
สัน 29 มม 

สัน 29 มม 

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

แนวกึ่งกลางปกหลัง 65 มม.
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อนาคามี
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.   

พุ ท ธ ว จ นภิกษุทั้งหลาย  บุคคลผู้พรากแล้วจากกามโยคะ (กามโยควิสยุตฺโต)
(แต่) ยังประกอบแล้วด้วยภวโยคะ (ภวโยคยุตฺโต)  เป็น

 

ไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้...

ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
เป็นผู้ท�าให้บรบิรูณ์ในศลี | เป็นผูท้�าให้บรบิรูณ์ในสมาธิ | เป็นผู้ท�าพอประมาณในปัญญา
 … เธอเป็นโอปปาตกิะ จกัปรนิพิพานในภพนัน้ มอีนัไม่กลับจากโลกนัน้เป็นธรรมดา 

เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ หมดสิ้นไป.

…เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ หมดสิ้นไป เธอเป็น

แล้วตกลงที่กองหญ้าหรือกองไม้ใหญ่ๆ 
สะเก็ดนั้นย่อมให้เกิดไฟและควันที่กองหญ้าหรือกองไม้ใหญ่ๆ นั้น 

ครั้นให้เกิดไฟและควันแล้ว เผากองหญ้าหรือกองไม้ใหญ่ๆ นั้นให้หมดไป 
แล้วจึงลามไปไหม้ไม้กอและป่าไม้ ครั้นไหม้ไม้กอและป่าไม้

แล้วลามมาถึงที่สุดหญ้าเขียว ที่สุดภูเขา ที่สุดชายน�้า หรือภูมิภาคอันน่ารื่นรมย์ 

หมดเชื้อแล้วก็ดับ ฉะนั้น.

-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๐๓/๒๗๖., -บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๙๘/๕๒๖., -บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๗๔/๕๒. 



ภิกษุทั้งหลาย 

บุคคลผูป้ระกอบแล้วด้วยกามโยคะ (กามโยคยุตฺโต)
(และ) ประกอบแล้วด้วยภวโยคะ (ภวโยคยุตฺโต)

เป็น อาคามี

ยังต้องมาสู่ความเป็นอย่างนี้. 

ภิกษุทั้งหลาย 

บุคคลผูพ้รากแล้วจากกามโยคะ (กามโยควิสยุตฺโต) 
(แต่) ยังประกอบแล้วด้วยภวโยคะ (ภวโยคยุตฺโต)

เป็น อนาคามี 

ไม่มาสู่ความเป็นอย่างน้ี. 

ภิกษุทั้งหลาย 
บุคคลผูพ้รากแล้วจากกามโยคะ (กามโยควิสยุตฺโต) 

(และ) พรากแล้วจากภวโยคะ (ภวโยควิสยุตฺโต)

เป็น อรหันต์ 

สิ้นอาสวะแล้ว.

 -บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๐๓/๒๗๖.

สัน 29 มม 

สัน 29 มม 

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

ภิกษุทั้งหลาย  บุคคลจ�าพวกไหน 
ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ได้ 

(โอรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ ปหีนานิ)

ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติ ได้ 
(อุปฺปตฺติ ปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ ปหีนานิ)

(แต่) ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพ ไม่ได้
(ภวปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ)

คือ  อันตราปรินิพพายี …

ภิกษุทั้งหลาย  บุคคลจ�าพวกไหน 
ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ได้ 

(โอรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ ปหีนานิ)

ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติ ได้
(อุปฺปตฺติปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ ปหีนานิ)

(และ) ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพ ได้
(ภวปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ ปหีนานิ)

คือ  อรหันต์ผู้สิ้นอาสวะ …

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

ภิกษุทั้งหลาย 

บุคคลผูป้ระกอบแล้วด้วยกามโยคะ (กามโยคยุตฺโต)
(และ) ประกอบแล้วด้วยภวโยคะ (ภวโยคยุตฺโต)

เป็น อาคามี

ยังต้องมาสู่ความเป็นอย่างนี้. 

ภิกษุทั้งหลาย 

บุคคลผู้พรากแล้วจากกามโยคะ (กามโยควิสยุตฺโต) 
(แต่) ยังประกอบแล้วด้วยภวโยคะ (ภวโยคยุตฺโต)

เป็น อนาคามี 

ไม่มาสู่ความเป็นอย่างน้ี. 

ภิกษุทั้งหลาย 
บุคคลผู้พรากแล้วจากกามโยคะ (กามโยควิสยุตฺโต) 
(และ) พรากแล้วจากภวโยคะ (ภวโยควิสยุตฺโต)

เป็น อรหันต์ 

สิ้นอาสวะแล้ว.

 -บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๐๓/๒๗๖.



สารีบุตร  บุคคลบางคนในโลกนี้ 
ยังละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ไม่ได ้
(โอรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ)

แต่เขาบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะในปัจจุบัน

บุคคลนั้นชอบใจ ยินดี … 
อยู่จนคุ้นในเนวสัญญานาสัญญายตนะน้ัน

ไม่เสื่อมเมื่อกระทำากาละ 

ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเหล่าเทวดาผู้เข้าถึง
เนวสัญญานาสัญญายตนภพ 

เขาจุตจิากช้ันน้ันแล้ว 
ย่อมเป็นอาคาม ีกลับมาสู่ความเป็นอย่างน้ี.

สารีบุตร  บุคคลบางคนในโลกน้ี 
ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ได้แล้ว 

(โอรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ ปหีนานิ)

แล้วเขาบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะในปัจจุบัน 

บุคคลนั้นชอบใจ ยินดี … 
อยู่จนคุ้นในเนวสัญญานาสัญญายตนะน้ัน

ไม่เสื่อมเมื่อกระทำากาละ 

ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเหล่าเทวดาผู้เข้าถึง
เนวสัญญานาสัญญายตนภพ

เขาจุตจิากช้ันน้ันแล้ว 
ย่อมเป็นอนาคามี ไม่กลับมาสู่ความเป็นอย่างน้ี. 

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๒๑๓/๑๗๑. 





พุทธวจนสถาบัน
ร่วมกนัมุง่มัน่ศกึษา ปฏบิตั ิ เผยแผ่ค�าของตถาคต

พทุธวจน -หมวดธรรม
เปิดธรรมที่ถูกปิด

ฉบับ

๑๖
อนาคามี



พ ุท ธ ว จ น 
ฉบับ ๑๖  อนาคามี

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 ๒๕๖๐

ศิลปกรรม ณรงค์เดช เจริญปาละ, อภิชญ์ บุศยศิร ิ

ปริญญา ปฐวินทรานนท์

จัดทำ�โดย มูลนิธิพุทธโฆษณ์

(เว็บไซต์ www.buddhakos.org)



คำ�อนุโมทน�

ขออนุโมทนากับคณะงานธััมมะ ผู้จัดทำาหนังสือ 
พุทธวจน ฉบับ อนาคาม ีทีมี่ความตัง้ใจและมเีจตนาอันเป็น
กศุลในการเผยแผค่ำาสอนของตถาคตอรหนัตสมัมาสัมพทุธะ
ท่ีออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์เอง ในการรวบรวมคำาสอน
ของตถาคต อันเก่ียวข้องกับความเป็นอริยบุคคล ข้ันอนาคามี 
ที่ตถาคตอุปมาเปรียบกับสมณปทุมะ

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

ขออนุโมทนา 

ภิกขุคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล



คำ�นำ�

ภกิษทุัง้หลาย ขอ้ทีธ่รรมวนิยันี ้เปน็ทีพ่ำานกัอาศยั
ของสิ่งที่มีชีวิตใหญ่ๆ สิ่งมีชีวิตในธรรมวินัยนี้ มีดังนี้ คือ 
โสดาบัน ผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำาให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล  
สกทาคามี ผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำาให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผล  
อนาคามี ผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำาให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล 
อรหันต์ ผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นอรหันต์ นี้เป็นธรรมที่
น่าอัศจรรย์ อันไม่เคยมีมาประการที่ ๘ ในธรรมวินัยนี้  
ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วๆ จึงอภิรมย์อยู่ 

บุคคลผู้เป็นอรหันต์ เพราะอินทรีย์ ๕ ประการนี้
เต็มบริบูรณ์ เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำาอรหัตตผลให้เเจ้งเพราะ
อินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของอรหันต์ เป็นอนาคามี 
เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของผู้ปฏิบัติเพื่อทำา
อรหัตตผลให้แจ้ง เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำาอนาคามิผลให้แจ้ง 
เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของอนาคามี เป็น 
สกทาคามี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของผู้
ปฏิบัติเพื่อทำาอนาคามิผลให้แจ้ง เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำา
สกทาคามิผลให้แจ้ง เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย ์
ของสกทาคามี เป็นโสดาบัน เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อน 
กว่าอินทรีย์ของผู้ปฏิบัติเพื่อทำาสกทาคามิผลให้แจ้ง เป็น



ผู้ปฏิบัติเพื่อทำาโสดาปัตติผลให้แจ้ง เพราะอินทรีย์ ๕ ยัง
อ่อนกว่าอินทรีย์ของโสดาบัน

ภิกษุทั้งหลาย รูป … เวทนา … สัญญา … สังขาร 
… วิญญาณ เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์ ความกำาหนัด 
ด้วยอำานาจความพอใจในรูป … เวทนา … สัญญา… 
สังขาร… วิญญาณ ชื่อว่าสังโยชน์ ขันธ์เหล่านี้เรียกว่า 
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์ ฉันทราคะ นี้เรียกว่า สังโยชน์

เราทั้งหลายอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มี- 
พระภาคเพื่อละสังโยชน์, เพื่อถอนอนุสัย, เพื่อความสิ้น
อาสวะ, เพื่อกระทำาให้แจ้งซึ่งผลแห่งวิชชาและวิมุตติ,  
เพื่อญาณทัสสนะ, เพื่ออนุปาทาปรินิพพาน อริยมรรคอัน
ประกอบด้วยองค์ ๘ นี้แล คือ ความเห็นชอบ ความดำาริ
ชอบ เจรจาชอบ การงานชอบ เลี้ยงชีพชอบ ความเพียร
ชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งใจชอบ นี้เป็นข้อปฏิบัติ
เพื่ออนุปาทาปรินิพพาน ความสิ้นราคะ ความสิ้นโทสะ 
ความสิ้นโมหะ นี้เรียกว่า ประโยชน์แห่งพรหมจรรย์

พุทธวจนฉบับ อนาคามี จึงเป็นการรวบรวม
ตถาคตภาษิต ของผู้เป็นอริยบุคคล ที่พระองค์กล่าวว่า 
เป็นสมณะที่ ๓ ในธรรมวินัยนี้ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ 
๕ สิ้นไป เป็นโอปปาติกะ จะปรินิพพานในภพนั้น มีอัน
ไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดา มีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไร



ชนเหล่าใดรู้บทอันปัจจัยไม่ปรุงแต่งแล้วนี้ มีจิต
หลดุพน้แลว้เพราะสิน้ตณัหา อนัเปน็เครือ่งนำาไปส่ภูพใหม ่ 
ชนเหล่านั้นยินดีแล้วในนิพพาน อันเป็นที่สิ้นกิเลสเพราะ
บรรลุธรรมอันเป็นสาระ เป็นผู้คงที่ ละภพ ได้ทั้งหมด.

คณะงานธัมมะ วัดนาป่าพง





อักษรย่อ

เพื่อคว�มสะดวกแก่ผู้ที่ยังไม่เข้�ใจเรื่องอักษรย่อ

ที่ใช้หม�ยแทนชื่อคัมภีร์ ซึ่งมีอยู่โดยม�ก

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.



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

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



ส�รบัญ

อน�ค�มี (พระสูตรท่ีควรทร�บ) 1
๑. ช่ือของอริยบุคคล (นัยท่ี ๑) ๒
๒. ช่ือของอริยบุคคล (นัยท่ี ๒) ๓
๓. ช่ือของอริยบุคคล (นัยท่ี ๓) ๕
๔. ช่ือของอริยบุคคล (นัยท่ี ๔) ๗
๕. ความเป็นอริยบุคคล กับการละเคร่ืองผูก (นัยท่ี ๑) ๑๐
๖. โยคะ ๔ ๑๑
๗. คลายความพอใจในกาม เป็นเทวดาเหล่าสุทธาวาส ๑๔
๘. ความเป็นอริยบุคคล กับการละเคร่ืองผูก (นัยท่ี ๒) ๑๙
๙. สังโยชน์ ๑๐ ๒๒

๑๐. โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕  ๒๓
๑๑. อุปมาช่างตีเหล็ก ๒๘
๑๒. ความเป็นอริยบุคคลกับสิกขา ๓ (นัยท่ี ๑) ๓๓
๑๓. ความเป็นอริยบุคคลกับสิกขา ๓ (นัยท่ี ๒) ๓๖
๑๔. ความเป็นอริยบุคคลกับสิกขา ๓ (นัยท่ี ๓) ๓๙
๑๕. ความเป็นอริยบุคคลกับอินทรีย์ ๕ (นัยท่ี ๑) ๔๔
๑๖. ความเป็นอริยบุคคลกับอินทรีย์ ๕ (นัยท่ี ๒) ๔๕
๑๗. ความเป็นอริยบุคคลกับอินทรีย์ ๕ (นัยท่ี ๓) ๔๖
๑๘. อนาคามีในภพมนุษย์ (นัยท่ี ๑) ๔๘
๑๙. อนาคามีในภพมนุษย์ (นัยท่ี ๒) ๕๑
๒๐. ผู้ส้ินสังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยท่ี ๑) ๕๕
๒๑. ผู้ส้ินสังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยท่ี ๒) ๕๗
๒๒. ผู้ส้ินสังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยท่ี ๓) ๖๐
๒๓. ผู้ส้ินสังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยท่ี ๔) ๖๒



๒๔. ผู้ส้ินสังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยท่ี ๕) ๖๕
๒๕. ผู้ส้ินสังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยท่ี ๖) ๖๘
๒๖. ผู้ส้ินสังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยท่ี ๗) ๗๐
๒๗. ข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับ  

กับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ เม่ือได้สมาธิ (นัยท่ี ๑)  
๗๔

๒๘. ข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับ  
กับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ เม่ือได้สมาธิ (นัยท่ี ๒)  

๗๙

๒๙. ข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับ  
กับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ เม่ือเจริญพรหมวิหาร  

๘๓

๓๐. ผลของการได้สมาธิ แล้วเห็นความไม่เท่ียง (นัยท่ี ๑) ๘๘
๓๑. ผลของการได้สมาธิ แล้วเห็นความไม่เท่ียง (นัยท่ี ๒) ๙๑
๓๒. เหตุได้ความเป็นอนาคามี หรืออาคามี  ๙๘
๓๓. ผลของการเจริญพรหมวิหาร แล้วเห็นความไม่เท่ียง ๑๐๐
๓๔. โลก คือ ส่ิงท่ีแตกสลายได้ ๑๐๒

ข้อควรรู้เก่ียวกับ “ก�ม” 105
๓๕. กามคุณ ๕ คือ โลกในอริยวินัย ๑๐๖
๓๖. กามคุณ คือ เคร่ืองจองจำาในอริยวินัย ๑๑๑
๓๗. เคร่ืองจองจำาท่ีม่ันคง ๑๑๔
๓๘. ความหมายของกามและกามคุณ ๑๑๕
๓๙. คุณของกามและโทษของกาม ๑๑๗
๔๐. สุขท่ีควรกลัวและไม่ควรกลัว ๑๒๔
๔๑. บ่วงแห่งมาร ๑๒๖
๔๒. การรู้สึกตัวในเร่ืองกามคุณ ๕ ๑๒๗
๔๓. เหตุเกิดของวิตกท่ีเป็นอกุศล ๑๒๙
๔๔. เหตุเกิดของกามฉันทะ ในนิวรณ์ ๕  ๑๓๔
๔๕. อาหารของกามฉันทะ ในนิวรณ์ ๕ ๑๓๕



๔๖. นิวรณ์ ๕ คือ กองอกุศล สติปัฏฐาน ๔ คือ กองกุศล ๑๓๗
๔๗. นิวรณ์ ๕ ทำาปัญญาให้ถอยกำาลัง ๑๓๙
๔๘. นิวรณ์ ๕ ท่ีต้ังแห่งความดับปัญญา  

โพชฌงค์ ๗ ท่ีต้ังแห่งความเจริญปัญญา 
๑๔๒

๔๙. เหตุปัจจัยเพ่ือ ความไม่รู้ ความไม่เห็น  
และเหตุปัจจัยเพ่ือ ความรู้ ความเห็น  

๑๔๔

๕๐. ส่ิงท่ีทำาให้จิตหม่นหมอง ๑๔๘
๕๑. เหตุให้สาธยายธรรมได้แจ่มแจ้ง ๑๕๑
๕๒. นิวรณ์ ๕ อีกนัยหน่ึง ๑๕๖
๕๓. อวิชชา คือ นิวรณ์ ๑๕๙
๕๔. เม่ือต้ังใจฟังธรรม นิวรณ์ ๕ ย่อมไม่มี ๑๖๐
๕๕. การพิจารณาเห็นธรรมในธรรม ในแง่มุมของนิวรณ์ ๑๖๑
๕๖. จิตท่ีหลุดพ้นดีแล้ว ๑๖๔

ภพ ๓ - คติ 5 169
๕๗. ภพ ๓ ๑๗๐
๕๘. ความมีข้ึนแห่งภพ (นัยท่ี ๑) ๑๗๑
๕๙. ความมีข้ึนแห่งภพ (นัยท่ี ๒) ๑๗๓
๖๐. เคร่ืองนำาไปสู่ภพ ๑๗๕
๖๑. ความเกิดข้ึนแห่งภพใหม่ (นัยท่ี ๑)   ๑๗๖
๖๒. ความเกิดข้ึนแห่งภพใหม่ (นัยท่ี ๒) ๑๗๘
๖๓. ความเกิดข้ึนแห่งภพใหม่ (นัยท่ี ๓) ๑๘๐
๖๔. ท่ีต้ังอยู่ของวิญญาณ (นัยท่ี ๑) ๑๘๒
๖๕. ท่ีต้ังอยู่ของวิญญาณ (นัยท่ี ๒) ๑๘๖
๖๖. ความมีข้ึนแห่งภพ แม้มีอยู่ช่ัวขณะก็น่ารังเกียจ ๑๙๐
๖๗. คติ ๕ ๑๙๑
๖๘. เหตุให้ทุคติปรากฏ ๑๙๓
๖๙. เหตุให้สุขคติปรากฏ ๑๙๘



๗๐. เหตุให้ต้องท่องเท่ียวในสังสารวัฏ ๒๐๓
๗๑. สังสารวัฏกำาหนดท่ีสุดไม่ได้ ๒๐๕

สังโยชน์ คือ เคร่ืองผูก 207
๗๒. สังโยชน์ ๗ ๒๐๘
๗๓. ท่ีต้ังของสังโยชน์ และสังโยชน์ ๒๐๙
๗๔. ความติดใจ ก็เป็นสังโยชน์ ๒๑๑
๗๕. ผลของการพิจารณาธรรม อันเป็นท่ีอาศัยของสังโยชน์ ๒๑๕
๗๖. ผลของการพิจาณาเห็นโทษ ในธรรมอันเป็นท่ีต้ังแห่งสังโยชน์ ๒๑๗
๗๗. อุปาทาน ๔ ๒๑๘
๗๘. ท่ีต้ังของอุปาทาน และอุปาทาน ๒๑๙
๗๙. อนุสัย ๓ และเหตุเกิด ๒๒๑
๘๐. ละเวทนา ๓ เพ่ือละอนุสัย ๓ ๒๒๔
๘๑. การเห็นเวทนา ท่ีเป็นไปเพ่ือส้ินอาสวะ ๒๒๕
๘๒. อนุสัย ๗ ๒๒๖

ผู้ส้ินสังโยชน์ 227
๘๓. ช่ือของอริยบุคคล (นัยท่ี ๕) ๒๒๘
๘๔. ช่ือของอริยบุคคล (นัยท่ี ๖)  ๒๒๙
๘๕. บุคคลตกน้ำา ๗ จำาพวก ๒๓๕
๘๖. บุคคล ๔ จำาพวก ๒๓๙
๘๗. ผลของการประกอบตนในสุข ๒๔๑
๘๘. สัทธานุสารี ธัมมานุสารี โสดาบัน ๒๔๓
๘๙. ผู้เช่ือม่ันในตถาคต และสำาเร็จในโลกน้ี  

หรือละโลกน้ีไปแล้วจึงสำาเร็จ 
๒๔๕

๙๐. ผู้เป็นอสังขารปรินิพพายี ผู้เป็นสสังขารปรินิพพายี ๒๔๘
๙๑. เป็นการยากท่ีจะพยากรณ์ว่า ใครงดงามและประณีตกว่า ๒๕๑
๙๒. ผู้พ้นทุคติ หรือไม่ไปทุคติ ๒๕๓



๙๓. เทวดาใดไม่มีพยาบาท เทวดาน้ันไม่มาสู่ความเป็นอย่างน้ี ๒๕๖
๙๔. ผู้เป็นเสขะ ๒๖๒
๙๕. สิกขา ๓ ๒๖๓
๙๖. บรรพชิตกับคฤหัสถ์ ละสังโยชน์ได้ไม่เท่ากัน ๒๖๕
๙๗. ละสังโยชน์ได้ ถึงจะทำาท่ีสุดทุกข์ได้ ๒๗๐
๙๘. ข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับ  

กับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ เม่ือเสวยเวทนา 
๒๗๒

๙๙. ธรรมท่ีน่าอัศจรรย์ในธรรมวินัยน้ี ๒๗๖
๑๐๐. ปัจจัยให้สุขทุกข์ภายในเกิดข้ึน ๒๘๒
๑๐๑. นิพพานธาตุ ๒ อย่าง ๒๘๕

ข้อปฏิบัติเพ่ือส้ินสังโยชน์ 287
๑๐๒. ผู้หลับน้อย ต่ืนมากในราตรี ๒๘๘
๑๐๓. ธรรมมีอุปการะมากต่อผู้เป็นเสขะ ๒๘๙
๑๐๔. ปฏิปทาบรรลุมรรคผล ๔ แบบ ๒๙๐

 - แบบปฏิบัติลำาบาก รู้ได้ช้า ๒๙๐

 - แบบปฏิบัติลำาบาก รู้ได้เร็ว ๒๙๑

 - แบบปฏิบัติสบาย รู้ได้ช้า ๒๙๒

 - แบบปฏิบัติสบาย รู้ได้เร็ว ๒๙๓

๑๐๕. ความพรากจากโยคะ ๔ ๒๙๕
๑๐๖. เหตุสำาเร็จความปรารถนา (นัยท่ี ๑) ๒๙๘
๑๐๗. เหตุสำาเร็จความปรารถนา (นัยท่ี ๒) ๓๐๓
๑๐๘. อานิสงส์การฟังธรรมโดยกาลอันควร ๓๐๗
๑๐๙. ประโยชน์ของการฟังกุศลธรรม ๓๑๑
๑๑๐. การให้ทาน แล้วเป็นอนาคามี ๓๒๑
๑๑๑. ละธรรมอย่างหน่ึง ได้อนาคามี (นัยท่ี ๑) ๓๒๕
๑๑๒. ละธรรมอย่างหน่ึง ได้อนาคามี (นัยท่ี ๒) ๓๒๖



๑๑๓. ละธรรมอย่างหน่ึง ได้อนาคามี (นัยท่ี ๓) ๓๒๗
๑๑๔. ละธรรมอย่างหน่ึง ได้อนาคามี (นัยท่ี ๔) ๓๒๘
๑๑๕. ละธรรมอย่างหน่ึง ได้อนาคามี (นัยท่ี ๕) ๓๒๙
๑๑๖. เจริญพรหมวิหาร ได้อรหันต์หรืออนาคามี ๓๓๐
๑๑๗. อานิสงส์ท่ีมุ่งหวัง ของการเจริญอนิจจสัญญา ๓๓๔
๑๑๘. อานิสงส์ท่ีมุ่งหวัง ของการเจริญทุกขสัญญา ๓๓๕
๑๑๙. อานิสงส์ท่ีมุ่งหวัง ของการเจริญอนัตตสัญญา ๓๓๗
๑๒๐. ผลของการเจริญอนิจจสัญญา ๓๓๘
๑๒๑. ผลของการพิจารณาเห็นสังขาร โดยความไม่เท่ียง ๓๔๒
๑๒๒. ผลของการพิจารณาเห็นสังขาร โดยความเป็นทุกข์ ๓๔๓
๑๒๓. ผลของการพิจารณาเห็นธรรม โดยความเป็นอนัตตา ๓๔๔
๑๒๔. ผลของการพิจารณาเห็นนิพพาน โดยความเป็นสุข ๓๔๕
๑๒๕. การเห็นเพ่ือละสังโยชน์ ๓๔๖
๑๒๖. การเห็นเพ่ือละอนุสัย ๓๔๘
๑๒๗. การเห็นเพ่ือละอาสวะ ๓๔๙
๑๒๘. การเห็นเพ่ือละอวิชชา ๓๕๐
๑๒๙. อานิสงส์ของธรรม ๑ ประการ (นัยท่ี ๑) ๓๕๑
๑๓๐. อานิสงส์ของธรรม ๑ ประการ (นัยท่ี ๒) ๓๕๒
๑๓๑. อานิสงส์ของธรรม ๔ ประการ ๓๕๕
๑๓๒. อานิสงส์ของธรรม ๕ ประการ (นัยท่ี ๑) ๓๕๙
๑๓๓. อานิสงส์ของธรรม ๕ ประการ (นัยท่ี ๒) ๓๖๐
๑๓๔. ละธรรม ๕ อย่าง ได้ความเป็นอริยบุคคล (นัยท่ี ๑) ๓๖๑
๑๓๕. ละธรรม ๖ อย่าง ได้อนาคามิผล ๓๖๓
๑๓๖. ละธรรม ๖ อย่าง ได้อรหัตตผล ๓๖๕
๑๓๗. อานิสงส์ของสติปัฏฐาน ๔ (นัยท่ี ๑) ๓๖๖
๑๓๘. อานิสงส์ของสติปัฏฐาน ๔ (นัยท่ี ๒)  ๓๖๗
๑๓๙. เจริญสติปัฏฐาน ๔ เพ่ือละ โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๓๖๙



๑๔๐. เจริญสติปัฏฐาน ๔ เพ่ือละ อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๓๗๐
๑๔๑. เจริญสติปัฏฐาน ๔ เพ่ือละนิวรณ์ ๓๗๑
๑๔๒. ปฏิปทาให้ถึงการเจริญสติปัฏฐาน ๓๗๒
๑๔๓. อานิสงส์ของอานาปานสติ ๒ ประการ ๓๗๔
๑๔๔. อานิสงส์ของอานาปานสติ ๗ ประการ ๓๗๘
๑๔๕. เจริญสัมมัปธาน ๔ เพ่ือละ โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๓๘๑
๑๔๖. เจริญสัมมัปธาน ๔ เพ่ือละ อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๓๘๓
๑๔๗. อานิสงส์ ๒ ประการ ของอิทธิบาท ๔  ๓๘๕
๑๔๘. อานิสงส์ ๗ ประการ ของอิทธิบาท ๔ ๓๘๖
๑๔๙. เจริญอิทธิบาท ๔ เพ่ือละ โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๓๘๘
๑๕๐. อานิสงส์ ๒ ประการ ของอินทรีย์ ๕ ๓๙๐
๑๕๑. อานิสงส์ ๗ ประการ ของอินทรีย์ ๕ ๓๙๑
๑๕๒. เจริญอินทรีย์ ๕ เพ่ือละ โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๓๙๓
๑๕๓. เจริญอินทรีย์ ๕ เพ่ือละ อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๓๙๕
๑๕๔. เจริญพละ ๕ เพ่ือละ โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๓๙๗
๑๕๕. เจริญพละ ๕ เพ่ือละ อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๓๙๙
๑๕๖. อานิสงส์ ๗ ประการ ของโพชฌงค์ ๗ ๔๐๑
๑๕๗. อานิสงส์ ๒ ประการ ของการเจริญสัญญาแบบต่างๆ ๔๐๖
๑๕๘. เจริญโพชฌงค์ ๗ เพ่ือละ โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๔๑๖
๑๕๙. เจริญโพชฌงค์ ๗ เพ่ือละ อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๔๑๘
๑๖๐. เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ เพ่ือละนิวรณ์ ๕ ๔๒๐
๑๖๑. เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ เพ่ือละกามคุณ ๕ ๔๒๑
๑๖๒. เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ เพ่ือละการแสวงหา ๓ ๔๒๒
๑๖๓. เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ เพ่ือละอาสวะ ๓ ๔๒๓
๑๖๔. เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ เพ่ือละภพ ๓ ๔๒๔
๑๖๕. เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ เพ่ือละตัณหา ๓ ๔๒๕
๑๖๖. เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ เพ่ือละโยคะ ๔ ๔๒๖



๑๖๗. เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ เพ่ือละอนุสัย ๗ ๔๒๗
๑๖๘. เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ เพ่ือละอุปาทานขันธ์ ๕ ๔๒๘
๑๖๙. เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘  

เพ่ือละ โอรัมภาคิยสังโยชน์ 
๔๒๙

๑๗๐. เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘  
เพ่ือละ อุทธัมภาคิยสังโยชน์ 

๔๓๑

๑๗๑. เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘  
ละสังโยชน์ได้ไม่ยาก 

๔๓๓

๑๗๒. การละสังโยชน์ ท่ีเป็นเหตุให้กลับมายังโลกน้ีอีก (นัยท่ี ๑) ๔๓๔
๑๗๓. การละสังโยชน์ ท่ีเป็นเหตุใหกลับมายังโลกน้ีอีก (นัยท่ี ๒) ๔๓๖
๑๗๔. ปฏิปทาเพ่ือละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๔๓๗
๑๗๕. การน้อมใจเพ่ือตัดโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๔๔๓
๑๗๖. ส่ิงท่ีควรพิจารณาเนืองๆ เพ่ือละสังโยชน์ ๔๔๘
๑๗๗. ปริหานธรรม อปริหานธรรม และอภิภายตนะ ๖ ๔๕๕
๑๗๘. ผลของความไม่ประมาท ในผัสสายตนะ ๖ ๔๕๙
๑๗๙. ผลของการมีสังวร และไม่มีสังวร ๔๖๒
๑๘๐. ข้อปฏิบัติเพ่ือดับ ความดำาริอันเป็นอกุศล ๔๖๕
๑๘๑. ผลของการละอกุศลวิตก ๔๖๘
๑๘๒. สมัยท่ีควรเข้าไปพบ ภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจ ๔๗๕
๑๘๓. ผลของการมีมิตรดี ๔๗๙
๑๘๔. ผู้มีกุศลสมบูรณ์ ๔๘๐
๑๘๕. ผู้มีสังโยชน์ในภายใน และในภายนอก ๔๘๑
๑๘๖. ผู้มีสิกขาเป็นอานิสงส์ ๔๘๔
๑๘๗. ผู้มีความเพียรเป็นเคร่ืองต่ืน ๔๘๕
๑๘๘. ผู้มีความหลีกเร้นเป็นท่ีมายินดี ๔๘๖
๑๘๙. การอบรมจิต ด้วยส่ิงสมควรแก่บรรพชา ๔๘๗
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อนาคามี  
(พระสูตรที่ควรทราบ)
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

ชื่อของอริยบุคคล (นัยที่ 1)

-บาลี อฏฺก. อํ. ๒๓/๓๐๑/๑๔๙.

ภกิษทุัง้หลาย บคุคล ๘ จำาพวกนี ้ยอ่มเปน็ผูค้วรแก ่
ของคำานับ ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ของทำาบุญ ควรแก่ 
การทำาอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอ่ืนย่ิงกว่า  
๘ จำาพวกเป็นอย่างไร คือ

(๑) โสด�บัน 
(๒) ผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำาให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล 
(๓) สกท�ค�มี 
(๔) ผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำาให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผล 
(๕) อน�ค�มี 
(๖) ผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำาให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล 
(๗) อรหันต์ 
(๘) ผู้ปฏิบัติเพื่ออรหัตตผล 
ภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๘ จำาพวกน้ีแล เป็นผู้ควรแก่ 

ของคำานับ ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ของทำาบุญ ควรแก่การ
ทำาอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอ่ืนย่ิงกว่า ผู้ปฏิบัติ 
แล้ว ๔ จำาพวก และผู้ต้ังอยู่ในผลแล้ว ๔ จำาพวก น่ีแหละสงฆ์  
เป็นคนตรง เป็นผู้ต้ังม่ันแล้วในปัญญาและศีล ย่อมกระทำาให้
เกิดบุญอ่ืนเน่ืองด้วยอุปธิแก่มนุษย์ท้ังหลายผู้มีความต้องการ
ด้วยบุญ กระทำาการบูชาอยู่ ทานท่ีให้แล้วในสงฆ์จึงมีผลมาก.

01 
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

ชื่อของอริยบุคคล (นัยที่ 2)

-บาลี นวก. อํ. ๒๓/๓๗๗/๒๐๙.

ภกิษทุัง้หลาย กก็ำาลงั คือ การสงเคราะหเ์ปน็อยา่งไร  
ได้แก่ สังคหวัตถุ ๔ ประการนี้ คือ 

(๑) ทาน (การให้) 

(๒) เปยยวัชชะ (การพูดถ้อยคำาอันเป็นที่รัก)

(๓) อัตถจริยา (การประพฤติประโยชน์)

(๔) สมานัตตตา (ความมีตนเสมอกัน)

ภิกษุทั้งหลาย ธรรมทานเลิศกว่าทานทั้งหลาย. 

ภิกษุทั้งหลาย การแสดงธรรมบ่อยๆ แก่บุคคล 
ผู้ต้องการ ผู้เงี่ยโสตลงสดับ นี้เลิศกว่าการพูดถ้อยคำาอัน
เป็นที่รัก. 

ภกิษทุัง้หลาย การชกัชวนคนผูไ้มม่ศีรทัธาใหต้ัง้มัน่
ดำารงอยูใ่นศรทัธาสมัปทา ชกัชวนผูท้ศุลีใหต้ัง้มัน่ดำารงอยูใ่น
สลีสมัปทา ชกัชวนผูต้ระหนีใ่หต้ัง้มัน่ดำารงอยูใ่นจาคสมัปทา 
ชักชวนผู้มีปัญญาทรามให้ตั้งมั่นดำารงอยู่ในปัญญาสัมปทา  
นี้เลิศกว่าการประพฤติประโยชน์ทั้งหลาย. 

02 



4

พุทธวจน - หมวดธรรม 

ภิกษุทั้งหลาย โสด�บันมีตนเสมอกับโสด�บัน  
สกท�ค�มมีตีนเสมอกบัสกท�ค�มี อน�ค�มีมตีนเสมอกบั
อน�ค�ม ี อรหนัตม์ตีนเสมอกบัอรหนัต ์ นีเ้ลิศกวา่ความมี
ตนเสมอทั้งหลาย.1

ภิกษุท้ังหลาย เหล่าน้ีเรียกว่ากำาลัง คือ การสงเคราะห์.

๑. ปกติการแปลอริยบุคคลท้ัง ๔ น้ี โดยท่ัวไปมักจะมีคําว่าพระนําหน้า เช่น  
พระโสดาบัน แต่เพ่ือให้บทพยัญชนะตรงกับบาลี และไม่ให้เกิดความสับสน  
หรือความเข้าใจผิดว่า อริยบุคคลต้องเป็นพระเท่านั้น. -ผู้รวบรวม
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

ชื่อของอริยบุคคล (นัยที่ ๓)

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๓๒๓/๒๔๑.

ภิกษุทั้งหลาย สมณะมีในธรรมวินัยนี้ สมณะที่ ๒ 
มีในธรรมวินัยนี้ สมณะที่ ๓ มีในธรรมวินัยนี้ สมณะที่ ๔ 
มีในธรรมวินัยนี้ ลัทธิอื่นว่างจากสมณะทั้ง ๔ เธอทั้งหลาย
จงบันลือสีหนาทโดยชอบอย่างนี้เถิด.

ภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะเป็นอย่างไร คือ ภิกษุใน
ธรรมวินัยน้ี เพราะสิ้นสังโยชน์ ๓ เป็นโสด�บัน มีอันไม่
ตกต่ำาเปน็ธรรมดา เปน็ผูเ้ทีย่งจะตรสัรูใ้นเบือ้งหนา้ นีส้มณะ 
(ที่ 1).

ภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะที่ ๒ เป็นอย่างไร คือ ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ เพราะสิ้นสังโยชน์ ๓ และเพราะราคะ โทสะ 
โมหะเบาบาง เป็นสกท�ค�มีมาสู่โลกนี้คราวเดียวเท่านั้น
แล้วกระทำาที่สุดทุกข์ได้ นี้สมณะที่ 2. 

ภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะที่ ๓ เป็นอย่างไร คือ ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป เป็น 
โอปป�ติกะ จะปรินพิพานในภพนัน้ มอีนัไมก่ลบัจากโลกนัน้ 
เป็นธรรมดา นี้สมณะที่ ๓. 

0๓ 
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

ภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะที่ ๔ เป็นอย่างไร คือ ภิกษุ
ในธรรมวินยันี ้กระทำ�ให้แจง้ซ่ึงเจโตวมุิตต ิปญัญ�วิมตุติ 
อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญา
อันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ นี้สมณะที่ ๔.

ภิกษุทั้งหลาย สมณะ (ที่ ๑) มีในธรรมวินัยนี้ 
สมณะที่ ๒ มีในธรรมวินัยนี้ สมณะที่ ๓ มีในธรรมวินัยนี้  
สมณะที่ ๔ มีในธรรมวินัยนี้ ลัทธิอื่นว่างจากสมณะทั้ง ๔ 
เธอทั้งหลายจงบันลือสีหนาทโดยชอบอย่างนี้เถิด.

(ยังมีท่ีตรัสคล้ายคลึงกันถึงสมณะท้ัง ๔ ได้แก่ จูฬสีหนาทสูตร  

-บาล ีม.ู ม. ๑๒/๑๒๘/๑๕๔., มหาปรนิิพพานสูตร -บาล ีมหา. ท.ี  

๑๐/๑๗๕/๑๓๘. และในสมณะ (ที่ ๑) ของสูตรนี้พระไตรปิฎก

ฉบับมอญมีคำาว่า ปโม ซึ่งแปลว่าที่ ๑ แต่อีก ๒ สูตรที่ตรงกันกับ

ภาษาไทยไม่พบคำาที่มีความหมายนัยน้ี ส่วนพระไตรปิฎกฉบับ 

สยามรัฐของไทยไม่มีคำานี้ทั้ง ๓ สูตร ดังที่ยกมาอ้างอิงไว้ข้างต้น.  

-ผู้รวบรวม)
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

ชื่อของอริยบุคคล (นัยที่ ๔)

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๐๑/๕๒๘.

ภิกษุท้ังหลาย สิกขาบท ๑๕๐ ถ้วนน้ี ย่อมมาสู่อุเทศ 
ทุกก่ึงเดือน ซ่ึงกุลบุตรผู้ปรารถนาประโยชน์พากันศึกษาอยู่.

ภิกษุท้ังหลาย สิกขา ๓ น้ี ท่ีสิกขาบท ๑๕๐ น้ัน 
รวมอยู่ด้วยท้ังหมด สิกขา ๓ เป็นอย่างไร คือ อธิศีลสิกขา   
อธิจิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขา ภิกษุท้ังหลาย สิกขา ๓  
เหล่าน้ีแล ท่ีสิกขาบท ๑๕๐ น้ันรวมอยู่ด้วยท้ังหมด.

ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เป็นผู้ทำาให้
บริบูรณ์ในศีล เป็นผู้ทำาให้บริบูรณ์ในสม�ธิ เป็นผู้ทำาให้
บริบูรณ์ในปัญญ� เธอย่อมล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้าง ย่อม
ออกจากอาบัติบ้าง ข้อน้ันเพราะเหตุอะไร เพราะไม่มีใครกล่าว
ความเป็นคนอาภัพเพราะเหตุล่วงสิกขาบทน้ี แต่ว่าสิกขาบท
เหล่าใดเป็นเบ้ืองต้นแห่งพรหมจรรย์ สมควรแก่พรหมจรรย์
เธอเป็นผู้มีศีลย่ังยืน และมีศีลม่ันคงในสิกขาบทเหล่าน้ัน 
สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบทท้ังหลาย เธอทำ�ให้แจ้งซ่ึง 
เจโตวิมุตติ ปัญญ�วิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะ 
ท้ังหลายส้ินไป ด้วยปัญญาอันย่ิงเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่.

0๔ 
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

ภิกษุท้ังหลาย ก็หรือว่าเม่ือยังไม่ถึง ยังไม่แทงตลอด 
วิมุตติน้ัน เธอเป็นอันตร�ปรินิพพ�ยี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์  
๕ หมดส้ินไป. 

ภิกษุท้ังหลาย ก็หรือว่าเม่ือยังไม่ถึง ยังไม่แทงตลอด
วิมุตติน้ัน เธอเป็นอุปหัจจปรินิพพ�ยี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์  
๕ หมดส้ินไป.

ภิกษุท้ังหลาย ก็หรือว่าเม่ือยังไม่ถึง ยังไม่แทงตลอด 
วิมุตติน้ัน เธอเป็นอสังข�รปรินิพพ�ยี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์  
๕ หมดส้ินไป.

ภิกษุท้ังหลาย ก็หรือว่าเม่ือยังไม่ถึง ยังไม่แทงตลอด 
วิมุตติน้ัน เธอเป็นสสังข�รปรินิพพ�ยี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์  
๕ หมดส้ินไป.

ภิกษุท้ังหลาย ก็หรือว่าเม่ือยังไม่ถึง ยังไม่แทงตลอด 
วิมุตติน้ัน เธอเป็นอุทธังโสโตอกนิฏฐค�มี เพราะโอรัมภาคิย- 
สังโยชน์ ๕ หมดส้ินไป. 

ภิกษุท้ังหลาย ก็หรือว่าเม่ือยังไม่ถึง ยังไม่แทงตลอด
วิมุตติน้ัน เธอเป็นสกท�ค�มีเพราะสังโยชน์ ๓ หมดส้ินไป และ
เพราะราคะ โทสะ และโมหะเบาบาง มาสู่โลกน้ีอีกคราวเดียว 
เท่าน้ัน แล้วจะทำาท่ีสุดแห่งทุกข์ได้. 
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

ภิกษุท้ังหลาย ก็หรือว่าเม่ือยังไม่ถึง ยังไม่แทงตลอด
วิมุตติน้ัน เธอเป็นเอกพีชี เพราะสังโยชน์ ๓ หมดส้ินไป มาบังเกิด 
ยังภพมนุษย์น้ีคร้ังเดียวเท่าน้ัน แล้วจะทำาท่ีสุดแห่งทุกข์ได้. 

ภิกษุท้ังหลาย ก็หรือว่าเม่ือยังไม่ถึง ยังไม่แทงตลอด
วิมุตติน้ัน เธอเป็นโกลังโกละ เพราะสังโยชน์ ๓ หมดส้ินไป 
ยังท่องเท่ียวไปสู่ ๒ หรือ ๓ ตระกูล (ภพ) แล้วจะทำาท่ีสุดแห่ง
ทุกข์ได้.

ภิกษุท้ังหลาย ก็หรือว่าเม่ือยังไม่ถึง ยังไม่แทงตลอด 
วิมุตติน้ัน เธอเป็นสัตตักขัตตุปรมะ เพราะสังโยชน์ ๓ หมดส้ิน
ไป ยังท่องเท่ียวไปในเทวดาและมนุษย์อย่างมากเพียง ๗ คร้ัง  
แล้วจะทำาท่ีสุดแห่งทุกข์ได้.

ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุทำาได้เพียงบางส่วน ย่อมให้สำาเร็จ
ได้เพียงบางส่วน ผู้ทำาให้บริบูรณ์ ย่อมให้สำาเร็จได้บริบูรณ์ 
อย่างน้ีแล ภิกษุท้ังหลาย เรากล่าวสิกขาบทท้ังหลายว่า ไม่เป็น 
หมันเลย.

(ยงัมอีกีหลายสูตรท่ีตถาคตไดก้ล่าวถงึชือ่อรยิบุคคลเหลา่นี ้
เอาไว้ ในที่นี้ยกมาเพียงบางส่วน นอกจากนี้ยังมีชื่อเรียกอื่น หรือ
นัยอ่ืนๆ อีก เช่น อุภโตภาควิมุตติ, ทิฏฐิปัตตะ เป็นต้น ผู้ศึกษา
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากหน้า ๒๒9 ของหนังสือเล่มนี้ และจาก 
พระไตรปิฎก. -ผู้รวบรวม)
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

คว�มเป็นอริยบุคคล  
กับก�รละเคร่ืองผูก (นัยที่ 1)

-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๐๓/๒๗๖. 

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบแล้วด้วยกามโยคะ 
(กามโยคยุตฺโต) ผู้ประกอบแล้วด้วยภวโยคะ (ภวโยคยุตฺโต) 
เป็นอ�ค�ม ียังต้องมาสู่ความเป็นอย่างนี้. 

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้พรากแล้วจากกามโยคะ 
(กามโยควสิยตุโฺต) (แต)่ ยงัประกอบดว้ยภวโยคะ เปน็อน�ค�ม ี
ไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้พรากแล้วจากกามโยคะ 
พรากแล้วจากภวโยคะ (ภวโยควิสยุตฺโต) เป็นอรหันต์  
สิ้นอ�สวะแล้ว.

สัตว์ท้ังหลายผู้ประกอบแล้วด้วยกามโยคะและภวโยคะ  
ย่อมไปสู่สังสารวัฏ ซ่ึงมีปกติถึงความเกิดและความตาย.

ส่วนสัตว์เหล่าใดละกามท้ังหลายได้เด็ดขาด แต่ยังไม่ถึง 
ความสิน้ไปแหง่อาสวะ ยงัประกอบดว้ยภวโยคะ สตัวเ์หลา่นัน้  
บัณฑิตกล่าวว่า เป็นอน�ค�มี. 

ส่วนสัตว์เหล่าใดตัดความสงสัยได้แล้ว มีมานะและ 
มีภพใหม่สิ้นแล้ว ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายแล้ว 
สัตว์เหล่านั้นแลถึงฝั่งแล้วในโลก.

05 
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

โยคะ ๔
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๓/๑๐.

ภิกษุทั้งหลาย โยคะ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเป็น
อย่างไร คือ กามโยคะ ภวโยคะ ทิฏฐิโยคะ และอวิชชาโยคะ. 

ภกิษทุัง้หลาย กก็ามโยคะเปน็อยา่งไร บคุคลบางคน 
ในโลกนี ้ยอ่มไมรู้่ชดัซึง่ ความเกดิ (สมทุย) ความตัง้อยู่ไม่ได้  
(อตฺถงฺคม) คุณ (อสฺสาท) โทษ (อาทีนว) และอุบายเคร่ือง
สลัดออก (นิสฺสรณ) แห่งกามทั้งหลายตามความเป็นจริง  
เม่ือเขาไมรู่ช้ดัซึง่ ความเกดิ ความตัง้อยูไ่มไ่ด้ คณุ โทษ และ
อุบายเครื่องสลัดออกแห่งกามทั้งหลาย ตามความเป็นจริง 
ความกำาหนดัเพราะกาม ความเพลดิเพลนิเพราะกาม ความ 
เยื่อใยเพราะกาม ความหมกมุ่นเพราะกาม ความกระหาย
เพราะกาม ความเร่าร้อนเพราะกาม ความหยัง่ลงในกาม และ
ความทะยานอยากเพราะกามในกามทั้งหลาย ย่อมเกิดขึ้น  
นีเ้ร�เรียกว�่ก�มโยคะ ภกิษทุัง้หลาย กามโยคะเปน็ดงันี.้ 

ภกิษทุัง้หลาย กภ็วโยคะเปน็อยา่งไร บคุคลบางคน 
ในโลกนี ้ยอ่มไมรู่ช้ดัซึง่ ความเกดิ ความตัง้อยูไ่มไ่ด ้คณุ โทษ 
และอุบายเครื่องสลัดออกแห่งภพทั้งหลาย ตามความเป็น
จรงิ เมือ่เขาไมรู่ช้ดัซึง่ ความเกดิ ความดับ คณุ โทษ และอบุาย

06 
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

เครื่องสลัดออกแห่งภพทั้งหลายตามความเป็นจริง ความ
กำาหนดัเพราะภพ ความเพลดิเพลนิเพราะภพ ความเยือ่ใย 
เพราะภพ ความหมกมุน่เพราะภพ ความกระหายเพราะภพ  
ความเร่าร้อนเพราะภพ ความหยั่งลงในภพ และความ
ทะยานอยากเพราะภพในภพทั้งหลาย ย่อมเกิดขึ้น นี้เร� 
เรียกว่�ภวโยคะ ภิกษุทั้งหลาย กามโยคะ ภวโยคะ 
เป็นดังนี้.

ภกิษท้ัุงหลาย ก็ทิฏฐิโยคะเป็นอย่างไร บุคคลบางคน 
ในโลกนี้ ย่อมไม่รู้ชัดซึ่ง ความเกิด ความตั้งอยู่ไม่ได้ คุณ 
โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแห่งทิฏฐิทั้งหลายตามความ
เป็นจริง เมื่อเขาไม่รู้ชัดซึ่ง ความเกิด ความตั้งอยู่ไม่ได้ คุณ 
โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแห่งทิฏฐิทั้งหลายตามความ
เป็นจริง ความกำาหนัดเพราะทิฏฐิ ความเพลิดเพลินเพราะ
ทิฏฐิ ความเย่ือใยเพราะทิฏฐิ ความหมกมุ่นเพราะทิฏฐิ 
ความกระหายเพราะทิฏฐิ ความเร่าร้อนเพราะทิฏฐิ ความ
หยัง่ลงเพราะทฏิฐิ และความทะยานอยากเพราะทิฏฐใินทฏิฐ ิ
ทั้งหลาย ย่อมเกิดขึ้น นี้เร�เรียกว่�ทิฏฐิโยคะ ภิกษุ 
ทั้งหลาย กามโยคะ ภวโยคะ ทิฏฐิโยคะเป็นดังนี้. 
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ภิกษุท้ังหลาย ก็อวิชชาโยคะเป็นอย่างไร บุคคล 
บางคนในโลกนี ้ยอ่มไมรู้่ชดัซึง่ ความเกดิ ความตัง้อยูไ่มไ่ด ้ 
คุณ โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออกแห่งผัสสายตนะ ๖ 
ประการตามความเป็นจริง เม่ือเขาไม่รู้ชัดซ่ึง ความเกิด  
ความต้ังอยู่ไม่ได้ คุณ โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออกแห่ง 
ผัสสายตนะ ๖ ประการตามความเป็นจริง ความไม่รู้  
ความไม่หย่ังรู้ในผัสสายตนะ ๖ ย่อมเกิดขึ้น นี้เร�เรียกว่�
อวชิช�โยคะ ภกิษท้ัุงหลาย กามโยคะ ภวโยคะ ทิฏฐิโยคะ 
และอวิชชาโยคะเป็นดังนี้.

ภิกษุท้ังหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยอกุศลธรรม 
อันเป็นบาป อันเป็นเคร่ืองเศร้าหมอง เป็นเหตุให้เกิดใน 
ภพใหม่ มีความกระวนกระวาย มีทุกข์เป็นวิบาก มีชาติ  
ชราและมรณะตอ่ไปอกี ฉะนัน้ เราจงึเรียกวา่ ผูไ้ม่เกษมจาก
โยคะ. 

ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล โยคะ ๔ ประการ. 

(ควรดูประกอบเพิ่มเติมเร่ือง “ความพรากจากโยคะ ๔”  

ในหน้า ๒9๕ ของหนังสือเล่มนี.้ -ผู้รวบรวม)
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คล�ยคว�มพอใจในก�ม  
เป็นเทวด�เหล่�สุทธ�ว�ส

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๕๗/๕๕.

ภิกษุทั้งหลาย สมัยหนึ่ง เราอยู่ที่ควงไม้พญาสาละ 
ในป่าสุภวัน ใกล้นครอุกกัฏฐะ ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเรานั้น
ไปเรน้อยูใ่นทีล่บั เกดิความรำาพงึในใจวา่ ภพทีเ่ราไม่ไดเ้คย
อยู่เลย โดยเวลาอันยืดยาวนานนี้ หาได้ไม่ง่ายเลย นอกจาก
เทวดาเหล่าสุทธาวาส ถ้ากระไรเราพึงเข้าไปหาเทวดาเหล่า
สุทธาวาสจนถึงที่อยู่เถิด ภิกษุทั้งหลาย ทันใดนั้น เราได้
หายไปจากควงไมพ้ญาสาละ ในปา่สภุวนั ใกลน้ครอกุกฏัฐะ 
ไปปรากฏในพวกเทวดาเหล่าอวิหา เปรียบเหมือนบุรุษที่มี
กำาลงั เหยยีดแขนทีง่อเขา้ หรืองอแขนทีเ่หยยีดออกเท่านัน้.

ภกิษทุัง้หลาย ในหมูเ่ทวดาเหลา่นัน้ เทวดานับร้อย
นับพันเป็นอันมากได้เข้ามาหาเรา อภิวาทแล้วได้ยืนอยู่ ณ  
ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นยืนเรียบร้อยแล้ว เทวดาเหล่าน้ัน  
ไดก้ลา่วกะเราวา่ ขา้แตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข ์นบัแตน่ีไ้ป ๙๑ กปั 
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่าวิปัสสี  
ได้เสด็จอุบัติข้ึนในโลก ... ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ พวก 
ข้าพระองค์น้ันได้ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาค 

07 
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พระนามว่าวิปัสสี คลายความพอใจในกามทั้งหลายแล้ว  
(กาเมสุ กามฉนฺท วิราเชตฺวา) จึงได้บังเกิดในที่นี้.

ภกิษทุัง้หลาย ในหมูเ่ทวดาเหลา่นัน้ เทวดานับร้อย
นับพันเป็นอันมากไดเ้ขา้มาหาเรา อภวิาทแลว้ … ไดก้ลา่วกะ
เราว่า ขา้แตพ่ระองคผ์ูนิ้รทกุข ์นบัแต่นีไ้ป ๓๑ กัป พระผูมี้-
พระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธะ พระนามวา่สขิ ีไดเ้สด็จอบุตัิ
ขึ้นในโลก ... พวกข้าพระองค์นั้นได้ประพฤติพรหมจรรย์ 
ในพระผู้มีพระภาค พระนามว่าสิขี คลายความพอใจใน 
กามทั้งหลายแล้ว จึงได้บังเกิดในที่นี้.

ภกิษทุัง้หลาย ในหมูเ่ทวดาเหลา่นัน้ เทวดานับร้อย
นับพันเป็นอันมากได้เข้าหาเรา อภิวาทแล้ว … ได้กล่าวกะ
เราวา่ ข้าแตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข์ ในกปัที ่๓๑ นัน้เอง พระผูม้-ี 
พระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธะ พระนามวา่เวสสภ ูไดเ้สดจ็ 
อบุตัขิึน้ในโลก ... พวกขา้พระองคน์ัน้ไดป้ระพฤตพิรหมจรรย ์
ในพระผูม้พีระภาค พระนามวา่เวสสภ ูคลายความพอใจใน
กามทั้งหลายแล้ว จึงได้บังเกิดในที่นี้.

ภกิษทุัง้หลาย ในหมูเ่ทวดาเหลา่นัน้ เทวดานับร้อย
นับพันเป็นอันมากไดเ้ขา้มาหาเรา อภวิาทแลว้ … ไดก้ลา่วกะ 
เราว่า ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ ในภัททกัปนี้เอง พระผู้มี- 
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พระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธะ พระนามวา่กกสุนัธะ ไดเ้สดจ็ 
อบุตัขิึน้ในโลก ... พวกขา้พระองคน์ัน้ไดป้ระพฤตพิรหมจรรย ์
ในพระผู้มีพระภาค พระนามว่ากกุสันธะ คลายความพอใจ
ในกามทั้งหลายแล้ว จึงได้บังเกิดในที่นี้.

ภกิษทุัง้หลาย ในหมูเ่ทวดาเหลา่นัน้ เทวดานับร้อย
นบัพนัเป็นอันมากไดเ้ขา้มาหาเรา อภวิาทแลว้ … ไดก้ลา่วกะ 
เราว่า ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ ในภัททกัปนี้เอง พระผู้มี-
พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่าโกนาคมนะ 
ได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลก ... พวกข้าพระองค์นั้นได้ประพฤติ
พรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาค พระนามว่าโกนาคมนะ 
คลายความพอใจในกามทั้งหลายแล้ว จึงได้บังเกิดในที่นี้.

ภกิษทุัง้หลาย ในหมูเ่ทวดาเหลา่นัน้ เทวดานับร้อย
นบัพนัเป็นอันมากไดเ้ข้ามาหาเรา อภวิาทแลว้… ไดก้ลา่วกะ 
เราว่า ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ ในภัททกัปนี้เอง พระผู้มี-
พระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธะ พระนามวา่กสัสปะ ไดเ้สดจ็ 
อบุตัขิึน้ในโลก ... พวกขา้พระองคน์ัน้ไดป้ระพฤตพิรหมจรรย ์
ในพระผู้มีพระภาค พระนามว่ากัสสปะ คลายความพอใจ 
ในกามทั้งหลายแล้ว จึงได้บังเกิดในที่นี้.
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ภกิษทุัง้หลาย ในหมูเ่ทวดาเหลา่นัน้ เทวดานับร้อย
นับพันเป็นอันมากไดเ้ขา้มาหาเรา อภวิาทแลว้ … ไดก้ลา่วกะ 
เราว่า ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ ในภัททกัปนี้เอง บัดนี้  
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ ได้เสด็จอุบัติขึ้น 
ในโลก ... พวกข้าพระองค์นั้นประพฤติพรหมจรรย์ ใน 
พระผู้มีพระภาคพระองค์น้ัน คลายความพอใจในกามท้ังหลาย 
แล้ว จึงได้บังเกิดในที่นี้.

(จากนั้นพระองค์พร้อมด้วยเทวดาเหล่าอวิหา ได้พากัน

เข้าไปหาเทวดาเหล่าอตัปปา ถัดจากนั้นพระองค์พร้อมเทวดา 

เหล่าอวิหาและเหล่าอตัปปา ได้พากันเข้าไปหาเทวดาเหล่าสุทัสสา 

ถดัจากนัน้พระองคพ์รอ้มดว้ยเทวดาทัง้ ๓ เหลา่ ไดเ้ขา้ไปหาเทวดา

เหลา่สทุสัสี ถดัจากน้ันพระองคพ์รอ้มด้วยเทวดาทัง้ ๔ เหลา่ ไดเ้ขา้ 

ไปหาเทวดาเหล่าอกนิฏฐา โดยในการเข้าไปหาเทวดาแต่ละเหล่า 

เทวดาเหล่าน้ันได้กราบทูลพระองค์ถึงเรื่องพระพุทธเจ้าบรรดาที่

ล่วงไปแล้ว รวมถึงการประพฤติพรหมจรรย์ของตนเองในช่วงที่ 

พระพทุธเจา้เหลา่นัน้โดยทำานองเดยีวกนั ผูศ้กึษาพงึเทยีบเคียงไดเ้อง  

หรืออ่านได้จากเนื้อความเต็มของพระสูตร. -ผู้รวบรวม)

ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุที่ธรรมธาตุน้ี ตถาคต 
แทงตลอดแลว้อยา่งดดีว้ยอาการอยา่งนี ้ดงันัน้ พระพทุธเจา้
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ที่ล่วงไปแล้ว ปรินิพพานไปแล้ว ตัดธรรมเป็นเหตุทำาให้
เน่ินช้าได้แล้ว ตัดวัฏฏะได้แล้ว ครอบงำาวัฏฏะได้แล้ว ล่วง
ทุกข์ทั้งปวงแล้ว ตถาคตย่อมระลึกถึงได้แม้โดยพระชาติ 
ยอ่มระลกึไดแ้มโ้ดยพระนาม ย่อมระลกึไดแ้มโ้ดยพระโคตร 
ยอ่มระลกึไดแ้มโ้ดยประมาณแหง่พระชนมาย ุยอ่มระลกึได้
แม้โดยคู่แห่งพระสาวก ย่อมระลึกได้แม้โดยการประชุมกัน
แหง่พระสาวกวา่ แมด้ว้ยเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จึง
มพีระชาตอิยา่งนี ้จึงมพีระนามอยา่งนี ้จงึมพีระโคตรอย่างน้ี  
จึงมีศีลอย่างนี้ จึงมีธรรมอย่างนี้ จึงมีปัญญาอย่างนี้ จึงมี
วิหารธรรมอย่างนี้ จึงมีวิมุตติอย่างนี้.

ภิกษุทั้งหลาย แม้พวกเทวดาก็ได้บอกเนื้อความนี้
แก่ตถาคต ซ่ึงเป็นเหตุใหต้ถาคตระลกึถงึไดซ้ึง่พระพทุธเจ้า
ทั้งหลายที่ล่วงไปแล้ว … แม้ด้วยเหตุนี้ พระผู้มีพระภาค 
เหล่านั้น จึงมีพระชาติอย่างนี้ จึงมีพระนามอย่างนี้ จึงมี 
พระโคตรอย่างนี้ จึงมีศีลอย่างนี้ จึงมีปัญญาอย่างน้ี จึงมี
วิหารธรรมอย่างนี้ จึงมีวิมุตติอย่างนี้ ดังนี้.
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คว�มเป็นอริยบุคคล  
กับก�รละเคร่ืองผูก (นัยที่ 2)

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๘๑/๑๓๑. 

ภกิษุทัง้หลาย บุคคล ๔ จำาพวกน้ี มีปรากฏอยู่ในโลก  
๔ จำาพวกเป็นอย่างไร คือ

(๑) ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี ยังละ 
โอรัมภาคิยสังโยชน์ไม่ได้ ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพ่ือ 
ให้ได้อุบัติไม่ได้ ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพ
ไม่ได้.

(๒) อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ ละโอรัมภาคิย-
สังโยชน์ได้ แต่ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติ 
ไม่ได้ ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพไม่ได้.

(๓) อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ ละโอรัมภาคิย- 
สังโยชน์ได้ ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติได้  
แต่ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพไม่ได้.

(๔) อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ ละโอรัมภาคิย- 
สังโยชน์ได้ ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติได้  
ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพได้.

08 
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ภกิษทุัง้หลาย ก็บุคคลจำาพวกไหน ยังละโอรัมภาคิย- 
สังโยชน์ไม่ได้ (โอรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ) ยังละ
สงัโยชนอ์นัเป็นปจัจยัเพือ่ใหไ้ดอ้บุตัไิมไ่ด ้(อปุปฺตตฺปิฏลิาภกิานิ  

สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ) ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพ่ือให้ได้ภพ 
ไม่ได้ (ภวปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ) คือ สกท�ค�มี 
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้แล ยังละโอรัมภาคิยสังโยชน์ไม่ได้  
ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติไม่ได้ ยังละ
สังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพไม่ได้.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลจำาพวกไหน ละโอรัมภาคิย- 
สงัโยชนไ์ด ้(โอรมภฺาคยิาน ิสโฺชนาน ิปหนีานิ) แตย่งัละสงัโยชน ์
อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติไม่ได้ ยังละสังโยชน์อันเป็น
ปัจจัยเพื่อให้ได้ภพไม่ได้ คือ อุทธังโสโตอกนิฏฐค�ม ี(ผู้ม ี

กระแสเบื้องบนไปสู่อกนิฏฐภพ) ภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้แล  
ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้ แต่ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัย
เพื่อให้ได้อุบัติไม่ได้ และยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อ
ให้ได้ภพไม่ได้.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลจำาพวกไหน ละโอรัมภาคิย- 
สังโยชน์ได้ ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพ่ือให้ได้อุบัติได้ (อุปฺปตฺติ- 

ปฏลิาภิกานิ สฺโชนานิ ปหนีาน)ิ แตยั่งละสงัโยชนอ์นัเปน็ปัจจยั 



21

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

เพื่อให้ได้ภพไม่ได้ คือ อันตร�ปรินิพพ�ย ี ภิกษุทั้งหลาย 
บุคคลนี้แล ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้ ละสังโยชน์อันเป็น
ปัจจัยเพ่ือให้ได้อุบัติได้ แต่ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อ
ให้ได้ภพไม่ได้.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลจำาพวกไหน ละโอรัมภาคิย- 
สังโยชน์ได้ ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติได้ และ 
ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพได้ (ภวปฏิลาภิกานิ 

สฺโชนานิ ปหนีาน)ิ คือ อรหันต์ผู้สิ้นอ�สวะแล้ว ภิกษุท้ังหลาย  
บุคคลนี้แล ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้ ละสังโยชน์อันเป็น
ปัจจัยเพ่ือให้ได้อุบัติได้ ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้
ภพได้. 

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำาพวกนี้แล มีปรากฏอยู่
ในโลก.

(ควรดูประกอบเพ่ิมเติมเร่ือง “อุปมาช่างตีเหล็ก” ใน 

หน้า ๒๘ ของหนังสือเล่มนี้. -ผู้รวบรวม)
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สังโยชน์ 10
-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๑๘/๑๓.

ภกิษท้ัุงหลาย สงัโยชน์ ๑๐ ประการนี ้ ๑๐ ประการ
เป็นอย่างไร คือ โอรัมภาคิยสังโยชน์ (สังโยชน์เบื้องต่ำา) ๕ 
ประการ อุทธัมภาคิยสังโยชน์ (สังโยชน์เบื้องสูง) ๕ ประการ. 

โอรัมภาคิยสังโยชน ์๕ ประการเป็นอย่างไร คือ 
(๑) สักกายทิฏฐิ
(๒) วิจิกิจฉา
(๓) สีลัพพตปรามาส 
(๔) กามฉันทะ 
(๕) พยาบาท 
เหล่านี้แล โอรัมภาคิยสังโยชน ์๕ ประการนี้. 

อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ 
(๑) รูปราคะ 
(๒) อรูปราคะ 
(๓) มานะ 
(๔) อุทธัจจะ 
(๕) อวิชชา 
เหล่านี้แล อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการนี้. 

ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล สังโยชน์ ๑๐ ประการ.

09 
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โอรัมภ�คิยสังโยชน์ 5 
-บาลี ม. ม. ๑๓/๑๕๔/๑๕๓.

มาลุงกยบุตร ก็เธอจำาโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ที่เรา
แสดงแล้วว่าอย่างไร.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ยังจำาได้ซึ่งโอรัมภาคิย-

สงัโยชน์ คอื สกักายทฏิฐิ วจิกิจิฉา สลีพัพตปรามาส กามฉนัทะ พยาบาท 

ทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงแล้ว ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคย์งั

จำาได้ซึ่งโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วอย่างนี้.

มาลุงกยบุตร เธอจำาโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ เหล่านี้ 
ที่เราแสดงแล้วอย่างนี้แก่ใครหนอ.

มาลุงกยบตุร นกับวช พวกอญัญเดียรถยีจ์กัโตเ้ถยีง  
ด้วยคำาโต้เถียงอันเปรียบด้วยเด็กน้ีได้ มิใช่หรือว่า แม้แต่
ความคิดว่าก�ยของตนดังน้ี ย่อมมีแก่เด็กอ่อนผู้ยังนอนหงาย 
อยู่ ก็สักกายทิฏฐิจักเกิดข้ึนแก่เด็กนั้นแต่ที่ไหน ส่วน
สักก�ยทิฏฐิอันเป็นอนุสัยเท่านั้น ย่อมนอนตามแก่เด็กนั้น   
แม้แต่ความคิดว่าธรรมท้ังหล�ยดังนี้ ย่อมไม่มีแก่เด็ก
อ่อนผู้ยังนอนหงายอยู่ ก็ความสงสัยในธรรมทั้งหลาย 
จักเกิดข้ึนแก่เด็กนั้นแต่ที่ไหน ส่วนวิจิกิจฉ�อันเป็นอนุสัย
เท่านั้น ย่อมนอนตามแก่เด็กนั้น แม้แต่ความคิดว่าศีล 

10 
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ทั้งหล�ยดังนี้ ย่อมไม่มีแก่เด็กอ่อนผู้ยังนอนหงายอยู่  
สีลัพพตปรามาสในศีลท้ังหลายจักเกิดข้ึนแก่เด็กน้ันแต่ท่ีไหน  
ส่วนสีลัพพตปร�ม�สอันเป็นอนุสัยเท่าน้ัน ย่อมนอนตาม
แก่เด็กนั้น แม้แต่ความคิดว่าก�มทั้งหล�ยดังนี้ ย่อมไม่มี
แก่เด็กอ่อนยังนอนหงายอยู่ ก็กามฉันทะในกามท้ังหลาย
จักเกิดขึ้นแก่เด็กนั้นแต่ที่ไหน ส่วนก�มร�คะอันเป็นอนุสัย
เท่านั้น ย่อมนอนตามแก่เด็กนั้น แม้แต่ความคิดว่าสัตว์ 
ทั้งหล�ยดังนี้ ย่อมไม่มีแก่เด็กอ่อนผู้ยังนอนหงายอยู่ ก็
ความพยาบาทในสตัว์ทัง้หลายจกัเกดิขึน้แกเ่ดก็นัน้แตท่ีไ่หน 
สว่นพย�บ�ทอันเป็นอนสุยัเทา่นัน้ ย่อมนอนตามแกเ่ด็กนัน้. 

มาลุงกยบตุร นกับวช พวกอญัญเดียรถยีจ์กัโตเ้ถยีง
ด้วยคำาโต้เถียงอันเปรียบด้วยเด็กอ่อนนี้ได้มิใช่หรือ.

ท่านพระอานนท์ได้กราบทูลว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาค เวลาน้ี 

เปน็กาลสมควร ขา้แตพ่ระสคุต เวลานีเ้ปน็กาลสมควรทีพ่ระผูมี้พระภาค

พงึทรงแสดงโอรมัภาคยิสงัโยชน ์๕ ภกิษทุัง้หลายไดฟั้งตอ่พระผูม้พีระภาค 

แล้ว จักทรงจำาไว้.

อานนท์ ถ้าอย่างน้ัน เธอจงฟัง จงใส่ใจให้ดี  
เราจักกล่าว. 
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อานนท์ ปุถุชนในโลกนี้ ผู้ไม่ได้สดับ ไม่ได้เห็น
พระอริยะ ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ไม่ได้รับแนะนำา
ในธรรมของพระอริยะ ไม่เห็นสัปบุรุษ ไม่ฉลาดในธรรม
ของสัปบุรุษ ไม่ได้รับแนะนำาในธรรมของสัปบุรุษ มีจิตอัน
สกักายทฏิฐิกลุม้รุมแลว้ อนัสกักายทฏิฐคิรอบงำาแลว้อยู ่และ
เมื่อสักกายทิฏฐิเกิดขึ้นแล้ว ย่อมไม่รู้อุบายเป็นเครื่องสลัด
ออกเสียได้ตามความเป็นจริง สักกายทิฏฐินั้นก็เป็นของมี
กำาลัง อันปุถุชนน้ันบรรเทาไมไ่ดแ้ลว้ ช่ือวา่เป็นโอรัมภาคิย-
สงัโยชน์ ปุถุชนนัน้มจิีตอนัวิจกิจิฉากลุม้รุมแลว้ อนัวจิิกจิฉา
ครอบงำาแลว้อยู่ และเมือ่วจิกิจิฉาเกดิขึน้แลว้ ย่อมไม่รู้อุบาย
เป็นเครื่องสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริง วิจิกิจฉานั้นก็
เป็นของมีกำาลัง อันปุถุชนนั้นบรรเทาไม่ได้แล้ว ชื่อว่าเป็น 
โอรัมภาคิยสังโยชน์ ปุถุชนนั้นมีจิตอันสีลัพพตปรามาส
กลุ้มรุมแล้ว อันสีลัพพตปรามาสครอบงำาแล้วอยู่ และเมื่อ
สีลัพพตปรามาสเกิดขึ้นแล้ว ย่อมไม่รู้อุบายเป็นเครื่องสลัด
ออกเสยีได้ตามความเปน็จรงิ สลีพัพตปรามาสน้ันก็เปน็ของ
มกีำาลงั อนัปุถชุนนัน้บรรเทาไมไ่ดแ้ลว้ ชือ่วา่เปน็โอรมัภาคยิ- 
สงัโยชน ์ปถุชุนนัน้มจีติอนักามราคะกลุม้รมุแลว้ อนักามราคะ 
ครอบงำาแล้วอยู่ และเมื่อกามราคะเกิดขึ้นแล้ว ย่อมไม่รู้
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อุบายเปน็เคร่ืองสลดัออกเสยีได้ตามความเปน็จริง กามราคะ 
นัน้กเ็ปน็ของมกีำาลงั อนัปถุชุนนัน้บรรเทาไมไ่ดแ้ลว้ ชือ่ว่าเป็น 
โอรมัภาคยิสงัโยชน ์ ปถุชุนนัน้มจีติอนัพยาบาทกลุม้รุมแลว้ 
อันพยาบาทครอบงำาแล้วอยู่ และเมื่อพยาบาทเกิดขึ้นแล้ว
ยอ่มไมรู่อ้บุายเป็นเคร่ืองสลดัออกเสยีไดต้ามความเปน็จรงิ 
พยาบาทนัน้ก็เป็นของมกีำาลงั อนัปถุุชนนัน้บรรเทาไมไ่ด้แลว้ 
ชื่อว่าโอรัมภาคิยสังโยชน์.

อานนท์ ส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว ได้เห็น 
พระอริยะ เป็นผู้ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ได้รับแนะนำา
ในธรรมของพระอริยะดีแล้ว ได้เห็นสัปบุรุษ ฉลาดในธรรม
ของสัปบรุษุ ไดร้บัแนะนำาในธรรมของสปับรุุษดแีลว้ มจีติอนั
สักกายทิฏฐิกลุ้มรุมไม่ได้ อันสักกายทิฏฐิครอบงำาไม่ได้อยู่ 
และเมือ่สกักายทฏิฐิเกดิขึน้แลว้ ยอ่มรู้อบุายเปน็เคร่ืองสลัด
ออกเสียได้ตามความเป็นจริง สักกายทิฏฐิพร้อมท้ังอนุสัย 
อันอริยสาวกนั้นย่อมละได้ อริยสาวกนั้นมีจิตอันวิจิกิจฉา
กลุม้รมุไมไ่ด ้อนัวจิกิจิฉาครอบงำาไมไ่ดอ้ยู ่และเมือ่วจิิกิจฉา
เกดิขึน้แลว้ ย่อมรูอ้บุายเปน็เคร่ืองสลดัออกเสยีไดต้ามความ
เปน็จริง วจิกิจิฉาพรอ้มทัง้อนสุยั อนัอริยสาวกนัน้ยอ่มละได ้ 
อริยสาวกนั้นมีจิตอันสีลัพพตปรามาสกลุ้มรุมไม่ได้ อัน 
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สีลัพพตปรามาสย่อมครอบงำาไม่ได้อยู่ และเม่ือสีลัพพต- 
ปรามาสเกิดข้ึนแล้ว ย่อมรู้อุบายเป็นเคร่ืองสลัดออกเสียได้ตาม
ความเป็นจริง สีลัพพตปรามาสพร้อมท้ังอนุสัย อันอริยสาวก 
นัน้ย่อมละได้ อริยสาวกนัน้มจีติอนักามราคะกลุม้รมุไมไ่ด ้ 
อนักามราคะครอบงำาไม่ไดอ้ยู ่และเมือ่กามราคะเกิดข้ึนแลว้  
ย่อมรู้อุบายเป็นเคร่ืองสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริง  
กามราคะพร้อมทั้งอนุสัย อันอริยสาวกนั้นย่อมละได้  
อริยสาวกนั้นมีจิตอันพยาบาทกลุ้มรุมไม่ได้ อันพยาบาท
ครอบงำาไม่ได้อยู่ และเมื่อพยาบาทเกิดขึ้นแล้ว ย่อมรู้อุบาย
เปน็เครือ่งสลดัออกเสยีได้ตามความเปน็จริง พยาบาทพรอ้ม
ทั้งอนุสัย อันอริยสาวกนั้นย่อมละได้.

(มีเน้ือความของพระสูตรต่อเน่ืองถึง “ปฏิปทาเพ่ือละ 

โอรัมภาคิยสังโยชน์” ซ่ึงได้นำาไปใส่ไว้ในหน้า ๔๓๗ ของหนังสือเล่มน้ี.  

-ผู้รวบรวม)
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อุปม�ช่�งตีเหล็ก
-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๗๑/๕๒. 

ภกิษทุัง้หลาย เราจกัแสดงปริุสคต ิ๗ ประการและ
อนุปาทาปรินิพพาน เธอทั้งหลายจงตั้งใจฟัง จงใส่ใจให้ดี 
เราจักกล่าว ภิกษุทั้งหลาย ก็ปุริสคติ ๗ ประการเป็น
อย่างไร คือ

(๑) ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปฏิบัติอย่างนี้ คือ  
ได้ความวางเฉยว่า ถ้ากรรมในอดีตไม่ได้มีแล้วไซร้ อัตภาพใน 
ปจัจบุนักไ็มพ่งึมแีกเ่รา ถา้กรรมในปจัจบุนัไมม่ไีซร้ อตัภาพ 
ในอนาคตก็จักไม่มีแก่เรา เบญจขันธ์ท่ีกำาลังเป็นอยู่ ที่เป็น
มาแล้ว เราย่อมละได้ เธอย่อมไม่กำาหนัดในเบญจขันธ์อัน
เปน็อดตี ไมข้่องในเบญจขนัธ์อนัเปน็อนาคต ยอ่มพจิารณา
เห็นบทอันสงบระงับอย่างยิ่งซึ่งมีอยู่ด้วยปัญญาอันชอบ ก็
บทนั้นแล ภิกษุน้ันยังทำาให้แจ้งไม่ได้โดยอาการท้ังปวง 
อนุสัยคือมานะ อนุสัยคือภวราคะ อนุสัยคืออวิชชา เธอก็ 
ยังละไม่ได้โดยอาการทั้งปวง เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕  
สิ้นไป ภิกษุน้ันย่อมเป็นอันตร�ปรินิพพ�ยี เปรียบเหมือน
เมื่อนายช่างตีแผ่นเหล็กที่ถูกเผาอยู่ตลอดวัน สะเก็ดร่อน
ออกแล้วดับไป (ปปฺปฏิกา นิพฺพตฺติตฺวา นิพฺพาเยยฺย) ฉะนั้น.1

๑. อุปมาน้ี พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวงไม่ได้ใส่ไว้ แต่มีมาโดยภาษาบาลี จึงได้
เทียบเคียงสํานวนแปลมาจากพระไตรปิฎกฉบับอ่ืน. -ผู้รวบรวม

11 
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(๒) ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้
ปฏิบัติอย่างน้ี คือ ได้ความวางเฉยว่า ถ้ากรรมในอดีตไม่มี
แล้วไซร้ … เบญจขันธ์ที่กำาลังเป็นอยู่ ที่เป็นมาแล้ว เราย่อม
ละได้ เธอย่อมไม่กำาหนัดในเบญจขันธ์อันเป็นอดีต … ย่อม
พิจารณาเห็นบทอันสงบระงับอย่างยิ่งซึ่งมีอยู่ ด้วยปัญญา 
อันชอบ ก็บทนั้นแล ภิกษุนั้นยังทำาให้แจ้งไม่ได้โดยอาการ
ทัง้ปวง อนสัุยคอืมานะ … อนสุยัคอือวิชชา เธอก็ยังละไม่ได ้
โดยอาการทั้งปวง เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป เธอ
ย่อมเป็นอันตร�ปรินิพพ�ยี เปรียบเหมือนเมื่อนายช่าง 
ตีแผ่นเหล็กที่ถูกเผาอยู่ตลอดวัน สะเก็ดร่อนออก ลอยไป 
แล้วก็ดับ (ปปฺปฏิกา นิพฺพตฺติตฺวา อุปฺปติตฺวา นิพฺพาเยยฺย) ฉะนั้น.

(๓) ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้
ปฏิบัติอย่างนี้ … เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป เธอ
ย่อมเป็นอันตร�ปรินิพพ�ยี เปรียบเหมือนเมื่อนายช่าง 
ตีแผ่นเหล็กที่ถูกเผาอยู่ตลอดวัน สะเก็ดร่อนออก ลอยไป 
ตกยังไมถึ่งพ้ืนกด็บั (ปปปฺฏกิา นพิพฺตตฺติวฺา อปุปฺตตฺิวา อนุปหจจฺตล  

นิพฺพาเยยฺย) ฉะนั้น.
(๔) ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้

ปฏิบัติอย่างนี้ … เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป เธอ
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ย่อมเป็นอุปหัจจปรินิพพ�ยี เปรียบเหมือนเมื่อนายช่าง 
ตีแผ่นเหล็กที่ถูกเผาอยู่ตลอดวัน สะเก็ดร่อนออก ลอยไป 
ตกถึงพื้นแล้วก็ดับ (ปปฺปฏิกา นิพฺพตฺติตฺวา อุปฺปติตฺวา อุปหจฺจตล  

นิพฺพาเยยฺย) ฉะนั้น.
(๕) ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้

ปฏิบัติอย่างนี้ … เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป เธอ
ย่อมเป็นอสังข�รปรินิพพ�ยี เปรียบเหมือนเมื่อนายช่าง 
ตีแผ่นเหล็กที่ถูกเผาอยู่ตลอดวัน สะเก็ดร่อนออก ลอยไป 
แล้วตกลงที่กองหญ้าหรือกองไม้เล็กๆ สะเก็ดน้ันย่อมให้
ไฟและควันเกิดขึ้นได้ที่หญ้าหรือกองไม้เล็กๆ นั้น ครั้นให้
เกิดไฟและควันเผากองหญ้าหรือกองไม้เล็กๆ นั้นให้หมด
ไปจนไม่มีเชื้อแล้วก็ดับ ฉะนั้น.

(๖) ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้
ปฏิบัติอย่างนี้ … เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป เธอ
ย่อมเป็นสสังข�รปรินิพพ�ย ี เปรียบเหมือนเมื่อนายช่าง 
ตีแผ่นเหล็กที่ถูกเผาอยู่ตลอดวัน สะเก็ดร่อนออก ลอยไป 
แล้วตกลงที่กองหญ้าหรือกองไม้เข่ืองๆ สะเก็ดนั้นย่อมให้
เกิดไฟและควันท่ีกองหญ้าหรือกองไม้เข่ืองๆ นั้น ครั้นให้
เกิดไฟและควันแล้ว เผากองหญ้าหรือกองไม้เขื่องๆ นั้น 
ให้หมดไปจนไม่มีเชื้อแล้วก็ดับ ฉะนั้น.
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(๗) ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้
ปฏิบัติอย่างนี้ … เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป เธอ
เป็นอุทธังโสโตอกนิฏฐค�มี (ผู้มีกระแสในเบ้ืองบนไปสู่อกนิฏฐภพ)  
เปรียบเหมือนนายช่างตีแผ่นเหล็กที่ถูกเผาอยู่ตลอดวัน 
สะเก็ดร่อนออก ลอยไป แล้วตกลงที่กองหญ้าหรือกองไม้
ใหญ่ๆ  สะเก็ดน้ันยอ่มใหเ้กดิไฟและควนัทีก่องหญา้หรอืกอง
ไมใ้หญ่ๆ  นัน้ คร้ันใหเ้กดิไฟและควนัแลว้ เผากองหญ้าหรือ 
กองไม้ใหญ่ๆ นั้นให้หมดไป แล้วจึงลามไปไหม้ไม้กอและ
ป่าไม ้ครัน้ไหมไ้มก้อและปา่ไมแ้ลว้ ลามมาถงึทีส่ดุหญา้เขียว 
ที่สุดภูเขา ที่สุดชายน้ำา หรือภูมิภาคอันน่ารื่นรมย์ หมดเชื้อ
แล้วก็ดับ ฉะนั้น. 

ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แลปุริสคติ ๗ ประการ.

ภกิษทุัง้หลาย สว่นอนปุาทาปรนิพิพานเปน็อย่างไร 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ปฏิบัติอย่างน้ี 
คือ ย่อมได้ความวางเฉยว่า ถ้ากรรมในอดีตไม่ได้มีแล้ว
ไซร้ อัตภาพในปัจจุบันก็ไม่พึงมีแก่เรา ถ้ากรรมในปัจจุบัน
ย่อมไม่มีไซร้ อัตภาพในอนาคตก็จักไม่มีแก่เรา เบญจขันธ ์
ที่กำาลังเป็นอยู่ ที่เป็นมาแล้ว เราย่อมละได้ เธอย่อมไม่
กำาหนัดในเบญจขันธ์อันเป็นอดีต ไม่ข้องอยู่ในเบญจขันธ์
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อันเป็นอนาคต ย่อมพิจารณาเห็นบทอันสงบระงับอย่างยิ่ง
ด้วยปัญญาอันชอบ ก็บทนั้นแล อันภิกษุนั้นทำาให้แจ้งแล้ว  
โดยอาการทั้งปวง อนุสัยคือมานะ อนุสัยคือภวราคะ อนุสัย
คอือวชิชา เธอก็ละไดแ้ลว้โดยอาการทัง้ปวง เธอยอ่มกระทำ�
ให้แจ้งซ่ึงเจโตวิมุตติ ปัญญ�วิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ 
เพราะอาสวะท้ังหลายสิน้ไปดว้ยปญัญาอนัยิง่เอง ในปจัจุบนั 
เข้าถึงอยู ่ ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าอนุปาทาปรินิพพาน. 

ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แลปุริสคติ ๗ ประการ และ
อนุปาทาปรินิพพาน.
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คว�มเป็นอริยบุคคลกับสิกข� ๓  
(นัยที่ 1)

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๙๗/๕๒๖. 

ภิกษุทั้งหลาย สิกขาบท ๑๕๐ ถ้วนนี้ มาสู่อุเทศ 
ทุกกึ่งเดือน ซึ่งกุลบุตรทั้งหลายผู้ปรารถนาประโยชน์ศึกษา
กันอยู่. 

ภกิษทุัง้หลาย สกิขา ๓ นี ้ทีส่กิขาบท ๑๕๐ น้ันรวมอยู่ 
ด้วยทั้งหมด สิกขา ๓ น้ันเป็นอย่างไร คือ อธิศีลสิกขา   
อธิจิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขา ภิกษุทั้งหลาย สิกขา ๓ 
เหล่านี้แล ที่สิกขาบท ๑๕๐ นั้นรวมอยู่ด้วยทั้งหมด.

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ทำาให้
บริบูรณ์ในศีล (สีเลสุ ปริปูรการี) เป็นผู้ทำาพอประม�ณใน
สม�ธ ิ(สมาธิสฺมึ มตฺตโสการี) เป็นผู้ทำาพอประม�ณในปัญญ� 
(ปฺาย มตฺตโสการี) เธอย่อมล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้าง ย่อม
ออกจากอาบัติน้ันบ้าง ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะไม่มี
ใครกล่าวความเป็นคนอาภัพเพราะล่วงสิกขาบทนี้ แต่ว่า
สิกขาบทเหล่าใด เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ สมควรแก่
พรหมจรรย์ เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืน และเป็นผู้มีศีลมั่นคงใน
สิกขาบทเหล่านั้น สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบทท้ังหลาย 
เธอเป็นโสด�บัน เพราะสังโยชน์ ๓ หมดสิ้นไป เป็นผู้มี 
ความไมต่กต่ำาเป็นธรรมดา เปน็ผูเ้ทีย่งจะตรสัรู้ในเบือ้งหน้า.

12 
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ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ทำาให้
บริบูรณ์ในศีล เป็นผู้ทำาพอประม�ณในสม�ธิ เป็นผู้ทำา 
พอประม�ณในปัญญ� เธอย่อมล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้าง 
ยอ่มออกจากอาบตันิัน้บา้ง ขอ้นัน้เพราะเหตอุะไร เพราะไมม่ ี
ใครกล่าวความเป็นคนอาภัพเพราะล่วงสิกขาบทนี้ แต่ว่า
สิกขาบทเหล่าใด เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ สมควรแก่
พรหมจรรย์ เธอเป็นผู้มศีลียัง่ยนื และมีศลีมัน่คงในสกิขาบท
เหล่านั้น สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย เธอเป็น 
สกท�ค�มี เพราะสังโยชน์ ๓ หมดสิ้นไป และเพราะราคะ 
โทสะ และโมหะเบาบาง จะมายังโลกนี้อีกคราวเดียวเท่านั้น 
แล้วจะทำาที่สุดทุกข์ได้. 

ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ทำาให้
บรบิรูณใ์นศลี (สเีลส ุปรปิรูการ)ี เปน็ผูท้ำาใหบ้รบิรูณ์ในสม�ธิ 

(สมาธสิมึฺ ปรปิรูการ)ี เปน็ผูท้ำาพอประม�ณในปญัญ� (ปฺาย 

มตฺตโสการี) เธอย่อมล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้าง ย่อมออก
จากอาบัตินั้นบ้าง ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะไม่มีใคร
กล่าวความเป็นคนอาภัพเพราะล่วงสิกขาบทนี้ แต่สิกขาบท
เหลา่ใดเป็นเบือ้งต้นแหง่พรหมจรรย ์สมควรแกพ่รหมจรรย์ 
เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืน และมีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหล่านั้น 
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สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย เธอเป็นโอปป�ตกิะ  
จะปรนิิพพานในภพนัน้ มอีนัไมก่ลบัจากโลกนัน้เปน็ธรรมดา  
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ หมดสิ้นไป.

ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ทำาให้
บริบูรณ์ในศีล เป็นผู้ทำาให้บริบูรณ์ในสม�ธิ เป็นผู้ทำาให้
บรบิรูณใ์นปญัญ� (ปฺาย ปรปิรูการ)ี เธอยอ่มลว่งสกิขาบท
เล็กน้อยบ้าง ย่อมออกจากอาบัตินั้นบ้าง ข้อนั้นเพราะ
เหตุอะไร เพราะไม่มีใครกล่าวความเป็นคนอาภัพเพราะ
ล่วงสิกขาบทนี้ แต่ว่าสิกขาบทเหล่าใด เป็นเบื้องต้นแห่ง
พรหมจรรย์ สมควรแกพ่รหมจรรย์ เธอเป็นผู้มีศีลย่ังยืน และ
มีศีลม่ันคงในสิกขาบทเหล่าน้ัน สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบท
ท้ังหลาย เธอทำ�ให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญ�วิมุตต ิอันหา
อาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่ง
เอง ในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่.

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทำาได้เพียงบางส่วน ย่อมให้
สำาเร็จบางส่วน ผู้ทำาให้บริบูรณ์ ย่อมให้สำาเร็จได้บริบูรณ์
อย่างนี้แล ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวสิกขาบททั้งหลายว่า 
ไม่เป็นหมันเลย.
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คว�มเป็นอริยบุคคลกับสิกข� ๓  
(นัยที่ 2)

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๙๙/๕๒๗.

ภกิษทุัง้หลาย สกิขาบท ๑๕๐ ถว้นนี ้ยอ่มมาสูอุ่เทศ 
ทุกกึ่งเดือน ซึ่งกุลบุตรทั้งหลายผู้ปรารถนาประโยชน์ศึกษา
กันอยู่.

ภิกษุท้ังหลาย สิกขา ๓ นี้ ที่สิกขาบท ๑๕๐ นั้น 
รวมอยู่ด้วยทั้งหมด สิกขา ๓ เป็นอย่างไร คือ อธิศีลสิกขา  
อธิจิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขา ภิกษุทั้งหลาย สิกขา ๓ 
เหล่านี้แล ที่สิกขาบท ๑๕๐ นั้นรวมอยู่ด้วยทั้งหมด.

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ทำ�ให้
บริบูรณ์ในศีล เป็นผู้ทำ�พอประม�ณในสม�ธิ เป็นผู้ทำ�
พอประม�ณในปัญญ� เธอย่อมล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้าง 
ย่อมออกจากอาบัตินั้นบ้าง ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะ
ไมม่ใีครกลา่วความเปน็คนอาภัพ เพราะเหตลุว่งสกิขาบทนี ้ 
แตว่า่สิกขาบทเหล่าใด เป็นเบือ้งตน้แห่งพรหมจรรย์ สมควร
แก่พรหมจรรย์ เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืน และมีศีลมั่นคงใน
สิกขาบทเหล่าน้ัน สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบทท้ังหลาย  
เพราะสังโยชน์ ๓ หมดสิ้นไป เธอเป็นสัตตักขัตตุปรมะ  

1๓ 
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ย่อมท่องเที่ยวไปในภพเทวดาและมนุษย์อย่างมากเจ็ดครั้ง  
แล้วจะทำาที่สุดแห่งทุกข์ได้ เพราะสังโยชน์ ๓ หมดสิ้นไป 
เธอเป็นโกลังโกละ ย่อมท่องเที่ยวไปสู่ ๒ หรือ ๓ ตระกูล 
แล้วจะทำาที่สุดแห่งทุกข์ได้ เพราะสังโยชน์ ๓ หมดสิ้นไป  
เธอเป็นเอกพีชี ย่อมมาเกิดยังภพมนุษย์น้ีคราวเดียวเท่าน้ัน  
แล้วจะทำาที่สุดแห่งทุกข์ได้ เพราะสังโยชน์ ๓ หมดสิ้นไป 
และเพราะราคะ โทสะ โมหะเบาบาง เธอเป็นสกท�ค�มี 
ย่อมมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียว แล้วจะทำาที่สุดแห่งทุกข์ได้. 

ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ทำาให้
บริบูรณ์ในศีล เป็นผู้ทำาให้บริบูรณ์ในสม�ธิ เป็นผู้ทำา 
พอประม�ณในปัญญ� เธอย่อมล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้าง 
ย่อมออกจากอาบัตินั้นบ้าง ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะ
ไม่มีใครกล่าวความเป็นคนอาภัพเพราะเหตุล่วงสิกขาบทนี้  
แต่วา่สกิขาบทเหล่าใด เป็นเบือ้งตน้แห่งพรหมจรรย์ สมควร
แก่พรหมจรรย์ เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืน และมีศีลมั่นคงใน
สิกขาบทเหล่านั้น สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบทท้ังหลาย 
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ หมดสิ้นไป เธอเป็นอุทธัง- 
โสโตอกนฏิฐค�ม ี เพราะโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ หมดสิน้ไป  
เธอเป็นสสังข�รปรินิพพ�ยี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ 
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หมดส้ินไป เธอเป็นอสังข�รปรินิพพ�ยี เพราะโอรัมภาคิย-
สังโยชน์ ๕ หมดสิ้นไป เธอเป็นอุปหัจจปรินิพพ�ยี เพราะ
โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ หมดส้ินไป เธอเป็นอันตร�ปรินิพพ�ยี. 

ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ทำ�ให้
บริบูรณ์ในศีล เป็นผู้ทำ�ให้บริบูรณ์ในสม�ธิ เป็นผู้ทำ�ให้
บริบูรณ์ในปัญญ� เธอย่อมล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้าง ย่อม
ออกจากอาบัตินั้นบ้าง ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะไม่มี
ใครกล่าวความเป็นคนอาภัพเพราะเหตุล่วงสิกขาบทน้ี แต่
วา่สกิขาบทเหลา่ใด เป็นเบือ้งตน้แหง่พรหมจรรย ์สมควรแก่
พรหมจรรย์ เธอเป็นผูม้ศีลียัง่ยนื และมีศลีมัน่คงในสกิขาบท
เหล่านั้น สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย เธอทำ�ให้
แจง้ซึง่เจโตวมิตุต ิปญัญ�วมุิตติอนัห�อ�สวะมิได ้เพร�ะ 
อ�สวะท้ังหล�ยส้ินไป ด้วยปัญญ�อันย่ิงเอง ในปัจจุบัน 
เข้�ถึงอยู่.

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ทำาได้เพียงบางส่วนย่อมให้
สำาเร็จได้บางส่วน ผู้ทำาให้บริบูรณ์ย่อมให้สำาเร็จได้บริบูรณ์
อย่างนี้แล ภิกษุท้ังหลาย เรากล่าวสิกขาบทท้ังหลายว่า  
ไม่เป็นหมันเลย.
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คว�มเป็นอริยบุคคลกับสิกข� ๓  
(นัยที่ ๓)

-บาลี นวก. อํ. ๒๓/๓๙๓/๒๑๖.

สมัยหนึ่ง ในเวลาเช้า ท่านพระสารีบุตรครองจีวร ถือบาตร 
เข้าไปบิณฑบาตในนครสาวัตถี ท่านเห็นว่าเวลายังเช้าเกินไปสำาหรับการ
บิณฑบาต จึงแวะเข้าไปในอารามของพวกปริพาชกลัทธิอ่ืน ได้ทักทาย
ปราศรัยกันพอสมควรแล้ว จึงนั่งลง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ก็ในสมัยนั้น  
พวกปรพิาชกเหลา่นัน้ กำาลงันัง่ประชมุสนทนากนัวา่ บคุคลใด ใครกต็าม 
ที่ยังมีเชื้อเหลือ (สอุปาทิเสสะ) ถ้าตายแล้ว ย่อมไม่พ้นจากนรก ไม่พ้น
จากกำาเนิดเดรัจฉาน ไม่พ้นจากเปรตวิสัย ไม่พ้นจากอบาย ทุคติ และ
วินิบาต ท่านพระสารีบุตรไม่ยินดีไม่คัดค้านถ้อยคำาที่ปริพาชกลัทธิอื่น
เหล่านั้นกล่าว แล้วลุกจากที่นั่งไป โดยคิดว่าจักรู้ท่ัวถึงเนื้อความแห่ง
ภาษติน้ีในสำานักพระผู้มีพระภาค ครัน้กลบัจากบณิฑบาต ภายหลงัอาหาร
แล้ว จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค กราบทูลถึงเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนให้ทรงทราบ  
พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า

สารีบุตร อัญญเดียรถีย์ปริพาชกบางพวกโง่เขลา 
ไมฉ่ลาด จะรูไ้ดอ้ยา่งไรวา่ใครมเีชือ้เหลอื (สอปุาทเิสสะ) หรอื 
ไม่มีเชื้อเหลือ (อนุปาทิเสสะ) สารีบุตร บุคคล ๙ จำาพวกนี้ 
ที่มีเชื้อเหลือ เมื่อกระทำากาละ ย่อมพ้นจากนรก พ้นจาก
กำาเนิดเดรจัฉาน พน้จากเปรตวสิยั พ้นจากอบาย ทุคต ิและ
วินิบาต ๙ จำาพวกเป็นอย่างไร คือ 

1๔ 
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สารีบุตร บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้กระทำา
ให้บริบูรณ์ในศีล กระทำาให้บริบูรณ์ในสม�ธิ กระทำาพอ
ประม�ณในปญัญ� บุคคลนัน้เปน็อันตร�ปรินพิพ�ย ีเพราะ
โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ส้ินไป สารีบุตร น้ีบุคคลจำ�พวกท่ี 1  
ท่ีมีเชื้อเหลือ เมื่อกระทำากาละ ย่อมพ้นจากนรก พ้นจาก
กำาเนดิเดรจัฉาน พ้นจากเปรตวสิยั พ้นจากอบาย ทคุต ิและ
วินิบาต. 

สารีบุตร อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี 
เป็นผู้กระทำาให้บริบูรณ์ในศีล กระทำาให้บริบูรณ์ในสม�ธิ 
กระทำาพอประม�ณในปัญญ� บุคคลน้ันเป็นอุปหัจจปริ-
นิพพ�ย ี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป สารีบุตร  
นี้บุคคลจำ�พวกที่ 2 … .

สารีบุตร อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี 
เป็นผู้กระทำาให้บริบูรณ์ในศีล กระทำาให้บริบูรณ์ในสม�ธิ 
กระทำาพอประม�ณในปัญญ� บุคคลนั้นเป็นอสังข�รปริ-
นิพพ�ยี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป สารีบุตร  
นี้บุคคลจำ�พวกที่ ๓ … .

สารีบุตร อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี 
เป็นผู้กระทำาให้บริบูรณ์ในศีล กระทำาให้บริบูรณ์ในสม�ธิ 
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กระทำาพอประม�ณในปัญญ� บุคคลนั้นเป็นสสังข�รปริ-
นิพพ�ยี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป สารีบุตร  
นี้บุคคลจำ�พวกที่ ๔ … .

สารีบุตร อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี 
เป็นผู้กระทำาให้บริบูรณ์ในศีล กระทำาให้บริบูรณ์ในสม�ธิ 
กระทำาพอประม�ณในปัญญ� บุคคลนั้นเป็นอุทธังโสโต-
อกนฏิฐค�ม ีเพราะโอรมัภาคยิสงัโยชน์ ๕ สิน้ไป สารีบตุร 
นี้บุคคลจำ�พวกที่ 5 … .

