตะ มอีมตะเปน็ทีสุ่ด เรากลา่วแลว้เพราะอาศัยขอ้นี.้

ก็ข้อท่ีกล่าวดังน้ีว่า ภิกษุท้ังหลาย สัพพโลเกอนภิรต- 
สัญญาอันภิกษุเจริญแล้ว กระทำาให้มากแล้ว ย่อมมีผลมาก 
อานสิงสม์าก หยัง่ลงสูอ่มตะ มีอมตะเป็นทีส่ดุ เรากลา่วแลว้ 
เพราะอาศัยอะไร ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุมีใจอันอบรม
แล้วด้วยสัพพโลเกอนภิรตสัญญาอยู่โดยมาก จิตย่อมหวล
กลบั งอกลบั ถอยกลบัจากความวจิติรแหง่โลก ไมย่ืน่ไปรบั
ความวิจิตรแห่งโลก อุเบกขาหรือความเป็นของปฏิกูลย่อม
ตัง้อยู ่เปรยีบเหมอืนขนไกห่รือเสน้เอน็ทีเ่ขาใสล่งในไฟ ยอ่ม
หดงอเข้าหากัน ไม่คลี่ออก ฉะนั้น ภิกษุทั้งหลาย ถ้าเมื่อ
ภิกษุมีใจอันไม่อบรมแล้วด้วยสัพพโลเกอนภิรตสัญญาอยู่
โดยมาก จิตย่อมไหลไปในความวิจิตรแห่งโลก หรือความ
เปน็ของไมป่ฏกิลูยอ่มตัง้อยูไ่ซร้ ภิกษุพงึทราบขอ้นัน้ดังน้ีวา่  
สัพพโลเกอนภิรตสัญญาอันเราไม่เจริญแล้ว คุณวิเศษท้ัง
เบื้องต้นและเบื้องปลายของเราก็ไม่มี ผลแห่งภาวนาของ
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เรายังไม่ถึงที่ เพราะฉะนั้น ภิกษุนั้นจึงต้องเป็นผู้รู้ทั่วถึง 
ในสัพพโลเกอนภิรตสัญญานั้น ภิกษุทั้งหลาย ถ้าหากว่า 
เมื่อภิกษุมีใจอันอบรมแล้วด้วยสัพพโลเกอนภิรตสัญญาอยู่
โดยมาก จติยอ่มหวลกลบั งอกลบั ถอยกลบัจากความวจิิตร
แหง่โลก ไมย่ืน่ไปรบัความวจิติรแหง่โลก อเุบกขาหรือความ
เป็นของปฏิกูลย่อมตั้งอยู่ไซร้ ภิกษุพึงทราบข้อน้ันดังน้ีว่า  
สัพพโลเกอนภิรตสัญญาอันเราเจริญแล้ว คุณวิเศษท้ังเบ้ืองต้น 
และเบื้องปลายของเรามีอยู่ ผลแห่งภาวนาของเราถึงที่แล้ว  
เพราะฉะน้ัน ภิกษุน้ันจึงเป็นผู้รู้ท่ัวถึงในสัพพโลเกอนภิรตสัญญา 
น้ัน ข้อท่ีกล่าวดังน้ีว่า ภิกษุท้ังหลาย สัพพโลเกอนภิรตสัญญา
อันภิกษุเจริญแล้ว กระทำาให้มากแล้ว ย่อมมีผลมาก  
มอีานสิงสม์าก หยัง่ลงสูอ่มตะ มอีมตะเปน็ท่ีสดุ เรากลา่ว
แล้วเพราะอาศัยข้อน้ี.

ก็ข้อที่กล่าวดังนี้ว่า ภิกษุทั้งหลาย อนิจจสัญญาอัน
ภิกษุเจริญแล้วกระทำาให้มากแล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์
มาก หยั่งลงสู่อมตะ มีอมตะเป็นที่สุด เรากล่าวแล้วเพราะ
อาศัยอะไร ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุมีใจอันอบรมแล้วด้วย 
อนิจจสญัญาอยูโ่ดยมาก จติยอ่มหวลกลับ งอกลับ ถอยกลบั 
ไม่ยื่นไปรับในลาภสักการะ และความสรรเสริญ อุเบกขา
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หรือความเป็นของปฏิกูล ย่อมตั้งอยู่ เปรียบเหมือนขนไก่
หรอืเส้นเอ็นท่ีเขาใสล่งในไฟ ยอ่มหดงอเขา้หากนั ไมค่ลีอ่อก  
ฉะน้ัน ภิกษุทั้งหลาย ถ้าเมื่อภิกษุมีใจอันอบรมแล้วด้วย
อนจิจสญัญาอยูโ่ดยมาก จติยอ่มไหลไปในลาภสกัการะ และ
ความสรรเสริญ หรือความเป็นของไม่ปฏิกูลย่อมตั้งอยู่ไซร้ 
ภิกษุพึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่า อนิจจสัญญาอันเราไม่เจริญ
แล้ว คุณวิเศษทั้งเบื้องต้นเบื้องปลายของเราไม่มี ผลแห่ง
ภาวนาของเรายังไม่ถึงที่ เพราะฉะนั้น ภิกษุนั้นจึงต้องเป็น
ผูรู้ท้ัว่ถงึในอนจิจสญัญานัน้ ภกิษท้ัุงหลาย ถา้เมือ่ภิกษมีุใจ 
อนัอบรมแลว้ดว้ยอนจิจสญัญาอยูโ่ดยมาก จติยอ่มหวลกลบั  
งอกลบั ถอยกลบั ไมย่ืน่ไปรับลาภ สกัการะและความสรรเสรญิ  
อุเบกขาหรือความเป็นของ ปฏิกูลย่อมตั้งอยู่ไซร้ ภิกษุพึง
ทราบข้อนัน้ดงันีว้า่ อนจิจสญัญาอนัเราเจรญิแลว้ คณุวเิศษทัง้
เบื้องต้นและเบื้องปลายของเรามีอยู่ ผลแห่งภาวนาของเรา 
ถงึทีแ่ลว้ เพราะฉะนัน้ ภกิษนุัน้จงึเปน็ผูรู้ท้ัว่ถงึในอนจิจสญัญา 
นัน้ ขอ้ทีก่ลา่วดงันีว้า่ ภิกษุทัง้หลาย อนจิจสญัญาอนัภกิษุ
เจรญิแลว้ กระทำาใหม้ากแลว้ ยอ่มมีผลมาก มีอานิสงสม์าก  
หยั่งลงสู่อมตะ มีอมตะเป็นที่สุด เรากล่าวแล้วเพราะ
อาศัยข้อน้ี.
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กข้็อทีก่ลา่วดงันีว้า่ ภกิษท้ัุงหลาย อนจิเจทกุขสญัญา
อันภิกษุเจริญแล้ว กระทำาให้มากแล้ว ย่อมมีผลมาก มี
อานสิงสม์าก หยัง่ลงสูอ่มตะ มีอมตะเป็นทีส่ดุ เรากลา่วแลว้
เพราะอาศัยอะไร ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุมีใจอันอบรมแล้ว
ด้วยอนิจเจทุกขสัญญาอยู่โดยมาก ภยสัญญา (ความสำาคัญ

เป็นภัย) อย่างแรงกล้าในความเฉื่อยชา ในความเกียจคร้าน 
ในความทอ้ถอย ในความประมาท ในการไมป่ระกอบความ
เพียร ในการไม่พิจารณา ย่อมปรากฏเปรียบเหมือนความ
สำาคัญว่าเป็นภัย ย่อมปรากฏในเมื่อเพชฌฆาตเงื้อดาบข้ึน 
ฉะนั้น ภิกษุทั้งหลาย ถ้าเมื่อภิกษุมีใจอันอบรมแล้วด้วย
อนิจเจทุกขสัญญาอยู่โดยมาก ภยสัญญาอย่างแรงกล้าใน
ความเฉ่ือยชา ในความเกยีจครา้น ในความทอ้ถอย ในความ
ประมาท ในการไม่ประกอบความเพียร ในการไม่พิจารณา 
ย่อมไม่ปรากฏ เปรียบเหมือนความสำาคัญว่าเป็นภัย ย่อม
ไมป่รากฏในเมือ่เพชฌฆาตเงือ้ดาบขึน้ ฉะนัน้ ภิกษพึุงทราบ 
ข้อนัน้ดงันีว้า่ อนจิเจทกุขสญัญาอนัเราไมเ่จรญิแลว้ คณุวเิศษ 
ทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายของเราไม่มี ผลแห่งภาวนาของ
เรายังไม่ถึงที่ เพราะฉะนั้น ภิกษุนั้นจึงต้องเป็นผู้รู้ทั่วถึงใน
อนิจเจทุกขสัญญานั้น ภิกษุทั้งหลาย ก็ถ้าว่าเมื่อภิกษุมีใจ
อันอบรมแล้วด้วยอนิจเจทุกขสัญญาอยู่โดยมาก ภยสัญญา
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อยา่งแรงกลา้ในความเฉ่ือยชา ในความเกยีจคร้าน ในความ
ท้อถอย ในความประมาท ในการไม่ประกอบความเพียรใน
การไม่พิจารณา ย่อมปรากฏ เหมือนความสำาคัญว่าเป็นภัย 
ย่อมปรากฏในเมื่อเพชฌฆาตเงื้อดาบขึ้น ฉะนั้นไซร้ ภิกษุ
พึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่า อนิจเจทุกขสัญญา อันเราเจริญแล้ว 
คณุวเิศษทัง้เบือ้งตน้ เบือ้งปลายของเรามอียู ่ผลแหง่ภาวนา
ของเราถึงที่แล้ว เพราะฉะน้ัน ภิกษุนั้นจึงเป็นผู้รู้ท่ัวถึงใน 
อนิจเจทุกขสัญญานั้น ข้อที่กล่าวดังนี้ว่า ภิกษุท้ังหลาย 
อนิจเจทุกขสัญญาอันภิกษุเจริญแล้ว กระทำาให้มากแล้ว 
ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก หยั่งลงสู่อมตะ มีอมตะ
เป็นที่สุด เรากล่าวแล้วเพราะอาศัยข้อน้ี.

กข้็อทีก่ลา่วดงันีว้า่ ภกิษทุัง้หลาย ทกุเขอนัตตสญัญา 
อนัภิกษเุจริญแลว้ กระทำาให้มากแลว้ ยอ่มมผีลมาก มีอานสิงส ์
มาก หย่ังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุด เรากล่าวแล้วเพราะ
อาศยัอะไร ภิกษทุัง้หลาย เมือ่ภกิษมุใีจอนัอบรมแลว้ ดว้ย
ทุกเขอนัตตสัญญาอยู่โดยมาก ย่อมมีใจปราศจากทิฏฐิว่า
เราตัณหาว่าของเรา และมานะทั้งในร่างกายที่มีใจครองน้ี
และสรรพนมิติในภายนอกเสยีได้ กา้วลว่งกเิลส ๓ ประการ 
สงบระงับ หลุดพ้นได้เป็นอย่างดี ภิกษุทั้งหลาย ถ้าเม่ือ
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ภิกษุมีใจอันอบรมแล้วด้วยทุกเขอนัตตสัญญาอยู่โดยมาก  
ใจย่อมไมป่ราศจากทฏิฐวิา่เรา ตณัหาวา่ของเรา และมานะทัง้
ในร่างกายที่มีใจครองนี้ และสรรพนิมิตในภายนอก ไม่ก้าว
ล่วงกิเลส ๓ ประการ ไม่สงบระงับ ยังไม่หลุดพ้นด้วยดีไซร้  
ภิกษุพึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่า ทุกเขอนัตตสัญญาอันเราไม่
เจรญิแลว้ คณุวิเศษทัง้เบือ้งตน้และเบือ้งปลายของเราก็ไม่มี 
ผลแห่งภาวนาของเรายังไม่ถึงที่ เพราะฉะน้ัน ภิกษุน้ันจึง
ต้องเป็นผู้รู้ทั่วถึงในทุกเขอนัตตสัญญานั้น ภิกษุท้ังหลาย 
กถ็า้วา่เมือ่ภิกษมุใีจอนัอบรมแลว้ดว้ยทกุเขอนัตตสญัญาอยู่
โดยมาก ยอ่มมใีจปราศจากทฏิฐวิา่เรา ตณัหาวา่ของเรา และ
มานะทัง้ในรา่งกายทีม่ใีจครองนี ้และสรรพนิมิตในภายนอก
เสียได้ ก้าวล่วงกิเลส ๓ ประการ สงบระงับ หลุดพ้นได้เป็น
อย่างดไีซร ้ภกิษพุงึทราบขอ้นัน้ดงันีว้า่ ทกุเขอนตัตสญัญา 
อันเราเจริญแล้ว กระทำาให้มากแล้ว ย่อมมีผลมาก  
มอีานสิงสม์าก หยัง่ลงสูอ่มตะ มอีมตะเปน็ท่ีสดุ เรากลา่ว
แล้วเพราะอาศัยข้อนี.้

ภิกษุท้ังหลาย สัญญา ๗ ประการนี้แล อันภิกษุ
เจริญแล้ว กระทำาให้มากแล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก 
หยั่งลงสู่อมตะ มีอมตะเป็นที่สุด.
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 แว่นส่องความเป็นพระโสดาบัน
-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๔๕๐-๔๕๑/๑๔๗๙-๑๔๘๐.

อานนท ์ ขอ้ทีบ่คุคลเกดิมาเปน็มนษุย์แล้ว พงึกระทำา
กาละ มใิช่เปน็ของนา่อัศจรรย ์ถา้เมือ่ผูน้ัน้ๆ กระทำากาละแลว้  
เธอทัง้หลายพงึเขา้มาหาเราแล้วสอบถามเนือ้ความน้ัน ข้อน้ี 
เปน็ความลำาบากของตถาคต เพราะฉะนัน้แหละ เราจกัแสดง
ธรรมปริยายชื่อ ธรรมาทาส (แว่นส่องธรรม) ที่อริยสาวก
ประกอบแล้ว เมื่อหวังอยู่ พึงพยากรณ์ตนด้วยตนเองได้ว่า 
เรามนีรก กำาเนดิสตัวด์ริจัฉาน ปติตวิสิยั อบาย ทคุต ิวนิบิาต 
สิ้นแล้ว เราเป็นพระโสดาบัน มีความไม่ตกต่ำาเป็นธรรมดา 
เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า.

อานนท์ ก็ธรรมปริยายชื่อธรรมาทาส ท่ีอริยสาวก
ประกอบแล้ว เมื่อหวังอยู่ พึงพยากรณ์ตนด้วยตนเองได้ว่า 
เรามนีรก กำาเนดิสตัวด์ริจัฉาน ปติตวิสิยั อบาย ทคุต ิวนิบิาต 
สิ้นแล้ว เราเป็นพระโสดาบัน มีความไม่ตกต่ำาเป็นธรรมดา 
เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า เป็นไฉน.

อริยสาวกในธรรมวินัยน้ี ประกอบด้วยความเล่ือมใส 
อันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจ้า แมเ้พราะเหตุนี้ๆ  พระผูมี้- 
พระภาคพระองค์น้ัน เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบ 
ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลก 
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เปน็สารถีฝกึบรุษุท่ีควรฝึก ไมม่ผู้ีอืน่ย่ิงกว่า เปน็ศาสดาของ
เทวดาและมนษุยท์ัง้หลาย เปน็ผู้เบกิบานแลว้ เปน็ผูจ้ำาแนก
ธรรม ดังน้ี ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอนัไม่หวัน่ไหวใน
พระธรรมว่า พระธรรมอนัพระผู้มพีระภาคตรัสดแีลว้ อนัผู้
ได้บรรลุพึงเห็นเอง ไม่ประกอบด้วยกาล ควรเรียกให้มาดู 
ควรน้อมเข้ามา อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน ดังนี้ ประกอบ
ด้วยความเล่ือมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆว์่า พระสงฆ์
สาวกของพระผู้มีพระภาค เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว ปฏิบัติตรง 
ปฏบิตัเิปน็ธรรม ปฏบิติัชอบ คอื คูแ่ห่งบรุษุ ๔ บรุษุ บคุคล ๘  
นี้ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค เป็นผู้ควรของคำานับ 
ควรของต้อนรับ ควรของทำาบุญ ควรทำาอัญชลี เป็นนาบุญ
ของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้ ประกอบด้วยศีลที่
พระอริยเจ้าใคร่แล้ว อันไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย 
เปน็ไทย วญิญชูนสรรเสรญิ อนัตณัหาและทฏิฐลิบูคลำาไม่ได ้ 
เปน็ไปเพือ่สมาธิ ินีแ้ล คอื ธรรมปรยิายชือ่ธรรมาทาส (แวน่

สอ่งธรรม) ทีอ่รยิสาวกประกอบแลว้ เมือ่หวังอยูพ่งึพยากรณ์
ตนดว้ยตนเองไดว้า่ เรามนีรก กำาเนดิสตัวด์ริจัฉาน ปติตวิสิยั 
อบาย ทุคต ิวินิบาตสิน้แลว้ เราเปน็พระโสดาบนั มคีวามไม่
ตกต่ำาเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า.
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ธรรม ๗ ประการ 
ของผูต้ัง้อยูใ่นโสดาปัตตผิล

-บาล ีม.ู ม. ๑๒/๕๘๔-๕๘๙/๕๔๓-๕๕๐.

ภิกษุทั้งหลาย ก็ทิฏฐิอันเป็นอริยะ อันเป็นเครื่อง 
นำาออก นำาไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้กระทำาตาม 
เป็นอย่างไร. 

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ไปแล้วสู่ป่า  
สูโ่คนไม ้หรอืสูเ่รือนว่างกต็าม ยอ่มพจิารณาเหน็ดังน้ีวา่ เรา
เป็นผู้มีจิตถูกเครื่องครอบงำาใดครอบงำาแล้ว (ปริยุฏฺฐาเนน  

ปรยิฏุฐฺติจติโฺต) ไมพ่งึรูเ้หน็ตามความเปน็จริง เครือ่งครอบงำา
นั้นที่เรายังละไม่ได้ในภายใน มีอยู่หรือไม่หนอ.

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุมีจิตอันกามราคะครอบงำา 
หรือมีจิตอันพยาบาทครอบงำา หรือมีจิตอันถีนมิทธะ
ครอบงำา หรือมีจิตอันอุทธัจจกุกกุจจะครอบงำา หรือมีจิต
อันวิจิกิจฉาครอบงำา ก็ชื่อว่าเป็นผู้มีจิตถูกเครื่องครอบงำา
ครอบงำาแล้ว. ถ้าภิกษุเป็นผู้ขวนขวายในการคิดเรื่องโลกนี้ 
หรอืเปน็ผูข้วนขวายในการคดิเรือ่งโลกอืน่ กช่ื็อว่าเปน็ผูมี้จิต
ถูกเครื่องครอบงำาครอบงำาแล้ว. ถ้าภิกษุุเกิดขัดใจ ทะเลาะ 
วิวาท ทิ่มแทงกันและกันด้วยหอกคือปากอยู่ ก็ชื่อว่าเป็น
ผู้มีจิตถูกเครื่องครอบงำาครอบงำาแล้ว. ภิกษุน้ัน ย่อมรู้ชัด 

206 
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อย่างนี้ว่า เราเป็นผู้มีจิตถูกเคร่ืองครอบงำาใดครอบงำาแล้ว 
ไม่พึงรู้เห็นตามความเป็นจริง เครื่องครอบงำานั้นที่เรายังละ
ไม่ได้ในภายใน มิได้มีเลย จิตของเราตั้งไว้ดีแล้ว เพื่อความ
ตรัสรู้สัจจะทั้งหลาย นี้คือ ญาณที่ 1 อันเป็นอริยะ เป็น
โลกุตระไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชน อันภิกษุนั้นบรรลุแล้ว.

