
สารบาญขยายความ  [๙]

สารบาญขยายความ 
(ตามลาํดบันิเทศของภาค ทุกนิเทศ) 

____________ 

หนา 

ภาคนํา  ว่าด้วย  ข้อความท่ีควรทราบก่อนเกีย่วกบัจตุราริยสัจ ๑ - ๑๔๐ 
 ตอน ๑  วาดวย  สัตวโลกกับจตุราริยสัจ          _ _ _ _ _ _ ๓ - ๑๘ 
 ตอน ๒  วาดวย  ชีวิตมนุษยกับจตุราริยสัจ       _ _ _ _ _ _ ๑๙ - ๔๙ 
 ตอน ๓  วาดวย  พระพุทธองคกับจตุราริยสัจ    _ _ _ _ _ ๕๐ - ๗๑ 
 ตอน ๔  วาดวย การรูอริยสัจไมเปนสิ่งสุดวิสัย     _  _ _ _ ๗๒ - ๙๔ 
 ตอน ๕  วาดวย  คุณคาของอรยิสัจ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๙๕ - ๑๑๐ 
 ตอน ๖  วาดวย  เคาโครงของอริยสัจ  _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๑ - ๑๔๐ 

ภาค ๑  ว่าด้วย ทุกขอริยสัจ ความจริงอนัประเสริฐคอืทุกข์ ๑๔๕ - ๒๗๔ 
 นิทเทศ ๑  วาดวย  ประเภทและอาการแหงทุกขตาม- 
    หลักท่ัวไป  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๔๘ - ๑๕๓ 
 นิทเทศ ๒  วาดวย  ทุกขสรุปในปญจุปาทานขันธ _ _ ๑๕๔ - ๒๕๓ 
 นิทเทศ ๓  วาดวย  หลักเบ็ดเตล็ดเก่ียวกับความทุกข  _  ๒๕๔ - ๒๗๓ 

ภาค ๒  ว่าด้วย  สมุทยอริยสัจ ความจริงอนัประเสริฐคอื- 

  เหตุให้เกดิทุกข์   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๒๗๗ - ๔๐๓ 
 นิทเทศ ๔  วาดวย  ลักษณะแหงตัณหา  _ _ _ _ _ _ ๒๘๐ - ๓๑๙ 

 นิทเทศ ๕  วาดวย  ที่เกิดและการเกิดแหงตัณหา _ _ _  ๓๒๐ - ๓๒๗ 

 นิทเทศ ๖  วาดวย  อาการท่ีตัณหาทําใหเกิดทุกข  _ _ _  ๓๒๘ – ๓๖๙ 

 
 
 
 



 [๑๐]

หนา 
 การละทิฏฐิดวยอนุปสสนาญาณในอารมณของทิฏฐินั้น ๆ _ _ _ _ _ ๘๐๒ 

 อนุสัยเจ็ดสลาย เมื่อขาดความยึดม่ันในอารมณแหงปญจสัญญา _ _ _    ๘๐๒ 

 ลําดับปจจัยแหงการกระทําใหแจงซ่ึงนิพพาน  _ _ _  _ _ _ _ _ _ _  ๘๐๓ 

 วิธีการบมวิมุตติใหถึงท่ีสุด    _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   ๘๐๔ 

 สติปฏฐานบริบูรณ เพราะอานาปานสติบริบูรณ  _ _ _ _ _ __ _   ๘๐๖ 

  (หมวดกายานุปสสนา) _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   ๘๐๖ 

  (หมวดเวทนานุปสสนา) _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   ๘๐๗ 

  (หมวดจิตตานุปสัสสนา)  _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   ๘๐๗ 

  (หมวดธัมมานุปสนา) _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   ๘๐๘ 

 โพชฌงคเจ็ดบริบูรณ เพราะสิตปฏฐานบริบูรณ  _ _ _  _ _ _ _ _ _  ๘๐๙ 

 (โพชฌงคเจ็ด หมวดกายาฯ)   _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   ๘๐๙ 

 (โพชฌงคเจ็ด หมวดเวทนาฯ)  _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   ๘๑๑ 

 (โพชฌงคเจ็ด หมวดจิตตาฯ)   _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   ๘๑๒ 

 (โพชฌงคเจ็ด หมวดธัมมาฯ)   _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   ๘๑๓ 

 วิชชา-วิมุตติบริบูรณ เพราโพชฌงคบริบูรณ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   ๘๑๓ 

 นิโรธอริยสัจ (อีกนัยหนึ่ง)  _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   ๘๑๔ 

 นิโรธอริยสัจ เปนสิ่งท่ีควรทําใหแจง _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   ๘๑๕ 

 
 
 
 
 
 



สารบาญขยายความ  [๑๑]
 

หนา 

ภาค ๔ 

ว่าด้วยมคัคอริยสัจ ความจริงอนัประเสริฐคอืมรรค 
(มี ๑ อุทเทศ ๑๐ นิทเทส ๓๕๘ เร่ือง) 

อุทเทศแหงมัคคอริยสัจ     . . . .   . . . .. . . .   . . . .   . . . .   . . . . ๘๑๒ 

นิทเทศแหงมัคคอริยสัจ (๑๐ นิทเทศ : ๑๓-๒๒,  

 ๓๕๕ เร่ือง) ๘๒๒ - ๑๔๘๙ 

นิทเทศ ๑๓  วาดวย  ขอความนําเรื่องมรรค (๒๘ เรื่อง) ๘๒๒ - ๘๖๙ 
 หมวด ก. ว่าด้วยทุอทเทศ-นิทเทศของมรรค 
  อุทเทศแหงทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ  _ _ _ _ _ _ _ _ ๘๒๒ 
  นิทเทศแหงทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ  _ _ _ _ _ _ _ _ ๘๒๒ 
 หมวด ข. ว่าด้วยอันตะ ๒ จากมรรค 
  ขาศึกของมัชฌมาปฏิปทา (อัฏบังคิกมรรค)  _ _ _ _ _ _ _ _ ๘๒๕ 
  อีกนัยหนึ่ง (ตามบลีอรณวิภังคสูตรมัชฌมินิกาย)  _ _  ๘๒๖ 
  อีกนัยหนึ่ง (ตามลาลี ติก. อํ.)  _ _ _ _ _ _ _ _ ๘๒๙ 
  ลักษณะอีกปริยายหนึ่ง แหงกามสุขัลลิกานุโยค  _ _ _ _ ๘๓๑ 
  สิ่งท่ีเรียกวา กามคุณและกามสุข _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๘๓๓ 
  สุขัลลิกานุโยค ๒ แบบ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๘๓๔ 
  ก. สุขัลลิกานุโยค ของมิฉาทิฏฐิ   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๘๓๔ 
  ข. สุขัลลิกานุโยค ของสัมมาทิฏฐิ   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๘๓๕ 
  ผลแหงสุขัลลิกานุโยคของสัมมาทิฏฐิ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๘๓๖ 
  ตโปชิคุจฉิวัตร เปรียบเสมือนการข่ีขอนสุดทอนกลม- 
    ขามแมน้ํา   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๘๓๗ 



 [๑๒]

หนา 
 หมวด ค. ว่าด้วยลกัษณะของมรรค 
  อัฏฐังคิกมรรค ในฐานะเปนทางแหงอมตะ    _ _ _ _ _ _ _  ๘๓๙ 
  อัฏฐังคิกมรรค มีกระแสไหลไปสูนิพพาน  _ _ _ _ _ _ _ ๘๓๙ 
  อัฏฐังคิกมรรค ในฐานะหนทางใหถึงจุดหมาย   _ _ _ _ _ _ ๘๔๐ 

  อัฏฐังคิกมรรค ทําหนาท่ีเสมือนหนึ่งเสวียนรอง- 
    กนหมอ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๘๔๒ 
  อัฏฐังคิกมรรค เปนยอดแหงสังขตธรรมท้ังปวง   _ _ _ _ _ ๘๔๒ 
  อัฏฐังคิกมรรค คือหนทางเกาท่ีทรงพบใหม  _ _ _ _ _ _ ๘๔๒ 
  อัฏฐังคิกมรรค ในฐานะเปนหนทางแหงการ- 
   กําหนดรูทุกข  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   ๘๔๔ 
  มัชฌมาปฏิปทาในฐานะเหตุใหเกิดจักษุและญาณเพ่ือ- 
   นิพพาน  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๘๔๕ 

  มัชฌมาปฏิปทา ๓ ลําดับ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๘๔๖ 
   ก. มัชฌิมาปฏิปทา (พ้ืนฐานท่ัวไป)   _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๘๔๖ 
   ข. มัชฌิมาปฏิปทา (ในความหมายชั้นกวาง)  _ _ _ _ _  ๘๔๗ 
   ค. มัชฌิมาปฏิปทา (ในความหมายชั้นลึก)  _ _ _ _ _ _  ๘๔๙ 

  ลักษณะหนทางแหงความหมดจด  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๘๕๑ 
  ลําดับการปฏิบัติ เพ่ืออรหัตผล  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๘๕๒ 

หมวด ง. ว่าด้วยเหตปัุจจัยของมรรค 
  ธรรมเปนรุงอรุณแหงอัฏฐังคิกมรรค   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๘๕๔ 
 อัฏฐังคิกมรรค สําเร็จไดดวยอัปปมาทยอดแหง 
   กุศลธรรม  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๘๕๕ 

หมวด จ. ว่าด้วยอานิสงส์ของมรรค 
  อัฏฐังคิกมรรค เปนปฏิปทาเพ่ือความเปนอริยบุคคลส่ี _ _ _ _ _ _   ๘๕๗ 
  อัฏฐังคติกมรรค ในฐานะธรรมเครื่องขามฝง  _ _ _ _ _ _ ๘๕๙ 

 
 
 



สารบาญขยายความ  [๑๓]
 

หนา 
  อัฏฐังคิกมรรค ในฐานะพรหมจรรย _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๘๕๙ 
  อริยอัฏฐังคิกมรรค เปนกรรมอันเปนทีสิ้นกรรม   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๘๖๐ 
  อานิสงสพิเศษแหงอัฏฐังคิกมรรค (ทําใหรูจัก- 
   พระศาสดาอยางถูกตอง)  _ _ _ _ _ _ _ _ ๘๖๓ 
 หมวด ฉ. ว่าด้วยปกิณณกะ 
  อัฏฐังคิกมรรค กับนิพพาน   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๘๖๔ 
  โพชฌงค ในฐานะเปนมรรค  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๘๖๕ 
  ปรารภโพชฌงคแลว มรรคก็เปนอันปรารภดวย  _ _ _ _ _ _ _ _  ๘๖๗ 
  ปรารภสิตปฏฐานแลว มรรคก็เปนอันปรารภดวย _ _ _ _ _ _ _ _   ๘๖๘ 
 
อุทเทส และ นิทเทส แหงอัฏฐังคิกมรรคแตละองค  . . . .   . . . .    ๘๗๑ - ๘๗๒ 
นิทเทศ ๑๔ วาดวย สัมมาทิฏฐิ (๗๗ เรื่อง)    ๘๗๓ - ๑๐๒๘ 
 หมวด ก. ว่าด้วยอุทเทศ-วิภาค ของสัมมาทิฏฐิ 
 อุทเทศแหงสัมมาทิฏฐิ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๘๗๓ 

 สัมมาทิฏฐิ โดยปริยายสองอยาง (ลกิย -โลกุตตระ)   _ _ _ _ _ _ _ _  ๘๗๓ 
 หมวด ข. ว่าด้วยลกัษณะ - อุปมา - ไวพจน์ ของสัมมาทิฏฐิ 
 ลักษณะของสัมมาทิฏฐิ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๘๗๕ 
 ลักษณะของสัมมาทิฏฐิ (อีกปริยายหนึ่ง : ระดับสูงสุด)  _ _ _ _ _ _   ๘๗๕ 
 สัมมาทิฏฐิโลกุตตระ นานาแบบ (ตามคําพระสารีบุตร)  _ _ _ _ _ _   ๘๗๗ 
 ก. หมวดเนื่องดวยกุศล-อกุศล  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๘๗๗ 
 ข. หมวดเนื่องดวยอาหารส่ี  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๘๗๘ 
 ค. มหวดเนื่องดวยอริยสัจสี่  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๘๘๐ 
 ง. หมวดเนื่องดวยปฏิจจสมุปปนนธรรมตามหลัก- 
  ปฏิจจสมุปบาท  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๘๘๒ 
 ง. ๑ เกี่ยวกับชรามรณะ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๘๘๒   



 [๑๔]
 

หนา 
 ง. ๒ เกี่ยวกับชาติ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๘๘๓ 
 ง. ๓ เกี่ยวกับภพ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๘๘๔ 
 ง. ๔ เกี่ยวกับอุปาทาน   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๘๘๕ 
 ง. ๕ เกี่ยวกับตัณหา  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๘๘๖ 
 ง. ๖ เกี่ยวกับเวทนา  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๘๘๗ 
 ง. ๗ เกี่ยวกับผัสสะ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๘๘๘ 
 ง. ๘ เกี่ยวกับสฬายตนะ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๘๘๙ 
 ง. ๙ เกี่ยวกับนามรูป  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๘๙๐ 
 ง. ๑๐ เกี่ยวกับวิญญาณ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๘๙๑ 
 ง. ๑๑ เกี่ยวกับสังขาร  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๘๙๒ 
 ง. ๑๒ เกี่ยวกับอวิชชา  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๘๙๓ 
 ง. ๑๓ เกี่ยวกับอาสวะ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๘๙๕ 
 สัมมาทิฏฐิ เปนรุงอรุณแหงกุศลธรรม   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๘๙๗ 
 สัมมาทิฏฐิ เปนรุงอรุณแหงการรูอริยสัจส่ี  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ๘๙๗ 
 สัมมาทิฏฐิ ควรจะรวมไปถึงการสํานึกบาป  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๘๙๘ 
 อริยสัจจญาณ เปนญาณประเภทยิงเร็ว  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๘๙๙ 
 ทิ้งเสียนั่นแหละ กลับจะเปนประโยชน   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๙๐๑ 
 ฆากิเลส อยาฆาคน  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๙๐๒ 

 วิชชา เปนตัวชักนํามาซึ่งองคแปดแหงสัมมามรรค  _ _ _ _ _ _ _ _ ๙๐๓ 
 หมวด ค. ว่าด้วยอุปกรณ์-เหตปัุจจัย ของสัมมาทิฏฐิ 
 ความกลัว เปนเหตุแหงสัมมาทิฏฐิ (ชนิดโลกิยะ)   _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๙๐๔ 
 อริยสัจส่ี เปนอารมณแหงนิพเพธิกปญญา  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๙๐๗ 
 ธรรมเปนเครื่องเจริญแหงปญญา ฯลฯ   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๙๐๙ 

 เหตุที่ทําใหแสวงหานิพพาน  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๙๑๐ 
 ฌาน (ที่มีสัญญา) ใชเปนฐานแหงวิปสสนาไดลงตัวเอง  _ _ _ _ _ _ ๙๑๑ 

 
 
 
 
 



สารบาญขยายความ  [๑๕]
 

หนา 
 เหตุใหเกิดและเจริญ แหงอาทิพรหมจริยิกปญญา  _ _ _ _ _ _ _ _ _  ๙๑๖ 
 ข้ันตอนจํากัด แหงปจจัยของปญญาขันธ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๙๑๙ 
 สิ่งสงเคราะหสัมมาทิฏฐิใหออกผล  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๙๒๐ 
 เหตุปจจัยแหงวิชชาและวิมุตติ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๙๒๑ 
 สัญญาเกิดกอนญาณ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๙๒๒ 
 การทําสมาธิ มีเคล็ดลับเหมือนแมโคเปนภูเขาลาดชัน  _ _ _ _ _ _ _ ๙๒๓ 
 อนิจจสัญญาเปนไปโดยสะดวก เมื่อผูเจริญมุง 
  อานิสงส ๖ ประการ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _  ๙๒๘ 
 ทุกขสัญญาเปนไปโดยสะดวก   เมื่อผูเจริญมุง 
 อานิสงส ๖ ประการ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _  ๙๒๙ 
 อนัตตสัญญาเปนไปโดยสะดวก เมื่อผูเจริญมุง 
 อานิสงส ๖ ประการ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _  ๙๓๐ 
 สิ่งท้ังปวงทีตองรูจัก เพ่ือความิสนทุกข  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๙๓๑ 
 ตนเหตุแหงมิฉาทิฏฐิ-สัมมาทิฏฐิ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๙๓๒ 

 หมวด ง. ว่าด้วยหลกัการปฏิบัติของสัมมาทิฏฐิ 
 รูเวทนาเพ่ือดับเสียได ดีกวารูเพ่ือเปนปจจัยแกตัณหา  __ _ _ _ _ _ _ ๙๓๒ 
 อัสสาทะ-อาทีนวะ-นิสรณะ ของกาม  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๙๓๓ 
 อัสสาทะของกาม  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๙๓๓ 
 อาทีนวะของกาม  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๙๓๔ 
 นิสสรณะของกาม  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๙๓๙ 
 อัสสาทะ-อาทีนวะ-นิสสรณะ ของรูปกาย  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๙๔๐ 
 อัสสาทะของรูปกาย  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๙๔๐ 
 อาทีนวะของรูปกาย  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๙๔๐ 
 นิสสรณะของรุปกาย  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๘๔๓ 
 อัสสาทะ-อาทีนวะ-นิสสรณะ ของเวทนา  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๙๔๔ 



 [๑๖] 
  

หนา 
 อัสสาทะของเวทนา  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๙๔๔ 
 อาทีนวะของเวทนา   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๙๔๖ 

 นิสสรณะของเวทนา   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๙๔๖ 
 การทําใหเกิดสัมมาทิฏฐิ เมื่อมีปญหาระหวางลัทธิ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๙๔๗ 
 การเห็นกายและเวทนา ในระดับแหงผูหลุดพน  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๙๕๔ 
 สัมมาทิฏฐิในการเจริญธรรมสาม เพ่ือละธรรมสาม(อีกนัยหนึ่ง) _  ๙๕๕ 
 สัมมาทิฏฐิในการเจริญธรรมสาม เพ่ือละธรรมสาม(อีกนัยหนึ่ง) _    ๙๕๖ 
 สัมมาทิฏฐิในการเจริญธรรมสาม เพ่ือละธรรมสาม(อีกนัยหนึ่ง)  _   ๙๕๗ 
 สัมมาทิฏฐิในการเจริญธรรมสาม เพ่ือละธรรมสาม(อีกนัยหนึ่ง) _   ๙๕๗ 
 ขอปฏิบัติเกี่ยวกับธาตุหา  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๙๕๘ 
 สัมมาทิฏฐิในอาเนญชสัปปายปฏิปทา  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๙๖๓ 
  ขอท่ีหนึ่ง  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๘๖๓ 
  ขอท่ีสอง  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๘๖๔ 
  ขอท่ีสาม  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๘๖๔ 
 สัมมาทิฏฐิในอากิญจัญญายตนะสัปปายปฏิปทา  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๙๖๕ 
  ขอท่ีหนึ่ง  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๙๖๕ 
  ขอท่ีสอง  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๙๖๖ 
  ขอท่ีสาม  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๙๖๖ 
 สัมมาทิฏฐิในเนวสัญญานาสัญญายตนะสัปปายปฏิปทา  _ _ _ _ _ ๙๖๗ 
 สัมมาทิฏฐิ ตอโอฆนิตถรณะ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๙๖๘ 
 อริยวิโมกข หือโอฆนิตถรณะ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๙๖๙ 
 วิธีพิจารณา เพ่ือ “หมดปญหา” เกี่ยวกับอาหาร  _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ ๘๗๑ 
 วิธีพิจารณาธรรมในภายใน เพ่ือความส้ินทุกข  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๙๗๕ 
 การพิจารณา เพ่ือความส้ินแหงแดนเกิดของทุกข  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๙๗๗ 

 
 
 
 
 
 



สารบาญขยายความ  [๑๗]
 

หนา 
 หมวด จ. ว่าด้วยอานิสงส์ของสัมมาทิฏฐิ 
 การเห็นชนิดท่ีละมิจฉาทิฏฐิได  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๙๗๘ 
 การเห็นชนิดท่ีละสักกายทิฏฐิได  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๘๗๙ 

 การเห็นชนิดท่ีละอัตตานุทิฏฐิได  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๙๘๐ 
 การเห็นชนิดท่ีละมิจฉาทิฏฐิที่ปรารภอัตตาและโลก  _ _ _ _ _ _ _ _ ๙๘๑ 
 การเห็นไตรลักษณ เปนทางแหงความหลุดพน  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๙๘๑ 
  ก. ตามนัยแหงอนัตตลักขณสูตร  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๙๘๑ 
  ข. ตามนัยแหงบาลีอนิจจวรรค สฬายตนสังยุตต  _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๙๘๒ 
  ค. ตามนัยแหงธัมมปทบาลี  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๙๘๒ 
 ความสะดวกสบายแกการดับของกิเลส (นิพพาน)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๙๘๓ 
 การรูจักแสวงหาของมนุษย  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๙๘๖ 
  ก. การแสวงหาที่ไมประเสริฐ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๙๘๖ 
  ข. การแสวงหาที่ประเสริฐ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๙๘๙ 
 อุบายเครื่องส้ินตัณหา โดยสังเขป  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๙๙๐ 
 ความถูกตองเกี่ยวกับความรูนึกวาปฏิกูลหรือไมปฏิกูล  _ _ _ _ _ _ ๙๙๑ 
 ภิกษุมิไดเจริญภาวนา เพ่ือไดรูปทิพยเสียทิพย  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๙๙๓ 
 การเห็นความปฏิกูลแหงยศ - อาหาร - ความรัก –  
   สุภะ - ผัสสะ – อุปาทาน _ _ _ _ _ _ _ _   ๙๙๕ 
 โลกุตตรผลมีได จากการต้ังจิตไวถูก  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  ๙๙๖ 
 ความแนใจหลักจากการปฏิบัติ เปนเครื่องตัดส้ินความผิด-ถูก _ _ _    ๙๙๗ 
 สรุปอานิสงสของสัมมาทิฏฐิ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๐๐ 
 หมวด ฉ. ว่าด้วยโทษของการขาดสัมมาทิฏฐิ 
 โทษที่เกิดจากมิจฉาทิฏฐิในกากรพูด  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๐๑ 
 ทิฏฐิซึ่งเปนท่ีต้ังแหงการวิวาท (๓ จําพวก) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๐๒ 
 มิจฉาทิฏฐิที่วา วิญญาณเปนผูทองเท่ียว  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๐๖ 



 [๑๘]

หนา 
 โทษแหงอัตคาหิกทิฏฐิสิบ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๐๘ 
 อวิชชา เปนตัวชักนํามาซ่ึงองคแปดแหงมิจฉามรรค  _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๐๙ 
 หมวด ช. ว่าด้วยปกิณณกะ 
 สัสสตทิฏฐิก็อยากอยู อุจเฉททิฏฐิก็อยากไป สัมมาทิฏฐิ 
  ก็อยากดับ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ๑๐๑๐ 
 คนรวยก็มีธรรมะได (จิตนิยมและวัตถุนิยมก็อยูดวยกันได)   _ _ _ _ ๑๐๑๒ 
 การใชความทุกขใหเปนประโยชนแกบุถุชน  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   ๑๐๑๓ 
 ตรัสวา ถาจะมีตัวตนกันบาง เอารางกายเปนตัวตนดีกวาจิต  _ _ _ _ ๑๐๑๔ 
 การทําความรูจักกับกาย ซึ่งมิใชของเราหรือของใครอ่ืน  _ _ _ _ _ _ ๑๐๑๖ 
 อุปมาแหงการคํานวณความเปนอนิจจัง  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๑๗ 
 รูจักเลือก : “สังฆทานดีกวา !”  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๒๐ 

 อาการท่ีอวิชชาทําใหมีการเกิดดับแหงสังขาร  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๒๒ 
 รายละเอียดท่ีควรเขาใจใหถูกตองเกี่ยวกับเรื่องกรรม  _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๒๕ 
 เห็นผิดจากธรรมชาติ ก็ไมอาจทําใหแจงมรรคผล  _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๒๗ 

นิทเทศ ๑๕ วาดวย สัมมาสังกัปปะ (๑๙ เรื่อง)  ๑๐๒๙ - ๑๘๕๙ 
 หมวด ก. ว่าด้วยอทุเทศ-วิภาคอขงสัมมาสังกัปปะ 
  อุทเทศแหงสัมมาสังกัปปะ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ๑๐๒๙ 
  สัมมาสังกัปปะ โดยปริยายสองอยาง (โลกิย-โลกตุตระ)  _ _ _ _ _ ๑๐๒๙ 
  วิตกโดยปริยายสองอยาง (เพ่ือนิพพาน-ไมเพ่ือนิพพาน)  _ _ _ _ _ ๑๐๓๐ 

  บุคคลเกี่ยวกับเนกขัมมะ ๔ ประเภท  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๓๑ 
 หมวด ข. ว่าด้วยลกัษณะของสัมมาสังกัปปะ 
  อริยสัจจวิตก ในฐานะสัมมาสังกัปปะ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๓๒ 
  อริยสัจจจินตนา ในฐานะสัมมาสังกัปปะ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๓๓ 
 หมวด ค. ว่าด้วยอุปกรณ์ของสัมมาสังกัปปะ 
  สิ่งท่ีควรทราบ เกี่ยวกับอกุศลสังกัปปะ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๓๕ 

 
 
 
 
 



สารบาญขยายความ  [๑๙]
 

หนา 
  สิ่งควรทราบ เกี่ยวกับกุศลสังกัปปะ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๓๖ 
  เนกขัมมะแทมีได เพราะไดรูของสิ่งท่ีประเสริฐกวากามรส  _ _ _ ๑๐๓๗ 
 หมวด ง. ว่าด้วยหลกัการปฏิบัติของสัมมาสังกัปปะ 
  วิธีพิจารณา เพ่ือเกิดสัมมาสังกัปปะ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ๑๐๓๘ 
   ก. โทษแหงมิจฉาสังกัปปะ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๓๘ 
   ข. คุณแหงสัมมาสังกัปปะ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๔๐ 
  อาการเกิดแหงเนกขัมมสังกัปปะ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๔๑ 
  วิธีพิจารณา เพ่ือกําจักอกุศลวิตก ตามลําดับ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๔๒ 
   ประการท่ี ๑  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๔๒ 
   ประการท่ี ๒  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๔๓ 
   ประการท่ี ๓  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๔๔ 
   ประการท่ี ๔  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๔๕ 
   ประการท่ี ๕  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๔๕ 
  ผลสําเร็จแหงการกําจัดอกุศลวิตก  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๔๖ 
  หนาท่ีที่มนุษยพึงปฏิบัติตอ “กาม” (เพ่ือกําจัดกามวิตก)  _ _ _ _ _ _ ๑๐๔๘ 
 หมวด จ. ว่าด้วยอานิสงส์ของสัมมาสังกัปปะ 
  การหลีกจากกาม เปนบุรพภาคของพรหมจรรย  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๕๐ 
  อาการเกิดแหงกุศลวิตก หรือสัมมาสังกัปปะ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๕๑ 
   ก. กรณีเนกขัมมวิตก  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๕๑ 
   ข. กรณีอัพยาปาทวิตก  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๕๑ 
   ค. กรณีวิหิงสาวิตก  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๕๒ 
  สัมมาสังกัปปะ ทําใหเกิดสังฆสามัคคี  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๕๒ 

 หมวด ฉ. ว่าด้วยโทษของการขาดสัมมาสังกัปปะ 
  อาการเกิดแหงอกุศลสังกัปปะ หรือมิจฉาสังกัปปะ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๕๔ 
   ก. กรณีกามวิตก  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๕๔ 



 [๒๐]

หนา 
   ข. กรณีทยาปาทวิตก  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๕๕ 
   ค. กรณีวิหิงสาวิตก  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๕๕ 
 หมวด ช. ว่าด้วยปกิณณกะ 
  ธรรมชาติของกามแหงกามวิตก  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๕๖ 
  ความไมมีเนกขัมมวิตก ในจิตของสามัญสัตว  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๕๗ 

นิทเทศ ๑๖ วาดวย สัมมาวาจา (๑๓ เรื่อง)  ๑๐๖๐ - ๑๐๗๙ 
 หมวด ก. ว่าด้วยอุทเทศ - วิภาคของสัมมาวาจา 
  อุทเทศแหงสัมมาวาจา  _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๖๐ 
  หลักวิธีการพูดจาที่เปน อริยะและอนริยะ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๖๐ 
  สัมมาวาจา โดยปริยายสองอยาง (โลกยิะ-โลกุตตระ)  _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๖๑ 
  หลักวินิจฉัยวจีกรรม ๓ สถาน  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๖๒ 
   หมวดท่ี ๑ : เมื่อจะกระทํา  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๖๒ 
   หมวดท่ี ๒ : เมื่อกระทําอยู  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๖๓ 
   หมวดท่ี ๓ : เมื่อกระทําแลว  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๖๔ 

  ขอควรสรรเสริญหรือควรติ เกี่ยวกับสัมมาวาจา  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๖๔ 
 หมวด ข. ว่าด้วยลกัษณะของสัมมาวาจา 
  คําไปความของสัมมาวาจาส่ี  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๖๖ 
  สุภาษิตวาจา ในฐานะสัมมาวาจา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๖๗ 
  สุภาษิตวาจา ในฐานะสัมมาวาจา (อีกนัยหนึ่ง)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๖๗ 
  วาจาของสัตบุรุษและสัตบุรุษ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๖๘ 
   ๑. วาจาของอสัตบุรุษ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๖๘ 

   ๒. วาจาของสัตบุรุษ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๖๙ 
   ๓. วาจาของสะใภใหม-สะใภเกา  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๗๑ 
  หลักเกณฑแหงสัมมาวาจาข้ันสูงสุด  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๗๒ 
  สัมมาวาจาชั้นสูงสุด ระดับพระพุทธเจา  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๗๒ 

 
 
 
 
 



สารบาญขยายความ  [๒๑]
 

หนา 
 หมวด ค. ว่าด้วยโทษของการขาดสัมมาวาจา 
  ตัวอยางแหงสัมผัปปลาปวาทระดับครูบาอาจารย  _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๗๓ 
  ตัวอยาง ประการท่ีหนึ่ง  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๗๓ 
  ตัวอยาง ประการท่ีสอง  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๗๕ 
  ตัวอยาง ประการท่ีสาม   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   ๑๐๗๖ 

  ตัวอยาง ประการท่ีสี่  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ๑๐๗๗ 
  ตัวอยาง ประการท่ีหา  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ๑๐๗๗ 
  วิบากแหงมิจฉาวาจา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๗๘ 

นิทเทศ ๑๗ วาดวย สัมมากัมมนัตะ (๘ เรื่อง)  ๑๐๘๐ - ๑๐๘๙ 
 หมวด ก. ว่าด้วยอุทเทศ -วิภาคของสัมมากัมมนัตะ 
  อุทเทศแหงสัมมากัมมันตะ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๘๐ 
  หลักวินิจฉัยกายกรรม ๓ สถาน  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๘๑ 
   หมวดท่ี ๑ : เมื่อจะกระทํา  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๘๑ 
   หมวดท่ี ๒ : เมื่อกระทําอยู  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๘๑ 
   หมวดท่ี ๓ : เมื่อกระทําแลว  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๘๒ 
  สัมมากัมมันตะ โดยปริยายสองอยาง 
    (โลกิยะ-โลกตุตระ)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๘๒ 

 หมวด ข. ว่าด้วยลกัษณะของสัมมากัมมนัตะ 
  คําไขความของสัมาากัมมันตะ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๘๓ 
  ลักษณะแลวิบาก แหงสัมมากัมมันตะ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๘๔ 

 หมวด ค. ว่าด้วยโทษและอานิสงค์ของสัมมากัมมนัตะ 
  วิบากของมิจฉากัมมันตะ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๘๖ 
  กรรมท่ีเปนเหตุใหไดรับผลเปนความไมกระเสือกกระสน  ๑๐๘๘ 

นิทเทศ ๑๘ วาดวย สัมมาอาชีวะ (๑๖ เรื่อง)  ๑๐๙๐ - ๑๑๒๖ 



 [๒๒]
 หมวด ก. ว่าด้วยอุทเทศ -วิภาคของสัมมาอาชีวะ 

หนา 
  อุทเทศแหงสัมมาอาชีวะ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๙๐ 
  สัมมาอาชีวะ โดยปริยายสองอยาง (โลกิยะ-โลกุตตระ)   _ _ _ _ _ _ ๑๐๙๐ 
 หมวด ข. ว่าด้วยลกัษณะ-อุปมาของสัมมาอาชีวะ 
  การดํารงชีพชอบ กินความไปถึงความสันโดษ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๙๑ 

  แมอยูปา ก็ยังตางกันหลายความหมาย  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๙๒ 
  การดํารงชีพชอบโดยทิศหก ของฆราวาส  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๙๓ 
   (หนาท่ีที่พึงปฏิบัติตอทิศเบ้ืองหนา)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๙๕ 
   (หนาท่ีที่พึงปฏิบัติตอทิศเบ้ืองขวา)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๘๕ 
   (หนาท่ีที่พึงปฏิบัติตอทิศเบ้ืองหลัง)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๙๖ 
   (หนาท่ีที่พึงปฏิบัติตอทิศเบ้ืองซาย) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   ๑๐๙๗ 
   (หนาท่ีที่พึงปฏิบัติตอทิศเบ้ืองตํ่า)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๙๗ 
   (หนาท่ีที่พึงปฏิบัติตอทิศเบ้ืองบน)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๙๘ 
   (คาถาสรุปความ)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๙๙ 
  การดํารงชีพชั้นเลิศ ของฆราวาส  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๐๐ 
  การดํารงชีพชั้นรองเลิศ ของฆราวาส  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๐๑ 
  การดํารงชีพชั้นธรรมดา ของฆราวาส _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๐๑ 
  หลักการดํารงชีพ เพ่ือผลพรอมกันทั้งสองโลก  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๐๒ 
   (หลักดํารงชีพเพ่ือประโยชนสุขในทิฏฐธรรม)  _ _ _ _ _ _ _ _  ๑๑๐๒ 
   (อปายมุขและอายมุขที่เกี่ยวกับประโยชนในทิฏฐฏรรม) _ _ _  ๑๑๐๕ 
   (หลักดํารงชีพเพ่ือประโยชนสุขในสัมปรายะ)  _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๐๖ 
  การดํารงชีพชอบ ตามหลักอริยวงศ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๐๗ 
  การดํารงชีพชอบ โดยหลักแหงมหาปุริสวิตก 

    (แปดอยาง)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบาญขยายความ  [๒๓]
 
 

หนา 
   (อานิสงสแหงการดํารงชีพชอบโดยหลักแหง 
    มหาปุริสวิตกแปด)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๑๑ 
   (อานิสงคที่ครอบคลุมไปถึงความหมายแหงปจจัยส่ี)  _ _ _ _ _  ๑๑๑๒ 
  การดํารงชีพชอบ คือการลงทุนเพ่ือนิพพาน  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๑๔ 

 หมวด ค. ว่าด้วยหลกัการปฏิบัติของสัมมาอาชีวะ 
  หลักการปฏบิัติเกี่ยวกับปจจัยส่ี  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๒๐ 
   ก. เกี่ยวกับจีวร  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๒๐ 
   ข. เกี่ยวกับบิณฑบาต  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๒๐ 
   ค. เกี่ยวกับเสนาสนะ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๒๑ 
   ง. เกี่ยวกับคิลานเภสัช  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๒๑ 
 หมวด ง. ว่าด้วยอานิสงส์ของสัมมาอาชีวะ 
  ผลสืบตอของสัมมาอาชีวะ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๒๒ 
  สัมมาอาชีวะสมบูรณแบบ สําหรับคฤหัสถ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๒๓ 

 หมวด จ. ว่าด้วยปกิณณกะ 
  การดํารงชีพสุจริต มิไดมีเฉพาะเรื่องปจจัยส่ี  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๒๕ 

นิทเทศ ๑๙ วาดวย สัมมาวายามะ (๒๖ เรื่อง)  ๑๑๒๗ - ๑๑๗๕ 
 หมวด ก. ว่าด้วยอุทเทศ-วสิภาคของสัมมาวายามะ 
  อุทเทศแหงสัมมาวายามะ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๒๗ 
  ปธานส่ี ในฐานะแหสัมมาวายาโม  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๒๗ 

 หมวด ข. ว่าด้วยลกัษณะ-ไวพจน์-อุปมาของสัมมาวายามะ 
  ลักษณะของผูมีความเพียรสี่อิริยาบถ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ๑๑๒๙ 
  ลักษณะของผูมีความเพียรสี่อิริยาบถ (อีกนัยหนึ่ง)  _ _ _ _ _ _ _ _  ๑๑๓๐ 
  ไวพจนของสัมมาวายามะ คือสัมมัปปธาน  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๓๒ 
  ปธานส่ี ในฐานะสัมมัปปธาน  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๓๒ 
  การทําความเพียร ดุจผูบํารุงรักษาปา  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๓๔ 



 [๒๔]

หนา 
 หมวด ค. ว่าด้วยอุปกรณ์ - เหตปัุจจัยของสัมมาวายามะ 
  ความสังเวช เปนเหตุใหปรารภความเพียร  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๓๕ 
  บุพพภาคแหงการทําความเพียรเพื่อความส้ินอาสวะ  _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๓๗ 
  บุพพภาคแหงการทําความเพียรเพื่อความส้ินอาสวะ 
    (อีกนัยหนึ่ง) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ๑๑๓๙ 

  อินทรียสังวร เปนอุปกรณแกสัมมาวายามะ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๔๑ 
  เวทนาสามเกี่ยวกับความเพียรละอกุศลและเจริญกศุล _ _ _ _ _ _ _  ๑๑๔๒ 
  การเสพที่เปนอุปกรณและไมเปนอุปกรณแกความ 
    เพียรละอกุศลและเจริญกศุล _ _ _ _ _ _  ๑๑๔๓ 
   ๑. การเสพกายสมาจาร  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๔๓ 
   ๒. การเสพวจีสมาจาร  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๔๔ 
   ๓. การเสพมโนสมาจาร  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๔๖ 
   ๔. การเสพจิตตุปบาท  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๔๗ 
   ๕. การเสพสัญญาปฏิลาภ  _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๔๘ 

   ๖. การเสพทิฏฐิปฏิลาภ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๔๘ 
   ๗. การเสพอัตตภาวปฏิลาภ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๔๙ 

   ๘. การเสพอารมณหก  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๔๙ 
   ๙. การเสพปจจัยสาม  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๕๐ 
   ๑๐.-๑๓. การเสพกาม-นิคม-นคร-ชนบท  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๕๐ 
   ๑๔. การเสพบุคคล  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๕๑ 

  ชาคริยานุโยค คือสวนประกอบของความเพียร  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๔๑ 
  ศิลปะแหงการปลุกเราความเพียร  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๕๒ 
  ผูมีลักษณะควรประกอบความเพียร  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๕๕ 
 หมวด ง. ว่าด้วยหลกัการปฏิบัติของสัมมาวายามะ 
  เพียรละอกุศลแขงกับความตาย  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ๑๑๕๖ 

 
 
 
 
 
 



สารบาญขยายความ  [๒๕]
 

หนา 
   (สัญญา ๑๐)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๕๗ 

   (สัญญา ๑๐ อีกปริยายหนึ่ง)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๕๘ 
  การทําความเพียรแขงกับอนาคตภักย  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๕๘ 
  การทําความเพียรแขงกับอนาคตภัย (อีกนัยหนึ่ง) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ๑๑๖๑ 
  บทอธิษฐานจิต เพ่ือทําความเพียร  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๖๓ 
 หมวด จ. ว่าด้วยปกิณณกะ 
  อุปสรรคของการประกอบสัมมาวายามะ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๖๔ 
   ก. เครื่องตรึงจิต ๕ อยาง  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๖๕ 
   ข. เครื่องผูกพันจิต ๕ อยาง  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๖๖ 
  ขอแกตัว ของคนข้ีเกียจ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๖๘ 
  สมัยที่ไมเหมาะสมสําหรับการทําความเพียร  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๗๑ 
  ผูอยูอยางคนมีทุกข ก็ทํากุศลธรรมใหเต็มเปยมได  _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๗๓ 
  ในการละกิเลสแมชั้นสูง ก็ยังมีการอยูเปนสุข  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๗๓ 
  เพียงแตรูชัดอริยสัจ สัมมายามะยังไมใชถึงท่ีสุด  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๗๔ 

นิทเทศ ๒๑ วาดวย สัมมาสติ (๔๑ เรื่อง)  ๑๑๗๖ - ๑๒๗๗ 
 หมวด ก. ว่าด้วยอุทเทศ -วิภาคของสัมมาสติ 
  อุทเทสแหงสัมมาสติ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๗๖ 

  สติปฏฐานส่ี เปนเอกายนมรรค  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๗๖ 
 หมวด ข. ว่าด้วยลกัษณะ-อุปมาของสัมมาสติ 
  ลักษณะแหงความมีสติสัมปชัญญะของภิกษุ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๗๗ 
  ลักษณะสัมปชัญญะ ระดับสูงสุด  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๗๘ 
  สัมมาสติ ในฐานะเครื่องทําตนใหเปนที่พ่ึง   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๗๘ 
  สติปฏฐานส่ี เปนโคจรสําหรับสมณะ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๘๐ 
  สติปฏฐานส่ี ที่สงผลถึงวิชชาและวิมุตติ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๘๐ 

  แบบการเจริญอานาปานสติ ที่มีผลมาก  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๘๑ 



 [๒๖]

หนา 
   (แบบท่ี ๑)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๘๒ 

   (แบบท่ี ๒)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๘๔ 
  การเจริญสติปฏฐาน ของคนฉลาด  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๘๕ 
 หมวด ค. ว่าด้วยอุปกรณ์-เหตปัุจจัยโดยอัตโนมติัของสัมมาสติ 
  ธรรมเปนทีต้ั่งแหงการเจริญสติ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๘๖ 
  ธรรมเปนอุปการะเฉพาะ แกอานาปานสติภาวนา  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๘๗ 
   (นัยที่หนึ่ง)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๘๗ 
   (นัยที่สอง)   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๘๘ 
   (นัยที่สาม)   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๘๙ 
  ฐานท่ีต้ังแหงความมีสัมปชัญญะ ๑๙ ฐาน  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๙๐ 
  สติปฏฐานส่ีบริบูรณ เมื่ออานาปานสติบริบูรณ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๙๘ 
  สติปฏฐานส่ีบริบูรณ ยอมทําโพชฌงคใหบริบูรณ  _ _ _  _ _ _ _ _ _ ๑๒๐๑ 
  โพชฌงคบริบูรณ ยอทําวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณ  _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๐๗ 
 หมวด ง. ว่าด้วยหลกัการปฏิบัติของสัมมาสติ 
  การทําสติในรูปแหงกายานุปสสนา  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๐๘ 
   ๑. ตามนัยแหงอานาปานสติสูตร  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๐๘ 
   ๒. ตามนัยแหงมหาสติปฏฐานสูตร  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๐๙ 
    ก. หมวดลมหายใจเขา-ออก (คือกาย)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๐๙ 
    ข. หมวดอริยาบถ (คือกาย)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๑๐ 
    ค. หมวดสัมปชัญญะ (ในกาย)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๑๑ 
    ง. หมวดมนสิการในส่ิงปฏิกูล (คือกาย)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๑๒ 
    จ. หมวดมนสิการในธาตุ (ซึ่งเปนกาย)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๑๓ 

    ฉ. หมวดนวสีวถิกา (คือกาย)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๑๓ 
  การทําสติในรูปแหงเวทนานุปสนา  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๑๘ 
   ๑. ตามนัยแหงอานาปานสติสูตร  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๑๘ 



สารบาญขยายความ  [๒๗]

หนา 
   ๒. ตามนัยแหงมหาสติปฏฐานสูตร  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๑๙ 
  การทําสติในรูปแหงจิตตานุปสสนา  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๒๐ 
   ๑. ตามนัยแหงอานาปานสติสูตร _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๒๐ 
   ๒. ตามนัยแหงสติปฏฐานสูตร  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๒๑ 

  การทําสติในรูปแหงธัมมานุปสสนา  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๒๓ 
   ๑. ตามนัยแหงอานาปานสติสูตร  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๒๓ 
   ๒. ตามนัยแหงมหาสติปฏฐานสูตร  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๒๔ 
    ก. หมวดนิวรณ (คือธรรม)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๒๔ 
    ข. หมวดขันธ (คือธรรม) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๒๕ 
    ค. หมวดอายตนะ (คือธรรม)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๒๖ 
    ง. หมวดโพชฌงค (คือธรรม)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๒๗ 
    จ. หมวดอริยสัจ (คือธรรม)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๒๘ 

     จ.-๑ : ทุกขอริยสัจ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๒๘ 
     จ.-๒ : ทุกขสมุทยอริยสัจ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๒๙ 
     จ.-๓ : ทุกขนิโรธอริยสัจ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๒๙ 
     จ.-๔ : ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๒๙ 
  อุบายแหงการดํารงจิตในสติปฏฐาน  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๓๐ 
  ขอควรระวัง ในการเจริญสติปฏฐานส่ี  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๓๒ 
  กายคตาสติ เปนอุปกรณแกอนิทรียสังวร  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๓๔ 
   ก. โทษของการไมมีกายคตาสติ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๓๔ 
   ข. คุณของกายคตาสติ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๓๕ 
  หลักสําคัญสําหรับผูหลีกออกเจริญสติปฏฐานอยูผูเดียว _ _ _ _ _ _  ๑๒๓๖ 

  ตรัสใหมีสติคูกันไปกับสัมปชัญญะ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๓๘ 
  การฝกเพ่ือความสมบูรณแหงสิตสัมปชัญญะ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ๑๒๓๙ 
  การฝกเพ่ือมีสติสัมปชัญญะ โดยออมและโดยตรง  _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๓๙ 



 [๒๘]

หนา 
  โอวาทแหงการทําสติ เมื่อถูกติหรือถูกชม  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๔๒ 
   ก. ฝายถูกติ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๔๒ 
   ข. ฝายถูกชม  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๔๓ 
  ความมีสติเมื่อถูกประทุษราย  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๔๔ 
  ทรงขอใหมีสติเร็วเหมือนมาอาชาไนย  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๔๕ 
  สติในการเผชิญโลกธรรม ของอริยสาวก  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๔๕ 
 หมวด จ. ว่าด้วยอานิสงส์ของสัมมสติ 
  อานิสงสตามปกติ แหงอานาปานสติ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๔๘ 

   ก. อานิสงสอยางสังเขปท่ีสุด ๒ ประการ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๔๘ 
   ข. อานิสงสตามปกติ ๗ ประการ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๔๘ 
   ค. ทําสติปฏฐานส่ี-โพชฌงคเจ็ด-วิชชาและ 
    วิมุตติใหบริบูรณ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๔๙ 
   ง. อานิสงสตามท่ีเคยปรากฏแกพระองคเอง  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๕๐ 
   จ. ละความอันอาศัยเรือน  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๕๐ 
   ฉ. สามารถควบคุมความรูสึกเกี่ยวกับ 
    ความปฏิกูล  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๕๑ 
   ช. เปนเหตุใหไดรูปฌานทั้งส่ี  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๕๒ 
   ญ. เปนเหตุใหไดอรูปฌานทั้งส่ี  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๕๔ 
   ฎ. เปนเหตุใหไดสัญญาเวทยิตนิโรธ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๕๖ 
   ฏ. สามารถกําจัดบาปอกุศลทุกทิศทาง  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๕๗ 
  อานิสงสพิเศษ แหงอานาปานสติ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๕๗ 
   ก. กายไมโยกโคลง  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๕๗ 
   ข. รูตอเวทนาทุกประการ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๕๙ 
   ค. มีสุขวิหารอันสงบเย็น  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๖๐ 
   ง. เปนสุขแลวดําเนินไปในตัวเอง จนส้ินอาสวะ  _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๖๒    
 
 
 
 
 
 



สารบาญขยายความ  [๒๙]
 

หนา 
   จ. ควรแกนามวาอริยวิหาร – พรหมวิหาร –  
    ตถาคตวิหาร  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๖๓ 
   ฉ. ทําสังโยชนใหสิ้น - กําจัดอนุสัย - รูทางไกล –  
    สิ้นอาสวะ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๖๓ 
   ช. รูจักลมหายใจอันจักมีเปนครั้งสุดทายแลวดับจิต  _ _ _  _ _ _  ๑๒๖๕ 
   ญ. เหตุปจจัยที่พระศาสนาจะต้ังอยูนานภายหลัง- 
    พุทธปรินิพพาน  _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๖๖ 
  อานิสงส แหงความไมประมาทคือสติ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๖๖ 
  สติปฏฐานส่ี เปนเครื่องละปุพพันตอปรันต- 
    สหคตทิฏฐินิสสัย  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๖๗ 
  การเจริญสติปฏฐาน เปนการอารักขาท้ังตนเองและผูอ่ืน  _ _ _ _ _ ๑๒๖๘ 

 หมวด ฉ. ว่าด้วยโทษของการขาดสัมมาสติ 
  จิตท่ีปราศจากสติ ยอมปรารถนาลาภไดทั้งท่ีชอบอยูปา  _ _ _ _ _ _ ๑๒๗๐ 
 หมวด ช. ว่าด้วยปกิณณกะ 
  ลักษณะของผูอาจและไมอาจเจริญสติปฏฐานส่ี  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๗๑ 
  ทั้งนวกะ-เสขะ-อเสขะ ก็พึงเจริญสติปฏฐาน  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๗๒ 
   (ก. พวกนวกะ)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๗๒ 
   (ข. สําหรับพระเสขะ)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๗๓ 
   (ค. สําหรับพระอเสขะ)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๗๓ 
  สติปฏฐานสี่ เหมาะสมท้ังแกอเสขะ-เสขะ- 
    และคฤหัสถ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๗๔ 
  กองอกุศลและกองกุศล ชนิดแทจริง   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๗๖ 
  ธัมมสงเคราะหที่ทุกคนควรกระทํา  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๗๗ 

นิทเทศ ๒๑ วาดวย สัมมาสมาธ ิ(๕๑ เรื่อง)  ๑๒๗๘ - ๑๓๖๗ 
 หมวด ก. ว่าด้วอุททเทศ -วิภาคของสัมมาสมาธิ 



 [๓๐]

หนา 
  อุททเทศแหงสัมมาสมาธิ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๗๘ 
  สมาธิภาวนา มีประเภทส่ี   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๗๘ 

 หมวด ข. ว่าด้วยลกัษณะ - อุปมาของสัมมาสมาธิ 
  ลักษณะแหงสัมมาสมาธิชั้นเลิศ ๕ ประการ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๘๑ 
  อริยสัมมาสมาธิ มีบริขารเจ็ด  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๘๖ 
  การทําหนาท่ีสัมพันธกัน ของบริขารเจ็ด  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๘๖ 
   ๑. กลุมสัมมาทิฏฐิ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๘๖ 
   ๒. กลุมสัมมาสังกัปปะ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๘๘ 
   ๓. กลุมสัมมาวาจา  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๙๐ 
   ๔. กลุมสัมมากัมมันตะ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ๑๒๙๒ 
   ๕. กลุมสัมมาอาชีวะ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๙๓ 
  สัมมาทิฏฐิ เปนผูนําในการละมิจฉัตตะ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ๑๒๙๕ 
  สัมมาสมาธิ ชนิดท่ีมีพรหมวิหารเปนอารมณ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๙๘ 
  วิโมกขแปด  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๙๙ 

  รูปฌานและอรูปฌาน ยังมิใชธรรมชนที่เปนเครื่องขูดเกลา _ _ _ _  ๑๓๐๐ 
  อุปมาแหงจิตทีปราศจากนิวรณหา  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๐๓ 
  การบรรลุปฐมฌาน พรอมท้ังอุปมา  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๐๕ 
  การบรรลุทุติยฌาน พรอมท้ังอุปมา  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๐๖ 

  การบรรลุตติยฌาน พรอมท้ังอุปมา  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๐๗ 
  การบรรลุจตุตถฌาน พรอมท้ังอุปมา  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๐๘ 

  อาการท่ีอยูในฌาน เรียกวาตถาคตไสยา  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๐๘ 
 หมวด ค. ว่าด้วยอุปกรณ์-เหตปัุจจัยของสัมมาสมาธิ 
  ความรูที่ทําใหมีการอบรมจิต  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๑๐ 
  บริขารเจ็ด ของอริยสัมมาสมาธิ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๑๑ 
  ธรรมเครื่องทําความเต็มเปยมแหงกําลังของสมาธิ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๑๑ 

 
 
 
 
 
 



สารบาญขยายความ  [๓๑]
 

หนา 
  สมาธิจากการเดิน (จงกรม) ยอมต้ังอยูนาน  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๑๒ 

  ลักษณะของผูงายตอการเขาอยูในสมาธิ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๑๓ 

 หมวด ง. ว่าด้วยหลกัการปฏิบัติของสัมมาสมาธิ 
  บุพพภาคแหงการเจริญสมาธิ ๕ ข้ัน  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๑๓ 
  ข้ันตอนอันจํากัดแหงปจจัยของสัมมาสมาธิ  _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๑๔ 
  การกระทําท่ีถูกตองตามกาละ สําหรับสมาธินิมิต- 
    ปคคาหนิมิต –อุเบกขานิมิต _ _ _ _ _ _ _  ๑๓๑๖ 
  สิ่งท่ีตองย้ําวันละ ๓ หน ในวงการสมาธิ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๑๘ 
  อนุสติภาวนา เปนสิ่งท่ีเจริญไดในทุกอิริยาบถ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๑๙ 
  สมาธิภาวนาแตละอยาง ๆ อาจทําไดถึง ๗ ระดับ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๒๐ 
   (๑. หมวดตระเตรียม)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๒๑ 
   (๒. หมวดพรหมวิหาร)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๒๑ 
   (๓. หมวดสติปฏฐาน)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๒๒ 
   (หมวดอานิสงส)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๒๔ 
  ญาณ เกิดจาสมาธิของผูที่มีสติปญญารักษาตน  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๒๔ 
  การดํารงสมาธิจิต เมื่อถูกเบียดเบียนท้ังทาง  
    วาจาและทางกาย  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๒๖ 

   (๑. อุปมาที่หนึ่ง)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๒๖ 
   (๒. อุปมาที่สอง)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๒๗ 
   (๓. อุปมาที่สาม)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๒๘ 
   (๔. อุปมาที่สี่)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๒๙ 
   (๕. อุปมาที่หา)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๓๐ 
  สัญญาในส่ิงไมเปนที่ตึงแหงความยึดถือก็มีอยู  
    (โลกุตตรสมาธิ)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๓๑ 
  สมาธิที่เปนอสังขตมนสิการ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๓๓ 



 [๓๒] 

หนา 
  จากรูปฌานไปสูอาสวักขยญาณโดยตรง  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๓๕ 
 หมวด จ. ว่าด้วยอานิสงส์ของสัมมาสมาธิ 
  ประโยชนของการเจริญสมาธิ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๓๗ 
   นัยที่ ๑ : เห็นความไมเท่ียงของอายตนิกธรรม _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   ๑๓๓๗ 
   นัยที่ ๒ : เห็นความเกิดดับของเบญจขันธ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๓๗ 
  อานุภาพแหงสมาธิ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๓๙ 
  อานิสงสของการหลีกเรน  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๔๐ 
  แมเพียงปฐมฌาน ก็ชื่อวาเปนที่หลบพนภัยจากมาร  _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๔๑ 
  แมเพียงปฐมฌาน ก็บําบัดกิเลสอันเปนเครื่องระคายใจได _ _ _ _  ๑๓๔๒ 
  เจโตสมาธิ ที่สามารถเพ่ิมความผาสุกทางกาย _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   ๑๓๔๔ 
  ที่นั่ง - นอน - ยืน - เดิน อันเปนทิพย  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๔๕ 
  ธรรมท่ีทําความเปนผูมีอํานาจเหนือจิต  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๔๖ 
  ญาณระงับความรัก - เกลยีดท่ีมีอยูตามธรรมชาติ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๔๗ 
  ญาณในตถาคตพลญาณ มีไดเฉพาะแกผูมีจิตต้ังม่ันเปนสมาธิ _ _  ๑๓๔๙ 
  ธรรมสัญญา ในฐานะแหงธรรมโอสถโดยธรรมปติ _ _ _ _ _ _ _   ๑๓๕๐ 

 หมวด ฉ. ว่าด้วยโทษของการขาดสัมมาสมาธิ 
  นิวรณ-ขาศึกแหงสมาธิ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๕๖ 
  นิวรณ เปนเครื่องทํากระแสจิตไมใหรวมกําลัง  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๕๗ 

  จิตตระหน่ี เปนสิ่งท่ีตํ่าเกินไปสําหรับการบรรลฌุาน 
    และทําใหแจงมรรคผล  _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๕๘ 
 หมวด ช. ว่าด้วยปกิณณกะ 
  สนิมจิต เทียบสนิมทอง _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ๑๓๕๙ 
  ซึ่งท่ีเปนเสี้ยนหนามตอกันโดยธรรมชาติ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๖๐ 

  การอยูปากับการเจริญสมาธิ สําหรับภิกษุบางรูป  _ _ _ _ _ _ _ _ _   ๑๓๖๑ 
  ลําดับพฤติจิต ของผูที่จะเปนอยูดวยความไมประมาท  _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๖๒ 

 
 
 
 
 
 



สารบาญขยายความ  [๓๓]
 

หนา 
  สัจจสัญญาอันสุขุมยิ่งข้ึนไปตามลําดับ ในรูปฌานสี่ _ _ _ _ _ _ _ _   ๑๓๖๓ 
   [กรณีของปฐมฌาน]  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๖๓ 
   [กรณีของทุติยฌาน]   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๖๓ 

   [กรณีของตติยฌาน]  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๖๔ 
   [กรณีของจตุตถฌาน]  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๖๔ 
  จโตวิมุตติชนิดท่ียังมีอุปสรรค  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๖๕ 

นิทเทศ ๒๒ วาดวย ขอความสรุปเรื่องมรรค (๗๕ เรื่อง) ๑๓๖๘ - ๑๔๘๗ 
 หมวด ก. ว่าด้วยไวพจน์ 
  อริยอัฏฐังคิกมัคคอธิวจนะ (ไวพจนแหง 
    อริยอัฏฐังคิกมรรค)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๖๘ 
  อัภฐังคิกมรรค ในฐานะแหงธัมมยานอันประเสริฐ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๖๘ 
  อัฏฐังคิมรรค เปนสัมมาปฏิปทา  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ๑๓๗๐ 
  สัมมัตตะในนามวา อริยมรรค  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๗๑ 
  ธรรมท่ีเปนนิพพานคามิมัคคะ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๗๒ 
  ทางโลงอันแนนอนไปสูสัมมัตตนิยาม  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๗๓ 

  อริยมรรค ซึ่งมิใชอริยอัฏฐังคิกมรรค  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๗๕ 

 หมวด ข. ว่าด้วยการสงเคราะห์องค์มรรค 
  องคแปดแหงอริยมรรค สงเคราะหลงในสิกขาสาม  _ _ _ _ _ _ _ _  ๑๓๗๕ 
  ลักษณะแหงสิกขาสาม โดยละเอียด  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๗๖ 
   ๑. สีลขันธ โดยละเอียด  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๗๖ 
   ๒. สมาธิขันธ โดยละเอียด  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๗๘ 
   (บุรพภาคแหงการเจริญสมาธิ)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๗๘ 
   (การเจริญสมาธิ)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๘๐ 
   ๓. ปญญาขันธ โดยละเอียด  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๘๐ 



 [๓๔]

หนา 
  สิกขาสาม เปนสิ่งท่ีสงเสริมกันตามลําดับ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๘๑ 
  อธิสิกขา สาม  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๘๒ 
  อธิสิกขา สาม (อีกนัยหนึ่ง)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๘๒ 
  ลักษณะความสมบูรณแหงศีล  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๘๔ 
  เมื่อตีความคําบัญญัติผิด แมทารกนอนเบาะ 
    ก็มีศีลโดยอัตโนมัติ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๘๔ 
  ธรรม - อธรรม - อรรถ - อนรรถ ที่ควรทราบ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๘๖ 
 หมวด ค. ว่าด้วยคุณค่าของมรรค 
  อัฏฐังคิกมรรค ในฐานะแหงตัวพรหมจรรย  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๘๗ 
  ระบบพรหมจรรย ทรงแบงไวเปน ๒ แผนก  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๘๘ 
   ก. สําหรับผูถึงท่ีสุดแหงทุกขแลว  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๘๘ 

   ข. สําหรับผูยังไมถึงท่ีสุดแหงทุกข  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๘๘ 
  จุดมุงหมายแทจริง ของพรหมจรรย  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๘๙ 
  อัฏฐังคิกมรรค เปนพรหมจรรยเปนไปเพ่ือนิพพาน  _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๘๙ 
  มรรคมีองคแปด รวมอยูในพรหมจรรยตลอดสาย  _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๙๑ 
  อัฏฐังคิกมัคคพรหมจรรย ใหผลอยางเครื่องจักร  _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๙๒ 
  ความแตกตางระหวางคนเขลาและบัณฑิต  
    ในการประพฤติพรหมจรรย  _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๙๓ 
  อานุภาพแหงอัฏฐังคิกมรรค ในการทําใหเกิด : 
   ก. เกิดความปรากฏแหงตถาคต _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ๑๓๙๔ 
   ข. เกิดสุคตวินัย  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๙๕ 
  อัฏฐังคิกมรรค เพ่ือการรูและการละซ่ึงธรรม 
    ที่ควรรูและควรละ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ๑๓๙๖ 
  อัฏฐังคิกมรรค ชวยระงับภัยท่ีแมลูกกช็วยกันไมได _ _ _ _ _ _ _ _   ๑๓๙๗ 
  อัฏฐังคิกมรรค ในฐานะเปนกัมมนิโรธคามินีปฏิปทา  _ _ _ _ _ _ ๑๓๙๙ 
 
 
 
 
 
 
 



สารบาญขยายความ  [๓๕]
 
 

หนา 
  อัฏฐังคิกมรรค เปนอิทธิปาทภาวนาคามินีปฏิปทา  _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๔๐๐ 
  อัฏฐังคิกมรรค เปนสัญลักษณของพระศาสนา 
    ที่มีความหลุดพน _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   ๑๔๐๑ 
  อัฏฐังคิกมรรค ใชเปนหลกัจําแนกความเปน 
    สัตบุรุษ  - อสัตบุรุษ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๔๐๒ 
  อัฏฐังคิกมรรค ชนิดท่ีแนนอนวาปองกันการแสวงหาผิด _ _ _ _ _   ๑๔๐๔ 
  มัชฌิมาปฏิปทา สําหรับธรรมกถึกแหงยุค _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ๑๔๐๖ 
   (๑. พอตัวท้ังเพ่ือตนและผูอ่ืน)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๔๐๖ 

   (๒. พอตัวท้ังเพ่ือตนและผูอ่ืน [อีกนัยหนึ่ง])  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๔๐๗ 
   (๓. พอตัวเพ่ือตน แตไมพอตัวเพ่ือผูอ่ืน)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ๑๔๐๗ 
   (๔. พอตัวเพ่ือผูอ่ืน แตไมพอตัวเพ่ือตน)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๔๐๘ 
   (๕. พอตัวเพ่ือตน แตไมพอตัวเพ่ือผูอ่ืน [อีกนัยหนึ่ง])  _ _ _ _ _ ๑๔๐๘ 
   (๖. พอตัวเพ่ือผูอ่ืน แตไมพอตัวเพ่ือตน [อีกนัยหนึ่ง])  _ _ _ _ _ ๑๔๐๙ 
   (๗. พอตัวเพ่ือตน แตไมพอตัวเพ่ือผูอ่ืน [อีกนัยหนึ่ง])  _ _ _ _ _ ๑๔๐๙ 

   (๘. พอตัวเพ่ือผูอ่ืน แตไมพอตัวเพ่ือตน [อีกนัยหนึ่ง])  _ _ _ _ _ ๑๔๑๐ 
  ธรรมอันเปนที่สุดของสมณะปฏิบัติ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๔๑๐ 
  ปฏิปทาเพ่ือละโอรัมภาคิยสังโยชน ก็คือมรรค _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   ๑๔๑๑ 
  การเปนอยูที่นอมไปเพื่อนิพพานอยูในตัว 
    (มัชฌิมาปฏปิทาโดยอัตโนมัติ)  _ _ _ _ _ ๑๔๑๖ 
 หมวด ง. ว่าด้วย การทาํหน้าท่ีของมรรค 
  อัฏฐังคิกมรรคชนิดท่ีเจริญแลวทํากิจแหง 
    อริยสัจส่ีพรอมกันไปในตัว  _ _ _ _ _ _ _  ๑๔๑๗ 
  อัฏฐังคิกมรรค ชนิดท่ีเจริญแลวทําให 
    โพธิปกขิยธรรมสมบูรณไปในตัว _ _ _  ๑๔๑๙ 

  การทํากิจของอินทรีย ในขณะบรรลุธรรม  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๔๒๑ 
   



 [๓๖]
หนา 

  สัมมัตตะ เปนเครื่องสิ้นอาสวะ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๔๒๓ 
 หมวด จ. ว่าด้วยธรรมช่ืออ่ืน (ความหมายเก่ียวมรรค) 
  บทธรรมเกาท่ีอยูในรูปขององคมรรค  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๔๒๔ 

  ขอปฏิบัติที่เปนสักกายนิโรธคามินีปฏิปทา  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๔๒๕ 
  อานิสงสแหงการปฏิบัติ โดยหลักพ้ืนฐาน 
    (เชนเดียวกับอานิสงสแหงมรรค) _ _ _  ๑๔๒๗ 
  ปฏิปทาเพ่ือสิ้นอาสวะ ๔ แบบ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๔๒๗ 

   ก. แบบปฏิบัติลําบาก ประสบผลชา  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๔๒๘ 

   ข. แบบปฏิบติัลําบาก ประสบผลเร็ว  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๔๒๘ 

   ค. แบบปฏิบติัสบาย ประสบผลชา  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๔๒๙ 

   ง. แบบปฏิบัติสบาย ประสบผลเร็ว  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๔๒๙ 
  ปฏิปทาการอบรมอินทรีย ๓ ระดับ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๔๓๐ 
   ก. ลักษณะแหงอินทรียภาวนาชั้นเลิศ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๔๓๐ 
   ข. ลักษณะแหงผูเปนเสขปาฏิบท  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ๑๔๓๑ 
   ค. ลักษณะแหงผูเจริญอินทรียชั้นอรยิะ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๔๓๒ 
  ปฏิปทาเพ่ือบรรลุอรหัตตผลของคนเจ็บไข  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๔๓๔ 
  องคสิบหา เพ่ือการทําลายกระเปาะของอวิชชา  
    (มุงผลอยางเดียวกับมัชฌมิาปฏิปทา) _ _  ๑๔๓๕ 
  สุขโสมนัสท่ีเปนไปเพ่ือส้ินอาสวะ  
    (มัชฌิมาปฏปิทาท่ีแสนสุข)  _ _ _ _ _ _ _ ๑๔๓๖ 
  ความเย็นที่ไมมีอะไรเย็นยิ่งไปกวา  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๔๓๗ 
   ก. พวกท่ีไมทําความเย็น  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๔๓๗ 
   ข. พวกท่ีทําความเย็น  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๔๓๘ 
  ปฏิปทา การบรรลุอรหันตหรืออนาคามี ในภพปจจุบัน  _ _ _ _ _ ๑๔๓๘ 
 
 
 
 



สารบาญขยายความ  [๓๗]
 

หนา 
 หมวด ฉ. ว่าด้วยอุปมาธรรมของมรรค 
  ระวังมัคคภาวนา : มีทั้งผิดและถูก  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๔๓๙ 
   (ฝายผิด)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๔๓๙ 
   (ฝายถูก)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๔๔๐ 
  ภาวะแหงความถูก- ผิด  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๔๔๑ 
  ภาวะแหงความเปนผิด-ถูก  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๔๔๒ 
  อเสขธรรมสิบ ในฐานะพิธีเครื่องชําระบาป _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ๑๔๔๒ 
  อัฏฐังคิกมรรค มีความหมายแหงความเปนกัลยาณมิตร _ _ _ _ _ _   ๑๔๔๓ 
  นาบุญหรือนาบาป เนื่องอยูกับองคแหงมรรค _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ๑๔๔๕ 

   ก. นาบาป  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๔๔๕ 
   ข. นาบุญ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๔๔๖ 
  พิธีลงบาป ดวยสัมมัตตปฏิปทา  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๔๔๖ 
 หมวด ช. ว่าด้วยอุปกรณ์การปฏิบัติมรรค 
  รายชื่อธรรมเปนที่ต้ังแหงการขูดเกลา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   ๑๔๔๘ 
   ก. จิตตุปปาทปริยาย _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ๑๔๕๐ 
   ข. ปริกกมนปริยาย  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๔๕๑ 
   ค. อุปริภาวังคมนปริยาย  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ๑๔๕๑ 
   ง. ปรินิพพานปริยาย  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๔๕๒ 
  องคคุณท่ีทําใหเจริญงอกงามไพบูลยในพรหมจรรย 
    (อุปกรณแหงการปฏิบัติมรรค)  _ _ _ _ _ ๑๔๕๒ 
   พวกรูจักรูป  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๔๕๓ 
   พวกฉลาดในลักษณะ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๔๕๔ 
   พวกคอยเข่ียไขขาง  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๔๕๔ 
   พวกปดแผล  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๔๕๔ 
   พวกสุมควัน  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๔๕๕ 



 [๓๘]

หนา 
   พวกรูจักทาท่ีควรไป _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ๑๔๕๕ 
   พวกท่ีรูจักน้ําท่ีควรด่ืม  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๔๕๕ 
   พวกรูจักทางท่ีควรเดิน  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๔๕๖ 
   พวกฉลาดในท่ีที่ควรไป  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๔๕๖ 
   พวกรีด “นมโค” ใหมีสวนเหลือ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๔๕๖ 
   พวกบูชาผูเฒา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๔๕๗ 
  อัฏฐังคิกมัคคปฏิบัติ ตองอาศัยท่ีต้ังคือศีล  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๔๕๗ 
  หลักเกณฑการเลือกสถานที่และบุคคลท่ีควรเสพไมควรเสพ 
     (อันเปนอุปกรณแหงมรรค) _ _ _ _ _   ๑๔๕๙ 
  การเลือกที่อยูในปา (วนปตถ)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๔๕๙ 
  อาการท่ีเรียกวา อัฏฐังคิกมรรคบริบูรณไดโดยวิธีลัด _ _ _ _ _ _   ๑๔๖๑ 
  วิธีการสืบตอความไมประมาทของอริยสาวก  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๔๖๒ 
  พึงทําความสมดุลยของสมถะและวิปสสนา  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๔๖๔ 
  การปฏิบัติเพ่ือความสมดุลยของสมถะและวิปสสนา  _ _ _ _ _ _ ๑๔๖๖ 
  ความประสงคสูงสุด มีไดเพราะสัมมัตตะ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๔๖๗ 
  การใหผลของมิจฉัตตะและสัมมัตตะ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๔๖๘ 

  รีบปฏิบัติใหสุดเหว่ียง แตไมตองรอนใจวาจงสําเร็จ 
    (นั่นแหละคือมัชฌิมาปฏปิทา) _ _ _ _ ๑๔๖๙ 
  ภาวะบริสุทธ์ิแหงการประพฤติตบะพรหมจรรย  
    โดย ๑๖ ประการ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๔๗๑ 
    (ก. ภาวะไมบริสุทธิ์สําหรับเปรียบเทียบ)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๔๗๑ 
   (ข. ภาวะบริสุทธิ์ที่สําหรับถือเปนหลัก)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๔๗๕ 
  การตอสูของผูเกลียดกลัวความทุกข โดยละเอียด  _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๔๗๙ 

 หมวด ช. ว่าด้วยมรรคกับอาหุเนยยบคุคล 
  สักวาดําเนินอยูในอัฏฐังคิกมรรค ก็เปนอาหุเนยยบุคคลฯ แลว _ _   ๑๔๘๑ 
 
 
 
 
 
 
 



สารบาญขยายความ  [๓๙]
 

หนา 
  องคแหงมรรคท่ีเปนเสขะของเสขบุคคล  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๔๘๓ 

  ประโยชนอันสูงสุด ของสัมมัตตะสิบ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๔๘๔ 

 หมวด ฌ. ว่าด้วยมรรคกับพระพทุธองค์ 
  อริยอัฏฐังคิกมรรค คือมัชฌิมาปฏิปทาท่ีตรัสรูเอง  _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๔๘๕ 
  ทรงกําชับเรื่องการทําลายอหังการมมังการ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๔๘๖ 
  อริยมรรค รวมอยูในพรหมจรรยที่ทรงฝากไวกับพวกเรา _ _ _ _   ๑๔๘๗ 
  อัฏฐังคิกมรรค ในฐานกัลยณวัตรท่ีทรงฝากไว  _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๔๘๘ 
  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เปนสิ่งท่ีควรทําใหเกิดมี  _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๔๘๙ 
 

ภาคสรุป 
ว่าด้วยข้อความสรุปท้าย เกีย่วกบัจตุราริยสัจ 

(มี ๒๓ หัวขอ) 
  ความรูที่ทําใหสิ้นอาสวะ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๔๙๕ 
  โอกาสแหงโยคกรรมในการเห็นอริยสัจ บัดน้ีถึงพรอมแลว _ _ _   ๑๔๙๖ 
  การเรียนปรยิัติ มิใชการูอริยสัจ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๔๙๗ 
  เห็นพระรัตนตรัยแทจริง ก็ตอเม่ือเห็นอริยสัจและ 
    หลุดพนจากอาสวะแลว  _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๔๙๘ 
  ปฏิบัติเพ่ือรูอริยสัจ ตองเปนธัมมาธิปไตย  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๐๐ 
  การแทงตลอดอริยสัจ เปนงานละเอียดออนยิ่งกวา 
    การแทงทะลุขนทรายดวยขนทราย _ _     ๑๕๐๑ 
  การปฏิบัติอริยสัจ ไมมีทางที่จะขัดตอหลักกาลามสูตร _ _ _ _ _ _   ๑๕๐๒ 
   (ก. ฝายอกุศล)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๐๓ 
   (ข. ฝายกุศล)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ๑๕๐๖ 
 



 [๔๐]

หนา 
  บริษัทท่ีเกี่ยวกับอริยสัจ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๑๑ 
  เมื่ออริยสัจส่ี ถูกแยกออกเปนสองซีก _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   ๑๕๑๒ 
  หลักวิธีการศึกษาอริยสัจสี่ ใชไดกับหลักทั่วไป _ _ _ _ _ _ _ _ _   ๑๕๑๓ 
   ตัวอยาง ก. เกี่ยวกับอกุศลศีล  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๑๓ 
   ตัวอยาง ข. เกี่ยวกับกุศลศีล  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๑๔ 
   ตัวอยาง ค. เกี่ยวกับอกุศลสังกัปปะ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๑๔ 
   ตัวอยาง ง. เกี่ยวกับกุศลสังกัปปะ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๑๔ 
  อริยสัจส่ี เปนที่ต้ังแหงการแสดงตัวของปญญินทรีย  _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๑๕ 
  อริยสัจส่ี เปนวัตถุแหงกิจของปญญินทรีย  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๑๖ 
  เบญจพิธพรทีทรงระบุไวสําหรับภิกษุ  (ไมเกี่ยวกับตัณหาเหมือน 
    จตุพิธพรของชาวบาน)  _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๑๗ 
  การทําบุคคลใหรูอริยสัจ จัดเปนอนุศาสนีปาฏิหาริย  _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๑๘ 
  อริยสัจ (หรือโลกสัจ) ทรงบัญญัติไวในกายท่ียังมี 
    สัญญาและใจ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   ๑๕๒๒ 
  อริยสัจ ทรงบัญญัติสําหรับสัตวที่อาจมีเวทนา  _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๒๓ 
  เวทนาโดยปจจัย ๔๑ ชนิด _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   ๑๕๒๔ 
  ผูรูอริยสัจ ไมจําเปนตองแตกฉานอภิธรรมและรวยลาภ _ _ _ _ _   ๑๕๒๖ 
  จงกระทําเหตุทั้งภายในและภายนอก  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๒๘ 
   ก. เหตุภายใน  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๒๘ 
   ข. เหตุภายนอก  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๒๙ 
  อัฏฐังคิกมรรค ในฐานะเพชรพลอยเม็ดหนึ่งแหงพระศาสนา _ _    ๑๕๓๐ 
  พระคุณของผูที่ทําใหรูแจงอริยสัจส่ี  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๓๐ 

  ประมวลปญหาอันจะพึงตอบเกี่ยวกับธรรมท้ังปวง (เกี่ยวกับ 
    ใจความของอริยสัจโดยท่ัวไป) _ _ _ _   ๑๕๓๑ 
  การจบกิจแหงอริยสัจ กาํหนดดวยความสมบูรณแหงญาณสาม _  ๑๕๓๒ 
 
 
 
 
 
 
 



สารบาญขยายความ  [๔๑]
 

หนา 

ภาคผนวก 

ว่าด้วยเร่ืองนํามาผนวก เพือ่ความสะดวกแก่การอ้างองิ 
สําหรับเร่ืองที่ตรัสซ้ํา ๆ บ่อย ๆ 

(มี ๒ หัวขอ) 
  ประมวลพรหมจรรยตลอดสาย (ที่แสดงไวดวยขันธสาม) _ _ _ _   ๑๕๓๙ 

 ๑. ศีลขนัธ์ . . . .   . . . .   . . . .   . . . .    . . . .    . . . .     ๑๕๓๙ - ๑๕๕๑ 
  ตถาคตเกิดข้ึนในโลก แสดงธรรม  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๔๐ 
  กุลบุตรฟงธรรม ออกบวช  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๔๐ 
  แนวปฏิบัติสําหรับผูบวชใหม  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๔๑ 

   ก. อาการท่ีถึงพรอมดวยศีล (ข้ันจุลศีล)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๔๑ 
   ข. อาการท่ีถึงพรอมดวยศีล (ข้ันมัชฌิมศีล)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๔๓ 
    (หมวดพืชตามภูติคาม)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๔๓ 
    (หมวดการบริโภคสะสม)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๔๓ 
    (หมวดดูการเลน)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๔๓ 
    (หมวดการพนัน)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๔๔ 
    (หมวดท่ีนั่งนอนสูงใหญ)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๔๔ 

    (หมวดประดับตกแตงกาย) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๔๕ 
    (หมวดดิรัจฉานกถา)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๔๕ 

     (หมวดชอบทําความขัดแยง)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๔๖ 
    (หมวดการรับใชเปนทูต)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๔๖ 
    (หมวดโกหกหลอกลวงเพื่อลาภ)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๔๗ 

   ค. อาการท่ีถึงพรอมดวยศีล (ข้ันมหาศีล)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๔๗ 
   (หมวดการทําพิธีรีตอง)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๔๗ 



 [๔๒]

หนา 
   (หมวดทายลักษณะ)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๔๘ 
   (หมวดทายฤกษการรบพุง)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๔๘ 
   (หมวดทายโจรแหงนักษัตร)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๔๙ 
   (หมวดทํานายขาวยากหมากแพง)   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๔๙ 
   (หมวดฤกษยามและเขาทรง)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๕๐ 
   (หมวดหมอผีหมอยา) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๕๐ 

 ๒. สมาธิขนัธ์ . . . .   . . . .   . . . .   . . . .   . . . .    . . . .    ๑๕๕๑ - ๑๕๕๘ 
   (หมวดอินทรียสังวร)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๕๑ 

   (หมวดสติสัปชัญญะ)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๕๒ 
   (หมวดสันโดษ)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๕๒ 
   (หมวดเสนาสนะสงัด-ละนิวรณ)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๕๓ 
   (หมวดปฐมฌาน)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๕๕ 
   (หมวดทุติยฌาน)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๕๖ 
   (หมวดตติยฌาน)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๕๗ 
   (หมวดจตุตถฌาน)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๕๗ 

 ๓. ปัญญาขันธ์  . . . .   . . . .   . . . .   . . . .   . . . .    . . . . ๑๕๕๘ - ๑๕๖๔ 
   (หมวดญาณทัสสนะ)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๕๘ 
   (หมวดมโนมยิทธ)ิ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๕๙ 
   (หมวดอิทธิวิธี)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๖๐ 
   (หมวดทิพพโสต)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๖๐ 
   (หมวดเจโตปริยญาณ)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๖๑ 
   (หมวดปุพเพนิวาสานุสสติญาณ)  _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๖๒ 

   (หมวดจุตูปปาตญาณ)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๖๓ 
   (หมวดอาสวักขยญาณ)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๖๔ 

   ลักษณะความสะอาด -ไมสะอาด ในอริยวินัย _ _ _ _ _ _ _ _  ๑๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 



สารบาญขยายความ  [๔๓]
 
 

หนา 
   ก. ความไมสะอาด  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๖๕ 
   ข. ความสะอาด  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๖๘ 
  ผูไมสะอาด เปนผูที่เหมือนกับถูนําไปเก็บไวในนรก   _ _ _ _ _ _ ๑๕๗๐ 
  ผูสะอาด เปนผูที่เหมือนกับถูนําตัวไปเก็บไวในสวรรค  _ _ _ _ ๑๕๗๑ 

คาํช้ีแจงเพิม่เติมเกีย่วกบัถ้อยคาํและอกัขรวธีิ ฯลฯ ในหนังสือเล่มนี ้ . . .    ๑๕๗๓ 
ตัวอย่างหลกัธรรมลํา้ลกึ ที่หาพบได้จากหนังสือเล่มนี ้ . . . .    . . . .    ๑๕๗๙ 
คาํช้ีแจงวธีิการใช้หนังสือเล่มนี ้ให้เป็นประโยชน์กว้างขวางออกไป    . . .    ๑๕๘๕ 

ปทานุกรม เร่ิมแต่หน้า  . . . .    . . . .   . . . .    . . . .   . . . .    . . . .    ๑๖๗๗ 
ลาํดบัหมวดธรรม เร่ิมแต่หน้า  . . . .    . . . .   . . . .    . . . .   . . . .     ๑๘๓๙ 



 

คาํอนุโมทนา 
 

 ขออนุโมทนา   ในกุศลเจตนาคร้ังน้ี   เปนอยางย่ิง   ทีจ่ะไดสรางเหตุปจจัย
อันเปนไปเพื่อความเจริญ    และความมีอายุยืนยาวแหงพุทธวจน     ดวยการสืบสาย
ถายทอดคําสอนทีอ่อกจากพระโอษฐของพระองคเอง   ในสวน อริยสัจส่ี อันเปน
ชั้นโลกุตตระ สูเทคโนโลยีอนาคฅ  สมดงัพุทธประสงค ที่ตองการใหมผีูนําคําสอน
ของพระองคไปศึกษาประพฤติปฏิบัติ   เพงพิสูจน  ขออรรถขอธรรม    เพือ่ใหเห็น
แจงเปนปจจัตตัง  และขยันในการถายทอด   บอกสอนกันรุนตอรุน   สืบ ๆ กันไป 
 
 ดวยเหตุปจจัย ที่คณะศิษยงานธรรมทุก ๆ ทานไดมุงมั่น รวมแรงรวมใจ   
ตรวจแก ปรับปรุง ตอยอดผลงานอันเปนนอมตะงานธรรมการแปลพระไตรปฎก  
จากพระบาลีเดิมโดยตรง   เฉพาะในสวนพุทธวจนท่ีไม ปะปนความเห็นผูใด   ซ่ึง
ไดมาดวยประสบการณจากการประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยอยางถูกตองดวยความ
มานะบากบั่นที่ตอเน่ืองยาวนาน และ การศึกษาคนควาอยางละเอียดลออ ของ
ทานพุทธทาส ประกอบกับคณะสหายธรรมของทานน้ัน จึงขอใหคณะศิษย และ
ผูสนับสนุนทุนทรัพย   อีกทั้ง   ผูไดศึกษาทุกทาน   ไดดวงตาเห็นธรรม   สําเร็จ
ยังพระนิพพาน   สมดังความปรารถนา    ตามกําลังและเหตุปจจัยที่ไดสรางมา
อยางดีแลว    ดวยเทอญ. 
 

พระคึกฤทธิ์   โสตฺถิผโล 

มิถุนายน   ๒๕๕๓  

[๑] 



คาํปรารภ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[๒] 



 

คาํนําเมือ่พมิพ์คร้ังแรก 
[พ.ศ.๒๕๐๒] 

 

 พระพุทธศาสนาท้ังแทง  มียอดสุด  คือ  อริยสัจ ๔.  หลักธรรมทุก ๆ อยาง  สงเคราะหรวมลงไดใน 
อริยสัจ ๔.   ขอปฏิบัติทุก ๆ ขอ ก็มีเพื่อรู อริยสัจ ดวยปญญา.    คร้ันรู อริยสัจ   ดวยปญญาถึงท่ีสุด
แลวหลุดพนจากอาสวะกิเลส      เปนผูท่ีทําท่ีสุดแหงความทุกขใหปรากฏได      และพนทุกขอยาง
เด็ดขาด  ไมกลับเปนทุกขอีกตอไป    เพราะจิตหลุดพนจากส่ิงท่ีเคยยดึถือ. 
 

 ผูท่ีรูอริยสัจได   โดยตนเอง   อยางแตกฉาน   และสอนผูอ่ืนใหรูตามไดดวย   เรียกวา
พระสัมมาสัมพุทธเจา.  ผูท่ีรูเอง  แตกฉานเฉพาะเทาท่ีทําตัวเองใหหลุดพนได  แตสอนผูอ่ืนใหรูตามไมได 
เพราะไมสามารถในการทรมานผูฟง  เรียกวา  พระปจเจกพุทธเจา.    ผูท่ีไดฟงจากพระสัมมาสัมพุทธเจา
แลวรูตามได เรียกวา พระอนุพุทธเจา  หรือ พระอริยสาวก.  ท้ัง ๓ จําพวกนี้ก็ลวนแต  เพราะรู  อริยสัจ ๔ 
ดวยปญญา.  อริยสัจ ๔  จึงคือ  ยอดธรรม.  การรู อริยสัจ  ก็คือ  ยอดแหงพรหมจรรย.  และการประพฤติ
เพื่อใหรูอริยสัจ  ๔  ดวยปญญา  ก็คือ  ยอดแหงการประพฤติท้ังหลาย. 
 

 ในโลกน้ี  หรือในโลกไหน ๆ กี่พันโลกก็ตาม  ไมมีอะไรดีไปกวา “ความพนทุกข.”   ความพนทุกข
มีได  เพราะรู  อริยสัจท้ัง ๔  อยางสมบูรณ  คือ รูจักทุกข   เหตุใหเกิดทุกข  ความดบัไมเหลือของทุกข
และทางดําเนนิใหถึงความดบัไมเหลือของทุกข  นั่นเอง.   อริยสัจท้ัง ๔  อยางนี ้    จึงเปนความรูท่ีควร
ศึกษาสําหรับการมีชีวิตอยู    ยิ่งกวาความรูอ่ืน ๆ  ซ่ึงเปนเพียงการหลอกลอใหชีวติเพลินไปวนัหนึ่ง ๆ  
หาไดสํารอกทุกข  พรอมท้ังรากเช้ือของมันออกจากดวงจิตของมนุษยไดไม. 
 

 เจาหนาท่ีกองตําราของคณะธรรมทาน  ไดพยายามคนเร่ืองอริยสัจมาเปนเวลานาน         ดวย
ความลําบากอยางยิ่ง     ในการคนและการนํามาจัดเขาลําดับใหถูกตองปะติดปะตอกนัจนตลอดเร่ืองเปน
เร่ือง  อริยสัจจากพระโอษฐ  ฉบับท่ีสมบูรณ.  คณะธรรมทาน  ไดเร่ิมพมิพหนังสือเร่ืองนี้  ต้ังแตตนพ.ศ. 
๒๕๐๐  จัดเยบ็เลมภาค ๑-๒ ไวตอนหนึ่งแลว.  มาบัดนี้ภาค ๓ - นิโรธอริยสัจ  เสร็จลง   จึงไดจัดเย็บเลม
ไวอีกตอนหนึง่.  สวนภาค ๔ - มรรคอริยสัจ  และ ภาคสรุปทาย  จะไดจัดพิมพตอไป. 

 

 

[๓] 
 



 

หนังสือ พทุธวจน ๒ 
อริยสัจจากพระโอษฐ์ (ภาคปลาย) 

 

จัดทําข้ึนเพื่อเปนการสรางเหตุใหพระสัทธรรมต้ังมั่น 
ดวยวิธีและรูปแบบที่ตรงตามพุทธประสงค   ตรงตามพทุธบัญญัติ 

 

น่ันคือ   การที่ชาวพุทธทุกๆภาคสวน   ทั้งภกิษุสงฆ   และฆราวาส 
พากันสนใจ   ศึกษาเลาเรียน   เฉพาะในส่ิงที่เปนพุทธวจน  เปนพุทธภาษติ 
เปนการกลับไปใชมาตรฐานหลักเดียวอันเดิม   ที่ใชกันในครั้งพทุธกาล 
เพื่อรักษาความถูกตองในหลักธรรมวินัย ที่ประกาศโดยพระพทุธเจา 

 

ถือเปนการอัญเชญิพระพุทธเจา   ผูอรหันตสัมมาสัมพทุธะกลับมาสูจิตใจ 
ของชาวพทุธอีกครั้งหน่ึง 

เพื่อเปนพทุธบูชา และเพื่อประโยชนสุข  
แกมนุษยและเทวดาทั้งหลายสืบไป 

 

 
 
 

[๔] 



 

ใจความสําคญั 
 

 หลังจากทรงทิ้งราชสมบัติ        ทิ้งโอกาสแหงการเสพกามในระดับพระเจาจักรพรรดิ
ผูครองแผนดินสุดมหาสมุทรท้ัง  ๔  สมณโคดม  (โคตม) ไดบําเพ็ญเพียรอันยากยิ่ง  เพ่ือการ
บรรลคุวามรูอันประเสริฐ   อันเปนทางหลุดพนจากหวงทุกข 

 
ในท่ีสุด ทรงตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ  ใตควงไมอัสสัตถะ 

ในคืนวันเพ็ญเดือน ๖ 
เกิดแสงสวางอันโอฬารมิอาจประมาณ 

ยิ่งใหญกวาอานุภาพของเทวดาท้ังหลายจะบันดาลข้ึนได 
 ความสวางแหงแสงน้ี   แผไปถึงท่ัวทุกภพภูมิ 

สองสวางถึงไมเวนแมแตโลกนัตริกนรกอันมืดมิด 

 
สิ่งท่ีทรงตรสัรูนั้น  คือ  ความจริงอันประเสริฐท้ัง ๔ (อริยสัจ ๔) 

อันไดแก  ทุกข  สมุทัย  นิโรธ  มรรค  

 
และที่บรรจุอยูในหนังสือเลมน้ี  คือ อริยสัจ ๓ ขอแรก 
โดยคัดแปลมาเฉพาะพุทธวจน  เปนตถาคตภาษิต 

คือที่ทรงตรัสไวดวยพระองคเอง  
 

         การจัดพิมพครั้งน้ี    มีการแกไขคําท่ีพิมพผิด     ปรับแกเชิงอรรถที่ยังเปนประเด็นขอ
สงสัย  หรือไมสอดคลองกับพุทธวจนและเพ่ิมเติมพุทธวจนท่ีเพ่ิงคนพบใหม  โดยยังคง
รักษาเลขหนา ไวเหมือนเดิม เพ่ือความสะดวกแกผูที่สนใจศึกษาเทียบเคียงกับตนฉบับเดิม
ของทานพุทธทาส   และกองตําราคณะธรรมทาน  ธรรมทานมูลนิธิ  และเพ่ือเปดโอกาสให
ผูศึกษา  ผูรูดานบาลี  ไดตรวจสอบเนนย้ําความถูกตอง เพ่ือความสมบูรณยิ่งข้ึนตอไป 

[๕] 



  
 

อริยสัจจากพระโอษฐ์ 
ภาคปลาย 

 
 
 
 

[๖] 

๒



 

อกัษรย อ 
(เพ่ือความสะดวกแกผูที่ยังไมเขาใจเรื่องอักษรยอที่ใชหมายแทนช่ือคัมภีร     ซึ่งมีอยูโดยมาก) 

   

มหาวิ. วิ. มหาวภิังค วินัยปฎก. ฉกฺก. อํ. ฉักกนิบาต อังคุตตรนิกาย
ภิกขุนี. วิ. ภิกขุนวีิภังค ” สตฺตก. อํ. สัตตกนิบาต ” 
มหา. วิ. มหาวัคค ” อฏฐก. อํ. อัฏฐกนิบาต ” 
จุลฺล. วิ. จุลลวัคค ” นวก. อํ. นวกนิบาต ” 
ปริวาร.วิ. ปริวารวัคค ” ทสก. อํ. ทสกนิบาต ” 
สี. ที. สีลักขันธวัคค ทีฆนิกาย เอกาทสก. อํ. เอกาทสกนิบาต ” 
มหา. ที มหาวัคค ” ขุ. ขุ. ขุททกปาฐะ ขุททกนิกาย
ปา. ที. ปาฏิกวัคค ” ธ. ขุ. ธัมมบท ” 
มู. ม. มูลปณณาสก มัชฌิมนิกาย อุ. ขุ. อุทาน ” 
ม. ม. มัชฌิมปณณาสก ” อิติวุ. ขุ. อิติวุตตกะ ” 
อุปริ. ม. อุปริปณณาสก ” สุ. ขุ. สุตตนิบาต ” 
สคา. สํ. สคาถวัคค สังยุตตนิกาย วิมาน.ขุ. วิมานวัตถุ ” 
นิทาน. สํ. นิทานวัคค ” เปต.ขุ. เปตวัตถุ ” 
ขนฺธ. สํ. ขันธวารวัคค ” เถร.ขุ. เถรคาถา ” 
สฬา. สํ. สฬายตนวัคค ” เถรี.ขุ. เถรีคาถา ” 
มหาวาร. สํ. มหาวารวัคค ” ชา.ขุ. ชาดก ” 
เอก. อํ. เอกนิบาต อังคุตตรนิกาย มหานิ.ขุ. มหานิทเทส ” 
ทุก. อํ. ทุกนิบาต ” จูฬนิ.ขุ. จูฬนิทเทส ” 
ติก. อํ. ติกนิกาย ” ปฏิสมฺ.ขุ. ปฏิสัมภิทามัคค ” 
จตุกฺก. อํ. จตุกกนิบาต ” อปท.ขุ. อปทาน ” 
ปฺจก. อํ ปญจกนิบาต ” พุทฺธว.ขุ. พุทธวงส ” 
   จริยา.ขุ. จริยาปฎก ” 

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

[๗] 



สารบัญย่อ 

(ตามลาํดบัภาค  ทุกภาค) 
 

 หน้า 

ภาคนํา  วาดวย  ข อความท่ีควรทราบก อนเกีย่วกบัจตุราริยสัจ ๑ – ๑๔๐ 

ภาค ๑  วาดวย  ทุกขอริยสัจความจริงอนัประเสริฐคอืทุกข ๑๔๕ – ๑๗๔ 

ภาค ๒  วาดวย  สมุทยอริยสัจ ความจริงอนัประเสริฐ- 

  คอืเหตุใหเกดิทุกข   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๒๗๗ – ๔๐๓ 

ภาค ๓  วาดวย  นิโรธอริยสัจ ความจริงอนัประเสริฐ- 

  คอืความดบัไมเหลอืของทุกข์  _ _  _ _ _ ๔๐๗ – ๘๑๖ 

ภาค ๔  วาดวย  มัคคอริยสัจ ความจริงอนัประเสริฐคอืมรรค  ๘๑๙ – ๑๔๙๐ 

ภาคสรุป  วาดวย  ข อความสรุปเกีย่วกบัจตุราริยสัจ ๑๔๙๓ – ๑๕๓๔ 

ภาคผนวก  วาดวย  เร่ืองนํามาผนวกเพือ่ความสะดวก- 

  แกการอ างองิฯ ๑๕๓๗ – ๑๕๗๒ 

 

 

[๘] 
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นิทเทศแห่งมคัคอริยสัจ 

นิทเทศ ๑๓ วาดวย ขอความนําเรื่องมรรค 

(มี ๒๙ เรื่อง) 

หมวด ก. ว่าด้วยอุทเทศ-นิทเทศ ของมรรค 

อทุเทศแห่งทุกขนิโรธคามนีิปฏิปทาอริยสัจ 

        ภิกษุ ท. !  ความจริงอันประเสริฐ คือทางดําเนินใหถึงความดับ ไม
เหลือแหงทุกข เปนอยางไรเลา?  ภิกษุ ท. !  หนทางอันประเสริฐ
ประกอบดวยองคแปดประการน่ันเอง, ไดแกส่ิงเหลาน้ีคือ ความเห็นชอบ 
ความดําริชอบ การพูดจาชอบ การทําการงานชอบ การดํารงชีพชอบ ความ
พยายามชอบ ความระลึกชอบ ความต้ังใจมั่นชอบ; อันน้ีเราเรียกวา  ความ
จริงอันประเสริฐ คือทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข . 

- ติก.อํ. ๒๐/๒๒๘/๕๐๑. 

นิทเทศแห่งทุกขนิโรธคามนีิปฏิปทาอริยสัจ 

        ภิกษุ ท. !  ก็อริยสัจ คือหนทางเปนเคร่ืองใหถึงความดับไมเหลือแหง
ทุกข น้ันเปนอยางไรเลา ? คือ หนทางอันประกอบดวยองคแปด อันประเสริฐน้ี
เอง, องคแปดคือ ความเห็นชอบ ความดําริชอบ วาจาชอบ การงานชอบ อาชีวะ
ชอบ ความเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความต้ังใจมั่นชอบ.  



                                                          ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ                                           ๘๒๓ 

        ภิกษุ ท. !  ความเห็นชอบ เปนอยางไร? ภิกษุ ท. ! ความรู ในทุกข์ 
ความรูในเหตุให้เกดิทุกข์ ความรูใน ความดบัไม่เหลอืแห่งทุกข์ ความรูในหนทาง
เป็นเคร่ืองให้ถงึความดบัไม่เหลอืแห่งทุกข์ อนัใด, น้ีเราเรียกวา ความเห็นชอบ. 

        ภิกษุ ท. !  ความดาํริชอบ เปนอยางไร? ภกิษุ ท. !   ความดําริในการ
ออก(จากกาม) ความดําริในการ ไม่พยาบาท ความดําริในการ ไม่เบียดเบียน, น้ี
เราเรียกวา ความดําริชอบ. 

        ภิกษุ ท. !  วาจาชอบ เปนอยางไร? ภิกษุ ท. !   การเวนจากการ พูด
เท็จ การเวนจากการ พูดยุให้แตกกนั  การเวนจากการ พูดหยาบ  การเวนจากการ
พูดเพ้อเจ้อ, น้ีเรียกวา วาจาชอบ.  

        ภิกษุ ท. !  การงานชอบ เปนอยางไร ? ภกิษุ ท. !   การเวนจากการ
ฆ่าสัตว์ การเวนจากการ ถอืเอาส่ิงของที่เจ้าของไม่ได้ให้ การเวนจากการ
ประพฤติผดิในกามทั้งหลาย ๑ น้ีเราเรียกวา การงานชอบ.  

        ภิกษุ ท. !  อาชีวะชอบ เปนอยางไร ? ภิกษุ ท. !   อริยสาวก ในน้ี ละ
มิจฉาชีพ เสีย สําเร็จความเป็นอยู่ด้วยสัมมาชีพ, น้ีเราเรียกวา อาชีวะชอบ.  

         ภิกษุ ท. !  ความเพียรชอบ  เปนอยางไร? ภิกษุ ท. !    ภิกษุใน
ศาสนาน้ียอมปลูกความพอใจ   ยอมพยายาม   ยอมปรารภความเพียร   
ยอมประคองจิต ยอมตั้งจิตไว เพือ่ความไม่บังเกิดขึน้แห่งอกุศลธรรม ท. อัน
ลามกที่ยังไม่ได้บังเกิด; ยอมปลูกความพอใจ   ยอมพยายาม   ยอมปรารภความ
เพียร  ยอมประคองจิต   ยอมต้ังจิตไว   เพื่อการละเสียซ่ึงอกุศลธรรม   ท.  อัน
ลามกที่บังเกดิขึน้แล้ว; 

๑. คํากลาวน้ี เปนคํากลาวท่ีเปนกลางๆทั่วไป. แตในบางกรณีซึ่งมีนอยมากกลาววา เวนจากกรรมอันมิใช
พรหมจรรย ก็มี ; เขาใจวาเปนการกลาวมุงหมายบรรพชิต. (มหาวาร. ส. ๑๙/๑๑/๓๗). 
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ยอมปลูกความพอใจ ยอมพยายาม ยอมปรารภความเพยีร ยอมประคองจิต ยอม
ต้ังจิตไว เพือ่การบังเกดิขึน้แห่งกศุลธรรม ท. ที่ยงัไม่ได้บังเกดิ; ยอมปลูกความ
พอใจ ยอมพยายาม ยอมปรารภความเพียร ยอมประคองจิต ยอมต้ังจิตไว เพือ่
ความยัง่ยนื ความไม่เลอะเลอืน ความงอกงามยิง่ขึน้ ความไพบูลย์ ความเจริญ 
ความเต็มรอบ แห่งกศุลธรรม ท. ที่บังเกดิขึน้แล้ว. ภิกษุ ท. !   น้ีเราเรียกวา   
ความเพียรชอบ. 

        ภิกษุ ท. !  ความระลกึชอบ เปนอยางไร?  ภิกษุ ท. !   ภิกษุใน
ศาสนาน้ีเปนผูมีปรกตพิิจารณา เห็นกายในกาย อยู,   มีความเพยีรเคร่ืองเผาบาป 
มีความรูสึกตัวทั่วพรอม มีสติ นําความพอใจและความไมพอใจในโลกออกเสีย
ได; เปนผูมีปรกติพิจารณา เห็นเวทนาในเวทนา ท. อยู,  มีความเพียรเคร่ืองเผา
บาป มีความรูสึกตัวทั่วพรอม มีสติ นําความพอใจและความไมพอใจในโลกออก
เสียได; เปนผูมปีรกตพิิจารณา เห็นจิตในจิต อยู, มีความเพียรเผาบาป มีความ
รูสึกตัวทั่วพรอม มีสติ นําความพอใจและความไมพอใจในโลกออกเสียได ; เปน
ผูมีปรกตพิจิารณา เห็นธรรมในธรรม ท. อยู, มีความเพียรเคร่ืองเผาบาป มีความ
รูสึกตัวทั่วพรอม มีสติ นําความพอใจและความไมพอใจในโลกออกเสียได. ภิกษุ 
ท. !    น้ีเราเรียกวา   สัมมาสติ.  

        ภิกษุ ท. !  ความตั้งใจมั่นชอบ เปนอยางไร? ภิกษุ ท. ! ภิกษุใน 
ศาสนาน้ี เพราะสงัดจากกาม ท. เพราะสงัดจากอกุศลธรรม ท.,  ยอมเขาถึง ฌาน
ที่หน่ึง อันมีวิตกวิจาร มีปติและสุข อันเกิดแตวิเวกแลวแลอยู. เพราะวิตกวิจาร
รํางับลง, เธอเขาถึง ฌานที่สอง อันเปนเคร่ืองผองใสแหงใจในภายในใหสมาธิ
เปนธรรมอนัเอกผุดข้ึน ไมมีวิตกไมมีวิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิแลว
แลอยู เพราะปติจางหายไป, เธอเปนผูเพงเฉยอยูได มีสติ มีความรูสึกตัวทั่วพรอม 
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และไดเสวยสุขดวยนามกาย ยอมเขาถึง ฌานที่สาม อันเปนฌานที่พระอรยิเจา
ทั้งหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุ วา  “เปนผูเฉยอยูไดมีสติ มคีวามรูสึกตัวทั่ว
พรอม” แลวแลอยู. เพราะละสุขและทุกขเสียได และเพราะความดับหายแหง
โสมนัสและโทมนัสในกาลกอน, เธอยอมเขาถึง ฌานที่ส่ี อันไมทุกขและไมสุข  
มีแตสติอันบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา  แลวแลอยู.  ภิกษุ ท. !   น้ีเราเรียกวา 
สัมมาสมาธิ. 
        ภิกษุ ท. !  น้ีเราเรียกวา อริยสัจคือหนทางเปนเคร่ืองใหถึงความดับไม
เหลือแหงทุกข.  
- มหา. ที . ๑๐/๓๔๘/๒๙๙. 

หมวด ข. ว่าด้วย อันตะ ๒ จากมรรค 
ข้าศึกของมชัฌมิาปฏิปทา (อฏัฐังคกิมรรค) 

        ภิกษุ ท. !  มีส่ิงที่แลนดิ่งไปสุดโตง (อนฺตา) อยู ๒ อยาง ที่ บรรพชิต
ไมควรของแวะดวย. ส่ิงที่แลนดิง่ไปสุดโตงน้ันคืออะไร ? คือ การประกอบตน
พวัพนัอยู่ด้วยความใคร่ในกามทั้งหลาย (กามสุขัลลกิานุโยค) อันเปนการกระทํา
ที่ยังตํ่า เปนของชาวบาน เปนของชั้นบุถุชน ไมใชของพระอริยเจา ไม
ประกอบดวยประโยชน, และการประกอบความเพยีรในการทรมานตนให้ลาํบาก
(อัตตกลิมถานุโยค) อันนํามาซ่ึงความทุกข ไมใชของพระอริยเจา ไม
ประกอบดวยประโยชน,   สองอยางน้ีแล.  

        ภิกษุ ท. !  ข้อปฏิบัตเิป็นทางสายกลาง (มชัฌมิาปฏิปทา) ที่ไมดิง่ไป
หาส่ิงสุดโตงสองอยางน้ัน เปนขอปฏิบัติทีต่ถาคตไดตรัสรูเฉพาะแลว เปนขอ
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ปฏิบัติที่ตถาคตไดตรสัรูเฉพาะแลว เปนขอปฏิบัติทําใหเกิดจักษุ เปนขอปฏิบัติ
ทําใหเกิดญาณ เปนไปเพื่อความสงบ เพื่อความรูความรูอันย่ิง เพื่อความตรัสรู
พรอม เพือ่นิพพาน. 

        ภิกษุ ท. !  ขอปฏิบัติทีเ่ปนทางสายกลาง ที่ไมดิ่งไปหาที่สุดโตง สอง
อยางน้ัน  เปนอยางไรเลา?  ภิกษุ ท. !   ขอปฏิบัติอนัเปนทางสายกลางน้ัน  คือ 
ข้อปฏิบัตอินัเป็นหนทางอนัประเสริฐ ประกอบอยู่ด้วยองค์แปดประการ น่ีเอง. 
แปดประการคืออะไรเลา?  คือ สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นที่ถูกตอง) สัมมาสังกัปปะ (ความ
ดําริที่ถูกตอง) สัมมาวาจา (การพูดจาที่ถูกตอง) สัมมากัมมันตะ (การทํางานที่ถูกตอง) 
สัมมาอาชวีะ (การดํารงชีพที่ถูกตอง) สัมมาวายามะ (ความพากเพียรที่ถูกตอง) สัมมาสติ 
(ความระลึกที่ถูกตอง) สัมมาสมาธิ (ความต้ังใจม่ันคงที่ถูกตอง).  

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  

- มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๒๘/๑๖๖๔.  

อกีนัยหน่ึง (ตามบาลีอรณวิภังคสูตรมัชฌิมนิกาย) 

[ตอนอุทเทศ] 

 บุคคลไมพงึตามประกอบซ่ึง กามสุข อันเปนสุขที่ตํ่าทราม เปน ของ
ชาวบานเปนของชนชัน้บุถุชน มิใชของพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน

และไมพงึตามประกอบซ่ึง อัตตกลิมถานุโยค อันนํามาซ่ึงความทุกข ไมใชของ
พระอริยเจา ไมประกอบดวยประโยชน.  
       สวนข้อปฏิบัตเิป็นทางสายกลาง (มชัฌมิาปฏิปทา) ที่ไมดิง่ไปหาส่ิงสุดโตง
สองอยางน้ัน เปนขอปฏิบัติที่ตถาคตไดตรสัรูเฉพาะแลว เปนขอปฏิบัติทําใหเกิด
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จักษุ  เปนขอปฏิบัติทาํใหเกิดญาณ  เปนไปเพื่อความสงบ เพื่อความรูอันย่ิง  เพื่อ
ความตรัสรูพรอม  เพื่อนิพพาน กลาวคือ. 

        ควรรูจักการกระทําที่เปนการเชิดชู (อุสฺสาทน) และการกระทํา ที่เปนการ
ขับไลไสสง (อปสาทน). ครั้นรูแลว ไมพงึกระทําการแกลงเชิดช ู ไมพงึกระทํา
การขับไลไสสง พึงแสดงแตที่เปนธรรมเทาน้ัน. ควรรูจักวินิจฉัยในกรณีแหง
ความสุข,  ครั้นรูแลว  พึงตามประกอบซ่ึงความสุขในภายใน. ไมควรกลาว 
รโหวาทะ (การกลาวในท่ีลับหลัง) ทีไ่มควรกลาว; ไมควรกลาวอติขีณวาท  (การกลาว

ใสหนา) ที่ไมควรกลาว; ไมควรกลาวอยางรีบรอนจนปากส่ันเสียงส่ัน; ไมพึง
ยึดถือภาษาพูดของชาวเมือง ไมเพิกถอนโลกสมัญญา (ภาษาพูดของชาวโลก); ดังน้ี.  
        น้ีคือหัวขอ (อุทฺเทศ) แหงอรณวิภังคะ (การแยกธรรมอันไมเปนขาศึก ออกเสียจาก
ธรรมที่เปนขาศึก).  

[ตอนนิทเทส] 

        ธรรมใดซ่ึงเป็นการตามประกอบซ่ึงโสมนัส ของผูมีสุขอันเน่ือง เฉพาะอยู
ดวยกาม เปนการกระทําตํ่าทราม เปนของชาวบาน เปนของชั้นบุถุชน ไมใชของ
พระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน, ธรรมน้ัน ประกอบด้วยทุกข์ ประกอบดวย
ความคับแคน ประกอบดวยความแหงผากในใจ ประกอบดวยความเผาลน เป็น
มิจฉาปฏิปทา (เปนขาศึกตอมัชฌิมาปฏิปทา).  
        ธรรมใดไม่เป็นการตามประกอบ ซ่ึงการตามประกอบดวยโสมมัส ของผูมี
สุขอันเน่ืองเฉพาะอยูดวยกาม อันเปนการประกอบดวยโสมนัสซ่ึงตํ่าทรามเปน
ของชาวบาน เปนของคนชั้นบุถุชน ไมใชพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน, 
ธรรมน้ัน ไม่ประกอบด้วยทุกข์ ไมประกอบดวยความคับแคน ไมประกอบดวย
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ความแหงผากในใจ ไมประกอบดวยความเผาลน เป็นสัมมาปฏิปทา (ไมเปน
ขาศึกตอมัชฌิมาปฏิปทา).  

        ธรรมใด เป็นการตามประกอบในการทําตนให้ลาํบาก (อตฺตกิลม ถานุโยค) 
อันเปนการกระทําที่เปนทุกข ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน, 
ธรรมน้ัน ประกอบด้วยทุกข์ ประกอบดวยความคับแคน ประกอบดวยความแหง
ผากในใจ ประกอบดวยความเผาลน เป็นมจิฉาปฏิปทา (เปนขาศึกตอ
มัชฌิมาปฏิปทา).  

        ธรรมใด ไม่เป็นการตามประกอบ ซ่ึงการตามประกอบในการทําตนให้
ลาํบาก อันเปนการตามประกอบที่เปนทุกข ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวย
ประโยชน, ธรรมน้ัน ไม่ประกอบด้วยทุกข์ ไมประกอบดวยความคับแคน ไม
ประกอบดวยความแหงผากในใจ ไมประกอบดวยความเผาลน เป็นสัมมา
ปฏิปทา (ไมเปนขาศึกตอมชัฌิมาปฏิปทา).  
        คําใด ที่เรากลาวแลววา “บุคคลไม่พงึตามประกอบซ่ึงกามสุข อนั
เป็นสุขที่ตํา่ทราม เป็นของชาวบ้าน เป็นของคนช้ันบุถุชน มิใช่ของพระ
อริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ และไม่พงึตามประกอบซ่ึงอตัตกลิมถา
นุโยค อนันํามาซ่ึงความทุกข์ ไม่ใช่ของพระอริยเจ้า ไม่ประกอบด้วย
ประโยชน์” ดังน้ี, คําน้ันเรา อาศัยเหตุผล (ดงักล่าวข้างบน)  นี ้ กล่าวแล้ว. 

        ก็คําที่เรากลาวแลววา “ต่อไปนีเ้ป็นข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลาง 
(มัชฌมิาปฏิปทา) ทีไ่ม่ดิง่ไปหาส่ิงสุดโต่งสองอย่างน้ัน เป็นข้อปฏิบัตทิี่
ตถาคตได้ตรัสรู้เฉพาะแล้ว เป็นข้อปฏิบัตทิาํให้เกดิจกัษุ เป็นข้อปฏิบัติ



                                                          ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ                                           ๘๒๙ 

ทาํให้เกดิญาณ เป็นไปเพือ่ความสงบ เพือ่ความรู้อนัยิง่ เพือ่ความตรัสรู้
พร้อม เพือ่นิพพาน” ดังน้ีน้ัน(คําวามัชฌิมาปฏิปทาในที่น้ี) เรากลาวแลว
หมายถึงอะไร ? หมายถึง อริยอฎัฐังคกิมรรคนี ้น้ันเทียว กลาวคือ สัมาทิฐิ สัมมา
สังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ 
สัมมาสมาธิ.... 
 ภิกษุ ท. !  มัชฌมิาปฏิปทานี ้ ใด. อันเปนขอปฏิบติัที่ตถาคตได ตรัสรู
เฉพาะแลว เปนขอปฏิบัติทําใหเกิดจักษุ เปนขอปฏิบัติทาํใหเกิดญาณ เปนไปเพื่อ
ความสงบ เพื่อความรูอันย่ิง เพื่อความตรัสรูพรอม เพื่อนิพพาน; ธรรม 
(มัชฌิมาปฏิปทา) น้ัน เป็นธรรมไม่ประกอบด้วยทุกข์ ไมประกอบดวยความคับ
แคน ไมประกอบดวยความแหงผากในใจ ไมประกอบดวยความเผาลน เป็น
สัมมาปฏิปทา  เพราะเหตุน้ัน  ธรรมน้ันจึงชือ่วา   ธรรมไม่เป็นข้าศึก(อรณ) . 
-อุปริ.ม.๑๔/๔๒๒ - ๔๒๔,๔๓๑/๖๕๔ - ๖๕๖,๖๖๕.  

อกีนัยหน่ึง (ตามบาลี ติก.อํ.) 

        ภิกษุ ท. !  ปฏิปทา ๓ อยางเหลาน้ี มีอยู.   สามอยาง  อยางไรเลา ? 
สามอยางคือ อาคาฬหปฏิปทา (ปฏิปทาเปยกแฉะ),  นิชฌามปฏิปทา (ปฏิปทาไหม

เกรียม),  มชัฌิมาปฏิปทา.  

 ภิกษุ ท. !  อาคาฬหปฏิปทา เปนอยางไรเลา?  ภิกษุ ท. !  บุคคลบาง 
คนในกรณน้ีี  มีวาทะอยางน้ี  มทีิฐิอยางน้ี  วา “โทษในกามท้ังหลายไมม”ี  ดังน้ี 
เขายอมถึงความจมอยูในกามทั้งหลาย : น้ีเรียกวา อาคาฬหปฏิปทา (มิใช
มัชฌิมาปฏิปทา). 
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        ภิกษุ ท. !  นิชฌามปฏิปทา เปนอยางไรเลา?  ภิกษุ ท. !   บุคคลบาง
คนในกรณน้ีี เปนผูปฏิบัติเปลือยกาย มีมรรยาทอันปลอยทิ้งเสียแลวเปนผู
ประพฤติเชด็อุจจาระของตนดวยมือ ถือเปนผูไมรบัอาหารที่เขารองเชญิวาทานผู
เจริญจงมา ไมรับอาหารท่ีเขารองนิมนต......ฯลฯ....(รายละเอียดตอไปจากนี้ มีอีกมาก 

ดูจากขอความในหนังสือพุทธประวัติจากพระโอษฐ ที่หัวขอวา “ทรงประพฤติอัตตกิลมถานุโยค” 
ที่หนา ๕๖-๕๘ จนถึงคําวา------เราประกอบตามซึ่งความเพียรในการลงสูแมนํ้าเวลาเญ็นเปนคร้ัง
ที่สามบาง, เราประกอบตามซ่ึงความเพียรในการทํา (กิเลสในกายใหเหือดแหง ดวยวิธีตางๆ เชนน้ี 

ดวยอาการน้ีอยู.) ภิกษุ ท. ! น้ีเรียกวา นิชฌามปฏิปทา (มิใชมัชฌิมาปฏิปทา).  

        ภิกษุ ท. !  มัชฌมิาปฏิปทา เปนอยางไรเลา?  ภิกษุ ท. !   ภิกษุในกรณี 
น้ี ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ ยอมเจริญสัมมาสังกัปปะ ยอมเจริญสัมมาวาจา ยอมเจริญ
สัมมากัมมนัตะ ยอมเจริญสัมมาอาชีวะ ยอมเจริญสัมมาวายามะ ยอมเจริญ
สัมมาสติ ยอมเจริญสัมมาสมาธ ิ: น้ีเรียกวา มัชฌิมาปฏิปทา.  

        ภิกษุ ท. !  เหลาน้ีแลปฏิปทา ๓ อยาง.  

-  ติก.อํ. ๒๐/๓๘๑ - ๓๘๒/๕๙๗.  

 (อาคาฬหปฏิปทาและ นิชฌามปฏิปทา สองอยางน้ี แมมีช่ือตางจากกามสุขัลลิกานุโยค
และอัตตกิลมถานุโยค ก็ตางกันสักวาช่ือ สวนใจความเปนอยางเดียวกัน. ทั้งสองอยางน้ีเปน
ปฏิปกษตอมัชฌิมาปฏิปทา จึงนํามากลาวไวในที่น้ี ในฐานะเปนขาศึกของมัชฌิมาปฏิปทา).  
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ลกัษณะอกีปริยายหน่ึงแห่งกามสุขลัลกิานุโยค 

       พราหมณ!  ในกรณีน้ี ผูที่เรียกตนเองวาสมณะหรือพราหมณ บางคน 

ปฏิญญาตัววาเปนพรหมจารีโดยชอบ เขาไมเสพเมถุนกับมาตุคามก็จริงแล แต่ว่า
เขายนิดกีารลูบคลาํ การนวดฟ้ัน การอาบ การถูตวั ทีไ่ด้รับจากมาตุคาม. 
เขาปลาบปลืม้ยนิดด้ีวยการบําเรอเช่นน้ันจากมาตุคาม.  ....เรากลาววา ผู้นี้
ประพฤติพรหมจรรย์ไม่บริสุทธ์ิ ยงัประกอบการเกีย่วพนัด้วยเมถุน.... 

        ....บางคน.... ไมเสพเมถุนกับมาตุคาม และไมยินดีการลูบคลํา การนวดฟน 

เปนตน จากมาตุคาม แต่เขายงัพูดจาซิกซ้ีเล่นหัวสัพยอกกบัมาตุคาม. เขา
ปลาบปลืม้ยนิดด้ีวยการบําเรอเช่นน้ันจากมาตุคาม. .... เรากลาววา ผูน้ี
ประพฤติพรหมจรรยไมบริสุทธิ์ ยังประกอบการเก่ียวพันดวยเมถุน. ... 

        ......บางคน..... ไมเสพเมถุนกับมาตุคาม และไมยินดีการลูบคลํา การนวด
ฟน เปนตน จากมาตุคาม ทั้งไมยินดีการพูดจาซิกซ้ีเลนหัวสัพยอกกับมาตุคาม. 
แต่เขายงัสบตาต่อตากบัมาตุคาม แล้วปลาบปลืม้ยนิดด้ีวยการทําเช่นน้ัน ....เรา
กลาววา ผูน้ีประพฤติพรหมจรรยไมบริสุทธิ์ ยังประกอบการเก่ียวพันดวยเมถุน....  

        ......บางคน..... ไมเสพเมถุนกับมาตุคาม และไมยินดีการลูบคลํา การ
นวดฟน เปนตน จากมาตุคาม ไมยินดีในการพูดจาซิกซ้ีเลนหัวสัพยอกกับ

มาตุคาม ทั้งไมยินดีในการสบตาตอตากับมาตุคาม แต่เขายงัชอบเสียงของ
มาตุคาม ทีหั่วเราะอยู่กด็ ี พูดจาอยู่กด็ ี ขบัร้องอยู่กด็ ี ร้องไห้อยู่กด็ ี ข้าง
นอกฝากต็าม นอกกาํแพงกต็าม แล้วปลาบปลืม้ยนิดด้ีวยการฟังเสียง
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น้ัน ....เรากลาววา   ผูน้ีประพฤติพรหมจรรยไมบริสุทธิ์    ยังประกอบเก่ียวพัน
ดวยเมถุน..... 

        ......บางคน..... ไมเสพเมถุนกับมาตุคาม และไมยินดีการลูบคลํา การนวด
ฟน เปนตน จากมาตุคาม ไมยินดีในการพูดจาซิกซ้ีเลนหัวสัพยอกกับมาตุคาม 
ทั้งไมยินดีในการสบตาตอตากับมาตุคาม ทั้งไมยินดีในการฟงเสียงของ

มาตุคาม แต่เขาชอบตามระลกึถงึเร่ืองเก่า ทีเ่คยหัวเราะ เล้าโลม เล่นหัว
กนักบัมาตุคามแล้วกป็ลาบปลืม้ยนิดด้ีวยการเฝ้าระลกึเช่นน้ัน. ....เรา
กลาววา ผูน้ีประพฤติพรหมจรรยไมบริสุทธิ์ ยังประกอบเก่ียวพันดวยเมถุน..... 
        ......บางคน..... ไมเสพเมถุนกับมาตุคาม และไมยินดีการลูบคลํา การนวด
ฟน เปนตน จากมาตุคาม ไมยินดีในการพูดจาซิกซ้ีเลนหัวสัพยอกกับมาตุคาม 
ทั้งไมยินดีในการสบตาตอตากับมาตุคาม ทั้งไมยินดีในการฟงเสียงของ
มาตุคามและท้ังไมชอบตามระลึกถึงเรื่องเกา ที่เคยหัวเราะ เลาโลม เลนหัวกัน

กับมาตุคาม แต่เขาเห็นพวกคหบดหีรือบุตรคหบดอีิม่เอบิด้วยกามคุณ 
ได้รับการบําเรออยู่ด้วยกามคุณ กป็ลาบปลืม้ยนิดด้ีวยการได้เห็นการ
กระทาํเช่นน้ัน ....เรากลาววา ผูน้ีประพฤติพรหมจรรยไมบรสุิทธิ์ ยังประกอบ
เก่ียวพันดวยเมถุน..... 
        .....บางคน..... ไมเสพเมถุนกับมาตุคาม ไมยินดีการลูบคลํา การนวดฟน 
เปนตน จากมาตุคาม ไมยินดีในการพูดจาซิกซ้ีเลนหัวสัพยอกกับมาตุคาม ไม
ยินดีในการสบตาตอตากับมาตุคาม ไมยินดีในการฟงเสียงของมาตุคามไมชอบ
ตามระลึกถึงเรื่องเกาที่เคยหัวเราะเลาโลมเลนหัวกับมาตุคาม และทั้งไมยินดีที่จะ
เห็นพวกคหบดหีรือบตุรคหบดอีิม่เอิบดวยกามคุณ แลวตนพลอยนึกปล้ืมใจดวย
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ก็ตาม แต่เขาประพฤติพรหมจรรย์โดยตั้งความปรารถนาเพื่อไปเป็น
เทพยดาพวกใดพวกหน่ึง ดวยอธิฐานวา “ดวยศีล ดวยวัตร ดวยตบะ หรอืดวย
พรหมจรรยน้ี เราจักเปนเทวดาองคใดองคหน่ึง” ดังน้ี.  ....เรากลาววา  ผูน้ี
ประพฤติพรหมจรรยไมบริสุทธิ์    ยังประกอบเก่ียวพันดวยเมถุน. .... 
- สตฺตก.อํ. ๒๓/๕๖ - ๕๗/๔๗.  

 (การปฏิบัติ ๗ ประการน้ี เรียกโดยทั่วไปวา เมถุนสังโยค แตเพราะมีลักษณะเปน กาม
สุขัลลิกานุโยค จึงนํามาใสไวในหมวดน้ี).  

ส่ิงทีเ่รียกว่ากามคุณและกามสุข 

        อานนท!  กามคุณ  ๕  อยางเหลาน้ี   มีอยู   หาอยางอยางไรเลา? 
หาอยางคือ รูปอันพึงรูแจงดวยจักษุ .... เสียงอันพึงรูแจงดวยโสตะ .... กล่ินรูอัน
พึงแจงดวยฆานะ .... รสอันพึงรูแจงดวยชิวหา .... โผฏฐัพพะอันพึงรูแจงดวย
กาย อันเปนส่ิงที่นาปรารถนา นารักใคร นาพอใจ มีลักษณะนารัก เปนที่เขาไป
อาศัยอยูแหงความใคร เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด : เหลาน้ีแล ชื่อวา กามคุณ ๕. 

        อานนท!  สุขโสมนัสอันใด อาศัยกามคุณ ๕ เหลาน้ี เกิดข้ึน; สุข-
โสมนัสอันน้ัน เรียกวา กามสุข. 
-  ม.  ม.  ๑๓/๙๖/๑๐๐.  

 (ความชุมอยูในกามสุข เรียกวากามสุขัลลิกะ, การประกอบตนอยูในกามสุขัลลิกะ 

เรียกวา กามสุขัลลิกานุโยค; จัดเปนอันตะฝายหน่ึง ซึ่งเปนขาศึกแกมัชฌิมาปฏิปทา) . 
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สุขลัลกิานุโยค ๒ แบบ 

ก. สุขัลลกิานุโยคของมิจฉาทฏิฐิ 

        จุนทะ !  อาจจะมีปริพาชกผูเปนลัทธิอื่นทัง้หลาย กลาวกะพวก เธอ
อยางน้ี วา “พวกสมณศากยปุตติย์ อยู่กันอย่างตามประกอบด้วยสุขัลลิกานุโยค (ประกอบตน
ให้ชุ่มอยู่ ด้วยความสุข)”   ดังน้ี.   จุนทะ ! เมื่อปริพาชกผูเปนลัทธิอื่นกลาวอยูอยาง
น้ี     พวกเธอพึงกลาวกะเขาวา   “อาวุโส!  สุขัลลิกานุโยคชนิดไหนกัน?  ก็
สุขัลลิกานุโยคมีอยูมาก หลายอยางหลายประการ”  ดังน้ี. 

        จุนทะ!  สุขัลลกิานุโยค ๔ อย่าง เหลาน้ี เป็นการกระทําที่ต่ําทราม
เปนของชาวบาน เปนของชนชัน้บุถุชน ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวย
ประโยชน ไมเปนไปเพื่อความเบื่อหนาย คลายกําหนัด ไมเปนไปเพื่อความดับ 
ความสงบระงับ ไมเปนไปเพื่อความรูย่ิง ความรูพรอม ไมเปนไปเพื่อนิพพานส่ี
อยาง อยางไรเลา? ส่ีอยางคือ คนบางคนในกรณีน้ี เป็นคนพาล ฆ่าสัตว์มีชีวิต
แล้ว เลี้ยงตัวเองให้เป็นสุขให้อ่ิมหนํา   :   น้ีเปนสุขัลลิกานุโยคขอที่ ๑.   จุนทะ!
ขออื่นยังมีอีก : คนบางคนในโลกน้ี ถือเอาส่ิงของที่เจ้าของไม่ได้ให้แล้ว เลี้ยง
ตัวเองให้ป็นสุขให้อ่ิมหนํา  :  น้ีเปนสุขัลลิกานุโยค ขอที่ ๒.     จุนทะ!   ขออื่น
ยังมีอีก : คนบางคนในกรณีน้ี กล่าวเท็จแล้ว เลี้ยงตัวเองให้เป็นสุขให้อ่ิมหนํา : 
น้ีเปนสุขัลลิกานุโยคขอที่ ๓.   จุนทะ!    ขออื่นยังมีอีก : คนบางคนในกรณีนี้
อ่ิมเอิบเพยีบพร้อมด้วยกามคณุทัง้ห้า  ให้เขาบําเรออยู่  :  น้ีเปนสุขัลลิกานุโยค 
ขอที่ ๔” 
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ข. สุขัลลกิานุโยคของสัมมาทิฏฐิ 

       จุนทะ!  อาจจะมีปริพาชกผูเปนลัทธิอื่นทั้งหลาย   กลาวกะพวก 
เธออยางน้ี วา “พวกสมณศากยปุตติย์ อยู่กันอย่างตามประกอบด้วยสุขัลลิกานุโยค ๔ อย่าง
เหล่าน้ัน (เป็นแน่)”  ดังน้ี;  พวกเธอพึงกลาวกะเขาวา หาใชอยางน้ันไม.  ปริพาชก
เหลาน้ัน ไมไดกลาวแกพวกเธอโดยชอบ  แตกลาวตูพวกเธอดวยคําไมจริงไม
แท.  
        จุนทะ!  สุขัลลกิานุโยค ๔ อย่าง  เหลาน้ี  เปนไปเพื่อความหนาย
ความคลายกําหนัด เปนไปเพื่อความดับ ความเขาไปสงบรํางับ เปนไปเพ่ือ
ความรูย่ิง  เพื่อความรูพรอม  เพื่อนิพพาน,  โดยสวนเดียว.  
       ส่ีอยางเหลาไหนเลา?  จุนทะ!  ส่ีอยางคือ ภิกษุในกรณีน้ี  เพราะสงัด
จากกามและอกุศลธรรม  ท.  จึง บรรลุฌานที่ ๑  อันมีวิตกวิจาร  มีปติและสุข
อันเกิดแตวิเวก แลวแลอยู   :   น้ีเปนสุขัลลิกานุโยคท่ีหน่ึง;  จุนทะ! ขออื่น
ยังมีอีก   :   ภิกษุ  เพราะสงบวิตกวิจารเสียได   จึง  บรรลุณานที่ ๒  เปน
เครื่องผองใสแหงใจในภายใน นําใหเกิดสมาธิมีอารมณอันเดียว ไมมีวิตกวิจาร 
มแีตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ    แลวแลอยู   :   น้ีเปนสุขัลลิกานุโยคที่สอง;  จุน
ทะ!        ขออื่นยังมอีีก   :   ภิกษุ    เพราะความจางคลายไปแหงปติ    จึงอยู
อุเบกขา  มีสติสัมปชญัญะ  และยอมเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุฌานที่ ๓  อัน
เปนฌานที่พระอริยเจากลาววา  ผูไดฌานน้ีเปนผูอยูอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข, แลว
แลอยู    :   น้ีเปนสุขัลลิกานุโยคท่ีสาม;  จุนทะ! ขออื่นยังมอีีก : ภิกษุ เพราะละสุข
และทุกขเสียได   เพราะความดับหายไปแหงโสมนัส ท.  ในกาลกอนจึง  บรรลุ
ฌานที่ ๔  อันไมทุกขไมสุข  มีแตความมีสติเปนธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา    
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แลวแลอยู   :  น้ีเปนสุขัลลิกานุโยคท่ีส่ี  จุนทะ!     สุขัลลิกานุโยค ๔ อยางเหลาน้ี
แล  เปนไปเพื่อความหนาย  ความคลายกําหนัด ....ฯลฯ....  เพื่อนิพพาน,   โดย
สวนเดียว.  
        จุนทะ!  น่ันแหละ คือฐานะที่มีอยู  คือฐานะที่ปริพพาชกผูเปน ลัทธิ
อื่น ท.  จะกลาวอยางน้ี  วา “พวกสมณศากยปุตติย์ อยู่กันอย่างประกอบด้วย สุขัลลิกานุ

โยค  ๔ อย่างเหล่านี้”    ดังน้ี.  พวกเธอพึงกลาวกะเขาวา   อยางน้ันถูกแลว ปริพพา
ชกเหล่าน้ันกล่าวกะพวกเธออยู่อย่างถูกต้อง; จะกลาวตูพวกเธอดวยคําไมจริง  
ไมแท   ก็หามิได.  

ผลแห่งสุขลัลกิานุโยคของสัมมาทิฏฐิ 

        จุนทะ! อาจจะมี  ปริพพาชก   ผูเปนลัทธิอื่นทั้งหลาย  กลาวกะ
พวกเธออยางน้ี วา “อาวุโส! เม่ือท่านท้ังหลาย ตามประกอบอยู่ ซ่ึงสุขัลลิกานุโยค ๔ อย่าง
เหล่านี ้ ท่านหวังผลอะไร หวังอานิสงส์อะไร”.  เมื่อพวกเขากลาวอยางน้ี  เธอพึงกลาว
ตอบเขาวา   “อาวุโส!   พวกเราตามประกอบอยู่ซ่ึงสุขลัลกิานุโยค ๔ อย่างเหล่านี ้ 
หวงัผล  ๔  อย่าง  หวังอานิสงส  ๔  อยาง.  ส่ีอยาง  อยางไรเลา?  ส่ีอยางในกรณี
น้ี  คือ  ภิกษุ  เพราะความส้ินไปแหงสังโยชนสาม  เปน  โสดาบัน  มีอันไมตกตํ่า
เปนธรรมดา เปนผูเที่ยงแทตอนิพพาน มีการตรัสรูพรอมในเบ้ืองหนา : นี้เปน 
ผลที่หน่ึง เปนอานิสงสที่หน่ึง. อาวุโส!    ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุ เพราะความส้ิน
ไปแหงสังโยชนสาม และเพราะความที่ราคะโทสะโมหะเปนธรรมชาติเบาบาง  
เปน  สกทาคามี  มาสูโลกนี้เพียงครั้งเดียว   แลวทําที่สุดแหงทุกขได : น่ีเปน    
ผลที่สอง  เปนอานิสงสที่สอง.    อาวุโส ! ขออื่นยังมีอีก  :  ภิกษุ  เพราะ
ความสิ้นไปแหงสังโยชนในเบื้องตํ่าทั้งหาอยาง  เปน โอปปาติกะ(อนาคามี) มี
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การปรินิพพานในภพน้ัน ไมเวียนกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา : น้ีเปน ผลที่
สาม เปนอานิสงสที่สาม. อาวุโส !   ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุ กระทําใหแจงซ่ึง เจโต
วมุิตติปัญญาวมุิตต ิ อนัหาอาสวะมไิด้ เพราะความส้ินไปแหงอาสวะทั้งหลาย 
ดวยปญญาอันย่ิงเอง  ในทิฏฐธรรมน้ี   เขาถึงแลวแลอยู  :  น้ีเปน ผลที่ส่ี เปน
อานิสงสที่ส่ี. อาวุโส ! เราทั้งหลายตามประกอบซ่ึงสุขัลลิกานุโยค ๔ อยาง
เหลาน้ีอยู   เพราะหวังผล  ๔  อยางเหลาน้ี”   ดังน้ี.  

-  ปา. ที. ๑๑/๑๔๓ - ๑๔๕/๑๑๔ - ๑๑๖  

 (ผูศึกษาพึงสังเกตใหเห็นวา คําวา "กามสุขัลลิกานุโยค" กับคําวา "สุขัลลิกานุโยค" มิใช
คําเดียวกัน และมีความหมายแคบกวากัน คือกามสุขัลลิกานุโยคน้ัน มุงความสุขเกิดแตกามอยาง
เดียว สวนสุขัลลิกานุโยคน้ัน รวมเอาความสุขของคนบาปก็ได ของคนบริโภคกามก็ได ของคน
มีความสุขเกิดจากฌานหรือสมาธิก็ได. กลาวไดวา มีความหมายกวางกวากามสุขัลลิกานุโย
คสามเทาตัวเปนอยางนอย).  

ตโปชิคุจฉิวตัร 
เปรียบเสมอืนการขีข่อนสดท่อนกลมข้ามแม่นํา้ 

       “ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ ! มีสมณพราหมณ์พวกหน่ึงบัญญัติการร้ือถอนซ่ึงโอฆะ โดยข้อ
ปฏิบัติซ่ึงประกอบด้วยธรรม ๒ อย่าง คือ ด้วยสีลวิสุทธ์ิ และด้วยตโปชิคุจฉะ (การเกียจกันบาป
ด้วยตบะ). ข้าแต่พระงอค์ผู้ เจริญ ! ในเร่ืองนี ้พระผู้ มีพระภาคตรัสว่าอย่างไร?”.  

        สาฬหะเอย ! เรากล่าวสีลวิสุทธ์ิว่าเป็นองค์แห่งสามัญญปฏิบัติ 
องค์ใดองค์หน่ึง สวนสมณพราหมณพวกท่ีเปนตโปชิคุจฉวาท (การสอนเกียจกัน
บาปดวยตบะ) มีตโปชคุิจฉะเปนสาระ เกลือกกลั้วพัวพันอยูในตโปชิคุจฉะ เปน
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พวกที่ไมสมควรที่จะรื้อถอนซ่ึงโอฆะ; ถึงแมสมณพราหมณพวกที่มีกายสมาจาร
ไมบริสุทธิ ์   มีวจีสมาจารไมบรสุิทธิ์   มีมโนสมาจารไมบริสุทธิ ์   มีอาชีวะไม
บริสุทธิ์   พวกนั้นไมควรแกญาณทัสสนะ   และแกความรูพรอมอันไมมอีะไรย่ิง
กวา  (อนุตฺตรสมฺโพธ).  

        สาฬหะ !  เปรียบเหมอืนบุรุษตองการจะขามแมนํ้า ถือขวานกุฏฐารี 
เขาไปสูปา  เห็นตนสาละใหญ  ลําตนตรง  ยังหนุม  ไมมีสวนนารังเกียจ  เขาตัด
ตนไมน้ันทีโ่คน แลวตัดที่ปลาย ริดก่ิงและใบออกหมดจด แลวถากดวยขวาน
กุฏฐารี แลวถากดวยมีด ขูดดวยเคร่ืองขูด ขัดใหเกล้ียงดวยกอนหินกลม แลว
ปลอยลงนํ้า. สาฬหะ !   เธอจะสําคัญความขอน้ีวาอยางไร : บุรุษน้ันอาจจะขาม
แมนํ้าไปไดหรือหนอ?  “ข้อน้ันหามิได้ พระเจ้าข้า !”   ขอน้ันเพราะเหตุไรเลา? “ข้า
แต่พระองค์ผู้ เจริญ! เพราะท่อนไม้สาละน้ัน ทาํบริกรรมถูกต้องแต่ภายนอก ภายในไม่ถูกต้อง 
(สาํหรับความเป็นเรือ) เลย ส่ิงท่ีบุรุษน้ันจะหวังได้คือ ท่อนไม้สาละน้ันจักจมลง บุรุษน้ันจักถึง
ความพินาศ พระเจ้าข้า !” 

        สาฬหะ!  ขอน้ีก็ฉันน้ัน : สมณพราหมณพวกที่เปนตโปชิคุจฉวาท ก็
ไมอาจที่จะถอนซ่ึงโอฆะ;  แมพวกที่มีสมาจารไมบริสุทธิ์  ก็ไมควรแกญาณทัส
สนะ   และแกอนุตตรสัมโพธะ   ฉันน้ันเหมือนกัน.  

 (ตอไปไดตรัสขอความอันเปนปฏิปกขนัย ฝายตรงขาม ซึ่งผูอานอาจจะ เปรียบเทียบได
เองจนตลอดเร่ือง).  

-  จตุกฺก. อํ. ๒๑/๒๗๑ - ๒๗๔/๑๙๖.  
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หมวด ค. ว่าด้วย ลกัษณะของมรรค 
อฎัฐังคกิมรรคในฐานะเป็นทางแห่งอมตะ 

    “ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ !   มีคาํกล่าวกันอยู่ว่า .  "อมตะ อมตะ (ความไม่ตายๆ)"   ดังนี ้อมตะ เป็น
อย่างไรเล่า พระเจ้าข้า? และหนทางให้ถึงซ่ึงอมตะ(อมตคามิมคฺค)คืออะไร พระเจ้าข้า ?”  

        ภิกษุ ท. !  ความส้ินแห่งราคะ ความส้ินแห่งโทสะ ความส้ินแห่ง 
โมหะ   :   น้ีเรียกวา  อมตะ. อริยอฏัฐังคกิมรรคนีน่ั้นแหละ  คอืหนทางให้
ถงึซ่ึงอมตะ; ไดแก สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ 
สัมมาอาชวีะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ. 

-มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๐/๓๒.  

อฏัฐังคกิมรรค มกีระแสไหลไปสู่นิพพาน 

        ภิกษุ ท. !  มหานทีไรๆเหลาน้ี   คือแมนํ้าคงคา   แมนํ้ายมุนา   แมนํ้า 
อจิรวดี แมนํ้าสรภู แมนํ้ามห;ี แมนํ้าทั้งหมดน้ัน ลาดไปทางปราจีนทิศ (ทิศ

ตะวันออก) เอียงไปทางปราจีนทิศ เงื้อมไปทางปราจีนทิศ ฉันใด; ภิกษุ ท. !    
ภิกษ ุ เจริญกระทําให้มากซ่ึงอริยมรรคมีองค์แปดอยู่ ย่อมเป็นผู้มีความลาดไป
ทางนิพพาน เอียงไปทางนิพพาน เงือ้มไปทางนิพพาน  ฉันน้ันเหมือนกัน.  
        ภิกษุ ท. !  ภิกษุเจริญกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคมอีงคแปดอยู อยาง 
ไรเลา จึงเปนผูมีความลาดไปทางนิพพาน เอียงไปทางนิพพาน เงื้อมไปทาง

นิพพาน? ภิกษุ ท. !  ภิกษุในกรณีน้ี  ยอมเจริญสัมมาทฏิฐิ ....สัมมาสังกปัปะ
.... สัมมาวาจา .... สัมมากมัมันตะ .... สัมมาอาชีวะ .... สัมมาวายามะ ....
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สัมมาสต ิ ....สัมมาสมาธิ ชนิดที่ อาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนิโรธ 
น้อมไปเพือ่ความสละลง ภกิษุ ท. !  ภิกษุเจริญกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคมี
องคแปดอยู  อยางน้ีแล  จึงเปนผูมีความลาดไปทางนิพพาน   เอียงไปทาง
นิพพาน   เงื้อมไปทางนิพพาน.  
-  มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๙/๑๘๙-๑๙๐.  

 (คําวา  เจริญกระทําใหมากซ่ึงองคมรรค  ชนิดที่อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ เปนตนดังที่กลาว
ขางบนน้ัน ในบางสูตรตรัสวา เจริญกระทําใหมากซ่ึงองคมรรคชนิดที่ มกีารนําออกซ่ึง ราคะ - โทสะ - 
โมหะ เป็นปริโยสาน  ดังน้ีก็มี  -๑๙/๕๒/๒๐๕;  ในบางสูตรตรัสวา  ชนิดที่  มกีารหยัง่ลงสู่อมตะ  มอีมตะเป็น
ที่ไปในเบือ้งหน้า มอีมตะเป็นปริโยสาน  ดังน้ีก็มี  -๑๙/๕๕/๒๒๐; และในบางสูตรตรัสวา  ชนิดที่ ลาดไปสู่
นิพพาน เอยีงไปสู่นิพพาน เงือ้มไปสู่นิพพาน  ดังน้ีก็มี  -๑๙/๕๘/๒๓๖ 

คําที่วา ลาด เอียง เง้ือม ไปทางทิศปราจีนน้ัน ในบางสูตรทรงใชคําวา ลาด เอียง เง้ือม ไปสูสมุทร ก็มี - ๑๙/
๕๐,๕๔,๕๗,๖๐/๑๙๗,๒๑๒,๒๒๗,๒๔๓). 

อฏัฐังคกิมรรคในฐานะหนทางให้ถงึจุดหมาย 

        ภิกษุ ท. !  ถาพวกปริพพาชกเดียรถียอื่น จะพึงถามเธอทั้ง หลายอยาง
น้ีวา “อาวโุส ท.! ท่านท้ังหลายอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระสมณโคดม เพ่ือ
ประโยชน์อะไรกัน?” ดังน้ี. ภิกษุ ท. !  เมื่อถูกถามอยางน้ีแลว พวกเธอพึง
พยากรณแกเขาวา “อาวุโส ท.! เราอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค
เพื่อประโยชนแกการ สํารอกซ่ึงราคะ (ราควิราคตฺถํ)”.  [และยังมีในสูตรอ่ืนที่ตรัสวา : -  

 เพื่อประโยชนแกการ ละสังโยชน์ (สญชนปหานตฺถํ) ดังน้ีก็มี;  
         เพื่อประโยชนแกการ ถอนอนุสัย (อนุสยสมุคฺฆาตนตฺถํ) ดังน้ีก็มี;  
         เพื่อประโยชนแกการ กาํหนดรู้ความท่ีสัตว์ ต้องเดนิทางไกลด้วย อวชิชา  
(อทฺธานปริญญตถํ) ดังน้ีก็มี ;  
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         เพื่อประโยชนแกความ ส้ินไปแห่งอาสวะทั้งหลาย  (อาสวานํ ขยตฺถํ)  ดังน้ี
ก็มี ;                
 เพื่อประโยชนแกการ ทําให้แจ้งซ่ึงผลคอืวชิชาและวมุิตติ (วิชฺชาวิมุตฺ ติ
ผลสจฺฉิกิริยตฺถํ) ดังน้ีก็มี ; 

       เพื่อประโยชนแกการ รู้การเห็น (ญาณทสฺสนตฺถํ) ดังน้ีก็มี ;  

       เพื่อประโยชนแกการ ดบัเยน็ในทิฏธรรมเพราะไม่ยดึมั่น (อนุปาทา ปริ
นิพฺพานตถํ)   ดังน้ีก็มี].  

        ภิกษุ ท. !  ถาพวกปริพพาชกเดียรถียอื่น   จะพึงถามพวกเธออยางน้ี 
วา “อาวโุส ท. !   มรรคมีหรือ ปฏิปทามีหรือ เพ่ือการสาํรอกซ่ึงราคะ?”  ภิกษุ ท. !    เมื่อถูก
ถามอยางน้ีแลว  พวกเธอพึงพยากรณ  แกเขาวา   มรรคมีอยู่  ปฏิปทามีอยู่เพือ่
การสํารอกซ่ึงราคะ. 

        ภิกษุ ท. !  มรรคน้ันเปนอยางไร ปฏิปทาน้ันเปนอยางไร เพือ่การ 
สํารอกซ่ึงราคะ? อริยอฏัฐังคกิมรรคนีน่ั้นเอง, ไดแก  สัมมาทิฏฐิ  สัมมาสังกัปปะ 
สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ  สัมมาวายามะ สัมมาสติ 
สัมมาสมาธิ  :  ภิกษุ ท. !     น้ีแลมรรค  น้ีแลปฏิปทา   เพื่อการสํารอกซ่ึงราคะ.  

 (ขอความสองยอหนาขางบนน้ี มีตอทายหลักธรรมท่ีเปนจุดหมายของ พรหมจรรยตาม
รายนามที่กลาวไวขางบนทุกๆขอ เชนขอวา "เพื่อประโยชนแกการละสังโยชน" เปนตนผูศึกษาพงึ
กําหนดเอาเอง).  

-  มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๓ - ๓๕/๑๑๗ - ๑๒๘.  
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อฏัฐังคกิมรรคทาํหน้าที ่เสมอืนหน่ึงเสวยีนรองก้นหม้อ 

        ภิกษุ ท. !  หมอ  ที่ไมมีเสวียนรองรับ   ยอมหมุนกล้ิงไปไดงาย,  หมอ
ที่มีเสวียนรองรับ  ยอมหมุนกล้ิงไปไดยาก,  ขอน้ีฉันใด ; ภิกษุ ท. !    จิตที่ไมมี
เชิงรองรับ  ยอมหมุนไปไดงาย,  จิตที่มีเชิงรองรับ  ยอมหมุนไปไดยาก, ฉันน้ัน
เหมือนกัน. 

        ภิกษุ ท. !  อะไร   เป็นเชิงรองรับของจิต?  อริยอฏัฐังคกิมรรค น้ี
เอง  กลาวคือ  สัมมาทิฏฐิ  สัมมสังกัปปะ  สัมมาวาจา  สัมมากัมมนัตะ 
สัมมาอาชวีะ  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ  น้ีคือ  เชิงรองรับของจิต.  
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๕/๗๘ - ๗๙.  

อฏัฐังคกิมรรค เป็นยอดแห่งสังขตธรรมทั้งปวง 

        ภิกษุ ท. !  สังขตธรรมท้ังหลาย มีประมาณเทาใด, อริยอฏัฐังคกิมรรค 
เรากล่าวว่า  เป็นธรรมเลศิกว่าธรรมท้ังหลายเหล่าน้ัน. 
        ภิกษุ ท. !  ชนเหลาใด เล่ือมใสแลว ในอริยอัฏฐังคิกมรรค ชน
เหลาน้ัน ชื่อวา เล่ือมใสแลวในธรรมอันเลิศ. วิบากที่เลิศ ยอมมแีกบุคคลผู
เล่ือมใสในธรรมอันเลิศ  แล. 
- จตุกฺก. อํ.๒๑/๔๔/๓๔. 

อฏัฐังคกิมรรค คอืหนทางเก่าทีท่รงพบใหม่ 

        ภิกษุ ท. !  เปรียบเหมอืนบุรุษเทีย่วไปในปาทึบ  เกิดรอยทางซ่ึง  เคย
เปนหนทางเกา  ที่มนุษยแตกาลกอนเคยใชเดินแลว.  บุรุษน้ันจึงเดินตาม  ทางน้ัน
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ไป เมื่อเดนิไปตามทางน้ันอยู ไดพบซากนครซ่ึงเปนราชธานีโบราณอันมนุษย
ทั้งหลายแตกาลกอนเคยอยูอาศัยแลว เปนที่อันสมบูรณดวยสวนสมบูรณดวยปา
ไม  สมบรูณดวยสระโบกขรณ ี  มีซากกําแพงลอม  มีภมูิภาคนาร่ืนรมย.  ภิกษุ 
ท. !  ลําดับน้ัน บุรุษน้ันเขาไปกราบทูลแจงขาวน้ีแกพระราชาหรือแกมหา
อํามาตยของพระราชาวา "ขอทาวพระกรุณาจงทรงทราบเถิด : ขาพระเจาเมื่อ
เที่ยวไปในปาทึบ ไดเห็นรอยทางซ่ึงเคยเปนหนทางเกา ที่มนุษยแตกาลกอนเคย
ใชเดินแลว.  ขาพเจาไดเดินตามทางน้ันไป เมื่อเดินไปตามทางน้ันอยู  ไดพบซาก
นครซ่ึงเปนราชธานีโบราณ  อนัมนุษย ท.  แตกาลกอนเคยอยูอาศัยแลว  เปนที่
อันสมบูรณดวยสวน  สมบูรณดวยปาไม   สมบูรณดวยสระโบกขรณี มีซาก
กําแพงลอม มีภมูิภาคนารื่นรมย. ขอพระองคจงปรับปรุงสถานที่น้ันใหเปนนคร
เถิด พระเจาขา !"   ดังน้ี. 
        ภิกษุ ท. !  ลําดับน้ัน พระราชาหรืออํามาตยของพระราชาน้ัน จึง 
ปรับปรงุสถานที่น้ันข้ึนเปนนคร. สมัยตอมา นครน้ันไดกลายเปนนครท่ีมัง่ค่ัง 
และรุงเรือง    มีประชาชนมาก    เกล่ือนกลนดวยมนุษย   ถึงแลวซ่ึงความเจริญ
ไพบูรย,   น้ีฉันใด;  ภิกษุ ท. !   ขอน้ีก็ฉันน้ัน : เราได้เห็นแล้วซ่ึงรอยทางเก่าที่เคย
เป็นหนทางเก่า  อนัพระสัมมาสัมพทุธเจ้าทั้งหลายในกาลก่อนเคยทรง ดาํเนิน
แล้ว. 
        ภิกษุ ท. !  กร็อยทางเก่า   ที่เคยเป็นหนทางเก่า   อนัพระสัมมาสัม
พทุธเจ้าทั้งหลายในกาลก่อนเคยทรงดาํเนินแล้ว  น้ันเป็นอย่างไรเล่า? น่ันคือ อริย
อฏัฐังคิกมรรคน้ีน่ันเทียว ไดแกส่ิงเหลาน้ีคือ สัมมาทฏิฐิ สัมมาสังกปัปะ 
สัมมาวาจา สัมมากมัมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ. 
ภิกษุ ท. !   น้ีแล รอยทางเกาที่เปนหนทางเกา อันพระสัมมาสัมพทุธเจาทั้งหลาย
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ในกาลกอนเคยทรงดาํเนินแลว. เราน้ัน เมื่อดําเนินไปตามแลวซ่ึงหนทางนั้นอยู, 
เราไดรูย่ิงเฉพาะแลวซ่ึงชรามรณะ,  ซ่ึงเหตุใหเกิดข้ึนแหงชรามรณะ, ซ่ึงความดับ
ไมเหลือแหงชรามรณะ, ซ่ึงขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหง
ชรามรณะ;  
 (ขอความตอไปน้ี ไดตรัสถึง ชาติ - ภพ - อุปาทาน - ตัณหา - เวทนา - ผัสสะ - สฬายตนะ - 
นามรูป - วิญญาณ - สุดลงเพียง - สังขาร (แตละอยาง) โดยอาการทั้งส่ี ดังที่ไดตรัสในกรณีแหงชรา
มรณะ เหมือนกันทุกตัวอักษร เวนแตช่ือของตัวปฏิจจสมุปปนธรรมน้ันๆเทาน้ัน). 

        ภิกษุ ท. !  เราน้ัน, คร้ันรู้ยิง่เฉพาะแล้วซ่ึงหนทางน้ัน, ได้บอก แล้วแก่
ภิกษุ  ภิกษุณ ี อุบาสก  อุบาสิกา  ทั้งหลาย.  
        ภิกษุ ท. !  พรหมจรรยน้ี ที่เรากลาวบอกแลวน้ัน ไดเปน พรหมจรรย
ต้ังมั่น และรุงเรืองแลว เปนพรหมจรรยแผไพศาล เปนที่รูแหงชนมากเปน
ปกแผนแนนหนา   จนกระท่ังเทวดาและมนุษยทัง้หลายสามารถประกาศได
ดวยดีแลว,   ดังน้ี.  
- นิทาน.สํ.๑๖/๑๒๘/๒๕๓.  

อฏัฐังคกิมรรค 

ในฐานะเป็นหนทางแห่งการกาํหนดรู้ทุกข์ 

        ภิกษุ ท. !  ถาปริพพาชกเดียรถียอื่นถามเธออยางน้ี  วา  “มรรคมีไหม 
ปฎิปทามีไหม  เพ่ือกาํหนดรู้ซ่ึงทุกข์?” ;  เมื่อถูกถามอยางน้ี  พวกเธอพึงตอบแก  
ปริพพาชกเดียรถียอื่นเหลาน้ัน  วามรรคมีอยู  ปฏิปทามีอยู  เพื่อกําหนดรูซ่ึง ทุกข
น้ัน. 
        ภิกษุ ท. !  มรรคเปนอยางไร  ปฏิปทาเปนอยางไร  เพื่อกําหนดรู  ซ่ึง
ทุกขน้ัน?  มรรคมีองค์แปดอนัประเสริฐนี,้ กลาวคือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ 
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สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ  
มีอยู  ภิกษุ ท. !    นีแ้ลมรรค นีแ้ลปฏิปทา เพือ่กาํหนดรู้ ซ่ึงทุกข์น้ัน. 
        ภิกษุ ท. !  เมื่อเธอถูกถามอยางน้ันแลว พึงพยากรณแกปริพพาชก 
เดียรถียอื่นเหลาน้ัน อยางน้ี.  
- มหาวาร.สํ.๑๙/๘-๙/๒๗-๒๘.  

มชัฌมิาปฏิปทา 
ในฐานะเหตุให้เกดิจกัษุและญาณเพือ่นิพพาน 

        ภิกษุ ท. !  ขอปฏิบัติเปนทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) อันเปนขอ 
ปฏิบัติที่ตถาคตไดตรสัรูเฉพาะแลว เปนขอปฏิบัติทําใหเกิดจักษุ เปนขอปฏิบัติ
ทําใหเกิดญาณ เปนไปเพื่อความสงบ เพื่อความรูย่ิง เพื่อความตรัสรูพรอมเพื่อ
นิพพาน น้ันเปนอยางไรเลา? 

        ภิกษุ ท. !  ขอปฏิบัติเปนทางสายกลางน้ัน   คือ  ขอปฏิบัติเปนหน 

ทางอันประเสริฐ  ประกอบอยูดวยองคแปดประการน่ีเอง;  ไดแก  สัมมาทฏิฐิ 
สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ  
สัมมาวายามะ  สัมมาสต ิ  สัมมาสมาธิ : ภิกษุ ท. !    นีแ้ล  คอื  ข้อปฏบัิติ
ทีเ่ป็นทางสายกลาง   ทีต่ถาคตได้ทรงตรัสรู้เฉพาะแล้ว   เป็นข้อปฏิบัติ
ทาํให้เกดิจกัษุ  ทาํให้เกดิญาณ  เป็นไปเพือ่ความสงบ  เพือ่ความรู้ยิง่ เพือ่
ความตรัสรู้พร้อม   เพือ่นิพพาน.  
- มหาวาร.สํ ๑๙/๕๒๘/๑๖๖๔.  
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มชัฌมิาปฏิปทา ๓ ลาํดบั 

ก. มัชฌมิาปฏิปทา (พืน้ฐานทั่วไป) 

        ภิกษุ ท. !  มีส่ิงที่แลนดิ่งสุดโตงอยูสองอยาง   ที่บรรพชิตไมควร  

ของแวะดวย  ส่ิงที่แลนดิ่งไปสุดโตงน้ัน  คืออะไร?  คือ  การประกอบตน  
พวัพนัอยู่ด้วยความใคร่ในกามทัง้หลาย (กามสุขัลลกิานุโยค) อันเปนการ
กระทําที่ยังตํ่า  เปนของชาวบาน  เปนของคนชั้นบุถุชน  ไมใชของพระอริยเจา 

ไมประกอบดวยประโยชน; และ  การประกอบความเพยีรในการ  ทรมาณ
ตนให้ลาํบาก   (อัตตกิลมถานุโยค)   อันนํามาซ่ึงความทุกข   ไมใชของพระ
อริยเจา    ไมประกอบดวยประโยชน. 

        ภิกษุ ท. !  มัชฌมิาปฏิปทา (ขอปฏิบัติเปนทางสายกลาง) ที่ไม่ดิง่ไป หา
สุดโต่งสองอย่างน้ัน เป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้เฉพาะแล้ว เปนขอปฏิบัติทํา
ใหเกิดจักษุ เปนขอปฏิบัติทําใหเกิดญาณ  เปนไปเพื่อความสงบ เพื่อความรูอันย่ิง   
เพื่อความตรัสรูพรอม   เพื่อนิพพาน. 
        ภิกษุ ท. !  มัชฌิมาปฏิปทาน้ัน เปนอยางไรเลา? ภิกษุ ท. !
มัชฌิมาปฏิปทาน้ัน คอืข้อปฏิบัตอินัเป็นหนทางอนัประเสริฐ  ประกอบอยู่ด้วย
องค์แปดประการ  น้ีแล;  กลาวคือ  ความเห็นที่ถูกตอง  (สัมมาทิฏฐิ)  ความดําริ
ถูกตอง (สัมมาสังกัปโป) การพูดจาที่ถูกตอง (สัมมาวาจา) การทํางานที่ถูกตอง 
(สัมมากัมมันโต) การอาชีพที่ถูกตอง (สัมมาอาชีโว) ความพากเพียรที่ถูกตอง
(สัมมาวายาโม) ความรําลึกที่ถูกตอง (สัมมาสติ) ความต้ังใจมั่นคงท่ีถูกตอง
(สัมมาสมาธิ).     
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 ภิกษุ ท. !     น้ีแล    มัชฌิมาปฏิปทาน้ัน. 
- มหาวาร.สํ.๑๙/๕๒๘/๑๖๖๔.  

ข. มัชฌมิาปฏิปทา(ในความหมายช้ันกว้าง) 

       . . . .ภิกษุ ท. !  มัชฌิมาปฏิปทา      เปนอยางไรเลา? 
        ภิกษุ ท. !  ภิกษุในกรณีน้ี ยอมเปนผูมีปกติ ตามเห็นกายในกาย อยู
เปนประจํา....   มีปกติ  ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย  อยูเปนประจํา....  มี
ปกติ  ตามเห็นจิตในจติ  อยูเปนประจํา มีปกติ ตามเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย 
อยูเปนประจํา   มีความเพียรเครื่องเผากิเลส   มีสัมปชญัญะ   มีสติ  นําความพอใจ
และความไมพอใจในโลกออกเสียได. 
        ภิกษุ ท. !  นีเ้รียกว่า   มัชฌมิาปฏิปทา. 
        ภิกษุ ท. !  ภิกษุในกรณีน้ี   ยอมทําความพอใจใหเกิดข้ึน ยอมพยายาม 
ปรารภความเพียร ประคองต้ังจิตไว เพื่อจะยังอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่ยังไม่
เกิด ไม่ให้เกิดขึน้; ....เพื่อละอกุศลธรรมอันเป็นบาป ที่เกิดขึน้แล้ว; ....เพื่อยัง
กุศลธรรมที่ยังไม่เกิด  ให้เกิดขึน้;  ....เพื่อความต้ังอยู่  ความไม่เลอะเลือน  
ความงอกงามยิง่ขึน้ ความไพบลูย ความเจริญ ความเต็มรอบ  แห่งกศุลธรรมที่
เกดิขึน้แล้ว. 
        ภิกษุ ท. !  นีเ้รียกว่า   มัชฌมิาปฏิปทา. 
        ภิกษุ ท. !  ภิกษุในกรณีน้ี ยอม เจริญอทิธิบาท  อันประกอบ  พรอม
ดวยธรรมเคร่ืองปรงุแตง   มีสมาธิอนัอาศัยฉันทะเปนปธานกิจ;   ยอมเจริญอิทธิ
บาทอันประกอบพรอมดวยธรรมเคร่ืองปรงุแตง มีสมาธิอาศัยวริิยะเปนปธาน
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กิจ; ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบพรอมดวยธรรมเคร่ืองปรงุแตง มีสมาธิอาศัย
จิตตะเปนปธานกิจ; ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบพรอมดวยธรรมเคร่ืองปรงุ
แตง  มีสมาธิอาศัยวมิงัสาเปนปธานกิจ ;  (กิจในที่น้ีคือ  กิจเกี่ยวกับการระวัง   การละ   

การทําใหเกิดมี  และการรักษา). 

        ภิกษุ ท. !  นีเ้รียกว่า     มัชฌมิาปฏิปทา. 
        ภิกษุ ท. !  ภิกษุในกรณีน้ี ยอมเจริญสัทธินทรีย์ ยอมเจริญวริิยนิทรีย์ 
ยอมเจริญสตินทรีย์   ยอมเจริญสมาธินทรีย์    ยอมเจริญปัญญนิทรีย์.  
        ภิกษุ ท. !  นีเ้รียกว่า    มัชฌมิาปฏิปทา. 
        ภิกษุ ท. !  ภิกษุในกรณีน้ี ยอมเจริญสัทธาพละ ยอมเจริญวริิยพละ 
ยอมเจริญสติพละ   ยอมเจริญสมาธิพละ    ยอมเจริญปัญญาพละ. 
        ภิกษุ ท. !  นีเ้รียกว่า     มัชฌมิาปฏิปทา. 
        ภิกษุ ท. !  ภิกษุในกรณีน้ี   ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค์   ยอมเจริญ
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ ยอมเจริญวิริยสัมโพชฌงค์ ยอมเจริญปิติสัมโพชฌงค์ 
ยอมเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ ยอมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ ยอมเจริญ
อุเบกขาสัมโพชฌงค์. 
        ภกิษุ ท. !  นีเ้รียกว่า     มัชฌมิาปฏิปทา. 
        ภิกษุ ท. !  ภิกษุในกรณีน้ี ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ ยอมเจริญสัมมา-
สังกัปปะ  ยอมเจริญสัมมาวาจา ยอมเจริญสัมมากัมมันตะ  ยอมเจริญ
สัมมาอาชีวะ  ยอมเจริญสัมมาวายามะ  ยอมเจริญสัมมาสติ ยอมเจริญ
สัมมาสมาธิ. 
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        ภิกษุ ท. !  นีเ้รียกว่า     มัชฌมิาปฏิปทา. 
- ติก. อํ ๒๐/๓๘๐ ๓๘๒/๕๙๖ - ๕๙๗.  

 (มัชฌิมาปฏิปทาตามที่ทรงแสดงไวในสูตรน้ี    เห็นไดวา   ทรงแสดงสวนสุดสอง
ขางไวดวยอาฬหปฏิปทา  คือความตกไปในกาม   และนิชฌามปฏิปทา   คือ  วัตรปฏิบัติของ 
อเจลกะซ่ึงเรียกกันโดยทั่วๆไปวา  อัตตกิลมถานุโยค  หรือตปสสีวัตร  ซึ่งมีรายละเอียดหาดู
ไดในหนังสือ พุ. โอ. ที่หนา ๕๖ - ๕๗. ในที่น้ีจะเห็นไดวา  โพธิปกขิยธรรมทั้งสามสิบเจ็ด
ขอน่ันแหละคือมัชฌิมาปฏิปทา ; หรือถึงกับจะกลาวไดวา  ขอปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหมดใน
พระพุทธศาสนา  ซึ่งรวมกันแลวเรียกไดวา  ศีล  สมาธิ  ปญญา  หรือพรหมจรรยทั้งสิ้น,  นั่น
แหละคือ  มัชฌิมาปฏิปทา).  

ค.  มัชฌมิาปฏิปทา (ในความหมายช้ันลกึ) 

 (หลักเกณฑน้ี อาศัยพระบาลีที่ตรัสโตตอบแกบุคคลผูมาทูลถาม ซึ่งสวนมากเปน
พรหมณ ไดถามเร่ืองส่ิงตรงขามที่แยกกันเปนคูๆ ; เชนวา  สิ่งทั้งปวงมี หรือไมมี; สิ่งทั้งปวง
เหมือนกัน  หรือตางกัน; ตนเองหรือผูอื่นเปนผูกระทําหรือเสวยผล; การกลาวลงไปวา สิ่ง
น้ันๆเปนอยางน้ันโดยสวนเดียว หรือวาเปนอยางอ่ืนจากความเปนอยางน้ันโดยสวนเดียว; 

ดังน้ีเปนตน.  พระองค  ตรัสตอบโดยสายกลาง (มชฺเฌน) ไม่ยอมรับฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง,โดยพระ
บาลีวา  "เอเต เต พฺราหฺมณ อุโภ อนฺเต อนุปคมฺม มชฺเฌน ตถาคโต ธมฺมํ เทเสติ ฯลฯ":- ).  

        พราหมณ !  ตถาคต  ยอม แสดงธรรมโดยสายกลาง (มชฺเฌน)   ไมเขา
ไปหาสวนสุดทั้งสองน้ัน    คือตถาคตยอมแสดงดังน้ีวา :-  

       “เพราะมีอวชิชาเป็นปัจจัย  จงึมีสังขารทั้งหลาย;  
        เพราะมีสังขารเป็นปัจจยั  จงึมีวญิญาณ ;  
        เพราะมีวญิญาณเป็นปัจจยั  จงึมีนามรูป ;  
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        เพราะมีนามรูปเป็นปัจจยั  จงึมีสฬายตนะ ;  
       เพราะมีสฬายตนะเป็นปัจจยั  จงึมีผสัสะ ;  
        เพราะมีผสัสะเป็นปัจจยั  จงึมีเวทนา ;  
        เพราะมีเวทนาเป็นปัจจยั  จงึมีตณัหา ;  
        เพราะมีตณัหาเป็นปัจจยั  จงึมีอุปาทาน ;  
        เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจยั  จงึมีภพ ;  
        เพราะมีภพเป็นปัจจยั  จงึมีชาต ิ;  
        เพราะมีชาตเิป็นปัจจยั,   ชรามรณะ  โสกะปริเทวทุกขะโทมนัสสะ
อุปายาสทั้งหลาย จงึเกดิขึน้ครบถ้วน : ความเกิดข้ึนพรอมแหงกองทุกข
ทั้งส้ินน้ี   ยอมมดีวยอาการอยางน้ี.  

        เพราะความจางคลายดบัไปโดยไม่เหลอื แห่งอวชิชาน้ันน่ันเทยีว, 
จงึมีความดบัแห่งสังขาร ;  
        เพราะมีความดบัแห่งสังขาร  จงึมีความดบัแห่งวญิญาณ ;  
        เพราะมีความดบัแห่งวญิญาณ  จงึมีความดบัแห่งนามรูป;  
        เพราะมีความดบัแห่งนามรูป  จงึมีความดบัแห่งสฬายตนะ;  
        เพราะมีความดบัแห่งสฬายตนะ จงึมีความดบัแห่งผสัสะ;  
        เพราะมีความดบัแห่งผสัสะ  จงึมีความดบัแห่งเวทนา ;  
        เพราะมีความดบัแห่งเวทนา  จงึมีความดบัแห่งตัณหา ;  
        เพราะมีความดบัแห่งตณัหา  จงึมีความดบัแห่งอุปาทาน ;  
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        เพราะมีความดบัแห่งอุปาทาน  จงึมีความดบัแห่งภพ ;  
        เพราะมีความดบัแห่งภพ  จงึมีความดบัแห่งชาต ิ;  
        เพราะมีความดบัแห่งชาตน่ัินเอง, ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะ 
โทมนัสสะอุปายาสทั้งหลาย จงึดบัส้ิน. : ความดับลงแหงกองทุกขทั้งส้ินน้ี
ยอมม ี  ดวยอาการอยางน้ี",    ดังน้ี.  
- นิทาน. สํ.๑๖/๙๑,๙๒,๙๐,๒๗,๒๔,๗๒ - ๗๔/๑๗๓,๑๗๖,๑๗๐,๕๕,๕๐,๑๒๙ - ๑๓๒.  

 (คําวา มชฺเฌน โดยพระบาลีขางบนนี้ ก็คือคําวา มัชฌิมาปฏิปทา น้ันเอง, 

มัชฌิมาปฏิปทาจึงไดแกกระแสแหงปฏิจจสมุปบาท ดังที่กลาวแลวในสูตรน้ี ซึ่งทําใหไมอาจ
กลาวส่ิงใดๆโดยความเปนอยางใดอยางหน่ึง โดยสวนเดียว ที่เรียกวาสวนสุดขางหนึ่งๆ. 
รายละเอียดเก่ียวกับสุดโตงเปนคูๆนี้  หาดูไดจากหนังสือ  พุ. โอ.  ต้ังแตหนา  ๒๔๗  ถึงหนา 
๒๕๒.  

อยากจะแนะว่า ในการศึกษาเร่ืองมัชฌิมาปฏิปทาน้ัน ควรจะศึกษา มัชฌิมาปฏิปทา
ช้ันพื้นฐานทั่วไปคืออัฏฐังคิกมรรค เปนลําดับแรก. แลวศึกษามัชฌิมาปฏิปทาในความหมาย
ช้ันลึกคือปฏิจจสมุปบาท เปนลําดับสุดทาย ; มิฉะน้ันจะลําบาก).  

ลกัษณะหนทางแห่งความหมดจด 

        ทางมีองค์แปด   เป็นทางอนัประเสริฐกว่าทางทั้งหลาย.   บทแห่งอริยสัจส่ี 
ประเสริฐกว่าบทท้ังหลาย.  วริาคธรรม  ประเสริฐกว่าธรรมทั้งหลาย.  ผู้มีพทุธ
จักษุ  ประเสริฐกว่าสัตว์สองเท้าทั้งหลาย.   น่ีแหละทางเพือ่ความหมดจดแห่ง 
ทัสสนะ   ทางอืน่มไิด้มี. 
       เธอทั้งหลาย   จงเดนิตามทางน้ัน  อนัเป็นที่หลงแห่งมาร;  เธอทั้งหลาย 
เดนิตามทางน้ันแล้ว   จักกระทําที่สุดแห่งทุกข์ได้. 
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        ทางเราบอกแล้วแก่เธอทั้งหลาย เพื่อการรู้จักการถอนซ่ึงลูกศร;ความ
เพียรเป็นกิจอันเธอทั้งหลายพึงกระทํา ตถาคตท้ังหลายเป็นเพียงผู้บอก (วิธี
แห่งการกระทํา).   ผู้มุ่งปฏิบัติแล้วย่อมพ้นจากเคร่ืองผูกแห่งมาร. 
        เมื่อใด  บุคคลเห็นด้วยปัญญาว่า  “สังขารทั้งหลายท้ังปวงไม่เที่ยง”; เมื่อ
น้ัน   เขาย่อมเบ่ือหน่ายในส่ิงที่เป็นทุกข์  :  น่ันแหละเป็นทางแห่งความหมด
จด. 
        เมื่อใด  บุคคลเห็นด้วยปัญญาว่า  “สังขารทั้งหลายท้ังปวงเป็นทุกข์”;  เมื่อ
น้ัน  เขาย่อมเบ่ือหน่ายในส่ิงที่เป็นทุกข์  :  น่ันแหละเป็นทางแห่งความหมด
จด. 
        เมื่อใด    บุคคลเห็นด้วยปัญญาว่า  “ธรรมทั้งหลายทั้งปวง  เป็นอนัตตา”; 
เมื่อน้ัน เขาย่อมเบ่ือหน่ายในส่ิงที่เป็นทุกข์ : น่ันแหละเป็นทางแห่งความหมดจด.  
-  ธ. ขุ.๒๕/๕๑/๓๐. 

ลาํดบัการปฏิบัตเิพือ่อรหัตตผล 

        ภิกษุ ท. !  เรายอมไมกลาวการประสบความพอใจในอรหัตต ผล ดวย
การกระทําอันดับแรกเพียงอันดบัเดียว. ภิกษุ ท. !    ก็แตวา การประสบความ
พอใจในอรหัตตผล ย่อมมไีด้เพราะการศึกษาโดยลาํดบั เพราะการกระทําโดย
ลาํดบั เพราะการปฏิบัติโดยลาํดบั.  
       ภิกษุ ท. !  ก็การประสพความพอใจในอรหัตตผล ยอมมีไดเพราะ
การศึกษาโดยลําดับ เพระการกระทําโดยลําดับ เพราะการกระทําโดยลําดับ 
เพราะการปฏิบัติโดยลําดับ   น้ันเปนอยางไรเลา? 



                                                          ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ                                           ๘๕๓ 

        ภิกษุ ท. !  บุรุษบุคคลในกรณีน้ี : 

        เปนผู มีสัทธา เกิดข้ึนแลว    ยอม เข้าไปหา(สัปบุรุษ) ;  
        เมื่อเขาไปหา                        ยอม เข้าไปน่ังใกล้ ;  
        เมื่อเขาๆไปน่ังใกล              ยอม เงีย่โสตลงสดบั ;  
        ผูเงี่ยโสตลงสดับ                  ยอม ได้ฟังธรรม ;  
        ครั้นฟงแลว                      ยอม ทรงจําธรรมไว้, ยอม 
ใคร่ครวญพิจารณาซ่ึงเนื้อความแห่งธรรม   ทั้งหลายที่ตนทรงจําไว ;  

        เมื่อเขาใครครวญพิจารณา   ซ่ึงเน้ือความแหงธรรมน้ันอยู, ธรรม
ทั้งหลายย่อมทนต่อการเพ่งพสูิจน์ ;  

        เมื่อธรรมทนตอการเพงพิสูจนมีอยู   ฉันทะ(ความพอใจ)   ย่อมเกดิ;  

        ผูเกิดฉันทะแลว                 ยอม มีอุตสาหะ ;  

        ครั้นมีอุตสาหะแลว             ยอม ใช้ดุลยพนิิจ (เพื่อหาความจริง);  

        ครั้นใชดุลยพินิจ(พบ)แลว  ยอม ตั้งตนไว้ในธรรม น้ัน;  

        ผูมีตนสงไปแลวในธรรมน้ันอยู ยอม กระทําให้แจ้ง   ซ่ึงบรมสัจจดวย
นามกาย   ดวย,   ยอมเห็นแจ้งแทงตลอด   ซ่ึงบรมสัจจน้ันดวยปญญา   ดวย.  

-  ม. ม. ๑๓/๒๓๓/๒๓๘ 
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หมวด ง. ว่าด้วย เหตปัุจจัยของมรรค 

ธรรมเป็นรุ่งอรุณแห่งอฏัฐังคกิมรรค 

        ภิกษุ ท. !  เมื่อดวงอาทิตยกําลังข้ึน ส่ิงที่มากอน  เปน นิมิตใหเห็น
กอน คือการข้ึนมาแหงอรณุ ฉันใด ;  ภิกษุ ท. ! เมื่อมีการเกิดข้ึนแหงอริย
อัฏฐังคิกมรรคของภกิษุ ส่ิงที่มากอน เปนนิมิตใหเหน็กอน คือ กลัยาณมติตตา
(ความเปนผูกัลยาณมิตร) ฉันน้ันเหมือนกัน. ภิกษุ ท. !  น้ีคือความหวังของภกิษุผูมี
กัลยามิตร คือเธอจักเจริญอริยอัฏฐังคิกมรรคได จักกระทําใหมากซ่ึงอริย
อัฏฐังคิกมรรคได.  
        ภิกษุ ท. !  ภิกษุผูมีกัลยาณมิตร ยอมเจริญอริยอัฏฐังคิกมรรค ยอม
กระทําใหมากซ่ึงอริยอัฏฐังคิกมรรคได  ชนิดไหนกันเลา?  ภิกษ ุท. !  ภิกษุใน

กรณีน้ี  ยอมเจริญสัมมาทฏิฐิ .... สัมมาสังกปัปะ .... สัมมาวาจา ....  
สัมมากมัมันตะ .... สัมมาอาชีวะ .... สัมมาวายามะ .... สัมมาสต ิ .... 
สัมมาสมาธิ.  ชนิดที ่ อาศัยวเิวก  อาศัยวริาคะ  อาศัยนิโรธ  น้อมไปเพือ่
ความสลดัลง.  ภิกษุ ท. !   ภิกษุผูมีกัลยาณมิตร ยอมเจริญอรยิอัฏฐังคิกมรรค  
ยอมกระทําใหมากซ่ึงอริยอัฏฐังคิกมรรคได   อยางน้ีแล.  
-  มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๖ - ๓๙/๑๒๙ - ๑๔๖.  

[ในตําแหนงแหง กลัยาณมิตตตา ในฐานะเปนรุงอรุณแหงอัฏฐังคิกมรรค น้ันในสูตรอ่ืน

ทรงแสดงไวดวยธรรมะช่ืออ่ืนอีกหลายช่ือคือ:-  

           ศีลสัมปทา (ความถึงพรอมดวยศีล) เปนรุงอรณุ  
           ฉันทสัมปทา (ความถึงพรอมดวยฉันทะ - ความพอใจ) เปนรุงอรณุ 
           อตัตสัมปทา (ความถึงพรอมดวยความเหมาะสมแหงตน) เปนรุงอรณุ 
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            ทิฏฐิสัมปทา (ความถึงพรอมดวยทิฏฐิที่เปนสัมมาทิฏฐิ) เปนรุงอรณุ 
          อปัปมาทสัมปทา (ความถึงพรอมดวยความไมประมาท)  เปนรุงอรณุ     

                 โยนิโสมนสิการสัมปทา (ความถึงพรอมดวยการกระทําไวในใจโดยแยบคาย) เปน
รุงอรุณ (รวมเปนเจ็ดอยางทั้งกัลยาณมิตตา) และตอทายดวยคําวาผูมีกัลยาณมิตรเปนตน
ยอมเจริญกระทําใหมากซ่ึงองคแหงมรรคชนิดอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะเปนตน ดวยกันทั้งน้ัน.  

       ในสูตรอ่ืน ผูมีกัลยาณมิตรเปนตน นอกจากจะเจริญกระทําใหมาก ซึ่งองคแหงมรรค 
ชนิดที่อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธนอมไปเพื่อความสลัดลง ไดแลว, ยังสามารถเจริญ
องคมรรค ชนิดที่มีการนําออกซึ่งราคะ - โทสะ-โมหะ เปนปริโยสาน ได ดังน้ีก็มี.  

       สําหรับคําวา ธรรมที่เปนรุงอรุณแหงการเกิดขึ้นของอัฏฐังคิกมรรค เจ็ด ประการขางบน
น้ัน ในสูตรอ่ืนๆไมเรียกวา รุงอรุณ แตเรียกวา เปนธรรมที่มีอุปการะมาก (พหุปการธมฺม) 
เพื่อการเกิดขึ้นแห่งอัฏฐังคิกมรรค (๑๙/๔๐-๔๒/๑๔๗ - ๑๖๔) ก็มี; และในสูตรอื่นๆ เรียกวา 
เป็นธรรมะที่ทาํอัฏฐังคิกมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น ทาํอัฏฐังคิกมรรคที่เกิดอยู่แล้วให้ถึง
ความเจริญบริบูรณ์ (๑๙/๔๔-๔๗/๑๖๕-๑๘๒) ก็มี; และตอนทายสูตร ก็มีตอทายดวยคําวาผู
มีกัลยาณมิตรเปนตน ยอมเจริญกระทําใหมากซ่ึงองคแหงมรรค ชนิดอาศัยวิเวกเปนตน และ
ชนิดที่มีการนําออกซ่ึง ราคะ - โทสะ - โมหะ เปนปริโยสาน ดวยกันทั้งน้ัน].  

อฏัฐังคกิมรรคสําเร็จได้ด้วยอปัปมาทยอดแห่งกศุลธรรม 

        ภิกษุ ท. !  สัตวทั้งหลายที่ไมมีเทา มีสองเทา มีส้ีเทา มีมากเทาก็ดี มี
รูป ไมมีรปู มีสัญญา ไมมีสัญญา มีสัญญาก็หามิไดไมมีสัญญาก็หามิไดก็ดี , มี
ประมาณเทาใด ; ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพทุธะ ยอมปรากฏวาเลิศกวาบรรดา
สัตวเหลาน้ัน.  ภิกษุ ท. !    กุศลธรรมเหลาใดเหลาหน่ึงบรรดามี  กุศลธรรม
ทั้งหลายทัง้ปวงน้ัน มีความไมประมาทเปนมูล มีความไมประมาทเปนที่ประชุม
ลง.   ความไม่ประมาท      ย่อมปรากฏว่าเป็นเลศิกว่าบรรดากศุลธรรมเหล่าน้ัน  ; 
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 ฉันใดก็ฉันน้ัน.  

        ภิกษุ ท. !  ขอน้ีเปนส่ิงที่ภิกษุ ผู้ไม่ประมาทพงึหวงัได้ คอื เธอจัก 

เจริญกระทาํให้มากซ่ึงอริยอฏัฐังคกิมรรค๑. 

       [ การท่ีความไมประมาทเปนยอดแหงกุศลธรรมทั้งปวง   ในสูตรน้ีทรงอุปมาดวยพระตถาคต
เปนสัตวเลิศกวาสัตวทั้งปวง.   สวนในสูตรอ่ืนอีกมากแหง :-  

        ทรงอุปมาดวย รอยเท้าช้าง เลิศคือใหญกวารอยเทาสัตวทั้งหลาย ดังน้ีก็มี ; 
       ทรงอุปมาดวย ยอดเรือน เลิศคืออยูเหนือไมโครงเรือนทั้งหลาย ดังน้ีก็มี ; 
       ทรงอุปมาดวย รากไม้โกฏฐานุสาริยะ (กลัมพัก?) เลิศกวารากไม หอมทั้งหลาย ดังน้ีก็มี ;  
       ทรงอุปมาดวย แก่นจันทร์แดง เลิศกวาไมแกนหอมทัง้หลาย ดังน้ีก็มี ; 
       ทรงอุปมาดวย ดอกวสัสิกะ (มะลิ?) เลิศกวาดอกไมหอมทั้งหลายดังน้ีก็มี 
       ทรงอุปมาดวย ราชาจกัรพรรด ิเลิศกวาพระราชาเมืองข้ึนเมอืงออก ทั้งหลาย ดังน้ี
ก็มี ; 
       ทรงอุปมาดวย แสงจันทร์ เลิศคือรุงเรืองกวาแสงดาวท้ังหลาย ดังน้ีก็มี ; 
       ทรงอุปมาดวย แสงอาทิตย์ ภายหลังฝนตกไมมเีมฆในฤดสูารท แจมใสกวา 
ความแจมใสทั้งปวงในอากาศ ดังน้ีก็มี ;  
       ทรงอุปมาดวย ผ้ากาสี เลิศกวาบรรดาผาทอดวยเสนดายทั้งหลาย ดังน้ีก็มี].  
-  มหาวาร. สํ. ๑๙/๖๒-๖๗/๒๕๔-๒๖๓. 

   

  

๑. อริยอัฏฐังคิกมรรคมี ๔ รูปแบบ คือ ชนิดที่อาศัยวิเวก-วิราคะ-นิโรธ และเปนโวสสัคคปริณามี ๑; ชนิดท่ีมี
การนําออกซึ่งราคะ -โทสะ-โมหะ เปนปริโยสาน ๑; ชนิดท่ีมีการหย่ังลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบื้องหนา มี
อมตะเปนปริโยสาน ๑ ; และชนิดที่ลาดเอียงเงื้อมไปสูนิพพาน ๑. 
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หมวด จ. ว่าด้วย อานิสงส์ของมรรค 

อฏัฐังคกิมรรค เป็นปฏิปทาเพือ่ความเป็นอริยบุคคลส่ี 

    “ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ ! ภิกษท้ัุงหลาย ย่อมประพฤติ พรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาค เพราะเหตุ
เพ่ือจะทาํให้แจ้งซ่ึงสมาธิภาวนา(อันเป็นอิทธิวิธีประการต่างๆ)เหล่าน้ันเสียละกระมงั?” 

        มหาลิ !  ภิกษุทั้งหลาย    ยอมประพฤติพรหมจรรยในเรา   เพราะ
เหตุเพื่อจะทําใหแจงซ่ึงสมาธิภาวนาเหลาน้ัน   ก็หามิได;  แตธรรมะเหลาอื่นที่ย่ิง
กวา  ประณีตกวา  กวาสมาธิภาวนาเหลาน้ัน  ก็มีอยู ;  และ ภิกษุทั้งหลายพากนั
ประพฤติพรหมจรรย์ในเรา เพราะเหตุเพือ่จะทําให้แจ้ง ซ่ึงธรรมทั้งหลายอนัยิง่
กว่าประณตีกว่าเหล่าน้ัน.  

 “ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ ! ธรรมท้ังหลาย อันย่ิงกว่าประณีตกว่า เหล่าน้ัน เป็นอย่างไรเล่า?”  

        มหาลิ !  ภิกษุในกรณีน้ี เพราะความส้ินไปแหงสังโยชนสาม เปน
โสดาบัน เปนผูมีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงแทตอนิพพาน มีการตรัสรู
พรอมในเบื้องหนา.    มหาลิ !     น้ีแล ธรรมที่ย่ิงกวาประณีตกวา. 

        มหาลิ !  ขออื่นยังมอีีก  :  ภิกษุ  เพราะความส้ินไปแหงสังโยชน 
สาม  และเพราะความที่ราคะโทสะโมหะก็เบาบาง  เปน  สกทาคามี  มาสูโลกนี้
อีกครั้งเดียว  แลวยอมกระทําที่สุดแหงทุกขได.  มหาลิ !   แมน้ีแล ก็เปนธรรมที่
ย่ิงกวาประณีตกวา. 

 มหาลิ !  ขออื่นยังมีอีก   :    ภิกษุ    เพราะความส้ินไปแหงสังโยชน
เบื้องตํ่าทั้งหา  เปนโอปปาติกะ (อนาคามี)  มีการปรินิพพานในภพน้ัน  ไมเวียน 
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กลับจากโลกน้ันเปนธรรมดา. มหาลิ!   แมน้ีแล  ก็เปนธรรมที่ย่ิงกวาประณีตกวา. 

 มหาลิ !  ขออื่นยังมอีีก  :  ภิกษุกระทําใหแจงซ่ึง  เจโตวมุิตติปัญญา- 

วมุิตติ  อนัหาอาสวะมิได้  เพราะความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย   ดวยปญญา
อันย่ิงเอง  ในทิฏฐธรรมเทียว  เขาถึงแลวแลอยู มหาล ิ!    แมน้ีแล  ก็เปนธรรมที่
ย่ิงกวาประณีตกวา.  

        มหาลิ !  ธรรมทัง้หลายเหลาน้ีแล เปนธรรมย่ิงกวาประณีตกวา ที่ 
ภิกษุทั้งหลายพากันประพฤติพรหมจรรยในเรา   เพื่อกระทําใหแจง. 

 “ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ ! มรรคมีอยู่หรือ ปฏิปทามีอยู่หรือ เพ่ือกระทาํให้แจ้งซ่ึงธรรม
เหล่าน้ัน?”  

        มหาลิ !  มรรคมอียู ปฏิปทามีอยู เพื่อกระทําใหแจงซ่ึงธรรมเหลา น้ัน.  

 “ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ ! มรรคเป็นอย่างไร ปฏิปทาเป็นอย่างไร เพ่ือกระทาํให้แจ้งซ่ึงธรรม
เหล่าน้ัน?”  

        อริยอฏัฐังคกิมรรคนีน่ั้นแหละ ไดแก สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ 
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ. 
มหาลิ !     น้ีแลมรรค   น้ีแล   ปฏิปทา   เพือ่กระทําให้แจ้งซ่ึงธรรมเหล่าน้ัน.  
-  สี. ที. ๙/๑๙๙ - ๒๐๐/๒๕๐ - ๒๕๔.  
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อฏัฐังคกิมรรค ในฐานะธรรมเคร่ืองข้ามฝ่ัง 
        ภิกษุ ท. !  ธรรม  ๘  ประการเหลาน้ี   อันบุคคลเจริญ   กระทําใหมาก
แลว  ยอมเป็นไปเพือ่การไปจากที่มิใช่ฝ่ัง (วัฏฏสงสาร)  สู่ที่อนัเป็นฝ่ัง (นิพพาน).  

แปดประการ อยางไรเลา? แปดประการคือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ 
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ.
ภิกษุ ท. !    ธรรม ๘ ประการเหลาน้ีแล   อันบุคคลเจริญ   กระทําใหมากแลวยอม
เปนไปเพื่อการไปจากท่ีมิใชฝง (วัฏฏสงสาร)   สูที่อันเปนฝง (นิพพาน).  

(คาถาผนวกท้ายพระสูตร) 
 ในหมู่มนุษย์ทั้งหลาย ผู้ทีถ่งึฝ่ังแห่งพระนิพพานมีน้อยนักหมู่มนุษย์
นอกน้ัน ย่อมวิง่เลาะอยู่ตามฝ่ังในน่ีเอง.  
        กช็นเหล่าใดประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม ในธรรมท่ีตรัสไว้ชอบแล้ว 
ชนเหล่าน้ันจักถงึฝ่ังแห่งพระนิพพานข้ามพ้นบ่วงแห่งมัจจุทีข้่ามได้ยากนัก.  
        จงเป็นบัณฑิตละธรรมดาํเสีย   แล้วเจริญธรรมขาว   จงมาถงึที่ไม่มีนํา้
จากที่มีนํา้   จงละกามเสีย   เป็นผู้ไม่มีความกงัวล  จงยนิดเีฉพาะต่อพระนิพพาน
อนัเป็นที่สงดั   ซ่ึงสัตว์ยนิดไีด้โดยยาก. 
        บัณทิตพงึชําระตนให้หมดจด จากกเิลสแห่งจิต เหมือนจิตของพวกที่
อบรมดแีล้วโดยชอบ     ในองค์แห่งปัญญาเคร่ืองตรัสรู้พร้อมทั้งหลาย. 
 ชนเหล่าใด    ไม่ยดึมั่นแล้ว   ยนิดใีนความสลดัคนืซ่ึงความยดึมั่น   ไม่มีอา
สวะ มีความรุ่งเรืองด้วยปัญญา. ชนเหล่าน้ันเป็นผู้ดบัเยน็ (ปรินิพฺพตุา) ในโลก. 
-  มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๙/๙๗ - ๙๘.  

อฏัฐังคกิมรรค ในฐานะพรหมจรรย์ 

        ภิกษุ ท. !  เราจักแสดงซ่ึง พรหมจรรย์ และ  ผลแห่งพรหมจรรย์.   
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เธอท้ังหลายจงฟง. 

        ภิกษุ ท. !  พรหมจรรย์ เป็นอย่างไรเล่า?   คือ  อริยอัฏฐังคิกมรรค 
น้ีน่ันเอง ไดแก สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ 
สัมมาอาชวีะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธ ิ ภิกษุ ท. !  น้ีเรากลาววา
พรหมจรรย.  

        ภิกษุ ท. !  ผลแห่งพรหมจรรย์ เป็นอย่างไรเล่า? คือ โสตาปตติผล 
สกทาคามิผล อนาคามิผล อรหัตตผล. ภิกษุ ท. !  น้ีเราเรียกวา ผลแหง
พรหมจรรย.  
- มหาวาร. สํ . ๑๙/๓๑ - ๓๒/๑๑๑ - ๑๑๓.  

อริยอฏัฐังคกิมรรค เป็นกรรมทีส้ิ่นกรรม 

(เรื่องควรดูประกอบเร่ืองน้ี น.๑๓๙๙ ; ในปฏิจจ. โอ. น.๒๗๖ ; ใน พุ. โอ.น. ๒๔๙ , ๒๖๕ , ๔๐๔ , ๔๗๑) 

        ภิกษุ ท. !  กรรม  ๔ อยางเหลาน้ี   เรากระทําใหแจงดวยปญญาอัน  ย่ิง
เองแลว   ประกาศใหรูทั่วกัน. 

        กรรม ๔ อยาง  อยางไรเลา?   ภิกษุ ท. !    กรรมดาํ มีวบิากดาํ   ก็มีอยู.  
ภิกษุ ท. !    กรรมขาว  มีวบิากขาว    ก็มีอยู. ภิกษุ ท. !    กรรมทั้งดาํทั้งขาว  มี
วบิากทั้งดาํทั้งขาว ก็มีอยู. ภิกษุ ท. !  กรรมไม่ดาํไม่ขาว มีวบิากไม่ดาํไม่ขาว 
เป็นไปเพือ่ความส้ินกรรม   ก็มีอยู. 

        ภิกษุ ท. !  กรรมดาํ มีวบิากดาํ เป็นอย่างไรเล่า? ภิกษุ ท. !   บุคคล 
บางคนในกรณีน้ี ยอมปรงุแตง กายสังขารอนัเป็นไปกบัด้วยความเบียดเบียน,
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ยอมปรงุแตง วจีสังขาร อันเปนไปกับดวยความเบียดเบียน, ยอมปรงุแตง มโน
สังขาร อันเปนไปกับดวยความเบียดเบียน, ครั้นเขาปรุงแตงสังขาร (ทั้งสาม) 
ดังน้ีแลว  ยอม เข้าถงึโลก อันเปนไปกับดวยความเบียดเบียน; ผสัสะทั้งหลาย อัน
เปนไปกับดวยความเบียดเบียน ยอมถูกตองเขาซ่ึงเปนผูเขาถึงโลกอันเปนไปดวย
ความเบียดเบียน; เขาอันผัสสะที่เปนไปกับดวยความเบียดเบียนถูกตองแลว ยอม
เสวยเวทนา  ที่เปนไปดวยความเบียดเบียน อัน เป็นทุกข์โดยส่วนเดยีว, ดังเชน
พวกสัตวนรก.   ภิกษุ ท. !     น้ีเรียกวา กรรมดํา มีวิบากดํา. 
        ภิกษุ ท. !   กรรมขาว มีวบิากขาว เป็นอย่างไรเล่า? ภิกษุ ท. !  บุคคล
บางคนในกรณีน้ี ยอมปรุงแตง กายสังขารอันไม่เป็นไปกับด้วยความ
เบียดเบียน, ยอมปรงุแตง วจีสังขาร อันไมเปนไปกับดวยความเบียดเบียน,  ยอม
ปรุงแตง มโนสังขาร อันไมเปนไปกับดวยความเบียดเบียน, ครั้นเขาปรุงแตง 
สังขาร(ทั้งสาม) ดังน้ีแลว ยอม เข้าถงึโลก อันไมเปนไปกับดวยความเบียดเบียน;  
ผสัสะท้ังหลาย  ที่ไมเปนไปกับดวยความเบียดเบียน  ยอมถูกตองเขาผูเขาถึงโลก
อันไมเปนไปกับดวยความเบียดเบียน; เขาอันผัสสะที่ไมเปนไปกับดวยความ
เบียดเบียนถูกตองแลว ยอม เสวยเวทนา ที่ไมเปนไปกับดวยความเบียดเบียน อัน 
เป็นสุขโดยส่วนเดยีว, ดังเชนพวกเทพสุภกิณหา. ภิกษุ ท. !   น้ีเรียกวากรรมขาว 
มีวิบากขาว. 

        ภิกษุ ท. !  กรรมทั้งดาํทั้งขาว มีวบิากทั้งดาํทั้งขาว เป็นอย่างไร 
เล่า? ภิกษ ุท. !   บุคคลบางคนในกรณีน้ี   ยอมปรุงแต่ง   กายสังขารอนัเป็นไป
กบัด้วยความเบียดเบียนบ้าง  ไม่เป็นไปด้วยความเบยีดเบียนบ้าง,  ยอมปรงุแตง  
วจีสังขารอันเปนไปกับดวยความเบียดเบียนบาง ไมเปนไปกับดวยความ
เบียดเบียนบาง, ยอมปรุงแตง มโนสังขาร อันเปนไปกับดวยความเบียดเบียนบาง 
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ไมเปนไปกับดวยความเบียดเบียนบาง, ครั้นเขาปรุงแตงสังขาร (ทั้งสาม) ดังน้ี
แลว ยอม เข้าถึงโลก อันเปนไปกับดวยความเบียดเบียนบาง ไมเปนไปดวย
ความเบียดเบียนบาง; ผัสสะทั้งหลาย ที่เปนไป กับดวยความเบียดเบียนบาง 
ไมเปนไปดวยความเบียดเบียนบาง ยอมถูกตองเขาผูเขาถึงโลกอันเปนไปกับ
ดวยความเบียดเบียนบาง ไมเปนไปกับดวยความเบียดเบียนบาง; เขาอันผัสสะ
ที่เปนไปกับดวยความเบียดเบียนบาง ไมเปนไปดวยความเบียดเบียนบาง 
ถูกตองแลว ยอม เสวยเวทนา  ที่เปนไป กับดวยความเบียดเบียนบาง ไม
เปนไปดวยความเบียดเบียนบาง อัน เป็นเวทนาที่เป็นสุขและทุกข์เจือกัน, 
ดังเชนพวกมนุษย พวกเทพบางพวก พวกวินิบาตบางพวก.  ภกิษุ ท. !    น้ี
เรียกวา  กรรมทั้งดําทั้งขาว มีวิบากทั้งดําทั้งขาว. 

        ภิกษุ ท. !  กรรมไมดําไมขาว มวิีบากไมดําไมขาว เปนไปเพื่อความ 
ส้ินกรรม น้ันเปนอยางไรเลา? คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา 
สัมมากัมมนัตะ  สัมมาอาชีวะ  สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ภิกษุ ท. !    
น้ีเรียกวา กรรมไมดําไมขาว มีวิบากไมดําไมขาว   เปนไปเพื่อความส้ินกรรม. 

        ภกิษุ ท. !  เหลาน้ีแล  กรรม ๔ อยาง   ที่เราทําใหแจงดวยปญญาอัน 
ย่ิงเองแลวประกาศใหรูทั่วกัน.  

-  จตุกฺกฺ. อํ. ๒๑/๓๒๐ - ๓๒๑/๒๓๗.  

 (ในสูตรน้ี ทรงแสดงกรรมไมดําไมขาว เปนที่สิ้นกรรมไวดวยอริยมรรคมี องคแปด; 

ในสูตรอ่ืนทรงแสดงไวดวย โพชฌงค์เจ็ด ก็มี -๒๑/๓๒๒/๒๓๘, แสดงไวดวยเจตนาเป็น
เคร่ืองละกรรมดาํกรรมขาวและกรรมทั้งดาํทั้งขาว ก็มี -๒๑/๓๑๘/๒๓๔).  



                                                          ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ                                           ๘๖๓ 

วธีิพจิารณาเพือ่เลอืกศาสดาหรือแนวทางปฏบิัต ิ

(เมื่อยังหาหลักที่จะปลงศรัทธาความเช่ือลงไปไม่ได้) 

        กัสสป !  ขออื่น   ที่เราจะตองพูดกันอีก มีอยู ;   คือวิญูชนทั้งหลาย 
จงลองหยิบข้ึนมาแยกแยะ จงลองสอบสวน จงลองซักซอม เปรียบเทียบกัน
ระหวางศาสดากับศาสดา  ระหวางสาวกกับสาวก วา ในบรรดาธรรมท้ังหลายที่
ทานผูเจริญทั้งสองฝายเหลาน้ียอมรับตรงกัน วา เปนกุศล  นับเน่ืองในกุศล, เปน
ธรรมไมมีโทษ นับเน่ืองในธรรมไมมีโทษ, เปนธรรมที่ควรเสพ นับเน่ืองใน
ธรรมควรเสพ,   เปนธรรมควรแกอริยะ  นับเน่ืองในธรรมควรแกอริยะ, เปน
ธรรมฝายขาว นับเน่ืองในธรรมฝายขาว ดังน้ี; ธรรมเหลาน้ีทั้งหมดนั้นคนพวก
ไหนสมาทานประพฤติธรรมเหลานั้นไดครบถวนไมมีเหลือ คือจะเปนพวก
สาวกของพระสมณโคดม   หรือจะเปนพวกสาวกของคณาจารยผูเจริญเหลาอื่น
เลา? 
        กัสสป !  ขอน้ีเปนฐานะที่มีได,   คือเมื่อวิญูชนทัง้หลาย   ลองหยิบ 
ข้ึนมาแยกแยะ   ลองสอบสวน   ลองซักซอมดู  ในธรรมทั้งหลายเหลาน้ัน วาจะ
เปนพวกไหนที่ประพฤติไดหมดจดไมมีสวนเหลือ ดังน้ีแลว วิญูชนเหลาน้ันก็
พากันสรรเสริญพวกเราเปนสวนมาก   ในขอน้ัน;   เพราะวา  หนทางมีอยู่
ปฏิปทามีอยู่   ซ่ึงผู้ปฏิบัติแล้ว  จักรู้ได้เองเห็นได้เอง  วา  “สมณโคดมเปนผูมี
ปรกติกลาวตามกาล  (กาลวาที)  กลาวถูกตองตามท่ีเปนจริง (ภูตวาที) กลาวโดย
อรรถ (อตฺถวาที) กลาวโดยธรรม (ธมฺมวาที) กลาวโดยวินัย (วินยวาที)” ดังน้ี. 

        กัสสป !  หนทางน้ันเปนอยางไร? ปฏิปทาน้ันเปนอยางไรเลา? 
หนทางน้ันคือ หนทางอนัประเสริฐ ประกอบด้วยองค์แปดประการ, ไดแกส่ิง



๘๖๔                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

เหลาน้ีคือ  สัมมาทิฏฐิ  สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ  
สัมมาอาชวีะ    สัมมาวายามะ    สัมมาสติ   สัมมาสมาธิ. 

        กัสสป !  น้ีแลเปนหนทาง  เปนปฏิปทา   ซ่ึงผูปฏิบัติตามน้ันแลว จัก
รูไดเอง จักเห็นไดเองทีเดียด วาพระสมณโคดมเปนผูมีปกติกลาวตามกาลกลาว
ถูกตองตามท่ีเปนจริง   กลาวโดยอรรถ  กลาวโดยธรรม   กลาวโดยวินัย    ดังน้ี.  

-  สี.ที. ๙/๒๐๙/๒๖๕.  

หมวด ฉ. ว่าด้วย ปกิณณกะ 
อฏัฐังคกิมรรคกบันิพพาน 

    “พระโคดมผู้ เจริญ ! ธรรมเท่าไรหนอ ท่ีบุคคลเจริญ กระทาํ ให้มากแล้วมีนิพพานเป็นท่ีไป 
มีนิพพานเป็นเบื้องหน้า มีนิพพานเป็นท่ีสุดจบ ?”  

        นันทิยะ !  ธรรม ๘ ประการ   เหลาน้ีแล   อันบุคคลเจริญ   กระทําให
มากแลว  เปนธรรม   มีนิพพานเป็นที่ไป (นิพฺพานคม).   มีนิพพานเป็นเบือ้งหน้า 
(นิพฺพานปรายน) มีนิพพานเป็นที่สุดจบ (นิพฺพานปริโยสาน). แปดประการ
อยางไรเลา?  แปดประการ  คือ  สัมมาทิฏฐิ   สัมมาสังกปัปะ สัมมาวาจา  
สัมมากมัมนัตะ  สัมมาอาชีวะ  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ สัมมาสมาธิ.  นันทิยะ!    
ธรรมแปดประการเหลาน้ีแล    อันบุคคลเจริญ   กระทําใหมากแลว มีนิพพาน
เปนที่ไป มนิีพพานเปนเบื้องหนา มีนิพพานเปนที่สุดจบ.  

  - มหาวาร.ส.๑๙/๑๔/๔๕. 



                                                          ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ                                           ๘๖๕ 

โพชฌงค์ในฐานะเป็นมรรค 

        ภิกษุ ท. !  มรรคใด  ปฏิปทาใด  เป็นไปเพือ่ความส้ินแห่งตัณหา    
พวกเธอจงเจริญซ่ึงมรรคน้ันปฏิปทาน้ัน.  
        ภิกษุ ท. !  มรรคน้ัน ปฏิปทาน้ัน เปนอยางไรเลา?  น้ันคือ  โพชฌงค์
เจ็ด;   กลาวคือ   สติสัมโพชฌงค   ธัมมวิจยสัมโพชฌงค   วิริยะสัมโพชฌงค   ป-
ติสัมโพชฌงค  ปสสัทธิสัมโพชฌงค  สมาธิสัมโพชฌงค   อุเบกขาสัมโพชฌงค . 
       (ประโยชนแหงมรรคและปฏิปทาในสูตรน้ี ทรงแสดงเปน ความส้ินแห่งตัณหา; ในสูตร
อ่ืนทรงแสดงเปน ความดับแห่งตัณหา ก็มี).  
        เม่ือตรัสดังน้ีแลว  ทานพระอุทายิทูลถามวา  เจริญโพชฌงคเจ็ดน้ัน   ดวยวิธีอยางไร? 
ตรัสวา :-  
        อุทายิ !  ภิกษุในกรณีน้ี เจริญสติสัมโพชฌงค ....ธัมม
วิจยสัมโพชฌงค ....วิริยะสัมโพชฌงค ....ปติสัมโพชฌงค ....ปสสัทธิ
สัมโพชฌงค ....สมาธิสัมโพชฌงค ....อุเบกขาสัมโพชฌงค ชนิดที ่ อาศัยวเิวก 
อาศัยวริาคะ  อาศัยนิโรธ  เป็นโพชฌงค์อนัไพบูลย์  ถงึซ่ึงคุณอนัใหญ่ หา
ประมาณมไิด้   ไม่มีความลาํบาก.   เมื่อเจริญสตสัิมโพชฌงค์ (เป็นต้น) 
อย่างนีอ้ยู่,  ตณัหาย่อมละไป.  เพราะตณัหาละไป   กรรมกล็ะไป; เพราะ
กรรมละไปทุกข์กล็ะไป. อุทายิ !    ดวยอาการอยางน้ีแล  ความส้ินกรรมย่อมมี
เพราะความส้ินตัณหา ความส้ินทุกข์ย่อมมเีพราะความ ส้ินกรรม แล.  
        (นอกจากจะทรงแสดงโพชฌงคเจ็ดในฐานะเปนมรรคปฏิปทาเพื่อ ความสิ้นตัณหา 

เพื่อความดับตัณหา   ดังน้ีแลว   ยังทรงแสดงไวโดยนัยอ่ืนอีก   คือ :- ). 



๘๖๖                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

        ภิกษุ ท. !  เราจักแสดงมรรคอันเปนสวนเจาะแทงกิเลส (นิพฺเพธ-
ภาคิย) ; เธอท้ังหลายจงฟงใหดี.  มรรคอนัมีส่วนเจาะแทงกเิลส   น้ันเปนอยางไร
เลา? คอืสัมโพชฌงค์เจ็ด. เจ็ดคืออะไรเลา? เจ็ดคือ สติสัมโพชฌงค ธัมม
วิจยสัมโพชฌงค วิริยะสัมโพชฌงค ปติสัมโพชฌงค ปสสัทธิสัมโพชฌงค 
สมาธิสัมโพชฌงค    อุเบกขาสัมโพชฌงค.  
       ตรัสดังน้ีแลว ทานอุทายิไดทูลถามวา “การเจริญทําใหมาก ซึ่งโพชฌงคเจ็ด อันมีสวนแหงการ
เจาะแทงกิเลส น้ันเจริญอยางชนิดไหนกันเลา พระเจาขา ?” ตรัสวา :-  

        อุทายิ !  ภิกษุในกรณีน้ี ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค ....ธัมม 
วิจยสัมโพชฌงค ....วิริยะสัมโพชฌงค ....ปติสัมโพชฌงค ....ปสสัทธิ
สัมโพชฌงค  .... สมาธิสัมโพชฌงค  .... อุเบกขาสัมโพชฌงค   ชนิดที่ อาศัยวเิวก 
อาศัยวริาคะ อาศัยนิโรธ เป็นโพชฌงค์อนัไพบูลย์ ถงึซ่ึงคุณอนัใหญ่ หาประมาณ
มิได้ ไม่มคีวามลาํบาก.   ภิกษุน้ัน ด้วยจติมีสตสัิมโพชฌงค์ .....ธัมม
วจิยสัมโพชฌงค์ ....วริิยะสัมโพชฌงค์ ....ปิติสัมโพชฌงค์ .....ปัสสัทธิ
สัมโพชฌงค์ ....สมาธิสัมโพชฌงค์ ....อุเบกขาสัมโพชฌงค์ อนัเจริญแล้ว 
ย่อมเจาะแทง ย่อมทาํลาย ซ่ึงกองแห่งโลภะ อันยังไมเคยเจาะแทง   อันยัง

ไมเคยทําลาย;   ย่อมเจาะแทง   ย่อมทาํลาย ซ่ึงกองแห่งโทสะ อันยังไมเคย
เจาะแทง อันยังไมเคยทําลาย;   ย่อมเจาะแทง ย่อมทําลาย ซ่ึงกองแห่งโมหะ   
อันยังไมเคยเจาะแทง     อันยังไมเคยทําลาย.  
        อุทายิ !  โพชฌงคเจ็ด เจริญอยางน้ีแล ทําใหมากอยางน้ีแล ยอม
เปนไปเพื่อการเจาะแทงกิเลส   แล.  
-  มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๒๓ - ๑๒๔/๔๔๙ - ๔๕๔.  
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ปรารภโพชฌงค์แล้ว มรรคกเ็ป็นอนัปรารภด้วย 

        ภิกษุ ท. !  โพชฌงค   ๗  ประการ   อันบุคคลใด   ใครก็ตาม    ปรารภ
ผิดแลว,  อริยมรรค  อันเปนทางใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ ของบุคคลเหลาน้ัน   
ก็เปนอันปรารภผิดดวย.   ภิกษุ ท. !      โพชฌงค์  ๗  ประการ   อนับุคคลใด   ใคร
กต็าม  ปรารภถูกต้องแล้ว,  อริยมรรคอนัเป็นทางให้ถงึความส้ินทุกข์โดยชอบ     
ของบุคคลเหล่าน้ัน     กเ็ป็นอนัปรารภถูกต้องแล้วด้วย. 

        โพชฌงคเจ็ดประการ    อยางไรเลา?   เจ็ดประการ  คือ สติสัมโพชฌงค์ 
ธัมมวจิยสัมโพชฌงค์ วริิยะสัมโพชฌงค์  ปิติสัมโพชฌงค์  ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ 
สมาธิสัมโพชฌงค์     อุเบกขาสัมโพชฌงค์. 

        ภิกษุ ท. !  โพชฌงค์ ๗ ประการ เหลาน้ี อันบุคคลใด ใครก็ตาม

ปรารภผดิแล้ว, อริยมรรค อันเปนทางใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ ของ

บุคคลเหลาน้ัน กเ็ป็นอนัปรารภผดิแล้วด้วย.   ภิกษุ ท. !   โพชฌงค ๗ 

ประการเหลาน้ี อันบุคคลใด ใครก็ตาม ปรารภถูกต้องแล้ว, อริยมรรค อัน
เปนทางใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ ของบุคคลเหลาน้ัน กเ็ป็นอนัปรารภ
ถูกต้องแล้วด้วย. 

        ภิกษุ ท. !  โพชฌงค์ ๗ ประการเหล่านี ้อนับุคคลเจริญ กระทาํ
ให้มากแล้ว   เป็นธรรมเคร่ืองนําออกอนัประเสริฐ   ย่อมนําบุคคลผู้
ประพฤติโพชฌงค์น้ันไปเพือ่ความส้ินทุกข์โดยชอบ. 



๘๖๘                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

       ภิกษุ ท. ! โพชฌงค ๗ ประการเหลาน้ี อันบุคคลเจริญ กระทําใหมากแลว 
ยอมเป็นไปโดยส่วนเดยีว เพือ่ความเบ่ือหน่าย ความคลายกาํหนัด ความดบั 
ความเข้าไประงบั ความรู้ยิง่ ความรู้พร้อม เพือ่นิพพาน.  
-  มหาวาร.สํ. ๑๙/๑๑๗ - ๑๑๘/๔๓๑ - ๔๓๔.  

ปรารภสตปัิฏฐานแล้ว มรรคกเ็ป็นอนัปรารภด้วย 

        ภิกษุ ท. !  สติปฏฐาน ๔ อยาง    อันบุคคลใดใครก็ตาม ปรารภผิด
แลว, อริยอัฏฐังคิกมรรคอันเปนทางใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบของบุคคล
เหลาน้ัน  ก็เปนอันปรารภถูกตองแลวดวย.   ภิกษุ ท. !    สติปัฏฐาน ๔ อย่าง  อนั
บุคคลใดใครกต็าม ปรารภถูกต้องแล้ว, อริยอฏัฐังคกิมรรคอนัเป็นทางให้ถงึความ
ส้ินทุกข์โดยชอบของบุคคลเหล่าน้ัน    กเ็ป็นอนัปรารภถูกต้องแล้วด้วย.  

        สติปฏฐาน ๔ อยาง   อยางไรเลา?  ภิกษุ ท. !    ภิกษุในกรณี น้ียอมเปนผูมี
ปกติ ตามเห็นกายในกาย อยูเปนประจํา.... มีปกติ ตามเห็นเวทนาในเวทนา
ทั้งหลายอยูเปนประจํา.... มีปกติ ตามเห็นจติในจิต อยูเปนประจํา.... มีปกติ ตาม
เห็นธรรมในธรรม  ทั้งหลายอยูเปนประจํา  มีความเพยีรเผากิเลส  มีสัมปชัญญะ 
มีสติ   นําออกเสียไดซ่ึงอภชิฌาและโทมนัสในโลก. 

        ภิกษุ ท. !  สตปัิฏฐาน ๔ อย่าง เหลาน้ี อันบุคคลใดใครก็ตาม

ปรารภผดิแล้ว, อริยอฏัฐังคกิมรรค  อนัเปนทางใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ

ของบุคคลเหลาน้ัน   ก็เปนอันปรารภผดิแล้วด้วย.   ภิกษุ ท. !   สติปฏฐาน ๔ 

อยางเหลาน้ี  อันบุคคลใดใครก็ตามปรารภถูกต้องแล้ว, อริยอฏัฐังคกิมรรค 
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อันเปนทางใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบของบุคคลเหลาน้ัน ก็เปนอัน ปรารภ
ถูกต้องแล้วด้วย.  
-  มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๔๐/๘๐๑.  
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อุทเทสและนิทเทสแห่งอฏัฐังคกิมรรคแต่ละองค์ 

        ภิกษุ ท. !  เราจัก แสดง  จัก จาํแนก   ซึ่ง อริยอฏัฐังคกิมรรค   แกเธอทั้งหลาย. 
เธอทั้งหลายจงฟงความขอนั้น จงทําในใจใหสําเร็จประโยชนเราจักกลาว.  
        ภิกษุ ท. !  อริยอัฏฐังคิกมรรค เปนอยางไรเลา? อริยอัฏฐังคิกมรรค ไดแกสิ่ง
เหลาน้ีคือ สัมมาทฏิฐิ สัมมาสังกปัปะ สัมมาวาจา สัมมากมัมันตะ   สัมมาอาชีวะ   
สัมมาวายามะ   สัมมาสต ิ  สัมมาสมาธิ. 
        ภิกษุ ท. !  สัมมาทฏิฐิ เป็นอย่างไรเล่า? ภิกษุ ท. !    ความรูอันใดเปนความรู
ในทุกข เปนความรูในเหตุใหเกิดทุกข เปนความรูในความดับแหงทุกข เปนความรูในทาง
ดําเนินใหถึงความดับแหงทุกข. ภิกษุ ท. !  อันนี้เรากลาววา สัมมาทิฏฐิ.  
        ภิกษุ ท. !  สัมมาสังกปัปะ เป็นอย่างไรเล่า? ความดําริในการ  ออกจากกาม  
ความดําริในการไมมุงราย  ความดําริในการไมเบียดเบียน.  ภิกษุ ท. !   อันนี้เรากลาววา 
สัมมาสังกัปปะ.  
        ภิกษุ ท. !  สัมมาวาจา เป็นอย่างไรเล่า? เจตนาเปนเครื่องเวน  จากการพูดไม
จริง เจตนาเปนเครื่องเวนจากการพูดสอเสียด  เจตนาเปนเครื่องเวนจากการพูดหยาบ เจตนา
เปนเครื่องเวนจากการพูดเพอเจอ ภิกษุ ท. !  อันนี้เรากลาววา สัมมาวาจา.  
        ภิกษุ ท. !  สัมมากมัมันตะ เป็นอย่างไรเล่า? เจตนาเปน  เครื่องเวนจากการฆา 
เจตนาเปนเครื่องเวนจากการถือเอาสิ่งของท่ีเจาของไมไดใหแลวเจตนาเปนเครื่องงดเวนจาก
กรรมอันมิใชพรหมจรรย.๑ ภิกษุ ท. !    อันนี้เรากลาววา สัมมากัมมันตะ.  
        ภิกษุ ท. !  สัมมาอาชีวะ เป็นอย่างไรเล่า?  ภิกษุ ท. !    สาวกของพระอริยเจา 
ในกรณีนี ้การเลี้ยงชีวิตท่ีผิดเสีย ยอมสําเร็จความเปนอยูดวยการเลี้ยงชีวิตท่ีชอบ.   ภิกษุ ท. !    
อันนี้เรากลาววา สัมมาอาชีวะ. 
        ภิกษุ ท. !  สัมมาวายามะ เป็นอย่างไรเล่า?   ภิกษุ ท. !      ภิกษุใน กรณีนี้  
ยอมทําความพอใจใหเกิดข้ึน   ยอมพยายาม  ปรารภความเพียร  ประคองต้ังจิตไว เพ่ือจะยัง
อกุศลธรรม อันเปนบาปท่ียังไมเกิดไมใหเกิดข้ึน ;  ยอมทําความพอใจใหเกิดข้ึน  ยอม
พยายาม  ปรารภความเพียร  ประคองต้ังจิตไว   เพ่ือจะละอกุศลธรรม  อันเปนบาป   ที่ 
 ๑.  ในบางแหง (มากแหง) ทานใชคําวา “เวนจากการประพฤติผิดในกามท้ังหลาย”. 
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เกิดข้ึนแลว ; ยอมทําความพอใจใหเกิดข้ึนยอมพยายาม  ปรารภความเพียร  ประคองต้ังจิต
ไว เพ่ือจะยังกุศลธรรมท่ียังไมเกิดใหเกิดข้ึน; ยอมทําความพอใจใหเกิดข้ึน ยอมพยายาม 
ปรารภความเพียรประคองต้ังจิตไว  เพ่ือความต้ังอยู   ความไมเลอะเลือน  ความงอกงาม
ยิ่งข้ึน ความไพบูลย  ความเจริญ  ความเต็มรอบ แหงกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว.   ภิกษุ ท. !     
อันนี้เรากลาววา สัมมาวายามะ. 
       ภิกษุ ท. !  สัมมาสต ิ เป็นอย่างไรเล่า? ภิกษุ ท. !      ภิกษุในกรณีนี ้ยอมเปนผู
พิจารณาเห็นกายในกายอยูเปนประจํา   มีความเพียรเครื่องเผากิเลส  มีกิเลส  มีสัมปชญัญะ  
มีสติ  ถอนความพอใจและความไมพอใจในโลกออกเสียได;  ยอมเปนผูพิจารณาเห็นเวทนา
ในเวทนาท้ังหลายอยูเปนประจํา   มคีวามเพียรเครื่องเผากิเลส  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  ถอน
ความพอใจและความไมพอใจในโลกออกเสียได; ยอมเปนผูพิจารณาเห็นจิตในจิตอยูเปน
ประจํา มีความเพียรเครื่องเผากิเลส  มสีัมปชัญญะ  มีสติ ถอนความพอใจและความไมพอใจ
ในโลกออกเสียได; ยอมเปนผูพิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังหลายอยูเปนประจํา  มีความ
เพียรเครื่องเผากิเลส  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  ถอนความพอใจและความไมพอใจในโลกออก
เสียได;    ภิกษุ ท. !     อันนี้เรากลาววา   สมัมาสติ. 
        ภิกษุ ท. !  สัมมาสมาธิ เป็นอย่างไรเล่า?   ภิกษุ ท. !    ภิกษุในกรณี   นี ้สงัด
แลวจากกามท้ังหลาย สงัดแลวจากธรรมที่เปนอกุศลท้ังหลาย เขาถึงปฐมฌาน ประกอบดวย
วิตกวิจาร มีปติและสุขอันเกิดจากวิเวก แลวแลอยู; เพราะความท่ีวิตกวิจารท้ังสองระงับลง  
เขาถึงทุติยฌาน   เปนเครื่องผองใสแหงใจในภายใน  ใหสมาธิเปนธรรมอันเอกผุดมีข้ึน ไมมี
วิตก  ไมมีวิจาร  มีแตปติและสุข อันเกิดจากสมาธิ แลวแลอยู ; อนึ่ง  เพราะความจางคลาย
ไปแหงปติ ยอมเปนผูอยูอุเบกขา  มีสติและสัมปชัญญะ  และยอมเสวยความสุขดวยนามกาย 
ชนิดท่ีพระอริยเจาท้ังหลาย ยอมสรรเสริญผูนั้นวา  “เปนผูอยูอุเบกขา  มีสติ  อยูเปนปกติ
สุข”  ดังน้ี   เขาถึงตติยฌาน แลวแลอยู ;  เพราะละสุขเสียได  และเพราะละทุกขเสียได 
เพราะความดับไปแหงโสมนัสและโทมนัสท้ังสอง ในกาลกอน เขาถึงจตุตถฌาน ไมมีทุกข
ไมมีสุข มีแตความท่ีสติเปนธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา แลวแลอยู.  ภิกษุ ท. !    อันนี้
เรากลาววาสัมมาสมาธิ.  

-มหาวาร.สํ. ๑๙/๑๐ - ๑๒/๓๓-๔๑.  
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นิเทศ ๑๔ วาดวย สัมมาทิฏฐ ิ

(มี ๗๗ เรื่อง) 

หมวด ก. ว่าด้วย อุทเทศ - วิภาค ของสัมมาทิฏฐิ 

อทุเทศแห่งสัมมาทฏิฐิ 

        ภิกษุ ท. !  สัมมาทฏิฐิ เป็นอย่างไรเล่า?  ภิกษุ ท. !    ความรู้อนั
ใด  เป็นความรู้ในทุกข์ เป็นความรู้ในเหตุให้เกดิทุกข์ เป็นความรู้ใน
ความดบัแห่งทุกข์ เป็นความรู้ในทางดาํเนินให้ถงึความดบัแห่งทุกข์. 
ภกิษุ ท. !     อนันีเ้รากล่าวว่าสัมมาทฏิฐิ. 
-  มหา.  ที.  ๑๐/๓๔๘/๒๙๙.  

สัมมาทฏิฐิโดยปริยายสองอย่าง 
(โลกยิะ - โลกตุตระ) 

        ภิกษุ ท. !  สัมมาทฏิฐิ เป็นอย่างไรเล่า?  ภิกษุ ท. !   เรากลาวแม 
สัมมาทิฏฐิวามีอยูโดยสวนสอง   คือ  สัมมาทิฏฐิ  ที่ยังเป็นไปกับด้วยอาสวะ   
(สาสว)๑   เปนสวนแหงบญุ   (ปุญญภาคิย)  มีอุปธิเปนวิบาก(อุปธิเวกฺก)   ก็มีอยู, 
สัมมาทิฏฐิ    อันเป็นอริยะ   (อริย)  ไมมีอาสวะ  (อนาสว)   เปนโลกุตตระ  
(โลกุตฺตร)   เปนองคแหงมรรค   (มคฺคงฺค)   ก็มีอยู. 

๑  คําแปลของคําบัญญัติอันลึกซึ่ง เชนคําวา สาสว เปนตน เหลาน้ี ในท่ีน้ีแปลไวอยางยอๆตามที่เคยแปลกัน บางทีก็
แปลอยางขยายความใหแจมแจงชัดเจนก็มี ผูสนใจหาดูไดจากคําแปลของคําเหลาน้ี อันมีอยูในหัวขอวา "การทํา
หนาท่ีสัมพันธกันของบริขารเจ็ด" แหงหมวดสัมมาสมาธิ แหงหนังสือเลมน้ี ท่ีหนา ๑๒๘๗ บรรทัดท่ีแปด ไป. 
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       ภิกษุ ท. !  สัมมาทฏิฐิ  ทีย่งัเป็นไปกบัด้วยอาสวะ   เป็นส่วน
แห่งบุญมีอุปธิเป็นวบิาก   น้ันเป็นอย่างไรเล่า?   คือสัมมาทิฏฐิที่วา   “ทาน
ที่ใหแลว  มี(ผล).  ยัญที่บชูาแลว มี(ผล)  การบูชาที่บูชาแลวมี(ผล).   ผลวิบาก
แหงกรรมที่สัตวทําดีทําชั่ว มี.   โลกน้ี มี. โลกอื่น มี. มารดา มี.  บิดา มี.  
โอปปาติกะสัตว  มี.   สมณพราหมณทีไ่ปแลวปฏิบัติแลวโดยชอบ   ถึงกับ
กระทําใหแจงโลกน้ีและโลกอื่น ดวยปญญาโดยชอบเอง  และประกาศใหผูอื่นรู  
ก็มีอยู”  ดงัน้ี.ภิกษุ ท. !     น้ีคือ สัมมาทฏิฐิ   ที่ยังเปนไปกับดวยอาสวะ   เปน
สวนแหงบญุ    มีอุปธิเปนวิบาก.  

        ภิกษุ ท. !  สัมมาทฏิฐิ  อนัเป็นอริยะ ไม่มีอาสวะ เป็นโลกตุตระ 
เป็นองค์แห่งมรรค  น้ันเป็นอย่างไรเล่า? คือสัมมาทิฏฐิที่ไดแก ปญญา ปญญิ
นทรีย ปญญาพละ ธัมมวิจัยสัมโพชฌงค และสัมมาทิฏฐิที่เปนองคแหงมรรค 
ของผูมีอรยิจิต ของผูมีอริยจิต ของผูมีอนาสวจิต ของผูเปนอริยมคัคสมังคี ผูเจริญ
อยูซ่ึงอริยมรรค.   ภิกษุ ท. !    น้ีคือ  สัมมาทิฏฐิ  อันเปนอริยะ  ไมมีอาสวะ 
เปนโลกุตตระ    เปนองคแหงมรรค.  

- อุปริ. ม. ๑๔/๑๘๑/๒๕๖ - ๒๕๗.  

        (ผูศึกษาพึงสังเกตุใหเห็นวา สัมมาทิฏฐิ ๆ  คําเดียวกันน้ี แยกออกไปได อยางตรงกันขาม  
คือพวกหน่ึงมีอาสวะ เปนไปเพื่ออาสวะ มีสวนแหงบุญอันเปนอุปธิ  มีลักษณะเปนตัวตน หรือ
เน่ืองดวยตัวตน สวนสัมมาทิฏฐิอีกชนิดหน่ึงน้ันตรงกันขามอยางส้ินเชิง ไมมีลักษณะแหงตัวตน  
ไมเกี่ยวของกับบุญ แถมยังนําไปสูโลกุตตระดวย จึงแบงแยกเปนโลกิยสัมมาทิฏฐิและโลกุตตร
สัมมาทิฏฐิ ไมพึงนําไปปนกัน หรือใชแทนกันอยางที่พูดกันอยางสะเพราหรือหละหลวมจน
เขาใจธรรมะในพระพุทธศาสนาไมได  ขอใหชวยกันระวังใหมากที่สุด).  
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 หมวด ข. ว่าด้วย ลกัษณะ – อุปมา - ไวพจน์ ของสัมมาทิฏฐิ 

ลกัษณะของสัมมาทฏิฐิ 

        ภิกษุ ท. !  ภิกษุเห็น จักษุ อนัไม่เทีย่งน่ันแล ว่าไม่เที่ยง ความเห็น 
เช่นน้ัน เป็นสัมมาทิฏฐิ (การเห็นอยูโดยถูกตอง) ของภิกษุน้ัน. 
       เมื่อเหน็อยูโดยชอบ ยอมเบื่อหนาย; 
       เพราะความส้ินไปแหงนันท ิ จึงมีความส้ินไปแหงราคะ;  
       เพราะความส้ินไปแหงราคะ จึงมีความส้ินไปแหงนันทิ; 
       เพราะความส้ินไปแหงนันทแิละราคะ กลาวไดวา  "จิตหลุดพน แลวดวยดี"      
ดังน้ี.  

       (ในกรณีแหงอายตนะภายนอกในที่เหลืออีก ๕ คือ โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ มโน และในกรณี
แหงอายตนะภายนอก ๖  คือ  รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์  ก็ตรัสอยางเดียวกันกับใน
กรณีแหงจักษุ   ทุกประการ). 

-  สฬา. สํ. ๑๘/๑๗๙/๒๔๕ - ๒๔๖.  

ลกัษณะของสัมมาทฏิฐิ (อกีปริยายหน่ึง) 
(ระดบัสูงสุด) 

    “ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ !      คาํท่ีกล่าวกันว่า  “สัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิ”  ดังนี;้  สัมมาทิฏฐิ ย่อมมี
ด้วยเหตุเพียงไร   พระเจ้าข้า ?” 

        กัจจานะ !  สัตวโลกน้ี   อาศัยแลวซ่ึงสวนสุดทั้งสอง  โดยมาก คือ 
ส่วนสุดว่าส่ิงทั้งปวงมี (อตฺถติา)  และ ส่วนสุดว่าส่ิงทัง้ปวงไม่มี (นตฺถติา).  



๘๗๖                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

        กัจจานะ !  เมื่อบุคคลเห็นด้วยปัญญาอนัชอบตามท่ีเป็นจริง ซ่ึงธรรม
เป็นแดนเกดิขึน้แห่งโลก  (โลกสมุทย) อยู่,  ทิฏฐิที่ว่าส่ิงทั้งปวงไม่มีในโลก  ย่อม
ไม่มี.  

        กัจจานะ !  เมื่อบุคคลเห็นด้วยปัญญาอนัชอบตามท่ีเป็นจริง ซ่ึงความ
ดบัไม่เหลอืแห่งโลก  (โลกนิโรธ) อยู่,  ทิฏฐิที่ว่าส่ิงทั้งปวงมีในโลก   ย่อมไม่มี.  

  กัจจานะ !  สัตวโลกน้ีโดยมาก  มีอุปายะ  อุปาทานะ  และอภินิเวส
เปนเคร่ืองผูกพัน๑ ;  สวนสัมมาทิฏฐินี ้  ย่อมไม่เข้าไปหา  ย่อมไม่ยดึมั่น  ย่อมไม่
ตั้งทับ  ซ่ึงอุปายะและอุปาทานทั้งสองน้ัน ในฐานะเปนที่ต้ังทับเปนที่ตามนอน
แหงอภินิเวส   ของจิต วา   “อัตตาของเรา”   ดังน้ี.  “ทุกข์น่ันแหละ  เมื่อเกดิย่อม
เกดิ ทุกข์น่ันแหละ เมือ่ดบัย่อมดบั”  ดงันี ้  เป็นสัจจะท่ีผู้มีสัมมาทิฏฐิไม่สงสัย 
ไม่ลงัเล.   ญาณดังน้ีน้ัน ยอมมีแกเขา ในกรณีน้ี โดยไมมีผูอื่นเปนปจจัยเพื่อความ
เชื่อ.  

        กัจจานะ !  สัมมาทิฏฐิ   ยอมมีดวยเหตุเพียงเทาน้ีแล. 

       (สัมมาทิฏฐิ  ชนิดน้ี  เปน  สัมมาทฏิฐิระดบัโลกตุตระ   คือเปนไปเพื่อ  โลกุตตระ  ไมเปนไปเพือ่
อาสวะ  ไมมีสวนแหงบุญ  ไมคอยผานสายตา   ไมคอยผานหูผูศึกษาท่ัวๆไป).  

- นิทาน. สํ. ๑๖/๒๐ - ๒๑/๔๒ - ๔๓.  

 

 

๑.  คําน้ีเปนบาลีวา อุปายุปาทานาภินิเวสวินิพนฺโธ : อุปาย คือตัณหาเคร่ืองนําเขาไป,อุปาทาน คืออุปทาน
เครื่องยึดม่ัน, อภินิเวส คืออนุสัยเปนเคร่ืองนอนตาม. 



                                                          ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ                                           ๘๗๗ 

สัมมาทฏิฐิโลกตุตระ นานาแบบ 

(ตามคาํพระสารีบุตร) 
(๑. แม้จะเป็นสารีปุตตเถรภาษิต  แต่กนํ็ามาใส่ไว้ในทีนี่ด้้วยเพือ่ความสมบูรณ์แห่งการศึกษาเร่ืองสัมมาทิฏฐิ 

๒. เป็นตัวอย่างการพูดของสาวกที่ใช้คาํพูดของพระพุทธเจ้ามาพูดบอกสอน อธิบาย 
๓. ตวัอย่างการเห็นธรรมะแบบต่างๆ โดยใช้หลกัอริยสัจจส่ี จนเป็นเหตุให้ได้อริยบุคคลพ้นจากทุกข์) 

ก. หมวดเน่ืองด้วยกศุล - อกศุลธรรม 

        “ทานผูมีอายุ ท. !  เมื่อใดแล อริยสาวก มารู้ชัดซ่ึงอกศุลและ อกศุล
มูลด้วย มารู้ชัดซ่ึงกศุลและกศุลมูลด้วย; แมดวยเหตุเพียงเทาน้ีอริยสาวกน้ัน ชื่อ
วาเปนผูมีสัมมาทิฏฐิ  ทิฏฐิของเขาดําเนินไปตรง  เขาประกอบแลวดวยความ
เล่ือมใสไมหว่ันไหวในธรรม    มาสูพระสัทธรรมน้ี”. 

        “ทานผูมีอายุ ท. !  ส่ิงทีเ่รียกว่า อกศุล น้ัน เป็นอย่างไรเล่า? ทาน
ผูมีอายุ ท.!   การทําสัตวมีชีวิตใหตกลวง เปนอกุศล;  การถือเอาส่ิงของที่เจาของ
มิไดให  เปนอกุศล;  การประพฤติผิดในกาม เปนอกุศล ;  การกลาวเท็จ เปน
อกุศล ;   วาจาสอเสียด เปนอกุศล; วาจาหยาบ เปนอกุศล; การกลาวเพอเจอ เปน
อกุศล;   อภิชฌา เปนอกุศล;  พยาบาท เปนอกุศล;  มิจฉาทิฏฐิ เปนอกุศล.  ทานผู
มีอายุ ท. !     เหลาน้ีทานกลาววา เปนอกุศล”.  

        “ทานผูมีอายุ ท. !  ส่ิงทีเ่รียกว่า อกศุลมูล น้ัน เป็นอย่างไรเล่า? 
โลภะ เปนอกุศลมูล;  โทสะ  เปนอกุศลมูล;  โมหะ  เปนอกุศลมลู.  ทานผูมอีายุ!      
เหลาน้ีทานกลาววา    เปนอกุศลมลู”.  



๘๗๘                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

        “ทานผูมีอายุ ท.!  ส่ิงทีเ่รียกว่า  กศุล น้ัน เป็นอย่างไรเล่า? ทานผู
มีอายุ ท.!  เจตนาเวนจากปาณาติบาต เปนกุศล; เจตนาเวนจากอทินนาทาน เปน
กุศล; เจตนาเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร เปนกุศล;  เจตนาเวนจากมุสาวาท  เปน
กุศล;  เจตนาเวนจากปสุณาวาท  เปนกุศล;  เจตนาเวนจากผรุสวาท  เปนกุศล ; 
เจตนาเวนจากสัมผัปปลาปวาท  เปนกุศล; อนภิชฌาเปนกุศล; อัพยาบาท  เปน
กุศล ;  สัมมาทิฏฐิ  เปนกุศล.  ทานผูมอีายุ ท. !    เหลาน้ีทานกลาววาเปนกุศล”.  

        “ทานผูมีอายุ ท. !  ส่ิงทีเ่รียกว่า กศุลมูล น้ัน เป็นอย่างไรเล่า? 
อโลภะ  เปนกุศลมูล;  อโทสะ เปนกุศลมูล; อโมหะ  เปนกุศลมูล.   ทานผูมีอายุ 
ท. ! เหลาน้ีทานกลาววา    เปนกุศลมูล”.  

        “ทานผูมีอายุ ท.!  ในกาลใดแล  อริยสาวกมารูชัดซ่ึงอกุศลอยางน้ี, รู
ชัดซ่ึงอกุศลมูลอยางน้ี,   รูชัดซ่ึงกุศลอยางน้ี  รูชัดซ่ึงกุศลมูลอยางน้ี  อริย-สาวก
น้ัน    ละราคานุสัย   บรรเทาปฏิฆานุสัย   ถอนอนุสัยแหงทิฏฐิและมานะวาเรามี
เราเปน ไดโดยประการทั้งปวง ละอวิชชาแลว ทําวิชชาใหเกิดข้ึน เธอกระทําที่สุด
แหงทุกขได ในทิฏธรรมน้ีน่ันเทียว ทานผูมีอายุ ท. ! แมดวยเหตุมปีระมาณเทาน้ี
แล อริยสาวกน้ันชื่อวาเปนผูมสัีมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของเขาดําเนินไปตรง  เขา
ประกอบแลวดวยความเลื่อมใสไมหว่ันไหวในธรรม   มาสูพระสัทธรรมน้ี”.  

ข. หมวดเน่ืองด้วยอาหารส่ี 

    “ท่านผู้ มีอายุ ! ก็ปริยายแม้อย่างอ่ืน ยังมีอยู่หรือ ท่ีจะทาํให้ อริยสาวกเป็นผู้ มีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิ
ของท่านดาํเนินไปตรง ท่านประกอบแล้วด้วยความเล่ือมใสไม่หวั่นไหวในธรรม มาสู่พระ
สัทธรรมนี้ ?” 



                                                          ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ                                           ๘๗๙ 

        “มีอยู ทานผูมีอายุ ท. !    คือในกาลใดแล   อริยสาวกมารูชัดซ่ึง   อาหารซ่ึง
เปนแดนเกิดแหงอาหาร ซ่ึงความดับไมเหลือแหงอาหาร ซ่ึงขอปฏิบัติใหถึงซ่ึง
ความดับไมเหลือแหงอาหาร. ทานผูมีอายุ ท. !  ดวยเหตุแมมีประมาณเทาน้ี อริย
สาวกน้ัน ชื่อวาเปนผูมีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของเขาดําเนินไปตรง เขาประกอบแลว
ดวยความเลื่อมใสไมหว่ันไหวในธรรม  มาสูพระสัทธรรมน้ี.  ทานผูมีอายุ ท. ! 
อาหาร เปนอยางไรเลา?  เหตุเปนแดนเกิดแหงอาหาร   เปนอยางไรเลา?   ความ
ดับไมเหลือแหงอาหาร   เปนอยางไรเลา?  ขอปฏิบัติใหถึงความดับไมเหลือแหง
อาหาร เปนอยางไรเลา?  

        ทานผูมีอายุ ท. !  อาหาร ๔ อย่าง เหลาน้ี ยอมเปนไปเพื่อความ ดํารง
อยูของภูตสัตวทั้งหลาย หรือวา เพื่ออนุเคราะหแกสัมภเวสีทั้งหลาย. อาหารส่ี
อยาง อยางไรเลา? ส่ีอยางคือ กพฬีการาหาร  ที่หยาบบาง  ละเอียดบาง (เปนที่
หน่ึง). ผสัสาหาร เปนที่สอง, มโนสัญเจตนาหาร เปนที่สาม,  วญิญาณาหาร เปน
ที่ส่ี.  

       ความก่อขึน้พร้อมแห่งอาหาร  ยอมมีเพราะความกอข้ึนพรอมแหง ตัณหา.  

        ความดบัไม่เหลอืแห่งอาหาร   ยอมมีเพราะความดับไมเหลือแหง ตัณหา.  

        มรรคอันประกอบดวยองคแปด   อันประเสริฐน้ีน่ันเอง  เปน ข้อปฏิบัติให้
ถงึซ่ึงความดบัไม่เหลอืแห่งอาหาร;  ไดแกส่ิงเหลาน้ีคือ ความเห็นชอบ ความดําริ
ชอบ  การพูดจาชอบ  การทําการงานชอบ   การเล้ียงชีวิตชอบ  ความพากเพียร
ชอบ   ความระลึกชอบ   ความต้ังใจมั่นชอบ”.  



๘๘๐                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

        “ทานผูมีอายุ ท. !  เมื่อใดแล   อริยสาวกมารูชัดซ่ึงอาหาร   อยางน้ี,  รู
ชัดซ่ึงเหตุเปนแดนเกิดแหงอาหาร อยางน้ี,  รูชัดซ่ึงความดับไมเหลือแหงอาหาร  
อยางน้ี,  รูชัดซ่ึงขอปฏิบัติใหถึงความดับไมเหลือแหงอาหาร อยางน้ี.อริยสาวก
น้ัน ละราคานุสัย  บรรเทาปฏิฆานุสัย  ถอนอนุสัยแหงทิฏฐิและมานะวาเรามีเรา
เปน ไดโดยประการท้ังปวง ละอวิชชาแลว ทําวิชชาใหเกิดข้ึน เธอกระทําที่สุด
แหงทุกขได ในทิฏฐธรรมน้ี น่ันเทียว. ทานผูมีอายุ ท. !    ดวยเหตุแมเพียงเทาน้ี
แล  อริยสาวกน้ัน ช่ือว่าเป็นสัมมาทฏิฐิ   ทิฏฐิของเขาดาํเนินไปตรง  เขา
ประกอบแล้วด้วยความเลือ่มใสไม่หวัน่ไหวในธรรม มาสู่พระสัทธรรมนี.้”  

ค. หมวดเน่ืองด้วยอริยสัจส่ี 

    “ท่านผู้ มีอายุ !   ก็ปริยายแม้อย่างอ่ืน ยังมีอยู่หรือ ท่ีจะทาํให้อริยสาวก เป็นผู้ มีสัมมาทิฏฐิ 
ทิฏฐิของท่านดาํเนินไปตรง ท่านประกอบแล้วด้วยความเล่ือมใสไม่หวั่นไหวในธรรม มาสู่พระ
สัทธรรมนี้ ?” 

        “มีอยู ทานผูมีอายุ ท. !   คือในกาลใดแล   อริยสาวกมารูชัดซ่ึงทกุข ซ่ึง
เหตุเปนแดนเกิดแหงทุกข   ซ่ึงความดับไมเหลือแหงทกุข   ซ่ึงขอปฏิบัติใหถึงซ่ึง
ความดับไมเหลือแหงทุกข.  ทานผูมีอายุ ท. !  ดวยเหตุแมมปีระมาณเทาน้ีอริย
สาวกน้ัน  ชื่อวาเปนผูมีสัมมาทิฏฐิ  ทิฏฐิของเขาดําเนินไปตรง    เขาประกอบ
แลวดวยความเล่ือมใสไมหว่ันไหวในธรรม    มาสูพระสัทธรรมน้ี”.  

        “ทานผูมีอายุ ท. !  ทุกข์ เป็นอย่างไรเล่า?  แมความเกิด   ก็เปน
ทุกข.   แมความแก  ก็เปนทุกข.  แมความตาย  ก็เปนทุกข,  แมความโศกความรํ่า
ไรรําพัน  ความทุกขกาย   ความทุกขใจ  ความคับแคนใจ  ก็เปนทุกข,   การ
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ประสบกับส่ิงไมเปนที่รักที่พอใจ   ก็เปนทุกข, ความพลัดพรากจากส่ิงเปนที่รักที่
พอใจ ก็เปนทุกข, ปรารถนาส่ิงใดไมไดส่ิงน้ัน ก็เปนทุกข;  กลาวโดยยอ  
อุปาทานขันธทั้งหา   เปนทุกข.  ทานผูมีอายุ ท. !    น้ีเรียกวา  ทุกข”.  

        “ทานผูมีอายุ ท. !  เหตุเป็นแดนเกดิแห่งทุกข์ เป็นอย่างไรเล่า? 
ตัณหานี้ใด อันเปนเคร่ืองทําใหมภีพใหม อนัประกอบอยูดวยความกําหนัดดวย
อํานาจความเพลิน เปนเคร่ืองทําใหเพลินอยางย่ิงในอารมณน้ันๆ, ไดแก 
กามตัณหา  ภวตัณหา  วิภวตัณหา. ทานผูมีอายุ ท. !    น้ีเรียกวา  เหตุเปนแดนเกิด
แหงทุกข”.  

       “ทานผูมีอายุ ท. !  ความดบัไม่เหลอืแห่งทุกข์ เป็นอย่างไรเล่า? 
ความจางคลายดับไมเหลือแหงตัณหานี้น่ันเอง  เปนความสละทิ้ง   เปนความ
สลัดคืน เปนความปลอย  เปนความทําไมใหมีที่อาศัย ซ่ึงตัณหานั้น  อันใด;  ทาน
ผูมีอายุ ท. !      อันน้ี    เรียกวา    ความดับไมเหลือแหงทุกข”.  

       “ทานผูมีอายุ ท. !  ข้อปฏิบัติให้ถงึซ่ึงความดบัไม่เหลอืแห่งทุกข์ 
เป็นอย่างไรเล่า? มรรคอันประกอบดวยองคแปด   อันประเสิรฐ   น้ีน่ันเอง
ไดแก   ความเห็นชอบ  ความดําริชอบ  การพูดจาชอบ   การทําการงานชอบ  การ
เล้ียงชีวิตชอบ  ความพากเพียรชอบ  ความระลึกชอบ ความต้ังใจมัน่ชอบ ทานผูมี
อายุ ท. !      น้ีเรียกวา ขอปฏิบัติใหถึงซ่ึงความดับไมเหลือแหงทุกข”. 

       “ทานผูมีอายุ ท. !  เมื่อใดแล   อริยสาวกมารูชัดซ่ึงทุกข   อยางน้ี,  รู 
ชัดซ่ึงเหตุเปนแดนเกิดแหงทุกข อยางน้ี,   รูชัดซ่ึงความดับไมเหลือแหงทุกข
อยางน้ี   รูชัดซ่ึงขอปฏิบัติใหถึงซ่ึงความดับไมเหลือแหงทุกข  อยางน้ี.   อริย-
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สาวกน้ัน   ละราคานุสัย  บรรเทาปฏิฆานุสัย   ถอนอนุสัยแหงทฏิฐิและมานะวา
เรามีเราเปน ไดโดยประการทั้งปวง ละอวิชชาแลว  ทําวิชชาใหเกิดข้ึน เธอ
กระทําที่สุดแหงทุกขได  ในทิฏฐธรรมน้ี  น่ันเทียว.  ทานผูมีอายุ ท. !     ดวยเหตุ
แมเพียงเทาน้ีแล อริยสาวกน้ัน  ช่ือว่าเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ  ทิฏฐิของเขาดาํเนินไป
ตรง  เขาประกอบแล้วด้วยความเลือ่มใสไม่หวัน่ไหวในธรรม  มาสู่พระสัทธรรม
นี.้” 

ง. หมวดเน่ืองด้วยปฏิจจสมุปปันนธรรมตามหลกัแห่งปฏิจจสมุปบาท 
ง.  ๑  เกีย่วกบัชรามรณะ 

    “ท่านผู้ มีอายุ !   ก็ปริยายแม้อย่างอ่ืน ยังมีอยู่หรือ ท่ีจะทาํให้อริยสาวกเป็นผู้ มี
สัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของท่านดาํเนินไปตรง ท่านประกอบแล้วด้วยความเล่ือมใสไม่หวั่นไหวใน
ธรรม มาสู่พระสัทธรรมนี้ ?”  

       “มีอยู  ทานผูมีอายุ ท. !    คือในกาลใดแล  อริยสาวกมารู้ชัดซ่ึงชรา  
มรณะ ซ่ึงเหตุเป็นแดนเกดิแห่งชรามรณะ ซ่ึงความดบัไม่เหลอืแห่งชรามรณะซ่ึง
ข้อปฏิบัติให้ถงึซ่ึงความดบัไม่เหลอืแห่งชรามรณะ.  ทานผูมีอายุ ท. !    ดวยเหตุ
แมมปีระมาณเทาน้ี อริยสาวกน้ัน  ชื่อวาเปนผูมีสัมมาทิฏฐิ  ทิฏฐิของเขาดําเนิน
ไปตรง เขาประกอบแลวดวยความเลื่อมใสไมหว่ันไหวในธรรม มาสูพระ
สัทธรรมน้ี. ทานผูมีอายุ ท. !     ชรามรณะ  เปนอยางไรเลา?  เหตุเปนแดนเกิด
แหงชรามรณะ  เปนอยางไรเลา?  ความดับไมเหลือแหงชรามรณะ  เปนอยางไร
เลา?  ขอปฏิบัติใหถึงความดับไมเหลือแหงชรามรณะ   เปนอยางไรเลา? (ตอไปน้ี 

เปนรายละเอียดเกี่ยวกับชรามรณะ โดยนัยแหงอริยสัจสี่ พึงดูไดจากหนังสือ ปฏิจจ.โอ.ที่หนา ๕๓๓ 
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ต้ังแตคําวา ความแก ความคร่ําครา ความมีฟนหลุด......ถึงคําวา.... ความระลึกชอบ ความต้ังใจ
มั่นชอบ). 

        “ทานผูมีอายุ ท. ! เมื่อใดแล  อริยสาวกมารูชัดซ่ึงชรามรณะ   อยาง น้ี, 
รูชัดซ่ึงเหตุเปนแดนเกิดแหงชรามรณะ อยางน้ี,   รูชัดซ่ึงความดับไมเหลือแหง
ชรามรณะ อยางน้ี, รูชัดซ่ึงขอปฏิบัติใหถึงซ่ึงความดับไมเหลือแหงชรามรณะ
อยางน้ี. อริยสาวกน้ัน ละราคานุสัย บรรเทาปฏิฆานุสัย....... (ขอความตอไปน้ี

เหมือนกับขอความในตอนทายแหงหมวด ก. จนกระท่ังคําวา)..... ไม่หวัน่ไหวในธรรมมาสู่
พระสัทธรรมนี”้. 

ง.  ๒   เกีย่วกบัชาต ิ

   “ท่านผู้ มีอายุ !   ก็ปริยายแม้อย่างอ่ืน ยังมีหรือ ท่ีจะทาํให้อริยสาวกเป็นผู้ มีสัมมาทิฏฐิ 
ทิฏฐิของท่านดาํเนินไปตรง ท่านประกอบแล้วด้วยความเล่ือมใสไม่หวั่นไหวในธรรม มาสู่
พระสัทธรรมนี้ ?” 

        “มีอยู ทานผูมีอายุ ท. !     คือในกาลใดแล   อริยสาวกมารูชัดซ่ึงชาติ   ซ่ึง
เหตุเปนแดนเกิดแหงชาติ ซ่ึงความดับไมเหลือแหงชาติ ซ่ึงขอปฏิบัติใหถึงซ่ึง
ความดับไมเหลือแหงชาติ.   ทานผูมีอายุ ท. !   ดวยเหตุแมมปีระมาณเทาน้ีอริย
สาวกน้ัน   ชื่อวาเปนผูมีสัมมาทฏิฐิ ทิฏฐิของเขาดําเนินไปตรง เขาประกอบแลว
ดวยความเลื่อมใสไมหว่ันไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมน้ี. ทานผูมีอายุ ท. !    
ชาติเปนอยางไรเลา? เหตุเปนแดนเกิดแหงชาติ เปนอยางไรเลา? ความดับไม
เหลือแหงชาติ เปนอยางไรเลา?”  ขอปฏิบัติใหถึงความดับไมเหลือแหงชาติ   
เปนอยางไรเลา? (ตอไปน้ี เปนรายละเอียดเกี่ยวกับชาติ โดยนัยแหงอริยสัจสี่ พึงดูไดจากหนังสือ
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ปฏิจจ. โอ. ที่หนา ๕๓๓ ต้ังแตคําวา   การเกิด การกําเนิด การกาวลง .... ถึงคําวา .... ความ
ระลึกชอบ  ความต้ังใจมั่นชอบ).  

        “ทานผูมีอายุ ท. !       เมื่อใดแล   อริยสาวกมารูชัดซ่ึงชาติ   อยางน้ี,   รู
ชัดซ่ึงเหตุเปนแดนเกิดแหงชาติ  อยางน้ี, รูชัดซ่ึงความดับไมเหลือแหงชาติอยาง
น้ี,  รูชัดซ่ึงขอปฏิบัติใหถึงซ่ึงความดับไมเหลือแหงชาติ   อยางน้ี.  อริยสาวกน้ัน  
ละราคานุสัย  บรรเทาปฏิฆานุสัย ...(ขอความตอไปน้ี เหมือนกับขอความในตอนทายแหง

หมวด ก. จนกระทั่งถึงคําวา)....  ไม่หวัน่ไหวในธรรม   มาสู่พระสัทธรรมนี.้” 

ง.  ๓  เกีย่วกบัภพ 

 “ท่านผู้ มีอายุ !  ก็ปริยายแม้อย่างอ่ืน ยังมีอยู่หรือ ท่ีจะทาํให้อริยสาวกเป็นผู้ มี
สัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของท่านดาํเนินไปตรง ท่านประกอบแล้วด้วยความเล่ือมใสไม่หวั่นไหวใน
ธรรม มาสู่พระสัทธรรมนี้ ?” 

        “มีอยู ทานผูมีอายุ ท. !     คือในกาลใดแล   อริยสาวกมารู้ชัดซ่ึงภพ  ซ่ึง
เหตุเป็นแดนเกดิแห่งภพ ซ่ึงความดบัไม่เหลอืแห่งภพ ซ่ึงข้อปฏิบัติให้ถงึซ่ึง
ความดบัไม่เหลอืแห่งภพ.  ทานผูมีอายุ ท. !    ดวยเหตุแมมปีระมาณเทาน้ี, อริย
สาวก น้ัน ชื่อวาเปนผูมีสัมมาทฏิฐิ ทิฏฐิของเขาดําเนินไปตรง เขาประกอบแลว
ดวยความเลื่อมใสไมหว่ันไหวในธรรม  มาสูพระสัทธรรมน้ี. ทานผูมีอายุ ท. ! 
ภพ เปนอยางไรเลา? เหตุเปนแดนเกิดแหงภพ เปนอยางไรเลา? ความดับไมเหลือ
แหงภพ เปนอยางไรเลา? ขอปฏิบัติใหถึงความดับไมเหลือแหงภพ เปนอยางไร
เลา?” (ตอไปน้ี เปนรายละเอียดเกี่ยวกับภพ โดยนัยแหงอริยสัจสี่ พึงดู ไดจากหนังสือ ปฏิจจ.โอ.  ที่

หนา ๕๓๓ – ๕๓๔  ต้ังแตคําวา  ภพทั้งหลาย  ๓ อยางเหลาน้ีคือ  กามภพ รูปภพ   อรปู
ภพ  ....ถึงคําวา....   ความระลึกชอบ ความต้ังใจมัน่ชอบ). 
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        “ทานผูมีอายุ ท. !  เมื่อใดแล   อริยสาวกมารูชัดซ่ึงภพ   อยางน้ี,   รูชัด   
ซ่ึงเหตุเปนแดนเกิดแหงภพ อยางน้ี,   รูชัดซ่ึงความดับไมเหลือแหงภพอยางน้ี, รู
ชัดซ่ึงขอปฏิบัติใหถึงซ่ึงความดับไมเหลือแหงภพ อยางน้ี. อริยสาวกน้ัน ละราคา
นุสัย บรรเทาปฏิฆานุสัย ….(ขอความตอไปน้ี เหมือนกับขอความในตอนทายแหงหมวด  ก.  

จนกระทั่งถึงคําวา )....  ไม่หวัน่ไหวในธรรม    มาสู่พระสัทธรรมนี.้”  

ง. ๔ เกีย่วกบัอปุาทาน 

    “ท่านผู้ มีอายุ !   ก็ปริยายแม้อย่างอ่ืน ยังมีอยู่หรือ ท่ีจะทาํให้อริยสาวกเป็นผู้ มี
สัมมาทิฏฐิ  ทิฏฐิของท่านดาํเนินไปตรง  ท่านประกอบแล้วด้วยความเล่ือมใสไม่หวั่นไหวใน
ธรรม   มาสู่พระสัทธรรมนี้ ?” 

        “มีอยู ทานผูมีอายุ ท .!     คือในกาลใดแล   อริยสาวกมารู้ชัดซ่ึงอุปาทาน 
ซ่ึงเหตุเป็นแดนเกดิแห่งอุปาทาน ซ่ึงความดบัไม่เหลอืแห่งอุปาทาน ซ่ึงข้อปฏิบัติ
ให้ถงึซ่ึงความดบัไม่เหลอืแห่งอปุาทาน. ทานผูมีอายุ ท. !  ดวยเหตุแมมปีระมาณ
เทาน้ี   อริยสาวกชื่อวาเปนผูมสัีมมาทิฏฐิ   ทิฏฐิของเขาดําเนินไปตรง เขา
ประกอบแลวดวยความเลื่อมใสไมหว่ันไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมน้ี. ทานผู
มีอายุ ท. !   อุปาทาน เปนอยางไรเลา?  เหตุเปนแดนเกิดแหงอปุาทาน   เปน
อยางไรเลา? ความดบัไมเหลือแหงอปุาทาน เปนอยางไรเลา? ขอปฏิบติัใหถึง
ความดับไมเหลือแหงอุปาทาน เปนอยางไรเลา?” (ตอไปน้ี เปนรายละเอียดเก่ียวกับ
อุปาทาน โดยนัยแหงอริยสัจสี่ พึงดูไดจากหนังสือ ปฏิจจ. โอ. ที่หนา  ๕๓๔  ต้ังแตคําวา  
อุปาทานทั้งหลาย ๔ อยางเหลาน้ีคือ ....ถึงคําวา..... ความระลึกชอบ  ความต้ังใจมั่น
ชอบ ). 
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        “ทานผูมีอายุ ท. !  เมื่อใดแล   อริยสาวกมารูชัดซ่ึงอุปาทาน   อยางน้ี,  
รูชัดซ่ึงเหตุเปนแดนเกิดแหงอุปาทาน อยางน้ี, รูชดัซ่ึงความดับไมเหลือแหง
อุปาทาน   อยางน้ี, รูชดัซ่ึงขอปฏิบัติใหถึงซ่ึงความดับไมเหลือแหงอุปาทานอยาง
น้ี.   อริยสาวกน้ัน ละราคานุสัย บรรเทาปฏิฆานุสัย ..... (ขอความตอไปน้ี เหมือนกับ

ขอความในตอนทายแหงหมวด ก. จนกระทั่งถึงคําวา) ....ไม่หวัน่ไหวในธรรม มาสู่พระ
สัทธรรมนี.้” 

ง. ๕ เกีย่วกบัตณัหา 

 “ท่านผู้ มีอายุ !   ก็ปริยายแม้อย่างอ่ืน ยังมีอยู่หรือ ท่ีจะทาํให้อริยสาวกเป็นผู้ มี
สัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของท่านดาํเนินไปตรง ท่านประกอบแล้วด้วยความเล่ือมใสไม่หวั่นไหวใน
ธรรม มาสู่พระสัทธรรมนี้ ?”  

        “มีอยู ทานผูมีอายุ ท. !    คือในกาลใดแล   อริยสาวกมารูชัดซ่ึง   ตัณหา  
ซ่ึงเหตุเปนแดนเกิดแหงตัณหา ซ่ึงความดับไมเหลือแหงตัณหา ซ่ึงขอปฏิบัติให
ถึงซ่ึงความดับไมเหลือแหงตัณหา.  ทานผูมีอายุ ท. !  ดวยเหตุแมมปีระมาณเทาน้ี 
อริยสาวกน้ัน  ชื่อวาเปนผูมีสัมมาทิฏฐิ  ทฏิฐิของเขาดําเนินไปตรง  เขาประกอบ
แลวดวยความเล่ือมใสไมหว่ันไหวในธรรม  มาสูพระสัทธรรมน้ี.  ทานผูมีอายุ 
ท. !    ตัณหา  เปนอยางไรเลา?  เหตุเปนแดนเกิดแหงตัณหา  เปนอยางไรเลา? 
ความดับไมเหลือแหงตัณหา เปนอยางไรเลา? ขอปฏิบัติใหถึงความดับไมเหลือ
แหงตัณหาเปนอยางไรเลา?” (ตอไปน้ี   เปนรายละเอียดเกี่ยวกับตัณหาโดยนัยแหงอริยสัจสี ่ 

พึงดูไดจากหนังสือ ปฏิจจ. โอ. ที่หนา  ๕๓๔  ต้ังแตคําวา  หมูแหงตัณหาทัง้หลาย ๖ หมู
เหลาน้ีคือ  .... ถึงคําวา ....   ความระลึกชอบ ความต้ังใจมั่นชอบ).  
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        “ทานผูมีอายุ ท. ! เมื่อใดแล   อริยสาวกมารูชัดซ่ึงตัณหา   อยางน้ี,  รูชดั
ซ่ึงเหตุเปนแดนเกิดแหงตัณหา อยางน้ี, รูชดัซ่ึงความดับไมเหลือแหงตัณหา อยาง
น้ี, รูชัดซ่ึงขอปฏิบัติ ใหถึงซ่ึงความดับไมเหลือแหงตันหา อยางน้ี. อริยสาวกน้ัน 
ละราคานุสัย บรรเทาปฏิฆานุสัย ....(ขอความตอไปน้ี เหมือนกับขอความในตอนทายแหง

หมวด ก. จนกระทั่งถึงคําวา )....  ไม่หวัน่ไหวในธรรม  มาสู่พระสัทธรรมนี.้”  

ง. ๖ เกีย่วกบัเวทนา 

 “ท่านผู้ มีอายุ !   ก็ปริยายแม้อย่างอ่ืน ยังมีอยู่หรือ ท่ีจะทาํให้อริยสาวกเป็นผู้ มี
สัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของท่านดาํเนินไปตรง ท่านประกอบแล้วด้วยความเล่ือมใสไม่หวั่นไหวใน
ธรรม มาสู่พระสัทธรรมนี้.?” 