สารีบุตร อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี 
เปน็ผูก้ระทำาใหบ้รบิรูณใ์นศลี กระทำาพอประม�ณในสม�ธิ 
กระทำาพอประม�ณในปัญญ� บุคคลนั้นเป็นสกท�ค�มี  
เพราะสงัโยชน์ ๓ สิน้ไป เพราะราคะ โทสะ และโมหะเบาบาง 
กลับมายังโลกนี้เพียงคราวเดียวจะทำาที่สุดแห่งทุกข์ได้  
สารีบุตร นี้บุคคลจำ�พวกที่ 6 … . 

สารีบุตร อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี 
เปน็ผูก้ระทำาใหบ้รบิรูณใ์นศลี กระทำาพอประม�ณในสม�ธิ 
กระทำาพอประม�ณในปญัญ� บคุคลนัน้เปน็เอกพชีี เพราะ
สงัโยชน์ ๓ สิน้ไป บงัเกดิยังภพมนษุยน์ีค้ร้ังเดียว จะทำาท่ีสดุ
แห่งทุกข์ได ้ สารีบุตร นี้บุคคลจำ�พวกที่ 7 … .
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สารีบุตร อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี 
เปน็ผูก้ระทำาใหบ้ริบรูณใ์นศลี กระทำาพอประม�ณในสม�ธิ 
กระทำาพอประม�ณในปัญญ� บุคคลนั้นเป็นโกลังโกละ 
เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป ท่องเที่ยวอยู่ ๒-๓ ตระกูล แล้ว
จะทำาทีส่ดุแหง่ทกุข์ได ้ สารีบตุร นีบุ้คคลจำ�พวกที ่8 … .

สารีบุตร อีกประการหน่ึง บุคคลบางคนในโลกน้ี  
เป็นผู้กระทำาให้บริบูรณ์ในศีล  กระทำาพอประม�ณใน
สม�ธิ กระทำาพอประม�ณในปัญญ� บุคคลนั้นเป็น 
สัตตักขัตตุปรมะ เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป ท่องเท่ียวอยู่ 
ยังเทวดาและมนุษย์ ๗ ครั้งเป็นอย่างยิ่ง แล้วจะทำาที่สุด
แห่งทุกข์ได ้ สารีบุตร นี้บุคคลจำ�พวกที่ 9 ที่มีเชื้อเหลือ 
เมื่อกระทำากาละ ย่อมพ้นจากนรก พ้นจากกำาเนิดเดรัจฉาน  
พ้นจากเปรตวิสัย พ้นจากอบาย ทุคติ และวินิบาต.

สารีบุตร อัญญเดียรถีย์ปริพาชกบางพวกโง่เขลา 
ไม่ฉลาด จะรูไ้ดอ้ยา่งไรวา่ใครมเีชือ้เหลอื (สอปุาทเิสสะ) หรอื 
ไม่มีเชื้อเหลือ (อนุปาทิเสสะ).

สารบีตุร บคุคล 9 จำ�พวกนีแ้ล ทีมี่เชือ้เหลอื เมือ่
กระทำ�ก�ละ ย่อมพ้นจ�กนรก พ้นจ�กกำ�เนิดเดรัจฉ�น 
พ้นจ�กเปรตวิสัย พ้นจ�กอบ�ย ทุคติ และวินิบ�ต. 
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สารีบุตร ธรรมปริยายน้ี ยังไม่เคยแสดงแก่ภิกษุ 
ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกามาก่อน ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร 
เพราะเหตุว่า ผู้ฟังธรรมปริยายนี้แล้ว จักเข้าถึงซึ่งความ
ประมาท อนึ่ง ธรรมปริยายเช่นนี้ เราจะกล่าวก็ต่อเม่ือถูก 
ถามเจาะจงเท่านั้น.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

คว�มเป็นอริยบุคคลกับอินทรีย์ 5  
(นัยที่ 1)

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๖๗/๘๘๘.

ภกิษทุัง้หลาย อนิทรยี ์๕ ประการเหลา่นี ้ ๕ ประการ 
เปน็อย่างไร คือ สทัธนิทรีย ์วริิยนิทรีย์ สตินทรีย ์สมาธนิทรย์ี  
ปญัญินทรยี ์ ภิกษทุัง้หลาย เหลา่นีแ้ล อนิทรีย ์๕ ประการ.

(๑) ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเป็นอรหันต์ เพราะ
อินทรีย์ ๕ ประการนี้เต็มบริบูรณ์ 

(๒) เป็นผู้ปฏบัิตเิพือ่ทำ�อรหัตตผลให้แจง้ เพราะ
อินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของอรหันต์ 

(๓) เป็นอน�ค�มี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรีย์ของผู้ปฏิบัติเพื่อทำาอรหัตตผลให้แจ้ง 

(๔) เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำ�อน�ค�มิผลให้แจ้ง 
เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของอนาคามี 

(๕) เป็นสกท�ค�มี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรีย์ของผู้ปฏิบัติเพื่อทำาอนาคามิผลให้แจ้ง 

(๖) เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำ�สกท�ค�มิผลให้แจ้ง 
เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของสกทาคามี 

(๗) เป็นโสด�บัน เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรีย์ของผู้ปฏิบัติเพื่อทำาสกทาคามิผลให้แจ้ง 

(๘) เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำ�โสด�ปัตติผลให้แจ้ง 
เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของโสดาบัน.

15 
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

คว�มเป็นอริยบุคคลกับอินทรีย์ 5  
(นัยที่ 2)

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๖๔/๘๗๖.

ภกิษทุัง้หลาย อนิทรยี ์๕ ประการเหลา่นี ้ ๕ ประการ 
เปน็อย่างไร คือ สทัธินทรีย ์วริิยนิทรีย์ สตินทรยี ์สมาธนิทรย์ี  
ปัญญนิทรย์ี ภิกษทุัง้หลาย เหลา่นีแ้ล อนิทรยี ์๕ ประการ.

(๑) ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเป็นอรหันต์ เพราะ
อินทรีย์ ๕ เต็มบริบูรณ์

(๒) เป็นอน�ค�มี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรีย์ของอรหันต์

(๓) เป็นสกท�ค�มี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรีย์ของอนาคามี

(๔) เป็นโสด�บัน เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรีย์ของสกทาคามี

(๕) เป็นธัมม�นุส�ร ีเพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรีย์ของโสดาบัน

(๖) เป็นสัทธ�นุส�ร ีเพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรีย์ของธัมมานุสารี. 

16 
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

คว�มเป็นอริยบุคคลกับอินทรีย์ 5  
(นัยที่ ๓)

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๖๖/๘๘๓.

ภกิษทุัง้หลาย อนิทรีย ์๕ ประการเหลา่นี ้ ๕ ประการ 
เปน็อย่างไร คือ สทัธนิทรีย ์วริิยนิทรีย์ สตินทรีย ์สมาธนิทรย์ี  
ปญัญินทรยี ์ ภิกษทุัง้หลาย เหลา่นีแ้ล อนิทรีย ์๕ ประการ.

(๑) ภิกษุท้ังหลาย บุคคลเป็นอรหันต์ เพราะ
อินทรีย์ ๕ ประการนี้เต็มบริบูรณ์

(๒) เป็นอันตร�ปรินิพพ�ยี เพราะอินทรีย์ ๕  
ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของอรหันต์

(๓) เป็นอุปหัจจปรินิพพ�ยี เพราะอินทรีย์ ๕  
ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของอันตราปรินิพพายี

(๔) เป็นอสังข�รปรินิพพ�ยี เพราะอินทรีย์ ๕  
ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของอุปหัจจปรินิพพายี

(๕) เป็นสสังข�รปรินิพพ�ยี เพราะอินทรีย์ ๕  
ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของอสังขารปรินิพพายี

(๖) เปน็อทุธงัโสโตอกนิฏฐค�ม ีเพราะอนิทรีย์ ๕ 
ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของสสังขารปรินิพพายี

(๗) เป็นสกท�ค�ม ีเพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรีย์ของอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี

17 
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(๘) เป็นเอกพีชี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรีย์ของสกทาคามี

(๙) เป็นโกลังโกละ เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรีย์ของเอกพีชี

(๑๐) เป็นสัตตักขัตตุปรมะ เพราะอินทรีย์ ๕  
ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของโกลังโกละ

(๑๑) เปน็ธมัม�นสุ�ร ีเพราะอนิทรีย์ ๕ ยังอ่อนกวา่
สัตตักขัตตุปรมะ

(๑๒) เปน็สทัธ�นสุ�รี เพราะอนิทรีย ์๕ ยงัออ่นกวา่
อินทรีย์ของธัมมานุสารี.

(ในสูตรอื่นๆ มีตรัสช่วงท้ายต่างกันออกไป ได้แก่ ด้วย

อาการอยา่งนี ้ความตา่งแหง่ผลยอ่มมีไดเ้พราะความตา่งแหง่อนิทรยี ์

ความตา่งแหง่บคุคลย่อมมีไดเ้พราะความตา่งแหง่ผล, หรอื อินทรยี ์

๕ ประการนี้ ไม่มีแก่ผู้ใดเสียเลยโดยประการทั้งปวง เราเรียกผู้นั้น

ว่า เป็นคนภายนอก ต้ังอยู่ในฝ่ายปุถุชน, หรือ บุคคลผู้กระทำา

ให้้บริบูรณ์ ย่อมให้สำาเร็จได้บริบูรณ์ (ความเป็นอรหันต์) บุคคล

ผู้กระทำาได้บางส่วน ย่อมให้สำาเร็จได้บางส่วน เรากล่าวอินทรีย์ ๕  

ว่าไม่เป็นหมันเลย. -ผู้รวบรวม)
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

อน�ค�มีในภพมนุษย์ (นัยที่ 1)

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๔๕๙/๗๑๑.

อานนท ์ ในทกัษณิาปาฏปิคุคลกิทัง้ ๑๔ ประการนัน้ 
บุคคลให้ทานในสัตว์เดรัจฉาน พึงหวังผลทักษิณา

ได้ร้อยเท่า 
ใหท้านในปถุชุนผูท้ศุลี พงึหวงัผลทกัษิณาได้พันเท่า 
ให้ทานในปุถุชนผู้มีศีล พึงหวังผลทักษิณาได้แสนเท่า 
ให้ทานในบุคคลภายนอกผู้ปราศจากความกำาหนัด

ในกาม พึงหวังผลทักษิณาได้แสนโกฏิเท่า 
ให้ทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำาโสดาปัตติผลให้แจ้ง 

พึงหวังผลทักษิณานับไม่ได้ ประมาณไม่ได้ ไม่ต้องกล่าวถึง
การใหท้านในโสด�บนั ในทา่นผูป้ฏบัิติเพือ่ทำาสกทาคามิผล
ใหแ้จง้ ในสกท�ค�ม ีในทา่นผูป้ฏบิตัเิพือ่ทำาอนาคามิผลให้
แจ้ง ในอน�ค�มี ในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำาอรหัตตผลให้แจ้ง 
ในสาวกของตถาคตผูเ้ปน็อรหนัต ์ในพระปจัเจกพุทธะ และ
ในตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ.

อานนท์ ก็ทักษิณาที่ให้แล้วในสงฆ์มี ๗ อย่าง คือ 
ให้ทานในสงฆ์ ๒ ฝ่าย มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข นี้เป็น
ทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์ ประการที่ ๑ 
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ให้ทานในสงฆ์ ๒ ฝ่าย ในเม่ือตถาคตปรินิพพาน
แล้ว นี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์ ประการที่ ๒

ให้ทานในภิกษุสงฆ์ นี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์
ประการที่ ๓ 

ใหท้านในภกิษณุสีงฆ ์นีเ้ปน็ทกัษณิาทีถึ่งแลว้ในสงฆ ์
ประการที่ ๔

แจ้งต่อสงฆ์ (เผดียงสงฆ์) ว่า ขอได้โปรดจัดภิกษุ
และภิกษุณีจำานวนเท่านี้ขึ้นเป็นสงฆ์แก่ข้าพเจ้า แล้วให้ทาน  
นี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์ ประการที่ ๕ 

แจ้งต่อสงฆ์ว่า ขอได้โปรดจัดภิกษุจำานวนเท่านี้  
ขึ้นเป็นสงฆ์แก่ข้าพเจ้า แล้วให้ทาน นี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้ว
ในสงฆ์ ประการที่ ๖ 

แจ้งต่อสงฆ์ว่า ขอได้โปรดจัดภิกษุณีจำานวนเท่าน้ี 
ขึ้นเป็นสงฆ์แก่ข้าพเจ้า แล้วให้ทาน นี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้ว
ในสงฆ์ ประการที่ ๗.

อานนท ์ กใ็นอนาคตกาล จกัมแีตเ่หล่าภิกษุโคตรภ ู 
มผีา้กาสาวะ (จวีร) พนัคอ เปน็คนทศีุล มบีาปธรรม คนทัง้หลาย 
จักถวายทานเฉพาะสงฆ์ได้ในเหล่าภิกษุทุศีลนั้น. 
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อานนท์ ทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์แม้ในเวลาน้ัน 
เรากก็ล่าวว่า มผีลนับไม่ได้ ประมาณไมไ่ด ้แตว่า่เราไม่กลา่ว 
ปาฏิปุคคลิกทาน (การถวายเจาะจงบุคคล) ว่ามีผลมากกว่า
ทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์โดยปริยายไรๆ เลย … .

(ยังมีส่วนของความบริสุทธิ์แห่งทักษิณา ผู้ศึกษาสามารถ

อ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสือพุทธวจน-หมวดธรรม ฉบับที่ ๑๓  

เร่ืองทาน หน้า ๑๓๕ หรือจากเน้ือความเต็มของพระสูตร. -ผู้รวบรวม)
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อน�ค�มีในภพมนุษย์ (นัยที่ 2)

-บาลี นวก. อํ. ๒๓/๔๐๕/๒๒๔.

คหบดี เร่ืองเคยมีมาแล้ว มีพราหมณ์ชื่อเวลามะ  
พราหมณ์ผู้นั้นได้ให้ทานเป็นมหาทานอย่างนี้ คือ ได้ให้
ถาดทองเต็มด้วยรูปิยะ ๘๔,๐๐๐ ถาด ถาดรูปิยะเต็มด้วย 
ทอง ๘๔,๐๐๐ ถาด ถาดสำาริดเต็มด้วยเงิน ๘๔,๐๐๐ ถาด 
ให้ช้าง ๘๔,๐๐๐ เชือก มีเคร่ืองประดับล้วนเป็นทอง มีธง
ทองคลุมด้วยข่ายทอง ให้รถ ๘๔,๐๐๐ คัน หุ้มด้วยหนัง
ราชสีห์ หนังเสือโคร่ง หนังเสือเหลือง ผ้ากัมพลเหลือง  
มีเครื่องประดับล้วนเป็นทอง มีธงทอง คลุมด้วยข่ายทอง  
ให้แมโ่คนม ๘๔,๐๐๐ ตวั มนี้ำานมไหลสะดวก ใช้ภาชนะเงนิ
รองน้ำานม ให้หญิงสาว ๘๔,๐๐๐ คน ประดับด้วยแก้วมณี
และแกว้กณุฑล ใหบ้ลัลงัก ์๘๔,๐๐๐ ที ่ลาดดว้ยผา้โกเชาว ์
ลาดด้วยขนแกะสีขาว เครื่องลาดมีสัณฐานเป็นช่อดอกไม้  
มีเครื่องลาดอย่างดีทำาด้วยหนังชะมด มีเครื่องลาดเพดาน  
มีหมอนข้างแดงท้ังสอง ให้ผ้า ๘๔,๐๐๐ โกฏิ เป็นผ้าเปลือกไม้  
ผ้าแพร ผ้าฝ้าย เนื้อละเอียด จะป่วยการกล่าวไปไยถึงข้าว 
น้ำา ของเคีย้ว ของบริโภค เคร่ืองลบูไล ้ท่ีนอน ท่ีให้ดุจไหลไป 
เหมือนแม่น้ำา. 

19 
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คหบดี ท่านพึงมีความคิดอย่างนี้ว่า สมัยนั้น ผู้อื่น
เป็นเวลามพราหมณ์ผู้ที่ให้ทานเป็นมหาทานนั้น. 

คหบด ี แตท่่านไมค่วรเหน็อยา่งนี ้สมยันัน้ เราเปน็
เวลามพราหมณ ์เราไดใ้ห้ทานนัน้เปน็มหาทาน กใ็นทานน้ัน 
ไม่มีใครเป็นทักขิเณยยบุคคล ไม่มีใครชำาระทักขิณานั้น 
ให้หมดจด.

คหบดี ทานที่บุคคลถวายให้ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ 
(โสดาบัน) ผู้เดียวบริโภค มีผลมากกว่า ทานท่ีเวลาม- 
พราหมณ์ให้แล้ว. 

ทานที่บุคคลถวายให้สกท�ค�ม ีผู้ เดียวบริโภค  
มีผลมากกว่า ทานท่ีบุคคลถวายให้ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ  
๑๐๐ ท่านบริโภค. 

ทานที่บุคคลถวายให้อน�ค�มีผู้ เดียวบริโภค  
มีผลมากกว่า ทานท่ีบุคคลถวายให้สกทาคามี ๑๐๐ ท่าน 
บริโภค. 

ทานที่บุคคลถวายให้อรหันต ์ ผู้ เดียวบริ โภค  
มีผลมากกว่า ทานที่บุคคลถวายให้อนาคามี ๑๐๐ ท่าน 
บริโภค. 
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ทานท่ีบุคคลถวายให้พระปัจเจกพุทธะรูปเดียว
บริโภค มีผลมากกว่า ทานท่ีบุคคลถวายให้อรหันต์ ๑๐๐ รูป
บริโภค. 

ทานท่ีบุคคลถวายให้พระอรหันตสัมม�สัมพุทธะ
บริโภค มีผลมากกว่า ทานท่ีบุคคลถวายให้พระปัจเจกพุทธะ  
๑๐๐ รูปบริโภค. 

ทานที่บุคคลถวายให้ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้� 
เป็นประมุขบริโภค มีผลมากกว่า ทานที่บุคคลถวายให้ 
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธะบริโภค. 

การทีบ่คุคลสร้�งวหิ�รถว�ยสงฆผู้์ม�จ�กทศิทัง้ ๔  
มีผลมากกว่า ทานที่บุคคลถวายให้ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้า
เป็นประมุขบริโภค. 

การท่ีบุคคลมีจิตเล่ือมใสถึงพระพุทธเจ้� พระธรรม 
และพระสงฆเ์ปน็สรณะ (พทุธฺจฺ ธมมฺจฺ สงฆฺฺจ สรณ คจเฺฉยยฺ)  

มีผลมากกว่า ทานที่บุคคลสร้างวิหารถวายสงฆ์ อันมาจาก
ทิศทั้ง ๔. 

การที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสสม�ท�นสิกข�บท คือ  
งดเวน้จากการฆา่สตัว ์งดเวน้จากการถอืเอาสิง่ของท่ีเจ้าของ 
ไม่ได้ให้ งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม งดเว้นจากการ 
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พูดเท็จ งดเว้นจากการดื่มน้ำาเมา คือสุราและเมรัยอันเป็น 
ท่ีต้ังแห่งความประมาท มีผลมากกว่าการท่ีบุคคลมีจิตเล่ือมใส 
ถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์เป็นสรณะ. 

การทีบ่คุคลเจรญิเมตต�จติโดยทีส่ดุแม้เพียงเวล�
สูดดมของหอม มีผลมากกว่า การที่บุคคลมีจิตเลื่อมใส
สมาทานสกิขาบท คอื งดเวน้จากการฆา่สตัว ์ งดเวน้จากการ
ถือเอาสิง่ของทีเ่จา้ของไม่ได้ให้ งดเว้นจากการประพฤติผิด 
ในกาม งดเว้นจากการพูดเท็จ งดเว้นจากการดื่มน้ำาเมา 
คือสุราและเมรัยอันเป็นท่ีต้ังแห่งความประมาท

และการที่บุคคลเจริญอนิจจสัญญ�แม้เพียงเวล� 
ลัดน้ิวมือ มีผลมากกว่า การที่บุคคลเจริญเมตตาจิต โดย 
ที่สุดแม้เพียงเวลาสูดดมของหอม.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

ผู้สิ้นสังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยที่ 1)

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๑๖/๘๘.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำาพวกนี้1 มีปรากฏอยู่ 
ในโลก ๔ จำาพวกเป็นอย่างไร คือ 

(๑) สมณะผู้ไม่หวั่นไหว 
(๒) สมณะบุณฑริก (บัวขาว)

(๓) สมณะปทุมะ (บัวชมพู)

(๔) สมณะสุขุมาล (ผู้ละเอียดอ่อนในหมู่สมณะ)

ภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะผู้ไม่หวั่นไหวเป็นอย่างไร  
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นโสด�บัน เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป  
เป็นผู้มีอันไม่ตกต่ำาเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยง จะตรัสรู้ใน
เบื้องหน้า บุคคลเป็นสมณะผู้ไม่หวั่นไหวเป็นอย่างนี้แล.

ภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะบุณฑริกเป็นอย่างไร ภิกษุ
ในธรรมวนิยันี ้เปน็สกท�ค�ม ีเพราะสงัโยชน ์๓ สิน้ไป และ
เพราะราคะ โทสะ โมหะเบาบาง จะมาสู่โลกนี้อีกคร้ังเดียว 
เท่าน้ัน แลว้จะกระทำาทีส่ดุทกุข์ได ้บคุคลเปน็สมณะบณุฑริก
เป็นอย่างนี้แล.

๑. ใน -บาลี ปา. ที. ๑๑/๑๙๓/๒๗๗. มีการเรียงตําแหน่งของลําดับที่ ๒ และ ๓  
ต่างออกไปดังนี้ คือ สมณะผู้ไม่หว่ันไหว สมณปทุมะ สมณปุณฑรีกะ สมณะ 
สุขุมาล. -ผู้รวบรวม
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ภกิษทุัง้หลาย กส็มณะปทมุะเปน็อยา่งไร ภกิษใุน
ธรรมวินัยน้ีเป็นโอปปาติกะ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕  
ประการส้ินไป จะปรินิพพานในภพน้ัน มีอันไม่กลับจากโลกน้ัน 
เป็นธรรมดา บุคคลเป็นสมณะปทุมเป็นอย่างนี้แล.

ภิกษุท้ังหลาย ก็สมณะสุขุมาล (ผู้ละเอียดอ่อนในหมู่

สมณะ) เป็นอย่างไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระทำ�ให้แจ้งซึ่ง 
เจโตวิมุตติ ปัญญ�วิมุตต ิอันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะ
ทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ 
บุคคลเป็นสุขุมาลเป็นอย่างนี้แล.

ภกิษทุัง้หลาย บคุคล ๔ จำาพวกเหลา่นีแ้ล มีปรากฏ
อยู่ในโลก.
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ผู้สิ้นสังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยที่ 2)

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๑๙๑/๒๘๔. 

ภกิษทุัง้หลาย ภกิษุบริษัทนี ้ไมเ่หลวไหลเลย ภกิษุ
ทั้งหลาย ภิกษุบริษัทนี้ไม่เหลวแหลกเลย ภิกษุบริษัทน้ี  
ตั้งอยู่แล้วในธรรมที่เป็นสาระล้วน. 

ภกิษทุัง้หลาย บรษิทัเชน่ใด มลีกัษณะเปน็ผูค้วรแก่
ของคำานบั ควรแกข่องตอ้นรับ ควรแกข่องทำาบญุ ควรแกก่าร 
ทำาอัญชล ีเป็นนาบญุของโลก ไมม่นีาบญุอืน่ยิง่กวา่ หมูภิ่กษนุี ้
ก็มีลักษณะเช่นนั้น ภิกษุบริษัทนี้ก็มีลักษณะเช่นนั้น.

ภิกษุท้ังหลาย บริษัทเช่นใด มีลักษณะที่ทานอัน
บคุคลใหน้อ้ย แต่กลบัมผีลมาก ทานทีใ่หม้าก ก็มีผลมากทวี
ยิง่ขึน้ หมูภ่กิษนุีก้ม็ลีกัษณะเช่นนัน้ ภกิษบุรษัิทน้ีก็มีลกัษณะ
เช่นนั้น.

ภกิษทุัง้หลาย บริษัทเชน่ใด มลีกัษณะยากทีช่าวโลก 
จะได้เห็น หมู่ภิกษุนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้น ภิกษุบริษัทนี้ก็มี
ลักษณะเช่นนั้น.

ภกิษทุัง้หลาย บรษิทัเชน่ใด มลีกัษณะท่ีควรจะไปด ู 
ไปเห็น แม้จะต้องเดินสิ้นหนทางนับด้วยโยชน์ๆ ถึงกับต้อง
เอาห่อสะเบียงไปด้วยก็ตาม หมู่ภิกษุน้ีก็มีลักษณะเช่นน้ัน 
ภิกษุบริษัทนี้ก็มีลักษณะเช่นนั้น.
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ภิกษุทั้งหลาย ในหมู่ภิกษุนี้ มีพวกภิกษุซึ่งเป็น 
อรหันต์ ผู้สิ้นอาสวะแล้ว ผู้อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว มีกิจท่ี
ควรทำาได้ทำาสำาเร็จแล้ว มีภาระปลงลงได้แล้ว มีประโยชน์
ของตนเองบรรลุแล้วโดยลำาดับ มีสังโยชน์ในภพสิ้นแล้ว 
หลดุพน้แลว้ เพราะรูท้ัว่ถงึโดยชอบ พวกภิกษุแมเ้หน็ปานน้ี 
ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้.

ภิกษุทั้งหลาย ในหมู่ภิกษุนี้ มีพวกภิกษุซึ่งสิ้น 
โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ เป็นโอปป�ติกะแล้ว จะปรินิพพาน
ในที่นั้น ไม่เวียนกลับมาจากโลกนั้นเป็นธรรมดา พวกภิกษุ
แม้เห็นปานนี้ ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้.

ภิกษุทั้งหลาย ในหมู่ภิกษุนี้ มีพวกภิกษุซึ่งสิ้น
สังโยชน์ ๓ และเพราะราคะ โทสะ โมหะเบาบาง เป็น  
สกท�ค�มี มาสู่โลกนี้อีกคร้ังเดียวเท่านั้น แล้วจักกระทำา
ท่ีสุดแห่งทุกข์ได้ พวกภิกษุแม้เห็นปานน้ี ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุน้ี.

ภิกษุทั้งหลาย ในหมู่ภิกษุนี้ มีพวกภิกษุซึ่งสิ้น
สงัโยชน์ ๓ เป็นโสด�บนั มอีนัไมต่กต่ำาเปน็ธรรมดา ผูเ้ท่ียงแท้ 
ต่อนิพพาน จักตรัสรู้ได้ในกาลเบื้องหน้า พวกภิกษุแม้เห็น
ปานนี้ ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้.



59

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

ภกิษทุัง้หลาย ในหมูภ่กิษน้ีุ มพีวกภกิษซุึง่ประกอบ 
ความเพียรเป็นเคร่ืองต้องทำาเนืองๆ ในการอบรมสติปัฏฐานส่ี 
สัมมัปปธานสี่ อิทธิบาทสี่ อินทรีย์ห้า พละห้า โพชฌงค์เจ็ด 
อริยมรรคมีองค์แปด เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา อสุภะ  
อนิจจสัญญา และอานาปานสติ พวกภิกษุแม้เห็นปานน้ี  
ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้.

(เนือ้ความของพระสตูรนีไ้ด้นำามาใสไ่ว้โดยยอ่ ดว้ยเพือ่ให้

เหน็การกลา่วถงึผูส้ิน้สังโยชน์ ๕ ท่ียงัมีชวิีตอยู ่ผูท่ี้สนใจสามารถอ่าน

เนื้อความเต็มได้จากพระสูตร. -ผู้รวบรวม)
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ผู้สิ้นสังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยที่ ๓)

-บาลี ม. ม. ๑๓/๓๘๒/๔๑๗.

… ครั้งนั้น พระเจ้ากิกิกาสิราชทรงเสียพระทัย ทรง
โทมนัสว่า พระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปอรหันต-
สมัมาสมัพทุธะไมท่รงรบัการอยูจ่ำาพรรษา ณ เมอืงพาราณส ี
ของเราเสยีแล้ว ดงัน้ี แลว้ได้ทลูถามวา่ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จริญ  
มีใครอื่นที่เป็นอุปัฏฐากยิ่งกว่าหม่อมฉันหรือ. 

มีอยู่ มหาราช นิคมช่ือเวภฬิคะ ช่างหม้อช่ือฆฏิการะ  
อยู่ในนิคมน้ันเขาเป็นอุปัฏฐากของเรา นับเป็นอุปัฏฐากช้ันเลิศ 
พระองค์แลทรงเสียพระทัยมีความโทมนัสว่า พระผู้มีพระภาค
ทรงพระนามว่ากัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธะไม่ทรงรับการอยู่
จำาพรรษาในเมืองพาราณสีของเราเสียแล้ว ความเสียใจและ
ความโทมนัสน้ีน้ัน ย่อมไม่มี และจักไม่มีในช่างหม้อฆฏิการะ.

มหาราช ช่างหม้อฆฏิการะ ถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม  
พระสงฆ์เป็นสรณะ เว้นขาดจากปาณาติบาต เว้นขาดจาก
อทินนาทาน เว้นขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร เว้นขาดจาก 
มุสาวาท เว้นขาดจากน้ำาเมาคือสุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้ง
แห่งความประมาท.

22 
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มหาราช ช่างหม้อฆฏิการะ เป็นผู้ประกอบด้วย
ความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า ในพระธรรม 
ในพระสงฆ์ ประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้ารักใคร่. 

มหาราช ชา่งหมอ้ฆฏกิาระ เปน็ผูห้มดสงสยัในทุกข์  
ในทุกขสมุทัย ในทุกขนิโรธ ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
บรโิภคภตัมือ้เดยีว ประพฤตพิรหมจรรย ์มศีีล มีกลัยาณธรรม  
ปลอ่ยวางแกว้มณีและทองคำา ปราศจากการใช้ทองและเงนิ. 

มหาราช ช่างหม้อฆฏิการะ ไม่ขุดแผ่นดินด้วยสาก
และด้วยมือของตน นำามาแต่ดินตลิ่งพังหรือขุยหนูซึ่งมีอยู่
ดว้ยหาบ ทำาเปน็ภาชนะแลว้กลา่วอยา่งนีว้า่ในภาชนะน้ี ผูใ้ด 
ต้องการ ผู้น้ันจงวางถุงใส่ข้าวสาร ถุงใส่ถั่วเขียว หรือถุงใส่
ถั่วดำาไว้ แล้วนำาภาชนะที่ต้องการนั้นไปเถิด. 

มหาราช ช่างหม้อฆฏิการะ เลี้ยงมารดาบิดาผู้ชรา
ตาบอด ช่างหม้อฆฏิการะเป็นโอปป�ติกะ จะปรินิพพาน
ในภพนั้น มีการไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดา เพราะ 
โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ หมดสิ้นไป … .
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ผู้สิ้นสังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยที่ ๔)

-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๑๔๗/๘๕. 

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๗ จำาพวกนี้ เป็นผู้ควรของ
คำานับ เป็นผู้ควรของต้อนรับ เป็นผู้ควรของทำาบุญ เป็นผู้
ควรกระทำาอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า 
๗ จำาพวกเป็นอย่างไร คือ 

(๑) ภกิษทุัง้หลาย บคุคลบางคนในโลกนี ้พิจารณา 
เห็นว่าไม่เท่ียง มีความสำาคัญว่าไม่เท่ียง ตระหนักชัดว่า
ไม่เที่ยงในตา น้อมไปด้วยใจ หย่ังลงด้วยปัญญา ติดต่อ
สม่ำาเสมอไม่ขาดสาย เธอกระทำ�ให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ 
ปัญญ�วิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะท้ังหลาย 
สิ้นไป ด้วยปัญญาอันย่ิงเองในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ นี้เป็น
บุคคลท่ี 1 เป็นผู้ควรของคำานับ … เป็นนาบุญของโลก 
ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า.

(๒) ภกิษทุัง้หลาย อกีประการหนึง่ บคุคลบางคน 
ในโลกน้ี พิจารณาเห็นว่าไม่เท่ียง มีความสำาคัญว่าไม่เที่ยง 
ตระหนักชัดว่าไม่เที่ยงในตา น้อมไปด้วยใจ หย่ังลงด้วย
ปัญญา ติดต่อสม่ำาเสมอไม่ขาดสาย บุคคลน้ันมีก�รส้ินอ�สวะ 
และก�รสิ้นชีวิตไม่ก่อนไม่หลังกัน (อปุพฺพ อจริม อาสวปริยา

ทานฺจ โหติ ชีวิตปริยาทานฺจ) นี้เป็นบุคคลที่ 2 เป็นผู้ควร
ของคำานับ … เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอ่ืนย่ิงกว่า.

2๓ 
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(๓) ภกิษุทัง้หลาย อกีประการหนึง่ บคุคลบางคน 
ในโลกน้ี พิจารณาเห็นว่าไม่เท่ียง … ติดต่อสม่ำาเสมอไม่ขาดสาย 
บุคคลน้ันเป็นอันตร�ปรินิพพ�ยี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕  
สิน้ไป นีเ้ปน็บคุคลที ่๓ เปน็ผูค้วรของคำานบั …. เปน็นาบญุ 
ของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า.

(๔) ภกิษุทัง้หลาย อกีประการหนึง่ บคุคลบางคน 
ในโลกน้ี พิจารณาเห็นว่าไม่เท่ียง … ติดต่อสม่ำาเสมอไม่ขาดสาย  
บุคคลน้ันเป็นอุปหัจจปรินิพพ�ยี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕  
สิน้ไป น้ีเป็นบคุคลที ่๔ เปน็ผูค้วรของคำานบั …. เปน็นาบญุ 
ของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า.

(๕) ภกิษุทัง้หลาย อกีประการหนึง่ บคุคลบางคน 
ในโลกน้ี พิจารณาเห็นว่าไม่เท่ียง … ติดต่อสม่ำาเสมอไม่ขาดสาย  
บุคคลน้ันเป็นอสังข�รปรินิพพ�ยี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕  
สิน้ไป น้ีเป็นบคุคลที ่5 เปน็ผูค้วรของคำานบั …. เปน็นาบญุ 
ของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า.

(๖) ภกิษุทัง้หลาย อกีประการหนึง่ บคุคลบางคน 
ในโลกน้ี พิจารณาเห็นว่าไม่เท่ียง … ติดต่อสม่ำาเสมอไม่ขาดสาย  
บุคคลน้ันเป็นสสังข�รปรินิพพ�ยี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕  
สิน้ไป น้ีเป็นบคุคลที ่6 เปน็ผูค้วรของคำานบั …. เปน็นาบญุ 
ของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า.
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(๗) ภกิษทุัง้หลาย อกีประการหนึง่ บคุคลบางคน 
ในโลกนี้ พิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยง … ติดต่อสม่ำาเสมอไม่ 
ขาดสาย บุคคลนั้นเป็นอุทธังโสโตอกนิฏฐค�มี เพราะ 
โอรมัภาคยิสังโยชน์ ๕ สิน้ไป นีเ้ปน็บคุคลที ่7 เปน็ผูค้วร 
ของคำานับ … เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า. 

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๗ จำาพวกนี้แล เป็นผู้ควร
ของคำานบั เป็นผูค้วรของตอ้นรับ เปน็ผูค้วรของทำาบญุ เปน็
ผู้ควรทำาอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า.

(ในสูตรอื่น ได้ตรัสนัยที่ต่างกันออกไป คือ พิจารณาเห็น

วา่เป็นทกุข,์ พิจารณาเหน็ว่าเปน็อนตัตา, พจิารณาเหน็ความสิน้ไป,  

พิจารณาเห็นความเสื่อมไป, พิจารณาเห็นความคลายกำาหนัด, 

พิจารณาเห็นความดับ, พิจารณาเห็นความสลัดคืน ในอายตนะ 

ภายใน ๖, อายตนะภายนอก ๖, วิญญาณ ๖, ผัสสะ ๖, เวทนา ๖, 

สญัญา ๖, สัญเจตนา ๖, ตณัหา ๖, วติก ๖, วิจาร ๖, และขนัธท์ัง้ ๕  

ผูศ้กึษาพึงเทยีบเคยีงเอง หรอือา่นได้จากเน้ือความเตม็ของพระสตูร.  

-ผู้รวบรวม)
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ผู้สิ้นสังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยที่ 5)

-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๑๓/๑๖.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๗ จำาพวกนี้ เป็นผู้ควรของ
คำานับ เป็นผู้ควรของต้อนรับ เป็นผู้ควรของทำาบุญ เป็นผู้
ควรกระทำาอัญชลี เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า 
๗ จำาพวกเป็นอย่างไร คือ

(๑) ภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี พิจารณา 
เห็นความไม่เที่ยง มีความสำาคัญว่าไม่เที่ยง ทั้งรู้ว่าเป็นของ
ไม่เที่ยง ในสังขารทั้งปวง ตั้งใจมั่น ติดต่อกันไปไม่ขาดสาย  
มีปัญญาหยั่งทราบ ย่อมกระทำ�ให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ 
ปัญญ�วิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป  
ดว้ยปญัญาอนัยิง่เอง ในปจัจบุนั เขา้ถงึอยู ่นีเ้ปน็บุคคลที ่1  
เป็นผู้ควรของคำานับ … เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่น 
ยิ่งกว่า.

(๒) ภิกษุทัง้หลาย อกีประการหนึง่ บคุคลบางคน 
ในโลกนี้ พิจารณาเห็นความไม่เที่ยง … มีปัญญาหยั่งทราบ 
คว�มส้ินอ�สวะและคว�มส้ินชีวิตของเข� ไม่ก่อนไม่หลังกัน  
(อปุพฺพ อจริม อาสวปริยาทานฺจ โหติ ชีวิตปริยาทานฺจ) น้ีเป็นบุคคล 
ท่ี 2 เป็นผู้ควรของคำานับ … เป็นนาบุญของโลกไมม่นีาบญุอืน่ 
ยิ่งกว่า.

2๔ 
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(๓) ภกิษทุัง้หลาย อกีประการหนึง่ บคุคลบางคน 
ในโลกนี้ พิจารณาเห็นความไม่เที่ยง … มีปัญญาหยั่งทราบ 
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป เป็นอนัตร�ปรินพิพ�ย ี 
นี้เป็นบุคคลที่ ๓ เป็นผู้ควรของคำานับ … เป็นนาบุญ 
ของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า.

(๔) ภกิษทุัง้หลาย อกีประการหนึง่ บคุคลบางคน 
ในโลกนี้ พิจารณาเห็นความไม่เที่ยง … มีปัญญาหยั่งทราบ 
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป เขาจักเป็นอุปหัจจ- 
ปรินิพพ�ยี นี้เป็นบุคคลที่ ๔ เป็นผู้ควรของคำานับ …  
เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า.

(๕) ภกิษทุัง้หลาย อกีประการหนึง่ บคุคลบางคน 
ในโลกน้ี พิจารณาเห็นความไม่เที่ยง …มีปัญญาหยั่งทราบ 
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไปเขาจักเป็นอสังข�ร- 
ปรินิพพ�ยี นี้เป็นบุคคลที่ 5 เป็นผู้ควรของคำานับ …  
เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า.

(๖) ภกิษทุัง้หลาย อกีประการหนึง่ บคุคลบางคน 
ในโลกนี้ พิจารณาเห็นความไม่เที่ยง … มีปัญญาหยั่งทราบ 
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไปเขาจักเป็นสสังข�ร- 
ปรินิพพ�ยี นี้เป็นบุคคลที่ 6 เป็นผู้ควรของคำานับ …  
เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า.
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(๗) ภกิษุทัง้หลาย อกีประการหนึง่ บคุคลบางคน 
ในโลกน้ี พจิารณาเหน็ความไมเ่ทีย่ง มคีวามสำาคญัวา่ไมเ่ทีย่ง 
ทัง้รูว้า่เป็นของไมเ่ทีย่ง ในสงัขารทัง้ปวง ตัง้ใจมัน่ ตดิตอ่กนัไป 
ไมข่าดสาย มปัีญญาหยัง่ทราบ เพราะโอรมัภาคยิสงัโยชน์ ๕  
สิ้นไป เขาเป็นอุทธังโสโตอกนิฏฐค�มี (ผู้มีกระแสในเบื้องบน 

ไปสู่อกนิฏฐภพ) นี้เป็นบุคคลที่ 7 เป็นผู้ควรของคำานับ … 
เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า.

ภกิษทุัง้หลาย บคุคล ๗ จำาพวกนีแ้ล เปน็ผูค้วรของ
คำานับ เป็นผู้ควรของต้อนรับ เป็นผู้ควรของทำาบุญ เป็นผู้
ควรกระทำาอญัชล ีเปน็นาบญุของโลก ไมม่นีาบญุอ่ืนย่ิงกวา่.

(ในสตูรถดัไป ไดต้รสันัยท่ีตา่งกนัออกไป คือ พจิารณาเหน็

ความเปน็ทกุขใ์นสังขารท้ังปวง, พจิารณาเหน็ว่าเปน็อนตัตาในธรรม

ทัง้ปวง ผูศึ้กษาพึงเทียบเคยีงเอง หรอือา่นไดจ้ากเนือ้ความเตม็ของ 

พระสูตร. -ผู้รวบรวม)
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ผู้สิ้นสังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยที่ 6)

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๑๕/๕๓๗.

ภิกษุทั้งหลาย ม้าอาชาไนยตัวเจริญของพระราชา 
ประกอบด้วยองค์ ๓ ประการ ย่อมควรแก่พระราชา เป็น
ม้าต้น นับว่าเป็นราชพาหนะโดยแท้ องค์ ๓ ประการเป็น
อยา่งไร คอื มา้อาชาไนยตวัเจรญิของพระราชาในโลกน้ี เปน็
สัตว์สมบูรณ์ด้วยสี เป็นสัตว์สมบูรณ์ด้วยกำาลัง เป็นสัตว์
สมบูรณ์ด้วยฝีเท้าว่ิงเร็ว ภิกษุทั้งหลาย ม้าอาชาไนยตัว
เจรญิของพระราชา ประกอบด้วยองค ์๓ ประการนีแ้ล ยอ่ม
ควรแก่พระราชา เป็นม้าต้น นับว่าเป็นราชพาหนะโดยแท้
ฉันใด.

ภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผุูป้ระกอบด้วยธรรม ๓ ประการ
ก็ฉนัน้ันเหมอืนกนั ย่อมเปน็ผูค้วรของคำานบั … เปน็นาบญุ
ของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า องค์ ๓ ประการเป็นอย่างไร 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

(๑) เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวรรณะ (วณฺณสมฺปนฺโน)

(๒) เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยกำาลัง (พลสมฺปนฺโน)

(๓) เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยเชาวน์ (ชวสมฺปนฺโน)

ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวรรณะ
อย่างไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีศีล สำารวมแล้วด้วย
ความสำารวมในปาติโมกข์ ถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจร 

25 
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มีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่ใน
สิกขาบททั้งหลาย ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วย
วรรณะอย่างนี้แล. 

ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยกำาลัง
อย่างไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ปรารภความเพียร เพื่อ
ละอกุศลธรรม เพื่อยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อม มีเรี่ยวแรง  
มคีวามบากบัน่มัน่คง ไมท่อดทิง้ธรุะในกศุลธรรมทัง้หลายอยู ่ 
ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยกำาลังอย่างนี้แล. 

ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยเชาวน์
อย่างไร ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้เปน็โอปป�ติกะ จะปรนิพิพาน 
ในภพนัน้ มอีนัไม่กลบัจากโลกนัน้เปน็ธรรมดา เพราะโอรมั- 
ภาคยิสงัโยชน ์๕ สิน้ไป ภกิษทุัง้หลาย ภกิษเุปน็ผูส้มบรูณ์
ด้วยเชาวน์อย่างนี้แล. 

ภกิษทุัง้หลาย ภิกษุผูป้ระกอบด้วยธรรม ๓ ประการ
นี้แล ย่อมเป็นผู้ควรของคำานับ … เป็นนาบุญของโลก ไม่มี
นาบุญอื่นยิ่งกว่า.

(ใน -บาลี ติก. อำ. ๒๐/๓๑๔/๕๓๖. ทรงแสดงความเป็น 
ผู้สมบูรณ์ด้วยเชาวน์ อันเป็นลักษณะของโสดาบัน, ใน-บาลี ติก. อำ. 
๒๐/๓๑๖/๕๓๘. ทรงแสดงความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยเชาวน์ อันเป็น
ลักษณะของอรหันต์ ซ่ึงสามารถดูเพ่ิมเติมเพ่ือเทียบเคียงได้ท่ีหมายเหตุ 
หน้า ๗๓ หรืออ่านได้จากเน้ือความเต็มของพระสูตร. -ผู้รวบรวม)
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ผู้สิ้นสังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยที่ 7)

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๗๒/๕๘๑.

ภกิษทุัง้หลาย เราจกัแสดงมา้ดี ๓ จำาพวก และบรุษุด ี 
๓ จำาพวก เธอทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว 
ภิกษุทั้งหลาย ก็ม้าดี ๓ จำาพวกเป็นอย่างไร คือ 

(๑) ม้าดีบางตัวในโลกนี้ เป็นสัตว์สมบูรณ์ด้วย
กำาลังเครื่องวิ่งเร็ว แต่ไม่สมบูรณ์ด้วยสี ไม่สมบูรณ์ด้วย 
ความสูงและความใหญ่

(๒) ม้าดีบางตัวในโลกนี้ เป็นสัตว์สมบูรณ์ด้วย
กำาลังเครื่องว่ิงเร็ว และสมบูรณ์ด้วยสี แต่ไม่สมบูรณ์ด้วย
ความสูงและความใหญ ่

(๓) ม้าดีบางตัวในโลกนี้ เป็นสัตว์สมบูรณ์ด้วย
กำาลังเครื่องวิ่งเร็ว สมบูรณ์ด้วยสี และสมบูรณ์ด้วยความสูง
และความใหญ่

ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แลม้าดี ๓ จำาพวก. 

ภิกษุทั้งหลาย ก็บุรุษดี ๓ จำาพวกเป็นอย่างไร คือ
(๑) บรุษุบางคนในโลกนี ้เปน็ผูส้มบรูณด์ว้ยเชาวน ์

แต่ไม่สมบูรณ์ด้วยวรรณะ ไม่สมบูรณ์ด้วยความสูง และ
ความใหญ่ (ชวสมฺปนฺโน โหติ น วณฺณสมฺปนฺโน น อาโรหปริณาห- 

สมฺปนฺโน)

26 
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(๒) บุรุษดีบางคนในโลกน้ี เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยเชาวน์  
สมบูรณ์ด้วยวรรณะ แต่ไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่ 
(ชวสมฺปนฺโน จ โหติ วณฺณสมฺปนฺโน จ น อาโรหปริณาหสมฺปนฺโน)

(๓) บุรุษดีบางคนในโลกน้ี เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยเชาวน์  
สมบรูณด์ว้ยวรรณะ และสมบูรณด์ว้ยความสงูและความใหญ ่
(ชวสมฺปนฺโน จ โหติ วณฺณสมฺปนฺโน จ อาโรหปริณาหสมฺปนฺโน)

ภิกษุทั้งหลาย ก็บุรุษดีเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยเช�วน์ 
แต่ไม่สมบูรณ์ด้วยวรรณะ ไม่สมบูรณ์ด้วยคว�มสูงและ
คว�มใหญ่เปน็อยา่งไร ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุในธรรมวินัยน้ี  
เป็นผู้โอปปาติกะ จะปรินิพพานในภพนั้น มีอันไม่กลับจาก
โลกน้ันเป็นธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป  
เรากลา่ววา่ นีเ้ปน็เชาวนข์องเขา แตเ่มือ่เขาถูกถามปญัหาใน
อภธิรรม อภวินิยั กจ็นปญัญาตอบไมไ่ด ้เรากลา่ววา่ นีไ้ม่ใช ่
วรรณะของเขา และเขาไมไ่ด้จีวร บณิฑบาต เสนาสนะ และ
คิลานปัจจัยเภสัชบริขาร เรากล่าวว่า นี้ไม่ใช่ความสูงและ
ความใหญ่ของเขา ภิกษุทั้งหลาย บุรุษดี เป็นผู้สมบูรณ์
ดว้ยเชาวน ์แตไ่ม่สมบรูณด์ว้ยวรรณะ ไมส่มบรูณด์ว้ยความสงู 
และความใหญ่เป็นอย่างนี้แล. 

ภิกษุทั้งหลาย ก็บุรุษดีเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยเช�วน์ 
สมบูรณ์ด้วยวรรณะ แต่ไม่สมบูรณ์ด้วยคว�มสูงและ
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คว�มใหญ่เปน็อยา่งไร ภกิษุทัง้หลาย ภกิษใุนธรรมวินัยน้ี  
เป็นโอปปาติกะ จะปรินิพพานในภพนั้น มีอันไม่กลับจาก
โลกนั้นเป็นธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป  
เรากล่าวว่า น้ีเป็นเชาวนข์องเขา และเม่ือเขาถกูถามปญัหา
ในอภิธรรม อภิวินัย กแ็ก้ไดไ้มจ่นปญัญา เรากลา่วว่า นีเ้ปน็
วรรณะของเขา แต่เขาไม่ได้จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ
คิลานปัจจัยเภสัชบริขาร เรากล่าวว่า นี้ไม่ใช่ความสูงและ 
ความใหญข่องเขา ภกิษทุัง้หลาย บรุษุด ีเปน็ผูส้มบรูณด์ว้ย 
เชาวน์ และสมบูรณ์ด้วยวรรณะ แต่ไม่สมบูรณ์ด้วยความสูง
และความใหญ่อย่างนี้แล. 

ภิกษุท้ังหลาย ก็บุรุษดีเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยเช�วน์ 
สมบูรณ์ดว้ยวรรณะ และสมบรูณด์ว้ยคว�มสงูและคว�ม
ใหญเ่ปน็อย่างไร ภกิษทุัง้หลาย ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้เปน็
โอปปาติกะ จะปรนิพิพานในภพนัน้ มอีนัไมก่ลบัจากโลกนัน้
เป็นธรรมดา เพราะโอรมัภาคยิสังโยชน ์๕ สิน้ไป เรากลา่วว่า
น้ีเปน็เชาวนข์องเขา เมือ่ถกูถามปญัหาในอภธิรรม อภวินัิย 
ก็วิสัชนาได้ ไม่จนปัญญา เรากล่าวว่า นี้เป็นวรรณะของเขา 
และเขามักได้จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัย
เภสัชบรขิาร เรากลา่ววา่นีเ้ปน็ความสงูและความใหญข่องเขา 
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ภกิษทุัง้หลาย บรุษุด ีเปน็ผูส้มบรูณด์ว้ยเชาวน ์สมบรูณ์ดว้ย
วรรณะ และสมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่อย่างนี้แล. 

ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แลบุรุษดี ๓ จำาพวก.

(ใน-บาลี ติก. อำ. ๒๐/๓๗๐/๕๘๐. ทรงแสดงลักษณะความ

เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยเชาวน์ว่า เป็นผู้รู้ชัดตามเป็นจริงว่า น้ีทุกข์ น้ีเหตุให้เกิด

ทุกข์ นี้ความดับทุกข์ และนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ โดยเปรียบกับ  

ม้ากระจอกและบุรุษกระจอก ๓ จำาพวก, ใน -บาลี ติก. อำ. ๒๐/๓๗๔/๕๘๒.  

ทรงแสดงลักษณะความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยเชาวน์ว่า เป็นผู้กระทำาให้แจ้ง

ซ่ึงเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะไม่ได้ เพราะอาสวะท้ังหลายส้ิน

ไปด้วยปัญญาอันย่ิงเองในปัจจุบัน โดยเปรียบกับ ม้าอาชาไนยตัวจริญและ

บุรุษอาชาไนยผู้เจริญ ๓ จำาพวก นอกจากนี้ ใน -บาลี นวก. อำ. 

๒๓/๔๐9/๒๒๖. ก็ได้ตรัสไว้โดยนัยเดียวกันนี้.

ใน -บาลี ติก. อำ. ๒๐/๓๑๕/๕๓๗. ทรงแสดงความสมบูรณ์

ด้วยวรรณะ ว่าเปรียบกับ ความเป็นผู้มีศีล สำารวมด้วยปาติโมกขสังวร  

สมบูรณ์ด้วยมารยาทและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษทั้งหลายแม้มี

ประมาณน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย. -ผู้รวบรวม) 
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ข้อแตกต่�งระหว่�งอริยส�วกผู้ได้สดับ  
กับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ เม่ือได้สม�ธิ (นัยท่ี 1) 

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๖๘/๑๒๓.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำ�พวกนี้ มีอยู่ในโลก  
ห�ได้ในโลก ๔ จำาพวกเป็นอย่างไร คือ

(๑) บคุคลบางคนในโลกนี ้เพราะสงดัจากกามและ
อกุศลธรรมทั้งหลาย บรรลุปฐมฌ�น อันมีวิตก มีวิจาร มี
ปตีแิละสขุ เกดิจากวเิวกแล้วแลอยู ่เขายอ่มชอบใจธรรมน้ัน 
ปรารถนาธรรมนัน้ และถงึความยนิดดีว้ยธรรมนัน้ เขาดำารง
อยู่ในธรรมนั้น น้อมใจไปในธรรมนั้น อยู่มากด้วยธรรมนั้น 
ไม่เสื่อมจากธรรมนั้น เมื่อทำากาละ ย่อมเข้�ถึงคว�มเป็น
สห�ยของเทวด�เหล่�พรหมก�ยิก� ภิกษุทั้งหลาย  
กัปหนึ่งเป็นประมาณอายุของเทวดาเหล่าพรหมกายิกา 
ปุถุชนดำารงอยู่ในชั้นพรหมกายิกานั้น ตราบเท่าตลอดอายุ 
ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่าน้ันให้ส้ินไปแล้ว ย่อมเข้�ถึง 
นรกบ�้ง กำาเนดิเดรจัฉานบา้ง เปรตวสิยับา้ง สว่นส�วกของ
พระผู้มีพระภ�ค (ภควโต สาวโก) ดำารงอยู่ในช้ันพรหมกายิกา 
นั้นตราบเท่าสิ้นอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้
สิ้นไปแล้ว ย่อมปรินิพพ�นในภพนั้นเอง. 

27 
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ภิกษุท้ังหลาย น้ีเป็นคว�มผิดแผกแตกต่�งกัน  
เป็นความมุ่งหมายท่ีแตกต่างกัน เป็นเคร่ืองกระทำาให้แตกต่าง 
กัน ระหว่�งอริยส�วกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้มิได้สดับ 
ในเมือ่คตอุิบตัยิงัมอียู ่(อิท นานากรณ สตุวโต อรยิสาวกสสฺ อสสฺุตวตา  

ปุถุชฺชเนน ยทิท คติยา อุปปตฺติยา สติ).
(๒) อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี 

เพราะสงบวิตกวิจารเสียได้ จึงบรรลุทุติยฌ�น อันเป็น
เครือ่งผ่องใสแหง่จิตในภายใน สมาธเิปน็ธรรมอนัเอกผดุขึน้ 
ไม่มีวิตกวิจาร มีแต่ปีติและสุข อันเกิดจากสมาธิแล้วแลอยู่ 
เขาย่อมชอบใจธรรมนั้น ปรารถนาธรรมนั้น และถึงความ
ยินดีด้วยธรรมนั้น เขาดำารงอยู่ในธรรมนั้น น้อมใจไป 
ในธรรมนั้น อยู่มากด้วยธรรมนั้น ไม่เสื่อมจากธรรมน้ัน  
เมื่อทำากาละ ย่อมเข้�ถึงคว�มเป็นสห�ยของเทวด�เหล่�
อ�ภัสสระ ภิกษุทั้งหลาย ๒ กัปเป็นประมาณอายุของ
เทวดาเหล่าอาภัสสระ ปุถุชนดำารงอยู่ในชั้นอาภัสสระ  
ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่าน้ัน
ให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้�ถึงนรกบ้�ง กำาเนิดเดรัจฉานบ้าง 
เปรตวิสัยบ้าง ส่วนส�วกของพระผู้มีพระภ�คดำารงอยู่ใน
ชั้นอาภัสสระนั้น ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของ
เทวดาเหลา่นัน้ใหส้ิน้ไปแลว้ ยอ่มปรินิพพ�นในภพนัน้เอง. 
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ภิกษุท้ังหลาย น้ีเป็นคว�มผิดแผกแตกต่�งกัน  
เป็นความมุ่งหมายท่ีแตกต่างกัน เป็นเคร่ืองกระทำาให้แตกต่าง 
กัน ระหว่�งอริยส�วกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้มิได้สดับ 
ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่.

(๓) อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี  
เพราะความจางไปแห่งปีติ จึงอยู่อุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ 
และย่อมเสวยสุขด้วยกาย จึงบรรลุตติยฌ�น อันเป็นฌาน 
ที่พระอริยเจ้ากล่าวว่า ผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบกขา มีสติอยู่
เป็นสุข เขาย่อมชอบใจธรรมนั้น ปรารถนาธรรมน้ัน และ 
ถึงความยินดีด้วยธรรมน้ัน เขาดำารงอยู่ในธรรมน้ัน น้อมใจไป
ในธรรมนั้น อยู่มากด้วยธรรมนั้น ไม่เสื่อมจากธรรมน้ัน  
เมื่อทำากาละ ย่อมเข้�ถึงคว�มเป็นสห�ยของเทวด�เหล่�
สุภกิณหะ ภิกษุทั้งหลาย ๔ กัปเป็นประมาณอายุของ
เทวดาเหล่าสุภกิณหะ ปุถุชนดำารงอยู่ในชั้นสุภกิณหะนั้น
ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้น
ให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้�ถึงนรกบ้�ง กำาเนิดเดรัจฉานบ้าง 
เปรตวิสัยบ้าง ส่วนส�วกของพระผู้มีพระภ�คดำารงอยู่ใน 
ชั้นสุภกิณหะนั้น ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของ 
เทวดาเหลา่นัน้ใหส้ิน้ไปแลว้ ยอ่มปรินิพพ�นในภพนัน้เอง. 
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ภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นคว�มผิดแผกแตกต่�งกัน 
เปน็ความมุง่หมายทีแ่ตกตา่งกนั เปน็เครือ่งกระทำาใหแ้ตกตา่ง 
กัน ระหว่�งอริยส�วกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้มิได้สดับ 
ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่.

(๔) อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี  
เพราะละสุขและทุกข์เสียได้ เพราะความดับหายไปแห่ง 
โสมนัสและโทมนัสท้ังหลายในกาลก่อน จึงบรรลุจตุตถฌ�น  
อันไม่มีทุกข์ไม่มีสุข มีแต่ความท่ีมีสติเป็นธรรมชาติบริสุทธ์ิ 
เพราะอเุบกขาแลว้แลอยู ่เขาย่อมชอบใจธรรมน้ัน ปรารถนา
ธรรมนัน้ และถึงความยินดีด้วยธรรมน้ัน เขาดำารงอยู่ในธรรม
น้ัน น้อมใจไปในธรรมนัน้ อยูม่ากด้วยธรรมนัน้ ไม่เสือ่มจาก
ธรรมนัน้ เม่ือทำากาละ ย่อมเข้�ถึงคว�มเป็นสห�ยของเทวด�
เหล่�เวหปัผละ ภกิษทุัง้หลาย ๕๐๐ กัปเปน็ประมาณอายุ
ของเทวดาเหลา่เวหปัผละ ปถุชุนดำารงอยูใ่นช้ันเวหปัผละนัน้ 
ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้น
ให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้�ถึงนรกบ้�ง กำาเนิดเดรัจฉานบ้าง 
เปรตวิสัยบ้าง ส่วนส�วกของพระผู้มีพระภ�คดำารงอยู่ใน
ชั้นเวหัปผละน้ันตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของ
เทวดาเหลา่นัน้ใหส้ิน้ไปแลว้ ยอ่มปรินิพพ�นในภพนัน้เอง.
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ภิกษุท้ังหลาย น้ีเป็นคว�มผิดแผกแตกต่�งกัน  
เป็นความมุ่งหมายท่ีแตกต่างกัน เป็นเคร่ืองกระทำาให้แตกต่าง 
กัน ระหว่�งอริยส�วกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้มิได้สดับ 
ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำ�พวกน้ีแล มีอยู่ในโลก 
ห�ได้ในโลก.
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ข้อแตกต่�งระหว่�งอริยส�วกผู้ได้สดับ  
กับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ เม่ือได้สม�ธิ (นัยท่ี 2) 

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๔๓/๕๕๖.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จำ�พวกน้ี มีอยู่ในโลก  
ห�ได้ในโลก ๓ จำาพวกเป็นอย่างไร คือ 

(๑) บุคคลบางคนในโลกน้ี เพราะก้าวล่วงรูปสัญญา 
เสียได้โดยประการท้ังปวง เพราะความดับไปแห่งปฏิฆสัญญา  
เพราะการไม่ใส่ใจซึ่งนานัตตสัญญา จึงเข้�ถึงอ�ก�ส�- 
นัญจ�ยตนะ อันมีการทำาในใจว่า อากาศไม่มีที่สุด ดังนี้  
แลว้แลอยู ่เขายอ่มชอบใจธรรมนัน้ ปรารถนาธรรมน้ัน และ
ถึงความยินดีด้วยธรรมน้ัน เขาดำารงอยู่ในธรรมน้ัน น้อมใจ 
ไปในธรรมน้ัน อยู่มากด้วยธรรมนั้น ไม่เสื่อมจากธรรมนั้น 
เม่ือทำากาละ ย่อมเข้�ถึงคว�มเป็นสห�ยของเหล่�เทวด�ที่
เข�้ถงึชัน้อ�ก�ส�นัญจ�ยตนะ ภิกษุท้ังหลาย เหล่�เทวด� 
ท่ีเข้าถึงช้ันอากาสานัญจายตนะ มีอายุประมาณสองหมื่นกัป 
ปถุชุนดำารงอยูใ่นช้ันอากาสานัญจายตนะน้ันตราบเท่าส้ินอายุ  
ยังประมาณอายขุองเทวดาเหลา่นัน้ใหส้ิน้ไปแลว้ ยอ่มเข�้ถงึ
นรกบ้�ง กำาเนิดเดรัจฉานบ้าง เปรตวิสัยบ้าง ส่วนส�วก 
ของพระผู้มีพระภ�คดำารงอยู่ในชั้นอากาสานัญจายตนะนั้น
ตราบเท่าสิ้นอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่าน้ันให้สิ้น
ไปแล้ว ย่อมปรินิพพ�นในภพนั้นเอง. 

28 
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ภิกษุท้ังหลาย น้ีเป็นคว�มผิดแผกแตกต่�งกัน  
เป็นความมุ่งหมายท่ีแตกต่างกัน เป็นเคร่ืองกระทำาให้แตกต่าง 
กัน ระหว่�งอริยส�วกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้มิได้สดับ 
ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่.

(๒) อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี 
เพราะผ่านพ้นอากาสานัญจายตนะเสียได้ โดยประการท้ังปวง 
จึงเข้�ถึงวิญญ�ณัญจ�ยตนะ อันมีการทำาในใจว่า “วิญญาณ
ไม่มีท่ีส้ินสุด” เขาย่อมชอบใจธรรมน้ัน ปรารถนาธรรมน้ัน และ 
ถึงความยินดีด้วยธรรมน้ัน เขาดำารงอยู่ในธรรมน้ัน น้อมใจ 
ไปในธรรมนั้น อยู่มากด้วยธรรมนั้น ไม่เสื่อมจากธรรมนั้น 
เมือ่ทำากาละ ย่อมเข�้ถงึคว�มเปน็สห�ยของเหล�่เทวด�ที่
เข�้ถึงช้ันวญิญ�ณัญจ�ยตนะ ภกิษทุัง้หลาย เหล�่เทวด�
ท่ีเข้าถึงช้ันวิญญาณัญจายตนะมีอายุประมาณสี่หมื่นกัป  
ปุถุชนดำารงอยู่ในช้ันวิญญาณัญจายตนะน้ันตราบเท่าส้ินอายุ 
ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้�
ถึงนรกบ�้ง กำาเนิดเดรัจฉานบ้าง เปรตวิสัยบ้าง ส่วนส�วกของ
พระผู้มีพระภ�คดำารงอยู่ในชั้นวิญญานัญจายตนะนั้นตราบ
เทา่ส้ินอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหลา่นัน้ใหส้ิน้ไปแลว้ 
ย่อมปรินิพพ�นในภพนั้นเอง. 
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ภิกษุท้ังหลาย น้ีเป็นคว�มผิดแผกแตกต่�งกัน  
เป็นความมุ่งหมายท่ีแตกต่างกัน เป็นเคร่ืองกระทำาให้แตกต่าง 
กัน ระหว่�งอริยส�วกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้มิได้สดับ 
ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่.

(๓) อกีประการหน่ึง บคุคลบางคนในโลกนี ้เพราะ
ผ่านพ้นวิญญาณัญจายตนะเสียได้ โดยประการท้ังปวง จึง
เข้�ถึงอ�กิญจัญญ�ยตนะ อันมีการทำาในใจว่า “อะไรๆ ไม่มี” 
เขาย่อมชอบใจธรรมนั้น ปรารถนาธรรมนั้น และถึงความ
ยินดีด้วยธรรมนั้น เขาดำารงอยู่ในธรรมนั้น น้อมใจไปใน
ธรรมนัน้ อยูม่ากดว้ยธรรมนัน้ ไมเ่สือ่มจากธรรมน้ัน เม่ือทำา
กาละ ยอ่มเข�้ถึงคว�มเป็นสห�ยของเหล�่เทวด�ทีเ่ข้�ถงึ
ช้ันอ�กิญจัญญ�ยตนะ ภิกษุท้ังหลาย เหล่�เทวด�ท่ีเข้าถึง 
ชั้นอากิญจัญญายตนะมีอายุประมาณหกหม่ืนกัป ปุถุชน
ดำารงอยู่ในชั้นอากิญจัญญายตนะนั้นตราบเท่าสิ้นอายุ ยัง
ประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้�ถึง
นรกบ�้ง กำาเนดิเดรจัฉานบา้ง เปรตวสิยับา้ง สว่นส�วกของ
พระผูม้พีระภ�คดำารงอยูใ่นชัน้อากญิจญัญายตนะนัน้ตราบ
เท่าส้ินอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหลา่นัน้ใหส้ิน้ไปแลว้ 
ย่อมปรินิพพ�นในภพนั้นเอง.



82

พุทธวจน - หมวดธรรม 

ภิกษุท้ังหลาย น้ีเป็นคว�มผิดแผกแตกต่�งกัน  
เป็นความมุ่งหมายท่ีแตกต่างกัน เป็นเคร่ืองกระทำาให้แตกต่าง 
กัน ระหว่�งอริยส�วกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้มิได้สดับ 
ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จำ�พวกน้ีแล มีอยู่ในโลก 
ห�ได้ในโลก. 
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ข้อแตกต่�งระหว่�งอริยส�วกผู้ได้สดับ  
กับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ เม่ือเจริญพรหมวิห�ร 

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๗๒/๑๒๕.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำ�พวกนี้ มีอยู่ในโลก  
ห�ได้ในโลก ๔ จำาพวกเป็นอย่างไร คือ 

(๑) บุคคลบางคนในโลกนี้ มีจิตประกอบด้วย
เมตต� แผ่ไปสู่ทิศท่ีหน่ึง ทิศท่ีสอง ทิศท่ีสาม ทิศท่ีส่ี ก็เหมือน 
อย่างน้ัน ทั้งเบื้องบน เบื้องล่างและเบื้องขวาง เธอแผ่ไป
ตลอดโลกท้ังส้ิน ในท่ีท้ังปวง แก่สัตว์ท้ังหลายท่ัวหน้าเสมอกัน  
ด้วยจิตอันประกอบด้วยเมตตา เป็นจิตไพบูลย์ ใหญ่หลวง 
ไม่มีประมาณ ไม่มีเวร ไม่มีพยาบาทแล้วแลอย ู่ เขาย่อม
ชอบใจธรรมนั้น ปรารถนาธรรมนั้น และถึงความยินดีด้วย
ธรรมนั้น เขาดำารงอยู่ในธรรมนั้น น้อมใจไปในธรรมนั้น  
อยู่มากด้วยธรรมนั้น ไม่เสื่อมจากธรรมนั้น เมื่อทำากาละ 
ย่อมเข้�ถึงคว�มเป็นสห�ยของเทวด�เหล่�พรหมก�ยิก� 
ภิกษุท้ังหลาย กัปหนึ่งเป็นประมาณอายุของเทวดาเหล่า
พรหมกายิกา ปุถุชนดำารงอยู่ในชั้นพรหมกายิกาน้ัน  
ตราบเท่าตลอดอายุ  ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่าน้ัน
ให้สิ้นไปแล้ว  ย่อมเข้�ถึงนรกบ้�ง  กำาเนิดเดรัจฉานบ้าง 

29 
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เปรตวิสัยบ้าง ส่วนส�วกของพระผู้มีพระภ�คดำารงอยู่ใน
ชั้นพรหมกายิกานั้นตราบเท่าสิ้นอายุ ยังประมาณอายุของ
เทวดาเหลา่นัน้ใหส้ิน้ไปแลว้ ยอ่มปรินพิพ�นในภพนัน้เอง. 

ภิกษุท้ังหลาย น้ีเป็นคว�มผิดแผกแตกต่�งกัน  
เป็นความมุ่งหมายท่ีแตกต่างกัน เป็นเคร่ืองกระทำาให้แตกต่าง 
กัน ระหว่�งอริยส�วกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้มิได้สดับ 
ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู.่

(๒) อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี 
มีจิตประกอบด้วยกรุณ� แผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่ง ทิศที่สอง ทิศ
ที่สาม ทิศที่สี่ ก็เหมือนอย่างนั้น ทั้งเบื้องบน เบื้องล่างและ
เบื้องขวาง เธอแผ่ไปตลอดโลกทั้งสิ้น ในที่ทั้งปวง แก่สัตว์
ท้ังหลายท่ัวหน้าเสมอกัน ด้วยจิตอันประกอบด้วยกรุณา เป็น
จิตไพบูลย์ ใหญ่หลวง ไม่มีประมาณ ไม่มีเวร ไม่มีพยาบาท
แล้วแลอยู ่เขายอ่มชอบใจธรรมนัน้ ปรารถนาธรรมน้ัน และ
ถึงความยินดีด้วยธรรมน้ัน เขาดำารงอยู่ในธรรมน้ัน น้อมใจไป
ในธรรมนั้น อยู่มากด้วยธรรมนั้น ไม่เสื่อมจากธรรมน้ัน  
เม่ือทำากาละ ย่อมเข้�ถึงคว�มเป็นสห�ยของเทวด�เหล่�
อ�ภัสสระ ภิกษุทั้งหลาย ๒ กัปเป็นประมาณอายุของ
เทวดาเหล่าอาภัสสระ ปุถุชนดำารงอยู่ในชั้นอาภัสสระนั้น 
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ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้น
ให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้�ถึงนรกบ้�ง กำาเนิดเดรัจฉานบ้าง 
เปรตวิสัยบ้าง ส่วนส�วกของพระผู้มีพระภ�คดำารงอยู่ใน
ชั้นอาภัสสระนั้น ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของ
เทวดาเหลา่นัน้ให้สิน้ไปแลว้ ยอ่มปรินพิพ�นในภพนัน้เอง. 

ภิกษุท้ังหลาย น้ีเป็นคว�มผิดแผกแตกต่�งกัน  
เป็นความมุ่งหมายท่ีแตกต่างกัน เป็นเคร่ืองกระทำาให้แตกต่าง 
กัน ระหว่�งอริยส�วกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้มิได้สดับ 
ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู.่

(๓) อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี 
มีจิตประกอบด้วยมุทิต� แผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่ง ทิศที่สอง ทิศ
ที่สาม ทิศที่สี่ ก็เหมือนอย่างนั้น ทั้งเบื้องบน เบื้องล่างและ
เบื้องขวาง เธอแผ่ไปตลอดโลกทั้งสิ้น ในที่ท้ังปวงแก่สัตว์ 
ทั้งหลายทั่วหน้าเสมอกัน ด้วยจิตอันประกอบด้วยมุทิตา 
เป็นจิตไพบูลย์ ใหญ่หลวง ไม่มีประมาณ ไม่มีเวร ไม่มี
พยาบาทแลว้แลอยู ่เขายอ่มชอบใจธรรมนัน้ ปรารถนาธรรม
น้ัน และถึงความยินดีด้วยธรรมน้ัน เขาดำารงอยู่ในธรรมน้ัน 
น้อมใจไปในธรรมนั้น อยู่มากด้วยธรรมนั้น ไม่เสื่อมจาก
ธรรมนัน้ เม่ือทำากาละ ย่อมเข้�ถึงคว�มเป็นสห�ยของเทวด�
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เหล่�สภุกิณหะ ภิกษทุัง้หลาย ๔ กปัเปน็ประมาณอายขุอง
เทวดาเหล่าสุภกิณหะ ปุถุชนดำารงอยู่ในชั้นสุภกิณหะนั้น
ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้น
ให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้�ถึงนรกบ้�ง กำาเนิดเดรัจฉานบ้าง 
เปรตวิสัยบ้าง ส่วนส�วกของพระผู้มีพระภ�คดำารงอยู่ใน
ชั้นสุภกิณหะนั้นตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของ
เทวดาเหลา่นัน้ใหส้ิน้ไปแลว้ ยอ่มปรินพิพ�นในภพนัน้เอง. 

ภิกษุท้ังหลาย น้ีเป็นคว�มผิดแผกแตกต่�งกัน  
เป็นความมุ่งหมายท่ีแตกต่างกัน เป็นเคร่ืองกระทำาให้แตกต่าง
กัน ระหว่�งอริยส�วกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้มิได้สดับ 
ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู.่

(๔) อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี 
มีจิตประกอบด้วยอุเบกข� แผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่ง ทิศที่สอง  
ทิศท่ีสาม ทิศท่ีส่ี ก็เหมือนอย่างน้ัน ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองล่าง และ 
เบื้องขวาง เธอแผ่ไปตลอดโลกทั้งสิ้น ในที่ทั้งปวง แก่สัตว์
ทั้งหลายทั่วหน้าเสมอกัน ด้วยจิตอันประกอบด้วยอุเบกขา 
เป็นจิตไพบูลย์ ใหญ่หลวง ไม่มีประมาณ ไม่มีเวร ไม่มี
พยาบาทแลว้แลอยู ่เขายอ่มชอบใจธรรมนัน้ ปรารถนาธรรม
นั้น และถึงความยินดีด้วยธรรมน้ัน เขาดำารงอยู่ในธรรมน้ัน 
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น้อมใจไปในธรรมนั้น อยู่มากด้วยธรรมนั้น ไม่เสื่อมจาก
ธรรมนัน้ เม่ือทำากาละ ย่อมเข้�ถึงคว�มเป็นสห�ยของเทวด�
เหล่�เวหปัผละ ภกิษทุัง้หลาย ๕๐๐ กัปเปน็ประมาณอายุ
ของเทวดาเหลา่เวหปัผละ ปถุชุนดำารงอยูใ่นช้ันเวหปัผละนัน้ 
ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้น
ให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้�ถึงนรกบ้�ง กำาเนิดเดรัจฉานบ้าง 
เปรตวิสัยบ้าง ส่วนส�วกของพระผู้มีพระภ�คดำารงอยู่ใน
ชั้นเวหัปผละนั้นตราบเท่าสิ้นอายุ ยังประมาณอายุของ
เทวดาเหลา่นัน้ให้สิน้ไปแลว้ ยอ่มปรินพิพ�นในภพนัน้เอง. 

ภิกษุท้ังหลาย น้ีเป็นคว�มผิดแผกแตกต่�งกัน  
เป็นความมุ่งหมายท่ีแตกต่างกัน เป็นเคร่ืองกระทำาให้แตกต่าง 
กัน ระหว่�งอริยส�วกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้มิได้สดับ 
ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู.่

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำ�พวกน้ีแล มีอยู่ในโลก 
ห�ได้ในโลก.
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ผลของก�รได้สม�ธิ  
แล้วเห็นคว�มไม่เที่ยง (นัยที่ 1)

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๗๑/๑๒๔.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำ�พวกนี้ มีอยู่ในโลก  
ห�ได้ในโลก ๔ จำาพวกเป็นอย่างไร คือ 

(๑) บคุคลบางคนในโลกนี ้เพราะสงดัจากกามและ
อกุศลธรรมทั้งหลาย บรรลุปฐมฌ�น อันมีวิตก มีวิจาร  
มีปีติและสุข เกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่ รูป เวทน� สัญญ� 
สังข�ร และวิญญ�ณอันใด ท่ีมีอยู่ในปฐมฌ�นน้ัน บุคคลน้ัน 
พิจ�รณ�เห็นธรรมเหล่�นั้น โดยคว�มเป็นของไม่เที่ยง 

(อนิจฺจโต) เป็นทุกข ์(ทุกฺขโต) เป็นดังโรค (โรคโต) เป็นดังหัวฝ ี

(คณฺฑโต) เป็นดังลูกศร (สลฺลโต) เป็นของทนได้ยาก(อฆโต) 

เปน็ของเบยีดเบยีน (อาพาธโต) เปน็ของผูอ้ืน่ (ปรโต) เปน็ของ
ต้องแตกสลาย (ปโลกโต) เป็นของว่างเปล่า (สฺุโต) เป็น
อนตัตา (อนตตฺโต) บคุคลนัน้ เมือ่ต�ยไป ยอ่มเข�้ถงึคว�ม
เป็นสห�ยของเทวด�เหล่�สุทธ�ว�ส ภิกษุทั้งหลาย 
ความอุบัตินี้แล ไม่ทั่วไปด้วยปุถุชน.

(๒) อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี  
เพราะสงบวิตกวิจารเสียได้ จึงบรรลุทุติยฌ�น … รูป เวทน�  

๓0 
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สญัญ� สังข�ร และวญิญ�ณอนัใด ทีมี่อยูใ่นทุตยิฌ�นน้ัน 
บุคคลนั้นพิจ�รณ�เห็นธรรมเหล่�นั้น โดยคว�มเป็นของ
ไม่เที่ยง … บุคคลนั้น เมื่อต�ยไป ย่อมเข้�ถึงคว�มเป็น
สห�ยของเทวด�เหล่�สุทธ�ว�ส ภิกษุท้ังหลาย ความอุบัติ 
นี้แล ไม่ทั่วไปด้วยปุถุชน.

(๓) อีกประการหนึ่ ง บุคคลบางคนในโลกน้ี  
เพราะความจางไปแห่งปีติ จึงอยู่อุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ 
และยอ่มเสวยสขุดว้ยกาย จงึบรรลตุตยิฌ�น … รปู เวทน� 
สญัญ� สังข�ร และวิญญ�ณอนัใด ทีม่อียูใ่นตตยิฌ�นนัน้ 
บุคคลน้ันพิจ�รณ�เห็นธรรมเหล่�นั้น โดยคว�มเป็น 
ของไม่เที่ยง … บุคคลนั้น เมื่อต�ยไป ย่อมเข้�ถึงคว�ม
เป็นสห�ยของเทวด�เหล่�สุทธ�ว�ส ภิกษุทั้งหลาย  
ความอุบัตินี้แล ไม่ทั่วไปด้วยปุถุชน.

(๔) อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี  
เพราะละสุขและทุกข์เสียได้ เพราะความดับหายไปแห่ง
โสมนสัและโทมนสัทัง้หลายในกาลก่อน จงึบรรลจุตตุถฌ�น 
อันไม่มีทุกข์ไม่มีสุข มีแต่ความที่มีสติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์
เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และ
วญิญาณอนัใด ทีม่อียูใ่นจตตุถฌานน้ัน บุคคลนัน้พจิ�รณ�
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เห็นธรรมเหล่�น้ัน โดยคว�มเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ 
เป็นดังโรค เป็นดังหัวฝี เป็นดังลูกศร เป็นของทนได้ยาก 
เป็นของเบียดเบียน เป็นของผู้อ่ืน เป็นของแตกสลาย เป็นของ 
ว่างเปล่า เป็นอนัตตา บุคคลนั้นเมื่อต�ยไป ย่อมเข้�ถึง
คว�มเปน็สห�ยของเทวด�เหล�่สทุธ�ว�ส ภกิษุท้ังหลาย 
ความอุบัตินี้แล ไม่ทั่วไปด้วยปุถุชน.

ภกิษทุัง้หลาย บคุคล ๔ จำ�พวกนีแ้ล มอียูใ่นโลก 
ห�ได้ในโลก.
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ผลของก�รได้สม�ธิ  
แล้วเห็นคว�มไม่เที่ยง (นัยที่ 2)

-บาลี นวก. อํ. ๒๓/๔๓๘/๒๔๐.

ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะ 
เพราะอาศยัปฐมฌานบา้ง เพราะอาศัยทติุยฌานบา้ง เพราะ
อาศยัตตยิฌานบา้ง เพราะอาศยัจตุตถฌานบา้ง เพราะอาศยั 
อากาสานัญจายตนะบ้าง เพราะอาศัยวิญญาณณัญจายตนะบ้าง  
เพราะอาศยัอากญิจญัญายตนะบา้ง เพราะอาศยัเนวสญัญา- 
นาสัญญายตนะบ้าง เพราะอาศัยสัญญาเวทยิตนิโรธบ้าง.1

ภิกษุทั้งหลาย ก็ข้อที่เรากล่าวว่า ภิกษุท้ังหลาย  
เรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะ เพราะอาศัยปฐมฌานบ้าง  
ดังนี้นั้น เราอาศัยอะไรกล่าวเล่า ภิกษุทั้งหลาย ในกรณีนี้  
ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม เข้าถึงปฐมฌาน 
อันมีวิตกวิจาร มีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวก แล้วแลอยู่  
รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณอันใด ท่ีมีอยู่ใน 
ปฐมฌานน้ัน บุคคลน้ันพิจารณาเห็นธรรมเหล่าน้ัน โดยความ
เป็นของไม่เท่ียง (อนิจฺจโต) เป็นทุกข์ (ทุกฺขโต) เป็นดังโรค (โรคโต)  

เปน็ดงัหวัฝ ี(คณฑฺโต) เปน็ดงัลกูศร (สลลฺโต) เปน็ของทนไดย้าก  

๑. พระไตรปิฎกฉบับมอญ มีระบุเลยไปถึง “เพราะอาศัยสัญญาเวทยิตนิโรธบ้าง”  
แต่พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐมีถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะเท่าน้ัน. -ผู้รวบรวม

๓1 
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(อฆโต) เป็นของเบียดเบียน (อาพาธโต) เป็นของผู้อื่น (ปรโต)  

เป็นของต้องแตกสลาย (ปโลกโต) เป็นของว่างเปล่า 

(สฺุโต) เป็นอนัตตา (อนตฺตโต) เธอดำารงจิตด้วยธรรม
เหล่านั้น แล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตธาตุว่า นั่นสงบ นั่นระงับ 
น่ันประณีต นั่นคือธรรมเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวง 
เป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวง เป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหา เป็น
ความจางคลาย เป็นความดับ เป็นนิพพาน ดังนี้ เธอดำารง 
อยู่ในปฐมฌานนั้น ย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย 
ถ้าไม่ถึงความส้ินไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ก็เป็นโอปปาติกะ  
ผู้ปรนิิพพานในภพนัน้ มอีนัไมก่ลบัจากโลกนัน้เปน็ธรรมดา 
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป (ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน  

สโยชนาน ปริกฺขยา) และเพราะอำานาจแห่งธัมมราคะ ธัมมนันทิน้ันๆ  
นั่นเอง.

ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนนายขมังธนูหรือ
ลูกมือของเขา ประกอบการฝึกยิงรูปหุ่นที่ทำาด้วยหญ้าหรือ 
ก้อนดนิ สมยัตอ่มา เขากเ็ปน็นายขมงัธนผููย้งิไดไ้กล ยงิไดเ้รว็  
ทำาลายหมู่พลอันใหญ่ได้ ภิกษุทั้งหลาย ฉันใดก็ฉันน้ัน  
ที่ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม เข้าถึงปฐมฌาน 
อันมีวิตกวิจาร มีปีติ และสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่  
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เธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลาย คือ รูป เวทนา สัญญา 
สงัขาร วิญญาณ อนัมอียูใ่นปฐมฌานนัน้ โดยความเปน็ของ
ไมเ่ทีย่ง โดยความเปน็ทกุข ์เปน็โรค เปน็ดงัหวัฝ ีเปน็ดงัลกูศร  
เปน็ความยากลำาบาก เปน็อาพาธ เปน็ของผูอ้ืน่ เปน็ของแตก
สลาย เป็นของว่างเปลา่ เปน็อนตัตา เธอดำารงจิตดว้ยธรรม 
เหล่านั้น แล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตธาตุว่า นั่นสงบ นั่นระงับ 
นั่นประณีต นั่นคือธรรมเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวง 
เป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวง เป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหา เป็น
ความจางคลาย เป็นความดับ เป็นนิพพาน ดังนี้ เธอดำารง
อยู่ในปฐมฌานนั้น ย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย 
ถ้าไม่ถึงความส้ินไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ก็เป็นโอปปาติกะ 
ผูป้รนิพิพานในภพนัน้ มอีนัไมก่ลบัจากโลกนัน้เปน็ธรรมดา
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ส้ินไป และเพราะอำานาจแห่ง 
ธมัมราคะ ธมัมนนัทนิัน้ๆ นัน่เอง ภกิษท้ัุงหลาย ขอ้ทีเ่รา 
กล่าวแล้วว่า ภกิษทุัง้หลาย เรากล่าวความส้ินไปแห่งอาสวะ  
เพราะอาศัยปฐมฌานบ้าง ดังน้ีน้ัน เราอาศัยความข้อน้ีกล่าวแล้ว.

(ในกรณีแห่งการสิ้นอาสวะ เพราะอาศัยทุติยฌานบ้าง เพราะ
อาศัยตติยฌานบ้าง เพราะอาศัยจตุตถฌานบ้าง ก็มีคำาอธิบายที่ตรัสไว้ 
โดยทำานองเดยีวกนักบัในกรณแีหง่ปฐมฌานขา้งบนนี ้ทัง้ในสว่นอปุไมย
และส่วนอุปมา ผิดกันแต่ชื่อแห่งฌานเท่านั้น)
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ภกิษทุัง้หลาย ขอ้ทีเ่รากลา่วแลว้วา่ ภกิษท้ัุงหลาย  
เรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะ เพราะอาศัยอากาสานัญ- 
จายตนะบา้ง ดงันีน้ัน้ เราอาศัยอะไรกลา่วเลา่ ภกิษทุัง้หลาย  
ในกรณีนี้ ภิกษุเพราะก้าวล่วงรูปสัญญาเสียได้โดยประการ
ทั้งปวง เพราะความดับไปแห่งปฏิฆสัญญา เพราะการไม่
ใส่ใจซึ่งนานัตตสัญญา จึงเข้าถึงอากาสานัญจายตนะ อันมี 
การทำาในใจว่า อากาศไม่มีที่สิ้นสุด ดังนี้แล้วแลอยู่ เวทนา 
สญัญา สังขาร และวิญญาณอันใด ทีม่อียูใ่นอากาสานญัจายตนะ 
น้ัน บุคคลน้ันพจิารณาเหน็ธรรมเหลา่นัน้ โดยความเปน็ของ
ไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์เปน็ดังโรค เปน็ดงัหวัฝ ีเปน็ดงัลกูศร เปน็
ของทนได้ยาก เป็นของเบียดเบียน เป็นของผู้อื่น เป็นของ
ต้องแตกสลาย เป็นของว่างเปล่า เป็นอนัตตา เธอดำารงจิต
ด้วยธรรมเหล่าน้ัน แล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตธาตุว่า นั่นสงบ 
นัน่ระงบั นัน่ประณตี นัน่คอืธรรมเปน็ทีส่งบระงบัแหง่สงัขาร 
ทัง้ปวง เปน็ทีส่ลดัคนืซึง่อปุธิทัง้ปวง เป็นทีส่ิน้ไปแหง่ตณัหา 
เปน็ความจางคลาย เปน็ความดบั เปน็นพิพาน ดงัน้ี เธอดำารง 
อยู่ในอากาสานัญจายตนะนั้น ย่อมถึงความสิ้นไปแห่ง 
อาสวะท้ังหลาย ถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย  
ก็เป็นโอปปาติกะ ผู้ปรินิพพานในภพนั้น มีอันไม่กลับจาก
โลกนั้นเป็นธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป 
และเพราะอำานาจแห่งธัมมราคะ ธัมมนันทินั้นๆ นั่นเอง.
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ภกิษทุัง้หลาย เปรยีบเหมอืนนายขมงัธนูหรือลกูมอื
ของเขา ประกอบการฝึกยงิรปูหุน่ทีท่ำาดว้ยหญา้หรือก้อนดิน  
สมยัตอ่มา เขากเ็ปน็นายขมงัธนผููย้งิไดไ้กล ยงิได้เร็ว 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- 
จายตนะน้ัน ย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะท้ังหลาย  
ถ้าไม่ถึงความส้ินไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ก็เป็นโอปปาติกะ  
ผูป้รนิพิพานในภพนัน้ มอีนัไมก่ลบัจากโลกนัน้เปน็ธรรมดา
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ส้ินไป และเพราะอำานาจแห่ง 
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ธัมมราคะ ธัมมนันทินั้นๆ นั่นเอง ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่ 
เรากล่าวแล้วว่า ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวความสิ้นอาสวะ 
เพราะอาศยัอากาสานญัจายตนะบา้ง ดงันีน้ัน้ เราอาศยัความ
ข้อนี้กล่าวแล้ว.

(ในกรณแีหง่การสิน้อาสวะ เพราะอาศยัวญิญาณญัจายตนะบา้ง 

เพราะอาศัยอากิญจัญญายตนะบ้าง ก็มีคำาอธิบายที่ตรัสไว้โดยทำานอง

เดียวกันกับในกรณีแห่งอากาสานัญจายตนะข้างบนนี้ ทุกตัวคำาพูดท้ัง

ในส่วนอุปไมยและส่วนอุปมา ผิดกันแต่ช่ือแห่งสมาธิเท่านั้น ผู้ศึกษา 

พึงเทียบเคียงได้เอง ครั้นตรัสข้อความในกรณีแห่งอากิญจัญญายตนะ 

จบแล้ว 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 ฉลาดใน 
การออกจากสมาบัติ จะพึงเข้าสมาบัติ ออกจากสมาบัติ 
แล้วกล่าวว่าเป็นอะไรได้เองโดยชอบ ดังนี้.

๑. ฌายีภิกษุ คือภิกษุผู้เพ่งอยู่. -ผู้รวบรวม
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(ในสตูรอืน่ เปน็คำากลา่วของพระอานนทที์อ่า้งถึงวา่เป็นคำาตรสั

ของพระผู้มีพระภาค โดยกล่าวถึงการทำาสมาธิตั้งแต่ระดับปฐมฌาน  

จนถึงอากิญจัญญายตนะ และการเจริญเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 

(อย่างใดอย่างหนึ่ง) โดยให้พิจารณาว่าธรรมแต่ละอย่างนี้ มีเหตุปัจจัย 

ปรุงแต่งข้ึน (อภิสงฺขต) มีเหตุปัจจัยทำาให้เกิดความรู้สึกข้ึน (อภิสญฺเจตยิต)  

ก็สิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้น อันเหตุปัจจัยทำาให้เกิดความ

รู้สึกข้ึน ส่ิงน้ันไม่เท่ียง มีความดับไปเป็นธรรมดา เม่ือดำารงอยู่ในธรรมน้ัน  

ก็จะเป็นเหตุให้ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ถ้าไม่ถึงความสิ้นไป

แหง่อาสวะท้ังหลาย กจ็ะเปน็โอปปาติกะ ผูป้รนิพิพานในภพน้ัน มอัีนไม่

กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป และ

เพราะอำานาจแห่งธัมมราคะ ธัมมนันทิน้ันๆ น่ันเอง -บาลี ม. ม. 

๑๓/๑9/๑9.

จากพระสูตรในบทที่ ๒๗ - ๓๑, ๑๗๔ และพระสูตรอื่นๆ ใน

หนังสือเล่มนี้ พอสรุปได้ว่า ผู้ที่ได้ฌาน ๑ - ๔ แล้วเห็นขันธ์ทั้ง ๕ ที่อยู่

ในธรรมนั้น โดยความเป็นของไม่เที่ยง … เป็นอนัตตา สามารถเข้าถึง 

ความเป็นสหายของเทวดาเหล่าอวิหา อตัปปา สุสัสสา สุทัสสี และ 

อกนิฏฐา ส่วนผู้ได้สมาธิในระดับอรูปสัญญา (อากาสานัญจายตนะ, 

วิญญาณัญจายตนะ และอากิญจัญญายตนะ) แล้วเห็นขันธ์ท้ัง ๔ ที่อยู่ใน

ธรรมนั้น โดยความเป็นของไม่เที่ยง … เป็นอนัตตา พระองค์จะช้ีว่า 

เพราะโอรมัภาคยิสงัโยชน ์๕ สิน้ไป จงึสง่ผลใหเ้ขา้ถงึความเป็นสหายของ

เทวดาเหล่าอกนิฏฐา. -ผู้รวบรวม)
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เหตุได้คว�มเป็นอน�ค�มี  
หรืออ�ค�ม ี

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๒๑๓/๑๗๑. 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่อง

ใหส้ตัวบ์างจำาพวกในโลกนี ้จติุจากกายนัน้แลว้เปน็อาคามกีลบัมาสูค่วาม

เป็นอย่างนี้ อนึ่ง อะไรเป็นปัจจัยเครื่องให้สัตว์บางจำาพวกในโลกน้ี จุติ

จากกายนั้นแล้วเป็นอนาคามี ไม่กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้ พระเจ้าข้า.

สารีบุตร บุคคลบางคนในโลกนี้ ยังละโอรัมภา- 
คิยสังโยชน์ไม่ได้ แต่เขาบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะ 
ในปจัจบุนั บคุคลนัน้ชอบใจ ยนิด ีและถงึความปลืม้ใจดว้ย 
เนวสัญญานาสัญญายตนะนั้น ดำารงอยู่ในเนวสัญญา- 
นาสัญญายตนะนั้น น้อมใจไป อยู่มากด้วยเนวสัญญา- 
นาสัญญายตนะน้ัน ไม่เส่ือมเม่ือทำากาละ ย่อมเข้าถึงความเป็น
สหายของเหล่าเทวดาผู้เข้าถึงช้ันเนวสัญญานาสัญญายตนภพ  
เขาจุติจากชั้นนั้นแล้ว ย่อมเป็นอ�ค�ม ีกลับมาสู่ความเป็น
อย่างนี้.

สารบีตุร อน่ึง บุคคลบางคนในโลกน้ี ละโอรัมภาคิย- 
สังโยชน์ได้แล้ว เขาบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะ ในปัจจุบัน  
บุคคลนัน้ชอบใจ ยินดี และถงึความปลืม้ใจ ดว้ยเนวสญัญา-

๓2 
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นาสัญญายตนะนั้น ยับยั้งในเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้น 
นอ้มใจไป อยูจ่นคุน้ในเนวสญัญานาสญัญายตนะนัน้ ไมเ่สือ่ม 
เม่ือกระทำากาละ ย่อมเขา้ถงึความเปน็สหายของเหลา่เทวดา
ผู้เข้าถึงชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนภพ เขาจุติจากชั้นน้ัน
แล้ว ย่อมเป็นอน�ค�ม ีไม่กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้. 

สารีบุตร นี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเคร่ืองให้สัตว์ 
บางจำาพวกในโลกนี้ จุติจากกายนั้นแล้วเป็นอาคามี กลับมา
สูค่วามเปน็อยา่งนี ้ อนึง่ นีเ้ปน็เหตเุปน็ปจัจัยเครือ่งใหส้ตัว์
บางจำาพวกในโลกนี ้จตุจิากกายนัน้แลว้เปน็อนาคามไีม่กลบั
มาสู่ความเป็นอย่างนี้.
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ผลของก�รเจริญพรหมวิห�ร 
แล้วเห็นคว�มไม่เที่ยง

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๗๕/๑๒๖.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำาพวกนี้ มีอยู่ในโลก  
หาได้ในโลก ๔ จำาพวกเป็นอย่างไร คือ 

(๑) บุคคลบางคนในโลกนี้ มีจิตประกอบด้วย
เมตต� แผ่ไปสู่ทิศท่ีหน่ึง ทิศท่ีสอง ทิศท่ีสาม ทิศท่ีส่ี ก็เหมือน 
อย่างนั้น ทั้งเบื้องบน เบื้องล่าง และเบื้องขวาง เธอแผ่ไป
ตลอดโลกท้ังส้ิน ในท่ีท้ังปวง แก่สัตว์ท้ังหลายท่ัวหน้าเสมอกัน 
ด้วยจิตอันประกอบด้วยเมตตา เป็นจิตไพบูลย์ ใหญ่หลวง 
ไม่มีประมาณ ไม่มีเวร ไม่มีพยาบาทแล้วแลอยู่ รูป เวทน� 
สัญญ� สังข�ร และวิญญ�ณอันใด มีอยู่ในธรรมนั้น 
บุคคลนั้นพิจ�รณ�เห็นธรรมเหล่�นั้น โดยคว�มเป็นของ
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นดังโรค เป็นดังหัวฝี เป็นดังลูกศร 
เป็นของทนได้ยาก เป็นของเบียดเบียน เป็นของไม่เชื่อฟัง  
เป็นของต้องทำาลายไป เป็นของว่างเปล่า เป็นของไม่ใช่ตน  
บุคคลนั้นเมื่อต�ยไปย่อมเข้�ถึงคว�มเป็นสห�ยของ
เทวด�เหล่�สุทธ�ว�ส ภิกษุท้ังหลาย ความอุบัตินี้แล  
ไม่ทั่วไปด้วยปุถุชน.

๓๓ 



101

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

(๒) อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี 
มีจิตประกอบด้วยกรุณ� … .

(๓) อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี 
มีจิตประกอบด้วยมุทิต� … .

(๔) อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี 
มีจิตประกอบด้วยอุเบกข� แผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่ง ทิศท่ีสอง  
ทิศท่ีสาม ทิศท่ีส่ี ก็เหมือนอย่างน้ัน ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองล่าง และ 
เบื้องขวาง เธอแผ่ไปตลอดโลกทั้งสิ้น ในที่ทั้งปวง แก่สัตว์
ทั้งหลายทั่วหน้าเสมอกัน ด้วยจิตอันประกอบด้วยเมตตา 
เป็นจิตไพบูลย์ ใหญ่หลวง ไม่มีประมาณ ไม่มีเวร ไม่มี
พยาบาทแล้วแลอยู่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ
อันใด มีอยู่ในธรรมนั้น บุคคลนั้นพิจ�รณ�เห็นธรรม 
เหล่�นั้น โดยคว�มเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นดังโรค 
เป็นดังหัวฝี เป็นดังลูกศร เป็นของทนได้ยาก เป็นของ
เบียดเบียน เป็นของไม่เชื่อฟัง เป็นของต้องทำาลายไป เป็น
ของว่างเปลา่ เปน็ของไมใ่ชต่น บุคคลนัน้เมือ่ต�ยไปยอ่ม
เข้�ถึงคว�มเป็นสห�ยของเทวด�เหล่�สุทธ�ว�ส ภิกษุ
ทั้งหลาย ความอุบัตินี้แล ไม่ทั่วไปด้วยปุถุชน.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำ�พวกน้ีแล มีอยู่ในโลก 
ห�ได้ในโลก.
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โลก คือ สิ่งที่แตกสล�ยได้
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๖๔/๙๘.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ที่กล่าวกันว่า โลก โลก ดังนี้ อันว่าโลก 

มีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไร พระเจ้าข้า.

ภิกษุ เพราะจะต้องแตกสลาย เราจึงกล่าวว่าโลก  
ก็อะไรเล่าจะต้องแตกสลาย. 

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

ภิกษุ หูแตกสลาย เสียงแตกสลาย โสตวิญญาณ 
แตกสลาย โสตสมัผสัแตกสลาย แมส้ขุเวทนากด็ ีทกุขเวทนา 
กด็ ีหรืออทกุขมสขุเวทนา ทีเ่กดิขึน้เพราะโสตสมัผัสเปน็ปจัจยั 
ก็แตกสลาย.

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

๓๔ 
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ภิกษุ ลิ้นแตกสลาย รสแตกสลาย ชิวหาวิญญาณ 
แตกสลาย ชวิหาสมัผสัแตกสลาย แมส้ขุเวทนากด็ ีทกุขเวทนา 
ก็ดี หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย 
ก็แตกสลาย.

ภิกษุ กายแตกสลาย โผฎฐัพพะแตกสลาย กาย-
วิญญาณแตกสลาย กายสัมผัสแตกสลาย แม้สุขเวทนาก็ดี 
ทุกขเวทนาก็ดี หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะกายสัมผัส 
เป็นปัจจัยก็แตกสลาย.