ภิกษุท้ังหลาย อีกข้อหน่ึง อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็น
ดังน้ีว่า เราเสพให้ท่ัวถึง ทำาให้เจริญ ทำาให้มากซ่ึงทิฏฐิน้ี ย่อม
ได้ความสงบเฉพาะตน ย่อมได้ความดับเฉพาะตนหรือหนอ 
อริยสาวกน้ันย่อมรู้ชัดอย่างน้ีว่า เราเสพให้ท่ัวถึง ทำาให้เจริญ 
ทำาให้มากซ่ึงทิฏฐิน้ี ย่อมได้ความสงบเฉพาะตน ย่อมได้ความ
ดับเฉพาะตน น้ีคือ ญาณท่ี 2 อันเป็นอริยะ เป็นโลกุตระ  
ไม่ท่ัวไปกับพวกปุถุชน อันอริยสาวกน้ันบรรลุแล้ว.

ภิกษุท้ังหลาย อีกข้อหน่ึง อริยสาวกย่อมพิจารณา
เห็นดังน้ีว่า เราเป็นผู้ประกอบด้วยทิฏฐิเช่นใด สมณะหรือ
พราหมณ์อ่ืนนอกธรรมวินัยน้ี ท่ีเป็นผู้ประกอบด้วยทิฏฐิเช่น
น้ันมีอยู่หรือหนอ อริยสาวกน้ันย่อมรู้ชัดอย่างน้ีว่า เราเป็นผู้
ประกอบด้วยทิฏฐิเช่นใด สมณะหรือพราหมณ์อ่ืนนอกธรรม
วินัยน้ี ท่ีเป็นผู้ประกอบด้วยทิฏฐิเช่นน้ันมิได้มี น้ีคือ ญาณท่ี 3  
อันเป็นอริยะ เป็นโลกุตระ ไม่ท่ัวไปกับพวกปุถุชน อันอริย-
สาวกน้ันบรรลุแล้ว.
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ภิกษุท้ังหลาย อีกข้อหน่ึง อริยสาวกย่อมพิจารณา
เห็นดังน้ีว่า บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ เป็นผู้ประกอบด้วย 
ธรรมดาเช่นใด ถึงเราก็เป็นผู้ประกอบด้วยธรรมดาเช่นน้ัน.  
ภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ เป็นผู้ประกอบด้วย
ธรรมดาเป็นอย่างไร ภิกษุท้ังหลาย บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วย
ทิฏฐิมีธรรมดาดังน้ี คือ ความออกจากอาบัติเช่นใด ย่อมปรากฏ 
อริยสาวกย่อมต้องอาบัติเช่นน้ันบ้างโดยแท้ แต่ถึงอย่างน้ัน  
อริยสาวกน้ันจะรีบแสดง เปิดเผย ทำาให้ต้ืน ซ่ึงอาบัติน้ัน  
ในสำานักพระศาสดาหรือเพ่ือนร่วมประพฤติพรหมจรรย์ท่ี
เป็นวิญญูชนท้ังหลาย คร้ันแสดง เปิดเผย ทำาให้ต้ืนแล้ว ก็ถึง
ความสำารวมต่อไป เปรียบเหมือนเด็กอ่อนท่ีนอนหงาย ถูก
ถ่านไฟด้วยมือ หรือด้วยเท้าเข้าแล้ว ก็จะชักหนีเร็วพลัน ฉะน้ัน  
อริยสาวกน้ันย่อมรู้ชัดอย่างน้ีว่า บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ 
เป็นผู้ประกอบด้วยธรรมดาเช่นใด ถึงเราก็เป็นผู้ประกอบด้วย
ธรรมดาเช่นน้ัน น้ีคือ ญาณท่ี ๔ อันเป็นอริยะ เป็นโลกุตระ  
ไม่ท่ัวไปกับพวกปุถุชน อันอริยสาวกน้ันบรรลุแล้ว.

ภิกษุท้ังหลาย อีกข้อหน่ึง อริยสาวกย่อมพิจารณา
เห็นดังน้ีว่า บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ เป็นผู้ประกอบด้วย
ธรรมดาเช่นใด ถึงเราก็เป็นผู้ประกอบด้วยธรรมดาเช่นน้ัน. 
ภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ เป็นผู้ประกอบ
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ด้วยธรรมดาเป็นอย่างไร ภิกษุท้ังหลาย บุคคลผู้ถึงพร้อม
ด้วยทิฏฐิมีธรรมดาดังน้ี คือ อริยสาวกย่อมถึงความขวนขวาย
ในกิจใหญ่น้อยท่ีควรทำาของเพ่ือนร่วมประพฤติพรหมจรรย์ 
โดยแท้ แต่ถึงอย่างน้ัน ความปรารถนาอย่างแรงกล้าในอธิศีล- 
สิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา ของอริยสาวกน้ันก็
ยังมีอยู่ เปรียบเหมือนแม่โคลูกอ่อน ย่อมเล็มหญ้ากินไปด้วย 
ชำาเลืองดูลูกไปด้วยฉะน้ัน อริยสาวกน้ัน ย่อมรู้ชัดอย่างน้ีว่า 
บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ เป็นผู้ประกอบด้วยธรรมดาเช่นใด  
ถึงเราก็เป็นผู้ประกอบด้วยธรรมดาเช่นน้ัน น้ีคือ ญาณท่ี 5 อัน
เป็นอริยะ เป็นโลกุตระ ไม่ท่ัวไปกับพวกปุถุชน อันอริยสาวก
น้ันบรรลุแล้ว.

ภิกษุทั้งหลาย อีกข้อหนึ่ง อริยสาวกย่อมพิจารณา
เห็นดังนี้ว่า บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ เป็นผู้ประกอบ
ด้วยพละเช่นใด ถึงเราก็เป็นผู้ประกอบด้วยพละเช่นนั้น. 
ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ เป็นผู้ประกอบ
ด้วยพละเป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย พละของบุคคลผู้ถึง
พร้อมด้วยทิฏฐิเป็นดังนี้ คือ อริยสาวกนั้น เมื่อธรรมวินัย
ที่ตถาคตประกาศแล้ว อันบัณฑิตแสดงอยู่ ย่อมทำาให้เกิด
ประโยชน์ ย่อมทำาไว้ในใจ ย่อมกำาหนดด้วยจิตทั้งปวง ย่อม
เงี่ยโสตลงฟังธรรม อริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคล
ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ เป็นผู้ประกอบด้วยพละเช่นใด ถึงเรา
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ก็เป็นผู้ประกอบด้วยพละเช่นนั้น นี้คือ ญาณท่ี 6 อันเป็น
อริยะ เป็นโลกุตระ ไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชน อันอริยสาวก
นั้นบรรลุแล้ว.

ภิกษุทั้งหลาย อีกข้อหนึ่ง อริยสาวกย่อมพิจารณา
เห็นดังนี้ว่า บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ เป็นผู้ประกอบด้วย
พละเช่นใด ถึงเราก็เป็นผู้ประกอบด้วยพละเช่นน้ัน. ภิกษุ
ทั้งหลาย ก็บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ เป็นผู้ประกอบด้วย
พละเป็นอย่างไร ภกิษทุัง้หลาย พละของบคุคลผูถ้งึพร้อม
ดว้ยทฏิฐเิป็นดงันี ้คอื อรยิสาวกนัน้ เมือ่ธรรมวนัิยท่ีตถาคต
ประกาศแลว้ อนับณัฑติแสดงอยู ่ยอ่มไดค้วามรูอ้รรถ ยอ่ม
ได้ความรู้ธรรม ย่อมได้ปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรม 
อริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่า บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ 
เป็นผู้ประกอบด้วยพละเช่นใด ถึงเราก็เป็นผู้ประกอบด้วย
พละเชน่น้ัน น้ีคือ ญาณที ่๗ อนัเปน็อริยะ เปน็โลกตุระ ไม่
ทั่วไปกับพวกปุถุชน อันอริยสาวกนั้นบรรลุแล้ว.

ภกิษทุัง้หลาย ธรรมดาอนัอริยสาวกผูป้ระกอบดว้ย
องค์ ๗ ประการอย่างนี้ ตรวจดูดีแล้ว ด้วยการทำาให้แจ้งซึ่ง
โสดาปตัตผิล. ภกิษทุัง้หลาย อรยิสาวกผูป้ระกอบดว้ยองค ์
๗ ประการนี้แล ย่อมเป็นผู้เพรียบพร้อมด้วยโสดาปัตติผล 
ดังนี้แล.



576

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติพุทธวจน - หมวดธรรม 

 
ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน  
(นัยที่ 1)

-บาล ีฉกกฺ. อ.ํ ๒๒/๔๘๘/๓๖๔.

ภกิษทุัง้หลาย ฐานะทีไ่มอ่าจเปน็ไปได ้๖ ประการนี ้
๖ ประการเป็นอย่างไร คือ 

ผูถ้งึพรอ้มดว้ยทฏิฐ ิไมอ่าจเขา้ถงึสงัขารใดๆ โดย
ความเป็นของเที่ยง

ผูถ้งึพรอ้มดว้ยทฏิฐ ิไมอ่าจเขา้ถงึสงัขารใดๆ โดย
ความเป็นของสุข

ผูถึ้งพรอ้มดว้ยทฏิฐิ ไมอ่าจเขา้ถงึธรรมะใดๆ โดย
ความเป็นตัวตน

ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจกระทำาอนันตริยกรรม
ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจหวังการถึงความ

บริสุทธิ์ โดยโกตุหลมงคล
ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจแสวงหาทักขิเณยย

บุคคล ภายนอกจากศาสนาน้ี.

ภิกษุท้ังหลาย เหล่าน้ีแล ฐานะท่ีไม่อาจเป็นไปได้  
๖ ประการ.

20๗ 
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ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน  
(นัยที่ 2)

-บาล ีฉกกฺ. อ.ํ ๒๒/๔๘๘/๓๖๓.

ภิกษุทั้งหลาย ฐานะที่ไม่อาจเป็นได้ ๖ ประการน้ี  
๖ ประการเป็นอย่างไร คือ 

ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจอยู่อย่างไม่มีความ
เคารพยำาเกรง ในพระศาสดา

ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจอยู่อย่างไม่มีความ
เคารพยำาเกรง ในพระธรรม

ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจอยู่อย่างไม่มีความ
เคารพยำาเกรง ในพระสงฆ์

ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจอยู่อย่างไม่มีความ
เคารพยำาเกรง ในสิกขา

ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจมาสู่อนาคมนียวัตถุ 
(วัตถุที่ไม่ควรเข้าหา)

ผูถ้งึพร้อมดว้ยทฏิฐ ิไมอ่าจยงัภพทีแ่ปดใหเ้กดิขึน้.

ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล ฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้ 
๖ ประการ.
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ฐานะทีเ่ป็นไปไม่ได้ของโสดาบนั  
(นยัท่ี 3)

-บาล ีฉกกฺ. อ.ํ ๒๒/๔๘๘/๓๖๕.

ภิกษุทั้งหลาย ฐานะที่ไม่อาจเป็นได้ ๖ ประการน้ี  
๖ ประการเป็นอย่างไร คือ 

ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจปลงชีวิตมารดา
ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจปลงชีวิตบิดา
ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจปลงชีวิตพระอรหันต์
ผูถ้งึพรอ้มดว้ยทฏิฐ ิไม่อาจคดิประทษุรา้ยตถาคต

แม้เพียงทำาโลหิตให้ห้อ
ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจทำาให้สงฆ์แตกกัน
ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐ ิไม่อาจถือศาสดาอ่ืน.

ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล ฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้ 
๖ ประการ.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติพุทธวจน - หมวดธรรม 

 
ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน  
(นัยที่ ๔)

-บาล ีฉกกฺ. อ.ํ ๒๒/๔๘๙ /๓๖๖.

ภิกษุทั้งหลาย ฐานะที่ไม่อาจเป็นได้ ๖ ประการน้ี  
๖ ประการเป็นอย่างไร คือ 

ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจมาสู่ทิฏฐิว่า สุขและ
ทุกข์ ตนทำาเอง

ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจมาสู่ทิฏฐิว่า สุขและ
ทุกข์ ผู้อื่นทำาให้

ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจมาสู่ทิฏฐิว่า สุขและ
ทุกข์ ตนทำาเองก็มี ผู้อื่นทำาให้ก็มี

ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจมาสู่ทิฏฐิว่า สุขและ
ทุกข์ ไม่ต้องทำาเอง เกิดขึ้นได้ตามลำาพัง

ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจมาสู่ทิฏฐิว่า สุขและ
ทุกข์ ไม่ต้องใครอื่นทำาให้ เกิดขึ้นได้ตามลำาพัง

ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจมาสู่ทิฏฐิ ว่า สุขและ
ทุกข์ ไม่ต้องทำาเองและไม่ต้องใครอื่นทำาให้ เกิดขึ้นได้
ตามลำาพัง.
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ข้อนั้น เพราะเหตุไร ภิกษุทั้งหลาย ข้อนั้นเพราะ
เหตุวา่ เหตุ (แห่งสุขและทกุข)์ อนัผูถ้งึพรอ้มดว้ยทฏิฐิ เหน็แลว้  
โดยแท้จริง และธรรมท้ังหลาย ก็เป็นส่ิงท่ีเกิดมาแต่เหตุด้วย.

ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล ฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้ 
๖ ประการ.
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 ความหมายของคำาว่า เสขะ
-บาล ีตกิ. อ.ํ ๒๐/๒๙๗/๕๒๕.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์ตรัสว่า เสขะๆ ดังนี้ ด้วยเหตุมี

ประมาณเท่าไรหนอ บุคคลจึงชื่อว่าเป็นเสขะ. 

ภิกษุ ที่เรียกชื่อว่าเสขะ ด้วยเหตุว่ายังต้องศึกษา 
ศึกษาอะไร ศึกษาอธิศีลสิกขา ศึกษาอธิจิตตสิกขา และ
ศึกษาอธิปัญญาสิกขา.

ภกิษ ุ ทีเ่รยีกชือ่วา่เสขะ ด้วยเหตวุา่ยงัต้องศึกษาแล.
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 ผู้เป็นเสขะ-อเสขะ
-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๓๐๓/๑๐๓๒.

ภิกษุทั้งหลาย ปริยายที่ภิกษุผู้เป็นเสขะอาศัยแล้ว 
ตัง้อยูใ่นเสขภมู ิพงึรู้วา่ เราเปน็พระเสขะ และปรยิายท่ีภกิษุ
ผู้เป็นอเสขะอาศัยแล้ว ตั้งอยู่ในอเสขภูมิ พึงรู้ว่า เราเป็น 
พระอเสขะมีอยู่.

ภิกษุทั้งหลาย ปริยายที่ภิกษุผู้เป็นเสขะอาศัยแล้ว 
ตั้งอยู่ในเสขภูมิ ย่อมรู้ว่า เราเป็นพระเสขะ เป็นอย่างไร 

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้เป็นเสขะในกรณีนี้ ย่อมรู้ชัด 
ตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ  
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ภิกษุทั้งหลาย ปริยายแม้นี้แล  
ที่ภิกษุผู้เป็นเสขะ อาศัยแล้ว ตั้งอยู่ในเสขภูมิ ย่อมรู้ชัดว่า 
เราเป็นพระเสขะ.

ภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุผู้เป็นเสขะ 
ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า สมณะหรือพราหมณ์อ่ืนภายนอก
จากศาสนานี ้ซึง่จะแสดงธรรมทีจ่รงิแทแ้นน่อนเหมอืนพระ
ผู้มีพระภาค มีอยู่หรือ เธอนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่า สมณะ
หรือพราหมณ์อื่นภายนอกจากศาสนานี้ ซ่ึงจะแสดงธรรมท่ี
จริงแท้แน่นอนเหมือนพระผู้มีพระภาคไม่มี ภิกษุท้ังหลาย
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ปรยิายแมน้ีแ้ล ทีภิ่กษผุูเ้ปน็เสขะอาศยัแลว้ ตัง้อยูใ่นเสขภมิู 
ย่อมรู้ว่าเราเป็นพระเสขะ.

ภกิษทุัง้หลาย อกีประการหนึง่ ภกิษผุูเ้ปน็เสขะย่อม 
รู้ชัดซึ่งอินทรีย์ ๕ คือ สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์  
สมาธนิทรยี ์ปญัญนิทรย์ี อนิทรยี ์๕ นัน้มสีิง่ใดเปน็คต ิมสีิง่ใด 
เปน็อย่างย่ิง มสีิง่ใดเปน็ผล มสีิง่ใดเปน็ทีส่ดุ ภกิษุผูเ้ปน็เสขะ 
ยังไม่ถูกต้องสิ่งนั้นด้วยกาย แต่เห็นแจ้งแทงตลอดด้วย
ปัญญา ภิกษุทั้งหลาย ปริยายแม้นี้แล ที่ภิกษุผู้เป็นเสขะ 
อาศัยแล้ว ตั้งอยู่ในเสขภูมิ ย่อมรู้ว่า เราเป็นพระเสขะ.

ภิกษุท้ังหลาย ก็ปริยายท่ีภิกษุผู้เป็นอเสขะอาศัยแล้ว  
ตั้งอยู่ในอเสขภูมิ ย่อมรู้ว่า เราเป็นพระอเสขะ เป็นอย่างไร 
ภิกษุผู้เป็นอเสขะในกรณีนี้ ย่อมรู้ชัดซึ่งอินทรีย์ ๕ คือ  
สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ 
อนิทรย์ี ๕ มสีิง่ใดเป็นคต ิมสีิง่ใดเป็นอยา่งยิง่ มสีิง่ใดเป็นผล  
มีสิง่ใดเป็นทีส่ดุ อริยสาวกผูเ้ป็นอเสขะถกูตอ้งสิง่น้ันดว้ยกาย  
และเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญา ภิกษุทั้งหลาย ปริยาย 
แม้น้ีแล ที่ภิกษุผู้เป็นอเสขะอาศัย และต้ังอยู่ในอเสขภูมิ 
ย่อมรู้ว่า เราเป็นพระอเสขะ.
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ภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุผู้เป็นอเสขะ
ย่อมรูช้ดัซึง่อนิทรีย ์๖ คอื จกัขนุทรีย ์โสตินทรยี ์ฆานนิทรยี ์
ชวิหินทรย์ี กายยนิทรีย ์มนนิทรีย ์อริยสาวกผูเ้ปน็อเสขะย่อม 
รู้ชัดว่า อินทรีย์ ๖ เหล่านี้ จักดับไปหมดสิ้นโดยประการ 
ทั้งปวง ไม่มีเหลือ และอินทรีย์ ๖ เหล่าอื่น จักไม่เกิดขึ้นใน
ภพไหนๆ ภิกษทุัง้หลาย ปรยิายแมน้ีแ้ล ทีภ่กิษผุูเ้ปน็อเสขะ
อาศยัแลว้ ตัง้อยูใ่นอเสขภมู ิยอ่มรูช้ดัวา่ เราเป็นพระอเสขะ.
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เหตุให้เป็นคนดุร้าย  
หรือคนสงบเสงี่ยม

-บาล ีสฬา. สํ. ๑๘/๓๗๖/๕๘๖.

คามณิ บุคคลบางคนในโลกนี้ยังละราคะไม่ได้ 
เพราะเป็นผู้ยังละราคะไม่ได้ คนอื่นจึงยั่วให้โกรธได้ เม่ือ
ถูกคนอื่นยั่วให้โกรธ ย่อมแสดงความโกรธให้ปรากฏ ด้วย
เหตุนั้น ผู้นั้นจึงถึงความนับว่า เป็นคนดุร้าย. 