        “มีอยู ทานผูมีอายุ ท. !      คือในกาลใดแล   อริยสาวกมารู้ชัดซ่ึงเวทนา  
ซ่ึงเหตุเป็นแดนเกดิแห่งเวทนา  ซ่ึงความดบัไม่เหลอืแห่งเวทนา  ซ่ึงข้อปฏิบัติให้
ถงึซ่ึงความดบัไม่เหลอืแห่งเวทนา  ทานผูมีอายุ ท. !   ดวยเหตุแมมีประมาณเทาน้ี 
อริยสาวกน้ัน  ชื่อวาเปนผูมสัีมมาทิฏฐิ  ทฏิฐิของเขาดําเนินไปตรง  เขาประกอบ
แลวดวยความเล่ือมใสไมหว่ันไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมน้ี.  ทานผูมีอายุ 
ท. ! เวทนา  เปนอยางไรเลา? เหตุเปนแดนเกิดแหงเวทนา เปนอยางไรเลา?   
ความดับไมเหลือแหงเวทนาเปนอยางไรเลา?  ขอปฏิบัติใหถึงความดับไมเหลือ
แหงเวทนาเปนอยางไรเลา?” (ตอไปน้ี เปนรายละเอียดเกี่ยวกับเวทนา โดยนัยแหงอริยสัจสี่ 

พึงดูไดจากหนังสือ ปฏิจจ. โอ. ที่หนา ๕๓๕ ต้ังแตคําวา หมูแหงเวทนาท้ังหลาย ๖ หมู
เหลาน้ีคือ .... ถึงคําวา .... ความระลึกชอบ   ความต้ังใจมั่นชอบ). 

        “ทานผูมีอายุ ท. ! เมื่อใดแล  อริยสาวกมารูชัดซ่ึงเวทนา   อยางน้ี,  รู
ชัดซ่ึงเหตุเปนแดนเกิดแหงเวทนา อยางน้ี, รูชัดซ่ึงความดับไมเหลือแหงเวทนา 
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อยางน้ี, รูชัดซ่ึงขอปฏิบัติ ใหถึงซ่ึงความดับไมเหลือแหงเวทนา อยางน้ี. อริย-
สาวกน้ัน ละราคานุสัย บรรเทาปฏิฆานุสัย .....(ขอความตอไปน้ี เหมือนกับขอความใน

ตอนทายแหงหมวด ก.  จนกระทั่งถึงคําวา ).... ไม่หวัน่ไหวในธรรม มาสู่พระสัทธรรมนี.้”  

ง. ๗ เกีย่วกบัผสัสะ 

 “ท่านผู้ มีอายุ !   ก็ปริยายแม้อย่างอ่ืน  ยังมีอยู่หรือ  ท่ีจะทาํให้อริยสาวกเป็นผู้ มี
สัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของเขาดาํเนินไปตรง เขาประกอบแล้วด้วยความเล่ือมใสไม่หวั่นไหวใน
ธรรม มาสู่พระสัทธรรมนี้ ?”  

        “มีอยู  ทานผูมีอายุ ท. !     คือในกาลใดแล   อริยสาวกมารู้ชัดซ่ึงผสัสะ ซ่ึง
เหตุเป็นแดนเกดิแห่งผสัสะ ซ่ึงความดบัไม่เหลอืแห่งผสัสะ ซ่ึงข้อปฏิบัติให้ถงึซ่ึง
ความดบัไม่เหลอืแห่งผสัสะ.  ทานผูมีอายุ ท. !   ดวยเหตุแมมปีระมาณเทาน้ี อรยิ
สาวกน้ัน   ชื่อวาเปนผูมีสัมมาทฏิฐิ  ทิฏฐิของเขาดําเนินไปตรง   เขาประกอบ
แลวดวยความเล่ือมใสไมหว่ันไหวในธรรม  มาสูพระสัทธรรมน้ี.  ทานผูมีอายุ 
ท. !  ผัสสะ เปนอยางไรเลา?  เหตุเปนแดนเกิดแหงผัสสะ  เปนอยางไรเลา?   
ความดับไมเหลือแหงผัสสะ  เปนอยางไรเลา?  ขอปฏิบัติใหถึงความดับไมเหลือ
แหง  ผัสสะเปนอยางไรเลา?” (ตอไปน้ี เปนรายละเอียดเกี่ยวกับผัสสะ โดยนัยแหงอริยสัจสี ่  

พึงดูไดจากหนังสือ ปฏิจจ. โอ.  ที่หนา ๕๓๕  ต้ังแตคําวา   หมูแหงผัสสะทั้งหลาย  ๖   หมู
เหลาน้ีคือ .... ถึงคําวา ....   ความระลึกชอบ   ความต้ังใจมั่นชอบ). 

        “ทานผูมีอายุ ท. ! เมื่อใดแล   อริยสาวกมารูชัดซ่ึงผัสสะ   อยางน้ี,  รู
ชัดซ่ึงเหตุเปนแดนเกิดแหงผัสสะ อยางน้ี, รูชัดซ่ึงความดับไมเหลือแหงผสัสะ 
อยางน้ี, รูชัดซ่ึงขอปฏิบัติ ใหถึงซ่ึงความดับไมเหลือแหงผัสสะ อยางน้ี.  อริย-
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สาวกน้ัน ละราคานุสัย บรรเทาปฏิฆานุสัย ....(ขอความตอไปน้ี เหมือนกับขอความใน

ตอนทายแหงหมวด ก. จนกระทั่งถึงคําวา )....  ไม่หวัน่ไหวในธรรม มาสู่พระสัทธรรมนี.้” 

ง. ๘ เกีย่วกบั สฬายตนะ 

 “ท่านผู้ มีอายุ !   ก็ปริยายแม้อย่างอ่ืน ยังมีอยู่หรือ ท่ีจะทาํให้อริยสาวกเป็นผู้ มี
สัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของท่านดาํเนินไปตรง ท่านประกอบแล้วด้วยความเล่ือมใสไม่หวั่นไหวใน
ธรรม มาสู่พระสัทธรรมนี้ ?”  

        “มีอยู  ทานผูมีอายุ ท. !    คือในกาลใดแล   อริยสาวกมารู้ชัดซ่ึงสฬายต
นะ ซ่ึงเหตุเป็นแดนเกดิแห่งสฬายตนะ ซ่ึงความดบัไม่เหลอืแห่งสฬายตนะ ซ่ึง
ข้อปฏิบัติให้ถงึซ่ึงความดบัไม่เหลอืแห่งสฬายตนะ.   ทานผูมีอายุ ท. !   ดวยเหตุ
แมมปีระมาณเทาน้ี อริยสาวกน้ัน ชื่อวาเปนผูมีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของเขาดําเนินไป
ตรง เขาประกอบแลวดวยความเล่ือมใสไมหว่ันไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรม
น้ี.  ทานผูมีอายุ ท. !    สฬายตนะ เปนอยางไรเลา? เหตุเปนแดนเกิดแหงสฬายต
นะ เปนอยางไรเลา? ความดับไมเหลือแหงสฬายตนะ เปนอยางไรเลา? ขอปฏิบัติ
ใหถึงความดับไมเหลือแหงสฬายตนะ เปนอยางไรเลา?” (ตอไปน้ี เปนรายละเอียด
เกี่ยวกับสฬายตนะ โดยนัยแหงอริยสัจสี่ พึงดูไดจากหนังสือ ปฏิจจ. โอ. ที่หนา ๕๓๕ ต้ังแตคําวา    

หมูแหงสฬายตนะ  ทั้งหลาย  ๖ หมูเหลาน้ีคือ .... ถึงคําวา ....  ความระลึกชอบ  
ความต้ังใจมั่นชอบ).  

        “ทานผูมีอายุ ท.  !     เมื่อใดแล   อริยสาวกมารูชัดซ่ึงสฬายตนะ  อยางน้ี,  
รูชัดซ่ึงเหตุเปนแดนเกิดแหงสฬายตนะ อยางน้ี, รูชัดซ่ึงความดับไมเหลือ
แหงสฬายตนะ อยางน้ี,  รูชัดซ่ึงขอปฏิบัติ  ใหถึงซ่ึงความดับไมเหลือแหงสฬายต
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นะ อยางน้ี. อริยสาวกนั้น ละราคานุสัย บรรเทาปฏิฆานุสัย .....(ขอความตอไปน้ี 

เหมือนกับขอความในตอนทายแหงหมวด ก. จนกระทั่งถึงคําวา).... ไม่หวัน่ไหวในธรรม  มาสู่
พระสัทธรรมนี.้” 

ง. ๙ เกีย่วกบันามรูป 

 “ท่านผู้ มีอายุ !    ก็ปริยายแม้อย่างอ่ืน ยังมีอยู่หรือ ท่ีจะทาํให้อริยสาวกเป็นผู้ มี
สัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของท่านดาํเนินไปตรง ท่านประกอบแล้วด้วยความเล่ือมใสไม่หวั่นไหวใน
ธรรม มาสู่พระสัทธรรมนี้ ?”  

        “มีอยู  ทานผูมีอายุ ท. !      คือในกาลใดแล  อริยสาวกมารู้ชัดซ่ึงนามรูป 
ซ่ึงเหตุเป็นแดนเกดิแห่งนามรูป ซ่ึงความดบัไม่เหลอืแห่งนามรูป  ซ่ึงข้อปฏิบัติ
ให้ถงึซ่ึงความดบัไม่เหลอืแห่งนามรูป. ทานผูมีอายุ ท. !     ดวยเหตุแมมปีระมาณ
เทาน้ี อริยสาวกน้ัน ชื่อวาเปนผูมีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของเขาดําเนินไปตรง เขา
ประกอบแลวดวยความเลื่อมใสไมหว่ันไหวในธรรม    มาสูพระสัทธรรมน้ี.  
ทานผูมีอายุ ท. !    นามรูป  เปนอยางไรเลา?  เหตุเปนแดนเกิดแหงนามรูป  เปน
อยางไรเลา?  ความดบัไมเหลือแหงนามรูป  เปนอยางไรเลา?  ขอปฏิบัติใหถึง
ความดับไมเหลือแหงนามรูปเปนอยางไรเลา?” (ตอไปน้ี   เปนรายละเอียดเกี่ยวกับนาม

รูปโดยนัยแหงอริยสัจสี่ พึงดูไดจากหนังสือ ปฏิจจ. โอ. ที่หนา ๕๓๖ ต้ังแตคําวา เวทนา สัญญา 
เจตนา   ผัสสะ .... ถึงคําวา ....  ความระลึกชอบ   ความต้ังใจมั่นชอบ).  

       “ทานผูมีอายุ ท. !     เมื่อใดแล   อริยสาวกมารูชัดซ่ึงนามรูป    อยางน้ี, 
รูชัดซ่ึงเหตุเปนแดนเกิดแหงนามรูป   อยางน้ี, รูชัดซ่ึงความดับไมเหลือแหงนาม
รูป อยางน้ี, รูชดัซ่ึงขอปฏิบัติ ใหถึงซ่ึงความดับไมเหลือแหงนามรูป อยางน้ี.อริย
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สาวกน้ัน  ละราคานุสัย  บรรเทาปฏิฆานุสัย .... ( ขอความตอไปน้ี  เหมือนกับขอความใน

ตอนทายแหงหมวด ก. จนกระทั่งถึงคําวา ).... ไม่หวัน่ไหวในธรรม  มาสู่พระสัทธรรมนี.้” 

ง. ๑๐  เกีย่วกบัวญิญาณ 

 “ท่านผู้ มีอายุ !   ก็ปริยายแม้อย่างอ่ืน ยังมีอยู่หรือ ท่ีจะทาํให้อริยสาวกเป็นผู้ มี
สัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของท่านดาํเนินไปตรง ท่านประกอบแล้วด้วยความเล่ือมใสไม่หวั่นไหวใน
ธรรม มาสู่พระสัทธรรมนี้ ?”  

       “มีอยู ทานผูมีอายุ ท. !     คือในกาลใดแล อริยสาวกมารู้ชัดซ่ึงวญิญาณ   
ซ่ึงเหตุเป็นแดนเกดิแห่งวญิญาณ ซ่ึงความดบัไม่เหลอืแห่งวญิญาณ  ซ่ึงข้อ
ปฏิบัติให้ถงึซ่ึงความดบัไม่เหลอืแห่งวญิญาณ.  ทานผูมีอายุ ท. !   ดวยเหตุแมมี
ประมาณเทาน้ี อริยสาวกน้ัน ชื่อวาเปนผูมสัีมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของเขาดําเนินไปตรง 
เขาประกอบแลวดวยความเล่ือมใสไมหว่ันไหวในธรรม  มาสูพระสัทธรรมน้ี.  
ทานผูมีอายุ ท. !     วิญญาณ เปนอยางไรเลา?  เหตุเปนแดนเกิดแหงวิญญาณ  
เปนอยางไรเลา?  ความดับไมเหลือแหงวิญญาณ  เปนอยางไรเลา? ขอปฏิบติัให
ถึงความดับไมเหลือแหงวิญญาณ  เปนอยางไรเลา?” (ตอไปน้ี  เปนรายละเอียดเก่ียวกับ

วิญญาณโดยนัยแหงอริยสัจสี่   พึงดูไดจากหนังสือ  ปฏิจจ. โอ. ที่หนา ๕๓๖ ต้ังแตคําวา หมูแหง
วิญญาณทั้งหลาย ๖ หมูเหลาน้ีคือ .... ถึงคําวา....  ความระลึกชอบ   ความต้ังใจมั่น
ชอบ). 

        “ทานผูมีอายุ ท. !  เมื่อใดแล อริยสาวกมารูชัดซ่ึง วิญญาณอยางน้ี, รู
ชัดซ่ึงเหตุเปนแดนเกิดแหงวิญญาณ อยางน้ี, รูชัดซ่ึงความดับไมเหลือแหง
วิญญาณ อยางน้ี, รูชัดซ่ึงขอปฏิบติั ใหถึงซ่ึงความดับไมเหลือแหงวิญญาณ อยาง
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น้ี. อริยสาวกน้ัน ละราคานุสัย บรรเทาปฏิฆานุสัย ....(ขอความตอไปน้ี เหมือนกับ

ขอความในตอนทายแหงหมวด ก. จนกระทั่งถึงคําวา).... ไม่หวัน่ไหวในธรรมมาสู่พระ
สัทธรรมนี.้” 

ง. ๑๑  เกีย่วกบัสังขาร 

 “ท่านผู้ มีอายุ ท.!    ก็ปริยายแม้อย่างอ่ืน  ยังมีอยู่หรือ  ท่ีจะทาํให้อริยสาวกเป็นผู้ มี
สัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของเขาดาํเนินไปตรง เขาประกอบแล้วด้วยความเล่ือมใสไม่หวั่นไหวใน
ธรรม มาสู่พระสัทธรรมนี้.?” 

        “มีอยู ทานผูมีอายุ ท.!    คือในกาลใดแล   อริยสาวกมารู้ชัดซ่ึงสังขาร  ซ่ึง
เหตุเป็นแดนเกดิแห่งสังขาร ซ่ึงความดบัไม่เหลอืแห่งสังขาร ซ่ึงข้อปฏิบัติให้ถงึ
ซ่ึงความดบัไม่เหลอืแห่งสังขาร.  ทานผูมีอายุ ท.!   ดวยเหตุแมมปีระมาณเทาน้ี 
อริยสาวกน้ัน ชื่อวาเปนผูมีสัมมาทิฏฐิ ทฏิฐิของเขาดําเนินไปตรง เขาประกอบ
แลวดวยความเล่ือมใสไมหว่ันไหวในธรรม  มาสูพระสัทธรรมน้ี.  ทานผูมีอายุ 
ท.!    สังขาร  เปนอยางไรเลา?  เหตุเปนแดนเกิดแหงสังขาร  เปนอยางไรเลา? 
ความดับไมเหลือแหงสังขาร เปนอยางไรเลา? ขอปฏิบัติใหถึงความดับไมเหลือ
แหงสังขารเปนอยางไรเลา? (ตอไปน้ี  เปนรายละเอียดเกี่ยวกับสังขารโดยนัยแหงอริยสัจสี่ พึง

ดูไดจากหนังสือ ปฏิจจ. โอ. ที่หนา ๕๓๗ ต้ังแตคําวา  สังขารทั้งหลาย ๓ หมูเหลาน้ีคือ .... ถงึ
คําวา ....  ความระลึกชอบ    ความต้ังใจมั่นชอบ). 

       “ทานผูมีอายุ ท.!      เมื่อใดแล   อริยสาวกมารูชัดซ่ึงสังขารอยางน้ี,   รู
ชัดซ่ึงเหตุเปนแดนเกิดแหงสังขาร อยางน้ี, รูชัดซ่ึงความดับไมเหลือแหงสังขาร 
อยางน้ี, รูชัดซ่ึงขอปฏิบัติ ใหถึงซ่ึงความดับไมเหลือแหงสังขารอยางน้ี. อริย
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สาวกน้ัน   ละราคานุสัย  บรรเทาปฏิฆานุสัย ....(ขอความตอไปน้ี เหมือนกับขอความใน

ตอนทายแหงหมวด ก. จนกระทั่งถึงคําวา )....  ไม่หวัน่ไหวในธรรม มาสู่พระสัทธรรมนี.้” 

ง. ๑๒ เกีย่วกบั อวชิชา 

 “ท่านผู้ มีอายุ ท.!   ก็ปริยายแม้อย่างอ่ืน  ยังมีอยู่หรือ  ท่ีจะทาํให้อริยสาวกเป็นผู้ มี
สัมมาทิฏฐิ  ทิฏฐิของท่านดาํเนินไปตรง  ท่านประกอบแล้วด้วยความเล่ือมใสไม่หวั่นไหวใน
ธรรม มาสู่พระสัทธรรมนี้ ?”  

       “มีอยู ทานผูมีอายุ ท. !     คือในกาลใดแล  อริยสาวกมารู้ชัดซ่ึงอวชิชา  
อริยสาวกมารู้ชัด อวชิชา ซ่ึงเหตุเป็นแดนเกดิแห่งอวชิชา ซ่ึงความดบัไม่เหลอื
แห่งอวชิชา ซ่ึงข้อปฏิบัติให้ถงึซ่ึงความดบัไม่เหลอืแห่งอวชิชา.   ทานผูมีอายุ ท. ! 
ดวยเหตุแมมีประมาณเทาน้ี  อริยสาวกน้ัน   ชื่อวาเปนผูมีสัมมาทฏิฐิ  ทิฏฐิของ
เขาดําเนินไปตรง  เขาประกอบแลวดวยความเลื่อมใสไมหว่ันไหวในธรรม  มาสู
พระสัทธรรมน้ี.   ทานผูมีอายุ ท. !    อวิชชา   เปนอยางไรเลา?  เหตุเปนแดนเกิด
แหงอวิชชา   เปนอยางไรเลา?  ความดับไมเหลือแหงอวิชชา  เปนอยางไรเลา? 
ขอปฏิบัติใหถึงความดับไมเหลือแหงอวิชชา   เปนอยางไรเลา ?” 

        “ทานผูมีอายุ ท. !     อวชิชาคอื ความไมรูในทุกข ความไมรูใน เหตุ
เปนแดนเกิดแหงทุกข ความไมรูในความดับไมเหลือแหงทุกข ความไมรูขอ
ปฏิบัติ ใหถึงซ่ึงความดับไมเหลือแหงทุกข.   ทานผูมีอายุ ท. !    น้ีเรียกวา   
อวิชชา”.  

        ความก่อขึ้นพร้อมแห่งอวิชชา   ยอมมีเพราะ ความก่อขึน้พร้อมแห่ง
อาสวะ.  
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        ความดับไม่เหลือแห่งอวิชชา   ยอมมีเพราะ ความดับไม่เหลือแห่ง
อาสวะ.  

        มรรคอันประกอบดวยองคแปดอันประเสริฐน้ีน่ันเอง   เปน  ข้อปฏิบัติให้
ถงึซ่ึงความดบัไม่เหลอืแห่งอวชิชา; ไดแกส่ิงเหลาน้ีคือ  ความเห็นชอบ  ความ
ดําริชอบ  การพูดจาชอบ  การทําการงานชอบ  การเล้ียงชีวิตชอบ  ความ
พากเพียรชอบ  ความระลึกชอบ   ความต้ังใจมั่นชอบ. 

        “ทานผูมีอายุ ท. !     เมื่อใดแล อริยสาวกมารูชัดซ่ึง อวิชชาอยางน้ี,  รู 
ชัดซ่ึงเหตุเปนแดนเกิดแหงอวิชชา อยางน้ี, รูชัดซ่ึงความดับไมเหลือแหงอวิชชา 
อยางน้ี, รูชัดซ่ึงขอปฏิบัติ ใหถึงซ่ึงความดับไมเหลือแหงอวิชชา อยางน้ี.อริย
สาวกน้ัน ละราคานุสัย บรรเทาปฏิฆานุสัย .....(ขอความตอไปน้ี เหมือนกับขอความใน

ตอนทายแหงหมวด ก.  จนกระทั่งถึงคําวา ).... ไม่หวัน่ไหวในธรรม  มาสู่พระสัทธรรมนี.้”  
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ง. ๑๓  เกีย่วกบั อาสวะ 

 “ท่านผู้ มีอายุ !    ก็ปริยายแม้อย่างอ่ืน ยังมีอยู่หรือ ท่ีจะทาํให้อริยสาวกเป็นผู้ มี
สัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของท่านดาํเนินไปตรง ท่านประกอบแล้วด้วยความเล่ือมใสไม่หวั่นไหวใน
ธรรม มาสู่พระสัทธรรมนี้ ?”  

        “มีอยู  ทานผูมีอายุ ท. !      คือในกาลใดแล  อริยสาวกมารู้ชัดซ่ึงอาสวะ  
ซ่ึงเหตุเป็นแดนเกดิแห่งอาสวะ   ซ่ึงความดบัไม่เหลอืแห่งอาสวะ ซ่ึงข้อปฏิบัติให้
ถงึซ่ึงความดบัไม่เหลอืแห่งอาสวะ. ทานผูมีอายุ ท. ! ดวยเหตุแมมีประมาณเทาน้ี 
อริยสาวกน้ัน ชื่อวาเปนผูมีสัมมาทิฏฐิ ทฏิฐิของเขาดําเนินไปตรง เขาประกอบ
แลวดวยความเล่ือมใสไมหว่ันไหวในธรรม  มาสูพระสัทธรรมน้ี.  ทานผูมีอายุ 
ท. !     อาสวะ  เปนอยางไรเลา?  เหตุเปนแดนเกิดแหงอาสวะ  เปนอยางไรเลา? 
ความดับไมเหลือแหงอาสวะ เปนอยางไรเลา?  ขอปฏิบัติใหถึงความดับไมเหลือ
แหงอาสวะ   เปนอยางไรเลา?”  

        “ทานผูมีอายุ ท. !  อาสวะ ๓ อย่างนี ้ มอียู คือ กามาสวะ ภวาสวะ 
อวชิชาสวะ .  

        ความก่อขึน้พร้อมแห่งอาสวะ  ยอมมีเพราะ ความก่อขึ น้พร้อมแห่ง 
อวิชชา. 

        ความดับไม่เหลือแห่งอาสวะ  ยอมมีเพราะ ความด ับ ไม่เหล ือ แห่ง 
อวิชชา. 

        มรรคอันประกอบดวยองคแปดอันประเสริฐน้ีน่ันเอง   เปน  ข้อปฏิบัติให้
ถงึซ่ึงความดบัไม่เหลอืแห่งอาสวะ;  ไดแกส่ิงเหลาน้ีคือ  ความเห็นชอบ  ความ
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ดําริชอบ  การพูดจาชอบ  การทําการงานชอบ  การเล้ียงชีวิตชอบ  ความ
พากเพียรชอบ   ความระลึกชอบ   ความต้ังใจมั่นชอบ.  

        “ทานผูมีอายุ ท. !  เมื่อใดแล อริยสาวกมารูชัดซ่ึง อวิชชาอยางน้ี, รู 
ชัดซ่ึงเหตุเปนแดนเกิดแหงอาสวะ  อยางน้ี,  รูชัดซ่ึงความดับไมเหลือแหงอาสวะ 
อยางน้ี, รูชัดซ่ึงขอปฏิบัติ ใหถึงซ่ึงความดับไมเหลือแหงอาสวะ อยางน้ี.อริย
สาวกน้ัน  ละราคานุสัย   บรรเทาปฏิฆานุสัย   ถอนอนุสัยแหงทฏิฐิและมานะวา
เรามีเราเปน  ไดโดยประการทั้งปวง ละอวิชชาแลว ทําวิชชาใหเกิดข้ึน เธอ
กระทําที่สุดแหงทุกขได ในทิฏฐิธรรมน้ี น่ันเทียว.  ทานผูมีอายุ ท.!     ดวยเหตุ
แมเพียงเทาน้ีแล  อริยสาวกน้ัน   ช่ือว่าผู้มสัีมมาทฏิฐิ  ทิฏฐิของเขาดาํเนินไปตรง   
เขาประกอบแล้วด้วยความเลือ่มใสไม่หวัน่ไหวในธรรม  มาสู่พระสัทธรรมนี.้”  

-  มู.ม. ๑๒/๘๗/ -๑๐๑/๑๑๓ - ๑๓๐.  
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สัมมาทฏิฐิเป็นรุ่งอรุณแห่งกศุลธรรม 

        ภิกษุ ท. !  เมื่อดวงอาทิตยอุทัยข้ึนมา, น่ันเปนส่ิงที่มากอน น่ันเปน
นิมิตลวงหนา กลาวคือ รุ่งอรุณ.   ภิกษุ ท. !    ขอน้ีก็ฉันน้ัน  :  น่ันเปนส่ิงที่มา
กอน น่ันเปนนิมิตลวงหนา  แหงกุศลธรรมทั้งหลาย  ส่ิงน้ันก็คือ สัมมาทิฏฐิ.   
ภิกษุ ท. !  

 สัมมาสังกัปปะ  ยอมมอียางเต็มที่  แกผูมีสัมมาทิฏฐิ ;  
สัมมาวาจา  ยอมมอียางเต็มที่  แกผูมีสัมมาสังกัปปะ ;  
สัมมากัมมนัตะ  ยอมมอียางเต็มที่  แกผูมีสัมมาวาจา ;  
สัมมาอาชวีะ  ยอมมอียางเต็มที่  แกผูมีสัมมากัมมันตะ ;  
สัมมาวายามะ  ยอมมอียางเต็มที่  แกผูมีสัมมาอาชีวะ ;  
สัมมาสติ  ยอมมอียางเต็มที่  แกผูมีสัมมาวายามะ;  
สัมมาสมาธิ  ยอมมอียางเต็มที่  แกผูมีสัมมาสติ ;  
สัมมาญาณะ  ยอมมอียางเต็มที่  แกผูมีสัมมาสมาธิ ;  
สัมมาวิมุตติ ยอมมอียางเต็มที่ แกผูมีสัมมาญาณะ.  

- ทสก.อํ. ๒๔/๒๕๔/๑๒๑.  

สัมมาทฏิฐิเป็นรุ่งอรุณแห่งการรู้อริยสัจส่ี 

        ภิกษุ ท. !  เมื่อดวงอาทิตยอุทัยข้ึนมา, น่ันเปนส่ิงที่มากอน น่ันเปน 
นิมิตลวงหนา  กลาวคือ  รุ่งอรุณ. ภิกษุ ท. !    ขอน้ีก็ฉันน้ัน   :  น่ันเป็นส่ิงที่มา
ก่อน  น่ันเป็นนิมิตล่วงหน้า   เพือ่การรู้พร้อมอย่างยิง่ตามที่เป็นจริงซ่ึงอริยสัจทั้ง
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ส่ีของภิกษุ  ส่ิงน้ันก็คือ สัมมาทฏิฐิ.  ภิกษุ ท. !    ส่ิงที่พึงหวังไดสําหรับภกิษุผูมี
สัมมาทิฏฐิน้ัน  คือเธอจักรูชัดตามความเปนจริง   วา “น้ี  ทุกข.” รูชัดตามความ
เปนจริงวา “น้ี เหตุใหเกิดข้ึนแหงทุกข” รูชัดตามความเปนจริงวา.  “น้ี ทางดําเนิน
ใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข”   ดังน้ี.  

        ภิกษุ ท. ! เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ เธอพงึประกอบโยคกรรมอนั เป็นเคร่ืองกระทาํ
ใหรูวา “ทุกข เปนอยางน้ี, เหตุใหเกิดทุกข เปนอยางน้ี, ความดับไมเหลือแหงทุกขเปนอ
ยางน้ี, ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข เปนอยางน้ี.” ดังน้ี. 

- มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๕๒/๑๗๒๐.  

สัมมาทฏิฐิควรจะรวมไปถงึการสํานึกบาป 

 “ไพเราะนัก พระเจ้าข้า !    ไพเราะนัก  พระเจ้าข้า !    เปรียบเหมือนการหงายของท่ี
ควํา่ การเปิดของท่ีปิด การชี้ทางแก่คนหลงทาง หรือการตามประทีปไว้ในท่ีมืดเพ่ือคนมีตายัง
ดีจะได้เห็นรูป, ฉันใด ; ธรรมปริยายเป็นอันมาก ท่ีพระผู้ มีพระภาคประกาศแล้ว ก็ฉันน้ัน. 
ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ !    ข้าพระองค์ขอถึงพระผู้ มีพระภาคท่ีเป็นท่ีพ่ึง รวมท้ังพระธรรมและ
พระภิกษุสงฆ์  ขอพระผู้ มีพระภาค   จงทรงจาํข้าพระองค์ไว้ว่า เป็นอุบาสกผู้ ถือเอาพระ
รัตนตรัยเป็นสรณะ จนตลอดชีวิต  จาํเดิมแต่วันนี้ไป. ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ ! โทษได้ท่วมทับ
ข้าพระองค์แล้ว ตามท่ีเป็นคนพาล ตามท่ีเป็นคนหลง ตามท่ีมีจิตเป็นอกุศล คือข้อท่ีข้า
พระองค์ได้ปลงพระชนม์พระบิดาผู้ประกอบด้วยธรรม  เป็นธรรมราชา  เสียจากชีวิต   
เพราะเหตุแห่งความต้องการเป็นใหญ่.  ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ !   ขอพระผู้ มีพระภาคเจ้าทรง
รับซ่ึงโทษโดยความเป็นโทษของข้าพระองค์  เพ่ือความสาํรวมระวังต่อไปเถิด  พระเจ้าข้า !” 

        เอาละ   มหาราช !  โทษไดทวมทับมหาบพิตร ตามที่เปนคนพาล ตามท่ี
เปนคนหลง ตามท่ีมีจิตเปนอกุศล จนถึงกับปลงพระชนมบดิาผูประกอบดวย
ธรรม เปนธรรมราชา เสียจากชีวิต เพราะเหตุแหงความตองการเปนใหญ.



                                                          ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ                                           ๘๙๙ 

มหาราช !   แต เพราะเหตุทีม่หาบพติรเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทาํ
คนืตามธรรม พวกเรายอมรับโทษน้ันของมหาบพติร. มหาราช !   ผู้ใด
เห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทาํคนืตามธรรม  ถงึความสํารวมต่อไป; 
ข้อนีเ้ป็นความเจริญในอริยวนัิย ของผู้น้ัน. 
- สี. ที. ๙/๑๑๒/๑๓๙.  

อริยสัจจญาณ เป็นญาณประเภทยงิเร็ว 

(กายวาจาถูกต้อง) 

 ภิกษุ ท. !  นักรบอาชพีที่ประกอบดวยองค ๔ ประการ ยอมเปนผู ควร
แกพระราชา เปนผูที่พระราชาควรใชสอย ถึงการนับวาเปนองคอวัยวะของ
พระราชา. องคส่ีประการ อยางไรเลา? ส่ีประการคือ นักรบอาชีพในกรณีน้ีเปนผู
ฉลาดในฐานที่ต้ัง เปนผูยิงไดไกล เปนผูยิงไดเร็ว และเปนผูทําลายกองทัพใหญๆ
ได.  

(ใช้ปฏิปทาดบัสักกายะ) 

        ภิกษุ ท. !  ภิกษุที่ประกอบดวยธรรมส่ีประการ ก็ฉันน้ันเหมือนกัน 
คือ เปนอาหุเนยยบุคคล ปาหุเนยยบุคคล  ทักขิเณยยบุคคล  อัญชลิกรณียบุคคล 
เปนนาบุญของโลกไมมีนาบญุอืน่ย่ิงกวา. ธรรมส่ีประการ อยางไรเลา? ส่ีประการ
คือ  ภิกษใุนกรณีน้ี  เปนผู้ฉลาดในฐานท่ีตั้ง  เปนผู้ยงิได้ไกล  เปนผู้ยงิได้เร็ว   
และเปนผูทําลายกองทัพใหญ่ได้.  



๙๐๐                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

        ภิกษุ ท. !  ภิกษุทีเ่ป็นผู้ฉลาดในฐานทีต่ั้ง เป็นอย่างไรเล่า? คือ
ภิกษุในกรณีน้ี   เปนผูมีศีล  สํารวมดวยปาติโมกขสังวร  ถึงพรอมดวยมรรยาท
และโคจร มีปกติเหน็เปนภัยในโทษท้ังหลายแมวาเปนโทษเลก็นอย สมาทาน
ศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย.   น้ีแล   ภิกษุผูฉลาดในฐานที่ต้ัง.  

        ภิกษุ ท. !  ภิกษุทีเ่ป็นผู้ยงิได้ไกล เป็นอย่างไรเล่า? คือภิกษุใน 
กรณีน้ี  ยอมเห็นตามที่เปนจริงดวยปญญาอนัชอบ  ซ่ึงรูปใดๆอันเปนอดีตอนาคต
และปจจุบัน ที่เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีตมีใน
ที่ใกลหรือในที่ไกล อยางน้ีวา “รูปทั้งปวงน้ันไมใชของเรา ไมเปนเราไมใช
ตัวตนของเรา” ดังน้ี.  (ในกรณีแหงเวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ก็มีขอความที่ตรัสไว

อยางเดียวกัน).  น้ีแล   ภิกษุผูยิงไดไกล.  

(เห็นอริยสัจ) 

 ภิกษุ ท. !  ภิกษุทีเ่ป็นผู้ยงิได้เร็ว เป็นอย่างไรเล่า? คือ ภกิษุใน
กรณีน้ี ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่า  “นีทุ้กข์  นีเ้หตุให้เกดิขึน้แห่งทุกข์ นีค้วามดบัไม่
เหลอืแห่งทุกข์ นีท้างดาํเนินให้ถงึความดบัไม่เหลอืแห่งทุกข์” ดังน้ี. น้ีแล ภิกษุผู
ยิงไดเร็ว.  

(ดบัอวชิชา) 

        ภิกษุ ท. !  ภิกษุทีเ่ป็นผู้ทาํลายกองทพัใหญ่ได้  เป็นอย่างไรเล่า? 
 คือ  ภิกษุในกรณีน้ี  ยอมทําลายกองอวิชชาใหญได.   น้ีแล    ภิกษุผูทาํลาย
กองทัพใหญได.  



                                                          ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ                                           ๙๐๑ 

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

        (การรูอริยสจัท้ังส่ี ทานจัดเปนสัมมาทิฏฐิ แตเปนสัมมาทิฏฐิที่รวดเร็วกวาสัมมาทิฏฐิ
อ่ืนๆ ในการทําลายกิเลส บรรลุนิพพาน ดังน้ันจึงเรียกในท่ีนี้วา ญาณประเภทยิงเร็ว).  

ทิง้เสียน่ันแหละกลบัจะเป็นประโยชน์ 

        ภิกษุ ท. !  ส่ิงใด   ไมใชของเธอ,   ส่ิงน้ัน   จงละมันเสีย ;  ส่ิงน้ัน   อัน
เธอละเสียแลว  จักเปนไปเพื่อประโยชนและความสุขแกเธอ.   ภิกษุ ท. !   อะไร
เลา     ที่ไมใชของเธอ?  

        ภิกษุ ท. !  จักษุ  ไมใชของเธอ    เธอจงละมันเสีย ;    จักษุน้ันอันเธอ
ละเสียแลว    จักเปนไปเพื่อประโยชนและความสุขแกเธอ.  

       (ในกรณีแหง  โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ  และมโน  ก็ไดตรัสตอไปดวยขอ ความอยาง
เดียวกัน).  

        ภิกษุ ท. !  เปรียบเหมอืน   อะไรๆในแควนน้ี   ที่เปนหญาเปนไม  
เปนก่ิงไม   เปนใบไม  ที่คนเขาขนไปท้ิง  หรือเผาเสีย   หรือทําตามปจจัย;  พวก
เธอรูสึกอยางน้ีบางหรือไมวา คนเขาขนเราไป หรอืเผาเรา หรอืทําแกเราตาม
ปจจัยของเขา? “ไม่รู้สึกอย่างน้ันเลย พระเจ้าข้า !”  เพราะเหตุไรเลา? “ข้าแต่พระองค์ผู้
เจริญ ! เพราะเหตุไรเล่า? ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ !   เพราะเหตุว่า ความรู้สึกว่าตัวตน (อตฺตา) 
ของตน   (อตฺตนิยา) ของข้าพระองค์ไม่มีในส่ิงเหล่าน้ัน   พระเจ้าข้า !”  



๙๐๒                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

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

        [สําหรับสิ่งที่เรียกวา “ไม่ใช่ของเธอ” น้ัน ในสูตรอ่ืน (๑๘/๑๖๒ /๒๒๐) ทรงแสดง
ดวย  อาตนะภายนอกหก   คือ  รูปะ  ....  สัททะ  ....  คันธะ .... รสะ .... โผฏฐัพพะ .... ธัม
มารัมมณะ  ดังน้ีก็มี ; ในสูตรอื่นอีก (๑๒/๒๗๙/๒๘๗; ๑๗/๔๒/๗๑-๗๒) ทรงแสดงดวย 
เบญจขันธ์  คือ  รูป .... เวทนา .... สัญญา .... สังขาร .... วิญญาณ  ดังนี้ก็มี; ในสูตรอ่ืนอีก 
(๑๘/๑๐๐/๑๔๙) ทรงแสดงดวย อายตนิกธรรมห้าหมวด คืออายตนะภายในหก .... อายตนะ
ภายนอกหก  ....  วิญญาณหก  ....  สัมผัสหก ....  เวทนาหก....   รวมเปนสามสิบ  ดังน้ีก็มี].  

ฆ่ากเิลสอย่าฆ่าคน 

        ท่านทั้งหลาย จงตัดป่าเถดิ อย่าตัดต้นไม้ ; เพราะว่าภัยย่อมเกดิ จากป่า
ต่างหาก. ภิกษุ ท. ! เธอทั้งหลาย จงตัดป่าและความรกแห่งป่าเสีย แล้วเป็นคนไม่
มีป่าเถดิ.  
        เพราะว่า ตลอดเวลาที่กเิลสเพยีงดงัความรกของป่า ยงัไม่ถูกตัดขาด 
เหลอือยู่แก่นระแม้สักว่าอณูเดยีว ในนารีทั้งหลาย ; นระน้ัน จักมีจิตปฏิพทัธ์ใน
นารีน้ัน ตลอดกาลเพยีงน้ัน เหมอืนลูกววัที่ยงักนินมแม่ ติดพนัแม่ววัอยู่ ฉันใดก็
ฉันน้ัน.  
       ท่านจงถอนเยือ่ใยแห่งจิตใจของตนเสีย เหมือนเขาถอนบัวสายใน สารทด้วย
มือ จงพอกพูนทางแห่งสันตเิถดิ เพราะว่านิพพานเป็นส่ิงทีพ่ระสุคตแสดงไว้
แล้ว. 
-  ธ. ขุ. ๒๕/๕๒/๓๐.  



                                                          ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ                                           ๙๐๓ 

วชิชาเป็นตวัชักนํามาซ่ึงองค์แปดแห่งสัมมามรรค 

        ภิกษุ ท. !  วชิชา  เป็นส่ิงที่มาล่วงหน้า  เพือ่ความถงึพร้อมแห่ง  กศุล
ธรรมทั้งหลาย   อันติดตามมาดวยหิริโอตตัปปะ   ภิกษุ ท. !  

       สัมมาทิฏฐิ  ยอมมอียางเต็มที่ แกผูถึงซ่ึงวิชชา มีความเห็นแจง;  
       สัมมาสังกัปปะ ยอมมอียางเต็มที่ แกผูมีสัมมาทิฏฐิ;  
       สัมมาวาจา ยอมมอียางเต็มที่ แกผูมีสัมมาสังกัปปะ;  
       สัมมากัมมันตะ ยอมมอียางเต็มที่ แกผูมีสัมมาวาจา;  
       สัมมาอาชีวะ ยอมมอียางเต็มที่ แกผูมีสัมมากัมมันตะ;  
       สัมมาวายามะ ยอมมอียางเต็มที่ แกผูมีสัมมาอาชีวะ;  
       สัมมาสติ ยอมมอียางเต็มที่ แกผูสัมมาวายามะ;  
       สัมมาสมาธิ ยอมมอียางเต็มที่ แกผูมีสัมมาสติ.  
       (เปนอันวา องคแปดแหงสัมมามรรคหรือสัมมัตตะ ยอมมีครบบริบูรณ. ในสูตรอื่น 
(๒๔/๒๒๘/๑๐๕)  ไดตรัสขยายออกไปอีก  ๒  ขอคือ :-)  
       สัมมาญาณะ ยอมมอียางเต็มที่ แกผูมีสัมมาสมาธิ;  
       สัมมาวิมุตติ ยอมมอียางเต็มที่  แกผูมีสัมมาญาณะ .  

- มหาวาร. สํ. ๑๙/๑/๓. 

ธรรมเป็นส่วนแห่งวชิา 

        ภิกษุ ท. !  ธรรม  ๒  อยางเหลาน้ี  เปนสวนแหงวิชชา   มีอยูสองอยาง 
อะไรเลา?   สองอยางคือ   สมถะและวิปสสนา.  



๙๐๔                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

        ภิกษุ ท. !  สมถะเมื่ออบรมแล้ว   จะไดประโยชนอะไร?   อบรม 

แลว  จติจะเจริญ.    จติเจริญแลว จะไดประโยชนอะไร?   เจริญแลว จะ ละ
ราคะได้.  

        ภิกษุ ท. !  วิปัสสนา เลา เมื่อเจริญแล้ว  จะไดประโยชนอะไร?  เจริญ

แลว ปัญญาจะเจริญ. ปัญญาเจริญแล้ว  จะไดประโยชนอะไร?  เจริญแลว จะ  
ละอวชิชาได้  แล. 
- ทุก.อํ ๒๐/๗๗/๒๕๗.  

หมวด ค. ว่าด้วย อุปกรณ์-เหตปัุจจัย ของสัมมาทิฏฐิ 
ความกลวัเป็นเหตุแห่งสัมมาทฏิฐิ (ชนิดโลกยิะ) 

        ภิกษุ ท. !  ความกลวั ๔ อย่าง  เหลาน้ี   มีอยู.   ส่ีอยาง   อยางไรเลา?  
ส่ีอยางคือ  ความกลวัต่อการติเตยีนตนด้วยตน  ความกลวัต่อการการติเตียนจาก
ผู้อืน่   ความกลวัต่ออาชญา   ความกลวัต่อทุคติ.  

        ภิกษุ ท. !  ความกลวัต่อการตเิตยีนตนด้วยตน  เป็นอย่างไร
เล่า? ภิกษุ ท. !     ในกรณีน้ี   บุคคลบางคน   ยอมใครครวญเหน็อยางน้ีวา  “ถา
เราประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต, มโนทุจรติ, เราจะไมพึงติเตียนเราโดยศีลได
อยางไรกันเลา?”  ดังน้ี.  เขากลัวตอภัยจากการติเตียนดวยตนดวยตนแลวจึงละ
กายทุจริต   เจริญกายสุจริต,  ละวจีทุจริต  เจริญวจีสุจริต,  ละมโนทุจริต  เจริญ
มโนสุจริต,  บริหารตนใหบริสุทธิ์อยู.  ภิกษุ ท. !     น้ีเรากลาววา   ความกลัวตอ
การติเตียนตนดวยตน.  
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        ภิกษุ ท. !  ความกลวัต่อการตเิตยีนจากผู้อืน่ เป็นอย่างไรเล่า? 
ภิกษุ ท. !   ในกรณีน้ี  บุคคลบางคน ยอมใครครวญเห็นอยางน้ีวา  “ถาเรา
ประพฤติกายทุจริต  วจีทุจริต  มโนทุจริต,  ชนเหลาอื่นจะไมพงึติเตียนเรา  โดย
ศีลไดอยางไรกันเลา.”  ดังน้ี  เขากลัวตอภัยจากการติเตียนจากผูอื่นแลวจึง   ละ
กายทุจริต  เจริญกายสุจริต,  ละวจีทุจริต  เจริญวจีสุจริต,  ละมโนทุจริต  เจริญ
มโนสุจริต  บรหิารตนใหบริสุทธิอ์ยู,  ภิกษุ ท. !      นีเ้รากล่าวว่า ความกลวัต่อ
การติเตียนจากผู้อืน่.  

        ภิกษุ ท. !  ความกลวัต่ออาชญา เป็นอย่างไรเล่า? ภิกษุ ท. !  ใน
กรณีน้ี บุคคลบางคน เห็นพระราชาจับโจรผูประพฤติชั่วรายมากระทําการ
ลงโทษโดยวิธีตางๆ คือ  โบยดวยแสบาง  เฆ่ียนดวยหวายบาง หวดดวยเชือก
หนังบาง  ทุบดวยทอนไมบาง  ตัดมือเสียบาง  ตัดเทาเสียบาง  ตัดเสียทั้งมอืและ
เทาบาง  ตัดหูบาง  ตัดจมูกบาง  ตัดเสียทั้งหูและจมูกบาง  ยอมกระทํากรรมกรณ
ชื่อ  “หมอเค่ียวนํ้าสม”  บาง  ยอมกระทํากรรมกรณชื่อ  “ขอดสังข”  บาง  ยอม
กระทํากรรมกรณชื่อ “ปากราหู” บาง ยอมกระทํากรรมกรณชื่อ “มาลัยไฟ” บาง 
ยอมกระทํากรรมกรณชื่อ “มือคบเพลิง” บาง ยอมกระทาํกรรมกรณชือ่ “ริ้วสาย” 
บาง ยอมกระทํากรรมกรณชื่อ “นุงเปลือกไม” บาง ยอมกระทํากรรมกรณชือ่  
“ยืนกวาง”  บาง  ยอมกระทํากรรมกรณชื่อ  “เก่ียวเหย่ือเบ็ดบาง” บาง ยอมกระทํา
กรรมกรณชื่อ “เหรียญกษาปณ” บาง ยอมกระทํากรรมกรณชื่อ “แปรงแสบ”  
บาง ยอมกระทํากรรมกรณชื่อ “เวียนหลัก” บาง  ยอมกระทํากรรมกรณชื่อ  “ต่ัง
ฟาง”  บาง  ยอมราดดวยนํ้ามนัรอนๆบาง  ยอมปลอยใหสุนัขทึ้งบาง  ยอมให
นอนหงายบนหลาวทัง้เปนๆบาง  ยอมตัดศีรษะดวยดาบบาง๑ เขามานึกข้ึนไดวา 
“เพราะเหตุแหงการทํากรรมอันลามกเชนน้ี พระราชาจึงจับโจรอันชั่วรายมา
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กระทําการลงโทษโดยวิธีตางๆ  เชน  โบยดวยแสบาง ....ฯลฯ.... ตัดศีรษะดวย
ดาบบาง. ถาเราจะพึงกระทํากรรมอันลามกเชนน้ัน พระราชาก็จะจับแมเราไป
กระทําการลงโทษโดยวิธีตางๆเชนน้ันเหมอืนกัน คือ โบยดวยแสบาง ....ฯลฯ....
ตัดศีรษะดวยดาบบาง” ดังน้ี เขากลัวตอภัยจากอาชญาแลว จึงไมประพฤติการฉก
ชิงทรพัยของผูอื่นอยู   ภิกษุ ท. !    นีเ้รากล่าวว่า ความกลวัต่ออาชญา.  
        ภิกษุ ท. !  ความกลวัต่อทุคต ิ   เป็นอย่างไรเล่า?   ภิกษุ ท. !   ใน
กรณีน้ี  บคุคลบางคน  ยอมใครครวญเหน็อยางน้ีวา  “วิบากของกายทุจริตอันชั่ว
ราย  จักมีขางหนา,  วิบากของวจีทุจริตอันชั่วราย  จักมีขางหนา  วิบากของมโน
ทุจริตอันชัว่ราย  จักมีขางหนา.  ถาเราประพฤติทุจริตดวยกาย  ประพฤติทุจริต
ดวยวาจา  ประพฤติทจุริตดวยใจ  แลวจะตองสงสัยอะไรกันอีกเลาในขอที่เราจะ
พึงถึง  อบาย  ทุคติ วินิบาต  นรก  ภายหลังแตการตายเพราะการทําลายแหงกาย” 
เขากลัวตอภัยแหงทุคติดังน้ีแลว จึงละกายทุจริต เจริญกายสุจริต, ละวจีทุจริต 
เจริญวจีสุจริต, ละมโนทุจริต เจริญมโนสุจริต, บริหารตนใหบรสุิทธิ์อยู. ภิกษ ุ
ท. !     นีเ้รากล่าวว่า ความกลวัต่อ ทุคติ. 
  ภิกษุท.! เหลาน้ีแลคือความกลัว  ๔  อยาง. 
- จตุกฺก. อํ.๒๑/๑๖๒ - ๑๖๔/๑๒๑.  
        (ความรูที่ทําใหรูจักกลัวตอสิ่งที่ควรกลัว จัดเปนสัมมาทิฏฐิในช้ันตนๆได จึงนํามาใส
ไวในที่นี้).  

 
 
 

๑ .ดูรายละเอียดของการกระทํากรรมกรณเหลาน้ี ท่ีเชิงอรรถแหงหนา ๙๓๗ - ๙๓๘ แหงหนังสือเลมน้ี ท่ีหัวขอ
วา  “อัสสาทะ -อาทีนวะ -นิสสรณะ ของกาม.”  
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อริยสัจส่ี   เป็นอารมณ์แห่งนิพเพธิกปัญญา 
(ผู้ช่ือว่ามีปัญญาย่อมพจิารณาอยุ่ในกรอบแห่งอริยสัจส่ีและความไม่เบียดเบียน) 

 “ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ !     มีคาํท่ีกล่าวกันอยู่ ว่า ‘เป็นพหูสูตผู้ทรงธรรมเป็นพหูสูตผู้
ทรงธรรม’ ดังนี้  น้ันเป็นได้ด้วยเหตุเท่าไรหนอ   พระเจ้าข้า ?”  

 ดีจริง ดีจริง ภิกษุ !     ปญญาของเธอเฉียบแหลม         ปฏิภาณงดงาม   

 คําถามสวยสลวย. ภิกษุ !     เธอถามเราวา  เปนพหูสูต  ทรงธรรม  กันไดดวย
เหตุเทาไร ดังน้ันหรือ? “อย่างน้ัน  พระเจ้าข้า !”  

        ภิกษุ !  เราแสดงธรรมแลว มากมายครบถวนขบวนความ เปน 
สุตตะ   เคยยะ   เวยยากรณ   คาถา  อุทาน  อิติวุตตกะ  ชาตกะ  อัพภูตธัมม   
เวทัลละ   ภิกษุ !     ผู้รู้อรรถรู้ธรรมแห่งคาถาแม้เพยีงส่ีบท แล้วปฏิบัตธิรรม
สมควรแก่ธรรม  น่ันแหละควรจะเรียกว่า   เป็น พหูสูตผู้ทรงธรรม.  “สาธุ    พระ
เจ้าข้า !” 

  “ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ !    มีคาํกล่าวกันอยู่ ว่า   “ผู้ มีการศึกษามีปัญญา เคร่ืองเจาะ
แทงกิเลส ผู้ มีการศึกษามีปัญญาเคร่ืองเจาะแทงกิเลส” ดังนี้ น้ันเป็นได้ด้วยเหตุเท่าไรหนอ 
พระเจ้าข้า ?” 

        ดีจริง ดีจริง ภิกษุ !       ปญญาของเธอเฉียบแหลม   ปฏิภาณ   งดงาม
คําถามสวยสลวย.  ภิกษุ !    เธอถามเราวา  ผูมีการศึกษามีปญญาเคร่ืองเจาะแทง
กิเลส (นิพเพธิกปญญา) เปนกันไดดวยเหตุเทาไร ดังน้ันหรือ? “อย่างน้ันพระเจ้า
ข้า !”  
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        ภิกษุ !  ในกรณนีี ้ภิกษุ มีการศึกษาอยู่ว่า “อย่างนี ้เป็น ความทุกข์”  
ดงันี ้  แล้วแทงตลอดซ่ึงเนือ้ความแห่งสัจจะน้ัน เห็นด้วยปัญญาอยู่  กด็;ี มี
การศึกษาอยู่ว่า  “อย่างนี ้ เป็นเหตุเกดิขึน้แห่งทุกข์”  ดงันี ้   แล้วแทงตลอดซ่ึง
เนือ้ความแห่งสัจจะน้ัน เห็นด้วยปัญญาอยู่ กด็;ี มีการศึกษาอยู่ว่า “อย่างนีเ้ป็น
ความดบัไม่เหลอืแห่งทุกข์” ดงันี ้  แล้วแทงตลอดซ่ึงเนือ้ความแห่งสัจจะน้ันเห็น
ด้วยปัญญาอยู่ กด็;ี มกีารศึกษาอยู่ว่า “อย่างนี ้เป็นหนทางให้ถงึความดบัไม่เหลอื
แห่งทุกข์” ดงันี ้ แล้วแทงตลอดซ่ึงเนือ้ความแห่งสัจจะน้ันเห็นด้วยปัญญาอยู่  ก็
ด.ี    ภิกษุ !     อย่างนีแ้ล  ช่ือว่า  “ผู้มีการศึกษา  มีปัญญาเคร่ืองเจาะแทงกเิลส.”   
“สาธุ  พระเจ้าข้า !” 
 “ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ !    มีคาํกล่าวกันอยู่ ว่า "ผู้ เป็นบัณฑิตมี ปัญญามาก ผู้ เป็น
บัณฑิตมีปัญญามาก"  ดังนี้  น้ันเป็นได้ด้วยเหตุเท่าไรหนอ  พระเจ้าข้า !” 
        ดีจริง ดีจริง ภิกษุ !      ปญญาของเธอเฉียบแหลม ปฏิภาณ งดงาม
คําถามสวยสลวย.   ภิกษุ !    เธอถามเราวา  ผูเปนบัณฑิตมีปญญามาก   เปนกัน
ไดดวยเหตุเทาไร   ดังน้ันหรือ? “อย่างน้ัน  พระเจ้าข้า !”  

        ภิกษุ !  ในกรณนีี ้ ผู้เป็นบัณฑติมีปัญญามาก ย่อมไม่คดิไป 
ในทางทาํตนเองให้ลาํบากเลย ไม่คดิไปในทางทําผู้อืน่ให้ลาํบาก ไม่คดิไป
ในทางทาํทั้งสองฝ่ายให้ลาํบาก; เมื่อจะคิด ย่อมคดิอย่างเป็นประโยชน์
เกือ้กลูแก่ตนเองเป็นประโยชน์เกือ้กลูแก่ผู้อืน่ เป็นประโยชน์เกือ้กลูแก่ทั้ง
สองฝ่าย   คอืเป็นประโยชน์เกือ้กลูแก่โลกทั้งปวงน่ันเอง. ภิกษุ !   อยางน้ี
แล   ชื่อวา   ผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญามาก.  
- จตุกฺก. อํ .๒๑/๒๔๑/๑๘๖.  

        (นิพเพธิกปัญญา ในที่น้ี เปนคําแทนช่ือของ สัมมาทฏิฐิ จึงนํามาใสไวใน ที่น้ี).  
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ธรรมเป็นเคร่ืองเจริญแห่งปัญญา ฯลฯ 

        ภิกษุ ท. !  ธรรมทั้งหลาย ๔ ประการ  เหลาน้ี  เปนไปพรอมเพื่อ 
ความเจริญแหงปญญา (ปญญาวุฑฺฒิ) ธรรม ๔ ประการ อยางไรเลา?  ส่ีประการ
คือ :-  

        การคบหากบัสัปบุรุษ (สปฺปุริสสํเสว);  
        การฟังพระสัทธรรม (สทฺธมฺมสฺสวน);  
        การทําใจโดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ);  
        การปฏิบัตธิรรมสมควรแก่ธรรม  (ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติ).  
        ภิกษุ ท. !  ธรรม  ๔ ประการ  เหลาน้ีแล  เปนไปพรอมเพื่อความ 
เจริญแหงปญญา.  
- จตุกฺก. อํ. ๒๑/๓๓๒/๒๔๘. 

       [ธรรม ๔ ประการเหลาน้ีเปนหลักธรรมที่สําคัญเพราะวา  นอกจากจะเปนเคร่ืองเจริญแหง
ปญญาแลว   ไดตรัสไวในบาลีแหงอ่ืนอีกถึง  21  พระสูตร   ดังน้ี วา :-  

เปนธรรมที่มีอุปการะมากแกมนุษย (มนุสฺสภูตพหุการ) (๒๑/๓๓๒/๒๔๙); 

เปนองคคุณเครื่องใหถึงกระแสแหงพระนิพพาน (โสตาปตฺติยงฺค) (๑๙/๓๓๒/๒๔๙); 
เปนเคร่ืองทําใหแจงซ่ึงโสตาปตติผล (โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยา) (๑๙/๕๑๖/๑๖๓๔);  

เปนเคร่ืองทําใหแจงซ่ึงสกทาคามิผล (สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยา) (๑๙/๕๑๗/๑๖๓๕);  
เปนเคร่ืองทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผล (อนาคามิผลสจฺฉิกิริยา) (๑๙/๕๑๗/๑๖๓๖);  

เปนเคร่ืองทําใหแจงซ่ึงอรหัตตผล (อรหตฺตผลสจฺฉิกิริยา) (๑๙/๕๑๗/๑๖๓๗); 
เปนเคร่ืองใหไดเฉพาะซ่ึงปญญา (ปฺาปฏิลาภ) (๑๙/๕๑๗/๑๖๓๘); 

เปนเคร่ืองใหมีความไพบูลยแหงปญญา   (ปฺาเวปุลฺล) (๑๙/๕๑๗/๑๖๔๐); 
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เปนเคร่ืองใหมปีญญาอันใหญหลวง (มหาปญฺตา) (๑๙/๕๑๘/๑๖๔๑); 
เปนเคร่ืองใหมปีญญาอันหนาแนน (ปุถุปฺตา) (๑๙/๕๑๘/๑๖๔๒); 

เปนเคร่ืองใหมปีญญาอันไพบูลย (วิปุลปญฺตา) (๑๙/๕๑๘/๑๖๔๓); 

เปนเคร่ืองใหมปีญญาอันลึกซ้ึง  (คมฺภีรปฺตา) (๑๙/๕๑๘/๑๖๔๔);            
เปนเคร่ืองใหปญญาอนัหาประมาณคามิได (อปฺปมตฺตปฺตา) (๑๙/๕๑๘/๑๖๔๕); 

เปนเคร่ืองใหมปีญญาเสมือนแผนดิน (ภูริปฺตา) (๑๙/๕๑๘/๑๖๔๖); 
เปนเคร่ืองใหเปนผูมากดวยปญญา (ปฺาพาหุลฺล) (๑๙/๕๑๘/๑๖๔๗); 
เปนเคร่ืองใหเปนผูมปีญญาฉับพลัน (สัฆปฺตา) (๑๙/๕๑๘/๑๖๔๘); 

เปนเคร่ืองใหเปนผูมปีญญาไว (ลหุปฺตา) (๑๙/๕๑๘/๑๖๔๙);  

เปนเคร่ืองใหเปนผูมปีญญาอันราเริง (หาสปฺตา) (๑๙/๕๑๘/๑๖๕๐);  
เปนเคร่ืองใหเปนผูมปีญญาแลน (ชวนปฺตา) (๑๙/๕๑๘/๑๖๕๑); 
เปนเคร่ืองใหเปนผูมปีญญาคมกลา  (ติกฺขปฺตา)        (๑๙/๕๑๘/๑๖๕๒); 

เปนเคร่ืองใหเปนผูมปีญญาเคร่ืองเจาะแทง(นิพฺเพธิกปฺตา) (๑๙/๕๑๘/๑๖๕๓).]  

เหตุทีท่าํให้แสวงหานิพพาน 

        ภิกษุ ท. !  การแสวงหาอยางประเสริฐ  ๔ อยางเหลาน้ี  มีอยู.  ส่ีอยาง
อยางไรเลา?   ส่ีอยางคือ :-  
        ภิกษุ ท. !  ในกรณีน้ี บุคคลบางคน ตนเองเปนผูมีความแก่เป็น 
ธรรมดา  อยู  ก็รูชัดซ่ึงโทษในความแกเปนธรรมดาน้ัน  แลวแสวงหานิพพานอัน
เปนธรรมไมมีความแก  อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ  ไมมีอื่นย่ิงกวา ;  
 บุคคลบางคน  ตนเองเปนผู มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา อยู ก็รูชัดซ่ึงโทษ
ในความเจ็บไขเปนธรรมดาน้ัน        แลวแสวงหานิพพานอันเปนธรรมไมมคีวาม 
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เจ็บไข     อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ    ไมมีอื่นย่ิงกวา ;  
        บุคคลบางคน  ตนเองเปนผู มีความตายเป็นธรรมดา อยู   ก็รูชัดซ่ึงโทษ
ในความตายเปนธรรมดาน้ัน แลวแสวงหานิพพานอันเปนธรรมไมมีความตาย 
อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ   ไมมีอื่นย่ิงกวา ;  
        บุคคลบางคน  ตนเองเปนผู  มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดา  อยู    ก็รูชัด
ซ่ึงโทษในความเศราหมองเปนธรรมดาน้ัน แลวแสวงหานิพพาน อันเปนธรรม
ไมมีความเศราหมอง  อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ   ไมมีอื่นย่ิงกวา.  
 ภิกษุ ท. !  เหลาน้ีแล การแสวงหาอยางประเสริฐ  ๔   อยาง.  
- จตุกฺก. อํ. ๒๑/๓๓๔/๒๕๕. 

สมาธิ(สมาบัต)ิทุกขั้นตอนใช้เป็นบาทฐานในการเข้าวมุิตตไิด้ทั้งหมด 

(เร่ืองนีค้วรดูประกอบในเล่มนี ้น. ๙๒๖ , ๑๓๐๐ , ๑๓๔๑ , ๑๓๖๔ , ๑๔๑๒ , ๑๔๑๔ , ๑๔๔๘) 

 (เร่ืองน้ีเปนประเด็นสําคัญมากในการปฏิบัติ เพราะสาเหตุคือ เคยไดฟงพระเถระสาวกหลาย
ทานวาตองถึงฌานสี่เทาน้ัน จึงจะส้ินอาสวะได บางทานวาสมาบัติในข้ันอรูปใชในการส้ินอาสวะ
ไมได หรือบางทานวาในฌานส่ี มีขันธไมครบ ๕ ซึ่งพระสูตรน้ีจะตองตอบขอสงสัยเหลาน้ีได
ทั้งหมด และจากการตรวจสอบโดยคอมพิวเตอรในบาลีสยามรัฐน้ัน โดยพุทธวจนะไมมีคําวารูป
ฌานและอรูปฌาน แตมีคําวาสมาบัติที่ใชประกอบกับสมาธิทุกข้ันได คําวาฌานน้ันใชกับสมาบัติใน
สวนรูป แตในสมาบัติในสวนอรูปไมใชคําวาฌานเลย คําเรียกโดยรวมจึงควรใชคําวาสมาธิหรือ
สมาบัติแทน; สวนคําที่พระองคเคยใช คือ รูปสัญญา กับ อรูปสัญญา ซึ่งเดิมเคยใชวา รูปฌาณกับ
อรูปฌาณ). 

        ภิกษุ ท. !  เรากลาวความส้ินอาสวะ เพราะอาศัยปฐมฌาณบาง;  
เพราะอาศัยทุติยฌาณบาง;  เพราะอาศัยตติยฌาณบาง;  เพราะอาศัยจตุตถฌาณ
บาง;  เพราะอาศัยอากาสานัญจายตนะบาง;   เพราะอาศัยวิญญาณณัญจายตนะ
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บาง;  เพราะอาศัยอากิญจัญญายตนะบาง;  เพราะอาศัยเนวสัญญานาสัญญายต-
นะบาง๑;  เพราะอาศัยสัญญาเวทยิตนิโรธบาง.  
        ภิกษุ ท. !  คาํทีเ่รากล่าวแล้วว่า      “ภิกษุ ท. !       เรากล่าว
ความส้ินอาสวะ    เพราะอาศัย    ปฐมฌานบ้าง”   ดงันีน้ั้น    เราอาศัย
อะไรกล่าวเล่า?  ภิกษุ ท. !     ในกรณีน้ี  ภิกษุสงดัจากกามสงดัจากอกศุลธรรม  
เขาถึงปฐมฌาน  อนัมีวติกวจิาร  มีปิติและสุขอนัเกดิแต่วเิวก แล้วแลอยู่.  ใน
ปฐมฌานน้ันมีธรรมคอื  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วญิญาณ  (ที่กําลังทําหนาที่

อยู);  เธอน้ันตามเห็นซ่ึงธรรมเหล่าน้ัน  โดยความเป็นของไม่เทีย่ง๑   โดยความ
เป็นทุกข์๒  เป็นโรค๓  เป็นหัวฝี๔  เป็นลูกศร๕  เป็นความยากลาํบาก๖ เป็นอาพาธ๗  
เป็นดงัผู้อืน่๘  เป็นของแตกสลาย๙ เป็นของว่าง๑๐ เป็นของไม่ใช่ตน๑๑. เธอดํารงจิต
ดวยธรรม  (คือขันธทั้งหา)  เหลาน้ัน (อันประกอบดวยลักษณะ  ๑๑  ประการ  มีอนิจจลักษณะ

เปนตน) แลวจึงนอมจิตไปสูอมตธาตุ (คือนิพพาน) ดวยการกําหนดวา “น่ันสงบ
ระงับ  น่ันประณีต : น่ันคือธรรมชาติเปนที่สงบระงบัแหงสังขารทั้งปวง เปนที่
สลัดคืนซ่ึงอุปธิทัง้ปวง  เปนที่ส้ินไปแหงตัณหา  เปนความจางคลาย  เปนความ
ดับ  เปนนิพพาน”   ดังน้ี.    เธอดํารงอยูในวิปสสนาญาณมีปฐมฌาณเปนบาทน้ัน  
ยอมถึง ความส้ินไปแห่งอาสวะ;    ถาไมถึงความส้ินไปแหงอาสวะ  ก็เปน
โอปปาติกะ อนาคามีผูปรินิพพาน ในภพน้ัน      มีการไมเวียนกลับจากโลกน้ัน
เปนธรรมดาเพราะความส้ินไปแหงสังโยชนมีในเบื้องตํ่าหาประการ  และเพราะ
อํานาจแหง  ธัมมราคะ  ธัมมนันทิ  (อันเกิดจากการกําหนดจิตในอมตธาตุ) น้ันๆ
น่ันเอง.        

๑. บาลีฉบับมอญ กลาวลงเลยไปถึงวา “เพราะอาศัยสัญญาเวทยิตนิโรธบาง” ฉบับไทยเราหยุดเสียเพียงแค
เนวสัญญานาสัญญายตนะนี้เทาน้ัน เมื่อพิจารณาจากการปฏิบัติ และดูจากที่จิตพระสารีบุตรหลุดพนจากอาสวะ 
เพราะการเขา-ออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติตามที่พระองคตรัสไว (ในพุ.โอ.น. ๓๔๓) จึงเห็นวาบาลีฉบับ
มอญในสวนน้ีกลาวไวถูกตองโดยสอดรับและไมขัดกันกับหลักธรรมในพระสูตรอื่นๆ ตามหลักแหงมหาปเทสที่
ไดทรงวางหลักพิจารณาความถูกตองแหงคําพูดของพระองคเอาไว.   
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 ภิกษุ ท. !  เปรียบเหมอืนนายขมังธนูหรือลูกมือของเขา  ประกอบ 
การฝกอยูกะรูปหุนคนที่ทําดวยหญาบาง  กะรูปหุนดินบาง; สมัยตอมา  เขาก็เปน
นายขมังธนูผูยิงไกล  ยิงเร็ว  ทําลายหมูพลอันใหญได.   ภิกษุ ท. !    ฉันใดก็ฉัน
น้ัน  ที่ภิกษุสงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรม  เขาถึงปฐมฌาณอันมีวิตกวิจาร 
มีปติและสุขอันเกิดจากวิเวก   แลวแลอยู [เธอน้ันกําหนดเบญจขันธโดยลักษณะ ๑๑ 

ประการ มีอนิจจลักษณะเปนตน แลวนอมจิตไปสูอมตธาตุคือนิพพาน และเม่ือดํารงอยูใน
วิปสสนาญาณมีปฐมฌาณเปนบาทน้ันก็ยอมเขาถึงความส้ินอาสวะ หรือมิฉะน้ันก็เปน
อนาคามี  เพราะมีธัมมราคะ ธัมมนันทิในนิพพานน้ันคือพอใจ, เพลินในนิพพาน เหตุเพราะ
นันทิมีอยูจึงยังความเปนภพแหงอนาคามีใหเกิดข้ึน : (ใหดูในปฏิจจ.โอ.หนา ๔๒๑ ในคําวา 
“ไมเพลินอยางย่ิงซึ่งนิพพาน” และ “นันทิเปนมูลแหงความทุกข ; เพราะมีภพจึงมีชาติ...” 

และดูในบาลีสยามรัฐ สุตตันตปฎกเลมนี้ ๒๓ ขุททกนิกายปฏิสัมภิทามรรคหนา ๒๔๒-

๒๔๓ ที่ตรัสพวกเชื่อแนในธรรมนี้ และพวกเชื่อแนในภพสุทธาวาสในธรรมน้ี]  ดังน้ี.   
ภิกษุ ท. !     ขอที่เรากลาวแลววา “ภิกษุ ท. !    เรากลาวความส้ินอาสวะ   เพราะ
อาศัยปฐมฌานบาง”  ดังน้ีน้ัน  เราอาศัยขอน้ีกลาวแลว.  
        (ในกรณีแหงการสิ้นอาสวะ เพราะอาศัย ทุตยิฌาน บาง เพราะอาศัย ตตยิฌาน บาง 
เพราะอาศัย จตุตถฌาน บาง ก็มีคําอธิบายที่ตรัสไวโดยทํานองเดียวกันกับในกรณีแหงปฐมณา
นขางบนน้ี ทุกตัวคําพูดทั้งในสวนอุปไมยและสวนอุปมา ผิดกันแตชื่อแหงฌานเทานั้น ผู
ศึกษาอาจกําหนดรูไดเอง โดยอาศัยขอความที่กลาวแลวขางบนน้ี  จะนํามาใสไวเต็มขอความ
น้ันก็ยืดยาวเกินไป  จึงเวนเสียสําหรับ ทุติยฌาน  ตติยฌาน และจตุตถฌาน; ตอไปจะขามไป
กลาวถึงอรูปสัญญาในลําดับตอไป :- ).  

        ภิกษุ ท. !  คาํที่เรากล่าวแล้วว่า     “ภิกษุ ท. !     เรากล่าวความส้ิน    
อาสวะ  เพราะอาศัย  อากาสานัญจายตนะบ้าง”  ดงันีน้ั้น  เราอาศัยอะไรเล่า? 
ภิกษุ ท. !    ในกรณีน้ี ภิกษุ  เพราะก้าวล่วงรูปสัญญาเสียได้โดยประการทั้งปวง
เพราะความดบัไปแห่งปฏิฆสัญญา เพราะการไม่ใส่ใจซ่ึงนานัตตสัญญา จึงเข้าถงึ 
อากาสานัญจายตนะ อนัมีการทําในใจว่า “อากาศไม่มีที่ส้ินสุด” ดงันี ้แล้วแลอยู่. 
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ในอากาสานัญจายตนะน้ัน มีธรรมคอื เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ (ที่กําลังทาํ

หนาที่อยู)๑ เธอน้ัน ตามเห็นซ่ึงธรรมเหล่าน้ัน โดยความเป็นของไม่เทีย่ง โดยความ
เป็นทุกข์ เป็นโรค เป็นหัวฝี เป็นลูกศร เป็นความยากลาํบาก เป็นอาพาธ เป็นดงั
ผู้อืน่ (ใหยืมมา)  เป็นของแตกสลาย เป็นของว่าง เป็นของไม่ใช่ตน.   เธอดํารงจิต
ดวยธรรม  (คือขันธเพียงสี่)  เหลาน้ัน (อันประกอบดวยลักษณะ ๑๑ ประการ มีอนิจจลักษณะ

เปนตน) แลวจึงนอมจิตไปสูอมตธาตุ (คือนิพพาน) ดวยการกําหนดวา  “น่ันสงบ
ระงับ  น่ันประณีต   :   น่ันคือธรรมชาติเปนที่สงบระงบัแหงสังขารทั้งปวง เปนที่
สลัดคืนซ่ึงอุปธิทัง้ปวง เปนที่ส้ินไปแหงตัณหา เปนความจางคลาย เปนความดับ 
เปนนิพพาน” ดังน้ี. เธอดํารงอยูในวิปสสนาญาณมีอากาสานัญจายตนะเปนบาท
น้ัน ยอมถึง ความส้ินไปแห่งอาสวะ ; ถาไมถึงความส้ินไปแหงอาสวะ ก็เปน
โอปปาติกะ อนาคามีผูปรินิพพานในภพน้ัน มีการไมเวียนกลับจากโลกน้ันเปน
ธรรมดาเพราะความส้ินไปแหงสังโยชนมใีนเบ้ืองตํ่าหาประการ และเพราะ
อํานาจแหง  ธัมมราคะ  ธัมมนันทิ  (อันเกิดจากความพอใจและความเพลินที่ยังละไมได) น้ันๆ  
น่ันเอง. 
        ภิกษุ ท. !  เปรียบเหมอืนนายขมังธนูหรือลูกมือของเขา  ประกอบการ
ฝกอยูกะรูปหุนคนทีท่ําดวยหญาบาง   กะรูปหุนดินบาง;  สมัยตอมา  เขาก็เปน
นายขมังธนูผูยิงไกล  ยิงเร็ว   ทําลายหมูพลอันใหญได.   ภิกษุ ท. !     ฉันใดก็ฉัน
น้ัน   ที่ภิกษุ   เพราะกาวลวงซ่ึงรูปสัญญาเสียไดโดยประการทั้งปวง  เพราะความ
ดับไปแหงปฏิฆสัญญา  เพราะการไมทําไวในใจซ่ึงนานัตตสัญญา   จึงเขาถึงอา
กาสานัญจายตนะ   อันมีการไมทําในใจวา  “อากาศไมมีที่สุด”  ดังน้ีแลวแลอยู. 
(เธอน้ันกําหนดขันธเพียงสี่๒  วาขันธแตละขันธประกอบดวยลักษณะ ๑๑ ประการ  มีอนิจจลักษณะ  
๑. ผูศึกษาพึงสังเกตใหเห็นวา  ในสมาธิระดับ รูปสัญญา มีขันธครบหา; สวนในสมาธิระดับ  อรูปสัญญา  มี

ขันธเพียงส่ี  คือขาดรูปขันธไป. 
๒. เพียงส่ี คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ท่ีประกอบอยูในอากาสานัญจายตนะ. 
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เปนตน  แลวนอมจิตไปสูอมตธาตุคือนิพพาน  ถึงความส้ินอาสวะเม่ือดํารวอยูในวิปสสนาญาณมีอา
กาสานัญจายตนะเปนบาทน้ัน หรือมิฉะน้ันก็เปนอนาคามี  เพราะมีธัมมราคะ  ธัมมนันทิในนิพพาน

น้ัน)  ดังน้ี.   ภิกษุ ท. !   ขอที่เรากลาวแลววา  “ภิกษุ ท. !     เรากลาวความส้ินอา
สวะ   เพราะอาศัยปฐมฌานบาง”   ดังน้ีน้ัน   เราอาศัยความขอน้ีกลาวแลว. 
         (ในกรณีแหงการส้ินอาสวะ เพราะอาศัย วญิญาณญัจายตนะ บาง เพราะอาศัย อา-
กญิจญัญายตนะ บาง ก็มีคําอธิบายที่ตรัสไวโดยทํานองเดียวกันกับในกรณีแหงอากาสานัญจายตนะ
ขางบนน้ี   ทุกตัวคําพูดทั้งในสวนอุปไมยและสวนอุปมา  ผิดกันแตช่ือแหงสมาบัติเทาน้ัน  ผูศึกษา
อาจกําหนดรูไดเอง  โดยอาศัยขอความที่กลาวขางบนน้ี  จะนํามาใสไวเต็มขอความน้ันก็ยืดยาว
เกินไป จึงเวนเสียสําหรับวิญญาณัญจายตนะและอากิญจัญญายตนะ จนกระทั่งถงึคําวา .... เราอาศยั
ขอความน้ีกลาวแลว  อันเปนคําสุดทายของขอความในกรณีแหงอากิญจัญญายตนะ.    คร้ันตรัส
ขอความในกรณีแหงอากิญจัญญายตนะจบแลว   ไดตรัสขอความน้ี   ตอไปวา : -). 
 ภิกษุ ท. !  ดวยเหตุดังกลาวมาน้ี   เปนอันกลาวไดวา  สัญญาสมาบัติ  
(สฺาสมาปตฺติ)  มีประมาณเทาใด  อญัญาปฏิเวธ  [อฺาปฏิเวโธ (การแทงตลอด

อรหัตตผล)๑ ] ก็มีประมาณเทาน้ัน.  
        ภิกษุ ท. !  สวนวา  อายตนะอกี ๒ ประการ   กลาวคือ      เนวสัญญานา
สัญญายตนสมาบัติ  และ สัญญาเวทยตินิโรธ ซ่ึงอาศัยสัญญาสมาบัติ (๗ประการ)  
เหลาน้ัน๒ น้ันเรากลาววา   เปนส่ิงที่ฌายีภิกษุผูฉลาดในการเขาสมาบัติ ฉลาดใน  

๑. ขอความน้ีหมายความวา สัญญาสมาบัติเจ็ด คือ รูปสัญญาส่ี อรูปสัญญาสามขางตน รวมเปนเจ็ดเรียกวา สัญญาสมาบัติ 
เพราะเปนสมาบัติท่ียังมีสัญญา.  เม่ือสัญญาสมาบัติ  มีเจ็ด  อัญญาปฏิเวธก็มีเจ็ดเทากัน  คือการแทงตลอดอรหัตตผล
ในกรณีของรูปสัญญาส่ี อรูปสัญญาสามน่ันเอง จึงตรัสวา “สัญญาสมาบัติมีประมาณเทาใด อัญญาปฏิเวธก็มีประมาณ
เทาน้ัน”. 

๒. ขอความน้ีหมายความวา สัญญาสมาบัติ ๗ ประการ เกิดกอนแลวต้ังอยูแลว จึงอาจจะเกิดสมาบัติท่ีไมมีสัญญาสอง
ประการน้ี กลาวคือ เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติและสัญญาเวทยิตนิโนธ ดังน้ันจึงตรัสวา “อายตนะสองอยาง
อาศัยสมาบัติ  ๗  อยาง”.   

 * ฌาน = การเพง ; ฌาย = การเพง ; แตดูจากการใชกลาวของพระองค จะใชฌายในมุมของบุคคลผูเพงและมี
ความฉลาด ใหดูจากพระสูตรน้ีและอีกพระสูตรที่ตรัสแกสันธะเรื่องการเพงอยางภิกษุอาชาไนย ซึ่งจะใช “ฌาย” 
เหมือนกันกับพระสูตรน้ีคือใช  “ฌายี” ไมใช  “ฌาณ”. 
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การออกจากสมาบัติ  จะพึงเขาสมาบัติ  ออกจากสมาบัติ แลวกลาววาเปนอะไร
ไดเองโดยชอบ๑  ดังน้ี.  
-  นวก. อํ. ๒๓/๔๓๘-๔๔๔/๒๔๐.  

 [สําหรับหัวขอเร่ืองที่วา "สมาธิ (สมาบัติ) ทุกข้ันตอนใชเปนบาตรฐานของการเขาวิมุตติได
ทั้งหมด"  ดังน้ี  น้ันหมายความวา  ในสมาบัติที่ยังมีสัญญาอยูน้ัน  มีทางที่จะกําหนดขันธตามที่
ปรากฏอยูในสมาบัติน้ันวามีลักษณะ  เชนอนิจจลักษณะ เปนตน ซึ่งเม่ือกําหนดเขาแลว ก็ยอมเกิด
ปญญาซ่ึงเรียกวา วิปสสนา.  สวนสมาบัติที่ไรสัญญา คือ เนวสัญญานาสัญญายตนะ และสัญญา-
เวทยิตนิโรธน้ัน ไมมีขันธอ่ืนๆ ที่จะใหสังเกตเห็นการเกิดดับได เพราะเหลือแตความเปนตัวองค
สมาบัติ (สมาธิ , ฌาน) เอง ....  (ซึ่งประกอบดวยวิญญาณและสังขารเพียง ๒ ขันธที่ยังเหลืออยูเพราะ
ความเขาใจดับเสียไดซึ่งรูป , เวทนา , สัญญา น่ันเอง) ภิกษุผูเพงอยางฉลาด (ฌายีภิกษุ) จึงตองอาศัย
การเขา-การออกจากสมาบัติใหบอยๆ ใหมากพอ (ซึ่งเปนวิธีเดียวเพื่อเห็นโทษหรือเห็นอริยสัจความ
จริงแหงระบบสมมุตติคือเกิด-ดับ) จนเห็นการเกิดดับของตัวเองแลวปลอยวางความเปนตัวตนของ
ตนเอง ซึ่งเหลืออยูเพียง ๒ ขันธเทาน้ัน วิชาและวิมุตติจึงมีแกภิกษุน้ันได].      

เหตุให้เกดิและเจริญ แห่งอาทพิรหมจริยกิปัญญา 

        ภิกษุ ท. !  เหตุ    ๘  ประการ  ปัจจัย   ๘   ประการ   เหล่านี ้  มีอยู่เพือ่
การได้เฉพาะซ่ึงปัญญาอนัเป็นอาทิพรหมจริยกิา (ปญญาที่ตองมีในเบื้องตนแหง

พรหมจรรย) ที่ยงัไม่เคยได้,  เปนไปพรอม เพือ่ความงอกงามยิง่ขึน้  ความไพบูลย
ความทําใหเจริญ ความเต็มรอบ แห่งปัญญาอนัเป็นอาทิพรหมจริยกิาที่ได้แล้ว. 
๑. ฌายีภิกษุ  คือภิกษุผูบําเพ็ญฌานอยู  ครั้นเขาเขาหรือออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติและสัญญาเวทยิต-

นิโรธแลว  ก็มีความรูประจักษแกตนเอง  วาเมื่ออาศัยสมาบัติทั้งสองน้ีแลว  จะมีการสิ้นอาสวะหรือไม.  ถาเปน
สมาบัติทั้งเจ็ดขางตน  ทรงยืนยันวามีความสิ้นอาสวะ  สวนในสมาบัติสุดทายทั้งสองน้ี ทรงปลอยไวใหผูที่เขา
แลว ออกแลว เปนผูกลาวเอง วามีการสิ้นอาสวะหรือไม ซึ่งถาดูที่พระองคอธิบาย การบรรลุอรหัตตผลของพระ
สารีบุตร (ดูเพ่ิมเติมพุทธประวัติฯ หนา ๓๔๒ หรืออนุปทสูตร อุปริ. ม. ๑๔/๑๑๖/๑๕๔) ที่เขาสมาธิทุกขั้นจนถึง
สัญญาเวทยิตนิโรธแลว มีสติเขาสมาธิ มีสติออกจากสมาธิ จนเห็นวาสิ่งใดไมเคยมีก็มีมา สิ่งใดมีมาแลวก็ดับไป 
จิตจึงหลุดพนจากอาสวะได น่ันแสดงวาในสมาบัติสุดทายทั้งสองน้ี ก็ใชเพ่ือการสิ้นอาสวะไดเชนเดียวกัน. 
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แปดประการ อยางไรเลา ?   แปดประการคือ :-  

        ๑.  ภิกษุ ท. !  ภิกษุในกรณีน้ี เข้าไปอาศัยซ่ึงพระศาสดา หรือ 
เพือ่นสพรหมจารีผู้เป็นที่ตั้งแห่งความเคารพ  รูปใดรูปหน่ึง  อันเปนที่ซ่ึงหริิและ
โอตัปปะ  ความรักและความเคารพ ของภกิษุน้ันจะต้ังอยูอยางแรงกลา : ภิกษุ 
ท. !       น้ี  เปน เหตุปัจจัยประการที่หน่ึง.  

        ๒.  ภิกษุน้ัน  ครั้นเขาไปอาศัยซ่ึงพระศาสดา หรอืเพือ่นสพรหมจารี
ผูเปนที่ต้ังแหงความเคารพรูปใดรูปหน่ึง  จนกระทั่งหิริและโอตตัปปะ ความรัก
และความเคารพของภิกษุน้ัน ต้ังอยูอยางแรงกลาแลว เธอน้ัน ก็เข้าไปซักไซ้ 
สอบถามปัญหา ตามกาละอนัควร วา  “ขาแตทานผูเจริญ !    ขอน้ี  เปนอยางไร?”
ความหมายแหงขอน้ีเปนอยางไร ?   ดังน้ี.    ทานผูมีอายุเหลาน้ัน    ยอมเปดเผย
ส่ิงที่ยังไมเปดเผย  ยอมทําใหต้ืนส่ิงที่ยังไมไดทําใหต้ืน ยอมบรรเทาความสงสัย
ในธรรมอนัเปนที่ต้ังแหงความสงสัยมีอยางตางๆ   แกภิกษุน้ัน : ภิกษุ ท. !    น้ี
เปน  เหตุปัจจัยประการที่สอง.  

        ๓.  ภิกษุน้ัน   คร้ังฟังธรรมน้ันแล้ว   ย่อมทาํตนให้ถงึพร้อมด้วยการ  
หลกีออก  ๒  อย่าง  คือหลีกออกทางกาย   และหลีกออกทางจิต : ภิกษุ ท. !    น้ี 
เปน  เหตุปัจจัยประการที่สาม.  

        ๔.  ภิกษุน้ัน  เป็นผู้มีศีล   สํารวมด้วยปาติโมกขสังวร   ถงึพร้อม
ด้วยมรรยาทและโคจร  มีปกติเห็นเป็นภัยในโทษทั้งหลาย แม้ที่ถอืว่าเป็นโทษ
เลก็น้อย  สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบทท้ังหลาย  :  ภิกษุ ท. !    น้ีเปน  เหตุปัจจัย
ประการทีส่ี่. 
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        ๕. ภิกษุน้ัน    เป็นพหูสูต   ทรงจําธรรมที่ฟังแล้ว   ส่ังสมธรรมที่ฟัง
แล้ว : ธรรมเหลาใด มีความงามในเบ้ืองตน มีความงามในทามกลาง มีความงาม
ในที่สุด แสดงพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถะพรอมทัง้พยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณ
ส้ินเชิง, ธรรมเหลาน้ัน อันเธอน้ันดั้งมามากแลว จําได ว่าได้คล่องแคล่วด้วยวาจา 
มองเห็นตามด้วยใจ   เจาะแทงตลอดอย่างดด้ีวยความเห็น   :   ภิกษุ ท. !     น้ี 
เปน   เหตุปัจจัยประการที่ห้า.  
        ๖. ภิกษุน้ัน  เป็นผู้ปรารภความเพยีร   เพือ่ละอกศุลธรรมทั้งหลาย   
เพือ่ความถงึพร้อมแห่งกศุลธรรมทั้งหลาย เป็นผู้มีกาํลงั (จิต) มีความบากบ่ัน
มั่นคง  ไม่ทอดทิง้ธุระในกศุลธรรมทั้งหลายอยู่  :  ภิกษุ ท. !    น้ีเปน เหตุปัจจัย
ประการทีห่ก.  
        ๗. ภิกษุน้ัน  ไปสู่หมู่สงฆ์แล้ว ไม่พูดเร่ืองนอกเร่ือง ไม่กล่าว 
ดรัิจฉานกถา  กล่าวธรรมเองบ้าง เช้ือเชิญผู้อืน่ให้กล่าวบ้าง ไม่ดูหมิ่นความน่ิง
อย่างพระอริยเจ้า๑  : ภิกษุ ท. !    น้ีเปน  เหตุปัจจัยประการที่เจ็ด.  
        ๘. ภิกษุน้ัน  มีปกติตามความเห็นความเกิดขึน้และความเส่ือมไป 
ในอุปทานขันธ์ทั้งห้า อยูวา  “รูป  เปนอยางน้ี, เหตุใหเกิดรูปเปนอยางน้ี,  ความ
ต้ังอยูไมไดแหงรูป เปนอยางน้ี;  เวทนา  เปนอยางน้ี, เหตุใหเกิดเวทนา  เปนอยาง
น้ี,  ความต้ังอยูไมไดแหงเวทนา  เปนอยางน้ี สัญญา เปนอยางน้ี,  เหตุใหเกิด
สัญญาเปนอยางน้ี, ความต้ังอยูไมไดแหงสัญญาเปนอยางน้ี  สังขาร  เปนอยางน้ี,  
เหตุใหเกิดสังขารเปนอยางน้ี, ความต้ังอยูไมไดแหงสังขาร  เปนอยางน้ี วิญญาณ 
เปนอยางน้ี, เหตุใหเกิดวิญญาณเปนอยางน้ี, ความต้ังอยูไมไดแหงวิญญาณ  เปน
อยางน้ี ดังน้ี”  :  ภิกษุ ท. !    น้ีเปน   เหตุปัจจัยประการที่แปด.  
๑. คือพรอมท่ีจะน่ิง ยินดีท่ีจะน่ิง ไมชิงพูดพลามเหมือนคนท่ัวไปโดยเห็นวาเปนเกียรติ. 
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       ....  ภิกษุ ท. !   เหตุ  ๘  ประการ  ปจจัยแปดประการ  เหลาน้ีแลมีอยู  เพื่อ
การไดเฉพาะซ่ึงปญญาอันเปนอาทิพรหมจริยิกา (ปญญาที่ตองมีในเบื้องตนแหง

พรหมจรรย) ที่ยังไมเคยได, เปนไปพรอมเพื่อความงอกงามย่ิงข้ึน ความไพบูลย 
ความทําใหเจริญ ความเต็มรอบ แหงปญญาอันเปนอาทิพรหมจรยิิกาที่ไดแลว. 
-  อฏฐก. อํ. ๒๓/๑๕๒ - ๑๕๖/๙๒. 

ขั้นตอนอนัจาํกดัแห่งปัจจยัของปัญญาขนัธ์ 
(ดูหน้า ๑๓๑๔ และ อริย.ต้น หน้า ๗๗๐ ประกอบ) 

        ภิกษุ ท. !  ภิกษุน้ันหนอ  ไมมีความเคารพ  ไมมีความยําเกรง  มีความ
ประพฤติเขากันไมได ในเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย จักบําเพ็ญอภิสมาจาริก
ธรรมใหบริบูรณได   ดังน้ีน้ัน  น่ันไมเปนฐานะที่จะมีได;๑ ครั้นไมบําเพ็ญอภสิมา
จาริกธรรมใหบรบิูรณแลว จักบําเพ็ญเสขธรรม (ธรรมที่ควรศึกษาสูงข้ึนไป) ให
บริบูรณได ดังน้ีน้ัน น่ันไมเปนฐานะที่จะมีได; ครั้นไมบําเพ็ญเสขธรรมให
บริบูรณแลว  จักบําเพ็ญสีลขันธใหบริบูรณได  ดังน้ีน้ัน  น่ันไมเปนฐานะที่จะมี
ได;  ครั้นไมบําเพญ็สีลขันธใหบริบูรณแลว  จักบําเพ็ญสมาธิขันธใหบรบิรูณได  
ดงัน้ีน้ัน  น่ันไมเปนฐานะที่จะมีได; ครั้นไมบําเพ็ญสมาธิขันธใหบริบูรณแลว จัก
บําเพ็ญปญญาขันธใหบริบูรณได   ดังน้ีน้ัน  น่ันไมเปนฐานะที่จะมีได. 
        ภิกษุ ท. !  ภิกษุน้ันหนอ มีความเคารพ มีความยาํเกรง มีความ 
ประพฤติเข้ากนัได้  ในเพือ่นสพรหมจารีทั้งหลาย   จักบาํเพ็ญ อภิสมาจาริก-
ธรรม  ใหบริบูรณได  ดังน้ีน้ัน  น่ันเปนฐานะที่จะมีได; ครั้นบําเพ็ญอภิสมาจาริก
ธรรมใหบริบูรณแลว  จักบําเพ็ญเสขธรรมใหบริบูรณได  ดังน้ีน้ัน  น่ันเปนฐานะ 
๑. ผูศึกษาพึงสังเกตุใหเห็นวา อภิสมาจาริกธรรม กลาวคือการปฏบัิติวัตรหรือมรรยาทท่ีสาธุชนท่ัวไป พึงปฏิบัติใน

บานเรือน   เพ่ือนพอง และสังคมทัว่ไป น้ีไมใชเรื่องเล็กนอยในการปฏิบัติธรรมเพ่ือบรรลุธรรมในขั้นสูง. 



๙๒๐                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

ที่จะมีได;  ครั้นบําเพ็ญเสขธรรมใหบริบูรณแลว จักบําเพ็ญ สีลขันธ์ ใหบริบูรณ
ได  ดังน้ีน้ัน  น่ันเปนฐานะที่จะมีได;  ครั้นบําเพ็ญสีลขันธใหบริบูรณแลว   จัก
บําเพ็ญ  สมาธิขันธ์ ใหบริบูรณได ดังน้ีน้ัน   น่ันเปนฐานะที่จะมีได; ครั้นบําเพ็ญ
สมาธิขันธใหบรบิูรณแลว   จักบําเพ็ญ ปัญญาขันธ์ ใหบริบูรณได   ดังน้ีน้ัน   น่ัน
เปนฐานะท่ีจะมีได. 
- ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๖/๒๒.  

ส่ิงสงเคราะห์สัมมาทฏิฐิให้ออกผล 

        ภิกษุ ท. !  สัมมาทิฏฐิ  อนัองค์ธรรม  ๕  ประการอนุเคราะห์แล้ว ย่อม
มีเจโตวมุิตติเป็นผล  เป็นอานิสงส์  และมีปัญญาวมุิตติเป็นผล  เป็นอานิสงส์. 
        หาประการเหลาไหนเลา?   หาประการ   คือ   ภิกษุ ท. !      ในกรณีน้ี :  

    ๑.สัมมาทิฏฐิ เปนธรรมอนั ศีล อนุเคราะหแลว;  
    ๒.สัมมาทิฏฐิ เปนธรรมอนั สูตร๑ อนุเคราะหแลว;  
    ๓.สัมมาทิฏฐิ เปนธรรมอนั สากจัฉา๒  อนุเคราะหแลว;  
    ๔.สัมมาทิฏฐิ เปนธรรมอนั สมถะ  อนุเคราะหแลว;  
    ๕.สัมมาทฏิฐิ  เปนธรรมอนั วปัิสสนา  อนุเคราะหแลว .          

 ภิกษุ ท. !  สัมมาทิฏฐิ  อันองคธรรม  ๕ ประการเหลาน้ีแล 
อนุเคราะหแลว  ยอมมีเจโตวิมุติเปนผล  เปนอานิสงส  และมีปญญาวิมุตติเปน
ผล    เปนอานิสงส.  
- ปฺจก. อํ ๒๒/๒๒/๒๕.  

๑. สูตร   มาจากบาลีวา   สุตฺต   หมายถึงแนวธรรม   หรือหลักธรรมท่ีจัดเปนระบบหน่ึงๆ. 
๒. สากัจฉา   คือการสนทนาธรรมเพ่ือตีความหมายแหงธรรมใหชัดเจนแจมแจง.  
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เหตุปัจจยัแห่งวชิชาและวมุิตต ิ

        ภิกษุ ท. !  การคบสัปบุรุษ เปนไปบรบิรูณแลว ยอมทาํการฟง 
สัทธรรมใหบริบูรณ ;  

        การฟังสัทธรรม  บรบิูรณแลว   ยอมทําสัทธาใหบริบรูณ ;  

        สัทธา    บริบูรณแลว   ยอมทําโยนิโสมนสิการใหบริบรูณ;  

       โยนิโสมนสิการ บรบิูรณแลว ยอมทําความเปนผูมสีติสัมปชญัญะ ให
บริบูรณ;  

        ความเป็นผู้มีสตสัิมปชัญญะ บริบูรณแลว ยอมทําการสํารวม อินทรียให
บริบูรณ;  

        การสํารวมอนิทรีย์   บริบูรณแลว ยอมทําสุจริต ๓ ประการให บริบูรณ;  

        สุจริต ๓ ประการ  บริบูรณแลว ยอมทําสติปฏฐาน ๔ ประการให 
บริบูรณ;  

        สติปัฏฐาน ๔ ประการ บริบูรณแลว ยอมทําโพชฌงค ๗ ประการ ให
บริบูรณ ;  

       โพชฌงค์ ๗ ประการ     บริบูรณแลว ยอมทาํวิชชาและวิมุตติให บริบูรณ.  

        ภิกษุ ท. !  อาหารแห่งวชิชาและวมุิตตินี ้  ย่อมมีได้ ดวยอาการ   อยาง
น้ี    และ บริบูรณ์แล้ว  ดวยอาการอยางน้ี.  
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        (ตอจากน้ีตรัสอุปมาดวยฝนตกลงในที่สูงแลวไหลลงมาในที่ตํ่า   ยอมทําใหเต็มบริบูรณตอๆ
กันลงมาตามลําดับ    จนกระทั่งถึงทะเล).  

- ทสก. อํ. ๒๔/๑๒๓/๖๑.  

สัญญาเกดิก่อนญาณ 

 “ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ !       สัญญาเกิดก่อน   ญาณเกิดทีหลงั, หรือว่าญาณเกิดก่อน   สัญญา
เกิดทีหลงั, หรือว่าสัญญาและญาณ  เกิดไม่ก่อนไม่หลังกัน  (พร้อมกัน)?”  

        โปฏฐปาทะ !  สัญญา เกดิก่อน ญาณเกดิทีหลงั, เพราะมีการเกดิ แห่ง
สัญญา จึงมีการเกดิแห่งญาณ ดงัที่เขาน้ัน (แตละคนๆ) รูสึกไดอยางน้ี วา “เพราะ
(สัญญา)  น้ีเปนปจจัย  ญาณจึงเกิดข้ึนแกเรา”  ดังน้ี.  โปฏฐปาทะ !     เธอพึงทราบ
ความขอน้ี   โดยนัยน้ีวา  “สัญญาเกิดกอน  ญาณเกิดทหีลัง  อยางไร,  เพราะมีการ
เกิดข้ึนแหงสัญญา   จึงมีการเกิดข้ึนแหงญาณ อยางน้ัน”   ดังน้ี. 
- สี. ที. ๙/๒๓๐/๒๘๘. 

       (โดยหลักจิตวิทยาตามธรรมชาติทั่วไป   แหงจิตวิทยาสมัยปจจุบัน   ทุกคนพอจะ
มองเห็นไดเองวา  สัญญา  (PERCEPTION)  จะต้องเกิดก่อนความรู้  (KNOWLEDGE) หรือญาณ 
(WISDOM) เสมอ; คือเม่ือเรารูจักหรือรูสึกตอสิ่งใดอยางทั่วถึงแลว เราก็เกิดความรูสึกวาส่ิงนั้นมี
เร่ืองราว  มีลักษณะ  มีเหตุผล  ฯลฯ  เปนอยางไร,  น้ีสรุปวา เม่ือเรารูจักสิ่งน้ันแลว เราจึงจะ
มีความรูเร่ืองส่ิงน้ันโดยครบถวน. น้ีคือ อาการที่สัญญาเกิดกอนญาณ. สวนในทางธรรมะน้ัน 
ตองทําสัญญา (การกําหนด) ในส่ิงที่นํามาเปนอารมณของสมาธิหรือวิปสสนาน้ันเสียกอน
อยางทั่วถึง แลวก็จะเกิดความรูเกี่ยวกับส่ิงน้ัน เชนรูวาเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อยางไร 

เปนตน ตอภายหลัง ซึ่งเรียกวาญาณ ; มีสัญญาและญาณเปนคูๆดังน้ี เปนลําดับๆข้ึนไป 
จนกระทั่งถึงสัญญาและญาณคูสุดทาย เชน สัญญาในความหลุดพน ก็เกิดญาณวาหลุดพน
แลวดังนี้ ซึ่งเปนญาณสุดทายในทางธรรม).  
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การทาํสมาธิ มเีคลด็ลบัเหมอืนแม่โคปีนภูเขาลาดชัน 

        ภิกษุ ท. !  เปรียบเหมอืนโคหากินตามภูเขา  โงเขลา ไมมีไหวพริบ 
ไมรอบรูทศิทาง  ไมฉลาดเพื่อจะเที่ยวไปตามภูเขาอันขรุขระ.  มันไดคิดวา “จะ
เที่ยวไปสูทิศทางที่ไมเคยไป  จะกินหญาที่ไมเคยกิน จะดื่มนํ้าที่ไมเคยดืม่” ดังน้ี
มันวางเทาหนาอยางไมถูกตอง  เมื่อยกเทาหลัง  (จึงพลาดลม) มันก็ไมอาจไปถึง
ทิศทางที่ไมเคยไป  ไมไดกินหญาที่ไมเคยกิน  ไมไดดื่มนํ้าที่ไมเคยดื่ม และทั้งไม
อาจกลับมาสูที่ที่มันเคยยืนคิดทีแรกโดยสวัสดีดวย. ขอน้ันเพราะเหตุไรเลา?  
ภิกษุ ท. !      ขอน้ันเพราะเหตุวา  โคตัวน้ันซ่ึงหากินตามภูเขา   เปนโคโงเขลา 
ไมมีไหวพริบ ไมรอบรูทิศทาง ไมฉลาดเพื่อจะเที่ยวไปตามภูเขาอันขรุขระ,    น้ี
ฉันใด;  

        ภิกษุ ท. !  ขอน้ีก็ฉันน้ันเหมือนกัน  :  ภิกษุบางรูป   ในกรณีน้ี   เปน
พาล  ไมมีไหวพริบ ไมรอบรูทิศทาง  ไมฉลาดเพื่อจะสงัดจากกาม  สงัดจาก
อกุศลธรรม เขาถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจาร มีปติและสุข อันเกิดแตวิเวก  แลวแล
อยู. เธอ  ไมเสพอยางทั่วถึง  ไมทําใหเจริญ  ไมกระทําใหมาก  ซ่ึงนิมิตน้ัน  ไมต้ัง
ทับซ่ึงนิมิตน้ันใหเปนนิมิตอันตนตั้งไวดวยด,ี เธอคิดวา “ถากระไรเพราะความ
เขาไปสงบรํางับวิตกและวิจาร  เราพึงเขาถึงทุติยฌาน อันเปนเคร่ืองผองใสแหง
ใจในภายใน ใหสมาธิเปนธรรมอันเอกผุดมีข้ึน ไมมวิีตกไมมีวิจาร  มีแตปติและ
สุขอันเกิดแตสมาธิ แลวแลอยู เถิด”  ดังน้ี;  แตเธอก็ไมสามารถจะสงบระงับวิตก
และวิจาร  เขาถึงทุติยฌาน .... แลวแลอยูได เธอคิดตอไปวา  “ถากระไร  เราจะ
(ยอนกลับ)  เขาสูปฐมฌาน  อันมีวิตกวิจาร   มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก   เพราะ
สงัดจากกาม  สงัดจากอกุศล  เขาถึงปฐมฌาน  แลวแลอยูเถิด”  ดังน้ี  แตเธอก็ไม
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สามารถจะสงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรม  เขาถึงปฐมฌาน .... แลวแลอยูได.  
ภิกษุ ท. !     ภิกษุน้ี   เรากลาววา   พังแลวทั้งสองดาน   เส่ือมแลวทั้งสองฝาย   
เชนเดียวกับโคภูเขา  อันโงเขลา  ไมมไีหวพริบ  ไมรอบรูทิศทาง  ไมฉลาดเพื่อ
จะเที่ยวไปตามภูเขาอันขรุขระ    ตัวน้ัน.  

        ภิกษุ ท. !  เปรียบเหมอืนโคภูเขา ที่ฉลาดเฉลยีว มีไหวพริบ รอบรู
ทิศทาง ฉลาดเพื่อจะเที่ยวไปตามภูเขาอันขรุขระ. มันไดคิดวา “จะเที่ยวไปสู
ทิศทางที่ไมเคยไป  จะกินหญาที่ไมเคยกิน.   จะดื่มนํ้าที่ไมเคยดืม่”   ดังน้ี  มนัวาง
เทาหนาอยางถูกตอง  แลวจึงคอยยกเทาหลัง  มันก็สามารถไปสูทิศทางที่ไมเคย
ไป  ไดกินหญาทีไ่มเคยกิน  ดื่มนํ้าที่ไมเคยดื่ม  และทั้งสามารถกลับมาสูที่ทีม่ัน
เคยยืนคิดทีแรกโดยสวัสดไีดดวย. ขอน้ันเพราะเหตุไรเลา?  ภิกษุ ท. !    ขอน้ัน
เพราะเหตุวา  โคภูเขาน้ันเปนโคฉลาดเฉลียว   มีไหวพริบรอบรูทิศทาง   ฉลาด
เพื่อจะเที่ยวไปตามภูเขาอันขรุขระ,   น้ีฉันใด;  

        ภิกษุ ท. !  ภิกษุบางรูป ในกรณีน้ี ก็ฉันน้ัน : เธอเป็นบัณฑิตม ี ไหว
พริบ รอบรู้ทิศทาง ฉลาดเพือ่จะสงดัจากกาม สงดัจากอกศุลธรรม เขาถึง 
ปฐมฌาน  อันมีวิตกวิจาร  มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก  แลวแลอยู, เธอเสพอย่าง
ทั่วถงึ  ทําให้เจริญ  ทําให้มาก  ซ่ึงนิมิตน้ัน   ตั้งทับซ่ึงนิมิตน้ันให้เป็นนิมิตอนัตั้ง
ไว้ด้วยด.ี 

        เธอคิดตอไปวา  “ถากระไร  เพราะความเขาไปสงบรํางับวิตกและวิจาร
เสียไดเราพึงเขาทุติยฌาน อันเปนเคร่ืองผองใสแหงใจในภายใน ใหสมาธเิปน
ธรรมอันเอกผุดมีข้ึน  ไมมวิีตกไมมีวิจาร  มีแตปติและสุขอันเกิดจากสมาธิแลว
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แลอยู เถิด”  ดังน้ี.  เธอน้ัน  เมื่อ ไม่ข้องขัดอยู่กะทุติยฌาน   ก็เขาถึง  ทุติยฌาน 
อันเปนเคร่ืองผองใสแหงใจในภายใน ใหสมาธิเปนธรรมอันเอกผดุมีข้ึน ไมมี
วิตกไมมีวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ เพราะความเขาไปสงบระงบัวิตก
และวิจารเสียได   แลวแลอยู;   เธอ เสพอย่างทั่วถงึ  ทําให้เจริญ ทําให้มาก  ซ่ึง
นิมิตน้ัน   ตั้งทับซ่ึงนิมิตน้ันให้เป็นนิมิตอนัตั้งไว้ด้วยด.ี  

       เธอคิดตอไปวา    “ถากระไร   เพราะความจางคลายไปแหงปติ   เราพึงเปนผู
อยูอุเบกขา   มีสติและสัมปชญัญา  และพึงเสวยความสุขดวยนามกาย เขาถึงตติย
ฌานอันเปนฌานที่พระอริยเจากลาววา   “ผูไดฌานนี้เปนผูอยูอุเบกขา มีสติอยู
เปนปกติสุข”   ดังน้ี   แลวแลอยู เถิด”   ดังน้ี.   เธอน้ัน    เมื่อ ไม่ข้องขดัอยู่กะ
ตติยฌาน ก็เปนผูอยูอุเบกขามีสติและสัมปชญัญะและพึงเสวยความสุขดวยนาม
กาย เขาถึง ตติยฌาน อันเปนฌานที่พระอริยเจากลาววา “ผูไดฌานน้ีเปนผูอยู
อุเบกขา  มีสติ  อยูเปนสุข” ดังน้ี เพราะความจางคลายไปแหงปติ  แลวแลอยู; เธอ 
เสพอย่างทัว่ถงึ   ทําให้เจริญ   ทําให้มาก  ซ่ึงนิมิตน้ัน   ตั้งทับซ่ึงนิมิตน้ันให้เป็น
นิมิตอนัตั้งไว้ด้วยด.ี  
       เธอคิดตอไปวา  “ถากระไร  เพราะละสุขและทุกขเสียได  เพราะความดับ
ไปแหงโสมนัสและโทมนัสในกาลกอน  เราพึงเขาถึงจตุตถฌานอันไมมีทุกข
และสุข  มีแตความที่สติเปนธรรมชาติบรสุิทธิ์เพราะอุเบกขา   แลวแลอยูเถิด”  
ดังน้ี.  เธอน้ัน  เมื่อ ไม่ข้องขดัอยู่กะจตุตถฌาน    กเ็ข้าถงึ  จตุตถฌาน อันไมมี
ทุกขและสุข มีแตความที่สติเปนธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา  เพราะละสุข
และทุกขเสียได  เพราะความดับไปแหงโสมนัสและโทมนัสในกาลกอน แลวแล
อยู;  เธอ เสพอย่างทัว่ถงึ  ทําให้เจริญ  ทําให้มาก  ซ่ึงนิมิตน้ัน    ตั้งทับซ่ึงนิมิต
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น้ันให้เป็นนิมิตอนัตั้งไว้ด้วยด.ี  [ดูหนา ๙๑๑ และ ๑๔๔๗ ประกอบ และสังเกตคําวา นิมิต 

ในที่น้ี หมายถึง สมาธิแตละข้ันน้ันๆ]. 

        เธอคิดตอไปวา  “ถากระไร   เพราะกาวลวงเสียไดซ่ึงรูปสัญญา   โดย
ประการทั้งปวง  เพราะความดับแหงปฏิฆสัญญา  เพราะไมไดทําในใจซ่ึงนานัตต
สัญญา  เราพึงเขาถึงอากาสานัญจายตนะ  อันมีการกระทําในใจวา “อากาศไมมี
ที่สุด”  ดังน้ี  แลวแลอยูเถิด”   ดังน้ี.  เธอน้ัน  เมื่อ ไม่ข้องขดัอยู่กะอากาสานัญ
จายตนะ ก็เขาถึง อากาสานัญจายตนะ อนัมีการกระทําในใจวา "อากาศไมมี
ที่สุด" ดังน้ี เพราะกาวลวงเสียไดซ่ึงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะความ
ดับไปแหงปฏิฆสัญญา เพราะไมไดทําในใจซ่ึงนานัตตสัญญา แลวแลอยู ; เธอ 
เสพอย่างทัว่ถงึ  ทําให้เจริญ  ทําให้มาก  ซ่ึงนิมิตน้ัน   ตั้งทับซ่ึงนิมิตน้ันให้เป็น
นิมิตอนัต้ังไว้ด้วยด.ี  
        เธอคิดตอไปวา  “ถากระไร เพราะกาวลวงเสียไดซ่ึงอากาสานัญจายต-
นะโดยประการทั้งปวง เราพึงเขาถึงวิญญาณัญจายตนะอันมีการทําในใจวา 
“วิญญาณไมมีที่สุด”  ดังน้ี  แลวแลอยูเถิด”  ดังน้ี  เธอน้ัน  เมื่อ ไม่ข้องขดัอยู่กะ
วญิญาณญัจายตนะ  ก็เขาถึง  วญิญาณญัจายตนะ  อันมีการทําในใจวา  
“วิญญาณไมมีที่สุด” ดังน้ี เพราะกาวลวงเสียไดซ่ึง อากาสานัญจายตนะโดย
ประการทั้งปวง  แลวแลอยู;  เธอ เสพอย่างทั่วถงึ  ทาํให้เจริญ  ทําให้มาก  ซ่ึง
นิมิตน้ัน  ตั้งทับซ่ึงนิมติน้ันให้เป็นนิมิตอนัตั้งไว้ด้วยด.ี  
        เธอคิดตอไปวา  “ถากระไร  เพราะกาวลวงเสียไดซ่ึงวิญญาณัญจายต-
นะโดยประการทั้งปวง เราพึงเขาถึงอากิญจัญญายตนะอันมีการทําในใจวา 
“อะไรๆไมม”ี  ดังน้ี  แลวแลอยูเถิด”  ดังน้ี.  เธอน้ัน  เมื่อ ไม่ข้องขดัอยู่กะอา
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กญิจัญญายตนะ  ก็เขาถึง อากญิจัญญายตนะ  อันมกีารทําในใจวา   “อะไรๆไม
ม”ี  ดังน้ี  เพราะกาวลวงเสียไดซ่ึง  วิญญาณญัจายตนะโดยประการท้ังปวง   แลว
แลอยู;  เธอ เสพอย่างทั่วถงึ  ทําให้เจริญ  ทาํให้มาก  ซ่ึงนิมิตน้ัน  ตั้งทับซ่ึงนิมิต
น้ันให้เป็นนิมิตอนัตั้งไว้ด้วยด.ี  
        เธอคิดตอไปวา  “ถากระไร  เพราะกาวลวงเสียไดซ่ึงอากิญจัญญายต-
นะโดยประการทั้งปวง เราพึงเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ  แลวแลอยูเถิด” 
ดังน้ี.  เธอน้ัน  เมื่อ ไม่ข้องขัดอยู่กะเนวสัญญานาสัญญายตนะ  ก็เขาถึง เนว-
สัญญานาสัญญายตนะ  เพราะกาวลวงเสียไดซ่ึงอากิญจัญญายตนะโดย
ประการทั้งปวง    แลวแลอยู;   เธอ เสพอย่างทั่วถงึ  ทําให้เจริญ  ทําให้มาก  ซ่ึง
นิมิตน้ัน   ตั้งทับซ่ึงนิมิตน้ันให้เป็นนิมิตอนัตั้งไว้ด้วยด.ี  

        เธอคิดตอไปวา  “ถากระไร เพราะกาวลวงเสียไดซ่ึงเนวสัญญานา 
สัญญายตนะ โดยประการทั้งปวง เราพึงเขาถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ แลวแลอยูเถิด” 
ดังน้ี. เธอน้ัน เมื่อ ไม่ข้องขดัอยู่กะสัญญาเวทยตินิโรธ ก็เขาถึง สัญญาเวทยติ-
นิโรธ  เพราะกาวลวงเสียไดซ่ึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ  โดยประการทั้งปวง
แลวแลอยู .  
- นวก. อํ. ๒๓/๔๓๓ - ๔๓๗/๒๓๙.  

        (ผูศึกษาพึงสังเกตใหเห็นวา โคภูเขาที่ฉลาดยอมรูจักจรดเทาหนาลงในที่ อันม่ันคง
เสียกอนแลวจึงคอยยกเทาหลัง จึงจะไมพลาดกลิ้งลงมา; เชนเดียวกับภิกษุ ตองมีความต้ังอยู
อยางมั่นคงในสมาธิที่ถึงทับทีแรกเสียกอน จึงคอย “ยกเทาหลัง” เพื่อกาวไปสูสมาธิอันสูงข้ึน
ไป. อุปมาขอนี้เปนอุปมาที่แยบคายแปลกกวาที่เคยไดยินไดฟง เปนที่นาสนใจอยู มีลักษณะ
แหงสัมมาทิฏฐิเต็มบริบูรณ    จึงนํามาใสไวในหมวดนี้).  
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อนิจจสัญญาเป็นไปโดยสะดวก 

เมือ่ผู้เจริญมุ่งอานิสงส์หกประการ 

        ภิกษุ ท. !  เมื่อภิกษุ หวงัอยู่ซ่ึงอานิสงส์  ๖  ประการ   ย่อมสมควร 
โดยแท้ เพือ่จะเข้าไปตั้งซ่ึง อนิจจสัญญา ในสังขารทั้งปวงอย่างไม่จํากดัขอบเขต.   
หวังอยูซ่ึงอานิสงส  ๖  ประการ  เหลาไหนเลา?  หกประการคือ : -  

        สังขารทั้งปวง   จักปรากฏโดยความเป็นของตั้งอยู่อย่างไม่มั่นคง ; 
        ใจของเรา จักไม่ยนิดใีนโลกท้ังปวง ;  
        ใจของเรา  จักออกจากโลกท้ังปวง ; 
 ใจของเรา จักเป็นใจน้อมไปในนิพพาน ;  
       สังโยชน์ทั้งหลายของเรา  จักถงึซ่ึงการละขาด ;   และ  
 เราจักเป็นผู้ประกอบด้วยสามัญญคุณอันยอดเยี่ยม.  

        ภิกษุ ท. !  เมื่อภิกษหุวังอยูซ่ึงอานิสงส ๖ ประการเหลาน้ีแล ยอม
สมควรโดยแท เพื่อจะเขาไปต้ังไวซ่ึงอนิจจสัญญา ในสังขารทั้งปวงอยางไม
จํากัดขอบเขต.  

- ฉกฺก. อํ. ช ๒๒/๔๙๒/๓๗๓.  
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ทุกขสัญญาเป็นไปโดยสะดวก 

เมือ่ผู้เจริญมุ่งอานิสงส์หกประการ 

        ภิกษุ ท. !  เมื่อภิกษ ุ หวงัอยู่ซ่ึงอานิสงส์  ๖  ประการ  ย่อมสมควร  
โดยแท้ เพือ่จะเข้าไปต้ังไว้ซ่ึง ทุกขสัญญา ในสังขารทั้งปวงอย่างไม่จํากดั
ขอบเขต.   หวังอยูซ่ึงอานิสงส   ๖  ประการไหนเลา?    หกประการคือ :-  

 นิพพทิาสัญญา๑ (สัญญาในความนาเบื่อหนาย)   ของเรา  ในสังขารทั้งปวง      
จักปรากฏ เหมือนมเีพชฌฆาตเงือ้ดาบอยู่ต่อหน้าเรา  ;   [ดูเพิ่มเติม อริย. ตน 

น.๗๖๘] 

  ใจของเรา   จักออกจากโลกท้ังปวง ;  
เราจักเป็นผู้เห็นสันติ  (ความสงบระงับ)  ในนิพพานอยู่เป็นประจํา ; 
อนุสัยทั้งหลายของเรา   จักถงึซ่ึงการถูกถอนขึน้จนหมดส้ิน ;  
เราจักเป็นผู้กระทํากจิ  (ในการทําที่สุดทุกข) อยู่เป็นประจํา ;   และ  

พระศาสดาจักเป็นผู้ทีเ่ราบําเรอแล้ว ด้วยวตัรอนัประกอบด้วยเมตตา 
(ความรักอันประกอบดวยธรรม).  

        ภิกษุ ท. !  เมื่อภิกษหุวังอยูซ่ึงอานิสงส ๖ ประการ เหลาน้ีแล ยอม
สมควรโดยแท เพื่อจะเขาไปต้ังไวซ่ึงทุกขสัญญา ในสังขารทั้งปวงอยางไมจํากัด
ขอบเขต.  

- ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๒/๓๗๔.  

 

๑. นิพพิทาสัญญา คําน้ี บาลีพระไตรปฎกฉบับไทยเปน นิพฺพานสฺญา เห็นวาไมเขาเคาของเร่ืองจงึถอืเอาตามบาลีฉบับ
มอญท่ีวา นิพฺพิทาสฺญา. 
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อนัตตสัญญาเป็นไปโดยสะดวก 

เมือ่ผู้เจริญมุ่งอานิสงส์หกประการ 

        ภิกษุ ท. !  เมื่อภิกษ ุ   หวงัอยู่ซ่ึงอานิสงส์  ๖  ประการ  ย่อมสมควร 
โดยแท้ เพือ่จะเข้าไปต้ังไว้ซ่ึง อนัตตสัญญา ในธรรมทั้งปวงอย่างไม่จํากดั
ขอบเขต.    หวังอยูซ่ึงอานิสงส  ๖  ประการเหลาไหนเลา?   หกประการคือ :-  

เราจักเป็นอตัมมโย๑   ในโลกทั้งปวง ;  
อหังการ๒  ทั้งหลายของเราจักเข้าถงึการดบั ; 
มมังการ๓  ทั้งหลายของเราจักเข้าถงึการดบั ; 
เราจักเป็นผู้ประกอบด้วยอสาธารณญาณ  (ความรู้อนัไม่ทัว่ไปแก่ปุถุชน) ;  
ธรรมอนัเป็นเหตุ    จักเป็นส่ิงที่เราเห็นแล้วด้วยด ี; และ  
ธรรมทั้งหลายอนัเกดิแต่เหตุ    จักเป็นส่ิงที่เราเห็นแล้วด้วยด.ี  

        ภิกษุ ท. !  เมื่อภิกษหุวังอยูซ่ึงอานิสงส ๖ ประการเหลาน้ีแล ยอม
สมควรโดยแท  เพื่อจะเขาไปต้ังไวซ่ึงอนัตตสัญญา  ในธรรมทั้งปวงอยางไม
จํากัดขอบเขต.  
- ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๒/๓๗๕.  

 
 

๑. อตัมมโย  คือผูไมสําเร็จมาแตปจจัยน้ันๆ  กลาวคือ ปจจัยน้ันๆ  ไมอาจปรุงแตงได หมายถึงผูหลุดพนน่ันเอง.  
๒. อหังการ คือการกระทําในใจดวยความยึดถอืวาเรา   วาตน.  
๓. มมังการ คือ การกระทําในใจดวยความยึดถือวาของเรา วาของตน. ท้ังอหังการและมมังการ เปนความรูสึกท่ีมี

อยูในสันดานของคนเรา เปนกิเลสประเภทอนุสัย ทํางานรวมกันท้ังสองอยาง เรียกวา อหังการมมังการะมานานุสัย ;   
ผูใดถอนเสียไดเด็ดขาด   ผูน้ันเปนพระอรหันต. 
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  ส่ิงทั้งปวงทีต้่องรู้จกั เพือ่ความส้ินทุกข์ 

        ภิกษุ ท. !  เมื่อไม่รู้ยิง่  ไมรอบรู  ไมคลายกําหนัด  ไมละขาด  ซ่ึงส่ิง
ทั้งปวง (สพฺพ)ํ ก็เปนผู ไม่ควรแก่ความส้ินไปแห่งทุกข์.  ภิกษุ ท. !    ส่ิงทั้งปวง
น้ันคืออะไรเลา?   ภิกษุ ท. !     ส่ิงทั้งปวงคือ :-  

        (อายตนะภายใน ๖   อายตนะภายนอก ๖  วิญญาณ ๖   สัมผัส ๖   เวทนา ๖  :  ทรงจําแนกที
ละหมวด และแยกอยางในหมวดน้ันๆ ในที่น้ียกมากลาวคราวเดียวกัน เพราะเห็นวาเปนที่รูจักกันดี
แลว). 

        (ตอจากน้ี ไดตรัสขอความปนปฏิปกขนัย คือเม่ือรูสิ่งทั้งปวงก็ควรแกความส้ินไปแหงทุกข 
อันผูศึกษาพึงเทียบเคียงไดดวยตนเอง).  

- สฬา. สํ. ๑๘/๒๑/๒๗-๒๘.  

       [ในสูตรถัดไป   ทรงแสดงส่ิงทัง้ปวงดวยวิญญาตัทพธรรมทางจักษุ   โสตะ   ฆานะ   ชิวหา  กายะ     
และมนะ   (๑๘/๒๒-๒๓/๒๙-๓๐).  

       อีกสูตรหน่ึง      ทรงแสดงส่ิงทัง้ปวงดวยขันธหา   (๑๗/๓๓/๕๖-๕๗)].  
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ต้นเหตุแห่งมจิฉาทฏิฐิ - สัมมาทฏิฐิ 

ก. แหงมิจฉาทิฏฐิ 

ภิกษุ ท. !  ปัจจัย   ๒  อย่างเหล่านี ้  เพือ่ความเกดิขึน้แห่งมิจฉาทิฏฐิ 
สองอยางเหลาไหนเลา?     สองอยางคือ:- 

การโฆษณาของคนเหล่าอืน่   (ปรโต   โฆโส). 

การกระทําในใจโดยไม่แยบคาย (อโยนิโส   มนสิกาโร). 

ภิกษุ ท. ! ปจจัยสองอยางเหลาน้ีแล เพื่อความเกิดข้ึนแหงมิจฉาทิฏฐิ. 

ข. แหงสัมมาทิฏฐิ 

        ภิกษุ ท. !  ปัจจัย   ๒  อย่างเหล่านี ้   เพือ่ความเกดิขึน้แห่งสัมมาทฏิฐิ 
สองอยางเหลาไหนเลา?   สองอยางคือ:-  
       การโฆษณาของคนเหล่าอืน่  (ปรโต    โฆโส). 
       การกระทําในใจโดยแยบคาย  (โยนิโส   มนสิกาโร). 
       ภิกษุ ท. !  ปจจัยสองอยางเหลาน้ีแล   เพื่อความเกิดข้ึนแหงสัมมาทิฏฐิ.  
-  ทุก.อํ. ๒๐/๑๐๙ - ๑๑๐/๓๗๐ - ๓๗๑.  

หมวด ง. ว่าด้วย หลกัการปฏิบัติ ของสัมมาทิฏฐิ 
รู้เวทนาเพือ่ดบัเสียได้ ดกีว่ารู้เพือ่เป็นปัจจยัแก่ตณัหา 

        ภิกษุ ท. !  .... สมณพรหมณเหลาใด เปนปุพพันตกัปปกวาท๑    (บญัญติั

ทิฏฐิปรารภขันธที่มีแลวในกาลกอน) ก็ดี  เปนอปรันตกัปปกวาท  (บัญญัติทิฏฐิปรารภขันธ 
๑. สมณพรหมณพวกปุพพันตกัปปวาทเปนตน  ดูรายละอียดไดจากหนังสือ  ปฏิจจ.โอ. ตอนวาดวยเรื่องทิฏฐิ 

๖๒  ในหมวด  ๑๑.   
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ที่มีในกาลเบื้องหนา) ก็ดี   เปนปุพพนัตาปรันตกัปปกวาท   (บัญญัติทิฏฐิปรารภขันธที่เปน
ปุพพันตะอปรันตะ) ก็ดี  ลวนแตเปนผูมีปุพพนัตาปรันตานุทิฏฐิ (มีทิฏฐิไปตามขันธที่มี

ในกาลกอนและในกาลเบื้องหนา) เขาปรารภขันธที่เปนปุพพันตะและอปรันตะแลว 
กลาวอธิมตุติบท (ทางแหงความนอมใจเช่ือของสัตว) มีอยางตางๆกัน  เปนอเนก ดวย
วัตถุ (ที่ต้ังแหงทิฏฐิ) ๖๒ ประการ; สมณพราหมณเหลาน้ันทั้งหมด รู้สึกเสวยเวทนา
ตามทิฏฐิเฉพาะอย่างๆ    ของตนๆ    ตามท่ีถูกต้องแล้วๆ   (ซ่ึงอารมณ์)  ด้วยผสั-
สายตนะหกประการ. เพราะเวทนา (อนัเกดิจากสัมผสัน้ัน) ของสมณพราหมณ์
ทั้งหลายเหล่าน้ันเป็นปัจจัย จึงมตีัณหา ;   เพราะมีตัณหาเปนปจจัย จึงมีอปุทาน;  
เพราะมีอุปาทานเปนปจจัย  จึงมีภพ;  เพราะมีภพเปนปจจัยจึงมีชาติ;  เพราะมี
ชาติเปนปจจัยจึงมีชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอ-ุปายาสทั้งหลาย  
(แกสมณพราหมณทั้งหลายเหลาน้ัน). 
        ภิกษุ ท. !  ในกาลใดแล ภิกษุยอม รู้ชัดตามที่เป็นจริง ซ่ึงความ 
เกดิขึน้  (สมุทัย)   ซ่ึงความต้ังอยู่ไม่ได้  (อตัถงัคมะ)    ซ่ึงรสอร่อย  (อสัสาทะ) 
ซ่ึงโทษอนัตํ่าทราม (อาทีนวะ) ซ่ึงอุบายเป็นเคร่ืองออกไปให้พ้น (นิสสรณะ) 
แห่งผสัสายตนะ ๖ ประการ ;  ภิกษุน้ี  ชื่อวายอม   รู้ชัด  (ซ่ึงเร่ืองอันเกี่ยวกับผัส
สายตนะหกประการน้ัน) ยิ่งกว่าสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่าน้ันทั้งหมดน่ัน
เทียว.  
-  สี.ที.๙/๕๗/๙๐.  

อสัสาทะ-อาทนีวะ-นิสสรณะของกาม 

(ธรรมลกัษณะ ๓ ประการของกาม : วตัถุแห่งสัมมาทิฏฐิ) 

      ภิกษุ ท. !  อะไร   เป็นอสัสาทะ    (รสอร่อย)  ของกามทั้งหลาย?   
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ภิกษุ ท. !     กามคุณ  ๕  อยางเหลาน้ี    มีอยู.   หาอยาง  อยางไรเลา?  หาอยางคือ 
รูป   อันจะพึงรูแจงดวยตา  เสียงอันจะพึงรูแจงดวยห ู  กล่ินอันจะพึงรูแจงดวย
จมูก รสอันจะพึงรูแจงดวยล้ิน โผฏฐัพพะอันจะพึงรูแจงดวยผิวกาย (แตละอยางๆ) 
อันนาปรารถนา   นาใคร  นาพอใจ  มีลักษณะนารัก  เปนที่เขาไปอาศัยอยูแหง
ความใคร   เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด   มีอยู ภิกษุ ท. !    เหลาน้ีแลชื่อวา กามคุณ 
(คุณคาสําหรับกาม)  หาอยาง.   ภิกษุ ท. !    สุขโสมนัสใด อาศัยกามคุณห้าเหล่านี้
แล้วเกดิขึน้ ,   นีเ้ป็นอสัสาทะของกามทั้งหลาย.  

        ภิกษุ ท. !  อะไร เป็นอาทีนวะ   (โทษอนัตํ่าทราม)  ของกามทั้งหลาย?  

       (ก)  ภิกษุ ท. !   กุลบุตรในโลกน้ี สําเร็จการเป็นอยู่ด้วยความ 
พากเพยีรในศิลปะ  คือ ดวยศิลปะแหงการใชสัญญาดวยมือ ศิลปแหงการคํานวณ 
ศิลปะแหงการนับ  ดวยกสิกรรม  ดวยวาณิชกรรม ดวยโครักขกรรม ดวยศิลปะ
แหงการใชศาตรา  ดวยการเปนราชบุรุษ  หรือดวยศิลปะอยางใดอยางหน่ึง, ต้อง
เผชิญกบัความหนาว เผชิญกบัความร้อน ต้องลาํบากอยู่ ดวยสัมผัสอันเกิดจาก
เหลือบยุงลมแดดและสัตวเล้ือยคลานทั้งหลาย   ออนแรงอยู  ดวยความหิว   
กระหายเพราะการไมไดบริโภคตามเวลา.  ภิกษุ ท. !    ข้อนีเ้ป็นโทษแห่งกามเป็น
กองแห่งทุกข์   อนับุคคลเห็นได้เอง  ว่ามีกามเป็นเหตุ  มีกามเป็นต้นเค้า มกีาม
เป็นเคร่ืองบังคบัให้กระทํา   มีเหตุมาแต่กามน่ันเทียว.  

       (ข) ภิกษุ ท. !   แมเมื่อกุลบตุรน้ันพากเพียรอยูอยางนั้น สืบตอ 
พยายามอยูอยางน้ัน   โภคะกย็งัไม่สําเร็จแก่เขา;   เขาย่อมเศร้าโศก   ย่อมลาํบาก
ใจ  ร่ําไรรําพัน  ตีอกร่ําไห ถึงความคล่ังเพอวา  “ความพากเพียรของเราเปน
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โมฆะเสียแลวหนอ   ความพยายามของเราไมมีผลหนอ”     ดังน้ีเปนตน.   ภิกษุ 
ท. !     แม้ข้อนี ้  กเ็ป็นโทษของกาม  เป็นกองแห่งทุกข์   อนับุคคลเห็นได้เอง  วา
มีกามเปนเหตุ   มีกามเปนตนเคา  มีกามเปนเคร่ืองบังคับใหกระทํา   มีเหตุมาแต
กามน่ันเทียว.  

       (ค)  ภิกษุ ท. !   ถึงแมวาเมือ่กุลบุตรน้ัน พากเพียรอยูอยางน้ันสืบ ตอ
พยายามอยูอยางน้ัน โภคะเกดิสําเร็จผลแก่เขาขึน้มา. เขากย็งัเสวยทุกขโทมนัส
เพราะการอารักขาโภคะเหล่าน้ัน  โดยวิตกอยูวา “ทําอยางไรพระราชาจึงจะไมริบ
ทรัพยของเราไป โจรจะไมปลนทรัพยของเราไป  ไฟจะไมไหม  นํ้าจะไมพดัพา
เอาไป ทายาทอันไมเปนที่รักจะไมเย้ือแยงเอาไป” ดังน้ีเปนตน. เมื่อเขาอารักขา
คุมครองอยูอยางน้ี  พระราชารบิทรัพยของเขาไปบาง โจรปลนเอาไปบาง  ไฟ
ไหมเสียบาง  นํ้าพัดพาไปเสียบาง  ทายาทไมเปนที่รักเย้ือแยงไปเสียบาง, เขายอม
เศราโศก  ยอมลําบากใจ  ร่ําไรรําพัน  ตีอกร่ําไห   ถึงความคล่ังเพอวา “ส่ิงที่เคยมี
แกเรา  ฉิบหายไปหมดแลวหนอ”  ดังน้ีเปนตน.  ภิกษุ ท. !      แม้ข้อนี ้ กเ็ป็นโทษ
แห่งกาม เป็นกองแห่งทุกข์ อนับุคคลเห็นได้เอง วามกีามเปนเหตุ มีกามเปนตน
เคา   มีกามเปนเคร่ืองบังคับใหกระทํา   มีเหตุมาแตกามน่ันเทียว.  

       (ง)  ภิกษุ ท. !   โทษอื่นยังมีอีก ที่มีกามเปนเหตุ มีกามเปนตนเคา มีกาม
เปนเคร่ืองบังคับใหกระทํา   มีเหตุมาแตกามน่ันเอง;  คือ  ขอที่ราชาวิวาทกับ
ราชาบาง กษัตริยวิวาทกับกษัตรยิบาง พราหมณวิวาทกับพราหมณบาง คหบดี
วิวาทกับคหบดีบาง  มารดาวิวาทแมกับบุตร บุตรวิวาทแมกับมารดา  บิดาวิวาท
แมกับบุตร  บุตรวิวาทแมกับบดิา  พี่นองชายกับพี่นองชาย  พี่นองหญิงกับพี่นอง
หญงิ  แมสหายกับสหายก็ยังวิวาทกัน, เขาเหลาน้ัน  ถึงการทะเลาะแก่งแย่งววิาท
กนั ในที่น้ันๆ, ทําร้ายกนัและกนัด้วยฝ่ามอืบ้าง  ด้วยก้อนดนิบ้าง  ด้วยท่อนไม้
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บ้าง  ด้วยศาตราบ้าง  ถงึความตายบ้าง  ได้รับทุกข์เจียนตายบ้าง ในทีน้ั่นๆ   
ภิกษุ ท. !      แม้ข้อนี ้  กเ็ป็นโทษของกาม   เป็นกองแห่งทุกข์   อนับุคคลเห็นได้
เอง  วามีกามเปนเหตุ   มีกามเปนตนเคา   มีกามเปนเคร่ืองบงัคับใหกระทาํ มีเหตุ
มาแตกามน่ันเทียว.  
       (จ)  ภิกษุ ท. !   โทษอื่นยังมีอีก    ทีม่ีกามเปนเหตุ    มีกามเปนตนเคา   
มีกามเปนเคร่ืองบงัคับใหกระทาํ   มีเหตุมาแตกามน่ันเอง; คือ ขอคนที่คน
ทั้งหลายถือดาบและโลหนัง ผูกสอดธนูและแลงศร แลนเขาไปสูสงครามอัน
ต้ังข้ึนเปนกองทัพสองฝาย ยิงศรอยูบาง ซัดหอกอยูบาง กวัดแกวงดาบอยูบาง, 
คนเหลาน้ัน ถูกศรแทงบ้าง  ถูกหอกแทงบ้าง  ถูกดาบตัดศีรษะบ้าง  ถงึความตาย
บ้าง   ได้รับทุกข์เจยีนตายบ้าง   อยูในที่น้ันๆ.    ภิกษุ ท. !    แม้ข้อนี ้  กเ็ป็นโทษ
ของกาม   เป็นกองแห่งทุกข์   อนับุคคลเห็นได้เอง  วามีกามเปนเหตุ  มีกามเปน
ตนเคา  มีกามเปนเคร่ืองบังคับใหกระทํา    มีเหตุมาแตกามน่ันเทียว.  
       (ฉ)  ภิกษุ ท. !   โทษอื่นยังมีอีก    ทีม่ีกามเปนเหตุ    มีกามเปนตนเคา   
มีกามเปนเคร่ืองบงัคับใหกระทาํ   มีเหตุมาแตกามน่ันเอง;  คือ  ขอที่คนทัง้หลาย
ถือดาบและโลหนัง  ผูกสอดธนูและแลงศร  แลนเขาประชิดเชิงเทินอันกระทํา
ข้ึนดวยวิธีที่เรียกวาอัฏฏาวเลปนา๑ เมื่อมีการยิงลูกศรอยูบาง ซัดหอกอยูบาง  กวัด
แกวงดาบอยูบาง คนเหลาน้ันก็ถูกลูกศรแทงบ้าง  ถูกหอกแทงบ้าง  ถูกรดอยู่ด้วย
เถ้าถ่านโคมัยอนัร้อนบ้าง ปล่อยของหนักให้ตกลงทับทีเดยีวตายทั้งหมู่บ้าง  ถูก
ตัดศีรษะด้วยดาบบ้าง   ถงึความตายบ้าง   ได้รับทุกข์เจยีนตายบ้าง  อยูในที่
น้ันๆ.  ภิกษุ ท. !      แม้ข้อนี ้ กเ็ป็นโทษของกาม  เป็นกองแห่งทุกข์อนับุคคลเห็น
ได้เอง วามกีามเปนเหตุ มีกามเปนตนเคา มีกามเปนเคร่ืองบงัคับใหกระทํา    มี
เหตุมาแตกามน่ันเทียว. 
๑. ตีนกําแพงท่ีทําใหขรุขระไวดวยของมีคม    ยากแกการท่ีขาศึกจะเขาไป   หรือปนกําแพงได. 
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       (ช)  ภิกษุ ท. !   โทษอื่นยังมีอีก    ที่มีกามเปนเหตุ   มีกามเปนตนเคา    
มีกามเปนเคร่ืองบงัคับใหกระทาํ  มีเหตุมาแตกามน่ันเอง;  คือ   ขอที่คนบางพวก 
ยอมตัดชอง ยองเบา  ปลนสะดมในเรือนหลังเดียว คอยดักทํารายในที่เปล่ียว 
และลวงภรรยาผูอื่น. พระราชาจบัคนเหล่าน้ันมาแล้ว ให้กระทํากรรมกรณ์วธีิการ
ลงโทษหลายวธีิด้วยกนั เช่น เฆ่ียนดวยหวายบาง   หวดดวยเชอืกหนังบาง ทุบ
ดวยทอนไมบาง ตัดมือเสียบาง ตัดเทาเสียบาง ตัดเสียทั้งมือและเทาบาง  ตัดหู
บาง ตัดจมูกบาง ตัดเสียทั้งหูและจมูกบาง ยอมกระทํากรรมกรณชื่อ “หมอเค่ียว
นํ้าสม (พิลงฺคถาลิกมฺป)”๑ บาง   ยอมกระทํากรรมกรณชือ่ “ขอดสังข (สงฺขมุณฺฑ
กมฺป)”๒ บาง  ยอมกระทํากรรมกรณชือ่  “ปากราหู (ราหุมุขมฺป)”๓ บาง     ยอม
กระทํากรรมกรณชื่อ “มาลัยไฟ (โชติมาลิกมฺป)”๔  บาง   ยอมกระทํากรรมกรณ
ชื่อ   “มือคบเพลิงบาง (หตฺถปชฺโชติกมฺป)”๕   บาง     ยอมกระทํากรรมกรณชื่อ 
“ริ้วสาย (เอรกวตฺติกมฺป)”๖  บางยอมกระทํากรรมกรณชือ่  “นุงเปลือกไม (จีรก 
วาสิกมฺป)”๗ บาง ยอมกระทํากรรมกรณชื่อ      “ยืนกวาง (เอเณยฺยกมฺป)”๘    บาง     

๑. “หม้อเคีย่วนํา้ส้ม” คือตอยหัวขมองแยกออก แลวใชคีมคีบกอนเหล็กท่ีลุกแดงใสลงไป ใหมันสมองเดือดพลุงขึ้น
เหมือนนํ้าสมเดือดลนหมอ.  

๒. “ขอดสังข์”  คือตัดหนังควั่นไปใหรอบจอนหูท้ังสองขาง  และหลุมคอ  แลวรวบผมท้ังหมดขมวดไว  ใชไมสอดหมุน
ยกขึ้น  ใหหนังหลุดติดขึ้นมาพรอมกับผมแลวใชทรายหยาบขัดกะโหลกศีรษะลางใหขาว    ดั่งสังข.  

๓. “ปากราหู” คือใชขอเหล็กงางปากใหอาแลวจุดไฟในปาก.   อีกอยางหน่ึง ใชสิ่วตอกเจาะต้ังแตจอนหูเขาไปจนถึงปาก  
ใหโลหิตไหลออกมาเต็มปาก   ดูปากอา   ดั่งปากราหู.  

๔. “มาลยัไฟ”   คือใชผาชุบนํ้ามันพันจนทั่วตัวแลวจุดไฟ.  
๕. “มอืคบเพลงิ”   คือใชผาชุบนํ้ามันพันมือท้ังสองขางจนท่ัว    แลวจุดไฟ. 
๖. “ร้ิวส่าย”   คือเชือดหนังลอกออกเปนริ้วๆ   ต้ังแตใตคอไปจนถึงขอเทา แลวเอาเชือกผูกฉุดคราไป  นักโทษเดินเหยียบ

หนังคัวลมลุกคลกุคลานไปจนกวาจะตาย.  
๗. “นุ่งเปลอืกไม้”  คือเชือดหนังเปนริ้วๆอยางบทกอน  แตทําเปนสองตอน ต้ังแตใตคอจนถึงเอวตอนหน่ึง  ต้ังแตเอว

จนถึงขอเทาตอนหน่ึง   ริ้วหนังตอนบนหอยคลุมลงมาปดกายตอนลาง    ดูดั่งนุงเปลือกไม.  
๘. “ยนืกวาง”   คือใชหวงเหล็กรัดขอศอกท้ังสอง    และเขาท้ังสอง    ตรึงติดไวกับหลักเหล็กสี่หลักบนพ้ืนดิน     ดูดั่ง

กวางถูกตรึง    แลวกอไฟลอมลนจนกวาจะตาย. 
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ยอมกระทํากรรมกรณชื่อ “เก่ียวเหย่ือเบ็ด (พลิสมสิกมฺป)”๙  บาง  ยอมกระทํา
กรรมกรณชื่อ  “เหรียญกษาปณ (กหาปณกมฺป)”๑๐  บาง ยอมกระทํากรรมกรณช่ือ  “ทา

เกลือ”  บาง ยอมกระทํากรรมกรณชื่อ “แปรงแสบ (ขาราปฏิจฺฉกมฺป)”๑๑ บาง ยอม
กระทํากรรมกรณชื่อ “เวียนหลัก (ปลิฆปริวตฺติกมฺป)”๑๒ บาง ยอมกระทํา
กรรมกรณชื่อ  “ต่ังฟาง (ปลาลปกมฺป)”๑๓  บาง ราดดวยนํ้ามนัรอนๆ (ตตฺเตนป    
เตเลน    โอสิ ฺจนฺติ)บาง   ยอมปลอยให “สุนัขทึ้ง (สุนเขหิป   ขาทาเปนฺติ)”๑๔ 
บาง  ยอมใหนอนหงายบนหลาวทั้งเปนๆบาง  ยอมตัดศีรษะดวยดาบบาง; เขา
เหลาน้ัน ยอมถงึซ่ึงความตายบ้าง ได้รับทุกข์เจยีนตายบ้าง อยูในที่น้ันๆ. ภิกษุ 
ท. !     แม้ข้อนี ้  กเ็ป็นโทษของกาม  เป็นกองแห่งทุกข์  อนับุคคลเห็นได้เอง วามี
กามเปนเหตุ  มีกามเปนตนเคา  มีกามเปนเคร่ืองบงัคับใหกระทํา  มีเหตุมาแตกาม
น่ันเทียว. 

- นัยแห่งอรรถกถาแลพระไตรปิฎกแปลของ   ม . อาํไพจริต. 

       (ญ) ภกิษุ ท. !   โทษอื่นยังมีอีก ที่มกีามเปนตนเคา มีกามเปนเคร่ือง 
บังคับใหกระทํา มีเหตุมาแตกามน่ันเอง;  คือขอที่คนทัง้หลายประพฤติทุจริตดวย
กาย  ดวยวาจา  และดวยใจ,  ครั้น ประพฤติทุจริตด้วยกาย  ด้วยวาจา  และด้วยใจ 

๙. “เกีย่วเหยือ่เบด็”    คือใชเบ็ดมีเงี่ยงสองขาง   เก่ียวตัวดึงเอาหนังเน้ือและเอ็นออกมาใหหมด. 
๑๐. “เหรียญกษาปณ์”   คือใชมีดคมเชือดหนังออกเปนแวนๆ ขนาดเทาเงินเหรียญจนกวาจะตาย. 
๑๑. “แปรงแสบ” คือฟนสับเสียใหยับท่ัวกาย แลวใชแปรงชุบนํ้าแสบ (มีนํ้าเกลือเปนตน) ถูครูดสีไปมาใหเน้ือเอ็นขาด

หลุดออกมา   เหลือแตกระดูก.  
๑๒. “เวยีนหลกั”   คือใหนอนตะแคง แลวใชหลาวเหลก็ตอกเขาชองหูใหทะลุ ลงไปตรึงแนนอยูกับดิน  แลวจับเทาท้ังสอง

เดินเวียน.  
๑๓. “ตัง่ฟาง”  คือใชลูกหินบดทับตัว บดใหกระดูกแตกละเอียด แตไมใหหนังขาด แลวจับผมรวบขึน้เขยาๆ ใหเน้ือ

รวมเขาเปนกอง แลวใชผมน่ันแหละพันตะลอมวางไว    เหมือนต่ังท่ีทําดวยฟางสําหรับเช็ดเทา.  
๑๔. “ให้สุนัขทึง้”   คือขังฝูงสุนัขใหอดหิวโซหลายวัน    แลวปลอยใหออกมารุมท้ึง   พักเดียวเหลือแตกระดูก.  
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แลว,  เขาเหลาน้ัน   ยอม เข้าถงึอบาย   ทุคติ  วนิิบาต  นรก  เบื้องหนาแตการตาย  
เพราะการแตกสลายแหงกาย.  ภิกษุ ท. !    แม้ข้อนี ้  กเ็ป็นโทษของกาม  เป็นกอง
แห่งทุกข์   อนับุคคลเห็นได้เอง  วามีกามเปนเหตุ  มกีามเปนตนเคา  มีกามเปน
เครื่องบังคับใหกระทาํ  มีเหตุมาแตกามน่ันเทียว. 

        ภิกษุ ท. !  อะไร เป็นนิสสรณะ (อุบายเป็นเคร่ืองออก) จากกาม 
ทั้งหลาย?    ภิกษุ ท. !    การนําออกเสียได้ซ่ึงฉันทราคะ   การละเสียได้ซ่ึงฉันทรา
คะ   ในกามทั้งหลาย อนัใด,   อนัน้ัน   เป็นนิสสiณะจากกามทั้งหลาย. 
        ภิกษุ ท. !  สมณะหรือพราหมณเหลาใด ไมรูชดัตามเปนจริง ซ่ึงอัส 
สาทะแหงกามทั้งหลายโดยความเปนอัสสาทะดวย ซ่ึงอาทีนวะโดยความเปนอา
ทีนวะดวย ซ่ึงนิสสรณะโดยความเปนนิสสรณะดวย โดยอาการเหลาน้ี อยู; 
สมณะพราหมณเหลาน้ันนะหรือ  จักรูรอบซ่ึงกามทั้งหลายดวยตนเอง  หรือวาจัก
ชักชวนผูอืน่ใหรอบรูซ่ึงกามเหมอืนผูที่เคยปฏิบัติแลว  ดังน้ีน้ัน : น่ันไมเปน
ฐานะท่ีมีได. 

        ภิกษุ ท. ! สวน สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด รู้ชัดตามเป็นจริง ซ่ึง 
อสัสาทะแห่งกามทั้งหลายโดยความเป็นอสัสาทะด้วย   ซ่ึงอาทีนวะโดยความ
เป็นอาทีนวะด้วย ซ่ึงนิสสรณะโดยความเป็นนิสสรณะด้วย โดยอาการอย่างนีอ้ยู่; 
สมณะหรือพราหมณ์เหล่าน้ันน่ันแหละ จักรอบรู้ซ่ึงกามทั้งหลายด้วยตนเอง 
หรือว่าจักชักชวนผู้อืน่ให้รอบรู้ซ่ึงกามเหมอืนผู้ที่เคยปฏิบัติแล้ว ดงันีน้ั้น   :  น่ัน
เป็นฐานะที่มีได้. 
- มู.ม. ๑๒/๑๖๘ - ๑๗๓/๑๙๗ - ๒๐๐.  

       (ความรูดังกลาวน้ีสงเคราะหลงในสัมมาทิฏฐิ ดังน้ันจึงนํามารวมไวในที่น้ี). 
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อสัสาทะ-อาทนีวะ-นิสสรณะของรูปกาย 

(ธรรมลกัษณะ ๓ ประการของรูป : วตัถุแห่งสัมมาทิฏฐิ) 

        ภิกษุ ท. !  อะไร เป็นอสัสาทะ (รสอร่อย) ของรูป? ภิกษ ุ ท. !     
เหมือนอยางวานางสาวนอยแหงกษัตริยก็ดี นางสาวนอยแหงพราหมณก็ด ี หรือ
นางสาวนอยแหงคหบดีก็ดี  ที่แสดงลักษณะวามีอายุสิบหาปก็ดี   หรือสิบหกปก็
ดี   ซ่ึงมีทรวดทรงไมสูงนัก   ไมตํ่านัก  ไมผอมนัก  ไมอวนนัก  ไมดํานัก  ไมขาว
นัก  ภิกษุ ท. !     ในสมัยน้ัน สีสรรวรรณะแหงหญิงน้ัน  ยอมงดงามอยางย่ิง  
มิใชหรอื? “อย่างน้ัน พระเจ้าข้า !”   ภิกษุ ท. !    สุขโสมนัสที่อาศัยสีสรรวรรณะอนั
งดงามแล้วบังเกดิขึน้ อนัใด, อนัน้ัน เป็นอสัสาทะของรูป.  
        ภิกษุ ท. !  อะไร เป็น อาทีนวะ   (โทษอนัตํ่าทราม)   ของรูป? 

       (ก) ภิกษุ ท. !  ในกรณีน้ี  บุคคคล  จะไดเห็นนองสาว  (ของตนเอง) 
น่ันแหละ   โดยกาลตอมา   มีอายุได้ ๘๐ ปีบ้าง ๙๐ ปีบ้าง   ชราทรุดโทรมแล้ว   มี
หลงังอเหมอืนโคปานสิแห่งหลงัคา๑ มีกายคดไปคดมา มีไม้เท้ายนัไปในเบือ้งหน้า  
เดนิตัวส่ันเทิม้   กระสับกระส่าย  ผ่านวยัอนัแข็งแกร่งไปแล้ว   มีฟันหักแล้ว  มี
ผมหงอกแล้ว   มีผมตดัส้ันอย่างลวกๆ    มผีวิหนังหย่อนยานและมีตัวเต็มไปด้วย
จุด.   ภิกษุ ท. !     พวกเธอเขาใจความขอน้ีวาอยางไร  :  สีสรรวรรณะอันงดงาม
ที่มีมาแตเดิม      อันตราธานไปแลว,     โทษปรากฏชัดแลวมิใชหรือ?   “อย่างน้ัน
พระเจ้าข้า !”     ภิกษุ ท. !       น่ันคอื    อาทีนวะของรูป. 
๑.  คําน้ีเคยแปลกันวา กลอนหรือจันทัน แตไมสมเหตุสมผลคือไมไดโคง. รูปเรือนโบราณท่ีปรากฏอยูในสิลา

สลักของโบราณ เห็นโคงอยูแตสวนท่ีเรียกวาปนลม โคงงอเปนรูปดอกบัว พอท่ีจะเปรียบกับหลังโกงได. 
หรือมิฉะน้ัน  ก็ตองเปนเรือนท่ีมีหลังคาเปนรูปประทุนเรือจันทันหรือกลอนจึงจะโคงงอได,  ทําใหไมแนใจ
วาแปลคาํน้ีวาอะไรดี   จึงไมแปลและคงไวตามเดิมวา   โคปานสิ. 
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       (ข) ภิกษุ ท. !  โทษอยางอืน่ยังมีอีก  :  บุคคล   จะไดเห็นนองสาว 
(ของตนเอง) น่ันแหละ อาพาธลง ได้รับทุกข์ทรมาณ เป็นไข้หนัก นอนกล้ิง
เกลือกอยูในมูตรและคูถของตนเอง  อันบุคคลตองชวยพยุงใหลุกและนอน.  
ภิกษุ ท. !      พวกเธอเขาใจขอความน้ีวาอยางไร  : สีสรรวรรณะอนังดงามทีม่ีแต
เดิม    อันตรธานไปแลว, โทษปรากฏชดัแลว  มิใชหรอื? “อย่างน้ัน พระเจ้าข้า !”   
ภิกษุ ท. !    แม้น่ัน     กค็อือาทีนวะของรูป.  

       (ค) ภิกษุ ท. !  โทษอยางอืน่ยังมีอีก  :  บุคคล  จะไดเห็นนองสาว  
(ของตนเอง) น่ันแหละ บัดน้ีเปนสรีระรางอันเขาทิ้งแลว ในปาชาเปนที่ทิ้งศพ 
ตายแล้ววนัหน่ึง บาง  ตายแล้วสองวนั บาง  ตายแล้วสามวนั บาง  กาํลงัขึน้พอง 
บาง  มีสีเขยีว บาง  มีหนองไหล บาง.  ภิกษุ ท. !     พวกเธอจะขาใจความหมายน้ี
อยางไร  :  สีสันวรรณะอันงดงามที่มีแตเดมิ  อันตรธานไปแลว,   โทษปรากฏชัด
แลว   มิใชหรือ?  “อย่างน้ัน พระเจ้าข้า !”  ภิกษุ ท. !     แม้น่ัน  กค็อือาทีนวะ ของรูป.  

       (ง) ภิกษุ ท. !  โทษอยางอืน่ยังมีอีก   :   บุคคล   จะไดเห็นนองสาว 
(ของตนเอง)  น่ันแหละ  บัดน้ีเปนสรีระรางอันเขาทิ้งแลว  ในปาชาเปนที่ทิ้งศพ 
ฝูงกาจิกกนิอยู่ บาง   อัน ฝูงแร้งจิกกนิอยู่ บาง    อัน ฝูงตะกรุมจิกกนิอยู่  บาง  
อัน ฝูงสุนัขกดักนิอยู่ บาง  อัน ฝูงสุนัขจิง้จอกกดักนิอยู่ บาง  และอัน หมู่หนอน
ต่างชนิดบ่อนกนิอยู่ บาง.  ภิกษุ ท. !    พวกเธอจะเขาใจความขอน้ีวาอยางไร  : 
สีสรรวรรณะอันงดงามที่มีแตเดมิ อันตรธานไปแลว,   โทษปรากฏชัดแลว  มิใช
หรือ?  “อย่างน้ัน พระเจ้าข้า !”     ภิกษุ ท. !       แม้น่ัน    กค็อือาทีนวะของรูป.  

       (จ) ภิกษุ ท. !  โทษอยางอืน่ยังมีอีก    :   บุคคล    จะไดเห็นนองสาว  
(ของตนเอง)  น่ันแหละ บัดน้ีเปนสรีระรางอันเขาทิ้งแลว  ในปาชาเปนที่ทิ้งศพ 
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เป็นร่างกระดูก  ยงัมเีนือ้และเลอืด   และยงัมเีอน็เป็นเคร่ืองรึงรัดอยู่ บาง  เปน
รางกระดูกที่ ปราศจากเนือ้    แต่ยงัมเีลอืดเป้ือนอยู่  และยงัมีเอน็เป็นเคร่ืองรึงรัด
ไว้บาง    เป็นร่างกระดูกที่ปราศจากเนือ้และเลอืด  แต่ยงัมีอน็เป็นเคร่ืองรึงรัดไว้
บ้าง   เป็นท่อนกระดูกที่ปราศจากเอน็เป็นเคร่ืองรึงรัด   กระจัดกระจายไปคนละ
ทิศละทาง คือกระดูกมือไปทางหน่ึง  กระดูกเทาไปทางหน่ึง  กระดูกแขงไปทาง
หน่ึง  กระดูกขาไปทางหน่ึง  กระดูกสะเอวไปทางหนึ่ง  กระดูกขอสันหลังไป
ทางหน่ึง กระดูกสีขางไปทางหนึ่ง กระดูกหนาอกไปทางหน่ึง  กระดูกแขนไป
ทางหน่ึง  กระดูกไหลไปทางหน่ึง  กระดูกคอไปทางหน่ึง กระดูกคางไปทาง
หน่ึง  ฟนไปทางหน่ึง  กระโหลกศีรษะไปทางหน่ึงบาง.   ภิกษุ ท. !      พวกเธอ
จะเขาใจความขอน้ีวาอยางไร  :  สีสรรวรรณะอันงดงามที่มีแตเดมิ อันตรธานไป
แลว,  โทษปรากฏชัดแลว  มิใชหรือ? “อย่างน้ัน พระเจ้าข้า !” ภิกษุ ท. !      แม้น่ัน    
กค็อือาทีนวะของรูป.  

       (ฉ) ภิกษุ ท  โทษอยางอืน่ยังมีอีก    :    บุคคล     จะไดเห็นนองสาว  
(ของตนเอง) น่ันแหละ บัดน้ีเปนสรีระรางอันเขาทิ้งแลว ในปาชาเปนที่ทิ้งศพ 
เป็นช้ินกระดูก  มีสีขาวดงัสีสังข์ บาง   เปนชิ้นกระดูก กองเร่ียรายอยู่นานเกนิ
กว่าปีหน่ึงไปแล้ว บาง    เปนกระดูก เป่ือยผงละเอยีดไปแล้ว บาง    ภิกษุ ท. ! 
พวกเธอจะเขาใจความขอน้ีวาอยางไร : สีสรรวรรณะอันงดงามที่มีแตเดิม 
อันตรธานไปแลว,     โทษปรากฏชัดแลว    มิใชหรอื? “อย่างน้ัน พระเจ้าข้า !”    
ภิกษุ ท. !     แม้น่ัน    กค็อือาทีนวะของรูป. 
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        ภิกษุ ท. !  อะไร    เป็นนิสสรณะ   (อุบายเคร่ืองออก)   จากรูป?  ภิกษ ุ
ท. !      การนําออกเสียได้ซ่ึงฉันทราคะ   การละเสียได้ซ่ึงฉันทราคะ    ในรูปอนั
ใด,   อนัน้ัน    เป็นนิสสรณะของรูป.  

        ภิกษุ ท. !  สมณะหรือพราหมณเหลาใด   ไมรูชัดตามเปนจริง   ซ่ึง 
อัสสาทะแหงรูปโดยความเปนอัสสาทะดวย ซ่ึงอาทีนวะโดยความเปนอาทีนวะ
ดวย ซ่ึงนิสสรณะโดยความเปนนิสสรณะดวย  โดยอาการอยางน้ี  อยู;  สมณะ
หรือพราหมณเหลาน้ันนะหรือ  จักรอบรูซ่ึงรูปดวยตนเอง  หรือวาจักชวนผูอื่น
ใหรอบรูซ่ึงรูปเหมอืนผูที่เคยปฏิบัติแลว   ดังน้ีน้ัน   :  น่ันไมเปนฐานะที่มีได.  

        ภิกษุ ท. !  สวนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด   รู้ชัดตามความเป็น  
จริง  ซ่ึงอสัสาทะแห่งรูปโดยความเป็นอสัสาทะด้วย  ซ่ึงอาทีนวะโดยความเป็น
อาทีนวะด้วย  ซ่ึงนิสสรณะโดยความเป็นนิสสรณะด้วย  โดยอาการอย่างนี ้  อยู่ 
สมณะหรือพราหมณ์เหล่าน้ัน  จักรอบรู้ซ่ึงรูปด้วยตนเอง  หรือว่าจักชวนผู้อืน่ให้
รอบรู้ซ่ึงรูปเหมือนผู้ที่เคยปฏิบัติแล้ว    ดงันีน้ั้น  :  น่ันเป็นฐานะท่ีมไีด้.  
-  มู. ม. ๑๒/๑๗๓ - ๑๗๕/๒๐๑ - ๒๐๔.  

 (ความรูดังกลาวน้ีสงเคราะหลงในสัมมาทิฏฐิ    ดังน้ันจึงนํามารวมไวในที่น้ี). 
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อสัสาทะ-อาทนีวะ-นิสสรณะของเวทนา 
(ธรรมลกัษณะ ๓ ประการของเวทนา : วตัถุแห่งสัมมาทิฏฐิ) 

        ภิกษุ ท. !  อะไร  เป็นอสัสาทะ   (รสอร่อย)   ของเวทนาทั้งหลาย? 

       (ก) ภิกษุ ท. !  ในกรณีน้ี   ภิกษุ   เพราะสงัดจากกามและสงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลาย    ยอมบรรลุ ฌานที่หน่ึง ซ่ึงมีวิตกวิจาร  มีปติและสุขอันเกิด
แตวิเวกแลวแลอยู.   ภิกษุ ท. !    ในสมัยใด   ภิกษุ   เพราะสงัดจากกามและสงัด
จากอกุศลธรรมทั้งหลาย  ยอมบรรลุฌานที่หน่ึง .... น้ันแลวแลอยู.   ในสมัยน้ัน   
เธอยอมไมคิดแมในทางท่ีจะใหเกิดความเดือดรอนแกตนเอง,  ยอมไมคิดแม
ในทางท่ีจะใหเกิดความเดือดรอนแกผูอื่น, และยอมไมคิดแมในทางท่ีจะใหเกิด
ความเดือดรอนแกตนเองและผูอืน่ทั้งสองฝาย.  ในสมัยน้ัน (ขณะน้ัน)  เธอยอม
เสวย เวทนา   อนัไม่ทาํความเดอืดร้อนแต่อย่างใดเลย.   ภิกษุ ท. !    เรากลาว  อัส
สาทะ (รสอรอย) ของเวทนาทั้งหลาย  วา   มีการไมทําความเดือดรอนแกผูใดเปน
อยางย่ิง.  [ดู น.๑๓๔๗ ประกอบ คือ เม่ือขณะอยูในฌานทั้ง ๔ อารมณรัก .... เกลียด .... จะดับไป 
แตเม่ือฌานดับไป อารมณรัก .... เกลียด .... หรือความคิดในการทําความเดือดรอนแกผูอ่ืน ยอม
เกิดข้ึนได]. 

       (ข) ภิกษุ ท. !  ขออื่นยังมีอีก   :  ภิกษุ  เพราะสงบวิตกวิจารเสียได  
ยอมบรรลุ ฌานที่สอง อันเปนเคร่ืองผองใสในภายใน  นําใหเกิดสมาธิมีอารมณ
อันเดียวแหงใจ  ไมมีวิตกวิจาร  มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ  แลวแลอยู. ภิกษุ 
ท. !      ในสมัยใด  ภิกษุ   เพราะสงบวิตกวิจารเสียได   ยอมบรรลุ   ฌานท่ี
สอง .... น้ันแลวแลอยู. ในสมัยน้ัน เธอยอมไมคิดแมในทางท่ีจะใหเกิดความ
เดือดรอนแกตนเอง, ยอมไมคิดแมในทางที่จะใหเกิดความเดือดรอนแกผูอื่น, 
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และยอมไมคิดแมในทางที่จะใหเกิดความเดือดรอนแกตนเองและผูอื่นทั้งสอง
ฝาย. ในสมัยน้ัน    เธอยอม เสวยเวทนา   อนัไม่ทําความเดอืดร้อนแต่อย่างใดเลย.  
ภิกษุ ท. !      เรากลาว    อัสสาทะ (รสอรอย) ของเวทนาท้ังหลาย    วา มีการไมทํา
ความเดือดรอนแกผูใดเปนอยางย่ิง. 

       (ค) ภิกษุ ท. !  ขออื่นยังมอีีก  :  ภิกษุ   เพราะความจางคลายไปแหง 
ปติ  เปนผูอยูอุเบกขา  มีสติสัมปชัญญะ  เสวยสุขดวยนามกาย   ยอมบรรลุ ฌานที่
สาม อันเปนฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายกลาววา  “ผูไดบรรลุฌานฌานน้ี  เปนผู
อยูอุเบกขา  มีสติ  อยูเปนปกติสุข”   ดังน้ี  แลวแลอยู.  ภิกษุ ท. !     ในสมยัใด 
ภิกษุ  เพราะความจางคลายไปแหงปติ  เปนผูอยูอุเบกขา   มีสติสัมปชญัญะ  เสวย
สุขดวยนามกาย  ยอมบรรลุฌานที่สาม  ....  น้ันแลวแลอยู.   ในสมัยน้ัน  เธอยอม
ไมคิดแมในทางท่ีจะใหเกิดความเดือดรอนแกตนเอง, ยอมไมคิดแมในทางท่ีจะ
ใหเกิดความเดือดรอนแกผูอื่น, และยอมไมคิดแมในทางท่ีจะใหเกิดความ
เดือดรอนแกตนเองและผูอื่นทั้งสองฝาย.  ในสมัยน้ัน  เธอยอมเสวย เวทนา อนั
ไม่ทําความเดอืดร้อนแต่อย่างใดเลย.   ภิกษุ ท. !   เรากลาวอัสสาทะ (รสอรอย) ของ
เวทนาทั้งหลาย    วา   มีการไมทําความเดือดรอนแกผูใดเปนอยางย่ิง. 

       (ง) ภิกษุ ท. !  ขออื่นยังมอีีก   :   ภิกษุ   เพราะละสุขเสียได   และ
เพราะละทุกขเสียได  เพราะความดับหายไปแหงโสมนัสและโทมนัสในกาล
กอน  ยอมบรรลุ ฌานส่ี  อันไมทุกขไมสุข  มีแตสติเปนธรรมชาติบริสุทธิ ์  
เพราะอุเบกขา  แลวแลอยู.   ภิกษุ ท. !    ในสมัยใด ภิกษุ  เพราะละสุขเสียได   
และเพราะละทุกขเสียได เพราะความดับหายไปแหงโสมนัสและโทมนัสในกาล
กอน ยอมบรรลุฌานที่ส่ี …. น้ันแลวแลอยู.  ในสมัยน้ัน เธอยอมไมคิดแมในทาง
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ที่จะใหเกิดความเดือดรอนแกตนเอง, ยอมไมคิดแมในทางที่จะใหเกิดความ
เดือดรอนแกผูอื่น,  ยอมไมคิดแมในทางท่ีจะใหเกิดความเดือดรอนแกตนเองและ
ผูอื่นทั้งสองฝาย.  ในสมัยน้ัน  เธอยอมเสวย เวทนา อนัไม่ทําความเดอืดร้อนแต่
อย่างใดเลย.   ภิกษุ ท. !   เรากลาว  อัสสาทะ  (รสอรอย)  ของเวทนาทั้งหลายวา มี
การไมทําความเดือดรอนแกผูใดเปนอยางย่ิง. 

        ภิกษุ ท. !  อะไร เป็นอาทีนวะ (โทษอนัตํ่าทราม) ของเวทนา 
ทั้งหลาย?   ภิกษุ ท. !    เวทนาไม่เที่ยง  เป็นทุกข์   มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดาอนัใด,   อนัน้ัน    เป็นอาทีนวะของเวทนาทั้งหลาย.  

        ภิกษุ ท. !  อะไร เป็นนิสสรณะ (อุบายเคร่ืองออก) จากเวทนาทั้ง 
หลาย?   ภิกษุ ท. !     การนําออกเสียได้ซ่ึงฉันทราคะ การละเสียได้ซ่ึงฉันทราคะ 
ในเวทนาทั้งหลาย   อนัใด,  อนัน้ัน   เป็นนิสสรณะจากเวทนาทั้งหลาย.  

        ภิกษุ ท. !  สมณะหรือพราหมณเหลาใด   ไมรูชัดตามเปนจริง   ซ่ึง 
อัสสาทะแหงเวทนาท้ังหลายโดยความเปนอัสสาทะดวย ซ่ึงอาทีนวะโดยความ
เปนอาทีนวะดวย ซ่ึงนิสสรณะโดยความเปนนิสสรณะดวย โดยอาการอยางน้ี 
อยู;  สมณะหรือพราหมณเหลาน้ันนะหรือ  จักรอบรูซ่ึงเวทนาท้ังหลายดวย
ตนเอง  หรือวาจักชวนผูอื่นใหรอบรูซ่ึงเวทนาท้ังหลายเหมือนผูที่เคยปฏิบัติแลว 
ดังน้ีน้ัน   :   น่ันไมเปนฐานะที่มีได.  

        ภิกษุ ท. !  สวน สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด  รู้ชัดตามเป็นจริง 
ซ่ึงอสัสาทะแห่งเวทนาทั้งหลายโดยความเป็นอสัสาทะด้วย ซ่ึงอาทีนวะโดย
ความเป็นอาทีนวะด้วย ซ่ึงนิสสรณะโดยความเป็นนิสสรณะด้วย โดยอาการอย่าง
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นี ้  อยู่;  สมณะหรือพราหมณ์เหล่าน่ันน่ะแหละ  จักรอบรู้ซ่ึงเวทนาทั้งหลายด้วย
ตนเอง หรือว่าจักชักชวนผู้อืน่ให้รอบรู้ซ่ึงเวทนาทั้งหลายเหมอืนผู้ที่เคยปฏิบัติ
แล้ว    ดงันีน้ั้น   :   น่ันเป็นฐานะท่ีมไีด้.  
-  มู. ม. ๑๒/๑๗๖  - ๑๗๗/๒๐๕ - ๒๐๘.  

การทาํให้เกดิสัมมาทฏิฐิเมือ่มปัีญหาระหว่างลทัธิ 

(นัตถกิ - อตัถกิวาท,อกริิย - กริิยวาท,อเหตุก - เหตุกวาท,อารุปปวาท,ภวนิโรธวาท) 

       (พราหมณและคหบดีชาวบานชาวสาเลยยกะ  ไดยินเสียงเลาลือวา   พระผูมีพระภาคเจาเปนพระ
อรหันต  รูแจงโลกทั้งปวง  แสดงธรรมงดงามบริบูรณ  ประกาศพรหมจรรยบริสุทธ์ิ  ก็พากันไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจาผูเสด็จมาถึงหมูบานน้ีแลว จนถึงทีป่ระทับ. บางพวกแสดงความเคารพ บางพวก
ไมแสดงความเคารพ น่ังอยู.  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสแกชาวบานสาเลยยกะเหลาน้ัน วา :- ) 

        คหบดี ท.!  มีอยูไหม  ศาสดาไรๆ   ซ่ึงเปนที่พอใจของทาน  จนถึงกับ 
ทานปลงสัทธาไปแลวอยางมีเหตุผล?  

       “ยงัไม่มี    พระเจ้าข้า !” 

        คหบดี ท.!  สําหรับพวกทานที่ยังไมมีศาสดาอันเปนที่พอใจ  ธรรมะ
อันผิดไมได (อปณณกธรรม) น้ี  มีอยู  สําหรับพวกทานสมาทานแลวปฏิบัติ.  คหบด ี
ท.!    ธรรมะอนัผดิไม่ได้น้ัน เมื่อท่านสมาทานเต็มเป่ียมแล้ว จักเป็นไปเพือ่หิต
สุขแก่พวกท่านตลอดกาลนาน. คหบดี ท.! ธรรมะอนัผดิไม่ได้น้ัน เป็นอย่างไร
เล่า?  
        คหบด ีท.! มีสมณพราหมณพวกหน่ึง    มีวาทะมีทฏิฐิอยางน้ีวา   
“ทานท่ีให้แล้ว  ไม่มี (ผล),   ยญัท่ีบูชาแล้ว  ไม่มี (ผล),   การบูชาท่ีบูชาแล้ว  ไม่มี 
(ผล),  ผลวิบากแห่งกรรมท่ีสัตว์ทาํดีทาํช่ัว  ไม่มี,  โลกนี ้ ไม่มี, โลกอ่ืน ไม่
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มี,มารดา  ไม่มี,  บิดา ไม่มี,  โอปปาติกะสัตว์ ไม่มี,  สมณพราหมณ์ท่ีไปแล้ว
ปฏิบัติแล้วโดยชอบ ถึงกับกระทาํให้แจ้งโลกนีแ้ละโลกอ่ืน ด้วยปัญญาโดยชอบ
เอง แล้วประกาศให้ผู้ อ่ืนรู้   กไ็ม่มี”    ดังน้ี.  

 คหบดี ท.!  ยังมีสมณพราหมณอีกพวกหน่ึง ซ่ึงมีวาทะเปนขาศึก 
โดยตรงตอสมณพราหมณเหลาน้ัน   กลาวอยูอยางน้ีวา   “ทานที่ให้แล้ว มี (ผล), 
ยัญที่บูชาแล้ว มี (ผล) ,  การบูชาที่บูชาแล้ว มี (ผล) ,  ผลวิบากแห่งกรรมที่สัตว์
ทําดีทําช่ัว มี,   โลกนี้  มี,  โลกอื่น  มี, มารดา มี, บิดา  มี, โอปปาติกะสัตว์  มี,  
สมณพราหมณ์ที่ไปแล้วปฏิบัติแล้วโดยชอบ ถึงกับกระทําให้แจ้งโลกนี้และโลก
อื่น  โดยปัญญาโดยชอบเอง  แล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้  ก็มี”   ดังน้ี. คหบดี ท.!    
ทานจะสําคัญขอความน้ีอยางไร  :  สมณพราหมณสองพวกน้ี   เปนผูมีวาทะเปน
ขาศึกโดยตรงตอกันและกัน    มิใชหรอื?  
       “อย่างน้ัน    พระเจ้าข้า !” 

        คหบดี ท.!  ในบรรดาสมณพราหมณทัง้สองพวกน้ัน สมณพราหมณ 
พวกใดมีวาทะมีทิฏฐิวา  “ทานที่ให้แล้ว ไม่มี, ยัญที่บูชาแล้ว  ไม่มี, ...ฯลฯ...   
ผู้ทําให้แจ้งโลกน้ีและโลกอ่ืน  ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้ว  ประกาศให้ผู้ อ่ืนรู้  ก็ไม่
มี”   ดังน้ีน้ัน  พวกเขาพึงหวังไดในขอน้ี   คือเลิกละกุศลธรรมสามประการน้ี  
กลาวคือ  กายสุจริต  วจีสุจริต  มโนสุจริต  เสีย แลวสมาทานประพฤติอกุศล
ธรรมสามประการ กลาวคือ กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต เปนแนนอน.  ขอน้ัน
เพราะเหตุไร?  เพราะเหตุวา  สมณพราหมณผูเจริญเหลาน้ัน ไมมองเห็นโทษอัน
ตํ่าทรามเศราหมองของอกุศลธรรม และไมมองเห็นอานิสงสในเนกขัมมะอัน
เปนธรรมขาวผองฝายกุศลธรรมทั้งหลาย เสียเลย. ทิฏฐิของเขา  ตอโลกอื่นซ่ึงมี
อยูแทๆ  กลับไปเหน็เสียวาโลกอื่นไมมี ทิฏฐิของเขาน้ันจึงเปนมิจฉาทิฏฐิ โลก
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อื่นซ่ึงมีอยูแทๆ เขาดําริไปวา โลกอื่นไมม ี ความดําริน้ันของเขาจึงเปนมิจฉา
สังกัปปะ. เขากลาวซ่ึงโลกอื่นอันมีอยูแทๆ วาโลกอื่นไมมี วาจาน้ันของเขา   จึง
เปนมิจฉาวาจา.   เขากลาวซ่ึงโลกอื่นอันมีอยูแทๆ  วาโลกอื่นไมม ีเชนน้ีชื่อวาเขา
ทําตนเปนขาศึกตอพระอรหันตทั้งหลายผูรูแจงโลกอืน่. โลกอื่นมีอยูแทๆ เขาทํา
ใหผูอื่นสําคัญวาโลกอื่นไมมี การกระทําของเขาน้ัน จึงเปนอสัทธัมมสัญญัตต์ิ (ทํา
ใหผูอ่ืนหมายม่ันในอสัทธรรม) และดวยอสัทธัมมสัญญัตต์ิของเขาน่ันเอง  เขายกตน
ขมผูอื่น.  ดวยการกระทําอยางน้ี  ชื่อวา เขาละปกติภาวะอนัดงีามในกาลก่อนของ
เขาเสีย มาตั้งอยู่ในปกติภาวะอนัเลวทราม คือมิจฉาทิฏฐิ  มิจฉาสังกัปปะ  มิจฉา
วาจา  ความเปนขาศึกตอพระอริยเจา  อสัทธัมมสัญญตัต์ิ  การยกตน  และการขม
ผูอื่น.  ดวยอาการอยางน้ี  อกุศลธรรมอันลามกเปนอเนกเหลาน้ัน   ยอมเกิดแก
เขา   เพราะมีมิจฉาทิฏฐิเปนปจจัย.  

        คหบด ีท.! ในบรรดาทิฏฐิทั้งสองอยางน้ัน บุรุษผูวิญชูน ยอม 
ใครครวญเห็นอยางน้ีวา  ถาโลกอื่นไมมี   บรุุษผูเจริญ  (ผูถืออยูวาโลกอื่นไมมี) น้ี
หลังจากการตายเพราะการทําลายแหงกาย จักทําความสวัสดีใหแกตนได เพราะ
เหตุน้ัน  ก็จริงอยู;  แตถาโลกอื่นไมมี  บรุษุผูเจริญน้ี หลังจากการตายเพราะการ
ทําลายแหงกาย  จักเขาถึงอบายทุคติวินิบาตนรก  เพราะเหตุน้ัน  เปนแนแท. เอา
ละ เปนอันวาโลกอื่นก็อยามี คําจริงของสมณพราหมณผูเจริญเหลาน้ัน  ก็ไมตอง
เอามากลาวอาง;  ถึงกระน้ัน  บุรุษผูเจริญน้ัน   ก็ยังจะถูกวิญชูนติเตียนในทิฏฐิ
ธรรมน้ีแหละ  วาเปนคนทุศีล   เปนมิจฉาทิฏฐิ  เปน  นัตถกิวาท ดังน้ีอยูน่ันเอง.  
ถาวาโลกอื่นเกิดมีข้ึนมาจริงๆแลว  การได้รับกระล๑ี  ทั้งสองฝ่าย ยอมมีแกบุรุษผู 
๑.  คําวา กระลี (ในบทวา กลิคฺคาโห) เปนคําท่ีแปลเปนไทยไดยาก หมายถึงความชั่วรายท่ีมาจากผีชนิดหน่ึง ในท่ีน้ี จึง

แปลทับศัพทวา "กระลี" ซึ่งแมจะแปลวา ความช่ัว ความเลว ความพายแพ ฯลฯ ก็ไมมีความหมายเมเต็มตาม
ความหมายเดิมของคําคําน้ี. 
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เจริญน้ัน กลาวคือ ในทิฏฐิธรรมนีก้ถู็กวญิญูชนติเตยีน และหลงัจากการตาย
เพราะการทําลายแห่งกาย กเ็ข้าถงึอบายทุคติวนิิบาตนรก. น่ีแหละ  คืออปณณ
กธรรม (ธรรมอันผิดไมได) น้ี  ที่ทุกคนน้ีถือเอาผิดโดยส้ินเชิงยอมแผไปโดยทาเดยีว   
ต้ังอยูอยางลิดรอนซ่ึงรากฐานแหงกุศล. 

        คหบด ีท.! ในบรรดาสมณพราหมณทัง้สองพวกน้ัน สมณพราหมณ 
พวกใด   มวีาทะมีทิฏฐิอยางน้ีวา  “ทานที่ให้แล้ว มี(ผล), ยญัที่บูชาแล้ว มี(ผล), ... 
ฯลฯ ... ผู้ทําให้แจ้งโลกนีแ้ละโลกอืน่ ด้วยปัญญาอนัยิง่เองแล้ว ประกาศให้ผู้อืน่รู้  
กม็ี”  ดังน้ีน้ัน  พวกเขาพึงหวังไดในขอน้ี  คือเลิกละอกุศลธรรมสามประการ 
กลาวคือ  กายทุจริต  วจีทุจริต  มโนทุจริต  เสีย  แลวสมาทานประพฤติกุศลธรรม
สามประการ กลาวคือ กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต เปนแนนอน.    ขอน้ันเพราะ
เหตุไร?   เพราะเหตุวาสมณพราหมณผูเจริญเหลาน้ัน มองเห็นโทษอันตํ่าทราม
เศราหมอง ของอกุศลธรรม และมองเห็นอานิสงสในเนกขัมมะ  อันเปนธรรม
ขาวผองฝายกุศลธรรมทั้งหลาย.  ทิฏฐิของเขา ตอโลกอื่นซ่ึงมอียูน่ันเทียว  ก็
เปนทิฏฐิที่เห็นวาโลกอื่นมีอยู ทฏิฐิน้ันของเขาจึงเปนสัมมาทิฏฐิ โลกอื่นซ่ึงมีอยู
น่ันเทียว เขาก็ดําริวาโลกอื่นมีอยู  ความดําริน้ันของเขา   จึงเปนสัมมาสังกัปปะ.   
เขากลาวซ่ึงโลกอื่นอนัมีอยูน่ันเทียววาโลกอื่นมีอยู  วาจาน้ันของเขา  จึงเปน
สัมมาวาจา.  เขากลาวซ่ึงโลกอื่นอันมีอยูน่ันเทียว  วาโลกอื่นมีอยู เชนน้ีชื่อวาเขา
ทําตนไมเปนขาศึกตอพระอรหันตทั้งหลายผูรูแจงโลกอื่น.     โลกอื่นมีอยูน่ัน
เทียว     เขาทําใหผูอื่นสําคัญวาโลกอื่นมีอยู       การกระทําของเขานั้น  จึง
เปนสัทธัมมสัญญัตต์ิ (ทําใหผูอ่ืนหมายม่ันในสัทธรรม) และดวยสัทธัมมสัญญัตต์ิของ
เขาน่ันเอง  เขายอมไมยกตนขมผูอื่น. ดวยการกระทําอยางน้ี ชื่อวา เขาละปกติ
ภาวะอนัเลวทรามในกาลก่อนของเขาเสีย มาตั้งอยู่ในภาวะอนัดงีาม คือ
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สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา ความไมเปนขาศึกตอพระอริยเจา 
สัทธัมมสัญญัตต์ิ  การไมยกตัว  และการไมขมผูอืน่. ดวยอาการอยางน้ี กุศล
ธรรมอเนกเหลาน้ัน   ยอมเกิดแกเขาเพราะมีสัมมาทิฏฐิ    เปนปจจัย.  

        คหบดี ท.!  ในบรรดาทิฏฐิทั้งสองอยางน้ัน บุรุษผูวิญชูน ยอม 
ใครครวญเห็นอยางน้ีวา  ถาโลกอื่นมอียู  บุรุษผูเจริญน้ี หลังจากการตายเพราะ
การทําลายแหงกาย  จักเขาถึงสุคติโลกสวรรค  เพราะเหตุน้ัน.   เอาละ  เปนอันวา
โลกอื่นก็อยามีกันเลย คําจริงของสมณพราหมณผูเจริญเหลาน้ัน  ก็ไมตองเอามา
กลาวอาง;  ถึงกระน้ัน  บุรุษผูเจริญน้ัน ก็ยังจะเปนผูอันวิญชูนสรรเสริญ
ในทิฏฐิธรรมน้ีแหละ วาเปนคนมีศีล เปนสัมมาทิฏฐิ เปน อตัถกิวาท ดังน้ี  อยู
น่ันเอง.  ถาวาโลกอื่นเกิดมีข้ึนมาจริงๆแลว   การถือเอาซ่ึงความสําเร็จทั้งสอง
ฝ่าย  ยอมมแีกบุรษุผูเจริญน้ัน กลาวคือ ในทิฏฐิธรรมนีก้เ็ป็นผู้อนัวญิญูชน
สรรเสริญ และหลงัจากการตายเพราะการทําลายแห่งกายกเ็ข้าถงึสุคติโลก
สวรรค์. น่ีแหละคืออปณณกธรรม (ธรรมอันผิดไมได) น้ี  ที่บุคคลน้ีถือเอาถูกโดย
ส้ินเชิง   ยอมแผไปโดยสวนทั้งสอง   ต้ังอยูอยางลิดรอนซ่ึงรากฐานแหงอกุศล. 
-  ม.ม. ๑๓/๑๐๑ - ๑๐๕/๑๐๔ - ๑๐๙.  
        (สัมมาทิฏฐิแหงพระบาลีน้ี  ยังเปนประเภท  โลกิยสัมมาทิฏฐิ   คือยังมีอาสวะ  มีความ
ยึดม่ันวาสัตววาบุคคล  มีความดีความช่ัว  มีนรกสวรรค  เปนตน  ซึ่งแบงไดเปนสองฝาย. 

        เม่ือมีปญหาเกิดข้ึน   ในลักษณะที่เปนทิฏฐิ   คือเปนเพียงความเห็น  ไมมีประจักษพยานที่
เปนวัตถุสิ่งของมาแสดงใหเห็นชัดได  ก็มีความจําเป็นอย่างยิ่ง  ที่จะต้องสร้างทิฏฐิขึน้มาใน
ลักษณะที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขโดยส่วนเดียว. ตัวอยางปญหาเกิดข้ึนมาวา โลกอ่ืนมี หรือไม่มี  
เราจะต้องถือเอาข้างฝ่ายทิฏฐิที่ทาํให้เกิดประโยชน์โดยส่วนเดียว  ซึ่งในที่น้ีไดแกทิฏฐิทีถ่ือวาโลก
อ่ืนมี  ซึ่งเปนเหตุใหขวนขวายบําเพ็ญประโยชนอันเปนไปเพื่อโลกอ่ืน  และไดรับประโยชนสุขใน
โลกอ่ืน;  ถาเผอิญโลกอ่ืนไมมี ตนก็ไมเสียประโยชนอะไร การกระทําเพื่อประโยชนโลกอ่ืนก็ไมเสีย
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เปลา คือเปนความดีที่ไดรับการสรรเสริญจากวิญูชนในโลกน้ี และไดรับประโยชนสุขในโลกน้ี
อยางเต็มที่. ดังน้ันจึงสรุปวา การมีทิฏฐิว่าโลกอื่นมี  ย่อมถือเอาได้ซ่ึงประโยชน์โดยส่วนสอง  คือ
แมโลกอ่ืนจะไมมีก็ยังไดรับประโยชน  ย่ิงโลกอ่ืนมีก็ย่ิงไดรับประโยชนจึง  เรียกทิฏฐิชนิดนี้ว่าเป็น  
อปัณณกธรรม  คือธรรมที่ผิดไม่ได้ทั้งสองฝ่าย เปนสัมมาทิฏฐิที่ตัดปญหาออกไปเสียไดโดย
ประการทั้งปวง ในเม่ือเกิดปญหาที่แยงกนัอยางตรงขามเปนสองฝาย ดังที่กลาวไวในพระบาลีน้ี. เรา
จึงถือว่า สัมมาทิฏฐิ ชนิดนี้ระงับผลร้ายเสียได้ในเมื่อเกิดการขัดแย้งในระหว่างลัทธิ. 

        ในความขัดแยงระหวางทิฏฐิคูอ่ืนๆ  เชนทิฏฐิวา  การกระทาํไม่ช่ือว่าเป็นอันกระทาํหรือการ
กระทาํช่ือว่าเป็นอันกระทาํ (ทําบุญทําบาปไมช่ือวาเปนอันกระทํา หรือทําบุญทําบาปช่ือวาเปนอัน
กระทํา) เกิดเปนปญหาขัดแยงกันข้ึนมาแลว พึงเลือกถือเอาทิฏฐิขางฝายที่จะผิดไมไดอีกอยาง
เดียวกัน  คือทิฏฐิที่วา  การกระทาํช่ือว่าเป็นอันกระทาํและเลือกกระทาํแต่ฝ่ายข้างดี;  แมสมมุติวา
การกระทําน้ันจะไมเปนการกระทํา    เขาก็ยังไดรับผลของการกระทํา   คือเปนที่สรรเสริญแหงวิญู
ชน  และผูน้ันก็ไดรับประโยชนสุขอยูน่ันเอง.  น้ีเปน สัมมาทฏิฐิทีค่วรมี หรือถือเปนหลักในเม่ือเกิด
การขัดแยงข้ึนเกี่ยวกับลัทธิที่ตางกันชนิดหน่ึง.    - ม. ม. ๑๓/๑๐๕-๑๑๐ /๑๑๐-๑๑๔.  

        สําหรับทิฏฐิที่วามีเหตุหรือไม่มีเหตุแห่งความเศร้าหมองหรือความบริสุทธ์ิของสัตว์  น้ัน   
ก็มีหลักเกณฑทํานองเดียวกัน  คือถา ถือว่า มีเหตุ ก็จะเป็นความปลอดภัยกว่าการถือว่าไม่มีเหตุ.
ผูที่ถือวามีเหตุ ยอมกระทําการกระทําที่เปนการสรางเหตุดีเวนเหตุช่ัว; สมมุติวาส่ิงทั้งหลายจะเปน
สิ่งที่ไมมีเหตุข้ึนมา การกระทําของเขาก็ยังเปนความดีทั้งสองสถาน คือวิญูชนสรรเสริญ และ
เขาก็ไดรับผลดีแหงการกระทําของเขา  คือเปนสุขทั้งโลกน้ีและโลกอ่ืน. แมนี้ก็คือ สัมมาทิฏฐิ ที่
ควรสร้างขึน้ เม่ือมีการขัดแยงระหวางลัทธิ  ดวยเหมือนกัน.   - ม. ม. ๑๓/๑๑๑ - ๑๑๕/๑๑๕-๑๑๙.  

        สําหรับทิฏฐิที่วา  อารุปปธรรม  (คุณสมบัติท่ีเป็นสภาวะไม่มีรูป)  เป็นส่ิงท่ี  มีอยู่หรือไม่ได้
มีอยู่ น้ัน  วิญูชนจะเลือกถือเอาขางที่วา  มีอยู  และปฏิบัติเพื่อใหไดซึ่งคุณธรรมประเภทที่ไมมีรูป
น้ัน  เขาก็จะไดรับประโยชนทั้งสองฝาย;  คือสมมุติวาถาอารุปปธรรมเปนสิ่งที่มิไดมีอยู  เขาก็ยัง
ไดรับประโยชนที่รองลงมา คือ รุปปธรรม (คุณสมบัติหรือคุณคาที่มีรูป).  ถาหากวาอารุปธรรมมีจริง  
เขาก็จะไดรับคุณคาหรือประโยชนช้ันที่เปนอารุปปธรรมน้ันตามความมุงหมาย.  ดังน้ัน  การที่ถือว่า   
อารุปธรรมเป็นส่ิงที่มีอยู่น้ัน   จัดเป็นสัมมาทิฏฐิที่ไม่อาจจะผิดได้  ในเม่ือเกิดการขัดแยงกันข้ึนใน
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ระหวางลัทธิ.  อน่ึง  ถ้าอธิบายตามแบบเก่าๆ อย่างในอรรถกถา  ก็คือใหถือวา  อรูปพรหมมีอยู แลว
ปฏิบัติเพื่ออรูปพรหมน้ัน ถาสมมุติวาอรูปพรหมไมมี ก็ยังไดรับผลเปนรูปพรหมที่รองลงมา แตถา
อรูปพรหมมีก็จะไดรับผลเต็มตามความหมายของอรูปพรหม จึงถือวาเปนทิฏฐิที่ถูกตอง.   อีกอยาง
หน่ึง  ถ้ากล่าวสําหรับผู้มีการศึกษาแห่งยุคปัจจุบัน ก็ตองกลาววา คุณคาหรือคุณสมบัติชนิดที่ไม
ตองมีสภาวะเปนรูปธรรม (คือไมเปนวัตถุนิยม) น้ันก็มีอยูและมีผลเปนความสะดวกกวา  สบายกวา
เปนสุขสงบกวา  ประเสริฐกวา  เพราะไมตองมีการกระทบกระทั่งฝายรูปธรรม   เชนการทะเลาะ
วิวาทหรือปวยไขทางรางกายเปนตน.  - ม. ม.  ๑๓/๑๑๕/๑๒๐.  

        สําหรับทิฏฐิวา   ความดับแห่งภพโดยประการท้ังปวง    เป็นส่ิงท่ีมีอยู่หรือไม่มี   น้ัน  

วิญูชนจะถือเอาขางฝายที่ถือวา  มีความดับแหงภพ แลวก็ปฏิบัติเพือ่ความดับแหงภพ เขาก็จะไดรับ
ผลเปนปรินิพพานในทิฏฐธรรมน้ี;  สวนพวกที่ถือวา  ความดับแหงภพโดยประการทั้งปวงไมมีน้ัน   

เขาก็จะไปติดตันตายดานอยูเพียงแคอรูปภพอันเปนภพสูงสุด.  ดังน้ัน การถือว่า ความดับแห่งภพ
โดยประการทั้งปวงมีอยู่   น้ันเป็นสัมมาทิฏฐิที่ไม่มีทางจะผิดได้ ในเม่ือมีการมีการทุมเถียงขัดแยง
กันระหวางลัทธิ.   -  ม.ม  ๑๓/๑๑๗/๑๒๑.  

       สรุปความวา    ปญหาทางลัทธิน้ัน     คือปญหาเกี่ยวกับส่ิงที่ไมอาจมองเห็นตัว    หรือไดยิน
เสียงโดยตรง  จนถึงกับเรากลาววามันเปนอยางไรๆได   ดังน้ัน   จึงต้องตั้งขึน้เป็นลัทธิชนิดที่เป็น
สัมมาทิฏฐิ คือทําใหไดรับประโยชนโดยสวนเดียวเก่ียวกับส่ิงที่เขามองไมเห็นหรือฟงเสียงโดยตรง
ไมไดน้ันๆ เราจึงตองจัดทําหรือตองมีอยางถูกตองชนิดผิดไมได  ดังที่กลาวไวในหัวขอธรรมะ
เหลาน้ี).   

 

 

 

 

 

 



๙๕๔                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

การเห็นกายและเวทนาในระดบัแห่งผู้หลดุพ้น 

        อัคคิเวสสนะ !  กายนี ้  มีรูป  ประกอบด้วยมหาภูตส่ี  มมีารดาบิดา 
เปนแดนเกิด เจริญข้ึนดวยขาวสุกและขนมสด ทั้งทีม่ีการขัดสีนวดฟนอยูก็ยังมี-
การแตกสลายกระจัดกระจายเพราะความไมเที่ยงน่ันเองเปนธรรมดา อันบุคคล
ควรตามเหน็โดยความเปนของไมเที่ยง โดยความเปนทุกข เปนโรค เปนหัวฝ 
เปนลูกศร  เปนความยากลําบาก  เปนอาพาธ  เปนดังผูอื่น(ใหยืมมา)  เปนของ
แตกสลาย เปนของวาง เปนของไมใชตน. เมื่อบุคคคลน้ัน ตามเห็นอยู่ซ่ึงกายนี้
โดยความเป็นของไม่เที่ยง  โดยความเป็นทุกข์  เป็นโรค  เป็นหัวฝี เป็นลูกศร เป็น
ความยากลาํบาก  เป็นอาพาธ  เป็นดงัผู้อืน่(ให้ยมืมา)  เป็นของแตกสลาย เป็น
ของว่าง   เป็นของไม่ใช่ตน, ความพอใจในกาย  ความสิเนหาในกาย  ความตกอยู่
ในอาํนาจของกาย   ที่มีอยู่ในกาย   เขาย่อมละเสียได้.  
        อัคคิเวสสนะ !  เวทนาสามอย่าง เหลาน้ี มีอยู คือสุขเวทนา 
ทุกขเวทนา  อทุกขมสุขเวทนา. อัคคิเวสสนะ !    สมัยใด บุคคลเสวยสุขเวทนา, 
สมัยน้ันไมไดเสวยทุกขเวทนา  ไมไดเสวยอทุกขมสุขเวทนา,  สมัยน้ันคงเสวย
แตสุขเวทนาเทาน้ัน.  อัคคิเวสสนะ !       สมัยใด บุคคลเสวยทุกขเวทนา, สมยัน้ัน
ไมไดเสวยสุขเวทนา ไมไดเสวยอทุกขมสุขเวทนา, สมัยน้ันคงเสวยแต
ทุกขเวทนาเทาน้ัน.อัคคิเวสสนะ !    สมัยใด  บุคคลเสวยอทุกขมสุขเวทนา,  สมัย
น้ันไมไดเสวยสุขเวทนา    ไมไดเสวยทุกขเวทนา,     สมัยน้ันคงเสวยแต อทุกขม
สุขเวทนาเทาน้ัน.  
        อัคคิเวสสนะ !  สุขเวทนา   เปนของไมเที่ยง   (อนิจฺจา)    เปน
ของปรงุแตง (สงฺขตา)  เปนของอาศัยกันเกิดข้ึน (ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา)  มีความส้ิน
ไปเปนธรรมดา (ขยธมฺมา)  มีความเส่ือมไปเปนธรรมดา (วยธมฺมา)   มีความจาง
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คลายไปเปนธรรมดา (วิราคธมฺมา)   มีความดับไปเปนธรรมดา (นิโรธธมมฺา).  
อัคคิเวสสนะ !    แมทุกขเวทนา  ก็เปนของไมเที่ยง  เปนของปรุงแตง  เปนของ
อาศัยกันเกิดข้ึน  มีความส้ินไปเปนธรรมดา  มีความเส่ือมไปเปนธรรมดา  มี
ความจางคลายไปเปนธรรมดา  มีความดับไปเปนธรรมดา.  อัคคิเวสสนะ !   แม 
อทุกขมสุขเวทนา  ก็เปนของไมเที่ยง  เปนของปรงุแตง  เปนของอาศัยกันเกิดข้ึน 
มีความส้ินไปเปนธรรมดา  มีความเส่ือมไปเปนธรรมดา  มีความจางคลายไปเปน
ธรรมดา    มีความดับไปเปนธรรมดา.  
        อัคคิเวสสนะ !  อริยสาวกผูมีการสดับ เมื่อเห็นอยูอยางน้ี ยอมเบื่อ 
หนายแมในสุขเวทนา  แมในทุกขเวทนา  แมในอทุกขมสุขเวทนา;  เมื่อเบื่อ
หนายยอมคลายกําหนัด; เพราะคลายกําหนัด ยอมหลุดพน; เมื่อหลุดพนแลว ยอม
มีญาณหย่ังรูวา หลุดพนแลว. อริยสาวกน้ัน ยอมรูชัดวา “ชาติส้ินแลว 
พรหมจรรยอยูจบแลว    กิจที่ควรทําไดทําสําเร็จแลว   กิจอยางอื่นที่จะตองทํา
เพื่อความหลุดพนอยางน้ี    มิไดมีอีก”   ดังน้ี.  
        อัคคิเวสสนะ !   ภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนีแ้ล ย่อมไม่กล่าวคาํ 
ประจบใครๆ  ย่อมไม่กล่าวคาํขัดแย้งใครๆ    และโวหารใดที่เขากล่าวกนัอยู่ในโลก   
เธอกก็ล่าวโดยโวหารน้ัน   ไม่ยดึมัน่ความหมายไรๆ อยู่.  
       (เม่ือจบพระพุทธดาํรัสนี ้  พระสารีบุตรผู้ถวายงานพัดอยู่เบือ้งหลงั   ได้บรรลพุระอรหันต์.)  
-  ม.ม. ๑๓/๒๖๖ - ๒๖๗/๒๗๒ - ๒๗๓.  

สัมมาทฏิฐิในการเจริญธรรมสาม เพือ่ละธรรมสาม 

        ภิกษุ ท. !  ธรรม  ๓  อยาง  เหลาน้ี  มีอยู.   สามอยาง  อยางไรเลา?  
สามอยาง  คือ  ราคะ โทสะ  โมหะ.   ภิกษุ ท. !     เหลาน้ีแล  ธรรม  ๓  อยางน้ัน.  
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        ภิกษุ ท. !  เพื่อละเสียซ่ึงธรรมสามอยางเหลาน้ี    ควรเจริญซ่ึงธรรม  
๓   อยาง.    ธรรมสามอยาง    อยางไรเลา?    สามอยางคือ   :-  

เจริญ อสุภะ เพื่อละเสียซ่ึง ราคะ; 
เจริญ เมตตา เพื่อละเสียซ่ึง โทสะ; 
เจริญ ปัญญา  เพื่อละเสียซ่ึง โมหะ. 

        ภิกษุ ท. !  ธรรม ๓ อยาง   เหลาน้ี   อันบุคคลควรเจริญเพื่อละเสีย  ซ่ึง
ธรรมสามอยางเหลาโนนแล. 
-  ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๕/๓๗๘.  

สัมมาทฏิฐิในการเจริญธรรมสามเพือ่ละธรรมสาม 
(อกีนัยหน่ึง) 

        ภิกษุ ท. !  ธรรม  ๓  อยาง  เหลาน้ี   มีอยู.    สามอยาง   อยางไรเลา? 
สามอยาง  คือ   กามสัญญา   พ๎ยาปาทสัญญา   วิหิงสาสัญญา.    ภิกษุ ท. !    
เหลาน้ีแล    ธรรม   ๓  อยางน้ัน. 

        ภิกษุ ท. !  เพื่อละเสียซ่ึงธรรมสามอยางเหลาน้ี     ควรเจริญซ่ึงธรรม 
๓   อยาง.   ธรรมสามอยาง   อยางไรเลา?   สามอยางคือ   :-  
        เจริญ เนกขัมมสัญญา เพื่อละเสียซ่ึง  กามสัญญา; 
        เจริญ อพัย๎าปาทสัญญา เพื่อละเสียซ่ึง พย๎าปาทสัญญา;       
 เจริญ  อวหิิงสาสัญญา  เพื่อละเสียซ่ึง วหิิงสาสัญญา. 
        ภิกษุ ท. !  ธรรม   ๓  อยาง   เหลาน้ี  อันบุคคลควรเจริญเพื่อละเสีย 
ซ่ึงธรรมสามอยางเหลาโนนแล.  
-  ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๖/๓๘๑.  
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สัมมาทฏิฐิในการเจริญธรรมสามเพือ่ละธรรมสาม 
(อกีนัยหน่ึง) 

        ภิกษุ ท. !  ธรรม ๓ อยาง  เหลาน้ี  มีอยู.   สามอยาง  อยางไรเลา?  
สามอยาง  คือ  กามวิตก   พ๎ยาปาทวิตก  วิหิงสาวิตก.  ภิกษุ ท. !     เหลาน้ีแล 
ธรรม   ๓   อยางน้ัน. 

        ภิกษุ ท. !  เพื่อละเสียซ่ึงธรรมสามอยางเหลาน้ี ควรเจริญธรรม ๓
อยาง.   ธรรมสามอยาง   อยางไรเลา?    สามอยางคือ  :-  

        เจริญ เนกขัมมวติก เพื่อละเสียซ่ึง กามวติก; 
 เจริญ อพัย๎าปาทสัญญา เพื่อละเสียซ่ึง พย๎าปาทวติก; 
        เจริญ อวหิิงสาวติก  เพื่อละเสียซ่ึง  วหิิงสาวติก. 
        ภิกษุ ท. !  ธรรม ๓ อยาง เหลาน้ี อันบุคคลควรเจริญเพื่อละเสียซ่ึง 
ธรรมสามอยางเหลาโนนแล. 
-  ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๕/๓๘๐.  

สัมมาทฏิฐิในการเจริญธรรมสามเพือ่ละธรรมสาม 

(อกีนัยหน่ึง) 

        ภิกษุ ท. !  ธรรม  ๓  อยางเหลาน้ี  มีอยู.  สามอยาง   อยางไรเลา?  
สามอยาง  คือ  กามธาตุ  พ๎ยาปาทธาตุ  วิหิงสาธาตุ.   ภิกษุ ท. !     เหลาน้ีแล 
ธรรม   ๓  อยางน้ัน. 

        ภิกษุ ท. !  เพื่อละเสียซ่ึงธรรมสามอยางเหลาน้ี  ควรเจริญซ่ึงธรรม ๓ 
อยาง.   ธรรมสามอยาง   อยางไรเลา?   สามอยางคือ  :-  
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 เจริญ เนกขัมมธาตุ เพื่อละเสียซ่ึง กามธาตุ; 
เจริญ อพัย๎าปาทสัญญา เพื่อละเสียซ่ึง พย๎าปาทวติก; 
เจริญ อวหิิงสาธาตุ เพื่อละเสียซ่ึง วหิิงสาธาตุ. 

 ภิกษุ ท. !  ธรรม ๓ อยาง เหลาน้ี อันบุคคลควรเจริญเพื่อละเสีย ซ่ึง
ธรรมสามอยางเหลาโนนแล.  
-  ฉกฺก.  อํ  ๒๒/๔๙๖/๓๘๒.  

ข้อปฎบิัตเิกีย่วกบัธาตุห้า 

 ราหุล ! รูป  อย่างใดอย่างหน่ึง   อันเปนภายใน  เฉพาะตน  เปน
ของหยาบ   มีลักษณะแขนแข็ง   อันอุปาทาน  (ของคนหรือสัตว)  เขาไปถือเอา
แลว.  ตัวอยางเชน  ผม  ขน  เล็บ  ฟน  หนัง  เน้ือ  เอ็น  กระดูก  เย่ือในกระดูก  
ไต  หัวใจ  ตับ  พังผืด  มาม  ปอด  ลําไส  ลําไสสุด  อาหารในกระเพาะ  อุจจาระ; 
หรือจะยังมรีูปแมอื่น   อันเปนภายใน   เฉพาะตน   เปนของหยาบ   มีลักษณะ
แขนแข็ง อันอุปาทาน (ของคนหรือสัตว) เขาไปถือเอาแลว อยางเดียวกันน้ี. 
ราหุล !    น้ี เรียกวา  ปฐวีธาตุ  อันเปนภายใน.  ปฐวีธาตุอันใด   อันเปนภายใน
ดวย  ปฐวีธาตุอันเปนภายนอกดวย   น้ันก็เปน สักว่าปฐวธีาตุ เสมอกัน.  ใครๆ 
พงึเห็นปฐวธีาตุน้ันด้วยปัญญาอนัชอบตามเป็นจริง   อย่างนีว่้า   น่ันไม่ใช่ของ
เรา  น่ันไม่ใช่เป็นเรา  น่ันไม่ใช่ตัวตนของเรา;  ครั้นเห็นปฐวีธาตุน้ันดวยปญญา
อันชอบตามเปนจริง  อยางน้ีแลว  จิตยอมเบื่อหนายตอปฐวีธาตุ  ยอมคลาย
กําหนัดจากปฐวีธาตุ. 
 ราหุล !  เธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยแผ่นดนิ (ปฐว)ี เถดิ.  เมื่อเธอ
จงอบรมจิตใหเสมอดวยแผนดิน อยู,   ผัสสะทั้งหลายที่นาพอใจและไมนาพอใจ
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อันเกิดข้ึนแลว  จักไมกลุมรุมจิตต้ังอยู.  ราหุล !     เปรียบเหมอืนเมื่อคนเขาทิ้ง
ของสะอาดบาง  ไมสะอาดบาง  ทิ้งคูถบาง  ทิ้งมูตรบาง  ทิ้งนํ้าลายบาง  หนอง
บาง โลหิตบาง ลงบนแผนดนิ แผนดินก็ไมรูสึกอึดอัดระอารังเกียจ ดวยส่ิง
เหลาน้ัน, น้ีฉันใด; ราหุล !     เธอจงอบรมจิตใหเสมอดวยแผนดินเถิด.  เมื่อเธอ
อบรมจิตใหเสมอดวยแผนดินอยู, ผัสสะทั้งหลายที่นาพอใจและไมนาพอใจอัน
เกิดข้ึนแลว    จักไมกลุมรุมจิตต้ังอยู    ฉันน้ันเหมือนกัน. 

 ราหุล !  อาโปธาตุ  เปนอยางไรเลา? อาโปธาตุมทีั้งที่เปนภายใน
และเปนภายนอก.  ราหุล!   อาโปธาตุที่เปนภายใน  เปนอยางไรเลา?   อาโปธาตุ
อันใด  อันเปนภายใน  เฉพาะตน  เปนของเหลว   อนัอุปาทาน   (ของคนหรือ
ของสัตว)  เขาไปถือเอาแลว,  ตัวอยางเชน  นํ้าดี  เสลด  หนอง  โลหิต  เหงื่อ มัน 
นํ้าตา นํ้าเหลือง นํ้าลาย นํ้าเมือก นํ้าหลอล่ืนขอ นํ้ามูตร น้ีก็ดี; หรือจะยังมี 
อาโปธาตุ   อันเปนภายใน   เฉพาะตน   เปนของเหลว   อันอุปาทานเขาไปถือเอา
แลว   ไรๆอื่นนอกไปจากน้ี  อันใดก็ดี.  ราหุล!    อาโปธาตุทัง้สองประเภทน้ี 
เรียกวา   อาโปธาตุ   อันเปนภายใน.   อาโปธาตุอันเปนภายในดวย    อาโปธาตุ
อันเปนภายนอกดวย  น้ันก็เปน สักว่าอาโปธาตุ เทาน้ัน.  ใครๆพงึเห็นอาโปธาตุ
น้ันด้วยปัญญาอนัชอบตามเป็นจริง อย่างนีว่้า น่ันไม่ใช่ของเรา น่ันไม่ใช่เป็นเรา 
น่ันไม่ใช่ตวัตนของเรา; ครั้นเห็นอาโปธาตุน้ันดวยปญญาอันชอบตามเปนจริง 
อยางน้ีแลว    จิตยอมเบื่อหนายตออาโปธาตุ   ยอมคลายกําหนัดจากอาโปธาตุ. 

 ราหุล !  เธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยนํา้ (อาโป) เถดิ. เมื่อเธออบรม
จิตใหเสมอดวยนํ้าอยู,  ผัสสะทั้งหลายที่นาพอใจและไมนาพอใจอันเกิดข้ึน
แลว  จักไมกลุมรุมจิตต้ังอยู.   [ขอความตอไปจากน้ี   ตรัสถึงการที่นํ้าไมอึดอัดระอาตอสิ่งปฎิ
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กูลและไมปฎิกูลนานาชนิด (ดังที่กลาวมาแลวในตอนที่วาดวยธาตุดิน) ที่เขาลางลงไปในนํ้า,   อัน
เปนอุปมาของจิตที่อบรมแลวเสมอดวยนํ้า   ฉันใดก็ฉันน้ัน]. 

 ราหุล !  เตโชธาตุ  เปนอยางไรเลา?    เตโชธาตุมทีั้งที่เปนภายใน
และเปนภายนอก.   ราหุล !     เตโชธาตุที่เปนภายใน   เปนอยางไรเลา?   
เตโชธาตุอนัใด  อันเปนภายใน  เฉพาะตน  เปนของเผาผลาญ    อันอุปาทาน เขา
ไปถือเอาแลว,   ตัวอยางเชน  ไฟที่ยังกายใหอบอุน   ไฟที่ยังกายใหทรดุโทรม  
ไฟที่ยังกายใหกระวนกระวาย  และไฟท่ีเผาอาหารอันกินแลว   ดื่มแลว  เค้ียว
แลว  ล้ิมแลว  ใหแปรไปโดยชอบ  น้ีก็ดี;  หรือจะยังมีเตโชธาตุ   อันเปนภายใน 
เฉพาะตน เปนของเผาผลาญ  อันอุปาทาน  เขาไปถือเอาแลว  ไรๆอื่นนอกไปจาก
น้ี อันใดก็ดี. ราหุล !    เตโชธาตุทั้งสองประเภทน้ี  เรียกวา  เตโชธาตุอนัเปน
ภายใน.  เตโชธาตุอันเปนภายนอกดวย  น้ันก็เปน สักว่าเตโชธาตุ เทาน้ัน.  ใครๆ
พงึเห็นเตโชธาตุน้ันด้วยปัญญาอนัชอบตามเป็นจริง  อย่างนีว่้า  น่ันไม่ใช่ของเรา 
น่ันไม่ใช่เป็นเรา น่ันไม่ใช่ตัวตนของเรา; ครั้นเห็นเตโชธาตุน้ันดวยปญญาอัน
ชอบตามเปนจริงอยางน้ีแลว  จิตยอมเบื่อหนายตอเตโชธาตุ  ยอมคลายกําหนัด
จากเตโชธาตุ. 

 ราหุล !  เธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยไฟ (เตโช) เถดิ. เมื่อเธออบรม
จิตใหเสมอดวยไฟอยู,  ผัสสะทั้งหลายที่นาพอใจและไมนาพอใจ อันเกิดข้ึนแลว 
จักไมกลุมรุมจิตต้ังอยู. [ขอความตอไปจากน้ี   ตรัสถึงการที่ไฟไมอึดอัดระอาตอสิ่งปฎิกูลและ
ไมปฎิกูลนานาชนิด  (ดังที่กลาวมาแลวในตอนที่วาดวยธาตุดิน) ที่เขาทิ้งลงไปใหมันไหม,   อันเปน
อุปมาของจิตที่อบรมแลวเสมอดวยไฟ   ฉันใดก็ฉันน้ัน]. 
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 ราหุล !  วาโยธาตุ  เปนอยางไรเลา?   วาโยธาตุมีทั้งที่เปนภายใน
และเปนภายนอก.  ราหุล!   วาโยธาตุที่เปนภายใน   เปนอยางไรเลา?   วาโยธาตุ
อันใด   อันเปนภายใน  เฉพาะตน  เปนของพัดไปมา  อันอุปาทาน  เขาไปถือเอา
แลว,  ตัวอยางเชน  ลมพัดข้ึนเบือ้งบน  ลมพัดลงเบือ้งตํ่า  ลมในทอง  ลมในไส 
ลมแลนไปตามอวัยวะนอยใหญ  ลมหายใจเขา  ลมหายใจออก  น้ีก็ดี;  หรือจะยัง
มีวาโยธาตุ  อันเปนภายใน  เฉพาะตน  เปนของพดัไปมา  อันอุปาทาน เขาไป
ถือเอาแลว  ไรๆอื่นนอกไปจากน้ี  อันใดก็ดี.  ราหุล!    วาโยธาตุทั้งสองประเภท
น้ี  เรียกวาวาโยธาตุอันเปนภายใน.  วาโยธาตุอันเปนภายในดวย  วาโยธาตุอัน
เปนภายนอกดวย  น้ันก็เปน สักว่าวาโยธาตุ เทาน้ัน. ใครๆพงึเห็นวาโยธาตุน้ัน
ด้วยปัญญาอนัชอบตามเป็นจริง  อย่างนีว่้า  น่ันไม่ใช่ของเรา  น่ันไม่ใช่เป็นเรา 
น่ันไม่ใช่ตวัตนของเรา;  ครั้นเห็นวาโยธาตุน้ันดวยปญญาอันชอบตามเปนจริง 
อยางน้ีแลว    จิตยอมเบื่อหนายตอวาโยธาตุ    ยอมคลายกําหนัดจากวาโยธาตุ. 

 ราหุล !  เธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยลม (วาโย) เถดิ เมื่อเธออบรม
จิตใหเสมอดวยลมอยู,  ผัสสะทั้งหลายที่นาพอใจและไมนาพอใจ อันเกิดข้ึนแลว 
จักไมกลุมรุมจิตต้ังอยู. [ขอความตอไปจากน้ี   ตรัสถึงการที่ลมไมอึดอัดระอาตอสิ่งปฎิกูลและ
ไมปฎิกูลนานาชนิด  (ดังที่กลาวมาแลวในตอนที่วาดวยธาตุดิน) ที่ลมพัดผานเขาไป, อันเปนอุปมา
ของจิตที่อบรมแลวเสมอดวยลม    ฉันใดก็ฉันน้ัน]. 

 ราหุล !  อากาสธาตุ   เปนอยางไรเลา?   อากาสธาตุมีทั้งที่เปน
ภายในและเปนภายนอก.  ราหุล !     อากาสธาตุที่เปนภายใน  เปนอยางไรเลา?  
อากาสธาตุอันใด  อนัเปนภายใน  เฉพาะตน  เปนของแสดงลักษณะแหงความ
วาง  อันอุปาทาน  เขาไปถือเอาแลว,   ตัวอยางเชน  ชองหู  ชองจมูก  ชองปาก  ที่
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วางที่อาหารอันกินแลว  ดื่มแลว  เค้ียวแลว  ล้ิมแลว  ผานไป  ทีว่างที่อาหารอัน
กินแลว  ดื่มแลว  เค้ียวแลว  ล้ิมแลว  ต้ังอยู  ชองที่อาหารอันกินแลว  ดื่มแลว 
เค้ียวแลว  ล้ิมแลว  ออกสูเบื้องลาง  น้ีก็ดี;  หรือจะยังมอีากาสธาตุ  อันเปนภายใน
เฉพาะตน  เปนของแสดงลักษณะแหงความวาง  ไรๆอืน่นอกไปจากน้ี  ซ่ึงไมตัน  
มีลักษณะไมตัน  เปนของเปด  มลัีกษณะเปด  อันเน้ือและเลือดไมเขาไปบรรจุอยู
อันเปนภายใน   อันอุปาทาน  เขาไปถือเอาแลว   อันใดก็ดี.  ราหุล !    อากาสธาตุ
ทั้งสองประเภทน้ี  เรียกวาอากาสธาตุอันเปนภายใน.  อากาสธาตุอันเปนภายใน
ดวย  อากาสธาตุอันเปนภายนอกดวย น้ันก็เปน สักว่าอากาสธาตุ เทาน้ัน. ใครๆ
พงึเห็นอากาสธาตุน้ันด้วยปัญญาอนัชอบตามเป็นจริง อย่างนีว่้า น่ันไม่ใช่ของเรา  
น่ันไม่ใช่เป็นเรา  น่ันไม่ใช่ตัวตนของเรา;  ครั้นเห็นอากาสธาตุน้ันดวยปญญาอัน
ชอบตามเปนจริง   อยางน้ีแลว   จิตยอมเบื่อหนายตออากาสธาตุ   ยอมคลาย
กําหนัดจากอากาสธาตุ. 

 ราหุล ! เธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยอากาสเถดิ. เมื่อเธออบรมจิต
ใหเสมอดวยอากาสอยู, ผัสสะทั้งหลายที่นาพอใจและไมนาพอใจอันเกิดข้ึนแลว  
จักไมกลุมรุมจิตต้ังอยู. ราหุล !   เปรียบเหมือนอากาส  เปนส่ิงมิไดต้ังอยูเฉพาะ
ในที่ไรๆ,   น้ีฉันใด;  ราหุล!   เธอจงอบรมจิตใหเสมอดวยอากาสเถิด.  เมื่อเธอ
อบรมจิตใหเสมอดวยอากาสอยู, ผัสสะทั้งหลายทีน่าพอใจและไมนาพอใจอัน
เกิดข้ึนแลว   จักไมกลุมรุมจิตต้ังอยู,   ฉันน้ันเหมือนกัน. 

-  ม. ม.๑๓/๑๓๕-๑๔๐/๑๓๕+๑๔๐,๑๓๖+๑๔๑,๑๓๗+๑๔๒,๑๓๘+๑๔๓,๑๓๙+๑๔๔. 
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สัมมาทฏิฐิ ในอาเนญชสัปปายปฏิปทา 
ขอที่หน่ึง 

        ภิกษุ ท. !  ในขอที่กามเปนอันตรายแกอริยสาวกผูศึกษาอยูในธรรม-
วินัยน้ีน้ัน  อริยสาวกยอมพิจารณาเห็นโดยประจักษ   ดังน้ีวา  “กามและกาม
สัญญาอนัเป็นไปในทฏิฐธรรม (ภพน้ี)  และเป็นไปในสัมปรายะ (ภพอ่ืน)  ทั้งสอง
อย่างน้ันเป็นบ่วงมาร   เป็นวสัิยแห่งมาร   เป็นเหยือ่แห่งมาร   เป็นที่เทีย่วแห่ง
มาร.  ในบ่วงแห่งมารนี ้ บาปอกศุลทางใจเหล่านี ้  เป็นอภิชฌาบ้าง  เป็นพยาบาท
บ้าง  เป็นสารัมภะ  (ความแขงดี) บ้าง  ย่อมเป็นไป;  บาปอกศุลเหล่าน้ัน ย่อมมีเพือ่
เป็นอนัตรายแก่อริยสาวกผู้ตามศึกษาอยู่ในธรรมวนัิยนี.้ ถ้าอย่างไร เราพงึมจีิต
เป็นมหัคคตะอนัไพบูลย์ อธิษฐานจิตครอบงาํโลก  อยู่เถดิ;  เมื่อเรามีจติเป็น
มหัคคตะอนัไพบูลย์  อธิษฐานจิตครอบงาํโลกอยู่,  บาปอกศุลทางใจเป็นอภิชฌา
บ้าง  เป็นพยาบาทบ้าง  เป็นสารัมภะบ้าง  เหล่าน้ัน   จักไม่ม;ี  เพราะละบาป
อกศุลเหล่าน้ันเสียได้ จิตของเรากจ็ักเป็นจิตมีคุณไม่เลก็น้อย เป็นจติไม่มี
ประมาณเป็นจิตอนัอบรมดแีล้ว”   ดังน้ี. 

        เมื่ออริยสาวกน้ัน   ปฏิบัติแลวอยางน้ี    เปนผูมากดวยการปฏิบัติอยางน้ี 
อยู,    จิตยอมเลื่อมใสในอายตนะ๑     เมื่อจิตเล่ือมใสสมบูรณ       เขาก็จะเขาถึง 

๑.  คําวา อายตนะ ในท่ีน้ี ไมหมายถึงนิพพาน อันเปนอายตนะสูงสุด ซึ่งเปนท่ีรูจักกันท่ัวไป  แตหมายถึงอายตนะคือภาวะ

แหงอรูปสัญญาท้ังสี่  คือ อากาสานัญจายตนะ  ฯลฯ เนวสัญญานาสัญญายตนะ  โดยเฉพาะ  เพราะไมมีรูปหรือสัญญา
ในรูปอันเปนท่ีต้ังแหงความหวั่นไหว, แตบางมติหมายตํ่าลงมาถึงจตุตถฌานอันเปนอาเนญชะในขั้นริเริ่ม  ซึ่งยังไม
สมบูรณเพราะยังอาศัยส่ิงซ่ึงมีรูป ซ่ึงยังไมสมบูรณเพราะยังอาศัยสิ่งซึ่งมีรูปหรือรูปสัญญาอยู. เพราะขอปฏบัิติ
ดังกลาวแลวขางตน ทําใหงายและสะดวกแกการลถุึงภพประเภทน้ี จึงไดช่ือวา อาเนญชสัปปายปฏิปทา.  ขอปฏิบัติ
เหลาน้ีเปนฝายสมถะ ซึ่งเปนปจจัยแกเจโตวิมุตติโดยตรง  แตก็เปนปจจัยแกวิปสสนาไดดวย  ดังน้ันทานจึงกลาว
อานิสงสของคําน้ีวา  เพ่ือเขาถึงอาเนญชะหรือนอมไปเพ่ือปญญาก็ได. 
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อาเนญช (สมาบัติ) ในกาลน้ันหรือนอมไปเพื่อปญญา.   ภายหลังแตการตาย
เพราะการทําลายแหงกาย ฐานะที่พึงมไีดก็คือ วิญญาณที่เปนไป ก็จะเปน
วิญญาณที่เขาถึงซ่ึงภพในระดับอาเนญชะ. 

 ภิกษุ ท. ! น้ีเรากลาววา     เปน อาเนญชสัปปายปฏิปทาข้อที่หน่ึง. 

ขอที่สอง 

        ภิกษุ ท. !  ขออื่นยังมอีีก : อริยสาวก ยอมพิจารณาเห็นโทษโดย
ประจักษ ดังน้ีวา “กามและกามสัญญาอนัเป็นไปในทิฏฐธรรมและเป็นไปใน
สัมปรายะ อนัเป็นรูปอย่างใดอย่างหน่ึง  ทั้งหมดน้ันเป็นเพยีงสักว่ารูป  คอืเป็น
เพยีงมหาภูตรูปส่ี   และรูปอาศัยมหาภูตรูปส่ีน้ันอยู่  เท่าน้ัน”   ดังน้ี.  

 เมื่ออริยสาวกน้ัน  ปฏิบัติแลวอยางน้ี   เปนผูมากดวยการปฏิบัติอยางน้ี อยู,
จิตยอมเลื่อมใสในอายตนะ.     เมื่อมีจิตเล่ือมใสสมบูรณ    เขาก็จะเขาถึงอาเนญช
(สมาบัติ) ในกาลน้ัน  หรือนอมไปเพื่อปญญา ภายหลังแตการตายเพราะการ 

ทําลายแหงกาย  ฐานะที่พึงมีไดก็คือ  วิญญาณที่เปนไป  ก็จะเปนวิญญาณที่เขาถึง
ซ่ึงภพในระดับอาเนญชะ. 
 ภิกษุ ท. !  น้ีเรากลาววา   เปน  อาเนญชสัปปายปฏิปทาข้อที่สอง.  

ขอที่สาม 

        ภิกษุ ท. !  ขออื่นยังมอีีก : อริยสาวก ยอมพิจารณาเห็นโดยประจักษ 
ดังน้ีวา  “กามและกามสัญญา   อนัเป็นไปในทิฏฐธรรมและเป็นไปในสัมปรายะก็
ด ี  รูปและรูปสัญญาอนัเป็นไปในสัมปรายะ  กด็ ี   ทั้งสองอย่างน้ัน   เป็นอนิจจัง 
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ส่ิงใดเป็นอนิจจัง ส่ิงน้ันไม่ควรเพือ่จะเพลดิเพลนิ พร่ําสรรเสริญ สยบมวัเมา”  
ดังน้ี.  
        เมื่ออริยสาวกน้ัน  ปฏิบัติแลวอยางน้ี  เปนผูมากดวยการปฏิบัติอยางน้ีอยู, 
จิตยอมเลื่อมใสในอายตนะ. เมื่อมีจิตเล่ือมใสสมบูรณ เขาก็จะเขาถึงอาเนญช
(สมาบัติ) ในกาลน้ัน หรือนอมไปเพื่อปญญา. ภายหลังแตการตายเพราะการ
ทาํลายแหงกาย  ฐานะท่ีพึงมไีดก็คือ   วิญญาณที่เปนไป   ก็จะเปนวิญญาณที่
เขาถึงซ่ึงภพในระดับอาเนญชะ. 

        ภิกษุ ท. !  น้ีเรากลาววาเปน  อาเนญชสัปปายปฏิปทาข้อที่สาม. 
-  อุปริ. ม. ๑๔/๗๕ - ๗๕/๘๒ - ๘๔.  

สัมมาทฏิฐิในอากญิจัญญายตนสัปปายปฏิปทา 
ขอที่หน่ึง 

        ภิกษุ ท. !  ขออื่นยังมอีีก  :   อริยสาวก  ยอมพิจารณาเห็นโดย
ประจักษดังน้ีวา “กามและกามสัญญา อนัเป็นไปในทิฏฐธรรมและเป็นไปใน
สัมปรายะกด็ ี รูปและรูปสัญญา  อนัเป็นไปในทิฏฐธรรมและเป็นไปในสัมปรายะ 
กด็ ี  อาเนญชสัญญา  กด็ ี   สัญญาท้ังหมดน้ัน   ดบัไม่มีส่วนเหลอื   ในธรรมใด 
ธรรมน้ันสงบ    ธรรมน้ันประณตี   กล่าวคอือากญิจัญญายตนะ”  ดังน้ี. 

        เมื่ออริยสาวกน้ัน   ปฏิบัติแลวอยางน้ี   เปนผูมากดวยการปฏิบัติอยางน้ี อยู, 
จิตยอมเลื่อมใสในอายตนะ. เมื่อมีจิตเล่ือมใสสมบรูณ เขาก็จะเขาถึงอา
กิญจัญญายตนะ (สมาบัติ) ในกาลน้ัน   หรือนอมไปเพื่อปญญา.   ภายหลังแตการ
ตายเพราะการทําลายแหงกาย   ฐานะท่ีพึงมีไดก็คือ   วิญญาณที่เปนไป   ก็จะเปน
วิญญาณที่เขาถึงอากิญจัญญายตนะ. 



๙๖๖                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

        ภิกษุ ท. !  น้ีเรากลาววา   เปน อากญิจัญญายตนะสัปปายปฏิปทาข้อที่
หน่ึง.  

ขอที่สอง 

        ภิกษุ ท. !  ขออื่นยังมอีีก  :  อริยสาวกไปแลวสูปาก็ตาม   สูโคนไมก็
ตาม  สูเรือนวางก็ตาม ยอมพิจารณาเห็นโดยประจักษ ดังน้ีวา “อายตนะนีว่้าง
จากอตัตา    ว่างจากอตัตนิยา”   ดังน้ี. 

        เมื่ออริยสาวกน้ัน   ปฏิบัติแลวอยางน้ี   เปนผูมากดวยการปฏิบัติอยางน้ี อยู, 
จิตยอมเลื่อมใสในอายตนะ. เมื่อมีจิตเล่ือมใสสมบรูณ เขาก็จะเขาถึงอา
กิญจัญญายตนะ (สมาบัติ) ในกาลน้ัน   หรือนอมไปเพื่อปญญา.  ภายหลังแตการ
ตายเพราะการทําลายแหงกาย  ฐานะท่ีพึงมีไดก็คือ  วิญญาณที่เปนไป  ก็จะเปน
วิญญาณที่เขาถึงอากิญจัญญายตนะ. 

        ภิกษุ ท. !  น้ีเรากลาววา    เปน อากญิจัญญายตนะสัปปายปฏิปทาข้อ
ที่สอง.  

ขอที่สาม 

          ภิกษ ุท. !  ขออื่นยังมอีีก  :  อริยสาวกไปแลวสูปาก็ตาม   สูโคนไมก็
ตาม   สูเรือนวางก็ตาม  ยอมพิจารณาเห็นโดยประจักษ  วา “ไม่มีอะไรทีเ่ป็นตัว
เรา,  ความกงัวลต่อส่ิงใด  หรือในอะไรๆว่าเป็นตัวเรากไ็ม่ม;ี  และไม่มีอะไรที่เป็น
ของเรา,  ความกงัวลในส่ิงใดๆว่าเป็นของเรากไ็ม่ม”ี  ดังน้ี. 
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     เมื่ออริยสาวกน้ัน   ปฏิบัติแลวอยางน้ี   เปนผูมากดวยการปฏิบัติอยางน้ี อยู, 
จิตยอมเลื่อมใสในอายตนะ. เมื่อมีจิตเล่ือมใสสมบรูณ เขาก็จะเขาถึงอา
กิญจัญญายตนะ (สมาบัติ) ในกาลน้ัน หรือนอมไปเพือ่ปญญา.   ภายหลังแตการ
ตายเพราะการทําลายแหงกาย  ฐานะท่ีพึงมีไดก็คือ  วิญญาณที่เปนไป  ก็จะเปน
วิญญาณที่เขาถึงอากิญจัญญายตนะ. 

        ภิกษุ ท. !  น้ีเรากลาววา    เปน อากญิจัญญายตนะสัปปายปฏิปทาข้อ
ที่สาม.  
-  อุปริ. ม. ๑๔/๗๖ - ๗๗/๘๕ - ๘๗. 

 [คําวา อากิญจัญญายตนะ คําน้ี เปนคําแปลกและกํากวม เคยใชใหมีความหมายเปน
นิพพาน มาแตกอนพุทธศาสนา หรือนอกพุทธศาสนา เชนในสํานักของพาวรีพราหมณ (ที่เปน
ตนเหตุใหเกิดโสฬสปญหา) น้ันเขาถือวาเปนนิพพาน จึงมาทูลขอใหพระองคทรงแสดงอา
กิญจัญญายตนะ ตามแบบของพระองค ในฐานะที่เปนนิพพาน ดังน้ันในสูตรน้ี จึงมีบท
พิจารณาทํานองเดียวกับนิพพาน เชนคําวา น่ันวางจากอัตตาวางจากอัตตนิยา หรือวาน่ันสงบ
น่ันประณีต ดังน้ีเปนตน ผูศึกษาจะตองมีความเขาใจอยางแจมแจง อยาใหปะปนกันเสีย จะมี
ความเขาใจผิดอยางใหญหลวง]. 

สัมมาทฏิฐิในเนวสัญญานาสัญญายตนสัปปายปฏิปทา 

        ภิกษุ ท. !  ขออื่นยังมอีีก  : อรยิสาวกยอมพิจารณาเห็นโดยประจักษ
ดังน้ีวา  “กามและกามสัญญา อนัเป็นไปในทิฏฐธรรมและเป็นไปในสัมปรายะกด็ ี
รูปและรูปสัญญา อนัเป็นไปในทิฏฐธรรมและเป็นไปในสัมปรายะ กด็ ี อาเนญช
สัญญา  กด็ ี อากญิจัญญายตนสัญญา กด็ ี สัญญาทั้งหมดน้ัน  ดบัไม่มีส่วนเหลอื  
ในธรรมใด  ธรรมน้ันประณตี กล่าวคอื  เนวสัญญานาสัญญายตนะ”.  



๙๖๘                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

        เมื่ออริยสาวกน้ัน   ปฏิบัติแลวอยางน้ี   เปนผูมากดวยการปฏิบัติอยางน้ี อยู, 
จิตยอมเลื่อมใสในอายตนะ. เมื่อมีจิตเล่ือมใสสมบูรณ เขาก็จะเขาถึงเนวสัญญา
นาสัญญายตนะ(สมาบัติ)  ในกาลน้ัน  หรือนอมไปเพื่อปญญา.  ภายหลังแตการ
ตายเพราะการทําลายแหงกาย  ฐานะท่ีพึงมีไดก็คือ  วิญญาณที่เปนไป  ก็จะเปน
วิญญาณที่เขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ.  

        ภิกษุ ท. !  น้ีเรากลาววา  เปน เนวสัญญานาสัญญายตนสัปปายปฏิปทา.  
-  อุปริ. ม.  ๑๔/๗๗/๘๘.  

สัมมาทฏิฐิ ต่อโอฆนิตถรณะ 

        อานนท !  ภิกษุในกรณีน้ี  เปนผูปฏิบัติ (ในปฏิปทาอันเปนที่สบาย (สัป

ปายปฏิปทา) แกอาเนญชามาตามลําดับๆ) อยางน้ีแลว ยอมไดเฉพาะซ่ึงอุเบกขา
(ความเขาไปเพงอยู) วา “ถ้า (ปัจจัย) ไม่เคยมี (ผล) กต้็องไม่มีอยู่แก่เรา; ถ้า (ปัจจัย
เพือ่อนาคต)  จักไม่มอียู่ (ผลในอนาคต)  กต้็องไม่มีแก่เรา.   ส่ิงใดมีอยู่   ส่ิงใดเป็น
แล้ว เราย่อมละได้ซ่ึงส่ิงน้ัน” ดังน้ี.  ภิกษุน้ัน  ยอมไมเพลิดเพลินไมพร่ํา
สรรเสริญ   ไมสยบมัวเมา  ซ่ึงอุเบกขาน้ัน  ดํารงอยู.  เมื่อภิกษุน้ัน  ไมเพลิดเพลิน  
ไมพร่ําสรรเสริญ  ไมสยบมัวเมา  ซ่ึงอุเบกขาน้ัน ดํารงอยู,  วิญญาณน้ันเปน
วิญญาณอนัตัณหาไมอาศัยแลว น่ันคือภาวะไมมอีุปาทาน. อานนท !       ภิกษุผู้
ไม่มีอปุาทาน   ย่อมปรินิพพาน   (ดบัเยน็). 

 “น่าอัศจรรย์ พระเจ้าข้า !   ไม่เคยมีแล้ว พระเจ้าข้า !     ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ !   ได้
ทราบมาว่า พระผู้ มีพระภาคทรงอาศัยแล้ว ทรงอาศัยแล้ว (ซ่ึงปฏิปทาอันทรงแสดงมาแล้ว
ตามลาํดับ) ตรัสบอกซ่ึงโอฆนิตถรณะ(การถอนตนขึ้นจากโอฆะ) แก่ข้าพระองค์ท้ังหลาย
แล้ว”. 
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-  อุปริ. ม.  ๑๔/๗๙/๙๑.  

        (คําวา โอฆนิตถรณะ ในที่น้ี  คือ  การถอนตนข้ึนจากโอฆะ  (ความตกจมอยูในกิเลสและ
ความทุกข  ดวยกาม - ทิฏฐิ - ภพ - อวิชชา)  เปนสิ่งที่มีไดในภพปจจบุัน  กลาวคือไมยึดม่ันถือม่ันใน
สิ่งอันเปนที่ต้ังแหงความยึดม่ันทั้งหลาย  อันมีเนวสัญญานาสัญญายตนะเปนสิ่งสูงสุดสําหรับการยึด
ม่ันถือม่ัน และไมยึดม่ันแมแตในการบรรลุธรรมของตน; เม่ือไมยึดม่ันถือม่ันก็ดับเย็น เปน
ปรินิพพาน   น้ีเรียกวา  โอฆนิตถรณะ  หรือ อริยวิโมกข์  ก็เรียก  (ดูไดในหัวขอหรือเร่ืองถัดไป)  
เปนส่ิงที่มีไดในภพปจจุบัน).  

อริยวโิมกข์ หรือโอฆนิตถรณะ 
 “ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ !   อริยวิโมกข์ (ความพ้นพิเศษอันประเสริฐ) เป็นอย่างไร
เล่า ?”  

        อานนท !  อริยสาวกในธรรมวินัยน้ี ยอมพิจารณาเห็นโทษโดย 
ประจักษดังน้ีวา “กามทั้งหลายที่เปนไปในภพปจจุบนัน้ี เหลาใดดวย, กาม
ทั้งหลายที่เปนไปในภพเบื้องหนา เหลาใดดวย, กามสัญญาที่เปนไปในภพ
ปจจุบันน้ี เหลาใดดวย, กามสัญญาที่เปนไปในภพเบ้ืองหนา เหลาใดดวย, รูป
ทั้งหลายที่เปนไปในภพปจจุบันน้ี  เหลาใดดวย,  รปูทั้งหลายที่เปนไปในภพ
เบื้องหนา  เหลาใดดวย, รูปสัญญาทั้งหลายทีเ่ปนไปในภพปจจุบันน้ี เหลาใดดวย, 
รูปสัญญาทั้งหลายที่เปนไปในภพเบื้องหนา เหลาใดดวย อาเนญชสัญญา เหลาใด
ดวย, อากิญจัญญายตนสัญญา เหลาใดดวย, เนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา เหลา
ใดดวย, น่ันลวนแตเปนสักกายะ   เปนแตเพียงสักกายะ (เปนที่ต้ังแหงความยึดถือ
ดวยอุปาทาน); สวนอมตธรรมน้ัน  ไดแกวิโมกขแหงจิต เพราะไมมีอปุาทานใน
สักกายะน้ันๆน่ีเอง”. 



๙๗๐                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

       อานนท !  ดวยเหตุน้ีแหละ เปนอันวา อาเนญชสัปปายปฏิปทา เราได
แสดงแลว,  อากญิจัญญายตนสัปปายปฏิปทา  เราก็ไดแสดงแลว,  เนวสัญญานา
สัญญายตนสัปปายปฏิปทา เราก็ไดแสดงแลว, การอาศัยปฏิปทาน้ันๆ
ตามลําดับๆแลวขามโอฆะเสียได   เราไดแสดงแลว,  น่ันแหละคืออริยวิโมกข.  

        อานนท !  กิจอันใด  ที่ศาสดาผูเอ็นดู  แสวงหาประโยชนเก้ือกูล อาศัย
ความเอ็นดูแลว  จะพึงทําแกสาวกทั้งหลาย,  กิจอันน้ันเราไดทําแลวแกพวกเธอ
ทั้งหลาย.  

        อานนท !  น่ันโคนไมทั้งหลาย,     น่ัน    เรือนวางทั้งหลาย. 

        อานนท ! พวกเธอท้ังหลายจงเพียรเผากิเลส, อยาไดประมาท. พวก
เธอ ทั้งหลาย     อยาไดเปนผูที่ตองรอนใจ    ในภายหลังเลย. 

        น่ีแหละ     เปนวาจาเคร่ืองพร่ําสอนแกพวกเธอท้ังหลายของเรา.  
-  อุปริ.ม.  ๑๔/๗๙/๙๐ - ๙๒.  

วธีิพจิารณา เพือ่ “หมดปัญหา” เกีย่วกบัอาหาร 

        ภิกษุ ท. !  กพฬีการาหาร    เป็นส่ิงที่บุคคลควรเห็นอย่างไร?  ภกิษ ุ
ท. !    เปรียบเหมือนภรรยาสามีสองคน   ถือเอาสะเบียงสําหรับเดินทางเล็กนอย  
เดินไปสูหนทางอันกันดาร.  สองภรรยาสามีน้ัน  มีบุตรนอยคนเดียวผูนารักนา
เอ็นดูอยูคนหน่ึง.  เมื่อขณะเขาทั้งสองกําลังเดินไปตามทางอันกันดารอยูน้ัน  
สะเบียงสําหรับเดินทางที่เขามีอยูเพียงเล็กนอยน้ัน ไดหมดส้ินไปหนทางอัน
กันดารน้ันยังเหลืออยู เขาทั้งสองน้ันยังไมเดินขามหนทางอันกันดารน้ันไปได.  
ครั้งน้ันแล  สองภรรยาสามีน้ันไดคิดกันวา  “เสบียงสําหรับเดินทางของเราท้ัง
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สองท่ีมอียูเพียงเล็กนอยน้ี ไดหมดส้ินลงแลว หนทางอันกันดารน้ียังเหลืออยู    
ทั้งเราก็ยังไมเดินขามหนทางอันกันดารน้ันไปได;   อยากระน้ันเลยเราทั้งสองพงึ
ฆาบุตรนอยคนเดียวผูนารักนาเอ็นดูน้ีเสีย  แลวทําใหเปนเน้ือเค็มและเน้ือยาง  
บริโภคเน้ือบุตรน้ีแหละ เดินขามหนทางอันกันดารที่ยังเหลืออยูน้ีกันเถิด  เพราะ
ถาไมทําเชนน้ัน  พวกเราทั้งสามคนจะตองพากันพินาศหมดแน” ดังน้ี.  ครั้งน้ัน
แล  ภรรยาสามีทั้งสองน้ัน  จึงฆาบุตรนอยคนเดียวผูนารักนาเอ็นดูน้ัน  แลวทําให
เปนเน้ือเค็มและเน้ือยาง  บริโภคเน้ือบุตรน้ันเทียวเดินขามหนทางอันกันดารที่ยัง
เหลืออยูน้ัน. สองภรรยาสามีน้ัน บริโภคเน้ือบุตรไปพลางพรอมกับขอนอกไป
พลาง   รําพันวา “บุตรนอยคนเดียวของเราไปไหนเสีย  บุตรนอยคนเดียวของเรา
ไปไหนเสีย”   ดังน้ี. 

        ภิกษุ ท. !  เธอจะสําคัญความขอน้ีวาอยางไร   :   สองภรรยาสามีน้ัน
จะพึงบริโภคเน้ือบุตรเปนอาหาร  เพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานบาง  เพื่อ
ความมัวเมาบาง เพื่อความประดับประดาบาง หรือเพื่อตบแตง (รางกาย) บาง, 
หรือหนอ? ”ข้อน้ันหาเป็นเช่นน้ันไม่    พระเจ้าข้า !”   ถาอยางน้ัน  สองภรรยาสามีน้ันจะ
พึงบริโภคเน้ือบุตรเปนอาหาร เพียงเพื่อ (อาศัย) เดินขามหนทางอันกันดาร
เทาน้ัน   ใชไหม? “ใช่  พระเจ้าข้า !”    ถาอยางน้ัน ภิกษุ ท. !     ขอน้ีมีอุปมาฉันใด; 
เรากลาววากพฬีการาหารอนัอริยสาวกควรเห็น (ว่ามีอุปมาเหมอืนเนือ้บุตร) ฉัน
น้ัน.    ภิกษุ ท. !    กพฬีการาหารอนัอริยสาวกกาํหนดรู้ได้แล้ว; ราคะ (ความกําหนัด) 

ที่มีเบญจกามคุณเป็นแดนเกดิ ย่อมเป็นส่ิงที่อริยสาวกน้ันกาํหนดรู้ได้แล้วด้วย. 
เมื่อราคะท่ีมีเบญจกามคุณเป็นแดนเกดิ เป็นส่ิงที่อริยสาวกน้ันกาํหนดรู้ได้แล้ว,  
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สังโยชน์ชนิดที่อริยสาวกประกอบเข้าแล้ว  จะพงึเป็นเหตุให้มาสู่โลกนีไ้ด้อกี  
ย่อมไม่มี.  

        ภิกษุ ท. !  ผสัสาหาร  เป็นส่ิงที่บุคคลควรเห็นอย่างไร?  ภิกษุ ท. ! 
เปรียบเหมอืนแมโคนมที่ปราศจากหนังหอหุม : ถาแมโคนมน้ันพึงยืนพิงฝาอยู
ไซร, มนัก็จะพึงถูกพวกตัวสัตวที่อาศัยฝาเจาะกิน; ถาแมโคนมน้ันพึงยืนพิง
ตนไมอยูไซร,  มันก็จะพึงถูกพวกสัตวชนิดอาศัยตนไมไชกิน;   ถาหากแมโคนม
น้ันพึงลงไปแชนํ้าอยูไซร,  มันก็จะพึงถูกพวกสัตวที่อาศัยนํ้าตอดกันกิน;  ถาหาก
แมโคนมน้ันจะพึงยืนอาศัยอยูในที่โลงแจงไซร, มันก็จะพึงถูกพวกสัตวที่อาศัย
อยูในอากาศเกาะกัดจิกกิน.  ภิกษุ ท. !    แมโคนมทีป่ราศจากหนังหอหุมจะพึง
อาศัยอยูสถานที่ใด ๆ ก็ตาม    มันก็จะพึงถูกจําพวกสัตวที่อาศัยอยูในสถานที่
น้ันๆ  กัดกินอยูร่ําไป,  ขอน้ีมีอุปมาฉันใด ;  ภิกษุ ท. !   เรายอมกลาววา
ผสัสาหาร อนัอริยสาวกควรเห็น (ว่ามีอุปมาเหมอืนแม่โคนมที่ปราศจากหนัง
ห่อหุ้ม)  ฉันน้ัน.   ภิกษุ ท. !   เมื่อผสัสาหารอนัอริยสาวกกาํหนดรู้ได้แล้ว   
เวทนาทั้งสาม ย่อมเป็นส่ิงที่อริยสาวกน้ันกาํหนดรู้ได้แล้วด้วย, เมื่อเวทนาทั้งสาม
เป็นส่ิงที่อริยสาวกกาํหนดรู้ได้แล้ว   เราย่อมกล่าวว่า “ส่ิงไร ๆ ที่ควรกระทําให้
ยิง่ขึน้ไป (กว่านี)้  ย่อมไม่มีแก่อริยสาวกน้ัน”    ดังน้ี.  

        ภิกษุ ท. !  มโนสัญเจตนาหาร   เป็นส่ิงที่บุคคลควรเห็นอย่างไร? ภิกษ ุ
ท. !   เปรียบเหมือนหลุมถานเพลิง   ลึกเกินกวาชั่วบุรษุหน่ึง  เต็มดวยถานเพลิงที่
ปราศจากเปลวและปราศจากควัน มีอยู. ครั้งน้ัน บรุษผูหน่ึงผูตองการเปนอยู   ไม
อยากตาย  รักสุข  เกลียดทุกข  มาสูที่น้ัน.  และมีบุรุษทีม่ีกําลังกลาแข็งอีกสองคน  
จับบุรุษน้ันที่แขนแตละขาง  แลวฉุดคราไปยังหลุมถานเพลิงน้ัน.   ภิกษุ ท. !      
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ครั้งน้ันแล  บุรุษน้ันมีความคิด  ความปรารถนา   ความต้ังใจ  ที่จะใหหางไกล
หลุมถานเพลิงน้ัน.  ขอน้ันเพราะเหตุใดเลา?  ภิกษุ ท. !     ขอน้ันเพราะเหตุวา
บุรุษน้ันยอมรูวา “ถาเราจะตกลงไปยังหลุมถานเพลิงไซร เราพึงถึงความตาย  
หรือไดรับทุกขเจียนตาย  เพราะขอน้ันเปนเหตุ”  ดังน้ี,  ขอน้ีมีอุปมาฉันใด;  ภิกษ ุ
ท. !     เรายอมกลาววา  มโนสัญเจตนาหารอนัอริยสาวกควรเห็น (ว่ามีอุปมา
เหมือนหลุมถ่านเพลงิ) ฉันน้ัน.  ภิกษุ ท. !    เมื่อมโนสัญเจตนาหารอนัอริยสาวก
กาํหนดรู้ได้แล้ว,  ตัณหาทั้งสาม ย่อมเป็นส่ิงที่อริยสาวกน้ันกาํหนดรู้ได้แล้วด้วย; 
เมื่อตณัหาทั้งสามเป็นส่ิงที่อริยสาวกกาํหนดรู้ได้แล้ว,  เราย่อมกล่าวว่า  "ส่ิงไรๆที่
ควรกระทําให้ยิง่ขึน้ไป  (กว่านี)้  ย่อมไม่มีแก่อริยสาวกน้ัน"    ดังน้ี.  

        ภิกษุ ท. !  วญิญาณาหารเป็นส่ิงที่บุคคลเห็นอย่างไร?   ภิกษ ุ ท. ! 
เปรียบเหมือนพวกเจาหนาที่จับโจรผูประพฤติหยาบชาไดแลว แสดงแก
พระราชาวา “ขาแตสมมติเทพ !  บุรุษน้ีเปนโจรประพฤติหยาบชาตอใตฝาพระ
บาท  ขอใตฝาพระบาทจงโปรดใหลงโทษโจรผูน้ีตามประสงคเถิด  พระเจาขา!" 
พระราชามกีระแสรับส่ังอยางน้ีวา “ทานผูเจริญทั้งหลาย! ทานทั้งหลายจงไป
ประหารบรุุษน้ัน  ดวยหอกรอยเลมในเวลาเชาน้ี”  เจาหนาที่เหลาน้ันจึงประหาร
นักโทษน้ันดวยหอกรอยเลม  ในเวลาเชา.  ตอมา  ในเวลาเที่ยงวันพระราชาทรง
ซักถามพวกเจาหนาที่น้ันวา “ทานผูเจริญทั้งหลาย! บุรุษน้ันเปนอยางไรบาง?”. 
พวกเขากราบทูลวา “ขาแตสมมติเทพ ! นักโทษน้ันยังมชีีวิตอยู พระเจาขา !”. 
พระราชาทรงมพีระกระแสรับส่ังอยางน้ีวา  “ทานผูเจริญทั้งหลาย !  ทาน
ทั้งหลายจงไปประหารบุรุษน้ัน ดวยหอกรอยเลม ในเวลาเที่ยง”. พวกเจาหนาที่
เหลาน้ัน  จึงประหารนักโทษน้ันดวยหอกรอยเลม  ในเวลาเที่ยง.  ตอมา  ในเวลา
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เย็น  พระราชาทรงซักถามเจาหนาที่เหลาน้ันอีกวา   “ทานผูเจริญทั้งหลาย! บุรุษ
น้ัน   เปนอยางไรบาง?”. พวกเขากราบทูลวา “ยังมีชีวิตอยู พระเจาขา !”. 
พระราชาทรงมพีระกระแสรับส่ังอีกวา “ทานผูเจริญทั้งหลาย! ทานทั้งหลายจง
ไปประหารบุรุษน้ัน ดวยหอกรอยเลม  ในเวลาเย็น”   ดังน้ี.  พวกเจาหนาที่
เหลาน้ัน    จึงประหารนักโทษน้ันดวยหอกรอยเลม    ในเวลาเย็น.  

        ภิกษุ ท. !  พวกเธอจะสําคัญความขอน้ีวาอยางไร   :  บุรุษนักโทษ น้ัน
ถูกเจาหนาที่ประหารอยูดวยหอกสามรอยเลม   ตลอดท้ังวัน  เขาจะพึงเสวยแต
ทุกขโทมนัสที่มีขอน้ันเปนเหตุ   มิใชหรือ?  ภิกษุ ท. !    บุรุษนักโทษน้ัน   ถูก
พวกเจาหนาที่ประหารดวยหอกเพยีงเลมเดียว ก็พึงเสวยทุกขโทมนัสที่มีขอน้ัน
เปนเหตุ (มากอยูแลว)   ก็จะกลาวไปไยถึงการที่บรุุษนักโทษน้ันถูกประหารดวย
หอกสามรอยเลมเลา,  ขอน้ีมีอุปมาฉันใด;  ภิกษุ ท. !    เรายอมกลาววา วญิญาณา
หารอนัอริยสาวกควรเห็น (ว่ามีอุปมาเหมือนนักโทษถูกประหารน้ัน) ฉันน้ัน.  
ภิกษุ ท. !    เมื่อวญิญาณาหารอนัอริยสาวกกาํหนดรู้ได้แล้ว,  นามรูปย่อมเป็นส่ิง
ที่อริยสาวกน้ันกาํหนดรู้ได้แล้วด้วย; เมื่อนามรูปเป็นส่ิงที่อริยสาวกกาํหนดรู้ได้
แล้ว,  เราย่อมกล่าวว่า  “ส่ิงไร ๆ ที่ควรกระทําให้ยิง่ขึน้ไป (กว่านี)้ ย่อมไม่มีแก่
อริยสาวกน้ัน”,   ดงันีแ้ล.  
-  นิทาน.สํ. ๑๖/๑๑๙-๑๒๑/๒๔๑ - ๒๔๔.  

        (คําขาว เรียกวาอาหาร เพราะหลอเลี้ยงรางกาย; ผัสสะเรียกวาอาหาร เพราะ ทําใหเกิด
เวทนา ; มโนสัญเจตนา เรียกวาอาหาร เพราะทําใหเกิดกรรม; วิญญาณเรียกวาอาหาร เพราะทําให
เกิดนามรูป. ถาบุคคลพิจารณาเห็นโทษแหงอาหารแตละอยางๆ ดังที่ตรัสไวโดยอุปมาในขอ
ความหมายน้ันๆได, จะดับทุกขไดถึงข้ันเปนพระอรหันต).  
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วธีิพจิารณาในภายใน เพือ่ความส้ินทุกข์ 

        ภิกษุ ท. !  เธอท้ังหลายพิจารณากันบางหรือไม ชนิดที่เปนการ 
พิจารณาในภายใน?  

        ภิกษุรูปหน่ึงกราบทูลวา “ข้าพระองค์ย่อมพิจารณา   ชนิดท่ีเป็นการพิจารณาใน
ภายในอยู่     พระเจ้าข้า !”  

        ภิกษุ ท. !  เธอ ยอมพิจารณา ชนิดที่เปนการพิจารณาในภายในอยู 
อยางไรเลา?  

        (ภิกษุน้ันกราบทูลใหทรงทราบแลว ก็ไมทรงพอพระทัย พระอานนทจึงทูลขอรองให
พระองคทรงแสดง  ภิกษุไดฟงแลวจักทรงจําไว,  ตรัสใหภิกษุทั้งหลายต้ังใจฟง แลวตรัสวา :- )  

        ภิกษุ ท. !  ในกรณีน้ี  ภิกษุเมื่อพิจารณา  ยอม พจิารณาชนิดที่เป็น การ
พจิารณาในภายใน  วา  “ทุกขมีอยางมิใชนอย   นานาประการ  ยอมเกิดข้ึนใน
โลก  กลาวคือชรามรณะ  ใดแล;  ทุกขน้ีหนอ   มีอะไรเปนเหตุใหเกิด  มีอะไร
เปนเคร่ืองกอใหเกิด มีอะไรเปนเคร่ืองกําเนิด   มีอะไรเปนแดนเกิด?  เพราะอะไร
มีชรามรณะจึงมี?”  ดังน้ี.  ภิกษุน้ัน พจิารณาอยู่  ย่อมรู้  อยางน้ีวา “ทุกขมีอยาง
มิใชนอยนานาประการ ยอมเกิดข้ึนในโลก กลาวคือชรามรณะใดแล; ทุกข์นีห้นอ   
มีอุปธิเป็นเหตุให้เกดิ มีอุปธิเปนเคร่ืองกอใหเกิด มีอุปธิเปนเคร่ืองกําเนิด   มีอุปธิ
เปนแดนเกิด;  เพราะอุปธิมี   ชรามรณะจึงมี  เพราะอุปธิไมมี  ชรามรณะจึงไม
มี;”  ดังน้ี.  ภิกษุน้ัน  ย่อมรู้ชัด  ซ่ึงชรามรณะดวย   ซ่ึงเหตุใหเกิดข้ึนแหงชรา
มรณะดวย  ซ่ึงความดับไมเหลือชรามรณะดวย   ซ่ึงขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุ
ถึงซึ่งธรรมอันสมควรแกความดับไมเหลือแหงชรามรณะดวย และเปนผูปฏิบัติ
แลวอยางสมควรแกธรรมดวย.   ภิกษุ ท. !     ภิกษุน้ีเราเรียกวา เป็นผู้ปฏิบัติเพือ่
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ความส้ินทุกข์โดยชอบ    กล่าวคอืเพือ่ความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะ    โดย
ประการทั้งปวง.  

        ภิกษุ ท. !  ขออื่นยังมีอีก  :  ภิกษุเมื่อพิจารณา   ยอม พิจารณาชนิด 
เป็นการพจิารณาในภายใน วา “ก็อุปธิน้ี  มีอะไรเปนเหตุใหเกิด มีอะไรเปนเคร่ือง
กอใหเกิด มีอะไรเปนเคร่ืองกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด? เพราะอะไรมีอุปธิจึงมี   
เพราะอะไรไมมี  อุปธิจึงไมมี?”  ดังน้ี.  ภิกษุน้ัน พิจารณาอยู่ ย่อมรู้อยางน้ีวา 
“อุปธินี้  มีตัณหาเป็นเหตุให้เกิด  มีตัณหาเปนเคร่ืองกอใหเกิด  มีตัณหาเปน
เครื่องกําเนิด    มีตัณหาเปนแดนเกิด;  เมื่อตัณหามีอุปธิจึงมี    เมื่อตัณหาไมมี 
อุปธิจึงไมมี;”  ดังน้ี.  ภิกษุน้ัน  ย่อมรู้ชัด   ซ่ึงอุปธิดวย   ซ่ึงเหตุใหเกิดข้ึนแหง
อุปธิดวย  ซ่ึงความดับไมเหลือแหงอุปธิดวย ซ่ึงขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงซ่ึง
ธรรมอันสมควรแกความดับไมเหลือแหงอุปธิดวย และเปนผูปฏิบัติแลวอยาง
สมควรแกธรรมดวย. ภิกษุ ท. !    ภิกษุน้ี  เราเรียกวา  เป็นผู้ปฏิบัติเพือ่ความส้ิน
ทุกข์โดยชอบ   กล่าวคอืเพือ่ความดบัไม่เหลอืแห่งอุปธิ   โดยประการทั้งปวง.  

        ภิกษุ ท. !  ขออื่นยังมอีีก  :  ภิกษุเมื่อพิจารณา   ยอม พจิารณาชนิดที่
เป็นการพจิารณาในภายใน  วา  “ก็ตัณหานี้  เมื่อจะเกิดยอมเกิดข้ึน ณ ที่ไหน?  
เมื่อจะเขาไปต้ังอยู  ยอมเขาไปต้ังอยู  ณ  ที่ไหน?”  ดังน้ี   ภิกษุน้ัน  พจิารณาอยู่
ย่อมรู้อยางน้ีวา   ส่ิงใดมภีาวะเปนที่รักเปนที่ยินดี   (ปยรูปสาตรูป)  ในโลก;   
ตัณหานี ้ เมื่อจะเกิดยอมเกิดข้ึน  ในส่ิงน้ัน,  เมื่อจะเขาไปต้ังอยู   ยอมเขาไปต้ังอยู
ในส่ิงน้ัน. ก็ส่ิงใดเลา มีภาวะเปนที่รักเปนที่ยินดีในโลก? จักษุ มีภาวะเปนที่รัก
เปนที่ยินดีในโลก.  โสตะ .... ฆานะ .... ชิวหา .... กายะ .... มนะ  มีภาวะเปนที่รัก
เปนที่ยินดีในโลก.  ตัณหานี ้  เมื่อจะเกดิขึน้  ย่อมเกดิขึน้ในธรรมมีภาวะน่ารัก



                                                          ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ                                           ๙๗๗ 

ยนิดเีหล่านี,้ เมื่อจะเข้าไปตั้งอยู่   ย่อมเข้าไปต้ังอยู่ในธรรม   มีภาวะน่ารักน่ายนิดี
เหล่านี.้  

        (ตอจากนี้  ไดตรัสถึงบุคคลบางพวกในอดีต  อนาคต  และปจจุบัน  เห็นปยรูป  สาตรูป
โดยความเปนของเที่ยง  ของสุขเปนตน  แลวทําตัณหาใหเจริญ  ทําอุปธิใหเจริญ  เทากับทําทุกข
ใหเจริญ  ไมพนจากทุกขไปได;  และไดตรัสฝายตรงขามโดยปฏิปกขนัยไวเปนคูกัน.  

        สําหรับปยรูปสาตรูปนั้น ในที่อื่นกลาวไวเปนสิบหมวด ตามนัยแหงมหาสติปฏฐานสูตร 
รวมกันเปน ๖๐ อยาง;  ในที่น้ีกลาวไวเพียง  ๖  อยาง  ตามจํานวนแหงอายตนะภายใน, แม
กระน้ันก็อาจจะขยายออกไปไดเปน   ๖๐   อยาง  เชนเดียวกัน;   ผูสนใจพึงหาอานดูได   จากมหา
สติปฏฐานสูตรเปนตน   เองเถิด).  

-  นิทาน.สํ. ๑๖/๑๓๐- ๑๓๕/๒๕๔ - ๒๖๒.  

การพจิารณาเพือ่ความส้ินแห่งแดนเกดิของทุกขสมุทยั 

        ภิกษุ ท. ! ภิกษุพึงพิจารณาใครครวญ โดยประการที่เมื่อพิจารณา 
ใครครวญอยู   วิญญาณ (จิต)   ของเธอ   อันเปนวิญญาณซ่ึงไมฟุงไป   ไมซานไป
ในภายนอก   และไปต้ังสยบอยูในภายใน   แลว   ก็จะไมสะดุงเพราะมีธรรมเปน
ที่ยึดมั่น.  