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

ภกิษ ุ เพร�ะจะต้องแตกสล�ย เร�จึงกล่�วว่� โลก 
ดังน้ี.
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ก�มคุณ 5 คือ โลกในอริยวินัย
-บาลี นวก. อํ. ๒๓/๔๔๖/๒๔๒.

ครั้งหนึ่ง พราหมณ์ผู้ชำานาญในคัมภีร์โลกายตะ ๒ คน เข้าไป

เฝ้าพระผู้มีพระภาค และได้ทูลถามว่า ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญปูรณกัสสปะ  

เปน็ผูรู้ส้ิง่ทัง้ปวง เห็นสิง่ทัง้ปวง ปฏญิาณการรูก้ารเหน็อนัไมม่สีว่นเหลอืวา่  

เมื่อเราเดิน ยืน หลับ และตื่นอยู่ ญาณทัสสนะปรากฏติดต่อเนื่องกันไป  

ปูรณกัสสปะน้ันกล่าวอย่างน้ีว่า เรารู้เราเห็นโลกอันไม่มีท่ีสุด ด้วยญาณ 

อันไม่มีท่ีสุด ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ แม้นิครณฐนาฏบุตรก็เป็นผู้รู้ส่ิงท้ังปวง  

เหน็สิง่ทัง้ปวง ปฏิญาณการรูก้ารเหน็ไมม่สีว่นเหลอืวา่ เมือ่เราเดนิ ยนื หลบั 

และตื่นอยู่ ญาณทัสสนะปรากฏติดต่อเนื่องกันไป นิครณฐนาฏบุตรนั้น 

กล่าวอย่างนี้ว่า เรารู้ เราเห็นโลกอันไม่มีที่สุด ด้วยญาณอันไม่มีที่สุด  

ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ คนทัง้ ๒ ตา่งกพ็ดูอวดรูก้นั มคีำาพดูขัดแยง้กนั 

ใครพูดจริง ใครพูดเท็จ.

พราหมณ ์ อยา่เลย ขอ้ท่ีคนทัง้ ๒ น้ีต่างพดูอวดรูก้นั  
มีคำาพูดขัดแยง้กนั ใครพดูจรงิ ใครพดูเทจ็นัน้ พกัไวก้อ่นเถดิ  
พราหมณ์ เราจักแสดงธรรมแก่ท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลาย
จงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว. 

พราหมณ ์ เปรียบเหมอืนชาย ๔ คน ยืนอยูใ่น ๔ ทศิ  
ตา่งกม็ฝีเีทา้ในการเดนิและการวิง่ทีเ่ยีย่มพอๆ กนั ความเร็ว
ในการว่ิงของเขา ประดุจลูกธนูชนิดเบาท่ีถูกยิงผ่านเงาต้นตาล

๓5 
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ตามขวางได้โดยง่าย ของนายขมังธนูท่ีถือธนูไว้อย่างม่ันคง  
ผู้ท่ีศึกษามาเจนฝีมือแล้ว ผ่านการประลองฝีมือแล้ว ในการ
ก้าวของเขา ประดุจก้าวจากมหาสมุทรด้านทิศตะวันออกถึง
มหาสมุทรด้านทิศตะวันตก1 คร้ังนั้น ชายผู้ยืนอยู่ด้าน
ทิศตะวันออก กล่าวอย่างนี้ว่า เราจะเดินไปให้ถึงท่ีสุดโลก  
เขาเวน้การดืม่ การกนิ การลิม้ เวน้การถา่ยอจุจาระปสัสาวะ 
และเว้นจากการหลับและการพัก เขามีอายุ ๑๐๐ ปี มีชีวิต
อยู่ ๑๐๐ ปี เดินไปตลอด ๑๐๐ ปี ยังไม่ทันถึงที่สุดโลกเลย 
ก็ตายเสียก่อน ถ้าชายผู้ยืนอยู่ด้านทิศตะวันตก … ถ้าชาย 
ผู้ยืนอยู่ด้านทิศเหนือ … ถ้าชายผู้ยืนอยู่ด้านทิศใต้ กล่าว
อย่างน้ีว่า เราจะเดินไปให้ถึงท่ีสุดโลก โดยเขาเว้นจากการ
ดื่ม การกิน การลิ้ม เว้นจากการถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ 
เว้นจากการหลับและการพัก เขามีอายุ ๑๐๐ ปี มีชีวิตอยู่ 
๑๐๐ ปี เดินไปตลอด ๑๐๐ ปี ยังไม่ถึงที่สุดโลกเลย ก็ตาย
เสยีกอ่น ขอ้นัน้เพราะเหตอุะไร เพราะเราไมก่ลา่ววา่ บคุคล
จะพึงรูพึ้งเห็น จะพึงถงึทีส่ดุของโลกดว้ยการวิง่เหน็ปานนัน้ 
และเราไม่กล่าวว่า บุคคลยังไม่ถึงที่สุดแห่งโลก จะกระทำา
ที่สุดแห่งทุกข์ได้. 

๑. สํานวนแปลมีความแตกต่างจากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวงบ้าง เพ่ือให้
สามารถเข้าในเน้ือความได้ดีข้ึน จึงได้นําสํานวนของโรหิตัสสสูตร และฉบับแปล
ภาษาอังกฤษของภิกขุโพธิมาปรับใช้บางส่วน -ผู้รวบรวม
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พราหมณ์ กามคุณ ๕ ประการนี้ เรียกว่าโลกใน 
อริยวินัย กามคุณ ๕ ประการเป็นไฉน คือ รูปที่จะพึงรู้แจ้ง
ด้วยจักษุ อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ เป็นที่รัก 
ยัว่ยวน ชวนใหก้ำาหนดั เสยีงทีจ่ะพงึรูแ้จง้ดว้ยห ู… กลิน่ท่ีจะ
พึงรู้แจ้งด้วยจมูก … รสที่จะพึงรู้แจ้งด้วยลิ้น … โผฏฐัพพะ
ท่ีจะพึงรู้แจ้งด้วยกาย อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ 
เป็นที่รัก ย่ัวยวนชวนให้กำาหนัด พราหมณ์ ก�มคุณ 5 
ประก�รนี้แล เรียกว่�โลกในอริยวินัย.

พราหมณ์ ภิกษุในธรรมวินัยน้ี สงัดจากกาม สงัด
จากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจาร มีปีติและสุข
เกิดแต่วิเวกอยู่ ภิกษุนี้เรียกว่า ได้ถึงท่ีสุดแห่งโลกแล้ว  
และอยู่ในที่สุดแห่งโลก คนเหล่าอื่นกล่าวภิกษุนั้นอย่างนี้ว่า 
แม้ภกิษนุีก้ย็งันบัเน่ืองอยูใ่นโลก ยงัสลดัตนไมพ่น้ไปจากโลก  
พราหมณ์ เป็นความจริง แม้เราก็กล่าวอย่างนี้ว่า แม้ภิกษุนี้
ก็ยังนับเนื่องอยู่ในโลก ยังสลัดตนไม่พ้นไปจากโลก.

พราหมณ ์ อีกประการหนึง่ ภกิษ ุบรรลทุติุยฌาน … 
บรรลตุตยิฌาน … บรรลุจตุตถฌาน … ภกิษนุีเ้รยีกวา่ ไดถึ้ง 
ที่สุดแห่งโลกแล้ว และอยู่ในที่สุดแห่งโลก แต่ชนเหล่าอ่ืน
กล่าวภิกษุน้ันอย่างนี้ว่า แม้ภิกษุนี้ก็ยังนับเนื่องอยู่ในโลก  
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ยังสลัดตนไม่พ้นไปจากโลก พราหมณ์ เป็นความจริง 
แม้เราก็กล่าวอย่างน้ีว่า แม้ภิกษุนี้ก็ยังนับเน่ืองอยู่ในโลก  
ยังสลัดตนไม่พ้นไปจากโลก.

อีกประการหนึ่ง ภิกษุ เพราะล่วงรูปสัญญาโดย
ประการทั้งปวง ... บรรลุอากาสานัญจายตนะ ... ภิกษุนี้
เรียกว่า ได้ถึงที่สุดแห่งโลกแล้ว และอยู่ในที่สุดแห่งโลก  
แต่ชนเหลา่อืน่กลา่วภกิษนุัน้อยา่งนีว้า่ แมภ้กิษนุีก้ย็งันบัเนือ่ง 
อยู่ในโลก ยังสลัดตนไม่พ้นไปจากโลก พราหมณ์ เป็น
ความจริง แม้เราก็กล่าวอย่างนี้ว่า แม้ภิกษุนี้ยังนับเนื่องอยู่
ในโลก ยังสลัดตนไม่พ้นไปจากโลก.

อีกประการหนึ่ ง ภิกษุ  เพราะล่วงอากาสา- 
นัญจายตนะโดยประการทั้งปวง บรรลุวิญญาณัญจายตนะ 
… เพราะล่วงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง บรรลุ
อากิญจัญญายตนะ … เพราะล่วงอากิญจัญญายตนะโดย
ประการทัง้ปวง บรรลเุนวสญัญานาสญัญายตนะ … ภกิษนุี ้
เรียกว่าได้ถึงที่สุดโลกแล้ว และอยู่ในที่สุดแห่งโลก แต่ 
ชนเหลา่อืน่กลา่วภกิษนุัน้อยา่งนีว้า่ ภกิษนุีย้งันบัเนือ่งอยูใ่น
โลก ยงัสลดัตนไมพ่น้ไปจากโลก พราหมณ ์ เป็นความจริง  
แม้เราก็กล่าวอย่างนี้ว่า แม้ภิกษุนี้ยังนับเนื่องอยู่ในโลก  
ยังสลัดตนไม่พ้นไปจากโลก.
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อีกประการหนึ่ง ภิกษุ เพราะล่วงเนวสัญญานา-
สัญญายตนะโดยประการทั้งปวง บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ  
อาสวะของเธอสิ้นรอบแล้ว  เพราะเห็นด้วยปัญญา   
พราหมณ์ ภิกษุนี้เรียกว่า ได้ถึงที่สุดแห่งโลกแล้ว และอยู่
ในที่สุดแห่งโลก ข้ามพ้นตัณหาเครื่องข้องในโลกได้แล้ว.
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ก�มคุณ คือ เคร่ืองจองจำ�ในอริยวินัย
-บาลี สี. ที. ๙/๓๐๕/๓๗๗.

วาเสฏฐะ เปรยีบเหมอืนแมน้่ำาอจริวดี น้ำาเตม็เปีย่ม
เสมอฝัง่ กาดืม่กนิได ้คร้ังนัน้ บรุุษผูต้้องการฝัง่ แสวงหาฝ่ัง 
ไปยังฝั่ง ประสงค์จะข้ามฝั่งไป เขามัดแขนไพร่หลังอย่าง
แน่น ด้วยเชือกอย่างเหนียวที่ริมฝ่ังนี้ วาเสฏฐะ ท่านจะ
สำาคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไร บุรุษนั้นพึงไปสู่ฝั่งโน้นจาก
ฝั่งนี้แห่งแม่น้ำาอจิรวดีได้หรือไม่.

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ไม่ได้.

วาเสฏฐะ ฉันนั้นเหมือนกัน กามคุณ ๕ เหล่านี้ 
ในอริยวินัย เรียกว่าขื่อคาบ้าง เรียกว่าเครื่องจองจำาบ้าง 
กามคุณ ๕ เป็นอย่างไร คือ รูปที่พึงรู้ด้วยจักษุ เสียงท่ี
พึงรู้ด้วยโสตะ กลิ่นที่พึงรู้ด้วยฆานะ รสที่พึงรู้ด้วยชิวหา 
โผฏฐัพพะที่พึงรู้ด้วยกาย น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ 
น่ารัก เกี่ยวด้วยกามเป็นท่ีตั้งแห่งความกำาหนัด กามคุณ ๕ 
เหล่านี้ ในอริยวินัย เรียกว่าขื่อคาบ้าง เรียกว่าเครื่องจองจำา
บ้าง พราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชชา กำาหนัด สยบ หมกมุ่น ไม่แล
เหน็โทษ ไมม่ปีญัญาคดิสลดัออก บริโภคกามคณุ ๕ เหลา่นี้ 

๓6 
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อยู่ ก็พราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชชาเหล่านั้น ละธรรมที่ทำาบุคคล
ให้เป็นพราหมณ์เสีย สมาทานธรรมที่มิใช่ทำาบุคคลให้เป็น
พราหมณ์ประพฤติอยู่ กำาหนัด สยบ หมกมุ่น ไม่แลเห็น
โทษ ไม่มีปัญญาคิดสลัดออก บริโภคกามคุณ ๕ พัวพันใน 
กามฉันทะอยู่ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก จักเข้าถึง
ความเป็นสหายแห่งพรหม ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้.

วาเสฏฐะ เปรยีบเหมอืนแมน้่ำาอจริวดี น้ำาเตม็เปีย่ม 
เสมอขอบฝั่ง กาก้มลงดื่มได้ คร้ังนั้น บุรุษผู้ต้องการฝั่ง 
แสวงหาฝั่ง ไปยังฝั่ง ประสงค์จะข้ามฝ่ังไป เขากลับนอน
คลุมตลอดศีรษะเสียที่ฝั่ง วาเสฏฐะ ท่านจะสำาคัญความ
ขอ้น้ันเป็นอย่างไร บุรษุนัน้พงึไปสู่ฝ่ังโนน้จากฝ่ังนีแ้หง่แมน่้ำา
อจิรวดีได้หรือไม่.

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ไม่ได้.

วาเสฏฐะ ฉันนั้นเหมือนกัน นิวรณ์ ๕ อย่างเหล่านี้  
ในอรยิวินยัเรยีกวา่ เครือ่งหนว่งเหนีย่วบา้ง เครือ่งกางกัน้บา้ง  
เครื่องรัดรึงบ้าง เครื่องตรึงตราบ้าง นิวรณ์ ๕ เป็นอย่างไร 
คือ กามฉันทนิวรณ์ พยาบาทนิวรณ์ ถีนมิทธนิวรณ์  
อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ วิจิกิจฉานิวรณ์ นิวรณ์ ๕ เหล่านี้แล 
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ในอริยวินัย เรียกว่าเคร่ืองหน่วงเหนี่ยวบ้าง เครื่องกางกั้น
บ้าง เครื่องรัดรึงบ้าง เครื่องตรึงตราบ้าง.

วาเสฏฐะ พวกพราหมณผ์ูไ้ดไ้ตรวิชชา ถูกนิวรณ์ ๕ 
เหล่านี้ ปกคลุม หุ้มห่อ รัดรึง ตรึงตราแล้ว ก็พราหมณ์ผู้ได้
ไตรวิชชาเหล่านั้น ละธรรมที่ทำาบุคคลให้เป็นพราหมณ์เสีย 
สมาทานธรรมท่ีมิใช่ทำาบุคคลให้เป็นพราหมณ์ประพฤติอยู่ 
ถูกนิวรณ์ ๕ ปกคลุม หุ้มห่อรัดรึง ตรึงตราแล้ว เบื้องหน้า
แต่ตายเพราะกายแตก จกัเขา้ถงึความเป็นสหายแหง่พรหม 
ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้.
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เครื่องจองจำ�ที่มั่นคง
-บาลี สคาถ. สํ. ๑๕/๑๑๑/๓๕๒.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ วันนี้หมู่มหาชนถูกพระเจ้าปเสนทิโกศล

ใหจ้องจำาไวแ้ลว้ บางพวกถกูจองจำาดว้ยเชอืก บางพวกถกูจองจำาดว้ยขือ่คา  

บางพวกถูกจองจำาด้วยโซ่ตรวน.

ผู้มีปัญญาทั้งหลาย ไม่กล่าวเคร่ืองจองจำาที่ทำาด้วย
เหล็ก ทำาด้วยไม้ และทำาด้วยหญ้า (เชือก) ว่าเป็นเครื่อง
จองจำาที่มั่นคง.

ผู้มีปัญญาทั้งหลาย ย่อมกล่าวความรักใคร่พอใจ 
ในตุ้มหู แก้วมณี และความห่วงอาลัยในบุตรและภรรยา 
น่ันแหละว่า เป็นเครื่องจองจำาที่ม่ันคง ฉุดให้สัตว์ลงต่ำา  
ซึ่งเป็นเครื่องจองจำาที่ผูกไว้หย่อนๆ แต่แก้ได้ยาก. 

ผู้มีปัญญาทั้งหลาย ตัดเคร่ืองจองจำาแม้เช่นนั้น
ออกบวช เป็นผู้ไม่มีความห่วงอาลัย ละกามสุขเสียแล้ว.

๓7 



115

 
เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

คว�มหม�ยของก�มและก�มคุณ
-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๕๙/๓๓๔.

ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงทราบกาม เหตุเกิด
แห่งกาม ความต่างแห่งกาม วิบากแห่งกาม ความดับแห่งกาม 
ปฏิปทาท่ีให้ถึงความดับแห่งกาม. 

ภิกษุท้ังหลาย ข้อท่ีเรากล่าวน้ีว่า เธอท้ังหลายพึง
ทราบกาม เหตุเกิดแห่งกาม ความต่างแห่งกาม วิบากแห่งกาม  
ความดับแห่งกาม ปฏิปทาท่ีให้ถึงความดับแห่งกามน้ัน เรา
อาศัยอะไรกล่าว. 

ภิกษุท้ังหลาย กามคุณ ๕ ประการน้ีคือ รูปท่ีพึงรู้แจ้ง
ด้วยตาุ อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลักษณะน่ารัก 
เปน็ทีต่ัง้อาศยัแหง่ความใคร ่เป็นท่ีต้ังแห่งความกำาหนัด เสียง
ท่ีพึงรู้แจ้งด้วยหู ... กล่ินท่ีพึงรู้แจ้งด้วยจมูก ... รสท่ีพึงรู้แจ้ง
ด้วยล้ิน ... สมัผสัทางผวิท่ีพึงรู้แจ้งด้วยกาย อันน่าปรารถนา น่า
รักใคร่ น่าพอใจ มีลักษณะน่ารัก เปน็ทีต้ั่งอาศยัแหง่ความใคร่ 
เป็นท่ีต้ังแห่งความกำาหนัด ภิกษุท้ังหลาย ก็แต่ว่าส่ิงเหล่าน้ีไม่
ช่ือว่ากาม ส่ิงเหล่าน้ีเรียกว่า ก�มคุณในอริยวินัย. 

ความกำาหนดัไปตามอำานาจความตรติรกึ (สงกฺปปฺราค)  

น่ันแหละคือกามของคนเรา อารมณ์อันวิจิตรท้ังหลายในโลก 

๓8 
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ไม่ช่ือว่ากาม ความกำาหนัดไปตามอำานาจความตริตรึก น่ันแหละ 
คอืกามของคนเรา อารมณอ์นัวจิติรทัง้หลายในโลก ยอ่มตัง้อยู ่
ตามสภาพของมนัเทา่น้ัน ผูม้ปัีญญาทัง้หลายยอ่มกำาจดัความ 
พอใจในอารมณ์อันวิจิตรเหล่านั้น. 

ภิกษุทั้งหลาย เหตุเกิดแห่งกามเป็นอย่างไร คือ 
ผัสสะเป็นเหตุเกิดแห่งก�มทั้งหล�ย. 

ภิกษุทั้งหลาย ก็ความต่างกันแห่งกามเป็นอย่างไร 
คือ กามในรูปเป็นอย่างหนึ่ง กามในเสียงเป็นอย่างหนึ่ง 
กามในกลิ่นเป็นอย่างหนึ่ง กามในรสเป็นอย่างหนึ่ง กามใน
โผฏฐพัพะเป็นอยา่งหนึง่ นีเ้รียกวา่ คว�มต่�งกนัแหง่ก�ม. 

ภกิษทุัง้หลาย วบิากแหง่กามเปน็อยา่งไร คือ การท่ี 
บุคคลผู้ใคร่อยู่ซึ่งอารมณ์ใด ย่อมยังอัตภาพที่เกิดข้ึนจาก
ความใครน่ัน้ๆ ใหเ้กดิขึน้ เปน็สว่นบุญหรอืเปน็สว่นมิใชบ่ญุ 
นี้เรียกว่า วิบ�กแห่งก�ม.

ภิกษุทั้งหลาย ความดับแห่งกามเป็นอย่างไร คือ  
คว�มดับแห่งก�ม ย่อมมี เพร�ะคว�มดับแห่งผัสสะ 
อรยิมรรคอนัประกอบดว้ยองค ์๘ ประการนี ้คอื สัมมาทิฏฐิ  
สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ 
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ เป็นปฏิปท�ให้ถึง 
คว�มดับแห่งก�ม. 
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คุณของก�มและโทษของก�ม
-บาลี มู. ม. ๑๒/๑๗๙/๒๐๙.

เจ้าศากยะทรงพระนามว่า มหานาม ได้กราบทูลถามพระผู้มี- 

พระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์เข้าใจข้อธรรมที่พระผู้มี- 

พระภาคทรงแสดงมานานแล้วอย่างนี้ว่า โลภะ โทสะ โมหะ ต่างเป็น

อุปกิเลสแห่งจิต ก็เมื่อเป็นเช่นนั้น เหตุใด โลภธรรมก็ดี โทสธรรมก็ดี  

โมหธรรมก็ดี ยังครอบงำาจิตของข้าพระองค์ไว้ได้เป็นบางคร้ังบางคราว 

ข้าพระองค์เกิดความคิดเห็นอย่างนี้ว่า ธรรมชื่ออะไรเล่า ที่ข้าพระองค์ 

ยังละไม่ได้เด็ดขาดในภายใน อันเป็นเหตุให้โลภธรรมก็ดี โทสธรรมก็ดี 

โมหธรรมก็ดี ยังครอบงำาจิตของข้าพระองค์ไว้ได้เป็นบางครั้งบางคราว.

มหานาม ธรรมนั้นนั่นแหละ (ราคะ โทสะ โมหะ) ที่
ท่านยังละไม่ได้เด็ดขาดในภายใน อันเป็นเหตุให้โลภธรรม
ก็ด ีโทสธรรมก็ด ีโมหธรรมกด็ ียงัครอบงำาจติของท่านไวไ้ด้
เป็นบางครั้งบางคราว. 

มหานาม ถ้าธรรมนั้นเป็นอันท่านละได้เด็ดขาด 
ในภายในแล้ว ท่านก็จะไม่อยู่ครองเรือน ไม่บริโภคกาม  
แต่เพราะท่านละธรรมเช่นนั้นยังไม่ได้เด็ดขาดในภายใน 
ฉะนั้นท่านจึงยังอยู่ครองเรือน จึงยังบริโภคกาม.

มหานาม ถ้าแม้ว่าอริยสาวกเล็งเห็นด้วยปัญญา 
โดยชอบตามเป็นจริงว่า กามให้ความยินดีน้อย มีทุกข์มาก  

๓9 
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มีความคับแค้นมาก โทษในกามนั้นยิ่งนัก ดังน้ี ถึงแม้ 
อรยิสาวกนัน้เว้นจากกาม เวน้จากอกศุลธรรม แต่ยงัไม่บรรล ุ
ปีติและสุข หรือกุศลธรรมอื่นที่สงบกว่านั้น เธอก็จะยังเป็น 
ผู้เวียนกลับมาในกามได้ แต่เมื่อใด อริยสาวกได้เล็งเห็น 
ด้วยปัญญาโดยชอบ ตามความเป็นจริงอย่างน้ีว่า กามให้
ความยนิดนีอ้ย มทีกุขม์าก มคีวามคบัแคน้มาก โทษในกามน้ัน 
ยิง่นัก ดังน้ี และเธอก็เวน้จากกาม เวน้จากอกศุลธรรม บรรลุ
ปตีแิละสขุ หรอืกศุลธรรมอืน่ทีส่งบกวา่นัน้ เมือ่นัน้ เธอย่อม
เป็นผู้ไม่เวียนกลับมาในกามได้เป็นแท้.

มหานาม แม้เราเมือ่ยงัเปน็โพธิสตัว ์ยงัไม่ไดต้รสัรู ้ 
ก่อนการตรัสรู้ ก็เล็งเห็นด้วยปัญญาโดยชอบ ตามเป็นจริง
อยา่งนีว้า่ กามใหค้วามยนิดนีอ้ย มทีกุข์มาก มคีวามคบัแคน้
มาก โทษในกามนั้นยิ่งนัก ดังนี้ และเราก็เว้นจากกาม เว้น
จากอกศุลธรรม แตย่งัไมบ่รรลปุตีแิละสขุ หรอืกศุลธรรมอ่ืน
ทีส่งบกว่าน้ัน เราจงึปฏญิาณไมไ่ดว้า่ เราเปน็ผูไ้มเ่วยีนมาใน 
กาม แตเ่มือ่ใด เราเลง็เห็นดว้ยปญัญาโดยชอบ ตามเปน็จริง
อยา่งนีว้า่ กามใหค้วามยนิดนีอ้ย มทีกุข์มาก มคีวามคบัแคน้
มาก โทษในกามนั้นยิ่งนัก ดังนี้ และเราก็เว้นจากกาม เว้น
จากอกุศลธรรม บรรลปีุตแิละสุข และกศุลอืน่ทีส่งบกวา่นัน้ 
เมื่อนั้น เราจึงปฏิญาณได้ว่า เราเป็นผู้ไม่เวียนมาในกาม.
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มหานาม ก็อะไรเล่าเป็นคุณของกามท้ังหลาย 
มหานาม กามคุณ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเป็นอย่างไร 
คือ รูปที่รู้ได้ด้วยตา อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มี
ลักษณะน่ารัก เป็นที่ตั้งอาศัยแห่งความใคร่ เป็นท่ีตั้งแห่ง
ความกำาหนัด เสียงที่รู้ได้ด้วยหู … กลิ่นท่ีรู้ได้ด้วยจมูก 
… รสที่รู้ได้ด้วยลิ้น … สัมผัสทางผิวที่รู้ได้ด้วยกาย อันน่า
ปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลักษณะน่ารัก เป็นที่ตั้ง
อาศยัแหง่ความใคร่ เปน็ทีตั่ง้แหง่ความกำาหนดั มหานาม 
เหล่านี้แลกามคุณ ๕ ประการ ความสุข ความโสมนัสใด 
อาศัยกามคณุ ๕ เหลา่นีเ้กดิขึน้ นีเ้ปน็คณุของกามท้ังหลาย.

มหานาม ก็อะไรเล่าเป็นโทษของกามทั้งหลาย  
กุลบุตรในโลกน้ี เลี้ยงชีวิตด้วยความขยันในการประกอบ
ศิลปะ คือ ด้วยการนับคะแนนก็ดี ด้วยการคำานวณก็ดี ด้วย
การนบัจำานวนกดี็ ดว้ยการไถกด็ ีดว้ยการคา้ขายกด็ ีดว้ยการ
เลี้ยงโคก็ดี ด้วยการยิงธนูก็ดี ด้วยการเป็นราชบุรุษก็ดี ด้วย
ศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดี ต้องตรากตรำากับความหนาว 
ต้องตรากตรำากับความร้อน ต้องลำาบากอยู่ด้วยสัมผัสอัน
เกิดจากเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตว์เลื้อยคลาน หรือต้อง
ตายเพราะความหิว ความกระหาย มหานาม แม้นี้ก็เป็น
โทษของกามทั้งหลาย เป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองว่า มีกาม
เป็นเหตุ มีกามเป็นต้นเค้า มีกามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะ
เหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้น. 
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มหานาม ถา้เมือ่กลุบตุรนัน้ ขยนั สบืตอ่ พยายามอยู ่
อย่างนั้น โภคะเหล่านั้นก็ไม่สำาเร็จผล เขาย่อมเศร้าโศก 
ลำาบาก ร่ำาไรรำาพัน ทุบอก คร่ำาครวญ ถึงความหลงเลือนว่า  
ความขยันของเราเป็นโมฆะหนอ ความพยายามของเรา 
ไม่มีผลหนอ มหานาม แม้นี้ก็เป็นโทษของกามท้ังหลาย 
เป็นกองทกุข์ทีเ่ห็นได้เองวา่ มกีามเป็นเหต ุมกีามเป็นต้นเคา้ 
มีกามเป็นตวับงัคบั เกดิเพราะเหตแุหง่กามทัง้หลายทัง้นัน้. 

มหานาม ถ้าเมื่อกุลบุตรนั้น ขยัน สืบต่อ พยายาม
อยู่อย่างนั้น โภคะเหล่านั้นก็สำาเร็จผล เขาก็ยังเสวย 
ทุกขโทมนัส เพราะการคอยรักษาโภคะเหล่านั้นเป็นตัว
บงัคบัวา่ทำาอย่างไร พระราชาทัง้หลายไมพ่งึริบโภคะเหลา่นัน้ 
ไปได้ พวกโจรไมพ่งึปลน้ไปได ้ไฟไมพ่งึไหม้ น้ำาไม่พึงพัดไป  
ทายาทอันไม่เป็นที่รักไม่พึงนำาไปได้ เมื่อกุลบุตรนั้นคอย
รกัษาคุม้ครองอยู่อย่างนี ้พระราชาทัง้หลายริบโภคะเหลา่น้ัน 
ไปก็ด ีโจรปลน้เอาไปกด็ ีไฟไหมก้ด็ ีน้ำาพดัไปกด็ ีทายาทอัน
ไม่เป็นที่รักนำาไปก็ดี เขาย่อมเศร้าโศก ลำาบาก ร่ำาไรรำาพัน 
ทบุอก คร่ำาครวญ ถึงความหลงเลอืนวา่ สิง่ใดเคยเปน็ของเรา  
แม้สิ่งนั้นก็ไม่เป็นของเรา มหานาม แม้นี้ก็เป็นโทษของ
กามทั้งหลาย เป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองว่า มีกามเป็นเหตุ  
มีกามเป็นต้นเค้า มีกามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะเหตุแห่ง
กามทั้งหลายทั้งนั้น.
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มหานาม โทษอ่ืนยังมีอีก ท่ีมีกามเป็นเหตุ มีกาม
เป็นต้นเค้า มีกามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะเหตุแห่งกามท้ังหลาย 
นั่นเอง คือ ข้อที่พวกพระราชาก็วิวาทกันกับพวกพระราชา 
พวกกษตัรยิก์ว็วิาทกนักบัพวกกษตัรยิ ์พวกพราหมณ์ก็วิวาท
กันกับพวกพราหมณ์ พวกคหบดีก็วิวาทกันกับพวกคหบดี 
มารดาก็วิวาทกันกับบุตร บุตรก็วิวาทกันกับมารดา บิดาก็
วิวาทกันกับบุตร บุตรก็วิวาทกันกับบิดา พี่ชายน้องชายก็
ววิาทกันกบัพีช่ายน้องชาย พีช่ายนอ้งชายกว็วิาทกนักับพีส่าว
นอ้งสาว พีส่าวนอ้งสาวกว็วิาทกนักบัพีช่ายนอ้งชาย สหายก็
วิวาทกันกับสหาย เขาเหล่านั้นต่างถึงการทะเลาะ แก่งแย่ง 
วิวาทกัน ทำาร้ายซึ่งกันและกันด้วยฝ่ามือบ้าง ด้วยก้อนดิน
บ้าง ด้วยท่อนไม้บ้าง ด้วยศาสตราบ้าง ถึงความตายไปบ้าง 
ได้รบัทกุข์ปางตายบา้งอยูใ่นทีน่ัน้ๆ มหานาม แมน้ีก้เ็ปน็
โทษของกามทั้งหลาย เป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองว่า มีกาม
เป็นเหตุ มีกามเป็นต้นเค้า มีกามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะ
เหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้น.

มหานาม โทษอ่ืนยังมีอีก ท่ีมีกามเป็นเหตุ มีกาม
เป็นต้นเค้า มีกามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะเหตุแห่งกามท้ังหลาย 
นั่นเอง คือ คนทั้งหลายต่างถือดาบและโล่ห์ สอดแล่งธนู  
วิ่งเข้าสู่สงคราม ปะทะกันทั้ง ๒ ฝ่าย เมื่อลูกศรทั้งหลายถูก
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ยิงไปบ้าง เมื่อหอกทั้งหลายถูกพุ่งไปบ้าง เมื่อดาบทั้งหลาย
ถูกกวัดแกว่งอยู่บ้าง คนเหล่านั้นต่างก็ถูกลูกศรแทงบ้าง 
ถูกหอกแทงบ้าง ถูกดาบตัดศีรษะบ้าง ถึงความตายไปบ้าง  
ไดร้บัทกุข์ปางตายบา้งอยูใ่นทีน่ัน้ๆ มหานาม แมน้ีก้เ็ปน็
โทษของกามทั้งหลาย เป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองว่า มีกาม
เป็นเหตุ มีกามเป็นต้นเค้า มีกามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะ
เหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้น.

มหานาม โทษอ่ืนยังมีอีก ท่ีมีกามเป็นเหตุ มีกาม
เป็นต้นเค้า มีกามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะเหตุแห่งกามท้ังหลาย 
นั่นเอง คือ คนทั้งหลายต่างถือดาบและโล่ห์ สอดแล่งธนู  
กรูกันเข้าไปสู่เชิงกำาแพงที่ฉาบด้วยเปือกตมร้อน เมื่อลูกศร
ถูกยิงไปบ้าง เมื่อหอกถูกพุ่งไปบ้าง เม่ือดาบถูกกวัดแกว่ง
อยู่บ้าง คนเหล่านั้นต่างถูกลูกศรแทงบ้าง ถูกหอกแทงบ้าง  
ถูกราดดว้ยโคมยัรอ้นๆ บา้ง ถกูสับดว้ยคราดบา้ง ถกูตัดศรีษะ
ด้วยดาบบ้าง ถึงความตายไปบ้าง ได้รับทุกข์ปางตายบ้าง 
อยู่ในท่ีน้ันๆ มหานาม แม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลาย 
เป็นกองทกุข์ทีเ่ห็นไดเ้องวา่ มกีามเป็นเหต ุมกีามเป็นต้นเคา้ 
มีกามเป็นตวับงัคบั เกดิเพราะเหตแุหง่กามทัง้หลายทัง้นัน้.
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มหานาม โทษอ่ืนยังมีอีก ท่ีมีกามเป็นเหตุ มีกาม
เป็นต้นเค้า มีกามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะเหตุแห่งกามท้ังหลาย 
นั่นเอง คือ คนทั้งหลายตัดช่องย่องเบาบ้าง ปล้นอย่าง
กวาดล้างบ้าง ปล้นในเรือนหลังเดียวบ้าง ดักปล้นในทาง
เปลี่ยวบ้าง สมสู่ภรรยาคนอื่นบ้าง พระราชาท้ังหลายจับ
คนๆ น้ันไดแ้ลว้ ใหท้ำาการลงโทษแบบตา่งๆ คอื เฆีย่นดว้ย
แส้บ้าง เฆี่ยนด้วยหวายบ้าง ทุบด้วยท่อนไม้บ้าง ตัดมือบ้าง 
ตดัเทา้บา้ง ตดัทัง้มอืและเทา้บา้ง ตดัหบู้าง ตดัจมูกบา้ง ตดั
ทัง้หแูละจมูกบา้ง ลงโทษดว้ยวธิหีม้อเคีย่วน้ำาสม้บา้ง ด้วยวิธี
ขอดสังข์บ้าง ด้วยวิธีปากราหูบ้าง ด้วยวิธีพุ่มเพลิงบ้าง ด้วย
วธิมีอืไฟบา้ง ดว้ยวธินีุง่หนงัชา้งบา้ง ดว้ยวธินีุง่เปลอืกไมบ้า้ง 
ดว้ยวธิยีนืกวางบา้ง ดว้ยวธิกีระชากเนือ้ดว้ยเบ็ดบา้ง ดว้ยวธิี
ควักเนื้อทีละกหาปณะบ้าง ด้วยวิธีแปรงแสบบ้าง ด้วยวิธี
กางเวียนบ้าง ด้วยวิธีตั่งฟางบ้าง ราดด้วยน้ำามันร้อนๆ บ้าง 
ให้สุนัขกัดกินบ้าง เสียบด้วยหลาวท้ังเป็นๆ บ้าง ใช้ดาบ
ตัดศีรษะบ้าง1 คนเหล่านั้นถึงความตายไปบ้าง ได้รับทุกข์
ปางตายบ้างอยู่ในที่นั้นๆ มหานาม แม้นี้ก็เป็นโทษของ
กามทั้งหลาย เป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองว่า มีกามเป็นเหตุ  
มีกามเป็นต้นเค้า มีกามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะเหตุแห่ง
กามทั้งหลายทั้งนั้น.

๑. รายละเอียดวิธีการลงโทษน้ัน สามารถดูเพ่ิมเติมได้จากกฎหมายตรา ๓ ดวง หมวด
พระไอยการกระบดศึก -ผู้รวบรวม
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สุขที่ควรกลัวและไม่ควรกลัว
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๔๒๗/๖๕๙.

... ก็ข้อน้ัน อันเรากล่าวแล้วว่า บุคคลควรรู้จักการ
วินิจฉัยในความสุข เมื่อรู้จักการวินิจฉัยความสุขแล้ว ควร
ประกอบความสุขชนิดที่เป็นภายใน ข้อน้ันเรากล่าวเพราะ
อาศัยเหตุผลอะไรเล่า ภิกษุทั้งหลาย กามคุณ ๕ อย่าง
เหลา่น้ี ๕ อยา่งเป็นอย่างไร คอื รูป ทีเ่ห็นดว้ยตา เสยีง ทีฟ่งั
ด้วยหู กลิ่น ที่ดมด้วยจมูก รส ที่ลิ้มด้วยลิ้น และโผฏฐัพพะ 
ที่สัมผัสด้วยกาย (แต่ละอย่าง) เป็นสิ่งที่น่าปรารถนา น่ารัก
ใคร่ น่าพอใจ เป็นสิ่งที่ยวนตายวนใจให้รัก เป็นที่เข้าไป
ตั้งอาศัยซึ่งความใคร่ เป็นท่ีตั้งแห่งความกำาหนัดย้อมใจ  
ภิกษุทั้งหลาย สุข โสมนัสอันใดอาศัยกามคุณ ๕ เหล่าน้ี 
เกิดขึ้น สุข โสมนัสนั้น เราเรียกว่ากามสุข อันเป็นสุขของ
ปุถุชน เป็นสุขทางเมถุน ไม่ใช่สุขอันประเสริฐ เรากล่าวว่า 
สุขนั้น บุคคลไม่ควรเสพ ไม่ควรเจริญ ไม่ควรทำาให้มาก 
ควรกลัว.

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เข้าถึงซึ่ง 
ปฐมฌาน ... ทุติยฌาน ... ตติยฌาน ... จตุตถฌาน ...  
แลว้แลอยู่ น้ีเราเรียกวา่ สขุอาศยัเนกขมัมะ เปน็สขุเกดิแต่

๔0 
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ความสงัดเงียบ สุขเกิดแต่ความเข้าไปสงบรำางับ สุขเกิดแต่
ความรู้พร้อม เรากล่าวว่า สุขนั้น บุคคลควรเสพให้ท่ัวถึง 
ควรทำาให้เจริญ ควรทำาให้มาก ไม่ควรกลัว.

คำาใดที่เรากล่าวแล้วว่า บุคคลควรรู้จักการวินิจฉัย 
ในความสุข เมื่อรู้จักการวินิจฉัยความสุขแล้ว ควรประกอบ
ความสุขชนิดที่เป็นภายในนั้น คำานั้น เรากล่าวแล้ว เพราะ
อาศัยเหตุผลนี้.
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บ่วงแห่งม�ร
- บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๗๔/๘๑.

ภิกษุทั้งหลาย กามทั้งหลาย เป็นของไม่เที่ยง เป็น
ของวา่งเปลา่ เป็นของเทจ็ มคีวามเลอืนหายไปเปน็ธรรมดา 
ลักษณะของกามนี้ เป็นความล่อลวง เป็นที่พร่ำาบ่นหาของ 
คนพาล กามและกามสัญญา ทั้งที่มีในภพนี้ และท้ังท่ีมี
ในภพหน้า ทั้ง ๒ อย่างนี้ เป็นบ่วงแห่งมาร (มารเธยฺย) เป็น
แดนแห่งมาร (มารสฺเสส วิสโย) เป็นเหยื่อแห่งมาร (มารสฺเสส 

นวิาโป) เปน็ทีเ่ทีย่วไปของมาร (มารสเฺสส โคจโร) บาปอกุศล 
ทางใจเหล่านี้ คือ อภิชฌาบ้าง พยาบาทบ้าง สารัมภะ  
(การแข่งดี) บ้าง ย่อมเป็นไปในบ่วงแห่งมารนั้น อนึ่ง 
อกศุลธรรมเหลา่นัน้ ยอ่มเกดิเพือ่เปน็อนัตรายแกอ่ริยสาวก
ผู้ตามศึกษาอยู่ในธรรมวินัยนี้ได้… .

๔1 
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ก�รรู้สึกตัวในเรื่องก�มคุณ 5
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๒๔๐/๓๔๙.

อานนท ์ กามคณุนีม้ ี๕ อยา่งแล ๕ อยา่งเปน็อยา่งไร  
คือ รูปที่เห็นด้วยตา อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ  
มีลักษณะน่ารัก เป็นที่ตั้งอาศัยแห่งความใคร่ เป็นที่ตั้งแห่ง
ความกำาหนัด เสียงที่ได้ยินด้วยหู … กลิ่นที่ดมด้วยจมูก 
… รสที่ลิ้มด้วยลิ้น … สัมผัสทางผิวที่รู้ได้ด้วยกาย อันน่า
ปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลักษณะน่ารัก เป็นที่ตั้ง
อาศัยแห่งความใคร่ เป็นที่ตั้งแห่งความกำาหนัด อานนท์  
เหล่านี้แล กามคุณ ๕ อย่าง ภิกษุพึงพิจารณาจิตของตน
เนืองๆ ว่า มีอยู่หรือไม่หนอ ที่ความฟุ้งซ่านแห่งใจเกิดขึ้น 
แก่เราเพราะกามคุณ ๕ นี้ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเพราะ
อายตนะใดอายตนะหนึ่ง เมื่อภิกษุพิจารณาอยู่ รู้ชัดอย่างนี้ 
ว่า มีอยู่แก่เราแล ที่ความฟุ้งซ่านแห่งใจเกิดขึ้นเพราะ
กามคุณ ๕ น้ี อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเพราะอายตนะใด
อายตนะหนึ่ง เมื่อเป็นเช่นนี้ ภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่า 
ฉันทราคะในกามคุณ ๕ เรายังละไม่ได้ ด้วยอาการอย่างนี้ 
ภิกษนุัน้ชือ่วา่เปน็ผูรู้้สกึตวัตอ่ฉันทราคะในกามคณุ ๕ ทีต่น
ยังละไม่ได้.

๔2 
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แต่ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่ รู้ชัดอย่างนี้ว่า ไม่มีอยู่แก่ 
เราเลย ท่ีความฟุ้งซ่านแห่งใจเกิดข้ึนเพราะกามคุณ ๕ น้ี อย่างใด 
อย่างหนึ่ง หรือเพราะอายตนะใดอายตนะหนึ่ง เมื่อเป็น 
เช่นน้ี ภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่า ฉันทราคะในกามคุณ ๕ 
เราละไดแ้ลว้ ดว้ยอาการอยา่งนี ้ภิกษุนัน้ชือ่วา่เปน็ผูรู้ส้กึตวั
ต่อฉันทราคะในกามคุณ ๕ ที่ตนละได้แล้ว.
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เหตุเกิดของวิตกที่เป็นอกุศล
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๘๑/๓๕๕. 

ภกิษทุัง้หลาย กามวติกยอ่มเกดิอยา่งมีเหต ุไม่เกิด
อย่างไม่มีเหตุ พยาบาทวิตกย่อมเกิดอย่างมีเหตุ ไม่เกิด
อยา่งไมม่เีหต ุ วหิงิสาวติกยอ่มเกดิอยา่งมเีหตุ ไม่เกิดอย่าง
ไม่มีเหตุ. 

ภกิษทุัง้หลาย กก็ามวติกยอ่มเกดิอยา่งมเีหต ุไมเ่กดิ 
อย่างไม่มีเหตุ พยาบาทวิตกย่อมเกิดอย่างมีเหตุ ไม่เกิด
อยา่งไมม่เีหต ุ วหิงิสาวติกยอ่มเกดิอยา่งมเีหตุ ไม่เกิดอย่าง
ไม่มีเหตุ เป็นอย่างไร. 

ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยกามธาตุ จึงเกิดความ
หมายรู้ในกาม (กามธาตุ ภิกฺขเว ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ กามสฺา)

1

เพราะอาศัยความหมายรู้ในกาม จึงเกิดความดำาริ
ในกาม (กามสฺ ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ กามสงฺกปฺโป)

เพราะอาศัยความดำาริในกาม จึงเกิดความพอใจ 
ในกาม (กามสงฺกปฺป ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ กามจฺฉนฺโท)

เพราะอาศยัความพอใจในกาม จงึเกดิความเร่าร้อน
เพราะกาม (กามจฺฉนฺท ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ กามปริฬาโห)

เพราะอาศยัความเรา่รอ้นในกาม จงึเกดิการแสวงหา
กาม (กามปริฬาห ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ กามปริเยสนา).

๑. ได้ปรับสํานวนแปลให้เป็นแบบปฏิจจฯ ซ่ึงเป็นลักษณะพิเศษของคําพระศาสดา 
อันเป็นสุคตวินโย. -ผู้รวบรวม

๔๓ 
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ภิกษุท้ังหลาย ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ เม่ือแสวงหากาม 
ย่อมปฏิบัติผิดโดยฐานะ ๓ คือ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ.

ภิกษุท้ังหลาย เพราะอาศัยพยาบาทธาตุ จึงเกิดความ
หมายรู้ในพยาบาท เพราะอาศัยความหมายรู้ในพยาบาท จึง
เกิดความดำาริในพยาบาท เพราะอาศัยความดำาริในพยาบาท 
จึงเกิดความพอใจในพยาบาท เพราะอาศัยความพอใจใน
พยาบาท จึงเกิดความเร่าร้อนเพราะพยาบาท เพราะเพราะ
อาศัยความเร่าร้อนเพราะพยาบาท จึงเกิดการแสวงหา
พยาบาท ภิกษุท้ังหลาย ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ เมื่อแสวงหา
พยาบาทย่อมปฏิบัติผิดโดยฐานะ ๓ คือ ทางกาย ทางวาจา 
และทางใจ. 

ภิกษุท้ังหลาย เพราะอาศัยวิหิงสาธาตุ จึงเกิดความ
หมายรู้ในวิหิงสา เพราะอาศัยความหมายรู้ในวิหิงสา จึงเกิด
ความดำาริในวิหิงสา เพราะอาศัยความดำาริในวิหิงสา จึงเกิด
ความพอใจในวิหิงสา เพราะอาศัยความพอใจในวิหิงสา จึง
เกิดความเร่าร้อนเพราะวิหิงสา เพราะอาศัยความเร่าร้อน
เพราะวิหิงสา จึงเกิดการแสวงหาวิหิงสา ภิกษุท้ังหลาย 
ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ เมื่อแสวงหาวิหิงสา ย่อมปฏิบัติผิดโดย
ฐานะ ๓ คือ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ.
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ภิกษุทั้งหลาย บุรุษวางคบหญ้าที่ไฟติดแล้วในป่า
หญ้าแห้ง ถ้าหากเขาไม่รีบดับด้วยมือและเท้าไซร้ ก็เมื่อ
เปน็เชน่นี ้สตัวม์ชีวีติทัง้หลายบรรดาทีอ่าศยัหญา้และไม้อยู ่ 
พงึถงึความพินาศฉบิหาย แมฉ้นัใด ภกิษทุัง้หลาย สมณะ
หรือพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไม่รีบละ 
ไม่รีบบรรเทา ไม่รีบทำาให้สิ้นสุด ไม่รีบทำาให้ไม่มีซึ่งอกุศล-
สญัญาทีก่อ่กวนอันบงัเกดิขึน้แล้ว สมณะหรือพราหมณ์นัน้ 
ยอ่มอยู่เป็นทกุข ์มคีวามอดึอดั คบัแคน้ เร่ารอ้นในปจัจบุนั 
เบื้องหน้าแต่มรณะ เพราะกายแตก พึงหวังทุคติได้.

ภิกษุทั้งหลาย เนกขัมมวิตกย่อมเกิดอย่างมีเหตุ 
ไม่เกิดอย่างไม่มีเหตุ อัพยาบาทวิตกย่อมเกิดอย่างมีเหตุ  
ไม่เกิดอย่างไม่มีเหตุ อวิหิงสาวิตกย่อมเกิดอย่างมีเหตุ  
ไม่เกิดอย่างไม่มีเหตุ.

ภิกษุทั้งหลาย ก็เนกขัมมวิตกย่อมเกิดอย่างมีเหตุ 
ไม่เกิดอย่างไม่มีเหตุ อัพยาบาทวิตกย่อมเกิดอย่างมีเหตุ  
ไม่เกิดอย่างไม่มีเหตุ อวิหิงสาวิตกย่อมเกิดอย่างมีเหตุ  
ไม่เกิดอย่างไม่มีเหตุ เป็นอย่างไร.

ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยเนกขัมมธาตุ จึงเกิด
ความหมายรู้ในเนกขัมมะ (เนกฺขมฺมธาตุ ภิกฺขเว ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ  

เนกฺขมฺมสฺา)
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เพราะอาศัยความหมายรู้ในเนกขัมมะ จึงเกิดความ
ดำารใินเนกขัมมะ (เนกขฺมมฺสฺ ปฏจิจฺ อปฺุปชชฺต ิเนกขฺมมฺสงกฺปโฺป)

เพราะอาศัยความดำาริในเนกขัมมะ จึงเกิดความพอใจ 
ในเนกขัมมะ (เนกฺขมฺมสงฺกปฺป ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ เนกฺขมฺมจฺฉนฺโท)

เพราะอาศัยความพอใจในเนกขัมมะ จึงเกิดความ
เรา่รอ้นเพราะเนกขัมมะ (เนกขฺมมฺจฉฺนทฺ ปฏจิจฺ อปุปฺชชฺติ เนกฺขมมฺ- 
ปริฬาโห)

เพราะอาศัยความเร่าร้อนเพราะเนกขัมมะ จึงเกิด
การแสวงหาเนกขมัมะ (เนกขฺมมฺปรฬิาห ปฏจิจฺ อปุปฺชฺชต ิเนกขฺมฺม- 
ปริเยสนา)

ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับ เมื่อแสวงหา
เนกขัมมะ ย่อมปฏิบัติชอบโดยฐานะ ๓ คือ ทางกาย  
ทางวาจา และทางใจ. 

ภิกษุท้ังหลาย เพราะอาศัยอัพยาบาทธาตุ จึงเกิด
ความหมายรู้ในอัพยาบาท เพราะอาศัยความหมายรู้ใน 
อัพยาบาท จึงเกิดความดำาริในอัพยาบาท เพราะอาศัยความ
ดำาริในอัพยาบาท จึงเกิดความพอใจในอัพยาบาท เพราะ
อาศัยความพอใจในอัพยาบาท จึงเกิดความเร่าร้อนเพราะ 
อัพยาบาท เพราะเพราะอาศัยความเร่าร้อนเพราะอัพยาบาท 
จึงเกิดการแสวงหาอัพยาบาท ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวก 
ผูไ้ด้สดับ เมือ่แสวงหาอัพยาบาท ยอ่มปฏบิติัชอบโดยฐานะ 
๓ คือ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ. 
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ภิกษุท้ังหลาย เพราะอาศัยอวิหิงสาธาตุ จึงเกิดความ
หมายรู้ในอวิหิงสา เพราะอาศัยความหมายรู้ในอวิหิงสา  
จึงเกิดความดำาริในอวิหิงสา เพราะอาศัยความดำาริในอวิหิงสา 
จึงเกิดความพอใจในอวิหิงสา เพราะอาศัยความพอใจใน 
อวิหิงสา จึงเกิดความเร่าร้อนเพราะอวิหิงสา เพราะอาศัย
ความเร่าร้อนเพราะอวิหิงสา จึงเกิดการแสวงหาอวิหิงสา 
ภิกษทุัง้หลาย อริยสาวกผูไ้ดส้ดบั เมือ่แสวงหาอวหิงิสา ยอ่ม
ปฏิบัติชอบโดยฐานะ ๓ คือ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ.

ภิกษุทั้งหลาย บุรุษพึงวางคบหญ้าที่ไฟติดแล้วใน
ป่าหญ้าแห้ง เขาจึงรีบดับคบนั้นเสียด้วยมือและเท้า ก็เมื่อ
เป็นเช่นนี้สัตว์มีชีวิตทั้งหลายบรรดาที่อาศัยหญ้าและไม้อยู่  
ไมพ่งึถงึความพนิาศฉิบหาย แมฉั้นใด ภิกษุทัง้หลาย สมณะ 
หรือพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง ก็ฉันนั้นเหมือนกัน รีบละ 
รีบบรรเทา รีบทำาให้หมด รีบทำาให้ไม่มีซ่ึงอกุศลสัญญาท่ี
ก่อกวนอันบังเกิดขึ้นแล้ว เขาย่อมอยู่เป็นสุข ไม่มีความ 
อึดอัด ไมม่คีวามคบัแคน้ ไมม่คีวามเร่าร้อนในปจัจบุนั เบือ้ง
หน้าแต่การตาย เพราะการทำาลายแห่งกาย พึงหวังสุคติได้.

(ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการละ หรือวิธีการดับอกุศลวิตกได้ที่

หน้า  ๔๖๕ - ๔๖๘ ของหนังสือเล่มนี้. -ผู้รวบรวม)



134

 
เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

เหตุเกิดของก�มฉันทะ ในนิวรณ์ 5 
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๒๐/๔๓๘.

ภิกษุทั้งหลาย กามฉันทะที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดข้ึน 
และที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่ง 
เพราะกระทำาในใจมากถึงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งกามราคะ.

ภิกษุทั้งหลาย พยาบาทที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้น 
และที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่ง 
เพราะกระทำาในใจมากถึงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งพยาบาท.

ภิกษุทั้งหลาย ถีนมิทธะที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้น 
และที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่ง 
เพราะกระทำาในใจมากถึงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งถีนมิทธะ.

ภิกษุท้ังหลาย อุทธัจจกุกกุจจะท่ียังไม่เกิด ย่อมเกิดข้ึน  
และท่ีเกิดข้ึนแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือความเจริญไพบูลย์ย่ิง เพราะ
กระทำาในใจมากถึงธรรมอันเป็นท่ีต้ังแห่งอุทธัจจกุกกุจจะ.

ภกิษทุัง้หลาย วจิกิจิฉาทีย่งัไม่เกดิ ยอ่มเกดิขึน้ และ
ที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่ง เพราะ
กระทำาในใจมากถึงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉา.

(ในสูตรอ่ืน ตรัสว่า เพราะกระทำาในใจโดยไม่แยบคาย จึงเป็น

เหตุให้นิวรณ์ท้ัง ๕ ท่ียังไม่เกิด ย่อมเกิดข้ึน และท่ีเกิดแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือ

ความไพบูลย์ย่ิงข้ึน -บาลี มหาวาร. สำ. ๑9/๑๓๒/๔๘๒. -ผู้รวบรวม) 

๔๔ 
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อ�ห�รของก�มฉันทะ ในนิวรณ์ 5
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๙๔/๓๕๗.

ภิกษุทั้งหลาย กายนี้มีอาหารเป็นที่ต้ัง ดำารงอยู่ได้ 
เพราะอาศัยอาหาร ไม่มีอาหารดำารงอยู่ไม่ได้ แม้ฉันใด 
นิวรณ์ ๕ ก็มีอาหารเป็นที่ตั้ง ดำารงอยู่ได้เพราะอาศัยอาหาร 
ไม่มีอาหารดำารงอยู่ไม่ได้ ฉันนั้นเหมือนกัน.

ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้ก�มฉันทะ
ที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น  
ภิกษท้ัุงหลาย ศภุนมิิตมอียู ่การกระทำาให้มากซ่ึงอโยนโิส-
มนสกิารในศภุนมิตินัน้ นีเ้ปน็อาหารให้กามฉันทะทีย่งัไมเ่กดิ  
เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น.

ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้พย�บ�ท 
ที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น   
ภิกษทุัง้หลาย ปฏฆินมิติมอียู ่การกระทำาให้มากซึง่อโยนโิส- 
มนสิการในปฏิฆนิมิตนั้น นี้เป็นอาหารให้พยาบาทท่ียัง 
ไม่เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น.

ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้ถีนมิทธะ
ที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น 
ภิกษุทั้งหลาย คว�มไม่ยินดี คว�มเกียจคร้�น คว�มบิด
ขี้เกียจ คว�มเม�อ�ห�ร คว�มที่ใจหดหู่มีอยู่ การกระทำา 

๔5 
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ให้มากซ่ึงอโยนิโสมนสิการในสิ่งเหล่านั้น นี้เป็นอาหารให้ 
ถีนมิทธะที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญ
ไพบูลย์ยิ่งขึ้น.

ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้อุทธัจจ- 
กุกกุจจะที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญ
ไพบูลย์ยิ่งขึ้น ภิกษุท้ังหลาย คว�มไม่สงบใจมีอยู่ การ 
กระทำาให้มากซึ่งอโยนิโสมนสิการในความไม่สงบใจน้ัน  
นี้เป็นอาหารให้อุทธัจจกุกกุจจะที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือ 
ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น.

ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้วิจิกิจฉ� 
ที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น 
ภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหล�ยอันเป็นที่ต้ังแห่งวิจิกิจฉ� 
มอียู ่การกระทำาให้มากซึง่อโยนโิสมนสกิารในธรรมเหลา่น้ัน 
นีเ้ปน็อาหารใหว้จิกิจิฉาทีย่งัไมเ่กดิ เกดิขึน้หรอืทีเ่กดิขึน้แลว้
ให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น.

ภิกษุทั้งหลาย กายนี้มีอาหารเป็นที่ต้ัง ดำารงอยู่ได้ 
เพราะอาศัยอาหารไม่มีอาหารดำารงอยู่ไม่ได้ แม้ฉันใด นิวรณ์ ๕  
เหล่านี้ ก็มีอาหารเป็นที่ตั้ง ดำารงอยู่ได้เพราะอาศัยอาหาร 
ไม่มีอาหารดำารงอยู่ไม่ได้ ฉันนั้นเหมือนกัน.
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นิวรณ์ 5 คือ กองอกุศล  
สติปัฏฐ�น ๔ คือ กองกุศล

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๙๖/๖๙๖.

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อจะกล่าวว่ากองอกุศล จะกล่าว
ให้ถูก ต้องกล่าวถึงนิวรณ์ ๕ เพราะว่ากองอกุศลทั้งสิ้นนี้ 
ได้แก่นิวรณ์ ๕ นิวรณ์ ๕ เป็นอย่างไร คือ กามฉันทนิวรณ์ 
พยาบาทนิวรณ์ ถีนมิทธนิวรณ์ อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ 
วิจิกิจฉานิวรณ์. 

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อจะกล่าวว่ากองอกุศล จะกล่าว 
ให้ถูก ตอ้งกลา่วถงึนวิรณ ์๕ เหลา่นี ้เพราะกองอกศุลทัง้สิน้นี ้
ได้แก่นิวรณ์ ๕.

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อจะกล่าวว่ากองกุศล จะกล่าว 
ให้ถูก ต้องกล่าวถึงสติปัฏฐาน ๔ เพราะว่ากองกุศลทั้งสิ้นนี ้
ได้แก่สติปัฏฐาน ๔ สติปัฏฐาน ๔ เป็นอย่างไร ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร 
มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกำาจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย 
ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ ... ย่อมพิจารณาเห็น
จิตในจิตอยู่ ... ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ มีความ 
เพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกำาจัดอภิชฌาและโทมนัส 
ในโลกเสีย. 

๔6 
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ภิกษุทั้งหลาย เมื่อจะกล่าวว่ากองกุศล จะกล่าว 
ให้ถูก ต้องกล่าวถึงสติปัฏฐาน ๔ เพราะว่ากองกุศลทั้งสิ้นนี้ 
ได้แก่สติปัฏฐาน.
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นิวรณ์ 5 ทำ�ปัญญ�ให้ถอยกำ�ลัง
-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๗๒/๕๑.

ภิกษุทั้งหลาย นิวรณ์เคร่ืองกางกั้น ๕ ประการนี้  
ครอบงำาจิตแล้ว ทำาปัญญาให้ถอยกำาลัง ๕ ประการ 
เป็นอย่างไร.

(๑) นิวรณ์เครื่องกางกั้น คือ กามฉันทะ 
(๒) นิวรณ์เครื่องกางกั้น คือ พยาบาท 
(๓) นิวรณ์เครื่องกางกั้น คือ ถีนมิทธะ 
(๔) นิวรณ์เครื่องกางกั้น คือ อุทธัจจกุกกุจจะ
(๕) นิวรณ์เครื่องกางกั้น คือ วิจิกิจฉา
ภกิษทุัง้หลาย นวิรณเ์คร่ืองกางกัน้ ๕ ประการนีแ้ล 

ครอบงำาจิตแล้ว ทำาปัญญาให้ถอยกำาลัง. 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นไม่ละนิวรณ์เครื่องกางกั้น 

๕ ประการนี้ อันครอบงำาจิต ทำาปัญญาให้ถอยกำาลังแล้ว  
จักรู้จักประโยชน์ของตน ประโยชน์ของผู้อื่น ประโยชน์ทั้ง
สองฝา่ย หรอืจักทำาให้แจง้ซึง่ญาณทสัสนะอนัวเิศษ สามารถ
กระทำาความเป็นอริยะยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ด้วยปัญญาที่
ไม่มีกำาลังถอยกำาลัง ข้อนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้ เปรียบเหมือน
แม่น้ำาที่ไหลลงจากภูเขา ไปสู่ที่ไกล มีกระแสเชี่ยว พัดสิ่งที่

๔7 
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จะพัดไปได้ บุรุษพึงเปิดปากเหมืองแห่งแม่น้ำานั้นท้ังสอง
ข้าง เมื่อเป็นเช่นนี้ กระแสน้ำาในท่ามกลางแห่งแม่น้ำานั้น ก็
ซัดส่าย ไหลผิดทาง ไม่พึงไหลไปสู่ที่ไกล ไม่มีกระแสเชี่ยว 
ไม่พัดสิ่งที่พอจะพัดไปได้ ฉันใด ภิกษุนั้นก็ฉันนั้นเหมือน
กันแลหนอ ไม่ละนิวรณ์ เครื่องกางกั้น ๕ ประการนี้ อัน
ครอบงำาจิตทำาปัญญาให้ถอยกำาลังแล้ว จักรู้ประโยชน์ตน 
ประโยชน์ผู้อื่น ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย หรือจักทำาให้แจ้งซึ่ง
ญาณทสัสนะอนัวเิศษ สามารถกระทำาความเปน็อรยิะย่ิงกวา่
ธรรมของมนุษย์ ด้วยปัญญาอันไม่มีกำาลังถอยกำาลัง ข้อนั้น
ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้.

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นละนิวรณ์เคร่ืองกางกั้น ๕ 
ประการนี้ อันครอบงำาจิต ทำาปัญญาให้ถอยกำาลังแล้ว จักรู้
ประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้อื่น ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย หรือจัก
ทำาใหแ้จง้ซึง่ญาณทสัสนะอนัวเิศษ สามารถกระทำาความเปน็
อรยิะ ยิง่กวา่ธรรมของมนษุยด้์วยปญัญาอนัมกีำาลงั ขอ้นีเ้ปน็
ฐานะที่จะมีได้ เปรียบเหมือนแม่น้ำาที่ไหลลงจากภูเขาไปสู่
ที่ไกล พัดสิ่งที่พอจะพัดไปได้ บุรุษพึงปิดปากเหมืองแห่ง
แม่น้ำานั้นทั้งสองข้าง เมื่อเป็นเช่นนี้ กระแสน้ำาในท่ามกลาง
แม่น้ำานั้น ก็จักไม่ซัดส่าย ไม่ไหลผิดทาง พึงไหลไปสู่  
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ที่ไกลได้ มีกระแสเชี่ยว และพัดในสิ่งที่พอพัดไปได้ฉันใด 
ภิกษุน้ันก็ฉันนั้นเหมือนกันแลหนอ ละนิวรณ์เครื่องกางกั้น  
๕ ประการนี้ อันครอบงำาจิตทำาปัญญาให้ถอยกำาลังแล้ว  
จักรู้ประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้อื่น ประโยชน์ท้ังสองฝ่าย 
หรือจักทำาให้แจ้งซึ่งญาณทัสสนะอันวิเศษ สามารถกระทำา 
ความเป็นอรยิะยิง่กวา่ธรรมของมนษุย ์ดว้ยปญัญาอนัมีกำาลงั  
ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้.
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นิวรณ์ 5 ท่ีต้ังแห่งคว�มดับปัญญ�  
โพชฌงค์ 7 ท่ีต้ังแห่งคว�มเจริญปัญญ�

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๓๖/๕๐๑.

ภิกษุทั้งหลาย นิวรณ์ ๕ เหล่านี้ กระทำาให้มืด 
กระทำาไม่ให้มีจักษุ กระทำาไม่ให้มีญาณ เป็นที่ตั้งแห่งความ
ดับปัญญา เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้น ไม่เป็นไป
เพื่อนิพพาน นิวรณ์ ๕ เป็นอย่างไร คือ 

ก�มฉันทนิวรณ์ กระทำาให้มืด กระทำาไม่ให้มีจักษุ 
กระทำาไม่ให้มญีาณ เปน็ทีต้ั่งแหง่ความดบัปญัญา เปน็ไปใน
ฝกัฝ่ายแหง่ความคบัแคน้ ไมเ่ปน็ไปเพือ่นพิพาน พย�บ�ท-
นิวรณ ์ ... ถีนมิทธนิวรณ ์ ... อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ ์ ... 
วิจิกิจฉ�นิวรณ์ กระทำาให้มืด กระทำาไม่ให้มีจักษุ กระทำา 
ไมใ่ห้มญีาณ เปน็ทีต่ัง้แหง่ความดบัปญัญา เปน็ไปในฝกัฝา่ย
แห่งความคับแค้น ไม่เป็นไปเพื่อนิพพาน. 

ภิกษุทั้งหลาย นิวรณ์ ๕ เหล่านี้แล กระทำาให้มืด 
กระทำาไม่ให้มีจักษุ กระทำาไม่ให้มีญาณ เป็นที่ตั้งแห่งความ
ดับปัญญา เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้น ไม่เป็นไป
เพื่อนิพพาน.

๔8 
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ภกิษทุัง้หลาย โพชฌงค์ ๗ เหลา่นี ้กระทำาใหมี้จักษ ุ
กระทำาให้มญีาณ เป็นทีต้ั่งแหง่ความเจริญปญัญา ไม่เปน็ไป
ในฝกัฝา่ยแหง่ความคับแคน้ เปน็ไปเพือ่นพิพาน โพชฌงค ์
๗ เป็นอย่างไร คือ 

สติสัมโพชฌงค์ กระทำาให้มีจักษุ กระทำาให้มีญาณ  
เป็นที่ตั้งแห่งความเจริญปัญญา ไม่เป็นไปในฝักฝ่ายแห่ง 
ความคับแค้น เป็นไปเพื่อนิพพาน ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ 
... วิริยสัมโพชฌงค์… ปีติสัมโพชฌงค ์... ปัสสัทธิ- 
สัมโพชฌงค์... สม�ธิสัมโพชฌงค์... อุเบกข�สัมโพชฌงค์  
กระทำาให้มีจักษุ กระทำาให้มีญาณ เป็นที่ตั้งแห่งความเจริญ
ปัญญา ไม่เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้น เป็นไปเพื่อ
นิพพาน. 

ภิกษุท้ังหลาย โพชฌงค์ ๗ เหล่าน้ีแล กระทำาให้
มีจักษุ กระทำาให้มีญาณ เป็นท่ีตั้งแห่งความเจริญปัญญา  
ไมเ่ป็นไปในฝกัฝา่ยแหง่ความคบัแคน้ เปน็ไปเพือ่นพิพาน.
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เหตุปัจจัยเพ่ือ คว�มไม่รู้ คว�มไม่เห็น  
และเหตุปัจจัยเพ่ือ คว�มรู้ คว�มเห็น 

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๗๕/๖๒๘.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ปุรณกัสสปกล่าวอย่างนี้ว่า เหตุไม่มี 

ปจัจยัไม่มี เพือ่ความไมรู่ ้เพือ่ความไมเ่หน็ ความไมรู้่ ความไมเ่หน็ ไม่มี

เหต ุไมม่ปัีจจยั เหตไุม่มี ปัจจัยไมม่ ีเพ่ือความรู ้เพือ่ความเห็น ความรู ้ 

ความเห็น ไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย ดังนี้ ในเร่ืองนี้ พระผู้มีพระภาคตรัสไว้

อย่างไร.

ราชกุมาร เหตุมี ปัจจัยมี เพื่อความไม่รู้ เพื่อความ 
ไม่เหน็ ความไมรู่ ้ความไมเ่ห็น มเีหตุ มีปจัจยั เหตมีุ ปจัจัยมี  
เพ่ือความรู้ เพ่ือความเห็น ความรู้ ความเห็น มีเหตุ มีปัจจัย.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เหตุเป็นอย่างไร ปัจจัยเป็นอย่างไร  

เพือ่ความไมรู่ ้เพือ่ความไมเ่หน็ ความไมรู่ ้ความไมเ่หน็ มเีหต ุมปีจัจยั 

อย่างไร.

ราชกมุาร สมยัใด บุคคลมใีจฟุง้ซา่นดว้ยก�มร�คะ 
อันกามราคะเหนี่ยวร้ังไป และย่อมไม่รู้ ไม่เห็น อุบายเป็น 
เคร่ืองสลัดออกซ่ึงกามราคะท่ีบังเกิดข้ึนแล้วตามความเป็นจริง  
แม้ข้อน้ีแล ก็เป็นเหตุ เป็นปัจจัย เพ่ือความไม่รู้ เพ่ือความไม่เห็น   
ความไม่รู ้ความไมเ่ห็น มเีหตุ มปีจัจยั แมด้ว้ยประการฉะน้ี.

๔9 
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ราชกุมาร อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจ
ฟุ้งซ่านด้วยพย�บ�ท ... .

ราชกุมาร อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจ
ฟุ้งซ่านด้วยถีนมิทธะ ... .

ราชกุมาร อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจ
ฟุ้งซ่านด้วยอุทธัจจกุกกุจจะ ... .

ราชกุมาร อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจ
ฟุ้งซ่านด้วยวิจิกิจฉ� อันวิจิกิจฉาเหนี่ยวรั้งไป และย่อมไม่รู้ 
ไมเ่ห็นอบุายเปน็เครือ่งสลดัออกซึง่วจิิกจิฉาทีบ่งัเกิดขึน้แลว้
ตามความเป็นจริง แม้ข้อนี้แล ก็เป็นเหตุ เป็นปัจจัย เพ่ือ
ความไมรู่ ้เพือ่ความไมเ่หน็ ความไมรู้่ ความไมเ่หน็ มเีหต ุ
มีปัจจัย ด้วยประการฉะนี้.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมปริยายนี้ชื่ออะไร.

ราชกุมาร ธรรมเหล่�นี้ชื่อนิวรณ.์

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ นิวรณ์เป็นอย่างนี้  ข้าแต่พระสุคต 

นิวรณ์เป็นอย่างนี้ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บุคคลถูกนิวรณ์แม้อย่างเดียว

ครอบงำาแล้ว ไม่พึงรู้ ไม่พึงเห็นตามความเป็นจริงได้ จะกล่าวไปไยถึง 

การถูกนิวรณ์ทั้ง ๕ ครอบงำาเล่า.
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ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็เหตุเป็นอย่างไร ปัจจัยเป็นอย่างไร  

เพื่อความรู้ เพื่อความเห็น ความรู้ ความเห็น มีเหตุ มีปัจจัยอย่างไร.

ราชกุมาร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมเจริญสติ- 
สมัโพชฌงค ์อนัอาศยัวเิวก อาศยัวริาคะ อาศยันโิรธ นอ้มไป 
ในการสละ เธอเจริญสติสัมโพชฌงค์อยู่ ย่อมรู้ ย่อมเห็น
ตามความเป็นจริงด้วยจิตนั้น แม้ข้อนี้แล ก็เป็นเหตุ เป็น
ปจัจัย เพือ่ความรู ้เพือ่ความเหน็ ความรู้ ความเหน็ มเีหต ุ
มีปัจจัย ด้วยประการฉะนี้.

ราชกุมาร อีกประการหนึ่ ง  ภิกษุย่อมเจริญ 
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์... วิริยสัมโพชฌงค์... ปีติสัมโพชฌงค์...  
ปสัสทัธสิมัโพชฌงค.์.. สมาธิสมัโพชฌงค.์.. ภิกษุยอ่มเจรญิ
อุเบกขาสมัโพชฌงค ์อนัอาศยัวเิวก อาศยัวริาคะ อาศยันิโรธ 
น้อมไปในการสละ เธอเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อยู่ ย่อมรู้  
ยอ่มเหน็ตามความเปน็จรงิดว้ยจตินัน้ แมข้้อนีแ้ล ก็เปน็เหตุ 
เป็นปัจจัย เพ่ือความรู้ เพ่ือความเห็น ความรู้ ความเห็น  
มีเหตุ มีปัจจัย ด้วยประการนี้.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมปริยายนี้ชื่ออะไร.

ราชกุมาร ธรรมเหล่�นี้ชื่อโพชฌงค.์
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ข้าแต่พระผู้มีพระภาค โพชฌงค์เป็นอย่างนี้ ข้าแต่พระสุคต 

โพชฌงค์เป็นอย่างนี้ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บุคคลผู้ประกอบด้วย

โพชฌงค์แม้อย่างเดียว พึงรู้ พึงเห็นตามความเป็นจริงได้ จะกล่าวไปไย

ถึงการที่ประกอบด้วยโพชฌงค์ทั้ง ๗ เล่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อ 

ข้าพระองค์ขึ้นภูเขาคิชฌกูฏ แม้ความเหน็ดเหนื่อยกาย ความ

เหน็ดเหน่ือยใจของขา้พระองค ์กส็งบระงบัแลว้ และธรรมอนัข้าพระองค์

ก็ได้บรรลุแล้ว.
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สิ่งที่ทำ�ให้จิตหม่นหมอง
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๓๐/๔๖๗.

ภิกษุทั้งหลาย อุปกิเลส (ส่ิงทำาให้หม่นหมอง) ของ
ทอง ๕ อย่างเหล่านี้ เป็นเครื่องทำาทองไม่ให้อ่อน ไม่ให้
ควรแก่การงาน ไม่ให้มีสีสุก ให้เปราะ และให้ใช้การไม่ได้ด ี 
อุปกิเลส ๕ อย่างเป็นอย่างไร. 

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

ภกิษทุัง้หลาย อปุกเิลสของทอง ๕ อยา่งนีเ้หลา่นีแ้ล  
เป็นเครื่องทำาทองไม่ให้อ่อน ไม่ให้ควรแก่การงาน ไม่ให้ 
มีสีสุก ให้เปราะ และให้ใช้การไม่ได้ดี.

ภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นก็เหมือนกัน อุปกิเลสของจิต  
๕ อย่างเหล่านี้ เป็นเครื่องทำาจิตไม่ให้อ่อน ไม่ให้ควร 
แก่การงาน ไม่ให้ผุดผ่อง ให้เสียไป และไม่ให้ต้ังมั่นด้วยดี
เพื่อความสิ้นอาสวะ อุปกิเลส ๕ อย่างเป็นอย่างไร. 

50 
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ภิกษุทั้งหลาย กามฉันทะ เป็นอุปกิเลสของจิต  
เป็นเครื่องทำาจิตไม่ให่้อ่อน ไม่ให้ควรแก่การงาน ไม่ให้
ผดุผอ่ง ใหเ้สยีไป และไมใ่หต้ัง้มัน่ดว้ยดเีพือ่ความสิน้อาสวะ  
พยาบาท … ถีนมิทธะ … อุทธัจจกุกกุจจะ … วิจิกิจฉา  
เป็นอุปกิเลสแห่งจิต เป็นเคร่ืองทำาจิตไม่ให้อ่อน ไม่ให้ควร
แก่การงาน ไม่ให้ผุดผ่อง ให้เสียไป และไม่ให้ต้ังมั่นด้วยดี
เพื่อความสิ้นอาสวะ.

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

ภกิษทุัง้หลาย โพชฌงค ์๗ เหลา่นี ้ไม่เปน็ธรรมก้ัน 
ไมเ่ปน็ธรรมหา้ม ไมเ่ป็นอปุกเิลสของจติ อนับคุคลเจรญิแล้ว  
กระทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อกระทำาให้แจ้งซึ่งผล  
คือ วิชชาและวิมุตติ โพชฌงค์ ๗ เป็นอย่างไร.

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

ภกิษทุัง้หลาย โพชฌงค์ ๗ เหลา่นีแ้ล ไม่เปน็ธรรมก้ัน  
ไม่เปน็ธรรมหา้ม ไมเ่ป็นอปุกเิลสของจติ อนับคุคลเจรญิแล้ว  
กระทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อกระทำาให้แจ้งซึ่งผล คือ 
วิชชาและวิมุตติ.

(ในสูตรอื่น ตรัสว่า เมื่อละอุปกิเลสแห่งจิต ๕ อย่างเหล่าน้ี

ได้ ภิกษุหวังจะแสดงอิทธิวิธี, ได้ทิพพโสต, บรรลุเจโตปริยญาณ, 

บรรลุปุพเพนิวาสานุสสติญาณ, บรรลุจุตูปปาตญาณ หรือกระทำา

ให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ ก็สามารถทำาได้ -บาลี ปญฺจก. อำ. 

๒๒/๑๗/๒๓. -ผู้รวบรวม)
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เหตุให้ส�ธย�ยธรรมได้แจ่มแจ้ง
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๖๖/๖๐๑. 

ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ  อะไรหนอเปน็เหต ุเปน็ปจัจยั ใหม้นต์

แม้ที่บุคคลกระทำาการสาธยายไว้นาน ไม่แจ่มแจ้งในบางคราว ไม่ต้อง

กลา่วถงึมนตท่ี์มิได้กระทำาการสาธยาย ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ อะไรหนอ 

เปน็เหตเุปน็ปจัจยัให้มนต์แมท้ีม่ไิดก้ระทำาการสาธยายเป็นเวลานาน ก็ยงั

แจ่มแจ้งในบางคราว ไม่ต้องกล่าวถึงมนต์ที่กระทำาการสาธยาย.

พราหมณ์ สมัยใดแล บุคคลมีใจฟุ้งซ่�นด้วย 
ก�มร�คะ อันกามราคะเหน่ียวร้ังไป และไม่รู้ ไม่เห็นอุบายเป็น
เคร่ืองสลัดออกซ่ึงกามราคะท่ีบังเกิดแล้วตามความเป็นจริง  
สมยันัน้ เขาไมรู่ ้ไมเ่หน็แมซ่ึ้งประโยชน์ตนตามความเปน็จรงิ  
แมซ้ึง่ประโยชนบ์คุคลอืน่ตามความเปน็จรงิ แม้ซึง่ประโยชน์
ทัง้สองอยา่งตามความเปน็จรงิ มนตแ์มท้ีก่ระทำาการสาธยาย
ไว้นาน ก็ไม่แจ่มแจ้งได้ ไม่ต้องกล่าวถึงมนต์ท่ีมิได้กระทำา
การสาธยาย.

พราหมณ์ เปรียบเหมือนภ�ชนะใส่น้ำ�ซึ่งระคน
ด้วยสีครั่ง สีเหลือง สีเขียว สีแดงอ่อน บุรุษผู้มีจักษุ เมื่อ
มองดูเงาหน้าของตนในน้ำานั้น ไม่พึงรู้ ไม่พึงเห็นตามความ

51 
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เป็นจริงได้ฉันใด ฉันนั้นเหมือนกัน สมัยใด บุคคลมีใจ
ฟุ้งซ่านด้วยกามราคะ อันกามราคะเหนี่ยวร้ังไป และไม่รู้  
ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออก ซึ่งกามราคะที่บังเกิดข้ึน
แล้วตามความเป็นจริง ในสมัยน้ัน เขาย่อมไม่รู้ ไม่เห็นแม้ซ่ึง 
ประโยชน์ตนตามความเป็นจริง แม้ซ่ึงประโยชน์บุคคลอ่ืน 
ตามความเป็นจริง แม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองนั้นตามความ 
เปน็จรงิ มนตแ์มท้ีก่ระทำาการสาธยายไวน้าน กไ็มแ่จม่แจง้ได้  
ไม่ต้องกล่าวถึงมนต์ที่มิได้กระทำาการสาธยาย.

พราหมณ์ อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจ
ฟุง้ซ�่นดว้ยพย�บ�ท อนัพยาบาทเหนีย่วร้ังไป และยอ่มไม่รู ้
ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออก ซึ่งพยาบาทที่บังเกิดข้ึน 
แล้วตามความเป็นจริง … .

พราหมณ์ เปรียบเหมือนภ�ชนะใส่น้ำ�ซึ่งร้อน
เพร�ะไฟ เดือดพล่�น มีไอพลุ่งขึ้น บุรุษผู้มีจักษุ เมื่อมอง
ดูเงาหน้าของตนในน้ำานั้น ไม่พึงรู้ ไม่พึงเห็นตามความเป็น
จรงิฉนัใด ฉนันัน้เหมอืนกนั สมยัใด บคุคลมใีจฟุง้ซา่นดว้ย
พยาบาท อันพยาบาทเหนี่ยวรั้งไป และย่อมไม่รู้ ไม่เห็น
อุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งพยาบาทที่บังเกิดขึ้นแล้วตาม
ความเป็นจริง … .
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พราหมณ์ อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจ
ฟุ้งซ่�นด้วยถีนมิทธะ อันถีนมิทธะเหนี่ยวร้ังไป ย่อมไม่รู้ 
ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออก ซึ่งถีนมิทธะที่บังเกิดข้ึน
แล้วตามความเป็นจริง … .

พราหมณ ์ เปรยีบเหมอืนภ�ชนะใสน้่ำ�อันส�หร�่ย
และจอกแหนปกคลุมไว้ บุรุษผู้มีจักษุ เมื่อมองดูเงาหน้า
ของตนในน้ำาน้ัน ไมพ่งึรู ้ไมพ่งึเหน็ตามความเปน็จริง ฉนัใด 
ฉนันัน้เหมอืนกัน สมยัใด บคุคลมใีจฟุง้ซา่นดว้ยถนีมทิธะ อนั 
ถีนมทิธะเหน่ียวร้ังไป และยอ่มไมรู้่ ไมเ่หน็อบุายเปน็เครือ่ง
สลดัออก ซึง่ถนีมทิธะทีบ่งัเกดิขึน้แลว้ตามความเปน็จริง … .

พราหมณ์ อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจ 
ฟุ้งซ่�นด้วยอุทธัจจกุกกุจจะ อันอุทธัจจกุกกุจจะเหนี่ยว
รั้งไป และย่อมไม่รู้ ไม่เห็นอุบายเป็นเคร่ืองสลัดออกซ่ึง 
อุทธัจจกุกกุจจะที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริง … .

พราหมณ์ เปรียบเหมือนภ�ชนะใส่น้ำ�อันลมพัด
ต้องแล้ว หวั่นไหวกระเพื่อม เกิดเป็นคลื่น บุรุษผู้มีจักษุ 
เมื่อมองดูเงาหน้าของตนในน้ำานั้น ไม่พึงรู้ ไม่พึงเห็นตาม
ความเป็นจริง ฉันใด ฉันนั้นเหมือนกัน สมัยใด บุคคลมีใจ
ฟุง้ซา่นดว้ยอทุธจัจกกุกจุจะ อนัอทุธจัจกกุกจุจะเหน่ียวร้ังไป 
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และย่อมไม่รู้ ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออก ซึ่งอุทธัจจ- 
กุกกุจจะที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริง … .

พราหมณ์ อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจ
ฟุ้งซ่�นด้วยวิจิกิจฉ� อันวิจิกิจฉาเหนี่ยวร้ังไป และไม่รู้ 
ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออก ซึ่งวิจิกิจฉาที่บังเกิดขึ้น
แล้วตามความเป็นจริง สมัยนั้น เขาย่อมไม่รู้ ไม่เห็นแม้ซึ่ง
ประโยชน์ตนตามความเป็นจริง แม้ซึ่งประโยชน์บุคคลอ่ืน
ตามความเป็นจริง แม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองอย่างตามความ
เปน็จรงิ มนตแ์มท้ีก่ระทำาการสาธยายไวน้าน กไ็มแ่จม่แจง้ได้  
ไม่ต้องกล่าวถึงมนต์ที่มิได้กระทำาการสาธยาย.

พราหมณ ์ เปรยีบเหมือนภ�ชนะใสน่้ำ�ท่ีขุน่มวัเปน็
เปือกตมอันบุคคลว�งไว้ในที่มืด บุรุษผู้มีจักษุ เมื่อมองดู
เงาหน้าของตนในน้ำานัน้ ไมพึ่งรู้ ไมพ่งึเหน็ตามความเปน็จรงิ  
ฉันใด ฉันนั้นเหมือนกัน สมัยใด บุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วย
วจิกิจิฉา อนัวจิกิจิฉาเหนีย่วรัง้ไป และยอ่มไมรู่ ้ไมเ่หน็อุบาย
เป็นเครื่องสลัดออก ซึ่งวิจิกิจฉาที่บังเกิดข้ึนแล้วตามความ
เปน็จรงิ สมยัน้ัน เขายอ่มไมรู้่ ไมเ่หน็แมซ้ึง่ประโยชนต์นตาม
ความเป็นจริง แม้ซึ่งประโยชน์บุคคลอื่นตามความเป็นจริง  
แม้ซึง่ประโยชนท์ัง้สองอย่างตามความเป็นจริง มนตท์ีก่ระทำา
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การสาธยายไว้นาน ก็ไม่แจ่มแจ้งได้ ไม่ต้องกล่าวถึงมนต์ที่
มิได้กระทำาการสาธยาย.

พราหมณ์ นี้แลเป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้มนต์แม้ท่ี
กระทำาการสาธยายไว้นาน ไม่แจ่มแจ้งในบางคราว ไม่ต้อง
กล่าวถึงมนต์ที่มิได้กระทำาการสาธยาย.

(ถัดจากนี้ได้ตรัสโดยนัยตรงกันข้ามถึง เมื่อจิตปราศจาก

นิวรณ์ เป็นเหตุให้มนต์แม้ที่มิได้กระทำาการสาธยายเป็นเวลานาน 

ย่อมแจ่มแจ้งได้ ไม่ต้องกล่าวถึงมนต์ท่ีกระทำาการสาธยาย ผู้ศึกษา

พึงเทียบเคียงได้เอง ในสูตรอื่น ก็ได้ตรัสไว้โดยทำานองเดียวกันนี้  

-บาลี ปญฺจก. อำ. ๒๒/๒๕๗/๑9๓. -ผู้รวบรวม)
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นิวรณ์ 5 อีกนัยหนึ่ง
-บาลี สี. ที. ๙/๙๔/๑๒๔.

มหาราช อย่างไร ภิกษุช่ือว่าเป็นผู้สันโดษ มหาราช  
ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้เปน็ผูส้นัโดษดว้ยจีวรเปน็เคร่ืองบรหิาร
กาย ดว้ยบณิฑบาตเป็นเคร่ืองบริหารท้อง เธอจะไปทางทิสา
ภาคใดๆ ก็ถือไปได้เอง มหาราช นกมีปีกจะบินไปทาง 
ทิสาภาคใดๆ ก็มีแต่ปีกของตัวเป็นภาระบินไปฉันใด ภิกษ ุ
ก็ฉนันัน้แล เป็นผูส้นัโดษดว้ยจวีรเปน็เคร่ืองบริหารกาย ดว้ย
บณิฑบาตเปน็เครือ่งบริหารทอ้ง เธอจะไปทางทสิาภาคใดๆ 
กถ็อืไปไดเ้อง มหาราช ดว้ยประการดงักล่าวมาน้ีแล ภิกษุ
ชื่อว่าเป็นผู้สันโดษ.

ภิกษุนั้นประกอบด้วยศีลขันธ์  อินทรียสังวร 
สติสัมปชัญญะ และสันโดษอันเป็นอริยะเช่นน้ีแล้ว ย่อมเสพ 
เสนาสนะ อันสงัด คือ ป่า โคนไม้ ภูเขา ซอกเขา ถ้ำา ป่าช้า 
ป่าชัฏ ที่แจ้ง ลอมฟาง ในกาลภายหลังภัต เธอกลับจาก
บิณฑบาตแล้ว นั่งคู้บัลลังก์ตั้งกายตรง ดำารงสติเฉพาะหน้า 
เธอละความเพง่เลง็ในโลก (อภชิฌฺ โลเก ปหาย) มใีจปราศจาก
ความเพง่เลง็อยู่ ย่อมชำาระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากความเพ่งเล็งได ้ 

52 
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ละความประทุษร้ายคือพยาบาท ไม่คิดพยาบาท มีความ
กรุณา หวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ ย่อมชำาระจิตให้
บรสิทุธิจ์ากความประทษุร้ายคอืพยาบาทได ้ละถนีมทิธะแลว้  
เปน็ผูป้ราศจากถนีมทิธะ มคีวามกำาหนดหมายอยูท่ีแ่สงสวา่ง 
มีสติสัมปชัญญะอยู่ ย่อมชำาระจิตให้บริสุทธิ์จากถีนมิทธะ
ได้ละอุทธัจจะกุกกุจจะแล้ว เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน มีจิตสงบ ณ 
ภายในอยู่ ย่อมชำาระจิตให้บริสุทธ์ิจากอุทธัจจะกุกกุจจะได้ 
ละวิจิกิจฉาแล้วเป็นผู้ข้ามวิจิกิจฉา ไม่มีความคลางแคลงใน
กุศลธรรมท้ังหลายอยู่ ย่อมชำาระจิตให้บริสุทธ์ิจากวิจิกิจฉาได้. 

มหาราช ภิกษุพิจารณาเห็นนิวรณ์ ๕ ประการ 
เหล่านี้ที่ยังละไม่ได้ในตนเหมือนหนี้ เหมือนโรค เหมือน
เรือนจำา เหมือนความเป็นทาส เหมือนทางไกลกันดาร 
และเธอพิจารณาเห็นนิวรณ์ ๕ ประการที่ละได้แล้วในตน  
เหมือนความไม่มีหนี้ เหมือนความไม่มีโรค เหมือนการพ้น
จากเรือนจำา เหมือนความเป็นไทยแก่ตน เหมือนภูมิสถาน
อันเกษม ฉันนั้นแล.
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(ยังมีตรัสเหมือนในพระสูตรนี้อีกมาก ท่ีใช้ อภิชฺฌ โลเก  

แทน กามฉนทฺ หรอื กามจฺฉนฺท ซ่ึงปรากฏในพระไตรปฎิกหลายเลม่  

ได้แก่ เล่มที่ 9 พบทุกพระสูตร, เล่ม ๑๑ ข้อ ๒๖, เล่ม ๑๒ ข้อ 

๓๓๔, เล่ม ๑๒ ข้อ ๔๕๖, เล่ม ๑๒ ข้อ ๔๖9, เล่ม ๑๓ ข้อ ๑๓,   

เล่ม ๑๓ ข้อ ๑๒๓, เล่ม ๑๓ ข้อ ๓๐9, เล่ม ๑๓ ข้อ ๖๓9,  

เลม่ ๑๔ ขอ้ ๑9, เล่ม ๑๔ ขอ้ 99, เลม่ ๑๔ ขอ้ ๑๗๕, เลม่ ๑๔ 

ขอ้ ๓9๖, เลม่ ๒๑ ข้อ ๑9๘, เลม่ ๒๒ ขอ้ ๗๕, เลม่ ๒๒ ขอ้ ๗๕,  

เล่ม ๒๓ ข้อ ๒๔๔, เล่ม ๒๔ ข้อ 99 เป็นต้น. -ผู้รวบรวม)
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อวิชช� คือ นิวรณ์
-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๒๓๕/๑๙๒. 

ภกิษทุัง้หลาย เราไมพ่จิารณาเหน็แม้นิวรณ์อันหน่ึง
อย่างอื่น ซึ่งเป็นเหตุให้หมู่สัตว์ถูกนิวรณ์หุ้มห่อแล้วแล่นไป 
ท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนาน เหมือนนิวรณ์คืออวิชช�นี้เลย. 

ภกิษทุัง้หลาย หมูส่ตัวผ์ูถ้กูนวิรณ ์คอื อวชิชาหุม้หอ่ 
แล้วย่อมแล่นไป ท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนาน.

ธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นเหตุให้หมู่สัตว์ถูก
ธรรมนัน้หุม้หอ่แลว้ ท่องเทีย่วไปสิน้กาลนาน เหมอืนหมูส่ตัว ์
ผู้ถูกโมหะหุ้มห่อแล้ว ไม่มีเลย ส่วนพระอริยสาวกเหล่าใด
ละโมหะแลว้ ทำาลายกองแหง่ความมดืไดแ้ลว้ พระอริยสาวก
เหลา่นัน้ ยอ่มไม่ทอ่งเทีย่วไปอกี เพราะอวิชชาอนัเปน็ตน้เหต ุ 
(แห่งสงสาร) ย่อมไม่มีแก่พระอริยสาวกเหล่านั้น.

5๓ 
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เม่ือต้ังใจฟังธรรม นิวรณ์ 5 ย่อมไม่มี
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๓๔/๔๙๒. 

ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด อริยสาวกตั้งใจ ใส่ใจ รวม
เข้าไว้ด้วยใจทั้งหมด เงี่ยโสตลงฟังธรรม สมัยนั้น นิวรณ์ ๕ 
ย่อมไม่มีแก่เธอ โพชฌงค์ ๗ ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์.

ในสมัยนั้น นิวรณ์ ๕ ย่อมไม่มีแก่เธอ เป็นอย่างไร 
คอื กามฉนัทนวิรณ ์ยอ่มไมม่ ี พยาบาทนวิรณ…์ ถีนมิทธ- 
นวิรณ…์ อทุธจัจกกุกจุจนวิรณ…์ วจิกิจิฉานวิรณ ์ย่อมไม่มี 
ภกิษทุัง้หลาย ในสมยันัน้ นวิรณ ์๕ เหลา่นี ้ยอ่มไม่มีแก่เธอ.

ในสมัยนั้น โพชฌงค์ ๗ ย่อมถึงความเจริญ
บริบูรณ์ เป็นอย่างไร คือ สติสัมโพชฌงค์ ย่อมถึงความ
เจริญบริบูรณ์ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์... ปีติสัมโพชฌงค์... 
ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์... สมาธิสัมโพชฌงค์... อุเบกขา- 
สัมโพชฌงค์ ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์ ภิกษุทั้งหลาย  
ในสมัยนัน้ โพชฌงค์ ๗ เหล่านี ้ยอ่มถงึความเจริญบรบิรูณ์.

ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด อริยสาวกตั้งใจ ใส่ใจ  
รวมเข้าไว้ด้วยใจทั้งหมด เง่ียโสตลงฟังธรรม สมัยน้ัน  
นิวรณ์ ๕ ย่อมไม่มีแก่เธอ โพชฌงค์ ๗ เหล่านี้ ย่อมถึง 
ความเจริญบริบูรณ์.

5๔ 
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ก�รพิจ�รณ�เห็นธรรมในธรรม  
ในแง่มุมของนิวรณ์

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๓๓๕/๒๙๐. 

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่  
อยา่งไรเลา่ ภกิษุในธรรมวินยันีพ้จิารณาเห็นธรรมในธรรม 
คือ นิวรณ์ ๕ ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือนิวรณ์ ๕ 
อย่างไรเล่า. 

ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้เมือ่กามฉนัทะมอียู ่ณ ภายในจติ  
ย่อมรู้ชัดว่ากามฉันทะมีอยู่ ณ ภายในจิตของเรา หรือ 
เมื่อกามฉันทะไม่มีอยู่ ณ ภายในจิต ย่อมรู้ชัดว่ากามฉันทะ 
ไม่มีอยู่ ณ ภายในจิตของเรา อนึ่ง กามฉันทะท่ียังไม่
เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการน้ันด้วย  
กามฉนัทะทีเ่กดิขึน้แลว้จะละเสียไดด้ว้ยประการใด ยอ่มรูช้ดั 
ประการนั้นด้วย กามฉันทะที่ละได้แล้วจะไม่เกิดข้ึนต่อไป
ด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย. 

อีกอย่างหนึ่ง เมื่อพยาบาทมีอยู่ ณ ภายในจิต ย่อม
รูช้ดัวา่พยาบาทมอียู ่ณ ภายในจติของเรา หรอืเม่ือพยาบาท
ไมม่อียู ่ณ ภายในจติ ย่อมรูช้ดัวา่พยาบาทไม่มีอยู่ ณ ภายใน
จติของเรา อนึง่ พยาบาททีย่งัไมเ่กดิจะเกดิขึน้ดว้ยประการใด  
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ยอ่มรูช้ดัประการนัน้ด้วย พยาบาททีเ่กดิข้ึนแลว้จะละเสยีได ้
ดว้ยประการใด ย่อมรูชั้ดประการนัน้ด้วย พยาบาททีล่ะไดแ้ลว้ 
จะไมเ่กดิขึน้ตอ่ไปดว้ยประการใด ยอ่มรูช้ดัประการน้ันดว้ย.

อีกอย่างหน่ึง เมื่อถีนมิทธะมีอยู่ ณ ภายในจิต 
ย่อมรู้ชัดว่า ถีนมิทธะมีอยู่ ณ ภายในจิตของเรา หรือเม่ือ 
ถนีมทิธะไมม่อียู ่ณ ภายในจติ ยอ่มรูช้ดัวา่ถนีมทิธะไมม่อียู ่
ณ ภายในจติของเรา อนึง่ ถนีมทิธะทีย่งัไมเ่กดิจะเกดิขึน้ดว้ย
ประการใด ยอ่มรูช้ดัประการนัน้ดว้ย ถนีมทิธะท่ีเกิดข้ึนแลว้  
จะละเสียได้ด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการน้ันด้วย ถีนมิทธะ 
ท่ีละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใด ย่อมรู้ชัด
ประการนั้นด้วย 

อกีอยา่งหนึง่ เมือ่อทุธจัจกกุกจุจะมอียู ่ณ ภายในจิต 
ย่อมรู้ชัดว่า อุทธัจจกุกกุจจะมีอยู่ ณ ภายในจิตของเราหรือ 
เม่ืออุทธัจจกุกกุจจะไม่มีอยู่ ณ ภายในจิต ย่อมรู้ชัดว่าอุทธัจจ- 
กุกกุจจะไมม่อียู่ ณ ภายในจติของเรา อนึง่ อทุธัจจกกุกจุจะ
ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการน้ัน
ดว้ยอทุธจัจกุกกุจจะท่ีเกดิขึน้แลว้จะละเสยีไดด้ว้ยประการใด  
ยอ่มรูชั้ดประการน้ันดว้ย อทุธัจจกกุกุจจะทีล่ะไดแ้ล้ว จะไม่ 
เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย. 
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อีกอย่างหนึ่ง เมื่อวิจิกิจฉามีอยู่ ณ ภายในจิต ย่อม
รู้ชัดว่าวิจิกิจฉามีอยู่ ณ ภายในจิตของเรา หรือเมื่อวิจิกิจฉา
ไมม่อียู ่ณ ภายในจติ ยอ่มรู้ชดัว่าวิจกิจิฉาไมม่อียู่ ณ ภายใน 
จติของเรา อนึง่ วจิกิจิฉาทีย่งัไมเ่กดิจะเกดิขึน้ดว้ยประการใด 
ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย วิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้
ดว้ยประการใด ย่อมรูช้ดัประการนัน้ดว้ย วจิกิจิฉาทีล่ะไดแ้ลว้ 
จะไมเ่กดิขึน้ตอ่ไปดว้ยประการใด ยอ่มรู้ชดัประการนัน้ด้วย 
ดังพรรณนามาฉะนี้ 

ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในบ้าง 
พจิารณาเหน็ธรรมในธรรมภายนอกบา้ง พจิารณาเหน็ธรรม
ทัง้ภายในทัง้ภายนอกบา้ง พจิารณาเหน็ธรรมคอืความเกดิขึน้ 
ในธรรมบ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในธรรมบ้าง  
พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมใน
ธรรมบา้ง อกีอย่างหนึง่ สตขิองเธอทีต่ัง้มัน่อยูว่า่ ธรรมมีอยู่  
ก็เพียงสักว่าความรู้ เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้น เธอเป็น
ผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้ว และไม่ถือมั่นอะไรๆ 
ในโลก. 

ภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็น
ธรรมในธรรม คือ นิวรณ์ ๕ อยู่. 
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จิตที่หลุดพ้นดีแล้ว
-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๒๗๒/๒๐๐. 