คามณิ บุคคลบางคนในโลกนี้ยังละโทสะไม่ได้ 
เพราะเป็นผู้ยังละโทสะไม่ได้ คนอื่นจึงยั่วให้โกรธได้ เม่ือ
ถูกคนอื่นยั่วให้โกรธ ย่อมแสดงความโกรธให้ปรากฏ ด้วย
เหตุนั้น ผู้นั้นจึงถึงความนับว่า เป็นคนดุร้าย. 

คามณิ บุคคลบางคนในโลกน้ียังละโมหะไม่ได้ 
เพราะเป็นผู้ยังละโมหะไม่ได้ คนอื่นจึงยั่วให้โกรธได้ เม่ือ
ถูกคนอื่นยั่วให้โกรธ ย่อมแสดงความโกรธให้ปรากฏ ด้วย
เหตุนั้น ผู้นั้นจึงถึงความนับว่า เป็นคนดุร้าย. 

คามณ ิ นีแ้ลเปน็เหตเุปน็ปจัจยั ใหบ้คุคลบางคนใน
โลกนี้ถึงความนับว่า เป็นคนดุร้าย.
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คามณิ อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ละราคะได้แล้ว 
เพราะเป็นผู้ละราคะได้ คนอื่นจึงยั่วให้โกรธไม่ได้ เม่ือถูก 
คนอืน่ยัว่ใหโ้กรธ กไ็มแ่สดงความโกรธใหป้รากฏ ดว้ยเหตนุัน้  
ผู้นั้นจึงถึงความนับว่า เป็นคนสงบเสงี่ยม. 

คามณ ิบคุคลบางคนในโลกนีล้ะโทสะได้แลว้ เพราะ
เปน็ผูล้ะโทสะได ้คนอืน่จึงยัว่ใหโ้กรธไมไ่ด ้เม่ือถูกคนอ่ืนย่ัว
ให้โกรธ ก็ไม่แสดงความโกรธให้ปรากฏ ด้วยเหตุนั้น ผู้นั้น
จึงถึงความนับว่า เป็นคนสงบเสงี่ยม 

คามณิ บุคคลบางคนในโลกนีล้ะโมหะไดแ้ลว้ เพราะ
เป็นผู้ละโมหะได้ คนอื่นจึงยั่วให้โกรธไม่ได้ เมื่อถูกคนอื่น
ย่ัวให้โกรธ ก็ไม่แสดงความโกรธให้ปรากฏ ด้วยเหตุนั้น  
ผู้นั้นจึงถึงความนับว่า เป็นคนสงบเสงี่ยม 

คามณ ิ นีแ้ลเปน็เหตเุปน็ปจัจยั ใหบ้คุคลบางคนใน
โลกนี้ถึงความนับว่า เป็นคนสงบเสงี่ยม.
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 ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยะ
-บาล ีทสก. อํ. ๒๔/๓๑/๒๐.

ภิกษุทั้งหลาย การอยู่แบบพระอริยเจ้า ซึ่งพระ
อรยิเจา้ทัง้หลาย ไดอ้ยูม่าแลว้กด็ ีกำาลงัอยูใ่นบดันีก็้ด ีจัก
อยูต่อ่ไปก็ดี 10 ประการนี ้ 10 ประการเปน็อยา่งไร คอื 
ภกิษทุัง้หลาย ภิกษใุนกรณนีี ้เป็นผู้ละองค์ 5 ได้ขาด เปน็
ผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์ 6 เป็นผู้มีอารักขาอย่างเดียว  
เปน็ผูม้พีนกัพงิ ๔ ดา้น เปน็ผูถ้อนความเห็นวา่จรงิดิง่ไป
คนละทางขึ้นเสียแล้ว เป็นผู้ละการแสวงหาส้ินเชิงแล้ว 
เปน็ผูม้คีวามดำารอินัไมขุ่น่มวั เปน็ผูม้กีายสังขารอนัสงบ
รำางับแล้ว เป็นผู้มีจิตหลุดพ้นด้วยดี เป็นผู้มีปัญญาใน
ความหลุดพ้นด้วยดี.

(๑) ภิกษุเป็นผู้ละองค์ 5 ได้ขาด เป็นอย่างไร 
ภิกษุในกรณีนี้ เป็นผู้ละกามฉันทะ ละพยาบาท ละ 
ถีนมิทธะ ละอุทธัจจกุกกุจจะ และละวิจิกิจฉาได้แล้ว. 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอย่างนี้ ชื่อว่าเป็นผู้ละองค์ ๕ ได้ขาด.

21๔ 
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(๒) ภิกษุเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์ 6 เป็น
อย่างไร ภิกษุในกรณีนี้ ได้เห็นรูปด้วยตา ได้ฟังเสียง
ด้วยห ู ไดด้มกลิน่ดว้ยจมกู ไดล้ิม้รสดว้ยลิน้ ไดส้มัผสั
โผฏฐัพพะด้วยกาย และได้รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้ว ก็
เป็นผู้ไม่ดีใจ ไม่เสียใจ มีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ 
อยู่ได้. ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอย่างนี้ ชื่อว่าเป็นผู้ประกอบ
พร้อมด้วยองค์ ๖.

(๓) ภิกษุเป็นผู้มีอารักขาอย่างเดียว เป็นอย่างไร 
ภิกษุในกรณีน้ี ประกอบการรักษาจิตด้วยสติ. ภิกษุท้ังหลาย  
ภิกษุอย่างนี้ ชื่อว่ามีอารักขาอย่างเดียว.

(๔) ภกิษเุปน็ผูมี้พนกัพงิ ๔ ดา้น เปน็อยา่งไร ภกิษุ
ในกรณีนี้ พิจารณาแล้วเสพของสิ่งหนึ่ง พิจารณาแล้ว
อดกลั้นของส่ิงหนึ่ง พิจารณาแล้วเว้นขาดของสิ่งหนึ่ง  
พิจารณาแล้วบรรเทาของสิ่งหนึ่ง. ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
อย่างนี้ ชื่อว่าเป็นผู้มีพนักพิง ๔ ด้าน.
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(๕) ภิกษุเป็นผู้ถอนความเห็นว่าจริงด่ิงไปคนละ
ทางขึน้เสียแลว้ เป็นอยา่งไร ภกิษใุนกรณนีี ้เปน็ผูถ้อน สละ 
คาย ปลอ่ย ละท้ิงเสียแลว้ ซ่ึงความเห็นวา่จรงิดิง่ไปคนละ
ทางมากอย่าง ของเหล่าสมณพราหมณ์มากผู้ด้วยกัน  
ทีม่คีวามเหน็วา่ โลกเทีย่ง บา้ง โลกไมเ่ทีย่ง บา้ง โลกมี
ทีส่ดุ บา้ง โลกไมม่ทีีส่ดุ บา้ง ชวีะกอ็นันัน้ สรรีะกอ็นันัน้  
บ้าง ชีวะก็อันอ่ืน สรีระก็อันอื่น บ้าง ตถาคตภายหลัง
แต่การตาย ยอ่มมอีกี บ้าง ตถาคตภายหลงัแตก่ารตาย 
ยอ่มไม่มอีีก บา้ง ตถาคตภายหลงัแตก่ารตาย ย่อมมีอกี 
กมี็ ไมมี่อกีกม็ ีบา้ง ตถาคตภายหลงัแต่การตาย ยอ่มมี
อีกก็หามิได้ ไม่มีอีกก็หามิได้ บ้าง. ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
อย่างนี้ ชื่อว่าเป็นผู้ถอนความเห็นว่าจริงดิ่งไปคนละทางขึ้น
เสียแล้ว.

(๖) ภิกษุเป็นผู้ละการแสวงหาสิ้นเชิงแล้ว เป็น
อย่างไร ภิกษุในกรณีนี้ เป็นผู้ละการแสวงหากามแล้ว  
เป็น ผู้ละการแสวงหาภพแล้ว และการแสวงหา
พรหมจรรย์ของเธอนั้นก็ระงับไปแล้ว. ภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุอย่างนี้ ชื่อว่าเป็นผู้ละการแสวงหาสิ้นเชิงแล้ว.
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(๗) ภิกษุเป็นผู้มีความดำาริไม่ขุ่นมัว เป็นอย่างไร 
ภิกษุในกรณีน้ี เป็นผู้ละความดำาริในทางกามเสียแล้ว 
เป็นผู้ละความดำาริในทางพยาบาทเสียแล้ว และเป็นผู้
ละความดำาริในทางเบียดเบียนเสียแล้ว. ภิกษุท้ังหลาย 
ภิกษุอย่างนี้ ชื่อว่าเป็นผู้มีความดำาริไม่ขุ่นมัว.

(๘) ภิกษุเป็นผู้มีกายสังขารอันสงบรำางับแล้ว 
เป็นอย่างไร ภิกษุในกรณีนี้ เพราะละสุขเสียได้ เพราะละ 
ทุกข์เสียได้ และเพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและ
โทมนัสในกาลก่อนจึงบรรลุฌานที่ ๔ อันไม่มีทุกข์และ
สขุ มแีตค่วามทีส่ตเิป็นธรรมชาตทิีบ่รสิทุธิเ์พราะอเุบกขา 
แล้วแลอยู่. ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอย่างนี้ ช่ือว่าเป็นผู้มีกาย
สังขารอันสงบรำางับแล้ว.

(๙) ภิกษุเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นด้วยด ี เป็นอย่างไร 
ภกิษใุนกรณนีี ้เปน็ผูม้จีติหลดุพน้แลว้จากราคะ จากโทสะ 
จากโมหะ. ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอย่างนี้ ชื่อว่าเป็นผู้มีจิต
หลุดพ้นด้วยดี.
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(๑๐) ภิกษเุป็นผู้มีปัญญาในความหลุดพ้นด้วยดี  
เป็นอย่างไร ภิกษุในกรณีนี้ ย่อมรู้ชัดว่า เราละ ราคะ 
โทสะ โมหะ เสยีแลว้ ถอนขึน้ได้กระทัง่ราก ทำาให้เหมอืน
ตาลยอดเน่า ไม่ให้มี ไม่ให้เกิดได้อีกต่อไป ดังนี้. ภิกษุ
ท้ังหลาย ภกิษอุยา่งนี ้ชือ่วา่เปน็ผูม้ปีญัญาในความหลดุพน้ 
ด้วยดี.

ภิกษุทั้งหลาย ในกาลยืดยาวฝ่ายอดีต พระอริยเจ้า
เหล่าใดเหล่าหนึ่ง ได้เป็นอยู่แล้วอย่างพระอริยเจ้า พระ 
อริยเจ้าทั้งหมดเหล่านั้น ก็ได้เป็นอยู่แล้วในการอยู่อย่าง 
พระอรยิเจา้ ๑๐ ประการนีเ้หมอืนกนั. ภกิษทุัง้หลาย ในกาล 
ยดืยาวฝา่ยอนาคต พระอรยิเจ้าเหลา่ใดเหลา่หนึง่ จักเปน็อยู่
อยา่งพระอรยิเจา้ พระอรยิเจา้ทัง้หมดเหลา่นัน้ กจั็กเปน็อยู่
ในการอยู่อย่างพระอริยเจ้า ๑๐ ประการนี้เหมือนกัน.
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ภิกษุทั้งหลาย ในกาลบัดนี้ พระอริยเจ้าเหล่าใด
เหล่าหนึ่ง กำาลังเป็นอยู่อย่างพระอริยเจ้า พระอริยเจ้า 
ทั้งหมดเหล่านั้น ก็กำาลังเป็นอยู่ในการอยู่อย่างพระอริยเจ้า 
๑๐ ประการนี้เหมือนกัน. ภิกษุทั้งหลาย การอยู่แบบพระ
อรยิเจา้ ซึง่พระอริยเจา้ทัง้หลายไดอ้ยูม่าแลว้กด็ ีกำาลงัอยู่ใน
บดันีก้ด็ ีจกัอยู่ต่อไปกด็ ีมเีคร่ืองอยู่ ๑๐ ประการเหลา่น้ีแล.





ปัจจัยที่ส่งผลต่อ  

ความเรว็ 
ในการบรรลธุรรม
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 ปฏิปทาการบรรลุมรรคผล ๔ แบบ

-บาล ีจตกุกฺ. อํ. ๒๑/๒๐๒/๑๖๓.

ภกิษทุัง้หลาย ปฏปิทา ๔ ประการเหลา่นี ้ ๔ ประการ  
เป็นอย่างไร คือ

(๑) ทกุขาปฏิปทาทนัธาภิญญา (ปฏบิตัลิำาบาก รู้ได้ชา้)  
(๒) ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา (ปฏิบัติลำาบาก รู้ได้เร็ว) 
(๓) สุขาปฏิปทาทันธาภิญญา (ปฏิบัติสบาย รู้ได้ช้า)

(๔) สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา (ปฏิบัติสบาย รู้ได้เร็ว)

แบบปฏิบัติลำาบาก รู้ได้ช้า

ภิกษุท้ังหลาย ก็ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา เป็น
อย่างไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นในกายว่าไม่งาม  
มีความสำาคัญในอาหารว่าเป็นของปฏิกูล มีความสำาคัญในโลก 
ทัง้ปวงวา่ไมน่า่ยนิด ีพจิารณาเหน็ในสงัขารทัง้ปวงวา่ไม่เท่ียง 
อนึ่ง มรณสัญญาของเธอตั้งอยู่ดีแล้วในภายใน เธอเข้าไป
อาศยัธรรมอนัเปน็กำาลังของพระเสขะ ๕ ประการนี ้คอื สทัธา  
หิริ โอตัปปะ วิริยะ ปัญญา อินทรีย์ ๕ ประการน้ี คือ  
สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ 

215 
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ของเธอปรากฏว่าอ่อน เธอจึงได้บรรลุคุณวิเศษเพ่ือความ
สิน้อาสวะชา้ เพราะอนิทรีย ์๕ ประการนีอ้อ่น ภกิษุท้ังหลาย  
นี้เรียกว่า ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา.

แบบปฏิบัติลำาบาก รู็ได้เร็ว

ภิกษุท้ังหลาย ก็ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา เป็นอย่างไร  
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นในกายว่าไม่งาม มีความ
สำาคญัในอาหารวา่เปน็ของปฏกิลู มคีวามสำาคญัในโลกทัง้ปวง 
ว่าไม่น่ายินดี พิจารณาเห็นในสังขารทั้งปวงว่าไม่เท่ียง อน่ึง  
มรณสัญญาของเธอตั้งอยู่ดีแล้วในภายใน เธอเข้าไปอาศัย
ธรรมอันเป็นกำาลังของพระเสขะ ๕ ประการนี้ คือ สัทธา 
หิริ โอตัปปะ วิริยะ ปัญญา แต่อินทรีย์ ๕ ประการนี้ คือ  
สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์  
ของเธอปรากฏว่าแก่กล้า เธอย่อมได้บรรลุคุณวิเศษเพื่อ
ความสิน้อาสวะเร็วพลนั เพราะอนิทรีย ์๕ ประการนีแ้กก่ลา้ 
ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา.
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แบบปฏิบัติสบาย รู้ได้ช้า

ภิกษุทั้งหลาย ก็สุขาปฏิปทาทันธาภิญญาเป็น
อยา่งไร ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้สงดัจากกาม สงดัจากอกศุลธรรม 
ทั้งหลาย บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปีติและสุขอันเกิด
จากวิเวกอยู่ เพราะวิตกและวิจารสงบไป จึงบรรลุทุติยฌาน 
มีความผ่องใสแห่งจิตในภายใน เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ไม่ม ี
วติกวจิาร มปีติีและสขุอนัเกดิจากสมาธอิยู ่ เพราะความจาง
คลายไปแหง่ปตี ิยอ่มเปน็ผูอ้ยูอ่เุบกขา มสีติและสมัปชญัญะ   
บรรลตุตยิฌานทีพ่ระอรยิเจ้าท้ังหลายสรรเสรญิวา่ ผูไ้ดฌ้านนี ้
เป็นผู้มีอุเบกขา มีสติอยู่เป็นสุข ดังนี้ เพราะละสุข ละทุกข์ 
และดับโสมนัสก่อนๆ ได้ จึงบรรลุจตุตถฌานอันไม่มีทุกข์ 
ไม่มีสุข มีแต่สติอันบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ เธออาศัย 
ธรรมอนัเปน็กำาลงัของพระเสขะ ๕ ประการนี้ คอื สทัธา หริ ิ 
โอตปัปะ วิรยิะ ปัญญา แตอ่นิทรยี ์๕ ประการนี ้คอื สทัธนิทรีย์  
วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ ของเธอ
ปรากฏวา่ออ่น เธอจงึบรรลคุณุวเิศษ เพือ่ความสิน้อาสวะชา้  
เพราะอินทรีย์ ๕ ประการนี้อ่อน ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า 
สุขาปฏิปทาทันธาภิญญา.
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แบบปฏิบัติสบาย รู้ได้เร็ว

ภิกษุท้ังหลาย ก็สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาเป็นอย่างไร 
ภิกษุในธรรมวินัยน้ี สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม 
ทั้งหลาย บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปีติและสุขอันเกิด
จากวิเวกอยู่ เพราะวิตกและวิจารสงบไป จึงบรรลุทุติยฌาน 
มีความผ่องใสแห่งจิตในภายใน เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ไม่ม ี
วติกวจิาร มปีติีและสขุอนัเกดิจากสมาธอิยู ่ เพราะความจาง
คลายไปแหง่ปตี ิยอ่มเปน็ผูอ้ยูอ่เุบกขา มสีติและสมัปชญัญะ   
บรรลตุตยิฌานทีพ่ระอรยิเจ้าท้ังหลายสรรเสรญิวา่ ผูไ้ดฌ้านนี ้
เป็นผู้มีอุเบกขา มีสติอยู่เป็นสุข ดังนี้ เพราะละสุข ละทุกข์ 
และดับโสมนัสก่อนๆ ได้ จึงบรรลุจตุตถฌานอันไม่มีทุกข์ 
ไม่มีสุข มีแต่สติอันบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ เธออาศัย 
ธรรมอนัเปน็กำาลงัของพระเสขะ ๕ ประการนี้ คอื สทัธา หริ ิ 
โอตปัปะ วริยิะ ปัญญา ทัง้อนิทรยี ์๕ ประการนี ้คือ สทัธนิทรีย์  
วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ ของเธอ
ปรากฏว่าแก่กล้า เธอย่อมได้บรรลุคุณวิเศษ เพ่ือความ 
สิ้นอาสวะเร็วพลัน เพราะอินทรีย์ ๕ ประการนี้แก่กล้า  
ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา.

ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล ปฏิปทา ๔ ประการ.
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 อนิทรีย์ 6
-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๒๗๑-๒๗๒/๙๐๒,๙๐๓,๙๐๕.

ภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์ ๖ ประการ ๖ ประการเป็น
อย่างไร คือ อินทรีย์คือ ตา อินทรีย์คือ หู อินทรีย์คือ จมูก 
อินทรีย์คือ ลิ้น อินทรีย์คือ กาย อินทรีย์คือ ใจ.

ภิกษุท้ังหลาย เม่ือใด อรยิสาวก รูแ้จง้ชัดตามความเปน็
จริงซึ่งความเกิดขึ้น (สมุทัย) ความตั้งอยู่ไม่ได้ (อัตถังคมะ) 

รสอร่อย (อัสสาทะ) โทษอันต่ำาทราม (อาทีนวะ) และอุบาย 
เคร่ืองออก (นิสสรณะ) แห่งอินทรีย์ 6 ประการน้ีเม่ือนั้น เรา
เรยีกอรยิสาวกนีว้า่ เปน็โสดาบนั มีความไม่ตกต่ำาเป็นธรรมดา 
เป็นผู้เที่ยงแท้ต่อพระนิพพาน จักตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้า. 