        ภิกษุ ท. !  เมื่อวิญญาณไมฟุงไป ไมซานไปในภายนอก และไมต้ัง
สยบอยูในภายใน เปนวิญญาณไมสะดุงเพราะไมมีธรรมเปนที่ยึดมั่นอยู ดังน้ีแลว,  
ธรรมเป็นแดนเกดิขึน้แห่งทุกข์กล่าวคอืชาตชิรามรณะ ย่อมไม่มีอกีต่อไป. 
       (คร้ันตรัสแตโดยยอดังนี้แลว เสด็จเขาไปในวิหาร ภิกษุไมเขาใจเน้ือความนั้นโดย
พิสดาร ไดเขาไปขอคําอธิบายจากพระมหากัจจายนะ ทานไดอธิบายในขอที่วา วิญญาณฟุง



๙๗๘                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

ไปในภายนอกคืออะไร สยบอยูในภายในคืออยางไร สะดุงน้ันคืออยางไร ดังน้ีเปนตน; หาดู
รายละเอียดไดจากหนังสือ ปฏิจจ.โอ. หนา ๒๙๕ - ๓๐๕).  

-  อุปริ.ม.๑๔/๔๑๑ - ๔๒๒/๖๓๙ - ๖๕๒.  

หมวด จ. ว่าด้วยอานิสงส์ของสัมมาทิฏฐิ 

การเห็นชนิดทีล่ะมจิฉาทฏิฐิได้ 

 “ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ !     เม่ือบุคคลรู้อยู่อย่างไร  เห็นอยู่อย่างไร  มิจฉาทิฏฐิ ย่อม
ละไป    พระเจ้าข้า ?”  

        ภิกษุ ท. !  เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่  ซ่ึง  จักษุ  โดยความเป็นของไม่ 
เที่ยงมิจฉาทิฏฐิย่อมละไป.  เมื่อบุคคลรูอยูเห็นอยู   ซ่ึง  รูป ท.  โดยความเปนของ
ไมเที่ยง  มิจฉาทิฏฐิยอมละไป  เมื่อบุคคลรูอยูเห็นอยู   ซ่ึง จักขุวญิญาณ  โดย
ความเปนของไมเที่ยง มิจฉาทิฏฐิยอมละไป  เมื่อบุคคลรูอยูเห็นอยู   ซ่ึง  จักขุ
สัมผสั  โดยความเปนของไมเที่ยง  มิจฉาทิฏฐิยอมละไป  เมื่อบคุคลรูอยูเห็นอยู
ซ่ึง เวทนา  อันเปนสุขก็ตาม  อันเปนทุกขก็ตาม อันเปนอทกุขมสุขก็ตาม ที่
เกิดข้ึนเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย  โดยความเปนของไมเที่ยง  มิจฉาทิฏฐิยอมละ
ไป. 

        (ในกรณีแหง  อายตนิกธรรมอีก  ๕  หมวดถัดไป    คือหมวดโสตะ    ฆานะ    ชิวหา   
กายะ และ มนะ  ก็มีขอความที่ตรัสไวดวยขอความอยางเดียวกันกับขางบนน้ี  ตางแตช่ือธรรม
ที่ตองเปลี่ยนไปตามหมวดน้ันๆเทาน้ัน; รวมเปนธรรมที่ถูกรูเห็นโดยความเปนอนิจจัง 
ทั้งหมด  ๓๐  อยาง). 



                                                          ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ                                           ๙๗๙ 

       ภิกษุ ท. !  เมื่อบุคคล รู้อยู่อย่างนี ้  เห็นอยู่อย่างนีแ้ล  มิจฉาทฏิฐิย่อม
ละไป.  
-  สฬา.สํ. ๑๘/๑๘๕/๒๕๔.  

การเห็นชนิดทีล่ะสักกายทฏิฐิได้ 

 “ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ !     เม่ือบุคคลรู้อยู่อย่างไร  เห็นอยู่อย่างไร  สักกายทิฏฐิ ย่อม
ละไป    พระเจ้าข้า?”  

        ภิกษุ ท. !  เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ ซ่ึง จักษุ โดยความเป็นทุกข์ สัก 
กายทิฏฐิย่อมละไป เมื่อบุคคลรูอยูเห็นอยู ซ่ึง รูป ท. โดยความเปนทุกข 
สักกายทิฏฐิยอมละไป  เมื่อบุคคลรูอยูเห็นอยู  ซ่ึง จักขุวญิญาณ  โดยความเปน
ทุกข  สักกายทฏิฐิยอมละไป  เมื่อบุคคลรูอยูเห็นอยู  ซ่ึง จักขุสัมผสั  โดยความ
เปนทุกข  สักกายทิฏฐิยอมละไป  เมื่อบุคคลรูอยูเห็นอยู  ซ่ึง เวทนา   อันเปนสุขก็
ตาม  อันเปนทุกขก็ตาม  อันเปนอทุกขมสุขก็ตาม  ที่เกิดข้ึนเพราะจักษุสัมผัสเปน
ปจจัย  โดยความเปนทุกข  สักกายทิฏฐิยอมละไป.  

        ภิกษุ ท. !  เมื่อบุคคล รู้อยู่อย่างนี ้ เห็นอยู่อย่างนีแ้ล สักกายทฏิฐิ ย่อม
ละไป.  
  (ในกรณีแหง    อายตนิกธรรมอีก  ๕  หมวดถัดไป  คือ  หมวดโสตะ ฆานะ ชิวหา 
กายะ และมนะ  ก็มีขอความอยางเดียวกันกับขางบนนี้ ตางแตช่ือธรรมที่ตองเปลี่ยนไปตาม
หมวดน้ันๆ เทานั้น;  รวมเปนธรรมที่ถูกรูเห็นโดยความเปนทุกขัง  ทั้งหมด  ๓๐  อยาง). 

-   สฬา.สํ. ๑๘/๑๘๕/๒๕๕.  

 



๙๘๐                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

การเห็นชนิดละอตัตานุทฏิฐิได้ 

 “ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ !    เม่ือบุคคลรู้อยู่อย่างไร  เห็นอยู่อย่างไร  อัตตานุทิฏฐิย่อม
ละไป     พระเจ้าข้า ?”  

        ภิกษุ ท. !  เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่  ซ่ึง จกัษุ โดยความเป็นอนัตตา 
อตัตานุทิฏฐิย่อมละไป.  เมื่อบุคคลรูอยูเห็นอยู  ซ่ึง รูป ท. โดยความเปนอนัตตา 
อัตตานุทิฏฐิยอมละไป. เมื่อบุคคลรูอยูเห็นอยู  ซ่ึง จักขุวญิญาณ โดยความเปน
อนัตตา  อัตตานุทิฏฐิยอมละไป.   เมื่อบุคคลรูอยูเห็นอยู  ซ่ึง จักขุสัมผสั โดย
ความเปนอนัตตา อัตตานุทิฏฐิยอมละไป.  เมื่อบุคคลรูอยูเห็นอยู ซ่ึง เวทนา อัน
เปนสุขก็ตาม  อันเปนทุกขก็ตาม  อันเปนอทุกขมสุขก็ตาม ที่เกิดข้ึนเพราะจักษุ
สัมผัสเปนปจจัย  โดยความเปนอนัตตา   อัตตานุทิฏฐิยอมละไป. 

        (ในกรณีแหง   อายตนิกธรรมอีก  ๕  หมวดถัดไป  คือ หมวดโสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ และ 
มนะ ก็มีขอความอยางเดียวกันกับขางบนน้ี ตางแตช่ือธรรมที่ตองเปลี่ยนไปตามหมวดน้ันๆ เทาน้ัน; 

รวมเปนธรรมที่ถูกรูเห็นโดยความเปนอนัตตา   ทั้งหมด   ๓๐   อยาง). 

        ภิกษุ ท. !  เมื่อบุคคล รู้อยู่อย่างนี ้ เห็นอยู่อย่างนีแ้ล อตัตตานุทิฏฐิ 
ย่อมละไป. 
-  สฬา.สํ.  ๑๘/๑๘๖/๒๕๖.  

        (การพิจารณาเห็นอายตนิกธรรม   โดยลักษณะทั้งสาม   คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา  

ดังกลาวมาใน ๓   หัวขอขางบนน้ี   ก็จัดเปนสัมมาทิฏฐิแบบหน่ึง   จึงนํามาใสไวในหมวดน้ี).  

 



                                                          ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ                                           ๙๘๑ 

การเห็นชนิดทีล่ะมจิฉาทฏิฐิทีป่รารภอตัตาและโลก 
 “ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ !    บรรดาทิฏฐิท่ีประกอบด้วยวาทะว่า  ตน  หรือประกอบด้วย
วาทะว่า โลก   เกิดขึน้ในโลกมีอยู่ .  ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ !    ภิกษุ   จะต้ังต้นกระทาํในใจ
อย่างไร  จึงจะละทิฏฐิเหล่าน้ันได้    จึงจะสลัดคืนทิฏฐิเหล่าน้ันได้    พระเจ้าข้า ?” 

 จุนทะ !  บรรดาทิฏฐิที่ประกอบดวยวาทะวาตน หรือประกอบดวย
วาทะวาโลก    เกิดข้ึนในโลก  มีอยู   มันเกิดข้ึนในอารมณใด   นอนตามอยูใน
อารมณใด   เรียกรองอยูในอารมณใด,  เมื่อภิกษุเห็นอยู่ด้วยปัญญาโดยชอบ
ตามท่ีเป็นจริง ซ่ึงอารมณ์เหล่าน้ันอย่างนีว่้า “น่ันมิใชของเรา  น่ันมิใชเรา  น่ัน
มิใชอัตตาของเรา”   ดงัน้ี,   การละซ่ึงทิฏฐิเหล่าน้ัน  การสลดัคนืซ่ึงทฏิฐิเหล่าน้ัน    
ที่เกดิขึน้แล้วอย่างนี ้  กย่็อมม.ี 
-  มู. ม. ๑๒/๗๒/๑๐๐-๑๐๑. 

การเห็นไตรลกัษณ์ เป็นทางแห่งความหลดุพ้น 

ก. ตามนัยแห่งอนัตตลกัขณสูตร 

        ภิกษุ ท. !  รูป  ....  เวทนา  ....  สัญญา  ....  สังขาร  ....  วิญญาณ   
อยางใดอยางหน่ึง   อันเปนอดีต   อนาคต  หรือปจจุบัน  มีในภายในหรือ
ภายนอกก็ตาม   หยาบหรือละเอียดก็ตาม   เลวหรือประณีตก็ตาม   มใีนที่ไกล
หรือใกลก็ตาม; รูป .... เวทนา .... สัญญา .... สังขาร .... วิญญาณน้ันทั้งหมดบุคคล
พึงเห็นดวยยถาภูตสัมมัปปญญา  อยางน้ีวา “น่ันไม่ใช่ของเรา, น่ันไม่ใช่เป็นเรา,  
น่ันไม่ใช่ตวัตนของเรา”   ดังน้ี.  



๙๘๒                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

        ภิกษุ ท. !  อริยสาวกผูมีการสดับ  เมื่อเห็นอยูอยางน้ี  ยอมเบื่อหนาย
ทั้งในรูป  ....  เวทนา  ....  สัญญา  ....  สังขาร  ....  วิญญาณ;  เมื่อเบื่อหนายยอม
คลายกําหนัด;   เพราะคลายกําหนัด   ยอมหลุดพน;  เมื่อหลุดพนแลว  ยอมมี
ญาณรูวาหลุดพนแลว.  อริยสาวกน้ัน  ยอมรูชดัวา “ชาติส้ินแลวพรหมจรรยอยู
จบแลว.  กิจที่ควรทําไดทําสําเร็จแลว  กิจอื่นเพื่อความหลุดพนอยางน้ีมิไดมอีีก”
ดังน้ี.  

- ขนฺธ.สํ. ๑๗/๘๒ - ๘๔/๑๒๗ - ๑๓๐.  

ข. ตามนัยแห่งบาลอีนิจจวรรคสฬายตนสังยุตต์ 

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

ค. ตามนัยแห่งธัมมปทบาล ี

       เมื่อใด  บุคคลเห็นด้วยปัญญาว่า  “สังขารทั้งปวง  ไม่เที่ยง”; เมื่อ
น้ัน  เขาย่อมเบ่ือหน่ายในส่ิงทีเ่ป็นทุกข์ที่ตนหลง;  น่ันแหละเป็นทางแห่งพระ
นิพพานอนัเป็นธรรมหมดจด. 

         เมื่อใด  บุคคลเห็นด้วยปัญญาว่า  “สังขารทั้งปวง เป็นทุกข์”; เมือ่
น้ัน  เขาย่อมเบ่ือหน่ายในส่ิงทีเ่ป็นทุกข์ที่ตนหลง;  น่ันแหละเป็นทางแห่งพระ
นิพพานอนัเป็นธรรมหมดจด. 
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       เมื่อใด  บุคคลเห็นด้วยปัญญาว่า “ธรรมทั้งปวง เป็นอนัตตา”; เมื่อ
น้ัน เขาย่อมเบ่ือหน่ายในส่ิงทีเ่ป็นทุกข์ที่ตนหลง; น่ันแหละเป็นทางแห่งพระ
นิพพานอนัเป็นธรรมหมดจด.  

-  ธ.ขุ. ๒๕/๕๑/๓๐.  

ความสะดวกสะบายแก่การดบัของกเิลส (นิพพาน) 

        ภิกษุ ท. !  เราจักแสดง ปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพาน    แก
พวกเธอ.  พวกเธอจงฟง  จงทําในใจใหดี  เราจักกลาว.  ภิกษุ ท. !      ปฏิปทาเปน
ที่สบายแกการลุนิพพานน้ัน   เปนอยางไรเลา? 

        ภิกษุ ท. !  ภิกษุในกรณีน้ี  ยอม  เห็นซ่ึง  จกัษุว่า  ไม่เที่ยง;  ยอมเห็น 
ซ่ึง รูป ทั้งหลายวา ไมเที่ยง;   ยอมเห็นซ่ึง จักขุวญิญาณ วา  ไมเที่ยง;   ยอมเห็น
ซ่ึง จักขุสัมผสัวา ไมเที่ยง;  ยอมเห็นซ่ึง เวทนา อันเปนสุข  เปนทุกข  หรือเปน
อทุกขมสุข  ที่เกิดข้ึนเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัยวา   ไมเที่ยง.  

        (ในกรณีแหง  โสตะ  ฆานะ  ชิวหา  กายะ  และมนะ   ก็ไดตรัสตอไปดวยขอความอยาง
เดียวกัน  ทุกตัวอักษร  ตางกันแตช่ือเทาน้ัน). 

        ภิกษุ ท. !  น้ีแล คือปฏิปทาเปนที่สบายแกการบรรลุนิพพาน น้ัน.  
- สฬา.สํ. ๑๘/๑๖๗/๒๓๒.  

(อกีนัยหน่ึง) 
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        ภิกษุ ท. !  เราจักแสดง ปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพาน แก
พวกเธอ.  พวกเธอจงฟง  จงทําในใจใหดี  เราจักกลาว.  ภิกษุ ท. !   ปฏิปทาเปนที่
สบายแกการบรรลุนิพพานน้ัน   เปนอยางไรเลา? 

        ภิกษุ ท. !  ภิกษุในกรณีน้ี   ยอม  เห็นซ่ึงจักษุว่า  เป็นทุกข์;  ยอมเห็น
ซ่ึง รูป ทั้งหลายวา    เปนทุกข;  ยอมเห็นซ่ึง จักขุวญิญาณ วา   เปนทุกข;  ยอม
เห็นซ่ึง จักขุสัมผสั วา  เปนทุกข;  ยอมเห็นซ่ึง เวทนา อันเปนสุข   เปนทุกข หรือ
เปนอทุกขมสุข  ที่เกิดข้ึนเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย  วา  เปนทุกข.  

       (ในกรณีแหง  โสตะ  ฆานะ  ชิวหา  กายะ  และมนะ   ก็ไดตรัสตอไปดวยขอ   ความอยาง
เดียวกัน  ทุกตัวอักษร  ตางกันแตช่ือเทาน้ัน). 

        ภิกษุ ท. !  น้ีแล   คือปฏิปทาเปนที่สบายแกการบรรลุนิพพาน   น้ัน.  

-  สฬา.สํ. ๑๘/๑๖๘/๒๓๓.  

(อกีนัยหน่ึง) 

        ภิกษุ ท. !  เราจักแสดง ปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพาน แก
พวกเธอ   พวกเธอจงฟง  จงทําในใจใหด ี เราจักกลาว.  ภิกษุ ท. !  ปฏิปทาเปนที่
สบายแกการบรรลุนิพพานน้ัน   เปนอยางไรเลา?  

        ภิกษุ ท. !  ภิกษุในกรณีน้ี   ยอม เห็นซ่ึงจักษุว่า  เป็นอนัตตา;  ยอม
เห็นซ่ึง รูป ทั้งหลายวา เปนอนัตตา;  ยอมเห็นซ่ึง จักขุวญิญาณ วา  เปนอนัตตา;  
ยอมเห็นซ่ึง จักขุสัมผสั วา เปนอนัตตา;  ยอมเห็นซ่ึง เวทนา อันเปนสุข  เปน
ทุกข  หรือเปนอทุกขมสุข  ที่เกิดข้ึนเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย  วา  เปนอนัตตา.  
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        (ในกรณีแหง  โสตะ  ฆานะ   ชิวหา  กายะ  และมนะ  ก็ไดตรัสตอไปดวยขอ  ความ
อยางเดียวกัน  ทุกตัวอักษร  ตางกันแตช่ือเทาน้ัน).  

        ภิกษุ ท. !  น้ีแล   คือปฏิปทาเปนที่สบายแกการบรรลุนิพพาน   น้ัน.  
-  สฬา.สํ.  ๑๘/๑๖๘/๒๓๔. 

(อกีนัยหน่ึง) 

        ภิกษุ ท. !  เราจักแสดง ปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพาน แก
เธอท้ังหลาย.  พวกเธอจงฟง  จงทําในใจใหดี  เราจักกลาว.  ภิกษุ ท. !     ปฏิปทา
เปนที่สบายแกการบรรลุนิพพานน้ัน   เปนอยางไรเลา?  น้ัน  เปนอยางน้ี    คือ  :-  

        ภิกษุ ท. !  พวกเธอจะสําคัญความขอน้ีวาอยางไร   :   จักษุ   เที่ยงหรือ 
ไมเที่ยง? “ไม่เท่ียง  พระเจ้าข้า !”   ส่ิงใดไมเที่ยง,   ส่ิงน้ันเปนทุกขหรือสุขเลา?  “เป็น
ทุกข์  พระเจ้าข้า !”   ส่ิงใดไมเที่ยง    เปนทุกข  มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา, 
ควรหรือหนอที่จะตามเห็นส่ิงน้ันวา  "น่ันของเรา,  น่ันเปนเรา,  น่ันเปนอัตตา
ของเรา"   ดังน้ี?  “ไม่ควรตามเห็นอย่างน้ัน    พระเจ้าข้า !”  

        (ตอไป  ไดตรัสถามและภิกษุตอบ  เกี่ยวกับ รูป .... จักขุวิญญาณ .... จักขุสัมผัส ....  
จักขุสัมผัสสชาเวทนา, ซึ่งมีขอความอยางเดียวกันกับในกรณีแหงจักษุน้ันทุกประการตางกัน
แตช่ือเทาน้ัน.  

        เม่ือตรัสขอความในกรณีแหงอายตนิกธรรมหมวดจักษุ จบลงดังน้ีแลว ไดตรัส
ขอความในกรณีแหง อายตนิกธรรมหมวดโสตะ  หมวดฆานะ  หมวดชิวหา  หมวดกายะ และ
หมวดมนะ ตอไปอีก, ซึ่งมีขอความที่ตรัสอยางเดียวกันกับในกรณีแหงอายตนิกธรรมหมวด
จักษุนั้นทุกประการ   ตางกันแตเพียงช่ือเทานั้น,   ผูศึกษาฟงเทียบเคียงไดเอง).  

        ภิกษุ ท. !  อริยสาวกผูมีการสดับ   เมื่อเห็นอยูอยางน้ี  ยอมเบ่ือหน่าย
แม้ในจักษุ  ยอมเบื่อหนายแมใน รูป   ยอมเบื่อหนายแมใน จักขุวญิญาณ   ยอม
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เบื่อหนายแมใน จักขุสัมผสั   ยอมเบื่อหนายใน เวทนา  อันเปนสุข  เปนทุกข 
หรือเปนอทุกขมสุข    ที่เกิดข้ึนเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย;   (ในกรณีแหง อายต-
นิกธรรมหมวดโสตะ – ฆานะ – ชิวหา – กายะ – มนะ  ก็ไดตรัสตอไปอีก โดยนัยอยาง

เดียวกันกับกรณีแหงอายตนิกธรรมหมวดจักษุน้ี); เมื่อเบื่อหนาย ยอม คลายกาํหนัด; 
เพราะคลายกําหนัด  ยอม หลุดพ้น; เมื่อหลุดพนแลว ยอมมี ญาณหยัง่รู้ วาหลุด
พนแลว.  อริยสาวกน้ัน  ยอม รู้ชัด วา  “ชาติส้ินแลว  พรหมจรรยอยูจบแลว  กิจที่
ควรทําไดทําสําเร็จแลว   กิจอื่นที่จะตองทาํเพื่อความหลุดพนอยางน้ี  มิไดมอีีก”.  

        ภิกษุ ท. !  น้ีแล    คือปฏิปทาเปนที่สบายแกการบรรลุนิพพาน   น้ัน.  
- สฬา.สํ. ๑๘/๑๖๙/๒๓๕.  

การรู้จกัแสวงหาของมนุษย์ 

ก. การแสวงหาที่ไม่ประเสริฐ 

        ภิกษุ ท. !  การแสวงหาที่ไม่ประเสริฐ  (อนริยปริเยสนา)  เปน  
อยางไรเลา? 

        ภิกษุ ท. !  บุคคลบางพวกในกรณีน้ี   ตนเอง มีความเกดิ เปนธรรมดา
อยูแลว  ก็ยัง มัวหลงแสวงหาส่ิงที่มีความเกดิ เปนธรรมดาอยูน่ันเอง.  ตนเองมี
ความแกเปนธรรมดาอยูแลว  ก็ยัง มัวหลงแสวงหาส่ิงที่มีความแก่ เปนธรรมดา
อยูน่ันเอง,   ตนเอง มีความเจ็บไข้ เปนธรรมดาอยูแลว   ก็ยัง มัวหลงแสวงหาส่ิง
ที่มีความเจบ็ไข้ เปนธรรมดาอยูน่ันเอง, ตนเอง มีความตาย เปนธรรมดาอยูแลว  
ก็ยัง มัวหลงแสวงหาส่ิงที่มีความตาย เปนธรรมดาอยูน่ันเอง,  ตนเอง มีความโศก 
เปนธรรมดาอยูแลว   ก็ยัง มัวหลงแสวงหาส่ิงทีม่ีความโศก เปนธรรมดาอยู
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น่ันเอง,  ตนเอง มีความเศร้าหมองโดยรอบด้าน เปนธรรมดาอยูแลว  ก็ยัง มัว
หลงแสวงหาส่ิงทีม่ีความเศร้าหมองรอบด้าน   เปนธรรมดาอยูน่ันเอง.  
        ภิกษุ ท. !  ควรจะกล่าวซ่ึงอะไรเล่า  ว่ามีความเกดิเป็นธรรมดา?  
ภิกษุ ท. !    ควรจะกลาวซ่ึงบุตรภรรยา  ทาสหญิงทาสชาย   แพะแกะ  ไกสุกร 
ชาง  โคมาลา   ทองเงนิ  วามีความเกิดเปนธรรมดา.  ภกิษุ ท. !     ส่ิงที่มีความเกิด
เปนธรรมดาเหลาน้ัน  เปนของหนัก (อุปธิ);   บุคคลในโลกน้ี   พากันจมติดอยู 
พากันมัวเมาอยู   พากันสยบอยู   ในของหนักเหลาน้ัน   จึงทําใหตนทั้งทีม่คีวาม
เกิดเปนธรรมดาอยูเองแลว ก็ยังมัวหลงแสวงหาส่ิงที่มีความเกิดเปนธรรมดาอยู
น่ันเอง   อีก. 
        ภิกษุ ท. !  ควรจะกล่าวซ่ึงอะไรเล่า   ว่ามีความแก่เป็นธรรมดา?   
ภกิษุ ท. !       ควรจะกลาวซ่ึงบุตรภรรยา  ทาสหญิงทาสชาย  แพะแกะ  ไกสุกร 
ชาง  โคมาลา  ทองเงิน  วามีความแกเปนธรรมดา.  ภิกษุ ท. !     ส่ิงที่มีความแก
เปนธรรมดาเหลาน้ัน  เปนของหนัก;  บุคคลในโลกน้ี  พากันจมติดอยู พากันมัว
เมาอยู   พากันสยบอยู   ในของหนักเหลาน้ัน   จึงทําใหตนทั้งที่มีความแกเปน
ธรรมดาอยูเองแลว ก็ยังมวัหลงแสวงหาส่ิงที่มคีวามแกเปนธรรมดาอยูน่ันเอง   
อีก. 
        ภิกษุ ท. !  ควรจะกล่าวซ่ึงอะไรเล่า ว่ามคีวามเจ็บไข้เป็นธรรมดา? 
ภิกษุ ท. !     ควรจะกลาวซ่ึงบุตรภรรยา   ทาสหญิงทาสชาย  แพะแกะ  ไกสุกร 
ชาง  โคมาลา  ทองเงิน  วามีความเจ็บไขเปนธรรมดา.  ภิกษุ ท. !     ส่ิงที่มีความ
เจ็บไขเปนธรรมดาเหลาน้ัน เปนของหนัก;  บุคคลในโลกน้ี  พากันจมติดอยู  พา
กันมัวเมาอยู  พากันสยบอยู  ในของหนักเหลาน้ัน  จึงทําใหตนทั้งที่มคีวามเจ็บ
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ไขเปนธรรมดาอยูเองแลว ก็ยังมวัหลงแสวงหาส่ิงที่มคีวามเจ็บไขเปนธรรมดาอยู
น่ันเอง   อีก. 
       ภิกษุ ท. !  ควรจะกล่าวซ่ึงอะไรเล่า  ว่ามีความตายเป็นธรรมดา?  
ภิกษุ ท. !     ควรจะกลาวซ่ึงบุตรภรรยา   ทาสหญิงทาสชาย  แพะแกะ  ไกสุกร 
ชาง  โคมาลา  ทองเงนิ  วามีความตายเปนธรรมดา.  ภกิษุ ท. !     ส่ิงที่มีความตาย
เปนธรรมดาเหลาน้ัน  เปนของหนัก; บุคคลในโลกน้ี พากันจมติดอยู พากันมัว
เมาอยู พากันสยบอยู ในของหนักเหลาน้ัน จึงทาํใหตนทั้งที่มีความตายเปน
ธรรมดาอยูเองแลว ก็ยังมัวหลงแสวงหาส่ิงที่มีความตายเปนธรรมดาอยูน่ันเอง   
อีก. 

       ภิกษุ ท. !  ควรจะกล่าวซ่ึงอะไรเล่า  ว่ามีความโศกเป็นธรรมดา?  
ภิกษุ ท. !     ควรจะกลาวซ่ึงบุตรภรรยา  ทาสหญิงทาสชาย  แพะแกะ  ไกสุกร 
ชาง  โคมาลา  ทองเงิน  วามีความโศกเปนธรรมดา.  ภิกษุ ท. !     ส่ิงที่มีความ
โศกเปนธรรมดาเหลาน้ัน  เปนของหนัก; บุคคลในโลกน้ี พากันจมติดอยู พากัน
มัวเมาอยู  พากันสยบอยู ในของหนักเหลาน้ัน  จึงทําใหตนทั้งทีม่ีความโศกเปน
ธรรมดาอยูเองแลว ก็ยังมัวหลงแสวงหาส่ิงที่มีความโศกเปนธรรมดาอยูน่ันเอง   
อีก.  

        ภิกษุ ท. !  ควรจะกล่าวซ่ึงอะไรเล่า  ว่ามีความเศร้าหมองโดยรอบ
ด้านเป็นธรรมดา?  ภกิษุ ท. !    ควรจะกลาวซ่ึงบุตรภรรยา  ทาสหญิงทาสชาย   
แพะแกะ  ไกสุกร  ชาง  โคมาลา  ทองเงิน  วามีความเศราหมองโดยรอบดานเปน
ธรรมดา.  ภิกษุ ท. !     ส่ิงทีม่ีความเกิดเปนธรรมดาเหลาน้ัน  เปนของหนัก;   
บุคคลในโลกน้ี พากันจมติดอยู  พากันมัวเมาอยู  พากันสยบอยู  ในของหนัก
เหลาน้ัน  จึงทําใหตนทั้งที่มีความเศราหมองโดยรอบดานเปนธรรมดาอยูเองแลว 
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ก็ยังมัวหลงแสวงหาส่ิงที่มีความเศราหมองโดยรอบดานเปนธรรมดาอยูน่ันเอง    
อีก.  

 ภิกษุ ท. !  น้ีคือ     การแสวงหาที่ไมประเสริฐ. 

ข. การแสวงหาที่ประเสริฐ 

        ภิกษุ ท. !  การแสวงหาที่ประเสริฐ  (อริยปริเยสนา)  เปนอยางไรเลา? 
ภิกษุ ท. !     บุคคลบางคนในกรณีน้ี   ตนเองมีความเกิดเปนธรรมดา   ก็รูจักโทษ
ในส่ิงที่มีความเกิดเปนธรรมดา แลว แสวงหานิพพานอันเป็นธรรมไม่เกิด 
(อชาต) เปนธรรมเกษมจากโยคะไมมธีรรมอื่นย่ิงกวา, ตนเองมีความแกเปน
ธรรมดา  ก็รูจักโทษในส่ิงที่มีความแกเปนธรรมดา  แลว แสวงหานิพพานอนั
เป็นธรรมไม่แก่ (อชร) เปนธรรมเกษมจากโยคะไมมธีรรมอื่นย่ิงกวา,  ตนเองมี
ความเจ็บไขเปนธรรมดา ก็รูจักโทษในส่ิงที่มีความเจ็บไขเปนธรรมดา แลว 
แสวงหานิพพานอนัเป็นธรรมไม่เจ็บไข้ (อพยฺาธิ) เปนธรรมเกษมจากโยคะไมมี
ธรรมอื่นย่ิงกวา, ตนเองมีความตายเปนธรรมดา ก็รูจักโทษในส่ิงที่มีความตาย
เปนธรรมดา   แลว แสวงหานิพพานอนัเป็นธรรมไม่ตาย (อมต) เปนธรรมเกษม
จากโยคะไมมีธรรมอืน่ย่ิงกวา,  ตนเองมีความโศกเปนธรรมดา  ก็รูจักโทษในส่ิง
ที่มีความโศกเปนธรรมดา  แลว แสวงหานิพพานอนัเป็นธรรมไม่โศก (อโสก)  
เปนธรรมเกษมจากโยคะไมมธีรรมอื่นย่ิงกวา,  ตนเองมีความเศราหมองโดยรอบ
ดานเปนธรรมดา ก็รูจักโทษในส่ิงที่มีความเศราหมองโดยรอบดานเปนธรรมดา    
แลว  แสวงหานิพพานอนัเป็นธรรมไม่เศร้าหมองโดยรอบด้าน(อสํกลิฏิฐ)   เปน
ธรรมเกษมจากโยคะไมมีธรรมอืน่ย่ิงกวา, 
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        ภิกษุ ท. !  น้ีคือ     การแสวงหาท่ีประเสริฐ. 
-  มู.ม.๑๒/๓๑๖/๓๑๕.  

อบุายเคร่ืองส้ินตณัหาโดยสังเขป 

    "ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ !    ว่าโดยสังเขป, ด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าใด  ภิกษุจึงเป็นผู้ พ้นวิเศษ
แล้วเพราะความส้ินไปแห่งตัณหา  มีความสาํเร็จถึงท่ีสุดย่ิง  เกษมจากโยคะถึงท่ีสุดย่ิง มี
พรหมจรรย์ถึงท่ีสุดย่ิง จบกิจถึงท่ีสุดย่ิง  เป็นผู้ประเสริฐกว่าเทพและมนุษย์ท้ังหลาย?"  

        ทานผูจอมเทพ !       หลักธรรมอันภิกษุในธรรมวินัยน้ีไดสดับแลว ยอมมี
อยูวา  “ส่ิงทั้งปวงอนัใครๆไม่ควรเข้าไปยดึมัน่ถอืมั่น  (วาเปนตัวเรา - ของเรา)”
ดังน้ี.   เมื่อเธอไดสดับดังน้ีแลว  ย่อมรู้ยิง่ซ่ึงธรรมทั้งปวง,  ครั้นรูย่ิงแลว  ก็ รอบ
รู้ซ่ึงธรรมทั้งปวง,  คร้ันรูย่ิงแลว  ก็ รอบรู้ซ่ึงธรรมทั้งปวง,  ครั้นรอบรูแลว ได้
รู้สึกความรู้สึกอนัใดอนัหน่ึง จะเปนสุข หรือทุกข หรอืไมทุกขไมสุขก็ตาม เธอ
ยอม มองเห็นความไม่เทีย่งแท้ ในความรู้สึก (เวทนา) ทั้งหลายเหลาน้ัน มองเห็น
ความคลายกาํหนัด   มองเห็นความดบัไม่เหลอื   มองเห็นความสลดัคนื อยู เมื่อ
เธอมองเหน็ความไมเที่ยงแทในเวทนาทั้งหลายเหลาน้ัน มองเห็น (คือรูสึก)  
ความคลายกําหนัด  มองเห็นความดับไมเหลือ  มองเห็นความสลัดคืน (ของตน)  
อยูเนืองนิจ  ก็ ไม่ยดืถอืด้วยใจ ซ่ึงอะไรๆในโลก,  เมื่อไมยึดถือก็ไมสะดุงใจ,  
เมื่อไมสะดุงใจชือ่วา ดบัสนิทรอบในภายใน น่ันเทียว,  เธอยอมรูสึกตนชดัวา 
“ชาติส้ินแลวพรหมจรรยไดอยูจบแลว  กิจที่ควรทําไดทําสําเร็จแลว  กิจอื่นที่
จะตองทําเพื่อความเปนอยางน้ีมิไดมอีีก”  ดังน้ี.  

         ทานผูจอมเทพ !  วาโดยสังเขปดวยขอปฏิบัติเพียงเทาน้ีแล   ภิกษุ   ชื่อ
วา  พนวิเศษแลวเพราะความส้ินตัณหา   มคีวามสําเร็จถึงที่สุดย่ิง  เกษมจากโยคะ
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ถึงที่สุดย่ิง  มีพรหมจรรยถึงที่สุดย่ิง  จบกิจถึงที่สุดย่ิง  เปนผูประเสริฐกวาเทพ
และมนุษยทั้งหลาย.  
-  มู.ม.  ๑๒/๔๖๔/๔๓๔.  

ความถูกต้องเกีย่วกบัความรู้สึกว่าปฏิกลูหรือไม่ปฏิกลู 

        ภิกษุ ท. !  ๑.  ภิกษุ  เปนผู มีสัญญาว่าปฏิกลู  ในส่ิงไม่ปฏิกลู ตาม กาล
อันควรอยู  เปนความถูกตอง. ๒. ภิกษุ  เปนผู มีสัญญาว่าไม่ปฏิกลู  ในส่ิงปฏิกลู  
ตามกาลอันควรอยู  เปนความถูกตอง. ๓. ภิกษุ   เปนผู มีสัญญาว่าปฏิกลู ทั้งใน
ส่ิงทีไ่ม่ปฏิกลูและส่ิงปฏิกลู  ตามกาลอันควรอยู  ก็เปนความถูกตอง.  ๔.ภิกษุ 
เปนผูมีสัญญาว่าไม่ปฏิกลู ทั้งในส่ิงปฏิกลูและส่ิงไม่ปฏิกลู ตามกาลอันควรอยู 
เปนความถูกตอง.  ๕. ภิกษุ  เว้นขาดจากความรู้สึกว่า  ส่ิงไม่ปฏิกลูและส่ิงปฏิกลู 
เสียทั้งสองอย่าง  เป็นผู้อยู่อเุบกขา  มีสติสัมปชัญญะ ตามกาลอันควรอยู  ก็เปน
ความถูกตอง. 

       ๑. ภิกษุ ท. !  เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไรเลา ภิกษุจึง เป็นผู้ม ี
สัญญาว่าปฏิกลูในส่ิงไม่ปฏิกลูอยู่? ภิกษุ ท. !     เพราะอาศัยอํานาจประโยชนขอ
น้ีวา  “ราคะอยาบังเกิดข้ึนแกเรา  ในธรรมเปนที่ต้ังแหงราคะ”   ดังน้ี   ภิกษุจึง
เปนผูมีสัญญาวาปฏิกูลในส่ิงไมปฏิกูลอยู. 

       ๒. ภิกษุ ท. !   เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไรเลา ภิกษุจึง เป็นผู้มี
สัญญาว่าปฏิกลูในส่ิงปฏิกลูและส่ิงปฏิกลูอยู่?  ภกิษุ ท. !     เพราะอาศัยอํานาจ
ประโยชนขอน้ีวา “โทสะอยาบังเกิดข้ึนแกเรา  ในธรรมเปนที่ต้ังแหงโทสะ”  
ดังน้ี  ภิกษุจึงเปนผูมสัีญญาวาไมปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลอยู. 
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       ๓. ภิกษุ ท. !   เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไรเลา ภิกษุจึง เป็นผู้มี
สัญญาว่าปฏิกลูในส่ิงไม่ปฏิกลูและปฏิกลูอยู่?  ภิกษุ ท. !   เพราะอาศัยอํานาจ
ประโยชนขอน้ีวา   “ราคะอยาบังเกิดข้ึนแกเรา  ในธรรมเปนที่ต้ังแหงราคะ 
โทสะก็อยาบังเกิดข้ึนแกเรา ในธรรมเปนที่ต้ังแหงโทสะ” ดังน้ี ภิกษุจึงเปนผูมี
สัญญาวาไมปฏิกูลทั้งในส่ิงปฏิกูลและไมปฏิกูลอยู. 

       ๔. ภิกษุ ท. !  เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไรเลา ภิกษุจึง เป็นผู้มี
สัญญาว่าไม่ปฏิกลูทั้งในส่ิงปฏิกลูและส่ิงไม่ปฏิกลูอยู่?  ภิกษุ ท. !    เพราะอาศัย
อํานาจประโยชนขอน้ีวา “โทสะอยาบังเกิดข้ึนแกเรา ในธรรมเปนที่ต้ังแหง
โทสะ. ราคะก็อยาบังเกิดข้ึนแกเรา ในธรรมเปนที่ต้ังแหงราคะ”  ดังน้ี  ภิกษุจึง
เปนผูมีสัญญาวาไมปฏิกูลทั้งในสิ่งปฏิกูลและส่ิงไมปฏิกูลอยู .  

       ๕. ภิกษุ ท. !   เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไรเลา ภิกษุจึงเว้นขาด
ความรู้สึกว่าส่ิงไม่ปฏิกูลและส่ิงปฏิกูลเสียทั้งสองอย่าง เป็นผู้อยู่อุเบกขามี
สติสัมปชัญญะ อยู่?  ภิกษุ ท. !   เพราะอาศัยอํานาจประโยชนขอน้ีวา  “ราคะอยา
บังเกิดข้ึนแกเรา ในธรรมเปนทีต้ั่งแหงราคะ ในสวนไหนๆในทีไ่รๆ ชนิดไรๆ. 
โทสะก็อยาบังเกิดข้ึนแกเรา  ในธรรมเปนที่ต้ังแหงโทสะ ในสวนไหนๆ ในที่
ไรๆ  ชนิดไรๆ  โมหะก็อยาบังเกิดข้ึนแกเรา  ในธรรมเปนที่ต้ังแหงโมหะ ใน
สวนไหนๆในท่ีไรๆชนิดไรๆ”  ดังน้ี ภกิษุจึงเวนขาดจากความรูสึกวาส่ิงไม
ปฏิกูลและส่ิงปฏิกูลเสียทั้งสองอยาง  เปนผูอยูอุเบกขา มีสติสัมปชญัญะอยู, ดังน้ี
แล. 
- ปญจก.อํ ๒๒/๑๘๙/๑๔๔. 
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ภกิษุมไิด้เจริญภาวนาเพือ่ได้รูปทพิย์เสียงทพิย์ 

       (เม่ือพระผูมีพระภาค ไดตรัสคําซักไซไลเลียง ของมหาลิจฉวีบุตร เกี่ยวกับ สมาธิ
ภาวนาเพื่อการเห็นรูปทิพย์และการฟังเสียงทิพย์ จนเปนที่เขาใจแจมแจง ทุกแงทุกมุมแลว,มหา
ลิลิจฉวีบุตร ไดกราบทูลถามวา  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  ประพฤติพรหมจรรยกัน  เพื่อทําใหแจง
ซึ่งสมาธิภาวนาเหลาน้ันหรือ,  ไดตรัสตอบวา  :- ) 

        มหาลิ !  ภิกษุทั้งหลาย  จะประพฤติพรหมจรรย์ในเรา  เพือ่การทํา
ให้แจ้งซ่ึงสมาธิภาวนาเหล่าน้ัน  กห็ามิได้.   มหาลิ !     ธรรมเหล่าอืน่   อนัยิง่กว่า
อนัประณตีกว่า ที่ภิกษุพากนัประพฤติพรหมจรรย์ในเราเพือ่การทําให้แจ้งธรรม
เหล่าน้ัน    กม็ีอยู่. 

    "ธรรมเหล่าอ่ืนน้ัน เป็นอย่างไร     พระเจ้าข้า !"  

        มหาลิ ! ในกรณีน้ี  ภิกษุ  เพราะความส้ินไปแหงสังโยชนสาม  เปน 
โสดาบัน  มีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงแทตอพระนิพพาน  มีการตรัสรู
พรอมในเบื้องหนา. มหาลิ !   น้ีแล ธรรมอันย่ิงกวาประณีตกวา ที่ภิกษุพากัน
ประพฤติพรหมจรรยในเราเพื่อการทําใหแจง. 

        มหาล ิ! ขออื่นยังมอีีก : เพราะความส้ินไปแหงสังโยชนสามและ 
เพราะความท่ีราคะโทสะโมหะเบาบาง    เปน สกทาคามี มาสูโลกน้ีเพียงครั้ง
เดียว แลวจักทําที่สุดแหงทุกขได.  มหาล ิ !    แมน้ีแล  ก็เปนธรรมอันย่ิงกวา
ประณีตกวา   ที่ภิกษุพากันประพฤติพรหมจรรยในเราเพื่อการทําใหแจง. 

        มหาล ิ! ขออื่นยังมอีีก  :  ภกิษุ   เพราะความส้ินไปแหงสังโยชน
เบื้องตํ่าทั้งหา   เปน โอปปาติกะ (อนาคามี)   มีการปรินิพพานในภพน้ัน   ไม
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เวียนกลับจากโลกน้ันเปนธรรมดา. มหาลิ !    แมน้ีแล  ก็เปนธรรมอันย่ิงกวา
ประณีตกวา   ที่ภิกษุพากันประพฤติพรหมจรรยในเรา    เพื่อการทําใหแจง. 

        มหาล ิ! ขออื่นยังมอีีก  :  ภกิษุ  กระทําใหแจงซ่ึง  เจโตวมุิตต-ิ 
ปัญญาวมุิตติ  อนัหาอาสะวะมิได้   เพราะความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย   ดวย
ปญญาอันย่ิงเอง ในทิฏธรรมน้ี เขาถึงแลวแลอยู.  มหาลิ !     แมน้ีแล   ก็เปน
ธรรมอันย่ิงกวาประณีตกวา   ที่ภิกษุพากันประพฤติพรหมจรรยในเรา   เพื่อการ
ทําใหแจง. 

        มหาลิ ! เหลาน้ีแล  ธรรมทัง้หลายอันย่ิงกวาประณีตกวา   ที่ภิกษุพา
กันประพฤติพรหมจรรยในเราเพื่อการทําใหแจง.  

- สี. ที. ๙/๑๙๙-๒๐๐/๒๕๐-๒๕๓. 

        (ผูศึกษาพึงสังเกตใหเห็นวา ภิกษุผู้ตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิ   ย่อมไม่ประพฤติพรหมจรรย์ 
เพื่อสมาธิภาวนาอันนํามาซ่ึงการได้เห็นรูปทิพย์   ฟังเสียงทิพย์  จึงเปนสาวกอันแทจริงของ
พระผูมีพระภาคเจา). 
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การเห็นความปฏิกลูแห่งยศ  -  อาหาร  -  ความรัก - 
อสุภ - ผสัสะ - อปุาทาน 

        นาคิตะ !  เราอย่าต้องเกีย่วข้องกบัยศเลย; ยศกอ็ย่ามาเกีย่วข้องกบัเรา
เลย.  นาคิตะ !  ผูใดเปนผูไมไดตามปรารถนา  ไมไดโดยงาย  ไมไดโดยสะดวก   
ซ่ึงเนกขัมมสุข  ปวเิวกสุข   อุปสมสุข   สัมโพธิสุข   เหมือนอยางที่เราไดอยูตาม
ปรารถนา  ไดโดยงาย  ไดโดยสะดวกแลว   เขาผูน้ันก็จะพึงยินดีอยูกะ มิฬหสุข๑ 
มิทธสุข๒ และ สุขอันเกิดจากลาภสักการะและเสียงสรรเสริญ.   

 นาคิตะ ! อุจจาระปัสสาวะ    เป็นผลของส่ิงที่บุคคลกนิแล้ว  ดื่มแลว
เค้ียวแลว  ล้ิมแลว;    น่ันแหละ   คือผลไหลออกของส่ิงน้ัน.  

   นาคิตะ ! สกะปริเทวะโทมนัสสะอุปายาสะ   ยอมเกิดข้ึนจาก   ความ
แปรปรวนเป็นอย่างอืน่ของส่ิงอนัเป็นที่รัก   :    น่ันแหละผลไหลออกของส่ิงน้ัน.  

นาคิตะ ! ความเป็นของปฏิกลู๓   ในนิมิตอนัสวยงาม  ยอมปรากฏ
ข้ึน  แกบุคคลผูตามประกอบซ่ึง ความเพยีรในอสุภนิมิต   :  น่ันแหละผลไหล
ออกแหงการกระทําเชนน้ัน. 

 นาคิตะ ! ความเป็นของปฏิกลูในผสัสะ ยอมปรากฏข้ึน แกบุคคลผู 
ตามเห็นอยูซ่ึง ความไม่เทีย่งในผสัสายตนะหก : น่ันแหละเปนผลแหงการกระทํา
เชนน้ัน.          

๑. คือสุขอาศัยทอปสสาวะ. 
๒. คือสุขของคนนอนสยบบนส่ิงอสุจิปฏิกูล.  
๓. คําวาปฏิกูล ท้ัง ๓ คําน้ี เปนภาษาธรรม หมายถึงภาวะแหงความนาเกลียดนาชัง ท่ีจะตองดูดวยสติปญญา ไมใชดูดวย

ตาอยางภาวะปฏกูิลในภาษาคน. 
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 นาคิตะ ! ความเป็นของปฏิกลูในอุปาทาน  ยอมปรากฏข้ึน  แก
บุคคลผูตามเห็นอยูซ่ึง ความเกดิขึน้และความเส่ือมไปในอปุาทานขันธ์ทั้งห้า 
อยู   :   น่ันแหละเปนผลไหลออกแหงการกระทําเชนน้ัน.  
-  ปฺจก.อํ. ๒๒/๓๒/๓๐.  

โลกตุตรผลมไีด้จากการตั้งจติไว้ถูก 

        ภิกษุ ท. !  เปรียบเหมอืนเดือยเมด็ขาวสาลี หรือเดือยเม็ดขาวยวะที่ 
มันต้ังอยูในลักษณะผดิปกติ   ถูกยํ่าดวยมือหรือเทาแลว   จักตํามือหรือเทาทียํ่่าลง
ไป หรือจักทําโลหิตใหหอข้ึนมาได น้ีไมเปนฐานะท่ีมีได. เพราะเหตุไรเลา?
เพราะเหตุวาเดือยแหงเม็ดขาวสาลีน้ันต้ังอยูผิดลักษณะ.   ภิกษุ ท. !      ฉันใดก็
ฉันน้ัน  :  ภิกษุมีจิตต้ังไวผดิ  จักทําลายอวิชชา  จักทําวิชชาใหเกิดข้ึน  หรือจัก
กระทํานิพพานใหแจงได น้ันไมเปนฐานะท่ีมีได.  เพราะเหตุไรเลา?   เพราะ
ความที่จิตต้ังไวผดิ   แล.  

        ภิกษุ ท. !  เปรียบเหมอืนเดือยเมล็ดขาวสาลี   หรือเดือยเม็ดขาวยวะท่ี
มันต้ังอยูถูกลักษณะ ถูกยํ่าดวยมือหรอืดวยเทาแลว จักตํามอืหรือเทาที่ยํ่าลงไป
หรือจักทําโลหิตใหหอข้ึนมาได   น้ีเปนฐานะที่มีได  เพราะเหตุไรเลา?  เพราะ
เหตุวาเดือยแหงเมด็ขาวสาลีน้ันต้ังอยูถูกลักษณะ.   ภิกษุ ท. !    ฉันใดก็ฉันน้ัน : 
ภิกษุมีจิตตั้งไว้ถูก จักทําลายอวชิชา จักทําวชิชาให้เกดิขึน้ หรือจักกระทํา 
นิพพานให้แจ้งได้   น้ันเป็นฐานะท่ีมไีด้.  เพราะเหตุไรเลา?  เพราะความท่ีจิตต้ัง
ไวถูก   แล.  
-  เอก.อํ. ๒๐/๙/๔๒ - ๔๓.  
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ความแน่ใจหลงัจากการปฏบิัต ิ

เป็นเคร่ืองตดัสินความผดิ - ถูก 

       (นายบานช่ือปาฏลิยะ  แหงโกฬิยนิคม  ช่ือ  อุตตระ  มาเฝาพระผูมีพระภาคเจากราบ
ทูลเร่ืองที่เขาไดฟงสมณพราหมณศาสดาตางๆ  ๔  พวก  :  จําพวกที่  ๑  แสดงทิฏฐิวา  การ
ใหไมมีผล  การบูชาไมมีผล  กรรมดีกรรมชั่วไมมีผล  โลกน้ีโลกอ่ืนไมมี  บิดามารดาไมมี โอ
ปาติกสัตวไมมี  สมณพราหมณผูปฏิบัติชอบ รูแจงโลกนี้โลกอื่นแลวประกาศก็ไมมี;  สมณ
พราหมณศาสดาพวกที่ ๒ แสดงทิฏฐิอยางตรงกันขาม วาส่ิงเหลาน้ีลวนแตมี; สมณพราหมณ
ศาสดาพวกที่ ๓ แสดงทิฏฐิวา  การกระทําทั้งหลายไมปนอันกระทํา  แมจะกระทําบาปเชน 

ฆาสัตวมีเนื้อกองเต็มแผนดิน  ก็ไมมีบาป  ทําบุญเต็มฝงแมนํ้าคงคาก็ไมมีบุญ;  สวนสมณ
พราหมณศาสดาพวกที่ ๔ แสดงทิฏฐิอยางตรงขามจากพวกที่สาม  คือแสดงวาการกระทําเปน
อันกระทํา  คือทําบาปมีผลบาป  ทําบุญมีผลบุญ;  แลวกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาตอไป
วา  :-) 

 "ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ !   กังขาและวิจิกิจฉา  ได้เกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์ว่า   ในบรรดา
สมณพราหมณ์ศาสดาเหล่าน้ัน   สมณพราหมณ์พวกไหนพูดจริง    พวกไหนพูดมุสา"  

        คามณิ!  ควรแลวทีท่านจะมีกังขาจะมีวิจิกิจฉา วิจิกิจฉาไดเกิดข้ึน 
แลวในฐานะที่ควรกังขา.  

 "ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ !    ข้าพระองค์เล่ือมใสแล้วในพระผู้ มีพระภาคอย่างนี้ว่า พระ
ผู้ มีพระภาคสามมารถท่ีจะแสดงธรรม เพ่ือข้าพระองค์จะละธรรมเป็นท่ีกังขาน้ันเสียได้".  

        คามณิ !  ธัมมสมาธิ มีอยู.  ถ้าท่านได้จติตสมาธิในธัมมสมาธิน้ัน
แล้ว ท่านกจ็ะละธรรมเป็นที่กงัขาน้ันเสียได้.  คามณิ!    ธัมมสมาธิน้ัน เป็น
อย่างไรเล่า? 
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        คามณิ !  ธัมมสมาธิ ในกรณนีีค้อื อริยสาวก ละขาดเวนขาดจาก 
ปาณาติบาต ละขาดเวนขาดจากอทินนาทาน ละขาดเวนขาดจาก
กาเมสุมิจฉาจาร   ละขาดเวนขาดจากมุสาวาท    ละขาดเวนขาดจากปสุณวาท  
ละขาดเวนขาดจากผรุสวาท  ละขาดเวนขาดจากสัมผัปปลาปวาท  ละอภชิฌา
แลว เปนผูไมมีอภิชฌา ละโทษคือพยาบาทแลว เปนผูมีจิตไมพยาบาท ละ
มิจฉาทิฏฐิแลว    เปนผูมีสัมมาทฏิฐิ.  

        คามณิ !  อริยสาวกน้ัน  ปราศจากอภิชฌา  ปราศจากพยาบาท  เปนผู
ไมหลง   มสัีมปชญัญะ   มีสติ   อยางน้ีแลว   มีจิตสหรคตดวย เมตตา    แผไปสู
ทิศที่หน่ึง   แลวแลอยู,  ในทิศที่สองก็อยางเดียวกัน,  ทิศที่สามก็อยางเดียวกัน,  
ทิศที่ส่ีก็อยางเดียวกัน;  คือมีจิตสหรคตดวยเมตตา   เปนจิตอันไพบูลย เปน
มหัคคตจิต   ไมมปีระมาณ   ไมมเีวร   ไมมพียาบาท    แผไปแลวสูโลกมีที่สุดใน
ทิศทั้งปวง เพราะการแผไปสูทีท่ั้งปวงในทิศทั้งปวง ทั้งโดยเบื้องบน เบื้องตํ่า   
เบื้องขวาง  แลวแลอยู. (ในตอนที่กลาวถึงการแผจิตอันสหรคตดวย กรุณา มุทิตา และอุเบกขา 

ในตอนตอไป ก็ไดตรัสโดยขอความทํานองเดียวกันน้ี) อริยสาวกน้ันยอมใครครวญเห็นอยู  
วา  “แมจะมีศาสดาผูมีวาทะมีทฏิฐิ วา ‘ทานที่ให้แล้วไม่มี(ผล),  ยญัที่บูชาแล้ว ไม่
มี(ผล),  การบูชาที่บูชาแล้วไม่มี(ผล),  ผลวิบากแห่งกรรมที่สัตว์ทําดทีําช่ัว ไม่มี,   
โลกน้ี ไม่มี,   โลกอ่ืน ไม่มี,   มารดา  ไม่มี,   บิดา  ไม่มี,  โอปปาติกสัตว์  ไม่มี, 
สมณพราหมณ์ทีไ่ปแล้วปฏิบัติแล้ว   โดยชอบถงึกบักระทําให้แจ้งโลกน้ีและโลก
อ่ืน  ด้วยปัญญาโดยชอบเอง    แล้วประกาศให้ผู้ อ่ืนรู้ กไ็ม่มี’  ดังน้ีอยูก็ตาม;  แม
คําของศาสดาน้ัน   เปนคําจริง   ความผิดก็มิไดมีแกเรา (ผูปฏิบัติอยูอยางน้ี) ผูมิได
เบียดเบียนใครๆ ทั้งที่เปนสัตวสะดุงหว่ันไหวและสัตวที่มั่นคงไมสะดุงหว่ันไหว 
และเราเปนผูถือเอาไดซ่ึงความสําเร็จประโยชนทั้งสองฝาย ในกรณีน้ีคือ เปนผู
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สํารวมแลวดวยกายดวยวาจาดวยใจดวย และจักเขาถึงสุคติโลกสวรรค เบื้องหนา
แตการตายเพราะการทําลายแหงกาย ดวย”  ดังน้ี. (ครั้นพิจารณาเห็นอยางน้ีแลว)  
ความปราโมทยยอมเกิดแกอริยสาวกน้ัน  ปติยอมเกิดแกผูปราโมทยแลว กายของ
ผูมีใจปติแลวยอมรํางบั ผูมีกายสงบรํางับ แลวยอมเสวยสุข  จิตของผูมีสุขยอมต้ัง
มั่น.  คามณิเอย !     น่ีแหละ  คอื  ธัมมสมาธิ ละ.   ถาทานไดจิตตสมาธิในธัมม
สมาธิน้ันแลว    ทานก็จะละเสียไดซ่ึงธรรมเปนที่กังขาน้ัน.  

       (ตอไปน้ี   ไดตรัสปรารภทิฏฐิของสมณพราหมณ ศาสดาจาํพวกท่ีสอง  ซึ่งกลาว 
อัตถิกทิฏฐิ,   และปรารภ ศาสดาจาํพวกท่ีสาม   ซึ่งกลาว อกิริยทิฏฐิ,  แลวตรัสปรารภ ศาสดาจาํพวก
ท่ีส่ี    ซึ่งกลาว  กิริยทิฏฐิ,   โดยขอความทํานองเดียวกันทั้งส่ีพวก;   หมายความวาศาสดาน้ันๆ จะ
กลาวอยางไรก็ตามใจ   อริยสาวกน้ียังคงมีธัมมสมาธิ  ไมมีความผิดใดๆเกี่ยวกับทิฏฐิเหลาน้ัน แถมยัง
ไดรับความสําเร็จประโยชนทั้งสองฝาย ทั้งในโลกน้ีและโลกอ่ืนดังที่กลาวแลวขางตน.  น้ีแสดงวา  
อริยสาวกน้ัน  รูความผิด - ถกูของทิฏฐิน้ันๆ ไดดวยตนเอง  หลังจากที่ไดปฏิบัติธัมมสมาธิ จนไดรับ
ผลปรากฏแกใจของตน; เราจึงถือวา ความแนใจหลังจากการไดรับผลแหงการปฏิบัติ   เปนเคร่ือง
ตัดสินความผิด  -  ถูกของธรรมอันเปนเคร่ืองกังขาทั้งปวงได.  

        ตอจากน้ี   ขอไดตรัสขอความที่ปรารภ การแผ่จิต  อันสหรคตด้วยกรุณา   ด้วยมุทิตา  
ด้วยอุเบกขา  โดยทํานองเดียวกันกับในกรณีแหงเมตตา  จนครบถวนทั้งส่ีพรหมวิหารธรรมในที่สุด
แหงเทศนา  นายบานช่ือปาฏลิยะ  ไดสรรเสริญพระธรรมเทศนา   และประกาศตนเปนอุบาสกใน
พระพุทธศาสนา).  

-  สฬา. สํ. ๑๘/๔๒๗ - ๔๒๙/๖๖๔ - ๖๗๓.  

        (สัมมาทิฏฐิแหงพระบาลีน้ี    เปนสัมมาทิฏฐิที่เปนสันทิฏฐิโกคือเห็นไดดวยตนเอง  เปน
อยางย่ิง    จึงทําใหตัดสินความผิด - ถูกไดดวยตนเอง).  
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สรุปอานิสงส์ของสัมมาทฏิฐิ 

        ภิกษุ ท. !  เราไมมองเห็นธรรมอืน่แมสักอยางหน่ึง  ที่เปนเหตุให 
กุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดข้ึน หรือกุศลธรรมที่เกิดอยูแลวยอมเปนไปเพื่อความ
เจริญไพบูรณโดยย่ิง,  เหมือน สัมมาทิฏฐิ น้ี.   ภิกษุ ท. !    เมื่อบุคคลมีสัมมาทฏิฐิ
แล้ว กศุลธรรมที่ยงัไม่เกดิกเ็กดิขึน้ และกศุลธรรมท่ีเกดิอยู่แล้ว กเ็ป็นไปเพือ่
ความเจริญ   ไพบูลย์   โดยยิง่.  
-  เอก. อํ. ๒๐/๔๐/๑๘๒. 

        (ในสูตรอ่ืนแสดงอานิสงสแหงสัมมาทิฏฐิ   วาทําให  อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึน้  
อกุศลธรรมที่เกิดอยู่แล้วเส่ือมส้ินไป.  - ๒๐/๔๑/๑๘๔. 

        ในสูตรอ่ืนทรงแสดงวา    เปนเหตุทําให  ผู้ที่สมาทานประพฤติบริบูรณ์  มีกายกรรม 

วจีกรรม  มโนกรรม เจตนา  ปัตถนา  ปณิธิ   และสังขาร  ที่ล้วนแต่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกือ้กูล
และความสุขที่น่าปรารถนารักใคร่พอใจ.    - ๒๐/๔๓/๑๙๐. 

        ในสูตรอ่ืนทรงแสดงวา     เป็นเหตุให้หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง.   -๒๑/ต๘/๔๙.)  
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หมวด ฉ. ว่าด้วย โทษของการขาดสัมมาทิฏฐิ 
โทษทีเ่กดิจากมจิฉาทฏิฐิในการพูด 

        โลหิจจะ ! ผูใดกลาววา “โลหิจจพราหมณ์ปกครองบ้านสาลวติกคาม
ผลประโยชน์ใดเกิดขึน้ทวีขึน้ในบ้านสาลวติกคาม โลหิจจพราหมณ์ผู้ เดียวพึง
บริโภคผลประโยชน์น้ัน  ไม่พึงให้แก่ชนเหล่าอ่ืนเลย”   ดังน้ี.  ผูกลาวอยูอยางน้ี
น้ัน  ชื่อวาเปนผูกระทําอันตราย  แกหมูชนที่อาศัยโลหิจจพราหมณน้ันเปนอยู 
(คือทําลายสิทธิอันชอบธรรมที่ประชาชนเหลาน้ันจะพึงไดรับ); เมื่อเปนผูกระทําอันตรายอยู
ชื่อวาเปนผูไมเอ็นดู  ดวยประโยชนเก้ือกูล  เมื่อไมเอ็นดูดวยประโยชนเก้ือกูล  
ชื่อวาเขาไปต้ังไวซ่ึงจิตอันเปนขาศึก;  เมื่อเขาไปต้ังไวซ่ึงจิตอันเปนขาศึก ชื่อวา
เปนผูมีมิจฉาทิฏฐิ;   น้ี    ฉันใด; 

        โลหิจจะ !   ขอน้ีก็เปนฉันน้ัน  คือ  ผูใดกลาววา  “สมณะหรือ
พราหมณ์ ในโลกน้ี  ถงึทับซ่ึงธรรมอันเป็นกศุล   คร้ันถงึทับซ่ึงธรรมอันเป็นกศุล
แล้วไม่พงึบอกแก่ผู้ อ่ืน เพราะใครอ่ืนจักทําอะไรให้แก่ใครได้,  เปรียบเหมือนบุรุษ
ตัดเคร่ืองจองจําอันเก่าแล้ว ไม่พงึกระทําเคร่ืองจองจําอันอ่ืนขึ้นมาใหม่.  ข้าพเจ้า
กล่าวสัมปทาอย่างน้ี  น้ี  ว่าเป็นกรรมอันลามก  คอืส่ิงที่กระทาํด้วยความโลภ, 
เพราะใครอ่ืนจักทําอะไรให้แก่ใครได้”  ดังน้ี. (ขอน้ีผูกลาวหมายความวา เปนการเสือกไป

กระทําส่ิงนอกหนาที่ดวยความโลภ แลวทําความผูกพันใหมใหแกตน). บุคคลผูกลาวอยูอยางน้ี
น้ัน  ชื่อวาเปนผูทําอันตราย  แกบรรดากุลบุตรผูอาศัยธรรมวินัยอันตถาคต
ประกาศไวแลวถึงทับซ่ึงคุณวิเศษอันโอฬารมีอยางน้ีเปนรูป, คือการกระทําให
แจงซ่ึงโสตาปตติผลบาง กระทําใหแจงซ่ึงสกทาคามิผลบาง   กระทําใหแจง
ซ่ึงอนาคามิผลบาง  กระทําใหแจงซ่ึงอรหัตตผลบาง  รวมกระทั่งถึงคนจําพวกที่
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สะสมธรรมเพื่อครรภอันเปนทิพย  เพื่อบังเกิดในภพอนัเปนทิพยทั้งหลายเขาไป
ดวยกัน.  เมื่อเปนผูกระทําอันตรายอยู  ชื่อวาเปนผูไมเอ็นดูดวยประโยชนเก้ือกูล;  
เมื่อไมเอ็นดูดวยประโยชนเก้ือกูล  ชื่อวาเขาไปต้ังไวซ่ึงจิตอันเปนขาศึก;  เมื่อเขา
ไปต้ังไวซ่ึงจิตอันเปนขาศึก    ชื่อวาเปนผูมีมจิฉาทิฏฐิ. 

        โลหิจจะเอย !   เรากล่าวคติอย่างหน่ึง  ในบรรดาคติสองอย่าง  คอื 
นรก   หรือ  กาํเนิดเดรัจฉาน ว่าเป็นคติสําหรับบุคคลผู้มมีิจฉาทฏิฐิน้ัน.๑  
- สี. ที. ๙/๒๘๙/๓๕๘.  

ทฏิฐิซ่ึงเป็นทีต่ั้งแห่งการววิาท 

(สามจําพวก) 

 “ข้าแต่พระโคดมผู้ เจริญ !     ข้าพเจ้ามีวาทะมีความเห็นอย่างนี้ว่า ส่ิงทั้งปวงไม่
ควรแก่ข้าพเจ้า”. 

 อัคคิเวสสนะ !  (ถาอยางน้ัน)  ความเห็นของทานเองท่ีวา “ส่ิงทัง้
ปวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้า”    ดังน้ี    น้ันก็ตองไมควรแกทาน   (ดวยเหมือนกัน). 

 “ข้าแต่พระโคดมผู้ เจริญ !    ความเห็นแม้โน้นของข้าพเจ้า    ต้องควรแก่ข้าพเจ้า  ว่า
ความเห็นของข้าพเจ้าน้ันเป็นเช่นน้ันทีเดียว,  ความเห็นของข้าพเจ้าน้ัน  เป็นเช่นน้ันทีเดียว
(คือถูกต้อง)    ดังนี้”. 

 
๑.  ขอน้ีหมายความวา  พระผูมีพระภาคเจาสามารถทําประโยชนใหแกบุคคลอื่น  จนไดบรรลุมรรคผลหรือเขาสูโลกอัน

เปนทิพยได  ทําไมจึงมีมิจฉาทิฏฐิกลาววา  ใครอืน่จักทําอะไรใหแกใครได;  ผูกลาวเชนน้ัน จึงช่ือวาเปนผูทําอันตราย
ตอบุคคลอื่น   จึงจัดวาเปนมิจฉาทิฏฐิควรแกคติอยางใดอยางหน่ึงในบรรดาคติท้ังสอง, น้ีเรียกวา  โทษที่เกดิจาก
มจิฉาทิฏฐิในการพูด. 
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 อัคคิเวสสนะเอย !  มันมีมากกวามาก กวาน้ีนัก ในโลกน้ี คือพวกที่
กลาวอยูวา “ความเห็นของข้าพเจ้าน้ัน เป็นเช่นน้ันทีเดียว ความเห็นของข้าพเจ้า
น้ัน  เป็นเช่นน้ันทีเดียว(คือถกูต้อง)”   แลวเขาไมละความเห็นน้ันเสีย  แตไปทํา
ความเห็นอืน่ใหเกิดข้ึนอกี.  อัคคิเวสสนะเอย !   มันมีนอยกวานอย   กวาน้ีนัก  
ในโลกน้ี คือพวกที่กลาวอยูวา “ความเห็นของข้าพเจ้าน้ัน  เป็นเช่นน้ันทีเดียว,  ความเห็นของ
ข้าพเจ้าน้ัน เป็นเช่นน้ันทีเดียว (คือถกูต้อง)”   แลวเขาละความเห็นน้ันเสียได   และไมทํา
ความเห็นอืน่ใหเกิดข้ึนอีก. 

 อัคคิเวสสนะ !  มีสมณพราหมณ  พวกหน่ึง  มีวาทะมีความเห็น

อยางน้ีวา  “ส่ิงทั้งปวง ควรแก่ข้าพเจ้า”   ดังน้ีก็มี.  มีสมณพราหมณ   พวก

หน่ึง มีวาทะมีความเหน็อยางน้ีวา  “ส่ิงทั้งปวง  ไม่ควรแก่ข้าพเจ้า”   ดังน้ีก็

มี.   มี สมณพราหมณ  พวกหน่ึง  มีวาทะมีความเหน็อยางน้ีวา “ส่ิงบางส่ิงควร
แก่ข้าพเจ้า ส่ิงบางส่ิงไม่ควรแก่ข้าพเจ้า”   ดังน้ีก็ม.ี 

 อัคคิเวสสนะ !  ในบรรดาสมณพราหมณสามพวกน้ัน ทิฏฐิของ

สมณพราหมณพวกทีม่ีวาทะมีความเห็นวา “ส่ิงทั้งปวง ควรแก่ข้าพเจ้า”  
ดังน้ีน้ัน เปนทิฏฐิที่กระเดียดไปในทางมีความกําหนัดยอมใจ กระเดียดไปในทาง
ประกอบตน (อยูในภพ)  กระเดียดไปในทางเพลิดเพลิน (ตอส่ิงเปนที่ต้ังแหง
ความเพลิน) กระเดียดไปในทางสยบมัวเมา   และกระเดียดไปในทางเขาไปยึด
มั่นถือมั่น. 

 อัคคิเวสสนะ !  ในบรรดาสมณพราหมณสามพวกน้ัน ทิฏฐิของ

สมณพราหมณพวกทีม่ีวาทะมีความเห็นวา  “ส่ิงทั้งปวง ไม่ควรแก่ข้าพเจ้า” 
ดังน้ีน้ัน เปนทิฏฐิที่กระเดียดไปในทางไมมีความกําหนัดยอมใจ กระเดียดไป
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ในทางไมประกอบตน (อยูในภพ)   กระเดียดไปในทางไมเพลิดเพลิน (ตอส่ิง
เปนที่ต้ังแหงความเพลิน) กระเดียดไปในทางไมสยบมัวเมา และกระเดียดไป
ในทางไมเขาไปยึดมัน่ถือมั่น. 

พอพระผูมีพระภาคตรัสดังน้ีเทาน้ัน ทีฆนขะปริพพาชกไดรองข้ึนเฉพาะพระพักตรพระผูมี

พระภาควา “พระโคดมสนับสนุนความเห็นของข้าพเจ้า. พระโคดมเชิดชูความเห็น
ของข้าพเจ้า.” 

 อัคคิเวสสนะ !  ในบรรดาสมณพราหมณสามพวกน้ัน   ทิฏฐิของ
สมณพราหมณพวกทีม่ีวาทะมีความเห็นวา “บางส่ิงควรแก่ข้าพเจ้า บางส่ิงไม่
ควรแก่ข้าพเจ้า” ดังน้ีน้ัน  ทิฏฐิใดที่วา บางอย่างควรแก่เขาเหล่าน้ัน ทิฏฐิน้ัน
กระเดียดไปในทางมคีวามกําหนัดยอมใจ กระเดียดไปในทางประกอบตน (อยู
ในภพ) กระเดียดไปในทางเพลิดเพลิน (ตอส่ิงเปนที่ต้ังแหงความเพลิน) 
กระเดียดไปในทางสยบมัวเมา  และกระเดียดไปในทางเขาไปยึดมัน่ถือมั่น.  
ทิฏฐิใดที่วา  บางอย่างไม่ควรแก่เขาเหล่าน้ัน   ทิฏฐิน้ัน  ก็กระเดียดไปในทางไม
มีความกําหนัดยอมใจ กระเดียดไปในทางไมประกอบตน(อยูในภพ) กระเดียด
ไปในทางไมเพลิดเพลิน (ตอส่ิงเปนที่ต้ังแหงความเพลิน) กระเดียดไปในทางไม
สยบมัวเมา    และกระเดียดไปในทางไมเขาไปยึดมั่นถือมั่น. 

 อัคคิเวสสนะ !   ในบรรดาสมณพราหมณสามพวกน้ัน สมณพราหมณ
พวกใด มวีาทะมีความเห็นวา ‘ส่ิงทั้งปวงควรแก่เรา’ ดังน้ี มอียู. ในสมณ-
พราหมณพวกน้ัน  บุรุษผูวิญชูน  ยอมใครครวญเหน็อยางน้ีวา  ถาเราถือเอา
ทิฏฐิของพวกที่ถือวา  ‘ส่ิงทั้งปวงควรแก่เรา’  ดังน้ี มากลาวยืนยันอยูอยาง
แข็งแรง  วา ‘น้ีเท่าน้ันจริง อ่ืนเปล่า’  ดังน้ีไซร  การถือเอาอยางขัดแยงกันตอ
สมณพราหมณอีกสองพวก ก็จะพึงมีแกเรา คือขัดแยงกับพวกที่มีวาทะมี
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ความเห็นวา  ‘ส่ิงทัง้ปวงไม่ควรแก่เรา’  และกับพวกที่มีวาทะมีความเห็นวา  
‘บางส่ิงควรแก่เรา บางส่ิงไม่ควรแก่เรา’. การถือเอาอยางขัดแยงกันตอสมณ
พราหมณสองพวกเหลาโนน ก็มีแกเราดวยอาการอยางน้ี. เมื่อการถือเอาอยาง
ขัดแยงกันมีอยู   การวิวาทกันก็ยอมมี,    เมื่อการวิวาทกันมี   การพิฆาตกันก็ยอม
มี,  เมื่อการพิฆาตกันมี  การเบียดเบียนกันก็ตองมี,  ดวยอาการอยางน้ี.   บุรุษ-
วิญชูนน้ัน เห็นอยูซ่ึงการถือเอาอยางขัดแยงกัน การวิวาทกัน การพิฆาตกัน 
และการเบียดเบียนกัน  อันจะเกิดข้ึนในตน   อยูดังน้ี  เขาก็ละทิฏฐิน้ันเสีย  และ
ไมถือเอาทฏิฐิอื่นข้ึนมาอีก.   การละเสีย    การสลัดคืนเสียซ่ึงทิฏฐิเหลาน้ัน   ยอม
มีดวยอาการอยางน้ี. 

 อัคคิเวสสนะ !   ในบรรดาสมณพราหมณสามพวกน้ัน สมณพราหมณ
พวกใด  มีวาทะมีความเห็นวา  ‘ส่ิงทั้งปวงไม่ควรแก่เรา’ ดังน้ี  มีอยู.  ในสมณ-
พราหมณพวกน้ัน  บุรุษผูวิญชูน  ยอมใครครวญเหน็อยางน้ีวา  ถาเราถือเอา
ทิฏฐิของพวกที่ถือวา ‘ส่ิงทั้งปวงไม่ควรแก่เรา’ ดังน้ี มากลาวยืนยันอยูอยาง
แข็งแรง  วา  ‘น้ีเท่าน้ันจริง อ่ืนเปล่า’   ดังน้ีไซร  การถือเอาอยางขัดแยงกันตอ
สมณพราหมณอีกสองพวก ก็จะพึงมีแกเรา คือขัดแยงกับพวกที่มีวาทะมี
ความเห็นวา  ‘ส่ิงทั้งปวงควรแก่เรา’  และกับพวกที่มวีาทะมีความเห็นวา  ‘บาง
ส่ิงควรแก่เรา  บางส่ิงไม่ควรแก่เรา’.  การถือเอาอยางขัดแยงกันตอสมณ-
พราหมณสองพวกเหลาโนน   ก็มีแกเราดวยอาการอยางน้ี.   เมื่อการถือเอาอยาง
ขัดแยงกันมีอยู  การวิวาทกันก็ยอมมี,  เมื่อการวิวาทกันมี  การพิฆาตกันก็ยอมม,ี 
เมื่อการพิฆาตกันมี การเบียดเบียนกันก็ตองมี.  ดวยอาการอยางน้ี.  บุรุษวิญูชน
น้ัน  เห็นอยูซ่ึงการถือเอาอยางขัดแยงกัน การวิวาทกัน การพิฆาตกัน และการ
เบียดเบียนกัน อันจะเกิดข้ึนในตน อยูดังน้ี เขาก็ละทิฏฐิน้ันเสีย และไมถือเอา
ทิฏฐิอื่นข้ึนมาอีก.   การละเสีย  การสลัดคืนเสียซ่ึงทิฏฐิเหลาน้ัน  ยอมมีดวย
อาการอยางน้ี. 
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 อัคคิเวสสนะ !  ในบรรดาสมณพราหมณสามพวกน้ัน สมณพราหมณ
พวกใด   มีวาทะมีความเห็นวา ‘บางส่ิงควรแก่เรา บางส่ิงไม่ควรแก่เรา’   ดังน้ี  มี
อยู.  ในสมณพราหมณพวกนั้น  บุรุษผูวิญชูน  ยอมใครครวญเห็นอยางน้ีวา   
ถาเราถือเอาทิฏฐิของพวกที่ถือวา ‘บางส่ิงควรแก่เรา บางส่ิงไม่ควรแก่เรา’  ดังน้ี 
มากลาวยืนยันอยูอยางแข็งแรง วา ‘น้ีเท่าน้ันจริง อ่ืนเปล่า’  ดังน้ีไซร  การถือเอา
อยางขัดแยงกันตอสมณพราหมณอีกสองพวก  ก็จะพึงมแีกเรา  คือขัดแยงกับ
พวกที่มีวาทะมีความเห็นวา ‘ส่ิงทั้งปวงควรแก่เรา’  และกับพวกที่ที่มีวาทะมี
ความเห็นวา ‘ส่ิงทัง้ปวงไม่ควรแก่เรา’. การถือเอาอยางขัดแยงกันตอสมณ-
พราหมณสองพวกเหลาโนน ก็มีแกเราดวยอาการอยางน้ี. เมื่อการถือเอาอยาง
ขัดแยงกันมีอยู    การวิวาทกันก็ยอมมี,   เมื่อการวิวาทกันมี   การพิฆาตกันก็ยอม
มี, เมื่อการพิฆาตกันมี   การเบียดเบียนกันก็ตองมี.  ดวยอาการอยางน้ี.   บุรุษ
วิญชูนน้ัน เห็นอยูซ่ึงการถือเอาอยางขัดแยงกัน การวิวาทกัน การพิฆาตกัน 
และการเบียดเบียนกัน  อันจะเกิดข้ึนในตน  อยูดังน้ี  เขาก็ละทิฏฐิน้ันเสีย  และ
ไมถือเอาทฏิฐิอื่นข้ึนมาอีก. การละเสีย การสลัดคืนเสียซ่ึงทิฏฐิเหลาน้ัน ยอมมี
ดวยอาการอยางน้ี. 

-  ม. ม.๑๓/๒๖๓ - ๒๖๖/๒๖๙ - ๒๗๑. 

มจิฉาทฏิฐิทีว่่าวญิญาณเป็นผู้ท่องเทีย่ว 

        สาติ !  จริงหรือ ตามท่ีไดยินวา   เธอมี  ทิฏฐิอันลามก   เกิดข้ึน
แลวอยาง น้ีวา “เราย่อมรู้ท่ัวถึงธรรม   ตามท่ีพระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่า  วิญญาณนีน่ี้
แหละ  ย่อมแล่นไป   ย่อมท่องเท่ียวไป,  หาใช่ส่ิงอ่ืนไม่”   ดังน้ี? 
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    "ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ !     ข้าพระองค์ย่อมรู้ท่ัวถึงธรรม   ตามท่ีพระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว
เช่นน้ันว่า   "วิญญาณนีน่ี้แหละ   ย่อมแล่นไป   ย่อมท่องเท่ียวไป,   หาใช่ส่ิงอ่ืนไม่"   ดังนี”้.  

        สาติ !  วิญญาณน้ัน   เปนอยางไร? 

    "ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ !    น่ันคือสภาพท่ีเป็นผู้พูด  ผู้ รู้สึก (ต่อเวทนา) ซ่ึง   เสวยวิบากแห่งกรรมดี
กรรมช่ัว  ท.    ในภพน้ันๆ". 

        โมฆบุรุษ !  เธอรูทั่วถึงธรรมท่ีเราแสดงแลวอยางน้ี เมื่อแสดงแกใคร 
เลา. โมฆบุรุษ!  เรา กล่าววญิญาณ ว่าเป็นปฏิจจสมุปปันนธรรม (สิ่งที่อาศัยปจจัย

แลวเกิดข้ึน) โดยปริยายเปนอันมาก; ถาเว้นจากปัจจยัแล้ว ความเกดิแห่งวญิญาณ 
มิได้ม ี  ดังน้ีมิใชหรือ.  โมฆบุรุษ !    เมื่อเปนอยางน้ัน  เธอชื่อวา  ยอมกลาวตูเรา
ดวยถอยคําที่ตนเองถือเอาผิดดวย  ยอมขุดตนเองดวย ยอมประสบส่ิงมิใชบุญ
เปนอันมากดวย; โมฆบุรุษ !    ขอน้ันแหละ  จักเปนไปเพื่อความทุกข   ไมเก้ือกูล
แกเธอตลอดกาลนาน    ดังน้ี. 

       คร้ังน้ัน   พระผู้ มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุ ท.  แล้วตรัสว่า :- 

        ภิกษุ ท. !  พวกเธอจะสําคัญความขอน้ีวาอยางไร : ภิกษุสาติเกวัฏฏ-
บุตรน้ี   ยังจะพอนับวาเปนพระสงฆ    ในธรรมวินัยน้ีไดบางไหม? 

        "จะเป็นได้อย่างไร  พระเจ้าข้า !     หามิได้เลย  พระเจ้าข้า !" 

    เม่ือภิกษ ุท. !     ทูลอย่างนีแ้ล้ว   ภิกษสุาติผู้ เกวฏัฏบุตร  กเ็งียบเสียง   เก้อเขิน   คอตก   ก้มหน้า   ซบเซา ไม่มี
ปฏิภาณ    น่ิงอยู่.    พระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นดังน้ันแล้ว   ได้ตรัสว่า  :-  

        โมฆบุรุษ !    เธอจักปรากฏดวยทิฏฐิอันลามกน้ันของตนเองแล;   เราจัก
สอบถามภกิษุ ท.  ในที่น้ี. (แลวทรงสอบถามภิกษุ ท.    จนเปนที่ปรากฏวา   พระองคมิไดทรง
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แสดงธรรมดังที่สาติภิกษุกลาว แลวทรงแสดง การเกิดข้ึน แหงวิญญาณ โดยอาการแหง ปฏิจจสมุป
บาท    ครบท้ัง  ๖   อายตนะ).  

-  มู.ม  .๑๒/๔๗๕ - ๔๗๗/๔๔๒ - ๔๔๔.  

โทษแห่งอนัตคาหิกทฏิฐิสิบ 

        วัจฉะ !  ทิฏฐิที่มีอยูวา “โลกเที่ยง” ดังน้ี น้ัน เป็นการจับยดึด้วย 
ทิฏฐิ (ทิฏฐิคหณํ) เป็นความลาํบากด้วยทฏิฐิ (ทิฏฐิกนฺตารํ)  เป็นข้าศึกด้วยทิฏฐิ
(ทิฏฐิสูกํ) เป็นความโยกโคลงด้วยทิฏฐิ (ทิฏฐิวิปฺผนฺทิตํ) เป็นความรึงรัดด้วยทิฏฐิ 
(ทิฏฐิสฺโญชนํ) เป็นไปกบัด้วยทุกข์ (สทุกขํ) เป็นไปกบัด้วยความยากลาํบาก 
(สวิฆาต) เป็นไปกบัด้วยความคบัแค้น (สอุปายาสํ) เป็นไปกบัด้วย ความเร่าร้อน 
(สปริฬาหํ) ไม่เป็นไปเพือ่ความเบ่ือหน่าย   ความคลายกาํหนัด   ไม่เป็นไปเพือ่
ความดบั ความสงบรํางบั ไม่เป็นไปด้วยความรู้ยิง่ ความรู้พร้อม ไม่เป็นไปเพือ่
นิพพาน    เอาเสียเลย.  
        (ในกรณีแหงทิฏฐิที่เหลือนอกจากน้ี ก็ตรัสไวดวยขอความอยางเดียว กันทุกตัวอักษร
กลาวคือ   :- ) 

        วัจฉะ !  ทิฏฐิที่มีอยูวา  “โลกไม่เทีย่ง”  ….ฯลฯ …. 
        วัจฉะ !  ทิฏฐิที่มีอยูวา  “โลกมีที่สุด” ….ฯลฯ …. 
        วัจฉะ !  ทิฏฐิที่มีอยูวา  “โลกไม่มีทีสุ่ด”   ….ฯลฯ …. 
        วัจฉะ !  ทิฏฐิที่มีอยูวา  “ชีวะกอั็นน้ันสรีระกอั็นน้ัน”   …. ฯลฯ …. 
        วัจฉะ !  ทิฏฐิที่มีอยูวา  “ชีวะกอั็นอ่ืนสรีระกอั็นอ่ืน”    ….ฯลฯ …. 
        วัจฉะ !  ทิฏฐิที่มีอยูวา  “ตถาคตภายหลงัแต่การตาย  ย่อมมีอีก” ….
ฯลฯ …. 
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        วัจฉะ !  ทิฏฐิที่มีอยูวา  “ตถาคตภายหลงัแต่การตาย        ย่อมไม่มีอีก”  
….ฯลฯ ….         

 วัจฉะ !  ทิฏฐิที่มีอยูวา  “ตถาคตภายหลงัแต่การตาย   ย่อมมีอีกกมี็ไม่
มีอีกกมี็” ….ฯลฯ …. 

        วัจฉะ !   ทิฏฐิที่มีอยูวา  “ตถาคตภายหลงัแต่การตาย  ย่อมมีอีกกห็า
มิได้ไม่มีอีกกห็ามิได้”  ดังน้ี น้ัน  เป็นการจับยดึด้วยทฏิฐิ เป็นความลาํบาก
ด้วยทฏิฐิ เป็นข้าศึกด้วยทิฏฐิ เป็นความโยกโคลงด้วยทฏิฐิ เป็นความรึงรัด
ด้วยทฏิฐิ เป็นไปกบัด้วยทุกข์ เป็นไปกบัด้วยความยากลาํบาก เป็นไปด้วยความ
คบัแค้น  เป็นไปกบัด้วยความเร่าร้อน  ไม่เป็นไปเพือ่ความเบ่ือหน่าย  ความคลาย
กาํหนัด  ไม่เป็นไปเพือ่ความดบั  ความสงบรํางบั  ไม่เป็นไปเพือ่ความรู้ยิง่ 
ความรู้พร้อม  ไม่เป็นไปเพือ่นิพพาน   เอาเสียเลย.  

        วัจฉะ !  เราเห็นอยู่ซ่ึงโทษนี ้  แล    จึงไม่เข้าถงึทฏิฐิที่มอียู่เหล่านี้
โดย ประการทั้งปวง.  
-  ม. ม. ๑๓/๒๔๓/๒๔๗.  

อวชิชาเป็นตวัชักนําซ่ึงองค์แปดแห่งมจิฉามรรค 

        ภิกษุ ท. !  อวชิชา  เป็นส่ิงที่มาล่วงหน้า  เพือ่ความถงึพร้อมแห่ง 
อกศุลธรรมทั้งหลาย    อันติดตามมาดวยอหิริกะและอโนตตัปปะ.    ภิกษุ ท. !  :- 

       มิจฉาทิฏฐิ ยอมมอียางเต็มที่ แกผูถึงซ่ึงอวิชชา ไมมีความเห็นแจง;  
       มิจฉาสังกัปปะ ยอมมอียางเต็มที่ แกผูมีมิจฉาทิฏฐิ;  
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       มิจฉาวาจา ยอมมอียางเต็มที่ แกผูมีมิจฉาสังกัปปะ;  
       มิจฉากัมมันตะ ยอมมอียางเต็มที่ แกผูมีมิจฉาวาจา;  
       มิจฉาอาชีวะ ยอมมอียางเต็มที่ แกผูมีมิจฉากัมมันตะ; 
       มิจฉาวายามะ ยอมมอียางเต็มที่ แกผูมีมิจฉาอาชีวะ;  
       มิจฉาสติ ยอมมอียางเต็มที่ แกผูมีมิจฉาวายามะ; 
       มิจฉาสมาธิ ยอมมอียางเต็มที่ แกผูมีมิจฉาสติ. 
       (เปนอันวา  องคแปดแหงมิจฉามรรคหรือมิจฉัตตะ  ยอมมีครบบริบูรณ.  ในสูตรอ่ืน  (๒๔/

๒๒๘/๑๐๕)   ไดตรัสขยายออกไปอีก ๒  ขอคือ  : - ) 

       มิจฉาญาณะ ยอมมอียางเต็มที่ แกผูมีมิจฉาสมาธิ  
       มิจฉาวิมุตติ ยอมมอียางเต็มที่ แกผูมีมิจฉาญาณะ). 
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๑/๒.  

หมวด ช. ว่าด้วย ปกิณกะ 

สัสสตทฏิฐิกอ็ยากอยู่ อจุเฉททฏิฐิกอ็ยากไป  
สัมมาทฏิฐิ กอ็ยากดบั 

        ภิกษุ ท. !  เทวดาและมนุษยทั้งหลาย อันทิฏฐิสองอยางหอหุมแลว 
บางพวก ทรุดลงอยู่ตรงน้ัน  บางพวก แล่นเตลดิไป    สวน พวกที่มีจักษุ ย่อม
เห็น  (ตามท่ีเป็นจริง).  

        ภิกษุ ท. !  เทวดาและมนุษย์พวกที่ทรุดลงอยู่ที่ตรงน้ัน เป็น อย่างไร
เล่า?  ภิกษ ุท. !     คือเทวดาและมนุษย   พวกที่มภีพเปนที่มายินดี   ยินดีแลวใน
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ภพ  เพลิดเพลินในภพ,   เมื่อบุคคลแสดงธรรมเพื่อความดับไมเหลือแหงภพแก
เทวดาและมนุษยพวกนั้นอยู,   จิตของเขาก็ไมแลนไป ไมเล่ือมใส ไมต้ังอยูไม
นอมไป.   ภิกษุ ท. !      อยางน้ีเรียกวา    พวกที่ทรุดลงอยูที่ตรงน้ัน.  

        ภิกษุ ท. !  เทวดาและมนุษย์พวกที่แล่นเตลดิไป   เป็นอย่างไรเล่า?  
คือพวกที่อดึอัดอยู  เอือมระอาอยู  เกลียดอยู  ดวยภพ (แต) เพลิดเพลินอยางย่ิง 
อยูกะวิภพ (ภาวะปราศจากภพ)   ดวยคิดวา  “ทานผูเจริญทั้งหลายเอย!   ไดยินวาอัตตาน้ี 
ภายหลังจากการตาย   เพราะการทําลายแหงกาย   ยอมขาดสูญ   ยอมวินาศ   มิไดมีอยูภายหลังจาก
การตาย  :  น่ันแหละเปนภาวะสงบระงับ   น่ันแหละ  เปนภาวะประณีต  น่ันแหละ  เปนภาวะ

แนนอนตายตัว”   ดังน้ี.   ภิกษุ ท. !     อยางน้ีเรียกวา    พวกท่ีแลนเตลิดไป.  

        ภิกษุ ท. !  สวน พวกที่มีจักษุ ย่อมเห็น (ตามท่ีเป็นจริง) เป็นอย่างไร 
เล่า?  คือภกิษุในกรณน้ีี  ยอมเห็นธรรมที่เกิดแลวเปนแลว  โดยความเปนส่ิงที่เกิด
แลวเปนแลว  แลวก็เปนผูปฏิบัติเพื่อความเบือ่หนาย ความคลายกําหนัด ความดับ
ไมเหลือ   แหงธรรมที่เกิดข้ึนแลว.  ภิกษุ ท. !     อยางน้ีแลเรียกวา   พวกที่มีจักษุ   
ยอมเห็น (ตามเปนจริง). 

-  อิติวุ.ขุ. ๒๕/๒๖๓/๒๒๗. 

        (โดยพระบาลี   ทําใหเกิดความเขาใจวา   พวกที่ทรุดลงอยูตรงน้ัน    คือพวก สัสตทิฏฐิ  
พวกที่แลนเตลิดเลยไปน้ัน   คือพวก อุจเฉททิฏฐิ สวนพวกที่เห็นตามที่เปนจริง คือพวก สัมมา
ทิฏฐิ, ตางกันอยูดังน้ีเปนสามพวก ทั้งที่มีมูลมาจากเหตุอยางเดียวกัน คือมีทิฏฐิสองอยางหอหุมแลว
ดวยกัน).  
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คนรวยกม็ธีรรมะได้ 

(จิตนิยมและวตัถุนิยมกอ็ยู่ด้วยกนัได้) 

        ภิกษุ ท. !  อริยสาวก   เจริญอยูดวยความเจริญ  ๑๐  อยาง   ชื่อวา ยอม
เจริญดวย ความเจริญของพระอริยเจ้า ดวย    และเปนผู ถอืเอาแก่นสารและความ
ประเสริฐทางฝ่ายกาย (วัตถุ) ไดดวย.  สิบอยาง อยางไรเลา?  สิบอยางคือ : -  

        ยอมเจริญดวยนาและสวน,  
        ยอมเจริญดวยทรัพยและขาวเปลือก,  
        ยอมเจริญดวยบุตรและภรรยา, 
        ยอมเจริญดวยทาสและกรรมกรท่ีเต็มขนาดแหงบุรษุ,  
        ยอมเจริญดวยสัตวส่ีเทา,  
        ยอมเจริญดวยสัทธา,  
        ยอมเจริญดวยศีล,  
        ยอมเจริญดวยสุตะ, 
        ยอมเจริญดวยจาคะ,  
        ยอมเจริญดวยปญญา. 

        ภิกษุ ท. !  อริยสาวก  เจริญอยูดวยความเจริญ ๑๐ อยางเหลาน้ีแล  ชื่อ
วายอมเจริญดวยความเจริญของพระอริยเจาดวย และเปนผูถือเอาแกนสารและ
ความประเสริฐทางฝายกายไดดวย.  
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(คาถาผนวกท้ายพระสูตร) 

  บุคคลใดในโลกนี ้ ย่อมเจริญด้วยทรัพย์  ข้าวเปลอืก  บุตร  
ภรรยา  และสัตว์ส่ีเท้า,  บุคคลน้ัน  ย่อมเป็นผู้มีโชค  มียศ  เป็นที่
บูชาของญาติมิตรและแม้ของพระราชา. 

  บุคคลใดในโลกนี ้  ย่อมเจริญด้วยสัทธา  ศีล  ปัญญา 
จาคะ สุตะ อนัเป็นความเจริญทั้งสองฝ่าย, บุคคลเช่นน้ัน เป็น
สัตบุรุษ มีปัญญาเห็นโดยประจักษ์ ย่อมเจริญด้วยความเจริญทั้ง
สองฝ่าย ในทิฏฐธรรมนี,้   ดงันีแ้ล. 

-  ทสก.อํ.  ๒๔/๑๔๖/๗๔. 

        (พระบาลีน้ีแสดงใหเห็นวา  คนเราสามารถเจริญพรอมกันไปไดทั้งฝายโลกและฝาย
ธรรม  ไมควรถูกลอวาขนมปงแผนเดียวทาเนยทั้งสองหนา   ซึ่งเปนความเขาใจผิดของบุคคล
ผูรูจักชีวิตแตเพียงดานเดียว จนกระทั่งพูดกันวาถารวยแลวเปนตองโกง ไมอาจมีธรรมะได  
หรือถามีธรรมะแลวจะรวยไมได.  พระบาลีน้ีแสดงใหเห็นวา  ความเจริญ ๕ อยาง  ขางตน
เปนความเจริญทางโลกหรือทางวัตถุ  ความเจริญ  ๕  อยางตอนหลังเปนความเจริญทาง
ธรรม  ทางจิต  ทางวิญญาณ  ซึ่งมีทางที่จะสูงขึ้นไปได   จนถึงการบรรลุมรรคผล  หรืออยาง
นอยก็เปนอริยบุคคลซึ่งเที่ยงแทตอการบรรลุมรรคผล).  

การใช้ความทุกข์ให้เป็นประโยชน์แก่บุถุชน 

        ภิกษุ ท. !  เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไรเลา  สตรี  บุรุษ  คฤหัสถ 
หรือบรรพชิต  จึงควรพิจารณาใหเห็นชัดอยูเนืองๆวา “เรามีความแก่เป็น
ธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้”    ดังน้ี?  
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        ภิกษุ ท. !  ความมัวเมาในความหนุ่ม  มีอยูแกสัตวทั้งหลาย  อันเปน 
เหตุใหประพฤติกายทุจริต  วจีทุจริต  มโนทุจริต,  เมื่อเขามองเห็นชัดในขอน้ีอยู
เนืองๆ  เขายอมละความมัวเมาในความหนุมโดยประการท้ังปวง   หรอืวา
บรรเทาลงได.  เพราะอาศัยอํานาจประโยชนขอน้ีแล  สตรี  บุรุษ  คฤหัสถ  หรือ
บรรพชิต  จึงควรพิจารณาเห็นชดัในขอน้ีอยูเนืองๆวา “เรามีความแกเปนธรรมดา    
ไมลวงพนความแกไปได”    ดังน้ี.  

       (ในกรณีแหงความ มัวเมาในความไม่มีโรค ก็ดี   มัวเมาในชีวติ ก็ดี   ความ มีฉันทราคะ ในส่ิง
เป็นที่รัก ก็ดี    ความที่ ไม่รู้ว่ามีกรรมเป็นของตัว ก็ดี  แลวประกอบทุจริตโดยทวารทั้งสาม ก็ไดตรัส
ไวโดยขอความที่มีหลักเกณฑอยางเดียวกัน.  ขอความน้ีแสดงวาพิจารณาทุกขใหเปนประโยชนแก
บุถุชน. 
       สําหรับอริยสาวกน้ัน   เม่ือพิจารณาเห็นอยางน้ีแลว   มรรคยอมเกิด,  เขาเสพเจริญ   ทําใหมากซ่ึง
มรรคน้ันแลว   ยอมละสังโยชนได   อนุสัยก็สิ้นไป). 

-  ปฺจก. อํ.  ๒๒/๘๒/๕๗.  

ตรัสว่า  ถ้าจะมตีวัตนกนับ้าง  เอาร่างกายเป็นตวัตนดกีว่าจติ 

        ภิกษุ ท. !  บุถุชนผูไมไดมีการสดับ   จะพึงเบื่อหนายไดบาง   พึง
คลายกําหนัดไดบาง  พึงปลอยวางไดบาง  ในกายอันเปนที่ประชุมแหงมหาภูต
ทั้งส่ีน้ี.   ขอน้ันเพราะเหตุไรเลา?  ภิกษุ ท. !    ขอน้ันเพราะเหตุวา    การกอข้ึนก็
ดี การสลายลงก็ดี การถูกยึดครองก็ดี การทอดท้ิงซากไวก็ดี แหงกายอันเปนที่
ประชุมแหงมหาภูตทัง้ส่ีน้ี ยอมปรากฏอยู. เพราะเหตุน้ัน บุถุชนผูไมไดมีการ
สดับ  จึงเบื่อหนายไดบาง  จึงคลายกําหนัดไดบาง  จึงปลอยวางไดบางในกาย
น้ัน.   ภิกษุ ท. !    สวนที่เรียกกันวา “จิต” ก็ดี  วา “มโน” ก็ดี  วา “วิญญาณ”  ก็ดี 
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บุถุชนผู้ไม่ได้มีการสดบั  ไม่อาจจะเบ่ือหน่าย  ไม่อาจจะคลายกาํหนัด   ไม่อาจจะ
ปล่อยวาง ซ่ึงจิตน้ัน.   ขอน้ันเพราะเหตุไรเลา?  ภิกษุ ท. !    ขอน้ันเพราะเหตุวา  
ส่ิงที่เรียกวาจิตเปนตนน้ี  เปนส่ิงที่บุถุชนผูไมไดมกีารสดับไดถึงทับแลวดวย
ตัณหา ไดยึดถือแลวดวยทิฏฐิโดยความเปนตัวตน มาตลอดกาลชานานวา “น่ัน
ของเรา น่ันเปนเรา น่ันเปนตัวตนของเรา” ดังน้ี; เพราะเหตุน้ัน บุถุชนผูไมไดมี
การสดับ  จึงไมอาจจะเบื่อหนาย   ไมอาจจะคลายกําหนัด  ไมอาจจะปลอยวาง    
ซ่ึงส่ิงที่เรียกวาจิตเปนตนน้ัน. 

        ภิกษุ ท. !  บุถุชนผู้ไม่ได้มีการสดบั จะพงึเข้าไปยดึถอืเอากายอนัเป็น 
ที่ประชุมแห่งมหาภูตทั้งส่ีนี ้  โดยความเป็นตัวตน  ยงัดกีว่า  แต่จะเข้าไปยดึถอื
เอาจิตโดยความเป็นตวัตน ไม่ดเีลย.   ขอน้ีเปนเพราะเหตุใดเลา?   ภิกษุ ท. !     
ขอน้ันเพราะเหตุวา กายอันเปนที่ประชมุแหงมหาภูตทั้งส่ีน้ี ดํารงอยูปหน่ึงบาง 
สองปบาง  สามปบาง  ส่ีปบาง  หาปบาง  สิบปบาง  ย่ีสิบปบาง   สามสิบปบาง  
ส่ีสิบปบาง  หาสิบปบาง  รอยปบาง  เกินกวารอยปบาง  ปรากฏอยู   ภิกษุ ท. ! 
สวนส่ิงที่เรียกกันวา “จิต” ก็ดี   วา “มโน” ก็ดี   วา “วิญญาณ” ก็ดี   น้ันดวงหน่ึง
เกิดข้ึน    ดวงหน่ึงดับไป    ตลอดวัน    ตลอดคืน.  

        ภิกษุ ท. !  เปรียบเหมอืน  วานร   เมื่อเที่ยวไปอยูในปาใหญ   ยอมจับ 
ก่ิงไม  :  ปลอยก่ิงน้ัน  จับก่ิงอื่น  ปลอยก่ิงที่จับเดิม  เหน่ียวก่ิงอื่น  เชนน้ี
เรื่อยๆไป,  ขอน้ีฉันใด;  ภิกษุ ท. !      ส่ิงที่เรียกกันวา  “จิต” ก็ดี   วา  “มโน”  ก็ดี 
วา “วิญญาณ” ก็ดี    ก็ฉันน้ันเหมือนกัน   ดวงหน่ึงเกิดข้ึน   ดวงหน่ึงดบัไป  
ตลอดวัน   ตลอดคืน.  

-   นิทาน.สํ. ๑๖/๑๑๔- ๑๑๕/๒๓๐ - ๒๓๒. 
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        (ความรูจักพิจารณาวา  ถาจะมีตัวตนกันบาง  เอากายเปนตัวตนดีกวาเอาจิตเปนตัวตน  
เปนสัมมาทิฏฐิในขอที่วารูจักเลือก, แตในที่นี้มิไดหมายความวา กายนั้นเปนตัวตนอันแทจริง
แตประการใด   เปนเพียงสัมมาทิฏฐิในการรูจักแยกแยะและเลือกเทาน้ัน).  

การทาํความรู้จกักบักาย ซ่ึงมใิช่ของเราหรือของใครอืน่ 

        ภิกษุ ท. !  กายนี ้  ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย และท้ังไม่ใช่ของบุคคล เหล่า
อืน่.   ภิกษุ ท. !     กรรมเกา (กาย) น้ี  อันเธอทั้งหลาย  พึงเห็นวาเปนส่ิงที่ปจจัย
ปรุงแตงข้ึน (อภิสงฺขต), เปนส่ิงที่ปจจัยทําใหเกิดความรูสึกข้ึน (อภิสเฺจตยิต),   
เปนส่ิงที่มคีวามรูสึกตออารมณได (เวทนีย). 

        ภิกษุ ท. !  ในกรณีของกายน้ัน  อริยสาวกผูไดสดับแลว  ยอม ทําไว้ 
ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างด ี ซ่ึงปฏิจจสมุปบาท น่ันเทียว  ดังน้ีวา  “ดวยอาการ
อยางน้ี  :  เพราะส่ิงน้ีมี,  ส่ิงน้ีจึงมี;  เพราะความเกิดข้ึนแหงส่ิงน้ี,   ส่ิงน้ีจึง
เกิดข้ึน.  เพราะส่ิงน้ีไมม,ี  ส่ิงน้ีจึงไมม;ี  เพราะความดบัไปแห่งส่ิงนี,้  ส่ิงนีจ้ึงดบั
ไป  :  ขอน้ีไดแกส่ิงเหลาน้ีคือ  เพราะมีอวิชชาป็นปัจจัย  จึงมีสังขารทั้งหลาย;  
เพราะมีสังขารเปนปจจัย   จึงมีวิญญาณ; …. ฯลฯ .... ฯลฯ .... ฯลฯ.... เพราะมี
ชาติเปนปจจัย, ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาสทั้งหลาย จึง
เกิดข้ึนครบถวน : ความเกิดข้ึนพรอมแหงกองทุกขทั้งส้ินน้ียอมมี ดวยอาการ
อยางน้ี.  

       เพราะความจางคลายดบัไปโดยไม่เหลอืแห่งอวชิชาน้ัน น่ันเทียว, จึงมีความ
ดบัแห่งสังขาร, เพราะมีความดบัแหงสังขาร จึงมีความดับแหงวิญญาณ; …. 
ฯลฯ .... ฯลฯ .... ฯลฯ ....   เพราะมีความดับแหงชาติน่ันแล   ชรามรณะ โสกะ



                                                          ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ                                           ๑๐๑๗ 

ปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาสท้ังหลาย จึงดับส้ิน : ความดับลงแหงกองทุกข
ทั้งส้ินน้ี ยอมมี ดวยอาการอยางน้ี”,    ดังน้ีแล.  
-  นิทาน.สํ  ๑๖/๗๗/๑๔๓.  

อปุมาแห่งการคาํนวณความเป็นอนิจจงั 

        ภิกษุ ท. !  สังขารทั้งหลาย ไม่เที่ยง (อนิจฺจ);  ภิกษุ ท. !   สังขาร 
ทั้งหลาย   ไม่ยัง่ยนื (อธว);   ภิกษุ ท. !     สังขารทั้งหลาย   เป็นส่ิงที่หวงัอะไร
ไม่ได้  (อนสฺสาสิก).  ภิกษุ ท. !    เพยีงเท่านีก้พ็อแล้วเพือ่จะเบ่ือหน่ายในสังขาร
ทั้งปวง    พอแล้วเพือ่จะคลายกาํหนัด   พอแล้วเพือ่จะปล่อยวาง. 

        ภิกษุ ท. !  ขุนเขาสิเนรุ  โดยยาว ๘๔,๐๐๐ โยชน  โดยกวาง  ๘๔,๐๐๐  
โยชน  หย่ังลงในมหาสมุทร  ๘๔,๐๐๐  โยชน  สูงข้ึนจากผิวพื้นสมุทร   
๘๔,๐๐๐  โยชน :-  

        ภิกษุ ท. !  มีสมัยซ่ึงลวงไปหลายป หลายรอยป หลายพันป หลาย 
แสนป ที่ฝนไมตกเลย. เมื่อฝนไมตก (ตลอดเวลาเทาน้ี). ป่าใหญ่ๆอนั
ประกอบด้วยพชืคามภูตคามไม้หยูกยาและหญ้าทั้งหลาย ย่อมเฉา ย่อมเห่ียวแห้ง
มีอยู่ไม่ได้ (นีฉั้นใด);  ภิกษุ ท. !    สังขารทั้งหลาย  ไมเที่ยง  ฉันน้ัน,  สังขาร
ทั้งหลาย ไมย่ังยืน ฉันน้ัน, สังขารทั้งหลาย เปนส่ิงที่หวังอะไรไมได ฉันน้ัน.ภิกษุ 
ท. !    เพียงเทาน้ีก็พอแลวเพื่อจะเบื่อหนายในสังขารทั้งปวง  พอแลวเพื่อจะคลาย
กําหนัด  พอแลวเพื่อจะปลอยวาง.  



๑๐๑๘                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

        ภิกษุ ท. !  มีสมัยซ่ึงในกาลบางคร้ังบางคราว  โดยการลวงไปแหง 
กาลนานไกล อาทิตย์ดวงทีส่อง ยอมปรากฏ.    เมื่อดวงอาทิตยดวงท่ีสองปรากฏ, 
แม่นํา้น้อย หนอง บึง ทั้งหมดกง็วดแห้งไป ไม่มีอยู่ (นีฉั้นใด); ภิกษุ ท. !    สังขาร
ทั้งหลาย ไมเที่ยง ฉันน้ัน, สังขารทั้งหลาย ไมย่ังยืนฉันน้ัน, สังขารทั้งหลาย   เปน
ส่ิงหวังอะไรไมได ฉันน้ัน.  ภิกษุ ท. !     เพียงเทาน้ีก็พอแลวเพื่อจะเบื่อหนายใน
สังขารทั้งปวง พอแลวเพื่อจะคลายกําหนัด พอแลวเพื่อจะปลอยวาง.  

        ภิกษุ ท. !  มีสมัยซ่ึงในกาลบางคร้ังบางคราว  โดยการลวงไปแหง 
กาลนานไกล อาทิตย์ดวงทีส่าม ยอมปรากฏ.   เมื่อดวงอาทิตยดวงท่ีสามปรากฏ, 
แม่นํา้สายใหญ่ๆ  เชนแมนํ้าคงคา  ยมุนา  อจิรวดี  สรภู  มหี  ทั้งหมดกง็วดแห้งไป  
ไม่มีอยู่ (นีฉั้นใด); ภิกษุ ท. !    สังขารทั้งหลาย  ไมเที่ยง  ฉันน้ัน,  สังขาร
ทั้งหลาย  ไมย่ังยืนฉันน้ัน,   สังขารทั้งหลาย เปนส่ิงหวังอะไรไมได ฉันน้ัน.  
ภิกษุ ท. !    เพียงเทาน้ีก็พอแลวเพื่อจะเบื่อหนายในสังขารทั้งปวง   พอแลวเพื่อ
จะคลายกําหนัด    พอแลวเพื่อจะปลอยวาง.  

        ภิกษุ ท. !  มีสมัยซ่ึงในกาลบางคร้ังบางคราว  โดยการลวงไปแหง 
กาลนานไกล อาทิตย์ดวงทีส่ี่ ยอมปรากฏ.   เมื่อดวงอาทิตยดวงท่ีส่ีปรากฏ,  มหา
สระทั้งหลาย อันเปนที่เกิดแหงแมนํ้าใหญๆเชนแมนํ้าคงคา ยมุนา อจิรวดี สรภ ู 
มห ี  มหาสระเหล่าน้ันทั้งหมดกง็วดแห้งไป   ไม่มีอยู่ (นีฉั้นใด);  ภิกษุ ท. ! 
สังขารทั้งหลาย ไมเที่ยง ฉันน้ัน, สังขารทั้งหลาย ไมย่ังยืนฉันน้ัน, สังขาร
ทั้งหลาย  เปนส่ิงหวังอะไรไมได ฉันน้ัน.  ภิกษุ ท. !   เพียงเทาน้ีก็พอแลวเพือ่จะ
เบื่อหนายในสังขารทั้งปวง พอแลวเพื่อจะคลายกําหนัด  พอแลวเพื่อจะปลอย
วาง.  



                                                          ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ                                           ๑๐๑๙ 

        ภิกษุ ท. !  มีสมัยซ่ึงในกาลบางคร้ังบางคราว  โดยการลวงไปแหง 
กาลนานไกล อาทิตย์ดวงที่ห้า ยอมปรากฏ.   เมื่อดวงอาทิตยดวงที่หาปรากฏ,  นํา้
ในมหาสมุทรอนัลกึร้อยโยชน์  ก็งวดลง  นํ้าในมหาสมทุรอันลึก สอง - สาม - ส่ี - 
ห้า - หก - เจ็ดร้อยโยชน์กง็วดลง  เหลอือยู่เพยีงเจ็ดช่ัวต้นตาล ก็มี  เหลืออยูเพียง
หก - ห้า - ส่ี - สาม - สอง  กระท่ังหน่ึงช่ัวต้นตาล  ก็มี   งวดลง เหลอือยู่เพยีงเจ็ด
ช่ัวบุรุษ ก็มี  เหลืออยูเพียง หก - ห้า - ส่ี - สาม - สอง - หน่ึง   กระทั่งคร่ึงช่ัวบุรุษ 
ก็มี งวดลง เหลอือยู่เพยีงแค่สะเอว  เพียง แค่เข่า   เพียง แค่ข้อเท้า  กระทั่ง
เหลืออยู ลกึเท่านํา้ในรอยเท้าโค ในที่น้ันๆเชนเดียวกับนํ้าในรอยเทาโคเมื่อฝน
เม็ดใหญเริม่ตกในฤดสูารท ลงมาในที่น้ันๆ. ภิกษุ ท. !     เพราะการปรากฏแหง
อาทิตยดวงที่หา   นํา้ในมหาสมุทรไม่มอียู่แม้สักว่าองคุลเีดยีว.   (นีฉั้นใด);    
ภิกษุ ท. !     สังขารทั้งหลาย  ไมเที่ยง  ฉันน้ัน,  สังขารทั้งหลาย   ไมย่ังยืนฉันน้ัน, 
สังขารทั้งหลาย  เปนส่ิงหวังอะไรไมได  ฉันน้ัน.   ภิกษุ ท. !    เพียงเทาน้ีก็
พอแลวเพือ่จะเบื่อหนายในสังขารทั้งปวง  พอแลวเพื่อจะคลายกําหนัด  พอแลว
เพื่อจะปลอยวาง.  

        ภิกษุ ท. !  มีสมัยซ่ึงในกาลบางคร้ังบางคราว  โดยการลวงไปแหง 
กาลนานไกล อาทิตย์ดวงที่หก ยอมปรากฏ.    เพราะความปรากฏแหงอาทิตยดวง
ที่หก, มหาปฐพนีีแ้ละขุนเขาสิเนรุ กม็ีควนัขึน้ ยิง่ขึน้และยิง่ขึน้ เปรียบเหมือน
เตาเผาหมอ อันนายชางหมอสุมไฟแลว ยอมมีควันข้ึนโขมง  ย่ิงข้ึนและย่ิงข้ึน   
ฉะน้ัน (น้ีฉันใด); ภิกษุ ท. !    สังขารทั้งหลาย  ไมเที่ยง  ฉันน้ัน,  สังขารทั้งหลาย  
ไมย่ังยืนฉันน้ัน,  สังขารทั้งหลาย  เปนส่ิงหวังอะไรไมได  ฉันน้ัน. ภิกษุ ท. !    
เพียงเทาน้ีก็พอแลวเพื่อจะเบื่อหนายในสังขารทั้งปวง   พอแลวเพื่อจะคลาย
กําหนัด   พอแลวเพื่อจะปลอยวาง. 



๑๐๒๐                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

  ภิกษุ ท. !  มีสมัยซ่ึงในกาลบางคร้ังบางคราว   โดยการลวงไปแหง
กาลนานไกล อาทิตย์ดวงที่เจด็ ยอมปรากฏ.   เพราะความปรากฏแหง อาทิตย์
ดวงทีเ่จด็, มหาปฐพนีีแ้ละขุนเขาสิเนรุ ย่อมมไีฟลุก โพลงๆ มีเปลวเป็นอนั
เดยีวกนั.  เมื่อมหาปฐพีน้ีและขุนเขาสิเนรุ   อันไฟเผาอยู  ไหมอยูอยางน้ี  เปลว
ไฟถูกลมซัดข้ึนไป  จนถึงพรหมโลก. ภิกษุ ท. !    เมื่อขุนเขาสิเนรุถูกไฟเผาอยู 
ไหมอยู  วินาศอยู  อันกองไฟทวมทับแลว, ยอดทั้งหลายอนัสูงร้อยโยชน์บ้าง 
สอง - สาม - ส่ี - ห้าร้อยโยชน์บ้าง กพ็งัทําลายไป.  ภิกษุ ท. !     เมื่อมหาปฐพนีี้
และขุนเขาสิเนรุอนัไฟเผาอยู่   ไหม้อยู่, ขีเ้ถ้าและเขม่าย่อมไม่ปรากฏ  เหมือนเมือ่
เนยใส หรือนํ้ามันถูกเผา ข้ีเถาและเขมายอมไมปรากฏ ฉะน้ัน (น้ีฉันใด); ภิกษุ 
ท. !     สังขารทั้งหลาย  ไมเที่ยง  ฉันน้ัน,  สังขารทั้งหลาย  ไมย่ังยืนฉันน้ัน, 
สังขารทั้งหลาย เปนส่ิงหวังอะไรไมได ฉันน้ัน.  ภิกษุ ท. !    เพียงเทาน้ีก็พอแลว
เพื่อจะเบื่อหนายในสังขารทั้งปวง พอแลวเพื่อจะคลายกําหนัด พอแลวเพื่อจะ
ปลอยวาง.  

        ภิกษุ ท. !  ในข้อความน้ัน ใครจะคดิ ใครจะเช่ือ ว่า “ปฐพนีีแ้ละ 
ขุนเขาสิเนรุ  จักลุกไหม้  จักวนิาศ   จักสูญส้ินไปได้”  นอกเสียจาก  พวกมีบทอนั
เห็นแล้ว.  
-  สตฺตก. อํ ๒๓/๑๐๒ - ๑๐๕/๖๓. 

รู้จกัเลอืก : “สังฆทานดกีว่า !” 

 "ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ !    ทานประจาํสกุลวงศ์ข้าพระองค์ยังให้อยู่   แต่ว่าทานน้ันข้า
พระองค์ให้เฉพาะหมู่ ภิกษุผู้ เป็นอรหันต์ หรือปฏิบัติอรหัตตมรรค  ท่ีอยู่ ป่า ท่ีถือบิณฑบาต    
ท่ีถือผ้าสุกุล   เป็นวัตร".  



                                                          ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ                                           ๑๐๒๑ 

        คหบดี!  ขอที่จะรูวาคนเหลาน้ีเปนพระอรหันตหรือปฏิบัติอรหัตต- 
มรรคน้ัน เปนส่ิงที่รูไดยากสําหรับทานผูเปนคฤหัสถผูบริโภคกาม ผูยังมีการ
นอนเบียดบุตร บริโภคใชสอยกระแจะจันทนและผาจากเมืองกาสี   ทัดทรงมาลา
และเคร่ืองกลิ่นและเครื่องผดัทา    ยินดีอยูดวยทองและเงิน.  

        คหบดี !  ถึงแมภิกษจุะเปนผู อยู่ป่าเป็นวตัร  ถาเปนผู ฟุ้งซ่าน  ถอื
ตัว  กลบักลอก  พูดมาก  มีวาจาไม่แน่นอน  มีสติลมืหลง  ปราศจากสัมปชัญญะ 
ไม่มสีมาธิ  มีจิตหมุนไปผดิ มีอนิทรีย์อนัปล่อยแล้ว  :  ดวยอาการอยางน้ี  ภิกษุ
น้ัน   ควรถูกติเตยีนด้วยองค์น้ันๆ.  
        คหบดี !  ถึงแมภิกษจุะเปนผู อยู่ป่าเป็นวตัร    ถาเปนผู ไม่ฟุ้งซ่าน 
ไม่ถอืตัว  ไม่กลบักลอก  ไม่พดูมาก  มีวาจาแน่นอน  มีสติตั้งมัน่  มีสัมปชัญญะ 
มีสมาธิ  มเีอกคัคตาจติ สํารวมอนิทรีย์  :  ดวยอาการอยางน้ี   ภิกษุน้ันอันใครๆ
ควรสรรเสริญด้วยองค์น้ันๆ.  

        คหบดี ! ถึงแมภิกษจุะเปนผู อยู่ใกล้บ้าน   ก็ดี  .... บิณฑบาตเป็น
วตัร  ก็ดี .... ฉันในที่นิมนต์  ก็ดี .... ถอืผ้าบังสุกลุเป็นวตัร  ก็ดี ... นุ่งห่มคหบดี
จีวร ก็ดี    ถาเปนผู ฟุ้งซ่าน  ถอืตัว  กลบักลอก  พูดมาก  มีวาจาไม่แน่นอน  มสีติ
ลมืหลง  ปราศจากสัมปชัญญะ  ไม่มีสมาธิ  มีจิตหมุนไปผดิ  มีอนิทรีย์อนัปล่อย
แล้ว : ดวยอาการอยางน้ี    ภิกษุน้ัน   ควรถูกติเตยีนด้วยองค์น้ันๆ.  

        คหบดี ! ถึงแมภกิษจุะเปนผู อยู่ใกล้บ้าน ก็ดี .... บิณฑบาตเป็นวตัร 
ก็ดี .... ฉันในที่นิมนต์    ก็ดี  .... ถือผ้าบังสุกลุเป็นวตัร    ก็ดี  ... นุ่งห่มคหบดจีวีร 
ก็ดี   ถาเปนผู ไม่ฟุ้งซ่าน  ไม่ถอืตัว  ไม่กลบักลอก  ไม่พูดมาก   มีวาจาแน่นอน  มี



๑๐๒๒                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

สติตั้งมั่น  มีสัมปชัญญะ  มีสมาธิ  มีเอกคัคตาจิต  สํารวมอนิทรีย์  :  ดวยอาการ
อยางน้ี   ภิกษุน้ันอันใครๆ   ควรสรรเสริญด้วยองค์น้ันๆ.  

        เอาละ  คหบดี !      ท่านจงถวายทานในสงฆ์เถดิ  เมื่อทานถวายทานใน 
สงฆอยู, จิตจักเล่ือมใส; ทานเปนผูมีจิตอนัเล่ือมใสแลว ภายหลังแตการตาย
เพราะการทําลายแหงกาย    จักเขาถึงสุคติโลกสวรรค.  

 “ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ !     จาํเดิมแต่วันนี้ไป   ข้าพระองค์จะถวายทานในสงฆ์"  

- ฉกฺก.อํ. ๒๒/๔๓๖ - ๔๓๘/๓๓๐.  

        (ขอความทั้งหมดน้ีแสดงวา   พระองคทรงแนะใหถวายทานดวยต้ังใจวา   ถวายแกสงฆ  คือ
ถวายเป็น “สังฆทาน”  อยาไปเห็นวาถวายแกพระบานหรือพระปา  พระบิณฑบาตฉันหรือพระฉัน
ในที่นิมนต  พระจีวรดํา  หรือพระจีวรเหลือง;   และไมอยูในวิสัยที่คฤหัสถสามารถตัดสินเอาวา องค
ไหนเปนพระอรหันต  องคไหนไมเปน;  ดังน้ัน  จึงทรงแนะใหทําในใจวา “ถวายแกสงฆ”  เปน
สังฆทาน   ดีกวา).  

อาการทีอ่วชิชาทาํให้มกีารเกดิดบัแห่งสังขาร 

        ภิกษุ ท. !  เมื่อกาย (กายทวารที่ทําหนาที่อยูดวยอวิชชา) มีอยู,  สุข  และทุกข
อันเปนภายในยอมเกิดข้ึน เพราะกายสัญเจตนา  (ความจงใจที่เปนไปทางกาย) เปน
เหตุ;  ภิกษุ ท. !     หรือวา   เมื่อวาจา (วจีทวารที่ทําหนาที่อยูดวยอวิชชา) มีอยู,    สุขและ
ทุกขอันเปนภายในยอมเกิดข้ึน เพราะวจีสัญเจตนา (ความจงใจท่ีเปนไปทางวาจา)  เปน
เหตุ;  ภิกษุ ท. !      หรือวา เมื่อมโน (มโนทวารที่ทําหนาที่อยูดวยอวิชชา)  มีอยู, สุขและ
ทุกขอันเปนภายในยอมเกิดข้ึน เพราะมโนสัญเจตนา (ความจงใจที่เปนไปทางใจ)   

เปนเหตุ .  



                                                          ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ                                           ๑๐๒๓ 

        ภิกษุ ท. !  อน่ึง  เพราะมีอวชิชาเป็นปัจจยั  น่ันแหละ    บุคคลย่อม 
ปรุงแต่ง  กายสังขาร (อํานาจที่ใหเกิดการปรุงแตงทางกาย) อันเปนปจจัยใหสุขและทุกข
ที่เปนภายในเกิดข้ึนแกตน  ด้วยตนเอง ก็ม;ี  หรอืวา เหตุปัจจยัอะไรอืน่เป็นเหตุ
ให้บุคคลปรุงแต่งกายสังขาร อันเปนปจจัยใหสุขและทุกขที่เปนภายในเกิดข้ึนแก
เขาอยูก็มี;  หรือวา บคุคล รู้เร่ือง (เกีย่วกบับุญบาป  ดช่ัีว)  น้ันๆอยู่ย่อมปรุงแต่ง
กายสังขาร อันเปนปจจัยใหสุขและทุกขที่เปนภายในเกิดข้ึนแกตนอยูก็มี;  หรือ
วา  บุคคล ไม่มีความรู้เร่ือง  (เกีย่วกบับุญบาป   ดช่ัีว)   น้ันๆ อยู่ย่อมปรุงแต่งกาย
สังขาร อันเปนปจจัยใหสุขและทุกขที่เปนภายในเกิดข้ึนแกตนอยูก็มี.  

        ภิกษุ ท. !  หรือวา เพราะมีอวชิชาเป็นปัจจัย น่ันแหละ บุคคลย่อม 
ปรุงแต่งวจสัีงขาร (อํานาจที่ใหเกิดการปรุงแตงทางวาจา) อันเปนปจจัยใหสุขและทุกขที่
เปนภายในเกิดข้ึนแกตน ด้วยตนเอง ก็มี;   หรือวา เหตุปัจจัยอะไรอืน่   เป็นเหตุ
ให้บุคคลปรุงแต่งวจสัีงขาร อันเปนปจจัยใหสุขและทุกขที่เปนภายในเกิดข้ึนแก
เขา  อยูก็มี;  หรือวา  บุคคล รู้เร่ือง (เกีย่วกบับุญบาป ดช่ัีว) น้ันๆอยู่  ย่อมปรุงแต่ง
วจีสังขาร อันเปนปจจัยใหสุขและทุกขที่เปนภายในเกิดข้ึนแกตน อยูก็มี; หรือวา   
บุคคล ไม่มคีวามรู้เร่ือง (เกีย่วกบับุญบาป ดช่ัีว) น้ันๆอยู่   ย่อมปรุงแต่งวจสัีงขาร 
อันเปนปจจัยใหสุขและทุกขที่เปนภายในเกิดข้ึนแกตน    อยูก็มี.  

        ภิกษุ ท. !  หรือวา เพราะมีอวชิชาเป็นปัจจัย น่ันแหละ บุคคลย่อม 
ปรุงแต่ง มโนสังขาร (อํานาจที่ใหเกิดการปรุงแตงทางวาจา) อันเปนปจจัยใหสุขและ
ทุกขที่เปนภายในเกิดข้ึนแกตน ด้วยตนเอง ก็มี;   หรือวา เหตุปัจจัยอะไรอืน่ เป็น
เหตุให้บุคคลปรุงแต่งมโนสังขาร อันเปนปจจัยใหสุขและทุกขที่เปนภายใน
เกิดข้ึนแกเขา  อยูก็มี;   หรือวา บุคคล รู้เร่ือง (เกีย่วกบับุญบาป ดช่ัีว) น้ันๆอยู่ย่อม



๑๐๒๔                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

ปรุงแต่งมโนสังขาร อันเปนปจจัยใหสุขและทุกขที่เปนภายในเกิดข้ึนแกตน อยูก็
ม;ี  หรือวา  บุคคล ไม่มีความรู้เร่ือง (เกีย่วกบับุญบาป ดช่ัีว) น้ันๆอยู่  ย่อมปรุง
แต่งมโนสังขาร อันเปนปจจัยใหสุขและทุกขที่เปนภายในเกิดข้ึนแกตน   อยูก็มี.  

        ภิกษุ ท. !  อวชิชา เป็นตัวการที่แทรกแซงอยู่ในธรรมทั้งหลาย (ทั้งสิบ
สองประการ)  เหล่านี.้   (คือหมวด กายสังขารส่ี  หมวดวจีสังขารส่ี   และหมวด มโนสังขารส่ี    
ดังที่กลาวแลว).  

        ภิกษุ ท. !  เพราะความจางคลายดบัไม่เหลอืแห่งอวชิชา น้ัน  น่ัน 
เทียว กาย (กายทวารที่ทําหนาที่อยูดวยอวิชชา) น้ัน    กไ็ม่มีเพือ่ความเป็นปัจจัย ใหสุข
และทุกขอันเปนภายในเกิดข้ึนแกเขา;   วาจา (วจีทวารที่ทําหนาที่อยูดวยอวิชชา) น้ัน  ก็
ไม่มเีพือ่ความเป็นปัจจัย ใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดข้ึนแกเขา;   มโน (มโน

ทวารที่ทําหนาที่อยูดวยอวิชชา) น้ัน    กไ็ม่มเีพือ่ความเป็นปัจจัย ใหสุขและทุกขอัน
เปนภายในเกิดข้ึนแกเขา;   เขตต์ (กรรมที่เปรียบเสมือนเน้ือนาสําหรับงอก)   กไ็ม่มีเพือ่
ความเป็นปัจจัย ใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดข้ึนแกเขา ; วตัถุ (พืชเพื่อการงอก) 
กไ็ม่มเีพือ่ความเป็นปัจจัย ใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดข้ึนแกเขา; อายตนะ 
(การสัมพันธเพื่อใหเกิดการงอก) กไ็ม่มีเพือ่ความเป็นปัจจยั ใหสุขและทุกขอันเปน
ภายในเกิดข้ึนแกเขา; อธิกรณะ (กรรมเปนเครื่องกระทําใหเกิดการงอก) กไ็ม่มเีพือ่ความ
เป็นปัจจยั ใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดข้ึนแกเขา .  
-  จตุกฺก. อํ.๒๑/๒๑๓/๑๗๑ 

 

 



                                                          ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ                                           ๑๐๒๕ 

รายละเอยีดทีค่วรเข้าใจให้ถูกต้องเกีย่วกบัเร่ืองกรรม 

        ภิกษุ ท. !  กรรม เปนส่ิงที่บุคคลควรทราบ,   นิทานสัมภวะ  (เหตุเปน

แดนเกิดพรอม)   แห่งกรรม  เปนส่ิงที่บุคคลควรทราบ.  เวมัตตตา (ความมีประมาณ

ตางๆ)  แห่งกรรม  เปนส่ิงที่บุคคลควรทราบ,   วบิาก (ผลสุกวิเศษ)  แห่งกรรม  เปน
ส่ิงที่บุคคลควรทราบ, กมัมนิโรธ (ความดับไมเหลือแหงกรรม) เปนส่ิงที่บุคคลควร
ทราบ,  กมัมนิโรธคามินีปฏิปทา (ขอปฏิบัติใหถึงความดับไมเหลือแหงกรรม) เปนส่ิงที่
บุคคลควรทราบ.  .... คําที่เรากลาวแลวดังน้ีน้ัน   เราอาศัยอะไรกลาวเลา? 

        ภิกษุ ท. !  เรากล่าวซ่ึงเจตนา  ว่าเป็นกรรม เพราะวาบุคคลเจตนา 
แลว     ยอมกระทําซ่ึงกรรมดวยกาย    ดวยวาจา   ดวยใจ. 

        ภิกษุ ท. !  นิทานสัมภวะแห่งกรรมท้ังหลาย    เป็นอย่างไรเล่า?   ภิกษุ 
ท. !       นิทานสัมภวะแหงกรรมท้ังหลาย      คือผัสสะ.  

        ภิกษุ ท. !  เวมัตตตาแห่งกรรมทั้งหลาย     เป็นอย่างไรเล่า?   ภิกษุ 
ท. !     กรรมที่ทําใหเสวยในนรก   มีอยู,    กรรมที่ทําใหสัตวเสวยเวทนาใน
กําเนิดเดรัจฉาน   มีอยู,    กรรมท่ีทําสัตวใหเสวยเวทนาในเปรตวิสัย มีอยู,   
กรรมที่ทําสัตวเสวยในมนุษยโลก  มีอยู,  กรรมที่ทําสัตวเสวยในเทวโลก  มีอยู, 
ภิกษุ ท. !      น้ีเรากลาววา      เวมตัตตาแหงกรรมทั้งหลาย.  

        ภิกษุ ท. !  วบิากแห่งกรรมทั้งหลาย     เป็นอย่างไรเล่า?    ภิกษุ ท. ! 
เรากลาววิบากแหงกรรมทั้งหลายวามีอยู ๓ อยาง คือ วบิากในทิฏฐธรรม (คือทัน

ควัน) หรือวา วบิากในอุปะปัชชะ (คือในเวลาตอมา) หรือวา วบิากในอปรปริยายะ  (คือ
ในเวลาตอมาอีก).    ภิกษุ ท. !       น้ีเรากลาววา     วิบากแหงกรรมทัง้หลาย.  



๑๐๒๖                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

        ภิกษุ ท. !  กมัมนิโรธ เป็นอย่างไรเล่า?   ภกิษุ ท. !    ความดับแหง 
กรรม     ยอมมีเพราะความดับแหงผัสสะ๑ . 

        อริยอฏัฐังคกิมรรค   น้ีน่ันเอง   เป็นกมัมนิโรธคามินีปฏิปทา;  ไดแก    ส่ิง
เหลาน้ีคือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ    
สัมมาวายามะ     สัมมาสติ    สัมมาสมาธิ.  

        ภิกษุ ท. !  เมื่อใด   อริยสาวก   ยอมรูชัดซ่ึงกรรม   อยางน้ี,   รูชัด  ซ่ึง
นิทานสัมภวะแหงกรรม    อยางน้ี,    รูชัดซ่ึงเวมัตตตาแหงกรรม    อยางน้ี,   รูชัด
ซ่ึงวิบากแหงกรรม   อยางน้ี,    รูชัดซ่ึงกัมมนิโรธ    อยางน้ี,   รูชัดซ่ึงกัมมนิโรธ
คามินีปฏิปทา  อยางน้ี;  อริยสาวกน้ัน  ยอม รู้ชัดซ่ึงพรหมจรรย์นีว่้าเป็นเคร่ือง
เจาะแทงกเิลส    เป็นทีด่บัไม่เหลอืแห่งกรรม.  

        ภิกษุ ท. !  ขอที่เรากลาวแลววา “กรรม เปนส่ิงที่บุคคลควรทราบ, 
นิทานสัมภวะแหงกรรม  เปนส่ิงที่บุคคลควรทราบ,  เวมัตตตาแหงกรรม  เปนส่ิง
ที่บุคคลควรทราบ, วิบากแหงกรรม เปนส่ิงที่บุคคลควรทราบ, กัมมนิโรธ เปนส่ิง
ที่บุคคลควรทราบ,  กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา   เปนส่ิงที่บุคคลควรทราบ” ดังน้ี
น้ัน    เราอาศัยความขอน้ีกลาวแลว.  

- ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๕๘,๔๖๓ - ๔๖๔/๓๓๔.  

        (ความรูเร่ืองกรรม   มีลักษณะเปนสัมมาทิฏฐ ิ   ดังน้ันจึงนํามารวมไวในที่น้ี).  

๑.  ผูศึกษาพึงสังเกตใหเห็นใจความสําคัญท่ีสุด  ในตอนน้ี  ท่ีตรัสวา  แดนเกิดแหงกรรมคือผัสสะ  แดนดบัแหงกรรม  ก็
คือผัสสะ  ซึ่งแสดงวา  กรรมเกิดและดับ  ในอัตภาพน้ี อยูซ้ําๆซากๆ;  ดังน้ัน  วิบากแหงกรรม    จึงมีไดในอัตภาพน้ี  
อยางซํ้าๆ ซากๆ   ไมวาจะเปนชนิดทิฏฐธรรมหรืออุปะปชชะ   หรืออปรปริ-ยายะ  ซึ่งมักจะเขาใจกันไปวา  สองชนิด
หลังน้ันจะมีตอตายเขาโลงไปแลวเทาน้ัน,  ความถูกตองในเร่ืองน้ี  จะเปนอยางไร   ขอจงพิจารณาดูเถิด. 



                                                          ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ                                           ๑๐๒๗ 

เห็นผดิจากธรรมชาต ิก ็ไม่อาจทาํให้แจ้งมรรคผล 

        ภิกษุ ท. !  ภิกษุน้ันหนอ     เมื่อ ตามเห็นสังขารไรๆโดยความเป็นของ
เที่ยง อยู  จักเปนผูประกอบพรอมดวยอนุโลมิกขันติ (ความสมควรแกอนุโลมิกญาณ) 

ดังน้ีน้ัน  :  น่ันไมเปนฐานะที่จะมีได ;  

        ผูไมประกอบพรอมดวยอนุโลมกิขันติ    จักหย่ังลงสูสัมมัตตนิยาม (ระเบียบ
แหงความถูกตอง)   ดังน้ีน้ัน   :   น่ันไมเปนฐานะที่จะมีได ; 

        เมื่อไมหย่ังลงสูสัมมัตตนิยามอยู    จักกระทําใหแจงซ่ึงโสตาปตติผล   
หรือสกทาคามิผล  อนาคามิผล  อรหัตตผล  ดังน้ีน้ัน  :  น่ันไม่เป็นฐานะท่ีจะมี
ได้;  

(ปฏิปักขนัย - ฝ่ายตรงกนัข้าม) 

        ภิกษุ ท. !  ภิกษุน้ันหนอ เมื่อ ตามเห็นสังขารทั้งปวงโดยความเป็น
ของไม่เทีย่ง อยู  จักเปนผูประกอบดวยอนุโลมิกขันติ   ดังน้ีน้ัน  :  น่ันเปนฐานะ
ที่จะมีได;  

        ผูประกอบพรอมดวยอนุโลมิกขันติ  จักหย่ังลงสูสัมมัตตนิยาม   ดังน้ี 
น้ัน   :  น่ันเปนฐานะท่ีจะมีได; 

        เมื่อหย่ังลงสูสัมมัตตนิยามอยู จักกระทาํใหแจงซ่ึงโสตาปตติผล หรือ
สกทาคามิผล   อนาคามิผล   อรหัตตผล   ดังน้ีน้ัน   :  น่ันเปนฐานะที่จะมีได .  

- ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๐/๓๖๙. 
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        (ในกรณีแหง   การ เห็นสังขารเป็นสุข – เป็นทุกข์   เห็นธรรมเป็น อัตตา - เป็นอนัตตา 
ก็มีขอความที่ตรัสไวในสูตรถัดๆไป    โดยนัยอยางเดียวกัน.  

 การเห็นสังขารเปนของเที่ยงเปนสุข  เห็นธรรมเปนอัตตา  น้ันเรียกวา   เห็น ผิดจาก
ธรรมชาติ,    สวนการเห็นโดยนัยตรงกันขามเรียกวา     เห็นถูกตามธรรมชาติ.     ความสมควรแก่อนุ
โลมิกญาณ คือความสมควรแกการที่จะเห็นแจงอริยสัจสี่ ตามที่เปนจริง. ระเบียบแห่งความถูกต้อง  

คือความถูกตองตามสัมมัตตะ  ๑๐  ประการ   ซึ่งเปนองคประกอบแหงการบรรลมุรรคผล).  

 

 

 

นิทเทศ๑๔ 

วาดวยสัมมาทิฏฐิ 

จบ 
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นิทเทศ ๑๕ วาดวยสัมมาสังกัปปะ 

(มี๑๙เรื่อง) 

หมวด ก. ว่าด้วย อุทเทศ-วิภาค ของสัมมาสังกปัปะ 
อทุเทศแห่งสัมมาสังกปัปะ 

        ภิกษุ ท. !  สัมมาสังกัปปะ     เปนอยางไรเลา?    ความดําริในการออก
จากกาม     ความดําริในการไมมุงราย    ความดําริในการไมเบียดเบียน.   ภิกษ ุ
ท. !     อันน้ีเรากลาววา    สัมมาสังกัปปะ. 
-  มหา.ที. ๑๐/๓๔๘/๒๙๙.  

สัมมาสังกปัปะโดยปริยายสองอย่าง 
(โลกยิะ - โลกตุตระ) 

        ภิกษุ ท. !  สัมมาสังกปัปะ เป็นอย่างไรเล่า?    ภิกษุ ท. !       เรากลาว
แมสัมมาสังกัปปะวามีอยูโดยสวนสอง    คือ    สัมมาสังกปัปะท่ียงัเป็นไปกบั
ด้วยอาสวะ (สาสว)   เปนสวนแหงบุญ (ปฺุญภาคิย)    มีอุปธิเปนวิบาก (อุปธิเวปกกฺ)  ก็
มีอยู, สัมมาสังกปัปะอนัเป็นอริยะ (อริย) ไมมีอาสวะ (อานาสว)  เปนโลกุตตระ (โล

กุตฺตร)    เปนองคแหงมรรค (มคฺคงฺค)     ก็มีอยู. 

        ภิกษุ ท. !  สัมมาสังกปัปะ ที่ยงัเป็นไปกบัด้วยอาสวะ เป็นส่วนแห่ง
บุญ มีอุปธิเป็นวบิาก น้ันเป็นอย่างไรเล่า? คือเนกขัมมสังกัปปะ อัพ๎ยาปาท-
สังกัปปะ    อวิหิงสาสังกัปปะ    ภิกษุ ท. !      น้ีคือ     สัมมาสังกัปปะที่ยังเปนไป
กับดวยอาสวะ   เปนสวนแหงบญุ      มีอุปธิเปนวิบาก.  
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        ภิกษุ ท. !  สัมมาสังกปัปะอนัเป็นอริยะ  ไม่มีอาสวะ  เป็นโลกตุตระ
เป็นองค์แห่งมรรค  น้ันเป็นอย่างไรเล่า?   คือ   ตักกะ๑   วิตักกะ   สังกัปปะ  อัปป
นา  พยัปปนา  เจตโสอภินิโรปนา  และวจีสังขาร๑    ของผูมีอริยจิต  ของผูมีอ
นาสวจิต  ของผูมีอรยิมัคคสมังคี  ผูเจริญอยูซ่ึงอริยมรรค.  ภิกษุ ท. !    น้ีคือสัมมา
สังกัปปะอันเปนอริยะ   ไมมีอาสวะ   เปนโลกุตตระ   เปนองคแหงมรรค.  

-  อุปริ.ม. ๑๔/๑๘๒/๓๖๑ - ๒๖๓.  

วติกโดยปริยายสองอย่าง 
(เพือ่นิพพาน - ไม่เพือ่นิพพาน) 

        ภิกษุ ท. !  อกศุลวติก  ๓   อย่าง  เหล่านี ้ เป็นเคร่ืองกระทําให้มดืบอด   
ไม่เป็นเคร่ืองกระทําให้เกดิจักษุ  ไม่เป็นเคร่ืองกระทําให้เกดิญาณ   กระทําซ่ึง
ความดบัแห่งปัญญา เป็นฝักฝ่ายแห่งความคบัแค้น ไม่เป็นไปเพือ่นิพพาน.   สาม
อยาง อยางไรเลา?   สามอยางคือ   กามวติก   พย๎าปาทวติก   วหิิงสาวติก.  ภิกษุ 
ท. !    อกุศลวิตก  ๓  อยาง  เหลาน้ีแล เปนเคร่ืองกระทําใหมดืบอด   ไมเปน
เครื่องกระทําใหเกิดจักษุ    ไมเปนเคร่ืองกระทําใหเกิดญาณ  กระทําซ่ึงความดับ
แหงปญญา   เปนฝกฝายแหงความคับแคน    ไมเปนไปเพื่อนิพพาน. 

 ภิกษุ ท. !  กุศลวิตก ๓ อย่าง   เหล่านี้   ไม่เป็นเคร่ืองกระทําให้มืด
บอด     เป็นเคร่ืองกระทําให้เกดิจักษุ   เป็นเคร่ืองกระทําให้เกดิญาณ   กระทําซ่ึง 

๑-๑.  คําเหลาน้ีทุกคํา มีความหมายเปนความแนวแนแหงจิตในอารมณท่ีจิตกําหนดในรูปแหงความคิดอยางใดอยาง
หน่ึง และทําหนาท่ีปรุงแตงการพูดดวย คือ ตักกะ = ตริตรึก,วิตักกะ = วิตก, สังกัปปะ = ดําริ, อัปปนา = แนว
แน  ทยัปปนา=อยางวิเศษ, เจตโสอภินิโรปนา = งอกงามแหงความคิดถึงท่ีสุดของจิต, วจีสังขาร = สิ่งปรุงแตง
การพูด. 
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ความเจริญแห่งปัญญา ไม่เป็นฝักฝ่ายแห่งความคบัแค้น เป็นไปเพือ่นิพพาน. 
สามอยาง อยางไรเลา?  สามอยางคือ   เนกขัมมวติก อพัย๎าปาทวติก   อวหิิงสา-
วติก.  ภิกษุ ท. !    กุศลวิตก  ๓  อยาง   เหลาน้ีแล    ไมเปนเคร่ืองกระทําใหมดื
บอด   เปนเคร่ืองกระทําใหเกิดจักษุ  เปนเครื่องกระทาํใหเกิดญาณ   กระทาํซ่ึง
ความเจริญแหงปญญา    ไมเปนฝกฝายแหงความคับแคน    เปนไปเพื่อนิพพาน.  

(คาถาผนวกท้ายพระสูตร) 

 พงึวติกกศุลวติก  ๓ ประการ  ไม่พงึทําอกศุลวติก ๓ ประการ 
ให้เกดิขึน้,   ท่านระงบัวติกอนัแผ่ซ่านเสียได้  เหมือนฝนระงบัฝุ่นอนั
ฟุ้งขึน้.   ท่านมีจิตอนัสงบจากวติก   ถงึทับสันติบทในโลกนีท้ีเดยีว.  

-  อิติวุ.ขุ ๒๔/๒๙๓ - ๒๙๔/๒๖๖ – ๒๖๗. 

บุคคลเกีย่วกบัเนกขมัมะ ๔ ประเภท 

        ภิกษุ ท. !  บุคคล   ๔  จําพวก   เหลาน้ี   มีอยู   หาไดอยู   ในโลก.   ส่ี
จําพวก  อยางไรเลา?  ส่ีจําพวก  คือ  กายออกแตจิตไมออก   กายไมออกแตจิต
ออก    กายก็ไมออกจิตก็ไมออก    กายก็ออกจิตก็ออก.  

        ภิกษุ ท. !  บุคคลที่ช่ือว่า กายกอ็อกแต่จิตไม่ออก เป็นอย่างไรเล่า? 
ภกิษุ ท. !    ในกรณน้ีี  บุคคลบางคน  เสพเสนาสนะอนัสงดั  คือปาและปาทึบ, 
ในที่น้ันๆ  เขา วติกซ่ึงกามวติกบ้าง ซ่ึงพย๎าปาทวติกบ้าง  ซ่ึงวหิิงสาวติกบ้าง. 
ภิกษุ ท. !      อยางน้ีแล    บุคคลที่กายออกแตจิตยังไมออก.  



๑๐๓๒                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

       ภิกษุ ท. !  บุคคลที่ช่ือว่า กายไม่ออกแต่จิตออก เป็นอย่างไรเล่า ? ภกิษ ุ
ท. !     ในกรณีน้ี บุคคลบางคน ไม่ได้เสพเสนาสนะอนัสงดั คือปาและปาทึบ,   
ในที่น้ันๆ   เขา  วติกซ่ึงเนกขมัมวติกบ้าง   ซ่ึงอพัย๎าปาทวติกบ้าง  ซ่ึง อวหิิงสา
วติกบ้าง.     ภิกษุ ท. !      อยางน้ีแล     บุคคลที่กายไมออกแตจิตออก.  

        ภิกษุ ท. !  บุคคลที่ช่ือว่า กายกไ็ม่ออกจิตกไ็ม่ออก เป็นอย่างไรเล่า? 
ภิกษุ ท. !      ในกรณีน้ี   บุคคลบางคน  ไม่ได้เสพเสนาสนะอนัสงดั   คือปาและ
ปาทึบ,    ในที่น้ันๆ  เขา  วติกซ่ึงกามวติกบ้าง   ซ่ึงพย๎าปาทวติกบ้าง   ซ่ึง วหิิงสา
วติกบ้าง.    ภิกษุ ท. !     อยางน้ีแล     บุคคลที่กายก็ไมออกจิตก็ยังไมออก.  

        ภิกษุ ท. !  บุคคลที่ช่ือว่า   กายกอ็อกจิตกอ็อก   เป็นอย่างไรเล่า?  ภิกษ ุ
ท. !     ในกรณีน้ี  บุคคลบางคน เสพเสนาสนะอนัสงดั  คือปาและปาทึบ, ในที่
น้ันๆ เขา วติกซ่ึงเนกขัมมวติกบ้าง  ซ่ึงอพัย๎าปาทวติกบ้าง   ซ่ึงอวหิิงสาวติกบ้าง.    
ภิกษุ ท. !       อยางน้ีแล    บุคคลที่กายก็ออกจิตก็ออก.  

        ภิกษุ ท. ! บุคคล   ๔  จําพวกเหลาน้ีแล    มีอยู    หาไดอยู    ในโลก. 
-  จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๘๕/๑๓๘.  

หมวด ข. ว่าด้วย ลกัษณะของสัมมาสังกปัปะ 

อริยสัจจวติก 

ในฐานะสัมมาสังกปัปะ 
        ภิกษุ ท. !  เธอท้ังหลาย อย่าวติกถงึอกศุลวติกทั้งหลายอนัเป็นบาป 
กลาวคือ   กามวิตก   พ๎ยาปาทวิตก   วิหิงสาวิตก.   ขอน้ันเพราะเหตุไรเลา?   ภิกษ ุ
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ท. !     เพราะเหตุวา   วิตกเหลาน้ี  ไมประกอบดวยประโยชน    ไมเปนอาทิ
พรหมจรรย  ไมเปนไปเพื่อความเบื่อหนาย  คลายกําหนัด ไมเปนไปเพื่อความดับ 
ความสงบรํางับ  ไมเปนไปเพื่อความรูย่ิง  ความรูพรอม  ไมเปนไปเพื่อนิพพาน.  

        ภิกษุ ท. !  เธอทั้งหลาย   เมือ่จะวติก   พงึกระทําวติกต่อสัจจะที่ว่า  
"นี ้ คอื  ทุกข์,  นี ้ คอื เหตุให้เกดิทุกข์,  นี ้คอื ความดบัไม่เหลอืแห่งทุกข์,  นี ้ คอื 
ทางให้ถงึความดบัไม่เหลอืแห่งทุกข์" ดังน้ี. ขอน้ันเปนเพราะเหตุไรเลา?  ภิกษุ 
ท. !    เพราะเหตุวา   วติกเหล่านี ้   ประกอบด้วยประโยชน์  วติกเหล่านีเ้ป็นอาทิ
พรหมจรรย์  วติกเหล่านี ้  เป็นไปเพือ่ความเบ่ือหน่าย  ความคลายกาํหนัด เพือ่
ความดบั  ความสงบรํางบั  เพือ่ความรู้ยิง่  ความรู้พร้อม  เป็นไปเพือ่นิพพาน.  
        ภิกษุ ท. !  เพราะเหตุน้ัน ในเรื่องน้ี เธอท้ังหลาย พงึประกอบโยค-
กรรมอนัเป็นเคร่ืองกระทําให้รู้ว่า  "ทุกข  เปนอยางน้ี,  เหตุใหเกิดทุกข  เปนอยาง
น้ี, ความดบัไมเหลือแหงทุกข เปนอยางน้ี, ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหง
ทุกข    เปนอยางน้ี"    ดังน้ี.  
-  มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๒๓/๑๖๖๐.  

อริยสัจจจนิตนา 
ในฐานะสัมมาสังกปัปะ 

        ภิกษุ ท. !  เธอท้ังหลาย อย่ากระทาํจนิตนาซ่ึงความคดิอนัเป็น
บาป   อกุศลวา โลกเที่ยง  หรือวาโลกไม่เที่ยง,   วาโลกมีที่สุด  หรือวา โลกไม่มี
ที่สุด, วาชีวะกอั็นน้ัน สรีระกอั็นน้ัน  หรือวา ชีวะกอั็นอ่ืน สรีระกอั็นอ่ืน,  วา
ตถาคตภายหลงัแต่การตาย ย่อมมีอีก หรือวา ตถาคตภายหลงัแต่การตาย ย่อมไม่
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มีอีก, วา ตถาคตภายหลงัแต่การตาย ย่อมมีอีกกมี็ไม่มีอีกกมี็ หรือวา ตถาคต
ภายหลงัแต่การตาย ย่อมมีอีกกห็ามิได้ไม่มีอีกกห็ามิได้,  ดังน้ี.  ขอน้ันเพราะเหตุ
ไรเลา?  ภกิษุ ท. !     เพราะเหตุวา  จินดาเหลาน้ีไมประกอบดวยประโยชน  ไม
เปนอาทิพรหมจรรย  ไมเปนไปเพื่อความเบื่อหนาย  คลายกําหนัด  ไมเปนไป
เพื่อความดับ  ความสงบรํางับ  ไมเปนไปเพือ่ความรูย่ิง  ความรูพรอม  ไมเปนไป
เพื่อนิพพาน. 

        ภิกษุ ท. !  เธอทั้งหลาย   เมื่อจะทําจินตนา  พงึกระทําจินตนาต่อ
สัจจะที่ว่า    “นี ้ คอื ทุกข์,    นี ้คอื เหตุให้เกดิทุกข์,   นี ้ คอื ความดบัไม่เหลอืแห่ง
ทุกข์,   นี ้คอื ทางให้ถงึความดบัไม่เหลอืแห่งทุกข์”  ดงันี.้    ขอน้ันเพราะเหตุไร
เลา?  ภิกษุ ท. !     เพราะเหตุวา  จินดาเหล่านี ้ประกอบด้วยประโยชน์ จินดา
เหล่านี ้เป็นอาทิพรหมจรรย์ จินดาเหล่านี ้เป็นไปเพือ่ความเบ่ือหน่าย ความคลาย
กาํหนัด เพือ่ความดบั ความสงบรํางบั เพือ่ความรู้ยิง่ ความรู้พร้อม เป็นไปเพือ่
นิพพาน. 

        ภิกษุ ท. !  เพราะเหตุน้ัน เธอท้ังหลาย พงึประกอบโยคกรรมอนั
เป็นเคร่ืองกระทาํให้รู้ว่า “ทุกข เปนอยางน้ี, เหตุใหเกิดทุกข เปนอยางน้ี, ความ
ดับไมเหลือแหงทุกข  เปนอยางน้ี,  ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข     
เปนอยางน้ี”     ดังน้ี.  

- มหาวาร.สํ. ๑๙/๕๒๔/๑๖๖๑.  
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หมวด ค. ว่าด้วย อุปกรณ์ของสัมมาสังกปัปะ 
ส่ิงควรทราบเกีย่วกบัอกศุลสังกปัปะ 

        ดูกอนถปติ !  อกศุลสังกปัปะ  เป็นอย่างไรเล่า ?   กามสังกปัปะ  
พย๎าปาทสังกปัปะ   วหิิงสาสังกปัปะ  :  เหลาน้ี  เรากลาววา   อกศุลสังกปัปะ.  

        ถปติ !  อกศุลสังกปัปะเหล่านี ้ มีอะไรเป็นสมุฏฐาน (ที่สําหรับ

ต้ังข้ึน) ?  สมุฏฐานแหงอกุศลสังกัปปะเหลาน้ัน เปนส่ิงที่เขากลาวกันไวแลว; เปน
ส่ิงที่ควรจะกลาววา     มีสัญญาเปนสมุฏฐาน.  

        สัญญา  เปนอยางไรเลา? แมสัญญา ก็มีมาก มิใชอยางเดียว มี
นานาประการ อกศุลสังกปัปะทั้งหลาย มีสมุฏฐานมาจากกามสัญญา จากพย๎า
ปาทสัญญา จากวหิิงสาสัญญา.  

        ถปติ !  อกศุลสังกปัปะเหล่านี ้ จะดบัไม่มีส่วนเหลอื ในที่
ไหน?    ความดบัแหงอกุศลสังกัปปะเหลาน้ัน เปนส่ิงที่เขากลาวกันไวแลว.    
ถปติ !   ในกรณีน้ี  ภิกษุ  สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรม เขาถึงปฐมฌานอันมี
วิตกและวิจาร  มีปติและสุขอันเกิดจากวิเวก  แลวแลอยู.  อกศุลสังกปัปะเหล่านี ้  
ย่อมดบัไปไม่มส่ีวนเหลอื    ในปฐมฌานน้ัน.  
       ถปติ !  ผู้ปฏิบัติอย่างไร ช่ือว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพือ่ความดบัไม่เหลอื
แห่งอกศุลสังกปัปะท้ังหลาย? ถปติ !   ในกรณีน้ี ภิกษุยอมทาํความพอใจให
เกิดข้ึน ยอมพยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ต้ังจิตไว เพื่อจะยังอกุศล
ธรรมอันเปนบาปที่ยังไมเกิดไมใหเกิดข้ึน เพื่อละอกุศลธรรมอันเปนบาปที่
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เกิดข้ึนแลว  เพื่อจะยังกุศลธรรมที่ยังไมเกิดใหเกิดข้ึน  เพื่อความต้ังอยู    ความไม
เลอะเลือน  ความงอกงามย่ิงข้ึน  ความไพบลูย   ความเจริญ   ความเต็มรอบ แหง
กุศลธรรมที่เกิดข้ึนแลว. ถปติ !  ผู้ปฏิบัติอย่างนีแ้ล ช่ือว่าเป็นผู้ปฏิบัตเิพือ่ความ
ดบัไม่เหลอืแห่งอกศุลสังกปัปะท้ังหลาย.  
-  ม.ม. ๑๓/๓๔๙/๓๖๔.  

ส่ิงควรทราบเกีย่วกบักศุลสังกปัปะ 

        ดูกอนถปติ !  กศุลสังกปัปะ เป็นอย่างไรเล่า? เนกขัมมสังกปัปะ 
อพัย๎าปาทสังกปัปะ   อวหิิงสาสังกปัปะ  :  เหลาน้ีเรากลาววา   กศุลสังกปัปะ. 
        ถปติ !  กศุลสังกปัปะเหล่านี ้ มีอะไรเป็นสมุฏฐาน (ที่สําหรับ

ต้ังข้ึน) ?  สมุฏฐานแหงกุศลสังกัปปะเหลาน้ัน   เปนส่ิงที่เขากลาวกันไวแลว;  เปน
ส่ิงที่ควรจะกลาววา    มีสัญญาเปนสมุฏฐาน.  

        สัญญา  เปนอยางไรเลา? แมสัญญา ก็มีมาก มิใชอยางเดียว มี 
นานาประการ   กศุลสังกปัปะท้ังหลาย    มีสมุฏฐานมาจากเนกขมัมสัญญา    อพั๎
ยาปาทสัญญา    อวหิิงสาสัญญา.  
        ถปติ !  กศุลสังกปัปะเหล่านี ้ จะดบัไปไม่มีส่วนเหลอื ในที่
ไหน?  ความดับไมเหลือแหงกุศลสังกัปปะเหลาน้ัน เปนส่ิงที่เขากลาวกันไว
แลว.  ถปติ!  ในกรณีน้ี  ภิกษุ เพราะความเขาไปสงบรํางับแหงวิตกวิจารเสียได 
เขาถึงทุติยฌาน เปนเครื่องผองใสแหงใจในภายใน ใหสมาธิเปนธรรมอันเอกผุด
มีข้ึนไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปติและสุข อันเกิดจากสมาธิ แลวแลอยู. กศุล
สังกปัปะเหล่านี ้   ย่อมดบัไปไม่มีส่วนเหลอืในทุติยฌานน้ัน.  
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        ถปติ !  ผู้ปฏิบัตอิย่างไร ช่ือว่าเป็นผู้ปฏิบัตเิพือ่ความดบัไม่
เหลอืแห่งกศุลสังกปัปะทั้งหลาย? ถปติ !   ในกรณีน้ี  ภิกษุ  ยอมทําความ
พอใจใหเกิดข้ึน  ยอมพยายาม ปรารภความเพียร  ประคองจิต  ต้ังจิตไว  เพื่อจะ
ยังอกุศธรรมอันเปนบาปที่ยังไมเกิดไมใหเกิดข้ึน เพื่อละอกุศลอันเปนบาปที่
เกิดข้ึนแลว เพื่อจะยังกุศลธรรมที่ยังไมเกิดใหเกิดข้ึน เพื่อความตั้งอยู ความไม
เลอะเลือน ความงอกงามย่ิงข้ึน  ความไพบูลย ความเจริญ ความเต็มรอบ  แหง
กุศลธรรมที่เกิดข้ึนแลว.  ถปติ !    ผู้ปฏิบัติอย่างนี ้  แล  ช่ือว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพือ่
ความดบัไม่เหลอืแห่งกศุลสังกปัปะท้ังหลาย.  
-  ม.ม. ๑๓/๓๕๐/๓๖๕.  

เนกขมัมะแท้มไีด้ 

เพราะได้รู้รสของส่ิงทีป่ระเสริฐกว่ากามรส 

        มหานาม !  กามทั้งหลาย ให้เกดิความยนิดน้ีอย มีทุกข์มาก มี
ความคบัแค้นมาก, โทษในเพราะกามน้ันมีเป็นอย่างยิง่; แมขอน้ีจะเปนส่ิง
ที่อริยสาวกเห็นแลวดวยดีดวยปญญาอันชอบตามท่ีเปนจริงก็ตาม, แตเขายังไม 
(เคย) ถึงทับปติและสุขอันเวนจากกาม อันเวนจากอกุศลธรรมทัง้หลาย หรือไมถึง
ทับความสุขอยางอื่นที่สงบระงบักวากามน้ัน แลว  เขาจะเปนผูไมเวียนกลับไปสู
กามทั้งหลายน้ัน     ยังเปนไปไมได 

        มหานาม !  ถาเมื่อใด อริยสาวก เห็นด้วยดด้ีวยปัญญาอนัชอบตามท่ี
เป็นจริง ในขอน้ัน วา กามทั้งหลาย  ให้เกดิความยนิดน้ีอย  มีทุกข์มาก มี
ความคบัแค้นมาก  โทษในเพราะกามน้ันมีเป็นอย่างยิง่  ดังน้ีดวย,  และเธอ
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ก็ (ได) ถึง ทับปิติและสุขอนัเว้นจากกาม  อนัเว้นจากอกศุลทั้งหลาย  หรอื ถงึทับ
ความสุขอย่างอืน่ทีส่งบระงบักว่ากามน้ัน  ดวย;  เมื่อน้ัน  เธอน้ัน กจ็ะไม่เวยีน
กลบัไปสู่กามท้ังหลายอกี. 
       (ตอจากน้ี   ไดตรัสเลาถึงเหตุการณทํานองน้ี   ที่เกิดแกพระองคในระยะกอนการตรัสรู   เปน
การยืนยันอีกคร้ังหน่ึง).  
-  มู. ม. ๑๒/๑๘๐/๒๑๑. 

หมวด ง. ว่าด้วย หลกัการปฏิบัติ ของสัมมาสังกปัปะ 
วธีิพจิารณาเพือ่เกดิสัมมาสังกปัปะ 

        ภิกษุ ท. !  ครั้งกอนแตการตรัสรู เมื่อเรายังไมไดตรัสรู ยังเปน
โพธิสัตวอยู,  ไดเกิดความรูสึกอันน้ีข้ึนวา เราพึงทําวิตกทั้งหลายใหเปนสองสวน
เถิด.  ภิกษุ ท. !  เราไดทํา  กามวติก   พย๎าปาทวติก   วหิิงสาวติก  สามอยางน้ี   
ใหเปนอีกสวนหน่ึง, ไดทํา เนกขัมมวติก   อพัย๎าปาทวติก  อวหิิงสาวติก  สาม
อยางน้ี    ใหเปนอีกสวนหน่ึงแลว. 

ก. โทษแห่งมิจฉาสังกปัปะ 

        ภิกษุ ท. !  เมื่อเราเปนผูไมประมาท มีเพียร มีตนสงไปอยูอยางน้ี 
กามวติก เกิดข้ึน เราก็รูชัดอยางน้ีวา กามวิตกเกิดแกเราแลว,  กามวิตกน้ันยอม
เปนไปเพื่อเบียดเบียนตนบาง    เบียดเบียนผูอื่นบาง  เบียดเบียนทั้งสองฝาย  (คือ

ทั้งตนและผูอ่ืน)  บาง,   เปนไปเพื่อความดับแหงปญญา   เปนฝกฝายแหงความคับ
แคน    ไมเปนไปพรอมเพื่อนิพพาน.   ภิกษุ ท. !    เมื่อเราพจิารณาเห็นอยู่   ....
ฯลฯ๑.... อย่างนี ้กามวติกย่อมถงึซ่ึงอนัตั้งอยู่ไม่ได้.  ภิกษุ ท. !    เราไดละและ 

๑.  เห็นอยางน้ี คือเห็นอยางวามาแลว เชนมีการเบียดเบียนตนเปนตน.  
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บรรเทากามวิตกอันบงัเกิดข้ึนแลวและบังเกิดแลว   กระทําใหส้ินสุดไดแลว  (ใน

กรณีแหง พ๎ยาปาทวิตก และวิหิงสาวิตก ก็มีแนวแหงการพิจารณาอยางเดียวกันกับในกรณีแหง 

กามวิตก ไปจนกระทั่งถึงคําวา .....  กระทําใหส้ินสุดไดแลว.). 

        ภิกษุ ท. !  ภิกษุตรึกตามตรองตามถงึอารมณ์ใดๆมาก   จิตย่อมน้อม
ไปโดยอาการอย่างน้ันๆ  :  ถาภิกษุตรึกตามตรองตามถึง กามวติก มาก ก็
เปนอันวาละเนกขัมมวิตกเสีย กระทําแลวอยางมากซ่ึงกามวิตก; จิตของเธอน้ัน
ยอมนอมไปเพื่อความตรึกในกาม (กามวิตก). ถาภิกษุตรึกตามตรองตามถึง พย๎า
ปาทวติก มาก  ก็เปนอันวา   ละอัพ๎ยาปาทวิตกเสีย   กระทําแลวอยางมากซ่ึง  พ๎ยา
ปาทวิตก; จิตของเธอน้ันยอมนอมไปเพือ่ความตรึกในการพยาบาท (พ๎ยาปาท
วิตก).  ถาภิกษุตรึกตามตรองตามถึง วหิิงสาวติก มาก ก็เปนอันวาละอวิหิงสา
วิตกเสีย กระทําแลวอยางมากซ่ึงวิหิงสาวิตก; จิตของเธอน้ันยอมนอมไปเพื่อ
ความตรึกในการทําสัตวใหลําบาก (วิหิงสาวิตก).  

        ภิกษุ ท. !  เปรียบเหมอืนในคราวฤดูสารท คือ เดือนสุดทายแหงฤดู
ฝน คนเลี้ยงโคตองเลี้ยงฝูงโคในที่แคบเพราะเต็มไปดวยขาวกลา เขาตองตีตอน
หามกันฝูงโคจากขาวกลาน้ันดวยทอนไม เพราะเขาเห็นโทษคือการถูกประหาร 
การถูกจับกุม  การถูกปรับไหม  การติเตียน เพราะมีขาวกลาน้ันเปนเหตุ, ขอน้ีฉัน
ใด; ภิกษุ ท. !     ถึงเราก็ฉันน้ัน ไดเห็นแลวซ่ึงโทษความเลวทราม   เศราหมอง
แหงอกุศลธรรมทัง้หลาย, เห็นอานิสงสในการออกจากกาม ความเปนฝกฝายของ
ความผองแผวแหงกุศลธรรมทัง้หลาย. 

ข. คุณแห่งสัมมาสังกปัปะ 

        ภิกษุ ท. !  เมื่อเราเปนผูไมประมาท มีเพียร มีตนสงไปอยูอยางน้ี 
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เนกขัมมวติก ยอมเกิดข้ึน ....๑  อพัย๎าปาทวติก ยอมเกิดข้ึน  .... อวหิิงสาวติก ยอม
เกิดข้ึน.  เรายอมรูแจงชัดวา  อวิหิงสาวิตกเกิดข้ึนแกเราแลว,   ก็อวิหิงสา-วิตกน้ัน  
ไมเปนไปเพื่อเบียดเบยีนตน  เบียดเบียนผูอื่น  หรือเบียดเบียนทั้งสองฝาย, แต
เปนไปพรอมเพื่อความเจริญแหงปญญา ไมเปนฝกฝายแหงความคับแคน  เปนไป
พรอมเพื่อนิพพาน.  แม้เราจะตรึกตามตรองตามถงึอวหิิงสาวติกน้ันตลอดคนื,  ก็
มองไมเห็นภัยที่จะเกิดข้ึนเพราะอวิหิงสาวิตกน้ันเปนเหตุ.  แมเราจะตรึกตาม
ตรองตามถึงอวิหงิสาวิตกน้ัน ตลอดวนั,  หรือตลอดทั้งกลางคนืกลางวนั   กม็อง
ไม่เห็นภัยอนัจะเกดิขึน้เพราะอวหิิงสาวติกน้ันเป็นเหตุ. 
        ภิกษุ ท. !  ก็แตวา เมื่อเราตรึกตามตรองตามนานเกินไปนัก กายก ็
เมื่อยล้า,  เมื่อกายเมื่อยล้า  จิตกอ่็อนเพลยี,  เมื่อจิตอ่อนเพลยี  จิตกห่็างจากสมาธิ, 
เพราะเหตุน้ัน  เราจึงดํารงจิตใหหยุดอยูในภายใน  กระทําใหมีอารมณอันเดียวต้ัง
มั่นไว. ขอน้ันเพราะเหตุไรเลา ?  เพราะเราประสงคอยูวาจิตของเราอยาฟุงข้ึนเลย    
ดังน้ี.  

        ภิกษุ ท. !  ภิกษุตรึกตามตรองตามถงึอารมณ์ใดๆมาก จิตย่อมน้อมไป
โดยอาการอย่างน้ันๆ  :  ถาภิกษุตรึกตรองตามถึง เนกขมัมวติก มาก   ก็เปนอันวา
ละกามวิตกเสีย กระทําแลวอยางมากซ่ึงเนกขัมมวิตก; จิตของเธอน้ันยอมนอมไป
เพื่อความตรึกในการออกจากกาม (เนกขัมมวิตก). ถาภิกษุตรึกตรองตามถึงอพัย๎า
ปาทวติก มาก   ก็เปนอันวาละพ๎ยาบาทวิตกเสีย กระทําแลวอยางมากในอพั๎ยา
ปาทวิตก;  จิตของเธอน้ันยอมนอมไปเพื่อความตรึกในการไมพยาบาท (อัพ๎ยา 

๑.  ท่ีละดวยจุดนี้ หมายความวาตรัสทีละวิตก  แตคําตรัสเหมือนกันหมด ผิดแตช่ือเทาน้ัน,ทุกๆวิตกมีเนื้อความ
อยางเดียวกัน, จะใสเต็มเฉพาะอวิหิงสาวิตก ซึ่งเปนวิตกขอสุดทายเทาน้ัน, สําหรับสองวิตกขางตน ก็มีแนว
แหงการพิจารณาและรูสึกอยางเดียวกันกับในกรณีแหงอวิหิงสาวิตก.  
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ปาทวิตก) ถาภิกษุตรึกตรองตามถึง  อวหิิงสาวติก  มาก  ก็เปนอันวาละวิหิงสา
วิตกเสีย กระทําแลวอยางมากในอวิหิงสาวิตก; จิตของเธอน้ันยอมนอมไปเพื่อ
ความตรึกในการไมยังสัตวใหลําบาก (อวิหิงสาวิตก)  

 ภิกษุ ท. !  เปรียบเหมอืนในเดือนสุดทายแหงฤดูรอน  ขาวกลา
ทั้งหมด  เขาขนนําไปในบานเสร็จแลว  คนเลี้ยงโคพึงเล้ียงโคได.  เมื่อเขาไปพัก
ใตรมไม หรือไปกลางทุงแจงๆ พึงทําแตความกําหนดวา น่ันฝูงโคดงัน้ี (ก็
พอแลว) ฉันใด;  ภิกษุ ท. !    ถึงภิกษก็ุเพียงแตทําความระลึกวา  น่ันธรรม
ทั้งหลายดังน้ี (ก็พอแลว)   ฉันน้ันเหมือนกัน. 

-  มู.ม. ๑๒/๒๓๒ - ๒๓๖/๒๕๒.  

อาการเกดิแห่งเนกขมัมสังกปัปะ 

        ตถาคตน้ัน แสดงธรรมไพเราะในเบื้องตน ไพเราะในทามกลาง ไพเราะใน
ที่สุด, ประกาศพรหมจรรยบรสุิทธิ์บริบูรณส้ินเชิง  พรอมทัง้อรรถะพรอมทัง้
พยัญชนะ.  

        คฤหบด ี หรือวาคฤหบดีบุตร หรือบุคคลผูเกิดแลวในตระกูลใดตระกูล
หน่ึง  ในภายหลัง  ยอมไดฟงซ่ึงธรรมน้ัน.  บุคคลน้ันๆ คร้ันได้ฟังแล้วย่อมได้ซ่ึง
สัทธาใน ตถาคต, มาตามพร้อมแล้วด้วยการได้สัทธาในตถาคตแล้ว ย่อม
พจิารณาเห็นอย่างนีว่้า “ฆราวาสคบัแคบ เป็นทางมาแห่งธุล,ี บรรพชาเป็นโอกาส
ว่าง ; มิใช่เป็นการง่าย ที่จะอยู่ครองเรือนแล้วประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธ์ิ
โดยส่วนเดยีวดุจสังข์อนัขัดดแีล้ว,  ถ้ากระไร เราจะพงึปลงผมและหนวด นุ่งห่ม
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ผ้ากาสายะแล้ว ออกจากเรือนบวชสู่ความไม่มีเรือนเถดิ” ดงันีบุ้คคลน้ัน คร้ันถงึ
สมัยอืน่ ละโภคะน้อยใหญ่   ละวงค์ญาตน้ิอยใหญ่  ปลงผมและหนวด นุ่งห่มผ้า
กาสายะแล้ว  ออกบวชจากเรือนสู่ความไม่มีเรือน.  

        ภิกษุน้ัน ผูบวชแลวอยางน้ี สํารวมแลวดวยความสํารวมในปาติโมกขถึง
พรอมดวยมรรยาทและโคจร, มีปรกติเห็นเปนภัยในโทษแมมปีระมาณนอย 
สมาทานศึกษาในสิกขาบทท้ังหลาย,  มาตามพรอมแลวดวยกายกรรมวจีกรรม
อันเปนกุศล, มีอาชีวะบริสุทธิ์, ถึงพรอมดวยศีล,  มีทวารอนัคุมครองแลวใน
อินทรียทั้งหลาย,   ประกอบดวยสติสัมปชญัญะ,   มีความสันโดษ.  
-  สี.ที. ๙/๘๒/๑๐๒.  

วธีิพจิารณาเพือ่กาํจดัอกศุลวติกตามลาํดบั 

        ภิกษุ ท. !  ภิกษุผู้ประกอบฝึกฝนเพือ่บรรลุอธิจิต พงึกระทําในใจ ถงึ 
นิมิต  ๕  ประการ  ตามเวลาอนัสมควร.  หาประการ  อยางไรเลา?  หาประการ 
คือ :- 

ประการที ่๑ 

     ภิกษุ ท. !  เมื่อภิกษใุนกรณีน้ี  อาศัยนิมิตใด  กระทาํในใจซ่ึงนิมิตใด
อยู อกุศลวิตกอันเปนบาปที่ประกอบอยูดวยฉันทะบาง ประกอบอยูดวยโทสะ
บาง ประกอบอยูดวยโมหะบาง ไดบงัเกิดข้ึน, ภิกษุน้ัน พึง ละนิมติน้ันเสียกระทํา
ในใจซ่ึงนิมติอืน่อนัประกอบอยู่ด้วยกศุล. เมื่อภิกษุน้ันกระทําในใจถึงนิมิตอื่น
นอกไปจากนิมิตน้ัน  อันประกอบอยูดวยกุศลอยู, อกุศลวิตกอันเปนบาปที่
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ประกอบอยูดวยฉันทะบาง ประกอบอยูดวยโทสะบาง ประกอบอยูดวยโมหะ
บาง เหลาน้ัน ยอมละไป ยอมถึงซ่ึงการต้ังอยูไมได. เพราะละเสียไดซ่ึงอกุศลวิตก
เหลาน้ัน จิตของเธอกต็ั้งอยู่ด้วยด ี สงบรํางบัอยู่ด้วยด ี เป็นธรรมเอกผุดมขีึน้   
เป็นสมาธิอยู่     ในภายในน่ันเทียว.  
        ภิกษุ ท. !  เปรียบเหมอืนช่างทําแผ่นไม้กระดาน   หรือลูกมือของ   
เขาผู้ฉลาด ตอก โยก ถอนลิ่มอันใหญออกเสียได  ดวยล่ิมอันเล็ก  น้ีฉันใด;  ภิกษุ 
ท. !   ขอน้ีก็ฉันน้ันเหมือนกัน (ภิกษุน้ันอาศัยนิมิตแหงกุศล เพื่อละเสียซ่ึงนิมิตแหงอกศุล   ทาํ
จิตใหเปนสมาธิได).   

ประการที่ ๒ 

        ภิกษุ ท. !  ถาแมภิกษน้ัุน  ละนิมิตน้ันแลว  กระทําในใจซ่ึงนิมติอื่น 
อันประกอบดวยกุศลอยู อกุศลวิตกอันเปนบาป ซ่ึงประกอบอยูดวยฉันทะบาง 
ดวยโทสะบาง ดวยโมหะบาง ก็ยังเกิดข้ึนแกภิกษุน้ันอยูน่ันเอง ดังน้ีแลวไซร, 
ภิกษุน้ัน  พึง เข้าไปใคร่ครวญซ่ึงโทษแห่งอกศุลวติกเหล่าน้ัน วา  “วิตกเหลาน้ี
เปนอกุศล”  ดังน้ีบาง  “วิตกเหลาน้ี  ประกอบไปดวยโทษ”  ดังน้ีบาง  “วิตก
เหลาน้ี มทีุกขเปนวิบาก” ดังน้ีบาง.  เมื่อภิกษุน้ันใครครวญซ่ึงโทษแหงอกุศล
วิตกเหลาน้ันอยู, อกุศลวิตกอันเปนบาปที่ประกอบอยูดวยฉันทะบาง ดวยโทสะ
บาง   ดวยโมหะบาง  เหลาน้ัน  ยอมละไป  ยอมถึงซ่ึงการต้ังอยูไมไดเพราะการ
ละเสียไดซ่ึงอกุศลวิตกเหลาน้ัน จิตของเธอกต็ั้งอยู่ด้วยด ีสงบรํางับอยูดวยดี เปน
ธรรมเอกผดุมีข้ึน   เปนสมาธิอยู  ในภายในน่ันเทียว.  

        ภิกษุ ท. !  เปรียบเหมอืนหญงิสาวหรือชายหนุ่ม ชอบการประดับ 
ตกแตง  เมื่อถูกเขาเอาซากงู  ซากสุนัข  หรือซากคน  มาแขวนเขาที่คอ  ก็จะรูสึก
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อึดอัด ระอา ขยะแขยง น้ีฉันใด; ภกิษุ ท. !    ขอน้ีก็ฉันน้ันเหมือนกัน (ที่ภิกษุน้ันอึด
อัด ระอา  ขยะแขยง  ตอโทษของอกุศลวิตกอยู).  

ประการที่ ๓ 

        ภิกษุ ท. !  ถาแมภิกษน้ัุน ใครครวญซ่ึงโทษแหงอกุศลวิตกเหลาน้ัน
อยูอยางน้ี อกุศลวิตกอันเปนบาป ที่ประกอบอยูดวยฉันทะบาง ดวยโทสะบาง 
ดวยโมหะบาง  ก็ยังเกิดข้ึนแกภิกษุน้ันอยูน่ันเอง   ดังน้ีแลวไซร,  ภิกษุน้ัน  อย่า
พงึระลกึถงึ อย่าพงึกระทําไว้ในใจซ่ึงอกศุลวติกเหล่าน้ัน.  เมื่อภิกษุน้ันไมระลึก
ถึง ไมกระทําไวในใจซ่ึงอกุศลวิตกเหลาน้ัน อยู, อกุศลวิตกอันเปนบาปที่
ประกอบอยูดวยฉันทะบาง ดวยโทสะบาง ดวยโมหะบาง เหลาน้ัน ยอมละไป 
ยอมถึงซ่ึงการต้ังอยูไมได เพราะละเสียไดซ่ึงอกุศลวิตกเหลาน้ัน จิตของเธอก็
ตั้งอยู่ด้วยด ี สงบรํางับอยูดวยดี  เปนธรรมเอกผุดมีข้ึน   เปนสมาธิอยู  ในภายใน
น่ันเทียว. 

        ภิกษุ ท. !  เปรียบเหมอืนบุรุษมีตา แตไมตองการจะเห็นรูปอันมา สู
คลองแหงจักษุ เขาก็จะหลับตาเสีย หรือจะเหลียวมองไปทางอืน่เสีย น้ีฉันใด; 
ภิกษุ ท. !     ขอน้ี  ก็ฉันน้ันเหมือนกัน (ที่ภิกษุนั้นจะไมทําการระลึกถึง   ไมกระทําไว
ในใจถึงอกุศลวิตกเหลาน้ัน).  
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ประการที่ ๔ 

        ภิกษุ ท. !  ถาแมภิกษน้ัุน ไมระลึกถึง  ไมกระทําไวในใจซ่ึงอกุศล 
วิตกเหลาน้ันอยูอยางน้ี อกุศลวิตกอันเปนบาป ซ่ึงประกอบอยูดวยฉันทะบาง 
ดวยโทสะบาง ดวยโมหะบาง ก็ยังเกิดข้ึนแกภิกษุน้ันอยูน่ันเอง ดังน้ีแลว
ไซร,ภิกษน้ัุน พึง กระทําในใจซ่ึงรูปพรรณสัณฐานแห่งการปรุงแต่งแห่งวติก 
ของอกศุลวติกทั้งหลายเหล่าน้ัน.  เมื่อภิกษน้ัุน  กระทําในใจซ่ึงรูปพรรณสัณฐาน
แหงการปรุงแตงแหงวิตก ของอกุศลวิตกทั้งหลายเหลาน้ันอยู, อกุศลวิตกอันเปน
บาปท่ีประกอบอยูดวยฉันทะบาง ดวยโทสะบาง ดวยโมหะบาง เหลาน้ัน ยอมละ
ไป ยอมถึงซ่ึงการต้ังอยูไมได. เพราะละเสียไดซ่ึงอกุศลวิตกเหลาน้ัน จิตของเธอ
กต็ั้งอยู่ด้วยด ี  สงบรํางับอยูดวยดี  เปนธรรมเอกผุดมีข้ึน เปนสมาธิอยู ในภายใน
น่ันเทียว. 

        ภิกษุ ท. !  เปรียบเหมอืนบุรุษเดนิเร็วๆ แลวฉุกคิดวา เราจะเดินเร็วๆ 
ไปทําไม   เดินคอยๆดกีวา  เขาก็เดินคอยๆ   แลวฉุกคิดวา   จะเดินคอยๆไปทําไม 
ยืนเสียดีกวา เขาก็ยืน แลวฉุกคิดวาจะยืนไปทําไม น่ังลงเสียดีกวา เขาก็น่ังลง แลว
ก็ฉุกคิดวา จะน่ังอยูทําไม นอนเสียดีกวา เขาก็นอน  :  ภิกษุ ท. !  อยางน้ีแหละที่
บุรุษน้ันเปล่ียนอิริยาบถหยาบๆ มาเปนอิริยาบถละเอียดๆ น้ีฉันใด ; ภิกษ ุ ท. !     
ขอน้ีก็ฉันน้ันเหมือนกัน (ที่ภิกษุน้ัน  พิจารณารูปพรรณสัณฐานแหงการปรุงแตงแหงวิตก
ไปตามลําดับๆ).  

ประการที่ ๕ 

        ภิกษุ ท. !  ถาแมภิกษน้ัุน     กระทําในใจซ่ึงรูปพรรณสัณฐานแหง 
การปรุงแตงแหงวิตก  ของอกุศลวิตกทั้งหลายเหลาน้ันอยูอยางน้ี   อกุศลวิตกอัน
เปนบาปที่ประกอบอยูดวยฉันทะบาง ดวยโทสะบาง ดวยโมหะบาง ก็ยังเกิดข้ึน
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แกภิกษุน้ันอยูน่ันเอง ดังน้ีแลวไซร, ภิกษน้ัุน  พึง ขบฟันด้วยฟัน จรดเพดาน
ด้วยลิน้  ข่มขี่จิตด้วยจิต  บีบบังคบัจิตด้วยจิต เผาจิตด้วยจิต  ให้เป็นอย่างยิง่. 
เมื่อภิกษุน้ันกระทําอยูดังน้ี อกุศลวิตกอันเปนบาปที่ประกอบอยูดวยฉันทะบาง 
ดวยโทสะบาง ดวยโมหะบาง เหลาน้ันยอมละไป ยอมถึงซ่ึงการต้ังอยูไมได.
เพราะละเสียไดซ่ึงอกุศลวิตกเหลาน้ัน  จิตของเธอกต็ั้งอยู่ด้วยด ี  สงบรํางับอยู
ดวยดี   เปนธรรมเอกผุดมีข้ึน    เปนสมาธิอยู   ในภายในน่ันเทียว.  

        ภิกษุ ท. !  เปรียบเหมอืนบุรุษแข็งแรง จับบุรุษออนแอที่ศีรษะที่คอ 
หรือที่ลําตัว  แลวขมข่ี  บีบค้ัน  ทําใหเรารอนเปนอยางย่ิง  น้ี  ฉันใด;  ภิกษุ ท. ! 
ขอน้ี  ก็ฉันน้ันเหมือนกัน  (ที่ภิกษุน้ัน   ขมข่ีจิตดวยจิต   บีบบังคับจิตดวยจิต  เผาจิตดวยจิต  

ใหเปนอยางย่ิง).  

ผลสําเร็จแห่งการกาํจัดอกศุลวติก 

        ภิกษุ ท. !  ในกาลใดแล   เมื่อภิกษุอาศัยนิมิตใด  กระทําในใจซ่ึง นิมิต
ใดอยู อกุศลวิตกอันเปนบาปที่ประกอบอยูดวยฉันทะบาง ประกอบอยูดวยโทสะ
บาง ประกอบอยูดวยโมหะบาง ไดบงัเกิดข้ึน. เมื่อภิกษุน้ันละนิมิตน้ันกระทําใน
ใจซ่ึงนิมิตอื่นอันประกอบดวยกุศลอยู, อกุศลวิตกอันเปนบาปที่ประกอบอยูดวย
ฉันทะบาง ดวยโทสะบาง ดวยโมหะบาง เหลาน้ัน ยอมละไป ยอมถึงซ่ึงการ
ต้ังอยูไมได. เพราะละเสียไดซ่ึงอกุศลวิตกเหลาน้ัน จิตของเธอก็ต้ังอยูดวยดี  สงบ
รํางับอยูดวยดี  เปนธรรมเอกผุดมข้ึีน  เปนสมาธิอยู  ในภายใน น่ันเทียว. 

        เมื่อภิกษุน้ัน  ใครครวญซ่ึงโทษแหงอกุศลวิตกเหลาน้ันอยู,  อกุศลวิตกอัน
เปนบาปที่ประกอบอยูดวยฉันทะบาง  ดวยโทสะบาง  ดวยโมหะบาง เหลาน้ัน  
ยอมละไป ยอมถึงซ่ึงการต้ังอยูไมได. เพราะการละเสียไดซ่ึงอกุศลวิตกเหลาน้ัน  
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จิตของเธอก็ต้ังอยูดวยดี  สงบรํางับอยูดวยดี   เปนธรรมเอกผุดมีข้ึนเปนสมาธิอยู   
ในภายในนั่นเทียว.  

 เมื่อภิกษุน้ัน  ใครครวญซ่ึงโทษแหงอกุศลวิตกเหลาน้ันอยู,  อกุศลวิตกอัน 
เปนปาบที่ประกอบอยูดวยฉันทะบาง   ดวยโทสะบาง   ดวยโมหะบางเหลาน้ัน 
ยอมละไป   ยอมถึงซ่ึงการต้ังอยูไมได.   เพราะละเสียไดซ่ึงอกุศลวิตกเหลาน้ัน 
จิตของเธอก็ต้ังอยูดวยดี    สงบราํงับอยูดวยดี   เปนธรรมเอกผุดมีข้ึนเปนสมาธิ
อยู    ในภายในน่ันเทียว. 

       เมื่อภิกษุน้ัน ไมระลึกถึง ไมกระทําไวในใจ ซ่ึงอกุศลวิตกเหลาน้ันอยู, อกุศล
วิตกอันเปนบาปที่ประกอบอยูดวยฉันทะบาง ดวยโทสะบาง ดวยโมหะบาง  
เหลาน้ัน  ยอมละไป  ยอมถึงซ่ึงการต้ังอยูไมได.  เพราะละเสียไดซ่ึงอกุศลวิตก
เหลาน้ัน   จิตของเธอก็ต้ังอยูดวยดี  สงบรํางับอยูดวยดี เปนธรรมเอกผุดมีข้ึน    
เปนสมาธิอยู   ในภายในน่ันเทียว.  

 เมื่อภิกษุน้ัน กระทําในใจซ่ึงรูปพรรณสัณฐานแหงการปรุงแตงแหงวิตก 
ของอกุศลวิตกเหลาน้ันอยู, อกุศลวิตกอันเปนบาปที่ประกอบอยูดวยฉันทะบาง 
ดวยโทสะบาง ดวยโมหะบาง เหลาน้ัน ยอมละไป ยอมถึงซ่ึงการต้ังอยูไมได
เพราะละเสียไดซ่ึงอกุศลวิตกเหลาน้ัน จิตของเธอก็ต้ังอยูดวยด ี สงบรํางับอยู
ดวยดี    เปนธรรมเอกผุดมีข้ึน    เปนสมาธิอยู   ในภายในน่ันเทียว. 

        เมื่อภิกษุน้ัน   ขบฟนดวยฟน   จรดเพดานดวยล้ิน   ขมข่ีจิตดวยจิต   บีบ
บังคับจิตดวยจิต เผาจิตดวยจิต ใหเปนอยางย่ิงอยู, อกุศลวิตกอันเปนบาปที่
ประกอบอยูดวยฉันทะบาง  ดวยโทสะบาง  ดวยโมหะบาง  เหลาน้ัน   ยอมละไป
ยอมถึงซ่ึงการต้ังอยูไมได. เพราะละเสียไดซ่ึงอกุศลวิตกเหลาน้ัน จิตของเธอก็
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ต้ังอยูดวยด ี สงบรํางับอยูดวยดี   เปนธรรมเอกผุดมีข้ึน   เปนสมาธิอยู  ในภายใน
น่ันเทียว. 

        ภิกษุ ท. !  ภิกษุน้ี เรากลาววา เป็นผู้มีอาํนาจในคลองแห่งชนิดต่างๆ
ของวติก : เธอประสงคจะตรึกถึงวิตกใด   ก็ตรึกถึงวิตกน้ันได    ไมประสงคจะ
ตรึงถึงวิตกใด ก็ไมตรึกถึงวิตกน้ันได เธอน้ัน ได้ตัดตัณหาขาดแล้ว ร้ือถอน
สังโยชน์แล้ว    ได้กระทําที่สุดแห่งทุกข์แล้วเพราะรู้เฉพาะซ่ึงมานะโดยชอบ แล.  
-  มู.ม. ๑๒/๒๔๑ - ๒๔๖/๒๕๗ - ๒๖๒.  

หน้าทีท่ีม่นุษย์พงึปฏิบัตต่ิอ “กาม” 

(เพือ่กาํจัดกามวติก) 

        ภิกษุ ท. !  การเขาถึงซ่ึงกาม  ๓ อยาง  เหลาน้ี  มีอยู. สามอยาง 
อยางไรเลา ? สามอยางคือ ผู้มีกามอนัตนเข้าไปดาํรงอยู่ ผู้ยนิดใีนกามอนัตน
นิรมิตเอง  ผู้ใช้อาํนาจให้เป็นไปในกามที่ผู้อืน่นิรมิตให้.   ภิกษุ ท. !    เหลาน้ีแล
เปนการเขาถึงกาม   ๓   อยาง.  

(คาถาผนวกท้ายพระสูตร) 

พวกชนผู้มกีามอนัตนเข้าไปดาํรงอยู่ เทพยดาผู้ใช้อาํนาจ 
ให้เป็นไปในกามที่ผู้อืน่นิรมิตให้ เทพยดาผู้ยนิดใีนกามอนัตน 
นิรมิตเอง    และผู้บริโภคกามเหล่าอืน่กด็ ี  ล้วนแต่ตั้งอยู่แล้ว  ใน
การบริโภคกาม    ทั้งชนิดนีแ้ละชนิดอืน่.  

บุคคลพงึเว้นซ่ึงกามทั้งปวงเสีย   ทั้งทีเ่ป็นของทิพย์และ
ของมนุษย์ พงึตัดซ่ึงกระแสแห่งกามอนัหยัง่ลงในปิยรูปและสาต-
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รูป อนัเป็นกระแสทีก้่าวล่วงได้ยาก แล้วย่อมปรินิพพานไม่มส่ีวน
เหลอื ก้าวล่วงทุกข์ไม่มีส่วนเหลอื เป็นบัณฑิต เห็นธรรมอนั
ประเสริฐ  ถงึเวทด้วยปัญญาอนัชอบ,  ไม่ถงึซ่ึงความมีภพใหม่
เพราะรู้ยิง่ซ่ึงความส้ินไปแห่งชาติ.  

-  อิติวุ.ขุ ๒๕/๓๐๒/๒๗๕. 

        ภิกษุ ท. !  บุคคลผู ประกอบด้วยกามโยคะ และประกอบด้วยภวโยคะ 
ยอมเปน อาคามี  คือผูมาสูความเปนอยางน้ี  (ความเปนมนุษยผูบริโภคกาม). 

        ภิกษุ ท. !  บุคคลผู ปราศจากกามโยคะ แต่ยงัประกอบด้วยภวโยคะ 
ยอมเปน  อนาคามี   คือผูไมมาสูความเปนอยางน้ี .  

        ภิกษุ ท. !  บุคคลผู ปราศจากกามโยคะ และปราศจากภวโยคะ 
ยอมเปน   อรหันต์ส้ินอาสวะ.    ดังน้ี.  

(คาถาผนวกท้ายพระสูตร) 

สัตวทั้งหลาย ผูประกอบดวยกามโยคะและภวโยคะทั้งสอง
อยาง ยอม ไปสู่สังสาระ อันเปนเคร่ืองใหถึงซ่ึงชาติและมรณะ.  
            สวนสัตวผูละกามแลว แตยังไมถึงความส้ินอาสวะ ยัง
ประกอบอยูดวยภวโยคะน้ีเรียกวา อนาคามี.  
            สวนพวกที่ตัดความสงสัยไดแลว  ส้ินมานะและภพใหมก็
ถงึฝ่ังนอกแห่งโลก  คือถึงความส้ินอาสวะ. 

-  อิติวุ.ขุ ๒๕/๓๐๓/๒๗๖ 
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หมวด จ. ว่าด้วย อานิสงส์ ของสัมมาสังกปัปะ 
การหลกีจากกามเป็นบุรพภาคของพรหมจรรย์ 

        ราชกุมาร !  อุปมาขอสาม    ที่เปนอัศจรรยอันเราไมเคยไดยินมาแลว 
มาแจมแจงแกเรา,   ราชกุมาร !     อุปมาวาไมแหงสนิท   ทั้งวางไวบนบก   ไกล
จากนํ้า, หากบุรุษต้ังใจวาเราจักนําไมสีไฟอันบนมาสีกับไมน้ัน ใหไฟเกิดปรากฏ
ข้ึนดังน้ี,  ราชกุมาร !     ทานจะเขาใจวาอยางไร   บุรุษน้ันจักนําไมสีไฟอันบนมา
สีกับไมน้ันใหไฟเกิดปรากฏข้ึนไดหรือไม ? “พระองค์ผู้ เจริญ !   ได้โดยแท้, 
เพราะเหตวุ่าโน้นเป็นไม้แห้งเกราะ ท้ังอยู่บนบกไกลนํา้ด้วย”. ราชกุมาร ! ฉันใด
ก็ฉันน้ัน  :  สมณะหรือพรหมณพวกใด  มกีายละจากวตัถุกามแล้ว   ทั้งใจกไ็ม่
ระคนอยู่ด้วยกเิลสกาม  อันทําความพอใจ  ความเยื่อใย  ความเมาหมก  ความ
กระหาย  ความรุมรอน  ในวัตถุกามทั้งหลาย,  เขาเปนผูละได ระงับไดซ่ึงกิเลส
กามอันเปนภายใน เหลาน้ัน. สมณะหรือพรหมณเหลาน้ัน จะได้เสวยทุกขเวทนา
อนักล้าแข็งเผด็ร้อนเพราะทําความเพยีรกด็ ี หรือไม่ได้เสวยกด็ ี ย่อมควรเพือ่เกดิ
ปัญญารู้เห็นอนัไม่มีปัญญาอืน่ยิง่ไปกว่า  ได้. ราชกุมาร !   น่ีเปนอุปมาที่สามที่
เปนอัศจรรยอันเราไมเคยไดยินมาแลวแตกอน  ไดมาแจมแจงกะเราแลว.  

-  มู.ม. ๑๒/๔๔๙/๔๑๖.  

        (สําหรับอุปมาที่หน่ึง  และอุปมาที่สอง ที่กลาวถึงความไมประสบความสําเร็จในพรหมจรรย
เพราะจมติดอยูในกาม โดยกายบาง โดยใจบาง, หาอานไดจากหนังสือพุทธประวัติจากพระโอษฐ ที่
หัวขอวา  “อุปมาปรากฏแจมแจง”   ที่หนา ๖๑).  
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อาการเกดิแห่งกศุลวติก หรือสัมมาสังกปัปะ 
        ภิกษุ ท. !  เนกขัมมวติก  ยอมเกิดอยางมีเหตุใหเกิด  (นิทาน)  ไมใช
เกิดอยางไมมีเหตุใหเกิด. อพัย๎าปาทวติก ยอมเกิดอยางมีเหตุใหเกิด ไมใชเกิด
อยางไมมีเหตุใหเกิด.  อวหิิงสาวติก  ยอมเกิดอยางมีเหตุใหเกิด  ไมใชเกิดอยาง
ไมมีเหตุใหเกิด.    

ก. กรณเีนกขัมมวติก 
        ภิกษุ  ท. !  เนกขัมมวติก [ความตริตรึกในเนกขัมมะ (ออกจากกาม)] ยอม
เกิดอยางมีเหตุใหเกิด   ไมใชเกิดอยางไมมีเหตุใหเกิด;   น้ันเปนอยางไรเลา?  
        ภิกษุ ท.! เพราะอาศัยเนกขัมมธาตุ    จึงเกิดเนกขัมมสัญญา; 
        เพราะอาศัยเนกขัมมสัญญา จึงเกิดเนกขัมมสังกัปปะ; 
        เพราะอาศัยเนกขัมมสังกัปปะ จึงเกิดเนกขัมมฉันทะ; 
        เพราะอาศัยเนกขัมมฉันทะ จึงเกิดเนกขัมมปริฬาหะ -

(ความเรารอนเพื่อจะไดเนกขัมมะ); 

        เพราะอาศัยเนกขัมมปริฬาหะ จึงเกิดเนกขัมมปริเยสนา 
 ภิกษุ ท. !  อริยสาวกผูมีการสดับ เมื่อแสวงหาอยูอยางแสวงหา 
เนกขัมมะ   ยอมปฏิบติัถูกโดยฐานะสาม   คือโดยกาย   โดยวาจา   โดยใจ. 

ข. กรณอีพัย๎าปาทวติก 
        ภิกษุ ท. !  อพัย๎าปาทวติก (ความตริตรึกในอัพ๎ยาบาท)   ยอมเกิดอยางมี
เหตุใหเกิด   ไมใชเกิดอยางไมมีเหตุใหเกิด;   น้ันเปนอยางไรเลา?  
              ภิกษุท. ! เพราะอาศัยอัพ๎ยาปาทธาตุ จึงเกิดอัพ๎ยาปาทสัญญา; 
       เพราะอาศัยอัพ๎ยาปาทสัญญา จึงเกิดอัพ๎ยาปาทสังกัปปะ; 
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       เพราะอาศัยอัพ๎ยาปาทสังกัปปะ จึงเกิดอัพ๎ยาปาทฉันทะ; 
       เพราะอาศัยอัพ๎ยาปาทฉันทะ จึงเกิดอัพ๎ยาปาทปริฬาหะ
(ความเรารอนเพื่อจะไดอัพ๎ยาบาท); 
       เพราะอาศัยอัพ๎ยาปาทปริฬาหะ จึงเกิดอัพ๎ยาปาทปริเยสนา. 
        ภิกษุ ท. !  อริยสาวกผูมีการสดับ     เมื่อแสวงหาอยูอยางแสวงหา   
อัพ๎ยาบาท   ยอมปฏิบัติถูกโดยฐานะสาม   คือ โดยกาย  โดยวาจา  โดยใจ.  

ค. กรณอีวหิิงสาวติก 
        ภิกษุ ท. !  อวหิิงสาวติก (ความตริตรึกในอวิหิงสา) ยอมเกิดอยางมี เหตุ
ใหเกิด   ไมใชเกิดอยางไมมีเหตุใหเกิด;    น้ันเปนอยางไรเลา ? 
        ภิกษุท.! เพราะอาศัยอวิหิงสาธาตุ  จึงเกิดอวิหิงสาสัญญา;  
        เพราะอาศัยอวิหิงสาสัญญา จึงเกิดอวิหงิสาสังกัปปะ;
 เพราะอาศัยอวิหิงสาสังกัปปะ จึงเกิดอวิหงิสาฉันทะ; 
        เพราะอาศัยอวิหิงสาฉันทะ จึงเกิดอวิหงิสาปริฬาหะ
(ความเรารอนเพื่อจะไดอวิหิงสา);  

        เพราะอาศัยอวิหิงสาปริฬาหะ จึงเกิดอวิหงิสาปริเยสนา  
        ภิกษุ ท. !  อริยสาวกผูมีการสดับ เมื่อแสวงหาอยูอยางแสวงหา 
อวิหิงสา   ยอมปฏิบัติถูกโดยฐานะสาม  คือ โดยกาย  โดยวาจา  โดยใจ. 
-  นิทาน.สํ.๑๖/๑๘๒ - ๑๘๓/๓๕๘ - ๓๕๙. 

สัมมาสังกปัปะทาํให้เกดิสังฆสามคัค ี

        ภิกษุ ท. !  ในทศิใดพวกภิกษุ มีความพร้อมเพรียงกนั มีความ 
บันเทงิต่อกนัและกนั ไม่ทะเลาะววิาทกนั เข้ากนัได้สนิทเหมือนนํา้นม
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กบันํา้มองดูกนัด้วยสายตาแห่งความรัก อยู่; ภิกษุ ท. !    ทิศน้ัน  เป็นที่
ผาสุกแก่เรา แม้ต้องเดนิไป (อย่างเหน็ดเหน่ือย) จะป่วยการกล่าวไปใยถงึการที่
เพยีงแต่นึกถงึ. ในกรณีน้ี เราเชื่อแนแกใจวา เปนเพราะภิกษุเหลาน้ัน ไดละทิ้ง
ธรรมสามอยางเสียแลว   และพากันมาถือกระทําใหมากในธรรมสามอยาง. ธรรม
สามอยางอะไรบางเลาที่เธอละทิ้งเสียแลว ?     สามอยางคือ :- 

๑. กามวติก ความตรึกในกาม  

๒. พย๎าปาทวติก ความตรึกในทางมุงราย  

๓. วหิิงสาวติก ความตรึกที่กอใหเกิดความลําบากทั้งแกตนและผูอื่น. 
ธรรม   ๓   อยางเหลาน้ีแล    ที่พวกภิกษุเหลาน้ันละทิ้งเสียแลว.  

 ก็ธรรมสามอยางอยางไรเลา ที่พวกภิกษเุหลาน้ันพากันมาถือ กระทํา
เพิ่มพูนใหมาก ? สามอยางคือ:-  
        ๑. เนกขัมมวติก ความตรึกในการหลีกออกจากความพัวพันในกาม  
        ๒. อพัย๎าปาทวติก ความตรึกในการไมทําความมุงราย  
        ๓. อวหิิงสาวติก ความตรึกในการไมทําตนและผูอืน่ใหลําบาก. 

ธรรม  ๓  อยางเหลาน้ีแล   ที่พวกภิกษุเหลาน้ันพากันมาถือ   ทําเพิ่มพูนใหมาก.  

        ภิกษุ ท. !  ในทิศใด  พวกภิกษุ  มีความพรอมเพรียงกัน มีความบันเทิง
ตอกันและกัน ไมทะเลาะวิวาทกัน เขากันและกันไดสนิทเหมือนนํ้านมกับนํ้า  
มองดูกันและกันดวยสายตาแหงความรัก อยู; ภิกษุ ท. !   ทิศน้ันเปนที่ผาสุกแก
เรา แมตองเดินไป (อยางเหน็ดเหน่ือย) จะปวยกลาวไปไยถึงการทีเ่พียงแตนึกถึง.  
ในกรณีน้ี  เราเชื่อแนแกใจวา  เปนเพราะพวกภิกษุเหลาน้ัน  ไดละทิ้งธรรมสาม
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อยางเหลาโนนเสียแลว   และพากันมาถือ กระทําใหมากในธรรมสามอยาง
เหลาน้ีแทน.  
- ติก. อํ. ๒ๆ/๓๕๕/๕๖๔. 

       (น้ีเปนเคร่ืองแสดงวา   สังฆสามัคคีน้ันเปนพุทธประสงคและเปนที่สบพระอัธยาศัย).  

หมวด ฉ. ว่าด้วย โทษของการขาดสัมมาสังกปัปะ 
อาการเกดิแห่งอกศุลวติกหรือมจิฉาสังกปัปะ 

        ภิกษุ ท. !  กามวติก ยอมเกิดอยางมีเหตุใหเกิด (นิทาน) ไมใชเกิด 
อยางไมมีเหตุใหเกิด.  พย๎าปาทวติก  ยอมเกิดอยางมีเหตุใหเกิด  ไมใชเกิดอยาง
ไมมีเหตุใหเกิด.   วหิิงสาวติก  ยอมเกิดอยางมีเหตุใหเกิด  ไมใชเกิดอยางไมมเีหตุ
ใหเกิด.  

ก. กรณกีามวติก 

        ภิกษุ ท. !  กามวติก (ความตริตรึกในกาม) ยอมเกิดอยางมีเหตุใหเกิดไมใช
เกิดอยางไมมีเหตุใหเกิด;   น้ันเปนอยางไรเลา ?  

        ภิกษุท.! เพราะอาศัยกามธาตุ จึงเกิดกามสัญญา; 
        เพราะอาศัยกามสัญญา จึงเกิดกามสังกัปปะ; 
        เพราะอาศัยกามสังกัปปะ จึงเกิดกามฉันทะ; 
        เพราะอาศัยกามฉันทะ จึงเกิดกามปริฬาหะ (ความเรารอน
เพื่อจะไดกาม);  
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        เพราะอาศัยกามปริฬาหะ จึงเกิดกามปริเยสนา (การแสวงหา
กาม) 

        ภิกษุ ท. !  บุถุชนผูไมมีการสดับ    เมื่อแสวงหาอยูอยางแสวงหา กาม   
ยอมปฏิบัติผิดโดยฐานะสาม   คือ  โดยกาย   โดยวาจา   โดยใจ. 

ข. กรณพีย๎าปาทวติก 

        ภิกษุ ท. !  พย๎าปาทวติก  [ความตริตรึกในพ๎ยาบาท (มุงราย)]  ยอมเกิดอยาง
มีเหตุใหเกิด   ไมใชเกิดอยางไมมเีหตุใหเกิด;   น้ันเปนอยางไรเลา ? 

        ภิกษุท.! เพราะอาศัยพยาปาทธาตุ จึงเกิดพยาปาทสัญญา; 
        เพราะอาศัยพยาปาทสัญญา จึงเกิดพยาปาทสังกัปปะ; 
        เพราะอาศัยพยาปาทสังกัปปะ จึงเกิดพยาปาทฉันทะ; 
        เพราะอาศัยพยาปาทฉันทะ จึงเกิดพยาปาทปริฬาหะ-   
(ความเรารอนเพื่อจะไดทําการพยาบาท);  

        เพราะอาศัยพยาปาทปริฬาหะ จึงเกิดพยาปาทปริเยสนา. 

        ภิกษุ ท. !  บุถุชนผูไมมีการสดับ เมื่อแสวงหาอยูอยางแสวงหา
พยาบาท   ยอมปฏิบัติผิดโดยฐานะสาม   คือ  โดยกาย   โดยวาจา   โดยใจ. 

ค. กรณวีหิิงสาวติก 

 ภิกษุท. ! เพราะอาศัยพ๎ยาปาทธาตุ จึงเกิดพ๎ยาปาทสัญญา; 
        เพราะอาศัยพ๎ยาปาทสัญญา จึงเกิดพ๎ยาปาทสังกัปปะ; 
        เพราะอาศัยพ๎ยาปาทสังกัปปะ จึงเกิดพ๎ยาปาทฉันทะ; 
        เพราะอาศัยพ๎ยาปาทฉันทะ จึงเกิดพ๎ยาปาทปริฬาหะ-   
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(ความเรารอนเพื่อจะไดทําการพยาบาท);  

        เพราะอาศัยพ๎ยาปาทปริฬาหะ จึงเกิดพ๎ยาปาทปริเยสนา. 
        ภิกษุ ท. !  บุถุชนผูไมมีการสดับ เมื่อแสวงหาอยูอยางแสวงหา
พ๎ยาบาท   ยอมปฏิบัติผิดโดยฐานะสาม   คือ  โดยกาย   โดยวาจา   โดยใจ. 
- นิทาน.สํ.๑๖/๑๘๑/๓๕๕ - ๓๕๖. 

หมวด ช. ว่าด้วย ปกิณณกะ 
ธรรมชาตขิองกามแห่งกามวติก 

        ภิกษุ ท. !  ถูกแลวๆ ที่พวกเธอท้ังหลายเขาใจธรรมที่เราแสดงแลว 
อยางน้ัน. ภิกษุ ท. !   ธรรมที่ทําอนัตรายท้ังหลาย  เราได้กล่าวไว้แล้วโดยอเนก
ปริยาย แกพวกเธอ   และธรรมเหล่าน้ันกส็ามารถทีจ่ะทําอนัตรายแก่ผู้ส้องเสพ
ได้จริง.    กามทั้งหลาย  เรากล่าวแล้วว่ามีรสอร่อยน้อย   มีทุกข์มาก   มีความคบั
แค้นมาก   โทษในกามน้ันยิง่นัก.  
        เรากลาวกามท้ังหลาย  วาควรเปรียบดวย ท่อนกระดูก มีทุกขมาก มี
ความคับแคนมาก โทษในกามน้ันย่ิงนัก.  
        เรากลาวกามท้ังหลาย  วาควรเปรียบดวย ช้ินเนือ้ มีทุกขมาก มีความ
คับแคนมาก โทษในกามน้ันย่ิงนัก.  
        เรากลาวกามท้ังหลาย  วาควรเปรียบดวย คบเพลงิทําด้วยหญ้า มีทุกข 
มาก มีความคับแคนมาก โทษในกามน้ันย่ิงนัก.  
        เรากลาวกามท้ังหลาย  วาควรเปรียบดวย หลุมถ่านเพลงิ มีทุกขมาก มี
ความคับแคนมาก โทษในกามน้ันย่ิงนัก.  
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        เรากลาวกามท้ังหลาย  วาควรเปรียบดวย ของในความฝัน มีทุกขมาก 
มีความคับแคนมาก โทษในกามน้ันย่ิงนัก.  
        เรากลาวกามท้ังหลาย  วาควรเปรียบดวย ของยมืเขามา มีทุกขมาก มี
ความคับแคนมาก โทษในกามน้ันย่ิงนัก.  
        เรากลาวกามท้ังหลาย  วาควรเปรียบดวย ผลไม้ทีฆ่่าต้น มีทุกขมาก มี
ความคับแคนมาก โทษในกามน้ันย่ิงนัก.  
        เรากลาวกามท้ังหลาย  วาควรเปรียบดวย เขยีงรองสับเนือ้ มีทุกข มาก 
มีความคับแคนมาก โทษในกามน้ันย่ิงนัก.  
        เรากลาวกามท้ังหลาย  วาควรเปรียบดวย หอกและหลาว มีทุกขมาก มี
ความคับแคนมาก โทษในกามน้ันย่ิงนัก.  
       เรากลาวกามทั้งหลาย วาควรเปรียบดวย หัวงู มทีุกขมาก มีความ คับแคน
มาก  โทษในกามน้ันย่ิงนัก ….  

        ภิกษุ ท. !  โมฆบุรุษน้ันหนอ จักเสพกามโดยเว้นจากกาม (กเิลส) เว้น
จากกามสัญญา   เว้นจากกามวติก   ดงันีน้ั้น   มิใช่ฐานะที่จะมีได้.  
-  มู. ม. ๑๒/๒๖๗/๒๗๗. 

ความไม่มเีนกขมัมวติกในจติของสามญัสัตว์ 

        วาเสฏฐะ ! เปรียบเหมอืนแมนํ้าอจิรวดีน้ี มนํ้ีาเต็มเปยม กายืนดื่มได. 
ครั้งน้ัน  มบีุรุษคนหน่ึงมาถึงเขา  เขามีประโยชนที่ฝงโนน  แสวงหาฝงโนน มี
การไปสูฝงโนน ประสงคจะขามไปสูฝงโนน แตเขาผกูมัดตนอย่างเหนียวแน่น
ด้วยเชือกอันม่ันคง ให้มีแขนไพล่หลงัอยู่ริมฝ่ังน้ี  วาเสฏฐะ !   ทานจะสําคัญ
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ความขอน้ีวาอยางไร : บุรุษน้ัน จะไปจากฝงน้ีสูฝงโนนแหงแมนํ้าอจิรวดี ไดหรือ
หนอ  ? “ไม่ได้แน่  ท่านพระโคดม !”  

        วาเสฏฐะ ! ขอน้ีก็ฉันน้ันเหมือนกัน  :  กามคุณ ๕ อย่าง  เหล่านีเ้รียก 
กนัในอริยวนัิยว่า "ขื่อคา" บ้าง   ว่า "เคร่ืองจองจํา" บ้าง.  หาอยางอยางไรเลา ? 
หาอยางคือ รูปที่พึงรูแจงดวยจักษุ .... เสียงที่พงึรูแจงดวยห ู .... กล่ินที่พึงรูแจง
ดวยจมูก .... รสที่พึงรูแจงดวยล้ิน .... โผฏฐัพพะที่พงึรูแจงดวยกาย (แตละอยางๆ) 
อันเปนส่ิงที่นาปรารถนา นารักใคร นาพอใจ มีลักษณะนารัก เปนที่เขาไปต้ัง
อาศัยอยูแหงความใคร  เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด  ยอมใจ. วาเสฏฐะ !   กามคุณ 
๕ อยาง เหลาน้ีแล ซ่ึงเรียกกันในอริยวินัยวา “ข่ือคา” บาง วา “เครื่องจองจํา” 
บาง.  

        วาเสฏฐะ ! พราหมณ ไตรเพททัง้หลาย  หย่ังลงอยู  สยบอยู  เมาหมก 
อยู   ไมมองเห็นโทษตํ่าทราม  ไมมีปญญาเคร่ืองสลัดออก  บริโภคอยู  ซ่ึงกาม
คุณทั้งหาเหลาน้ี. วาเสฏฐะ ! พราหมณ์ไตรเพทเหล่าน้ัน ละธรรมที่ทําความเป็น
พราหมณ์เสีย สมาทานธรรมะท่ีไม่ทําความเป็นพราหมณ์ ดาํรงชีวติให้เป็นไปอยู่
บริโภคกามคุณทั้งห้าอย่างจมลกึอยู่  สยบอยู่ เมาหมกอยู่ ไม่มองเห็นโทษตํ่า
ทรามไม่มปัีญญาเคร่ืองสลดัออก มีกามฉันทะผูกมัดแล้ว จักเป็นผู้เข้าถงึความ
เป็นสหายแห่งพรหม  ภายหลงัแต่การตายเพราะทําลายแห่งกาย ดงันีน้ั้น  :  น่ัน
ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้.  
        วาเสฏฐะ ! เปรียบเหมอืนแมนํ้าอจิรวดีน้ี มนํ้ีาเต็มเปยม กายืนดื่มได. 
ครั้งน้ัน  มีบุรุษคนหน่ึงมาถึงเขา  เขามีประโยชนที่ฝงโนน  แสวงหาฝงโนน  มี
การไปสูฝงโนน  ประสงคจะขามไปสูฝงโนน  แตเขา นอนคลมุศีรษะของตนอยู่
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ที่ริมฝ่ังน้ี.  วาเสฏฐะ !   ทานจะสําคัญความขอน้ีวาอยางไร  : บุรุษน้ันจะไปจาก
ฝงน้ีสูฝงโนนแหงแมนํ้าอจิรวดี    ไดหรือหนอ ? "ไม่ได้แน่ท่านพระโคดม!"  

        วาเสฏฐะ ! ขอน้ีก็ฉันน้ันเหมือนกัน  :  นิวรณ์ ๕ อย่าง  เหล่านีเ้รียกกนั 
ในอริยวนัิยว่า “เคร่ืองปิด” บ้าง    ว่า “เคร่ืองกั้น” บ้าง   ว่า “เคร่ืองคลุม” บ้าง ว่า
เคร่ืองร้อยรัด” บ้าง   หาอยางอยางไรเลา ?  หาอยางคือ  กามฉันทนิวรณ    พ๎ยา
ปาทนิวรณ   ถีนมิทธนิวรณ   อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ  วิจิกิจฉานิวรณ   วาเสฏฐะ !    
นิวรณ  ๕  อยางเหลาน้ีแล   ซ่ึงเรียกกันในอริยวินัยวา  “เครื่องปด” บาง    “เครื่อง
ก้ัน” บาง     วา “เครื่องคลุม” บาง     วา “เคร่ืองรอยรดั”  บาง  

        วาเสฏฐะ !  พราหมณไตรเพททั้งหลาย ถูกนิวรณ ๕ อยาง เหลาน้ีปด 
แลว  ก้ันแลว  คลุมแลว รอยรัดแลว.  วาเสฏฐะ !   พราหมณ์ไตรเพทเหล่าน้ัน   
ละธรรมทีท่ําความเป็นพราหมณ์เสีย  สมาทานธรรมะที่ไม่ทําความเป็น
พราหมณ์  ดาํรงชีวติให้เป็นไปอยู่  อนันิวรณ์ทั้ง ๕ อย่างปิดแล้ว  กั้นแล้ว  คลุม
แล้ว  ร้อยรัดแล้ว  จักเป็นผู้เข้าถงึความเป็นสหายแห่งพรหม  ภายหลงัแต่การตาย
เพราะการทําลายแห่งกาย ดงันีน้ั้น  :  น่ันไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้.  
-  สี.ที. ๙/๓๐๕ - ๓๗๙. 

 

นิทเทศ๑๕ 

วาดวย สัมมาสังกัปปะ 

จบ 
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นิทเทศ ๑๖ วาดวย สมัมาวาจา 

(มี ๑๓ เรื่อง) 

หมวด ก. ว่าด้วย อุทเทศ - วิภาค ของสัมมาวาจา 
อทุเทศแห่งสัมมาวาจา 

        ภิกษุ ท. !  สัมมาวาจา เป็นอย่างไรเล่า ? เจตนาเป็นเคร่ือง เว้นจาก 
การพูดไม่จริง เจตนาเป็นเคร่ือง เว้นจากการพูดส่อเสียด เจตนาเป็นเคร่ืองเว้น
จากการพูดหยาบ เจตนาเป็นเคร่ืองเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ.  ภิกษุ ท. !     อนันีเ้รา
กล่าวว่า   สัมมาวาจา. 
-  มหา.ที. ๑๐/๓๔๘/๒๙๙. 

หลกัวธีิการพูดจาทีเ่ป็น อริยะและอนริยะ 

        ภิกษุ ท. !  อนริยโวหาร (โวหารพูดที่มิใชอริยะ แตเปนของคนพาล) ๘ 
ประการ   เหลาน้ี  มีอยู   แปดประการ    อยางไรเลา ?    แปดประการคือ :- 

        คนมักกล่าวว่า ได้เห็นในส่ิงที่มไิด้เห็น; 
        คนมักกล่าวว่า ได้ฟังในส่ิงที่มิได้ฟัง;  
        คนมักกล่าวว่า ได้รู้สึกในส่ิงที่มไิด้รู้สึก;  
        คนมักกล่าวว่า ได้รู้แจ้งในส่ิงที่มไิด้รู้แจ้ง;  
        คนมักกล่าวว่า มิได้เห็นในส่ิงทีเ่ห็น; 
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        คนมักกล่าวว่า มิได้ฟังในส่ิงทีไ่ด้ฟัง;  
        คนมักกล่าวว่า มิได้รู้สึกในส่ิงทีไ่ด้รู้สึก; 
        คนมักกล่าวว่า  มิได้รู้แจ้งในส่ิงทีไ่ด้รู้แจ้ง ; 
        ภิกษุ ท. !  อนริยโวหาร  ๘  ประการ   เหลาน้ี   แล. 

       ภิกษุ ท. !  อริยโวหาร (โวหารพูดที่เปนอริยะ ไมใชของคนพาล) ๘ ประการ 
เหลาน้ี   มีอยู.    แปดประการ อยางไรเลา ?   แปดประการ  คือ  :-  

        คนมักกล่าวว่า มิได้เห็นในส่ิงที่มไิด้เห็น;  
        คนมักกล่าวว่า มิได้ฟังในส่ิงที่มไิด้ฟัง; 
        คนมักกล่าวว่า มิได้รู้สึกในส่ิงที่มไิด้รู้สึก; 
        คนมักกล่าวว่า มิได้รู้แจ้งในส่ิงที่มไิด้รู้แจ้ง; 
        คนมักกล่าวว่า ได้เห็นในส่ิงที่เห็น; 
        คนมักกล่าวว่า ได้ฟังในส่ิงที่ได้ฟัง; 
        คนมักกล่าวว่า ได้รู้สึกในส่ิงที่ได้รู้สึก; 
        คนมักกล่าวว่า ได้รู้แจ้งในส่ิงทีไ่ด้รู้แจ้ง ; 
        ภิกษุ ท. !  อริยโวหาร   ๘   ประการ   เหลาน้ี   แล. 
-  อฏฐก.อํ.๒๓/๓๑๖/๑๖๔ - ๑๖๕. 

สัมมาวาจาโดยปริยายสองอย่าง 
(โลกยิะ - โลกตุตระ) 

        ภิกษุ ท. !  สัมมาวาจา เป็นอย่างไรเล่า? ภิกษุ ท. !   เรากลาวแม 
สัมมาวาจาวามีโดยสวนสอง คือ สัมมาวาจาที่ยงัเป็นไปกบัด้วยอาสวะ (สาสวา)



๑๐๖๒                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

เปนสวนแหงบญุ (ปฺุญภาคิย)  มีอุปธิเปนวิบาก (อุปธิเวปกฺก) ก็มีอยู;  สัมมาวาจา อนั
เป็นอริยะ (อริย)  ไมมอีาสวะ (อนาสว)   เปนโลกุตตระ (โลกุตฺตร)   เปนองคแหงมรรค 

(มคฺคงฺค)   ก็มีอยู.  

        ภิกษุ ท. !  สัมมาวาจาที่ยงัเป็นไปกบัด้วยอาสวะ เป็นส่วนแห่งบุญ มี
อุปธิเป็นวบิาก น้ันเป็นอย่างไรเล่า ?  เจตนาเปนเคร่ืองงดเวนจากมุสาวาท (คําเท็จ)  
เจตนาเปนเครื่องงดเวนจากปสุณวาท (คําสอเสียด)  เจตนาเปนเครื่องงดเวนจาก
ผรุสวาท (คําหยาบ)  เจตนาเปนเครื่องงดเวนจากสัมผัปปลาวาท (คําเพอเจอ) ภิกษุ 
ท. !    น้ีคือ   สัมมาวาจาท่ียังเปนไปกับดวยอาสวะ   เปนสวนแหงบญุ   มีอุปธิ
เปนวิบาก.  

        ภิกษุ ท. !  สัมมาวาจาอนัเป็นอริยะ ไม่มีอาสวะ เป็นโลกตุตระ เป็น
องค์แห่งมรรค น้ันเป็นอย่างไรเล่า?   คือการงด (อารติ)   การเวน (วิรติ)   การเวน
ขาด (ปฏิวิรติ)  และเจตนาเปนเคร่ืองเวน (เวรมณี)  จากวจีทุจริตทั้งส่ี (ตามที่กลาวแลว

ขางบน)  ของผูมอีริยจิต   ของผูมอีนาสวจิต  ของผูเปนอริยมัคคสมงัคีผูเจริญอยูซ่ึง
อริยมรรค.  ภิกษุ ท. !     น้ีคือ  สัมมาวาจาอันเปนอริยะ   ไมมีอาสวะเปนโลกุต
ตระ    เปนองคแหงมรรค.  
-  อุปริ. ม.๑๔/๑๘๓-๑๘๔/๒๖๖-๒๖๘.  

หลกัวนิิจฉัยวจกีรรม ๓ สถาน 

หมวดที่ ๑ : เมื่อจะกระทํา 

        ราหุล !  เธอใคร่จะทํากรรมใดด้วยวาจา พึงพิจารณากรรมน้ันเสีย 
กอนวา “วจีกรรมที่เราใครจะกระทําน้ี เปนไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบาง 
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เบียดเบียนผูอื่นบาง เบียดเบียนทั้งสองฝายบาง เปนวจีกรรมที่เปนอกุศล มีทุกข
เปนกําไร    มีทุกขเปนวิบาก   หรือไมหนอ ?” ดังน้ี, ราหุล !    ถาเธอพิจารณา
รูสึกอยูดังน้ีไซร,      เธอ  ไม่พงึกระทําวจีกรรมชนิดน้ันโดยถ่ายเดยีว.  

        ราหุล ! ถาเธอพิจารณา    รูสึกดังน้ีวา   “วจีกรรมที่เราใครจะ
กระทําน้ี   ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบาง  ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนผูอื่น
บาง  ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝายบาง   เปนวจีกรรมที่เปนกุศล   มีสุข
เปนกําไร มีสุขเปนวิบาก”  ดังน้ีไซร,   ราหุล !   เธอพงึกระทําวจกีรรมชนิดน้ัน.  

หมวดที่ ๒ เมื่อกระทําอยู่ 

        ราหุล !  เมื่อเธอกระทํากรรมใดด้วยวาจาอยู่ พึงพจิารณากรรมน้ัน
วา “วจีกรรมที่เรากําลังกระทําอยูน้ี  เปนไปเพื่อเบียดเบยีนตนเองบาง  เบียดเบียน
ผูอื่นบาง  เบียดเบียนทั้งสองฝายบาง  เปนวจีกรรมที่เปนอกุศล   มีทุกขเปนกําไร  
มีทุกขเปนวิบาก  หรือไมหนอ ?” ดังน้ี,  ราหุล !    ถาเธอพิจารณา     รูสึกอยูดังน้ี
ไซร,   เธอ พงึเลกิละวจีกรรมชนิดน้ันเสีย.  

        ราหุล ! ถาเธอพิจารณา รูสึกอยูดังน้ีวา “วจีกรรมที่เรากําลังกระทํา 
อยูน้ี ไมเปนไปเพื่อเบยีดเบียนตนเองบาง ไมเปนไปเพื่อเบียดเบยีนผูอื่นบาง ไม
เปนไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝายบาง เปนวจีกรรมที่เปนกุศล มีสุขเปนกําไร มี
สุขเปนวิบาก”  ดังน้ีไซร, ราหุล !    เธอ พงึเร่งเพิม่การกระทําวจีกรรมชนิดน้ัน.   
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หมวดที่ ๓ เมื่อกระทําแล้ว 

        ราหุล !  เมื่อเธอกระทํากรรมใดด้วยวาจาแล้ว พึงพจิารณากรรมน้ัน 
วา  “วจีกรรมที่เรากระทําแลวน้ี  เปนไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบาง  เบียดเบียน
ผูอื่นบาง  เบียดเบียนทั้งสองฝายบาง  เปนวจีกรรมที่เปนอกุศล  มีทุกขเปนกําไร 
มีทุกขเปนวิบาก หรือไมหนอ ?” ดังน้ี, ราหุล !     ถาเธอพิจารณา  รูสึกอยูดงัน้ี
ไซร,  เธอพึงแสดง  พงึเปิดเผย  พงึกระทําให้เป็นของหงาย  ซ่ึงวจีกรรมน้ัน  ใน
พระศาสดา  หรือในเพือ่นสพรหมจารีผู้เป็นวญิญูชนทั้งหลาย,  ครั้นแสดง  ครั้น
เปดเผย    ครั้นกระทําใหเปนของหงายแลว พงึถงึซ่ึงความระวงัสังวรต่อไป.  
        ราหุล !  ถาเธอพิจารณา  รูสึกอยูดังน้ีวา  “วจีกรรมที่เรากระทําแลว
น้ี ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบาง ไมเปนไปเพือ่เบียดเบียนผูอื่นบาง ไม
เปนไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝายบาง เปนวจีกรรมที่เปนกุศล มีสุขเปนกําไร มี
สุขเปนวิบาก” ดังน้ีไซร, ราหุล !     เธอ พงึอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์  ตามศึกษา
ในกศุลธรรมทั้งหลายอยู่    ทั้งกลางวนัและกลางคนืเถดิ.  
-  ม.ม.๑๓/๑๒๘/๑๓๐.  

ข้อควรสรรเสริญหรือควรตเิตยีนเกีย่วกบัสัมมาวาจา 

        โปตลิยะ !  บุคคล  ๔ จําพวกเหลาน้ี มีอยู  หาไดอยู  ในโลก.  ส่ีจําพวก
เหลาไหนเลา ?    ส่ีจําพวก    คือ :-  

        โปตลิยะ !  บุคคลบางคนในกรณน้ีี กล่าวติเตียน บุคคลท่ีควรติเตียน 
ตามท่ีเปนจริง  โดยกาลอันควร แต่ไม่กล่าวสรรเสริญ บุคคลที่ควรสรรเสริญ
ตามท่ีเปนจริง    โดยกาลอันควร.  
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        โปตลิยะ !  บุคคลบางคนในกรณน้ีี กล่าวสรรเสริญ บุคคลที่ควร 
สรรเสริญตามที่เปนจริง    โดยกาลอันควร    แต่ไม่กล่าวติเตยีน     บุคคลที่ควร 
ติเตียนตามที่เปนจริง    โดยกาลอันควร.  

        โปตลิยะ !  บุคคลบางคนในกรณน้ีี       ไม่กล่าวติเตยีน บุคคลที่ควร   
ติเตียนตามที่เปนจริง โดยกาลอันควร    และไม่กล่าวสรรเสริญ    บุคคลที่ควร
สรรเสิรญตามท่ีเปนจริง    โดยกาลอันควร.  

        โปตลิยะ !  บุคคลบางคนในกรณน้ีี         กล่าวติเตยีน บุคคลทีค่วร     
ติเตียนตามที่เปนจริง    โดยกาลอันควร    และกล่าวสรรเสริญ    บุคคลที่ควร
สรรเสิรญตามท่ีเปนจริง    โดยกาลอันควร.  

        โปตลิยะ !  บุคคลส่ีจําพวกเหลาน้ี  แล   มีอยู   หาไดอยู   ในโลก. 
โปตลิยะเอย !    ในบรรดาบุคคลส่ีจําพวกน้ี   บุคคลจําพวกไหนเลา    ควรจะเปน
บุคคลที่งดงามกวา    ประณีตกวา   สําหรับทาน.  

        "ข้าแต่พระโคดมผู้ เจริญ!     ในบรรดาบุคคลส่ีจาํพวกเหล่าน้ัน บุคคลจาํพวกท่ีไม่
กล่าวติเตียนบุคคลท่ีควรติเตียนตามท่ีเป็นจริง  โดยกาลอันควร  และไม่กล่าวสรรเสริญ
บุคคลท่ีควรสรรเสริญตามท่ีเป็นจริง  โดยกาลอันควร, บุคคลจาํพวกนี้ แลควรจะเป็นบุคคลท่ี
งดงามกว่า ประณีตกว่า สาํหรับข้าพระองค์. ข้อน้ันเพราะเหตุไรเล่า?  เพราะเหตุว่า น่ัน 
งดงามยิ่งด้วยอุเบกขา". 

        โปตลิยะ !  ในบรรดาบุคคลส่ีจําพวกเหลาน้ัน   บุคคลจําพวกใด กล่าว
ติเตียนบุคคลท่ีควรติเตียนตามทีเ่ป็นจริง โดยกาลอนัควร และกล่าวสรรเสริญ
บุคคลที่ควรสรรเสริญตามที่เป็นจริง โดยกาลอนัควร; บุคคลจําพวกน้ี เปนบุคคล
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พวกที่งดงามกวา ประณีตกวา ในบรรดาบุคคลส่ีจําพวกเหลาน้ัน. ขอน้ันเพราะ
เหตุไรเลา ? โปตลิยะ !      น่ัน งดงามเพราะความเป็นผู้รู้กาละในกรณน้ัีนๆ.  
-  จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๓๑/๑๐๐.  

หมวด ข. ว่าด้วย ลกัษณะ ของสัมมาวาจา 
คาํไขความของสัมมาวาจาส่ี 

        (อมุสาวาท) เธอน้ัน ละมุสาวาท เวนขาดจากมุสาวาท  พูดแตความ จริง
รักษาความสัตย   มั่งคงในคําพูด  มีคําพูดควรเชื่อถือได   ไมแกลงกลาวใหผิดตอ
โลก.  

        (อปสุณวาท) เธอน้ัน ละคาํส่อเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด  ไดฟงจาก
ฝายน้ีแลว ไมเก็บไปบอกแกฝายโนน เพื่อแตกจากฝายน้ี; หรือไดฟงจากฝายโนน
แลว  ไมเก็บมาบอกแกฝายน้ี เพื่อแตกจากฝายโนน; แตจะสมานคนที่แตกกัน
แลวใหกลับพรอมเพรียงกัน อุดหนุนคนที่พรอมเพรียงกันอยูใหพรอมเพรียงกัน
ย่ิงข้ึน; เปนคนชอบในการพรอมเพรียง   เปนคนยินดีในการพรอมเพรียง เปนคน
พอใจในการพรอมเพรยีง   กลาวแตวาจาที่ทําใหพรอมเพียงกัน.  

        (อผรุสวาท) เธอน้ัน ละการกล่าวคาํหยาบเสีย เวนขาดจากการกลาว คํา
หยาบ  กลาวแตวาจาที่ไมมีโทษ  เสนาะโสต  ใหเกิดความรัก เปนคําฟูใจ  เปนคํา
สุภาพท่ีชาวเมืองเขาพดูกัน เปนที่ใครทีพ่อใจของมหาชน กลาวแตวาจาเชนน้ัน
อยู.  

        (อสัมผัปปลาวาท) เธอน้ัน ละคาํพูดเพ้อเจ้อ เวนขาดจากคําพูดเพอเจอ 
กลาวแตในเวลาอันสมควร กลาวแตคําจริง เปนประโยชน เปนธรรม เปนวินัย 
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กลาวแตวาจามีที่ต้ัง มีหลักฐานที่อางอิง มีเวลาจบ ประกอบดวยประโยชน 
สมควรแกเวลา. 
-  สี.ที. ๙/๘๓/๑๐๓.  

สุภาษติวาจา ในฐานะสัมมาวาจา 

        ภิกษุ ท. !  วาจาอันประกอบดวยองค ๕ ประการ   เปนวาจาสุภาษิต 
ไมเปนวาจาทุพภาษิต เปนวาจาไมมีโทษและวิญชูนไมติเตียน.  องคหาประการ
อยางไรเลา ?   หาประการ   คือ  :-  

        กล่าวแล้วควรแก่เวลา (กาเลน ภาสิตา โหติ),  

        กล่าวแล้วตามสัจจ์จริง (สจฺจา  ภาสิตา โหติ), 

        กล่าวแล้วอย่างอ่อนหวาน (สณฺหา ภาสิตา โหติ),  

        กล่าวแล้วอย่างประกอบด้วยประโยชน์ (อตฺถสฺหิตา ภาสิตา โหติ), 

        กล่าวแล้วด้วยเมตตาจติ (เมตฺตจิตฺเตน  ภาสิตา   โหติ). 

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

สุภาษติวาจา ในฐานะสัมมาวาจา 
(อกีนัยหน่ึง) 

        ภิกษุ ท. !  วาจาอันประกอบดวยองค ๔ ประการ  เปนวาจาสุภาษิต 
ไมเปนวาจาทุพภาษิต  เปนวาจาไมมีโทษและวิญชูนไมติเตียน.  องคส่ีประการ
อยางไรเลา ?    ส่ีประการ    คือ :-  
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กล่าวเป็นสุภาษติเท่าน้ัน    ไม่กล่าวเป็นทุพภาษติ; 
กล่าวเป็นธรรมเท่าน้ัน     ไม่กล่าวเป็นอธรรม; 
กล่าววาจาน่ารัก  (แก่ผู้ฟัง)   เท่าน้ัน   ไม่กล่าววาจาไม่น่ารัก   (แก่

ผู้ฟัง); 

กล่าววาจาสัจจ์เท่าน้ัน     ไม่กล่าววาจาเหลาะแหละ. 
        ภิกษุ ท. !  วาจา  อันประกอบดวยองค ๔ ประการเหลาน้ีแล เปน วาจา
สุภาษิต   ไมเปนวาจาทุพภาษิต   เปนวาจาไมมีโทษและวิญชูนไมติเตียน.  
-  สุตต. ขุ. ๒๕/๔๑๑/๓๕๖. 

วาจาของสัตบุรุษและอสัตบุรุษ 

๑. วาจาของอสัตบุรุษ 

       ภิกษุ ท. !  บุคคลประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ เป็นที่รู้กนัว่าเป็น 
อสัตบุรุษ.   ส่ีประการ   อยางไรเลา?   ส่ีประการ คือ  :-  

       ภิกษุ ท. !  อสัตบุรุษในกรณีน้ี แม้ไม่มีใครถามถงึ ความไม่ดขีอง 
บุคคลอืน่ กนํ็ามาเปิดเผยให้ปรากฏ ไม่ต้องกล่าวถงึเมื่อถูกใครถาม; ก็
เมื่อถูกใครถามถงึความไม่ดขีองบุคคลอืน่ กนํ็าเอาปัญหาไปทาํให้ไม่มี
ทางหลกีเลีย้วลดหย่อน แล้วกล่าวความไม่ดขีองผู้อืน่อย่างเตม็ทีโ่ดย
พสิดาร.  ภิกษุ ท. !    ขอน้ีพึงรูกันเถิดวา คนคนน้ี   เปน อสัตบุรุษ.  
        ภิกษุ ท. !  อสัตบุรุษอยางอื่นยังมีอีก  คือ  แม้ถูกใครถามอยู่ถึง 
ความดีของบุคคลอืน่ กไ็ม่เปิดเผยให้ปรากฏ ไม่ต้องกล่าวถึงเมื่อไม่ถูก
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ใครถาม;  กเ็มื่อถูกใครถามถึงความดขีองบุคคลอืน่  กนํ็าอาปัญหาไปทํา
ให้ลดหย่อนไขว้เขวแล้วกล่าวความดีของผู้อื่นอย่างไม่พิสดารเต็มที่. 
ภิกษุ ท. !    ขอน้ีพึงรูกันเถิดวา   คนคนน้ี  เปน  อสัตบุรุษ.  
        ภิกษุ ท. !  อสัตบุรุษอยางอื่นยังมอีีก คือ แม้ถูกใครถามถงึ  ความ
ไม่ดขีองตน กป็กปิดไม่เปิดเผยให้ปรากฏ ไม่ต้องกล่าวถงึเมื่อไม่ถูกใคร
ถาม; กเ็มื่อถูกใครถามถงึความไม่ดขีองตน กนํ็าเอาปัญหาไปทาํให้
ลดหย่อนไขว้เขว แล้วกล่าวความไม่ดขีองตนอย่างไม่พสิดารเตม็ที.่ ภกิษ ุ
ท. !    ขอน้ีพึงรูกันเถิดวา  คนคนน้ี   เปน อสัตบุรุษ.  
        ภิกษุ ท. !  อสัตบุรุษอยางอื่นยังมอีีก คือ แม้ไม่มีใครถามถงึความ 
ดขีองตน  กนํ็ามาโอ้อวดเปิดเผย  จะต้องกล่าวทาํไมถงึเมื่อถูกใครถาม; 
กเ็มื่อถูกใครถามถงึความดขีองตน กนํ็าเอาปัญหาไปทําให้ไม่ลดหย่อน
หลกีเลีย้ว  กล่าวความดขีองตนอย่างเตม็ทีโ่ดยพสิดาร.   ภิกษุ ท. !     ขอน้ี
พึงรูกันเถิดวา  คนคนน้ี  เปน  อสัตบุรุษ.  
        ภิกษุ ท. !  บุคคลผูประกอบดวยธรรม  ๔  ประการเหลาน้ี  แล   เปนที่ 
รูกันวาเปนอสัตบุรุษ.   

๒. วาจาของสัตบุรุษ 

        ภิกษุ ท. !  บุคคลประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ เป็นที่รู้กนัว่าเป็น 
สัตบุรุษ.   ส่ีประการ   อยางไรเลา ?   ส่ีประการ   คือ :-  

        ภิกษุ ท. !  สัตบุรุษในกรณีน้ี แม้มีใครถามถงึ ความไม่ดขีอง
บุคคลอืน่ กไ็ม่เปิดเผยให้ปรากฏ จะกล่าวทาํไมถงึเมื่อไม่ถูกใครถาม; ก็
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เมื่อถูกใครถามถงึความไม่ดขีองบุคคลอืน่ กนํ็าเอาปัญหาไปทาํให้หลกี
เลีย้วลดหย่อนลง    กล่าวความไม่ดขีองผู้อืน่อย่างไม่พสิดารเตม็ที.่  ภกิษุ 
ท. !     ขอน้ีพึงรูกันเถิดวา   คนคนน้ี   เปน   สัตบุรุษ. 

        ภิกษุ ท. !  สัตบุรุษอยางอื่นยังมีอกี คือ แม้ไม่ถูกใครถามอยู่ถงึ 
ความดขีองบุคคลอืน่ กย็งันํามาเปิดเผยให้ปรากฏ จะต้องกล่าวทาํไมถงึ
เมื่อถูกใครถาม;  กเ็มื่อถูกใครถามถงึความดขีองบุคคลอืน่ กนํ็าเอา
ปัญหาไปทาํให้ไม่หลีกเลีย้วลดหย่อน กล่าวความดีของผู้อื่นโดย
พสิดารบริบูรณ์.  ภิกษุ ท. !     ขอน้ีพึงรูกันเถิดวา  คนคนน้ี  เปน   สัตบุรุษ.  
        ภิกษุ ท. !  สัตบุรุษอยางอื่นยังมีอกี คือ แม้ไม่มีใครถามถงึความไม่ 
ดขีองตน กย็งันําเปิดเผยทาํให้ปรากฏทาํไมจะต้องกล่าวถงึเมื่อถูกถาม
เล่า; กเ็มื่อถูกใครถามถงึความไม่ดขีองตน กไ็ม่นําเอาปัญหาไปทําให้
ลดหย่อนบิดพลิว้ แต่กล่าวความไม่ดขีองตนอย่างโดยพสิดารเตม็ที่. 
ภิกษุ ท. !     ขอน้ีพึงรูกันเถิดวา  คนคนน้ี   เปน  สัตบุรุษ.  
        ภิกษุ ท. !  สัตบุรุษอยางอื่นยังมีอกี คือ แม้มีใครถามถงึความดขีอง
ตน กไ็ม่เปิดเผยให้ปรากฏ ทาํไมจะต้องกล่าวถงึเมื่อไม่ถูกใครถามเล่า; ก็
เมื่อถูกใครถามถงึความดขีองตน กนํ็าเอาปัญหาไปกระทําให้ลดหย่อน
หลกีเลีย้วเสีย  กล่าวความดขีองตนโดยไม่พสิดารเตม็ที.่  ภิกษุ ท. !     ขอ
น้ีพึงรูกันเถิดวา   คนคนน้ี   เปน  สัตบุรุษ 

        ภิกษุ ท. !  บุคคลผูประกอบดวยธรรม  ๔  ประการเหลาน้ี  แล  เปนที่
รูกันวาเปนสัตบุรุษ.   
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๓. วาจาของสะใภ้ใหม่ - สะใภ้เก่า 

        ภิกษุ ท. !  เปรียบเหมอืนหญงิสะใภ้ใหม่  อันเขาเพิ่งนํามาชั่วคืนชั่ววัน 
ตลอดเวลาเทาน้ันก็ยังมีความละอายและความกลัวที่ดํารงไวไดอยางเขมแข็ง ใน
แมผัวบาง  ในพอผัวบาง  ในสามบีาง   แมที่สุดแตในทาสกรรมกรคนใช. 

        ครั้นลวงไปโดยสมัยอื่น เพราะอาศัยความคุนเคยกัน หญิงสะใภน้ัน ก็
ตวาดแมผัวบาง  พอผัวบาง  แมแตกะสามี วา  ‘หลีกไปๆพวกแกจะรู้อะไร’    
ดังน้ี,    น้ีฉันใด;  

        ภิกษุ ท. !  ขอน้ีก็ฉันน้ัน : ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยน้ี ออกบวชจาก
เรือน เปนผูไมมีเรือนไดชัว่คืนชัว่วัน ตลอดเวลาเพียงเทาน้ัน หิรแิละโอตตัปปะ
ของเธอน้ันยังดํารงอยูอยางเขมแข็ง ในภิกษุ ในภิกษณุี ในอุบาสก ในอุบาสิกา 
แมที่สุดแตในคนวัดและสามเณร.  

        ครั้นลวงไปโดยสมัยอื่น เพราะอาศัยความคุนเคยกัน เธอก็กลาว ตวาด
อาจารยบาง    อุปชฌายบาง   วา   ‘หลีกไปๆ   พวกท่านจะรู้อะไร’   ดังน้ี.  

        ภิกษุ ท. !  เพราะเหตุน้ัน ในเร่ืองน้ี เธอท้ังหลายพึงทําการศึกษา 
สําเหนียก   อยางน้ีวา  “เราจักอยู่อย่างมจีิตเสมอกนักบัหญงิสะใภ้ใหม่ผู้มาแล้วไม่
นาน”  ดังน้ี.   ภิกษุ ท. !    พวกเธอท้ังหลาย   พึงทําการศึกษาสําเหนียกอยางน้ี 
แล.  

-  จตุกฺก.อํ.๒๑/๑๐๐/๗๓.  
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หลกัเกณฑ์แห่งสัมมาวาจาขั้นสูงสุด 

        ราชกุมาร !  ตถาคตรูชดัซ่ึง วาจาใด อนัไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบ 
ด้วยประโยชน์ และไม่เป็นทีรั่กทีพ่งึใจของผู้อืน่ ตถาคตยอม ไม่กล่าววาจา
น้ัน.  
        ตถาคตรูชดัซ่ึง วาจาใด อนัจริง อนัแท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ 
และ ไม่เป็นทีรั่กทีพ่งึใจของผู้อืน่  ตถาคตยอม  ไม่กล่าววาจาน้ัน.  
        ตถาคตรูชดัซ่ึง วาจาใด อนัจริง อนัแท้ ประกอบด้วยประโยชน์ แต่ 
ไม่เป็นทีรั่กทีพ่งึใจของผู้อืน่ ตถาคตยอม เลอืกให้เหมาะกาล เพือ่กล่าววาจา
น้ัน.  
        ตถาคตรูชดัซ่ึง วาจาใด อนัไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ 
แต่ไม่เป็นทีรั่กทีพ่งึใจของผู้อืน่ ตถาคตยอม  ไม่กล่าววาจาน้ัน.  
        ตถาคตรูชดัซ่ึง วาจาใด อนัจริง อนัแท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ 
แต่กเ็ป็นทีรั่กทีพ่งึใจของผู้อืน่ ตถาคตยอม  ไม่กล่าววาจาน้ัน.  
        ตถาคตรูชดัซ่ึง  วาจาใด  อนัจริง อนัแท้ ประกอบด้วยประโยชน์ 
และ เป็นทีรั่กทีพ่งึใจของผู้อืน่ ตถาคตยอมเปนผู รู้จักกาละที่เหมาะ  เพือ่
กล่าววาจาน้ัน.  
-  ม. ม. ๑๓/๙๑/๙๔  

สัมมาวาจาช้ันสูงสุด (ระดบัพระพทุธเจ้า) 

        ทัณฑปาณิสักกะไดทูลถามพระภาคเจาวา "พระสมณะมีถ้อยคาํอย่างไร มีการกล่าวอย่างไร 
อยู่เป็นประจาํ?"  
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        เพื่อนเอย !  คนเรามีการกล่าวอย่างไรแล้ว ไม่เกดิการทะเลาะววิาทกบั
ใครๆในโลก พรอมทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมทั้งสมณ-
พราหมณ พรอมทั้งเทวดาและมนุษยอยู ก็ดี, อีกอยางหน่ึง คนเรามีปกตกิล่าว
อย่างไรแล้ว สัญญา (เร่ืองราวกอนๆ) ไม่มาตดิตามอยู่ในใจผู้น้ัน ซ่ึง (บัดน้ี) เปนผู
หมดบาป ไมประกอบตนอยูดวยกาม ไมตองกลาวดวยความสงสัยวาอะไรเปน
อยางไรอีกตอไป มีความรําคาญทางกายและทางใจอนัตนตัดขาดแลวปราศจาก
ตัณหาในภพไหนๆอยูก็ดี; เพื่อนเอย !    เรามีถ้อยคาํอย่างนี ้มีการกล่าวอย่างนี ้
อยู่เป็นประจํา,   ดังน้ี  
-  มู.ม. ๑๒/๒๒๐/๒๔๓.  

หมวด ค. ว่าด้วย โทษของการขาดสัมมาวาจา 
ตวัอย่างแห่งสัมผปัปลาวาทระดบัครูบาอาจารย์ 

ตัวอย่างประการที่ ๑ 

        "พระโคดมผู้ เจริญ  ! ในเร่ืองทางหรือมิใช่ทางน้ัน แม้พราหมณ์ท้ังหลาย จะบัญญัติไว้
ต่างๆ กัน คือพวกอัทธริยพราหมณ์ก็บัญญัติ พวกติตติริยพราหมณ์ก็บัญญัติ พวกฉันโทก
พราหมณ์ก็บัญญัติ พวกพัวหริธาพราหมณ์ก็บัญญัติ แต่ทางท้ังหมดน้ันก็ล้วนแต่เป็นทางนาํ
ออก สามารถนาํผู้ปฏิบัติตามทางน้ันไปสู่ความเป็นสหายแห่งพรหมได้ เปรียบเสมือนทาง
ต่างๆมีเป็นอันมากใกล้บ้านใกล้เมือง  ก็ล้วนแต่ไปประชุมกันท่ีบ้านแห่งหน่ึงทุกๆทาง  ฉัน
ใดก็ฉันน้ัน".  

        วาเสฏฐะ !  ในบรรดาพราหมณไตรเพททั้งหลายเหลาน้ัน  มี  
พราหมณสักคนหน่ึงไหม    ที่ไดเห็นพรหมโดยประจักษ ?  

       “ข้อน้ัน   หามีไม่   พระโคดม!” 
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        วาเสฏฐะ ! ถาอยางน้ัน มีอาจารยสักคนหน่ึงไหม ของพราหมณไตร 
เพทเหลาน้ัน    ที่ไดเหน็พรหมโดยประจักษ?  
       “ข้อน้ัน   หามีไม่   พระโคดม!” 
        วาเสฏฐะ !  ถาอยางน้ัน  มีประธานอาจารยแหงอาจารยสักคนหน่ึง 
ของพราหมณไตรเพทเหลาน้ันไหม   ที่ไดเห็นพรหมโดยประจักษ? 
       “ข้อน้ัน   หามีไม่   พระโคดม!” 
        วาเสฏฐะ !  มีอาจารยที่สืบกันมาถึงเจ็ดชั่ว ของพราหมณไตรเพท
เหลาน้ัน สักคนหน่ึงไหม    ที่ไดเห็นพรหมโดยประจักษ? 
       “ข้อน้ัน   หามีไม่   พระโคดม!” 
        วาเสฏฐะ ! ในบรรดาฤษีเกาแกทั้งหลาย  คือ  ฤษีอัฏฐกะ  ฤษีวามกะ 
ฤษีวามกะ   ฤษีวามเทวะ   ฤษีเวสสามิตตะ  ฤษียมตัคคี   ฤษีอังคีรสะ   ฤษีภาร-  
ท๎วาชะ  ฤษีวาเสฏฐะ  ฤษีกัสสปะ  ฤษีภคุ  ผูไดประกอบมนตข้ึน  บอกกลาวแก
พราหมณไตรเพททั้งหลาย ใหขับตาม  ใหกลาวตาม ใหสวดตาม ใหบอกตาม กัน
สืบๆมาจนกระทั่งกาลน้ี  เหลาน้ัน  มีฤษีสักตนหน่ึงไหมในบรรดาฤษีเหลาน้ัน  ที่
กลาวยืนยันอยูวา  เรารูเราเห็น  วาพรหมอยูที่ไหน  ดวยอาการอยางไร   ณ  ที่ใด   
ดังน้ี?  
       “ข้อน้ัน   หามีไม่   พระโคดม!” 
        วาเสฏฐะ !  เมื่อไมมีพราหมณ อาจารยของพราหมณ หรือฤษผีูบอก
มนตแกพราหมณ แมสักคนหน่ึงที่เคยเห็นพรหมโดยประจักษ แลวมาแสดง
หนทางไปสูความเปนสหายแหงพรหม อยูดังน้ี ทานจะสําคัญความขอน้ีวา
อยางไร  :  คํากลาวของพราหมณไตรเพทเหลาน้ัน  ยอมถึงความเปนคํากลาวที่
ไมประกอบดวยปาฏิหาริย๑  (อปฺปาฏิหิริกตํ)  มิใชหรอื ?       

๑.  ไมประกอบดวยปาฏิหาริย    คือไมมีเหตุผลท่ีแสดงใหผูฟงเห็นไดวาเปนจริงตามท่ีเขากลาว   จนกระท่ังยอมเช่ือ.  
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 ถูกแลว, วาเสฏฐะ !    ขอที่พราหมณทั้งหลายผูไมรูไมเห็นพรหมจะมา
กลาวแสดงหนทางไปสูความเปนสหายกับพรหม   ดังน้ีน้ัน   น่ันไมใชฐานะท่ีจะ
มีได. วาเสฏฐะ!    เปรียบเหมอืนแถวคนตาบอดเกาะหลังกัน   คนตนแถวก็ไม
เห็นอะไร  คนกลางแถวก็ไมเหน็อะไร  คนปลายแถวก็ไมเห็นอะไร   น้ีฉันใด; วา
เสฏฐะ!    คํากลาวของพราหมณไตรเพททัง้หลาย  ก็มีอุปมาเหมอืนแถวแหงคน
ตาบอด   ฉันน้ันแหละ  คือผูกลาวพวกแรกก็ไมเห็นพรหม   ผูกลาวพวกตอมาก็
ไมเห็นพรหม  ผูกลาวพวกสุดทายก็ไมเห็นพรหม;  ดังน้ันคํากลาวของพวกเขาก็
ถึงซ่ึงความเปนคํากลาวที่นาหัว (หสฺสก) คํากลาวที่ตํ่าตอย (นามก) คํากลาว
เปลาๆปล้ีๆ  (ริตฺตก)   คํากลาวเหลวไหล (ตุจฺฉก).  

 (น้ีเปนตัวอยางแหงสัมผัปปลาปวาทระดับสูงชนิดที่หน่ึง) 

ตัวอย่างประการที่ ๒ 

        วาเสฏฐะ !  ทานจะสําคัญความขอน้ีวาอยางไร : พราหมณไตรเพท
ทั้งหลาย ก็มองเห็นดวงจันทรดวงอาทิตยอยู   ชนเหลาอื่นเปนอันมาก  ก็มองเห็น
ดวงจันทรดวงอาทิตยอยู, วาดวงจันทรดวงอาทิตยข้ึนมาจากทิศไหนตกลงไปทาง
ทิศไหน   พากันออนวอนอยู ชมเชยอยู ประนมมือนมสัการเดินเวียนรอบๆอยู     

       "แน่แล้ว พระโคดม !   เม่ือเป็นเช่นน้ัน คาํกล่าวของพราหมณ์ไตรเพทเหล่าน้ันย่อมถึงความเป็น
คาํกล่าวท่ีไม่ประกอบด้วยปาฏิหาริย์" 

ดวยกันทั้งสองพวก    มิใชหรือ ? 

       “อย่างนีแ้หละ   พระโคดม !”  

        วาเสฏฐะ ! ทานจะสําคัญคความขอน้ีวาอยางไร : เมือ่พวกพราหมณ 
ไตรเพทก็เห็น  พวกชนเหลาอื่นเปนอันมากก็เห็น  ดวงจันทร ดวงอาทิตย ดวยกัน
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ทั้งสองพวก อยูดังน้ี พวกพราหมณไตรเพทสามารถแสดงหนทางไปสูความเปน
อันเดียวกันกับดวงจันทรดวงอาทติยอยูหรือ ?  

       “ข้อน้ัน   หามิได้    พระโคดม!” 

        วาเสฏฐะ !  ก็เมื่อพวกพราหมณไตรเพท   และชนเปนอันมากเห็น   
ดวงจันทรดวงอาทิตยอยู  โดยประจักษ  ก็ยังไมสามารถแสดงทางไปสูความเปน
อันเดียวกันกับดวงจันทรดวงอาทติยอยู ดังน้ีแลว พวกพราหมณ พวกอาจารย
ของพราหมณ และพวกฤาษีผูบอกมนตแกพราหมณ   ซ่ึงลวนแตไมเคยเห็น
พรหมโดยประจักษเลย แลวจะมาแสดงหนทางไปสูความเปนสหายกับพรหม
ดังน้ีน้ันทานจะสําคัญความขอน้ีวาอยางไร : คํากลาวของพราหมณไตรเพท
เหลาน้ันยอมถึงความเปนคํากลาวที่ไมประกอบดวยปาฏิหาริย    มิใชหรอื ?  

       “แน่แล้ว, พระโคดม!   เม่ือเป็นเช่นน้ัน  คาํกล่าวของพราหมณ์ไตรเพทเหล่าน้ัน ย่อมถึงความ
เป็นคาํกล่าวท่ีไม่ประกอบด้วยปาฏิหาริย์”  

        ถูกแลว, วาเสฏฐะ !      ขอที่พราหมณทั้งหลายผูไมรูไมเห็นพรหม   จะมา
กลาวแสดงหนทางไปสูความเปนสหายกับพรหม   ดงัน้ีน้ัน  น่ันไมเปนฐานะที่
จะมีได.  

 ตัวอย่างประการที่ ๓ 

        วาเสฏฐะ !  เปรียบเหมอืน มีบุรุษกล่าวอยู่ว่า "ข้าพเจ้าปราถนาใคร่จะ
ได้นางชนบทกลัยาณใีนชนบทน้ี" ดงันี.้  คนทั้งหลายถามเขาวา ‘บรุุษผู้ เจริญ!
ท่านรู้จักนางชนบทกัลยาณีท่ีท่านปรารถนาน้ันไหม ว่าเป็นนางกษตัริย์หรือนาง
พราหมณี   หรือเป็นนางในวรรณะแพศย์  หรือนางในวรรณะศูทร?’  เขาตอบวา 
‘ ไม่รู้จัก’.   คนเหลาน้ันถามอีกวา  ‘นางชนบทกัลยาณีท่ีท่านประสงค์จะได้น้ัน  
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มีช่ืออะไร มีโคตรอะไร  สูงหรือตํา่  หรือปูนกลาง  ผิวดาํ  หรือผิวคลํา้  หรือผิวสี
ทอง  อยู่ในหมู่บ้านโน้น  อยู่ในนิคมหรือในนครเล่า?’  เขาตอบวา ‘ไม่ทราบเลย 
ท่าน!’   คนเหลาน้ันถามอีกวา ‘บรุุษผู้ เจริญ!    ท่านปรารถนาใคร่จะได้ผู้ ท่ีท่าน
ไม่เคยรู้จัก  ไม่เคยเห็น  กระน้ันหรือ?’ เขาตอบวา  ‘ถูกแล้ว  ท่าน!’  วาเสฏฐะ!    
ทานจะสําคัญความขอน้ีวาอยางไร : คํากลาวของบุรษุน้ี  ยอมถึงความเปนคํา
กลาวที่ไมประกอบดวยปาฏิหาริย    มิใชหรอื ?  

       “แน่แล้ว,    พระโคดม!”  

ตัวอย่างประการที่ ๔ 

        วาเสฏฐะ ! เปรียบเหมอืน บุรุษทําบันไดสําหรับจะพาดขึน้สู่ปราสาท 
นํามาที่ถนนใหญส่ีแพรง.  คนทั้งหลายถามเขาวา  ‘บรุุษผู้ เจริญ!   ท่านทาํบันได
มาเพ่ือจะพาดขึน้สู่ปราสาท ท่านรู้จักปราสาทน้ันไหม ว่าอยู่ทิศตะวนัออกหรือ
ทิศใต้  ทางทิศตะวนัตกหรือทิศเหนือ สูงหรือตํา่ หรือขนาดกลาง?’ บุรุษน้ันตอบ
วา  ‘ ไม่รู้จักเลย ท่าน!’  คนเหลาน้ันถามตอไปวา ‘บรุุษผู้ เจริญ!  ท่านทาํบันไดมา
เพ่ือจะพาดขึน้สู่ปราสาทท่ีท่านไม่เคยรู้จัก ไม่เคยเห็น กระน้ันหรือ?’ เขาตอบวา 
‘ถูกแล้ว ท่าน!’  วาเสฏฐะ!   ทานจะสําคัญความขอน้ีวาอยางไร : คํากลาวของ
บุรุษน้ี  ยอมถึงความเปนคํากลาวที่ไมประกอบดวยปฏิหาริย  มิใชหรอื?  

       “แน่แล้ว,   พระโคดม!”  

ตัวอย่างประการที่ ๕ 

        วาเสฏฐะ ! เปรียบเหมอืน แม่นํา้อจิรวด ีน้ี  มีนํ้าเต็มเปยม  กายืนดื่มได.  
คร้ังน้ัน  มีบุรุษคนหน่ึงมาถงึเข้า  เขามีประโยชนที่ฝงโนน   แสวงหาฝงโนน มี
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การไปสูฝงโนน ประสงคจะขามไปฝงโนน เขายนือยู่ที่ฝ่ังนีร้้องเรียกฝ่ังโน้น วา 
‘ฝ่ังโน้นจงมา   ฝ่ังโน้นจงมา’   ดังน้ี.   วาเสฏฐะ!    ทานจะสําคัญความขอน้ีวา
อยางไร  :  ฝงโนนแหงแมนํ้าอจิรวดี  จะมาสูฝงน้ี  เพราะเหตุแหงการรองเรียก  
เพราะเหตุแหงการขอ   เพราะเหตุแหงความปรารถนา   หรือเพราะเหตุแหงความ
พอใจ   ของบรุุษน้ัน   ไดหรอืหนอ?  

       “พระโคดมผู้ เจริญ!     ข้อน้ันเป็นไปไม่ได้เลย”.  

-  สี.ที. ๙/๒๙๗ - ๓๐๔/๓๖๘- ๓๗๖.  