ภิกษุทั้งหลาย ธาตุที่พึงพรากได้ (นิสฺสารณิยธาตุ)  
๕ ประการนี้ ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ 

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้ มนสิการ
ถึงกามทั้งหลาย จิตของเธอย่อมไม่แล่นไป ย่อมไม่เลื่อมใส 
ย่อมไม่ตั้งอยู่ ย่อมไม่น้อมไปในกามทั้งหลาย แต่เม่ือเธอ
มนสิการถึงเนกขัมมะ จิตของเธอย่อมแล่นไป ย่อมเลื่อมใส 
ย่อมตั้งอยู่ ย่อมน้อมไปในเนกขัมมะ จิตของเธอน้ันชื่อว่า
เป็นจิตดำาเนินไปแล้ว อบรมดีแล้ว ตั้งอยู่ดีแล้ว หลุดพ้น
ดีแล้ว พรากออกดีแล้วจากกามทั้งหลาย อาสวะ ทุกข์และ
ความเร่าร้อนเหล่าใด ย่อมเกิดเพราะกามเป็นปัจจัย เธอ
หลุดพ้นแล้วจากอาสวะ ทุกข์ และความเร่าร้อนเหล่านั้น 
เธอย่อมไม่เสวยเวทนาที่เกิดเพราะเหตุน้ัน น้ีเรากล่าวว่า 
เป็นการพรากออกแห่งกามทั้งหลาย.

ภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง เมื่อภิกษุมนสิการ
ถงึพยาบาท จิตของเธอยอ่มไมแ่ลน่ไป ยอ่มไมเ่ลือ่มใส ย่อม
ไม่ตั้งอยู่ ย่อมไม่น้อมไปในพยาบาท แต่เมื่อเธอมนสิการ
ถึงความไม่พยาบาท จิตของเธอย่อมแล่นไป ย่อมเลื่อมใส  
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ย่อมตั้งอยู่ ย่อมน้อมไปในความไม่พยาบาท จิตของเธอนั้น 
ชื่อว่าเป็นจิตดำาเนินไปดีแล้ว อบรมดีแล้ว หลุดพ้นดีแล้ว 
พรากออกดแีลว้จากพยาบาท อาสวะ ทกุข ์และความเรา่รอ้น
เหลา่ใด ยอ่มเกดิเพราะพยาบาทเป็นปจัจยั เธอหลดุพ้นแลว้
จากอาสวะ ทกุข์ และความเรา่รอ้นเหลา่นัน้ เธอย่อมไม่เสวย
เวทนาทีเ่กดิเพราะเหตนุัน้ นีเ้รากลา่ววา่ เปน็การพรากออก
แห่งพยาบาท.

ภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง เมื่อภิกษุมนสิการ
ถึงวิหิงสา จิตของเธอย่อมไม่แล่นไป ย่อมไม่เลื่อมใส ย่อม
ไม่ตั้งอยู่ ย่อมไม่น้อมไปในวิหิงสา แต่เมื่อเธอมนสิการถึง 
อวิหิงสา จิตของเธอย่อมแล่นไป ย่อมเลื่อมใส ย่อมตั้งอยู่ 
ย่อมน้อมไปในอวิหิงสา จิตของเธอนั้นชื่อว่าเป็นจิตดำาเนิน
ไปดีแลว้ อบรมดีแลว้ ตัง้อยู่ดแีลว้ หลดุพน้ดแีลว้ พรากออก
ดแีลว้จากวหิงิสา อาสวะ ทกุข ์และความเร่ารอ้นเหลา่ใด ยอ่ม
เกิดเพราะวิหิงสาเปน็ปจัจยั เธอหลดุพน้แลว้จากอาสวะ ทกุข ์ 
และความเร่าร้อนเหล่านั้น เธอย่อมไม่เสวยเวทนาที่เกิด
เพราะเหตุนั้น นี้เรากล่าวว่า เป็นการพรากออกแห่งวิหิงสา.

ภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง เมื่อภิกษุมนสิการ
ถึงรูปทั้งหลาย จิตของเธอย่อมไม่แล่นไป ย่อมไม่เลื่อมใส 
ย่อมไม่ตั้งอยู่ ย่อมไม่น้อมไปในรูปทั้งหลาย แต่เมื่อเธอ
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มนสิการถึงอรูป จิตของเธอย่อมแล่นไป ย่อมเลื่อมใส ย่อม
ตั้งอยู่ ย่อมน้อมไปในอรูป จิตของเธอนั้นชื่อว่าเป็นจิต
ดำาเนินไปดีแล้ว อบรมดีแล้ว ตั้งอยู่ดีแล้ว หลุดพ้นดีแล้ว 
พรากออกดีแล้วจากรูปทั้งหลาย อาสวะ ทุกข์ และความ 
เรา่รอ้นเหลา่ใด ยอ่มเกดิเพราะรูปเปน็ปจัจยั เธอหลุดพน้แลว้ 
จากอาสวะ ทกุข์ และความเรา่รอ้นเหลา่นัน้ เธอยอ่มไม่เสวย
เวทนาทีเ่กดิเพราะเหตนุัน้ นีเ้รากลา่ววา่ เปน็การพรากออก
แห่งรูปทั้งหลาย.

ภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง เมื่อภิกษุมนสิการ
ถึงสกักายะ จติของเธอยอ่มไมแ่ลน่ไป ยอ่มไมเ่ลือ่มใส ยอ่ม
ไม่ตั้งอยู่ ย่อมไม่น้อมไปในสักกายะ แต่เมื่อเธอมนสิการถึง
ความดับแห่งสกักายะ จิตของเธอยอ่มแล่นไป ยอ่มเลือ่มใส 
ยอ่มตัง้อยู่ ย่อมน้อมไปในความดบัแหง่สกักายะ จิตของเธอ
นั้นชื่อว่าเป็นจิตดำาเนินไปดีแล้ว อบรมดีแล้ว ตั้งอยู่ดีแล้ว 
หลุดพ้นดีแล้ว พรากออกดีแล้วจากสักกายะ อาสวะ ทุกข์ 
และความเรา่รอ้นเหลา่ใด ย่อมเกดิเพราะสกักายะเป็นปจัจัย 
เธอหลดุพน้แล้วจากอาสวะ ทกุข ์และความเร่าร้อนเหลา่น้ัน  
เธอย่อมไม่เสวยเวทนาที่เกิดเพราะเหตุน้ัน น้ีเรากล่าวว่า 
เป็นการพรากออกแห่งสักกายะ.



167

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

ภกิษทุัง้หลาย ความเพลนิในกามกด็ ีความเพลนิใน
พยาบาทก็ดี ความเพลินในวิหิงสาก็ดี ความเพลินในรูปก็ดี 
ความเพลินในสักกายะก็ดี ย่อมไม่บังเกิดขึ้นแก่เธอ เพราะ
ความเพลินในกามก็ดี ความเพลินในพยาบาทก็ดี ความ
เพลินในวิหิงสาก็ดี ความเพลินในรูปก็ดี ความเพลินใน 
สกักายะกด็ ีไมบ่งัเกดิขึน้ ภิกษุนีเ้รากลา่ววา่เป็นผูไ้ม่มีอาลยั 
ตัดตัณหาได้แล้ว คลายสังโยชน์ได้แล้ว ทำาที่สุดทุกข์ได้แล้ว 
เพราะละมานะได้โดยชอบ. 

ภิกษุทั้งหลาย ธาตุที่พึงพรากได้ ๕ ประการนี้แล.
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ภพ ๓
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๕๒/๙๒. 

ภิกษุทั้งหลาย ภพ1 เป็นอย่�งไรเล่�. 
ภิกษุท้ังหลาย ภพท้ังหลาย ๓ อย่าง เหล่าน้ีคือ 
ก�มภพ รูปภพ อรูปภพ.2

ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่� ภพ. 

ความก่อขึ้นพร้อมแห่งภพ ย่อมมี 
เพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งอุปาทาน 

ความดับไม่เหลือแห่งภพ ย่อมมี 
เพราะความดับไม่เหลือแห่งอุปาทาน 

มรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐน่ันเอง 
เป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งภพ 
ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ 

ความเห็นชอบ ความดำาริชอบ 
การพูดจาชอบ การทำาการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ 
ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความต้ังใจม่ันชอบ.

๑. ภพ = สถานท่ีอันวิญญาณใช้ต้ังอาศัยเพ่ือเกิดข้ึน หรือเจริญงอกงามต่อไป. 
(ดูเพ่ิมเติม ท่ีต้ังอาศัยของวิญญาณ ๑8๒ ตรัสภพเปรียบกับดิน วิญญาณเปรียบ
กับส่วนของพืชเช่น เมล็ด ท่ีสามารถเจริญงอกงามต่อไปได้)

๒. กามภพ = ท่ีเกิดอันอาศัย ดิน นํ้า ไฟ ลม รูปภพ = สถานท่ีเกิดอันอาศัยส่ิงท่ีเป็น
รูปในส่วนละเอียด อรูปภพ = สถานท่ีเกิดอันอาศัยส่ิงท่ีไม่ใช่รูป.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

คว�มมีขึ้นแห่งภพ (นัยที่ 1)

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๘๗/๕๑๖.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์ตรัสว่า ‘ภพ–ภพ’ ดังน้ี  

ภพ ย่อมมีได้ ด้วยเหตุเพียงเท่าไร พระเจ้าข้า.

อานนท์ ถ้ากรรมมีกามธาตุ1 เป็นวิบาก จักไม่ได้มี
แล้วไซร้ ก�มภพ จะพึงปรากฏได้หรือ.

ไม่พึงปรากฏเลย พระเจ้าข้า.

อานนท ์ ดว้ยเหตนุีแ้หละ กรรมจงึเปน็ผนืน� (กมมฺ 

เขตฺต) วิญญ�ณเป็นพืช (วิฺาณ พีช) ตัณห�เป็นย�งของ
พืช (ตณฺหา สิเนโห) วิญญ�ณของสัตว์ทั้งหล�ย ที่มีอวิชช�
เป็นเคร่ืองกั้น มีตัณห�เป็นเครื่องผูก ตั้งอยู่แล้วด้วย 
ธ�ตุชั้นทร�ม ก�รบังเกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไป ย่อมมีได้ 
ด้วยอ�ก�รอย่�งนี้ (อวิชฺชานีวรณาน สตฺตาน ตณฺหาสฺโชนาน 

หีนาย ธาตุยา วิฺาณ ปติฏฺิต เอว อายตึ ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ โหติ).

อานนท์ ถ้ากรรมมีรูปธาตุ2 เป็นวิบาก จักไม่ได้มี
แล้วไซร้ รูปภพ จะพึงปรากฏได้หรือ.

ไม่พึงปรากฏเลย พระเจ้าข้า.

๑. กามธาตุ = ธาตุดิน ธาตุนํ้า ธาตุลมและธาตุไฟ. ดูเพ่ิมเติม -ไทย นิทาน. สํ. 
๑๖/๑๔8/๓๕๕-๖. -ผู้รวบรวม

๒. รูปธาตุ = ส่ิงท่ีเป็นรูปในส่วนละเอียด. ดูเพ่ิมเติม “มีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วน 
มีอินทรีย์ไม่บกพร่อง” -ไทย สี. ที. ๙/๓๓/๔๙. -ผู้รวบรวม
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

อานนท์ ด้วยเหตุนี้แหละ กรรมจึงเป็นเนื้อน�  
วิญญ�ณเป็นพืช ตัณห�เป็นย�งของพืช วิญญ�ณ 
ของสัตว์ท้ังหล�ย ที่มีอวิชช�เป็นเครื่องกั้น มีตัณห�เป็น
เครือ่งผกู ต้ังอยูแ่ลว้ดว้ยธ�ตชุัน้กล�ง (มชฺฌิมาย ธาตุยา) ก�ร
บังเกิดข้ึนในภพใหม่ต่อไป ย่อมมีได้ ด้วยอ�ก�รอย่�งนี้.

อานนท์ ถ้ากรรมมีอรูปธาตุ1เป็นวิบาก จักไม่ได้มี
แล้วไซร้ อรูปภพ จะพึงปรากฏได้หรือ.

ไม่พึงปรากฏเลย พระเจ้าข้า.

อานนท์ ด้วยเหตุนี้แหละ กรรมจึงเป็นเนื้อน�  
วิญญ�ณเป็นพืช ตัณห�เป็นย�งของพืช วิญญ�ณ 
ของสัตว์ทั้งหล�ย ท่ีมีอวิชช�เป็นเคร่ืองกั้น มีตัณห�เป็น 
เครื่องผูก ตั้งอยู่แล้วด้วยธ�ตุชั้นประณีต (ปณีตาย ธาตุยา)  
ก�รบังเกิดข้ึนในภพใหม่ต่อไป ย่อมมีได้ ด้วยอ�ก�รอย่�งน้ี.

อานนท์ ภพ ย่อมมีได้ ด้วยอ�ก�รอย่�งน้ีแล.

๑. อรูปธาตุ = ส่ิงท่ีไม่ใช่รูป เป็นนามธรรม เช่น เวทนา สัญญา สังขาร.  
(ผู้ได้สมาธิระดับ อากาสานัญจายตนะข้ึนไป)
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

คว�มมีขึ้นแห่งภพ (นัยที่ 2)

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๘๘/๕๑๗.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์ตรัสว่า ‘ภพ–ภพ’ ดังน้ี  

ภพ ย่อมมีได้ ด้วยเหตุเพียงเท่าไร พระเจ้าข้า.

อานนท ์ ถ้ากรรมมีกามธาตุเป็นวิบาก จักไม่ได้มีแล้ว 
ไซร้ ก�มภพ จะพึงปรากฏได้หรือ.

ไม่พึงปรากฏเลย พระเจ้าข้า.

อานนท ์ กรรมจงึเปน็ผนืน� (กมมฺ เขตตฺ) วิญญ�ณ
เป็นพชื (วฺิาณ พชี) ตณัห�เปน็ย�งของพชื (ตณหฺา สเินโห)  
คว�มเจตน�กด็ ีคว�มปร�รถน�กด็ ีของสตัวท์ัง้หล�ย ท่ีม ี
อวิชช�เป็นเครื่องก้ัน มีตัณห�เป็นเคร่ืองผูก ตั้งอยู่แล้ว
ด้วยธ�ตช้ัุนทร�ม ก�รบงัเกดิขึน้ในภพใหมต่อ่ไป ยอ่มมไีด ้ 
ด้วยอ�ก�รอย่�งนี้ (อวิชฺชานีวรณาน สตฺตาน ตณฺหาสฺโชนาน 

หีนาย ธาตุยา เจตนา ปติฏฺิตา ปตฺถนา ปติฏฺิตา เอว อายตึ ปุนพฺภวา

ภินิพฺพตฺติ โหติิ).
อานนท์ ถ้ากรรมมีรูปธาตุเป็นวิบาก จักไม่ได้มีแล้ว

ไซร้ รูปภพ จะพึงปรากฏได้หรือ.
ไม่พึงปรากฏเลย พระเจ้าข้า.
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

อานนท์ ด้วยเหตุน้ีแหละ กรรมจึงเป็นเน้ือน�  
วิญญ�ณเป็นพืช ตัณห�เป็นย�งของพืช คว�มเจตน�ก็ดี  
คว�มปร�รถน�ก็ดีของสัตว์ทั้งหล�ย ที่มีอวิชช�เป็น 
เครื่องก้ัน มีตัณห�เป็นเครื่องผูก ตั้งอยู่แล้วด้วยธ�ตุ 
ชั้นกล�ง (มชฺฌิมาย ธาตุยา) ก�รบังเกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไป 
ย่อมมีได้ ด้วยอ�ก�รอย่�งนี้.

อานนท ์ ถา้กรรมมอีรูปธาตเุป็นวบิาก จักไม่ไดมี้แลว้
ไซร้ อรูปภพ จะพึงปรากฏได้หรือ.

หามิได้ พระเจ้าข้า.

อานนท์ ด้วยเหตุนี้แหละ กรรมจึงเป็นเนื้อน� 
วิญญ�ณเป็นพืช ตัณห�เป็นย�งของพืช คว�มเจตน�ก็ดี 
คว�มปร�รถน�ก็ดขีองสตัวท์ัง้หล�ย ท่ีมีอวชิช�เปน็เคร่ือง
ก้ัน มีตณัห�เป็นเคร่ืองผกู ตัง้อยูแ่ลว้ดว้ยธ�ตชุัน้ประณีต  
(ปณีตาย ธาตุยา) ก�รบังเกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไป ย่อมมีได้ 
ด้วยอ�ก�รอย่�งนี้.

อานนท์ ภพ ย่อมมีได้ ด้วยอ�ก�รอย่�งน้ีแล.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

เครื่องนำ�ไปสู่ภพ
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๓๓/๓๖๘.

ข้าแตพ่ระองคผ์ูเ้จริญ พระองคต์รัสวา่ ‘เคร่ืองนำาไปสูภ่พ เครือ่ง

นำาไปสูภ่พ’ ดงัน้ี กเ็ครือ่งนำาไปสูภ่พ เปน็อยา่งไร และความดบัไมเ่หลอื

ของเครื่องนำาไปสู่ภพ เป็นอย่างไร พระเจ้าข้า.

ราธะ ฉนัทะ (ความพอใจ) กด็ ี ร�คะ (ความกำาหนดั) 
ก็ดี นันทิ (ความเพลิน) ก็ดี ตัณห� (ความอยาก) ก็ดี  
อุป�ยะ (ความเข้าถึง) และอุป�ท�น (ความถือมั่น) อันเป็น
เครื่องตั้งทับ เครื่องเข้าไปอาศัย และเครื่องนอนเนื่องแห่ง
จิตก็ดีใดๆ ในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขารทั้งหลาย 
และในวญิญาณ สิง่เหล�่นี ้เร�เรยีกว�่ ‘เครือ่งนำ�ไปสูภ่พ’ 

คว�มดับไม่เหลือของเคร่ืองนำ�ไปสู่ภพ มีได้ 
เพร�ะคว�มดับไม่เหลือของฉันทะ ร�คะ นันทิ ตัณห�  
อุป�ยะ และอุป�ท�นในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร
ทั้งหลาย และในวิญญาณเหล่านั้นนั่นเอง.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

คว�มเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ (นัยที่ 1)  
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๘๐/๑๔๙.

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าบุคคลย่อมคิด (เจเตติ) ถึงสิ่งใด 
อยู่ ย่อมดำาริ (ปกปฺเปติ) ถึงสิ่งใดอยู่ และย่อมมีใจฝังลงไป 
(อนุเสติ) ในสิ่งใดอยู่ ส่ิงนั้นย่อมเป็นอารมณ์ เพื่อการตั้งอยู่ 
แห่งวิญญาณ เม่ืออารมณ์มีอยู่ ความต้ังข้ึนเฉพาะแห่ง 
วิญญาณย่อมมี เม่ือวิญญาณน้ัน ต้ังข้ึนเฉพาะ เจริญงอกงามแล้ว  
เคร่ืองนำ�ไปสู่ภพใหม่ (นติ) ย่อมมี เม่ือเคร่ืองนำาไปสู่ภพ
ใหม่มี การมาการไป (อาคติคติ) ย่อมมี เม่ือการมาการไปมี 
การเคล่ือนและการบังเกิดย่อมมี เม่ือมีการเคล่ือนและการ
บังเกิดม ีชาตชิรามรณะ โสกะปรเิทวะทกุขะโทมนสัอปุายาสะ 
ทัง้หลาย จงึเกิดข้ึนครบถว้น ความเกดิข้ึนพรอ้มแหง่กองทกุข ์
ทั้งสิ้นนี้ย่อมมี ด้วยอาการอย่างนี้.

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าบุคคลย่อมไม่คิดถึงสิ่งใด ย่อม
ไม่ดำาริถึงสิ่งใด แต่เขายังมีใจปักลงไปในสิ่งใดอยู่ สิ่งนั้น 
ย่อมเป็นอารมณ์ เพ่ือการต้ังอยู่แห่งวิญญาณ เม่ืออารมณ์ มีอยู่  
ความต้ังขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมี เมื่อวิญญาณน้ัน  
ตัง้ขึน้เฉพาะ เจรญิงอกงามแลว้ เคร่ืองนำาไปสูภ่พใหม ่ยอ่มม ี 
เมื่อเครื่องนำาไปสู่ภพใหม่มี การมาการไป (อาคติคติ) ย่อมมี  
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

เม่ือการมาการไปมี การเคลื่อนและการบังเกิดย่อมมี  
เมือ่การเคลือ่นและการบังเกิดม ีชาติชรามรณะ โสกะปรเิทวะ 
ทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นครบถ้วนต่อไป 
ความเกิดข้ึนพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมี ด้วยอาการ
อย่างนี้.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

คว�มเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ (นัยที่ 2)

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๗๙/๑๔๗.

ภกิษทุัง้หลาย ถา้บคุคลยอ่มคดิ (เจเตต)ิ ถงึสิง่ใดอยู ่ 
ย่อมดำาริ (ปกปฺเปติ) ถึงส่ิงใดอยู่ และย่อมมีจิตปักลงไป (อนุเสติ)  
ในสิ่งใดอยู่ สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์ เพื่อการตั้งอยู่แห่ง
วญิญาณ เมือ่อารมณม์อียู ่ความตัง้ขึน้เฉพาะแหง่วญิญาณ 
ย่อมมี เมื่อวิญญาณนั้น ตั้งขึ้นเฉพาะ เจริญงอกงามแล้ว 
ก�รก�้วลงแหง่น�มรปู (นามรปูสสฺ อวกกฺนตฺ)ิ ยอ่มม ี เพราะมี 
นามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ เพราะมีสฬายตนะเป็น
ปัจจัย จึงมีผัสสะ  เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา 
เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา เพราะมีตัณหาเป็น
ปัจจัย จึงมีอุปาทาน  เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ  
เพราะมีภพเป็นปัจจัย จงึมชีาต ิ เพราะมชีาติเปน็ปจัจัย ชรา
มรณะ โสกะปรเิทวะทกุขะโทมนสัอปุายาสะทัง้หลาย จึงเกดิ
ขึ้นครบถ้วน ความเกิดข้ึนพร้อมแห่งกองทุกข์ท้ังส้ินน้ี ย่อมมี 
ด้วยอาการอย่างน้ี.

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าบุคคลย่อมไม่คิดถึงสิ่งใด ย่อม 
ไม่ดำาริถึงสิ่งใด แต่เขายังมีใจฝังลงไป (คือมีอนุสัย) ในสิ่งใด 
อยู่ สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์ เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณ  
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เม่ืออารมณ์มีอยู่ ความตั้งข้ึนเฉพาะแห่งวิญญาณ ย่อมมี 
เมือ่วญิญาณนัน้ ตัง้ขึน้เฉพาะ เจริญงอกงามแลว้ การก้าวลง 
แหง่นามรปู ย่อมม ี เพราะมนีามรูปเป็นปัจจัย จึงมสีฬายตนะ   
เพราะมสีฬายตนะเปน็ปจัจยั จงึมผีสัสะ เพราะมีผสัสะเปน็
ปัจจัย จึงมีเวทนา เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา 
เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะมีอุปาทาน
เปน็ปัจจยั จงึมภีพ เพราะมภีพเปน็ปจัจยั จงึมีชาต ิ เพราะ
มีชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัส 
อุปายาสะทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นครบถ้วน ความเกิดขึ้นพร้อม
แห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมี ด้วยอาการอย่างนี้.
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คว�มเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ (นัยที่ ๓)

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๗๘/๑๔๕.

ภกิษทุัง้หลาย ถา้บคุคลยอ่มคดิ (เจเตต)ิ ถงึสิง่ใดอยู ่ 
ย่อมดำาริ (ปกปฺเปติ) ถึงสิ่งใดอยู่ และย่อมมีจิตฝังลงไป  
(อนุเสติ) ในสิ่งใดอยู่ ส่ิงนั้นย่อมเป็นอารมณ์ เพื่อการตั้งอยู่
แห่งวิญญาณ เมื่ออารมณ์มีอยู่ ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่ง
วิญญาณ ย่อมมี เมื่อวิญญาณนั้น ตั้งข้ึนเฉพาะ เจริญ
งอกงามแล้ว คว�มเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไป (ปุนพฺภวา

ภินิพฺพตฺติ) ย่อมมี เมื่อความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปมีอยู่ 
ชาตชิรามรณะ โสกะปรเิทวะทกุขะโทมนสัอปุายาสะท้ังหลาย 
จึงเกิดขึ้นครบถ้วน ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้น
นี้ย่อมมี ด้วยอาการอย่างนี้.

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าบุคคลย่อมไม่คิด (โน เจเตติ) 
ถึงสิ่งใด ย่อมไม่ดำาริ (โน ปกปฺเปติ) ถึงสิ่งใด แต่เข�ยังมี
จิตฝังลงไป (อนุเสติ) ในสิ่งใดอยู่ สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์ 
เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณ เมื่ออารมณ์มีอยู่ ความตั้งขึ้น
เฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมี เมื่อวิญญาณนั้น ตั้งขึ้นเฉพาะ 
เจริญงอกงามแล้ว คว�มเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปย่อมมี 
เมี่อความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปมีอยู่ ชาติชรามรณะ  

6๓ 
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โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลาย ย่อมเกิดขึ้น
ครบถ้วน ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นน้ีย่อมมี 
ด้วยอาการอย่างนี้.

ภกิษท้ัุงหลาย กถ็า้วา่บุคคลยอ่มไม่คดิถงึสิง่ใดดว้ย 
ย่อมไม่ดำาริถึงสิ่งใดด้วย และย่อมไม่มีจิตฝังลงไป (โน  

อนุเสติ) ในสิ่งใดด้วยในกาลใด ในกาลนั้น สิ่งนั้น ย่อมไม่
เป็นอารมณ์ เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณ เมื่ออารมณ์ไม่มี 
ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมไม่มี เมื่อวิญญาณนั้น  
ไม่ตั้งขึ้นเฉพาะ ไม่เจริญงอกงามแล้ว คว�มเกิดขึ้นแห่ง
ภพใหม่ต่อไปย่อมไม่มี เมื่อความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่
ต่อไปไม่มี ชาติชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัส
อุปายาสะทั้งหลาย จึงดับสิ้น ความดับลงแห่งกองทุกข์
ทั้งสิ้นนี้ย่อมมี ด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้แล.
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ที่ตั้งอยู่ของวิญญ�ณ (นัยที่ 1)

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๖๗/๑๐๖.

ภิกษุทั้งหลาย ส่ิงท่ีใช้เป็นพืชมี ๕ อย่างเหล่าน้ี   
๕ เป็นอย่างไร คือ 

(๑) พืชจากเหง้าหรือราก (มูลพีช) 
(๒) พืชจากต้น (ขนฺธพีช) 

(๓) พืชจากตาหรือผล (ผลพีช) 
(๔) พืชจากยอด (อคฺคพีช) 
(๕) พืชจากเมล็ด (พีชพีช)

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าสิ่งที่ใช้เป็นพืช ๕ อย่าง เหล่านี้  
ที่ไม่ถูกทำาลาย ยังไม่เน่าเปื่อย ยังไม่แห้งเพราะลมและแดด 
ยังมีเชื้องอกบริบูรณ์อยู ่ และอันเจ้าของเก็บไว้ด้วยด ี
แต่ดิน นำ้า ไม่มี. 

ภิกษทุัง้หลาย ส่ิงท่ีใช้เป็นพืช ๕ อย่างเหล่าน้ันจะพงึ
เจริญงอกงามไพบูลย์ ได้แลหรือ.

หาเป็นเช่นนั้นไม่ พระเจ้าข้า.

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าสิ่งที่ใช้เป็นพืช ๕ อย่าง เหล่าน้ี
แหละ ทีไ่มถ่กูทำาลายยงัไมเ่นา่เปือ่ย ยังไมแ่หง้เพราะลมและ

6๔ 



183

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

แดด ยังมีเชื้องอกบริบูรณ์อยู่ และอันเจ้าของเก็บไว้ด้วยดี 
ทั้งดิน น้ำา ก็มีด้วย.

ภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ใช้เป็นพืช ๕ อย่าง เหล่านั้นจะ
พึงเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ ได้มิใช่หรือ.

อย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุทั้งหลาย วิญญ�ณฐิต ิ ๔ อย่�ง (รูป เวทนา 

สัญญา สังขาร) พึงเห็นว่� เหมือนกับ ดิน. 
ภกิษทุัง้หลาย นนัทิร�คะ (ความกำาหนัดด้วยอำานาจแห่ง

ความเพลิน) พึงเห็นว่�เหมือนกับ นำ้�. 
ภิกษุทั้งหลาย วิญญ�ณ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย 

พึงเห็นว่�เหมือนกับ พืชสดทั้ง 5 นั้น.
ภิกษุทั้ งหลาย วิญญ�ณ  ซ่ึ ง เข้ � ถือเอ�รูป

ต้ังอยู่ ก็ต้ังอยู่ได้ เป็นวิญญาณท่ีมีรูปเป็นอารมณ์ มีรูปเป็นทีต่ัง้
อาศัย มีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพ ก็ถึงความเจริญ งอกงาม 
ไพบูลย์ได้. 

ภิกษุทั้งหลาย วิญญ�ณ ซึ่งเข้�ถือเอ�เวทน� 
ตั้งอยู่ ก็ตั้งอยู่ได้ เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์ 
มีเวทนาเป็นที่ตั้งอาศัย มีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพ ก็ถึง
ความเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ได้. 
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ภิกษุทั้งหลาย วิญญ�ณ ซึ่งเข้�ถือเอ�สัญญ� 
ตั้งอยู่ ก็ตั้งอยู่ได้ เป็นวิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์ 
มีสัญญาเป็นที่ตั้งอาศัย มีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพ ก็ถึง
ความเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ได้.

ภิกษุทั้งหลาย วิญญ�ณ ซึ่งเข้�ถือเอ�สังข�ร 
ตั้งอยู่ ก็ตั้งอยู่ได้ เป็นวิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์ 
มีสังขารเป็นที่ต้ังอาศัย มีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพ ก็ถึง
ความเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ได้.

ภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า  
เร�จักบัญญัติซึ่งก�รม� ก�รไป 
ก�รจุติ (การตาย) ก�รอุบัติ (การเกิด)

คว�มเจริญ คว�มงอกง�ม 
และคว�มไพบูลย์ของวิญญ�ณ 
โดยเว้นจ�กรูป เว้นจ�กเวทน� 
เว้นจ�กสัญญ� และเว้นจ�กสังข�ร ดังนี้นั้น 
นี่ไม่ใช่ฐ�นะที่จักมีได้เลย.
ภิกษุทั้งหลาย ถ้าราคะในรูปธาตุ ในเวทนาธาตุ ใน

สัญญาธาตุ ในสังขารธาตุ ในวิญญาณธาตุ เป็นส่ิงท่ีภิกษุละ
ได้แล้ว (ราโค ปหีโน). 
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เพร�ะละร�คะได้ 
อ�รมณ์สำ�หรับวิญญ�ณก็ข�ดลง 
ที่ตั้งของวิญญ�ณก็ไม่มี 
วิญญ�ณอันไม่มีที่ตั้งนั้น ก็ไม่งอกง�ม 
หลุดพ้นไป เพร�ะไม่ถูกปรุงแต่ง 
เพร�ะหลุดพ้นไป ก็ตั้งมั่น 
เพร�ะตั้งมั่น ก็ยินดีในตนเอง 
เพร�ะยินดีในตนเอง ก็ไม่หวั่นไหว 
เมื่อไม่หวั่นไหว ก็ปรินิพพ�นเฉพ�ะตน 
ย่อมรู้ชัดว่� 
ช�ติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว 
กิจที่ควรทำ�ได้สำ�เร็จแล้ว 
กิจอ่ืนท่ีจะต้องทำ�เพ่ือคว�มเป็นอย่�งน้ี มิได้มีอีก ดังน้ี.

(ดูเพิ่มเติมเรื่อง “การน้อมใจเพื่อตัดโอรัมภาคิยสังโยชน์”  

ในหน้า ๔๔๓ ซึ่งได้ตรัสไว้โดยนัยใกล้เคียงกัน. -ผู้รวบรวม)
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ที่ตั้งอยู่ของวิญญ�ณ (นัยที่ 2)

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๘๑/๖๕.

อานนท์ วิญญาณฐิติ (ที่ตั้งอาศัยของวิญญาณ) ๗  
เหล่านี้ และ อายตนะ ๒ มีอยู่. 

วิญญาณฐิติ ๗ เหล่าไหนเล่า. 
วิญญาณฐิติ ๗ คือ 
(๑) อานนท์ สัตว์ทั้งหลาย (สตฺตา) มีกายต่างกัน 

มสัีญญาตา่งกนั มอียู่ ไดแ้ก ่มนษุยท์ัง้หลาย เทวดาบางพวก 
และวินิบาตบางพวก นี้คือ วิญญ�ณฐิติที่ 1.

(๒) อานนท์ สัตว์ท้ังหลาย มีกายต่างกัน มีสัญญา
อย่างเดียวกัน มีอยู่ ได้แก่ พวกเทพผู้นับเน่ืองในหมู่พรหมท่ี

บังเกิดโดยปฐมภูมิ1 (ปมานิพฺพตฺตา) น้ีคือ วิญญ�ณฐิติท่ี 2.2

(๓) อานนท์ สัตว์ทั้งหลาย มีกายอย่างเดียวกัน 
มีสัญญาต่างกัน มีอยู่ ได้แก่ พวกเทพอาภัสสระ นี้คือ 
วิญญ�ณฐิติที่ ๓.

๑. ปฐมภูมิ = ภูมิเบ้ืองต้น สามารถเข้าถึงได้หลายทาง เช่น ผู้ได้ปฐมฌาน ผู้เจริญ
เมตตา ผู้กระทํากุศลกรรมบท ๑๐ ผู้ประกอบพร้อมด้วย ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ 
ปัญญา เป็นต้น. 

๒. ในพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ เฉพาะในสูตรน้ี วิญญาณฐิติท่ี ๒ จะพบมีคาํว่า อบายท้ัง ๔  
อยู่เพียงตําแหน่งเดียวท่ีเป็นพุทธวจน แต่ไม่ตรงกับสูตรอ่ืนท่ีกล่าวถึงวิญญาณฐิติ ๗  
(-บาลี ปา. ที. ๑๑/๒๖๕,๓๑๑/๓๓๕,๔๓๕.) และไม่ตรงกับไตรปิฎกฉบับภาษามอญ
และภาษายุโรป ดังน้ัน คําว่า อบายท้ัง ๔ จึงไม่ได้นํามาใส่ในท่ีน้ี.

65 
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(๔) อานนท์ สัตว์ทั้งหลาย มีกายอย่างเดียวกัน 
มีสัญญาอย่างเดียวกัน มีอยู่ ได้แก่ พวกเทพสุภกิณหะ  
นี้คือ วิญญ�ณฐิติที่ ๔.

(๕) อานนท์ สัตว์ท้ังหลาย เพราะก้าวล่วงเสียได้ซ่ึง 
รูปสัญญา1 โดยประการท้ังปวง เพราะความดับไปแห่ง
ปฏิฆสัญญา2 เพราะไม่ใส่ใจนานัตตสัญญา3 จึงเข้าถึงอากาสา- 
นัญจายตนะ มีการทำาในใจว่า “อากาศไม่มีท่ีสุด” ดังน้ี มีอยู่ 
นี้คือ วิญญ�ณฐิติที่ 5.

(๖) อานนท์ สัตว์ท้ังหลาย เพราะก้าวล่วงเสียได้ซ่ึง
อากาสานัญจายตนะโดยประการท้ังปวง จึงเข้าถึงวิญญา- 
ณัญจายตนะ มีการทำาในใจว่า “วิญญาณไม่มีท่ีสุด” ดังน้ี  
มีอยู่ น้ีคือ วิญญ�ณฐิติท่ี 6.

(๗) อานนท์ สัตว์ท้ังหลาย เพราะก้าวล่วงเสีย
ได้ซึ่งวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง จึงเข้าถึง
อากิญจัญญายตนะ มีการทำาในใจว่า “อะไรๆ ไม่มี” ดังนี้ 
มีอยู่ นี้คือ วิญญ�ณฐิติที่ 7.

๑. รูปสัญญา = ความหมายรู้ในรูป.
๒. ปฏิฆสัญญา = ความหมายรู้อันไม่น่ายินดีในส่วนรูป.
๓. นานัตตสัญญา = ความหมายรู้อันมีประการต่างๆ ในส่วนรูป.
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ส่วน อ�ยตนะ 2 นั้น คือ 
อสัญญีสัตต�ยตนะที่ 1 
เนวสัญญ�น�สัญญ�ยตนะที่ 2
อานนท์ ในบรรดาวิญญาณฐิติ ๗ และอายตนะ ๒ 

(รวมเปน็ ๙) นัน้ วญิญาณฐติิที ่๑ อนัใดมอียู ่คือ สตัว์ท้ังหลาย 
มีกายต่างกัน มสีญัญาตา่งกนั ไดแ้ก ่มนษุย์ทัง้หลาย เทวดา
บางพวก และวินิบาตบางพวก. 

อานนท ์ ผูใ้ดรู้ชดัวญิญาณฐติิที ่๑ นัน้ รู้ชดัการเกดิ 
(สมุทัย) แห่งสิ่งนั้น รู้ชัดความตั้งอยู่ไม่ได้ (อัตถังคมะ) แห่ง
สิง่นัน้ รูช้ดัรสอรอ่ย (อสัสาทะ) แห่งสิง่นัน้ รู้ชดัโทษต่ำาทราม  
(อาทีนวะ) แห่งสิ่งน้ัน และรู้ชัดอุบายเป็นเครื่องออกไปพ้น  
(นิสสรณะ) แห่งสิ่งนั้น ดังนี้แล้ว ควรหรือหนอที่ผู้นั้น  
จะเพลิดเพลินยิ่งซึ่งวิญญาณฐิติที่ ๑ นั้น. 

ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้ พระเจ้าข้า.

(ในกรณีแห่ง วิญญาณฐิติที่ ๒ วิญญาณฐิติที่ ๓ วิญญาณฐิติ
ที่ ๔ วิญญาณฐิติที่ ๕ วิญญาณฐิติที่ ๖ วิญญาณฐิติที่ ๗ และ อสัญญี- 
สัตตายตนะที่ ๑ ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะอย่างดังที่กล่าวแล้วข้างต้น ก็ได้
มีการอธิบาย ตรัสถาม และทูลตอบ โดยข้อความทำานองเดียวกันกับ 
ในกรณีแห่งวิญญาณฐิติที่ ๑ น้ัน ทุกประการ ต่างกันแต่ชื่อเท่านั้น  
ส่วนเนวสัญญานาสัญญายตนะที่ ๒ นั้น ได้ตรัสแตกต่างไป ดังนี้)
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อานนท์ ในบรรดาวิญญาณฐิติ ๗ และอายตนะ ๒ 
(รวมเป็น ๙) นั้น เนวสัญญานาสัญญายตนะ (ความหมายรู้ว่า  

มีก็ไม่ใช่ ไม่มีก็ไม่ใช่) อันใด มีอยู่. 
อานนท์์ ผู้ใดรู้ชัดเนวสัญญานาสัญญายตนะน้ัน  

รูชั้ดการเกิดแห่งสิง่นัน้ รู้ชดัการดบัแหง่สิง่นัน้ รูช้ดัรสอรอ่ย
แห่งสิ่งน้ัน รู้ชัดโทษอันต่ำาทรามแห่งสิ่งนั้น และรู้ชัดอุบาย
เป็นเคร่ืองออกแห่งสิ่งน้ัน ดังนี้แล้ว ควรหรือหนอ ที่ผู้นั้น
จะเพลิดเพลินยิ่งซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้น. 

ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้ พระเจ้าข้า.

อานนท์ เมื่อใดแล ภิกษุรู้แจ้งชัดตามเป็นจริง ซึ่ง
การเกิด การดับ รสอร่อย โทษอันตำ่าทราม และอุบายเป็น
เครื่องออกแห่งวิญญาณฐิติ ๗ เหล่านี้ และแห่งอายตนะ ๒ 
เหล่านี้ด้วยแล้ว เป็นผู้หลุดพ้นเพราะความไม่ยึดมั่น.

อานนท์ ภิกษุนี้เรากล่าวว่า ผู้เป็นปัญญ�วิมุตติ.
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คว�มมีขึ้นแห่งภพ  
แม้มีอยู่ชั่วขณะก็น่�รังเกียจ

-บาลี เอก. อํ. ๒๐/๔๖/๒๐๓.

ภิกษุทั้งหลาย 
คูถ แม้นิดเดียว ก็เป็นของมีกลิ่นเหม็น ฉันใด.

ภิกษุทั้งหลาย 
สิ่งที่เรียกว่� ภพ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน 
แม้มีประมาณน้อย ชั่วลัดนิ้วมือเดียว 
ก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้.

(ในสูตรถัดไป ได้ตรัสอุปมาด้วยมูตร ด้วยนำ้าลาย ด้วยหนอง  

ด้วยโลหิต โดยทำานองเดียวกัน -บาลี เอก. อำ. ๒๐/๔๖/๒๐๔. -ผู้รวบรวม)

66 
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คติ 5
-บาลี มู. ม. ๑๒/๑๔๗/๑๗๐.

สารบีตุร คติ1 ๕ ประการเหลา่นี ้มอียู ่ ๕ ประการ 
เป็นอย่างไร คือ 

(๑) นรก 
(๒) กำ�เนิดเดรัจฉ�น 
(๓) เปรตวิสัย 
(๔) มนุษย์ 
(๕) เทวด� 
สารีบุตร เราย่อมรู้ชัดซึ่งนรก ทางยังสัตว์ให้ถึง

นรก และปฏปิทาอนัจะยงัสตัวใ์หถ้งึนรก อนึง่ สตัวผ์ูป้ฏบิตัิ
ประการใด เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ย่อมเข้าถึง
อบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก2 เรายอ่มรู้ชดัซึง่ประการนัน้ดว้ย. 

สารีบุตร เราย่อมรู้ชัดซ่ึงกำ�เนิดเดรัจฉ�น ทางยัง
สัตว์ให้ถึงกำาเนิดเดรัจฉาน และปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึง
กำาเนิดเดรัจฉาน อนึ่ง สัตว์ผู้ปฏิบัติประการใด เบื้องหน้า
แต่ตายเพราะกายแตก ย่อมเข้าถึงกำาเนิดเดรัจฉาน เราย่อม
รู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วย. 

๑. คติ = ทางไปของสัตว์. (ท่ีนําไปสู่ภพ)
๒. อบาย ทุคติ วินิบาต นรก = ท่ีเกิดของสัตว์ตํ่ากว่ามนุษย์.

67 
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สารีบุตร เราย่อมรู้ชัดซึ่งเปรตวิสัย ทางยังสัตว์ให้
ถึงเปรตวิสัย และปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงเปรตวิสัย อนึ่ง 
สัตว์ผู้ปฏิบัติประการใด เบ้ืองหน้าแต่ตายเพราะกายแตก 
ย่อมเข้าถึงเปรตวิสัย เราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วย. 

สารีบุตร เราย่อมรู้ชัดซึ่งเหล่�มนุษย์ ทางยังสัตว์
ใหถึ้งมนุษย์โลก และปฏปิทาอนัจะยงัสตัวใ์หถ้งึมนษุยโ์ลก  
อน่ึง สตัวผู้์ปฏบิตัปิระการใด เบือ้งหนา้แตต่ายเพราะกายแตก 
ย่อมบังเกิดในหมู่มนุษย์ เราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วย. 

สารบีตุร เราย่อมรูช้ดัซึง่เทวด�ท้ังหล�ย ทางยงัสตัว์
ให้ถึงเทวโลก และปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงเทวโลก อนึ่ง 
สัตว์ผู้ปฏิบัติประการใด เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก 
ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วย. 

สารีบุตร เราย่อมรู้ชัดซึ่งนิพพ�น ทางยังสัตว์ให้
ถึงนิพพาน และปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงนิพพาน อนึ่ง 
สัตว์ผู้ปฏิบัติประการใด ย่อมกระทำาให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ 
ปญัญาวมิตุต ิอนัหาอาสวะมไิด้ เพราะอาสวะทัง้หลายสิน้ไป 
ด้วยปัญญาอันย่ิงเองในปัจจุบัน เข้าถึงแล้วแลอยู่ เราย่อม
รู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วย… .
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เหตุให้ทุคติปร�กฏ
-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๒๘๕,๓๐๕/๑๖๕,๑๘๙.

จุนทะ คว�มไม่สะอ�ดท�งก�ย มี ๓ อย่�ง 
คว�มไม่สะอ�ดท�งว�จ� มี ๔ อย่�ง 
คว�มไม่สะอ�ดท�งใจ มี ๓ อย่�ง.

จนุทะ คว�มไม่สะอ�ดท�งก�ย มี ๓ อย�่ง เปน็
อย่�งไรเล่�. จุนทะ คนบางคนในกรณีนี้ 

(๑) เปน็ผูม้ปีกตทิำ�สตัวม์ชีวีติใหต้กลว่ง หยาบชา้  
มฝีา่มอืเปือ้นดว้ยโลหติ มแีตก่ารฆา่และการทุบต ีไม่มีความ
เอ็นดูในสัตว์มีชีวิต 

(๒) เป็นผู้มีปกติถือเอ�ส่ิงของท่ีมีเจ้�ของมิได้ให้
คือวัตถุอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของบุคคลอ่ืนท่ีอยู่ในบ้านหรือในป่า 
กต็าม เปน็ผูถ้อืเอาสิง่ของทีเ่ขาไมไ่ดใ้หด้ว้ยอาการแหง่ขโมย

(๓) เป็นผู้มีปกติประพฤติผิดในก�ม (คือประพฤติผิด)  
ในหญิง ซ่ึงมารดารักษา บิดารักษา พ่ีน้องชาย พ่ีน้องหญิงหรือ
ญาติรักษา อันธรรมรักษา เป็นหญิงมีสามี หญงิอยูใ่นสนิไหม 
โดยที่สุดแม้หญิงอันเขาหมั้นไว้ (ด้วยการคล้องพวงมาลัย) เป็น 
ผู้ประพฤติผิดจารีตในรูปแบบเหล่าน้ัน 

จุนทะ อย่างน้ีแล เป็นความไม่สะอาดทางกาย ๓ อย่าง.

68 
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จุนทะ คว�มไมส่ะอ�ดท�งว�จ� มี ๔ อย่�ง เปน็
อย่�งไรเล่�. จุนทะ คนบางคนในกรณีนี้ี้ 

(๑) เป็นผู้มีปกติกล่�วเท็จ ไปสู่สภาก็ดี ไปสู่บริษัท
ก็ดี ไปสู่ท่ามกลางหมู่ญาติก็ดี ไปสู่ท่ามกลางศาลาประชาคม
ก็ดี ไปสู่ท่ามกลางราชสกุลก็ดี อันเขานำาไปเป็นพยาน ถาม
ว่า “บุรุษผู้เจริญ ท่านรู้อย่างไร ท่านจงกล่าวไปอย่างน้ัน” 
ดังนี้ บุรุษนั้น เมื่อไม่รู้ก็กล่าวว่ารู้ เมื่อรู้ก็กล่าวว่าไม่รู้ 
เม่ือไม่เห็นก็กล่าวว่าเห็น เม่ือเห็นก็กล่าวไม่เห็น เพราะเหตุ
ตนเอง เพราะเหตุผู้อื่นหรือเพราะเหตุเห็นแก่อามิสไรๆ 
ก็เป็นผู้กล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ 

(๒) เป็นผู้มีว�จ�ส่อเสียด คือฟังจากฝ่ายน้ีแล้ว 
ไปบอกฝ่ายโน้นเพ่ือทำาลายฝ่ายน้ี หรือฟังจากฝ่ายโน้นแล้ว
มาบอกฝ่ายน้ีเพ่ือทำาลายฝ่ายโน้น เป็นผู้ทำาคนท่ีสามัคคีกันให้
แตกกัน หรือทำาคนท่ีแตกกันแล้วให้แตกกันย่ิงข้ึน พอใจยินดี 
เพลิดเพลินในการแตกกันเป็นพวก เป็นผู้กล่าววาจาทีก่ระทำา
ให้แตกกันเป็นพวก 

(๓) เป็นผู้มีว�จ�หย�บ อันเป็นวาจาหยาบคาย 
กล้าแข็ง แสบเผ็ดต่อผู้อ่ืน กระทบกระเทียบผู้อ่ืน แวดล้อม
อยู่ด้วยความโกรธ ไม่เป็นไปเพ่ือสมาธิ เขาเป็นผู้กล่าววาจา 
มีรูปลักษณะเช่นนั้น 
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(๔) เปน็ผูม้วี�จ�เพอ้เจอ้ คอืเปน็ผูก้ลา่วไม่ถูกกาล 
ไมก่ลา่วตามจรงิ กลา่วไมอ่งิอรรถ ไมอ่งิธรรม ไมอ่งิวนิยัเปน็
ผู้กล่าววาจาไม่มีที่ตั้งอาศัย ไม่ถูกกาลเทศะ ไม่มีจุดจบ ไม่
ประกอบด้วยประโยชน์ 

จุนทะ อย่างนี้แล เป็นความไม่สะอาดทางวาจา  
๔ อย่าง.

จุนทะ คว�มไม่สะอ�ดท�งใจ มี ๓ อย่�ง เป็น
อย่�งไรเล่�. จุนทะ คนบางคนในกรณีนี้ี้ 

(๑) เป็นผูม้�กดว้ยอภชิฌ� (ความโลภเพง่เลง็) เป็น
ผู้โลภเพ่งเล็งวัตถุอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่น ว่า “สิ่งใด
เป็นของผู้อื่น สิ่งนั้นจงเป็นของเรา” ดังนี้ 

(๒) เปน็ผู้มีจิตพย�บ�ท มีความดำาริในใจเป็นไปใน
ทางประทุษร้าย ว่า “สัตว์ท้ังหลายเหล่าน้ี จงเดือดร้อน จงแตก
ทำาลาย จงขาดสูญ จงพินาศ อย่าได้มีอยู่เลย” ดังนี้เป็นต้น 

(๓) เปน็ผูม้คีว�มเห็นผดิ มทีสัสนะวปิริตว่า “ทาน
ทีใ่ห้แลว้ ไมม่ ี(ผล) ยัญท่ีบชูาแลว้ ไมม่ ี(ผล) การบชูาท่ีบชูา
แลว้ ไมม่ ี(ผล) ผลวบิากแหง่กรรมทีส่ตัวท์ำาดทีำาชัว่ ไมม่ ีโลกนี ้ 
ไมม่ ีโลกอืน่ ไมม่ ีมารดา ไมม่ ีบดิา ไมม่ ีสตัว์ผูเ้ปน็โอปปาตกิะ  
ไม่มี สมณพราหมณ์ผู้ดำาเนินไปโดยชอบ ปฏิบัติโดยชอบ  
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ถงึกบักระทำาให้แจง้โลกนีแ้ละโลกอืน่ ดว้ยปญัญาโดยชอบเอง  
แล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ ก็ไม่มี” ดังนี้ 

จุนทะ อย่างนี้แล เป็นความไม่สะอาดทางใจ  
๓ อย่าง.

จุนทะ เหล่านี้แล เรียกว่า อกุศลกรรมบถสิบ.

จุนทะ อนึ่ง เพร�ะมีก�รประกอบด้วยอกุศล-
กรรมบถท้ังสิบประก�รเหล่�นี้เป็นเหตุ นรกย่อมปร�กฏ 
กำ�เนิดเดรัจฉ�นย่อมปร�กฏ เปรตวิสัยย่อมปร�กฏ หรือ
ว่�ทุคติใดๆ แม้อื่นอีก ย่อมมี.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม 10 
ประก�รเหล่�น้ีแล ย่อมเป็นเหมือนบุคคลผู้ถูกนำ�ตัวไป
เก็บไว้ในนรก.

(สูตรอ่ืนๆ แทนท่ีจะนับจำานวนกรรมบถมี ๑๐ ได้ทรงขยาย  

ออกไปเป็น ๒๐ คือ ทำาเองสิบ ชักชวนผู้อื่นให้ทำาอีกสิบ และทรง 

ขยายออกไปเป็น ๓๐ คือ ทำาเองสิบ ชักชวนผู้อื่นให้ทำาสิบ ยินดี 

เมื่อเขาทำาสิบ และทรงขยายออกไปเป็น ๔๐ คือ ทำาเองสิบ ชักชวน 

ผู้อื่นให้ทำาสิบ ยินดีเมื่อเขาทำาสิบ สรรเสริญผู้กระทำาสิบ จึงมีกรรมบถ  

สิบ ยี่สิบ สามสิบ สี่สิบ. -บาลี ทสก. อำ. ๒๔/๓๒๕/๑9๘. 
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ในสูตรอื่น แสดงผลแห่งการกระทำาแปลกออกไป จากคำาว่า  

“เหมือนถูกนำาไปเก็บไว้ในนรก” นั้น ทรงแสดงด้วยคำาว่า “เป็นผู้ 

ขดุรากตนเอง กำาจดัตนเอง” กม็ ี“ตายแลว้ไปทคุต”ิ กม็ ี“เป็นพาล” กม็.ี  

-บาลี ทสก. อำ. ๒๔/๓๓๒,๓๓๓/๒๐๒,๒๐๓. -ผู้รวบรวม)
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เหตุให้สุขคติปร�กฏ
- บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๒๘๗,๓๐๖/๑๖๕,๑๘๙.

จุนทะ คว�มสะอ�ดท�งก�ยมี ๓ อย่�ง 
คว�มสะอ�ดท�งว�จ�มี ๔ อย่�ง 
คว�มสะอ�ดท�งใจมี ๓ อย่�ง.

จุนทะ คว�มสะอ�ดท�งก�ย มี ๓ อย่�งนั้น เป็น
อย่�งไรเล่�.

จุนทะ บุคคลบางคนในกรณีนี้ 
(๑) ละก�รทำ�สัตว์มีชีวิตให้ตกล่วง เว้นขาดจาก 

ปาณาติบาต วางท่อนไม้ วางศัสตรา มีความละอายถึง
ความเอ็นดูกรุณาเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายอยู่ 

(๒) ละก�รถือเอ�ส่ิงของท่ีเจ้�ของมิได้ให้ เว้นขาด 
จากการถือเอาส่ิงของท่ีเจ้าของมิได้ให้ ไม่ถือเอาทรัพย์และ 
อุปกรณ์แห่งทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้ ในบ้านก็ดี ในป่าก็ดี 
ด้วยอาการแห่งขโมย

(๓) ละก�รประพฤติผิดในก�ม เว้นขาดจากการ 
ประพฤติผิดในกาม (คือเว้นจากการประพฤติผิด) ในหญิง 
ซึ่งมารดารักษา บิดารักษา พี่น้องชาย พี่น้องหญิงหรือญาต ิ
รักษา อันธรรมรักษา เป็นหญิงมีสามี หญิงอยู่ในสินไหม 

69 
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โดยที่สุดแม้หญิงอันเขาหมั้นไว้ (ด้วยการคล้องพวงมาลัย) 
ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจารีตในรูปแบบเหล่านั้น

จนุทะ อยา่งนีแ้ล เปน็ความสะอาดทางกาย ๓ อยา่ง.

จนุทะ คว�มสะอ�ดท�งว�จ� มี ๔ อย�่งนัน้ เปน็
อย่�งไรเล่�.

จุนทะ บุคคลบางคนในกรณีนี้ 
(๑) ละมุส�ว�ท เว้นขาดจากมุสาวาท ไปสู่สภาก็ดี  

ไปสู่บริษัทก็ดี ไปสู่ท่ามกลางหมู่ญาติก็ดี ไปสู่ท่ามกลาง
ศาลาประชาคมก็ดี ไปสู่ท่ามกลางราชสกุลก็ดี อันเขานำาไป 
เป็นพยาน ถามว่า “บุรุษผู้เจริญ ท่านรู้อย่างไร ท่านจง
กล่าวไปอย่างนั้น” ดังนี้ บุรุษนั้นเมื่อไม่รู้ก็กล่าวว่าไม่รู้ 
เม่ือรู้ก็กล่าวว่ารู้ เมื่อไม่เห็นก็กล่าวว่าไม่เห็น เมื่อเห็นก็ 
กลา่วว่าเห็น เพราะเหตตุนเอง เพราะเหตผุูอ้ืน่ หรอืเพราะ 
เหตุเห็นแก่อามิสไรๆ ก็ไม่เป็นผู้กล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่

(๒) ละคำ�ส่อเสียด เว้นขาดจากคำาส่อเสียด ได้ฟัง
จากฝ่ายน้ีแล้วไม่เก็บไปบอกฝ่ายโน้น เพ่ือแตกจากฝ่ายน้ีหรือ
ได้ฟังจากฝ่ายโน้นแล้วไม่เก็บมาบอกแก่ฝ่ายน้ี เพ่ือแตกจาก
ฝ่ายโน้น แต่จะสมานคนท่ีแตกกันแล้วให้กลับพร้อมเพรียงกัน  
อุดหนุนคนท่ีพร้อมเพรียงกันอยู่ให้พร้อมเพรียงกันย่ิงข้ึน  
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เป็นคนชอบในการพร้อมเพรียง เป็นคนยินดีในการ
พร้อมเพรียง เป็นคนพอใจในการพร้อมเพรียง กล่าวแต่
วาจาที่ทำาให้พร้อมเพรียงกัน 

(๓) ละก�รกล่�วคำ�หย�บเสีย เว้นขาดจากกล่าว 
คำาหยาบ กล่าวแต่วาจาท่ีไม่มีโทษ เสนาะโสตให้เกิดความรัก  
เป็นคำาฟูใจ เป็นคำาสุภาพที่ชาวเมืองเขาพูดกัน เป็นที่ใคร ่
ที่พอใจของมหาชน กล่าวแต่วาจาเช่นนั้นอยู่ 

(๔) ละคำ�พูดเพ้อเจ้อ เว้นขาดจากคำาพูดเพ้อเจ้อ  
กล่าวแต่ในเวลาอันสมควร กล่าวแต่คำาจริง เป็นประโยชน์ 
เปน็ธรรม เป็นวินัย กลา่วแตว่าจามทีีต่ัง้ มหีลกัฐานท่ีอา้งองิ  
มีเวลาจบ ประกอบด้วยประโยชน์ สมควรแก่เวลา 

จนุทะ อยา่งนีแ้ล เปน็ความสะอาดทางวาจา ๔ อยา่ง.

จุนทะ คว�มสะอ�ดท�งใจ มี ๓ อย่�งนั้น เป็น
อย่�งไรเล่�.

จุนทะ บุคคลบางคนในกรณีนี้ 
(๑) เป็นผู้ไม่ม�กด้วยอภิชฌ� คือเป็นผู้ไม่โลภ  

เพ่งเล็งวัตถุอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อ่ืน ว่า “ส่ิงใดเป็นของ 
ผู้อื่น สิ่งนั้นจงเป็นของเรา” ดังนี้ 
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(๒) เป็นผู้ไม่มีจิตพย�บ�ท มีความดำาริแห่งใจ
อันไม่ประทุษร้ายว่า “สัตว์ท้ังหลายเหล่าน้ี จงเป็นผู้ไม่มีเวร 
ไม่มีความเบียดเบียน ไม่มีทุกข์ มีสุข บริหารตนอยู่เถิด” ดังน้ี 
เป็นต้น

(๓) เป็นผู้มีคว�มเห็นถูกต้อง มีทัสสนะไม่วิปริต  
ว่า “ทานท่ีให้แล้ว มี (ผล) ยัญท่ีบูชาแล้ว มี (ผล) การบูชา
ที่บูชาแล้ว มี (ผล) ผลวิบากแห่งกรรมที่สัตว์ทำาดีทำาชั่ว มี  
โลกน้ี มี โลกอ่ืน มี มารดา มี บิดา มี สัตวผู้เป็นโอปปาติกะ มี  
สมณพราหมณ์ผู้ดำาเนินไปโดยชอบ ปฏิบัติโดยชอบ ถึงกับ 
กระทำาให้แจ้งโลกนี้และโลกอื่น ด้วยปัญญาโดยชอบเอง 
แล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ ก็มี” ดังนี้ 

จุนทะ อย่างนี้แล เป็นความสะอาดทางใจ ๓ อย่าง.

จุนทะ เหล่านี้แล เรียกว่า กุศลกรรมบถสิบ.

จุนทะ อนึ่ง เพร�ะมีก�รประกอบด้วยกุศล- 
กรรมบถท้ังสิบประก�รเหล่�น้ีเป็นเหตุ พวกเทพจึงปร�กฏ  
พวกมนุษย์จึงปร�กฏ หรือว่�สุคติใดๆ แม้อ่ืนอีก ย่อมมี.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม 10 
ประก�รเหล่�น้ีแล ย่อมเป็นเหมือนบุคคลผู้ถูกนำ�ตัวไปเกบ็
ไว้ในสวรรค.์
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(สตูรอืน่ๆ แทนทีจ่ะนบัจำานวนกรรมบถม ี๑๐ ไดท้รงขยายออก

ไปเป็น  ๒๐ คือ  ทำ า เอง สิบ ชักชวนผู้ อื่ น ให้ทำ าอี กสิบ  และ 

ทรงขยายออกไปเป็น ๓๐ คือ ทำาเองสิบ ชักชวนผู้อื่นให้ทำาสิบ ยินดี 

เมื่อเขาทำาสิบ และทรงขยายออกไปเป็น ๔๐ คือ ทำาเองสิบ ชักชวน 

ผู้อื่นให้ทำาสิบ ยินดี เมื่อเขาทำาสิบ สรรเสริญผู้กระทำาสิบ จึงมี  

กรรมบถ สิบ ยี่สิบ สามสิบ สี่สิบ. -บาลี ทสก. อำ. ๒๔/๓๒๕/๑9๘.

ในสูตรอื่น แสดงผลแห่งการกระทำาแปลกออกไป จาก 

คำาว่า “เหมือนถูกนำาไปเก็บไว้ในสวรรค์” นั้น ทรงแสดงด้วยคำาว่า  

“ผู้ไม่ขุดรากตนเอง ไม่กำาจัดตนเอง” ก็มี “ตายแล้วไปสุคติ” ก็มี  

“เป็นบัณฑิต” ก็มี. -บาลี ทสก. อำ. ๒๔/๓๓๒, ๓๓๓/๒๐๒, ๒๐๓.  

-ผู้รวบรวม)
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เหตุให้ต้องท่องเที่ยวในสังส�รวัฏ
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑/๑., บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๔๑/๑๖๙๘.

ภกิษทุัง้หลาย เพร�ะไม่รู้ต�มลำ�ดับ เพร�ะไมแ่ทง
ตลอดซึ่งอริยสัจทั้ง ๔ เร�และพวกเธอทั้งหล�ย 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.

ภกิษทุัง้หลาย เมือ่ทกุขอริยสัจ อนัเราและพวกเธอ
ทั้งหลาย รู้ตามลำาดับและแทงตลอดแล้ว เมื่อทุกขสมุทย- 
อริยสัจ อันเราและพวกเธอทั้งหลาย รู้ตามลำาดับและแทง
ตลอดแล้ว เม่ือทุกขนิโรธอริยสัจ อันเราและพวกเธอท้ังหลาย  
รู้ตามลำาดับและแทงตลอดแล้ว เม่ือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา- 
อริยสัจ อันเราและพวกเธอท้ังหลาย รู้ตามลำาดับและแทงตลอด 
แลว้ ตณัหาในภพกถ็กูถอนขึน้ได ้ตณัหาทีจ่ะนำาไปสูภ่พใหม่
ก็สิ้นไป บัดนี้ ภพใหม่ไม่มีอีกต่อไป.

70 
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(สูตรอื่นได้ตรัสเหตุท่ีทำาให้ ต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ 

เพราะไม่รู้อริยธรรม ๔ ประการ ดังต่อไปนี้ )

ภิกษุทั้งหลาย เพราะไม่รู้ตามลำาดับ เพราะไม่แทง 
ตลอดซึ่งธรรม ๔ ประการ เราและพวกเธอทั้งหลาย จึงได้ 
ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏ ตลอดกาลยืดยาวนาน 
ถึงเพียงนี้. 

ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประก�รเป็นอย่างไร คือ  
ศีลท่ีเป็นอริยะ สม�ธิท่ีเป็นอริยะ ปัญญ�ท่ีเป็นอริยะ และ 
วิมุตติท่ีเป็นอริยะ ท่ีเม่ือไม่รู้ตามลำาดับและไม่แทงตลอดแล้ว  
เราและพวกเธอทัง้หลาย จงึได้ทอ่งเทีย่วไปแลว้ ในสังสารวฏั
ตลอดกาลยืดยาวนานถึงเพียงนี้. 

ภิกษุทั้งหลาย เม่ือศีลท่ีเป็นอริยะ สมาธิท่ีเป็น
อริยะ ปัญญาท่ีเป็นอริยะ และวิมุตติท่ีเป็นอริยะ อันเราและ 
พวกเธอทั้งหลาย รู้ตามลำาดับและแทงตลอดแล้ว ตัณหา 
ในภพก็ถูกถอนขึ้นได้ ตัณหาที่จะนำาไปสู่ภพใหม่ก็สิ้นไป 
บัดนี้ ภพใหม่ไม่มีอีกต่อไป.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

สังส�รวัฏกำ�หนดที่สุดไม่ได้
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๑๙/๔๓๘.

ภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้กำาหนดที่สุด เบื้องต้น  
เบ้ืองปลายไม่ได้ เม่ือเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเคร่ืองก้ัน มีตัณหา 
เป็นเครือ่งผกู ท่องเทีย่วไปมาอยู ่ทีส่ดุเบือ้งตน้ยอ่มไมป่รากฏ  
สัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ ความเผ็ดร้อน ความพินาศ ได้
เพิ่มพูนปฐพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้น. 

ภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนท่อนไม้อันบุคคล 
ซัดข้ึนไปสู่อ�ก�ศ บ�งคร�วตกเอ�โคนลง บ�งคร�วตกเอ�
ตอนกล�งลง บ�งคร�วตกเอ�ปล�ยลง ข้อน้ีฉันใด. 

ภิกษุทั้งหลาย สัตว์ท้ังหล�ยผู้มีอวิชชาเป็นเคร่ือง
ก้ัน มีตัณหาเป็นเคร่ืองผูก ท่องเท่ียวไปมาอยู่ ก็ฉันน้ัน 
เหมือนกัน บ�งคร�วแล่นไปจ�กโลกน้ีสู่โลกอ่ืน บ�งคร�ว 
แล่นจ�กโลกอ่ืนสู่โลกน้ี ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า. 

เพราะเหตุว่า สงสารน้ีกำาหนดท่ีสุดเบ้ืองต้นเบ้ืองปลาย 
ไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหา
เป็นเครื่องผูก ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่
ปรากฏ สัตว์เหล่าน้ันได้เสวยทุกข์ ความเผ็ดร้อน ความพินาศ  
ได้เพิ่มพูนปฐพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้น. 

71 



206

พุทธวจน - หมวดธรรม 

ภกิษทุัง้หลาย ดว้ยเหตเุพยีงเทา่น้ี กพ็อแลว้เพ่ือจะ
เบ่ือหน่ายในสังขารท้ังปวง พอแล้วเพ่ือจะคลายกำาหนัด พอแล้ว
เพ่ือจะหลุดพ้น ดังน้ี.
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สังโยชน์ คือ เครื่องผูก
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

สังโยชน์ 7
-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๗/๘. 

ภิกษุทั้งหลาย สังโยชน์ ๗ ประการนี้ ๗ ประการ
เป็นอย่างไร คือ 

(๑) ความยินดี 
(๒) ความยินร้าย
(๓) ความเห็นผิด 
(๔) ความสงสัย 
(๕) มานะ 
(๖) ความกำาหนัดในภพ
(๗) อวิชชา 
ภิกษุทั้งหลาย สังโยชน์ ๗ ประการนี้แล. 

(เกี่ยวกับสังโยชน์ ๑๐ ประการ มีเนื้อหาอยู่ในหน้า ๒๒ 

ของหนังสือเล่มนี้. -ผู้รวบรวม)

72 
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

ที่ตั้งของสังโยชน์ และสังโยชน์
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๐๒/๓๐๘.

ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมเป็นที่ตั้งแห่ง 
สังโยชน์และสังโยชน์ เธอทั้งหลายจงฟัง. 

ภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์เป็น
อย่างไร และสังโยชน์เป็นอย่างไร. 

ภิกษุทั้ งหลาย รูป เป็นธรรมเป็นที่ตั้ งแห่ง 
สังโยชน์ คว�มกำ�หนัดด้วยอำ�น�จคว�มพอใจในรูป  
ชื่อว่� สังโยชน์.์ 

ภิกษุท้ังหลาย เวทน� เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่ง
สังโยชน์ ์ คว�มกำ�หนัดด้วยอำ�น�จคว�มพอใจในเวทน� 
ชื่อว่� สังโยชน.์

ภิกษุทั้งหลาย สัญญ� เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่ง
สังโยชน์ คว�มกำ�หนัดด้วยอำ�น�จคว�มพอใจในสัญญ� 
ชื่อว่� สังโยชน.์

ภิกษุทั้งหลาย สังข�ร เป็นธรรมเป็นที่ต้ังแห่ง
สังโยชน ์ คว�มกำ�หนัดด้วยอำ�น�จคว�มพอใจในสังข�ร 
ชื่อว่� สังโยชน์.์

7๓ 
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

ภิกษุทั้งหลาย วิญญ�ณ เป็นธรรมเป็นที่ตั้ง
แห่งสังโยชน์ คว�มกำ�หนัดด้วยอำ�น�จคว�มพอใจใน
วิญญ�ณ ชื่อว่� สังโยชน.์

ภกิษทุัง้หลาย ขนัธเ์หล�่นีเ้รียกว�่ ธรรมเปน็ทีต่ัง้ 
แห่งสังโยชน์ คว�มกำ�หนัดด้วยอำ�น�จคว�มพอใจ  
(ฉนฺทร�คะ) นี้เรียกว่� สังโยชน์์.

(ในสตูรอืน่ทรงแสดง ธรรมเปน็ทีต่ัง้แหง่สงัโยชน ์ดว้ยอายตนะ

ภายในหก -บาลี สฬา. สำ. ๑๘/๑๑๐/๑๕9. และอายตนะภายนอกหก  

-บาลี สฬา. สำ. ๑๘/๑๓๕/๑๘9. -ผู้รวบรวม)



211

 
เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

คว�มติดใจ ก็เป็นสังโยชน์
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๓๙/๕๕๒. 

ภิกษุทั้งหลาย ธรรมชาติ ๓ อย่างเหล่านี้ เป็นเหตุ
ให้เกิดกรรม (ที่เป็นอกุศล) ๓ อย่างเป็นอย่างไร คือ 

(๑) ความพอใจยอ่มเกดิเพราะปรารภธรรมอนัเป็น
ที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอดีต 

(๒) ความพอใจยอ่มเกดิเพราะปรารภธรรมอนัเป็น
ที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอนาคต 

(๓) ความพอใจยอ่มเกดิเพราะปรารภธรรมอนัเป็น
ที่ตั้งแห่งฉันทราคะในปัจจุบัน 

ภิกษุทั้งหลาย ก็ความพอใจย่อมเกิดเพราะปรารภ
ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอดีตเป็นอย่างไร คือ 
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลตรึกตรองตามด้วยใจถึงธรรมอันเป็น
ที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอดีต เมื่อตรึกตรองตามด้วยใจอยู่ 
ย่อมเกิดความพอใจ (ฉนฺทชาโต) ผู้ที่เกิดความพอใจแล้ว 
ก็ชื่อว่าถูกธรรมเหล่านั้นผูกไว้แล้ว ภิกษุท้ังหลาย เรา
กล่าวความติดใจ (เจตโส สาราโค) นั้นว่าเป็นสังโยชน ์ ภิกษ ุ
ทั้งหลาย ความพอใจย่อมเกิดเพราะปรารภธรรมอันเป็น 
ที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอดีต เป็นอย่างนี้แล. 

7๔ 
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

ภิกษุทั้งหลาย ก็ความพอใจย่อมเกิดเพราะปรารภ
ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอนาคตเป็นอย่างไร คือ 
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลตรึกตรองตามด้วยใจถึงธรรมอันเป็น
ที่ต้ังแห่งฉันทราคะในอนาคต เมื่อตรึกตรองตามด้วยใจ
อยู่ ย่อมเกิดความพอใจ ผู้ที่เกิดความพอใจแล้ว ก็ชื่อว่าถูก
ธรรมเหล่านั้นผูกไว้แล้ว ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวความ
ติดใจน้ันว่าเป็นสังโยชน์ ภิกษุทั้งหลาย ความพอใจย่อม
เกิดเพราะปรารภธรรมอนัเปน็ทีต่ัง้แหง่ฉันทราคะในอนาคต 
เป็นอย่างนี้แล. 

ภิกษุทั้งหลาย ก็ความพอใจย่อมเกิดเพราะปรารภ
ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในปัจจุบันเป็นอย่างไร คือ 
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลตรึกตรองตามด้วยใจถึงธรรมอันเป็น
ท่ีตั้งแห่งฉันทราคะในปัจจุบัน เม่ือตรึกตรองตามด้วยใจ
อยู่ ย่อมเกิดความพอใจ ผู้ที่เกิดความพอใจแล้ว ก็ชื่อว่าถูก
ธรรมเหล่านั้นผูกไว้แล้ว ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวความ
ติดใจน้ันว่าเป็นสังโยชน์ ภิกษุทั้งหลาย ความพอใจย่อม
เกดิเพราะปรารภธรรมอนัเปน็ทีต่ัง้แหง่ฉนัทราคะในปจัจุบนั 
เป็นอย่างนี้แล. 
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

ภิกษุทั้งหลาย ธรรมชาติ ๓ อย่างเหล่าน้ีแล เป็น
เหตุให้เกิดกรรม (ที่เป็นอกุศล).

ภิกษุทั้งหลาย ธรรมชาติ ๓ อย่างเหล่านี้ เป็นเหตุ 
ให้เกิดกรรม (ที่เป็นกุศล) ๓ อย่างเป็นอย่างไร คือ 

(๑) ความพอใจย่อมไม่เกิดเพราะปรารภธรรม 
อันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอดีต 

(๒) ความพอใจย่อมไม่เกิดเพราะปรารภธรรม 
อันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอนาคต 

(๓) ความพอใจย่อมไม่เกิดเพราะปรารภธรรม 
อันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในปัจจุบัน 

ภิกษุทั้งหลาย ก็ความพอใจย่อมไม่เกิดเพราะ
ปรารภธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอดีตเป็นอย่างไร 
คือ ภิกษุทั้งหลาย บุคคลรู้ชัดซึ่งผลอันจะเกิดต่อไปของ
ธรรมอันเป็นที่ต้ังแห่งฉันทราคะในอดีต ครั้นรู้ชัดแล้ว  
กก็ลบัใจเสยีจากเร่ืองนัน้ คร้ันกลบัใจไดแ้ลว้ ก็คลายใจออก 
และแทงตลอดดว้ยปญัญา ภกิษุทัง้หลาย ความพอใจย่อม
ไมเ่กิดเพราะปรารภธรรมอนัเป็นทีต้ั่งแหง่ฉนัทราคะในอดตี 
เป็นอย่างนี้แล. 
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

ภิกษุทั้งหลาย ก็ความพอใจย่อมไม่เกิดเพราะ
ปรารภธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอนาคตเป็น 
อยา่งไร คอื ภกิษทุัง้หลาย บคุคลรูช้ดัซึง่ผลอนัจะเกดิตอ่ไป 
ของธรรมอันเป็นทีต่ัง้แหง่ฉันทราคะในอนาคต คร้ันรูช้ดัแลว้  
กก็ลบัใจเสยีจากเรือ่งนัน้ คร้ันกลบัใจไดแ้ลว้ กค็ลายใจออก 
และแทงตลอดด้วยปัญญา ภิกษุทั้งหลาย ความพอใจ
ย่อมไม่เกิดเพราะปรารภธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะ
ในอนาคต เป็นอย่างนี้แล. 

ภิกษุทั้งหลาย ก็ความพอใจย่อมไม่เกิดเพราะ
ปรารภธรรมอันเป็นที่ต้ังแห่งฉันทราคะในปัจจุบันเป็น
อยา่งไร คอื ภกิษทุัง้หลาย บคุคลรูช้ดัซึง่ผลอนัจะเกดิตอ่ไป 
ของธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอดีต คร้ันรู้ชัดแล้ว 
กก็ลบัใจเสยีจากเรือ่งนัน้ คร้ันกลบัใจไดแ้ลว้ กค็ลายใจออก 
และแทงตลอดด้วยปัญญา ภิกษุทั้งหลาย ความพอใจ
ย่อมไม่เกิดเพราะปรารภธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะ
ในปัจจุบัน อย่างนี้แล. 

ภิกษุทั้งหลาย ธรรมชาติ ๓ อย่างนี้แล เป็นเหตุให้
เกิดกรรม (ฝ่ายกุศล).
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

ผลของก�รพิจ�รณ�ธรรม  
อันเป็นที่อ�ศัยของสังโยชน์

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๓๓๘/๒๙๒.  

ภิกษุทั้งหลาย อีกข้อหนึ่ง ภิกษุพิจารณาเห็นธรรม
ในธรรม คือ อายตนะภายใน ๖ และอายตนะภายนอก ๖ 
ภิกษพิุจารณาเหน็ธรรมในธรรม คอื อายตนะภายใน ๖ และ
อายตนะภายนอก ๖ เป็นอย่างไรเล่า. 

ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมรู้ชัดซึ่งตา รู้ชัดซึ่งรูป รู้ชัด
ซึง่สงัโยชน์ทีอ่าศยัตาและรูปทัง้ ๒ นัน้เกดิขึน้ อนึง่ สงัโยชน์
ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการน้ัน
ด้วย สังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้ว จะละเสียได้ด้วยประการใด 
ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย สังโยชน์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้น
ต่อไปด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย ภิกษุย่อม
รู้ชัดซึ่งหู รู้ชัดซึ่งเสียง … ภิกษุย่อมรู้ชัดซึ่งจมูก รู้ชัดซึ่งกลิ่น 
… ภิกษุย่อมรู้ชัดซึ่งล้ิน รู้ชัดซึ่งรส … ภิกษุย่อมรู้ชัดซึ่งกาย  
รู้ชัดซึ่งสิ่งที่จะพึงถูกต้องด้วยกาย … ภิกษุย่อมรู้ชัดซึ่งใจ  
รูช้ดัซึง่ธรรม และรูู้้ชัดซ่ึงสงัโยชนท์ีอ่าศัยใจและธรรมทัง้ ๒ นัน้ 
เกิดข้ึน อนึ่ง สังโยชน์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใด 
ยอ่มรูช้ดัประการนัน้ดว้ย สงัโยชนท์ีเ่กดิขึน้แล้วจะละเสยีได้
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ด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย สังโยชน์ที่ละได้
แลว้จะไม่เกิดข้ึนตอ่ไปดว้ยประการใด ยอ่มรู้ชัดประการนัน้
ดว้ย ดว้ยอาการอย่างนี ้ ภิกษุชือ่วา่ ยอ่มพจิารณาเหน็ธรรม
ในธรรมภายในอยู่บา้ง พจิารณาเหน็ธรรมในธรรมภายนอก
อยู่บ้าง พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในทั้งภายนอก
อยูบ่้าง พิจารณาเหน็ธรรมคือความเกดิขึน้ในธรรมอยูบ่้าง 
พจิารณาเหน็ธรรมคอืทัง้ความเกดิขึน้ทัง้ความเสือ่มในธรรม
อยู่บ้าง อีกอย่างหนึ่ง สติของเธอ ต้ังมั่นอยู่ว่า ธรรมมีอยู่ 
ก็เพียงสักว่าความรู้ เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้น เธอเป็น
ผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้ว และไม่ถือมั่นอะไรๆ 
ในโลก.

ภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็น
ธรรมในธรรม คือ อายตนะภายใน ๖ และอายตนะภายนอก ๖.
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ผลของก�รพิจ�ณ�เห็นโทษ  
ในธรรมอันเป็นท่ีต้ังแห่งสังโยชน์

-บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๖๕/๒๕๒.

ภกิษทุัง้หลาย ธรรม ๒ อยา่งนี ้ ๒ อยา่งเป็นอยา่งไร  
คอื การเห็นอัสสาทะ (ความนา่ยนิด)ี เนอืงๆ ในธรรมท้ังหลาย 
อันเปน็ท่ีตัง้แหง่สงัโยชน ์ และการเหน็อาทนีวะ (โทษ) เนอืงๆ  
ในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์. 

ภกิษทุัง้หลาย บคุคลผูเ้ห็นอสัสาทะเนอืงๆ ในธรรม 
ทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์อยู่ ย่อมละราคะไม่ได้  
ย่อมละโทสะไม่ได้ ย่อมละโมหะไม่ได้ เรากล่าวว่า บุคคลยังละ 
ราคะไม่ได้ ยังละโทสะไม่ได้ ยังละโมหะไม่ได้แล้ว ย่อมไม่ 
พ้นจาก ชาติ ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัส และ 
อุปายาสะ ย่อมไม่พ้นไปจากทุกข์. 

ภิกษุท้ังหลาย บุคคลผู้เห็นอาทีนวะเนอืงๆ ในธรรม
ทัง้หลาย อนัเป็นทีต่ัง้แหง่สงัโยชนอ์ยู ่ยอ่มละราคะได ้ยอ่มละ 
โทสะได ้ย่อมละโมหะได ้เรากลา่ววา่ บคุคล ผูล้ะราคะ ละโทสะ  
ละโมหะได้แล้ว ย่อมพ้นจาก ชาติ ชรามรณะ โสกะปริเทวะ 
ทุกขะโทมนัส และอุปายาสะ ย่อมพ้นไปจากทุกข์ได้. 

ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล ธรรม ๒ อย่าง.
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อุป�ท�น ๔
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๘๘/๓๓๗.

ภิกษุท้ังหลาย อุปาทาน ๔ อย่างเหล่านี้ ๔ อย่าง
เป็นอย่างไร ได้แก่ 

(๑) อุปาทานคือกาม (กามุปาทาน) 
(๒) อุปาทานคือทิฏฐิ (ทิฏุปาทาน) 
(๓) อุปาทานคือศีลและพรต (สีลัพพตุปาทาน) 
(๔) อุปาทานคืออัตตวาทะ (อัตตวาทุปาทาน)

ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้อุปาทาน ๔ อย่าง.
ภกิษทุัง้หลาย ภกิษคุวรเจรญิอรยิมรรคอนัประกอบ

ด้วยองค์ ๘ เพื่อรู้ย่ิง เพ่ือกำาหนดรู้ เพ่ือความสิ้นไป เพื่อละ
อุปาทาน ๔ อย่างนี้แล ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
ยอ่มเจรญิสมัมาทฏิฐ ิอนัอาศยัวเิวก อาศยัวริาคะ อาศยันโิรธ 
น้อมไปในการสละ ย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะ … ย่อมเจริญ
สัมมาวาจา … ยอ่มเจรญิสัมมากมัมนัตะ … ยอ่มเจรญิสมัมา-
อาชวีะ … ยอ่มเจรญิสมัมาวายามะ … ยอ่มเจริญสัมมาสต ิ… 
ยอ่มเจรญิสมัมาสมาธ ิอนัอาศยัวเิวก อาศยัวริาคะ อาศยันโิรธ 
น้อมไปในการสละ ภกิษคุวรเจรญิอรยิมรรคอนัประกอบดว้ย
องค์ ๘ นี้แล เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อกำาหนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ
อุปาทาน ๔ อย่างเหล่านี้. 
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ที่ตั้งของอุป�ท�น และอุป�ท�น
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๐๒/๓๐๙.

ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมเป็นที่ตั้งแห่ง
อุปาทาน และอุปาทาน เธอทั้งหลายจงฟัง. 

ภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานเป็น
อย่างไร อุปาทานเป็นอย่างไร. 

ภกิษุทัง้หลาย รปู เปน็ธรรมเปน็ทีต้ั่งแหง่อปุ�ท�น  
คว�มกำ�หนัดด้วยอำ�น�จคว�มพอใจในรูป ช่ือว่� อุป�ท�น. 

ภิกษุท้ังหลาย เวทน� เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่ง
อุป�ท�น คว�มกำ�หนดัดว้ยอำ�น�จคว�มพอใจในเวทน� 
ชื่อว่� อุป�ท�น.

ภิกษุทั้งหลาย สัญญ� เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่ง
อปุ�ท�น คว�มกำ�หนดัด้วยอำ�น�จคว�มพอใจในสญัญ� 
ชื่อว่� อุป�ท�น.

ภิกษุทั้งหลาย สังข�ร เป็นธรรมเป็นที่ต้ังแห่ง
อปุ�ท�น คว�มกำ�หนดัดว้ยอำ�น�จคว�มพอใจในสงัข�ร 
ชื่อว่� อุป�ท�น.
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ภิกษุทั้งหลาย วิญญ�ณ เป็นธรรมเป็นที่ตั้ง
แห่งอุป�ท�น คว�มกำ�หนัดด้วยอำ�น�จคว�มพอใจใน
วิญญ�ณ ชื่อว่� อุป�ท�น.

ภิกษุทั้งหลาย ขันธ์เหล่าน้ีเรียกว่า ธรรมเป็นท่ีต้ัง
แหง่อปุาทาน ความกำาหนัดดว้ยอำานาจความพอใจ (ฉนทฺราค) 

นี้เรียกว่า อุปาทาน.

(ในสตูรอืน่ทรงแสดง ธรรมเปน็ทีต่ัง้แหง่อปุาทาน ดว้ยอายตนะ

ภายในหก -บาลี สฬา. สำ. ๑๘/๑๑๐/๑๖๐. และอายตนะภายนอกหก  

-บาลี สฬา. สำ. ๑๘/๑๓๖/๑9๐. -ผู้รวบรวม)
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อนุสัย ๓ และเหตุเกิด
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๕๑๖/๘๒๒.

ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยตาด้วย รูปท้ังหลาย
ด้วย จึงเกิดจักขุวิญญาณ การประจวบพร้อมแห่งธรรม 
๓ ประการ นั่นคือ ผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงเกิด
เวทนา อันเป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์บ้าง ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้าง.

เพราะอาศัยหูด้วย เสียงทั้งหลายด้วย จึงเกิด 
โสตวิญญาณ การประจวบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประการ  
นั่นคือ ผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย…

เพราะอาศัยจมูกด้วย กลิ่นทั้งหลายด้วย จึงเกิด 
ฆานวิญญาณ การประจวบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประการ  
นั่นคือ ผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย…

เพราะอาศัยลิ้นด้วย รสทั้งหลายด้วย จึงเกิด 
ชิวหาวิญญาณ การประจวบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประการ  
นั่นคือ ผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย…

เพราะอาศัยกายด้วย โผฏฐัพพะทั้งหลายด้วย จึง
เกิดกายวิญญาณ การประจวบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประการ  
นั่นคือ ผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย…

79 



222

พุทธวจน - หมวดธรรม 

เพราะอาศัยใจด้วย ธรรมารมณ์ทั้งหลายด้วย จึง
เกิดมโนวิญญาณ การประจวบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประการ  
นั่นคือ ผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงเกิดเวทนา  
อันเป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์บ้าง ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้าง.

บคุคลนัน้ เมือ่สขุเวทนา ถกูตอ้งอยู ่ยอ่มเพลดิเพลนิ 
ย่อมพร่ำาสรรเสริญ เมาหมกอยู่ อนุสัยคือราคะ ย่อมตาม
นอนแก่บุคคลนั้น (ตสฺส ราคานุสโย อนุเสติ).

เมื่อทุกขเวทนา ถูกต้องอยู่ เขาย่อมเศร้าโศก ย่อม
ระทมใจ ยอ่มคร่ำาครวญ ยอ่มตอีกร่ำาไห ้ยอ่มถงึความหลงใหล
อยู่ อนุสัยคือปฏิฆะ ย่อมตามนอน (เพิ่มความเคยชินให้)  
แก่บุคคลนั้น.

เมือ่เวทนาอันไมใ่ชท่กุขไ์มใ่ชส่ขุ ถูกตอ้งอยู ่เขาย่อม
ไมรู่ต้ามเปน็จรงิซึง่สมทุยะ (เหตเุกดิ) ของเวทนานัน้ดว้ย ซึง่
อตัถงัคมะ (ความดับไมเ่หลอื) แหง่เวทนานัน้ด้วย ซึง่อัสสาทะ 
(รสอรอ่ย) ของเวทนานัน้ดว้ย ซึง่อาทนีวะ (โทษ) ของเวทนา
นั้นด้วย ซึ่งนิสสรณะ (อุบายเคร่ืองออกพ้นไป) ของเวทนานั้น
ดว้ย อนสุยัคอือวชิชา ยอ่มตามนอน (เพิม่ความเคยชนิให)้ แก่
บุคคลนั้น.
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บคุคลนัน้หนอ ยงัละราคานสุยั อนัเกดิจากสขุเวทนา
ไม่ได้ (สุขาย เวทนาย ราคานุสยำ อปฺปหาย) ยังบรรเทาปฏิฆานุสัย  
อันเกดิจากทกุขเวทนาไมไ่ด ้(ทกุขฺาย เวทนาย ปฏฆิานสุยำ อปปฺฏิ- 

วิโนเทตฺวา) ยังถอนอวิชชานุสัย อันเกิดจากอทุกขมสุขเวทนา 
ไม่ได้ (อทุกฺขมสุขาย เวทนาย อวิชฺชานุสยำ อสมูหนิตฺวา) เมื่อยังละ
อวชิชาไมไ่ด้ และยงัทำาวชิชาใหเ้กดิขึน้ไมไ่ดแ้ลว้ (อวชฺิชำ อปฺปหาย  

วิชฺชำ อนุปฺปาเทตฺวา) เขาจักทำาที่สุดแห่งทุกข์ ในทิฏฐธรรมนี้ 
ได้นั้น (ทิฏฺเว ธมฺเม ทุกฺขสฺสนฺตกโร ภวิสฺสตีติ) ข้อนี้ไม่เป็นฐานะ
ที่จักมีได้ (เนตำ านำ วิชฺชติ).
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ละเวทน� ๓ เพื่อละอนุสัย ๓
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๒๕๔/๓๖๓. 

ภิกษุทั้งหลาย เวทนา ๓ เหล่านี้ เวทนา ๓ เป็น
อยา่งไร คอื สขุเวทนา ทกุขเวทนา อทกุขมสขุเวทนา ภิกษุ 
ท้ังหลาย เธอทั้งหลายพึงละราคานุสัยในสุขเวทนา พึงละ 
ปฏิฆานุสัยในทุกขเวทนา พึงละอวิชชานุสัยในอทุกขม- 
สุขเวทนา เพราะเหตุที่ภิกษุละราคานุสัยในสุขเวทนา ละ 
ปฏิฆานุสัยในทุกขเวทนา ละอวิชชานุสัยในอทุกขมสุขเวทนา 
ภิกษุนี้เราเรียกว่า เป็นผู้ไม่มีราคานุสัย มีความเห็นชอบ  
ตัดตัณหาได้เด็ดขาด เพิกถอนสังโยชน์ได้แล้ว ได้กระทำา
ที่สุดแห่งทุกข์แล้ว เพราะละมานะได้โดยชอบ.
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ก�รเห็นเวทน�  
ที่เป็นไปเพื่อสิ้นอ�สวะ

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๒๕๖/๓๖๗.

ภิกษุทั้งหลาย เวทนา ๓ เหล่านี้ เวทนา ๓ เป็น
อยา่งไร คอื สขุเวทนา ทกุขเวทนา อทกุขมสขุเวทนา ภกิษุ
ทั้งหลาย พึงเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์ พึงเห็น
ทุกขเวทนาโดยความเป็นลูกศร พึงเห็นอทุกขมสุขเวทนา
โดยความเป็นของไม่เที่ยง ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุที่
ภิกษุเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์ เห็นทุกขเวทนาโดย
ความเป็นลูกศร เห็นอทุกขมสุขเวทนาโดยความเป็นของ
ไมเ่ทีย่ง ภิกษนุีเ้รากลา่ววา่ มคีวามเหน็โดยชอบ ตดัตณัหา
ไดเ้ดด็ขาด เพกิถอนสงัโยชนไ์ดแ้ลว้ ไดก้ระทำาท่ีสดุแหง่ทุกข์
แล้ว เพราะละมานะได้โดยชอบ

ถ้าภิกษุใดเห็นสุขโดยความเป็นทุกข์ เห็นทุกข์
โดยความเป็นลูกศร เห็นอทุกขมสุขซึ่งมีอยู่น้ันโดยความ
เป็นของไม่เที่ยง ภิกษุนั้นเป็นผู้เห็นโดยชอบ ย่อมกำาหนดรู้
เวทนาทัง้หลายได ้คร้ันกำาหนดรู้เวทนาแลว้ เป็นผูห้าอาสวะ 
มิได้ในปัจจุบัน ตั้งอยู่ในธรรม จบเวท เมื่อตายไปย่อมไม ่
เข้าถึงความนับว่าเป็นอะไร.
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อนุสัย 7
-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๘/๑๑.

ภิกษุท้ังหลาย อนุสัย ๗ ประการเหล่าน้ี ๗ ประการ
เป็นอย่างไร คือ อนุสัยคือกามราคะ อนุสัยคือปฏิฆะ อนุสัย
คือทิฏฐิ อนุสัยคือวิจิกิจฉา อนุสัยคือมานะ อนุสัยคือภวราคะ   
อนุสัยคืออวิชชา ภิกษุท้ังหลาย เหล่าน้ีแลอนุสัย ๗ ประการ.

ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุย่อมอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพ่ือ
ละ เพ่ือตัดอนุสัย ๗ ประการเหล่าน้ี ๗ ประการเป็นอย่างไร 
คือ อนุสัยคือกามราคะ … อนุสัยคืออวิชชา ภิกษุย่อมอยู่
ประพฤติพรหมจรรย์เพ่ือละ เพ่ือตัดอนุสัย ๗ ประการเหล่าน้ีแล.

ภิกษุท้ังหลาย เม่ือใด ภิกษุละอนุสัยคือกามราคะเสียได้  
ตัดรากขาดแล้ว ทำาให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วน ไม่ให้มี ไม่ให้
เกิดข้ึนอีกต่อไปเป็นธรรมดา ละอนุสัยคือปฏิฆะเสียได้ ... ละ
อนุสัยคือทิฏฐิเสียได้ ... ละอนุสัยคือวิจิกิจฉาเสียได้ ...ละอนุสัย
คือมานะเสียได้ ... ละอนุสัยคือภวราคะเสียได้ ... ละอนุสัยคือ
อวิชชาเสียได้ตัดรากขาดแล้ว ทำาให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วน 
ไม่ให้มี ไม่ให้เกิดข้ึนอีกต่อไปเป็นธรรมดา เม่ือน้ัน ภิกษุน้ี 
เรากล่าวว่า ตัดตัณหาได้แล้ว เพิกถอนสังโยชน์ได้แล้ว กระทำา
ท่ีสุดทุกข์ได้แล้ว เพราะตรัสรู้คือละมานะเสียได้โดยชอบ.
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ชื่อของอริยบุคคล (นัยที่ 5)

-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๑๐/๑๔.

ภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๗ จำาพวกน้ี ย่อมเป็นผู้ควร
แก่ของคำานับ ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ของทำาบุญ ควร
แก่การทำาอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า  
๗ จำาพวกเป็นอย่างไร คือ 

(๑) อุภโตภาควิมุตติ 
(๒) ปัญญาวิมุตติ 
(๓) กายสักขี 
(๔) ทิฏฐิปัตตะ 
(๕) สัทธาวิมุตติ
(๖) ธัมมานุสารี 
(๗) สัทธานุสารี
ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๗ จำาพวกนี้แล เป็นผู้ควร

แก่ของคำานับ ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ของทำาบุญ ควร
แก่การทำาอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า.
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ชื่อของอริยบุคคล (นัยที่ 6) 

-บาลี ม. ม. ๑๓/๒๒๙/๒๓๐.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๗ จำาพวกเหล่าน้ีมีปรากฏ
อยู่ในโลก  ๗ จำาพวกเป็นอย่างไร  คือ อุภโตภาควิมุตติ 
ปัญญาวิมุตติ  กายสักขี  ทิฏฐิปัตตะ  สัทธาวิมุตติ  ธัมมา- 
นุสารี  สัทธานุสารี.

ภกิษทุัง้หลาย กอ็ภุโตภาควมิตุตบิคุคลเปน็อย่างไร 
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ถูกต้องด้วยก�ย ซึ่ง
วิโมกข์อันสงบ อันไม่มีรูปเพร�ะก้�วล่วงรูปเสียได้่ และ
อ�สวะทั้งหล�ยของผู้นั้นสิ้นไป เพร�ะเห็น (อริยสัจ) 
ด้วยปัญญ� บุคคลนี้เราเรียกว่า อุภโตภ�ควิมุตต ิ ภิกษุ 
ทัง้หลาย เรายอ่มกลา่วว่า กจิทีค่วรทำาด้วยความไม่ประมาท 
ยอ่มไมม่แีกภ่กิษนุี ้ขอ้นัน้เพราะเหตอุะไร เพราะกิจท่ีควรทำา
ดว้ยความไมป่ระมาท ภกิษนุัน้ทำาเสรจ็แลว้ และภิกษน้ัุนเปน็
ผู้ไม่อาจที่จะประมาทได้อีก.

ภิกษุทั้งหลาย ก็ปัญญาวิมุตติบุคคลเป็นอย่างไร 
ภิกษทุัง้หลาย บคุคลบางคนในโลกนี ้ไม่ไดถ้กูตอ้งดว้ยก�ย 
ซึ่งวิโมกข์อันสงบ อันไม่มีรูปเพราะก้าวล่วงรูปเสียได้ แต่ 

8๔ 



230

พุทธวจน - หมวดธรรม 

อ�สวะท้ังหล�ยของผู้นั้นสิ้นไป เพราะเห็น (อริยสัจ) ด้วย
ปัญญา ภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เราเรียกว่า ปัญญ�วิมุตติ 
ภิกษุทั้งหลาย เราย่อมกล่าวว่า กิจที่ควรทำาด้วยความไม่
ประมาทย่อมไมม่แีก่ภกิษแุมน้ี ้ขอ้นัน้เพราะเหตอุะไร เพราะ
กิจทีค่วรทำาดว้ยความไมป่ระมาท ภิกษุนัน้ทำาเสร็จแลว้ และ
ภิกษุนั้นเป็นผูไ้ม่อาจที่จะประมาทได้อีก.

ภกิษทุัง้หลาย กก็ายสกัขบีคุคลเปน็อยา่งไร ภกิษุ
ทัง้หลาย บคุคลบางคนในโลกนี ้ถกูต้องด้วยก�ยซึง่วิโมกข์
อันสงบ อันไม่มีรูปเพราะก้าวล่วงรูปเสียได้ และอ�สวะ
บ�งเหล่�ของผู้นั้นสิ้นไป เพราะเห็น (อริยสัจ) ด้วยปัญญา 
บุคคลนี้เราเรียกว่า ก�ยสักขี ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าว
ว่า กิจที่ควรทำาด้วยความไม่ประมาท ย่อมมีแก่ภิกษุนี้  ข้อ
นั้นเพราะเหตุอะไร ภิกษุทั้งหลาย เพราะเราเห็นผลแห่ง
ความไม่ประมาทของภิกษุแม้เช่นนี้ว่า ไฉนท่านผู้นี้เมื่อเสพ 
เสนาสนะทีส่มควร คบหากลัยาณมติร ทำาอนิทรยีใ์หเ้สมออยู ่ 
ก็จะทำาให้แจ้งซ่ึงท่ีสุดแห่งพรหมจรรย์ อันไม่มีอะไรย่ิงไปกว่า 
ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ต้องการของกุลบุตรทั้งหลาย ผู้ออกจาก
เรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบ ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง 
ในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ ดังนี้ เราจึงกล่าวว่า กิจที่ต้องทำาด้วย
ความไม่ประมาท ย่อมมีแก่ภิกษุนี้.
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ภกิษุทัง้หลาย ทฏิฐิปตัตบคุคลเปน็อย่างไร ภกิษุ
ทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ไม่ได้ถูกต้องด้วยก�ย
ซึ่งวิโมกข์อันสงบ อันไม่มีรูปเพราะก้าวล่วงรูปเสียได้  
แต่อ�สวะบ�งเหล่�ของผู้นั้นสิ้นไป เพราะเห็น (อริยสัจ)  
ด้วยปัญญา อนึ่ง ธรรมทั้งหล�ยที่ตถ�คตประก�ศแล้ว 
เป็นธรรมอันผู้นั้นเห็นแจ้งแล้ว ประพฤติดีแล้วด้วย
ปัญญ� บุคคลนี้เราเรียกว่า ทิฏฐิปัตตะ ภิกษุทั้งหลาย 
เรากล่าวว่า กิจที่ควรทำาด้วยความไม่ประมาท ย่อมมีแก่
ภกิษน้ีุ ข้อน้ันเพราะเหตอุะไร เพราะเราเหน็ผลแห่งความไม่
ประมาทของภกิษแุมเ้ชน่นีว้า่ ไฉนทา่นผูน้ีเ้มือ่เสพเสนาสนะ
ที่สมควร คบหากัลยาณมิตร ทำาอินทรีย์ให้เสมออยู่ ก็จะ
ทำาให้แจ้งซ่ึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์ อันไม่มีอะไรยิ่งไปกว่า 
ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ต้องการของกุลบุตรทั้งหลาย ผู้ออกจาก
เรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบ ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง 
ในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ ดังนี้ เราจึงกล่าวว่า กิจที่ต้องทำาด้วย
ความไม่ประมาท ย่อมมีแก่ภิกษุนี้.