…ภิกษุท้ังหลาย เม่ือใด ภกิษ ุรูแ้จง้ชัดตามความเปน็จรงิ
ซึ่งความเกิดขึ้น ความตั้งอยู่ไม่ได้ รสอร่อย โทษอันต่ำาทราม 
และอุบายเครื่องออก แห่งอินทรีย์ 6 ประการน ้ี ตามความ
เปน็จรงิแล้ว เปน็ผูห้ลดุพน้เพราะไม่ถือม่ัน เม่ือนัน้ เราเรยีก
ภิกษุนี้ว่า เป็นพระอรหันต์ สิ้นอาสวะแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์ 
ทำากิจท่ีควรทำาเสร็จแล้ว ปลงภาระลงแล้ว บรรลุประโยชน์ของ
ตนแล้ว ส้ินสังโยชน์ท่ีจะนำาไปสู่ภพ หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดย

ชอบ.
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 อนิทรีย์ 5 (นยัท่ี 1)

-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๒๕๙-๒๖๑/๘๕๒-๘๖๓.

ภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์ ๕ ประการนี้ ๕ ประการ 
เปน็อย่างไร คือ สทัธินทรีย ์วริิยนิทรีย์ สตินทรยี ์สมาธนิทรย์ี  
ปัญญินทรีย์.

ภิกษุท้ังหลาย ก็จะพึงเห็นสัทธินทรีย์ในธรรมไหนเล่า 
ในโสตาปัตติยังคะ ๔ พึงเห็นสัทธินทรีย์ในธรรมน้ี.

ภิกษุท้ังหลาย ก็จะพึงเห็นวิริยินทรีย์ในธรรมไหนเล่า 
ในสัมมัปปธาน ๔ พึงเห็นวิริยินทรีย์ในธรรมนี.้

ภิกษุท้ังหลาย ก็จะพึงเห็นสตินทรีย์ในธรรมไหนเล่า 
ในสติปัฏฐาน ๔ พึงเห็นสตินทรีย์ในธรรมนี.้

ภิกษุท้ังหลาย ก็จะพึงเห็นสมาธินทรีย์ในธรรมไหนเล่า 
ในฌานทั้ง ๔ พึงเห็นสมาธินทรีย์ในธรรมนี.้

ภิกษุท้ังหลาย ก็จะพึงเห็นปัญญินทรีย์ในธรรมไหนเล่า 
ในอริยสัจ ๔ พึงเห็นปัญญินทรีย์ในธรรมนี.้

ภิกษุท้ังหลาย ก็สัทธินทรีย์เป็นอย่างไร ภิกษทุัง้หลาย 
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีศรัทธา เชื่อพระปัญญา
ตรสัรูข้องพระตถาคตว่า แมเ้พราะเหตนุี้ๆ  พระผูมี้พระภาค 
พระองค์นัน้ เปน็พระอรหนัต ์ตรสัรูเ้องโดยชอบ ทรงถงึพรอ้ม 
ด้วยวิชชาและจรณะเสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลก เป็นสารถี
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ฝึกบุรุษที่ควรฝึก ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวดา
และมนุษย์ทั้งหลาย ทรงเบิกบานแล้ว เป็นผู้จำาแนกธรรม  
นี้เรียกว่า สัทธินทรีย์.

ก็วิริยินทรีย์เป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวก
ในธรรมวินัยนี้ ปรารภความเพียร เพ่ือละอกุศลธรรม เพื่อ
ความถงึพรอ้มแหง่กศุลธรรม มกีำาลงั มคีวามบากบัน่ ม่ันคง 
ไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย นี้เรียกว่า วิริยินทรีย์.

ก็สตินทรีย์เป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวก 
ในธรรมวินัยน้ี เป็นผู้มีสติ ประกอบด้วยสติเป็นเคร่ืองรักษาตัว 
อย่างยิ่ง ระลึกได้ ตามระลึกได้ซึ่งกิจที่กระทำา และคำาที่พูด
แม้นานได้ นี้เรียกว่า สตินทรีย์.

กส็มาธนิทรยีเ์ปน็อยา่งไร ภกิษทุัง้หลาย อริยสาวก 
ในธรรมวินัยนี้ กระทำาโวสสัคคารมณ์ (ความที่จิตมีการปล่อย 

หรอืการวางเป็นอารมณ)์ แลว้ไดส้มาธิ ไดเ้อกคัคตาจติ นีเ้รยีกวา่  
สมาธินทรีย์.

กป็ญัญนิทรยีเ์ปน็อยา่งไร ภกิษทุัง้หลาย อริยสาวก
ในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีปัญญา ประกอบด้วยปัญญาเคร่ือง
กำาหนดความเกิดความดับ อันประเสริฐ ชำาแรกกิเลส ให้ถึง
ความสิ้นทุกข์โดยชอบ นี้เรียกว่า ปัญญินทรีย์. 

ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แลอินทรีย์ ๕ ประการ.
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 อนิทรีย์ 5 (นยัท่ี 2)

-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๒๖๒-๒๖๓/๘๖๔-๘๖๙.

ภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์ ๕ ประการนี้ ๕ ประการ 
เปน็อย่างไร คือ สทัธินทรีย ์วริิยนิทรีย์ สตินทรยี ์สมาธนิทรย์ี  
ปัญญินทรีย์.

ภิกษุท้ังหลาย ก็สัทธินทรีย์เป็นอย่างไร ภกิษทุัง้หลาย 
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีศรัทธา เชื่อพระปัญญา
ตรสัรูข้องพระตถาคตวา่ แมเ้พราะเหตนุี้ๆ  พระผูม้พีระภาค 
พระองค์นัน้ เปน็พระอรหนัต ์ตรสัรูเ้องโดยชอบ ทรงถงึพรอ้ม 
ดว้ยวชิชาและจรณะ เสดจ็ไปดแีลว้ ทรงรู้แจง้โลก เปน็สารถี
ฝึกบุรุษที่ควรฝึก ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวดา 
และมนุษย์ทั้งหลาย ทรงเบิกบานแล้ว เป็นผู้จำาแนกธรรม  
นี้เรียกว่า สัทธินทรีย์.

ก็วิริยินทรีย์เป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวก
ในธรรมวินัยน้ี ปรารภความเพยีร เพือ่ละอกศุลธรรม เพ่ือ
ความถงึพร้อมแหง่กศุลธรรม มกีำาลงั มคีวามบากบัน่ มัน่คง 
ไม่ทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย อริยสาวกนั้น ยังฉันทะ 
ให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว้ ตั้งจิต 
ไว้มั่น เพื่อความไม่บังเกิดขึ้นแห่งอกุศลธรรมอันลามกที่ยัง
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ไม่บังเกิดขึ้น เพื่อละอกุศลธรรมอันลามกที่บังเกิดข้ึนแล้ว  
เพ่ือความบังเกิดข้ึนแห่งกุศลธรรมท่ียังไม่บังเกิดข้ึน เพ่ือความ
ถึงพร้อม เพ่ือความไม่หลงลืม เพ่ือเจริญย่ิงข้ึน เพ่ือความ
ไพบูลย์ เพ่ือความเจริญ เพ่ือความบริบูรณ์แห่งกุศลธรรม 
ที่บังเกิดขึ้นแล้ว นี้เรียกว่า วิริยินทรีย์.

กส็ตนิทรยีเ์ปน็อยา่งไร ภกิษทุัง้หลาย อรยิสาวกใน
ธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีสติ ประกอบด้วยสติเคร่ืองรักษาตัว 
อยา่งยิง่ ระลกึได ้ตามระลกึได้ ซ่ึงกจิทีก่ระทำาและคำาพูด
แม้นานได้ อริยสาวกนั้น ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่  
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำาจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสีย ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่  
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำาจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสีย ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ มีความเพียร  
มีสัมปชัญญะ มีสติ กำาจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย  
ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่  มีความเพียร  
มีสัมปชัญญะ มีสติ กำาจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย  
นี้เรียกว่า สตินทรีย์.

กส็มาธนิทรยีเ์ปน็อยา่งไร ภกิษทุัง้หลาย อริยสาวก 
ในธรรมวนัิยนี ้กระทำาโวสสคัคารมณ ์(ความทีจ่ติมกีารปลอ่ยหรอื
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การวางเปน็อารมณ)์ แลว้ไดส้มาธิ ไดเ้อกคัคตาจติ อรยิสาวกน้ัน  
สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก 
วิจาร มีปีติและสุข เกิดแต่วิเวกอยู่ บรรลุทุติยฌาน มีความ
ผ่องใสแห่งจิตในภายใน เป็นธรรมเอก ผดุขึน้ ไมม่วิีตก ไม่มี
วิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่ 
เธอมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขด้วยกาย เพราะปีต ิ
สิน้ไป บรรลตุตยิฌาน ทีพ่ระอรยิเจา้ท้ังหลายสรรเสริญว่า ผู้
ได้ฌานน้ีเป็นผู้มีอุเบกขา มีสติอยู่เป็นสุข เธอบรรลจุตตุถฌาน  
ไมม่ทีกุข ์ไมม่สีขุ เพราะละสขุและทกุข ์และดบัโทมนสัโสมนสั 
ก่อนๆ ได้ มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ นี้เรียกว่า 
สมาธินทรีย์.

ก็ปัญญินทรีย์เป็นอย่างไร ภิกษุท้ังหลาย อริยสาวก
ในธรรมวนิยันี ้เป็นผู้มีปัญญา ประกอบด้วยปญัญาเครือ่ง
กำาหนดความเกดิความดบัอนัประเสริฐ ชำาแรกกเิลสใหถ้งึ 
ความสิน้ทกุขโ์ดยชอบ อริยสาวกน้ัน ยอ่มรู้ตามความเปน็จรงิ 
วา่ น้ีทกุข์ นีท้กุขสมทุยั นีท้กุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา  
นี้เรียกว่า ปัญญินทรีย์. 

ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แลอินทรีย์ ๕ ประการ.
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 อนิทรีย์ 5 (นยัท่ี 3)

-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๒๙๙–๓๐๐/๑๐๑๗–๑๐๒๒.

ดีละๆ สารีบุตร อริยสาวกใดมีศรัทธามั่น เลื่อมใส
ในตถาคต อริยสาวกนั้นไม่พึงเคลือบแคลงหรือสงสัย ใน
พระตถาคต หรือในศาสนาของพระตถาคต 

ด้วยว่าอริยสาวกผู้มีศรัทธา พึงหวังข้อนี้ได้ว่า จัก
เป็นผู้ปรารภความเพียร เพ่ือละอกุศลธรรม เพื่อยังกุศล
ธรรมให้ถงึพรอ้ม มกีำาลงั มคีวามบากบัน่ มัน่คง ไมท่อดธรุะ
ในกุศลธรรมทั้งหลาย. สารีบุตร ก็วิริยะของอริยสาวกนั้น  
เป็นวิริยินทรีย์ 

ด้วยว่าอริยสาวกผู้มีศรัทธา ปรารภความเพียรแล้ว 
พงึหวังข้อน้ีไดว่้า จักเปน็ผู้มสีต ิประกอบด้วยสตเิปน็เคร่ือง
รักษาตนอย่างยิ่ง จักระลึกถึง ตามระลึกถึง กิจที่ทำาและคำา
ที่พูดแม้นานได้. สารีบุตร ก็สติของอริยสาวกนั้น เป็น 
สตินทรีย ์

ด้วยว่าอริยสาวกผู้มีศรัทธา ปรารภความเพียร 
เขา้ไปต้ังสติไว้แลว้ พึงหวงัขอ้นีไ้ดว้า่ จักกระทำาใหไ้ดซ้ึง่กระ
ทำาโวสสัคคารมณ์ (ความที่จิตมีการปล่อย หรือการวางเป็นอารมณ์) 

แล้วได้สมาธิ จักได้ซึ่งความต้ังมั่นแห่งจิต ได้เอกัคคตาจิต. 
สารีบุตร ก็สมาธิของอริยสาวกนั้น เป็นสมาธินทรีย์ 
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ด้วยว่าอริยสาวกผู้มีศรัทธา ปรารภความเพียร 
เข้าไปตั้งสติไว้ มีจิตตั้งม่ันโดยชอบ พึงหวังข้อนี้ได้ว่า จักรู้
ชดัอย่างนีว่้า สงสารมีทีส่ดุและเบือ้งตน้ อนับคุคลรูไ้มไ่ดแ้ลว้ 
เบือ้งต้นทีส่ดุไมป่รากฏแกเ่หล่าสตัวผ์ูมี้อวชิชาเปน็เคร่ืองก้ัน 
มีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ ผู้แล่นไปแล้ว ท่องเที่ยวไปแล้ว ก็
ความดบัดว้ยการสำารอกโดยไมเ่หลอืแหง่กองมืด คอื อวิชชา 
น่ันเป็นบทอันสงบ นั่นเป็นบทอันประณีต คือ ความระงับ
สังขารทั้งปวง ความสละคืนอุปธิทั้งปวง ความสิ้นตัณหา 
ความสิน้กำาหนดั ความดบั นพิพาน. สารีบุตร ก็ปัญญาของ
อริยสาวกน้ัน เป็นปัญญินทรีย์ 

อริยสาวกนั้นแล พยายามอย่างนี้ ครั้นพยายามแล้ว  
ระลึกอย่างนี้ ครั้นระลึกแล้ว ตั้งมั่นอย่างนี้ ครั้นตั้งมั่นแล้ว  
รูช้ดัอย่างนี ้ครัน้รู้ชัดแลว้ ยอ่มเชือ่มัน่อยา่งนีว้า่ ธรรมเหลา่นี ้ 
กค็อืธรรมทีเ่ราเคยไดฟ้งัมาแลว้นัน่เอง เหตน้ัุน บดัน้ี เราถูก
ต้องด้วยกายอยู ่และเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญา.

สารบีตุร ส่ิงใดเป็นศรัทธาของอริยสาวกนัน้ สิง่นัน้ 
เป็นสัทธินทรีย์ของอริยสาวกนั้น ดังนี้แล.

(สามารถดูความหมายของอินทรีย์ ๕ อีกนัยหน่ึงได้ในหน้า 

๑๖๗ ของหนังสือเล่มนี้)
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 อินทรีย์ 5 กับ พละ 5
-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๒๙๐/๙๗๖.

ภิกษุทั้งหลาย ปริยายที่อินทรีย์ ๕ อาศัยแล้ว เป็น
พละ ๕ ที่พละ ๕ อาศัยแล้ว เป็นอินทรีย์ ๕ มีอยู่ ปริยายที่
อนิทรยี ์๕ อาศยัแลว้ เปน็พละ ๕ ทีพ่ละ ๕ อาศัยแลว้ เปน็
อินทรีย์ ๕ เป็นอย่างไร

ภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดเป็นสัทธินทรีย์ สิ่งนั้นเป็น 
สทัธาพละ สิง่ใดเปน็สัทธาพละ สิง่นัน้เป็นสทัธินทรยี ์ สิง่ใด 
เปน็วริยินิทรยี ์สิง่นัน้เปน็วิริยพละ สิง่ใดเปน็วิริยพละ สิง่นัน้ 
เปน็วริยินิทรีย ์ สิง่ใดเปน็สตนิทรยี ์สิง่นัน้เป็นสตพิละ สิง่ใด 
เปน็สตพิละ สิง่นัน้เป็น สตนิทรีย์ สิง่ใดเปน็สมาธนิทรีย์ ส่ิงน้ัน 
เปน็สมาธพิละ สิง่ใดเปน็สมาธิพละ สิง่นัน้เปน็สมาธนิทรยี ์ 
ส่ิงใดเป็นปัญญินทรีย์ สิ่งนั้นเป็นปัญญาพละ สิ่งใดเป็น
ปัญญาพละ สิ่งนั้นเป็นปัญญินทรีย์.

ภกิษทุัง้หลาย เปรยีบเหมอืนแมน่้ำา ซึง่ไหลไปทางทศิ
ตะวนัออก หลัง่ไปทางทศิตะวนัออก บา่ไปทางทศิตะวันออก  
ที่ตรงกลางแม่น้ำานั้นมีเกาะ ปริยายที่กระแสแห่งแม่น้ำาน้ัน
อาศัยแล้ว ย่อมถึงซึ่งความนับว่ากระแสเดียวมีอยู่ อนึ่ง 
ปริยายที่กระแสแห่งแม่น้ำานั้นอาศัยแล้ว ย่อมถึงซึ่งความ
นับว่าสองกระแสมีอยู่.
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ภิกษุทั้งหลาย ก็ปริยายที่กระแสแห่งแม่น้ำานั้น 
อาศัยแล้ว ย่อมถึงซึ่งความนับว่ากระแสเดียว เป็นอย่างไร 
คือ น้ำาในที่สุดด้านตะวันออก และในที่สุดด้านตะวันตก 
แหง่เกาะนัน้ ปรยิายนีแ้ล ทีก่ระแสแหง่แมน้่ำาน้ันอาศยัแลว้ 
ย่อมถึงซึ่งความนับว่ากระแสเดียว.

ภิกษุทั้งหลาย ก็ปริยายที่กระแสแห่งแม่น้ำานั้น 
อาศัยแล้ว ย่อมถึงซึ่งความนับว่าสองกระแสเป็นอย่างไร 
คือ น้ำาในที่สุดด้านเหนือ และในที่สุดด้านใต้แห่งเกาะน้ัน 
ปริยายนี้แล ที่กระแสแห่งแม่น้ำานั้นอาศัยแล้ว ย่อมถึงซึ่ง
ความนับว่าสองกระแส ฉันใด.

ภิกษุท้ังหลาย ฉันน้ันก็เหมือนกัน ส่ิงใดเป็นสัทธินทรีย์  
สิ่งน้ันเป็นสัทธาพละ สิ่งใดเป็นสัทธาพละ สิ่งนั้นเป็น 
สัทธินทรีย์ สิ่งใดเป็นวิริยินทรีย์ สิ่งนั้นเป็นวิริยพละ สิ่งใด 
เป็นวิริยพละ สิ่งน้ันเป็นวิริยินทรีย์ สิ่งใดเป็นสตินทรีย์  
สิ่งนั้นเป็นสติพละ สิ่งใดเป็นสติพละ สิ่งนั้นเป็นสตินทรีย์  
ส่ิงใดเป็นสมาธินทรีย์ ส่ิงน้ันเป็นสมาธิพละ ส่ิงใดเป็นสมาธิพละ  
สิ่งนั้นเป็นสมาธินทรีย์ สิ่งใดเป็นปัญญินทรีย์ สิ่งน้ันเป็น
ปัญญาพละ สิ่งใดเป็นปัญญาพละ สิ่งนั้นเป็นปัญญินทรีย์.

ภกิษทุัง้หลาย เพราะความทีอ่นิทรีย ์๕ อันตนเจรญิ
แลว้ กระทำาให้มากแลว้ ภิกษุจงึกระทำาใหแ้จง้ซึง่เจโตวมุิตต ิ
ปญัญาวมิตุต ิอนัหาอาสวะมไิด้ เพราะอาสวะท้ังหลายสิน้ไป 
ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่.
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ปัจจัยต่อความลดหลั่น 
ของความเป็นอริยบุคคล (นัยที่ 1)

-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๒๖๕/๘๗๘-๘๗๙.