 (คาํพูดที่ไม่ประกอบด้วยปาฏิหาริย์ และไรความหมาย เชนคําพูดในตัวอยาง เหลาน้ีเปน 
ตัวอย่างแห่งสัมผัปปลาวาทระดับครูบาอาจารย์).  

วบิากแห่งมจิฉาวาจา 

        ภิกษุ ท. !  มุสาวาท ที่เสพทั่วแลว เจริญแลว ทําใหมากแลวยอม
เปนไปเพื่อนรก เปนไปเพื่อกําเนิดดิรัจฉาน เปนไปเพื่อเปรตวิสัย. วบิากแห่ง
มุสาวาทของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวบิากทั้งปวง คือวิบากที่เปนไปเพื่อ การถูก
กล่าวตู่ด้วยคาํไม่จริง.  

        ภิกษุ ท. !  ปิสุณวาท (คํายุยงใหแตกกัน) ที่เสพทั่วแลว เจริญแลวทาํให
มากแลว  ยอมเปนไปเพื่อนรก  เปนไปเพื่อกําเนิดดิรัจฉาน   เปนไปเพื่อเปรต
วิสัย. วบิากแห่งปิสุณวาทของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวบิากทั้งปวง  คือวิบากที่
เปนไปเพื่อ   การแตกจากมิตร.  
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        ภิกษุ ท. !  ผรุสวาท (คําหยาบ) ที่เสพท่ัวแลว เจริญแลว ทําใหมากแลว 
ยอมเปนไปเพื่อนรก  เปนไปเพื่อกําเนิดดิรัจฉาน  เปนไปเพื่อเปรตวิสัย  วบิาก
แห่งผรุสวาทของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวบิากทั้งปวง  คือวิบากที่เปนไปเพื่อ  การ
ได้ฟังเสียงที่ไม่น่าพอใจ.  

        ภิกษุ ท. !  สัมผปัปลาวาท (คําเพอเจอ)  ที่เสพทั่วแลว  เจริญแลวทาํให
มากแลว  ยอมเปนไปเพื่อนรก  เปนไปเพื่อกําเนิดดิรัจฉาน   เปนไปเพื่อเปรต
วิสัย. วบิากแห่งผรุสวาทของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวบิากทั้งปวง  คือวิบากที่
เปนไปเพื่อ  วาจาที่ไม่มีใครเช่ือถอื. 
-  อฏฐก. อํ. ๒๓/๒๕๒/๑๓๐.  

 

 

 

นิทเทศ๑๖ 

วาดวย สมัมาวาจา 

จบ 
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นิทเทศ ๑๗ วาดวย สมัมากัมมันตะ 

(มี ๘ เรื่อง) 

หมวด ก. ว่าด้วย อุทเทศ-วิภาค ของสัมมากมัมนัตะ 
อทุเทสแห่งสัมมากมัมนัตะ 

        ภิกษุ ท. !  สัมมากมัมนัตะ เป็นอย่างไรเล่า ? เจตนาเป็นเคร่ืองเว้น 
จากการฆ่า เจตนาเป็นเคร่ืองเว้นจากการถอืเอาส่ิงของที่เจ้าของไม่ได้ให้แล้ว
เจตนาเป็นเคร่ือง   เว้นจากการประพฤติผดิในกามท้ังหลาย.  ภิกษุ ท. !    อนันีเ้รา
กล่าวว่า   สัมมากมัมันตะ.  
-  มหา.ที ๑๐/๓๔๘/๒๙๙.  

(บาลีแหงอ่ืน มีขอความแตกตางออกไปวา : -) 

        ภิกษุ ท. !  สัมมากมัมนัตะ   เป็นอย่างไรเล่า ?  ภิกษุ ท. !    การเว้น
จากการฆ่าสัตว์ การเว้นจากการถอืส่ิงของที่เจ้าของไม่ได้ให้ การเว้นจากกรรม
อนัมิใช่พรหมจรรย์  :  นีเ้ราเรียกว่า     สัมมากมัมันตะ  
-  มหาวาร.สํ.๑๙/๑๑/๓๗. 

        (บาลีสูตรบนแสดงดวย กาเมสุมิจฉาจาร บาลีสูตรลางแสดงดวย อพรหมจริยา เขาใจวา
สูตรบนแสดงสําหรับฆราวาส สูตรลางแสดงสําหรับบรรพชิต; โดยทั่วไปแสดงอยางสูตรบน เพราะ
แสดงอยางสูตรลางมีนอยมาก).  
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หลกัวนิิจฉัยกายกรรม ๓ สถาน 

หมวดที่ ๑ : เมื่อจะกระทํา 

        ราหุล !  เธอใคร่จะทํากรรมใดด้วยกาย พึงพิจารณากรรมน้ัน
เสียกอนวา “กายกรรมที่เราใครจะกระทําน้ี เปนไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบาง 
เบียดเบียนผูอื่นบาง  เบียดเบียนทั้งสองฝายบาง  เปนกายกรรมที่เปนอกุศล  มี
ทุกขเปนกําไร  มีทุกขเปนวิบาก  หรือไมหนอ ?”  ดังน้ี  ราหุล !     ถาเธอ
พิจารณา รูสึกอยูดังน้ันไซร,   เธอ  ไม่พงึกระทํากายกรรมชนิดน้ันโดยถ่ายเดยีว.  
        ราหุล !  ถาเธอพิจารณา รูสึกอยูดังน้ีวา “กายกรรมที่เราใครจะ 
กระทําน้ี ไมเปนไปเพื่อเบียดเบยีนตนเองบาง ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนผูอืน่บาง 
ไมเปนไปเพื่อเบียดเบยีนทั้งสองฝายบาง เปนกายกรรมอันเปนกุศล มีสุขเปน
กําไร   มีสุขเปนวิบาก”  ดังน้ี ไซร,   ราหุล !    เธอ พงึกระทํากายกรรมชนิดน้ัน  

หมวด ๒ : เมื่อกระทําอยู่ 

        ราหุล!  เมื่อเธอกระทํากรรมใดด้วยกายอยู่ พึงพิจารณากรรมน้ันวา 
“กายกรรมที่เรากําลังกระทําอยูน้ี เปนไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบาง เบียดเบียน
ผูอื่นบาง   เบียดเบียนทั้งสองฝายบาง  เปนกายกรรมที่เปนอกุศลมทีุกขเปนกําไร 
มีทุกขเปนวิบาก   หรือไมหนอ ?”  ดังน้ี  ราหุล !      ถาเธอพิจารณา   รูสึกอยู
ดังน้ันไซร,    เธอ พงึเลกิละกายกรรมชนิดน้ันเสีย.  
       ราหุล !  ถาเธอพิจารณา  รูสึกอยูดังน้ีวา “กายกรรมที่เรากําลัง
กระทําอยูน้ี  ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบาง  ไมเปนไปเพือ่เบียดเบียนผูอื่น
บาง ไมเปนไปเพื่อ  เบียดเบียนทั้งสองฝายบาง  เปนกายกรรมอันเปนกุศล  มีสุข
เปนกําไร  มีสุขเปนวิบาก”  ดังน้ี ไซร, ราหุล !   เธอ พงึเร่งเพิม่การกระทํา
กายกรรมชนิดน้ัน.  
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หมวดที่ ๓ : เมื่อกระทําแล้ว 

        ราหุล!  เมื่อกระทํากรรมใดด้วยกายแล้ว พึงพิจารณากรรมน้ันวา 
“กายกรรมที่เรากระทําแลวน้ี เปนไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบางเบียดเบียนผูอื่น
บาง เบียดเบียนทั้งสองฝายบาง   เปนกายกรรมที่เปนอกุศลมีทกุขเปนกําไร  มี
ทุกขเปนวิบาก  หรือไมหนอ ?”  ดังน้ี  ราหุล !    ถาเธอพิจารณา   รูสึกอยูดังน้ัน
ไซร, เธอ พงึแสดง พงึเปิดเผย พงึกระทําให้เป็นของหงาย ซ่ึงกายกรรมน้ัน ใน
พระศาสดา   หรือในเพือ่นสพรหมจารีผู้เป็นวญิญูชนทั้งหลาย, ครั้นแสดง  ครั้น
เปดเผย    ครั้นกระทําใหเปนของหงายแลว  พงึถงึซ่ึงความระวงัสังวรต่อไป.  

        ราหุล !  ถาเธอพิจารณา   รูสึกอยูดังน้ีวา  “กายกรรมที่เรากระทํา
แลวน้ี  ไมเปนไปเพือ่เบียดเบียนตนเองบาง  ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนผูอืน่บาง 
ไมเปนไปเพื่อเบียดเบยีนทั้งสองฝายบาง เปนกายกรรมอันเปนกุศล มีสุขเปน
กําไร มีสุขเปนวิบาก”  ดังน้ี ไซร,  ราหุล !    เธอ พงึอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์ 
ตามศึกษาในกศุลธรรมทั้งหลายอยู่   ทั้งกลางวนัและกลางคนืเถดิ.  
-  ม.ม. ๑๓/๑๒๖/๑๒๙.  

สัมมากมัมนัตะโดยปริยายสองอย่าง 
(โลกยิะ - โลกตุตระ) 

       ภิกษุ ท. !  สัมมากมัมนัตะ  เป็นอย่างไรเล่า?  ภิกษุ ท. !    เรากลาว แม
สัมมากัมมนัตะวามีโดยสวนสอง คือ สัมมากมัมันตะ ที่ยงัเป็นไปกบัด้วยอาสวะ 
(สาสว) เปนสวนแหงบุญ (ปฺุญภาคิย) มีอุปธิเปนวิบาก (อุปธิเวปกฺก) ก็มีอยู; 
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สัมมากมัมนัตะอนัเป็นอริยะ (อริย)  ไมมีอาสวะ (อนาสว)   เปนโลกุตตระ (โลกุตฺตร) 

เปนองคแหงมรรค  (มคฺคงฺค)    ก็มีอยู.  

        ภิกษุ ท. !  สัมมากมัมนัตะ ที่ยงัเป็นไปกบัด้วยอาสวะ เป็นส่วนแห่ง
บุญ   มีอุปธิเป็นวบิาก น้ันเป็นอย่างไรเล่า ? ภิกษุ ท. !   เจตนาเปนเครื่องเวนจาก
การทําสัตวมีชีวิตใหตกลวงไป เจตนาเปนเคร่ืองเวนจากการถือเอาส่ิงของที่
เจาของมิไดให เจตนาเปนเคร่ืองเวนจากการประพฤติผดิในกามทั้งหลาย มีอยู 
ภิกษุ ท. !   น้ีคือ  สัมมากัมมันตะท่ียังเปนไปกับดวยอาสวะ   เปนสวนแหงบุญมี
อุปธิเปนวิบาก.  

        ภิกษุ ท. !  สัมมากมัมนัตะ อนัเป็นอริยะ ไม่มีอาสวะ เป็นโลกตุระ 
เป็นองค์แห่งมรรค น้ันเป็นอย่างไรเล่า ?  คือ  การงด  การเวน  การเวนขาด 
เจตนาเปนเครื่องเวน  จากกายทุจริตทั้งสาม (ตามที่กลาวแลวขางบน) ของผูมีอรยิจิต 
ของผูมีอนาสวจิต ของผูเปนอรยิมัคคสมังคี ผูเจริญอยูซ่ึงอริยมรรค. ภิกษุ ท. !    
น้ีคือ สัมมากัมมันตะอันเปนอริยะ ไมมอีาสวะ เปนโลกุตตระ เปนองคแหง
มรรค.  
-  อุปริ.ม.๑๔/๑๘๔/๒๗๑-๒๗๓.  

หมวด ข. ว่าด้วย ลกัษณะ ของสัมมากมัมนัตะ 
คาํไขความของสัมมากมัมนัตะ 

        (ปาณาติปาตา เวรมณี) เธอน้ัน ละปาณาติบาต เวนขาดจาก ปาณาติบาตวาง
ทอนไมและศัสตราเสียแลว มีความละอาย ถึงความเอ็นดูกรุณา หวังประโยชน
เก้ือกูลในบรรดาสัตวทั้งหลาย   อยู.  
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        (อทินนาทานา เวรมณี) เธอน้ัน ละอทินนาทาน เวนขาดจาก อทินนาทาน 
ถือเอาแตของที่เขาใหแลว หวังอยูแตของที่เขาให ไมเปนขโมย มีตนเปนคน
สะอาดเปนอยู.  

        (กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี - สําหรับฆาราวาส) เธอน้ัน ละการประพฤติผดิในกาม 
เวนขาดจากการประพฤติผิดในกาม (คือเวนขาดจากการประพฤติผิด) ในหญิงซ่ึง
มารดารักษา บิดารักษา พี่นองชาย พี่นองหญิง หรือญาติ รักษา อันธรรมรักษา 
เปนหญิงมสีามี หญงิอยูในสินไหม โดยทีสุ่ดแมหญิงอันเขาหม้ันไว (ดวยการ
คลองพวงมาลัย) ไมเปนผูประพฤติผิดจารีตในรูปแบบเหลาน้ัน.  

       (อพรหมจริยา เวรมณี - สําหรับบรรพชิต) เธอน้ัน ละกรรมอนัไม่ใช่พรหมจรรย์ 
ประพฤติพรหมจรรยโดยปกติ ประพฤติหางไกล เวนขาดจากการเสพเมถุนอัน
เปนของชาวบาน.  
-  สี.ที.๙/๘๓/๑๐๓.  

-  ท่ีมาเฉพาะขอกาเมฯ : - ทสก. อํ.๒๔/๒๘๗ - ๒๘๘/๑๖๕.  

ลกัษณะและวบิาก แห่งสัมมากมัมนัตะ 

        ภิกษุ ท. !  อริยสาวก ในกรณีน้ี ละปาณาติบาต เว้นขาดจาก 
ปาณาติบาต.  ภิกษุ ท. !    อริยสาวกเวนขาดจากปาณาติบาตแลว   ยอมชือ่วา  ให้
อภัยทาน  อเวรทาน อพัยาปัชฌทาน แก่สัตว์ทั้งหลายมากไม่มีประมาณ; ครั้นให
อภัยทาน อเวรทาน อัพยาปชฌทาน แกสัตวทั้งหลายมากไมมปีระมาณแลว ยอม
เปนผู มีส่วนแห่งความไม่มีภัย ไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียน อนัไม่มีประมาณ.  
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ภิกษุ ท. !     น้ีเปน (อภัย) ทานช้ันปฐม  เปนมหาทาน  รูจักกันวาเปนของเลิศ 
เปนของมมีานาน เปนของประพฤติสืบกันมาแตโบราณไมถูกทอดท้ิงเลย  ไมเคย
ถูกทอดท้ิงในอดีต  ไมถูกทอดทิง้อยูในปจจุบัน  และจักไมถูกทอดทิ้งในอนาคต  
อันสมณพราหมณผูรูไมคัดคาน.  ภิกษุ ท. !     ขอน้ีเปนทอธารแหงบญุ (อันดับที่สี่) 

เปนที่ไหลออกแหงกุศล  นํามาซ่ึงสุข  เปนไปเพื่อยอดสุดอันด ี มีสุขเปนวิบาก 
เปนไปเพื่อสวรรค เปนไปเพื่อประโยชนเก้ือกูล เพื่อความสุขอันพึงปรารถนา  
นารักใคร   นาพอใจ.  

        ภิกษุ ท. !  ขออื่นยังมอีีก : อริยสาวก ละอทินนาทาน เว้นขาด จาก
อทินนาทาน.  ภิกษุ ท. !   อริยสาวกเวนขาดจากอทินนาทานแลว   ยอมชื่อวา ให้
อภัยทาน  อเวรทาน  อพัยาปัชฌทาน  แก่สัตว์ทั้งหลายมากไม่มปีระมาณ;  ครั้น
ใหอภัยทาน อเวรทาน อัพยาปชฌทาน แกสัตวทั้งหลายมากไมมีประมาณแลว 
ยอมเปนผู มีส่วนแห่งความไม่มีภัย ไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียน อนัไม่มี
ประมาณ.  ภิกษุ ท. !    น้ีเปน (อภัย) ทานอนัดบัท่ีสอง  เปนมหาทานรูจักกันวา
เปนของเลิศ เปนของมมีานาน เปนของประพฤติสืบกันมาแตโบราณไมถูก
ทอดทิง้เลย  ไมเคยถูกทอดทิง้ในอดีต  ไมถูกทอดท้ิงอยูในปจจุบัน  และจักไมถูก
ทอดทิง้ในอนาคต  อันสมณพราหมณผูรูไมคัดคาน.  ภิกษุ ท. !    ขอน้ีเปนทอธาร
แหงบญุ (อันดับที่หา) เปนที่ไหลออกแหงกุศล   นํามาซ่ึงสุข   เปนไปเพื่อยอดสุด
อันดี มีสุขเปนวิบาก เปนไปเพื่อสวรรค เปนไปเพื่อประโยชนเก้ือกูลเพื่อความสุข
อันพึงปรารถนา   นารักใคร   นาพอใจ. 

       ภิกษุ ท. !  ขออื่นยังมอีีก : อริยสาวก ละกาเมสุมิจฉาจาร เว้นขาดจาก
กาเมสุมิจฉาจาร.  ภิกษุ ท. !     อริยสาวกเวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจารแลวยอมชือ่
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วา ให้อภัยทาน อเวรทาน อพัยาปัชฌทาน แก่สัตว์ทั้งหลายมากไม่มปีระมาณ; 
ครั้นใหอภยัทาน อเวรทาน อัพยาปชฌทาน แกสัตวทั้งหลายมากไมมปีระมาณ
แลว ยอมเปนผู มีส่วนแห่งความไม่มีภัย  ไม่มเีวร  ไม่มีความเบียดเบียน  อนัไม่มี
ประมาณ.  ภิกษุ ท. !    น้ีเปน (อภัย) ทานอนัดบัที่สาม  เปนมหาทาน  รูจักกันวา
เปนของเลิศ เปนของมีมานาน เปนของประพฤติสืบกันมาแตโบราณ ไมถูก
ทอดทิง้เลย ไมเคยถูกทอดท้ิงในอดีต ไมถูกทอดท้ิงอยูในปจจุบัน และจักไมถูก
ทอดทิง้ในอนาคต  อนัสมณพราหมณผูรูไมคัดคาน.  ภิกษุ ท. !     ขอน้ีเปนทอ
ธารแหงบญุ (อันดับที่หก) เปนที่ไหลออกแหงกุศล  นํามาซ่ึงสุข  เปนไปเพื่อยอด
สุดอันดี มีสุขเปนวิบาก เปนไปเพื่อสวรรค เปนไปเพื่อประโยชนเก้ือกูลเพื่อ
ความสุขอันพึงปรารถนา   นารักใคร   นาพอใจ.  

-  อฏฐก. อํ. ๒๓/๒๕๐/๑๒๙.  

หมวด ค. ว่าด้วย โทษและอานิสงส์ ของสัมมากมัมนัตะ 

วบิากของมจิฉากมัมนัตะ 

        ภิกษุ ท. !  ปาณาติบาต  ที่เสพทั่วแลว  เจริญแลว  ทําใหมากแลว  ยอม
เปนไปเพื่อนรก  เปนไปเพื่อกําเนิดดิรัจฉาน เปนไปเพื่อเปรตวิสัย. วบิากแห่ง
ปาณาติบาตของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวบิากทั้งปวง คือวิบากท่ีเปนไปเพื่อมีอายุ
ส้ัน.  
        ภิกษุ ท. !  อทินนาทาน  ที่เสพทั่วแลว  เจริญแลว  ทําใหมากแลว ยอม
เปนไปเพื่อนรก  เปนไปเพื่อกําเนิดดิรัจฉาน  เปนไปเพื่อเปรตวิสัย  วบิากแห่ง 
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อทินนทานของผู้เป็นมนุษย์ทีเ่บากว่าวบิากทั้งปวง คือวิบากที่เปนไปเพื่อ ความ
เส่ือมแห่งโภคะ.  

        ภิกษุ ท. !  กาเมสุมิจฉาจาร  ที่เสพท่ัวแลว  เจริญแลว   ทําใหมาก  
แลว ยอมเปนไปเพือ่นรก เปนไปเพื่อกําเนิดดิรัจฉาน เปนไปเพื่อเปรตวิสัย.  
วบิากแห่งกาเมสุมิจฉาจารของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวบิากทั้งปวง คือวิบากที่
เปนไปเพื่อ   ก่อเวรด้วยศัตรู.  
-  อฏฐก.อํ ๒๓/๒๕๑/๑๓๐. 

กรรมทีเ่ป็นเหตุให้ได้รับผลเป็นความกระเสือกกระสน 

        ภิกษุ ท. !  เราจักแสดงธรรมปริยาย อันแสดงความกระเสือกกระสน
ไปตามกรรม (ของหมูสัตว) แกพวกเธอ. เธอท้ังหลายจงต้ังใจฟงใหดี. ธรรม
ปริยายอันแสดงความกระเสือกกระสนไปตามกรรม (ของหมูสัตว) เปนอยางไร
เลา ?  

        ภิกษุ ท. !  สัตว์ทั้งหลาย เป็นผู้มีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่ง 
กรรม มีกรรมเป็นกาํเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพนัธ์ุ มกีรรมเป็นที่พึง่อาศัย กระทํา
กรรมใดไว้ดกีต็ามช่ัวกต็าม   จักเป็นผู้รับผลกรรมน้ัน.  

        ภิกษุ ท. !  คนบางคนในกรณีน้ี        เปนผู มีปกติทําปาณาตบิาต 
หยาบชา มีฝามือเปอนดวยโลหติ มีแตการฆาและการทุบตี ไมมีความเอ็นดูใน
สัตวมีชีวิต. เขากระเสือกกระสนดวย (กรรมทาง) กาย  กระเสือกกระสนดวย 
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(กรรมทาง) วาจา กระเสือกกระสนดวย (กรรมทาง) ใจ; กายกรรมของเขาคด 
วจีกรรมของเขาคด  มโนกรรมของเขาคด ; คติของเขาคด อุปบัติของเขาคด. 
ภิกษุ ท. !   สําหรับผูมีคติคด  มีอุบัติคดน้ัน  เรากลาวคติอยางใดอยางหน่ึงใน
บรรดาคติสองอยาง  แกเขา คือ เหลา สัตว์นรกผู้มทุีกข์โดยส่วนเดยีว, หรือวา 
สัตว์เดรัจฉานผู้มีกาํเนิดกระเสือกกระสน ไดแก งู แมลงปอง ตะขาบ พังพอน 
แมว  หนู  นกเคา  หรือสัตวเดรัจฉานเหลาอื่น  ที่เห็นมนุษยแลวกระเสือก
กระสน.  ภิกษุ ท. !     ภูตสัตวยอมมีดวยอาการอยางน้ี   คือ   อุปบัติ (การเขาถึงภพ) 
ยอมมีแกภตูสัตว,  เขาทํากรรมใดไว  เขายอมอุปบัติดวยกรรมน้ัน, ผัสสะ
ทั้งหลายยอมถูกตองภตูสัตวน้ันผูอุปบัติแลว.  ภิกษุ ท. !     เรากลาววาสัตว
ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรม    ด้วยอาการอย่างนี ้  ดังน้ี.  
-  ทสก.อํ. ๒๔/๓๐๙/๑๙๓.  

        (ในกรณีแหงบุคคลผู กระทาํอทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร ก็ไดตรัสไวดวย ขอความ
อยางเดียวกันกับในกรณีของผูกระทําปาณาติบาตดังกลาวมาแลวขางบนทุกประการ; และยังได
ตรัสเลยไปถึง  วจีทุจริตส่ี   มโนทุจริตสาม   ดวยขอความอยางเดียวกันอีกดวย. 

       ตอไปน้ี   ไดตรัสขอความฝายกุศล :-)  

กรรมทีเ่ป็นเหตุให้ได้รับผลเป็นความไม่กระเสือกกระสน 

        ภิกษุ ท. !  สัตวทั้งหลาย เปนผูมีกรรมเปนของตน เปนทายาทแหง
กรรม  มีกรรมเปนกําเนิด  มีกรรมเปนเผาพันธุ  มีกรรมเปนที่พึง่อาศัย  กระทํา
กรรมใดไวดีก็ตามชั่วก็ตาม   จักเปนผูรับผลแหงกรรมน้ัน.  

       ภิกษุ ท. !  บุคคลบางคนในกรณน้ีี ละปาณาติบาต เวนขาดจาก 
ปาณาติบาต วางทอนไม  วางศัสตรา  มีความละอาย   ถึงความเอน็ดูกรุณาเก้ือกูล
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แกสัตวทั้งหลาย. เขาไมกระเสือกกระสนดวย (กรรมทาง) กาย  ไมกระเสือก
กระสนดวย (กรรมทาง) วาจา ไมกระเสือกกระสนดวย (กรรมทาง) ใจ; 
กายกรรมของเขาตรง  วจีกรรมของเขาตรง  มโนกรรมของเขาตรง : คติของเขา
ตรงอุปบัติของเขาตรง.   ภิกษุ ท. !     สําหรับผูมีคติตรง  มีอปุบัติตรงน้ัน  เรา
กลาวคติอยางใดอยางหน่ึงในบรรดาคติสองอยาง  แกเขา  คือเหลา สัตว์ผู้มีสุข
โดยส่วนเดยีว๑  หรือวา ตระกลูอนัสูง  ตระกูลขัตติยมหาศาล  ตระกูลพราหมณ
มหาศาลหรือตระกูลคหบดมีหาศาลอันมั่งค่ัง   มีทรัพยมาก  มีโภคะมาก  มีทอง
และเงินมาก   มีอุปกรณแหงทรัพยมาก.  ภิกษุ ท. !    ภูตสัตวยอมมดีวยอาการ
อยางน้ี  คืออุปบัติ (การเขาถึงภพ) ยอมมีแกภูตสัตว,  เขาทํากรรมใดไว  เขายอม
อุปบัติดวยกรรมน้ัน, ผัสสะทั้งหลายยอมถูกตองภูตสัตวน้ันผูอุบัติแลว. ภิกษุ ท. ! 

เรากลาววา  สัตว์ทั้งหลาย เป็นทายาทแห่งกรรม ด้วยอาการอย่างนี ้ ดังน้ี. 

        (ในกรณีแหงบุคคลผู ไม่กระทาํอทินนาทาน ไม่กระทาํกาเมสุมิจฉาจาร ก็ได  ตรัสไวดวย
ขอความอยางเดียวกันกับในกรณีของผูไมกระทําปาณาติบาต ดังกลาวมาแลวขางบนทุก
ประการ; และยังไดตรัสเลยไปถึง วจีสุจริตส่ี มโนสุจริตสาม ดวยขอความอยางเดียวกันอีกดวย)  

        ภิกษุ ท. !  น้ีแล  คือธรรมปริยาย   อันแสดงความกระเสือกกระสน 
ไปตามกรรม  (ของหมูสัตว)  
-  ทสก. อํ. ๒๔/๓๑๑/๑๙๓.  

นิทเทศ๑๗ 

วาดวยสัมมากัมมันตะ 

จบ 

๑.  คําน้ีพระบาลีฉบับมอญและฉบับยุโรป  วา  สวรรคอันมีสุขโดยสวนเดียว. 
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นิทเทศ ๑๘ วาดวย สมัมาอาชีวะ 

(มี ๑๖ เรื่อง) 

หมวด ก. ว่าด้วย อุทเทศ - วิภาค ของสัมมาอาชีวะ 
อทุเทศแห่งสัมมาอาชีวะ 

        ภิกษุ ท. !  สัมมาอาชีวะ   เป็นอย่างไรเล่า ?  ภิกษุ ท. !     สาวกของ 
พระอริยเจ้า   ในกรณนีี ้  ละการเลีย้งชีวติทีผ่ดิเสีย   ย่อมสําเร็จความเป็นอยู่ด้วย
การเลีย้งชีวติที่ชอบ.   ภิกษุ ท. !      อนันีเ้ราเรียกว่า   สัมมาอาชีวะ.  
-  มหา.ที. ๑๐/๓๔๘/๒๙๙.  

สัมมาอาชีวะโดยปริยายสองอย่าง 
(โลกยิะ - โลกตุตระ) 

        ภิกษุ ท. !  สัมมาอาชีวะ   เป็นอย่างไรเล่า ?  ภิกษุ ท. !    เรากลาวแม 
สัมมาอาชวีะ  วามีโดยสวนสอง  คือ  สัมมาอาชีวะที่ยงัเป็นไปกบัด้วยอาสวะ 
(สาสว) เปนสวนแหงบุญ (ปฺุญภาคิย) มอีุปธิเปนวิบาก (อุปธิเวปกฺก) ก็มีอยู 
สัมมาอาชีวะ อนัเป็นอริยะ (อริย) ไมมีอาสวะ (อนาสว) เปนโลกุตตระ (โลกุตฺตร); 
เปนองคแหงมรรค (มงฺคงฺค) ก็มีอยู.  

        ภิกษุ ท. !  สัมมาอาชีวะที่ยงัเป็นไปกบัด้วยอาสวะ   เป็นส่วนแห่งบุญ
มีอุปธิเป็นวบิาก น้ันเป็นอย่างไรเล่า ?  ภิกษ ุท. !     ในกรณีน้ี    อริยสาวกละเสีย 
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ซ่ึงการเลี้ยงชีวิตทีผ่ิด   สําเร็จการเปนอยูดวยการเลี้ยงชีวิตที่ชอบ ภิกษุ ท. !     น้ี
คือ  สัมมาอาชีวะที่ยังเปนไปกับดวยอาสวะ   เปนสวนแหงบญุ มอีุปธิเปนวิบาก. 

        ภิกษุ ท. !  สัมมาอาชีวะอนัเป็นอริยะ ไม่มอีาสวะ เป็นโลกตุตระ เป็น
องค์แห่งมรรค น้ันเป็นอย่างไรเล่า ?  คือ   การงด   การเวน   การงดเวนเจตนา
เปนเคร่ืองเวน  จากการเล้ียงชีวิตที่ผิด  (มิจฺฉาอาชีว)๑ ของผูมีอริยจิต  ของผูมอี
นาสวจิต  ของผูเปนอริยมังคสมงัคี  ผูเจริญอยูซ่ึงอริยมรรค. ภิกษุ ท. !   น้ีคือ 
สัมมาอาชวีะอันเปนอริยะ  ไมมอีาสวะ   เปนโลกุตตระ   เปนองคแหงมรรค.  
-  อุปริ.ม ๑๔/๑๘๖/๒๗๖ - ๒๗๘.  

หมวด ข. ว่าด้วย ลกัษณะ-อุปมา ของสัมมาอาชีวะ 

การดาํรงชีพชอบ กนิความไปถงึความสันโดษ 

        มหาราช ! ภิกษุในกรณีน้ี    เป็นผู้สันโดษ  (ยินดีตามที่มีอยู)  ด้วยจีวร
เป็นเคร่ืองบริหารกาย สันโดษด้วยบิณฑบาตเป็นเคร่ืองบริหารท้อง;  ภิกษุน้ัน จะ
หลีกไปโดยทิศใดๆ   ยอมถือเอาบาตรและจีวรน้ันหลีกไปได,   โดยทิศน้ันๆ 

        มหาราช !  เปรียบเสมือนนกมีปก จะบินไปโดยทิศใดๆ มีปกอยาง 
เดียวเปนภาระบินไป ฉันใด; ภิกษุก็ฉันน้ัน : เปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเครื่อง
บริหารกาย   ดวยบณิฑบาตเปนเคร่ืองบรหิารทอง   ถือเอาแลวหลีกไปโดยทิศ
ใดๆได. 

๑. มิจฉาอาชีวะในกรณีของภิกษุ มีตรัสไวโดยละเอียด ในบาลีสามัญญผลสูตร (สี.ที.๙/๘๙-๙๒/๑๑๔-๑๒๐) 
เปนตน มีอยูหลายหมวดดวยกัน ผูศึกษาพึงหาดูจากพระบาลีน้ันหรือจากหนังสือเลมน้ี ท่ีหัวขอวา 
"ประมวลพรหมจรรยตลอดสาย"  ท่ีภาคผผนวก;   หรือจากหนังสือขุมทรัพยจากพระโอษฐ. 
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        มหาราช !  ภิกษุเปนผูสันโดษ    อยางน้ีแล. 

-  สี.ที. ๙/๙๔/๑๒๔. 

        (เม่ือขยายความหมายของคําวาอาชีวะกวางออกไปเปนการดํารงชีพชอบ ความสันโดษใน
ปจจัยเครื่องอาศัยของชีวิต   ก็มีลักษณะแหงการดํารงชีพชอบดวยเหมือนกัน,   ผูรวบรวมเร่ืองน้ี   จึง
นําเร่ืองความสันโดษมาใสไวในหมวดน้ีดวย).  

แม้อยู่ป่า กย็งัต่างกนัหลายความหมาย 

        ภิกษุ ท. !  ภิกษุผูถือ การอยู่ป่าเป็นวตัร ๕ จําพวกเหลาน้ี มีอยู. หา

จําพวก   อยางไรเลา ?  หาจําพวกคือ  อยู่ป่าเพราะความโง่ เพราะความหลง 
๑ อยู่ป่าเพราะเป็นผู้ปรารถนาลามก ถูกความปรารถนาครอบงาํ ๑ อยู่ป่า
เพราะจติฟุ้งซ่านจนหลงใหล ๑ อยู่ป่าเพราะคดิว่า พระพทุธเจ้าและ
สาวกของพระพทุธเจ้าสรรเสริญ ๑ เป็นผู้อยู่ป่าเพราะอาศัยความ
ปรารถนาน้อยโดยตรง เพราะอาศัยความสันโดษโดยตรง เพราะอาศัย
ความขดัเกลากเิลสโดยตรง เพราะอาศัยปวเิวกโดยตรง เพราะอาศัย
ความต้องการเช่นน้ันโดยตรง ๑.   ภิกษุ ท. !     เหลาน้ีแล   ภกิษุผูถือการอยู
ปาเปนวัตร  ๕  จําพวก.  

        ภิกษุ ท. !  ในบรรดาภิกษุผูถือการอยูปา ๕ จําพวกเหลาน้ี พวกที่อยู่
ป่าเพราะอาศัยความปรารถนาน้อยโดยตรง เพราะอาศัยความสันโดษโดยตรง 
เพราะอาศัยความขดัเกลากเิลสโดยตรง   เพราะอาศัยปวเิวกโดยตรง  เพราะอาศัย
ความต้องการเช่นน้ันโดยตรง นีเ้ป็นพวกที่เลศิ ประเสริฐ เด่น สูงสุด ประเสริฐ
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กว่าทั้งหมด  แห่งภิกษุผู้ถอืการอยู่ป่าเป็นวตัร  ๕  จําพวกเหล่านี.้ เปรียบเหมือน
นมสดไดมาจากแมโค  นมสมไดมาจากนมสด  เนยขนไดมาจากนมสม  เนยใส
ไดมาจากเนยขน  หัวเนยใสไดมาจากเนยใส.   ในบรรดารสเกิดแตแมนมโค
ทั้งหลายเหลาน้ัน  หัวเนยใสปรากฏวาเปนของเลิศ,  ฉันใดก็ฉันน้ัน. 

       (ตอจากน้ี ไดตรัสถึงธุดงควัตรขออ่ืนๆ เชน การถือผ้าบังสกุล อยู่โคนไม้ อยู่ป่าช้า อยู่กลางแจ้ง  
ไม่นอน อยู่ในเสนาสนะที่เขาจัดให้ ฉันหนเดียว ไม่ฉันอาหารที่นํามาถวายเมื่อลงมือฉันแล้ว และ
การบิณฑบาตเป็นวัตร วามีทั้งชนิดงมงาย หลอกลวง และบริสุทธ์ิ ครบท้ังหาจําพวกดวยกันทั้งน้ัน;  

ผูที่นับถือบูชาแกภิกษุผูถือธุดงคพึงสังวรไว  โดยนัยน้ี). 

-  ปฺจก. อํ. ๒๒/๒๔๕ - ๒๔๗/๑๘๑ - ๑๙๐.  

การดาํรงชีพชอบโดยทศิหก ของฆราวาส 

        "ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ!     ในอริยวินัย  มีการนอบน้อมทิศท้ังหกอย่างไร  พระเจ้า
ข้า !     ขอพระองค์จงทรงแสดงธรรมท่ีเป็นการนอบน้อมทิศท้ังหกในอริยวินัยเถิด" 

        คหบดีบุตร !  เมื่อใด อริยสาวก ละเสียได้ซ่ึงกรรมกเิลส ๔ ประการไม่
กระทํากรรมอนัเป็นบาปโดยฐานะท้ังส่ี  และไม่เสพทางเส่ือม (อบายมุข) แห่ง
โภคะ ๖ ทาง, เมื่อน้ัน  เขาชื่อวาเปนผูปราศจากกรรมอันเปนบาปรวม  ๑๔  อยาง  
เปนผูปดก้ันทิศทั้งหกโดยเฉพาะแลว;  ดวยอาการอยางน้ี  ชื่อวา เขาปฏิบัติแล้ว
เพือ่ชนะโลกท้ังสอง,  ทั้งโลกน้ีและโลกอื่น  เปนอันเขาปรารภกระทําครบถวน
แลว (อารทฺโธ),  เขาเขาถึงสุคติโลกสวรรค  ภายหลังแตการตายเพราะการทําลาย
แหงกาย,   ดังน้ี. 
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        กรรมกเิลส  ๔  ประการอนัอริยสาวกน้ัน  ละเสียได้แล้ว  เป็นอย่างไรเล่า ? 
คหบดีบุตร !  ปาณาติบาต เปนกรรมกิเลส, อทินนาทาน เปนกรรมกิเลส, 
กาเมสุมิจฉาจาร เปนกรรมกิเลส, มุสาวาท เปนกรรมกิเลส กรรมกิเลส ๔ 
ประการเหลาน้ี     เปนกรรมอันอริยสาวกน้ันละขาดแลว. 

        อริยสาวกไม่กระทํากรรมอนัเป็นบาปโดยฐานะท้ังส่ี   เป็นอย่างไรเล่า ?  ผู
ถึงซ่ึง ฉันทาคติ  ชื่อวากระทํากรรมอันเปนบาป,  ผูถึงซ่ึง โทสาคติ   ชื่อวากระทํา
กรรมอันเปนบาป,   ผูถึงซ่ึง โมหาคติ   ชื่อวากระทํากรรมอันเปนบาป, ผูถึงซ่ึง  
ภยาคติ  ชื่อวากระทําอันเปนบาป.  คหบดบีุตร !    เมื่อใด  อรยิสาวกไมถึงซ่ึง
ฉันทาคติ  ไมถึงซ่ึงโทสาคติ   ไมถึงซ่ึงโมหาคติ   ไมถึงซ่ึงภยาคติ;   เมื่อน้ัน   ชื่อ
วา  ไมกระทํากรรมอนัเปนบาปโดยฐานะท้ังส่ีเหลาน้ี,   ดังน้ี. 

        อริยสาวก  ไม่เสพทางเส่ือมแห่งโภคะ  ๖  ทาง   เป็นอย่างไรเล่า ?  คหบดี
บุตร !    การตามประกอบในธรรมเป็นที่ต้ังแห่งความประมาทเน่ืองด้วยของเมา
คอืสุราและเมรัย เปนทางเส่ือมแหงโภคะ, การตามประกอบในการเท่ียวตาม
ตรอกซอกในเวลาวิกาล เปนทางเส่ือมแหงโภคะ, การเที่ยวไปในที่ชุมนุมแห่ง
ความเมา (สมชฺชาภิจรณ)  เปนทางเส่ือมแหงโภคะ,   การตามประกอบในธรรมเป็น
ที่ต้ังแห่งความประมาทคอืการพนัน เปนทางเส่ือมแหงโภคะ, การตามประกอบ
ในบาปมิตร   เปนทางเส่ือมแหงโภคะ,    การตามประกอบในความเกยีจคร้าน     
เปนทางเส่ือมแหงโภคะ. 

        (ตอไปน้ี ไดตรัสโทษแห่งอบายมุขทั้งหก และลักษณะแห่งมิตรแท้มิตรเทียม โดย
รายละเอียด,   ผูประสงคพึงหาดูไดจากหนังสือนวโกวาท   หลักสูตรนักธรรมช้ันตรี    ซึ่งมีอยูทุกวัด
วาอาราม). 
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        คหบดีบุตร !  อริยสาวก เป็นผู้ปิดกั้นทิศทั้งหกโดยเฉพาะแล้ว เป็นอย่างไร
เล่า?   คหบดีบุตร !   พึงทราบวา   ทิศทั้งหกเหลาน้ี   มีอยู   คือพึงทราบวา   
มารดาบิดา  เป็นปุรัตถมิทิศ  (ทิศเบื้องหนา).   พึงทราบวา  อาจารย์   เป็นทักขณิทิศ 

(ทิศเบื้องขวา), พึงทราบวา บุตรภรรยา เป็นปัจฉิมทศิ (ทิศเบื้องหลัง), พึงทราบวา  
มิตรสหาย  เป็นอุตตรทิศ  (ทิศเบื้องซาย),  พึงทราบวา  ทาสกรรมกร   เป็นเหฏฐิม
ทิศ (ทิศเบื้องตํ่า ),  พึงทราบวา   สมณพราหมณ์   เป็นอุปริมทิศ  (ทิศเบื้องบน). 

(หน้าที่ที่พงึปฏิบัตต่ิอทิศเบือ้งหน้า) 

        คหบดีบุตร !  ทิศเบือ้งหน้า คอื มารดาบิดา อนับุตรพงึปฏิบัติต่อโดย
ฐานะ ๕ ประการ ดังน้ีวา   ทานเล้ียงเราแลว เราจักเล้ียงทาน ๑   เราจักทํากิจของ
ทาน ๑     เราจักดํารงวงศสกุล ๑    เราจักปฏิบัติตนเปนทายาท ๑     เมื่อทานทํา 
กาละลวงลับไปแลว    เราจักกระทําทักษิณาอุทิศทาน ๑. 

        คหบดีบุตร !  ทิศเบือ้งหน้าคอืมารดาบิดา   อันบุตรพึงปฏิบัติตอโดย
ฐานะ ๕  ประการเหลาน้ีแลว  ย่อมอนุเคราะห์บุตรโดยฐานะ ๕  ประการ  คือ 
หามเสียจากบาป ๑   ใหต้ังอยูในความดี ๑  ใหศึกษาศิลปะ ๑   ใหมีคูครองที่
สมควร ๑    มอบมรดกใหตามเวลา ๑. 

        เมื่อเปนดังน้ี     ทิศเบื้องหนาน้ัน    เปนอันวากุลบุตรน้ันปดก้ันแลว  เปน
ทิศเกษม    ไมมีภัยเกิดข้ึน.  

(หน้าที่ที่พงึปฏิบัตต่ิอทิศเบือ้งขวา) 

 คหบดีบุตร !  ทิศเบือ้งขวา   คือ  อาจารย์   อนัศิษย์พงึปฏิบัตต่ิอโดย
ฐานะ  ๕  ประการ  คือ  ดวยการลุกข้ึนยืนรับ ๑    ดวยการเขาไปยืนคอยรับใช ๑ 
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ดวยการเชื่อฟงอยางย่ิง ๑   ดวยการปรนนิบัติ ๑   ดวยการศึกษาศิลปวิทยาโดย
เคารพ ๑. 

        คหบดีบุตร !  ทิศเบือ้งขวาคอือาจารย์ อันศิษยปฏิบัติตอโดยฐานะ ๕ 
ประการเหลาน้ีแลว  ยอมอนุเคราะหศิษยโดยฐานะ ๕ ประการ   คือ   แนะนําดี ๑ 
ใหศึกษาดี ๑    บอกศิลปวิทยาส้ินเชิง ๑     ทําใหรูจักในมิตรสหาย ๑    ทําการ
คุมครองใหในทิศทัง้ปวง ๑. 

        เมื่อเปนดังน้ี   ทิศเบื้องขวานั้น   เปนอันวากุลบุตรน้ันปดก้ันแลว    เปนทิศ
เกษม ไมมภีัยเกิดข้ึน.  

(หน้าที่ที่พงึปฏิบัตต่ิอทิศเบือ้งหลงั) 

        คหบดีบุตร !  ทิศเบือ้งหลงั  คือ  ภรรยา  อนัสามีพงึปฏิบัติต่อโดยฐานะ 
๕  ประการ   คือ   ดวยการยกยอง ๑   ดวยการไมดหูมิน่ ๑    ดวยการไมประพฤติ
นอกใจ ๑     ดวยการมอบความเปนใหญในหนาที่ให ๑    ดวยการให
เครื่องประดับ ๑ 

        คหบดีบุตร !  ทิศเบือ้งหลงัคอืภรรยา อันสามีปฏิบัติตอโดยฐานะ ๕ 
ประการเหลาน้ีแลว   ย่อมอนุเคราะห์สามโีดยฐานะ  ๕  ประการ   คือจัดแจงการ
งานดี ๑    สงเคราะหคนขางเคียงดี ๑    ไมประพฤตินอกใจ ๑    ตามรักษาทรัพย
ที่มีอยู ๑     ขยันขันแข็งในการงานทั้งปวง ๑. 

        เมื่อเปนดังน้ี   ทิศเบื้องหลังน้ัน    เปนอันวากุลบุตรน้ันปดก้ันแลว  เปนทิศ
เกษม    ไมมีภัยเกิดข้ึน.  



                                                          ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ                                           ๑๐๙๗ 

(หน้าที่ที่พงึปฏิบัตต่ิอทิศเบือ้งซ้าย) 

        คหบดีบุตร !  ทิศเบือ้งซ้าย   คือ   มิตรสหาย   อนักลุบุตรพงึปฏิบัตต่ิอ
โดยฐานะ ๕ ประการ   คือ   ดวยการใหปน ๑    ดวยการพูดจาไพเราะ ๑    ดวย
การประพฤติประโยชน ๑    ดวยการวางตนเสมอกัน ๑    ดวยการไมกลาวคําอัน
เปนเคร่ืองใหแตกกัน ๑. 

        คหบดีบุตร !  ทิศเบือ้งซ้ายคอืมิตรสหาย    อันกุลบุตรปฏิบัติตอโดย
ฐานะ ๕ ประการเหลาน้ีแลว   ย่อมอนุเคราะห์สามโีดยฐานะ ๕ ประการ    คือ
รักษามิตรผูประมาทแลว ๑    รกัษาทรัพยของมิตรผูประมาทแลว ๑   เปนที่พึ่งแก
มิตรเมื่อมีภยั ๑  ไมทอดทิ้งในยามมีอันตราย ๑   นับถือสมาชิกในวงศของมิตร ๑. 

        เมื่อเปนดังน้ี   ทิศเบื้องซายน้ัน   เปนอันวากุลบุตรน้ันปดก้ันแลว   เปนทิศ
เกษม    ไมมีภัยเกิดข้ึน.  

(หน้าที่ที่พงึปฏิบัตต่ิอทิศเบือ้งตํ่า) 

        คหบดีบุตร !  ทิศเบือ้งตํ่า คือ ทาสกรรมกร อนันายพงึปฏิบัตต่ิอโดย
ฐานะ ๕ ประการ คือ ดวยใหทําการงานตามกําลัง ๑   ดวยการใหอาหารและ
รางวัล ๑   ดวยการรักษาพยาบาลยามเจ็บไข ๑    ดวยการแบงของมีรสประหลาด
ให ๑    ดวยการปลอยใหอิสระตามสมัย ๑. 

        คหบดีบุตร !  ทิศเบือ้งตํ่าคอืทาสกรรมกร   อันนายปฏิบัติตอโดยฐานะ ๕ 
ประการเหลาน้ีแลว ย่อมอนุเคราะห์นายโดยฐานะ ๕ ประการ  คือ  เปนผูลุกข้ึน
ทํางานกอนนาย ๑   เลิกงานที่หลังนาย ๑   ถือเอาแตของท่ีนายให ๑    กระทําการ
งานใหดีทีสุ่ด ๑    นําเกียรติคุณของนายไปรํ่าลือ ๑. 



๑๐๙๘                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

        เมื่อเปนดังน้ี    ทิศเบื้องตํ่าน้ัน     เปนอันวากุลบุตรน้ันปดก้ันแลว   เปนทิศ
เกษม    ไมมีภัยเกิดข้ึน.  

(หน้าที่ที่พงึปฏิบัตต่ิอทิศเบือ้งบน) 

        คหบดีบุตร !  ทิศเบือ้งบน คอื สมณพราหมณ์ อนักลุบุตรพงึปฏิบัติต่อ
โดยฐานะ ๕ ประการ คือ ดวยเมตตากายกรรม ๑   ดวยเมตตาวจีกรรม ๑    ดวย
เมตตามโนกรรม ๑    ดวยการไมปดประตู (คือยินดีตอนรับ) ๑    ดวยการถวายอามสิ
ทาน ๑. 

        คหบดีบุตร !  ทิศเบือ้งบนคอืสมณพราหมณ์ อันกุลบุตรปฏิบัติตอโดย
ฐานะ ๕ ประการเหลาน้ีแลว ย่อมอนุเคราะห์กลุบุตรโดยฐานะ ๖ ประการ คือ
หามเสียจากบาป ๑   ใหต้ังอยูในความดี ๑   อนุเคราะหดวยใจอนังดงาม ๑   ให
ฟงในส่ิงทียั่งไมเคยฟง ๑   ทําส่ิงที่ไดฟงแลวใหแจมแจงถึงทีสุ่ด ๑  บอกทาง
สวรรคให ๑. 

        เมื่อเปนดังน้ี   ทิศเบื้องบนน้ัน    เปนอันวากุลบุตรน้ันปดก้ันแลว   เปนทิศ
เกษม    ไมมีภัยเกิดข้ึน. 

 

 

 

 



                                                          ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ                                           ๑๐๙๙ 

(คาถาสรุปความ) 
มารดาเป็นทิศเบือ้งหน้า ครูอาจารย์เป็นทิศเบือ้งขวา 

บุตรภรรยาเป็นทิศเบือ้งหลงั มิตรสหายเป็นทิศเบือ้งซ้าย 
ทาสกรรมกรเป็นทิศเบือ้งตํ่า สมณพราหมณ์เป็นทิศเบือ้งบน 
คฤหัสถ์ผู้สามารถในการครองเรือน พงึนอบน้อมทิศ ท.  เหล่านี.้ 

บัณฑิตผู้ถงึพร้อมด้วยศีล มีวาจาละเอยีดอ่อนมปีฏิภาณ 
มีความประพฤติถ่อมตัวไม่กระด้าง  เช่นนีแ้ล้ว ย่อมได้รับการบูชา 

ผู้ขยนัลุกขึน้ ไม่เกยีจคร้าน  ไม่หวัน่ไหวในอนัตรายใดๆ 
ประพฤติตนไม่มีช่องโหว่ มีปัญญา  เช่นนีแ้ล้ว ย่อมได้รับการบูชา  

ผู้ชอบสงเคราะห์สร้างสรรค์มิตรภาพ รู้ความหมายแห่งถ้อยคาํไม่ตระหน่ี 
เป็นผู้นํา - นําวเิศษ – นําไม่ขาดสาย เช่นนีแ้ล้ว ย่อมได้รับการบูชา.  
       การให้ทาน, การพูดจาไพเราะ, การประพฤติประโยชน์ใดๆ เมื่อควร
ประพฤต,ิ ความวางตนเสมอกนัในกจิกรรม ท.  ตามสมควรในกรณน้ัีนๆ,  ส่ี
อย่างนี ้  เป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวโลก   ดุจหมุดสลกัยดึโยงรถที่กาํลงัแล่นอยู่. 

 ถ้าไม่มีเคร่ืองยดึเหน่ียวเหล่านีแ้ล้ว มารดากจ็ะไม่ได้รับอะไรจากบุตร 
จะเป็นการนับถอื หรือการบูชากต็าม  บิดากจ็ะไม่ได้รับอะไรจากบุตร.  

เพราะเหตุที่เคร่ืองยดึเหน่ียวเหล่านี ้ เป็นส่ิงที่บัณฑิตมุ่งกระทํา  
 ดงัน้ัน   เขาจึงถงึซ่ึงคุณอนัใหญ่  มีความสรรเสริญ ท. เกดิขึน้แก่เขา.  

-  ปา. ที. ๑๑/๑๙๕ - ๒๐๖/๑๗๔ -๒๐๕  

        (ผูศึกษาพึงสังเกตใหเห็นวา ความหมายของคําวา สัมมาอาชีวะ ซึ่งเคยแปลกันแตเพียงวา 
เลี้ยงชีวิตชอบ น้ัน ที่แทแลวอาจจะขยายความออกไปไดถึงคําวา “การดํารงชีพชอบ”  ซึ่งมี
ความหมายต้ังแตตํ่าสุด ซึ่งเปนเร่ืองของฆราวาส สูงข้ึนไปตามลําดับๆ จนถึงการดํารงอยูเพื่อการ
บรรลุมรรคผลนิพพานทีเดียว;  ดังน้ันคําอธิบายในหมวดน้ี  จึงมีต้ังแตช้ันตํ่าสุด  เชนการปฏิบัติปด



๑๑๐๐                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

กั้นทิศทั้งหก  ซึ่งเปนเร่ืองของฆราวาส  ดังที่ไดยกมาใสไวในที่น้ี  อยูในหมวดเดียวกันกับการปฏิบัติ
ช้ันสูงอันมีผลถึงความส้ินอาสวะที่เรียกวา “โวหารสมุจเฉโท” เปนตนทีเดียวในบางกรณีก็มีการคาบ
เกี่ยวกันไปถึงความหมายของคําวา  สัมมาวาจา – วาจาชอบ  สัมมากัมมันโต - การงานชอบ เพราะ
หลักธรรมเหลาน้ีคาบเกี่ยวกันอยู    โยงถึงกันอยูเปนธรรมดา). 

การดาํรงชีพช้ันเลศิ ของฆราวาส 

 คหบดี !  ในบรรดากามโภคีเหลาน้ัน กามโภคผู้ีใด แสวงหาโภค
ทรัพย์โดยธรรม โดยไม่เครียดครัด (เกินไปจนทรมานตน) ด้วย, ครั้นแสวงหา
โภคทรัพยโดยธรรม โดยไมเครียดครัดแลว ทําตนใหเปนสุข ใหอิ่มหนําดวย, 
แบงปนโภคทรัพยบําเพ็ญบญุดวย, ไมกําหนัด ไมมัวเมา ไมลุมหลง มีปกติเห็น
โทษ    มีปญญาเปนเคร่ืองสลัดออก    บริโภคโภคทรพัยเหลาน้ันอยูดวย; 

 คหบดี !  กามโภคผู้ีนี ้ ควรสรรเสริญโดยฐานะทั้งส่ี คือ ควร
สรรเสริญโดย ฐานะที่หน่ึง ในขอที่เขา แสวงหาโภคทรัพย์โดยธรรม โดยไม่
เครียดครัด,   ควรสรรเสริญโดย ฐานะที่สอง  ในขอที่เขา ทําตนให้เป็นสุข ให้อิม่
หนํา,   ควรสรรเสริญโดย ฐานะที่สาม  ในขอที่เขา  แบ่งปันโภคทรัพย์บําเพญ็
บุญ,   ควรสรรเสริญโดย ฐานะทีส่ี่   ในขอที่เขา ไม่กาํหนัด ไม่มวัเมา ไม่ลุ่มหลง 
มีปกติเห็นโทษ  มีปัญญาเป็นเคร่ืองสลดัออก บริโภคโภคทรัพย์เหล่าน้ัน.  
คหบดี!     กามโภคีผูน้ี     ควรสรรเสริญโดยฐานะท้ังส่ีเหลาน้ี. 

 คหบดี !  กามโภคจีําพวกนี ้ เป็นกามโภคช้ัีนเลศิ ช้ันประเสริฐ ช้ัน
หัวหน้า   ช้ันสูงสุด   ช้ันบวร   กว่ากามโภคทีั้งหลาย,   เปรียบเสมือนนมสดเกิด
จากแมโค  นมสมเกิดจากนมสด  เนยขนเกิดจากนมสม   เนยใสเกิดจากเนยขน   
หัวเนยใสเกิดจากเนยใส; หัวเนยใสปรากฏวาเลิศกวาบรรดารสอันเกิดจากโค
ทั้งหลายเหลาน้ัน,   ขอน้ีฉันใด;   กามโภคีจําพวกน้ี   ก็ปรากฏวาเลิศกวาบรรดา
กามโภคีทัง้หลายเหลาน้ัน    ฉันน้ัน   แล. 
-  ทสก. อํ. ๒๔/๑๙๔/๙๑. 



                                                          ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ                                           ๑๑๐๑ 

การดาํรงชีพช้ันรองเลศิ ของฆราวาส 

        คหบดี !  ในบรรดากามโภคีเหลาน้ัน กามโภคผู้ีใด แสวงหาโภค
ทรัพย์โดยธรรม โดยไม่เครียดครัด, คร้ันแสวงหาโภคทรัพย์โดยธรรม
โดยไม่เครียดครัดแล้ว  ทาํตนให้เป็นสุข  ให้อิม่หนํา, แบ่งปันโภคทรัพย์
บําเพญ็บุญ;  แตเขา กาํหนัด มัวเมา ลุ่มหลง ไม่มีปกติเห็นโทษ ไม่มีปัญญาเป็น
เคร่ืองสลดัออก บริโภคทรัพย์เหล่าน้ัน; 

        คหบดี !  กามโภคผู้ีนี ้ ควรสรรเสริญโดยฐานะสาม ควรติเตียน
โดยฐานะหน่ึง;  คือ  ควรสรรเสริญ โดย  ฐานะที่หน่ึง  ในขอที่เขา   แสวงหาโภค
ทรัพย์โดยธรรมโดยไม่เครียดครัด, ควรสรรเสิรญโดย ฐานะที่สอง ในขอที่เขา 
ทําตนใหเปนสุข ใหอิม่หนํา, ควรสรรเสิรญโดย ฐานะที่สาม ในขอที่เขาแบงปน
โภคทรพัยบําเพ็ญบญุ; แต ควรติเตียน โดยฐานะหน่ึง ในขอที่เขา กาํหนัด มัวเมา 
ลุ่มหลง ไม่มีปกติเห็นโทษ ไม่มีปัญญาเป็นเคร่ืองสลดัออก บริโภคโภคทรัพย์
เหล่าน้ัน. คหบดี !  กามโภคีผูน้ี ควรสรรเสริญโดยฐานะสามเหลาน้ีควรติเตียน
โดยฐานะหน่ึงน้ี.  
- ทสก.อํ . ๒๔/๑๙๓/๙๑.  

การดาํรงชีพช้ันธรรมดา ของฆราวาส 

        คหบด ี! ในบรรดากามโภคีเหลาน้ัน กามโภคผู้ีใด แสวงหาโภค
ทรัพย์โดยธรรม โดยไม่เครียดครัด, คร้ันแสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่
เครียดครัดแล้ว  ทําตนให้เป็นสุข  ให้อิม่หนํา แต ไม่แบ่งปันโภคทรัพย์ ไม่
บําเพญ็บุญ; 



๑๑๐๒                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

        คหบดี !  กามโภคผู้ีนี ้ ควรสรรเสริญโดยฐานะสอง ควรติเตียน
โดยฐานะหน่ึง;  คือ  ควรสรรเสริญ โดย ฐานะที่หน่ึง   ในขอที่เขา แสวงหา
ทรัพย์โดยธรรม โดยไม่เครียดครัด,  ควรสรรเสริญโดย ฐานะที่สอง  ในขอที่เขา
ทําตนให้เป็นสุข ให้อิม่หนํา; แต ควรติเตียน โดยฐานะที่หน่ึง ในขอที่เขาไม่
แบ่งปันโภคทรัพย์  ไม่บําเพญ็บุญ.  คหบดี !    กามโภคีผูน้ี ควรสรรเสริญโดย
ฐานะสองเหลาน้ี    ควรติเตียนโดยฐานะหน่ึงน้ี.  

-  ทสก. อํ. ๒๔/๑๙๓/๙๑.  

หลกัการดาํรงชีพ เพือ่ผลพร้อมกนัทั้งสองโลก 

       "ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ !     พวกข้าพระองค์เป็นคฤหัสถ์  บริโภคกาม  แออัดอยู่ ด้วยบุตร 
ครองเรือน  ใช้สอยจันทน์จากแค้วนกาสี  ทัดทรงพวงดอกไม้ของหอมเคร่ืองลูบไล้ยินดีทอง
และเงินอยู่  . ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ !   ขอพระผู้ มีพระภาค  จงทรงแสดงธรรมท่ีเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์เกื้อกูล  เพ่ือความสุข  ท้ังในทิฏฐธรรมและในสัมปรายะ  แก่พวกข้าพระองค์ผู้ อยู่
ในสถานะเช่นนี้   เถิด   พระเจ้าข้า !" 

(หลกัดาํรงชีพเพือ่ประโยชน์สุขในทิฏฐธรรม) 

        พ๎ยัคฆปชชะ !   ธรรม  ๔ ประการ   เหล่านี ้   เป็นไปเพือ่ประโยชน์ 
เกือ้กลู  เพือ่ความสุข  แก่กลุบุตร   ในทิฏฐธรรม.  ส่ีประการ  อยางไรเลา ?  ส่ี
ประการ  คือ  อุฏฐานสัมปทา (ถึงพรอมดวยความขยัน)  อารักขสัมปทา (ถึงพรอมดวย

การรักษา)    กัลยาณมิตตตา (ความมีมิตรดี)   สมชีวิตา (ความเลี้ยงชีพอยางสมํ่าเสมอ). 
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        พ๎ยัคฆปชชะ !  อุฏฐานสัมปทา เป็นอย่างไรเล่า ? พ๎ยัคฆปชชะ !   
กุลบุตรในกรณีน้ี  สําเร็จการเปนอยูดวยการลุกข้ึนกระทําการงาน    คือดวย
กสิกรรม  หรือวานิชกรรม  โครักขกรรม   อาชีพผูถืออาวุธ   อาชีพราชบุรุษ  
หรือดวยศิลปะอยางใดอยางหน่ึง. ในอาชพีน้ันๆ เขาเปนผูเชี่ยวชาญ ไมเกียจ
คราน  ประกอบดวยการสอดสองในอบุายน้ันๆ  สามารถกระทํา  สามารถจัดให
กระทํา.  พ๎ยัคฆปชชะ !    น้ีเรียกวา   อุฏฐานสัมปทา (ถึงพรอมดวยความขยัน).  

        พ๎ยัคฆปชชะ !  อารักขสัมปทา เป็นอย่างไรเล่า ? พ๎ยัคฆปชชะ ! 
กุลบุตรในกรณีน้ี, โภคะอันกุลบุตรหาไดมาดวยความเพียรเปนเคร่ืองลุกข้ึน
รวบรวมมาดวยกําลังแขน มีตัวชุมดวยเหงือ่ เปนโภคทรัพยประกอบดวยธรรม
ไดมาโดยธรรม,  เขารักษาคุมครองอยางเตม็ที่  ดวยหวังวา “อยางไรเสียพระราชา
จะไมริบทรัพยของเราไป  โจรจะไมปลนเอาไป  ไฟจะไมไหม  นํ้าจะไมพดัพา
ไป  ทายาทอันไมรักใครเรา  จะไมย้ือแยงเอาไป”  ดังน้ี.  พ๎ยัคฆปชชะ ! น้ีเรา
เรียกวา อารักขสัมปทา  (ถึงพรอมดวยการรักษา).  

        พ๎ยัคฆปชชะ !  กลัยาณมติตตา เป็นอย่างไรเล่า ? พ๎ยัคฆปชชะ ! 
กุลบุตรในกรณีน้ี  อยูอาศัยในบานหรือนิคมใด,  ถามีบุคคลใดๆ ในบานหรือ
นิคมน้ัน เปนคหบดหีรือบุตรคหบดีก็ดี เปนหนุมที่เจริญดวยศีล หรือเปนคนแกที่
เจริญดวยศีลก็ดี   ลวนแตถึงพรอมดวยสัทธา  ถึงพรอมดวยศีล  ถึงพรอมดวย
จาคะ  ถึงพรอมดวยปญญา  อยูแลวไซร,  กุลบุตรน้ันก็ดํารงตนรวม   พูดจารวม 
สากัจฉารวม กับชนเหลาน้ัน เขาติดตามศึกษาความถึงพรอมดวยสัทธา  โดย
อนุรูปแกบคุคลผูถึงพรอมดวยสัทธา เขาติดตามศึกษาความถึงพรอมดวยศีล โดย
อนุรูปแกบคุคลผูถึงพรอมดวยศีล เขาติดตามศึกษาความถึงพรอมดวยจาคะ โดย
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อนุรูปแกบคุคลผูถึงพรอมดวยจาคะ เขาติดตามศึกษาความถึงพรอมดวยปญญา  
โดยอนุรูปแกบุคคลผูถึงพรอมดวยปญญา  อยูในที่น้ันๆ.  พ๎ยัคฆปชชะ ! น้ี
เรียกวา กัลยาณมิตตา  (ความมีมิตรดี). 

        พ๎ยัคฆปชชะ !  สมชีวติา  เป็นอย่างไรเล่า ?  พ๎ยัคฆปชชะ !    
กุลบุตรในกรณีน้ี   รูจักความไดมาแหงโภคทรัพย  รูจักความส้ินไปแหงโภค-
ทรัพยแลวดํารงชีวิตอยูอยางสม่ําเสมอ  ไมฟุมเฟอยนัก  ไมฝดเคืองนัก โดยมีหลัก
วา “รายไดของเราจักทวมรายจาย  และรายจายของเราจักไมทวมรายรับ  ดวย
อาการอยางน้ี”  พ๎ยัคฆปชชะ !    เปรียบเหมือนคนถือตาชั่ง  หรือลูกมือของเขา    
ยกตาชั่งข้ึนแลว  ก็รูวา  “ยังขาดอยูเทาน้ี  หรือเกินไปแลวเทาน้ี”  ดังน้ีฉันใด;  
กุลบุตรน้ี   ก็ฉันน้ัน  :  เขารูจักความไดมาแหงโภคทรัพย    รูจักความส้ินส้ินไป
แหงโภคทรัพย แลวดํารงชีวิตอยูอยางสม่ําเสมอ ไมฟุมเฟอยนัก ไมฝดเคืองนัก   
โดยมีหลักวา “รายไดของเราจักทวมรายจาย   และรายจายของเราจักไมทวม
รายรับ   ดวยอาการอยางน้ี”   ดังน้ี.   พ๎ยัคฆปชชะ !     ถากุลบุตรน้ี เปนผูมีรายได
นอย แตสําเร็จการเปนอยูอยางฟุมเฟอยแลวไซร ก็จะมีผูกลาววา กุลบุตรน้ีใชจาย
โภคทรพัย (อยางสุรุยสุราย) เหมือนคนกินผลมะเดื่อ   ฉันใดก็ฉันน้ัน  พ๎ยัคฆปชชะ !     
แตถากุลบุตร  เปนผูมีรายไดมหาศาล   แตสําเร็จการเปนอยูอยางแรนแคนแลว
ไซร  ก็จะมีผูกลาววา  กุลบุตรน้ีจักตายอดตายอยากอยางคนอนาถา.   พ๎ยัคฆปช-
ชะ !   เมื่อใด   กุลบุตรน้ี  รูจักความไดมาแหงโภคทรัพย  รูจักความส้ินไปแหง
โภคทรพัย  แลวดํารงชีวิตอยูอยางสม่ําเสมอ  ไมฟุมเฟอยนัก  ไมฝดเคืองนักโดย
มีหลักวา "รายไดของเราจักทวมรายจาย และรายจายของเราจักไมทวมรายรับ 
ดวยอาการอยางน้ี"   ดังน้ี;   พ๎ยัคฆปชชะ !     น้ีเราเรียกวา   สมชีวิตา  (ความเลี้ยง
ชีวิตอยางสมํ่าเสมอ).  
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(อปายมุขและอายมุขที่เกีย่วกบัประโยชน์ในทิฎฐฏธรรม) 

        พ๎ยัคฆปชชะ !  ปากแห่งความเส่ือม ๔ ประการ ของโภคะท่ีเกดิขึน้ 
พร้อมแล้วอย่างนี ้  มีอยู  คือ  ความเป็นนักเลงหญงิ   นักเลงสุรา   นักเลงการ
พนัน และมีมิตรสหายเพือ่นฝูงเลวทราม.  พ๎ยัคฆปชชะ !     เปรียบเหมือนทาง
นํ้าเขา ๔ ทาง    ทางนํ้าออก ๔ ทาง  ของบึงใหญ มีอยู.  บุรุษปดทางนํ้าเขา
เหลาน้ันเสีย และเปดทางนํ้าออกเหลาน้ันดวย ทั้งฝนก็ไมตกลงมาตามท่ีควร. 
พ๎ยัคฆปชชะ !   เมื่อเปนอยางน้ัน   ความเหือดแหงเทาน้ันที่หวังไดสําหรบับึง
ใหญน้ัน ความเต็มเปยมไมมีทางท่ีจะหวังได  น้ีฉันใด;  พ๎ยัคฆปชชะ !    ผลที่จะ
เกิดข้ึนก็ฉันน้ัน   สําหรับโภคะที่เกิดข้ึนพรอมแลวอยางน้ี  ที่มปีากทางแหงความ
เส่ือม ๔ ประการ   คือ   ความเปนนักเลงหญงิ   นักเลงสุรา  นักเลงการพนัน    
และมีมิตรสหายเพื่อนฝูงเลวทราม. 

        พ๎ยัคฆปชชะ !  ปากแห่งความเจริญ ๔ ประการ ของโภคะท่ีเกดิขึน้ 
พร้อมแล้วอย่างนี ้  มีอยู  คือ  ความไม่เป็นนักเลงหญงิ   ไม่เป็นนักเลงสุรา   ไม่
เป็นนักเลงการพนัน    และมีมิตรสหายเพือ่นฝูงทีด่งีาม.  พ๎ยัคฆปชชะ !    เปรียบ
เหมือนทางน้ําเขา ๔ ทาง  ทางนํ้าออก ๔ ทาง   ของบึงใหญ  มีอยู,  บุรุษเปดทาง
นํ้าเขาเหลาน้ันดวย และปดทางนํ้าออกเหลาน้ันเสีย ทั้งฝนก็ตกลงมาตามท่ีควร 
พ๎ยัคฆปชชะ ! เมื่อเปนอยางน้ัน ความเต็มเปยมเทาน้ันที่หวังไดสําหรับบึงใหญ
น้ัน   ความเหือดแหงเปนอันไมตองหวัง   น้ีฉันใด; พ๎ยัคฆปชชะ !   ผลที่จะ
เกิดข้ึนก็ฉันน้ัน  สําหรับโภคะที่เกิดข้ึนพรอมแลวอยางน้ี  ที่มีปากทางแหงความ
เจริญ ๔ ประการ  คือ  ความไมเปนนักเลงหญิง  ไมเปนนักเลงสุรา   ไมเปน
นักเลงการพนัน   และมีมิตรสหายเพื่อนฝูงที่ดีงาม. 
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        พ๎ยัคฆปชชะ !  ธรรม  ๔ ประการ  (ดังที่กลาวมาแลวขางตน    อันเวนเสียจาก 

อปายมุขส่ี  และประกอบดวยอายมุขสี่) เหลาน้ีแล เปนธรรมเปนไปเพื่อประโยชนเก้ือกูล
เพื่อความสุข    ของกุลบุตร   ในทฏิฐธรรม.  

(หลกัดาํรงชีพเพือ่ประโยชน์ สุขในสัมปรายะ) 

        พ๎ยัคฆปชชะ !  ธรรม  ๔ ประการเหล่านี ้   เป็นไปเพือ่ประโยชน์เกือ้กลู
เพือ่ความสุข  ของกลุบุตร  ในสัมปรายะ.  ส่ีประการ   อยางไรเลา ?   ส่ีประการ
คือ   สัทธาสัมปทา    สีลสัมปทา   จาคสัมปทา  ปญญาสัมปทา. 

        พ๎ยัคฆปชชะ !  สัทธาสัมปทา เป็นอย่างไรเล่า ? พ๎ยัคฆปชชะ ! 
กุลบุตรในกรณีน้ี  เปนผูมีสัทธา  เชื่อในการตรัสรูของตถาคตวา  "เพราะเหตุ
อยางน้ีๆ พระผูมพีระภาคเจาน้ัน เปนผูไกลจากกิเลส เปนผูตรัสรูชอบไดโดย
พระองคเอง  เปนผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ  เปนผูไปแลวดวยดี  เปนผูรู
โลกอยางแจมแจง เปนผูสามารถฝกบุรุษทีส่มควรฝกไดอยางไมมีใครย่ิงกวา เปน
ครูผูสอน  ของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย   เปนผูรู   ผูต่ืน  ผูเบิกบานดวยธรรม
เปนผูมีความจําเริญ   จําแนกธรรมส่ังสอนสัตว"  ดังน้ี. พ๎ยัคฆปชชะ !   น้ีเรียกวา 
สัทธาสัมปทา. 

        พ๎ยัคฆปชชะ !  สีลสัมปทา เป็นอย่างไรเล่า ?   พ๎ยัคฆปชชะ !   
กุลบุตร  ในกรณีน้ี  เปนผูเวนขาดจากปาณาติบาต  เปนผูเวนขาดจากอทินนาทาน
เปนผูเวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร  เปนผูเวนขาดจากมุสาวาท   เปนผูเวนขาดจาก
สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน. พ๎ยัคฆปชชะ !  น้ีเราเรียกวา  สีลสัมปทา.  

        พ๎ยัคฆปชชะ !  จาคสัมปทา เป็นอย่างไรเล่า ?  พ๎ยัคฆปชชะ ! 
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กุลบุตรในกรณีน้ี มีใจปราศจากความตระหน่ีอันเปนมลทิน อยูครองเรือน มี
จาคะอันปลอยอยูเปนประจํา  มีฝามืออันชุมเปนปกติ   ยินดีแลวในการสละ  ควร
แกการขอ ยินดีแลวในการจําแนกทาน. พ๎ยัคฆปชชะ !       น้ีเรียกวา จาคสัมปทา.  

        พ๎ยัคฆปชชะ !  ปัญญาสัมปทา เป็นอย่างไรเล่า ? พ๎ยัคฆปชชะ ! 
กุลบุตรในกรณีน้ี เปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาเคร่ืองใหถึงสัจจะแหงการ
เกิดดับ  เปนเคร่ืองไปจากขาศึก เปนเคร่ืองเจาะแทงกิเลส   เปนเครื่องถึงซ่ึงความ
ส้ินไปแหงทุกขโดยชอบ.  พ๎ยัคฆปชชะ !   น้ีเราเรียกวา    ปญญาสัมปทา. 

        พ๎ยัคฆปชชะ !  ธรรม ๔ ประการเหลาน้ีแล เปนธรรมเปนไปเพือ่ 
ประโยชนเก้ือกูลเพื่อความสุขของกุลบุตร   ในสัมปรายะ. 
-  อฏฐก.อํ. ๒๓/๒๘๙ - ๒๙๓/๑๔๔.  

การดาํรงชีพชอบ ตามหลกัอริยวงศ์ 

        ภิกษุ ท. !  อริยวงศ์ (ธรรมที่เป็นเช้ือสายของพระอริยเจ้า) ส่ีอย่าง เหลาน้ี 

ปรากฏวา เป็นธรรมอนัเลศิ  ยัง่ยนื เป็นแบบแผนมาแต่ก่อน ไม่ถูก
ทอดทิง้แล้ว ไม่เคยถูกทอดทิง้เลย ไม่ถูกทอดทิง้อยู่ จักไม่ถูกทอดทิง้ 
เป็นธรรมอนัสมณพราหมณ์ทั้งหลายทีเ่ป็นผู้รู้ไม่คดัค้านแล้ว. อริยวงศส่ี
อยาง    อะไรบางเลา ?   ส่ีอยาง   คือ :-  

        (๑)  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี    เปนผู สันโดษด้วยจีวรตามมตีามได้ และ เปน
ผูสรรเสริญความสันโดษดวยจีวรตามมีตามได, ไมทําอเนสนา (การแสวงหาไม

สมควร) เพราะจีวรเปนเหตุ, ไมไดจีวรก็ไมทุรนทุราย, ไดจีวรแลวก็ไมยินดีเมา
หมกพัวพนั,  เห็นสวนที่เปนโทษแหงสังสารวัฏฏ,  มปีญญาในอบุายที่จะถอนตัว
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ออกอยูเสมอ,  นุงหมจีวรน้ัน.  อน่ึง  ไมยกตนไมขมผูอื่น  เพราะความสันโดษ
ดวยจีวรตามมีตามไดน้ัน. ก็ภิกษุใดเปนผูฉลาด ไมเกียจครานมีสัมปชญัญะ  มีสติ
มั่น  ในความสันโดษดวยจีวรตามมีตามไดน้ัน  เราเรียกภิกษุน้ีวา   ผูสถิตอยูใน
อริยวงศ    อันปรากฏวาเปนธรรมเลิศมาแตเกากอน. 

        (๒)  อีกอยางหนึ่ง ภิกษุเปนผู สันโดษด้วยบิณฑบาตตามมีตามได้ และ
เปนผูสรรเสริญความสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได, ไมทําอเนสนา (การ

แสวงหาไมสมควร) เพราะบิณฑบาตเปนเหตุ, ไมไดบณิฑบาตก็ไมทุรนทุราย, ได
บิณฑบาตแลวก็ไมยินดีเมาหมกพัวพัน, เห็นสวนที่เปนโทษแหงสังสารวัฏฏ, มี
ปญญาในอบุายที่จะถอนตัวออกอยูเสมอ, บริโภคบณิฑบาตน้ัน. อน่ึง ไมยกตน
ไมขมผูอื่น เพราะความสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามไดน้ัน. ก็ภิกษุใดเปนผู
ฉลาด  ไมเกียจครานมีสัมปชัญญะ   มีสติมั่น  ในความสันโดษดวยบิณฑบาตตาม
มีตามไดน้ัน  เราเรียกภิกษุน้ีวา  ผูสถิตอยูในอริยวงศ   อันปรากฏวาเปนธรรมเลิศ
มาแตเกากอน.  

        (๓)  อีกอยางหนึ่ง ภิกษุเปนผู สันโดษด้วยเสนาสนะตามมตีามได้ และเปน
ผูสรรเสริญความสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามได, ไมทําอเนสนา (การแสวงหา

ไมสมควร) เพราะเสนาสนะเปนเหตุ, ไมไดเสนาสนะก็ไมทุรนทุราย, ไดเสนาสนะ
แลวก็ไมยินดีเมาหมกพัวพัน, เห็นสวนที่เปนโทษแหงสังสารวัฏฏ, มีปญญาใน
อุบายที่จะถอนตัวออกอยูเสมอ, ใชสอยเสนาสนะน้ัน.  อน่ึง ไมยกตนไมขมผูอื่น 
เพราะความสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามไดน้ัน. ก็ภิกษุใดเปนผูฉลาด  ไม
เกียจครานมีสัมปชัญญะ   มีสติมั่น   ในความสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามได
น้ัน   เราเรียกภิกษุน้ีวา   ผูสถิตอยูในอริยวงศ   อันปรากฏวาเปนธรรมเลิศมาแต
เกากอน. 
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        (๔)  อีกอยางหนึ่ง,   ภิกษุ   เป็นผู้มีใจยนิดใีนการบําเพญ็ส่ิงที่ควร  บําเพญ็ 
ยนิดแีล้วในการบําเพญ็ส่ิงที่ควรบําเพญ็, เป็นผู้มีใจยนิดใีนการละส่ิงทีค่วรละ 
ยนิดแีล้วในการละส่ิงที่ควรละ.  อน่ึง  ไมยกตนไมขมผูอื่น  เพราะเหตุดังกลาว
น้ัน.  ก็ภิกษใุดเปนผูฉลาด   ไมเกียจคราน   มีสัมปชญัญะ   มีสติมั่นในการ
บําเพ็ญส่ิงที่ควรบําเพ็ญและการละส่ิงที่ควรละน้ัน  เราเรียกภิกษุน้ีวา ผูสถิตอยูใน
อริยวงศ อนัปรากฏวาเปนธรรมเลิศมาแตเกากอน. 

        ภิกษุ ท. !  อริยวงศส่ีอยางเหลาน้ีแล ปรากฏวา เปนธรรมเลิศย่ังยืน 
เปนแบบแผนมาแตเกากอน ไมถูกทอดทิง้แลว ไมเคยถูกทอดท้ิงเลย ไมถูก
ทอดทิง้อยู จักไมถูกทอดท้ิง เปนธรรมอนัสมณพราหมณทั้งหลายท่ีเปนผูรูไม
คัดคานแลว. 

        ภิกษุ ท. !  ก็แลภิกษุผูประกอบพรอมแลวดวยอริยวงศส่ีอยางเหลา น้ี 
แมหากอยูในทิศตะวันออก .... ทิศตะวันตก .... ทิศเหนือ .... ทิศใต เธอย่อมยํา่ยี
ความไม่ยนิดเีสียได้ข้างเดยีว ความไม่ยนิดหีายํา่ยเีธอได้ไม่.  ที่เปนเชนน้ัน เพราะ
อะไร ? เพราะเหตุวา ภิกษุผู้มีปัญญา ย่อมเป็นผู้ยํา่ยเีสียได้ ทั้งความไม่ยนิดแีละ
ความยนิด,ี    ดังน้ี. 

-   จตุกฺก.อํ. ๒๑/๓๕/๒๘. 
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การดาํรงชีพชอบโดยหลกัแห่งมหาปุริสวติก (แปดอย่าง) 
(หรือการดาํรงชีพชอบของพระอริยเจ้า) 

        ดีละ   ดีละ   อนุรุทธะ !       ดีละ   ที่เธอตรึกแลว ซ่ึงมหาปุริสวิตก   วา : -  
       “ ๑. ธรรมะนี ้ สําหรับผู้มคีวามปรารถนาน้อย, ธรรมมะนี ้  มิใช่สําหรับ
ผู้ปรารถนาใหญ่. 
        ๒. ธรรมะนี ้ สําหรับผู้สันโดษ, ธรรมะนี ้ มิใช่สําหรับผู้ไม่สันโดษ. 
        ๓.  ธรรมะนี ้ สําหรับผู้สงบสงดั, ธรรมะนี ้ มิใช่สําหรับสําหรับผู้ยนิดี 
ด้วยการคลกุคลใีนหมู่. 
        ๔.  ธรรมะนี ้ สําหรับผู้ปรารภความเพยีร, ธรรมะนี ้  มิใช่สําหรับผู้
เกยีจคร้าน. 
        ๕.  ธรรมะนี ้ สําหรับผู้มสีติอนัเข้าไปต้ังไว้, ธรรมะนี ้ มิใช่สําหรับ 
สําหรับผู้มสีติอนัหลงลมื. 
        ๖.  ธรรมะนี ้ สําหรับผู้มจีิตตั้งมั่น, ธรรมะนี ้มใิช่สําหรับสําหรับผู้มี จิต
ไม่ตั้งมั่น. 
        ๗.  ธรรมะนี ้ สําหรับผู้มปัีญญา, ธรรมะนี ้ มิใช่สําหรับสําหรับผู้ทราม 
ปัญญา ดังน้ี.  
        อนุรุทธะ !  แตเธอควรจะตรึกมหาปุริสวิตกขอที่ ๘ น้ีดวยวา :- 
        ๘.  ธรรมะนี ้ สําหรับผู้พอใจในความไม่เน่ินช้า๑,  ผู้ยนิดใีนความไม่
เน่ินช้า,   ธรรมะนี ้มิใช่สําหรับสําหรับผู้พอใจในความเน่ินช้า    ผู้ยนิดใีนความ
เน่ินช้า   ดงัน้ี.  
๑. ธรรมท่ีทําความเน่ินชาแกการบรรลุนิพพาน  คือตัณหา  มานะ  ทิฏฐิ.  เขาเปนผูยินดีพอใจในความปราศจากตัณหา   

มานะ   ทิฏฐิ. 
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(อานิสงส์แห่งการดาํรงชีพชอบ โดยหลกัแห่งมหาปุริสวติกแปด) 

        ๑.  อนุรุทธะ !  เมื่อใด เธอจักตรึกซ่ึงมหาปุริสวติกทั้ง ๘ ประการ
เหล่านี,้ เมื่อน้ัน เธอจักหวงัได้ ซ่ึงความเปนผูสงัดแลวจากกาม สงัดแลวจาก
อกุศลธรรมทั้งหลาย  เขาถึงซ่ึง ปฐมฌาน อันประกอบดวยวิตกวิจาร  มปีติและ
สุขอันเกิดจากวิเวกแลวแลอยู  ตามท่ีเธอหวงั.  
        ๒. อนุรุทธะ !  เมื่อใด เธอจักตรึกซ่ึงมหาปุริสวติกทั้ง ๘ ประการ
เหล่านี,้  เมื่อน้ัน เธอจกัหวงัได้  ซ่ึงความเปนผูเขาถึงซ่ึง  ทุติยฌาน  อันเปนเครื่อง
ผองใสแหงใจในภายใน  เปนธรรมอันเอกผดุมีข้ึน  มีปติและสุขอันเกิดจากสมาธิ  
ไมประกอบดวยวิตก  ไมประกอบดวยวิจาร  เพราะความรํางับไปแหงวิตกและ
วิจารท้ังหลาย แลวแลอยู   ตามท่ีเธอหวงั. 
        ๓. อนุรุทธะ !  เมื่อใด เธอจักตรึกซ่ึงมหาปุริสวติกทั้ง ๘ ประการ
เหล่านี,้ เมื่อน้ัน  เธอจักหวงัได้  ซ่ึงความเปนผูอยูอุเบกขา  มีสติ  และสัมปชัญญะ   
เสวยสุขดวยนามกาย  เพราะความจางคลายแหงปติ  เขาถึง  ตติย-ฌาน  อันเปน
ฌาน  ที่พระอริยเจากลาววา “ผูไดฌานน้ีเปนผูอยูอุเบกขา  มีสติอยูเปนปกติสุข”    
ดังน้ีแลวแลอยู   ตามที่เธอหวงั. 
        ๔. อนุรุทธะ !  เมื่อใด เธอจักตรึกซ่ึงมหาปุริสวติกทั้ง ๘ ประการ 
เหล่านี,้  เมื่อน้ัน  เธอจักหวงัได้  ซ่ึงความเปนผูเขาถึงซ่ึง  จตุตถฌาน  อันไมมี
ความทุกขและความสุข มีแตความทีส่ติเปนธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา
เพราะละเสียไดซ่ึงสุขและเพราะละเสียไดซ่ึงทุกข เพราะความดับไปแหงโสมนัส    
และโทมนัสในกาลกอน   แลวแลอยู   ตามท่ีเธอหวงั.  
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(อานิสงส์ทีค่รอบคลุมไปถงึความหมายแห่งปัจจัยส่ี) 

 ๑. อนุรุทธะ !  เมื่อใด  เธอจกัตรึกซ่ึงมหาปุริสวติกทั้งแปด
ประการเหล่านี ้ดวย   และ จักเป็นผู้ได้ตามปรารถนา  ได้โดยไม่ยาก  ได้
โดยไม่ลาํบาก ซ่ึงฌาน อันเปนเคร่ืองอยูเปนสุข ในทิฎฐรรมประกอบดวยจิต
อันย่ิง   ทัง้ส่ีเหลาน้ี  ดวย   ดังน้ีแลว; อนุรุทธะ !     เมื่อน้ัน ผ้าบังสุกลุจีวรจัก
ปรากฏแก่เธอ ผูสันโดษ เปนอยูดวยความยินดี  ดวยความไมสะดุง  ดวยผาสุก
วิหารอันกาวลงสูนิพพาน เหมือนกบัผ้าที่เต็มอยู่ในหีบผ้าที่ย้อมด้วยสีต่างๆ ของ
คหบดหีรือคหบดีบุตร (เปนที่นายินดีอยางย่ิง),    ฉันใดก็ฉันน้ัน. 

 ๒. อนุรุทธะ !   เมื่อใด เธอจกัตรึกซ่ึงมหาปุริสวติกทั้งแปด
ประการเหล่านี ้ ดวย   และ จกัเป็นผู้ได้ตามปรารถนาได้โดยไม่ยาก  ได้
โดยไม่ลาํบาก ซ่ึงฌาน  อันเปนเคร่ืองอยูเปนสุข  ในทิฎฐรรมประกอบดวยจิต
อันย่ิง  ทั้งส่ีเหลาน้ีดวย  ดังน้ีแลว;  อนุรุทธะ !     เมื่อน้ัน  ก้อนข้าวที่เธอได้มา
ด้วยลาํแข้ง   จักปรากฏแก่เธอ ผูสันโดษ  เปนอยูดวยความยินดี  ดวยความไม
สะดุง ดวยผาสุกวิหารอันกาวลงสูนิพพาน เหมือนกบัข้าวสุกแห่งข้าวสาลไีม่มี
เมด็ดาํ มีแกงและกบัเป็นอนัมาก  ของคหบดีหรือคหบดีบุตร (เปนที่นายินดีอยางย่ิง), 

ฉันใดก็ฉันน้ัน. 

 ๓. อนุรุทธะ !  เมื่อใด เธอจกัตรึกซ่ึงมหาปุริสวติกทั้งแปด
ประการเหล่านี ้ ดวย   และ จกัเป็นผู้ได้ตามปรารถนาได้โดยไม่ยาก  ได้
โดยไม่ลาํบาก ซ่ึงฌาน อันเปนเคร่ืองอยูเปนสุข  ในทิฎฐรรมประกอบดวยจิต
อันย่ิง   ทั้งส่ีเหลาน้ีดวย  ดังน้ีแลว; อนุรุทธะ !    เมื่อน้ัน รุกขมูลเสนาสนะจัก
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ปรากฏแก่เธอ ผูสันโดษ  เปนอยูดวยความยินดี  ดวยความไมสะดุง  ดวยผาสุก
วิหารอันกาวลงสูนิพพาน เหมือนกบัเรือนยอด ของคหบดหีรือคหบดีบุตร อัน
เปนเรือนยอดท่ีฉาบข้ึนฉาบลงดีแลว  ลมผานไมได  มีล่ิมสลักแนนหนา    มี
หนาตางปดไดสนิท (เปนที่นายินดีอยางย่ิง),     ฉันใดก็ฉันน้ัน. 

 ๔. อนุรุทธะ !   เมื่อใด เธอจกัตรึกซ่ึงมหาปุริสวติกทั้งแปด
ประการเหล่านี ้ ดวย  และจักเป็นผู้ได้ตามปรารถนาได้โดยไม่ยาก   ได้
โดยไม่ลาํบาก ซ่ึงฌาน อันเปนเคร่ืองอยูเปนสุข  ในทิฎฐรรมประกอบดวยจิต
อันย่ิง   ทั้งส่ีเหลาน้ีดวย   ดังน้ีแลว;  อนุรุทธะ !   เมื่อน้ัน ที่น่ังที่นอนอนัทําด้วย
หญ้าจักปรากฏแก่เธอ ผูสันโดษ  เปนอยูดวยความยินดี  ดวยความไมสะดุง   ดวย
ผาสุกวิหารอันกาวลงสูนิพพาน เหมือนกบับัลลงัก์ ของคหบดีหรอืคหบดีบุตร 
อันลาดดวยผาโกเชาวขนยาว  ลาดดวยขนแกะสีขาว  ลาดดวยผาสัณฐานเปนชอ
ดอกไม มีเครื่องลาดอยางดีอันทําดวยหนังชะมด  มีเพดานขางบน  มีหมอนขาง
แดงสองขาง (เปนที่นายินดีอยางย่ิง),     ฉันใดก็ฉันน้ัน. 

 ๕. อนุรุทธะ !   เมื่อใด เธอจกัตรึกซ่ึงมหาปุริสวติกทั้งแปด
ประการเหล่านี ้ ดวย  และ จักเป็นผู้ได้ตามปรารถนาได้โดยไม่ยาก  ได้
โดยไม่ลาํบาก ซ่ึงฌาน อันเปนเคร่ืองอยูเปนสุข  ในทิฎฐรรมประกอบดวยจิต
อันย่ิง  ทั้งส่ีเหลาน้ีดวย   ดังน้ีแลว; อนุรุทธะ !    เมื่อน้ัน ปูติมุตตเภสัช (ยาดองดวย
นํ้ามูตรเนา) จักปรากฏแก่เธอ ผูสันโดษ   เปนอยูดวยความยินดี  ดวยความไมสะดุง 
ดวยผาสุกวิหารอันกาวลงสูนิพพาน เหมือนกบัเภสัชนานาชนิด ของคหบดหีรือ
คหบดีบุตร   อันไดแก   เนยใส   เนยขน   นํ้ามัน  นํ้าผึ้ง  นํ้าออย (เปนที่นายินดีอยาง
ย่ิง),    ฉันใดก็ฉันน้ัน. 
-    อฏฐก. อํ. ๒๓/๒๓๓-๒๓๕/๑๒๐. 
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การดาํรงชีพชอบ คอืการลงทุนเพือ่นิพพาน 

        (พระผูมีพระภาคเสร็จการบิณฑบาตในยานตลาดแหงอังคุตตราปนิคม แลวเสด็จเขาไป
ประทับเพื่อทิวาวิหาร  ในพนาสณฑใกลนิคมน้ัน   ประทับน่ังอยู ณ โคนตนไมแหงหน่ึง.  คฤหบดี
คนหน่ึงช่ือโปตลิยะผูอาศัยอยูในนิคมน้ัน  ซึ่งไดจัดตัวเองไวในฐานะเปนผูสําเร็จกิจแหงชีวิต  พน
จากขอผูกพันของฆราวาส  ยกทรัพยสมบัติใหลูกหลานหมดแลว  ดํารงชีวิตอยางคนหลุดพน  ตามที่
เขาสมมติกัน  นุงหมอยางคนที่ถือกันวาหลุดพนแลว  มีรม  มีรองเทา  เดินเที่ยวหาความพักผอนตาม
ราวปา  ไดเขาไปสูพนาสณฑที่พระองคกําลังประทับอยู  ทักทายใหเกิดความคุนเคยกันแลว   ยืนอยู 
ณ ที่ขางหน่ึง.    พระผูมีพระภาคไดตรัสแกโปตลิยคฤหบดีผูยืนอยูอยางน้ันวา  :-) 

        ทานคฤหบดี !  ที่น่ังน้ีก็มีอยู     เชิญทานน่ังตามประสงค. 

       (โปตลิยคฤหบดี  โกรธ  ไมพอใจ  ในขอที่พระพุทธองคตรัสเรียกเขาวาเปนคฤหบดี  ในเม่ือเขา
จัดตัวเองวาเปนผูพนจากความเปนผูประกอบกิจอยางฆราวาส ซึ่งเปนเสมือนหน่ึงการดูหม่ินเขาอยาง
มาก  เขาก็ยืนเฉยเสียไมน่ังลง;  แมพระผูมีพระภาคจะตรัสเช้ือเชิญเขาเปนคร้ังที่สอง ดวยถอยคําอยาง
เดียวกัน  เขาก็โกรธไมพอใจ  ยืนเฉยเสีย  ไมน่ังลง;  คร้ันพระองคตรัสเช้ือเชิญเขาใหน่ังลงเปนคร้ังที่
สาม    ดวยถอยคําอยางเดียวกันอีก,   เขาก็กลาวตอบดวยความโกรธไมพอใจวา  : - )  

    “ท่านโคดมเอ๋ย! น่ันไม่ถูก น่ันไม่สมควร ในการท่ีท่านจะมาเรียกข้าพเจ้า ว่า คฤหบดี”. 

        ทานคฤหบดีเอย !  ก็กิริยาอาการ ลักษณะ ทาทางของทาน แสดงวาเปน 
คฤหบดีน่ี.  

    “ท่านโคดม !    การงานต่างๆข้าพเจ้าเลิกหมดแล้ว; โวหาร (การลงทุนเพื่อผลกําไร)ต่างๆ  
ข้าพเจ้าตัดขาดแล้ว”. 

        ทานคฤหบดี !  ทานเลิกการงานตางๆ ตัดขาดการลงทุนตางๆ หมดส้ิน 
แลวอยางไรกันเลา ?”  
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 “ท่านโคดม !  ในเร่ืองนี้นะหรือ; ทรัพย์ใดๆมีอยู่ , ข้าวเปลือก เงินทองมีอยู่;  ท้ังหมด
น้ันข้าพเจ้าได้มอบให้บุตรท้ังหลายไปหมดส้ินแล้ว. ข้าพเจ้าไม่ส่ังสอนบ่นว่าใครอีกต่อไป  
ในท่ีน้ันๆ, ต้องการเพียงข้าวกินและเส้ือผ้าบ้างเป็นอย่างย่ิง  อยู่ดังนี้.  ท่านโคดมเอ๋ย ! นี้
แหละคือการงานต่างๆท่ีข้าพเจ้าเลิกหมดแล้ว;   การลงทุนต่างๆข้าพเจ้าตัดขาดแล้ว”. 

        ทานคฤหบดี !  การเลิกละโวหาร (การลงทุน) ตามท่ีทานกลาวน้ันมัน 
เปนอยางหน่ึง ;   การเลกิละโวหาร (การลงทุน) ในอริยวนัิยน้ัน    มันเป็นอย่างอืน่. 

 “ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ๑ การเลิกละโวหาร (การลงทุน) ในอริยวินัย น้ัน เป็นอย่างไร
เล่า? ดังข้าพระองค์ขอโอกาส  ขอพระผู้ มีพระภาคจงแสดงธรรมเร่ืองการเลิกละโวหาร (การ
ลงทุน) ในอริยวินัยเถิด”  

        คฤหบดี !  ถาอยางน้ันทานจงฟง   จงทําในใจใหดี    เราจักกลาว. 

        คฤหบดี !  ธรรมทั้งหลาย ๘ ประการ เหล่านี ้ เป็นไปเพือ่การตดั
ขาด ซ่ึงโวหาร (การลงทุนเพื่อกําไรอยางใดอยางหน่ึง) ในอริยวนัิย. แปดประการอยางไร
เลา ?    แปดประการ   คือ   :-  

๑. อาศัยกรรมอนัไม่เป็นปาณาติบาต  ละเสียซ่ึงกรรมอนัเป็นปาณาตบิาต  
๒. อาศัยการถอืเอาแต่ส่ิงที่เขาให้   ละเสียซ่ึงการถอืเอาส่ิงซ่ึงเขาไม่ได้ให้  
๓. อาศัยวาจาสัจจ์ ละเสียซ่ึงมุสาวาท  
๔. อาศัยอปิสุณวาจา ละเสียซ่ึงปิสุณวาจา  
๕. อาศัยความไม่โลภด้วยความกาํหนัด      ละเสียซ่ึงความโลภด้วยความ

กาํหนัด 

๑. พึงสังเกตวา  ตอจากน้ีไป  เขาเปลี่ยนคําพูดท่ีไมแสดงความเคารพ มาเปนคําพูดแสดงความเคารพ คือ
แทนที่จะใชคําวา  “พระโคดม!”  ซึ่งไมเปนการแสดงความเคารพ   ก็เปลี่ยนมาเปนใชคําวา  “พระผูมีพระ
ภาคเจา” หรือ “ขาแตพระองคผู เจริญ!” ดังน้ี   ซึ่งเปนการแสดงความเคารพ. 



๑๑๑๖                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

      ๖. อาศัยความไม่มโีทสะเพราะถูกนินทา      ละเสียซ่ึงโทสะเพราะถูกนินทา  
๗. อาศัยความไม่คบัแค้นเพราะความโกรธ ละเสียซ่ึงความคบัแค้นเพราะ

ความโกรธ  
๘. อาศัยความไม่ดูหมิ่นท่าน ละเสียซ่ึงความดูหมิ่นท่าน. 

        คฤหบดี !  ธรรม ๘ ประการ เหลาน้ีแล อันเรากลาวแลวโดยยอ
ไมไดจําแนกโดยพิสดาร  แตก็เปนไปเพื่อการตัดโวหาร (การลงทุนเพื่อกําไร) ในอริย
วินัย. 

 “ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ !     ธรรม ๘ ประการท่ีพระผู้ มีพระภาคตรัสแล้วแต่โดยย่อ 
มิได้จาํแนกแล้วโดยพิสดาร  ก็ยังเป็นไปเพ่ือการตัดขาดโวหาร (การลงทุนเพ่ือกาํไร)  ในอริย
วินัย  น้ัน,  ขอพระผู้ มีพระภาคเจ้า  จงจาํแนกธรรม ๘ ประการเหล่านี้  โดยพิสดารเพราะ
อาศัยความเอ็นดูแก่ข้าพระองค์เถิด”  

        คฤหบด ี! ถาอยางน้ันทานจงฟง   จงทําในใจใหดี   เราจักกลาว.  

        คฤหบด ี! ขอที่เรากลาววา "อาศัยกรรมอนัไม่เป็นปาณาติบาตละ
เสียซ่ึงกรรมอนัเป็นปาณาติบาต" ดังน้ีน้ัน เรากลาวเพราะอาศัยเหตุผลดังน้ีวา 
อริยสาวกในกรณีน้ี  ยอมใครครวญเห็นดังน้ีวา  เราปฏิบัติแลวดังน้ีเพื่อละเสียเพื่อ
ตัดขาดเสีย ซ่ึงสังโยชนอนัเปนเหตุใหเรากระทําปาณาติบาต. อน่ึง เมื่อเรา
ประกอบกรรมอันเปนปาณาติบาตอยู แมเราเองก็ตําหนิตนเองไดเพราะ
ปาณาติบาตเปนปจจัย, วิญูชนใครครวญแลวก็ติเตียนเราไดเพราะปาณาติบาต
เปนปจจัย, ภายหลังแตการตายเพราะการทําลายแหงกาย ทุคติก็หวังไดเพราะ
ปาณาติบาตเปนปจจัย.  ปาณาติบาตน่ันแหละเปนสังโยชน  ปาณาติบาตน่ัน
แหละ   เปนนิวรณ.  อน่ึง  อาสวะเหลาใดอันเปนเคร่ืองกระทําความคับแคนและ
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เรารอน เกิดข้ึนเพราะปาณาติบาตเปนปจจัย; ครั้นเวนขาดจากปาณาติบาตเสีย
แลว  อาสวะอันเปนเคร่ืองกระทําความคับแคนและเรารอนเชนน้ันเหลาน้ัน  ยอม
ไมมี ดงัน้ัน พงึอาศัยกรรมอนัไม่เป็นปาณาติบาต ละกรรมอนัเป็นปาณาติบาต
เสีย,    ดังน้ี.  

        (สําหรับหัวขอธรรมะที่วา  อาศัยการถือเอาแต่ส่ิงที่เขาให้ ละอทินนาทานเสีย ก็ดี อาศัย
สัจจวาจา ละมุสาวาทเสีย  ก็ดี  อาศัยอปิสุณวาจา ละปิสุณวาจาเสีย  ก็ดี อาศัยอคิทธิโลภละคิทธิ
โลภเสีย ก็ดี อาศัยอนินทาโทส ละนินทาโทสเสีย ก็ดี อาศัยอโกธุปายาส ละโกธุปายาสเสีย ก็ดี 
อาศัยอนติมานะ ละอติมานะเสีย ก็ดี ซึ่งมีคําแปลและความหมายดังที่กลาวแลวขางตนก็ไดทรง
อธิบายดวยขอความทํานองเดียวกันกับคําอธิบายของหัวขอธรรมะที่วา "อาศัยอปาณาติบาตละ
ปาณาติบาตเสีย" ดังที่กลาวแลวขางบนน้ี; คือ อริยสาวกพิจารณาเห็นวา มีสังโยชนเปนเหตุให
กระทํา คร้ันทําแลวตนเองก็ตําหนิตนเองได ผูรูใครครวญก็ติเตียนได ตายแลวไปสูทุคติจึงจัดการ
กระทําน้ันๆวา   เปนสังโยชน   เปนนิวรณ  คร้ังละการกระทําน้ันๆเสียก็ไมมีอาสวะอันเปนเครื่องดับ
แคนเดือดรอน (ระดับน้ัน) อีกตอไป; แลวไดตรัสขอความน้ีสืบตอไป  วา  :- ) 

        คฤหบดี !  ธรรมทัง้หลาย ๘ ประการ เหลาน้ี (อันเรากลาวแลวแม อยาง
น้ี ก็ยังเปนการ)  กลาวแลวโดยสังเขป  ไมไดจําแนกโดยพิสดาร (แมจะ)  เปนไปเพื่อ
การตัดขาดโวหาร (การลงทุนเพื่อกําไร) ในอริยวินัย ก็จริง แตยังไมไดเปนการตัด
ขาดซ่ึงโวหารกรรมน้ันๆทั้งหมดทัง้ส้ิน  โดยประการทั้งปวงในอริยวินัย น้ีกอน  

   "ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ !   ขอพระผู้ มีพระภาคเจ้า  จงทรงแสดงซ่ึงธรรมอัน เป็นการตัดขาด
ซ่ึงโวหารกรรมน้ันๆท้ังหมดท้ังส้ิน โดยประการท้ังปวงในอริยวินัย แก่ข้าพระองค์เถิด"  

        คฤหบด ี!  ถาอยางน้ันทานจงฟง   จงทําในใจใหดี    เราจักกลาว. 

        (ตอจากนี้  พระผูมีพระภาค ไดตรัสถึง กามและโทษอันเลวร้ายของกาม ซึ่ง  เปรียบดวย 
ท่อนกระดูกไม่สามารถสนองความหิวของสุนัขหิว ช้ินเนื้อในปากนกมีนกอื่นแย่ง จุดคบเพลิงถือ
ทวนลม หลุมถ่านเพลิงอันน่ากลัว ของในฝันซ่ึงตื่นแล้วก็หายไป ของยืมซ่ึงต้องคืนเจ้าของและ
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เปรียบด้วยผลไม้ที่สุกแล้ว  ย่อมฆ่าต้นของมันเอง (มีรายละเอียดหาดูไดที่หนา ๓๐๐ แหง
หนังสือเลมน้ี โดยหัวขอวา "กามเปรียบดวยทอนกระดูก" เปนตนไป) อันอริยสาวก
ใครครวญเห็นโทษทุกขอุปายาสอันยิ่ง ดวยปญญาอันชอบตามที่เปนจริง แลวละอุเบกขามี
อารมณตางๆเสียได แลวเจริญอุเบกขามีอารมณเดียวอันเปนที่ดับอุปาทานในโลกามิสโดยไม
มีสวนเหลือ.  

        อริยสาวกน้ัน อาศัยสติอันบริสุทธิ์เพราะอุเบกขามีอารมณเดียวอันไมมีอ่ืนย่ิงกวานี้
แลว ระลึกไดซึ่ง ปุพเพนิวาสานุสสติญาณมีอย่างเป็นอเนก และ มีจักษุทิพย์เห็นสัตว์จุติอุบัติไป
ตามกรรมของตน และในที่สุด ได้กระทาํให้แจ้ง ซ่ึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุติติอันไม่มีอาสวะ 
ในทิฏฐธรรม   ดวยปญญาอันยิ่งเอง  แลวแลอยู;  แลวตรัสตอไปวา  :- ) 

        คฤหบด ี!  ดวยเหตุเพียงเทาน้ีแล ชื่อวามี การตัดขาดโวหารกรรม
(การลงทุนเพื่อกําไร) น้ันๆทั้งหมดทั้งส้ิน โดยประการทั้งปวง ในอริยวนัิยนี.้  
คฤหบด ี !    ทานจะสําคัญความขอน้ีวาอยางไร : ทานไดมองเห็นการตัดขาดซ่ึง
โวหารกรรมอยางน้ีเหลาน้ี    วามีอยูในทานบางไหม ?  

 “ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ !      จะมีอะไรกันเล่าสาํหรับข้าพระองค์    ข้าพระองค์ยัง
ห่างไกลจากการตัดขาดโวหารกรรมอย่างนี ้  เหล่านี ้  ในอริยวินัยน้ัน.  

 ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ !    ในกาลก่อน ข้าพระองค์ได้สาํคัญพวกปริพาชก เดียรถีย์
เหล่าอ่ืน  ซ่ึงไม่ใช่ผู้ รู้ท่ัวถึง  ว่าเป็นผู้ รู้ท่ัวถึง  ได้คบพวกปริพาชกเดียรถีย์เหล่าอ่ืน ผู้ ไม่รู้
ท่ัวถึง ในฐานะเป็นการคบผู้ รู้ท่ัวถึง ได้ต้ังผู้ รู้ไม่รู้ท่ัวถึงไว้ในฐานะแห่งผู้ รู้ท่ัวถึง. ข้าแต่
พระองค์ผู้ เจริญ !   ข้าพระองค์ได้สาํคัญภิกษุท้ังหลายผู้ รู้ท่ัวถึง  ว่าเป็นผู้ ไม่รู้ท่ัวถึง  ได้คบ
ภิกษุผู้ รู้ท่ัวถึง    ในฐานะเป็นการคบผู้ ไม่รู้ท่ัวถึง   ได้ต้ังผู้ รู้ท่ัวถึงไว้ในฐานะแห่งผู้ ไม่รู้ท่ัวถึง  

     ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ !    บัดนี้ ข้าพระองค์รู้จักพวกปริพาชกเดียรถีย์เหล่าอ่ืน ซ่ึง
ไม่ใช่ผู้ รู้ท่ัวถึง ว่าเป็นผู้ ไม่รู้ท่ัวถึง จักคบผู้ ไม่รู้ท่ัวถึงในฐานะเป็นการคบผู้ ไม่รู้ท่ัวถึง จักต้ังผู้ รู้
ไม่รู้ท่ัวถึงไว้ในฐานะแห่งผู้ ไม่รู้ท่ัวถึง. ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ! ข้าพระองค์จักรู้จักภิกษุ
ท้ังหลายผู้ รู้ท่ัวถึงว่าเป็นผู้ รู้ท่ัวถึง  จักคบผู้ รู้ท่ัวถึงในฐานะเป็นการคบผู้ รู้ท่ัวถึง จักต้ังผู้ รู้ท่ัวถึง
ไว้ในฐานะแห่งผู้ รู้ท่ัวถึง.  
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      ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ !   พระผู้ มีพระภาคได้ทรงยังความรักสมณะของข้าพระองค์ให้
เกิดขึ้นในหมู่สมณะ ยังความเล่ือมใสสมณะของข้าพระองค์ให้เกิดขึ้นในหมู่สมณะ ยังความ
เคารพสมณะของข้าพระองค์ให้เกิดขึ้นในหมู่สมณะ   แล้ว.  

      ไพเราะนัก พระเจ้าข้า!    ไพเราะนัก   พระเจ้าข้า !    เปรียบเหมือน  การหงายของท่ีควํา่   
เปิดของท่ีปิด   บอกทางแก่คนหลงทาง หรือตั้งประทีปนํา้มันไว้ในท่ีมืด  เพ่ือว่าคนมีตาจะได้
เห็นรูป   ดังนี้" (ตอจากน้ีไป เขาไดแสดงตนเปนอุบาสก).  

-  ม.ม. ๑๓/๓๓ - ๔๗/๓๖ - ๕๕  

        (คําวา “โวหาร”   ในท่ีน้ี   คงจะเปนคําแปลกประหลาดสําหรับผูอานท่ีไมเคยทราบวา   คําคําน้ีไดแปลได

หลายอยาง    คือแปลวา  คําพูด   ก็ได  สํานวน   วธีิพูด  ก็ได   อรรถคดีในโรงศาล   ก็ได   การซ้ือขาย   ก็ได  การลงทุน
หากําไร ก็ได และความหมายอื่นๆอีก, ในพระบาลีน้ี  หมายถึงการเปนอยูอยางฆราวาสท่ีทําหนาท่ีของตนจนถึงระดับ
สุดทาย   ซึ่งถือวาเปนผูเสร็จกิจในหนาท่ีของมนุษยคนหน่ึงๆ. ดังน้ัน  อาจจะถือไดวา การดํารงชีวิตของตนใหดี
จนกระท่ังบรรลุพระนิพพานน้ัน  ก็เปน “โวหาร” ไดอยางหน่ึงเหมือนกัน.   แมจะกลาวตามธรรมชาติลวนๆ ชีวิตทุก
ชีวิต   ยอมเปนการลงทุนอยูในตัวมันเอง   เพ่ือผลอยางหน่ึง   คือจดุหมายปลายทางของชีวิต. พุทธบริษัทท่ัวไป   ควร
สนใจขอความแหงพระบาลีสูตรน้ีเปนอยางย่ิง  เพ่ือจะไดจัดใหชีวิตของตน เปนการลงทุนท่ีประเสริฐท่ีสุด ไมเสียทีท่ีได
เกิดมาเปนมนุษยและพบพระพุทธศาสนา.  

        การดํารงชีพชอบเพื่อบรรลุนิพพานน้ี     มีความหมายแหงสัมมาอาชีโว      แมจะเปนสัมมา-
อาชีโวที่สูงเกินไป   ก็ยังจดัวาเปนสัมมาอาชีโวอยูน่ันเอง   จึงนําขอความน้ี   มารวมไวในหมวดน้ี
แหงหนังสือน้ี).  
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หมวด ค. ว่าด้วย หลกัการปฏิบัติ ของสัมมาอาชีวะ 
หลกัการปฏิบัตเิกีย่วกบัปัจจยัส่ี 

ก. เกีย่วกบัจีวร 
        ภิกษุ ท. !  ในกรณีน้ี ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแลว จึง นุ่งห่มจีวร 
เพียงเพื่อบาํบัดความหนาว เพื่อบําบัดความรอน  เพื่อบําบัดสัมผัสทั้งหลายอัน
เกิดจากเหลือบ  ยุง  ลม  แดด  สัตวเสือกคลานทั้งหลาย   เพียงเพื่อปกปดอวัยวะที่
ใหความละอายกําเริบ.  
-  ฉกฺก. อํ ๒๒/๔๓๔/๓๒๙  

ข. เกีย่วกบับิณฑบาต 
        ภิกษุ ท. !  เราย่อมฉันโภชนะแต่ในที่น่ังแห่งเดยีว (คือฉันหนเดียวลุกข้ึน

แลวไมฉันอีกในวันน้ัน).  ภิกษุ ท. !     เมื่อเราฉันโภชนะแตในที่น่ังแหงเดียวอยู   ยอม
รู้สึกว่าเป็นผู้มีอาพาธน้อย   มีโรคน้อย   มีความเบากายกระปร้ีกระเปร่ามกีาํลงั 
และมีความผาสุกด้วย.  
        ภิกษุ ท. !  มาเถิด แมพวกเธอท้ังหลาย   ก็จงฉันโภชนะแตในที่น่ัง
แหงเดียว ภิกษุ ท. ! พวกเธอท้ังหลาย เมื่อฉันอยูซ่ึงโภชนะแตในที่น่ังแหงเดียว 
จักรูสึกความท่ีเปนผูมอีาพาธนอย มีโรคนอย มีความเบากาย กระปรี้กระเปรา   มี
กําลัง    และมีความผาสุกดวย.  
-  ม.ม. ๑๓/๑๖๓/๑๖๐. 

        เธอพิจารณาโดยแยบคายแลว จึง บริโภคบิณฑบาต ไมใชเพื่อเลน ไมใช
เพื่อมัวเมา ไมใชเพือ่ประดับ ไมใชเพื่อตกแตง, แตบริโภคเพียงเพือ่ใหกายน้ีต้ังอยู
ได  เพื่อใหชีวิตเปนไป  เพื่อปองกันความลําบาก  เพื่ออนุเคราะหพรหมจรรย,  
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ดวยคิดวา  เราจักกําจัดเวทนาเกา (คือหิว) เสียได   ไมทําเวทนาใหม (คืออ่ิมจนอึดอัด) 
ใหเกิดข้ึน,  ความที่อายุดําเนินไปได    ความไมมีโทษเพราะอาหาร    และความ
อยูผาสุกสําราญ    จักมีแกเรา.  

ค. เกีย่วกบัเสนาสนะ 

        เธอพิจารณาโดยแยบคายแลว  จึง ใช้สอยเสนาสนะ    เพียงเพื่อบําบัด 
ความหนาว  เพื่อบําบัดความรอน   เพื่อบําบัดสัมผสัทั้งหลายอันเกิดจากเหลือบ 
ยุง ลม แดด สัตวเสือกคลานท้ังหลาย  เพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันเกิดแตฤด ู 
และเพื่อความเปนผูยินดีในการหลีกเรนอยู.  

ง. เกีย่วกบัคลิานเภสัช 

        เธอพิจารณาโดยแยบคายแลว จึง บริโภคเภสัชซ่ึงเป็นปัจจัยเกือ้กลูแก่
คนไข้ เพียงเพื่อบําบัดทุกขเวทนาอันเกิดจากอาพาธตางๆ  และเพียงเพื่อความเปน
ผูไมตองทนทุกขเปนอยางย่ิง. 

-  ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๓๔/๓๒๙. 

       (ขอความน้ี    ตรัสสําหรับบรรพชิต   แตหลักเกณฑน้ีคฤหัสถก็นําไปปฏิบัติไดตามควร).  
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หมวด ง. ว่าด้วย อานิสงส์ ของสัมมาอาชีวะ 

ผลสืบต่อของสัมมาอาชีวะ 

        มหาราช !  สัตบุรุษได้โภคะอนัโอฬารแล้ว ย่อมทําตน ใหเปนสุขอิ่ม
หนํา   ทํามารดาบิดา ใหเปนสุข  อิ่มหนํา    ทําบุตรภรรยา ใหเปนสุขอิ่มหนํา   
ทําทาสกรรมกร ใหเปนสุขอิ่มหนํา ทํามิตรอาํมาตย์ให้เป็นสุข  อิม่หนํา;   ยอมตั้ง
ไว้ซ่ึงทักษณิา อันอุทศิแกสมณพราหมณทัง้หลาย   เปนทักษิณาทานมีผลเลิศใน
เบื้องบน  เปนฝกฝายดี  มีสุขเปนผลตอบแทน  เปนไปพรอมเพือ่สวรรค.  เมื่อเขา
บริโภคโภคะเหลาน้ันโดยชอบอยูอยางน้ี  พระราชาก็ไมริบโภคะเหลาน้ันไปได
โจรก็ไมนําไปได   ไฟก็ไมไหมได   นํ้าก็ไมพัดไปได  ทายาทอันไมเปนที่รกัก็ไม
ย้ือแยงไปได.  มหาราช !     โภคะเหลาน้ัน   อันเขาบริโภคอยูโดยชอบอยางน้ี    
ยอมถึงซ่ึงการไดบริโภคใชสอย,   ไมสูญเปลา.  

        มหาราช !  เปรียบเหมอืนในที่ไมไกลจากบานหรือนิคม มีสระ 
โบกขรณีมนํ้ีาใส  เย็น  นาดื่ม  สะอาด  มีทาข้ึนลงดี   นาร่ืนรมย.  คนเขาขนนํ้า
น้ันไปบาง ดื่มบาง อาบบาง ทําตามตองการบาง. มหาราช !    นํ้าน้ันอันเขา
บริโภคใชสอยอยูโดยชอบอยางน้ี  ยอมถึงซ่ึงการไดบริโภคใชสอยไมสูญเปลา, 
น้ีฉันใด;  มหาราช !     สัตบุรุษไดโภคะอันโอฬารแลว   ยอมทําตนใหเปนสุข  
อิ่มหนํา  ทํามารดาบิดาใหเปนสุข  อิ่มหนํา  ทําบุตรภรรยาใหเปนสุข  อิ่มหนํา   
ทําทาสกรรมกรใหเปนสุข  อิ่มหนํา   ทํามิตรอํามาตยใหเปนสุข อิ่มหนํา;  ยอมต้ัง
ไวซ่ึงทักษณิา   อันอุทิศแกสมณพราหมณทั้งหลาย  เปนทักษิณาทานมีผลเลิศใน
เบื้องบน เปนฝกฝายดี มีสุขเปนผลตอบแทน เปนไปพรอมเพือ่สวรรค. เมื่อเขา
บริโภคโภคะเหลาน้ัน   โดยชอบอยูอยางน้ี  พระราชาก็ไมริบโภคะเหลาน้ันไป
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ไดโจรก็ไมนําไปได ไฟก็ไมไหมได นํ้าก็ไมพัดไปได ทายาทอันไมเปนที่รกัก็ไม
ย้ือแยงไปได. มหาราช !   โภคะเหลาน้ัน อนัเขาบริโภคอยูโดยชอบอยางน้ี   ยอม
ถึงซ่ึงการไดบริโภคใชสอย   ไมสูญเปลา. ฉันน้ันเหมือนกัน.  

-  สคา.สํ. ๑๕/๑๓๑/๓๘๘.  

สัมมาอาชีวะ สมบูรณ์แบบสําหรับคฤหัสถ์ 

        คหบดี !  อริยสาวก น้ัน ใช้โภคทรัพย์ ที่ตนหาไดมาดวยความเพียร 
เปนเคร่ืองลุกข้ึน รวบรวมมาดวยกําลังแขน มีตัวชุมดวยเหงือ่ เปนโภคทรัพย
ประกอบดวยธรรม ไดมาโดยธรรม เพือ่กระทํากรรมในหน้าที่ ๔ ประการ ส่ี
ประการอยางไรเลา ?  คหบด ี!     ส่ีประการในกรณีน้ีคือ   :-  

        ๑.  อริยสาวกน้ัน  ใชโภคทรพัยอันตนหาไดมาโดยชอบธรรม (ดังที ่
กลาวมาแลวขางตน)   ในการ เลีย้งตน ใหเปนสุข อิ่มหนํา    บริหารตนใหอยูเปน
สุขโดยถูกตอง,  ในการ เลีย้งมารดาและบิดา ใหเปนสุข อิ่มหนํา   บริหารทานทั้ง
สองใหอยูเปนสุขโดยถูกตอง,  ในการ เลีย้งบุตร ภรรยา ทาสและกรรมกรชาย
หญงิ ใหเปนสุข อิ่มหนํา บริหารใหอยูกันอยางเปนสุขโดยถูกตอง,  ในการเลีย้ง
มิตรอาํมาตย์ ใหเปนสุข  อิ่มหนํา   บริหารใหอยูเปนสุขโดยถูกตอง   น้ีเปนการ
บริโภคทรพัย ฐานที่ ๑ อันอริยสาวกน้ันถึงแลว บรรลุแลว บริโภคแลวโดยชอบ
ดวยเหตุผล (อายตนโส). คหบดี !     ขออื่นยังมีอีก :  

        ๒. อริยสาวกน้ัน  ใชโภคทรัพยอันตนหาไดมาโดยชอบธรรม (ดังที่ 
กลาวแลวขางตน) ในการ ปิดกั้นอนัตราย ทั้งหลาย   ทําตนให้สวสัดจีากอนัตราย 
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ทั้งหลาย   ที่เกิดจากไฟ  จากนํ้า  จากพระราชา  จากโจร หรือจากทายาทที่ไมเปน
ที่รัก น้ันๆ.  น้ีเปนการบริโภคทรพัย ฐานที่ ๒ อันอริยสาวกน้ันถึงแลวบรรลุแลว    
บริโภคแลวโดยชอบดวยเหตุผล.   คหบด ี!   ขออื่นยังมีอีก :  

        ๓.  อริยสาวกน้ัน  ใชโภคทรัพยอันตนหาไดมาโดยชอบธรรม (ดังที่ 
กลาวแลวขางตน)  ในการ กระทําพลกีรรม ๕ ประการ คือ ญาติพลี (สงเคราะห

ญาติ) อติถิพลี (สงเคราะหแขก)   ปุพพเปตพลี (สงเคราะหผูลวงลับไปแลว)  ราชพลี (ชวย

ชาติ) เทวตาพลี (บูชาเทวดา). น้ีเปนการบริโภคทรัพย ฐานที่ ๓ อันอริยสาวกน้ันถึง
แลว บรรลุแลว   บริโภคแลวโดยชอบดวยเหตุผล    คหบดี !    ขออื่นยังมอีกี :  

        ๔.  อริยสาวกน้ัน  ใชโภคทรัพยอันตนหามาไดโดยชอบธรรม (ดังที่ 
กลาวแลวขางตน) ในการ ตั้งไว้ซ่ึงทักษณิา อุทิศแกสมณพราหมณทัง้หลายผูงด
เวนแลวจากความประมาทมัวเมา ผูต้ังมั่นอยูในขันติและโสรัจจะ ผูฝกฝน ทํา
ความสงบ  ทําความดับเย็น  แกตนเอง  อันเปนทักษิณาทานที่มผีลเลิศในเบ้ือง
บน  เปนฝายดี  มีสุขเปนผลตอบแทน  เปนไปพรอมเพื่อสวรรค  น้ีเปนการ
บริโภคทรัพย ฐานที่ ๔  อันอริยสาวกน้ันถึงแลว บรรลุแลว  บริโภคแลวโดยชอบ
ดวยเหตุผล. 

        คหบดี ! อริยสาวกน้ัน ยอมใชโภคทรพัยที่ตนหาไดมาดวยความ 
เพียรเปนเคร่ืองลุกข้ึน รวบรวมมาดวยกําลังแขน มตัีวชุมดวยเหงื่อ เปนโภค
ทรัพยประกอบดวยธรรม  ไดมาโดยธรรม  เพือ่กระทํากรรมในหนาที่ ๔ 
ประการเหลาน้ี.  
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        คหบด ี! โภคทรพัยทั้งหลายของบุคคลใด ถงึความหมดส้ินไป โดย 
เว้นจากกรรมในหน้าที่ ๔ ประการ ดังกลาวแลวน้ี โภคทรัพยเหลาน้ัน เรากลาววา
เปนโภคะอนับุคคลน้ันไมถึงแลวโดยฐานะ ไมบรรลุแลว ไม่บริโภคแล้วโดยชอบ
ด้วยเหตุผล.  

        คหบด ี! โภคทรพัยทั้งหลายของบุคคลใด ถงึความหมดส้ินไป โดย 
กรรมในหน้าที่ ๔ ประการ ดังกลาวแลวน้ี โภคทรพัยเหลาน้ัน เรากลาววาเปน
โภคะอันบคุคลน้ันถึงแลวโดยฐานะ บรรลุแลว บริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผล.  
-  จตุกฺก. อํ. ๒๑/๘๘ - ๘๙/๖๑.  

หมวด จ. ว่าด้วย ปกิณณกะ 
การดาํรงชีพสุจริต มไิด้มเีฉพาะเร่ืองปัจจยัส่ี 

        ภิกษุ ท. !  ภิกษุบางรูป  ในกรณน้ีี   เปนผูสงบเสงี่ยมเต็มที่อยูได  ออน
นอมถอมตนเต็มที่อยูได  เยือกเย็นเต็มที่อยูได เพียงชั่วเวลาที่ถอยคําอันไมนา
พอใจมากระทบเทาน้ัน ก็ เมื่อใด  ถ้อยคาํอนัไม่น่าพอใจมากระทบอยู่ กย็งัสงบ
เสงีย่มอยู่ได้ น่ันแหละจึงเป็นที่รู้กนัได้ว่าสงบเสงีย่มจริง,  ยงัอ่อนน้อมถ่อมตน
อยู่ได้   จึงจะอ่อนน้อมถ่อมตนจริง,  ยงัเยอืกเยน็อยู่ได้ จึงจะว่าเยอืกเยน็จริง.  

        ภิกษุ ท. !  ภิกษุใด  เป็นผู้ว่าง่าย  หรือถงึความเป็นผู้ว่าง่าย  เพราะ 
เหตุเพือ่จะได้จีวร  บิณฑบาต   เสนาสนะ   และคลิานเภสัช   เราไม่กล่าวภิกษุน้ัน
ว่าเป็นผู้ว่าง่ายเลย.  ขอน้ันเพราะเหตุไรเลา ?   ขอน้ันเพราะเหตุวา   ภิกษุน้ีเมื่อ
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ไมไดจีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ  และคิลานเภสัช  อยู   ก็จะไมเปนผูวางาย ไม
ถึงความเปนผูวางาย.  

        ภิกษุ ท. !  ส่วนภิกษุใด สักการะธรรมะอยู่ เคารพธรรมะอยู่ นอบ
น้อมธรรมะอยู่   เป็นผู้ว่าง่าย  ถงึความเป็นผู้ว่าง่าย  อยู่ : น่ันแหละเรากล่าวว่า 
ผู้ว่าง่ายแท้จริง.  ภิกษุ ท. !    เพราะเหตุน้ันในเร่ืองน้ี เธอท้ังหลาย พึง
ทําการศึกษาสําเหนียกอยางน้ีวา “เราจักเป็นผู้สักการะธรรมะอยู่  เคารพธรรมะ
อยู่    นอบน้อมธรรมะอยู่   เป็นผู้ว่าง่าย   ถงึความเป็นผู้ว่าง่าย”  ดังน้ี.  

-  มู. ม. ๑๒/๒๕๔/๒๖๖. 

 

 

 

นิทเทศ๑๘ 

วาดวยสัมมาอาชีวะ 

จบ 
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นิทเทศ ๑๙ วาดวย สมัมาวายามะ 

(มี ๒๖ เรื่อง) 

หมวด ก. ว่าด้วย อุทเทศ-วิภาค ของสัมมาวายามะ 
อทุเทสแห่งสัมมาวายามะ 

        ภิกษุ ท. !  สัมมาวายามะ    เป็นอย่างไรเล่า ?  ภิกษุ ท. !    ภิกษุใน 
กรณนีี ้  ย่อมทําความพอใจให้เกดิขึน้  ย่อมพยายาม  ปรารภความเพยีร   
ประคองจติ   ตั้งจิตไว้  เพือ่จะยงัอกศุลธรรมอนัเป็นบาปที่ยงัไม่เกดิ ไม่ให้
เกดิขึน้;  ย่อมทําความพอใจให้เกดิขึน้  ย่อมพยายาม  ปรารภความเพยีร 
ประคองจติตั้งจิตไว้  เพือ่ละอกศุลอนัเป็นบาป  ที่เกดิขึน้แล้ว;  ย่อมทําความ
พอใจให้เกดิขึน้   ย่อมพยายาม   ปรารภความเพยีร   ประคองจิต ตั้งจิตไว้   เพือ่
จะยงักศุลธรรมที่ยงัไม่เกดิ ให้เกดิขึน้; ย่อมทําความพอใจให้เกดิขึน้ ย่อม
พยายาม   ปรารภความเพยีร   ประคองจิต   ตั้งจิตไว้   เพือ่ความต้ังอยู่   ความไม่
เลอะเลอืน ความงอกงามยิง่ขึน้  ความไพบูลย์   ความเจริญ   ความเต็มรอบ   
แห่งกศุลธรรมที่เกดิขึน้แล้ว.    ภิกษุ ท. !     อนันีเ้รากล่าวว่า   สัมมาวายามะ. 
-  มหา.ที ๑๐/๓๘๔/๒๙๙.  

ปธานส่ี ในฐานะแห่งสัมมาวายาโม 

        ภิกษุ ท. !  ปธาน  ๔ อย่าง  เหลาน้ี  มีอยู.  ส่ีอยาง  อยางไรเลา ?  ส่ี
อยาง   คือ  สังวรปธาน  ปหานปธาน  ภาวนาปธาน  อนุรักขนาปธาน.  
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        ภิกษุ ท. !  สังวรปธาน เป็นอย่างไรเล่า ?  ภิกษุ ท. !    ภิกษุในกรณีน้ี 
ยอมทําความพอใจใหเกิดข้ึน  ยอมพยายาม  ปรารภความเพียร  ประคองจิต  ต้ัง
จิตไว  เพื่อจะยังอกุศลธรรมอันเปนบาปที่ยังไมเกิด ไมใหเกิดข้ึน. ภิกษุ ท. !    น้ี
เรียกวา   สังวรปธาน  

        ภิกษุ ท. !  ปหานปธาน เป็นอย่างไรเล่า ?  ภิกษุ ท. !     ภิกษุในกรณ ีน้ี  
ยอมทําความพอใจใหเกิดข้ึน  ยอมพยายาม  ปรารภความเพียร  ประคองจิต ต้ังจิต
ไว   เพื่อจะละอกุศลธรรมอันเปนบาปที่บังเกิดข้ึนแลว.  ภิกษุ ท. !   น้ีเรียกวา 
ปหานปธาน 

        ภิกษุ ท. !  ภาวนาปธาน  เป็นอย่างไรเล่า ?  ภิกษุ ท. !     ภิกษุในกรณี
น้ี  ยอมทําความพอใจใหเกิดข้ึน  ยอมพยายาม  ปรารภความเพียร  ประคองจิต 
ต้ังจิตไว  เพื่อยังกุศลธรรมทัง้หลายที่ยังไมเกิด ใหเกิดข้ึน.  ภิกษุ ท. !  น้ีเรียกวา 
ภาวนาปธาน.  

        ภิกษุ ท. !  อนุรักขนาปธาน  เป็นอย่างไรเล่า ?  ภิกษ ุท. !    ภิกษุใน 
กรณีน้ี ยอมทําความพอใจใหเกิดข้ึน  ยอมพยายาม  ปรารภความเพียร ประคอง
จิต ต้ังจิตไว เพื่อความต้ังอยู ความไมเลอะเลือน ความงอกงามย่ิงข้ึน ความ
ไพบูลย ความเจริญ  ความเต็มรอบ แหงกุศลธรรมทั้งหลายทีบ่ังเกิดข้ึนแลว.  
ภิกษุ ท. !     น้ีเรียกวา  อนุรักขนาปธาน. 

        ภิกษุ ท. !  เหลาน้ีแล    ปธาน  ๔  อยาง 

-  จตุกฺ ๒๑/๙ /๖๙. 
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หมวด ข. ว่าด้วย ลกัษณะ-ไวพจน์-อุปมา ของสัมมาวายามะ 
ลกัษณะของผู้มคีวามเพยีรส่ีอริิยาบถ 

        ภิกษุ ท. !  เมื่อภิกษ ุ เดนิอยู่   ถา เกดิมีกามวิตก หรือ พย๎าปาทวิตก 
หรือวิหิงสาวิตก ข้ึนมา และภิกษุน้ันก็ ไม่รับเอาวติกเหล่าน้ันไว้ แต่สละทิง้
ไป ถ่ายถอนออก ทาํให้ส้ินสุดลงไปจนไม่มีเหลอื.  ภิกษุที่เปนเชนน้ี  แมเดิน
อยูก็เรียกวา เป็นผู้ทาํความเพยีรเผากเิลส รู้สึกกลวั(ต่อส่ิงลามก) เป็นผู้ปรารภ
ความเพยีร   อุทิศตนในการเผากเิลส    อยู่เนืองนิจ. 
        ภิกษุ ท. !  เมื่อภิกษ ุยนือยู่     ถา เกดิมีกามวิตก หรือ พย๎าปาทวิตก 
หรือวิหิงสาวิตก ข้ึนมา และภิกษุน้ันก็ ไม่รับเอาวติกเหล่าน้ันไว้ แต่สละทิง้
ไป ถ่ายถอนออก ทาํให้ส้ินสุดลงไปจนไม่มีเหลอื. ภิกษุที่เปนเชนน้ี แมยืน
อยูก็เรียกวา เป็นผู้ทาํความเพยีรเผากเิลส รู้สึกกลวั(ต่อส่ิงลามก) เป็นผู้ปรารภ
ความเพยีร   อุทิศตนในการเผากเิลส   อยู่เนืองนิจ. 
        ภิกษุ ท. !  เมื่อภิกษุ น่ังอยู่    ถา เกดิมีกามวิตกหรอื พย๎าปาทวิตก 
หรือวิหิงสาวิตก ข้ึนมา และภิกษุน้ันก็ ไม่รับเอาวติกเหล่าน้ันไว้ แต่สละทิง้
ไป ถ่ายถอนออก ทาํให้ส้ินสุดลงไปจนไม่มีเหลอื.  ภิกษุที่เปนเชนน้ี   แมน่ัง
อยูก็เรียกวา เป็นผู้ทําความเพยีรเผากเิลส   รู้สึกกลวั(ต่อส่ิงลามก) เป็นผู้ปรารภ
ความเพยีร   อุทิศตนในการเผากเิลส    อยู่เนืองนิจ. 
 ภิกษุ ท. !  เมื่อภิกษ ุนอนตื่นอยู่   ถา เกดิมีกามวิตก หรือ พย๎าปาท-
วิตก หรือวิหิงสาวิตก ข้ึนมา และภิกษุน้ันก็ ไม่รับเอาวติกเหล่าน้ันไว้ แต่สละ
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ทิง้ไป ถ่ายถอนออก ทาํให้ส้ินสุดลงไปจนไม่มีเหลอื.   ภิกษุที่เปนเชนน้ี แม
นอนตื่นอยูก็เรียกวา เป็นผู้ทําความเพยีรเผากเิลส รู้สึกกลวั(ต่อส่ิงลามก) เป็นผู้
ปรารภความเพยีร  อุทิศตนในการเผากเิลส   อยู่เนืองนิจ.  
-  จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๗/๑๑  

ลกัษณะของผู้มคีวามเพยีรส่ีอริิยาบถ 

(อกีนัยหน่ึง) 

        ภิกษุ ท. !  เมื่อเธอทั้งหลายมีศีลถึงพรอมแลว   มปีาติโมกขพรอม 
แลว สํารวมดวยการสํารวมในปาติโมกข ถึงพรอมดวยมารยาทและโคจร มี
ปรกติเห็นภัยในโทษทั้งหลายแม้มีประมาณน้อย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท
ทั้งหลาย   อยูดังน้ีแลว   ยังมีกิจอะไรที่เธอทั้งหลายตองทําใหย่ิงข้ึนไปอีกเลา ? 

        ภิกษุ ท. !  ถาภิกษุแม   เดนิอยู่   เปนผูปราศจากอภิชฌา,    ปราศจาก 
พ๎ยาบาท,  ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ วิจิกิจฉา ก็เปนนิวรณที่เธอละขาดแลว, 
ความเพียรเปนธรรมทีเ่ธอปรารภแลวไมยอหยอน, สติเปนธรรมอันเธอเขาไปต้ัง
ไวแลวไมลืมหลง, กายสงบรํางับแลวไมกระวนกระวาย, จิตต้ังมั่นแลวเปน
อารมณเดียว. ภิกษุ ท. !   ภิกษุที่เป็นเช่นนี ้แม้เดนิอยู่ กเ็รียกว่า ผู้ทําความเพยีร
เผากเิลส  ผู้กลวั (ต่อความเป็นทาสของกิเลส)  เป็นผู้ปรารภความเพยีรอุทิศตนในการ
เผากเิลสอยู่เนืองนิจ.  

        ภิกษุ ท. !  ถาภิกษุแม    ยนือยู่   เปนผูปราศจากอภิชฌา,    ปราศจาก 
พ๎ยาบาท,  ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ วิจิกิจฉา ก็เปนนิวรณที่เธอละขาดแลว, 
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ความเพียรเปนธรรมทีเ่ธอปรารภแลวไมยอหยอน,   สติเปนธรรมอันเธอเขาไป
ต้ังไวแลวไมลืมหลง, กายสงบรํางับแลวไมกระวนกระวาย, จิตต้ังมั่นแลวเปน
อารมณเดียว.  ภิกษุ ท. !    ภิกษุที่เป็นเช่นนี ้แม้ยนือยู่  กเ็รียกว่า  ผู้ทําความเพยีร
เผากเิลส   ผู้กลวั  (ต่อความเป็นทาสของกิเลส)  เป็นผู้ปรารภความเพยีรอุทิศตนใน
การเผากเิลสอยู่เนืองนิจ. 

        ภิกษุ ท. !  ถาภิกษุแม    น่ังอยู่   เปนผูปราศจากอภิชฌา,   ปราศจาก 
พ๎ยาบาท,  ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ วิจิกิจฉา ก็เปนนิวรณที่เธอละขาด
แลว,ความเพียรเปนธรรมที่เธอปรารภแลวไมยอหยอน, สติเปนธรรมอันเธอเขา
ไปต้ังไวแลวไมลืมหลง, กายสงบรํางับแลวไมกระวนกระวาย, จิตต้ังมั่นแลวเปน
อารมณเดียว. ภิกษุ ท. !     ภิกษุที่เป็นเช่นนี ้แม้น่ังอยู่ กเ็รียกว่า ผู้ทําความเพยีร
เผากเิลส  ผู้กลวั (ต่อความเป็นทาสของกิเลส)  เป็นผู้ปรารภความเพยีรอุทิศตนในการ
เผากเิลสอยู่เนืองนิจ. 

        ภิกษุ ท. !  ถาภิกษุแม นอนตื่นอยู่ เปนผูปราศจากอภิชฌา, ปราศจาก 
พ๎ยาบาท,  ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ วิจิกิจฉา ก็เปนนิวรณที่เธอละขาด
แลว,ความเพียรเปนธรรมที่เธอปรารภแลวไมยอหยอน,  สติเปนธรรมอันเธอเขา
ไปต้ังไวแลวไมลืมหลง, กายสงบรํางับแลวไมกระวนกระวาย, จิตต้ังมั่นแลวเปน
อารมณเดียว.  ภิกษุ ท. !    ภิกษุที่เป็นเช่นนี ้ แม้นอนตื่นอยู่  กเ็รียกว่า  ผู้ทําความ
เพยีรเผากเิลส   ผู้กลวั (ต่อความเป็นทาสของกิเลส) เป็นผู้ปรารภความเพยีรอุทศิตน
ในการเผากเิลสอยู่เนืองนิจ. 
-  จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๔/๑๒.  
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ไวพจน์ของสัมมาวายามะ คอืสัมมปัปธาน 

        ภิกษุ ท. !  สัมมปัปธาน ๔ อย่าง เหลาน้ี   มีอยู  ส่ีอยาง  อยางไรเลา ? 
ส่ีอยางคือ   ภิกษุ ท. !     ภิกษุในกรณีน้ี  :-  

        ๑.  ยอม ทําความพอใจให้เกดิขึน้ ย่อมพยายาม ปรารภความเพยีร 
ประคองจติ ตั้งจิตไว้ เพือ่จะ ยงัอกศุลธรรมอนัเป็นบาปที่ยงัไม่เกดิ  ไม่ให้เกดิขึน้.  
        ๒. ยอม ทําความพอใจให้เกดิขึน้ ย่อมพยายาม ปรารภความเพยีร 
ประคองจติ   ตั้งจิตไว้   เพือ่  ละอกศุลธรรมอนัเป็นบาปที่เกดิขึน้แล้ว.  
        ๓. ยอม ทําความพอใจให้เกดิขึน้ ย่อมพยายาม ปรารภความเพยีร 
ประคองจติ  ตั้งจิตไว้ เพือ่   ยงักศุลธรรมทั้งหลายท่ียงัไม่เกดิ   ให้เกดิขึน้.  
        ๔. ยอม ทําความพอใจให้เกดิขึน้ ย่อมพยายาม ปรารภความเพยีร 
ประคองจติ ตั้งจิตไว้ เพือ่ ความต้ังอยู่ ความไม่เลอะเลอืน ความงอกงามยิง่ขึน้ 
ความไพบูลย์  ความเจริญ  ความเต็มรอบ   แห่งกศุลธรรม ท.  ที่บังเกดิขึน้แล้ว.  
-  จตุกฺก. อํ ๒๑/๑๙/๑๓.  

ปธานส่ี   ในฐานะสัมมปัปธาน 

        ภิกษุ ท. !  ปธาน ๔ อย่าง  เหลาน้ี  มีอยู.  ส่ีอยาง  อยางไรเลา ?  ส่ี
อยางคือ  สังวรปธาน   ปหานปธาน   ภาวนาปธาน   อนุรักขนาปธาน.  
        ภิกษุ ท. !  สังวรปธาน   เป็นอย่างไรเล่า ?   ภิกษุ ท. !     ภิกษุใน กรณี
น้ี เห็นรูปด้วยตา แลว ไมเปนผูถือเอาในลักษณะที่เปนการรวบถือเอาทัง้หมด 
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(รวมเปนภาพเดียว) ไมเปนผูถือเอาในลักษณะที่เปนการถือเอาโดยแยกเปนสวนๆ;  
อกุศลธรรมอันลามก  คือ  อภิชฌาและโทมนัส จะพึงไหลไปตามบุคคลผูไม
สํารวมอยูซ่ึงอินทรียอันเปนตนเหตุคือตา ใด, เธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมซ่ึง
อินทรียน้ัน, ยอมรักษาอินทรียคือตา ยอมถึงการสํารวมในอินทรยีคือตา (ในกรณี

แหงอินทรียคือ หู  อินทรียคือ จมูก  อินทรียคือ ลิน้  อินทรียคือ กาย  และอินทรียคือ ใจ ก็มีขอความ

ที่ไดตรัสไวทาํนองเดียวกัน).  ภิกษุ ท. !      น้ีเรากลาววา สังวรปธาน. 

        ภิกษุ ท. !  ปหานปธาน   เป็นอย่างไรเล่า ?   ภิกษุ ท. !    ภิกษุใน กรณี
น้ี   ไมรับเอาไว  สละทิ้งไป  ถายถอนออก  ทําใหส้ินสุดเสีย  ทําใหถึงความไมมี 
ซ่ึงกามวิตก  ที่เกิดข้ึนแลว....  ซ่ึงพย๎าบาทวิตก ที่เกิดข้ึนแลว ....  ซ่ึงวิหิงสาวิตก 
ที่เกิดข้ึนแลว .... ซ่ึงอกศุลธรรมอันลามกทัง้หลาย   ที่บังเกิดข้ึนแลวๆ.   ภิกษุ ท. ! 
น้ีเรากลาววา ปหานปธาน.  

        ภิกษุ ท. !  ภาวนาปธาน   เป็นอย่างไรเล่า ?   ภิกษุ ท. !     ภิกษุใน
กรณีน้ี ยอมเจริญซ่ึง สติสัมโพชฌงค์ .... ซ่ึงธัมมวจิยสัมโพชฌงค์ .... ซ่ึง ว-ิ
ริยสัมโพชฌงค์ ..... ซ่ึง ปีติสัมโพชฌงค์ .... ซ่ึง ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ .....ซ่ึง 
สมาธิสัมโพชฌงค์ ..... ซ่ึงอุเบกขาสัมโพชฌงค์ อัน (แตละอยางๆ) อาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปเพือ่ความปลอยวาง.  ภิกษุ ท. !     น้ีเรากลาววา 
ภาวนาปธาน. 

        ภิกษุ ท. !  อนุรักขนาปธาน เป็นอย่างไรเล่า ?  ภิกษุ ท. !    ภิกษุใน 
กรณีน้ี  ยอมตามรักษาซ่ึงสมาธินิมิตอนัเจริญ  ที่เกดิขึน้แล้ว (คือรักษาความสําคัญรูใน

ภาวะของซากศพตางๆกัน ๖ ชนิด)  คอื  อฏัฐิกสัญญา  ปุฬวกสัญญา  วนีิลกสัญญา       
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วปุิพพกสัญญา   วจิฉิททกสัญญา  อุทธุมาตกสัญญา.๑  ภิกษุ ท. !    น้ีเราเรียกวา 
อนุรักขนาปธาน. 

        ภิกษุ ท. !  ปธาน  ๔  อยาง    เหลาน้ี    แล. 
-  จตุกฺก. อํ ๒๑/๒๐/๑๔ 

การทาํความเพยีรดุจผู้บํารุงรักษาป่า 

        ภิกษุ ท. !  เธอท้ังหลาย จงละอกศุลเสีย จงทําการประกอบความ 
เพยีรอย่างทั่วถงึในกศุลธรรมทั้งหลาย.  ดวยการกระทําอยางน้ี เธอทั้งหลายจัก
ถงึความเจริญ   งอกงาม   ไพบูลย์    ในธรรมวนัิยนี.้  
        ภิกษุ ท. !  เปรียบเหมอืนที่ไมไกลจากบานหรือนิคม  มีปาสาละใหญ
ภูมภิาคปกคลุมไปดวยตนเอลัณฑะ. เกิดมีบุรุษคนใดคนหน่ึง หวังประโยชน
เก้ือกูล  ความปลอดภยั  แกปาสาละน้ัน,  เขาไดตัดตนสาละเล็กๆคดๆงอๆท่ีคอย
แยงอาหารออกไปทิง้เสียภายนอก ชําระบริเวณภายในใหราบเตียน บํารุงรักษา
ตนสาละเล็กๆที่ตรง  ที่งอกงามด ี  เปนอยางดี.  ภิกษุ ท. !    ดวยอาการอยางน้ี  
โดยสมัยอืน่  ปาสาละน้ัน  ก็ถึงซ่ึงความเจริญงอกงาม ไพบลูย,  ขอน้ีฉันใด;  
ภิกษุ ท. !    ขอน้ีก็ฉันน้ัน  :  เธอทั้งหลาย จงละอกุศลเสีย จงทําการประกอบ
ความเพียรอยางทั่วถึงในกุศลธรรมทั้งหลาย.  ดวยการกระทําอยางน้ี    เธอ
ทั้งหลายจักถึงความเจริญ  งอกงาม  ไพบูลย  ในธรรมวินัยน้ี.  
-  มู.ม. ๑๒/๒๕๒/๒๖๕.  

๑.  อัฏฐิก  คอืศพมีแตกระดูก,   ปุฬวก  คือศพมีแตหนอน, วินีลก คือศพขึ้นเขียว,  วิปุพพก คือศพมีหนองไหล,  วิจฉิททก  
คือศพขาดเปนช้ินเปนทอน,  อุทธุมาตก  คือศพขึน้พอง. 
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หมวด ค. ว่าด้วย อุปกรณ์-เหตปัุจจัย ของสัมมาวายามะ 

ความสังเวชเป็นเหตุให้ปรารภความเพยีร 

        ภิกษุ ท. !  บุรุษอาชาไนยผู้เจริญ  ๔  จําพวก  เหล่านี ้  มีอยู่  หาได้
อยู่ ในโลก.   ส่ีจําพวก    เหลาไหนเลา ?   ส่ีจําพวก   คือ   :-  

        ๑.  ภิกษุ ท. !  บุรุษอาชาไนยผูเจริญบางคน  ในกรณีน้ี   ได้ยนิว่า 
"ในบ้านหรือนิคมโน้น มีหญงิหรือชายผู้ถงึความทุกข์ หรือทาํกาลกริิยา" 
ดงันี ้แลว  เขาก็สังเวช  ถึงความสลดใจเพราะเหตุน้ัน;  คร้ันสลดใจแล้ว   กเ็ร่ิม
ตั้งความเพยีรโดยแยบคาย มีตนส่งไปในแนวธรรมะ ยอมทําใหแจงซ่ึงปรมัตถ
สัจจะดวยนามกาย  และเห็นแจงแทงตลอดดวยปญญา.  ภิกษุ ท. !    เรากลาว
บุรุษอาชาไนยผูเจริญชนิดน้ี วามีอุปมาเหมือนมาอาชาไนยตัวเจริญที่พอเห็นเงา
ของปฏักก็สังเวชถึงความสลดใจ   ฉะน้ัน.  

        ๒. ภิกษุ ท. !  จําพวกอื่นยังมีอีก : บุรุษอาชาไนยผูเจริญบางคนใน 
กรณีน้ี  ไมไดยินวา  ในบานหรือนิคมโนน  มีหญิงหรือชายผูถึงความทุกขหรือ
ทํากาลกิริยา, แต่เขาได้เห็นหญงิหรือชายผู้ถงึความทุกข์หรือทาํกาลกริิยาด้วย
ตนเอง เขาก็สังเวชถึงความสลดใจเพราะเหตุน้ัน ; คร้ันสลดใจแล้ว กเ็ร่ิมตั้งความ
เพยีรโดยแยบคาย มตีนส่งไปในแนวธรรมมะ ยอมทําใหแจงซ่ึงปรมัตถสัจจะดวย
นามกาย และเห็นแจงแทงตลอดดวยปญญา.  ภิกษุ ท. !    เรากลาวบุรุษอาชาไนย
ผูเจริญชนิดน้ี วามีอุปมาเหมอืนมาอาชาไนยตัวเจริญที่ถูกเขาแทงดวยปฏักที่ขุม
ขนแลว   ก็สังเวชถึงความสลดใจ    ฉะน้ัน.  
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        ๓.  ภิกษุ ท. !  จําพวกอื่นยังมีอีก : บุรุษอาชาไนยผูเจริญบางคนใน 
กรณีน้ี  ไมไดยินวา  ในบานหรือนิคมโนน  มีหญิงหรือชายผูถึงความทุกขหรือ
ทํากาลกิริยา, ทั้งเขาไมไดเห็นหญงิหรือชายผูถึงความทุกขหรอืทํากาลกิริยาดวย
ตนเอง,  แต่ญาติหรือสาโลหิตของเขาเป็นผู้ถงึความทุกข์หรือทาํกาลกริิยา  เขาก็
สังเวชถึงความสลดใจเพราะเหตุน้ัน; คร้ันสลดใจแล้ว กเ็ร่ิมตั้งความเพยีรโดย
แยบคาย มีตนส่งไปในแนวธรรมะ ยอมทาํใหแจงซ่ึงปรมัตถสัจจะดวยนามกาย 
และเห็นแจงแทงตลอดดวยปญญา.  ภิกษุ ท. !    เรากลาวบุรุษอาชาไนยผูเจริญ
ชนิดน้ี วามีอุปมาเหมอืนมาอาชาไนยตัวเจริญที่ถูกเขาแทงดวยปฏักที่หนังก็
สังเวชถึงความสลดใจ    ฉะน้ัน.  

        ๔.  ภิกษุ ท. !  จําพวกอื่นยังมีอีก : บุรุษอาชาไนยผูเจริญบางคนใน 
กรณีน้ี   ไมไดยินวา  ในบานหรือนิคมโนน   มีหญิงหรือชายผูถึงความทุกขหรือ
ทํากาลกิริยา  และเขาไมไดเห็นหญงิหรือชายผูถึงความทุกขหรอืทํากาลกิริยาดวย
ตนเอง, ทั้งญาติหรือสาโลหิตของเขาเปนผูถึงความทุกขหรือทํากาลกิริยา  แต่ว่า
เขาเองถูกต้องแล้วด้วยทุกขเวทนาที่เป็นไปในสรีระ  ซ่ึงกล้าแข็ง แสบเผด็ไม่
น่ายนิด ี  ไม่น่าพอใจ  แทบจะนําชีวติไปเสีย  เขาก็สังเวชถึงความสลดใจเพราะ
เหตุน้ัน; คร้ันสลดใจแล้ว กเ็ร่ิมตั้งความเพยีรโดยแยบคาย มีตนส่งไปในแนว
ธรรมะ ยอมทําใหแจงซ่ึงปรมัตถสัจจะดวยนามกาย และเห็นแจงแทงตลอดดวย
ปญญา.  ภกิษุ ท. !   เรากลาวบุรุษอาชาไนยผูเจริญชนิดน้ี  วามีอปุมาเหมือนมา
อาชาไนยตัวเจริญที่ถูกเขาแทงดวยปฏักถึงกระดูก ก็สังเวชถึงความสลดใจ 
ฉะน้ัน. 

        ภิกษุ ท. !  เหลาน้ีแล บุรุษอาชาไนยผูเจิญ ๔ จําพวก ซ่ึงมีอยูหาได อยู 
ในโลก.  
-  จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๕๔/๑๑๓.  
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        (ขอความขางบนน้ีแสดงใหเห็นวา ย่ิงมีความสลดสังเวชในเหตุการณที่เปนที่ต้ังแหงความ
สลดสังเวช   มากเทาไร    ก็ย่ิงมีกําลังใจเพื่อจะทําความเพียรมากข้ึนเทาน้ัน).  

บุพพภาคแห่งการทาํความเพยีรเพือ่ความส้ินอาสวะ 

        ภิกษุ ท. !  ถาภิกษุไมเปนผูฉลาดในวาระจิตของผูอื่น ไซร, เมื่อเปน
เชนน้ัน เธอพึงทําความสําเหนียกวา  "เราจักเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตแห่งตน" 
ดังน้ีเถิด. 

        ภิกษุ ท. !  ภิกษุเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตแห่งตน  เป็นอย่างไรเล่า?  ภิกษ ุ
ท. !   เปรียบเหมือนชายหนุมหญิงสาว ที่ชอบแตงตัว   สองดูเงาหนาของตนที่
แวนสองหนา   หรอืที่ภาชนะนํ้าอันบริสุทธิ์หมดจดใสสะอาด  ถาเห็นธุลีหรือ
ตอมทีห่นา ก็พยายามนําธุลีหรือตอมน้ันออกเสีย ถาไมเห็นธุลีหรือตอม ก็ยินดี
พอใจวา เปนลาภหนอ บริสุทธิ์ดีแลวหนอ, ขอน้ีฉันใด; ภิกษุ ท. !    การพิจารณา
ของภิกษ ุ  ก็ฉันน้ันเหมือนกัน คือจะมีอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลายในเมื่อ
เธอพิจารณาวา :-  

        “ เรามีชีวิตอยูโดยมาก โดย มีอภิชฌา หรือไม่มีอภิชฌา;  
         เรามีชีวิตอยูโดยมาก โดย มีจิตพยาบาท หรือไม่มจีติพยาบาท;  
         เรามีชีวิตอยูโดยมาก โดย มีถนีมิทธะกลุ้มรุมอยู่  หรือปราศจากถนี
มิทธะ;  
         เรามีชีวิตอยูโดยมาก โดย มีความฟุ้งซ่านหรือไม่ฟุ้งซ่าน;  
         เรามีชีวิตอยูโดยมาก โดย มีวจิิกจิฉา หรือหมดวจิิกจิฉา;  
         เรามีชีวิตอยูโดยมาก โดย เป็นผู้มักโกรธ หรือไม่มักโกรธ;  
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         เรามีชีวิตอยูโดยมาก โดย มีจิตเศร้าหมอง หรือไม่มจีิตเศร้าหมอง;  
         เรามีชีวิตอยูโดยมาก โดย มีกายอนัเครียดครัดในการปฏิบัตธิรรม
หรือมีกายไม่เครียดครัด;  
         เรามีชีวิตอยูโดยมาก โดย เป็นผู้เกยีจคร้าน หรือเป็นผู้ปรารภ
ความเพยีร;  
         เรามีชีวิตอยูโดยมาก โดย มีจิตตั้งมั่น หรือไม่มจีติตั้งมั่น”  ดังน้ี. 

        ภิกษุ ท. !  ถาภิกษุพิจารณาอยู  รูสึกวา “เราอยูโดยมาก โดยความ  
เปนผูมากดวยอภิชฌา   มีจิตพยาบาท   ถีนมิทธะกลุมรุม   ฟุงซาน   มีวิจิกิจฉา 
มักโกรธ  มีจิตเศราหมอง  มีกายเครียดครัด  เกียจคราน  มีจิตไมต้ังมั่น”  ดังน้ีแลว, 
ภิกษุน้ัน  พงึกระทําซ่ึงฉันทะ  วายามะ  อสุสาหะ  อสุโสฬ๎หี  อปัปฏิวานี สติ และ
สัมปชัญญะ  อย่างแรงกล้า เพือ่ละเสียซ่ึงธรรมอนัเป็นบาปอกศุลเหล่าน้ัน 
เชนเดียวกับบุคคลผูมเีส้ือผาหรือศีรษะอันไฟลุกโพลงแลว จะพึงกระทําฉันทะ  
วายามะ  อุสสาหะ  อุสโสฬ๎หี  อัปปฏิวานี  สติ  และสัมปชญัญะ อันแรงกลา   
เพื่อจะดับไฟท่ีเส้ือผาหรือที่ศีรษะน้ันเสีย,   ฉันใดก็ฉันน้ัน.  

        ภิกษุ ท. !  ถาภิกษุพิจารณาอยู รูสึกวา  “เราอยูโดยมาก  โดยความ 
เปนผูไมมอีภชิฌา  มีจิตไมพยาบาท ปราศจากถีนมิทธะกลุมรุม ไมฟุงซาน หมด
วิจิกิจฉา  ไมมักโกรธ  มีจิตไมเศราหมอง  มีกายไมเครียดครัด  ปรารภความเพียร 
มีจิตต้ังมั่น” ดังน้ีแลว, ภิกษุน้ัน พงึตั้งอยู่ในกศุลธรรมเหล่าน้ันแหละ แล้ว
ประกอบโยคกรรม๑  เพือ่ความส้ินอาสวะทั้งหลายให้ยิง่ขึน้ไป.  
-  ทสก. อํ ๒๔/๙๗/๕๑. 

๑. โยคกรรม คือ การกระทําความเพียรอยางมีระบบ อยางแข็งขันเต็มท่ี ในรูปแบบหน่ึงๆ เพ่ือใหสําเร็จ
ประโยชนตามความมุงหมาย เรียกกันงายๆวา โยคะ; เปนคํากลางใชกันไดในระหวางศาสนาทุกศาสนา. 
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บุพภาคแห่งการทาํความเพยีรเพือ่ความส้ินอาสวะ 
(อกีนัยหน่ึง) 

        ภิกษุ ท. !  ถาภิกษุไมเปนผูฉลาดในวาระจิตของผูอื่นไซร, เมื่อเปน 
เชนน้ัน เธอพึงทําความสําเหนียกวา “เราจักเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตแห่งตน”  ดังน้ี
เถิด.  

        ภิกษุ ท. !  ภิกษุเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตแห่งตน  เป็นอย่างไรเล่า?  ภิกษ ุ
ท. !    เปรียบเหมือนชายหนุมหญิงสาว   ที่ชอบแตงตัว   สองดูเงาหนาของตนที่
แวนสองหนา  หรือที่ภาชนะน้าํอันบริสุทธิ์หมดจดใสสะอาด  ถาเห็นธุลีหรือ
ตอมทีห่นา  ก็พยายามนําธุลีหรือตอมน้ันออกเสีย  ถาไมเห็นธุลีหรือตอม  ก็ยินดี
พอใจวา  เปนลาภหนอ  บริสุทธิ์ดีแลวหนอ,   ขอน้ีฉันใด; ภิกษุ ท. !    การ
พิจารณาของภิกษ ุ ก็ฉันน้ันเหมือนกัน  คือจะมีอุปการะมากในกุศลธรรม
ทั้งหลายในเมื่อเธอพจิารณาวา  :-  

“เราเปนผูไดเจโตสมถะในภายใน๑ หรือหนอ; 

หรือวา ไม่ได้เจโตสมถะในภายใน. 
เราเปนผู ได้อธิปัญญาธัมมวปัิสสนา๒ หรือหนอ; 

หรือวา ไม่ได้อธิปัญญาธัมมวปัิสสนา.”   ดังน้ี. 

๑. คําน้ี หมายถึงความสงบแหงจิตดวยอํานาจของสมาธิ ท่ีเปนไปถึงท่ีสุดแหงขั้นตอนที่อาจใชเปนรากฐาน
แหงวิปสสนาได   เพราะเปนเรื่องของจิตจึงเรียกวา   เปนไปในภายใน.  

๒. การเห็นแจงในธรรมดวยอํานาจปญญาอันย่ิง   ถึงขนาดเห็นความจริงในขั้นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา  แหงส่ิง
น้ันๆ. 



๑๑๔๐                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

        ภิกษุ ท. !  ถาภิกษุพิจารณาอยู รูสึกวา "เราเป็นผู้ได้เจโตสมถะใน 
ภายใน  แต่ยงัไม่ได้อธิปัญญาธัมมวปัิสสนา"  ดังน้ีแลว.   ภิกษน้ัุน   พงึตั้งอยู่ใน
เจโตสมถะในภายใน แล้วประกอบโยคกรรมเพือ่การได้อธิปัญญาธัมมวปัิสสนา. 
ภิกษุน้ัน ครั้นสมัยอื่น ก็เปนผูไดเจโตสมถะในภายในดวย ไดอธิปญญาธัมม-
วิปสสนาดวย. 

        ภิกษุ ท. !  ถาภิกษุพิจารณาอยู รูสึกวา "เราเป็นผู้ได้อธิปัญญาธัมม-
วปัิสสนาในภายใน แต่ยงัไม่ได้เจโตสมถะในภายใน" ดังน้ีแลว. ภิกษุน้ัน พงึ
ตั้งอยู่ในอธิปัญญาธัมมวปัิสสนา แล้วประกอบโยคกรรมเพือ่การได้เจโตสมถะใน
ภายใน.  ภิกษุน้ัน  ครัน้สมัยอื่น  ก็เปนผูไดอธิปญญาธัมมวิปสสนาดวย ไดเจโต-
สมถะในภายในดวย.  

        ภิกษุ ท. !  ถาภิกษุพิจารณาอยู รูสึกวา "เรายงัไม่ได้เจโตสมถะใน
ภายใน  ยงัไม่ได้อธิปัญญาธัมมวปัิสสนา" ดังน้ีแลว.  ภิกษุน้ัน  พงึกระทําซ่ึง
ฉันทะ  วายามะ  อุสสาหะ  อุสโสฬ๎หี  อปัปฏิวานี  สติ  และสัมปชัญญะ  อย่าง
แรงกล้า เพือ่ได้เฉพาะซ่ึงกศุลธรรมทั้งหลายเหล่าน้ัน น่ันเทียว เชนเดียวกับ
บุคคลผูมีเส้ือผาหรือศีรษะอันไฟลุกโพลงแลว จะพึงกระทําฉันทะ วายามะ 
อุสสาหะ   อุสโสฬ๎หี   อัปปฏิวานี   สติ   และสัมปชญัญะ   อันแรงกลา  เพื่อจะ
ดับไฟท่ีเส้ือผาหรือทีศี่รษะน้ัน,   ฉันใดก็ฉันน้ัน,  ภิกษุน้ัน   ครั้นสมัยอื่นอีก  ก็
เปนผูไดเจโตสมถะในภายในดวย   ไดอธปิญญาธัมมวิปสสนาดวย. 

 ภิกษุ ท. !  ถาภิกษุพิจารณาอยู     รูสึกวา     “เราเป็นผู้ได้เจโตสมถะใน 
ภายใน   ได้อธิปัญญาธัมมวปัิสสนา”   ดังน้ีแลว,  ภิกษุน้ัน  พงึตั้งอยู่ในกศุล
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ธรรมเหล่าน้ันน่ันแหละ แล้วประกอบโยคกรรมเพือ่ความส้ินอาสวะทั้งหลายให้
ยิง่ขึน้ไป.  
-  ทสก.อํ. ๒๔/๑๐๔/๕๔.  

อนิทรีสังวรเป็นอปุกรณ์แก่สัมมาวายามะ 

(ส่วนที่เป็นการพากเพยีรปิดกั้นการเกดิอกศุล) 

        มหาราช!  ภิกษุในกรณีน้ี เห็นรูปด้วยตา แลว ไมเปนผูถือเอาใน 
ลักษณะที่เปนการรวบถือเอาทั้งหมด (รวมเปนภาพเดียว)   ไมเปนผูถือเอาในลักษณะ
ที่เปนการถือเอาโดยแยกเปนสวนๆ; อกุศลธรรมอนัลามก คือ อภชิฌาและ
โทมนัส  จะพึงไหลไปตามบุคคลผูไมสํารวมอยูซ่ึง  อนิทรีย์อนัเป็นต้นเหตุคอืตา 
ใด  เธอยอมปฏิบัติเพือ่สํารวมซ่ึงอินทรียน้ัน  ยอมรักษาอินทรียคือตา   ยอมถึง
การสํารวมในอินทรียคือตา.  

 (ในกรณีแหง อนิทรีย์คอืหู  อนิทรีย์คอืจมูก  อนิทรีคอืลิน้  อนิทรีย์คอืกาย  และอนิทรีย์  คอื  
ใจ  ก็มีขอความที่ไดตรัสไวทํานองเดียวกัน). 

-  สี. ที. ๙/๙๓/๑๒๒.  
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เวทนาสามเกีย่วกบัความเพยีรละอกศุลและเจริญกศุล 

        ทานผูจอมเทพ !  เรา กล่าวโสมนัสว่ามสีอง อยางคือ โสมนัสที่ควร
เสพ   และโสมนัสที่ไม่ควรเสพ.   กลาว โทมนัสว่ามสีอง อยางคือ โทมนัสที่ควร
เสพ   และโทมนัสที่ไม่ควรเสพ.    กลาว อุเบกขาว่ามีสอง  อยางคือ อุเบกขาที่
ควรเสพ    และอุเบกขาที่ไม่ควรเสพ. 

        บุคคลรูโสมนัสใดวาเมื่อเสพอยู  อกุศลธรรมเจริญ  กุศลธรรมเส่ือม  ดังน้ี
แลว โสมนัสอย่างนีไ้ม่ควรเสพ. บุคคลรูโสมนัสใดวาเมื่อเสพอยู อกุศลเส่ือม 
กุศลเจริญ  ดังน้ีแลว   โสมนัสอย่างนีค้วรเสพ.  ในบรรดาโสมนัสที่ควรที่ควร
เสพน้ัน  มีทั้งโสมนัสที่มีวิตกมีวิจาร  และโสมนัสที่ไมมีวิตกไมมวิีจาร; โสมนัส
ที่ไม่มีวติกไม่มีวจิาร  เป็นโสมนัสที่ประณตีกว่า.  ทานผูจอมเทพ !   เรากลาว
โสมนัสวามีสองอยางคือ    ควรเสพก็มี    ไมควรเสพก็มี    ดังน้ี. 

        (ในกรณีแหง โทมนัส และอเุบกขา ก็มีหลักเกณฑที่ตรัสไวอยางเดียวกันกับ ในกรณีแหง
โสมนัส. ที่กลาววา ‘ไมควรเสพเพราะทําใหอกุศลเจริญ’ น้ันหมายถึงเวทนาที่เกิดจากการครองเรือน. 
ที่กลาววา ‘ควรเสพเพราะทําใหกุศลเจริญ’ น้ัน หมายถึง เวทนาที่อาศัยเนกขัมมะ ไมเกี่ยวของกับ
เรือน. ที่กลาววา ‘มีวิตกวิจาร’ น้ัน หมายถึงเวทนาที่เกิดจากการปฏิบัตินับต้ังแตปฐมฌานลงมา. ที่
กลาววา ‘ไมมีวิตกไมมีวิจาร’ น้ัน หมายถึง เวทนาที่เกิดจากการปฏิบัตินับต้ังแตทุติยฌานข้ึนไป. ถา
บุคคลเกี่ยวของกับเวทนาทั้งสามน้ีอยางถูกตอง การทําความเพียรเพื่อละอกุศล และเจริญกุศล จัก
เปนไปโดยงาย).  

- มหา. ที. ๑๐/๓๑๒/๒๕๗.  
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การเสพทีเ่ป็นอปุกรณ์และไม่เป็นอปุกรณ์ 

แก่ความเพยีรละอกศุลและเจริญกศุล 

๑. การเสพกายสมาจาร 

        สารีบุตร !  เมื่อบุคคลเสพอยูซ่ึงกายสมาจาร (การประพฤติประจําทางกาย) 

ชนิดไร  อกุศลธรรมเจริญ  กุศลธรรมเส่ือม,  กายสมาจารชนิดน้ีบุคคลไมควร
เสพ.  สารีบุตร !     เมื่อบุคคลเสพอยูซ่ึงกายสมาจารชนิดไร    อกุศลธรรมเส่ือม 
กุศลธรรมเจริญ,    กายสมาจารชนิดน้ีบุคคลควรเสพ. 

        สารีบุตร !  อกศุลธรรมย่อมเจริญ   กศุลธรรมย่อมเส่ือม   แก่บุคคลผู้
เสพอยู่ซ่ึง  กายสมาจาร  ชนิดไหนเล่า ?  สารีบุตร !      บุคคลบางคนในกรณีน้ี
เปนผูมีปาณาติบาต    เปนพราน   มีมือเปอนเลือด   วุนอยูแตการประหัตประหาร
ไมมีความเอ็นดูในสัตวมีชีวิต, และเปนผูถอืเอาส่ิงของที่เจ้าของไม่ได้ให้   ถือเอา
ทรัพยและอุปกรณแหงทรัพยอันเจาของไมไดให ในบานก็ดี ในปาก็ดี ดวยอาการ
แหงขโมย,  และเปนผูประพฤติผิดในกามทั้งหลาย  คือประพฤติผิดในหญิง
ทั้งหลาย  ที่มีมารดารักษา  บิดารักษา  มารดาและบิดารักษา  พี่นองชายรักษา  พี่
นองหญิงรกัษา   ญาติรักษา   หญงิมีสาม ี   หญิงมีสินไหม แมที่สุดแตหญิงทีม่ีผู
สวมมาลาหมั้นไว. สารีบุตร !    เมื่อเสพกายสมาจารชนิดนีแ้ล    อกศุลธรรมย่อม
เจริญ     กศุลธรรมย่อมเส่ือม. 

        สารีบุตร !  อกศุลธรรมย่อมเส่ือม กศุลธรรมย่อมเจริญ แก่บุคคลผู้ 
เสพอยู่ซ่ึง  กายสมาจาร ชนิดไหนเล่า ? สารีบุตร !    บุคคลบางคนในกรณีน้ี   
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เปนผู ละปาณาติบาต   เวนขาดจากปาณาติบาต   วางทอนไมและศาสตราเสีย
แลวมีความละอาย ถึงความเอ็นดูกรุณาหวังประโยชนเก้ือกูลในบรรดาสัตว
ทั้งหลาย,  และเปนผู ละอทินนาทาน เวนขาดจากจากอทินนาทาน ไมถือเอา
ทรัพยและอุปกรณแหงทรัพย อนัเจาของไมไดให ในบานก็ดี ในปาก็ดี ดวย
อาการแหงขโมย,  และเปนผู ละกาเมสุมิจฉาจาร เวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร คือ
ไมประพฤติผิดในหญงิทั้งหลายที่มีมารดารักษา บิดารักษา มารดาและบิดารักษา  
พี่นองชายรักษา  พี่นองหญิงรักษา  ญาติรักษา  หญิงมีสามี  หญิงมีสินไหม แม
สุดแตหญงิที่มีสวมมาลาหมั้นไว.  สารีบุตร !   เมื่อเสพกายสมาจารชนิดนีแ้ล    
อกศุลธรรมย่อมเส่ือม   กศุลธรรมย่อมเจริญ.  

๒. การเสพวจีสมาจาร 

        สารีบุตร ! อกศุลธรรมย่อมเจริญ กศุลธรรมย่อมเส่ือม แก่บุคคลผู้ 
เสพอยู่ ซ่ึงวจีสมาจาร (การประพฤติประจําทางวาจา) ชนิดไหนเล่า ?  สารีบุตร !  
บุคคลบางคนในกรณน้ีี   เปนผูมีปกติกล่าวเท็จ ไปในสภาก็ดี    ไปในทีป่ระชุมก็
ดี  ไปในหมูญาติก็ด ี ไปในทามกลางคนหมูมากก็ดี   ไปในทามกลางราชสกุลก็ดี
เขานําไปเปนพยาน ถามวา “ทานผูเจริญ !  ทานรูไดอยางไร  วาไปอยางน้ัน” 
บุรุษน้ันเมือ่ไมรูก็บอกวารู เมื่อรูก็บอกวาไมรู ไมเห็นก็บอกวาเห็น เห็นก็บอกวา
ไมเห็น ดงัน้ี กลาวเท็จทั้งรูอยู เพราะเหตุแหงตนบาง เพราะเหตุแหงผูอืน่บาง 
เพราะเหตุเห็นแกอามสิสินจางบาง,  และเปนผูกล่าวคาํส่อเสียด   ไดฟงจากฝายน้ี
แลว  เก็บไปบอกฝายโนน  เพื่อแตกจากฝายน้ี  หรือไดฟงจากฝายโนนแลว เก็บ
มาบอกฝายน้ี เพื่อแตกจากฝายโนน ทําคนที่พรอมเพรียงกันอยูใหแตกจากกัน 
อุดหนุนสงเสริมคนที่แตกกันอยูแลวใหแตกจากกันย่ิงข้ึน เปนคนชอบในการ
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เปนพวกยินดีในการเปนพวก, เปนคนพอใจในการเปนพวก กลาวแตวาจาที่ทํา
ใหเปนพวก  และเปนผูกล่าววาจาหยาบ เปนวาจาทิ่มแทง  กักขฬะ  เผ็ดรอน ขัด
ใจผูอื่น กลัดกลุมอยูดวยความโกรธ ไมเปนไปดวยสมาธิ, และเปนผูกล่าววาจา
เพ้อเจ้อ  ไมกลาวตามกาลอันควร  ไมกลาวตามเปนจริง  ไมกลาวโดยอรรถ ไม
กลาวโดยธรรม  ไมกลาวโดยวินัย  กลาววาจาไมมีที่ต้ังอาศัย ไมถูกกาละไมถูก
เทศะ   ไมมีที่จบ  ไมประกอบดวยประโยชน.  สารีบุตร !     เมื่อเสพวจสีมาจาร
ชนิดนีแ้ล   อกศุลธรรมย่อมเจริญ   กศุลธรรมย่อมเส่ือม. 

        สารีบุตร !  อกศุลธรรมย่อมเส่ือม กศุลธรรมย่อมเจริญ แก่บุคคลผู้ 
เสพอยู่ซ่ึง  วจีสมาจาร  ชนิดไหนเล่า ?  สารีบตุร !     บุคคลบางคนในกรณีน้ี 

เปนผู ละมุสาวาท   เวนขาดจากมุสาวาท  ไปในสภาก็ดี  ไปในที่ประชมุก็ดี  ไป

ในหมูญาติก็ดี  ไปในทามกลางคนหมูมากก็ดี  ไปในทามกลางราชสกุลก็ดี   เขา

นําไปเปนพยาน  ถามวา  “ทานผูเจริญ !   ทานรูอยางไร  วาไปอยางน้ัน”  เขาน้ัน

เมื่อรูก็บอกวารู   เมื่อไมรูก็บอกวาไมรู  เห็นก็บอกวาเห็น  ไมเห็นก็บอกวาไม

เห็น ดังน้ี ไมกลาวเท็จทั้งรูอยู เพราะเหตุแหงตนบาง เพราะเหตุแหงผูอืน่บาง 

เพราะเหตุเห็นแกอามสิสินจางบาง, และเปนผู ละปิสุณวาจา เวนขาดจากปสุณ
วาจา    ไดเวนขาดจากปสุณวาจา ไดฟงจากฝายน้ีแลว   ไมเก็บไปบอกฝายโนน 

เพื่อแตกจากฝายน้ี  หรือไดฟงจากฝายโนนแลว  ไมเก็บมาบอกแกฝายน้ี  เพื่อ

แตกจากฝายโนน  แตจะสมานคนท่ีแตกกันแลวใหกลับพรอมเพรียงกัน  อุดหนุน

คนที่พรอมเพรียงกันอยูใหพรอมเพรียงกันย่ิงข้ึน  เปนคนชอบในการพรอม

เพรียง   ยินดีในการพรอมเพรียง   พอใจในการพรอมเพรียง   กลาวแตวาจาที่ทํา
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ใหพรอมเพรียงกัน, และเปนผู ละผรุสวาจา เวนขาดจากผรุสวาจา กลาวแตวาจา
ที่ไมมีโทษ  เสนาะโสต   ใหเกิดความรัก  เปนคําฟูใจ   เปนคําสุภาพท่ีชาวเมือง

เขาพูดกัน เปนที่ใครที่พอใจของมหาชน กลาวแตวาจาเชนน้ันอยู, และเปนผู ละ
สัมผปัปลาวาท เวนขาดจากสัมผัปปลาวาท กลาวแตในเวลาอันสมควร   กลาวแต

คําจริง   เปนประโยชน   เปนธรรม   เปนวินัย กลาวแตวาจาที่มีที่ต้ัง มีหลักฐานที่

อางอิง มีเวลาจบ ประกอบดวยประโยชนสมควรแกเวลา.  สารีบุตร !     เมือ่เสพ
วจีสมาจารชนิดนี ้แล อกศุลธรรมย่อมเส่ือม กศุลธรรมย่อมเจริญ.  

๓. การเสพมโนสมาจาร 

        สารีบุตร !  อกศุลธรรมย่อมเจริญ กศุลธรรมย่อมเส่ือม แก่บุคคลผู้ 
เสพอยู่   ซ่ึงมโนสมาจาร (การประพฤติประจําทางใจ) ชนิดไหนเล่า ?   สารีบุตร !
บุคคลบางคนในกรณน้ีี เปนผูมากด้วยอภิชฌา เพงตอทรัพยและอุปกรณแหง
ทรัพยของผูอื่น วา “ทรัพยใดของใคร จงมาเปนของเราW ดังน้ี,  และเปนผูมีจิต
พยาบาท  มีความดํารแิหงใจเปนไปในทางประทุษราย วา  “ขอสัตวเหลาน้ีจงถูก
ฆา  จงถูกทําลาย จงขาดสูญ  จงวินาศ  อยาไดมีอยู”   ดังน้ี   สารีบุตร !    เมื่อเสพ
มโนสมาจารชนิดนีแ้ล    อกศุลธรรมย่อมเจริญ   กศุลธรรมย่อมเส่ือม. 

        สารีบุตร !  อกศุลธรรมย่อมเส่ือม   กศุลธรรมย่อมเจริญ   แก่บุคคลผู้
เสพอยู่ซ่ึง   มโนสมาจาร   ชนิดไหนเล่า ?  สารีบุตร !     บุคคลบางคนในกรณีน้ี
เปนผูไมมากดวยอภิชฌา ไมเพงตอทรพัยและอปุกรณแหงทรัพยของผูอื่น  วา 
“ทรัพยใดของใคร จงมาเปนของเรา” ดังน้ี, และเปนผู ไม่มีจติพยาบาท ไมมี
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ความดําริแหงใจเปนไปในทางประทุษราย โดยมคีวามรูสึกอยูวา “ขอสัตว
ทั้งหลายเหลาน้ี  จงไมมีความเบยีดเบียน  ไมมีความลําบาก  จงมีสุข  บริหารตน
อยูเถิด”  ดังน้ี.   สารีบุตร !    เมื่อเสพมโนสมาจารชนิดนีแ้ล อกศุลธรรมย่อม
เส่ือมกศุลธรรมย่อมเจริญ.  

๔. การเสพจิตตุปบาท 

        สารีบุตร !  อกศุลธรรมย่อมเจริญ กศุลธรรมย่อมเส่ือม แก่บุคคลผู้ 
เสพอยู่ซ่ึง จิตตุปบาท (ความมักเกิดข้ึนแหงจิต) ชนิดไหนเล่า ? สารีบุตร !      บุคคล
บางคนในกรณีน้ี  เปนผูมากด้วยอภิชฌา   มีจิตสหรคตดวยอภชิฌาอยู,  เปนผู มี
พยาบาท  มีจิตสหรคตดวยพยาบาทอยู, เปนผู มีวิหิงสา   มีจิตสหรคตดวยวิหิงสา
อยู,  สารีบุตร !    เมื่อเสพจิตตุปบาทชนิดนีแ้ล อกศุลธรรมย่อมเจริญ กศุลธรรม
ย่อมเส่ือม.  

        สารีบุตร !  อกศุลธรรมย่อมเส่ือม กศุลธรรมย่อมเจริญ แก่บุคคลผู้ 
เสพอยู่  ซ่ึงจิตตุปบาท  ชนิดไหนเล่า?  สารีบุตร !    บุคคลบางคนในกรณน้ีี ไม่
เป็นผู้มากด้วยอภชิฌา  มีจิตไมสหรคตดวยอภชิฌาอยู,   เปนผูไมมีพยาบาท  มีจิต
ไมสหรคตดวยพยาบาทอยู,  เปนผูไม่มีวหิิงสา  มีจิตไมสหรคตดวยวิหิงสาอยู, สา
รีบุตร !     เมื่อเสพจิตตุปบาทชนิดนี ้ แล  อกศุลธรรมย่อมเส่ือม  กศุลธรรมย่อม
เจริญ.  
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๕. การเสพสัญญาปฏิลาภ 
        สารีบุตร !  อกศุลธรรมย่อมเจริญ กศุลธรรมย่อมเส่ือม แก่บุคคลผู้ 
เสพอยู่ ซ่ึง สัญญาปฏิลาภ (การไดความหมายม่ันเฉพาะเร่ือง) ชนิดไหนเล่า? สารีบุตร !     
บุคคลบางคนในกรณน้ีี เปนผูมากด้วยอภิชฌา อยูดวยสัญญาอันสหรคตดวย
อภชิฌา,  เปนผู มีพยาบาท  อยูดวยดวยสัญญาอันสหรคตดวยพยาบาท,  เปนผูมี
วิหิงสา อยูดวยสัญญาอันสหรคตดวยวิหิงสา,  สารีบุตร !     เมื่อเสพสัญญาปฏิ
ลาภชนิดนี ้  แล   อกศุลธรรมย่อมเจริญ    กศุลธรรมย่อมเส่ือม. 
        สารีบุตร !  อกศุลธรรมย่อมเส่ือม กศุลธรรมย่อมเจริญ แก่บุคคลผู้ 
เสพอยู่   ซ่ึงสัญญาปฏิลาภ  ชนิดไหนเล่า ?  สารีบุตร !    บุคคลบางคนในกรณีน้ี 
ไม่เป็นผู้มากด้วยอภชิฌา มีสัญญาไมสหรคตดวยอภชิฌาอยู, เปนผูไม่มีพยาบาท 
มีสัญญาไมสหรคตดวยพยาบาทอยู,   เปนผูไม่มีวหิิงสา  มีสัญญาไมสหรคตดวย
ดวยวิหิงสาอยู.  สารีบุตร !     เมื่อเสพสัญญาปฏิลาภชนิดนีแ้ล อกศุลธรรมย่อม
เส่ือม   กศุลธรรมย่อมเจริญ.  

๖. การเสพทิฏฐิปฏิลาภ 
        สารีบุตร !  อกศุลธรรมย่อมเจริญ   กศุลธรรมย่อมเส่ือม   แก่บุคคลผู้
เสพอยู่  ซ่ึง ทิฏฐิปฏิลาภ (การไดทิฏฐิเฉพาะเร่ือง) ชนิดไหนเล่า ?  สารีบุตร !     
บุคคลบางคนในกรณน้ีี   เปนผูมทีิฏฐิอย่างนี ้ วา  “ทานที่ใหแลว  ไมมี (ผล),  ยัญ
ที่บูชาแลว   ไมมี (ผล),   การบูชาที่บูชาแลว ไมมี (ผล),   ผลวิบากแหงกรรมที่
สัตวทําดีทําชั่ว ไมม,ี  โลกน้ี ไมม,ี  โลกอื่น ไมม,ี  มารดา ไมม,ี  บิดา ไมม,ี
โอปปาติกะสัตว ไมมี,  สมณพราหมณทีไ่ปแลวปฏิบัติแลวโดยชอบถึงกับกระทํา
ใหแจงโลกน้ีและโลกอื่น  ดวยปญญาโดยชอบเอง   แลวประกาศใหผูอื่นรู   ก็ไม
ม”ี   ดังน้ี.  สารีบุตร !     เมื่อเสพทิฏฐิปฏิลาภชนิดน้ีแล  อกุศลธรรมยอมเจริญ     
กุศลธรรมยอมเส่ือม. 
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        สารีบุตร !  อกศุลธรรมย่อมเส่ือม กศุลธรรมย่อมเจริญ แก่บุคคลผู้ 
เสพอยู่     ซ่ึง ทฏิฐิปฏิลาภ ชนิดไหนเล่า ?  สารีบุตร !     บุคคลบางคนในกรณีน้ี
เปนผูมีทิฏฐิอยางน้ี วา  “ทานที่ใหแลว มี (ผล),   ยัญที่บูชาแลว ม ี(ผล),   การบูชา
ที่บูชาแลว ม(ีผล),   ผลวิบากแหงกรรมที่สัตวทําดีทําชั่ว  ม,ี  โลกน้ี  มี,  โลกอื่น 
ม,ี  มารดา ม,ี  บิดา มี,  โอปปาติกะสัตว มี,  สมณพราหมณที่ไปแลวปฏิบัติแลว
โดยชอบ ถึงกับกระทําใหแจงโลกน้ีและโลกอื่น ดวยปญญาโดยชอบเอง แลว
ประกาศใหผูอื่นรู   ก็ม”ี   ดังน้ี.    สารีบุตร !    เมื่อเสพทฏิฐิปฏิลาภชนิดนีแ้ล 
อกศุลธรรมย่อมเส่ือม   กศุลธรรมย่อมเจริญ.  

๗. การเสพอตัตภาวปฏิลาภ 
        สารีบุตร !  อกศุลธรรมย่อมเจริญ กศุลธรรมย่อมเส่ือม แก่บุคคลผู้ 
เสพอยู่ ซ่ึง อตัตภาวปฏิลาภ (การไดอัตตภาพเฉพาะชนิด) ชนิดไหนเล่า ? สารีบุตร !
เมื่อบุคคลเกิดดวยการไดอัตตภาพท่ียังประกอบดวยทกุข เพราะภพของเขายังไม
ส้ินไป   อกุศลธรรมยอมเจริญ   กุศลธรรมยอมเส่ือม 
        สารีบุตร !  อกศุลธรรมย่อมเส่ือม กศุลธรรมย่อมเจริญ แก่บุคคลผู้ 
เสพอยู่    ซ่ึง อตัตภาวปฏิลาภชนิดไหนเล่า ?  สารีบุตร !   เมื่อบุคคลเกิดดวยการ
ไดอัตตภาพท่ีไมประกอบดวยทกุข เพราะภพของเขาส้ินไป อกุศลธรรมยอม
เส่ือม     กุศลธรรมยอมเจริญ.  

๘. การเสพอารมณ์หก 
        สารีบุตร !  เมื่อบุคคล เสพอยู่   ซ่ึงรูป ที่จะพึงรูแจงดวยจักษุชนิดไร 
อกศุลธรรมเจริญ กศุลธรรมเส่ือม, รูปทีจ่ะพึงรูแจงดวยจักษุชนิดน้ี เปนรูปอัน
บุคคล ไม่ควรเสพ.  
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        สารีบุตร !  เมื่อบุคคล เสพอยู่    ซ่ึงรูป ที่จะพึงรูแจงดวยจักษุชนิดไร 
อกศุลธรรมเส่ือม กศุลธรรมเจริญ, รูปทีจ่ะพึงรูแจงดวยจักษุชนิดน้ี เปนรูปอัน
บุคคล ควรเสพ.  

        (ในกรณีแหงอารมณหาที่เหลือ คือเสียง ที่จะพึงรูแจงดวยหู    กลิน่ ที่จะพึงรูแจง ดวยจมูก    
รส ที่พึงรูแจงดวยลิ้น    โผฏฐัพพะ ที่จะพึงรูแจงดวยผวิกาย    และธรรมารมณ์ที่จะพึงรูแจงดวยใจ ก็
มีหลักเกณฑที่ไดตรัสไวทาํนองเดียวกันกับในกรณีแหง     รูปที่จะพึงรูแจงดวยจกัษุขางบนน้ี).  

๙. การเสพปัจจัยสาม 

        สารีบุตร ! เมื่อบุคคลเสพอยู ซ่ึงจีวร ชนิดไร  อกุศลธรรมเจริญ  กุศล 
ธรรมเส่ือม,  จีวรชนิดน้ี   เปนจีวรอันบุคคล ไม่ควรเสพ. 
        สารีบุตร ! เมื่อบุคคลเสพอยู ซ่ึงจีวร ชนิดไร  อกุศลธรรมเส่ือม  กุศล 
ธรรมเจริญ,  จีวรชนิดน้ี   เปนจีวรอันบุคคล ควรเสพ. 
        (ในกรณีแหงปจจัย  คือ บิณฑบาต และเสนาสนะ ก็มีหลักเกณฑที ่ ไดตรัสไวทํานอง
เดียวกันกับในกรณีแหง    จีวร    ขางบนน้ี).  

๑๐.-๑๓ การเสพคาม – นิคม -นคร - ชนบท 

        สารีบุตร ! เมื่อบุคคลเสพอยู  ซ่ึงคาม (หมูบาน) ชนิดไร  อกุศลธรรม 
เจริญ   กุศลธรรมเส่ือม,   คามชนิดน้ี   เปนคามอันบุคคล ไม่ควรเสพ. 
        สารีบุตร ! เมื่อบุคคลเสพอยู  ซ่ึงคาม ชนิดไร  อกุศลธรรมเส่ือม  กุศล 
ธรรมเจริญ,  คามชนิดน้ี  เปนคามอันบุคคล ควรเสพ.  
        (ในกรณีแหงปจจัย คือ นิคม - นคร - ชนบท  ก็มีหลักเกณฑที่ไดตรัสไว ทํานองเดียวกันกับ
ในกรณีแหง   คาม  ขางบนน้ี ).  
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๑๔. การเสพบุคคล 

        สารีบุตร ! เมื่อบุคคลเสพอยู ซ่ึง บุคคล ชนิดไร   อกุศลธรรมเจริญ 
กุศลธรรมเส่ือม,   บุคคลชนิดน้ี   เปนบุคคลอันบุคคล  ไม่ควรเสพ.  
        สารีบุตร ! เมื่อบุคคลเสพอยู ซ่ึง บุคคล ชนิดไร  อกุศลธรรมเส่ือม 
กุศลธรรมเจริญ,   บุคคลชนิดน้ี   เปนบุคคลอันบุคคล  ควรเสพ.  
-  อุปริ.ม.๑๔/๑๕๕,๑๕๗-๑๕๘,๑๖๐-๑๖๑,๑๖๓-๑๖๔/๒๒๑,๒๒๔-๒๒๖,๒๒๙,๒๓๒. 

ชาคริยานุโยคคอืส่วนประกอบของความเพยีร 

        ภิกษุ ท. !  ภิกษุเป็นผู้ตามประกอบในธรรมเป็นเคร่ืองตื่น เปน 
อยางไรเลา ?  

        ภิกษุ ท. !  ภิกษุในกรณีน้ี   ยอมชําระจิตใหหมดจดส้ินเชิงจาก
อาวรณียธรรม (กิเลสที่กั้นจิต)  ดวยการเดินจงกรม  ดวยการน่ัง  ตลอดวันยังคํ่าไป
จนส้ินยามแรกแหงราตรี, ครั้นยามกลางแหงราตรี นอนอยางราชสีห (คือ)  ตะแคง
ขางขวา เทาเหล่ือมเทา มีสติสัมปชญัญะในการลุกข้ึน, ครั้นยามสุดทายแหงราตรี  
ลุกข้ึนแลว  ชําระจิตใหหมดจดส้ินเชิงจากอาวรณียธรรม  ดวยการเดินจงกรม
และการน่ัง   อีก. 

        ภิกษุ ท. !  อยางน้ีแล ชื่อวาภิกษุเปนผูตามประกอบในธรรมเปน 
เครื่องต่ืน.  

-  สฬา. สํ. ๑๘/๒๒๑/๓๑๙.  
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ศิลปะแห่งการปลกุเร้าความเพยีร 

        ภิกษุ ท. !  อารัพภวตัถุ (ที่ต้ังแหงการปรารภความเพียร) ๘ อย่าง  เหลาน้ีมี
อยู.   แปดอยาง  อยางไรเลา ?   แปดอยางคือ  :-  

       ๑.  ภิกษุ ท. !  ในกรณีน้ี การงานอนัภิกษุจะต้องทํามีอยู่. ภิกษุน้ันม ี
ความคิดอยางน้ีวา  “การงานเปนส่ิงที่เราตองกระทํา แตเมื่อกระทําการงานอยู 
มันไมเปนการงาย   ที่จะกระทําในใจ   ซ่ึงคําส่ังสอนของพระพุทธเจา. เอาเถิด  
ถากระไรเราจักรบีปรารภความเพยีร เพื่อบรรลุส่ิงที่ยังไมบรรลุ เพื่อถึงทับส่ิงที่ยัง
ไมถึงทับ เพื่อกระทําใหแจงส่ิงทียั่งไมกระทาํใหแจง” ดังน้ี.  เธอน้ันจึงปรารภ
ความเพียร  เพื่อบรรลุส่ิงที่ยังไมบรรลุ  เพื่อถึงทับส่ิงที่ยังไมถึงทับ   เพื่อกระทํา
ใหแจงส่ิงที่ยังไมกระทําใหแจง.   ภิกษุ ท. !      น้ีเปน อารัพภวตัถุข้อท่ี ๑.  

        ๒. ภิกษุ ท. !  ขออื่นยังมอีีก  :  การงานอนัภิกษุกระทําเสร็จแล้วมีอยู่. 
ภิกษุน้ันมีความคิดวา  “เราไดกระทําการงานแลว  ก็เมื่อเราทําการงานอยูน้ัน  เรา
ไมสามารถกระทําในใจ ซ่ึงคําส่ังสอนของพระพุทธเจา. เอาเถิด ถากระไรเราจัก
รีบปรารภความเพียร  เพื่อบรรลุส่ิงที่ยังไมบรรลุ  เพื่อถึงทับส่ิงทียั่งไมถึงทบั  เพื่อ
กระทําใหแจงส่ิงที่ยังไมกระทําใหแจง” ดังน้ี. เธอน้ันจึงปรารภความเพียร เพื่อ
บรรลุส่ิงทียั่งไมบรรลุ เพื่อถึงทบัส่ิงที่ยังไมถึงทบั เพื่อกระทําใหแจงส่ิงทียั่งไม
กระทําใหแจง.   ภิกษุ ท. !     น้ีเปน อารัพภวตัถุข้อที่ ๒.  

        ๓.  ภิกษุ ท. !  ขออื่นยังมอีกี  :  หนทางอนัภิกษุต้องเดนิ  มีอยู่. ภิกษุ 
น้ันมีความคิดวา “หนทางเปนส่ิงที่เราจักตองเดิน แตเมื่อเราเดินทางอยู มันไม
เปนการงาย  ที่จะกระทําในใจ  ซ่ึงคําส่ังสอนของพระพุทธเจา.  เอาเถิด  ถา
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กระไรเราจักรีบปรารภความเพียร เพื่อบรรลุส่ิงที่ยังไมบรรลุ เพื่อถึงทับส่ิงที่ยัง
ไมถึงทับ เพื่อกระทําใหแจงส่ิงที่ยังไมกระทําใหแจง” ดังน้ี. เธอน้ันจึงปรารภ
ความเพียร เพื่อบรรลุส่ิงที่ยังไมบรรลุ เพื่อถึงทับส่ิงทียั่งไมถึงทบั เพื่อกระทําให
แจงส่ิงที่ยังไมกระทําใหแจง.   ภิกษุ ท. !     น้ีเปน อารัพภวตัถุข้อที ่๓ . 

        ๔.  ภิกษุ ท. !  ขออื่นยังมอีีก  : หนทางอนัภิกษุเดนิแล้ว  มอียู่.  ภิกษุ 
น้ันมีความคิดวา “เราไดเดินทางแลว  ก็เมื่อเราเดินทางอยู  เราไมสามารถกระทํา
ในใจ ซ่ึงคําส่ังสอนของพระพทุธเจา. เอาเถิด ถากระไรเราจักรีบปรารภความ
เพียร  เพื่อบรรลุส่ิงทียั่งไมบรรลุ   เพื่อถึงทับส่ิงที่ยังไมถึงทบั  เพื่อกระทําใหแจง
ส่ิงที่ยังไมกระทําใหแจง”   ดังน้ี.  เธอน้ันจึงปรารภความเพียร  เพื่อบรรลุส่ิงที่ยัง
ไมบรรลุ   เพื่อถึงทับส่ิงที่ยังไมถึงทบั  เพื่อกระทําใหแจงส่ิงทียั่งไมกระทาํให
แจง.   ภิกษุ ท. !      น้ีเปน อารัพภวตัถุข้อที ่๔.  

        ๕.  ภิกษุ ท. !  ขออื่นยังมอีีก  :  ภิกษุเที่ยวบิณฑบาตในบ้านหรือนิคม 
ไม่ได้โภชนะเลวหรือประณตีเต็มตามที่ต้องการ.  ภิกษุน้ันมีความคิดอยางน้ีวา  
“เมื่อเราเที่ยวบิณฑบาตในบานหรือนิคม ไมไดโภชนะเลวหรือประณีตเต็มตามท่ี
ตองการ แตกายของเรากลับเปนกายที่เบา ควรแกการงาน. เอาเถิด ถากระไรเรา
จักอาศัยกายที่เบาควรแกการประกอบการงานน้ันๆ รีบปรารภความเพียร เพื่อ
บรรลุส่ิงทียั่งไมบรรลุ  เพื่อถึงทบัส่ิงที่ยังไมถึงทบั  เพื่อกระทําใหแจงส่ิงทียั่งไม
กระทําใหแจง” ดังน้ี.  เธอน้ันจึงปรารภความเพียร  เพื่อบรรลุส่ิงที่ยังไมบรรลุ   
เพื่อถึงทับส่ิงที่ยังไมถึงทับ  เพือ่กระทําใหแจงส่ิงทียั่งไมกระทาํใหแจง.   ภิกษุ 
ท. !    น้ีเปน  อารัพภวตัถุข้อท่ี ๕.  
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        ๖.  ภิกษุ ท. !  ขออื่นยังมอีีก :  ภิกษุเที่ยวบิณฑบาตในบ้านหรือนิคม 
ได้โภชนะเลวหรือประณตีเต็มตามที่ต้องการ.   ภิกษุน้ันมีความคิดอยางน้ีวา “เมื่อ
เราเที่ยวบิณฑบาตในบานหรือนิคม ไดโภชนะเลวหรือประณีตเต็มตามท่ีตองการ  
แตกายของเราก็ยังเปนกายที่เบา  ควรแกการงานอยู.  เอาเถิด  ถากระไรเราจัก
อาศัยกายที่เบาควรแกการประกอบการงานน้ันๆ   รีบปรารภความเพียร  เพื่อ
บรรลุส่ิงทียั่งไมบรรลุ   เพื่อถึงทบัส่ิงที่ยังไมถึงทบั  เพื่อกระทําใหแจงส่ิงทียั่งไม
กระทําใหแจง”  ดังน้ี. เธอน้ันจึงปรารภความเพียร  เพื่อบรรลุส่ิงที่ยังไมบรรลุ  
เพื่อถึงทับส่ิงที่ยังไมถึงทับ เพื่อกระทําใหแจงส่ิงที่ยังไมกระทําใหแจง.  ภิกษุ ท. ! 
น้ีเปน  อารัพภวตัถุข้อที่ ๖.  

        ๗. ภิกษุ ท. !  ขออื่นยังมอีีก : อาพาธเลก็น้อยที่เกดิขึน้แล้วแก่ภิกษุ 
มีอยู่.  ภกิษุน้ันมีความคิดอยางน้ีวา “อาพาธเล็กนอยน้ีเกิดข้ึนแลวแกเราแตมัน
อาจเปนไปไดวา  อาพาธน้ันจักลุกลาม. เอาเถิด   ถากระไรเราจักรีบปรารภความ
เพียร  เพื่อบรรลุส่ิงทียั่งไมบรรลุ  เพื่อถึงทบัส่ิงที่ยังไมถึงทบั  เพื่อกระทําใหแจง
ส่ิงที่ยังไมกระทําใหแจง”  ดังน้ี.  เธอน้ันจึงปรารภความเพียร  เพื่อบรรลุส่ิงที่ยัง
ไมบรรลุ เพื่อถึงทับส่ิงที่ยังไมถึงทับ เพื่อกระทําใหแจงส่ิงที่ยังไมกระทําใหแจง. 
ภิกษุ ท. !     น้ีเปน อารัพภวตัถุข้อที่ ๗.  

        ๘. ภกิษุ ท. !  ขออื่นยังมอีีก : ภิกษุเป็นผู้หายจากความเจ็บไข้แล้ว 
ไม่นาน มีอยู่.   ภิกษุน้ันมีความคิดอยางน้ีวา   “เราหายจากความเจ็บไขแลวไม
นาน  แตมันอาจเปนไปไดวา  อาพาธน้ันจักหวนกลับมาอีก.   เอาเถิด  ถากระไร
เราจักรีบปรารภความเพียร  เพื่อบรรลุส่ิงที่ยังไมบรรลุ เพื่อถึงทับส่ิงที่ยังไมถึง
ทับ เพื่อกระทําใหแจงส่ิงที่ยังไมกระทําใหแจง” ดังน้ี.  เธอน้ันจึงปรารภความ
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เพียร  เพื่อบรรลุส่ิงทียั่งไมบรรลุ  เพื่อถึงทบัส่ิงที่ยังไมถึงทบั   เพื่อกระทําใหแจง
ส่ิงที่ยังไมกระทําใหแจง.   ภิกษุ ท. !     น้ีเปน อารัพภวตัถุข้อที่ ๘. 
        ภิกษุ ท. !  เหลาน้ีแล อารัพภวัตถุ (ที่ต้ังแหงการปรารภความเพียร) แปด
อยาง. 
- อฏฐก. อํ.๒๓/๓๔๕/๑๘๖. 

ผู้มลีกัษณะควรประกอบความเพยีร 

        ภิกษุ ท. !  ปธานิยงัคะ (องคแหงผูสมควรประกอบความเพียร) ๕ อย่าง 
เหลาน้ี  มีอยู.   หาอยาง  อยางไรเลา ?  หาอยางคือ   ภิกษุ ท. !     ภิกษุในกรณน้ีี :-  

        ๑.  เปนผู  มีศรัทธา ยอมเชือ่ความตรัสรูของตถาคต   วา  “แมเพราะเหตุ
น้ีๆ   พระผูมีพระภาคเจาน้ัน  เปนพระอรหันต  ตรัสรูชอบเอง  สมบูรณดวย
วิชชาและจรณะ  ดําเนินไปดี  รูแจงโลก เปนสารถีฝกคนควรฝก  อยางไมมีใคร
ย่ิงไปกวา   เปนครูของเทวดาและมนุษย  เปนผูเบิกบานแลว  จําแนกธรรมออก
สอนสัตว”   ดังน้ี.  

       ๒.  เปนผู  มีอาพาธน้อย มีโรคนอย มีไฟธาตุสําหรับยอยอาหารท่ียอย ได
สม่ําเสมอ   ปานกลาง  ไมรอนเกิน  ไมเย็นเกิน  พอควรแกการบําเพ็ญเพียร.  

       ๓.  เปนผู ไม่โอ้อวด ไมมีมารยา เปนผูเปดเผยตนเองตามท่ีเปนจริงใน พระ
ศาสดา,   หรือในเพื่อนสพรหมจารีผูรูทั้งหลาย   ก็ตาม.  

       ๔.  เปนผู ปรารภความเพยีร เพื่อการละส่ิงอันเปนอกุศล เพื่อถึง พรอม
ดวยส่ิงอันเปนกุศล มีกําลัง มคีวามบากบั่น หนักแนน ไมทอดทิง้ธุระในส่ิง
ทั้งหลายอนัเปนกุศล.  
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       ๕.  เปนผู มีปัญญา ประกอบดวยปญญาซ่ึงสามารถกําหนดความเกิดข้ึน
และความดับหายไป เปนปญญาอันประเสริฐ เปนเคร่ืองเจาะแทงกิเลส เปน
เครื่องใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ. 

        ภิกษุ ท. !  เหลาน้ีแล    ปธานิยังคะ  ๕  อยาง.  
-  ปฺจก. อํ. ๒๒/๗๔/๕๓.  

หมวด ง. ว่าด้วย หลกัการปฏิบัติ ของสัมมาวายามะ 

เพยีรละอกศุลแข่งกบัความตาย 

        ภิกษุ ท. !  มรณสติ อันบุคคลเจริญทําใหมากแลว  ยอมมีผลใหญ  มี
อานิสงสใหญ    เปนธรรมหย่ังลงสูอมตะ    มีอมตะเปนปริโยสาน. 

        ภิกษุ ท. !  มรณสติ   (อันบุคคลเจริญเห็นปานน้ัน)   เปนอยางไรเลา ?  

 ภิกษุ ท. !  ภิกษุในกรณีน้ี ผ่านกลางวนัมาถงึกลางคนืแล้ว ยอม
พิจารณาเห็นวา  “ปจจัยแหงความตายของเรามีมาก  คืองูฉกเรา  แมลงปอง๑ ตอย
เรา  หรือตะขาบ๑  กัดเรา, หรือวาเราเดินพลาดลมลง  อาหารไมยอย  ดีกําเริบ 
เสมหะกําเริบ หรือลมสัตํถกวาตกําเริบ,  หรอืวาพวกมนุษยหรืออมนุษยทํารายเรา, 
ความตายก็จะมีแกเรา  :  น่ันเปนอันตรายของเรา”  ดังน้ี.  ภิกษุน้ัน  พึงพิจารณา
สืบไปวา  “มีอยูหรอืไมหนอ  บาปอกุศลธรรมที่เรายังละไมได   แลวเปน
อันตรายแกเรา   ผูกระทํากาละลงไปในคนืน้ี”  ดังน้ี.  ภิกษุ ท. !    ถาภิกษุ
พิจารณาอยู   รูสึกวา บาปอกศุลธรรมอย่างน้ันมีอยู่,   ภิกษุน้ัน  พงึกระทําซ่ึง 
๑.  ศัพทวา วิจฺฉิกา เคยแปลกันวาแมลงปอง ศัพทวา สตปที เคยแปลกันวาตะขาบ จะเปนปจจัยแหงความตาย

ไดอยางไรน้ัน ผูศึกษาพึงพิจารณาดูเอง.  
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ฉันทะ วายามะ  อุสสาหะ  อุสโสฬ๎หี  อปัปฏิวานี  สติ  และสัมปชัญญะ  อย่าง
แรงกล้า เพือ่ละเสียซ่ึงบาปอกศุลธรรมเหล่าน้ัน (โดยด่วน) เชนเดียวกับบุคคลผูมี
เส้ือผาหรือศีรษะอันไฟลุกโพลงแลว จะพึงกระทําฉันทะ วายามะ อุสสาหะ อุส
โสฬหี อัปปฏิวานี สติ และสัมปชญัญะอนัแรงกลา เพื่อจะดับไฟท่ีเส้ือผาหรือที่
ศีรษะน้ันเสีย,  ฉันใดก็ฉันน้ัน.  ภิกษุ ท. !     ถาภิกษุพิจารณาอยู   รูสึกวา  บาป
อกศุลธรรมอย่างน้ันไม่มีอยู่,  ภกิษุน้ัน พงึอยู่ด้วยปีตปิราโมทย์น้ันน่ันแหละ ตาม
ศึกษาอยู่ทั้งกลางวนัและกลางคนื   ในกศุลธรรมทั้งหลาย. 
        (ในกรณีแหงภิกษุผู ผ่านกลางคืนมาถึงกลางวัน ก็มีขอความที่ตรัสไวใหปฏิบัติอยาง
เดียวกัน,    ผิดกันแตเวลาเทาน้ัน). 

        ภิกษุ ท. !  มรณสติ  อันบุคคลเจริญทําใหมากแลว  อยางน้ีแล  ยอมมี
ผลใหญ   มีอานิสงสใหญ   เปนธรรมหย่ังลงสูอมตะ   มีอมตะเปนปริโยสาน.  
-  อฏฐก. อํ. ๒๓/๓๓๑/๑๗๑.  

 (ธรรมที่มีอมโตคธะเปนอานิสงสน้ัน ในสูตรอ่ืนแสดงไวดวย สัญญาสิบ ก็มี :- ) 

        ภิกษุ ท. !  สัญญา ๑๐ ประการเหลาน้ี  อันบุคคลเจริญ  กระทําให มาก
แลว  ยอมมีผลใหญ   มีอานิสงสใหญ หย่ังลงสูอมตะ มอีมตะเปนปริโยสาน. 

        สิบประการอยางไรเลา ?   สิบประการ  คือ  อสุภสัญญา   (ความสําคัญรูใน

ความไมงาม)  มรณสัญญา (ความสําคัญรูในความตาย)  อาหารเรปฏิกูลสัญญา (ความสําคัญ

รูในปฏิกูลแหงอาหาร)    สัพพโลเกอนภิรตสัญญา (ความสําคัญรูในความไมยินดีในโลกทั้ง

ปวง)   อนิจจสัญญา (ความสําคัญรูในความไมเที่ยง)  อนิจเจทุกขสัญญา (ความสําคัญรูใน

ความเปนทุกขแหงความไมเที่ยง)  ทุกเขอนัตตสัญญา (ความสําคัญรูในความเปนอนัตตาใน

ทุกข)   ปหานสัญญา  (ความสําคัญรูในการละเสีย)  วิราคสัญญา (ความสําคัญรูในความคลาย

กําหนัด)   นิโรธสัญญา  (ความสําคัญรูในความดับไมเหลือ). 
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        ภิกษุ ท. !  สัญญา ๑๐ ประการเหล่านีแ้ล อนับุคคลเจริญ กระทําให้
มากแล้ว   ย่อมมอีานิสงส์ใหญ่    หยัง่ลงสู่อมตะ   มีอมตะเป็นปริโยสาน. 
-  ทสก.อํ. ๒๔/๑๑๒/๕๖.  

(สัญญาสิบ อกีปริยายหน่ึง) 

        ภิกษุ ท. !  สัญญา  ๑๐  ประการเหลาน้ี  อันบุคคลเจริญ  กระทําให 
มากแลว  ยอมมผีลใหญ  มีอานิสงสใหญ  หย่ังลงสูอมตะ  มีอมตะเปนปริโยสาน. 

        สิบประการอยางไรเลา ?    สิบประการ  คือ อนิจจสัญญา อนัตตสัญญา 
มรณสัญญา อาหาเรปฏิกูลสัญญา สัพพโลเกอนภิรตสัญญา อัฏฐิกสัญญา 
(ความสําคัญรูในศพมีแตกระดูก)  ปุฬวกทกสัญญา (ความสําคัญรูในศพมีแตหนอน)   วินีลก-
สัญญา(ความสําคัญรูในศพข้ึนเขียว)   วิจฉิททกสัญญา (ความสําคัญรูในศพเปนช้ินๆทอนๆ) 

อุทธุมาตกสัญญา (ความสําคัญรูในศพข้ึนพอง). 

        ภิกษุ ท. !  สัญญา ๑๐ ประการเหล่านีแ้ล  อนับุคคลเจริญ  กระทําให้
มากแล้ว   ย่อมมผีลใหญ่   มีอานิสงส์ใหญ่   หยัง่ลงสู่อมตะ   มีอมตะป็นปริโย
สาน. 
-  ทสก. อํ. ๒๔/๑๑๒ - ๑๑๓/๕๗.  

การทาํความเพยีรแข่งกบัอนาคตภยั 

        ภิกษุ ท. !  ภัยในอนาคตเหล่านี ้  มีอยู่ ๕ ประการ ซ่ึงภิกษุผู้มองเห็น 
อยู่ ควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาท มีเพยีรเผากเิลส มีตนส่งไปแล้วในการทํา
เช่นน้ัน อยู่ตลอดไป, เพื่อถึงส่ิงทียั่งไมถึง   เพื่อบรรลุส่ิงที่ยังไมบรรลุ  เพื่อทําให
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แจงส่ิงที่ยังไมทําใหแจงเสียโดยเร็ว  ภัยในอนาคต ๕ ประการน้ัน  คืออะไรบาง
เลา ?   หาประการคือ   :-  

        ๑. ภิกษุในกรณีน้ี   พิจารณาเห็นชัดแจงวา   “บัดน้ี   เรายังหนุม   ยังเยาววัย  
ยังรุนคะนอง  มีผมยังดําสนิท   ต้ังอยูในวัยกําลังเจริญ   คือปฐมวัย;  แตจะมีสัก
คราวหน่ึงที่ ความแก่ จะมาถึงรางกายน้ี, ก็คนแกถูกความชราครอบงําแลว   จะ
มนสิการถึงคําสอนของทานผูรูทั้งหลายน้ัน   ไมทําไดสะดวกเลย;  และจะเสพ
เสนาสนะอันเงียบสงัด   ซ่ึงเปนปาชัฏ  ก็ไมทําไดงายๆเลย.  กอนแตส่ิงอันไมเปน
ที่ตองการ  ไมนาใคร  ไมนาชอบใจ (คือความแก) น้ันจะมาถึงเรา  เราจะรีบทําความ
เพียร  เพื่อถึงส่ิงที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุส่ิงที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงส่ิงที่ยังไมทํา
ใหแจงเสียโดยเร็ว  ซ่ึงเปนส่ิงที่ยังไมบรรลุ  เพื่อทาํใหแจงส่ิงที่ยังไมทําใหแจง
เสียโดยเร็ว ซ่ึงเปนส่ิงที่ทําใหผูถึงแลว แมจะแกเฒาก็จักอยูเปนผาสุก”   ดังน้ี.  

        ๒. ภิกษุ ท. !  ขออื่นยังมอีีก  :  ภิกษุ  พิจารณาเห็นชัดแจงวา  “บัดน้ี   เรา
มีอาพาธนอย  มีโรคนอย  มีไฟธาตุใหความอบอุนสม่าํเสมอ  ไมเย็นนัก  ไมรอน
นัก  พอปานกลาง  ควรแกการทําความเพียร;  แตจะมสัีกคราวหน่ึงที่  ความเจ็บ
ไข้  จะมาถึงรางกายน้ี,  ก็คนที่เจ็บไขถูกพยาธิครอบงําแลว จะมนสิการถึงคําสอน
ของทานผูรูทั้งหลายน้ัน ไมทําไดสะดวกเลย;  และจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัด  
ซ่ึงเปนปาชัฏก็ไมทําไดงายๆเลย. กอนแตส่ิงอันไมเปนที่ตองการ ไมนาใคร   ไม
นาชอบใจ (คือความเจ็บไข) น้ันจะมาถึงเรา  เราจะรีบทําความเพียร  เพื่อถึงส่ิงที่ยัง
ไมถึง  เพื่อบรรลุส่ิงที่ยังไมบรรลุ  เพื่อทาํใหแจงส่ิงที่ยังไมทําใหแจงเสียโดยเร็ว  
ซ่ึงเปนส่ิงที่ทําใหผูถึงแลว   แมจะเจ็บไข   ก็จักอยูเปนผาสุก”   ดังน้ี.  
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        ๓. ภิกษุ ท. !  ขออื่นยังมอีีก  :  ภิกษุพิจารณาเห็นชัดแจงวา  “บัดน้ี  ขาว
กลางามดี  บิณฑะ(กอนขาว) หาไดงาย  เปนการสะดวกท่ีจะยังชีวิตใหเปนไปดวย
ความพยายามแสวงหาบิณฑบาต; แตจะมีสักคราวหน่ึงที่ ภิกษาหายาก ขาวกลา
เสียหาย บิณฑะหาไดยาก ไมเปนการสะดวกที่จะยังชีวิตใหเปนไปดวยความ
พยายามแสวงหาบิณฑบาต, เมื่อภิกษาหายาก ที่ใดภิกษาหางาย คนทั้งหลายก็
อพยพกันไป ที่น้ัน, เมื่อเปนเชนน้ัน ความอยูคลุกคลีปะปนกันในหมูคนก็จะมีข้ึน 
เมื่อมีการคลุกคลีปะปนกันในหมูคน จะมนสิการถึงคําสอนของทานผูรูทั้งหลาย
น้ัน ไมทําไดสะดวกเลย;  และจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัด ซ่ึงเปนปาชัฎก็ไมทํา
ไดงายๆ เลย  กอนแตส่ิงอันไมเปนที่ตองการ  ไมนาใคร  ไมนาชอบใจ (คือภิกษา

หายาก)  น้ันจะมาถึงเรา เราจะรีบทําความเพียร เพื่อถึงส่ิงที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุส่ิงที่
ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงส่ิงทีไ่มทําใหแจงเสียโดยเร็ว ซ่ึงเปนส่ิงที่ทําใหผูถึง
แลว  จักอยูเปนผาสุก  แมในคราวท่ีเกิดทุพภกิขภัย”   ดังน้ี.  

        ๔. ภิกษุ ท. !  ขออื่นยังมอีีก : ภิกษุพิจารณาเห็นชดัแจงวา “บัดน้ี คน
ทั้งหลายสมัครสมานชื่นบานตอกัน ไมวิวาทกัน เขากันไดดุจดั่งนมผสมกับนํ้า
มองแลกันดวยสายตาแหงคนที่รกัใครกัน เปนอยู;  แตจะมีสักคราวหน่ึงที่ ภัย คอื
โจรป่ากาํเริบ ชาวชนบทผูข้ึนอยูในอาณาจักรแตกกระจัดกระจายแยกยายกัน
ไป,เมื่อมภียัเชนน้ี ที่ใดปลอดภยั คนทั้งหลายก็อพยพกันไป ที่น้ัน, เมื่อเปน
เชนน้ัน  ความอยูคลุกคลีปะปนกันในหมูคนก็จะมีข้ึน  เมื่อมีการอยูคลุกคลี
ปะปนกันในหมูคน จะมนสิการถึงคําสอนของทานผูรูทั้งหลายน้ัน ไมทําได
สะดวกเลย  ;   กอนแตส่ิงอันไมเปนที่ตองการ   ไมนาใคร   ไมนาชอบใจ   (คือโจร

ภัย) น้ันจะมาถึงเรา   เราจะรีบทําความเพียร   เพื่อถึงส่ิงที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุส่ิงที่
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ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงส่ิงทีไ่มทําใหแจงเสียโดยเร็ว ซ่ึงเปนส่ิงที่ทําใหผูถึง
แลว   จักอยูเปนผาสุก   แมในคราวที่เกิดโจรภัย”   ดังน้ี.  

        ๕. ภิกษุ ท. !  ขออื่นยังมอีีก : ภิกษุพิจารณาเห็นชัดแจงวา “บัดน้ี สงฆ
สามัคคีปรองดองกัน ไมวิวาทกัน มีอุเทสเดียวกัน อยูเปนผาสุก;  แตจะมีสักคราว
หน่ึงที่ สงฆ์แตกกนั,  เมื่อสงฆแตกกันแลว  จะมนสิการถึงคําสอนของทานผูรู
ทั้งหลายน้ัน ไมทําไดสะดวกเลย ;  กอนแตส่ิงอันไมเปนที่ตองการ  ไมนาใคร   
ไมนาชอบใจ (คือสงฆแตกกัน) น้ันจะมาถึงเรา  เราจะรีบทําความเพียร  เพื่อถึงส่ิงที่
ยังไมถึง เพื่อบรรลุส่ิงที่ยังไมบรรลุ เพื่อทาํใหแจงส่ิงที่ไมทําใหแจงเสียโดยเร็ว  
ซ่ึงเปนส่ิงที่ทําใหผูถึงแลว  จักอยูเปนผาสุก  แมในคราวเมื่อสงฆแตกกัน”  ดังน้ี. 

        ภิกษุ ท. !  ภัยในอนาคต ๕  ประการเหลาน้ีแล  ซ่ึงภิกษุผูมองเห็น   
อยู ควรแทที่จะเปนผูไมประมาท มีเพียรเผากิเลส มีตนสงไปแลวในการทํา
เชนน้ันอยูตลอดไป,  เพื่อถึงส่ิงทียั่งไมถึง  เพื่อบรรลุส่ิงที่ยังไมบรรลุ   เพื่อทําให
แจงส่ิงที่ยังไมทําใหแจงเสียโดยเร็ว. 
-  ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๑๗/๗๘.  

การทาํความเพยีรแข่งกบัอนาคตภยั 

(อกีนัยหน่ึง) 

        ภิกษุ ท. !  ภัยในอนาคตเหลาน้ี มีอยู ๕ ประการ ซ่ึงภิกษุผูอยูปา
มองเห็นอยู  ควรแททีจ่ะเปนผูไมประมาท  มีเพียรเผากิเลส   มีตนสงไปแลวใน
การทําเชนน้ันอยูตลอดไป, เพื่อถึงส่ิงที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุส่ิงที่ยังไมบรรลุเพือ่ทํา
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ใหแจงส่ิงที่ยังไมทําใหแจงเสียโดยเร็ว. ภัยในอนาคต ๕ ประการน้ัน คือ
อะไรบางเลา?   หาประการคือ :- 

        ๑. ภิกษุผูอยูปาในกรณีน้ี  พิจารณาเห็นชัดแจงวา  “บัดน้ี   เราอยูผูเดียวใน
ปา งูพษิ หรือ แมลงป่อง หรือตะขาบ จะพงึขบกดัเราผู้อยู่ผู้เดยีว ในป่า,  
กาลกิริยาของเราจะพึงมีไดเพราะเหตุน้ัน, อันตรายอันน้ันจะพึงมีแกเรา, เราจะรีบ
ทําความเพียร   เพื่อถึงส่ิงที่ยังไมถึง   เพื่อบรรลุส่ิงที่ยังไมบรรลุ   เพื่อทําใหแจง
ส่ิงที่ยังไมใหทําใหแจงเสีย”   ดังน้ี. 

        ๒. ภิกษุ ท. !  ขออื่นยังมอีีก :  ภิกษุผูอยูปา   พิจารณาเห็นชัดแจงวา 
“บัดน้ี  เราอยูผูเดียวในปา  ก็เมื่อเราอยูผูเดียวในปา  เราจะพงึพลาดตกหกล้มบ้าง 
อาหารที่เราบริโภคแล้ว จะพงึเกดิเป็นพษิบ้าง  นํา้ดขีองเรากาํเริบบ้าง เสมหะของ
เรากาํเริบบ้าง ลมสัตถกวาตของเรากาํเริบบ้าง, กาลกิริยาของเราจะพึงมไีดเพราะ
เหตุน้ัน, อันตรายอันน้ันจะพึงมแีกเรา, เราจะรีบทําความเพียรเพื่อถึงส่ิงที่ยังไมถึง 
เพื่อบรรลุส่ิงที่ยังไมบรรลุ  เพื่อทําใหแจงส่ิงที่ยังไมทําใหแจงเสีย”  ดังน้ี.  

        ๓. ภิกษุ ท. !  ขออื่นยังมอีีก  :  ภิกษุผูอยูปา  พิจารณาเห็นชัดแจงวา 
“บัดน้ี  เราอยูผูเดียวในปา  ก็เมื่อเราอยูผูเดียวในปา จะพึง มาร่วมทางกนัด้วยสัตว์
ทั้งหลาย  มีสิงห์  เสือโคร่ง  เสือโคร่ง  เสือเหลอืง  หม ี  หรือเสือดาว,  สัตว์ร้าย
เหล่าน้ันจะพงึปลดิชีพเราเสีย, กาลกิริยาของเราจะพึงมีไดเพราะเหตุน้ัน, 
อันตรายอันน้ันจะพึงมีแกเรา,  เราจะรีบทําความเพียร  เพื่อถึงส่ิงที่ยังไมถึง   เพื่อ
บรรลุส่ิงทียั่งไมบรรลุ  เพื่อทําใหแจงส่ิงที่ยังไมทําใหแจงเสีย”  ดังน้ี.  

        ๔. ภิกษุ ท. !  ขออื่นยังมอีีก : ภิกษุผูอยูปา   พิจารณาเห็นชัดแจงวา  
“บัดน้ี  เราอยูผูเดียวในปา  ก็เมื่อเราอยูผูเดียวในปา จะพึง มาร่วมทางกนัด้วยพวก
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คนร้าย  ซ่ึงทําโจรกรรมมาแล้วหรือยงัไม่ได้ทํา (แต่เตรียมการจะไปทํา) กต็าม, 
พวกคนร้ายเหล่าน้ันจะพงึปลดิชีพเราเสีย, กาลกิริยาของเราจะพึงมีไดเพราะเหตุ
น้ัน,  อันตรายอันน้ันจะพึงมีแกเรา,  เราจะรีบทําความเพียร   เพื่อถึงส่ิงที่ยังไมถึง 
เพื่อบรรลุส่ิงที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงส่ิงทียั่งไมทําใหแจงเสีย” ดังน้ี.  

        ๕. ภิกษุ ท. !  ขออื่นยังมอีีก  :  ภิกษุผูอยูปา   พิจารณาเห็นชัดแจงวา 
“บัดน้ี   เราอยูผูเดียวในปา  พวกมนุษย์ดุร้ายกม็ีอยู่ในป่า   พวกมันจะพงึปลดิชีพ
เราเสีย,  กาลกิริยาของเราจะพึงมีไดเพราะเหตุน้ัน,  อนัตรายอันน้ันจะพึงมแีกเรา,  
เราจะรีบทาํความเพียรเพื่อถึงส่ิงที่ยังไมถึง  เพื่อบรรลุส่ิงที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําให
แจงส่ิงที่ยังไมทําใหแจงเสีย”   ดังน้ี. 
        ภิกษุ ท. !  ภัยในอนาคต ๕ ประการเหลาน้ี แล ซ่ึงภิกษุผูอยูปามอง 
เห็นอยู ควรแทที่จะเปนผูไมประมาท มีเพียรเผากิเลส มีตนสงไปแลวในการทํา
เชนน้ันตลอดไป,  เพื่อถึงส่ิงที่ยังไมถึง  เพื่อบรรลุส่ิงทียั่งไมบรรลุ  เพื่อทําใหแจง
ส่ิงที่ยังไมทําใหแจงเสียโดยเร็ว.  
-  ปญจก. อํ. ๒๒/๑๑๕/๗๗. 

บทอธิษฐานจติเพือ่ทาํความเพยีร 

        ภิกษุ ท. !  เรายังรูสึกไดอยูซ่ึงธรรม ๒ อยาง คือ ความไม่รู้จกัอิม่ 
จกัพอ (สันโดษ) ในกศุลธรรมทั้งหลาย และ ความเป็นผู้ไม่ถอยกลบั
(อปัปฏิวานี) ในการทําความเพยีร. 
        ภิกษุ ท. !  เรายอมต้ังไวซ่ึงความเพียรอันไมถอยกลับ (ดวยการ 
อธิษฐานจิต)   วา “จงเหลอือยู่แต่หนัง  เอน็  กระดูกเท่าน้ัน, เนือ้และเลอืดใน



๑๑๖๔                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

สรีระจงเหือดแห้งไป;  ประโยชน์ใด  อนับุคคลจะบรรลุได้ด้วยกาํลงั  ด้วยความ
เพยีร  ด้วยความบากบ่ัน ของบุรุษ,  ยังไมบรรลุประโยชนน้ันแลว   จักหยุดความ
เพียรเสีย เปนไมม”ี  ดังน้ี.   ภิกษุ ท. !     การตรัสรูเปนส่ิงที่เราถึงทับแลวดวย
ความไมประมาท  อนุตตรโยคักเขมธรรม  ก็เปนส่ิงที่เราถึงทับแลวดวยความไม 
ประมาท.  
        ภิกษุ ท. !  ถาแมพวกเธอ พงึตั้งไว้ซ่ึงความเพยีรอนัไม่ถอยกลบั (ด้วย
การอธิฐานจิต) ว่า “จงเหลืออยูแตหนัง เอ็น กระดูกเทาน้ัน, เน้ือและเลือดใน
สรีระจงเหือดแหงไป; ประโยชนใด อันบคุคลจะบรรลุไดดวยกําลัง ดวยความ
เพียร ดวยความบากบั่น ของบรุุษ, ยังไมบรรลุประโยชนน้ันแลวจักหยุดความ
เพียรเสีย เปนไมม”ี  ดังน้ี   แลวไซร; ภิกษุ ท. !     พวกเธอ กจ็ักกระทําให้แจ้งด้วย
ปัญญาอนัยิง่เอง ซ่ึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์ อันไมมีอะไรอื่นย่ิงกวา อนัเปน
ประโยชนที่ตองการของกุลบุตรผูออกบวชจากเรือนเปนผูไมมีเรือนโดยชอบ, 
ได้ต่อกาลไม่นานในทิฏฐธรรม  เขาถึงแลวแลอยู   เป็นแน่นอน. 
-  ทุก. อํ. ๒๐/๖๔/๒๕๑.  

หมวด จ. ว่าด้วย ปกิณณกะ 

อปุสรรคของการประกอบสัมมาวายามะ 

        ภิกษุ ท. !  ภิกษุใด ยงัละเคร่ืองตรึงจิตห้าอย่างไม่ได้ ยงัตัดเคร่ือง 
ผูกพนัจิตห้าอย่างไม่ได้;  ภิกษุน้ันหนอ  จักถงึความเจริญ  งอกงาม  ไพบูลย์  ใน
ธรรมวนัิยนี ้  :  น้ันไม่เป็นฐานะที่จะมไีด้.  
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ก. เคร่ืองตรึงจิต ๕ อย่าง 
        เคร่ืองตรึงจิตที่ที่ภิกษุน้ันยงัละไม่ได้ ๕ อย่างน้ัน เป็นอย่างไรเล่า ? 

        ภิกษุ ท. !  ในกรณีน้ี ภิกษุ ยงัสงสัย เคลอืบแคลง ไม่ปลงใจเช่ือ ไม่
เลือ่มใส ในพระศาสดา.  ภิกษุใด  เปนดังกลาวน้ี  จิตของภิกษุน้ัน  ยอมไมนอม
ไป เพื่อทาํความเพียรเครื่องเผากิเลส เครื่องตามประกอบ เครื่องกระทําอยาง
ติดตอไมขาดสาย (คือไมเปนไปเพื่อสัมมาวายามะ) : อยางน้ีแล เคร่ืองตรึงจิตอย่างที่
หน่ึง    ที่เธอน้ันยงัละไม่ได้. 

        ภิกษุ ท. !  อยางอื่นยังมีอีก : ภิกษุ ยงัสงสัย เคลอืบแคลง ไม่ปลง ใจ
เช่ือ ไม่เลือ่มใส ในพระธรรม.  ภิกษุใด  เปนดังกลาวน้ี  จิตของภิกษุน้ัน  ยอมไม
นอมไป เพื่อทําความเพียรเครื่องเผากิเลส เครื่องตามประกอบ  เครื่องกระทํา
อยางติดตอไมขาดสาย (คือไมเปนไปเพื่อสัมมาวายามะ) : อยางน้ีแล เคร่ืองตรึงจิตอย่าง
ที่สอง    ที่เธอน้ันยงัละไม่ได้.  

        ภิกษุ ท. !  อยางอื่นยังมีอีก  :  ภิกษุ  ยงัสงสัย  เคลอืบแคลง  ไม่ปลง  
ใจเช่ือ  ไม่เลือ่มใส  ในพระสงฆ์.  ภิกษุใด   เปนดังกลาวน้ี   จิตของภิกษุน้ัน   ยอม
ไมนอมไป เพื่อทําความเพียรเคร่ืองเผากิเลส  เครื่องตามประกอบ  เครื่องกระทํา
อยางติดตอไมขาดสาย (คือไมเปนไปเพื่อสัมมาวายามะ) : อยางน้ีแล เคร่ืองตรึงจิตอย่าง
ที่สาม    ที่เธอน้ันยงัละไม่ได้.  

        ภิกษุ ท. !  อยางอื่นยังมีอีก  :  ภิกษุ  ยงัสงสัย  เคลอืบแคลง  ไม่ปลง  
ใจเช่ือ  ไม่เลือ่มใส ใน  สิกขา.  ภิกษุใด  เปนดังกลาวน้ี  จิตของภิกษุน้ัน  ยอมไม
นอมไป เพื่อทําความเพียรเครื่องเผากิเลส  เครื่องตามประกอบ  เครื่องกระทํา
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อยางติดตอไมขาดสาย (คือไมเปนไปเพื่อสัมมาวายามะ) : อยางน้ีแล เคร่ืองตรึงจิตอย่าง
ที่ส่ี ที่เธอน้ันยงัละไม่ได้. 
        ภิกษุ ท. !  อยางอื่นยังมีอีก : ภิกษุ ยงัเป็นผู้โกรธกรุ่นอยู่ในเพือ่น
พรหมจารี   ไม่ชอบใจ  มีจิตอนัโทสะกระทบแล้ว  มีเคร่ืองตรึงจิตเกดิแล้ว.   
ภิกษุใด  เปนดังกลาวน้ี  จิตของภกิษุน้ัน  ยอมไมนอมไปเพื่อความเพียรเคร่ืองเผา
กิเลส  เครื่องตามประกอบ  เครื่องกระทําอยางติดตอไมขาดสาย (คือไมเปนไปเพื่อ

สัมมาวายามะ)  อยางน้ีแล  เคร่ืองตรึงจิตอย่างที่ห้า   ที่เธอน้ันยงัละไม่ได้.  
        เครื่องตรึงจิตหาอยางน้ีแล   ของภิกษุน้ัน   อันเธอยังละไมได. 

ข. เคร่ืองผูกพนัจิต ๕ อย่าง 

เคร่ืองผูกพนัจติ  ๕  อย่างทีภ่ิกษุน้ันยงัตดัขาดไม่ได้ เป็นอย่างไร เล่า ? 

        ภิกษุ ท. !  ในกรณีน้ี ภิกษุเปนผู ไม่ปราศจากราคะ ไม่ปราศจาก 
ฉันทะ ไม่ปราศจากความรัก ไม่ปราศจากความกระหาย ไม่ปราศจาก
ความเร่าร้อน ไม่ปราศจากตณัหา  ในกาม. ภิกษุใด  เปนดังกลาวน้ี  จิตของ
ภิกษุน้ัน ยอมไมนอมไปเพือ่ความเพียรเคร่ืองเผากิเลส เคร่ืองตามประกอบ 
เครื่องกระทําอยางติดตอไมขาดสาย (คือไมเปนไปเพื่อสัมมาวายามะ)  :  อยางน้ีแล เปน 
เคร่ืองผูกพนัจิตอย่างที่หน่ึง    ที่เธอน้ันยงัตดัให้ขาดไม่ได้. 
        ภิกษุ ท. !  อยางอื่นยังมีอีก : ภิกษุเปนผู ไม่ปราศจากราคะ ไม่
ปราศจาก ฉันทะ ไม่ปราศจากความรัก ไม่ปราศจากความกระหาย ไม่
ปราศจากความเร่าร้อน ไม่ปราศจากตณัหา ในกาย.  ภิกษุใด เปนดังกลาวน้ี 
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จิตของภิกษุน้ัน ยอมไมนอมไปเพือ่ความเพียรเคร่ืองเผากิเลส เครื่องตาม
ประกอบ เครื่องกระทาํอยางติดตอไมขาดสาย (คือไมเปนไปเพื่อสัมมาวายามะ)  :  อยาง
น้ีแล เปน เคร่ืองผูกพนัจิตอย่างที่สอง ที่เธอน้ันยงัตดัให้ขาดไม่ได้. 
        ภิกษุ ท. !  อยางอื่นยังมีอีก : ภิกษุเปนผู ไม่ปราศจากราคะ ไม่
ปราศจาก ฉันทะ ไม่ปราศจากความรัก ไม่ปราศจากความกระหาย ไม่
ปราศจากความเร่าร้อน ไม่ปราศจากตณัหา ในรูป.  ภิกษุใด  เปนดังกลาวน้ี  
จิตของภิกษุน้ัน ยอมไมนอมไปเพือ่ความเพียรเคร่ืองเผากิเลส เครื่องตาม
ประกอบ เครื่องกระทําอยางติดตอไมขาดสาย (คือไมเปนไปเพื่อสัมมาวายามะ)  :  
อยางน้ีแล เปน เคร่ืองผูกพนัจิตอย่างที่หน่ึง ที่เธอน้ันยงัตัดให้ขาดไม่ได้. 
        ภิกษุ ท. !  อยางอื่นยังมีอีก : ภิกษุ ฉันอาหารอิม่ท้องแล้ว ตาม
ประกอบ  ความสุขในการนอน  สุขในการเอน  สุขในการซบเซา อยู่.  ภกิษใุด
เปนดังกลาวน้ี  จิตของภิกษุน้ัน  ยอมไมนอมไปเพือ่ความเพียรเคร่ืองเผากิเลส
เครื่องตามประกอบ เครื่องกระทําอยางติดตอไมขาดสาย (คือไมเปนไปเพื่อ

สัมมาวายามะ) : อยางน้ีแล เปน เคร่ืองผูกพนัจิตอย่างที่ส่ี  ที่เธอน้ันยงัตัดให้ขาด
ไม่ได้. 
        ภิกษุ ท. !  อยางอื่นยังมีอีก  :  ภิกษุ  ประพฤติพรหมจรรย์   โดยหวงั
เข้าสู่เทพนิกาย พวกใดพวกหน่ึง  วา  “ดวยศีลน้ี  วัตรน้ี  ตบะน้ี  พรหมจรรยน้ี 
เราจักเปนเทพเจา  หรือเปนเทพยดาอยางใดอยางหน่ึง” ดงัน้ี. ภิกษุใด เปน
ดังกลาวน้ี จิตของภิกษุน้ัน ยอมไมนอมไปเพื่อความเพียรเคร่ืองเผากิเลส  เคร่ือง
ตามประกอบ  เครื่องกระทําอยางติดตอไมขาดสาย (คือไมเปนไปเพื่อสัมมาวายามะ) : 
อยางน้ีแล  เปน  เคร่ืองผูกพนัจติอย่างที่ห้า   ที่เธอน้ันยงัตัดให้ขาดไม่ได้. 
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        เครื่องผูกพนัจิต ๕ อยาง เหลาน้ีแล ของภิกษุน้ัน อันเธอยังตัดใหขาด
ไมได. 

        ภิกษุ ท. !  ภิกษุใด ยังละเคร่ืองตรึงจิตหาอยางเหลาน้ีไมได ยังตัด 
เครื่องผูกพนัจิตหาอยางเหลาน้ีไมได,  แลว;  ภิกษุน้ันหนอ  จักถึงความเจริญงอก
งาม   ไพบลูย   ในธรรมวินัยน้ี  :  น้ันไมเปนฐานะที่จะมีได. 

        (ยังมีการตรัสโดย ปฏิปักขนัยฝ่ายตรงกันข้าม ซึ่งเปนการสงเสริมการประกอบความเพียร  

ผูศึกษาพึงเทียบเคียงไดดวยตนเอง  ไมจําตองนํามาใสไวในที่น้ี.) 

-  มู.ม. ๑๒/๒๐๔- ๒๑๐/๒๒๗ – ๒๓๒ 

ข้อแก้ตวัของคนขีเ้กยีจ 

        ภิกษุ ท. !  กสีุตวตัถุ (ที่ต้ังแหงความเกียจคราน) ๘ อย่าง  เหลาน้ี   มีอยู
แปดอยาง   อยางไรเลา ?   แปดอยางคือ  : -  

        ๑.  ภิกษุ ท. !  ในกรณีน้ี การงานอนัภิกษุจะต้องทํามีอยู่. ภิกษุน้ันมี 
ความคิดอยางน้ีวา  “การงานเปนส่ิงที่เราจักตองกระทํา  แตเมื่อกระทําการงานอยู   
กายจักเหน็ดเหน่ือย  เอาเถิด  ถากระไรเราจะนอนเสีย”  ดังน้ี;  เธอน้ันก็นอนเสีย  
ไมปรารภความเพยีร  เพื่อบรรลุส่ิงที่ยังไมบรรลุ  เพื่อถึงทับส่ิงที่ยังไมถึงทับ  เพื่อ
กระทําใหแจงส่ิงที่ยังไมกระทําใหแจง.  ภิกษุ ท. !    น้ีเปน กสีุตวตัถุ ข้อที่ ๑.  

        ๒. ภิกษุ ท. !  ขออื่นยังมอีีก : การงานอนัภิกษุกระทําเสร็จแล้วมีอยู่. 
ภิกษุน้ันมีความคิดอยางน้ีวา  “เราไดกระทําการงานแลว   ก็เมื่อเรากระทําการ
งานอยูน้ัน   กายก็เหน็ดเหน่ือย   เอาเถิด   ถากระไรเราจะนอนเสีย”  ดังน้ี;   เธอ
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น้ันก็นอนเสีย ไมปรารภความเพยีร เพื่อบรรลุส่ิงที่ยังไมบรรลุ เพือ่ถึงทับส่ิงที่ยัง
ไมถึงทับ  เพื่อกระทําใหแจงส่ิงที่ยังไมกระทําใหแจง.  ภิกษุ ท. !   น้ีเปน กสีุต
วตัถุ   ข้อที่ ๒.  
        ๓. ภิกษุ ท. !  ขออื่นยังมอีีก : หนทางอนัภิกษุต้องเดนิ  มีอยู่.  ภิกษุ
น้ันมีความคิดอยางน้ีวา “หนทางเปนส่ิงที่เราจักตองเดิน แตเมือ่เราเดินทางอยู 
กายจักเหน็ดเหน่ือย   เอาเถิด  ถากระไรเราจะนอนเสีย”  ดังน้ี;  เธอน้ันก็นอนเสีย  
ไมปรารภความเพียร เพื่อบรรลุส่ิงที่ยังไมบรรลุ เพื่อถึงทับส่ิงที่ยังไมถึงทับ เพื่อ
กระทําใหแจงส่ิงที่ยังไมกระทําใหแจง.   ภิกษุ ท. !   น้ีเปน กสีุตวตัถุ ข้อที่ ๓.  
        ๔. ภิกษุ ท. !  ขออื่นยังมอีีก : หนทางอนัภิกษุเดนิแล้ว  มีอยู่.  ภิกษุ
น้ัน  มีความคิดอยางน้ีวา “เราไดเดินทางแลว ก็เมื่อเราเดินทางอยู กายจักเหน็ด
เหน่ือย  เอาเถิด  ถากระไรเราจะนอนเสีย”  ดังน้ี;  เธอน้ันก็นอนเสีย  ไมปรารภ
ความเพียร เพื่อบรรลุส่ิงที่ยังไมบรรลุ เพื่อถึงทับส่ิงทียั่งไมถึงทบั  เพื่อกระทําให
แจงส่ิงที่ยังไมกระทําใหแจง.  ภิกษุ ท. !    น้ีเปน กสีุตวตัถุ  ข้อที่ ๔.  

        ๕. ภิกษุ ท. !  ขออื่นยังมอีีก : ภิกษุ เที่ยวบิณฑบาตในบ้านหรือนิคม 
ไม่ได้โภชนะเลวหรือประณตีเต็มตามที่ต้องการ. ภิกษุน้ันมีความคิดอยางน้ีวา 
“เมื่อเราเที่ยวบิณฑบาตในบานหรือนิคม  ไมไดโภชนะเลวหรือประณตีเต็ม
ตามท่ีตองการ  กายของเราก็เหน็ดเหน่ือย  ทําอะไรไมได   เอาเถิดถากระไรเราจะ
นอนเสีย”  ดังน้ี;  เธอน้ันก็นอนเสีย ไมปรารภความเพียร  เพื่อบรรลุส่ิงทียั่งไม
บรรลุ เพื่อถึงทับส่ิงที่ยังไมถึงทับ เพื่อกระทําใหแจงส่ิงที่ยังไมกระทําใหแจง. 
ภิกษุ ท. !     น้ีเปน   กสีุตวตัถุ   ข้อที่ ๕.  



๑๑๗๐                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

        ๖. ภิกษุ ท. !  ขออื่นยังมอีีก : ภิกษ ุ เที่ยวบิณฑบาตในบ้านหรือนิคม 
ได้โภชนะเลวหรือประณตีเต็มตามที่ต้องการ. ภิกษุน้ันมีความคิดอยางน้ีวา “เมื่อ
เราเที่ยวบิณฑบาตในบานหรือนิคม  ไมไดโภชนะเลวหรือประณีตเต็มตามที่
ตองการ  กายของเราก็เปนกายหนัก เหมือนเม็ดถ่ัวถูกแชนํ้าพอง   ทําอะไรไมได  
เอาเถิดถากระไรเราจะนอนเสีย”  ดังน้ี;  เธอน้ันก็นอนเสีย   ไมปรารภความเพียร  
เพื่อบรรลุส่ิงที่ยังไมบรรลุ เพื่อถึงทับส่ิงที่ยังไมถึงทับ  เพื่อกระทําใหแจงส่ิงที่ยัง
ไมกระทําใหแจง.   ภิกษุ ท. !     น้ีเปน  กสีุตวตัถุ   ข้อที่ ๖.  
        ๗. ภิกษุ ท. !  ขออื่นยังมอีีก : อาพาธเลก็น้อยที่เกดิขึน้แล้วแก่ภิกษุ ม ี
อยู่. ภิกษุน้ันมีความคิดอยางน้ี “อาพาธเล็กนอยน้ีเกิดข้ึนแลวแกเรา มีขออางเพื่อ
จะนอน มีเหตุผลควรที่จะนอน เอาเถิดถากระไรเราจะนอนเสีย” ดังน้ี; เธอน้ันก็
นอนเสีย ไมปรารภความเพียร เพื่อบรรลุส่ิงที่ยังไมบรรลุเพื่อถึงทบัส่ิงที่ยังไมถึง
ทับ เพื่อกระทําใหแจงส่ิงที่ยังไมกระทําใหแจง.  ภิกษุ ท. !    น้ีเปน กสีุตวตัถุ    
ข้อที ่๗.  
        ๘. ภิกษุ ท. !  ขออื่นยังมอีีก : ภิกษุได้หายจากความเจ็บไข้แล้วไม่นาน 
มีอยู่. ภิกษุน้ันมีความคิดอยางน้ีวา   “เราหายจากความเจ็บไขแลวไมนาน กาย
ของเรายังออนเพลีย ยังไมควรจะทําอะไร เอาเถิดถากระไรเราจะนอนเสีย” ดังน้ี;  
เธอน้ันก็นอนเสีย ไมปรารภความเพียร เพื่อบรรลุส่ิงทียั่งไมบรรลุ เพื่อถึงทับส่ิงที่
ยังไมถึงทบั เพื่อกระทําใหแจงส่ิงที่ยังไมกระทําใหแจง. ภิกษุ ท. !    น้ีเปน กสีุต
วตัถุ   ข้อที่ ๘.  
        ภิกษุ ท. !  เหลาน้ีแล  กุสีตวัตถุ (ที่ต้ังแหงความเกียจคราน)  แปดอยาง  
- อฏฐก. อํ.๒๓/๓๔๓/๑๘๕.  



                                                          ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ                                           ๑๑๗๑ 

สมยัทีไ่ม่เหมาะสมสําหรับการทาํความเพยีร 

        ภิกษุ ท. !  สมัยที่ไม่สมควรแก่การกระทําความเพยีร ๕ อย่าง เหลาน้ี
มีอยู.    หาอยาง   อยางไรเลา?   หาอยางคือ :-  

        ๑. ภิกษุ ท. !   ในกรณีน้ี   ภิกษุเปนผู ชรา  ถูกความชราครอบงาํ
แล้ว.  ภิกษุ ท. !     น้ีเปน สมัยที่ ๑  ที่ไมสมควรกระทําความเพียร.  

        ๒. ภิกษุ ท. !   ขออื่นยังมอีีก : ภิกษุเปนผู เจบ็ไข้ ถูกความเจ็บไข้ 
ครอบงาํแล้ว.   ภิกษุ ท. !     น้ีเปน สมัยที่ ๒  ที่ไมสมควรกระทําความเพียร.  

        ๓. ภิกษุ ท. !   ขออื่นยังมอีีก : เปนสมัย ทุพภิกขภัย  ขาวกลาเสีย 
หาย  บิณฑะ (กอนขาว)  หาไดยาก  ไมเปนการสะดวกที่จะเปนอยูตามสบาย.  ภกิษ ุ
ท. !     น้ีเปน สมัยที่ ๓   ที่ไมสมควรกระทําความเพียร.  

        ๔. ภิกษุ ท. !   ขออื่นยังมอีีก  :  เปนสมัยที่มีภัย  มีการกาํเริบในป่าดง 
ประชาชนขึ้นลอเล่ือนหนีไป. ภิกษุ ท. !   น้ีเปน สมัยที่ ๔ ทีไ่มสมควรกระทํา
ความเพียร.  

        ๕. ภิกษุ ท. !  ขออื่นยังมอีีก  :  เปนสมัยที่ สงฆ์แตกกนั  เมื่อสงฆ  
แตกกันก็มีการดากันและกัน  บริภาษกันและกัน  ใสความกันและกัน  ทอดทิ้ง
กันและกัน.  ในที่น้ันๆผูที่ยังไมเล่ือมใสก็ไมเล่ือมใส  ผูที่เคยเล่ือมใสก็เปล่ียนไป
โดยประการอ่ืน.  ภิกษุ ท. !      น้ีเปน สมัยที่ ๕  ที่ไมสมควรกระทําความเพียร. 

 ภิกษุ ท. !   เหลาน้ีแล   เปนสมัยที่ไมสมควรกระทําความเพียร ๕ 
อยาง. 



๑๑๗๒                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

        ภิกษุ ท .!  สมัยที่สมควรกระทําความเพยีร ๕ อย่าง  เหลาน้ี  มีอยู.  
หาอยาง    อยางไรเลา ?  หาอยางคือ   :-  

        ๑. ภิกษุ ท. !  ในกรณีน้ี ภิกษุเปนผู หนุ่มแน่นกาํยาํ มีผมดําสนิท 
ประกอบดวยความหนุมอันเจริญปฐมวัย.  ภิกษุ ท. !   น้ีเปน สมัยที่หน่ึง ที่
สมควรกระทาํความเพียร.  

        ๒. ภิกษุ ท. !  ขออื่นยังมอีีก  :  ภิกษุเปนผูมีอาพาธน้อย   มีโรคนอย   

มีไฟธาตุสําหรับยอยอาหารท่ียอยไดสม่ําเสมอ ปานกลาง  ไมรอนเกิน  ไมเย็น
เกิน   พอควรแกการบําเพ็ญเพียร.  ภิกษุ ท. !     น้ีเปน สมัยที่สอง ที่สมควร
กระทําความเพียร.  

        ๓. ภิกษุ ท. !  ขออื่นยังมอีีก : เปนสมัยที่ ภิกษาหาง่าย ขาวกลาไม
เสียหาย  บิณฑะ (กอนขาว) หาไดงาย    เปนการสะดวกที่จะเปนอยูตามสบาย.  
ภิกษุ ท. !    น้ีเปน สมัยที่สาม ทีส่มควรกระทําความเพียร.  

        ๔. ภิกษุ ท. !  ขออื่นยังมอีีก : มนุษย์ทั้งหลายสมัครสมานช่ืนบานต่อ
กนั  ไมวิวาทกัน เขากันไดดุจดัง่นมผสมกับนํ้า  มองดูกันและกันดวยสายตาแหง
คนที่รักใครกัน   เปนอยู. ภิกษุ ท. !     น้ีเปน สมัยทีส่ี่ ทีส่มควรกระทําความเพียร.  

        ๕. ภิกษุ ท. !   ขออื่นยังมอีีก : สงฆ์สามัคค ี ปรองดองกนั ไมวิวาท 
กัน มีอุเทสเดียวกัน อยูเปนผาสุก; เมื่อสงฆสามัคคีกันก็ไมมีการดากันและกัน ไม
มีบริภาษกันและกัน  ไมใสความกันและกัน   ไมทอดทิง้กันและกันในที่น้ันๆ ผูที่
ยังไมเล่ือมใสก็เล่ือมใส    ผูที่เคยเล่ือมใสก็มีความเลื่อมใสย่ิงๆข้ึนไป.  ภิกษุ ท. !      
น้ีเปน สมัยที่ห้า ที่สมควรกระทําความเพียร.  



                                                          ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ                                           ๑๑๗๓ 

        ภิกษุ ท. !  เหลาน้ีแล    สมัยที่สมควรกระทําความเพียรหาอยาง.  

-  ปฺจก.อํ.๒๒/๗๕/๕๔.  

ผู้อยู่อย่างคนมทุีกข์กท็าํกศุลรรมให้เตม็เป่ียมได้ 

        ภิกษุ ท. ! .... ภิกษุ พิจารณาเห็นอยู ดังน้ีวา “เมื่อเราอยูตามสบาย 
อกุศลธรรมย่ิงเจริญ กุศลธรรมเส่ือมไป;  เมื่อเราดํารงตนอยูในความลําบาก 
อกุศลธรรมยอมเส่ือมไป กุศลธรรมยอมเจริญย่ิง; ถากระไรเราดํารงตนอยูใน
ความลําบากเถิด”.   ภิกษุน้ัน  ดํารงตนอยูในความลําบาก; เมื่อดาํรงตนอยู่ใน
ความลาํบาก อยู,  อกศุลธรรม   กเ็ส่ือมไป  กศุลธรรมกเ็จริญยิง่.  สมัยตอมา  
ภิกษุน้ัน  ไมตองดาํรงตนอยูในความลําบากอีก เพราะเหตุวาประโยชนที่เธอ
จํานงหวังน้ันสําเร็จแลวตามที่เธอประสงค. เปรียบเสมือนลูกศรท่ีชางศรลนและ
ดัดจนตรงใชการไดแลว   ไมตองมีความดวยการลนและดัดอีกตอไปฉะน้ัน....  

        ภิกษุ ท. !  ความบากบั่น ความพากเพียร จะมีผลข้ึนมาได แมดวย
อาการอยางน้ีแล.  
- อุปริ.ม. ๑๔/๑๖/๑๕.  

ในการละกเิลสแม้ช้ันสูง กย็งัมกีารอยู่เป็นสุข 

        โปฏฐปาทะ !  เรายอมแสดงธรรม เพื่อการละการไดซ่ึง อตัตาแม้ชนิด
หยาบ ซ่ึงเมื่อทานทั้งหลายปฏิบัติตามธรรมน้ันแลว  สังกิเลสิกธรรมทั้งหลายจัก
ละไป โวทานิยธรรมทั้งหลายจักเจริญโดยย่ิง จักกระทําใหแจงซ่ึงความบริบูรณ
ไพบูลยแหงปญญา   ดวยปญญาอนัย่ิงเอง ในทิฏฐธรรมน้ี   เขาถึงแลวแลอยู.  



๑๑๗๔                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

        โปฏฐปาทะ !  ความคิดอาจจะเกิดข้ึนแกทาน   อยางน้ีวา   “การที่สัง-
กิเลสิกธรรมท้ังหลายจักละไป โวทานิยธรรมทั้งหลายจักเจริญโดยย่ิง จักกระทํา
ใหแจงซ่ึงความบริบูรณไพบูลยแหงปญญาได  ดวยปญญาอันย่ิงเอง ในทิฏฐ
ธรรมน้ี  เขาถึงแลวแลอยูน้ัน  แตการอยูน้ันจักเปนทุกขลําบาก”  ดังน้ี  ก็ได. 
โปฏฐปาทะเอย !    ขอน้ันทานอยาเห็นอยางน้ันเลย  :  สังกเิลสิกธรรมทั้งหลายก็
จักละได้ด้วย โวทานิยธรรมทั้งหลายกจ็ักเจริญโดยยิง่ด้วย จักกระทําให้แจ้งซ่ึง
ความบริบูรณ์ไพบูลย์แห่งปัญญาได้  ด้วยปัญญาอนัยิง่เอง ในทิฏฐธรรมนี ้เข้าถงึ
แล้วแลอยู่ด้วย  ปราโมทย์  ปีติ  ปัสสัทธิ  สติ  สัมปชัญญะ  กจ็ักมี และการอยู่น้ัน
กเ็ป็นสุขด้วย.  
        (ตอไปน้ีไดทรงแสดงธรรมเพื่อการละเสียซ่ึงการได อัตตาอันเป็นมโนมยะ และอัตตาอัน
เป็นอรูปี และทรงยืนยันวาการปฏิบัติเพื่อการละน้ัน ไมเปนการอยูที่เปนทุกข แตเปนการอยูที่เปนสุข
เชนเดียวกัน. พวกเราในบัดน้ีมักจะเขาใจไปวา การปฏิบัติธรรมจะตองเกิดเปนความทุกขลําบาก
เสมอ).  

-  สี. ที. ๙/๒๔๑-๒๔๓/๓๐๓-๓๐๕.  

เพยีงแต่รู้ชัดอริยสัจ สัมมาวายามะยงัไม่ใช่ถงึทีสุ่ด 

        ภิกษุ ท. !  บุคคล ๓ จําพวกเหลาน้ี มีอยู หาไดอยู ในโลก. สาม 
จําพวก เหลาไหนเลา ? สามจําพวกคือ คนมีจิตเหมอืนแผลกลดัหนอง คนมีจิต
เหมือนฟาแลบ    คนมีจิตเหมือนเพชร.  

        ๑. ภิกษุ ท. !  คนมีจิตเหมือนแผลกลดัหนอง    เปนอยางไรเลา ?  
ภิกษุ ท. !    ในกรณีน้ี บุคคลบางคนเปนผู มักโกรธ   มากดวยความคับแคน ถูก
เขาวากลาวเพียงเล็กนอยก็ขัดใจมาก   ก็โกรธ  พยาบาท  ข้ึงเคียด  กระทําความ



                                                          ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ                                           ๑๑๗๕ 

โกรธความขัดเคืองใหปรากฏมากกวาเหตุ เปรียบเหมือนแผลกลัดหนอง ถูก
กระทบดวยชิ้นไมหรอืกระเบื้อง ยอมมีหนองไหลออกเกินประมาณ ฉันใดก็ฉัน
น้ัน.  ภิกษุ ท. !     น้ีแล   บุคคลผูมีจิตเหมือนแผลกลัดหนอง.  

        ๒. ภิกษุ ท. !  คนมีจิตเหมือนฟ้าแลบ  เปนอยางไรเลา?  ภกิษุ ท. !  ใน
กรณีน้ี  บุคคลบางคน  ยอม รู้ชัดตามเป็นจริงว่า  “นี ้ ทุกข์,  นี ้ ทุกขสมุทัย, นี้
ทุกขนิโรธ, นี ้ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา” ดงันี ้ ช่ัวขณะ เหมือนบุรษุมีตาตามปกติ  
เห็นรูปทั้งหลายชั่วขณะฟาแลบในราตรีอันมืดมดิ ฉันใดก็ฉันน้ัน. ภิกษุ ท. !      น้ี
แล   บุคคลผูมีจิตเหมอืนฟาแลบ.  

        ๓. ภิกษุ ท. !  คนมีจิตเหมือนเพชร    เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ ท. !   
ในกรณีน้ี บุคคลบางคน กระทําให้แจ้งได้ซ่ึงเจโตวมุิตติปัญญาวมุิตติ อนัหาอา
สวะมไิด้   เพราะความส้ินไปแหงอาสวะทั้งหลาย   ดวยปญญาอันย่ิงเอง  ใน 
ทิฏฐธรรมน้ี เขาถึงแลวแลอยู (อาสวะใดๆเหลาไหน ที่วิมตุติของทานจะพึง
ทําลายไมไดน้ันไมม)ี เปรียบเหมือนแกวมณหีรือหนิไรๆ ที่เพชรจะพึงทําลาย
ไมไดน้ัน ไมมี  ฉันใดก็ฉันน้ัน.  ภิกษุ ท. !     น้ีแล  บุคคลผูมีจิตเหมือนเพชร.  

        ภิกษุ ท. !  เหลาน้ีแล    บุคคล ๓ จําพวก   ที่มีอยู  หาไดอยู  ในโลก.  
-  ติก.อํ. ๒๐/๑๕๕/๔๖๔.  

 

นิทเทศ ๑๙ 

วาดวยสัมมาวายามะ 

จบ 



๑๑๗๖                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

นิทเทศ ๒๐ วาดวย สมัมาสติ 

(มี ๔๑ เรื่อง) 

หมวด ก. ว่าด้วยอุทเทศ-วิภาค ของสัมมาสติ 

อทุเทสแห่งสัมมาสต ิ

        ภิกษุ ท. !  สัมมาสติ  เป็นอย่างไรเล่า ? ภิกษุ ท. !   ภิกษุในกรณนีี ้
ย่อมเป็นผู้พจิารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจํา  มีความเพยีรเคร่ืองเผากเิลส  มี
สัมปชัญญะ  มีสต ิ ถอนความพอใจและความไม่พอใจ   ในโลกออกเสียได้;  ย่อม
เป็นผู้พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจํา มีความเพยีรเคร่ืองเผา
กเิลส มสัีมปชัญญะ มีสต ิ ถอนความพอใจและความไม่พอใจ ในโลกออกเสียได้  
ย่อมเป็นผู้พจิารณาเห็นจิตในจิตทั้งหลายอยู่เป็นประจาํ  มีความเพยีรเคร่ืองเผา
กเิลส  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  ถอนความพอใจและความไม่พอใจ  ในโลกออกเสีย
ได้; ย่อมเป็นผู้พจิารณาเห็นธรรมในธรรม ทั้งหลายอยู่เป็นประจํา มีความเพยีร
เคร่ืองเผากเิลส มีสัมปชัญญะ มีสต ิ ถอนความพอใจและความไม่พอใจ ในโลก
ออกเสียได้.   ภิกษุ ท. !    อนันีเ้รากล่าวว่า   สัมมาสติ.  
-  มหา.ที. ๑๐/๓๔๙/๒๙๙.  