ภิกษุทั้งหลาย ก็สัทธาวิมุตติบุคคลเป็นอย่างไร 
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ไม่ได้ถูกต้องด้วย
ก�ยซึ่งวิโมกข์อันสงบ อันไม่มีรูปเพราะก้าวล่วงรูปเสียได้   
แต่อ�สวะบ�งเหล่�ของผู้นั้นสิ้นไป เพราะเห็น (อริยสัจ) 
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ดว้ยปญัญา อนึง่ คว�มเชือ่ในตถ�คตของผู้นัน้ ต้ังม่ันแลว้  
มีร�กหย่ังลงมั่นแล้ว บุคคลน้ีเราเรียกว่า สัทธ�วิมุตติ 
ภกิษทุัง้หลาย เรากลา่ววา่ กจิทีค่วรทำาด้วยความไมป่ระมาท  
ย่อมมีแก่ภิกษุนี้  ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะเราเห็นผล
แห่งความไม่ประมาทของภิกษุแม้เช่นนี้ว่า ไฉนท่านผู้นี้เมื่อ
เสพเสนาสนะอันสมควร คบหากัลยาณมิตร ทำาอินทรีย์ให้
เสมออยู่ ก็จะทำาให้แจง้ซึง่ทีส่ดุแหง่พรหมจรรย ์อนัไมมี่อะไร 
ยิ่งไปกว่า ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ต้องการของกุลบุตรท้ังหลาย  
ผูอ้อกจากเรอืนบวชเปน็บรรพชติโดยชอบ ไดด้ว้ยปญัญาอัน
ยิ่งเอง ในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ ดังนี้ เราจึงกล่าวว่า กิจที่ต้อง
ทำาด้วยความไม่ประมาท ย่อมมีแก่ภิกษุนี้.

ภิกษุทั้งหลาย ก็ธัมมานุสารีบุคคลเป็นอย่างไร 
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ไม่ได้ถูกต้องด้วย
ก�ยซึ่งวิโมกข์อันสงบ อันไม่มีรูปเพราะก้าวล่วงรูปเสียได้  
แต่อ�สวะบ�งเหล่�ของผู้นั้นสิ้นไป เพราะเห็น (อริยสัจ) 
ด้วยปัญญา อนึ่ง ธรรมทั้งหล�ยที่ตถ�คตประก�ศแล้ว 
ย่อมทนต่อก�รเพ่งโดยประม�ณ ด้วยปัญญ�ของผู้นั้น  
และธรรมเหล่าน้ี คือ สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์  
สม�ธนิทรยี ์ปญัญนิทรยี ์ยอ่มมแีกผู่น้ั้น บคุคลนีเ้ราเรยีกวา่  
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ธัมม�นุส�รี ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวว่า กิจที่ควรทำาด้วย
ความไม่ประมาท ย่อมมีแก่ภิกษุนี้ ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร 
เพราะเราเห็นผลแห่งความไม่ประมาทของภิกษุแม้เช่นนี้ว่า 
ไฉนทา่นผูน้ีเ้มือ่เสพเสนาสนะอนัสมควร คบหากัลยาณมิตร 
ทำาอนิทรยีใ์หเ้สมออยูก่จ็ะทำาให้แจง้ซึง่ทีส่ดุแหง่พรหมจรรย์ 
อันไม่มีอะไรย่ิงไปกว่า ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ต้องการของ
กุลบตุรทัง้หลาย ผูอ้อกจากเรือนบวชเปน็บรรพชติโดยชอบ 
ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ ดังนี้ เราจึง
กลา่ววา่ กจิทีต่อ้งทำาดว้ยความไมป่ระมาท ยอ่มมีแกภ่กิษนุี.้

ภิกษุทั้งหลาย ก็สัทธานุสารีบุคคลเป็นอย่างไร 
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้  ไม่ได้ถูกต้อง
ด้วยก�ยซึ่งวิโมกข์อันสงบ อันไม่มีรูปเพราะก้าวล่วงรูป
เสียได้  แต่อ�สวะบ�งเหล่�ของผู้นั้นสิ้นไป เพราะเห็น 
(อริยสัจ) ด้วยปัญญา อนึ่ง ผู้นั้นมีศรัทธ� มีคว�มรักใน 
ตถ�คตพอประม�ณ และธรรมเหล่านี้ คือ สัทธินทรีย์  
วิิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สม�ธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ ย่อมมีแก่
ผู้นั้น บุคคลนี้เราเรียกว่า สัทธ�นุส�ร ี ภิกษุทั้งหลาย เรา
กล่าวว่า กิจที่ควรทำาด้วยความไม่ประมาท ย่อมมีแก่ภิกษุนี้  
ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะเราเห็นผลแห่งความไม่
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ประมาทของภกิษแุมเ้ชน่นีว้า่ ไฉนทา่นผูน้ีเ้มือ่เสพเสนาสนะ
อันสมควร คบหากัลยาณมิตร ทำาอินทรีย์ให้เสมออยู่ก็จะ
ทำาให้แจ้งซ่ึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์ อันไม่มีอะไรย่ิงไปกว่า 
ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ต้องการของกุลบุตรทั้งหลาย ผู้ออกจาก
เรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบ ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง 
ในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ ดังนี้ เราจึงกล่าวว่า กิจที่ต้องทำาด้วย
ความไม่ประมาท ย่อมมีแก่ภิกษุนี้.
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บุคคลตกน้ำ� 7 จำ�พวก
-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๑๐/๑๕. 

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปรียบด้วยคนตกน้ำา ๗ 
จำาพวกนี้ มีปรากฏอยู่ในโลก ๗ จำาพวกเป็นอย่างไร คือ 

(๑) บุคคลบางคนในโลกนี้  จมลงคราวเดียวแล้ว  
ก็เป็นอันจมอยู่นั่นเอง 

(๒) บางคนโผล่ขึ้นมาแล้ว กลับจมลงไปอีก
(๓) บางคนโผล่ขึ้นมาแล้ว ทรงตัวอยู่ 
(๔) บางคนโผล่ขึ้นมาแล้ว เหลียวดูรอบๆ
(๕) บางคนโผล่ขึ้นมาแล้ว ว่ายหาฝั่ง 
(๖) บางคนโผล่ขึ้นมาแล้ว เข้ามาถึงที่ตื้น 
(๗) บางคนโผลข่ึน้มาแลว้ ขา้มถงึฝัง่ เปน็พราหมณ์

อยู่บนบก 

ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลที่จมลงแล้วคราวเดียวแล้ว 
ก็เป็นอันจมอยู่นั่นเองเป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย บุคคล
บางคนในโลกนี้ เป็นผู้ประกอบด้วยอกุศลธรรมฝ่ายดำาโดย
สว่นเดยีว ภกิษทุัง้หลาย บคุคลทีจ่มลงแล้วคราวเดยีวแลว้ 
ก็เป็นอันจมอยู่นั่นเองเป็นอย่างนี้แล.
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ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้ว กลับจมลง 
ไปอีกเป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี 
โผล่ขึ้นมาได้ คือ เขามีศรัทธาดี หิริดีิ โอตตัปปะดี วิริยะดี  
และปัญญาดี ในกุศลธรรมทั้งหลาย แต่ศรัทธา หิริ 
โอตตัปปะ วิริยะ และปัญญาของเขานั้น ไม่ตั้งอยู่นาน  
ไมเ่จรญิข้ึน เสือ่มไปฝา่ยเดยีว ภกิษุทัง้หลาย บคุคลท่ีโผล่
ขึ้นมาแล้ว กลับจมลงเป็นอย่างนี้แล.

ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลท่ีโผล่ขึ้นมาแล้ว ทรงตัวอยู่
เป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้โผล่
ขึ้นมาได้ คือ เขามีศรัทธาดี หิริดีิ โอตตัปปะดี วิริยะดี และ 
ปัญญาดี ในกุศลธรรมทั้งหลาย ส่วนศรัทธา หิริ โอตตัปปะ 
วิริยะ และปัญญาของเขานั้น ไม่เสื่อมลง ไม่เจริญขึ้น  
คงที่อยู่ ภิกษุทั้งหลาย บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้ว ทรงตัวอยู่  
เป็นอย่างนี้แล.

ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้ว เหลียวดู 
รอบๆ เป็นอย่างไร ภกิษทุัง้หลาย บคุคลบางคนในโลกนี ้
โผล่ขึ้นมาได้ คือ เขามีศรัทธาดี หิริดีิ โอตตัปปะดี วิริยะดี  
และปัญญาดี ในกุศลธรรมทั้งหลาย เพราะสังโยชน์ ๓  
สิ้นไป เขาเป็นโสด�บัน มีอันไม่ตกต่ำาเป็นธรรมดา เป็นผู้
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เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า ภิกษุทั้งหลาย บุคคลท่ีโผล่
ขึ้นมาแล้ว เหลียวดูรอบๆ เป็นอย่างนี้แล.

ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้ว ว่ายหาฝ่ัง
เปน็อย่างไร ภกิษทุัง้หลาย บคุคลบางคนในโลกน้ี โผลข้ึ่น 
มาได้ คือ เขามีศรัทธาดี หิริดิี โอตตัปปะดี วิริยะดี และ
ปัญญาดี ในกุศลธรรมทั้งหลาย เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป  
และเพราะราคะ โทสะ โมหะเบาบาง เขาเปน็สกท�ค�ม ีมาสู ่
โลกน้ีอีกคร้ังเดียวเทา่น้ัน แลว้จะทำาทีส่ดุแหง่ทกุข์ได้ ภกิษ ุ
ทั้งหลาย บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้ว ว่ายหาฝั่งเป็นอย่างนี้แล.

ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้ว เข้ามาถึง 
ที่ต้ืนเป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้  
โผล่ขึ้นมาได้ คือ เขามีศรัทธาดี หิริดีิ โอตตัปปะดี วิริยะดี  
และปัญญาดี ในกุศลธรรมทั้งหลาย เพราะโอรัมภาคิย- 
สงัโยชน ์๕ สิน้ไป เขาเปน็โอปป�ติกะ จะปรนิพิพานในภพนัน้ 
มอีนัไมก่ลบัจากโลกนัน้เป็นธรรมดา ภกิษุทัง้หลาย บคุคล
ที่โผล่ขึ้นมาแล้วเข้ามาถึงที่ตื้น เป็นอย่างนี้แล.

ภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้ว ข้ามถึงฝั่ง  
เปน็พราหมณ์ อยู่บนบกเปน็อยา่งไร ภกิษทุัง้หลาย บคุคล
บางคนในโลกนี้ โผล่ขึ้นมาได้ คือ เขามีศรัทธาดี หิริดีิ  
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โอตตัปปะดี วิริยะดี และปัญญาดี ในกุศลธรรมท้ังหลาย  
เขากระทำาให้แจ้งซ่ึงเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได ้ 
เพราะความสิน้ไปแหง่อาสวะทัง้หลาย ดว้ยปญัญาอนัย่ิงเอง  
ในปจัจบุนั เข้าถึงอยู่ ภกิษุทัง้หลาย บคุคลทีโ่ผลข่ึน้มาแลว้ 
ข้ามถึงฝั่ง เป็นพราหมณ์ อยู่บนบกเป็นอย่างนี้แล 

ภกิษุทัง้หลาย บคุคลเปรยีบดว้ยคนตกน้ำา ๗ จำาพวก 
เหล่านี้แล มีปรากฏอยู่ในโลก.
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บุคคล ๔ จำ�พวก
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๖/๕. 

ภกิษทัุง้หลาย บคุคล ๔ จำาพวกนี ้มปีรากฏอยูใ่นโลก  
๔ จำาพวกเป็นอย่างไร คือ 

(๑) บุคคลผู้ไปตามกระแส 
(๒) บุคคลผู้ไปทวนกระแส 
(๓) บุคคลผู้ทรงตัวอยู่ 
(๔) บุคคลผู้ข้ามถึงฝั่ง เป็นพราหมณ์ อยู่บนบก 
ภกิษทุัง้หลาย กบ็คุคลผูไ้ปตามกระแสเปน็อยา่งไร 

ภิกษทุัง้หลาย บคุคลบางคนในโลกน้ี ยอ่มเสพกามท้ังหลาย 
และย่อมกระทำากรรมอันเป็นบาป ภิกษุทั้งหลาย นี้เรา
เรียกว่าบุคคลผู้ไปตามกระแส. 

ภกิษทุัง้หลาย กบ็คุคลผูไ้ปทวนกระแสเปน็อย่างไร 
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมไม่เสพกาม และ
ย่อมไม่กระทำากรรมอันเป็นบาป แม้มีหน้านองด้วยน้ำาตา 
รอ้งไหอ้ยู ่เพราะประกอบดว้ยทกุขบ์า้ง เพราะประกอบดว้ย
โทมนัสบ้าง ก็ประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์ บริบูรณ์ได้  
ภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกว่าบุคคลผู้ไปทวนกระแส. 
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ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้ทรงตัวอยู่เป็นอย่างไร 
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นโอปป�ติกะ  
ปรินิพพานในภพนั้น มีอันไม่กลับมาจากโลกน้ันเป็น
ธรรมดา เพราะโอรมัภาคยิสงัโยชน ์๕ สิน้ไป ภิกษทุัง้หลาย 
นี้เราเรียกว่าบุคคลผู้มีตนตั้งอยู่แล้ว. 

ภกิษทุัง้หลาย กบ็คุคลผู้ขา้มถงึฝ่ัง เปน็พราหมณอ์ยู่ 
บนบกเป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ 
กระทำาให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้ 
เพราะความสิน้ไปแหง่อาสวะทัง้หลาย ดว้ยปญัญาอนัย่ิงเอง
ในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ ภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกว่าบุคคล 
ผู้ข้ามถึงฝั่ง เป็นพราหมณ์อยู่บนบก. 

ภิกษทุัง้หลาย บคุคล ๔ จำาพวกเหลา่นีแ้ลมีปรากฏ
อยู่ในโลก.
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ผลของก�รประกอบตนในสุข
-บาลี ปา. ที. ๑๑/๑๔๕/๑๑๖.

จนุทะ ก็เป็นฐานะท่ีจะมีได้แล คือการท่ีพวกปริพาชก 
อัญญเดียรถีย์พึงกล่าวอย่างนี้ว่า อาวุโส ก็เม่ือพวกท่าน
ประกอบตนให้ติดเนื่องในความสุข ๔ ประการเหล่านี้อยู่ 
ผลกีป่ระการ อานสิงสก์ีป่ระการ อนัทา่นทัง้หลายพึงหวงัได.้ 

จนุทะ พวกปริพาชกอญัญเดยีรถยีผ์ูม้วีาทะอยา่งนี ้
อนัพวกเธอพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ อาวโุส เมือ่พวกเราประกอบตน 
ใหต้ดิเนือ่งในความสขุ ๔ ประการเหลา่นีแ้ลอยู ่ผล ๔ ประการ  
อานิสงส์ ๔ ประการอันพวกเราพึง หวังได้ ๔ ประการเป็น
อย่างไร. 

อาวโุส ภกิษใุนธรรมวนิยันีจ้ะเปน็โสด�บนั มีอันไม่
ตอ้งตกต่ำาเปน็ธรรมดา เปน็ผูเ้ทีย่งมอีนัจะตรสัรูใ้นภายหนา้ 
เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป ข้อนี้เป็นผลประการที่ ๑ เป็น
อานิสงส์ประการที่ ๑.

อาวุโส ขอ้อืน่ ยงัมอีกี ภิกษุจะเปน็สกท�ค�ม ีมาสู ่
โลกนี้คราวเดียวเท่านั้น แล้วจะทำาที่สุดแห่งทุกข์ เพราะ
สังโยชน์ ๓ สิ้นไปและเพราะความที่ ราคะ โทสะ โมหะ 
เบาบางข้อนี้เป็นผลประการที่ ๒ เป็นอานิสงส์ประการที่ ๒. 

87 



242

พุทธวจน - หมวดธรรม 

อาวโุส ขอ้อืน่ยงัมอีกี ภิกษุจะเปน็โอปป�ตกิะ ผูจ้ะ
ปรินิพพานในภพนั้น เป็นผู้ไม่ต้องกลับมาจากโลกนั้นเป็น
ธรรมดา เพราะสังโยชน์เบื้องต่ำาทั้ง ๕ สิ้นไป ข้อน้ีเป็นผล
ประการที่ ๓ เป็นอานิสงส์ประการที่ ๓. 

อาวุโส ข้ออื่นยังมีอีก ภิกษุทำาให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ 
ปญัญาวมิตุต ิอนัหาอาสวะมไิด้ เพราะอาสวะทัง้หลายสิน้ไป  
ด้วยปัญญาอันย่ิงเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ ข้อนี้เป็นผล
ประการที่ ๔ เป็นอานิสงส์ประการที่ ๔. 

อาวุโส เมือ่พวกเราเปน็ผูป้ระกอบตนใหติ้ดเนือ่งใน 
ความสขุ ๔ ประการเหลา่นีแ้ลอยู ่ผล ๔ ประการ อานิสงส ์๔ 
ประการเหล่านี้ อันพวกเราพึงหวังได้ ดังนี้.
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สัทธ�นุส�รี ธัมม�นุส�รี โสด�บัน
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๗๘/๔๖๙.

ภิกษุทั้งหลาย ตา...หู...จมูก...ลิ้น...กาย...ใจ เป็น
สิ่งไม่เที่ยง มีความแปรปรวนเป็นปกติ มีความเปลี่ยนเป็น
อย่างอื่นเป็นปกติ.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลใด มีความเชื่อ น้อมจิตไปใน
ธรรม ๖ อย่างนี้ ด้วยอาการอย่างนี้ บุคคลนี้เราเรียกว่าเป็น 
สัทธานุสารี ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม (หนทางแห่งความถูกต้อง)  
ก้าวลงสู่สัปปุริสภูมิ (ภูมิแห่งสัตบุรุษ) ล่วงพ้นปุถุชนภูมิ ไม่อาจ 
ที่จะกระทำากรรม อันบุคคลทำาแล้ว จะเข้าถึงนรก กำาเนิด
เดรัจฉาน หรือเปรตวิสัย และไม่อาจจะทำากาละ ตราบเท่าที่
ยังไม่ทำาให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล.

ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ อย่างเหล่านี้ ทนต่อการ
เพง่โดยประมาณอนัยิง่แหง่ปญัญาของบคุคลใด ดว้ยอาการ 
อยา่งนี ้บคุคลนีเ้ราเรยีกวา่ ธมัมานสุาร ีกา้วลงสูส่มัมตัตนยิาม  
(ระบบแห่งความถูกต้อง) ก้าวลงสู่สัปปุริสภูมิ (ภูมิแห่งสัตบุรุษ) 
ลว่งพ้นปุถุชนภูมิ ไมอ่าจทีจ่ะกระทำากรรม อนับคุคลทำาแลว้
จะเขา้ถงึนรก กำาเนดิเดรจัฉาน หรอืเปรตวสิยั และไม่อาจจะ
ทำากาละ ตราบเท่าที่ยังไม่ทำาให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล.
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ภิกษุทั้งหลาย บุคคลใดย่อมรู้ ย่อมเห็นซึ่งธรรม  
๖ อย่างเหล่านี้ ด้วยอาการอย่างนี้ บุคคลนี้เราเรียกว่า 
โสดาบัน ผู้มีอันไม่ตกต่ำาเป็นธรรมดา เป็นผู้เท่ียงแท้  
มีการตรัสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้า.

(สูตรข้างบนนี้ -บาลี ขนฺธ. สำ. ๑๗/๒๗๘/๔๖9. ทรงแสดง

อารมณ์แห่งอนิจจังเป็นต้น ด้วยธรรม ๖ อย่าง คือ อายตนะภายในหก 

ในสตูรถดัไปทรงแสดงอารมณน์ัน้ ดว้ยอายตนะภายนอกหก คอื รปู เสยีง 

กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรม ก็มี, แสดงด้วยวิญญาณหก ก็มี, ด้วยสัมผัส

หก ก็มี, ด้วยเวทนาหก ก็มี, ด้วยสัญญาหก ก็มี, ด้วยสัญเจตนาหก ก็มี, 

ด้วยตัณหาหก ก็มี, ด้วยธาตุหก ก็มี, และด้วยขันธ์ห้า ก็มี ทรงแสดงไว้

ด้วยหลักการปฏิบัติอย่างเดียวกัน. -ผู้รวบรวม)
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ผู้เช่ือม่ันในตถ�คต และสำ�เร็จในโลกน้ี  
หรือละโลกนี้ไปแล้วจึงสำ�เร็จ

-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๑๒๘/๖๓. 

ภิกษุท้ังหลาย บุคคลเหล่าใดเหล่าหน่ึงเช่ือม่ันในเรา  
บุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิ บุคคล  
ผูส้มบรูณด์ว้ยทฏิฐ ิ๕ จำาพวกสำาเร็จในโลกนี ้ อกี ๕ จำาพวก
ละโลกนีไ้ปแลว้จงึสำาเรจ็ บคุคล ๕ จำาพวกเหลา่ไหนทีส่ำาเรจ็
ในโลกนี้ คือ 

(๑) สัตตักขัตตุปรมะ 
(๒) โกลังโกละ 
(๓) เอกพีชี  
(๔) สกทาคามี  
(๕) อรหันต์ในปัจจุบัน
บุคคล ๕ จำาพวกเหล่านี้แล สำาเร็จในโลกนี้. 
บคุคล ๕ จำาพวกเหลา่ไหน ละโลกนีไ้ปแลว้จึงสำาเรจ็ 

คือ
(๑) อันตราปรินิพพายี  
(๒) อุปหัจจปรินิพพายี  
(๓) อสังขารปรินิพพายี  
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(๔) สสังขารปรินิพพายี  
(๕) อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี
บคุคล ๕ จำาพวกเหลา่นีแ้ล ละโลกนีไ้ปแลว้จงึสำาเรจ็.
ภิกษุท้ังหลาย บุคคลเหล่าใดเหล่าหน่ึงเช่ือม่ันในเรา  

บุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิ บุคคลผู้
สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิิเหล่านั้น ๕ จำาพวกสำาเร็จในโลกนี้ และ 
๕ จำาพวกละโลกนี้ไปแล้วจึงสำาเร็จ.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งเลื่อมใส 
อย่างไม่หว่ันไหวในเรา บุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้ถึง
กระแสนพิพาน บคุคลผูถ้งึกระแสนพิพาน ๕ จำาพวกสำาเรจ็
ในโลกนี้ อีก ๕ จำาพวกละโลกนี้ไปแล้วจึงสำาเร็จ บุคคล ๕  
จำาพวกเหล่าไหนที่สำาเร็จในโลกนี้ คือ 

(๑) สัตตักขัตตุปรมะ 
(๒) โกลังโกละ 
(๓) เอกพีชี 
(๔) สกทาคามี 
(๕) อรหันต์ในปัจจุบัน (ทิฏฺเว ธมฺเม อรหา)

บุคคล ๕ จำาพวกเหล่านี้แล สำาเร็จในโลกนี้. 
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บคุคล ๕ จำาพวกเหลา่ไหน ละโลกนีไ้ปแลว้จึงสำาเรจ็ 
คือ 

(๑) อันตราปรินิพพายี 
(๒) อุปหัจจปรินิพพายี 
(๓) อสังขารปรินิพพายี 
(๔) สสังขารปรินิพพายี 
(๕) อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี
บคุคล ๕ จำาพวกเหลา่นีแ้ล ละโลกนีไ้ปแลว้จงึสำาเรจ็. 
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเหล่าใดเหล่าหน่ึงเลื่อมใส

อย่างไม่หว่ันไหวในเรา บุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้ถึง
กระแสนิพพาน บุคคลผู้ถึงกระแสนิพพานเหล่าน้ัน ๕ 
จำาพวกสำาเร็จในโลกนี้ และ ๕ จำาพวกละโลกน้ีไปแล้วจึง
สำาเร็จ.

(ใน -บาลี ปฏิสมฺ. ขุ. ๓๑/๒๔๒/๓๖๐-๓๖๑. มีบาลี 

เหมอืนกนันี ้แตพ่ระไตรปฎิกภาษาไทยฉบบัหลวง แปลสว่นทา้ยตา่ง 

ออกไปเป็นว่า เช่ือม่ันในเรา กับเช่ือม่ันในภพสุทธาวาส. -ผู้รวบรวม)
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ผู้เป็นอสังข�รปรินิพพ�ยี  
ผู้เป็นสสังข�รปรินิพพ�ยี

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๒๐๙/๑๖๙. 

ภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๔ จำาพวกนี้มีปรากฏอยู่ใน
โลก ๔ จำาพวกเป็นอย่างไร คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็น
สังขารปรินิพพายีในปัจจุบัน (ทิฏฺเว ธมฺเม สสงฺขารปรินิพฺพายี) 

บางคนเมือ่กายแตกทำาลายจงึเปน็สสงัขารปรนิพิพาย ี(กายสสฺ  

เภทา สสงฺขารปรินิพฺพายี) บางคนเป็นอสังขารปรินิพพายีใน 
ปัจจุบัน (ทิฏฺเว ธมฺเม อสงฺขารปรินิพฺพายี) บางคนเมื่อกายแตก
ทำาลายจึงเป็นอสังขารปรินิพพายี (กายสฺส เภทา อสงฺขารปรินิพฺพายี).

ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเป็นสสังขารปรินิพพายีใน
ปัจจุบันเป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

พิจารณาเห็นในกายว่าไม่งาม 
มีความสำาคัญในอาหารว่าเป็นปฏิกูล 
มีความสำาคัญในโลกทั้งปวงว่าไม่น่ายินดี 
พิจารณาเห็นในสังขารทั้งปวงว่าไม่เที่ยง 
และมรณสัญญาของเธอตั้งไว้ดีแล้วในภายใน 
เธออาศัยธรรมเป็นกำาลังของพระเสขะ ๕ ประการ

นี้อยู่ คือ ศรัทธา หิริ โอตตัปปะ วิริยะ ปัญญา ทั้งอินทรีย์  
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๕ ประการนี้ของเธอปรากฏว่าแก่กล้า คือ สัทธินทรีย์  
วริยินิทรยี ์สตนิทรีย ์สมาธินทรีย ์ปญัญนิทรีย์ เพราะเหตท่ีุ
อนิทรยี ์๕ ประการนีแ้กก่ลา้ เธอยอ่มเปน็สสงัขารปรินิพพายี 
ในปัจจุบันเทียว ภิกษุท้ังหลาย บุคคลเป็นสสังขารปรินิพพายี 
ในปัจจุบันเป็นอย่างนี้แล.

ภกิษทุัง้หลาย ก็บุคคลเม่ือกายแตกจึงเป็นสสังขาร- 
ปรนิพิพายเีปน็อยา่งไร คอื ภิกษุในธรรมวนิยันี ้พจิารณาเหน็ 
ในกายว่าไม่งาม … เธออาศัยธรรมเป็นกำาลังของพระเสขะ  
๕ ประการนีอ้ยู ่… แตอ่นิทรยี ์๕ ประการนีข้องเธอปรากฏวา่
อ่อน … เพราะเหตุที่อินทรีย์ ๕ ประการนี้อ่อน เธอเมื่อกาย
แตกทำาลายจงึเปน็สสงัขารปรนิพิพาย ี ภกิษทุัง้หลาย บคุคล
เมือ่กายแตกทำาลายจงึเปน็สสงัขารปรินพิพายเีปน็อยา่งนีแ้ล.

ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเป็นอสังขารปรินิพพายีใน
ปัจจุบันเป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม 
… บรรลุปฐมฌาน … บรรลุทุติยฌาน … บรรลุตติยฌาน 
… บรรลุจตุตถฌาน เธออาศัยธรรมเป็นกำาลังของพระเสขะ 
๕ ประการนีอ้ยู ่… ท้ังอนิทรยี ์๕ ประการนีข้องเธอปรากฏวา่
แกก่ลา้ … เพราะเหตทุีอ่นิทรยี ์๕ ประการนีแ้ก่กล้า เธอย่อม
เป็นอสังขารปรินิพพายีในปัจจุบัน ภิกษุทั้งหลาย บุคคล
เป็นอสังขารปรินิพพายีในปัจจุบันเป็นอย่างนี้แล.
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ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเมื่อกายแตกทำาลายจึงเป็น 
อสังขารปรินิพพายีเป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
สงดัจากกาม … บรรลปุฐมฌาน … บรรลทุติุยฌาน… บรรลุ
ตติยฌาน … บรรลุจตุตถฌาน … เธออาศัยธรรมเป็นกำาลัง
ของพระเสขะ ๕ ประการนี้อยู่ … แต่อินทรีย์ ๕ ประการนี้
ของเธอปรากฏว่าอ่อน … เพราะเหตุที่อินทรีย์ ๕ ประการนี ้
อ่อน เธอเมื่อกายแตกทำาลายจึงเป็นอสังขารปรินิพพายี 
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อกายแตกทำาลายจึงเป็นอสังขาร
ปรินิพพายี อย่างนี้แล. 

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำาพวกนี้แล มีปรากฏอยู่
ในโลก.

(ควรดูประกอบเพ่ิมเติมเร่ือง “ปฏิปทาบรรลุมรรคผล ๔ แบบ”  

ในหน้า ๒9๐ ของหนังสือเล่มนี้. -ผู้รวบรวม)
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เป็นก�รย�กที่จะพย�กรณ์ว่�  
ใครงดง�มและประณีตกว่�

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๑๔๘/๔๖๐. 

สมัยหน่ึง ท่านพระสวิฏฐะ ท่านพระมหาโกฏฐิตะ ท่านพระสารีบุตร  
ได้สนทนากันถึงเรื่อง บุคคล ๓ จำาพวกนี้ คือ กายสักขี ทิฏฐิปัตตะ และ
สัทธาวิมุตติ ว่าชอบใจจำาพวกไหน ซึ่งเป็นผู้งามกว่าและประณีตกว่า 

ท่านพระสวิฏฐะได้ตอบว่า ชอบใจบุคคลผู้สัทธาวิมุตติ ซึ่งเป็น
ผู้งามกว่าและประณีตกว่า เพราะสัทธินทรีย์ของบุคคลนี้มีประมาณยิ่ง 

ท่านพระมหาโกฏฐติะไดต้อบวา่ ชอบใจบคุคลกายสกัข ีซ่ึงเป็น
ผู้งามกว่าและประณีตกว่า เพราะสมาธินทรีย์ของบุคคลนี้มีประมาณยิ่ง 

ท่านพระสารีบุตรได้ตอบว่า ชอบใจบุคคลผู้ทิฏฐิปัตตะ ซึ่งเป็น
ผู้งามกว่าและประณีตกว่า เพราะปัญญินทรีย์ของบุคคลนี้มีประมาณยิ่ง 

จากน้ันท่านพระสารีบุตรจึงได้พาท้ังหมด เข้าไปหาพระผู้มีพระภาค  
แล้วได้กราบทูลเรื่องทั้งหมดให้ทราบ 

สารีบตุร การทีจ่ะพยากรณใ์นขอ้นีโ้ดยสว่นเดยีววา่ 
บรรดาบคุคล ๓ จำาพวกนี ้ พวกใดเป็นผูง้ามกวา่และประณตี
กว่าดังน้ี ไม่ใช่จะทำาได้โดยง่ายเลย เพราะข้อน้ีเป็นฐานะ
ที่จะมีได้ คือ พวกสัทธาวิมุตติเป็นผู้ปฏิบัติเพ่ือความเป็น
อรหนัต์ สว่นพวกกายสกัขแีละทฏิฐปิตัตะ ยงัเปน็สกท�ค�ม ี 
หรืออน�ค�มีี. 
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สารีบตุร การทีจ่ะพยากรณใ์นขอ้นีโ้ดยสว่นเดยีววา่ 
บรรดาบคุคล ๓ จำาพวกนี ้ พวกใดเป็นผูง้ามกวา่และประณตี
กว่าดังนี้ ไม่ใช่จะทำาได้โดยง่ายเลย เพราะข้อนี้เป็นฐานะที่
จะมไีด้ คอื พวกกายสกัขเีปน็ผูป้ฏบิติัเพือ่ความเป็นอรหนัต ์
ส่วนพวกสัทธาวิมุตติและทิฏฐิปัตตะ ยังเป็นสกท�ค�มี  
หรืออน�ค�ม.ี 

สารีบตุร การทีจ่ะพยากรณใ์นขอ้นีโ้ดยสว่นเดยีววา่ 
บรรดาบคุคล ๓ จำาพวกนี ้ พวกใดเป็นผูง้ามกวา่และประณตี
กว่าดังนี้ ไม่ใช่จะทำาได้โดยง่ายเลย เพราะข้อนี้เป็นฐานะ
ท่ีจะมีได้ คือ พวกทิฏฐิปัตตะเป็นผู้ปฏิบัติเพ่ือความเป็น
อรหนัต์ สว่นพวกสทัธาวมิตุตแิละกายสกัข ียงัเปน็สกท�ค�ม ี 
หรืออน�ค�ม.ี

สารีบุตร การท่ีจะพยากรณ์ในข้อน้ีโดยส่วนเดียวว่า 
บรรดาบุคคล ๓ จำาพวกน้ี พวกใดเป็นผู้งามกว่าและประณีตกว่า  
ไม่ใช่จะทำาได้โดยง่ายเลย.
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ผู้พ้นทุคติ หรือไม่ไปทุคติ
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๗๑/๑๕๓๐.

มหาราช บคุคลบางคนในโลกนี ้ประกอบดว้ยความ
เล่ือมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า … ในพระธรรม … 
ในพระสงฆ์ … มีปัญญาร่าเริง เฉียบแหลม และประกอบ
ด้วยวิมุตติ เขาย่อมกระทำาให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญา
วิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วย
ปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ บุคคลน้ีพ้นจากนรก 
กำาเนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย อบาย ทุคติ วินิบาต.

มหาราช ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ ประกอบด้วย
ความเลือ่มใสอันไมห่ว่ันไหวในพระพทุธเจา้ … ในพระธรรม  
… ในพระสงฆ์ … มปีญัญาร่าเริง เฉียบแหลม แตไ่มป่ระกอบ
ด้วยวิมุตติ เพราะสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องต่ำา ๕ สิ้นไป  
เขาเกดิเปน็อปุปาตกิะ จะปรนิพิพานในภพทีเ่กดินัน้ มอีนัไม ่
กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดา บุคคลนี้ก็พ้นจากนรก กำาเนิด
เดรัจฉาน เปรตวิสัย อบาย ทุคติ วินิบาต.

มหาราช ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ ประกอบด้วย
ความเลือ่มใสอันไมห่ว่ันไหวในพระพทุธเจา้ … ในพระธรรม 
… ในพระสงฆ์ … ไม่มีปัญญาร่าเริง ไม่เฉียบแหลม และ

92 
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ไม่ประกอบด้วยวิมุตติ เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป และเพราะ
ราคะ โทสะ และโมหะเบาบาง เขาเปน็สกท�ค�ม ีมาสูโ่ลกน้ี 
อีกคราวเดียวเท่านั้น จะกระทำาที่สุดแห่งทุกข์ได้ บุคคลนี้ก็
พน้จากนรก กำาเนิดเดรัจฉาน เปรตวสิยั อบาย ทคุต ิวนิบิาต.

มหาราช ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ ประกอบด้วย
ความเลือ่มใสอันไมห่ว่ันไหวในพระพทุธเจา้ … ในพระธรรม 
… ในพระสงฆ์ … ไม่มีปัญญาร่าเริง ไม่เฉียบแหลม และ
ไม่ประกอบด้วยวิมุตติ เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป เขาเป็น
โสด�บนั มคีวามไมต่กต่ำาเปน็ธรรมดา เปน็ผูเ้ทีย่งท่ีจะตรัสรู้ 
ในเบ้ืองหนา้ บคุคลนีก้พ็น้จากนรก กำาเนดิเดรัจฉาน เปรตวสิยั  
อบาย ทุคติ วินิบาต.

มหาราช ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ ไม่ประกอบด้วย
ความเลือ่มใสอันไมห่ว่ันไหวในพระพทุธเจา้ … ในพระธรรม 
… ในพระสงฆ์ … ไม่มีปัญญาร่าเริง ไม่เฉียบแหลม และ  
ไมป่ระกอบดว้ยวิมตุต ิแตว่า่เขามธีรรมเหลา่นี ้คอื สทัธนิทรยี ์ 
วริยินิทรย์ี สตนิทรยี ์สมาธนิทรยี ์ปญัญนิทรยี ์ธรรมทัง้หลาย  
ท่ีตถาคตประกาศแลว้ ยอ่มทนตอ่การเพง่ด้วยปัญญาของเขา  
(ยิ่ง) กว่าประมาณ บุคคลนี้ก็ไม่ไปสู่นรก กำาเนิดเดรัจฉาน 
เปรตวิสัย อบาย ทุคติ วินิบาต.
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มหาราช ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ ไม่ประกอบด้วย
ความเลือ่มใสอันไมห่ว่ันไหวในพระพทุธเจา้ … ในพระธรรม 
… ในพระสงฆ์ … ไม่มีปัญญาร่าเริง ไม่เฉียบแหลม และ 
ไมป่ระกอบดว้ยวมิตุต ิแตว่า่เขามธีรรมเหลา่นี ้คอื สทัธนิทรยี ์ 
… ปัญญินทรีย์  และเขามีศรัทธา มีความรักในตถาคต 
พอประมาณ บคุคลนีก้ไ็มไ่ปสูน่รก กำาเนดิเดรจัฉาน เปรตวสิยั  
อบาย ทุคติ วินิบาต.
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เทวด�ใดไม่มีพย�บ�ท  
เทวด�นั้นไม่ม�สู่คว�มเป็นอย่�งนี้

-บาลี ม. ม. ๑๓/๕๒๐/๕๗๕.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ วรรณะ ๔ จำาพวกนี้ คือ กษัตริย์ 

พราหมณ ์แพศย ์ศทูร ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จริญ วรรณะ ๔ จำาพวกนี ้จะพึง 

มีความแปลกกัน จะพึงมีเครื่องกระทำาให้ต่างกันบ้างไหม พระเจ้าข้า.

มหาราช วรรณะ ๔ จำาพวกนี ้คอื กษตัริย ์พราหมณ ์
แพศย์ ศูทร มหาราช ในบรรดาวรรณะ ๔ จำาพวกนี้ 
วรรณะ ๒ จำาพวก คือ กษัตริย์และพราหมณ์ เรากล่าวว่า
เป็นผู้เลิศ คือ เป็นที่กราบไหว้ เป็นที่ลุกรับ เป็นท่ีกระทำา
อัญชลี เป็นที่กระทำาสามีจิกรรม.

ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ หมอ่มฉนัมไิดท้ลูถามถงึความแปลกกนั 

ในปัจจุบันกับพระผู้มีพระภาค หม่อมฉันทูลถามถึงความแปลกกันใน

สัมปรายภพกับพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ วรรณะ ๔ 

จำาพวกน้ี คือ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 

วรรณะ ๔ จำาพวกนี้ จะพึงมีความแปลกกัน จะพึงมีเคร่ืองกระทำาให้ 

ต่างกันบ้างไหม พระเจ้าข้า.

มหาราช องค์แห่งภิกษุผูม้คีวามเพยีร ๕ ประการน้ี  
๕ ประการเป็นอย่างไร คือ 

9๓ 



257

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

(๑) มหาราช ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีศรัทธา
เช่ือพระปัญญาตรัสรู้ของตถาคตว่า แม้เพราะเหตุนี้ๆ  
พระผู้มีพระภาคพระองค์น้ันเป็นอรหันต์ … เป็นผู้เบิกบานแล้ว  
เป็นผู้จำาแนกพระธรรม 

(๒) ภิกษุเป็นผู้มีอาพาธน้อย มีโรคเบาบาง 
ประกอบด้วยไฟธาตุสำาหรับย่อยอาหารอันสม่ำาเสมอ ไม่
เยน็นกั ไมร่อ้นนกั เปน็ปานกลาง ควรแกก่ารทำาความเพยีร

(๓) เป็นผู้ไม่โอ้อวด ไม่มีมายา เปิดเผยตนตาม 
ความเป็นจริงในพระศาสดา หรือในเพ่ือนพรหมจรรย์ท้ังหลาย 
ผู้เป็นวิญูชน

(๔) เป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรม 
เพื่อยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อม เป็นผู้มีกำาลัง มีความบากบั่น
มั่นคงไม่ทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย

(๕) เป็นผู้มีปัญญา ประกอบด้วยปัญญาเคร่ือง
พจิารณาความเกดิและความดบั เปน็อรยิะเปน็เคร่ืองชำาแรก
กิเลส ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ

มหาราช เหล่านี้แลองค์แห่งภิกษุผู้มีความเพียร ๕ 
ประการ. 
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มหาราช วรรณะ๔ จำาพวกนี ้คอื กษัตริย ์พราหมณ์ 
แพศย์ ศูทร ถ้าวรรณะ ๔ จำาพวกนั้น เป็นผู้ประกอบด้วย
องค์แหง่ภกิษผุูม้คีวามเพยีร ๕ ประการนี ้ขอ้นัน้กจ็ะเปน็ไป 
เพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขแก่วรรณะ ๔ จำาพวกนั้น 
ตลอดกาลนาน.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ วรรณะ ๔ จำาพวกนี้ คือ กษัตริย์ 

พราหมณ์ แพศย์ ศูทร ถ้าวรรณะ ๔ จำาพวกนั้น พึงเป็นผู้ประกอบด้วย

องคแ์หง่ภิกษผูุ้มีความเพยีร ๕ ประการนี ้ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ในข้อนี ้ 

วรรณะ ๔ จำาพวกนั้น จะพึงมีความแปลกกัน จะพึงมีเคร่ืองกระทำาให้ 

ต่างกันบ้างไหม พระเจ้าข้า.

มหาราช ในข้อนี้ เรากล่าวความต่างกันด้วยความ
เพียรแห่งวรรณะ ๔ จำาพวกนั้น. 

มหาราช เปรียบเหมือนสัตว์คู่หนึ่ง เป็นช้างที่ควร 
ฝึกก็ตาม เป็นม้าที่ควรฝึกก็ตาม เป็นโคที่ควรฝึกก็ตาม  
เขาฝึกดีแล้ว แนะนำาดีแล้ว คู่หนึ่งไม่ได้ฝึก ไม่ได้แนะนำา.

มหาราช ทา่นจะทรงสำาคญัความขอ้นัน้เป็นอยา่งไร 
สัตว์คู่หน่ึงเป็นช้างที่ควรฝึกก็ตาม เป็นม้าที่ควรฝึกก็ตาม 
เปน็โคทีค่วรฝกึกต็าม เขาฝกึดีแลว้ แนะนำาดแีลว้ สตัวค์ูห่นึง่ 
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ที่เขาฝึกแล้วเท่านั้น พึงถึงเหตุของสัตว์ที่ฝึกแล้ว พึงยังภูมิ
ของสัตว์ที่ฝึกแล้วให้ถึงพร้อมมิใช่หรือ.

อย่างนั้น พระเจ้าข้า.

มหาราช กส็ตัวค์ูห่นึง่เปน็ชา้งทีค่วรฝกึกต็าม เป็นมา้ 
ทีค่วรฝกึกต็าม เปน็โคควรฝึกก็ตาม เขาไมไ่ด้ฝึก ไมไ่ดแ้นะนำา  
สัตว์คู่นั้นที่เขาไม่ได้ฝึกเลย จะพึงถึงเหตุของสัตว์ที่ฝึกแล้ว 
จะพงึยงัภมูขิองสัตวท์ีฝึ่กแลว้ใหถ้งึพร้อมเหมอืนสตัวค์ูห่นึง่ 
เปน็ชา้งทีค่วรฝกึกต็าม เปน็มา้ทีค่วรฝึกกต็าม เปน็โคทีค่วร
ฝึกก็ตาม ที่เขาฝึกดีแล้ว แนะนำาดีแล้ว ดังนั้นบ้างหรือไม่.

ไม่เป็นอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า.

มหาราช ฉันนั้นเหมือนกันแล ผลใดอันบุคคลผู้มี 
ศรทัธา มอีาพาธนอ้ย ไมโ่ออ้วด ไมม่มีายา ปรารภความเพยีร  
มีปัญญา พึงถึงผลนั้น บุคคลผู้ไม่มีศรัทธา มีอาพาธมาก 
โอ้อวด มีมายา เกียจคร้าน มีปัญญาทราม จักถึงได้ ดังน้ี  
ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้.

ขา้แตพ่ระองค์ผูเ้จรญิ พระผูม้พีระภาคตรสัสภาพอันเป็นเหตุ 

และตรสัสภาพอนัเปน็ผลพรอ้มกบัเหต ุ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ วรรณะ ๔  

จำาพวกน้ี คอื กษัตรยิ ์พราหมณ ์แพศย์ ศูทร ถา้วรรณะ ๔ จำาพวกเหลา่นัน้  
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พึงเป็นผู้ประกอบด้วยองค์แห่งภิกษุผู้มีความเพียร ๕ ประการนี้ และ

มีความเพียรชอบเหมือนกัน ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ในข้อนี้ วรรณ ๔ 

จำาพวกน้ัน จะพึงมีความแปลกกัน พึงมีเคร่ืองกระทำาให้ต่างกันบ้างไหม 

พระเจ้าข้า.

มหาราช ในข้อนี้ เราย่อมไม่กล่าวความต่างกัน 
ระหว่างวิมุตติกับวิมุตติ ของวรรณะ ๔ จำาพวกนั้น. 

มหาราช เปรียบเหมือนบุรุษเก็บเอาไม้สาละแห้ง 
มาใสไ่ฟ พงึกอ่ไฟใหโ้พลงขึน้ ตอ่มา บุรษุอกีคนหนึง่เกบ็เอา 
ไม้มะม่วงแห้งมาใส่ไฟ พึงก่อไฟให้โพลงขึ้น และภายหลัง
บุรุษอีกคนหนึ่งเก็บเอาไม้มะเดื่อแห้งมาใส่ไฟพึงก่อไฟให้
โพลงขึ้น. 

มหาราช ทา่นจะทรงสำาคญัความขอ้นัน้เป็นอยา่งไร 
เปลวกับเปลว สีกับสี หรือแสงกับแสงของไฟที่เกิดขึ้นจาก
ไมต้า่งๆ กนันัน้ จะพงึมคีวามแตกตา่งกนัอยา่งไรหรอืหนอ. 

ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ไมพ่งึมคีวามแตกต่างกนัเลย พระเจา้ขา้.

มหาราช ฉันนั้นก็เหมือนกัน เดชอันใดอันความ
เพียรย่ำายีแล้ว เกิดขึ้นด้วยความเพียร ในข้อนี้ เราย่อมไม่
กล่าวความต่างกันระหว่างวิมุตติกับวิมุตติ.
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… ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็เทวดามีจริงหรือ พระเจ้าข้า.

มหาราช ก็เพราะเหตุอะไรท่านจึงถามอย่างนี้ว่า 
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็เทวดามีจริงหรือ.

ขา้แต่พระองค์ผูเ้จรญิ ถา้เทวดามจีรงิ เทวดาเหล่านัน้ มาสูค่วาม

เป็นอย่างนี้ หรือไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้ พระเจ้าข้า.

มหาราช เทวดาเหล่าใดมีพยาบาท (สพฺยาปชฺฌา) 
เทวดาเหล่านั้นมาสู่ความเป็นอย่างนี้ (อาคนฺตาโร อิตฺถตฺต) 
เทวดาเหล่าใดไม่มีพยาบาท (อพฺยาปชฺฌา) เทวดาเหล่าน้ัน
ไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี ้(อนาคนฺตาโร อิตฺถตฺตนฺติ)

1 … .

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พรหมมีจริงหรือ.

มหาราช กเ็พราะเหตไุรทา่นจงึถามอย่างน้ีวา่ ข้าแต่
พระองค์ผู้เจริญก็พรหมมีจริงหรือ

ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ถา้พรหมมจีรงิ พรหมนัน้มาสูค่วามเปน็

อย่างนี้ หรือไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้ พระเจ้าข้า.

มหาราช พรหมใดมพียาบาท (สพยฺาปชโฺฌ) พรหมนัน้ 
มาสูค่วามเป็นอยา่งนี ้(อาคนตฺา อติถฺตตฺ) พรหมใดไมม่พียาบาท  
(อพฺยาปชฺโฌ) พรหมนั้นไม่มาสู่ความเป็นอย่างน้ี (อนาคนฺตา 

อิตฺถตฺตนฺติ) … .

๑. ในส่วนน้ี มีสํานวนแปลแบบอ่ืนอีก เช่น เทวดาเหล่าใดมีทุกข์ เทวดาเหล่าน้ัน มาสู่
โลกน้ี เทวดาเหล่าใดไม่มีทุกข์ เทวดาเหล่าน้ันไม่มาสู่โลกน้ี เป็นต้น. -ผู้รวบรวม
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ผู้เป็นเสขะ
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๙๗/๕๒๕.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์ตรัสว่า เสขะๆ ดังนี้ ด้วยเหตุมี

ประมาณเท่าไรหนอ บุคคลจึงชื่อว่าเป็นเสขะ. 

ภิกษุ ที่เรียกชื่อว่�เสขะ ด้วยเหตุว่�ยังต้องศึกษ� 
ศึกษาอะไร ศึกษ�อธิศีลสิกข� ศึกษ�อธิจิตตสิกข� และ
ศึกษ�อธิปัญญ�สิกข�.

ภิกษ ุ ทีเ่รยีกชือ่วา่เสขะ ด้วยเหตวุา่ยงัต้องศึกษาแล.

9๔ 
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สิกข� ๓
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๐๓/๕๒๙.

ภิกษุทั้งหลาย สิกขา ๓ นี้ สิกขา ๓ เป็นอย่างไร 
คือ อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขา. 

ภิกษุท้ังหลาย ก็อธิศีลสิกขาเป็นอย่างไร ภิกษุ 
ท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีศีล สำารวมแล้วด้วย
ความสำารวมในปาติโมกข์ ถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจร 
มีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่ใน
สิกขาบททั้งหลาย ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า อธิศีลสิกข�. 

ภิกษุท้ังหลาย ก็อธิจิตตสิกขาเป็นอย่างไร ภิกษุ 
ท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยน้ี สงัดจากกาม สงัดจากอกุศล
ธรรมท้ังหลาย บรรลปุฐมฌาน มวีติกมวีจิาร มปีตีแิละสขุเกดิ
แต่วิเวกอยู่. เพราะวิตกและวิจารสงบไป จึงบรรลุทุติยฌาน  
มีความผ่องใสแห่งจิตในภายใน เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ไม่มี
วติก ไมม่วิีจาร มปีตีแิละสขุเกดิแต่สมาธอิยู ่เพราะปตีสิิน้ไป  
จงึมอีเุบกขา มสีตสัิมปชญัญะ เสวยสขุดว้ยกาย บรรลตุติยฌาน 
ทีพ่ระอรยิะทัง้หลายสรรเสรญิวา่ ผูไ้ดฌ้านนี ้เปน็ผูม้อีเุบกขา 
มสีติอยูเ่ปน็สขุ เพราะละสขุและทกุข ์และดบัโสมนสัโทมนัส 
กอ่นๆ ได ้จงึบรรลจุตตุถฌาน ไมม่ทีกุข ์ไมม่สุีข มีอุเบกขาเป็น 
เหตุให้สติบริสุทธ์ิอยู่ ภิกษุท้ังหลาย น้ีเรียกว่� อธิจิตตสิกข�. 

95 
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ภิกษุทั้งหลาย ก็อธิปัญญาสิกขาเป็นอย่างไร ภิกษุ 
ท้ังหลาย ภิกษใุนธรรมวนิยันี ้ยอ่มรูช้ดัตามความเปน็จริงวา่ 
นีท้กุข ์น้ีเหตใุห้เกิดทกุข ์นีค้วามดบัทกุข ์ นีข้อ้ปฏิบัตใิหถ้งึ
ความดับทุกข์ ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่� อธิปัญญ�สิกข�. 

ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แลสิกขา ๓.
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บรรพชิตกับคฤหัสถ์  
ละสังโยชน์ได้ไม่เท่�กัน

-บาลี ม. ม. ๑๓/๒๐๗/๑๙๙. 

อนุรุทธะทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ฟังว่า 
ภิกษุชื่อนี้ทำากาละแล้ว พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่า 
ดำารงอยู่ในอรหัตตผล กท็า่นนัน้เปน็ผูอ้นัภกิษุน้ันได้เหน็เอง 
หรือได้ยินมาว่า ท่านนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้บ้าง ว่าท่านน้ัน
เป็นผูม้ธีรรมอย่างนีบ้า้ง วา่ทา่นนัน้เปน็ผูม้ปีญัญาอยา่งนีบ้า้ง 
วา่ท่านนัน้เปน็ผูม้วีหิารธรรมอยา่งนีบ้า้ง วา่ทา่นน้ันเปน็ผูพ้้น
วเิศษแลว้อย่างนีบ้า้ง  ภกิษนุัน้เมือ่ระลกึถงึศรทัธา ศลี สตุะ 
จาคะ และปัญญาของภิกษุนั้น จะน้อมจิตเข้าไปเพื่อความ
เป็นอย่างนั้นบ้าง. 

อนรุทุธะทัง้หลาย ความอยูส่ำาราญย่อมมไีด้แก่ภกิษุ
แม้ด้วยประการฉะนี้แล. 

อนุรุทธะทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ฟังว่า 
ภิกษุชื่อนี้ทำากาละแล้ว พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่า  
เป็นโอปป�ติกะ จะปรินิพพานในภพนั้น มีอันไม่กลับจาก
โลกนั้นเป็นธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป ก็
ทา่นนัน้เป็นผูอ้นัภกิษนุัน้ไดเ้หน็เองหรือไดย้นิมาวา่ทา่นนัน้
เป็นผูม้ศีลีอย่างนีบ้า้ง วา่ทา่นนัน้เปน็ผูม้ธีรรมอย่างน้ีบา้ง วา่

96 
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ท่านนั้นเป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้บ้าง ว่าท่านนั้นเป็นผู้มีวิหาร-
ธรรมอย่างนี้บ้าง ว่าท่านนั้นเป็นผู้พ้นวิเศษแล้วอย่างนี้บ้าง  
ภิกษุน้ันเมือ่ระลกึถึงศรัทธา ศลี สตุะ จาคะ และปญัญาของ
ภิกษุนั้น จะน้อมจิตเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นบ้าง. 

อนรุทุธะทัง้หลาย ความอยูส่ำาราญย่อมมไีด้แก่ภกิษ ุ
แม้ด้วยประการฉะนี้แล. 

อนุรุทธะทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ฟังว่า 
ภกิษชุือ่นีท้ำากาละแลว้ พระผูมี้พระภาคทรงพยากรณว์า่ เปน็
สกท�ค�มี จักมายังโลกนี้คราวเดียวเท่านั้น แล้วทำาท่ีสุด
ทุกขไ์ด้ เพราะสงัโยชน์ ๓ สิน้ไป และเพราะราคะ โทสะและ
โมหะเบาบาง ก็ท่านนั้นเป็นผู้อันภิกษุนั้นได้เห็นเองหรือ
ได้ยินมาว่า ท่านนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างน้ีบ้าง ว่าท่านน้ันเป็น 
ผูม้ธีรรมอยา่งนีบ้า้ง วา่ทา่นนัน้เปน็ผูม้ปัีญญาอยา่งน้ีบา้ง วา่
ท่านน้ันเป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้บ้าง ว่าท่านนั้นเป็นผู้พ้น
วเิศษแลว้อย่างนีบ้า้ง  ภกิษนุัน้เมือ่ระลกึถงึศรัทธา ศลี สตุะ 
จาคะ และปัญญาของภิกษุนั้น จะน้อมจิตเข้าไปเพื่อความ
เป็นอย่างนั้นบ้าง. 

อนรุทุธะทัง้หลาย ความอยูส่ำาราญย่อมมไีด้แก่ภกิษุ
แม้ด้วยประการฉะนี้แล. 
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อนุรุทธะทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ฟังว่า 
ภิกษชุือ่นีท้ำากาละแลว้ พระผูมี้พระภาคทรงพยากรณว์า่ เปน็
โสด�บัน มีความไม่ตกต่ำาเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยง มีอันจะ
ตรสัรูเ้ปน็เบือ้งหนา้ เพราะสงัโยชน ์๓ สิน้ไป ถา้ท่านน้ันเปน็
ผูอ้นัภิกษน้ัุนได้เหน็เอง หรือไดย้นิมาวา่ ทา่นนัน้เปน็ผูมี้ศลี
อย่างนี้บ้าง ว่าท่านนั้นเป็นผู้มีธรรมอย่างนี้บ้าง ว่าท่านนั้น
เป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้บ้าง ว่าท่านเป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้
บา้ง วา่ทา่นน้ันเปน็ผูพ้้นวเิศษอยา่งนีบ้า้ง  ภกิษนุัน้เมือ่ระลกึ
ถึงศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปัญญาของภิกษุนั้น จะน้อม
จิตเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นบ้าง. 

อนรุทุธะทัง้หลาย ความอยูส่ำาราญย่อมมไีด้แก่ภกิษ ุ
แม้ด้วยประการฉะนี้แล.

(ถัดไปได้ตรัสถึงภิกษุณี โดยมีนัยอย่างเดียวกันกับในกรณีของภิกษุ)

อนรุุทธะทัง้หลาย อบุาสกในธรรมวนิยันีไ้ด้ฟงัมาวา่  
อุบาสกชื่อนี้ทำากาละแล้ว พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่า 
เปน็โอปป�ตกิะ จะปรนิพิพานในภพนัน้ มอีนัไมก่ลบัจากโลก 
นัน้เปน็ธรรมดา เพราะโอรมัภาคยิสงัโยชน ์๕ สิน้ไป กท็า่นน้ัน 
เป็นผู้อันอุบาสกนั้นได้เห็นเองหรือได้ยินมา ว่าท่านนั้นเป็น
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ผูม้ศีลีอยา่งนีบ้า้ง วา่ทา่นนัน้เปน็ผูม้ธีรรมอยา่งนีบ้้างวา่ท่าน 
เป็นผู้มีปัญญาอย่างน้ีบ้าง ว่าท่านน้ันเป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างน้ี 
บ้าง ว่าท่านนั้นเป็นผู้พ้นวิเศษแล้วอย่างนี้บ้าง  อุบาสกนั้น
เมื่อระลึกถึงศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปัญญาของอุบาสก
นั้น จะน้อมจิตเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นบ้าง. 

อนุรุทธะทั้งหลาย ความอยู่สำาราญย่อมมีได้แก่
อุบาสก แม้ด้วยประการฉะนี้. 

อนรุุทธะทัง้หลาย อบุาสกในธรรมวนิยันีไ้ด้ฟงัมาวา่ 
อุบาสกชื่อนี้ทำากาละแล้ว พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่า 
เป็นสกท�ค�ม ีจักกลับมายังโลกนี้เพียงคราวเดียว แล้วทำา
ทีส่ดุทกุขไ์ด ้เพราะสงัโยชน ์๓ สิน้ไป และเพราะราคะ โทสะ
และโมหะ เบาบาง ก็ท่านนั้นเป็นผู้อันอุบาสกนั้นได้เห็นเอง
หรือไดย้นิมา วา่ทา่นนัน้เปน็ผูม้ศีีลอยา่งนีบ้า้ง ว่าทา่นนัน้เปน็ 
ผูม้ธีรรมอยา่งนีบ้า้ง วา่ทา่นนัน้เปน็ผูม้ปัีญญาอยา่งน้ีบา้ง วา่
ท่านน้ันเป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้บ้าง ว่าท่านนั้นเป็นผู้พ้น
วิเศษแล้วอย่างน้ีบ้าง  อุบาสกนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธา ศีล  
สุตะ จาคะและปัญญาของอุบาสกนั้น จะน้อมจิตเข้าไปเพื่อ
ความเป็นอย่างนั้นบ้าง. 
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อนุรุทธะทั้งหลาย ความอยู่สำาราญย่อมมีได้แก่
อุบาสก แม้ด้วยประการฉะนี้แล. 

อนรุุทธะทัง้หลาย อบุาสกในธรรมวนิยันีไ้ด้ฟงัมาวา่  
อุบาสกชื่อนี้ทำากาละแล้ว พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่า 
เป็นโสด�บันมีความไม่ตกต่ำาเป็นธรรมดา เป็นผู้เท่ียง มี
อันจะตรัสรู้เป็นเบื้องหน้า เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป ก็ท่าน
นั้นเป็นผู้อันอุบาสกนั้นได้เห็นเองหรือได้ยินมาว่า ท่านนั้น
เป็นผู้มีศีลอย่างนี้บ้าง ว่าท่านนั้นเป็นผู้มีธรรมอย่างน้ีบ้าง 
วา่ทา่นนัน้เป็นผูม้ปีญัญาอยา่งนีบ้า้ง วา่ทา่นนัน้เปน็ผูมี้วหิาร
ธรรมอย่างนี้บ้าง ว่าท่านนั้นเป็นผู้พ้นวิเศษแล้วอย่างนี้บ้าง  
อุบาสกนั้นเมื่อระลึกถึง ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปัญญา
ของอุบาสกน้ัน จะนอ้มจติเขา้ไปเพือ่ความเปน็อย่างน้ันบา้ง. 

อนุรุทธะทั้งหลาย ความอยู่สำาราญย่อมมีได้แก่
อุบาสก แม้ด้วยประการฉะนี้แล.

(ถัดไปได้ตรัสถึงอุบาสิกา โดยมีนัยอย่างเดียวกันกับในกรณีของอุบาสก)
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ละสังโยชน์ได้ ถึงจะทำ�ที่สุดทุกข์ได้
-บาลี ม. ม. ๑๓/๒๓๘/๒๔๓.

ขา้แตพ่ระโคดม คฤหสัถบ์างคนยงัละสงัโยชนข์องคฤหสัถ์ไมไ่ด้ 

เมื่อตายไป ย่อมทำาที่สุดทุกข์ได้มีอยู่หรือ.

วัจฉะ คฤหัสถท์ีย่งัละสงัโยชนข์องคฤหสัถไ์มไ่ดแ้ลว้ 
เมื่อตายไป จะทำาที่สุดทุกข์ได้นั้น ไม่มีเลย.

ข้าแต่พระโคดม ก็คฤหัสถ์บางคนยังละสังโยชน์ของคฤหัสถ์ไม่ได้  

เมื่อตายไป เข้าถึงโลกสวรรค์ได้ มีอยู่หรือ.

วัจฉะ คฤหัสถ์ที่ละสังโยชน์ของคฤหัสถ์ยังไม่ได้ 
เมื่อตายไป ได้ไปสวรรค์นั้น ไม่ใช่ร้อยเดียว ไม่ใช่สองร้อย 
ไม่ใช่สามร้อย ไม่ใช่สี่ร้อย ไม่ใช่ห้าร้อยเท่านั้น โดยที่แท้ มี
อยู่มากทีเดียว.

ขา้แต่ท่านพระโคดม อาชีวกบางคน เมือ่ตายไป จะทำาทีส่ดุทกุขไ์ด ้ 

มีอยู่บ้างหรือ.

วัจฉะ อาชีวกบางคน เมื่อตายไป จะทำาที่สุดทุกข์
ได้นั้น ไม่มีเลย.

ขา้แตท่า่นพระโคดม กอ็าชวีกบางคน เมือ่ตายไป จะไปสวรรคไ์ด้  

มีอยู่หรือ.

97 
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วัจฉะ นับแต่กัปนี้ย้อนไป ๙๑ กัป เราระลึกไม่ได้
ว่าได้เห็นอาชีวกอื่นที่ไปสวรรค์ นอกจากอาชีวกพวกเดียว 
ที่เป็นกรรมวาที กิริยาวาที.

ข้าแต่ท่านพระโคดม เม่ือเป็นเช่นน้ัน ลัทธิของเดียรถีย์เป็นอันสูญ 

โดยที่สุด จากคุณเครื่องไปสู่สวรรค์อย่างนั้นหรือ.

อย่างน้ันวัจฉะ ลัทธิของเดียรถีย์น้ี เป็นอันสูญโดยท่ีสุด  
แม้จากคุณเคร่ืองไปสู่สวรรค์.
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ข้อแตกต่�งระหว่�งอริยส�วกผู้ได้สดับ  
กับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ เม่ือเสวยเวทน�

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๒๕๗/๓๖๙.

ภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ย่อมเสวยสุข
เวทนาบา้ง ทกุขเวทนาบา้ง อทกุขมสขุเวทนาบา้ง อรยิสาวก 
ผู้ได้สดับแล้ว ก็ย่อมเสวยสุขเวทนาบ้าง ทุกขเวทนาบ้าง  
อทุกขมสุขเวทนาบ้าง. 

ภิกษุทั้งหลาย ในบุคคล ๒ จำาพวกนั้น อะไรเป็น
ความพิเศษ เป็นความแปลก เป็นเครื่องทำาให้ต่างกัน 
ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับ กับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ. 

ภกิษทุัง้หลาย ปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดบั อนัทกุขเวทนาถูก
ตอ้งแลว้ ยอ่มเศรา้โศก ร่ำาไรรำาพนั ทบุอกคร่ำาครวญ ย่อมถึง 
ความหลงไหล เขาย่อมเสวยเวทนา ๒ อย่าง คือ เวทนาทางกาย  
และเวทนาทางใจ.

ภกิษทุัง้หลาย เปรียบเหมอืนนายขมงัธน ูพงึยงิบรุษุ
ด้วยลูกศร แล้วยิงซ้ำาบุรุษนั้นด้วยลูกศรดอกที่ ๒ อีก ก็เมื่อ
เป็นอย่างนี้ บุรุษนั้นย่อมเสวยเวทนาเพราะลูกศร ๒ อย่าง
คือ ทางกายและทางใจ ภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ 
กฉ็นัน้ันเหมอืนกนั อนัทกุขเวทนาถกูตอ้งแลว้ ยอ่มเศร้าโศก 
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ร่ำาไรรำาพนั ทบุอกคร่ำาครวญ ยอ่มถงึความหลงไหล เขาย่อม
เสวยเวทนา ๒ อย่าง คือเวทนาทางกาย และเวทนาทางใจ  
อนึ่ง เขาย่อมเป็นผู้มีความขัดเคืองเพราะทุกขเวทนานั้น 
นัน่เอง ปฏิฆ�นุสัยใด อันเกิดเพราะทุกขเวทนา ปฏิฆานุสัยน้ัน  
ยอ่มนอนตามแกเ่ขา ผูม้คีวามขดัเคอืงเพราะทุกขเวทนานัน้  
เขาผู้อันทุกขเวทนาถูกต้องแล้ว ย่อมจะพอใจในกามสุข  
ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ย่อมไม่รู้
อุบายเครื่องสลัดออกจากทุกขเวทนา นอกไปจากกามสุข  
และเมื่อเขาพอใจในกามสุขอยู่ ร�ค�นุสัยใด อันเกิดเพราะ
สขุเวทนา ราคานสัุยนัน้ ยอ่มนอนเนือ่ง (ในบคุคลน้ัน) เขายอ่ม 
ไม่รู้ซึ่งเหตุเกิด (สมุทย) ความตั้งอยู่ไม่ได้ (อตฺถงฺคม) คุณ  

(อสสฺาท) โทษ (อาทนีว) และอบุายเปน็เครือ่งสลดัออก (นิสสฺรณ)  

แหง่เวทนาเหลา่นัน้ ตามความเปน็จรงิ เมือ่เขาไม่รู้เหตเุกิด  

ความตั้งอยู่ไม่ได้ คุณ โทษ และอุบายเป็นเคร่ืองสลัดออก 

แห่งเวทนาเหล่านั้น ตามความเป็นจริง อวิชช�นุสัยใด อัน
เกิดเพราะอทุกขมสุขเวทนา อวิชชานุสัยนั้น ย่อมนอนเนื่อง 

(ในบุคคลนั้น) ถ้าเสวยสุขเวทนา เขาย่อมเป็นผู้ติดใจ เสวย 
สขุเวทนาน้ัน ถา้เสวยทกุขเวทนา เขายอ่มเปน็ผูต้ดิใจ เสวย
ทุกขเวทนานั้น และถ้าเสวยอทุกขมสุขเวทนา เขาย่อมเป็น
ผู้ติดใจ เสวยอทุกขมสุขเวทนานั้น.
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ภิกษุท้ังหลาย ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับนี้ เราเรียกว่า เป็น
ผู้ประกอบด้วยชาติ ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัส 
และอุปายาสะ เรากล่าวว่า เป็นผู้ประกอบด้วยทุกข์.

ภิกษุท้ังหลาย ส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับ อันทุกขเวทนา
ถูกต้องแล้ว ย่อมไม่เศร้าโศก ไม่ร่ำาไรรำาพัน ไม่ทุบอก 
คร่ำาครวญ ไมถ่งึความหลงไหล เขายอ่มเสวยเวทนาทางกาย
อย่างเดียว ไม่ได้เสวยเวทนาทางใจ. 

ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนนายขมังธนู พึงยิง
บรุษุดว้ยลกูศร แลว้ยงิซ้ำาบรุุษนัน้ดว้ยลกูศรดอกท่ี ๒ ผดิไป  
ก็เมื่อเป็นอย่างนี้ บุรุษนั้นย่อมเสวยเวทนาเพราะลูกศรดอก
เดยีว ภกิษทุัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบั กฉั็นนัน้เหมอืนกนั  
อันทุกขเวทนาถูกต้องแล้ว ย่อมไม่เศร้าโศก ไม่ร่ำาไร่รำาพัน 
ไม่ทุบอกคร่ำาครวญ ไม่ถงึความหลงไหล เขายอ่มเสวยเวทนา
ทางกายอย่างเดียว ไม่ได้เสวยเวทนาทางใจ อนึ่ง เขาย่อม 
ไม่มีความขัดเคืองเพราะทุกขเวทนาน้ัน ปฏิฆานุสัยใด อันเกิด 
เพราะทุกขเวทนา ปฏิฆานุสัยน้ัน ย่อมไม่นอนตามแก่เขา ผู้ไม่มี 
ความขดัเคอืงเพราะทกุขเวทนานัน้ เขาผูอ้นัทกุขเวทนาถกู
ต้องแล้ว ย่อมจะไม่พอใจในกามสุข ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร 
เพราะอริยสาวกผู้ได้สดับนั้น ย่อมรู้ชัดซึ่งอุบายอ่ืน อันเป็น
เครือ่งสลดัออกจากทกุขเวทนา นอกไปจากกามสขุ เมือ่เขา 
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ไม่พอใจในกามสุข ราคานุสัยใด อันเกิดเพราะสุขเวทนา  
ราคานุสัยนั้น ย่อมไม่นอนเน่ือง (ในบุคคลน้ัน) เขาย่อมรู้ชัด
ซึง่เหตเุกดิ ความตัง้อยูไ่มไ่ด ้คุณ โทษ และอบุายเปน็เคร่ือง
สลัดออกแหง่เวทนาเหลา่นัน้ ตามความเปน็จริง เม่ือเขารู้ชดั
ซึง่เหตเุกดิ ความตัง้อยูไ่มไ่ด ้คุณ โทษ และอบุายเปน็เคร่ือง 
สลัดออกแห่งเวทนาเหล่าน้ันตามความเป็นจริง อวิชชานุสัยใด  
อนัเกดิเพราะอทกุขมสขุเวทนา อวิชชานสัุยนัน้ ย่อมไม่นอน
เนือ่ง (ในบคุคลนัน้) ถา้เสวยสขุเวทนา เขายอ่มเปน็ผูไ้ม่ตดิใจ 
เสวยสุขเวทนานั้น ถ้าเสวยทุกขเวทนา เขาย่อมเป็นผู้ไม่
ติดใจ เสวยทุกขเวทนานั้น ถ้าเสวยอทุกขมสุขเวทนา เขา
ย่อมเป็นผู้ไม่ติดใจ เสวยอทุกขมสุขเวทนานั้น. 

ภกิษทุัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบัแลว้น้ี เราเรียกวา่  
เป็นผู้ปราศจากชาติ ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัส 
และอุปายาสะ เราย่อมกล่าวว่า เป็นผู้ปราศจากทุกข์. 

ภิกษุทั้งหลาย นี้แลเป็นความพิเศษ เป็นความ
แปลกกนั เป็นเครือ่งกระทำาใหต้า่งกนัระหวา่งอริยสาวกผูไ้ด้ 
สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ.
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ธรรมที่น่�อัศจรรย์ในธรรมวินัยนี้
-บาลี อฏฺก. อํ. ๒๓/๒๐๗/๑๑๐. 

ตรัสเพราะปรารภเหตุมีภิกษุผู้ไม่บริสุทธิ์อยู่หมู่ภิกษุสงฆ์ใน

วันอุโบสถ

ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เธอทั้งหลายพึงทำาอุโบสถเถิด 
พึงแสดงปาติโมกข์เถิด. 

ภิกษุทั้งหลาย ตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป เราจักไม่
แสดงปาติโมกข์.

ภิกษุท้ังหลาย การที่ตถาคตจะพึงแสดงปาติโมกข์
ในบริษัทที่ไม่บริสุทธิ์ นี้มิใช่ฐานะ มิใช่โอกาส.

ภกิษทุัง้หลาย ในมหาสมทุรมธีรรมทีน่า่อศัจรรยอ์นั
ไม่เคยมีมา ๘ ประการ ที่พวกอสูรเห็นแล้วๆ ย่อมอภิรมย์ 
ธรรม ๘ ประการเป็นอย่างไร คือ

… ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่มหาสมุทรลาดลุ่ม ลึกลงไป
โดยลำาดับ หาได้โกรกชันเหมือนเหวไม่ นี้เป็นธรรมที่น่า
อัศจรรย์อันไม่เคยมีมาของมหาสมุทรประการที่ ๑ ท่ีพวก
อสูรเห็นแล้วๆ จึงอภิรมย์อยู่. 

99 
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… ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่มหาสมุทรเต็มเปี่ยมอยู่
เสมอไมล่น้ฝัง่ น้ีเปน็ธรรมอนันา่อศัจรรย์อนัไม่เคยมีมาของ
มหาสมทุรประการที ่๒ ทีพ่วกอสรูเหน็แลว้ๆ จึงอภริมย์อยู่. 

… ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่มหาสมุทรไม่เกลื่อนด้วย
ซากศพ และในมหาสมุทรคลื่นย่อมซัดเอาซากศพเข้าหาฝั่ง
ให้ขึ้นบกทันที น้ีเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาของ
มหาสมทุรประการที ่๓ ทีพ่วกอสรูเหน็แลว้ๆ จึงอภริมย์อยู่. 

… ภิกษุทั้งหลาย ข้อท่ีแม่น้ำาสายใหญ่ๆ บางสาย 
คอื แมน่้ำาคงคา ยมนุา อจิรวด ีสรภ ูมห ีแมน่้ำาเหลา่นัน้ไหล
ไปถึงมหาสมุทรแล้ว ย่อมเปลี่ยนนามและโคตรเดิมหมด 
ถึงความนับว่ามหาสมุทรนั่นเอง นี้เป็นธรรมท่ีน่าอัศจรรย์
อันไม่เคยมีมาของมหาสมุทรประการที่ ๔ ที่พวกอสูรเห็น
แล้วๆ จึงอภิรมย์อยู่.

… ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่แม่น้ำาทุกสายในโลกย่อม
ไหลไปรวมยังมหาสมุทร และสายฝนจากอากาศตกลง
สู่มหาสมุทร มหาสมุทรก็มิได้ปรากฏว่าจะพร่องหรือเต็ม
เพราะน้ำาน้ันๆ นี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาของ
มหาสมทุรประการที ่๕ ทีพ่วกอสรูเห็นแลว้ๆ จึงอภริมย์อยู่. 
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… ภิกษุท้ังหลาย ข้อท่ีมหาสมุทรมีรสเดียว คือ รสเค็ม  
นี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาของมหาสมุทร
ประการที่ ๖ ที่พวกอสูรเห็นแล้วๆ จึงอภิรมย์อยู่. 

… ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่มหาสมุทรมีรัตนะมากมาย
หลายชนิด ในมหาสมุทรน้ันมีรัตนะ คือ แก้วมุกดา แก้ว
มณี แก้วไพฑูรย์ สังข์ ศิลา แก้วประพาฬ เงิน ทอง ทับทิม 
มรกตนีเ้ปน็ธรรมทีน่่าอศัจรรยอ์นัไมเ่คยมมีาของมหาสมุทร
ประการที่ ๗ ที่พวกอสูรเห็นแล้วๆ จึงอภิรมย์อยู่. 

… ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่มหาสมุทรเป็นที่พำานัก
อาศัยของสิ่งมีชีวิตใหญ่ๆ สิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรนั้นมีดังนี้ 
คือ ปลาติมิ ปลาติมิงคลา ปลาติมิรมิงคลา พวกอสูร นาค 
คนธรรพ์ แม้ที่มีร่างกายประมาณ ๑๐๐ โยชน์  ๒๐๐ โยชน์  
๓๐๐ โยชน์  ๔๐๐ โยชน์  ๕๐๐โยชน์ ก็มีอยู่ นี้เป็นธรรมที่
น่าอัศจรรยอ์นัไมเ่คยมมีาของมหาสมทุรประการที ่๘ ท่ีพวก
อสูรเห็นแล้วๆ จึงอภิรมย์อยู่. 

ภิกษุทั้งหลาย ในมหาสมุทรมีธรรมที่น่าอัศจรรย์
อันไม่เคยมีมา ๘ ประการเหล่านี้แล ที่พวกอสูรเห็นแล้วๆ 
จึงอภิรมย์อยู่.
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ภกิษทุัง้หลาย ในธรรมวนิยันี ้กม็ธีรรมทีน่า่อศัจรรย์
อันไม่เคยมีมา ๘ ประการ ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วๆ ย่อม
อภิรมย์อยู่ ธรรม ๘ ประการเป็นอย่างไร คือ. 

… ภิกษุท้ังหลาย ข้อที่ในธรรมวินัยนี้ มีการศึกษา
ไปตามลำาดบั มกีารกระทำาไปตามลำาดับ มกีารปฏบิตัไิปตาม
ลำาดับ มิใช่ว่าจะมีการบรรลุอรหัตผลโดยตรง น้ีเป็นธรรม
ที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาของธรรมวินัยนี้ประการที่ ๑  
ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วๆ จึงอภิรมย์อยู่. 

… ภิกษทุัง้หลาย ขอ้ทีส่าวกทัง้หลายของเราไม่ลว่ง
สิกขาบทที่เราบัญญัติไว้แม้เพราะเหตุแห่งชีวิต นี้เป็นธรรม
ที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาของธรรมวินัยนี้ประการที่ ๒  
ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วๆ จึงอภิรมย์อยู่.

… ภิกษุทั้งหลาย ข้อท่ีบุคคลผู้ทุศีล มีบาปกรรม  
มสีมาจารไมส่ะอาด นา่รังเกยีจ ปกปดิกรรมชัว่ ไมใ่ชส่มณะ 
แต่ปฏิญญาว่าเป็นสมณะ มิใช่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ แต่
ปฏิญญาว่าประพฤติพรหมจรรย์ เน่าใน ชุ่มด้วยราคะ เป็น
เพยีงดงัขยะมลูฝอย สงฆย์อ่มไมอ่ยูร่่วมกบับคุคลน้ันประชุม
กันยกวัตรเธอเสียทันที แม้เขาจะนั่งอยู่ในท่ามกลางภิกษุ
สงฆ์ก็จริง ถึงกระนั้นเขาก็ชื่อว่าห่างไกลจากสงฆ์ และสงฆ์
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ก็ห่างไกลจากเขา นี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมา
ของธรรมวินัยนี้ประการที่ ๓ ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วๆ จึง
อภิรมย์อยู่.

… ภกิษุทัง้หลาย ขอ้ทีว่รรณะ ๔ เหลา่นี ้คอื กษัตรยิ ์
พราหมณ ์แพศย ์ศูทร ออกบวชเปน็บรรพชติ ในธรรมวนิยัที่
ตถาคตประกาศแลว้ ยอ่มละนามและโคตรเดมิเสยี ถึงความ
นบัวา่เปน็สมณศากยบตุรทัง้นัน้ นีเ้ปน็ธรรมทีน่า่อศัจรรยอ์นั
ไมเ่คยมมีาของธรรมวนิยันีป้ระการที ่๔ ทีภิ่กษุทัง้หลายเหน็
แล้วๆ จึงอภิรมย์อยู่.

… ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่ถึงแม้ภิกษุเป็นอันมากจะ
ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ นิพพานธาตุก็มิได้
ปรากฏว่าจะพร่องหรือเต็มด้วยภิกษุนั้น น้ีเป็นธรรมท่ีน่า
อัศจรรย์อันไม่เคยมีมาของธรรมวินัยนี้ประการที่ ๕ ที่ภิกษุ
ทั้งหลายเห็นแล้วๆ จึงอภิรมย์อยู่.

… ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่ธรรมวินัยมีรสเดียว คือ 
วมุิตติรส นีเ้ปน็ธรรมทีน่า่อศัจรรยอ์นัไมเ่คยมมีาประการที ่๖  
ในธรรมวินัยนี้ ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วๆ จึงอภิรมย์อยู่.

… ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่ธรรมวินัยนี้มีรัตนะมากมาย
หลายชนิด รัตนะในธรรมวินัยนั้นมีดังนี้ คือ สติปัฏฐาน ๔ 
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สมัมปัปธาน ๔ อทิธิบาท ๔ อนิทรยี ์๕ พละ ๕ โพชฌงค ์๗  
อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมา
ของธรรมวินัยนี้ประการที่ ๗ ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วๆ จึง
อภิรมย์อยู่.

… ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่ธรรมวินัยนี้เป็นท่ีพำานัก
อาศัยแห่งสิ่งที่มีชีวิตใหญ่ๆ สิ่งมีชีวิตในธรรมวินัยนี้ มีดังนี้
คอื โสด�บนั ทา่นผูป้ฏบิติัเพือ่กระทำาใหแ้จง้ซึง่โสดาปตัตผิล  
สกท�ค�ม ีท่านผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำาให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผล 
อน�ค�มี ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำาให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล 
อรหันต์ ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นอรหันต์ นี้เป็นธรรม
ที่น่าอัศจรรย์ อันไม่เคยมีมาของธรรมวินัยน้ีประการท่ี ๘  
ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วๆ จึงอภิรมย์อยู่. 

ภิกษุทั้งหลาย ในธรรมวินัยนี้มีสิ่งที่น่าอัศจรรย์อัน
ไม่เคยมีมา ๘ ประการนี้แล ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วๆ จึง
อภิรมย์อยู่.

(ใน -บาล ีอฏฺก. อำ. ๒๓/๒๐๐/๑๐9. ไดต้รัสกบัปหาราทะ 

จอมอสูรโดยมีนัยเดียวกันนี้.-ผู้รวบรวม)
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ปัจจัยให้สุขทุกข์ภ�ยในเกิดขึ้น
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๒๑๓/๑๗๑. 

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อกายมีอยู่ สุขทุกข์ภายในย่อม
เกดิขึน้ เพราะกายสัญเจตนาเปน็เหต ุหรือเมือ่วาจามีอยู่ สขุ
ทกุขใ์นภายในย่อมเกดิขึน้ เพราะวจสีญัเจตนาเปน็เหต ุหรือ
เมือ่ใจมอียู่ สขุทกุข์ภายในยอ่มเกดิขึน้ เพราะมโนสญัเจตนา
เป็นเหตุ

อีกอย่างหน่ึง เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย บุคคลย่อม
ปรุงแต่งกายสังขาร อันเป็นปัจจัยให้สุขทุกข์ภายในเกิดขึ้น
ดว้ยตนเองบา้ง หรอืบคุคลอืน่ยอ่มปรุงแตง่กายสังขารของ
บคุคลน้ันอันเป็นปัจจัยใหส้ขุทุกขภ์ายในเกดิขึน้แกบ่คุคลนัน้  
หรือบุคคลรู้สึกตัวย่อมปรุงแต่งกายสังขาร อันเป็นปัจจัย
ให้สุขทุกข์ภายในเกิดขึ้นบ้าง หรือบุคคลไม่รู้สึกตัวย่อม 
ปรุงแต่งกายสังขาร อันเป็นปัจจัยให้สุขทุกข์ภายในเกิดข้ึนบ้าง 

บคุคลยอ่มปรงุแตง่วจสีงัขาร อนัเปน็ปจัจยัใหส้ขุทกุข ์
ภายในเกิดขึ้นด้วยตนเองบ้าง หรือบุคคลอื่นย่อมปรุงแต่ง
วจีสังขารของบุคคลนั้น อันเป็นปัจจัยให้สุขทุกข์ภายใน
เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นบ้าง หรือบุคคลรู้สึกตัวย่อมปรุงแต่ง 
วจีสังขาร อันเป็นปัจจัยให้สุขทุกข์ภายในเกิดขึ้นบ้าง หรือ
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บุคคลไม่รู้สึกตัวย่อมปรุงแต่งวจีสังขาร อันเป็นปัจจัยให้ 
สุขทุกข์ภายในเกิดขึ้นบ้าง

บุคคลย่อมปรุงแต่งมโนสังขาร อันเป็นปัจจัยให้สุขทุกข์ 
ภายในเกิดข้ึนด้วยตนเองบ้าง หรือบุคคลอ่ืนย่อมปรุงแต่ง 
มโนสังขารของบุคคลน้ัน อันเป็นปัจจัยให้สุขทุกข์ภายในเกิดข้ึน 
แก่บุคคลน้ันบ้าง หรือบุคคลรู้สึกตัวย่อมปรุงแต่งมโนสังขาร 
อันเป็นปัจจัยให้สุขทุกข์ภายในเกิดขึ้นบ้าง หรือบุคคล
ไม่รู้สึกตัวย่อมปรุงแต่งมโนสังขา รอันเป็นปัจจัยให้สุขทุกข์
ภายในเกิดขึ้นบ้าง. 

ภกิษทุัง้หลาย อวชิชาตดิตามไปแลว้ในธรรมเหลา่นี ้ 
แต่เพราะอวิชชานั่นแลดับโดยสำารอกไม่เหลือ กายอันเป็น
ปัจจัยให้สุขทุกข์ภายในเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้น ย่อมไม่มี วาจา 
… ใจ … เขต … วตัถ…ุ อายตนะ … อธิกรณะอนัเปน็ปจัจยั
ให้สุขทุกข์ภายในเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นย่อมไม่มี. 

ภิกษุทั้งหลาย ความได้อัตภาพ ๔ ประการน้ี  ๔ 
ประการเปน็อย่างไร คอื ความไดอ้ตัภาพทีส่ญัเจตนาของตน
เปน็ไป ไมใ่ชส่ญัเจตนาของผูอ้ืน่เปน็ไปกม็ ีความไดอ้ตัภาพที่
สญัเจตนาของผูอ้ืน่เปน็ไป ไม่ใชส่ญัเจตนาของตนเปน็ไปก็มี  
ความไดอ้ตัภาพทีส่ญัเจตนาของตนดว้ย สญัเจตนาของผูอ่ื้น 
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ด้วยเป็นไปก็มี ความได้อัตภาพที่สัญเจตนาของตนก็มิใช่
สัญเจตนาของผู้อื่นก็มิใช่เป็นไปก็มี. 

ภิกษุทั้งหลาย ความได้อัตภาพ ๔ ประการนี้แล. 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสโดยย่อน้ี  

ข้าพระองค์ทราบชัดเนื้อความโดยพิสดารอย่างน้ีว่า บรรดาความได้

อัตภาพ ๔ ประการนั้น ความได้อัตภาพที่สัญเจตนาของตนเป็นไป มิใช่

สญัเจตนาของผูอ้ืน่เป็นไปน้ี คอื การจตุจิากกายนัน้ของสตัวเ์หลา่น้ันยอ่มม ี

เพราะสัญเจตนาของตนเป็นเหตุ ความได้อัตภาพที่สัญเจตนาของผู้อื่น

เป็นไป มิใช่สัญเจตนาของตนเป็นไปนี้ คือ การจุติจากกายนั้นของสัตว์

เหล่านั้น ย่อมมีเพราะสัญเจตนาของผู้อื่นเป็นเหตุ ความได้อัตภาพที่

สัญเจตนาของตนด้วยสัญเจตนาของผู้อื่นด้วยเป็นไปนี้ คือ การจุติจาก

กายนั้นของสัตว์เหล่านั้นย่อมมีเพราะสัญเจตนาของตนและสัญเจตนา 

ผูอ่ื้นเปน็เหตคุวามไดอ้ตัภาพทีส่ญัเจตนาของตนเปน็ไปกม็ใิช ่สญัเจตนา

ของผู้อื่นเป็นไปก็มิใช่นี้ จะพึงเห็นเทวดาทั้งหลายด้วยอัตภาพนั้นเป็น

อย่างไร พระเจ้าข้า.

สารบีตุร พึงเห็นเทวดาท้ังหลายผู้เข้าถึงเนวสัญญา- 
นาสัญญายตนะด้วยอัตภาพนั้น.

(ถัดจากนี้ ได้ตรัสต่อไปตามข้อความที่ปรากฏในหน้า 

9๘ ของหนังสือเล่มนี้. ผู้รวบรวม)
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นิพพ�นธ�ตุ 2 อย่�ง
-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๒๕๘/๒๒๒.

ภกิษท้ัุงหลาย นพิพานธาต ุ๒ ประการนี ้๒ ประการ
เป็นอย่างไร คือ สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ และอนุปาทิเสส-
นิพพานธาตุ.  

ภิกษุทั้งหลาย ก็สอุปาทิเสสนิพพานธาตุเป็น
อยา่งไร ภิกษใุนธรรมวินยันี ้เปน็พระอรหนัตขณีาสพ อยู่จบ 
พรหมจรรย์ ทำากิจที่ควรทำาเสร็จแล้ว ปลงภาระลงได้แล้ว 
มีประโยชน์ของตนอันบรรลุแล้ว มีสังโยชน์ในภพนี้สิ้นรอบ
แลว้ หลดุพน้แล้วเพราะรู้โดยชอบ ภิกษุนัน้ยอ่มเสวยอารมณ์
ทัง้ทีพ่งึใจและไมพ่งึใจ ยงัเสวยสขุและทกุขอ์ยู ่เพราะความที ่
อินทรีย์ ๕ เหล่าใดเป็นธรรมชาติไม่บุบสลาย อินทรีย์ ๕ 
เหล่านั้นของเธอยังตั้งอยู่นั่นเทียว ภิกษุทั้งหลาย ความ
สิน้ไปแห่งราคะ ความสิน้ไปแหง่โทสะ ความสิน้ไปแหง่โมหะ
ของภิกษุนั้น นี้เราเรียกว่า สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ. 

ภิกษุทั้งหลาย ก็อนุปาทิเสสนิพพานธาตุเป็น
อย่างไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นพระอรหันตขีณาสพอยู่
จบพรหมจรรย ์ทำากจิทีค่วรทำาเสรจ็แลว้ ปลงภาระลงไดแ้ลว้ 
มีประโยชน์ของตนอันบรรลุแล้ว มีสังโยชน์ในภพสิ้นรอบ

101 



286

พุทธวจน - หมวดธรรม 

แลว้ หลดุพ้นแลว้เพราะรู้โดยชอบ เวทนาทัง้ปวงในอตัภาพ
นีแ้หละของภิกษนุัน้ เปน็ธรรมชาตอินักเิลสทัง้หลายมตีณัหา
เป็นต้นให้เพลิดเพลินมิได้แล้ว จัก (ดับ) เย็น. 

ภกิษทุัง้หลาย น้ีเราเรียกว่า อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ 
ภิกษุทั้งหลาย นิพพานธาตุ ๒ ประการนี้แล.

นิพพานธาตุ ๒ ประการนี้ ตถาคตผู้มีจักษุ ผู้อัน
ตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้ว ผู้คงที่ประกาศไว้แล้ว อัน
นิพพานธาตุอย่างหนึ่งมีในปัจจุบันนี้ชื่อว่า สอุปาทิเสส 
เพราะสิ้นตัณหาเครื่องนำาไปสู่ภพ ส่วนนิพพานธาตุ  
(อกีอยา่งหนึง่) เปน็ทีด่บัสนทิแหง่ภพทัง้หลายโดยประการท้ัง
ปวงอันมีในเบื้องหน้าชื่อว่าอนุปาทิเสส ชนเหล่าใดรู้บทอัน
ปัจจัยไม่ปรุงแต่งแล้วนี้ มีจิตหลุดพ้นแล้วเพราะสิ้นตัณหา
เครื่องนำาไปสู่ภพ ชนเหล่านั้นยินดีแล้วในนิพพาน เป็นท่ี
สิ้นกิเลสเพราะบรรลุธรรมอันเป็นสาระ เป็นผู้คงท่ี ละภพ
ได้ทั้งหมด.
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ผู้หลับน้อย ตื่นมากในราตรี
-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๑๗๕/๑๓๗.

ภิกษุทั้งหลาย  คน ๕  จำาพวกนี้  ย่อมหลับน้อย  
ตื่นมากในราตรี  ๕ จำาพวกเป็นอย่างไร คือ 

(1) สตรีผู้คิดมุ่งถึงบุรุษ 
(2) บุรุษผู้คิดมุ่งถึงสตรี 
(3) โจรผู้คิดมุ่งลักทรัพย์ 
(4) พระราชาผู้ทรงบำาเพ็ญพระราชกรณีย์
(๕) ภิกษุผู้คิดมุ่งถึงธรรมที่ปราศจากสังโยชน์
ภิกษุทั้งหลาย  คน ๕ จำาพวกนี้แล ย่อมหลับน้อย

ตื่นมากในราตรี.
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ธรรมมีอุปการะมากต่อผู้เป็นเสขะ
-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๒๓๖/๑๙๔. 

ภิกษุทั้งหลาย  เมื่อภิกษุผู้เป็นเสขะยังไม่บรรลุ 
อรหัตตผล ปรารถนาความเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอยู่ 
เราไม่พิจารณาเห็นแม้เหตุอันหนึ่งอย่างอ่ืน กระทำาเหตุที่มี  
ณ ภายในว่ามีอุปการะมาก เหมือนโยนิโสมนสิการนี้เลย 
ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุมนสิการโดยแยบคาย ย่อมละอกุศล 
เสียได้ ย่อมเจริญกุศลให้เกิดมี.

ธรรมอยา่งอืน่อนัมอีปุการะมาก เพือ่บรรลปุระโยชน์
อันสูงสุดแห่งภิกษุผู้เป็นพระเสขะ เหมือนโยนิโสมนสิการ
ไม่มีเลย ภิกษุเริ่มตั้งไว้ซึ่งมนสิการโดยแยบคาย พึงบรรลุ
นิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งทุกข์ได้.
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ปฏิปทาบรรลุมรรคผล ๔ แบบ

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๒๐๒,๒๐๗/๑๖๓,๑๖๖.

ภกิษทุัง้หลาย  ปฏปิทา 4 ประการเหลา่นี ้ 4 ประการ  
เป็นอย่างไร  คือ

(1) ทกุขาปฏิปทาทันธาภิญญา (ปฏบัิตลิำาบาก รูไ้ดช้า้)  
(2) ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา (ปฏิบัติลำาบาก รู้ได้เร็ว) 
(3) สุขาปฏิปทาทันธาภิญญา (ปฏิบัติสบาย รู้ได้ช้า)
(4) สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา (ปฏิบัติสบาย รู้ได้เร็ว)

แบบปฏิบัติลำาบาก รู้ได้ช้า

ภิกษุทั้งหลาย  ก็ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา เป็น
อย่างไร  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นในกายว่าไม่งาม  
มีความสำาคัญในอาหารว่าเป็นของปฏิกูล มีความสำาคัญในโลก 
ทัง้ปวงวา่ไมน่า่ยนิด ีพจิารณาเหน็ในสงัขารท้ังปวงวา่ไม่เท่ียง 
อนึ่ง มรณสัญญาของเธอตั้งอยู่ดีแล้วในภายใน เธอเข้าไป
อาศยัธรรมอนัเปน็กำาลงัของพระเสขะ ๕ ประการนี ้คอื สทัธา  
หิริ โอตตัปปะ วิริยะ ปัญญา  อินทรีย์ ๕ ประการนี้ คือ  

10๔ 
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สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ 
ของเธอปรากฏว่าอ่อน เธอจึงได้บรรลุคุณวิเศษเพ่ือความ
สิน้อาสวะช้า เพราะอนิทรีย ์๕ ประการนีอ้อ่น  ภกิษทุัง้หลาย  
นี้เรียกว่า ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา.

แบบปฏิบัติลำาบาก รู้ได้เร็ว

ภิกษุท้ังหลาย  ก็ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา เป็นอย่างไร  
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นในกายว่าไม่งาม มีความ
สำาคญัในอาหารวา่เปน็ของปฏกิลู มคีวามสำาคญัในโลกทัง้ปวง 
ว่าไม่น่ายินดี พิจารณาเห็นในสังขารทั้งปวงว่าไม่เที่ยง อนึ่ง  
มรณสัญญาของเธอตั้งอยู่ดีแล้วในภายใน เธอเข้าไปอาศัย
ธรรมอันเป็นกำาลังของพระเสขะ ๕ ประการนี้ คือ สัทธา 
หิริ โอตตัปปะ 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

ภกิษทุัง้หลาย  ก็สุขาปฏิปทาทันธาภิญญาเป็นอย่างไร  
ภิกษุในธรรมวินัยนี้  สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม 
ทั้งหลาย บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปีติและสุขอันเกิด
จากวิเวกอยู่ เพราะวิตกและวิจารสงบไป จึงบรรลุทุติยฌาน 
มีความผ่องใสแห่งจิตในภายใน เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ไม่มี 
วติกวจิาร มปีตีแิละสขุอนัเกดิจากสมาธอิยู ่ เพราะความจาง
คลายไปแหง่ปตี ิยอ่มเปน็ผูอ้ยูอ่เุบกขา มสีตแิละสมัปชญัญะ   
บรรลตุตยิฌานทีพ่ระอรยิเจ้าท้ังหลายสรรเสรญิวา่ ผูไ้ดฌ้านนี ้
เป็นผู้มีอุเบกขา มีสติอยู่เป็นสุข ดังนี้  เพราะละสุข ละทุกข์ 
และดับโสมนัสก่อนๆ ได้ จึงบรรลุจตุตถฌานอันไม่มีทุกข์ 
ไม่มีสุข มีแต่สติอันบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่  เธออาศัย 
ธรรมอนัเปน็กำาลงัของพระเสขะ ๕ ประการนี ้คอื สทัธา หริ ิ 
โอตตปัปะ วริยิะ ปญัญา  แตอ่นิทรีย ์๕ ประการนี ้คอื สทัธนิทรย์ี  
วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์  ของเธอ
ปรากฏวา่ออ่น เธอจงึบรรลคุณุวเิศษ เพือ่ความสิน้อาสวะชา้  
เพราะอินทรีย์ ๕ ประการน้ีอ่อน  ภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกว่า 
สุขาปฏิปทาทันธาภิญญา.
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แบบปฏิบัติสบาย รู้ได้เร็ว

ภกิษุทัง้หลาย  ก็สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาเป็นอย่างไร 
ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  สงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรม 
ทั้งหลาย บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปีติและสุขอันเกิด
จากวิเวกอยู่ เพราะวิตกและวิจารสงบไป จึงบรรลุทุติยฌาน 
มีความผ่องใสแห่งจิตในภายใน เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ไม่มี 
วติกวจิาร มปีตีแิละสขุอนัเกดิจากสมาธอิยู ่ เพราะความจาง
คลายไปแหง่ปตี ิยอ่มเปน็ผูอ้ยูอ่เุบกขา มสีตแิละสมัปชญัญะ   
บรรลตุตยิฌานทีพ่ระอรยิเจ้าท้ังหลายสรรเสรญิวา่ ผูไ้ดฌ้านนี ้
เป็นผู้มีอุเบกขา มีสติอยู่เป็นสุข ดังนี้  เพราะละสุข ละทุกข์ 
และดับโสมนัสก่อนๆ ได้ จึงบรรลุจตุตถฌานอันไม่มีทุกข์ 
ไม่มีสุข มีแต่สติอันบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่  เธออาศัย 
ธรรมอนัเปน็กำาลงัของพระเสขะ ๕ ประการนี ้คอื สทัธา หริ ิ 
โอตตปัปะ วริยิะ ปญัญา  ทัง้อนิทรีย ์๕ ประการนี ้คอื สทัธนิทรยี ์ 
วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ ของเธอ
ปรากฏว่าแก่กล้า  เธอย่อมได้บรรลุคุณวิเศษ เพ่ือความ 
สิ้นอาสวะเร็วพลัน  เพราะอินทรีย์  ๕ ประการนี้แก่กล้า  
ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา.