ภกิษทุัง้หลาย อนิทรยี ์๕ ประการเหลา่นี ้ ๕ ประการ 
เปน็อยา่งไร คือ สทัธนิทรีย ์วริิยนิทรีย์ สตินทรีย ์สมาธนิทรย์ี  
ปญัญนิทรยี ์ ภิกษทุัง้หลาย เหลา่นีแ้ล อนิทรีย ์๕ ประการ.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเป็นอรหันต์ เพราะอินทรีย์ ๕  
เต็มบริบูรณ์ เป็นอนาคามี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อน
กว่าอินทรีย์ของอรหันต์ เป็นสกทาคามี เพราะอินทรีย์ ๕  
ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของอนาคามี เป็นโสดาบัน เพราะอินทรีย์ ๕  
ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของสกทาคามี เป็นธัมมานุสารี เพราะ
อนิทรย์ี ๕ ยังอ่อนกว่าอนิทรยีข์องโสดาบนั เป็นสทัธานุสารี  
เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของธัมมานุสารี. 

ภิกษุทั้งหลาย ด้วยอาการอย่างนี้ ความต่างแห่งผล
ย่อมมีได้เพราะความต่างแห่งอินทรีย์ ความต่างแห่งบุคคล
ย่อมมีได้เพราะความต่างแห่งผล.

221 



611

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

ภกิษทุัง้หลาย อนิทรยี ์๕ ประการเหลา่นี ้ ๕ ประการ 
เปน็อย่างไร คือ สทัธินทรีย ์วริิยนิทรีย์ สตินทรยี ์สมาธนิทรย์ี  
ปัญญนิทรย์ี ภิกษทุัง้หลาย เหลา่นีแ้ล อนิทรยี ์๕ ประการ.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเป็นอรหันต์ เพราะอินทรีย์ 
๕ ประการนี้เต็มบริบูรณ์ เป็นอันตราปรินิพพายี เพราะ
อินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของอรหันต์ เป็นอุปหัจจ- 
ปรินิพพายี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของ 
อันตราปรินิพพายี เป็นอสังขารปรินิพพายี เพราะอินทรีย์ 
๕ ยงัออ่นกวา่อนิทรยีข์องอปุหจัจปรนิิพพาย ี เปน็สสงัขาร- 
ปรินิพพายี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของ 
อสังขารปรินิพพายี เป็นอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เพราะ
อินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของสสังขารปรินิพพายี เป็น 
สกทาคามี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของอุทธังโสโต- 
อกนิฏฐคามี เป็นโสดาบัน เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรีย์ของสกทาคามี เป็นธัมมานุสารี เพราะอินทรีย์ ๕  
ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของโสดาบัน เป็นสัทธานุสารี เพราะ
อินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของธัมมานุสารี.
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ภกิษทุัง้หลาย อนิทรยี ์๕ ประการเหลา่นี ้ ๕ ประการ 
เปน็อยา่งไร คือ สทัธนิทรีย ์วริิยนิทรีย์ สตินทรีย ์สมาธนิทรย์ี  
ปญัญนิทรยี ์ ภิกษทุัง้หลาย เหลา่นีแ้ล อนิทรีย ์๕ ประการ.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้เป็นอรหันต์ เพราะอินทรีย์ 
๕ ประการนี้เต็มบริบูรณ์ เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำาอรหัตผล 
ใหแ้จง้ เพราะอนิทรยี ์๕ ยงัออ่นกวา่อนิทรยีข์องอรหนัต ์ เปน็
อนาคามี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของผู้ปฏิบัติ
เพื่อทำาอรหัตผลให้แจ้ง เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำาอนาคามิผล 
ให้แจ้ง เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของอนาคามี 
เป็นสกาทาคามี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของ
ผู้ปฏิบัติเพื่อทำาอนาคามิผลให้แจ้ง เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำา 
สกทาคามิผลให้แจ้ง เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์
ของสกทาคามี เป็นโสดาบัน เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อน
กว่าอินทรีย์ของผู้ปฏิบัติเพื่อทำาสกทาคามิผลให้แจ้ง เป็น 
ผูป้ฏบิตัเิพือ่ทำาโสดาปัตตผิลให้แจง้ เพราะอนิทรีย ์๕ ยงัออ่น 
กว่าอินทรีย์ของโสดาบัน

ภกิษทุัง้หลาย อนิทรยี ์๕ ประการนี ้ไมมี่แก่ผูใ้ดเสยี
เลยโดยประการทั้งปวง เราเรียกผู้นั้นว่า เป็นคนภายนอก 
ตั้งอยู่ในฝ่ายปุถุชน.
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ภกิษทุัง้หลาย อนิทรยี ์๕ ประการเหลา่นี ้ ๕ ประการ 
เปน็อย่างไร คือ สทัธินทรีย ์วริิยนิทรีย์ สตินทรยี ์สมาธนิทรย์ี  
ปัญญนิทรย์ี ภิกษทุัง้หลาย เหลา่นีแ้ล อนิทรยี ์๕ ประการ.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเป็นอรหันต์ เพราะอินทรีย์ 
๕ ประการนี้เต็มบริบูรณ์ เป็นอันตราปรินิพพายี เพราะ
อินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของอรหันต์ เป็นอุปหัจจ- 
ปรินพิพายี เพราะอนิทรีย ์๕ ยงัออ่นกวา่อนิทรยีข์องอนัตรา- 
ปรนิิพพายี เป็นสสงัขารปรนิพิพาย ีเพราะอนิทรยี ์๕ ยังออ่น
กวา่อนิทรยีข์องอปุหจัจปรนิพิพาย ี เปน็สสงัขารปรินิพพายี  
เพราะอนิทรยี ์๕ ยงัออ่นกวา่อนิทรียข์องอสงัขารปรนิพิพาย ี 
เป็นอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรีย์ของอสังขารปรินิพพายี เป็นสกทาคามี เพราะ
อินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี  
เป็นเอกพิชี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของ 
สกทาคามี เป็นโกลังโกละ เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรีย์ของเอกพิชี เป็นสัตตักขัตตุปรมะเพราะอินทรีย์ ๕ 
ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของโกลังโกละ เป็นธัมมานุสารีเพราะ
อินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าสัตตักขัตตุปรมะ เป็นสัทธานุสารี
เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของธัมมานุสารี.
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ปัจจัยต่อความลดหลั่น 
ของความเป็นอริยบุคคล (นัยที่ 2)

-บาล ีตกิ. อ.ํ ๒๐/๒๙๙/๕๒๗.

ภกิษทุัง้หลาย สกิขาบท ๑๕๐ ถว้นนี ้ยอ่มมาสูอุ่เทศ
ทุกกึ่งเดือน ซึ่งกุลบุตรทั้งหลายผู้ปรารถนาประโยชน์ศึกษา
กันอยู่ ภิกษุทั้งหลาย สิกขา ๓ นี้ ที่สิกขาบท ๑๕๐ นั้น 
รวมอยูด่ว้ยทัง้หมด สกิขา 3 เปน็อยา่งไร คอื อธศิลีสกิขา   
อธิจิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขา. 

ภิกษุทั้งหลาย สิกขา ๓ นี้แล ที่สิกขาบท ๑๕๐ นั้น
รวมอยูด่ว้ยทัง้หมด ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวนิยันี ้เปน็
ผูท้ำาให้บริบรูณใ์นศลี เปน็ผูท้ำาพอประมาณในสมาธ ิเปน็ 
ผู้ทำาพอประมาณในปัญญา เธอย่อมล่วงสิกขาบทเล็กน้อย
บ้าง ย่อมออกจากอาบัติบ้าง ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะ
ไมม่ใีครกลา่วความเปน็คนอาภัพ เพราะเหตลุว่งสกิขาบทนี ้ 
แต่ว่าสิกขาบทเหล่าใด เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ 
สมควรแก่พรหมจรรย์ เธอเป็นผู้มีศีลย่ังยืนและมีศีล
มั่นคงในสิกขาบทเหล่าน้ัน สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบท 
ท้ังหลาย เพราะสังโยชน์ 3 หมดส้ินไป เธอเป็นสัตตัก- 
ขตัตปุรมะ ยอ่มทอ่งเทีย่วไปในเทวดาและมนษุยอ์ยา่งมาก 
เจ็ดครั้ง แล้วจักทำาที่สุดแห่งทุกข์ได้ เพราะสังโยชน์ 3 
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หมดส้ินไป เธอเปน็โกลงัโกละ ยอ่มท่องเทีย่วไปสู ่2 หรอื 
3 ตระกลู แล้วจกัทำาทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด้ เพราะสงัโยชน ์3  
หมดสิ้นไป เธอเป็นเอกพีชี ย่อมมาเกิดยังภพมนุษย์นี้
คราวเดียวเท่านั้น แล้วจักทำาที่สุดแห่งทุกข์ได้ เพราะ
สังโยชน์ 3 หมดสิ้นไป และเพราะราคะ โทสะ โมหะ 
เบาบาง เธอเป็นสกทาคามี ย่อมมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียว 
แล้วจักทำาที่สุดแห่งทุกข์ได้. 

ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ทำาให้
บริบูรณ์ในศีล เป็นผู้ทำาให้บริบูรณ์ในสมาธิ เป็นผู้ทำาพอ
ประมาณในปญัญา เธอยอ่มลว่งสกิขาบทเลก็น้อยบา้ง ย่อม
ออกจากอาบัติบ้าง ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะไม่มีใคร
กล่าวความเป็นคนอาภัพเพราะเหตุล่วงสิกขาบทนี้ แต่ว่า
สิกขาบทเหล่าใดเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ สมควรแก่
พรหมจรรย์ เธอเปน็ผูม้ศีีลยัง่ยนื และมีศีลมัน่คงในสกิขาบท
เหล่าน้ัน สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย เพราะ 
โอรัมภาคิยสังโยชน์ 5 หมดสิ้นไป เธอเป็นอุทธังโสโต- 
อกนิฏฐคามี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ 5 หมดสิ้นไป 
เป็นสสังขารปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ 5 
หมดสิ้นไป เป็นอสังขารปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิย- 



616

พุทธวจน - หมวดธรรม 

สังโยชน์ 5 หมดสิ้นไป เป็นอุปหัจจปรินิพพายี เพราะ 
โอรัมภาคิยสังโยชน์ 5 หมดส้ินไป เป็นผู้อันตราปรินิพพายี. 

ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ทำาให้
บริบูรณ์ในศีล เป็นผู้ทำาให้บริบูรณ์ในสมาธิ เป็นผู้ทำาให้
บริบูรณ์ในปัญญา เธอย่อมล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้าง ย่อม
ออกจากอาบัติบ้าง ข้อน้ันเพราะเหตุไร เพราะไม่มีใคร
กล่าวความเป็นคนอาภัพเพราะเหตุล่วงสิกขาบทนี้ แต่ว่า
สิกขาบทเหล่าใด เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ สมควรแก่
พรหมจรรย์ เธอเป็นผู้มศีีลยัง่ยนื และมีศีลมัน่คงในสกิขาบท
เหล่าน้ันสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย เธอทำาให้
แจง้ซึง่เจโตวมิตุต ิปญัญาวมุิตติอนัหาอาสวะมิได ้เพราะ 
อาสวะท้ังหลายส้ินไป ด้วยปัญญาอันย่ิงเองในปัจจุบัน 
เข้าถึงอยู่ 

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ทำาได้เพียงบางส่วนย่อมให้
สำาเร็จได้บางส่วน ผู้ทำาให้บริบูรณ์ย่อมให้สำาเร็จได้บริบูรณ์
อย่างนี้แล ภิกษุท้ังหลาย เรากล่าวสิกขาบทท้ังหลายว่า ไม่
เป็นหมันเลย.
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 สิกขา 3
-บาล ีตกิ. อ.ํ ๒๐/๓๐๓/๕๒๙.

ภิกษุทั้งหลาย สิกขา ๓ นี้ สิกขา ๓ เป็นอย่างไร 
คือ อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขา 

ภิกษุท้ังหลาย ก็อธิศีลสิกขาเป็นอย่างไร ภิกษุ 
ท้ังหลาย ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้เปน็ผูม้ศีีล สำารวมแลว้ดว้ยการ
สำารวมในปาตโิมกข ์ถงึพร้อมดว้ยอาจาระและโคจร เหน็ภยั
ในโทษมปีระมาณเลก็นอ้ย สมาทานศกึษาอยู่ในสกิขาบทท้ัง
หลาย ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าอธิศีลสิกขา. 

ภิกษุท้ังหลาย ก็อธิจิตตสิกขาเป็อย่างไร ภิกษุ 
ท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยน้ี สงัดจากกาม สงัดจากอกุศล
ธรรมท้ังหลาย บรรลปุฐมฌาน มวีติกมวีจิาร มปีตีแิละสขุเกดิ
แต่วิเวกอยู่. เพราะวิตกและวิจารสงบไป จึงบรรลุทุติยฌาน  
มีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดข้ึน ไม่มี
วติก ไมม่วิีจาร มปีตีแิละสขุเกดิแต่สมาธอิยู ่เพราะปตีสิิน้ไป  
จงึมอีเุบกขา มสีตสัิมปชญัญะ เสวยสขุดว้ยกาย บรรลตุติยฌาน 
ทีพ่ระอรยิะทัง้หลายสรรเสรญิวา่ ผูไ้ดฌ้านนี ้เปน็ผูม้อีเุบกขา 
มสีติอยูเ่ปน็สขุ เพราะละสขุและทกุข ์และดบัโสมนสัโทมนัส 
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กอ่นๆ ได ้จงึบรรลจุตตุถฌาน ไมม่ทีกุข ์ไมม่สุีข มีอุเบกขาเป็น 
เหตุให้สติบริสุทธ์ิอยู่ ภิกษุท้ังหลาย น้ีเรียกว่า อธิจิตตสิกขา. 

ภิกษุทั้งหลาย ก็อธิปัญญาสิกขาเป็นไฉน ภิกษุ 
ทัง้หลาย ภิกษใุนธรรมวนิยันี ้ยอ่มรูช้ดัตามความเป็นจริงวา่ 
นีท้กุข ์น้ีเหตใุห้เกิดทกุข ์นีค้วามดบัทกุข ์ นีข้อ้ปฏิบัตใิหถ้งึ
ความดับทุกข์ ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า อธิปัญญาสิกขา. 

ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แลสิกขา ๓.
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 ลักษณะของผู้เป็นธรรมกถึก
-บาล ีนทิาน. สํ. ๑๖/๒๑-๒๒/๔๕-๔๖.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ท่ีเรียกว่า ธรรมกถึก ธรรมกถึก ดังน้ี ด้วยเหตุ
เพียงเท่าไรหนอ จึงจะช่ือว่าธรรมกถึก.

ภิกษุ ถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อ
ความคลายกำาหนัด เพื่อความดับชราและมรณะ ควรจะ
กล่าวว่าภิกษุธรรมกถึก.

ภิกษุ ถ้าภิกษุแสดงธรรมเพ่ือความเบ่ือหน่าย เพ่ือความ
คลายกำาหนัด เพ่ือความดับชาติ ควรจะกล่าวว่าภิกษุธรรมกถึก.

ภิกษุ ถ้าภิกษุแสดงธรรมเพ่ือความเบ่ือหน่าย เพ่ือ
ความคลายกำาหนัด เพ่ือความดับภพ ควรจะกล่าวว่าภิกษุธร
รมกถึก.

ภิกษุ ถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อ
ความคลายกำาหนัด เพื่อความดับอุปาทาน ควรจะกล่าวว่า
ภิกษุธรรมกถึก.

ภิกษุ ถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อ
ความคลายกำาหนดั เพือ่ความดบัตัณหา ควรจะกล่าวว่าภกิษ ุ
ธรรมกถึก.

ภิกษุ ถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อ
ความคลายกำาหนดั เพือ่ความดับเวทนา ควรจะกลา่ววา่ภกิษ ุ
ธรรมกถึก.

22๔ 
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ภิกษุ ถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อ
ความคลายกำาหนัด เพือ่ความดับผสัสะ ควรจะกลา่ววา่ภกิษ ุ
ธรรมกถึก.

ภิกษุ ถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อ
ความคลายกำาหนัด เพื่อความดับสฬายตนะ ควรจะกล่าว
ว่าภิกษุธรรมกถึก.

ภิกษุ ถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อ
ความคลายกำาหนัด เพ่ือความดบันามรปู ควรจะกลา่วว่าภกิษ ุ
ธรรมกถึก.

ภิกษุ ถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อ
ความคลายกำาหนัด เพื่อความดับวิญญาณ ควรจะกล่าวว่า
ภิกษุธรรมกถึก.

ภิกษุ ถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อ
ความคลายกำาหนัด เพือ่ความดบัสังขาร ควรจะกลา่ววา่ภกิษุ 
ธรรมกถึก.

ภิกษุ ถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อ
ความคลายกำาหนดั เพ่ือความดับอวชิชา ควรจะกลา่ววา่ภิกษ ุ
ธรรมกถึก.
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 การวางจิตเมือ่ถกูเบยีดเบยีนทางวาจา
-บาล ีม.ู ม. ๑๒/๒๕๔-๒๖๐/๒๖๗-๒๗๓.

ภิกษุทั้งหลาย ทางแห่งถ้อยคำาที่บุคคลอ่ืนจะพึง
กลา่วหาเธอ ๕ อยา่งเหลา่นี ้มอียู ่คอื กลา่วโดยกาลหรือโดย
มใิชก่าล กลา่วโดยเรือ่งจริงหรือโดยเรือ่งไมจ่ริง กลา่วโดย
อ่อนหวานหรือโดยหยาบคาย กล่าวด้วยเรื่องมีประโยชน์
หรือไม่มีประโยชน์ กล่าวด้วยมีจิตเมตตาหรือมีโทสะใน
ภายใน.

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเขากล่าวอยู่อย่างนั้น ในกรณี
นั้นๆ เธอพึงทำาการศึกษาอย่างนี้ว่า จิตของเราจักไม่
แปรปรวน เราจกัไมก่ลา่ววาจาอนัเปน็บาป เราจักเปน็ผูมี้จิต
เอ็นดูเกื้อกูล มีจิตประกอบด้วยเมตตา ไม่มีโทสะในภายใน  
จักมีจิตประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปยังบุคคลนั้นอยู่ และจักมี
จิตประกอบด้วยด้วยเมตตา อันเป็นจิตไพบูลย์ ใหญ่หลวง  
ไม่มีประมาณ ไม่มีเวร ไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่โลกถึงที่สุด 
ทุกทิศทาง มีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์ แล้วแลอยู่ ดังน้ี ภิกษุ 
ทั้งหลาย เธอพึงทำาการศึกษาอย่างนี้.

225 
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ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษถือเอาสีมา เป็น
สีครั่งบ้าง สีเหลืองบ้าง สีเขียวบ้าง สีแสดบ้าง กล่าวอยู่ว่า 
เราจกัเขียนรปูตา่งๆ ในอากาศนี ้ทำาใหม้รูีปปรากฏอยู ่ดงันี ้
ภิกษุทั้งหลาย เธอจะสำาคัญความข้อน้ีว่าอย่างไร บุรุษน้ัน
จะเขียนรูปต่างๆ ในอากาศนี้ ทำาให้มีรูปปรากฏอยู่ได้หรือ.

ข้อนั้นหามิได้ พระเจ้าข้า.