สตปัิฏฐานส่ี เป็นเอกายนมรรค 

        ภิกษุ ท. !  หนทางน้ี   เปนหนทางเครื่องไปอันเอกทางเดียว เพื่อ 
ความบริสุทธิ์หมดจดของสัตวทัง้หลาย  เพื่อกาวลวงเสียซ่ึงโสกะและปริเทวะ
เพื่อความต้ังอยูไมไดแหงทุกขและโทมนัส  เพื่อถึงทับซ่ึงญายธรรม    เพื่อ ทํา



                                                          ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ                                           ๑๑๗๗ 

พระนิพพานให้แจ้ง; หนทางน้ีคือ สติปัฏฐานส่ี. ส่ีอยางไรเลา ?  ส่ีคือ  ภิกษุ ท. ! 
ในกรณีน้ี   ภิกษุ  :-  

       ๑. เปนผู    ตามเห็นกายในกาย      อยูเปนประจํา      มีความเพียรเผากิเลส     
มี สัมปชญัญะ  มีสติ  นําอภิชฌาและโทมนัสในโลก   ออกเสียได.  

       ๒. เปนผู  ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย อยูเปนประจํา   มีความเพียร
เผากิเลส มีสัมปชญัญะ  มีสติ  นําอภิชฌาและโทมนัสในโลก   ออกเสียได.  

       ๓. เปนผู  ตามเห็นจติในจิตทั้งหลาย อยูเปนประจํา   มีความเพยีรเผากิเลส 
มีสัมปชัญญะ   มีสติ  นําอภิชฌาและโทมนัสในโลก   ออกเสียได.  

       ๔. เปนผู  ตามเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย  อยูเปนประจํา    มีความเพียร
เผากิเลส มีสัมปชญัญะ  มีสติ  นําอภิชฌาและโทมนัสในโลก   ออกเสียได.  
-  มหา. ที.๑๐/๓๒๕/๒๗๓.  

หมวด ข. ว่าด้วย ลกัษณะ-อุปมา ของสัมมาสติ 

ลกัษณะแห่งความมสีตสัิมปชัญญะของภกิษุ 

        มหาราช !  ภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยสตสัิมปชัญญะ เป็นอย่างไรเล่า ? 
        มหาราช !  ในกรณีน้ี   ภิกษุ   เปนผู กระทําความรู้ตัวรอบคอบ ในการ
กาวไปขางหนา  การถอยกลับไปขางหลัง,  การแลดู   การเหลียวดู, การคูการ
เหยียด,  การทรงสังฆาฏิบาตรจีวร,  การฉัน การดื่ม การเค้ียว การลิ้ม,  การถาย
อุจจาระ ปสสาวะ, เปนผูกระทําความรูตัวรอบคอบในการไปการหยุด,  การน่ัง   
การนอน, การหลับ   การต่ืน, การพูด   การน่ิง.  
        มหาราช !  อยางน้ีแล    ภิกษุเปนผูประกอบดวยสติสัมปชญัญะ.  
-  สี.ที.๙/๙๔/๑๒๓.  



๑๑๗๘                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

ลกัษณะสัมปชัญญะระดบัสูงสุด 

        ภิกษุ ท. !  ภิกษุเป็นผู้มีสัมปชัญญะ   เป็นอย่างไรเล่า ? 
        ภิกษุ ท. !  ในกรณีน้ี (อาการที่ ) เวทนา เกิดข้ึนก็แจมแจง (วิทิตา) แก
ภิกษ,ุ (อาการที่) เวทนาเขาไปต้ังอยูก็แจมแจง, (อาการที่) เวทนาดับลงก็แจมแจง. 

        (อาการที่) วติก เกิดข้ึนก็แจมแจงแกภิกษ,ุ (อาการที่) วิตกเขาไปต้ังอยูก็
แจมแจง, (อาการที่) วิตกดับลงก็แจมแจง  

        (อาการที่) สัญญา เกิดข้ึนก็แจมแจงแกภิกษุ, (อาการที่)สัญญาเขาไปต้ังอยู
ก็แจมแจง, (อาการที่) สัญญาดับลงก็แจมแจง  

        ภิกษุ ท. ! อยางน้ีแล    ชื่อวาภิกษุเปนผูมีสัมปชญัญะ.  
-  มหาวาร.สํ. ๑๙/๒๔๒/๘๐๔.  

        (สัมปชัญญะในบาลีทั่วๆไป เปนระดับธรรมดา ซึ่งหมายถึงการรูสึกตัวอยูในการ
เปลี่ยนแปลงอิริยาบถหน่ึงๆ ดังขอความที่กลาวไวในหนา ๗๘๘ แหงหนังสือเลมน้ี. สวน
สัมปชัญญะในกรณีน้ี เปนระดับสูงสุด คือรู้สึกอย่างแจ่มแจ้งในเมื่อ เวทนา สัญญา และวิตก 
เกิดขึน้ ตั้งอยู่ ดับไป, มีผลในทางใหเกิดความส้ินอาสวะไดมากกวา).  

สัมมาสต ิในฐานะเคร่ืองทาํตนให้เป็นทีพ่ึง่ 
        อานนท !  เธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีตนเป็นประทีป มีตนเป็นสรณะไม่ 
มีส่ิงอืน่เป็นสรณะ : มีธรรมเป็นประทีป  มีธรรมเป็นสรณะ  ไม่มส่ิีงอืน่เป็น
สรณะ    อยู่เถดิ. 



                                                          ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ                                           ๑๑๗๙ 

        อานนท !  อย่างไรเล่า เรียกว่าภิกษุผู้มีตนเป็นประทปี มีตนเป็น 
สรณะ   ไม่มีส่ิงอืน่เป็นสรณะ : มีธรรมเป็นประทีป   มีธรรมเป็นสรณะ    ไม่มี 
ส่ิงอืน่เป็นสรณะ   เป็นอยู่ ? 
        อานนท ! ในกรณีน้ี    ภิกษุเปนผู ตามเห็นซ่ึงกายในกาย อยูเปน
ประจํา  มีความเพยีรเผากิเลส   มีสัมปชัญญะ  มีสติ  นําออกเสียไดซ่ึงอภิชฌา
และโทมนัสในโลก; เปนผู ตามเห็นซ่ึงเวทนาในเวทนาท้ังหลาย อยูเปนประจํา มี
ความเพียรเผากิเลส  มสัีมปชญัญะ มีสติ นําออกเสียไดซ่ึงอภชิฌาและโทมนัสใน
โลก; เปนผู ตามเห็นซ่ึงจิตในจิต อยูเปนประจํา มีความเพียรเผากิเลส มี
สัมปชญัญะ  มีสติ  นําออกเสียไดซ่ึงอภชิฌาและโทมนัสในโลก;  เปนผู ตามเห็น
ซ่ึงธรรมในธรรมทั้งหลาย อยูเปนประจํา   มีความเพียรเผากิเลส  มีสัมปชัญญะ   
มีสติ   นําออกเสียไดซ่ึงอภชิฌาและโทมนัสในโลก.  

        อานนท ! อยางน้ีแล  ภิกษุ  ชื่อวามีตนเปนประทีป  มีตนเปนสรณะ 
ไมมีส่ิงอื่นเปนสรณะ : มีธรรมเปนประทีป  มีธรรมเปนสรณะ  ไมมีส่ิงอื่นเปน
สรณะ   เปนอยู .  

        อานนท !  ในกาลนีก้ด็ ี   ในกาลล่วงไปแล้วแห่งเรากด็ ี   ใครกต็ามจัก 
เป็นผู้มีตนเป็นประทีป มีตนเป็นสรณะ ไม่มีส่ิงอืน่เป็นสรณะ : มีธรรมเป็น
ประทีป   มีธรรมเป็นสรณะ  ไม่มีส่ิงอืน่เป็นสรณะ   เป็นอยู่.  คนเหล่าน้ัน  จัก
เป็นภิกษุผู้อยู่ในสถานะอนัเลศิที่สุด;   ได้แก่พวกทีม่คีวามใคร่ในสิกขา.  
-  มหา.ที ๑๐/๑๑๙/๙๓.  

 



๑๑๘๐                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

สตปัิฏฐานส่ี เป็นโคจรสําหรับสมณะ 

        ภิกษุ ท. !  พวกเธอทั้งหลาย จงเท่ียวไปในที่ที่ควรเท่ียวไป ซ่ึงเป็น
วสัิยแห่งบิดาตนเถดิ  เมื่อเธอเที่ยวไปในทีท่ี่ควรเที่ยวไป   ซ่ึงเปนวิสัยแหงบิดา
ตน,  มารจักไมไดชองทาง และไมไดโอกาสที่จะทําตามอําเภอใจของมัน.  ภิกษุ 
ท. ! ที่ที่ควรเที่ยวไปซ่ึงเป็นวสัิยแห่งบิดาตน  คอือะไรเล่า ? คือสติปัฏฐานส่ี. ส่ี
อยางไรเลา ?   ส่ีคือ   ภิกษุ ท. !     ในกรณีน้ี    ภิกษุ:-  

        ๑. เปนผู  ตามเห็นกายในกาย  อยูเปนประจํา   มีความเพียรเผากิเลส   
มีสัม ปะชญัญะ  มีสติ นําอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได. 

        ๒. เปนผู  ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย อยูเปนประจํา  มีความเพียร
เผากิเลส มสัีมปะชญัญะ  มีสติ   นําอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได.  

        ๓. เปนผู  ตามเห็นจติในจิต  อยูเปนประจํา   มีความเพียรเผากิเลส    มี  
สัม ปะชัญญะ   มีสติ  นําอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได.  

        ๔. เปนผู  ตามเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย อยูเปนประจํา มีความเพียรเผา
กิเลส มีสัมปะชัญญะ   มีสติ   นําอภชิฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได.  

        ภิกษุ ท. !  น้ีแล    ที่ที่ควรเที่ยวไป    ซ่ึงเปนวิสัยแหงบดิาตน.  
-  มหาวาร.สํ. ๑๙/๑๙๘/๗๐๐.  

สตปัิฏฐานส่ี ทีส่่งผลถงึวชิชาและวมุิตต ิ

        กุณฑลิยะ !  สติปัฏฐานส่ี  อนับุคคลเจริญ  กระทําให้มากแล้ว อย่างไร 
เล่า   จึงทําโพชฌงค์ทั้งเจด็ให้บริบูรณ์ ? 
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        กุณฑลิยะ ! ในกรณีน้ี  ภิกษุเปนผู ตามเห็นกายในกาย อยูเปนประจํา  มี
ความเพียรเผากิเลส  มีสัมปชญัญะ   มีสติ  นําออกเสียไดซ่ึงอภิชฌาและโทมนัส
ในโลก;  (ในกรณีแหง  เวทนา  จิต   และธรรม   ก็มีขอความที่ตรัสอยางเดียวกัน). 

        กุณฑลิยะ !  สติปฏฐานส่ี  อันบุคคลเจริญ  กระทําใหมากแลวอยางน้ี 
แล   ยอมทาํโพชฌงคทั้งเจ็ดใหบริบูรณ. 

        กุณฑลิยะ ! โพชฌงค์ทั้งเจด็   อนับุคคลเจริญ   กระทําให้มากแล้วอย่าง 
ไรเล่า    จึงทําวชิชาและวมุิตติ ให้บริบูรณ์ ?  
        กุณฑลิยะ ! ในกรณีน้ี ภิกษุยอมเจริญ สติสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปเพือ่ความสลัดลง;  (ในกรณีแหงธัมมวิจยสัม - โพชฌงค์   วิ
ริยสัมโพชฌงค์  ปีติสัมโพชฌงค์  ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์  สมาธิสัมโพชฌงค์ และอุเบกขาสัม
โพชฌงค์   ก็มีขอความที่ตรัสอยางเดียวกัน).  

        กุณฑลิยะ !  โพชฌงคทัง้เจ็ด   อันบุคคลเจริญ   กระทําใหมากแลวอยาง
น้ี แล    ยอมทําวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณ.  
-  มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๐๗ - ๑๐๘/ ๓๙๘-๓๙๙.  

แบบการเจริญอานาปานสตทิีม่ผีลมาก 

        ภิกษุ ท. !  ธรรมอนัเอก อันบุคคลเจริญ   กระทําใหมากแลว  ยอมมี
ผลใหญ    มีอานิสงสใหญ.   ธรรมอันเอกน้ัน  คืออะไรเลา ?  คือ อานาปานสติ. 

        ภิกษุ ท. !  อานาปานสต ิ อนับุคคลเจริญแล้วอย่างไร  กระทาํให้
มากแล้วอย่างไร   จึงมีผลใหญ่   มีอานิสงส์ใหญ่ ? 
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(แบบที่หน่ึง) 

        ภิกษุ ท. !  ในกรณีน้ี ภิกษุไปแลวสูปา   หรือโคนไม  หรือเรือนวาง   
ก็ ตาม   น่ังคูขาเขามาโดยรอบ (น่ังขัดสมาธิ) ต้ังกายตรงดํารงสติเฉพาะหนา.   เธอ
น้ัน  มีสติหายใจเขา   มีสติหายใจออก : 

        เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รูสึกตัวทั่วถึงวาเราหายใจเขายาว,   หรือเมื่อหายใจ 
ออกยาว   ก็รูสึกตัวทั่วถึงวาเราหายใจออกยาว; 

        หรือวา เมื่อหายใจเข้าส้ัน ก็รูสึกตัวทั่วถึงวาเราหายใจเขาส้ัน, หรือเมื่อ 
หายใจออกส้ัน    ก็รูสึกตัวทั่วถึงวาเราหายใจออกส้ัน; 

        ยอมทําในบทศึกษาวา   เราเปนผู รู้พร้อมเฉพาะซ่ึงกายทั้งปวง  จักหายใจ
เขา  ดังน้ี,   ยอมทาํในบทศึกษาวา  เราเปนผูรูพรอมเฉพาะซ่ึงกายทั้งปวงจัก
หายใจออก   ดังน้ี ; 

        ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผู ทํากายสังขารให้รํางบัอยู่ จักหายใจเขา 
ดังน้ี, ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผูทํากายสังขารใหรํางับอยู จักหายใจออก 
ดังน้ี ; 

        ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผู  รู้พร้อมเฉพาะซ่ึงปิติ  จักหายใจเขา  ดังน้ี, 
ยอมทําในบทศึกษาวา   เราเปนผูรูพรอมเฉพาะซ่ึงปติ  จักหายใจออก ดังน้ี; 

        ยอมทําในบทศึกษาวา   เราเปนผู รู้พร้อมเฉพาะซ่ึงสุข  จักหายใจเขา   
ดังน้ี,  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูรูพรอมเฉพาะซ่ึงสุข  จักหายใจออก ดังน้ี; 
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        ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผู รู้พร้อมเฉพาะซ่ึงจติตสังขาร จักหายใจ
เขา ดังน้ี,  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูรูพรอมเฉพาะซ่ึงจิตตสังขาร จักหายใจ
ออก   ดังน้ี; 

 ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผู รู้พร้อมเฉพาะซ่ึงจติตสังขารให้รํางบัอยู่ 
จักหายใจเขา ดังน้ี, ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผูทําจิตตสังขารใหรํางบัอยู จัก
หายใจออก   ดังน้ี;  

        ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผู รู้พร้อมเฉพาะซ่ึงจิต  จักหายใจเขา  ดังน้ี, 
ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูรูพรอมเฉพาะซ่ึงจิต   จักหายใจออก   ดังน้ี ;  

        ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผู ทําจิตให้ปราโมทย์ยิง่อยู่ จักหายใจเขา 
ดังน้ี, ยอมทาํในบทศึกษาวา เราเปนผูทําจิตใหปราโมทยย่ิงอยู จักหายใจออก 
ดังน้ี;  

        ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผู ทําจิตให้ตั้งมั่นอยู่ จักหายใจเขา ดังน้ี, 
ยอมทําในบทศึกษาวา   เราเปนผูทําจิตใหต้ังมั่นอยู   จักหายใจออก   ดังน้ี;  

        ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผู ทําจิตให้ปล่อยอยู่ จักหายใจเขา ดังน้ี, ยอม
ทําในบทศึกษาวา   เราเปนผูทําจิตใหปลอยอยู   จักหายใจออก   ดังน้ี;  

        ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผู ตามเห็นซ่ึงความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจํา 
จักหายใจเขา ดังน้ี, ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผูตามเห็นซ่ึงความไมเทีย่งอยู
เปนประจํา จักหายใจออก    ดังน้ี;  

 ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผู ตามเห็นซ่ึงความจางคลายอยู่เป็นประจํา 
จักหายใจเขา ดังน้ี,   ยอมทําในบทศึกษาวา   เราเปนผูตามเห็นซ่ึงความจางคลาย
อยูเปนประจํา    จักหายใจออก    ดังน้ี;  
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        ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผู ตามเห็นซ่ึงความดบัไม่เหลอือยู่เป็น
ประจํา จักหายใจเขา  ดังน้ี,  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูตามเห็นซ่ึงความดับ
ไมเหลืออยูเปนประจํา  จักหายใจออก   ดังน้ี;  

        ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผู ตามเห็นซ่ึงความสลดัคนือยู่เป็นประจํา 
จักหายใจเขา  ดังน้ี,  ยอมทาํในบทศึกษาวา   เราเปนผูตามเห็นซ่ึงความสลัดคืน
อยูเปนประจํา   จักหายใจออก   ดังน้ี.  

        ภิกษุ ท. !  อานาปานสติ  อันบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว 
อยางน้ีแล    ยอมมีผลใหญ   มีอานิสงสใหญ.  
-  มหาวาร.สํ.๑๙/๓๙๔/๑๓๐๕-๑๓๐๖.  

(แบบที่สอง) 

        ภิกษุ ท. !  ในกรณีน้ี  ภิกษุ  ยอมเจริญ สตสัิมโพชฌงค์  อนัสหรคต
ด้วยอานาปานสติ  อันเปนสัมโพชฌงคที่อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธนอม
ไปเพื่อโวสสัคคะ(ความสลัดลง);  ยอมเจริญธัมมวจิยสัมโพชฌงค์ อนัสหรคตด้วย
อานาปานสติ  อันเปนสัมโพชฌงคที่อาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธนอมไป
เพื่อโวสสัคคะ;  ยอมเจริญ วริิยสัมโพชฌงค์   อนัสหรคตด้วยอานาปานสติ   อัน
เปนสัมโพชฌงคทีอ่าศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ   อาศัยนิโรธนอมไปเพื่อ โวสสัคคะ 
ยอมเจริญ  ปีติสัมโพชฌงค์  อนัสหรคตด้วยอานาปานสติ  อันเปน สัมโพชฌงคที่
อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธนอมไปเพื่อโวสสัคคะ; ยอมเจริญ ปัสสัทธิ
สัมโพชฌงค์ อนัสหรคตด้วยอานาปานสติ อันเปนสัมโพชฌงคที่อาศัยวิเวก  
อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธนอมไปเพื่อโวสสัคคะ;  ยอมเจริญ สมาธิสัมโพชฌงค์ 
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อนัสหรคตด้วยอานาปานสติ อันเปนสัมโพชฌงคที่อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย
นิโรธ  นอมไปเพือ่โวสสัคคะ; ยอมเจริญ อุเบกขาสัมโพชฌงค์ อนัสหรคตด้วยอา
นาปานสต ิอันเปนสัมโพชฌงคทีอ่าศัยวิเวก อาศัยวิราคะ    อาศัยนิโรธ    นอมไป
เพื่อโวสสัคคะ.  

        ภิกษุ ท. !  อานาปานสติ   อนับุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว 
อยางน้ีแล    ยอมมีผลใหญ   มีอานิสงสใหญ.  
- มหาวาร.สํ.๑๙/๓๙๕/๑๓๐๘.  

การเจริญสตปัิฏฐานของคนฉลาด 

        ภิกษุ ท. !  ในกรณีน้ี ภิกษุบางรูป เป็นคนเขลา ไมเฉียบแหลม ไม
ฉลาด  เปนผู ตามเห็นกายในกาย  มีความเพยีรเผากิเลส    มีสัมปชญัญะ   มีสตินํา
ออกซ่ึงอภชิฌาและโทมนัสในโลกอยู. เมื่อเธอน้ันตามเห็นกายในกายอยู (เพราะ
ความเขลาแหงตน) กท็ําจิตให้ตั้งมั่นไม่ได้ ทําอุปกเิลสให้ละไปไม่ได้กาํหนดนิมิต
น้ันไม่ได้.  (ในกรณีแหง เวทนา  จิต และธรรม  ก็มีขอความที่ตรัสอยางเดียวกัน).  

        ภิกษุ ท. !  ภิกษุซ่ึงเปนคนเขลา  ไมเฉียบแหลม  ไมฉลาด  น้ัน จึง เปน
ผูไมไดสุขวิหารในทฏิฐธรรมเลย     ไมไดสติสัมปชญัญะ      ขอน้ันเพราะเหตุ   
ไรเลา?  ภิกษุ ท. !    ขอน้ันเพราะเหตุวา ภิกษุ ท. !   ขอน้ันเพราะเหตุวา   ภิกษุน้ัน
เปนคนเขลา   ไมเฉียบแหลม   ไมฉลาด กาํหนดนิมิตแห่งจิตของตนไม่ได้.  
        ภิกษุ ท. !  ในกรณีน้ี ภิกษุบางรูป   เป็นบัณฑิต  เฉียบแหลม  ฉลาด 
เปนผู ตามเห็นกายในกาย   มีความเพียรเผากิเลส   มีสัมปชญัญะ   มีสติ   นําออก
ซ่ึงอภชิฌาและโทมนัสในโลก   อยู. เมื่อน้ันตามเห็นกายในกาย   อยู (เพราะ
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ความฉลาดของตน) กท็ําจิตให้ตั้งมั่นได้  ทําอุปกเิลสให้ละไปได้   กาํหนดนิมิต
น้ันได้.    (ในกรณีแหง เวทนา จิต และ ธรรม ก็มีขอความที่ตรัสอยางเดียวกัน).  

        ภิกษุ ท. !  ภิกษุซ่ึงเปนบัณฑิต   เฉียบแหลม  ฉลาด น้ัน จึงเปนผูได 
สุขวิหารในทิฏฐธรรมเทียว ไดสติสัมปชญัญะ.   ขอน้ันเพราะเหตุไรเลา ? ภิกษุ 
ท. !     ขอน้ันเพราะเหตุวา  ภิกษุน้ันเปนบัณฑิต  เฉียบแหลม  ฉลาด กาํหนดนิมิต
แห่งจิตของตนได้.  
-  มหาวาร.สํ. ๑๙/๒๐๑,๒๐๒/๗๐๕,๗๐๗.  

หมวด ค. ว่าด้วย อุปกรณ์-เหตปัุจจัยโดยอัตโนมติั ของสัมมาสติ 

ธรรมเป็นทีต่ั้งแห่งการเจริญสต ิ

        ภิกษุ ท. !  ความไม่ประมาทอนัเป็นธรรมเคร่ืองรักษาจิตด้วยสติ อัน
บุคคลพึงกระทําโดยอนุรูปแกตน  ในฐานะ ๔ อยาง.  ส่ีอยาง  อยางไรเลา ?  ส่ี
อยางคือ  :-  

        ๑. ความไมประมาทอันเปนธรรมเครื่องรักษาจิตดวยสติ อันบุคคลพึง 
กระทําโดยอนุรูปแกตน วา “จิตของเราอย่ากาํหนัดแล้ว ในธรรมอนัเป็นที่ตั้งแห่ง
ความกาํหนัดทั้งหลาย”   ดังน้ี. 

        ๒. ความไมประมาทอันเปนธรรมเครื่องรักษาจิตดวยสติ อันบุคคล พึง
กระทําโดยอนุรูปแกตน วา “จติของเราอย่าขัดเคอืงแล้ว ในธรรมอนัเป็นที่ตั้ง
แห่งความขัดเคอืงทั้งหลาย”    ดังน้ี.  
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        ๓. ความไมประมาทอันเปนธรรมเครื่องรักษาจิตดวยสติ อันบุคคลพึง 
กระทําโดยอนุรูปแกตน วา “จิตของเราอย่าหลงแล้ว ในธรรมอนัเป็นที่ตั้งแห่ง
ความหลงทั้งหลาย”    ดังน้ี. 

        ๔. ความไมประมาทอันเปนธรรมเครื่องรักษาจิตดวยสติ อันบุคคล พึง
กระทําโดยอนุรูปแกตน   วา “จิตของเราอย่ามัวเมาแล้ว  ในธรรมอนัเป็นที่ตั้ง
แห่งความมัวเมาทั้งหลาย”    ดังน้ี. 

        ภิกษุ ท. !  ในกาลใดแล   จิตของภิกษุไมกําหนัดในธรรมอันเปนที่ ต้ัง
แหงความกําหนัดทั้งหลาย เพราะปราศจากราคะ, จิตไมขัดเคืองในธรรมอนัเปน
ที่ต้ังแหงความขัดเคืองทั้งหลาย เพราะปราศจากโมหะ, จิตไมมวัเมาในธรรมอัน
เปนที่ต้ังแหงความมวัเมาทั้งหลาย เพราะปราศจากโทสะ, จิตไมหลงในธรรมอัน
เปนที่ต้ังแหงความหลงทั้งหลาย   เพราะปราศจากความมัวเมา,   ดังน้ีแลว; ใน
กาลน้ัน   ภิกษุน้ัน   ยอมไมหวาดเสียว   ไมหว่ันไหว   ไมหวาดหว่ัน ไมถึงความ
สะดุง  และก็มิใชถึงธรรมน้ีแมเพราะเหตุแหงคําของสมณะ (แตเปนเพราะการตาม
รักษาจิตอยางถูกตอง   ในฐานะทั้งสี่).  

-  จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๖๑/๑๑๗. 

ธรรมเป็นอปุการะเฉพาะ แก่อานาปานสตภิาวนา 
(นัยที่หน่ึง) 

        ภิกษุ ท. !  ภิกษุผู มุ่งประพฤติกระทําอานาปานสติ  ซ่ึงประกอบด้วย
ธรรม ๕ ประการ ย่อมแทงตลอด อกปุปธรรม (สมุจเฉทวิมุตติ) ได้ต่อกาลไม่นาน
เทียว.   หาประการอยางไรเลา ?  ภิกษุ ท. !     หาประการคือ  ในกรณีน้ี   ภิกษุ:  



๑๑๘๘                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

       เปนผู มีความต้องการน้อย  มีกิจนอย  เล้ียงงาย  สันโดษในบริกขาร  แหง
ชีวิต ๑; 

       เปนผู มีอาหารน้อย  ประกอบตนอยูในความเปนผูมีทองอันพรอง ๑ ; 

       เปนผู ไม่มีความมึนชา ประกอบตนอยูในความต่ืน ๑ ;  

       เปนผู มีสุตะมาก ทรงสุตะ ส่ังสมสุตะ คือ ธรรมเหลาใดอันงดงามใน 
เบื้องตน งดงามในทามกลาง งดงามในท่ีสุด แสดงอยูซ่ึงพรหมจรรยอันบรสุิทธิ์
บริบูรณส้ินเชิง  พรอมทั้งอรรถะและพยัญชนะ  ธรรมมีลักษณะเห็นปานน้ัน เปน
ธรรมที่เธอสดับแลวมาก  ทรงจําไว  ข้ึนใจ  แทงตลอดดวยดีดวยทิฏฐิ ๑; 

        พจิารณาเห็นเฉพาะอยู่ซ่ึงจิตอนัหลุดพ้นแล้ว (ตามลาํดบั) อย่างไร ๑. 
        ภิกษุ ท. !  ภิกษุผูมุงประพฤติกระทาํอานาปานสติ ซ่ึงประกอบดวย
ธรรม ๕ ประการเหลาน้ีแล   ยอมแทงตลอดอกุปปธรรมไดตอกาลไมนานเทียว.  
-  ปฺจก.อํ. ๒๒/๑๓๕/๙๖.  

(นัยที่สอง) 

        ภิกษุ ท. !  ภิกษุผู เจริญอานาปานสติ ซ่ึงประกอบดวยธรรม ๕ 
ประการ  ยอมแทงตลอดอกุปปธรรม (สมุจเฉทวิมุตติ) ไดตอกาลไมนานเทียว.  หา
ประการ    อยางไรเลา ?   ภิกษุ ท. !     หาประการคือ   ในกรณีน้ี    ภิกษุ :  

       เปนผูมีความตองการนอย    มีกิจนอย    เล่ียงงาย   สันโดษในบริกขารแหง 
ชีวิต  ๑ ; 

       เปนผูมีอาหารนอย  ประกอบตนอยูในความเปนผูมีทองอันพรอง ๑ ; 
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       เปนผูไมมีความมนึชา   ประกอบตนอยูในความต่ืน ๑ ; 

       เปนผู ได้ตามปรารถนา  ได้โดยไม่ยาก  ไม่ลาํบาก  ซ่ึงกถาอนัเป็นไป เพือ่การ
ขัดเกลากเิลส  เปนที่สบายแกธรรมเปนเคร่ืองเปดโลงแหงจิต   กลาวคือ  อปัป
จฉกถา  สันตุฏฐิกถา ปริเวกกถา  อสังสัคคกถา  วิริยารัมภกถา  สีลากถา สมาธิ
กถา   ปญญากถา   วิมุตติญาณทัสสนกถา ๑ ;  

        พิจารณาเห็นเฉพาะอยูซ่ึงจิตอันหลุดพนแลว (ตามลําดับ) อยางไร ๑. 

        ภิกษุ ท. ! ภิกษุผูเจริญอานาปานสติ ซ่ึงประกอบดวยธรรม ๕ 
ประการ     เหลาน้ีแล    ยอมแทงตลอดอกุปปธรรมได     ตอกาลไมนานเทียว.  
-  ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๓๖/๙๗.  

(นัยที่สาม) 

        ภิกษุ ท. !  ภิกษุผู กระทําให้มากซ่ึงอานาปานสติ ซ่ึงประกอบดวย 
ธรรม ๕ ประการ  ยอมแทงตลอด  อกุปปธรรม (สมุจเฉทวิมุตติ) ไดตอกาลไมนาน
เทียว.   หาประการอยางไรเลา ?   ภิกษุ ท. !    หาประการคือ   ในกรณีน้ีภิกษุ :  

       เปนผูมีความตองการนอย  มีกิจนอย  เล้ียงงาย  สันโดษในบริกขารแหง  
ชีวิต ๑ ;  

       เปนผูมีอาหารนอย  ประกอบตนอยูในความเปนผูมีทองอันพรอง ๑; 

       เปนผูไมมีความมนึชา  ประกอบตนอยูในความต่ืน ๑; 

       เป็นผู้อยู่ป่า   มีเสนาสนะอนัสงดั ๑ ; 
       พิจารณาเห็นเฉพาะอยูซ่ึงจิตอันหลุดพนแลว (ตามลําดับ) อยางไร ๑.  
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        ภิกษุ ท. !  ภิกษุผูกระทําใหมากซ่ึงอานาปานสติ ซ่ึงประกอบดวย 
ธรรม ๕ ประการเหลาน้ีแล  ยอมแทงตลอดอกุปปธรรม  ไดตอกาลไมนานเทียว.  
-  ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๓๖/๙๘.  

ฐานทีต่ั้งแห่งความมสัีมปชัญญะ ๑๙ ฐาน 

        อานนท !  อยางไรเลา ชื่อวา ภิกษุกระทาํจติในภายในน่ันแหละ 
ให้เป็นจติตั้งอยู่อย่างสมํ่าเสมอ ให้เป็นจติหยุดพกั ให้เป็นจติมีอารมณ์
เดยีว ให้เป็นจติตั้งมั่น ?  อานนท !    ในกรณีน้ี  ภิกษุ  เพราะสงัดจากกามสงัด
จากอกุศลธรรมจึง เข้าถงึปฐมฌาน .... ทุติยฌาน .... ตตยิฌาน .... จตุตถฌาน 
แลวแลอยู. อานนท!    อยางน้ีแล   ชื่อวาภกิษุกระทําจิตในภายในน่ันแหละ ให
เปนจิตต้ังอยูอยางสม่ําเสมอ ใหเปนจิตหยุดพกั ใหเปนจิตมีอารมณเดียว  ใหเปน
จิตต้ังมั่น.  ภิกษุน้ัน  ยอมกระทําในใจซ่ึง  สุญญตาอนัเป็นภายใน.  
        เมื่อเธอกระทําในใจซ่ึงสุญญตาอนัเปนภายในอยู, จิตไมแลนไปเพื่อ สุญญ
ตาอันเปนภายใน  ไมเล่ือมใส  ไมต้ังอยู  ไมนอมไป.  อานนท !    เมื่อเปนอยางน้ี  
ภิกษุน้ันยอมรูชดัอยางน้ีวา  “เมือ่เรากระทาํในใจซ่ึงสุญญตาอนัเป็นภายใน
อยู่, จติไม่แล่นไปเพือ่สุญญตาอนัเป็นภายใน  ไม่เลือ่มใส ไม่ตั้งอยู่ไม่
น้อมไป” ดังน้ี : ในกรณีอยางน้ี น้ี ภิกษุน้ัน ช่ือว่าเป็นผู้รู้สึกตวัทัว่พร้อม 
(สมฺปชาน) ในกรณทีีจ่ติไม่น้อมไปสู่สุญญตาอนัเป็นภายในน้ัน.(น้ีเปน
ฐานที่ต้ังแหงสัมปชญัญะ ฐานที่หน่ึง).  

        ภิกษุน้ัน  ยอมกระทําในใจซ่ึง สุญญตาอนัเป็นภายนอก. เมื่อเธอ 
กระทําในใจซ่ึงสุญญตาอันเปนภายนอกอยู, จิตไมแลนไปเพื่อสุญญตาอนัเปน
ภายนอก  ไมเล่ือมใส  ไมต้ังอยู  ไมนอมไป.  อานนท !     เมื่อเปนอยางน้ี   ภิกษุ
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น้ันยอม  รู้ชัดอย่างนีว่้า  “เมื่อเรากระทาํในใจซ่ึงสุญญตาอนัเป็นภายนอก
อยู่,  จติไม่แล่นไปเพือ่สุญญตาอนัเป็นภายนอก  ไม่เลือ่มใส  ไม่ตั้งอยู่ ไม่
น้อมไป”  ดังน้ี : ในกรณีอยางน้ี น้ี  ภิกษุน้ัน ช่ือว่าเป็นผู้รู้สึกตวัทัว่พร้อมใน
กรณทีีจ่ติไม่น้อมไปสู่สุญญตาอนัเป็นภายนอกน้ัน. (น้ีเปนฐานที่ต้ังแหง
สัมปชญัญะ  ฐานที่สอง).  

        ภิกษุน้ัน  ยอมกระทําในใจซ่ึง สุญญตาอนัเป็นทั้งภายในและ
ภายนอก.  เมื่อเธอกระทําในใจซ่ึงสุญญตาอนัเปนภายในและภายนอกอยู,  จิตไม
แลนไปเพือ่สุญญตาอนัเปนทั้งภายในและภายนอก  ไมเล่ือมใส  ไมต้ังอยู  ไม
นอมไป. อานนท !    เมื่อเปนอยางน้ี   ภิกษุน้ันยอม รู้ชัดอย่างนีว่้า  "เมื่อเรา
กระทําในใจซ่ึงสุญญตาอนัเป็นทั้งภายในและภายนอกอยู่, จิตไม่แล่นไปเพือ่
สุญญตาอนัเป็นทั้งภายในและภายนอก ไม่เลือ่มใส ไม่ตั้งอยู่ ไม่น้อมไป" ดังน้ี ใน
กรณีอยางน้ี น้ี ภิกษุน้ัน ช่ือว่าเป็นผู้รู้สึกตัวทั่วพร้อมในกรณทีี่จิตไม่น้อมไปสู่
สุญญตาอนัเป็นทั้งภายในและภายนอกน้ัน. (น้ีเปนฐานที่ต้ังแหงสัมปชญัญะ  
ฐานที่สาม).  

        ภิกษุน้ัน  ยอมกระทําในใจซ่ึง  อาเนญชะ.   เมื่อเธอกระทําในใจซ่ึง
อาเนญชะอยู, จิตไมแลนไปเพื่ออาเนญชะ ไมเล่ือมใส ไมต้ังอยู ไมนอมไป.
อานนท !  เมื่อเปนอยางน้ี ภิกษุน้ันยอม รู้ชัดอย่างนีว่้า “เมื่อเรากระทําในใจซ่ึง
อาเนญชะอยู่, จิตไม่แล่นไปเพือ่อาเนญชะ ไม่เลือ่มใส ไม่ตั้งอยู่ ไม่น้อมไป” 
ดังน้ี  :  ในกรณีอยางน้ี  น้ี   ภิกษุน้ัน ช่ือว่า  เป็นผู้มีความรู้สึกตวัทั่วพร้อมในกรณี
ที่จิตไม่น้อมไปสู่อาเนญชะน้ัน.  (น้ีเปนฐานที่ต้ังแหงสัมปชญัญะ  ฐานที่ส่ี).  

        อานนท !  ภิกษุน้ัน พงึกระทําจิตในภายในน้ันแหละให้ตั้งมั่นอยู่ 
อย่างสม่ําเสมอ ในสมาธินิมิตทีเ่คยมมีาแล้วในกาลก่อน (คือในรูปฌานส่ีที่กล่าวแล้ว
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ข้างต้น) น้ัน  น่ันเทียว  พึงใหเปนจิตหยุดพัก  พึงใหเปนจิตมีอารมณเดียว  พึงให
เปนจิตต้ังมั่น.  

        ภิกษุน้ัน  กระทําในใจซ่ึง  สุญญตาอนัเป็นภายใน (ในรูปฌานทั้งส่ี).  
เมื่อ เธอกระทําในใจซ่ึงสุญญตาอันเปนภายในอยู, จิตก็แลนไปเพื่อสุญญตาอัน
เปนภายใน  ยอมเลื่อมใส  ยอมต้ังอยู  ยอมหลุดพน. อานนท !    เมื่อเปนอยางน้ี 
ภิกษุน้ันยอม รู้ชัดอย่างนีว่้า “เมื่อเรากระทําในใจซ่ึงสุญญตาอนัเป็นภายในอยู่, 
จิตกแ็ล่นไปเพือ่สุญญตาอนัเป็นภายใน ย่อมเลือ่มใส ย่อมตั้งอยู่ ย่อมหลุดพ้น”
ดังน้ี : ในกรณีอยางน้ี  น้ี  ภิกษุน้ัน  ช่ือว่า  เป็นผู้มีความรู้สึกตัวทัว่พร้อมในกรณี
ที่จิตน้อมไปสู่สุญญตาอนัเป็นภายในน้ัน.   (น้ีเปนฐานที่ต้ังแหงสัมปชญัญะ  ฐาน
ที่ห้า). 

        ภิกษุน้ัน  กระทําในใจซ่ึง สุญญตาอนัเป็นภายนอก. เมื่อเธอกระทํา 
ในใจซ่ึงสุญญตาอันเปนภายนอกอยู. จิตก็แลนไปเพื่อสุญญตาอันเปนภายนอก
ยอมเลื่อมใส ยอมต้ังอยู ยอมหลุดพน. อานนท !   เมื่อเปนอยางน้ี  ภิกษุน้ันยอม  รู้
ชัดอย่างนีว่้า  “เมื่อเรากระทําในใจซ่ึงสุญญตาอนัเป็นภายนอกอยู่,  จิตกแ็ล่นไป
เพือ่สุญญตาอนัเป็นภายนอก  ย่อมเลือ่มใส  ย่อมตั้งอยู่  ย่อมหลดุพ้น”   ดังน้ี   :   
ในกรณีอยางน้ี   น้ี  ภิกษุน้ัน  ช่ือว่า  เป็นผู้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในกรณีที่จิต
น้อมไปสู่สุญญตาอันเป็นภายนอกน้ัน. (น้ีเปนฐานท่ีต้ังแหงสัมปชญัญะ  
ฐานที่หก).  

        ภิกษุน้ัน  กระทําในใจซ่ึง สุญญตาอนัเป็นทั้งภายในภายนอก. เมื่อ 
เธอกระทําในใจซ่ึงสุญญตาอันเปนทั้งภายในภายนอกอยู,   จิตก็แลนไปเพือ่สุญญ
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ตาอันเปนทั้งภายในและภายนอก   ยอมเลื่อมใส   ยอมต้ังอยู  ยอมหลุดพน. 
อานนท !       เมื่อเปนอยางน้ี ภิกษุน้ันยอม รู้ชัดอย่างนีว่้า “เมื่อเรากระทําในใจซ่ึง
สุญญตาอนัเป็นทั้งภายในและภายนอกอยู่,  จิตกแ็ล่นไปเพือ่สุญญตาอนัเป็นทั้ง
ภายในและภายนอก  ย่อมเลือ่มใส  ย่อมตั้งอยู่  ย่อมหลุดพ้น”  ดังน้ี  :  ในกรณี
อยางน้ี น้ี ภิกษุน้ัน ช่ือว่า เป็นผู้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในกรณทีี่จิตน้อมไปสู่
สุญญตาอนัเป็นทั้งภายในและภายนอกน้ัน. (น้ีเปนฐานที่ต้ังแหงสัมปชญัญะฐาน
ที่เจด็)  

        ภิกษุน้ัน  กระทําในใจซ่ึง อาเนญชะ เมื่อเธอกระทําในใจซ่ึงอาเนญ 
ชะอยู, จิตก็แลนไปเพื่ออาเนญชะ. เมื่อเธอกระทําในใจซ่ึงอาเนญชะอยู, จิตก็แลน
ไปเพื่ออาเนญชะ  ยอมเลื่อมใส  ยอมต้ังอยู  ยอมหลุดพน.  อานนท !    เมื่อเปน
อยางน้ี ภิกษุน้ันยอมรู้ชัดอย่างนีว่้า “เมือ่เรากระทําในใจซ่ึงอาเนญชะอยู่, จิตก็
แล่นไปเพือ่อาเนญชะ ย่อมเลือ่มใส ย่อมตั้งอยู่ย่อมหลุดพ้น”  ดังน้ี  :  ในกรณี
อยางน้ี น้ี ภิกษุน้ัน ช่ือว่าเป็นผู้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในกรณทีี่จิตน้อมไปสู่
อาเนญชะน้ัน.  (น้ีเปนฐานที่ต้ังแหงสัมปชญัญะ  ฐานที่แปด).  

        อานนท !  ถาเมื่อภิกษน้ัุนอยูดวยวิหารธรรมน้ี จิตนอมไปเพือ่ การ 
เดนิ; เธอก็ เดนิด้วยการตั้งจติว่า  “บาปอกุศลธรรมทั้งหลาย   กลาวคืออภิชฌา
และโทมนัส  จักไมไหลไปตามเราผูเดินอยู ดวยอาการอยางน้ี”  ดังน้ี : ในกรณี
อยางน้ี น้ี ภิกษุน้ัน ช่ือว่าเป็นผู้มคีวามรู้สึกตัวทั่วพร้อมในกรณแีห่งการเดนิน้ัน.  
(น้ีเปนฐานที่ต้ังแหงสัมปชญัญะ   ฐานที่เก้า).  
        อานนท !  ถาเมื่อภิกษน้ัุนอยูดวยวิหารธรรมน้ี จิตนอมไปเพือ่ การ 
ยนื; เธอก็ ยนืด้วยการตั้งใจว่า “บาปอกุศลธรรมทัง้หลาย กลาวคือ อภิชฌาและ
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โทมนัส จักไมไหลไปตามเราผูยืนอยู ดวยอาการอยางน้ี” ดังน้ี : ในกรณอียางน้ี  
น้ี  ภิกษุน้ัน ช่ือว่าเป็นผู้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในกรณแีห่งการยนืน้ัน (น้ีเปน
ฐานที่ต้ังแหงสัมปชญัญะ  ฐานที่สิบ).  

        อานนท !  ถาเมื่อภิกษน้ัุนอยูดวยวิหารธรรมน้ี  จิตนอมไปเพือ่ การ
น่ัง;  เธอก็ น่ังด้วยการตั้งใจว่า  “บาปอกุศลธรรมทัง้หลาย  กลาวคืออภชิฌา
และโทมนัส จักไมไหลไปตามเราผูน่ังอยู ดวยอาการอยางน้ี” ดังน้ี : ในกรณีอยาง
น้ี  น้ี  ภิกษน้ัุน ช่ือว่าเป็นผู้มีความรู้สึกตัวทัว่พร้อมในกรณแีห่งการน่ังน้ัน.(น้ีเปน
ฐานที่ต้ังแหงสัมปชญัญะ ฐานที่สิบเอด็).  

        อานนท !  ถาเมื่อภิกษน้ัุนอยูดวยวิหารธรรมน้ี จิตนอมไปเพือ่ การ 
นอน , เธอก็ นอนด้วยการตั้งใจว่า   “บาปอกุศลธรรมทัง้หลาย  กลาวคือ
อภชิฌาและโทมนัส  จักไมไหลไปตามเราผูนอนอยู  ดวยอาการอยางน้ี”  ดังน้ี  : 
ในกรณีอยางน้ี  น้ี  ภกิษุน้ัน ช่ือว่าเป็นผู้มีความรู้สึกตวัทั่วพร้อมในกรณแีห่งการ
นอนน้ัน.(น้ีเปนฐานที่ต้ังแหงสัมปชญัญะ ฐานที่สิบสอง).  

        อานนท !  ถาเมื่อภิกษน้ัุนอยูดวยวิหารธรรมน้ี จิตนอมไปเพือ่ การ 
พูด ; เธอก็ ตั้งจติว่า “เราจักไมพูดเรื่องเลวทราม  เรือ่งของชาวบาน  เรื่องของ
บุถุชน  ไมใชเรื่องของพระอริยเจา  ไมใชเรื่องประกอบดวยประโยชน  ไม
เปนไปเพื่อเบื่อหนาย  คลายกําหนัด  เพื่อดบั  ไมเปนไปเพื่อสงบรํางับ  เพื่อรูย่ิงรู
พรอม  เพือ่นิพพาน  เห็นปานน้ัน; เชนเรื่องพระราชา เรื่องโจร  เรื่องมหาอํามาตย  
เรื่องกองทพั  เรื่องนากลัว  เรื่องการรบพุง  เรื่องขาว  นํ้า  ผา  ที่นอน ระเบียบ
ดอกไม  ของหอม  ญาติ  ยานพาหนะ  หมูบาน  จังหวัด  เมืองหลวง  บานนอก  
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เรื่องหญิงชาย  เรื่องคนกลา  เรื่องตรอกทางเดิน  เรื่องทานํ้าเร่ืองคนที่ตายไปแลว 
เรื่องตางๆนานา เรื่องโลก เรื่องมหาสมทุร เรื่องความรุงเรือง เรื่องความทรุด
โทรม  ดังน้ี : ในกรณีอยางน้ี  น้ี  ภิกษุน้ัน  ช่ือว่าเป็นผู้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมใน
กรณแีห่งเร่ืองไม่ควรพูดน้ัน. (น้ีเปนฐานที่ต้ังแหงสัมปชญัญะ  ฐานที่สิบสาม).  

        แตถา กถาใด  เปนเรื่องขูดเกลากิเลสอยางย่ิง เปนที่สบายแกการ 
วิจารณญาณแหงจิต เปนไปเพื่อหนายโดยสวนเดียว เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดบั 
เพื่อสงบระงับ  เพื่อรูย่ิง  เพื่อรูพรอม  เพื่อนิพพาน,    กลาวคือ     อัปปจฉกถา  
สันตุฏฐิกถา  ปวิเวกกถา  อสังสัคคกถา  วิริยารัมภกถา  สีลกถา  สมาธิกถา  

ปญญากถา  วิมุตติกถา  วิมุตติญาณทัสสนกถา  ดังน้ี;  เธอ ตั้งจิตคดิว่า “เราจัก
กลาวกถาเห็นปานน้ัน”  ดังน้ัน  :  ในกรณอียางน้ี   น้ี  ภิกษุน้ัน ช่ือว่าเป็นผู้มคีวาม
รู้สึกตัวทัว่พร้อมในกรณแีห่งกถาที่ควรพดูน้ัน.      (น้ีเปนฐานที่ต้ังแหงสัมปชญัญะ  
ฐานทีสิ่บส่ี).  

        อานนท !  ถาเมื่อภิกษน้ัุนอยูดวยวิหารธรรมน้ี จิตนอมไปใน การ 
ตรึก; เธอก็ ตั้งจติว่า  “วิตกเหลาน้ีใด  ซ่ึงเลวทราม  เปนของชาวบาน   ของ
บุถุชน  ไมใชของพระอริยเจา  ไมประกอบดวยประโยชน  ไมเปนไปเพื่อความ
เบื่อหนาย  คลายกําหนัด  เพื่อดับ  ไมเปนไปเพื่อสงบระงับ  เพื่อรูย่ิง  รูพรอม 
เพื่อนิพพาน,  กลาวคือกามวิตก  พ๎ยาปาทวิตก  วิหิงสาวิตก;  เราจักไมตรึกใน
วิตกเห็นปานน้ัน”   ดังน้ี  :  ในกรณีอยางน้ี น้ี ภิกษุ น้ัน ช่ือว่าเป็นผู้มีความ
รู้สึกตัวทั่วพร้อมในกรณีแห่งวิตกอันไม่ควรตรึกน้ัน. (น้ีเปนฐานท่ีต้ังแหง
สัมปชญัญะ   ฐานที่สิบห้า).  
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        แตถา วติกเหล่าใด  ซ่ึงเปนของพระอริยเจา เปนเคร่ืองนําออก ยอมนํา ออก
เพื่อความพนทุกขโดยชอบแกผูกระทําตามวิตกน้ัน,  กลาวคือ   เนกขัมมวิตก  

อัพยาปาทวิตก อวิหิงสาวิตก;  เธอ ตั้งจิตคดิว่า  “เราจึกตรึกในวิตกเห็นปาน
น้ัน”  ดังน้ี  :  ในกรณีอยางน้ี  น้ี  ภิกษุน้ัน  ช่ือว่าเป็นผู้มีความรู้สึกตัวตวัทั่ว
พร้อมในกรณแีห่งวติกอนัควรตรึกน้ัน. (น้ีเปนฐานที่ต้ังแหงสัมปชญัญะ  ฐานที่
สิบหก)  

        อานนท !  กามคุณ  ๕  อยางเหลาน้ี   มีอยู.  หาอยาง  อยางไรเลา ?   
หาอยางคือ  รูป ท. อนัจะพึงรูแจงดวยจักษุ .... เสียง ท.  อันจะพึงรูแจงดวยโสตะ
.... กล่ิน ท. อันพึงรูแจงดวยฆานะ .... รส ท. อันจะพึงรูแจงดวยชิวหา .... 
โผฏฐัพพะ ท. อันจะพึงรูแจงดวยกายะ  อันเปนส่ิงที่ปรารถนานารักใคร นาพอใจ  
มีลักษณะนารัก  เปนที่เขาไปต้ังอาศัยอยูแหงความใครเปนที่ต้ังแหงความ
กําหนัด : เหลาน้ีแล คือ กามคุณ ๕ อย่าง; ซ่ึงในกามคุณเหลาน้ันภิกษุพึงพิจารณา
จิตของตนอยูเนืองๆวา “มีอยูแกเราหรือไมหนอ ที่ความกําเริบแหงจิตเกิดข้ึนใน
กามคุณทั้งหาเหลาน้ี หรือวาในอายตนะอยางใดอยางหน่ึง” ดังน้ี. อานนท !   ถา
ภิกษุเมื่อพจิารณาอยู  ยอม รู้ชัดอย่างนีว่้า  “มีอยูแกเราแล ที่ความกําเริบแหงจิต
เกิดข้ึนในกามคุณทั้งหาเหลาน้ี หรือวาในอายตนะอยางใดอยางหน่ึง”   ดังนี้;  
อานนท !     เมื่อเปนอยางน้ี  ภิกษุน้ันยอม รู้ชัดอย่างนี้ว่า  “ฉันทราคะในกาม
คุณทั้งหาเหลาน้ี เรายังละไมได”  ดังน้ี  :  ในกรณีอยางน้ี  น้ี ภิกษุน้ัน ช่ือว่าเป็นผู้
มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในกรณแีห่งฉันทะราคะในกามคุณที่ตนยงัละมันไม่ได้
น้ัน. (น้ีเปนฐานที่ต้ังแหงสัมปชญัญะ ฐานที่สิบเจ็ด)  

        อานนท !  แตถาวาภิกษุ    เมื่อพิจารณาอยู    ยอม  รู้ชัดอย่างนีว่้า   
“ไมมอียูแกเราเลย ที่ความกําเริบแหงจิตเกิดข้ึนในกามคุณทั้งหา หรือวาใน
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อายตนะอยางใดอยางหน่ึง”  ดังน้ี; อานนท !    เมื่อเปนอยางน้ี    ภิกษุน้ันยอม รู้
ชัดอย่างนีว่้า  “ฉันทราคะในกามคุณทัง้หาเหลาน้ี  เราละไดแลว” ดังน้ี;   ใน
กรณีอยางน้ี น้ี ภิกษุน้ัน ช่ือว่าเป็นผู้มีความรู้สึกตัวทัว่พร้อมในกรณแีห่งฉันทรา
คะในกามคุณห้าที่ตนละได้แล้วน้ัน. (น้ีเปนฐานที่ต้ังแหงสัมปชญัญะ ฐานท่ีสิบ
แปด).  

        อานนท !  อุปาทานขนัธ์ ๕  เหลาน้ีแล  มอียู;  ซ่ึงในอุปาทานขันธหา
เหลาน้ัน  ภิกษุพึงเปนผูมีปกติตามเห็นซ่ึงความต้ังข้ึนและความเส่ือมไปอยู  ดังน้ี
วา “รูป .... เวทนา .... สัญญา .... สังขาร .... วิญญาณ  เปนอยางน้ี,  ความเกิดข้ึน
แหงรูป .... เวทนา .... สัญญา .... สังขาร .... วิญญาณ  เปนอยางน้ี,  ความดับแหง
รูป .... เวทนา .... สัญญา .... สังขาร .... วิญญาณ  เปนอยางน้ี,   ดังน้ี.  เมื่อภกิษุน้ัน
มีปกติตามเห็นซ่ึงความต้ังข้ึนและความเส่ือมไปในอุปาทานขันธหาเหลาน้ีอยู, 
อัสมิมานะในอุปาทานขันธทั้งหา  อันเธอยอมละได  อานนท !    เมื่อเปนอยางน้ี 

ภิกษุน้ันยอม  รู้ชัดอย่างนีว่้า  “อัสมิมานะของเราในอุปาทานขันธทั้งหา,  อัน
เราละไดแลว”  ดังน้ี  :  ในกรณีอยางน้ี  น้ี  ภิกษุน้ัน  ช่ือว่าเป็นผู้มีความรู้สึกตัว
ทั่วพร้อมในกรณแีห่งอสัมิมานะในปัญจุปาทานขันธ์อนัตนละได้แล้วน้ัน. (น้ีเปน
ฐานที่ต้ังแหงสัมปชญัญะ   ฐานที่สิบเก้า)  

        อานนท !  ธรรมทัง้หลาย (อันเปนที่ต้ังแหงสัมปชัญญะ ๑๙ อยาง) 
เหลาน้ีแล  เปนไปเพือ่กุศลโดยสวนเดียว  เปนของพระอริยเจา  เปนโลกุตตระ
อันมารผูมบีาปหย่ังลงไมได.  

-  อุปริ. ม. ๑๔/๒๓๖-๒๔๐/๓๔๗-๓๕๐ 
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        (ที่ต้ังแหงสัมปชัญญะ  มีจํานวนนับไดถึง ๑๙ อยางเชนน้ี  โดยถือเอาตามหลักเกณฑ
ในบาลีฉบับมอญและยุโรป; ถาถือเอาตามที่ปรากฏอยูในบาลีฉบับไทย จะไดเพียง ๑๘ อยาง
เทาน้ัน. ทั้งหมดนี้ เปนการแสดงลักษณะแหงผูมีสัมปชัญญะอยางลึกซึ้งสูงสุดละเอียดละออ 

กวาที่แสดงไวในบาลีแหงอ่ืน เทาที่ผูรวบรวมเคยพบมา. ยังมีขอขอความบางอยางที่ควร
ศึกษาแปลกออกไปอีกบางประการ ที่หัวขอวา "จิตหย่ังลงสูอมตะเม่ือประกอบดวยสัญญาอัน
เหมาะสม" ที่หนา ๗๖๖ แหงหนังสือเลมนี้ ; และพึงดูที่หัวขอวา "ลักษณะสัมปชัญญะระดับ
สูงสุด"  ที่หนา ๑๑๗๘  ดวย).  

สตปัิฏฐานส่ีบริบูรณ์ เมือ่อานาปานสตบิริบูรณ์ 

        ภิกษุ ท. !  กอ็านาปานสติ  อนับุคคลเจริญแล้ว  ทําให้มากแล้วอย่างไร
เล่า     จึงทําสติปัฏฐานทั้ง  ๔  ให้บริบูรณ์ได้ ?  

        ภิกษุ ท. !  สมัยใด ภิกษุ(๑) เมื่อหายใจเข้ายาว กรู้็สึกตวัทั่วถงึวา เรา
หายใจเขายาว;  หรือ เมื่อหายใจออกยาว กรู้็สึกตัวทัว่ถงึ  วาเราหายใจออกยาว 
ดังน้ีก็ด;ี (๒) เมื่อหายใจเข้าส้ันกรู้็สึกตัวทัว่ถงึ วาเราหายใจเขาส้ัน; หรือ เมื่อ
หายใจออกส้ัน กรู้็สึกตัวทั่วถงึ วาเราหายใจออกส้ัน ดังน้ีก็ด;ี (๓) ยอมทําบท
ศึกษาวา เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซ่ึงกายทั้งปวง จักหายใจเขา จักหายใจออก  ดังน้ี
ก็ดี;  (๔) ยอมทําบทศึกษาวา เราเป็นผู้ทํากายสังขารให้รํางบัอยู่  จักหายใจเขา  จัก
หายใจออก ดังน้ีก็ดี; ภกิษุ ท. !    สมัยน้ัน  ภิกษุน้ัน  ชื่อวาเปนผู ตามเห็นกายใน
กายอยู่เป็นประจํา เปนผูมีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชญัญะ มีสติ นําอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกออกเสียได. ภิกษุ ท. !   เรายอมกลาวลมหายใจเขา และลมหายใจ
ออก วาเปนกายอยางหน่ึงๆในบรรดากายทั้งหลาย. ภกิษุ ท. ! เพราะเหตุน้ันใน
กรณีน้ี ภิกษุน้ัน ยอมชื่อวา เปนผูตามเห็นกายในกายอยูเปนประจํา.  
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        (ขอน้ีอธิบายวา การกําหนดลมหายใจท้ัง ๔ ข้ันน้ัน ช่ือวากายในกายเพราะ พระองคทรงเรียก
ลมหายใจวากาย  เม่ือกําหนดและพิจารณาลมหายใจอยู  ก็ช่ือวากําหนดและพิจารณากายอยู  ใน
บรรดากายทั้งหลาย   อันน้ีเรียกวา    กายานุปสสนาสติปฏฐานจัดเปนสติปฏฐานที่หน่ึง).  

        ภิกษุ ท. !  สมัยใด ภกิษุ (๕) ยอมทําบทศึกษาวา เราเป็นผู้รู้พร้อม 
เฉพาะซ่ึงปีติ จักหายใจเขา จักหายใจออก ดังน้ีก็ดี; (๖) ยอมทําในบทศึกษาวา เรา
เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซ่ึงสุข จักหายใจเขา  จักหายใจออก  ดังน้ีก็ดี; (๗) ยอมทําใน
บทศึกษาวา เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซ่ึงจิตตสังขาร  จักหายใจเขา  จักหายใจออก   
ดังน้ีก็ด;ี (๘) ยอมทาํในบทศึกษาวา เราเป็นผู้ทําจิตตสังขารให้รํางบัอยู่  จัก
หายใจเขา  จักหายใจออก  ดังน้ีก็ดี; ภิกษุ ท. !     สมัยน้ัน   ภิกษุน้ัน ชื่อวาเปนผู
ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจํา เปนผูมีความเพียรเผากิเลส  มี
สัมปชญัญะ  มีสติ  นําอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได.   ภิกษุ ท. !    เรา
ยอมกลาววา   การทําในใจเปนอยางดี ถึงลมหายใจเขา   และลมหายใจออก วา
น่ันเปนเวทนาอยางหน่ึงๆในบรรดาเวทนาทั้งหลาย.  ภิกษุ ท. !    เพราะเหตุน้ัน
ในกรณีน้ี  ภิกษุน้ัน  ยอมชื่อวา  เปนผูตามเห็นเวทนาในเวทนาท้ังหลายอยูเปน
ประจํา.  

        (ขอน้ีอธิบายวา ความรูสึกในใจตางๆ ที่เกิดข้ึนมาจากการกําหนดลมหายใจ น้ันแหละเรียกวา
เวทนา  ดังทีพ่ระผูมีพระภาคเจาตรัสไว  ฉะน้ันการกําหนดตอความรูสึกเหลาน้ันไดช่ือวาเปนการ
กําหนดเวทนา  และเรียกโดยบาลีวา  เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน  จัดเปนสติปฏฐานที่สอง).  

        ภิกษุ ท. !  สมัยใด ภกิษุ (๙) ยอมทําบทศึกษาวา เราเป็นผู้รู้พร้อม 
เฉพาะซ่ึงจติ จักหายใจเขา  จักหายใจออก ดังน้ีก็ด;ี  (๑๐)  ยอมทําบทศึกษาวา เรา
เป็นผู้ทําจติให้ปราโมทย์ยิง่อยู่ จักหายใจเขา จักหายใจออก ดังน้ีก็ดี; (๑๑)  ยอมทํา
บทศึกษาวา เราเป็นผู้ทําจิตให้ตั้งมั่นอยู่ จักหายใจเขา  จักหายใจออก  ดังน้ีก็ดี;  
(๑๒)  ยอมทําบทศึกษาวา เราเป็นผู้ทําจิตให้ปล่อยอยู่  จักหายใจเขา  จักหายใจ
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ออก  ดังน้ีก็ดี; ภิกษุ ท. !    สมัยน้ัน  ภิกษุน้ันชื่อวา  เปนผู ตามเห็นจิตในจิตอยู่
เป็นประจํา เปนผูมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชญัญะ มีสติ นําอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกออกเสียได.  ภิกษุ ท. !    เราไมกลาววาอานาปานสติเปนส่ิงที่มีได  
แกบุคคลผูมีสติอันลืมหลงแลว  ผูไมมีสัมปชัญญะ.  ภิกษุ ท. !     เพราะเหตุน้ัน
ในกรณีน้ี  ภิกษุน้ัน  ยอมชื่อวาเปนผูตามเหน็จิตในจิตอยูเปนประจํา.  
        (ขอน้ีอธิบายวา  ผูมีสติลืมหลงหรือไมมีสัมปชัญญะ  ช่ือวาไมมีจิต  ยอมไมสามารถกําหนด
อานาปานสติ ซึ่งเปนการกําหนดดวยสติหรือจิต ซึ่งเรียกเปนบาลีวา จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน 

จัดเปนสติปฏฐานที่สาม.)  

        ภิกษุ ท. !  สมัยใด ภิกษุ  (๑๓) ยอมทําบทศึกษาวา เราเป็นผู้ตามเห็น
ความไม่เทีย่งอยู่เป็นประจํา   จักหายใจเขา  จักหายใจออก ดังน้ีก็ดี;  (๑๔) ยอม
ทําบทศึกษาวา เราเป็นผู้ตามเห็นความจางคลายอยู่เป็นประจํา จักหายใจเขา จัก
หายใจออก ดังน้ีก็ดี; (๑๕) ยอมทําบทศึกษาวา เราเป็นผู้ตามเห็นความดบัไม่
เหลอือยู่เป็นประจํา จักหายใจเขา จักหายใจออก ดังน้ีก็ดี; (๑๖) ยอมทําบทศึกษา
วา เราเป็นผู้ตามเห็นความสลดัคนือยู่เป็นประจํา จักหายใจเขา จักหายใจออก 
ดังน้ีก็ด;ี ภกิษุ ท. !   สมัยน้ัน ภิกษุน้ันชื่อวา เปนผู ตามเห็นธรรมในธรรม
ทั้งหลายอยู่เป็นประจาํ เปนผูมีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นํา
อภชิฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได. ภิกษุ ท. !   ภิกษุน้ัน เปนผูเขาไปเพง
เฉพาะเปนอยางดีแลว เพราะเธอเห็นการละอภชิฌาและโทมนัสทั้งหลายของเธอ
น้ันดวยปญญา.  ภิกษุ ท. !   เพราะเหตุน้ันในกรณีน้ีภกิษุน้ัน  ยอมชือ่วาเปนผูตาม
เห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยูเปนประจํา  

        (ขอน้ีอธิบายวา   ลักษณะแหงความไมเที่ยง   ความจางคลาย   ความดับไมเหลือและความ
สลัดคืนก็ด ี   ลักษณะแหงอนิจจัง  ทุกขัง   อนัตตา   หรือสุญญตาก็ด ี   ตลอดถงึลักษณะแหงความ
หลุดพนจากกิเลส อันเปนผลสุดทายที่เน่ืองมาจากการเห็นลักษณะทั้งหลายขางตนก็ด ีลวนแตเรียกวา



                                                          ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ                                           ๑๒๐๑ 

ธรรมในกรณีน้ีดวยกันทั้งน้ัน. พระผูมีพระภาคเจา ทรงเล็งถงึผลแหงการปฏิบัติหมวดน้ีวาเปนธรรม   
จึงไดตรัสเอาการละอภิชฌาและโทมนัสเสียได   วาเปนสิ่งที่ภิกษุน้ันตามเห็นอยูในกรณีน้ี และทรง
บัญญัติวาน่ันปนการเห็นธรรมในบรรดาธรรมทั้งหลาย ซึ่งเรียกโดยบาลีวา ธัมมานุสติปฏฐาน   
จัดเปนสติปฏฐานที่สี่.)  

        ภิกษุ ท. !  อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลวอยาง น้ีแล    
ยอมทําสติปฏฐานทั้ง  ๔ ใหบริบรูณ.  

-  อุปริ. ม.๑๔/๑๙๕- ๑๙๗/๒๘๙.  

        ท้ังหมดนี้ เป็นการแสดงให้เห็นว่า ในอานาปานสติท้ัง ๑๖ วัตถุน้ัน มีสติปัฎฐาน ๔
รวมอยู่ ด้วยในตัว หรือว่าเป็นสติปัฏฐาน ๔ อยู่ ในตัวพร้อมกันไปในคราวเดียวกันโดย
ลักษณะอย่างไร. ต่อนี้ไป  เป็นพระพุทธภาษิตท่ีแสดงว่า สติปัฏฐาน ๔ น้ัน จะกระทาํ
โพชฌงค์ท้ัง  ๗ ให้บริบูรณ์ได้อย่างไรสืบไป  :-  

สตปัิฏฐานส่ีบริบูรณ์ ย่อมทาํโพชฌงค์ให้บริบูรณ์ 

        ภิกษุ ท. !  ก็สตปัิฏฐานทั้ง ๔ อนับุคคลเจริญแล้ว  ทาํให้มาก
แล้ว  อย่างไรเล่า   จงึทาํให้โพชฌงค์ทั้ง ๗ ให้บริบูรณ์ได้ ?  

        ภิกษุ ท. !  สมัยใด ภิกษุเปนผู ตามเห็นกายในกาย อยูเปนประจําก็ดี; 
เปนผู ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย อยูเปนประจําก็ดี;  เปนผู ตามเห็นจติใน
จิต อยูเปนประจําก็ดี; เปนผู ตามเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย อยูเปนประจําก็ดี;  
มีความเพียรเผากิเลส  มีสัมปชญัญะ  มีสติ  นําอภิชฌาและโทมนัสในโลกออก
เสียได; สมัยน้ัน สติที่ภิกษุเขาไปต้ังไวแลว ก็เปนธรรมชาติไมลืมหลง สมยัน้ัน 
สติสัมโพชฌงค์  ก็เปนอันวาภิกษุน้ันปรารภแลว; สมยัน้ันภิกษุชือ่วา ยอมเจริญ
สติสัมโพชฌงค; สมัยน้ัน สติสัมโพชฌงคของภิกษน้ัุนชื่อวาถึงความเต็มรอบ
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แหงการเจริญ; ภิกษุน้ัน เมื่อเปนผูมีสติเชนน้ันอยูชื่อวายอมทําการเลือก  ยอมทํา
การเฟน  ยอมทําการใครครวญ   ซ่ึงธรรมน้ันดวยปญญา.  
        (ขอน้ีอธิบายวา เม่ือมีการตามเห็นกาย ตามเห็นเวทนา ตามเห็นจิต ตามเห็น ธรรมอยู โดยนัย
แหงจตุกกะทัง้ ๔ แลว ก็ยอมมีการกําหนดสติในสิ่งเหลาน้ันอยู สติที่เปนการกําหนดน้ันเอง ช่ือวาสติ
สัมโพชฌงคในที่น้ี. สรุปความส้ันๆวา เม่ือมีการเจริญอานาปานสติมีวัตถุ ๑๖ อยู ก็ยอมมีสติ
สัมโพชฌงคหรือเปนสติสัมโพชฌงคอยูในตัว.   ถาการเจริญอานาปานสติถึงที่สุดแลว  การเจริญ 
สัมโพชฌงค ก็เปนอันวาถึงที่สุดดวย น่ีอยางหน่ึง; อีกอยางหน่ึง เม่ือมีสติสัมโพชฌงคอยูดวยอาการ
เชนน้ัน ยอมช่ือวา มีการเลือกเฟนใครครวญซ่ึงธรรมน้ันดวยปญญา ดังจะเห็นไดชัดในการพิจารณา
องคฌานข้ันปติและสุขเปนตน หรือพิจารณาในฐานะที่เปนเวทนาก็ตาม โดยความเปนอนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตาก็ดี โดยที่เวทนาน้ัน มีเหตุปจจัยอะไรปรุงแตงก็ด ีหรือโดยที่เวทนาน้ันปรุงแตงส่ิงอ่ืนสืบไปก็
ดี หรือแมที่สุดแตการสโมธานมาซึ่งธรรม การรูโคจรแหงธรรมน้ันๆ และการแทงตลอดสมัตถะแหง
ธรรมน้ันๆก็ดี มีรายละเอียดดังที่กลาวแลวในอานาปานสติข้ันที่ ๕; (ดูหนังสืออานาปานสติภาวนา 

ชุดธรรมโฆษณของพุทธทาส ที่หนา ๒๔๐ ไป) น่ันแหละ คือการเลือกเฟน ใครครวญธรรม ซึ่งเปน
สิ่งที่มีอยูโดยสมบูรณแลว ในการเจริญอานาปานสติ หรือในขณะที่เรียกวามีสติสัมโพชฌงค ดังที่
กลาวแลว. สรุปความวา เม่ือมีสติสัมโพชฌงคโดยอาการของอานาปานสติ ก็ยอมมีการใครคราญ
ธรรม เพราะสติที่สมบรูณยอมทําการกําหนดในเบ้ืองตน แลวทําการพิจารณาในฐานะเปน
อนุปสสนาญาณในลําดับถัดมา อยางที่เรียกวาเน่ืองกันไปในตัว. การกําหนดช่ือสติ การพิจารณาช่ือ
วาการเลือกเฟนใครครวญในที่น้ี. เพราะฉะน้ันพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา “ภิกษุน้ัน เม่ือเปนผูมีสติ
เชนน้ันอยู ยอมทําการเลือก ยอมทําการเฟน ยอมทําการใครครวญอยู ซึ่งธรรมน้ันดวยปญญา” ดังที่
กลาวแลว)  

        ภิกษุ ท. !  สมัยใด  ภิกษุเปนผูมีสติเชนน้ันอยู  ทําการเลือกเฟน ทํา 
การใครครวญ ซ่ึงธรรมน้ันอยูดวยปญญา สมัยน้ัน ธรรมวจิยสัมโพชฌงค์ ก็
เปนอันวาภิกษุน้ันปรารภแลว; สมัยน้ัน ภิกษุน้ันชื่อวายอมเจริญธรรมวิจยสัม- 
โพชฌงค; สมัยน้ัน ธรรมวิจยสัมโพชฌงคของภิกษุน้ันชื่อวาถึงความเต็มรอบ
แหงการเจริญ.  ภิกษน้ัุน  เมื่อเลือกเฟน  ใครครวญ   ซ่ึงธรรมน้ันดวยปญญาอยู   
ความเพียรอันไมยอหยอน   ก็ชื่อวาเปนธรรมอันภิกษปุรารภแลว  



                                                          ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ                                           ๑๒๐๓ 

        (ขอน้ีอธิบายวา เม่ือมีการเจริญอานาปานสติมีวัตถุ ๑๖ อยู โดย ลักษณะที่เปนสติ
สัมโพชฌงค และธรรมวิจยสัมโพชฌงค ดังที่กลาวแลวขางตน ก็ยอมเห็นไดวา เปนสิ่งที่ตองกระทํา
อยางขยันขันแข็ง ดวยความบากบั่นเต็มที่เพียงไร. ขอน้ียอมคํานวณดูไดจากความเพียรที่ใชไปในการ
เจริญอานาปานสติทั้ง ๑๖ วัตถุ ดังที่วินิจฉัยกันมาแลวขางตน. เพราะฉะน้ันพระผูมีพระภาคเจาจึง
ตรัสวา “ภิกษุน้ัน  เม่ือเลือกเฟนใครครวญซ่ึงธรรมน้ันดวยปญญาอยูความเพียรอันไมยอหยอน ช่ือวา
เปนธรรมอันภิกษุน้ันปรารภแลว”   ดังน้ี.).  

        ภิกษุ ท. !  สมัยใด ความเพียรอันไมยอหยอน อันภิกษุเลือกเฟน 
ใครครวญธรรมดวยปญญา   ไดปรารภแลว; สมัยน้ัน  ภิกษุน้ัน วริิยสัมโพชฌงค์ 
ก็เปนอันวาภิกษุน้ันปรารภแลว; สมัยน้ัน ภิกษุน้ันไดชือ่วาเจริญวิริยสัม-
โพชฌงค;  สมัยน้ัน   วิริยสัมโพชฌงคของภิกษน้ัุนก็เต็มรอบแหงการเจริญ.  
ภกิษุน้ัน   เมื่อมีความเพียรอันปรารภแลวเชนน้ัน   ปติอันเปนนิรามิสก็เกิดข้ึน.  
        (ขอน้ีอธิบายวา ในการเจริญอานาปานสติมีวัตถุ ๑๖ ที่เปนไปดวยดี น้ัน ยอมมี สติ - ธรรม
วิจยสัมโพชฌงคอยูในตัว โดยนัยดังที่กลาวแลว จากวิริยสัมโพชฌงคน่ันเอง ปติยอมเกิดข้ึนดวย
อํานาจธรรมฉันทะ ธรรมนันทิ กลาวคือความพอใจในการกระทําของตน หรือในการประสบ
ความสําเร็จแหงการปฏิบัติธรรมข้ันหน่ึงๆ โดยอาการดังที่กลาวในตอนที่วาดวยการเกิดของปติ ใน
อานาปานสติ ข้ันที่ ๕ เปนตน. (ดูหนังสืออานาปานสติภาวนา ชุดธรรมโฆษณของพุทธทาส ทีห่นา 
๒๔๐ ไป) ปติในที่น้ีช่ือวาเปนนิรามิส หมายความวาไมเจือดวยอามิสกลาวคือรูป เสียง กลิน่ รส 
สัมผัส แตเปนปติที่ประกอบดวยเนกขัมมะ คือการเวนจากกามโดยส้ินเชิงและเปนปติอาศัยธรรม 
หรือความเปนธรรมเกิดข้ึน เพราะเหตุฉะน้ัน พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา “ภิกษุน้ัน เม่ือมีความ
เพียรอันปรารภแลว ปติอันเปนนิรามิสก็เกิดข้ึน”   ดังน้ี).  

       ภิกษุ ท. !  สมัยใด ปติอันเปนนิรามิส เกิดข้ึนแกภิกษุผูมีความเพียรอัน
ปรารภแลว;   สมัยน้ัน ปีติสัมโพชฌงค์ ก็เปนอันวาภิกษุน้ันปรารภแลว; สมัยน้ัน 
ภิกษุน้ันชื่อวายอมเจริญปติสัมโพชฌงค;  สมัยน้ัน  ปติสัมโพชฌงคของภกิษุน้ัน 
ชื่อวาถึงความเต็มรอบแหงการเจริญ.  ภิกษน้ัุนเมื่อมีใจประกอบ ดวยปติ แมกายก็
รํางับ   แมจิตก็รํางับ.  



๑๒๐๔                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

        (ขอน้ีอธิบายวา การเจริญอานาปานสติมีวัตถุ ๑๖ เปนโพชฌงคอยูในตัว เปนลําดับมาต้ังแต
สติสัมโพชฌงค ธรรมวิจยสัมโพชฌงค วิริยสัมโพชฌงค และปติสัมโพชฌงค. โดยนัยดังที่กลาวแลว 
ดวยอํานาจของปติน่ันเอง ยอมเกิดความสงบรํางับ ดังทีก่ลาวแลวในอานาปานสติ ข้ันที่ ๔ โดยนัยวา
ปติเกิดข้ึน    ลมหายใจย่ิงละเอียดลง    ซึ่งหมายถึงอาการแหงการรํางับโดยลักษณะแหงสมถะน้ี 
อยางหน่ึง และเม่ือมีการพิจารณาธรรม จนความเห็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาปรากฏข้ึนแลวปติเกิดข้ึน
เพราะเหตุน้ัน ทําลมหายใจใหละเอียดย่ิงข้ึน ซึ่งเปนอาการแหงความรํางับน่ันเอง แตเปนความรํางับ
ตามนัยแหงวิปสสนา. เม่ือรวมเขาดวยกัน ทั้งความรํางับโดยนัยแหงสมถะและโดยนัยแหงวิปสสนา 

ยอมช่ือวาความรํางับถึงที่สดุ และเปนความรํางับที่เกิดมาจากปติโดยตรง เพราะเหตุน้ัน พระผูมีพระ
ภาคเจาจึงตรัสไดวา  “ภิกษุน้ันเม่ือมีใจประกอบดวยปติ แมกายก็รํางับ แมจิตก็รํางับ”  ดังน้ี).  

        ภิกษุ ท. !  สมัยใด ทั้งกายและทั้งจิตของภิกษุผูมใีจประกอบดวย ปติ
ยอมรํางับ;  สมัยน้ัน ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ ก็เปนอันวาภิกษุน้ันปรารภแลว;  สมัย
น้ัน ภิกษุน้ัน ยอมชื่อวาเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค; สมยัน้ัน ปสสัทธิสัมโพชฌงค
ของภิกษุน้ัน ชื่อวาถึงความเต็มรอบแหงการเจรญิ. ภิกษุน้ันเมื่อมีกายอันรํางับ
แลว   มีความสุขอยู  จิตยอมต้ังมัน่เปนสมาธิ.  
        (ขอน้ีอธิบายวา ในการเจริญอานาปานสติมีวัตถุ ๑๖ ยอมประกอบ อยูดวยความเปนสัม
โพชฌงคตางๆ โดยนัยดังที่กลาวแลวขางตน จนกระท่ังถึงปสสัทธิสัมโพชฌงคกลาวคือความรํางับ
ทั้งกายและจิต สิ่งที่เรียกวาความสุขมีรวมอยูดวย ในความรํางับน้ัน ไมจําเปนจะตองแยกออกมาเปน
โพชฌงคอีกตางหาก. เม่ือกายรํางับ ก็สุขกาย เม่ือใจรํางับ ก็สุขใจ ฉะน้ันความสุขจึงถูกนับรวมอยู
ดวย ในความรํางับ ; คร้ันมีความรํางับแลวจิตยอมมีความต้ังม่ันซ่ึงเรียกวาสมาธิ. ความรํางับที่เปน
องคฌาน หมายถึงปติและสุข ทําใหจิตต้ังม่ันอยางสมถะ,ความรํางับที่เกิดมาจากความเห็น อนิจจัง 
ทุกขัง อนัตตา ยอมทําใหจิตต้ังม่ัน โดยนัยแหงวิปสสนา ; เม่ือรวมกันทั้งความต้ังม่ัน โดยนัยแหง
สมถะ   และโดยนัยแหงวิปสสนา   ยอมเปนความต้ังม่ันที่สมบูรณ ซึ่งเรียกวาความตั้งม่ันในที่น้ี.    
อานาปานสติข้ันที่หน่ึงถึงทีส่ี่ มีความต้ังม่ันโดยนัยแหงสมถะอานาปานสติข้ันที่ ๕ ข้ึนไป (ดูหนังสือ 
อานาปานสติ ภาวนา ชุดธรรมโฆษณ ของพุทธทาส ที่หนา ๒๔๐ ไป) มีความต้ังม่ันโดยนัยแหง
วิปสสนา เพราะทุกข้ันทําใหเกิดความรํางับ เพราะเหตุน้ันพระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา “ภิกษุน้ัน 
เม่ือมีกายอันรํางับแลว มีความสุขอยู จิตยอมต้ังม่ัน” ดังน้ี).  



                                                          ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ                                           ๑๒๐๕ 

        ภิกษุ ท. !  สมัยใด จิตของภิกษุผูมีกายอนัรํางับแลว มีความสุขอยู 
ยอมเปนจิตต้ังมั่น;  สมัยน้ัน สมาธิสัมโพชฌงค์  ก็เปนอันวาภิกษุน้ันปรารภแลว; 
สมัยน้ัน ภิกษุน้ัน ชื่อวายอมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค;  สมัยน้ันสมาธิสัมโพชฌงค
ของภิกษุน้ัน  ชื่อวาเต็มรอบแหงการเจริญ.  ภิกษุน้ันยอมเปนผูเขาไปเพงเฉพาะ   
ซ่ึงจิตอันตังมั่นแลวอยางน้ัน  เปนอยางดี.  

        (ขอน้ีอธิบายวา อานาปานสติมีวัตถุ ๑๖ ยอมทําใหเกิดสัมโพชฌงคตางๆ กระทั่งสมาธิสัม
โพชฌงค คือความที่จิตต้ังม่ันทั้งโดยนัยแหงสมถะและวิปสสนา. ความต้ังม่ันโดยนัยแหงสมถะเปน
ความสงบรํางับ ทําใหมีกําลังหนุนเน่ืองอยูตลอดไป ; สวนความต้ังม่ันโดยนัยแหงวิปสสนา น้ันเปน
ความต้ังม่ันในการเห็นธรรม ทําใหกิเลสรํางับลง ดวยอํานาจความรูแจงเห็นแจง ซึ่งมีความต้ังม่ัน
ดวยดีเหมือนกัน. การเพงตอความต้ังม่ันทั้ง ๒ อยางน้ี มีข้ึนตอเม่ือมีความต้ังม่ันแลวจริงๆ แลวคุม
ความต้ังม่ันใหแนวแนอยูตลอดเวลา จนกวาจะมีการบรรลุธรรมในเบื้องสูง. การคุมความต้ังม่ันไว
น่ันเอง เรียกวา การเขาไปเพงเฉพาะซ่ึงจิตอันต้ังม่ันแลวโดยอุปมาท่ีไดกลาวแลวหลายครั้งหลายหน
วาเหมือนนายสารถีที่เพียงแตคุมบังเหียนเฉยอยู ในเม่ือมาและรถ และสิ่งตางๆไดเปนไปอยาง
เรียบรอยแลว ในอานาปานสติข้ันที่ ๕ และอานาปานสติข้ันที่ ๑๑ และข้ันอ่ืนๆอีกโดยปริยาย, (ดู
หนังสือ อานาปานสติ ภาวนา ชุดธรรมโฆษณ ของพุทธทาส หนา ๒๔๐ ไป และหนา ๓๔๐ ไป). 
เม่ือจิตต้ังม่ันน้ัน ใหเปนไปอยางน้ันอยูตลอดเวลา เปนการเผากิเลสอยูในตัวเร่ือยไป จนกวาจะสิ้นสุด 

เพราะฉะน้ันพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา "ภิกษุน้ัน ยอมเปนผูเขาไปเพงเฉพาะซึ่งจิตอันต้ังม่ันแลว
อยางน้ันเปนอยางดี" ดังน้ี).  

        ภิกษุ ท. !  สมัยใด  ภิกษุเปนผูเขาไปเพงเฉพาะ  ซ่ึงจิตอันต้ังมั่น  แลว
อยางน้ัน เปนอยางด;ี สมัยน้ัน อุเบกขาสัมโพชฌงค์ เปนอันวา ภิกษุน้ันปรารภ
แลว; สมัยน้ัน ภิกษน้ัุนชื่อวา ยอมเจริญอเุบกขาสัมโพชฌงค; สมัยน้ันปรารภ
แลว; สมยัน้ันชื่อวา ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค; สมยัน้ัน อุเบกขาสัม
โพชฌงคของภิกษุน้ัน ชื่อวาถึงความเต็มรอบแหงการเจริญ.  



๑๒๐๖                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

        (ขอน้ีอธิบายวา อานาปานสติมีวัตถุ ๑๖ สมบูรณแลว เม่ือมีการเขาไปเพงซึ่ง จิตอัน
เปนข้ึนมาแลว ในรองรอยแหงสมถะและวิปสสนา แลวควบคุมความเปนอยางน้ันอยู
ตลอดเวลา เราเรียกวาความเพงในที่น้ี หรือเรียกโดยบาลีวา อุเบกขา ซึ่งแปลวา เขาไปเพง 
หรือเขาไปดูอยูตลอดเวลา ที่ความต้ังม่ันน้ันเผาลนกิเลส และขณะที่กิเลสสูญส้ินไปแลว ใน
ที่สุดก็เพงความที่กิเลสส้ินไปนั้นเอง เปนอารมณของสติ ซึ่งมีในอานาปานสติจตุกกะที่๔ ข้ัน
ทายๆ คือขั้นที่ ๑๔ - ๑๕ - ๑๖ อันเปนขั้นที่สัมโพชฌงคทั้งหลาย ไดเปนไปสมบูรณถึงที่สุด
จริงๆ,(ดูหนังสือ อานาปานสติภาวนา ชุดธรรมโฆษณ ของพุทธทาส หนา ๓๙๒ - ๔๒๐). 
เพราะเหตุน้ัน พระผูมีพระภาคจึงตรัสเพียงการเต็มรอบ ของอุเบกขาสัมโพชฌงค ในฐานะที่
เปนการปฏิบัติข้ันสุดทาย).  

        ภิกษุ ท. !  สติปฎฐานทั้ง  ๔  อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว  
อยางน้ีแล    ยอมทําโพชฌงคทั้ง  ๗ ใหบรบิูรณได.  

        (ขอน้ีอธิบายวา เม่ือมีการเจริญอานาปานสติวัตถุ ๑๖ อยางเต็มที่ ก็ช่ือวามี การเจริญ
สติปฏฐานทั้ง ๔ อยางเต็มที่ เม่ือมีการเจริญสติปฏฐานทั้ง ๔ อยางเต็มที่ ก็เปนการเจริญ
โพชฌงคทั้ง ๗ อยางเต็มที่ เปนอันวาในสิ่งทั้ง ๓ น้ี โดยพฤตินัย เมื่อกลาวถึงสิ่งใด ก็เปนอัน
กลาวถึงส่ิงที่กลาวแลวทั้ง ๒ ที่เหลือดวย โดยไมมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได).  

-  อุปริ. ม. ๑๔/๑๙๗ - ๒๐๑/๒๙๐. 

        เม่ือโพชฌงค์ท้ัง ๗ บริบูรณ์แล้ว ย่อมเป็นการง่าย ท่ีจะทาํวิชชาและวิมุตติให้ 
บริบูรณ์ ; หากแต่ว่า การเจริญโพชฌงค์น้ัน จักต้องเป็นไปโดยถูกวิธีอย่างย่ิง ซ่ึงท่านจาํกัด
ความไว้ว่า โพชฌงค์ท่ีเจริญน้ัน ต้องอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ ซ่ึงท้ัง ๓ อย่างน้ัน 
น้อมไปเพ่ือโวสสัคคะ  กล่าวคือ การสละหรือการสลัด ส่ิงซ่ึงท่ีเคยยึดถือไว้ด้วยอุปทานโดย
ประการท้ังปวงเท่าน้ัน. อานาปานสติขั้นท่ี ๑๖ เป็นไปเพ่ือส่ิงเหล่านี้โดยตรง    เพราะฉะน้ัน
โพชฌงค์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นด้วยการเจริญอานาปานสติ จึงเป็นโพชฌงค์ท่ีตรงตามวัตถุประสงค์  
ในการท่ีจะทาํวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์   ดังท่ีพระพุทธภาษิตตรัสไว้สืบไป :-  



                                                          ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ                                           ๑๒๐๗ 

โพชฌงค์บริบูรณ์ ย่อมทาํวชิชาและวมุิตตใิห้บริบูรณ์ 

        ภิกษุ ท. !  โพชฌงค์ทั้ง ๗  อนับุคคลเจริญแล้ว   ทําให้มากแล้ว
อย่างไรเล่า   จึงจะทําวชิชาและวมุิตติให้บริบูรณ์ ? 
        ภิกษุ ท. !  ภิกษุในกรณีน้ี   ยอมเจริญ สติสัมโพชฌงค์ อันอาศัย    
วิเวก   อันอาศัยวิราคะ   อันอาศัยนิโรธ    อันนอมไปเพื่อโวสสัคคะ;  
        ยอมเจริญ ธรรมวจิยสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก  อันอาศัยวิราคะ อัน อาศัย
นิโรธ   อันนอมไปเพือ่โวสสัคคะ.  
        ยอมเจริญ วริิยสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก  อันอาศัยวิราคะ  อันอาศัย 
นิโรธ    อันนอมไปเพื่อโวสสัคคะ.  
        ยอมเจริญ ปีติสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก  อันอาศัยวิราคะ  อันอาศัย  
นิโรธ     อันนอมไปเพื่อโวสสัคคะ.  
        ยอมเจริญ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อันอาศัยวิราคะ อันอาศัย
นิโรธ    อันนอมไปเพื่อโวสสัคคะ.  
       ยอมเจริญ สมาธิสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อันอาศัยวิราคะ อันอาศัย
นิโรธ อันนอมไปเพือ่โวสสัคคะ.  

        ยอมเจริญ อุเบกขาสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อันอาศัยวิราคะ อันอาศัย
นิโรธ อันนอมไปเพือ่โวสสัคคะ.  

        ภิกษุ ท. !  โพชฌงคทัง้ ๗ อันบุคคลเจริญแลว   ทําใหมากแลวอยาง  
น้ีแล   ยอมทําวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณได    ดังน้ี.  
-  อุปริ. ม. ๑๔/๒๐๑/๒๙๑.  
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หมวด ง. ว่าด้วย หลกัการปฏิบัติ ของสัมมาสติ 

การทาํสตใินรูปแห่งกายานุปัสสนา 
๑. ตามนัยแห่งอานาปานสติสูตร 

        ภิกษุ ท. !  สมัยใด  ภิกษุ (๑) เมื่อหายใจเข้ายาว  กรู้็สึกตัวทั่วถงึ  วาเรา
หายใจเขายาว ดังน้ี,  หรือวา  เมื่อหายใจออกยาว ก็รูสึกตัวทั่วถึง วาเราหายใจ
ออกยาว ดังน้ีก็ดี; (๒) เมื่อหายใจเข้าส้ัน กรู้็สึกตัวทั่วถงึ วาเราหายใจเขาส้ัน  ดังน้ี, 
หรือวา  เมื่อหายใจออกส้ัน   ก็รูสึกตัวทั่วถึง วาเราหายใจออกส้ัน  ดังน้ีก็ดี; (๓) 
ยอมทําในบทศึกษาวา   เราเปนผู รู้พร้อมเฉพาะซ่ึงกายทั้งปวง   จักหายใจเขา   
ดังน้ี; ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผูรูพรอมเฉพาะซ่ึงกายทั้งปวง จักหายใจออก 
ดังน้ี;  (๔) ยอมทําในบทศึกษาวา   เราเปนผู ทํากายสังขารให้รํางบัอยู่ จักหายใจ
เขา ดังน้ี;  ยอมทําในบทศึกษาวา   เราเปนผูทํากายสังขารใหรํางบัอยู จักหายใจ
ออก ดังน้ี;  ภิกษุ ท. !    สมัยน้ันภิกษุชื่อวาเปนผู ตามเห็นกายในกาย๑  อยูเปน
ประจํา  มีความเพียรเผากิเลส  มีสัมปชญัญะ  มีสติ   นําอภิชฌาและโทมนัสใน
โลก   ออกเสียได.  

        ภิกษุ ท. !  เราย่อมกล่าวลมหายใจเข้าและลมหายใจออก ว่าเป็นกาย
อนัหน่ึงๆ ในกายท้ังหลาย. ภิกษุ ท. !   เพราะเหตุน้ันในเร่ืองน้ี  ภิกษุน้ันยอมชื่อวา
เปนผูตามเห็นกายในกายอยูเปนประจํา  มีความเพียรเผากิเลส  มีสัมปชัญญะ  มี
สติ   นําอภิชฌาและโทมนัสในโลก   ออกเสียได  ในสมัยน้ัน.  

๑.  เห็นกายในกาย หมายถึงเห็นความจริงของกาย ท่ีกายน่ันเอง และเห็นทุกๆสวนของกายท่ีเปนกายสวนยอย
ในกายสวนรวมคือท้ังหมด. ลมหายใจ ก็คือกายอยางหนึ่ง และปรุงแตงรางกายท้ังหมด ดังน้ีเปนตน, 
จนกระท่ังความสุข ทางนามกาย ในขณะแหงฌานเปนตน ; เห็นโดยความเปนของปรุงแตงอยู ดังน้ี. 
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๒. ตามนัยแห่งมหาสติปัฏฐานสูตร 

        ภิกษุ ท. !  ภิกษุเป็นผู้มีปกติพจิารณาเห็นกายในกายอยู่ น้ันเป็น 
อย่างไรเล่า ?  

ก. หมวดลมหายใจเข้า - ออก (คอืกาย) 

 ภิกษุ ท. !  ในกรณีน้ี  ภิกษุไปแลวสูปา  หรือโคนไม  หรือเรือนวางก็
ตาม, ยอมน่ังคูขาเขามาโดยรอบ (ขัดสมาธิ) ต้ังกายตรง   ดํารงสติเฉพาะหนา, เธอผู
มีสติน่ันเทียว  หายใจเขา  มีสติหายใจออก  (๑) เมื่อหายใจเข้ายาว  กรู้็ชัด  วาเรา
หายใจเขายาว,     หรือเมื่อหายใจออกยาว     ก็รูชัดวาเราหายใจออกยาว;   หรอืวา
(๒) เมื่อหายใจเข้าส้ัน กรู้็ชัด วาเราหายใจเขาส้ัน,  หรือเมื่อหายใจออกส้ัน ก็รูชัด
วาเราหายใจออกส้ัน, (๓) เธอยอมทําบทศึกษาวา  เราเปนผู รู้พร้อมเฉพาะซ่ึงกาย
ทั้งปวง จักหายใจเขา, เราเปนผูรูพรอมเฉพาะซ่ึงกายทั้งปวง จักหายใจออก, (๔) 
เธอยอมทําบทศึกษาวา เรา ทํากายสังขาร (คือลมหายใจเขาออก) ให้รํางบัอยู่ จัก
หายใจเขา,  เราทํากายสังขารใหรํางบัอยู   จักหายใจเขาจักหายใจออก, 
เชนเดียวกับนายชางกลึงหรือลูกมือของนายชางกลึงผูชํานาญ เมื่อเขาชักเชือก
กลึงยาว ก็รูชัดวาเราชักเชือกกลึงยาว, เมื่อชักเชือกกลึงส้ันก็รูชัดวาเราชักเชือก
กลึงส้ัน,  ฉันใดก็ฉันน้ัน.  

        ดวยอาการอยาง (กลาวมา) น้ีแล    ที่ภิกษเุปนผู มีปกติพจิารณาเห็นกาย 
ในกายอันเปนภายใน (คือของตน) อยู บาง,  ในกายอันเปนภายนอก (คือของ
ผูอื่น) อยู บาง,  ในกายทั้งภายในและภายนอกอยู บาง;  และเปนผูมีปกติพจิารณา
เห็นธรรมอนัเปนเหตุเกิดข้ึน (แหงกาย) ในกาย (น้ี) อยู บาง, เห็นธรรมเปนเหตุ
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เส่ือมไป (แหงกาย) ในกาย (น้ี) อยู บาง, เห็นทั้งธรรมเปนเหตุเกิดข้ึนและเส่ือม
ไป (แหงกาย) ในกาย (น้ี) อยู บาง , ก็แหละ สติ (คือความระลึก) วา “กายมีอยู” 
ดังน้ีของเธอน้ัน  เปนสติที่เธอดํารงไวเพียงเพื่อความรู๑  เพียงเพื่ออาศัยระลึก,  ที่
แทเธอเปนผูที่ตัณหาและทิฏฐิอาศัยไมไดและเธอไมยึดมั่นอะไรๆ ในโลกน้ี. 

 ภิกษุ ท. !    ภิกษุชื่อวาเปนผูมปีกติพิจารณาเห็นกายในกายอยู  แมดวย
อาการอยางน้ี. 

ข. หมวดอริิยาบถ (คอืกาย) 

 ภิกษุ ท. !  ขออื่นยังมอีีก  :  ภิกษุ   (๑) เมื่อเดนิอยู่ ย่อมรู้ชัด  วา “เรา 
เดินอยู”,๑   (๒) เมื่อยนื ย่อมรู้ชัด วา “เรายืนอยู”,    (๓) เมื่อน่ัง ย่อมรู้ชัด วา “เรา
น่ังอยู”,  (๔) เมื่อนอน ย่อมรู้ชัด วา “เรานอนอยู”;  เธอ ตั้งกายไว้ด้วยอาการอย่าง
ใดๆ   ย่อมรู้ทั่วถงึกายน้ัน   ด้วยอาการอย่างน้ันๆ.  

        ดวยอาการอยางน้ีแล   ที่ภิกษุเปนผูมีปกตพิจิารณาเห็นกาย   ในกายอัน 
เปนภายในอยู    บาง,    ในกายอันเปนภายนอกอยู    บาง,  .... ฯลฯ ....  (คําที่ละไว
ตอไปน้ี เหมือนตอนทายของหมวด ก. อันวาดวยลมหายใจเขา – ออก  ต้ังแตคําวา “ในกายอันเปน
ภายนอก (คือของผูอ่ืน) อยู บาง,”  ไปจนถึงคําวา “เห็นกายในกายอยู  แมดวยอาการอยางน้ี”). 

 

 

 

๑.  เพียงเพ่ือความรู คือระลึกยึดเอากายขึ้นเปนอารมณสําหรับพิจารณาหาความรู, ไมไดเขาใจหรือยึดม่ันวา กายเปน
ธรรมชาติท่ีมีตัวตนอันจะเขายึดถือเปนของตนได.   แมในเวทนา   จิตธรรม   ก็เหมือนกัน.  
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ค. หมวดสัมปชัญญะ (ในกาย) 

        ภิกษุ ท. !  ขออื่นยังมอีีก : (๑) ภิกษุยอมเปนผู มีปกต๒ิ ทําความ
รู้สึกตัวทั่วพร้อม ในการกาวไปขางหนา ในการถอยกลับขางหลัง. (๒) เปนผูมี
ปกติทําความรูสึกตัวทั่วพรอม   ในการแลดู   ในการเหลียวดู.     (๓) เปนผูมีปกติ
ความรูสึกตัวทั่วพรอม ในการคู ในการเหยียด(อวัยวะ).  (๔) เปนผูมีปกติทําความ
รูสึกตัวทั่วพรอม     ในการทรงสังฆาฏิ บาตร จีวร๓.      (๕)  เปนผูมีปกติทาํความ
รูสึกตัวทั่วพรอม  ในการกิน  การดื่ม  การเคี้ยว  การล้ิม๔.  (๖) เปนผูมีปกติทํา
ความรูสึกตัวทั่วพรอม ในการถายอุจจาระปสสาวะ. (๗) เปนผูมีปกติทาํความ
รูสึกตัวทั่วพรอม  ในการไป  การหยุด  การน่ัง  การนอน  การหลับ  การต่ืน  การ
พูด   การน่ิง. 

 ดวยอาการอยางน้ีแล   ที่ภิกษุเปนผู มีปกตพิจิารณาเห็นกาย ในกาย  อัน
เปนภายในอยู  บาง,  ในกายอันเปนภายนอกอยู  บาง, ....ฯลฯ ....  (คําที่ละไวตอไปน้ี  

เหมือนตอนทายของหมวด ก.  อันวาดวยลมหายใจเขา - ออก  ต้ังแตคําวา “ในกายอันเปนภายนอก 
(คือของผูอ่ืน) อยู บาง,”  ไปจนถึงคําวา   “เห็นกายในกายอยูแมดวยอาการอยางน้ี”). 

 

๑. รูวาเดินดวยอนัตตานุปสสนาญาณโดยปรมัตถ คือประชุมแหงนามรูปเคล่ือนไหวไปอยู หาใชสัตวเดิน 
บุคคลเดิน  เหมือนเสียงที่กลาวท่ีกลาวกันไม, น่ัง  นอน  ยืน  ก็อยางเดียวกัน. 

๒.  คําวามีปกติ คือมีการทําอยางนั้นๆ เปนประจําไมมีขาดระยะ ไดแกทําเสมอ, คําน้ี ทานหมายความหนักยิ่ง
กวาคําวาทําจนเคยชิน  ทําชินแลวอาจไมทําก็ได สวนคําน้ีเปนการทําเรื่อย  อยางที่เรียกวาติดสันดานจนถึง
ดับลมหายใจ. 

๓.  ถาผูศึกษาเปนคฤหัสถ เปลี่ยนเปนการนุงหมผานุงหม และใชสอยภาชนะอันใดก็ได ในขออื่น ก็พึงรู
ความหมายอยางเดียวกัน. 

๔. กินคือกินอาหารม้ือประจําวัน   เคี้ยวคือกินของกินเลนจุบจิบ  ดื่มกับลิ้มก็นัยเดียวกัน          
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ง. หมวดมนสิการในส่ิงปฏิกลู (คอืกาย) 

        ภิกษุ ท. !  ขออื่นยังมอีีก   :  ภิกษุ พจิารณาเห็นกายนีแ้ล   จากพืน้  
เท้าขึน้ไปสู่เบือ้งบน  จากปลายผมลงมาในเบือ้งตํ่า  อนัมีหนังหุมอยูโดยรอบเต็ม
ไปดวยของไมสะอาดมีประการตางๆวา  :  ในกายน้ีมีผม ท.  ขน ท.  เล็บ ท.   ฟน 
ท.  หนัง  เน้ือ  เอ็น ท.  กระดูก ท.  เย่ือในกระดูก  ไต  หัวใจ  ตับ  พังผืด  มาม   
ปอด   ลําไส    ลําไสสุด    อาหารในกระเพาะ   อุจจาระ   นํ้าดี   เสลด  หนอง    
โลหิต   เหงื่อ    มัน   นํ้าตา   นํ้าเหลือง   นํ้าลาย    นํ้าเมือก   นํ้าหลอขอ  นํ้ามูตร๑ 
ดังน้ี; เชนเดียวกับไถ๒  มีปากสองขาง   เต็มไปดวยธญัญชาติมอียางตางๆคือ  ขาว
สาลี  ขาวเปลือก  ถ่ัวเขียว  ถ่ัวราชมาส  งา  ขาวสาร. บุรุษผูมีตาดี(ไมบอด) แกไถ
น้ันออกแลว  พิจารณาเห็นไดวา พวกน้ีขาวสาลี  พวกน้ีขาวเปลือก พวกนี้ถ่ัวเขียว  
พวกนี้ถ่ัวราชมาส  พวกนี้งา  พวกนี้ขาวสาร,  ฉันใดก็ฉันน้ัน. 

        ดวยอาการอยางน้ีแล   ที่ภิกษุเปนผู มีปกตพิจิารณาเห็นกาย ในกายอันเปน
ภายในอยู บาง, ในกายอันเปนภายนอกอยู  บาง, ....ฯลฯ.... (คําที่ละไวตอไปน้ี เหมือน
ตอนทายของหมวด ก. อันวาดวยลมหายใจเขา - ออก ต้ังแตคําวา “ในกายอันเปนภายนอก(คือของ
ผูอ่ืน) อยู บาง,”  ไปจนถึงคําวา  “เห็นกายในกายอยู  แมดวยอาหารอยางน้ี”).  

 

 

๑. จํานวนท่ีเราถือกันวา ๓๒ อยางนั้น เปนการนับทํานองอรรถกถา หรือปกรณรุนหลัง โดยทานแยกใหมี
เน้ือเยื่อสมองกระดูก(มันสมอง) ตอทายเขาอีกอันหน่ึง จึงเปน ๓๒. สวนในบาลีนับเย่ือในสมองน้ีรวมใน
เย่ือในกระดูกเสียจึงมีเพียง๓๑. 

๒. ถุงชนิดมีปากรูดไดสองขาง ไมนิยมวาขางไหนเปนกนเปนปาก.  
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จ. หมวดมนสิการในธาตุ (ซ่ึงเป็นกาย) 

        ภิกษุ ท. !  ขออื่นยังมอีีก  :   ภิกษุยอม พจิารณาเห็นกายอนัตั้งอยู่ 
ดาํรงอยู่  ตามปกตินีแ้ล โดยความเป็นธาตุ วา  “ในกายน้ี  มีปฐวีธาตุ  อาโปธาตุ 
เตโชธาตุ วาโยธาตุ” ดังน้ี; เชนเดียวกับคนฆาโคหรือลูกมือของคนฆาโคผู
ชํานาญ   ฆาโคแลวน่ังแบงออกเปนสวนๆ   ที่หนทางส่ีแยก,  ฉันใดก็ฉันน้ัน.  

        ดวยอาการอยางน้ีแล   ที่ภิกษุเปนผู มีปกติพจิารณาเห็นกาย ในกายอันเปน
ภายในอยู   บาง,  ในกายอันเปนภายนอกอยู   บาง, ....ฯลฯ.... (คําที่ละไว  ตอไปน้ี    
เหมือนตอนทายของหมวด ก.    อันวาดวยลม   หายใจเขาออก  ต้ังแตคําวา   “ในกายอันเปนภายนอก 
(คือของผูอ่ืน) อยู  บาง,”   ไปจนถึงคําวา   "เห็นกายในกายอยู แมดวยอาการอยางน้ี”) . 

ฉ. หมวดนวสีวถกิา (คอืกาย) 

        ภิกษุ ท. !  ขออื่นยังมอีีก  :  (๑)  ภิกษุพึง เห็นซากศพ ที่เขาทิ้งไวใน 
ปาชาที่ทิ้งศพ ตายแล้ววนัหน่ึงบ้าง ตายแล้วสองวนับ้าง ตายแล้วสามวนับ้าง 
กาํลงัขึน้พอง  มีสีเขยีวน่าเกลยีด   มีหนองไหลน่าเกลยีด ฉันใด,  เธอพึงนอมเขา
ไปเปรียบกับกายน้ีฉันน้ันวา  “แมกายน้ีแล  ก็มีธรรมดาเปนอยางน้ี มีภาวะเปน
อยางน้ี  ไมลวงพนความเปนอยางน้ีไปได”  ดังน้ี.  ดวยอาการอยางน้ีแลที่ภิกษุ
เปนผู มีปกติพจิารณาเห็นกาย ในกายอันเปนภายในอยู บาง,  ในกายอันเปน
ภายนอกอยู บาง, ....ฯลฯ....  (คําที่ละไวตอไปน้ี  เหมือนตอนทายของหมวด ก.  อันวาดวยลมหายใจเขา - 

ออก  ต้ังแตคําวา “ในกายอันเปนภายนอก (คือของผูอื่น) อยู บาง” ไปจนถึงคําวา “เห็นกายในกายอยู แมดวยอาการ
อยางน้ี”). 
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       (๒) ภิกษุ ท. !  ขออื่นยังมอีีก  :  ภิกษุพึง เห็นซากศพ ที่เขาท้ิงไวใน 
ปาชาที่ทิ้งศพ  อนัฝูงกาบ้าง  เจาะกนิอยู่,  อนัฝูงนกตะกรุมบ้าง  จิกกนิอยู่,  อนัฝูง
แร้งบ้าง  เจาะกนิอยู่, อยัฝูงสุนัขบ้าง  กดักนิอยู่, อนัฝูงสุนัขจิง้จอกบ้าง   กดักนิ
อยู่, อนัหมู่หนอนต่างชนิดบ้าง  บ่อนกนิอยู่ ฉันใด, เธอก็พึงนอมเขาไปเปรียบกับ
กายน้ี  ฉันน้ันวา  “แมกายน้ีแล  ก็มีธรรมดาเปนอยางน้ี มีภาวะเปนอยางน้ี ไมลวง
พนความเปนอยางน้ีไปได”   ดังน้ี.  ดวยอาการอยางน้ีแลที่ภิกษุเปนผู มีปกติ
พจิารณาเห็นกาย ในกายอันเปนภายในอยู บาง, ในกายอันเปนภายนอกอยู  
บาง, ....ฯลฯ....  (คําที่ละไวตอไปน้ี เหมือนตอนทายของหมวด ก. อันวาดวยลมหายใจเขา - ออก 
ต้ังแตคําวา  ”ในกายอันเปนภายนอก (คือของผูอ่ืน) อยู บาง.”  ไปจนถึงคําวา  “เห็นกายในกายอยู  แม
ดวยอาการอยางน้ี”). 

        (๓) ภิกษุ ท. !  ขออื่นยังมอีีก  :  ภิกษุพึง เห็นซากศพ ที่เขาท้ิงไวใน
ปาชาเปนที่ทิ้งศพ  เป็นร่างกระดูกมีเนือ้และเลอืด  ยงัมเีอน็เป็นเคร่ืองรึงรัด  ฉัน
ใด, เธอพึงนอมเขาไปเปรียบกับกายน้ี ฉันน้ันวา “แมกายน้ีแล  ก็มีธรรมดาเปน
อยางน้ี มภีาวะเปนอยางน้ี ไมลวงพนจากความเปนอยางน้ีไปได” ดังน้ี. ดวย
อาการอยางน้ีแล ที่ภกิษุเปนผู มีปกติพจิารณาเห็นกาย ในกายอันเปนภายในอยู
บาง, ในกายอันเปนภายนอกอยู  บาง, ....ฯลฯ....  (คําที่ละไวตอไปน้ี เหมือนตอนทายของหมวด 

ก. อันวาดวยลมหายใจเขา - ออก  ต้ังแตคําวา “ในกายอันเปนภายนอก(คือของผูอื่น)อยู  บาง”  ไปจนถึงคําวา  "เห็นกาย
ในกายอยู แมดวยอาการอยางน้ี”).  

        (๔) ภิกษุ ท. !  ขออื่นยังมอีีก : ภิกษุพึง เห็นซากศพ ที่เขาทิ้งไวในปา 
ชาเปนที่ทิ้งศพ เป็นร่างกระดูกปราศจากเนือ้ แต่ยงัมนํีา้เลอืดเป้ือนอยู่ยงัมีเอน็
เป็นเคร่ืองรึงรัด ฉันใด, เธอพึงนอมเขาไปเปรียบกับกายน้ี ฉันน้ันวา “แมกายน้ี
แล ก็มีธรรมดาเปนอยางน้ี มีภาวะเปนอยางน้ี ไมลวงพนจากความเปนอยางน้ีไป
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ได”  ดังน้ี.  ดวยอาการอยางน้ีแล  ที่ภิกษุเปนผู มีปกตพิจิารณาเห็นกาย ในกาย
อันเปนภายในอยู  บาง, ในกายอันเปนภายนอกอยู บาง, ....ฯลฯ....  (คําที่ละไว
ตอไปน้ี เหมือนตอนทายของหมวด ก. อันวาดวยลมหายใจเขา - ออก ต้ังแตคําวา “ในกายอันเปน
ภายนอก (คือของผูอ่ืน) อยู บาง” ไปจนถงึคําวา “เห็นกายในกายอยู แมดวยอาการอยางน้ี”).  

        (๕) ภิกษุ ท. !  ขออื่นยังมอีีก  :  ภิกษุพึง เห็นซากศพ ที่เขาท้ิงไวใน
ปาชาเปนที่ทิ้งศพ เป็นร่างกระดูกปราศจากเนือ้และเลอืด แต่ยงัมีเอน็เป็นเคร่ือง
รึงรัด ฉันใด, เธอพงึนอมเขาไปเปรียบกับกายน้ี ฉันน้ันวา “แมกายน้ีแล ก็มี
ธรรมดาเปนอยางน้ี มีภาวะเปนอยางน้ี ไมลวงพนจากความเปนอยางน้ีไปได”  
ดังน้ี.  ดวยอาการอยางน้ีแล  ที่ภิกษุเปนผู มีปกติพจิารณาเห็นกาย ในกายอันเปน
ภายในอยู  บาง, ในกายอันเปนภายนอกอยู บาง, ....ฯลฯ....  (คําที่ละไวตอไปน้ี เหมือน
ตอนทายของหมวด ก.  อันวาดวยลมหายใจเขา - ออก ต้ังแตคําวา “ในกายอันเปนภายนอก (คือของ
ผูอ่ืน) อยู  บาง,”   ไปจนถึงคําวา  “เห็นกายในกายอยู  แมดวยอาการอยางน้ี”).  

        (๖) ภิกษุ ท. !  ขออื่นยังมอีีก  :  ภิกษุพึง เห็นซากศพ ที่เขาท้ิงไวใน
ปาชาเปนที่ทิ้งศพ  เป็นร่างกระดูกไม่มเีอน็เป็นเคร่ืองรึงรัด  กระจัดกระจายไป
ทิศต่างๆ  กระดูกมือไปทาง  กระดูกเทาไปทาง  กระดูกแขงไปทาง  กระดูกขาไป
ทาง    กระดูกสะเอวไปทาง    กระดูกหลังไปทาง๑     กระดูกขอสันหลังไปทาง๑

กระดูกซ่ีโครงไปทาง  กระดูกหนาอกไปทาง  กระดูกไหลไปทาง  กระดูกแขน
ไปทาง๒ กระดูกคอไปทาง  กระดูกคางไปทาง กระดูกฟนไปทาง กระโหลก
ศีรษะไปทาง  ฉันใด,  เธอพึงนอมเขาไปเปรียบกับกายน้ี  ฉันน้ันวา “แมกายน้ีแล
ก็มีธรรมดาเปนอยางน้ี   มีภาวะเปนอยางน้ี   ไมลวงพนจากความเปนอยางน้ีไป 

๑. น้ีเปนการแยกคงไวตามฉบับพระไตรปฎก, สวนสวดมนตฉบับหลวง และฉบับหลักสูตรนักธรรมเอก   
รวมเปนศัพทเดียวกัน   แปลวากระดูกสันหลังเลย.  

๒. ฉบับสวดมนตยกเอากระดูกแขนไปไวหนากระดูกไหล.  
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ได” ดังน้ี.  ดวยอาการอยางน้ีแล  ที่ภิกษุเปนผู มีปกติพจิารณาเห็นกาย ในกายอัน
เปนภายในอยู บาง, ในกายอันเปนภายนอกอยู บาง, .....ฯลฯ.... (คําที่ละไวตอไปน้ี 

เหมือนตอนทายของหมวด ก. อันวาดวยลมหายใจเขา - ออก ต้ังแตคําวา “ในกายอันเปนภายนอก 
(คือของผูอ่ืน) อยู  บาง,”   ไปจนถึงคําวา  “ห็นกายในกายอยู  แมดวยอาการอยางน้ี”).  

 (๗) ภิกษุ ท. !  ขออื่นยังมอีีก  :  ภิกษุพึง เห็นซากศพ ที่เขาท้ิงไวใน
ปาชาเปนที่ทิ้งศพ  เป็นช้ินกระดูกทั้งหลาย มีสีขาวเปรียบด้วยสีสังข์ ฉันใด,  เธอ
พึงนอมเขาไปเปรียบกับกายน้ี  ฉันน้ันวา  “แมกายน้ีแล   ก็มีธรรมดาเปนอยางน้ี 
มีภาวะเปนอยางน้ี  ไมลวงพนจากความเปนอยางน้ีไปได” ดังน้ี. ดวยอาการ
อยาง  น้ีแล  ที่ภิกษุเปนผู มีปกติพจิารณาเห็นกาย ในกายอันเปนภายในอยูบาง,    
ในกายอันเปนภายนอกอยู บาง,  .....ฯลฯ ....     (คําที่ละไวตอไปน้ี  เหมือนตอนทายของ
หมวด ก.  อันวาดวยลมหายใจเขา - ออก  ต้ังแตคําวา “ในกายอันเปนภายนอก (คือของผูอ่ืน) อยู   
บาง,”  ไปจนถึงคําวา   “เห็นกายในกายอยู   แมดวยอาการอยางน้ี”).  

        (๘) ภิกษุ ท. !  ขออื่นยังมอีีก  :  ภิกษุพึง เห็นซากศพ ที่เขาท้ิงไวใน
ปาชาเปนที่ทิ้งศพ เป็นช้ินกระดูกทั้งหลาย เป็นกองๆเร่ียรายอยู่นานเกนิกว่าปี
หน่ึง ฉันใด,  เธอพึงนอมเขาไปเปรียบกับกายน้ี ฉันน้ันวา  “แมกายน้ีแล   ก็มี
ธรรมดาเปนอยางน้ี มีภาวะเปนอยางน้ี ไมลวงพนจากความเปนอยางน้ีไปได”  
ดังน้ี.   ดวยอาการอยางน้ีแล  ที่ภกิษุเปนผู มีปกติพจิารณาเห็นกาย ในกายอันเปน
ภายในอยู  บาง, ในกายอันเปนภายนอกอยูบาง, .....ฯลฯ.... (คําที่ละไวตอไปน้ี เหมือน
ตอนทายของหมวด ก.   อันวาดวยลมหายใจเขา - ออก ต้ังแตคําวา “ในกายอันเปนภายนอก (คือของ
ผูอ่ืน) อยู  บาง,”   ไปจนถึงคําวา   “เห็นกายในกายอยู   แมดวยอาการอยางน้ี”).  

        (๙) ภิกษุ ท. !  ขออื่นยังมอีีก  :  ภิกษุพึง เห็นซากศพ ที่เขาท้ิงไวใน
ปาชาเปนที่ทิ้งศพ  เป็นกระดูกทั้งหลาย  เป่ือยเป็นผงละเอยีด ฉันใด,  เธอพึงนอม
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เขาไปเปรียบกับกายน้ี ฉันน้ันวา  “แมกายน้ีแล   ก็มีธรรมดาเปนอยางน้ี มีภาวะ
เปนอยางน้ี ไมลวงพนจากความเปนอยางน้ีไปได” ดังน้ี. ดวยอาการอยางน้ีแล ที่
ภิกษุเปนผู มีปกติพจิารณาเห็นกาย ในกายอันเปนภายในอยู บาง,  ในกายอันเปน
ภายนอกอยู บาง,  ในกายอันเปนภายในและภายนอกอยู บาง; และเปนผูมีปกติ
พิจารณาเห็นธรรมเปนเหตุเกิดข้ึน (แหงกาย)   ในกาย (น้ี) อยู บาง, เห็นธรรม
เปนเหตุเส่ือมไป (แหงกาย) ในกาย(น้ี) อยู  บาง.  เห็นทั้งธรรมเปนเหตุเกิดข้ึน
และเส่ือมไป (แหงกาย) ในกาย (น้ี) อยู  บาง  ก็แหละสติ (คือความระลึก) วา  
“กายมีอยู”  ดังน้ีของเธอน้ัน เปนสติที่เธอดํารงไวเพยีงเพื่อความรู เพียงเพือ่อาศัย
ระลึก ที่แทเธอเปนผูทีตั่ณหาและทฏิฐิอาศัยไมไดและเธอไมยึดมัน่อะไรๆในโลก
น้ี.  ภิกษุ ท. !     ภิกษุชื่อวาเปนผูมีปกติพจิารณาเห็นกายในกายอยู    แมดวย
อาการอยางน้ี.  
- นัยแหงอานาปานสติสูตร:๑๔/๑๙๕/๒๘๙.  
- นัยแหงมหาสติปฏฐานสูตร :๑๐/๓๒๕ - ๓๓๒/๒๗๔ - ๒๘๗.  
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การทาํสตใินรูปแห่งเวทนานุปัสสนา 
๑. ตามนัยแห่งอานาปานสติสูตร 

        ภิกษุ ท. !  สมัยใด ภิกษุ (๑) ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผู รู้พร้อม
เฉพาะซ่ึงปีติ จักหายใจเขา ดังน้ี,  ยอมทําในบทศึกษาวา   เราเปนผูรูพรอมเฉพาะ
ซ่ึงปติ จักหายใจออก ดังน้ี (๒) ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผู รู้พร้อมเฉพาะ
ซ่ึงสุข จักหายใจเขา  ดังน้ี, ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูรูพรอมเฉพาะซ่ึงสุข  
จักหายใจออก  ดังน้ี  (๓) ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผู รู้พร้อมเฉพาะซ่ึง
จิตต-สังขาร จักหายใจเขา  ดังน้ี, ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผูรูพรอมเฉพาะ
ซ่ึงจิตตสังขาร จักหายใจออก  ดังน้ี  (๔) ยอมทําในบทศึกษาวา   เราเปนผู ทํา
จิตตสังขารให้รํางบัอยู่ จักหายใจเขา ดังน้ี, ยอมทําในบทศึกษาวาเราเปนผูทําจิตต
สังขารใหราํงับ   จักหายใจออก   ดังน้ี;  ภิกษุ ท. !    สมัยน้ัน  ภิกษุชื่อวา   เปนผู 
ตามเห็นเวทนาในเวทนา๑ ทั้งหลาย อยูเปนประจํามีความเพยีรเผากิเลส มี
สัมปชญัญะ  มีสติ  นําอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได.  

        ภิกษุ ท. !  เราย่อมกล่าวการทําในใจเป็นอย่างดต่ีอลมหายใจเข้า และ
ลมหายใจออกทั้งหลาย ว่าเป็นเวทนาอนัหน่ึงๆ ในเวทนาทั้งหลาย. ภิกษุ ท. ! 
เพราะเหตุน้ันในเร่ืองน้ี ภิกษน้ัุน ยอมชือ่วาเปนผูตามเห็นเวทนาในเวทนา
ทั้งหลายอยูเปนประจํา  มีความเพียรเผากิเลส  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  นําอภิชฌา
และโทมนัสในโลกออกเสียได   ในสมัยน้ัน.  

 

๑.  เห็นโดยวิธีเดียวกับการเห็นกายในกาย ดังท่ีกลาวแลวขางตน หากแตในที่น้ี เห็นเวทนาคือปติและสุข.  
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๒. ตามนัยแห่งมหาสติปัฏฐานสูตร 

        ภิกษุ ท. !  ภิกษุเป็นผู้มีปกติพจิารณาเห็นเวทนาในเวทนา ท.  อยู่น้ัน
เป็นอย่างไรเล่า ? 
        ภิกษุ ท. !  ภิกษุในกรณีน้ี  :   (๑) เมื่อเสวยเวทนาอนัเป็นสุขกต็าม 
ย่อมรู้ชัด ว่า “เราเสวยเวทนาอันเปนสุข”,   (๒) เมื่อเสวยเวทนาอันเปนทุกขก็ตาม 
ยอมรูชดัวา “เราเสวยเวทนาอันเปนทุกข”,  (๓) เมื่อเสวยเวทนาอันไมใชทุกข
ไมใชสุขก็ตาม     ยอมรูชดัวา  “เราเสวยเวทนาอันไมใชทุกขไมใชสุข”,   (๔) เมื่อ
เสวยเวทนาอันเปนสุขเปนไปกับดวยอามสิก็ตาม  ยอมรูชดัวา “เราเสวยเวทนา
อันเปนสุขเปนไปกับดวยอามิส”,   (๕) เมื่อเสวยเวทนาอันเปนสุขปราศจากอามสิ
ก็ตาม     ยอมรูชัดวา  “เราเสวยเวทนาอันเปนสุขปราศจากอามิส”,    (๖) เมื่อเสวย 
เวทนาอันเปนทุกขเปนไปกับดวยอามิสก็ตาม  ยอมรูชัดวา “เราเสวยเวทนาอัน
เปนทุกขเปนไปกับดวยอามิส”, (๗) เมื่อเสวยเวทนาอันเปนทุกขปราศจากอามิส
ก็ตาม  ยอมรูชัดวา “เราเสวยทุกขเวทนาอันปราศจากอามิส”,  (๘) เมื่อเสวย
เวทนาอันไมใชทุกขไมใชสุข  อันเปนไปกับดวยอามิสก็ตาม  ยอมรูชัดวา “เรา
เสวยอทุกขมสุขเวทนาเปนไปกับดวยอามิส”,   (๙) เมื่อเสวยเวทนาอันไมใชทุกข
ไมใชสุข อันปราศจากอามิสก็ตาม ยอมรูชัดวา “เราเสวยอทุกขมสุขเวทนาอัน
ปราศจากอามิส”.  

        ดวยอาการอยางน้ีแล   ที่ภิกษุเปนผู มีปกตพิจิารณาเห็นเวทนา  ในเวทนา 
ท.   อันเปนภายในอยู   บาง, ในเวทนา ท.  อันเปนภายนอกอยู บาง,   ในเวทนา 
ท.  ทั้งภายในและภายนอกอยู บาง; และเปนผูมีปกติพิจารณาเห็นธรรมเปนเหตุ
เกิดข้ึน (แหงเวทนา) ในเวทนา ท. (น้ี) อยู บาง, เห็นธรรมเปนเหตุเส่ือมไป (แหง
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เวทนา) ในเวทนา ท.  (น้ี) อยู  บาง,  เห็นทั้งธรรมอันเปนเหตุเกิดข้ึนและเส่ือมไป
(แหงเวทนา) ในเวทนา ท. (น้ี) อยู บาง.  ก็แหละสติ (คือความระลกึ) วา “เวทนา 
ท.มีอยู” ดังน้ีของเธอน้ัน เปนสติที่เธอดํารงไวเพียงเพื่อความรู เพียงเพื่ออาศัย
ระลึก. ที่แทเธอเปนผูที่ตัณหาและทิฏฐิอาศัยไมได  และเธอไมยึดมั่นอะไรๆใน
โลกน้ี. ภิกษุ ท. !  ภิกษุชื่อวาเปนผูมีปรกตเิห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู  แม
ดวยอาการอยางน้ี.  
- นัยแหงอานาปานสติสูตร:๑๔/๑๙๖/๒๘๙.  
- นัยแหงมหาสติปฏฐานสูตร : ๑๐/๓๓๒/๒๘๘.  

การทาํสตใินรูปแห่งจติตานุปัสสนา 
๑. ตามนัยแห่งอานาปานสติสูตร 

        ภิกษุ ท. !  สมัยใด   ภิกษุ  (๑) ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผู รู้
พร้อมเฉพาะซ่ึงจติ จักหายใจเขา  ดังน้ี,  ยอมทําในบทศึกษาวา   เราเปนผูรูพรอม
เฉพาะซ่ึงจิต   จักหายใจออก ดังน้ี;  (๒) ยอมทําในบทศึกษาวา   เราเปนผู ทําจิต
ให้ปราโมทย์ยิง่อยู่ จักหายใจเขา  ดังน้ี,  ยอมทําในบทศึกษาวา   เราเปนผูทําจิตให
ปราโมทยย่ิงอยู   จักหายใจออก   ดังน้ี;   (๓) ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผู ทํา
จิตให้ตั้งมัน่อยู่ จักหายใจเขา ดังน้ี,  ยอมทาํในบทศึกษาวา เราเปนผูทําจิตใหต้ัง
มั่นอยู จักหายใจออก ดังน้ี;  (๔) ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผู ทําจิตให้ปล่อย
อยู่  จักหายใจเขา  ดังน้ี, ยอมทาํในบทศึกษาวา   เราเปนผูทําจิตใหปลอยอยู  จัก
หายใจออก  ดังน้ี; ภิกษุ ท. !  สมัยน้ัน  ภิกษุชื่อวาเปนผู ตามเห็นจิตในจิต๑ อยู
เปนประจํา  มีความเพียรเผากิเลส  มีสัมปชญัญะ  มีสติ  นําอภิชฌาและโทมนัส 
๑.  เห็นโดยวิธีเดียวกับการเห็นกายในกาย   ดังท่ีกลาวแลวขางตน   หากแตในท่ีน้ี   เห็นจิต. 
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ในโลกออกเสียได.  

        ภิกษุ ท. !  เราไม่กล่าวอานาปานสต ิ ว่าเป็นส่ิงทีม่ีได้แก่บุคคลผู้
มีสตอินัลมืหลงแล้ว ไม่มีสัมปชัญญะ.  ภิกษุ ท. !    เพราะเหตุน้ันในเร่ืองน้ี 
ภิกษุน้ันยอมชือ่วาเปนผูตามเห็นจิตในจิตอยูเปนประจํา  มีความเพยีรเผากิเลส  มี
สัมปชญัญะ   มีสติ   นําอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได   ในสมัยน้ัน. 

๒. ตามนัยแห่งมหาสติปัฏฐานสูตร 

        ภิกษุ ท. !  ภิกษุเป็นผู้มีปรกติพจิารณาเห็นจติในจิตอยู่ น้ันเป็น 

อย่างไรเล่า ?         

 ภิกษุ ท. !  ภิกษุในกรณีน้ี  (๑) รู้ชัดซ่ึงจิตอนัมีราคะ  วา “จิตมีราคะ”, 
(๒) รูชัดซ่ึงจิตอันปราศจากราคะ วา “จิตปราศจากราคะ”,  (๓) รูชัดซ่ึงจิตอันมี
โทสะ วา “จิตมีโทสะ”   (๔) รูชัดซ่ึงจิตอันปราศจากโทสะ วา “จิตปราศจาก
โทสะ”  (๕) รูชดัซ่ึงจิตอันมีโมหะ วา “จิตมีโมหะ”  (๖) รูชดัซ่ึงจิตอันปราศจาก
โมหะ  วา “จิตปราศจากโมหะ”  (๗) รูชัดซ่ึงจิตอันหดหู  วา “จิตหดหู”   (๘) รูชดั
ซ่ึงจิตอันฟุงซาน  วา “จิตฟุงซาน”  (๙) รูชัดซ่ึงจิตอนัถึงความเปนจิตใหญ๑ วา 
“จิตถึงแลวซ่ึงความเปนจิตใหญ”   (๑๐) รูชัดซ่ึงจิตอันไมถึงความเปนจิตใหญ วา 
“จิตไมถึงแลว ซ่ึงความเปนจิตใหญ”   (๑๑) รูชัดซ่ึงจิตอันยังมีจิตอื่นย่ิงกวา   วา 
"จิตยังมีจิตอื่นย่ิงกวา”   (๑๒) รูชัดซ่ึงจิตอันไมมีจิตอื่นย่ิงกวา   วา “จิตไมมีจิตอื่น 

 ๑.  จิตถึงความเปนจิตใหญคือ จิตต้ังอยูในรูปฌานและอรูปฌาน. ท่ีไมถึงความเปนจิตใหญไดแกจิตอันยังอยูใน
กาม 
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ย่ิงกวา”   (๑๓) รูชัดซ่ึงจิตอันต้ังมั่น วา “จิตต้ังมั่น”  (๑๔) รูชัดซ่ึงจิตอันไมต้ังมั่น 
วา “จิตไมต้ังมั่น”   (๑๕) รูชัดซ่ึงจิตอันหลุดพนแลว  วา “จิตหลุดพนแลว”   (๑๖) 
รูชัดซ่ึงจิตอันยังไมหลุดพน  วา “จิตยังไมหลุดพน”.  

        ดวยอาการอยางน้ีแล    ที่ภิกษุเปนผู มีปกตพิจิารณาเห็นจิต ในจิตอัน  เปน
ภายในอยู  บาง,  ในจิตอันเปนภายนอกอยู  บาง, ในจิตทั้งภายในและภายนอกอยู 
บาง; และเปนผูมีปกติพิจารณาเห็นธรรมเปนเหตุเกิดข้ึน (แหงจิต)ในจิต (น้ี) อยู 
บาง, เห็นธรรมเปนเหตุเส่ือมไป (แหงจิต) ในจิต (น้ี) อยูบาง. ก็แหละสต ิ (คือ
ความระลึก) วา “จิตมีอยู”  ดังน้ีของเธอน้ัน  เปนสติที่เธอดํารงไวเพียงเพื่อความรู
เพียงเพื่อความอาศัยระลึก. ที่แทเธอเปนผูทีตั่ณหาและทิฏฐิอาศัยไมได  และเธอ
ไมยึดมั่นอะไรๆในโลกน้ี.  ภิกษุ ท. !    ภิกษุชื่อวาเปนผูมีปรกติตามเห็นจิตในจิต
อยู   แมดวยอาการอยางน้ี.  

- นัยแหงอานาปานสติสูตร:๑๔/๑๙๖/๒๘๙.  
- นัยแหงมหาสติปฏฐานสูตร : ๑๐/๓๓๔/๒๘๙.  
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การทาํสตใินรูปแห่งธัมมานุปัสสนา 
๑. ตามนัยแห่งอานาปานสติสูตร 

        ภิกษุ ท. !  สมัยใด   ภิกษุ  (๑) ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผู ตาม
เห็นซ่ึงความไม่เทีย่ง อยูเปนประจํา  จักหายใจเขา   ดังน้ี,   ยอมทําในบทศึกษาวา     
เราเปนผูตามเห็นซ่ึงความไมเที่ยง    อยูเปนประจํา    จักหายใจออก     ดังน้ี;   
(๒) ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผู ตามเห็นซ่ึงความจางคลาย อยูเปนประจํา 
จักหายใจเขา  ดังน้ี,  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูตามเห็นซ่ึงความจางคลาย 
อยูเปนประจํา  จักหายใจออก  ดังน้ี;  (๓) ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผู ตาม
เห็นซ่ึงความดบัไม่เหลอื อยูเปนประจํา  จักหายใจเขา  ดังน้ี,  ยอมทําในบทศึกษา
วา เราเปนผูตามเห็นซ่ึงความดับไมเหลือ อยูเปนประจํา จักหายใจออก ดังน้ี;  (๔) 
ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผู ตามเห็นซ่ึงความสลดัคนื อยูเปนประจํา  จัก
หายใจเขา  ดังน้ี,  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูตามเห็นซ่ึงความสลัดคืน  อยู
เปนประจํา  จักหายใจออก  ดังน้ี; ภิกษุ ท. !     สมัยน้ัน ภิกษุชือ่วาเปนผู ตามเห็น
ธรรมในธรรม๑ ทั้งหลาย  อยูเปนประจํา  มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชญัญะ    มี
สติ  นําอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได. 

        ภิกษุ ท. !  ภิกษุน้ัน เป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะเป็นอย่างดีแล้ว
เพราะ เธอเห็นการละอภิชฌาและโทมนัสทั้งหลายของเธอน้ันด้วย
ปัญญา.  ภิกษุ ท. !   เพราะเหตุน้ันในเร่ืองน้ี  ภิกษุน้ันยอมชือ่วาเปนผูตามเห็น
ธรรมในธรรมทั้งหลายอยูเปนประจํา  มีความเพียรเผากิเลส  มีสัมปชญัญะ  มีสติ
นําอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได  ในสมัยน้ัน.  
๑.  เห็นความจริงของธรรม ในธรรมท้ังหลาย  จนไมยึดม่ันธรรมใดๆ,  ต้ังแตตํ่าท่ีสุด  จนถึงสูงสุด มีนิพพานเปนตน. 
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๒. ตามนัยแห่งมหาสติปัฏฐานสูตร 

        ภิกษุ ท. !  ภิกษุ เป็นผู้มีปกติพจิารณาเห็นธรรมในธรรม ท.  อยู่น้ัน 
เป็นอย่างไรเล่า ?  

ก. หมวดนิวรณ์ (คอืธรรม) 

        ภิกษุ ท. !  ในกรณีน้ี    ภิกษุเปนผู มีปรกติพจิารณาเห็นธรรมใน 
ธรรมทั้งหลาย    คอืนิวรณ์ ๕ อย่าง   อยู.   ภิกษุ ท. !    ภิกษุเปนผูมปีรกติ
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายคือนิวรณหาอยางอยู   น้ันเปนอยางไรเลา?   
ภิกษุ ท. !     ในกรณีน้ี ภิกษุ  :-  

    รูชดัซ่ึง กามฉันทะ อันมีอยูในภายใน วา มีอยู; 
    รูชดัซ่ึงกามฉันทะอันไมมอียูในภายใน วา ไมมีอยู;  
    รูชดัซ่ึงการเกิดข้ึนแหงกามฉันทะที่ยังไมเกิดข้ึน วา เกิดข้ึนอยางไร;  
    รูชดัซ่ึงการละกามฉันทะที่เกิดข้ึนแลว วา ละไปแลวอยางไร;  
    รูชดัซ่ึงการไมเกิดข้ึนอีกแหงกามฉันทะที่ละแลว วา ไมเกิดข้ึนอกีอยางไร. 

        (ในกรณีแหงนิวรณคือ  พยาบาท  ถีนมิทธะ  อุทธัจจกุกกุจจะ  และวิจิกิจฉา    ก็มีขอความ 
ที่ตรัสวา   ภิกษุรูชัดทํานองเดียวกันกับในกรณีแหงกามฉันทนิวรณขางบนน้ี). 

        ดวยอาการอยางน้ีแล   ที่ภิกษุเปนผู มีปกติพจิารณาเห็นธรรม  ในธรรม ท. 
อันเปนภายในอยู บาง,  ในธรรม ท. อันเปนภายนอกอยู บาง,  ในธรรม ท. อัน
เปนทั้งภายในภายนอกอยู บาง; และเปนผูมีปกติพิจารณาเห็นธรรมเปนเหตุ
เกิดข้ึน (แหงธรรม) ในธรรม ท. (น้ี) อยู บาง เห็นธรรมเปนเหตุเส่ือมไป (แหง
ธรรม) ในธรรม ท. (น้ี) อยู บาง, เห็นทั้งธรรมเปนเหตุเกิดข้ึนและเส่ือมไป (แหง
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ธรรม) ในธรรม ท. (น้ี) อยู บาง.  ก็แหละสติ (คือความระลึก) วา “ธรรม ท. มีอยู”   
ดังน้ีของเธอน้ัน  เปนสติที่เธอดํารงไวเพียงเพื่อความรู เพียงเพื่ออาศัยระลึก, ที่แท
เธอเปนผูทีตั่ณหาและทิฏฐิอาศัยไมได และเธอไมยึดมัน่อะไรๆในโลกนี้.   ภิกษุ 
ท. !     ภิกษุชือ่วาเปนผูมีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายคือนิวรณหา
อยาง    แมดวยอาการอยางน้ี.  

ข. หมวดขนัธ์ (คอืธรรม) 

        ภิกษุ ท. !  ขออื่นยังมอีีก  :  ภิกษุเปนผู   มีปรกติพจิารณาเห็นธรรม 
ในธรรมทั้งหลาย  คอือุปาทานขนัธ์ ๕ อย่าง อยู.   ภิกษุ ท. !    ภิกษุเปนผูมปีรกติ
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออปุาทานขันธหาอยางอยู น้ันเปนอยางไรเลา?  
ภิกษุ ท. !     ในกรณีน้ี   ภิกษุยอมพิจารณาเห็น  วา “รูป เปนอยางน้ี,  เหตุใหเกิด
รูปเปนอยางน้ี, ความสลายแหงรูปเปนอยางน้ี. เวทนา เปนอยางน้ี, เหตุใหเกิด
เวทนาเปนอยางน้ี, ความสลายแหงเวทนาเปนอยางน้ี. สัญญา เปนอยางน้ี, เหตุให
เกิดสัญญาเปนอยางน้ี, ความสลายแหงสัญญาเปนอยางน้ี. สังขาร ท. เปนอยางน้ี,  
เหตุใหเกิดสังขาร ท.  เปนอยางน้ี,  ความสลายแหงสังขาร ท.  เปนอยางน้ี. 
วญิญาณ เปนอยางน้ี, เหตุใหเกิดวิญญาณเปนอยางน้ี, ความสลายแหงวิญญาณ
เปนอยางน้ี.”     ดังน้ี.  

        ดวยอาการอยางน้ีแล ที่ภิกษุเปนผู มีปรกติพจิารณาเห็นธรรม ในธรรม
ทั้งหลายอนัเปนภายในอยู  บาง, ในธรรมทั้งหลายอนัเปนภายนอกอยู บาง, ....
ฯลฯ.... (คําที่ละไวตอไปน้ี เหมือนตอนทายของหมวด ก.  อันวาดวยนิวรณ   ต้ังแตคําวา “ในธรรม

ทั้งหลายอันเปนภายนอกอยู  บาง”  ไปจนถึงคําวา  “ไมยึดม่ันอะไรๆในโลกน้ี”). ภิกษุ ท. ! ภิกษุ
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ชื่อวาเปนผูมีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย คืออุปาทานขันธหาอยาง
อยู   แมดวยอาการอยางน้ี.  

ค. หมวดอายตนะ (คอืธรรม) 

        ภิกษุ ท. !  ขออื่นยังมอีีก : ภิกษุเปนผู มปีกติพจิารณาเห็นธรรมใน 
ธรรมทั้งหลาย  คอือายตนะภายในและภายนอก ๖ อย่าง  อยู.   ภิกษุ ท. !    ภิกษุ
เปนผูมีปรกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังหลาย คืออายตนะภายในและ
ภายนอกหกอยางอยู    น้ันเปนอยางไรเลา?  ภิกษุ ท. !    ในกรณีน้ี   ภิกษุ  :-  

       รูชัดซ่ึง จักษุ;  

       รูชัดซ่ึงรูปทั้งหลาย;  

       รูชัดซ่ึงสัญโญชน (คือกิเลสเปนเคร่ืองผูก) อันอาศัยจักษุและรูปทั้งสองอยางแลว
เกิดข้ึน;  

       รูชัดซ่ึงการเกิดข้ึนแหงสัญโญชนที่ยังไมเกิดข้ึน วา เกิดข้ึนอยางไร;  

       รูชัดซ่ึงการละสัญโญชนที่เกิดข้ึนแลว วา ละไปแลวอยางไร;  

       รูชัดซ่ึงการไมเกิดข้ึนอีกแหงสัญโญชนที่ละแลว  วา ไมเกิดข้ึนอีกอยางไร.  
        (ในกรณีแหงอายตนะหมวด โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ และ มนะ ก็มีขอความ ที่ตรัสวา ภิกษุ
รูชัดทํานองเดียวกันกับในกรณีแหงอายตนะหมวดจักษุ ขางบนน้ี).  

        ดวยอาการอยางน้ีแล ที่ภิกษุเปนผู มีปกติพจิารณาเห็นธรรม ในธรรม 
ทั้งหลายอนัเปนภายในอยู  บาง.  ในธรรมทั้งหลายอนัเปนภายนอกอยู   บาง, ....
ฯลฯ.... (คําที่ละไวตอไปน้ี  เหมือนตอนทายของหมวด ก.  อันวาดวยนิวรณ  ต้ังแตคําวา "ในธรรม

ทั้งหลายอันเปนภายนอกอยู  บาง," ไปจนถึงคําวา "ไมยึดม่ันอะไรๆในโลกน้ี.") ภิกษุ ท. !   ภิกษุ
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ชื่อวาเปนผูมีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย คืออายตนะภายในและ
ภายนอกหกอยางอยู    แมดวยอาการอยางน้ี. 

ง. หมวดโพชฌงค์  (คอืธรรม) 

        ภิกษุ ท. !  ขออื่นยังมอีีก : ภิกษุเปนผู มปีกติพจิารณาเห็นธรรมใน
ธรรมทั้งหลาย  คอืโพชฌงค์ ๗ อย่าง  อยู.  ภิกษุ ท. !    ภิกษุเปนผูมปีรกติ
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายคือโพชฌงคเจ็ดอยางอยู  น้ันเปนอยางไร
เลา ?    ภิกษุ ท. !    ในกรณีน้ี    ภิกษุ  :-  
   รูชัดซ่ึง สติสัมโพชฌงค์ อันมีอยูในภายใน วา มีอยู;  
   รูชัดซ่ึงสติสัมโพชฌงคอันไมมอียูในภายใน วา ไมมีอยู;  
   รูชัดซ่ึงการเกิดข้ึนแหงสติสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิดข้ึน วา  เกิดข้ึนอยางไร;  
   รูชัดซ่ึงการเจริญเต็มรอบแหงสติสัมโพชฌงคที่เกิดข้ึนแลว วา เจริญเต็มรอบ
แลวอยางไร. 
        (ในกรณีแหงโพชฌงคคือ ธัมมวจิยสัมโพชฌงค์  วริิยสัมโพชฌงค์ ปีตสัิมโพชฌงค์ ปัสสัทธิ
สัมโพชฌงค์ และอเุบกขาสัมโพชฌงค์ ก็มีขอความที่ตรัสวาภิกษุรูชัดอยางเดียวกันกับในกรณีแหงสติ
สัมโพชฌงค   ขางบนน้ี ). 

 ดวยอาการอยางน้ีแล ที่ภิกษุเปนผู มีปรกติพจิารณาเห็นธรรม ในธรรม
ทั้งหลายอนัเปนภายในอยู  บาง, ในธรรมทั้งหลายอนัเปนภายนอกอยู บาง, ....
ฯลฯ.... (คําที่ละไวตอไปน้ี เหมือนตอนทายของหมวด ก.  อันวาดวยนิวรณ  ต้ังแตคําวา “ในธรรม

ทั้งหลายอันเปนภายนอกอยู บาง,” ไปจนถึงคําวา  “ไมยึดม่ันอะไรๆในโลกน้ี”). ภิกษุ ท. !   ภิกษุ
ชื่อวาเปนผูมีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย คือ โพชฌงคเจ็ดอยางอยู    
แมดวยอาการอยางน้ี.  
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จ. หมวดอริยสัจ (คอืธรรม) 

        ภิกษุ ท. !  ขออื่นยังมอีีก : ภิกษุเปนผู มปีกติพจิารณาเห็นธรรมใน
ธรรมทั้งหลาย   คอือริยสัจ ๔ อย่าง อยู.  ภิกษุ ท. !    ภิกษุเปนผูมีปกติพิจารณา
เห็นธรรมในธรรมทัง้หลายคืออริยสัจส่ีอยางอยู  น้ันเปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! 
ในกรณีน้ี   ภกิษุยอม รู้ชัดตามเป็นจริงว่า “นีค้อืทุกข์”,  ยอมรูชัดตามเปนจริง  วา 
“นีค้อืเหตุให้เกดิทุกข์”, ยอมรูชดัตามเปนจริง วา “นีค้อืความดบัไม่เหลอืแห่ง
ทุกข์”,  ยอมรูชดัตามเปนจริง วา “นีค้อืหนทางเป็นเคร่ืองให้ถงึความดบัไม่เหลอื
แห่งทุกข์”.  

จ. -๑ : ทุกขอริยสัจ 

        ภิกษุ ท. !  ก็ อริยสัจคอืทุกข์ น้ันเป็นอย่างไรเล่า ?  ความเกิดก็เปน 
ทุกข,  ความแกก็เปนทุกข,  ความตายก็เปนทุกข, ความโศก ความรํ่าไรรําพัน 
ความทุกขกาย  ความทุกขใจ  ความคับแคนใจ  ก็เปนทุกข,   ความระคนดวยส่ิง
ไมเปนที่รกั  ก็เปนทุกข,  ความพลัดพรากจากส่ิงที่เปนที่รัก  ก็เปนทุกข,   ความที่
ตนปรารถนาแลวไมไดส่ิงน้ันสมหวัง ก็เปนทุกข, กลาวโดยยอ ขันธอันเปนที่ต้ัง
แหงความยึดถือทั้ง  ๕  เปนทุกข.  

        ภิกษุ ท. !  ความเกิด  เปนอยางไรเลา ? ....ฯลฯ.... [ขอความพิสดาร ตอไปน้ี  
ดูที่หนา  ๑๒๙  แหงหนังสือเลมน้ี   หัวขอวา “อริยสัจสี่ที่ทรงแสดงโดยพิสดาร (นัยที่หน่ึง)”].  
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จ. - ๒ : ทุกขสมุทยอริยสัจ 

        ภิกษุ ท. !  ก็  อริยสัจ  คอืเหตุให้เกดิทุกข์   น้ันเป็นอย่างไรเล่า? ตัณหา
น้ีใด   ทําความเกิดใหมเปนปรกติ  เปนไปกับดวยความกําหนัดเพราะความเพลิน 
มักเพลินย่ิงในอารมณน้ันๆ,  น้ีคือ  กามตัณหา  ภวตัณหา  วิภวตัณหา.  

        ภิกษุ ท. !  ก็ตัณหานั้น  เมื่อจะเกิด  ยอมเกิดในที่ไหน?  เมื่อจะเขาไป 
ต้ังอยู ยอมเขาไปต้ังอยูในที่ไหน? ส่ิงใดในโลกมีภาวะเปนที่รัก มีภาวะเปนที่
ยินดี; ตัณหาน้ัน เมื่อจะเกิดยอมเกิดในส่ิงน้ัน, ....ฯลฯ.... [ขอความพิสดารตอไปน้ี ดูที่
หนา ๑๒๙ ถึงหนา ๑๓๒ แหงหนังสือเลมน้ี หัวขอวา “อริยสัจสี่ที่ทรงแสดงโดยพสิดาร (นัยที่หน่ึง)”].  

จ. - ๓ : ทุกขนิโรธอริยสัจ 

        ภิกษุ ท. !  ก็ อริยสัจคอืความดบัไม่เหลอืแห่งทุกข์ น้ันเป็นอย่างไร 
เล่า ? คือความคลายคืนโดยไมมีเหลือและความดับไมเหลือ ความละวาง ความ
สลัดคืน ความผานพน ความไมอาลัย ซ่ึงตัณหานั้น น่ันเทียว.  

        ภิกษุ ท. !  ก็ตัณหานั้น  เมื่อบุคคลจะละได  ยอมละไดในทีไ่หน ?  
เมื่อจะดับ  ยอมดับไดในที่ไหน? ส่ิงใดมภีาวะเปนที่รัก มีภาวะเปนที่ยินดีในโลก; 
ตัณหานั้น  เมื่อบุคคลจะละ ยอมละไดในส่ิงน้ัน ....ฯลฯ....  [ขอความพิสดารตอไปน้ี ดู
ที่หนา ๑๓๒  ถึงหนา ๑๓๔ แหงหนังสือเลมน้ี  หัวขอวา “อริยสัจสี่ที่ทรงแสดงโดยพิสดาร (นัยที่
หน่ึง)”]. 

จ. - ๔ : ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ 

        ภิกษุ ท. !  ก็ อริยสัจคอืหนทางเป็นเคร่ืองให้ถงึความดบัไม่เหลอืแห่ง
ทุกข์   น้ันเป็นอย่างไรเล่า?  คือ   หนทางอันประเสริฐ   ประกอบดวยองคแปดน้ี
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เอง,  องคแปดคือ ความเห็นชอบ  ความดําริชอบ  วาจาชอบ  การงานชอบ อาชีวะ
ชอบ   ความเพียรชอบ   ความระลึกชอบ  ความต้ังใจมัน่ชอบ.  

        ภิกษุ ท. !  ความเห็นชอบ  เปนอยางไร? ภิกษุ ท. !    ความรูในทุกข 
ความรูในเหตุใหเกิดทุกข  ....ฯลฯ.... [ขอความพิสดารตอไปน้ี ดูที่หนา ๑๓๕  ถึงหนา ๑๓๗  
แหงหนังสือเลมน้ี  หัวขอวา “อริยสัจสี่ที่ทรงแสดงโดยพิสดาร (นัยที่หน่ึง)”].  

        ดวยอาการอยางน้ีแล  ที่ภิกษุเปนผู  มีปกติพจิารณาเห็นธรรม   ในธรรม 
ท.  อันเปนภายในอยู  บาง, ในธรรม ท. อันเปนภายนอกอยู บาง   ในธรรม ท.  
ทั้งภายในและภายนอกอยู บาง; และเปนผูมีปรกตพิิจารณาเห็นธรรมเปนเหตุ
เกิดข้ึน (แหงธรรม)   ในธรรม ท. (น้ี) อยู บาง, เห็นธรรมเปนเหตุเส่ือมไป (แหง
ธรรม) ในธรรม ท. (น้ี) อยู บาง, เห็นธรรมเปนเหตุเกิดข้ึนและเส่ือมไป (แหง
ธรรม)  ในธรรม ท. (น้ี) อยู บาง. ก็แหละสติ (คือความระลึก) วา “ธรรม ท.  มอียู” 
ดังน้ีของเธอน้ัน   เปนสติที่เธอดํารงไวเพียงเพื่อความรู   เพียงเพื่ออาศัยระลึก,   ที่
แทเธอเปนผูที่ตัณหาและทิฏฐิอาศัยไมได และเธอไมยึดมัน่อะไรๆในโลกนี้. 
ภิกษุ ท. !    ภิกษุชื่อวาเปนผูมีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังหลายคืออริยสัจ
ส่ีอยางอยู     แมดวยอาการอยางน้ี.  

- นัยแหงอานาปานสติสูตร:๑๔/๑๙๗/๒๘๙.  
-  นัยแหงมหาสติปฏฐานสูตร : ๑๐/๓๓๕ - ๓๔๘/๒๙๐-๒๙๙.  

อบุายแห่งการดาํรงจติในสตปัิฏฐาน 

        อานนท !  ขอน้ันเปนอยางที่เธอกลาว.  อานนท !    ขอน้ันเปนอยางที่ 
เธอกลาว  อานนท !    ภิกษุหรือภิกษุณรูีปใด  มีจติตั้งมั่นดแีล้วในสติปัฏฐานทั้งส่ี 
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อยู่, ข้อที่ภิกษุหรือภิกษุณน้ัีน   จะพงึหวงัได้กค็อื จักบรรลุคุณวเิศษอนัโอฬารยิง่
กว่าที่บรรลุอยู่ก่อน.   สติปฏฐานส่ีอยาง    อยางไรเลา?   ส่ีอยาง  คือ  :-  

        อานนท !  ในกรณีน้ี ภิกษุเปนผู มีปกตติามเห็นกายในกาย มีความ 
เพียรเผากิเลส   มีสัมปชญัญะ  มีสติ  นําออกซ่ึงอภชิฌาและโทมนัสในโลกอยู 
เมื่อน้ันเธอตามเห็นกายในกายอยู,  ความเรารอนมีอารมณทางกายเกิดข้ึนในกายก็
ดี  ความหดหูแหงจิตเกิดข้ึนก็ดี  จิตฟุงไปในภายนอกก็ดี  อานนท !    ภิกษุน้ัน 
พึงต้ังจิตไวในนิมิตอันเปนที่ต้ังแหงความเล่ือมใสอยางใดอยางหน่ึง. เมื่อเธอน้ัน
ต้ังจิตไวในนิมิต  อันเปนที่ต้ังแหงความเล่ือมใสอยางใดอยางหน่ึง อยู, ปราโมทย
ยอมเกิด; ปติยอมเกิดแกผูมีจิตปราโมทย; กายของผูมใีจปติ ยอมระงับ;  ผูมีกาย
ระงับ   ยอมเสวยสุข;  จิตของผูมสุีข  ยอมต้ังมั่น.  

        ภิกษุน้ัน  ยอมพิจารณาเห็นอยางน้ีวา “เราตั้งไวซ่ึงจิตเพื่อประโยชน 
ใด  ประโยชนน้ันสําเร็จแลวแกเรา,  ถากระไร  บัดน้ีเราจะเพิกถอน (ซ่ึงจิตอันต้ัง
ไวในนิมิตอันเปนที่ต้ังแหงความเล่ือมใส)”  ดังน้ี.   ภิกษุน้ัน   จึงเพิกถอนคือไม
กระทําซ่ึงวิตก  ไมกระทําซ่ึงวิจาร  รูชัดวา  “บัดน้ี เราเปนผูไมมีวิตก  ไมมีวิจาร มี
สติเปนสุขอยูในภายใน”  ดังน้ี.  

       (ในกรณีแหงเวทนาก็ดี จิตก็ดี และธรรมก็ดี   ก็มีขอความที่ตรัสอยางเดียวกัน). 

        อานนท !  อยางน้ีแล   ชื่อวา    ภาวนายอมมดีวยการดํารงจิตไว. 
-  มหาวาร.สํ. ๑๙/๒๐๗ - ๒๐๘/๗๑๖ - ๗๑๘. 
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ข้อควรระวงั ในการเจริญสตปัิฏฐานส่ี 

        อัคคิเวสนะ!  .... ครั้นภิกษุประกอบพรอมดวยสติสัมปชัญญะแลว ตถาคต
ยอมแนะนําเธอใหย่ิงข้ึนไปวา  “มาเถิดภิกษ ุ!    เธอจง เสพเสนาสนะอนัสงดั  คือ
ปาละเมาะ  โคนไม  ภูเขา  ซอกหวย  ทองถํ้า  ปาชา  ปาชัฏ  ที่แจง   หรือลอมฟาง
เถิด”  ดังน้ี.   ภิกษุน้ันยอมเสพเสนาสนะอันสงัด,  ครั้นกาวกลับจากบิณฑบาตใน

กาลเปนปจฉาภัต   น่ังคูบลัลังกต้ังกายตรง  ดํารงสติเฉพาะหนา, เธอยอม ละ
อภิชฌา ในโลก   มีจิตปราศจากอภิชฌา   คอยชาํระจิตจากอภชิฌาอยู, ละ
พยาบาท มีจิตปราศจากพยาบาท เปนผูกรุณามจิีตหวังความเก้ือกูลในสัตว

ทั้งหลาย คอยชําระจิตจากพยาบาทอยู, ละถนีมิทธะ มีจิตปราศจากถีนมิทธะ  

มุงอยูแตความสวางในใจ   มีสติสัมปชญัญะ   คอยชําระจิตจากถีนมิทธะอยู, ละ
อุทธัจจกกุกจุจะ ไมฟุงซาน  มีจิตสงบอยูในภายใน  คอยชําระจิตจากอุทธัจจ

กุกกุจจะอยู, ละวจิกิจิฉา  ขามลวงวิจิกิจฉาเสียได  ไมตองกลาวถามวา “น่ีอะไร    
น่ีอยางไร”    ในกุศลธรรมทั้งหลาย   คอยชําระจิตจากวิจิกิจฉาอยู.  

        ภิกษุน้ัน  ครั้งละนิวรณ ๕ ประการ   อันเปนเคร่ืองเศราหมองจิตทํา 

ปญญาใหถอยกําลังเหลาน้ีไดแลว,   เธอ    เปนผูมีปรกติ ตามเห็นกาย ในกาย

อยู .... มีปกติ ตามเห็นเวทนาในเวทนา ท.  อยู .... มีปกติ ตามเห็นจติ ในจิต
อยู .... มีปรกติ ตามเห็นธรรม ในธรรม ท.  อยู  มีความเพยีรเผากิเลส  มี
สัมปชญัญะ  มีสติ   นําออกเสียไดซ่ึงอภชิฌาและโทมนัสในโลก.  

        ตถาคต    ยอมแนะนําเธอน้ันใหย่ิงข้ึนไปวา   : - 
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        “มาเถิด   ภิกษุ !   เธอจงเปนผูมปีกติ ตามเห็นกายในกาย อยู   แต่อย่าตรึก
ซ่ึงวติกอนัเข้าไปประกอบอยู่กบักายเลย (มา  จ  กายูปสฺหิตํ  วิตกฺกํ  วิตกฺเกสิ);  

        มาเถิด  ภิกษุ !   เธอจงเปนผูมีปรกติ ตามเห็นเวทนาในเวทนา ท.   อยู 
แต่อย่าตรึกซ่ึงวติกอนัเข้าไปประกอบอยู่กบัเวทนาเลย;  

        มาเถิด  ภิกษุ !  เธอจงเปนผูมีปรกติ ตามเห็นจติในจิต อยู   แต่อย่าตรึก
ซ่ึงวติกอนัเข้าไปประกอบอยู่กบัจติเลย;  

        มาเถิด  ภิกษุ !  เธอจงเปนผูมีปรกติ ตามเห็นธรรมในธรรม ท. อยู  แต่
อย่าตรึกซ่ึงวติกอนัเข้าไปประกอบอยู่กบัธรรมเลย”    ดังน้ี.  

        ภิกษุน้ัน    เพราะเขาไปสงบระงบัเสียไดซ่ึงวิตกและวิจาร    จึงเขาถึง ทุติย
ฌาน  อันเปนเคร่ืองผองใสแหงใจในภายใน  นําใหสมาธิเปนธรรมอันเอกผดุมี
ข้ึน   ไมมีวิตกไมมีวิจาร   มีแตปติและสุขอันเกิดจากสมาธิ   แลวแลอยู.    (.... แลว
ไดตรัสถึง ตติยฌาน .... จตุตถฌาน .... ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ .... จุตูปปาตญาณ .... อาสวักขย
ญาณ   จนกระทั่ง วิมุตติญาณ   ตามหลักที่มีกลาวอยูในบาลีทั่วๆไปที่กลาวถึงเร่ืองน้ี).  

-  อุปริ.ม. ๑๔/๒๖๘-๒๗๐/๓๙๖ - ๔๐๑. 

       (ที่วา มีข้อที่ควรระวังในการเจริญสติปัฏฐานส่ี  ก็คือ  อยาเอาอารมณแหงสติปฏฐานส่ี  เชน
กายเปนตน มาทําใหเปนอารมณของวิตกอันเปนองคฌานที่หน่ึงแหงองคฌานทั้งหา เพราะวาจะตอง
ละส่ิงที่เรียกวาวิตก  จึงจะเล่ือนจากปฐมฌานเปนทุติยฌาน  หรือฌานที่สูงข้ึนไป  อันไมมีวิตก  ได;  
ถาเอากายเปนตนมาเปนอารมณแหงวิตก  มันก็จะเลื่อนลําดับแหงฌานไมได;  เพราะกายเปนส่ิงที่
ตองพิจารณาอยูตลอดไป จึงควรพิจารณากายในฐานะเปนอารมณแหงวิปสสนาอยาเอามาเปน
อารมณแหงวิตก  การเจริญภาวนาจึงจะเปนไปไดตามที่ตรัสไวในพระบาลีน้ี  ซึ่งเปนเร่ืองเกี่ยวกับ
การเจริญสติปฏฐานส่ีโดยตรง).  



๑๒๓๔                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

กายคตาสต ิเป็นอปุกรณ์แก่อนิทรยสังวร 
ก. โทษของการไม่มีกายคตาสติ 

        ภิกษุ ท. !  เปรียบเหมอืนบุรุษจับสัตวหกชนิด   อันมีที่อยูอาศัยตาง 
กัน  มีที่เทีย่วหากินตางกัน   มาผูกรวมกันดวยเชือกอนัมั่นคง;  คือเขาจับงูมาผูก
ดวยเชือกเหนียวเสนหน่ึง,  จับจระเข, จับนก, จับสุนัขบาน, จับสุนัขจ้ิงจอก,  จับ
ลิง, มาผูกดวยเชือกเหนียวเสนหน่ึงๆ แลวผูกรวมเขาดวยกันเปนปมเดียวใน
ทามกลาง  ปลอยแลว.  ภิกษุ ท. !    ครั้งน้ัน  สัตวเหลาน้ันทั้งหกชนิด  มีที่อาศัย
และที่เที่ยวตางๆกัน  ก็ย้ือแยงฉุดดึงกัน  เพื่อจะไปสูทีอ่าศัยที่เที่ยวของตนๆ : งูจะ
เข้าจอมปลวก, จระเข้จะลงนํา้, นกจะบินขึน้ไปในอากาศ, สุนัขจะเข้าบ้าน, สุนัข
จิง้จอกจะไปป่าช้า, ลงิกจ็ะไปป่า. ครั้งเหน่ือยลากันทั้งหกสัตวแลว   สัตวใดมี
กําลังกวา สัตวนอกน้ันก็ตองถูกลากติดตามไปตามอํานาจของสัตวน้ัน. ขอน้ีฉัน
ใด;  

        ภิกษุ ท. !  ภิกษุใดไมอบรมทําใหมากในกายคตาสติแลว ตา กจ็ะฉุด
เอาภิกษุน้ันไปหารูปที่น่าพอใจ, รูปที่ไมนาพอใจก็กลายเปนส่ิงที่เธอรูสึกอึดอัด
ขยะแขยง; หู กจ็ะฉุดเอาภิกษุน้ันไปหาเสียงที่น่าฟัง,  เสียงที่ไมนาฟงก็กลายเปน
ส่ิงที่เธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง; จมูก กจ็ะฉุดเอาภิกษุน้ันไปหากลิน่ที่น่าสูดดม, 
กล่ินที่ไมนาสูดดมก็กลายเปนส่ิงที่เธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง; ลิน้ กจ็ะฉุดเอาภิกษุ
น้ันไปหารสท่ีชอบใจ, รสที่ไมชอบใจก็กลายเปนส่ิงที่เธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง; 
กาย กจ็ะฉุดเอาภิกษุน้ันไปหาสัมผสัที่ยัว่ยวนใจ, สัมผสัที่ไมย่ัวยวนใจก็กลายเปน
ส่ิงที่เธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง; และ ใจ กจ็ะฉุดเอาภกิษุน้ันไปหาธรรมารมณ์ที่
ถูกใจ, ธรรมารมณที่ไมถูกใจก็กลายเปนส่ิงที่เธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง;  ขอน้ีก็ฉัน
น้ันเหมือนกัน.  



                                                          ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ                                           ๑๒๓๕ 

ข. คุณของกายคตาสต ิ

        ภิกษุ ท. !  เปรียบเหมอืนบุรุษจับสัตวหกชนิด   อันมทีี่อยูอาศัยตาง- 
กัน  มีที่เทีย่วหากินตางกัน  มาผูกรวมกันดวยเชือกอันมั่นคง  คือ  เขาจับงูมาผูก
ดวยเชือกเหนียวเสนหน่ึง, จับจรเข, จับนก, จับสุนัขบาน, จับสุนัขจ้ิงจอก และจับ
ลิง,   มาผูกดวยเชือกเหนียวเสนหน่ึงๆ ครั้นแลว   นําไปผูกไวกับเสาเข่ือนหรือ
เสาหลักอีกตอหน่ึง  ภกิษุ ท. !    ครั้งน้ัน  สัตวทั้งหกชนิดเหลาน้ัน   มีที่อาศัยและ
ที่เที่ยวตางๆกัน  ก็ย้ือแยงฉุดดึงกัน เพื่อจะไปสูที่อาศัยที่เที่ยวของตนๆ : งูจะเขา
จอมปลวก, จระเขจะลงนํ้า, นกจะบินข้ึนไปในอากาศ, สุนัขจะเขาบาน, สุนัข
จ้ิงจอกจะไปปาชา, ลิงก็จะไปปา. ภิกษ ุท. !   ในกาลใดแล ความเปนไปภายใน
ของสัตวทัง้หกชนิดเหลาน้ัน มีแตความเมือ่ยลาแลว; ในกาลน้ัน มันทั้งหลายก็จะ
พึงเขาไปยืนเจา น่ังเจา นอนเจา อยูขางเสาเข่ือนหรือเสาหลักน้ันเอง.    ขอน้ีฉัน
ใด,  

        ภิกษุ ท. !  ภิกษุใดได้อบรมทําให้มากในกายคตาสติแล้ว ตา ก็จะ ไม
ฉุดเอาภิกษุน้ันไปหารปูที่นาพอใจ,   รูปท่ีไม่น่าพอใจ ก็ไมเปนส่ิงที่เธอรูสึกอึด
อัดขยะแขยง; หู ก็จะไมฉุดเอาภกิษุน้ันไปหาเสียงที่นาฟง,   เสียงที่ไม่น่าฟัง ก็ไม
เปนส่ิงที่เธอรูสึกอึดอดัขยะแขยง;  จมูก ก็จะไมฉุดเอาภิกษุน้ันไปหากลิ่นที่นาสูด
ดม,  กลิน่ที่ไม่น่าสูดดม ก็ไมเปนส่ิงที่เธอรูสึกอดึอัดขยะแขยง;  ลิน้ ก็จะไมฉุด
เอาภิกษุน้ันไปหารสที่ชอบใจ, รสที่ไม่ชอบใจ ก็ไมเปนส่ิงที่เธอรูสึกอึดอัด
ขยะแขยง; กาย ก็จะไมฉุดเอาภิกษุน้ันไปหาสัมผัสที่ย่ัวยวนใจ, สัมผสัที่ไม่
ยัว่ยวนใจ ก็ไมเปนส่ิงที่เธอรูสึกอึดอัดขยะแขยง; และ ใจ ก็จะไมฉุดเอาภิกษุน้ัน
ไปหาธรรมารมณที่ถูกใจ, ธรรมารมณ์ทีไ่ม่ถูกใจ ก็ไมเปนส่ิงที่เธอรูสึกอึดอัด
ขยะแขยง;   ขอน้ีก็ฉันน้ันเหมือนกัน.  



๑๒๓๖                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

        ภิกษุ ท. !  คําวา  “เสาเขื่อน หรือเสาหลกั”  น้ีเปนคําเรียกแทนชือ่ แหง 
กายคตาสต.ิ  

        ภิกษุ ท. !  เพราะฉะน้ัน ในเรื่องน้ี พวกเธอท้ังหลายพึงสําเหนียกใจ 
ไววา  “กายคตาสติของเราทั้งหลาย  จักเป็นส่ิงทีเ่ราอบรม  กระทําให้มาก กระทํา
ให้เป็นยานเคร่ืองนําไป กระทําให้เป็นของที่อาศัยได้ เพยีงตั้งไว้เนืองๆ เพยีร
เสริมสร้างโดยรอบคอบ  เพยีรปรารภสมํ่าเสมอด้วยด”ี ดังน้ี.  ภกิษุ ท. ! พวกเธอ
ทั้งหลาย   พึงสําเหนียกใจไวดวยอาการอยางน้ีแล.  

-  สฬา.สํ.๑๘/๒๔๖,๒๔๘/๓๔๘,๓๕๐.  

หลกัสําคญัสําหรับผู้หลกีออกเจริญสตปัิฏฐานอยู่ผู้เดยีว 

 "ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ !    ข้าพระองค์ขอโอกาส   ขอพระผู้ มีพระภาค  จงทรงแสดง
ธรรมน้ันโดยย่อ   อันเป็นธรรมท่ีเม่ือข้าพระองค์ฟังแล้ว  จะเป็นผู้ผู้ เดียวออกไปสู่ท่ีสงัดเป็น
ผู้ ไม่ประมาท  มีความเพียรเผากิเลส  มีตนส่งไปแล้วในธรรมเบื้องบน  แล้วแลอยู่ เถิดพระเจ้า
ข้า !"  

        ก็เรื่องอยางเดียวกันน่ีแหละ โมฆบุรุษบางพวกขอรองใหเรากลาวธรรม
อยางที่เธอถาม   ครั้นเรากลาวธรรมน้ันแลวเขาก็ยังสําคัญแตในอันที่จะติดตาม
เราเทาน้ัน  (ไมสนใจทีจ่ะหลีกออกอยูปฏิบัติผูเดียว).  

 "ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ !   ขอพระผู้ มีพระภาคจงทรงแสดงธรรมโดยย่อแก่ข้าพระองค์  
ขอพระสุคตจงทรงแสดงธรรมโดยย่อแก่ข้าพระองค์  ในลักษณะท่ีข้าพระองค์จะเข้าใจ
เนื้อความแห่งภาษิตของพระผู้ มีพระภาคเจ้า  จะเป็นทายาท(ผู้ รับมรดกธรรม)  แห่งภาษิต
ของพระผู้ มีพระภาคเจ้าน้ัน".  



                                                          ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ                                           ๑๒๓๗ 

        ภิกษุ ท. !  ถาอยางน้ัน ในกรณน้ีี เธอจงชําระธรรมอนัเป็นเบือ้งต้น
อย่างยิง่ในบรรดากศุลธรรมทั้งหลาย. ก็อะไรเลาเปนเบื้องตนแหงกุศลธรรม
ทั้งหลาย? ธรรมอันเปนเบื้องตนแหงกุศลธรรมทัง้หลายคือ ศีลอนับริสุทธ์ิหมด
จด ๑ , ทิฏฐิอนัเป็นไปตรง ๑.   ภิกษุ ท. !     เมื่อศีลของเธอบริสุทธิ์หมดจด  ทิฏฐิ
ของเธอไปตรงแลว,  เธอจงอาศัยศีลต้ังอยูในศีล  แลวจง เจริญสติปัฏฐานทั้งส่ี  
โดย วธีิทั้งสาม เถิด.   เจริญสติปฏฐานทั้งส่ีโดยวิธีทั้งสาม น้ันเปนอยางไรเลา? 

        ภิกษุ ท. !  ในกรณีน้ี เธอจงเปนผู มีปกติตามเห็นกายในกาย อนัเป็น 
ภายใน อยูเปนประจํา มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มสีติ นําออกซ่ึง
อภชิฌาและโทมนัสในโลก    อยูเถิด;  และจงเปนผูมปีกติตามเห็นกายในกาย อนั
เป็นภายนอก อยูเปนประจํา   มีความเพียรเผากิเลส  มีสัมปชญัญะ   มีสติ  นําออก
ซ่ึงอภชิฌาและโทมนัสในโลก อยูเถิด. และจงเปนผูมปีกติตามเห็นกายในกาย ทั้ง
ภายในและภายนอก อยูเปนประจํา   มีความเพียรเผากิเลส  มีสัมปชญัญะ  มสีติ   
นําออกซ่ึงอภชิฌาและโทมนัสในโลก   อยูเถิด.  

        (ในกรณีแหง เวทนา   จิต   และธรรม   ก็มีขอความที่ตรัสอยางเดียวกัน). 

        ภิกษุ ท. !  เมื่อเธออาศัยศีลตั้งอยู่ในศีล   แล้วเจริญสติปัฏฐานทั้งส่ี 
โดยวธีิทั้งสาม อย่างนีแ้ล้ว   ความเจริญในกศุลธรรมทั้งหลายเท่าน้ัน  เป็นส่ิงที่
เธอหวงัได้   ตลอดคนืหรือวนัอนัจักมาถงึ    หาความเส่ือมมิได้เลย.  
 ภิกษุน้ัน  ยินดีรับพระพุทธภาษิต  ลุกจากอาสนะ  ถวายอภิวาท  กระทาํประทักษิณ
หลีกไปแล้ว เป็นผู้ผู้ เดียวหลีกออกไปสู่ท่ีสงัด ไม่ประมาท  มีความเพียรเผากิเลส  มีตนส่งไป
แล้วในธรรมเบื้องสูงอยู่   ไม่นานนักก็กระทาํให้แจ้งได้  ซ่ึงท่ีสุดแห่งพรหมจรรย์อันไม่มี
อะไรย่ิงกว่า  ในทิฏฐธรรมนี้  ด้วยปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงแล้วแลอยู่   อันเป็นประโยชน์ท่ีพึง
ประสงค์ของกุลบุตรผู้ ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ ไม่มีเรือน   ดังนี้แล.  
-  มหาวาร.สํ. ๑๙/๑๙๒ - ๑๙๓/๖๘๖ - ๖๙๐.  



๑๒๓๘                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

ตรัสให้มสีตคู่ิกนัไปกบัสัมปชัญญะ 

        ภิกษุ ท. !  ภิกษ ุ พึงเปนผู มีสติอยู่ อย่างมีสัมปชัญญะ : น้ีเปน 
อนุสาสนีของเราแกพวกเธอท้ังหลาย.  

        ภิกษุ ท. !  ภิกษุเป็นผู้สต ิ เป็นอย่างไรเล่า ? ภิกษุ ท. !   ภิกษุใน 
กรณีน้ี เปนผูตามเห็นกายในกายอยูเปนประจํา มีความเพียรเผากิเลส มี
สัมปชญัญะ   มีสติ  นําออกเสียไดซ่ึงอภิชฌาและโทมนัสในโลก; เปนผูตามเห็น
เวทนาในเวทนาอยูเปนประจําม มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะ มีสติ นําออก
เสียไดซ่ึงอภิชฌาและโทมนัสในโลก; เปนผูตามเหน็จิตในจิตอยูเปนประจํา มี
ความเพียรเผากิเลส  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  นําออกเสียไดซ่ึงอภชิฌาและโทมนัส
ในโลก; เปนผูตามเห็นธรรมในธรรมท้ังหลายอยูเปนประจํา  มีความเพียรเผา
กิเลส  มีสัมปชญัญะ  มีสติ  นําออกเสียไดซ่ึงอภชิฌาและโทมนัสในโลก.   ภิกษุ 
ท. !   อยางน้ีแล    เรียกวา   ภิกษุเปนผูมีสติ.  

        ภิกษุ ท. !  ภิกษุเป็นผู้มีสัมปชัญญะ เป็นอย่างไรเล่า ? ภิกษ ุท. ! 
ภิกษุในกรณีน้ี เปนผูรูตัวรอบคอบในการกาวไปขางหนา การถอยกลับไปขาง
หลัง,  การแลดู   การเหลียวด,ู  การคู  การเหยียด,   การทรงสังฆาฏิ  บาตร  จีวร,
การฉัน  การดื่ม  การเคี้ยว  การล้ิม,  การถายอุจจาระ  ปสสาวะ,  การไป  การ
หยุด  การน่ัง  การนอน  การหลับ  การต่ืน  การพูด  การน่ิง.  ภิกษุ ท. !     อยางน้ี
แล    เรียกวา   ภิกษุเปนผูมีสัมปชญัญะ.  

        ภิกษุ ท. !  ภิกษ ุ พึงเปนผูมีสติอยู อยางมีสัมปชัญญะ : น้ีเปน 
อนุสาสนีของเราแกพวกเธอท้ังหลาย.  
-  มหา.ที. ๑๐/๑๑๒/๙๐. 
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การฝึกเพือ่ความสมบูรณ์แห่งสตสัิมปชัญญะ 

        ภิกษุ ท. !  สมาธิภาวนา  อนัเจริญกระทําให้มากแล้ว  ย่อมเป็นไป เพือ่
สติสัมปชัญญะ  น้ันเปนอยางไรเลา?  ภกิษุ ท. !    ในกรณน้ีี  เวทนาเกิดข้ึน 
(หรือ) ต้ังอยู   (หรอื) ดับไป   ก็เปนที่แจมแจงแกภิกษ;ุ สัญญาเกิดข้ึน (หรือ)
ต้ังอยู   (หรือ) ดับไป   ก็เปนที่แจมแจงแกภิกษ;ุ   วิตกเกิดข้ึน (หรือ) ต้ังอยู (หรือ) 
ดับไป   ก็เปนที่แจมแจงแกภิกษุ. ภิกษุ ท. !   น้ีคือ  สมาธิภาวนาอันเจริญกระทํา
ใหมากแลว    ยอมเปนไปเพื่อสติสัมปชญัญะ.  

-  จตุกฺก.อํ. ๒๑/๕๘/๔๑.  

การฝึกเพือ่มสีตสัิมปชัญญะโดยอ้อมและโดยตรง 

อานนท !     ฐานะท่ีต้ังแหงอนุสสติ     มีเทาไร? 
       “มีห้าอย่าง    พระเจ้าข้า !”  
       ห้าอย่าง     อย่างไรเล่า?  

        “ขาแตพระองคผูเจริญ !    ภิกษุในกรณีน้ี   สงัดแลวจากกาม   สงัดแลว 
จากอกุศลธรรม  เข้าถงึปฐมฌาน .... เขาถึง ทุติยฌาน .... เขาถึง ตติยฌาน  แลว
แลอยู.   ขาแตพระองคผูเจริญ !   น้ีเปนฐานะที่ต้ังแหงอนุสสติ ซ่ึงเมื่อบุคคลเจริญ
กระทําใหมากแลว    ยอม เป็นไปเพือ่ความอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรม.  

        ขาแตพระองคผูเจรญิ !   ขออื่นยังมีอีก   :   ภิกษ ุ กระทําไว้ในใจซ่ึง  อาโลก
สัญญา  อธิษฐานทิวาสัญญา วา   กลางวันฉันใด   กลางคืนฉันน้ัน,   กลางคืนฉัน
ใด  กลางวันฉันน้ัน,   เธอมีจิตอันเปดแลว  ดวยอาการอยางน้ีไมมีอะไรหอหุม  
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ยังจิตที่มีแสงสวางทั่วพรอมใหเจริญอยู. ขาแตพระองคผูเจริญ !    น้ีเปนฐานะ
ที่ต้ังแหงอนุสสติ  ซ่ึงเมื่อบุคคลเจริญกระทําใหมากแลว ยอม เป็นไปเพือ่การได้
เฉพาะซ่ึงญาณทัสสนะ.  

        ขาแตพระองคผูเจริญ !    ขออื่นยังมีอีก  :  ภิกษุ ย่อมพจิารณาเห็นกายนี ้
จากพืน้เท้าขึน้ไปสู่เบือ้งบน จากปลายผมลงมาในเบือ้งต่ํา อนัมีหนังหุ้มอยู่
โดยรอบ   เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆ  วา  :  ในกายน้ีมี ผม ท.  ขน 
ท. เล็บ ท. ฟน ท. หนัง เน้ือ เอ็น ท.  กระดูก ท. เย่ือในกระดูก  ไต  หัวใจ  ตับ 
พังผดื  มาม  ปอด  ลําไส  ลําไสสุด  อาหารในกระเพาะ  อุจจาระ  นํ้าดี  เสลด 
หนอง  โลหิต  เหงื่อ  มัน  นํ้าตา  นํ้าเหลือง  นํ้าลาย  นํ้าเมือก  นํ้าล่ืนหลอขอ  นํ้า
มูตร  ดังน้ี  ขาแตพระองคผูเจริญ !   น้ีเปนฐานะที่ต้ังแหงอนุสสติ  ซ่ึงเมื่อบคุคล
เจริญกระทําใหมากแลว  ยอม เป็นไปเพือ่การละซ่ึงกามราคะ.  

        ขาแตพระองคผูเจริญ !     ขออื่นยังมีอีก  :  ภิกษ ุ พึง เห็นซากศพ ที่เขาทิ้ง 
ไวในปาชาที่ทิ้งศพ   ตายแล้ววนัหน่ึง บาง   ตายแลว สองวนั บาง    ตายแลว สาม
วนั บาง    กาํลงัขึน้พอง  มีสีเขียวน่าเกลยีด  มีหนองไหลน่าเกลยีด  ฉันใด, เธอ
น้ัน  พึงนอมเขาไปเปรียบกับกายน้ีฉันน้ัน  วา  แมกายน้ี  ก็มีธรรมดาเปนอยางน้ี   
มีภาวะเปนอยางน้ี   ไมลวงพนความเปนอยางน้ีไปได   ดังน้ี;  หรือวาภิกษุ   พงึ
เห็นซากศพ ที่เขาทิ้งไวในปาชาที่ทิ้งศพ   อนัฝูงกาบ้าง  จิกกนิอยู่  อันฝูงนก
ตะกรุมบาง  จิกกินอยู  อันฝูงแรงบาง  เจาะกินอยู  อันฝงูสุนัขบาง  กัดกินอยู  อัน
ฝูงสุนัขจ้ิงจอกบาง  กัดกินอยู  อันหมูหนอนตางชนิดบาง  บอนกินอยู  ฉันใด,  
เธอน้ัน  ก็พึงนอมเขาไปเปรียบกับกายน้ี  ฉันน้ัน วา  แมกายน้ี  ก็มีธรรมดาเปน
อยางน้ี   มีภาวะเปนอยางน้ี  ไมลวงพนความเปนอยางน้ีไปได  ดังน้ี; หรอืวา 
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ภิกษุพึง เห็นซากศพ ที่เขาทิ้งไวในปาชาเปนที่ทิ้งศพ เป็นร่างกระดูกมเีนือ้และ
เลอืด ยงัมเีอน็เป็นเคร่ืองรึงรัด, เปนรางกระดูก ปราศจากเนือ้ แต่ยงัมีนํา้เลอืด
เป้ือนอยู่  ยงัมีเอน็เป็นเคร่ืองรึงรัด, เปนรางกระดูก ปราศจากเนือ้และเลอืด แต่ยงั
มีเอน็รึงรัด, เป็นท่อนกระดูกทั้งหลาย  ไม่มีเอน็รึงรัด กระจัดกระจายไปในทิศ
ต่างๆ กระดูกมือไปทาง กระดูกเทาไปทาง กระดูกแขงไปทาง  กระดูกขาไปทาง 
กระดูกสะเอวไปทาง กระดูกสันหลังไปทาง กระโหลกศีรษะไปทาง,  ฉันใด,  
เธอน้ันก็พึงนอมเขาไปเปรียบกับกายน้ี  ฉันน้ันวา  แมกายน้ีก็มธีรรมดาเปนอยาง
น้ี  มีภาวะเปนอยางน้ี   ไมลวงพนความเปนอยางน้ีไปไดดังน้ี;  หรอืวา  ภิกษุ  พึง 
เห็นซากศพ ที่เขาทิ้งไวในปาชาเปนที่ทิ้งศพ เป็นช้ินกระดูกทั้งหลาย มีสีขาว
เปรียบด้วยสีสังข์,   เปน ช้ินกระดูกทั้งหลาย เป็นกองๆเร่ียรายนานเกนิกว่าปีหน่ึง   
เปน กระดูกทั้งหลาย  เป่ือยเป็นผงละเอยีด,  ฉันใด,  เธอน้ันก็พึงนอมเขาไป
เปรียบกับกายน้ี  ฉันน้ันวา  แมกายน้ี  ก็มีธรรมดาเปนอยางน้ี  มีภาวะเปนอยางน้ี  
ไมลวงพนความเปนอยางน้ีไปได  ดังน้ี. ภิกษุ ท. !   น้ีเปนที่ต้ังแหงอนุสสติ  ซ่ึง
เมื่อบุคคลเจริญกระทําใหมากแลว  ยอม เป็นไปเพือ่ถอนขึน้ซ่ึงอสัมิมานะ.  

        ขาแตพระองคผูเจริญ !    ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุ   เพราะละสุขเสียไดและ 
เพราะละทุกขเสียได เพราะความดับไปแหงโสมนัสและโทมนัสทั้งสองในกาล
กอน เข้าถงึจตุตถฌาน ไมมีทุกขไมมีสุข มีแตความที่สติเปนธรรมชาติบรสุิทธิ์
เพราะอุเบกขา  แลวแลอยู.  ขาแตพระองคผูเจริญ !    น้ีเปนฐานะที่ต้ังแหง
อนุสสติ  ซ่ึงเมื่อบุคคลเจริญกระทําใหมากแลว ยอม เป็นไปเพือ่การแทงตลอดซ่ึง
ธาตุเป็นอเนก.  
        ขาแตพระองคผูเจริญ !    เหลาน้ีแล   ฐานะที่ต้ังแหงอนุสสติ ๕ อยาง. 
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        ดีละ  ดีละ  อานนท !  อานนท !   ถาอยางน้ัน  เธอจงทรงจํา ฐานะที่ตั้ง 
แห่งอนุสสติที่หก น้ีไว    คือ ภิกษุในกรณีน้ี มีสติก้าวไป  มีสติถอยกลบั  มีสติยนื
อยู่  มีสติน่ังอยู่  มีสตสํิาเร็จการนอนอยู่  มีสติอธิษฐานการงาน. อานนท !     น้ี
เปนฐานะท่ีต้ังแหงอนุสสติ  ซ่ึงเมื่อบุคคลเจริญกระทําใหมากแลว ยอม เป็นไป
เพือ่สติสัมปชัญญะ.  
-  ฉกฺก. อํ. ๒๒/๓๖๐ - ๓๖๒/๓๐๐. 

        (ฐานะแหงอนุสสติ ๕ ขอ ขางตน เปนสติสัมปชัญญะโดยออม  แมจะเปนสาวกภาษิต  แตก็
เปนคํากลาวแกพระผูมีพระภาคเจา จนพระองคทรงรับรอง  ถือวามีนํ้าหนักเทากับพระพุทธภาษิต จึง
นํามาใสไวในที่น้ี.  สวนสติสัมปชัญญะโดยตรงน้ัน  ไดแก อนุสสติฐานะที่หก มีความหมายชัดแจง
อยูในพุทธภาษิตน้ันแลว).  

โอวาทแห่งการทาํสต ิเมือ่ถูกตหิรือถูกชม 

ก. ฝ่ายถูกต ิ

        ภิกษุ ท. !  จะพงึมีฝ่ายตรงข้ามติเตียนเรา   ติเตียนธรรม  ติเตียน 
สงฆ์, ในกรณีเชนน้ี เธอทั้งหลายไม่พงึทาํความอาฆาต  เกลยีดชัง  เจบ็ใจ 
ในชนเหล่าน้ัน.  

        ภิกษุ ท. !  จะพึงมีฝายตรงขามกลาวติเตียนเรา ติเตียนธรรม ติเตียน 

สงฆ,  ในกรณีเชนน้ัน ถ้าเธอทั้งหลายจกัโกรธ ไม่พอใจ ในชนเหล่าน้ันแล้ว
ไซร้   อนัตรายจะมีแก่เธอเพราะเหตุน้ัน.  

        ภิกษุ ท. !  จะพึงมีฝายตรงขามกลาวติเตียนเรา ติเตียนธรรม ติเตียน 
สงฆ,  ในกรณีเชนน้ัน  ถาเธอท้ังหลายจักโกรธ  ไมพอใจ  ในชนเหลาน้ันแลว
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ไซร  เธอจะรูไดไหมวา  คํากลาวของเขาน้ันเปนสุภาษิตหรือทุพภาษิต ? “ไม่มีทาง
ท่ีจะรู้ได้เลย   พระเจ้าข้า !”  

        ภิกษุ ท. !  จะพึงมีฝายตรงขามกลาวติเตียนเรา ติเตียนธรรม ติเตียน 
สงฆ,  ในกรณีเชนน้ัน เธอพงึแถลงให้เห็นเร่ืองไม่จริง   โดยความเป็นเร่ืองไม่จริง 
วา  “น้ีไมจริงเพราะเหตุน้ีๆ  น่ีไมใชอยางน้ันเพราะเหตุน้ีๆ  ส่ิงอยางน้ีไมมีใน
พวกเรา    ส่ิงชนิดน้ันหาไมไดในพวกเรา”  ดังน้ี.  

ข. ฝ่ายถูกชม 

        ภิกษุ ท. !  หรือวา จะมีฝ่ายตรงข้ามกล่าวสรรเสริญเรา สรรเสริญ
ธรรม สรรเสริญสงฆ์, ในกรณีเชนน้ัน เธอทั้งหลายไม่พงึกระทาํความ
เพลดิเพลนิ   ยนิด ี  ไม่พงึกระทําความต่ืนเต้นแห่งใจ   ในคาํกล่าวสรรเสริญน้ัน.  

        ภิกษุ ท. !  จะมีฝายตรงขามกลาวสรรเสริญเรา สรรเสริญธรรม 
สรรเสริญสงฆ, ในกรณีเชนน้ัน ถ้าเธอทั้งหลายจกัทําความเพลดิเพลนิ ยนิดมีี
ความต่ืนเต้นแห่งใจ   แล้วไซร้   อนัตรายจะมีแก่เธอเพราะเหตุน้ัน.  

        ภิกษุ ท. !  จะมีฝายตรงขามกลาวสรรเสริญเรา สรรเสริญธรรม 

สรรเสริญสงฆ, ในกรณีเชนน้ัน เธอพงึกระทาํให้เขาทราบเร่ืองจริงโดย
ความเป็นเร่ืองจริง วา  “น่ีจริงเพราะเหตุน้ีๆ  น่ีเปนอยางน้ันเพราะเหตุน้ีๆ  ส่ิง
อยางน้ีมีอยูในพวกเรา    ส่ิงชนิดน้ันหาไดในพวกเรา”    ดังน้ี.  
-  สี.ที. ๙/๓/๑. 
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ความมสีตเิมือ่ถูกประทุษร้าย 

        ผัดคุนะ !  ถ้ามีใครกล่าวติเตียนเธอต่อหน้า; ผัดคุนะ !    ในกรณเีช่น 
น้ัน เธอพงึละฉันทะและวติกชนิดที่เป็นวสัิยแห่งชาวบ้านเสีย.  ผัดคุนะ !    ใน
กรณีเชนน้ัน เธอพงึทําความสําเหนียกอย่างนีว่้า “จิตของเราจักไมวิปรติ เราจัก
ไมเปลงวาจาชั่วหยาบ และเราจักยังคงเปนผูมีความเอน็ดูเก้ือกูล มีเมตตาจิตไมมี
โทษอยูในภายใน”    ดังน้ี. ผัดคุนะ !    เธอพึงสําเหนียกอยางน้ี.  

        ผัดคุนะ !  ถ้ามีใครประหารเธอด้วยฝ่ามอื ด้วยก้อนหิน ด้วยท่อนไม้ 
หรือด้วยศาตรา; ผัดคุนะ ! ในกรณแีม้เช่นน้ัน เธอพงึละฉันทะและวติกชนิดที่
เป็นวสัิยแห่งชาวบ้านเสีย. ผัดคุนะ !  ในกรณีเชนน้ัน เธอพงึทําความสําเหนียก
อย่างนีว่้า  “จิตของเราจักไมวิปรติ เราจักไมเปลงวาจาชั่วหยาบ และเราจักยังคง
เปนผูมีความเอ็นดูเก้ือกูล มีเมตตาจิต ไมมโีทษอยูในภายใน” ดังน้ี.  ผัดคุนะ !    
เธอพึงทําการสําเหนียกอยางน้ี    แล.  

-  มู. ม. ๑๒/๒๕๐/๒๖๔.  

        (ฉันทะและวิตกที่เปนวิสัยแหงชาวบานเม่ือถูกประทุษรายน้ัน  คือพอใจที่จะแกแคนคิดที่จะ
แกแคน;  สวนที่เปนวิสัยแหงบรรพชิตน้ัน  กลับทําอยางที่ตรัสไวในพระบาลีน้ี  ซึ่งจัดวาเปนความมี
สติดวยเหมือนกัน).  
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ทรงขอให้มสีตเิร็วเหมอืนม้าอาชาไนย 

       ภิกษุ ท. !  อนุสาสนี เปนส่ิงที่เราไมตองกระทําในภิกษุเหลาน้ัน อีก
แลว เพราะวา กจิที่ต้องกระทําด้วยการเกดิขึน้แห่งสติ ได้มอียู่แล้วในภิกษุ 
เหล่าน้ัน.  
        ภิกษุ ท. !  เปรียบเหมอืน รถเทียมด้วยม้าอาชาไนยที่ฝึกดแีล้ว ผูก 
เครื่องผูกครบถวนแลว เปนรถท่ีจอดอยูทีห่นทางส่ีแพรง มภีูมภิาคอันดี สารถี
ผูเชี่ยวชาญในการฝกมา  เปนชัน้อาจารย  ขยันขันแข็ง  ข้ึนสูรถน้ันแลว  จับเชือก 
ดวยมือซาย  จับปฏักดวยมือขวา เพยีงแต่ยกปฏักขึน้เป็นสัญญาณ   กส็ามารถให้
ม้าพารถไปข้างหน้า  หรือให้ถอยกลบัไปข้างหลงั   ได้ตามท่ีตนปรารถนา,   น้ีฉัน
ใด, ภิกษุ ท. !   อนุสาสนีเปนส่ิงที่เราไมตองกระทําในภิกษุเหลาน้ันอีกแลว 
เพราะวากิจที่ตองกระทําดวยการเกิดข้ึนแหงสติ ไดมอียูแลวในภิกษุเหลาน้ัน  ฉัน
น้ันเหมือนกัน.  ภิกษุ ท. !     เพราะเหตุน้ัน  ในกรณีน้ี เธอทั้งหลายพงึละอกศุล
เสีย  พงึกระทําความเพยีรอย่างทั่วถงึในกศุลธรรมทั้งหลายเถดิ : ดวยการกระทํา
อยางน้ี   เธอทั้งหลายจักถึงซ่ึงความเจริญ   งอกงาม   ไพบูลย   ในธรรมวินัยน้ี.  
-  มู.ม. ๑๒/๒๕๑/๒๖๕.  

สตใินการเผชิญโลกธรรมของอริยสาวก 

        ภิกษุ ท. !  ลาภเกดิขึน้แก่บุถุชนผู้ไม่มีการสดบั เขาไม่พจิารณาเห็น
โดยประจักษ์   จึงไมรูชัดตามเปนจริงวา  “ลาภน้ีเกิดข้ึนแลวแกเรา  แตมนัไมเทีย่ง
เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา”  ดังน้ี.   (ในกรณีแหง ความเส่ือมลาภ ยศ  
ความเส่ือมยศ   นินทา  สรรเสริญ   สุข  และทุกข์  ก็มีขอความที่ตรัสไวอยางเดียวกัน). 
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        ลาภ  ก็ครอบงําจิตของเขาต้ังอยู; ความเส่ือมลาภ ก็ครอบงําจิตของเขา 
ต้ังอยู; 
        ยศ  ก็ครอบงําจิตของเขาต้ังอยู; ความเส่ือมยศ ก็ครอบงาํจิตของเขา 
ต้ังอยู; 
        นินทา  ก็ครอบงําจิตของเขาต้ังอยู; สรรเสริญ ก็ครอบงําจิตของเขาต้ังอยู; 
        สุข  ก็ครอบงําจิตของเขาต้ังอยู; ทุกข์ ก็ครอบงําจิตของเขาต้ังอยู. 
        บุถุชนน้ัน  ยอมยินดีในลาภ  ยอมยินรายใน ความเส่ือมลาภ อันเกิด  ข้ึน
แลว; 
        ยอมยินดีใน ยศ  ยอมยินรายใน  ความเส่ือมยศ  อันเกิดข้ึนแลว; 
        ยอมยินดีใน สรรเสริญ ยอมยินรายใน นินทา  อันเกิดข้ึนแลว; 
        ยอมยินดีใน สุข ยอมยินรายใน  ทุกข์ อันเกิดข้ึนแลว. 
        เขาถึงพรอมดวยความยินดียินราย   อยูดังน้ี  ยอมไมพนจากชาติ  ชรา 
มรณะ   โสกะ  ปริเทวะ  ทุกขะ  โทมนัส  อุปายาสทั้งหลาย,  เรากลาววา  “เขาไม
หลุดพนจากทุกข”   ดังน้ี. 

        ภิกษุ ท. !  ลาภเกดิขึน้แก่อริยสาวกผู้มีการสดบั เขาพจิารณาเห็นโดย
ประจักษ์  จึงรูชัดตามเปนจริง  วา “ลาภน้ีเกิดข้ึนแลวแกเรา  แตมันไมเที่ยงเปน
ทุกข   มีความแปรปรวนเปนธรรมดา”  ดังน้ี. (ในกรณีแหง ความเส่ือมลาภ ยศ ความ
เส่ือมยศ    นินทา   สรรเสริญ   สุข  และทุกข์  ก็มีขอความที่ตรัสไวอยางเดียวกัน). 

        ลาภกไ็ม่ครอบงาํจิตของเขาตั้งอยู่; ความเส่ือมลาภ ก็ไมครอบงําจิตของเขา
ต้ังอยู; 
        ยศ ก็ไมครอบงําจิตของเขาต้ังอยู;  ความเส่ือมยศ ก็ไมครอบงําจิตของเขา
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ต้ังอยู;  
        นินทา ก็ไมครอบงําจิตของเขาต้ังอยู; สรรเสริญ ก็ไมครอบงําจิตของเขา
ต้ังอยู;  
        สุข ก็ไมครอบงําจิตของเขาตั้งอยู; ทุกข์ ก็ไมครอบงําจิตของเขาต้ังอยู.  
       อริยสาวกน้ัน ย่อมไม่ยนิดใีนลาภ ยอมไมยินรายใน ความเส่ือมลาภ อัน
เกิดข้ึนแลว;  
       ยอมไมยินดีใน  ยศ  ยอมไมยินรายใน ความเส่ือมยศ    อันเกิดข้ึนแลว; 

       ยอมไมยินดีใน สรรเสริญ ยอมไมยินรายใน  นินทา  อันเกิดข้ึนแลว; 

       ยอมไมยินดีใน  สุข   ยอมไมยินรายใน ทุกข์  อันเกิดข้ึนแลว. 

       เขามีความยินดีและยินรายอันละไดแลว  อยูดังน้ี ยอมหลุดพนจากชาติ  ชรา  
มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกขะ  โทมนัส อปุายาสทั้งหลาย,  เรากลาววา “เขาหลุด
พนไดจากทุกข”    ดังน้ี.  

(คาถาผนวกท้ายพระสูตร) 

มีลาภ  เส่ือมลาภ  มียศ  เส่ือมยศ  นินทา  สรรเสริญ  สุข  และ
ทุกข์ แปดอย่างนี ้ เป็นส่ิงทีไ่ม่เที่ยงในหมู่มนุษย์ ไม่ยัง่ยนื มีความ
แปรปรวนเป็นธรรมดา. 

ผู้มีปัญญา  มีสติ รู้ความข้อนีแ้ล้ว ย่อมเพ่งอยู่ในความแปรปรวน
เป็นธรรมดาของโลกธรรมน้ัน. 

-  อฏฐก.อํ. ๒๓/๑๕๙/๙๖.  
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หมวด จ. ว่าด้วย อานิสงส์ ของสัมมาสติ 
อานิสงส์ตามปกต ิแห่งอานาปานสต ิ

ก. อานิสงส์อย่างสังเขปที่สุด ๒ ประการ 

        (เม่ือไดตรัสการกระทําอานาปานสติตามลําดับครบ ๑๖ ข้ัน   ดังที่   กลาวไวที่หนา ๑๑๘๑ ถงึ 
๑๑๘๔ บรรทัดที่แปด  แหงหนังสือน้ี  หัวขอวา “แบบการเจริญอานาปานสติที่มีผลมาก”   ดังน้ีแลว   
ไดตรัสอานิสงสแหงอานาปานสติน้ีวา  :-) 

        ภิกษุ ท. !  เมื่ออานาปานสติ    อันบุคคลเจริญทําใหมากแลวอยูอยาง 
น้ีผลอานิสงสอยางใดอยางหน่ึง   ในบรรดาผล ๒ ประการ  เปนส่ิงที่หวังได;  คือ 
อรหัตตผลในทิฏฐธรรม เทียว หรือวาถายังมีอุปาทิเหลืออยู ก็จักเปน อนาคามี.  
-  มหาวาร.สํ. ๑๙/๓๙๖ - ๓๙๗/๑๓๑๑ - ๑๓๑๓. 

ข. อานิสงส์ตามปกติ  ๗  ประการ 

        (เม่ือไดตรัสการกระทําอานาปานสติตามลําดับครบ ๑๖ ข้ัน  ดังที ่ กลาวไวที่หนา ๑๑๘๑ - ๔ 
แหงหนังสือน้ี  หัวขอวา “แบบการเจริญอานาปานสติที่ผลมาก”  ดังน้ีแลว  ไดตรัสอานิสงสแหงอา
นาปานสติน้ีวา  :-)  

        ภิกษุ ท. !  เมื่ออานาปานสติ  อันบุคคลเจริญแลว  ทําใหมากแลว  อยู
อยางน้ี   ผลอานิสงส ๗ ประการ  ยอมเปนส่ิงที่หวังได.  ผลอานิสงส ๗ ประการ 
เปนอยางไรเลา ?   ผลอานิสงส ๗ ประการ  คือ :-  
       ๑.  การบรรลุ อรหัตตผลทันที ในทฏิฐธรรมน้ี.  
       ๒. ถาไมเชนน้ัน   ยอมบรรลุ อรหัตตผล   ในกาลแห่งมรณะ.  
       ๓. ถาไมเชนน้ัน      เพราะส้ินโอรัมภาคิยสัญโญชน   ๕    ยอมเปน 
อนัตราปรินิพพาย.ี  
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       ๔.  ถาไมเชนน้ัน       เพราะส้ินโอรัมภาคิยสัญโญชน    ๕      ยอมเปน   
อุปหัจจปรินิพพาย.ี  
       ๕.  ถาไมเชนน้ัน    เพราะส้ินโอรัมภาคิยสัญโญชน   ๕    ยอมเปน 
อสังขารปรินิพพาย.ี  
       ๖.  ถาไมเชนน้ัน       เพราะส้ินโอรัมภาคิยสัญโญชน       ๕     ยอมเปน 
สสังขารปรินิพพาย.ี  
       ๗.  ถาไมเชนน้ัน     เพราะส้ินโอรัมภาคิยสัญโญชน     ๕    ยอมเปน 
อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี. 
        ภิกษุ ท. !  อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลวอยางน้ี แล    
ผลอานิสงส   ๗   ประการเหลาน้ี    ยอมหวังไว ดังน้ี.  
-  มหาวาร.สํ. ๑๙/๓๙๗/๑๓๑๔ - ๑๓๑๖.  

ค. ทําสติปัฏฐานส่ี - โพชฌงค์เจด็ - วชิชาและวมุิตต ิให้บริบูรณ์ 

        ภิกษุ ท. !  ธรรมอันเอกน้ันมีอยู ซ่ึงเมื่อบุคคลเจริญแลว ทําใหมาก 
แลว  ยอมทําธรรมทัง้ ๔ ใหบรบิูรณ;  ครั้นธรรมทัง้ ๔ น้ัน อันบุคคลเจริญแลว 
ทําใหมากแลว  ยอมทาํธรรมทั้ง ๗ ใหบริบรูณ;   ครั้นธรรมทัง้ ๗ น้ัน   อันบุคคล
เจริญแลว   ทําใหมากแลว    ยอมทําธรรมทัง้ ๒ ใหบริบรูณได.  

        ภิกษุ ท. !  อานาปานสติสมาธินีแ้ล เป็นธรรมอนัเอกซ่ึงเมื่อบุคคล 
เจริญแล้วทาํให้มากแล้ว  ย่อมทําสติปัฏฐานทั้ง ๔ ให้บริบูรณ์;   สติปัฏฐาน ๔ อนั
บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้ว ย่อมทําโพชฌงค์ทั้ง ๗ ให้บริบูรณ์; โพชฌงค์ทั้ง ๗ 
อนับุคคลเจริญแล้วทาํให้มากแล้ว ย่อมทําวชิชาและวมุิตติให้บริบูรณ์ได้.(เน้ือเร่ือง
ตอไปน้ีดูรายละเอียดที่หนา ๑๑๙๘ ถึงหนา ๑๒๐๘ แหงหนังสือเลมน้ี หัวขอวา “สติปฏฐานส่ี
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บริบูรณ เม่ืออานาปานสติบริบูรณ” “สติปฏฐานส่ีบริบูรณ ยอมทําโพชฌงคใหบริบูรณ”. “โพชฌงค
บริบูรณ    ยอมทําวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณ”).  

-  มหาวาร.สํ. ๑๙/๔๒๔/๑๔๐๒ - ๑๔๐๓.  

ง. อานิสงส์ตามท่ีเคยปรากฏแก่พระองค์เอง 

        (เม่ือไดตรัสการกระทําอานาปานสติตามลําดับครบ ๑๖ ข้ัน   ดังที่   กลาวไวที่หนา ๑๑๘๑ - 
๔ แหงหนังสือน้ี   หัวขอวา  “แบบการเจริญอานาปานสติที่มีผลมาก”  ดังน้ีแลว   ไดตรัสอานิสงส
แหงอานาปานสติน้ีวา  : - )  

        ภิกษุ ท. !  แมเราเอง  เมื่อยังไมตรัสรู  กอนการตรัสรูยังเปน   
โพธิสัตวอยู   ยอมอยูดวยวิหารธรรมน้ีเปนอันมาก.   ภิกษุ ท. !    เมื่อเราอยู่ด้วย
วหิารธรรมนีเ้ป็นอนัมาก    กายกไ็ม่ลาํบาก   ตากไ็ม่ลาํบาก  และจติของเรากห็ลุด
พ้นจากอาสวะท้ังหลาย     เพราะไม่ถอืมั่นด้วยอปุาทาน.  
        ภิกษุ ท. !  เพราะเหตุน้ัน ในเรื่องน้ี   ถาภิกษุปรารถนาวา “กายของ 
เราไม่พงึลาํบาก ตาของเราไม่พงึลาํบาก และจิตของเราพงึหลุดพ้นจากอาสวะ
ทั้งหลาย  เพราะไม่ถอืมั่นด้วยอปุาทาน” ดังน้ีแลวไซร;   อานาปานสติสมาธิน่ี
แหละ    อันภิกษุน้ันพึงทําไวในใจใหเปนอยางดี.  
       (ขอน้ีหมายความวา  การปฏิบัติอานาปานสติไมทํารางกายใหลําบาก เหมือนกัมมัฏฐานอ่ืน
บางอยาง เชนไมมีความรบกวนทางตา ไมตองใชสายตาเหมือนการเพงกสิณ เปนตน; แลวยังสามารถ
ทําจิตใหหลุดพนไดดวย).  

จ. ละความดาํริอนัอาศัยเรือน 

        ภิกษุ ท. !  เพราะเหตุน้ัน ในเรื่องน้ี ถาภิกษุปรารถนาวา “ความระลกึ
และดาํริอนัอาศัยเรือนเหล่าใดของเรามีอยู่ ความระลกึและความดาํริเหล่าน้ันพงึ
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ส้ินไป”  ดังน้ีแลวไซร;  อานาปานสติสมาธิน่ีแหละ   อันภิกษุน้ันพึงทําไวในใจ
ใหเปนอยางดี.  

        (ขอน้ีหมายความวา    อานาปานสติปองกันการดําริที่นอมไปในทางกาม    มีแตที่จะใหนอม
ไปในทางเนกขัมมะ).  

ฉ. สามารถควบคุมความรู้สึกเกีย่วกบัความปฏิกลู 

        ภิกษุ ท. !  เพราะเหตุน้ันในเร่ืองน้ี   ถาภิกษุปรารถนาวา  “เราพงึเป็น 
ผู้มีสัญญาว่าปฏิกลูในส่ิงทีไ่ม่เป็นปฏิกลูอยู่เถดิ” ดังน้ีแลวไซร; อานาปานสติ-
สมาธิน่ีแหละ    อันภิกษุน้ันพึงทาํไวในใจใหเปนอยางดี.  

        (ขอน้ีหมายความวา    การเจริญอานาปานสติชวยใหพิจารณาเห็นสังขารที่ไมเปนปฏิกูลโดย
สีและกลิ่นเปนตน แตมีความเปนปฏิกูลโดยความเปนมายา ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา และปรุง
แตงใหเกิดทุกข   ดังน้ีเปนตน).  

        ภิกษุ ท. !  เพราะเหตุน้ัน ในเรื่องน้ี   ถาภิกษุปรารถนาวา   “เราพงึ 
เป็นผู้มีสัญญาว่า ไม่ปฏิกลูในส่ิงที่ปฏิกลูอยู่เถดิ”   ดังน้ีแลวไซร;  อานาปานสติ-
สมาธิน่ีแหละ    อันภกิษุน้ันพึงทาํไวในใจใหเปนอยางดี.  

        (ขอน้ีหมายความวา   อานาปานสติ ทําใหเกิดความรูความเขาใจท่ีถูกตองวาการปฏิกูลน้ัน ที่
แทไมใชปฏิกลูเพราะกลิ่นและสีนาเกลียด หากแตวาเปนปฏิกูลตรงที่เปนมายา และทําใหเกิดทุกข 
ฉะน้ัน  สิ่งที่มีสีและกลิ่นอันนาเกลียด   ถามิไดเปนเหตุใหเกิดกิเลสหรือเกิดทุกขแลว   ก็หาใชสิ่งที่
ปฏิกูลไม).  

        ภิกษุ ท. !  เพราะเหตุน้ันในเร่ืองน้ี  ถาภิกษุปรารถนาวา “เราพงึเป็นผู้ 
มีสัญญาว่า ปฏิกลูทั้งในส่ิงที่ไม่ปฏิกลู และท้ังในส่ิงที่ปฏิกลูอยู่เถดิ” ดังน้ีแลว
ไซร;   อานาปานสติสมาธิน้ีแหละ    อันภิกษุน้ันพึงทําไวในใจใหเปนอยางดี.  
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        (ขอน้ีหมายความวา สติและญาณ ในอานาปานสติสามารถทําใหเห็นความนาขยะแขยง 

เพราะทําใหเกิดความทุกขทรมาน วามีอยูทั้งในสิ่งที่ตามธรรมดาถือกันวาปฏิกูลและไมปฏิกูลหรือ
กลาวอีกนัยหน่ึงก็ไดวา ไมควรถือเปนตัวเปนตนหรือของตน ทั้งในสิ่งที่ปฏิกูลและในส่ิงที่ไม
ปฏิกูล).  

        ภิกษุ ท. !  เพราะเหตุน้ัน ในเรื่องน้ี   ถาภิกษุปรารถนาวา  “เราพงึ 
เป็นผู้มีสัญญาว่า ไม่ปฏิกลูทั้งในส่ิงที่ปฏิกลูและในส่ิงไม่ปฏิกลูอยู่เถดิ” ดังน้ีแลว
ไซร;   อานาปานสติสมาธิน้ีแหละ    อันภิกษุน้ันพึงทําไวในใจใหเปนอยางดี.  

        (ขอน้ีหมายความวา   สติและญาณในอานาปานสติข้ันสูง   ที่สามารถทําใหเห็นสุญญตายอม
สามารถทําใหวางเฉยไดทั้งในสิ่งที่ปฏิกูล    และสิ่งที่ไมปฏิกูลอยูโดยเสมอกัน).  

        ภิกษุ ท. !  เพราะเหตุน้ัน ในเรื่องน้ี ถาภกิษุปรารถนาวา  “เราพงึ 
เป็นผู้เว้นขาดจากความรู้สึกว่าปฏิกลู และความรู้สึกว่าไม่เป็นปฏิกลูทั้ง 
๒ อย่างเสียโดยเดด็ขาดแล้ว   เป็นผู้อยู่อุเบกขา   มีสตสัิมปชัญญะอยู่
เถดิ” ดังน้ีแลวไซร; อานาปานสติสมาธิน้ีแหละ  อันภิกษุน้ันพึงทําไวในใจให
เปนอยางดี.  
        (ขอน้ีหมายความวา   ในข้ันที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ และอยูดวยอุเบกขาจริงๆน้ัน ยอมไม
มีความรูสึกวาปฏิกูลและไมปฏิกูลทัง้ ๒ อยาง โดยเฉพาะอยางย่ิงเปนผลของอานาปานสติข้ันสูง 
กลาวคือจตุกกะที่ ๔ ที่ทําใหเห็นความวางจากตัวตน หรือวางจากความหมายอันเปนที่ต้ังแหงความ
ยึดถือ   โดยประการทั้งปวงจริงๆแลว).  

ช. เป็นเหตุให้ได้รูปฌานทั้งส่ี 

        ภิกษุ ท. !  เพราะเหตุน้ัน ในเรื่องน้ี  ถาภิกษุปรารถนาวา  “เราพึง   
เปนผูสงัดจากกามทั้งหลาย  สงัดจากอกุศลธรรมทัง้หลาย  เขาถึง ปฐมฌาน อันมี



                                                          ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ                                           ๑๒๕๓ 

วิตกวิจาร     มีปติและสุข    อันเกิดจากวิเวกแลว  แลอยูเถิด”    ดังน้ีแลวไซร;   อา
นาปานสติน่ันแหละ     อันภิกษุน้ันพึงทําไวในใจใหเปนอยางดี.  

        (ขอน้ีหมายความวา   อานาปานสติ   สามารถอํานวยใหเกิดปฐมฌานไดสมตามความ
ปรารถนา).  

        ภิกษุ ท. !  เพราะเหตุน้ัน ในเรื่องน้ี   ถาภิกษุปรารถนาวา   “เพราะ 
วิตกวิจารระงับไป  เราพึงเขาถึง ทุติยฌาน อันเปนเคร่ืองผองใสแหงจิตในภายใน
เพราะธรรมอันเอก   คือสมาธิผดุมีข้ึน  ไมมีวิตกไมมวิีจาร  มีปติและสุข   อนัเกิด
จากสมาธิ  แลวแลอยูเถิด”   ดังน้ีแลวไซร;  อานาปานสติน่ันแหละ   อันภกิษุน้ัน
พึงทําไวในใจใหเปนอยางดี. 

        (ขอน้ีหมายความวา   อานาปานสติ    สามารถอํานวยใหเกิดทุติยฌานได ตามความ
ปรารถนา). 

        ภิกษุ ท. !  เพราะเหตุน้ัน ในเรื่องน้ี ถาภิกษุ ปรารถวา “เพราะความ 
จางคลายไปแหงปติ เราพึงเปนผูอยูอุเบกขา มีสติสัมปชญัญะเสวยสุขดวยนาม
กาย ชนิดที่พระอริยเจากลาววาผูน้ันเปนผูอยูอุเบกขา มีสติ มีการอยูเปนสุข,  
เขาถึง ตติยฌาน แลวแลอยูเถิด” ดังน้ีแลวไซร; อานาปานสติสมาธิน่ีแหละ อัน
ภิกษุน้ันพึงทําไวในใจใหเปนอยางดี.  

        (ขอน้ีหมายความวา   อานาปานสติ   สามารถอํานวยใหเกิดตติยฌานได ตามความ
ปรารถนา).  

        ภิกษุ ท. !  เพราะเหตุน้ัน  ในเรื่องน้ี  ถาภิกษุปรารถนาวา    “เพราะละ 
สุขและทุกขเสียได เพราะความดับไปแหงโสมนัสและโทมนัสในกาลกอน เรา
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พึงเขาถึง จตุถฌาน อันไมมีทุกขไมมสุีข มีแตความบริสุทธิ์แหงสติเพราะ
อุเบกขาแลวแลอยูเถิด”  ดังน้ีแลวไซร;  อานาปานสติสมาธิน่ีแหละ   อันภิกษุน้ัน
พึงทําไวในใจใหเปนอยางดี. 

         (ขอน้ีหมายความวา อานาปานสติ สามารถอํานวยใหเกิดจตุตถฌานไดตาม ความปรารถนา). 

ญ. เป็นเหตุให้ได้อรูปสมาบัติทั้งส่ี 

        ภิกษุ ท. !  เพราะเหตุน้ัน  ในเรื่องน้ี   ถาภิกษุปรารถนาวา   “เพราะ
กาวลวงรูปสัญญาเสียโดยประการท้ังปวง เพราะความดับไปแหงปฏิฆสัญญา
ทั้งหลาย เพราะการไมกระทําในใจ ซ่ึงนานัตตสัญญามีประการตางๆ เราพึง
เขาถึง อากาสานัญจายตนะ อันมีการทําในใจวาอากาศไมมทีี่สุด   ดังน้ี  แลวแล
อยูเถิด”  ดงัน้ีแลวไซร;   อานาปานสติสมาธิน่ีแหละ    อันภิกษุน้ันพึงทําไวในใจ
ใหเปนอยางดี.  

        (ขอน้ีหมายความวา  อานาปานสติสมาธิ  สามารถอํานวยใหเกิดอากาสานัญจายตนะ
ได  โดยเม่ือทํารูปฌานใหเกิดขึ้นแลว  กําหนดนิมิตคือลมหายใจ  โดยประจักษแลว  ทําการ
เพิกถอนลมหายใจออกไปเสียจากนิมิตเหลือความวางอยูแทน และความวางน้ัน ต้ังอยูใน
ฐานะเปนอารมณอรูปสมาบัติข้ันที่หนึ่งในที่น้ี แมทําอยางน้ี ก็กลาวไดวาอากาสานัญจายตนะ
น้ัน  สืบเน่ืองมาจากอานาปานสตินี้โดยตรง.  ถาจําเปนจะตองสงเคราะหอรูปสมาบัติเขาใน
อานาปานสติอันมีวัตถุ ๑๖ แลว พึงสงเคราะหเขาในอานาปานสติข้ันที่ ๔ คือการทํากาย
สังขารใหรํางับ. เทาที่กลาวมาแลวขางตน (ในหนังสืออานาปานสติชุดธรรมโฆษณของพุทธ
ทาส) ไมมีการกลาวถึงอรูปสมาบัติ ก็เพราะไมเปนที่มุงหมายโดยตรงของการทําอานาปาน
สติที่เปนไปเพื่อความส้ินอาสวะโดยเฉพาะ).  
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        ภิกษุ ท. !  เพราะเหตุน้ัน ในเรื่องน้ี ถาภิกษุปรารถนาวา “เราพึงกาว 
ลวงอากาสานัญจายตนะโดยประการท้ังปวงเสียแลว   พึงเขาถึง วญิญาณญัจา-
ยตนะ  อันมีการทําในใจวา   วิญญาณไมมทีีสุ่ด   ดังน้ีแลวแลอยูเถิด”   ดังน้ี แลว
ไซร;   อานาปานสติสมาธิน่ีแหละ   อันภิกษุน้ันพึงทําไวในใจใหเปนอยางดี.  

        (ขอน้ีหมายความวา  ตองมีการทําอากาสานัญจายตนะ ดังที่กลาวแลว ในขอบนให
เกิดขึ้นอยางม่ันคงเสียกอน แลวจึงเพิกถอนการกําหนดอากาศมากําหนดวิญญาณแทน 

หมายถึง  วิญญาณธาตุที่ไมมีรูปรางซ่ึงจัดเปนนามธาตุที่ไมมีรูปรางซึ่งจัดเปนนามธาตุหรือ
นามธรรม; เน่ืองจากทําสืบตอมาจากอานาปานสติ    จึงกลาววาสําเร็จมาจากอานาปานสติ จึง
กลาววาสําเร็จมาจากอานาปานสติ.)  

        ภิกษุ ท. !  เพราะเหตุน้ัน  ในเรื่องน้ี  ถาภกิษุปรารถนาวา   “เราพึงกาว 
ลวงวิญญาณัญจายตนะเสียโดยประการท้ังปวง  เขาถึง อากญิจัญญายตนะ อันมี
การทําในใจวาไมมีอะไร แลวแลอยูเถิด” ดังน้ีแลวไซร; อานาปานสติสมาธิน่ี
แหละ    อันภิกษุน้ันพึงทําไวในใจใหเปนอยางดี.  

        (ขอน้ีหมายความวา  เมื่อทําวิญญาณัญจายตนะใหเกิดขึ้นอยางม่ันคงแลว เพิกถอน
การกําหนดอารมณวาวิญญาณไมมีที่สุดเสีย มากําหนดความไมมีอะไรเลยเปนอารมณ. 
เน่ืองจากมีอานาปานสติเปนมูล  จึงกลาววาสําเร็จมาจากอานาปานสติ).  

        ภิกษุ ท. !  เพราะเหตุน้ัน ในเรื่องน้ี ถาภิกษุปรารถนาวา “เราพึงกาว 
ลวงอากิญจัญญายตนะเสียโดยประการท้ังปวง เขาถึง เนวสัญญานาสัญญายตนะ
แลวแลอยูเถิด”  ดังน้ีแลวไซร;  อานาปานสติสมาธิน่ีแหละ  อันภิกษุน้ันพึงทําไว
ในใจใหเปนอยางดี.  

        (ขอน้ีหมายความวา ไดมีการทําอากิญจัญญายตนะใหเกิดข้ึนแลวอยางม่ันคง แลวเพิก
ถอนการกําหนดความไมมีอะไรเปนอารมณน้ันเสีย หนวงเอาความรํางับที่ประณีตยิ่งข้ึนไป
คือความไมทําความรูสึกอะไรเลย  แตก็ไมใชสลบหรือตาย  จึงเรียกวา เนวสัญญานา
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สัญญายตนะซ่ึงหมายความวา จะวามีสัญญาอยูก็ไมใช จะวาไมมีสัญญาเลยก็ไมใช.  เพราะมี
อานาปานสติเปนมูลในขั้นตนดวยกันทั้ง ๔ ขั้น  จึงเรียกวาสําเร็จมาแตอานาปานสติ อีกอยาง
หนึ่งอาจจะกลาวไดวาในขณะแหงรูปฌานแมไมมีการหายใจอยูโดยตรง  ก็ตองถือวา มีการ
หายใจอยูโดยออมคือ ไมรูสึกฉะนั้นเปนอันกลาวสืบไปวา เพราะมีความชํานาญ หรือความ
เคยชินในการกําหนดส่ิงใดสิ่งหน่ึงอยูทุกลมหายใจเขา - ออกมาแลวแตในข้ันกอน ในข้ันน้ี   

ยอมมีการกําหนดอารมณแหงอรูปสมาบัติและความสงบอันเกิดจากอรูปสมาบัติ ตลอดถึง
การพิจารณาหรือปจจเวกขณในอาการท้ังหลายแหงอรูปสมาบัติ  อยูทุกลมหายใจเขา - ออก  
ทั้งโดยมีความรูสึกตัวและไมมีความรูสึกตัว   คือทั้งโดยตรงและโดยออมอีกน่ันเอง).  

ฎ. เป็นเหตุให้ได้สัญญาเวทยตินิโรธ 

        ภิกษุ ท. !  เพราะเหตุน้ัน ในเรื่องน้ี    ถาภิกษุปรารถนาวา “เราพึงกาว
ลวงซ่ึงเนวสัญญาสัญญายตนะเสียไดโดยประการทั้งปวง เขาถึง สัญญาเวทยติ
นิโรธ แลวแลอยูเถิด”    ดังน้ีแลวไซร;   อานาปานสติสมาธิน่ันแหละ    อันภิกษุ
น้ันพึงทําไวในใจใหเปนอยางดี.  
        (ขอน้ีหมายความวา   มีการทําเนวสัญญานาสัญญายตนะใหเกิดข้ึนไดอยางม่ันคง   แลวละ
ความรูสึกที่เปนเนวสัญญานาสัญญายตนะน้ันเสีย  นอมจิตไปสูความรํางับ   ที่ย่ิงไปกวาน้ันอีกคือ
การดับสัญญาและเวทนาเสีย  ดวยการทําไมใหเจตสิกช่ือสัญญาและเจตสิกช่ือเวทนาไดทําหนาที่ของ
ตนตามปรกติแตประการใดเลย. ความรูสึกที่เปนสัญญาและเวทนาตามปรกติธรรมดาจึงไมปรากฏ. 
เรียกวาเปนสัญญาเวทยิตนิโรธ คือความดับไปแหงสัญญาและเวทนา ตลอดเวลาเหลาน้ัน ซึ่งเรียกกัน
สั้นๆวาเขาสูนิโรธสมาบัติ หรือเรียกสั้นจนถึงกับวาเขานิโรธเฉยๆ. การกระทําอันน้ีต้ังตนข้ึนดวยอา
นาปานสติสมาธิ    ดังน้ันจึงกลาววาสําเร็จมาจากอานาปานสติ.)  

       ท้ังหมดนีเ้ป็นการแสดงว่า อานาปานสติภาวนาน้ัน นอกจากจะใช้เป็น
เคร่ืองมือสาํหรับปฏิบติัเพ่ือทาํอาสวะให้ส้ินโดยตรงแล้ว  ยงัสามารถใช้เป็น
เคร่ืองมือ  เพ่ือการปฏิบัติท่ีดาํเนินไปในทางฝ่ายจิต หรือฝ่ายสมถะโดยส่วนเดียว 
จนกระท่ังถึง สัญญาเวทยิตนิโรธ ได้ด้วยอาการอย่างนี ้ และพร้อมกันน้ันซ่ึงไม่
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จาํเป็นต้องกล่าวว่าเป็นไปในทางไหน แต่เป็นประโยชน์ท่ัวไปสาํหรับการปฏิบัติ
ทุกแนวกคื็อ การอยู่ด้วยอานาปานสติน้ันไม่ลาํบากกาย  และไม่ลาํบากตาซ่ึง
นับว่าเป็นการพักผ่อนอยู่ในตัวเองป็นอย่างย่ิงอยู่แล้ว นับว่าเป็นอานิสงส์พิเศษ
ส่วนหน่ึงของอานาปานสติ.  
-  มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๐๐ - ๔๐๔/๑๓๒๗ - ๑๓๔๕.  

ฏ. สามารถกาํจัดบาปปอกศุลทุกทิศทาง 

        อานนท !  เปรียบเหมอืนกองฝุนใหญมีอยูทีห่นทางใหญ  ๔  แพรง  
ถาเกวียนหรือรถมาจากทิศตะวันออก  ก็บดขย้ีกองฝุนน้ัน, ถาเกวียนหรือรถมา
จากทางทิศตะวันตก  ก็บดขย้ีกองฝุนน้ัน  ถาเกวียนหรือรถมาจากทางทิศเหนือ ก็
บดขย้ีกองฝุนน้ัน  ถาเกวียนหรือรถมาจากทางทิศใต ก็บดขย้ีกองฝุนน้ัน น้ีฉันใด; 
อานนท !   เมื่อบุคคลมีปกติ ตามเห็นกายในกาย อยูเปนประจํา ยอม กาํจัดบาป
อกศุลธรรมทั้งหลาย โดยแท, เมื่อบุคคลมปีกติ ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย 
อยูเปนประจํา ยอม กาํจัดบาปอกศุลธรรมทั้งหลาย โดยแท, เมื่อบุคคลมีปกติ 
ตามเห็นจติในจิต อยูเปนประจํา   ยอม กาํจัดบาปอกศุลธรรมทั้งหลาย โดยแท,   
เมื่อบุคคลมีปกติ ตามเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย อยูเปนประจํา   ยอมกาํจัดบาป
อกศุลธรรมทั้งหลาย โดยแท,   ฉันน้ันเหมือนกัน.  
-  มหาวาร.สํ. ๑๙/๔๑๑/๑๓๖๒. 

อานิสงส์พเิศษ แห่งอานาปานสต ิ

ก. กายไม่โยกโคลง 

        (คร้ังหน่ึงพระผูมีพระภาคเจา  ไดทอดพระเนตรเห็นพระมหากัปปนะ   ผูมีกายไมโยกโคลง 
แลวไดตรัสแกภิกษุทั้งหลายวา  :-) 
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        ภิกษุ ท. !  พวกเธอเห็นความหว่ันไหว หรือความโยกโคลงแหงกาย
ของมหากัปปนะบางหรือไม? 

 “ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ! เวลาใดท่ีข้าพระองค์ท้ังหลาย เห็นท่านผู้ มีอายุน่ังใน
ท่ามกลางสงฆ์ก็ดี   น่ังในท่ีลับคนเดียวก็ดี   ในเวลาน้ันๆ ข้าพระองค์ท้ังหลายไม่ได้เห็น
ความหวั่นไหว  หรือความโยกโคลงแห่งกายของท่านผู้ มีอายุรูปน้ันเลย   พระเจ้าข้า !”  

        ภิกษุ ท. !  ความหว่ันไหวโยกโคลงแหงกายก็ตาม ความหว่ันไหว 
โยกโคลงแหงจิตก็ตาม มีข้ึนไมไดเพราะการเจริญทําใหมากซ่ึงสมาธิใด; ภิกษุ
มหากัปปนะน้ัน  เปนผูไดตามปรารถนา  ไดไมยาก  ไดไมลําบาก  ซ่ึงสมาธิน้ัน.  

        ภิกษุ ท. !  ความหว่ันไหวโยกโคลงแหงกายก็ตาม ความหว่ันไหว 
โยกโคลงแหงจิตก็ตาม มีข้ึนไมไดเพราะการเจริญทําใหมากซ่ึงสมาธิเหลาไหน
เลา? ภิกษุ ท. !   ความหวัน่ไหวโยกโคลงแห่งกายกต็าม  ความหวัน่ไหวโยกโคลง
แห่งจิตกต็าม   ย่อมมไีม่ได้เพราะการเจริญทําให้มากซ่ึงอานาปานสติสมาธิ.  
        ภิกษุ ท. !  เมื่ออานาปานสติสมาธิ อันบุคคลเจริญทําใหมากแลว 
อยางไรเลา   ความหว่ันไหวโยกโคลงแหงกายก็ตาม   ความหว่ันไหวโยกโคลง
แหงจิตก็ตาม   จึงไมมี ?  

        ภิกษุ ท. !  ภิกษุในกรณีน้ี ไปแลวสูปาก็ตาม  ไปแลวสูโคนไมก็ตาม
ไปแลวสูเรอืนวางก็ตาม น่ังคูขาเขามาโดยรอบแลว ต้ังกายตรง ดํารงสติมั่น; ภิกษุ
น้ัน  มีสติอยูน่ันเทียว  หายใจเขา  มีสติอยู  หายใจออก   :  เมื่อหายใจเขายาวก็
รูสึกตัวทั่วถึงวาหายใจเขายาว, ....ฯลฯ ....  (ตรัสอานาปานสติ  อันมีวัตถุ ๑๖ ดังที่ปรากฏที่
หนา ๑๑๘๑ แหงหนังสือเลมน้ี หัวขอวา  “แบบการเจริญอานาปานสติที่มีผลมาก”  ต้ังแตหนา 

๑๑๘๒   ถึงหนา ๑๑๘๔) .... เห็นความสลัดคืนอยูเปนประจํา    จักหายใจออกดังน้ี.  
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        ภิกษุ ท. !  เมื่ออานาปานสติสมาธิ   อันบุคคลเจริญทําใหมากแลว 
อยางน้ีแล   ความหว่ันไหวโยกโคลงแหงกายก็ตาม   ความหว่ันไหวโยกโคลง
แหงจิตก็ตาม   ยอมมีไมได   ดังน้ี.  

-  มหาวาร.สํ. ๑๙/๓๙๙ - ๔๐๐/๑๓๒๒ - ๑๓๒๖. 

ข. รู้ต่อเวทนาทุกประการ 

        ภิกษุ ท. !  เมื่ออานาปานสติสมาธิ  อันภิกษุเจริญแลว  ทําใหมาก   
แลวอยูอยางน้ี ;  

        ถาภิกษุน้ันเสวย เวทนาอนัเป็นสุข เธอยอมรูตัววา   เวทนาน้ันไมเที่ยง  เธอ
ยอมรูตัววาเวทนาน้ัน   อันเราไมสยบมัวเมาแลว   ยอมรูตัววาเวทนาน้ัน   อันเรา
ไมเพลิดเพลินเฉพาะแลว   ดังน้ี.  

        ถาภิกษุน้ันเสวย เวทนาอนัเป็นทุกข์   เธอยอมรูตัววา  เวทนาน้ันไม  เที่ยง 
เธอยอมรูตัววาเวทนาน้ัน   อันเราไมสยบมวัเมาแลว   ยอมรูตัววาเวทนาน้ัน   อัน
เราไมเพลิดเพลินเฉพาะแลว    ดังน้ี.  

        ถาภิกษุน้ันเสวย  เวทนาอนัเป็นอทุกขมสุข  เธอยอมรูตัววา   เวทนาน้ัน   
ไมเที่ยง  เธอยอมรูตัววาเวทนาน้ัน  อันเราไมสยบมัวเมาแลว   ยอมรูตัววาเวทนา
น้ัน    อันเราไมเพลิดเพลินเฉพาะแลว   ดังน้ี.  

        ภิกษุน้ัน  ถาเสวย เวทนาอนัเป็นสุข ก็เปนผูไมติดใจพัวพันเสวย 
เวทนาน้ัน; ถาเสวย เวทนาอนัเป็นทุกข์ ก็เปนผูไมติดใจพัวพันเสวยเวทนาน้ัน; ถา
เสวย เวทนาอนัเป็นอทุกขมสุข    ก็เปนผูไมติดใจพัวพนัเสวยเวทนาน้ัน.  
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        ภิกษุน้ัน  เมื่อเสวย เวทนาอนัเป็นที่สุดรอบแห่งกาย เธอยอมรูตัววา
เรา เสวยเวทนาอันเปนที่สุดรอบแหงกาย   ดังน้ี.   เมือ่เสวย เวทนาอนัเป็นที่สุด
รอบแห่งชีวติ เธอยอมรูตัววาเราเสวยเวทนา อันเปนที่สุดรอบแหงชีวิต ดังน้ี;
จนกระทั่งการทําลายแหงกาย   ในที่สุดแหงการถือเอารอบซ่ึงชีวิต   เธอยอมรูตัว
วา  เวทนาทั้งปวง อนัเราไม่เพลดิเพลนิเฉพาะแล้ว จกัเป็นของดบัเยน็ในทีนี่น่ั้น
เทียว   ดังน้ี.  

        ภิกษุ ท. !  ประทีปนํ้ามันลุกอยูไดเพราะอาศัยนํ้ามันดวย   เพราะ 
อาศัยไสดวย เมื่อหมดนํ้ามันหมดไส  ก็เปนประทีปที่หมดเชือ้ดับไป, ขอน้ีฉันใด;  
ภิกษุน้ัน  ก็ฉันน้ัน  กลาวคือเมื่อเสวยเวทนาอันเปนที่สุดรอบแหงกายยอมรูตัววา
เราเสวยเวทนาอันเปนที่สุดรอบแหงกาย; เมื่อเสวยเวทนาอันเปนที่สุดรอบแหง
ชีวิต  ยอมรูตัววาเราเสวยเวทนา   อันเปนที่สุดรอบแหงชีวิต;  จนกระทั่งการ
ทําลายแหงกาย  ในทีสุ่ดแหงการถือเอารอบซ่ึงชีวิต  เธอยอมรูตัววาเวทนาท้ังปวง  
อันเราไมเพลิดเพลินเฉพาะแลว   จักเปนของดับเย็นในที่น้ีน่ันเทียว  ดังน้ี.  

-  มหาวาร.สํ. ๑๙/๔๐๔/๑๓๔๖ -  ๑๓๔๗.  

ค. มีสุขวหิารอนัสงบเยน็ 

        ภิกษุ ท. !  อานาปานสติสมาธิน้ีแล อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมาก 
แลว ย่อมเป็นของรํางบั  เป็นของประณตี  เป็นของเยน็  เป็นสุขวหิาร  และย่อม
ยงัอกศุลธรรมอนัลามก  อนัเกดิขึน้แล้ว  และเกดิขึน้แล้ว   ให้อนัตรธานไป   ให้
รํางบัไป โดยควรแก่ฐานะ.  
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        ภิกษุ ท. !  เปรียบเหมือนฝุนธุลีฟุงข้ึนแหงเดือนสุดทายของฤดูรอน 
ฝนหนักที่ผิดฤดูตกลงมา  ยอมทําฝุนธุลีเหลาน้ันใหอันตรธานไป   ใหรํางับไปได
โดยควรแกฐานะ,  ขอน้ีฉันใด ;   ภิกษุ ท. !      อานาปานสติสมาธิ  อันบุคคล
เจริญแลว    ทําใหมากแลว   ก็เปนของประณีต  เปนของเย็น  เปนสุขวิหาร  และ
ยอมยังอกุศลธรรมอันลามก   ที่เกิดข้ึนแลว  และเกิดข้ึนแลว  ใหอันตรธานไป 
โดยควรแกฐานะได   ฉันน้ัน.  

        ภิกษุ ท. !  ก็อานาปานสติสมาธิ อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว 
อยางไรเลา? ที่เปนของรํางับ เปนของประณตี เปนของเย็น เปนสุขวิหารและยอม
ยังอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดข้ึนแลว และเกิดข้ึนแลว ใหอันตรธานไปโดยควร
แกฐานะได.  

        ภิกษุ ท. !  ภิกษุในกรณีน้ี ไปแลวสูปาก็ตาม ไปแลวสูโคนไมก็ตาม 
ไปแลวสูเรอืนวางก็ตาม น่ังคูขาเขามาโดยรอบแลว ต้ังกายตรง ดํารงสติมั่น. ภิกษุ
น้ัน ....ฯลฯ.... (ตรัสอานาปานสติ  อันมีวัตถุ ๑๖ ดังที่ปรากฏที่หนา ๑๑๘๑ แหงหนังสือเลมน้ี 

หัวขอวา “แบบการเจริญอานาปานสติที่มีผลมาก”   ต้ังแตหนา ๑๑๘๒ ถึงหนา ๑๑๘๔) .... เห็น
ความสลัดคืนอยูเปนประจํา   จักหายใจออก  ดังน้ี.  

        ภิกษุ ท. ! อานาปานสติสมาธิ  อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว
ดวยอาการอยางน้ี  ยอมเปนของรํางับ  เปนของประณีต เปนของเย็น เปนสุข-
วิหาร และยอมยังอกุศลธรรมอนัลามก ที่เกิดข้ึนแลว และเกิดข้ึนแลว ให
อันตรธานไป   โดยควรแกฐานะ   ดังน้ี   แล.  

        (ขอน้ีสรุปความวา อานาปานสติ เปนเครื่องทําใหเกิดความเย็นใจ หรือสุขวิหาร
สําหรับบุคคลผูมีความกระวนกระวาย  หรือความฟุงซานรําคาญ  ไมพอใจในการเปนอยูหรือ
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ชีวิตประจําวันของตน อันเกิดมาแตความเบื่อระอาสิ่งตางๆ หรือความไมประสบความสําเร็จ
ในสิ่งที่ตนกระทํา   เปนตน).  

-  มหาวาร. สํ.  ๑๙/๔๐๗/๑๓๕๒ - ๑๓๕๔. 

ง. เป็นสุขแล้วดาํเนินไปในตัวเอง จนส้ินอาสวะ 

        ภิกษุ ท. ! ถาพวกปริพพาชกเดียรถียลัทธิอืน่ถามพวกเธอวา   สมณ-
โคดมอยูตลอดพรรษากาลเปนอันมาก   ดวยวิหารธรรมอยางไหน   ดังน้ีแลวพวก
เธอพึงตอบวา  “ดูก่อนท่านผู้มีอาย!ุ    พระผู้มีพระภาคเจ้า  ทรงอยู่ตลอด
พรรษากาลเป็นอันมาก     ด้วยอานาปานสติสมาธิ”. 

        ภิกษุ ท. ! ในกรณีน้ี   เราเปนผูมีสติหายใจเขา   มีสติหายใจออก  : 
เมื่อหายใจเขายาว    ก็รูวาหายใจเขายาว;  หรือเมื่อหายใจออกยาว    ก็รูวาหายใจ
ออกยาว  ....ฯลฯ .... 

         (ตรัสอานาปานสติ อันมีวัตถุ ๑๖ ดังที่มีปรากฏที่หนา ๑๑๘๑ แหงหนังสือเลมน้ีหัวขอวา 

"แบบการเจริญอานาปานสติที่มีผลมาก"   ต้ังแตหนา ๑๑๘๒   ถึงหนา ๑๑๘๔) . 

        ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผูตามเห็นความสลัดคืนอยูเปนประจํา จัก
หายใจออก    ดังน้ี.  

        ภิกษุ ท. ! เมื่อใครผู้ใด  จะกล่าวส่ิงใดให้ถูกต้องชอบธรรม  ว่าเป็น
อริยวหิารกด็ ี ว่าเป็นพรหมวหิารกด็ ี     ว่าเป็นตถาคตวหิารกด็ ี   เขาพงึกล่าว อา
นาปานสตสิมาธิน่ีแหละ  ว่าเป็นอริยวหิาร  ว่าเป็นพรหมวหิาร   ว่าเป็นตถาคต
วหิาร.  
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        ภิกษุ ท. ! ภิกษุเหลาใดยังเปน เสขะ ยังไมลุถึงธรรมที่ตองประสงค 
แหงใจ  ปรารถนาอยูซ่ึงโยคเขมธรรมอันไมมีอะไรย่ิงกวา; ภิกษุเหลาน้ัน เมื่อ
เจริญทําให้มากแล้ว  ซ่ึงอานาปานสติสมาธิ   ย่อมเป็นไปเพือ่ความส้ินไปแห่งอา
สวะทั้งหลาย.  

        สวนภิกษุทั้งหลายเหลาใด  เปน อรหันต์ ส้ินอาสวะแลว   มีพรหมจรรยอยู
จบแลว  มีส่ิงที่ตองทําเสร็จแลว มีภาระอันปลงลงแลว มีประโยชนตนอนัลุถึง
แลว  มีสัญโญชนในภพทั้งหลายส้ินรอบแลว เปนผูหลุดแลวเพราะรูโดยชอบ; 
ภิกษุทั้งหลายเหลาน้ัน  เมื่อเจริญทําให้มากแล้ว  ซ่ึงอานาปานสติสมาธิ   ย่อมเป็น
สุขวหิารในทิฏฐธรรมนีด้้วย  เพือ่ความสมบูรณ์แห่งสตสัิมปชัญญะ ดวย.  
-  มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๑๒/๑๓๖๔ - ๑๓๖๗.  

จ. ควรแก่นามว่า อริยวหิาร-พรหมวหิาร-ตถาคตวหิาร 

        ภิกษุ ท. !  ฉะน้ัน เมื่อใครจะกลาวส่ิงใดใหถูกตองชอบธรรม วาเปน 
อริยวิหาร ก็ดี    วาเปนพรหมวิหาร ก็ดี    วาเปนตถาคตวิหาร  ก็ดี    เขาพึงกลาว 
อานาปานสติสมาธิ น่ีแหละ วาเปน อริยวหิาร วาเปน พรหมวหิาร วาเปน ตถาคต
วหิาร   ดังน้ี. 

-  มหาวาร.สํ. ๑๙/๔๑๓/๑๓๖๘.  

ฉ. ทําสังโยชน์ให้ส้ิน - กาํจัดอนุสัย - รู้ทางไกล - ส้ินอาสวะ 

 ภิกษุ ท. !  อานาปานสติสมาธิ  อันบุคคลเจริญแลว  ทําใหมากแลว  
เปนไปเพื่อการละ สัญโยชน์ ทั้งหลาย. 
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 ภิกษุ ท. !  อานาปานสติสมาธิ อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว 
อยางไรเลา     จึงเปนไปเพื่อการละสัญโญชนทั้งหลาย? 

 ภิกษุ ท. !  ภิกษุในกรณีน้ี ไปแลวสูปาก็ตาม ไปแลวสูโคนไมก็ตาม 
ไปแลวสูเรอืนวางก็ตาม น่ังคูขาเขามาโดยรอบแลว ต้ังกายตรง ดํารงสติมั่น;  
ภิกษุน้ันมสีติอยูน่ันเทียว   หายใจเขา   มีสติอยูน่ันเทียว  หายใจออก . . . .  (มี
รายละเอียดแหงอานาปานสติ ๑๖ ข้ัน  ดังที่เคยกลาวใหดูเน้ือความเต็มแลวในขอ ก.   เปนตน 

จนกระทั่งถึงคําวา) .... ยอมทําในบทศึกษาวา   เราเปนผูตามเห็นซ่ึงความสลัดคืนอยู
เปนประจํา    จักหายใจออก    ดังน้ี. 

 ภิกษุ ท. !  อานาปานสติสมาธิ   อันบุคคลเจริญแลว   ทําใหมากแลว   
อยางน้ีแล     ยอมเปนไปเพื่อการละสัญโญชนทั้งหลาย. 

 ภิกษุ ท. !  อานาปานสติสมาธิ อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว 
ยอมเปนไปเพื่อการ กาํจัดเสียซ่ึงอนุสัย   .... (มีใจความเต็มเหมือนขอสัญโญชน). 

 ภิกษุ ท. !  อานาปานสติสมาธิ อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว 
ยอมเปนไปเพื่อความ รอบรู้ซ่ึงทางไกล (อวชิชา) .... (มีใจความเต็มเหมือนขอ

สัญโญชน). 

 ภิกษุ ท. !  อานาปานสติสมาธิ อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว 
ยอมเปนไปเพื่อความ ส้ินไปแห่งอาสวะ ทั้งหลาย .... (มีใจความเต็มเหมือนขอ

สัญโญชน). 

 (ขอความทั้งหมดน้ี  แสดงใหเห็นโดยสรุปวา  อานาปานสติ  มีผลทําใหละสัญโญชนได,   
ทําใหกําจัดอนุสัยได, ทําใหรอบรูซึ่งทางไกลคืออวิชชา เหตุใหเกิดอวิชชา ความดับไมเหลือแหง
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อวิชชา   และทางปฏิบัติใหถึงความดับไมเหลือแหงอวิชชา, ในที่สุดยอมทําอาสวะใหสิ้นไป;  ซึ่งโดย
ใจความแลว ก็มีความหมายอยางเดียวกัน คือการดับกิเลสส้ินเชิงน่ันเอง. ทั้งน้ีเพราะอานาปานสติ
ภาวนา  ทําสติปฎฐาน ๔ ใหสมบูรณ; สติปฎฐาน ๔ สมบูรณแลว ยอมทําโพชฌงค ๗ ใหสมบูรณ; 
โพชฌงค ๗ สมบูรณแลว ยอมทําวิชชาและวิมุตติใหสมบูรณ; ดังมีพทุธภาษิตตรัสไว ซึ่งนํามาใสไว
ในหนังสือเลมน้ี โดยหัวขอวา “อานิสงสตามปกติแหงอานาปานสติ” ขอ ค. ที่หนา ๑๒๔๙, และ
หัวขอวา “สติปฎฐานส่ีสมบูรณ   เม่ืออานาปานสติบริบูรณ”, โพชฌงคบริบูรณ  ยอมทําใหวิชชาและ
วิมุตติบริบูรณ”  ที่หนา ๑๑๙๘   ถึงหนา ๑๒๐๘). 

-  มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๒๕ - ๔๒๖/๑๔๐๖ - ๑๔๑๐. 

ช. รู้จักลมหายใจอนัจกัมีเป็นคร้ังสุดท้ายแล้วดบัจิต 

        (เม่ือไดตรัสการกระทําอานาปานสติตามลําดับครบ ๑๖ ข้ัน ดังที่กลาวไวที่หนา ๑๑๘๑ ถึง 
๑๑๘๔ บรรทัดที่แปด   แหงหนังสือน้ี   หัวขอวา “แบบการเจริญอานาปานสติที่มีผลมาก”  ดังน้ีแลว 
ไดตรัสอานิสงสแหงอานาปานสติน้ี   วา :- ) 

        ราหุล !  เมื่อบุคคลเจริญกระทําใหมากซึ่งอานาปานสติอยางนี้แลว 
ลมอสัสาสะปัสสาสะอนัจะมีเป็นคร้ังสุดท้ายเมื่อจะดับจิตน้ัน   จะเป็นส่ิงที่เขารู้
แจ้งแล้วดับไป  หาใชเปนส่ิงที่เขาไมรูแจงไม  ดังน้ี.   (รายละเอียดเกี่ยวกับเร่ืองน้ี ดูได

จากหนังสืออานาปานสติ  (ชุดธรรมโฆษณของพุทธทาส)  หนา ๕๑๕). 

-  ม.ม. ๑๓/๑๔๐ - ๑๔๒/๑๔๖.  
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ญ. เหตุปัจจัยที่พระศาสนาจะต้ังอยู่นานภายหลงัพทุธปรินิพพาน 

 “ข้าแต่พระโคดมผู้ เจริญ !   อะไรเป็นเหตุ  อะไรเป็นปัจจัย  ท่ีเม่ือพระตถาคต
ปรินิพพานแล้ว พระสัทธรรมจะไม่ตั้งอยู่นาน ?   ข้าแต่พระโคดมผู้ เจริญ !   อะไรเป็นเหตุ 
อะไรเป็นปัจจัย   ท่ีเม่ือพระตถาคตปรินิพพานแล้ว   พระสัทธรรมจะต้ังอยู่นาน    พระเจ้า
ข้า !”  

 พราหมณ !  เพราะไมมกีารทําใหเจริญ   เพราะไมมีการกระทําใหมาก
ซ่ึงสติปฏฐานทั้งส่ี    ในเมื่อตถาคตปรินิพพานแลว   สัทธรรมยอมไมต้ังอยูนาน. 

        แต พราหมณเอย !  เพราะมีการกระทําให้เจริญ เพราะมีการกระทํา
ให้มาก  ซ่ึงสติปัฏฐานทั้งส่ี  ในเมื่อตถาคตปรินิพพานแล้ว  สัทธรรมย่อมตั้งอยู่
นาน.  สติปฏฐานส่ีอยางไรเลา? พราหมณ !    ภิกษุในกรณีน้ีเปนผูมีปกติตามเห็น
กายในกายอยูเปนประจํา (ขอความตอจากน้ีไป  ก็เหมือนกับขอความที่ตรัสไวในที่อ่ืนๆ). 

-  มหาวาร.สํ. ๑๙/๒๓๒/๗๗๘ - ๗๗๙.  

อานิสงส์ แห่งความไม่ประมาทคอืสต ิ

        ภิกษุ ท. ! เราไมมองเห็นธรรมอืน่แมสักอยางหน่ึง ที่เปนเหตุใหกุศล
ธรรมที่ยังไมเกิด เกิดข้ึน หรือกุศลธรรมที่เกิดอยูแลว ยอมเส่ือมส้ินไป,  เหมือน
ความไม่ประมาท น้ี.  ภิกษุ ท. !     เมื่อบุคคลไมประมาทแลว, กศุลธรรมที่ยงัไม่
เกดิ กเ็กดิขึน้   และอกศุลธรรมที่เกดิอยู่แล้ว    กเ็ส่ือมส้ินไป. 
-  เอกก.อํ. ๒๐/๑๓/๖๐. 

        (ในสูตรอื่นทรงแสดงอานิสงสแหงความไมประมาท วาทําใหเปนไปเพื่อประโยชน
อันใหญหลวง (มหโต  อตฺถาย  สํวตฺตติ).   - ๒๐/๑๘/๘๔. 
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        ในสูตรอ่ืนทรงแสดงวา เปนสิ่งที่เปนไปเพื่อความตั้งอยูความไมเลอะเลือนความไม
สูญหายแหงพระสัทธรรม (สทฺธมฺมสฺส ฐิติยา อสมฺโมสาย อนนฺตรธานาย สํวตฺตติ).  - ๒๐/
๒๓/๑๑๖. 
        ในสูตรอ่ืนทรงแสดงวา เปนเหตุใหเกิดประโยชนอันใหญหลวงชนิดที่เปนไปใน
ภายใน.  - ๒๐/๒๑/๑๐๐).  

สตปัิฏฐานส่ีเป็นเคร่ืองละปุพพนัตอปรันตสหคตทฏิฐินิสสัย 

        จุนทะ !  สติปัฏฐาน ๔ ประการ เราแสดงแล้วบัญญตัิแล้วอย่างนี้
เพือ่ละเสีย   เพือ่ก้าวล่วงเสีย ซ่ึงทิฏฐินิสสัยทั้งหลาย   ทั้งประเภทที่สหรคตด้วย
ปุพพนัตขนัธ์    และประเภททีส่หรคตด้วยอปรันตขนัธ์๑  เหล่าน้ัน.  

 สตปัิฏฐาน ๔ ประการ เหลาไหนเลา ?  จุนทะ !    ส่ีประการคือภิกษใุน

กรณีน้ี เปนผูมีปกติ ตามเห็นกายในกาย อยู มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชญัญะ 

มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได; เปนผูมปีกติ ตามเห็น
เวทนาในเวทนาทั้งหลาย อยู  มีความเพียรเผากิเลส  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  

กําจัด  อภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได;  เปนผูมีปรกติ ตามเห็นจิตใน
จติ อยู มีความเพียรเผากิเลส  มีสัมปชญัญะ  มีสติ  กําจัดอภชิฌาและโทมนัสใน

โลกออกเสียได; เปนผูมีปรกติ ตามเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย อยู  มีความ
เพียรเผากิเลส  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได . 

๑. คําวา “ทิฏฐินิสสัยท่ีสหรคตดวยปุพพันตขันธ”  และ “ทิฏฐินิสสัยท่ีสหรคตดวยอปรันตขันธ” ดูรายละเอียดใน
ขอความตอนท่ีวา  [หมวด ๑ ปุตพันตกัปปกวาท ๑๘ ประการ]  และขอความตอนท่ีวา        [หมวด ๒ อปรันตกัปป
วาท ๔๔ ประการ] ในหนังสือ ปฏิจจ. โอ.ท่ีหนา ๗๓๒ - ๗๔๗ และท่ีหนา ๗๕๐ - ๗๖๕. 
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        จุนทะ ! สติปฏฐาน  ๔ ประการเหลาน้ีแล  อันเราแสดงแลว บญัญัติ
แลว เพื่อละเสีย เพื่อกาวลวงเสีย ซ่ึงทิฏฐินิสสัยทั้งหลาย ทั้งประเภทท่ีสหรคต  
ดวยปุพพันตขันธ   และประเภททีส่หรคตดวยอปรันตขันธ    เหลาน้ันดวยอาการ
อยางน้ี.  

- ปา.ที. ๑๑/๑๕๕/๑๒๘. 

        (ภิกษุผูมีสติปฏฐานทั้งสี่อยู  ยอมไมมีความรูสึกวามีสัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา; 

ดังน้ัน จึงไมมีทางที่จะเกิดความเห็นวา อัตตาและโลกเปนของเที่ยง ดังน้ีเปนตน ซึ่งทําให
เกิดทิฏฐิวาอัตตามีในภพกอน   อัตตามีในภพหลัง). 

การเจริญสตปัิฏฐาน เป็นการอารักขาทั้งตนเองและผู้อืน่ 

        ภิกษุ ท. !  เรื่องเคยมีมาแลวในกาลกอน : บุรุษจัณฑาลวังสิกะ๑   ยก
ไมจัณฑาลวังสะต้ังข้ึนแลว รองส่ังผูชวยซ่ึงทําหนาที่ถือถาดนํ้ามันของเขา ดวย
คําวา “เพ่ือนถาดนํา้มนั ! จงมา, จงขึน้ไปสู่ไม้จัณฑาลวงัสะ แล้วทรงตัวอยู่ในเบือ้งบนแห่งลาํตัว
ของเรา”  ดังน้ี.  ภิกษุ ท. !    บุรุษเมทกถาลิกะผูชวยของเขารับคําวา “ขอรับอาจารย์” 
แลวข้ึนไปสูไมจัณฑาลวังสะ     ดํารงตัวอยูเบื้องบนแหงลําตัวของอาจารย. 

        ภิกษุ ท. ! ลําดับน้ัน  จัณฑาลวังสิกบุรุษผูเปนอาจารย  ไดกลาวแก
เมทกถาลิกบุรุษซ่ึงเปนผูชวยของเขาวา “สหาย เมทกถาลิกะเอ๋ย !     ท่านจงรักษาซ่ึงเรา เรา
กจั็กรักษาซ่ึงท่าน; เราคุ้มครองรักษาซ่ึงกันและกันอยู่อย่างนี ้จักได้แสดงซ่ึงศิลปะด้วย จักได้ลาภด้วย   
และจักลงจากไม้จัณฑาลวงัสะได้โดยสวัสดีด้วย”. 

๑.  นักแสดงกายกรรมดวยการยกไมไผชูต้ังขึ้น  โคนไมจดศีรษะหรืออกตามท่ีตนตองการแสดง แลวมีบุรุษถือถาดนํ้ามัน
ไปทรงตัวอยูบนปลายไม; เปนศิลปะหาเลี้ยงชีพของคนนอกวรรณะหรือวรรณะตํ่า  ซึ่งเรียกกันวาพวกจัณฑาล. 
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 ภิกษุ ท. ! เมทกถาลิกบุรุษซ่ึงเปนผูชวยไดฟงดงัน้ันแลว ไดกลาวกะ
จัณฑาลวังสิกบุรุษผูเปนหัวหนาของเขาวา “ทําอย่างน้ันไม่ได้ดอก ท่าน
อาจารย์ !       ท่านอาจารย์จงรักษาตัวเอง ผมกจ็ักรักษาตัวผม;  เม่ือเราต่างฝ่าย
ต่างคุ้มครองรักษาตนของตนอยู่อย่างน้ี  จึงจักแสดงศิลปะได้ด้วย  จักได้ลาภด้วย   
จักลงจากไม้จัณฑาลวังสะได้โดยสวัสดด้ีวย”.  

 น่ีคือ เคล็ดอันเป็นใจความสําคัญของเร่ืองที่เราจักต้องเข้าใจ คือพระผู้มีพระภาคได้กล่าว
เช่นเดียวกับท่ีเมทกถาลิกบุรุษซ่ึงเป็นผู้ช่วยได้กล่าวกะอาจารย์ของเขา;  คือได้ตรัสว่า  :-  

        ภิกษุ ท. !  เธอพงึเจริญสติปัฏฐานด้วยคดิว่า ‘เราจักรักษาซ่ึงตน’; เธอ
พงึเจริญสติปัฏฐานด้วยคดิว่า  ‘เราจักรักษาซ่ึงผู้อืน่’.  ภิกษุ ท. !     เมื่อรักษาตน
กค็อืรักษาผู้อืน่    :   เมื่อรักษาผู้อืน่กค็อืรักษาตน๑ . 
 ภิกษุ ท. !  เมื่อรักษาตนกค็อืรักษาผู้อืน่ น้ันเปนอยางไรเลา ? ขอน้ี
หมายความวา  รักษาตนดวยการเสพธรรมะ   ดวยการเจริญธรรมะ   ดวยการทํา
ใหมากซ่ึงธรรมะ.   น้ีแหละคือ เมื่อรักษาตนอยู่    จะมีผลเป็นการรักษาผู้อืน่.  
        ภิกษุ ท. !  เมื่อรักษาผู้อืน่กค็อืรักษาตน น้ันเปนอยางไรเลา ? ขอน้ี
หมายความวา รักษาผูอื่นดวยการอดทน ดวยการไมเบียดเบียน ดวยเมตตาจิต 
ดวยความรกัใครเอ็นด.ู น้ีแหละคือ เมื่อรักษาผู้อืน่อยู่ จะมีผลเป็นการรักษาตน
ด้วย.  

 ภิกษุ ท. ! เมื่อคิดวาเราจักรักษาตน  ก็จงเจริญสติปฏฐานเถิด, เมื่อคิด
วาเราจักรักษาผูอื่น  ก็จงเจริญสติปฏฐานเถิด;   เพราะวาเมื่อเจริญสติปฏฐานเพื่อ 

๑.  คําน้ีหมายความวา  เม่ือเจริญสติปฏฐานเพื่อประโยชนแกตน  ก็จักมีประโยชนถึงผูอื่นเน่ืองกันไปในตัวดวย  
เหมือนกับที่บุรุษผูรักษาโคนไมกับบุรุษผูอยูปลายไม  ตางฝายตางมุงรักษาตนดีแลวก็จะเปนการรักษาซึ่ง
กันและกันใหไมพลาดพลั้งลงไป,  ฉันใดก็ฉันนั้น. 
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รักษาตน ก็เปนการรักษาผูอื่น : เมื่อเจริญสติปฏฐานเพื่อรักษาผูอื่นก็เปนการ
รักษาตนดวย; อยางน้ีแล.  (ขอน้ีหมายความวา   การทําใหเกิดสติปฏฐานช่ือวารักษาตน. ในสติ
ปฏฐานน้ันมีการระลึกดวยพรหมวิหาร   จึงถือวามีการรักษาผูอ่ืนดวย).  

-  มหาวาร.สํ. ๑๙/๒๒๔ - ๒๒๕/๗๕๘ - ๗๖๒.  