ภิกษุทั้งหลาย  เหล่านี้แล ปฏิปทา 4 ประการ.
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ภิกษุทั้งหลาย  ในปฏิปทา 4 ประการนั้น ทุกขา-
ปฏิปทาทันธาภิญญา บัณฑิตกล่าวว่า เลวโดยส่วนท้ังสอง 
ทีเดยีว คอื กลา่ววา่เลวแมด้ว้ยการปฏบิตัลิำาบาก กลา่ววา่เลว
แม้ด้วยการรูไ้ด้ชา้  ภกิษุทัง้หลาย ปฏปิทานีบ้ณัฑติกลา่วว่า
เลวโดยส่วนทั้งสองทีเดียว 

ภิกษุทั้งหลาย  ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา บัณฑิต
กล่าวว่าเลว เพราะปฏิบัติลำาบาก. 

ภิกษุทั้งหลาย  สุขาปฏิปทาทันธาภิญญา บัณฑิต
กล่าวว่าเลว เพราะรู้ได้ช้า. 

ภิกษุทั้งหลาย  สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา บัณฑิต
กล่าวว่าประณีตโดยส่วนทั้งสองทีเดียว คือ กล่าวว่าประณีต
แม้ดว้ยการปฏบิตัสิะดวก กลา่วว่าประณตีแมด้ว้ยการรูไ้ดเ้รว็  
ภิกษุทั้งหลาย  ปฏิปทานี้บัณฑิตกล่าวว่าประณีตโดยส่วน 
ทั้งสองทีเดียว. 
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ความพรากจากโยคะ ๔
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๔/๑๐. 

ภิกษุทั้งหลาย  ความพรากจากโยคะ 4 ประการนี้ 
4 ประการเป็นอย่างไร คือ 

(1) ความพรากจากกามโยคะ (กามโยควิสโยโค)
(2) ความพรากจากภวโยคะ (ภวโยควิสโยโค)
(3) ความพรากจากทิฏฐิโยคะ (ทิฏฺิโยควิสโยโค)
(4) ความพรากจากอวิชชาโยคะ (อวิชฺชาโยควิสโยโค)

ภิกษุท้ังหลาย  ก็ความพรากจากกามโยคะเป็นอย่างไร  
บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมรู้ชัดซึ่งความเกิด (สมุทย) ความ
ตั้งอยู่ไม่ได ้(อตฺถงฺคม) คุณ (อสฺสาท) โทษ (อาทีนว) และอุบาย
เคร่ืองสลัดออก (นสิสฺรณ) แห่งกามท้ังหลาย ตามความเป็นจริง  
เมื่อเขารู้ชัดซึ่งความเกิด ความตั้งอยู่ไม่ได้ คุณ โทษ และ
อุบายเครื่องสลัดออกแห่งกามทั้งหลาย ตามความเป็นจริง 
ความกำาหนดัเพราะกาม ความเพลดิเพลนิเพราะกาม ความ
เยื่อใยเพราะกาม ความหมกมุ่นเพราะกาม ความกระหาย
เพราะกาม ความเร่าร้อนเพราะกาม ความหย่ังลงในกาม  
ความทะยานอยากเพราะกามในกามทัง้หลาย ยอ่มไมเ่กดิขึน้ 
ภิกษุทั้งหลาย  นี้เราเรยีกว่า ความพรากจากกามโยคะ ความ
พรากจากกามโยคะเป็นดังน้ี.
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ภิกษุท้ังหลาย  ก็ความพรากจากภวโยคะเป็นอย่างไร 
บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมรู้ชัดซึ่งย่อมรู้ชัดซึ่งความเกิด  
(สมทุย) ความตัง้อยู่ไมไ่ด ้(อตถฺงคฺม) คณุ (อสสฺาท) โทษ (อาทนีว)  
และอุบายเคร่ืองสลัดออก (นิสฺสรณ) แห่งภพทั้งหลาย ตาม
ความเป็นจริง เมื่อเขารู้ชัดซ่ึงความเกิด ตั้งอยู่ไม่ได้ คุณ 
โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแห่งภพทั้งหลายตามความ
เปน็จรงิ ความกำาหนดัเพราะภพ ความเพลดิเพลนิเพราะภพ 
ความเยือ่ใยเพราะภพ ความหมกมุ่นเพราะภพ ความกระหาย 
เพราะภพ ความเร่าร้อนเพราะภพ ความหย่ังลงในภพ และ
ความทะยานอยากเพราะภพในภพท้ังหลายย่อมไม่เกิดข้ึน  
ภิกษุท้ังหลาย  น้ีเราเรียกว่า ความพรากจากภวโยคะ  ความ
พรากจากกามโยคะ ความพรากจากภวโยคะเป็นดังนี้. 

ภิกษุท้ังหลาย  ก็ความพรากจากทิฏฐิโยคะเป็นอย่างไร  
บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมรู้ชัดซึ่งย่อมรู้ชัดซึ่งความเกิด  
(สมทุย) ความตัง้อยู่ไมไ่ด ้(อตถฺงคฺม) คณุ (อสสฺาท) โทษ (อาทนีว)  
และอุบายเคร่ืองสลัดออก (นิสฺสรณ) แห่งทิฏฐิท้ังหลาย ตาม
ความเป็นจริง เมื่อเขารู้ชัดซึ่งความเกิด ความต้ังอยู่ไม่ได้ 
คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแห่งทิฏฐิทั้งหลาย ตาม
ความเป็นจริง ความกำาหนัดเพราะทิฏฐิ ความเพลิดเพลิน
เพราะทิฏฐิ ความเยื่อใยเพราะทิฏฐิ ความหมกมุ่นเพราะ
ทิฏฐิ ความกระหายเพราะทิฏฐิ ความเร่าร้อนเพราะทิฏฐิ 
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ความหยั่งลงในทิฏฐิ และความทะยานอยากเพราะทิฏฐิใน
ทิฏฐิทั้งหลายย่อมไม่เกิดขึ้น  ภิกษุทั้งหลาย  นี้เราเรียกว่า  
ความพรากจากทิฏฐโิยคะ  ความพรากจากกามโยคะ ความ
พรากจากภวโยคะ ความพรากจากทิฏฐิโยคะ เป็นดังน้ี. 

ภิกษุทั้งหลาย  ก็ความพรากจากอวิชชาโยคะเป็น
อย่างไร บคุคลบางคนในโลกน้ี ยอ่มรู้ชดัซ่ึงยอ่มรูช้ดัซึง่ความ
เกิด (สมุทย) ความตั้งอยู่ไม่ได้ (อตฺถงฺคม) คุณ (อสฺสาท) โทษ 
(อาทีนว) และอุบายเคร่ืองสลัดออก (นสิสฺรณ) แหง่ผสัสายตนะ  
๖ ประการ ตามความเปน็จริง เมือ่เขารู้ชดัซึง่ความเกดิ ความ 
ต้ังอยู่ไม่ได้ คุณ โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออกแห่งผัสสายตนะ  
๖ ประการ ตามความเป็นจริง ความไม่รู้ ความไม่หยั่งรู้ใน
ผัสสายตนะ ๖ ประการ ย่อมไม่เกิดข้ึน น้ีเราเรียกว่า ความ
พรากจากอวิชชาโยคะ  ความพรากจากกามโยคะ ความ
พรากจากภวโยคะ ความพรากจากทิฏฐิโยคะเป็นดังนี้ 

บุคคลผู้พรากจากอกุศลธรรมอันเป็นบาป  อัน
เป็นเครื่องเศร้าหมอง เป็นเหตุให้เกิดในภพใหม่ มีความ
กระวนกระวาย มีทุกข์เป็นวิบาก มีชาติ ชรา และมรณะต่อ
ไปอีก ฉะนั้น เราจึงเรียกว่า ผู้เกษมจากโยคะ. 

ภิกษุทั้งหลาย  เหล่านี้แล ความพรากจากโยคะ  
4 ประการ.
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เหตุสำาเร็จความปรารถนา (นัยที่ 1)

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๒๑๗/๓๑๘.

ภกิษทุัง้หลาย  เราจักแสดงเหตุสำาเร็จความปรารถนา 
แก่เธอทัง้หลาย พวกเธอจงฟงัเหตสุำาเร็จความปรารถนานัน้ 
จงทำาในใจให้ดี เราจักกล่าว. 

ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ประกอบ
ด้วยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา เธอมีความปรารถนา
อย่างนี้ว่า “โอหนอ เราเมื่อตายไปแล้ว พึงเข้าถึงความ
เป็นสหายแห่งกษัตริย์มหาศาลเถิด” ดังนี้ก็มี เธอมีความ
ปรารถนาอย่างนี้ว่า “โอหนอ เราเมื่อตายไปแล้ว พึงเข้าถึง 
ความเป็นสหายแห่งพราหมณ์มหาศาลเถิด”  ดังนี้ก็มี  
เธอมคีวามปรารถนาอยา่งนีว้า่ “โอหนอ เราเม่ือตายไปแลว้ 
พึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งคหบดีมหาศาลเถิด” ดังนี้ก็มี  
เธอจึงตัง้จตินัน้ อธษิฐานจตินัน้ เจรญิจตินัน้ ความปรารถนา
และวิหารธรรมเหล่านั้น อันเธอเจริญแล้วอย่างนี้ ทำาให้
มากแล้วอย่างน้ี ย่อมเป็นไปเพื่อความสำาเร็จในภาวะนั้นๆ   
ภิกษุทั้งหลาย  นี้มรรค นี้ปฏิปทา เป็นไปเพื่อความสำาเร็จ 
ในภาวะนั้นๆ.
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ภิกษุทั้งหลาย  ประการอื่นยังมีอีก  ภิกษุเป็นผู้
ประกอบด้วยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา เธอได้ฟังมาว่า 
เทวดาชั้นจาตุมหาราชิกา ... เทวดาชั้นดาวดึงส์ ... เทวดา
ชั้นยามา ... เทวดาชั้นดุสิต เทวดาชั้นนิมมานรดี ... เทวดา
ชั้นปรนิมมิตวสวัสตี มีอายุยืน มีวรรณะ มากด้วยความสุข  
เธอมคีวามปรารถนาอยา่งนีว้า่ “โอหนอ เราเม่ือตายไปแลว้   
พึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นนั้นๆ เถิด” ดังนี้  
เธอจงึตัง้จตินัน้ อธษิฐานจตินัน้ เจรญิจตินัน้ ความปรารถนา 
และวิหารธรรมเหล่านั้น อันเธอเจริญแล้วอย่างนี้ ทำาให้
มาก แล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความสำาเร็จในภาวะนั้นๆ 
ภกิษทุัง้หลาย  นีม้รรค นีป้ฏปิทา เปน็ไปเพ่ือความสำาเรจ็ใน
ความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่านั้นๆ.

ภิกษุทั้งหลาย  ประการอื่นยังมีอีก  ภิกษุเป็นผู้
ประกอบด้วยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา เธอได้ฟังมา
ว่า สหัสสพรหม ... ทวิสหัสสพรหม ... ติสหัสสพรหม ... 
จตุสหัสสพรหม ... ปัญจสหัสสพรหม ... ทสสหัสสพรหม 
... สตสหัสสพรหม มีอายุยืน มีวรรณะ มากด้วยสุข ... เธอ
มีความปรารถนาอย่างนี้ว่า “โอหนอ เราเมื่อตายไปแล้ว 
พึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งพรหมเหล่านั้นๆ เถิด” ดังนี้  



300

พุทธวจน - หมวดธรรม 

เธอจึงตัง้จตินัน้ อธษิฐานจตินัน้ เจรญิจตินัน้ ความปรารถนา 
และวหิารธรรมเหลา่นัน้ อนัเธอเจริญแลว้อยา่งนี ้ทำาใหม้าก
แล้วอย่างน้ี ย่อมเป็นไป  เพื่อความสำาเร็จในภาวะน้ันๆ   
ภกิษท้ัุงหลาย  นีม้รรค นีป้ฏปิทา เปน็ไปเพ่ือความสำาเรจ็ใน
ความเป็นสหายแห่งพรหมเหล่านั้นๆ.

ภิกษุทั้งหลาย  ประการอื่นยังมีอีก  ภิกษุเป็นผู้
ประกอบด้วยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา เธอได้ฟังมา
ว่า เทวดาชั้นอาภา ... เทวดาชั้นปริตตาภา ... เทวดาชั้น
อัปปมาณาภา ... เทวดาชั้นอาภัสสรา ... เทวดาชั้นสุภา... 
เทวดาชั้นปริตตสุภา... เทวดาชั้นอัปปมาณสุภา ... เทวดา
ชั้นสุภกิณหา ... เทวดาชั้นเวหัปผลา ... มีอายุยืน มีวรรณะ 
มากด้วยความสุข เธอมีความปรารถนาอย่างนี้ว่า “โอหนอ 
เราเมื่อตายไปแล้ว พึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดา 
ชัน้นัน้ๆ เถดิ” ดงันี ้เธอจงึต้ังจตินัน้ อธษิฐานจตินัน้ เจรญิจติ
น้ัน ความปรารถนาและวหิารธรรมเหลา่นัน้ อนัเธอเจริญแลว้
อย่างนี้ ทำาให้มากแล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความสำาเร็จ
ในภาวะน้ันๆ  ภิกษุทั้งหลาย  นี้มรรค นี้ปฏิปทา เป็นไป 
เพื่อความสำาเร็จในความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นนั้นๆ.
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ภิกษุทั้งหลาย  ประการอื่นยังมีอีก  ภิกษุเป็นผู้
ประกอบด้วยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา เธอได้ฟังมา
วา่ เทวดาชัน้อวหิา ... เทวดาชัน้อตปัปา ... เทวดาชัน้สทัุสสา 
... เทวดาชัน้สทุสัส ี... เทวดาชัน้อกนฏิฐา มอีายยุนื มวีรรณะ 
มากด้วยความสุข เธอมีความปรารถนาอย่างนี้ว่า “โอหนอ  
เราเมื่อตายไปแล้ว พึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดา  
ชัน้นัน้ๆ เถดิ” เธอจงึตัง้จตินัน้ อธิษฐานจติน้ัน เจรญิจิตน้ัน 
ความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่านั้น อันเธอเจริญแล้ว
อย่างนี้ ทำาให้มากแล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความสำาเร็จ  
ในภาวะน้ันๆ  ภิกษุทั้งหลาย  นี้มรรค นี้ปฏิปทา เป็นไป
เพื่อความสำาเร็จในความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นนั้นๆ.

ภิกษุทั้งหลาย  ประการอื่นยังมีอีก  ภิกษุเป็นผู้
ประกอบด้วยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา เธอได้ฟังมา
ว่า เทวดาผู้เข้าถึงอากาสานัญจายตนภพ ... เทวดาผู้เข้าถึง
วญิญาณญัจายตนภพ ... เทวดาผู้เขา้ถงึอากญิจญัญายตนภพ  
... เทวดาผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพ มีอายุยืน 
ดำารงอยูน่าน มากดว้ยความสขุ เธอมคีวามปรารถนาอยา่งนี ้
ว่า “โอหนอ  เราเมื่อตายไปแล้ว พึงเข้าถึงความเป็นสหาย
แหง่เทวดาผูเ้ขา้ถึงภพนัน้ๆ เถดิ” เธอจงึต้ังจติน้ัน อธษิฐาน
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จติน้ัน เจรญิจตินัน้ ความปรารถนาและวหิารธรรมเหลา่นัน้ 
อันเธอเจริญแล้วอย่างนี้ ทำาให้มากแล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นไป 
เพื่อความสำาเร็จในภาวะนั้นๆ  ภิกษุทั้งหลาย  น้ีมรรค  
นี้ปฏิปทา เป็นไปเพ่ือความสำาเร็จในความเป็นสหายแห่ง
เทวดาผู้เข้าถึงภพนั้นๆ.

ภิกษุท้ังหลาย  ประการอ่ืนยังมีอีก ภิกษุเป็นผู้ประกอบ 
ด้วย ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา เธอมีความปรารถนา
อย่างนี้ว่า “โอหนอ เราพึงเข้าถึงเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ 
อันหาอาสวะมิได้  เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย 
ด้วยปัญญาอันย่ิงเองในปัจจุบัน เข้าถึงแล้วแลอยู่” เธอจึง
เข้าถึงเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะ
ความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย  ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง 
ในปัจจุบัน  เข้าถึงแล้วแลอยู่   ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุน้ี  
ย่อมไม่เกิดในที่ไหนๆ.
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เหตุสำาเร็จความปรารถนา (นัยที่ 2)

-บาลี มู. ม. ๑๒/๕๘/๗๓.

ภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจงเป็นมีศีลอันสมบูรณ์ 
มีปาติโมกข์อันสมบูรณ์อยู่เถิด  จงเป็นผู้สำารวมด้วยความ
สำารวมในปาติโมกข์ ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรอยู่เถิด 
จงเป็นผู้มีปกติเห็นภัยในโทษทั้งหลายแม้มีประมาณน้อย 
สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเถิด.

ภกิษทุัง้หลาย  ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า ขอเราพึงเป็นท่ีรัก  
เป็นที่ชอบใจ เป็นที่เคารพ และเป็นผู้ควรยกย่องของเพื่อน
พรหมจรรย์ทั้งหลายเถิดดังนี้ ภิกษุนั้น พึงกระทำาให้บริบูรณ์
ในศีล หม่ันประกอบธรรมอันเป็นเคร่ืองสงบแห่งใจในภายใน  
ไมเ่หนิหา่งจากฌาน ประกอบดว้ยวปิสัสนา และใหว้ตัรของ
ผู้อยู่สุญญาคารเจริญงอกงาม.

ภิกษุทั้งหลาย  ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า ขอเราพึงได้
จีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารเถิด 
ดังนี้ … .

ภิกษุทั้งหลาย  ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า เราบริโภคจีวร 
บณิฑบาต เสนาสนะและคลิานปจัจยัเภสชับรขิารของเทวดา
หรือมนุษย์เหล่าใด สักการะเหล่านั้นของเทวดาและมนุษย์
เหล่านั้นพึงมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่เถิด ดังนี้ … .
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ภิกษุทั้งหลาย  ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า  ญาติและ 
สาโลหติของเราเหลา่ใด ลว่งลบัทำากาละไปแลว้ มจีติเลือ่มใส 
ระลึกถึงอยู่ ความระลึกถึงด้วยจิตอันเลื่อมใสของญาติและ 
สาโลหติเหลา่นัน้ พงึมผีลใหญ ่มอีานสิงสใ์หญเ่ถดิ ดงัน้ี … .

ภกิษทุัง้หลาย  ถา้ภิกษุจะพงึหวงัวา่ เราพงึเปน็ผูข่้ม
ความไม่ยินดีและความยินดีได้ อนึ่ง ความไม่ยินดีอย่าพึง 
ครอบงำาเราได้เลย เราพงึครอบงำาย่ำายี ความไมย่นิดอีนัเกดิขึน้ 
แล้วได้อยู่เถิด ดังนี้ … .

ภิกษุทั้งหลาย  ถ้าภิกษุพึงหวังว่า เราพึงเป็นผู้ข่ม
ความกลวัและความขลาดได ้อนึง่ ความกลวัและความขลาด 
อย่าพึงครอบงำาเราได้เลย เราพึงครอบงำา ย่ำายี ความกลัว
และความขลาดที่เกิดขึ้นแล้วได้อยู่เถิด ดังนี้ … .

ภิกษุทั้งหลาย  ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า เราพึงเป็นผู้ได้
ฌานทัง้ 4 อนัเกดิขึน้เพราะจติยิง่ เปน็ธรรมเครือ่งอยูเ่ปน็สขุ 
ในทิฏฐธรรมตามความปรารถนา พึงได้ไม่ยาก ไม่ลำาบาก
เถิด ดังนี้ … .

ภิกษุทั้งหลาย  ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า เราพึงถูกต้อง
ดว้ยกายซึง่วิโมกข์อันสงบ อนัไมม่รูีปเพราะกา้วลว่งรปูเสยีได ้
อยู่เถิด ดังนี้ … .
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ภิกษุท้ังหลาย  ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า  เราพึงเป็น
โสดาบันเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์ 3 พึงเป็นผู้มีอัน 
ไม่ตกต่ำาเป็นธรรมดา เป็นผู้เท่ียงมีอันตรัสรู้เป็นเบ้ืองหน้าเถิด  
ดังนี้ … .

ภิกษุท้ังหลาย  ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า  เราพึงเป็น 
สกทาคามี เพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์ 3 (และ) เพราะ
ราคะ โทสะ และโมหะเบาบาง มาสู่โลกนี้เพียงคร้ังเดียว 
เท่านั้น แล้วจะทำาที่สุดทุกข์ได้เถิด ดังนี้ … .

ภิกษุท้ังหลาย  ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า  เราพึงเป็น 
โอปปาติกะ เพราะความสิ้นไปแห่งโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕  
พึงปรินิพพานในภพนั้น มีอันไม่กลับมาจากโลกนั้นเป็น
ธรรมดาเถิด ดังนี้ … .

ภิกษุทั้งหลาย  ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า เราพึงบรรลุ
อิทธิวิธีหลายประการ … .

ภิกษุทั้งหลาย  ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า  เราพึงได้ยิน
เสียงทั้ง 2 ชนิด คือ เสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ … .

ภิกษุทั้งหลาย  ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า เราพึงกำาหนด 
รู้ใจของสัตว์อื่น ของบุคคลอื่นด้วยใจ … .
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ภิกษุทั้งหลาย  ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า  เราพึงระลึก 
ชาติก่อนได้เป็นอันมาก … .

ภิกษุทั้งหลาย  ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า  เราพึงเห็น 
หมู่สัตว์ที่กำาลังจุติ กำาลังอุปบัติเลว ประณีต มีผิวพรรณดี  
มีผิวพรรณทราม ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์  
ล่วงจักษุของมนุษย์ … .

ภิกษุทั้งหลาย  ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า เราพึงทำาให้
แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะ 
อาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ในปัจจุบันเข้า
ถึงอยู่เถิดดังน้ี ภิกษุน้ันพึงเป็นผู้กระทำาให้บริบูรณ์ในศีล หม่ัน
ประกอบธรรมอันเป็นเคร่ืองสงบแห่งใจในภายใน ไม่เหินห่าง 
จากฌาน ประกอบด้วยวิปัสสนา และให้วัตรของผู้อยู่สุญญาคาร
เจริญงอกงาม.

คำาใด ท่ีเรากล่าวแล้วว่า  ภิกษุท้ังหลาย  เธอท้ังหลาย 
จงเป็นมีศีลอันสมบูรณ์  มีปาติโมกข์อันสมบูรณ์อยู่เถิด  
เธอทั้งหลายจงเป็นผู้สำารวมด้วยความสำารวมในปาติโมกข์ 
ถึงพร้อมด้วยมรรยาทและโคจรอยู่เถิด เธอทั้งหลายจงเป็น
ผูม้ปีกตเิหน็ภยัในโทษทัง้หลายแม้มีประมาณนอ้ย สมาทาน
ศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเถิด ดังนี้  คำานั้น อันเราอาศัย
อำานาจประโยชน์นี้ จึงได้กล่าวแล้ว.
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อานิสงส์การฟังธรรมโดยกาลอันควร
-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๒๔/๓๒๗.

กส็มยัน้ัน ทา่นพระผัคคณุะอาพาธ มีทกุข ์เปน็ไขห้นกั พระผูม้-ี 
พระภาคได้เสด็จเข้าไปเยี่ยมท่านพระผัคคุณะถึงท่ีอยู่ แล้วได้ทรงช้ีแจง
ด้วยธรรมีกถาให้ท่านพระผัคคุณะเห็นแจ้ง ให้สมาทาน อาจหาญ ร่าเริง 
แล้วเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไป คร้ันเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จไปแล้ว 
ไม่นาน ทา่นพระผคัคณุะไดก้ระทำากาละ และในเวลาตายอนิทรยีข์องทา่น
พระผัคคุณะนั้น ผ่องใสยิ่งนัก.

ครั้งนั้น ท่านพระอานนท์ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่

พระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่พระผูม้พีระภาคเสดจ็จากมาไมน่าน ท่านพระผคัคณุะ 

กก็ระทำากาละ และในเวลาตายอนิทรย์ีของทา่นพระผคัคณุะผอ่งใสยิง่นกั.

อานนท์  ก็อินทรีย์ของผัคคุณภิกษุจักไม่ผ่องใสได้
อย่างไร จิตของผัคคุณภิกษุยังไม่หลุดพ้นจากสังโยชน์อัน
เป็นไปในส่วนเบ้ืองต่ำา ๕ จิตของผัคคุณภิกษุนั้นก็หลุดพ้น
แล้วจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำา ๕ เพราะได้ฟัง
ธรรมเทศนานั้น (ตสฺส ต ธมฺมเทสน สุตฺวา ปฺจหิ โอรมฺภาคิเยหิ 
สฺโชเนหิ จิตฺต วิมุตฺต). 

อานนท ์ อานสิงสใ์นการฟงัธรรมโดยกาลอนัควร ใน
การใคร่ครวญเน้ือความแห่งธรรมโดยกาลอันควร ๖ ประการน้ี   
๖ ประการเป็นอย่างไร คือ

108 
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(1) อานนท์  จิตของภิกษุในธรรมวินัยน้ี  ยังไม่
หลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำา ๕  ในเวลา
ใกลต้าย เธอไดเ้หน็ตถาคต  ตถาคตยอ่มแสดงธรรมอันงาม
ในเบื้องต้น อันงามในท่ามกลาง อันงามในที่สุด ประกาศ
พรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถ ทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณ์
สิ้นเชิงแก่เธอ  จิตของเธอย่อมหลุดพ้นจากสังโยชน์อัน 
เป็นไปในส่วนเบ้ืองต่ำา ๕ เพราะได้ฟังธรรมเทศนาน้ัน (ตสฺส 
ต ธมฺมเทสน สุตฺวา ปฺจหิ โอรมฺภาคิเยหิ สฺโชเนหิ จิตฺต วิมุจฺจติ) 
อานนท์  นี้เป็นอานิสงส์ข้อที่ 1  ในการฟังธรรมโดยกาล 
อันควร.

(2) อีกประการหนึ่ง  จิตของภิกษุยังไม่หลุดพ้น
จากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำา ๕ ในเวลาใกล้ตาย 
เธอไม่ได้เห็นตถาคตเลย แต่ได้เห็นสาวกของตถาคต สาวก
ของตถาคตย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้น  งามใน
ท่ามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถ 
ท้ังพยญัชนะ บรสิทุธิ ์บริบรูณส์ิน้เชงิแกเ่ธอ จติของเธอยอ่ม
หลุดพน้จากสงัโยชน ์อนัเปน็ไปในสว่นเบือ้งต่ำา ๕ เพราะได้
ฟังธรรมเทศนานั้น  อานนท์  นี้เป็นอานิสงส์ข้อที่ 2 ในการ
ฟังธรรมโดยกาลอันควร.



309

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

(3) อีกประการหนึ่ง  จิตของภิกษุยังไม่หลุดพ้น
จากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำา ๕ ในเวลาใกล้ตาย 
เธอไม่ได้เห็นตถาคต และไม่ได้เห็นสาวกของตถาคตเลย  
แต่เธอย่อมตรึกตรองเพ่งด้วยใจ  ซ่ึงธรรมตามท่ีได้ฟังมา  
ได้เรียนมา เมื่อเธอตรึกตรองเพ่งด้วยใจ ซึ่งธรรมตามที่ได้
ฟังมา ได้เรียนมาอยู่ จิตของเธอย่อมหลุดพ้นจากสังโยชน์ 
อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำา ๕  อานนท์  นี้เป็นอานิสงส์ 
ข้อท่ี 3 ในการใคร่ครวญเน้ือความแห่งธรรมโดยกาลอันควร.

(4)  อานนท์  จิตของมนุษย์ในธรรมวินัยน้ี ได้หลุดพ้น 
จากสงัโยชนอ์นัเปน็ไปในสว่นเบือ้งต่ำา ๕ แตจ่ติของเธอยงัไม่
น้อมไปในนิพพานอันเป็นท่ีสิ้นไปแห่งอุปธิ อันหาธรรมอื่น
ยิง่กว่ามไิด ้ในเวลาใกลต้าย เธอยอ่มไดเ้หน็ตถาคต  ตถาคต
ย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้น … แก่เธอ จิตของเธอ
ยอ่มน้อมไปในนพิพาน อนัเปน็ทีส่ิน้ไปแห่งอุปธิ อันหาธรรม
อ่ืนย่ิงกว่ามิได้ เพราะได้ฟังธรรมเทศนาน้ัน  อานนท ์ น้ีเป็น
อานิสงส์ข้อท่ี 4 ในการฟังธรรมโดยกาลอันควร.

(๕)  อกีประการหนึง่  จติของภกิษหุลดุพน้แลว้จาก
สังโยชน์ อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำา ๕ แต่จิตของเธอยังไม่
น้อมไปในนิพพานอันเป็นท่ีสิ้นไปแห่งอุปธิ อันหาธรรมอื่น
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ยิ่งกว่ามิได้ ในเวลาใกล้ตาย เธอไม่ได้เห็นตถาคตเลย แต่
ไดเ้หน็สาวกของตถาคต  สาวกของตถาคตยอ่มแสดงธรรม
อันงามในเบื้องต้น … แก่เธอ จิตของเธอย่อมน้อมไปใน
นิพพาน อนัเปน็ทีส่ิน้ไปแหง่อปุธ ิอนัหาธรรมอืน่ยิง่กวา่มิได้ 
เพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้น  อานนท์  นี้เป็นอานิสงส์ข้อ 
ที่ ๕ ในการฟังธรรมโดยกาลอันควร.

(๖)  อกีประการหนึง่  จติของภกิษหุลดุพน้แลว้จาก
สังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำา ๕ แต่จิตของเธอยังไม่
น้อมไปในนพิพาน อันเปน็ทีส่ิน้ไปแหง่อปุธิ อนัหาธรรมอืน่
ยิง่กวา่มไิด ้ในเวลาใกลต้าย เธอไมไ่ดเ้หน็ตถาคต และไม่ได้
เห็นสาวกของตถาคตเลย แต่เธอย่อมตรึกตรองเพ่งด้วยใจ
ซึ่งธรรมตามที่ได้ฟังมา ได้เรียนมา เมื่อเธอตรึกตรองเพ่ง
ดว้ยใจซึง่ธรรมตามท่ีไดฟ้งัมา ไดเ้รียนมาอยู ่จติของเธอยอ่ม
น้อมไปในนพิพาน อันเปน็ทีส่ิน้ไปแหง่อปุธิ อนัหาธรรมอืน่
ยิง่กวา่มไิด ้ อานนท ์นีเ้ปน็อานสิงสข์อ้ ๖ ในการใคร่ครวญ
เนื้อความแห่งธรรมโดยกาลอันควร. 

อานนท ์ เหลา่นีแ้ล อานสิงส์ในการฟงัธรรมโดยกาล
อันควร ในการใคร่ครวญเน้ือความแห่งธรรมโดยกาลอันควร 
๖ ประการ.
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ประโยชน์ของการฟังกุศลธรรม
-บาลี สุตฺต. ขุ. ๒๕/๔๗๓/๓๙๐.

ภิกษุทั้งหลาย  ถ้าจะพึงมีผู้ถามเธอทั้งหลายอย่างน้ี 
ว่า  จะมีประโยชน์อะไร  เพื่อการฟังกุศลธรรมอันเป็น
อริยะ เป็นเครื่องนำาออก อันให้ถึงปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้  
เธอท้ังหลายพึงตอบเขาอย่างน้ีว่า มีประโยชน์เพ่ือรู้ธรรมอัน
เป็นธรรม 2 อย่างตามความเป็นจริง  ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า  
ท่านทั้งหลายกล่าวอะไรว่าเป็นธรรม 2 อย่าง  เธอทั้งหลาย 
พึงตอบเขาอย่างนี้ว่า การพิจารณาเห็นเนืองๆ (อนุปสฺสนา) 
ว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้เป็นอย่างท่ี 1 การพิจารณา
เห็นเนืองๆ (อนุปสฺสนา) ว่า นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินี-
ปฏิปทา นี้เป็นอย่างท่ี 2 ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผู้พิจารณา
เห็นธรรมอันเป็นธรรม 2 อย่างโดยชอบเนืองๆ อย่างนี้  
เปน็ผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร มใีจเด็ดเดีย่วอยู ่ พงึหวงัผล
ได ้2 อยา่ง อยา่งใดอยา่งหน่ึง คอื อรหัตตผลในปจัจบุนั  
หรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี.

ภิกษุทั้งหลาย  ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า การพิจารณา
เหน็ธรรมอนัเป็นธรรม 2 อยา่งโดยชอบเนอืงๆ จะพึงมีโดย
ปรยิายอยา่งอืน่อกีบา้งไหม  ใหต้อบเขาวา่ พงึมี  ถ้าเขาถาม

109 
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ตอ่ไปอกีวา่ พงึมอียา่งไรเลา่  ให้ตอบเขาว่า การพจิารณาเหน็
เนืองๆ ว่า ทุกข์ใดๆ ที่เกิดขึ้น ทุกข์ทั้งหมดนั้น ย่อมเกิดขึ้น 
เพราะอุปธิเป็นปัจจัย นี้เป็นอย่างที่ 1  การพิจารณาเห็น
เนืองๆ ว่า เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่ง
อุปธินั่นเอง ทุกข์จึงไม่เกิด นี้เป็นอย่างที่ 2  ภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุผู้พิจารณาเห็นเนืองๆ ซึ่งธรรมอันเป็นธรรม 2 อย่าง  
โดยชอบอยา่งนี ้… พึงหวงัผลได ้2 อยา่ง อยา่งใดอยา่งหนึง่  
คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเม่ือยังมีความยึดม่ันเหลืออยู่  
ก็จะเป็นอนาคามี. 

ภิกษุท้ังหลาย … ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า  
ใหต้อบเขาวา่ การพจิารณาเห็นเนอืงๆ ว่า ทกุขใ์ดๆ ทีเ่กดิขึน้  
ทุกข์ทั้งหมดนั้น  ย่อมเกิดขึ้นเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย  
นี้เป็นอย่างที่ 1  การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า เพราะความ
จางคลายดบัไปโดยไมเ่หลอืแหง่อวชิชานัน่เอง ทกุขจ์งึไมเ่กดิ  
นีเ้ปน็อย่างที ่2  ภกิษทุัง้หลาย ภกิษผุูพ้จิารณาเหน็เนืองๆ  
ซึง่ธรรมอนัเปน็ธรรม 2 อยา่งโดยชอบอยา่งนี ้… พงึหวงัผล  
ได้ 2 อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน 
หรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคาม.ี
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ภิกษุท้ังหลาย … ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า  
ใหต้อบเขาวา่ การพจิารณาเห็นเนอืงๆ ว่า ทกุขใ์ดๆ ทีเ่กดิขึน้  
ทุกข์ทั้งหมดนั้น  ย่อมเกิดขึ้นเพราะสังขารเป็นปัจจัย  
นี้เป็นอย่างที่ 1  การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า เพราะความ
จางคลายดบัไปโดยไมเ่หลอืแหง่สงัขารนัน่เอง ทกุขจ์งึไมเ่กดิ  
นี้เป็นอย่างท่ี 2  ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผู้พิจารณาเห็น
เนืองๆ ซึ่งธรรมอันเป็นธรรม 2 อย่างโดยชอบอย่างน้ี … 
พงึหวงัผลได้ 2 อยา่ง อยา่งใดอยา่งหนึง่ คอื อรหตัตผล 
ในปัจจุบัน หรือเม่ือยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็น
อนาคาม.ี

ภิกษุท้ังหลาย … ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า  
ใหต้อบเขาวา่ การพจิารณาเห็นเนอืงๆ ว่า ทกุขใ์ดๆ ทีเ่กดิขึน้  
ทุกข์ทั้งหมดน้ัน  ย่อมเกิดขึ้นเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย  
นีเ้ป็นอยา่งท่ี 1  การพจิารณาเหน็เนืองๆ วา่ เพราะความจาง
คลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งวิญญาณนั่นเอง ทุกข์จึงไม่เกิด  
นีเ้ปน็อย่างที ่2  ภกิษทุัง้หลาย ภกิษผุูพ้จิารณาเหน็เนืองๆ 
ซึง่ธรรมอนัเปน็ธรรม 2 อยา่งโดยชอบอยา่งน้ี … พงึหวงัผล  
ได ้2 อยา่ง อยา่งใดอยา่งหน่ึง คอื อรหัตตผลในปจัจบุนั 
หรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคาม.ี 
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ภิกษุท้ังหลาย … ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า  
ใหต้อบเขาวา่ การพจิารณาเห็นเนอืงๆ ว่า ทกุขใ์ดๆ ทีเ่กดิขึน้  
ทุกข์ ท้ังหมดนั้น  ย่อมเกิดขึ้นเพราะผัสสะเป็นปัจจัย  
นี้เป็นอย่างที่ 1  การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า เพราะความ
จางคลายดบัไปโดยไมเ่หลอืแหง่ผสัสะนัน่เอง ทกุขจึ์งไม่เกิด 
นีเ้ปน็อย่างที ่2  ภกิษทุัง้หลาย ภกิษผุูพ้จิารณาเหน็เนืองๆ 
ซึง่ธรรมอนัเปน็ธรรม 2 อยา่งโดยชอบอยา่งนี ้… พงึหวงัผล
ได ้2 อยา่ง อยา่งใดอยา่งหน่ึง คอื อรหัตตผลในปจัจบุนั 
หรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคาม.ี 

ภิกษุท้ังหลาย … ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า  
ใหต้อบเขาวา่ การพจิารณาเห็นเนอืงๆ ว่า ทกุขใ์ดๆ ทีเ่กดิขึน้  
ทุกข์ทั้งหมดน้ัน  ย่อมเกิดขึ้นเพราะเวทนาเป็นปัจจัย  
นี้เป็นอย่างที่ 1  การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า เพราะความ
จางคลายดบัไปโดยไมเ่หลอืแหง่เวทนานัน่เอง ทกุขจ์งึไมเ่กดิ 
นีเ้ปน็อย่างที ่2  ภกิษทุัง้หลาย ภกิษผุูพ้จิารณาเหน็เนืองๆ 
ซึง่ธรรมอนัเปน็ธรรม 2 อยา่งโดยชอบอยา่งนี ้… พงึหวงัผล
ได ้2 อยา่ง อยา่งใดอยา่งหน่ึง คอื อรหัตตผลในปจัจบุนั 
หรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี.
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ภิกษุท้ังหลาย … ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า  
ใหต้อบเขาวา่ การพจิารณาเห็นเนอืงๆ ว่า ทกุขใ์ดๆ ทีเ่กดิขึน้  
ทุกข์ทั้งหมดน้ัน  ย่อมเกิดขึ้นเพราะตัณหาเป็นปัจจัย  
นี้เป็นอย่างท่ี 1  การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า เพราะความ
จางคลายดับไปโดยไมเ่หลอืแหง่ตัณหาน่ันเอง ทุกข์จึงไม่เกิด  
นีเ้ปน็อย่างที ่2  ภกิษทุัง้หลาย ภกิษผุูพ้จิารณาเหน็เนืองๆ 
ซึง่ธรรมอนัเปน็ธรรม 2 อยา่งโดยชอบอยา่งน้ี … พงึหวงัผล
ได ้2 อยา่ง อยา่งใดอยา่งหน่ึง คอื อรหัตตผลในปจัจบุนั 
หรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี. 

ภิกษุท้ังหลาย … ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า  
ใหต้อบเขาวา่ การพจิารณาเห็นเนอืงๆ ว่า ทกุขใ์ดๆ ทีเ่กดิขึน้  
ทุกข์ทั้งหมดน้ัน  ย่อมเกิดข้ึนเพราะอุปาทานเป็นปัจจัย  
นีเ้ป็นอยา่งท่ี 1  การพจิารณาเหน็เนืองๆ วา่ เพราะความจาง
คลายดบัไปโดยไมเ่หลอืแหง่อปุาทานนัน่เอง ทกุขจ์งึไมเ่กดิ  
นีเ้ปน็อย่างที ่2  ภกิษทุัง้หลาย ภกิษผุูพ้จิารณาเหน็เนืองๆ 
ซึง่ธรรมอนัเปน็ธรรม 2 อยา่งโดยชอบอยา่งน้ี … พงึหวงัผล
ได ้2 อยา่ง อยา่งใดอยา่งหน่ึง คอื อรหัตตผลในปจัจบุนั
หรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี. 
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ภิกษุท้ังหลาย … ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า  
ใหต้อบเขาวา่ การพจิารณาเห็นเนอืงๆ ว่า ทกุขใ์ดๆ ทีเ่กดิขึน้  
ทุกข์ท้ังหมดนั้น ย่อมเกิดขึ้นเพราะความริเริ่ม  (อารมฺภ)  
เป็นปัจจัย นี้เป็นอย่างท่ี 1  การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า 
เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งความริเริ่ม
นัน่เอง ทกุข์จงึไมเ่กดิ นีเ้ปน็อย่างที ่2  ภกิษทุัง้หลาย  ภิกษุ
ผูพ้จิารณาเห็นเนืองๆ ซึง่ธรรมอนัเปน็ธรรม 2 อยา่งโดยชอบ
อย่างนี้ … พึงหวังผลได้ 2 อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ 
อรหตัตผลในปจัจบุนั หรือเม่ือยงัมีความยดึม่ันเหลอือยู ่ 
ก็จะเป็นอนาคามี.

ภิกษุท้ังหลาย … ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า  
ใหต้อบเขาวา่ การพจิารณาเห็นเนอืงๆ ว่า ทกุขใ์ดๆ ทีเ่กดิขึน้  
ทุกข์ทั้งหมดนั้น  ย่อมเกิดขึ้นเพราะอาหารเป็นปัจจัย  
นี้เป็นอย่างที่ 1  การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า เพราะความ
จางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอาหารทั้งหมดนั่นเอง  
ทุกข์จึงไม่เกิด นี้เป็นอย่างที่ 2  ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุ 
ผูพ้จิารณาเห็นเนืองๆ ซึง่ธรรมอนัเปน็ธรรม 2 อยา่งโดยชอบ
อย่างนี้ … พึงหวังผลได้ 2 อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ 
อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเม่ือยังมีความยึดม่ันเหลืออยู่  
ก็จะเป็นอนาคามี.
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ภิกษุท้ังหลาย … ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า  
ให้ตอบเขาว่า การพิจารณาเห็นเนืองๆ  ว่า  ทุกข์อย่างใด 
อย่างหน่ึง ทัง้หมดยอ่มเกดิขึน้เพราะความหวัน่ไหวเปน็ปจัจยั  
นี้เป็นอย่างที่ 1  การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า เพราะความ
จางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งความหวั่นไหวทั้งหลาย
นัน่เอง ทกุข์จงึไมเ่กดิ นีเ้ปน็อย่างที ่2  ภกิษท้ัุงหลาย  ภิกษุ
ผูพ้จิารณาเห็นเนอืงๆ ซึง่ธรรมอนัเปน็ธรรม 2 อยา่งโดยชอบ
อย่างนี้ … พึงหวังผลได้ 2 อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ 
อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเม่ือยังมีความยึดม่ันเหลืออยู่  
ก็จะเป็นอนาคามี. 

ภิกษุท้ังหลาย … ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า  
ให้ตอบเขาว่า การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า ความดิ้นรน
ย่อมมีแก่ผู้อันตัณหา ทิฏฐิ และมานะอาศัยแล้ว นี้เป็น
อย่างท่ี 1  การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า ผู้ที่ตัณหา ทิฏฐิ 
และมานะไม่อาศัยแล้ว ย่อมไม่ดิ้นรน นี้เป็นอย่างที่ 2  
ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผู้พิจารณาเห็นเนืองๆ ซึ่งธรรมอัน 
เปน็ธรรม 2 อยา่งโดยชอบอยา่งน้ี … พงึหวงัผลได ้2 อยา่ง 
อยา่งใดอยา่งหนึง่ คอื อรหตัตผลในปัจจุบนั หรอืเมือ่ยงัม ี
ความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี. 



318

พุทธวจน - หมวดธรรม 

ภิกษุท้ังหลาย … ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า  
ให้ตอบเขาว่า การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า อรูปภพละเอียด
กว่ารูปภพ นี้เป็นอย่างที่ 1  การพิจารณาเห็นเนืองๆ  
วา่นิโรธละเอยีดกวา่อรูปภพ นีเ้ปน็อยา่งที ่2  ภกิษทุัง้หลาย  
ภิกษุผู้พิจารณาเห็นเนืองๆ ซึ่งธรรมอันเป็นธรรม 2 อย่าง 
โดยชอบอย่างน้ี … พึงหวังผลได้ 2 อย่าง อย่างใดอย่างหน่ึง 
คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเม่ือยังมีความยึดม่ันเหลืออยู่  
ก็จะเป็นอนาคามี. 

ภิกษุท้ังหลาย … ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า  
ให้ตอบเขาว่า  การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า นามรูปท่ีโลก
พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ที่หมู่สัตว์พร้อมท้ัง
สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์เล็งเห็นว่า นามรูปนี้เป็น
ของจริง พระอริยเจ้าทั้งหลายเห็นด้วยดีแล้วด้วยปัญญา 
อันชอบตามความเป็นจริงวา่ นามรูปนัน่เปน็ของเทจ็ นีเ้ปน็
อยา่งที ่1  การพจิารณาเหน็เนืองๆ วา่ นพิพานทีโ่ลกพรอ้ม
ท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ที่หมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณ-
พราหมณ ์เทวดาและมนุษยเ์ลง็เหน็วา่ นพิพานนีเ้ปน็ของเทจ็ 
พระอริยเจ้าทั้งหลายเห็นด้วยดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตาม
ความเป็นจริงว่า นิพพานนั้นเป็นของจริง นี้เป็นอย่างที่ 2  
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ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผู้พิจารณาเห็นเนืองๆ ซึ่งธรรมอันเป็น
ธรรม 2 อย่างโดยชอบอย่างนี้ … พึงหวังผลได้ 2 อย่าง  
อยา่งใดอยา่งหนึง่ คอื อรหตัตผลในปัจจุบนั หรอืเมือ่ยงัม ี
ความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี. 

ภกิษทุัง้หลาย … ถา้เขาถามตอ่ไปอกีวา่ การพจิารณา 
เหน็ธรรมอนัเปน็ธรรม 2 อยา่งเนอืงๆ โดยชอบ จะพงึมโีดย
ปริยายอย่างอ่ืนบ้างไหม  ให้ตอบเขาว่า พึงมี  ถ้าเขาถาม 
ตอ่ไปอกีวา่ พงึมอียา่งไรเลา่ ใหต้อบเขาวา่ การพิจารณาเหน็
เนืองๆ ว่า อิฏฐารมณ์ (อารมณ์หรือสิ่งที่น่าปรารถนา น่าพอใจ) ที่
โลกพร้อมทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก ทีห่มูส่ตัวพ์ร้อมทัง้ 
สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์เล็งเห็นว่า เป็นสุข พระอริยเจ้า 
ทัง้หลายเหน็ดว้ยดแีลว้ดว้ยปญัญาอันชอบตามความเปน็จรงิ 
วา่ น่ันเป็นทกุข์ นีเ้ปน็อยา่งที ่1 การพจิารณาเหน็เนอืงๆ วา่  
นิพพานที่โลกพร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลกท่ีหมู่
สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์เล็งเห็นว่า 
นีเ้ป็นทกุข์ พระอริยะเจา้ทัง้หลายเหน็ดว้ยดแีลว้ดว้ยปญัญา
อันชอบตามความเป็นจริงว่า นั่นเป็นสุข นี้เป็นอย่างที่ 2  
ภกิษทุัง้หลาย  ภิกษผุูพ้จิารณาเหน็ธรรมอนัเปน็ธรรม 2 อยา่ง  
โดยชอบเนืองๆ อย่างนี้  ไม่ประมาท มีความเพียร มีใจ 
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เดด็เดีย่วอยู ่พงึหวงัผลได ้2 อยา่ง อยา่งใดอยา่งหนึง่ คือ 
อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ 
ก็จะเป็นอนาคามี.

(สำาหรับบทนี้มีเนื้อหาค่อนข้างยาว จึงได้นำามาใส่ไว้บางส่วน  

ผูส้นใจพงึตามอา่นเน้ือความเตม็ไดจ้ากทีม่าของพระสตูร. -ผูร้วบรวม)
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การให้ทาน แล้วเป็นอนาคามี
-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๖๐/๔๙.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอ เป็นเหตุ เป็นปัจจัย ท่ีการ

ให้ทานเช่นนั้นนั่นแล บุคคลบางคนในโลกนี้ ให้แล้ว มีผลมาก แต่ไม่มี

อานิสงสม์าก และอะไรหนอ เปน็เหต ุเปน็ปจัจยั ทีก่ารใหท้านเชน่นัน้นัน่แล  

บุคคลบางคนในโลกนี้ ให้แล้ว มีผลมาก และมีอานิสงส์มาก. 

สารบีตุร  บคุคลบางคนในโลกนี ้ใหท้านโดยมคีวาม
หวังผล ให้ทานโดยมีจิตผูกพันในผล ให้ทานโดยมุ่งการ
สั่งสม (บุญ) ให้ทานโดยคิดว่า เราตายไปจักได้เสวยผลของ
ทานนี้ เขาจึงให้ทาน คือ ข้าว น้ำา เครื่องนุ่งห่ม ยานพาหนะ 
ดอกไม้ ของหอม เคร่ืองลูบไล้ ที่นอน ที่อยู่อาศัย และ
ประทปีโคมไฟแกส่มณะหรอืพราหมณ ์… เขาใหท้านเชน่นัน้
แลว้ เมือ่ตายไป ยอ่มเขา้ถงึความเปน็สหายแหง่เทวดาเหล่า
จาตุมหาราชิกา  ครั้นสิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ หมดความ
เป็นใหญ่แล้ว ยังเป็นผู้กลับมา คือ มาสู่ความเป็นอย่างนี้.

สารีบุตร  บุคคลบางคนในโลกนี้ ให้ทานโดยไม่มี
ความหวังผล ให้ทานโดยไม่มีจิตผูกพันในผล ให้ทานโดย
ไมมุ่ง่การสัง่สม (บญุ) ใหท้านโดยไมค่ดิวา่ “เราตายไปจักได้
เสวยผลของทานนี้” แต่เขาให้ทานด้วยคิดว่า “การให้ทาน
เปน็การด”ี … เขาใหท้านเชน่นัน้แลว้ เมือ่ตายไป ยอ่มเขา้ถงึ 
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ความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าดาวดึงส์ ครั้นส้ินกรรม  
สิน้ฤทธ์ิ สิน้ยศ หมดความเปน็ใหญ่แลว้ ยงัเปน็ผูก้ลบัมา คอื 
มาสู่ความเป็นอย่างนี้.

สารีบุตร  บุคคลบางคนในโลกนี้ ให้ทานโดยไม่มี
ความหวังผล …  ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่า  “การให้ทาน
เป็นการดี” แต่ให้ทานด้วยคิดว่าบิดามารดา ปู่ย่า ตายาย 
เคยให้เคยทำามา เราก็ไม่ควรทำาให้เสียประเพณี … เขาให้
ทานเชน่นัน้แลว้ เมือ่ตายไป ยอ่มเขา้ถงึความเปน็สหายแหง่
เทวดาเหล่ายามา ครั้นสิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ หมดความ
เป็นใหญ่แล้ว ยังเป็นผู้กลับมา คือ มาสู่ความเป็นอย่างนี้.

สารีบุตร  บุคคลบางคนในโลกนี้ ให้ทานโดยไม่มี
ความหวังผล … ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าบิดามารดา ปู่ย่า 
ตายาย เคยให้เคยทำามา เราก็ไม่ควรทำาให้เสียประเพณี แต่
ให้ทานด้วยคิดว่า เราหุงหากิน สมณะหรือพราหมณ์เหล่านี้ 
ไม่หุงหากิน  เราหุงหากินได้ จะไม่ให้ทานแก่สมณะหรือ
พราหมณ์ผู้ไม่หุงหา ไม่สมควร … เขาให้ทานเช่นน้ันแล้ว 
เมือ่ตายไป ย่อมเข้าถงึความเปน็สหายแหง่เทวดาเหลา่ดสุติ  
ครัน้สิน้กรรม สิน้ฤทธิ ์สิน้ยศ หมดความเปน็ใหญแ่ลว้ ยงัเปน็ 
ผู้กลับมา คือ มาสู่ความเป็นอย่างนี้.
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สารีบุตร  บุคคลบางคนในโลกนี้ ให้ทานโดยไม่มี
ความหวังผล … ไมไ่ดใ้หท้านด้วยคดิว่า เราหงุหากนิได ้สมณะ 
หรอืพราหมณเ์หลา่นีห้งุหากนิไมไ่ด ้เราหุงหากินได ้จะไม่ให ้
ทานแกส่มณะหรือพราหมณผ์ูห้งุหากนิไมไ่ด ้ไม่สมควร แต่ให ้
ทานด้วยคิดว่า เราจักเป็นผู้จำาแนกแจกทาน เหมือนฤาษีแต่
ครัง้กอ่น คอื อฏัฐกฤาษี วามกฤาษี วามเทวฤาษ ีเวสสามิตร
ฤาษี ยมทัคคิฤาษี อังคีรสฤาษี ภารทวาชฤาษี วาเสฏฐฤาษี 
กัสสปฤาษ ีและภคฤุาษี บชูามหายัญ … เขาใหท้านเชน่นัน้แลว้  
เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่า
นิมมานรดี ครั้นสิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ หมดความเป็น
ใหญ่แล้ว ยังเป็นผู้กลับมา คือ มาสู่ความเป็นอย่างนี้.

สารีบุตร  บุคคลบางคนในโลกน้ี ให้ทานโดยไม่มี
ความหวังผล … ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่า เราจักเป็นผู้จำาแนกแจก
ทาน เหมือนอย่างฤาษีแต่คร้ังก่อน คืออัฏฐกฤาษี … ภคุฤาษี  
แต่ให้ทานด้วยคิดว่า เมื่อเราให้ทานอย่างน้ี จิตจะเลื่อมใส  
เกิดความปล้ืมใจและโสมนัส … เขาให้ทานเช่นน้ันแล้ว เม่ือตายไป  
ยอ่มเขา้ถงึความเปน็สหายแห่งเทวดาเหลา่ปรนิมมิตวสวสัด ี
ครัน้สิน้กรรม สิน้ฤทธิ ์สิน้ยศ หมดความเปน็ใหญแ่ลว้ ยงัเปน็ 
ผู้กลับมา คือ มาสู่ความเป็นอย่างนี้.



324

พุทธวจน - หมวดธรรม 

สารีบุตร  บุคคลบางคนในโลกนี้ ให้ทานโดยไม่มี
ความหวงัผล … ไมไ่ดใ้หท้านดว้ยคดิวา่ เมือ่เราใหท้านอยา่งนี ้ 
จิตจะเลื่อมใส เกิดความปลื้มใจและโสมนัส แต่ให้ทานเป็น
เคร่ืองประดับจติ เป็นบรขิารของจติ (จตฺิตาลงกฺารำ จติตฺปรกฺิขารำ) …  
เขาใหท้านเชน่นัน้แลว้ เมือ่ตายไป ยอ่มเขา้ถงึความเปน็สหาย
แหง่เทวดาเหลา่พรหมกายกิา คร้ันสิน้กรรม สิน้ฤทธิ ์สิน้ยศ 
หมดความเป็นใหญ่แล้ว เป็นผู้ไม่ต้องกลับมา คือ ไม่มาสู่ 
ความเป็นอย่างนี้. 

สารบีตุร  นีแ้ล เปน็เหต ุเปน็ปจัจยัใหท้านเชน่นัน้ท่ี
บุคคลบางคนในโลกนีใ้หแ้ลว้ มผีลมาก แตไ่มม่อีานสิงสม์าก  
และเป็นเหตุ เป็นปัจจัยเช่นน้ันท่ีบุคคลบางคนในโลกน้ีให้แล้ว  
มีผลมาก และมีอานิสงส์มาก.
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ละธรรมอย่างหนึ่ง ได้อนาคามี  
(นัยที่ 1)

-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๒๒๙/๑๗๙. 

ภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายละธรรมอย่างหนึ่งได้ 
เรารับรองความเป็นอนาคามีของเธอท้ังหลาย  ธรรมอย่างหน่ึง
เป็นอย่างไร. 

ภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลายละธรรมอย่างหนึ่ง 
คือ โลภะได้ เราเป็นผู้รับรองเธอทั้งหลายเพื่อความเป็น
อนาคามี.

ชนผู้เห็นแจ้งทั้งหลาย รู้ชัดด้วยดีซึ่งความโลภอัน
เป็นเหตุให้สัตว์ผู้โลภไปสู่ทุคติ แล้วละได้ คร้ันละได้แล้ว 
ย่อมไม่มาสู่โลกนี้อีกในกาลไหนๆ. 
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ละธรรมอย่างหนึ่ง ได้อนาคามี  
(นัยที่ 2)

-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๒๒๙/๑๘๐. 

ภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายละธรรมอย่างหนึ่งได้ 
เรารับรองความเป็นอนาคามีของเธอท้ังหลาย  ธรรมอย่างหน่ึง
เป็นอย่างไร. 

ภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายละธรรมอย่างหนึ่ง คือ
โทสะได้ เรารับรองความเป็นอนาคามีเธอทั้งหลาย.

ชนผูเ้หน็แจง้ทัง้หลาย รู้ชดัด้วยดซีึง่โทสะอนัเปน็เหตุ 
ให้สัตว์ผู้ประทุษร้ายไปสู่ทุคติ แล้วละได้ ครั้นละได้แล้ว  
ย่อมไม่มาสู่โลกนี้อีกในกาลไหนๆ 
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ละธรรมอย่างหนึ่ง ได้อนาคามี  
(นัยที่ 3)

-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๒๓๐/๑๘๑. 

ภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายละธรรมอย่างหนึ่งได้ 
เรารับรองความเป็นอนาคามีของเธอท้ังหลาย  ธรรมอย่างหน่ึง
เป็นอย่างไร. 

ภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายละธรรมอย่างหนึ่ง คือ 
โมหะได้ เรารับรองความเป็นอนาคามีเธอทั้งหลาย.

ชนผูเ้หน็แจง้ทัง้หลาย รู้ชดัดว้ยดซีึง่โมหะอนัเปน็เหตุ 
ใหส้ตัวผ์ูห้ลงไปสูท่คุต ิแลว้ละได ้คร้ันละไดแ้ล้ว ยอ่มไมม่าสู ่
โลกนี้อีกในกาลไหนๆ.
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ละธรรมอย่างหนึ่ง ได้อนาคามี  
(นัยที่ ๔)

-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๒๓๐/๑๘๒. 

ภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายละธรรมอย่างหนึ่งได้ 
เรารับรองความเป็นอนาคามีของเธอท้ังหลาย  ธรรมอย่างหน่ึง
เป็นอย่างไร. 

ภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายละธรรมอย่างหนึ่ง คือ 
โกธะ (ความโกรธ) ได้ เรารับรองความเป็นอนาคามีเธอท้ังหลาย.

ชนผูเ้หน็แจง้ทัง้หลาย รูช้ดัดว้ยดซีึง่โกธะอนัเปน็เหตุ
ใหสั้ตวผ์ูโ้กรธไปสูท่คุต ิแลว้ละได ้ครัน้ละไดแ้ลว้ ยอ่มไม่มา
สู่โลกนี้อีกในกาลไหนๆ.
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ละธรรมอย่างหนึ่ง ได้อนาคามี  
(นัยที่ 5)

-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๒๓๑/๑๘๓. 

ภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายละธรรมอย่างหนึ่งได้ 
เรารับรองความเป็นอนาคามีของเธอท้ังหลาย  ธรรมอย่างหน่ึง
เป็นอย่างไร.

ภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายละธรรมอย่างหนึ่ง คือ 
มักขะ (ความลบหลู่คุณ) ได้ เรารับรองความเป็นอนาคามีเธอ
ทั้งหลาย.

ชนผูเ้หน็แจง้ทัง้หลาย รูช้ดัดว้ยดซีึง่มกัขะอนัเปน็เหต ุ
ใหส้ตัวผ์ูล้บหลูไ่ปสูท่คุต ิแลว้ละได ้คร้ันละไดแ้ลว้ ยอ่มไมม่า 
สู่โลกนี้อีกในกาลไหนๆ.
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เจริญพรหมวิหาร  
ได้อรหันต์หรืออนาคามี

-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๓๒๑/๑๙๖.  

ภกิษทุัง้หลาย  เราไมรู่แ้ลว้ยอ่มไมก่ลา่วความสิน้สดุ 
แห่งกรรมท่ีสัตว์ต้ังใจกระทำาส่ังสมข้ึน ก็วิบากน้ันแลอันสัตว์ผู้ทำา
พึงได้เสวยในปัจจุบัน ในอัตภาพถัดไป หรือในอัตภาพต่อๆ ไป  
ภกิษทุัง้หลาย  เราไมรู้่แลว้ยอ่มไมก่ลา่วการทำาท่ีสดุทุกข์แหง่
กรรมที่สัตว์ตั้งใจกระทำาสั่งสมขึ้น.

ภกิษทุัง้หลาย  อริยสาวกนัน้นัน่แล เป็นผูป้ราศจาก 
อภิชฌา ปราศจากพยาบาท ไม่ลุ่มหลง มีสัมปชัญญะ มีสติ
เฉพาะหน้า มใีจประกอบดว้ยเมตตาแผไ่ปตลอดทศิหน่ึงอยู่  
ทิศท่ีสอง ทิศที่สาม ทิศที่สี่ก็เหมือนกัน โดยนัยนี้ ทั้งทิศ 
เบ้ืองบน เบือ้งลา่ง เบือ้งขวาง แผไ่ปตลอดโลก ทัว่สตัวทุ์กเหลา่ 
ในท่ีทุกสถาน ด้วยใจประกอบด้วยเมตตาอันไพบูลย์ ใหญ่หลวง  
หาประมาณมิได้ ไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียนอยู่ อริยสาวกน้ัน 
ยอ่มรูอ้ย่างนีว่้า ในกาลกอ่นแล จติของเรานีเ้ปน็จติคบัแคบ 
เป็นจิตไม่ได้อบรมแล้ว แต่บัดน้ี จิตของเราน้ี เป็นจิตหาประมาณ 
มไิด ้เป็นจติอบรมดีแลว้ กก็รรมทีท่ำาแลว้พอประมาณอยา่งใด 
อย่างหนึ่งนั้น ย่อมไม่เหลืออยู่ ไม่ต้ังอยู่ในจิตของเรานั้น 

116 



331

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

ภกิษทุัง้หลาย  เธอทัง้หลายจะสำาคญัความขอ้น้ันเปน็อย่างไร  
คือ หากในเวลายังเป็นเด็ก เด็กน้ีพึงเจริญเมตตาเจโตวิมุตติไซร้  
พึงทำาบาปกรรมบ้างหรือ. 

ไม่ใช่เช่นนั้น พระเจ้าข้า.

ก็ทุกข์จะพึงถูกต้องบุคคลผู้ไม่ทำาบาปกรรมหรือ.

ไม่ใช่เช่นนั้น พระเจ้าข้า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ด้วยว่าทุกข์ 

จักถูกต้องบุคคลผู้ไม่ทำาบาปกรรมได้แต่ที่ไหน.

ภิกษุท้ังหลาย  ก็เมตตาเจโตวิมุตตินี้  อันสตรีหรือ
บุรุษ พึงเจริญแล  ภิกษุทั้งหลาย  กายนี้มิได้มีส่วนอันสตรี 
หรือบุรุษจะพึงพาเอาไปได้  ภิกษุท้ังหลาย  สัตว์ผู้มีอันจะ
ตอ้งตายเปน็สภาพนี ้เปน็ผูม้จีติเปน็เหต ุสตัวน์ัน้ยอ่มรูอ้ยา่งนี ้
ว่า บาปกรรมไรๆ ของเรา อันกรัชกายนี้ทำาแล้วในกาลก่อน 
บาปกรรมนัน้ทัง้หมด เป็นกรรมอนัเราพงึเสวยในอตัภาพนี ้ 
จักไม่ติดตามไป ดังนี้  ภิกษุทั้งหลาย  เมตตาเจโตวิมุตติ 
อันภกิษผุูม้ปัีญญา ผูย้งัไมแ่ทงตลอดวมิตุตอินัย่ิง ในธรรม-
วินัยน้ีอบรมแล้ว ด้วยประการอย่างนี้แล ย่อมเป็นไปเพ่ือ
ความเป็นอนาคามี.
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ภิกษุท้ังหลาย  อริยสาวกมีจิตประกอบด้วยกรุณา 
… มุทิตา … อุเบกขา แผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ ทิศที่สอง ทิศ 
ทีส่าม ทศิทีส่ีก่เ็หมอืนกนั โดยนยันี ้ทัง้ทศิเบือ้งบน เบือ้งลา่ง 
เบ้ืองขวาง แผ่ไปตลอดโลก ทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถาน 
ด้วยจิตอันประกอบด้วยอุเบกขาอันไพบูลย์  ใหญ่หลวง  
หาประมาณมิได้ ไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียนอยู่ อริยสาวกน้ัน 
ยอ่มรูอ้ยา่งนีว้า่ ในกาลกอ่นแล จติของเรานีเ้ปน็จติเลก็นอ้ย  
เป็นจิตไม่ได้อบรมแล้ว  แต่บัดนี้  จิตของเรานี้เป็นจิต 
หาประมาณมิได้  เป็นจิตอบรมดีแล้ว  ก็กรรมที่ทำาแล้ว 
พอประมาณอย่างใดอยา่งหนึง่นัน้ ยอ่มไมเ่หลอือยูไ่มต่ัง้อยู ่
ในจิตของเรานั้น  ภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจะสำาคัญ
ความข้อนั้นเป็นอย่างไร คือ หากว่าในเวลายังเป็นเด็ก  
เด็กน้ีพึงเจริญอุเบกขาเจโตวิมุตติไซร้ พึงกระทำาบาปกรรม
บ้างหรือ.

ไม่ใช่เช่นนั้น พระเจ้าข้า.

ก็ทุกข์จะพึงถูกต้องบุคคลผู้ไม่ทำาบาปกรรมหรือ.

ไม่ใช่เช่นนั้น พระเจ้าข้า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ด้วยว่าทุกข์ 

จักถูกต้องบุคคลผู้ไม่ทำาบาปกรรมได้แต่ที่ไหน.
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ภิกษุทั้งหลาย  อุเบกขาเจโตวิมุตติน้ี อันสตรีหรือ
บุรุษพึงเจริญแล  ภิกษุทั้งหลาย  กายนี้มิได้มีส่วนอันสตรี 
หรือบุรุษจะพึงพาเอาไปได้  ภิกษุท้ังหลาย  สัตว์ผู้มีอันจะต้อง 
ตายเป็นสภาพนี้ เป็นผู้มีจิตเป็นเหตุ สัตว์น้ันย่อมรู้อย่างนี้
ว่า บาปกรรมไรๆ ของเราอันกรัชกายนี้ทำาแล้วในกาลก่อน 
บาปกรรมนั้นทั้งหมด อันเราจะพึงเสวยในอัตภาพนี้ จักไม่
ตดิตามไปดงันี ้ ภิกษุทัง้หลาย อเุบกขาเจโตวมิตุต ิอนัภกิษุ
ผู้มีปัญญา ผู้ยังไม่แทงตลอดวิมุตติอันยิ่ง ในธรรมวินัยนี้ 
เจรญิแลว้ดว้ยประการอยา่งนีแ้ล ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเปน็
อนาคามี.
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อานิสงส์ที่มุ่งหวัง  
ของการเจริญอนิจจสัญญา

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๓/๓๗๓.

ภิกษุทั้งหลาย  เมื่อภิกษุหวังอยู่ ซ่ึงอานิสงส์  ๖ 
ประการ ยอ่มสมควรโดยแท ้เพือ่จะเขา้ไปตัง้ซึง่อนิจจสญัญา
ในสังขารทั้งปวงอย่างไม่จำากัดขอบเขต  ๖ ประการนั้น 
เป็นอย่างไร คือ

(1) สังขารท้ังปวง จักปรากฏโดยความเป็นของต้ังอยู่ 
อย่างไม่มั่นคง 

(2) ใจของเรา จักไม่ยินดีในโลกทั้งปวง 
(3) ใจของเรา จักออกจากโลกทั้งปวง 
(4) ใจของเรา จักเป็นใจน้อมไปในนิพพาน 
(๕) สังโยชน์ทั้งหลายของเรา จักถึงซึ่งการละขาด 
(๖) เราจักเป็นผู้ประกอบด้วยสามัญญคุณอันยอดเย่ียม
ภิกษุทั้งหลาย  เมื่อภิกษุหวังอยู่ ซ่ึงอานิสงส์  ๖ 

ประการเหล่านี้แล ย่อมสมควรโดยแท้ เพื่อจะเข้าไปตั้งไว้
ซึ่งอนิจจสัญญาในสังขารทั้งปวงอย่างไม่จำากัดขอบเขต. 
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อานิสงส์ที่มุ่งหวัง  
ของการเจริญทุกขสัญญา

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๓/๓๗๔.

ภิกษุทั้งหลาย  เมื่อภิกษุหวังอยู่ซึ่งอานิสงส์  ๖ 
ประการ ยอ่มสมควรโดยแท ้เพือ่จะเขา้ไปตัง้ไวซ้ึง่ทกุขสญัญา
ในสังขารทั้งปวงอย่างไม่จำากัดขอบเขต  ๖ ประการนั้น 
เป็นอย่างไร คือ 

(1) นิพพทิาสญัญา (สัญญาในความนา่เบือ่หนา่ย) ของเรา  
ในสงัขารทัง้ปวง จกัปรากฏ เหมอืนมีเพชฌฆาต
เงื้อดาบอยู่ต่อหน้าเรา 

(2) ใจของเรา จักออกจากโลกทั้งปวง 
(3) เราจกัเปน็ผูเ้ห็นสนัต ิ(ความสงบระงบั) ในนพิพาน 

อยู่เป็นประจำา 
(4) อนุสัยทั้งหลายของเรา จักถึงซึ่งการถูกถอนขึ้น

จนหมดสิ้น 
(๕) เราจักเป็นผู้กระทำากิจ (ในการทำาที่สุดทุกข์) อยู่

เป็นประจำา 
(๖) พระศาสดาจักเป็นผู้ที่เราบำาเรอแล้ว ด้วยวัตร

อันประกอบด้วยเมตตา 
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ภิกษุทั้งหลาย  เมื่อภิกษุหวังอยู่ ซ่ึงอานิสงส์  ๖ 
ประการเหล่านี้แล ย่อมสมควรโดยแท้ เพื่อจะเข้าไปตั้งไว้
ซึ่งทุกขสัญญาในสังขารทั้งปวงอย่างไม่จำากัดขอบเขต. 
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อานิสงส์ที่มุ่งหวัง  
ของการเจริญอนัตตสัญญา

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๓/๓๗๕.

ภกิษทุัง้หลาย  เม่ือภิกษุหวังอยู่ซ่ึงอานิสงส์ ๖ ประการ  
ย่อมสมควรโดยแท้  เพื่อจะเข้าไปตั้งไว้ซึ่งอนัตตสัญญา 
ในธรรมท้ังปวงอย่างไม่จำากัดขอบเขต  ๖ ประการน้ัน 
เป็นอย่างไร คือ

(1) เราจักเป็นผู้ไม่มีตัณหาและทิฏฐิในโลกทั้งปวง
(2) ทิฏฐิอันเป็นเหตุให้กระทำาความถือตัวว่าเรา  

(อหงฺการ) จักดับ 
(3) ตัณหาอันเป็นเหตุให้กระทำาการยึดถือว่าของเรา  

(มมงฺการ) จักดับ 
(4) เราจักเป็นผู้ประกอบด้วยอสาธารณญาณ  

(ความรู้อันไม่ทั่วไปแก่ปุถุชน) 
(๕) ธรรมอนัเปน็เหต ุจกัเปน็สิง่ทีเ่ราเหน็แลว้ดว้ยด ี
(๖) และธรรมทั้งหลายอันเกิดแต่เหตุ จักเป็นสิ่งที่

เราเห็นด้วยดี
ภิกษุทั้งหลาย  เมื่อภิกษุหวังอยู่ ซ่ึงอานิสงส์  ๖ 

ประการเหล่านี้แล ย่อมสมควรโดยแท้ เพื่อจะเข้าไปตั้งไว้
ซึ่งอนัตตสัญญาในธรรมทั้งปวงอย่างไม่จำากัดขอบเขต. 
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ผลของการเจริญอนิจจสัญญา
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๘๙/๒๖๓. 

ภิกษุทั้งหลาย  อนิจจสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว 
กระทำาให้มากแล้ว ย่อมครอบงำากามราคะทั้งปวงได้  ย่อม
ครอบงำารูปราคะทั้งปวงได้ ย่อมครอบงำาภวราคะทั้งปวงได้ 
ย่อมครอบงำาอวิชชาทั้งปวงได้ ย่อมถอนขึ้นซ่ึงอัสมิมานะ 
ทั้งปวงได ้ ภิกษุท้ังหลาย  ในสรทสมัย (ฤดูใบไม้ร่วง) ชาวนา
เมือ่ไถนาดว้ยไถคันใหญ ่ยอ่มไถทำาลายความสบืตอ่แหง่ราก 
ทุกชนิด แมฉ้นัใด อนจิจสญัญา อนับคุคลเจริญแล้ว กระทำา
ให้มากแล้ว ย่อมครอบงำากามราคะท้ังปวงได้ ย่อมครอบงำา 
รูปราคะท้ังปวงได้  ย่อมครอบงำาภวราคะท้ังปวงได้  ย่อม
ครอบงำาอวิชชาท้ังปวงได้ ยอ่มถอนข้ึนซึง่อสัมมิานะทัง้ปวงได้  
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.

ภิกษุทั้งหลาย  คนเกี่ยวหญ้ามุงกระต่าย เกี่ยวหญ้า
มุงกระต่ายแล้ว จับปลาย เขย่า ฟาด สลัดออก แม้ฉันใด  
อนิจจสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว … ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.

ภกิษทุัง้หลาย  เมือ่พวงมะมว่งขาดจากขัว้ ในมะม่วง 
เหล่านัน้ มะมว่งเหลา่ใดเนือ่งดว้ยขัว้ มะมว่งเหลา่นัน้ทัง้หมด  
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ยอ่มเปน็ของหลดุไปตามขัว้มะมว่งนัน้ แมฉ้นัใด อนจิจสญัญา  
อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำาให้มากแล้ว … ก็ฉันน้ันเหมือนกัน.

ภิกษุทั้งหลาย  กลอนใดๆ แห่งเรือนยอด กลอน
ทั้งหมดน้ันไปสู่ยอด  น้อมไปที่ยอด  ประชุมลงท่ียอด  
ยอด ชนทั้งหลายกล่าวว่าเลิศกว่ากลอนเหล่านั้น แม้ฉันใด  
อนิจจสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว … ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.

ภิกษุทั้งหลาย  ไม้มีกลิ่นที่รากใดๆ ไม้กะลำาพัก1  
ชนทัง้หลายกลา่ววา่เลศิกวา่ไมมี้กลิน่ทีร่ากเหลา่นัน้ แมฉ้นัใด   
อนิจจสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว … ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.

ภิกษุทั้งหลาย  ไม้มีกลิ่นที่แก่นใดๆ  จันทน์แดง  
ชนทั้งหลายกล่าวว่าเลิศกว่าไม้ที่มีกลิ่นเหล่าน้ัน แม้ฉันใด  
อนิจจสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว … ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.

ภกิษทุัง้หลาย  ไมม้กีลิน่ทีด่อกใดๆ มะล ิชนทัง้หลาย 
กล่าวว่าเลิศกว่าไม้มีกล่ินท่ีดอกเหล่าน้ัน แม้ฉันใด  อนิจจสัญญา  
อันบุคคลเจริญแล้ว … ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.

ภิกษุทั้งหลาย  พระราชาผู้น้อยใดๆ ทั้งหมดนั้น 
ย่อมเป็นผู้เสด็จไปตาม  (คล้อยตาม) พระเจ้าจักรพรรดิ 
พระเจา้จกัรพรรด ิชนทัง้หลายยอ่มกลา่วว่าเลศิกวา่พระราชา 

1. กะลำ�พัก มีช่ือเรียกอีกอย่�งว่� สลัดได.  -ผู้รวบรวม
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ผู้น้อยเหลา่นัน้ แมฉ้นัใด  อนจิจสญัญา อนับคุคลเจรญิแลว้ 
… ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.

ภิกษุทั้งหลาย  แสงดาวทั้งหลาย ชนิดใดชนิดหนึ่ง 
แสงดาวทั้งหมดนั้นไม่ถึงเสี้ยวที่ 1๖ แห่งแสงพระจันทร์ 
แสงพระจนัทร ์ชนทัง้หลายกลา่วว่า เลศิกวา่แสงดาวเหล่าน้ัน  
แม้ฉันใด  อนิจจสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว … ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน.

ภกิษทุัง้หลาย  ในสรทสมยั ทอ้งฟา้บรสิทุธิ ์ปราศจาก 
เมฆ พระอาทิตย์ขึ้นไปสู่ท้องฟ้า ย่อมส่องแสงและแผดแสง
ไพโรจน์ กำาจัดความมืดอันอยู่ในอากาศทั่วไปแม้ฉันใด  
อนิจจสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำาให้มากแล้ว ย่อม
ครอบงำากามราคะทัง้ปวงได ้ยอ่มครอบงำารปูราคะทัง้ปวงได ้ 
ย่อมครอบงำาภวราคะท้ังปวงได้ ย่อมครอบงำาอวิชชาท้ังปวงได้  
ย่อมถอนขึ้นซึ่งอัสมิมานะได้ทั้งหมด ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.

ภิกษุทั้งหลาย  ก็อนิจจสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว
อย่างไร กระทำาให้มากแล้วอย่างไร จึงครอบงำากามราคะ
ทั้งปวง … ถอนขึ้นซึ่งอัสมิมานะได้หมด  อนิจจสัญญา อัน
บคุคลเจรญิแลว้อยา่งนี ้กระทำาใหม้ากแลว้อยา่งนีว้า่ รูปดงัน้ี 
ความเกิดแห่งรูปดังนี้ความดับแห่งรูปดังนี้  เวทนาดังนี้ … 
สัญญาดังนี้ … สังขารดังนี้ … วิญญาณดังนี้ ความเกิดข้ึน
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แห่งวิญญาณดังนี้ ความดับแห่งวิญญาณดังนี้ ย่อมครอบงำา
กามราคะทั้งปวงได้ … ถอนขึ้นซึ่งอัสมิมานะได้ทั้งหมด. 

ภิกษุทั้งหลาย  อนิจจสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว  
กระทำาให้มากแล้วอย่างน้ีแล ย่อมครอบงำากามราคะท้ังปวงได้  
ย่อมครอบงำารูปราคะท้ังปวงได้ ย่อมครอบงำาภวราคะท้ังปวงได้  
ย่อมครอบงำาอวิชชาทั้งปวงได้ ย่อมถอนข้ึนซ่ึงอัสมิมานะ 
ได้หมด.
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ผลของการพิจารณาเห็นสังขาร  
โดยความไม่เที่ยง

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๑/๓๖๙.  

ภกิษทุัง้หลาย  ภกิษผุูพ้จิารณาเหน็สงัขารใดๆ โดย 
ความเป็นของเท่ียง  จักเป็นผู้ประกอบด้วยขันติท่ีสมควร  
(อนุโลมิกาย ขนฺติยา) ข้อน้ันย่อมไม่เป็นฐานะท่ีจะมีได้  เธอไม่
ประกอบด้วยขันติท่ีสมควรแล้ว จักก้าวลงสู่หนทางแห่งความ
ถูกต้อง (สมฺมตฺตนิยาม) ข้อน้ันย่อมไม่เป็นฐานะท่ีจะมีได้  เม่ือ
ไม่ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามแล้ว จักกระทำาให้แจ้งซ่ึงโสดาปัตติผล  
สกทาคามผิล อนาคามิผล หรืออรหัตตผล ขอ้นัน้ยอ่มไมเ่ปน็ 
ฐานะที่จะมีได้.

ภกิษทุัง้หลาย  ภิกษุผู้พิจารณาเห็นสังขารท้ังปวงโดย
ความเป็นของไม่เท่ียง จักเป็นผู้ประกอบด้วยขันติท่ีสมควร  
ข้อน้ันย่อมเป็นฐานะท่ีจะมีได้  เธอประกอบด้วยขันติท่ี 
สมควรแล้ว จักก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้อง (สมฺมตฺตนิยาม)   
ข้อน้ันย่อมเป็นฐานะท่ีจะมีได้  เม่ือก้าวลงสู่หนทางแห่ง 
ความถูกต้อง จักกระทำาให้แจ้งซ่ึงโสดาปัตติผล สกทาคามิผล 
อนาคามิผล หรืออรหัตตผล ข้อน้ันย่อมเป็นฐานะท่ีจะมีได้.
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ผลของการพิจารณาเห็นสังขาร  
โดยความเป็นทุกข์

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๒/๓๗๐.  

ภกิษทุัง้หลาย  ภกิษผุูพ้จิารณาเหน็สงัขารใดๆ โดย
ความเป็นสุข จักเป็นผู้ประกอบด้วยขันติที่สมควร ข้อน้ัน 
ยอ่มไมเ่ปน็ฐานะทีจ่ะมไีด ้เธอไมป่ระกอบดว้ยขันตทีิส่มควร
แลว้ จกัก้าวลงสูห่นทางแห่งความถูกต้อง ขอ้นัน้ยอ่มไมเ่ปน็
ฐานะที่จะมีได้ เมื่อไม่ก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้องแล้ว 
จกักระทำาให้แจง้ซึง่โสดาปัตตผิล สกทาคามผิล อนาคามิผล 
หรืออรหัตตผล ข้อน้ันย่อมไม่เป็นฐานะท่ีจะมีได้.

ภกิษทุัง้หลาย  ภิกษุผู้พิจารณาเห็นสังขารท้ังปวงโดย 
ความเป็นทุกข์ จักเป็นผู้ประกอบด้วยขันติที่สมควร ข้อน้ัน 
ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้ เธอประกอบด้วยขันติที่สมควรแล้ว 
จักก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้อง ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่
จะมไีด ้เมือ่ก้าวลงสูห่นทางแห่งความถูกต้องแลว้ จกักระทำา 
ให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรือ 
อรหัตตผล ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้.
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ผลของการพิจารณาเห็นธรรม  
โดยความเป็นอนัตตา

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๒/๓๗๑.  

ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมใดๆ โดย
ความเปน็อตัตา จกัเปน็ผูป้ระกอบดว้ยขนัตทิีส่มควร ข้อน้ัน 
ยอ่มไมเ่ปน็ฐานะทีจ่ะมไีด ้เธอไมป่ระกอบดว้ยขนัติทีส่มควร
แล้ว จกัก้าวลงสูห่นทางแห่งความถูกต้อง ขอ้นัน้ยอ่มไมเ่ปน็
ฐานะที่จะมีได้ เมื่อไม่ก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้องแล้ว 
จกักระทำาให้แจง้ซึง่โสดาปัตตผิล สกทาคามผิล อนาคามิผล 
หรืออรหัตตผล ข้อน้ันย่อมไม่เป็นฐานะท่ีจะมีได้.

ภกิษทุัง้หลาย  ภกิษผุูพ้จิารณาเหน็ธรรมทัง้ปวงโดย
ความเปน็อนตัตา จกัเปน็ผูป้ระกอบดว้ยขนัตทิีส่มควร ขอ้นัน้ 
ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้ เธอประกอบด้วยขันติที่สมควรแล้ว 
จักก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้อง ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่
จะมีได ้เมือ่ก้าวลงสูห่นทางแห่งความถูกต้องแลว้ จกักระทำา 
ให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรือ 
อรหัตตผล ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้.
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ผลของการพิจารณาเห็นนิพพาน  
โดยความเป็นสุข

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๒/๓๗๒.  

ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผู้พิจารณาเห็นนิพพานโดย
ความเป็นทุกข์ จักเป็นผู้ประกอบด้วยขันติที่สมควร ข้อนั้น 
ยอ่มไมเ่ปน็ฐานะทีจ่ะมไีด ้เธอไมป่ระกอบดว้ยขันตทีิส่มควร
แลว้ จกัก้าวลงสูห่นทางแห่งความถูกต้อง ขอ้นัน้ยอ่มไมเ่ปน็
ฐานะที่จะมีได้ เมื่อไม่ก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้องแล้ว 
จกักระทำาให้แจง้ซึง่โสดาปัตตผิล สกทาคามผิล อนาคามิผล 
หรืออรหัตตผล ข้อน้ันย่อมไม่เป็นฐานะท่ีจะมีได้.

ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผู้พิจารณาเห็นนิพพานโดย
ความเป็นสุข จักเป็นผู้ประกอบด้วยขันติที่สมควร ข้อน้ัน 
ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้ เธอประกอบด้วยขันติที่สมควรแล้ว 
จักก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้อง ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่
จะมไีด ้เมือ่ก้าวลงสูห่นทางแห่งความถูกต้องแลว้ จกักระทำา 
ให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรือ 
อรหัตตผล ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้.
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การเห็นเพื่อละสังโยชน์
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๓๗/๕๗. 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างไร เห็นอยู่อย่างไร 

จึงจะละสังโยชน์ได้.

ภิกษุ  เมื่อบุคคลรู้อยู่  เห็นอยู่ซึ่งตาโดยความเป็น
ของไม่เที่ยง ย่อมละสังโยชน์ได้. 

เมื่อบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งรูปทั้งหลาย … .
เมื่อบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งจักษุวิญญาณ … .
เมื่อบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งจักษุสัมผัส … .
เมือ่บคุคลรูอ้ยู ่เหน็อยู่ซึง่สขุเวทนา ทกุขเวทนา หรือ 

อทุกขมสขุเวทนา ทีเ่กดิขึน้เพราะจกัษสุมัผสัเปน็ปจัจยั โดย
ความเป็นของไม่เที่ยง ย่อมละสังโยชน์ได้.

ภกิษ ุ เมือ่บคุคลรู้อยู ่เหน็อยู ่ซึง่ห ู… ซึง่เสยีงท้ังหลาย  
…  ซึ่งโสตวิญญาณ …  ซึ่งโสตสัมผัส  …  ซึ่งสุขเวทนา 
ทกุขเวทนา หรอือทกุขมสขุเวทนา ทีเ่กดิข้ึนเพราะโสตสมัผสั
เป็นปัจจัย โดยความเป็นของไม่เที่ยง ย่อมละสังโยชน์ได้.

ภกิษ ุ เม่ือบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ ซ่ึงจมูก … ซ่ึงกล่ินท้ังหลาย  
…  ซึ่งฆานวิญญาณ …  ซึ่งฆานสัมผัส …  ซึ่งสุขเวทนา 
ทกุขเวทนา หรอือทกุขมสขุเวทนา ทีเ่กดิขึน้เพราะฆานสมัผสั
เป็นปัจจัย โดยความเป็นของไม่เที่ยง ย่อมละสังโยชน์ได้.
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ภกิษ ุ เมือ่บคุคลรูอ้ยู ่เหน็อยู ่ซึง่ลิน้ … ซึง่รสทัง้หลาย  
… ซึ่งชิวหาวิญญาณ … ซึ่งชิวหาสัมผัส … ซึ่งสุขเวทนา 
ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะชิวหา-
สัมผัสเป็นปัจจัย โดยความเป็นของไม่เท่ียง ย่อมละสังโยชน์ได้.

ภิกษุ  เมื่อบุคคลรู้อยู่   เห็นอยู่   ซึ่งกาย  …  ซึ่ง
โผฏฐัพพะทั้งหลาย … ซึ่งกายวิญญาณ … ซึ่งกายสัมผัส …  
ซึ่งสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึน
เพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัย  โดยความเป็นของไม่เท่ียง  
ย่อมละสังโยชน์ได้.

ภกิษ ุ เมือ่บคุคลรู้อยู ่เหน็อยู่ ซึง่ใจ … ซึง่ธรรมทัง้หลาย  
…  ซึ่งมโนวิญญาณ …  ซึ่งมโนสัมผัส …  ซึ่งสุขเวทนา 
ทกุขเวทนา หรอือทกุขมสขุเวทนา ทีเ่กดิข้ึนเพราะมโนสัมผสั
เป็นปัจจัย โดยความเป็นของไม่เที่ยง ย่อมละสังโยชน์ได้.

ภิกษุ  เมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างนี้  เห็นอยู่อย่างนี้แล  
ย่อมละสังโยชน์ได้.

(ในสูตรอ่ืนตรัสว่า เม่ือรู้อยู่ เห็นอยู่ซ่ึงธรรมเหล่าน้ี โดยความเป็น 
อนัตตา สังโยชน์จึงจะถึงความเพิกถอน -บาลี สฬา. สำ. ๑๘/๓๘/๕๘.  
-ผู้รวบรวม)
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

การเห็นเพื่อละอนุสัย
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๓๙/๖๑. 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างไร เห็นอยู่อย่างไร 

จึงจะละอนุสัยได้. 

ภิกษุ  เมื่อบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ ซึ่งตาโดยความเป็น
ของไม่เที่ยง ย่อมละอนุสัยได้. 

เมื่อบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งรูปทั้งหลาย … .
เมื่อบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งจักษุวิญญาณ … .
เมื่อบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งจักษุสัมผัส … .
เมือ่บคุคลรูอ้ยู ่เหน็อยู่ซึง่สขุเวทนา ทกุขเวทนา หรือ

อทุกขมสขุเวทนา ทีเ่กดิขึน้เพราะจกัษสุมัผสัเปน็ปจัจยั โดย
ความเป็นของไม่เที่ยง ย่อมละอนุสัยได้.

(ในกรณแีห่งธรรมหมวด ห ูจมกู ลิน้ กาย และใจ กม็ขีอ้ความ

อย่างเดียวกัน).

ภิกษุ  บุคคลรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้แล ย่อมละ
อนุสัยได้.

(ในสูตรอ่ืนตรัสว่า เม่ือรู้อยู่ เห็นอยู่ซ่ึงธรรมเหล่าน้ี โดยความ

เป็นอนัตตา อนุสัยจะพึงถึงความเพิกถอน -บาลี สฬา. สำ. ๑๘/๓๙/๖๒.  

-ผู้รวบรวม)
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

การเห็นเพื่อละอาสวะ
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๓๘/๕๙.  

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างไร เห็นอยู่อย่างไร 

จึงจะละอาสวะได้. 

ภิกษุ  เมื่อบุคคลรู้อยู่  เห็นอยู่ ซึ่งตาโดยความเป็น
ของไม่เที่ยง ย่อมละอาสวะได้. 

เมื่อบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งรูปทั้งหลาย … .
เมื่อบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งจักษุวิญญาณ … .
เมื่อบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งจักษุสัมผัส … .
เมือ่บคุคลรูอ้ยู ่เหน็อยู่ซึง่สขุเวทนา ทกุขเวทนา หรือ

อทกุขมสขุเวทนา ทีเ่กดิขึน้เพราะจกัษสุมัผสัเปน็ปจัจยั โดย
ความเป็นของไม่เที่ยง ย่อมละอาสวะได้.

(ในกรณแีห่งธรรมหมวด ห ูจมกู ลิน้ กาย และใจ กม็ขีอ้ความ

อย่างเดียวกัน).

ภิกษุ  บุคคลรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้แล ย่อมละ
อาสวะได้.

(ในสูตรอื่นตรัสว่า เมื่อรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งธรรมเหล่านี้ โดยความ

เปน็อนัตตา อาสวะจงึจะถงึความเพกิถอน -บาล ีสฬา. สำ. ๑๘/๓๘/๖๐.  

-ผู้รวบรวม)
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

การเห็นเพื่อละอวิชชา
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๓๗/๕๖.  

ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ บคุคลเมือ่รูอ้ยา่งไร เหน็อยา่งไร จึงจะละ 

อวิชชาได้ วิชาจึงจะเกิดขึ้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุ  เมื่อบุคคลรู้อยู่  เห็นอยู่ ซึ่งตาโดยความเป็น
ของไม่เที่ยง ย่อมละอวิชชาได้ วิชชาย่อมเกิดขึ้น. 

เมื่อบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งรูปทั้งหลาย … .
เมื่อบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งจักษุวิญญาณ … .
เมื่อบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งจักษุสัมผัส … .
เมือ่บคุคลรูอ้ยู ่เหน็อยู่ซึง่สขุเวทนา ทกุขเวทนา หรือ 

อทุกขมสขุเวทนา ทีเ่กดิขึน้เพราะจกัษสุมัผสัเปน็ปจัจยั โดย 
ความเป็นของไม่เที่ยง ย่อมละอวิชชาได้ วิชชาย่อมเกิดขึ้น.

(ในกรณแีห่งธรรมหมวด ห ูจมกู ลิน้ กาย และใจ กม็ขีอ้ความ

อย่างเดียวกัน).

ภิกษุ  เมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างนี้  เห็นอยู่อย่างนี้แล  
ย่อมละอวิชชาได้ วิชชาย่อมเกิดขึ้น.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

อานิสงส์ของธรรม 1 ประการ (นัยท่ี 1)

-บาลี เอก. อํ. ๒๐/๕๗/๒๓๓. 

ภิกษุทั้งหลาย  เมื่อธรรมข้อหน่ึงบุคคลเจริญแล้ว 
กระทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อทำาโสดาปัตติผลให้แจ้ง 
ย่อมเป็นไปเพื่อทำาสกทาคามิผลให้แจ้ง ย่อมเป็นไปเพื่อทำา 
อนาคามิผลให้แจ้ง ย่อมเป็นไปเพื่อทำาอรหัตตผลให้แจ้ง
ธรรมข้อหนึ่งคืออะไร คือ กายคตาสติ.  

ภิกษุทั้งหลาย  ธรรมข้อหนึ่งนี้แล บุคคลเจริญแล้ว 
กระทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อทำาโสดาปัตติผลให้แจ้ง 
ยอ่มเป็นไปเพ่ือทำาสกทาคามผิลให้แจง้  ยอ่มเปน็ไปเพือ่ทำา
อนาคามิผลให้แจ้ง  ย่อมเป็นไปเพื่อทำาอรหัตตผลให้แจ้ง.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

อานิสงส์ของธรรม 1 ประการ (นัยท่ี 2)

-บาลี เอก. อํ. ๒๐/๕๕/๒๒๕. 

ภิกษุทั้งหลาย  กายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
เจริญแล้ว กระทำาให้มากแล้ว กุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ซึ่งเป็นไปในส่วนวิชชา ย่อมหยั่งลงในภายในของภิกษุน้ัน 
เปรียบเหมือนมหาสมุทรอันผู้ใดผู้หนึ่งถูกต้องด้วยใจแล้ว
แม่น้ำาน้อยสายใดสายหนึ่งซึ่งไหลไปสู่สมุทร ย่อมหยั่งลงใน
ภายในของผู้นั้นฉะนั้น.

ภิกษุทั้งหลาย  ธรรมข้อหนึ่งซ่ึงบุคคลเจริญแล้ว 
กระทำาให้มากแล้ว เป็นไปเพื่อความสังเวชใหญ่  เป็นไป
เพ่ือประโยชน์ใหญ่  เป็นไปเพื่อความเกษมจากโยคะใหญ่ 
เปน็ไปเพือ่สตแิละสมัปชญัญะ  เปน็ไปเพือ่ไดญ้าณทสัสนะ 
เปน็ไปเพ่ืออยู่เป็นสขุในปจัจบุนั  เปน็ไปเพือ่ทำาใหแ้จง้ซึง่ผล  
คอืวชิชาและวมิตุต ิ ธรรมขอ้หนึง่คอือะไร คอื กายคตาสติ. 

ภิกษุทั้งหลาย  เมื่อธรรมข้อหน่ึงบุคคลเจริญแล้ว 
กระทำาให้มากแล้ว แม้กายก็สงบ แม้จิตก็สงบ แม้วิตกวิจาร
ก็สงบ ธรรมที่เป็นไปในส่วนแห่งวิชชาแม้ทั้งสิ้น ก็ถึงความ
เจริญบริบูรณ์  ธรรมข้อหนึ่งคืออะไร คือ กายคตาสติ. 

ภิกษุทั้งหลาย  เมื่อธรรมข้อหน่ึงบุคคลเจริญแล้ว  
กระทำาให้มากแล้ว อกุศลธรรมท่ียังไม่เกิด ย่อมไม่เกิดข้ึนได้เลย  
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

และอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมละเสียได้  ธรรมข้อหนึ่ง
คืออะไร คือ กายคตาสติ. 

ภิกษุทั้งหลาย  เมื่อธรรมข้อหน่ึงบุคคลเจริญแล้ว 
กระทำาให้มากแล้ว กุศลธรรมท่ียังไม่เกิด ย่อมเกิดข้ึน และ 
กุศลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ ยอ่มเปน็ไปเพ่ือความเจรญิไพบลูยย์ิง่  
ธรรมข้อหนึ่งคืออะไร คือ กายคตาสติ.

ภิกษุทั้งหลาย  เมื่อธรรมข้อหน่ึงบุคคลเจริญแล้ว 
กระทำาให้มากแล้ว ย่อมละอวิชชาเสียได้ วิชชาย่อมเกิดขึ้น 
ย่อมละอัสมิมานะเสียได้ อนุสัยย่อมถึงความเพิกถอน ย่อม
ละสงัโยชนเ์สยีได ้ ธรรมขอ้หนึง่คอือะไร  คอื กายคตาสติ.

ภิกษุทั้งหลาย  เมื่อธรรมข้อหน่ึงบุคคลเจริญแล้ว 
กระทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความแตกฉานแห่ง
ปัญญา ย่อมเป็นไปเพื่ออนุปาทาปรินิพพาน  ธรรมข้อหนึ่ง
คืออะไร คือ กายคตาสติ.

ภิกษุทั้งหลาย  เมื่อธรรมข้อหน่ึงบุคคลเจริญแล้ว 
กระทำาให้มากแล้ว ย่อมมีการแทงตลอดธาตุมากหลาย  
ยอ่มมกีารแทงตลอดธาตตุ่างๆ  ยอ่มมคีวามแตกฉานในธาตุ
มากหลาย  ธรรมข้อหนึ่งคืออะไร คือ กายคตาสติ.

ภิกษุทั้งหลาย  เมื่อธรรมข้อหน่ึงบุคคลเจริญแล้ว 
กระทำาใหม้ากแล้ว ยอ่มเปน็ไปเพือ่ไดป้ญัญา (ปญฺาปฏลิาภ) 
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ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญา (ปญญาวุฑฺฒิ)  ย่อม 
เป็นไปเพื่อความไพบูลย์แห่งปัญญา (ปฺญาเวปุลฺล) ย่อม
เปน็ไปเพือ่ความเปน็ผูม้ปีญัญาใหญ ่(มหาปญฺตา) ย่อมเปน็
ไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามาก (ปุถุปฺญตา) ย่อมเป็นไป
เพ่ือความเป็นผู้มีปัญญาไพบูลย ์(วิปุลปฺญตา) ย่อมเป็นไป
เพื่อความเป็นผู้มีปัญญาลึกซึ้ง (คมฺภีรปฺญตา) ย่อมเป็นไป
เพื่อความเป็นผู้มีปัญญาสามารถยิ่ง (อสมตฺถปฺตา) ย่อม
เปน็ไปเพือ่ความเป็นผูม้ปีญัญาเสมอืนแผน่ดิน (ภรูปิญฺตา)  
ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มากด้วยปัญญา (ปฺาพาหุลฺลา) 
ยอ่มเปน็ไปเพือ่ความเปน็ผูม้ปีญัญาวอ่งไว (สฆีปญฺตา) ย่อม
เป็นไปเพือ่ความเปน็ผูม้ปีญัญาเรว็ (ลหปุญฺตา) ยอ่มเปน็ไป
เพือ่ความเปน็ผูม้ปีญัญารา่เรงิ (หาสปญฺตา) ยอ่มเปน็ไปเพ่ือ
ความเป็นผูม้ปัีญญาแลน่ (ชวนปญฺตา) ยอ่มเปน็ไปเพือ่ความ 
เป็นผู้มีปัญญาคม (ติกฺขปฺญตา) ย่อมเป็นไปเพ่ือความเป็น
ผู้มีปญัญาเจาะแทงกเิลส (นพิเฺพธกิปญฺตา) ธรรมขอ้หนึง่คอื
อะไร คือ กายคตาสติ. 

ภิกษุทั้งหลาย  ธรรมข้อหนึ่งนี้แล บุคคลเจริญแล้ว 
กระทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญา ... ย่อมเป็น
ไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเจาะแทงกิเลส.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

อานิสงส์ของธรรม ๔ ประการ
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๑๖/๑๖๓๔., -บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๓๓๒/๒๔๘.

ภิกษุทั้งหลาย  ธรรม 4 ประการเหล่านี้ อันบุคคล
เจรญิแลว้ กระทำาใหม้ากแลว้ ยอ่มเปน็ไปเพือ่กระทำาใหแ้จ้ง
ซึ่งโสดาปัตติผล  4 ประการเป็นอย่างไร คือ 

(1) การคบสัตบุรุษ (สปฺปุริสสำเสว)
(2) การฟังสัทธรรม (สทฺธมฺมสฺสวน)
(3) การกระทำาไวใ้นใจโดยแยบคาย (โยนโิสมนสกิาร) 
(4) การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม (ธมฺมานุธมฺม- 

ปฏิปตฺติ)

ภกิษทุัง้หลาย  ธรรม 4 ประการเหลา่นีแ้ล อนับคุคล 
เจรญิแลว้ กระทำาใหม้ากแลว้ ยอ่มเปน็ไปเพือ่กระทำาใหแ้จ้ง
ซึ่งโสดาปัตติผล.