นั่นเพราะเหตุอะไร.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เพราะเหตุว่าอากาศน้ี เป็นส่ิงท่ีมีรูปไม่ได้  

แสดงออกซึ่งรูปไม่ได้ ในอากาศนั้นไม่เป็นการง่ายที่ใครๆ จะเขียนรูป 

ทำาให้มีรูปปรากฏอยู่ได้ รังแต่บุรุษนั้นจะเป็นผู้มีส่วนแห่งความลำาบาก 

คับแค้นเสียเปล่า พระเจ้าข้า.

ภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นก็เหมือนกัน ในบรรดาทาง
แห่งถ้อยคำาสำาหรับการกล่าวหา ๕ ประการนั้น เมื่อเขา
กลา่วหาเธอ ดว้ยทางแห่งถอ้ยคำาประการใดประการหน่ึงอยู่  
เธอพึงทำาการศึกษาในกรณีนั้นอย่างนี้ว่า จิตของเราจักไม่
แปรปรวน เราจกัไมก่ลา่ววาจาอนัเปน็บาป เราจักเปน็ผูมี้จิต
เอน็ดเูกือ้กลู มจิีตประกอบดว้ยเมตตา ไมม่โีทสะในภายในอยู ่ 
จักมีจิตประกอบด้วยด้วยเมตตา แผ่ไปยังบุคคลน้ันอยู่ 
และจักมีจิตประกอบด้วยด้วยเมตตา อันเป็นจิตไพบูลย์ 
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ใหญ่หลวง ไม่มีประมาณ ไม่มีเวร ไม่มีพยาบาท แผ่ไปสู่
โลกถึงที่สุดทุกทิศทาง มีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์ แล้วแลอยู่ 
ดังนี้ ภิกษุทั้งหลาย เธอพึงทำาการศึกษาอย่างนี้แล … .

(นอกจากน้ียงัทรงอปุมาเปรยีบกบับรุุษถอืเอาจอบและกระทอ

มาขุดแผ่นดิน หวังจะไม่ให้เป็นแผ่นดินอีก, เปรียบกับบุรุษถือเอาคบ

เพลงิหญ้ามาเผาแม่น้ำาคงคา หวงัจะใหเ้ดือดพลา่น ซึง่เปน็ฐานะทีไ่มอ่าจ

เป็นได้).

ภิกษุทั้ งหลาย ถ้าโจรผู้คอยหาช่อง พึงเลื่อย
อวัยวะน้อยใหญ่ของใครด้วยเลื่อยมีด้ามสองข้าง ผู้ใดมี
ใจประทุษร้ายในโจรนั้น ผู้นั้นชื่อว่าไม่ทำาตามคำาสอนของ
เรา เพราะเหตุที่มีใจประทุษร้ายต่อโจรนั้น ภิกษุทั้งหลาย 
ในกรณีนั้น เธอพึงทำาการศึกษาอย่างนี้ว่า จิตของเราจักไม่
แปรปรวน เราจกัไมก่ลา่ววาจาอนัเปน็บาป เราจกัเปน็ผูมี้จิต 
เอน็ดเูกือ้กลู มจีติประกอบดว้ยเมตตาไมม่โีทสะในภายในอยู ่ 
จักมีจิตประกอบด้วยด้วยเมตตาแผ่ไปยังบุคคลนั้นอยู่  
และจักมีจิตประกอบด้วยด้วยเมตตา อันเป็นจิตไพบูลย์ 
ใหญ่หลวง ไม่มีประมาณ ไม่มีเวร ไม่มีพยาบาท แผ่ไปสู่
โลกถึงที่สุดทุกทิศทาง มีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์ แล้วแลอยู่ 
ดังนี้ ภิกษุทั้งหลาย เธอพึงทำาการศึกษา อย่างนี้แล.
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ภิกษุทั้งหลาย เธอพึงกระทำาในใจถึงโอวาท อัน
เปรียบด้วยเลื่อยนี้อยู่เนืองๆ เถิด ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเธอ
ทำาในใจถึงโอวาทนั้นอยู่ เธอจะได้เห็นทางแห่งการกล่าวหา
เล็กหรือใหญ่ที่เธออดกลั้นไม่ได้อยู่อีกหรือ.

ข้อนั้นหามิได้ พระเจ้าข้า !”.

ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นในเร่ืองนี้ พวกเธอทั้ง
หลาย จงกระทำาในใจถงึโอวาทอนัเปรยีบดว้ยเลือ่ยน้ี อยู่เปน็
ประจำาเถิด นั่นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุข
แก่เธอทั้งหลาย ตลอดกาลนาน.



ขอนอบน้อมแด่

ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ 
พระองค์นั้นด้วยเศียรเกล้า

(สาวกตถาคต)
คณะงานธัมมะ วัดนาปาพง

(กลุ่มอาสาสมัครพุทธวจน-หมวดธรรม)



ขอนอบน้อมแด่

ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ 
พระองค์นั้นด้วยเศียรเกล้า

(สาวกตถาคต)
คณะงานธัมมะ วัดนาปาพง

(กลุ่มอาสาสมัครพุทธวจน-หมวดธรรม)



มูลนิธิพุทธโฆษณ์ 

มูลนิธิแห่งมหาชนชาวพุทธ ผู้ซึ่งชัดเจน และมั่นคงในพุทธวจน

 เริม่จากชาวพุทธกลุม่เลก็ๆ กลุ่มหนึง่ ได้มีโอกาสมาฟังธรรมบรรยายจาก
ท่านพระอาจารย์คกึฤทธิ ์โสตฺถิผโล ทีเ่น้นการน�าพุทธวจน (ธรรมวินยัจากพทุธโอษฐ์
ทีพ่ระพทุธองค์ทรงยนืยนัว่าทรงตรัสไว้ดแีล้ว บรสิทุธิบ์รบิรูณ์สิน้เชิง ทัง้เนือ้ ความและ
พยญัชนะ) มาใช้ในการถ่ายทอดบอกสอน ซึง่เป็นรปูแบบการแสดงธรรมท่ีตรงตาม
พุทธบัญญัติตามที่ ทรงรับสั่งแก่พระอรหันต์ ๖๐ รูปแรกที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน
ในการประกาศพระสัทธรรม และเป็นลักษณะเฉพาะทีภ่กิษใุนครัง้พุทธกาลใช้เป็น
มาตรฐานเดยีว

 หลกัพทุธวจนนี ้ได้เข้ามาตอบค�าถาม ต่อความลงัเลสงสยั ได้เข้ามาสร้าง
ความชัดเจน ต่อความพร่าเลือนสับสน ในข้อธรรมต่างๆ ที่มีอยู่ในสังคมชาวพุทธ
ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นผลจากสาเหตุเดียวคือ การไม่ใช้ค�าของพระพุทธเจ้าเป็นตัวตั้งต้น
ในการศกึษาเล่าเรยีน

 ด้วยศรทัธาอย่างไม่หวัน่ไหวต่อองค์สมัมาสมัพทุธะ ในฐานะพระศาสดา
ท่านพระอาจารย์คกึฤทธิ ์ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่า “อาตมาไม่มคี�าสอนของตัวเอง” 
และใช้เวลาที่มีอยู่  ไปกับการรับสนองพุทธประสงค์  ด้วยการโฆษณาพุทธวจน
เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม และความประสานเป็นหนึ่งเดียวของชาวพุทธ

 เมือ่กลบัมาใช้หลกัพทุธวจน เหมอืนทีเ่คยเป็นในครัง้พทุธกาล สิง่ทีเ่กดิขึน้
คือ ความชัดเจนสอดคล้องลงตัว ในความรู้ความเข้าใจ ไม่ว่าในแง่ของหลักธรรม
ตลอดจนมรรควธีิทีต่รง และสามารถน�าไปใช้ปฏบิติัให้เกดิผล รู้เหน็ประจกัษ์ได้จริง
ด้วยตนเองทนัท ี ด้วยเหตนุี ้ชาวพุทธทีเ่หน็คุณค่าในค�าของพระพทุธเจ้าจงึขยายตวั
มากขึ้นเรื่อยๆ เกิดเป็น “กระแสพุทธวจน” ซึ่งเป็นพลังเงียบที่ก�าลังจะกลายเป็น
คลืน่ลกูใหม่ ในการกลบัไปใช้ระบบการเรียนรู้พระสทัธรรม เหมอืนดงัครัง้พทุธกาล

 ด้วยการขยายตัวของกระแสพุทธวจนนี้ สื่อธรรมที่เป็นพุทธวจน ไม่ว่า
จะเป็นหนังสือ หรือซีดี ซึ่งแจกฟรีแก่ญาติโยมเริ่มมีไม่พอเพียงในการแจก ทั้งนี้
เพราะจ�านวนของผู้ที่สนใจเห็นความส�าคัญของพุทธวจน ได้ขยายตัวมากข้ึนอย่าง
รวดเร็ว ประกอบกับว่าท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เคร่งครัดในข้อวัตร
ปฏิบัติที่พระศาสดาบัญญัติไว้  อันเป็นธรรมวินัยที่ออกจากพระโอษฐ์ของตถาคต
โดยตรง  การเผยแผ่พุทธวจนที่ผ่านมา  จึงเป็นไปในลักษณะสันโดษตามมีตามได้
เมื่อมีโยมมาปวารณาเป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์ ได้มาจ�านวนเท่าไหร่ ก็ทยอยแจก
ไปตามท่ีมีเท่าน้ัน เม่ือมีมา กแ็จกไป เม่ือหมด ก็คือหมด

 เนือ่งจากว่า หน้าทีใ่นการด�ารงพระสทัธรรมให้ตัง้มัน่สบืไป ไม่ได้ผกูจ�ากัด
อยู่แต่เพียงพุทธสาวกในฐานะของสงฆ์เท่านั้น ฆราวาสกลุ่มหนึ่งซึ่งเห็นความส�าคัญ
ของพทุธวจน จงึรวมตวักนัเข้ามาช่วยขยายผลในสิง่ทีท่่านพระอาจารย์คกึฤทธิ ์โสตถิฺผโล
ท�าอยูแ่ล้ว นัน่คอื การน�าพทุธวจนมาเผยแพร่โฆษณา โดยพิจารณาตดัสนิใจจดทะเบยีน
จัดตั้งเป็นมูลนิธิอย่างถูกต้องตามกฏหมาย  เพื่อให้การด�าเนินการต่างๆ  ทั้งหมด
อยูใ่นรปูแบบท่ีโปร่งใส เปิดเผย และเปิดกว้างต่อสาธารณชนชาวพทุธทัว่ไป

 ส�าหรับผู้ที่เห็นความส�าคัญของพุทธวจน และมีความประสงค์ที่จะด�ารง
พระสัทธรรมให้ต้ังม่ัน ด้วยวธีิของพระพทุธเจ้า สามารถสนบัสนนุการด�าเนนิการตรงน้ีได้
ด้วยวิธีง่ายๆ นั่นคือ เข้ามาใส่ใจศึกษาพุทธวจน และน�าไปใช้ปฏิบัติด้วยตนเอง
เมื่อรู้ประจักษ์ เห็นได้ด้วยตนแล้ว ว่ามรรควิธีที่ได้จากการท�าความเข้าใจ โดย
ใช้ค�าของพระพุทธเจ้าเป็นตัวตั้งต้นนั้น น�าไปสู่ความเห็นท่ีถูกต้อง ในหลักธรรม
อันสอดคล้องเป็นเหตุเป็นผล  และเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว  กระทั่งได้ผลตามจริง
ท�าให้เกิดมีจิตศรัทธา ในการช่วยเผยแพร่ขยายสื่อพุทธวจน เพียงเท่านี้ คุณก็คือ
หน่ึงหน่วยในขบวน “พุทธโฆษณ์” แล้ว

 นี่คือเจตนารมณ์ของมูลนิธิพุทธโฆษณ์ นั่นคือเป็นมูลนิธิแห่งมหาชน
ชาวพุทธ ซึง่ชดัเจน และม่ันคงในพทุธวจน



 ด้วยการขยายตัวของกระแสพุทธวจนนี้ สื่อธรรมที่เป็นพุทธวจน ไม่ว่า
จะเป็นหนังสือ หรือซีดี ซึ่งแจกฟรีแก่ญาติโยมเริ่มมีไม่พอเพียงในการแจก ทั้งนี้
เพราะจ�านวนของผู้ที่สนใจเห็นความส�าคัญของพุทธวจน ได้ขยายตัวมากขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ประกอบกับว่าท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เคร่งครัดในข้อวัตร
ปฏิบัติที่พระศาสดาบัญญัติไว้  อันเป็นธรรมวินัยที่ออกจากพระโอษฐ์ของตถาคต
โดยตรง  การเผยแผ่พุทธวจนท่ีผ่านมา  จึงเป็นไปในลักษณะสันโดษตามมีตามได้
เมื่อมีโยมมาปวารณาเป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์ ได้มาจ�านวนเท่าไหร่ ก็ทยอยแจก
ไปตามทีม่เีท่านัน้ เม่ือมมีา กแ็จกไป เม่ือหมด กคื็อหมด

 เนือ่งจากว่า หน้าทีใ่นการด�ารงพระสทัธรรมให้ตัง้มัน่สบืไป ไม่ได้ผกูจ�ากดั
อยู่แต่เพียงพุทธสาวกในฐานะของสงฆ์เท่านั้น ฆราวาสกลุ่มหนึ่งซึ่งเห็นความส�าคัญ
ของพทุธวจน จงึรวมตวักนัเข้ามาช่วยขยายผลในสิง่ทีท่่านพระอาจารย์คกึฤทธิ ์โสตถฺผิโล
ท�าอยูแ่ล้ว นัน่คอื การน�าพทุธวจนมาเผยแพร่โฆษณา โดยพจิารณาตดัสนิใจจดทะเบยีน
จัดตั้งเป็นมูลนิธิอย่างถูกต้องตามกฏหมาย  เพื่อให้การด�าเนินการต่างๆ  ทั้งหมด
อยูใ่นรปูแบบทีโ่ปร่งใส เปิดเผย และเปิดกว้างต่อสาธารณชนชาวพทุธท่ัวไป

 ส�าหรับผู้ที่เห็นความส�าคัญของพุทธวจน และมีความประสงค์ที่จะด�ารง
พระสทัธรรมให้ต้ังมัน่ ด้วยวิธีของพระพุทธเจ้า สามารถสนบัสนนุการด�าเนินการตรงน้ีได้
ด้วยวิธีง่ายๆ นั่นคือ เข้ามาใส่ใจศึกษาพุทธวจน และน�าไปใช้ปฏิบัติด้วยตนเอง
เมื่อรู้ประจักษ์ เห็นได้ด้วยตนแล้ว ว่ามรรควิธีที่ได้จากการท�าความเข้าใจ โดย
ใช้ค�าของพระพุทธเจ้าเป็นตัวตั้งต้นนั้น น�าไปสู่ความเห็นท่ีถูกต้อง ในหลักธรรม
อันสอดคล้องเป็นเหตุเป็นผล  และเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว  กระทั่งได้ผลตามจริง
ท�าให้เกิดมีจิตศรัทธา ในการช่วยเผยแพร่ขยายสื่อพุทธวจน เพียงเท่านี้ คุณก็คือ
หนึง่หน่วยในขบวน “พทุธโฆษณ์” แล้ว

 นี่คือเจตนารมณ์ของมูลนิธิพุทธโฆษณ์ นั่นคือเป็นมูลนิธิแห่งมหาชน
ชาวพทุธ ซึง่ชดัเจน และมัน่คงในพทุธวจน



ผู้ที่สนใจรับสื่อธรรมที่เป็นพุทธวจน  เพื่อไปใช้ศึกษาส่วนตัว  
หรือน�าไปแจกเป็นธรรมทาน แก่พ่อแม่พี่น้อง ญาติ หรือเพื่อน  

สามารถมารับได้ฟรี ที่วัดนาปาพง  
หรือตามที่พระอาจารย์คึกฤทธิ์ได้รับนิมนต์ไปแสดงธรรมนอกสถานที่

ส�าหรับรายละเอียดกิจธรรมต่างๆ  ภายใต้เครือข่ายพุทธวจนโดยวัดนาปาพง ค้นหา
ข้อมูลได้จาก

www.buddhakos.org  หรือ  www.watnapp.com
 

หากมีความจ�านงที่จะรับไปแจกเป็นธรรมทานในจ�านวนหลายสิบชุด 
ขอความกรุณาแจ้งความจ�านงได้ที่

มูลนิธิพุทธโฆษณ์
ประสานงานและเผยแผ่ : เลขที่ ๒๙/๓ หมู่ที่ ๗ 

ถนนเลียบคลอง ๑๐ ฝั่งตะวันออก
ต�าบลบึงทองหลาง  อ�าเภอล�าลูกกา  จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐

โทรศัพท์ ๐๘ ๒๒๒๒ ๕๗๙๐-๙๔, ๐๘ ๕๐๕๘ ๖๘๘๘, ๐๘ ๑๕๑๓ ๑๖๑๑
โทรสาร ๐ ๒๑๕๙ ๐๕๒๕-๖

เว็บไซต์ : www.buddhakos.org   อีเมล์ : buddhakos@hotmail.com

สนับสนุนการเผยแผ่พุทธวจนได้ที่ 
ชือ่บญัช ี“มลูนธิพิทุธโฆษณ์” ธนาคารไทยพาณชิย์ สาขา คลอง ๑๐ (ธัญบุรี)

ประเภท บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๓๑๘-๒-๔๗๔๖๑-๐



ขอกราบขอบพระคุณแด่ 
พระอาจารย์คกึฤทธิ ์ โสตฺถผิโล  และคณะสงฆ์วัดนาป่าพง

ที่กรุณาให้ค�าปรึกษาในการจัดท�าหนังสือเล่มนี้ 

ติดตามการเผยแผ่พระธรรมค�าสอนตามหลักพุทธวจน 

โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ได้ที่  

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

ดาวน์โหลดโปรแกรมตรวจหาและเทียบเคยีงพทุธวจน (E-Tipitaka) 
ส�าหรับคอมพิวเตอร ์
• ระบบปฏิบัติการ Windows, Macintosh, Linux 
 http://etipitaka.com/download หรือ รับแผ่นโปรแกรมได้ที่วัดนาปาพง 

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

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

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



บรรณานุกรม
พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ

พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง

หนังสือธรรมโฆษณ์ ชุดจากพระโอษฐ์ 
(ผลงานแปลพุทธวจน โดยท่านพุทธทาสภิกขุในนามกองต�าราคณะธรรมทาน)

ร่วมสนับสนุนการจัดท�าโดย

คณะงานธัมมะ วัดนาปาพง (กลุ่มอาสาสมัครพุทธวจน-หมวดธรรม), 

คณะศิษย์วัดนาปาพง, พุทธวจนสมาคม, มูลนิธิพุทธวจน, 

พุทธวจนสถาบันภาคกลาง, พุทธวจนสถาบันภาคเหนือ, 

พุทธวจนสถาบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, พุทธวจนสถาบันภาคตะวันออก, 

พุทธวจนสถาบันภาคใต้, พุทธวจนสถาบันภาคตะวันตก,

กลุ่มศิษย์ตถาคต, กลุ่มสมณะศากยะปุตติยะ, 

กลุ่มชวนม่วนธรรม, กลุ่มละนันทิ, 

กลุ่มพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัทการบินไทย, 

กลุ่มมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 

ชมรมพุทธวจนอุดรธานี,

บจก. สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น, บจก. สยามรักษ์, 

บจก. เซเว่นสเต็ปส์, บจก. ห้างพระจันทร์โอสถ, 

สถานกายภาพบ�าบัด คิดดีคลินิค, 

ร้านต้นมะขามช่างทอง, บ้านเมตตาเรสซิเด้นท์, 

บจก. ดีเทลส์ โปรดักส์

บรรณานุกรม

พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ

พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง
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ผ่านมา ๒,๕๐๐ กว่าปี 
ค�าสอนทางพระพทุธศาสนาเกดิความหลากหลายมากขึน้ 
มสี�านักต่างๆ มากมาย ซึง่แต่ละหมูค่ณะกม็คีวามเหน็ของตน 
หามาตรฐานไม่ได้ แม้จะกล่าวในเรือ่งเดยีวกนั
ทัง้น้ีไม่ใช่เพราะค�าสอนของพระพทุธเจ้าไม่สมบรูณ์ 
แล้วเราควรเชือ่และปฏบิตัติามใคร ?
ลองพจิารณาหาค�าตอบง่ายๆ ได้จาก ๑๐ พระสตูร  
ซ่ึงพระตถาคตทรงเตอืนเอาไว้
แล้วตรัสบอกวธิป้ีองกนัและแก้ไขเหตเุสือ่มแห่งธรรมเหล่านี.้ 
ขอเชิญมาตอบตวัเองกนัเถอะว่า ถงึเวลาแล้วหรอืยงั ? 
ทีพ่ทุธบริษทัจะมมีาตรฐานเพยีงหนึง่เดยีว คอื “พทุธวจน” ธรรมวนิยั
จากองค์พระสงัฆบดิาอนัวญิญชูนพงึปฏบิตัแิละรูต้ามได้เฉพาะตน ดงันี.้

พระสตูรของความส�าคญั
ท่ีชาวพทุธต้องศกึษา
แต่ค�าสอนจากพระพทุธเจ้า
เท่านัน้

๑.	พระองค์ทรงสามารถก�าหนดสมาธ	ิเมือ่จะพดู	ทกุถ้อยค�าจงึไม่ผดิพลาด
-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๕๘/๔๓๐.