หมวด ฉ. ว่าด้วย โทษของการขาดสัมมาสติ 

 จติทีป่ราศจากสต ิย่อมปรารถนาลาภได้ทั้งทีช่อบอยู่ป่า  

 ภิกษุ ท. !  บุคคล  ๘  จําพวกเหลาน้ีมีอยู  หาไดอยู ในโลก.   แปด
จําพวก    อยางไรเลา?   แปดจําพวก คือ :- 

 ภิกษุ ท. !  ในกรณีน้ี เมื่อภิกษอุยูอยางผูสงัด แตไมประพฤติสํารวม
อยางติดตอ   ความปรารถนาลาภก็เกิดข้ึน   เธอหมัน่เพียรพยายามเพื่อลาภอยู 
ลาภก็ไมเกิดข้ึน   เพราะไมไดลาภ  เธอก็เศราโศก   ลําบากใจ   คร่ําครวญ   ตีอก 
ร่ําไห   หลงใหล.   ภิกษุ ท. !    น้ีเรียกวา ภิกษุผู้ปรารถนาลาภ   หมั่นเพยีร
พยายามเพือ่ลาภอยู่   ไม่ได้ลาภ   เศร้าโศก  คร่ําครวญ   และเคลือ่นจากสัทธรรม. 
 ภิกษุ ท. !  อน่ึง เมื่อภิกษุอยูอยางผูสงัด แตไมประพฤติสํารวมอยาง
ติดตอ ความปรารถนาลาภก็เกิดข้ึน เธอหมั่นเพียรพยายามเพื่อลาภอยู ลาภก็
เกิดข้ึน   เพราะไดลาภ  เธอก็มัวเมา  ประมาท  ถึงความประมาทเต็มที่.  ภิกษุ ท. !
น้ีเรียกวา ภิกษุผู้ปรารถนาลาภ หมั่นเพยีรพยายามเพือ่ลาภอยู่ ได้ลาภ มัวเมา 
ประมาท    และเคลือ่นจากสัทธรรม   (ด้วยเหมือนกนั). 
 ภิกษุ ท. !  อน่ึง เมื่อภิกษุอยูอยางผูสงัด แตไมประพฤติสํารวมอยาง
ติดตอ ความปรารถนาลาภก็เกิดข้ึน เธอไมหมั่นเพียรพยายามเพื่อลาภอยู ลาภไม
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เกิดข้ึน เพราะไมไดลาภ เธอก็เศราโศก ลําบากใจ คร่ําครวญ ตีอก ร่ําไห 
หลงใหล.  ภิกษุ ท. !    น้ีเรียกวา ภิกษุผู้ปรารถนาลาภ ไม่หมั่นเพยีรพยายามเพือ่
ลาภอยู่  ไม่ได้ลาภ เศร้าโศก คร่ําครวญ และเคลือ่นจากสัทธรรม (ด้วย
เหมือนกนั). 
 ภิกษุ ท. !  อน่ึง เมื่อภิกษุอยูอยางผูสงัด แตไมประพฤติสํารวมอยาง
ติดตอ ความปรารถนาลาภก็เกิดข้ึน เธอไมหมั่นเพียรพยายามเพื่อลาภอยู   แตลาภ
ก็เกิดข้ึน  เพราะไดลาภ   เธอก็มัวเมา  ประมาท   ถึงความประมาทเต็มที่.  ภิกษุ 
ท. !   น้ีเรียกวา ภิกษุผู้ปรารถนาลาภ   ไม่หมั่นเพยีรพยายามเพือ่ลาภอยู่    แต่มี
ลาภ    มัวเมา   ประมาท    และเคลือ่นจากสัทธรรม  (ด้วยเหมือนกนั). 
 (ตอไปไดตรัสถึง ภิกษุ ๔ จําพวก โดยปฏิปกขนัย เปนผูอยูในที่สงัด ปรารถนาลาภ 
ไดลาภหรือไมไดลาภ ก็ไมประมาทมัวเมา หรือไมโศกเศราครํ่าครวญเปนทุกข และไม
เคลื่อนจากสัทธรรม   ทั้ง ๔ จําพวก). 

 ภิกษุ ท. !  เหลาน้ีแล    บุคคล ๘ จําพวก   ที่มีอยู   หาไดอยู ในโลก 
(แมอยูในทีส่งัดก็ยังปรารถนาลาภ). 
-  อฏฐก.อํ. ๒๓/๓๐๒ - ๓๐๔/๑๕๑. 

หมวด ช. ว่าด้วย ปกิณณกะ 
ลกัษณะของผู้อาจและไม่อาจเจริญสตปัิฏฐานส่ี 

        ภิกษุ ท. !  บุคคคลไมอาจเพื่อเปนผู มีปกติตามเห็นกายในกาย อยู
เพราะเขาไมละธรรม  ๖  อยาง.  หกอยาง  อยางไรเลา?   หกอยางคือ   ความเป็น
ผู้ยนิดใีนการงาน ความเป็นผู้ยนิดใีนการคุยฟุ้ง ความเป็นผู้ยนิดใีนการ
หลบั ความเป็นผู้ยนิดใีนการคลุกคลกีนัเป็นหมู่ ความเป็นผู้ไม่คุ้มครอง
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ทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย ความเป็นผู้ไม่รู้ประมาณในการบริโภค.  ภิกษ ุ
ท. !    เพราะไมละธรรม ๖ อยาง    เหลาน้ีแล   บุคคลจึงเปนผูไมอาจเพื่อเปนผูมี
ปกติตามเห็นกายในกาย  อยู.  
        (ในกรณีที่ไมอาจเปนผู มีปกติตามเห็นกายในกายในภายใน - ในภายนอก - ในภายใน
และภายนอก และเปนผูไมอาจเปนผู มีปกติตามเห็นเวทนาในเวทนา ตามเห็นจิตในจิต - ตาม
เห็นธรรมในธรรม ก็ดี   ลวนแตมีขอความที่ตรัสไวอยางเดียวกัน). 

        ภิกษุ ท. ! บุคคลอาจเพื่อเปนผู มีปกติตามเห็นกายในกาย อยู   เพราะ
เขาละธรรม ๖ อยาง. หกอยาง  อยางไรเลา?  หกอยางคือ  ความเปนผูยินดีในการ
งาน  ความเปนผูยินดีในการคุยฟุง  ความเปนผูยินดีในการหลับ  ความเปนผูยินดี
ในการคลุกคลีกันเปนหมู  ความเปนผูไมคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ความ
เปนผูไมรูประมาณในการบริโภค. ภิกษุ ท. !   เพราะละธรรม ๖ อยาง เหลาน้ีแล   
บุคคลจึงเปนผูอาจเพื่อเปนผูมีปกติตามเห็นกายในกาย   อยู. 

        (ในกรณีที่อาจเปนผู มีปกติตามเห็นกายในกายในภายใน - ในภายนอก - ในภายในและ
ภายนอก และเปนผูอาจเปนผู  มีปกติตามเห็นเวทนาในเวทนา - ตามเห็นจิตในจิต - ตามเห็น
ธรรมในธรรม ก็ดี ลวนแตมีขอความที่ตรัสไวอยางเดียวกัน).  

-  ฉกฺก.อํ. ๒๒/๔๙๙ - ๕๐๐/๓๘๘ - ๓๙๔.  

ทั้งนวกะ - เสขะ - อเสขะ กพ็งึเจริญสตปัิฏฐาน 

(ก.พวกนวกะ) 

        ภิกษุ ท. ! ภิกษุเหลาใด เป็นผู้บวชใหม่บวชแล้วไม่นาน เพิ่งมาสูธรรม
วินัยน้ี.  ภิกษุเหลาน้ันอันเธอทัง้หลายพึงชกัชวน พึงใหเขาอยู พึงใหต้ังมั่นในการ
เจริญซ่ึงสติปฏฐานส่ี.    ส่ีอยางไรเลา ?   (พึงชักชวนวา  :- )  
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 มาเถิดทานผูมีอายุ ท.!    จงเปนผู มีปกติตามเห็นกายในกาย   อยู่เถดิ   เปน
ผูมีความเพยีรเครื่องเผากิเลส มีสัมปชญัญะ ใหสมาธิเปนธรรมเอกผุดข้ึน มีจิต
ผองใส   มีจิตต้ังมั่น   เปนจิตมีอารมณเดยีว เพือ่รู้ตามเป็นจริงซ่ึงกาย;  (ในกรณี 

แหง เวทนา จิต   และ  ธรรม  ก็มีขอความที่ตรัสอยางเดียวกัน).  

(ข. สําหรับพระเสขะ) 

        ภิกษุ ท. !  ภิกษุเหลาใด เป็นเสขะ มีความประสงคแหงใจอันยังไม
บรรลุแลว ปรารถนาอยูซ่ึงธรรมอันเกษมจากโยคะไมมีธรรมอื่นย่ิงกวา อยู; 
ถึงแมภิกษุเหลาน้ัน ก็ยังจะเปนผู มีปกติตามเห็นกายในกาย อยู เปนผูมีความเพียร
เครื่องเผากิเลส  มีสัมปะชัญญะ  ใหสมาธิเปนธรรมเอกผุดข้ึน  มจิีตผองใส มีจิต
ต้ังมั่น   เปนจิตมีอารมณเดียว เพือ่รอบรู้ซ่ึงกาย;  (ในกรณีแหง เวทนา จิต และธรรม   ก็
มีขอความที่ตรัสอยางเดียวกัน).  

(ค. สําหรับพระอเสขะ) 

 ภิกษุ ท. !  ภิกษุเหลาใด  เป็นอรหันต์ขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย   มี
กิจที่ควรทํากระทําเสร็จแลว มีภาระปลงลงแลว มีประโยชนแหงตนอนัตาม
บรรลุแลว มีสัญโญชนในภพส้ินไปรอบแลว หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ; 
ถึงแมภิกษุเหลาน้ัน ก็ยังจะเปนผู มีปกติตามเห็นกายในกาย อยู เปนผูอยูอยางมี
ความเพยีรเครื่องเผากิเลส มีสัมปชัญญะ ใหสมาธิเปนธรรมเอกผุดข้ึน มีจิตผอง
ใส มีจิตต้ังมั่น  เปนจิตมีอารมณเดียว (เพื่อความเปน) ผู้ไม่เกีย่วข้องอยู่ด้วยกาย; 
(ในกรณีแหง เวทนา   จิต  และธรรม ก็มีขอความที่ตรัสอยางเดียวกัน). 

-  มหาวาร.สํ. ๑๙/๑๙๔ - ๑๙๕/๖๙๑ - ๖๙๔. 
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 (พุทธบริษัทพึงทราบถึงหลักการพิเศษที่มีอยูวา แมเปนพระอรหันตแลวก็ยังปฏิบัติ
ธรรมที่ทําความเปนพระอรหันต  ที่ตนเคยปฏิบัติอยูเพื่อความเปนพระอรหันต กอนการ
บรรลุความเปนพระอรหันต; การทําเชนน้ันก็เพื่อเปนตัวอยาง หรือกําลังใจ แกผูที่ยังไมบรรลุ
ความเปนพระอรหันตบาง เพื่อความอยูเปนสุขของตนเองบาง. สวนในกรณีแหงสูตรนี้ เพื่อมี
ชีวิตอยูอยางแยกตัวหางจากส่ิงซึ่งเคยเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่นถือมั่น หรือแหงอภิชฌาและ
โทมนัส ดังน้ีแลว นับประสาอะไรกับผูที่ยังไมบรรลุความเปนพระอรหันต จะไมพึง
ขะมักเขมนในการปฏิบัติเพื่อบรรลุความเปนพระอรหันตดวยเลา. และพึงมองเห็นความนา
อัศจรรยแหงพระธรรมที่มีลักษณะอยางน้ี). 

สตปัิฏฐานส่ีเหมาะสมทั้งแก่อเสขะ - เสขะ - คฤหัสถ์ 

        กันทรกะ !  ขอน้ันเปนอยางน้ันจริง. กันทรกะ ! ขอน้ันเปนอยางน้ัน
จริง. พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลาย  ไดมแีลวในอดีตกาลนานไกล; พระ
ผูมีพระภาคเหลาน้ัน ทรงยังภิกษุสงฆใหดําเนินไปชอบอยางย่ิงเพียงเทาน้ัน 
เหมือนภิกษุสงฆที่เราใหดําเนินไปชอบในบดัน้ี. กันทรกะ ! พระอรหันต
สัมมาสัมพทุธเจาทั้งหลาย   จักมีอยูในอนาคตกาลนานไกล;  พระผูมีพระภาคเจา
เหลาน้ัน ก็จักทรงยังภิกษุสงฆใหดําเนินไปชอบอยางย่ิงเพียงเทาน้ันเหมือนภิกษุ
สงฆที่เราใหดําเนินไปชอบในบดัน้ี. 

        กันทรกะ !  ในภิกษุสงฆหมูน้ี มี ภิกษุที่เป็นพระอรหันต์ขีณาสพ อยูจบ
พรหมจรรย  มีกิจที่ควรทําอันกระทําแลว  มีภาระอันปลงลงแลว  มีประโยชน
แหงตนอันตามถึงแลว มีสัญโญชนในภพส้ินรอบแลว หลุดพนแลวเพราะรูโดย
ชอบ.  กันทรกะ !    อน่ึง  ในภิกษุสงฆหมูน้ี มี ภิกษุผู้เป็นเสขะ (กําลังปฏิบัติเพื่อความ
เปนพระอรหันต) มีศีลไมขาดสาย  มีความประพฤติไมขาดสาย  มีปญญาเคร่ืองรกัษา
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ตน มีความประพฤติเปนไปดวยปญญาเคร่ืองรักษาตน. ภิกษุทั้งหลายเหลาน้ัน๑ 
เป็นผู้มีจิตตั้งไว้เฉพาะด้วยดใีนสติปัฏฐานทั้งส่ี อยู. ส่ีอยางไรเลา? ส่ีคือ ภิกษุใน
กรณีน้ี เปนผูมีปกติตามเห็นกายในกาย .... มีปกติตามเห็นเวทนาในเวทนา
ทั้งหลาย .... มีปกติตามเห็นจิตในจิต .... มีปกติตามเห็นธรรมในธรรมทัง้หลาย มี
ความเพียรเครื่องเผากิเลส มีสัมปชญัญะ มีสติ นําออกเสียไดซ่ึงอภชิฌาและ
โสมนัสในโลกอยู.  

 (เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางน้ี   นายเปสสหัตถาโรหบุตร  กราบทูลพระผูมีพระภาควา  :-) 

 “น่าอัศจรรย์ พระเจ้าข้า !   ไม่เคยมี   พระเจ้าข้า !   คือข้อท่ีสติปัฏฐานส่ีเหล่านี้พระผู้
มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ดีแล้ว เพ่ือความหมดจดแห่งสัตว์ท้ังหลาย เพ่ือก้าวล่วงโสกะ
ปริเทวะ เพ่ือความดับแห่งทุกขโทมนัส เพ่ือถึงทับซ่ึงญายธรรม เพ่ือการกระทาํให้แจ้งซ่ึง
นิพพาน. ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ !   มีพวกข้าพเจ้าท้ังหลายผู้ เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาว ก็มีจิตต้ังไว้ดี
แล้วในสติปัฏฐานส่ีเหล่านี้ ตลอดกาลอันควรอยู่; คือข้าพเจ้าท้ังหลายเป็นผู้ มีปรกติตามเห็น
กายในกาย .... มีปกติตามเห็นเวทนาในเวทนาท้ังหลาย .... มีปกติตามเห็นจิตในจิต .... มี
ปกติตามเห็นธรรมในธรรมท้ังหลาย มีความเพียรเคร่ืองเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นาํออก
เสียได้ซ่ึงอภิชฌาและโสมนัสในโลกอยู่ .  น่าอัศจรรย์  พระเจ้าข้า !   ไม่เคยมี พระเจ้าข้า !   
คือข้อท่ีเม่ือมนุษย์เป็นสัตว์ไม่เปิดเผย เม่ือมนุษย์เป็นสัตว์เดนกากเม่ือมนุษย์เป็นสัตว์โอ้อวด 
เป็นไปอยู่  พระผู้ มีพระภาคทรงทราบส่ิงอันเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์แก่สัตว์
ท้ังหลาย (ทุกจาํพวก) ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ ! สัตว์ลึกลับคือพวกมนุษย์ สัตว์เปิดเผย คือพวก
ปสุสัตว์  .... 

- ม.ม. ๑๓/๒ - ๓/๒ -๓. 

 

๑.  น้ีหมายความวา   ภิกษุท้ังหมดท้ังท่ีเปนพระอรหันตและยังเปนเสขะ  ลวนแตเจริญสติปฏฐานส่ี  คําถามอาจจะมีวา 
เปนพระอรหันตแลว  เจริญสติปฏฐานไปทําไมกัน?  คําตอบคือ   เพ่ือความอยูเปนผาสุขของทาน   เชนน้ันเอง. 
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        (ขอน้ีเปนหลักการที่ยอมรับไดวา แมฆราวาสก็สมควรเจริญสติปฏฐานทั้งส่ี ดังที่
บรรพบุรุษชาวไทยไดเคยกระทํากันมาแตกอน).  

กองอกศุลและกองกศุลชนิดแท้จริง 

 ภิกษุ ท. ! ผู้ที่กล่าวอยู่ว่านิวรณ์ทั้งห้า คอือกสุลราสี (กองอกุศล) น่ัน
แหละคอืผู้ที่กล่าวอยู่โดยถูกต้อง.  ภิกษุ ท. !    อกุสลราสีทั้งกองน้ี ไดแก นิวรณ
ทั้งหา.   หาอยางไรกันเลา?  หาคือ  กามฉันทะ  พยาบาท  ถีนมิทธะ  อุทธัจจกุก
กุจจะ    วิจิกิจฉา. 

        ภิกษุ ท. ! ผู้ที่กล่าวอยู่ว่าสตปัิฏฐานทั้งส่ี คอืกสุลราสี (กองกุศล) น่ัน
แหละคอืผู้ที่กล่าวอยู่โดยถูกต้อง.  ภิกษุ ท. !     กุสลราสีทั้งกองน้ี ไดแกสติปฏ
ฐานทั้งส่ี. ส่ีอยางไรกันเลา? ส่ี  ในกรณีน้ี  คือ ภิกษุเปนผูมีปกติ ตามเห็นกายใน
กาย อยูเปนประจํา มีความเพียรเคร่ืองเผากิเลส มีสัมปชญัญะ มีสติ นําออกซ่ึง
อภชิฌาและโทมนัสในโลก อยู. (ในกรณีแหง เวทนา จิต และธรรม ก็มีขอความที่ตรัสอยาง
เดียวกัน).  

-  มหาวาร.สํ. ๑๙/๑๙๖/๖๙๖ - ๖๙๗. 

        (ผูศึกษาพึงสังเกตใหเห็นวา  เม่ือกลาวถึงกองอกุศล คนทั่วไปก็เล็งถึงการฆาสัตว ตัด
ชีวิต ฉอโกง เปนตนตางๆนานา; และเม่ือกลาวถึงกองกุศล คนทั่วไปก็พากันเล็งไปยัง การ
ทําบุญสุนทาน  ทอดกฐินผาปา เปนตนตางๆนานา.  สวนในกรณีน้ี  ตรัสระบุใหเห็นวานิวรณ
ที่รบกวนอยูในจิตของแตละคนแตละวันน่ันแหละเปนกองอกุศล; และวาการเจริญสติปฏฐาน
สี่เปนกองกุศล  และที่นาสนใจในหัวขอที่วากองกุศลชนิดน้ี  ไมตองใชเบี้ยหอยเงินทอง
แมแตสักเบี้ยเดียว,  ขอชวยกันพิจารณาดวย). 
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ธัมมสงเคราะห์ทีทุ่กคนควรกระทาํ 
        ภิกษุ ท. !  เมื่อเธอคดิจะสงเคราะห์ชนเหล่าใด ซ่ึงเป็นผู้สําคญัเธอว่า
เป็นผู้ทีเ่ขาควรเช่ือฟัง  จะเป็นมติร   อาํมาตย์   ญาติสาโลหิต   กต็าม   ภิกษุ ท. !    
เธอพงึสงเคราะห์ชนเหล่าน้ันด้วยการชักชวน   ให้เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะ  ในการ
เจริญสติปัฏฐานส่ี เถดิ.    ส่ีอยางไรเลา?   ส่ี ในกรณีน้ี   คือ เปนผู ตามเห็นกายใน
กาย อยูเปนประจํา  มีความเพียรเคร่ืองเผากิเลส   มีสัมปชญัญะ  มีสติ  นําออกซ่ึง
อภชิฌาและโทมนัสในโลก; เปนผู ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย อยูเปน
ประจํา  มีความเพียรเครื่องเผากิเลส  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  นําออกซ่ึงอภิชฌาและ
โทมนัสในโลก; เปนผู ตามเห็นจิตในจิต อยูเปนประจํา มีความเพียรเคร่ืองเผา
กิเลส มีสัมปชญัญะ  มีสติ  นําออกซ่ึงอภชิฌาและโทมนัสในโลก;  เปนผู ตาม
เห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย อยูเปนประจํา  มีความเพยีรเผากิเลส  มีสัมปชญัญะ  
มีสติ    นําออกซ่ึงอภชิฌาและโทมนัสในโลก. 

        ภิกษุ ท. ! น่ีแหละคือขอที่   ถาเธอคิดจะสงเคราะหชนเหลาใด ซ่ึง
เปนผูสําคัญเธอวาเปนผูที่เขาควรเชื่อฟง จะเปนมิตร อํามาตย ญาติสาโลหิต ก็
ตาม   เธอพึงสงเคราะหชนเหลาน้ัน  ดวยการชักชวนใหเขาไปต้ังอยูเฉพาะใน
การเจริญสติปฏฐานทั้งส่ี    ดังน้ี.  
-  มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๕๑/๘๓๔.  

        (โดยทั่วไป เราคิดจะสงเคราะหกันแตดวยวัตถุสิ่งของเงินทอง ญาติมิตรสหายของเรา
จึงยังจมอยูในกองทุกข. ถาอยางไร เราจะคิดสงเคราะหกันดวยธรรมสงเคราะหอยางน้ีบาง 
โลกน้ีก็จะมีความสุขยิ่งข้ึน). 

นิทเทศ ๒๐ 

วาดวยสัมมาสติ 

จบ 
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นิทเทศ ๒๑ วาดวย สมัมาสมาธิ 

(มี ๕๑ เรื่อง) 

หมวด ก. ว่าด้วยอุทเทศ -วิภาคของสัมมาสมาธิ 

อทุเทศแห่งสัมมาสมาธิ 

       ภิกษุ ท. !  สัมมาสมาธิ เป็นอย่างไรเล่า ? ภิกษุ ท. !    ภิกษุในกรณนีี ้
สงดัแล้วจากกามท้ังหลาย สงดัแล้วจากธรรมที่เป็นอกศุลทั้งหลาย เข้าถงึ
ปฐมฌาน ประกอบด้วยวติกวจิาร มปิีติและสุขอนัเกดิจากวเิวก แล้วแลอยู่; 
เพราะความท่ีวติกวจิารทั้งสองระงบัลง  เข้าถงึทุติยฌาน  เป็นเคร่ืองผ่องใสแห่ง
ใจในภายใน  ให้สมาธิเป็นธรรมอนัเอกผุดมีขึน้  ไม่มีวติก  ไม่มีวจิาร  มีแต่ปิติ
และสุขอนัเกดิจากสมาธิ   แล้วแลอยู่; อน่ึง   เพราะความจางคลายไปแห่งปีติ 
ย่อมเป็นผู้อยู่อุเบกขา  มีสติและสัมปชัญญะ  และย่อมเสวยความสุขด้วยนามกาย
ชนิดที่พระอริยเจ้าทั้งหลาย ย่อมกล่าวสรรเสริญผู้น้ันว่า “ป็นผู้อยู่อุเบกขา มีสติ   
อยู่เป็นปรกติสุข” ดงันี ้ เข้าถงึตติยฌาน  แล้วแลอยู่;  เพราะละสุขเสียได้ และ
เพราะละทุกข์เสียได้ เพราะความดบัไปแห่งโสมนัสและโทมนัสทั้งสองในกาล
ก่อน เข้าถงึจตุตถฌาน ไม่มทุีกข์ไม่มสุีข มีแต่ความที่สตเิป็นธรรมชาติบริสุทธ์ิ
เพราะอุเบกขา แล้วแลอยู่.  ภิกษุ ท. !      อนันีเ้รากล่าวว่า    สัมมาสมาธิ.  
-  มหา.ที. ๑๐/๓๔๙/๒๙๙.  

สมาธิภาวนา มปีระเภทส่ี 

        ภิกษุ ท. !  สมาธิภาวนา ๔ อย่าง เหลาน้ี   มีอยู.  ส่ีอยาง   อยางไรเลา ?   
ส่ีอยางคือ   ภิกษุ ท. !   มี สมาธิภาวนา   อันบุคคลเจริญกระทําใหมากแลว ยอม
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เปนไป เพือ่ความอยู่เป็นสุขในทฏิฐธรรม (ทิฏฐธมฺมสุขวหิาร).  ภิกษุ ท. !   มี 
สมาธิภาวนา  อันบุคคลเจริญกระทําใหมากแลว  ยอมเปนไป เพือ่การได้เฉพาะ
ซ่ึงญาณทสัสนะ (ญาณทสฺสนปฏิลาภ).  ภิกษุ ท. !    มี สมาธิภาวนา  อันบุคคล
เจริญกระทําใหมากแลว ยอมเปนไป เพือ่สติสัมปชัญญะ (สติสมฺปชญฺญ) ภิกษ ุ
ท. !   มีสมาธิภาวนา  อันบุคคลเจริญกระทําใหมากแลว   ยอมเปนไป  เพือ่ความ
ส้ินแห่งอาสวะ (อาสวกฺขย).  
        ภิกษุ ท. !  สมาธิภาวนา อนัเจริญกระทําให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพือ่ 
ความอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรม; น้ันเปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. !  ภิกษใุนกรณีน้ี 
สงัดแลวจากกามทั้งหลาย สงัดแลวจากธรรมที่เปนอกุศลทั้งหลาย เขาถึง 
ปฐมฌาน ประกอบดวยวิตกวิจาร  มีปติและสุขอันเกิดจากวิเวก  แลวแลอยู;
เพราะความท่ีวิตกวิจารท้ังสองระงับลง เขาถึง ทุติยฌาน เปนเครื่องผองใสแหง
ใจในภายใน   ใหสมาธิเปนธรรมอันเอกผดุมีข้ึน  ไมมีวิตก  ไมมีวิจาร  มีแตปติ
และสุขอันเกิดจากสมาธิ  แลวแลอยู;  อน่ึงเพราะความจางคลายไปแหงปติ   ยอม
เปนผูอยูอุเบกขา   มีสติและสัมปชญัญะ  และยอมเสวยสุขดวยนามกาย   ชนิดที่
พระอริยเจาทั้งหลาย   ยอมกลาวสรรเสริญผูน้ันวา  “เปนผูอยูอุเบกขา มีสติ   อยู
เปนปกติสุข”  ดังน้ี   เขาถึง ตติยฌาน แลวแลอยู;  เพราะละสุขเสียได และเพราะ
ละทุกขเสียได เพราะความดับไปแหงโสมนัสและโทมนัสทั้งสองในกาลกอน
เขาถึง จตุตถฌาน ไมมีทุกขไมมีสุข มีแตความที่สติเปนธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะ
อุเบกขา แลวแลอยู. ภิกษุ ท. !   น้ีคือสมาธิภาวนา    อันเจริญกระทําใหมากแลว    
ยอมเปนไปเพื่อความอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม.  

        ภิกษุ ท. !  สมาธิภาวนา อนัเจริญกระทําให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพือ่ 
การได้เฉพาะซ่ึงญาณทัสสนะ; น้ันเปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. !  ภิกษุในกรณีน้ี 
กระทําไว้ในใจซ่ึงอาโลกสัญญา อธิษฐานทวิาสัญญา วากลางวันฉันใด  กลางคืน
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ฉันน้ัน, กลางคืนฉันใด กลางวันฉันน้ัน, เธอมีจิตอันเปดแลวดวยอาการอยางน้ี 
ไมมีอะไรหอหุม ยังจิตที่มีแสงสวางทั่วพรอมใหเจริญอยู.  ภิกษุ ท. !   น้ีคือ  
สมาธิภาวนา อันเจริญกระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อการไดเฉพาะซ่ึง
ญาณทัสสนะ.  

        ภิกษุ ท. !  สมาธิภาวนา อนัเจริญกระทําให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพือ่ 
สติสัมปชัญญะ ; น้ันเปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. !   ในกรณีน้ี เวทนาเกดิขึน้   
(หรือ) ตั้งอยู่    (หรือ) ดบัไป กเ็ป็นที่แจ่มแจ้งแก่ภิกษุ; สัญญาเกิดข้ึน (หรือ)ต้ังอยู   
(หรือ) ดับไป ก็เปนที่แจมแจงแกภิกษ;ุ วติกเกิดข้ึน   (หรือ) ต้ังอยู    (หรือ) ดบัไป   
ก็เปนที่แจมแจงแกภกิษุ. ภิกษุ ท. !   น้ีคือสมาธิภาวนา  อันเจริญกระทําใหมาก
แลว   ยอมเปนไปเพื่อสติสัมปชญัญะ.  

        ภิกษุ ท. !  สมาธิภาวนา อนัเจริญกระทําให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพือ่ 
ความส้ินแห่งอาสวะ; น้ันเปนอยางไรเลา ?  ภกิษุ ท. !     ภิกษุในกรณีน้ี มีปกติ
ตามเห็นความต้ังขึน้และเส่ือมไป  ในอุปทานขันธ์ทั้งห้า วา “รูป  เปนอยางน้ี 
ความเกิดข้ึนแหงรูป เปนอยางน้ี ความดับไปแหงรูป เปนอยางน้ี; เวทนา เปน
อยางน้ี  ความเกิดข้ึนแหงเวทนา  เปนอยางน้ี  ความดบัไปแหงเวทนา  เปนอยาง
น้ี; สัญญา เปนอยางน้ี   ความเกิดข้ึนแหงสัญญา  เปนอยางน้ี   ความดับไปแหง
สัญญา เปนอยางน้ี; สังขาร เปนอยางน้ี ความเกิดข้ึนแหงสังขาร เปนอยางน้ี 
ความดับไปแหงสังขาร เปนอยางน้ี; วญิญาณ เปนอยางน้ี ความเกิดข้ึนแหง
วิญญาณ เปนอยางน้ี   ความดับไปแหงวิญญาณ เปนอยางน้ี;   ดังน้ี. ภิกษุ ท. !   น้ี
คือ สมาธิภาวนา  อันเจริญกระทําใหมากแลว    ยอมเปนไปเพื่อความส้ินแหงอา
สวะ.  
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        ภิกษุ ท. !  เหลาน้ีแล   คือ   สมาธิภาวนา  ๔  อยาง. 

-  จตุกฺก.อํ. ๒๑/๕๗/๔๑.  

หมวด ข. ว่าด้วย ลกัษณะ - อุปมา ของสัมมาสมาธิ 
ลกัษณะแห่งสัมมาสมาธิช้ันเลศิ ๕ ประการ 

        ภิกษุ ท. !  เราจักแสดงการเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบดวยองคหา 
อันเปนอริยะ.  ภิกษุ ท. !     การเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ห้า   อนัเป็น
อริยะ    น้ันเป็นอย่างไรเล่า?  

        ๑.  ภิกษุ ท. !  ในกรณีน้ี   ภิกษุ   เพราะสงัดจากกามและสงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลาย   จึงบรรลุ ฌานที่หน่ึง  ซ่ึงมีวิตกวิจาร   มีปติและสุขอันเกิด
แตวิเวก   แลวแลอยู.   เธอ ประพรมกายนีท้าํให้ชุ่มทั่ว  ชุ่มรอบ   เต็มรอบ   ด้วย
ปีติและสุขอนัเกดิแต่วเิวก น้ัน, สวนใดสวนหน่ึงของกายเธอท่ัวทั้งตัว  ที่ปติและ
สุขอันเกิดแตวิเวกน้ัน  ไมถูกตองแลว   มิไดมี.  

        ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมอืน นายช่างอาบ ก็ดี   หรือลูกมือของเขาก็ดี 
เปนคนฉลาด  โรยผงที่ใชสําหรับถูตัวในเวลาอาบนํ้าลงในขันสําริด   แลวพรม
นํ้าหมักไว, ครั้นเวลาเย็น  กอนผงออกยางเขากัน  ซึมทั่วกันแลว  จับกันทั้ง
ภายในภายนอก  ไมไหลหยด  ฉันใด;  ภิกษ ุท. !     ภิกษุน้ัน   ประพรมกายน้ีทํา
ใหชุมทั่ว  ชุมรอบ   เต็มรอบ   ดวยปติและสุขอันเกิดแตวิเวก,   สวนใดสวนหน่ึง   
ของกายเธอ ที่ปติและสุขอันเกิดแตวิเวก ไมถูกตองแลว มิไดม,ี ฉันน้ัน
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เหมือนกัน.  ภิกษุ ท. !    น้ีคือ การเจริญสัมมาสมาธิ ที่ประกอบดวยองคหาอัน
เปนอริยะ   ประการที่หน่ึง.  

        ๒. ภิกษุ ท. ! ขออื่นยังมอีีก : ภิกษุ เพราะสงบวิตกวิจารเสียไดจึง
บรรลุ ฌานที่สอง  อันเปนเคร่ืองผองใสแหงใจในภายใน  นําใหเกิดสมาธิมี
อารมณอันเดียว  ไมมวิีตกวิจาร  มีแตปติและสุขอนัเกิดแตสมาธิ  แลวแลอยู.  เธอ 
ประพรมกายนีท้ําให้ชุ่มทั่ว  ชุ่มรอบ เต็มรอบ ด้วยปีติและสุขอนัเกดิแต่สมาธิ, 
สวนใดสวนหน่ึงของกายเธอท่ัวทั้งตัว ที่ปติและสุขอันเกิดแตสมาธิไมถูกตอง
แลว    มิไดมี.  

        ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมอืน ห้วงนํา้อนัลกึ มีนํ้าพลุงข้ึน   ไมมีปากทางนํ้า 
เขาทางทิศตะวันออก  ทิศตะวันตก  ทิศเหนือ  ทิศใต  แหงหวงนํ้าน้ัน  และฝนก็
ไมตกตามฤดูกาล  แตขณะน้ันทอนํ้าเย็นพลุงข้ึนจากหวงนํ้าน้ัน ไหลทับไหลทวม  
แผทั่วเต็มไปหมดซ่ึงหวงนํ้าน้ันเอง  ดวยนํ้าอันเย็น,  สวนไหนๆ ของหวงนํ้าน้ัน
ที่นํ้าเย็นไมถูกตองแลว   มิไดม,ี ขอน้ีฉันใด;  ภิกษุ ท. !    ภิกษุประพรมกายน้ีทํา
ใหชุมทั่ว  ชุมรอบ  เต็มรอบ  ดวยปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ,  สวนใดสวนหน่ึง
ในกายเธอ  ที่ปติและสุขอันเกิดแตสมาธ ิ  ไมถูกตองแลว  มิไดม,ี   ฉันน้ัน
เหมือนกัน.  ภิกษุ ท. !   น้ีคือ การเจริญสัมมาสมาธิ ทีป่ระกอบดวยองคหา อัน
เปนอริยะ   ประการที่สอง.  

        ๓.  ภิกษุ ท. ! ขออื่นยังมอีีก : ภิกษุ เพราะความจางคลายไปแหงปติ 
เปนผูอยูอุเบกขา  มีสติสัมปชญัญะ  เสวยสุขดวยดวยนามกาย  จึงบรรลุ ฌานที่
สาม  อันเปนฌานที่พระอริยเจากลาววา    “ผูไดบรรลุฌานน้ี    เปนผูอยูอุเบกขา 
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มีสติอยูเปนสุข”  ดังน้ี   แลวแลอยู.   เธอ ประพรมกายนีท้ําให้ชุ่มทั่ว ชุ่มรอบ เตม็
รอบ ด้วยสุขหาปีตมิไิด้, สวนใดสวนหน่ึงของกายเธอท่ัวทั้งตัว ที่สุขหาปติมิได   
ไมถูกตองแลว    มิไดมี.  

        ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมอืนใน  หนองบัวอุบล   หนองบัวปทุม   หนอง
บัวบุณฑริก   มีดอกอุบล   ดอกปทุม ดอกบุณฑริก   บางเหลาที่เกิดอยูในนํ้า 
เจริญอยูในนํ้า  ยังข้ึนไมพนนํ้า จมอยูภายใตอันนํ้าเล้ียงไว, ดอกบวัเหลาน้ันถูกนํ้า
เย็นแชชุม  ถูกตองต้ังแตยอดตลอดราก,  สวนไหนๆ ของดอกบวัเหลาน้ันทั่วทั้ง
ดอก  ที่นํ้าเย็นไมถูกตองแลว  มิไดมี. ขอน้ีเปนฉันใด; ภิกษุ ท. !   ภิกษุ ประพรม
กายน้ีทําใหชุมทั่ว ชุมรอบ เต็มรอบ ดวยสุขหาปติมิได, สวนใดสวนหน่ึงในกาย
เธอ    ที่สุขหาปติมิได   ไมถูกตองแลว   มิไดม,ี ฉันน้ันเหมือนกัน.   ภิกษุ ท. !    
น้ีคือ การเจริญสัมมาสมาธิ ที่ประกอบดวยองคหา  อันเปนอริยะ ประการที่สาม.  

       ๔.  ภิกษุ ท. ! ขออื่นยังมอีีก  :  ภิกษ,ุ  เพราะละสุขและละทุกขเสียได, 
เพราะความดับหายไปแหงโสมนัสและโทมนัสในกาลกอน,  จึงบรรลุ ฌานท่ีส่ี 
อันไมทุกขไมสุข  มีแตความทีส่ติเปนธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา  แลวแล
อยู. เธอน้ัน น่ังแผ่ไปตลอดกายนี ้ด้วยใจอนับริสุทธ์ิผ่องใส, สวนใดสวนหน่ึงของ
กายเธอท่ัวทั้งตัว   ที่ใจอันบริสุทธิ์ผองใส    ไมถูกตองแลว    มิไดมี.  

        ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมอืน ชายคนหน่ึง น่ังคลุมตัว ดวยผาขาวตลอด 
ศีรษะ, สวนไหนๆในกายเธอท่ัวทั้งตัว ที่ผาขาวไมถูกตองแลว (คือไมคลุมแลว) มิได
ม ีขอน้ีเปนฉันใด; ภกิษุ ท. !     ภิกษุน่ังแผใจอันบรสุิทธิ์ผองใสไปตลอดกายน้ี,  
สวนใดสวนหน่ึงในกายเธอท่ัวทั้งตัว   ที่ใจอันบริสุทธิ์ผองใส   ไมถูกตองแลว   
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มิไดม,ี  ฉันน้ันเหมือนกัน.   ภิกษุ ท. !    น้ีคือ การเจริญสัมมาสมาธิ ที่
ประกอบดวยองคหา    อันเปนอริยะ  ประการที่ส่ี.  

       ๕.  ภิกษุ ท. !  ขออื่นยังมอีีก : ปัจจเวกขณนิมติ  เป็นส่ิงทีภ่ิกษุน้ัน
ถอืเอาแล้วด้วยด ีกระทาํในใจแล้วด้วยด ี เข้าไปทรงไว้ดแีล้ว แทงตลอดดี
แล้ว ด้วยปัญญา (ชัดเจน)   เปรียบเหมือน คนคนหน่ึง เห็นคนอีกคนหน่ึง  หรอื
วาเหมือนคนยนื   เห็นคนน่ัง  หรือวาเหมอืน คนน่ัง เห็นคนนอน,  ฉันใดก็ฉัน
น้ันที่ปจจเวกขณนิมิต เปนส่ิงทีภ่ิกษุน้ันถือเอาแลวดวยดี กระทําในใจแลวดวยดี   
เขาไปทรงไวดีแลว  แทงตลอดดีแลว   ดวยปญญา.  ภิกษุ ท. !   น้ีคือ การเจริญ
สัมมาสมาธิ ที่ประกอบดวยองคหา    อันเปนอริยะ ประการที่ห้า.  

        ภิกษุ ท. !  เมื่อสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ห้า อนัเป็นอริยะ อนั 
ภิกษุ เจริญกระทําให้มากแล้ว  อย่างนี ้   ภิกษุย่อมน้อมจิตไปเพือ่กระทําให้แจ้ง
ด้วยปัญญาอนัยิง่ ซ่ึงธรรมใดๆท่ีควรกระทําให้แจ้งด้วยปัญญาอนัยิง่อยู่  ในธรรม
อนัควรกระทําให้แจ้งด้วยปัญญาอนัยิง่น้ันๆน่ันแหละ เธอน้ันย่อมลถุงึซ่ึง
ความสามารถทําได้จนเป็นสักขพียาน ในเมื่ออายตนะยงัมอียู่ๆ. ภิกษ ุ ท. !   
เปรียบเหมอืน หม้อนํา้มีหูจับ ต้ังอยูบนเชิงรอง เต็มดวยนํ้าเสมอขอบปาก กาดื่ม
ได  บุรุษมีกําลังจับหมอนํ้าน้ันหมุนไปทางใดๆ   นํ้ายอมกระฉอกไปทางนั้นๆ 
มิใชหรอื ? “อย่างน้ัน  พระเจ้าข้า !”   ภิกษุ ท. !   ฉันใดก็ฉันน้ัน  ที่เมื่อ
สัมมาสมาธิที่ประกอบดวยองคหา อันเปนอริยะ อันภิกษุ เจริญทําใหมากแลว 
อยางน้ี   ภิกษุยอมนอมจิตไปเพือ่กระทําใหแจงดวยปญญาอันย่ิง  ซ่ึงธรรมใดๆที่
ควรกระทําใหแจงดวยปญญาอันย่ิงอยู ในธรรมอันควรกระทําใหแจงดวยปญญา
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อันย่ิงน้ันๆน่ันแหละ เธอน้ันยอมลุถึงซ่ึงความสามารถทําไดจนเปนสักขีพยาน 
ในเมื่ออายตนะยังมีอยูๆ.  

        ภิกษุ ท. ! หรือเปรียบเหมือน สระโบกขรณ ี ส่ีเหล่ียม   ก้ันไวดวย
ขอบคัน เต็มดวยนํ้าเสมอขอบปาก   กาดื่มได   มีบุรษุผูมีกําลังมาเจาะขอบคันที่
ใดๆ   นํ้ายอมไหลออกมาโดยที่น้ันๆ มิใชหรือ ? “อย่างน้ัน  พระเจ้าข้า !”  ภิกษุ ท. !
ฉันใดก็ฉันน้ัน ที่เมื่อสัมมาสมาธิที่ประกอบดวยองคหา อันเปนอริยะ อันภิกษุ
เจริญ กระทําใหมากแลว อยางน้ี ภิกษุยอมนอมจิตไปเพื่อกระทําใหแจงดวย
ปญญาอันย่ิง   ซ่ึงธรรมใดๆ ที่ควรกระทําใหแจงดวยปญญาอันย่ิงอยู   ในธรรม
อันควรกระทําใหแจงดวยปญญาอันย่ิงน้ันๆน่ันแหละ เธอน้ันยอมลุถึงซ่ึง
ความสามารถทําไดจนเปนสักขีพยาน     ในเมื่ออายตนะยังมีอยูๆ.  

        ภิกษุ ท. !  หรือเปรียบเหมือน รถเทียมด้วยม้าอาชาไนยที่ฝึกดแีล้ว ผูก
เครื่องผูกครบถวนแลว เปนรถที่จอดอยูหนทางส่ีแพรง มภีมูิภาคอันดสีารถี
ผูเชี่ยวชาญในการฝกมา เปนชัน้อาจารย ขยันขันแข็ง ข้ึนสูรถน้ันแลวจับเชือก
ดวยมือซาย   จับปฏักดวยมือขวา เพียงแตยกปฏักข้ึนเปนสัญญาณ   ก็สามารถให
มาพารถไปขางหนา  หรือใหถอยหลัง   ไดตามท่ีตนปรารถนา,   น้ีฉันใด;   ภิกษุ 
ท. !    ขอน้ีก็ฉันน้ันเหมือนกัน   คือเมื่อสัมมาสมาธทิี่ประกอบดวยองคหา อัน
เปนอริยะ อันภิกษุเจริญ กระทําใหมากแลว อยางน้ี ภิกษุยอมนอมจิตไปเพื่อ
กระทําใหแจงดวยปญญาอันย่ิง  ซ่ึงธรรมใดๆที่คควรกระทําใหแจงดวยปญญา
อันย่ิงอยู  ในธรรมอนัควรกระทําใหแจงดวยปญญาอนัย่ิงน้ันๆ  น่ันแหละ เธอ
น้ันยอมลุถึงซ่ึงความสามารถทําไดจนเปนสักขีพยาน   ในเมื่ออายตนะยังมีอยูๆ.  
-  ปฺจก.อํ. ๒๒/๒๖ - ๓๐/๒๘.  
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อริยสัมมาสมาธิมบีริขารเจด็ 

        ภิกษุ ท. !  เราจักแสดง อริยสัมมาสมาธิทีม่ทีี่ตั้งอาศัย ที่มีบริขาร. เธอ
จงฟงซ่ึงธรรมน้ัน   จงทําในใจใหสําเร็จประโยชน   เราจักกลาว.  

        ภิกษุ ท. !  อริยสัมมาสมาธิทีม่ีทีต่ั้งอาศัย  ที่มีบริขาร  เป็นอย่างไร
เล่า ?  ภกิษุ ท. !   องคแหงมรรคเหลาน้ีคือ  สัมมาทิฏฐิ  สัมมาสังกัปปะ 
สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  เหลาใด อัน
เปนองค ๗ ประการ ที่แวดลอมเอกัคคตาจิตอยู; เอกคัคตาจิตชนิดนี ้ เราเรียกว่า   
เป็นอริยสัมมาสมาธิที่มีที่ตั้งอาศัย    ดังน้ีบาง ที่มีบริขาร   ดังน้ีบาง.  

-  อุปริ.ม. ๑๔/๑๘๐/๒๕๒ - ๒๕๓.  

การทาํหน้าทีสั่มพนัธ์กนัของบริขารเจด็ 

๑. กลุ่มสัมมาทิฏฐิ 

        ภิกษุ ท. !  ในบรรดาองคเจ็ดแหงอริยสัมมาสมาธิน้ัน สัมมาทิฏฐิเป็น 
ธรรมนําหน้า. นําหนาอยางไรเลา ? คือ เขารูมิจฉาทิฏฐิ วาเปนมิจฉาทิฏฐิ รู
สัมมาทิฏฐิ   วาเปนสัมมาทิฏฐิ;    ความรูของเขาน้ัน    เปน สัมมาทิฏฐิ. 

.        ภิกษุ ท. !  มิจฉาทฏิฐิเป็น  อย่างไรเล่า ?   น้ันคือทิฏฐิที่เห็นวา  “ทาน
ที่ใหแลว ไมมี (ผล),  ยัญที่บชูาแลว  ไมมี (ผล),  การบูชาที่บชูาแลว ไมมี (ผล)  
ผล,  วิบากแหงกรรมท่ีสัตวทําดีทําชั่ว  ไมม,ี  โลกน้ี  ไมมี,  โลกอื่น ไมมี ,  
มารดา ไมม,ี  บิดา  ไมม,ี  โอปปาติกะสัตว  ไมม,ี  สมณพราหมณที่ไปแลวปฏิบัติ
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แลวโดยชอบ   ถึงกับกระทําใหแจงโลกน้ีและโลกอื่นดวยปญญาโดยชอบเอง  
แลวประกาศใหผูอื่นรู     ก็ไมมีอยู”   ดังน้ี.    ภิกษุ ท. !     น้ีคือ มิจฉาทิฏฐิ.  

        ภิกษุ ท. !  สัมมาทิฏฐิ  เป็นอย่างไรเล่า ?  ภิกษุ ท. !   เรากลาวแม
สัมมาทิฏฐิวามีอยู ๒ ชนิด     คือ สัมมาทิฏฐิ  ที่ยงัเป็นไปด้วยอาสวะ (สาสว)   
เปนสวนแหงบญุ (ปฺุญภาคิย)   มีผลเนื่องอยูกับของหนัก (อุปธิเวปกฺก)   ก็มีอยู; 
สัมมาทิฏฐิ   อนัเป็นอริยะ (อริย)   ไมเปนไปดวยอาสวะ (อนาสว)   นําข้ึนสู
ระดับเหนือโลก (โลกุตฺตร)  เปนองคประกอบแหงหนทางเพื่อนิพพาน (มคฺคงฺค) 
ก็มีอยู.  

        ภิกษุ ท. ! สัมมาทิฏฐิ  ที่ยงัเป็นไปด้วยอาสวะ   เปนสวนแหงบญุ    มี
ผลเนื่องอยูกับของหนัก น้ันเป็นอย่างไรเล่า? น้ันคือสัมมาทิฏฐิทีว่า “ทาน ที่ให
แลว  มี (ผล),  ยัญที่บชูาแลว  มี (ผล),  การบูชาที่บชูาแลว   มี (ผล),   ผลวบิาก
แหงกรรมที่สัตวทําดีทําชั่ว ม,ี โลกน้ี ม,ี โลกอื่น มี, มารดา ม,ี บิดา มี, 
โอปปาติกะสัตว มี, สมณพราหมณที่ไปแลวปฏิบัติแลวโดยชอบ ถึงกับกระทําให
แจงโลกน้ีและโลกอื่น ดวยปญญาโดยชอบเอง แลวประกาศใหผูอื่นรู ก็มีอยู” 
ดังน้ี.  ภิกษุ ท. !    นีค้อื   สัมมาทฏิฐิทีย่งัเป็นไปด้วยอาสวะ  เปนสวนแหงบญุ  มี
ผลเนื่องอยูกับของหนัก.  

        ภิกษุ ท. !  สัมมาทิฏฐิ  อนัเป็นอริยะ   ไมเปนไปดวยอาสวะ   นําข้ึนสู
ระดับเหนือโลก เปนองคประกอบแหงหนทางเพื่อนิพพาน น้ันเป็นอย่างไรเล่า ? 
น้ันคือสัมมาทิฏฐิที่ไดแก ปญญา ปญญินทรีย ปญญาพละ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค   
สัมมาทิฏฐิที่เปนองคแหงมรรค   ของผูมีอริยจิต   ของผูมี อนาสวจิต  ของผูเปน
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อริยมัคคสมังคี   ผูเจริญอยูซ่ึงอริยมรรค   ใดแล;  ภิกษุ ท. !   นีค้อื สัมมาทิฏฐิ  
อนัเป็นอริยะ ไมเปนไปดวยอาสวะ นําข้ึนสูระดับเหนือโลก เปนองคประกอบ
แหงหนทางเพื่อนิพพาน.  

        เขาน้ัน  เพียรพยายามเพื่อละเสียซ่ึงมิจฉาทิฏฐิ  เพื่อทําสัมมาทิฏฐิใหถึง 
พรอม;  การกระทําของเขาน้ัน  เปน สัมมาวายามะ.  เขามีสติละเสียซ่ึงมิจฉาทิฏฐิ  
มีสติทําสัมมาทิฏฐิใหถึงพรอม  แลวแลอยู;  สติของเขาน้ันเปน  สัมมาสติ.  

        ดวยอาการอยางน้ี   เปนอันวา ธรรม ๓ อย่าง น้ัน   ยอม ติดตามแวดล้อม 
ซ่ึงสัมมาทฏิฐิ๑;  สามอยางน้ันไดแก   สัมมาทิฏฐิ   สัมมาวายามะ  สัมมาสติ. 

๒.  กลุ่มสัมมาสังกปัปะ 

        ภิกษุ ท. !  ในบรรดาองคเจ็ดแหงอริยสัมมาสมาธิน้ัน สัมมาทิฏฐิเป็น 
ธรรมนําหน้า.  นําหนาอยางไร?   คือเขารูมิจฉาสังกัปปะ   วาเปนมิจฉาสังกัปปะ, 
รูสัมมาสังกัปปะ  วาเปนสัมมาสังกัปปะ;    ความรูของเขาน้ันเปน   สัมมาทิฏฐิ. 

        ภิกษุ ท. !  มิจฉาสังกปัปะ   เป็นอย่างไรเล่า?   กามสังกัปปะ  พยา-
ปาทสังกัปปะ    วิหิงสาสังกัปปะ.  ภิกษุ ท. !    น้ีคือ มิจฉาสังกปัปะ.  

        ภิกษุ ท. !  สัมมาสังกัปปะ   เป็นอย่างไรเล่า?  ภิกษุ ท. !    เรา
กลาวแมสัมมาสังกัปปะวามี  ๒  ชนิด   คือ  สัมมาสังกปัปะ      ที่ยังเป็นไปด้วย
อาสวะ  เปนสวนแหงบุญ    มีผลเนื่องอยูกับของหนัก    ก็มีอยู;    สัมมาสังกปัปะ 

๑.  คํากลาวที่วา ธรรม ๓ อยาง มีสัมมาทิฏฐิรวมอยูดวย ติดตามแวดลอมสัมมาทิฏฐิ  น้ันหมายความวา มี
สัมมาทิฏฐิพ้ืนฐานเปนการเริ่มตน  ชวยใหเกิดสัมมาทิฏฐิสมบูรณแบบ  เต็มตามความหมายของคําคําน้ัน. 
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อนัเป็นอริยะ ไมเปนไปดวยอาสวะ นําข้ึนสูระดับเหนือโลก เปนองคประกอบ
แหงหนทางเพื่อนิพพาน    ก็มีอยู.  

        ภิกษุ ท. !  สัมมาสังกปัปะ  ที่ยงัเป็นไปด้วยอาสวะ  เปนสวนแหง
บุญ มีผลเนื่องอยูกับของหนัก น้ันเป็นอย่างไรเล่า ? น้ันคือ เนกขัมมสังกัปปะ 
อัพ๎ยาปาทสังกัปปะ  อวิหิงสาสังกัปปะ.  ภิกษุ ท. !    นีค้อื   สัมมาสังกปัปะ   ทีย่งั
เป็นไปด้วยอาสวะ    เปนสวนแหงบญุ   มีผลเนื่องอยูกับของหนัก.  

        ภิกษุ ท. !  สัมมาสังกปัปะ  อนัเป็นอริยะ ไมเปนไปดวยอาสวะ  

นําข้ึนสูระดับเหนือโลก เปนองคประกอบแหงหนทางเพื่อนิพพาน น้ันเป็น
อย่างไรเล่า ?  ภิกษุ ท. !    ธรรมคือ  ความตรึก (วิตกฺก)    ความตรอง (วตกฺก) 
ความดําริ (สงฺกปฺป)    ความคิดแนวแน (อปฺปนา)   ความคิดแนวแนถึงทีสุ่ด
(พฺยปฺปนา)    การงอกงามแหงความคิดถึงที่สุดของจิต (เจตโส อภินิโรปนา)   
และเจตสิกธรรมเครื่องปรุงแตงการพูดจา (วจีสงฺขาโร)   ของผูมีอริยจิต   ของผู
มีอนาสวจิต  ของผูเปนอริยมัคคสมังคี  ผูเจริญอยูซ่ึงอริยมรรค  ใดแล;  ภิกษ ุท. !   
นีค้อื  สัมมาสังกปัปะ  อนัเป็นอริยะ  ไมเปนไปดวยอาสวะ  นําข้ึนสูระดับเหนือ
โลก   เปนองคประกอบแหงหนทางเพื่อนิพพาน.  

        เขาน้ัน  เพียรพยายามเพื่อละเสียซ่ึงมิจฉาสังกัปปะ  เพื่อทําสัมมา- 
สังกัปปะใหถึงพรอม;  ความเพียรพยายามของเขาน้ัน เปน สัมมาวายามะ.  เขามี
สติละเสียซ่ึงมิจฉาสังกัปปะ  มีสติทําสัมมาสังกัปปะใหถึงพรอม  แลวแลอยู;  สติ
เขาน้ันเปน สัมมาสติ.  



๑๒๙๐                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

        ดวยอาการอยางน้ี  เปนอันวา  ธรรม ๓ อย่าง  น้ัน   ยอม ตดิตาม
แวดล้อมซ่ึงสัมมาสังกปัปะ; สามอยางน้ันไดแก สัมมาทิฏฐิ  สัมมาวายามะ 
สัมมาสติ.  

๓.  กลุ่มสัมมาวาจา 

        ภิกษุ ท. !  ในบรรดาองคเจ็ดแหงอริยสัมมาสมาธิน้ัน สัมมาทิฏฐิเป็น
ธรรมนําหน้า. นําหนาอยางไร? คือ เขารูมิจฉาวาจา วาเปนมิจฉาวาจา, รู
สัมมาวาจา   วาเปนสัมมาวาจา;   ความรูของเขาน้ัน เปน สัมมาทฏิฐิ.  

 ภิกษุ ท. !  มจิฉาวาจา   เป็นอย่างไรเล่า ?  มุสาวาท  ปสุณวาท 
ผรุสวาท    สัมผัปปลาปวาท.  ภิกษุ ท. !     นีค้อื   มิจฉาวาจา. 

        ภิกษุ ท. !  สัมมาวาจา  เป็นอย่างไรเล่า ?  ภิกษุ ท. !   เรากลาวแม
สัมมาวาจาวามีอยู ๒ ชนิด    คือ สัมมาวาจาที่ยงัเป็นไปด้วยอาสวะ  เปนสวนแหง
บุญ   มีผลเนื่องอยูกับของหนัก   ก็มีอยู;  สัมมาวาจา  อนัเป็นอริยะ ไมเปนไป
ดวยอาสวะ นําข้ึนสูระดับเหนือโลก เปนองคประกอบแหงหนทางเพื่อนิพพาน  
ก็มีอยู.  

        ภิกษุ ท. !  สัมมาวาจา  ทีย่งัเป็นไปด้วยอาสวะ  เปนสวนแหงบญุ

มีผลเนื่องอยูกับของหนัก น้ันเป็นอย่างไรเล่า ?  น้ันคือ   เจตนาเปนเคร่ืองงด
เวนจากมุสาวาท เจตนาเปนเคร่ืองงดเวนจากปสุณวาท เจตนาเปนเคร่ืองงดเวน
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จากผรุสวาท เจตนาเปนเคร่ืองเวนจากสัมผัปปลาวาท.  ภิกษุ ท. !  นีค้อื
สัมมาวาจา  ที่ยงัเป็นไปด้วยอาสวะ เปนสวนแหงบญุ มีผลเนื่องอยูกับของหนัก.  

        ภิกษุ ท. !  สัมมาวาจา   อนัเป็นอริยะ  ไมเปนไปดวยอาสวะ   นํา

ข้ึนสูระดับเหนือโลก เปนองคประกอบแหงหนทางเพื่อนิพพาน น้ันเป็น
อย่างไรเล่า ?  ภิกษ ุท. !    ธรรมคือ   การงด (อารติ)    การเวนขาด (ปฏิวิรัติ) 
และเจตนาเปนเคร่ืองเวน (เวรมณี)  จากวจีทุจริตทั้งส่ี (ตามท่ีกลาวแลวขางบน) 
ของผูมีอรยิจิต ของผูมอีนาสวจิต ของผูเปนอริยมัคคสมังคี ผูเจริญอยูซ่ึง
อริยมรรค  ใดแล; ภิกษุ ท. !     นีค้อื  สัมมาวาจา  อนัเป็นอริยะ   ไมเปนไปดวย
อาสวะนําข้ึนสูระดับเหนือโลก    เปนองคประกอบแหงหนทางเพือ่นิพพาน.  

        เขาน้ัน เพียรพยายามเพื่อละเสียซ่ึงมิจฉาวาจา เพื่อทําสัมมาวาจาใหถึง 
พรอม; ความเพียรพยายามของเขาน้ัน เปน สัมมาวายามะ. เขามีสติละเสียซ่ึง
มิจฉาวาจา มีสติทําสัมมาวาจาใหถึงพรอม แลวแลอยู; สติของเขาน้ันเปน 
สัมมาสติ.  

        ดวยอาการอยางน้ี    เปนอันวา ธรรม ๓ อย่าง น้ัน   ยอม ตดิตามแวดล้อม
ซ่ึงสัมมาวาจา;   สามอยางน้ันไดแก   สัมมาทิฏฐิ   สัมมาวายามะ   สัมมาสติ.  
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๔. กลุ่มสัมมากมัมันตะ 

        ภิกษุ ท. !  ในบรรดาองคเจ็ดแหงอริยสัมมาสมาธิน้ัน สัมมาทิฏฐิเป็น
ธรรมนําหน้า.  นําหนาอยางไร?  คือเขารูมิจฉากัมมันตะ  วาเปนมิจฉากัมมันตะ, 
รูสัมมากัมมันตะ  วาเปนสัมมากัมมันตะ;   ความรูของเขาน้ัน เปน สัมมาทฏิฐิ. 

        ภิกษุ ท. !  มิจฉากมัมันตะ  เป็นอย่างไรเล่า ?   ปาณาติบาต  อทิน-
นาทานกาเมสุมิจฉาจาร.  ภิกษุ ท. !    นีค้อื    มิจฉากมัมนัตะ. 

        ภิกษุ ท. !  สัมมากมัมันตะ   เป็นอย่างไรเล่า ?  ภิกษะ ท.!   เรา
กลาวแมสัมมากัมมันตะวามีอยู  ๒ ชนิด   คือ สัมมากมัมันตะ   ที่ยงัเป็นไปด้วย
อาสวะ เปนสวนแหงบุญ   มีผลเนื่องอยูกับของหนัก  ก็มีอยู; สัมมากมัมนัตะ   
อนัเป็นอริยะ ไมเปนไปดวยอาสวะ   นําข้ึนสูระดับเหนือโลก  เปนองคประกอบ
แหงหนทางเพื่อนิพพาน   ก็มีอยู. 

        ภิกษุ ท. !  สัมมากมัมันตะ  ทีย่งัเป็นไปด้วยอาสวะ  เปนสวน
แหงบญุมีผลเน่ืองอยูกับของหนัก น้ันเป็นอย่างไรเล่า ? น้ันคือ เจตนาเปน
เครื่องงดเวนจากปาณาติบาต  เจตนาเปนเครื่องงดเวนจากอทินนาทาน เจตนา
เปนเคร่ืองงดเวนจากกาเมสุมิจฉาจา.ร  ภิกษุ ท. !   นีค้อื  สัมมากมัมันตะ  ที่ยงั
เป็นไปด้วยอาสวะ  เปนสวนแหงบุญ   มีผลเน่ืองอยูกับของหนัก. 

        ภิกษุ ท. !  สัมมากมัมันตะ  อนัเป็นอริยะ  ไมเปนไปดวยอาสวะ
นําข้ึนสูระดับเหนือโลก เปนองคประกอบแหงหนทางเพื่อนิพพาน น้ันเป็น
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อย่างไรเล่า ?  ภิกษุ ท. !    ธรรมคือ  การงด  การเวน  การเวนขาด  และเจตนา 
เปนเคร่ืองเวน  จากกายทุจริตทั้งสาม (ตามที่กลาวแลวขางบน) ของผูมีอริยจิต   ของผู
มีอนาสวจิต  ของผูเปนอริยมัคคสมังคี  ผูเจริญอยูซ่ึงอริยมรรค  ใดแล; ภิกษุ ท. ! 
นีค้อื  สัมมากมัมันตะ  อนัเป็นอริยะ ไมเปนไปดวยอาสวะ  นําข้ึนสูระดับเหนือ
โลก   เปนองคประกอบแหงหนทางเพื่อนิพพาน. 

        เขาน้ัน เพียรพยายามเพ่ือละเสียซ่ึงมิจฉากัมมันตะ เพื่อทําสัมมากัมมันตะ
ใหถึงพรอม  ความเพยีรพยายามของเขาน้ัน  เปน สัมมาวายามะ. เขามีสติละเสีย
ซ่ึงมิจฉากัมมันตะ มีสติทําสัมมากัมมันตะใหถึงพรอม แลวแลอยู; สติของเขาน้ัน
เปน สัมมาสติ. 

       ดวยอาการอยางน้ี  เปนอันวา ธรรม ๓ อย่าง น้ัน  ยอม ติดตามแวดล้อมซ่ึง
สัมมากมัมนัตะ;  สามอยางน้ันไดแก  สัมมาทิฏฐิ   สัมมาวายามะ   สัมมาสติ. 

๕. กลุ่มสัมมาอาชีวะ 

        ภิกษุ ท. !  ในบรรดาองคเจ็ดแหงอริยสัมมาสมาธิน้ัน สัมมาทิฏฐิเป็น
ธรรมนําหน้า. นําหนาอยางไร ? คือ เขารูมิจฉาอาชีวะ วาเปนมิจฉาอาชีวะ รู
สัมมาอาชวีะ  วาเปนสัมมาอาชวีะ;  ความรูของเขาน้ัน   เปน สัมมาทฏิฐิ. 

        ภิกษุ ท. !  มิจฉาอาชีวะ  เป็นอย่างไรเล่า ?  การพูดโกหก (กุหนา) 
การพูดหลอกลวง (ลปนา)   การพูดหวานลอม (เนมิตฺตกตา)   การพูดทําใหเจ็บใจ
จนตองยอมตกลง (นิปฺเปสิกตา)   การลอลาภดวยลาภ (ลาเภนลาภํชิคึสนตา).
ภิกษุ ท. !     นีค้อื    มิจฉาอาชีวะ. 
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        ภิกษุ ท. !  สัมมาอาชีวะ  เป็นอย่างไรเล่า ?  ภิกษุ ท. !   เรากลาว
แมสัมมาอาชีวะวามีอยู ๒ ชนิด  คือ สัมมาอาชีวะ   ที่ยงัเป็นไปด้วยอาสวะ  เปน
สวนแหงบญุ มผีลเนื่องอยูกับของหนัก ก็มีอยู; สัมมาอาชีวะอนัเป็นอริยะ ไม
เปนไปดวยอาสวะ  นําข้ึนไปสูระดับเหนือโลก เปนองคประกอบแหงหนทาง
เพื่อนิพพาน   ก็มีอยู. 

        ภิกษุ ท. !  สัมมาอาชีวะ  ทีย่งัเป็นไปด้วยอาสวะ เปนสวนแหง
บุญมผีลเนื่องอยูกับของหนัก น้ันเป็นอย่างไรเล่า ?  ภิกษุ ท. !    อริยสาวกใน
กรณีน้ีสะมิจฉาอาชีวะแลว   สําเร็จการเปนอยูดวยสัมมาอาชีวะ.  ภิกษุ ท. !    นี้
คอื สัมมาอาชีวะ  ที่ยงัเป็นไปด้วยอาสวะ  เปนสวนแหงบญุ   มีผลเนื่องอยูกับ
ของหนัก.  

        ภิกษุ ท. !  สัมมาอาชีวะ   อนัเป็นอริยะ  ไมเปนไปดวยอาสวะ   นํา

ข้ึนสูระดับเหนือโลก เปนองคประกอบแหงหนทางเพื่อนิพพาน น้ันเป็น
อย่างไรเล่า ? ภิกษุ ท. !    ธรรมคือ  การงด  การเวน  การเวนขาด  และเจตนา
เปนเคร่ืองเวนจากมิจฉาอาชีวะ ของผูมีอริยจิต ของผูมอีานาสวจิต ของผูเปน
อริยมัคคสมัคคี ผูเจริญอยูซ่ึงอรยิมรรค  ใดแล;   ภิกษุ ท. !   นีค้อื สัมมาอาชีวะ 
อนัเป็นอริยะ ไมเปนไปดวยอาสวะ นําข้ึนสูระดับเหนือโลก เปนองคประกอบ
แหงหนทางเพื่อนิพพาน. 
        เขาน้ัน เพียรพยายามเพ่ือละเสียซ่ึงมิจฉาอาชีวะ เพื่อทําสัมมาอาชวีะใหถึง
พรอม; ความเพียรพยายามของเขาน้ัน เปน สัมมาวายามะ.  เขามีสติสะเสียซ่ึง
มิจฉาอาชีวะ มีสติทําสัมมาอาชวีะใหถึงพรอม  แลวแลอยู;  สติของเขาน้ันเปน
สัมมาสติ. 
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        ดวยอาการอยางน้ี   เปนอันวา ธรรม ๓ อย่าง น้ัน   ยอม ติดตามแวดล้อม
ซ่ึงสัมมาอาชีวะ;   สามอยางน้ันไดแก   สัมมาทิฏฐิ   สัมมาวายามะ   สัมมาสติ. 
-  อุปริ. ม. ๑๔/๑๘๑ - ๑๘๖/๒๕๔ - ๒๗๘. 

        (ผูศึกษาพึงสังเกตเห็นความสัมพันธกันอยางสลับซับซอน  วาองคมรรคเจ็ดองคขางตน ถูก
จัดใหเปนบริวารขององคสุดทายคือ สัมมาสมาธิ แลวทําใหสัมมาสมาธิน้ันไดนามสูงข้ึนไปวาอริย
สัมมาสมาธิ. องคหาองคขางตน คือสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ 
สัมมาอาชีวะ ถูกจัดใหแวดลอมดวย สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายะ สัมมาสติ. โดยเหตุที่สัมมาวายามะและ
สัมมาสติไปทําหนาที่แวดลอมองคหาองคขางตนเสีย  จึงไมถูกยกข้ึนมาจัดเปนกลุมเฉพาะของตน จึง
ไมมีกลุมที่หกที่เจ็ด.  สวนสัมมาทิฏฐิน้ัน  มีความสําคัญจนจัดเปนกลุม ๆ กลุมหน่ึงของตัวเอง แลว
ยังไปทําหนาที่เปนผูแวดลอมในกลุมทั้งหาอีกดวยทุกกลุม. สวนสัมมาวายามะก็ดี สัมมาสติก็ดี ซึ่งไม
มีกลุมของตน  เพราะเขาไปแทรกทําหนาที่อยูในกลุมน้ัน ๆ ทุกกลุม  เพื่อใหหนาที่ในกลุมน้ัน ๆ 
สมบูรณ  ราวกะวาซอนตัวอยูอยางลึกลับ  แตก็ไมไดหายไปไหน. สัมมาทิฏฐิไดช่ือวาเปนผูนําหนา
ของทุกกลุม เพราะเขาไปรูลักษณะองคธรรมอันเปนช่ือประจํากลุมน้ัน ๆ ซึ่งไดทรงจําแนกไวทัง้สอง
ประเภท คือประเภทเปนไปกับดวยอาสวะ และประเภทท่ีไมเปนไปกับดวยอาสวะ และยังรูถึงฝาย
ตรงกันขาม คือเปนฝาย “มิจฉา” หรือฝายผิด อยางครบถวนอีกดวย จึงทําใหสัมมาวายามะและ
สัมมาสติแหงกลุมน้ันๆ ดําเนินไปโดยถูกทาง   ดังน้ัน  จึงไดช่ือวาเปน  “ผูนําหนา”. 

       ผูศึกษาพึงสังเกตจนเขาใจความสัมพันธกันดังกลาวน้ีอยางแจมแจงแลว จนเปนเหตุใหทานทราบ
วา   กิจแหงองคมรรคทั้งหลาย  สัมพันธกันดวยดีอยางไร  มรรคจึงจะเปนไปถงึขนาดที่ดับทุกขได
โดยไมเหลือ). 

สัมมาทฏิฐิเป็นผู้นําในการละมจิฉัตตะ 

        ภิกษุ ท. !  ในบรรดา องค์แห่งมรรคเหล่าน้ัน สัมมาทิฏฐิเป็นองค์
นําหน้า   นําหนาอยางไร ?   ภิกษุ ท. ! 

 สัมมาสังกปัปะ ยอมมีเพียงพอ แกผูม ี สัมมาทิฏฐิ; 
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 สัมมาวาจา ยอมมีเพียงพอ แกผูม ี สัมมาสังกปัปะ; 
 สัมมากมัมนัตะ ยอมมีเพียงพอ แกผูม ี สัมมาวาจา; 
 สัมมาอาชีวะ ยอมมีเพียงพอ แกผูม ี สัมมากมัมนัตะ; 
 สัมมาวายามะ ยอมมีเพียงพอ แกผูม ี สัมมาอาชีวะ; 
 สัมมาสติ ยอมมเีพียงพอ แกผูม ี สัมมาวายามะ; 
 สัมมาสมาธิ ยอมมีเพียงพอ แกผูม ี สัมมาสติ; 
 สัมมาญาณะ ยอมมีเพียงพอ แกผูม ี สัมมาสมาธิ; 

สัมมาวมุิตติ ยอมมีเพียงพอ แกผูม ี สัมมาญาณะ. 

        ภิกษุ ท. !  ดวยอาการอยางน้ีแล พระเสขะผู้ประกอบด้วยองค์แปด
ย่อมเป็นพระอรหันต์ผู้ประกอบด้วยองค์สิบ. 

        ภิกษุ ท. !  ในบรรดา องค์แห่งมรรคเหล่าน้ัน สัมมาทิฏฐิเป็นองค์
นําหน้า.   นําหนาอยางไร?  

        ภิกษุ ท. !  มิจฉาทฏิฐิ ของผูมสัีมมาทิฏฐิ ยอมสลายไปไมมีเหลือ; 
และ บาปอกศุลธรรม ทั้งหลายเปนอเนกท่ีเกิดมีข้ึนเพราะมิจฉาทิฏฐิเปนปจจัย 
ของผูน้ัน ก็พลอยสลายไปไมมีเหลือดวย; และ กศุลธรรม ทั้งหลายเปนอเนก  ทีม่ี
สัมมาทิฏฐิเปนปจจัย    ก็จะถึงซ่ึงความเต็มรอบแหงการงอกงามข้ึนมาดวย.  

        (ในกรณีที่เกี่ยวกับ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ 
สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ  ก็ตรัสไวดวยขอความทํานองเดียวกัน   จนกระทั่งถึง  :-) 



                                                          ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ                                           ๑๒๙๗ 

        ภิกษุ ท. !  มิจฉาญาณะ  ของผูมสัีมมาญาณะ  ยอมสลายไปไมมีเหลือ;  
และ บาปอกศุลธรรม ทั้งหลายเปนอเนกท่ีเกิดมีข้ึนเพราะมิจฉาญาณะเปนปจจัย   
ของผูน้ัน  ก็พลอยสลายไปไมมีเหลือดวย;   และ กศุลธรรม ทั้งหลายเปนอเนก  
ที่มีสัมมาญาณะเปนปจจัย    ก็จะถึงซ่ึงความเต็มรอบแหงการงอกงามข้ึนมาดวย. 

 ภิกษุ ท. !  มิจฉาวมุิตติ  ของผูมสัีมมาวิมุตติ  ยอมสลายไปไมมีเหลือ; 
และ บาปอกศุลธรรม ทั้งหลายเปนอเนกท่ีเกิดมีข้ึนเพราะมิจฉาวิมุตติเปนปจจัย 
ของผูน้ัน   ก็พลอยสลายไปไมมีเหลือดวย;  และ กศุลธรรม ทั้งหลายเปนอเนก ที่
มีสัมมาวิมตุติเปนปจจัย   ก็จะถึงซ่ึงความเต็มรอบแหงการงอกงามข้ึนมาดวย. 

        ภิกษุ ท. !  ดวยอาการอยางน้ีแล  ธรรมเปนฝกฝายแหงกุศล   มี
ปรมิาณย่ีสิบ, ธรรมเปนฝกฝายแหงกุศล มีปริมาณย่ีสิบ ธรรมเปนฝกฝายแหง
อกุศล  มปีริมาณย่ีสิบ : ธรรมปริยายมปีริมาณส่ีสิบ อนักว้างขวาง  เปนธรรม
ปริยายอันเราใหหมุนไปแลว อนัสมณะหรือพราหมณ หรือเทพ หรือมาร หรือ
พรหม   หรือใคร ๆ ในโลก  ใหหมุนกลับไมได.  

-  อุปริ .ม. ๑๔/๑๘๗/๒๗๙ - ๒๘๐. 

        (ผูศึกษาพึงสังเกตใหเห็นวา อัฎฐังคิกมรรคมีองคแปด คร้ันเติมเขาอีกสององคคือ 
สัมมาญาณะ แล สัมมาวิมุตติ กลายเปนสัมมัตตะมีองคสิบ ตลอดทั้งสายน้ี มีสัมมาทิฏฐิเปนองค
นําหนา องคที่เปน “มิจฉา” ใด ๆ ก็ตาม จะกลายเปน “สัมมา” ข้ึนมาได ก็ลวนแตตองอาศัยสัมมาทิฏฐิ
เปนธรรมนําหนาดวยกันทั้งน้ัน องค์แปดเป็นธรรมสําหรับพระเสนะ  องค์สิบเป็นธรรมสําหรับ
พระอรหันต์ เปนหลักที่ผูศึกษาควรกําหนดไวใหดี ). 
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สัมมาสมาธิชนิดทีม่พีรหมวหิารเป็นอารมณ์ 

        วาเสฎฐะ !  เมื่อภิกษะนั้นมองเหน็นิวรณทั้งหาเหลาน้ี ที่ตนละไดแลว
อยู  ปราโมทยยอมเกิด; เมื่อปราโมทยเกิด ปติยอมเกิด; กายของผูมใีจปติยอม
สงบรํางับ;  ผูมีกายสงบรํางับยอมเสวยสุข;  จิตของผูมสุีข  ยอมเปนสมาธิ.  เธอ
น้ัน  ดวยจิตอันเปนไปกับดวยเมตตา ยอมแผไปสูทิศทีห่น่ึง และทิศที่สอง ที่สาม 
ที่ส่ี ก็เหมือนอยางน้ัน,  เธอแผไปตลอดโลกทั้งหมดทั้งส้ิน ในที่ทั้งปวงทัง้เบื้อง
บนเบื้องตํ่าและเบื้องขวาง   ดวยจิตอันเปนไปกับดวย เมตตา   เปนจิตไมมีเวร   
ไมมีพยาบาท   กวางขวาง  ประกอบดวยคุณอันใหญหลวง  ไมมีขีดจํากัด  แลว
แลอยู.  วาเสฎฐะ !    เปรียบเหมอืนคนเปาสังขผูมีกําลัง   ยอมเปาสังขใหไดยินได
ทั้งส่ีทิศโดยไมยาก ฉันใด;  ในเมตตาเจโตวมุิตติ๑ ที่เจริญแล้ว อย่าง (ข้างบน) นี ้
กรรมชนิดที่ทําอย่างมขีีดจํากดั๒ ย่อมไม่มีเหลอือยู่ ไม่ตั้งอยู่ใน (เมตตาเจโต
วมุิตติอนัเป็นกรรมที่ไม่มีขดีจํากดั) น้ัน, ก็ฉันน้ัน. วาเสฎฐะ !    น้ีเปนทางเพื่อ
ความเปนผูอยูรวมกับพรหมท้ังหลาย. 

       (ตอไปน้ี   ทรงแสดงขอ กรุณา ,มุทติา , อเุบกขา, อีก  โดยเน้ือความอยางเดียวกัน.  ทุก ๆ ขอเปน
หนทางเหมือนกัน  ในพระบาลีวา  แมน้ี ๆ ก็เปนหนทางเพื่อความอยูรวมกับพรหมทั้งหลาย). 

-  สี่.ที. ๙/๓๑๐/๓๘๓-๓๘๔ 

 

 

๑ เมตตาเจโตวิมุตติ คือ อัปปนาสมาธิ  ท่ีประกอบดวยเมตตา. 
๒. ท่ีมีขีดจํากัด หมายเอา เมตตาท่ีจํากัดท่ี,  และยังเปนกามาวจรกุศล, ยังไมเปนรูปาวจรกุศลเหมือนที่กลาวมา. 

สุมง. ๑/๔๖๓.      
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วโิมกข์ แปด 

        ภิกษุ ท. !  วิโมกขแปดเหลาน้ี  มีอยู.   แปดเหลาไหนเลา ?  แปด
เหลาน้ีคือ  :-  

(๑) ผู้มีรูป (ซ่ึงเปนอารมณของสมาธิ) ย่อมเห็นรูปทั้งหลาย (อันเปน
สมาธินิมิตเหลาน้ัน ) : น้ีคือ วโิมกข์ที่หน่ึง.  

 (ยอมมีวิโมกข    คือพนจากอิทธิพลของนิวรณทั้งหลาย).  
(๒) ผู้ไม่มีสัญญาในรูปซ่ึงเป็นภายใน (เพื่อเปนอารมณของสมาธิ) ย่อม

เป็นรูปทั้งหลายอนัเป็นภายนอก (เพื่อเปนอารมณของสมาธิ) : น้ีคือ วโิมกข์ที่
สอง. 
 (ยอมมีวิโมกข   คือพนจากอิทธิพลของนิวรณทั้งหลาย).  

(๓) เป็นผู้น้อมใจ (ไปในรูปนิมิตแห่งสมาธิ) ด้วยความรู้สึกว่า “งาม” 
เท่าน้ัน   :   น้ีคือ วโิมกข์ที่สาม. 
 (ยอมมีวิโมกข คือพนจากอิทธิพลของนิวรณทั้งหลาย โดยเฉพาะอยางย่ิงจากการรบกวนของ
ความรูสึกวาเปนปฏิกูลในสิ่งที่เปนปฎิกูล). 

(๔) เพราะกาวลวงเสียไดซึ ่งรูปสัญญาทั ้งหลายโดยประการทั้งปวง
เพราะความดับไปแหงปฏิฆสัญญาทั้งหลาย   เพราะไมใสใจนานัตตสัญญา
ทั้งหลายเปนผู เข้าถึงอากาสานัญจายตนะ     อันมีการทําในใจวา  “อากาศไมมี
ที่สุด”   ดังน้ี   แลวแลอยู : น้ีคือวโิมกข์ที่ส่ี. 

(ยอมมีวิโมกข คือพนจากอิทธิพลของรูปสัญญา ซึ่งทําความผูกพันอยูในรูปทั้งหลายอันให
เกิดการกระทบกระท่ังกับส่ิงที่เปนรูปน่ันเอง).  

(๕) เพราะกาวลวงเสียไดซ่ึงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง  
เปนผู เข้าถึงวญิญาณัญจายตนะ  อันมีการทําในใจวา  “วิญญาณไมมีที่สุด”  ดังน้ี    
แลวแลอยู : น้ีคือ  วโิมกข์ที่ห้า.  
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(ยอมมีวิโมกข คือพนจากอิทธิพลของอากาสานัฐจายตนสัญญา ซึ่งทําความผูกพันอยูในอรูป
ประเภทแรกคืออากาสานัญจายตนะน่ันเอง). 

(๖) เพราะกาวลวงเสียไดซ่ึงวิญญาณัญจายตนะโดยประการท้ังปวง  เปน
ผู เข้าถงึอากญิจัญญายตนะ อันมีการทําในใจวา   “อะไร ๆ ไมมี”   ดังน้ี  แลวแล 

อยู : น้ีคือ วโิมกข์ที่หก. 
 (ยอมมีวิโมกข คือพนจากอิทธิพลของวิญญาณัญจายตนสัญญา ซึ่งทําความผูกพันอยูในอรูป
ประเภทที่สองคือวิญญาณัญจายตนะน่ันเอง). 

       (๗) เพราะกาวลวงเสียไดซ่ึงอากิญจัญญายตนะ  โดยประการทั้งปวง  เปน
ผู เข้าถงึเนวสัญญานาสัญญายตนะ   แลวแลอยู   :   น้ีคือ วโิมกข์ที่เจด็.  

 (ยอมมีวิโมกข คือพนจากอิทธิพลของอากิญจัญญายตนสัญญา ซึ่งทําความผูกพันอยูในอรูป
ประเภทที่สามคืออากิญจัญญายตนะน่ันเอง). 

      (๘) เพราะกาวลวงเสียไดซ่ึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ โดยประการทั้ง
ปวง เปนผูเขาถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ  แลวแลอยู : น้ีคือ วโิมกข์ทีแ่ปด. 

        (ยอมมีวิโมกข คืนพนจากอิทธิพลของเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ซึ่งทําความผูกพันอยู
ในอรูปประเภทที่สี่คือเนวสัญญานาสัญญายตนะน่ันเอง).  

        ภิกษุ ท. !  เหลาน้ีแล    วิโมกขแปดน้ัน.  
-  อฎฐก.อ ๒๓/๓๑๕/๑๖๓.  

รูปฌานและอรูปสมาบัต ิยงัมใิช่ธรรมช้ันทีเ่ป็นเคร่ืองขูดเกลา 
        จุนทะ !  ขอน้ีเปนฐานะท่ีมีได  คือ  ภิกษุบางรูปในกรณีน้ี  เพราะ
สงัดแลวจากกามทั้งหลาย สงัดแลวจากธรรมที่เปนอกุศลทั้งหลาย เขาถึง 
ปฐมฌาน ประกอบดวยวิตกวิจาร มีปติและสุขอันเกิดจากวิเวก แลวแลอยู. 
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ความคิดอาจจะมีแกเธอน้ัน   อยางน้ีวา  “เราอยูดวยธรรมเปนเคร่ืองขูดเกลา”  
ดังน้ี.  จุนทะ !    แตธรรมคือ ปฐมฌานนี ้ เรายงัไม่กล่าวว่าเป็นธรรมเคร่ืองขูด
เกลา  ในอริยวนัิย กอน; กลาวแตเพียงวา เปนธรรม เคร่ืองอยู่เป็นสุขใน
ทฎิฐธรรม    ในอริยวนัิย. 
        จุนทะ !  อน่ึง  ขอน้ีเปนฐานะที่มีได  คือ  ภิกษุบางรูปในกรณีน้ี
เพราะความท่ีวิตกวิจารท้ังสองระงับลง   เขาถึง ทุติยฌาน  เปนเคร่ืองผองใสแหง
ใจในภายใน  ใหสมาธิเปนธรรมอันเอกผุดมีข้ึน  ไมมีวิตก  ไมมีวิจาร  มีแตปติ
และสุขอันเกิดจากสมาธิ  แลวแลอยู.  ความคิดอาจจะมีแกเธอน้ัน  อยางน้ีวา  
“เราอยูดวยธรรมเครื่องขูดเกลา”  ดังน้ี.  จุนทะ !   แตธรรมคือ ทุตยิฌานนี ้เรายงั
ไม่กล่าวว่าเป็นธรรมเคร่ืองขูดเกลา  ในอริยวนัิย  กอน;   กลาวแตเพียงวา  เปน
ธรรม เคร่ืองอยู่เป็นสุขในทิฎฐธรรม    ในอริยวนัิย. 
        จุนทะ !  อน่ึง  ขอน้ีเปนฐานะที่มีได  คือ ภิกษุบางรูปในกรณีน้ี
เพราะความจางคลายไปแหงปติ  ยอมเปนผูอยูอุเบกขา  มีสติและสัมปชัญญะ 
และยอมเสวยความสุขดวยนามกาย ชนิดที่พระอริยเจาทั้งหลาย ยอมกลาว
สรรเสริญผูน้ันวา  “เปนผูอยูอุเบกขา  มีสติ  อยูเปนปกติสุข”  ดังน้ี.   เขาถึง  
ตติย-ฌาน แลวแลอยู  ความคิดอาจจะมีแกเธอน้ัน  อยางน้ีวา  "เราอยูดวยธรรม
เครื่องขูดเกลา"  ดังน้ี. จุนทะ !    แตธรรมคือ ตติยฌานนี ้  เรายงัไม่กล่าวว่าเป็น
ธรรมเคร่ืองขูดเกลา  ในอริยวนัิย กอน;   กลาวแตเพียงวา  เปนธรรม เคร่ืองอยู่
เป็นสุขในทิฎฐธรรม   ในอริยวนัิย. 
        จุนทะ !  อน่ึง  ขอน้ีเปนฐานะที่มีได  คือ  ภิกษบุางรูปในกรณีน้ี 
เพราะละสุขเสียได  และเพราะละทุกขเสียได  เพราะความดับไปแหงโสมนัส
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และโทมนัสทั้งสองในกาลกอน   เขาถึง จตุตถฌาน   ไมมีทุกขไมมีสุข   มีแต
ความที่สติเปนธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา แลวแลอยู. ความคิดอาจจะมีแก
เธอน้ัน อยางน้ีวา “เราอยูดวยธรรมเครื่องขูดเกลา” ดังน้ี. จุนทะ !   แตธรรมคือ 
จตุตถฌานนี ้  เรายงัไม่กล่าวว่าเป็นธรรมเคร่ืองขูดเกลาในอริยวนัิย  กอน;  กลาว
แตเพียงวา   เปนธรรม เคร่ืองอยู่เป็นสุขในทฎิฐธรรม    ในอริยวนัิย. 
  จุนทะ !  อน่ึง  ขอน้ีเปนฐานะที่มีได  คือ  ภิกษบุางรูปในกรณีน้ี 
เพราะผานพนรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง, เพราะความต้ังอยูไมไดแหงปฏิฆ-
สัญญา,  เพราะไมไดทําความในใจซ่ึงความกําหนดหมายในภาวะตางๆ,  พึง
บรรลุ อากาสานัญจายตนะ อันมีการทําในใจวา  “อากาศไมมีทีส้ิ่นสุด”  แลวแล
อยู.  ความคิดอาจจะมีแกเธอน้ัน  อยางน้ีวา  “เราอยูดวยธรรมเคร่ืองขูดเกลา” 
ดังน้ี. จุนทะ!   แตธรรมคือ อากาสานัญจายตนะนี ้ เรายงัไม่กล่าวว่าเป็นธรรม
เคร่ืองขูดเกลา ในอริยวนัิย กอน;  กลาวแตเพียงวา  เปนธรรม เคร่ืองอยู่สงบ    ใน
อริยวนัิย. 
 จุนทะ !  อน่ึง ขอน้ีเปนฐานะที่มีได คือ ภกิษุบางรูปในกรณีน้ี เพราะ
ผานพนอากาสานัญจายตนะโดยประการท้ังปวงเสียแลว พึงบรรลุวญิญาณญั
จายตนะ อันมีการทําในใจวา “วิญญาณไมมีที่ส้ินสุด” แลวแลอยู ความคิดอาจจะ
มีแกเธอน้ัน  อยางน้ีวา “เราอยูดวยธรรมเคร่ืองขูดเกลา”  ดังน้ี. จุนทะ !   แตธรรม
คือวญิญาณญัจายตนะ นีเ้รายงัไม่กล่าวว่าเป็นธรรมเคร่ืองขูดเกลาในอริยวนัิย 
กอน;   กลาวแตเพียงวา  เปนธรรม เคร่ืองอยู่สงบ   ในอริยวนัิย.  
        จุนทะ !  อน่ึง ขอน้ีเปนฐานะที่มีได คือ ภกิษุบางรูปในกรณีน้ี เพราะ
ผานพนวิญญาณญัจายตนะโดยประการท้ังปวงเสียแลว พึงบรรลุ อา-
กญิจัญญายตนะ อันมีการทําในใจวา  “อะไรๆ ไมม”ี  แลวแลอยู.   ความคิด
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อาจจะมีแกเธอน้ัน   อยางน้ีวา  “เราอยูดวยธรรมเครื่องขูดเกลา”  ดังน้ี.   จุนทะ ! 
แตธรรมคือ อากญิจัญญายตนะนี ้ เรายงัไม่กล่าวว่าเป็นธรรมเคร่ืองขูดเกลา  ใน
อริยวนัิย กอน;   กลาวแตเพียงวาเปนธรรม  เคร่ืองอยู่สงบ    ในอริยวนัิย.  
 จุนทะ !  อน่ึง ขอน้ีเปนฐานะที่มีได คือ ภกิษุบางรูปในกรณีน้ี เพราะ
ผานพนนอากิญจัญญายตนะโดยประการท้ังปวงเสียแลว พึงบรรลุ เนวสัญญานา
สัญญายตนะ แลวแลอยู  ความคิดอาจจะมีแกเธอน้ัน  อยางน้ีวา  “เราอยูดวย
ธรรมเคร่ืองขูดเกลา”  ดังน้ี. จุนทะ !   แตธรรมคือ เนวสัญญานาสัญญาย-ตนะนี้
เรายงัไม่กล่าวว่าเป็นธรรมเคร่ืองขูดเกลา  ในอริยวนัิย กอน;  กลาวแตเพียงวา
เปนธรรม  เคร่ืองอยู่สงบ   ในอริยวนัิย.  
-  มู.ม. ๑๒/๗๒ - ๗๔/๑๐๒ - ๑๐๓. 

อปุมาแห่งจติทีป่ราศจากนิวรณ์ห้า 

        มหาราช !  เปรียบเทียบชายผูหน่ึง   กู้หนีเ้ขา ไปทําการงานสําเร็จผล 
ใชหน้ีตนทนุเดิมหมดแลว กําไรยังเหลือพอเล้ียงภรรยาไดถมไป;  เขาคงคะนึงถึง
โชคลาภวา “เมื่อกอนเรากูหน้ีเขาไปทําการงานสําเร็จผล ใชหน้ีตนทุนเดิม
หมดแลว กําไรยังเหลือพอเลี้ยงภรรยาไดถมไป”  ดังน้ี,  เขายอมปราโมทยบันเทิง
ใจโสมนัสเพราะขอน้ีเปนเหตุ    ฉันใด,  (น้ีอยางหน่ึง). 

        มหาราช !  เปรียบเหมอืนชายอีกผูหน่ึง ป่วยไข้หนัก ทนทุกขอาหาร
ไมตก   กําลังนอย.  ครั้นเวลาอื่นเขาหายจากไขน้ัน  อาหารก็ต้ัง  กําลังก็มี;  เขา
ตองนึกถึงกาลเกาวา “เมื่อกอน เราปวยไขหนัก ทนทุกข อาหารก็ไมตก กําลัง
นอยลง  บัดน้ีเราหายจากไขน้ัน  อาหารก็ต้ัง  กําลังก็มีมา”  ดังน้ี,  เขายอม
ปราโมทยบนัเทิงใจโสมนัสเพราะขอน้ันเปนเหตุ   ฉันใด, (น้ีอีกอยางหน่ึง). 
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 มหาราช !  เปรียบเหมอืนชายอีกผูหน่ึง ตดิเรือนจํา ครั้นเวลาอื่นเขา
หลุดจากเรือนจําโดยสะดวก  ไมมภีัย  ไมเสียทรัพย; เขาตองนึกถึงกาลเกาอยางน้ี
วา “เมื่อกอน เราติดเรือนจํา บัดน้ีเราหลุดมาไดโดยสะดวก ไมมภียั ไมเสียทรัพย” 
ดังน้ี,  เขายอมปราโมทยบันเทงิใจโสมนัสเพราะขอน้ันเปนเหตุ  ฉันใด, (น้ีอีก
อยางหน่ึง). 

        มหาราช !  เปรียบเหมอืนชายอีกผูหน่ึง เป็นทาสเขา พึ่งตัวเองไมได 
ตองพึง่ผูอืน่  เที่ยวตามอําเภอใจไมได. ครั้นถึงสมัยอื่น  เขาพนจากการเปนทาส 
พึ่งตนเองได   ไมตองพึ่งผูอื่น   เที่ยวตามอําเภอใจได;   เขาตองนึกถึงกาลเกา
อยางน้ีวา  “เมื่อกอนเราเปนทาส  พึ่งตัวเองไมได ตองพึ่งผูอื่น  เที่ยวตามอําเภอใจ
ไมได  ครั้นถึงสมัยอืน่  เราพนจากการเปนทาส   พึ่งตัวเองได  ไมตองพึ่งผูอื่น  
เที่ยวตามอําเภอใจได”  ดังน้ี,   เขายอมปราโมทยบันเทิงใจโสมนัสเพราะขอน้ัน
เปนเหตุ   ฉันใด,   (น้ีอีกอยางหนึ่ง). 

        มหาราช !  เปรียบเหมอืนชายอีกผูหน่ึง นําทรัพย์เดนิทางไกล อัน
กันดาร ภิกษาหายาก ประกอบดวยภัย. ครั้นสมยัอื่น พนทางกันดารได
โดยสะดวก   ลุถึงหมูบานอันเกษม   ไมมีภัย (ไมตองเสียโภคทรัพย) ;   เขาตอง
นึกถึงกาลเกาอยางน้ีวา  “เมื่อกอน  เรานําทรัพยเดินทางไกลอันกันดาร   ภิกษาหา
ยาก   ประกอบดวยภัย   ครั้นบัดน้ี  เราพนทางกันดารไดโดยสะดวก  ลุถึง
หมูบานอันเกษม  ไมมีภัย”  ดังน้ี,   เขายอมปราโมทยบันเทิงใจโสมมนัสเพราะ
ขอน้ันเปนเหตุ    ฉันใด,   (น้ีอีกอยางหน่ึง). 

        มหาราช !  ภิกษ ุ พจิารณาเห็นนิวรณ์ ๕ ประการ ที่ตนยงัละไม่ได้ว่า
เป็นเช่นกบัการกู้หนี ้ เช่นกบัการเป็นโรค  เช่นกบัการติดเรือนจํา  เช่นกบัการเป็น
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ทาส และการนําทรัพย์ข้ามทางกนัดาร. และเธอพจิารณาเห็นนิวรณ์ ๕ ประการที่
ละเสียได้แล้วในตนเอง   เป็นเช่นกบัการหมดหนี ้   การหมดโรค  การหลุดจาก
เรือนจํา   การพ้นจากทาส   การบรรลุถงึที่พ้นภัย  ฉันน้ันเหมือนกันแล. 

-  สี่.ที. ๙/๙๖ - ๙๗/๑๒๖  

การบรรลปุฐมฌานพร้อมทั้งอปุมา 

        มหาราช !  เมื่อภิกษุน้ัน    มองเห็นนิวรณทั้งหาเหลาน้ี    ที่ตนละได
แลว อยู ปราโมทยยอมเกิด; เมื่อปราโมทยเกิด  ปติยอมเกิด; กายของผูมีใจปติ 
ยอมสงบรํางับ;  ผูมีกายสงบรํางับ   ยอมเสวยสุข;  จิตของผูมสุีขยอมต้ังมั่น.  
ภิกษุน้ัน  เพราะสงัดจากกามและสงัดจากอกุลธรรมทัง้หลาย  จึง บรรลุฌานที่
หน่ึง  ซ่ึงมีวิตกวิจาร  มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก   แลวแลอยู.   เธอประพรมกาย
น้ีทําใหชุมทั่ว ชุมรอบ เต็มรอบ ดวยปติและสุขอันเกิดแตวิเวกน้ัน, สวนใดสวน
หน่ึงของกายเธอท่ัวทั้งตัว ที่ปติและสุขอันเกิดแตวิเวกน้ัน ไมถูกตองแลว มไิดมี. 

        มหาราช !  เปรียบเหมอืน นายช่างอาบ ก็ดี   หรือ ลูกมือของเขา ก็ดี
เปนคนฉลาด  โรยผงที่ใชสําหรับถูตัวในเวลาอาบนํ้าลงในขันสําริด   แลวพรม
นํ้าหมักไว,  ครั้นเวลาเย็น  กอนผงออกยางเขากัน   ซึมทั่วกันแลว   จับกันทั้ง
ภายในภายนอก  ไมไหลหยด  ฉันใด; มหาราช !    ภิกษุ   ประพรมกายน้ี   ทําให
ชุมทั่ว ชุมรอบ  เต็มรอบ  ดวยปติและสุขอันเกิดแตวิเวก   สวนใดสวนหน่ึงของ
กายเธอ ที่ปติและสุขอันเกิดแตวิเวก   ไมถูกตองแลว    มิไดมี,   ฉันน้ัน
เหมือนกัน. 
-  สี.ที. ๙/๙๘/๑๒๗.  



๑๓๐๖                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

การบรรลทุุตยิฌาณพร้อมทั้งอปุมา 

        มหาราช !  ขออื่นยังมอีีก  :  ภิกษุ  เพราะสงบวิตกวิจารเสียได  จึง
บรรลุฌานท่ีสอง อนัเปนเคร่ืองผองใสแหงใจในภายใน   นําใหเกิดสมาธิมี
อารมณอันเดียว   ไมมีวิตกวิจาร  มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ  แลวแลอยู.  
เธอ ประพรมกายน้ีทําใหชุมทั่ว ชุมรอบ เต็มรอบ ดวยปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ, 
สวนใดสวนหน่ึงของกายเธอท่ัวทั้งตัว ที่ปติและสุขอันเกิดแตสมาธิไมถูกตอง
แลว   มิไดม.ี 

        มหาราช !  เปรียบเหมอืน ห้วงนํา้อนัลกึ มีนํ้าอันพลุง   ไมมีปากทางนํ้า
เขาทางทิศตะวันออก  ทิศใต  ทิศตะวันตก  ทิศเหนือ  และฝนก็ไมตก๑  เพิ่มนํ้า
ใหแกหวงนํ้าน้ัน  ตลอดกาลโดยกาล, ทอนํ้าเย็นพลุงข้ึนจากหวงนํ้า   ประพรมทํา
ใหชุมถูกตองหวงนํ้าน้ันเอง, สวนไหนๆของหวงนํ้าน้ันที่นํ้าเย็นไมถูกตองแลว 
มิไดมี.   ขอน้ีเปนฉันใด;   มหาราช !   ภิกษุประพรมกายน้ีทําใหชุมทั่ว  ชุมรอบ   
เต็มรอบ   ดวยปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ,   สวนใดสวนหน่ึงในกายเธอ   ที่ปติ
และสุขอนัเกิดแตสมาธิ  ไมถูกตองแลว   มิไดมี,    ฉันน้ันเหมือนกัน. 

-  สี.ที. ๙/๙๘/๑๒๘.  

 

 

 

๑. บาลีคําน้ีวา อนุปปเวจเฉยย (อนุปฺเวจฺเฉยฺย  ก็มี  - มู.ม. ๑๒ น. ๕๐๖); โดยอาศัยหลักบาลีแหงอื่นท่ีมี
ขอความอยางเดียวกัน  ซึ่งใชคําวา  นานุปฺปเวจฺเฉยฺย   เปนหลัก  จึงแปลวา ไมตก (-ปฺจก.อฺ. ๒๒/๒๗/
๒๘). 



                                                          ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ                                           ๑๓๐๗ 

การบรรลตุตยิฌานพร้อมทั้งอปุมา 

 มหาราช !  ขออื่นยังมอีีก  :  ภกิษุ  เพราะความจางคลายไปแหงปติ 
เปนผูอยูอุเบกขา   มีสติสัมปชญัญะ   เสวยสุขดวยนามกาย   จึง บรรลุฌานท่ีสาม 
อันเปนฌานที่พระอรยิเจากลาววา  “ผูไดบรรลุฌานน้ี  เปนผูอยูอุเบกขา  มีสติอยู
เปนสุข”  ดังน้ี   แลวแลอยู.   เธอ  ประพรมกายน้ีทําใหชุมทั่ว   ชุมรอบ   เต็มรอบ
ดวยสุขหาปติมิได,   สวนใดสวนหน่ึงของกายเธอท่ัวทั้งตัว   ที่สุขหาปติมิได   
ไมถูกตองแลว    มิไดมี. 

 มหาราช !  เปรียบเหมอืน ในหนองบัวอุบล  หนองบัวปทุม  หนองบัว
บุณฑริก  มีดอกอบุล   ดอกปทุม   ดอกบุณฑริก   บางเหลาที่เกิดอยูในนํ้า  เจริญ
อยูในนํ้า ยังข้ึนไมพนนํ้า จมอยูภายใตอันนํ้าเล้ียงไว,   ดอกบัวเหลาน้ันถูกนํ้าเย็น
แชชุม   ถูกตองต้ังแตยอดตลอดราก,   สวนไหนๆของดอกบัวเหลาน้ันทั่วทั้งดอก 
ที่นํ้าเย็นไมถูกตองแลว    มิไดม.ี   ขอน้ีเปนฉันใด;  มหาราช !    ภิกษุประพรม
กายน้ีทําใหชุมทั่ว   ชุมรอบ   เต็มรอบ   ดวยสุขหาปติมไิด,   สวนใดสวนหน่ึงใน
กายเธอ    ที่สุขหาปติมิได    ไมถูกตองแลว    มิไดมี,   ฉันน้ันเหมอืนกัน. 

-  สี. ที. ๙/๙๙/๑๒๙. 

 

 

 

 



๑๓๐๘                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

การบรรลจุตุตถฌานพร้อมทั้งอปุมา 

        มหาราช !  ขออื่นยังมอีีก  :  ภิกษุ   เพราะละสุขและทุกขเสียได  
เพราะความดับหายไปแหงโสมนัสและโทมนัสในกาลกอน, จึง บรรลุฌานที่ส่ี 
อันไมทุกขไมสุข   มีแตความทีส่ติเปนธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา   แลวแล
อยู.  เธอน้ัน น่ังแผไปตลอดกาลน้ี  ดวยใจอันบริสุทธิ์ผองใส,  สวนใดสวนหน่ึง
ของกายเธอท่ัวทั้งตัว   ที่ใจอันบริสุทธิ์ผองใส   ไมถูกตองแลว   มิไดมี. 

        มหาราช !  เปรียบเหมอืน ชายคนหน่ึง น่ังคลุมตัวดวยผาขาวตลอด
ศีรษะ,  สวนไหน ๆ ในกายเธอท่ัวทั้งตัว  ที่ผาขาวไมถูกตองแลว (คือไมคลุมแลว) 
มิไดมี. ขอน้ีเปนฉันใด;  :  มหาราช !    ภิกษุน่ังแผใจอันบริสุทธิ์ผองใสไปตลอด
กายน้ี, สวนใดสวนหน่ึงในกายเธอท่ัวทัง้ตัว  ที่ใจอันบริสุทธิ์ผองใส  ไมถูกตอง
แลว มิไดม,ี  ฉันน้ันเหมือนกัน. 

-  สี.ที.  ๙/๑๐๐/๑๓๐.  

อาการทีอ่ยู่ในฌาน เรียกว่าตถาคตไสยา 

        ภิกษุ ท. !  การนอน ๔ อย่าง เหลาน้ี   มีอยู.  ส่ีอยาง  อยางไรเลา?   ส่ี
อยางคือ  เปตไสยา   กามโภคไิสยา   สีหไสยา   ตถาคตไสยา. 

        ภิกษุ ท. !  เปตไสยา (นอนอย่างเปรต) เป็นอย่างไรเล่า ? ภิกษุ 
ท. !      โดยมาก    พวกเปรต    ยอมนอนหงาย.    น้ีเรียกวา  เปตไสยา. 



                                                          ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ                                           ๑๓๐๙ 

        ภิกษุ ท. !  กามโภคไิสยา (นอนอย่างคนบริโภคกาม) เป็น
อย่างไรเล่า ?  ภิกษุ ท. !    โดยมาก  คนบริโภคกาม   ยอมนอนตะแคงโดยขาง
เบื้องซาย.    น้ีเรียกวา   กามโภคไิสยา. 

        ภิกษุ ท. !  สีหไสยา (นอนอย่างสีหะ) เป็นอย่างไรเล่า ?  ภิกษุ 
ท. !   สีหะเปนพญาสัตว  ยอมสําเร็จการนอนโดยขางเบื้องขวา  เทาเหล่ือมเทา
สอดหางไวที่ระหวางแหงขา. สีหะน้ันครั้นต่ืนข้ึน ยอมชะเงอกายตอนหนาข้ึน
สังเกตกายตอนทาย  ถาเห็นความด้ินเคล่ือนที่ของกาย (ในขณะหลับ)  ยอมมี
ความเสียใจเพราะขอน้ัน. ถาไมเห็น   ยอมมีความดใีจ.   น้ีเรียกวา สีหไสยา. 

        ภิกษุ ท. !  ตถาคตไสยา (นอนอย่างตถาคต) เป็นอย่างไรเล่า ? 
ภิกษุ ท. !   ในกรณีน้ี  ภิกษุ  สงดัแลวจากกาม สงัดแลวจากอกุศลธรรมทัง้หลาย
เขาถึง ฌานที่ ๑ ซ่ึงมีวิตกวิจาร  มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก  แลวแลอยู.   เพราะ
วิตกวิจารรํางับไป   เธอเขาถึง ฌานที่ ๒ อันเปนเคร่ืองผองใสแหงใจในภายใน
สามารถใหสมาธิผุดข้ึนเปนธรรมเอก ไมมีวิตกวิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดแต
สมาธ ิ แลวแลอยู. เพราะปติจางหายไป เธอเปนผูเพงเฉยอยูได มีสติ มีความ
รูสึกตัวทั่วพรอม และไดเสวยสุขดวยนามกาย เขาถึง ฌานที่ ๓ อันเปนฌานที่
พระอริยเจาทั้งหลาย   กลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา “เปนผูเฉยอยูได   มีสติอยู
เปนสุข” แลวแลอยู. เพราะละสุขและทุกขเสียได เพราะความดับหายไปแหง
โสมนัสและโทมนัสในกาลกอน  เธอเขาถึง ฌานที่ ๔ อนัไมทุกขและไมสุขมีแต
สติอันบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา   แลวแลอยู.   น้ีเรียกวา  ตถาคตไสยา. 
        ภิกษุ ท. !  เหลาน้ี    แล    การนอน ๔ อยาง. 

-  จตุกฺก.อฺ. ๒๑/๓๓๑/๒๔๖. 



๑๓๑๐                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

       (ผูศึกษาพึงสังเกตความผิดแผกแตกตางกันอยางมาก  ระหวางการนอนทั้งส่ีอยางน้ี ก็จะเขาใจได
วาวิญญาณหรือหัวใจของธรรมะมุงหมายอยางไร สูงกวาธรรมชาติเพียงใด จนกระทั่งวา การอยู่ใน
ฌานก็เรียกว่าการนอนอย่างหน่ึงด้วย  เป็นการนอนทางวิญญาณ  แมกําลังอยูในอิริยาบถอ่ืนซึ่ง
มิใชอิริยาบถนอน ดังที่กลาวอยูในหัวขอวา “ที่น่ัง - นอน - ยืน - เดิน อันเปนทิพย” ที่หนา๑๓๔๕ 

แหงหนังสือเลมน้ี). 

หมวด ค. ว่าด้วย อุปกรณ์ - เหตปัุจจัย ของสัมมาสมาธิ 
ความรู้ทีท่าํให้มกีารอบรมจติ 

        ภิกษุ ท. !  จิตนี ้  เป็นธรรมชาติประภัสสร แต่จิต (ที่มีธรรมชาติ

ประภัสสร) น้ันแล  เข้าถงึความเศร้าหมองแล้ว  เพราะอุปกเิลสอนัเป็นอาคนัตุกะ-
จรมา  เรากลาววา  บุถุชนผูไมมีการสดับ  ยอมไมรูชัดตามที่เปนจริง  ซ่ึงความ
จริงขอน้ัน   เพราะเหตุน้ัน   จิตตภาวนา   ยอมไมมีแกบถุุชนผูไมมกีารสดับ ดังน้ี. 

        ภิกษุ ท. !  จิตนี ้ เป็นธรรมชาติประภัสสร แต่จิต  (ที่มีธรรมชาติ

ประภัสสร) น้ันแล  เป็นจิตพ้นวเิศษจากอปุกเิลสอนัเป็นอาคนัตุกะจรมาน้ันได้.  
เรากลาววาอริยสาวกผูมีการสดับ  ยอมรูชัดตามที่เปนจริงซ่ึงความจริงขอน้ัน  
เพราะเหตุน้ันจิตตภาวนา    ยอมมีแกอริยสาวกผูมีการสดับ   ดังน้ี.  
- เอก. อํ. ๒๐/๑๑ - ๑๒/๕๒ - ๕๓  

        (พระพุทธภาษิตน้ี มีความหมายลึกอยูบางประการ จนทําใหมีผูเขาใจผิดไปวา ถาจิตมีความ
เปนประภัสสรตามธรรมชาติแลว ทําไมจึงเศราหมองไดเพราะอุปกิเลส;  และวา  ถาจิตพนจาก
อุปกิเลสกลับไปสูความเปนจิตประภัสสรอยางเดิมแลว มันก็จะกลับเปนจิตเศราหมองเพราะอุปกิเลส
ไดอีกในภายหลัง สลับกันไปไมรูสิ้นสุด ดังน้ี. แตความจริงมีอยูวา ประภัสสรตามธรรมชาติน้ัน ถูก
ครอบงําดวยอุปกิเลสได จึงตองทําการภาวนา คืออบรมจิตใหเปลี่ยนสภาพเปนประภัสสรสมุจเฉท 
ซึ่งอุปกิเลสจะครอบงําไมไดอีกตอไป.  เพราะเหตุน้ันจึงตรัสวา ผูรูความจริงเร่ืองน้ีเทาน้ัน จึง
ประสงคการเจริญภาวนาอบรมจิต และอบรมจิตไดตามประสงค). 



                                                          ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ                                           ๑๓๑๑ 

บริขารเจด็ของอริยสัมมาสมาธิ 

        ภิกษุ ท. !  สมาธิบริขาร ๗ ประการ เหลาน้ี  มีอยู.   เจ็ดประการอยางไร
เลา? เจ็ดประการ  คือ สัมมาทฏิฐิ  สัมมาสังกปัปะ  สัมมาวาจา  สัมมากมัมมัตะ 
สัมมาอาชีวะ     สัมมาวายามะ     สัมมาสติ. 
        ภิกษุ ท. !  เอกคัคตาจติที่แวดล้อมอยู่ด้วยองค์เจด็ประการเหล่านี ้
เราเรียกวา   อริยสัมมาสมาธิ   ที่มีที่ตั้งอาศัย  บาง   ที่มีบริขาร  บาง   ดังน้ี. 
-  สตฺตก. อํ. ๒๓/๔๒/๔๒. 

        (ผูศึกษาพึงสังเกตใหเห็นวา การที่พระองคทรงจัดใหองคมรรคทั้งเจ็ดขางตน  ต้ังอยูในฐานะ
เปนบริวารขององคสุดทายคือสัมมาสมาธิ  น้ีมีความหมายลึกซึ้ง เปนเคล็ดลับของการปฏิบัติธรรม
อยางย่ิง ผูศึกษาพึงศึกษาจากหัวขอวา “อริยสัมมาสมาธิมีบริขารเจ็ด”,“การทําหนาที่สัมพันธกันของ
บริขารเจ็ด” ที่หนา ๑๒๘๖ - ๑๒๙๕   แหงหนังสือเลมน้ีเปนเคร่ืองประกอบดวย). 

ธรรมเคร่ืองทาํความเตม็เป่ียมแห่งกาํลงัของสมาธิ 

        ภิกษุ ท. !  ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการแลว เปนผูไมควรเพื่อ
จะถึงความมีกําลังในสมาธิ.   หกประการอยางไรเลา ?  ภิกษุ ท. !    หกประการ
ในกรณีน้ี    คือ  :- 

        ๑. ภิกษ ุ ไมเปนผูฉลาดในการเขาสูสมาธิ;  
        ๒. ภิกษ ุ ไมเปนผูฉลาดในการดํารงอยูในสมาธิ;  
        ๓. ภิกษ ุ ไมเปนผูฉลาดในการออกจากสมาธิ;  
        ๔. ภิกษ ุ ไมเปนผูมปีกติกระทํา (สมาธิ) โดยเอื้อเฟอ;  
        ๕. ภิกษ ุ ไมเปนผูมปีกติกระทํา (สมาธิ) โดยติดตอ;  
        ๖. ภิกษุ  ไมเปนผูมปีกติกระทําดวยธรรมเปนที่สบาย (แกสมาธิ). 
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        ภิกษุ ท. !  ภิกษุประกอบแลวดวยธรรม ๖ ประการเหลาน้ีแล   เปนผู
ไมควรเพือ่จะถึงความมีกําลังในสมาธิ. 

        ภิกษุ ท. !  ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๖ ประการ แลว   เปนผู ควรเพือ่
จะถงึความมีกาํลงัในสมาธิ.   หกประการอยางไรเลา ?   ภิกษุ ท. !    หกประการ
ในกรณีน้ี    คือ  :- 

        ๑. ภิกษ ุ เปนผู ฉลาดในการเข้าสู่สมาธิ;  
        ๒. ภิกษ ุ เปนผู ฉลาดในการดาํรงอยู่ในสมาธิ;  
        ๓. ภิกษ ุ เปนผู ฉลาดในการออกจากสมาธิ;  
        ๔. ภิกษ ุ เปนผู มีปกติกระทํา (สมาธิ) โดยเอือ้เฟ้ือ;  
        ๕. ภิกษ ุ เปนผู มีปกติกระทํา (สมาธิ) โดยติดต่อ;  
        ๖. ภิกษุ  เปนผู มีปกติกระทําด้วยธรรมเป็นทีส่บาย (แก่สมาธิ).  
        ภิกษุ ท. !  ภิกษุประกอบแลวดวยธรรม ๖ ประการเหลาน้ีแล  เปนผู
ควรเพือ่จะถงึความมกีาํลงัในสมาธิ.  
-  ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๗๗/๓๔๓.  

สมาธิจากการเดนิ (จงกรม) ย่อมตั้งอยู่นาน 

        ภิกษุ ท. !  อานิสงส์ในการเดนิ (จงฺกม) ๕ อย่าง เหลาน้ี มีอยู. หาอยาง 
อยางไรเลา ?   หาอยาง  คือ  เปนผูอดทนตอการเดินทางไกล ๑,   เปนผูอดทนตอ
การกระทําความเพียร ๑,  เปนผูมีอาพาธนอย ๑,   ส่ิงที่กินแลว  ดื่มแลว  ล้ิมแลว 
ยอมถึงการยอยดวยดี ๑,   สมาธิที่ไดในขณะแหงการเดิน   ยอมต้ังอยูไดนาน ๑. 

        ภิกษุ ท. !  อานิสงสในการเดิน   หาอยางเหลาน้ี    แล. 
-  ปฺจก. อํ. ๒๒/๓๑/๒๙.  
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ลกัษณะของผู้ง่ายต่อการเข้าอยู่ในสมาธิ 

        ภิกษุ ท. !  ภิกษุที่ประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เปนผูไมควรเพื่อ
เขาถึงสัมมาสมาธิ   แลวแลอยู.  หาประการ  อยางไรเลา?  ภิกษุ ท. !    หา
ประการ คือ   ภิกษุในกรณีน้ี   เปนผูไมอดทนตอรูปทั้งหลาย ๑,  ไมอดทนตอ
เสียงทั้งหลาย ๑,   ไมอดทนตอกล่ินทั้งหลาย ๑,  ไมอดทนตอรสทั้งหลาย ๑,  ไม
อดทนตอโผฏฐัพพะทัง้หลาย ๑. ภิกษ ุ ท. !   ภิกษุที่ประกอบดวยธรรม ๕ 

ประการเหลาน้ีแล   เปนผู  ไม่ควรเพือ่เข้าถงึสัมมาสมาธิ แลวแลอยู. 

        ภิกษุ ท. !  ภิกษุที่ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ   เป็นผู้ควรเพือ่
เข้าถงึสัมมาสมาธิ  แลวแลอยู. หาประการ  อยางไรเลา?   ภิกษุ ท. !    หาประการ
คือ  ภิกษุในกรณีน้ี  เปนผู อดทนต่อรูป ทั้งหลาย ๑,  อดทนต่อเสียง ทัง้หลาย ๑, 
อดทนต่อกลิน่ ทั้งหลาย ๑, อดทนต่อรส ทั้งหลาย ๑, อดทนต่อโผฏฐัพพะ 
ทั้งหลาย ๑.  ภิกษุ ท. !    ภิกษุที่ประกอบดวยธรรม ๕ ประการเหลาน้ีแล   เปนผู
ควรเพือ่เข้าถงึสัมมาสมาธิ   แลวแลอยู. 
-  ปฺจก.อํ. ๒๒/๑๕๕ /๑๓๓. 

หมวด ง. ว่าด้วย หลกัการปฏิบัติ ของสัมมาสมาธิ 

บุพพภาคแห่งการเจริญสมาธิ ๕ ขั้น 

        มหาราช !  ภิกษุน้ัน (๑) ประกอบแลวดวย ศีลขันธ์อนัเป็นอริยะ น้ีดวย 
(๒) ประกอบแลวดวย อนิทรียสังวรอนัเป็นอริยะ น้ีดวย   (๓) ประกอบดวย
สติสัมปชัญญะอนัเป็นอริยะ น้ีดวย  (๔) ประกอบแลวดวย สันโดษอนัเป็นอริยะ 
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น้ีดวย  (๕)  เสพเสนาสนะอนัสงดั  คือปา   โคนไม  ภูเขา  ซอกหวย  ทองถํ้า  ปา
ชา  ปาชัฎ  ที่แจง  ลอมฟาง.  เธอน้ัน  ในเวลาภายหลังอาหาร  กลับจากบิณฑบาต
แลว  น่ังคูบัลลังก (ขัดสมาธิ) ต้ังกายตรง  ดํารงสติเฉพาะหนา,  เธอละ อภิชฌา  ใน
โลก  มีจิตปราศจากอภิชฌา  คอยชําระจิตจากอภิชฌา  อยู;  ละ พยาบาทเคร่ือง
ประทุษร้าย มีจิตปราศจากพยาบาท เปนผูกรุณามจิีตหวังความเก้ือกูลในสัตว
ทั้งหลาย  คอยชําระจิตจากพยาบาทเคร่ืองประทุษรายอยู;  ละ ถนีมิทธะ  มุงอยู
แตความสวางในใจ  มีจิตปราศจากถีนมิทธะ มีสติมีสัมปชญัญะรูสึกตัวคอยชําระ
จิตจากถีนมิทธะ อยู;  ละ อทุธัจจกกุกจุจะ ไมฟุงซาน  มีจิตสงบอยูในภายใน 
คอยชําระจิตจากอุทธัจจกุกกุจจะอยู; ละ วิจิกจิฉา  ขามลวงวิจิกิจฉาเสียได  ไม
ตองกลาววาน่ีอะไรน่ีอยางไร  ในกุศลธรรมทั้งหลาย (เพราะความสงสัย)   คอย
ชําระจิตจากวิจิกิจฉา   อยู.  
- สี.ที. ๙/๙๕/๑๒๕.  

ขั้นตอนอนัจาํกดัแห่งปัจจยัของสัมมาสมาธิ 

        ภิกษุ ท. !  ภิกษุน้ันหนอ ไมมคีวามเคารพ ไมมีความยําเกรง ไม
ประพฤติความเสมอกัน ในเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลายแลว จักทําอาภิสมาจาริก-
ธรรมใหบริบูรณ    ดังน้ีน้ัน   :  น่ัน   ไมเปนฐานะที่จะมีได;๑         

 ครั้นไมทําอาภิสมาจาริกธรรมใหบริบูรณแลว   จักทําเสขธรรม  (ธรรมที่ควร 

๑.  ผูศึกษาพึงสังเกตใหเห็นวา  อาภิสมาจาริกธรรม กลาวคือการปฏิบัติวัตรหรือมรรยาทที่สาธุชนท่ัวไป  จะ
พึงปฏิบัติในบานเรือน เพ่ือนพอง และสังคมท่ัวไป น้ีไมใชสิ่งเล็กนอยในการปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุธรรม
ในขั้นสูง;  กลาวสรุปส้ัน ๆ ก็วา  ไมกระทําใหเกิดความเหมาะสมในการที่จะเปนนักศึกษา.  ขอใหทุกคน
ทําการชําระสะสางอาภิสมาจาริกธรรมของตน ๆ   ใหดีท่ีสุดเทาจะทําไดเปนเรื่องแรกเสียกอน. 
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ศึกษาสูงข้ึนไป ) ใหบริบรูณ    ดังน้ีน้ัน  :  น่ันไมเปนฐานะที่จะมีได; 

           ครั้นไมทําเสขธรรมใหบริบูรณแลว จักทําศีลทั้งหลายใหบรบิูรณดงัน้ี
น้ัน   :   น่ันไมเปนฐานะที่จะมีได;       

 ครั้นไมทําศีลทั้งหลายใหบริบรูณแลว จักทําสัมมาทิฏฐิใหบริบูรณดังน้ี
น้ัน   :   น่ันไมเปนฐานะที่จะมีได;  

        ครั้นไมทําสัมมาทิฏฐิใหบรบิูรณแลว จักทําสัมมาสมาธิใหบรบิูรณดงัน้ี
น้ัน   :   น่ันไมเปนฐานะที่จะมีได. 

 ภิกษุ ท. !  ภิกษุน้ันหนอ มีความเคารพ มีความยาํเกรง ประพฤติ
ความเสมอกนั ในเพือ่นสพรหมจารีทั้งหลายแล้ว จักทําอาภิสมาจาริกธรรมให้
บริบูรณ์   ดังน้ีน้ัน   :   น่ันเปนฐานะที่มีได; 

        คร้ันทําอาภิสมาจาริกธรรมใหบริบูรณแลว จักทําเสขธรรมให้บริบูรณ์ 
ดังน้ีน้ัน   :   น่ันเปนฐานะที่มีได. 

        ครั้นทําเสขธรรมใหบริบูรณแลว จักทําศีลทั้งหลายให้บริบูรณ์ ดังน้ีน้ัน : 
น่ันเปนฐานะที่มีได; 

        ครั้นทําศีลทั้งหลายใหบริบูรณแลว จักทําสัมมาทิฏฐิให้บริบูรณ์ดงันีน้ั้น : 
น่ันเปนฐานะที่มีได; 

        ครั้นทําสัมมาทิฏฐิใหบริบูรณแลว จักทําสัมมาสมาธิให้บริบูรณ์ดงันีน้ั้น : 
น่ันเปนฐานะที่มีได. 
-  ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๕ - ๑๖/๒๑.  
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การกระทาํทีถู่กต้องตามกาละ 
สําหรับสมาธินิมติ - ปัคคาหนิมติ - อเุบกขานิมติ 

        ภิกษุ ท. !  ภิกษ ุผู ตามประกอบในอธิจิต พงึทาํในใจซ่ึงนิมิตทั้ง
สามโดยกาลอนัควร   คือ  :- 

              พึงทําในใจซ่ึง สมาธินิมิต โดยกาลอันควร 
              พึงทําในใจซ่ึง ปัคคาหนิมติ โดยกาลอันควร 
              พึงทําในใจซ่ึง  อุเปกขานิมติ  โดยกาลอันควร. 

        ภิกษุ ท. !  ถาภิกษุผูตามประกอบในอธิจิต พึง กระทาํในใจแต่เพยีง
สมาธินิมติโดยส่วนเดยีว เทาน้ันไซร,  ฐานะเชนน้ัน จะ ทําให้เป็นไปเพือ่
ความเกยีจคร้าน.  

        ภิกษุ ท. !  ถาภิกษุผูตามประกอบในอธิจิต พึง กระทาํในใจแต่
เพยีงปัคคาหนิมิตโดยส่วนเดยีว เทาน้ันไซร, ฐานะเชนน้ัน จะ ทําจิตให้
เป็นไปเพือ่ความฟุ้งซ่าน.  

        ภิกษุ ท. !  ถาภิกษุผูตามประกอบในอธิจิต   พึง กระทาํในใจแต่
เพยีงอุเปกขานิมิตโดยส่วนเดยีว เทาน้ันไซร, ฐานะเชนน้ัน จะ ไม่ทําจิตให้ตั้ง
มั่นโดยชอบ เพือ่ความส้ินไปแห่งอาสวะทั้งหลาย.  

        ภิกษุ ท. !  ในกาลใดแล  ภิกษุผู้ตามประกอบในอธิจิต   กระทําในใจซ่ึง
สมาธินิมิต โดยกาลอนัควร, กระทําในใจซ่ึงปัคคาหนิมิต โดยกาลอนัควร, กระทํา
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ในใจซ่ึงอุเปกขานิมิต  โดยกาลอนัควร;  ในกาลน้ัน  จิตน้ัน  ย่อมเป็นจิตอ่อนโยน   
ควรแก่การงาน   เป็นจิตประภัสสร    ไม่รวนเร  ย่อมตั้งมั่นโดยชอบเพือ่ความส้ิน
ไปแห่งอาสวะทั้งหลาย. 

        ภิกษุ ท. !  เปรียบเหมอืนชางทองหรือลูกมอืของชางทอง  ประกอบ
ตัวเบาแลวฉาบปากเบา แลวจับแทงทองดวยคีม วางท่ีปากเปา แลวสูบลมโดย
กาลอันควร พรมนํ้าโดยกาลอันควร ตรวจดูโดยกาลอันควร. ภิกษุ ท. !  ถา
ชางทองหรือลูกมือของชางทอง  จะพึง สูบลมตะพดึไปโดยส่วนเดยีว กะทองนั้น 
ฐานะเชนน้ัน  ก็ จะทําทองให้ไหม้ (สุกเกิน);  ถา พรมนํา้ตะพดึไป กะทองนั้น 
ฐานะเชนน้ัน ก็ จะทําทองน้ันให้เยน็๑ (อยูเชนเดิม); ถา ตรวจดูตะพดึโดยส่วนเดยีว
กะทองน้ัน  ฐานะเชนน้ัน ก็ จะทําให้ทองน้ันไม่ถงึซ่ึงความสุกอย่างพอด.ี ภิกษ ุ
ท. !  ในกาลใด  ชางทองหรือลูกมือของชางทอง สูบลมโดยกาลอันควรกะทอง
น้ัน,   พรมนํ้าโดยกาลอันควรกะทองน้ัน,  ตรวจดูโดยกาลอันควรกะทองน้ัน; ใน
กาลน้ัน  ทองน้ัน  ยอมเปนทองมีเน้ือออน  ควรแกการงานของชางทอง  มรีัศมี
เน้ือไมรวน และเหมาะสมแกการกระทําของชางทอง. ถาใครปรารถนาจะกระทํา
เครื่องประดับตาง ๆ เชน  ตาบ  ตมหู  สรอยคอ  หรือสุวรรณมาลาก็ตาม  ก็สําเร็จ
ประโยชนแกเขาน้ัน,   น้ีฉันใด; 

        ภิกษุ ท. !  ภิกษุผูตามประกอบในอธิจิต พึงทําในใจซ่ึงนิมิตทั้งสาม
โดยกาลอันควร  คือ พึงทําในใจซ่ึงสมาธินิมิต  โดยกาลอันควร พึงทําในใจ
ซ่ึงปคคาหนิมิต  โดยกาลอันควร  พงึทําในใจซ่ึงอุเปกขานิมิต  โดยกาลอันควร, 
ฉันน้ันเหมือนกัน  …. ฯลฯ  ….   ถาภิกษุนอมจิตไปเพื่อกระทําใหแจงดวย
ปญญาอันย่ิง   ซ่ึงธรรมท่ีควรกระทําใหแจงดวยปญญาอันย่ิง    ใด ๆ เธอยอมลุถึง



๑๓๑๘                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

ซ่ึงความสามารถทําไดจนเปนสักขีพยาน   ในธรรมน้ัน ๆ น่ันเที่ยว  ในเมื่อ
อายตนะยังมีอยู ๆ. 
-  ติก. อํ. ๒๐/๓๒๙ - ๓๓๑/๕๔๒. 

ส่ิงทีต้่องยํา้วนัละ ๓ หน ในวงการสมาธิ 

        ภิกษุ ท. !  ชาวรานตลาดท่ีประกอบดวยองค ๓ ประการ  เปนผูควร
เพื่อจะไดผลกําไรที่ยังไมได หรอืเพื่อทําผลกําไรที่ไดรบัอยูแลวใหงอกงาม
ออกไป.  สามประการ   อยางไรเลา? ภิกษุ ท. !     สามประการ  คือ  ชาวราน
ตลาด  ในกรณีน้ี  ยอมจัดยอมทํากิจการงานอยางดีที่สุด  ในเวลาเชา;   ยอมจัด
ยอมทํากิจการงานอยางดีที่สุด ในเวลากลางวัน;  ยอมจัดยอมทํากิจการงานอยางดี
ที่สุดในเวลาเย็น  ภิกษุ ท. !   ชาวรานตลาดท่ีประกอบดวยองค ๓ ประการเหลาน้ี
แล  เปนผูควรเพื่อจะไดผลกําไรที่ยังไมได หรือเพื่อทําผลกําไรที่ไดรับอยูแลวให
งอกงามออกไป.    น้ีฉันใด; 

        ภิกษุ ท. !  ขอน้ีก็ฉันเหมือนกัน :  ภิกษุที ่ ประกอบด้วยธรรม ๓ 
ประการ เป็นผู้ควรเพือ่จะบรรลุกศุลธรรมทีย่งัไม่บรรลุ หรือเพือ่ทาํกศุล
ธรรมทีบ่รรลุแล้วให้งอกงามยิง่ขึน้ไป. สามประการ  อยางไรเลา ?  ภิกษุ ท. !    
สามประการ  คือ  ภิกษุในกรณีน้ี   ยอม กาํหนดสมาธินิมิตโดยเอือ้เฟ้ือ ในเวลา
เช้า;  ยอม กาํหนดสมาธินิมิตโดยเอือ้เฟ้ือ ในเวลากลางวนั ;  ยอมกาํหนดสมาธิ
นิมิตโดยเอือ้เฟ้ือ  ในเวลาเยน็.  ภิกษุ ท. !     ภิกษุที่ประกอบดวยธรรม ๓ ประการ
เหลาน้ีแล ยอมเปนผูควรเพื่อจะบรรลุกุศลธรรมที่ยังไมบรรลุ หรือเพื่อทํากุศล 

๑.  คําวาเย็นคํานี้ คําบาลีวา นิพพาน (ชาตรู ป นิพฺพาเปยฺย) ขอผูท่ีไมทราบวานิพพานแปลวา เย็น พึงทราบเสีย
ในที่น้ีดวย - ติก. อํ. ๒๐/๓๓๐/๕๔๒. 
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ธรรมทีบ่รรลุแลวใหงอกงามย่ิงข้ึนไป. 
-  ติก. อํ. ๒๐/๑๔๕/๔๕๘. 

อนุสตภิาวนา เป็นส่ิงทีเ่จริญได้ในทุกอริิยาบถ 

        มหานาม !  เธอ พึงตามระลึกถึงตถาคต วา “แมเพราะเหตุอยางน้ี ๆ
พระผูมพีระภาคเจาน้ัน  เปนผูไกลจากกิเลส  เปนผูตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง   
เปนผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ  เปนผูไปแลวดวยดี  เปนผูรูโลกอยางแจม
แจง เปนผูสามารถฝกบุรุษที่สมควรฝกไดอยางไมมีใครยิ่งกวา   เปนครูผูสอน    
ของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  เปนผูรู  ผูต่ืน  ผูเบิกบานดวยธรรม เปนผูมีความ
จําเริญ    จําแนกธรรมส่ังสอนสัตว”    ดังน้ี. 

        มหานาม !  สมัยใด อรยิสาวกตามระลึกถึงตถาคตอยู;   สมัยน้ันจิตของ
อริยสาวกน้ัน  ไมมีราคะกลุมรุม  ไมมีโทสะกลุมรุม   ไมมีโมหะกลุมรุม, สมัย

น้ันจิตของเธอน้ัน   เปนจิตดําเนินไปตรงทีเดยีว.  มหานาม !    อริยสาวกผู้มจีติ
ดาํเนินไปตรงเพราะปรารภตถาคต ย่อมได้ความรู้สึกต่ออรรถ (อตฺถ
เวท) ย่อมได้ความรู้สึกต่อธรรม (ธมฺมเวท) ย่อมได้ปราโมทย์อนั
ประกอบด้วยธรรม. เมื่อปราโมทยแลว  ปติยอมเกิด; เมื่อใจมีปติ  กายยอม
รํางับ;  ผูมกีายรํางับ    ยอมเสวยสุข;  เมื่อมสุีข   จิตยอมเปนสมาธิ. 

        มหานาม !  เธอ  พึงเจริญพทุธานุสสติน้ี  แม เมื่อเดนิอยู่  พึงเจริญแม 
เมื่อยนือยู่  พึงเจริญ แม้เมื่อน่ังอยู่   พึงเจริญแม เมื่อนอนอยู่   พึงเจริญแม เมื่อ
กาํลงัทํางานอยู่   พึงเจริญ แม้เมือ่นอนเบียดบุตรอยู่บนที่นอน. 
- เอกาทสก. อํ. ๒๔/๓๖๑/๒๑๙.  



๑๓๒๐                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

        (ในกรณีแหงการเจริญธัมมานุสสติ  สังฆานุสสติ  สีลานุสสติ  จาคานุสสติ  และเทวนุสสติ 
ก็มีขอความที่ตรัสไวอยางเดียวกัน ผูปรารถนาโดยรายละเอียด พึงดูจากที่มาแหงกรณีน้ันๆ. 

        สิ่งซึ่งอาจจะเปนที่ประหลาดใจแกพวกเรา ในที่น้ี ก็คือขอที่วา อนุสสติภาวนาน้ันเป็นส่ิงท่ี
อาจเจริญได้ในทุกอิริยาบถ แม้ในขณะท่ีผู้ ท่ีเป็นพ่อแม่นอนกกลกูอยู่) . 

สมาธิภาวนาแต่ละอย่าง ๆ อาจทาํได้ถงึ ๗ ระดบั 

 “ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ !   ข้าพระองค์ขอโอกาส ขอพระผู้ มีกระภาคจงทรงแสดง
ธรรมน้ันโดยย่อ  อันเป็นธรรมท่ีเม่ือข้าพระองค์ฟังแล้ว  จะเป็นผู้ผู้ เดียวหลีกออกไปสู่ท่ีสงัด 
เป็นผู้ ไม่ประมาท  มีความเพียรเผากิเลส  มีตนส่งไปแล้วในธรรมเบื้องสูง  แล้วแลอยู่ เถิด  
พระเจ้าข้า !” 

        ก็เรื่องอยางเดียวกันน่ีแหละ โมฆบุรุษบางพวกขอรองใหเรากลาวธรรม
อยางที่เธอถาม   ครั้นเรากลาวธรรมน้ันแลวเขาก็ยังสําคัญแตในอันที่จะติดตาม
เราเทาน้ัน (ไมสนใจทีจ่ะหลีกออกอยูปฏิบัติผูเดียว). 

 “ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ !   ขอพระผู้ มีพระภาคจงทรงแสดงธรรมโดยย่อแก่ข้า-
พระองค์ ขอพระสุคตจงแสดงธรรมโดยย่อแก่ข้อพระองค์ ในลักษณะท่ีข้าพระองค์จะเข้าใจ 
เนื้อควรแห่งภาษิตของพระผู้ มีพระภาคเจ้า จะเป็นทายาท (ผูรับมรดกธรรม) แห่งภาษิตของ
พระผู้ มีพระภาคเจ้าน้ันเถิด    พระเจ้าข้า !”. 

        ภิกษุ !  เพราะเหตุน้ัน ในเรื่องน้ี เธอพึงทําการสําเหนียกอยางน้ี
วา  :- 
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(๑ หมวดตระเตรียม) 
 

       “จิตของเรา   จักเปนจิตต้ังอยู    ดํารงอยูดวยด ีในภายใน;   และบาปอกุศล
ธรรมทัง้หลาย   จักไมเกิดข้ึนครอบงําจิตต้ังอยู”  ดังน้ี.  ภิกษุ !     เธอพึงทําการ
สําเหนียกอยางน้ีแล. 

(๒ หมวดพรหมวหิาร) 

        ภิกษุ !  ในกาลใดแล จิตของเธอ เปนจิตต้ังอยู ดาํรงอยูดวยดีใน
ภายใน  และบาปอกุศลธรรมทัง้หลาย  ไมเกิดข้ึนครอบงําจิตต้ังอยู;  ในกาลน้ัน 
เธอพึงทําการสําเหนียกอยางน้ีวา “เราจักเจริญ เมตตาเจโตวมุิตติ จักกระทําให
มาก  ทําใหเปนดุจยาน  ทําใหมทีี่ต้ังอาศัย  ไมใหหยุดชะงัก ใหส่ังสมรอบแลว 
ใหต้ังมั่น แลวดวยด”ี  ดังน้ี.   ภิกษุ !    เธอพึงทําการสําเหนียกอยางน้ีแล. 

        ภิกษุ !  ในกาลใดแล  สมาธิน้ี  เปนธรรมอันเธอเจริญ  กระทําให
มากแลว   อยางน้ี;  .ในกาลน้ัน  เธอ  พงึเจริญซ่ึงสมาธินี ้ :- 

               ๑. ให้เป็นธรรมมีวติกมีวจิาร บาง; 
               ๒. พงึเจริญให้เป็นธรรมไม่มีวติกมแีต่เพยีงวจิาร บาง;  
               ๓. พงึเจริญให้เป็นธรรมไม่มีวติกไม่มีวจิาร บาง;  
               ๔. พงึเจริญให้เป็นธรรมเป็นไปกบัด้วยปีต ิ บาง;  
               ๕. พงึเจริญให้เป็นธรรมไม่มีปีต ิ บาง; 
               ๖. พงึเจริญให้เป็นธรรมสหรคตด้วยความยนิด ี บาง;  
               ๗. พงึเจริญให้เป็นธรรมสหรคตด้วยอุเบกขา  บาง .  



๑๓๒๒                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

        ภิกษุ !  ในกาลใดแล  สมาธิน้ี  เปนธรรมอันเธอเจริญ  เจริญดวยดี
แลวอยางน้ี;  ในกาลน้ัน  เธอพึงทําการสําเหนียกอยางน้ีวา  “เราจักเจริญ กรุณาเจ
โตวมุิตติ จักกระทําใหมาก ทําใหเปนดุจยาน ทําใหมทีี่ต้ังอาศัย ไมให หยุดชะงัก 
ใหส่ังสมรอบแลว ใหต้ังมั่นแลวดวยด”ี ดังน้ี.  ภิกษุ !    เธอพึงทําการสําเหนียก
อยางน้ีแล. 

        ภิกษุ !  ในกาลใดแล  สมาธิน้ี เปนธรรมอันเธอเจริญ  กระทําให
มากแลว   อยางน้ี;  ในกาลน้ัน  เธอพึง เจริญซ่ึงสมาธินี:้- 

              ให้เป็นธรรมมีวติกมีวจิาร บาง; 
              พงึเจริญให้เป็นธรรมไม่มีวติกมแีต่เพยีงวจิาร บาง; 
              พงึเจริญให้เป็นธรรมไม่มีวติกไม่มีวจิาร บาง; 
              พงึเจริญให้เป็นธรรมเป็นไปกบัด้วยปีต ิ บาง; 
              พงึเจริญให้เป็นธรรมไม่มีปีต ิบาง; 
              พงึเจริญให้เป็นธรรมสหรคตด้วยความยนิด ีบาง; 
              พงึเจริญให้เป็นธรรมสหรคตด้วยอุเบกขา บาง . 

        (ในกรณีแหง มุทิตาเจโตวิมุตติ และ อุเบกขาเจโตวิมุตติ ก็มีขอความที่ตรัสไวมีลําดับ ๗ 
อยาง อยางเดียวกันกับขางบนน้ี) . 

(๓ หมวดสติปัฏฐาน) 

        ภิกษุ !  ในกาลใดแล สมาธิน้ี (ในพรหมวิหารทัง้ส่ี ดังทีก่ลาว
มาแลวน้ี) อันเธอเจริญ เจริญแลวดวยดีอยางน้ี; ในกาลน้ัน เธอพึงทําการ
สําเหนียกอยางน้ีวา “เราจักเปนผูมีปกติ ตามเห็นกายในกาย อยูเปนประจํา มี
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ความเพียรเผากิเลส  มีสัมปชัญญะ  มีสติ นําออกซ่ึงอภชิฌาและโทมนัสในโลก
อยู”  ดังน้ี.   ภิกษุ !     เธอพึงทําการสําเหนียกอยางน้ีแล. 

        ภิกษุ !  ในกาลใดแล สมาธิน้ี อันเธอเจริญ กระทําใหมากแลว 
อยางน้ี;    ในกาลน้ัน   เธอ พงึเจริญซ่ึงสมาธินี ้ :- 
              ให้เป็นธรรมมีวติกมีวจิาร บาง; 
              พงึเจริญให้เป็นธรรมไม่มีวติกมแีต่เพยีงวจิาร บาง; 
              พงึเจริญให้เป็นธรรมไม่มีวติกไม่มีวจิาร บาง; 
              พงึเจริญให้เป็นธรรมเป็นไปกบัด้วยปีต ิ บาง; 
              พงึเจริญให้เป็นธรรมไม่มีปีต ิบาง; 
              พงึเจริญให้เป็นธรรมสหรคตด้วยความยนิด ีบาง; 
              พงึเจริญให้เป็นธรรมสหรคตด้วยอุเบกขา บาง.  

        ภิกษุ !  ในกาลใดแล  สมาธิน้ี  อันเธอเจริญ เจริญดวยดีแลวอยางน้ี; 
ในกาลน้ันเธอพึงทําการสําเหนียกอยางน้ีวา “เราจักเปนผูมีปกติ ตามเห็นเวทนา
ในเวทนา ทั้งหลายอยางเปนประจํา มีความเพียรเคร่ืองเผากิเลส มีสัมปชญัญะ    
มีสติ   นําออกซ่ึงอภชิฌาและโทมนัสในโลกอยู”  ดังน้ี.   ภิกษุ !   เธอพึงทาํการ
สําเหนียกอยางน้ีแล. 

        ภิกษุ !  ในกาลใดแล  สมาธิน้ี อันเธอเจริญ กระทําใหมากแลว
อยางน้ี ;    ในกาลน้ี  เธอ พงึเจริญซ่ึงสมาธินี ้:- 
              ให้เป็นธรรมมีวติกมีวจิาร บาง;  
              พงึเจริญให้เป็นธรรมไม่มีวติกมแีต่เพยีงวจิาร บาง;  
              พงึเจริญให้เป็นธรรมไม่มีวติกไม่มีวจิาร บาง;  
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              พงึเจริญให้เป็นธรรมเป็นไปกบัด้วยปีต ิ บาง;  
              พงึเจริญให้เป็นธรรมไม่มีปีต ิบาง;  
              พงึเจริญให้เป็นธรรมสหรคด้วยความยนิด ี บาง;  
              พงึเจริญให้เป็นธรรมสหรคตด้วยอุเบกขา บาง.  

        (ในกรณีแหง จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน และ ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ก็มีขอความที่
ตรัสไว   มีลําดับ ๗ อยาง   อยางเดียวกันกับในกรณีแหงกายา - เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน). 

(หมวดอานิสงส์) 

        ภิกษุ !  ในกาลใดแล   สมาธิน้ี  อันเธอเจริญ  เจริญดวยดีแลวอยาง
น้ี;  ในกาลน้ัน   เธอจกัไปโดยทศิาภาคใด ๆ กจ็กัไปเป็นผาสุก; จกัยนืในที่
ใด ๆ กจ็กัยนืเป็นผาสุก; จกัน่ังในทีใ่ด ๆ กจ็กัน่ังเป็นผาสุก; จกัสําเร็จการ
นอนในที่ใด ๆ    กจ็ักสําเร็จการนอนเป็นผาสุก    แล. 
-  อฏฐก. อํ.  ๒๓/๓๐๘๓๑๐/๑๖๐.  

        (ผูศึกษาพึงสังเกตใหเห็นวา  สมาธิภาวนาอยางหน่ึง ๆ   สามารถเจริญใหสมบูรณออกไปได
ถึง ๗ ระดับ   ดังที่แสดงไวในสูตรน้ี   เปนที่นาสนใจอยางย่ิง.  อีกอยางหน่ึง  พึงสังเกตใหเห็นวา 

สมาธิที่มีนิมิตเปนนามธรรม เชน การเจริญเมตตา  ก็ดี  และที่มีลักษณะเปนวิปสสนาเชนกายนุปสส
นาสติปฏฐาน  ก็ดี  สามารถนํามาเจริญในรูปแบบของสมาธิที่มีลักษณะแบงไดเปน ๗ ระดับ   อยา
ในสูตรน้ี;  ขอน้ีแสดงใหเห็นวา   ต้ังตนเจริญภาวนาในรูปแบบของวิปสสนา  แลวอาจจะยํ้าใหแนน
ลงไปโดยอาการแหงสมถะ ๗ ระดับน้ี;   อาจจะเรียกไดวามีวิปสสานานําหนาสมถะไดกระมัง).  

ญาณ เกดิจากสมาธิของผู้ทีม่สีตปัิญญารักษาตน 

        ภิกษุ ท. !  พวกเธอจงเจริญสมาธิมีคุณอันไมมีประมาณ เปนผูม ี
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ปญญารักษาตัว มีสติเฉพาะหนา อยูเถิด. เมื่อเธอเจริญสมาธิมีคุณอนัไม่มี
ประมาณ เป็นผู้มีปัญญารักษาตัว มีสตเิฉพาะหน้าอยู่, ญาณ ๕ ประการย่อม
เกดิขึน้เฉพาะตนน่ันเทียว.   หาประการอยางไรเลา?   หาประการ คือ :- 

       ญาณ ยอมเกิดข้ึนเฉพาะตนน่ันเทียว ดังน้ี วา “สมาธินี ้ ให้เกดิสุขในปัจจุบัน
ด้วย    มีสุขเป็นวบิากต่อไปด้วย”; 

        ญาณ ยอมเกิดข้ึนเฉพาะตนน่ันเทียว ดังน้ี วา “สมาธินี ้ เป็นธรรมอนั
ประเสริฐ    ปราศจากอามิส”; 

        ญาณ ยอมเกิดข้ึนเฉพาะตนน่ันเทียว  ดังน้ี  วา “สมาธินี ้   คนช่ัวคนถ่อย
เสพไม่ได้”; 

        ญาณ ยอมเกิดข้ึนเฉพาะตนน่ันเทียว ดังน้ี วา “สมาธินี ้  รํางบัประณตี ได้
แล้วด้วยปฏิปัสสัทธิ ถงึทับแล้วด้วยเอโกทิภาวะ  (ความที่จิตมีธรรมอันเอก)  ไม่ใช่
บรรลุได้เพราะการข่มขี่และการห้ามด้วยสังขารธรรม (เคร่ืองปรุงแตง);  

        ญาณ ยอมเกิดข้ึนเฉพาะตนน้ันเทียว   ดังน้ี วา “เรามีสติเข้าถงึสมาธินีม้ีสติ 
ออกจากสมาธินี”้. 

        ภิกษุ ท. !  พวกเธอจงเจริญสมาธิมีคุณอันไมมีประมาณ เปนผูมี
ปญญารักษาตัว   มีสติเฉพาะหนา   เมื่อเธอเจริญสมาธิมีคุณอันไมมีประมาณ  
เปนผูมีปญญารักษาตัว   มีสติเฉพาะหนาอยู,  ญาณ ๕ ประการเหลาน้ี   ยอม
เกิดข้ึนเฉพาะตนน่ันเทียว   อยางน้ีแล. 

-  ปฺจก. อํ. ๒๒/๒๕/๒๗. 
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การดาํรงสมาธิจติ เมือ่ถูกเบียดเบียนทั้งทางวาจาและทางกาย 

       ภิกษุ ท. !  ทางแห่งถ้อยคาํที่บุคคลอืน่จะพงึกล่าวหาเธอ ๕ อย่าง
เหล่านี ้ มีอยู    คือ ๑. กลาวโดยกาลหรือโดยมิใชกาล  ๒. กลาวโดยเร่ืองจริงหรือ
โดยเรื่องไมจริง  ๓. กลาวโดยออนหวานหรือโดยหยาบคาย  ๔. กลาวดวยเร่ืองมี
ประโยชนหรือไมมปีระโยชน   ๕. กลาวดวยมีจิตเมตตาหรือมิโทสะในภายใน.  

        ภิกษุ ท. !  เมื่อเขากลาวอยูอยางน้ัน ในกรณีน้ัน ๆ เธอพึงทาํการ
สําเหนียกอยางน้ีวา “จิตของเราจักไม่แปรปรวน,  เราจักไม่กล่าววาจาอนัเป็น
บาป, เราจกัเป็นผู้มีจติเอน็ดูเกือ้กลู มีจิตประกอบด้วยเมตตา ไม่มีโทสะในภายใน 
อยู่, จักมีจติสหรคตด้วยเมตตาแผ่ไปยงับุคคลน้ัน อยู่  และจักมจีิตสหรคตด้วย
เมตตา  อนัเป็นจิตไพบูล   ใหญ่หลวง   ไม่มปีระมาณ   ไม่มีเวร   ไม่มีพยาบาท 
แผ่ไปสู่โลกถงึที่สุดทุกทิศทาง   มีบุคคลน้ันเป็นอารมณ์   แล้วแลอยู่”  ดงัน้ี.   
ภิกษุ ท. !   เธอพึงทําการสําเนียก  อยางน้ีแล. 

(๑. อุปมาที่หน่ึง) 

        ภิกษุ ท. !  เปรียบเหมอืน บุรุษถอืจอบและกะทอ (สมัยน้ีคือปุงกี๋)   
มาแลวกลาววา  “เราจักกระทําแผนดินใหญน้ี   ใหไมเปนแผนดนิ”  ดังน้ี;  เขาขุด
ในที่น้ัน ๆ  เรี่ยรายดินในที่น้ัน ๆ  ขากถุยอยูในที่น้ัน ๆ  กระทืบเทาอยูในที่น้ัน ๆ  
ปากพูดอยูวา  “มึงไมตองเปนแผนดินอีกตอไป   มึงไมตองเปนแผนดินอีก
ตอไป”  ดังน้ี.  ภิกษุ ท. !     เธอจะสําคัญความขอน้ีวาอยางไร  :  บุรุษน้ัน  จะทํา
แผนดินใหญน้ี  ใหไมเปนแผนดนิ  ไดแลหรือ?  “ข้อน้ันหามิได้ พระเจ้าข้า !”  เพราะ
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เหตุไรเลา ? “ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ ! แผ่นดินใหญ่นีลึ้กหาประมาณมิได้ เป็นการง่ายท่ีใคร ๆ จะ
ทาํให้ไม่เป็นแผ่นดิน รังแต่บุรุษน้ันจะเป็นผู้มีส่วนแห่งความลาํบากคับแค้นเสียเปล่า พระเจ้าข้า !” 

        ภิกษุ ท. !  ขอน้ีก็ฉันน้ันเหมือนกัน : ในบรรดาทางแหงถอยคํา

สําหรับการกลาวหาหาประการน้ัน เมื่อเขากล่าวหาเธอ ดวยทางแหงถอยคํา

ประการใดประการหน่ึงอยู เธอพงึทาํการสําเหนียกในกรณน้ัีนอย่างนีว่้า 
“จิตของเราจักไมแปรปรวน, เราจักไมกลาววาจาอันเปนบาป, เราจักเปนผูมีจิต
เอ็นดูเก้ือกูล  มีจิตประกอบดวยเมตตา  ไมมีโทสะในภายใน  อยู, จักมีจิตสหรคต
ดวยเมตตาแผไปยังบคุคลน้ัน อยู และจักมีจิตสหรคตดวยเมตตา อันเปนจิตไพบูล
ใหญหลวง ไมมีประมาณ ไมมีเวร ไมมีพยาบาท แผไปสูโลกถึงที่สุดทุกทิศทางมี
บุคคลน้ันเปนอารมณ แลวแลอยู”  ดังน้ี.  (คือมีจิตเหมือนแผนดินใหญอันใคร ๆ   จะ

กระทบกระทั่งใหเปลี่ยนแปลงไมได   ฉันใดก็ฉันน้ัน). ภิกษุ ท. !    เธอพึงทําการสําเหนียก
อยางน้ีแล. 

(๒. อปุมาทีส่อง)  

        ภิกษุ ท. !  เปรียบเหมอืน บุรุษถือเอาสี  มา  เปนสีครั่งบาง  สีเหลือง
บาง   สีเขียวบาง   สีแสดบาง   กลาวอยูวา  “เราจักเขียนรูปตาง ๆ ในอากาศน้ี  ทํา
ใหมรีูปปรากฏอยู”  ดังน้ี.   ภิกษุ ท. !    เธอจะสําคัญความขอน้ีวาอยางไร บุรุษ
น้ันจะเขียนรูปตาง ๆ  ในอากาศน้ี  ทําใหมีรูปปรากฎอยู  ไดแลหรือ ? “ข้อน้ันหา
มิได้  พระเจ้าข้า !”   เพราะเหตุไรเลา ? “ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ!  เพราะเหตุว่าอากาศนี ้เป็นส่ิงท่ี
มีรูปไม่ได้ แสดงออกซ่ึงรูปไม่ได้.  ในอากาศน้ัน ไม่เป็นการง่ายท่ีใคร ๆ จะเขียนรูป ทาํให้มีรูป
ปรากฎอยู่ได้ รังแต่บุรุษน้ันจะเป็นผู้มีส่วนแห่งความลาํบาก  คับแค้นเสียเปล่า   พระเจ้าข้า!” 
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        ภิกษุ ท. !  ขอน้ีก็ฉันน้ันเหมือนกัน : ในบรรดาทางแหงถอยคํา
สําหรับการกลาวหาหาประการน้ัน เมื่อเขากล่าวหาเธอ ดวยทางแหงถอยคํา
ประการใดประการหน่ึงอยู เธอพงึทําการสําเหนียกในกรณน้ัีน อย่างนีว่้า “จิต
ของเราจักไมแปรปรวน,  เราจักไมกลาววาจาอันเปนบาป,  เราจักเปนผูมีจิตเอ็นดู
เก้ือกูล  มจิีตประกอบดวยเมตตา  ไมมีโทสะในภายในอยู,  จักมีจิตสหรคตดวย
เมตตาแผไมยังบุคคลน้ัน อยู และจักมีจิตสหรคตดวยเมตตา อันเปนจิตไพบูล  
ใหญหลวง  ไมมีประมาณ  ไมมีเวร  ไมมีพยาบาท แผไปสูโลกถึงที่สุดทุกทศิทาง   
มีบุคคลน้ันเปนอารมณ   แลวแลอยู”  ดังน้ี. (คือมีจิตเหมือนอากาศ อันใคร ๆ จะเขียนให

เปนรูปปรากฎไมได ฉันใดก็ฉันน้ัน ).  ภิกษุ ท. !     เธอพึงทําการสําเหนียก อยางน้ีแล. 

(๓. อุปมาที่สาม) 

        ภิกษุ ท. !  เปรียบเหมอืน บุรุษถอืคบหญ้า ที่กําลังลุกโพลงมา กลาว
อยูวา “เราจักเผาแมนํ้าคงคาใหรอนจัด  ใหเดือนพลาน  ดวยคบหญาอันลุกโพลง
น้ี”  ดังน้ี.  ภิกษุ ท. !    เธอจะสําคัญความขอน้ีวาอยางไร  บุรุษน้ันจะเผาแมนํ้าคง
คาใหรอนจัด  ใหเดอืดพลาน  ดวยคบหญาอันลุกโพลง  ไดแลหรือ ? “ข้อน้ันหา
มิได้  พระเจ้าข้า !”  เพราะเหตุไรเลา ? “ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ !  เพราะเหตุว่า  แม่นํา้คงคาลึก
หาประมาณมิได้   ไม่เป็นการง่ายท่ีใคร ๆ จะเผาให้ร้อนจัด  ให้เดือดพล่านด้วยคบหญ้าอันลกุโพลง  
รังแต่บุรุษน้ันจะเป็นผู้มีส่วนแห่งความลาํบากคับแค้นเสียเปล่า   ดังนี.้” 

        ภิกษุ ท. !  ขอน้ีก็ฉันน้ันเหมือนกัน : ในบรรดาทางแหงถอยคํา
สําหรับการกลาวหาหาประการน้ัน เมื่อเขากล่าวหาเธอ ดวยทางแหงถอยคํา
ประการใดประการหน่ึงอยู  เธอพงึทําการสําเหนียกในกรณน้ัีน  อย่างนีว่้า  “จิต
ของเราจักไมแปรปรวน, เราจักไมกลาววาจาอันเปนบาป, เราจักเปนผูมีจิตเอ็นดู
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เก้ือกูล มีจิตประกอบดวยเมตตา  ไมมีโทสะในภายใน  อยู, จักมีจิตสหรคตดวย
เมตตาแผไปยังบุคคลน้ัน อยู และจักมีจิตสหรคตดวยเมตตา อันเปนจิตไพบูล 
ใหญหลวง ไมมีประมาณ ไมมีเวร ไมมีพยาบาท แผไปสูโลกถึงที่สุดทุกทิศทางมี
บุคคลน้ันเปนอารมณ แลวแลอยู” ดังน้ี. (คือมีจิตเหมือนแมนํ้าคงคา อันใคร ๆ จะเผาให

รอนเดือดดวยคบหญาไมได ฉันใดก็ฉันน้ัน)  ภิกษุ ท. !   เธอพึงทําการสําเหนียก   อยางน้ี
แล. 

(๔. อุปมาที่ส่ี) 

        ภิกษุ ท. !  เปรียบเหมอืน แผ่นหนังแมวป่าขนฟู๑ ฟอกนวดแลว นวด
ทุบอยางดี  นวดทุบอยางทั่วถึง  ออนน่ิมเหมอืนปุยนุน  ไมสงเสียง   ไมสงกังวาน
เสียง.   ลําดับน้ัน  มบีุรุษถือทอนไมหรอืไมหัวโหมงมา   พลางพูดวา  “เราจักทํา
ใหหนังแมวปาขนฟูแผนน้ี  สงเสียง  มีเสียงพรมึๆ  ดวยทอนไมหรือไมหัวโหมง
น้ี”  ดังน้ี.ภิกษุ ท. !   เธอจะสําคัญความขอน้ีวาอยางไร  บุรุษน้ันจะทําหนังแมว
ปาขนฟูแผนน้ันใหสงเสียงพรึมๆ   ดวยทอนไมหรอืไมหัวโหมงน้ันไดแลหรือ? 
“ข้อน้ันหามิได้   พระเจ้าข้า !”  เพราะเหตุไรเลา ? “ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ!  เพราะเหตุว่า  หนัง
แมวป่าขนฟูแผ่นน้ัน เป็นของฟอกนวดแล้ว  นวดทุบอย่างดี  นวดทุบอย่างท่ัวถึง  อ่อนน่ิม  เหมือน
ปุยนุ่น ไม่ส่งเสียง ไม่ส่งกังวานเสียง  ไม่เป็นการง่ายท่ีใคร ๆ จะทาํให้มนัส่งเสียงดังพรึม ๆ  ด้วย
ท่อนไม้หรือไม้หัวโหม่ง  รังแต่บุรุษน้ันจะเป็นผู้มีส่วนแห่งความลาํบากคับแค้นเสียเปล่า   ดังนี ้“. 

        ภิกษุ ท. !  ขอน้ีก็ฉันน้ันเหมือนกัน      :     ในบรรดาทางแหงถอยคํา

สําหรับการกลาวหาหาประการน้ัน  เมื่อเขากล่าวหาเธอ  ดวยทางแหงถอยคํา  

๑. คําน้ียังเปนที่สงสัยอยูวา  จะเปนแผนหนังฟอกใชหมคลุมเลน  หรือแผนหนังที่ทําเปนถุงสําหรับใสเสื้อผา 
ยังเปนที่สงสัยอยู,  ขอใหถือเอาแตใจความวา มันเปนส่ิงที่สงเสียงไมไดก็แลวกัน. 



๑๓๓๐                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

ประการใดประการหน่ึงอยู, เธอพงึทาํการสําเหนียกในกรณน้ัีน อย่างนีว่้า 
“จิตของเราจักไมแปรปรวน, เราจักไมกลาววาจาอันเปนบาป, เราจักเปนผูมีจิต
เอ็นดูเก้ือกูล  มีจิตประกอบดวยเมตตา  ไมมีโทสะในภายใน อยู,  จักมีจิตสหรคต
ดวยเมตตาแผไปยังบคุคลน้ัน อยู และจักมีจิตสหรคตดวยเมตตา อันเปนจิตไพบูล
ใหญหลวง ไมมีประมาณ ไมมีเวร ไมมีพยาบาท แผไปสูโลกถึงที่สุดทุกทศิทาง 
มีบุคคลน้ันเปนอารมณ แลวแลอยู” ดังน้ี. (คือมีจิตเหมือนแผนหนังแมวปาขนฟูที่ฟอกดี

แลวเห็นปานน้ัน   อันใคร ๆ จะทําใหมันสงเสียงดังพรึม ๆ ไมได  ฉันใดก็ฉันน้ัน).  ภิกษุ ท. !    
เธอพึงทําการสําเหนียก   อยางน้ีแล. 

(๕. อุปมาที่ห้า) 

        ภิกษุ ท. !  ถา โจรผู้คอยหาช่อง  พึงเล่ือยอวัยวะนอยใหญของใคร

ถวยเลื่อยมีดามสองขาง;  ผู้ใดมีใจประทุษร้ายในโจรน้ัน   ผู้น้ันช่ือว่าไม่ทาํ
ตามคาํสอนของเรา  เพราะเหตุที่มีใจประทุษรายตอโจรน้ัน   ภิกษุ ท. !    ใน
กรณีน้ัน  เธอพึงทําการสําเหนียกอยางน้ีวา  “จิตของเราจักไมแปรปรวน,  เราจัก
ไมกลาววาจาอันเปนบาป,  เราจักเปนผูมีจิตเอ็นดูเก้ือกูล  มีจิตประกอบดวย
เมตตาไมมโีทสะในภายใน อยู, แผไปยังบคุคลน้ัน อยู และจักมีจิตสหรคตดวย
เมตตา  อันเปนจิตไพบูล  ใหญหลวง  ไมมีประมาณ ไมมีเวร  ไมมีพยาบาท  แผ
ไปสูโลกถึงที่สุดทุกทศิทาง  มีบุคคลน้ันเปนอารมณ แลวแลอยู” ดังน้ี.  ภิกษุ ท. !  
เธอพึงทําการสําเหนียก อยางน้ีแล. 

        ภิกษุ ท. !  เธอพึงกระทําในใจถึงโอวาทอันเปรียบดวยเลื่อยน้ี  อยู
เนือง ๆ เถิด.  ภิกษุ ท. !  เมื่อเธอทําในใจถึงโอวาทน้ันอยู   เธอจะไดเห็นทางแหง
การกลาวหาเล็กหรือใหญที่เธออดกล้ันไมได  อยูอีกหรือ ? “ข้อน้ันหามิได้  พระเจ้า
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ข้า !” ภิกษุ ท. !   เพราะเหตุน้ันในเร่ืองน้ี พวกเธอทั้งหลายจงกระทําในใจถงึ
โอวาทอนัเปรียบด้วยเลือ่ยนี ้ อยู่เป็นประจําเถดิ : น่ันจักเป็นไปเพือ่ประโยชน์
เกือ้กลูและความสุขแก่เธอทั้งหลาย    ตลอดกาลนาน. 
- มู.ม. ๑๒/๒๕๕ - ๒๘๐/๒๖๗ - ๒๗๓.  

สัญญาในส่ิงไม่เป็นทีต่ั้งแห่งความยดึถอืกม็อียู่ 
(โลกตุตรสมาธิ) 

 “มีอยู่หรือหนอ พระเจ้าข้า ! การท่ีภิกษุได้เฉพาะซ่ึงสมาธิชนิดท่ีไม่มีปฐวีสัญญาใน
ดิน ไม่มีอาโปสัญญาในนํา้  ไม่มีเตโชสัญญาในไฟ ไม่มีวาโยสัญญาในลม ไม่มีอากาศสานัญ
จายตนสัญญาในความไม่มีท่ีสุดแห่งอากาศ ไม่มีวิญญาณัญจายตนสัญญาในความไม่มีท่ีสุด
แห่งวิญญาณ ไม่มีอากิญจัญญายตนสัญญาในความไม่มีท่ีสุดแห่งความไม่มีอะไร ไม่มีเนว
สัญญานาสัญญายตนสัญญาในความมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีอิธโลกสัญญาใน
โลกนี้ ไม่มีปรโลกสัญญาในโลกอ่ืน  ไม่มีสัญญาแม้ในส่ิงท่ีเห็นแล้ว ส่ิงท่ีได้ยินแล้ว ส่ิงท่ี
รู้สึกแล้ว ส่ิงท่ีรู้แจ้งแล้ว ส่ิงท่ีบรรลุแล้ว ส่ิงท่ีแสวงหาแล้ว ส่ิงท่ีใจติดตามแล้ว น้ัน ๆ เลย; แต่
ก็ยังเป็นผู้ มีสัญญาอยู่  ?” 

        อานนท !  การที่ภิกษุไดสมาธชินิดที่เธอถามน้ัน    มีอยู. 

 ”ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ !   การท่ีภิกษุได้สมาธิชนิดน้ัน  เป็นอย่างไร  พระเจ้าข้า !” 

 อานนท !  ในกรณีน้ี  ภิกษุ  เปนผู มีสัญญาอย่างนีว่้า “น้ันสงบ
รํางบั  น่ันประณตี  : น่ันคอืธรรมชาตเิป็นที่สงบระงบัแห่งสังขารทั้ง
ปวง  เป็นทีส่ลดัคนืซ่ึงอุปธิทั้งปวง เป็นทีส้ิ่นไปแห่งตณัหา  เป็นความ
จางคลาย   เป็นความดบั  เป็นนิพพาน”๑  ดังน้ี. 
๑. บาลีวา “เอตํ สนฺตํ เอตํ ปณีตํ ยทิทํ สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหกฺขโย วิราโค นิโรโธ  นิพฺ

พานํ”. 



๑๓๓๒                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

        อานนท !  อยางน้ีแล ชื่อวา การที่ภิกษุได้เฉพาะซ่ึงสมาธิชนิดนีไ้ม่มี
ปฐวสัีญญาในดนิ ไมมีอาโปสัญญาในนํ้า ไมมีเตโชสัญญาในไฟ ไมมวีาโย
สัญญาในลม ไมมีอากาสานัญจายตนสัญญาในความไมมีที่สุดแหงอากาศ ไมมี
วิญญาณัญจายตนสัญญาในความไมมีที่สุดแหงวิญญาณ ไมมอีากิญจัญญายตน
สัญญาในความไมมีทีสุ่ดแหงความไมมีอะไร ไมมีเนวสัญญานาสัญญายตน
สัญญาในความมีสัญญาก็ไมใชไมมีสัญญาก็ไมใช ไมมีอิธโลกสัญญาในโลกน้ี 
ไมมีปรโลกสัญญาในโลกอื่น   ไมมีสัญญาแมในส่ิงที่เห็นแลว   ส่ิงที่ไดยินแลว 
ส่ิงที่รูสึกแลว   ส่ิงที่รูแจงแลว  ส่ิงที่บรรลุแลว  ส่ิงที่แสวงหาแลว  ส่ิงที่ใจติดตาม

แลว   น้ัน ๆ เลย;  แต่กย็งัเป็นผู้มีสัญญาอยู่. 
-  เอกาทสก. อํ. ๒๔/๓๔๓/๒๑๔.  

        [ตอไปน้ีเปนคําตอบของพระสารีบุตรตอคําถามของพระอานนท ซึ่งถามอยางเดียวกันกับที่
ทูลถามพระพุทธเจา พระสารีบุตรก็ไดตอบอยางเดียวกันกับที่พระพุทธเจาตรัสตอบ จนกระทั่งพระ
อานนทสรรเสริญวา   พระศาสดาและสาวกมีคํากลาวตรงกัน   ทั้งโดยอรรถะและโดยพยัญชนะ  เปน
ที่นาอัศจรรยย่ิงนัก.  

        แตในที่อ่ืนในคราวอ่ืน (ทสก.อ ๒๔/๑๐/๗)  พระสารีบุตรไดตอบคําถามของพระอานนทซึ่ง
อานนทซึ่งถามเรื่องเดียวกัน คือเร่ืองสมาธิที่ไมมีสัญญาในส่ิงอันเปนที่ต้ังแหงความยึดถือ หากแต
ถามเวนอารมณจําพวกสุดทาย คือ  สิ่งที่ไดเห็น  สิ่งที่ไดฟง  สิ่งที่ไดรูสึก  สิ่งที่ไมรูแจง  สิ่งที่ได
บรรลุ   สิ่งทีไ่ดแสวงหา  สิ่งที่ใจติดตาม  เสียเทาน้ัน,  ซึ่งโดยหลักเกณฑน้ีแลว  ทานควรจะตอบดวย
คําตอบเดียวกัน  คือตอบวาการไดสมาธิที่มีสัญญาในนิพพานดังบทวา  น่ันสงบระงับ  น่ันประณีต 
ดังน้ีเปนตน, แตทานกลับไปตอบวาไดแก การได้สมาธิที่มีสัญญาว่า การดับไม่เหลือแห่งภพคือ
นิพพาน (ภวนิโรโธ นิพฺพานํ)  ซึ่งเปนสัญญาที่เคยเกิดแกทานซ้ํา ๆ กันไปไมขาดสายเหมือนเปลว
ไฟที่เกิดข้ึนทยอยกันฉันน้ัน  อันเปนการไดสมาธิที่ไดเม่ือทานอาศัยอยูที่ปาอันธวันใกลเมืองสาวัตถ.ี 

        ขอใหผูศึกษาสังเกตใหเห็นวา  คาํตอบอย่างแรกโน้น บรรยายลักษณะของนิพพานใน
หลายแง่หลายมุม, สวนคําตอบในสูตรน้ี ระบุแต่เพียงแง่เดียวประเด็นเดียว ว่าได้แก่การดับไม่
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เหลือแห่งภพ. และขอใหเห็นลึกลงไปถงึวา นิพพาน ไม่ได้เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือ แตก็เปน
อารมณแหงสัญญาไดเหมือนกัน สัญญาจึงเปนสิ่งที่มีไดทั้งในอารมณอันเปนที่ต้ังแหงความยึดถือ
และในสิ่งที่มิไดเปนอารมณอันเปนที่ต้ังแหงความยึดถือ  กลาวคือ  ในพระนิพพานน่ันเอง.  สรุป
ความวา   สัญญามีไดทั้งในสิ่งที่เปนสังขตะและอสังขตะ  โดยลักษณะที่ตรงกันขามทีเดียว]. 

สมาธิทีเ่ป็นอสังขตมนสิการ 
 “มีอยู่หรือหนอ พระเจ้าข้า ! การท่ีภิกษุได้เฉพาะซ่ึงสมาธิชนิดท่ีไม่กระทาํในใจซ่ึง
จักษุ (และ) รูป ซ่ึงโสตะ (และ) เสียง ซ่ึงฆานะ (และ) กล่ิน ซ่ึงชิวหา (และ) รสซ่ึงกาย (และ) 
โผฏฐัพพะ ไม่กระทาํในใจซ่ึงดิน ซ่ึงนํา้ ซ่ึงไฟ ซ่ึงลม ไม่กระทาํในใจซ่ึงอากาสานัญจายตนะ 
ซ่ึงวิญญาณัญจายตนะ ซ่ึงอากิญจัญญายตน ซ่ึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ ไม่กระทาํในใจซ่ึง
โลกนี้ ซ่ึงโลกอ่ืน ไม่กระทาํในใจแม้ส่ิงซ่ึงได้เห็น ได้ยิน ได้รู้สึก ได้รู้แจ้ง ได้บรรลุ ได้
แสวงหา ได้ติดตามด้วยใจ น้ัน ๆ แม้กระน้ันก็ยังกระทาํในใจอยู่  ?” 

        อานนท !  การที่ภิกษุไดสมาธชินิดที่เธอถามน้ัน   มีอยู.  

  “มีอยู่อย่างไร  พระเจ้าข้า !” 

        อานนท !  ภิกษุในกรณีน้ี ยอม กระทําในใจอย่างนีว่้า “น่ันสงบระงบั 
น่ันประณตี  :  น่ันคอืธรรมชาติเป็นทีส่งบระงบัแห่งสังขารทั้งปวง  เป็นที่สลดั
คนืซ่ึงอุปธิทั้งปวง เป็นที่ส้ินไปแห่งตัณหา   เป็นความจางคลาย   เป็นความดบั
เป็นนิพพาน”๑  ดังน้ี. 

        อานนท !  อยางน้ีแล ชื่อวา การที่ภิกษุได้เฉพาะซ่ึงสมาธิชนิดที่ไม่  

๑. บาลีวา    “เอตํ  สนฺตํ  เอตํ  ปณีตํ   ยทิทํ   สพฺพสงฺขารสมโถ   สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค  ตณฺหกฺขโย  วิราโค  นิ
โรโธ   นิพฺพานํ”. 
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กระทําในใจ ซ่ึงจักษุ (และ) รูป  ซ่ึงโสตะ (และ) เสียง   ซ่ึงฆานะ (และ)  กล่ิน   
ซ่ึงชิวหา (และ)  รส   ซ่ึงกาย (และ) โผฏฐัพพะ   ไมกระทําในใจซ่ึงดิน  ซ่ึงนํ้า ซ่ึง
ไฟ   ซ่ึงลม ไมกระทาํในใจซ่ึงอากาสานัญจายตนะ   ซ่ึงวิญญาณญัจายตนะ   ซ่ึง
อากิญจัญญายตนะ   ซ่ึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ  ไมกระทําในใจ   ซ่ึงโลกน้ี   
ซ่ึงโลกอื่น  ไมกระทาํในใจแมส่ิงซ่ึงไดเห็น ไดยิน ไดรูสึก ไดรูแจง  ไดบรรลุ  ได
แสวงหา  ไดติดตามดวยใจ  น้ัน ๆ เลย;  แต่กย็งัมีการกระทําในใจอยู่. 
- เอกาทสก. อํ. ๒๔/๓๔๖/๒๑๕.  

       (ขอความน้ัน มีลักษณะแหง  การเจริญสมาธิที่มีนิพพานเป็นอารมณ์  อาจจะใช้เป็นคาํอธิบาย
แห่งคาํว่า “อุปสุมานุสสติ” แห่งอนุสสติสิบ ได้ดี ดีกวาที่อธิบายกันอยูอยางคลุมเครือ.ย่ิงกวาน้ันยัง
มีความวิเศษตรงที่วา ง่ายสําหรับทุกคนที่จะแยกจิตออกมาเสียจากส่ิงทั้งปวง มากาํหนดอยู่เฉพาะ
ส่ิงที่เป็นอสังขตะนี้เพียงส่ิงเดียว ทําใหแสวงหาความสุขหรือความเย็นจากพระนิพพานไดงายข้ึน). 
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จากรูปฌานไปสู่อาสวกัขยญาณโดยตรง 

        ภิกษุ ท. !  ภิกษุเขาไปอาศัยหมูบาน     หรือนิคมแหงใดแหงหน่ึงอยู, 
เวลาเชา     เธอครองจีวร ถือบาตร    เขาไปสูหมูบานหรือนิคมน้ันเพื่อบิณฑบาต.

ดวยการรักษากาย,   รักษาวาจา,  รักษาจิต,  ต้ังสติไวมั่น,  และดวยการสํารวม

อินทรียทั้งหลาย, เธอไดเห็นรูปด้วยตาแล้ว ไม่เป็นผู้ถือเอาในลักษณะที่
เป็นการรวมถือเอาทั้งหมด (รวมเปนภาพเดียว) ไม่เป็นผู้ถือเอาในลกัษณะที่
เป็นการถือเอาโดยแยกเป็นส่วน ๆ;  อกุศลธรรมอันลามก  คือ  อภิชฌาและ
โทมนัสจะพึงไหลไปตามบุคคลผูไมสํารวมอยูซ่ึงอินทรียอันเปนตนเหตุคือตาใด 
เธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมซ่ึงอินทรียน้ัน ยอมรักษา อินทรีย์คือตา ยอมถึงการ
สํารวมในอินทรียคือตา.  

        (ในกรณีแหง  อินทรีย์คือหู  อินทรีย์คือจมูก  อินทรีย์คือลิน้  อินทรีย์คือกาย  และอินทรีย์
คือใจ ก็มีขอความที่ไดตรัสไวทํานองเดียวกัน). 

        ภิกษุน้ัน  ภายหลังอาหาร  กลับจากบิณฑบาตแลว ยอมเสพ
เสนาสนะ  อันสงัด คือปา โคนไม ภูเขา ซอกหวย ทองถํ้า ปาชา ปาชัฏ ที่แจง 
ลอมฟาง (อยางใดอยางหน่ึง).  เธออยูปา  หรืออยูโคนไม  หรืออยูเรือนวาง  ยอมน่ังคู
ขาเขาเปนบัลลังก ต้ังกายตรง ดํารงสติเฉพาะหนา,   เธอละ อภิชฌา ในโลก   มี
จิตปราศจากอภิชฌา ชําระจิตจากอภิชฌา อยู; ละ พยาบาท อันเปนเคร่ือง
ประทุษราย มีจิตปราศจากพยาบาท เปนผูกรุณาจิตหวังความเก้ือกูลในสัตวทั้ง
ปวง ชําระจิตจากพยาบาทอันเปนเคร่ืองประทุษราย  อยู;  ละ ถีนมิทธะ มุงอยูแต
ความสวางในใจ  มีจิตปราศจากถีนมิทธะ  มสีติสัมปชญัญะรูสึกตัว  ชําระจิตจาก
ถีนมิทธิ  อยู;  ละ อุทธัจจกกุกจุจะ ไมฟุงซาน   มีจิตสงบอยูในภายใน  ชําระจิต
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จากอุทธัจจกุกกุจจุ  อยู;  ละ วจิิกจิฉา ขามลวงวิจิกิจฉาเสียได   ไมตองกลาววา  
“น่ีอะไร   น่ีอยางไร”   ในกุศลธรรมทั้งหลาย    คอยชาํระจิตจากวิจิกิจฉาอยู. 

        ภิกษุน้ัน  ครั้นละนิวรณหาประการ  อันเปนเคร่ืองเศราหมองจิต และ
ทําปญญาใหถอยกําลังเหลาน้ีไดแลว,  เพราะสงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรม
เธอเขาถึง ปฐมฌาน อันมีวิตกวิจาร  มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก  แลวแลอยู.
เขาถึง ทุติยฌาน …. ตติยฌาน …. จตุตถฌาน แลวแลอยู.  (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับรูป

ฌานทั้งสี่น้ีได  จากเร่ืองที่มีรูปฌานทั้งสี่  เชนที่หนา ๑๒๗๘ แหงหนังสือเลมน้ี). 

        เธอน้ัน  ครั้นจิตต้ังมัน่  บริสุทธิ์  ผองใส  ไมมีกิเลส  ปราศจากอุปกิเลส
เปนธรรมชาติออนโยน  ควรแกการงาน  ต้ังอยูได  ถึงความไมหว่ันไหว  เชนน้ี
แลว ก็นอมจิตไปเฉพาะตอ อาสวกัขยญาณ.  เธอ  ยอมรูชดัตามที่เปนจริงวา  น้ี
ทุกข, น้ีเหตุใหเกิดทุกข, น้ีความดับไมเหลือแหงทุกข, น้ีขอปฏิบติัใหถึงความดับ
ไมเหลือแหงทุกข;   และยอมรูชัดตามที่เปนจริงวา   เหลาน้ีอาสวะ,   น้ีเหตุใหเกิด
อาสวะ,  น้ีความดับไมเหลือแหงอาสวะ,  น้ีขอปฏิบัติใหถึงความดับไปเหลือแหง
อาสวะ.  เมื่อรูอยูอยางน้ี  เห็นอยูอยางน้ี  จิตก็หลุดพนทั้งจากามาสวะ  ภวา-สวะ  
และอวิชชาสวะ; ครั้นจิตหลุดพนแลวก็เกิดญาณวาหลุดพนแลว. เธอยอมรูชดัวา  
“ชาติส้ินแลว  พรหมจรรยอยูจบแลว  กิจที่ควรทําไดทําสําเร็จแลว  กิจอื่นที่
จะตองทําเพื่อความเปนอยางน้ีมิไดมอีีก”   ดังน้ี. 
-  ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๑๓ - ๑๑๔/๗๖.  
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หมวด จ. ว่าด้วย อานิสงส์ ของสัมมาสมาธิ 

ประโยชน์ของการเจริญสมาธิ 

นัยทีห่น่ึง : เห็นความไม่เทีย่งของอายตนิกธรรม 

 ภิกษุ ท. !  เธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถดิ.  ภิกษุ ท. !   เมื่อภิกษุมีจิต
เป็นสมาธิแล้ว (ธรรมลักษณะ) ย่อมปรากฏตามที่เป็นจริง. ภิกษุ ท. !   อะไรเลา  จะ
ปรากฏตามท่ีเปนจริง? 

 จักษุ  จะปรากฏตามท่ีเปนจริงวา เปน อนิจจัง ดังน้ี; 
 รูปทั้งหลาย จะปรากฏตามท่ีเปนจริงวา เปน อนิจจัง ดังน้ี; 
 จักขุวญิญาณ จะปรากฏตามท่ีเปนจริงวา เปน อนิจจัง ดังน้ี; 
 จกัขุสัมผสั จะปรากฏตามท่ีเปนจริงวา เปน อนิจจัง ดังน้ี; 
 เวทนา อันเกิดข้ึนเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย  เปนสุขก็ดี  เปนทุกข
ก็ดี   เปนอทุกขมสุขก็ดี   ยอมปรากฏตามท่ีเปนจริงวา  เปน อนิจจัง ดังน้ี. 

 (ในกรณีแหงหมวด โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ และ มนะ  ก็มีขอความที่ตรัสไวอยางเดียวกัน). 

 ภิกษุ ท. !  เธอท้ังหลายจงเจริญสมาธิเถิด.   เมื่อภิกษุมีจิตเปนสมาธิ
แลว  (ธรรมลักษณะ) ยอมปรากฏตามท่ีเปนจริง. 
-  สฬา. สํ. ๑๘/๑๘๑/๒๔๙. 

นัยทีส่อง : เห็นความเกดิดบัของเบญจขนัธ์ 

 ภิกษุ ท. !  เธอทั้งหลาย จงเจริญสมาธิเถดิ. ภิกษุ ท. !    ภิกษุผู้มีจิต
เป็นสมาธิแล้ว  ย่อมรู้ชัดตามทีเ่ป็นจริง.  ภิกษุน้ัน  ยอมรูชดัตามที่เปนจริงซ่ึง
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อะไรเลา ?  ภิกษุน้ัน  ยอม รู้ชัดตามทีเ่ป็นจริงซ่ึงความเกดิขึน้และความดบัไป
แห่งรูป .... แห่งเวทนา .... แห่งสัญญา .... แห่งสังขาร .... แห่งวญิญาณ. 
 ภิกษุ ท. !  การเกดิขึน้แห่งรูป .... แหง เวทนา .... แหง สัญญา .... แหง
สังขาร .... แหง วญิญาณ    เป็นอย่างไรเล่า? 

 ภิกษุ ท. !  ภิกษุในกรณีน้ี ยอมเพลิดเพลิน ยอมพร่ําสรรเสริญ ยอมเมา
หมกอยู. ภิกษุน้ัน ยอมเพลิดเพลิน ยอมพร่ําสรรเสริญ ยอมเมาหมกอยู ซ่ึงอะไร
เลา? 

 ภิกษุ ท. !  ภิกษุน้ัน   ยอมเพลิดเพลิน  ยอมพร่ําสรรเสริญ  ยอมเมา
หมกอยูซ่ึงรูป. เมื่อภิกษุน้ัน เพลดิเพลนิ  พร่ําสรรเสริญ  เมาหมกอยู่ ซ่ึงรูป, นันท ิ
(ความเพลิน) ย่อมเกดิขึน้. ความเพลนิใด  ในรูป, ความเพลดิเพลนิน้ันคอือุปาทาน. 
เพราะอุปาทานของภิกษุน้ันเป็นปัจจัย  จึงมีภพ; เพราะมีภพเป็นปัจจัย  จึงมี
ชาติ;  เพราะมีชาตเิป็นปัจจัย, ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะ-โทมนัสอุปายาส
ทั้งหลาย   จึงเกดิขึน้ครบถ้วน  : ความเกิดข้ึนพรอมแหงกองทุกขทั้งส้ินน้ี    ยอม
มี   ดวยอาการอยางน้ี.  

 (ในกรณีของ การเกิดขึน้แห่งเวทนา  แหงสัญญา  แหงสังขาร แหงวิญญาณ   ก็มีขอความที่
ตรัสอยางเดียวกัน   เปลี่ยนแตช่ือขันธ เทาน้ัน). 

 ภิกษุ ท. !  น้ีคือ ความเกิดข้ึนแหงรูป …. แหงเวทนา …. แหงสัญญา 
…. แหงสังขาร …. แหงวิญญาณ. 

 ภิกษุ ท. !  ความดบัแห่งรูป  …. แหง เวทนา …. แหง สัญญา ….
แหง สังขาร …. แหง วญิญาณ  เป็นอย่างไรเล่า ? 
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 ภิกษุ ท. !    ภิกษุในกรณีน้ี   ยอม ไม่เพลดิเพลนิ   ยอม ไม่พร่ําสรเสริญ  
ยอม ไม่เมาหมกอยู่.  ภิกษุน้ันยอมไมเพลิดเพลิน  ยอมไมพร่ําสรรเสริญ   ยอมไม
เมาหมกอยู    ซ่ึงอะไรเลา ? 

 ภิกษุ ท. !     ภิกษุน้ัน  ยอมไมเพลิดเลิน   ยอมไมพร่ําสรรเสริญ  ยอมไม
เมาหมกอยูซ่ึง รูป.  เมื่อภิกษน้ัน  ไม่เพลดิเพลนิ  ไม่พร่ําสรรเสริญ  ไม่เมาหมก
อยู่ซ่ึง รูป, นันทิ (ความเพลิน) ใด  ในรูป, นันทิน้ันย่อมดบัไป. เพราะความดบัแห่ง
นันทิของภิกษุน้ัน  จึงมีความดบัแห่งอุปาทาน;   เพราะมีความดบัแห่งอุปาทาน  
จึงมีความดบัแห่งภพ; เพราะมีความดบัแห่งภพ จึงมคีวามดบัแห่งชาต;ิ   เพราะ
มีความดบัแห่งชาติน่ันแล  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะ-ทุกขะโทมนัสอปุายาส
ทั้งหลาย จงึดบัส้ิน  :  ความดับลงแหงกองทุกขทั้งส้ินน้ี ยอมมีดวยอาการอยางน้ี.  

 (ในกรณีของ การดับแห่งเวทนา   แหง สัญญา  แหง สังขาร  และแหง วิญญาณ ก็มี
ขอความที่ตรัสอยางเดียวกัน   เปลี่ยนแตช่ือขันธ   เทาน้ัน). 

 ภิกษุ ท. !     น้ีคือ  ความดับแหงรปู ….  แหงเวทนา ….  แหงสัญญา …. 
แหงสังขาร ….   แหงวิญญาณ,   แล. 
-  ขนฺธ.สํ. ๑๗/๑๘ - ๑๙/๒๗ - ๒๙ . 

อานุภาพแห่งสมาธิ 

 ภิกษุ ท. !   พวกเธอจงเจริญสมาธิเถิด.  ภิกษุ ท. !   ภิกษุผู  มีจิตตั้งมั่น
เป็นสมาธิแล้ว  ย่อมรู้ได้ตามท่ีเป็นจริง.  รูไดตามเปนจริงซ่ึงอะไรเลา ?   รูไดตาม
เปนจริงซ่ึงความจริงอนัประเสริฐ  วา  “น้ีเปนทุกข,  น้ีเปนเหตุใหเกิดทุกข,  น้ี
เปนความดับไมเหลือแหงทุกข,  และน้ีเปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือ
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แหงทุกข,”  ดังน้ี .  ภิกษุ ท. !     พวกเธอจงเจริญสมาธิเถิด.  ภิกษุ ท. !    ภิกษุผูมี
มีจิตต้ังมั่นเปนสมาธิแลว    ยอมรูไดตามท่ีเปนจริง.  

 ภิกษุ ท. !  เพราะเหตุน้ัน ในกรณีน้ี พวกเธอพึง กระทําความเพยีร
เพือ่ให้รู้ว่า   “น้ีเปนทุกข, น้ีเปนเหตุใหเกิดทุกข,  น้ีเปนความดับไมเหลือแหง
ทุกข,   น้ีเปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข,”  ดังน้ีเถิด. 
-  มหาวาร.สํ. ๑๙/๕๒๐/๑๖๕๔.   

 (ในสูตรอ่ืนทรงแสดงอานุภาพแหงสมาธิ ดวยการรูชัดความเกิดข้ึนและความดับไปแหง
ขันธหา ก็มี.  -๑๗/๑๘/๒๗. (ดูรายละเอียดของความเกิดและความดับแหงขันธหา ในหนังสือ ปฏิจจ. 

โอ. หนา ๑๒๗-๑๓๑   และที่หนา ๓๓๘-๓๔๑ )  

 ในสูตรอ่ืนแสดงไวดวยการรูชัด อายตนิกธรรม ๖ หมวด หมวดละ ๕ อยางคือ  จักษุ รูป  
จักขุวิญญาณ  จักขุสัมผัส  เวทนาที่เกิดข้ึนจากจักขุสัมผัส ฯลฯ รวมเปนรูชัดอายตนิกธรรม ๓๐ อยาง 
วาเปนอนิจจัง ก็มี. – ๑๘/๙๙/๑๔๗. อีกสูตรหน่ึง  แสดงไวดวยการปรากฏของ   อายตนิกธรรมทั้ง ๖ 
หมวดน้ัน โดยความเปนอนิจจัง    ก็มี.  -๑๘/๑๘๐/๒๔๙). 

อานิสงส์ของการหลกีเร้น 

 ภิกษุ ท. !   เธอท้ังหลายจงเปนผูมคีวามหลีกเรน (ปฏิสลฺลาณ) เปน
ที่มายินดี   ยินดีแลวในความหลีกเรน  จงเปนผูตามประกอบเจโตสมถะใน
ภายใน  มีฌานอันตนไมละเลย   ประกอบพรอมดวยวิปสสนา   เพิ่มพูนความ
ยินดีในสุญญาคารอยูเถิด.  ภิกษุ ท. !     เมื่อประพฤติกระทําเชนน้ันอยู,   ผลอยาง
ใดอยางหน่ึงในบรรดาผลทั้งสอง เปนอันเธอหวังได คือ อรหัตตผลในทิฏฐธรรม 
น้ี    หรือวาเมื่อเชื้อ (อปุาทิ) เหลืออยู   ก็มี  ความเป็น   อนาคามี.  
-  อิติวุ. ขุ. ๒๕/๒๕๙/๒๒๓. 
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 (ในสูตรอ่ืนแสดงอานิสงสแหงการหลีกเรนไวดวยการ รู้ชัดการเกิดขึน้และความดับไปแห่ง
ขันธ์ห้า ก็มี. - ๑๗/๒๐/๓๐. (ดูรายละเอียดของความเกิดและความดับแหงขันธหา ในหนังสือ ปฏิจจ. 

โอ. หนา ๒๕๙ - ๒๖๒  และที่หนา ๓๓๘ - ๓๔๑ . 
 ในสูตรอ่ืนแสดงไวดวยการ รู้ชัดอริยสัจส่ี ก็มี   ดังที่ไดยกมาไวในภาคนําแหงหนังสือเลมน้ี
ที่หนา  ๗๕. 

 ในสูตรอ่ืนแสดงไวดวยการ รู้ชัดอายตนิกธรรม ๖ หมวดๆ ละ  ๕  อยางคือ  จักษุ   รูป   
จักขุวิญญาณ   จักขุสัมผัส   เวทนาที่เกิดข้ึนจากจักขุสัมผัส ฯลฯ รวมเปนรูชัดอายตนิกธรรม ๓๐ 
อยาง วาเปนอนิจจัง ก็มี. - ๑๘/๑๐๐/๑๔๘.  
 ในสูตรอ่ืนแสดงไวดวยการปรากฏของอายตนิกธรรมทั้ง ๖ หมวดน้ัน   โดยความเปน
อนิจจัง   ก็มี. - ๑๘/๑๘๑/๒๕๐). 

แม้เพยีงปฐมฌาน กช่ื็อว่าเป็นทีห่ลบพ้นภยัจากมาร 
 (พระผูมีพระภาคเจา   ไดตรัสขอความปรารภการสงครามระหวางเทวดากับอสูร  :  ถาฝาย
ใดแพถูกไลติดตามไปจนถึงภพเปนที่อยูแหงตน ก็พนจาการถูกไลติดตาม ไมวาจะเปนฝายไหน. 
สรุปความวา  ภพแหงตนเปนที่พึ่งที่ตานทานของตน  สําหรับชนสามัญทั่วไป; สวนสําหรับภิกษุน้ัน  
ตรัสวา :-) 

 ภิกษุ ท. !    ฉันใดก็ฉันน้ัน : ในสมัยใด ภกิษุสงัดจากกาม  สงัดจาก
อกุศลธรรม   เขาถึง ปฐมฌาน  อันมีวิตกมวิีจาร   มีปติและสุข   อันเกิดแตวิเวก
แลวแลอยู;   ภิกษุ ท. !    ในสมัยน้ัน  ภิกษุยอมคิดอยางน้ีวา  “ในกาลน้ี   เรา  มี
ตนอนัถงึแล้ว  ซ่ึงที่ต้านทานสําหรับสัตว์ผู้กลวัอยู่ มารจะไม่ทําอะไรได้”.  ภิกษ ุ
ท. !   แมมารผูมบีาป  ก็คิดอยางน้ีวา  “ในกาลน้ี  ภิกษุมีตนอนัถึงแลว  ซ่ึงที่
ตานทานสําหรับสัตวผูกลัว   อยู   เราจะทําอะไรไมได”.  
 (ในกรณีแหง  ทุติยฌาน   ตติยฌาน   และจตุตถฌาน  ก็ไดตรัสขอความทํานองเดียวกัน   
ผิดกันแตช่ือแหงฌาน   ไมจําเปนตองนํามาใสไว  ในที่น้ีใหยืดยาว  จักขามไปยังขอความที่กลาวถึง  
อากาสานัญจายตนะ   :-)  
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 ภิกษุ ท. !    ในสมัยใด ภิกษุ เพราะกาวลวงซ่ึงรูปสัญญาเสียไดโดย
ประการทั้งปวง  เพราะการดับไปแหง   ปฏิฆสัญญา  เพราะการไมทําไวในใจ   
ซ่ึงนานัตตสัญญา   จึงเขาถึง อากาสานัญจายตนะ อันมีการทําในใจวา   “อากาศ
ไมมีที่ส้ินสุด” ดังน้ี   แลวแลอยู.   ภิกษุ ท. !     ภิกษุน้ีเรากลาววา  ได้กระทํามาร
ให้ถงึที่สุด    ให้ไม่มีทางไป    ได้ถงึที่ซ่ึงจักษุของมารผู้มีบาปมองไม่เห็น.  
 (ในกรณีแหฌานที่ถัดไป     คือ วิญญาณัญจายตนะ   อากิญจัญญายตนะ   และเนวสัญญา
นาสัญญายตนะ    ก็ไดตรัสขอความทํานองเดียวกัน   ผิดกันแตช่ือแหงฌาน   ไมจําเปนตองนํามาใส
ไว ในที่น้ีใหยืดยาว.   สวนในกรณีแหงสัญญาเวทยิตนิโรธ  น้ัน  ไดตรัสวา:-)  

 ภิกษุ ท. !     ในสมัยใด  ภิกษุ  เพราะกาวลวงซ่ึงเนวสัญญานาสัญญา- 
ยตนะเสียไดโดยประการทั้งปวง    จึงเขาถึง สัญญาเวทยตินิโรธ   แลวแลอยู,    
อาสวะของเธอกส้ิ็นสุดไป   เพราะเห็นแล้วด้วยปัญญา.  ภิกษุ ท. !    ภิกษุน้ีเรา
กลาววา ได้กระทํามารให้ถงึที่สุด   ให้ไม่มีทางไป   ได้ถงึที่ซ่ึงจักษุของมารผู้มี
บาปมองไม่เห็น ,  ข้ามได้แล้วซ่ึงเคร่ืองข้อง (คือตัณหา) ในโลก   ดังน้ี. 
-  นวก.อ. ๒๓/๔๕๐-๔๕๓/๒๔๓. 

 (ผูศึกษาพึงสังเกตใหเห็นวา  เม่ือจิตอยูในปฐมฌาน,  เพียงเทาน้ันจิตก็จะพนจากการรบกวน
ทํารายของมาร คือนิวรณ กิเลส และความรูสึกอันเปนทุกขอ่ืนๆ  เพราะอํานาจของปฐมฌานมีมาก
พอที่จะระงับความรูสึกอันเปนทุกขน้ันเสียได แมไมตลอดไปก็ตองไดในระยะหน่ึงๆ เพื่อเปน
โอกาสใหไดปฏิบัติสูงข้ึนไป จนถึงที่สุด. ดังน้ัน  เราควรฝกฝนอยางนอยที่สุดในปฐมฌาน  สําหรับ
เปนที่หลบภัยจากมารเม่ือไรก็ได    ดังกลาวแลว). 

แม้เพยีงปฐมฌาน กบ็ําบัดกเิลสอนัเป็นเคร่ืองระคายใจได้ 

 (ในตอนตนแหงพระบาลีสูตรน้ี ตรัสเลาถึงชางจาโขลงรําคาญอยูดวยการรบกวนของ
ชางพลาย ชางพัง ชางรุน  และลูกชาง  ที่ติดตามหอมลอม  โดยกินหญาออนเสียกอนบาง  กินยอดไม
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ที่หักลงมาไดเสียกอนบาง ลงไปทํานํ้าใหขุนเสียกอนบาง ถูกเดินเบียดเสียดเม่ือข้ึนมาจากนํ้าบาง จึง
ตัดสินใจหลีกไปอยูผูเดียว ไมตองทนความรําคาญอีกตอไป หักกิ่งไมฟาดตัวระงับความคันทั่วตัวอยู
อยางสบาย เปนอุปมาดังน้ีแลว ไดตรัสถึงภิกษุในกรณีน้ี  ดังตอไปน้ี :- ) 

 ภิกษุ ท. !  ขอน้ีก็ฉันน้ัน  :  ในสมัยใด  ภิกษุ๑ เปนผูเกล่ือนกลนอยู
ดวยภิกษุ  ภิกษุณี  อบุาสก  อุบาสิกา  ราชา  มหาอํามาตยของราชา  เดียรถีย และ
สาวกของเดียรถียทั้งหลาย;  ภิกษุ ท. !    ในสมัยน้ัน  ภิกษุน้ันไดมีความคิดวา  
“เดี๋ยวน้ีเราเกลื่อนกลนอยูดวยภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกา ราชา  มหา
อํามาตยของราชา   เดียรถีร และสาวกของเดียรถียทั้งหลาย.    ถาไฉน,   เขาพึง
หลีกออกจากหมูคณะ   ไปอยูผูเดียวเถิด”  ดังน้ี. 

 ภิกษุน้ัน  เสพเสนาสนะอันสงัด  คือปาละเมาะ  โคนไม  ภูเขา  ซอก
หวย  ทองถํ้า  ปาชา  ปาชัฏ  ที่แจง  ลอมฟาง.  เธอน้ัน  ไปแลวสูปาก็ตาม  สูโคน
ไมก็ตาม  สูเรือนวางก็ตาม  น่ังคูขาเขามาโดยรอบแลว  ต้ังกายตรงดํารงสติเฉพาะ
หนา, เธอ ละอภิชฌา ในโลก  มีจิตปราศจากอภิชฌา  ชําระจิตจากอภิชฌาอยู;  ละ
พยาบาท อันเปนเคร่ืองประทษุราย  มีจิตปราศจากพยาบาท   เปนผูกรุณามีจิต
หวังความเก้ือกูลในสัตวทั้งปวง ชําระจิตจากพยาบาทอันเปนเคร่ืองประทษุราย 
อยู;  ละถนีมิทธะ มุงอยูแตความสวางในใจ มจิีตปราศจากถีนมิทธะ มี
สติสัมปชญัญะรูสึกตัว ชําระจิตจากถีนมิทธะ อยู; ละอุทธัจจะกกุกจุจะ ไม
ฟุงซาน   มีจิตสงบอยูในภายใน  ชําระจิตจากอุทธัจจะกุกกุจจะ  อยู; ละวจิิกจิฉา 
ขามลวงวิจิกิจฉาเสียได ไมตองกลาววา “น่ีอะไร น่ีอยางไร”  ในกุศลธรรม
ทั้งหลาย ชาํระจิตจากวิจิกิจฉา   อยู. 

 ภิกษุน้ัน  ละนิวรณทัง้หาอยาง อันเปนเคร่ืองเศราหมองจิตทําปญญา 

๑. คําวา “ภิกษุ” ในท่ีน้ี มีความหมายกวาง รวมทั้งพระองคเอง และผูปฏิบัติธรรมะอยูเพราะความเห็นภัยในวัฏฏสงสาร
ทุกทาน,  ในท่ีน้ีแปลตามบาลี   ซึ่งมีอยูแตเพียงคําวา   ภิกษุคําเดียว. 
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ใหถอยกําลังเหลาน้ี ไดแลว สงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรม  เขาถึง  ปฐมฌาน
อันมีวิตกมวิีจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก แลวแลอยู. ภิกษุน้ัน บําบัดกเิลสเป็น
เคร่ืองระคายใจได้   อย่างเป็นทีพ่อใจของตน. 

 (ในกรณีแหงการบรรลุ  ทุติยฌาน  ตติยฌาน จตุตถฌาน อากาสานัญจายตนะ กระทั่งถึง 
เนวสัญญานาสัญญายตนะ ก็ไดตรัสไวดวยขอความทํานองเดียวกันกับในกรณีแหงการบรรลุ
ปฐมฌานขางบนน้ี  ทุกตัวอักษร  ตางกันแตช่ือฌาน.   สวนในกรณีแหงการบรรลุ สัญญาเวทยิต-
นิโรธ น้ัน    ตรัสวา :- ) 

  ภิกษุน้ัน   เพราะกาวลวง   ซ่ึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ เสียไดโดย
ประการทั้งปวง จึงเขาถึง สัญญาเวทยตินิโรธ แลวแลอยู. เพราะเห็นด้วยปัญญา
อาสวะของเธอน้ัน  กสู็ญส้ินไป.   เธอน้ัน บําบัดกเิลสเป็นเคร่ืองระคายใจได้  
อย่างเป็นทีพ่อใจของตน  แล. 
-  นวก.อํ. ๒๓/๔๕๓ - ๔๕๖/๒๔๔. 

เจโตสมาธิทีส่ามารถเพิม่ผาสุกทางกาย 

 อานนท !   สมัยใด ตถาคต เข้าถงึเจโตสมาธิอนัไม่มนิีมิต เพราะไม่
กระทําในใจซ่ึงนิมิตทั้งปวง และเพราะดบัเสียซ่ึงเวทนาบางพวก แลวแลอยู; สมัย
น้ัน  กายของตถาคต    กเ็ป็นกายที่ผาสุกกว่า. 
 อานนท !  เพราะเหตุน้ัน เธอท้ังหลาย จงมีตนปนที่พึ่ง มีตนเปน
สรณะ    มีธรรมเปนที่พึ่ง    มธีรรมเปนสรณะ   อยามีส่ิงอืน่เปนสรณะเลย.
(ตอไปน้ีไดตรัส การปฏิบัติสติปัฏฐานส่ี ในฐานะเปนการมีตนเปนที่พึ่ง มีตนเปนสรณะ, แลวตรัส
วา:- ) 
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 อานนท !  ในกาลบัดน้ีก็ตาม ในกาลท่ีลวงไปแลวแหงเราก็ตาม ภิกษุ
ใด   มีตนเป็นที่พึง่มตีนเป็นสรณะ   มีธรรมเป็นที่พึง่มีธรรมเป็นสรณะ  ไม่มีส่ิง
อืน่เป็นสรณะ   แล้ว,   ภิกษุน้ัน   ช่ือว่าเป็นผู้เลศิทีสุ่ด   แห่งภิกษุผู้ใคร่ในสิกขา. 
-  มหา.ที. ๑๐/๑๑๘/๙๓. 

ทีน่ั่ง - นอน - ยนื - เดนิ อนัเป็นทพิย์ 

 “ข้าแต่พระโคดมผู้ เจริญ ! ท่ีน่ังนอนสูงใหญ่อันเป็นทิพย์ ซ่ึงในบัดนี้ พระโคดมผู้
เจริญได้ตามปรารถนา    ได้โดยไม่ยาก   โดยไม่ลาํบาก   น้ันเป็นอย่างไรเล่า ?” 

 พราหมณ !  ในกรณีน้ี เราเขาอาศัยบานหรือนิคมใดอยู เวลาเชาครอง
จีวร เที่ยวไปบิณฑบาตในบานหรือนิคมน้ัน. ครั้นเวลาหลังอาหารกลับจาก
บิณฑบาตแลว  เที่ยวไปตามแนวปา.  เราน้ัน,  วัตถุใดมีอยูในที่น้ันๆจะเปนหญา
หรือใบไมก็ตาม,  ครามาแลว (ทําเปนที่รองน่ัง)  น่ังคูบัลลังกต้ังกายตรงดํารงสติ
เฉพาะหนา,   เราน้ันสงัดจากกามและอกุศธรรมทัง้หลาย   ยอมเขาถึง  ฌานที่
๑ ....๑  ที่ ๒ .... ที่ ๓ .... ที่ ๔ อันไมมทีุกขไมมีสุข มีแตสติอันบริสุทธิเ์พราะ
อุเบกขา แลวแลอยู, พราหมณ ! เราขณะเมื่อเปนอยางน้ี ถาเดินอยู, ในสมัยน้ัน 
สถานที่ตรงน้ัน   ก็ชื่อวา ที่เดนิอนัเป็นทิพย์,  ถายืนอยู  สถานที่ตรงน้ัน ในสมัย
น้ัน   ก็ชื่อวา ที่ยนือนัเป็นทิพย์,  ถาน่ังอยู สถานที่ตรงน้ัน ในสมัยน้ัน ก็ชื่อวา 
อาสนะทิพย์,  ถาสําเร็จการนอนอยู   สถานที่ตรงน้ัน   ในสมัยน้ัน   ก็ชื่อวา ที่
นอนอนัเป็นทิพย์.   พราหมณ !    น้ีแล    ที่น่ังนอนสูงใหญอันเปนทิพย  ซ่ึงใน
บัดน้ี   เราไดตามปรารถนา   ไดโดยไมยาก   โดยไมลําบากเลย. 
-  ติก. อํ. ๒๐/๒๓๔/๕๐๓. 

๑. ท่ีละไวดวยจุด ดูคําเต็มเรื่องรูปฌานท้ังสี่ เชนในหัวขอวา “อาการที่อยูในฌาน เรียกวาตถาคตไสยา” ท่ีหนา 
๑๓๐๙ แหงหนังสือเลมน้ี. 
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ธรรมทีท่าํความเป็นผู้มอีาํนาจเหนือจติ 

 ภิกษุ ท. !  ภิกษุ ประกอบด้วยธรรม ๗ ประการ แลว ยอม ทําจิตให้อยู่
ในอาํนาจ (ของตน) ได และภิกษุน้ันก็ ไม่ตกอยู่ในอาํนาจของจิต.  เจ็ด
ประการอยางไรเลา ?  ภิกษุ ท. !     เจ็ดประการ   ในกรณีน้ีคือ :- 

๑. ภิกษุเปนผู ฉลาดในสมาธิ; 
๒. ภิกษุเปนผู ฉลาดในการเข้าสู่สมาธิ; 

๓. ภิกษุเปนผู ฉลาดในการดาํรงอยู่ในสมาธิ; 
๔. ภิกษุเปนผู ฉลาดในการออกจากสมาธิ; 
๕. ภิกษุเปนผู ฉลาดในความเหมาะสมแห่งสมาธิ; 
๖. ภิกษุเปนผู ฉลาดในธรรมเป็นโคจรแห่งสมาธิ; 
๗. ภิกษุเปนผู ฉลาดในอภินิหารสมาธิ; 

 ภิกษุ ท. ! ภิกษุประกอบแลวดวยธรรมเจ็ดประการเหลาน้ีแล  ยอมทํา
ใหจิตอยูในอํานาจ (ของตน) ได   และภิกษุน้ันก็ไมตกอยูในอํานาจของจิต. 

-  สตฺตก. อํ. ๓๒/๓๕/๓๗. 

 (ในสูตรอ่ืน (ฉกฺก.อํ. ๒๒/๓๔๘/๒๙๖) ตรัสวา การระลึกถึง ตถาคต ถึงพระธรรม ถึง
พระสงฆ์ ถึงศีล ถึงจาคะ ถึงธรรมทาํความเป็นเทวดา ๖ ประการน้ี ทําใหจิตไมถูกกลุมรุมดวย
ราคะ-โทสะ-โมหะ เปนจิตไปตรง กาวออก หลุดพน ออกจากตัณหาซึ่งเปนการเปลื้องจิตออกมาเสีย
จากการครอบงําของกิเลส    ดวยเหมือนกัน;    ผูสนใจพึงอานดูจากที่มาน้ัน). 
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ฌานระงบัความรัก - เกลยีดทีม่อียู่ตามธรรมชาต ิ

 ภิกษุ ท. !  ธรรมารมณทั้งหลายเหลาน้ี  ยอมเกิดอยูเปน ๔ ประการ.  
ส่ีประการอยางไรเลา?  ส่ีประการคือ  ความรักเกิดจากความรัก  ความเกลียดเกิด
จากความรัก   ความรักเกิดจากความเกลียด   ความเกลียดเกิดจากความเกลียด. 

 ภิกษุ ท. !  อย่างไรเล่า  เรียกว่า  ความรักเกดิจากความรัก ?   ภิกษ ุท. ! 
ในกรณีน้ี มีบุคคลซ่ึงเปนที่ปรารถนารักใครพอใจของบุคคลคนหน่ึง, มบีุคคล
พวกอื่นมาประพฤติกระทําตอบุคคลน้ัน ดวยอาการที่นาปรารถนานารักใครนา
พอใจ;   บุคคลโนนก็จะเกิดความพอใจขึ้นมาอยางน้ีวา “บุคคลเหลาน้ันประพฤติ
กระทําตอบุคคลที่เราปรารถนารักใครพอใจ ดวยอาการที่นาปรารถนานารักใคร
นาพอใจ”  ดังน้ี; บุคคลน้ันชื่อวา ยอมทําความรักใหเกิดข้ึนในบุคคลเหลาน้ัน.  
ภิกษุ ท. !    อยางน้ีแล   เรียกวา    ความรักเกิดจากความรัก. 

 ภิกษุ ท. !  อย่างไรเล่า   เรียกว่า   ความเกลยีดเกดิจากความรัก ?   
ภิกษุ ท. !   ในกรณีน้ี  มีบุคคลซ่ึงเปนที่ปรารถนารักใครพอใจของบุคคลคนหนึ่ง,  
มีบุคคลพวกอื่นมาประพฤติกระทําตอบุคคลน้ัน   ดวยอาการที่ไมนาปรารถนา
นารักใครพอใจ; บุคคลโนนก็จะเกิดความไมพอใจข้ึนมาอยางน้ีวา “บุคคล
เหลาน้ันประพฤติกระทําตอบุคคลที่เราปรารถนารักใครพอใจ ดวยอาการที่ไมนา
ปรารถนาไมนารักใครพอใจ”  ดังน้ี; บุคคลน้ันชื่อวา  ยอมทาํความเกลียดให
เกิดข้ึนในบุคคลเหลาน้ัน. ภิกษุ ท. !    อยางน้ีแล  เรียกวา  ความเกลียดเกิดจาก
ความรัก. 

 ภิกษุ ท. !  อย่างไรเล่า  เรียกว่า   ความรักเกดิจากความเกลยีด ?   ภกิษ ุ
ท. !   ในกรณีน้ี มีบุคคลซ่ึงไมเปนที่ปรารถนารักใครพอใจของบคุคลคนหน่ึง, มี
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บุคคลพวกอื่นมาประพฤติกระทําตอบุคคลน้ัน ดวยอาการที่ไมนาปรารถนาไม
นารักใครพอใจ;  บุคคลโนนก็จะเกิดความพอใจขึ้นมาอยางน้ีวา  “บุคคลเหลาน้ัน
ประพฤติกระทําตอบุคคลที่เราไมปรารถนารักใครพอใจ   ดวยอาการที่ไมนา
ปรารถนาไมนารักใครพอใจ”  ดังน้ี;  บุคคลน้ันชื่อวา  ยอมทําความรักใหเกิดข้ึน
ในบุคคลเหลาน้ัน.  ภิกษุ ท. !   อยางน้ีแล เรียกวา ความรักเกิดจากความเกลียด. 

 ภิกษุ ท. !  อย่างไรเล่า เรียกว่า ความเกลยีดเกดิจากความเกลยีด ?  
ภิกษุ ท. !   ในกรณีน้ี  มีบุคคลซ่ึงไมเปนที่ปรารถนารักใครพอใจของบุคคลคน
หน่ึง,   มีบุคคลพวกอื่นมาประพฤติกระทําตอบุคคลน้ัน ดวยอาการที่นา
ปรารถนานารักใครนาพอใจ; บุคคลโนนก็จะเกิดความไมพอใจข้ึนมาอยางน้ีวา 
“บุคคลเหลาน้ันประพฤติกระทําตอบุคคลทีเ่ราไมปรารถนารักใครพอใจ ดวย
อาการที่นาปรารถนานารักใครนาพอใจ”  ดังน้ี; บุคคลน้ันชื่อวา ยอมทําความ
เกลียดใหเกิดในบุคคลเหลาน้ัน.  ภิกษุ ท. !   อยางน้ีแล  เรียกวา   ความเกลียดเกิด
จากความเกลียด. 

 ภิกษุ ท. !  เหลาน้ีแล   คือธรรมารมณ   ยอมเกิดอยูเปน ๔ ประการ. 

 ภิกษุ ท. !  สมัยใด ภกิษุ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม เข้าถงึ
ปฐมฌาน อันมีวิตกวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก แลวแลอยู;  สมัยน้ัน  ความ
รักใดท่ีเกิดจากความรัก  ความรักน้ันก็ไมม,ี  ความเกลียดใดท่ีเกิดจากความรัก   
ความเกลียดน้ันก็ไมม,ี  ความรักใดท่ีเกิดจากความเกลียด   ความรักน้ันก็ไมมี,   
ความเกลียดใดที่เกิดจากความเกลียด  ความเกลียดน้ันก็ไมมี. 

 ภิกษุ ท. !  สมัยใด ภกิษุ เข้าถงึทุติยฌาน .... ตติยฌาน .... จตุตถ
ฌาน .... แลวแลอยู; สมัยน้ัน  ความรักใดที่เกิดจากความรัก  ความรักน้ันก็ไมมี, 
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ความเกลียดใดที่เกิดจากความรัก ความเกลียดน้ันก็ไมมี, ความรักใดที่เกิดจาก
ความเกลียด ความรักน้ันก็ไมม,ี ความเกลียดใดท่ีเกิดจากความเกลียด ความ
เกลียดน้ันก็ไมมี. 

 (ขอความตอนตอไปจากน้ี กลาวถึงการบรรลุวิมุตติ ซึ่งระงับความรักและความเกลียดอยาง
ถอนราก พึงดูรายละเอียดจากหัวขอ วา “ผูถอนรากแหงความรักและความเกลียดไดแลว” ที่หนา 
๖๓๗  แหงหนังสือน้ี). 

-  จตุกฺก. อํ. ๒๑/๒๙๐ - ๒๙๒/๒๐๐. 

ญาณในตถาคตพลญาณ มไีด้เฉพาะแก่ผู้มจีติตั้งมัน่เป็นสมาธิ 

 ภิกษุ ท. !  ในบรรดาตถาคตพลญาน ๖ ประการเหลาน้ัน เรากลาว

ยถาภูตญาณในส่ิงซ่ึงเป็นฐานะโดยความเป็นฐานะ และในส่ิงซ่ึงเป็นอ
ฐานะโดยความเป็นอฐานะ  วาญาณน้ัน มีได้สําหรับผู้มีจติตั้งมั่นเป็น
สมาธิ   ไมใชสําหรับผูมีจิตไมต้ังมั่น. 

 เรากลาว ยถาภูตญาณในส่ิงซ่ึงเป็นวบิาก โดยฐานะโดยเหตุ 
ของกมัมสมาทาน อันเปนอดตี  อนาคตและปจจุบัน  วาญาณน้ัน มีได้สําหรับ
ผู้มีจติตั้งมั่นเป็นสมาธิ   ไมใชสําหรับผูมีจิตไมต้ังมั่น. 

 เรากลาว  ยถาภูตญาณในความเศร้าหมอง ความผ่องแผ้ว 
ความออกแห่งฌาน  วโิมกข์  สมาธิ  และสมาบัต ิ  วาญาณน้ัน  มีได้
สําหรับผู้มีจติตั้งมั่นเป็นสมาธิ  ไมใชสําหรับผูมจิีตไมต้ังมัน่. 

 เรากลาว  ยถาภูตญาณในปุพเพนิวาสานุสสต ิ วาญาณน้ัน มีได้
สําหรับผู้มีจติตั้งมั่นเป็นสมาธิ   ไมใชสําหรับผูมจิีตไมต้ังมัน่. 
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 เรากลาว  ยถาภูตญาณในการจุตแิละอุบัตขิองสัตว์ทั้งหลาย วา

ญาณน้ัน มีได้สําหรับผู้มีจติตั้งมั่นเป็นสมาธิ   ไมใชสําหรับผูมีจิตไมต้ังมั่น. 

 เรากลาว  ยถาภูตญาณในความส้ินไปแห่งอาสวะทั้งหลาย วา

ญาณน้ัน  มีได้สําหรับผู้มีจติตั้งมั่นเป็นสมาธิ   ไมใชสําหรับผูมีจิตไมต้ังมั่น. 
  ภิกษุ ท. !  ดวยอาการอยางน้ีแล สมาธิ เปนมรรค (แท) อสมาธิเปน
มรรคลวง. 
-  ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๖๙/๓๓๕. 

ธรรมสัญญาในฐานะแห่งธรรมโอสถโดยธรรมปีต ิ

(การรักษาโรคด้วยอาํนาจสมาธิ) 

 อานนท!  ถาเธอจะเขาไปหาภิกษุคิริมานนท แลวกลาวสัญญา๑๐
ประการแกเธอแลว ข้อนีเ้ป็นฐานะท่ีจะมไีด้ คอืภิกษุคริิมานนท์ฟังสัญญาสิบ
ประการแล้ว อาพาธอนัเป็นทุกข์หนักของเธอกจ็ะระงบัไป โดยควรแก่ฐานะ.
สัญญา ๑๐ ประการน้ันคือ  อนิจจสัญญา  อนัตตสัญญา  อสุภสัญญา  อาทีนว
สัญญา  ปหานสัญญา วิราคสัญญา  นิโรธสัญญา  สัพพโลเกอนภิรต-สัญญา   
สัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญา    อานาปานสติ. 

 อานนท!  อนิจจสัญญา เปนอยางไรเลา ? อานนท !  ภิกษุในกรณีน้ี 
ไปสูปา   สูโคนไม  หรือสูเรือนวาง   พิจารณาอยูโดยประจักษอยางน้ี  วา “รูป 
ไมเที่ยง;  เวทนา ไมเที่ยง;  สัญญา ไมเที่ยง; สังขาร ไมเที่ยง; วิญญาณ  ไมเที่ยง” 
ดังน้ี  เปนผูตามเหน็ซ่ึงความไมเที่ยง  ในอุปาทานขันธทั้งหาเหลาน้ี  อยูดวย
อาการอยางน้ี  :  น้ีเรียกวา  อนิจจสัญญา. 



                                                          ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ                                           ๑๓๕๑ 

 อานนท !  อนัตตสัญญา เปนอยางไรเลา? อานนท !  ภิกษุในกรณีน้ี 
ไปสูปา  สูโคนไม  หรือสูเรือนวาง  พิจารณาอยูโดยประจักษอยางน้ีวา  “ตา  เปน
อนัตตา   รูป เปนอนัตตา;   หูเปนอนัตตา   เสียงเปนอนัตตา;   จมูกเปนอนัตตา  
กล่ินเปนอนัตตา;  ล้ินเปนอนัตตา รสเปนอนัตตา; กายเปนอนัตตา โผฏฐัพพะ
เปนอนัตตา; ใจเปนอนัตตา  ธรรมารมณเปนอนัตตา” ดังน้ี  เปนผูตามเหน็ซ่ึง
ความเปนอนัตตา  ในอายตนะท้ังภายในและภายนอกหก  เหลาน้ี  อยูดวยอาการ
อยางน้ี   :  น้ีเรียกวา   อนัตตสัญญา. 

 อานนท !  อสุภสัญญา  เปนอยางไรเลา?   อานนท!   ภิกษุในกรณีน้ี 
เห็นโดยประจักษซ่ึงกายน้ีน่ีแหละ แตพื้นเทาข้ึนไปถึงเบื้องบน แตปลายผมลง
มาถึงเบื้องลาง  วามีหนังหุมอยูโดยรอบ  เต็มไปดวยของอสุจิมีประการตางๆ; คือ
กายน้ีมี  ผม  ขน  เล็บ  ฟน  หนัง  เน้ือ  เอ็น  กระดูก  เย่ือในกระดูก  ไต  หัวใจ 
ตับ  พังผดื  มาม  ปอด  ลําไส  ลําไสสุด  อาหารในกระเพาะ  อุจจาระ  นํ้าดี  
เสลด  หนอง  โลหิต  เหงื่อ  มัน  นํ้าตา  นํ้าเหลือง  นํ้าลาย  นํ้าเมือก  นํ้าล่ืนหลอ
ขอ  นํ้ามูตร;    เปนผูตามเห็นความไมงาม  ในกายน้ี อยู ดวยอาการอยางน้ี   :   น้ี
เรียกวา   อสุภสัญญา. 

 อานนท !  อาทีนวสัญญา เปนอยางไรเลา ? อานนท !   ภิกษุในกรณีน้ี 
ไปสูปา   สูโคนไม  หรือสูเรือนวาง   พิจารณาอยูโดยประจักษอยางน้ีวา “กายน้ีมี
ทุกขมาก   มีโทษมาก;  คือในกายน้ีมีอาพาธตางๆเกิดข้ึน,  กลาวคือ โรคตา โรคหู  
โรคจมูก  โรคล้ิน  โรคกาย  โรคที่ศีรษะ  โรคที่หู  โรคที่ปาก  โรคที่ฟน โรคไอ  
โรคหืด  ไขหวัด  ไขมีพิษรอน  ไขเซ่ืองซึม  โรคกระเพาะ  โรคลมสลบ ลงแดง  
จุกเสียด  เจ็บเสียว  โรคเรื้อรัง  โรคฝ  โรคกลาก  โรคมองครอ  ลมบาหมู โรคหิด



๑๓๕๒                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

เปอย  โรคหิดดาน  คุดทะราด  โรคละออง  โรคโลหิต  โรคดีซาน เบาหวาน  
โรคเริม  โรคพุพอง  ริดสีดวงทวาร  อาพาธมีดีเปนสมุฏฐาน  อาพาธมีเสมหะ
เปนสมุฎฐาน อาพาธมีลมเปนสมุฏฐาน ไขสันนิบาต ไขเพราะฤดูแปรปรวน ไข
เพราะบริหารกายไมสม่ําเสมอ  ไขเพราะออกกําลังเกิน  ไขเพราะวิบากกรรม  
ความไมสบายเพราะความหนาว  ความรอน  ความหิว  ความระหาย การถาย
อุจจาระ  การถายปสสาวะ”  ดังน้ี;   เปนผูตามเห็นโทษในกายน้ีอยู ดวยอาการ
อยางน้ี   :  น้ีเรียกวา  อาทีนวสัญญา. 

 อานนท !  ปหานสัญญา  เปนอยางไรเลา ? อานนท !   ภิกษุในกรณีน้ี 
ไมยอมรับไวซ่ึง กามวิตก ที่เกิดข้ึนแลว  ยอมละ  ยอมบรรเทา  กระทําใหส้ินสุด 
ใหถึงความไมมีอีกตอไป;  ไมยอมรับไวซ่ึง พยาบาทวิตก ที่เกิดข้ึนแลว   ยอมละ 
ยอมบรรเทา   กระทําใหส้ินสุด  ใหถึงความไมมีอีกตอไป;  ไมยอมรับไวซ่ึง
วิหิงสาวิตก ที่เกิดข้ึนแลว  ยอมละ  ยอมบรรเทา   กระทําใหส้ินสุด  ใหถึงความ
ไมมีอีกตอไป; ไมยอมรับไวซ่ึง อกศุลธรรมทั้งหลาย อันลามกที่เกิดข้ึนแลว  ยอม
ละ   ยอมบรรเทา  กระทําใหส้ินสุด  ใหถึงความไมมอีีกตอไป  :  น้ีเรียกวาปหาน
สัญญา. 

 อานนท !  วริาคสัญญา เปนอยางไรเลา ? อานนท ! ภิกษุในกรณีน้ี 
ไปสูปา สูโคนไม หรอืสูเรือนวาง พิจารณาอยูโดยประจักษอยางน้ีวา “ธรรมชาติ
น่ันสงบ  ธรรมชาติน่ันประณีต  :  กลาวคือ  ธรรมชาติอันเปนที่ระงับแหงสังขาร
ทั้งปวง เปนที่สลัดคืนซ่ึงอุปธิทัง้ปวง เปนที่ส้ินไปแหงตัณหา เปนความ จาง
คลาย  เปนความดับเย็น”  ดังน้ี :  น้ีเรียกวา  วิราคสัญญา. 



                                                          ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ                                           ๑๓๕๓ 

 อานนท !  นิโรธสัญญา เปนอยางไรเลา ? อานนท !  ภิกษุในกรณีน้ี 
ไปสูปา สูโคนไม หรอืสูเรือนวาง พิจารณาอยูโดยประจักษอยางน้ีวา “ธรรมชาติ
น่ันสงบ  ธรรมชาติน่ันประณีต  :  กลาวคือ  ธรรมชาติอันเปนที่ระงับแหงสังขาร
ทั้งปวง เปนที่สลัดคืนซ่ึงอุปธิทัง้ปวง เปนที่ส้ินไปแหงตัณหา เปน ความดบั  เปน
ความดับเย็น”  ดังน้ี  :  น้ีเรียกวา  นิโรธสัญญา. 

 อานนท !  สัพพโลเกอนภิรตสัญญา   เปนอยางไรเลา ? อานนท !   
ภิกษุในกรณีน้ี  อนุสัย (ความเคยชิน)  ในการต้ังทับในการฝงตัวเขาไปยึดมั่นแหงจิต
ดวยตัณหาอุปาทาน  ใดๆ  ในโลก   มีอยู,  เธอละอยูซ่ึงอนุสัยน้ันๆ   งดเวนไมเขา
ไปยึดถืออยู  :  น้ีเรียกวา   สัพพโลเกอนภิรตสัญญา  (ความสําคัญในโลกทั้งปวงวาเปน
สิ่งไมนายินดี). 

 อานนท !  สัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญา เปนอยางไรเลา ? อานนท ! 
ภิกษุในกรณีน้ี  ยอมอึดอัด ยอมระอา  ยอมเกลียดชงั  ตอสังขารทั้งหลายทั้ง
ปวง   :  น้ีเรียกวา   สัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญา (ความสําคัญวาไมเที่ยงในสังขารทั้งปวง). 

 (สัญญาขอที่เกาน้ี   ควรจะมีช่ือวา  สัพพโลเกอนภิรตสัญญา หรือมิฉะน้ันก็ควรจะมีช่ือวา
สัพพสังขาเรสุทุกขสัญญา   จึงจะสมกับเน้ือความตามที่กลาวอยู,  และสัญญาขอที่แปดขางบนแหง
ขอน้ี  ที่มีช่ือวา  สัพพโลเกอนภิรตสัญญาน้ัน  นาจะมีช่ือวา  สัพพโลเกอนุปาทานสัญญามากกวา  จึง
จะมีความสมช่ือ,   ดวยเหตุผลอยางเดียวกัน). 

 อานนท !  อานาปานสติ เปนอยางไรเลา ?  อานนท !    ภิกษุในกรณีน้ี 
ไปแลวสูปา  สูโคนไม  หรือสูเรือนวาง  ก็ตาม  น่ังคูขาเขามาโดยรอบต้ังกายตรง 
ดํารงสติเฉพาะหนา   มีสติหายใจเขา   มีสติหายใจออก.  

 เมื่อ หายใจเข้า ยาว ก็รูวาหายใจเขายาว ,   เมื่อหายใจออกยาว   ก็รูวา
หายใจออกยาว ;  เมื่อ  หายใจเข้าส้ัน  ก็รูวาหายใจเขาส้ัน ,   เมื่อหายใจออกส้ัน ก็



๑๓๕๔                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

รูวาหายใจออกส้ัน;  ทําการศึกษาวา   เรา รู้พร้อมเฉพาะซ่ึงกายทั้งปวง  หายใจ
เขา,   รูพรอมเฉพาะซ่ึงกายทั้งปวง หายใจออก;  ทําการศึกษาวา เราทํากายสังขาร
ให้ระงบัอยู่ หายใจเขา,   ทํากายสังขารใหระงับอยู หายใจออก. 

 ทําการศึกษาวา  เรา รู้พร้อมเฉพาะซ่ึงปีติ หายใจเขา,   รูพรอมเฉพาะซ่ึง
ปติ  หายใจออก; ทําการศึกษาวา  เรา รู้พร้อมเฉพาะซ่ึงสุข หายใจเขา,   รูพรอม
เฉพาะซ่ึงสุข หายใจออก; ทําการศึกษาวา เรา รู้พร้อมเฉพาะซ่ึงจติตสังขาร 
หายใจเขา,   รูพรอมเฉพาะซ่ึงจิตตสังขาร   หายใจออก;  ทําการศึกษาวา  เรา ทํา
จิตตสังขารให้ระงบัอยู่ หายใจเขา,   ทําจิตตสังขารใหระงับอยู   หายใจออก. 

 ทําการศึกษาวา เรา รู้พร้อมเฉพาะซ่ึงจิต หายใจเขา,   รูพรอมเฉพาะซ่ึงจิต 
หายใจออก;  ทําการศึกษาวา เรา ทําจิตให้ปราโมทย์ยิง่อยู่ หายใจเขา,  ทําจิตให
ปราโมทยย่ิงอยู  หายใจออก; ทําการศึกษาวา  เรา ทําจิตให้ตั้งมั่นอยู่ หายใจเขา, 
ทําจิตใหต้ังมั่นอยู   หายใจออก; ทําการศึกษาวา  เรา ทําจิตให้ปล่อยอยู่ หายใจเขา 
ทําจิตใหปลอยอยู   หายใจออก. 

 ทําการศึกษาวา  เรา ตามเห็นความไม่เที่ยง หายใจเขา, ตามเห็นความ
ไมเที่ยง  หายใจออก; ทําการศึกษาวา เรา ตามเห็นความจางคลาย หายใจเขา, 
ตามเห็นความจางคลาย หายใจออก; ทําการศึกษาวา เรา ตามเห็นความดบัไม่
เหลอื หายใจเขา,  ตามเห็นความดับไมเหลือ หายใจออก; ทําการศึกษาวา เรา ตาม
เห็นความสลดัคนื  หายใจเขา,   ตามเห็นความสลัดคืน    หายใจออก. 

 น้ีเรียกวา  อานาปานสติ. 



                                                          ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ                                           ๑๓๕๕ 

 อานนท !  ถาเธอจะเขาไปหาภิกษุคิริมานนท แลวกลาวสัญญาสิบ
ประการเหลาน้ี  แกเธอแลว  ขอน้ีเปนฐานะที่จะมีได คือภกิษุคิริมานนทฟง
สัญญาสิบประการแลว  อาพาธอันเปนทุกขหนักของเธอก็จะระงับไป  โดยควร
แกฐานะ. 

 ลาํดับน้ันแล ท่านอานนท์จาํเอาสัญญาสิบประการเหล่านี้  ในสาํนักของพระผู้ มีพระ
ภาคเจ้า  แล้วเข้าไปหาท่านคิริมานนท์   แล้วกล่าวสัญญาสิบประการแก่ท่าน เม่ือท่านพระคิริ
มานนท์ฟังสัญญาสิบประการแล้ว อาพาธก็ระงับไปโดยฐานะอันควร. ท่านคิริมานนท์หาย
แล้วจากอาพาธ   และอาพาธก็เป็นเสมือนละไปแล้วด้วย   แล. 

- ทสก. อํ. ๒๔/๑๑๕ - ๑๒๐/๖๐. 

 (บาลีพระสูตรน้ี   ไดทําใหเกิดประเพณีสวดคิริมานนทสูตร  ใหคนเจ็บฟง  เพื่อจะไดหาย
เจ็บไข  เชนเดียวกับโพชฌงคสูตร.  บางคนอาจจะสงสัยวา  มิเปนการผิดหลักกรรมหรือเหตุปจจัยไป
หรือ ที่ความทุกขดับไปโดยไมมีการดับเหตุแหงทุกข ตามหลักแหงจตุราริยสัจ. ขอน้ีขอใหเขาใจวา 
การฟงธรรมของพระคิริมานนท ทําใหมีธรรมปติอยางแรงกลา อํานาจของธรรมปติน้ันสามารถ
ระงับเสียไดซึ่งทุกขเวทนา ทุกขเวทนาจึงระงับไป ดุจดังวาหายจากอาพาธ; กลาวไดวามีปจจัยเพื่อ
การดับแหงทกุขอริยสัจ; ไมผิดไปจากกฎเกณฑแหงกรรมหรือกฎเกณฑแหงเหตุปจจัยเลย;  เปนการ
ดับทุกขไดวิธีหน่ึง   จึงนําขอความน้ี   มาใสไวในหมวดน้ี). 
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หมวด ฉ. ว่าด้วย โทษของการขาดสัมมาสมาธิ 

นิวรณ์ - ข้าศึกแห่งสมาธิ 

 วาเสฏฐะ !  เปรียบเหมอืนแมนํ้าอจิรวดีน้ี มนํ้ีาเต็มเปยม กายืนดื่มได. 
ครั้งน้ัน   มีบุรุษคนหน่ึงมาถึงเขา    เขามีประโยชนทีฝ่งโนน   แสวงหาฝงโนน   
มีการไปสูฝงโนน   ประสงคจะขามไปสูฝงโนน   แตเขานอนคลุมศีรษะของตน
อยูที่ริมฝงน้ี. วาเสฏฐะ !    ทานจะสําคัญความขอน้ีวาอยางไร  :  บุรุษน้ันจะไป
จากฝงในสูฝงนอกแหงแมนํ้าอจิรวดีไดหรือหนอ ? “ไม่ได้แน่ ท่านพระโคดม!” 

 วาเสฏฐะ !  ขอน้ีก็ฉันน้ันเหมือนกัน :   นิวรณ์ ๕ อย่าง  เหลาน้ีเรียกกัน
ในอริยวินัย  วา  “เครื่องปด”  บาง  วา “เคร่ืองก้ัน”  บาง  วา “เครื่องคลุม”  บาง  
วา  “เครื่องรอยรัด”  บาง.  หาอยาง  อยางไรเลา ?   หาอยางคือ กามฉันท-นิวรณ์  
พย๎าปาทนิวรณ์   ถีนมิทธนิวรณ์   อุทธัจจกกุกจุจนิวรณ์   วจิิกจิฉา-นิวรณ์. วา
เสฏฐะ !   นิวรณ ๕ อยาง  เหลาน้ีแล  ซ่ึงเรียกกันในอริยวินัย  วา “เครื่องปด”  
บาง    วา “เครื่องก้ัน”  บาง     วา “เครื่องคลุม”  บาง     วา “เครื่องรอยรัด”  บาง.   

 วาเสฏฐะ !  พราหมณไตรเพททั้งหลาย    ถูกนิวรณ ๕ อยางเหลาน้ี   
ปดแลว   ก้ันแลว   คลุมแลว   รอยรัดแลว.  วาเสฏฐะ !    พราหมณไตรเพท
เหลาน้ัน   ละธรรมะที่ทําความเปนพราหมณเสีย   สมาทานธรรมะที่ไมทําความ
เปนพราหมณดํารงชวิีตใหเปนไปอยู   อัน นิวรณ์ทั้ง ๕ อย่างเปิดแล้ว กั้นแล้ว 
คลุมแล้ว ร้อยรัดแล้ว   จักเป็นผู้เข้าถงึความเป็นสหายแห่งพรหม   ภายหลงัแต่
การตายเพราะการทําลายแห่งกาย ดงันีน้ั้น   :   น่ันไม่เป็นฐานะท่ีจะเป็นไปได้. 
-  สี. ที. ๙/๓๐๖-๓๐๗/๓๗๘-๓๗๙. 



                                                          ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ                                           ๑๓๕๗ 

นิวรณ์เป็นเคร่ืองทาํกระแสจติไม่ให้รวมกาํลงั 

 ภิกษุ ท. !  นิวรณ์เป็นเคร่ืองกางกั้น ๕ อย่างเหล่านี ้    ท่วมทับจิตแล้ว
ทําปัญญาให้ถอยกาํลงั   มีอยู.   หาอยาง   อยางไรเลา ?   หาอยาง    คือ  : -  

 นิวรณเครื่องกางก้ัน คือ กามฉันทะ ครอบงําจิตแลว ทําปญญาใหถอย
กําลัง; 

 นิวรณเครื่องกางก้ัน คือ พยาบาท  ครอบงําจิตแลว  ทําปญญาใหถอย
กําลัง; 

 นิวรณเครื่องกางก้ัน คือ ถนีมิทธะ  ครอบงําจิตแลว  ทําปญญาใหถอย
กําลัง; 

 นิวรณเครื่องกางก้ัน คือ อุทธัจจกกุกจุจะ  ครอบงําจิตแลว  ทําปญญาให
ถอยกําลัง; 

 นิวรณเครื่องกางก้ัน คือ วจิิกจิฉา   ครอบงําจิตแลว  ทําปญญาใหถอย
กําลัง. 

 ภิกษุ ท. !  ภิกษุที่ไม่ละนิวรณ์อนัเป็นเคร่ืองกางกั้นจิต ๕ อย่างเหล่านี้
แล้ว  จักรู้ซ่ึงประโยชน์ตน   หรือประโยชน์ผู้อืน่  หรือประโยชน์ทั้งสองฝ่าย  
หรือจักกระทําให้แจ้งซ่ึงญาณทสัสนะอนัวเิศษอนัควรแก่ความเป็นอริยะ ยิง่กว่า
ธรรมดาแห่งมนุษย์  ด้วยปัญญาอนัทุพพลภาพ  ไร้กาํลงั  ดงันี ้  น่ันไม่เป็นฐานะ
ที่จะมไีด้. ภิกษุ ท. !   เปรียบเหมอืนแมนํ้าทีไ่หลลงจากภูเขา   ไหลไปสูที่ไกล   มี
กระแสเชี่ยว พัดพาส่ิงตางๆไปได มีบุรษุมาเปดชองทั้งหลายที่เขาขุดข้ึน ดวย
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เครื่องไถทัง้สองฝงแมนํ้าน้ัน  เมื่อเปนเชนน้ี  กระแสกลางแมนํ้าน้ัน  ก็ซัดสาย 
ไหลผดิทาง   ไมไหลไปสูที่ไกลไมมีกระแสเชี่ยว  ไมพัดส่ิงตางๆไปได,  น้ีฉัน
ใด;  ภิกษุ ท. !   ขอน้ีก็ฉันน้ันเหมือนกัน  :  ภิกษุ  ที่ไมละนิวรณอนัเปนเคร่ืองกาง
ก้ันจิต ๕ อยางเหลาน้ีแลว  จะรูซ่ึงประโยชนตน  หรือประโยชนผูอื่น  หรือ
ประโยชนทั้งสองฝาย หรือจักกระทําใหแจงซ่ึงญาณทสัสนะอันวิเศษอันควรแก
ความเปนอริยะ ย่ิงกวาธรรมดาแหงมนุษย ดวยปญญาอันทุพพลภาพ ไรกําลัง 
ดังน้ี   น่ันไมเปนฐานะท่ีจะมีได. 

 (ตอไปน้ี   ไดตรัสโดยปฏิปกขนัย  คือ  ภิกษุละนิวรณ  แลวทําญาณวิเศษใหแจงไดดวย
ปญญาอันมีกําลัง   เหมือนแมนํ้าที่เขาอุดรูร่ัวทั้งสองฝงเสียแลว   มีกระแสเช่ียวแรงมาก   ฉะน้ัน). 

- ปฺจก. อํ. ๒๒/๗๒/๕๑. 

จติตระหน่ี เป็นส่ิงทีต่ํา่เกนิไป 

สําหรับการบรรลฌุาน และทาํให้แจ้งมรรคผล 

 ภิกษุ ท. !  เพราะไมละธรรม ๕ อยาง บุคคลจึงไมควรเขาอยู ซ่ึง 
ปฐมฌาน   ทุติยฌาน   ตติยฌาน   จตุตถฌาน   ไมควรเพื่อกระทําใหแจง   ซ่ึง
โสดาปตติผล   สกทาคามิผล   อนาคามิผล   อรหัตตผล.   ธรรม ๕ อยาง   
อยางไรเลา? หาอยางคือ   ความตระหน่ีอาวาส   ความตระหน่ีตระกูล   ความ
ตระหน่ีลาภ   ความตระหน่ีวรรณะ (ความดี) ความตระหน่ีธรรม  (เคร่ืองใหบรรลุ
มรรคผล). 

 (ตอจากน้ี   ไดตรัสโดยนัยตรงกันขามถึงการละธรรม ๕ อยางน้ันแลว   ควรเพื่อเขาอยูใน
ฌานและกระทําใหแจงซึ่งมรรคผล). 

-  ปฺจก. อํ. ๒๒/๓๐๒/๒๕๖ - ๓๕๗. 
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หมวด ช. ว่าด้วย ปกิณณกะ 

สนิมจติ เทยีบสนิมทอง 
 ภิกษุ ท. !  สนิมแห่งทอง ๕ ประการ เหลาน้ี  มีอยู  เปนสนิมทําให
ทองเศราหมอง   มีเน้ือไมออน  ไมควรแกการงานของชางทอง  ไมสงรัศมี   มี
เน้ือรวน และไมเหมาะสมแกการกระทําของชางทอง. สนิม ๕ ประการน้ัน
อยางไรเลา?  หาประการคือ เหลก็  โลหะ  ดบุีก ตะกัว่  เงนิ.  ภิกษุ ท. !    เมื่อใด
ทองปราศจากสนิม ๕ ประการ  เหลาน้ีแลว  ทองน้ัน  ยอมเปนทองมีเน้ือออน 
ควรแกการงานของชางทอง มีรศัมี เน้ือไมรวน และเหมาะแกการกระทําของ
ชางทอง. ถาใครปรารถนาจะกระทําเครื่องประดบัตางๆ เชน แหวน ตุมหู 
สรอยคอ  หรือสุวรรณมาลา  ก็ตาม   ก็สําเร็จประโยชนแกเขาน้ัน,   น่ีฉันใด;  

 ภิกษุ ท. !  ขอน้ีก็ฉันน้ันเหมือนกัน : สนิมแห่งจิต ๕ ประการเหลาน้ี 
มีอยู เปนสนิมทําใหจิตเศราหมอง ไมออนโยน ไมควรแกการงานของจิต ไม
ประภัสสร   รวนเร   และไมต้ังมั่นโดยชอบเพื่อความส้ินไปแหงอาสวะ.  สนิม
แหงจิต  ๕  ประการน้ันอยางไรเลา ?   หาประการคือ   กามฉันทะ    พยาบาท   
ถนีมิทธะ  อุทธัจจกกุกจุจะ   วจิิกจิฉา.   ภิกษุ ท. !     เมื่อใดจิตปราศจากเคร่ือง
เศราหมอง ๕ ประการเหลาน้ีแลว   จิตน้ันยอมเปนจิตออนโยน ควรแกการงาน
ของจิต   เปนจิตประภัสสร   ไมรวนเร   และตั้งมั่นโดยชอบเพือ่ความส้ินไปแหง
อาสวะ. 
- ปฺจก. อํ.๒๒/๑๘/๒๓. 
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ส่ิงทีเ่ป็นเส้ียนหนามต่อกนัโดยธรรมชาต ิ

 ภิกษุ ท. !  ถูกแลว  ถูกแลว  ตามท่ีมหาสาวกเหลาน้ัน   เมื่อพยากรณก็
พยากรณโดยชอบ.   ภิกษุ ท. !    เรากลาวฌานวา มีเสียงเปนเส้ียนหนาม  จริง. 
ภิกษุ ท. !    เส้ียนหนาม  ๑๐   อยางเหลาน้ี   มีอยู.   สิบอยางอยางไรเลา?   สิบ
อยาง    คือ : - 

 ความยนิดใีนการระคนด้วยหมู่  เปนเส้ียนหนามแก ผู้ยนิดใีนปวเิวก ;  

 การตามประกอบในสุภนิมิต  เปนเส้ียนหนามแก ผู้ตามประกอบใน
อสุภนิมิต ; 

 การดูการเล่น เปนเส้ียนหนามแก ผู้คุ้มครองทวารในอนิทรีย์ทั้งหลาย ;  
 การเกีย่วข้องกบัมาตุคาม เปนเส้ียนหนามแก พรหมจรรย์ ;  
 เสียง เปนเส้ียนหนามแก ปฐมฌาน ; 
 วติกวจิาร เปนเส้ียนหนามแก ทุติยฌาน ;  
 ปีติ เปนเส้ียนหนามแก ตติยฌาน ;  
 อสัสาสะปัสสาสะ เปนเส้ียนหนามแก จตุตถฌาน ; 
 สัญญาและเวทนา เปนเส้ียนหนามแก สัญญาเวทยตินิโรธสมาบัติ ;  
 ราคะ   เป็นเส้ียนหนาม      โทสะ   เป็นเส้ียนหนาม. 
 ภิกษุ ท. !  พวกเธอจงเป็นผู้ไม่มเีส้ียนหนาม อยู่เถดิ. ภิกษุ ท. !   พวก
เธอจงเป็นผู้หมดเส้ียนหนาม   อยู่เถดิ.  ภิกษุ ท. !   พระอรหันต์ทั้งหลายเป็นผู้ไม่
มีเส้ียนหนาม    หมดเส้ียนหนาม   แล. 

-  ทสก. อํ. ๒๔/๑๔๕/๗๒. 
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 (หนามที่สิบ   คือราคะและโทสะเปนหนาม  แตไมระบุวาเปนหนามแกสิ่งใดเหมือนขอ
บนๆ; เขาใจวาเปนหนามแกธรรมทั่วไป.  การที่ไมระบุโมหะวาเปนหนามดวย  เขาใจวาเปนเพราะ
โมหะไมมีลักษณะเสียบแทงเหมือนหนาม   หรือเหมือนกับราคะและโทสะ). 

การอยู่ป่ากบัการเจริญสมาธิสําหรับภกิษุบางรูป 

 “ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ !   ข้าพระองค์   มีความประสงค์จะเสพเสนาสนะอันสงัด คือ
ป่าหรือป่าเปล่ียว”. 

 อุบาลี !  เสนาสนะอันสงัด  คือปาหรือปาเปล่ียว   อยูไดยาก  ปวิเวก
ทําไดยาก   ความอยูคนเดียว   เปนส่ิงที่ยินดีไดยาก   ปามักจะนําไปเสีย  ซ่ึงใจ
ของภิกษผุูไมไดสมาธิอยู. อุบาลี ! ผูใดพดูวา “เราไม่ได้สมาธิ   เราจักไปอยู่ในเสนาสนะ
อันสงัดคือป่าหรือป่าเปล่ียว” ดังน้ี  เขาน้ัน พึงหวังผลขอน้ี คือ จิตจักจมลงหรือจิตจัก
ปลิวไป. 

 อุบาลี !  เปรียบเหมอืนหวงนํ้าใหญ มีอยู. ชางพลายสูงเจ็ดรัตน๑

หรือเจ็ดรัตนครึ่ง   มาสูที่น้ันแลวคิดวา  “เราจะลงสูหวงนํ้าน้ี  แลวเลนนํ้า  ลางหู
บาง  เลนนํ้า  ลางหลังบาง  แลวพึงอาบพึงดื่ม  พึงข้ึนจากหวงนํ้าแลวหลีกไปตาม
ปรารถนา”  ดังน้ี;  ชางน้ัน  กระทําไดดงัน้ัน,  เพราะเหตุไร ?  อุบาลี !   เพราะเหตุ
วา  ชางน้ันตัวใหญ  จึงอาจหย่ังลงในหวงนํ้าลึกได.  ครั้งน้ัน  กระตายหรือแมวปา   
มาเห็นชางน้ันแลวคิดวา  “ชางจะเปนอะไรที่ไหนมา  เราก็จะเปนอะไรที่ไหนไป   
ดังน้ัน  เราจะลงสูหวงนํ้าน้ี   แลวเลนนํ้า   ลางหูบาง  เลนนํ้า   ลางหลังบาง  แลว
พึงอาบพึงดื่ม   พึงข้ึนจากหวงนํ้าแลวหลีกไปตามปรารถนา”  ดังน้ี;   กระตาย 
หรือแมวปาน้ัน กระโจนลงสูหวงนํ้าน้ัน โดยไมพิจารณา ผลที่มันหวังไดก็คือ 

๑.  หน่ึงรัตนเทากับ ๒ วิทัตถิ,  เทาท่ีทดสอบกันในประเทศไทยแลว  ปรากฏวา  หน่ึงวิทัตถิ    ประมาณเทากับ ๑ ฟุต. 
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จมดิ่งลงไป  หรือลอยไปตามกระแสนํ้า.   ขอน้ันเพราะเหตุไรเลา ?  เพราะวา
กระตายหรือแมวปาน้ันตัวมันเล็ก  จึงไมอาจหย่ังลงในหวงนํ้าลึก,   น้ีฉันใด; อุ
บาลี !    ขอน้ีก็ฉันน้ัน   กลาวคือ   ผูใด  พูดวา “เราไม่ได้สมาธิ   เราจักไปอยู่ในเสนาสนะ
อันสงัดคือป่า   หรือป่าเปล่ียว”  ดังน้ี  เขาน้ัน  พึงหวังผลขอน้ีคือ จิตจักจมลง    หรอืจิต
จักปลิวไป. 

 (เน้ือความขอน้ีแสดงวา การออกไปอยูปามิไดเหมาะสําหรับทุกคน. ผูใดคิดวาจักบรรลุ
ปฐมฌาน  ทุติยฌาน   กระทั่งถึงสัญญาเวทยิตนิโรธอันไมมีอาสวะ  ดวยเหตุเพียงสักวาอยูปาอยาง
เดียวน้ัน  ไมอาจจะสําเร็จได  เพราะไมช่ือวา  เปนผูตามถึงประโยชนตน (อนุปฺปตฺตสทตฺถ) ไดดวย
เหตุสักวาการอยูปา ;   ดังน้ันพระองคจึงตรัสกะภิกษุอุบาลีวา  : -)   

 อุบาลี !  เธอ  จงอยู่ในหมู่สงฆ์เถดิ ความผาสุกจักมีแก่เธอผู้อยู่ใน
หมู่สงฆ์,   ดงันี.้ 
-  ทสก. อํ. ๒๔/๒๑๖/๙๙. 

ลาํดบัพฤตจิติของผู้ทีจ่ะเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาท 

 ภิกษุ ท. !  บุคคลเปนผู มีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาท เปนอยางไร
เลา ? 

 ภิกษุ ท. !  เมื่อบุคคลสํารวม จักขุนทรีย์ อยู    จิตยอมไมเกลือกกลั้ว
ในรูปทั้งหลายที่จะพึงรูแจงดวยจักษุ;  เมื่อเขามีจิตไมเกลือกกลั้ว  ปราโมทยยอม
เกิด; เมื่อปราโมทยแลว   ปติยอมเกิด; เมื่อมีใจปติ  กายยอมสงบ; ผูมีกายสงบ 
ยอมอยูเปนสุข;  จิตของผูมีสุข  ยอมต้ังมั่น;  เมื่อจิตตั้งมั่นแล้ว   ธรรมทั้งหลาย
ย่อมปรากฏ;  เพราะธรรมท้ังหลายปรากฏ  บุคคลน้ัน   ยอมถึงซ่ึงการนับวา   เปน
ผูมีปกติอยูดวยความไมประมาท   โดยแท. 



                                                          ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ                                           ๑๓๖๓ 

 (ในกรณีแหง โสตะ   ฆานะ ชิวหา   กายะ   และมนะ ก็มีขอความที่ตรัสไวอยางเดียวกัน). 

 ภิกษุ ท. !  อยางน้ีแล ชื่อวาบุคคลเปนผูมีปกติอยูดวยความไม
ประมาท. 

 (ในกรณีแหงผู   มีปกติอยู่ด้วยความประมาท  ก็ตรัสไวโดยนัยตรงกันขาม). 

-  สฬา. สํ. ๑๘/๙๘/๑๔๔. 

สัจจสัญญาอนัสุขุมยิง่ขึน้ไปตามลาํดบัในรูปฌานส่ี 

[กรณขีองปฐมฌาน] 

 โปฏฐปาทะ !  เมื่อภิกษุน้ันมองเห็นนิวรณทั้งหาเหลาน้ี ที่ตนละได
แลว  อยู  ปราโมทยยอมเกิด;  เมื่อปราโมทยเกิด   ปติยอมเกิด;  กายของผูมใีจปติ  
ยอมสงบรํางับ;  ผูมีกายสงบรํางับ  ยอมเสวยสุข;   จิตของผูมีสุข  ยอมต้ังมั่น.   
ภิกษุน้ัน   เพราะสงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย  จึงบรรลุ ฌานที่
หน่ึง  อันมีวิตกวิจาร  มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก  แลวแลอยู.  สัญญาในกาม
อันมีในกาลกอนของเธอน้ัน ยอมดับไป; สัจจสัญญาอนัละเอยีดในปีติและสุขที่
เกดิแต่วเิวก ยอมมีข้ึนในสมัยน้ัน, เธอยอมเปนผูมีสัจจสัญญาอันละเอียดในปติ
และสุขที่เกิดแตวิเวก ในสมัยน้ัน. เพราะการศึกษาอยางน้ีสัญญาอยางหน่ึงยอม
เกิดข้ึน,   สัญญาอยางหน่ึงยอมดบัไป.   แมน้ี   ก็เปนการศึกษา. 

[กรณขีองทุติยฌาน] 

 โปฏฐปาทะ !   ขออื่นยังมอีีก : ภิกษุ เพราะสงบวิตกวิจารเสียไดจึง
บรรลุ ฌานที่สอง อนัเปนเคร่ืองผองใสแหงในภายใน นําใหเกิดสมาธิมีอารมณ
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อันเดียว  ไมมีวิตกวิจาร  มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ  แลวแลอยู.   สัจจ
สัญญาอันละเอียดในปติและสุขที่เกิดแตวิเวก ที่มีในกาลกอน ของเธอน้ันยอมดับ
ไป; สัจจสัญญาอนัละเอยีดในปีตแิละสุขที่เกดิแต่สมาธิ   ยอมมข้ึีนในสมัยน้ัน,  
เธอยอมเปนผูมีสัจจสัญญาอันละเอียดในปติและสุขที่เกิดแตสมาธ ิ  ในสมยัน้ัน.  
เพราะการศึกษาอยางน้ี   สัญญาอยางหน่ึงยอมเกิดข้ึน,  สัญญาอยางหน่ึง   ยอม
ดับไป.   แมน้ี   ก็เปนการศึกษา. 

[กรณขีองตติยฌาน] 

 โปฏฐปาทะ !   ขออื่นยังมอีีก : ภิกษุ  เพราะความจางคลายไปแหงปติ 
เปนผูอยูอุเบกขา   มีสติสัมปชญัญะ  เสวยสุขดวยนามกาย  จึงบรรลุ ฌานที่สาม 
อันเปนฌานที่พระอรยิเจากลาววา  “ผูไดบรรลุฌานน้ี   เปนผูอยูอุเบกขา   มีสติ 
อยูเปนสุข”  ดังน้ี แลวแลอยู. สัจจสัญญาอันละเอียดในปติและสุขอันเกิดแต
สมาธิ  ที่มใีนกาลกอน ของเธอน้ัน ยอมดบัไป;  สัจจสัญญาอนัละเอยีดในอุเปก
ขาสุข ยอมมีข้ึนในสมยัน้ัน, เธอยอมเปนผูมสัีจจสัญญาอันละเอียดในอุเปกขาสุข 
ในสมัยน้ัน.  เพราะการศึกษาอยางน้ี   สัญญาอยางหน่ึง  ยอมเกิดข้ึน, สัญญาอยาง
หน่ึง ยอมดบัไป.  แมน้ี   ก็เปนการศึกษา. 

[กรณขีองจตุตถฌาน] 

 โปฏฐปาทะ !   ขออื่นยังมอีีก  :  ภิกษุ   เพราะละสุขและละทุกขเสีย
ได,   เพราะความดับหายไปแหงโสมนัสและโทมนัสในกาลกอน,   จึงบรรลุ 
ฌานที่ส่ี อนัไมทุกขไมสุข  มีแตความที่สติเปนธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา  
แลวแลอยู.   สัจจสัญญาอันละเอียดในอุเปกขาสุข   ที่มีในกาลกอน  ของเธอน้ัน  
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ยอมดับไป;  สัจจสัญญาอนัละเอยีดในอทุกขมสุข ยอมมีข้ึนในสมัยน้ัน,   เธอ
ยอมเปนผูมีสัจจสัญญาอันละเอียดในอทุกขมสุข   ในสมัยน้ัน.  เพราะการศึกษา
อยางน้ี  สัญญาอยางหน่ึง  ยอมเกิดข้ึน,  สัญญาอยางหน่ึง  ยอมดับไป,  แมน้ี  ก็
เปนการศึกษา. 

 (ในกรณีแหง อากาสานัญจายตนะ  วิญญาณัญจายตนะ  และอากิญจัญญายตนะ ก็มี
ขอความที่ตรัสไวทํานองเดียวกัน). 

-  สี. ที. ๙/๒๒๖- ๒๒๗/๒๗๙ - ๒๘๒. 

เจโตวมุิตตชินิดทีย่งัมอีปุสรรค 

 ภิกษุ ท. !  บุคคล ๔ จําพวกเหลาน้ี   มีอยู   หาไดอยู  ในโลก.  ส่ี
จําพวกอยางไรเลา ?    ส่ีจําพวกคือ  :- 

 ๑. ภิกษุ ท. !  ภิกษุ ในกรณีน้ี เข้าถงึเจโตวมุิตติอนัสงบ อยางใด
อยางหน่ึง แลวแลอยู.  เธอยอม (อาศัยเจโตวิมุตติน้ัน) กระทําในใจซ่ึงสักกาย
นิโรธ (ความดับแหงสักกายะ),  เมื่อเธอกระทําในใจซ่ึงสักกายนิโรธ, จิตของเธอ (ก็
ยงั) ไม่แล่นไป  ไมเล่ือมใส  ไมดํารงอยู  ไมนอมไป  ในสักกายนิโรธ.  ความเปน
อยางน้ีของภิกษุน้ัน ทาํให้เธอหวงัสักกายนิโรธไม่ได้. เปรียบเหมอืนบุรุษมือเปอน
ตังเหนียว   จับก่ิงไม,  มือของเขาของอยู  จับอยู   ติดอยู (ไมเปนอิสระ),   น้ีฉันใด;  
ภิกษุ ท. !   ภิกษุที่เขาถึงเจโตวิมตุติอันสงบ   อยางใดอยางหน่ึง   แลวแลอยู.  เธอ
ยอมกระทําในใจซ่ึงสักกายนิโรธ,   เมื่อเธอกระทําในใจซ่ึงสักกายนิโรธอยู, จิต
ของเธอ (ก็ยัง) ไมแลนไป   ไมเล่ือมใส  ไมดํารงอยู  ไมนอมไป  ในสักกาย
นิโรธ.  ความเปนอยางน้ีของภิกษุน้ัน  ทําใหเธอหวังสักกายนิโรธไมได,   ฉันน้ัน
เหมือนกัน. 
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 ๒. ภิกษุ ท. !  ภิกษุ ในกรณีน้ี เข้าถงึเจโตวมุิตติอนัสงบ อยางใด
อยางหน่ึง แลวแลอยู.   เธอยอม (อาศัยเจโตวิมุตติน้ัน) กระทําในใจซ่ึงสักกาย
นิโรธ, เมื่อเธอกระทําในใจซ่ึงสักกายนิโรธอยู, จิตของเธอกแ็ล่นไป เล่ือมใส 
ดํารงอยู นอมไป ในสักกายนิโรธ, ความเปนอยางน้ีของภิกษุน้ัน ทําให้เธอหวงั
สักกายนิโรธได้. เปรียบเหมือนบรุุษมือสะอาด จับก่ิงไม, มือของเขาก็ไมของอยู 
ไมจับอยู   ไมติดอยู (ยังเปนอิสระ),  น้ีฉันใด; ภิกษ ุท. !    ภิกษุที่เขาถึงเจโต
วิมุตติอันสงบ  อยางใดอยางหน่ึง แลวแลอยู.  เธอยอมกระทําในใจซ่ึงสักกาย
นิโรธ, เมื่อเธอกระทําในใจซ่ึงสักกายนิโรธอยู, จิตของเธอก็แลนไป เล่ือมใส 
ดํารงอยู   นอมไป   ในสักกายนิโรธ.   ความเปนอยางน้ีของภิกษุน้ัน  ทําใหเธอ
หวังสักกายนิโรธได,    ฉันน้ันเหมือนกัน. 