ภิกษุทั้งหลาย  ธรรม 4 ประการเหล่านี้ อันบุคคล
เจรญิแลว้ กระทำาใหม้ากแลว้ ยอ่มเปน็ไปเพือ่กระทำาใหแ้จ้ง 
ซึง่สกทาคามิผล  4 ประการเปน็อยา่งไร คอื การคบสตับรุุษ  
การฟงัสทัธรรม การกระทำาไวใ้นใจโดยแยบคาย การปฏบิตัิ
ธรรมสมควรแก่ธรรม.

ภกิษทุัง้หลาย  ธรรม 4 ประการเหลา่นีแ้ล อนับคุคล 
เจรญิแลว้ กระทำาใหม้ากแลว้ ยอ่มเปน็ไปเพือ่กระทำาใหแ้จ้ง
ซึ่งสกทาคามิผล.

131 
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ภิกษุทั้งหลาย  ธรรม 4 ประการเหล่านี้ อันบุคคล
เจรญิแลว้ กระทำาใหม้ากแลว้ ยอ่มเปน็ไปเพือ่กระทำาใหแ้จ้ง 
ซึง่อนาคามผิล  4 ประการเปน็อยา่งไร คอื  การคบสตับรุุษ 
การฟงัสทัธรรม การกระทำาไวใ้นใจโดยแยบคาย การปฏบิตัิ
ธรรมสมควรแก่ธรรม.

ภกิษทุัง้หลาย  ธรรม 4 ประการเหลา่นีแ้ล อนับคุคล 
เจรญิแลว้ กระทำาใหม้ากแลว้ ยอ่มเปน็ไป เพ่ือกระทำาใหแ้จ้ง
ซึ่งอนาคามิผล.

ภิกษุทั้งหลาย  ธรรม 4 ประการเหล่านี้ อันบุคคล
เจรญิแลว้ กระทำาใหม้ากแลว้ ยอ่มเปน็ไปเพือ่กระทำาใหแ้จ้ง
ซึ่งอรหัตตผล  4 ประการเป็นอย่างไร คือ การคบสัตบุรุษ 
การฟงัสทัธรรม การกระทำาไวใ้นใจโดยแยบคาย การปฏบิตัิ
ธรรมสมควรแก่ธรรม.

ภกิษทุัง้หลาย  ธรรม 4 ประการเหลา่นีแ้ล อนับคุคล 
เจรญิแลว้ กระทำาใหม้ากแลว้ ยอ่มเปน็ไป เพ่ือกระทำาใหแ้จ้ง
ซึ่งอรหัตตผล.

ภกิษทุัง้หลาย  ธรรมท้ังหลาย 4 ประการเหล่าน้ี เป็นไป 
เพื่อได้เฉพาะซึ่งปัญญา  (ปญญาปฏิลาภ)  4  ประการ  
เปน็อยา่งไร คอื การคบสตับรุษุ การฟงัสทัธรรม การกระทำา 
ไว้ในใจโดยแยบคาย การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

ภิกษุท้ังหลาย  ธรรม 4 ประการเหล่าน้ีแล เป็นไปพร้อม 
เพ่ือได้เฉพาะซ่ึงปัญญา. 

[ธรรม ๔ ประการเหล่าน้ีเป็นหลักธรรมท่ีสำาคัญ เพราะได้ตรัสไว้ 
ในบาลีแห่งอื่นอีกหลายพระสูตร ดังนี้ 

เป็นธรรมที่มีอุปการะมากแก่มนุษย์ (มนุสฺสภูตพหุการ)  
(-บาลี จตุกฺก. อำ. ๒๑/๓๓๒/๒๔๙.) 

เป็นองค์คุณเครื่องให้ถึงกระแสแห่งพระนิพพาน (โสตา- 
ปตฺติยงฺค) (-บาลี มหาวาร. สำ. ๑๙/๔๓๔/๑๔๒๙.) 

เป็นเคร่ืองให้มีความเจริญแห่งปัญญา (ปญญาวุฑฺฒิ)  
(-บาลี มหาวาร. สำ. ๑๙/๕๑๗/๑๖๓๙.) 

เป็นเครื่องให้มีความไพบูลย์แห่งปัญญา (ปญฺญาเวปุลฺล) 
(-บาลี มหาวาร. สำ. ๑๙/๕๑๗/๑๖๔๐.)

เป็นเครื่องให้มีปัญญาอันใหญ่หลวง (มหาปญฺญตา)  
(-บาลี มหาวาร. สำ. ๑๙/๕๑๘/๑๖๔๑.) 

เป็นเครื่องให้มีปัญญาอันหนาแน่น (ปุถุปญฺญตา) (-บาลี 
มหาวาร. สำ. ๑๙/๕๑๘/๑๖๔๒.) 

เป็นเครื่องให้มีปัญญาอันไพบูลย์ (วิปุลปญฺญตา) (-บาลี 
มหาวาร. สำ. ๑๙/๕๑๘/๑๖๔๓.) 

เป็นเครื่องให้มีปัญญาอันลึกซึ้ง (คมฺภีรปญฺญตา) (-บาลี 
มหาวาร. สำ. ๑๙/๕๑๘/๑๖๔๔.) 
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เป็นเครื่องให้มีปัญญาอันหาประมาณค่ามิได้ (อปฺปมตฺต- 
ปญฺญตา) (-บาลี มหาวาร. สำ. ๑๙/๕๑๘/๑๖๔๕.) 

เป็นเครื่องให้มีปัญญาเสมือนแผ่นดิน (ภูริปญฺญตา)  
(-บาลี มหาวาร. สำ. ๑๙/๕๑๘/๑๖๔๖.) 

เป็นเครื่องให้มีปัญญามาก (ปญฺญาพาหุลฺลาย) (-บาลี 
มหาวาร. สำ. ๑๙/๕๑๘/๑๖๔๗.)

เปน็เครือ่งใหเ้ปน็ผูมี้ปญัญาฉับพลัน (สีฆปญญฺตา) (-บาล ี
มหาวาร. สำ. ๑๙/๕๑๘/๑๖๔๘.) 

เป็นเครื่องให้เป็นผู้มีปัญญาไว (ลหุปญฺญตา) (-บาลี  
มหาวาร. สำ. ๑๙/๕๑๘/๑๖๔๙.) 

เป็นเคร่ืองให้เป็นผู้มีปัญญาอันร่าเริง (หาสปญฺญตา)  
(-บาลี มหาวาร. สำ. ๑๙/๕๑๘/๑๖๕๐.) 

เป็นเครื่องให้เป็นผู้มีปัญญาแล่น (ชวนปญฺญตา) (-บาลี 
มหาวาร. สำ. ๑๙/๕๑๘/๑๖๕๑.) 

เป็นเครื่องให้เป็นผู้มีปัญญาคมกล้า (ติกฺขปญฺญตา)  
(-บาลี มหาวาร. สำ. ๑๙/๕๑๘/๑๖๕๒.) 

เป็นเครื่องให้เป็นผู้มีปัญญาเครื่องเจาะแทง (นิพฺเพธิก- 
ปญฺญตา) (-บาลี มหาวาร. สำ. ๑๙/๕๑๘/๑๖๕๓.)]
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

อานิสงส์ของธรรม 5 ประการ (นัยท่ี 1)

-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๑๖๑/๑๒๒.

ภกิษทุัง้หลาย  ภกิษหุรอืภกิษณุใีดกต็าม เมือ่เจรญิ
ทำาให้มากซึ่งธรรม ๕ ประการ เธอพึงหวังผลได้ 2 อย่าง 
อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมี
ความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี  ธรรม ๕ ประการ
เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

(1)  เป็นผูม้สีตอินัเขา้ไปต้ังไวด้ว้ยด ีเพ่ือปญัญาอัน
ให้หยั่งถึงความตั้งขึ้นและดับไปแห่งธรรมทั้งหลาย 

(2) ย่อมพิจารณาเห็นว่าไม่งามในกาย 
(3) มีความสำาคัญว่าเป็นของปฏิกูลในอาหาร
(4)  มีความสำาคัญว่าไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวง 
(๕) พิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวง  
ภกิษทุัง้หลาย  ภกิษหุรอืภกิษณุใีดกต็าม เมือ่เจรญิ 

ทำาให้มากซึ่งธรรม ๕ ประการเหล่านี้แล เธอพึงหวังผลได้  
2 อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือ
เมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี. 
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

อานิสงส์ของธรรม 5 ประการ (นัยท่ี 2)

-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๙๓/๖๗.

ภกิษทุัง้หลาย  ภกิษหุรอืภกิษณุใีดกต็าม เมือ่เจรญิ
ทำาให้มากซึ่งธรรม ๕ ประการ เธอพึงหวังผลได้ 2 อย่าง  
อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมี
ความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี  ธรรม ๕ ประการ
เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ี้

(1) ย่อมเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทสมาธิ
และปธานสังขาร

(2) ย่อมเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยสมาธิ
และปธานสังขาร 

(3) ย่อมเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิ
และปธานสังขาร 

(4)  ย่อมเจรญิอทิธิบาททีป่ระกอบดว้ยวมิงัสาสมาธิ
และปธานสังขาร 

(๕)  ย่อมเจริญวิริยะอย่างยิ่งเป็นที่ ๕  
ภกิษทุัง้หลาย  ภกิษหุรอืภกิษณุใีดกต็าม เมือ่เจรญิ 

ทำาให้มากซึ่งธรรม ๕ ประการเหล่านี้แล  เธอพึงหวังผล  
ได้ 2 อย่าง อย่างใดอย่างหน่ึง คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน 
หรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

ละธรรม 5 อย่าง  
ได้ความเป็นอริยบุคคล (นัยที่ 1)

-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๓๐๓/๒๕๙. 

ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุไม่ละธรรม ๕ ประการ ไม่ควร
เพือ่บรรลปุฐมฌาน … ทตุยิฌาน … ตตยิฌาน … จตตุถฌาน  
… ไมค่วรเพือ่ทำาใหแ้จง้ซึง่โสดาปตัตผิล … สกทาคามิผล … 
อนาคามผิล … อรหตัตผล ธรรม ๕ ประการเปน็อย่างไร คอื 

(1) ความตระหนี่ที่อยู่ 
(2) ความตระหนี่สกุล 
(3) ความตระหนี่ลาภ 
(4) ความตระหนี่วรรณะ 
(๕) ความเป็นคนอกตัญูกตเวที 
ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุไม่ละธรรม ๕ ประการนี้แล  

ไม่ควรเพื่อทำาให้แจ้งซึ่งอรหัตตผล. 
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ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุละธรรม ๕ ประการ ควรเพื่อ
บรรลุปฐมฌาน … ทุติยฌาน … ตติยฌาน … จตุตถฌาน 
… ควรเพื่อทำาให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล … สกทาคามิผล …  
อนาคามิผล … อรหัตตผล  ธรรม ๕ ประการเป็นอย่างไร  
คือ ความตระหนี่ที่อยู่ 

(1) ความตระหนี่ที่อยู่ 
(2) ความตระหนี่สกุล 
(3) ความตระหนี่ลาภ 
(4) ความตระหนี่วรรณะ 
(๕) ความเป็นคนอกตัญูกตเวที 
ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุละธรรม ๕ ประการน้ีแลควร

เพื่อทำาให้แจ้งซึ่งอรหัตตผล.

(ในสตูรอืน่ ไดต้รสัโดยนยัเดยีวกนันี ้ตา่งกนัเฉพาะในขอ้ที ่๕  

โดยตรัสวา่เปน็ ความตระหนีธ่รรม -บาล ีปญจฺก. อำ. ๒๒/๓๐๒/๒๕๗.  

-ผู้รวบรวม) 
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

ละธรรม 6 อย่าง ได้อนาคามิผล
-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๗๑/๓๓๖. 

ภกิษทุัง้หลาย  ภิกษุยังละธรรม 6 ประการไม่ได้แล้ว  
ยอ่มเปน็ผู้ไมค่วรเพือ่ทำาให้แจง้ซึง่อนาคามผิล  ธรรม ๖ 
ประการเป็นอย่างไร คือ 

(1) ความเป็นผู้ไม่มีศรัทธา
(2) ความเป็นผู้ไม่มีหิริ 
(3) ความเป็นผู้ไม่มีโอตตัปปะ 
(4) ความเป็นผู้เกียจคร้าน 
(๕) ความเป็นผู้มีสติเลอะเลือน 
(๖) ความเป็นผู้มีปัญญาทราม
ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุยังละธรรม ๖ ประการนี้ไม่ได้

แล้ว ย่อมเป็นผู้ไม่ควรเพื่อทำาให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล.
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ภกิษุทัง้หลาย  ภกิษลุะธรรม 6 ประการไดแ้ลว้ ย่อม
เป็นผู้ควรเพื่อทำาให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล ธรรม ๖ ประการ 
เป็นอย่างไร คือ 

(1) ความเป็นผู้ไม่มีศรัทธา
(2) ความเป็นผู้ไม่มีหิริ 
(3) ความเป็นผู้ไม่มีโอตตัปปะ 
(4) ความเป็นผู้เกียจคร้าน 
(๕) ความเป็นผู้มีสติเลอะเลือน 
(๖) ความเป็นผู้มีปัญญาทราม
ภิกษุท้ังหลาย  ภิกษุละธรรม ๖ ประการน้ีได้แล้ว 

ย่อมเป็นผู้ควรเพื่อทำาให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

ละธรรม 6 อย่าง ได้อรหัตตผล
-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๗๑/๓๓๗.  

ภกิษทุัง้หลาย  ภิกษุยังละธรรม 6 ประการไม่ได้แล้ว  
ย่อมเป็นผู้ไม่ควรเพื่อทำาให้แจ้งซึ่งอรหัตตผล  ธรรม ๖ 
ประการเป็นอย่างไร คือ ถีนะ  มิทธะ  อุทธัจจะ  กุกกุจจะ 
ความไม่มีศรัทธา  ความประมาท. 

ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุยังละธรรม ๖ ประการนี้ไม่ได้
แล้ว ย่อมเป็นผู้ไม่ควรเพื่อทำาให้แจ้งซึ่งอรหัตตผล.

ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุละธรรม 6 ประการได้แล้ว 
ย่อมเป็นผู้ควรเพื่อทำาให้แจ้งซ่ึงอรหัตตผล  ธรรม ๖ 
ประการเป็นอย่างไร คือ ถีนะ  มิทธะ  อุทธัจจะ  กุกกุจจะ 
ความไม่มีศรัทธา  ความประมาท.

ภิกษุท้ังหลาย  ภิกษุละธรรม ๖ ประการน้ีได้แล้ว 
ย่อมเป็นผู้ควรเพื่อทำาให้แจ้งซึ่งอรหัตตผล.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

อานิสงส์ของสติปัฏฐาน ๔ (นัยที่ 1)

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๔๑/๘๐๕.

ภกิษทุัง้หลาย  สตปิฏัฐาน 4 เหลา่นี ้ สตปัิฏฐาน 4 
เป็นอย่างไร คือ 

ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมพิจารณา
เห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำาจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย. 

ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมพิจารณา
เห็นเวทนาในเวทนาอยู่ … . 

ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมพิจารณา
เห็นจิตในจิตอยู่ … .

ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมพิจารณา
เห็นธรรมในธรรมอยู่  มีความเพียร มีสัมปชัญญะมีสติ  
กำาจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย.

ภิกษุทั้งหลาย  เหล่านี้แล สติปัฏฐาน 4.
ภกิษทุัง้หลาย  สตปิฏัฐาน 4 เหลา่นี ้อนับคุคลเจรญิ 

กระทำาใหม้ากแลว้ พงึหวังผลได ้2 อยา่ง อยา่งใดอย่างหน่ึง  
คอื อรหัตตผลในปัจจุบนั หรือเมือ่ยงัมคีวามยดึม่ันเหลอือยู่ 
ก็จะเป็นอนาคามี.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

อานิสงส์ของสติปัฏฐาน ๔ (นัยที่ 2) 

-บาลี มู. ม. ๑๒/๑๒๖/๑๕๑.

ภกิษทุัง้หลาย  กผ็ูใ้ดผู้หนึง่ พงึเจริญสตปิฏัฐาน 4 นี ้ 
อยา่งนี ้ตลอด ๗ ป ีพงึหวงัผลได้ 2 อยา่ง อยา่งใดอยา่งหนึง่  
คอื อรหัตตผลในปัจจุบนั หรือเมือ่ยงัมคีวามยึดม่ันเหลอือยู่  
ก็จะเป็นอนาคามี. 

ภิกษุทั้งหลาย  ๗ ปียกไว้ ผู้ใดผู้หน่ึง พึงเจริญ 
สตปิฏัฐาน 4 นีอ้ยา่งนี ้ตลอด ๖ ป ี… ตลอด ๕ ป ี… ตลอด 
4 ปี … ตลอด 3 ปี … ตลอด 2 ปี … ตลอด 1 ปี … . 

ภิกษุทั้งหลาย  1 ปียกไว้  ผู้ใดผู้หนึ่ง  พึงเจริญ
สติปัฏฐาน 4 นี้อย่างนี้ ตลอด ๗ เดือน เขาพึงหวังผลได้  
2 อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง คืออรหัตตผลในปัจจุบัน หรือ
เมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี.

ภิกษุทั้งหลาย  ๗ เดือนยกไว้ ผู้ใดผู้หนึ่ง พึงเจริญ
สติปัฏฐาน 4 นี้ อย่างนี้ ตลอด ๖ เดือน … ตลอด ๕ เดือน 
… ตลอด 4 เดือน … ตลอด 3 เดอืน … ตลอด 2 เดือน … 
ตลอด 1 เดือน … ตลอดกึ่งเดือน … . 

ภิกษุทั้งหลาย  กึ่งเดือนยกไว้ ผู้ใดผู้หนึ่ง พึงเจริญ
สติปัฏฐาน 4 นี้อย่างนี้ ตลอด ๗ วัน  เขาพึงหวังผลได้  
2 อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือ
เมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี.
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(ส่วนน้ีนำามาจากท้ายมหาสติปัฏฐานสูตร ซ่ึงมีเน้ือหาค่อนข้างมาก  

จึงไม่ได้นำามาใส่ไว้ในทีนี้ ผู้ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่  

มหาสติปัฏฐานสตูร -บาล ีมหา. ท.ี ๑๐/๓๒๕/๒๗๓. หรอื สตปิฏัฐานสตูร  

-บาลี มู. ม. ๑๒/๑๐๓/๑๓๑. -ผู้รวบรวม)
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

เจริญสติปัฏฐาน ๔  
เพื่อละ โอรัมภาคิยสังโยชน์

-บาลี นวก. อํ. ๒๓/๔๘๐/๒๗๑.

ภกิษทุัง้หลาย  โอรัมภาคยิสงัโยชน ์(สงัโยชนเ์บือ้งต่ำา) 
๕ ประการเหล่านี้  ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ สักกายทิฏฐิ 
วิจิกิจฉา  สีลัพพตปรามาส  กามฉันทะ  พยาบาท  ภิกษุ
ทั้งหลาย  เหล่านี้แล โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ. 

ภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปัฏฐาน 4 
เพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการเหล่านี้ สติปัฏฐาน 4  
เป็นอย่างไร คือ  ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อม
พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ  
มสีต ิกำาจดัอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสยี ยอ่มพิจารณาเหน็
เวทนาในเวทนาอยู ่… ยอ่มพจิารณาเห็นจติในจติอยู ่… ยอ่ม
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ  
มีสติ กำาจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย.

ภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปัฏฐาน 4 
เหล่านี้ เพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการแล.

(ในสตูรอืน่ตรสัวา่ ให้เจรญิสตปิฏัฐาน ๔ เพือ่ความรูย้ิง่ เพือ่

กำาหนดรู ้เพือ่ความส้ินไป เพ่ือละโอรมัภาคยิสังโยชน.์ -ผูร้วบรวม) 
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

เจริญสติปัฏฐาน ๔  
เพื่อละ อุทธัมภาคิยสังโยชน์

-บาลี นวก. อํ. ๒๓/๔๘๑/๒๗๔.

ภกิษทุัง้หลาย  อทุธมัภาคยิสงัโยชน์ (สงัโยชน์เบือ้งสงู)  
๕ ประการเหล่านี้  ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ รูปราคะ  
อรูปราคะ  มานะ  อุทธัจจะ  อวิชชา  ภิกษุท้ังหลาย  
เหล่านี้แล อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ.

ภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปัฏฐาน 4 
เพื่อละอุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการเหล่านี้  สติปัฏฐาน 
4 เป็นอย่างไร คือ  ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี 
ยอ่มพจิารณาเหน็กายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ  
มสีต ิกำาจดัอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสยี ยอ่มพจิารณาเหน็
เวทนาในเวทนาอยู่ … ยอ่มพจิารณาเห็นจติในจติอยู ่… ยอ่ม
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ  
มีสติ กำาจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย.

ภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปัฏฐาน 4 
เหล่านี้ เพื่อละอุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการแล.

(ในสตูรอืน่ตรสัวา่ ให้เจรญิสตปิฏัฐาน ๔ เพือ่ความรูย้ิง่ เพือ่

กำาหนดรู ้เพ่ือความสิน้ไป เพือ่ละอทุธมัภาคยิสงัโยชน.์ -ผู้รวบรวม) 
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

เจริญสติปัฏฐาน ๔ เพื่อละนิวรณ์
-บาลี นวก. อํ. ๒๓/๔๗๙/๒๖๘. 

ภกิษทุัง้หลาย  นวิรณ ์๕ ประการเหลา่นี ้ ๕ ประการ 
เป็นอย่างไร  คือ  กามฉันทนิวรณ์  พยาบาทนิวรณ์  
ถีนมิทธนิวรณ์  อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์  วิจิกิจฉานิวรณ์ 
ภิกษุทั้งหลาย  เหล่านี้แลนิวรณ์ ๕ ประการ.

ภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปัฏฐาน 4 
เพื่อละนิวรณ์ ๕ ประการเหล่านี้ … .
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

ปฏิปทาให้ถึงการเจริญสติปัฏฐาน
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๔๔/๘๑๕.

ภิกษุทั้งหลาย  เราจักแสดงสติปัฏฐาน การเจริญ 
สตปิฏัฐาน และปฏปิทาอนัใหถ้งึการเจรญิสตปิฏัฐาน แกเ่ธอ
ทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง. 

ภิกษุทั้งหลาย  ก็สติปัฏฐานเป็นอย่างไร  ภิกษุ 
ทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมพิจารณาเห็นกายใน
กายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะมีสติ กำาจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสีย ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ … 
ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ … ย่อมพิจารณาเห็นธรรม 
ในธรรมอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำาจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกเสีย  ภิกษุท้ังหลาย  น้ีเรียกว่าสติปัฏฐาน.

ภิกษุทั้งหลาย  ก็การเจริญสติปัฏฐานเป็นอย่างไร  
ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นธรรมคือ 
ความเกิดข้ึนในกาย พิจารณาเห็นธรรมคือความเส่ือมในกาย  
พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นและความเส่ือมไปใน
กายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำาจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกเสีย พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้น 
ในเวทนา … พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในจิต 
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… พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในธรรม พิจารณา
เห็นธรรมคือความเสื่อมในธรรม พิจารณาเห็นธรรมคือ
ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในธรรมอยู่ มีความเพียร 
มีสัมปชัญญะ มีสติ กำาจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย 
ภิกษุทั้งหลาย  นี้เรียกว่าการเจริญสติปัฏฐาน.

ภิกษุท้ังหลาย  ก็ปฏิปทาอันให้ถึงการเจริญสติปัฏฐาน 
เปน็อยา่งไร  ภกิษทุัง้หลาย  อรยิมรรคประกอบดว้ยองค ์๘  
คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ 
สมัมาอาชวีะ สมัมาวายาวะ สมัมาสต ิสมัมาสมาธ ินีแ้ลเรยีกวา่  
ปฏิปทาอันให้ถึงการเจริญสติปัฏฐาน.
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อานิสงส์ของอานาปานสติ 2 ประการ
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๙๖/๑๓๑๑.

ภกิษท้ัุงหลาย  อานาปานสตอินับคุคลเจริญ กระทำา
ให้มากแล้ว ย่อมมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่ ก็อานาปานสติ 
อันบุคคลเจริญแล้วอย่างไร กระทำาให้มากแล้วอย่างไร จึงมี
ผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่ 

ภิกษุทั้งหลาย  ในกรณีนี้ ภิกษุไปแล้วสู่ป่า หรือ 
โคนไม ้หรอืเรอืนว่างกต็าม นัง่คูข้าเข้ามาโดยรอบ ตัง้กายตรง  
ดำารงสตเิฉพาะหนา้ เธอนัน้ มสีตหิายใจเขา้ มสีตหิายใจออก

เม่ือหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว เม่ือ
หายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว

เมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น เมื่อ
หายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า  เราเป็นผู้รู้พร้อม
เฉพาะซ่ึงกายทั้งปวง (สพฺพกายปฏิสำเวที) หายใจเข้า ว่า เรา
เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง หายใจออก

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำากายสังขาร 
ให้รำางับ (ปสฺสมฺภยำ กายสงฺขารำ) หายใจเข้า  ว่า เราเป็นผู้ทำา 
กายสังขารให้รำางับ หายใจออก

1๔3 
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เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า  เราเป็นผู้รู้พร้อม
เฉพาะซึ่งปีติ (ปีติปฏิสำเวที) หายใจเข้า ว่า เราเป็นผู้รู้พร้อม
เฉพาะซึ่งปีติ หายใจออก

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า  เราเป็นผู้รู้พร้อม
เฉพาะซึ่งสุข (สุขปฏิสำเวที) หายใจเข้า ว่า เราเป็นผู้รู้พร้อม
เฉพาะซึ่งสุข หายใจออก

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า  เราเป็นผู้รู้พร้อม
เฉพาะซึ่งจิตตสังขาร (จิตฺตสงฺขารปฏิสำเวที) หายใจเข้า ว่า เรา
เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขาร หายใจออก

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำาจิตตสังขาร 
ให้รำางับ (ปสฺสมฺภยำ จิตฺตสงฺขารำ) หายใจเข้า  ว่า เราเป็นผู้ทำา 
จิตตสังขารให้รำางับ หายใจออก 

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า  เราเป็นผู้รู้พร้อม
เฉพาะซึ่งจิต (จิตฺตปฏิสำเวที) หายใจเข้า ว่า เราเป็นผู้รู้พร้อม
เฉพาะซึ่งจิต หายใจออก

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำาจิตให้
ปราโมทย์ยิ่ง (อภิปฺปโมทยำ จิตฺตำ) หายใจเข้า ว่า เราเป็นผู้ทำา
จิตให้ปราโมทย์ยิ่ง หายใจออก
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เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำาจิตให้
ตั้งมั่น (สมาทหำ จิตฺตำ) หายใจเข้า ว่า เราเป็นผู้ทำาจิตให้ตั้งมั่น 
หายใจออก

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า  เราเป็นผู้ทำาจิต 
ให้ปล่อยอยู่ (วิโมจยำ จิตฺตำ) หายใจเข้า  ว่า เราเป็นผู้ทำาจิต 
ให้ปล่อยอยู่ หายใจออก

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า  เราเป็นผู้เห็นซึ่ง
ความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำา (อนิจฺจานุปสฺสี) หายใจเข้า ว่า 
เราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำา หายใจออก

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า  เราเป็นผู้เห็นซึ่ง
ความจางคลายอยู่เป็นประจำา (วิราคานุปสฺสี) หายใจเข้า ว่า 
เราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำา หายใจออก

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า  เราเป็นผู้เห็นซึ่ง
ความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำา (นิโรธานุปสฺสี) หายใจเข้า ว่า 
เราเปน็ผู้เหน็ซึง่ความดับไมเ่หลอือยูเ่ปน็ประจำา หายใจออก

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า  เราเป็นผู้เห็นซึ่ง
ความสลัดคืนอยู่เป็นประจำา (ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี) หายใจเข้า 
ว่า เราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำา หายใจออก
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ภิกษุท้ังหลาย  อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้ว 
กระทำาให้มากแล้ว อย่างน้ีแล ย่อมมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่.

ภิกษุทั้งหลาย  เมื่ออานาปานสติ อันบุคคลเจริญ 
ทำาให้มากแล้วอยู่อย่างนี้ พึงหวังผลได้ 2 อย่าง อย่างใด
อย่างหนึ่ง คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีความ 
ยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี.
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อานิสงส์ของอานาปานสติ 7 ประการ
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๙๗/๑๓๑๔.

ภกิษทุัง้หลาย  อานาปานสต ิอนับคุคลเจริญ กระทำา
ให้มากแล้ว ย่อมมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่ ก็อานาปานสติ 
อันบุคคลเจริญแล้วอย่างไร กระทำาให้มากแล้วอย่างไร จึงมี
ผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่ 

ภิกษุทั้งหลาย  ในกรณีนี้ ภิกษุไปแล้วสู่ป่า หรือ 
โคนไม ้หรอืเรอืนว่างกต็าม นัง่คูข้าเข้ามาโดยรอบ ตัง้กายตรง  
ดำารงสตเิฉพาะหนา้ เธอนัน้ มสีตหิายใจเขา้ มสีตหิายใจออก 

เมื่อหายใจเข้ายาว  ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว  
เมื่อหายใจออกยาว  ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว

เมื่อหายใจเข้าสั้น  ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น  
เมื่อหายใจออกสั้น  ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น

(จากนี้ได้ตรัสวิธีการเจริญอานาปานสติ ดังปรากฏในหน้า ๓๗๔ )

ภิกษุท้ังหลาย  อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้ว 
กระทำาให้มากแล้ว อย่างน้ีแล ย่อมมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่.
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ภกิษทุัง้หลาย  เมือ่อานาปานสติ อนับคุคลเจรญิแลว้  
กระทำาให้มากแล้วอยู่อย่างนี้  ผล ๗ ประการ  อานิสงส์  
๗ ประการ ย่อมเป็นสิ่งที่หวังได้ คือ

(1)  ย่อมสำาเร็จ (บรรลอุรหนัต)์ ในปัจจบุนั (ทฏิเฺว ธมเฺม  
ปฏิกจฺจ อฺ อาราเธติ)

(2) ถ้าไม่เช่นนั้น ย่อมสำาเร็จ (บรรลุอรหันต์) ในกาล
แห่งมรณะ (มรณกาเล อฺ ธาราเธติ)

(3) ถ้าไมเ่ชน่นัน้ เพราะโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ สิน้ไป 
ย่อมเป็นอันตราปรินิพพายี

(4)  ถ้าไมเ่ชน่นัน้ เพราะโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ สิน้ไป 
ย่อมเป็นอุปหัจจปรินิพพายี

(๕)  ถ้าไมเ่ชน่นัน้ เพราะโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ สิน้ไป 
ย่อมเป็นอสังขารปรินิพพายี

(๖)  ถ้าไมเ่ชน่นัน้ เพราะโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ สิน้ไป 
ย่อมเป็นสสังขารปรินิพพายี

(๗) ถ้าไมเ่ชน่นัน้ เพราะโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ สิน้ไป 
ย่อมเป็นอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี

ภิกษุท้ังหลาย  อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้ว 
กระทำาให้มากแล้ว อย่างนี้แล ผล ๗ ประการ  อานิสงส์ ๗ 
ประการเหล่านี้ ย่อมเป็นสิ่งที่หวังได้ ดังนี้.
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(ในสตูรอืน่ตรสัว่า อานาปานสตสิมาธ ิอนับคุคลเจรญิแลว้  

ทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อการละสังโยชน์ทั้งหลาย -บาลี  

มหาวาร. สำ. ๑๙/๔๒๖/๑๔๐๖. หรือเป็นไปเพื่อการกำาจัดเสีย 

ซึ่งอนุสัย -บาลี มหาวาร. สำ. ๑๙/๔๒๖/๑๔๐๘. นอกจากนี้ยังได้

ตรัสถึงอานิสงส์อื่นๆ ของอานาปานสติไว้อีกมาก ผู้สนใจสามารถ

ศกึษาไดจ้ากพุทธวจน-หมวดธรรม เลม่ ๖ ฉบบั อานาปานสต ิหรอื

จากพระไตรปิฎก. -ผู้รวบรวม)
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เจริญสัมมัปธาน ๔  
เพื่อละ โอรัมภาคิยสังโยชน์

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๒๒/๑๐๙๗.

ภิกษุทั้งหลาย  โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ 
เหล่านี้  ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ สักกายทิฏฐิ  วิจิกิจฉา 
สีลัพพตปรามาส  กามฉันทะ  พยาบาท  ภิกษุทั้งหลาย 
เหล่านี้แลโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ. 

ภิกษุทั้งหลาย  สัมมัปปธาน 4 อันภิกษุพึงเจริญ  
เพือ่รูย้ิง่ เพือ่กำาหนดรู ้เพือ่ความสิน้ไป เพือ่ละ โอรัมภาคิย- 
สงัโยชน ์๕ ประการเหลา่นี้  ภกิษทุัง้หลาย  สมัมปัปธาน 4 
เป็นอย่างไร คือ

(1)  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ย่อมยังความพอใจให้เกิดข้ึน  
ย่อมพยายาม  ปรารภความเพียร  ประคองจิต  ตั้งจิตไว้  
เพื่อให้บาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิด ไม่ให้เกิดขึ้น

(2)  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ย่อมยังความพอใจให้เกิดข้ึน  
ย่อมพยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตไว้  
เพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว

(3)  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ย่อมยังความพอใจให้เกิดข้ึน  
ย่อมพยายาม  ปรารภความเพียร  ประคองจิต  ตั้งจิตไว้  
เพื่อให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิด ให้เกิดขึ้น

1๔5 
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(4)  ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้ยอ่มยงัความพอใจใหเ้กดิ
ขึ้น ย่อมพยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตไว้  
เพือ่ความตัง้อยู่ ความไมเ่ลอืนหาย ความมยีิง่ๆ ขึน้ไป ความ
ไพบูลย์ ความเจริญ ความบริบูรณ์ แห่งกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแล้ว

ภิกษุทั้งหลาย  สัมมัปปธาน 4  เหล่าน้ี  อันภิกษุ
พึงเจริญ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อกำาหนดรู้  เพื่อความสิ้นไป เพ่ือละ 
โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการแล.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

เจริญสัมมัปธาน ๔  
เพื่อละ อุทธัมภาคิยสังโยชน์

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๒๒/๑๐๙๗.

ภิกษุทั้งหลาย  อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ 
เหล่านี้  ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ รูปราคะ  อรูปราคะ 
มานะ  อุทธัจจะ  อวิชชา  ภิกษุทั้งหลาย  เหล่าน้ีแล  
อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ.

ภิกษุทั้งหลาย  สัมมัปปธาน 4 อันภิกษุพึงเจริญ  
เพือ่รูย้ิง่ เพือ่กำาหนดรู้ เพือ่ความสิน้ไป เพือ่ละ อทุธมัภาคยิ- 
สงัโยชน ์๕ ประการเหลา่นี้  ภกิษทุัง้หลาย  สมัมปัปธาน 4 
เป็นอย่างไร คือ

(1)  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ย่อมยังความพอใจให้เกิดข้ึน  
ย่อมพยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตไว้  
เพื่อให้บาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิด ไม่ให้เกิดขึ้น

(2)  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ย่อมยังความพอใจให้เกิดข้ึน  
ย่อมพยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตไว้  
เพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว

(3)  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ย่อมยังความพอใจให้เกิดข้ึน  
ย่อมพยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตไว้  
เพื่อให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิด ให้เกิดขึ้น

1๔6 
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(4)  ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้ยอ่มยงัความพอใจใหเ้กดิ
ขึ้น ย่อมพยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตไว้  
เพือ่ความตัง้อยู่ ความไมเ่ลอืนหาย ความมยีิง่ๆ ขึน้ไป ความ
ไพบูลย์ ความเจริญ ความบริบูรณ์ แห่งกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแล้ว

ภิกษุทั้งหลาย  สัมมัปปธาน 4 เหล่านี้  อันภิกษุ 
พึงเจริญ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อกำาหนดรู้  เพื่อความสิ้นไป เพ่ือละ 
อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการแล.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

อานิสงส์ 2 ประการ ของอิทธิบาท ๔ 
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๖๕/๑๒๑๗.

ภิกษุทั้งหลาย  อิทธิบาท 4 เหล่านี้  อิทธิบาท 4 
เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

(1) ยอ่มเจรญิอทิธบิาทอนัประกอบดว้ยฉนัทสมาธิ
และปธานสังขาร 

(2) ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยสมาธิ
และปธานสังขาร

(3) ย่อมเจรญิอทิธบิาทอนัประกอบดว้ยจิตตสมาธิ
และปธานสังขาร

(4)  ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิมังสา-
สมาธิและปธานสังขาร

ภิกษุทั้งหลาย  เหล่านี้แล อิทธิบาท 4.

ภิกษุทั้งหลาย  เมื่ออิทธิบาท  4  อันภิกษุเจริญ 
กระทำาใหม้ากแล้ว พงึหวังผลได ้2 อยา่ง อยา่งใดอย่างหน่ึง  
คอื อรหัตตผลในปัจจุบนั หรือเมือ่ยงัมคีวามยึดม่ันเหลอือยู่  
ก็จะเป็นอนาคามี.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

อานิสงส์ 7 ประการ ของอิทธิบาท ๔
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๖๖/๑๒๑๙.

ภิกษุทั้งหลาย  อิทธิบาท 4 เหล่านี้  อิทธิบาท 4 
เปน็อย่างไร คอื ภิกษใุนธรรมวนิยันี ้ยอ่มเจริญอทิธบิาทอนั
ประกอบด้วยฉันทสมาธิและปธานสังขาร … วิริยสมาธิและ
ปธานสังขาร … จติตสมาธิและปธานสงัขาร … วมิงัสาสมาธิ
และปธานสังขาร  ภิกษุทั้งหลาย  เหล่านี้แล อิทธิบาท 4.

ภิกษุทั้งหลาย  เมื่ออิทธิบาท 4 อันภิกษุเจริญแล้ว 
กระทำาให้มากแล้ว ผล ๗ ประการ  อานิสงส์ ๗ ประการ 
ย่อมเป็นสิ่งที่หวังได้ คือ

(1) ยอ่มสำาเรจ็ในปจัจบุนั (ทฏิเฺว ธมเฺม ปฏกิจจฺ อฺ 
อาราเธติ)

(2) ถ้าไม่เช่นนั้น ย่อมสำาเร็จ (บรรลุอรหันต์) ในกาล
แห่งมรณะ (มรณกาเล อฺ ธาราเธติ)

(3) ถ้าไมเ่ชน่นัน้ เพราะโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ สิน้ไป 
ย่อมเป็นอันตราปรินิพพายี

(4)  ถ้าไมเ่ชน่นัน้ เพราะโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ สิน้ไป 
ย่อมเป็นอุปหัจจปรินิพพายี

1๔8 
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(๕)  ถ้าไมเ่ชน่นัน้ เพราะโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ สิน้ไป 
ย่อมเป็นอสังขารปรินิพพายี

(๖)  ถ้าไมเ่ชน่นัน้ เพราะโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ สิน้ไป 
ย่อมเป็นสสังขารปรินิพพายี

(๗) ถ้าไมเ่ชน่นัน้ เพราะโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ สิน้ไป 
ย่อมเป็นอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี

ภิกษุทั้งหลาย  เมื่ออิทธิบาท 4 อันภิกษุเจริญแล้ว 
กระทำาให้มากแล้ว ผล ๗ ประการ  อานิสงส์ ๗ ประการ 
เหล่านี้แล ย่อมเป็นสิ่งที่หวังได้.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

เจริญอิทธิบาท ๔  
เพื่อละ โอรัมภาคิยสังโยชน์

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๗๔/๑๒๕๐. 

ภิกษุทั้งหลาย  โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ
เหล่านี้  ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ สักกายทิฏฐิ  วิจิกิจฉา  
สีลัพพตปรามาส  กามฉันทะ  พยาบาท  ภิกษุทั้งหลาย 
เหล่านี้แล โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ. 

ภกิษทุัง้หลาย  อทิธบิาท 4 อนัภกิษพุงึเจรญิ เพือ่รูย้ิง่  
เพื่อกำาหนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ โอรัมภาคิยสังโยชน์ 
๕ ประการเหลา่นี้  ภิกษุทัง้หลาย  อทิธิบาท 4 เป็นอย่างไร 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

(1) ยอ่มเจรญิอทิธบิาทอนัประกอบดว้ยฉนัทสมาธิ
และปธานสังขาร 

(2) ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยสมาธิ
และปธานสังขาร

(3) ย่อมเจรญิอทิธบิาทอนัประกอบดว้ยจติตสมาธิ
และปธานสังขาร

(4)  ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิมังสา-
สมาธิและปธานสังขาร
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ภิกษุทั้งหลาย  อิทธิบาท  4  เหล่านี้   อันภิกษุ 
พึงเจริญ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อกำาหนดรู้  เพื่อความสิ้นไป เพ่ือละ  
โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการแล.

(ในสูตรอ่ืนตรัสว่า การเจริญอิทธิบาท ๔ เป็นเหตุให้ละ 

อุทธัมภาคิยสังโยชน์ได้ -บาลี มหาวาร. สำ. ๑๙/๓๗๔/๑๒๕๑.  

-ผู้รวบรวม)
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

อานิสงส์ 2 ประการ ของอินทรีย์ 5
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๑๒/๑๐๖๙.

ภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย์ ๕ เหล่านี้  อินทรีย์ ๕ เป็น
อยา่งไร คอื สทัธนิทรยี ์ วริิยนิทรยี ์ สตินทรยี ์ สมาธนิทรีย์ 
ปัญญินทรีย ์ ภิกษุทั้งหลาย  เหล่านี้แล อินทรีย์ ๕.

ภกิษทุัง้หลาย  เมือ่อนิทรยี ์๕ อนัภกิษเุจรญิ กระทำา
ให้มากแล้ว พึงหวังผลได้ 2 อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ 
อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่  
ก็จะเป็นอนาคามี.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

อานิสงส์ 7 ประการ ของอินทรีย์ 5
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๑๒/๑๐๖๘.

ภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย์ ๕ เหล่านี้  อินทรีย์ ๕ เป็น
อยา่งไร คอื สทัธนิทรยี ์ วริิยนิทรยี ์ สตินทรยี ์ สมาธนิทรีย์ 
ปัญญินทรีย ์ ภิกษุทั้งหลาย  เหล่านี้แล อินทรีย์ ๕.

ภิกษุทั้งหลาย  เมื่ออินทรีย์ ๕ อันภิกษุเจริญแล้ว 
กระทำาให้มากแล้ว ผล ๗ ประการ  อานิสงส์ ๗ ประการ 
ย่อมเป็นสิ่งที่หวังได้ คือ

(1) ย่อมสำาเร็จในปัจจุบัน
(2) ถ้าไม่เช่นนั้น ย่อมสำาเร็จ ในกาลแห่งมรณะ
(3) ถ้าไมเ่ชน่นัน้ เพราะโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ สิน้ไป 

ย่อมเป็นอันตราปรินิพพายี
(4)  ถ้าไมเ่ชน่นัน้ เพราะโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ สิน้ไป 

ย่อมเป็นอุปหัจจปรินิพพายี
(๕)  ถ้าไมเ่ชน่นัน้ เพราะโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ สิน้ไป 

ย่อมเป็นอสังขารปรินิพพายี
(๖)  ถ้าไมเ่ชน่นัน้ เพราะโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ สิน้ไป 

ย่อมเป็นสสังขารปรินิพพายี
(๗) ถ้าไมเ่ชน่นัน้ เพราะโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ สิน้ไป 

ย่อมเป็นอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี
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ภิกษุทั้งหลาย  เมื่ออินทรีย์ ๕ อันภิกษุเจริญแล้ว 
กระทำาให้มากแล้ว ผล ๗ ประการ  อานิสงส์ ๗ ประการ 
เหล่านี้แล ย่อมเป็นสิ่งที่หวังได้.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

เจริญอินทรีย์ 5  
เพื่อละ โอรัมภาคิยสังโยชน์

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๑๖/๑๐๘๔. 

ภิกษุทั้งหลาย  โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ
เหล่านี้  ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ สักกายทิฏฐิ  วิจิกิจฉา  
สีลัพพตปรามาส  กามฉันทะ  พยาบาท  ภิกษุทั้งหลาย 
เหล่านี้แล โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ. 

ภกิษุทัง้หลาย  อนิทรยี ์๕ อนัภกิษพุงึเจริญ เพ่ือรู้ย่ิง  
เพื่อกำาหนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ โอรัมภาคิยสังโยชน์ 
๕ ประการเหล่านี้  ภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย์ ๕ เป็นอย่างไร 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

(1) ย่อมเจริญ สัทธินทรีย์ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ

(2) ย่อมเจริญ วิริยินทรีย์ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ

(3) ย่อมเจริญ สตินทรีย์  อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ 

(4)  ย่อมเจริญ สมาธินทรีย์ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ
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(๕)  ย่อมเจริญ ปัญญินทรีย์ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ

ภิกษุท้ังหลาย  อินทรีย์  ๕  เหล่านี้  อันภิกษุพึง
เจริญ  เพื่อรู้ยิ่ง  เพื่อกำาหนดรู้  เพื่อความสิ้นไป  เพื่อละ 
โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการแล.
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เจริญอินทรีย์ 5  
เพื่อละ อุทธัมภาคิยสังโยชน์

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๑๖/๑๐๘๔. 

ภิกษุทั้งหลาย  อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ 
เหล่านี้  ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ รูปราคะ  อรูปราคะ 
มานะ  อุทธัจจะ  อวิชชา  ภิกษุทั้งหลาย  เหล่าน้ีแล  
อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ.

ภกิษุทัง้หลาย  อนิทรยี ์๕ อนัภกิษพุงึเจริญ เพ่ือรู้ย่ิง  
เพื่อกำาหนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ อุทธัมภาคิยสังโยชน์  
๕ ประการเหล่านี้  ภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย์ ๕ เป็นอย่างไร 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

(1) ย่อมเจริญ สัทธินทรีย์ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ

(2) ย่อมเจริญ วิริยินทรีย์ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ

(3) ย่อมเจริญ สตินทรีย์  อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ 

(4)  ย่อมเจริญ สมาธินทรีย์ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ
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(๕)  ย่อมเจริญ ปัญญินทรีย์ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ

ภิกษุทั้ งหลาย  อินทรีย์   ๕  เหล่านี้   อันภิกษุ  
พึงเจริญ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อกำาหนดรู้  เพื่อความสิ้นไป เพ่ือละ 
อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการแล.

(ในสูตรอื่นตรัสว่า ให้เจริญอินทรีย์ ๕ มีอันกำาจัดราคะ 

เป็นที่สุด มีอันกำาจัดโทสะเป็นที่สุด มีอันกำาจัดโมหะเป็นที่สุด  

เพือ่ละอทุธมัภาคยิสงัโยชน ์-บาล ีมหาวาร. สำ. ๑๙/๓๑๗/๑๐๘๘.  

-ผู้รวบรวม)
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เจริญพละ 5  
เพื่อละ โอรัมภาคิยสังโยชน์

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๒๓/๑๑๐๑. 

ภิกษุทั้งหลาย  โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ 
เหล่านี้  ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ สักกายทิฏฐิ  วิจิกิจฉา 
สีลัพพตปรามาส  กามฉันทะ  พยาบาท  ภิกษุทั้งหลาย 
เหล่านี้แล โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ. 

ภิกษุทั้งหลาย  พละ ๕ อันภิกษุพึงเจริญ เพ่ือรู้ย่ิง  
เพื่อกำาหนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ โอรัมภาคิยสังโยชน์ 
๕ ประการเหล่านี ้ ภิกษุทั้งหลาย พละ ๕ เป็นอย่างไร คือ 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

(1)  ย่อมเจริญ สัทธาพละ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ

(2) ย่อมเจริญ  วิริยพละ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ

(3) ยอ่มเจรญิ สตพิละ อนัอาศยัวเิวก อาศยัวริาคะ 
อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ 

(4)  ย่อมเจริญ สมาธิพละ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ
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(๕)  ย่อมเจริญ ปัญญาพละ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ

ภิกษุทั้งหลาย  พละ ๕ เหล่านี้ อันภิกษุพึงเจริญ  
เพือ่รูย้ิง่ เพือ่กำาหนดรู ้เพือ่ความสิน้ไป เพือ่ละ โอรมัภาคิย- 
สังโยชน์ ๕ ประการแล.
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เจริญพละ 5  
เพื่อละ อุทธัมภาคิยสังโยชน์

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๒๓/๑๑๐๒. 

ภิกษุทั้งหลาย  อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ 
เหล่านี้  ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ รูปราคะ  อรูปราคะ 
มานะ  อุทธัจจะ  อวิชชา  ภิกษุทั้งหลาย  เหล่าน้ีแล  
อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ.

ภิกษุทั้งหลาย  พละ ๕ อันภิกษุพึงเจริญ เพ่ือรู้ย่ิง  
เพื่อกำาหนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ อุทธัมภาคิยสังโยชน์  
๕ ประการเหล่านี ้ ภิกษุทั้งหลาย พละ ๕ เป็นอย่างไร คือ 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

(1)  ย่อมเจริญ สัทธาพละ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ

(2) ย่อมเจริญ  วิริยพละ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ

(3) ยอ่มเจรญิ สตพิละ อนัอาศยัวเิวก อาศยัวริาคะ 
อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ 

(4)  ย่อมเจริญ สมาธิพละ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ
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(๕)  ย่อมเจริญ ปัญญาพละ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ

ภิกษุทั้ งหลาย  อินทรีย์   ๕  เหล่านี้   อันภิกษุ  
พึงเจริญ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อกำาหนดรู้  เพื่อความสิ้นไป เพ่ือละ 
อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการแล.

(ในสูตรอื่นตรัสว่า ให้เจริญพละ ๕ มีอันกำาจัดราคะ 

เป็นที่สุด มีอันกำาจัดโทสะเป็นที่สุด มีอันกำาจัดโมหะเป็นที่สุด  

เพื่อละอุทธัมภาคิยสังโยชน์ -บาลี มหาวาร. สำ. ๑๙/๓๒๕/๑๑๐๖.  

-ผู้รวบรวม)
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อานิสงส์ 7 ประการ ของโพชฌงค์ 7
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๙๘/๓๗๓.

ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล 
เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสมาธิ เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญา เป็นผู้
ถึงพร้อมด้วยวิมุตติ เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัสสนะ
การได้เห็นภิกษเุหลา่นัน้กด็ ีการได้ฟงัภกิษุเหลา่นัน้กด็ ีการ
เขา้ไปหาภกิษเุหลา่นัน้กด็ ีการเขา้ไปนัง่ใกลภ้กิษเุหลา่น้ันก็ด ี
การระลกึถึงภิกษเุหลา่นัน้กด็ ีการบวชตามภกิษเุหลา่นัน้กด็ ี
แตล่ะอยา่งๆ เรากลา่ววา่มอีปุการะมาก ขอ้นัน้เพราะเหตไุร  
เพราะว่าผู้ท่ีได้ฟังธรรมของภิกษุเห็นปานน้ันแล้ว ย่อมหลีกออก 
อยู่ด้วย 2 วิธี คือ หลีกออกด้วยกาย และหลีกออกด้วยจิต 
เมื่อเธอหลีกออกอยู่อย่างนั้นแล้ว ย่อมระลึกถึง ย่อมตรึก
ถึงธรรมนั้น.

ภกิษทุัง้หลาย  สมัยใด ภิกษุหลีกออกอยู่อย่างน้ันแล้ว  
ย่อมระลึกถึงย่อมตรึกถึงธรรมนั้น สมัยนั้น สติสัมโพชฌงค์ 
เปน็อันภกิษปุรารภแล้ว ภกิษยุอ่มชือ่วา่เจริญสติสมัโพชฌงค ์
สตสิมัโพชฌงคข์องภกิษุยอ่มถงึความเจริญบรบิรูณ ์เธอมสีติ
อยูอ่ยา่งนัน้ ยอ่มเลอืกเฟน้ ตรวจตรา ถงึความพนิจิพจิารณา
ธรรมนั้นด้วยปัญญา.
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ภิกษุทั้งหลาย  สมัยใด ภิกษุมีสติอยู่อย่างนั้น ย่อม 
เลือกเฟ้น ตรวจตราถึงความพินิจพิจารณาธรรมน้ันด้วยปัญญา  
สมยันัน้ ธมัมวจิยสมัโพชฌงค ์เปน็อนัภิกษปุรารภแลว้ ภิกษุ
ย่อมชื่อว่าเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์
ของภิกษุย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์  เมื่อภิกษุเลือกเฟ้น 
ตรวจตรา พินิจพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญา ความเพียร
อันไม่ย่อหย่อนเป็นอันภิกษุปรารภแล้ว.

ภกิษทุัง้หลาย  สมยัใด เมือ่ภิกษุเลอืกเฟน้ ตรวจตรา  
พินิจพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญา  ความเพียรอันไม่
ยอ่หยอ่น อนัภิกษปุรารภแลว้ สมยันัน้ วริยิสมัโพชฌงคเ์ปน็
อันภิกษุปรารภแล้ว ภิกษุย่อมชื่อว่าเจริญวิริยสัมโพชฌงค์ 
วิริยสัมโพชฌงค์ของภิกษุย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์ ปีติ 
ที่ไม่มีอามิสย่อมเกิดแก่ภิกษุผู้ปรารภความเพียร.

ภิกษุทั้งหลาย  สมัยใด ปีติที่ไม่มีอามิสย่อมเกิด
แก่ภิกษุผู้ปรารภความเพียร สมัยนั้น ปีติสัมโพชฌงค์เป็น 
อันภิกษุปรารภแล้ว ภิกษุย่อมชื่อว่าเจริญปีติสัมโพชฌงค์  
ปตีสิมัโพชฌงคข์องภิกษุยอ่มถงึความเจริญบริบรูณ์ กายก็ด ี
จิตก็ดี  ของภิกษุผู้มีใจกอปรด้วยปีติย่อมสงบระงับ.
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ภิกษุทั้งหลาย  สมัยใด กายก็ดี จิตก็ดี ของภิกษุผู้มี
ใจกอปรดว้ยปตียิอ่มสงบระงบั สมยันัน้ ปสัสทัธสิมัโพชฌงค์
เป็นอันภิกษุปรารภแล้ว ภิกษุย่อมชื่อว่าเจริญปัสสัทธิสัม-
โพชฌงค์ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ของภิกษุย่อมถึงความเจริญ
บรบิรูณ ์จติของภกิษผุูม้กีายสงบแลว้ มคีวามสขุ ยอ่มตัง้มัน่.

ภกิษทุัง้หลาย  สมยัใด จติของภกิษผุูมี้กายสงบแลว้ 
มีความสุข ย่อมตั้งมั่น สมัยนั้น สมาธิสัมโพชฌงค์เป็นอัน
ภิกษุปรารภแล้ว ภิกษุย่อมชื่อว่าเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์
สมาธิสัมโพชฌงค์ของภิกษุย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์  
เธอย่อมเป็นผู้เพ่งดูจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นด้วยดี.

ภิกษุทั้งหลาย  สมัยใด ภิกษุย่อมเป็นผู้เพ่งดูจิตท่ี 
ตัง้มัน่แลว้ อยา่งนัน้ดว้ยด ีสมยันัน้ อเุบกขาสมัโพชฌงค์เปน็
อนัภกิษปุรารภแลว้ ภกิษยุอ่มชือ่วา่เจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงค ์ 
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ของภิกษุย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์.

ภิกษุทั้งหลาย  เมื่อโพชฌงค์ ๗ อันภิกษุเจริญแล้ว
อยา่งนี ้กระทำาใหม้ากแลว้อยา่งนี ้ ผล ๗ ประการ  อานสิงส ์
๗ ประการ ย่อมเป็นสิ่งที่หวังได้ คือ 

(1) ย่อมสำาเร็จในปัจจุบัน
(2) ถ้าไม่สำาเร็จในปัจจุบัน ย่อมสำาเร็จในกาลแห่ง

มรณะ
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(3) ถ้าไม่สำาเร็จในปัจจุบัน และไม่สำาเร็จในกาล
แหง่มรณะ  ย่อมเป็นอนัตราปรนิพิพาย ีเพราะโอรัมภาคยิ- 
สังโยชน์ ๕ สิ้นไป

(4)  ถ้าไม่สำาเร็จในปัจจุบัน  ไม่สำาเร็จในกาลแห่ง
มรณะ และไมไ่ด้เป็นอนัตราปรินพิพาย ีเพราะโอรมัภาคยิ-
สังโยชน์ ๕ สิ้นไป  ย่อมเป็นเป็นอุปหัจจปรินิพพายี เพราะ
โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป

(๕)  ถ้าไม่สำาเร็จในปัจจุบัน  ไม่สำาเร็จในกาลแห่ง
มรณะ  ไม่ได้เป็นอันตราปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิย-
สังโยชน์ ๕ สิ้นไป และไม่ได้เป็นเป็นอุปหัจจปรินิพพายี 
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป  ย่อมเป็นอสังขาร- 
ปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป

(๖)  ถ้าไม่สำาเร็จในปัจจุบัน  ไม่สำาเร็จในกาลแห่ง
มรณะ  ไม่ได้เป็นอันตราปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิย- 
สังโยชน์  ๕  สิ้นไป  ไม่ได้เป็นเป็นอุปหัจจปรินิพพายี  
เพราะโอรมัภาคยิสงัโยชน ์๕ สิน้ไป และไมไ่ดเ้ป็นอสงัขาร- 
ปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป  ย่อมเป็น 
สสังขารปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป
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(๗) ถ้าไม่สำาเร็จในปัจจุบัน  ไม่สำาเร็จในกาลแห่ง
มรณะ  ไม่ได้เป็นอันตราปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิย- 
สังโยชน์ ๕ สิ้นไป  ไม่ได้เป็นเป็นอุปหัจจปรินิพพายี เพราะ
โอรมัภาคยิสงัโยชน ์๕ สิน้ไป  ไมไ่ดเ้ปน็อสงัขารปรินพิพาย ี
เพราะโอรมัภาคยิสงัโยชน ์๕ สิน้ไป และไม่ไดเ้ปน็สสงัขาร- 
ปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป  ย่อมเป็น
อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป

ภิกษุทั้งหลาย  เมื่อโพชฌงค์ ๗ อันภิกษุเจริญแล้ว
อยา่งนี ้กระทำาใหม้ากแลว้อยา่งนี ้ ผล ๗ ประการ  อานสิงส ์
๗ ประการ ย่อมเป็นสิ่งที่หวังได.้
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อานิสงส์ 2 ประการ  
ของการเจริญสัญญาแบบต่างๆ

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๗๙/๖๔๑. 

ภิกษุทั้งหลาย  อัฏฐิกสัญญาอันบุคคลเจริญแล้ว 
กระทำาให้มากแล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก ก็อัฏฐิก- 
สญัญาอนับคุคลเจรญิแลว้อยา่งไร กระทำาใหม้ากแล้วอยา่งไร  
ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก. 

ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมเจริญ 
สติสัมโพชฌงค์ อันประกอบด้วยอัฏฐิกสัญญา อาศัยวิเวก 
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ  ย่อมเจริญ 
ธมัมวจิยสมัโพชฌงค ์… ยอ่มเจรญิวริยิสมัโพชฌงค์ … ย่อม
เจริญปีติสัมโพชฌงค์ … ย่อมเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ 
… ย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ … ย่อมเจริญอุเบกขา- 
สัมโพชฌงค์ อันประกอบด้วยอัฏฐิกสัญญา อาศัยวิเวก  
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ. 

ภิกษุทั้งหลาย  อัฏฐิกสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว 
อย่างน้ี กระทำาให้มากแล้วอย่างน้ี ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก.

ภกิษทุัง้หลาย  เมือ่อฏัฐกิสญัญา อนับคุคลเจริญแลว้ 
กระทำาใหม้ากแลว้ พงึหวังผลได ้2 อยา่ง อยา่งใดอย่างหน่ึง  

157 
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คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเม่ือยังมีความยึดม่ันเหลืออยู่  
ก็จะเป็นอนาคามี ก็เม่ืออัฏฐิกสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว
อย่างไร กระทำาให้มากแล้วอย่างไร พึงหวังผลได้ 2 อย่าง  
อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมี 
ความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี. 

ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมเจริญ 
สติสัมโพชฌงค์ อันประกอบด้วยอัฏฐิกสัญญา อาศัยวิเวก 
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ … ย่อมเจริญ
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ อันประกอบด้วยอัฏฐิกสัญญา อาศัย
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ. 

ภิกษุทั้งหลาย  เม่ืออัฏฐิกสัญญา อันบุคคลเจริญ
แลว้อย่างน้ี กระทำาให้มากแลว้อยา่งนี ้พงึหวงัผลได ้2 อย่าง 
อย่างใดอย่างหนึ่ง คืออรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเม่ือยังมี
ความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี.

ภิกษุทั้งหลาย  อัฏฐิกสัญญาอันบุคคลเจริญแล้ว 
กระทำาให้มากแลว้ ยอ่มเปน็ไปเพือ่ประโยชนม์าก กอ็ฏัฐกิ- 
สญัญาอันบคุคลเจริญแลว้อยา่งไร กระทำาใหม้ากแล้วอยา่งไร  
ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก. 



408

พุทธวจน - หมวดธรรม 

ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมเจริญ 
สติสัมโพชฌงค์ อันประกอบด้วยอัฏฐิกสัญญา อาศัยวิเวก 
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ … ย่อมเจริญ
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ อันประกอบด้วยอัฏฐิกสัญญา อาศัย
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ. 

ภิกษุทั้งหลาย  อัฏฐิกสัญญา อันบุคคลผู้เจริญแล้ว
อย่างน้ี กระทำาให้มากแล้วอย่างน้ี ย่อมเป็นไปเพ่ือประโยชน์มาก.

ภิกษุทั้งหลาย  อัฏฐิกสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว 
กระทำาให้มากแลว้ ย่อมเปน็ไปเพือ่ความเกษมจากโยคะใหญ ่ 
ก็อัฏฐิกสญัญา อนับคุคลเจรญิแลว้อยา่งไร กระทำาใหม้ากแลว้ 
อย่างไร ย่อมเป็นไปเพื่อความเกษมจากโยคะใหญ่.

ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมเจริญ 
สติสัมโพชฌงค์ อันประกอบด้วยอัฏฐิกสัญญา อาศัยวิเวก 
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ … ย่อมเจริญ
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ อันประกอบด้วยอัฏฐิกสัญญา อาศัย
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ.

ภิกษุทั้งหลาย  อัฏฐิกสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว
อยา่งนี ้กระทำาใหม้ากแลว้อยา่งนี ้ยอ่มเปน็ไปเพือ่ความเกษม 
จากโยคะใหญ่.
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ภิกษุทั้งหลาย  อัฏฐิกสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว 
กระทำาใหม้ากแลว้ ยอ่มเปน็ไปเพือ่ความสงัเวชมาก กอ็ฏัฐกิ- 
สญัญา อันบคุคลเจรญิแลว้อยา่งไร กระทำาใหม้ากแลว้อยา่งไร  
ย่อมเป็นไปเพื่อความสังเวชมาก. 

ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมเจริญ 
สติสัมโพชฌงค์อันประกอบด้วยอัฏฐิกสัญญา อาศัยวิเวก 
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ … ย่อมเจริญ
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ อันประกอบด้วยอัฏฐิกสัญญา อาศัย
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ. 

ภิกษุทั้งหลาย  อัฏฐิกสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว
อย่างนี้ กระทำาให้มากแล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความ
สังเวชมาก.

ภิกษุทั้งหลาย  อัฏฐิกสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว 
กระทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ืออยู่เป็นผาสุกมาก ก็อัฏฐิก- 
สญัญา อันบคุคลเจรญิแลว้อยา่งไร กระทำาใหม้ากแลว้อยา่งไร  
ย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นผาสุกมาก. 

ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมเจริญ 
สติสัมโพชฌงค์ อันประกอบด้วยอัฏฐิกสัญญา อาศัยวิเวก 
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อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ …  เจริญ
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ อันประกอบด้วยอัฏฐิกสัญญา อาศัย
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ. 

ภิกษุทั้งหลาย  อัฏฐิกสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว
อย่างนี้ กระทำาให้มากแล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นไปเพ่ืออยู่เป็น
ผาสุกมาก.

ภิกษุทั้งหลาย  ปุฬวกสัญญา …1

ภิกษุทั้งหลาย  วินีลกสัญญา …
ภิกษุทั้งหลาย  วิจฉิททกสัญญา …
ภิกษุทั้งหลาย  อุทธุมาตกสัญญา …
ภิกษุทั้งหลาย  เมตตา อันบุคคลเจริญแล้ว …
ภิกษุทั้งหลาย  กรุณา อันบุคคลเจริญแล้ว …
ภิกษุทั้งหลาย  มุทิตา อันบุคคลเจริญแล้ว …
ภิกษุทั้งหลาย  อุเบกขา อันบุคคลเจริญแล้ว …
ภกิษทุัง้หลาย  อานาปานสต ิอนับคุคลเจรญิแลว้ …
ภิกษุทั้งหลาย  อสุภสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว …
ภิกษุทั้งหลาย  มรณสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว …

1. พึงขย�ยข้อคว�มท้�ย … โดยเทียบเคียงเน้ือคว�มท่ีปร�กฏในอัฏฐิกสัญญ�.  
-ผู้รวบรวม
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ภิกษุทั้งหลาย  อาหาเรปฏิกูลสัญญา …
ภิกษุทั้งหลาย  สัพพโลเก อนภิรตสัญญา …
ภิกษุทั้งหลาย  อนิจจสัญญา …
ภิกษุทั้งหลาย  อนิจเจทุกขสัญญา …
ภิกษุทั้งหลาย  ทุกเขอนัตตสัญญา …
ภิกษุทั้งหลาย  ปหานสัญญา …
ภิกษุทั้งหลาย  วิราคสัญญา …
ภิกษุทั้งหลาย  นิโรธสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว 

กระทำาใหม้ากแลว้ยอ่มมผีลมาก มอีานสิงสม์าก กน็โิรธสญัญา  
อันบุคคลเจริญแล้วอย่างไร กระทำาให้มากแล้วอย่างไร  
ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก. 

ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมเจริญ 
สติสัมโพชฌงค์ อันประกอบด้วยนิโรธสัญญา อาศัยวิเวก 
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ … ย่อมเจริญ
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ อันประกอบด้วยนิโรธสัญญา อาศัย
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ. 

ภิกษุทั้งหลาย  นิโรธสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว
อย่างน้ี กระทำาให้มากแล้วอย่างน้ี ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก.
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ภกิษทุัง้หลาย  เมือ่นโิรธสญัญา อนับคุคลเจริญแลว้ 
กระทำาให้มากแล้วพึงหวังผลได้ 2 อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง 
คอื อรหัตตผลในปัจจุบนั หรือเมือ่ยงัมคีวามยดึม่ันเหลอือยู่  
ก็จะเป็นอนาคามี  เมื่อนิโรธสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว
อย่างไร กระทำาให้มากแล้วอย่างไร พึงหวังผลได้ 2 อย่าง  
อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมี
ความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี. 

ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมเจริญ 
สติสัมโพชฌงค์อันประกอบด้วยนิโรธสัญญา อาศัยวิเวก 
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ …ย่อมเจริญ
อเุบกขาสมัโพชฌงค ์อนัประกอบด้วยนโิรธสญัญา อาศยัวเิวก 
อาศยัวริาคะ อาศยันโิรธ นอ้มไปในการสละ  ภกิษทุัง้หลาย  
เมื่อนิโรธสัญญา อันบุคคลเจริญแล้วอย่างนี้ กระทำาให้มาก
แล้วอย่างนี้ พึงหวังผลได้ 2 อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ 
อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่  
ก็จะเป็นอนาคามี.

ภิกษุทั้งหลาย  นิโรธสัญญาอันบุคคลเจริญแล้ว 
กระทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก ก็นิโรธ-
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สัญญาอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไร  กระทำาให้มากแล้ว
อย่างไร ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก. 

ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมเจริญ 
สติสัมโพชฌงค์ อันประกอบด้วยนิโรธสัญญา อาศัยวิเวก 
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ … ย่อมเจริญ
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ อันประกอบด้วยนิโรธสัญญา อาศัย
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ. 

ภิกษุทั้งหลาย  นิโรธสัญญา อันบุคคลผู้เจริญแล้ว
อย่างน้ี กระทำาให้มากแล้วอย่างน้ี ย่อมเป็นไปเพ่ือประโยชน์มาก.

ภิกษุทั้งหลาย  นิโรธสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว 
กระทำาให้มากแล้ว ยอ่มเปน็ไปเพือ่ความเกษมจากโยคะใหญ ่ 
ก็นิโรธสญัญา อันบคุคลเจริญแลว้อยา่งไร กระทำาใหม้ากแลว้
อย่างไร ย่อมเป็นไปเพื่อความเกษมจากโยคะใหญ่.

ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมเจริญ 
สติสัมโพชฌงค์ อันประกอบด้วยนิโรธสัญญา อาศัยวิเวก 
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ … ย่อมเจริญ
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ อันประกอบด้วยนิโรธสัญญา อาศัย
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ.



414

พุทธวจน - หมวดธรรม 

ภิกษุทั้งหลาย  นิโรธสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว
อย่างนี้ กระทำาให้มากแล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความ
เกษมจากโยคะใหญ่.

ภิกษุทั้งหลาย  นิโรธสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว 
กระทำาใหม้ากแลว้ ยอ่มเปน็ไปเพือ่ความสงัเวชมาก กน็โิรธ- 
สญัญา อันบคุคลเจรญิแลว้อยา่งไร กระทำาใหม้ากแลว้อยา่งไร  
ย่อมเป็นไปเพื่อความสังเวชมาก 

ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมเจริญ 
สติสัมโพชฌงค์อันประกอบด้วยนิโรธสัญญา อาศัยวิเวก 
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ … ย่อมเจริญ
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ อันประกอบด้วยนิโรธสัญญา อาศัย
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ. 

ภิกษุทั้งหลาย  นิโรธสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว
อย่างนี้ กระทำาให้มากแล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความ
สังเวชมาก.

ภิกษุทั้งหลาย  นิโรธสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว 
กระทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นผาสุกมาก ก็
นิโรธสญัญา อันบคุคลเจริญแลว้อยา่งไร กระทำาใหม้ากแลว้
อย่างไร ย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นผาสุกมาก. 
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ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมเจริญ 
สติสัมโพชฌงค์ อันประกอบด้วยนิโรธสัญญา อาศัยวิเวก 
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ …  เจริญ
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ อันประกอบด้วยนิโรธสัญญา อาศัย
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ. 

ภิกษุทั้งหลาย  นิโรธสัญญา อันบุคคลเจริญแล้ว
อย่างนี้ กระทำาให้มากแล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นไปเพ่ืออยู่เป็น
ผาสุกมาก.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

เจริญโพชฌงค์ 7  
เพื่อละ โอรัมภาคิยสังโยชน์

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๘๔/๖๖๘.

ภิกษุทั้งหลาย  โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ 
เหล่านี้  ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ สักกายทิฏฐิ  วิจิกิจฉา 
สีลัพพตปรามาส  กามฉันทะ  พยาบาท  ภิกษุทั้งหลาย 
เหล่านี้แล โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ. 

ภิกษุท้ังหลาย  ภิกษุพึงเจริญโพชฌงค์ ๗ เพื่อรู้ยิ่ง 
เพื่อกำาหนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ โอรัมภาคิยสังโยชน์ 
๕ ประการเหลา่นี ้ ภิกษุท้ังหลาย  โพชฌงค์ ๗ เปน็อย่างไร 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

(1) ย่อมเจริญ  สติสัมโพชฌงค์  อันอาศัยวิเวก 
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ

(2) ย่อมเจริญ ธัมมวจิยสัมโพชฌงค ์อนัอาศยัวิเวก 
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ

(3) ย่อมเจริญ วิริยสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก 
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ 

(4)  ย่อมเจริญ ปีติสัมโพชฌงค์  อันอาศัยวิเวก 
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ
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(๕)  ยอ่มเจริญ ปสัสทัธิสมัโพชฌงค ์อนัอาศยัวเิวก 
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ

(๖)  ย่อมเจริญ สมาธิสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก 
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ

(๗) ยอ่มเจริญ อเุบกขาสมัโพชฌงค ์อันอาศยัวเิวก 
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ

ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุพึงเจริญโพชฌงค์ ๗ เหล่าน้ี  
เพือ่รูย้ิง่ เพือ่กำาหนดรู ้เพือ่ความสิน้ไป เพือ่ละ โอรัมภาคิย- 
สังโยชน์ ๕ ประการแล.
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เจริญโพชฌงค์ 7  
เพื่อละ อุทธัมภาคิยสังโยชน์

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๘๔/๖๖๙. 

ภิกษุท้ังหลาย  อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการเหล่าน้ี  
๕ ประการเป็นอย่างไร คือ  รูปราคะ  อรูปราคะ  มานะ 
อุทธจัจะ  อวชิชา  ภกิษุทัง้หลาย  เหลา่นีแ้ล อทุธมัภาคยิ- 
สังโยชน์ ๕ ประการ.

ภิกษุท้ังหลาย  ภิกษุพึงเจริญโพชฌงค์ ๗ เพื่อรู้ยิ่ง  
เพื่อกำาหนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ อุทธัมภาคิยสังโยชน์  
๕ ประการเหลา่นี ้ ภิกษุท้ังหลาย  โพชฌงค์ ๗ เปน็อย่างไร 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

(1) ย่อมเจริญ  สติสัมโพชฌงค์  อันอาศัยวิเวก 
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ

(2) ย่อมเจริญ ธัมมวจิยสัมโพชฌงค ์อนัอาศยัวิเวก 
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ

(3) ย่อมเจริญ วิริยสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก 
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ 

(4)  ย่อมเจริญ ปีติสัมโพชฌงค์  อันอาศัยวิเวก 
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ
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(๕)  ยอ่มเจริญ ปสัสทัธิสมัโพชฌงค ์อนัอาศยัวเิวก 
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ

(๖)  ย่อมเจริญ สมาธิสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก 
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ

(๗) ยอ่มเจริญ อเุบกขาสมัโพชฌงค ์อันอาศยัวเิวก 
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ

ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุพึงเจริญโพชฌงค์ ๗ เหล่าน้ี  
เพือ่รูย้ิง่ เพือ่กำาหนดรู้ เพือ่ความสิน้ไป เพือ่ละ อทุธมัภาคยิ- 
สังโยชน์ ๕ ประการแล.

(ในสูตรอืน่ตรสัวา่ ใหเ้จรญิโพชฌงค ์๗ มอัีนกำาจดัราคะเปน็

ทีส่ดุ มอีนักำาจัดโทสะเปน็ท่ีสุด มีอนักำาจัดโมหะเปน็ทีส่ดุ, หรอืเจรญิ

โพชฌงค์ ๗ อันหยั่งลงสู่อมตะ มีอมตะเป็นเบื้องหน้า มีอมตะเป็น

ทีส่ดุ, หรือเจริญโพชฌงค ์๗ อนัน้อมไปสู่นิพพาน โนม้ไปสูน่พิพาน 

โอนไปสู่นิพพาน เพื่อละอุทธัมภาคิยสังโยชน์ -บาลี มหาวาร. สำ.  

๑๙/๑๘๕/๖๗๑. -ผู้รวบรวม)
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เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8  
เพื่อละนิวรณ์ 5

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๙๐/๓๔๕.

ภิกษุทั้งหลาย  นิวรณ์ ๕ อย่างนี้    ๕ อย่างเป็น
อยา่งไร คอืกามฉันทนวิรณ ์ พยาบาทนวิรณ ์ ถนีมทิธนวิรณ ์ 
อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์  วิจิกิจฉานิวรณ์  ภิกษุทั้งหลาย 
เหล่านี้แล นิวรณ์ ๕ อย่าง.

ภกิษทุัง้หลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบ 
ด้วยองค์ ๘ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อกำาหนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ 
นิวรณ์ ๕ อย่างนี ้ ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อม
เจรญิสมัมาทฏิฐ ิอนัอาศยัวเิวก อาศยัวริาคะ อาศยันโิรธ นอ้มไป 
ในการสละ ยอ่มเจรญิสมัมาสงักปัปะ … ยอ่มเจรญิสมัมาวาจา 
… ย่อมเจริญสัมมากัมมันตะ … ย่อมเจริญสัมมาอาชีวะ … 
ยอ่มเจรญิสมัมาวายามะ … ยอ่มเจรญิสมัมาสต ิ… ย่อมเจรญิ
สัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไป
ในการสละ ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ 
น้ีแล เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อกำาหนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละนิวรณ์ 
๕ อย่างเหล่านี้.
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เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8  
เพื่อละกามคุณ 5

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๘๙/๓๔๓.

ภิกษุทั้งหลาย  กามคุณ ๕ อย่างนี้  ๕ อย่างเป็น
อย่างไร คือ รูปที่พึงรู้ได้ด้วยตา อันน่าปรารถนา น่าใคร่  
นา่พอใจ นา่รัก ยัว่ยวน ชวนให้กำาหนดั เสยีงท่ีพงึรู้ดว้ยห ู… 
กลิ่นที่พึงรู้ด้วยจมูก … รสที่พึงรู้ด้วยลิ้น … โผฏฐัพพะที่พึง
รู้ด้วยกาย อันน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ น่ารัก ยั่วยวน 
ชวนใหก้ำาหนดั  ภิกษทุัง้หลาย  เหลา่นีแ้ล กามคณุ ๕ อย่าง.

ภกิษทุัง้หลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบ 
ด้วยองค์ ๘ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อกำาหนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ 
กามคุณ ๕ อย่างนี้  ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  
ยอ่มเจรญิสมัมาทฏิฐ ิอนัอาศยัวเิวก อาศยัวริาคะ อาศยันโิรธ 
น้อมไปในการสละ ย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะ … ย่อมเจริญ
สัมมาวาจา … ยอ่มเจรญิสมัมากมัมันตะ … ยอ่มเจรญิสมัมา-
อาชวีะ … ยอ่มเจริญสัมมาวายามะ … ยอ่มเจริญสมัมาสต ิ… 
ยอ่มเจรญิสมัมาสมาธ ิอนัอาศยัวเิวก อาศยัวริาคะ อาศยันโิรธ 
นอ้มไปในการสละ ภกิษคุวรเจรญิอรยิมรรคอนัประกอบดว้ย
องค์ ๘ นี้แล เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อกำาหนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ
กามคุณ ๕ อย่างเหล่านี้.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8  
เพื่อละการแสวงหา 3

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๘๒/๓๐๔.

ภกิษทุัง้หลาย  การแสวงหา 3 อยา่งนี ้ 3 อยา่งเปน็
อย่างไร คือ การแสวงหากาม การแสวงหาภพ การแสวงหา
พรหมจรรย์  ภิกษท้ัุงหลาย  เหลา่นีแ้ล การแสวงหา 3 อย่าง.

ภกิษทุัง้หลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบ 
ด้วยองค์ ๘ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อกำาหนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ
การแสวงหา 3 อย่างนี ้ ภิกษท้ัุงหลาย  ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้
ยอ่มเจรญิสมัมาทฏิฐ ิอนัอาศยัวเิวก อาศยัวริาคะ อาศยันโิรธ 
น้อมไปในการสละ ย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะ … ย่อมเจริญ
สัมมาวาจา … ยอ่มเจรญิสมัมากมัมันตะ … ยอ่มเจรญิสมัมา-
อาชวีะ … ยอ่มเจริญสัมมาวายามะ … ยอ่มเจริญสัมมาสต ิ… 
ยอ่มเจรญิสมัมาสมาธ ิอนัอาศยัวเิวก อาศยัวริาคะ อาศยันโิรธ 
น้อมไปในการสละ ภกิษคุวรเจรญิอรยิมรรคอนัประกอบดว้ย
องค์ ๘ นี้แล เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อกำาหนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ
การแสวงหา 3 อย่างเหล่านี้.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8  
เพื่อละอาสวะ 3

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๘๔/๓๑๕.

ภิกษุทั้งหลาย  อาสวะ 3 อย่างนี้  3 อย่างเป็น
อยา่งไร คอื อาสวะคอืกาม  อาสวะคอืภพ  อาสวะคืออวชิชา 
ภิกษุทั้งหลาย  เหล่านี้แล อาสวะ 3 อย่าง.

ภกิษทุัง้หลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบ 
ด้วยองค์ ๘ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อกำาหนดรู้  เพื่อความสิ้นไป เพ่ือ
ละอาสวะ 3 อย่างนี้  ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
ยอ่มเจรญิสมัมาทฏิฐ ิอนัอาศยัวเิวก อาศยัวริาคะ อาศยันโิรธ  
น้อมไปในการสละ ย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะ … ย่อมเจริญ
สัมมาวาจา … ย่อมเจริญสัมมากัมมันตะ … ย่อมเจริญ 
สมัมาอาชวีะ … ยอ่มเจรญิสมัมาวายามะ … ยอ่มเจรญิสมัมาสต ิ 
… ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย
นิโรธ  น้อมไปในการสละ  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอัน
ประกอบด้วยองค์ ๘ นี้แล เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อกำาหนดรู้ เพื่อความ
สิ้นไป เพื่อละอาสวะ 3 อย่างเหล่านี้.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8  
เพื่อละภพ 3

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๘๔/๓๑๗.

ภกิษุทัง้หลาย  ภพ 3 อยา่งนี ้ 3 อยา่งเปน็อยา่งไร 
คือ กามภพ  รูปภพ  อรูปภพ  ภิกษุทั้งหลาย  เหล่านี้แล 
ภพ 3 อย่าง.

ภกิษทุัง้หลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบ 
ด้วยองค์ ๘ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อกำาหนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ 
ภพ 3 อยา่งนี ้ ภิกษทุัง้หลาย ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้ยอ่มเจรญิ 
สัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไป
ในการสละ ยอ่มเจรญิสมัมาสงักปัปะ … ยอ่มเจรญิสมัมาวาจา 
… ย่อมเจริญสัมมากัมมันตะ … ย่อมเจริญสัมมาอาชีวะ … 
ยอ่มเจรญิสมัมาวายามะ … ยอ่มเจรญิสมัมาสต ิ… ย่อมเจรญิ
สัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไป
ในการสละ ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ 
นี้แล เพื่อรู้ยิ่ง เพ่ือกำาหนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละภพ 3 
อย่างเหล่านี้.
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425

 

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8  
เพื่อละตัณหา 3

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๘๖/๓๒๙.

ภกิษทุัง้หลาย  ตณัหา 3 อยา่งนี ้ 3 อย่างเปน็อย่างไร  
คือ กามตัณหา  ภวตัณหา  วิภวตัณหา  ภิกษุท้ังหลาย 
เหล่านี้แล ตัณหา 3 อย่าง.

ภิกษุท้ังหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ด้วยองค์ ๘ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อกำาหนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ 
ตณัหา 3 อยา่งนี ้ ภิกษทุัง้หลาย ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้ยอ่มเจรญิ 
สัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไป
ในการสละ ยอ่มเจรญิสมัมาสงักปัปะ … ยอ่มเจรญิสมัมาวาจา 
… ย่อมเจริญสัมมากัมมันตะ … ย่อมเจริญสัมมาอาชีวะ … 
ยอ่มเจรญิสมัมาวายามะ … ยอ่มเจรญิสมัมาสต ิ… ยอ่มเจรญิ
สัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไป
ในการสละ ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ 
น้ีแล เพ่ือรู้ยิ่ง เพื่อกำาหนดรู้ เพ่ือความสิ้นไป เพื่อละตัณหา 
3 อย่างเหล่านี้.
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426

 

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8  
เพื่อละโยคะ ๔

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๘๘/๓๓๕.

ภกิษทุัง้หลาย  โยคะ 4 อยา่งนี ้ 4 อยา่งเปน็อยา่งไร  
คือ กามโยคะ  ภวโยคะ  ทิฏฐิโยคะ  อวิชชาโยคะ  ภิกษุ 
ทั้งหลาย  เหล่านี้แล โยคะ 4 อย่าง.

ภิกษุท้ังหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบ 
ด้วยองค์ ๘ เพื่อรู้ ยิ่งเพื่อกำาหนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ 
โยคะ 4 อยา่งนี ้ ภิกษทุัง้หลาย ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้ยอ่มเจรญิ 
สัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไป
ในการสละ ยอ่มเจรญิสมัมาสงักปัปะ … ยอ่มเจรญิสมัมาวาจา 
… ย่อมเจริญสัมมากัมมันตะ … ย่อมเจริญสัมมาอาชีวะ … 
ยอ่มเจรญิสมัมาวายามะ … ยอ่มเจรญิสมัมาสต ิ… ย่อมเจรญิ
สัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไป
ในการสละ ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ 
น้ีแล เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อกำาหนดรู้  เพื่อความสิ้นไป เพื่อละโยคะ  
4 อย่างเหล่านี้.
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427

 

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8  
เพื่อละอนุสัย 7

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๘๙/๓๔๑.

ภกิษทุัง้หลาย  อนสุยั ๗ อยา่งน้ี  ๗ อยา่งเปน็อย่างไร  
ได้แก่ อนสุยัคอืกามราคะ  อนสุยัคอืปฏฆิะ  อนสุยัคอืทฏิฐ ิ
อนุสัยคือวิจิกิจฉา  อนุสัยคือมานะ  อนุสัยคือภวราคะ 
อนสุยัคอือวชิชา  ภิกษทุัง้หลาย  เหลา่นีแ้ล อนุสยั ๗ อย่าง.

ภิกษุท้ังหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ด้วยองค์ ๘ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อกำาหนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ 
อนสุยั ๗ อยา่งนี ้ ภิกษทุัง้หลาย ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้ยอ่มเจริญ 
สัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไป
ในการสละ ยอ่มเจรญิสมัมาสงักปัปะ … ยอ่มเจรญิสมัมาวาจา 
… ย่อมเจริญสัมมากัมมันตะ … ย่อมเจริญสัมมาอาชีวะ … 
ยอ่มเจรญิสมัมาวายามะ … ยอ่มเจรญิสมัมาสต ิ… ยอ่มเจรญิ
สัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไป
ในการสละ ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ 
นี้แล เพ่ือรู้ยิ่ง เพื่อกำาหนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละอนุสัย 
๗ อย่างเหล่านี้.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8  
เพื่อละอุปาทานขันธ์ 5

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๙๐/๓๔๗.

ภิกษุทั้งหลาย  อุปาทานขันธ์ ๕ อย่างนี้  ๕ อย่าง
เป็นอย่างไร ได้แก่ อุปาทานขันธ์คือรูป  อุปาทานขันธ์คือ
เวทนา  อุปาทานขันธ์คือสัญญา  อุปาทานขันธ์คือสังขาร 
อุปาทานขันธ์คือวิญญาณ  ภิกษุทั้งหลาย  เหล่านี้แล
อุปาทานขันธ์ ๕ อย่าง.

ภิกษุท้ังหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ด้วยองค์ ๘ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อกำาหนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ
อุปาทานขนัธ ์๕ อยา่งนี ้ ภิกษทุัง้หลาย ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้
ยอ่มเจรญิสมัมาทฏิฐ ิอนัอาศยัวเิวก อาศยัวริาคะ อาศยันโิรธ 
น้อมไปในการสละ ย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะ … ย่อมเจริญ
สัมมาวาจา … ยอ่มเจรญิสมัมากมัมันตะ … ยอ่มเจรญิสมัมา- 
อาชวีะ … ยอ่มเจริญสัมมาวายามะ … ยอ่มเจริญสัมมาสต ิ… 
ยอ่มเจรญิสมัมาสมาธ ิอนัอาศยัวเิวก อาศยัวริาคะ อาศยันโิรธ 
น้อมไปในการสละ ภกิษคุวรเจรญิอรยิมรรคอนัประกอบดว้ย
องค์ ๘ นี้แล เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อกำาหนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ
อุปาทานขันธ์ ๕ อย่างเหล่านี้.
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429
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เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8  
เพื่อละ โอรัมภาคิยสังโยชน์

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๙๐/๓๔๙.

ภิกษุทั้งหลาย  โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ 
เหล่านี้  ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ สักกายทิฏฐิ  วิจิกิจฉา 
สีลัพพตปรามาส  กามฉันทะ  พยาบาท  ภิกษุทั้งหลาย 
เหล่านี้แล โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ. 

ภิกษุท้ังหลาย  ภิกษุพึงเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ด้วยองค์ ๘ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อกำาหนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ  
โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการเหล่านี้  ภิกษุท้ังหลาย 
อริยมรรคอันประกอบด้วยองค ์๘ เป็นอย่างไร คือ ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ 

(1)  ย่อมเจริญ สัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ  
อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ

(2) ย่อมเจริญ สมัมาสงักปัปะ อนัอาศยัวเิวก อาศยั 
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ

(3) ยอ่มเจริญ สัมมาวาจา อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ  
อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ 
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(4)  ย่อมเจรญิ สมัมากมัมันตะ อนัอาศยัวิเวก อาศยั 
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ

(๕)  ย่อมเจริญ สัมมาอาชีวะ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ

(๖)  ยอ่มเจริญ สมัมาวายามะ อนัอาศัยวิเวก อาศยั
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ

(๗) ย่อมเจริญ สัมมาสติ  อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ

(๘) ย่อมเจริญ สัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ

ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุพึงเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ด้วยองค์ ๘ เหล่านี้ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อกำาหนดรู้ เพื่อความสิ้นไป 
เพื่อละ โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการแล.
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เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8  
เพื่อละ อุทธัมภาคิยสังโยชน์

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๙๐/๓๕๑. 

ภิกษุท้ังหลาย  อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการเหล่าน้ี  
๕ ประการเป็นอยา่งไร คอื รปูราคะ อรปูราคะ มานะ อทุธจัจะ  
อวิชชา  ภิกษุทั้งหลาย  เหล่านี้แล อุทธัมภาคิยสังโยชน์  
๕ ประการ.

ภิกษุท้ังหลาย  ภิกษุพึงเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ด้วยองค์ ๘ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อกำาหนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ  
อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการเหล่านี้  ภิกษุท้ังหลาย 
อริยมรรคอันประกอบด้วยองค ์๘ เป็นอย่างไร คือ ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ 

(1)  ย่อมเจริญ สัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ

(2) ย่อมเจริญ  สัมมาสังกัปปะ  อันอาศัยวิเวก 
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ

(3) ย่อมเจริญ สัมมาวาจา อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ 

(4)  ย่อมเจริญ  สัมมากัมมันตะ  อันอาศัยวิเวก 
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ
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(๕)  ย่อมเจริญ สัมมาอาชีวะ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ

(๖)  ยอ่มเจริญ สมัมาวายามะ อนัอาศัยวิเวก อาศยั
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ

(๗) ย่อมเจริญ สัมมาสติ  อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ

(๘) ย่อมเจริญ สัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ

ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุพึงเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ด้วยองค์ ๘ เหล่านี้ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อกำาหนดรู้ เพื่อความสิ้นไป 
เพื่อละ อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการแล.

(ในสูตรอื่นตรัสว่า ให้เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วย 

องค์ ๘ มีอันกำาจัดราคะเป็นที่สุด มีอันกำาจัดโทสะเป็นที่สุด มีอัน

กำาจัดโมหะเป็นที่สุด, หรือเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  

อันหยั่งลงสู่อมตะ มีอมตะเป็นเบื้องหน้า มีอมตะเป็นที่สุด, หรือ

เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อันน้อมไปสู่นิพพาน  

โน้มไปสู่นิพพาน โอนไปสู่นิพพาน เพื่อละอุทธัมภาคิยสังโยชน์  

-บาลี มหาวาร. สำ. ๑๙/๙๒/๓๕๔. -ผู้รวบรวม)
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เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8  
ละสังโยชน์ได้ไม่ยาก

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๗๖/๒๘๘.  

ภิกษุทั้งหลาย  เมื่อเรือเดินสมุทรที่ผูกด้วยเครื่อง
ผูก คือหวายแช่อยู่ในน้ำาตลอด ๖ เดือน เขายกขึ้นบกใน
ฤดูหนาว เครื่องผูกต้องลมและแดดแล้ว อันฝนตกรดแล้ว 
ย่อมจะเสียไป ผุไป โดยไม่ยากเลย ฉันใดก็ฉันนั้น  เมื่อ
ภิกษุเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ กระทำาให้มาก
ซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  สังโยชน์ทั้งหลาย 
ย่อมสงบหมดไป โดยไม่ยากเลย.

ภกิษทุัง้หลาย  ภิกษุเมือ่เจริญอริยมรรคอันประกอบ
ด้วยองค์ ๘ กระทำาให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วย
องค์ ๘ อย่างไรเล่า สังโยชน์ทั้งหลายจึงจะสงบหมดไป โดย
ไม่ยากเลย  ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมเจริญ
สัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไป
ในการสละ … ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ  ภิกษุท้ังหลาย 
เม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ กระทำาให้มาก
ซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างน้ีแล สังโยชน์ 
ทั้งหลายจึงสงบหมดไป โดยไม่ยากเลย.
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การละสังโยชน์ ที่เป็นเหตุให ้
กลับมายังโลกนี้อีก (นัยที่ 1)

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๑๙/๒๔๑.  

ภิกษุทั้งหลาย  ก็อาหารคือคำาข้าว  จะพึงเห็นได้
อย่างไร. 

ภิกษุทั้งหลาย  เหมือนอย่างว่า ภรรยาสามี 2 คน 
ถือเอาเสบยีงเดนิทางเลก็น้อย แลว้ออกเดนิไปสูท่างกนัดาร 
เขาทั้งสองมีบุตรน้อยๆ น่ารักน่าพอใจอยู่คนหนึ่ง เมื่อขณะ
ทั้งสองคนกำาลังเดินไปในทางกันดารอยู่ เสบียงเดินทางท่ี
มีอยู่เพียงเล็กน้อยนั้นได้หมดสิ้นไป แต่ทางกันดารน้ันยัง
เหลอือยู ่เขาทัง้สองยังขา้มพน้ไปไมไ่ดค้ร้ังนัน้ เขาทัง้สองคน
คดิตกลงกนัอย่างน้ีว่า เสบยีงเดินทางของเราทัง้สองอนัใดแล
มีอยู่เล็กน้อย เสบียงเดินทางอันนั้นก็ได้หมดสิ้นไปแล้ว แต่
ทางกันดารนีย้งัเหลอือยู ่เรายงัขา้มพน้ไปไมไ่ด ้อยา่กระนัน้
เลย เราสองคนมาชว่ยกนัฆา่บตุรนอ้ยๆ คนเดยีว ผูน้า่รกั นา่
พอใจคนนีเ้สีย ทำาใหเ้ปน็เนือ้เคม็และเนือ้ยา่ง เมือ่ไดบ้ริโภค
เนือ้บตุร จะไดพ้ากนัเดนิขา้มพน้ทางกนัดารทีย่งัเหลอือยูน่ัน้ 
ถ้าไมเ่ชน่นัน้เราทัง้สามคนตอ้งพากนัพนิาศหมดแน ่คร้ังน้ัน 
ภรรยาสามีทั้งสองคนนั้น ก็ฆ่าบุตรน้อยๆ คนเดียวผู้น่ารัก 
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นา่พอใจนัน้เสยี ทำาให้เปน็เนือ้เค็ม และเนือ้ยา่ง เม่ือบริโภค
เนื้อบุตรเสร็จ ก็พากันเดินข้ามทางกันดารที่ยังเหลืออยู่นั้น 
เขาท้ังสองคนรบัประทานเนือ้บตุรพลาง คอ่นอกพลางรำาพัน
ว่า ลูกชายน้อยๆ คนเดียวของฉันไปไหนเสีย ลูกชายน้อยๆ 
คนเดียวของฉันไปไหนเสีย ดังนี้

ภิกษุท้ังหลาย  เธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้น
เป็นอย่างไร คือว่าเขาได้บริโภคเนื้อบุตรที่เป็นอาหารเพื่อ
ความคะนองหรือเพื่อความมัวเมา หรือเพื่อความตกแต่ง 
หรือเพื่อความประดับประดาร่างกายใช่ไหม. 

หามิได้ พระเจ้าข้า. 

ภิกษุทั้งหลาย  ถ้าเช่นนั้น  เขาพากันรับประทาน 
เนื้อบุตรเป็นอาหารเพียงเพื่อข้ามพ้นทางกันดารใช่ไหม. 

ใช่ พระเจ้าข้า. 

ภกิษทุัง้หลาย  ขอ้นีฉ้นัใด เรากลา่ววา่ บคุคลควรเหน็
กวฬีการาหารว่า (เปรียบด้วยเนื้อบุตร) ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล  
เมื่ออริยสาวกกำาหนดรู้กวฬีการาหารได้แล้ว  ก็เป็นอัน
กำาหนดรูค้วามยนิดซีึง่เกดิแตเ่บญจกามคณุ  เมือ่อรยิสาวก
กำาหนดรูค้วามยินดซีึง่เกดิแตเ่บญจกามคณุได้แลว้ สงัโยชน์
อันเป็นเครื่องชักนำาอริยสาวกให้มาสู่โลกนี้อีกก็ไม่มี.
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การละสังโยชน์ ที่เป็นเหตุให ้
กลับมายังโลกนี้อีก (นัยที่ 2)

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๑๒/๕๓๔.

ภกิษทุัง้หลาย  เปรียบเหมอืนในอากาศทีป่ราศจาก
วลาหก ในเมื่อสรทสมัยยังอยู่ห่างไกล อาทิตย์ส่องแสงเงิน
แสงทองขึ้นไปยังท้องฟ้า ขจัดความมืดมัวที่อยู่ในอากาศ
เสียทั้งหมดแล้ว ส่องแสง แผดแสงและรุ่งโรจน์อยู่ฉันใด 
ภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกันแล เมื่อใด ธรรมจักษุอัน
ปราศจากธุลี ปราศจากมลทินเกิดแก่อริยสาวก พร้อมกับ
เกิดขึ้นแห่งทัศนะ อริยสาวกนั้นย่อมละสังโยชน์ 3 อย่างได้  
คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส  ลำาดับต่อมา  
อริยสาวกออกจากธรรม  2  ประการ  คืออภิชฌาและ
พยาบาท อริยสาวกนั้นสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
บรรลปุฐมฌาน อนัมวิีตกวิจาร มปีตีแิละสขุเกดิจากวเิวกอยู่   
ภิกษุทั้งหลาย  ถ้าอริยสาวกนั้น พึงทำากาละในสมัยนั้น  
เธอย่อมไม่มีสังโยชน์ที่เป็นเหตุให้อริยสาวกผู้ยังประกอบ
ด้วยสังโยชน์ พึงกลับมายังโลกนี้อีก.
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ปฏิปทาเพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน์
-บาลี ม. ม. ๑๓/๑๕๗/๑๕๖.  

อานนท ์ เม่ือบุคคลจักไม่อาศัยมรรค ไม่อาศัยปฏิปทา 
ทีเ่ปน็ไปเพือ่การละโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ แลว้ จักรู ้จักเหน็ 
หรอืจกัละโอรมัภาคยิสงัโยชน ์๕ ไดน้ัน้ ไมเ่ปน็ฐานะทีจ่ะมไีด ้ 
อานนท์  เปรียบเหมือน เมื่อไม่ถากเปลือก ไม่ถากกะพี้ของ
ต้นไม้ใหญ่ที่ยืนต้นมีแก่น แล้วจักถากแก่นนั้น ไม่เป็นฐานะ 
ที่จะมีได้ ฉันใดก็ฉันนั้น ข้อที่ว่าบุคคลจักไม่อาศัยมรรค  
ไม่อาศัยปฏิปทาท่ีเป็นไปเพ่ือการละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ แล้ว  
จกัรู ้จกัเหน็ หรอืจกัละโอรัมภาคยิสังโยชน ์๕ ไดน้ัน้ กไ็มเ่ปน็ 
ฐานะที่จะมีได้.

อานนท ์ ขอ้ทีว่่า บคุคลอาศยัมรรค อาศยัปฏปิทาท่ี
เป็นไปเพื่อการละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ แล้ว จักรู้ จักเห็น 
และจักละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ได้นั้น เป็นฐานะที่จะมีได ้
อานนท ์ เปรยีบเหมอืน เมือ่ถากเปลอืก ถากกะพีข้องตน้ไม้
ใหญ่ที่ยืนต้นมีแก่น แล้วจึงถากแก่นนั้น เป็นฐานะที่จะมีได้ 
ฉนัใดกฉ็นันัน้ เมือ่บคุคลอาศยัมรรค อาศยัปฏิปทาท่ีเปน็ไป
เพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ แล้ว จักรู้ จักเห็น หรือจักละ
โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ได้นั้น ก็เป็นฐานะที่จะมีได้. 