อคัคเิวสนะ !  เรานัน้หรอื จ�าเดมิแต่เร่ิมแสดง กระทัง่ค�าสดุท้ายแห่ง
การกล่าวเรือ่งนัน้ๆ ย่อมตัง้ไว้ซึง่จติในสมาธนิมิติอนัเป็นภายในโดยแท้		
ให้จติด�ารงอยู	่ให้จติต้ังมัน่อยู	่กระท�าให้มจีติเป็นเอก ดังเช่นทีค่นทัง้หลาย 
เคยได้ยินว่าเรากระท�าอยูเ่ป็นประจ�า ดงัน้ี.

๑๐ 



ผ่านมา ๒,๕๐๐ กว่าปี 
ค�าสอนทางพระพทุธศาสนาเกดิความหลากหลายมากขึน้ 
มสี�านกัต่างๆ มากมาย ซึง่แต่ละหมูค่ณะกม็คีวามเหน็ของตน 
หามาตรฐานไม่ได้ แม้จะกล่าวในเรือ่งเดยีวกนั
ทัง้นีไ้ม่ใช่เพราะค�าสอนของพระพทุธเจ้าไม่สมบรูณ์ 
แล้วเราควรเชือ่และปฏบิตัติามใคร ?
ลองพจิารณาหาค�าตอบง่ายๆ ได้จาก ๑๐ พระสตูร  
ซึง่พระตถาคตทรงเตอืนเอาไว้
แล้วตรสับอกวธิป้ีองกนัและแก้ไขเหตเุสือ่มแห่งธรรมเหล่านี.้ 
ขอเชญิมาตอบตวัเองกนัเถอะว่า ถงึเวลาแล้วหรอืยงั ? 
ทีพ่ทุธบรษิทัจะมมีาตรฐานเพยีงหนึง่เดยีว คอื “พทุธวจน” ธรรมวนิยั
จากองค์พระสงัฆบดิาอนัวญิญชูนพงึปฏบิตัแิละรูต้ามได้เฉพาะตน ดงันี.้

พระสตูรของความส�าคญั
ทีช่าวพทุธต้องศกึษา
แต่ค�าสอนจากพระพทุธเจ้า
เท่านัน้

๑.	พระองค์ทรงสามารถก�าหนดสมาธ	ิเมือ่จะพดู	ทกุถ้อยค�าจงึไม่ผดิพลาด
-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๕๘/๔๓๐.

อคัคเิวสนะ !  เรานัน้หรอื จ�าเดมิแต่เร่ิมแสดง กระทัง่ค�าสดุท้ายแห่ง
การกล่าวเรือ่งนัน้ๆ ย่อมตัง้ไว้ซึง่จติในสมาธนิมิติอนัเป็นภายในโดยแท้		
ให้จติด�ารงอยู	่ให้จติต้ังมัน่อยู	่กระท�าให้มจีติเป็นเอก ดังเช่นทีค่นทัง้หลาย 
เคยได้ยนิว่าเรากระท�าอยูเ่ป็นประจ�า ดงัน้ี.

๑๐ 

อ

๒.	แต่ละค�าพดูเป็นอกาลโิก	คอื	ถกูต้องตรงจรงิไม่จ�ากดักาลเวลา
-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๘๕/๔๕๑.

ภิกษุทั้งหลาย !  พวกเธอทัง้หลายเป็นผูท้ีเ่ราน�าไปแล้วด้วยธรรมนี้ 
อนัเป็นธรรมท่ีบุคคลจะพงึเหน็ได้ด้วยตนเอง	(สนทฺฏิโิก) เป็นธรรมให้
ผลไม่จ�ากดักาล	(อกาลโิก)	 เป็นธรรมทีค่วรเรยีกกนัมาด	ู(เอหปิสสฺโิก)  
ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว	(โอปนยิโก) อันวิญญูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตน	
(ปจจฺตตฺ� เวทติพโฺพ วญิญฺหู)ิ. 

๓.	ค�าพดูท่ีพดูมาท้ังหมดนบัแต่วนัตรสัรู้นัน้	สอดรับไม่ขดัแย้งกนั
-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๒๑/๒๙๓.

ภิกษุทั้งหลาย !  นับตั้งแต่ราตรี ที่ตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมา- 
สัมโพธิญาณ จนกระทั่งถึงราตรีที่ตถาคตปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสส 
นิพพานธาตุ ตลอดเวลาระหว่างนั้น ตถาคตได้กล่าวสอน พร�่าสอน 
แสดงออก ซึง่ถ้อยค�าใด ถ้อยค�าเหล่านัน้ท้ังหมด	 ย่อมเข้ากนัได้โดย
ประการเดยีวทัง้สิน้	ไม่แย้งกนัเป็นประการอืน่เลย.

๔.	ทรงบอกเหตแุห่งความอนัตรธานของค�าสอนเปรยีบด้วยกลองศกึ
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๓๑๑/๖๗๒-๓.

ภกิษทุัง้หลาย !  เร่ืองนีเ้คยมีมาแล้ว กลองศกึของกษตัรย์ิพวกทสารหะ  
เรียกว่า อานกะ มอียู ่ เมือ่กลองอานกะนี ้มแีผลแตกหรอืล ิพวกกษตัริย์
ทสารหะได้หาเนือ้ไม้อืน่ท�าเป็นลิม่ เสรมิลงในรอยแตกของกลองนัน้ (ทกุ
คราวไป). ภิกษุท้ังหลาย ! เม่ือเชื่อมปะเข้าหลายครั้งหลายคราวเช่นน้ัน
นานเข้ากถ็งึสมยัหนึง่ ซึง่เนือ้ไม้เดมิของตวักลองหมดสิน้ไป เหลอือยูแ่ต่
เน้ือไม้ทีท่�าเสรมิเข้าใหม่เท่านัน้.

ภกิษทุัง้หลาย !  ฉนัใดกฉ็นันัน้ ในกาลยดืยาวฝ่ายอนาคต จกัมภีกิษุ 
ทัง้หลาย สตุตนัตะเหล่าใด ทีเ่ป็นค�าของตถาคต เป็นข้อความลึก มคีวามหมายซึง้  
เป็นช้ันโลกตุตระ ว่าเฉพาะด้วยเรือ่งสุญญตา เมือ่มผู้ีน�าสตุตนัตะเหล่านัน้



มากล่าวอยู่ เธอจักไม่ฟังด้วยดี จักไม่เงี่ยหูฟัง จักไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง 
และจกัไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษาเล่าเรยีน ส่วนสุตตนัตะเหล่าใดที่
นกักวแีต่งขึน้ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มอีกัษรสละสลวย  
มพียัญชนะอนัวจิติร เป็นเร่ืองนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่มผีูน้�า 
สุตตันตะที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เหล่านั้นมากล่าวอยู่ เธอจักฟังด้วยดี จัก
เง่ียหฟัูง จกัตัง้จติ เพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และจกัส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษา
เล่าเรียนไป.

ภกิษทุัง้หลาย !  ความอนัตรธานของสตุตนัตะเหล่านัน้ ทีเ่ป็นค�าของ
ตถาคต เป็นข้อความลกึ มคีวามหมายซึง้ เป็นชัน้โลกตุตระ ว่าเฉพาะด้วย
เร่ืองสุญญตา จกัมไีด้ด้วยอาการอย่างนี ้แล.

๕. ทรงก�าชับให้ศึกษาปฏิบัติเฉพาะจากค�าของพระองค์เท่านั้น	
	 อย่าฟังคนอื่น

-บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๙๑-๙๒/๒๙๒.

ภกิษทุัง้หลาย !  พวกภกิษบุรษิทัในกรณนีี ้ สุตตนัตะเหล่าใด ทีก่วี
แต่งข้ึนใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มีอกัษรสละสลวย มี
พยัญชนะอนัวจิติร เป็นเรือ่งนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่มผีูน้�า
สตุตนัตะเหล่านัน้มากล่าวอยู ่เธอจกัไม่ฟังด้วยด ีไม่เงีย่หฟัูง ไม่ตัง้จติเพือ่
จะรู้ท่ัวถงึ และจกัไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศึกษาเล่าเรยีน.

ภกิษทุัง้หลาย !  ส่วนสตุตนัตะเหล่าใด ทีเ่ป็นค�าของตถาคต เป็น
ข้อความลกึ มคีวามหมายซ้ึง เป็นชัน้โลกุตตระ ว่าเฉพาะด้วยเรือ่งสญุญตา  
เมือ่มผีูน้�าสตุตนัตะเหล่านัน้มากล่าวอยู ่ เธอย่อมฟังด้วยด ี ย่อมเงีย่หฟัูง 
ย่อมตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และย่อมส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศึกษาเล่าเรยีน 
จงึพากันเล่าเรยีน ไต่ถาม ทวนถามแก่กนัและกนัอยูว่่า “ข้อนีเ้ป็นอย่างไร 
มคีวามหมายกีน่ยั” ดงันี ้ด้วยการท�าดงันี ้เธอย่อมเปิดธรรมทีถ่กูปิดไว้ได้  
ธรรมท่ียงัไม่ปรากฏ เธอกท็�าให้ปรากฏได้ ความสงสัยในธรรมหลายประการ 
ทีน่่าสงสยั เธอกบ็รรเทาลงได้.

ภกิษทุัง้หลาย !  บรษิทัช่ือ	อกุกาจติวนิตีา	ปรสิา	โน	ปฏปิจุฉาวนิตีา		
เป็นอย่างไรเล่า ? 

ภกิษทุัง้หลาย !  ในกรณนีีค้อื ภกิษทุัง้หลายในบรษิทัใด เม่ือสตุตนัตะ 
ทัง้หลาย อนัเป็นตถาคตภาษติ	(ตถาคตภาสติา) อนัลกึซึง้	(คมภฺรีา) มี
อรรถอันลึกซ้ึง	(คมฺภีรตฺถา) เป็นโลกุตตระ	(โลกุตฺตรา) ประกอบด้วย
เรือ่งสญุญตา	(สญุญฺตปฏสิ�ยตุตฺา) อนับคุคลน�ามากล่าวอยู ่กไ็ม่ฟังด้วยดี  
ไม่เงีย่หฟัูง ไม่เข้าไปตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควร
ศกึษาเล่าเรยีน.

ส่วนสุตตนัตะเหล่าใด ทีก่วแีต่งข้ึนใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภท
กาพย์กลอน มอีกัษรสละสลวย มพียญัชนะอนัวจิติร เป็นเรือ่งนอกแนว 
เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่มผีูน้�าสตุตนัตะเหล่านีม้ากล่าวอยู่

พวกเธอย่อมฟังด้วยด ีเงีย่หฟัูง ตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และส�าคญัไป
ว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษาเล่าเรยีน พวกเธอเล่าเรยีนธรรมอนักวแีต่งใหม่
นั้นแล้ว ก็ไม่สอบถามซึ่งกันและกัน ไม่ท�าให้เปิดเผยแจ่มแจ้งออกมาว่า 
ข้อนีพ้ยญัชนะเป็นอย่างไร อรรถเป็นอย่างไร ดงันี ้เธอเหล่านัน้ เปิดเผย
สิง่ทีย่งัไม่เปิดเผยไม่ได้ ไม่หงายของทีค่ว�า่อยูใ่ห้หงายขึน้ได้ ไม่บรรเทา 
ความสงสยัในธรรมทัง้หลายอนัเป็นทีต่ัง้แห่งความสงสยัมอีย่างต่างๆ ได้.
ภกิษทุัง้หลาย ! นีเ้ราเรยีกว่า อกุกาจติวนิตีา	ปรสิา	โน	ปฏปิจุฉาวนิตีา.

ภกิษทุัง้หลาย !  บรษิทัช่ือ	ปฏปิจุฉาวนิตีา	ปรสิา	โน	อกุกาจติวนิตีา		
เป็นอย่างไรเล่า ?

ภกิษทุัง้หลาย !  ในกรณนีีค้อื ภกิษทุัง้หลายในบรษิทัใด เม่ือสตุตนัตะ 
ทัง้หลาย ทีก่วแีต่งขึน้ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มอีกัษร
สละสลวย มพียญัชนะอนัวจิติร เป็นเรือ่งนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก 
อนับคุคลน�ามากล่าวอยู ่กไ็ม่ฟังด้วยด ีไม่เงีย่หฟัูง ไม่เข้าไปตัง้จติเพือ่จะ 
รูท้ัว่ถงึ และไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษาเล่าเรยีน ส่วน สตุตนัตะ
เหล่าใด	อนัเป็นตถาคตภาษติ	อนัลกึซึง้	มอีรรถอนัลกึซึง้	เป็นโลกตุตระ		
ประกอบด้วยเรือ่งสญุญตา	เมือ่มีผู้น�าสตุตนัตะเหล่าน้ี	มากล่าวอยู	่พวก



มากล่าวอยู่ เธอจักไม่ฟังด้วยดี จักไม่เงี่ยหูฟัง จักไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง 
และจกัไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษาเล่าเรยีน ส่วนสุตตนัตะเหล่าใดท่ี
นกักวแีต่งขึน้ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มอีกัษรสละสลวย  
มพียญัชนะอนัวจิติร เป็นเร่ืองนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่มผีูน้�า 
สุตตันตะท่ีนักกวีแต่งขึ้นใหม่เหล่านั้นมากล่าวอยู่ เธอจักฟังด้วยดี จัก
เงีย่หฟัูง จกัตัง้จติ เพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และจกัส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษา
เล่าเรยีนไป.

ภกิษทุัง้หลาย !  ความอนัตรธานของสตุตนัตะเหล่านัน้ ทีเ่ป็นค�าของ
ตถาคต เป็นข้อความลกึ มคีวามหมายซึง้ เป็นชัน้โลกตุตระ ว่าเฉพาะด้วย
เรือ่งสญุญตา จกัมไีด้ด้วยอาการอย่างนี ้แล.

๕. ทรงก�าชับให้ศึกษาปฏิบัติเฉพาะจากค�าของพระองค์เท่านั้น	
	 อย่าฟังคนอื่น

-บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๙๑-๙๒/๒๙๒.

ภกิษทุัง้หลาย !  พวกภกิษบุรษิทัในกรณนีี ้ สุตตนัตะเหล่าใด ทีก่วี
แต่งขึน้ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มีอกัษรสละสลวย มี
พยญัชนะอนัวจิติร เป็นเรือ่งนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่มผีูน้�า
สตุตนัตะเหล่านัน้มากล่าวอยู ่เธอจกัไม่ฟังด้วยด ีไม่เงีย่หฟัูง ไม่ตัง้จติเพือ่
จะรูท้ัว่ถงึ และจกัไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศึกษาเล่าเรยีน.

ภกิษทุัง้หลาย !  ส่วนสตุตนัตะเหล่าใด ทีเ่ป็นค�าของตถาคต เป็น
ข้อความลกึ มคีวามหมายซึง้ เป็นชัน้โลกุตตระ ว่าเฉพาะด้วยเรือ่งสญุญตา  
เมือ่มผีูน้�าสตุตนัตะเหล่านัน้มากล่าวอยู ่ เธอย่อมฟังด้วยด ี ย่อมเงีย่หฟัูง 
ย่อมตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และย่อมส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศึกษาเล่าเรยีน 
จงึพากนัเล่าเรยีน ไต่ถาม ทวนถามแก่กนัและกนัอยูว่่า “ข้อนีเ้ป็นอย่างไร 
มคีวามหมายกีน่ยั” ดงันี ้ด้วยการท�าดงันี ้เธอย่อมเปิดธรรมทีถ่กูปิดไว้ได้  
ธรรมทีย่งัไม่ปรากฏ เธอก็ท�าให้ปรากฏได้ ความสงสัยในธรรมหลายประการ 
ทีน่่าสงสยั เธอกบ็รรเทาลงได้.

ภกิษทุัง้หลาย !  บรษัิทช่ือ	อกุกาจติวนิตีา	ปรสิา	โน	ปฏปิจุฉาวนิตีา		
เป็นอย่างไรเล่า ? 

ภกิษทุัง้หลาย !  ในกรณีนีค้อื ภกิษทุัง้หลายในบริษทัใด เม่ือสตุตนัตะ 
ทัง้หลาย อนัเป็นตถาคตภาษติ	(ตถาคตภาสติา) อนัลกึซึง้	(คมภฺรีา) มี
อรรถอันลึกซึ้ง	(คมฺภีรตฺถา) เป็นโลกุตตระ	(โลกุตฺตรา) ประกอบด้วย
เร่ืองสญุญตา	(สญุญฺตปฏสิ�ยตุตฺา) อนับคุคลน�ามากล่าวอยู ่กไ็ม่ฟังด้วยดี  
ไม่เงีย่หฟัูง ไม่เข้าไปตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควร
ศกึษาเล่าเรยีน.

ส่วนสุตตนัตะเหล่าใด ทีก่วแีต่งข้ึนใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภท
กาพย์กลอน มอีกัษรสละสลวย มพียญัชนะอนัวจิติร เป็นเรือ่งนอกแนว 
เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่มผีูน้�าสตุตนัตะเหล่านีม้ากล่าวอยู่

พวกเธอย่อมฟังด้วยด ีเงีย่หฟัูง ตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และส�าคญัไป
ว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษาเล่าเรยีน พวกเธอเล่าเรยีนธรรมอนักวแีต่งใหม่
นั้นแล้ว ก็ไม่สอบถามซึ่งกันและกัน ไม่ท�าให้เปิดเผยแจ่มแจ้งออกมาว่า 
ข้อนีพ้ยญัชนะเป็นอย่างไร อรรถเป็นอย่างไร ดงันี ้เธอเหล่านัน้ เปิดเผย
สิง่ทีย่งัไม่เปิดเผยไม่ได้ ไม่หงายของทีค่ว�า่อยูใ่ห้หงายขึน้ได้ ไม่บรรเทา 
ความสงสยัในธรรมทัง้หลายอนัเป็นทีต่ัง้แห่งความสงสยัมอีย่างต่างๆ ได้.
ภกิษทุัง้หลาย ! นีเ้ราเรยีกว่า อกุกาจติวนิตีา	ปรสิา	โน	ปฏปิจุฉาวนิตีา.