 ๓. ภิกษุ ท. !  ภิกษุ  ในกรณีน้ี เข้าถงึเจโตวมุิตติอนัสงบ อยางใด
อยางหน่ึง   แลวแลอยู.  เธอยอม (อาศัยเจโตวิมุตติน้ัน)   กระทําในใจซ่ึงอวชิชาป-
เภท (การทําลายแหงอวิชชา),   เมื่อเธอกระทําในใจซ่ึงอวิชชาปเภทอยู,   จิตของเธอ 
(กย็งั) ไม่แล่นไป   ไมเล่ือมใส   ไมดํารงอยู   ไมนอมไป   ในอวิชชาปเภท,   
ความเปนอยางน้ีของภกิษุน้ัน ทําให้เธอหวงัอวชิชาปเภทไม่ได้. เปรยีบเหมือนชัม
พาลี๑   อันสรางมาแลวหลายป   คนเขาปดทางนํ้าไหลเขาของมันเสีย  และ
เปดทางนํ้าไหลออกไวทั้งหมด  ทั้งฝนก็ไมตกตามฤดูกาล  เมื่อเปนอยางน้ี   การที่
จะมีนํ้าไหลออกจากขอบคันแหงตระพังน้ัน       ก็เปนอันไมมีหวัง,        น้ีฉันใด;
ภิกษุ ท. !   ภิกษุที่เขาถึงเจโตวิมุตติอันสงบ   อยางใดอยางหน่ึง   แลวแลอยู.   เธอ
ยอมกระทําในใจซ่ึงอวิชชาปเภท,   เมื่อเธอกระทําในใจซ่ึงอวิชชาปเภทอยู, จิต
ของเธอ (ก็ยัง)  ไมแลนไป  ไมเล่ือมใส  ไมดํารงอยู  ไมนอมไป  ในอวิชชาปเภท, 

๑.  ตระพังใหญท่ีท้ิงของโสโครกประจําเมือง มีขอบคัน. 
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 ความเปนอยางน้ีของภิกษุน้ัน ทําใหเธอหวังอวิชชาปเภทไมได, ฉันน้ัน
เหมือนกัน. 

 ๔. ภิกษุ ท. !  ภิกษุ ในกรณีน้ี เข้าถึงเจโตวิมุตติอันสงบ อยางใด
อยางหน่ึง   แลวแลอยู.    เธอยอม  (อาศัยเจโตวิมุตติน้ัน)  กระทําในใจซ่ึง
อวิชชาปเภท, เมื่อเธอกระทําในใจซ่ึงอวิชชาปเภทอยู,   จิตของเธอ  ก็แล่นไป  
เล่ือมใส   ดํารงอยู นอมไป ในอวิชชาปเภท. ความเปนอยางน้ีของภิกษุน้ัน ทําให้
เธอหวงัอวชิชาปเภทได้.  เปรียบเหมือนชัมพาลี   อันสรางมาแลวหลายป   คนเขา
เปดทางนํ้าไหลเขาของมัน    และปดทางนํ้าไหล ออกไวทั้งหมด ทั้งฝนก็ตก
ตามฤดูกาล เมื่อเปนอยางน้ี   การที่จะมีนํ้าไหลออกจากขอบคันแหงตระพังน้ัน   
ก็เปนอันหวังได,   น้ีฉันใด;  ภิกษุ ท. !    ภิกษุที่เขาถึงเจโตวิมุตติอันสงบ อยางใด
อยางหน่ึง  แลวแลอยู.   เธอยอมกระทําในใจซ่ึงอวิชชาปเภท,   เมื่อเธอกระทําใน
ใจซ่ึงอวิชชาปเภทอยู,   จิตของเธอ   ก็แลนไป   เล่ือมใส   ดํารงอยู   นอมไป   ใน
อวิชชาปเภท.  ความเปนอยางน้ีของภิกษุน้ัน  ทําใหเธอหวังอวิชชาปเภทได,   ฉัน
น้ันเหมือนกัน. 

 ภิกษุ ท. !  บุคคล ๔ จําพวก   เหลาน้ีแล    มีอยู   หาไดอยู   ในโลก. 
-  จตุกฺก. อํ. ๒๑/๒๒๓ - ๒๒๕/๑๗๘. 

 

นิทเทศ ๒๑ 

วาดวย สมัมาสมาธิ 

จบ 
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นิเทศ  ๒๒  วาดวย  ขอความสรุปเร่ืองมรรค 

(มี  ๗๕  เรื่อง) 

หมวด ก.  ว่าด้วย  ไวพจน์ 

  อริยอฏัฐังคกิมคัคอธิวจนะ 
 (ไวพจน์แห่งอฏัฐังคกิมรรค) 

 ภิกษุ  ท.!     เราจักแสดงซ่ึง   สามัญญะ ....    ภิกษุ  ท.!   สามัญญะ   น้ัน
เปนอยางไรเลา?    สามัญญะน้ันคือ   อริยอัฏฐังคิกมรรคน้ี   น่ันเอง    ไดแก  
สัมมาทิฏฐิ    สัมมาสังกัปปะ   สัมมาวาจา    สัมมากัมมันตะ   สัมมาอาชีวะ   
สัมมาวายามะ    สัมมาสติ    สัมมาสมาธิ.    ภิกษุ  ท.!    น้ี  เราเรียกวา  สามัญญะ. 
-  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๓๐/๙๙ - ๑๐๐.   

[ในสูตรอ่ืน  (๑๙/๓๐/๑๐๕)  ตรัสเรียกอัฏฐังคิกมรรควา   พรหมัญญะ. 
  ในสูตรอ่ืน  (๑๙/๓๑/๑๑๑) ตรัสเรียกอัฏฐังคิกมรรควา    พรหมจริยะ. 
  ในสูตรอ่ืน  (๑๙/๒๐/๖๑) ตรัสเรียกอัฏฐังคิกมรรควา    สัมมัตตะ. 
  ในสูตรอ่ืน  (๑๙/๒๐/๖๔)           ตรัสเรียกอัฏฐังคิกมรรควา    กสุลธัมม. 
  ในสูตรอ่ืน  (๑๙/๒๐/๖๗)           ตรัสเรียกอัฏฐังคิกมรรควา     สัมมาปฏปิทา. 
  ในสูตรอ่ืน  (๑๙/๒๐/๙๑)          ตรัสเรียกอัฏฐังคิกมรรควา     สัมมาปฏปัิตต.ิ 
  ในสูตรอ่ืน  (๑๙/๕๒๘/๑๖๖๔) ตรัสเรียกอัฏฐังคิกมรรควา    มัชฌมิาปฏปิทา. 
  ในสูตรอ่ืน  (๑๔/๕๒๔/๘๒๙)  ตรัสเรียกอัฏฐังคิกมรรควา  สมถะและวปัิสสนา]. 

อฏัฐังคกิมรรคในฐานะแห่งธัมมยานอนัประเสริฐ 

               (พระอานนทไดเห็นชาณุสโสณีพราหมณ  น่ังรถขาวเทียวดวยมาขาวเครื่องประดับประดา
ทุกสวนขาว   ถือพัดวาลวีชนีขาว   จนกระทั่งประชาชนเห็นแลวรองวา  พรหมยาน    วาลักษณะแหง
พรหมยาน,     ดังน้ีแลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา     แลวทูลถามวา  :-)                                                



                                                          ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ                                           ๑๓๖๙ 

 “ข้าแต่พระองค์ผู้องค์ผู้ เจริญ !   พระผู้มีพระภาค    อาจจะบัญญติัพรหมยานขึน้   ในธรรม
วินัยนี ้   ได้หรือไม่หนอ ?” 

 อาจซิ  อานนท !  คาํว่า  พรหมยาน  น้ัน เป็นอธิวจนะ (คําแทนช่ือ) 
แห่งอริยอฏัฐังคกิมรรคนีเ้อง;  เรียกวา พรหมยาน บาง  ธรรมยาน บาง 
อนุตตรสังคามวชัิย   บาง. 

 อานนท !     สัมมาทิฏฐิ   อันบุคคลเจริญ   กระทําใหมากแลว  เปน
ธรรมมีการนําออกซ่ึงราคะเปนปริโยสาน  มีการนําออกซ่ึงโทสะเปนปริโยสาน  
มีการนําออกซ่ึงโมหะเปนปริโยสาน. 

 สัมมาสังกปัปะ ....  สัมมาวาจา ....  สัมมากมัมันตะ ....  สัมมา-
อาชีวะ ....  สัมมาวายามะ ....  สัมมาสต ิ ....  สัมมาสมาธิ ....  อนับุคคล
เจริญกระทาํให้มากแล้ว  เป็นธรรมมกีารนําออกซ่ึงราคะเป็นปริโยสาน  
มีการนําออกซ่ึงโทสะเป็นปริโยสาน   มีการออกซ่ึงโมหะเป็นปริโยสาน. 

 อานนท !   พึงทราบโดยปริยายน้ีแล  วาคําวา  พรหมยาน  น้ัน  เปน      
อธิวจนะแหงอริยอัฏฐังคิกมรรคน้ีเอง;   เรียกวา  พรหมยาน บาง  ธรรมยาน   
บาง     อนุตตรสังคามวิชัย บาง. 

-   มหาวาร. สํ. ๑๙/๖ - ๗/๑๓ - ๒๓. 

 (ผูศึกษาพึงทราบวา  คําวา  พรหมยาน  เปนคําสูงสุดในฝายศาสนาพราหมณ  พระอานนท
อยากจะมีคําเชนน้ันในพระพุทธศาสนาน้ีบาง  จึงทูลถาม;  แตพระองคตรัสตอบอยางธัมมาธิษฐาน  
ระบุเอาอัฏฐังคิกมรรคเปนพรหมยาน,  และแถมยังมีคําวา  ธรรมยาน  และอนุตตรสังคามวิชัย  อีก
ดวย.    เราเห็นวา  คําวา  ธรรมยาน  สําคัญกวา  จึงยกเอามาเปนช่ือแหงหัวขอน้ี. 
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 อน่ึง   อัฏฐังคิกมรรคน้ี   จําแนกความหมายไดหลายอยาง  เชนจําแนกเปน  วิเวกนิสฺสิตํ  วิ-
ราคนิสฺสิตํ   นิโรธนิสฺสิตํ   โวสฺสคฺคปริณามี  ดังในหัวขอ  ที่จัด  อัฏฐังคิกมรรคเปน  กัลยาณมิตร  
เปนตน  บาง,    และในหัวขอทรงจําแนกเปน  ราค - โทส - โมหวินย - ปริโยสานบาง,    ในหัวขอวา    
“อัฏฐังคิกมรรคชนิดที่เจริญแลว  ทํากิจแหงอริยสัจสี่พรอมกันไปในตัว”  เปนตน  ซึ่งไดกลาวไวใน
หมายเหตุทายหัวขอน้ันๆ   ที่หนา ๑๔๑๙,  ๑๔๒๑,  ๑๔๕๘  แหงหนังสือน้ี    ทรงจําแนกวา  อม
โตคธ   อมตปรายน   อมตปริโยสาน  บาง,  นิพฺพานนินฺน  นิพฺพานโปณ  นิพฺพานปพฺภาร  บาง). 

อฏัฐังคกิมรรค  เป็นสัมมาปฏิปทา 

 ภิกษุ  ท.!      เราจักแสดงซ่ึง   มิจฉาปฏิปทา   และสัมมาปฏิปทา   แก
พวกเธอ.   เธอทั้งหลาย    จงฟงซ่ึงขอความนั้น. 

 ภิกษุ  ท.!      มิจฉาปฏิปทา  เปนอยางไรเลา ?    มิจฉาปฏิปทาน้ีคือ   
มิจฉาทิฏฐิ   มิจฉาสังกัปปะ    มิจฉาวาจา   มิจฉากัมมันตะ    มิจฉาอาชีวะ    
มิจฉาวายามะ    มิจฉาสติ     มิจฉาสมาธิ.     ภิกษุ  ท.!     น้ีเรียกวา    มิจฉา
ปฏิปทา. 

 ภิกษุ  ท.!     สัมมาปฏิปทา  เปนอยางไรเลา ?     สัมมาปฏิปทาน้ีคือ  
สัมมาทิฏฐิ   สัมมาสังกัปปะ   สัมมาวาจา   สัมมากัมมันตะ   สัมมาอาชีวะ   
สัมมาวายามะ   สัมมาสติ   สัมมาสมาธิ. ภิกษุ  ท.!    น้ีเรียกวา   สัมาปฏิปทา. 
-  มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๒/๖๕ - ๖๗. 

 [สูตรขางบนน้ี     ตรัสเรียกอัฏฐังคิกมรรค  วาสัมมาปฏิปทา ;    ในสูตรอ่ืน  (๑๙/๒๘/๘๙ -
๙๑)   ตรัสเรียกวา    สัมมาปฏิบัติ  ก็มี. 

 อน่ึง  สูตรขางบนน้ันตรัสเรียกอัฏฐังคิกมรรค  วา  สัมมาปฏิทา  ในสูตรบางแหง (นิทาน.สํ. 
๑๖/๕/๑๙ - ๒๑)  ตรัสเรียก   ปฏิจจสมุปบาทฝายนิโรธวาร  วาเปนสัมมาปฏิปทา  ก็มี. 



                                                          ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ                                           ๑๓๗๑ 

 (ตรัสเรียกปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร   วา  ทุกขนิโรธอริยสัจ  ก็มี      - ติก. อํ. ๒๐/๒๒๗/๔๐๑).
เปนอันวา  ทั้งอริยอัฏฐังคิกมรรค  และปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร  ต่างก็เป็นสัมมาปฏิปทา
ด้วยกัน ;    ควรที่นักศึกษาจะสนใจอยางย่ิง]. 

สัมมตัตะในนามว่า  อริยมรรค 

 ภิกษุ ท. !     เราจักแสดงซ่ึงธรรมอันปนอรยิมรรค     และธรรมอันเปน 
อนริยมรรค     แกพวกเธอ.    เธอทั้งหลายจงฟง.   

 ภิกษุ ท. !       อนริยมรรค   เปนอยางไรเลา ?     คือ  มิจฉาทิฏฐิ  มิจฉา-
สังกัปปะ  มิจฉาวาจา   มิจฉากัมมันตะ  มิจฉาอาชีวะ  มิจฉาวายามะ  มิจฉาสติ  
มิจฉาสมาธิ   มิจฉาญาณะ   มิจฉาวิมุตติ.    ภิกษุ ท. !    น้ีเรียกวา   อนรยิมรรค. 

 ภิกษุ ท. !        อริยมรรค    เปนอยางไรเลา ?  คือ  สัมมาทิฏฐิ  สัมมา-
สังกัปปะ  สัมมาวาจา   สัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  
สัมมาสมาธิ  สัมมาญาณะ  สัมมาวิมุตติ.  ภิกษุ ท. !   น้ีเรียกวา   อริยมรรค. 
-   ทสก. อํ. ๒๔/๒๖๒/๑๔๕ - ๑๔๖. 

 (ในพระบาลีขางบนน้ี    ทรงแสดง สัมมัตตะสิบและมิจฉัตตะสิบ   วาเปนอริยมรรคและ 
อนริยมรรค.    ในบาลีแหงอ่ืน ๆ แสดงเปนคู ๆ  แปลกออกไปอีก   คือในสูตรอ่ืน ๆ ทรงเรียกช่ือของ
ธรรมหมวดน้ีวา   สุกกมรรค - กัณหมรรค  ก็มี,    เปนสาธุธรรม - อสาธุธรรม,   อริยมรรค - อนริ
ยมรรค,     กุศลธรรม - อกุศลธรรม,      ธรรมมีประโยชน - ธรรมไมมีประโยชน,   เปนธรรม - เปน
อธรรม,     ไมเปนไปเพื่ออาสวะ - เปนไปเพื่ออาสวะ,     เปนธรรมไมมีโทษ - เปนธรรมมีโทษ,   เปน
ธรรมไมแผดเผา - เปนธรรมแผดเผา,   ไมเปนเคร่ืองส่ังสมกิเลส - เปนเคร่ืองส่ังสมกิเลส,  มีสุขเปน
กําไร - มีทุกขเปนกําไร,    มีสุขเปนผลตอบแทน - มีทุกขเปนผลตอบแทน,               เปนธรรมทาํ
ความสงบ - ไมเปนธรรมทําความสงบ,      เปนธรรมของสัตบุรุษ - ไมเปนธรรมของสัตบุรุษ,     
ธรรมที่ควรทําใหเกิดข้ึน - ธรรมที่ไมควรใหเกิดข้ึน,      ธรรมที่ควรเสพ - ธรรมที่ไมควรเสพ,     
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ธรรมที่ควรเจริญ - ธรรมที่ไมควรเจริญ,     ธรรมที่ควรทําใหมาก - ธรรมที่ไมควรทําใหมาก,     
ธรรมที่ควรระลึกถึง  - ธรรมที่ไมควรระลึกถึง,     ธรรมที่ควรทําใหแจง  - ธรรมที่ไมควรทําใหแจง,     
ดังน้ีก็มี.     - ๒๔/๒๕๘ - ๒๖๕/๑๓๔ - ๑๕๔). 

ธรรมทีเ่ป็นนิพพานคามมิคัคะ 

 ภิกษุ ท. !       เราจักแสดงซ่ึงนิพพานคามิมรรค     แกเธอทั้งหลาย.  เธอ
ทั้งหลายจงฟงความขอน้ัน. 

 ภิกษุ ท. !      ก็  นิพพานคามิมรรค   เป็นอย่างไรเล่า ?  (ตอไปน้ีทรงแสดง

สิ่งที่เรียกวา  นิพพานคามิมรรค  โดยสูตรหลายสูตรเปนลําดับไป   ในที่น้ีจะยกมาเฉพาะช่ือธรรมที่
ทรงแสดงเทาน้ัน  :-)    

 กายคตาสต ิ :      ภิกษุ ท. !    น้ีเราเรียกวา     นิพพานคามิมรรค. 
 สมถะและวปัิสสนา :      ภิกษุ ท. !    น้ีเราเรียกวา   นิพพานคามิมรรค. 
 สวติักกสวจิารสมาธิ อวติักกวจิารมัตตสมาธิ     อวติักกอวจิารสมาธิ     :
ภิกษุ ท. !      น้ีเราเรียกวา     นิพพานคามิมรรค. 
 สุญญตสมาธิ   อนิมิตตสมาธิ   อปัปณหิิตสมาธิ     :   ภิกษุ ท. !      น้ีเรา     
เรียกวา   นิพพานคามมิรรค. 
 สติปัฏฐานส่ี  :      ภิกษุ ท. !    น้ีเราเรียกวา   นิพพานคามิมรรค. 
 สัมมปัปธานส่ี  :    ภิกษุ ท. !    น้ีเราเรียกวา     นิพพานคามิมรรค. 
 อทิธิบาทส่ี  :     ภิกษุ ท. !    น้ีเราเรียกวา     นิพพานคามิมรรค. 
 อนิทรีย์ห้า  :     ภิกษุ ท. !    น้ีเราเรียกวา     นิพพานคามิมรรค. 
 พละห้า  :     ภิกษุ ท. !    น้ีเราเรียกวา      นิพพานคามิมรรค. 
 โพชฌงค์เจด็ :   ภิกษุ ท. !  น้ีเราเรียกวา     นิพพานคามิมรรค. 
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 อริยอฏัฐังคกิมรรค :   ภิกษุ ท. !  น้ีเราเรียกวา     นิพพานคามิมรรค. 
 ภิกษุ ท. !    ดวยอาการอยางน้ี    นิพพานคามิมรรค    เปนอันวาเรา
แสดงแลว.   ภิกษุ ท. !     กิจอันใด    ที่ศาสดาผูเอ็นดู   แสวงหาประโยชนเก้ือกูล
อาศัยความเอ็นดูแลว   จะพึงทําแกสาวกทั้งหลาย,   กิจอันน้ัน   เราไดทําแลวแก
พวกเธอท้ังหลาย.   ภิกษุ ท. !   น้ัน โคนไมทั้งหลาย,   น่ัน เรือนวางทั้งหลาย. 
ภิกษุ ท. !   พวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลส,  อยาไดประมาท.  พวกเธอ
ทั้งหลาย   อยาไดเปนที่ตองรอนใจ   ในภายหลังเลย.  น้ีแล   เปนวจาเครื่องพร่ํา
สอนพวกเธอท้ังหลายของเรา. 
-  สฬา. สํ. ๑๘/๔๔๑ - ๔๔๒, ๔๕๐ - ๔๕๓/๖๗๔ - ๖๘๔, ๗๒๐ – ๗๕๑. 

ทางโล่งอนัแน่นอนไปสู่สัมมตัติตนิยาม 

 ภิกษุ ท. !  บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ    แมฟงสัทธรรมอยู
ก็ไมอาจกาวลงสูนิยามธรรม (บทสรุปอันแนนอน)   อันเปนสัมมัตตะ (ภาวะแหงความ

ถูกตอง) ในกุศลธรรมทั้งหลาย.๑    หกประการ   อยางไรเลา ?    หกประการ คือ 
เปนผู  : - 

ประกอบดวยกัมมาวรณภาวะ (มกีรรมเปนเคร่ืองก้ัน) ; 
ประกอบดวยกิเลสาวรณภาวะ (มีกิเลสเปนเครื่องก้ัน); 
ประกอบดวยวิปากาวรณภาวะ (มีวิบากเปนเคร่ืองก้ัน); 
ไมประกอบดวยศรัทธา ; 

๑. ภาวะแหงความถูกตองในกุศลธรรมท้ังหลาย   ในท่ีน้ีหมายถึงอัฏฐังคิกมรรคมีองคแปดประการหรือจะขยายออกไป
ถึงสัมมาญาณะและสัมมาวิมุตติ   อีก ๒ ประการ     รวมเปน ๑๐ ประการ ดวยก็ได.     กลาวโดยยอวา   ธรรม ๖ 
ประการแหงสูตรน้ี     เปนทางโลงเปดตรงไปสูหัวใจอัฎฐังคิกมรรค. 



๑๓๗๔                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

ไมประกอบดวยฉันทะ ;       และ 
เปนผูมีปญญาทราม. 

 ภิกษุ ท. !        บุคคลที่ประกอบดวยหลักธรรม ๖ ประการเหลาน้ีแล    แม
ฟงสัทธรรมอยูก็ไมอาจกาวลงสูนิยามธรรม อันเปนสัมมัตตะ ในกุศลธรรม
ทั้งหลาย. 

 ภิกษุ ท. !        บุคคลที่ประกอบด้วยหลกัธรรม ๖ ประการ  ฟังสัทธรรม
อยู่กอ็าจก้าวลงสู่นิยามธรรม อนัเป็นสัมมัตตะ ในกศุลธรรมทั้งหลาย. หก
ประการอยางไรเลา?   หกประการคือ   เปนผู   :- 

ไม่ประกอบด้วยกมัมาวรณภาวะ ; 
ไม่ประกอบด้วยกเิลสาวรณภาวะ; 
ไม่ประกอบด้วยวปิากาวรณภาวะ; 
ประกอบด้วยศรัทธา; 
ประกอบด้วยฉันทะ;         และ 
เป็นผู้ทีม่ีปัญญา. 

 ภิกษุ ท. !  บุคคลที่ประกอบดวยหลักธรรม ๖ ประการเหลาน้ีแล แม
ฟงสัทธรรมอยู ก็อาจกาวลงสูนิยามธรรม อันเปนสัมมัตตะ ในกุศลธรรม
ทั้งหลาย. 

-  ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๘๕/๓๕๗. 

 (กัมมาวรณภาวะ - มีกรรมเปนเคร่ืองกั้น   หมายถึงวิปฏิสารแหงจิต    เพราะไดทํากรรมช่ัว
ไว,  กิเลสาวรณภาวะ - มีกิเลสเปนเคร่ืองกั้น    หมายถึงกิเลส    โดยเฉพาะคือมิจฉาทิฏฐิที่เปน
พื้นฐานแหงจิต,   วิปากาวรณภาวะ - หมายถึง   วิบากที่ทําใหเกิดเปนสัตวที่ไมอาจจะเขาใจธรรมได). 



                                                          ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ                                           ๑๓๗๕ 

อริยมรรค   ซ่ึงมใิช่อริยอฏัฐังคกิมรรค 

 ภิกษุ ท. !     เราจักแสดงซ่ึงอริยมรรคและอนริยมรรค    แกพวกเธอ. 
เธอท้ังหลายจงฟงความขอน้ัน. 

 ภิกษุ ท. !     อนริยมรรค  เปนอยางไรเลา ?     คือ ปาณาติบาต   อทิน-
นาทาน   กาเมสุมิจฉาจาร   มุสาวาท  ปสุณวาท  ผรุสวาท  สัมผัปปลาปวาท 
อภชิฌาพยาบาท    มิจฉาทิฏฐิ   :  ภิกษุ  ท.!    น้ีเรียกวา  อนริยมรรค. 

 ภิกษุ ท. !    อริยมรรค   เปนอยางไรเลา?   เวนจากปาณาติบาต  เวน
จากอทินนาทาน   เวนจากกาเมสุมิจฉาจาร  เวนจากมุสาวาท   เวนจากปสุณวาท   
เวนจากผรุสวาท  เวนจากสัมผัปปลาปวาท   อนภิชฌา  อัพยาบาท    สัมมาทิฏฐิ  :    
ภิกษุ ท. !    น้ีเรียกวา    อริยมรรค. 
-  ทสก.อํ. ๒๔/๒๙๙/๑๗๘ 

 (กุศลกัมมบถสิบ และ อกุศลกัมมบถสิบ  ซึ่งเรียกช่ือวา  อริยมรรค  และอนริยมรรคในที่น้ี, 
ในสูตรอ่ืนเรียกวา   สุกกมรรค - กัณหมรรค    ก็มี  - ๒๔/๓๐๐/๑๗๙). 

หมวด ข. ว่าด้วย   การสงเคราะห์องค์มรรค 

องค์แปดแห่งอริยมรรค   สงเคราะห์ลงในสิกขาสาม 

 “ข้าแต่แม่เจ้า !   อริยอัฏฐังคิกมรรค    เป็นอย่างไรเล่า  ?” 

 “อาวุโสวิสาขะ !     อริยอัฏฐังคิกมรรคน้ัน   ไดแกส่ิงเหลาน้ีคือ  สัมมา-
ทิฏฐิ   สัมมาสังกัปปะ   สัมมาวาจา   สัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ 
สัมมาวายามะ   สัมมาสติ    สัมมาสมาธิ”. 



๑๓๗๖                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

 “ข้าแต่แม่เจ้า !    อริยอัฏฐังคิกมรรค    เป็นสังขตธรรม     หรืออสังขตธรรม ?” 

 “อาวุโสวิสาขะ  !      อริยอัฏฐังคิกมรรค    เปนสังขตธรรม”. 

 “ข้าแต่แม่เจ้า !   ขนัธ์ท้ังสาม (ศีล - สมาธิ - ปัญญาขนัธ์) สงเคราะห์ด้วยอริยอัฏฐังคิกมรรค
หรือ,    หรือว่าอริยอัฏฐังคิกมรรค    สงเคราะห์ด้วยขนัธ์สาม ?” 

 “อาวุโสวิสาขะ  !   ขันธทั้งสาม ไมไดสงเคราะหในอริยอัฏฐังคิกมรรค; 
แต อริยอฏัฐังคกิมรรค ตางหาก   สงเคราะห์ในขันธ์ทั้งสาม,    คือสัมมาวาจา 
สัมมากัมมนัตะ  สัมมาอาชวีะ สามอยางน้ี  สงเคราะหใน ศีลขันธ์;  
สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ  สามอยางน้ี  สงเคราะหใน สมาธิขนัธ์; 
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สองอยางน้ี สงเคราะหใน ปัญญาขันธ์. .... ฯลฯ .... ”. 

-  มู.ม. ๑๒/๕๔๙,  ๕๕๕/๕๐๘,๕๑๓. 

 (ขอความขางบนน้ี  เปนคําของธัมมทินนาเถรี  กลาวตอบแกวิสาขอุบาสก  คร้ันอุบาสกนํา
ขอความน้ีไปกราบทูลพระผูมีพระภาค   พระผูมีพระภาคไดตรัสวา   “วิสาขะ  !    ธัมมทินนาภิกษุณี
เปนบัณฑิต มีปญญามาก; ถาเธอถามขอความน้ันกะเรา  เราก็จะพยากรณกะเธอเชนเดียวกับที่ธัมม
ทินนาภิกษุณีพยากรณแลวแกเธอ  เธอจงทรงจําเน้ือความน้ันไว.” ดังน้ันเปนอันวา  ขอความของ
ธรรมทินนาเถรีมีคาเทากับพระพุทธภาษิต  จึงนํามาใสไวในหนังสือน้ี  ในลักษณะเชนน้ี). 

ลกัษณะแห่งสิกขาสามโดยละเอยีด 

 ๑. สีลขันธ์  โดยละเอยีด 

 “ท่านอานนท์ผู้ เจริญ !   อริยสีลขันธ์น้ัน  เป็นอย่างไรเล่า    ท่ีพระสมณโคดมทรงสรรเสริญ  
และทรงชักชวนมหาชนนี ้  ให้สมาทาน   ให้เข้าไปอยู่   ให้ต้ังไว้เฉพาะ ?” 



                                                          ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ                                           ๑๓๗๗ 

 มาณพ !  ตถาคตเกิดข้ึนในโลกน้ี  เปนพระอรหันต ตรัสรูชอบเอง
สมบูรณดวยวิชชาและจรณะ   ดําเนินไปดี   รูแจงโลก   เปนสารถีผึกคนควรฝก
ไมมีใครย่ิงไปกวา   เปนครูของเทวดาและมนุษย  เปนผูเบิกบานแลว  จําแนก
ธรรมออกสอนสัตว.   ตถาคตน้ันทําใหแจงซ่ึงโลกน้ี   กับทั้งเทวดา  มาร  พรหม 
หมูสัตวพรอมทัง้สมณพราหมณ  เทวดาพรอมทัง้มนุษย   ดวยปญญาอันย่ิงเอง
แลว สอนผูอื่นใหรูแจงตาม.  ตถาคตน้ัน  แสดงธรรมไพเราะในเบื้องตน  
ทามกลาง  ที่สุด,   ประกาศพรหมจรรยพรอมทัง้อรรถะและพยัญชนะ  บริสุทธิ์
บริบูรณส้ินเชิง. 

 คหบดหีรือบุตรคหบด ี  หรือผูเกิดในตระกูลใดตระกูลหน่ึงในภายหลังก็ดี  
ไดฟงธรรมน้ันแลว  เกิดศรัทธาในตถาคต.   เขาผูประกอบดวยศรัทธรยอม
พิจารณาเห็น  วา  “ฆราวาสคับแคบ เปนทางมาแหงธุลี,   บรรพชาเปนโอกาส (คือ
ที่โปรงโลง) อันย่ิง;    การที่คนอยูครองเรือน  จะประพฤติพรหมจรรยใหบรสุิทธิ์
บริบูรณโดยสวนเดียวเหมือนสังขที่เขาขัดแลวน้ัน  ไมทําไดโดยงาย.  ถากระไร
เราจะปลงผมและหนวด  ครองผากาสายะ  ออกจากเรือนบวชเปนผูไมเก่ียวของ
ดวยเรือนเถิด”,    ดังน้ี. 

 โดยสมัยอืน่ตอมา   เขาละกองสมบัตินอยใหญ  และวงศญาตินอยใหญ
ปลงผมและหนวด   ออกจากเรือนบวช   เปนผูไมเก่ียวของดวยเรอืนแลว. 

 กุลบุตรน้ัน  คร้ันบวชแลวอยางน้ี  เปนผูสํารวมแลวดวยการสํารวมใน
ปาติโมกขอยู  ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจร  มีปกติเห็นเปนภัยในโทษท้ัง 
หลายแมมปีระมาณนอย  สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย  ประกอบดวย
กายกรรมวจีกรรมอันเปนกุศล    มีอาชีวะบริสุทธิ์   ถึงพรอมดวยศีล .... 



๑๓๗๘                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

 มาณพ !  ภิกษุ เป็นผู้ถงึพร้อมด้วยศีล เป็นอย่างไรเล่า? 
มาณพ !    ภิกษุในกรณีน้ี   เปนผูละปาณาติบาต   เวนขาดจากปาณาติบาต   วาง
ทอนไมและศัสตราเสียแลว  มีความละอาย ถึงความเอ็นดูกรุณา  หวังประโยชน
เก้ือกูลในบรรดาสัตวทั้งหลายอยู  ....ฯลฯ .... (ขอความตอไปน้ี ดูไดที่ภาคผนวกแหง
หนังสือเลมน้ี ที่หนา ๑๕๔๑ ต้ังแต  คําวา เปนผูละอทินนาทาน  เวนขาดจากอทินนาทาน ... ไป
จนถึงคําวา .... (จบอริยสีลขันธ) .... ที่หนา ๑๕๕๑). 

๒. สมาธิขนัธ์ โดยละเอยีด 

 “ท่านอานนท์ผู้ เจริญ !   อริยสมาธิขันธ์น้ัน    เป็นอย่างไรเล่า   ท่ีพระสมณโคดมทรง
สรรเสริญ  และทรงชักชวนมหาชนให้สมาทาน  ให้เข้าไปอยู่  ให้ต้ังไว้เฉพาะ?” 

(บุรพภาคแห่งการเจริญสมาธิ) 

 มาณพ !  ภิกษุ  เป็นผู้มีทวารอนัคุ้มครองแล้วในอนิทรีย์ทั้งหลาย 
เป็นอย่างไรเล่า ? 
 มาณพ !  ภิกษุในกรณีน้ี  เหน็รูปดวยตาแลว  ไมเปนผูถือเอาใน
ลักษณะที่เปนการรวบถือเอาทั้งหมด (รวมเปนภาพเดียว)  ไมเปนผูถือเอาในลักษณะ
ที่เปนการถือเอาโดยแยกเปนสวน ๆ;   อกุศลธรรมอันลามกคืออภชิฌาและ
โทมนัส   จะพึงไหลไปตามบุคคลผูไมสํารวมอยูซ่ึงอินทรียอันเปนตนเหตุคือตา
ใด,  เธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมซ่ึงอินทรียน้ัน  ยอมรักษาอินทรียคือตา  ยอมถึง
การสํารวมในอินทรียคือตา.  

 (ในกรณีแหงอินทรียคือหู  อินทรียคือจมูก  อินทรียคือลิ้น  อินทรียคือกาย  และอินทรียคือ
ใจ   ก็มีขอความที่ไดตรัสไวทํานองเดียวกัน). 



                                                          ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ                                           ๑๓๗๙ 

 .... มาณพ !  ภิกษุเปนผูมีทวารอันคุมครองแลว ในอินทรียทัง้หลาย  
ดวยอาการอยางน้ีแล. 

 มาณพ !  ภิกษุ  เป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ  เป็นอย่างไรเล่า? 
มาณพ !    ภิกษใุนกรณีน้ี   เปนผูกระทําความรูตัวรอบคอบในการกาวไป
ขางหนา การถอยกลับไปขางหลัง, การแลดู การเหลียวดู, การคู การเหยียด, การ
ทรงสังฆาฏิ บาตร จีวร,  การฉัน  การดื่ม  การเค้ียว  การล้ิม,  การถายอุจจาระ  
ปสสาวะ,   เปนผูกระทําความรูตัวรอบคอบในการไป   การหยุด,  การน่ัง  การ
นอน ,   การหลับ   การต่ืน,  การพูด    การน่ิง. 

 .... มาณพ !  ภิกษุเปนผูประกอบดวยสติสัมปชัญญะ ดวยอาการอยางน้ี
แล. 

 มาณพ !  ภิกษุ   เป็นผู้สันโดษ   เป็นอย่างไรเล่า ?  มาณพ !   ภกิษุใน
กรณีน้ี  ยอมเปนผูสันโดษ (ยินดีตามที่มีอยู) ดวยจีวรเปนเครื่องบรหิารกาย  สันโดษ
ดวยบิณฑบาตเปนเคร่ืองบรหิารทอง  ภิกษุน้ัน จะหลีกไปโดยทิศใด ๆ ยอม
ถือเอาบาตรและจีวรน้ันหลักไปได    โดยทิศน้ันๆ. 

 มาณพ !  เปรียบเสมือนนกมีปก จะบินไปโดยทิศใด ๆ มีปกอยาง
เดียวเปนภาระบินไป  ฉันใด;  ภกิษุก็ฉันน้ัน  :  เปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเครื่อง
บริหารกาย    ดวยบิณฑบาตเปนเคร่ืองบรหิารทอง    ถือเอาแลวหลีกไปโดยทิศ 
ใด ๆ ได. 

 .... มาณพ !  ภิกษุ    เปนผูสันโดษ    ดวยอาการอยางน้ีแล. 



๑๓๘๐                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

  (การเจริญสมาธิ) 

 ภิกษุน้ัน ประกอบดวยอริยสีสขันธ (ดังที่กลาวแลวขางตน) น้ีดวย 
ประกอบดวยอริยอินทรียน้ีดวย ประกอบดวยอริยสติสัมปชญัญะน้ีดวย  
ประกอบดวยอริยสันตุฏฐิน้ีดวย   แลว,   เธอเสพเสนาสนะอันสงัด  คือ  ปา   
โคนไม   ภูเขา  ซอกหวย  ทองถํ้า  ปาชา  ปาชัฏ  ที่แจง  ลอมฟาง (อยางใดอยาง

หน่ึง), ในเวลาภายหลังอาหาร  กลับจากบิณฑบาตแลว  เธอน่ังคูบัลลังกต้ังกาย
ตรง  ดํารงสติเฉพาะหนา ....ฯลฯ.... (ขอความตอนตอจากน้ี ดูไดที่ภาคผนวกหนา ๑๕๕๓ 
แหงหนังสือเลมน้ี   ต้ังแตคําวา   ละอภิชฌาโลภะแลว มีจิตปราศจากอภิชฌาอยู .... ไปถึงคําวา .... 
(จบอริยสมาธิขันธ) ....   ที่หนา ๑๕๕๘). 

๓. ปัญญาขันธ์ โดยละเอยีด 

 “ท่านอานนท์ผู้ เจริญ! อริยปัญญาขันธ์น้ัน เป็นอย่างไรเล่า ท่ีพระสมณโคดมทรงสรรเสริญ   
และทรงชักชวนมหาชนนีใ้ห้สมาทาน   ให้เข้าไปอยู่   ให้ต้ังไว้เฉพาะ ?” 

 ภิกษุน้ัน   ครั้นจิตต้ังมั่น   บริสุทธิ์ผองใส   ไมมีกิเลส   ปราศจากอุปกิเลส 
เปนธรรมชาติออนโยน   ควรแกการงาน   ต้ังอยูอยางไมหว่ันไหวเชนน้ีแลว  เธอ
ชักนําจิตไปเพื่อญาณทัสสนะ. เธอยอมรูชดัอยางน้ีวา กายของเราน้ี มีรูป  
ประกอบอยูดวยมหาภูตทั้งส่ี   มีมารดาบดิาเปนแดนเกิด   เจริญข้ึนดวยขาวสุก
และขนมสด ตองหอหุมนวดฟนอยูเนืองนิจ  แตก็ยังมีการแตกทําลายสึกกรอน
เปนธรรมดา,  แตวิญญาณของเรานี้  อาศัยอยูในกายน้ัน  เน่ืองอยูในกายน้ัน; (เธอรู
เห็นอยางชัดเจน) เปรียบเหมือนมณีไพฑูรยอนัสวยงาม สมชาติแกว แปดเหล่ียม 
เจียระไนดีแลว   สดใส  ผองใส  ถึงพรอมดวยคุณคาทั้งปวง,  ในแกวน้ันมีดาย
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รอยอยู   สีเขียวบาง   สีเหลืองบาง   สีแดงบาง   สีขาวบาง   สีสมบาง,   บุรุษผูมี
ตาดี วางแกวน้ันลงในมือแลว ก็จะเห็นโดยประจักษวา มณีไพฑูรยน้ี เปนของ
สวยงาม   สมชาติแกว  แปดเหล่ียม  เจียระไนดีแลว  สดใส  ผองใส  ถึงพรอม
ดวยคุณคาทั้งปวง.   ในแกวน้ีมีดายรอยอยู   สีเขียวบาง   สีเหลืองบาง   สีแดงบาง  
สีขาวบาง   สีสมบาง,   ฉันน้ันเหมือนกัน.   แมน้ี  ก็เปนปญญาของเธอประการ
หน่ึง. ....ฯลฯ.... (ขอความตอนตอจากน้ีไป ดูไดที่ภาคผนวกแหงหนังสือเลมน้ี ที่หนา ๑๕๕๙ 

ต้ังแตคําวา ภิกษุน้ัน ครั้นจิตต้ังมั่นบริสุทธิ์ผองใส  ไมมกิีเลส  ปราศจากอุปกิเลส 
เปนธรรมชาติออนโยน  ควรแกการงาน  ต้ังอยูอยางไมหว่ันไหวเชนน้ีแลว  เธอ
ชักนําจิตไปเพื่อการนิรมิตกายอันสําเร็จดวยใจ. เธอถอดกายอื่นออกจากกายน้ี   .... 
ไปจนถึงคําวา .... (จบอริยปญญาขันธ).,  ที่หนา ๑๕๖๔). 

-  สี. ที. ๙/๒๕๒ - ๒๗๒/๓๑๘ - ๓๓๗. 

สิกขาสาม เป็นส่ิงทีส่่งเสริมกนัตามลาํดบั 

 (เม่ือพระผูมีพระภาค   ประทับอยูที่อุทยานอัมพลัฏฐิกา  ในราชอาคาร   ทรงกระทําธรรมมี
กถาเปนอันมากแกภิกษุทั้งหลาย   ดังน้ีวา :-) 

 ศีล  เปนอยางน้ี,   สมาธิ  เปนอยางน้ี,   ปญญา   เปนอยางน้ี.   สมาธิ ที่ศีล
อบรมแลว  ยอมมีผลใหญมีอานิสงสใหญ;   ปัญญา ที่สมาธิอบรมแลว  ยอมมีผล
ใหญมีอานิสงสใหญ; จิต ที่ปญญาอบรมแลว  ยอมหลุดพนจากอาสวะท้ังหลาย
โดยชอบเทียว,   คือพนจากกามาสวะ   ภวาสวะ   อวิชชาสวะ. 

-  มหา. ที. ๑๐/๙๖/๗๖. 

 



๑๓๘๒                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

อธิสิกขาสาม 

 ภิกษุ ท. !  สิกขา ๓ อยางเหลาน้ี   มีอยู.   สามอยาง   อยางไรเลา?  
สามอยางคือ   อธิสีลสิกขา   อธิจิตตสิกขา   อธิปญญาสิกขา. 

 ภิกษุ ท. !  อธิสีลสิกขา เปนอยางไรเลา ?   ภิกษุ ท. !   ภิกษุในกรณีน้ี 
เปนผูมีศีล  สํารวมดวยการสํารวมในปาติโมกข   ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจร 
มีปกติเห็นเปนภัยในโทษทั้งหลายแมวาเปนโทษเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูใน
สิกขาบทท้ังหลาย.    ภิกษุ ท. !    น้ีเรากลาววา    อธิสีลสิกขา. 

 ภิกษุ ท. !  อธิจิตตสิกขา  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ ท. !   ภิกษุในกรณีน้ี 
สงัดจากกามท้ังหลาย    สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย     เขาถึงปฐมฌาน  ....  
ทุติยฌาน ....   ตติยฌาน ....   จตุตถฌาน   แลวแลอยู.   ภิกษุ ท. !     น้ีเรากลาววา   
อธิจิตตสิกขา. 

 ภิกษุ ท. !  อธิปัญญาสิกขา เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ ท. !    ภิกษุใน
กรณีน้ี ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่า “นีทุ้กข์  นีเ้หตุให้เกดิทุกข์  นีค้วามดบัไม่เหลอื
แห่งทุกข์  นีท้างให้ถงึความดบัไม่เหลอืแห่งทุกข์” ดงันี.้   ภิกษุ ท. !    น้ีเรากลาว
วา อธิปญญาสิกขา. 

 ภิกษุ ท. !  เหลาน้ีแล    สิกขา  ๓  อยาง. 
-  ติก. อํ. ๒๐/๓๐๓/๕๒๙. 

อธิสิกขาสาม (อกีนัยหน่ึง) 

 ภิกษุ ท. !  สิกขา ๓ อยางเหลาน้ี   มีอยู.   สามอยาง   อยางไรเลา?   
สามอยางคือ    อธิสีลสิกขา   อธิจิตตสิกขา   อธิปญญาสิกขา. 
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 ภิกษุ ท. !  อธิสีลสิกขา   เปนอยางไรเลา ?   ภิกษุ ท. !    ภิกษุในกรณน้ีี 
เปนผูมีศีล   สํารวมดวยการสํารวมในปาติโมกข .... ฯลฯ ....   สมาทานศึกษาอยู
ในสิกขาบทท้ังหลาย.   ภิกษุ ท. !     น้ีเรากลาววา   อธิสีลสิกขา. 

 ภิกษุ ท. !  อธิจิตตสิกขา เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีน้ี 
สงัดจากกามท้ังหลาย     สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย    เขาถึงปฐมฌาน    ....  
ทุติยฌาน  .... ตติยฌาน .... จตุตถฌาน   แลวแลอยู.   ภิกษุ ท. !    น้ีเรากลาววา   
อธิจิตตสิกขา. 

 ภิกษุ ท. !  อธิปัญญาสิกขา  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ ท. !   ภิกษุใน
กรณีน้ี  กระทําให้แจ้งเจโตวมุิตต ิปัญญาวมุิตติ  อนัหาอาสวะมไิด้   เพราะความ
ส้ินไปแห่งอาสวะทั้งหลาย   ด้วยปัญญาอนัยิง่เอง   ในทิฏฐธรรมนี ้   เข้าถงึแล้ว
แลอยู่.  ภิกษุ ท. !     น้ีเรากลาววา   อธิปญญาสิกขา. 

 ภิกษุ ท. !  เหลาน้ีแล    สิกขา  ๓   อยาง. 

(คาถาผนวกทายพระสูตร) 

พงึเป็นผู้มคีวามเพยีร  มีกาํลงั  มีความต้ังมั่น  มีความเพ่ง 
มีสติ   สํารวมอนิทรีย์   ประพฤติอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาเถดิ   
พงึแผ่จิตครอบงาํทิศทั้งปวง ด้วยสมาธิอนัหาประมาณมิได้ เช่น 
เดยีวกนัทั้งข้างหน้าข้างหลงั ทั้งข้างหลงัข้างหน้า  เช่นเดยีวกนัทั้ง
เบือ้งตํ่าเบือ้งสูง ทั้งเบือ้งสูงเบือ้งตํ่า เช่นเดยีวกนัทั้งกลางวนั
กลางคนื  ทั้งกลางคนืกลางวนั.  น่ันท่านกล่าวกนัว่าเป็นเสขปฏิปทา 
หรือการประพฤติธรรมหมดจดด้วยด.ี  น่ันท่านกล่าวกนัว่าเป็นผู้รู้
พร้อมในโลก   มีปัญญา   ถงึที่สุดแห่งการปฏิบัติ. 



๑๓๘๔                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

วโิมกข์แห่งจิต ย่อมมีแก่บุคคลน้ันผู้หลุดพ้นแล้วเพราะส้ินตัณหา 
เพราะความดับสนิทแห่งวิญญาณ  เหมือนความดับสนิทแห่งไฟ  ฉะน้ัน. 

-  ติก. อํ. ๒๐/๓๐๓/๕๓๐. 

ลกัษณะความสมบูรณ์แห่งศีล 

 ดูกอนจุนที !  ศีลทั้งหลายมีประมาณเทาไร,  ผูรูกลาวกันวา  อริยกนัตศีล 
(ศีลเปนที่ชอบใจของพระอริยเจา) เลิศกวาศีลเหลาน้ัน;   กลาวคือ   ศีลที่ไม่ขาด  ไม่ทะล ุ  
ไม่ด่าง  ไม่พร้อย   เป็นไทแก่ตัว   วญิญูชนสรรเสริญ   ไม่ถูกตัณหาทิฏฐิลูบคลาํ    
เป็นไปพร้อมเพือ่สมาธิ. 

 จุนที !  บุคคลเหลาใด ทําใหบริบูรณในอริยกันตศีล, บุคคล
เหลาน้ัน   ชื่อวากระทําใหบรบิรูณในส่ิงอนัเลิศ;   ก็วิบากอันเลิศ   ยอมมีแก
ผูกระทําใหบริบูรณในส่ิงอันเลิศ    แล. 

-   ปฺจก. อํ. ๒๒/๓๘/๓๒. 

เมือ่ตคีวามคาํบัญญตัผิดิ 

แม้ทารกนอนเบาะกม็ศีีลโดยอตัโนมัต ิ

 (อุคคาหมานปริพพาชก   ไดกลาวกะชางไมช่ือปญจกังคะวา   “ถปติ !    เราบัญญติับุคคลผู้
ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ   ว่าเป็นผู้มีกศุลสมบูรณ์   มีกศุลอย่างย่ิง   เป็นสมณผู้บรรลถึุงการ
บรรลอัุนอุดม  อันใครๆรบให้แพ้ไม่ได้.  ส่ีอย่างอย่างไรเล่า?  ส่ีอย่างคือ  บุคคลในกรณีนี ้   ย่อมไม่
กระทาํกรรมอันเป็นบาปด้วยกาย ๑  ย่อมไม่กล่าววาจาอันเป็นบาป ๑  ย่อมไม่ดาํริความดาํริอันเป็น
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บาป ๑  ย่อมไม่เลีย้งชีวิตด้วยอาชีพอันเป็นบาป ๑.”   ชางไมไมยินดีไมคัดคานถอยคําน้ัน  เขาไป
เฝาแลวกราบทูลขอความน้ันแกพระผูมีพระภาคเจาทุกประการ.   ตรัสวา  :-) 

 ถปติ !  ถาเปนอยางที่ปรพิพาชกน้ันกลาวแลว เด็กออนนอนหงาย
อยูบนเบาะ   ก็จะกลายเปนผูมีกุศลสมบูรณ   มีกุศลอยางย่ิง  เปนสมณะผูบรรลุ
ถึงการบรรลุอันอุดม   อันใครๆรบใหแพไมได   ไปเสีย.  ถปติ !   สําหรับเดก็
อ่อนนอนหงายอยู่บนเบาะน้ัน แมแตความรูจักวา “กายๆ” ดังน้ี  ก็ยังมิไดมีแลว 
จกักระทํากรรมอนัเป็นบาปด้วยกายได้แต่ทีไ่หน อยางมากก็เพียงกลิ้งไปกล้ิงมา
อยูบนเบาะ.  ถปติ !  สําหรับเด็กออนนอนหงายอยูบนเบาะน้ัน  แมแตความรูจัก
วา “วาจาๆ”  ดังน้ี   ก็ยังมิไดมี   แลว จักกล่าววาจาอนัเป็นบาปได้แต่ที่ไหน อยาง
มากก็เพียงสงเสียงรองไห.  ถปติ!   สําหรับเด็กออนนอนหงายอยูบนเบาะน้ัน 
แมแตความรูจักวา  “ดําริๆ”  ดังน้ี   ก็ยังมิไดมี.   แลว จักดาํริความดาํริอนัเป็น
บาปได้แต่ที่ไหน อยางมากก็เพียงแสดงอาการอึดอัด (ตามประสาเด็ก). ถปติ ! 
สําหรับเด็กออนนอนหงายอยูบนเบาะน้ัน   แมแตความรูจักที่วา  “อาชีพๆ”  ดังน้ี   
ก็ยังมิไดมี.   แลว  จักเลีย้งชีวติด้วยอาชีพอนัเป็นบาปได้แต่ทีไ่หน  อยางมากทํา
ไดก็แตเพียงกินนมแม. ถปติ !   เมื่อเปนอยางน้ีแลว  เด็กออนนอนหงายอยูบน
เบาะ จักเป็นผู้มีกศุลสมบูรณ์  มกีศุลอย่างยิง่  เป็นสมณผู้บรรลุถงึการบรรลุอนั
อุดม อนัใครๆรบให้แพ้ไม่ได้ ดงัคาํกล่าวของอุคคาหมานปริพพาชกน้ันได้
อย่างไร. 
 ถปติ !  เราบัญญัติบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ อยาง  (ตามท่ีอุค-
คาหมานปริพพาชกกลาวน้ัน) วา  ยังไมใชผูมีกุศลสมบูรณ   ยังไมใชผูมกุีศล
อยางย่ิง ยังไมใชสมณะผูบรรลุถึงการบรรลุอันอุดมอนัใครๆ รบใหแพไมได 
อยางมาก   บุคคลน้ันเพยีงแต่จะดกีว่าเดก็อ่อนนอนหงายอยู่บนเบาะบ้างเท่าน้ัน. 
-  ม. ม. ๑๓/๓๔๓ - ๓๔๕/๓๕๘ - ๓๖๐. 



๑๓๘๖                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

ธรรม - อธรรม - อรรถ - อนรรถ ทีค่วรทราบ 

 ภิกษุ ท. !   อธรรม เปนส่ิงที่ควรทราบ,  อนรรถ ก็เปนส่ิงที่ควรทราบ.          
ธรรม   เปนส่ิงที่ควรทราบ,  อรรถ   ก็เปนส่ิงที่ควรทราบ.     รู้แจ้งทั้งอธรรมและ
อนรรถ,  รู้แจ้งทั้งธรรมและอรรถแล้ว  บุคคลพงึปฏิบัติตามท่ีเป็นธรรมตามท่ี
เป็นอรรถ. 

 ภิกษุ ท. !  อะไรเปน อธรรม  และเปน อนรรถ ? มิจฉาทิฏฐิ   มิจฉา-
สังกัปปะ   มิจฉาวาจา  มิจฉากัมมันตะ  มิจฉาอาชีวะ  มิจฉาวายามะ  มิจฉาสติ 
มิจฉาสมาธิ   มิจฉาญาณะ    มิจฉาวิมุตติ.  ภิกษุ ท. !     น้ีเราเรียกวา 
อธรรม เรียกวา    อนรรถ. 

 ภิกษุ ท. !  อะไรเปน  ธรรม   อะไรเปน  อรรถ ?  สัมมาทิฏฐิ   สัมมา- 
สังกัปปะ  สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ 
สัมมาสมาธิ  สัมมาญาณะ  สัมมาวิมุตติ.  ภกิษุ ท. !    น้ีเราเรียกวา  ธรรม  เรยีกวา 
อรรถ. 

 ภิกษุ ท. !  เราอาศัยเหตุผลดังกลาวมาน้ีแลว เราจึงกลาววา  “ภิกษุ ท. !    
อธรรมเปนส่ิงที่ควรทราบ,   อนรรถก็เปนส่ิงที่ควรทราบ.   ธรรมเปนส่ิงที่ควร
ทราบ, อรรถก็เปนส่ิงที่ควรทราบ. รูแจงทั้งอธรรมและอนรรถ, รูแจงทั้งธรรม
และอรรถแลว    บุคคลพึงปฏิบัติตามท่ีเปนธรรมตามที่เปนอรรถ”   ดังน้ี. 

-  ทสก. อํ. ๒๔/๒๓๘/๑๑๓.  



                                                          ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ                                           ๑๓๘๗ 

 (ในสูตรถัดไป  (๒๔/๒๓๘/๑๑๔). ทรงแสดงส่ิงที่เรียกวา อธรรม ดวยมิจฉัตตะ, ทรง
แสดงส่ิงที่เรียกวา  ธรรม  ดวยสัมมัตตะ;  ทรงแสดงส่ิงที่เรียกวา อนรรถ ดวยบาปอกุศลธรรมตาง ๆ 
ที่เกิดจากมิจฉตัตะแตละอยาง ๆ เปนปจจัย,   และทรงแสดงส่ิงที่เรียกวา อรรถ ดวยกุศลธรรมตาง ๆ 
ที่เกิดแตสัมมัตตะแตละอยาง ๆ เปนปจจัย. 

 ในสูตรอ่ืนอีก (๒๔/๒๗๓/๑๖๐)  ทรงแสดง อธรรม และ อนรรถ ดวยอกุศลกัมมบถสิบ   
และทรงแสดง ธรรม และ อรรถ ดวยกุศลกัมมบถสิบ. 

 ในอีกสูตรหน่ึง (๒๔/๒๘๑/๑๖๒)  ทรงแสดง อธรรม ดวยอกุศลกัมมบถ   แสดง ธรรม 
ดวยกุศลกัมมบถ   แสดง อนรรถ ดวยวิบากแหงอกุศลกัมมบถ   และแสดง อรรถ ดวยวิบากแหงกุศล
กัมมบถ). 

หมวด ค. ว่าด้วย คุณค่าของมรรค 

 อฏัฐังคกิมรรคในฐานะแห่งตวัพรหมจรรย์  

 “ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ !   มีคาํกล่าวกันอยู่ว่า  ‘พรหมจรรย์ พรหมจรรย์’ ดังนี ้  พรหมจรรย์ 
เป็นอย่างไรเล่า   พระเจ้าข้า ?  และท่ีสุดแห่งพหรมจรรย์   คืออะไรพระเจ้าข้า ?” 

 ภิกษุ !  อริยอฏัฐังคกิมรรคนีแ้ล     คอืพรหมจรรย์; กลาวคือ  
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ 
สัมมาวายามะ    สัมมาสติ    สัมมาสมาธิ. 

 ภิกษุ !  ความส้ินแห่งราคะ (ราคกฺขโย)  ความส้ินแห่งโทสะ 
(โทสกฺขโย) ความส้ินแห่งโมหะ (โมหกฺขโย)  :  นีค้อื   ที่สุดแห่งพรหมจรรย์ แล. 

-   มหาวาร. สํ. ๑๙/๙/๒๙ - ๓๐. 



๑๓๘๘                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

ระบบพรหมจรรย์ทรงแบ่งไว้เป็น ๒ แผนก 

 ภิกษุ ท. !  เรา ไม่กล่าว สําหรับภิกษุทัง้ปวง ว่า ยงัมีกจิอะไร ๆ  
(เหลอือยู่) ที่จะต้องทาํด้วยความไม่ประมาท   และเราก็ ไม่กล่าว สําหรับภิกษุทั้ง
ปวงวา   มีกจิอะไร ๆ ที่ไม่ต้องทาํด้วยความไม่ประมาท. 

ก. สําหรับผู้ถงึทีสุ่ดแห่งทุกข์แล้ว 

 ภิกษุ ท. !  ภิกษุเหลาใด  เปน อรหันต์ขีณาสพ   อยูจบพรหมจรรย  มี
กิจที่ควรทําอันกระทําแลว  มภีาระอันปลงลงแลว   มีประโยชนตนอันตามถึง
แลว  มีสัญโญชนในภพส้ินไปรอบแลว  หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ;   ภิกษ ุ
ท. !    สําหรับภิาษุเหลาน้ัน   เราไมกลาววา   ยังมีกิจอะไร ๆ (เหลืออยู)   ที่เธอ
ตองทําดวยความไมประมาท.   ขอน้ีเพราะเหตุไร?   เพราะเหตุวา   กิจที่ตองทํา
ดวยความไมประมาท  เธอทําเสร็จแลว    และเธอเปนผูไมอาจที่จะเปนผูประมาท
ไดอีกตอไป.  

ข. สําหรับผู้ยงัไม่ถงึที่สุดแห่งทุกข์  

 ภิกษุ ท. !  สวนภิกษุเหลาใด เปน เสขะ  มคีวามประสงคแหงใจอันยัง
ไมบรรลุแลว ปรารถนาอยูซ่ึงธรรมอันเกษมจากโยคะ ไมมีธรรมอื่นย่ิงกวาอยู;  
ภิกษุ ท. !     สําหรับภิกษุเหลาน้ัน เรากลาววายังมีกิจอะไร ๆ (เหลืออยู) ที่เธอ
ตองทําดวยความไมประมาท.   ขอน้ันเพราะเหตุไร ?   เพราะเหตุวา   ถาไฉน
ทานผูมีอายุน้ี  จะเสพอยูซ่ึงเสนาสนะอันสมควร   จะคบอยูซ่ึงกัลยาณมติร   จะ
บมอยูซ่ึงอนิทรียทั้งหลาย   ก็จะทําใหแจงซ่ึงที่สุดแหงพรหมจรรย   อันไมมอีะไร
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ย่ิงกวา   ซ่ึงเปนประโยชนทีต่องการของกุลบุตรผูออกบวชจากเรือน  ไม
เก่ียวของดวยเรือนโดยชอบ  ไดดวยปญญาอันย่ิงเอง   ในทิฏฐธรรมน้ี   เขาถึง
แลวแลอยู.   ภิกษุ ท. !    เรามองเห็นผลแหงความไมประมาทขอน้ี  สําหรับภิกษุ
น้ีอยู   จึงกลาววายังมีกิจอะไร ๆ (เหลืออยู)  ที่เธอน้ันตองทําดวยความไม
ประมาท    ดังน้ี. 

-  ม. ม. ๑๓/๒๒๘/๒๒๙. 

จุดมุ่งหมายแท้จริงของพรหมจรรย์ 

 ภิกษุ ท. !  พรหมจรรยน้ี มิใชมีลาภสักการะและเสียงเยินยอเปน
อานิสงส,  พรหมจรรยน้ี   มิใชมีความถึงพรอมดวยศีลเปนอานิสงส,  พรหม-
จรรยน้ีมิใชมีความถึงพรอมดวยสมาธิเปนอานิสงส,   พรหมจรรยน้ี    มิใชมี
ความถีงพรอมดวยญาณทัสสนะเปนอานิสงส. 

 ภิกษุ ท. !   ก็เจโตวิมุตติที่ไมกําเริบอันใด    มีอยู,   พรหมจรรย์นีม้ี  เจ
โตวมุิตติน่ันแหละเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมาย   มีเจโตวมุิติน่ันแหละเป็นแก่นสาร มี
เจโตวมุิตตน่ัินแหละเป็นผลสุดท้ายของพรหมจรรย์   แล.  
-  มู. ม. ๑๒/๓๗๓/๓๕๒. 

อฏัฐังคกิมรรคเป็นพรหมจรรย์เป็นไปเพือ่นิพพาน 

 ปญจสิขะ !   พรหมจรรย์ ของเรานี ้ เป็นไปเพือ่นิพพทิาโดยส่วนเดยีว 
เพือ่วริาคะ  เพือ่นิโรธะ  เพือ่อปุสมะ  เพือ่อภิญญา เพือ่สัมโพธะ เพือ่นิพพาน. 



๑๓๙๐                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

  ปญจสิขะ !  พรหมจรรย  ที่เปนไปเพื่อนิพพิทาโดยสวน
เดียว เพื่อวิราคะ   เพื่อนิโรธะ  เพื่ออุปสมะ  เพื่ออภญิญา  เพื่อสัมโพธะ  เพื่อ
นิพพาน  น้ัน เปนอยางไรเลา?   พรหมจรรย์น้ัน  คือ  อริยอัฏฐังคิกมรรคนี้เอง 
ไดแก สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ 
สัมมาวายามะ   สัมมาสติ   สัมมาสมาธิ.  

 ปญจสิขะ !  น้ีแล คือ พรหมจรรยน้ัน  ที่เปนไปเพื่อนิพพิทาโดยสวน
เดียว  เพื่อวิราคะ  เพื่อนิโรธะ  เพื่ออุปสมะ  เพื่ออภญิญา  เพื่อสัมโพธะ  เพื่อ
นิพพาน.  

 ปญจสิขะ !  สาวกเหลาใด รู้ทั่วถงึคาํส่ังสอนของเราทั้งปวงโดย
ครบถ้วนแล้ว,  สาวกเหลาน้ัน  ยอม ทาํให้แจ้งซ่ึงเจโตวมุิตตปัิญญาวมุิตติ  
อนัหาอาสวะมิได้  เพราะความส้ินไปแหงอาสวะทั้งหลาย  ดวยปญญาอันย่ิง
เองในทิฏฐธรรมน้ี    เขาถึงแลวแลอยู. 

 สาวกเหลาใด รูทั่วถึงคําส่ังสอนของเราทั้งปวงโดย ไม่ครบถ้วน, สาวก
เหลาน้ัน  เพราะความส้ินไปแหงสังโยชนมสีวนในเบื้องตํ่าหาประการ  ยอม เป็น
โอปปาติกะ (อนาคามี) มีการปรินิพพานในภพน้ัน ไมกลับจากโลกน้ันเปน
ธรรมดา. 

 สาวกเหลาใด  รูทั่วถึงคําส่ังสอนของเราทั้งปวงโดย ไม่ครบถ้วน, 
สาวกเหลาน้ัน  บางพวก  เพราะความส้ินไปแหงสังโยชนสาม  เพราะความเบา
บางแหง  ราคะ  โทสะ  โมหะ   ยอม เป็นสกทาคาม ี  มาสูโลกน้ีเพียงครั้งเดียว   
ก็จักกระทําที่สุดแหงทกุขได. 

 สาวกเหลาใด  รูทั่วถึงคําส่ังสอนของเราทั้งปวงโดย ไม่ครบถ้วน, 
สาวกเหลาน้ัน   บางพวก   เพราะความส้ินไปแหงสังโยชนสาม   ยอม เป็น
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โสดาบัน มีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา   เที่ยงแท (ตอนิพพาน) มีการตรัสรูพรอมใน
เบื้องหนา. 

 ปญจสิขะ !  ดวยอาการอยางน้ีแล การบรรพชา (ในธรรมวินัยน้ี) ของ
กุลบุตรเหลาน้ีทั้งหมดน่ันเทียว   เปนบรรพชาไมเปนหมัน ไมมีโทษ  แตมีผลมี
กําไร   แล. 

-  มหา. ที. ๑๐/๒๘๕/๒๓๔. 

(ผู้รวบรวมหนังสือเล่มนี้ ช้ีให้ผู้ศึกษาเห็นว่า :-) 

มรรคมอีงค์แปดรวมอยู่ในพรหมจรรย์ตลอดสาย 

 ๑.  สัมมาทิฏฐิ คือกุลบุตรฟงธรรม จนเกิดสัมมาทิฏฐิในอาสวักขยกรรม
ทั้งหลาย. 

 (ดูรายละเอียดที่หัวขอวา “ประมวลพรหมจรรยตลอดสาย” ที่ภาคผนวกทายเลม ที่หนา 
๑๕๔๐  บรรทัดที่ ๑๓ เปนตนไป). 

 ๒. สัมมาสังกัปโป   คือกุลบุตรอยากบวช   แลวออกบวช. 

 (ดูรายละเอียดที่หัวขอวา “ประมวลพรหมจรรยตลอดสาย” ที่ภาคผนวกทายเลม ที่หนา 
๑๕๔๐   บรรทัดที่  ๑๔  เปนตนไป). 

 ๓. สัมมาวาจา คือกุลบุตรมีการพดูซ่ึงเวนจากวจีทุจริตและเดรัจฉานกถา
ทั้งหลาย. 

 (ดูรายละเอียดที่หัวขอวา “ประมวลพรหมจรรยตลอดสาย” ที่ภาคผนวกทายเลม ที่หนา 
๑๕๔๑   บรรทัดที่  ๑๗  เปนตนไป). 

 ๔. สัมมากัมมนัโต    คือกุลบุตรเวนจากกรรมอันเปนอกุศล. 
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 (ดูรายละเอียดที่หัวขอวา “ประมวลพรหมจรรยตลอดสาย” ที่ภาคผนวกทายเลม ที่หนา 
๑๕๔๑  บรรทัดที่ ๑๐   เปนตนไป). 

 ๕. สัมมาอาชีโว    คือกุลบุตรเวนจากการหาเล้ียงชีพดวยเดรัจฉานวิชา 
และมีสันโดษเปนตน. (ดูรายละเอียดที่หัวขอวา  “ประมวลพรหมจรรยตลอดสาย” ที่ภาคผนวก
ทายเลม    ที่หนา ๑๕๔๒   บรรทัดที่ ๑๑   เปนตนไป). 

 ๖. สัมมาวายาโม คือกุลบุตรทําความเพียรอยูในที่ทุกสถานทั้งหลับและ
ต่ืน ตามหลักแหงการทําความเพียรทั่วไป. (ดูรายละเอียดที่หัวขอวา  “ประมวลพรหมจรรย
ตลอดสาย”  ที่ภาคผนวกทายเลม    ที่หนา ๑๕๕๓   บรรทัดที่ ๕   เปนตนไป). 

 ๗. สัมมาสติ     คือกุลบุตรมีสติสัมปชัญญะ. 

 (ดูรายละเอียดที่หัวขอวา “ประมวลพรหมจรรยตลอดสาย” ที่ภาคผนวกทายเลม ที่หนา 
๑๕๕๑   บรรทัดที่ ๑๑ เปนตนไป). 

 ๘. สัมมาสมาธิ     คือกุลบุตรต้ังตนเจริญสมาธิและไดรูปฌาณส่ี. 

 (ดูรายละเอียดที่หัวขอวา “ประมวลพรหมจรรยตลอดสาย” ที่ภาคผนวกทายเลม ที่หนา 
๑๕๕๓   บรรทัดที่ ๕ เปนตนไป ). 

อฏัฐังคกิมคัคพรหมจรรย์  ให้ผลอย่างเคร่ืองจกัร 

 ภูมชิะ !  ชนเหลาใดเหลาหน่ึง   จะเปนสมณะหรือพราหมณก็ตาม 

เปนผูที่ มีความเห็นถูกต้อง มีความมุ่งหมายถูกต้อง มีการพูดจาถูกต้อง 
มีการทาํงานถูกต้อง มีการดาํรงชีพถูกต้อง มีความพยายามถูกต้อง มี
ความระลกึถูกต้อง มีความตั้งจติมั่นไว้อย่างถูกต้อง; ชนเหลาน้ัน ถาแม
ประพฤติพรหมจรรย  โดยหวงัผล  ก็ตองไดรับผล;  ถาแมประพฤติพรหมจรรย 
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โดยไม่หวงัผล   ก็ตองไดรับผล;  ถาแมประพฤติพรหมจรรย   ทั้งโดยหวงัผลและ
ไม่หวงัผล  ก็ตองไดรบัผล;  ถาแมประพฤติพรหมจรรย   โดยหวงัผลกม็ิใช่ ไม่
หวงัผลกม็ิใช่  ก็ยังตองไดรบัผล.  ขอน้ันเพราะเหตุไร?  เพราะเหตุแหงการไดรับ
ผลน้ัน   เปนส่ิงที่เขาทั้งหลายเหลาน้ัน   ไดทําแลวโดยรากเหงา (โยนิโส). 
 ภูมชิะ !  เชนเดียวกับบุรุษผูตองการนํ้ามัน เสาะหานํ้ามัน เที่ยว
แสวงหานํ้ามัน อยู, เขาเกลี่ยเย่ือเมล็ดงาลงในราง  ประพรมดวยนํ้าแลวค้ัน
เรื่อยไป;   แมบุรษุน้ัน  ทําความหวงั....  ทําความไม่หวงั....   ทั้งทําความหวงัและ
ความไม่หวงั....  ทั้งทําความหวงักห็ามิได้   ความไม่หวงักห็ามไิด้  ก็ตาม, เมื่อเขา
เกล่ียเย่ือเมล็ดงาลงในราง  ประพรมดวยนํ้า   แลวค้ันอยูเรื่อยไป   บุรุษน้ันก็ตอง
ไดนํ้ามันอยูเอง.   ขอน้ีเพราะเหตุไร?  เพราะเหตุแหงการไดนํ้ามันน้ัน  เปนส่ิงที่
บรุุษน้ันไดทําแลว  โดยลึกซ้ึงแยบคาย  ฉันใดก็ฉันน้ัน.  (ทรงใหอุปมาทํานองน้ีอีกสาม
ขอ  คือ  บุรุษผู ต้องการนํา้นม รีดนํ้านมจากนมแมโคลูกออน,  บุรุษผู ต้องการเนย  ปนเนยจากนมที่
หมักเปนเย่ือแลว,  บุรุษที่  ต้องการไฟ สีไฟจากไมแหง,  ก็ยอมไดผลตามที่ตนตองการ.  แมจะทํา
ความหวังหรือความไมหวังก็ตาม  ผลน้ัน ๆ ก็ยอมมีใหเอง   เพราะไดมีการกระทําที่ถูกตองลงไป
แลว). 

-   อุปริ. ม. ๑๔/๒๗๙/๔๑๔.  

ความแตกต่างระหว่าง 
คนเขลาและบัณฑิตในการประพฤตพิรหมจรรย์ 

 ภิกษุ ท. !   กายน้ีเกิดมีข้ึนแลว   แกคนเขลา   ผูถูกอวิชชาใดหอหุม
แลวดวย   ผูพัวพันแลวดวยตัณหาใดดวย,   อวิชชาน้ันแหละ   ที่คนเขลายังละ
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ไมได   และตัณหานั่นเทียว   ก็ยังไมหมดส้ินไป.   ขอน้ันเพราะเหตุไร ?   ภิกษุ 
ท. !   เพราะวา คนเขลาไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์   เพือ่ความส้ินทุกข์โดยชอบ. 
เพราะเหตุน้ัน  คนเขลา  จึงเปนผูเขาถึงกาย (อื่น) เพราะการแตกสลายแหงกาย 
(น้ี).  คนเขลาน้ัน  เมื่อเขาถึงกายอยู  เรากลาววา  “เขาไมหลุดพนจากความเกิด 
ความแก  ความตาย ความโศก  ความร่ําไรรําพัน  ความทุกขกาย  ความทุกขใจ 
ความคับแคนใจ    และไมหลุดพนจากทุกข”   ดังน้ี. 

 ภิกษุ ท. !  กายน้ี   เกิดมีข้ึนแลว  แกบัณฑิต   ผูถูกอวิชชาใดหอหุม
แลวดวย   ผูพัวพันแลวดวยตัณหาใดดวย,  อวิชชาน้ันแหละ   อันบัณฑิตละได
แลว  และตัณหานั่นเทียว  ก็หมดส้ินไปแลว.  ขอน้ันเพราะเหตุไร?  เพราะวา 
บัณฑติได้ประพฤติพรหมจรรย์ เพือ่ความส้ินทุกข์โดยชอบ.  เพราะเหตุน้ัน 
บัณฑิตจึงเปนผูไมเขาถึงกาย (อื่น)   เพราะการแตกสลายแหงกาย (น้ี).  บัณฑิต
น้ันเมื่อไมเขาถึงกายอยู   เรากลาววา  “เขายอมหลุดพนไดจากความเกิด  ความแก   
ความตาย   ความโศก    ความร่ําไรรําพัน   ความทุกขกาย   ความทุกขใจ ความ
คับแคนใจ   และยอมหลุดพนไดจากทุกข”   ดังน้ีแล. 
-  นิทาน. สํ. ๑๖/๒๙/๕๙. 

อานุภาพแห่งอฏัฐังคกิมรรคในการทาํให้เกดิ : 
ก. เกดิความปรากฏแห่งตถาคต 

 ภิกษุ ท. !  ธรรม ๘ ประการเหล่านี ้  อนับุคคลเจริญ กระทําให้มาก
แล้ว   ธรรมทั้งหลายที่ยังไมเกิด   ยอมเกิดข้ึน  ไม่ยกเว้น (แม้แต่) ความปรากฏ
แห่งตถาคตอรหันตสัมมาสัมพทุธะ.   แปดประการ   อยางไรเลา?   แปดประการ 
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คือ สัมมาทิฏฐิ  สัมมาสังกัปปะ  สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ  
สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ.   ภิกษุ ท. !    ธรรม ๘ ประการเหลาน้ีแล 
อันบุคคลเจริญ   กระทําใหมากแลว   ธรรมทั้งหลายทียั่งไมเกิด   ยอมเกิดข้ึน  ไม
ยกเวน (แมแต)     ความปรากฏแหงตถาคตแหงอรหันตสัมมาสัมพุทธะ. 

 ภิกษุ ท. !   ธรรม ๘ ประการเหล่านี ้  บริสุทธ์ิ  ขาวผ่อง  ไม่มกีเิลส
เพยีงดงัเนิน  ปราศจากอุปกเิลสแล้ว  ธรรมทั้งหลายที่ยังไมเกิด  ยอมเกิดข้ึน ไม่
ยกเว้น (แม้แต่)    ความปรากฏแห่งตถาคตอรหันตสัมมาสัมพทุธะ.   แปด
ประการอยางไรเลา?  แปดประการ   คือ  สัมมาทิฏฐิ  สัมมาสังกัปปะ  สัมมาวาจา   
สัมมากัมมนัตะ  สัมมาอาชีวะ  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ สัมมาสมาธิ.  ภิกษ ุท. !    
ธรรม ๘ ประการเหลาน้ี    บริสุทธิ์   ขาวผอง   ไมมีกิเลสเพียงดังเนิน  ปราศจาก
อุปกิเลสแลว  ธรรมทั้งหลายทียั่งไมเกิด   ยอมเกิดข้ึน    ไมยกเวน (แมแต)     
ความปรากฏแหงตถาคตอรหันตสัมมาสัมพทุธะ. 

ข. เกดิสุคตวนัิย 

 ภิกษุ ท. !  ธรรม ๘ ประการเหล่านี ้   อนับุคคลเจริญ  กระทําให้มาก
แล้ว  ธรรมทั้งหลายที่ยังไมเกิด    ยอมเกิดข้ึน  ไม่ยกเว้น  (แม้แต่การเกดิแห่ง) 
สุคตวนัิย.    แปดประการ   อยางไรเลา ?   แปดประการ   คือ   สัมมาทิฏฐิ  สัมมา
สังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ  สัมมาสติ   
สัมมาสมาธิ.  ภิกษุ ท. !    ธรรม ๘  ประการเหลาน้ีแล     อันบุคคลเจริญ   กระทํา
ใหมากแลว   ธรรมทั้งหลายทียั่งไมเกิด  ยอมเกิดข้ึน  ไมยกเวน  (แมแตการเกิด
แหง)    สุคตวินัย. 
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 ภิกษุ ท. !  ธรรม ๘ ประการเหล่านี ้  บริสุทธ์ิ  ขาวผ่อง  ไม่มีกเิลส-
เพยีงดงัเนิน   ปราศจากอุปกเิลสแล้ว  ธรรมทั้งหลายทียั่งไมเกิด   ยอมเกิดข้ึน  ไม่
ยกเว้น  (แม้แต่การเกดิแห่ง)  สุคตวนัิย.  แปดประการอยางไรเลา?  แปดประการ 
คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ  
สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ.  ภิกษุ ท. !   ธรรม ๘ ประการ  เหลาน้ีแล  
บริสุทธิ์   ขาวผอง  ไมมีกิเลสเพียงดังเนิน  ปราศจากอุปกิเลสแลว  ธรรมทัง้หลาย
ที่ยังไมเกิด  ยอมเกิดข้ึน  ไมยกเวน (แมแตการเกิดแหง)   สุคตวินัย. 
-  มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๘ - ๑๙/๕๒, ๕๔, ๕๓, ๕๕. 

อฏัฐังคกิมรรคเพือ่การรู้และการละซ่ึงธรรมทีค่วรรู้และควรละ 
 ภิกษุ ท. !  ธรรม ๘ ประการเหล่านี ้  อนับุคคลพงึเจริญ  เพื่อการรู
ย่ิง ....  เพื่อการรูรอบ .... เพื่อการส้ินไปรอบ .... เพื่อการละ .... เพื่อความส้ิน
ไป ....เพื่อความเส่ือมไป ....  เพื่อความจางคลาย  .... เพื่อความดับ .... เพื่อความ
สละทิ้ง .... เพื่อความสลัดคืน .... ซ่ึงราคะ ....  ซ่ึงโทสะ .... ซ่ึงโมหะ .... ซ่ึง
โกธะ ....  อุปนาหะ .... มักขะ .... ปลาสะ .... อิสสา .....  มัจฉริยะ ....  มายา ....    
สาเถยยะ  ....  ถัมภะ  .....  สารัมภะ ....  มานะ .... อติมานะ .... มทะ .... ปมาทะ.  
แปดประการน้ัน   เปนอยางไรเลา?  แปดประการคือ  สัมมาทิฏฐิ  สัมมา-
สังกปัปะ   สัมมาวาจา   สัมมากมัมันตะ  สัมมาอาชีวะ   สัมมาวายามะ   
สัมมาสติ   สัมมาสมาธิ.   ภิกษุ ท. !     ธรรม ๘ ประการ   เหลาน้ีแล   อันบุคคล
พึงเจริญเพือ่การรูย่ิง  ฯลฯ   ซ่ึงราคะ   ฯลฯ    แล. 
-  อฏฐก. อํ. ๒๓/๓๕๙, ๓๖๑/๒๐๑, ๒๐๔. 
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 (ขอความทั้งหมดน้ี   ในบาลีประสงคจะใหแยกเปนสูตร ๆ เปนเร่ือง ๆ ตามความแตกตาง 
แหงกิริยาอาการ  เชนการรูย่ิง   ก็สูตรหน่ึง;   และแยกตามช่ือของกิเลสที่ตองละ  กิเลสช่ือหน่ึง   ก็
สูตรหน่ึง  เชนรูย่ิงซึ่งราคะเปนตน   ก็สูตรหน่ึง;  รวมกันเปน ๑๗๐ สูตร   คือมีกิริยาอาการสิบ มีช่ือ
กิเลสที่ตองละสิบเจ็ดช่ือ   คูณกันเขาเปน  ๑๗๐ ในที่น้ีนํามาทําเปนสูตรเดียว  เพื่องายแกการศึกษา
และประหยัดเวลา). 

อฏัฐังคกิมรรคช่วยระงบัภยัทีแ่ม่ลูกกช่็วยกนัไม่ได้ 

 ภิกษุ ท. !  บุถุชนผูไมมีการสดับ ยอมกลาวภัยที่มารดาและบุตร
ชวยกันไมได (อมาตาปุตฺติกภย)   วามีอยู ๓ อยาง.    สามอยางคือ   มีสมัยที่ไฟ
ไหมใหญต้ังข้ึน   ไหมหมูบาน   ไหมนิคม   ไหมนคร.   ในสมัยน้ัน    มารดา
ไมไดบุตร  (เปนผูชวยเหลืออะไรได),  บุตรก็ไมไดมารดา  (เปนผูชวยเหลืออะไร
ได).  ภิกษุ ท. !    บุถุชนไมมีการสดับ   ยอมเรียกภยัน้ีวาเปนอมาตาปุตติก-ภัย    
อยางที่หน่ึง. 

 ภิกษุ ท. !  ขออื่นยังมอีีก    คือมีสมัยที่มหาเมฆต้ังข้ึน   เกิดนํ้าทวม
ใหญ  พัดพาไปทัง้หมูบาน  ทั้งนิคม  ทั้งนคร.  ในสมัยน้ัน  มารดาไมไดบุตร 
(เปนผูชวยเหลืออะไรได),  บุตรก็ไมไดมารดา  (เปนผูชวยเหลืออะไรได).  ภิกษุ 
ท. !     บุถุชนไมมีการสดับ    ยอมเรียกภัยน้ีวาเปนอมาตาปุตติกภัย    อยางที่สอง. 

 ภิกษุ ท. !  ขออื่นยังมอีีก    คือมีสมัยที่มภียัคือการกําเริบ (กบฏ) มา
จากปา  ประชาชนขึน้ยานมีลอ  หนีกระจัดกระจายไป.  เมื่อภัยอยางน้ีเกิดข้ึน  
สมัยน้ัน   มารดาไมไดบุตร  (เปนผูชวยเหลืออะไรได),  บุตรก็ไมไดมารดา  (เปน
ผูชวยเหลืออะไรได).  ภิกษุ ท. !    บุถุชนไมมีการสดับ  ยอมเรียกภัยน้ีวาเปนอมา
ตาปุตติกภัย    อยางที่สาม. 



๑๓๙๘                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

 ภิกษุ ท. !   บุถุชนผูไมมีการสดับ  ยอมกลาวภัยที่มารดาและบุตร
ชวยกันไมได    วามีอยู  ๓  อยาง    เหลาน้ี. 

 ภิกษุ ท. !  บุถุชนผู้ไม่มีการสดบั   กล่าวสมาตาปุตตกิภัย (ภัยที่มารดา

และบุตรชวยกันได)  แท้ ๆ ๓  อย่างนี ้  ว่าเป็น  อมาตาปุตติกภัย (ภัยที่มาดาและบุตร

ชวยกันไมได)  ไปเสีย.    ภิกษุ ท. !     ภัย  ๓  อยาง    ที่มารดาและบุตรชวยกันได
น้ัน  เปนอยางไรเลา ?    สามอยาง  คือ  สมัยที่ไฟไหมใหญ  เปนอยางหน่ึง,  สมัย
ที่นํ้าทวมใหญ  เปนอยางที่สอง,  สมัยที่หนีโจรขบถ  เปนอยางที่สาม;  เหลาน้ี
บางคราวมารดาและบุตรก็ชวยกันและกันได   แตบุถุชนผูไมมีการสดับมากลาว
วาเปนภัยที่มารดาและบุตรก็ชวยกันไมไดไปเสียทั้งหมด. 

 ภิกษุ ท. !   ภัยที่มารดาและบุตรช่วยกนัไม่ได้ (โดยแท้จริง) ๓ อย่าง
เหล่านี ้   มอียู่.     สามอยาง  คือ  ภัยเกดิจากความแก่ (ชราภยํ),     ภัยเกดิจาก
ความเจ็บไข้ (พฺยาธิภยํ),     ภัยเกดิจากความตาย (มรณภยํ).    ภิกษุ ท. !     มารดา
ไมไดตามปรารถนากะบุตรผูแกอยู   อยางน้ีวา    เราแก่เองเถดิ   บุตรของเราอยา
แกเลย ;     หรือบุตรก็ไมไดตามปรารถนากะมารดาผูแกอยู     อยางน้ีวา   เราแก
เองเถิด    มารดาอยาแกเลย   ดังน้ี.   มารดาก็ไมไดตามปรารถนาวา   เราเจ็บไข้
เองเถดิ   บุตรของเราอยาเจ็บไขเลย ;    หรือบุตรก็ไมไดตามปรารถนาวาเราเจ็บ
ไขเองเถิด   มารดาของเราอยาเจ็บไขเลย   ดังน้ี.  มารดาก็ไมไดตามปรารถนาวา  
เราตายเองเถิด   บุตรของเราอยาตายเลย ;  หรอืบุตรก็ไมไดตามปรารถนาวา  เรา
ตายเองเถิด   มารดาของเราอยาตายเลย   ดังน้ี.   ภิกษุ ท. !    เหลาน้ีแลเปนภัยที่
มารดาและบุตรชวยกันไมได  ๓  อยาง. 

 ภิกษุ ท. !   หนทางมีอยู่  ปฏิปทามีอยู่  ย่อมเป็นไปเพือ่เลกิละ  ก้าวล่วง
เสีย   ซ่ึงภัยทั้งทีเ่ป็นสมาตาปุตติกภัยและอมาตาปุตติกภัยอย่างละสามๆเหล่า 
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น้ัน.  ภิกษุ ท. !    หนทางหรือปฏิปทาน้ัน  เปนอยางไรเลา?  น่ันคือ  อริย-
อัฏฐังคิกมรรคน่ันเอง  ไดแก  สัมมาทิฏฐิ  สัมมาสังกปัปะ  สัมมาวาจา  
สัมมากมัมนัตะ    สัมมาอาชีวะ    สัมมาวายามะ    สัมมาสติ    สัมมาสมาธิ.   
ภิกษุ ท. !     น้ีแหละหนทาง   น้ีแหละปฏิปทา   เปนไปเพื่อเลิกละ   กาวลวงเสีย  
ซ่ึงภัยทั้งที่เปนสมาตาปุตติกภัยและอมาตาปุตติกภัยอยางละสาม ๆ เหลาน้ัน. 
-   ติก. อํ. ๒๐/๒๒๘ - ๒๓๑/๕๐๒. 

อฏัฐังคกิมรรค ในฐานะเป็นกมัมนิโรธคามนีิปฏิปทา 

 ภิกษุ ท. !  เราจักแสดงซ่ึง  กรรมทั้งหลายท้ังใหมและเกา (นวปุ-
ราณกัมม)   กัมมนิโรธ    และกัมมนิโรธคามินีปฏิปทา.  .... 

 ภิกษุ ท. !   กรรมเก่า (ปุราณกัมม)  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ ท. !  
จักษุ ....  โสตะ ....  ฆานะ .... ชิวหา ....กายะ ....  มนะ    อันเธอ ท.   พึงเห็นวา
เปนปุราณกัมม (กรรมเกา)  อภิสังขตะ  (อันปจจัยปรุงแตงข้ึน)  อภิสัญเจตยิตะ  
(อันปจจัยทําใหเกิดความรูสึกข้ึน)  เวทนียะ  (มีความรูสึกตออารมณได).  ภิกษุ 
ท. !    น้ีเรียกวา   กรรมเกา. 

 ภิกษุ ท. !   กรรมใหม่ (นวกัมม) เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ ท. !   ขอที่
บุคคลกระทํากรรมดวยกาย   ดวยวาจา  ดวยใจ  ในกาลบัดน้ี   อันใด,   อันน้ี
เรียกวา    กรรมใหม. 

 ภิกษุ ท. !   กมัมนิโรธ  (ความดับแหงกรรม)  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ 
ท. !  ขอที่บุคคลถูกตองวิมุตติ  เพราะความดับแหงกายกรรม  วจีกรรม 
มโนกรรม อันใด,   อันน้ีเรียกวา    กัมมนิโรธ. 



๑๔๐๐                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

 ภิกษุ ท. !   กมัมนิโรธคามินีปฏิปทา  (ขอปฏิบัติใหถึงความดับแหง
กรรม)  เปนอยางไรเลา?  กมัมนิโรธคามินีปฏิปทาน้ัน   คอือริยอฏัฐังคกิมรรคนี้
น่ันเอง  ไดแก  สัมมาทิฏฐิ  สัมมาสังกัปปะ  สัมมาวาจา สัมมากัมมนัตะ 
สัมมาอาชวีะ   สัมมาวายามะ   สัมมาสต ิ   สัมมาสมาธิ.   ภิกษุ ท. !    น้ีเรียกวา 
กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา. 

 ภิกษุ ท. !   ดวยประการดังน้ีแล (เปนอันวา) กรรมเกา  เราไดแสดง
แลว  แกเธอ ท.,  กรรมใหม   เราก็แสดงแลว,  กัมมนิโรธ  เราก็แสดงแลว,  กัมม
นิโรธคามนีิปฏิปทา   เราก็แสดงแลว.  ภิกษุ ท. !    กิจอันใด   ที่ศาสดาผูเอ็นดู  
แสวงหาประโยชนเก้ือกูล   อาศัยความเอ็นดูแลว  จะพึงทําแกสาวกทั้งหลาย,  กิจ
อันน้ัน   เราไดทําแลวแกพวกเธอท้ังหลาย.   ภิกษุ ท. !    น่ันโคนไมทัง้หลาย,  
น่ัน  เรือนวางทั้งหลาย.  ภิกษุ ท. !   พวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลส,  อยางไม
ประมาท.   พวกเธอท้ังหลาย  อยาไดเปนผูที่ตองรอนใจในภายหลังเลย.   น่ีแล   
เปนวาจาเคร่ืองพร่ําสอนพวกเธอท้ังหลายของเรา. 
-  สฬา. สํ. ๑๘/๑๖๖/๒๒๗ - ๒๓๑. 

อฏัฐังคกิมรรคเป็นอทิธิปาทภาวนาคามนีิปฏปิทา 

 อานนท !   อทิธิบาท  เป็นอย่างไรเล่า ?  อานนท !    มรรคใด    
ปฏิปทาใด  เปนไปเพื่อการไดซ่ึงอิทธิ  การไดเฉพาะซ่ึงอิทธิ.  อานนท !    นีเ้รา
เรียกว่า    อทิธิบาท. 

 อานนท !   อทิธิบาทภาวนา  เป็นอย่างไรเล่า ?  อานนท !    ภกิษุใน
กรณีน้ี  ยอมเจริญอทิธิบาท  อันประกอบพรอมดวยธรรมเคร่ืองปรงุแตง   มี
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สมาธิอาศัยฉันทะเปนปธานกิจ ๑; ยอมเจริญอิทธิบาท อันประกอบพรอมดวย 
ธรรมเคร่ืองปรุงแตง    มีสมาธิอาศัยวิริยะเปนปธานกิจ ๑;  ยอมเจริญอิทธิบาทอัน
ประกอบพรอมดวยธรรมเครื่องปรุงแตง  มีสมาธิอาศัยจิตตะเปนปธานกิจ ๑; 
ยอมเจริญอทิธิบาท  อันประกอบพรอมดวยธรรมเคร่ืองปรงุแตง  มีสมาธิอาศัย
วิมังสาเปนปธานกิจ  (กิจในที่น้ีคือ  กิจเกี่ยวกับ การระวัง, การละ, การทําใหเกิดมี  และการ

รักษา) ๑.   อานนท !     นีเ้ราเรียกว่า   อทิธิบาทภาวนา. 

 อานนท !   อทิธิบาทภาวนาคามินีปฏิปทา  (ขอปฏิบัติใหถึงซ่ึงความเจริญ

แหงอิทธิบาท) เป็นอย่างไรเล่า ?  อริยอัฏฐังคิกมรรคน้ี  น่ันแหละ,  กลาวคือ 
สัมมาทิฏฐิ  สัมมาสังกัปปะ  สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ  
สัมมาวายามะ   สัมมาสติ   สัมมาสมาธิ.  อานนท !     นีเ้ราเรียกว่า  อทิธิบาท-
ภาวนาคามินีปฏิปทา. 
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๖๗/๑๒๒๓ - ๑๒๒๕. 

อฏัฐังคกิมรรคเป็นสัญญลกัษณ์ของศาสนาทีม่คีวามหลดุพ้น 

 สุภัททะ !  อริยอัฏฐังคิกมรรค  หาไมไดในธรรมวินัย (ศาสนา) ใด;  
สมณะก็หาไมไดในธรรมวินัยน้ัน สมณะที่สองก็หาไมไดในธรรมวินัยน้ัน  
สมณะที่สามก็หาไมไดในธรรมวินัยน้ัน    สมณะที่ส่ีก็หาไมไดในธรรมวินัยน้ัน. 

 สุภัททะ !   อริยอัฏฐังคิกมรรค   หาไดในธรรมวินัยใด;   สมณะก็หา
ไดในธรรมวินัยน้ัน   สมณะที่สองก็หาไดในธรรมวินัยน้ัน   สมณะที่สามก็หาได
ในธรรมวินัยน้ัน    สมณะท่ีส่ีก็หาไดในธรรมวินัยน้ัน. 



๑๔๐๒                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

 สุภัททะ !  อริยอฏัฐังคกิมรรค    หาได้ในธรรมวนัิยนี ้แล   สมณะ หา
ไดในธรรมวินัยน้ีเทียว   สมณะทีส่อง หาไดในธรรมวินัยน้ี   สมณะทีส่าม หาได
ในธรรมวินัยน้ี  สมณะทีส่ี่กห็าได้ในธรรมวนัิยนี.้  วาทะเครื่องสอนของพวกอื่น
วางจากสมณะของพวกอื่น (จากพวกน้ัน). 

 สุภัททะ !   ถ้าภิกษุทั้งหลายเหล่านี ้   จะพงึอยู่โดยชอบไซร้    โลกกจ็ะ
ไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลาย. 
-  มหา. ที. ๑๐/๑๗๕/๑๓๘. 

องค์แห่งมรรค ใช้เป็นหลกัจาํแนกความเป็นสัตบุรุษ - อสัตตบุรุษ 

 ภิกษุ ท. !  เราจักแสดง   ซ่ึงอสัตบุรุษและอสัตบุรุษที่ย่ิงกวาอสัตบุรุษ; 
จักแสดง    ซ่ึงสัตบุรุษและสัตบุรุษที่ย่ิงกวาสัตบุรุษ. .... 

 ภิกษุ ท. !  อสัตบุรุษ   เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ ท. !    บุคคลบางคนใน
กรณีน้ี    เปนผูมี  มจิฉาทิฏฐิ   มิจฉาสังกัปปะ   มิจฉาวาจา   มิจฉากัมมันตะ  
มิจฉาอาชวีะ  มิจฉาวายามะ มิจฉาสติ  มิจฉาสมาธิ  :  ภิกษุ ท. !    น้ีเราเรียกวา 
อสัตบุรุษ. 

 ภิกษุ ท. !  อสัตบุรุษทีย่ิง่กว่าอสัตบุรุษ  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ ท. ! 
บุคคลบางคนในกรณน้ีี  ตนเองเปนผูมมีิจฉาทิฏฐิดวย  ชกัชวนผูอื่นใหเปน
มิจฉาทิฏฐิดวย .... (โดยนัยน้ีเร่ือยไปจนถึง) .... ตนเองเปนผูมีมิจฉาสมาธิดวย   
ชักชวนผูอืน่ใหมมีิจฉาสมาธิดวย  :  ภิกษุ ท. !    น้ีเราเรียกวา   อสัตบุรุษที่ย่ิงกวา  
อสัตบุรุษ. 
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 ภิกษุ ท. !  สัตบุรุษ  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ ท. !   บุคคลบางคนใน
กรณีน้ี  เปนผูมีสัมมาทิฏฐิ  สัมมาสังกัปปะ  สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ  
สัมมาอาชวีะ   สัมมาวายามะ   สัมมาสติ   สัมมาสมาธิ  : ภิกษุ ท. !    น้ีเราเรียกวา
สัตบุรุษ. 

 ภิกษุ ท. !  สัตบุรุษที่ยิง่กว่าสัตบุรุษ  เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! 
บุคคลบางคนในกรณน้ีี  ตนเองเปนผูมสัีมมาทิฏฐิดวย  ชักชวนผูอื่นใหมี
สัมมาทิฏฐิดวย .... (โดยนัยน้ีเร่ือยไปจนถึง) ... ตนเองเปนผูมสัีมมาสมาธิดวย   
ชักชวนผูอืน่ใหมีสัมมาสมาธิดวย   :   ภิกษุ ท. !    น้ีเราเรียกวา    สัตบุรุษที่ย่ิงกวา
สัตบุรุษ. 

-  จตุกฺก. อํ. ๒๑/๓๐๒/๒๐๕.  

 (ในสูตรอ่ืน   ขยายองคประกอบที่ทําบุคคลใหเปนสัตบุรุษและอสัตบุรุษมากออกไป จาก
องคแปดแหงสัมมามรรคหรือมิจฉามรรค  ออกไปเปนสัมมัตตะสิบ หรือ มิจฉัตตะสิบ  โดย
เน้ือความที่มีหลักเกณฑอยางเดียวกันจนครบทั้งส่ีจําพวก    ดังน้ีก็มี.    -๒๑/๓๐๓/๒๐๖. 

 ในสูตรอ่ืน แทนที่จะทรงจําแนกบุคคลเปนอสัตบุรุษและสัตบุรุษ แตไดทรงจาํแนกบุคคล
เปนบาปชนและกัลยาณชน  จัดเปนคูหน่ึง ก็มี  -๒๑/๓๐๔ - ๓๐๕/๒๐๗ - ๒๐๘,  และทรงจาํแนก
เปนชนผูมีบาปธรรมและชนผูมีกัลยาณธรรม  เปนอีกคูหน่ึง  ก็มี - ๒๑/๓๐๖ -๓๐๗/๒๐๙ - ๒๑๐; 

ทั้งน้ีเปนไปโดยหลักเกณฑอันเดียวกันกับที่ทรงจําแนก  อสัตบุรุษและสัตบุรุษจนครบทั้งส่ีจาํพวก
เชนเดียวกันอีก. 

 ในสูตรอ่ืน แทนที่จะใชองคแปดแหงมรรถหรือสัมมัตตะสิบ หรือมัจฉัตตะสิบ เปนเคร่ือง
จําแนกบุคคลใหเปนคูตรงกันขามกันเชนขางบนน้ี   แตไดทรงใชหลักแหงกุศลกรรมบถสิบ  
อกุศลกรรมบถสิบ  เปนตน  เปนเคร่ืองจําแนก   จนครบทั้งส่ีจําพวก   โดยหลักเกณฑอยางเดียวกันก็
มี   -๒๑/๒๙๗ -  ๓๐๑/๒๐๑- ๒๐๔.) 



๑๔๐๔                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

อฏัฐังคกิมรรคชนิดทีแ่น่นอนว่าป้องกนัการแสวงหาผดิ 

 ภิกษุ ท. !  การแสวงหา (เอสนา) ๓ อยางเหลาน้ี มีอยู.  สามอยาง
อยางไรเลา ?  สามอยางคือ  การแสวงหากาม (กาเมสนา)  การแสวงหาภพ 
(ภเวสนา)  การแสวงหาพรหมจรรย (พฺรหมฺจริเยสนา).  ภิกษุ ท. !    เหลาน้ีแล 
การแสวงหา ๓ อยาง 

 ภิกษุ ท. !  เพือ่ความรู้ยิง่ (อภิญฺญา) ซ่ึงการแสวงหา ๓ อย่างเหล่านี ้ 
บุคคลควรเจริญอริยอฏัฐังคกิมรรค.  อริยอัฏฐังคิกมรรค  ชนิดไหนกันเลา ?  
ภิกษุ ท. !    ภิกษุในกรณีน้ี   ยอม  เจริญสัมมาทฏิฐิ .... สัมมาสังกปัปะ ...  
สัมมาวาจา .... สัมมากมัมันตะ ....สัมมาอาชีวะ ..... สัมมาวายามะ .....  
สัมมาสติ ..... สัมมาสมาธิ  ชนิดที่อาศัยวเิวก  อาศัยวริาคะ  อาศัยนิโรธ  น้อมไป
เพือ่การสลดัลง.  ภิกษ ุท. !    เพื่อความรูย่ิง   ซ่ึงการแสวงหา  ๓  อยางเหลาน้ีแล  
บุคคลควรเจริญอริยอฏัฐังคิกมรรค. 

 [คําวา  “เพื่อรูย่ิง”  ในสูตรน้ี  ในสูตรอ่ืนทรงแสดงไวดวยคําวา  “เพื่อความรอบรู้ 
(ปริญฺญา)”   ก็มี  ดวยคําวา  “เพื่อความส้ินไปรอบ (ปริกฺขย)”  ก็มี  ดวยคําวา “เพื่อการละเสีย 
(ปหาน)”  ก็มี. 

 สําหรับคําวา   เจริญอริยอัฏฐังคิกมรรคชนิดที่อาศัยวิเวก   อาศัยวิราคะ   เปนตนน้ัน   ใน
กรณีน้ี  ในสูตรอ่ืนตรัสวา  เจริญอริยอัฏฐังคิกมรรคชนิดที่ มีการนําออกซ่ึง  ราคะ -โทสะ - โมหะ  
เป็นปริโยสาน   ชนิดที่  มีการหยั่งลงสู่อมตะ  มีอมตะเป็นเบื้องหน้า   มีอมตะเป็นปริโยสาน   
หรือชนิดที่  มีการลาด - เอียง - เงือ้มไปสู่นิพพาน  ทํานองเดียวกับหลายหัวขอหลังจากหัวขอน้ีไป 
ก็มี. 

 สําหรับคําวา   พรหมจรรย   ในกรณีน้ีแหงการแสวงหาน้ี   หมายถึงพรหมจรรยฝายผิด ซึ่ง
เปนสีลัพพัตตปรามาส     เพราะมาในเครือเดียวกันกับกามและภพ. 



                                                          ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ                                           ๑๔๐๕ 

 สําหรับส่ิงที่ตองกําหนดรูแลวละเสีย   ซึ่งเรียกวา เอสนา  (การแสวงหา)  ในสูตรน้ีน้ัน  ใน
สูตรอ่ืนทรงแสดงไวโดยช่ืออ่ืน   สําหรับการกําหนดรูแลวละเสียเชนเดียวกัน  ไดแก : - 

 วธิา   (ความรูสึกยึดถือที่ทําใหเกิดการเปรียบเทียบวา เลวกวา เสมอกัน ดีกวา)  ๓ 
อย่าง  ดังน้ีก็มี ; 
 อาสวะ  (คือกามาสวะ  ภวาสวะ  อวิชชาสวะ) ๓ อย่าง  ดังน้ีก็มี ; 
 ภพ (คือกามภพ  รูปภพ อรูปภพ)  ๓ อย่าง  ดังน้ีก็มี ; 
 ทุกขตา  (คือทุกขเพราะทุกข  ทุกขเพราะปรุงแตง  ทุกขเพราะแปรปรวน) ๓ อย่าง 
ดังน้ีก็มี ; 
 ขีละ (ตะปูตรึงจิต คือ ราคะ โทสะ โมหะ) ๓ อย่าง  ดังน้ีก็มี ; 
 มละ (มลทินของจิต  คือ ราคะ  โทสะ  โมหะ) ๓ อย่าง  ดังน้ีก็มี ; 
 นิฆะ (สิ่งกระทบจติ   คือ ราคะ  โทสะ  โมหะ) ๓ อย่าง  ดังน้ีก็มี ; 
 เวทนา (คือ  สุขเวทนา  ทุกขเวทนา  อทุกขมสุขเวทนา) ๓ อย่าง  ดังน้ีก็มี ; 
 ตัณหา (คือ กามตัณหา  ภวตัณหา  วิภวตัณหา) ๓ อย่าง  ดังน้ีก็มี ; 
 โอฆะ (กิเลสทวมจิต  คือกาม ภพ ทิฏฐิ อวิชชา) ๔ อย่าง  ดังน้ีก็มี ; 
 โยคะ (กิเลสรัดตรึงจิต คือ กาม ภพ ทิฏฐิ อวิชชา) ๔ อย่าง  ดังน้ีก็มี ; 
 อุปาทาน (ความยึดม่ันดวยกาม -ทิฏฐิ - สีลพรต -อัตตวาท) ๔ อย่าง  ดังน้ีก็มี ; 

 คนัถะ  (สิ่งรอยรัดนามกาย คือ อภิชฌา -พยาบาท -สีลพรต - สัจจะเฉพาะตน) ๔ 
อย่าง  ดงัน้ีก็มี ; 

 อนุสัย (กิเลสเคยชินอยูในสันดาน คือ กามราคะ  ปฏิฆะ  ทิฏฐิ  วิจิกิจฉา มานะ 

ภวราคะ   อวิชชา)   ๗ อย่าง   ดังน้ีก็มี ; 

 กามคุณ  (คือรูป - เสียง - กลิ่น - รส – โผฏฐัพพะ   อันเปนที่ต้ังแหงความกําหนัด) 

๕ อย่าง   ดงัน้ีก็มี ;  



๑๔๐๖                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

 นิวรณ์ (กิเลสปดกั้นจิต คือ กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ วิจิกิจฉา)  

๕ อย่าง    ดงัน้ีก็มี ; 

 อุปาทานขนัธ์       (ขันธคือ  รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันมีอุปาทานยึดครอง) 

๕ อย่าง    ดงัน้ีก็มี ; 

 โอรัมภาคยิสังโยชน์  (กิเลสเครื่องรอยรัดสัตวเปนไปในภพเบื้องตํ่า      คือสัก- 

กายทิฏฐิ  วิจิกิจฉา สีลัพพัตตปรามาส  กามฉันทะ พยาบาท)    ๕ อย่าง    ดังน้ีก็มี ; 

 อุทธัมภาคยิสังโยชน์  (กิเลสเครื่องรอยรัดสัตวเปนไปในภพเบื้องบน       คือรูปราคะ  

อรูปราคะ  มานะ อุทธัจจะ อวิชชา) ๕ อย่าง    ดังน้ีก็มี.] 

-  มหาวาร. สํ. ๑๙/๘๑ - ๙๒/๒๙๘ - ๓๕๔. 

มชัฌมิาปฏิปทาสําหรับธรรมกถกึแห่งยุค 

(๑.  พอตัวทั้งเพือ่ตนและผู้อืน่) 

 ภิกษุ ท. !  ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการ  เปนผู สามารถพอตัว 
ในการช่วยตนเอง  พอตัวในการช่วยผู้อืน่.  หกประการ  อยางไรเลา?  หก
ประการคือ  ภิกษุในกรณีน้ี  เป็นผู้จับฉวยได้เร็วในกศุลธรรมทั้งหลาย ๑  มี
ธรรมชาติแห่งความทรงจําธรรมที่ได้ฟังแล้ว ๑  มีปกติใคร่ครวญเนือ้ความแห่ง
ธรรมที่ทรงจําไว้แล้ว ๑   รู้อรรถรู้ธรรมแล้ว   ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ๑   มี
คาํพูดไพเราะ  การทําการพูดให้ไพเราะ  ประกอบด้วยวาจาแห่งชาวเมือง  อนั
สละสลวย  แจ่มใสชัดเจน  อาจให้รู้เนือ้ความได้ ๑ สามารถช้ีแจงชักจูง 
สพรหมจารีทั้งหลายให้อาจหาญ  ร่าเริง ๑.  ภิกษุ ท. !     ภิกษุประกอบดวยธรรม 
๖ ประการเหลาน้ีแล     เปนผูสามารถพอตัวทั้งเพื่อตนเองและผูอืน่. 



                                                          ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ                                           ๑๔๐๗ 

(๒.  พอตัวทั้งเพือ่ตนและผู้อืน่) 

 ภิกษุ ท. !  ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ  เปนผู สามารถพอตัว
ในการช่วยตนเอง  พอตัวในการช่วยผู้อืน่.  หาประการ  อยางไรเลา ?  หา
ประการคือ  ภิกษุในกรณีน้ี  ไมเปนผูจับฉวยไดเร็วในกุศลธรรมทั้งหลาย  แต่มี
ธรรมชาติแห่งความทรงจําธรรมที่ได้ฟังแล้ว ๑  มีปกติใคร่ครวญเนือ้ความแห่ง
ธรรมที่ทรงจําไว้แล้ว ๑  รู้อรรถรู้ธรรมแล้ว  ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ๑  มี
คาํพูดไพเราะ  กระทําการพูดให้ไพเราะ  ประกอบด้วยวาจาแห่งชาวเมือง  อนั
สละสลวย  แจ่มใสชัดเจน  อาจให้รู้เนือ้ความได้ ๑  สามารถช้ีแจงชักจูงสพหรม
จารีทั้งหลายให้อาจหาญ   ร่าเริง ๑.  ภิกษุ ท. !    ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ 
ประการเหลาน้ีแล     เปนผูสามารถพอตัวทัง้เพื่อตนเองและผูอื่น. 

(๓.  พอตัวเพือ่ตน แต่ไม่พอตัวเพือ่ผู้อืน่) 

 ภิกษุ ท. !  ภิกษุประกอบดวยธรรม ๔ ประการ   เปนผู สามารถพอตัว
ในการช่วยตนเอง   แต ไม่พอตวัในการช่วยผู้อืน่.   ส่ีประการ   อยางไรเลา ?  ส่ี
ประการคือ  ภิกษุในกรณีน้ี  เป็นผู้จับฉวยได้เร็วในกศุลธรรมทั้งหลาย ๑  มี
ธรรมชาติแห่งความทรงจําธรรมที่ได้ฟังแล้ว ๑ มีปกติใคร่ครวญเนือ้ความแห่ง
ธรรมที่ทรงจําไว้แล้ว ๑  รู้อรรถรู้ธรรมแล้ว  ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ๑  แต
เขา หาเป็นผู้มีคาํพูดไพเราะ  กระทาํการพูดให้ไพเราะ  ประกอบด้วย
วาจาแห่งชาวเมือง   อนัสละสลวย   แจ่มใสชัดเจน   อาจให้รู้เนือ้ความ
ได้  ไม่  และทั้ง ไม่สามารถช้ีแจงชักจูงสพรหมจารีทั้งหลายให้อาจหาญ 
ร่าเริง. ภิกษุ ท. !    ภิกษุประกอบดวยธรรม ๔ ประการเหลาน้ีแล    เปนผู
สามารถพอตัวเพื่อตนเอง    แตไมพอตัวเพื่อผูอื่น. 



๑๔๐๘                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

(๔.  พอตัวเพือ่ผู้อืน่ แต่ไม่พอตัวเพือ่ตน) 
 ภิกษุ ท. !  ภิกษุประกอบดวยธรรม ๔ ประการ   เปนผู สามารถพอตัว
ในการช่วยผู้อืน่  แต่ไม่พอตัวในการช่วยตนเอง.  ส่ีประการ  อยางไรเลา ?  ส่ี
ประการคือ  ภิกษุในกรณีน้ี  เป็นผู้จับฉวยได้เร็วในกศุลธรรมทั้งหลาย ๑  มี
ธรรมชาตแิห่งความทรงจําธรรมที่ได้ฟังแล้ว แตเขา ไม่มีปกตใิคร่ครวญ
เนือ้ความแห่งธรรมทีท่รงจาํไว้แล้ว และทั้ง ไม่รู้อรรถรู้ธรรมแล้วปฏิบัติ
ธรรมสมควรแก่ธรรม ๑  มีคาํพูดไพเราะ   กระทาํการพูดให้ไพเราะ 
ประกอบด้วยวาจาแห่งชาวเมือง อนัสละสลวย แจ่มใสชัดเจน อาจให้รู้
เนือ้ความได้ ๑    สามารถช้ีแจงชักจูงสพรหมจารีทั้งหลายให้อาจหาญ 
ร่าเริง ๑.  ภิกษุ ท. !    ภิกษุประกอบดวยธรรม ๔ ประการเหลาน้ีแล   เปนผู
สามารถพอตัวเพื่อผูอืน่    แตไมพอตัวเพื่อตนเอง. 

(๕. พอตัวเพือ่ตน แต่ไม่พอตัวเพือ่ผู้อืน่) 

 ภิกษุ ท. !  ภิกษุประกอบดวยธรรม ๓ ประการ   เปนผูสามารถ พอตัว
ในการช่วยตนเอง    แต่ ไม่พอตัวในการช่วยผู้อื่น.   สามประการ    อยางไรเลา ?  
สามประการคือ        ภิกษุในกรณีน้ี  ไม่เป็นผู้จับฉวยได้เร็วในกุศลธรรม
ทั้งหลาย      แตเขา มีธรรมชาติแห่งความทรงจําธรรมที่ได้ฟังแล้ว ๑    มีปกติ
ใคร่ครวญเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจําไว้แล้ว ๑    รู้อรรถรู้ธรรมแล้ว   ปฏิบัติ
ธรรมสมควรแก่ธรรม     แตเขา หาเป็นผู้มีคําพูดไพเราะ    กระทําการพูดให้
ไพเราะ     ประกอบด้วยวาจาแห่งชาวเมือง    อันสละสลวย แจ่มใสชัดเจน    อาจ
ให้รู้เนือ้ความได้   ไม่    และทั้งเขา ไม่สามารถช้ีแจงชักจูงสพรหมจารีทั้งหลายให้
อาจหาญ    ร่าเริง ๑.   ภิกษุ ท. !    ภิกษุประกอบดวยธรรม  ๓   ประการเหลาน้ีแล 
เปนผูสามารถพอตัวเพื่อตนเอง    แตไมพอตัวเพื่อผูอื่น. 



                                                          ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ                                           ๑๔๐๙ 

(๖. พอตัวเพือ่ผู้อืน่ แต่ไม่พอตัวเพือ่ตน) 

 ภิกษุ ท. !  ภิกษุประกอบดวยธรรม  ๓  ประการ    เปนผูสามารถ พอ
ตัวในการช่วยผู้อืน่  แต ไม่พอตัวในการช่วยตนเอง.  สามประการ  อยางไร
เลา ? สามประการคือ  ภิกษุในกรณีน้ี  ไม่เป็นผู้จบัฉวยได้เร็วในกศุลธรรม
ทั้งหลาย   แตเขา  มีธรรมชาติแห่งความทรงจําธรรมที่ได้ฟังแล้ว ๑   เขา ไม่มี
ปกตใิคร่ครวญเนือ้ความแห่งธรรมทีท่รงจาํไว้แล้ว    และทั้งเขา ไม่รู้
อรรถรู้ธรรมแล้วปฏิบัตธิรรมสมควรแก่ธรรม แตเขา มีคาํพูดไพเราะ 
กระทําการพูดให้ไพเราะ   ประกอบด้วยวาจาแห่งชาวเมือง   อนัสละสลวย 
แจ่มใสชัดเจน   อาจให้รู้เนือ้ความได้ ๑    สามารถช้ีแจงชักจูงสพรหมจารี
ทั้งหลายให้อาจหาญร่าเริง ๑.    ภิกษุ ท. !     ภิกษุประกอบดวยธรรม ๓ ประการ
เหลาน้ีแล     เปนผูสามารถพอตัวเพื่อผูอื่น    แตไมพอตัวเพื่อตนเอง. 

(๗. พอตัวเพือ่ตน  แต่ไม่พอตัวเพือ่ผู้อืน่) 

 ภิกษุ ท. !  ภิกษุประกอบดวยธรรม  ๒ ประการ   เปนผูสามารถ พอ
ตัวในการช่วยตนเอง   แต ไม่พอตวัในการช่วยผู้อืน่.   สองประการ  อยางไร
เลา ? สองประการคือ  ภิกษุในกรณีน้ี  ไม่เป็นผู้จบัฉวยได้เร็วในกศุลธรรม
ทั้งหลาย และ  ไม่มีธรรมชาตแิห่งความทรงจาํธรรมทีไ่ด้ฟังแล้ว  แตเขา 
มีปกติใคร่ครวญเนือ้ความแห่งธรรมที่ทรงจําไว้แล้ว ๑   รู้อรรถรู้ธรรมแล้ว
ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม    แตเขา หาเป็นผู้มีคาํพูดไพเราะ กระทําการ
พูดให้ไพเราะ ประกอบด้วยวาจาแห่งชาวเมือง อนัสละสลวย แจ่มใส
ชัดเจน  อาจให้รู้เนือ้ความได้  ไม่   และทั้งเขา  ไม่สามารถช้ีแจงชักจูงส
พรหมจารีทั้งหลายให้อาจหาญ  ร่าเริง ๑.  ภิกษุ ท. !   ภิกษุประกอบดวย
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ธรรม ๒ ประการเหลาน้ีแล   เปนผูสามารถพอตัวเพือ่ตนเอง    แตไมพอตัวเพื่อ
ผูอื่น. 

(๘. พอตัวเพือ่ผู้อืน่ แต่ไม่พอตัวเพือ่ตน) 
 ภิกษุ ท. !  ภิกษุประกอบดวยธรรม ๒ ประการ    เปนผู สามารถพอ
ตัวในการช่วยผู้อืน่   แต ไม่พอตวัในการช่วยตนเอง.  สองประการ   อยางไร
เลา ? สองประการคือ  ภิกษุในกรณีน้ี  ไม่เป็นผู้จบัฉวยได้เร็วในกศุลธรรม
ทั้งหลาย  และ ไม่มีธรรมชาตแิห่งความทรงจาํธรรมทีไ่ด้ฟังแล้ว  ไม่มี
ปกตใิคร่ครวญเนือ้ความแห่งธรรมทีท่รงจาํไว้แล้ว และทั้ง ไม่รู้อรรถรู้
ธรรมแล้วปฏิบัตธิรรมสมควรแก่ธรรม   แตวาเขา มีคาํพูดไพเราะ กระทํา
การพูดให้ไพเราะ   ประกอบด้วยวาจาแห่งชาวเมือง   อนัสละสลวย   แจ่มใส
ชัดเจน อาจให้รู้เนือ้ความได้ ๑    และทั้งเขาสามารถช้ีแจงชักจูงสพรหมจารี
ทั้งหลายให้อาจหาญ   ด้วย ๑.    ภิกษุ ท. !    ภิกษุประกอบดวยธรรม  ๒  ประการ
เหลาน้ีแล   เปนผูสามารถพอตัวเพื่อผูอื่น    แตไมพอตัวเพื่อตนเอง. 
-  อฏฐก. อํ. ๒๓/๓๐๕ - ๓๐๘/๑๕๒ - ๑๕๙. 

 (องคคุณทั้งหกประการน้ี   จําเปนแกผูเปนธรรมกถึกทุกประการ  โดยเฉพาะอยางย่ิง สําหรับ
ธรรมกถึกแหงยุคน้ี   ขอไดโปรดพิจารณาปรับปรุงตนเองใหมีคุณะรรมเหลาน้ีครบถวนเถิด). 

ธรรมอนัเป็นทีสุ่ดของสมณะปฏิบัต ิ

 ถปติ  !        เราบัญญัติบุรุษบุคคลผูประกอบดวยธรรม  ๑๐  ประการ  
เหลาไหนเลา      วาเปนสมณะผูมีกุศลถึงพรอม      มีกุศลอยางย่ิง    ถึงธรรมท่ี
ควรบรรลุอันอุดม     ไมแพใคร ?   ถปติ  !    ภิกษุในกรณีน้ี   : - 
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 ประกอบดวยสัมมาทฏิฐิ อันเปนอเสขะ ; 
 ประกอบดวยสัมมาสังกัปปะ อันเปนอเสขะ ; 
 ประกอบดวยสัมมาวาจา อันเปนอเสขะ ; 
 ประกอบดวยสัมมากัมมันตะ อันเปนอเสขะ ; 
 ประกอบดวยสัมมาอาชีวะ อันเปนอเสขะ ; 
 ประกอบดวยสัมมาวายามะ อันเปนอเสขะ ; 
 ประกอบดวยสัมมาสติ อันเปนอเสขะ ; 
 ประกอบดวยสัมมาสมาธิ อันเปนอเสขะ ; 
 ประกอบดวยสัมมาญาณ อันเปนอเสขะ ; 
 ประกอบดวยสัมมาวิมุตติ อันเปนอเสขะ ; 

 ถปติ  !      เราบัญญัติบุรุษบุคคลผูประกอบดวยธรรม  ๑๐  ประการ
เหลาน้ีแล      วาเปนสมณะผูมีกุศลถึงพรอม      มีกุศลอยางย่ิง     ถึงธรรมท่ีควร
บรรลุอันอดุมไมแพใคร. 
-   ม.    ม.  ๑๓/๓๕๑/๓๖๖. 

ปฏิปทาเพือ่ละโอรัมภาคยิสังโยชน์กค็อืมรรค 

 อานนท  !        มรรคใด    ปฏิปทาใด    เปนไปเพื่อละเสียซ่ึงโอรัมภาคิย-
สังโยชนหา   มีอยู;    การที่บุคคลจะไมอาศัย   ซ่ึงมรรคน้ัน  ซ่ึงปฏิปทาน้ัน   แลว
จักรูจักเห็นหรือวาจักละ       ซ่ึงโอรัมภาคิยสังโยชนหาน้ัน     :     น้ันไมใชฐานะ
ที่จะมีได ;     เชนเดียวกับการที่บุคคลไมถากเปอก   ไมถากกระพี้    ของตนไม
ใหญมีแกนยืนตนอยู    เสียกอน    แลวจักไปถากเอาแกนน้ัน     :      น่ันไมเปน
ฐานะท่ีจะมีได,     ฉันใดก็ฉันน้ัน.     ...... 
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 อานนท   !      มรรค และ ปฏิปทา เพือ่ละเสียซ่ึงโอรัมภาคยิ-
สังโยชน์ห้า    น้ันเป็นอย่างไรเล่า ? 

 อานนท  !      ภิกษุในกรณีน้ี    เพราะสงดัจากอุปธิ   เพราะละเสียซ่ึง
อกศุลธรรมทั้งหลาย  เพราะความระงบัเฉพาะแห่งความหยาบกระด้าง
ทางกายโดยประการทั้งปวง    ก็สงัดจากกามท้ังหลาย     สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลาย     เข้าถงึปฐมฌาน    อันมีวิตกวิจาร  มีปติและสุขอันเกิดจากวิเวก   แลว
แลอยู.    ในปฐมฌานน้ัน   มีธรรมคือ   รูป    เวทนา    สัญญา   สังขาร    วิญญาณ  
(ที่กําลังทําหนาที่อยู) ;    เธอน้ัน ตามเห็นธรรมซ่ึงธรรมเหล่าน้ัน   โดยความเป็น
ของไม่เทีย่ง    โดยความเปนทุกข    เปนโรค    เปนหัวฝ     เปนลูกศร      เปน
ความยากลําบาก     เปนอาพาธ    เปนดังผูอื่น (ใหยืมมา)     เปนของแตกสลาย    
เปนของวาง   เปนของไมใชตน.   เธอดํารงจิตดวยธรรม  (คือขันธทั้งหา)  
เหลาน้ัน   (อันประกอบดวยลักษณะ  ๑๑  ประการ     มีอนิจจลักษณะเปนตน)       
แลวจึง น้อมจิตไปสู่อมตธาตุ  (คือนิพพาน)    ดวยการกําหนดวา   “น่ันสงบระงับ    
น่ันประณีต    :    น่ันคือธรรมชาติเปนที่สงบระงับแหงสังขารทั้งปวง     เปนที่
สลัดคืนซ่ึงอุปธิทัง้ปวง    เปนที่ส้ินไปแหงตัณหา     เปนความจางคลาย      เปน
ความดับ     เปนนิพพาน”   ดังน้ี      เขาดํารงอยูในวิปสสนาญาณมีปฐมฌานเปน
บาทน้ัน      ยอม ถงึความส้ินไปแห่งอาสวะ;        ถาไมถึงความส้ินไปแหง อา
สวะ    ก็เปน โอปปาติกะ   อนาคามี    ผูปรินิพพานในภพน้ัน    มีการไมเวียน
กลับจากโลกน้ันเปนธรรมดา        เพราะความส้ินไปแหงสังโยชนมีในเบื้องตํ่า
หาประการ    และเพราะอํานาจแหงธมัมราคะ     ธัมมนันทิ    (อันเกิดจากการ
กําหนดจิตในอมตธาตุ)   น้ัน ๆ น่ันเอง. 
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 อานนท  !    แมน้ีแล    ก็เปนมรรค    เปนปฏิปทา    เพื่อละเสียซ่ึงโอ
รัมภาคิยสังโยชนหาน้ัน. 

 อานนท   !     ขออื่นยังมอีีก    :    ภิกษุ    เพราะความเข้าไปสงบระงบั
เสียได้ซ่ึงวติกและวจิาร     จึง เข้าถงึทุตยิฌาน      เปนเคร่ืองผองใสแหงใจใน
ภายใน    ใหสมาธิเปนธรรมอันเอกผุดมีข้ึน     ไมมีวิตก    ไมมีวิจาร     มีแตปติ
และสุข    อันเกิดจากสมาธิ     แลวแลอยู.   ....  ฯลฯ  ....     (ขอความตรงที่ละเปยยาลไว
น้ี    มีเน้ือความเต็มเหมือนในตอนที่กลาวถึงปฐมฌานขางบนน้ัน    ทุกตัวอักษร    แปลกแตคําวา
ปฐมฌานเปนทุติยฌานเทาน้ัน      แมขอความที่ละเปยยาลไวในตอนตติยฌานและจตุตถฌาน     ก็

พึงทราบโดยนัยน้ี    ผูศึกษาพึงเติมใหเต็มเอาเอง ;    จนกระทั่งถึงขอความวา )     ....         
อานนท   !     แมน้ีแล     ก็เปนมรรค     เปนปฏิปทา     เพื่อละเสียซ่ึงโอรัมภาคิย-
สังโยชนหาน้ัน. 

 อานนท  !    ขออื่นยังมีอีก   :  ภิกษุ   เพราะความจางคลายไปแห่งปิติ      
ยอมเปนผูอยูอุเบกขา      มีสติและสัมปชญัญะ     และยอมเสวยความสุขดวยนาม
กายชนิดที่พระอริยเจาทั้งหลาย   ยอมกลาวสรรเสริญผูน้ันวา   “เปนผูอยูอุเบกขา   
มีสติอยูเปนปรกติสุข”    ดังน้ี    เข้าถงึตตยิฌาน    แลวแลอยู.    ....  ฯลฯ  ....  ( มี
เน้ือ ความเต็มดุจในตอนปฐมฌาน )   ....   อานนท   !     แมน้ีแล   ก็เปนมรรค    เปน
ปฏิปทา     เพื่อละเสียซ่ึงโอรัมภาคิยสังโยชนหาน้ัน.        

 อานนท  !      ขออื่นยังมีอีก      :    ภิกษุ    เพราะละสุข เสียได    และ
เพราะละทุกข์เสียได้    เพราะ ความดบัไปแห่งโสมนัสและโทมนัสทั้งสอง      
ในกาลก่อนเข้าถงึจตุตถฌาน   ไมมีทุกขไมมีสุข   มีแตความมีสติเปนธรรมชาติ
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บริสุทธิ์เพราะอุเบกขา    แลวแลอยู.         .... ฯลฯ....  ( มีเน้ือความเต็มดุจในตอน

ปฐมฌาน )   ....   อานนท  !     แมน้ีแล    ก็เปนมรรค    เปนปฏิปทา   เพื่อละเสียซ่ึง
โอรัมภาคิยสังโยชนหาน้ัน. 

 อานนท  !    ขออื่นยังมอีีก  :   ภิกษุ   เพราะก้าวล่วงรูปสัญญา     เสียได
โดยประการทั้งปวง      เพราะความดบัไปแห่งปฏิฆสัญญา        เพราะการ
ไม่ใส่ใจซ่ึงนานัตตสัญญา    จึง เข้าถงึอากาสานัญจายตนะ     อันมีการทําใน
ใจวา    อากาศไมมีทีสุ่ด   ดังน้ี   แลวแลอยู.     ในอากาสานัญจายตนะน้ัน    มี
ธรรม   คือเวทนา   สัญญา   สังขาร    วิญญาณ  ( ที่กําลังทําหนาที่อยู ) ๑ ;      เธอ
น้ัน    ตามเห็นซ่ึงธรรมเหล่าน้ันโดยความเป็นของไม่เที่ยง   โดยความเปนทุกข   
เปนโรค   เปนหัวฝ   เปนลูกศร   เปนความยากลําบาก    เปนอาพาธ    เปนดัง
ผูอื่น  (ใหยืมมา)     เปนของแตกสลาย   เปนของวาง   เปนของไมใชตน    เธอ
ดํารงจิตดวยธรรม (คือขันธเพยีงส่ี) เหลาน้ัน (อันประกอบดวยลักษณะ ๑๑    
ประการ  มีอนิจจลักษณะเปนตน )    แลวจึง  น้อมจิตไปสู่อมตธาตุ (คือนิพพาน)     
ดวยการกําหนดวา   “น่ันสงบระงับ   น่ันประณีต    :   น่ันคือธรรมชาติเปนที่สงบ
ระงับแหงสังขารทั้งปวง    เปนที่สลัดคืนซ่ึงอุปธิทัง้ปวง  เปนที่ส้ินไปแหงตัณหา   
เปนความจางคลาย   เปนความดับ    เปนนิพพาน”    ดังน้ี.  เธอดํารงอยูใน
วิปสสนาญาณมีอากาสานัญจายตนะเปนบาทน้ัน     ยอม   ถงึความส้ินไปแห่งอา
สวะ ;      ถาไมถึงความส้ินไปแหงอาสวะ     ก็เปน  โอปปาติกะ   อนาคามี    ผู
ปรินิพพานในภพน้ัน   มีการไมเวียนกลับจากโลกน้ันเปนธรรมดา     เพราะความ
ส้ินไปแหงสังโยชน    มีในเบื้องตํ่าหาประการ    และเพราะอํานาจแหงธมัมราคะ 

๑.      ผูศึกษาพึงสังเกตใหเห็นวา    ในพวกรูปฌานมีขันธครบหา;       สวนในอรูปฌานมีขันธเพียงสี่    คือขาดรูปขันธไป.     
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ธัมมนันทิ (อันเกิดจากการกําหนดจิตในอมตธาตุ) น้ันๆน่ันเอง.   อานนท !    แม
น้ีแล   ก็เปนมรรค    เปนปฏิปทา    เพื่อละเสียซ่ึงโอรัมภาคิยสังโยชนหาน้ัน. 

 อานนท !  ขออื่นยังมอีีก   :   ภิกษุ   เพราะผ่านพ้นอากาสานัญ-
จายตนะ    โดยประการทั้งปวงเสียแลว     จึงเขาถึง วญิญาณญัจายตนะ    อันมี
การทําในใจวา  “วิญญาณไมมทีีส้ิ่นสุด”  แลวแลอยู.   . . . . ฯลฯ . . . .  (ขอความตรง
ละเปยยาลไวน้ี  มีขอความที่ตรัสไวเหมือนในตอนท่ีตรัสถึงเร่ืองอากาสานัญจายตนะขางบนน้ี ทุก
ตัวอักษร แปลกแตเปลี่ยนจากอากาสานัญจายตนะ   มาเปนวิญญาณัญจายตนะเทาน้ัน   แมในตอนอา

กิญจัญญายตนะที่ละไว   ก็พึงทราบโดยนัยน้ี,  จนกระท่ังถึงขอความวา) . . . .  อานนท !   แมน้ี
แล ก็เปนมรรค    เปนปฏิปทา     เพื่อละเสียซ่ึงโอรัมภาคิยสังโยชนหาน้ัน. 

 อานนท !  ขออื่นยังมอีีก   :   ภิกษุ  เพราะผ่านพ้นวญิญาณญั-
จายตนะ  โดยประการทั้งปวงเสียแลว    จึงเขาถึง อากญิจัญญายตนะ    อนัมี
การทําในใจวา   “อะไรๆไมม”ี   ดังน้ี   แลวแลอยู.  . . . . ฯลฯ . . . .  (มีเน้ือความเต็ม
ดุจในตอนอากาสานัญจายตนะ) . . . .  อานนท !     แมน้ีแล   ก็เปนมรรค   เปนปฏิปทา   
เพื่อละเสียซ่ึงโอรัมภาคิยสังโยชนหาน้ัน. 

-  ม. ม. ๑๓/๑๕๗-๑๖๑/๑๕๖-๑๕๘. 

 (สรุปความวา  มรรคหรือปฏิปทาน้ี  ละโอรัมภาคิยสังโยชนได  เพราะการเห็น  อนิจจตา 
กระทั่งถึง  อนัตตา  รวมเปน ๑๑ ลักษณะ  ในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันปรากฏอยู
ในขณะแหงรูปฌานทั้งสี่  แตละฌาณๆ;   และเห็นธรรม ๑๑ อยางน้ันอยางเดียวกันใน เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ อันปรากฏอยูในขณะแหงอรูปฌานสามขางตน แตละฌาณๆ เวนเนวสัญญานา
สัญญายตนะ;  นับวาเปนธรรมที่ละเอียดสุขุมที่สุด. ผูศึกษาพึงใครครวญใหเปนอยางดีตรงท่ีวา มี
ขันธหา   หรือ   ขันธสี่    อยูที่จิตในขณะที่มีฌาน    ดังน้ี). 
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การเป็นอยู่ทีน้่อมไปเพือ่นิพพานอยู่ในตวั 

(มัชฌมิาปฏิปทาโดยอตัโนมัติ) 

 ภิกษุ ท. !  ธรรม ๕ ประการเหล่านี ้  เมื่อบุคคลเจริญ  กระทําใหมาก
แลว  ยอมเปนไปเพื่อความเบื่อหนายโดยสวนเดียว (เอกนฺตนิพฺพิท)  เพื่อความ
คลายกําหนัด (วิราค)   เพื่อความดับ (นิโรธ)    เพื่อความสงบ (อุปสม)   เพื่อ
ความรูย่ิง (อภิฺญ)   เพื่อความรูพรอม (สมโฺพธ)   เพื่อนิพพาน.   หาประการ
อยางไรเลา?    หาประการคือ    ภิกษุในกรณน้ีี :- 

 เปนผู มีปกติตามเห็นความไม่งามในกาย อยู ; 
 เปนผู มีความสําคญัว่าปฏิกลูในอาหาร อยู ; 
 เปนผู มีความสําคญัว่าเป็นส่ิงไม่น่ายนิดใีนโลกท้ังปวง อยู ; 
 เปนผู มีปกติตามเห็นว่าไม่เที่ยง ในสังขารทั้งปวง อยู;      และ 
 มรณสัญญา    เป็นส่ิงที่ภิกษุน้ันเข้าไปตั้งไว้ดแีล้วในภายใน อยู. 

 ภิกษุ ท. !  ธรรม  ๕  ประการเหลาน้ีแล   เมื่อบุคคลเจริญ   กระทําให
มากแลว ยอมเปนไปเพื่อความเบื่อหนายโดยสวนเดียว เพื่อความคลายกําหนัด 
เพื่อความดับ   เพื่อความสงบ   เพื่อความรูย่ิง   เพื่อความรูพรอม   เพื่อนิพพาน. 

-  ปฺจก. อํ. ๒๒/๙๔/๖๙. 

 (ขอน้ีหมายความวา   เม่ือมีการปฏิบัติอยูอยางน้ี   ผลยอมเกิดข้ึนเปนการนอมไปเพื่อนิพพาน
อยูในตัวโดยไมตองเจตนา เหมือนแมไกฟกไขอยางดีแลว ลูกไกยอมออกมาเปนตัวโดยที่แมไกไม
ตองเจตนาใหออกมา,   ฉันใดก็ฉันน้ัน.    ขอใหพิจารณาดูใหดี    จงทุกคนเถิด). 
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หมวด ง. ว่าด้วย การทาํหน้าท่ีของมรรค 

อฏัฐังคกิมรรคชนิดทีเ่จริญแล้ว 

ทาํกจิแห่งอริยสัจส่ีพร้อมกนัไปในตวั 

 ภิกษุ ท. !  เปรียบเหมอืนเรือนรับรองแขก    มีอยู.    ณ เรือนน้ัน   มี
แขกมาจากทิศตะวันออก   พักอาศัยอยูบาง   มาจากทิศตะวันตกพักอาศัยอยูบาง 
มาจากทิศเหนือพักอาศัยอยูบาง   มาจากทิศใตพักอาศัยอยูบาง  มีแขกวรรณะ
กษัตริยมาพักอยูก็มี  มีแขกวรรณะพราหมณมาพักอยูก็มี   มีแขกวรรณะแพศยมา
พักอยูก็มี   มีแขกวรรณะศูทรมาพักอยูก็มี  (ในเรือนหลังเดียวพักกันอยูไดถึงส่ี
วรรณะ   จากส่ีทิศ   ดังน้ี),  น้ีฉันใด;  

 ภิกษุ ท. !  ขอน้ีก็ฉันน้ัน    กลาวคือ   ภิกษุเมื่อเจริญทําใหมากอยูซ่ึง
อริยอัฏฐังคิกมรรค :- 

 ยอม กาํหนดรู้  ซ่ึงธรรมอันพงึกําหนดรูดวยปญญาอันย่ิงได ; 
 ยอม ละ  ซ่ึงธรรมอันพึงละดวยปญญาอันย่ิงได ; 
 ยอม ทําให้แจ้ง  ซ่ึงธรรมอันพงึทาํใหแจงดวยปญญาอันย่ิงได ; 
 ยอม ทําให้เจริญ ซ่ึงธรรมอันพงึทาํใหเจริญดวยปญญาอนัย่ิงได. (หมายความ
วา   ในการเจริญอริยมรรคเพียงอยางเดียวน้ัน   ยอมมี การกระทํา และ ผลแห่งการกระทาํ  รวมอยู
ถึงสี่อยาง   เชนเดียวกับเรือนหลังเดียวมีคนพักรวมอยู ๔ พวก,   ฉันใดก็ฉันน้ัน).  

 ภิกษุ ท. !  ธรรมเหลาไหนเลา เปน ธรรมอนัพงึกาํหนดรู้ด้วย
ปัญญาอนัยิง่ ?   คําตอบพงึมีวา ปัญจุปาทานขันธ์;  กลาวคือ ขันธเปนที่ยึดมั่น
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คือ   รูป,   ขันธเปนที่ยึดมั่นคือ  เวทนา,    ขันธเปนที่ยึดมั่นคือ   สัญญา,   ขันธ
เปนที่ยึดมัน่คือ    สังขาร,    ขันธเปนที่ยึดมั่นคือ    วิญญาณ. 

 ภิกษุ ท. !  ธรรมเหลาไหนเลา    เปน ธรรมอนัพงึละด้วยปัญญา
อนัยิง่ ?     คําตอบพึงมีวา อวชิชา และ ภวตณัหา. 

 ภิกษุ ท. !  ธรรมเหลาไหนเลา    เปน ธรรมอนัพงึทาํให้แจ้งด้วย
ปัญญาอนัยิง่ ?     คําตอบพงึมีวา วชิชา และ วมุิตต.ิ 
 ภิกษุ ท. !  ธรรมเหลาไหนเลา   เปน ธรรมอนัพงึทําให้เจริญด้วย
ปัญญาอนัยิง่ ?    คําตอบพึงมีวา สมถะ และ วปัิสสนา. 
 ภิกษุ ท. !  เมื่อภิกษุ เจริญทําให้มากซ่ึงอริยอฏัฐังคกิมรรคอยู่ อย่างไร
เล่า   (จึงจะ  มีผล ๔ ประการน้ัน) ? 

 ภิกษุ ท. !  ในกรณีน้ี ภิกษุยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ . . . . สัมมา
สังกัปปะ  . . . . สัมมาวาจา . . . . สัมมากัมมันตะ . . . . สัมมาอาชีวะ . . . . 
สัมมาวายามะ . . . . สัมมาสติ . . . . สัมมาสมาธิ   ชนิดที่ มีวเิวกอาศัยแล้ว   มี
วริาคะอาศัยแล้ว  มีนิโรธอาศัยแล้ว    มีปกติน้อมไปเพือ่การสลดัลง.  
 ภิกษุ ท. !  เมื่อภิกษุเจริญทําใหมากซ่ึงอริยอัฏฐังคิกมรรคอยู อยางน้ี
แล   (จึงมีผล ๔ ประการน้ัน). 

-   มหาวาร. สํ. ๑๙/๗๗ - ๗๘/๒๙๐ - ๒๙๕.  

 (ธรรม  ๔  อยางในสูตรน้ี    เรียงลําดับไวเปน ธรรมที่ควรกาํหนดรู้ ควรละ ควรทาํให้แจ้ง 
ควรทาํให้เจริญ  ตรงกับหลักธรรมดาทั่วๆไป   ของอริยสัจสี่;  แตมีสูตรอ่ืน (อุปริ. ม. ๑๔/๕๒๔/



                                                          ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ                                           ๑๔๑๙ 

๘๒๙) เรียงลําดับไวเปนอยางอ่ืนคือ  ธรรมที่ควรกาํหนดรู้  ควรละ   ควรทําให้เจริญ  ควรทาํให้
แจ้ง,  ดังน้ีก็มี;   แตก็ยังคงเปนอริยสัจสี่ไดอยูน่ันเอง   ไมมีผลเปนการขัดแยงกันแตประการใด. 

 พระบาลีในสูตรน้ี แสดงลักษณะของอริยอัฏฐังคิกมรรคไวเปน วิเวกนิสฺสิต วิราคนิสฺสิต 
นิโรธนิสฺสิต โวสฺสคฺคปริณามี;  มีสูตรอ่ืนๆแสดงลักษณะของอริยอัฏฐังคิกมรรคในกรณีเชนน้ี 
แปลกออกไปเปน ราควินยปริโยสาน  : มีการนําออกซ่ึงราคะเปนปริโยสาน, โทสวินยปริโยสาน : มี
การนําออกซึ่งโทสะเปนปริโยสาน,    โมหวนิยปริโยสาน  :   มีการนําออกซ่ึงโมหะเปนปริโยสาน 
(๑๙/๖๙/๒๖๗) : อมโตคธ  : หย่ังลงสูอมตะ,   อมตปรายน  : มีเบื้องหนาเปนอมตะ,  อมตปริโย
สาน  : มีอมตะเปนปริโยสาน  (๑๙/๖๙/๒๖๙); นิพฺพานนินฺน : เอียงไปสูนิพพาน,  นิพฺพานโปณ  : 
โนมไปสูนิพพาน, นิพฺพานปพฺภาร  : เงื้อมไปสูนิพพาน  (๑๙/๗๐/๒๗๑) ;    ดังน้ีก็มี ;   แมโดย
พยัญชนะจะตางกัน    แตก็มุงไปยังความหมายอยางเดียวกัน.  

 ขอควรสังเกตอีกอยางหน่ึงก็คือ วัตถุแหงกิจของอริยสัจในสูตรน้ี แสดงไวตางจากสูตรที่รู
กันอยูทั่วไป,    คือสูตรทั่วๆไป  วัตถุแห่งการกาํหนดรู้  แสดงไวดวยความทุกขทุกชนิด  สูตรน้ี
แสดงไวดวยปญจุปาทานขันธเทาน้ัน; วัตถุแห่งการละ สูตรทั่วๆไปแสดงไวดวยตัณหาสาม สูตรน้ี
แสดงไวดวยอวิชชาและภวตัณหา; วัตถุแห่งการทําให้แจ้ง สูตรทั่วๆไปแสดงไวดวยการดับแหง
ตัณหา  สูตรน้ีแสดงไวดวยวิชชาและวิมุตติ;   วัตถุแห่งการทําให้เจริญ  สูตรทั่วๆไปแสดงไวดวย
อริยอัฏฐังคิกมรรค   สวนในสูตรน้ีแสดงไวดวยสมถะและวิปสสนา.    ถาผูศึกษาเขาใจความหมาย
ของคําที่แสดงไวแตละฝายอยางทั่วถึงแลว    ก็จะเห็นไดวาไมขัดขวางอะไรกัน). 

อฏัฐังคกิมรรคชนิดทีเ่จริญแล้ว 

ทาํให้โพธิปักขยิธรรมสมบูรณ์ไปในตวั 

 ภิกษุ ท. !  เปรียบเหมอืนลมชนิดตางๆ ยอมพัดไปในอากาศ; คือลม
ทางทิศตะวันออกพัดไปบาง   ลมทางทิศตะวันตกพัดไปบาง   ลมทางทิศเหนือ
พัดไปบาง   ลมทางทิศใตพัดไปบาง   ลมมีธุลีพัดไปบาง   ลมไมมีธุลีพดัไปบาง 



๑๔๒๐                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

ลมหนาวพดัไปบาง   ลมรอนพดัไปบาง   ลมออนพัดไปบาง   ลมแรงพัดไปบาง,   
น้ีฉันใด ;  

 ภิกษุ ท. !  ขอน้ีก็ฉันน้ัน,   กลาวคือ   เมื่อภิกษุเจริญทําใหมากอยูซ่ึง
อริยอัฏฐังคิกมรรค :  

  แม สติปัฏฐานส่ี ก็ถึงซ่ึงความบริบูรณแหงภาวนา ; 
  แม สัมมัปปธานส่ี ก็ถึงซ่ึงความบริบูรณแหงภาวนา ; 
  แม อทิธิบาทส่ี ก็ถึงซ่ึงความบริบูรณแหงภาวนา ; 
  แม อนิทรีย์ห้า ก็ถึงซ่ึงความบริบูรณแหงภาวนา ; 
  แม พละห้า ก็ถึงซ่ึงความบริบูรณแหงภาวนา ; 
  แม โพชฌงค์เจ็ด ก็ถึงซ่ึงความบริบูรณแหงภาวนา .  
(ธรรมเหลาน้ี   ครบอยูทั้ง ๖ ชนิด   เชนเดียวกับที่ในอากาศ   มีลมพัดอยู   ครบ
ทุกชนิด, ฉันใดก็ฉันน้ัน). 

 ภิกษุ ท. !  เมื่อภิกษ ุ เจริญกระทําให้มากซ่ึงอริยอฏัฐังคกิมรรคอยู่
อย่างไรเล่า    (ธรรม ๖ ชนิดน้ัน    จึงถงึความบริบูรณ์แห่งภาวนา) ? 
 ภิกษุ ท. !  ในกรณีน้ี  ภิกษุยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ . . . . สัมมา
สังกัปปะ    . . . . สัมมาวาจา . . . . สัมมากัมมันตะ . . . . สัมมาอาชีวะ . . . . 
สัมมาวายามะ . . . . สัมมาสติ . . . . สัมมาสมาธิ   ชนิดที่ มีวเิวกอาศัยแล้ว มี
วริาคะอาศัยแล้ว   มีนิโรธอาศัยแล้ว   มีปกติน้อมไปเพือ่การสลดัลง. 
 ภิกษุ ท. !  เมื่อภิกษุเจริญกระทําใหมากซ่ึงอริยอัฏฐังคิกมรรคอยูอยาง
น้ีแล    (ธรรม ๖ ชนิดน้ัน   จึงถึงความบริบรูณแหงภาวนา). 
-  มหาวาร. สํ. ๑๙/๗๔/๒๘๒ – ๒๘๔.  
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 (ในพระบาลีสูตรอ่ืนๆ แสดงลักษณะแหงสัมมาทิฏฐิ ฯลฯ อันเปนองคแหงอัฏฐังคิกมรรคใน
กรณีเชนน้ี  แปลกออกไปคือ   ราคปริโยสาน  : มีการนําออกซ่ึงราคะเป็นปริโยสาน,   โทสวินย
ปริโยสาน  :  มีการนําออกซ่ึงโทสะเป็นปริโยสาน,   โมหวินยปริโยสาน  :  มีการนําออกซ่ึงโมหะ
เป็นปริโยสาน (๑๙/๖๙/๒๖๗) ;    อมโตคธ   :   หยั่งลงสู่อมตะ,    อมตปรายน  :  มีเบือ้งหน้าเป็น
อมตะ,   อมตปริโยสาน  :  มีอมตะเป็นปริโยสาน (๑๙/๖๙/๒๖๙) ;    นิพฺพานนินฺน   :  เอียงไปสู่
นิพพาน,    นิพฺพานโปณ   : โน้มไปสู่นิพพาน,    นิพฺพานปพฺภาร  : เงือ้มไปสู่นิพพาน   (๑๙/๖๙/
๒๗๑) ;   ดังน้ีก็มี). 

การทาํกจิของอนิทรีย์ ในขณะบรรลธุรรม 

 ถูกแลว   ถูกแลว  สารีบุตร !   สารีบุตร !   อริยสาวกใด มีความเลือ่มใส
อย่างยิง่ในตถาคตถงึที่สุดโดยส่วนเดยีว, เขายอมไมสงสัยหรือลังเลในตถาคต
หรือคําสอนในตถาคต.  สารีบุตร !    เมื่ออริยสาวกเปนผูมีสัทธาแลว   พึงหวังขอ
น้ีสืบไปวา เขาจักเป็นผู้ปรารภความเพยีร เพื่อละอกุศลธรรมทัง้หลาย  เพื่อความ
ถึงพรอมแหงกุศลธรรมทั้งหลาย   เปนผูมีกําลัง มีความบากบั่นมั่นคง  ไมทอด
ธุระในกุศลธรรมทัง้หลาย.   สารีบุตร !    ความเพียรเชนน้ันของอริยสาวกน้ัน    
ยอมเปน วริิยนิทรีย์  ของเธอน้ัน. 

 สารีบุตร !  เมื่ออริยสาวกเปนผูมีสัทธา เปนผูปรารภความเพียรอยูแลว 
พึงหวังขอน้ีสืบไปวา เขาจักเป็นผู้มีสติ ประกอบพรอมดวยสติเปนเคร่ืองระวัง
รักษาตนเปนอยางย่ิง   เปนผูระลึกได   ตามระลึกได   ซ่ึงส่ิงที่ทําและคําที่พูดแม
นานได.  สารีบุตร !    ความระลึกเชนน้ันของอริยสาวกน้ัน ยอมเปน สตนิทรีย์ 
ของเธอน้ัน. 
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 สารีบุตร !  เมื่ออริยสาวกเปนผูมีสัทธา   ปรารภความเพียร   มีสติเขา
ไปต้ังไวแลว   มีจิตต้ังมั่นโดยชอบ แลว พึงหวังขอน้ีสืบไปวา   เขาจักเป็น
ผู้กระทําแล้วได้ซ่ึง โวสสัคคารมณ์   จักได้ซ่ึงความต้ังมั่นแห่งจติ   กลาวคือความ
ที่จิตมีอารมณเปนอันเดียว.  สารีบุตร !    ความต้ังมั่นแหงจิตเชนน้ันของอริย
สาวกน้ัน   ยอมเปน สมาธินทรีย์  ของเธอน้ัน.  

 สารีบุตร !  เมื่ออริยสาวกเปนผูมีสัทธา  ปรารภความเพียร   มีสติเขา
ไปต้ังไวมีจิตต้ังมั่นโดยชอบ แลว   พึงหวังขอน้ีสืบไปวา   เขาจักเป็นผู้รู้ชัดอย่าง
นีว่้า “สังสารวฏัฏ์ เป็นส่ิงทีม่ีทีสุ่ดอนับุคคลรู้ไม่ได้, ที่สุดฝ่ายข้างต้น 
ย่อมไม่ปรากฏแก่สัตว์ทั้งหลาย ผู้มีอวชิชาเป็นเคร่ืองกั้น มีตณัหาเป็น
เคร่ืองผูก กาํลงัแล่นไป ท่องเทีย่วไป. ความจางคลายดบัไปโดยไม่มี
เหลอืแห่งอวชิชาอนัเป็นกองแห่งความมืดน้ันเสียได้  มีอยู่ : น่ันเป็นบท
ทีส่งบ น่ันเป็นบททีป่ระณตี  กล่าวคอืธรรมเป็นทีส่งบแห่งสังขารทั้ง
ปวง  เป็นทีส่ลดัคนืซ่ึงอุปธิทั้งปวง  เป็นทีส้ิ่นไปแห่งตณัหา  เป็นความ
จางคลาย  เป็นความดบั  เป็นนิพพาน”.  สารีบุตร !     ความรูชดัเชนน้ันของ
อริยสาวกน้ัน    ยอมเปน ปัญญนิทรีย์ ของเธอน้ัน. 

 สารีบุตร !  อริยสาวกน้ันน่ันแหละ  ต้ังไวแลว   ต้ังไวแลว (ซ่ึงวิริยะ) 
ดวยอาการอยางน้ี,    ระลึกแลว   ระลึกแลว (ดวยสติ)   ดวยอาการอยางน้ี,    ต้ัง
มั่นแลว   ต้ังมั่นแลว (ดวยสมาธิ)   ดวยอาการอยางน้ี,   รูชัดแลว   รูชัดแลว (ดวย
ปญญา) ดวยอาการอยางน้ี,   เขาย่อมเช่ืออย่างยิง่   อย่างนีว่้า   “ธรรมเหล่าใด  
เปนธรรมที่เราเคยฟงแลวในกา]กอน,   ในบัดน้ี  เราถูกตองธรรมเหลาน้ันดวย
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นามกายแลวแลอยู ดวย และแทงตลอดธรรมเหลาน้ันดวยปญญาแลวเห็นอยู 
ดวย”   ดังน้ี. 

   สารีบุตร !  ความเชื่อเชนน้ันของอริยสาวกน้ัน ยอมเปน สัทธินทรีย์ 
ของเธอน้ัน,    ดังน้ีแล. 
-  มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๙๙ – ๓๐๐/๑๐๑๗ – ๑๐๒๒. 

 (ขอควรสังเกตอยางย่ิงในกรณีน้ี  คือขอที่สัทธินทรียทํากิจของตน  เม่ืออินทรียทั้งส่ีนอกน้ัน
ทํากิจเสร็จแลว.  ขอน้ีหมายความวา  สิ่งที่เรียกวาสัทธาหรือความเช่ือน้ัน จะถึงที่สุดก็ตอเม่ือทํากิจ
อันบุคคลน้ันจะตองทําน้ันๆประสบผลสําเร็จแลว.  สัทธาที่เกิดข้ึนเปนตัวนําในเบื้องตน  ดังที่แสดง
อยูในหมวดธรรมตางๆน้ัน  ยังมิใชสัทธาที่สมบูรณ;  ทําใหกลาวไดวา  สัทธาสมบูรณปรากฏแก
จิตใจตอเม่ือบรรลุมรรคผลแลว   คือประกอบอยูในญาณที่เห็นความหลุดพนของตนแลว).  

สัมมตัตะ เป็นธรรมเคร่ืองส้ินอาสวะ 

 ภิกษุ ท. !  ธรรม  ๑๐  ประการเหลาน้ี   อันบุคคลเจริญ  กระทําใหมาก
แลว    ยอมเปนไปเพื่อความส้ินอาสวะทั้งหลาย. 

 สิบประการอยางไรเลา ?  สิบประการคือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกปัปะ 
สัมมาวาจา  สัมมากมัมันตะ  สัมมาอาชีวะ  สัมมาวายามะ  สัมมาสต ิ 
สัมมาสมาธิ   สัมมาญาณ    สัมมาวมุิตติ. 

 ภิกษุ ท. !  ธรรม  ๑๐  ประการเหล่านี ้  อันบุคคลเจริญ  กระทําใหมาก
แลว    ยอม เป็นไปเพือ่ความส้ินอาสวะทั้งหลาย. 
-  ทสก. อํ. ๒๔/๒๕๔/๑๒๒. 
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หมวด จ. ว่าด้วย ธรรมช่ืออ่ืน  ( ความหมายเก่ียวกบัมรรค ) 
บทธรรมเก่าทีอ่ยู่ในรูปขององค์มรรค 

 ภิกษุ ท. !  ธรรมบท ๔ อย่าง เหลาน้ี   เปนธรรมที่รบัรูกันวาเลิศ   รับรู
กันวามีมานาน รับรูวาสืบกันมาแตโบราณ ไมกระจัดกระจาย ไมเคยกระจัด
กระจาย ไมถูกเพิกถอน จักไมถูกเพิกถอน อันสมณพราหมณผูวิญชูนไม
คัดคาน.   ส่ีอยาง    อยางไรเลา ?   ภิกษุ ท. !    ส่ีอยางคือ :- 

 อนภิชฌา   เปนธรรมบทท่ีรับรูกันวาเลิศ   มีมานาน  สืบกันมาแต
โบราณ  ไมกระจัดกระจาย  ไมเคยกระจัดกระจาย   ไมถูกเพิกถอน   จักไมถูก
เพิกถอน   สมณพราหมณผูรูไมคัดคาน. 

 อพัยาบาท   เปนธรรมบทท่ีรับรูกันวาเลิศ  มีมานาน   สืบกันมาแต
โบราณ   ไมกระจัดกระจาย  ไมเคยกระจัดกระจาย  ไมถูกเพิกถอน  จักไมถูกเพิก
ถอน   สมณพราหมณผูรูไมคัดคาน. 

 สัมมาสติ   เปนธรรมบทท่ีรับรูกันวาเลิศ   มีมานาน  สืบกันมาแต
โบราณ  ไมกระจัดกระจาย   ไมเคยกระจัดกระจาย   ไมถูกเพิกถอน   จักไมถูก
เพิกถอน   สมณพราหมณผูรูไมคัดคาน. 

 สัมมาสมาธิ   เปนธรรมบทท่ีรับรูกันวาเลิศ   มีมานาน   สืบกันมาแต
โบราณ  ไมกระจัดกระจาย   ไมเคยกระจัดกระจาย  ไมถูกเพิกถอน จักไมถูกเพิก
ถอน   สมณพราหมณผูรูไมคัดคาน. 

 ภิกษุ ท. !  ธรรมบท ๔ อยางน้ีแล   เปนธรรมที่รับรูกันวาเลิศ   รับรู
กันวามีมานาน  รับรูวาสืบกันมาแตโบราณ  ไมกระจัดกระจาย  ไมเคยกระจัด
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กระจาย   ไมถูกเพิกถอน  จักไมถูกเพิกถอน  สมณพราหมณผูวิญชูนไมคัดคาน   
แล. 

-   จตุกฺก. อํ. ๒๑/๓๗/๒๙. 

 (การที่ทรงยืนยันวา   ธรรมบท ๔ อยางเหลาน้ี   มีมาแตโบราณ  ติดตอสืบกันมาไมขาดสาย 
โดยไมมีใครคัดคาน  จนถึงทุกวันน้ี   ยอมเปนการแสดงวาตองมีมารวมอยูในคําสอนของพระองค 
ในบัดน้ี  : อนภิชฌา  และอัพยาบาท  คือ  สัมมาสังกัปปะ   รวมกันกับสัมมาสติและสัมมาสมาธิ   
เปนสามองคในบรรดาองคมรรคทั้งแปด จึงไดนําขอความน้ีมารวมไวในหมวดน้ี อันเปนหมวดที่
รวมแหงมรรค). 

ข้อปฏิบัตทิีเ่ป็นสักกายนิโรธคามนีิปฏปิทา 

 ภิกษุ ท. !  สักกายนิโรธคามินีปฏิปทา  (ทางดําเนินแหงจิตใหถึงซ่ึงการดับไป

แหงสักกายะ)  เปนอยางไรเลา ?  

 ภิกษุ ท. !  ในกรณีน้ี อริยสาวกผู้มีการสดบั ไดเห็นพระอริยเจาฉลาด
ในธรรมของพระอริยเจา ไดรับการแนะนําในธรรมของพระอริยเจา ไดเห็น
สัตบุรุษ    ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ   ไดรบัการแนะนําในธรรมของสัตบุรษุ :- 

 ยอม ไม่ตามเห็นซ่ึงรูปโดยความเป็นตน หรือไมตามเห็นซ่ึงตนวามีรูป 
หรือไมตามเห็นซ่ึงรปูวามีอยูในตน   หรือไมตามเหน็ซ่ึงตนวามีอยูในรูป   บาง ; 

 ยอม ไม่ตามเห็นซ่ึงเวทนาโดยความเป็นตน หรือไมตามเห็นซ่ึงตนวามี
เวทนา หรือไมตามเหน็ซ่ึงเวทนาวามีอยูในตน หรือไมตามเห็นซ่ึงตนวามีอยูใน
เวทนา   บาง ; 
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 ยอม ไม่ตามเห็นซ่ึงสัญญาโดยความเป็นตน หรือไมตามเห็นซ่ึงตนวามี
สัญญา หรือไมตามเหน็ซ่ึงสัญญาวามีอยูในตน หรือไมตามเห็นซ่ึงตนวามีอยูใน
สัญญา   บาง ; 

 ยอม ไม่ตามเห็นซ่ึงสังขารโดยความเป็นตน หรือไมตามเห็นซ่ึงตนวามี
สังขาร หรือไมตามเหน็ซ่ึงสังขารวามีอยูในตน หรือไมตามเห็นซ่ึงตนวามีอยูใน
สังขาร   บาง ; 

 ยอม ไม่ตามเห็นซ่ึงวญิญาณโดยความเป็นตน หรือไมตามเห็นซ่ึงตนวามี
วิญญาณ   หรือไมตามเห็นซ่ึงวิญญาณวามอียูในตน  หรือไมตามเห็นซ่ึงตนวามี
อยูในวิญญาณ   บาง. 

 ภิกษุ ท. !  น้ีเราเรียกวา  สักกายนิโรธคามินีปฏิปทา  ดงัน้ี. 

 ภิกษุ ท. !  ขอน้ีอธิบายวา   ขอ (ที่กลาวมาทั้งหมด) น้ัน   เรียกวาการ
ตามเห็นอนัเปนเคร่ืองใหถึงซ่ึงการดับไปแหงทุกข (ทุกฺขนิโรธคามนีิ สม
นุปสฺสนา) 
-   ขนฺธ. สํ. ๑๗/๕๕/๙๐. 

 ( ผูศึกษาพึงสังเกตใหเห็นวา   ทุกขนิโรธคามินีสมนุปสสนาน่ันแหละ   คือสักกายนิโรธ-คา
มินีปฏิปทา (ทางดําเนินแหงจิตใหถึงซึ่งการดับไปแหงสักกายะ). คําวา ปฏิปทา ในกรณีเชนน้ี 
หมายถึงทางดําเนินแหงจิต   มิใชการปฏิบัติดวยเจตนา; ไดแก   ความเห็นไมผิดเหลาน้ันน่ันเองเปน
ตัวปฏิปทา. 

 ในบาลีแหงอ่ืน ( อุปริ. ม. ๑๔/๕๑๖/๘๒๑ ) แทนที่จะยกเอาเบญจขันธมาเปนวัตถุแหงการ
เห็น   แตไดตรัสยกเอาอายตนิกธรรม ๖ หมวด   คือ อายตนะภายในหก   อายตนะภายนอกหก 
วิญญาณหก ผัสสะหก เวทนาหก ตัณหาหก มาเปนวัตถุแหงการตามเห็นเกี่ยวกับไมมีตัวตน; และ
ทรงเรียกการตามเห็นน้ันวา ทางดําเนินแหงจิตใหถึงซ่ึงการดับไปแหงสักกายะ อยางเดียวกับสูตร
ขางบน). 



                                                          ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ                                           ๑๔๒๗ 

อานิสงส์แห่งการปฏิบัตโิดยหลกัพืน้ฐาน 

( เช่นเดยีวกบัอานิสงส์แห่งมรรค ) 

 ราหุล !  เธอจง เจริญเมตตาภาวนา เถิด.   เมื่อเธอเจริญเมตตา
ภาวนาอยู,    พยาบาท    จักละไป. 
 ราหุล !   เธอจง เจริญกรุณาภาวนา เถิด.  เมื่อเธอเจริญกรุณาภาวนา
อยู,   วหิิงสา (ความคดิเบียดเบียน)   จักละไป. 
 ราหุล !  เธอจง เจริญมุทิตาภาวนา เถิด. เมื่อเธอเจริญมุทติาภาวนา
อยู,   อรติ (ความไม่ยนิดด้ีวยใครๆ)   จักละไป. 
 ราหุล !   เธอจง เจริญอุเบกขา เถิด.  เมื่อเธอเจริญอุเบกขาอยู,   
ปฏิฆะ  (ความหงุดหงดิแห่งจิต)    จักละไป. 
 ราหุล !  เธอจง เจริญอสุภะภาวนา เถิด. เมื่อเธอเจริญอสุภะภาวนา
อยู,    ราคะ   จักละไป. 
 ราหุล !  เธอจง เจริญอนิจจสัญญาภาวนา เถิด. เมื่อเธอเจริญอนิจจ
สัญญาภาวนาอยู,   อสัมิมานะ   (ความสําคญัว่าตัวตนและของตน)    จักละไป. 
-   ม. ม. ๑๓/๑๔๐/๑๔๕. 

ปฏิปทาเพือ่ส้ินอาสวะ ๔ แบบ 

 ภิกษุ ท. !  ปฏิปทา ๔ ประการเหลาน้ี    มีอยู;    คือ  ปฏิบัติลําบาก  รู
ไดชา ๑,   ปฏิบัติลําบาก   รูไดเร็ว ๑,   ปฏิบัติสบาย   รูไดชา ๑,   ปฏิบัติสบาย   รู
ไดเร็ว ๑. 



๑๔๒๘                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

ก. แบบปฏิบัติลาํบาก ประสพผลช้า 

 ภิกษุ ท. !  ในกรณีน้ี ภิกษุ เป็นผู้มีปกติเห็นความไม่งามในกาย มี
สัญญาว่าปฏิกลูในอาหาร มีสัญญาในโลกท้ังปวงโดยความเป็นของไม่น่ายนิด ี
เป็นผู้มีปกติตามเห็นความไม่เทีย่งในสังขารทั้งปวง  มรณสัญญากเ็ป็นส่ิงที่เขา
ตั้งไว้ดแีล้วในภายใน.   ภิกษุน้ันเขาไปอาศัยธรรมเปนกําลังของพระเสขะ ๕ 
ประการเหลาน้ีอยู   คือ  สัทธาพละ  หิริพละ  โอตตัปปพละ  วิริยพละ  ปญญา
พละ;  แต อนิทรีย์ ๕ ประการเหล่านีข้องเธอน้ัน ปรากฏว่าอ่อน คือ 
สัทธินทรีย  วิริยินทรีย  สตินทรีย  สมาธินทรีย  ปญญินทรีย.    เพราะเหตุที่
อนิทรีย์ทั้งห้าเหล่านีย้งัอ่อน    ภกิษุน้ันจึง    บรรลุอนันตริยกจิ๑   เพื่อความส้ิน 
อาสวะได้ช้า   :  ภิกษุ ท. !     น้ีเรียกวา   ปฏิบัติลาํบาก    รู้ได้ช้า. 

ข. แบบปฏิบัติลาํบาก ประสพผลเร็ว 

 ภิกษุ ท. !  ในกรณีน้ี ภิกษุ เป็นผู้มีปกติเห็นความไม่งามในกาย มี
สัญญาว่าปฏิกลูในอาหาร มีสัญญาในโลกท้ังปวงโดยความเป็นของไม่น่ายนิด ี
เป็นผู้มีปกติตามเห็นความไม่เทีย่งในสังขารทั้งปวง  มรณสัญญากเ็ป็นส่ิงที่เขา
ตั้งไว้ดแีล้วในภายใน. ภิกษุน้ันเขาไปอาศัยธรรมเปนกําลังของพระเสขะ ๕ 
ประการเหลาน้ีอยู  คือ  สัทธาพละ  หิริพละ  โอตตัปปพละ  วิริยพละ  ปญญา-
พละ;   แต อนิทรีย์ ๕ ประการเหล่านีข้องเธอน้ัน  ปรากฏว่ามปีระมาณยิง่ 
(แกกลา)  คือ  สัทธินทรีย  วิริยินทรีย  สตินทรีย  สมาธินทรีย  ปญญินทรีย. เพราะ
เหตุที่ อนิทรีย์ทั้งห้าเหล่านีม้ปีระมาณยิง่    ภิกษุน้ันจึง   บรรลุอนันตริยกจิ 
เพื่อความส้ินอาสวะ ได้เร็ว   :  ภิกษุ ท. !    น้ีเรียกวา   ปฏิบัติลาํบาก    รู้ได้เร็ว. 

๑.  อนันตริยกิจ คือสมถะและวิปสสนา รวมกําลังกันทําหนาท่ีของอริยมรรค ตัดกิเลสบรรลุมรรคผลขึ้นไปตามลําดับ
จนถึงขั้นสูงสุด    ไมมีระยะวางขั้น. 



                                                          ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ                                           ๑๔๒๙ 

ค. แบบปฏิบัติสบาย ประสพผลช้า 

 ภิกษุ ท. !  ในกรณีน้ี ภิกษ ุ เพราะสงดัจากกามและอกศุลธรรม
ทั้งหลาย   จึงบรรลุปฐมฌาน . . . . ทุติยฌาน . . . . ตติยฌาน . . . . จตุตถฌาน  ( มี
รายละเอียดดังที่แสดงแลวในที่ทั่วไป ) แลวแลอยู.   ภิกษุน้ันเขาไปอาศัยธรรมเปนกําลัง
ของพระเสขะ ๕  ประการเหลาน้ีอยู   คือ   สัทธาพละ   หิริพละ   โอตตัปปพละ   
วิริยพละ ปญญาพละ;  แต อนิทรีย์ ๕ ประการเหล่านีข้องเธอน้ัน ปรากฏว่า
อ่อน คือสัทธินทรีย   วิริยินทรีย   สตินทรีย    สมาธินทรีย   ปญญินทรีย.   เพราะ
เหตุที่ อนิทรีย์ทั้งห้าเหล่านีย้งัอ่อน  ภิกษุน้ันจึง  บรรลุอนันตริยกจิ  เพื่อความส้ิน
อาสวะ ได้ช้า   :  ภิกษุ ท. !    น้ีเรียกวา  ปฏิบัติสบาย   รู้ได้ช้า. 

ง. แบบปฏิบัติสบาย ประสพผลเร็ว 

 ภิกษุ ท. !  ในกรณีน้ี ภิกษ ุ เพราะสงดัจากกามและอกศุลธรรม
ทั้งหลาย  จึงบรรลุปฐมฌาน . . . . ทุติยฌาน . . . . ตติยฌาน . . . . จตุตถ
ฌาน       . . . . แล้วแลอยู่.   ภิกษุน้ันเขาไปอาศัยธรรมเปนกําลังของพระเสขะ ๕ 
ประการเหลาน้ีอยู  คือสัทธาพละ  หิริพละ  โอตตัปปพละ  วิริยพละ  ปญญาพละ;  

แต อนิทรีย์ ๕ ประการเหล่านีข้องเธอน้ัน ปรากฏว่ามีประมาณยิง่ คือ
สัทธินทรีย  วิริยินทรีย  สตินทรีย  สมาธินทรีย  ปญญินทรีย.   เพราะเหตุที่
อนิทรีย์ทั้งห้าเหล่านีม้ปีระมาณย่ิง  ภิกษุน้ันจึง บรรลุอนันตริยกจิ  เพื่อความส้ิน
อาสวะ ได้เร็ว   :   ภิกษุ ท. !    น้ีเรียกวา ปฏิบัติสบาย   รู้ได้เร็ว. 

 ภิกษุ ท. !  เหลาน้ีแล    ปฏิปทา  ๔  ประการ. 

-   จตุกฺก. อํ. ๒๑/๒๐๒/๑๖๓. 



๑๔๓๐                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

 ( บาลีน้ี   แบงการปฏิบัติออกเปน ๒ จําพวก   :  พวกหน่ึง ปฏิบัติลําบาก   ยุงยาก   อยางที่
เรียกวาทุลักทุเล นาหวาดเสียวปฏิกูล ไมสะดวกสบาย ที่ระบุในสูตรน้ีวาการตามเห็นความไมงามใน
กาย   เปนตน;   สวนอีกจําพวกหนึ่งน้ัน   เปนการปฏิบัติที่เยือกเย็น   เปนสุขสบายไปแตตนมือ  ที่
ระบุในสูตรน้ีเรียกวาเปนการไดฌานทั้งสี่;  ตางกันอยูอยางตรงกันขาม. คนบางพวกเหมาะสําหรับ
ระบบปฏิบัติลาํบาก บางพวกเหมาะสําหรับระบบปฏิบติัสบาย แตจะ ประสพผลเร็วหรือช้าน้ัน 
ขึน้อยู่กับอินทรีย์ทั้งห้าของเขา ). 

ปฏิปทาการอบรมอนิทรีย์ ๓ ระดบั 

ก. ลกัษณะแห่งอนิทรีย์ภาวนาช้ันเลศิ 

 อานนท !  อนิทรีย์ภาวนาช้ันเลศิ  (อนุตฺตรา  อนฺิทฺริยภาวนา)   ใน 
อริยวนัิย   เปนอยางไรเลา ?  

 อานนท !  ในกรณีน้ี  อารมณ์อนัเป็นทีช่อบใจ  - ไม่เป็นทีช่อบใจ  
-  เป็นทีช่อบใจและไม่เป็นทีช่อบใจ  เกดิขึน้แก่ภิกษุ  เพราะเห็นรูปด้วย
ตา. ภิกษุน้ันรู้ชัดอย่างนีว่้า “อารมณที่เกิดข้ึนแลวแกเราน้ี เปนส่ิงมีปจจัยปรุงแตง 
(สงฺขต)  เปนของหยาบๆ (โอฬาริก)  เปนส่ิงที่อาศัยเหตุปจจัยเกิดข้ึน (ปฏิจฺจ 
สมุปฺปนฺน);  แตมีส่ิงโนนซ่ึงรํางับและประณีต,   กลาวคือ อุเบกขา” ดังน้ี.  (เมื่อรู
ชัดอยางน้ี)  อารมณอันเปนที่ชอบใจ – ไมเปนที่ชอบใจ  – เปนที่ชอบใจและไม
เปนที่ชอบใจ   อันบังเกิดข้ึนแกภิกษุน้ัน   ยอมดับไป,   อุเบกขายังคงดํารงอยู. 

 อานนท !  อารมณอันเปนที่ชอบใจ – ไมเปนที่ชอบใจ – เปนที่ชอบใจ

และไมเปนที่ชอบใจ อันบังเกิดข้ึนแลวแกภกิษุน้ัน ยอม ดบัไปเร็วเหมือนการ
กระพริบตาของคน อุเบกขายังคงเหลืออยู. 



                                                          ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ                                           ๑๔๓๑ 

 อานนท !  น้ีแล  เราเรียกวา  อินทรียภาวนาชั้นเลิศในอริยวินัยในกรณี

แหง รูปทีรู้่แจ้งด้วยจกัษุ. 
 ( ในกรณีแหง  เสียงที่รู้แจ้งด้วยโสตะ   กลิ่นที่รู้แจ้งด้วยฆานะ รสที่รู้แจ้งด้วยชิวหา 
โผฎฐัพพะที่รู้แจ้งด้วยผิวกาย    และ  ธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งด้วยใจ    ก็ไดตรัสไวโดยหลักเกณฑอยาง
เดียวกัน ;     ตางกันแตอุปมาแหงความเร็วในการดับแหงอารมณน้ัน ๆ,   คือในกรณีแหงเสียง เปรียบ
ดวยความเร็วแหง การดีดนิ้วมือ,       ในกรณีแหงกลิ่นเปรียบดวยความเร็วแหง หยดนํา้ตกจากใบบัว,      
ในกรณีแหงรสเปรียบดวยความเร็วแหง นํา้ลายที่ถ่มจากปลายลิน้ของคนแข็งแรง,  ในกรณีแหง
โผฏฐัพพะเปรียบดวยความเร็วแหง การเหยียดแขนพับแขนของคนแข็งแรง, ในกรณีแหง
ธรรมารมณเปรียบดวยความเร็วแหง      การแห้งของหยดนํา้ที่หยดลงบนกระเหล็กที่ร้อนแดงอยู่
ตลอดวัน,    ฉันใดก็ฉันน้ัน ;    แลวทรงสรุปในสุดทายวา       น้ีแลเรียกวาอินทรียภาวนาช้ันเลิศใน
อริยวินัย ). 

- อปริ.  ม.  ๑๔/๕๔๒ – ๕๔๕/๘๕๖ – ๘๖๑. 

 (การที่เรียกวา    อินทรียภาวนาช้ันเลิศ    น้ัน      หมายถึงการดับไปอยางเร็วที่สุดของอารมณ     
และดวยอํานาจความรูชัดวาอารมณน้ัน ๆ     เปนเพียงสังขตะอันเปนของหยาบ       และเปนเพียงสิ่ง
อาศัยกันเกิดข้ึนตามธรรมชาติ  และมีสิ่งตรงกันขามคืออุเบกขาอันเปนของละเอียด    ประณีตรํางับ ;    
ซึ่งทั้งหมดน้ีเปนธรรมะช้ันลึก      จึงจัดเปนช้ันเลิศสุดของอินทรียภาวนาในธรรมวินัยของพระองค.) 

ข.  ลกัษณะแห่งผู้เป็นเสขปาฏิบท 

 อานนท !     บุคคลผูมธีรรมเคร่ืองดําเนินเฉพาะตนในระดับเสขะ (เสข-
ปาฏิปท)  เปนอยางไรเลา ? 

 อานนท !    ในกรณีน้ี     ความพอใจ – ความไมพอใจ – ความพอใจ
และไมพอใจ    เกิดข้ึนแกภิกษุ    เพราะเห็นรูปดวยจักษุ ….  ฟงเสียงดวยโส
ตะ .…    ดมกลิ่นดวยฆานะ ....   ล้ิมรสดวยชิวหา ....    ถูกตองโผฏฐัพพะดวยผิว
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กาย .... รูแจงธรรมารมณดวยใจ. ภิกษุน้ัน ยอม รู้สึกอดึอดั  กระทบกระทั่ง   
รังเกยีจอยู่ด้วยความพอใจ  –  ความไม่พอใจ  –  ความพอใจและไม่พอใจน้ัน. 

 อานนท !         อยางน้ีแล     ชื่อวา บุคคลผู้มีธรรมเคร่ืองดาํเนินเฉพาะตน
ในระดบัเสขะ. 
-  อุปริ.  ม. ๑๔/๕๔๖/๘๖๒. 

 (พระอริยบุคคลระดับเสขะ       ยังไมเปนพระอรหันต       ยังรูสึกอึดอัดกระทบกระทั่งตอ
อารมณที่มากระทบ ;    แมจะเปนอิฏฐารมณฝายกุศล       เปนที่ต้ังแหงความยินดีพอใจ        ก็อึดอัด
ในฐานะที่เปนอารมณอันมากระทบตน     เพราะยังมีความยึดม่ันถือม่ัน ( อุปาทาน )   บางสวนที่
เหลืออยู ;   กลาวอีกอยางหน่ึงก็คือ       ยังมีตัวตนเหลืออยูสําหรับรับการกระทบกระทั่ง     จึงไมวาง           
ไมเกลี้ยงไมสงบเย็น ). 

ค. ลกัษณะแห่งผู้เจริญอนิทรีย์ขั้นอริยะ 

 อานนท !            บุคคลผูมีอินทรียอันอบรมแลว      ในข้ันอริยะ    (อริย - 
ภาวิตินฺทฺรยิ)  เ ปนอยางไรเลา ? 

 อานนท !    ในกรณีน้ี    ความพอใจ – ความไมพอใจ – ความพอใจและไม
พอใจ  เกิดข้ึนแกภิกษุเพราะเห็นรูปดวยจักษุ ....  ฟงเสียงดวยโสตะ ....  ดมกลิ่น
ดวยฆานะ ....    ล้ิมรสดวยชวิหา ....  ถูกตองโผฏฐัพพะดวยผิวกาย .... รูแจง
ธรรมารมณดวยใจ.    ภิกษุน้ัน : - 

 ถาเธอหวังวา       จะเปนผูอยูอยางมีความรูสึกวาไมปฏิกูล      ในส่ิงที่เปน
ปฏิกูล  (คือไมพอใจ  หรือเปนที่ต้ังของโทสะ)  ดังน้ี   เธอก็ อยู่อย่างผู้มี
ความรู้สึกว่าไม่ปฏิกลูในส่ิงทีเ่ป็นปฏิกลูน้ันได้. 
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 ถาเธอหวังวา      จะเปนผูอยูอยางมีความรูสึกวาปฏิกูล   ในส่ิงที่ไมปฏิกูล 
(คือไมเปนที่ต้ังแหงโทสะ   รังแตจะเปนที่ต้ังแหงราคะ)    ดังน้ี   เธอก็ อยู่อย่างผู้
มีความรู้สึกว่าปฏิกลูในส่ิงทีไ่ม่ปฏิกลูน้ันได้. 
 ถาเธอหวังวา     จะเปนผูอยูอยางมีความรูสึกวาไมปฏิกูล   ทั้งในส่ิงที่เปน
ปฏิกูลและไมเปนปฏิกูล    ดังน้ี      เธอก็ อยู่อย่างผู้มีความรู้สึกว่าไม่ปฏิกลูทั้งใน
ส่ิงทีเ่ป็นปฏิกลูและไม่ปฏิกลูน้ันได้. 
 ถาเธอหวังวา        จะเปนผูอยูอยางมีความรูสึกวาปฏิกูล       ทั้งในส่ิงที่ไม
ปฏิกูลและส่ิงที่เปนปฏิกูล     ดังน้ี    เธอก็ อยู่อย่างผู้มคีวามรู้สึกว่าปฏิกลูทั้งในส่ิง
ที่ไม่ปฏิกลูและส่ิงทีเ่ป็นปฏิกลูน้ันได้. 
 และถาเธอหวังวา      จะเปนผูอยูอยางเวนขาดจากความรูสึกวาปฏิกูลและ
ไมปฏิกูลทัง้สองอยางเสีย    แลวอยูอยางผูอเุบกขา    มีสติสัมปชญัญะ     ดังน้ี    
เธอก็ อยู่อย่างผู้อุเบกขามีสตสัิมปชัญญะในส่ิงทีเ่ป็นปฏิกลูและไม่ปฏิกลูทั้งสอง
อย่างน้ันได้. 
 อานนท !         อยางน้ีแล     ชื่อวา บุคคลผู้มีอนิทรีย์อนัเจริญแล้ว    ในขั้น
อริยะ. 
 ( ขอน้ีหมายถึงผูเจริญอินทรียจนบังคับจิตได     ในกรณีที่เกี่ยวกับความเปนปฏิกูล   ความไม
ปฏิกูล     และความพนจากความหมายแหงความเปนปฏิกูลและไมปฏิกูล     จงึสามารถบังคับจิต     
ควบคุมจิตไมใหเกิดความยินดียินราย      แตอยูดวยอุเบกขาไดถึงทีสุ่ด.    เขาใจวา    แมยังไมเปน
พระอรหันตก็สามารถกระทําได.  

 อน่ึง      ผูศึกษาพึงสังเกตใหเห็น  ความหมายของคาํว่าเสขะ     จากขอความในเร่ืองขางบน    
และ ความหมายของคาํว่าอริยะ     จากขอความในเร่ืองน้ี,   วาจะตางกันอยางไร ). 
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 อานนท !     ดวยอาการอยางน้ีแล  เปนอันวา  อนุตตรอนิทรียภาวนา
ในอริยวนัิย    เราแสดงแลวแกเธอ.    เสขปาฏิบท    เราก็แสดงแลวแกเธอ. 
อริยภาวตินิทริยะ     เราก็แสดงแลวแกเธอ.      อานนท !    กิจอันใด   ที่ศาสดา
ผูเอ็นดูแสวงหาประโยชนเก้ือกูล         อาศัยความเอ็นดูแลว        จะพึงทําแก
สาวกทั้งหลาย ;  กิจอันน้ัน   เราไดทําแลวแกพวกเธอท้ังหลาย.   อานนท !   น่ัน   
โคนไมทัง้หลาย  น่ัน   เรือนวางทั้งหลาย.    อานนท !   พวกเธอจงเพียรเผากิเลส,   
อยาไดประมาท.   พวกเธอท้ังหลายอยาไดเปนผูที่ตองรอนใจ      ในภายหลังเลย.            
น่ีแล     เป็นวาจาเคร่ืองพร่ําสอนพวกเธอทั้งหลายของเรา. 
-   อุปริ.  ม. ๑๔/๕๔๖ – ๕๔๗/๘๖๓ – ๘๖๕.   

ปฏิปทาเพือ่บรรลอุรหัตตผลของคนเจบ็ไข้ 

 ภิกษุ ท. !    ถา ธรรมห้าประการ   ไม่เว้นห่างไปเสียจากคนเจ็บไข้
ทุพพลภาพคนใด    ขอน้ีเปนส่ิงที่เขาผูน้ันพึงหวังได   คือ  เขาจกักระทําให้แจ้ง
ได้ซ่ึงเจโตวมุิตติปัญญาวมุิตติ     อนัหาอาสวะมไิด้     เพราะความส้ินไปแหงอา-
สวะทั้งหลาย     ดวยปญญาอันย่ิงเอง    ในทิฏฐธรรมน้ี     เขาถึงแลวแลอยูตอกาล
ไมนานเทียว. ธรรมหาประการน้ันเปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ในกรณีน้ี     
ภิกษุ : - 
 เป็นผู้มีปกติตามเห็นความไม่งามในกาย   อยู่ ; 
 เป็นผู้มีปกติสําคญัว่าปฏิกลูในอาหาร   อยู่ ; 
 เป็นผู้มีปกติสําคญัว่าไม่น่ายนิดใีนโลกท้ังปวง   อยู่ ; 
 เป็นผู้มีปกติตามเห็นความไม่เทีย่งในสังขารทั้งปวง   อยู่ ; 
 มรณสัญญาอนัเขาตั้งไว้ดแีล้วในภายใน   อยู่. 
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 ภิกษุ ท. !       ธรรมหาประการเหลาน้ี     ไมเวนหางไปเสียจากคนเจ็บไข
ทุพพลภาพคนใด    ขอน้ีเปนส่ิงที่เขาผูน้ันพึงหวังได    คือเขาจักกระทําใหแจงได
ซ่ึงเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ  อันหาอาสวะมิได   เพราะความส้ินไปแหงอาสวะ
ทั้งหลายดวยปญญาอนัย่ิงเอง    ในทิฏฐธรรมน้ี   เขาถึงแลวแลอยู  ตอกาลไมนาน
เทียว. 
-   ปฺจก.  อํ.  ๒๒/๑๖๐/๑๒๑. 

 [ ธรรมทั้งหาประการน้ี       ในสูตรอ่ืน   ( ปฺจก.  อํ.  ๒๒/๙๔/๖๙ )    ตรัสไวไมเฉพาะคน
เจ็บไข     แตตรัสไวสําหรับคนทั่วไป        วาเปนธรรมที่เม่ือเจริญทําใหมากแลว      จะเปนไปพรอม
เพื่อเบื่อหนาย   คลายกําหนัด   ดับสนิท   สงบรํางับ    รูย่ิง     รูพรอม    และนิพพาน   โดยสวนเดียว.
 สูตรถัดไปอีก    ( ๒๒/๙๕/๗๐ )       ตรัสวา      เม่ือเจริญทําใหมากแลว     เปนไปเพื่อสิ้น อา
สวะทั้งหลาย. 

 อีกสูตรถัดไป       (๒๒/๙๕/๗๑)        ตรัสวา      เม่ือเจริญทําใหมากแลว    มีเจโตวิมุตติ 
และปญญาวิมุตติเปนผลเปนอานิสงส ]. 

องค์สิบห้าเพือ่การทาํลายกระเปาะของอวชิชา 
(มุ่งผลอย่างเดยีวกบัมชัฌมิาปฏิปทา) 

 ( ภิกษุ ละตะปูตรึงจิตทั้งห้า ประการเสียได    คือไมสงสัยในพระพุทธ   พระธรรม 
พระสงฆ    สิกขา    มีจิตไมขัดแคนในเพื่อนสพรหมจารี ;  และ ถอนส่ิงผูกพันจิตห้า ประการเสียได
คือไมกําหนัดในกาม      ไมกําหนัดในกาย    ไมกําหนัดในรูป     ไมเห็นแกนอน   ไมประพฤติ
พรหมจรรยเพราะปรารถนาความเปนเทพ ;     รวมสิบประการ ไดแลว :  - ) 

 ภิกษุน้ัน      เจริญอทิธิบาท  (ส่ีประการ)    อันประกอบพรอมดวยธรรม
เครื่องปรุงแตง       มีสมาธิอาศัยฉันทะ -  วิริยะ -  จิตตะ – วิมังสา   เปนปธานกิจ
มี อุสโสฬ๎หี  (ความเพียรมีประมาณโดยย่ิง)  เป็นที่ห้า. 
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 ภิกษุ ท. !    ภิกษุน้ัน    ประกอบพร้อมด้วยองค์สิบห้า       รวมท้ังอุส
โสฬ๎หีดงันีแ้ล้ว    เป็นผู้ควรเพือ่เจาะแทงกเิลส    เพือ่รู้พร้อม   เพือ่ถงึทับโยคกั
เขมธรรมอนัไม่มีธรรมอืน่ยิง่กว่า. 
 ภิกษุ ท. !      เปรียบเสมือนฟองไข  ๘  ฟอง   ๑๐  ฟอง   ๑๒   ฟอง     
อันแมไกนอนทับ   กก  ฟกดวยดีแลว,   โดยที่แมไกไมตองทําความปรารถนาวา
“ลูกไกเหลาน้ีจงทําลายกระเปาะฟอง   ดวยเล็บเทา   ดวยจะงอยปาก  แลวออกมา
โดยสวัสดีเถิด”      ดังน้ี    ลูกไกเหลาน้ันก็สามารถทําลายกระเปาะดวยเล็บเทา
จะงอยปาก    ออกมาไดโดยสวัสดี,    ฉันใด ;  ภิกษผุูประกอบดวยองคสิบหา
พรอมทั้งอสุโสฬ๎หีอยางน้ีแลว     ก็สามารถเพื่อเจาะแทงกิเลส    เพื่อรูพรอม   
เพื่อถึงทับโยคักเขมธรรมอันไมมธีรรมอื่นย่ิงกวาไดเอง,    ฉันน้ันเหมือนกัน. 
-  มู.  ม. ๑๒/๒๑๐/๒๓๓ 

สุขโสมนัสทีเ่ป็นไปเพือ่ส้ินอาสวะ 
( มัชฌมิาปฏิปทาทีแ่สนสุข ) 

 ภิกษุ ท. !       ภิกษุประกอบด้วยธรรม  ๖  ประการ      ยอมเปนผูมากไป
ดวยสุขและโสมนัส     ในทิฏฐธรรมเทียว ;   และการกําเนิดของเธอน้ัน    จักเปน
การปรารภเพื่อความส้ินไปแหงอาสวะดวย.     ธรรม ๖  ประการ    เหลาไหน
เลา ? ภิกษุ ท. !   ธรรมหกประการคือ    ภิกษุในกรณีน้ี  : - 

 เปน ธัมมาราโม ( มีธรรมเปนที่มายินดี ) ; 
  เปน ภาวนาราโม  ( มีการเจริญภาวนาเปนที่มายินดี )  ; 
 เปน ปหานาราโม  ( มีการละกิเลสเปนที่มายินดี )  ; 
 เปน ปวเิวการาโม  ( มีความสงัดจากโยคธรรมเปนที่มายินดี )  ; 
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 เปน อพัย๎าปัชฌาราโม  ( มีธรรมอันไมเบียดเบียนเปนที่มายินดี )  ; 
 เปน นิปปปัญจาราโม  ( มีธรรมอันไมทําความเน่ินชาเปนที่มายินดี ). 

 ภิกษุ  ท.!      ภิกษุประกอบดวยธรรม   ๖   ประการ    เหลาน้ีแล     ยอม
เปนผูมากไปดวยสุขและโสมนัส       ในทิฏฐธรรมเทียว ;       และการกําเนิดของ
เธอน้ัน     จักเปนการปรารภเพื่อความส้ินไปแหงอาสวะดวย. 
- ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๘๐/๓๔๙. 

ความเยน็ทีไ่ม่มีอะไรเยน็ยิง่ไปกว่า 
ก. พวกที่ไม่ทําความเยน็ 

 ภิกษุ ท. !          ภิกษุประกอบดวยธรรม  ๖  ประการ    เปนผูไมควรเพื่อ
กระทําใหแจงซ่ึงความเย็นอันไมมีอื่นย่ิงกวา.   ธรรม ๖ ประการ   เหลาไหนเลา ?
ภิกษุ ท. !    ธรรมหกประการ   คือ   ภิกษุในกรณีน้ี  : - 

 ไมขมจิตในสมัยที่ควรขม  ( น  นิคฺคเหตพฺพํ )  ; 
 ไมประคองจิตในสมยัที่ควรประคอง   ( น  ปคฺคเหตพฺพํ )  ; 
 ไมทําจิตใหราเริงในสมัยที่ควรทําจิตใหราเริง  ( น  สมฺปหํสิตพพฺํ )  ; 
 ไมเขาไปเพงอยางย่ิงซ่ึงจิตในสมัยที่ควรเขาไปเพงอยางย่ิง  ( น   อชฺฌุ- 
เปกฺขิตพฺพํ )  ; 
   เปนผูมีจิตนอมไปในธรรมทราม  ( หีนาธิมุตฺติโก )  ;    และ 
 เปนผูยินดีย่ิงใน สักกายะ  ( สกฺกายาภิรโต ). 

 ภิกษุ ท. !     ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการ     เหลาน้ีแลว    เปนผู
ไมควรเพือ่กระทําใหแจงซ่ึงความเย็นอันไมมีอื่นย่ิงกวา. 
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ข. พวกที่ทําความเยน็ 
 ภิกษุ ท. !       ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๖ ประการ   เป็นผู้ควรเพือ่กระทํา
ให้แจ้งซ่ึงความเยน็อนัไม่มีอืน่ยิง่กว่า.   ธรรม ๖ ประการ    เหลาไหนเลา ?  ภิกษ ุ
ท. !     ธรรมหกประการ   คือ   ภิกษุในกรณน้ีี  : - 

 ข่มจิตในสมัยที่ควรข่ม  ( นิคฺคเหตพฺพํ ) ;  
 ประคองจติในสมัยทีค่วรประคอง   ( ปคฺคเหตพฺพํ )  ;  
 ทําจิตให้ร่าเริงในสมยัที่ควรทําจิตให้ร่าเริง  ( สมฺปหํสิตพฺพํ )  ; 
 เข้าไปเพ่งอย่างยิง่ซ่ึงจติในสมัยทีค่วรเข้าไปเพ่งอย่างยิง่  ( อชฺฌุเปกฺขิ- 
ตพฺพํ )  ; 
 เป็นผู้มีจิตน้อมไปในธรรมประณตี  ( ปณีตาธิมุตฺติโก )  ;       และ 
 เป็นผู้ยนิดยีิง่ใน นิพพาน  ( นิพฺพานาภิรโต ). 
 ภิกษุ ท. !       ภิกษุประกอบดวยธรรม  ๖  ประการเหลาน้ีแลว   เปนผู
ควรเพื่อกระทําใหแจงซ่ึง   ความเยน็อนัไม่มอีืน่ยิง่กว่า    แล. 
-  ฉกฺก.  อํ.  ๒๒/๔๘๔/๓๕๖. 

 ( ผูศึกษาพึงสังเกตใหเห็นวา    ในที่น้ีทรงแสดง  สักกายะ    ไวในฐานะเปนสิ่งที่ตรงกัน   

ขามจาก นิพพาน,  ซึ่งแสดงใหเห็นวา    ทั้งสองอยางเปนที่ต้ังแหงความยินดีไดโดยเทากัน     แลวแต
วาจะเปนฝายผิดหรือฝายถูก ). 

ปฏิปทาการบรรลอุรหัตต์หรืออนาคามใีนภพปัจจุบัน 

 ภิกษุ ท. !  บุคคลใดบคุคลหน่ึง   จะเปนภิกษุหรือภิกษณุีก็ตาม    เจริญ
กระทําใหมาก   ซ่ึงธรรม ๕ ประการ ;    ผูน้ัน   พึงหวังผลอยางใดอยางหน่ึงได
ในบรรดาผลทั้งหลายสองอยาง  กลาวคือ อรหัตตผลในทิฏฐธรรม  (ภพปจจุบัน) 
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น่ันเทียว,   หรือวา    อนาคามิผล    เมื่อยังมีอปุาทิ (เชื้อ)  เหลืออยู. 

 ภิกษุ ท. !     ธรรม ๕ ประการน้ัน     เปนอยางไรเลา ?     หาประการคือ  
ภิกษุในกรณีน้ี   : - 

 มีสติอนัตนเข้าไปต้ังไว้ดแีล้วในภายในน่ันเทยีว     เพือ่เกดิปัญญารู้ความ
เกดิขึน้และดบัไปแห่งธรรมทั้งหลาย  ๑ ; 
 มีปกติตามเห็นความไม่งามในกาย  ๑ ; 
 มีความสําคญัว่าปฏิกลูในอาหาร  ๑ ; 
 มีความสําคญัว่าในโลกท้ังปวงไม่มีอะไรทีน่่ายนิด ี ๑ ; 
 มีปกติเห็นความไม่เทีย่งในสังขารทั้งปวง  ๑. 
 ภิกษุ  ท.!    บุคคลใดบคุคลหน่ึง   จะเปนภิกษุหรือภิกษณุีก็ตาม    เจริญ
กระทําใหมาก     ซ่ึงธรรม ๕ ประการเหลาน้ี ;   ผูน้ัน    พึงหวังผลอยางใดอยาง
หน่ึงได   ในบรรดาผลทั้งหลายสองอยาง    กลาวคือ   อรหัตตผลในทิฏฐธรรม 
(ภพปจจุบัน)  น่ันเทียว,   หรือวา  อนาคามิผล  เมื่อยังอุปาทิเหลืออยู  แล. 
 -  ปฺจก.  อํ  ๒๒/๑๖๑/๑๒๒. 

หมวด ฉ.  ว่าด้วย  อุปมาธรรมของมรรค 

ระวงัมคัคภาวนา  :  มทีั้งผดิและถูก 

( ฝ่ายผดิ ) 

 ภิกษุ  ท.!     เดือยแหงเมล็ดขาวสาลี          หรือเดือยแหงเมล็ดขาวยวะที่
วางไวไมถูกทา    จักตํามือ    หรือตําเทาที่เหยียบกดลงไป   หรือจักทําโลหิตให



๑๔๔๐                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

หอข้ึนมา   ไดน้ัน  :  น่ันไมเปนฐานะท่ีมีได.  ขอน้ัน  เพราะเหตุไรเลา ?  เพราะ
เหตุวา     เดือยแหงเมล็ดขาวเหลาน้ัน     วางไวไมถูกทา    (สําหรับที่จะตํา),   ขอ
น้ีฉันใด ;    ภิกษุ ท. !   เมื่อ ทฏิฐิเป็นส่ิงทีต่ั้งไว้ผดิ    มัคคภาวนาเป็นส่ิงที่ตั้งไว้
ผดิแล้ว    ภิกษุน้ัน   จักทําลายอวชิชา    จักทําวชิชาให้เกดิขึน้     หรือ จักกระทํา
นิพพานให้แจ้ง    ไดน้ัน    :  น่ัน  ไม่เป็นฐานะท่ีมไีด้.    ขอน้ันเพราะเหตุไรเลา ?  
เพราะเหตุวา    ทิฏฐิเปนส่ิงที่ต้ังไวผิด,      ฉันน้ันเหมือนกัน. 

( ฝ่ายถูก ) 

 ภิกษุ  ท.!    เดือยแหงเมล็ดขาวสาลี    หรือเดอืยแหงเมล็ดขาวยวะที่วาง
อยูถูกทา    จักตํามือ    หรือตําเทาที่เหยียบกดลงไป  หรือจักทําโลหิตใหหอข้ึนมา     
ไดน้ัน    :    น่ันเปนฐานะที่มีได.     ขอน้ันเพราะเหตุไรเลา ?    เพราะเหตุวาเดือย
แหงเมล็ดขาวเหลาน้ัน    วางอยูถูกทา    (สําหรับที่จะตํา),    ขอน้ีฉันใด ;   ภิกษุ  
ท.!    เมื่อ ทิฏฐิเป็นส่ิงที่ตั้งไว้ถูก    มัคคภาวนาเป็นส่ิงที่ตั้งไว้ถูก  แลว    ภิกษุน้ัน 
จักทําลายอวชิชา     จักทําวชิชาให้เกดิขึน้    หรือ จักกระทํานิพพานให้แจ้งได
น้ัน  :   น่ัน   เป็นฐานะท่ีมไีด้.     ขอน้ันเพราะเหตุไรเลา ?  เพราะเหตุวาทิฏฐิเปน
ส่ิงที่ต้ังไวถูก,    ฉันน้ันเหมือนกัน. 

 ภิกษุ  ท.!  อย่างไรเล่า  ทีเ่รียกว่า  เมื่อทฏิฐิตั้งไว้ถูก มัคคภาวนา
ตั้งไว้ถูก  แล้ว   ภิกษุน้ันจกัทําลายอวชิชา   จกัทําวชิชาให้เกดิขึน้    หรือ
จกักระทาํนิพพานให้แจ้ง ได้ ?    ภิกษุ ท. !  ภิกษุในกรณีน้ี  เจริญสัมมาทิฏฐิ  
อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ   นอมไปเพื่อการสลัดลง (ซึ่งอุปาทานขันธ);  
เจริญสัมมาสังกัปปะ....;  เจริญสัมมาวาจา….;  เจริญสัมมากัมมนัตะ….;  เจริญ
สัมมาอาชวีะ….;  เจริญสัมมาวายามะ ….;               เจริญสัมมาสติ....;  เจริญ
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สัมมาสมาธิ       อันอาศัยวิเวก       อาศัยวิราคะ     อาศัยนิโรธ    นอมไปเพือ่การ
สลัดลง (ซึ่งอุปทานขันธ).     ภิกษุ ท. !    อยางน้ีแล    คือขอที่กลาววา   เมื่อทิฏฐิต้ัง
ไวถูก   มัคคภาวนาต้ังไวถูก  แลว   ภิกษุน้ันจักทําลายอวิชชา   จักทําวิชชาให      
เกิดข้ึน   หรือจักกระทํานิพพานใหแจง ได. 

-  มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๓/๔๒ - ๔๔. 

ภาวะแห่งความถูก – ผดิ 

 ภิกษุ ท. !       เราจักแสดง ภาวะแห่งความผดิ (มิจฺฉตฺต)    และ ภาวะ            
แห่งความถูก (สมฺมตฺต).   พวกเธอจงฟง. 

 ภิกษุ ท. !       ภาวะแห่งความผดิ   เป็นอย่างไรเล่า ?   ไดแกส่ิงเหลาน้ี           
คือ  มิจฉาทิฏฐิ   มิจฉาสังกัปปะ  มิจฉาวาจา  มิจฉากัมมันตะ  มิจฉาอาชีวะ  
มิจฉาวายามะ   มิจฉาสติ   มิจฉาสมาธิ.   ภิกษุ ท. !     น้ีเรากลาววา   ภาวะแหง
ความผิด. 

 ภิกษุ ท. !      ภาวะแห่งความถูก  เป็นอย่างไรเล่า ?   ไดแกส่ิงเหลาน้ี            
คือ  สัมมาทิฏฐิ  สัมมาสังกัปปะ  สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ 
สัมมาวายามะ    สัมมาสติ    สัมมาสมาธิ.    ภิกษุ ท. !    น้ีเรากลาววา    ภาวะแหง
ความถูก. 

- มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๒/๕๙ - ๖๑. 

 [ภาวะแหงความผิดและภาวะแหงความถูก ฝายละแปดประการน้ี ในที่อ่ืนเรียก                  
วา  อกุศลธรรมและกุศลธรรม ก็มี ( ๑๙/๒๒/๖๒ – ๖๔) ;  ในที่อ่ืนเรียกวา มิจฉาปฏิปทา                   
และสัมมาปฏิปทา ก็มี  (๑๙/๒๒-๒๓/๖๕-๖๗); และในที่อ่ืนอีกเรียกวา  มิจฉาปฏิปตติและ                   
สัมมาปฏิปตติ ก็มี  (๑๙/๒๘/๘๙-๙๑). 
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 สําหรับส่ิงที่เรียกวา   มิจฉัตตะและสัมมัตตะ   ในที่น้ีน้ัน  แสดงไวดวยองคแปด;    ในที่อ่ืน
แสดงไวดวยองคสิบ  ก็มี    คือเพิ่ม  มิจฉาญาณะ – รูผิด    มิจฉาวิมุตติ – หลุดพนผิด    เขากับมิจฉัต-
ตะแปด      เปนมิจฉัตตะสิบ     ก็มี     (ทสก. อํ.  ๒๔/๒๕๗/๑๓๒),        และเพิ่มสัมมาญาณะรูถูก    
สัมมาวิมุตติ – หลุดพนถูก      เขากับสัมมัตตะแปด    เปนสัมมัตตะสิบ   ก็มี      (ทสก. อํ.  ๒๔/
๒๕๗/๑๓๓),  ดังมีขอความตรัสไวดังหัวขอขางลางน้ี :-]. 

ภาวะแห่งความเป็นผดิ – ถูก 

 ภิกษุ ท. !   มิจฉัตตะ (ภาวะแหงความเปนผิด) ๑๐ ประการเหลาน้ี มีอยู.         
สิบประการอยางไรเลา ?   สิบประการคือ   มิจฉาทิฏฐิ    มิจฉาสังกัปปะ     มิจฉา
วาจา   มิจฉากัมมันตะ  มิจฉาอาชีวะ   มิจฉาวายามะ   มิจฉาสติ  มิจฉาสมาธิ   
มิจฉาญาณะ    มิจฉาวิมุตติ.   ภิกษุ ท. !      เหล่านีแ้ล    มิจฉัตตะสิบ. 
    ภิกษุ ท. !   สัมมัตตะ (ภาวะแหงความเปนถูก) ๑๐ ประการเหลาน้ี มีอยู.         
สิบประการอยางไรเลา ?  สิบประการคือ  สัมมาทิฏฐิ    สัมมาสังกัปปะ    สัมมา-
วาจา   สัมมากัมมันตะ   สัมมาอาชีวะ  สัมมาวายามะ    สัมมาสติ  สัมมาสมาธ ิ  
สัมมาญาณะ   สัมมาวิมุตติ.      ภิกษุ ท. !      เหล่านีแ้ล   สัมมัตตะสิบ. 
- ทสก. อํ.  ๒๔/๒๕๗/๑๓๒ – ๑๓๓. 

อเสขธรรมสิบ  ในฐานะพธีิเคร่ืองชําระบาป 

 ภิกษุ ท. !      ในบรรดาชนบททางทิศใต   มีพธีิกรรม ชื่อโธวนะ.  ใน      
พิธีกรรมน้ัน  มีขาว  มีนํ้า  มีของเค้ียว  ของบริโภค  มีของควรลิ้ม   ของควรดื่ม          
มีการฟอน    การขับ   และการประโคม.     ภิกษุ ท. !    พิธีกรรมชื่อโธวนะน้ัน  
มีอยู   มิใชเรากลาววาไมมี   แตวาพิธีกรรมชื่อโธวนะน้ัน     เปนของตํ่า    เปน



                                                          ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ                                           ๑๔๔๓ 

ของ     ชาวบาน   ควรแกบุถุชน  ไมใชของอารยชน  ไมประกอบดวยประโยชน    
ไมเปนไปพรอมเพื่อความหนายทุกข   เพื่อความคลายกําหนัด  ความดับ  ความ
รํางับ      ความรูย่ิง    ความรูพรอม   และนิพพาน. 

 ภิกษุ ท. !       เราจักแสดง   โธวนะอนัประเสริฐ   ที่เป็นไปพร้อมเพือ่          
ความหน่ายทุกข์โดยส่วนเดยีว   เพือ่เป็นความคลายกาํหนด   ความดบั   ความ
รํางบั   ความรู้ยิง่   ความรู้พร้อม   และนิพพาน     เปนโธวนะที่เมื่อสัตวผูมีความ
เกิดเปน   ธรรมดาไดอาศัยแลว   ยอมหลุดพนจากความเกิด,    ผูมีความแกเปน
ธรรมดาได    อาศัยแลว   ยอมหลุดพนจากความแก,      ผูมีความตายเปนธรรมดา
ไดอาศัยแลว   ยอมหลุดพนจากความตาย,   ผูมีความโศก   ความรํ่าไรรําพัน   
ความทุกขกาย      ความทุกขใจ   ความคับแคนใจไดอาศัยแลว    ยอมหลุดพน
จากความโศก  ความ      ร่ําไรรําพัน    ความทุกขกาย       ความทุกขใจ   ความคับ
แคนใจ.    พวกเธอจงฟงคําน้ัน   จงทําในใจใหดี   เราจักกลาว.  (ตอจากน้ัน  ทรง
แสดงอเสขธรรม ๑๐ ประการ คือ   สัมมาทิฏฐิ   สัมมาสังกัปปะ   สัมมาวาจา   สัมมากัมมันตะ   
สัมมาอาชีวะ  สัมมาวายามะ   สัมมาสติ    สัมมาสมาธิ   สัมมาญาณะ   สัมมาวิมุตติ). 
-  ทสก. อํ.  ๒๔/๒๓๑/๑๐๗ 

อฏัฐังคกิมรรค 

มคีวามหมายแห่งความเป็นกลัยาณมติร 

 “ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ!     ธรรมนี ้    เป็นคร่ึงหน่ึงของพรหมจรรย์,   กล่าวคือ    ความเป็นผู้
มีมิตรดี   ความเป็นผู้มีสหายดี   ความเป็นผู้มีพวกพ้องดี”. 



๑๔๔๔                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

 อานนท!      อยากลาวอยางน้ัน ;     อานนท!     อยากลาวอยางน้ัน.                  

อานนท!     ธรรมนี ้  เป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดทเีดยีว,     กลาวคือ  ความ
เป็นผู้มีมิตรด ี   ความเป็นผู้มสีหายด ี  ความเป็นผู้มีพวกพ้องด.ี 

 อานนท !     สําหรับภิกษุผู้มีมติรด ี   มสีหายด ี   มีพวกพ้องด ี   น้ัน                  
ข้อนีเ้ป็นส่ิงที่พงึหวงัได้  คอื  จักทําอริยอฏัฐังคกิมรรคให้เจริญได้  จักกระทํา
อริย-          อฏัฐังคกิมรรคให้มากได้.      ขอน้ัน เปนอยางไรเลา ?    อานนท !     
ขอน้ันคือ    ภิกษุในกรณีน้ี    เจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวก   อาศัยวิราคะ   อาศัย
นิโรธ   นอม       ไปเพื่อการสลัดลง (ซึ่งเปนอุปทานขันธ), เจริญสัมมาสังกัปปะ . . . . 
เจริญสัมมาวาจา   . . . .  เจริญสัมมากัมมันตะ  . . . .  เจริญสัมมาอาชีวะ  . . . . 
เจริญสัมมาวายามะ . . . .  เจริญสัมมาสติ   . .. .  เจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวก   
อาศัยวิราคะ   อาศัยนิโรธ   นอมไปเพื่อการสลัดลง   (ซึ่งเปนอุปทานขันธ),   
อานนท!  อยางน้ีแล   ภิกษุชื่อวามี  มิตรด ี (กลฺยาณมิตฺต)   มีสหายดี (กลฺยาณ
สหาย)    มีพวกพองดี (กลฺยาณสมฺปวงฺก)        ทําอริยอัฏฐังคิกมรรคใหเจริญได    
กระทําอริยอัฏฐังคิกมรรคใหมากได. 

        อานนท !      ข้อความท่ีว่าเป็นผู้มีมิตรด ี  มีสหายด ี  มีพวกพ้องด ี  เป็น                  
พรหมจรรย์ทั้งส้ินทีเดยีว  น้ัน   อนัใคร ๆ  พงึทราบโดยปริยายแม้นี ้ :   อานนท !    
เพราะอาศัยเราแล  เป็นกลัยาณมติร     สัตว์ที่มีความเกดิเป็นธรรมดา    ย่อมหลุด
พ้นจากความเกดิ    สัตว์ที่มีความแก่เป็นธรรมดา    ย่อมหลดุพ้นจากความแก่    
สัตว์ที่มีความตายเป็นธรรมดา    ย่อมหลดุพ้นจากความตาย    สัตว์ที่มโีสกะ-
ปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาสเป็นธรรมดา         ย่อมหลดุพ้นจากโสกะปริ- 
เทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาส.  อานนท!   โดยปริยายน้ีแล   อันใครๆพึงทราบวา   



                                                          ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ                                           ๑๔๔๕ 

ความเปนผูมี    มิตรดี    ความเปนผูมีสหายดี    ความเปนผูมีพวกพองดี    น้ีเปน
พรหมจรรยทั้งส้ิน      ทีเดียว      ดังน้ี. 

-   มหาวาร. สํ. ๑๙/๒ -  ๓/๔ - ๗. 

( คาํตรัสแก่พระสารีบุตร :-) 

 ถูกแลว ถูกแลว สารีบุตร !  ความเป็นผู้มีมิตรด ี ความเป็นผู้มี              
สหายด ี    ความเป็นผู้มีพวกพ้องด ี   นีเ้ป็นพรหมจรรย์ทั้งส้ิน. 
 สารีบุตร!      สําหรับภกิษุผูมมีิตรดี มีสหายดี  มีพวกพองดี  น้ัน   ขอน้ีเปน
ส่ิงที่พึงหวังได  คือ  จักทําอริยอัฏฐังคิกมรรคใหเจริญได  จักกระทํา          อริย
อัฏฐังคิกมรรคใหมากได.  (ตอจากน้ันตรัสจําแนกองคแหงอริยอัฏฐังคิกมรรคที่อาศัยวิเวก  
อาศัยวิราคะ   อาศัยนิโรธ    นอมไปเพ่ือความสลัดลง    แลวตรัสความที่สัตวอาศัยพระองคเปน   
กัลยาณมิตรแลว พนจากชาติชรามรณะและทุกขทั้งปวงได    เชนเดียวกับขอความที่กลาวแลว                   
ขางตน ). 

-   มหาวาร. สํ. ๑๙/๓ - ๔/๘ - ๑๑. 

นาบุญหรือนาบาป เน่ืองอยู่กบัองค์แห่งมรรค 
ก.  นาบาป 

 ภิกษุ ท. !       พืชทีห่วานลงในนาทีป่ระกอบดวยลักษณะ  ๘  อยาง  ยอม            
ไมใหผลมาก   ไมใหความพอใจมาก  ไมใหกําไรมาก.        ประกอบดวยลักษณะ       
๘ อยาง  อยางไรเลา ?  แปดอยาง  คือ  นาในกรณีน้ี   พืน้ที่ลุมๆ ดอนๆ             
เต็มไปดวยกอนหินและกอนกรวด   ดินเค็ม  ไถใหลึกไมได   ไมมีทางนํ้าเขา    
ไมมีทางนํ้าออก    ไมมีเหมือง    ไมมีหัวคันนา,    น้ีฉันใด ;  ภิกษุ ท. !      ขอน้ีก็
ฉันน้ัน    เหมือนกัน  :  ทานที่บุคคลให้ในสมณพราหมณ์ที่ประกอบด้วยองค์แปด



๑๔๔๖                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

อย่างเหล่านี ้   เป็นทานไม่มผีลมาก   ไม่มีอานิสงส์มาก   ไม่มีความรุ่งเรืองมาก   
ไม่แผ่ไพศาลมาก.   ที่วาประกอบดวยองคแปดอยางน้ัน   เปนอยางไรเลา?    แปด
อยาง คือ  สมณพราหมณในกรณน้ีี     เปนผูมีมิจฉาทิฏฐิ     มีมิจฉาสังกัปปะ   มี
มิจฉาวาจา   มีมิจฉากัมมันตะ   มีมิจฉาอาชวีะ   มีมิจฉาวายามะ   มีมิจฉาสติ   มี
มิจฉาสมาธิ.  ภิกษุ ท. !    ทานที่บุคคลใหในสมณพราหมณทีป่ระกอบดวยองค
แปดอยางอยางน้ี    เปนทาน    ไมมผีลมาก   ไมมีอานิสงสมาก    ไมมคีวาม
รุงเรืองมาก   ไมแผไพศาลมาก.    

ข. นาบุญ 

 ภิกษุ ท. !       พชืทีห่ว่านลงในนาทีป่ระกอบด้วยลกัษณะ ๘ อย่าง  
ย่อม   ให้ผลมาก   ให้ความพอใจมาก   ให้กาํไรมาก.    ประกอบดวย
ลักษณะ  ๘  อยาง    อยางไรเลา ?  แปดอยาง    คือ   นาในกรณีน้ี     พื้นที่ลุมๆ 
ดอนๆ    ไมเต็มไปดวยกอนหินและกอนกรวด  ดินไมเค็ม   ไถใหลึกได   มีทาง
นํ้าเขา   มีทางนํ้าออก   มีเหมือง   มีหัวคันนา,    น้ีฉันใด ;  ภิกษุ ท. !        ขอน้ีก็
ฉันน้ันเหมือนกัน :  ทานทีบุ่คคลให้ในสมณพราหมณ์ทีป่ระกอบด้วยองค์
แปดอย่างเหล่านี ้   เป็นทานมี ผลมาก   มีอานิสงส์มาก   มีความรุ่งเรือง
มาก   แผ่ไพศาลมาก.   ที่วาประกอบดวยองคแปดอยางน้ัน   เปนอยางไรเลา?    
แปดอยาง คือ  สมณพราหมณใน  กรณีน้ี   เปนผูมีสัมมาทิฏฐิ   มสัีมมาสังกัปปะ    
มีสัมมาวาจา     มีสัมมากัมมันตะ   มีสัมมาอาชีวะ    มีสัมมาวายามะ   มีสัมมาสติ   
มีสัมมาสมาธิ.  ภิกษุ ท. !   ทานท่ีบุคคลใหในสมณพราหมณทีป่ระกอบดวยองค
แปดอยางอยางน้ี    เปนทานมีผลมาก    มีอานิสงสมาก   มีความรุงเรอืงมาก   แผ
ไพศาลมาก    แล.    
- อฏฐก. อํ. ๒๓/๒๔๑/๑๒๔. 



                                                          ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ                                           ๑๔๔๗ 

พธีิปลงบาปด้วยสัมมตัตปฏิปทา 
 พราหมณ !   อะไรกันหนอ    ทานจึงสระเกลาในวัดอุโบสถ    นุงหม                
ผาโขมพัสตรคูใหม     กําหญากุสะสด   มายืนอยู  ณ  ที่น้ี ?   วันน้ีเปนวันอะไร
ของพวกสกุลพราหมณ ?  
 “พระโคดมผู้เจริญ !    วนันีเ้ป็นวนัปัจโจโรหณี   (ปลงบาป)  ของ พวกสกลุพราหมณ์” 

 พราหมณ !     พิธีปจโจโรหณีของพวกพราหมณ  เปนอยางไรกันเลา ?  
 “พระโคดมผู้เจริญ !    ในกรณีนี ้    พราหมณ์ท้ังหลายสระเกล้าในวันอุโบสถ      นุ่งห่มผ้า
โขมพัสตร์คู่ใหม่    ฉาบแผ่นดินด้วยโคมยัสด   ปูลาดด้วยหญ้ากสุะสด   แล้วสาํเร็จการ    นอนระ
หว่ากองกูณฑ์และเรือนไฟ  ลกุขึน้ประคองอัญชลีต่อไฟน้ันสามคร้ัง   ในราตรีน้ัน   กล่าวอยู่ว่า 
“ข้าพเจ้าปลงบาปกะท่านผู้ เจริญ,   ข้าพเจ้าปลงบาปกะท่านผู้ เจริญ”  ดังนี ้    หล่อเลีย้งไฟไว้ด้วยเนย
ใส  นํา้มนั  เนยข้น   อันพอเพียง;  ล่วงราตรีน้ันแล้ว   เลีย้งดูพราหมณ์      ท้ังหลายให้อ่ิมหนาํ   ด้วย
ขาทนียโภชนียะอันประณีต.   พระโคดมผู้เจริญ!     พิธีปัจโจโรหณี ของพวกพราหมณ์  เป็นอย่างนี้
แล”. 
 พราหมณ !       พิธีปัจโจโรหณีของพวกพราหมณ์ เปนอยางหน่ึง.                
สวน พธีิปัจโจโรหณใีนอริยวนัิย  เปนอยางอื่น;  กลาวคือ   พราหมณ!    อริย-
สาวกในกรณีน้ี  พิจารณาเห็นโดยประจักษวา “วิบากแหงมิจฉาทิฏฐิน้ีแล          
เปน ธรรมลามกท้ังในทิฏฐิธรรม (ขณะน้ี) และอภิสัมปรายะ (ขณะอ่ืน)”.                
ครั้น   พิจารณาเห็นดังน้ีแลว      ก็ ละเสียซ่ึงมิจฉาทิฏฐิ    ปลงลงเสียซ่ึงมจิฉา
ทิฏฐิ.     (ในกรณีแหงมิจฉาสังกัปปะ  มิจฉาวาจา  มิจฉากัมมันตะ มิจฉาอาชีวะ  มิจฉาวายามะ  

มิจฉาสติ   มิจฉาสมาธิ  มิจฉาญาณะ   มิจฉาวิมุตติ    ก็ไดตรัสไวดวยขอความอยางเดียวกันกับใน

กรณีแหง  มิจฉาทิฏฐิ).  พราหมณ !      ปัจโจโรหณใีนอริยวนัิย   เป็นอย่างนี ้  แล. 
 “พระโคดมผู้เจริญ !     ปัจโจโรหณีของพวกพราหมณ์เป็นอย่างหน่ึง ในอริยวินัย    เป็นอย่างอ่ืน.  
ปัจโจโรหณขีองพวกพราหมณ์  มีค่าไม่เข้าถงึส่วนเส้ียวทีสิ่บหกของ     ปัจโจโรหณใีนอริยวนัิยน้ี ”. 
-  ทสก. อํ.  ๒๔/๒๕๑ - ๒๕๓/๑๑๙. 



๑๔๔๘                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

 [ในสูตรน้ีตรัสเรียกพิธีกรรมน้ีวา “ปัจโจโรหณีในอริยวินัย”;  สวนในสูตรอ่ืนๆ  (๒๔/
๒๕๓,๒๖๙/๑๒๐ ,๑๕๗)   ตรัสเรียกวา “ปัจโจโรหณีอันเป็นอริยะ”  ก็มี. 

 ในสูตรอ่ืนทรงยกเอากุศลกรรมบถสิบ   มาเปนธรรมเคร่ืองปลงบาปแทนสัมมัตตะสิบ        
ก็มี  ( ๒๔/๒๖๗ - ๒๖๙/๑๕๖) ]. 

หมวด ช.  ว่าด้วย  อุปกรณ์การปฏิบัติมรรค 

รายช่ือแห่งธรรมเป็นทีต่ั้งแห่งการขูดเกลา 
 จุนทะ !    สัลเลขธรรม (ความขูดเกลา) เปนส่ิงที่เธอท้ังหลายพึงกระทํา            
ในธรรมทัง้หลายเหลาน้ี   กลาวคือ : - 
 ทําสัลเลขะวา เมื่อผูอื่นเปนผู  เบียดเบียน   เราจักเปนผู ไม่เบียดเบียน;   
    ทําสัลเลขะวา เมื่อผูอื่น กระทําปาณาติบาต  เราจัก เว้นขาดจากปาณาติบาต; 
 ทําสัลเลขะวา เมื่อผูอื่น กระทําอทินนาทาน เราจัก เว้นขาดจากอทินนาทาน;    
 ทําสัลเลขะวาเมื่อผูอื่นไม่ประพฤตพิรหมจรรย์ เราจักเปนผูประพฤติพรหมจรรย์; 
 ทําสัลเลขะวา เมื่อผูอื่น พดูเทจ็     เราจัก เว้นขาดจากการพูดท็จ;   
 ทําสัลเลขะวา เมื่อผูอื่น พดูส่อเสียด     เราจัก เว้นขาดจากการพูดส่อเสียด;  
 ทําสัลเลขะวา เมื่อผูอื่น พดูคาํหยาบ เราจัก เว้นขาดจากการพูดคาํหยาบ;    
 ทําสัลเลขะวา เมื่อผูอื่น พดูเพ้อเจ้อ เราจัก เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อ;  
 ทําสัลเลขะวา เมื่อผูอื่น มากด้วยอภชิฌา เราจักเปนผู ไม่มากด้วยอภิชฌา;  
 ทําสัลเลขะวา เมื่อผูอื่น มจีิตพยาบาท เราจักเปนผู ไม่มีจติพยาบาท;     
 ทําสัลเลขะวา เมื่อผูอื่น มมีิจฉาทฏิิฐิ เราจักเปนผู มีสัมมาทิฏิฐิ; 
 ทําสัลเลขะวา เมื่อผูอื่น มีมิจฉาสังกปัปะ เราจักเปนผู มีสัมมาสังกปัปะ;  
 ทําสัลเลขะวา เมื่อผูอื่น มีมิจฉาวาจา เราจักเปนผู มีสัมมาวาจา; 
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 ทําสัลเลขะวา เมื่อผูอื่น มีมิจฉากมัมนัตะ เราจักเปนผู มีสัมมากมัมันตะ; 
 ทําสัลเลขะวา เมื่อผูอื่น มีมิจฉาอาชีวะ เราจักเปนผู มีสัมมาอาชีวะ; 
 ทําสัลเลขะวา เมื่อผูอื่น มีมิจฉาวายามะ เราจักเปนผู มีสัมมาวายามะ; 
 ทําสัลเลขะวา เมื่อผูอื่น มีมิจฉาสต ิ  เราจักเปนผู มีสัมมาสติ; 
 ทําสัลเลขะวา เมื่อผูอื่น มีมิจฉาสมาธิ เราจักเปนผู มีสัมมาสมาธิ; 
 ทําสัลเลขะวา เมื่อผูอื่น มีมิจฉาญาณะ เราจักเปนผู มีสัมมาญาณะ;    
 ทําสัลเลขะวา เมื่อผูอื่น มีมิจฉาวมุิตติ เราจักเปนผู มีสัมมาวมุิตต;ิ 
 ทําสัลเลขะวา เมื่อผูอื่น มีถนีมิทธะกลุ้มรุม เราจักเปนผู ปราศจากถนีมิทธะ; 
 ทําสัลเลขะวา เมื่อผูอื่นเปนผูฟุ้งซ่าน เราจักเปนผู ไม่ฟุ้งซ่าน; 
 ทําสัลเลขะวา เมื่อผูอื่น มีวจิิกจิฉา เราจักเปนผู ข้ามพ้นวจิิกจิฉา; 
 ทําสัลเลขะวา เมื่อผูอื่นเปนผู มักโกรธ เราจักเปนผู ไม่มักโกรธ; 
 ทําสัลเลขะวา เมื่อผูอื่นเปนผู ผูกโกรธ เราจักเปนผู ไม่ผูกโกรธ; 
 ทําสัลเลขะวา เมื่อผูอื่นเปนผู ลบหลู่คุณ เราจักเปนผู ไม่ลบหลู่คุณ; 
 ทําสัลเลขะวา เมื่อผูอื่นเปนผู แข่งด ี เราจักเปนผู ไม่แข่งด;ี 
 ทําสัลเลขะวา เมื่อผูอื่นเปนผู ริษยา เราจักเปนผู ไม่ริษยา; 
 ทําสัลเลขะวา เมื่อผูอื่นเปนผู ตระหน่ี เราจักเปนผู ไม่ตระหน่ี; 
 ทําสัลเลขะวา เมื่อผูอื่นเปนผู โอ้อวด เราจักเปนผู ไม่โอ้อวด; 
 ทําสัลเลขะวา เมื่อผูอื่นเปนผู มีมารยา เราจักเปนผู ไม่มมีารยา; 
 ทําสัลเลขะวา เมื่อผูอื่นเปนผู กระด้าง เราจักเปนผู ไม่กระด้าง; 
 ทําสัลเลขะวา เมื่อผูอื่นเปนผู ดูหมิ่นท่าน เราจักเปนผู ไม่ดูหมิน่ท่าน; 
 ทําสัลเลขะวา เมื่อผูอื่นเปนผู ว่ายาก เราจักเปนผู ว่าง่าย; 
 ทําสัลเลขะวา เมื่อผูอื่นเปนผู มีมิตรช่ัว เราจักเปนผู มีมิตรด;ี 



๑๔๕๐                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

 ทําสัลเลขะวา เมื่อผูอื่นเปนผู ประมาท เราจักเปนผู ไม่ประมาท; 
 ทําสัลเลขะวา เมื่อผูอื่นเปนผู ไม่มสัีทธา เราจักเปนผู มีสัทธา; 
 ทําสัลเลขะวา เมื่อผูอื่นเปนผู ไม่มีหิริ  เราจักเปนผู มีหิริ; 
 ทําสัลเลขะวา เมื่อผูอื่นเปนผู ไม่มีโอตตัปปะ   เราจักเปนผู มีโอตตัปปะ; 
 ทําสัลเลขะวา  เมื่อผูอื่นเปนผู มีสุตะน้อย เราจักเปนผู มีสุตะมาก; 
 ทําสัลเลขะวา เมื่อผูอื่นเปนผู ขีเ้กยีจ  เราจักเปนผู ปรารภความเพยีร; 
 ทําสัลเลขะวา เมื่อผูอื่นเปนผู มีสติหลงลมื เราจักเปนผู มีสติตั้งมั่น; 
 ทําสัลเลขะวา เมื่อผูอื่นเปนผู มีปัญญาทราม เราจักเปนผู ถงึพร้อมด้วยปัญญา;
 ทําสัลเลขะวา เมื่อผูอื่นเปนผู ลูบคลาํด้วยทิฏฐิของตน (สนฺทิฏฺฐิปรามาสี)   
เป็น    ผู้ยดึถอือย่างเหนียวแน่น (อาธานคาหี)    และเป็นผู้ยากทีจ่ะสลดัคนืซ่ึง
อุปาทาน (ทุปฺปฏินิสฺสคฺค)ี เราจักเปนผู ไม่ลูบคลาํด้วยทิฏฐิของตน (อสนฺทิฏฺ-
ฐิปรามาสี)      เป็นผู้ไม่ยดึถอือย่างเหนียวแน่น (อนาธานคาหี)      และเป็นผู้ง่าย
ที่จะสลดัคนืซ่ึง   อุปทาน  (สุปฺปฏินิสฺสคฺค)ี.     
 (ผูศึกษาพึงสังเกตใหเห็นวา   ธรรมที่ทรงแสดงไวในบาลีเกี่ยวกับการขูดเกลาน้ี  มีอยู             
๔๔ คู  เปนคูแหงความตรงกันขาม  คือฝายหน่ึงเปนอกุศลไมควรกระทํา  ฝายหน่ึงเปนกุศลที่ควร           
กระทํา  ดังน้ันจึงเปนการขูดเกลากันอยูในตัว  เพราะความเปนของตรงกันขาม  เรียกวาธรรมเปน                 
เคร่ืองขูดเกลา ๔๔ อยาง กับธรรมที่ควรขูดเกลา ๔๔ อยางเปนคูกันไป.  โดยอาศัยหลักที่มี                       
อยู ๔๔ คูน้ี    พระองคไดตรัสถึงธรรมปริยายอ่ืนๆ ตอไปอีกคือ  : -) 

ก. จิตตุปปาทปริยาย 

 การกระทําจิตใหเกิดข้ึนโดยนัยยะ  ๔๔   คู  เปนตนวา   “เมื่อผูอืน่เปนผู เบียดเบียน        
เราจักเปนผู ไม่เบียดเบียน” เร่ือยไปจนกระทั่งถึงคูสุดทาย วา    “เมื่อผูอืน่เปนผู ลูบคลาํ
ด้วยทฏิฐิของตน (สนฺทิฏฺฐิปรามาสี)  เป็นผู้ยดึถอือย่างเหนียวแน่น  (อาธานคาหี)    
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และเป็นผู้ยากที่จะสลดัคนืซ่ึงอปุาทาน   (ทุปฺปฏินิสฺสคฺค)ี    เราจักเปนผู ไม่ลูบ
คลาํด้วยทฏิฐิของตน  (อสนฺทิฏฺฐิปรามาสี)  เป็นผู้ไม่ยดึถอือย่างเหนียวแน่น 
(อนาธานคาหี)    และเป็นผู้ง่ายทีจ่ะสลดัคนืซ่ึงอุปาทาน  (สุปฺปฏินิสฺสคฺค)ี”    ดังน้ี
น้ัน     ยังไดตรัสอีกวา   เพียงแต ตั้งจิตตุปบาทไว้ดังนี้   ก็เป็นการทําที่มีอุปการะมาก เสียแลว  ไม
ตองกลาวถึง   การที่ไดทําสําเร็จลงไปตามน้ันดวยกายและดวยวาจา.  การเอาธรรม ๔๔ คูน้ันมาทําไว
ในความคิด    เรียกวา  จิตตุปปาทธัมมปริยาย. 

ข. ปริกกมนปริยาย 

การทําจิตใหหลีกออกมาเสียจากธรรมฝายอกุศล    มาอยูในธรรมฝายกุศล   เชนคนหลีก
ทางผิดมาเดินอยูในทางถูก   ดังน้ีเรียกวา   ปริกกมนา.   ธรรม ๔๔ คู    ดังกลาวมาแลวขางตนน่ันเอง  

ฝายแรกเปนฝายผิด   ฝายหลังเปนฝายถูก   จึงมีพระบาลีวางไวเปนคูแรก  วา  “ความไม
เบียดเบียน  เปนการหลีกออกจากทางผิดของบุคคลผูมีการเบียดเบียน”  เร่ือยไป    

จนถึงคูสุดทายที่วา   ความเปนผูไมลูบคลําดวยทิฏฐิของตน  ไมยึดถืออยางเหนียว
แนน   และงายที่จะสลัดคืนซ่ึงอปุาทาน   เปนการหลีกออกจากทางผิดของบุคคล
ผูลูบคลํา   ดวยทิฏฐิของตน   ยึดถืออยางเหนียวแนน    และยากที่จะสลัดคืนซ่ึง
อุปทาน”     การกระทําอยางน้ีทั้ง ๔๔ คู    เรียกวา  ปริกกมนธัมปริยาย. 

ค. อุปริภาวงัคมนปริยาย 

ในธรรม ๔๔ คู   ดังกลาวมาแลวขางตน    ฝายแรกหรือฝายผิด เปน อโธภาวังคมนียธรรม 
(นําไปสูฝายตํ่า)   ฝายหลังหรือฝายถูก เปน อุปริภาวังคมนียธรรม (นําไปสูฝายสูง)   จึงมีพระบาลวีาง

ไวเปนคูแรกวา    “ความไมเบียดเบียน  เปนธรรมนําไปสูภาวะฝายสูง   ของบุคคลผู
มีการเบียดเบียน”   ดังน้ีเร่ือยไปจนถึงคูสุดทายวา   “ความไมเปนผูไมลูบคลําดวยทิฏฐิ
ของตน  ไมยึดถืออยางเหนียวแนน   และงายที่จะสลัดคืนซ่ึงอุปาทาน            เปน
ธรรมนําไปสูภาวะฝายสูงของบคุคลผูลูบคลําดวยทิฏฐิของตน ยึดถืออยาง   
เหนียวแนน และยากที่จะสลัดคืนซ่ึงอุปาทาน” การกระทําอยางน้ีทั้ง ๔๔ คู                   
เรียกวา   อุปริภาวังคมนธัมมปริยาย.           
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ง. ปรินิพพานปริยาย 

ในธรรม ๔๔ คู ดังกลาวมาแลวขางตนน้ัน ฝายแรกหรือฝายผิดเปนฝายไมดับเย็น               

ฝายหลังหรือฝายถูกเปนฝายดับเย็น (ปรินิพพาน)  ดังน้ันจึงมีพระบาลีวางไวเปนคูแรก  วา  “ความ
ไมเบียดเบยีน  เปนไปเพื่อความดับเย็นของบุคคลผูมีการเบียดเบียน”    ดังน้ีเร่ือยไป

จนถึงคูสุดทาย   วา   “ความเปนผูไมลูบคลําดวยทิฏฐิของตน  ไมยึดถืออยางเหนียว
แนน   และงายที่จะสลัดคืนซ่ึงอปุาทาน     เปนไปเพื่อความดับเย็นของบุคคลผู
ลูบคลําดวยทิฏฐิของตน  ยึดถืออยางเหนียวแนน   และยากที่จะสลัดคืนซ่ึง  
อุปาทาน”  การกระทําอยางน้ีทั้ง ๔๔ คู  เรียกวา  ปรินิพพานปริยาย.   ขอความตอนน้ี   มีตรัสไว
พิเศษ  วา   ผูไมดับเย็นจะชวยใหผูอ่ืนดับเย็นน้ันเปนไปไมได   เชนเดียวกับผูติดหลม   จะยกผูอ่ืนข้ึน
จากหลมไมได   ฉันใดก็ฉันน้ัน.  

-  มู. ม. ๑๒/๗๕ - ๘๓/๑๐๔ - ๑๐๘. 

 (รายช่ือแหงธรรมเปนเครื่องขูดเกลา ๔๔ คูน้ี    ไมไดใชเพื่ออธิบายเกี่ยวกับการขูดเกลาอยาง
เดียว   แตใชเพื่ออธิบายในการประพฤติกระทําอยางอ่ืนดวย ดังที่ไดแยกไวเปน ขอ ก.  ข. ค. ง. ใน
ตอนทาย;   ผูที่ต้ังใจจะศึกษาจริงๆ   พึงกําหนดใหชัดเจนวามีลําดับอยางไร   เปนฝายผิดหรือฝายถูก
อยางไร  ก็จะสามารถเขาใจขอความที่ละไว   โดยไมนํามาใสไวใหเต็ม   เชน   อางถึงแตขอตน  และ  
ขอสุดทาย   เปนตน,   ก็จะสําเร็จประโยชนไดตามปรารถนา). 

องค์คุณทีท่าํให้เจริญงอกงามไพบูลย์ในพรหมจรรย์ 

(อุปกรณ์แห่งการปฏิบัติมรรค) 

 ภิกษุ  ท. !    คนเลี้ยงโค   ที่ประกอบดวยองคคุณ ๑๑ อยางแลว   ยอม                    
เหมาะสมท่ีจะเล้ียงโค  ทําใหเพิ่มกําไรได.    องคคุณ ๑๑ อยาง  อะไรบางเลา ?  

สิบเอ็ดอยางคือ   คนเลี้ยงโคในกรณีน้ี   เป็นผู้รู้จกัเร่ืองร่างกายของโค,  เป็น
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ผู้    ฉลาดในลกัษณะของโค,    เป็นผู้เขีย่ไข่ขาง,   เป็นผู้ปิดแผล,     เป็น
ผู้สุมควนั,       เป็นผู้รู้จกัท่าทีค่วรนําโคไป,  เป็นผู้รู้จกันํา้ทีโ่คควรดืม่,  
เป็นผู้รู้จกัทางทีโ่ค     ควรเดนิ,       เป็นผู้ฉลาดในทีท่ี่โคควรไป,    เป็น
ผู้รู้จกัรีดนมโคให้มีเหลอืไว้บ้าง,   เป็นผู้ให้เกยีรตแิก่โคอุสภ    อนัเป็นโค
พ่อฝูง   เป็นโคนําฝูง   ด้วยการเอาใจใส่เป็นพเิศษ.    ภิกษุ  ท. !    คนเลี้ยง
โคที่ประกอบดวยองคคุณ ๑๑ อยางน้ีแลว   ยอมเหมาะสมท่ีจะเล้ียงโค  ทําใหเพิ่ม
กําไรได.     ขอน้ีฉันใด ; 
  ภิกษุ  ท. !    ภิกษุ   ที่ประกอบดวยองคคุณ ๑๑ ประการแลว   ยอม                
เหมาะสมท่ีจะถึงความเจริญ    งอกงาม    ไพบูลย   ในธรรมวินัย  (พรหมจรรย)  น้ี
ได   ฉันน้ัน.    องคคุณ ๑๑ ประการ     อยางไรบางเลา?    สิบเอ็ดประการคือ 
ภิกษุ        ในกรณีน้ี   เป็นผู้รู้จักรูป,     เป็นผู้ฉลาดในลกัษณะ,     เป็นผู้
คอยเขีย่ไข่ขาง,     เป็นผู้ปิดแผล,    เป็นผู้สุมควนั,    เป็นผู้รู้จกัท่าทีค่วร
ไป,  เป็นผู้รู้จกันํา้ทีค่วรดืม่,    เป็นผู้รู้จกัทางทีค่วรเดนิ,   เป็นผู้ฉลาดใน
ทีท่ีค่วรไป,    เป็นผู้รู้จกัรีด  “นมโค”  ให้มีส่วนเหลอืไว้บ้าง,   เป็นผู้บูชา
อย่างยิง่ในภิกษุทั้งหลาย   ผู้เถระ  มีพรรษายุกาล   บวชนาน    เป็นบิดา
สงฆ์   เป็นผู้นําสงฆ์  ด้วยการบูชาเป็นพเิศษ. 

พวกรู้จักรูป 

 ภิกษุ  ท. !    ภิกษุเปนผู รู้จักรูป   เปนอยางไรเลา ?   ภิกษุ ท.                
ภิกษุในกรณีน้ี    ยอมรูชัดตามที่เปนจริงวา   “รูปชนิดใดก็ตาม   ทั้งหมดน้ัน    ชื่อ
วา  รูป   คือ    มหาภตูรูปมี  ๔   และอุปาทายรูปคือรูปที่อาศัยมหาภูตรปูทั้งส่ี”     
ดังน้ี.     ภิกษุ  ท. !      ภิกษุเปนผูรูจักรูป      เปนอยางน้ีแล.       
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พวกฉลาดในลกัษณะ 

 ภิกษุ ท. !     ภิกษุเปนผู ฉลาดในลกัษณะ  เปนอยางไรเลา ?   ภิกษุ  ท.!      
ภิกษุในกรณีน้ี    ยอมรูชดัตามที่เปนจริงวา   “คนพาล   มีกรรม (การกระทํา)เปน
เครื่องหมาย,    บัณฑิต    ก็มีกรรม   (การกระทํา)     เปนเครื่องหมาย”  ดังน้ีเปนตน.    
ภิกษุ ท. !    ภิกษุเปนผูฉลาดในลักษณะ    เปนอยางน้ีแล. 

พวกคอยเขี่ยไขขาง   

 ภิกษุ ท. !       ภิกษุเปนผู  คอยเขี่ยไข่ขาง  เปนอยางไรเลา ?     ภิกษุ ท. !  
ภิกษุในกรณีน้ี   อดกล้ันได   ละ  บรรเทา  ทําใหส้ินสุด  ทําใหหมดส้ินหวัง      
ซ่ึงความ ตรึกเก่ียวดวยกาม,     ความตรึกเก่ียวดวยความมุงราย,     ความตรึกเก่ียว
ดวยการทําความลําบากใหแกตนเองและผูอืน่แมโดยไมเจตนา ที่เกิดข้ึนแลว;             
และอดกล้ันได  ละ  บรรเทา   ทําใหส้ินสุด    ทําใหหมดส้ิน   ซ่ึงส่ิงอันเปนอกุศล
ลามกทั้งหลาย    ที่เกิดข้ึนแลว.   ภิกษุ  ท.!     ภิกษุเปนผูคอยเข่ียไขขาง    เปน
อยางน้ี    แล. 

พวกปิดแผล 

 ภิกษุ ท. !          ภิกษุเปนผู ปิดแผล    เปนอยางไรเลา ?    ภิกษุ ท. !    ภิกษุ
ในกรณีน้ี   เห็นรูปดวยตา,    ฟงเสียงดวยหู,     ดมกลิ่นดวยจมูก,    ล้ิมรสดวยล้ิน,      
สัมผัสโผฏฐัพพะดวยกาย,    รูธรรมมารมณดวยใจ,     แลวไมมีจิตยึดถือเอาทั้ง
โดยลักษณะที่เปนการรวบถือทัง้หมด     และการถือเอาโดยการแยกเปนสวน ๆ,  
ส่ิงที่อกุศลลามกคืออภิชฌาและโทมนัส    จะพึงไหลไปตามผูที ่  ไมสํารวม  ตา  
หู  จมูก   ล้ิน  กาย ใจ  เพราะการไมสํารวมอนิทรียใดเปนเหตุ,    เธอก็ปฏิบัติ เพื่อ
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ปดก้ันอินทรียน้ันไว,    เธอรักษาและถึงการสํารวม     ตา    หู    จมูกล้ิน กาย ใจ.      
ภิกษุ  ท.!       ภิกษุเปนผูปดแผล    เปนอยางน้ีแล. 

พวกสุมควนั 

 ภิกษุ ท. !         ภิกษุเปนผู สุมควนั   เปนอยางไรเลา ?   ภิกษุ ท. !     ภิกษุ
ในกรณีน้ี    เปนผูแสดงธรรม   ตามท่ีไดฟง   ไดเลาเรียนมาแลว  แกผูอื่นโดย
พิสดาร.    ภิกษุ ท. !      ภิกษุเปนผูสุมควัน     เปนอยางน้ีแล. 

พวกรู้จักท่าที่ควรไป 

 ภิกษุ ท. !      ภิกษุเปนผู รู้จกัท่าทีค่วรไป เปนอยางไรเลา?  ภิกษุ       
ท.!       ภิกษุในกรณน้ีี    เมื่อเขาไปหาภิกษุผูเปนพหสูุต     คลองแคลวในหลัก
พระพุทธวจนะ  ทรงธรรม  ทรงวินัย   ทรงมาติกา (แมบท),   ก็ไตถาม   ไลเลียง
โดยทํานองน้ีวา     “ทานผูเจริญทั้งหลาย!     พระพุทธวจนะน้ี      เปนอยางไร?
ความหมายแหงพระพทุธวจนะน้ีมีอยางไร?”   ดังน้ีเปนตน   ตามเวลาอันสมควร;  
ทานพหุสูตเหลาน้ัน   จึงทําขอความท่ียังล้ีลับใหเปดเผย   ทําขอความอันลึกซ้ึง 
ใหต้ืน และบรรเทา     ถายถอน    ความสงสัยในธรรมทั้งหลายอันเปนที่ต้ังแหง
ความสงสัยนานาประการใหแกภกิษุน้ันได.   ภิกษุ ท. !    ภิกษุเปนผูรูจักทาที่ควร
ไป  เปนอยางน้ีแล. 

พวกที่รู้จกันํา้ที่ควรดืม่ 

 ภิกษุ ท. !      ภิกษุเปนผู รู้จกันํา้ที่ควรดืม่   เปนอยางไรเลา ?    ภิกษ ุ
ท. !   ภิกษุในกรณีน้ี  เมื่อธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไวแลว   อันผูใดผูหน่ึง
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แสดงอยู   เธอไดความรูอรรถ   ไดความรูธรรม   และไดความปราโมทยอันอาศัย
ธรรม.   ภิกษุ ท. !    ภิกษุเปนผูรูจักนํ้าที่ควรดื่ม    เปนอยางน้ีแล. 

พวกรู้จักทางที่ควรเดนิ 

 ภิกษุ ท. !    ภิกษุเปนผู รู้จกัทางที่ควรเดนิ    เปนอยางไรเลา ?    ภิกษุ  
ท.!    ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  ยอมรูชดัแจงตามที่เปนจริง   ซ่ึงอริยมรรคมอีงค ๘.   
ภิกษุ  ท.!      ภิกษุเปนผูรูจักทางทีค่วรเดิน     เปนอยางน้ีแล. 

พวกฉลาดในที่ที่ควรไป 

 ภิกษุ ท. !    ภิกษุเปนผู ฉลาดในที่ทีค่วรไป  เปนอยางไรเลา ?    ภิกษุ  
ท.!    ภิกษุในกรณีน้ี  ยอมรูชดัแจงตามท่ีเปนจริง   ซ่ึงสติปฏฐาน   ๔.    ภิกษุ  ท.!     
ภิกษุเปนผูฉลาดในที่ที่ควรไป    เปนอยางน้ีแล. 

พวกรีด “นมโค” ให้มีส่วนเหลอื 

 ภิกษุ ท. !    ภิกษุเปนผู รู้จกัรีด  “นมโค”   ให้มีส่วนเหลอืไว้บ้าง   
เปนอยางไรเลา?    ภิกษุ ท. !    พวกคฤหัสถผูมีศรัทธา    ยอมปวารณาไมมขีีดข้ัน   
แกภิกษุในกรณีน้ี    ดวยจีวร   บิณฑบาต    เสนาสนะ   และคิลานปจจัยเภสัช 
บริกขาร.     ในการที่เขาปวารณาเชนน้ัน,    ภิกษุ    เปนผูรูจักประมาณในการรับ    
ปจจัย  ๔  มีจีวรเปนตนเหลาน้ัน.    ภิกษุ ท. !    ภิกษุเปนผูรูจักรีด  “นมโค”  ให    
มีสวนเหลือไวบาง   เปนอยางน้ีแล. 
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พวกบูชาผู้เฒ่า 

 ภิกษุ ท. !     ภิกษุเปนผู บูชาอย่างยิง่ในภิกษุทั้งหลายผู้เถระ ฯลฯ 
ด้วยการบูชาเป็นพเิศษ   เปนอยางไรเลา ?   ภิกษุ ท. !    ภิกษุในกรณีน้ี   เขาไป
ต้ังไวซ่ึงการกระทําทางกาย   การกระทําทางวาจา   และการกระทําทางใจ   อัน
ประกอบดวยเมตตา   ในภิกษุทัง้หลายผูเถระ   มีพรรษายุกาล   บวชนาน   เปน
บิดาสงฆ     เปนผูนําสงฆ  ทั้งในที่แจงและทั้งในที่ลับ.   ภิกษุ ท. !    ภิกษุเปนผู
บูชาอยางย่ิงในภิกษทุัง้หลายผูเถระ ฯลฯ   ดวยการบูชาเปนพิเศษ   เปนอยางน้ี
แล. 

 ภิกษุ ท. !      ภิกษุ ที่ประกอบดวยองคคุณ ๑๑ ประการเหลาน้ีแลว ยอม
เหมาะสมท่ีจะถึงความเจริญ    งอกงาม   ไพบูลย   ในธรรมวินัย  (พรหมจรรย)  น้ี
ไดแท. 
- มู.  ม.  ๑๒/๔๑๓ - ๔๑๔/๓๘๖ - ๓๘๗. 

อฏัฐังคกิมคัคปฏบิัต ิ  ต้องอาศัยทีต่ั้งคอืศีล 

 ภิกษุ ท. !       การงานใด ๆ ที่ตองกระทําดวยกําลัง,    การงานเหลาน้ัน    
ทั้งหมดตองกระทําดวยกําลัง   กระทําไดเมื่ออาศัยซ่ึงแผนดิน   ยืนอยูบนแผนดิน,   
ขอน้ีฉันใด;   ภิกษุ ท. !   ภิกษุอาศัยศีล   ตั้งอยู่ในศีล   ย่อมเจริญ   กระทําให้มาก             
ได้    ซ่ึงอริยอฏัฐังคกิมรรค,    ฉันน้ันเหมือนกัน. 

 ภิกษุ ท. !     อยางไรเลา  เรียกวา  ภิกษุอาศัยศีล   ต้ังอยูในศีล  ยอมเจริญ   
กระทําใหมากได  ซ่ึงอริยอัฏฐังคิกมรรค ?  
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  ภิกษุ ท. !   ภิกษุในกรณีน้ี   ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ   อันอาศัยวิเวก            
อาศัยวิราคะ   อาศัยนิโรธ    นอมไปเพือ่การสลัดคืน  (ซึ่งอุปทานขันธ);      เจริญ      
สัมมาสังกัปปะ .... เจริญสัมมาวาจา .... เจริญสัมมากัมมันตะ .... เจริญสัมมา -     
อาชีวะ .... เจริญสัมมาวายามะ .... เจริญสัมมาสติ .... เจริญสัมมาสมาธ ิ  อัน          
อาศัยวเิวก   อาศัยวริาคะ   อาศัยนิโรธ   น้อมไปเพือ่การสลดัคนื  (ซึ่งอุปาทานขันธ) . 

 ภิกษุ ท. !      อยางน้ีแล   เรียกวา    ภิกษุอาศัยศีล   ต้ังอยูในศีล  ยอม
เจริญ    กระทําใหมากได   ซ่ึงอริยอัฏฐังคิกมรรค. 
-  มหาวาร.   สํ.  ๑๙/๖๘/๒๖๔ – ๒๖๕. 

 [ศีลอันเปนที่ต้ังพื้นฐานในที่น้ี   มิไดหมายถึงศีลที่มีรวมอยูในอัฏฐังคิกมรรค, หาก            
แตเปนศีลพื้นฐาน  เชนศีลหา  อุโบสถศีล    อันยังมิไดปรารภวิเวก – วิราค – นิโรธ – โวสสัคคะ. 

 ลักษณะแหงการเจริญอริยมรรคน้ัน  กลาวไวหลายวิธี    :   ในที่อ่ืน   กลาววา  เจริญองคแหง
มรรคแตละองค ๆ อยางที่ มีการนําออกซ่ึงราคะเป็นที่สุดรอบ (ราควินยปริโยสาน)    มีการนําออก
ซ่ึงโทสะเป็นที่สุดรอบ  (โทสวินยปริโยสาน)  มีการนําออกซ่ึงโมหะเป็นที่สุดรอบ   (โมหวินย-
ปริโยสาน)  (๑๙/๖๘ – ๖๙/๒๖๖ - ๒๖๗) ;  ในที่อ่ืนวา  เจริญองคแหงอริยมรรค  อยางที่                  
มีอมตะเป็นที่หยั่งลง (อมโตคธ) มีอมตะเป็นที่ไปในเบือ้งหน้า  (อมตปรายน)   มีอมตะเป็นที่                  
สุดรอบ   (อมตปริโยสาน)  (๑๙/๖๙ /๒๖๘ - ๒๖๙) ; ในที่อ่ืนแสดงลักษณะแหงองคอริยมรรควา            
เอียงไปสู่นิพพาน  (นิพฺพานนินฺน)     น้อมไปสู่นิพพาน  (นิพฺพานโปณ)   ลาดลุ่มไปสู่นิพพาน                   
(นิพฺพานปพฺภาร)   (๑๙/๖๙ – ๗๐/๒๗๐ - ๒๗๑) ;   ตางกันอยูเปนสี่รูปแบบดังน้ี   ลานแตเปนที่             
นาสนใจนําไปพิจารณา. 

 กิริยาที่ผูปฏิบติัตองอาศัยศีลเปนที่ต้ัง     มีอุปมาเหมือนการทํางานตองอาศัยเหยียบแผนดิน
เปนที่ต้ัง  น้ัน  ยังอุปมาแปลกออกไป   เหมือนการที่พฤกษาชาติทั้งหลายต้องอาศัยแผ่นดิน            
เป็นที่งอกงาม  ก็มี  (๑๙/ ๗๐/๒๗๒ - ๒๗๓)  และ เหมือนพวกนาคอาศัยซอกเขาหิมพานต์เป็นที่
เกิดเป็นที่เจริญ  ก็มี   (๑๙/ ๗๑/๒๗๔ - ๒๗๕) ;   ลวนแตมีความหมายอยางเดียวกันวา   วาตองมี
ที่ต้ัง   ที่อาศัย]. 
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หลกัเกณฑ์การเลอืกสถานทีแ่ละบุคคลทีค่วรเสพไม่ควรเสพ 

(อนัเป็นอปุกรณ์แห่งมรรค) 
การเลอืกทีอ่ยู่ในป่า  (วนปัตถ์) 

 ภิกษุ ท. !     ภิกษุในกรณีน้ี    เขาไปอาศัย วนปัตถ์ (ปาทึบ)    แหงใดแหง
หน่ึงอยู,   สตทิีย่งัตั้งขึน้ไม่ได้   กไ็ม่ตั้งขึน้ได้,   จติทีย่งัไม่ตั้งมั่นกไ็ม่ตั้ง
มั่น,  อาสวะทีย่งัไม่ส้ินกไ็ม่ถึงความส้ิน, และอนุตตรโยคกัเขมธรรมทีย่งั
ไม่บรรลุกไ็ม่บรรลุ,    ทั้งจวีร   บิณฑบาต   เสนาสนะ   คลิานปัจจย
เภสัชช-บริขาร   อนับรรพชิตพงึแสวงหามาเพือ่เป็นบริขารของชีวติ    
กห็ามาได้โดยยาก.  ภิกษุ ท. !     ภิกษุน้ัน    พิจารณาเห็นโดยประจักษดังน้ีแลว   
ไมวาจะเปนเวลากลางวันหรือกลางคืน   พงึหลกีไปเสียจากวนปัตถ์น้ัน,    อย่าอยู่
เลย.                     
 ภิกษุ ท. !      อน่ึง   ภิกษุในกรณีน้ี   เขาไปอาศัย วนปัตถ์    แหงใดแหง
หน่ึงอยู,      สติที่ยังต้ังข้ึนไมได     ก็ไมต้ังข้ึนได,    จิตที่ยังไมต้ังมั่นก็ไมต้ังมั่น,    
อาสวะที่ยังไมส้ินก็ไมถึงความส้ิน,   และอนุตตรโยคักเขมธรรมท่ียังไมบรรลุก็
ไมบรรลุ;    แตวา จวีร  บิณฑบาต   เสนาสนะ   คลิานปัจจยเภสัชชบริขาร 
อนับรรพชิตพงึแสวงหามาเพือ่เป็นบริขารของชีวติ    กห็ามาได้โดยไม่
ยาก.  ภิกษุ ท. !     ภิกษุน้ัน  พิจารณาเห็นโดยประจักษดังน้ีแลว   คิดวา  “เราเปน
ผูออกจากเรือนบวชเพราะเหตุแหงจีวรก็หามิได    เพราะเหตุแหงบิณฑบาตก็หา
มิได     เพราะเหตุแหงเสนาสนะก็หามิได   เพราะเหตุแหง คิลานปจจยเภสัชช-
บริขารก็หามิได”;  ครั้นพิจารณาเห็นดังน้ีแลว   ภิกษุน้ัน   พงึหลกีไปจากวนปัตถ์ 
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น้ัน,   อย่าอยู่เลย.             
 ภิกษุ ท. !     ภิกษุในกรณีน้ี   เขาไปอาศัย วนปัตถ์    แหงใดแหงหน่ึงอยู,               
สติทีย่งัตั้งขึน้ไม่ได้   กต็ั้งขึน้ได้,   จิตที่ยงัไม่ตั้งมั่นกต็ั้งมั่น,  อาสวะทีย่งัไม่ส้ิน            
กถ็งึความส้ิน,  และอนุตตรโยคกัเขมธรรมที่ยงัไม่บรรลุกบ็รรลุ;   แต่ว่าจีวร   
บิณฑบาต   เสนาสนะ   คลิานปัจจยเภสัชชบริขาร  อนับรรพชิตพงึแสวงหามา
เพือ่เป็นบริขารของชีวติน้ัน    กห็ามาได้โดยยาก.    ภิกษุ ท. !     ภิกษุน้ัน    
พิจารณาเห็นโดยประจักษดังน้ีแลว     คิดวา   “เรามิได ออกจากเรือนบวช เพราะ
เหตุแหงจีวร เพราะเหตุแหงบณิฑบาต เพราะเหตุแหงเสนาสนะ เพราะเหตุแหง 
คิลานปจจยเภสัชชบรขิาร”;   ครั้นพิจารณาเห็นดังน้ีแลว   ภิกษน้ัุน   พงึอยู่ใน
วนปตถ์น้ันอย่าหลกีไปเสียเลย. 
 ภิกษุ ท. !    อน่ึง  ภิกษใุนกรณีน้ี   เขาไปอาศัย วนปัตถ์    แหงใดแหง
หน่ึงอยู,      สติที่ยงัตั้งขึน้ไม่ได้   กต็ั้งขึน้ได้,   จิตที่ยงัไม่ตั้งมั่นกต็ั้งมั่น,  อาสวะ
ที่ยงัไม่ส้ินกถ็งึความส้ิน,   และอนุตตรโยคกัเขมธรรมที่ยงัไม่บรรลุกบ็รรลุ;   ทั้ง
จีวร   บิณฑบาต   เสนาสนะ   คลิานปัจจยเภสัชชบริขาร  อนับรรพชิตจะ
แสวงหามาเพือ่เป็นบริขารของชีวติน้ัน    กห็ามาได้โดยไม่ยาก.    ภิกษุ ท. !     
ภิกษุน้ัน    พิจารณาเห็นโดยประจักษดังน้ี  พงึอยู่ในวนปัตถ์น้ัน    จนตลอดชีวติ,   
อยาหลีกไปเสียเลย. 
 (ในกรณีแหง  การเลือกหมู่บ้าน   นิคม  นคร  ชนบท  และบุคคล   ที่ควรเสพหรือไมควร 
เสพ  ก็ไดตรัสไวโดยหลักเกณฑอยางเดียวกัน) 
-  มู.   ม.   ๑๒/๒๑๒ – ๒๑๘/๒๓๕ – ๒๔๒. 

 (ในสูตรอ่ืน  ถือเอา การเกิดแห่งกุศลและการไม่เกิดแห่งอกุศล  เป็นหลักเกณฑ์สําหรับ   
การเลือก  วาควรเสพหรือไมควรเสพ   :    ถาไดผลเปนบุญกุศลถือวาควรเสพ,   ถาไดผลเปนอกุศล             
ถือวาไมควรเสพ.    และถือเอาหลักเกณฑน้ีสําหรับการเลือกสิ่งเหลาน้ีคือ  กายสมาจาร   วจี
สมาจาร   มโนสมาจาร   จิตตุปบาท  สัญญาปฏิลาภ  ทิฏฐิปฏิลาภ  อัตตภาวปฏิลาภ   อารมณ์แต่
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ละอารมณ์ทางอายตนะทั้งหก   จีวร   บิณฑบาต  เสนาสนะ    คาม   นิคม   นคร   ชนบท  และ  
บุคคล.   ผูปรารถนา  รายละเอียดพึงดูจากที่มาน้ัน ๆ     :   อุปริ.   ม.  ๑๔/๑๔๔ – ๑๖๔/๑๙๙ – ๒๓๒;     
หรือดูที่หัวขอวา  “การเสพที่เปนอุปกรณและไมเปนอุปกรณ   แกความเพียรละอกุศลและเจริญกุศล” 
ที่หนา ๑๑๔๓ แหงหนังสือเลมน้ี).  

อาการทีเ่รียกว่า   อฏัฐิคกิมรรคบริบูรณ์ได้โดยวธีิลดั 

 ภิกษุ ท. ! เมื่อรู้เมื่อเห็นอยู่    ซ่ึงจักษุตามท่ีเป็นจริง ; 
  เมื่อรูเมื่อเหน็อยู     ซ่ึง  รูป  ท.  ตามท่ีเปนจริง ; 
  เมื่อรูเมื่อเหน็อยู    ซ่ึง  จักขุวญิญาณ  ตามท่ีเปนจริง ; 
  เมื่อรูเมื่อเหน็อยู    ซ่ึง  จักขุสัมผสั  ตามท่ีเปนจริง ; 
  เมื่อรูเมื่อเหน็อยู    ซ่ึง  เวทนา   อันเกิดข้ึนเพราะจักขุสัมผัส      
เปนปจจัย   สุขก็ตาม    ทุกขก็ตาม  อทุกขมสุขก็ตาม,   ตามท่ีเปนจริง;   บุคคล 
ย่อมไม่กาํหนัดยนิดใีนจักษุ   ยอมไมกําหนัดยินดี  ในรูป   ท.   ยอมไมกําหนัด
ยินดี    ในจักขุวญิญาณ   ยอมไมกําหนัดยินดี  ในจักขุสัมผสั   ยอมไมกําหนัด
ยินดี ในเวทนา   อันเกิดข้ันเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย  สุขก็ตาม  ทุกขก็ตาม 
อทุกขมสุขก็ตาม. 