17๔ 
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อานนท์  เปรียบเหมือนแม่น้ำาคงคา น้ำาเต็มเปี่ยม
เสมอขอบฝัง่ กากม้ลงดืม่ได ้คร้ังนัน้ บรุุษผูม้กีำาลงันอ้ย พงึ
มาดว้ย หวงัวา่เราจกัวา่ยตดัขวางกระแสน้ำาแหง่แมน่้ำาคงคานี ้
ไปใหถ้งึฝัง่โดยสวสัดี ดงันี ้เขาไมอ่าจจะวา่ยตดัขวางกระแส
น้ำาแห่งแม่น้ำาคงคา ไปให้ถึงฝั่งโดยสวัสดีได้ ฉันใดก็ฉันนั้น 
เมื่อธรรมอันบุคคลแสดงอยู่แก่ผู้ใดผู้หนึ่ง เพื่อความดับ 
สักกายะ แต่จิตของผู้นั้นไม่แล่นไป ไม่เลื่อมใส ไม่ตั้งอยู่ได้  
ไม่หลุดออกไป พึงเห็นบุคคลเหล่านั้น ว่าเป็นบุรุษผู้มีกำาลัง
น้อยนั้น.

อานนท์  เปรียบเหมือนแม่น้ำาคงคา น้ำาเต็มเปี่ยม
เสมอขอบฝัง่ กาก้มลงดืม่ได้ ครัง้นัน้ บรุษุมกีำาลงั พึงมาดว้ย
หวงัวา่ เราจกัวา่ยตดัขวางกระแสน้ำาแห่งแมน่้ำาคงคาน้ี ไปให้
ถึงโดยสวัสดี ดังนี้ เขาอาจจะว่ายตัดขวางกระแสแห่งแม่น้ำา
คงคาไปให้ถึงฝั่งโดยสวัสดีได้ ฉันใดก็ฉันนั้น  เมื่อธรรมอัน
บุคคลแสดงอยู่แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเพื่อดับสักกายะ และจิตของ 
ผู้น้ันก็แลน่ไป เลือ่มใส ตัง้อยูไ่ด ้หลดุออกไป พงึเหน็บคุคล
เหล่านั้น ว่าเป็นบุรุษมีกำาลังนั้น.

อานนท์  มรรคและปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อละโอรัม-
ภาคิยสงัโยชน ์๕ เป็นอยา่งไร  อานนท ์ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้ 
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เพราะละอกุศลธรรมทั้งหลายด้วยอุปธิวิเวก เพราะระงับ
ความเกียจคร้านทางกายได้โดยประการทั้งปวง จึงสงัดจาก
กาม สงดัจากอกศุลธรรมทัง้หลาย บรรลปุฐมฌาน อันมีวิตก 
มีวิจาร มีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ เธอย่อมพิจารณา
เห็นธรรมทั้งหลาย คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 
อนัมอียูใ่นปฐมฌานนัน้ โดยความเปน็ของไมเ่ท่ียง (อนิจฺจโต)  
เป็นทุกข์ (ทุกฺขโต) เป็นดังโรค (โรคโต) เป็นดังหัวฝี (คณฺฑโต) 
เป็นดังลูกศร (สลฺลโต) เป็นของทนได้ยาก (อฆโต) เป็นของ
เบยีดเบยีน (อาพาธโต) เปน็ของผูอ้ืน่ (ปรโต) เปน็ของแตกสลาย  
(ปโลกโต) เป็นของว่างเปล่า (สฺุโต) เป็นอนัตตา (อนตฺตโต)  
เธอดำารงจิตดว้ยธรรมเหลา่นัน้ แลว้จงึนอ้มจติไปสูอ่มตธาตุ
วา่ นัน่สงบ นัน่ระงับ นัน่ประณตี นัน่คอืธรรมเปน็ทีส่งบระงบั
แหง่สงัขารทัง้ปวง เปน็ทีส่ลัดคนืซึง่อปุธิทัง้ปวง เปน็ท่ีสิน้ไป 
แหง่ตณัหา เปน็ความจางคลาย เปน็ความดบั เป็นนิพพาน ดงัน้ี  
เธอดำารงอยู่ในปฐมฌานนั้น ย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะ
ทั้งหลาย ถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ก็เป็น 
โอปปาตกิะ ผูป้รินพิพานในภพนัน้ มอีนัไมก่ลบัจากโลกนัน้
เปน็ธรรมดา เพราะโอรมัภาคยิสงัโยชน ์๕ สิน้ไป และเพราะ 
อำานาจแห่งธัมมราคะ ธัมมนันทิน้ันๆ นั่นเอง  อานนท์  
น้ีมรรค น้ีปฏปิทา เปน็ไปเพือ่การละโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕.
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อานนท์  อีกประการหน่ึง  เพราะสงบวิตกวิจาร  
เสียได ้จงึบรรลทุตุยิฌาน … รูป เวทนา สญัญา สงัขาร และ
วิญญาณอันใด ที่มีอยู่ในทุติยฌานนั้น บุคคลน้ันพิจารณา
เห็นธรรมเหล่านั้น โดยความเป็นของไม่เที่ยง … อานนท์ 
นีม้รรค น้ีปฏปิทา เปน็ไปเพือ่การละโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕.

อานนท ์ อีกประการหนึง่ เพราะความจางไปแหง่ปติี 
จึงอยู่อุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ และย่อมเสวยสุขด้วยกาย  
จงึบรรลตุตยิฌาน … รปู เวทนา สญัญา สงัขาร และวญิญาณ
อันใด ที่มีอยู่ในตติยฌานนั้น บุคคลนั้นพิจารณาเห็นธรรม
เหล่านั้น โดยความเป็นของไม่เที่ยง … อานนท์  นี้มรรค  
นี้ปฏิปทา เป็นไปเพื่อการละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕.

อานนท์  อีกประการหนึ่ง เพราะละสุขและทุกข์เสีย
ได้ เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสทั้งหลาย 
ในกาลก่อน จงึบรรลจุตุตถฌาน … รูป เวทนา สญัญา สงัขาร 
และวิญญาณอันใด ที่มีอยู่ในจตุตถฌานนั้น  บุคคลน้ัน 
พิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้น โดยความเป็นของไม่เท่ียง … 
อานนท์  นี้มรรค นี้ปฏิปทา เป็นไปเพื่อการละโอรัมภาคิย-
สังโยชน์ ๕.
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อานนท์  อีกประการหนึ่ง  ภิกษุเพราะก้าวล่วง 
รูปสัญญาเสียได้โดยประการทั้งปวง เพราะความดับไปแห่ง
ปฏิฆสัญญา เพราะการไม่ใส่ใจซึ่งนานัตตสัญญา จึงเข้าถึง 
อากาสานญัจายตนะ อนัมกีารทำาในใจวา่ อากาศไมม่ท่ีีสิน้สดุ  
ดังนี้แล้วแลอยู่  เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณอันใด 
ที่มีอยู่ในอากาสานัญจายตนะน้ัน บุคคลน้ันพิจารณาเห็น
ธรรมเหล่านั้น โดยความเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็น 
ดังโรค เป็นดังหัวฝี เป็นดังลูกศร เป็นของทนได้ยาก เป็น
ของเบียดเบียน เป็นของผู้อ่ืน เป็นของต้องแตกสลาย เป็น
ของว่างเปล่า เป็นอนัตตา  เธอดำารงจิตด้วยธรรมเหล่านั้น 
แล้วจึงนอ้มจติไปสูอ่มตธาตวุ่า นัน่สงบ นัน่ระงบั นัน่ประณีต 
นัน่คอืธรรมเปน็ทีส่งบระงบัแหง่สงัขารทัง้ปวง เปน็ทีส่ลดัคนื
ซึ่งอุปธิทั้งปวง เป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหา เป็นความจางคลาย 
เป็นความดับ เป็นนิพพาน ดังนี้  เธอดำารงอยู่ในอากาสา-
นัญจายตนะนั้น ย่อมถึงความส้ินไปแห่งอาสวะท้ังหลาย  
ถ้าไม่ถึงความส้ินไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ก็เป็นโอปปาติกะ  
ผูป้รนิพิพานในภพนัน้ มอีนัไมก่ลบัจากโลกน้ันเปน็ธรรมดา 
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป และเพราะอำานาจ
แห่งธัมมราคะ ธัมมนันทินั้นๆ นั่นเอง  อานนท์  น้ีมรรค  
นี้ปฏิปทา เป็นไปเพื่อการละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕.



442

พุทธวจน - หมวดธรรม 

อานนท ์ อกีประการหนึง่ ภกิษกุา้วลว่งอากาสานญั- 
จายตนะโดยประการทั้งปวง บรรลุวิญญานัญจายตนะ …
เวทนา สญัญา สังขาร และวิญญาณอันใด ทีม่อียูใ่นอากาสา- 
นัญจายตนะน้ัน บุคคลน้ันพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้น โดย
ความเป็นของไมเ่ทีย่ง … อานนท ์นีม้รรค นีป้ฏปิทา เปน็ไป 
เพื่อการละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕.

อานนท์  อีกประการหนึ่ง ภิกษุก้าวล่วงวิญญานัญ-
จายตนะ บรรลุอากิญจัญญายตนะ … เวทนา สัญญา สังขาร 
และวิญญาณอันใด ทีมี่อยูใ่นอากญิจญัญายตนะน้ัน บุคคลน้ัน 
พิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้น โดยความเป็นของไม่เที่ยง … 
อานนท์  นี้มรรค นี้ปฏิปทา เป็นไปเพื่อการละโอรัมภาคิย-
สังโยชน์ ๕.

ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ถา้มรรคนี ้ปฏปิทานี ้ยอ่มเปน็ไปเพือ่ละ

โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ เมื่อเป็นอย่างนั้น เพราะเหตุไร ภิกษุบางพวกใน

พระศาสนานี้ จึงเป็นเจโตวิมุตติ บางพวกเป็นปัญญาวิมุตติเล่า.

อานนท ์ ในเรือ่งนี ้เรากลา่วความตา่งกนัแหง่อินทรยี ์
ของภิกษุเหล่านั้น. 
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การน้อมใจเพ่ือตัดโอรัมภาคิยสังโยชน์
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๖๘/๑๐๘. 

เมื่อภิกษุน้อมใจไปอย่างนี้ว่า ถ้าเราไม่พึงมี ของเรา
ก็ไม่พึงมี ถ้าเราจักไม่มี ของเราก็จักไม่มี ดังนี้  ภิกษุนั้น  
พึงตัดโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้.

ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ กภ็กิษนุอ้มใจไปอย่างนีว้า่ ถา้วา่เราไมพึ่งม ี 

ของเราก็ไม่พึงมี ถ้าเราจักไม่มี ของก็จักไม่มี ดังนี้ พึงตัดโอรัมภาคิย-

สังโยชน์ได้อย่างไร พระเจ้าข้า.

ภิกษุ  ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วในโลกนี้ ไม่ได้เห็น
พระอริยะ ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ไม่ได้รับการ
แนะนำาในธรรมของพระอรยิะ ไมไ่ดเ้หน็สปับรุษุ ไม่ฉลาดใน
ธรรมของสัปบุรุษ ไม่ได้รับการแนะนำาในธรรมของสัปบุรุษ 
ย่อมตามเห็นรูปโดยความเป็นตน  ย่อมเห็นตนมีรูป  ย่อม
เหน็รปูในตน  ยอ่มเห็นตนในรปู  ตามเหน็เวทนาโดยความ
เป็นตน … ตามเห็นสัญญาโดยความเป็นตน … ตามเห็น
สังขารโดยความเป็นตน … ตามเห็นวิญญาณโดยความเป็น
ตน  ยอ่มเหน็ตนมวีญิญาณ  ยอ่มเหน็วญิญาณในตน   ยอ่ม
เห็นตนในวิญญาณ  เขาย่อมไม่ทราบชัดรูป เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ อันไม่เที่ยง ตามความเป็นจริงว่า เป็นของ
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ไม่เที่ยง  ไม่ทราบชัดซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ  
อนัเปน็ทกุข์ตามความเปน็จรงิวา่ เปน็ทกุข ์ ไมท่ราบชัดซึง่รปู  
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันเป็นอนัตตา ตามความ
เป็นจริงว่า เป็นอนัตตา  ไม่ทราบชัดซึ่งรูป เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ อันปัจจัยปรุงแต่ง ตามความเป็นจริงว่า 
อันปัจจัยปรุงแต่ง  ไม่ทราบชัดตามความเป็นจริงว่า แม้รูป  
แม้เวทนา แม้สัญญา แม้สังขาร แม้วิญญาณ จักไม่มี.

ภกิษ ุ สว่นอรยิสาวกผูไ้ดส้ดบัแลว้ ได้เหน็พระอริยะ 
ฉลาดในธรรมของพระอรยิะ ไดร้บัการแนะนำาดใีนธรรมของ
พระอริยะ ได้เห็นสัปบุรุษ ฉลาดในธรรมของสัปบุรุษ ได้รับ
การแนะนำาดีในธรรมของสัปบุรุษ ย่อมไม่พิจารณาเห็นรูป
โดยความเปน็ตน … ไมพ่จิารณาเห็นเวทนาโดยความเปน็ตน 
… ไม่พิจารณาเห็นสัญญาโดยความเป็นตน … ไม่พิจารณา
เห็นสังขารโดยความเป็นตน … ไม่พิจารณาเห็นวิญญาณ
โดยความเป็นตน … เธอย่อมทราบชัดซึ่งรูป เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ อันไม่เที่ยง ตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ยง  
ย่อมทราบชัดซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันเป็น
ทุกข ์ตามความเป็นจริงวา่ เปน็วา่ทกุข ์ ยอ่มทราบชดัซึง่รปู 
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันเป็นอนัตตา ตามความ
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เป็นจริงว่าเป็นอนัตตา  ย่อมทราบชัดซึ่งรูป เวทนา สัญญา 
สงัขาร วญิญาณ อนัปจัจยัปรุงแตง่ ตามความเปน็จริงวา่ อัน
ปัจจัยปรุงแต่ง ย่อมทราบชัดตามความเป็นจริงว่า แม้รูป 
แม้เวทนา แม้สัญญา แม้สังขาร แม้วิญญาณ จักไม่มี  ย่อม
ทราบชัดตามความเป็นจริงเช่นนั้น เพราะเห็นความเป็น
ต่างๆ แห่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ.

ภกิษ ุ เมือ่ภิกษนุ้อมใจไปอยา่งนีว้า่ ถ้าวา่เราไม่พึงมี 
ของเราก็ไมพึ่งม ีถา้เราจกัไมม่ ีของเรากจ็กัไมม่ดีงันี ้ภกิษนุัน้
พึงตัดโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้ ด้วยอาการอย่างนี้แล.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภิกษุน้อมใจไปอยู่อย่างน้ี พึงตัด 

โอรมัภาคยิสงัโยชนเ์สยีได ้ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่ภกิษรุูเ้หน็อย่างไร  

อาสวะทั้งหลายจึงจะสิ้นไปในกาลเป็นลำาดับ.

ภิกษุ  ปุถุชนผู้มิได้สดับแล้วในโลกน้ี  ไม่ได้เห็น 
พระอริยะ ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ไม่ได้รับการ
แนะนำาในธรรมของพระอริยะ ไม่ได้เห็นสัปบุรุษ ไม่ฉลาด
ในธรรมของสัปบุรุษ ย่อมถึงความสะดุ้ง ในฐานะอันไม่ควร
สะดุ้ง  ภิกษุ  ก็ปุถุชนผู้มิได้สดับแล้ว ย่อมมีความสะดุ้ง 
ดงันีว้า่ ถา้เราไมพ่งึม ีของเรากไ็มพ่งึม ีถา้เราจักไม่มี ของเรา
ก็จักไม่มี ดังนี ้ ภิกษุ  ส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว ได้เห็น
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พระอริยะ ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ได้รับการแนะนำาดี
ในธรรมของพระอริยะ ได้เห็นสัปบุรุษ ฉลาดในธรรมของ
สัปบุรุษ ได้รับการแนะนำาดีในธรรมของสัปบุรุษ  ย่อมไม่
ถึงความสะดุ้งในฐานะอันไม่ควรสะดุ้ง  ภิกษุ  อริยสาวกผู้
ได้สดับแล้ว ไม่มีความสะดุ้งดังนี้ว่า ถ้าเราไม่พึงมี ของเรา 
ก็ไม่พึงมี ถ้าเราจักไม่มี ของเราก็จักไม่มี ดังนี้.  

ภิกษุ  วิญญาณ ซึ่งเข้าถือเอารูป ต้ังอยู่ ก็ต้ังอยู่ได้  
เป็นวิญญาณท่ีมีรูปเป็นอารมณ์ มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัย มีนันทิ
เป็นที่เข้าไปซ่องเสพ ก็ถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ได้.

ภกิษ ุ วญิญาณ ซึง่เขา้ถอืเอาเวทนา ตัง้อยู ่กต็ัง้อยูไ่ด ้
เป็นวิญญาณท่ีมีเวทนาเป็นอารมณ์ มีเวทนาเป็นที่ตั้งอาศัย  
มีนันทิเป็นท่ีเข้าไปซ่องเสพ ก็ถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ได้. 

ภกิษ ุ วญิญาณ ซึง่เขา้ถอืเอาสญัญา ตัง้อยู ่กต็ัง้อยูไ่ด ้ 
เป็นวิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์ มีสัญญาเป็นที่ตั้งอาศัย  
มีนันทิเป็นท่ีเข้าไปซ่องเสพ ก็ถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ได้.

ภกิษ ุ วญิญาณ ซึง่เขา้ถอืเอาสงัขาร ตัง้อยู ่กต็ัง้อยูไ่ด ้ 
เป็นวิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์ มีสังขารเป็นที่ต้ังอาศัย  
มีนันทิเป็นท่ีเข้าไปซ่องเสพ ก็ถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ได้.
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ภิกษุ  ผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า  เราจักบัญญัติ 
การมา การไป การจุติ การอุปบัติ หรือความเจริญ ความ
งอกงาม ความไพบูลย์แห่งวิญญาณ โดยเว้นจากรูป จาก
เวทนา จากสัญญา จากสังขารดังน้ี ข้อน้ีไม่เป็นฐานะท่ีจะมีได้.

ภกิษ ุ ถา้ราคะในรูปธาต ุในเวทนาธาต ุในสญัญาธาต ุ 
ในสังขารธาตุ  ในวิญญาณธาตุ  เป็นอันภิกษุละได้แล้ว  
(ราโค ปหีโน) เพราะละราคะนั้นได้ อารมณ์สำาหรับวิญญาณ
ย่อมขาดลง ที่ตั้งแห่งวิญญาณย่อมไม่มี วิญญาณอันไม่มี
ที่ตั้งนั้น  ก็ไม่งอกงาม  ไม่ถูกปรุงแต่ง  ย่อมหลุดพ้นไป  
เพราะหลดุพน้ไป จงึดำารงอยู ่ เพราะดำารงอยู่ จึงยินดพีรอ้ม 
เพราะยนิดพีรอ้ม จงึไมส่ะดุ้ง  เมือ่ไมส่ะดุง้ ยอ่มปรินิพพาน 
เฉพาะตนนัน่เทยีว  เธอย่อมรู้ชดัวา่ ชาตสิิน้แลว้ พรหมจรรย์
อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำา ทำาเสร็จแล้ว กิจอื่นเพ่ือความเป็น
อย่างนี้มิได้มี. 

ภิกษุ  เม่ือบุคคลรู้เห็นอย่างน้ีแล อาสวะท้ังหลาย
ย่อมสิ้นไป ในกาลเป็นลำาดับ.
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สิ่งที่ควรพิจารณาเนืองๆ  
เพื่อละสังโยชน์

-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๘๑/๕๗.

ภิกษุทั้งหลาย  ฐานะ 5 ประการนี้ อันสตรี บุรุษ  
คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต ควรพิจารณาเนืองๆ  ๕ ประการ
เป็นอย่างไร  คือ  สตรี  บุรุษ  คฤหัสถ์  หรือบรรพชิต  
ควรพิจารณาเนืองๆ ว่า 

(1) เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความแก่
ไปได้

(2) เรามคีวามเจบ็ไขเ้ปน็ธรรมดา ไมล่ว่งพน้ความ
เจ็บไข้ไปได้

(3) เรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความ
ตายไปได้

(4) เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจ
ทั้งสิ้น

(๕) เรามีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม  
มีกรรมเป็นกำาเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นท่ีพ่ึง  
ทำากรรมใดไว้ ดีก็ตาม ช่ัวก็ตาม เราจะเป็นผู้รับผลของกรรมน้ัน
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ภิกษุทั้งหลาย  เพราะอาศัยอำานาจประโยชน์อะไร 
สตร ีบรุษุ คฤหสัถ ์หรอืบรรพชติ จงึควรพจิารณาเนืองๆ วา่ 
เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้  ภิกษุ
ทั้งหลาย  ความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวมีอยู่แก่สัตว์
ทั้งหลาย ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายประพฤติกายทุจริต  
วจีทุจริต มโนทุจริต เมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆ 
ย่อมละความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวนั้นได้โดยส้ินเชิง 
หรือว่าทำาให้เบาบางลงได้  ภิกษุทั้งหลาย  เพราะอาศัย 
อำานาจประโยชน์นีแ้ล สตรี บรุุษ คฤหัสถ ์หรือบรรพชติ จึงควร 
พิจารณาเนืองๆ ว่า เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้น 
ความแก่ไปได้.

ภิกษุทั้งหลาย  เพราะอาศัยอำานาจประโยชน์อะไร 
สตร ีบรุษุ 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
พิจารณาเนอืงๆ วา่ เรามคีวามเจบ็ไขเ้ป็นธรรมดา ไมล่ว่งพ้น 
ความเจ็บไปได้.

ภิกษุทั้งหลาย  เพราะอาศัยอำานาจประโยชน์อะไร 
สตร ีบรุษุ คฤหสัถ ์หรอืบรรพชติ จงึควรพจิารณาเนืองๆ วา่ 
เรามคีวามตายเป็นธรรมดา ไมล่ว่งพน้ความตายไปได ้ ภิกษุ
ทั้งหลาย  ความมัวเมาในชีวิตมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลาย ซึ่งเป็น
เหตใุหส้ตัว์ทัง้หลายประพฤตกิายทจุรติ วจีทจุรติ มโนทุจริต
เมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆ ย่อมละความมัวเมา 
ในชีวิตนั้นได้โดยสิ้นเชิง หรือว่าทำาให้เบาบางลงได้  ภิกษุ 
ท้ังหลาย  เพราะอาศยัอำานาจประโยชนน์ีแ้ล สตรี บรุุษ คฤหสัถ์
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 ความรักใคร่นั้นได้โดยส้ินเชิง หรือว่า
ทำาให้เบาบางลงได้  ภิกษุท้ังหลาย  เพราะอาศัยอำานาจ
ประโยชน์นี้แล สตรี บุรุษ คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต จึงควร
พิจารณาเนืองๆ ว่า เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของ
ชอบใจทั้งสิ้น.

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

อริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ไม่ใช่เราแต่
ผู้เดียวเท่านั้นที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความ
เจบ็ไขไ้ปได ้ โดยทีแ่ท้ สตัวท์ัง้ปวงทีม่กีารมา การไป การจุต ิ
การอุบัติ ล้วนมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความ
เจ็บไข้ไปได้  เม่ืออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆ 
มรรคย่อมเกิดข้ึน  อรยิสาวกนัน้ ยอ่มเสพ อบรม ทำาใหม้าก 
ซึ่งมรรคนั้น  เมื่อเสพ อบรม ทำาให้มากซึ่งมรรคน้ันอยู่  
ย่อมละสังโยชน์ได้ อนุสัยย่อมสิ้นไป.

อริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ไม่ใช่เราแต่ 
ผูเ้ดยีวเทา่น้ันทีม่คีวามตายเปน็ธรรมดา ไมล่ว่งพน้ความตาย
ไปได ้ โดยทีแ่ท ้สตัวท์ัง้ปวงทีม่กีารมา การไป การจติุ การอบุติั  
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ล้วนมีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้  
เม่ืออริยสาวกน้ันพิจารณาฐานะน้ันอยู่เนืองๆ มรรคย่อมเกิดข้ึน  
อริยสาวกนั้น  ย่อมเสพ  อบรม  ทำาให้มากซึ่งมรรคนั้น  
เม่ือเสพ อบรม ทำาใหม้ากซึง่มรรคนัน้อยู ่ยอ่มละสงัโยชน์ได ้ 
อนุสัยย่อมสิ้นไป. 

อริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า  ไม่ใช่เรา 
แต่ผู้เดียวเท่านั้นที่จะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจ
ทั้งสิ้น  โดยที่แท้  สัตว์ทั้งปวงที่มีการมา การไป การจุติ  
การอบุตั ิลว้นจะตอ้งพลดัพรากจากของรกัของชอบใจท้ังสิน้  
เมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆ มรรคย่อม
เกดิข้ึน อรยิสาวกนัน้ยอ่มเสพ อบรม ทำาใหม้ากซึง่มรรคนัน้ 
เม่ือเสพ อบรม ทำาใหม้ากซึง่มรรคนัน้อยู ่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 มรรคยอ่มเกดิข้ึน  
อริยสาวกนั้นย่อมเสพ  อบรม  ทำาให้มากซึ่งมรรคนั้นอยู่  
ย่อมละสังโยชน์ได้ อนุสัยย่อมสิ้นไป.

สัตว์ทั้งหลาย ย่อมมีความแก่เป็นธรรมดา มีความ
เจ็บไข้เป็นธรรมดา มีความตายเป็นธรรมดา สัตว์ทั้งหลาย
ย่อมเป็นไปตามธรรมดา พวกปุถุชนย่อมเกลียด  ถ้าเราพึง
เกลยีดธรรมนัน้ ในพวกสัตวผ์ูม้อีย่างน้ันเปน็ธรรมดา ข้อน้ัน 
ไมส่มควรแกเ่ราผูเ้ปน็อยูอ่ยา่งนี ้เรานัน้เปน็อยูอ่ยา่งนี ้ทราบ
ธรรมที่หาอุปธิมิได้  เห็นการออกบวชโดยเป็นธรรมเกษม 
ครอบงำาความมัวเมาทั้งปวงในความไม่มีโรค ในความเป็น
หนุ่มสาวและในชีวิต ความอุตสาหะได้มีแล้วแก่เราผู้เห็น
เฉพาะซึ่งนิพพาน บัดนี้  เราไม่ควรเพื่อเสพกามทั้งหลาย  
จกัเปน็ผูป้ระพฤตไิมถ่อยหลงั ตัง้หนา้ประพฤตพิรหมจรรย์.
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ปริหานธรรม อปริหานธรรม  
และอภิภายตนะ 6

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๙๕/๑๔๐. 

ภิกษุท้ังหลาย  เราจักแสดงปริหานธรรม อปริหานธรรม  
และอภิภายตนะ ๖ แก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง. 

ก็ปริหานธรรมเป็นอย่างไร คือ  ภิกษุทั้งหลาย 
อกุศลธรรมอันเป็นบาปทั้งหลาย มีความดำาริซ่านไป เป็น
ฝ่ายสังโยชน์ ย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เพราะ
เห็นรูปด้วยตา ถ้าภิกษุให้สิ่งนั้นอาศัยอยู่ ไม่ละ ไม่บรรเทา  
ไม่กำาจัดเสีย ไม่ให้หายไป ข้อนั้นภิกษุพึงทราบว่า เราย่อม
เสือ่มจากกศุลธรรมทัง้หลาย เหตนุีพ้ระผูม้พีระภาคจึงกลา่ว
ว่าเป็นความเสื่อม. 

ภิกษุทั้งหลาย  อีกประการหนึ่ง  อกุศลธรรมอัน 
เปน็บาปทัง้หลาย มคีวามดำาริซา่นไป เปน็ฝ่ายสงัโยชน์ ย่อม
เกิดขึ้นแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เพราะได้ฟังเสียงด้วยหู … 
เพราะไดก้ลิน่ดว้ยจมกู … เพราะไดล้ิม้รสดว้ยลิน้ … เพราะได้
ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย ถ้าภิกษุให้สิ่งนั้นอาศัยอยู่ ไม่ละ  
ไมบ่รรเทา ไมก่ำาจดัเสยี ไมใ่หห้ายไป ขอ้นัน้ภิกษุพึงทราบว่า  

177 
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เรายอ่มเสือ่มจากกศุลธรรมทัง้หลาย เหตนุีพ้ระผูมี้พระภาค
จึงกล่าวว่าเป็นความเสื่อม.

ภกิษทุัง้หลาย  อกีประการหนึง่ อกศุลธรรมอนัเปน็
บาปทัง้หลาย มคีวามดำาริซา่นไป เปน็ฝ่ายสงัโยชน ์ยอ่มเกดิ
ขึ้นแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะได้รู้แจ้งธรรมด้วยใจ ถ้า
ภกิษใุหส้ิง่นัน้อาศยัอยู ่ไมล่ะ ไมบ่รรเทา ไมก่ำาจดัเสยี ไม่ให้
หายไป ข้อนั้นภิกษุพึงทราบว่า เราย่อมเสื่อมจากกุศลธรรม
ทัง้หลาย เหตน้ีุพระผู้มพีระภาคจงึกลา่ววา่ เปน็ความเสือ่ม. 

ภิกษุทั้งหลาย  ปริหานธรรมเป็นอย่างนี้แล.

ภิกษุทั้งหลาย  ก็อปริหานธรรมเป็นอย่างไร คือ 
ภิกษุทั้งหลาย  อกุศลธรรมอันเป็นบาปทั้งหลาย มีความ
ดำาริซ่านไป เป็นฝ่ายสังโยชน์ ย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุในธรรม- 
วินัยนี้  เพราะเห็นรูปด้วยตา ถ้าภิกษุไม่ให้ส่ิงนั้นอาศัยอยู่  
ละ บรรเทา กำาจดัใหห้ายไป ขอ้น้ันภิกษุพงึทราบว่า เราย่อม
ไม่เส่ือมจากกุศลธรรมทั้งหลาย เหตุนี้พระผู้มีพระภาคจึง
กล่าวว่า เป็นความไม่เสื่อม.

ภกิษทุัง้หลาย  อกีประการหนึง่ อกศุลธรรมอนัเปน็
บาปทัง้หลาย มคีวามดำาริซา่นไป เปน็ฝ่ายสงัโยชน ์ยอ่มเกดิ
ขึน้แกภิ่กษใุนธรรมวนัิยนี ้เพราะไดฟ้งัเสยีงดว้ยหู … เพราะ
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ได้กลิ่นด้วยจมูก … เพราะได้ลิ้มรสด้วยลิ้น … เพราะได้
ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย ถ้าภิกษุไม่ให้สิ่งนั้นอาศัยอยู่  
ละ บรรเทา กำาจัดให้หายไป ขอ้น้ันภิกษุพงึทราบวา่ เราย่อม
ไม่เสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลาย เหตุนี้พระผู้มีพระภาคจึง
กล่าวว่า เป็นความไม่เสื่อม.

ภกิษทุัง้หลาย  อกีประการหนึง่ อกศุลธรรมอนัเปน็
บาปทั้งหลาย มีความดำาริซ่านไป เป็นฝ่ายสังโยชน์ ย่อม
เกิดขึ้นแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะได้รู้แจ้งธรรมด้วยใจ  
ถา้ภกิษุไมใ่ห้สิง่นัน้อาศัยอยู ่ละ บรรเทา กำาจดัใหห้ายไป ข้อน้ัน 
ภิกษุพึงทราบว่า เราย่อมไม่เสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลาย  
เหตุนี้พระผู้มีพระภาคจึงกล่าวว่า เป็นความไม่เสื่อม.

ภิกษุทั้งหลาย  อปริหานธรรมเป็นอย่างนี้แล.

ภิกษุทั้งหลาย  ก็อภิภายตนะ ๖ เป็นอย่างไร คือ
ภิกษุทั้งหลาย  อกุศลธรรมอันเป็นบาปทั้งหลาย  

มคีวามดำารซิา่นไป เปน็ฝา่ยสงัโยชน ์ยอ่มไมเ่กดิขึน้แกภิ่กษุ
ในธรรมวินัยน้ี เพราะเหน็รูปดว้ยตา ขอ้นัน้ภกิษพุงึทราบวา่  
อายตนะน้ีเราครอบงำาแล้ว อายตนะนี้ พระผู้มีพระภาค 
กล่าวว่า เป็นอภิภายตนะ. 
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ภิกษุทั้งหลาย  อีกประการหนึ่ง  อกุศลธรรมอัน
เป็นบาปทั้งหลายมีความดำาริซ่านไป เป็นฝ่ายสังโยชน์ ย่อม
ไม่เกิดข้ึนแก่ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  เพราะได้ฟังเสียงด้วยหู 
… เพราะได้กลิ่นด้วยจมูก … เพราะได้ลิ้มรสด้วยลิ้น … 
เพราะได้ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย ข้อนั้นภิกษุพึงทราบว่า  
อายตนะน้ีเราครอบงำาแล้ว อายตนะนี้ พระผู้มีพระภาค 
กล่าวว่า เป็นอภิภายตนะ.

ภิกษุทั้งหลาย  อีกประการหนึ่ง  อกุศลธรรมอัน 
เป็นบาปทั้งหลายมีความดำาริซ่านไป เป็นฝ่ายสังโยชน์ ย่อม
ไมเ่กดิขึน้แก่ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้เพราะได้รูแ้จง้ธรรมดว้ยใจ  
ขอ้นัน้ภิกษพึุงทราบว่า อายตนะนีเ้ราครอบงำาแลว้ อายตนะนี ้ 
พระผู้มีพระภาคกล่าวว่า เป็นอภิภายตนะ.  

ภิกษุทั้งหลาย  เหล่านี้แล เรากล่าวว่า อภิภายตนะ 
๖ เป็นอย่างนี้แล.
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ผลของความไม่ประมาท  
ในผัสสายตนะ 6

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๕๗/๒๑๓.  

ภิกษุทั้งหลาย  เราไม่กล่าวว่า ความไม่ประมาทใน
ผัสสายตนะ ๖ อันภิกษุทั้งปวงเทียวควรทำา. 

ภิกษุทั้งหลาย  แต่เราไม่กล่าวว่า ความไม่ประมาท
ในผัสสายตนะ ๖ อันภิกษุทั้งปวงเทียวไม่ควรทำา. 

ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเหล่าใดเป็นอรหันต์ สิ้นอาวสะ 
แล้ว มีพรหมจรรย์อยู่จบแล้ว  ทำากิจที่ควรทำาเสร็จแล้ว  
ปลงภาระลงแล้ว มีประโยชน์ตนอันบรรลุโดยลำาดับแล้ว มี
สังโยชน์ในภพหมดสิ้นแล้ว หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ. 

ภิกษุท้ังหลาย  เรากล่าวว่า ความไม่ประมาทในผัสสา- 
ยตนะ ๖ อันภิกษุเหล่านั้นไม่ควรทำา ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร
เพราะเหตุว่าความไม่ประมาทของภิกษุเหล่านั้นไม่ควรแล้ว
เพื่อประมาทได้อีกเพราะความไม่ประมาทนั้น. 

ภิกษุทั้งหลาย  แต่ว่าภิกษุเหล่าใด ยังเป็นเสขะยัง
ไมบ่รรลอุรหตัตผล ปรารถนาธรรมเปน็แดนเกษมจากโยคะ 
อันไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า. 
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ภิกษุทั้งหลาย  เรากล่าวว่า ความไม่ประมาทใน
ผัสสายตนะ ๖ อันภิกษุเหล่านั้นควรทำา ข้อนั้นเพราะเหตุ
อะไร เพราะเหตุว่ารูปทั้งหลายอันจะพึงรู้ได้ด้วยตา อันเป็น
ท่ีรื่นรมย์ใจก็มี อันไม่เป็นที่ร่ืนรมย์ใจก็มี รูปเหล่านั้นถูก
ต้องแล้วๆ ย่อมไม่กลุ้มรุมจิตของบุคคลผู้ไม่ประมาทตั้งอยู่ 
เพราะการไมถ่กูกลุม้รมุจติ ความเพยีรเปน็คณุอนับคุคลน้ัน
ปรารภแล้ว ไม่ให้ย่อหย่อน สติเป็นธรรมชาติอันบุคคลนั้น
เข้าไปตั้งไว้แล้ว ไม่ให้หลงลืม กายสงบ ไม่กระสับกระส่าย 
จิตตั้งมั่น มีอารมณ์อันเดียว. 

ภิกษุทั้งหลาย  เราเห็นผลแห่งความไม่ประมาทน้ี
แลจึงกล่าวว่า ความไม่ประมาทในผัสสายตนะ ๖ อันภิกษุ
เหล่านั้นควรทำา ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะเหตุว่า เสียง
ทั้งหลายอันจะพึงรู้ได้ด้วยหู … กลิ่นทั้งหลายอันจะพึงรู้ได้
ดว้ยจมกู … รสทัง้หลายอนัจะพงึรู้ไดด้ว้ยลิน้ … โผฏฐพัพะ
ทั้งหลายอันจะพึงรู้ได้ด้วยกาย … ธรรมทั้งหลายอันจะพึงรู้
แจ้งด้วยใจ อันเป็นที่รื่นรมย์ใจก็มี อันไม่เป็นที่รื่นรมย์ใจก็
มี ธรรมเหลา่นัน้ถกูตอ้งแลว้ๆ ยอ่มไมก่ลุม้รมุจติของบคุคล
ผู้ไม่ประมาทตั้งอยู่  เพราะการไม่กลุ้มรุมจิต ความเพียร
เป็นคุณอันบุคคลน้ันปรารภแล้ว ไม่ให้ย่อหย่อน สติเป็น
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ธรรมชาติอันบุคคลนั้นเข้าไปตั้งไว้แล้ว ไม่ให้หลงลืม กาย
สงบ ไม่กระสับกระส่าย จิตตั้งมั่น มีอารมณ์อันเดียว. 

ภิกษุทั้งหลาย  เราเห็นผลแห่งความไม่ประมาท 
นีแ้ล จงึกลา่ววา่ ความไมป่ระมาทในผสัสายตนะ ๖ อันภกิษ ุ
เหล่านั้นควรทำา.
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ผลของการมีสังวร และไม่มีสังวร
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๒๓๔/๓๓๔.  

ภิกษุทั้งหลาย  ธรรมเป็นเครื่องประพฤติและธรรม
เปน็เครือ่งอยู ่เป็นอนัตดิตามภกิษผุูป้ระพฤตอิยูด่ว้ยอาการที ่
อกุศลธรรมอันเป็นบาป คือ อภิชฌาและโทมนัส ย่อมไม่
ครอบงำาภิกษุนั้นได้

ภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเหมือนบุรุษ ผู้เข้าไปสู่ป่าท่ีมี
หนามมาก ข้างหน้าบุรุษน้ันก็มีหนาม ข้างซ้ายก็มีหนาม ข้างขวา 
ก็มีหนาม ข้างล่างก็มีหนาม ข้างบนก็มีหนาม บุรุษนั้น ต้อง
มีสติก้าวเข้าไปข้างหน้า หรือถอยกลับข้างหลัง ด้วยคิดว่า
หนามอย่ายอก อย่าตำาเราเลย 

ภิกษุทั้งหลาย  ฉันใดก็ฉันนั้น ภาวะเป็นที่รัก ภาวะ
เป็นที่ยินดีใดๆ ในโลก เรากล่าวว่าเป็นหนามในอริยวินัย 
ภิกษุรู้แจ้งอย่างนี้แล้ว พึงทราบอสังวรและสังวร.

ภิกษุท้ังหลาย  อสังวรย่อมมีอย่างไร ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  
เห็นรูปด้วยตาแล้ว ย่อมน้อมใจไปในรูปอันน่ารัก ย่อมขัดเคือง 
ในรูปอันไม่น่ารัก เป็นผู้ไม่เข้าไปตั้งกายคตาสติไว้ มีใจมี
ประมาณนอ้ยอยู่ และยอ่มไมรู่ช้ดัซึง่เจโตวมิตุต ิปญัญาวมิตุต ิ
อันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งอกุศลธรรมอันเป็นบาป ที่บังเกิด
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ขึ้นแล้วแก่เธอ ตามความเป็นจริง … ภิกษุรู้แจ้งธรรมด้วย
ใจแล้ว ย่อมน้อมใจไปในธรรมอันน่ารัก ย่อมขัดเคืองใน
ธรรมอันไม่น่ารัก  เป็นผู้ไม่เข้าไปตั้งกายคตาสติไว้แล้ว  
มีใจมีประมาณน้อยอยู่  และย่อมไม่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติ 
ปัญญาวิมุตติ  อันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งอกุศลธรรมอัน
เป็นบาป ที่บังเกิดขึ้นแล้วแก่เธอตามความเป็นจริง  ภิกษุ 
ทั้งหลาย  อสังวรย่อมมีอย่างนี้แล.

ภิกษุทั้งหลาย  สังวรย่อมมีอย่างไร  ภิกษุท้ังหลาย 
ภิกษใุนธรรมวินยันี ้เหน็รปูดว้ยตาแลว้ ยอ่มไม่น้อมใจไปใน
รูปอันน่ารัก ย่อมไม่ขัดเคืองในรูปอันไม่น่ารัก เป็นผู้เข้าไป 
ตั้งกายคตาสติไว้  มีใจหาประมาณมิได้อยู่  ย่อมรู้ชัดซึ่ง 
เจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันเป็นท่ีดับไม่เหลือแห่งอกุศลธรรม 
อันเป็นบาป ทีบ่งัเกดิขึน้แลว้แกเ่ธอตามความเปน็จรงิ … ภกิษุ
รู้แจ้งธรรมด้วยใจแล้ว ย่อมไม่น้อมใจไปในธรรมอันน่ารัก  
ไมข่ดัเคอืงในธรรมอนัไมน่่ารกั เปน็ผูเ้ขา้ไปตัง้กายคตาสตไิว ้
มใีจหาประมาณมไิดอ้ยู ่และยอ่มรู้ชัดซึง่เจโตวมิตุต ิปญัญา- 
วิมุตติ อันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งอกุศลธรรมอันเป็นบาป 
ที่บังเกิดขึ้นแล้วแก่เธอตามความเป็นจริง  ภิกษุท้ังหลาย 
สังวรย่อมมีอย่างนี้แล.
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ภิกษุทั้งหลาย  ถ้าเมื่อภิกษุนั้นประพฤติอย่างน้ีอยู่
อย่างนี้ อกุศลธรรมอันเป็นบาป คือ ความดำาริอันซ่านไป 
เป็นท่ีตั้งแห่งสังโยชน์ ย่อมบังเกิดขึ้นเพราะความหลงลืม
แห่งสติบางครั้งบางคราว การบังเกิดขึ้นแห่งสติช้า ที่นั้นแล
ภิกษุนั้นย่อมละ ย่อมบรรเทาอกุศลธรรมอันเป็นบาปนั้น  
ยอ่มกระทำาให้พนิาศ ยอ่มใหถ้งึความไมม่ไีด้เร็วพลนั  ภิกษุ
ท้ังหลาย  บุรุษพึงให้หยดน้ำาสองหรือสามหยดตกลงใน 
กะะทะเหล็กอันร้อนจัดตลอดวัน หยาดน้ำาตกลงช้าทีนั้นแล  
น้ำาน้ันพึงถึงความส้ินไป เหือดแห้งไปเร็วพลัน แม้ฉันใด ภิกษุ 
ท้ังหลาย  ถ้าเม่ือภิกษุน้ันประพฤติอย่างน้ี อยู่อย่างน้ี อกุศลธรรม 
อันเป็นบาป คือ ความดำาริอันซ่านไป เป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์ 
ย่อมบังเกิดข้ึนเพราะความหลงลืมแห่งสติบางครั้งบาง
คราว การบังเกิดขึ้นแห่งสติช้า ที่นั้นแล ภิกษุนั้นย่อมละ  
ย่อมบรรเทาอกุศลธรรมอันเป็นบาปนั้น ย่อมกระทำาให้
พนิาศ ยอ่มใหถ้งึความไมม่ไีดเ้ร็วพลนั ฉันนัน้เหมอืนกันแล  
ภิกษุทั้งหลาย  อกุศลธรรมอันเป็นบาป คือ อภิชฌาและ
โทมนัส ย่อมไม่ครอบงำาภิกษุผู้ประพฤติอยู่ด้วยอาการใด 
ธรรมเป็นเครื่องประพฤติและธรรมเป็นเครื่องอยู่ เป็นอัน
ติดตามภิกษุด้วยอาการอย่างนี้แล.
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ข้อปฏิบัติเพื่อดับ  
ความดำาริอันเป็นอกุศล

-บาลี ม. ม. ๑๓/๓๔๙/๓๖๔. 

ช่างไม้  ก็ความดำาริอันเป็นอกุศลเป็นอย่างไร 
ช่างไม้  ความดำาริในกาม ความดำาริในพยาบาท ความดำาริ
ในการเบียดเบียน เหล่านี้เรากล่าวว่าความดำาริเป็นอกุศล  
ก็ความดำาริเป็นอกุศลนี้ มีอะไรเป็นเหตุให้เกิด แม้เหตุ
ให้เกิดแห่งความดำาริเป็นอกุศลเหล่านั้น เรากล่าวแล้วว่า  
มีสัญญาเป็นเหตุให้เกิด สัญญาเป็นอย่างไร แม้สัญญาเล่า 
ก็มีมากหลายอย่าง มีประการต่างๆ สัญญาใดเป็นสัญญา 
ในกาม เปน็สญัญาในพยาบาท เปน็สญัญาในการเบยีดเบยีน 
ความดำาริเป็นอกุศลมีสัญญานี้เป็นเหตุให้เกิด.

ชา่งไม ้ กค็วามดำาริอนัเปน็อกศุลเหลา่นี ้ดบัไมเ่หลอื 
ในที่ไหน แม้ความดับแห่งความดำาริอันเป็นอกุศลนั้น เราก ็
กลา่วไวแ้ลว้  ชา่งไม ้ ในกรณนีี ้ภกิษ ุสงดัจากกาม สงดัจาก
อกุศลธรรม บรรลปุฐมฌาน มวีติก มวีจิาร มปีตีแิละสขุเกดิ
จากวเิวกอยู ่ความดำารเิปน็อกศุลเหลา่นี ้ยอ่มดบัไม่เหลอืใน
ปฐมฌานนั้น.
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ช่างไม้  ก็ผู้ปฏิบัติอย่างไร จึงจะชื่อว่าปฏิบัติเพื่อ 
ความดับแห่งความดำาริเป็นอกุศล  ช่างไม้  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี 
ยังฉันทะให้เกิด พยายามปรารภความเพียร ประคองจิตไว้  
ตัง้ม่ัน เพือ่ยงัอกศุลธรรมอนัเปน็บาปทียั่งไม่เกดิไมใ่ห้เ้กดิขึน้  
… เพื่อละอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้ว … เพื่อยัง
กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น … เพื่อความตั้งม่ัน เพ่ือ
ความไม่เลือนหาย เพื่อความงอกงาม เพื่อความไพบูลย์ 
เพือ่ความเจรญิ เพือ่ความเตม็เป่ียมแห่งกศุลธรรมท่ีเกิดข้ึน 
แล้ว  ช่างไม้  ผู้ปฏิบัติอย่างนี้แลชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับ
แห่งความดำาริเป็นอกุศล.

ช่างไม้  ก็ความดำาริอันเป็นกุศลเป็นอย่างไร  ช่างไม้  
ความดำาริในเนกขัมมะ ความดำาริในความไม่พยาบาท ความดำาริ 
ในความไม่เบียดเบียน เหล่าน้ีเราก็กล่าวว่าความดำาริเป็นกุศล.

ชา่งไม ้ กค็วามดำารเิปน็กศุลนี ้มอีะไรเปน็เหตใุหเ้กิด  
แมเ้หตใุห้เกิดแห่งความดำาริเปน็กศุลนัน้ เรากลา่วแลว้วา่ มี
สญัญาเปน็เหตใุหเ้กดิ  สญัญาเปน็อยา่งไร แมส้ญัญากม็มีาก 
หลายอย่าง มปีระการตา่งๆ สญัญาใดเปน็สญัญาในเนกขมัมะ  
เป็นสัญญาในความไม่พยาบาท เป็นสัญญาในอันไม่เบียดเบียน  
ความดำาริเป็นกุศลมีสัญญานี้เป็นเหตุให้เกิด.
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ช่างไม้  ก็ความดำาริอันเป็นกุศลเหล่านี้ ดับไม่เหลือ
ในที่ไหน แม้ความดับแห่งความดำาริที่เป็นกุศลนั้น เราก็
กลา่วไวแ้ลว้  ชา่งไม ้ ในกรณนีี ้ภกิษบุรรลทุตุยิฌาน มคีวาม
ผอ่งใสแหง่จติในภายใน เปน็ธรรมเอกผดุขึน้ ไม่มีวติก ไม่มี
วิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปีติและสุขเกิดจากสมาธิอยู่
ความดำาริอันเป็นกุศลเหล่านี้ ดับไม่เหลือในทุติยฌานนั้น. 

ช่างไม้  ก็ผู้ปฏิบัติอย่างไร จึงจะชื่อว่าปฏิบัติเพื่อ
ความดับแห่งความดำาริเป็นกุศล  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ยัง
ฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว้  
ตัง้มัน่ เพือ่ยงัอกศุลธรรมอนัเปน็บาปทียั่งไม่เกดิไมใ่หเ้กดิขึน้  
…เพื่อละอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้ว … เพ่ือยัง
กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น … เพื่อความตั้งม่ัน เพ่ือ
ความไม่เลือนหาย เพื่อความงอกงาม เพื่อความไพบูลย์ 
เพือ่ความเจรญิ เพือ่ความเตม็เป่ียมแห่งกศุลธรรมท่ีเกิดข้ึน 
แล้ว  ช่างไม้  ผู้ปฏิบัติอย่างนี้แล ชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับ
แห่งความดำาริเป็นกุศล.
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ผลของการละอกุศลวิตก
-บาลี มู. ม. ๑๒/๒๔๑/๒๕๗.

ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผู้ฝึกฝนในอธิจิต ควรกระทำา
ไว้ในใจ ถึงนิมิต ๕ ประการ ตามเวลาอันสมควร  นิมิต ๕ 
ประการ เป็นอย่างไร.

ภิกษุทั้งหลาย  เม่ือภิกษุในธรรมวินัยนี้ อาศัยนิมิต
ใดแล้ว มนสิการนิมิตใดอยู่ วิตกท้ังหลายอันเป็นบาปอกุศล 
ประกอบด้วยฉันทะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้าง ย่อมเกิดข้ึน  
ภิกษุท้ังหลาย  ภิกษุนั้นควรมนสิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้น 
อันประกอบดว้ยกุศล เมือ่เธอมนสกิารนมิิตอืน่จากนมิิตนัน้ 
อันประกอบด้วยกุศลอยู่ วิตกอันเป็นบาปอกุศล ประกอบ
ด้วยฉันทะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้าง อันเธอย่อมละเสียได้  
ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศล
เหล่านั้นได้ จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดี สงบระงับอยู่ด้วยดี เป็น
ธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมั่นอยู่ในภายในนั้น. 

ภิกษุท้ังหลาย  เปรียบเหมือนช่างไม้ หรือลูกมือของ
ชา่งไม้ผูฉ้ลาด ใชล้ิม่อนัเลก็ ตอก โยก ถอน ลิม่อนัใหญ่ออก  
แม้ฉันใด  ภิกษุท้ังหลาย  ภิกษุก็ฉันน้ันเหมือนกัน  เม่ือ
อาศัยนิมิตใดแล้ว มนสิการนิมิตใดอยู่ วิตกท้ังหลายอันเป็น

181 
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บาปอกุศลประกอบด้วยฉันทะบ้าง ประกอบด้วยโทสะบ้าง  
ประกอบด้วยโมหะบ้าง ยอ่มเกดิขึน้  ภกิษทุัง้หลาย ภกิษน้ัุน
ควรมนสกิารนมิติอืน่จากนมิตินัน้อนัประกอบดว้ยกุศล เม่ือ
เธอมนสิการนิมิตนั้นอันประกอบด้วยกุศลอยู่ วิตกอันเป็น
บาปอกุศล อันประกอบด้วยฉันทะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้าง 
อนัเธอยอ่มละเสยีได ้ยอ่มถงึความตัง้อยูไ่มไ่ด้ เพราะละวิตก 
อนัเปน็บาปอกศุลเหลา่นัน้ได ้จติยอ่มตัง้อยูด่ว้ยด ีสงบระงบั
อยู่ด้วยดี เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมั่นอยู่ในภายในนั้น. 

ภกิษทุัง้หลาย หากวา่ เม่ือภิกษนุัน้มนสกิารนิมิตอ่ืน 
จากนมิตินัน้ อนัประกอบดว้ยกศุลอยู ่วติกอนัเปน็บาปอกศุล  
ประกอบด้วยฉนัทะบา้ง โทสะบา้ง โมหะบา้ง ยงัเกดิขึน้เรือ่ยๆ  
ทีเดียว  ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุนั้นควรพิจารณาโทษของวิตก
เหล่านั้นว่า วิตกเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอกุศล แม้อย่างนี้ วิตก
เหลา่นีล้ว้นแตเ่ปน็โทษ แมอ้ยา่งนี ้วติกเหลา่นีล้ว้นแต่มีทุกข์
เป็นวิบาก แม้อย่างนี้ ดังนี้  เมื่อเธอพิจารณาโทษของวิตก 
เหลา่น้ันอยู่ วิตกอนัเปน็บาปอกศุล ประกอบดว้ยฉนัทะบา้ง 
โทสะบ้าง โมหะบ้าง อันเธอย่อมละเสียได้ ย่อมถึงความตั้ง
อยู่ไมไ่ด ้เพราะละวติกอนัเปน็บาปอกศุลเหลา่นัน้ได ้จติยอ่ม
ตัง้อยู่ดว้ยด ีสงบระงบัอยูด่ว้ยด ีเปน็ธรรมเอกผดุขึน้ ตัง้มัน่
อยู่ในภายในนั้น. 
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ภกิษทุัง้หลาย  เปรยีบเหมอืนหญงิสาวหรอืชายหนุ่ม 
ท่ีชอบแตง่ตวั รูส้กึอึดอดั ระอา เกลยีดชงัตอ่ซากง ูซากสุนัข 
หรือซากมนุษย์ ซ่ึงผูกติดอยู่ท่ีคอ (ของตน) แม้ฉันใด  ภิกษุ 
ท้ังหลาย  ภิกษุก็ฉันน้ันเหมือนกัน หากเม่ือเธอมนสิการนิมิตอ่ืน 
จากนิมตินัน้ อนัประกอบดว้ยกศุลอยู ่วติกอนัเปน็บาปอกศุล 
ประกอบด้วยฉันทะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้าง ยังเกิดขึ้น
เรื่อยๆ  ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุนั้นควรพิจารณาโทษของวิตก
เหล่านั้นว่า วิตกเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอกุศลแม้อย่างน้ี วิตก
เหล่านีล้ว้นแต่เป็นโทษแมอ้ยา่งนี ้วติกเหลา่นีล้ว้นแตมี่ทุกข์ 
เป็นวิบากแม้อย่างนี้ดังนี้  เมื่อเธอพิจารณาโทษของวิตก 
เหลา่นัน้อยู่ วิตกอันเปน็บาปอกศุล ประกอบดว้ยฉนัทะบา้ง 
โทสะบา้ง โมหะบา้ง อนัเธอยอ่มละเสยีได ้ยอ่มถงึความตัง้อยู ่
ไม่ได้ เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้ จิตย่อม
ตัง้อยูด้่วยด ีสงบระงบัอยูด่ว้ยด ีเปน็ธรรมเอกผดุขึน้ ตัง้มัน่
อยู่ในภายในนั้น. 

ภิกษุทั้งหลาย  หากว่า  เมื่อภิกษุนั้นพิจารณาโทษ
ของวิตกเหล่านั้นอยู่ วิตกอันเป็นบาปอกุศล ประกอบด้วย 
ฉันทะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้าง ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆ  ภิกษุ 
ทั้งหลาย  ภิกษุนั้นพึงถึงความไม่นึก ไม่ใส่ใจวิตกเหล่าน้ัน 
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เมือ่เธอถงึความไมน่กึ ไมใ่สใ่จวติกเหลา่นัน้อยู ่วติกอนัเปน็

บาปอกศุล ประกอบดว้ยฉันทะบา้ง โทสะบา้ง โมหะบา้ง อัน

เธอยอ่มละเสยีได ้ยอ่มถงึความตัง้อยูไ่มไ่ด ้เพราะละวิตกอัน 

เปน็บาปอกศุลเหลา่นัน้ได ้จติยอ่มต้ังอยูด่ว้ยด ีสงบระงับอยู่

ด้วยดี เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมั่นอยู่ในภายในนั้น. 

ภิกษุท้ังหลาย  เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีจักษุ ไม่ต้องการ 

จะเห็นรูปท่ีผ่านมา เขาพึงหลับตาเสีย หรือเหลียวไปทางอ่ืนเสีย  

แม้ฉันใด  ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน หากเมื่อ 

เธอพจิารณาโทษของวติกเหล่าน้ันอยู่ วติกอนัเปน็บาปอกศุล 

ประกอบด้วยฉันทะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้าง ยังเกิดขึ้น
เรื่อยๆ  ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุนั้นพึงถึงความไม่นึก ไม่ใส่ใจ

วติกเหลา่นัน้ เมือ่เธอถงึความไมน่กึ ไมใ่สใ่จวติกเหลา่น้ันอยู ่ 

อนัเธอยอ่มละเสยีได ้ยอ่มถงึความตัง้อยูไ่มไ่ด้ เพราะละวิตก

อนัเปน็บาปอกศุลเหลา่นัน้ได ้จติยอ่มตัง้อยูด่ว้ยด ีสงบระงบั

อยู่ด้วย เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมั่นอยู่ในภายในนั้น. 

ภิกษุทั้งหลาย  หากว่าเมื่อภิกษุนั้นถึงความไม่นึก  
ไมใ่สใ่จวิตกเหลา่นัน้อยู ่วติกอนัเป็นบาปอกศุล ประกอบดว้ย 
ฉันทะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้าง ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆ  ภิกษุ 
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ทั้งหลาย  ภิกษุน้ันควรมนสิการสัณฐานแห่งวิตกสังขารของ
วิตกเหล่าน้ัน เม่ือเธอมนสิการสัณฐานแห่งวิตกสังขารของวิตก
เหล่าน้ันอยู่ วิตกอันเป็นบาปอกุศล ประกอบด้วยฉันทะบ้าง  
โทสะบา้ง โมหะบา้ง อนัเธอยอ่มละเสยีได ้ยอ่มถงึความตัง้อยู ่
ไม่ได้ เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้ จิตย่อม 
ตัง้อยูด้่วยด ีสงบระงบัอยูด่ว้ยด ีเปน็ธรรมเอกผดุขึน้ ตัง้มัน่
อยู่ในภายในนั้น. 

ภิกษุท้ังหลาย  เปรียบเหมือนบุรุษพึงเดินเร็ว เขามี
ความคิดอย่างนี้ว่า เราจะเดินเร็วทำาไมหนอ ถ้ากระไร เรา
ควรค่อยๆ เดิน เขาก็ค่อยๆ เดิน  เขามีความคิดอย่างนี้ว่า 
เราค่อยๆ เดินไปทำาไมหนอ ถ้ากระไร เราควรยืน เขาก็ยืน  
เขามีความคิดอย่างนี้ว่า เราจะยืนทำาไมหนอ ถ้ากระไร เรา
ควรนั่ง เขาก็น่ัง  เขามีความคิดอย่างน้ีว่า เราจะนั่งทำาไม
หนอ ถ้ากระไร เราควรนอน เขาก็ลงนอน  ภิกษุท้ังหลาย  
กบ็รุษุคนนัน้ เปลีย่นจากอริิยาบถหยาบๆ เสยี แลว้สำาเร็จอยู่ 
ด้วยอิริยาบถละเอียดๆ แม้ฉันใด  ภิกษุท้ังหลาย  ภิกษุก็ฉันน้ัน 
เหมือนกัน หากว่าเมื่อเธอถึงความไม่นึก ไม่ใส่ใจวิตกเหล่า
นัน้อยู ่วติกอนัเป็นบาปอกศุล ประกอบดว้ยฉันทะบา้ง โทสะ
บ้าง โมหะบ้าง ยังเกิดขึ้นเร่ือยๆ  ภิกษุท้ังหลาย  ภิกษุน้ัน
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ควรมนสิการสัณฐานแห่งวิตกสังขารของวิตกเหล่าน้ัน เม่ือเธอ
มนสิการสัณฐานแห่งวิตกสังขารของวิตกเหล่าน้ันอยู่ วิตกอัน
เป็นบาปอกุศล ประกอบด้วยฉันทะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้าง 
อนัเธอยอ่มละเสยีได ้ยอ่มถงึความตัง้อยูไ่มไ่ด้ เพราะละวิตก
อนัเปน็บาปอกศุลเหลา่นัน้ได ้จติยอ่มตัง้อยูด่ว้ยด ีสงบระงบั
อยู่ด้วยดี เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมั่นอยู่ในภายในนั้น. 

ภิกษุท้ังหลาย หากว่าเม่ือภิกษุน้ันมนสิการถึงสัณฐาน 
แห่งวิตกสังขารของวิตกแม้เหล่าน้ันอยู่ วิตกอันเป็นบาปอกุศล  
ประกอบด้วยฉนัทะบา้ง โทสะบา้ง โมหะบา้ง ยงัเกดิขึน้เรือ่ยๆ  
ภิกษุน้ันพึงกัดฟันด้วยฟัน ดุนเพดานด้วยล้ิน ข่ม บีบคั้น 
บังคับจิตด้วยจิต เมื่อเธอกัดฟันด้วยฟัน ดุนเพดานด้วยลิ้น  
ข่ม บีบค้ัน บังคับจิตด้วยจิตอยู่ วิตกอันเป็นบาปอกุศล ประกอบ 
ด้วยฉันทะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้าง อันเธอย่อมละเสียได้ 
ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศล 
เหล่านั้นได้ จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดี สงบระงับอยู่ด้วยดี เป็น
ธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมั่นอยู่ในภายในนั้น. 

ภิกษุท้ังหลาย  เปรียบเหมือนเหมือนบุรุษผู้มีกำาลังมาก  

จับบุรุษผู้มีกำาลังน้อยกว่าไว้ได้แล้ว บีบ กด เค้นที่ศีรษะ คอ 

หรือก้านคอไว้ให้แน่น แม้ฉันใด  ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุก็ฉัน
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นั้นเหมือนกัน หากเมื่อเธอมนสิการถึงสัณฐานแห่งวิตก- 

สงัขาร ของวติกเหลา่นัน้อยู ่วติกอนัเปน็บาปอกศุล ประกอบ

ด้วยฉันทะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้าง ยังเกิดข้ึนเร่ือยๆ  ภิกษุ 

ท้ังหลาย  ภิกษุน้ันพึงกัดฟันด้วยฟัน ดุนเพดานด้วยลิ้น ข่ม 

บีบคั้น บังคับจิตด้วยจิต เมื่อเธอกัดฟันด้วยฟัน ดุนเพดาน

ด้วยล้ิน ข่ม บีบคั้น บังคับจิตด้วยจิตอยู่ วิตกอันเป็นบาป

อกุศล ประกอบด้วยฉันทะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้าง อันเธอ

ย่อมละเสียได้  ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ เพราะละวิตกอัน

เปน็บาปอกศุลเหลา่นัน้ได ้จติยอ่มต้ังอยูด่ว้ยด ีสงบระงับอยู่

ด้วยดี เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมั่นอยู่ในภายในนั้น.

(เมื่อสามารถละอกุศลวิตกจากวิธีใดวิธีหนึ่งข้างต้นได้แล้ว  

ทรงตรัสสรุปในตอนท้ายว่า)

ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุนี้เรากล่าวว่า เป็นผู้ชำานาญใน
ทางเดินของวิตก เธอจักจำานงวิตกใด ก็จักตรึกวิตกน้ันได้ 
จักไม่จำานงวิตกใด ก็จักไม่ตรึกวิตกนั้นได้ เธอนั้นตัดตัณหา
ได้แล้ว คลี่คลายสังโยชน์ได้แล้ว ทำาที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้ว 
เพราะละมานะได้โดยชอบ.
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สมัยที่ควรเข้าไปพบ  
ภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจ

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๓๕๔/๒๙๘. 

ภิกษุ  สมัยที่ควรเพื่อเข้าไปพบภิกษุผู้เจริญภาวนา
ทางใจ มี ๖ ประการนี้  ๖ ประการเป็นอย่างไร คือ 

ภกิษุ ุ สมยัใด ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้มใีจถูกกามราคะ
กลุ้มรุม ถูกกามราคะครอบงำาอยู่ และเธอย่อมไม่ทราบชัด 
ซึ่งอุบายเป็นเครื่องสลัดออกแห่งกามราคะ ท่ีเกิดขึ้นแล้ว  
ตามความเป็นจริง  สมัยน้ัน ภิกษุน้ัน พึงเข้าไปหาภิกษุผู้เจริญ
ภาวนาทางใจ แล้วกล่าวอย่างน้ีว่า ท่านผู้มีอายุ ผมมีใจถูก 
กามราคะกลุ้มรุม ถูกกามราคะครอบงำาอยู่ และไม่ทราบชัด  
ซึ่งอุบายเป็นเครื่องสลัดออกแห่งกามราคะ ท่ีเกิดขึ้นแล้ว 
ตามความเป็นจริง  สาธุ ขอท่านผู้มีอายุ โปรดแสดงธรรม 
เพื่อละกามราคะแก่ผม  ภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจ ย่อม
แสดงธรรมเพื่อละกามราคะแก่เธอ  ภิกษุ  นี้เป็นสมัยที่ 1 
ที่ควรเข้าไปพบภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจ.

อกีประการหนึง่ สมัยใด ภกิษมุใีจถกูพยาบาทกลุม้รุม  
ถูกพยาบาทครอบงำาอยู่ และเธอย่อมไม่ทราบชัด ซึ่งอุบาย
เป็นเครื่องสลัดออกแห่งพยาบาท ที่เกิดขึ้นแล้ว ตามความ
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เป็นจริง  สมัยนั้น ภิกษุนั้น พึงเข้าไปหาภิกษุผู้เจริญภาวนา
ทางใจ แลว้กลา่วอยา่งนีว้า่ ทา่นผูม้อีาย ุผมมใีจถกูพยาบาท
กลุ้มรุม ถูกพยาบาทครอบงำาอยู่ และไม่ทราบชัด ซึ่งอุบาย 
เป็นเครื่องสลัดออกแห่งพยาบาท ที่เกิดขึ้นแล้ว ตามความ
เป็นจริง  สาธุ ขอท่านผู้มีอายุ โปรดแสดงธรรม เพื่อละ
พยาบาทแกผ่ม  ภกิษผุูเ้จริญภาวนาทางใจ ยอ่มแสดงธรรม
เพ่ือละพยาบาทแก่เธอ  ภิกษุ  นี้เป็นสมัยที่ 2 ที่ควรเพื่อ
เข้าไปพบภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจ.

อกีประการหนึง่ สมยัใด ภกิษุมใีจถกูถนีมทิธะกลุม้รมุ  
ถูกถีนมิทธะครอบงำาอยู่ และเธอย่อมไม่ทราบชัด ซึ่งอุบาย
เป็นเครื่องสลัดออกแห่งถีนมิทธะ ที่เกิดข้ึนแล้ว ตามความ
เป็นจริง  สมัยนั้น ภิกษุนั้น พึงเข้าไปหาภิกษุผู้เจริญภาวนา
ทางใจ แลว้กลา่วอยา่งนีว่้า ทา่นผูม้อีาย ุผมมใีจถกูถีนมิทธะ
กลุ้มรุม ถูกถีนมิทธะครอบงำาอยู่ และไม่ทราบชัด ซึ่งอุบาย
เป็นเครื่องสลัดออกแห่งถีนมิทธะ ที่เกิดข้ึนแล้ว ตามความ 
เป็นจริง  สาธุ ขอท่านผู้มีอายุ โปรดแสดงธรรม เพื่อละ 
ถนีมทิธะแก่ผม  ภิกษผุูเ้จรญิภาวนาทางใจ ยอ่มแสดงธรรม
เพื่อละถีนมิทธะแก่เธอ  ภิกษุ  นี้เป็นสมัยที่ 3 ที่ควรเพื่อ
เข้าไปพบภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจ.
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อกีประการหนึง่ สมยัใด ภกิษมุใีจถกูอทุธจัจกกุกจุจะ 
กลุม้รมุ อทุธจัจกกุกจุจะครอบงำาอยู ่และเธอย่อมไมท่ราบชดั 
ซ่ึงอุบายเป็นเคร่ืองสลัดออกแห่งอุทธัจจกุกกุจจะ ท่ีเกิดข้ึนแล้ว  
ตามความเป็นจริง  สมัยนั้น ภิกษุนั้น พึงเข้าไปหาภิกษุผู้
เจริญภาวนาทางใจ แล้วกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านผู้มีอายุ ผมมี
ใจถกูอทุธจัจกุกกจุจะกลุม้รุม ถกูอทุธัจจกุกกจุจะครอบงำาอยู ่
และไม่ทราบชัด ซึ่งอุบายเป็นเครื่องสลัดออกแห่งอุทธัจจ- 
กุกกุจจะ ที่เกิดขึ้นแล้ว ตามความเป็นจริง  สาธุ ขอท่าน 
ผู้มีอายุ โปรดแสดงธรรม เพื่อละอุทธัจจกุกกุจจะแก่ผม 
ภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจ ย่อมแสดงธรรมเพื่อละอุทธัจจ- 
กุกกจุจะแกเ่ธอ  ภกิษ ุ นีเ้ปน็สมยัที ่4 ทีค่วรเพ่ือเข้าไปพบ
ภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจ.

อกีประการหนึง่ สมยัใด ภิกษุมใีจถกูวจิกิจิฉากลุม้รมุ  
ถูกวิจิกิจฉาครอบงำาอยู่ และเธอย่อมไม่ทราบชัด ซึ่งอุบาย
เป็นเครื่องสลัดออกแห่งวิจิกิจฉา ที่เกิดขึ้นแล้ว ตามความ
เป็นจริง  สมัยนั้น ภิกษุนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุผู้เจริญภาวนา 
ทางใจ แล้วกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านผู้มีอายุ ผมมีใจถูกวิจิกิจฉา
กลุ้มรุม ถูกวิจิกิจฉาครอบงำาอยู่ และไม่ทราบชัด ซึ่งอุบาย
เป็นเครื่องสลัดออกแห่งวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้ว ตามความ
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เป็นจริง  สาธุ ขอท่านผู้มีอายุ โปรดแสดงธรรม เพื่อละ
วจิกิจิฉาแกผ่ม  ภกิษผุูเ้จรญิภาวนาทางใจ ยอ่มแสดงธรรม 
เพื่อละวิจิกิจฉาแก่เธอ  ภิกษุ  นี้เป็นสมัยที่ ๕ ท่ีควรเพ่ือ
เข้าไปพบภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจ.

อกีประการหนึง่ สมยัใด ภิกษุ อาศยันมิติใด ทำาในใจ 
ซึ่งนิมิตใด อันเป็นท่ีสิ้นไปแห่งอาสวะโดยลำาดับอยู่ แต่เธอ
ไม่รู้ ไม่เห็นซึ่งนิมิตนั้น สมัยนั้น ภิกษุนั้น พึงเข้าไปหาภิกษุ 
ผู้เจริญภาวนาทางใจ แล้วกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านผู้มีอายุ ผม
อาศยันมิติใด ทำาในใจซึง่นมิติใด อนัเปน็ทีส่ิน้ไปแหง่อาสวะ
โดยลำาดับอยู่ แต่ผมไม่รู้ ไม่เห็นซึ่งนิมิตนั้น  สาธุ ขอท่าน 
ผู้มีอายุ โปรดแสดงธรรม เพือ่ความสิน้อาสวะแกผ่ม  ภกิษุ
ผู้เจริญภาวนาทางใจ ย่อมแสดงธรรม เพื่อความสิ้นอาสวะ
แก่เธอ  ภิกษุ  นี้เป็นสมัยท่ี ๖ ที่ควรเพื่อเข้าไปพบภิกษุผู้
เจริญภาวนาทางใจ.
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ผลของการมีมิตรดี
-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๗๒/๓๓๘.  

ภิกษุท้ังหลาย  ภิกษุผู้มีมิตรช่ัว มีสหายช่ัว มีเพ่ือนฝูงช่ัว  
เสพคบ เข้าไปนั่งใกล้มิตรชั่ว และประพฤติตามมิตรชั่ว 
เหลา่นัน้อยู ่จกับำาเพ็ญธรรม คอื อภิสมาจาริกวตัรใหบ้รบิรูณ ์ 
ข้อน้ีไม่เป็นฐานะที่จะมีได้  เมื่อภิกษุไม่บำาเพ็ญธรรม คือ 
อภิสมาจาริกวัตรให้บริบูรณ์แล้ว จักบำาเพ็ญเสขธรรมให้
บรบิรูณ ์ขอ้นีไ้มเ่ปน็ฐานะทีจ่ะมไีด ้ เมือ่ไมบ่ำาเพญ็เสขธรรม
ให้บริบูรณ์แล้ว จักบำาเพ็ญศีลทั้งหลายให้บริบูรณ์ ข้อนี้ไม่
เป็นฐานะที่จะมีได้  เม่ือไม่บำาเพ็ญศีลทั้งหลายให้บริบูรณ์
แล้ว จักละกามราคะ รูปราคะ หรืออรูปราคะ ข้อนี้ไม่เป็น
ฐานะที่จะมีได้.

ภกิษทุัง้หลาย  ภิกษุผูม้มีติรด ีมสีหายด ีมเีพือ่นฝงูด ี 
เสพคบ เข้าไปน่ังใกล้มิตรดี และประพฤติตามมิตรเหล่าน้ันอยู่  
จักบำาเพ็ญธรรม คือ อภิสมาจาริกวัตรให้บริบูรณ์ ข้อน้ีย่อมเป็น
ฐานะท่ีจะมีได้  เม่ือภิกษุบำาเพ็ญธรรม คืออภิสมาจาริกวัตร 
ให้บริบูรณ์แล้ว จักบำาเพ็ญเสขธรรมให้บริบูรณ์ ข้อน้ีย่อม
เปน็ฐานะทีจ่ะมีได ้ เมือ่บำาเพญ็เสขธรรมใหบ้ริบรูณ์แลว้ จัก
บำาเพ็ญศีลทั้งหลายให้บริบูรณ์ ข้อนี้ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้  
เมือ่บำาเพญ็ศลีใหบ้รบิรูณแ์ลว้ จกัละกามราคะ รปูราคะ หรอื
อรูปราคะ ข้อนี้ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้.
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ผู้มีกุศลสมบูรณ์
-บาลี ม. ม. ๑๓/๓๕๑/๓๖๖.  

ช่างไม้  เราย่อมบัญญัติบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม  
1๐ ประการเป็นอย่างไร ว่าเป็นผู้มีกุศลสมบูรณ์ มีกุศล 
อย่างยิ่ง  เป็นสมณะถึงภูมิปฏิบัติอันอุดม ไม่มีใครรบได้ 
ช่างไม้  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ประกอบด้วย

(1)  สัมมาทิฏฐิอันเป็นอเสขะ 
(2)  สัมมาสังกัปปะอันเป็นอเสขะ 
(3)  สัมมาวาจาอันเป็นอเสขะ 
(4)  สัมมากัมมันตะอันเป็นอเสขะ 
(๕)  สัมมาอาชีวะอันเป็นอเสขะ 
(๖)  สัมมาวายามะอันเป็นอเสขะ 
(๗)  สัมมาสติอันเป็นอเสขะ 
(๘)  สัมมาสมาธิอันเป็นอเสขะ 
(9)  สัมมาญาณะอันเป็นอเสขะ 
(1๐) สัมมาวิมุตติอันเป็นอเสขะ
ช่างไม้  เราย่อมบัญญัติบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม 

1๐ ประการเหล่านี้แล  ว่าเป็นผู้มีกุศลสมบูรณ์  มีกุศล 
อย่างย่ิง เป็นสมณะถึงภูมิปฏิบัติอันอุดม ไม่มีใครรบได้ ดังน้ี.
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ผู้มีสังโยชน์ในภายใน และในภายนอก
-บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๘๐/๒๘๑.

ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่า ผู้มีอายุทั้งหลาย   
เราจักแสดงบุคคลที่มีสังโยชน์ในภายใน และบุคคลที่มีสังโยชน์ใน
ภายนอก ท่านทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว 

ผู้มีอายุทั้งหลาย  ก็บุคคลที่มีสังโยชน์ในภายใน 
เป็นอย่างไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เป็นผู้มีศีล สำารวมแล้ว 
ในปาติโมกขสังวร ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจร มีปกติ
เห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบท
ทั้งหลาย เมื่อแตกกายตายไป ภิกษุนั้นย่อมเข้าถึงหมู่เทพ 
หมู่ใดหมู่หนึ่ง ครั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้ว  เป็นอาคามี
กลับมาสู่ความเป็นอย่างน้ี  นี้เรียกว่า บุคคลผู้มีสังโยชน์ใน
ภายใน เป็นอาคามี กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้.

ผู้มีอายุทั้งหลาย  ก็บุคคลผู้มีสังโยชน์ในภายนอก
เป็นอย่างไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เป็นผู้มีศีล สำารวมแล้ว
ในปาติโมกขสังวร ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจร มีปกติ
เห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบท
ทั้งหลาย ภิกษุนั้นย่อมบรรลุเจโตวิมุตติอันสงบอย่างใด 
อย่างหนึ่ง เมื่อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถึงหมู่เทพหมู่ใด 
หมูห่นึง่ ครัน้จตุจิากอตัภาพนัน้แล้ว เปน็อนาคามีไม่กลบัมา
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สูค่วามเปน็อยา่งนี ้ นีเ้รยีกวา่ บคุคลผูม้สีงัโยชนใ์นภายนอก
เป็นอนาคามี ไม่กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้.

ผู้มีอายุทั้งหลาย  อีกประการหนึ่ง ภิกษุเป็นผู้มีศีล 
สำารวมแล้วในปาติโมกขสังวร ถึงพร้อมด้วยอาจาระและ
โคจร มีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อย สมาทานศึกษา
อยูใ่นสิกขาบททัง้หลาย ภกิษนุัน้ยอ่มปฏบิตัเิพือ่ความหน่าย 
เพือ่คลาย เพ่ือความดบักามทัง้หลาย ยอ่มปฏบิตัเิพือ่ความ
หน่าย เพือ่คลาย เพือ่ความดบัภพทัง้หลาย ยอ่มปฏบิตัเิพือ่
สิ้นตัณหา เพื่อสิ้นความโลภ ภิกษุนั้นเมื่อแตกกายตายไป 
ยอ่มเขา้ถึงหมูเ่ทพหมู่ใดหมูห่นึง่ คร้ันจตุจิากอัตภาพนัน้แลว้  
เป็นอนาคามี ไม่กลับมาสู่ความเป็นอย่างน้ี  นีเ้รียกวา่ บคุคล
มีสังโยชน์ในภายนอก เป็นอนาคามี ไม่กลับมาสู่ความเป็น
อย่างนี้.

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกะท่านพระสารีบุตรว่า 

สารีบตุร  เทวดาท่ีมีจิตเสมอกันมากองค์เข้าไปหาเรา 
จนถงึท่ีอยู ่ไหวเ้ราแลว้ยนือยู ่ณ ทีค่วรส่วนขา้งหน่ึง ครัน้แลว้ 
บอกวา่ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จริญ ทา่นพระสารบีตุรกำาลังเทศนา
ถึงบุคคลที่มีสังโยชน์ในภายในและบุคคลที่มีสังโยชน์ใน
ภายนอกแก่ภิกษทุัง้หลายอยูท่ีป่ราสาทของนางวสิาขามคิาร 
มารดาในบุพพาราม ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บริษัทร่าเริง  



483

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผู้มีพระภาคทรงพระกรุณา
เสด็จไปหาท่านพระสารีบุตรจนถึงท่ีอยู่เถิด  สารีบุตร  ก็
เทวดาเหล่าน้ันยืนอยู่ในโอกาสแม้เท่าปลายเหล็กแหลมจดลง  
1๐ องค์บ้าง 2๐ องค์บ้าง 3๐ องค์บ้าง 4๐ องค์บ้าง  
๕๐ องค์บ้าง ๖๐ องค์บ้าง แต่ก็ไม่เบียดกันและกัน. 

สารบีตุร  กเ็ธอพงึมคีวามคดิอยา่งน้ีว่า จิตอยา่งน้ัน 
ซึง่เป็นเหตุให้เทวดาเหลา่นัน้ยนือยูไ่ดใ้นโอกาสแม้เท่าปลาย
เหล็กแหลมจดลง 1๐ องค์บ้าง … ๖๐ องค์บ้าง เป็นจิตอัน
เทวดาเหล่านั้นอบรมแล้วในภพนั้นแน่นอน  สารีบุตร  ก็
ขอ้น้ันเธอไมค่วรเหน็เชน่นี ้ สารีบตุร  กจ็ติอยา่งนัน้ ซึง่เปน็
เหตุให้เทวดาเหล่านั้นยืนอยู่ได้ในโอกาสแม้เท่าปลายเหล็ก
แหลมจดลง 1๐ องคบ์า้ง … แตก่ไ็มเ่บยีดกนัและกัน เทวดา
เหล่าน้ันได้อบรมแล้วในศาสนานี้เอง เพราะฉะนั้นแหละ  
สารีบุตร  เธอพึงศึกษาอย่างน้ีว่า จักเป็นผู้มีอินทรีย์สงบ มีใจ 
ระงับอยู่ เธอควรศึกษาเช่นนี้แหละ  สารีบุตร  กายกรรม  
วจีกรรม มโนกรรมของผูม้อีนิทรียส์งบ มใีจระงบั เพราะฉะนัน้ 
แหละ  สารีบุตร  เธอพึงศึกษาว่า จักนำากายและจิตท่ีสงบ
ระงับแล้วเท่านั้น เข้าไปในพรหมจารีทั้งหลาย  สารีบุตร 
เธอควรศึกษาเช่นนี้แหละ  สารีบุตร  พวกอัญญเดียรถีย์ 
ปริพาชกท่ีไม่ได้ฟังธรรมบรรยายน้ี ได้พากันฉิบหายเสียแล้ว.
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ผู้มีสิกขาเป็นอานิสงส์
-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๒๖๐/๒๒๔. 

ภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีสิกขาเป็น
อานสิงส ์มปีญัญายิง่ มวีมิตุตเิปน็สาระ มสีติเปน็ใหญ่อยู่เถิด  
ภิกษุท้ังหลาย  เมื่อเธอท้ังหลายมีสิกขาเป็นอานิสงส์  
มีปัญญายิ่ง มีวิมุตติเป็นสาระ มีสติเป็นใหญ่อยู่ พึงหวังผล
ได้ 2 อย่าง อย่างใดอย่างหน่ึง คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน 
หรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี.

เรากล่าวมุนีผู้มีสิกขาบริบูรณ์ มีความไม่เสื่อมเป็น
ธรรมดา มปีญัญายิง่ มปีกติเห็นทีส่ดุ คอืความสิน้ไปแหง่ชาต ิ 
ผู้ทรงไว้ซึ่งร่างกายอันมีในที่สุดนั้นแล ว่าผู้ละมาร ผู้ถึงฝ่ัง
แหง่ชรา เพราะเหตน้ัุน  ภกิษทุัง้หลาย  เธอทัง้หลายจงเปน็ 
ผู้ยินดีในฌาน มีจิตตั้งมั่นแล้วในกาลทุกเมื่อ มีความเพียร  
มปีกตเิห็นทีส่ดุ คอื ความสิน้ไปแหง่ชาต ิครอบงำามารพร้อม
ด้วยเสนาได้แล้ว เป็นผู้ถึงฝั่งแห่งชาติและมรณะ.
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ผู้มีความเพียรเป็นเครื่องตื่น
-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๒๖๑/๒๒๕.

ภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุพึงเป็นผู้มีความเพียรเป็น
เคร่ืองตื่น มีสติสัมปชัญญะ มีจิตตั้งมั่น เบิกบาน ผ่องใส 
และพึงเป็นผู้เห็นแจ้งในกุศลธรรมทั้งหลาย สมควรแก่กาล
ในการประกอบความเพียรนั้นเนืองๆ เถิด  ภิกษุทั้งหลาย  
เมื่อภิกษุมีความเพียรเป็นเครื่องตื่น มีสติสัมปชัญญะ มีจิต 
ต้ังมั่น  เบิกบาน ผ่องใส  เห็นแจ้งในกุศลธรรมท้ังหลาย 
สมควรแกก่าลในการประกอบความเพียรนัน้เนืองๆ พึงหวงั
ผลได ้2 อยา่ง อยา่งใดอยา่งหนึง่ คอื อรหตัตผลในปจัจุบนั 
หรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี.

เธอทัง้หลายตืน่อยู ่จงฟงัคำานี ้เธอเหลา่ใดผูห้ลบัแลว้ 
เธอเหล่านั้นจงตื่น  ความเป็นผู้ตื่นจากความหลับเป็น 
คุณประเสริฐ  เพราะภัยย่อมไม่มีแก่ผู้ตื่นอยู่ ผู้ใดตื่นอยู่ 
มสีตสิมัปชญัญะ มจีติตัง้มัน่ เบกิบาน และผอ่งใส พจิารณา
ธรรมอยูโ่ดยชอบโดยกาลอนัควร ผูน้ัน้มสีมาธเิปน็ธรรมเอก 
ผุดขึ้นแล้วพึงกำาจัดความมืดเสียได้ เพราะเหตุนั้นแล ภิกษุ
พึงคบธรรมเครื่องเป็นผู้ตื่น ภิกษุผู้มีความเพียร มีปัญญา
เปน็เครือ่งรกัษาตน มปีกติไดฌ้าน ตดักเิลสเครือ่งประกอบ
สัตว์ไว้ด้วยชาติและชราได้แล้ว พึงถูกต้องญาณอันเป็น
เครื่องตรัสรู้อย่างยอดเยี่ยมในอัตภาพนี้แล.
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ผู้มีความหลีกเร้นเป็นที่มายินดี
-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๒๕๙/๒๒๓. 

ภกิษทุัง้หลาย  เธอท้ังหลายจงเปน็ผูม้คีวามหลกีเรน้
เปน็ท่ีมายินด ียินดแีลว้ในความหลกีเร้น ประกอบจิตของตน
ไว้ในสมถะในภายในเนืองๆ มีฌานไม่เสื่อม ประกอบด้วย
วิปัสสนา พอกพูนสุญญาคารอยู่เถิด.

ภกิษทุัง้หลาย  เมือ่เธอทัง้หลายมคีวามหลกีเร้นเปน็
ทีม่ายนิด ียินดแีลว้ในความหลกีเรน้ ประกอบจติของตนไวใ้น 
สมถะในภายในเนืองๆ มฌีานไมเ่สือ่ม ประกอบดว้ยวปิสัสนา  
พอกพูนสญุญาคารอยู ่พงึหวงัผลได้ 2 อยา่ง อยา่งใดอย่างหน่ึง  
คอื อรหัตตผลในปัจจุบนั หรือเมือ่ยงัมคีวามยดึม่ันเหลอือยู่ 
ก็จะเป็นอนาคามี.

ชนเหล่าใดมีจิตสงบแล้ว มีปัญญาเป็นเคร่ืองรักษาตน  
มีสติ มีฌาน ไม่มีความยินดีในกามทั้งหลาย ย่อมเห็นแจ้ง
ธรรมโดยชอบ เป็นผู้ยินดีแล้วในความไม่ประมาท มีปกติ
เห็นภัยในความประมาท ชนเหล่านั้นเป็นผู้อาจะไม่เสื่อม  
ดำารงอยู่ใกล้นิพพานเทียว.
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การอบรมจิต  
ด้วยสิ่งสมควรแก่บรรพชา

-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๑๑๔/๕๙. 

ภิกษุทั้งหลาย  เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึง
ศึกษาอย่างน้ีว่า จิตของพวกเราจักเป็นจิตได้รับอบรมแล้ว 
ดว้ยสิง่สมควรแกบ่รรพชา อกศุลธรรมอนัเปน็บาปท่ีเกดิข้ึน 
แล้วจักไม่รัดรึงจิตตั้งอยู่  จิตของพวกเราจักเป็นจิตได้รับ
อบรมแลว้ดว้ยอนจิจสญัญา  จติของพวกเราจักเป็นจิตไดร้บั 
อบรมแล้วด้วยอนัตตสัญญา  จิตของพวกเราจักเป็นจิตได้รับ 
อบรมแลว้ดว้ยอสภุสญัญา  จิตของพวกเราจกัเปน็จิตไดร้บั
อบรมแล้วด้วยอาทีนวสัญญา  จิตของพวกเราจักเป็นจิตรู้ 
ความสม่ำาเสมอและความไม่สม่ำาเสมอของโลก แล้วได้รับ
อบรมด้วยสัญญานั้น  จิตของพวกเราจักเป็นจิตรู้ความ
เจริญและความเสื่อมของโลก แล้วได้รับอบรมด้วยสัญญา
นั้น  จิตของพวกเราจักเป็นจิตรู้ความเกิดและความดับ 
ของโลก แล้วได้รับอบรมด้วยสัญญานั้น  จิตของพวกเรา 
จักเป็นจิตได้รับอบรมแล้วด้วยปหานสัญญา  จิตของพวกเรา 
จกัเป็นจิตไดร้บัอบรมแลว้ด้วยวริาคสญัญา  จติของพวกเรา
จกัเป็นจิตไดร้บัอบรมแลว้ดว้ยนโิรธสญัญา  ภกิษท้ัุงหลาย 
เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แล.
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

ภิกษุทั้งหลาย  เมือ่ใดแล จิตของภิกษุเปน็จิตได้รับ
อบรมแล้วด้วยสิ่งสมควรแก่บรรพชา อกุศลธรรมอันเป็น
บาปทีเ่กดิข้ึนแลว้ยอ่มไมรั่ดรงึจติตัง้อยู ่ จิตได้รับอบรมแลว้ 
ด้วยอนิจจสัญญา  จิตได้รับอบรมแล้วด้วยอนัตตสัญญา  
จติไดร้บัอบรมแลว้ดว้ยอสภุสญัญา  จติได้รับอบรมแลว้ดว้ย
อาทีนวสัญญา  จิตรู้ความสม่ำาเสมอและความไม่สม่ำาเสมอ
ของโลก แลว้ได้รบัอบรมแลว้ด้วยสญัญานัน้  จิตรู้ความเจริญ
และความเส่ือมของโลก แล้วได้รับอบรมแล้วด้วยสัญญาน้ัน 
จิตรู้ความเกิดและความดับของโลก แลว้ไดร้บัอบรมแลว้ดว้ย
สญัญานัน้  จติได้รบัอบรมดว้ยปหานสญัญา จติได้รับอบรม 
ดว้ยวริาคสัญญา และจิตไดรั้บอบรมดว้ยนโิรธสญัญา เมือ่นัน้  
ภิกษุนั้นพึงหวังผลได้ 2  อย่าง  อย่างใดอย่างหนึ่ง  คือ 
อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ 
เป็นอนาคามี.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนาคามี

หมายเหต ุนอกจากพระสตูรทีป่รากฏในหนงัสอื
เล่มนี้แล้ว พระศาสดายังได้ตรัสถึงข้อปฏิบัติเพื่อการ
ละสังโยชน์ และธรรมะที่เกี่ยวกับอริยบุคคลไว้อีกมาก 
ด้วยข้อจำากัดด้านความหนาของหนังสือ จึงได้รวบรวม 
มาไว้เพียงบางส่วน  ผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติม 
ได้จาก หนังสือพุทธวจน-หมวดธรรม เล่ม 1-1๕ และ 
จากพระไตรปิฎก.



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
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ผู้ที่สนใจรับสื่อธรรมที่เป็นพุทธวจน  เพื่อไปใช้ศึกษาส่วนตัว  
หรือน�าไปแจกเป็นธรรมทาน แก่พ่อแม่พี่น้อง ญาติ หรือเพื่อน  

สามารถมารับได้ฟรี ที่วัดนาปาพง  
หรือตามที่พระอาจารย์คึกฤทธิ์ได้รับนิมนต์ไปแสดงธรรมนอกสถานที่
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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. 
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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
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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 



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



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.



เธอย่อมฟังด้วยด	ี ย่อมเงีย่หฟัูง	 ย่อมเข้าไปตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถึง	 และ
ย่อมส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีค่วรศกึษาเล่าเรยีน พวกเธอเล่าเรยีนธรรมทีเ่ป็น
ตถาคตภาษตินัน้แล้ว กส็อบถามซึง่กนัและกนั ท�าให้เปิดเผยแจ่มแจ้งออก
มาว่า ข้อนีพ้ยญัชนะเป็นอย่างไร อรรถะเป็นอย่างไร ดงันี ้เธอเหล่าน้ัน 
เปิดเผยสิง่ทีย่งัไม่เปิดเผยได้ หงายของทีค่ว�า่อยูใ่ห้หงายขึน้ได้ บรรเทา
ความสงสยัในธรรมทัง้หลายอนัเป็นทีต่ัง้แห่งความสงสยัมอีย่างต่างๆ ได้.
ภกิษทุัง้หลาย ! นีเ้ราเรยีกว่า ปฏปิจุฉาวนิตีา	ปรสิา	โน	อกุกาจติวนิตีา.

ภกิษทุัง้หลาย !  เหล่านีแ้ลบรษิทั ๒ จ�าพวกนัน้. ภกิษทุัง้หลาย ! 
บรษิทัทีเ่ลศิในบรรดาบรษิทัทัง้สองพวกนัน้	คอื	บรษิทัปฏปิจุฉาวนิตีา		
ปรสิา	โน	อกุกาจติวนิตีา	(บรษิทัทีอ่าศยัการสอบสวนทบทวนกนัเอาเอง 
เป็นเครือ่งน�าไป ไม่อาศัยความเชือ่จากบุคคลภายนอกเป็นเครือ่งน�าไป) แล.

๖.	ทรงห้ามบัญญัติเพิ่มหรือตัดทอนสิ่งที่บัญญัติไว้
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๙๐/๗๐. 

ภกิษทุัง้หลาย !  ภกิษทุัง้หลาย จกัไม่บญัญตัสิิง่ทีไ่ม่เคยบัญญติั	จกั
ไม่เพกิถอนสิง่ทีบ่ญัญตัไิว้แล้ว	จกัสมาทานศกึษาในสกิขาบททีบั่ญญตัไิว้
แล้วอย่างเคร่งครดั	อยูเ่พยีงใด ความเจรญิกเ็ป็นสิง่ท่ีภกิษทุัง้หลายหวังได้  
ไม่มคีวามเสือ่มเลย อยู่เพยีงนัน้.

๗.	ส�านึกเสมอว่าตนเองเป็นเพียงผู้เดินตามพระองค์เท่านั้น	
	 ถึงแม้จะเป็นอรหันต์ผู้เลิศทางปัญญาก็ตาม

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๘๒/๑๒๖.

ภกิษทุัง้หลาย !  ตถาคตผูอ้รหนัตสัมมาสมัพทุธะ	ได้ท�ามรรคทียั่ง
ไม่เกิดให้เกดิขึน้	ได้ท�ามรรคทีย่งัไม่มใีครรู้ให้มคีนรู้ ได้ท�ามรรคทียั่งไม่มี
ใครกล่าวให้เป็นมรรคทีก่ล่าวกนัแล้ว	ตถาคตเป็นผูรู้ม้รรค	(มคคฺญญฺ)ู เป็น
ผูรู้แ้จ้งมรรค	(มคคฺวทิ)ู เป็นผูฉ้ลาดในมรรค	(มคคฺโกวโิท). ภิกษุทั้งหลาย ! 
ส่วนสาวกทัง้หลายในกาลนี	้เป็นผูเ้ดนิตามมรรค	(มคฺคานคุา)	เป็นผูต้ามมา	
ในภายหลงั.

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



ภิกษุทั้งหลาย  บุคคล ๔ จำาพวกนี้ 

มีปรากฏอยู่ในโลก ๔ จำาพวก

เป็นอย่างไร คือ

ภิกษุทั้งหลาย  ก็บุคคลจำาพวกไหน
ยังละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ไม่ได้ 
(โอรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ) 

ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติ ไม่ได้ 
(อุปฺปตฺติปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ)

(และ) ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพ ไม่ได้
(ภวปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ)

คือ  สกทาคามี …

ภิกษุทั้งหลาย  บุคคลจำาพวกไหน 
ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ได้ 

(โอรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ ปหีนานิ)

(แต่) ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติ ไม่ได้
(อุปฺปตฺติปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ)

ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพ ไม่ได้
(ภวปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ)

คือ  อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี …



ภิกษุทั้งหลาย  บุคคลจำาพวกไหน 
ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ได้ 

(โอรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ ปหีนานิ)

ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติ ได้ 
(อุปฺปตฺติ ปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ ปหีนานิ)

(แต่) ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพ ไม่ได้
(ภวปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ)

คือ  อันตราปรินิพพายี …

ภิกษุทั้งหลาย  บุคคลจำาพวกไหน 
ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ได้ 

(โอรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ ปหีนานิ)

ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติ ได้
(อุปฺปตฺติปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ ปหีนานิ)

(และ) ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพ ได้
(ภวปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ ปหีนานิ)

คือ  อรหันต์ผู้สิ้นอาสวะ …

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำาพวกนี้แล 
มีปรากฏอยู่ในโลก.
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๘๑/๑๓๑.

สัน 29 มม 

สัน 29 มม 

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

ภิกษุทั้งหลาย  บุคคลจ�าพวกไหน 
ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ได้ 

(โอรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ ปหีนานิ)

ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติ ได้ 
(อุปฺปตฺติ ปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ ปหีนานิ)

(แต่) ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพ ไม่ได้
(ภวปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ)

คือ  อันตราปรินิพพายี …

ภิกษุทั้งหลาย  บุคคลจ�าพวกไหน 
ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ได้ 

(โอรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ ปหีนานิ)

ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติ ได้
(อุปฺปตฺติปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ ปหีนานิ)

(และ) ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพ ได้
(ภวปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ ปหีนานิ)

คือ  อรหันต์ผู้สิ้นอาสวะ …

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

ภิกษุทั้งหลาย 

บุคคลผูป้ระกอบแล้วด้วยกามโยคะ (กามโยคยุตฺโต)
(และ) ประกอบแล้วด้วยภวโยคะ (ภวโยคยุตฺโต)

เป็น อาคามี

ยังต้องมาสู่ความเป็นอย่างนี้. 

ภิกษุทั้งหลาย 

บุคคลผู้พรากแล้วจากกามโยคะ (กามโยควิสยุตฺโต) 
(แต่) ยังประกอบแล้วด้วยภวโยคะ (ภวโยคยุตฺโต)

เป็น อนาคามี 

ไม่มาสู่ความเป็นอย่างน้ี. 

ภิกษุทั้งหลาย 
บุคคลผู้พรากแล้วจากกามโยคะ (กามโยควิสยุตฺโต) 
(และ) พรากแล้วจากภวโยคะ (ภวโยควิสยุตฺโต)

เป็น อรหันต์ 

สิ้นอาสวะแล้ว.

 -บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๐๓/๒๗๖.



สัน 29 มม 

สัน 29 มม 

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

แนวกึ่งกลางปกหลัง 65 มม.

ฉบับ ๑๖
พ
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 ธ
 ว

 จ
 น

อนาคามี

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.   

พุ ท ธ ว จ นภิกษุทั้งหลาย  บุคคลผู้พรากแล้วจากกามโยคะ (กามโยควิสยุตฺโต)
(แต่) ยังประกอบแล้วด้วยภวโยคะ (ภวโยคยุตฺโต)  เป็น

 

ไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้...

ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
เป็นผู้ท�าให้บริบรูณ์ในศลี | เป็นผู้ท�าให้บรบิรูณ์ในสมาธิ | เป็นผู้ท�าพอประมาณในปัญญา
 … เธอเป็นโอปปาติกะ จกัปรนิพิพานในภพนัน้ มอีนัไม่กลับจากโลกนัน้เป็นธรรมดา 

เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ หมดสิ้นไป.

…เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ หมดสิ้นไป เธอเป็น

แล้วตกลงที่กองหญ้าหรือกองไม้ใหญ่ๆ 
สะเก็ดนั้นย่อมให้เกิดไฟและควันที่กองหญ้าหรือกองไม้ใหญ่ๆ นั้น 

ครั้นให้เกิดไฟและควันแล้ว เผากองหญ้าหรือกองไม้ใหญ่ๆ นั้นให้หมดไป 
แล้วจึงลามไปไหม้ไม้กอและป่าไม้ ครั้นไหม้ไม้กอและป่าไม้

แล้วลามมาถึงที่สุดหญ้าเขียว ที่สุดภูเขา ที่สุดชายน�้า หรือภูมิภาคอันน่ารื่นรมย์ 

หมดเชื้อแล้วก็ดับ ฉะนั้น.

-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๐๓/๒๗๖., -บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๙๘/๕๒๖., -บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๗๔/๕๒. 