ภกิษทุัง้หลาย !  บรษิทัช่ือ	ปฏปุิจฉาวนิตีา	ปรสิา	โน	อกุกาจติวนิตีา		
เป็นอย่างไรเล่า ?

ภกิษทุัง้หลาย !  ในกรณีนีค้อื ภกิษทุัง้หลายในบริษทัใด เม่ือสตุตนัตะ 
ทัง้หลาย ทีก่วแีต่งขึน้ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มอีกัษร
สละสลวย มพียญัชนะอนัวจิติร เป็นเรือ่งนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก 
อนับคุคลน�ามากล่าวอยู ่กไ็ม่ฟังด้วยด ีไม่เงีย่หฟัูง ไม่เข้าไปตัง้จติเพือ่จะ 
รู้ทัว่ถงึ และไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษาเล่าเรยีน ส่วน สตุตนัตะ
เหล่าใด	อนัเป็นตถาคตภาษติ	อนัลกึซึง้	มอีรรถอนัลกึซึง้	เป็นโลกตุตระ		
ประกอบด้วยเรือ่งสญุญตา	เมือ่มีผู้น�าสตุตนัตะเหล่าน้ี	มากล่าวอยู	่พวก



เธอย่อมฟังด้วยด	ี ย่อมเงีย่หฟัูง	 ย่อมเข้าไปตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถึง	 และ
ย่อมส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีค่วรศกึษาเล่าเรยีน พวกเธอเล่าเรยีนธรรมทีเ่ป็น
ตถาคตภาษตินัน้แล้ว กส็อบถามซึง่กนัและกนั ท�าให้เปิดเผยแจ่มแจ้งออก
มาว่า ข้อนีพ้ยญัชนะเป็นอย่างไร อรรถะเป็นอย่างไร ดงันี ้เธอเหล่านัน้ 
เปิดเผยสิง่ทีย่งัไม่เปิดเผยได้ หงายของทีค่ว�า่อยูใ่ห้หงายขึน้ได้ บรรเทา
ความสงสยัในธรรมทัง้หลายอนัเป็นทีต่ัง้แห่งความสงสยัมอีย่างต่างๆ ได้.
ภกิษท้ัุงหลาย ! นีเ้ราเรยีกว่า ปฏปิจุฉาวนิตีา	ปรสิา	โน	อกุกาจติวนิตีา.

ภกิษทุัง้หลาย !  เหล่านีแ้ลบรษิทั ๒ จ�าพวกนัน้. ภกิษทุัง้หลาย ! 
บรษิทัทีเ่ลศิในบรรดาบรษิทัทัง้สองพวกนัน้	คอื	บรษิทัปฏปิจุฉาวนิตีา		
ปรสิา	โน	อกุกาจติวนิตีา	(บรษิทัทีอ่าศยัการสอบสวนทบทวนกนัเอาเอง 
เป็นเครือ่งน�าไป ไม่อาศยัความเชือ่จากบุคคลภายนอกเป็นเคร่ืองน�าไป) แล.

๖.	ทรงห้ามบัญญัติเพิ่มหรือตัดทอนสิ่งที่บัญญัติไว้
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๙๐/๗๐. 

ภกิษทุัง้หลาย !  ภกิษทุัง้หลาย จกัไม่บญัญตัสิิง่ทีไ่ม่เคยบญัญตั	ิจกั
ไม่เพิกถอนสิง่ทีบั่ญญติัไว้แล้ว	จกัสมาทานศกึษาในสกิขาบททีบ่ญัญตัไิว้
แล้วอย่างเคร่งครดั	อยูเ่พยีงใด ความเจรญิกเ็ป็นสิง่ท่ีภกิษทุัง้หลายหวงัได้  
ไม่มคีวามเสือ่มเลย อยู่เพยีงนัน้.

๗.	ส�านึกเสมอว่าตนเองเป็นเพียงผู้เดินตามพระองค์เท่านั้น	
	 ถึงแม้จะเป็นอรหันต์ผู้เลิศทางปัญญาก็ตาม

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๘๒/๑๒๖.

ภกิษทุัง้หลาย !  ตถาคตผูอ้รหนัตสัมมาสมัพทุธะ	ได้ท�ามรรคทียั่ง
ไม่เกิดให้เกดิขึน้	ได้ท�ามรรคทีย่งัไม่มใีครรู้ให้มคีนรู้ ได้ท�ามรรคทีย่งัไม่มี
ใครกล่าวให้เป็นมรรคทีก่ล่าวกนัแล้ว	ตถาคตเป็นผูรู้ม้รรค	(มคคฺญฺญู) เป็น
ผูรู้แ้จ้งมรรค	(มคคฺวทิ)ู เป็นผูฉ้ลาดในมรรค	(มคคฺโกวโิท). ภิกษุท้ังหลาย ! 
ส่วนสาวกทัง้หลายในกาลนี	้เป็นผูเ้ดนิตามมรรค	(มคฺคานคุา)	เป็นผูต้ามมา	
ในภายหลงั.

ภกิษทุัง้หลาย !  นีแ้ล เป็นความผดิแผกแตกต่างกนั เป็นความมุง่หมาย 
ทีแ่ตกต่างกนั เป็นเครือ่งกระท�าให้แตกต่างกนั ระหว่างตถาคตผูอ้รหนัต-
สัมมาสัมพุทธะ กับภิกษุผู้ปัญญาวิมุตติ.

๘.	ตรัสไว้ว่าให้ทรงจ�าบทพยัญชนะและค�าอธิบายอย่างถูกต้อง	
	 พร้อมขยันถ่ายทอดบอกสอนกันต่อไป

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๙๗/๑๖๐.

ภิกษทุัง้หลาย !  พวกภกิษใุนธรรมวนิยันี	้เล่าเรยีนสตูรอนัถอืกนั
มาถูก	ด้วยบทพยญัชนะทีใ่ช้กันถกู	ความหมายแห่งบทพยญัชนะทีใ่ช้กนั	
กถ็กู	ย่อมมนียัอนัถกูต้องเช่นนัน้.	ภกิษทุัง้หลาย !  นีเ่ป็น มลูกรณทีีห่นึง่  
ซึง่ท�าให้พระสทัธรรมตัง้อยูไ่ด้ไม่เลอะเลอืนจนเสือ่มสญูไป... 

ภกิษทุัง้หลาย !  พวกภกิษเุหล่าใด เป็นพหสุตู คล่องแคล่ว ในหลกั
พระพทุธวจน ทรงธรรม ทรงวนิยั ทรงมาตกิา	(แม่บท)	พวกภกิษเุหล่านัน้		
เอาใจใส่	บอกสอน	เนือ้ความแห่งสูตรทัง้หลายแก่คนอืน่ๆ เมือ่ท่านเหล่านัน้ 
ล่วงลบัไป สตูรทัง้หลาย กไ็ม่ขาดผูเ้ป็นมลูราก	(อาจารย์) มทีีอ่าศยัสบืกนัไป.  
ภิกษุท้ังหลาย !  นี่เป็น มูลกรณีที่สาม ซึ่งท�าให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้ 
ไม่เลอะเลอืนจนเสือ่มสูญไป... 

*** ในที่นี้ยกมา ๒ นัย จาก ๔ นัย ของมูลเหตุสี่ประการ ที่ท�าให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้ 
ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป

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

๑. (หากม)ี ภกิษใุนธรรมวนิยันีก้ล่าวอย่างนีว่้า ผูม้อีาย ุ! ข้าพเจ้า 
ได้สดบัรบัมาเฉพาะพระพกัตร์พระผูม้พีระภาคว่า “นีเ้ป็นธรรม นีเ้ป็นวนิยั 
นีเ้ป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

๒. (หากม)ี ภกิษใุนธรรมวนิยันีก้ล่าวอย่างนีว่้า ในอาวาสชือ่โน้นมี
สงฆ์อยูพ่ร้อมด้วยพระเถระ พร้อมด้วยปาโมกข์ ข้าพเจ้าได้สดบัมาเฉพาะ
หน้าสงฆ์นัน้ว่า “นีเ้ป็นธรรม นีเ้ป็นวนิยั น้ีเป็นค�าสอนของพระศาสดา”...



ภกิษทุัง้หลาย !  นีแ้ล เป็นความผิดแผกแตกต่างกนั เป็นความมุง่หมาย 
ทีแ่ตกต่างกนั เป็นเครือ่งกระท�าให้แตกต่างกนั ระหว่างตถาคตผูอ้รหนัต-
สัมมาสัมพุทธะ กับภิกษุผู้ปัญญาวิมุตติ.

๘.	ตรัสไว้ว่าให้ทรงจ�าบทพยัญชนะและค�าอธิบายอย่างถูกต้อง	
	 พร้อมขยันถ่ายทอดบอกสอนกันต่อไป

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๙๗/๑๖๐.

ภิกษทุัง้หลาย !  พวกภกิษใุนธรรมวนิยันี	้เล่าเรยีนสตูรอนัถอืกนั
มาถูก	ด้วยบทพยญัชนะทีใ่ช้กันถกู	ความหมายแห่งบทพยญัชนะทีใ่ช้กนั	
กถ็กู	ย่อมมนียัอนัถกูต้องเช่นนัน้.	ภกิษทุัง้หลาย !  นีเ่ป็น มลูกรณทีีห่นึง่  
ซึง่ท�าให้พระสทัธรรมตัง้อยูไ่ด้ไม่เลอะเลอืนจนเสือ่มสญูไป... 

ภกิษทุัง้หลาย !  พวกภกิษเุหล่าใด เป็นพหสุตู คล่องแคล่ว ในหลกั
พระพทุธวจน ทรงธรรม ทรงวนิยั ทรงมาตกิา	(แม่บท)	พวกภกิษเุหล่านัน้		
เอาใจใส่	บอกสอน	เนือ้ความแห่งสูตรท้ังหลายแก่คนอืน่ๆ เมือ่ท่านเหล่านัน้ 
ล่วงลบัไป สตูรทัง้หลาย ก็ไม่ขาดผู้เป็นมูลราก	(อาจารย์) มทีีอ่าศยัสบืกนัไป.  
ภิกษุทั้งหลาย !  นี่เป็น มูลกรณีท่ีสาม ซึ่งท�าให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได ้
ไม่เลอะเลอืนจนเสือ่มสูญไป... 

*** ในที่นี้ยกมา ๒ นัย จาก ๔ นัย ของมูลเหตุส่ีประการ ที่ท�าให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได ้
ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป

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

๑. (หากม)ี ภกิษใุนธรรมวนิยันีก้ล่าวอย่างนีว่้า ผูม้อีาย ุ! ข้าพเจ้า 
ได้สดบัรบัมาเฉพาะพระพกัตร์พระผูม้พีระภาคว่า “นีเ้ป็นธรรม นีเ้ป็นวนิยั 
น้ีเป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

๒. (หากม)ี ภกิษใุนธรรมวนิยันีก้ล่าวอย่างนีว่้า ในอาวาสชือ่โน้นมี
สงฆ์อยูพ่ร้อมด้วยพระเถระ พร้อมด้วยปาโมกข์ ข้าพเจ้าได้สดบัมาเฉพาะ
หน้าสงฆ์นัน้ว่า “นีเ้ป็นธรรม นีเ้ป็นวนิยั น้ีเป็นค�าสอนของพระศาสดา”...



๓. (หากม)ี ภกิษใุนธรรมวนิยันีก้ล่าวอย่างนีว่้า ในอาวาสชือ่โน้นมี
ภกิษผุูเ้ป็นเถระอยู่จ�านวนมาก เป็นพหสุตู เรยีนคมัภร์ี ทรงธรรม ทรงวนัิย  
ทรงมาตกิา ข้าพเจ้าได้สดบัมาเฉพาะหน้าพระเถระเหล่านัน้ว่า “นีเ้ป็นธรรม 
น้ีเป็นวินยั นีเ้ป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

๔. (หากม)ี ภกิษใุนธรรมวนิยันีก้ล่าวอย่างนีว่้า ในอาวาสชือ่โน้นมี
ภกิษผุูเ้ป็นเถระอยูร่ปูหนึง่ เป็นพหสุตู เรยีนคมัภร์ี ทรงธรรม ทรงวนิยั 
ทรงมาตกิา ข้าพเจ้าได้สดบัมาเฉพาะหน้าพระเถระรปูนัน้ว่า “นีเ้ป็นธรรม 
น้ีเป็นวินยั นีเ้ป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

เธอทัง้หลายยังไม่พึงชืน่ชม ยงัไม่พงึคดัค้านค�ากล่าวของผู้นัน้ พงึเรยีน 
บทและพยญัชนะเหล่านัน้ให้ด ีแล้วพงึสอบสวนลงในพระสตูร เทยีบเคยีง
ดใูนวินัย 

ถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้น	สอบลงในสูตรก็ไม่ได้	เทียบเข้าใน
วินัยก็ไม่ได้	 พึงลงสันนิษฐานว่า “นี้มิใช่พระด�ารัสของพระผู้มีพระภาค
พระองค์นัน้แน่นอน และภิกษุนีร้บัมาผิด” เธอทัง้หลาย	พงึท้ิงค�านัน้เสยี	

ถ้าบทและพยญัชนะเหล่านัน้	สอบลงในสตูรกไ็ด้	เทยีบเข้าในวนิยั
กไ็ด้	พงึลงสนันษิฐานว่า	“นีเ้ป็นพระด�ารสั	ของพระผูม้พีระภาคพระองค์นัน้	
แน่นอน	และภิกษน้ัุนรบัมาด้วยดี”	เธอทัง้หลาย	พงึจ�ามหาปเทส...	นีไ้ว้.

๑๐.	ทรงตรัสแก่พระอานนท์	
	 ให้ใช้ธรรมวินัยที่ตรัสไว้เป็นศาสดาแทนต่อไป

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๗๘/๑๔๑.

-บาลี ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๑๗/๗๔๐.

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

อานนท์ !  ในกาลบดันีก้ด็ ีในกาลล่วงไปแห่งเรากด็ ีใครกต็าม จกั
ต้องมตีนเป็นประทปี มตีนเป็นสรณะ ไม่เอาสิง่อืน่เป็นสรณะ มธีรรมเป็น
ประทีป มีธรรมเป็นสรณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ เป็นอยู่. อานนท์	!
ภิกษุพวกใด	 เป็นผู้ใคร่ในสิกขา	 ภิกษุพวกนั้น	 จักเป็นผู้อยู่ในสถานะ
อันเลิศที่สุดแล.

อานนท์ !  ความขาดสูญแห่งกัลยาณวัตรนี้ มีในยุคแห่งบุรุษใด 
บุรุษนั้นชื่อว่า เป็นบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลาย... เราขอกล่าวย�้ากะ
เธอว่า... เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของเราเลย.

เธอทั้งหลายอย่าเป็น
บุรุษคนสุดท้าย
ของเราเลย

-บาลี ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.



อานนท์ !  ในกาลบดันีก้ด็ ีในกาลล่วงไปแห่งเรากด็ ีใครกต็าม จกั
ต้องมตีนเป็นประทปี มตีนเป็นสรณะ ไม่เอาสิง่อืน่เป็นสรณะ มธีรรมเป็น
ประทีป มีธรรมเป็นสรณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ เป็นอยู่. อานนท์	!
ภิกษุพวกใด	 เป็นผู้ใคร่ในสิกขา	 ภิกษุพวกนั้น	 จักเป็นผู้อยู่ในสถานะ
อันเลิศที่สุดแล.

อานนท์ !  ความขาดสูญแห่งกัลยาณวัตรน้ี มีในยุคแห่งบุรุษใด 
บุรุษนั้นชื่อว่า เป็นบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลาย... เราขอกล่าวย�้ากะ
เธอว่า... เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของเราเลย.

เธอทั้งหลายอย่าเป็น
บุรุษคนสุดท้าย
ของเราเลย

-บาลี ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.





พุทธวจน-หมวดธรรม

พทุธวจน-ปิฎก





สารีบุตร  ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุพึงพิจารณาดังนี้ว่า
เราเจริญสมถะและวิปัสสนาแล้วหรือหนอ

สารีบุตร  ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่ รู้อย่างนี้ว่า

เรายังไม่ได้เจริญสมถะและวิปัสสนาเลย
ภิกษุนั้นพึงพยายามเจริญสมถะและวิปัสสนา

สารีบุตร  แต่ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่  รู้อย่างนี้ว่า  

เราเจริญสมถะและวิปัสสนาแล้ว
ภิกษุนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์

ตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายเนืองๆ
ทั้งกลางวันและกลางคืนเถิด.  

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๕๓๙/๘๕๐.

ภิกษุทั้งหลาย  ก็ธรรมเหล่าไหนเล่า เป็นธรรมอันบุคคล
พึงท�าให้เจริญ ด้วยปัญญาอันยิ่ง

ค�าตอบ พึงมีว่า

สมถะ ด้วย วิปัสสนา ด้วย

ธรรมทั้งหลายเหล่านี้แล

ชื่อว่าเป็นธรรม อันบุคคลพึงท�าให้เจริญ
ด้วยปัญญาอันยิ่ง.

...บุคคลนั้นเมื่อเจริญอริยอัฏฐังคิกมรรคอยู่อย่างนี้  
สติปัฏฐาน ๔  สัมมัปปธาน ๔  อิทธิบาท ๔  

อินทรีย์ ๕  พละ ๕  โพชฌงค์  ๗  ชื่อว่าย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์
บุคคลนั้นย่อมมีธรรมทั้งสองอย่างนี้ คือ  

สมถะและวิปัสสนา เคียงคู่กันไป...

 -บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๕๒๔/๘๒๙.



สัน 36.5 มม กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

+ทองกลาง
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ข้อมูลธรรมะนี้ จัดทำ�เพื่อประโยชน์ท�งก�รศึกษ�สู่ส�ธ�รณชนเป็นธรรมท�น ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้ได้รับก�รสงวนไว้ ในก�รจะจัดทำ�
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ในการจัดทำาเพื่อความสะดวกและประหยัด ติดต่อได้ที่ 
มูลนิธิพุทธโฆษณ์ โทร.๐๘ ๒๒๒๒ ๕๗๙๐ - ๙๔ 
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ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา
ฉบับ ๑๕

ภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๒ อย่างเหล่านี้เป็นไปในส่วนแห่งวิชชา 
ธรรม ๒ อย่าง อะไรเล่า คือ

สมถะ          วิปัสสนา
ภิกษุทั้งหลาย

สมถะ ที่อบรมแล้ว
ย่อมได้ประโยชน์อะไร  ย่อมอบรมจิต  จิตที่อบรมแล้ว

ย่อมได้ประโยชน์อะไร  ย่อมละราคะได้.

วิปัสสนา ที่อบรมแล้ว
ย่อมได้ประโยชน์อะไร  ย่อมอบรมปัญญา  ปัญญาที่อบรมแล้ว

ย่อมได้ประโยชน์อะไร  ย่อมละอวิชชาได้. 

พ�ยัคฆปัชชะ ก็ปัญญาสัมปทาเป็นไฉน
กุลบุตรในโลกนี้ เป็นผู้มีปัญญา คือ

ประกอบด้วยปัญญา

ที่เห็นความเกิดและความดับ
เป็นอริยะ ช�าแรกกิเลส ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ

พ�ยัคฆปัชชะ นี้เรียกว่าปัญญาสัมปทา.

 -บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๗๗/๒๗๕. , -บาลี อฏฺก. อํ. ๒๓/๒๙๓/๑๔๔.