 เมื่อบุคคลน้ันไมกําหนัดยินดีแลว ไมประกอบพรอมแลว ไมหลงใหล 
แลว   มีปกติเห็นโทษ  อยู;   ปัญจปุาทานขันธ์  ยอมถึงซ่ึงความไมกอข้ึนอีก
ตอไป    และ ตัณหา อันเคร่ืองนํามาซ่ึงภพใหม       ประกอบอยูดวยความกําหนัด
ดวยอํานาจแหงความเพลิน    ทําใหเพลินอยางย่ิงในอารมณน้ัน ๆ     ของบุคคล
น้ัน   ยอมละไป.   ความกระวนกระวาย ทางกายและทางจิต  ก็ละไป;  ความแผด
เผา ทางกายและทางจิต  ก็ละไป;  ความเร่าร้อน ทางกายและทางจิต   ก็ละไป;   
บุคคลน้ันยอมเสวยความสุขทั้งทางกายและทางจิต.  
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 ทิฏฐิของผูรูผูเห็นอยูเชนน้ัน   เปน สัมมาทิฏฐิ,     ความดําริของผูรูผูเห็น
อยูเชนน้ัน  เปน  สัมมาสังกปัปะ,  ความเพียรของผูรูผูเห็นอยูเชนน้ัน   เปน  
สัมมาวายามะ     สติของผูรูผูเหน็อยูเชนน้ัน   เปน สัมมาสติ,     สมาธิของผูรู            
ผูเห็นอยูเชนน้ัน   เปน  สัมมาสมาธิ.     สวน กายกรรม   วจีกรรม    และอาชีวะ       
ของเขา   บริสุทธ์ิมาแล้วแต่เดมิ; (ดังน้ันเปนอันวา   สัมมากัมมันตะ   สัมมาวาจา    

สัมมาอาชีวะ    มีอยูแลวอยางเต็มที่   ในบุคคลผูรูอยูผูเห็นอยูเชนน้ัน).  ดวยอาการอยางน้ี 
เปนอันวา  อริยอฏัฐังคกิมรรคแห่งบุคคลผู้รู้อยู่เห็นอยู่อย่างน้ัน    ย่อมถงึซ่ึง
ความบริบูรณ์แห่งภาวนา     ด้วยอาการอย่างนี.้ 
-  อปริ.    ม.   ๑๔/๕๒๓ – ๕๒๕/๘๒๘ – ๘๓๐. 

 (ผูยึดการปฏิบัติอริยอัฏฐังคิกมรรคเปนหลัก           พึงมองใหเห็นความสําคัญที่สุดแหง  
พระบาลีน้ี    ที่แสดงใหเห็นวา   ถาปฏิบัติในช้ันลึกคือการรูเห็นอยางถูกตองเกี่ยวกับอายตนะอัน   
เปนที่ต้ังแหงตัณหาอุปทานแลว  ยอมเปนเคล็ดลับในการปฏิบัติอริยอัฏฐังคิกมรรคอยางครบถวน    
ข้ึนมาโดยอัตโนมัติ   ไมเสียเวลามากเหมือนผูปฏิบัติชนิดแจกแจงเปนองค ๆ   และองคละหลาย ๆ      
อยาง     ซึ่งโดยมากปฏิบัติจนตายหรือเกือบตายก็ไมเคยประสบความสําเร็จ    จึงขอเนนความสําคัญ     
อยางย่ิงแหงพระบาลีน้ี  แกผูปฏิบัติทุกคน. 

 ขอความที่ยกมาน้ี   ยกมาแตขอความที่แสดงดวยเร่ืองของจักษุ   ผูศึกษาพึงเทียบเคียงเอาเอง
ออกไปถึงเร่ืองของ  โสตะ  ฆานะ   ชิวหา    กายะ   และมโน   แตละอยาง ๆ ออกเปน                        
หาประเด็น   เหมือนอยางที่แสดงไวในกรณีแหงจักษุขางตนน้ัน,   ก็จะไดอายตนะนิกธรรม  ๖ 
หมวด ๆ            ละ ๕ อยาง;  รวมเปน ๓๐ อยาง   โดยบริบูรณ). 

วธีิการสืบต่อความไม่ประมาทของอริยสาวก 

 นันทิยะ !  อริยสาวก เป็นผู้มปีรกติอยู่ด้วยความไม่ประมาท  เป็น 
อย่างไรเล่า ? 
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 นันทิยะ !  ในกรณีน้ีคือ  อริยสาวก   เปนผูประกอบดวย ความเลือ่ม 
ใสในพระพทุธเจ้าอย่างไม่หวัน่ไหว  (พทุธอเวจจัปปสาทะ)   ดังน้ีวา   “แมเพราะ 
เหตุอยางน้ี ๆ  พระผูมีพระภาคเจาน้ัน   เปนผูไกลจากกิเลส   ตรัสรูชอบไดโดย 
พระองคเอง   เปนผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ   เปนผูไปแลวดวยดี   เปนผูรู       
โลกอยางแจมแจง   เปนผูสามารถฝกบรุุษที่สมควรฝกไดอยางไมมีใครย่ิงกวา   
เปนครูผูสอนของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  เปนผูรูผูต่ืนผูเบกิบานดวยธรรม 
เปนผูมีความจําเริญจําแนกธรรมส่ังสอนสัตว”   ดังน้ี.  อริยสาวกน้ัน    ไม่มคีวาม
พอใจหยุดอยู่  เพียงแคความเล่ือมใสในพระพุทธเจาอยางไมหว่ันไหว  แต 
พยายามให้ยิง่ขึน้ไป คือเพื่อความวิเวกในกลางวัน  เพื่อความหลีกเรนใน
กลางคืน. 
 เมื่ออริยสาวกน้ัน      เปนผูไมประมาทอยูอยางน้ี,        ปราโมทย  (ความ

บันเทิงใจ)   ยอมเกิดข้ึน;  เมื่อปราโมทยแลว  ปติ  (ความอ่ิมใจ)  ยอมเกิดข้ึน;      เมื่อ
มีใจปติ  กายก็สงบระงับ; ผูมีกายสงบระงับ   ยอมรูสึกเปนสุข;   จิตของ   ผูมสุีข   
ยอมต้ังมั่น  (เปนสมาธิ)  เมื่อจติตั้งมั่น   ธรรม (ที่ยงัไม่เคยปรากฏ)   ย่อม
ปรากฏ;   เพราะความปรากฏแห่งธรรม    อริยสาวกน้ัน    ย่อมถงึซ่ึงการนับ  ได้
ว่า   เป็นผู้มีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาท    โดยแท้. 
 (ในกรณีแหงโสตาปตติยังคะที่สอง     คือ ความเลื่อมใสในพระธรรมอย่างไม่หวั่นไหว       
ก็ดี   ที่สามคือ  ความเลื่อมใสในพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหว ก็ดี  ที่สี่คือ ความมีศีลที่พระอริยเจ้า               
พอใจ (อริยกันตศีล) ก็ดี    ก็ไดทรงตรัสไวมีขอความอยางเดียวกันกับขอความขางบนที่กลาวถึง
ความ เลื่อมใสไมหว่ันไหวในพระพุทธเจา ) 

 นันทิยะ ! อยางน้ีแล   อริยสาวกชื่อวา  เปนผูมีปกติอยูดวยความไม
ประมาท. 
-  มหาวาร.   สํ.    ๑๙/๕๐๑/๑๖๐๒ 
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 (ขอใหสังเกตเห็นใจความสําคัญที่วา แมจะเปน เตรียมพระโสดาบัน (คือธัมมานุสารี และ
สัทธานุสารีก็ตาม) หรือเปนพระโสดาบันแลวก็ตาม   ยังมีกิจคือความไมประมาทที่จะตอง   
กระทําสืบตอย่ิงข้ึนไป   ความขอความในพระสูตรน้ี    ใหไดช่ือวาเปนผูอยูดวยความไมประมาทอยู       
เสมอ. ขอปฏิบัติเหลาน้ันมีใจความสําคัญอยูที่วา กลางวันมีวิเวก คือสงัดจากความรบกวนภาย                     
นอก   กลางคืนมีปฏิสัลลาณะ คือจิตไมฟุงซานไปในอารมณตาง ๆ  แตมากําหนดอยูที่ธรรมอันควร    
กําหนดอยูตลอดเวลา   จนเกิดผลตามลําดับ  นับต้ังแตความปราโมทย   ไปจนถึงความปรากฏแหง  
ธรรมที่ยังไมเคยปรากฏ.  อริยสาวกช้ันที่สูงข้ึนไปก็มีหลักปฏิบัติทํานองน้ี   คือกลางวันมีวิเวิก              
กลางคืนมีปฏิสัลลาณะ   เพื่อบรรลุธรรมช้ันที่สูงข้ึนไปกวาที่บรรลุอยู   จนกระทั่งถึงช้ันพระอรหันต.                 
แมช้ันพระอรหันตซึ่งเปนช้ันที่ถึงที่สุดแหงความไมประมาทแลว  ก็ยังมีวิเวกในกลางวัน มีปฏิ-                    
สัลลาณะในกลางคืน   เพื่อความอยูเปนผาสุกของบุคคลผูถงึที่สุดแหงพรหมจรรย. 

 ขอใหทุกคนเห็นความสําคัญของการอยูอยางมีวิเวกและมีปฏิสัลลาณะ   วาเปนฐานรากใน
การสืบตอความไมประมาทใหย่ิง ๆ ข้ึนไปในตัวเอง    โดยไมตองลําบากมากมายนัก). 

พงึทาํความสมดุลย์ของสมถะและวปัิสสนา 

 ภิกษุ ท. !    บุคคล  ๔  จําพวกเหลาน้ี  มีอยู   หาไดอยู  ในโลก.   ส่ี     
จําพวกอยางไรเลา ?  ส่ีคือ   บุคคลบางคน  ไดเจโตสมถะในภายใน   แตไมได      
ธัมมวิปสสนาดวยอธิปญญา;  บุคคลบางคน  ไดธัมมวิปสสนาดวยอธิปญญา  แต
ไมไดเจโตสมถะในภายใน;   บุคคลบางคน  ไมไดทั้งเจโตสมถะในภายในและ
ไม   ไดธมัมวิปสสนาดวยอธิปญญาดวย; บุคคลบางคน ไดทั้งเจโตในภายในดวย    
และไดธมัมวิปสสนาดวยอธิปญญาดวย. 

 ภิกษุ ท. !    ในบรรดาบุคคล  ๔  จําพวกน้ัน ๑. บุคคลผู้ได้เจโต
สมถะ ในภายใน   แต่ไม่ได้ธัมมวปัิสสนาด้วยอธิปัญญาน้ัน  บุคคลน้ัน    
ควรดาํรงตน     อยู่ในเจโสมถะในภายใน   แล้วประกอบความเพยีรในธัมม
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วปัิสสนาด้วยอธิปัญญาเถดิ.    สมัยตอมาเขาก็จะเปนผูไดทัง้เจโตสมถะในภายใน    
และไดอธปิญญาธัมมวิปสสนาดวย. 

 ๒. ภิกษุ ท. !  บุคคลผู้ได้อธิปัญญาธัมมวปัิสสนา   แต่ไม่ได้เจ-
โตสมถะในภายในน้ัน บุคคลน้ัน ควรดาํรงตนอยู่ในอธิปัญญาธัมมวปัิสสนา   
แล้วประกอบความเพยีรในเจโตสมถะในภายใน.        สมัยตอมา  เขาจะเปน
ผูไดทัง้อธิปญญาธัมมวิปสสนาดวย    และไดเจโตสมถะในภายในดวย.    

 ๓. ภิกษุ ท. !     บุคคลผู้ไม่ได้ทั้งเจโตสมถะในภายใน  และไม่ได้    
อธิปัญญาธัมมวปัิสสนาน้ัน     บุคคลน้ัน   เพือ่ให้ได้ซ่ึงกศุลธรรมทั้งสอง
อย่างน้ัน   พงึ กระทําโดยประมาณอนัยิง่ซ่ึงฉันทะ  (ความพอใจ)   วายามะ  (ความ

พยายาม)   อุสสาหะ    อุสโสฬ๎หี    (ความขะมักเขมน)   อปัปฏิวาณ ี    (ความไมถอยหลัง)   
สติ   และสัมปชัญญะ  ใหเหมอืนกับคนมไีฟลุกโพลงท่ีเส้ือผาหรือที่ศีรษะ  พึง
กระทําซ่ึงฉันทะ  วายามะ   อุสสาหะ   อุสโสฬ๎หี   อัปปฏิวาณี   สติ  สัม
ปะชัญญะ   โดยประมาณอันย่ิง  เพื่อจะดับไฟอันลุกโพลงท่ีเส้ือผาหรือที่ศีรษะ
น้ันเสีย,   ฉันใดก็ฉันน้ัน.    สมัยตอมา   เขาจะเปนผูไดทัง้เจโตสมถะในภายใน  
และไดอธ-ิปญญาธัมมวิปสสนาดวย. 

 ๔. ภิกษุ ท. !  สวน  บุคคลผู้ได้ได้ทั้งเจโตสมถะในภายในด้วย   
และได้ อธิปัญญาธัมมวปัิสสนาด้วยน้ัน   บุคคลน้ัน   ควรดาํรงอยู่ในกศุล
ธรรมทั้งสองน้ันแล้วประกอบความเพยีร   เพือ่ความส้ินไปแห่งอาสวะทั้งหลาย   
ให้ยิง่ขึน้ไป. 
 ภิกษุ ท. ! บุคคล ๔ จําพวกเหลาน้ีแล มีอยู   หาอยู   ในโลก. 
-  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๑๒๑/๙๓. 
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 (ในพระบาลีบางแหง  (๑๔/๕๒๔/๘๒๙)  ตรัสระบุมรรคหรืออริยสัจที่สี่วาไดแก   สมถะ
และวิปสสนา.    ขอความขางบนน้ีเกี่ยวของกับสมถะและวิปสสนา   จึงนํามาใสไวในหมวดน้ี) 

การปฏบิตัเิพือ่ความสมดุลย์แห่งสมถะและวปัิสสนา 

 ภิกษุ ท. ! ในบรรดาสี่จําพวกน้ัน   ๑. บุคคลผู้ได้เจโตสมถะใน
ภายใน  แต่ไม่ได้อธิปัญญาธัมมวปัิสสนา น้ัน   บุคคลน้ัน  พงึเข้าไปหา
บุคคล    ผู้ได้อธิปัญญาธัมมวปัิสสนา  แลวถามวา  “ทานผูมีอายุ   !   เราควรเห็น
สังขารกันอยางไร?   ควรพิจารณากันอยางไร?   ควรเห็นแจงสังขารกันอยางไร?”                   
ดังน้ี.  ผูถูกถามน้ัน  จะพยากรณตามท่ีตนเห็นแลว   แจมแจงแลวอยางไร  แก     
บุคคลน้ันวา  “ทานผูมอีายุ !   สังขารควรเห็นกันอยางน้ี ๆ,   สังขารควรพิจารณา       
กันอยางน้ี ๆ,   สังขารควรเห็นแจงกันอยางน้ีๆ”    ดังน้ี.    สมัยตอมา   บุคคลน้ัน                   
ก็จะเปนผูไดทั้งเจโตสมถะในภายใน   และอธิปญญาธัมมวิปสสนา. 

 ๒.  ภิกษุ  ท.!   บุคคลผู้ได้อธิปัญญาธัมมวปัิสสนา  แต่ไม่ได้เจโตสมถะใน
ภายใน น้ัน บุคคลน้ัน พงึเข้าไปหาบุคคลผู้ได้เจโตสมถะในภายใน    แลวทาน
ถามวา  “ทานผูมีอายุ !   จิต  เปนส่ิงที่ควรดํารงไว (สณฐฺเปตพพฺ)  อยางไร ? ควร
ถูกชักนําไป (สนฺนิยาเทตพฺพ) อยางไร? ควรทําใหเปนจิตมีอารมณเดียว (เอ
โกทิกตฺตพฺพ) อยางไร ? ควรทําใหต้ังมั่น (สมาทหาตพพฺ)   อยางไร? ”   ดังน้ี.   ผู
ถูกถามน้ันจะพยากรณ   ตามท่ีตนเห็นแลว    แจมแจงแลวอยางไร   แกบุคคลน้ัน
วา  “ทานผูมีอายุ !    จิต   เปนส่ิงที่ควรดํารงไว   ดวยอาการอยางน้ี ๆ,   ควรถูก
ชักนําไป   ดวยอาการอยางน้ี ๆ,  ควรทําใหเปนจิตมีอารมณเดียว   ดวยอาการ
อยางน้ี ๆ,   ควรทําใหต้ังมั่น   ดวยอาการอยางน้ี ๆ”    ดังน้ี. สมัยตอมา   บุคคล
น้ัน  ก็จะเปนผูไดทัง้อธิปญญาธัมมวิปสสนาและเจโตสมถะในภายใน. 
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 ๓. ภิกษุ ท. !  บุคคลผู้ไม่ได้ทั้งเจโตสมถะในภายใน   และอธิ-
ปัญญาธัมมวปัิสสนา     น้ัน      บุคคลน้ัน     พงึเข้าไปหาผู้ได้ทั้งเจโตสมถะใน
ภายในและอธิปัญญาธัมมวปัิสสนา  แลวถามวา  “ทานผูมีอายุ  !     จิตเปนส่ิงที่
ควรดํารงไวอยางไร?   ควรถูกชักนําไปอยางไร?   ควรทําใหเปนจิตมีอารมณ
เดียวอยางไร?   ควรทําใหต้ังมัน่อยางไร?    สังขารเปนส่ิงที่ควรเห็นอยางไร?    
ควรพิจารณาอยางไร?  ควรเห็นแจงอยางไร?”  ดังน้ี.  ผูถูกถามน้ันจะ
พยากรณ    ตามท่ีตน เห็นแลวแจมแจงแลวอยางไร?  แกบุคคลน้ัน   วา  “ทานผูมี
อายุ  !    จิตเปนส่ิงที่ควรดํารงไวดวยอาการอยางน้ี ๆ,     ควรถูกชักนําไป    ดวย
อาการอยางน้ี ๆ,  ควรทําใหเปนจิตมีอารมณเดียว ดวยอาการอยางน้ีๆ,   ควร
ทําใหต้ังมัน่ ดวยอาการ อยางน้ี ๆ;    สังขารเปนส่ิงที่ควรเห็นกันอยางน้ี ๆ,    ควร
พิจารณากันอยางน้ี ๆ,  ควรเห็นแจงกันอยางน้ี ๆ”      ดังน้ี. สมัยตอมา บุคคล
น้ัน  ก็จะเปนผูได    ทั้งเจโตสมถะในภายในและอธิปญญาธัมมวิปสสนา. 
 ๔. ภิกษุ ท. !     บุคคลผู้ได้ทั้งเจโตสมถะในภายใน และอธิปัญญา
ธัมมวปัิสสนา น้ัน   บุคคลน้ัน   พงึดาํรงตนไว้ในธรรมทั้งสองน้ัน    แล้ว
ประกอบความเพยีรเพือ่ความส้ินไปแห่งอาสวะทั้งหลาย     ให้ยิ่งขึน้ไป. 
 ภิกษุ ท. !       บุคคล  ๔   จําพวกเหลาน้ีมีอยู   หาไดอยู   ในโลก. 
- จตุกฺก.   อํ.  ๒๑/๑๒๒ – ๑๒๔/๙๔. 

ความประสงค์สูงสุด   มไีด้เพราะสัมมตัตะ 

 ภิกษุ ท. !        เพราะอาศัยสัมมัตตะ   อาราธนา  (ความสําเร็จสูงสุดชนิดเปนที่     

พอใจของพระอริยเจา)    ย่อมมี    มใิชมีวิราธนา (ความไมประสพความสําเร็จฯ).   ขอน้ัน    
เปนอยาไรเลา ?   ภิกษุ ท. ! 
 สําหรับผูมสัีมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะยอมมเีพียงพอ ; 
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 สําหรับผูมสัีมมาสังกัปปะ สัมมาวาจายอมมีเพียงพอ ; 
 สําหรับผูมสัีมมาวาจา สัมมากัมมนัตะยอมมีเพียงพอ ; 
 สําหรับผูมสัีมมากัมมนัตะ สัมมาอาชวีะยอมมีเพยีงพอ ; 
 สําหรับผูมสัีมมาอาชวีะ สัมมาวายามะยอมมีเพยีงพอ ; 
 สําหรับผูมสัีมมาวายามะ สัมมาสติยอมมีเพียงพอ ; 
 สําหรับผูมสัีมมาสติ สัมมาสมาธิยอมมีเพียงพอ ; 
 สําหรับผูมสัีมมาสมาธิ สัมมาญาณะยอมมีเพียงพอ ; 
 สําหรับผูมสัีมมาญาณะ สัมมาวิมุตติยอมมีเพียงพอ ; 
 ภิกษุ ท. !        อยางน้ีแล   เรียกวา  เพราะอาศัยสัมมัตตะ  จึงมีอาราธนา           
มิใชมีวิราธนา. 
-  ทสก.  อํ.  ๒๔/๒๒๖/๑๐๔, ๑๐๓. 

 (ความไมประสงค  (วิราธนา)  มีไดเพราะอาศัยมิจฉัตตะ  ตรัสไวโดยนัยตรงกันขาม   ผู
ศึกษาพึงเทียบเคียงไดเอง.   คําขยายความท่ีกวางขวางออกไป   มีอยูในขอความตอไป    จากขอความ
ตอนน้ี). 

การให้ผลของมจิฉัตตะและสัมมตัตะ 
 ภิกษุ ท. ! เมื่อบุคคลมีมิจฉาทิฏฐิ  มิจฉาสังกัปปะ  มิจฉาวาจา .... 
ฯลฯ ....  มิจฉาญาณะ   มิจฉาวิมุตติ  เสียแลว,  กายกรรม  วจีกรรม   มโนกรรม  
ที่เขากระทําเต็มที่ตามทิฏฐิน้ัน  ใด ๆ  ก็ดี เจตนา ก็ดี ความปรารถนา ก็ดี   

ปณธิาน  ก็ดี  สังขาร (การปรุงแตง) ใดๆ ก็ดี   ธรรมเหลาน้ันทั้งหมดของบุคคล

น้ัน  ย่อม  เป็นไปเพือ่ความทุกข์อนัไม่น่าปรารถนา  ไมนาใคร   ไมนา
พอใจ   ไมเปนประโยชนเก้ือกูล.    ขอน้ันเพราะเหตุไรเลา ?    ภิกษุ ท. !      ขอ
น้ันเพราะเหตุวา   ทิฏฐิน้ันเป็นทฏิฐิช่ัว  (ปาปก).     ภิกษุ ท. !       เปรียบเหมอืน   
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พรรณไมสะเดา   พรรณไม  บวบขม   พรรณไมนํ้าเตาขม   ที่เขาปลูกลงไปในดิน
เปยก;     พืชน้ันเขาไปจับเอา      รสแหงดนิและรสแหงนํ้าใด ๆ รสแหงดนิและ
รสแหงนํ้าทั้งหมดน้ัน   ยอมเปนไปเพื่อความเปนของขม    ของเผ็ดรอน ของไม
อรอย.   ขอน้ันเพราะเหตุไรเลา ?   ขอน้ันเพราะเหตุวาพืชน้ันเปนพืชชั่ว,    ฉันใด
ก็ฉันน้ัน. 

 ภิกษุ ท. !  เมื่อบุคคลมีสัมมาทิฏฐิ     สัมมาสังกัปปะ   สัมมาวาจา              
….ฯลฯ....  สัมมาญานะ   สัมมาวิมุตติ แลว, กายกรรม วจกีรรม   
มโนกรรม  ที่เขากระทําเต็มที่ตามทิฏฐิน้ัน  ใด ๆ  ก็ดี  เจตนา ก็ดี ความ
ปรารถนา  ก็ดี    ปณธิาน  ก็ดี  สังขาร  ใด ๆ  ก็ดี    ธรรมเหลาน้ันทัง้หมดของ
บุคคลน้ัน   ย่อมเป็นไปเพือ่ความสุขอนัน่าปรารถนา  นาใคร  นาพอใจ เปน
ประโยชนเก้ือกูล.   ขอน้ันเพราะเหตุไรเลา ?   ขอน้ันเพราะเหตุวา  ทฏิฐิน้ัน
เป็นทฏิฐิด ี(ภทฺทิก).   ภิกษุ ท. !     เปรียบเหมือน    พืชพรรณออย    พืชพรรณ
ขาวสาลี    พืชพรรณองุน  (มุทฺทิก)  ที่เขาปลูกลงไปในดินเปยก;     พืชน้ันเขาไป
จับเอารสแหงดินและรสแหงนํ้าใด ๆ รสแหง     ดนิและรสแหงนํ้าทั้งหมดน้ัน   
ยอมเปนไปเพื่อความเปนรสนายินดี   รสหวาน     รสชุมฉํ่า.   ขอน้ันเพราะเหตุ
ไรเลา ?      ขอน้ันเพราะเหตุวาพืชน้ันเปนพืชดี      ฉันใดก็ฉันน้ัน. 

-  ทสก.  อํ.  ๒๔/๒๒๖ - ๒๒๘/๑๐๔. 

รีบปฏบิัตใิห้สุดเหวีย่งแต่ไม่ต้องร้อนใจว่าจงสําเร็จ 

(น้ันแหละคอืมัชฌมิาปฏิปทา) 

 ภิกษุ ท. !       กิจของคฤหบดชีาวนาที่เขาจะตองรีบทํามสีามอยางเหลาน้ี.            
สามอยางอะไรบางเลา ?   สามอยางคือ    คฤหบดชีาวนารีบ ๆ ไถ    คราด    พื้นที่
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นา    ใหดีเสียกอน,    ครั้นแลว   ก็รีบ ๆ ปลูกพืช,   ครัน้แลว   ก็รีบ ๆ  ไขนํ้าเขา
บาง    ไขนํ้าออกบาง.    ภิกษุ ท. !        กิจของคฤหบดีชาวนาที่เขาจะตองรีบทํามี
สามอยางเหลาน้ีแล;  แตวา คฤหบดชีาวนาน้ัน  ไม่มีฤทธ์ิหรืออนุภาพท่ีจะ
บันดาลว่า        “ข้าวของเราจงงอกในวนันี,้    ตั้งท้องพรุ่งนี,้    สุกมะรืนนี”้   
ดงันีไ้ด้เลย,    ที่ถูก   ยอมมีเวลาที่ขาวน้ัน   เปล่ียนแปรสภาพไปตามฤดูกาล   
ยอมจะงอกบาง      ต้ังทองบาง    สุกบาง; 

 ภิกษุ ท. !        ฉันใดก็ฉันน้ัน   :    กิจของภิกษุที่เธอจะตองรีบทํามสีาม       
อยางเหลาน้ี.  สามอยางอะไรบางเลา ?   สามอยางคือ   การสมาทานการปฏิบัติ       
ในศีลอันย่ิง,    การสมาทานการปฏิบัติในจิตอันย่ิง   และการสมาทานการปฏิบัติ     
ในปญญาอนัย่ิง.   ภิกษุ ท. !     กิจของภิกษุที่เธอจะตองรีบทํามสีามอยางเหลาน้ี    
แล;  แตวา  ภิกษุน้ัน กไ็ม่มีฤทธ์ิหรืออานุภาพท่ีจะบันดาลว่า “จิตของเราจง                   
หลุดพ้นจากอาสวะท้ังหลาย  เพราะไม่มอีุปาทานในวนันี ้   หรือพรุ่งนี ้   หรือ
มะรืนนี”้  ดงันีไ้ด้เลย,   ที่ถูก ย่อมมีเวลาที่เหมาะสม   ซ่ึงเมื่อภิกษุน้ันปฏิบัติไป
แม้ในศีล   อนัยิง่ ปฏิบัติแม้ในจิตอนัยิง่ และปฏิบัติแม้ในปัญญาอนัยิง่  จิตกจ็ะ               
หลุดพ้นจากอาสวะท้ังหลายเพราะไม่มอีุปาทาน      ได้เอง. 

 ภิกษุ ท. !        เพราะฉะน้ัน  ในเรื่องน้ี  พวกเธอท้ังหลายพึงสําเหนียก          
ใจไววา  “ความพอใจของเราจักต้องเข้มงวดพอ   ในการสมาทานปฏิบัติในศีล        
อนัยิง่,   ในการสมาทานการปฏิบัติในจิตอนัยิง่    และในการสมาทานการปฏิบัติ      
ในปัญญาอนัยิง่”   ดังน้ี. ภิกษุ ท. !   พวกเธอท้ังหลาย  พึงสําเหนียกใจไว     อยาง
น้ีแล. 

-  ติก.  อํ  ๒๐/๓๐๙/๕๓๒ 
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ภาวะบริสุทธ์ิแห่งการประพฤตติบะพรหมจรรย์ 

โดย ๑๖ ประการ 
( ก.  ภาวะไม่บริสุทธ์ิสําหรับเปรียบเทียบ ) 

 “ ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ!      เม่ือการเกียดกันกิเลสด้วยตบะบริบูรณ์อย่างนีแ้ล้ว  พระผู้มีพระ
ภาคยงัจะกล่าวถึงอุปกิเลสมีอย่างต่างๆแห่งการบาํเพญ็ตบะน้ันอย่างไรอีกเล่า ?” 

 ๑.  นิโค๎รธ !   ในกรณีน้ี  คือ   ผูบําเพ็ญตบะ สมาทานตบะอยู    เขาเปนผู
พอใจดวยตบะน้ัน วาบริบูรณแลวตามประสงค (เปนผูประพฤติพรหมจรรยเพื่อ           

ตัวกู,  มิใชเพื่อธรรมะ).  นิโค๎รธ !   ขอที่เขา พอใจด้วยตบะว่า  บริบูรณ์แล้ว                
ตามประสงค์ น้ัน  แมขอน้ีก็ยังเปนอุปกิเลส (เคร่ืองเศราหมอง)  ของผูบําเพ็ญตบะ.  

 ๒. นิโค๎รธ !   ขออื่นยังมอีีก  :  ผูบําเพ็ญตบะ   สมาทานตบะอยู   เขายก
ตนขมผูอื่นดวยตบะน้ัน.  นิโค๎รธ !    ขอที่เขา ยกตนข่มขู่ผู้อืน่ด้วยตบะ น้ัน  แม
ขอน้ีก็เปนอุปกิเลสของผูบําเพญ็ตบะ. 

 ๓.  นิโค๎รธ !   ขออื่นยังมอีีก  :  ผูบําเพ็ญตบะ  สมาทานตบะอยู   เขาเมา
ตบะ  หลงตบะ  ถึงความมัวเมาดวยตบะน้ัน.  นิโค๎รธ !    ขอที่เขา เมาตบะ  หลง
ตบะ    ถงึความมัวเมาด้วยตบะ  น้ัน   แมขอน้ีก็เปนอุปกิเลสของผูบําเพ็ญตบะ. 

 ๔. นิโค๎รธ !   ขออื่นยังมอีีก  :  ผูบําเพ็ญตบะ  สมาทานตบะอยู     เขาทํา
ลาภสักการะและเสียงสรรเสริญใหเกิดข้ึนดวยตบะน้ัน เขาพอใจดวยลาภ
สักการะและเสียงสรรเสริญน้ัน  วาบริบูรณแลวตามประสงค.     นิโค๎รธ !    ขอที่
เขา พอใจด้วยลาภสักการะและเสียงสรรเสริญ  ว่าบริบูรณ์แล้วตามประสงค์ น้ัน      
แมขอน้ีก็เปนอุปกิเลสของผูบําเพ็ญตบะ. 
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 ๕.  นิโค๎รธ !   ขออื่นยังมอีีก  :  ผูบําเพ็ญตบะ   สมาทานตบะอยู   เขาทํา
ลาภสักการะและเสียงสรรเสริญใหเกิดข้ึนดวยตบะน้ัน  เขายกตนขมผูอื่นดวย
ลาภสักการะและเสียงสรรเสริญน้ัน. นิโค๎รธ !     ขอทีเ่ขา ยกตนข่มผู้อืน่ด้วยลาภ
สักการะและเสียงสรรเสริญ   น้ัน   แมขอน้ีก็เปนอุปกิเลสของผูบําเพ็ญตบะ. 

 ๖.นิโค๎รธ !   ขออื่นยังมอีีก  :  ผูบําเพ็ญตบะ   สมาทานตบะอยู  เขาทํา
ลาภสักการะและเสียงสรรเสริญใหเกิดข้ึนดวยตบะน้ัน  เขาเมาลาภ  หลงลาภ   
ถึงความมัวเมาดวยลาภสักการะและเสียงสรรเสริญน้ัน   นิโค๎รธ !  ขอที่เขา               
เมาลาภ หลงลาภ  ถึงความมัวเมาด้วยลาภสักการะและเสียงสรรเสริญ น้ัน  แม         
ขอน้ีก็เปนอุปกิเลสของผูบําเพญ็ตบะ. 

 ๗.  นิโค๎รธ !   ขออื่นยังมอีีก  :  ผูบําเพ็ญตบะ    สมาทานตบะอยู    เขา ถงึ
การแบ่งแยกในโภชนะ  ทั้งหลายวา   “น้ีควรแกเรา  น้ีไมควรแกเรา”  ดังน้ี.     เขา 
ไม่ชอบส่ิงใด  เขาสะบัดหน้าไม่สนใจ  ละมันไปเสีย; เขา ชอบส่ิงใด เขา                
กจ็ดจ่อมัวเมา  หมายมั่นซ่ึงส่ิงน้ัน ไม่มองเห็นโทษ ไม่มปัีญญาเป็นเคร่ืองออก           
(จากอัสสาทะแหงส่ิงน้ัน) กนิเอา ๆ.    นิโค๎รธ !   แมขอน้ีก็เปนอุปกิเลสของผู         
บําเพ็ญตบะ. 

 ๘. นิโค๎รธ !   ขออื่นยังมอีีก  :  ผูบําเพ็ญตบะ  สมาทานตบะอยู่                    
ด้วยคดิว่า  พระราชา  มหาอาํมาตย์  กษตัริย์  พราหมณ์  คหบด ี  เดยีรถย์ี 
ทั้งหลาย    จักสักการะเรา   เพราะเหตุแห่งความใคร่จะได้ลาภสักการะและเสียง
สรรเสริญ.      นิโค๎รธ !     แมขอน้ีก็เปนอุปกิเลสของผูบําเพ็ญตบะ. 

 ๙.  นิโค๎รธ !   ขออื่นยังมอีีก  :  ผูบําเพ็ญตบะ เปนผู ที่เที่ยวรุกราน  
สมณะหรือพราหมณ์ใดๆ ไม่ว่าในท่ีไหนๆ วา  “อะไรกันนะ ทานผูน้ี มีอาชีพ             
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(ดํารงชีพ) สําสอน กินเสียหมดทกุอยาง ไมวาจะเปนพืชเกิดจากราก พืชเกิดจาก           
ขอ พชืเกิดจากผล พืชเกิดจากยอด และพืชเกิดจากลําตนเปนที่หา” ดังน้ี                
ด้วยวาทะยํา่ยสีมณะราวกะว่ามีคมแห่งฟันดงัสายฟ้า. นิโค๎รธ !  การกระทํา              
แมน้ีก็เปนอุปกิเลสของผูบําเพญ็ตบะ. 

 ๑๐. นิโค๎รธ !  ขออื่นยังมอีกี   :   ผูบําเพ็ญตบะ  เห็นสมณะหรือ
พราหมณ์ใดๆที่คนพากนัสักการะอยู่ เคารพอยู นับถืออยู บูชาอยู ในตระกูล             
ทั้งหลาย   ก็ มีความคดิว่า   “คนทั้งหลายพากันสักการะเคารพนับถือบชูาซ่ึง
สมณพราหมณน้ีผูมีอาชีพสําสอนอยู ในตระกูลทั้งหลาย แตกลับไมสักการะ
เคารพนับถือบูชาเราผูบําเพ็ญตบะ  ดํารงชวิีตอยูอยางมี ลูข๑  ปฏิปทา  อยูใน
ตระกูลทั้งหลาย” ดังน้ี เขา เกดิมีความริษยาและตระหน่ีในตระกลูทั้งหลายขึน้มา 
ด้วย     อาการอย่างนี.้     นิโค๎รธ !     แมขอน้ีก็เปนอุปกิเลสของผูบําเพ็ญตบะ. 

 ๑๑. นิโค๎รธ !    ขออื่นยังมอีีก  :  ผูบําเพ็ญตบะ  ชอบน่ังแสดงตัว  ตามทาง
ที่คนผ่าน (เพือ่อวดคน). นิโค๎รธ ! แมขอน้ีก็เปนอุปกิเลสของ   ผูบําเพ็ญตบะ. 

 ๑๒. นิโค๎รธ !   ขออื่นยังมอีีก      :     ผูบําเพ็ญตบะ      ไม่เปิดเผยตน 
(ตามท่ีเป็นจริง)  เที่ยวไปในตระกลูทั้งหลาย  ประกาศอยู่ว่า  “อยางน้ี ๆ เปนตบะ              
ของฉัน,     มีในตบะของฉัน”  ดังน้ี   เปนตน.   นิโค๎รธ !   แมขอน้ีก็เปน                
อุปกิเลสของผูบําเพญ็ตบะ. 

 ๑๓.  นิโค๎รธ !   ขออื่นยังมอีีก  :  ผูบําเพ็ญตบะ   มีปกตินิสัยทําส่ิง ไร  
 ๑.   ลูขะ   คําน้ี  แปลยากสําหรับคนไทย   เคยแปลกันวาเศราหมองบาง ปอนๆ บาง เปนคํา     แปลท่ีอาจใหเกิดความเขาใจ

ผิดจากความหมายอันแทจริง   ซึ่งสูงหรือลึกไปกวาน้ัน   กลาวคือ   มีชีวิตอยูดวยสิ่งท่ีไรคา   ไรความสวยงาม   ไร
ความสะดวกสบาย   เปนชีวิตแบบตํ่าสุดสําหรับ   นักบวช  ซึ่งเราเรียกกันโดยท่ัวไปวาเครงครัดอยางย่ิง.   ขอใหใชคํา
วา  ลูขะ   น้ีเปนคําคําหน่ึง    ในภาษาไทยสืบไปในภายหนาดวย.  



๑๔๗๔                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

ๆ ให้เป็นของปกปิด เมื่อถูกถามอยูวา ส่ิงน้ีควรแกทานไหม กก็ล่าวส่ิงที ่         ไม่
ควรว่าควร  กล่าวส่ิงที่ควรว่าไม่ควร  เป็นผู้กล่าวมุสาทั้งที่รู้อยู่แก่ใจ  ดังน้ี.                  
นิโค๎รธ !      แมขอน้ีก็เปนอุปกิเลสของผูบําเพ็ญตบะ.  

 ๑๔.  นิโค๎รธ !   ขออื่นยังมอีีก   :   ผูบําเพ็ญตบะ,   เมื่อตถาคตหรือ
สาวกของตถาคตแสดงธรรมอยู, เขาไม่ยอมรับ (วาถูกวาจริง) ต่อปริยาย                  
ที่ควรยอมรับ (วาถูกวาจริง)  แม้มีอยู่แท้.  นิโค๎รธ !   แมขอน้ีก็เปนอุปกิเลส           
ของผูบําเพญ็ตบะ. 

 ๑๕.  นิโค๎รธ !   ขออื่นยังมอีีก  :  ผูบําเพ็ญตบะ  เปนคน  ขีโ้กรธ      
มักผูกโกรธ.     นิโค๎รธ !     แมขอน้ีก็เปนอุปกิเลสของผูบําเพ็ญตบะ. 

 ๑๖. นิโค๎รธ !   ขออื่นยังมอีีก  :  ผูบําเพ็ญตบะ  เปนคน ลบหลู่ 
คุณท่าน  ตตีนเสมอท่าน   เปนคน   ริษยา  ตระหน่ี   เปนคน   โอ้อวด   มมีายา       
เปนคน หัวดือ้  ดูหมิ่นท่าน     เปนคน ปรารถนาลามก   ตกอยู่ในอาํนาจแห่ง
ความ    ปรารถนาลามก เป็นมจิฉาทิฏฐิ   ประกอบอยู่ด้วยอนัตคาหิกทิฏฐิ   เป็น
คนลูบคลาํ  ส่ิงต่าง ๆ ตามทิฏฐิของตน  ยดึถอืไว้เหนียวแน่น สลดัคนืได้ยาก.  
นิโค๎รธ !     แมขอน้ีก็เปนอุปกิเลสของผูบําเพญ็ตบะ. 

 นิโค๎รธ !   ทานจะสําคัญความขอน้ีวาอยางไร  :  การเกียดกันกิเลส    
ดวยตบะในรูปแบบอยางที่วามาน้ี (ทุกขอ)  เปนอุปกิเลส  หรือไมเปนอุปกิเลส        
เลา ? 

 “ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ !     การเกียดกันกิเลสด้วยตบะเหล่านี ้     เป็นอุปกิเลสแน่แท้ ไม่เป็น
อุปกิเลส   หามิได้.    ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ !    ข้อนีเ้ป็นฐานะท่ีมีอยู่ คือผู้      บาํเพญ็ตบะบางคนใน



                                                          ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ                                           ๑๔๗๕ 

กรณีนี ้    ประกอบด้วยอุปกิเลสเหล่านีค้รบทุกอย่างแล้ว    ทาํไมจะไม่ ประกอบด้วยอุปกิเลสแต่ละ
อย่าง ๆ เล่า”. 

(ข. ภาวะบริสุทธ์ิที่สําหรับถอืเป็นหลกั) 

 ๑. นิโค๎รธ !   ในกรณีน้ี ผูบําเพ็ญตบะ สมาทานตบะอยู เขาไม                
เปนผูพอใจไมรูสึกวาบริบูรณแลวตามประสงคดวยตบะน้ัน (ไมไดบําเพ็ญตบะเพื่อ

ความพอใจแหงตัวกู).  นิโค๎รธ !   ขอที่เขา ไม่ได้บําเพญ็ตบะเพือ่ความพอใจแห่งตน               
น้ัน     น่ันแหละเขาเปนผูบริสุทธิ์ในฐานะน้ัน. 

           ๒. นิโค๎รธ !   ขออื่นยังมอีีก  :  ผูบําเพ็ญตบะ  สมาทานตบะอยู      เขาไม
ยกตนไมขมผูอื่นดวยตบะน้ัน.   นิโค๎รธ !   ขอที่เขาไมยกตนไมขมผูอื่นดวยตบะ
น้ัน  ดวยเหตุน้ีแหละเขาเปนผูบริสุทธิ์ในฐานะน้ัน 

 ๓. นิโค๎รธ !    ขออื่นยังมอีีก   :      ผูบําเพ็ญตบะ        สมาทานตบะอยูเขา
ไมเมาตบะ  ไมหลงตบะ ไมถึงความมัวเมาดวยตบะน้ัน.  นิโค๎รธ !   ขอที่         
เขา ไม่เมาตบะ   ไม่หลงตบะ   ไม่ถงึความมัวเมาด้วยตบะ น้ัน  ดวยเหตุผลน้ี
แหละ    เขาเปนผูบริสุทธิ์ในฐานะน้ัน. 

 ๔. นิโค๎รธ !    ขออื่นยังมอีีก    :   ผูบําเพ็ญตบะ    สมาทานตบะอยู   เขา
ทําลาภสักการะและเสียงสรรเสริญใหเกิดข้ึนดวยตบะน้ัน เขาไมเปนผูพอใจ         
ดวยลาภสักการะและเสียงสรรเสริญน้ัน วาบริบูรณแลวตามประสงค.     
นิโค๎รธ !  ขอที่เขา ไม่เป็นผู้พอใจด้วยลาภสักการะและเสียงสรรเสริญ  ว่า
บริบูรณ์แล้วตามประสงค์ น้ัน    ดวยเหตุผลน้ีแหละเขาเปนผูบริสุทธิ์ในฐานะ
น้ัน. 



๑๔๗๖                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

 ๕. นิโค๎รธ !    ขออื่นยังมีอีก    :   ผูบําเพ็ญตบะ   สมาทานตบะอยู   เขาทํา
ลาภสักการะและเสียงสรรเสริญใหเกิดข้ึนดวยตบะน้ัน เขาไมยกตนไมขม       
ผูอื่นดวยลาภสักการะและเสียงสรรเสริญน้ัน.  นิโค๎รธ !   ขอที่เขา ไม่ยกตน               
ไม่ข่มผู้อืน่ด้วยลาภสักการะและเสียงสรรเสริญ น้ัน   ดวยเหตุน้ีแหละเขาเปนผู
บริสุทธิ์ในฐานะน้ัน. 

 ๖. นิโค๎รธ !    ขออื่นยังมีอีก    :   ผูบําเพ็ญตบะ   สมาทานตบะอยู    เขาทํา
ลาภสักการะและเสียงสรรเสริญใหเกิดข้ึน  เขาไมเมาลาภ ไมหลงลาภ ไม           
ถึงความมัวเมาลาภสักการะและเสียงสรรเสริญน้ัน.     นิโค๎รธ !    ขอที่เขา ไม่             
เมาลาภไม่หลงลาภไม่ถงึความมวัเมาสักการะและเสียงสรรเสริญ น้ัน ดวย                
เหตุน้ีแหละเขาเปนผูบริสุทธิ์ในฐานะน้ัน.         

 ๗.  นิโค๎รธ !    ขออื่นยังมอีกี  :  ผูบาํเพ็ญตบะ   สมาทานตบะอยู            
เขา ไม่ถงึการแบ่งแยกในภาชนะ ทั้งหลาย  วา “น้ีควรแกเรา  น้ีไมควรแกเรา”              
ดังน้ี  เขา ไม่ชอบส่ิงใด  เขาไม่ได้สะบัดหน้าแสดงความไม่สนใจ  ละมันไปเสีย        
เขา ชอบส่ิงใด  เขากไ็ม่จดจ่อ  ไม่มัวเมา  ไม่หมายมั่นส่ิงน้ัน  มองเห็นโทษ                    
มีปัญญาเป็นเคร่ืองออก (จากอสัสาทะแห่งส่ิงน้ัน) บริโภคอยู่. ดวยเหตุน้ีแหละ            
เขาเปนผูบริสุทธิ์ในฐานะน้ัน. 

 ๘.  นิโค๎รธ !    ขออื่นยังมีอีก  :  ผูบําเพ็ญตบะ   สมาทานตบะอยู       เขา
ไม่คดิอย่างนีว่้า  พระราชา  มหาอาํมาตย์  กษตัริย์  พราหมณ์  คหบด ี  เดยีรถย์ี               
ทั้งหลาย จักสักการะเรา เพราะเหตุแห่งความใคร่จะได้ลาภสักการะและเสียง                   
สรรเสริญ.     ดวยเหตุน้ีแหละเขาเปนผูบริสุทธิ์ในฐานะน้ัน.             
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 ๙.  นิโค๎รธ !   ขออื่นยังมีอีก  :  ผูบําเพ็ญตบะ ไม่เป็นผู้เที่ยวรุกราน สมณะ
หรือพราหมณ์ใด ๆ วา   “อะไรกันนะ ทานผูน้ีมีอาชีพ (ดํารงชีพ) สําสอน            
กินเสียหมดทุกอยาง ไมวาจะเปนพืชเกิดจากราก พืชเกิดจากขอ พืชเกิดจาก            
ผล พืชเกิดจากยอด และพืชเกิดจากลําตนเปนที่หา”   ดังน้ี   ดวยวาทะยํ่ายีสมณะ-
ราวกะวามีคมแหงฟนดังสายฟา.    ดวยเหตุน้ีแหละเขาเปนผูบริสุทธิ์ในฐานะน้ัน.  

 ๑๐. นิโค๎รธ !   ขออื่นยังมอีีก  :  ผูบําเพ็ญตบะ เห็นสมณะหรือ            
พราหมณ์ใด ๆ ที่คนพากนัสักการะอยู่ เคารพอยู นับถืออยู บูชาอยู ใน               
ตระกูลทั้งหลาย   เขา ไม่มีความคดิอย่างนี ้วา  “คนทั้งหลายพากันสักการะเคารพ
นับถือบูชาซ่ึงสมณะพราหมณน้ีผูมีอาชีวะสําสอนอยู ในตระกูลทั้งหลาย แตกลับ    
ไมสักการะเคารพนับถือบูชาเราผูดํารงชพีอยูอยางมีลูขปฏิปทา   อยูในตระกูล
ทั้งหลาย” ดังน้ี   เขา ไม่เกดิมีความริษยาและตระหน่ี   ในตระกลูทั้งหลายขึน้มา 
อย่างนี.้     ดวยเหตุน้ีแหละเขาเปนผูบริสุทธิใ์นฐานะน้ัน.      

      ๑๑.  นิโค๎รธ !   ขออื่นยังมอีีก  :  ผูบําเพ็ญตบะ  ไม่ชอบน่ังแสดง ตน
ตามทางทีค่นผ่าน (เพือ่อวดคน).    ดวยเหตุน้ีแหละเขาเปนผูบริสุทธิ์ในฐานะ
น้ัน.      

 ๑๒.  นิโค๎รธ !   ขออื่นยังมอีีก  :  ผูบําเพ็ญตบะ   จะไม่เปิดเผยตน  
(ตามท่ีเป็นจริง)  เทีย่วไปในตระกลูทั้งหลายกห็ามไิด้ (เขาเป็นคนจริงและเปิด       
เผย)  ประกาศอยู่ วา   “อยางน้ี ๆ  เปนตบะของฉัน,   มีในตบะของฉัน”  ดังน้ี           
เปนตน.    ดวยเหตุน้ีแหละเขาเปนผูบริสุทธิใ์นฐานะน้ัน.     

 ๑๓.  นิโค๎รธ !   ขออื่นยังมอีีก  :  ผูบําเพ็ญตบะ   ไม่มปีกตินิสัยทาํ      
ส่ิงไร ๆ ให้เป็นของปกปิด  เมื่อถูกถามอยูวา   ส่ิงน้ีควรแกทานไหม   ก็ กล่าวส่ิงที ่          
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ไม่ควรว่าไม่ควร กล่าวส่ิงที่ควรกล่าวว่าควร ไม่เป็นผู้กล่าวมุสาทั้งที่รู้อยู่แก่ใจ 
ดังน้ี.    ดวยเหตุน้ีแหละเขาเปนผูบริสุทธิ์ในฐานะน้ัน.     

 ๑๔.  นิโค๎รธ !   ขออื่นยังมอีีก  :  ผูบําเพ็ญตบะ,   เมื่อตถาคตหรือ
สาวกของตถาคตแสดงธรรมอยู,  เขายอมรับ (วาถูกวาจริง) ต่อปริยายท่ีควร        
ยอมรับ (วาถูกวาจริง) ซ่ึงมีอยู่แท้.  นิโค๎รธ ดวยเหตุน้ีแหละเขาเปนผูบริสุทธิ์ใน
ฐานะน้ัน.     

 ๑๕.  นิโค๎รธ !   ขออื่นยังมอีีก  :  ผูบําเพ็ญตบะ   ไม่เป็นคนขีโ้กรธ   
ไม่ผูกโกรธ.   นิโค๎รธ !   ขอที่เขาเปนคนไมข้ีโกรธ ไมผูกโกรธนั้น ดวยเหตุน้ี
แหละเขาเปนผูบริสุทธิ์ในฐานะน้ัน.     

 ๑๖. นิโค๎รธ !   ขออื่นยังมอีีก  :  ผูบําเพ็ญตบะ  ไม่เป็นคนลบหลู่ 
คุณท่าน  ตตีนเสมอท่าน   ไม่เป็นคนริษยา  ไม่ตระหน่ี   ไม่เป็นคนโอ้
อวด ไม่มีมายา   ไม่เป็นคนหัวดือ้   ไม่ดูหมิ่นท่าน   ไม่เป็นคนปรารถนา
ลามก  ไม่ตกอยู่ในอาํนาจแห่งความปรารถนาลามก ไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิ 
ไม่ประกอบอยู่ด้วยอนัคาหิกทฏิฐิ  ไม่เป็นคนลูบคลาํส่ิงต่าง ๆ ตามทฏิฐิ
ของตน  ไม่ยดึถอืไว้เหนียวแน่น   สลดั   คนืได้ง่าย.   ดวยเหตุน้ีแหละเขา
เปนผูบริสุทธิ์ในฐานะน้ัน.     

 นิโค๎รธ !   ทานจะสําคัญความขอน้ีวาอยางไร   :   เมื่อเปนอยางน้ี   
มันเปนการเกียดกันกิเลสดวยตบะที่บริสุทธิ ์   หรือไมบริสุทธิ์เลา?  
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 “ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ!     เม่ือเป็นอย่างนี ้  มนัเป็นการเกียดกันกิเลสด้วยตบะท่ีบริสุทธ์ิโดย
แท้     หาใช่ไม่บริสุทธ์ิไม่      ท้ังยงัเป็นการบรรลถึุงยอดถึงแก่นอีกด้วย     พระเจ้าข้า !”      

 นิโค๎รธเอย !   การเกียดกันกิเลสดวยตบะเพียงเทาน้ี    ยังไมถึงยอด  ถึง
แกน     เปนเพียงถึงเปลือกแหงๆ เทาน้ัน. 
-  ปา. ที. ๑๑/๔๔ – ๕๐/๒๔ – ๒๕. 

การต่อสู้ของผู้เกลยีดกลวัความทุกข์โดยละเอยีด 

 ถ้าผาสุกธรรมใดๆมีอยู่ สําหรับผู้เกลยีดต่อทุกข์ ผู้เสพที่
น่ัง    นอนอนัสงดั ใคร่จะตรัสรู้ธรรมตามที่เป็นจริง   แล้วไซร้ 
เราจักบอก      ผาสุกธรรมน้ันๆแก่เธอ     ตามที่เรารู้. 
 ภิกษุผู้ฉลาด พงึเป็นผู้มีสติ ประพฤติธรรมถงึที่สุดรอบ
ด้าน     ไม่พงึเกรงต่อภัย ๕ อย่าง  คอืภัยจากเหลอืบ  สัตว์กดั
ต่อย    สัตว์เสือก   คลาน การกระทบของมนุษย์   และสัตว์ส่ีเท้า.   
 ภิกษุน้ัน ไม่พงึคร่ันคร้าม ต่อชนเหล่าอืน่ผู้มีธรรมเป็น
ปรปักษ์   แม้เห็นความน่ากลวัเป็นอนัมากจากชนเหล่าน้ัน   หรือ
อนัตรายอย่างอืน่ๆ   กแ็สวงหาซ่ึงธรรมอนัเป็นกศุล  ครอบงาํ
ความกลวัเหล่าน้ันเสียได้. 

ถูกกระทบแล้วด้วยผสัสะแห่งโรค  ความหิว  ความหนาว   
ความร้อน  กอ็ดกลั้นได้.  ผสัสะเหล่าน้ันถูกต้องแล้ว  มากมาย
เท่าไร   กย็งัไม่มีกเิลสท่วมทับใจ  ยงัคงบากบ่ันกระทําความ
เพยีรอยู่อย่างมั่นคง. 
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ไม่พงึกระทําการขโมย  ไม่พงึกล่าวเท็จ  พงึถูกต้องสัตว์
ทั้งที่      ยงัสะดุ้งและมั่นคง    ด้วยเมตตา.  พงึรู้ชัดความขุ่นมัว
แห่งใจแล้ว    บรรเทาเสียด้วยคดิว่า    น้ันเป็นธรรมฝ่ายดาํ. 

ไม่พงึไปสู่อาํนาจแห่งความโกรธ  และจองหอง พงึขุด
รากแห่งกเิลสเหล่าน้ัน   ดาํรงตนอยู่   เป็นผู้ครอบงาํเสียซ่ึง
อาํนาจของส่ิงอนั      เป็นที่รักและไม่เป็นที่รักโดยตรง.   

พงึเป็นผู้มกีลัยาณปีต ิ มุ่งปัญญาเป็นเบือ้งหน้า ครอบงาํ
เสียซ่ึงอนัตรายเหล่าน้ัน  พงึข่มขี่ความไม่ยนิดใีนที่อยู่อนัสงดั  
ข่มขี่ธรรมเป็น   ที่ตั้งแห่งปริเทวะทั้งส่ีอย่างเสีย  คอืปริเทวะว่า 
เราจักกนิอะไร,   จักได้กนิที่ไหน,    เมื่อคนืนอนเป็นทุกข์,   คนืนี้
จักนอนที่ไหน.    วติกอนัเป็นทีต่ั้งแห่งปริเทวะเหล่านี ้  เธอพงึนํา
ออกเสีย    เป็นเสขะไม่มีที่อยู่    ที่อาศัยเทีย่วไปเถดิ. 

เมื่อได้อาหารและท่ีอยู่ในกาลอนัสมควรแล้ว พงึเป็นผู้รู้     
ประมาณ   เพือ่ความเป็นผู้สันโดษในธรรมวนัิยนี ้    เป็นผู้
คุ้มครอง  ตนในปัจจัยเหล่าน้ัน เป็นผู้สํารวมเท่ียวไปในหมู่บ้าน   
แม้ถูกด่ากไ็ม่       กล่าวคาํหยาบ . 

พงึเป็นผู้ทอดสายตาตํา่ ไม่หลุกหลงิด้วยเท้า ตาม
ประกอบ   อยู่ในฌาน   เป็นผู้มากด้วยความตื่นอยู่   มตีนส่งไปใน
สมาธิ   ปรารภ   อุเบกขา   ตัดเสียซ่ึงเหตุแห่งวติกและธรรม
เคร่ืองส่งเสริมกกุกจุจะ. 

เมื่อถูกกล่าวตักเตือน กเ็ป็นผู้มีสติยนิดรัีบคาํตักเตอืน           
พงึทําลายข้อขัดแย้ง (ขีล) ในเพือ่นสพรหมจารีทั้งหลาย กล่าว
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วาจาที่เป็น   กศุล  ไม่เกนิขอบเขต ไม่ตริตรึกไปในทางที่จะว่า
กล่าวผู้อืน่;  ต่อแต่น้ัน  พงึเป็นผู้มีสติศึกษาเพือ่นําออกเสียซ่ึงธุล ี
๕  อย่าง ในโลก    คอื   ข่มขี่ซ่ึงราคะ   ในรูป   ในเสียง   ในรส   ใน
กลิน่    ในผสัสะ    ทั้งหลาย. 

พงึนําออกซ่ึงความพอใจในอารมณ์ทั้งหลายเหล่าน้ัน เป็น
ภิกษุ  มีสติ  มีจิตหลุดพ้นด้วยด ี  ใคร่ครวญอยู่  ซ่ึงสัมมาธรรมะ                     
โดยกาลอนัควร   เป็นผู้มีธรรมอนัเอก   กาํจัดความมดืเสียได้   แล.  

-  สุตฺต. ขุ. ๒๕/๕๒๑/๔๒๓.     

  (ขอปฏิบัติตามอัฎฐังคิกมรรค     อาจจะแยกแยะออกไปเปนรายละเอียด     ไดอยางมากมาย   
ดวยพระพุทธภาษิตที่ตรัสแกพระสารีบุตรในที่น้ี   กลาวไดวา  เปนคําขยายความของ  อริยมรรคมี
องคแปดรวมกันไดเปนอยางดี     จึงไดนําขอความน้ีมาใสไวในหมวดน้ี). 

หมวด ซ. ว่าด้วย มรรคกบัอาหุเนยยบคุคล 

สักว่าดาํเนินอยู่ในอฏัฐังคกิมรรค 

กเ็ป็นอาหุเนยยบุคคลฯ แล้ว 

 ภิกษุท. ภิกษุ ท. !  ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการเหลาน้ีแลว ยอม                
เปนอาหุเนยยบุคคล ปาหุเนยยบุคคล ทักขิเณยยบุคคล อัญชลิกรณียบุคคล               
เปนนาบุญของโลกไมมีนาบญุอืน่ย่ิงกวา. แปดประการ อยางไรเลา? แปด                
ประการ    คือ    ภิกษุในกรณีน้ี   :- 

  ๑. เป็นผู้มีศีล สํารวมดวยการสํารวมในปาติโมกข ถึงพรอมดวย            
มรรยาทและโคจร มีปกติเห็นเปนภัยในโทษท้ังหลายแมมีประมาณเล็กนอย                
สมาทานศึกษา   ในสิกขาบทท้ังหลาย    อยู. 



๑๔๘๒                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

 ๒. เขาถวายโภชนะใดๆแกเธอ   เศราหมอง    หรือประณีต   ก็ตาม เธอ 
ฉันโภชนะน้ันๆ โดยเคารพเอือ้เฟ้ือ    ไมเดือดรอนกระวนกระวาย. 

 ๓. เป็นผู้เกลยีดต่อกายทุจริต    วจทุีจริต   มโนทุจริต   เกลียดตอการถึง
พรอมดวยอกุศลธรรมอันลามกทั้งหลาย 

  ๔. เป็นผู้ยนิดใีนความสงบ    มีการอยูรวมกันเปนสุข   ไมทําภิกษุเหลาอื่น
ใหหวาดกลัว. 
 ๕. เป็นผู้เปิดเผยความโอ้อวด    ความโกง      ความพยศ     ความคดของ
เธอ ในพระศาสดา หรือในเพื่อนสพรหมจารีผูเปนวิญชูน ตามเปนจริง             
พระศาสดาหรือเพื่อนสพรหมจารีผูวิญชูนเหลาน้ัน ยอมพยายามเพื่อกําจัดโทษ           
เหลาน้ันของเธอเสีย. 

 ๖. เป็นผู้มีสิกขา   ต้ังจิตวา   “ภิกษุเหลาอื่นจะศึกษาหรือไมศึกษา             
ก็ตามใจ        เราจัดศึกษาในบทแหงการศึกษาน้ันๆ”   ดังน้ี. 

 ๗. เมื่อเธอไปกไ็ปตรง;          น้ีคือ  ทางตรงในกรณน้ัีน     คอืสัมมาทิฏฐิ
สัมมาสังกปัปะ; สัมมาวาจา สัมมากมัมันตะ สัมมาอาชีวะ; สัมมา-                    
วายามะสัมมาสติ      สัมมาสมาธิ. 

 ๘.  เป็นผู้มีความเพยีรอนัปรารภแล้วอยู่    ว่า    “หนัง   เอ็น    กระดูก  จง
เหลืออยู  เน้ือและโลหิตในสรีระจงเหือดแหงไป ก็ตามที ประโยชนอันบคุคล           
จะพึงลุถึงไดดวยกําลัง ดวยความเพียร ความบากบั่น ของบุรษุ ถายังไมบรรลุ               
ประโยชนน้ันแลว    จักหยุดความเพียรเสีย    เปนไมม”ี    ดังน้ี. 
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 ภิกษุ ท. !  ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการเหลาน้ีแล  ยอม           
เปนอาหุเนยยบุคคล ปาหุเนยยบุคคล ทักขิเณยยบุคคล อัญชลิกรณียบุคคล                
เปนนาบุญของโลก    ไมมีนาบุญอื่นย่ิงกวา. 
-  อฏ ฐฏ. อํ. ๒๓/๑๙๓/๑๐๓.  

องค์แห่งมรรคทีเ่ป็นเสขะของเสขบุคคล 

 “ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ!    มีคาํกล่าวกันอยู่ว่า  ‘เสขะ (บุคคล)  เสขะ (บุคคล)’ ดังนี;้  บุคคล
เป็นเสขะ   ด้วยเหตุมีประมาณเท่าไรเล่า   พระเจ้าข้า?” 

 ภิกษ ุ!  บุคคลในกรณีน้ี   :- 

 เปนผูประกอบดวย สัมมาทฏิฐิ อนัเป็นเสขะ 
  เปนผูประกอบดวย สัมมาสังกปัปะ อนัเป็นเสขะ 
  เปนผูประกอบดวย สัมมาวาจา อนัเป็นเสขะ 
  เปนผูประกอบดวย สัมมากมัมันตะ อนัเป็นเสขะ 
  เปนผูประกอบดวย สัมมาอาชีวะ อนัเป็นเสขะ  
  เปนผูประกอบดวย สัมมาวายามะ อนัเป็นเสขะ 
  เปนผูประกอบดวย สัมมาสติ อนัเป็นเสขะ 
  เปนผูประกอบดวย สัมมาสมาธิ อนัเป็นเสขะ. 

 ภิกษุ !  ดวยเหตุมปีระมาณเทาน้ีแล   บุคคลชื่อวาเปนเสขะ. 
-  มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๘/๕๑. 

 (ผูศึกษาพึงคํานวณดูเองโดยปฏิปกขนัย วา    จักตองมีองคแหงมรรคที่เปนอเสขะ   ที่เปน
องคมรรคของพระอรหันต.) 



๑๔๘๔                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

ประโยชน์อนัสูงสุดของสัมมตัตะสิบ 

       ถปติ!     เราบัญญัติบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ  วา  
เปนผู   มีกศุลสมบูรณ์  มีกศุลอย่างยิง่  เป็นสมณะผู้บรรลุถงึการบรรลุอนัอุดม    
อนัใครๆ  รบให้แพ้ไม่ได้.   สิบประการ  น้ันเปนอยางไรเลา  ที่บุคคลประกอบ
พรอมแลว  เราบัญญติัวาเขาเปนผูมีกุศลสมบูรณ  มกุีศลอยางย่ิง  เปนสมณะผู
บรรลุถึงการ   บรรลุอนัอุดม   อนัใคร ๆ รบใหแพไมได?   ถปติ!    ภิกษุในกรณี
น้ี :- 

 เปนผูประกอบดวยสัมมาทิฏฐิ อันเปนอเสขะ 
 เปนผูประกอบดวยสัมมาสังกัปปะอันเปนอเสขะ 
 เปนผูประกอบดวยสัมมาวาจาอันเปนอเสขะ 
 เปนผูประกอบดวยสัมมากัมมันตะอันเปนอเสขะ 
 เปนผูประกอบดวยสัมมาอาชีวะอันเปนอเสขะ                                            
 เปนผูประกอบดวยสัมมาวายามะอันเปนอเสขะ 
 เปนผูประกอบดวยสัมมาสติอันเปนอเสขะ 
 เปนผูประกอบดวยสัมมาสมาธอิันเปนอเสขะ. 

 ถปติ!   บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เหลาน้ีแล เรา                    
บัญญัติวาเปนผูมีกุศลสมบูรณ   มีกุศลอยางย่ิง  เปนสมณะผูบรรลุถึงการบรรลุ
อันอุดม     อันใครๆ รบใหแพไมได. 
- ม. ม. ๑๓/๓๔๖, ๓๕๑/๓๖๑, ๓๖๖.  
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หมวด ฌ. ว่าด้วย มรรคกบัพระพทุธองค์ 

อริยอฏัฐังคกิมรรค คอืมชัฌมิาปฏปิทาทีต่รัสรู้เอง 
 ภิกษุ ท. !    มัชฌมิาปฏิปทา (ข้อปฏิบัตเิป็นทางสายกลาง)  ที่ไมดิ่ง   
ไปหาที่สุดโตงสองอยางน้ัน  เปนขอปฏิบัติที่ตถาคตไดตรัสรูเฉพาะแลว  เปนขอ
ปฏิบัติทําใหเกิดจักษุ   เปนขอปฏิบัติทําใหเกิดญาณ   เปนไปเพื่อความสงบ    
เพื่อ     ความรูอันย่ิง    เพื่อความตรัสรูพรอม    เพื่อนิพาน. 

 ภิกษุ ท. !  มัชฌิมาปฏิปทา (ขอปฏิบัติที่เปนทางสายกลาง) ที่ไม                
ดิ่งไปหาทีสุ่ดโตงสองอยางน้ัน    เปนอยางไรเลา ? 

 ภิกษุ ท. !  ขอปฏิบัติอนัเปนทางสายกลางน้ัน คือ ข้อปฏิบัติอนัเป็น                
หนทางอนัประเสริฐ ประกอบด้วยองค์แปดประการ น่ีเอง. แปดประการ                
คืออะไรเลา ? คือความเห็นที่ถูกตอง ความดําริที่ถูกตอง การพูดจาที่ถูกตอง                
การทําการงานที่ถูกตอง   การดํารงชพีที่ถูกตอง   ความพากเพียรที่ถูกตอง   ความ                
รําลึกที่ถูกตอง   ความต้ังใจมั่นคงท่ีถูกตอง.     

     ภิกษุ ท. !      นีแ้ล     คอืข้อปฏิบัตทิี่เป็นทางสายกลาง     ที่ตถาคตได้ 
ตรัสรู้เฉพาะแล้ว     เปนขอปฏิบัติ ทําให้เกดิจักษุ    ทําให้เกดิญาณ    เป็นไปเพือ่
ความ สงบ   เพื่อ ความรู้อนัยิง่   เพื่อ ความตรัสรู้พร้อม   เพื่อ นิพพาน.  
-  มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๒๘/๑๖๖๔. 

 

 

 



๑๔๘๖                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

ทรงกาํชับเร่ืองการทาํลายอหังการมมงัการ 

 สารีบุตร !  เราจะแสดงธรรมโดยยอก็ได เราจะแสดงธรรมโดย 
พิสดารก็ได      เราจะแสดงธรรมท้ังโดยยอและโดยพิสดาร      ก็ได       แตวาผูรู
ทั่วถึงธรรมหายาก.  

 “ข้าแต่พระผู้มีพระภาค!     ถึงเวลาแล้ว    ข้าแต่พระสุคต!     ถึงเวลาแล้ว   ท่ีพระผู้มีพระภาค     
จะพึงแสดงธรรมโดยย่อบ้าง    จะพึงแสดงธรรมโดยพิสดารบ้าง   จะพึงแสดง ธรรมท้ังโดยย่อและ
โดยพิสดารบ้าง      ผู้ รู้ท่ัวถึงธรรมจักมี” . 

 สารีบุตร !    ถาอยางน้ัน   ในเรื่องน้ี    เธอพึงทําการศึกษาอยางน้ีวา 
“(ธรรมที่เราแสดงน้ัน จะมีดังน้ีวา :- )   อหังการมมังการมานานุสัยทั้งหลาย     ตองไมม ี
ในกายอันประกอบอยูดวยวิญญาณน้ี   (น้ีอยางหน่ึง) ;   อหังการมมังการมานานุสัย 
ทั้งหลาย   ตองไมมใีนนิมิตทั้งหลายทั้งปวงในภายนอก  (น้ีอยางหน่ึง) ;     เราจักเขา  
ถึงแลวแลอยู   ซ่ึงเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติอนัเขาถึงแลวแลอยู   แลว    อหังการ-       
มมังการมานานุสัยทั้งหลาย    ยอมไมมี    ดังน้ี (น้ีอีกอยางหน่ึง).” 

 สารีบุตร !     เมื่อใด   อหังการมมังการมานานุสัยของภิกษุ   ไม่มีใน กาย
อนัประกอบด้วยวญิญาณนี ้  กด็,ี     อหังการมมังการมานานุสัยของภิกษุ     ไม่มี
ในนิมิตทั้งหลายท้ังปวงในภายนอก   กด็,ี    ภิกษุเข้าถงึแล้วแลอยู่    ซ่ึงเจโต
วมุิตติปัญญาวมุิตติอนัเข้าถงึแล้วแลอยู่   แล้ว   อหังการมมังการมานานุสัย   ย่อม
ไม่มี  กด็;ี สารรีบุตร !     เมื่อน้ัน  ภิกษุนี ้   เรากล่าวว่า  ได้ตัดขาดแล้วซ่ึงตณัหา   
ร้ือถอนแล้ว   ซ่ึงสังโยชน์   กระทําที่สุดแห่งทุกข์ได้เพราะรู้ซ่ึงมานะโดยชอบ.      
-  ติก. อํ. ๒๐/๑๗๐/๔๗๒. 
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 (ตรัสวา  ทรงแสดงธรรมโดย  ๓  ลักษณะ    คือยอ   พิสดาร   ทั้งยอและพิสดาร  แลวก็ทรง
แสดงลักษณะแหงการปฏิบติัไว ๓ ลักษณะ   คือทําใหไมมีอหังการมมังการ ในกายน้ี; ไมมีอหังการ
มมังการ  ในนิมิตภายนอกทั้งปวง;   และการเขาอยูในเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติที่  ไมมีอหังการ
มมังการ.    น่ีพอจะเห็นไดวา  โดยยอก็คือ   ไมใหมีอหังการมมังการในกายน้ี,  โดยพิสดารก็คือ  
ไมใหมีอหังการมมังการในนิมิตภายนอกทั่วไป,   ที่ทัง้โดยยอและพิสดารก็คือเขาอยูในวิมุตติที่ไมมี
อหังการมมังการ.    รวมความวา จะโดยย่อหรือโดยพิสดารหรือทั้งโดยย่อ     และพิสดาร ก็มุ่งไปสู่
ความไม่มีแห่งอหังการมมังการด้วยกันทั้งน้ัน. น่ีพอที่จะถือเปนหลักไดวา  ข้อปฏิบัติอย่างไรและ
เท่าไร  ระดับไหน  ก็ล้วนแต่มุ่งหมายทาํลายอหังการมมังการมานานุสัย  (ความสําคัญว่าตัวกู – 
ของกู) ด้วยกันทั้งน้ัน.    ในที่น้ีถือวา   อัฏฐังคิกมรรค  จะในระดับไหน   ก็ตาม   ลวนแตมุงหมาย
ทําลายเสียซึ่งอหังการมมังการเปนหลักสําคัญ    จึงนําขอความน้ีมาใสไว ในหมวดน้ี).  

อริยมรรครวมอยู่ในพรหมจรรย์ทีท่รงฝากไว้กบัพวกเรา 
(โพธิปักขยิธรรม ๓๗) 

 ภิกษุ ท. !    ธรรมเหลาใดที่เราแสดงแลว  ดวยปญญาอันย่ิง;  ธรรม  
เหลาน้ัน  พวกเธอพึงเรียนเอาใหดี  พึงเสพใหทั่ว  พงึเจริญ  ทําใหมาก  โดย       
อาการที่พรหมจรรย  (คือศาสนา)  น้ี     จักมั่นคง    ต้ังอยูไดตลอดกาลนาน.  ขอ
น้ัน  จักเปนไปเพื่อประโยชนเก้ือกูลแกมหาชน   เพื่อความสุขแกมหาชน   เพื่อ
อนุเคราะหโลก.    เพื่อประโยชน    เพื่อความเก้ือกูล   เพื่อความสุข   แกเทวดา
และมนุษยทั้งหลาย. 

 ภิกษุ  ท.!    ธรรมเหลาไหนเลา    ที่เราแสดงแลวดวยปญญาอันย่ิง    ซ่ึง
พวกเธอควรเรียนเอาใหดี  . . . . ฯลฯ . . . .   เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษย  
ทั้งหลาย? ธรรมเหลาน้ัน  คือ  สติปัฏฐานส่ี  สัมมัปปธานส่ี  อทิธิบาทส่ี      
อนิทรีย์ห้า    พละห้า    โพชฌงค์เจ็ด   อริยมรรคมีองค์แปด. 



๑๔๘๘                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

 ภิกษุ  ท.!    เหลาน้ีแล     คือ   ธรรมที่เราแสดงแลวดวยปญญาอันย่ิง 
อันพวกเธอพึงเรียนเอาใหดี   พงึเสพใหทั่ว   พึงเจริญ   ทําใหมาก   โดยอาการที ่  
พรหมจรรย (ศาสนา) น้ี  จักมั่นคง ต้ังอยูไดตลอดกาลนาน;   และขอน้ัน                
จักเปนไปเพื่อประโยชนเก้ือกูลแกมหาชน เพื่อความสุขแกมหาชน เพื่อ
อนุเคราะหโลก    เพื่อประโยชน    เพื่อความเก้ือกูล   เพื่อความสุข   แกเทวดา
และมนุษยทั้งหลาย.     

–  มหา. ที. ๑๐/๑๔๐/๑๐๗.  

อฏัฐังคกิมรรคในฐานกลัยาณวตัรทีท่รงฝากไว้ 

 อานนท !     ก็ กลัยาณวตัรอนัเราตั้งไว้ในกาลนี ้  นี ้   เป็นไปเพือ่
ความ เบ่ือหน่ายโดยส่วนเดยีว  เพือ่คลายกาํหนัด  เพือ่ดบั   เพือ่ความ
สงบระงบั   เพือ่รู้ยิง่   เพือ่รู้พร้อม  เพือ่นิพพาน.   อานนท !     กัลยาณวัตร
น้ี   เปนอยางไรเลา ?   น้ีคือ  อริยอฏัฐังคกิมรรค,   กลาวคือ  สัมมาทิฏฐิ  สัมมา-
สังกัปปะ;  สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ   สัมมาอาชีวะ;  สัมมาวายามะ   สัมมาสติ     
สัมมาสมาธิ.              

 อานนท !   เก่ียวกับกัลยาณวัตรน้ัน   เราขอกลาวกะเธอ   โดยประการ 
ที่เธอท้ังหลายจะพากันประพฤติตามกัลยาณวัตรที่เราตั้งไวแลวน้ี  :  เธอทั้งหลาย 
อย่าเป็นบุรุษพวกสุดท้ายของเราเลย.   อานนท !    ความขากสูญแห่งกลัยาณวตัร     
นี ้   มีในยุคแห่งบุรุษใด ;   บุรุษน้ันช่ือว่าบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลาย.            
อานนท !     เก่ียวกับกัลยาณวัตรน้ัน    เราขอกลาว (ยํ้า)  กะเธอ   โดยประการที่



                                                          ภาค ๔ - มัคคอริยสัจ                                           ๑๔๘๙ 

เธอท้ังหลายจะพากันประพฤติตามกัลยาณวัตรที่เราตั้งไวแลวน้ี  :  เธอทั้งหลาย
อย่าเป็นบุรุษพวกสุดท้ายของเราเลย. 
-  ม.  ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.  

 (กอนแตจะตรัสเร่ืองน้ี    ไดตรัสถึงการที่พระองคไดเปนราชฤาษีในกาลกอน   กลาวสอน
วัตรปฏิบัติที่เปนไปเพียงเพือ่พรหมโลก  ไมถึงนิพพาน   ก็ยังมีผูพากันปฏิบัติตาม.   สวนกัลยาณวัตร
น้ีเปนไปเพื่อนิพพาน    จึงควรที่คนทั้งหลายจะพึงปฏบิัติตาม.  อีกขอหน่ึง  ที่พวกเราควรจะใหความ
สนใจเปนอยางย่ิงน้ัน    คือขอที่พวกเราอยาเปนพวกสุดทายแหงการประพฤติ   กลัยาณวัตรน้ี    ตาม
พระพุทธประสงค). 

ทุกขนิโรธคามนีิปฏิปทา  เป็นส่ิงทีค่วรทาํให้เกดิมี 

 ภิกษุ  ท.!    อริยสัจมีส่ีอยางเหลาน้ี.    ส่ีอยางเหลาไหนเลา?   ส่ี  อยาง
คือ  :-    ทกุขอริยสัจ  ทุกขสมุทยอริยสัจ   ทุกขนิโรธอริยสัจ   ทุกขนิโรธคามินี-
ปฏิปทาอริยสัจ.   ภิกษุ  ท.!      เหลาน้ีแล   คือ   อริยสัจส่ีอยาง.  

 ภิกษุ  ท.!    ในบรรดาอริยสัจส่ีอยางเหลาน้ี,    อริยสุจที่ใคร ๆ ควร   
รอบรู    มีอยู,    อริยสัจที่ใครๆ ควรละ   มีอยู,    อริยสัจที่ใคร ๆ  ควรทําใหแจง           
มีอยู,     อริยสัจที่ใครๆ    ควรทําใหเกิดมี    มีอยู.    ภิกษุ  ท.!     อริยสัจที่ใครๆ  
ควรรอบรูน้ัน   ไดแก   อริยสัจ  คอื  ทุกข์ ;     อริยสัจที่ใครๆ  ควรละน้ัน   ไดแก  
อริยสัจ  คอื  เหตุให้เกดิทุกข์ ;  อริยสัจที่ใครๆ  ควรทําใหแจงน้ัน  ไดแก        
อริยสัจ คอื ความดบัไม่เหลอืของทุกข์ ;    อริยสัจที่ใครๆ  ควรทําใหเกิดมน้ัีน      
ไดแก   อริยสัจ  คอื  ทางดาํเนินให้ถงึความดบัไม่เหลอืของทุกข์.  



๑๔๙๐                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

 ภิกษุ  ท.!     เพราะฉะน้ัน   ในกรณีน้ี.   พวกเธอทั้งหลาย   พงึทําความ
เพยีรเพือ่ให้รู้ตามท่ีเป็นจริง   วา    “ทุกข์  เป็นเช่นนี ้ๆ,”  ดังน้ี ;    วา    “เหตุให้
เกดิทุกข์    เป็นเช่นนี ้ๆ,”    ดังน้ี ;   วา   “ความดบัไม่เหลอืของทุกข์     เป็นเช่นนี ้
ๆ,”    ดังน้ี ;  วา “ทางดาํเนินให้ถงึความดบัไม่เหลอืของทุกข์    เป็นเช่นนี้ๆ  ;”    
ดังน้ีเถิด.  

-  มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๔๖/๑๗๐๙. 

 
 

นิทเทศ ๒๒ 

วาดวย   ขอความสรุปเรื่องมรรค 

จบ 

ภาค ๔ 
ว่าด้วยมัคคอริยสัจ  ความจริงอนัประเสริฐคอืมรรค 

จบ 
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คาํช้ีชวนวงิวอน 

   

ภิกษุ  ท.!    โยคกรรม   อนัเธอพงึกระทํา   เพือ่ให้รู้ว่า 
“นีทุ้กข์  นีเ้หตุให้เกดิทุกข์  นีค้วามดบัสนิทแห่งทุกข์ 

นีท้างให้ถงึความดบัสนิทแห่งทุกข์.” 

เทสิตํ   ดว  มยา  นิพฺพานํ  เทสิโต  นิพฺพานคามิมคฺโค 

นิพพาน  เราได้แสดงแล้ว, 
ทางให้ถงึนิพพาน   เรากไ็ด้แสดงแล้ว   แก่เธอทั้งหลาย. 

กจิใด    ที่ศาสดาผู้เอน็ดู   แสวงหาประโยชน์เกือ้กลู 
อาศัยความเอน็ดูแล้ว   จะพงึทําแก่สาวกทั้งหลาย, 

กจิน้ัน    เราได้ทําแล้วแก่พวกเธอ. 

น่ัน   โคนไม้ ;   น่ัน  เรือนว่าง. 
พวกเธอจงเพียรเผากิเลส,   อย่าได้ประมาท, 
อย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจ    ในภายหลังเลย. 

อยํ   โว   อมฺหากํ   อนุสาสนี 

น่ีแหละ    วาจาเคร่ืองพร่ําสอนของเรา    แก่เธอทั้งหลาย. 

(มหาวาร. สํ.  -  สฬา. สํ.) 



๑๔๙๒                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

  ๑๔๙๓ 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคสรุป 

วาดวย 

ขอความสรุปทายเกี่ยวกับจตุราริยสัจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๔๙๔ 

ภาคสรุป 

มีเร่ือง  ๒๓  หัวข้อ : -  
๑. ความรูที่ทําใหสิ้นอาสวะ 

๒. โอกาสแหงโยคกรรมในการเห็นอริยสัจ    บัดน้ีถึงพรอมแลว 

๓. การเรียนปริยัติ    มิใชการรูอริยสัจ 

๔. เห็นพระรัตนตรัยแทจริง  ก็ตอเม่ือเห็นอริยสัจ  และหลุดพนจากอาสวะแลว 

๕. ปฏิบัติเพื่อรูอริยสัจ    ตองเปนธัมมาธิปไตย  
๖. การแทงตลอดอริยสัจ  เปนงานละเอียดออนย่ิงกวาการแทงตลอดขนทราย 

๗. การปฏิบัติอริยสัจ    ไมมีทางที่จะขัดตอหลักกาลามสูตร 

๘. บริษัทที่เกี่ยวกับอริยสัจ 

๙. เม่ืออริยสัจสี่    ถูกแยกออกเปนสองซีก  
๑๐. หลักวิธีการศึกษาอริยสัจสี่  ใชไดกับหลักทั่วไป  
๑๑. อริยสัจสี่  เปนที่ต้ังแหงการแสดงตัวของปญญินทรีย 
๑๒. อริยสัจสี่  เปนวัตถุแหงกิจของปญญินทรีย 
๑๓. เบญจพิธพรทีท่รงระบุไวสําหรับภิกษุ 

๑๔. การทําบุคคลใหรูอริยสัจ    จัดเปนอนุศาสนีปาฏิหาริย 
๑๕. อริยสัจ   ทรงบัญญัติไวในกายที่ยังมีสัญญาและใจ 

๑๖. อริยสัจ   ทรงบัญญัติสําหรับสัตวที่อาจมีเวทนา 

๑๗. เวทนา    โดยปจจัยส่ีสิบเอ็ดชนิด 

๑๘. ผูรูอริยสัจ     ไมจําเปนตองแตกฉานอภิธรรมและรวยลาภ  
๑๙. จงกระทําเหตุทั้งภายในและภายนอก  
๒๐. อัฏฐังคิกมรรค    ในฐานะเพชรพลอยเม็ดหน่ึงแหงพระศาสนา 

๒๑. พระคุณของผูที่ทําใหรูแจงอริยสัจสี่ 
๒๒. ประมวลปญหาอันจะพึงตอบเกี่ยวกับธรรมทั้งปวง 

๒๓. การจบกิจแหงอริยสัจ    กําหนดดวยความสมบูรณแหงญาณสาม 



                

  ๑๔๙๕ 

 
 
 
 
 
 

 

ภาคสรุป 

วาดวย 

ขอความสรุปทายเกี่ยวกับจตุราริยสัจ 

 (มี ๒๓ หัวขอ) 

ความรู้ที่ทาํให้ส้ินอาสวะ 

 ภิกษุ ท. !     เรากลาวความส้ินอาสวะ    วามีไดสําหรับบุคคลผูรูอยู  
เห็นอยู  (ชานโต  ปสฺสโต),   ไมใชสําหรับผูไมรูอยูไมเห็นอยู.  

 ภิกษุ ท. !    รูอยูเห็นอยูซ่ึงอะไรเลา ?   ภิกษุ  ท.!   ความส้ินอาสวะ  
ย่อมมแีก่ผู้รู้อยู่เห็นอยู่   วา  “น้ีทุกข  น้ีทุกขสมุทัย  น้ีทุกขนิโรธ  น้ีทุกขนิโรธ-           
คามินีปฏิปทา”  ดังน้ี.   ภิกษุ ท. !    ความส้ินอาสวะ   ยอมมีแกผูรูอยูเหน็อยู            
อยางน้ีแล.   

-  อิติวุ.  ขุ.  ๒๕/๓๐๙/๒๘๒. 

อริยสัจจากพระโอษฐ 



๑๔๙๖                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

 

โอกาสแห่งโยคกรรมในการเห็นอริยสัจ  บัดนีถ้งึพร้อมแล้ว 

 ภิกษุ ท. !   ถาสมมติวา  มหาปฐพีอันใหญหลวงน้ี  มีนํ้าทวมถึงเปน 
อันเดียวกันทั้งหมด;   บุรุษคนหน่ึง  ทิ้งแอก (ไมไผ?)  ซ่ึงมีรูปรูเจาะไดเพียงรูเดียว 
ลงไปในนํ้าน้ัน;   ลมตะวันออกพัดใหลอยไปทางทิศตะวันตก,   ลมตะวันตก  
พัดใหลอยไปทางทิศตะวันออก,      ลมทิศเหนือพัดใหลอยไปทางทิศใต,   ลมทิศ
ใตพัดใหลอยไปทางทิศเหนือ,      อยูดังน้ี.    ในนํ้าน้ันมีเตาตัวหน่ึง   ตาบอด  
ลวงไปรอยๆ ป  มันจะผุดข้ึนมาครั้งหน่ึงๆ.   ภิกษุ  ท. !    เธอ ท.  จะสําคัญ     
ความขอน้ีวาอยางไร   :   จะเปนไปไดไหม    ที่เตาตาบอด    รอยปจึงจะผุดข้ึน
สักครั้งหน่ึง     จะพึงย่ืนคอเขาไปในรูซ่ึงมีอยูเพียงรูเดียวในแอกน้ัน ?   

 “ข้อนี ้ ยากท่ีจะเป็นไปได้  พระเจ้าข้า !    ท่ีเต่าตาบอดน้ัน   ร้อยปีผดุขึน้เพียงคร้ังเดียว    จะ
พึงย่ืนคอเข้าไปในรูซ่ึงมีอยู่เพียงรูเดียวในแอกน้ัน”. 

 ภิกษุ  ท. !    ยากที่จะเปนไปได  ฉันเดียวกัน  ที่ใครๆ  จะพึงไดความ 
เปนมนุษย;   ยากที่จะเปนไปได   ฉันเดียวกัน  ที่ตถาคตผูอรหันตสัมมาสัมพทุธะ   
จะเกิดข้ึนในโลก ;      ยากที่จะเปนไปได     ฉันเดียวกัน    ที่ธรรมวินัยอันตถาคต  
ประกาศแลวจะรุงเรืองไปทั่วโลก.    ภิกษุ  ท. !     แตวา  บัดนี ้  ความเป็นมนุษย์          
กไ็ด้แล้ว; ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพทุธะกบั็งเกดิขึน้ในโลกแล้ว; และ             
ธรรมวนัิยอนัตถาคตประกาศแล้ว      กรุ่็งเรืองไปทั่วโลกแล้ว.  
 ภิกษุ ท. !  เพราะเหตุน้ัน  ในกรณีน้ี  พวกเธอพงึกระทําโยคกรรม
เพือ่ให้รู้ วา  “น้ี ทุกข;   น้ี  เหตุใหเกิดทุกข;   น้ี  ความดับแหงทุกข;   น้ี                    
หนทางใหถึงความดับแหงทุกข”    ดังน้ีเถิด.  
-  มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๖๘/๑๗๔๔. 
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การเรียนปริยตั ิ มใิช่การรู้อริยสัจ 

 ภิกษุ ท. !    บุคคลเปรียบดวย  เมฆฝน ๔ จําพวก  เหลาน้ี  มีอยู   หาได                
อยู   ในโลก.     ส่ี  อยางไรเลา?    ส่ี  คือ  บุคคลเปรียบเหมือนเมฆฝนที่คําราม             
แลวไมตก  ๑  ที่ตกแตไมคําราม ๑  ทั้งไมคํารามและไมตก ๑  ทั้งคํารามทั้งตก ๑.               

 ภิกษุ ท. !    บุคคลบางคนในกรณน้ีี  เล่าเรียนธรรม  คือ สุตตะ เคยยะ  
เวยยากรณ   คาถา   อุทาน   อิติวุตตกะ   ชาตกะ   อัพภตูธัมมะ  เวทัลละ    แตเขา 
ไม่รู้ตามท่ีเป็นจริงว่า  “ทุกข  เปนอยางน้ีๆ,   ทุกขสมุทัย  เปนอยางน้ีๆ,  ทุกข-                
นิโรธ  เปนอยางน้ีๆ,   ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  เปนอยางน้ีๆ”   ดังน้ี :                
ภิกษุ  ท.!      เราเรียก บุคคลนี ้  วา     เปรียบด้วยเมฆฝนที่คาํรามแล้วไม่ตก.                        

 ภิกษุ ท. !   บุคคลบางคนในกรณน้ีี  ไม่ได้เล่าเรียนธรรม  คือ สุตตะ        
เคยยะ  เวยยากรณะ  คาถา  อุทาน  อิติวุตตกะ  ชาตกะ  อัพภูตธมัมะ  เวทัลละ                
แต่เขารู้ชัดตามเป็นจริงว่า  “ทุกข  เปนอยางน้ีๆ,   ทุกขสมุทัย  เปนอยางน้ีๆ,                
ทุกขนิโรธ  เปนอยางน้ีๆ,    ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  เปนอยางน้ีๆ”   ดังน้ี :                
ภิกษุ ท. !     เราเรียก บุคคลนี ้ วา       เปรียบด้วยเมฆฝนที่ตกแต่ไม่คาํราม.  

 ภกิษุ ท. !   บุคคลบางคนในกรณีน้ี  ไม่ได้เล่าเรียนธรรม  คือ สุตตะ            
เคยยะ  เวยยากรณะ  คาถา  อุทาน  อิติวุตตกะ  ชาตกะ  อัพภูตธมัมะ  เวทัลละ               
และไม่รู้ชัดตามเป็นจริงว่า    “ทุกข  เปนอยางน้ีๆ,   ทุกขสมุทัย  เปนอยางน้ีๆ,             
ทุกขนิโรธ  เปนอยางน้ีๆ,    ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  เปนอยางน้ีๆ”  ดังน้ี  :           
ภิกษุ ท. !     เราเรียก บุคคลนี ้ วา  เปรียบด้วยเมฆฝนที่ทั้งไม่คาํรามและไม่ตก.  



๑๔๙๘                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

 

 ภิกษุ ท. !    บุคคลบางคนในกรณน้ีี  เล่าเรียนธรรม  คือ สุตตะ เคยยะ  
เวยยากรณ  คาถา  อุทาน  อิติวุตตกะ  ชาตกะ  อัพภูตธัมมะ  เวทัลละ  ดวย;               
และเขารู้ชัดตามเป็นจริงว่า  “ทกุข  เปนอยางน้ีๆ,   ทุกขสมุทัย   เปนอยางน้ีๆ,             
ทุกขนิโรธ  เปนอยางน้ีๆ,    ทุกขนิโรธคามนีิปฏิปทา   เปนอยางน้ีๆ”   ดังน้ีดวย  :  
ภิกษุ ท. !      เราเรียก บุคคลนี ้ วา   เปรียบด้วยเมฆฝนที่ทั้งคาํรามทั้งตก.  
-  จตุกฺก.  อํ. ๒๑/๑๓๖/๑๐๒. 

 (ในสูตรอ่ืน  (๒๑/๑๓๘/๑๐๓)  ตรัสเปรียบลักษณะอาการส่ีอยางแหงขอความขางบน         
น้ี   ดวย  หม้อส่ีชนิด   คือหมอเปลา – ปด   เปรียบดวยภิกษุไมรูอริยสัจแตมีสมณสารูป ;   หมอ                       
เต็ม – เปด   คือรูอริยสัจแตไมมีสมณสารูป ;   หมอเปลา – เปด    คือไมรูอริยสัจและไมมีสมณ-                        
สารูป ;      หมอเต็ม – ปด    คือรูอริยสัจและมีสมณสารูป.  

 ในสูตรอ่ืน (๒๑/๑๔๐/๑๐๔)  ตรัสเปรียบดวย  ห้วงนํา้ส่ีชนิด   คือหวงนํ้าต้ืน  เงาลึก               
= ไมรูอริยสัจแตมีสมณสารูป ;    หวงนํ้าลึก  เงาต้ืน = รูอริยสัจ  แตไมมีสมณสารูป ;    หวงนํ้า                       
ต้ืน  เงาต้ืน  =  ไมรูอริยสัจ   และไมมีสมณสารูป;   หวงนํ้าลึก   เงาลึก  =  รูอริยสัจและมีสมณสารูป.                

 ในสูตรอ่ืน (๒๑/๑๔๒/๑๐๕)  ตรัสเปรียบดวย มะม่วงส่ีชนิด   คือมะมวงดิบ  สีเหมือน       
สุก  ไดแก  ไมไดรูอริยสัจ  แตมีสมณสารูป ;   มะมวงสุก  สีเหมือนดิบ  ไดแก  รูอริยสัจ  แตไม                        
มีสมณสารูป;   มะมวงดิบ  สีเหมือนดิบ  ไดแก  ไมรูอริยสัจและไมมีสมณสารูป ;   มะมวงสุก                        
สีเหมือนสุก   ไดแก   รูอริยสัจและมีสมณสารูป.  

 ผูสนใจในสวนรายละเอียด    ดูไดจากที่มาน้ันๆ ). 

เห็นพระรัตนตรัยแท้จริง 
กต่็อเมือ่เห็นอริยสัจ  และหลดุพ้นจากอาสวะแล้ว 

 (ขอปฏิบัติของกุลบุตรผูบวชแลว  ดําเนินมาต้ังแต  ถึงพรอมดวยศีล  สันโดษ อินทรียสังวร 

สติสัมปชัญญะ เสพเสนาสนะสงัด ละนิวรณหา บรรลุปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน                      
นอมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสสติญาณ    เพื่อจุตูปปาตญาณ  :-)  
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 ภิกษุน้ัน  ครั้นจิตต้ังมั่น  บริสุทธิ์ผองใส  ไมมีกิเลส  ปราศจากอุปกิเลส 
เปนธรรมชาติออนโยนควรแกการงาน  ถึงความไมหว่ันไหว  ต้ังอยูเชนน้ีแลว              
นอมจิตไปเพื่อ ญาณเป็นเคร่ืองส้ินไปแห่งอาสวะทั้งหลาย.  เธอยอม รู้ชัดตามที่           
เป็นจริงว่า   “น้ี  ทุกข,   น้ี  เหตุใหเกิดทุกข,    น้ี  ความดับไมเหลือแหงทกุข,              
น้ี  หนทางใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข ;     เหลาน้ี  อาสวะ,      น้ี   เหตุให
เกิด         อาสวะ,    น้ี  ความดับไมเหลือแหงอาสวะ,    น้ี  หนทางเขาถึงความดับ
ไมเหลือ   แหงอาสวะ”   ดังน้ี  :  พราหมณ !     แม  (อาสวกัขยญาณ)  น้ี  เราก็
เรียกวา    “รอยเทาแหงตถาคต”  บาง,     วา  “รอยสีตัวแห่งตถาคต”  บาง,  วา  
“รอยแซะงาแห่งตถาคต”๑  บาง;    แตอริยสาวกน้ัน   ก็ยังไมถึงซ่ึงความแนใจ
กอนอยูน่ันเอง  แต กาํลงัจะถงึความแน่ใจ วา   “พระผูมีพระภาค   เปนพระ-
สัมมาสัมพทุธะ,  พระธรรม  เปนส๎วากขาตะ,   สาวกสงฆของพระผูมีพระภาค  
เปนสุปฏิปนนะ”     ดังน้ี.  

 เมื่ออริยสาวกน้ัน  รู้อยู่อย่างนี ้  เห็นอยู่อย่างนี ้   จิตกห็ลุดพ้นแม้จาก    
กามาสวะ  แม้จากภวาสวะ  แม้จากอวชิชาสวะ;  เมื่อหลุดพนแลว  ก็มีญาณรู             
วา “หลุดพนแลว”  ดังน้ี;  ยอมรูชัดวา  “ชาติส้ินแลว,   พรหมจรรยอยูจบ                
แลว,   กิจที่ควรทําไดกระทําสําเร็จแลว,   กิจอื่นที่ตองกระทําเพื่อความเปน                
อยางน้ี   มิไดมอีีก”  ดังน้ี.   พราหมณ !    แม (ความหลุดพ้น) น้ี  เราก็เรียกวา                
“รอยเท้าแห่งตถาคต”  บาง,     วา “รอยสีตัวแห่งตถาคต” บาง,      วา  “รอยแซะ
งาแห่งตถาคต”  บาง.   พราหมณ !     ด้วยเหตุเพยีงเท่านีแ้ล     อริยสาวกน้ัน                       
๑.  สูตรน้ีตรัสเปรียบพระองคเองดวยชางมหานาคในปา   ซึ่งมีผูติดตามหาตามลําดับดวยการปฏิบัติธรรมะมาตามลําดับ   

บรรลุธรรมตามลําดับ  จนบรรลุอาสวักขยญาณ  ซึ่งเปรียบดวยการเห็นรอยเทาท่ีพ้ืนดิน  เห็นรอยสีตัวท่ีตนไม   เห็น
รอยแซะงาท่ีก่ิงไม;     และจะไดพบตัวชางคือพระองค  ในอันดับท่ีมีการหลุดพนจากอาสวะแลวเทาน้ัน. 



๑๕๐๐                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

 

ย่อมเป็นผู้ ถงึแล้วซ่ึงความแน่ใจ ว่า    “พระผู้มีพระภาค  เป็นสัมมาสัมพทุธะ,               
พระธรรม    เป็นส๎วากขาตะ,     สาวกสงฆ์ของพระผู้มีพระภาค    เป็นสุปฏิปัน-
นะ”      ดังน้ี.  

-  มู. ม. ๑๒/๓๔๗/๓๓๘.  

ปฏิบัตเิพือ่รู้อริยสัจ  ต้องเป็นธัมมาธิปไตย 

 ภิกษุ ท. !   ธัมมาธิปไตย (ความมีธรรมเปนใหญ)  เปนอยางไรเลา ?   

 ภิกษุ ท. !   ในกรณีน้ี  ภิกษุไปสูปาก็ตาม  โคนไมก็ตาม  หรือเรือน  
วางก็ตาม  พิจารณาเห็นอยูวา  “เราออกจากเรือนบวชเปนผูไมมีเรือน  เพราะ               
เหตุจะไดจีวรก็หามิได  เพราะเหตุจะไดบณิฑบาตก็หามิได   เพราะเหตุจะได              
เสนาสนะก็หามิได  เพราะเหตุจะไดเปนอยางน้ันจะไดเปนอยางน้ีก็หามิได ;  แต
วา  เราบวชแลวโดยพิจารณาเห็นวา  “เราถูกชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ 
ทุกขะ  โทมนัส   อุปายาส   หย่ังเอาแลว   เปนผูมีทุกขหย่ังลงแลว  มีทุกขเปน
เบื้องหนาแลว,   ทําไฉนการทําที่สุดแหงกองทุกขทั้งส้ินน้ี  จะพึงปรากฏแกเรา” 
ดังน้ี.   อน่ึง  พระธรรมเป็นธรรมทีพ่ระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดแีล้ว  เป็นส่ิง
ทีผู้่ศึกษาและปฏิบัตพิงึเห็นได้ด้วยตนเอง   เป็นส่ิงทีป่ฏิบัตไิด้และให้ผล
ได้ไม่จาํกดักาล  เป็นส่ิงทีค่วรกล่าว  กะผู้อืน่ว่าท่านจงมาดูเถดิ  เป็นส่ิงที่
ควรน้อมเข้ามาใส่ตน  เป็นส่ิงทีผู้่รู้กรู้็ได้เฉพาะตน :  สพรหมจารีผูรูอยูเห็น
อยูซ่ึงธรรมน้ัน   วาเปนดังน้ีก็มีอยู.   ก็ เราบวชแล้วในธรรมวนัิยอนัพระผู้มีพระ
ภาคตรัสไว้ดแีล้วอย่างนี ้   จะเป็นผู้เกยีจคร้าน    ประมาทอยู่  :  ข้อน้ันไม่สมควร
แก่เรา”   ดังน้ี.    ภิกษุน้ันพิจารณาอยูวา   “ความเพียรที่เราปรารภแลวจักเปน
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ความเพียรไมยอหยอน,    สติที่เขาไปต้ังไวแลวจักไมหลงลืม,   กายอันรํางับแลว  
ไมกําเริบ,   จิตต้ังมั่นแลว  มีอารมณอันเดียว,”    ดังน้ี.   ภิกษุน้ัน  กระทําพระ
ธรรมให้เป็นใหญ่   ละอกศุลเจริญกศุล   ละกรรมที่   มีโทษเจริญกรรมที่ไม่มโีทษ    
บริหารตนให้บริสุทธ์ิอยู่. 
 ภิกษุ ท. !    น้ีเราเรียกวา   ธัมมาธิปไตย.  
-  ติก. อํ. ๒๐/๑๘๘/๔๗๙.  

 (อธิปไตยอยางอ่ืนก็มีอยู   คือปรารภประโยชนตนแลวประพฤติไมยอหยอน   เรียกวา
อัตตาธิปไตย;  และปรารภการติเตียนของผูอ่ืนแลวประพฤติไมยอหยอน  เรียกวาโลกาธิปไตย.                   
ทั้งสองอยางน้ีไมประกอบดวยธรรม  ไมควรถือเอาเปนเคร่ืองเกื้อหนุนการปฏิบัติ;  แตใหถือเอา                   
ธัมมาธิปไตยดังที่กลาวแลวขางบน   เปนเคร่ืองเกื้อหนุนการปฏิบัติ   จึงจะถูกตองตามหลักของการ                  
ทําที่สุดทุกขในพระพุทธศาสนา  หรือตรงตามพระพุทธประสงค).  

การแทงตลอดอริยสัจ 

เป็นงานละเอยีดอ่อนยิง่กว่าการแทงทะลขุนทรายด้วยขนทราย 
 “ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ !    เม่ือเช้านี ้   ข้าพระองค์    ครองจีวรถือบาตรเข้าไป    บิณฑบาต  
ในเมืองเวสาลี  ได้เห็นพวกลิจฉวีกมุารเป็นอันมาก   ทาํการฝึกยิงศรอยู่ท่ีสัณฐาคาร  ยิงลกูศรรอด
ช่องดาลท่ีเจาะไว้แต่พอดีจากท่ีไกล  ลกูไหนลกูน้ันไม่มีผิดเลย;   คร้ันเห็นแล้ว   ข้าพระองค์คิดว่า  
ลิจฉวีกมุารเหล่านี ้   ฝึกแล้ว   ฝึกดีแล้วหนอ    คือข้อท่ีสามารถยิงลกูศรรอด    ช่องดาลท่ีเจาะไว้แต่
พอดีจากท่ีไกล    ลกูไหนลูกน้ันไม่มีผิดเลย” 

  อานนท !   เธอจะสําคัญความขอน้ี  วาอยางไร  :  อยางไหนทําได       
ยากหรือมีไดยากกวากัน  คือขอที่คนยิงลูกศรรอดชองดาลท่ีเจาะไวแตพอดจีาก            
ที่ไกล  ลูกไหนลูกน้ันไมมผีิดเลย  กับคนที่แทงทะลุปลายขนทรายดวยปลาย                
ขนทรายที่ผาแลวเจ็ดแลง ?  
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 “ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ !      ข้อนีท้าํได้ยากกว่า   มีได้ยากกว่า  คือข้อท่ีคนแทง  ทะลปุลาย
ขนทราบด้วยปลายขนทรายท่ีผ่าแล้วเจด็แล่ง”  

 อานนท !       ยังมีคนผูแทงตลอด    ซ่ึงการแทงตลอดอันยากไปกวา,   
คือบรรดา คนที่แทงตลอด    ซ่ึงอริยสัจตามท่ีเป็นจริง   วา  “น้ีทุกข  น้ีเหตุใหเกิด
ทุกข    น้ีความดับไมเหลือแหงทุกข    น้ีทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหง
ทุกข”   อานนท !      เพราะเหตุน้ัน   ในเรื่องน้ี   เธอพงึประกอบโยคกรรมอนั
เป็นเคร่ืองกระทําให้รู้ว่า  “ทกุข  เปนอยางน้ี,   ทุกขสมุทัย  เปนอยางน้ี,  ทุกขนิ
โรธ      เปนอยางน้ี,     ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา    เปนอยางน้ี”     ดังน้ี.  

-  มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๖๕/๑๗๓๘. 

การปฏบิตัอิริยสัจ  ไม่มทีางทีจ่ะขดัต่อหลกักาลามสูตร 
 “ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ !      มีสมณพราหมณ์พวกหน่ึง    มาสู่เกสปุตตนิคมนี้     แสดง
วาทะอันเป็นลัทธิแห่งตน       กล่าวบริภาษข่มข่ีครอบงาํย ํา่ยีวาทะอันเป็นลัทธิอันเป็นของ   
สมณพราหมณ์เหล่าอ่ืน   แม้สมณพราหมณ์พวกอ่ืนมาอีก   กย็กย่องลทัธิของตน   ข่มข่ีลทัธิ  ของ
สมณพราหมณ์เหล่าอ่ืนเช่นเดียวกันอีก.   พวกข้าพระองค์มีความข้องใจ   มีความสงสัย     ว่าสมณ
พราหมณ์เหล่าน้ัน     พวกไหนพูดจริง     พวกไหนพูดเทจ็  พระเจ้าข้า !” 

 กาลามเอย !   ควรแลวที่ทานจะของใจ ควรแลวที่ทานจะสงสัย,                    
ความสงสัยของทานเกิดแลว  ในฐานะที่ควรของใจ. 
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(ก.  ฝ่ายอกศุล) 

 กาลามทั้งหลายเอย !     มา (พูดกัน)  เถิด      ทานทั้งหลาย :- 

 อย่าถอืเอาว่าจริง เพราะเหตุสักว่าฟังตามๆ กนัมา (อนุสฺสว) ;  
 อย่าถอืเอาว่าจริง เพราะเหตุสักว่ากระทาํตามๆ กนัมา (ปรมฺปร) ;  
 อย่าถอืเอาว่าจริง เพราะเหตุสักว่าเล่าลอืกนัอยู่ (อติิกริ) ;  
 อย่าถอืเอาว่าจริง เพราะเหตุสักว่ามีที่อ้างในปิฎก (ปิฏกสมฺปทาน) ;  
 อย่าถอืเอาว่าจริง เพราะเหตุสักว่า  การใช้เหตุผลทางตรรกคาดคะเน   

(ตกฺกเหตุ) ;  
 อย่าถอืเอาว่าจริง เพราะเหตุสักว่า   การใช้เหตุผลทางนัยะสันนิฏฐาน      

(นยเหตุ) ;  
 อย่าถอืเอาว่าจริง เพราะเหตุสักว่าการตรึกตามอาการ       (อาการปริ-         

วติกฺก) ;  
 อย่าถอืเอาว่าจริง เพราะเหตุสักว่าทนต่อการเพ่งแห่งทิฏฐิ  (ทิฏฺฐินิชฺ-       

ฌานกฺขนฺติ) ;  
 อย่าถอืเอาว่าจริง เพราะเหตุสักว่าฟังดูน่าเช่ือ (ภพฺพรูปตา) ;  
 อย่าถอืเอาว่าจริง เพราะเหตุสักว่าสมณะผู้พดูเป็นครูของตน  (สมโณ      

โน    ครุ). 

 กาลาม ท. ! เมื่อใดทานทั้งหลาย รู้ด้วยตนเองว่า “ธรรมเหลาน้ี                
เปนอกุศล,    ธรรมเหลาน้ี  มีโทษ,  ธรรมเหลาน้ี    วิญูชนติเตียน,  ธรรม                
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เหลาน้ี  กระทําถึงมาตรฐานของมันแลว  เปนไปเพื่อความทุกข  ไมเปน
ประโยชนเก้ือกูล,”     ดังน้ีแลว;       เมื่อน้ัน    ทาน  พงึละธรรมเหล่าน้ันเสีย. 
 กาลาม  ท. !     ทานจะสําคัญความขอน้ีวาอยางไร   :   ความโลภ เกิดข้ึน
ในบุคคลแลว  เกิดเพื่อประโยชนเก้ือกูลหรือมใิชประโยชนเก้ือกูล ?   “เพ่ือ         
มิใช่ประโยชน์เกือ้กูล    พระเจ้าข้า !”    บุคคลน้ันโลภแลว    ความโลภครอบงําแลว   
ความโลภกลุมรุมจิตแลว  ยอมฆาสัตวบาง  ยอมลักทรัพยบาง   ยอมลวงเกิน
ภรรยา    ผูอื่นบาง   พูดเท็จบาง    ชักชวนผูอื่นในการกระทําเชนน้ันบาง    ซ่ึง
เปนการกระทําเพื่อความทุกข  ไมเก้ือกูลตลอดกาลนาน  มิใชหรือ ? “อย่างน้ัน   
พระเจ้าข้า !” 

 กาลาม  ท. !   ทานจะสําคัญความขอน้ีวาอยางไร   :   โทสะ เกิดข้ึนใน 
บุคคลแลว   เกิดเพื่อประโยชนเก้ือกูลหรือมิใชประโยชนเก้ือกูล ?  “เพ่ือมิใช่ประ-  
โยชน์เกือ้กูล  พระเจ้าข้า !”   บุคคลน้ันมีโทสะแลว  โทสะครอบงําแลว   โทสะ          
กลุมรุมจิตแลว   ยอมฆาสัตวบาง   ยอมลักทรัพยบาง   ยอมลวงเกินภรรยาผูอื่น
บาง    พูดเท็จบาง   ชักชวนผูอืน่ในการกระทําเชนน้ันบาง   ซ่ึงเปนการกระทํา
เพื่อความทุกข   ไมเก้ือกูลตลอดกาลนาน    มิใชหรอื ?     “อย่างน้ัน   พระเจ้าข้า !”  

 กาลาม ท. !    ทานจะสําคัญความขอน้ีวาอยางไร   :   โมหะ เกิดข้ึนใน 
บุคคลแลว  เกิดเพื่อประโยชนเก้ือกูลหรือมใิชประโยชนเก้ือกูล ?   “เพ่ือมิใช่ประ-  
โยชน์เกือ้กูล  พระเจ้าข้า !”    บุคคลน้ันมีโมหะแลว   โมหะครอบงําแลว  โมหะ       
กลุมรุมจิตแลว   ยอมฆาสัตยบาง  ยอมลักทรัพยบาง  ยอมลวงเกินภรรยาผูอื่น       
บาง   พูดเท็จบาง   ชักชวนผูอืน่ในการกระทําเชนน้ันบาง    ซ่ึงเปนการกระทํา        
เพื่อความทุกข   ไมเก้ือกูลตลอดกาลนาน  มิใชหรอื ?   “อย่างน้ัน    พระเจ้าข้า !” 
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 กาลาม  ท. !    ทานจะสําคัญความขอน้ีวาอยางไร  : ธรรมทั้งหลาย  (ตามที่
กลาวมา)  เหลาน้ี    เปนกุศลหรือเปนอกุศล?    “เป็นอกศุล    พระเจ้าข้า !”    มีโทษ
หรือไมมโีทษ ?   “มีโทษ    พระเจ้าข้า !”   วิญูชนติเตียน  หรือวิญชูน  
สรรเสริญ ?  “วิญญชูนติเตียน  พระเจ้าข้า !”    เมื่อประพฤติกระทําเต็มตามมาตรฐาน 
ของมันแลว   เปนไปเพื่อความทุกข   ไมเปนประโยชนเก้ือกูล   หรือไม ?   หรือ
วาในเร่ืองน้ีทานมีความเห็นอยางไร ?  “เม่ือประพฤติกระทาํเตม็ตามมาตรฐานของมนัแล้ว 
เป็นไปเพ่ือความทุกข์   ไม่เป็นประโยชน์เกือ้กูล    ในเร่ืองนีพ้วกข้าพระองค์มีความเห็นอย่างนี ้   
พระเจ้าข้า !”    

 กาลาม ท. !    เรา (อาศัยเหตุผลดงักลาวมาแลวขางบนทั้งหมดน้ัน)   จึง
กลาวขอความท่ีกลาววา  “กาลามท้ังหลายเอย !  มา (พูดกัน) เถิด  ทาน                
ทั้งหลาย :- 

 อยาถือเอาวาจริง เพราะเหตุสักวาฟงตามๆ กันมา (อนุสฺสว) ;  
 อยาถือเอาวาจริง เพราะเหตุสักวากระทําตามๆ กันมา (ปรมปฺร) ;  
 อยาถือเอาวาจริง เพราะเหตุสักวาเลาลือกันอยู (อิติกิร) ;  
 อยาถือเอาวาจริง เพราะเหตุสักวามีที่อางในปฎก (ปฏกสมฺปทาน) ;  
 อยาถือเอาวาจริง เพราะเหตุสักวาการใชเหตุผลทางตรรก  (ตกฺกเหตุ) ;  
 อยาถือเอาวาจริง เพราะเหตุสักวาการใชเหตุผลทางนัยะ  (นยเหตุ) ;  
 อยาถือเอาวาจริง เพราะเหตุสักวาการตรึกตามอาการ (อาการปริวิ- 

ตกฺก) ;  
 อยาถือเอาวาจริง เพราะเหตุสักวาทนตอการเพงแหงทิฏฐิ  (ทฏิฐินิชฺ-       

ฌานกฺขนฺติ) ;  
 อยาถือเอาวาจริง เพราะเหตุสักวาฟงดูนาเชื่อ (ภพพฺรูปตา) ;  
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 อยาถือเอาวาจริง เพราะเหตุสักวาสมณะผูพูดเปนครูของตน  (สมโณ      
โน ครุ). 

 กาลาม ท. !  เมื่อใดทานทั้งหลายรูดวยตนเองวา  “ธรรมเหลาน้ี                 
เปนอกุศล,    ธรรมเหลาน้ี  มีโทษ,   ธรรมเหลาน้ี  วิญชูนติเตียน,   ธรรม                  
เหลาน้ี  กระทําถึงมาตรฐานของมันแลว  เปนไปเพื่อความทุกข  ไมเปน
ประโยชนเก้ือกูล” ดังน้ีแลว ;   เมื่อน้ัน  ทานถึงละธรรมเหลาน้ันเสีย”   ดังน้ี   ซ่ึง
เรากลาวแลวเพราะอาศัยเหตุผลขางตนน้ัน.  

( ข.  ฝ่ายกศุล) 
 กาลามทั้งหลายเอย !   มา (พูดกัน)  เถิด     ทานทั้งหลาย :- 

 อย่าถอืเอาว่าจริง เพราะเหตุสักว่าฟังตามๆ กนัมา (อนุสฺสว) ;  
 อย่าถอืเอาว่าจริง เพราะเหตุสักว่ากระทาํตามๆ กนัมา (ปรมฺปร) ;  
 อย่าถอืเอาว่าจริง เพราะเหตุสักว่าเล่าลอืกนัอยู่ (อติิกริ) ;  
 อย่าถอืเอาว่าจริง เพราะเหตุสักว่ามีที่อ้างในปิฎก (ปิฏกสมฺปทาน) ;  
 อย่าถอืเอาว่าจริง เพราะเหตุสักว่า  การใช้เหตุผลทางตรรกคาดคะเน   

(ตกฺกเหตุ) ;  
 อย่าถอืเอาว่าจริง เพราะเหตุสักว่า   การใช้เหตุผลทางนัยะสันนิฏฐาน      

(นยเหตุ) ;  
 อย่าถอืเอาว่าจริง เพราะเหตุสักว่าการตรึกตามอาการ   (อาการปริว-ิ

ตกฺก) ;  
 อย่าถอืเอาว่าจริง เพราะเหตุสักว่าทนต่อการเพ่งแห่งทิฏฐิ  (ทิฏฺฐินิชฺ-       

ฌานกฺขนฺติ) ;  
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 อย่าถอืเอาว่าจริง เพราะเหตุสักว่าฟังดูน่าเช่ือ (ภพฺพรูปตา) ;  
 อย่าถอืเอาว่าจริง เพราะเหตุสักว่าสมณะผู้พดูเป็นครูของตน  (สมโณ      

โน ครุ). 
 กาลาม ท. !    เมื่อใดทานทั้งหลาย รู้ด้วยตนเองว่า “ธรรมเหลาน้ี                
เปนกุศล,   ธรรมเหลาน้ี  ไมมีโทษ,   ธรรมเหลาน้ี  วิญชูนสรรเสริญ,               
ธรรมเหลาน้ี  กระทําถึงมาตรฐานของมันแลว เปนไปเพื่อความสุข เปน
ประโยชน   เก้ือกูล,”    ดังน้ีแลว;      เมื่อน้ัน    ทาน พงึเข้าถงึธรรมเหล่าน้ัน     
แลวแลอยูเถิด.                

 กาลาม ท. !    ทานจะสําคัญความขอน้ีวาอยางไร  :  ความไม่โลภ   
เกิดข้ึนในบุคคลแลว    เกิดเพื่อประโยชนเก้ือกูล   หรือมใิชประโยชนเก้ือกูล?         
“เพ่ือประโยชน์เกือ้กูล   พระเจ้าข้า !”   บุคคลน้ันไมโลภแลว   ความโลภไมครอบงํา 
แลว  ความโลภไมกลุมรุมจิตแลว   เขายอมไมฆาสัตว    ไมลักทรัพย   ไม
ลวงเกินภรรยาผูอื่น  ไมพดูเท็จ  ชักชวนผูอื่นในการกระทําเชนน้ัน   ซ่ึงเปนการ
กระทําเพื่อความสุข   เปนประโยชนเก้ือกูล   ตลอดกาลนาน   มิใชหรือ ?              
“อย่างน้ัน    พระเจ้าข้า !” 

 กาลาม ท. !    ทานจะสําคัญความขอน้ีวาอยางไร   :   อโทสะ เกิดข้ึน             
ในบุคคลแลว เกิดเพื่อประโยชนเก้ือกูล หรือมใิชประโยชนเก้ือกูล ? “เพ่ือ             
ประโยชน์เกือ้กูล  พระเจ้าข้า !” บุคคลน้ันไมมโีทสะแลว  โทสะไมครอบงําแลว           
โทสะไมกลุมรุมจิตแลว   เขายอมไมฆาสัตว  ไมลักทรัพย   ไมลวงเกินภรรยา
ผูอื่น  ไมพูดเท็จ  ชกัชวนผูอื่นในการกระทําเชนน้ัน   ซ่ึงเปนการกระทําเพื่อ
ความสุข     เปนประโยชนเก้ือกูล    ตลอดกาลนาน     มิใชหรอื ?    “อย่างน้ัน     
พระเจ้าข้า !” 
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 กาลาม ท. !    ทานจะสําคัญความขอน้ีวาอยางไร  :   อโมหะ เกิดข้ึน                 
ในบุคคแลว  เกิดเพื่อประโยชนเก้ือกูล   หรือมใิชประโยชนเก้ือกูล ?   “เพ่ือ              
ประโยชน์เกือ้กูล   พระเจ้าข้า !”      บุคคลน้ันไมมโีมหะแลว      โมหะไมครอบงําแลว  
โมหะไมกลุมรุมจิตแลว  เขายอมไมฆาสัตว  ไมลักทรัพย  ไมลวงเกินภรรยาผูอื่น   
ไมพดูเท็จ   ชักชวนผูอื่นในการกระทําเชนน้ัน  ซ่ึงเปนการกระทําเพื่อความสุข      
เปนประโยชนเก้ือกูล    ตลอดกาลนาน    มิใชหรอื ?       “อย่างน้ัน   พระเจ้าข้า !”  

 กาลาม ท. !    ทานจะสําคัญความขอน้ีวาอยางไร     :    ธรรมทั้งหลาย 
(ตามที่กลาวมา)   เหลาน้ี  เปนกุศลหรือเปนอกุศล?   “เป็นกุศล  พระเจ้าข้า !”   ม ี    โทษ
หรือไมมโีทษ ?  “ไม่มีโทษ  พระเจ้าข้า!”  วิญชูนติเตียน หรือวิญชูน       
สรรเสริญ?   “วิญญชูนสรรเสริญ  พระเจ้าข้า!”   เมื่อประพฤติกระทําเต็มตาม         
มาตรฐานของมันแลว   เปนไปเพื่อความสุข   เปนประโยชนเก้ือกูล   หรือไม ?       
หรือวา  ในเร่ืองน้ีทานมีความเหน็อยางไร ?   “เม่ือประพฤติกระทาํเตม็ตามาตรฐานของ
มนัแล้ว  เป็นไปเพ่ือความสุข  เป็นประโยชน์เกือ้กูล   ในเร่ืองพวกนีข้้าพระองค์มีความเห็น อย่างนี ้ 
พระเจ้าข้า !”  

 กาลาม ท. !    เรา  (อาศัยเหตุผลดังกลาวมาแลวขางบนทั้งหมดน้ัน)      
จึงกลาวขอความท่ีกลาววา  “กาลามท้ังหลายเอย !       มา (พูดกัน)  เถิด   ทาน
ทั้งหลาย :- 

 อยาถือเอาวาจริง เพราะเหตุสักวาฟงตามๆ กันมา (อนุสฺสว) ;  
 อยาถือเอาวาจริง เพราะเหตุสักวากระทําตามๆ กันมา (ปรมปฺร) ;  
 อยาถือเอาวาจริง เพราะเหตุสักวาเลาลือกันอยู (อิติกิร) ;  
 อยาถือเอาวาจริง เพราะเหตุสักวามีที่อางในปฎก (ปฏกสมฺปทาน) ;  
 อยาถือเอาวาจริง เพราะเหตุสักวาการใชเหตุผลทางตรรก  (ตกฺกเหตุ) ;  
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 อยาถือเอาวาจริง เพราะเหตุสักวาการใชเหตุผลทางนัยะ  (นยเหตุ) ;  
 อยาถือเอาวาจริง เพราะเหตุสักวาการตรึกตามอาการ (อาการปริวิ-

ตกฺก) ;  
 อยาถือเอาวาจริง เพราะเหตุสักวาทนตอการเพงแหงทิฏฐิ  (ทิฏฐินิชฺ-       

ฌานกฺขนฺติ) ;  
 อยาถือเอาวาจริง เพราะเหตุสักวาฟงดูนาเชื่อ (ภพพฺรูปตา) ;  
 อยาถือเอาวาจริง เพราะเหตุสักวาสมณะผูพูดเปนครูของตน  (สมโณ      

โน ครุ).  

 กาลาม  ท. !    เมื่อใด  ทานทั้งหลายรูดวยตนเองวา ‘ธรรมเหลาน้ี          
เปนกุศล,  ธรรมเหลาน้ีไมมีโทษ,  ธรรมเหลาน้ี  วิญชูนสรรเสริญ                
ธรรมเหลาน้ี   กระทําถึงมาตรฐานของมันแลว  เปนไปเพื่อความสุข   เปน
ประโยชน  เก้ือกูล’    ดังน้ีแลว ;   เมื่อน้ัน  ทานพึงเขาถึงธรรมเหลาน้ัน   แลวแล
อยูเถิด”   ดังน้ี    ซ่ึงเรากลาวแลวเพราะอาศัยเหตุผลขางตนน้ัน.  
 กาลาม  ท. !     อริยสาวกน้ัน  ปราศจากอภิชฌาอยางน้ี   ปราศจาก        
พยาบาทอยางน้ี  ไมมีโมหะ  มีสัมปชญัญะ  มีสติเฉพาะหนา  มีจิตสหรคตด้วย
เมตตา  แผไปสูทิศ (ที่) หน่ึง   และทิศที่สอง   ที่สาม   ที่ส่ี   ก็เหมือนอยางน้ัน,   
เธอแผไปตลอดโลกทัง้ส้ิน   ในที่ทั้งปวง   ทั้งเบื้องบนเบื้อตํ่าและเบื้องขวาง   
ดวยจิตอันเปนไปกับดวยเมตตา  เปนจิตไมมีเวร  ไมมพียาบาท  กวางขวาง  
ประกอบดวย     คุณอันใหญหลวงไมมีขีดจํากัด  แลวแลอยู;   มีจิตสหรคตด้วย
กรุณา   แผไปสูทิศ (ที่) หน่ึง    และทิศที่สอง   ที่สาม    ที่ส่ี   ก็เหมือนอยางน้ัน,    
เธอแผไปตลอดโลกทัง้ส้ิน   ในที่ทั้งปวง    ทั้งเบือ้บนเบื้องตํ่าและเบื้องขวาง  
ดวยจิตอันเปนไปกับดวยกรุณา    เปนจิตไมมีเวร    ไมมพียาบาท    กวางขวาง       
ประกอบดวยคุณอันใหญหลวงไมมีขีดจํากัด  แลวแลอยู;   มีจิตสหรคตด้วย
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มุทิตา    แผไปสูทิศ (ที่) หน่ึง   และทิศที่สอง  ที่สาม  ที่ส่ี  ก็เหมือนอยางน้ัน,   
เธอแผไปตลอดโลกทัง้ส้ิน  ในที่ทั้งปวง   ทั้งเบื้องบนเบื้องตํ่าและเบื้องขวาง  
ดวยจิตอันเปนไปกับดวยมุทิตา เปนจิตไมมีเวร  ไมมพียาบาท  กวางขวาง  
ประกอบดวยคุณอันใหญหลวง       ไมมีขีดจํากัด  แลวแลอยู ;         มีจิตสหรคต
ด้วยอเุบกขา    แผไปสูทิศ (ที่) หน่ึง   และทิศที่สอง  ที่สาม   ที่ส่ี   ก็เหมือนอยาง
น้ัน,    เธอแผไปตลอดโลกทั้งส้ิน   ในที่ทั้งปวง  ทั้งเบื้องบนเบื้องตํ่าและเบื้อง
ขวาง  ดวยจิตอันเปนไปกับดวยอุเบกขา   เปนจิตไมมีเวร  ไมมพียาบาท  
กวางขวาง     ประกอบดวยคุณอนัใหญหลวงไมมีขีดจํากัด     แลวแลอยู.  

 กาลาม ท. !   อริยสาวกน้ัน  มีจิตไม่มเีวรอย่างนี ้  มีจิตไม่พยาบาท      
อย่างนี ้  มจีิตไม่เศร้าหมองอย่างนี ้  มีจิตหมดจดวเิศษอย่างนี ้แลว  ความเบาใจ            
๔ ประการ  ยอมเกิดมแีกอริยสาวกน้ัน  ในทิฏฐธรรมเทยีว  วา  “๑.  ถ้าปรโลกมี         
ผลวิบากแหงกรรมดกีรรมชั่วมี.  ฐานะที่จะมีไดก็คือ  เราจักเขาถึงสุคติโลก                
สวรรค   ภายหลังแตการตาย  เพราะการทําลายแหงกาย  เพราะเหตุน้ัน  ดังน้ี :           
น้ีเปนความเบาใจประการที่หน่ึง  ที่เกิดมีแกอริยสาวกน้ัน.    ๒.  ถ้าปรโลกไม่มี         
ผลวิบากแหงกรรมดกีรรมชั่วไมมี,   เรา ที่น่ีในทิฏฐธรรมน้ีแหละ  ก็บริหารตน          
อยูเปนสุข  ไมมีเวร  ไมมพียาบาท  ไมมีทุกข  ดังน้ี  :   น้ีเปนความเบาใจประการ           
ที่สอง   ที่เกิดมีแกอริยสาวกน้ัน.    ๓. ถ้าบาปเป็นอนักระทําสําหรับผู้กระทํา,         
สวนเราไมไดคิดจะทําบาปไรๆ  ทุกขจักถูกตองเราผูมิไดทําบาปอยู  แตที่ไหน           
ดังน้ี  :   น้ีเปนความเบาใจประการที่สาม   ที่เกิดมีแกอริยสาวกน้ัน.     ๔.  ถ้า              
บาปไม่เป็นอนักระทําสําหรับผู้กระทํา  อยูแลวไซร,   ที่น่ี  เราก็มองเห็นตนวา            
บริสุทธิ์หมดจดอยู     โดยโลกทั้งสอง  ดังน้ี    :    น้ีเปนความเบาใจประการที่ส่ี      
ที่เกิดมีแกอริยสาวกน้ัน.  กาลาม ท. !   อริยสาวกน้ัน  มีจิตไมมีเวรอยางน้ี                    
มีจิตไมพยาบาทอยางน้ี    มีจิตไมเศราหมองอยางน้ี   มีจิตหมดจดวิเศษอยางน้ี  
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แลว      ความเบาใจ  ๔   ประการเหลาน้ี      ยอมเกิดมแีกอริยสาวกน้ัน     
ในทิฏฐธรรมเทียว.   
 “ข้าแต่พระผู้มีพระภาค !    ข้อน้ันเป็นอย่างน้ัน.    ข้าแต่พระสุคต !     ข้อน้ัน     เป็นอย่าง
น้ัน . . . .”(ชาวกาลามเหล่าน้ัน   รับสนองพระพทุธดาํรัสกล่าวย ํา้ข้อความนีอี้กคร้ังหน่ึง   ด้วยตน     เอง
,  แล้วทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนา   ประกาศตนเป็นอุบาสก).  
 -  ติก. อํ. ๒๐/๒๔๒-๒๔๘/๕๐๕. 

 (ผูศึกษาอาจจะสังเกตเห็นไดเองวา    การศึกษาและปฏิบัติตามหลักอริยสัจสี่ประการ    น้ัน  
จะไมเปนการกระทําที่ขัดตอหลักกาลามสูตรทั้งสิบประการแตอยางใด เพราะมีเหตุผลที่แสดง                   
ชัดอยูในตัวเองวาทุกขเปนอยางไร  เหตุใหเกิดทุกขเปนอยางไร   ความดับทุกขเปนอยางไร   มรรค                   
อาจจะดับทุกขไดแทจริงอยางไร   โดยไมตอเช่ือคําบอกตามๆ กันมา  ไมตองดูการประพฤติตามๆ                  
กันมา  หรือเช่ือตามคําเลาลือ   หรืออางวามีอยูในตํารา   หรือใชเหตุผลตามทางตรรก   หรือตาม                   
ทางนัยะคือปรัชญา  หรือตรึกตามสามัญสํานึก   หรือเพราะเขากันไดกับเหตุผลของตน  หรือผูพูด                  
อยูในฐานะนาเช่ือ   หรือผูพูดเปนครูของตน  ซึ่งพระองคเองก็ไดตรัสยํ้าในขอน้ีอยูเสมอ.   เปนอัน                  
กลาวไดวา  ความรูและการปฏิบัติในอริยสัจทั้งส่ีน้ี  ไมมีทางที่จะเปนเร่ืองงมงาย  หรือสีลัพพัตต-                   
ปรามาส  อันขัดตอหลักกาลามสูตร  แตอยางใด). 

บริษทัทีเ่กีย่วกบัอริยสัจ 

 ภิกษุ   ท. !    บริษัท ๒ จําพวกเหลาน้ี  มีอยู.   สองจําพวก  อยางไร          
เลา?    สองจําพวกคือ   บริษัทไมประเสริญ (อนริย)     บริษัทประเสริฐ (อริย). 

 ภิกษุ  ท. !     บริษทัไม่ประเสริฐ  เปนอยางไรเลา ?   ภิกษุ  ท.!     ภิกษุ
ในบริษัทใด  ในกรณีน้ี  ลวนแตไมรูตามเปนจริงวา  “น้ี  ทุกข,   น้ี  ทุกข-        
สมุทัย,    น้ี  ทุกขนิโรธ,   น้ี  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา”    ดังน้ี ;   บริษัทน้ี   เรา          
กลาววา   บริษัทไมประเสริฐ. 
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 ภิกษุ  ท. !    บริษทัประเสริฐ   เปนอยางไรเลา ?   ภิกษุ  ท.!     ภิกษ ุ   
ในบริษัทใด   ในกรณีน้ี   ลวนแตรูตามเปนจริงวา  “น้ี  ทุกข,   น้ี  ทุกขสมุทัย,            
น้ี  ทุกขนิโรธ,   น้ี  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา”   ดังน้ี;     บริษัทน้ี   เรากลาววา          
บริษัทประเสริฐ. 

 ภิกษุ  ท. !    บริษัทม ี  ๒  จําพวกเหลาน้ีแล.  บริษัทที่เลิศในบรรดา      
บริษัททัง้สองน้ี    คือบริษัทประเสริฐ  (อริยปริส). 
-  ทุก. อํ. ๒๐/๙๐/๒๙๐. 

เมือ่อริยสัจส่ีถูกแยกออกเป็นสองซีก 

 ภิกษุ  ท. !     ธรรมทัง้หลายอันเปนกุศลเหลาใด   ซ่ึงเปนอริยะ  เปน   
เครื่องนําออกจากทุกข   เปนเครื่องยังสัตวใหลุถึงความตรัสรูพรอม   มีอยู.    
ภิกษุ  ท. !     ถาหากวาบุคคลผูชอบถาม  จะพึงถามพวกเธออยางน้ีวา  “วิธีการ
เพ่ือให้ได้รับ  ประโยชน์ถึงท่ีสุด (อุปนิสา๑) ในการฟังซ่ึงธรรมอันเป็นกศุล   ซ่ึงเป็นอริยะ   เป็น
เคร่ืองนาํออกจากทุกข์  เป็นเคร่ืองยงัสัตว์ให้ลถึุงความตรัสรู้พร้อม  เหล่าน้ัน  มีอยู่อย่างไรเล่า ?” 
ดังน้ีไซร,  พึงตอบแกเขาอยางน้ีวา   วิธีการน้ันก็คือ  (การฟง)   เพื่อใหรูตามเปน
จริงซ่ึง   ธรรมเหลาน้ัน  อันจะพึงแบงออกไดเพียงสองหมวด.   สองหมวด
อยางไรกันเลา?     สองหมวดคือ       การแยกฟงใหรูวา       “นีค้อืทุกข์        นีค้อื
ทุกขสมุทัย”   ดังน้ี   :   น้ีเปน    อนุปสสนา  (การตามเห็น)   หมวดที่หน่ึง ;      และ 
“นีค้อืทุกขนิโรธ  นีค้อืทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา”  ดังน้ี    น้ีเปนอนุปสสนาหมวด
ที่สอง. 

 ภิกษุ  ท.!     เมื่อภิกษุตามเห็นอยูซ่ึงธรรม  อันจะพึงแบงออกไดเปน 

๑.  อุปนิสา  คําน้ี  ในที่บางแหง  (ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  หนา ๕๔๙ บรรทัดที่ ๗)  ไดแปลวา “ประโยชน”  

น้ันไมถูก,  ที่ถูกตองแปลวา  “วิธีที่จะเขาถึงประโยชน” ;  ขอใหเขาใจตามน้ีดวย. 
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สองหมวดโดยชอบ  อยางน้ี  เปนผูไมประมาท  มีความเพียรเผากิเลส  มีตน
สงไป     แลวในธรรม  อยู;   ผลที่เธอพึงหวังไดอยางใดอยางหน่ึง   ในบรรดาผล
สองอยาง    คือการ บรรลุอรหัตตผลในทฏิฐธรรม  น่ันเทียว,  หรือวาถาอปุาทิ 
(เช้ือ)  ยังเหลืออยู    ก็ยอม เป็นอนาคามี.  
-   สุตฺต. ขุ. ๒๕/๔๗๓/๓๙๐.  

หลกัวธีิการศึกษาอริยสัจส่ี  ใช้ได้กบัหลกัทัว่ไป 

ตัวอย่าง  ก. เก่ียวกับอกศุลศีล 

 ถปติ ! อกศุลศีลเหล่านี ้  :   น่ันเรากลาววาเปนส่ิงที่ควรรู.  

 ถปติ ! อกศุลศีลมส่ิีงนี้ๆ  เป็นสมุฏฐาน  :  น่ันเรากลาววาเปนส่ิงที่
ควรรู.  

 ถปติ ! อกศุลศีลดบัไปไม่มเีหลอื  ในที่นี้ๆ   :  น่ันเรากลาววาเปน         
ส่ิงที่ควรรู.  

 ถปติ !  ผู้ปฏิบัติอย่างนี ้  ปฏิบัติเพือ่ดบัไม่เหลอืแห่งอกศุลศีล  :  
น่ัน     เรากลาววาเปนส่ิงที่ควรรู.   

 

 

 



๑๕๑๔                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

 

ตัวอย่าง ข. เก่ียวกับกศุลศีล 

 ถปติ ! กศุลศีลเหล่านี ้ :   น่ันเรากลาววาเปนส่ิงที่ควรรู.  
 ถปติ ! กศุลศีลมีส่ิงนี้ๆ   เป็นสมุฏฐาน   :   น่ันเรากลาววาเปนส่ิงที่  
ควรรู.  
 ถปติ !  กศุลศีลดบัไม่เหลอื  ในที่นี้ๆ   :  น่ันเรากลาววาเปนส่ิงที่           
ควรรู.  
 ถปติ ! ผู้ปฏิบัติอย่างนี ้  ปฏิบัติเพือ่ดบัไม่เหลอืแห่งกศุลศีล  :  น่ัน        
เรากลาววาเปนส่ิงที่ควรรู.  

ตัวอย่าง ค. เก่ียวกับอกศุลสังกัปปะ 

 ถปติ ! อกศุลสังกปัปะเหล่านี ้ :   น่ันเรากลาววาเปนส่ิงที่ควรรู. 
 ถปติ !  อกศุลสังกปัปะมส่ิีงนี ้ ๆ เป็นสมุฏฐาน  :  น่ันเรากลาววา
เปน ส่ิงที่ควรรู.  
 ถปติ ! อกศุลสังกปัปะดบัไปไม่มเีหลอื  ในที่นี้ๆ   :  น่ันเรากลาววา     
เปนส่ิงที่ควรรู.  
 ถปติ ! ผู้ปฏิบัติอย่างนี ้ ปฏิบัตเิพือ่ดบัไม่เหลอืแห่งอกศุล
สังกปัปะ    :     น่ันเรากลาววาเปนส่ิงที่ควรรู.  

ตัวอย่าง ง. เก่ียวกับกศุลสังกัปปะ 

 ถปติ ! กศุลสังกปัปะเหล่านี ้ :   น่ันเรากลาววาเปนส่ิงที่ควรรู.  
 ถปติ ! กศุลสังกปัปะมส่ิีงนี้ๆ   เป็นสมุฏฐาน  :  น่ันเรากลาววาเปน    
ส่ิงที่ควรรู.  
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 ถปติ !  กศุลสังกปัปะดบัไม่เหลอื  ในที่นี้ๆ   :  น่ันเรากลาววาเปน         
ส่ิงที่ควรรู.  
 ถปติ ! ผู้ปฏิบัติอย่างนี ้ ปฏิบัติเพือ่ดบัไม่เหลอืแห่งกศุลสังกปัปะ        
น่ันเรากลาววาเปนส่ิงที่ควรรู.  
-  ม. ม. ๑๓/๓๔๖/๓๖๑.  

 (ผูศึกษาจะสังเกตเห็นไดเองวา   หลักการศึกษาตามแบบของอริยสัจสี่ซึ่งแยกออกไป    ไดวา 
คืออะไร? จากอะไร? เพื่ออะไร? โดยวิธีใด? ดังน้ีน้ัน ใชเปนหลักศึกษาธรรมะ                   
อะไรก็ได     ดังในตัวอยางเหลาน้ี). 

อริยสัจส่ีเป็นทีต่ั้งแห่งการแสดงตวัของปัญญนิทรีย์ 

 ภิกษุ ท. !  อินทรีย  ๕  อยางเหลาน้ี   มอียู.  หาอยางเหลาไหนเลา ?  
หาอยางคือ    สัทธินทรีย    วิริยินทรีย    สตินทรีย    สมาธินทรีย    และปญญินทรีย.             
  ภิกษุ ท. ! สัทธินทรีย  จะเห็นไดในที่ไหนเลา ?  สัทธินทรีย์  เห็นได
ใน โสตาปัตติยงัคะส่ี.   
 ภิกษทุ ท.! วิริยินทรีย  จะเห็นไดในที่ไหนเลา ?   วริิยินทรีย์   เห็นได
ใน สัมมัปปธานส่ี. 
 ภิกษุ ท. ! สตินทรีย   จะเห็นไดในที่ไหนเลา ?   สตินทรีย์  เห็นไดใน
สติปัฏฐานส่ี.  
 ภิกษุ ท. ! สมาธินทรีย  จะเห็นไดในที่ไหนเลา ?   สมาธินทรีย์  เห็น
ไดใน ฌานส่ี.  
 ภิกษุ ท. !  ปญญินทรยี   จะเห็นไดในทีไ่หนเลา ?   ปัญญนิทรีย์    
เห็นไดใน อริยสัจส่ี.  



๑๕๑๖                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

 

 ภิกษุ ท. ! เหลาน้ีแล     อินทรีย ๕ อยาง.      . . . . 
-  มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๕๙/๘๕๒-๘๕๗. 

อริยสัจส่ีเป็นวตัถุแห่งกจิของปัญญนิทรีย์ 

 ภิกษุ ท. !   ปญญินทรยี  เปนอยางไรเลา?  ในกรณน้ีีคือ อริยสาวก  
เปนผูมีปญญา  ประกอบพรอมแลวดวยปญญาเคร่ืองใหถึงซ่ึงสัจจะแหงการเกิด
ดับอันเปนอริยะ  เปนเคร่ืองชําแรกกิเลส  ใหถึงความส้ินไปแหงทุกขโดยชอบ.               
อริยสาวกน้ัน  รู้ชัดตามที่เป็นจริงว่า “ทุกข์  เป็นอย่างนี,้  เหตุให้เกดิทุกข์  เป็น
อย่างนี,้   ความดบัไม่เหลอืแห่งทุกข์  เป็นอย่างนี,้  ทางดาํเนินให้ถงึความดบัไม่
เหลอืแห่ง   ทุกข์  เป็นอย่างนี”้   ดังน้ี.   ภิกษุ ท. !     การรูน้ี    เรากลาววา     
ปญญินทรยี.๑  
-  มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๖๓/๘๖๙. 

  [ในสูตรอ่ืน    ไดทรงแสดง ลักษณะแห่งปัญญินทรีย์  ไววา :-] 

 สารีบุตร !       . . . . อริยสาวกจักเปนผูรูชดัอยางน้ีวา   “สังสารวัฏฏ    เปน
ส่ิงมีเบื้องตนและที่สุดอันบุคคลไปตามอยูรูไมได  เบื้องตนที่สุดยอมไมปรากฏ    
แกสัตวทั้งปลายผูมีอวิชชาเปนเคร่ืองก้ัน   มีตัณหาเปนเคร่ืองผูก  กําลังเลนไป      
ทองเที่ยวไป.    ความจางคลายดับไปโดยไมมีเหลือแหงอวิชชาอันเปนกองแหง
ความมืดน้ัน  มีอยู;   น่ัน  เปนบทที่สงบ  น่ัน  เปนบทท่ีประณีต,  กลาวคือ  เปนที่
สงบแหงสังขารทั้งปวง  เปนทีส่ลัดคืนซ่ึงอุปธิทัง้ปวง  เปนทีส้ิ่นไปแหงตัณหา 
เปนความจางคลาย  เปนความดับ  เปนนิพพาน”   สารีบุตร !   ความรูชัดเชนน้ัน    
ของอริยสาวกน้ัน    ยอมเปนปญญินทรียของเธอน้ัน.  
-  มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๐๐/๑๐๒๐. 

๑.  ในสูตรอื่น   (๒๒/๑๒/๑๕)    แทนที่จะเรียกวาปญญินทรีย    ตรัสเรียกวาปญญาพละก็มี   ซึ่งมีใจความอยางเดียวกัน. 
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เบญจพธิพรทีท่รงระบุไว้สําหรับภกิษุ 

(ไม่เกีย่วกบัตัณหาเหมือนจตุพธิพรของชาวบ้าน) 
 ภิกษุ  ท.!     เมื่อพวกเธอเที่ยวไปในโคจรอันเปนวิสัยแหงบดาตน       ก็  

จักเจริญแมดวยอายุ    แมดวยวรรณะ    แมดวยสุขะ   แมดวยโภคะ   แมดวยพละ. 

 ภิกษุ  ท.!    อะไรเลา  เปนความหมายในคําวา  อายุ  สําหรับภิกษุ ?  

ภิกษุ  ท.!    ในกรณีน้ีคือ   ภิกษุยอม เจริญอทิธิบาท  อนัประกอบพร้อมด้วย
ธรรม  เคร่ืองปรุงแต่ง  มีสมาธิอาศัยฉันทะเป็นปธานกจิ;   ยอมเจริญอิทธิ
บาท  อันประกอบพรอมดวยธรรมเครื่องปรงุแตง  มีสมาธิอาศัย วริิยะ เปนปธาน
กิจ;  ยอมเจริญอิทธบิาท  อันประกอบพรอมดวยธรรมเครื่องปรงุแตง  มีสมาธิ
อาศัย จิตตะ เปนปธานกิจ;   ยอมเจริญอทิธิบาท  อันประกอบพรอมดวยธรรม
เครื่องปรุงแตง   มีสมาธิอาศัย วมิังสา เปนปธานกิจ.  (กิจในที่น้ีคือ กิจเกี่ยวกับ  การ

ระวัง,  การละ,  การทําใหเกิดมี  และการรักษา).  ภิกษุน้ัน,   เพราะเจริญกระทําใหมาก  ซ่ึง
อิทธิบาท ๔ ประการเหลาน้ี,  เมื่อหวังอยู  ก็จะพึงดํารงอยูไดตลอดเวลากัปปหน่ึง     
หรือเกินกวากัปป.  ภิกษุ  ท.!     น้ีแล  เปนความหมายในคําวา  อายุ  สําหรับ
ภิกษุ.  

 ภิกษุ ท. !   อะไรเลา  เปนความหมายในคําวา วรรณะ  สําหรับภิกษุ ?   

ภิกษุ ท. !    ในกรณีน้ีคือ   ภิกษเุปนผู มีศีล  สํารวมด้วยปาตโิมกขสังวร  ถึง
พรอมแลวดวยมรรยาทและโคจร  มีปกติเห็นเปนภัยในโทษท้ังหลาย  แมเปน
โทษเล็กนอย  สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย.  ภิกษุ ท. !   น้ีแล  เปน
ความหมายในคําวา   วรรณะ    สําหรับภิกษุ. 



๑๕๑๘                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

 

  ภิกษุ ท. !   อะไรเลา  เปนความหมายในคําวา  สุข  สําหรับภิกษุ ?    
ภิกษุ  ท.!    ในกรณีน้ีคือ  ภิกษุ  เข้าถงึปฐมฌาน  . . . .  ทุติยฌาน  . . . .  ตติย-
ฌาน  . . . .  จตุตถฌาน  . . . .  แลวแลอยู.   ภิกษุ ท. !     น้ีแล  เปนความหมายใน
คําวา สุข  สําหรับภิกษุ.  

 ภิกษุ ท. !   อะไรเลา  เปนความหมายในคําวา โภคะ  สําหรบัภิกษุ ?  
ภิกษุ ท. !    ในกรณีน้ีคือ   ภิกษุ  มีจิตอนัประกอบด้วยเมตตา,  กรุณา,  
มุทติา,   อุเบกขา,   แผไปยังทศิที่หน่ึง  ทีส่อง  ที่สาม  ที่ส่ี  ทิศเบื้องบน  เบื้อง
ตํ่า  และดานขวาง  แผไปยังโลกทั้งส้ิน  ในที่ทั้งปวง  ดวยจิตที่ประกอบดวย
เมตตา,   กรุณา,  มุทิตา,  อุเบกขา,  ชนิดที่ไพบูลย  ถึงความเปนจิตใหญ  หา
ประมาณมไิด    ไมมีเวร    ไมมพียาบาท  อยู.   ภิกษุ ท. !     น้ีแล  เปนความหมาย
ในคําวา    โภคะ   สําหรับภิกษุ. 
 ภิกษุ  ท.!    อะไรเลา  เปนความหมายในคําวา พละ  สําหรับภิกษุ ?       
ภิกษุ  ท.!    ในกรณีน้ี คือ  ภิกษุ  กระทําให้แจ้งซ่ึงเจโตวมุิตติปัญญาวมุิตติ  อนั
หาอาสวะมไิด้   เพราะความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย    ดวยปญญาอันย่ิงเอง  
ในทิฏฐธรรม   เขาถึงแลวแลอยู.   ภิกษุ ท. !     น้ีแล     เปนความหมายในคําวา 
พละ    สําหรับภิกษุ.  
-  ปา. ที.   ๑๑/๘๕/๕๐.  

การทาํบุคคลให้รู้อริยสัจ  จดัเป็นอนุศาสนีปาฏิหาริย์ 

 เกวัฏฏะ !    น่ีปาฏิหาริยสามอยาง  ที่เราไดทําใหแจงดวยปญญาอนัย่ิง       
เอง  แลวประกาศใหผูอื่นรูได.   สามอยางอะไรเลา ?   สามอยางคือ  อิทธ-                  
ปาฏิหาริย     อาเทสนาปาฏิหาริย    และอนุศาสนีปาฏิหาริย. 
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 (๑)  เกวัฎฎะ !   อทิธิปาฏิหาริย์น้ันเป็นอย่างไรเล่า ?  เกวัฏฏะ !                
ภิกษุในกรณีน้ี    กระทําอิทธวิิธีมีอยางตางๆ  :  ผูเดียวแปลงรูปเปนหลายคน,
หลายคนเปนคนเดียว,   ทําที่กําบังใหเปนที่แจง  ทําที่แจงใหเปนที่กําบัง,  ไป          
ไดไมขัดของ  ผานทะลุฝา  ทะลุกําแพง  ทะลุภูเขา  ดจุไปในอากาศวางๆ,   ผุด          
ข้ึนและดํารงอยูในแผนดินไดเหมือนในนํ้า,   เดินไปไดเหนือนํ้า  เหมือนเดินบน       
แผนดิน,  ไปไดในอากาศเหมือนนกมีปก  ทั้งที่ยังน่ังสมาธิคูบัลลังก.  ลูบคลํา              
ดวงจันทรและดวงอาทิตยอันมีฤทธิ์อานุภาพมาก ไดดวยฝามอื.  และแสดง
อํานาจทางกายเปนไปตลอดถึงพรหมโลกได.  เกวัฏฏะ !     กุลบุตรผูมีศรัทธา
เล่ือมใสไดเห็นการแสดงน้ันแลว  เขาบอกเลาแกกุลบุตรอื่นบางคน  ที่ไมศรทัธา
เล่ือมใสวานาอัศจรรยนัก.  กุลบุตรผูไมมีศรัทธาเลื่อมใสน้ัน ก็จะพึงตอบวา  วิชา  
ชื่อ   คนัธารี๑  มีอยู  ภิกษุน้ันแสดงอิทธิวิธดีวยวิชาน่ันเทาน้ัน (หาใชมีปาฏิหาริย
ไม),   เกวัฏฏะ !      ทานจะเขาใจวาอยางไร  :   ก็คนไมเชือ่  ไมเล่ือมใส  ยอม
กลาวตอบผูเชื่อผูเล่ือมใสไดอยางน้ัน      มิใชหรอื ? 

 “พึงตอบได้ ,      พระองค์ !” 

 เกวัฏฏะ !   เราเห็นโทษในการแสดงอิทธปิาฏิหาริยดังน้ีแล  จึงอึดอัด      
ขยะแขยง     เกลียดชัง    ตออิทธปิาฏิหาริย.   

 (๒)  เกวัฏฏะ !   อาเทสนาปาฏิหาริย์น้ัน เป็นอย่างไรเล่า ? เก-
วัฏฏะ !     ภิกษุในกรณีน้ี  ยอมทายจิต  ทายความรูสึกของจิต  ทายความตรึก  
ทายความตรอง    ของสัตวเหลาอื่น  ของบุคคลเหลาอื่นได  วา  ใจของทานเชนน้ี  
ใจของทานมีประการน้ี  ใจของทานมีดวยอาการอยางน้ี.  . . . .  ฯลฯ  . . . .  

๑.   คันธารี   ช่ือมนต   แตงโดยฤษีมีนามคันธาระ,   อีกอยางหน่ึงวาในแควนคันธาระ.       
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กุลบุตรผูไมเชื่อ    ไมเล่ือมใส   ยอมคานกุลบุตรผูเชือ่ผูเล่ือมใส   วา วิชา   ชื่อ 
มณกิา  มอียู  ภิกษุน้ัน  กลาวทายใจไดเชนน้ันๆ   ก็ดวยวิชาน้ัน  (หาใชมี
ปาฏิหาริยไม),     เกวัฏฏะ !        ทานจะเขาใจวาอยางไร     :      ก็คนไมเชื่อไม 
เล่ือมใส     ยอมกลาวตอบผูเชือ่ผูเล่ือมใสได     อยางน้ัน     มิใชหรอื ?  

 “พึงตอบได้ ,       พระองค์ !”  

 เกวัฏฏะ !  เราเห็นโทษในการแสดงอาเทสนาปาฏิหาริยดังน้ีแล  จึง        
อึดอัด     ขยะแขยง    เกลียดชัง     ตออาเทสนาปาฏิหาริย.   

 (๓)  เกวัฏฏะ !   อนุศาสนีปาฏิหาริย์ น้ัน   เปนอยางไรเลา ?  เกวัฏฏะ !   
ภิกษุในกรณีน้ี    ยอมส่ังสอนวา   “ทานจงตรึกอยางน้ีๆ   อยาตรึกอยางน้ันๆ,   จง
ทําไวในใจอยางน้ีๆ  อยาทําไวในใจอยางน้ันๆ,  จงละส่ิงน้ีๆ เสีย.  จงเขาถึง               
ส่ิงน้ีๆ แลวแลอยู”    ดังน้ี.   เกวัฏฏะ !       น้ีเราเรียกวา       อนุศาสนีปาฏิหาริย.  

 เกวัฏฏะ !    ขออื่นยังมอีีก   :   ตถาคตเกิดข้ึนในโลกน้ี  เปนพระ-            
อรหันตตรสัรูชอบเอง  สมบูรณดวยวิชชาและจรณะ  ดําเนินไปดี  รูแจงโลก  
เปนสารถีฝกคนควรฝกไมมใีครย่ิงไปกวา  เปนครูของเทวดาและมนุษย  เปนผู
เบิกบานแลว  จําแนกธรรมออกสอนสัตว.   ตถาคตน้ัน  ทําใหแจงซ่ึงโลกน้ี  กับ
ทั้งเทวดา   มาร   พรหม   หมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ   เทวดาพรอมทั้ง
มนุษย  ดวยปญญาอันย่ิงเองแลว  สอนผูอื่นใหรูแจงตาม.   ตถาคตน้ันแสดงธรรม
ไพเราะในเบ้ืองตน – ทามกลาง – ที่สุด,  ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถะ
และพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณส้ินเชิง.  คหบดหีรือบตุรคหบดี  หรือผูเกิดใน
ตระกูลใดตระกูลหน่ึงในภายหลังก็ด ี    ไดฟงธรรมน้ันแลว   เกิดศรัทธาใน
ตถาคต.  เขาผูประกอบดวยศรัทธา   ยอมพจิารณาเห็นวา  “ฆราวาสคับแคบ  เปน
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ทางมาแหงธุลี,  บรรพชาเปนโอกาสวาง;   การที่คนอยูครองเรือน  จะประพฤติ
พรหมจรรยใหบริสุทธิ์บริบรูณโดยสวนเดยีวเหมือนสังขที่เขาขัดแลวน้ัน        ไม
ทําไดโดยงาย.   ถากระไร  เราจะปลงผมและหนวด  ครองผากาสายะ  ออกจาก
เรือนบวช    เปนผูไมเก่ียวของดวยเรือนเถิด”,    ดังน้ี.    โดยสมัยอืน่ตอมา  เขาละ
กองสมบัตินอยใหญ  และวงศญาตินอยใหญ  ปลงผมและหนวด  ออกจาเรือน
บวชเปนผูไมเก่ียวของดวยเรือนแลว.    ภิกษุน้ัน   ผูบวชแลวอยางน้ี   สํารวมแลว
ดวยความสํารวมในปาติโมกข    ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจร,   มีปกติเห็น
เปนภัยในโทษทั้งหลาย         แมวาเปนโทษเล็กนอย  สมาทานศึกษาอยูใน
สิกขาบทท้ังหลาย,   ประกอบแลวดวยกายกรรมวจีกรรมอันเปนกุศล,  มีอาชีวะ
บริสุทธิ์,   ถึงพรอมดวยศีล,  มีทวารอันคุมครองแลวในอนิทรียทั้งหลาย,  
ประกอบดวยสติสัมปปญญะ,      มีความสันโดษ.  

 เกวัฏฏะ !   ภกิษุถึงพรอมดวยศีล  เปนอยางไรเลา?  เกวัฏฏะ !               
ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ละการทําสัตวมีชีวิตใหตกลวงไป เปนผูเวนขาดจาก                
ปาณาติบาต  วางทอนไมและศาสตราเสียแลว  มีความละอาย  ถึงความเอ็นดู
กรุณา   หวังประโยชนเก้ือกูลแกสัตวทั้งหลายทั้งปวงอยู.  เกวัฏฏะ !    น้ีเรา
เรียกวา     อนุศาสนีปาฏิหาริย.  
 (ตอไปน้ี ทรงแสดงดวยจุลศีล – มัชฌิมศีล – มหาศีล – อินทรียสังวร – สติสัมปชัญญะ        - 
การสันโดษดวยปจจัยสี่  –  การชําระจิตจากนิวรณในที่สงัดแลวไดปฐมฌาน  –  ทุติยฌาน  –   ตติย
ฌาน   - จตุตถฌาน – ญาณทัสสนะ – มโนมยิทธิ – อิทธิวิธี – ทิพพโสต – เจโตปริยญาณ  –  ปุพเพนิ
วาสานุสสติญาณ   –  จุตูปปาตญาณ     และตรัสเรียกความสําเร็จในการสอนแตละข้ันวา   อนุศาสนี
ปาฏิหาริย   อยางหน่ึงๆ   จนกระทั่งถึงอาสวักขยญาณซ่ึงมีขอความวา :-)  

 เกวัฏฏะ !   ภิกษุน้ัน  ครั้นจิตต้ังมั่นบริสุทธิ์ผองใส  ไมมกิีเลส                
ปราศจากอุปกิเลส    เปนธรรมชาติออนโยนควรแกการงาน     ต้ังอยูไดอยางไม
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หว่ันไหว   เชนน้ีแลว,    เธอก็นอมจิตไปเฉพาะตออาสวักขยญาณ.   เธอยอมรูชดั               
ตามท่ีเปนจริงวา  “นีทุ้กข์,   นีเ้หตุให้เกดิขึน้แห่งทุกข์,   นีค้วามดบัไม่เหลอื              
แห่งทุกข์,  นีท้างดาํเนินให้ถงึความดบัไม่เหลอืแห่งทุกข์”;   และรูชัดตามที่             
เปนจริงวา “เหล่านีอ้าสวะ,   นีเ้หตุเกดิขึน้แห่งอาสวะ,   นีค้วามดบัไม่เหลอื               
แห่งอาสวะ,  นีท้างดาํเนินให้ถงึความดบัไม่เหลอืแห่งอาสวะ”.  เมื่อเธอรูอยู            
อยางน้ีเห็นอยูอยางน้ี  จิตก็พนจากกามาสวะ  ภวาสวะ  อวิชชาสวะ.   ครั้นจิต              
หลุดพนแลวก็เกิดญาณหย่ังรูวา  “จิตพนแลว”.  เธอรูชัดวา  “ชาติส้ินแลว                
พรหมจรรยอยูจบแลว  กิจที่ควรทําไดทําสําเร็จแลว  กิจอื่นที่จะตองทําเพื่อความ        
เปนอยางน้ีมิไดมีอีก”   ดังน้ี.  เกวัฏฏะ !     เปรียบเหมือนหวงนํ้าใสที่ไหลเขา             
ไมขุนมัว,    คนมีจักษุดียืนอยูบนฝงในที่น้ัน,   เขาเห็นหอยตางๆ บาง  กรวด             
และหินบาง  ฝูงปลาบาง   อันหยุดอยูและวายไปในหวงนํ้าน้ัน,   เขาจะสําเหนียก        
ใจอยางน้ีวา  “หวงนํ้าน้ีใส  ไมขุนเลย  หอย  กอนกรวด  ปลาทั้งหลายเหลาน้ี            
หยุดอยูบาง  วายไปบาง  ในหวงนํ้าน้ัน”  ดังน้ี;   ฉันใดก็ฉันน้ัน.   เกวัฏฏะ !           
น้ีเราเรียกวา    อนุศาสนีปาฏิหาริย.    

 เกวัฏฏะ !   เหลาน้ีแล  ปาฏิหาริย  ๓ อยาง  ที่เราไดทําใหแจงดวย            
ปญญาอันย่ิงเอง    แลวประกาศใหผูอื่นรูตามดวย.  
-  สี. ที. ๙/๒๗๓ – ๒๗๖/๓๓๙ – ๒๔๒. 

อริยสัจ  (หรือโลกสัจ) 
ทรงบัญญตัไิว้ในกายทีย่งัมสัีญญาและใจ 

 ภิกษุ ท. !    เราไดกลาวกะโรหิตัสสเทวบุตรน้ันวา “แนะเธอ !  ที่             
สุดโลกแหงใด    อันสัตวไมเกิด  ไมแก  ไมตาย  ไมจุติ  ไมอุบติั,   เราไมกลาว             
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การรู   การเห็น  การถึงที่สุดโลกน้ัน  เพราะการไป.   แนะเธอ !   เมื่อยังไม                
ถึงที่สุดแหงโลกแลว  เรายอมไมกลาวซ่ึงการกระทําที่สุดแหงทุกข.    แนะเธอ !          

ในกายทีย่าววาหน่ึง  ซ่ึงประกอบด้วยสัญญาและใจน่ีเอง  เราได้บัญญัติ
โลก  เหตุเกดิของโลก  ความดบัไม่เหลอืของโลก  และทางให้ถงึความดบั
ไม่เหลอืของโลกไว้”   ดังน้ี.    
-  จตุกฺก. อํ. ๒๑/๖๔/๔๖. 

อริยสัจ  ทรงบัญญตัสํิาหรับสัตว์ทีอ่าจมเีวทนา 
 ภิกษุ ท. !    เพราะอาศัยซ่ึงธาตุ  ๖  ประการ  การกาวลงสูครรภ  ยอม         
ม;ี  เมื่อการกาวลงสูครรภ  มีอยู,  นามรูป  ยอมม;ี  เพราะมีนามรูปเปน                
ปจจัย  จึงมีสฬายตนะ;  เพราะมีสฬายตนะเปนปจจัย  จึงมีผัสสะ;  เพราะ             
มีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา.  ภิกษุ ท. !   เราย่อมบัญญตัิว่า  “นี ้  เป็นความ                
ทุกข์”  ดงันี;้   ว่า “นี ้ เป็นเหตุเกดิของความทุกข์”  ดงันี ้ ;    ว่า  “นี ้  เป็น                
ความดบัไม่เหลอืของความทุกข์”  ดงันี ้ ;    ว่า  “นี ้ เป็นทางให้ถงึความดบัไม่             
เหลอืของความทุกข์”    ดงันี ้;     แก่สัตว์ผู้สามารถเสวยเวทนา. 

  (ตอไปไดตรัสรายละเอียด   ของอริยสัจทั้งส่ี   หาดูไดในภาคนํา   แหงหนังสือเลมน้ี   ที่
หัวขอวา   “อริยสัจสี่  ที่ทรงแสดงโดยพิสดาร  (นัยที่สอง)”   หนา ๑๓๘). 

-  ติก. อํ. ๒๐/๒๒๗/๕๐๑. 

 (ผูศึกษาพึงสังเกตใหเห็นวา  ขอเท็จจริงอันน้ีมีความสําคัญอยางย่ิง  กลาวคือ  ตอง     มีการ
เสวยเวทนาจริงๆ  จึงจะเห็นทุกขอริยสัจที่เกิดจากตัณหาอันเกิดจากเวทนาน้ัน และความที่ ทุกขดับ
ไปในขณะที่ตัณหาดับไปในเวทนาน้ัน ในเม่ือจิตประกอบอยูดวยธัมมสมังคีแหงอัฏฐังคิกมรรค  โดย
อัตโนมัติ;    ดังน้ัน  ถาปราศจากเวทนาเสียเพียงอยางเดียวแลว  อริยสัจสี่ก็ยัง     มิไดเปนสิ่งที่มีอยู
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จริง;   ดวยเหตุน้ี   จึงกลาวไดวา  “อริยสัจ  ทรงบัญญัติสําหรับสัตวที่อาจเสวย  เวทนา”  ดังน้ี  โดยนัย
ดังที่พระพุทธองคตรัสแลวขางบน).   

เวทนาโดยปัจจยัส่ีสิบเอด็ชนิด 

 ภิกษุ ท. !    เราไดอยูแลวโดยประเทศแหงวิหารธรรม  อยางเดียวกัน     
กับวิหารธรรมท่ีเราเคยอยูแลวเมื่อตรัสรูแลวใหมๆ.   เมื่ออยูโดยวิหารธรรม              
อยางน้ี     เรายอมรูชดัอยางน้ีวา :-  

 “เวทนายอมม ี เพราะปจจัยคือ มิจฉาทิฏฐิ บาง; - ความเขาไป  
  สงบรํางับ  แหงมิจฉาทิฏฐิบาง ;  
  เวทนายอมม ี เพราะปจจัยคือ  สัมมาทิฏฐิ บาง ;  - ความเขาไป  
   สงบรํางับ  แหงสัมมาทิฏฐิบาง ;  
   เวทนายอมม ี เพราะปจจัยคือ มิจฉาสังกปัปะ บาง ;  - ความเขาไป  
  สงบรํางับ  แหงมิจฉาสังกัปปะบาง ;  
 เวทนายอมม ี เพราะปจจัยคือ สัมมาสังกปัปะ บาง ;  - ความเขาไป  
   สงบรํางับ  แหงสัมมาสังกัปปะบาง ; 
   เวทนายอมม ี เพราะปจจัยคือ มิจฉาวาจา บาง ;      - ความเขาไป  
      สงบรํางับ  แหงมิจฉาวาจาบาง ;  
   เวทนายอมม ี เพราะปจจัยคือ สัมมาวาจา บาง ;  - ความเขาไป  
  สงบรํางับ แหงสัมมาวาจาบาง ;  
   เวทนายอมม ี เพราะปจจัยคือ มิจฉากมัมันตะ บาง ; - ความเขาไป 
  สงบรํางับ  แหงมิจฉากัมมันตะบาง ;  
 เวทนายอมม ี เพราะปจจัยคือ สัมมากมัมันตะ บาง ; - ความเขาไป 
  สงบรํางับ  แหงสัมมากัมมันตะบาง ; 
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 เวทนายอมม ี เพราะปจจัยคือ มิจฉาอาชีวะ บาง ; - ความเขาไป 
  สงบรํางับ  แหงมิจฉาอาชีวะบาง ; 
 เวทนายอมม ี เพราะปจจัยคือ สัมมาอาชีวะ บาง ; - ความเขาไป 
  สงบรํางับ  แหงสัมมาอาชีวะ บาง ; 
 เวทนายอมม ี เพราะปจจัยคือ มิจฉาวายามะ บาง ; - ความเขาไป 
  สงบรํางับ  แหงมิจฉาวายามะ บาง ; 
 เวทนายอมม ี เพราะปจจัยคือ สัมมาวายามะ บาง ; - ความเขาไป 
  สงบรํางับ  แหงสัมมาวายาะบาง ; 
 เวทนายอมม ี เพราะปจจัยคือ มิจฉาสติ บาง ; - ความเขาไป 
  สงบรํางับ  แหงมิจฉาสติบาง ; 
 เวทนายอมม ี เพราะปจจัยคือ สัมมาสติ บาง ; - ความเขาไป 
  สงบรํางับ  แหงสัมมาสติบาง ; 
 เวทนายอมม ี เพราะปจจัยคือ มิจฉาสมาธิ บาง ; - ความเขาไป 
  สงบรํางับ  แหงมิจฉาสมาธิบาง ; 
 เวทนายอมม ี เพราะปจจัยคือ สัมมาสมาธิ บาง ; - ความเขาไป 
  สงบรํางับ  แหงสัมมาสมาธิบาง ; 
 เวทนายอมม ี เพราะปจจัยคือ  ฉันทะ บาง ; - ความเขาไป 
  สงบรํางับ  แหงฉันทะบาง ; 
 เวทนายอมม ี เพราะปจจัยคือ วติก บาง ; - ความเขาไป 
  สงบรํางับ  แหงวิตกบาง ; 
 เวทนายอมม ี เพราะปจจัยคือ สัญญา บาง ; - ความเขาไป 
  สงบรํางับ  แหงสัญญาบาง ; 
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 เวทนายอมม ี เพราะปจจัยคือ  ฉันทะ  วติก  และสัญญาท่ียงัไม่เข้าไป       
สงบรํางบั   บาง ;  

   เวทนายอมม ี เพราะปจจัยคือ ฉันทะ   วติก   และสัญญา   ที่เข้าไป          
สงบรํางบัแล้ว  บาง ;  

   เวทนายอมม ี เพราะปจจัยคือ  การบรรลุถึงฐานะท่ีได้พยายามเพือ่จะ      
บรรลุถงึ   บาง”     ดังน้ี. 

-  มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๗/๕๐. 

ผู้รู้อริยะสัจ 

ไม่จาํเป็นต้องแตกฉานอภธิรรมและรวยลาภ 

 ภิกษุ ท. !   เราจักแสดงมาแกลบ ๑  ๓ ชนิด และบุรุษพริก๒  ๓ ชนิด.     

 ภิกษุ ท. !   ม้าแกลบ ๓ ชนิด  เปนอยางไรเลา?  ภิกษ ุ ท. !                  
มาแกลบบางตัวในกรณีน้ี  มีความเร็ว   ไมมีสีสวย  ไมมีรูปรางขึงขัง ;   บางตัวม ี          
ความเร็ว   มีสีสวย   แตไมมีรูปรางขึงขัง;   บางตัวมีความเร็ว   มีสีสวย   มีรูปราง
ขึงขัง.   ภิกษุ ท. !     น่ีแหละ   มาแกลบ  ๓  ชนิด.  

 ภิกษุ ท. !    บุรุษพริก  ๓ ชนิด  เปนอยางไรเลา ?   ภิกษุ ท. !               
บุรุษพริกบางคน       มีความเร็ว  (ชวสมฺปนฺน)     แตไมมผีิวพรรณ    (น วณฺณสมฺปนฺน)           
๑.  คําน้ีบาลีวา  อสฺสุขลุงฺก   เคยแปลกันมาวามากระจอก    แตเห็นวาไมสมกับเคาเรื่อง   เพราะมากระจอกขาเขยกวิ่ง

ไมไดเร็ว   และจะมีความสงาผาเผยขึงขังไมได    จึงไมแปลวามากระจอก   แตแปลวา มาแกลบ คือมาพันธุเล็กรอง
จากมาพันธุสินธพ.  

๒.  คําน้ีบาลีวา     ปุรสิขลุงฺก    ก็เคยแปลกันมาวา    บุรุษกระจอก    ซึง่ไมเขากับเรื่องราวที่แสดง    เพราะคนกระจอกงอก
งอยจะมีลักษณะอยางน้ันไมได      เช่ือวาหมายถึงคนรางเล็กพันธุหน่ึง    ซึ่งมีสมรรถนะสูง  ในท่ีน้ีจึงแปลวา  คนพริก  
โดยโวหารในภาษาไทยวา  “ถึงเลก็ก็เล็กพริก”     ดังน้ี. 
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ไมมีทาทางสงาผาเผย (น อาโรหปริณาหสมฺปนฺน);   บางคนมีความเร็ว  มีผิวพรรณ    
แตไมมีทาทางสงาผาเผย;   บางคนมีความเร็วดวย  มีผิวพรรณดวย  มีทาทาง             
สงาผาเผยดวย.    

 ภิกษุ ท. !    บุรุษพริก  มีความเร็ว  แต่ไม่มีผวิพรรณ   ไม่มีท่าทาง             
สง่าผ่าเผย  น้ันเป็นอย่างไรเล่า ?   ภิกษุ ท. !   ภิกษุในกรณน้ีี  ยอมรูชัดตาม               
เปนจริง   วา   “ทุกข  เปนอยางน้ี,   ทุกขสมุทัย  เปนอยางน้ี,   ทุกขนิโรธ               
เปนอยางน้ี,   ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  เปนอยางน้ี”  ดังน้ี  :   น้ีเปนความเร็ว             
ของเธอ;   แตเมื่อถูกถามปญหาในอภิธรรมในอภิวินัย  ก็น่ิง  ตอบไมได   :               
น้ีเปนความไมมีผิวพรรณของเธอ;   และเปนผูไมรวยลาภดวยจีวร  บิณฑบาต           
เสนาสนะ  และคิลานปจจยเภสัชชบริกขารทั้งหลาย  :   น้ีเปนความไมสงาผาเผย          
ของเธอ.   ภิกษุ ท. !    อยางน้ีแล  เรียกวา  บุรุษพรกิ  ที่มีความเร็ว  แตไมม ี               
ผิวพรรณ     ไมมีทาทางสงาผาเผย.  

 ภิกษุ ท. !    บุรุษพริก  มีความเร็ว  มีผวิพรรณ  แต่ไม่มท่ีาทางสง่า            
ผ่าเผย  น้ันเป็นอย่างไรเล่า ?   ภิกษุ ท. !   ภิกษุในกรณีน้ี   ยอมรูชดัตามเปน               
จริง  วา  “ทุกข  เปนอยางน้ี,   ทุกขสมุทัย  เปนอยางน้ี,   ทุกขนิโรธ  เปน                
อยางน้ี,   ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  เปนอยางน้ี”   ดังน้ี  :   น้ีเปนความเร็วของ           
เธอ;    และเมื่อถูกถามปญหาในอภิธรรมในอภิวินัย  ก็ตอบได  ไมน่ิง  :   น้ีเปน         
ความผีิวพรรณของเธอ;   แตเปนผูไมรวยลาภดวยจีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ             
และคิลานปจยเภสัชชบริกขารทั้งหลาย    :    น้ีเปนความไมสงาผาเผยของเธอ.          
ภิกษุ ท. !   อยางน้ีแล   เรียกวา  บุรุษพรกิผูมีความเร็ว  มีผิวพรรณ  แตไมมี               
ทาทางสงาผาเผย.   
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 ภิกษุ ท. !   บุรุษพริก  มีความเร็วด้วย  มีผวิพรรณด้วย  มีท่าทาง                 
สง่าผ่าเผยด้วย  น้ันเป็นอย่างไรเล่า ?   ภิกษุ ท. !   ภิกษุในกรณีน้ี  ยอมรูชดั                
ตามเปนจริงวา  “ทุกข  เปนอยางน้ี,   ทุกขสมุทัย  เปนอยางน้ี,    ทุกขนิโรธ               
เปนอยางน้ี,   ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  เปนอยางน้ี”  ดังน้ี  :   น้ีเป็นความเร็ว             
ของเธอ ;    และเมื่อถูกถามปญหาในอภธิรรมในอภิวินัย เธอก็ตอบได  ไมน่ิง :         
นีเ้ป็นความมีผวิพรรณของเธอ ;   และเธอน้ันเปนผูรวยลาภดวยจีวร  บิณฑบาต         
เสนาสนะ  และคิลานปจจยเภสัชชบริกขารทั้งหลาย  :   นีเ้ป็นความสง่าผ่าเผย
ของเธอ.  ภิกษุ ท. !     อยางน้ีแล  เรียกวา  บุรุษพริกที่มีความเร็วดวย    มี
ผิวพรรณดวย     มีทาทางสงาผาเผยดวย.  

 ภิกษุ  ท.!    เหลาน้ีแล    บุรุษพริก   ๓  ชนิด.   

-   ติก. อํ. ๒๐/๓๗๐/๕๘๐. 

 (ผูศึกษาพึงสังเกตใหเห็นวา    บุรุษพริกประเภทท่ีหน่ึงรูอริยสัจ    แตไมอาจตอบปญหา     
ในอภิธรรมอภิวินัย  และไมรวยดวยลาภ.  ขอน้ีเปนเคร่ืองแสดงอยูแลววา  การรู้อริยสัจน้ัน                       
มิได้เน่ืองอยู่กับการรู้อภิธรรมอภิวินัยและรวยลาภ). 

จงกระทาํเหตุทั้งภายในและภายนอก 

ก. เหตุภายใน 

 ภิกษุ ท. !    สําหรับภิกษุเสขะผูมีความปรารถนาแหงใจอันยังไมบรรลุ          
ยังปรารถนาอนุตตรโยคักเขมธรรมอยูน้ัน   เราไมมองเห็นองคธรรมอื่นแมหน่ึง         
ซ่ึงเมื่อกระทําใหเปนองคธรรมในภายในแลว  จะมีอุปการะมาก  เหมือนอยาง             
โยนิโสมนสิการ น้ี.  
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 ภิกษุ ท. !   ภิกษุกระทําโยนิโสมนสิการอยู่ ย่อมละอกศุล และทํา               
กศุลให้เจริญ. 

โยนิโสมนสิการธรรม    มีอยู่สําหรับภิกษุผู้เสขะ,      ไม่มีธรรม
อื่นมีอุปการะมากเหมือนอย่างน้ัน สําหรับการบรรลุประโยชน์อัน
สูงสุด.   ภิกษุตั้งจิตไว้โดยแยบคาย    พึงบรรลุความส้ินไปแห่งทุกข์. 

ข. เหตุภายนอก 

 ภิกษุ  ท.!    สําหรับภิกษุเสขะผูมีความปรารถนาแหงใจอันยังไมบรรลุ         
ยังปรารถนาอนุตตรโยคักเขมธรรมอยูน้ัน  เราไมมองเห็นองคธรรมอื่นแมหน่ึง          
ซ่ึงเมื่อ กระทําให้เป็นองค์ธรรมในภายนอก แลว    จะมีอุปการะมาก  เหมือน
อยาง   กลัย๎าณมิตตตา น้ี.  

 ภิกษุ  ท.!    ภิกษุผู้มีกลัยาณมติร ย่อมละอกศุล และทํากศุล                
ให้เจริญ. 

ภิกษุใด  มีกัลยาณมิตรเป็นที่พึ่งเป็นที่เคารพ   กระทาํตามคาํของ
มิตรอยู่    อย่างรู้สึกตัว    อย่างมีสติ,    ภิกษุน้ัน     พึงบรรลุความส้ินไป
แห่งสังโยชน์ทั้งปวง   โดยลาํดับ.   

-  อิติวุ.  ขุ.  ๒๕/๒๓๖, ๒๓๗/๑๙๔, ๑๙๕.  

 

 



๑๕๓๐                                                                    อริยสัจจากพระโอษฐ 

 

อฏัฐังคกิมรรค 

ในฐานะเพชรพลอยเมด็หน่ึงแห่งพระศาสนา 

 ปหาราทะ !    มหาสมุทร  มีรัตนะเปนอันมาก  มีรัตนะเปนอเนก          
ในมหาสมทุรน้ัน  มรีัตนะเหลาน้ีคือ  แกวมุกดา  แกวมณี  แกวไพฑูรย  สังข             
แกวศิลา  แกวประพาฬ  เงิน  ทอง  โกเมน  (โลหิตงฺก)      แกวลาย  (มสารคลฺล)        
ฉันใด :   ปหาราทะ !   ธรรมวินัยน้ีก็ฉันน้ัน  มีรัตนะเปนอันมาก  มีรัตนะ                  
เปนอเนก;   ในธรรมวนัิยน้ัน  มีรัตนะเหล่านีค้อื   สติปัฏฐานส่ี  สัมมัปปธานส่ี          
อทิธิบาทส่ี   อนิทรีย์ห้า   พละห้า   โพชฌงค์เจ็ด   อริยมรรคมีองค์แปด.  
 ปหาราทะ !    ขอที่ธรรมวินัยน้ีมีรัตนะเปนอันมาก  มีรัตนะเปนอเนก        
ธรรมวินัยน้ีจึงเปนส่ิงนาอัศจรรย   ไมเปนส่ิงธรรมดา  เมื่อภิกษุทัง้หลายเห็นแลว       
ยอมยินดีอยางย่ิงในธรรมวินัยน้ี.   
-  อฏฐก. อํ. ๒๓/๒๐๖/๑๐๙. 

พระคุณของผู้ทีท่าํให้รู้แจ้งอริยสัจส่ี 

 อานนท !    บุคคลอาศัยบุคคลใดแล้ว หมดความสงสัยในทุกข์               
หมดความสงสัยในทุกขสมุทยั   หมดความสงสัยในทุกขนิโรธ  หมดความสงสัย          
ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา;   การที่จะทําปฏิการคุณแกบุคคลน้ัน  ดวยการ              
อภิวาท  ดวยการลุกรับ  ดวยการทําอัญชลี  ดวยการทําสามีจิกรรม  ดวยการให          
จีวร   บิณฑบาต   เสนาสนะ   และคิลานปจจยเภสัชชบริขาร   น้ัน   เราไมกลาว
วาเปนการกระทําปฏิการคุณที่สมกัน (สุปฏิการ).  
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 (เพราะวาการทําใหรูแจงอริยสัจสี่น้ัน  เปนการใหทางฝายจิตฝายวิญญาณ.   สวน  การตอบ
แทนดวยกิริยาอาการและวัตถุสิ่งของน้ี  เปนการใหฝายวัตถุ  จึงไมเปนการตอบแทนที่  สมควรแก
กัน.   มีทางที่จะตอบแทนใหสมควรแกกันก็คือ   การช่วยให้ผู้อื่นรู้อริยสัจเช่นน้ันต่อๆ  กันไปอีก).  

-  อุปริ. ม. ๑๔/๔๕๘/๗๐๙.  

ประมวลปัญหาอนัจะพงึตอบเกีย่วกบัธรรมทั้งปวง 
(เกีย่วกบัใจความของอริยสัจโดยทั่วไป) 

 ภิกษุ ท. !    ถาปริพพาชกเดียรถียเหลาอื่น พึงถามอยางน้ีวา                
“อาวโุส!  ธรรมท้ังปวง  มีอะไรเป็นมลูราก ?   ธรรมท้ังปวง  มีอะไรเป็นแดนเกิด ?         ธรรมท้ัง
ปวง มีอะไรเป็นสมทัุย?   ธรรมท้ังปวง มีอะไรเป็นท่ีประชุมลง (สโมสรณ) ?  ธรรมท้ังปวง  มีอะไร
เป็นประมขุ?   ธรรมท้ังปวง  มีอะไรเป็นอธิบดี  (อธิปเตยฺย)?   ธรรมท้ังปวง  มีอะไรเป็นอันดับ
สูงสุด (อุตฺตร) ?   มีอะไรเป็นแก่น (สาร) ?   มีอะไรเป็น        ท่ีหยัง่ลง (โอคธ) ?   มีอะไรเป็นท่ีสุด
จบ (ปริโยสาน) ? ”      ดังน้ีแลวไซร ;    

 ภิกษุ ท. !  พวกเธอถูกถามอยางน้ีแลว  พึงพยากรณแกปรพิพาชก-            
เดียรถียอื่นเหลาน้ัน    อยางน้ีวา   “อาวุโส  ท.!  

 ธรรมทัง้ปวง      มี  ฉันทะ   (ความพอใจหรือสนใจ)   เปน มูลราก.  
 ธรรมทัง้ปวง      มี  มนสิการ (การเอามากระทําไวในใจ)  เปน แดนเกดิ.  
 ธรรมทัง้ปวง   มี  ปัสสะ (การกระทบแหงอายตนะ) เปน สมุทยั (เคร่ืองกอให

ต้ังข้ึน).  

 ธรรมทัง้ปวง      มี  เวทนา     เปน ที่ประชุมลง  (แหงผล). 
 ธรรมทัง้ปวง      มี  สมาธิ      เปน ประมุข (หัวหนา).   
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 ธรรมทัง้ปวง      มี  สติ           เปน อธิบด ี(ตามสายงาน).  
 ธรรมทัง้ปวง      มี  ปัญญา     เปน อนัดบัสูงสุด (แหงความรู). 
 ธรรมทัง้ปวง      มี  วมุิตติ      เปน แก่น  (แหงผลที่ไดรับ).  
 ธรรมทัง้ปวง      ม ี อมตะ (ความไมตาย) เปน ที่หยัง่ลง  (แหงวัตถุประสงค). 
 ธรรมทัง้ปวง      มี  นิพพาน   เปน ที่สุดจบ  (แหงพรหมจรรย).  

 ภิกษุ ท. !    พวกเธอถูกถามอยางน้ีแลว  พึงพยากรณแกปริพพาชก      
อัญญเดียรถียเหลาน้ัน    อยางน้ีแล.   
-  ทสก. อํ. ๒๔/๑๑๓/๕๘. 

การจบกจิแห่งอริยสัจ 

กาํหนดด้วยความสมบูรณ์แห่ง ญาณสาม 

 ๑.  ภิกษุ ท. !   ดวงตา ญาณ ปญญา วิชชา  และแสงสวางของเรา               
ไดเกิดข้ึนแลว  ในธรรมท่ีเราไมเคยไดยินไดฟงมาแตกอน  วา ๑. นี ้ เปนความ            
จริงอันประสริฐคือ  ทุกข์ (น้ี ทานเรียกกันวา สัจจญาณ),  วา ๒.  ความจริงอันประ-            
เสริฐคือ  ทุกข์นี ้  ควรกาํหนดรอบรู้ (น้ี ทานเรียกกันวา กิจจญาณ),   วา  ๓.  ความ            
จริงอันประเสริฐคือ  ทุกข์นี ้   เราไดกาํหนดรอบรู้แล้ว (น้ี   ทานเรียกกันมา กตญาณ).      

 ๒. ภิกษุ ท. !  ดวงตา ฯลฯ  แสงสวางของเรา  ไดเกิดข้ึนแลว                   
ในธรรมที่เราไมเคยไดยินไดฟงมาแตกอน  วา ๑. นี ้ เปนความจริงอันประเสริฐ          
คือ เหตุให้เกดิทุกข์ (น้ี ทานเรียกกันวา สัจจญาณ), วา  ๒.  ความจริงอันประเสริฐ             
คือ เหตุให้เกดิทุกข์นี ้ ควรละเสีย (น้ี ทานเรียกกันวา กิจจญาณ),  วา ๓. ความจริง             
อันประเสริฐคือ  เหตุให้เกดิทุกข์นี ้   เราได  ละเสียแล้ว (น้ี ทานเรียกกันวา กตญาณ).  
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 ๓. ภิกษุ ท. !   ดวงตา ฯลฯ  แสงสวางของเรา  ไดเกิดข้ึนแลว  ใน         
ธรรมที่เราไมเคยไดยินไดฟงมาแตกอน วา ๑. นี ้ เปนความจริงอันประเสริฐ               
คือ ความดบัไม่เหลอืของทุกข์  (น้ี  ทานเรียกกันวา สัจจญาณ),    วา ๒.   ความจริงอนั     
ประเสริฐคือ ความดบัไม่เหลอืของทุกข์นี ้     ควรทําให้แจ้ง   (น้ี    ทานเรียกกันวา   
กิจจญาณ),     วา  ๓. ความจริงอันประเสริฐคือ ความดบัไม่เหลอืของทุกข์นี ้   เรา
ได   ทําให้แจ้งแล้ว   (น้ี    ทานเรียกกันวา กตญาณ).  

 ๔. ภิกษุ ท. !   ดวงตา ฯลฯ   แสงสวางของเรา  ไดเกิดข้ึนแลวใน             
ธรรมที่เราไมเคยไดยินไดฟงมาแตกอน  วา ๑. นี ้ เปนความจริงอันประเสริฐคือ         
ทางดาํเนินให้ถงึความดบัไม่เหลอืของทุกข์ (น้ี ทานเรียกกันวา สัจจญาณ),  วา ๒.           
ความจริงอนัประเสริฐคือ ทางดาํเนินให้ถงึความดบัไม่เหลอืของทุกข์นี ้ควรทําให้
เจริญ (น้ีทานเรียกกันวา กิจจญาณ),   วา  ๓.  ความจริงอันประเสริฐคือ ทาง
ดาํเนินให้ถงึความดบัไม่เหลอืของทุกข์นี ้   เราได ทําให้เจริญแล้ว   (น้ี  ทานเรียกกัน

วา กตญาณ).  

 ภิกษุ ท. !     ปัญญาเคร่ืองรู้เห็นตามที่เป็นจริง  อัน มีรอบ (ปริวฏัฏ์)           
สาม มีอาการสิบสอง  เชนน้ัน ในอริยสัจทั้งส่ีเหลาน้ี  ยังไมเปนของบริสุทธิ ์               
หมดจดดวยดีแกเรา  อยูเพียงใด;   ตลอดกาลเพียงน้ัน เรายังไมปฏิญญาวาได              
ตรัสรูพรอมเฉพาะแลว  ซ่ึงอนุตตรสัมมาสัมโพธญิาณ  ในโลกพรอมทัง้เทวโลก        
มารโลก  พรหมโลก  ในหมูสัตวพรอมทัง้สมณพราหมณ  พรอมทัง้เทวดาและ 
มนุษย. 

 ภิกษุ ท. !   เมื่อใด ปญญาเคร่ืองรูเห็นตามที่เปนจริง อัน มีรอบ               
สาม     มีอาการสิบสอบ    เชนน้ัน    ในอริยสัจทั้งส่ีเหลาน้ี        เปนของบริสุทธิ์
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หมดจดดวยดีแกเรา;  เมื่อน้ัน  เราปฏิญญาว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซ่ึง
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ  ในโลกพรอมทัง้เทวโลก  มารโลก  พรหมโลก  ใน
หมูสัตวพรอมทัง้     สมณพราหมณ    พรอมทั้งเทวดาและมนุษย.   

   ก็แหละ ญาณและทสัสนะได้เกดิขึน้แล้วแก่เรา ว่า “ความหลุดพ้น          
ของเราไม่กลบักาํเริบ,  ความเกดินี ้  เป็นความเกดิคร้ังสุดท้าย,  บัดนี ้  ความ                 
เกดิอกีอย่างไม่ม”ี    ดังน้ี.   

-  มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๒๙-๕๓๐/๑๖๖๖-๑๖๗๐. 

 
 
 

ภาคสรุป 

วาดวยขอความสรุปทายเกี่ยวกับจตุราริยสัจ 

จบ 
 



 

๑๕๓๕ 

คาํช้ีชวนวงิวอน 

   

ภิกษุ  ท.!    โยคกรรม   อนัเธอพงึกระทํา   เพือ่ให้รู้ว่า 
“นีทุ้กข์  นีเ้หตุให้เกดิทุกข์  นีค้วามดบัสนิทแห่งทุกข์ 

นีท้างให้ถงึความดบัสนิทแห่งทุกข์.” 

เทสิตํ   โว  มยา  นิพฺพานํ  เทสิโต  นิพฺพานคามิมคฺโค 

นิพพาน  เราได้แสดงแล้ว, 
ทางให้ถงึนิพพาน   เรากไ็ด้แสดงแล้ว   แก่เธอทั้งหลาย. 

กจิใด    ที่ศาสดาผู้เอน็ดู   แสวงหาประโยชน์เกือ้กลู 
อาศัยความเอน็ดูแล้ว   จะพงึทําแก่สาวกทั้งหลาย, 

กจิน้ัน    เราได้ทําแล้วแก่พวกเธอ. 

น่ัน   โคนไม้ ;   น่ัน  เรือนว่าง. 
พวกเธอจงเพียรเผากิเลส,   อย่าได้ประมาท, 
อย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจ    ในภายหลังเลย. 

อยํ   โว   อมฺหากํ   อนุสาสนี 

น่ีแหละ    วาจาเคร่ืองพร่ําสอนของเรา    แก่เธอทั้งหลาย. 

(มหาวาร. สํ.  -  สฬา. สํ.) 



 

๑๕๓๖ 
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ภาคผนวก 
วาดวย 

เรื่องนํามาผนวกเพื่อความสะดวกแกการอางอิง 

สําหรับเรื่องที่ตรัสซํ้าๆ บอยๆ 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 



 

๑๕๓๘ 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 มีเร่ือง ๒ หัวข้อ  :- 

๑. ประมวลพรหมจรรยตลอดสาย 
๒. ลักษณะความสะอาด – ไมสะอาดในอริยวินัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๕๓๙ 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
วาดวย 

เรื่องนํามาผนวก เพื่อความสะดวกแกการอางอิง 

สําหรับเรื่องที่ตรัสซํ้าๆ บอยๆ 

(มี ๒ หัวขอ) 

ประมวลพรหมจรรย์ตลอดสาย 

(ที่แสดงไว้โดยขันธ์สาม) 

 (ขอความตอไปน้ี  เปนคําของพระอานนท  แตก็ตรงเปนอันเดียวกันกับพระพุทธภาษิต   
ดังที่ทรงแสดงไวในสามัญญผลสูตร   อัมพัฏฐสูตร   โสณทัณฑสูตร  เปนตน  จึงถือวามีคา เทากับ
พระพุทธภาษิต  และนํามารวมไวในเรื่องจากพระโอษฐ;  หากแตถอยคําของพระอานนท เรียบเรียง
ไวอยางสะดวกงายดายแกการอางอิงย่ิงกวา     จึงยกเอาสํานวนน้ีมาใชในการอางอิง :-) 

๑. ศีลขันธ์ 

 “ท่านอานนท์ผู้ เจริญ !    อริยสีลขนัธ์ น้ันเป็นอย่างไรเล่า ท่ีพระสมณโคดม   ทรง
สรรเสริญ    และทรงชักชวนมหาชนนี ้   ให้สมาทาน   ให้เข้าไปอยู่   ให้ต้ังไว้เฉพาะ ?” 

อริยสัจจากพระโอษฐ 
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ตถาคตเกิดขึน้ในโลกแสดงธรรม 

 มาณพ !    ตถาคตเกดิขึน้ในโลกนี ้  เปนพระอรหันต  ตรัสรูชอบเอง 
สมบูรณดวยวิชชาและจรณะ  ดําเนินไปดี  รูแจงโลก  เปนสารถีฝกคนควรฝก             
ไมมีใครย่ิงไปกวา  เปนครูของเทวดาและมนุษย  เปนผูเบิกบานแลว  จําแนก             
ธรรมออกสอนสัตว.   ตถาคตน้ัน ทําให้แจ้งซ่ึงโลกนี ้  กับทั้งเทวดา  มาร  พรหม            
หมูสัตวพรอมทัง้สมณพราหมณ  เทวดาพรอมทัง้มนุษย  ดวยปญญาอันย่ิงเอง
แลว  สอนผูอื่นใหรูแจงตาม.  ตถาคตน้ัน แสดงธรรมไพเราะ ในเบื้องตน 
ทามกลางทีสุ่ด,  ประกาศพรหมจรรย์ พรอมทั้งอรรถะและพยัญชนะ  บริสุทธิ์
บริบูรณส้ินเชิง.    

กลุบุตรฟังธรรม  ออกบวช 

 คหบดหีรือบุตรคหบด ี     หรือผูเกิดในตระกูลใดตระกูลหน่ึงในภายหลัง 
ก็ดี  ได้ฟังธรรมน้ันแล้ว  เกดิศรัทธาในตถาคต.  เขาผูประกอบดวยศรัทธา  ยอม         
พจิารณาเห็นว่า  “ฆราวาสคับแคบ เปนทางมาแหงธลีุ,  บรรพชาเปนโอกาส              
(คือที่โปรงโลง) อันย่ิง;   การที่คนอยูครองเรือน  จะประพฤติพรหมจรรยให   
บริสุทธิ์บรบิูรณโดยสวนเดียว  เหมือนสังขที่เขาขัดแลวน้ัน  ไมทําไดโดยงาย.           
ถากระไร    เราจะปลงผมและหนวด     ครองผากาสายะ    ออกจากเรือนบวชเปน
ผูไมเก่ียวของดวยเรือนเถิด”,     ดังน้ี.  

 โดยสมัยอืน่ตอมา    เขา ละกองสมบัติน้อยใหญ่   และวงศญาตินอยใหญ 
ปลงผมและหนวด    ออกจากเรือนบวช    เปนผูไมเก่ียวของดวยเรอืนแลว. 
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แนวปฏิบัติสาํหรับผู้บวชใหม่ 

 กุลบุตรน้ัน  ครั้นบวชแลวอยางน้ี  เปนผู สํารวมแล้วด้วยการสํารวมใน
ปาติโมกข์อยู่  ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจร  มีปกติเห็นเปนภัยในโทษ               
ทั้งหลายแมมีประมาณนอย  สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย  ประกอบ 
ดวย    กายกรรมวจีกรรมอันเปนกุศล   มีอาชีวะบริสุทธิ์   ถึงพรอมดวยศีล  มี
ทวารอนัคุ้มครองแล้วในอนิทรีย์ทั้งหลาย   ประกอบด้วยสตสัิมปชัญญะ   เป็นผู้
สันโดษ.   

ก. อาการที่ถงึพร้อมด้วยศีล (ข้ันจุลศีล) 

 มาณพ !   ภิกษุเป็นผู้ถงึพร้อมด้วยศีล  เป็นอย่างไรเล่า ?  
มาณพ !    ภิกษุในกรณีน้ี  เปนผูละปาณาติบาต เวนขาดจากปาณาติบาต  วาง
ทอนไมและศัสตราเสียแลว  มีความละอาย   ถึงความเอ็นดูกรุณา   หวัง
ประโยชนเก้ือกูลในบรรดาสัตวทั้งหลายอยู ;    แมน้ี  ก็เปนศีลของเธอประการ
หน่ึง.   เปนผูละอทินนาทาน   เวนขาดจากอทินนาทาน   ถือเอาแตของท่ีเขาให
แลว    หวังอยูแตของที่เขาให    เปนคนสะอาด   ไมเปนขโมยอยู;     แมน้ี   ก็เปน
ศีลของเธอประการหน่ึง. เปนผูละกรรมอันมใิชพรหมจรรย  ประพฤติ
พรหมจรรยโดยปกติ   ประพฤติหางไกล    เวนขาดจากการเสพเมถุนอันเปนของ
ชาวบาน;    แมน้ี    ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง.    เปนผูละมุสาวาท    เวนขาด
จากมุสาวาท   พูดแตความจริง  รักษาความสัตย  มั่นคงในคําพูดควรเชือ่ถือได  
ไมแกลงกลาวใหผิดตอโลก;    แมน้ี   ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง.   เปนผูละ
คําสอเสียด  เวนขาดจากคําสอเสียด    ไดฟงจากฝายน้ีแลวไมเก็บไปบอกฝาย
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โนน เพื่อใหฝายน้ีแตกราวกัน   หรือไดฟงจากฝายโนนแลว   ไมนํามาบอกแก
ฝายน้ี   เพื่อใหฝายโนนแตกราวกัน    แตจะสมานคนท่ีแตกกันแลวใหกลับพรอม
เพรียงกัน   อุดหนุนคนที่พรอมเพรียง    กันอยูใหพรอมเพรียงกันย่ิงข้ึน     เปน
คนชอบในการพรอมเพรียง      เปนคนยินดีในการพรอมเพรียง    เปนคนพอใจ
ในการพรอมเพรียง    กลาวแตวาจาที่ทําใหพรอมเพรียงกัน ;   แมน้ี   ก็เปนศีล
ของเธอประการหน่ึง.  เปนผูละการกลาวคําหยาบเสีย    เวนขาดจากการกลาวคํา
หยาบ  กลาวแตวาจาที่ไมมีโทษ   เสนาะโสต   ใหเกิดความรัก   เปนคําฟูใจ  เปน
คําสุภาพท่ีชาวเมืองเขาพูดกัน   เปนที่ใครทีพ่อใจของมหาชน;    แมน้ี   ก็เปนศีล
ของเธอประการหน่ึง.   เปนผูละคําพูดที่โปรยประโยชนทิ้งเสีย  เวนขาดจากการ
พูดเพอเจอ   กลาวแตในเวลาอันสมควร    กลาวแตคําจริง    เปนประโยชน    
เปนธรรม    เปนวินัย    กลาวแตวาจามีที่ต้ัง   มีหลักฐานที่อางอิง    มีเวลาจบ    
ประกอบดวยประโยชน    สมควรแกเวลา;    แมน้ี   ก็เปน              ศีลของเธอ
ประการหน่ึงๆ .  

 ภิกษุในกรณีน้ี    เปนผูเวนขาดจากการลางผลาญพืชคามและภูตคาม.    
เปนผูฉันอาหารวันหน่ึงเพียงหนเดียว   เวนจากการฉันในราตรีและวิกาล.  เปน            
ผูเวนขาดจากการฟอนรํา   การขับรอง   การประโคม   และการดูการเลนชนิด
เปนขาศึกแกกุศล.   เปนผูเวนขาดจากการประดับประดา   คือทัดทรงตกแตงดวย
มาลา     และของหอมและเคร่ืองลูบทา.   เปนผูเวนขาดจากการนอนบนที่นอน
สูงใหญ.   เปนผูเวนขาดจากการรับเงินและทอง.   เปนผูเวนขาดจากการรับ
ขาวเปลือก.  เปนผูเวนขาดจากการรับเน้ือดิบ.   เปนผูเวนขาดจากการรับหญิง
และเด็กหญิง.     เปนผูเวนขาดจากการรับทาสหญิงและทาสชาย.    เปนผูเวนขาด
จากการรับแพะ   แกะ   ไก   สุกร   ชาง โค   มา   ลา   ทั้งผูและเมีย.    เปนผูเวน
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ขาดจากการรับที่นา  ที่สวน.  เปนผูเวนขาดจากการรับใชเปนทตู  ไปในทีต่างๆ 
(ใหคฤหัสถ).   เปนผูเวนจากการซ้ือและการขาย.    เปนผูเวนขาดจากการโกง
ดวยตาชั่ง   การลวงดวยของปลอมและการฉอดวยเครื่องนับ  (เคร่ืองตวงและ

เคร่ืองวัด).   เปนผูเวนขาดจากการโกง    ดวยการรับสินบนและลอลวง.   เปนผูเวน
ขาดจาก  การตัด    การฆา   การจําจอง   การซุมทําราย   การปลน   และการ
กรรโชก.    แมน้ี    ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึงๆ.    (จบจุลศีล)                        

ข. อาการที่ถงึพร้อมด้วยศีล (ข้ันมัชฌมิศีล) 
(หมวดพืชคามภูตคาม) 

 อีกอยางหนึ่ง  สมณะหรือพราหมณบางพวก  ฉันโภชนะทีท่ายกถวาย    
ดวยศรัทธาแลว  ทานเหลาน้ันยังทําพืชคามและภูตคามใหกําเริบ  กลาวคือพืชที ่       
เกิดแตราก  พืชที่เกิดแตตน  พืชที่เกิดแตผล  พืชที่เกิดแตยอด  และพืชที่เกิดแต          
เมล็ดเปนทีห่า.   สวนภิกษุในกรณีน้ี  เปนผูเวนขาดจากการทําพืชคามและ                
ภูตคามเหน็ปานน้ันใหกําเริบแลว.   แมน้ี    ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง.  

(หมวดการบริโภคสะสม) 

 อีกอยางหนึ่ง  สมณะหรือพราหมณบางพวกฉัน  โภชนะทีท่ายกถวาย   
ดวยศรัทธาแลว  ทานเหลาน้ันยังเปนผูบรโิภคสะสมอยู  กลาวคือสะสมขาว               
สะสมนํ้า สะสมผา สะสมยานพาหนะ สะสมเคร่ืองนอน สะสมเคร่ืองหอม 
สะสมอามิส.   สวนภิกษุในกรณน้ีี   เปนผูเวนขาดจากการบริโภคสะสมเห็นปาน        
น้ันเสีย.   แมน้ี    ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง.  
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(หมวดดูการเล่น) 

 อีกอยางหนึ่ง   สมณะหรือพราหมณบางพวก  ฉันโภชนะที่ทายกถวาย  
ดวยศรัทธาแลว  ทานเหลาน้ันยังเปนผูประกอบการดูส่ิงแสดง  อันเปนขาศึกตอ        
กุศลอยู  กลาวคือการฟอน  การขับ  การประโคม  ไมลอย  การเลานิยาย  การ            
ปรบมอื  ตีฆอง   ตีกลอง  ประดับบานเมือง  กายกรรมจัณฑาล  เลนหนาศพ              
ชนชาง ชนมา ชนกระบือ ชนโค ชนแพะ ชนแกะ ชนไก ชนนกกระทา                    
เพลงกระบอง  มวยหมัด  การรบ  การตรวจพล  การยกพล  กองทัพ.   สวน                    
ภิกษุในกรณีน้ี    เปนผูเวนขาดจากการดูส่ิงแสดงอันเปนขาศึกตอกุศลเห็นปาน
น้ันเสีย.   แมน้ี    ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง.   

(หมวดการพนัน) 

 อีกอยางหนึ่ง  สมณะหรือพราหมณบางพวก  ฉันโภชนะทีท่ายกถวาย  
ดวยศรัทธาแลว  ทานเหลาน้ัน ยังเปนผูตามประกอบการกระทําในการพนัน  อัน        
เปนที่ต้ังแหงความประมาทกันอยู  กลาวคือหมากรกุ ๘ ตา   หมากรุก ๑๐ ตา             
หมากเก็บ  ชิงนาง  หมากไหว  โยนหวง  ไมหึ่ง  ฟาดใหเปนรูปตางๆ  สะกา                 
เปาใบไม ไถนอยๆ หกคะเมน  กังหัน  ตวงทราย  รถนอย ธนูนอย เขียนทายกัน            
ทายใจ  ลอคนพิการ.   สวนภิกษุในกรณน้ีี  เปนผูเวนขาดจากการกระทําใน               
การพนัน  อันเปนที่ต้ังแหงความประมาทเห็นปานน้ันเสีย.    แมน้ี  ก็เปนศีล               
ของเธอประการหน่ึง.  

(หมวดท่ีน่ังนอนสูงใหญ่) 

 อีกอยางหนึ่ง   สมณะหรือพราหมณบางพวก   ฉันโภชนะทีท่ายกถวาย  
ดวยศรัทธาแลว  ทานเหลาน้ันยังเปนผูตามประกอบการน่ังนอนบนที่น่ังนอนสูง       
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ใหญกันอยู  กลาวคือเตียงเทาสูง  เตียงเทาคู  เครื่องลาดขนยาว  เครื่องลาดลาย              
วิจิตร  เครื่องลาดพื้นขาว  เครื่องลาดลายดอกไม  เครื่องลาดบุนุน  เครื่องลาดมี          
รูปสัตว  พรมขนตั้ง  พรมขนเอน   เครื่องลาดไหมแกมทอง   เคร่ืองลาดไหมลวน         
เครื่องลาดใหญสําหรบัฟอน     เคร่ืองลาดหลังชาง     เครื่องลาดหลังมา     เคร่ือง
ลาดบนรถ   เครื่องลาดหนังอชินะ   เครื่องลาดหนังชะมด   เครื่องลาดใตเพดาน  
เครื่องลาดมีหมอนแดงสองขาง.  สวนภิกษุในกรณน้ีี  เปนผูเวนขาดจากที่น่ัง
นอนสูงใหญเห็นปานน้ันเสีย.    แมน้ี    ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง.  

(หมวดประดับตกแต่งกาย) 

 อีกอยางหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางพวก ฉันโภชนะทีท่ายกถวาย        
ดวยศรัทธาแลว  ทานเหลาน้ันยังเปนผูตามประกอบการประดับตกแตงรางกาย
กันอยู   กลาวคือการอบ    การนวด   การอาบ   การคลึง   การสองกระจก    การ
หยอดตา   พวงมาลา   เครื่องกลิ่น   เครื่องลูบทา   ผัดหนา   ทาปาก   กําไลมอื 
เก้ียวผม  ไมถือเลน  หอยกลักกลอง  หอยดาบ  หอยพระขรรค  รมสวย  รองเทา
วิจิตร   กรอบหนา   แกวมณี   พดัขนสัตว   ผาขาวชายเฟอย.    สวนภิกษุในกรณี
น้ี    เปนผูเวนขาด    จากการประดับตกแตงรางกายเห็นปานน้ันเสีย.   แมน้ี  ก็
เปนศีลของเธอประการหน่ึง.  

(หมวดดิรัจฉานกถา) 

 อีกอยางหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางพวก ฉันโภชนะทีท่ายกถวาย      
ดวยศรัทธาแลว  ทานเหลาน้ันยังเปนผูตามประกอบเดรัจฉานกถา  (เร่ืองขวาง

หนทาง  ธรรมสําหรับบรรพชิต) กันอยู  กลาวคือเรื่องเจา  เรื่องนาย  เรื่องโจร  เรื่อง
มหาอมาตย เรื่องเสนา  เรื่องของนากลัว  เรื่องการรบ  เรื่องขาว  เรื่องนํ้า  เรื่องผา  
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เรื่องที่นอน  เรื่องมาลา  เรื่องเครื่องกลิ่น  เรื่องญาติ  เรื่องยาน  เรื่องบาน  เรื่อง
นิคม  เรื่องนคร เรื่องชนบท เรื่องหญิง เรื่องชาย เรื่องคนกลา  เรื่องตรอก  เรื่อง
ชุมนุม   หญงิตักนํ้าตามบอสาธารณะ  เรื่องคนตายแลว  เรื่องแปลกประหลาด  
เรื่องสนุก   ของชาวโลก  เรื่องของนักทองสมุทร  เรื่องความเจริญและความ
เส่ือม.   สวนภิกษุในกรณีน้ี   เปนผูเวนขาดจากการประกอบเดรัจฉานกถาเปน
ปานน้ันเสีย.    แมน้ี    ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง.  

(หมวดการชอบทาํความขดัแย้ง) 

 อีกอยางหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางพวก ฉันโภชนะทีท่ายกถวาย          
ดวยศรัทธาแลว  ทานเหลาน้ันยังเปนผูตามประกอบถอยคําเครื่องขัดแยงกันอยู          
กลาวคือขัดแยงกันวา   ทานไมรูทั่วถึงธรรมวินัยน้ี  ขาพเจารูทั่วถึงธรรมวินัยน้ี             
ทานจะรูทั่วถึงธรรมวินัยน้ีอยางไรได  ทานปฏิบัติผิด  ขาพเจาปฏิบัติถูก  ถอยคํา         
ของขาพเจาเปนประโยชน  ถอยคําของทานไมเปนประโยชน  เรื่องควรพดูกอน            
ทานเอามาพูดทหีลัง   เรื่องควรพูดทหีลังทานเอามาพูดกอน  ขอที่ทานเคย                  
เชี่ยวชาญน้ันเปล่ียนเปนพนสมัยไปแลว  วาทะของทานถูกเพิกถอนแลวถูกขมข่ี         
แลว จงเปล้ืองวาทะของทานเสียใหม  หรือถาสามารถก็จงแยกแยะใหเห็น.    
สวนภิกษุในกรณีน้ี    เปนผูเวนขาดจากถอยคําเคร่ืองขัดแยงเห็นปานน้ันเสีย.   
แมน้ี     ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง.  

(หมวดการรับใช้เป็นทูต) 

 อีกอยางหนึ่ง  สมณะหรือพราหมณบางพวก  ฉันโภชนะทีท่ายกถวาย   
ดวยศรัทธาแลว  ทานเหลาน้ันยังเปนผูตามประกอบในการไป  เพราะถูกสงไป            
เพื่อความเปนทูต กันอยู   กลาวคือรับใชพระราชา  รับใชอมาตยของพระราชา              
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รับใชกษัตริย  รับใชพราหมณ  รับใชคหบดี  รับใชเด็กๆ   ที่สงไปดวยคําวา               
“ทานจงไปที่น้ี  ทานจงไปที่โนน  ทานจงนําส่ิงน้ีไปที่โนน  ทานจงนําส่ิงน้ีมา”         
ดังน้ีเปนตน.   สวนภิกษุในกรณีน้ี    เปนผูเวนขาดจากการตามประกอบในการ
ไป  เพราะถูกสงไปเพื่อความเปนทูตเห็นปานน้ันเสีย. แมน้ี ก็เปนศีลของเธอ               
ประการหน่ึง.  

(หมวดโกหกหลอกลวงเพ่ือลาภ) 

 อีกอยางหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางพวก  ฉันโภชนะที่ทายกถวาย     
ดวยศรัทธาแลว     ทานเหลาน้ันยังเปนคนโกหก       ใชคําพิรี้พไิร       การพูดลอ
ดวยเลศตางๆ  การพูดใหทายกเกิดมานะมุทะลุในการให  และการใชของ (มีคา
นอย)    ตอเอาของ (มคีามาก).    สวนภิกษุในกรณีน้ี  เปนผูเวนขาดจากการโกหก                
หลอกลวงเห็นปานน้ันเสีย.    แมน้ี   ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง.    (จบมัชฉิมศีล) 

ค. อาการที่ถงึพร้อมด้วยศีล   (ข้ันมหาศีล) 
 

(หมวดการทาํพิธีรีตอง) 

 อีกอยางหนึ่ง  สมณะหรือพราหมณบางพวก  ฉันโภชนะทีท่ายกถวาย        
ดวยศรัทธาแลว   ทานเหลาน้ันยังสําเร็จการเลี้ยงชีวิตดวยมจิฉาชีพเพราะ
เดรัจฉานวิชา   กันอยู   กลาวคือทายอวัยวะ  ทายนิมิต  ทายของตก  ทํานายฝน  
ทายลักษณะ   การถูกหนูกัด   โหมเพลิง   เบิกแวน   ซัดแกลบ    ซัดปลายขาว   
ซัดขาวสาร   บูชาดวยเปรียง   บูชาดวยนํ้ามนั   เจิมหนา   เซนดวยโลหิต   วิชาดู
อวัยวะ  ดูที่สวน  ดูที่นา    วิชาสะเดาะเคราะห   วิชาขับผี   วิชาดูพื้นที่   หมองู  
หมอดับพษิ  หมอสัตวกัดตอย  วิชาวาดวยหนู  วิชาวาดวยนก  วิชาวาดวยการ  
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คํานวณอายุ  กันลูกศร  ดูรอยสัตว.   สวนภิกษุในกรณีน้ี  เปนผูเวนขาดจากการ
เล้ียงชีวิตดวยมิจฉาชีพเพราะเดรัจฉานวิชาเห็นปานน้ันเสีย.   แมน้ี   ก็เปนศีลของ
เธอประการหน่ึง.         

(หมวดทายลกัษณะ) 

 อีกอยางหนึ่ง  สมณะหรือพราหมณบางพวก  ฉันโภชนะทีท่ายกถวาย  
ดวยศรัทธาแลว   ทานเหลาน้ันยังสําเร็จการเลี้ยงชีวิตดวยมจิฉาชีพเพราะ
เดรัจฉานวิชากันอยู    กลาวคือทายลักษณะแกวมณี  ลักษณะผา  ลักษณะไมเทา     
ลักษณะศาสตรา    ลักษณะดาบ    ลักษณะลูกศร    ลักษณะธนู    ลักษณะอาวุธ   
ลักษณะหญิง   ลักษณะชาย    ลักษณะเด็กชาย    ลักษณะเด็กหญิง    ลักษณะทาส   
ลักษณะทาสี   ลักษณะชาง   ลักษณะมา   ลักษณะกระบือ    ลักษณะโคอสุภ    
ลักษณะโค     ลักษณะแพะ    ลักษณะแกะ   ลักษณะไก  ลักษณะนกกระทา   
ลักษณะเหี้ย   ลักษณะตุน   ลักษณะเตา   ลักษณะเน้ือ.      สวนภิกษุในกรณีน้ี  
เปนผูเวนขาดจากการเล้ียงชีวิตดวยมิจฉาชีพ   เพราะเดรัจฉานวิชาเห็นปานน้ัน
เสีย.  แมน้ีก็เปนศีลของ    เธอประการหน่ึง. 

(หมวดทายฤกษ์การรบพุ่ง) 

 อีกอยางหนึ่ง  สมณะหรือพราหมณบางพวก  ฉันโภชนะทีท่ายกถวาย    
ดวยศรัทธาแลว  ทานเหลาน้ันยังสําเร็จการเลี้ยงชีวิตดวยมิจฉาชพี   เพราะ                    
เดรัจฉานวิชากันอยู   กลาวคือการใหฤกษวา  พระราชาควรยกออก  พระราชาไม        
ควรยกออก,  พระราชาภายในจักรุก  พระราชาภายนอกจักถอย,  พระราชา                   
ภายนอกจักรุก  พระราชาภายในจักถอย,  พระราชาภายในจักชนะ  พระราชา             
ภายนอกจักแพ,    พระราชาภายนอกจักชนะ  พระราชาภายในจักแพ,  องคน้ี               
จักชนะ  องคน้ีจักแพ.   สวนภิกษุในกรณีน้ี    เปนผูเวนขาดจากการเล้ียงชีวิต                
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ดวยมิจฉาชพีเพราะเดรัจฉานวิชาเห็นปานน้ันเสีย. แมน้ี ก็เปนศีลของเธอ               
ประการหน่ึง.  

(หมวดทายโคจรแห่งนักษตัร) 

 อีกอยางหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางพวก   ฉันโภชนะทีท่ายกถวาย       
ดวยศรัทธาแลว   ทานเหลาน้ันยังสําเร็จการเลี้ยงชีวิตดวยมจิฉาชีพเพราะ
เดรัจฉานวิชากันอยู   กลาวคือทํานายวา   จักมีจันทรคราส    จักมีสุริยคราส   จัก
มีนักษัตรคราส  ดวงจันทรดวงอาทิตยจักเดินในทาง   ดวงจันทรดวงอาทิตยจัก
เดินนอกทาง     ดาวนักษัตรจักเดินในทาง   ดาวนักษัตรจักเดินนอกทาง   จักมี
อุกกาบาต   จักมีฮูมเพลิง     จักมีแผนดินไหว    จักมีฟารอง   จักมีการข้ึน   การ
ตก   การเศราหมอง    การผองแผวของดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตร,   
จันทรคราส  จักมีผลอยางน้ี  สุริยคราสจักมีผลอยางน้ี  นักขัตตคราส  จักมีผล
อยางน้ี   การเดินในทางของดวงจันทร    ดวงอาทิตยจักมีผลอยางน้ี    การเดิน
นอกทางของดวงจันทรดวงอาทติย  จักมีผลอยางน้ี   การเดินในทางของดาว
นักษัตรจักมีผลอยางน้ี  การเดินนอกทางของดาวนักษัตร  จักมีผลอยางน้ี  
อุกกาบาตจักมีผลอยางน้ี  ฮูมเพลิงจักมีผลอยางน้ี   แผนดินไหวจักมีผลอยางน้ี  
ฟารองจักมผีลอยางน้ี   การข้ึนการตกการเศราหมองการผองแผวของดวงจันทร
ดวงอาทิตยและนักษัตร  จักมีผลอยางน้ี.  สวนภิกษุในกรณีน้ี   เปนผูเวนขาดจาก
การเล้ียงชีวิตดวยมิจฉาชีพเพราะเดรัจฉานวิชาเห็นปานน้ันเสีย.   แมน้ี  ก็เปนศีล
ของเธอประการหน่ึง.  

(หมวดทาํนายข้าวยากหมากแพง) 

 อีกอยางหนึ่ง   สมณะหรือพราหมณบางพวก   ฉันโภชนะทีท่ายกถวาย
ดวยศรัทธาแลว   ทานเหลาน้ันยังสําเร็จการเลี้ยงชีวิตดวยมจิฉาชีพเพราะ
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เดรัจฉานวิชากันอยู  กลาวคือทํานายวา จักมีฝนดี  จักมีฝนแลง  อาหารหางาย  
อาหารหายาก    จักมีความเกษมสําราญ  จักมีภัยอันตราย  จักมีโรค  จักไมมีโรค  
โดยการคิดคํานวณ    จากคัมภีรสางขยะ  กาเวยยะ  โลกายตะ.     สวนภิกษุใน
กรณีน้ี  เปนผูเวนขาด  จากการเลี้ยงชีวิตดวยมิจฉาชพีเพราะเดรัจฉานวิชาเห็น
ปานน้ันเสีย.    แมน้ี     ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง.  

(หมวดฤกษ์ยามและเข้าทรง) 

 อีกอยางหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางพวก  ฉันโภชนะที่ทายกถวาย      
ดวยศรัทธาแลว  ทานเหลาน้ันยังสําเร็จการเลี้ยงชีวิตดวยมิจฉาชพีเพราะเดรัจ-           
ฉานวิชากันอยู     กลาวคือกําหนดฤกษอาวาหะ    กําหนดฤกษวิวาหะ     กําหนด
ฤกษประสานมิตร   ฤกษแตกราวแหงมิตร   ฤกษรวมทรัพย   ฤกษหวานทรัพย  
พิธีกระทํา   ใหเปนคนเล้ียงงาย   พิธีกระทําใหเปนคนเล้ียงยาก   การกระทําให
ครรภพิรธุ  ทําใหพดูไมได   ทําใหคางแข็ง   ทําใหมอืติด   ทําใหหหูนวก   ทรงผี
กระจกเงา ทรงผดีวยเด็กหญิง  ทรงผถีามเทพเจา  บวงสรวงดวงอาทิตย  
บวงสรวงมหาพรหม   รายมนตพนไฟ   ทําพิธีเรียกขวัญ.  สวนภิกษุในกรณีน้ี  
เปนผูเวนขาดจากการเล้ียงชีวิตดวยมิจฉาชีพเพราะเดรัจฉานวิชาเห็นปานน้ันเสีย.   
แมน้ี    ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง.  

(หมวดหมอผีหมอยา) 

 อีกอยางหนึ่ง  สมณะหรือพราหมณบางพวก  ฉันโภชนะทีท่ายกถวาย   
ดวยศรัทธาแลว   ทานเหลาน้ันยังสําเร็จการเลี้ยงชีวิตดวยมจิฉาชีพเพราะ
เดรัจฉานวิชากันอยู  กลาวคือพิธีกรรมเพือ่สันติสุข  พิธีกรรมเพื่อความมัน่คง  
พิธีกรรมเก่ียวกับแผนดิน   พิธีกรรมเพื่อการขยายออกไป   พิธีกรรมเพื่อความ
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เปนชายของกะเทย   พิธีกรรมเพื่อความเปนกะเทยของชาย   พิธีกรรมพืน้ที่    
การประพรมพื้นที่   การพรมนํ้ามนต   การอาบนํ้ามนต   การประกอบยาใหรอน  
การประกอบยาใหอาเจียน   การประกอบยาถาย   ยาถายโทษเบ้ืองบน   ยาถาย
โทษเบื้องตํ่า   ยาถายโทษในศรีษะ   นํ้ามันหยอดหู   ยาหยอดตา   ยานัตถุ   ยา
หยอด   ยาหยอดเฉพาะ   ยาแกโรคตา   การผาตัด   หมอกุมาร   การพอกยา   การ
แกยาออก.   สวนภิกษุในกรณีน้ี   เปนผูเวนขาดจากการเล้ียงชีวิตดวยมิจฉาชีพ
เพราะเดรัจฉานวิชาเห็นปานน้ันเสีย.    แมน้ี   ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง.    
(จบมหาศีล) . . . . 

 มาณพ !    ภิกษุเปนผูถึงพรอมดวยศีล     ดวยอาการอยางน้ีแล.  

  มาณพ !  น้ีแล อริยศีลขันธน้ันที่พระผูมีพระภาคพระองคน้ันทรง
สรรเสริญ   และทรงชกัชวนมหาชนน้ีใหสมาทาน  ใหเขาไปอยู   ใหต้ังไวเฉพาะ.
(จบอริยศีลขันธ) . . . . 

๒.สมาธิขนัธ์ 

 “ท่านอานนท์ผู้ เจริญ!   อริยสมาธิขนัธ์ น้ัน  เป็นอย่างไรเล่า  ท่ีพระสมณโคดมทรง
สรรเสริญ    และทรงชักชวนมหาชนนีใ้ห้สมาทาน  ให้เข้าไปอยู่   ให้ต้ังไว้เฉพาะ?” 

(หมวดอินทรียสังวร) 

 มาณพ !  ภิกษุ เป็นผู้มีทวารอนัคุ้มครองแล้วในอนิทรีย์ทั้งหลายน้ัน
เป็นอย่างไรเล่า ? 

 มาณพ !  ภิกษุในกรณีน้ี เหน็รูปดวยตาแลว ไมเปนผูถือเอาใน
ลักษณะที่เปนการรวบถือเอาทั้งหมด (รวมเปนภาพเดียว) ไมเปนผูถือเอาในลักษณะ
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ที่เปนการถือเอาโดยแยกเปนสวนๆ; อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและ
โทมนัสจะพึงไหลไปตามบุคคลผูไมสํารวมอยูซ่ึงอินทรียอันเปนตนเหตุคือตาใด, 
เธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมซ่ึงอินทรียน้ัน ยอมรักษาอนิทรียคือตา ยอมถึงการ
สํารวมในอินทรียคือตา. 

 (ในกรณีแหงอินทรียคือหู   อินทรียคือจมูก   อินทรียคือลิ้น   อินทรียคือกาย   และอินทรีย
คือใจ     ก็มีขอความที่ไดตรัสไวในทํานองเดียวกัน). 

 ....มาณพ !  ภิกษุ   เปนผูมีทวารอันคุมครองแลวในอนิทรียทั้งหลาย
ดวยอาการอยางน้ีแล. 

(หมวดสติสัมปชัญญะ) 

 มาณพ !  ภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยสตสัิมปชัญญะ    เป็นอย่างไรเล่า ? 
มาณพ !    ภิกษุในกรณีน้ี   เปนผูกระทําความรูตัวรอบคอบในการกาวไป
ขางหนา    การถอยหลังกลับไปขางหลัง,   การแลดู   การเหลียวดู,   การคู   การ
เหยียด,  การทรงสังฆาฎิบาตรจีวร,   การฉัน  การดื่ม  การเค้ียว  การล้ิม,  การถาย
อุจจาระ ปสสาวะ, เปนผูกระทําความรูตัวรอบคอบในการไปการหยุด, การน่ัง 
การนอน,   การหลับ   การต่ืน,   การพูด   การน่ิง. 

 ....มาณพ !  ภิกษุเปนผูประกอบดวยสติสัมปชัญญะ    ดวยอาการอยาง
น้ีแล. 

(หมวดสันโดษ) 

 มาณพ !  ภิกษุ   เป็นผู้สันโดษ   เป็นอย่างไรเล่า ?  มาณพ !    ภกิษใุน
กรณีน้ี   ยอมเปนผูสันโดษ (ยินดีตามที่มีอยู)  ดวยจีวรเปนเคร่ืองบรหิารกาย   
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สันโดษดวยบิณฑบาตเปนเคร่ืองบริหารทอง ภิกษุน้ัน จะหลีกไปโดยทศิใดๆ
ยอมถือเอาบาตรและจีวรน้ันหลีกไปไดโดยทิศน้ันๆ. 
 มาณพ !  เปรียบเสมือนนกมีปก จะบินไปโดยทิศใดๆ มีปกอยาง
เดียวเปนภาระบินไป ฉันใด; ภิกษุก็ฉันน้ัน : เปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเครื่อง
บริหารกาย   ดวยบิณฑบาตเปนเคร่ืองบรหิารทอง   ถือเอาแลวหลีกไปโดยทิศ
ใดๆได. 
 ....มาณพ !  ภิกษุเปนผูสันโดษ     ดวยอาการอยางน้ีแล. 

(หมวดเสนาสนะสงัด-ละนิวรณ์) 

 ภิกษุน้ัน    ประกอบดวย อริยสีลขันธ์ น้ีดวย   ประกอบดวย อริยอนิทรีย-
สังวร น้ีดวย   ประกอบดวย อริยสติสัมปชัญญะ น้ีดวย    ประกอบดวย อริยสัน-
ตุฏฐิ น้ีดวย   แลว,   เธอ เสพเสนาสนะอนัสงดั คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกหวย 
ทองถํ้า ปาชา ปาชัฏ ที่แจง ลอมฟาง (อยางใดอยางหน่ึง), ในเวลาภายหลังอาหาร 
กลับจากบิณฑบาตแลว เธอน่ังคูบัลลังกต้ังกายตรง ดํารงสติเฉพาะหนา ละ
อภิชฌาโลภะ แลว มีจิตปราศจากอภิชฌาอยู คอยชําระจิตจากอภิชฌา;  ละ
พยาบาท อนัเปนเคร่ืองประทุษรายแลว  มีจิตปราศจากพยาบาทอยู  เปนผูกรุณา 
หวังประโยชนเก้ือกูลในสัตวทั้งหลาย คอยชําระจิตจากพยาบาทอันเปนเคร่ือง
ประทุษราย; ละถนีมิทธะ แลว   มีจิตปราศจากถีนมิทธะอยู   เปนผูมุงอยูแตความ
สวางในใจ มีสติรูสึกตัวทั่วพรอม คอยชําระจิตจากถีนมิทธะ; ละอุทธัจจกกุกจุจะ 
แลว   ไมฟุงซาน  มีจิตสงบอยูในภายในอยู   คอยชําระจิตจากอุทธัจจกุกกุจจะ; 
ละวจิิกจิฉา แลว    กาวลวงวิจิกิจฉาเสียไดอยู   ไมตองกลาววาน่ีอะไร   น่ีอยางไร 
ในกุศลธรรมทั้งหลาย (เพราะความสงสัย)   คอยชําระจิตจากวิจิกิจฉา. 
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 มาณพ !  เปรียบเหมอืนชายผูหน่ึง    กู้หนีเ้ขา ไปทาํการงานสําเร็จ
ผลใชหน้ีตนทุนเดิมหมดแลว   กําไรยังเหลือพอเล้ียงภรรยาไดถมไป;  เขาคง
คะนึงถึงโชคลาภวา “เมื่อกอนเรากูหน้ีเขาไปทําการงานสําเร็จผล ใชตนทุนเดิม
หมดแลว กําไรยังเหลือพอเลี้ยงภรรยาไดถมไป” ดังน้ี,   เขายอมปราโมทยบันเทิง
ใจโสมนัสเพราะขอน้ันปนเหตุ     ฉันใด,   (น้ีอยางหน่ึง) , 

 มาณพ !  เปรียบเหมอืนชายอีกผูหน่ึง   ป่วยไข้หนัก   ทนทุกข 
อาหารไมตก กําลังนอย. ครั้นเวลาอื่นเขาหายจากไขน้ัน อาหารก็ต้ัง กําลังก็ม;ี เขา
ตองนึกถึงกาลเกาวา   “เมื่อกอน   เราปวยไขหนัก   ทนทุกข   อาหารก็ไมตก 
กําลังนอยลง บัดน้ีเราหายจากไขน้ัน อาหารก็ต้ัง กําลังก็มีมา” ดังน้ี, เขายอม
ปราโมทยบันเทิงใจโสมนัสเพราะขอน้ันปนเหตุ    ฉันใด,    (น้ีอีกอยางหน่ึง) , 

 มาณพ !  เปรยีบเหมอืนชายอีกผูหน่ึง ตดิเรือนจํา ครั้นเวลาอื่นเขา
หลุดจากเรือนจําโดยสะดวก   ไมมีภัย   ไมเสียทรัพย;   เขาตองนึกถึงกาลเกา 
อยางน้ีวา   “เมื่อกอน   เราติดเรือนจํา   บัดน้ี   เราหลุดมาไดโดยสะดวก   ไมมีภัย   
ไมเสียทรัพย ”   ดังน้ี,    เขายอมปราโมทยบันเทิงใจโสมนัสเพราะขอน้ันปนเหตุ    
ฉันใด,    (น้ีอีกอยางหน่ึง) , 

 มาณพ !  เปรยีบเหมอืนชายอีกผูหน่ึง เป็นทาสเขา พึ่งตัวเองไมได 
ตองพึง่ผูอืน่  เที่ยวตามอําเภอใจไมได,   ครั้นถึงสมัยอืน่   เขาพนจากการเปนทาส 
พึ่งตัวเองได   ไมตองพึ่งผูอื่น   เที่ยวตามอําเภอใจได;   เขาตองนึกถึงกาลเกา 
อยางน้ีวา   “เมื่อกอนเราเปนทาส   พึ่งตัวเองไมได   ตองพึ่งผูอื่น   เที่ยวตาม
อําเภอใจไมได   ครั้นถึงสมัยอื่น  เขาพนจากการเปนทาส   พึ่งตัวเองได   ไมตอง
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พึ่งผูอื่น  เที่ยวตามอําเภอใจได”   ดังน้ี,  เขายอมปราโมทยบนัเทิงใจโสมนัส
เพราะขอน้ันปนเหตุ    ฉันใด,    (น้ีอีกอยางหน่ึง) , 
 มาณพ !  เปรียบเหมอืนชายอีกผูหน่ึง นําทรัพย์เดนิทางไกล อัน
กันดาร  ภิกษาหายาก  ประกอบดวยภัย  ครั้นสมัยอื่น  พนทางกันดารได
โดยสะดวก    ลุถึงหมูบานอันเกษม   ไมมีภัย (ไมตองสียโภคทรัพย).  เขาตองนึกถึง
กาลเกา   อยางน้ีวา   “เมื่อกอนเรานําทรัพยเดินทางไกล   อันกันดาร   ภิกษาหา
ยาก   ประกอบดวยภัย   ครั้นบัดน้ี   เราพนทางกันดารไดโดยสะดวก   ลุถึง
หมูบานอันเกษม   ไมมีภัย”  ดังน้ี,    เขายอมปราโมทยบันเทิงใจโสมนัสเพราะ
ขอน้ันปนเหตุ   ฉันใด,    (น้ีอีกอยางหน่ึง) , 
 มาณพ !  ภิกษุ   พิจารณาเห็นนิวรณ ๕ ประการ   ที่ตนยังละไมไดวา
เปนเชนกับการกูหน้ี  เชนกับการเปนโรค   เชนกับการติดเรือนจํา   เชนกับการ
เปนทาส และการนําทรัพยขามทางกันดาร, และเธอพิจารณาเห็นนิวรณ ๕
ประการ    ที่ละเสียไดแลวในตนเอง   เปนเชนกับการหมดหน้ี    การหมดโรค  
การหลุดจากเรือนจํา   การพนจากทาส    การบรรลุถึงที่พนภัย   ฉันน้ัน
เหมือนกันแล. 

(หมวดปฐมฌาน) 

 เมื่อภิกษุน้ันมองเห็นนิวรณทั้งหาเหลาน้ีละที่ละไดแลวในตนอยู, 
ปราโมทย ยอมเกิดข้ึน;  เมื่อปราโมทยแลว   ปติยอมเกิดข้ึน;   กายของผูมใีจปติ   
ยอมสงบ;   ผูมีกายสงบแลว   ยอมเสวยสุข;   จิตของผูมีสุข   ยอมต้ังมัน่เปน
สมาธิ. เธอน้ัน   เพราะสงัดจากกามและสงัดจากอกุศลธรรม   จึง บรรลุฌานที่
หน่ึง  ซ่ึงมีวิตก   วิจาร   มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก   แลวแลอยู.   เธอประพรม
กายน้ีทําใหชุมทั่ว   ชุมรอบ   เต็มรอบ  ดวยปติและสุขอันเกิดแตวิเวกน้ัน,   สวน
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ใดสวนหน่ึงของกายเธอท่ัวทั้งตัว   ที่ปติและสุขอันเกิดแตวิเวกน้ัน   ไมถูกตอง
แลว   มิไดมี. 
 มาณพ !  เปรียบเหมอืนนายชางอาบก็ดี หรือลูกมือของเขาก็ดี เปน
คนฉลาด   โรยผงทีใ่ชสําหรับถูตัวในเวลาอาบนํ้าลงในขันสําริด  แลวพรมนํ้า
หมักไว.   ครั้นเวลาเย็น   กอนผงออกยางเขาหากัน  ซึมทั่วกันแลว  จับกันทั้ง
ภายในภายนอก   ไมไหลหยด   ฉันใด;  มาณพ !    ภกิษุประพรมกายน้ีทําใหชุม
ทั่ว   ชุมรอบ   เต็มรอบ   ดวยปติและสุขอันเกิดแตวิเวก,   สวนใดสวนหน่ึงของ
กายเธอ  ที่ปติและสุขอันเกิดแตวิเวก   ไมถูกตองแลวมิไดมี,   ฉันน้ันเหมือนกัน. 
แมน้ีก็เปนสมาธิของเธอประการหน่ึง. 

(หมวดทุติยฌาน) 

 มาณพ !  ขออื่นยังมอีีก  :  เพราะสงบวิตกวิจารเสียได   ภิกษุจึง 
บรรลุฌานท่ีสอง   อันเปนเคร่ืองผองใสแหงใจในภายใน นําใหเกิดสมาธิมี
อารมณอันเดียว ไมมวิีตกวิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธ ิ แลวแลอยู. เธอ
ประพรมกายน้ีทําใหชุมทั่ว ชุมรอบ เต็มรอบ ดวยปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ, 
สวนใดสวนหน่ึงของกายเธอท่ัวทั้งตัว  ที่ปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ   ไมถูกตอง
แลว    มิไดมี. 

 มาณพ !  เปรียบเหมอืนหวงนํ้าอันลึก   มีนํ้าอันพลุง   ไมมปีากทาง
นํ้าไหลเขาทางทิศตะวันออก   ทิศใต   ทศิตะวันตก  ทิศเหนือ  และฝนก็ไมตก
เพิ่มนํ้าใหแกหวงนํ้าน้ัน ตลอดกาลโดยกาล, ทอนํ้าเย็นพลุงข้ึนจากหวงนํ้า 
ประพรมทาํใหชุมถูกตองหวงนํ้าน้ันเอง, สวนไหนๆของหวงนํ้าน้ันที่นํ้าเย็นไม
ถูกตองแลวมิไดมี.   ขอน้ีฉันใด;  มาณพ !    ภิกษุประพรมกายน้ีทําใหชุมทัว่   ชุม
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รอบ   เต็มรอบ   ดวยปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ,   สวนใดสวนหน่ึงในกายเธอ    
ที่ปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ    ไมถูกตองแลวมิไดมี,   ฉันน้ันเหมือนกัน. แมน้ีก็
เปนสมาธิของเธอประการหน่ึง. 

(หมวดตติยฌาน) 

 มาณพ !  ขออื่นยังมอีีก : เพราะความจางคลายไปแหงปติเปนผูอยู
อุเบกขา  มีสติสัมปชญัญะ  เสวยสุขดวยนามกาย   จึง บรรลุฌานที่สาม  อนัเปน
ฌานที่พระอริยเจากลาววา “ผูไดบรรลุฌานน้ี เปนผูอยูอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข”  
ดังน้ี   แลวแลอยู.   เธอประพรมกายน้ีทําใหชุมทั่ว   ชุมรอบ   เต็มรอบ   ดวยสุข
หาปติมิได, สวนใดสวนหน่ึงของกายเธอท่ัวทั้งตัว   ที่สุขหาปติมิได    ไมถูกตอง
แลว    มิไดมี. 
 มาณพ !  เปรียบเหมอืนในหนองบัวอุบล   หนองบัวปทุม   หนองบัว
บุณฑริก    มีดอกอบุล    ดอกปทุม   ดอกบุณฑริก   บางเหลาที่เกิดอยูในนํ้า   
เจริญอยูในนํ้า    ยังข้ึนไมพนนํ้า   จมอยูภายใตอันนํ้าเล้ียงไว,   ดอกบัวเหลาน้ัน
ถูกนํ้าเย็นแชชุม   ถูกตองต้ังแตยอดตลอดราก,   สวนไหนๆของดอกบัวเหลาน้ัน
ทั่วทั้งดอก  ที่นํ้าเย็นไมถูกตองแลว   มิไดมี.  ขอน้ีเปนฉันใด;  มาณพ !    ภิกษุ
ประพรมกายน้ีทําใหชุมทั่ว ชุมรอบ เต็มรอบ ดวยสุขหาปติมิได, สวนใดสวน
หน่ึงในกายเธอ   ที่สุขหาปติมิได   ไมถูกตองแลวมิไดมี,   ฉันน้ันเหมือนกัน. แม
น้ีก็เปนสมาธิของเธอประการหน่ึง. 

(หมวดจตตุถฌาน) 

 มาณพ !  ขออื่นยังมอีีก : ภิกษุ เพราะละสุขและละทุกขเสียได, 
เพราะความดับหายไปแหงโสมนัสและโทมนัสในกาลกอน จึง บรรลุฌานที่ส่ี 
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อันไมทุกขไมสุข   มีแตความทีส่ติเปนธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา   แลวแล
อยู. เธอน้ัน  น่ังแผไปตลอดกายน้ี   ดวยใจอันบริสุทธิผ์องใส ,   สวนใดสวนหน่ึง
ของกายเธอท่ัวทั้งตัว    ที่ใจอันบริสุทธิ์ผองใส   ไมถูกตองแลว มไิดมี. 

 มาณพ !  เปรียบเหมอืนชายคนหน่ึง น่ังคลุมตัวดวยผาขาวตลอด
ศีรษะ,  สวนไหนๆในกายเธอท่ัวทั้งตัว ที่ผาขาวไมถูกตองแลว (คือไมคลุมแลว) 
มิไดมี.  ขอน้ีเปนฉันใด ;  มาณพ !    ภิกษุ  น่ังแผใจอนับริสุทธิ์ผองใสไปตลอด
กายน้ี,   สวนใดสวนหน่ึงในกายเธอท่ัวทั้งตัว   ที่ใจอันบริสุทธิ์ผองใส   ไม
ถูกตองแลว  มิไดมี,   ฉันน้ันก็หมือนกัน.   แมน้ีก็เปนสมาธิของเธอประการหน่ึง. 

 มาณพ !  น้ีแล   อริยสมาธิขันธน้ัน ที่พระผูมพีระภาคพระองคน้ัน
ทรงสรรเสริญ และทรงชักชวนมหาชนน้ีใหสมาทาน ใหเขาไปอยู ใหต้ังไว
เฉพาะ.    (จบอริยสมาธิขันธ) .... 

๓.ปัญญาขันธ์ 

 “ท่านอานนท์ผู้ เจริญ ! อริยปัญญาขันธ์ น้ัน เป็นอย่างไรเล่า ท่ีพระสมณะโคดมทรง
สรรเสริญ   และทรงชักชวนมหาชนนีใ้ห้สมาทาน    ให้เข้าไปต้ังอยู่   ให้ต้ังไว้เฉพา ?” 

(หมวดญาณทัสสนะ) 

 ภิกษุน้ัน   ครั้นจิตต้ังมั่น   บริสุทธิ์ผองใส   ไมมีกิเลส   ปราศจากอุปกิเลส
เปนธรรมชาติออนโยน    ควรแกการงาน   ต้ังอยูอยางไมหว่ันไหวเชนน้ีแลว   
เธอชักนําจิตไปเพื่อ ญาณทัสสนะ. เธอยอมรูชัดอยางน้ีวา กายของเราน้ี มีรูป
ประกอบดวยมหาภูตทั้งส่ี มีมารดาบิดาเปนแดนเกิด เจริญข้ึนดวยขาวสุกและ



                      ภาคผนวก – เรื่องนํามาผนวกเพื่อสะดวกแกการอางอิงฯ                      ๑๕๕๙ 
 

 

ขนมสด ตองหอหุมนวดฟนอยูเน่ืองนิจแตก็ยังมีการแตกทําลายสึกกรอนเปน
ธรรมดา,  แตวิญญาณของเราน้ี   อาศัยอยูในกายน้ัน   เน่ืองอยูในกายน้ัน; (เธอรู

เห็นอยางชัดเจน) เปรียบเหมือนมณีไพฑูรยอนัสวยงาม สมชาติแกว แปดเหล่ียม 
เจียระไนดีแลว   สดใส   ผองใส   ถึงพรอมดวยคุณคาทั้งปวง,  ในแกวน้ัน   มีดาย
รอยอยู   สีเขียวบาง   สีเหลืองบาง   สีแดงบาง   สีขาวบาง   สีสมบาง,   บุรุษผูมี
ตาดีวางแกวน้ันลงในมือแลว ก็จะเห็นโดยประจักษวา มณีไพฑูรยน้ี เปนของ
สวยงาม   สมชาติแกว  แปดเหล่ียม เจียระไนดีแลว  สดใส  ผองใส  ถึงพรอมดวย
คุณคาทั้งปวง,  ในแกวน้ัน  มีดายรอยอยู   สีเขียวบาง  สีเหลืองบาง  สีแดงบาง  สี
ขาวบาง  สีสมบาง,  ฉันน้ันเหมือนกัน.  แมน้ี   ก็เปนปญญาของเธอประการหน่ึง. 

(หมวดมโนมยิทธิ) 

 ภิกษุน้ัน  ครั้นจิตต้ังมั่น  บริสุทธิ์ผองใส   ไมมีกิเลส   ปราศจากอุปกิเลส
เปนธรรมชาติออนโยน   ควรแกการงาน   ต้ังอยูอยางไมหว่ันไหวเชนน้ีแลว  เธอ
ชักนําจิตไปเพื่อการ นิรมิตกายอนัสําเร็จด้วยใจ. เธอถอดกายอื่นออกจากกายน้ี 
เปนกายมีรูป สําเร็จจากใจ มีอวัยวะนอยใหญ  มีอนิทรียไมเส่ือมทราม; (ถอด

ออกมาได) เปรียบเหมือนชายผูหน่ึงชักไสหญาปลองออกจากหญาปลอง เขา
กําหนดไดวา   น่ีหญาปลอง   น่ีไสหญาปลอง,   หญาปลองเปนอยางหน่ึง   ไส
หญาปลองเปนอีกอยางหน่ึง แตไสน้ัน ชักออกมาจากหญาปลองน้ันเอง,  อีก
อยางหน่ึง  เปรียบเหมอืนชายผูหน่ึงชักดาบออกจากฝก   เขากําหนดไดวา  น่ีดาบ  
น่ีฝก  ดาบเปนอยางหน่ึง   ฝกเปนอีกอยางหน่ึง  แตชักดาบออกจากฝกน่ันเอง. 
อีกอยางหนึ่ง เปรียบเหมือนชายคนหน่ึง  ยกงูข้ึนจากของ  เขากําหนดไดวา  น่ีงู  
น่ีของ  งูเปนอยางหนึ่ง   ของเปนอีกอยางหน่ึง  แตงูยกมาจากของน่ันเอง,  ฉัน
น้ันเหมือนกัน.  แมน้ี  ก็เปนปญญาของเธอประการหน่ึง. 
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(หมวดอิทธิวิธี) 

 ภิกษุน้ัน  ครั้นจิตต้ังมั่น   บริสุทธิ์ผองใส  ไมมีกิเลส   ปราศจากอุปกิเลส
เปนธรรมชาติออนโยน   ควรแกการงาน   ต้ังอยูอยางไมหว่ันไหวเชนน้ีแลว  เธอ
ชักนําจิตไปเพื่อ อทิธิวธีิ (คือวิธีเคร่ืองแสดงฤทธ์ิ). เธอยอมบรรลุวิธีเครื่องแสดงฤทธ์ิ
หลายประการ  :  ทําคนเดียวเปนคนมากบาง   ทําคนมากกลับเปนคนเดียวบาง 
ทําที่กําบังใหเปนที่แจง ทําที่แจงใหเปนทีกํ่าบัง ไปไดไมขัดของทะลุฝา ทะลุ
กําแพง ทะลุภูเขา เหมือนไปในที่อากาศ. ผุดข้ึนและดําลงในแผนดินไดเหมือน
ในนํ้า ไปไดเหนือนํ้าเหมือนบนแผนดนิ ลอยไปในอากาศไดทัง้ที่ยังน่ังคูขา 
เหมือนนกมีปก,   ลูบคลําดวงจันทรและดวงอาทิตยอันมีฤทธิอ์านุภาพมากได
ดวยฝามือ แสดงอํานาจดวยกายเปนไปตลอดถึงพรหมโลก. (ทําไดดวยความ

เช่ียวชาญ)  เปรียบเหมือนนายชางหมอ หรือลูกมือของนายชางหมอ ผูเชีย่วชาญ 
เมื่อขยําดินไวดีแลวปรารถนาจะทําภาชนะดินชนิดตางๆกัน ก็พึงทําภาชนะดิน
ชนิดตางๆ น้ันไดสําเร็จ,  อีกอยางหน่ึง  เปรียบเหมือนนายชางงาหรือลูกมอืของ
นายชางงาผูเชี่ยวชาญ   เมื่อแตงงาดีแลว   ถาปรารถนาวัตถุงาชิ้นตางๆ   ก็ทําวัตถุ
น้ันใหสําเร็จได, อีกอยางหน่ึง เปรียบเหมอืนนายชางทอง หรอืลูกมือของนาย
ชางทอง  ผูเชี่ยวชาญ   เมื่อแตงเน้ือทองคําดีแลว   ตนปรารถนาเคร่ืองทองชนิด
ตางๆ   ก็ทําเครื่องทองรูปตางๆใหสําเร็จได,   ฉันน้ันเหมือนกัน.   แมน้ีก็เปน
ปญญาของเธอประการหน่ึง 

(หมวดทิพพโสต) 

 ภิกษุน้ัน  ครั้นจิตต้ังมัน่   บริสุทธิ์ผองใส   ไมมีกิเลส   ปราศจากอุปกิเลส
เปนธรรมชาติออนโยน   ควรแกการงาน   ต้ังอยูอยางไมหว่ันไหวเชนน้ีแลว  เธอ
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ชักนําจิตไปเพื่อ โสตธาตุอนัเป็นทิพย์. เธอมีโสตธาตุเปนทิพย หมดจดวิเศษ
ลวงเกินโสตธาตุสามัญมนุษย ไดยินเสียทั้งสองชนิด คือทั้งเสียงทิพยและเสียง
มนุษย ทั้งจากใกลและไกล (ไดชัดเจนวาเปนเสียงอะไร) เชนเดียวกับชายเดินทางไกล 
เขาไดยินเสียงกลองบาง   เสียงตะโพน   เสียงสังข   เสียงบัณเฑาะว   เสียง
เปงมางบาง (จากในเมือง) เขายอมสามารถกําหนดไดวา น่ันเสียงกลอง น่ันเสียง
ตะโพน   น่ันเสียงสังข  เสียงบัณเฑาะว  เสียงเปงมาง,    ฉันน้ันเหมือนกัน.  แมน้ี  
ก็เปนปญญาของเธอประการหน่ึง 

(หมวดเจโตปริยญาณ) 

 ภิกษุน้ัน  ครั้นจิตต้ังมั่น  บริสุทธิ์ผองใส  ไมมีกิเลส  ปราศจากอุปกิเลส
เปนธรรมชาติออนโยน   ควรแกการงาน   ต้ังอยูอยางไมหว่ันไหวเชนน้ีแลว  เธอ
ชักนําจิตไปเพื่อ ญาณเคร่ืองกาํหนดรู้ใจผู้อืน่. เธอยอมกําหนดรูใจสัตวเหลาอื่น  
บุคคลเหลาอื่น  ดวยใจของตน  :  รูจิตของผูที่มีราคะวามีราคะ   ไมมีราคะวาไมมี
ราคะ   มีโทสะวามีโทสะ  ไมมีโทสะวาไมมีโทสะ  มีโมหะวามีโมหะ  ไมมี
โมหะวาไมมีโมหะ   หดหูวาหดหู   ไมหดหูวาไมหดหู  ฟุงซานวาฟุงซาน  มีจิต
เปนมหรคต (จิตใหญ) วาเปนมหรคต  ไมมีจิตเปน  มหรคตวาไมเปนมหรคต   มี
จิตอื่นย่ิงกวาวามีจิตอื่นย่ิงกวา   ไมมีจิตอืน่ย่ิงกวาวาไมมีจิตอื่นย่ิงกวา   มีจิตต้ัง
มั่นวามีจิตต้ังมั่น   ไมมีจิตต้ังมัน่วาไมมีจิตต้ังมั่น  มีจิตหลุดพนวามีจิตหลุดพน   
ไมมีจิตหลุดพนวาไมมีจิตหลุดพน;  (แตละอยาง  รูไดชัดเจน)  เปรียบเหมือนชายหนุม
หญงิสาว  รักการแตงตัว  เมื่อสองดูเงาแหงหนาของตนในกระจกเงาอันหมดจด
ผองใส   หรือในนํ้าอนัใส   ถามีไฝฝาก็รูวามีไฝฝา   ถาไมมไีฝฝาก็รูวาไมมไีฝฝา,    
ฉันน้ันเหมือนกัน.   แมน้ี    ก็เปนปญญาของเธอประการหน่ึง. 
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(หมวดปุพเพนิวาสานุสติญาณ) 

 ภิกษุน้ัน   ครั้นจิตต้ังมั่น   บริสุทธิ์ผองใส   ไมมีกิเลส   ปราศจากอุปกิเลส
เปนธรรมชาติออนโยน   ควรแกการงาน   ต้ังอยูอยางไมหว่ันไหวเชนน้ีแลว   
เธอชักนําจิตไปเพื่อ ปุพเพนิวาสานุสติญาณ.   เธอยอมระลึกถึงขันธที่เคยอยู
อาศัยในภพกอนไดหลายประการ   คือระลึกไดในชาติหน่ึงบาง  สองชาติ  สาม
ชาติ   ส่ีชาติ   หาชาติบาง,   สิบชาต ิ  ย่ีสิบชาติ   สามสิบชาติ  ส่ีสิบชาติ  หาสิบ
ชาติบาง, รอยชาติ  พันชาติ  แสนชาติบาง,  ตลอดหลายสังวัฏฏกัปป  หลายวิวัฏฏ
กัปป   หลายสังวัฏฏกัปปและวิวัฏฏกัปปบาง,  วาเมื่อเราอยูในภพโนน   มีชื่อ
อยางน้ัน  มีโคตร  มวีรรณะ  มอีาหาร  อยางน้ันๆ,    เสวยสุขและทุกขเชนน้ันๆ   
มีอายุสุดลงเทาน้ัน;   ครั้นจุติจากภพน้ันแลว   ไดเกิดในภพโนน  มีชื่อ  โคตร  
วรรณะ  มอีาหาร  อยางน้ันๆ,  ไดเสวยสุขและทุกขเชนน้ันๆ  มีอายุสุดลงเทาน้ัน;  
ครั้นจุติจากภพน้ันๆๆๆแลว มาเกิดในภพน้ี. เธอน้ันระลึกถึงขันธที่เคยอยูอาศัย
ในภพกอนไดหลายประการ  พรอมทัง้อาการและลักษณะ   ดังน้ี;  (ระลึกไดชัดเจน) 
เปรียบเหมอืนชายผูหน่ึง   ออกจากบานตนไปบานอื่น  แลวออกจากบานน้ัน 
ไปสูบานอืน่อีก  แลวออกจากบานน้ันๆ  กลับมาสูบานของตน  เขาจะระลึกได
อยางน้ีวาเราออกจากบานตนไปสูบานโนน   ที่บานโนนน้ัน  เราไดยืน  ไดน่ัง  
ไดพดู  ไดน่ิง  อยางน้ีๆ,  ครั้นออกจากบาน้ันแลว  ไดไปสูบานโนนอีก,  แมที่
บานโนนน้ัน  เราไดยืน  ไดน่ัง  ไดพดู  ไดน่ิง  อยางน้ันๆ,  เราออกจากบานน้ัน
แลว   กลับมาสู  บานของตนน่ันเทียว,  ฉันน้ันเหมือนกัน. แมน้ี  ก็เปนปญญา
ของเธอประการหน่ึง. 
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(หมวดจุตูปปาตญาณ) 

 ภิกษุน้ัน    ครั้นจิตต้ังมั่น   บริสุทธิ์ผองใส   ไมมีกิเลส   ปราศจากอุปกิเลส
เปนธรรมชาติออนโยน  ควรแกการงาน  ต้ังอยูอยางไมหว่ันไหวเชนน้ีแลว   เธอ
ชักนําจิตไปเพื่อ ญาณเคร่ืองรู้ซ่ึงจุตแิละอุปะปาตะของสัตว์ทั้งหลาย. เธอมีจักขุ
ทิพยบริสุทธิ์กวาจักขุของสามัญมนุษย, ยอมแลเห็นสัตวทั้งหลายจุติอยู บังเกิดอยู,  
เลวทราม  ประณีต,  มีวรรณะดี  มีวรรณะเลว,   มีทุกข  มีสุข.  เธอรูแจงชัด   หมู
สัตวผูเขาถึงตามกรรมวา   “ผูเจริญทั้งหลาย !   สัตวเหลาน้ีหนอ  ประกอบกาย
ทุจริต  วจีทุจริต  มโนทุจริต  พูดติเตียนพระอริยเจาทั้งหลาย  เปนมิจฉาทิฏฐิ 
ประกอบการงานดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ,   เบื้องหนาแตกายแตกตายไป  ยอมพา
กันเขาสูอบายทุคติวินิบาตนรก.  ทานผูเจริญทั้งหลาย ! สวนสัตวเหลาน้ีหนอ 
ประกอบ กายสุจริต  วจีสุจริต  มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา,  เปนสัมมาทิฏฐิ 
ประกอบการงานดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ, เบื้องหนาแตกายแตกตายไปยอมพากัน
เขาสูสุคติโลกสวรรค.”  เธอมีจักขุทิพย บริสุทธิ์ลวงจักขุสามัญมนุษย เห็นเหลา
สัตวผูจุติอยู  บังเกิดอยู  เลว  ประณีต  มีวรรณะดี    วรรณะทราม  มีทุกข  มีสุข. 
เธอรูชัดหมูสัตวผูเขาถึงตามกรรมได   ดังน้ี; (เห็นชัดแจง)   เปรียบเหมือนบรุุษผูมี
จักษุยืนอยูบนปราสาทที่ทางสามแพรงกลางนคร  เขาจะเห็นมนุษยเขาไปใน
เรือนบางออกมาจากเรือนบาง   เที่ยวไปตามถนนดวยรถบาง   น่ังอยูกลางทาง
สามแพรงบาง, เขาเห็นชัดเจนอยางน้ีวามนุษยพวกนี้เขาไปในเรือน พวกนี้ออก
จากเรือน พวกนี้เที่ยวไปตามถนนดวยรถบาง พวกนี้น่ังอยูกลางทางสามแพรง 
ดังน้ีฉันน้ันเหมือนกัน   แมน้ี    ก็เปนปญญาของเธอประการหน่ึง. 
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(หมวดอาสวักขยญาณ) 

 ภิกษุน้ัน  ครั้นจิตต้ังมั่น  บริสุทธิ์ผองใส  ไมมีกิเลส  ปราศจากอุปกิเลส
เปนธรรมชาติออนโยน  ควรแกการงาน  ต้ังอยูอยางไมหว่ันไหวเชนน้ีแลว  เธอ
ชักนําจิตไปเพื่อ อาสวกัขยญาณ   เธอยอมรูชัดตามเปนจริงวา  “น่ีทุกข,  น่ีเหตุ
แหงทุกข,   น่ีความดับไมเหลือแหงทุกข,  น่ีทางใหถึงความดับไมเหลือแหงทกุข; 
และเหลาน้ีเปนอาสวะท้ังหลาย,   น้ีเหตุแหงอาสวะทั้งหลาย,  น้ีความดับไมมี
เหลือแหงอาสวะทั้งหลาย, น้ีเปนทางใหถึงความดับไมมีเหลือแหงอาสวะ
ทั้งหลาย.”  เมื่อเธอรูอยูอยางน้ี  เห็นอยูอยางน้ี  จิตก็พนจากกามาสวะ  ภวาสวะ
และอวิชชาสวะ.  ครั้นจิตพนวิเศษแลวก็เกิดญาณหย่ังรูวา  จิตพนแลว.  เธอรูชดั
วาชาติส้ินแลว  พรหมจรรยจบแลว  กิจที่ตองทําไดทําสําเร็จแลว  กิจอื่นที่จะตอง
ทําเพื่อความเปนอยางน้ี  มิไดมีอกี; (รูชัดแจง) เปรียบเหมือนหวงนํ้าใส   ที่ไหลเขา  
ใสสะอาด  ไมขุนมวั,  คนมีจักษุยืนอยูบนฝงในที่น้ัน  เขาจะเห็นหอยตัวกลมบาง
ตัวแบนบาง  กอนกรวดกอนหินบาง  ฝูงปลาบาง อันหยุดอยูและวายไปในหวง
นํ้าน้ัน,  เขาจะเห็นชัดเจนจนรูสึกวา  หวงนํ้าน้ี  ใสไมขุนเลย  หอย  กอนกรวด  
กอนหิน  ปลาทั้งหลาย   เหลาน้ี  หยุดอยูบาง   เที่ยวไปบาง   ในหวงนํ้าน้ัน,   ฉัน
น้ันเหมือนกัน. แมน้ี  ก็เปนปญญาของเธอประการหน่ึง 

 มาณพ !   น้ีแล อริยปญญาขันธน้ัน ที่พระผูมีพระภาคพระองคน้ัน
ทรงสรรเสริญและทรงชักชวนมหาชนน้ีใหสมาทาน  ใหเขาไปอยู  ใหต้ังไว
เฉพาะ.   (จบอริยปญญาขันธ)  …. 

-  สี.ที.๙/๒๕๒-๒๗๒/๓๑๘-๓๓๗.                                     
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ลกัษณะความสะอาด – ไม่สะอาด  ในอริยวนัิย 
ก.ความไม่สะอาด 

 จุนทะ !      ความไมสะอาดทางกาย  มี ๓ อยาง     ความไมสะอาดทาง
วาจา  มี ๔ อยาง     ความไมสะอาดทางใจ  ม ี๓ อยาง. 

 จุนทะ !      ความไม่สะอาดทางกาย     มี ๓ อย่าง    เป็นอย่างไรเล่า ?   

จุนทะ !   คนบางคนในกรณีน้ี    เปนผู มีปกตทิาํสัตว์มีปาณะให้ตกล่วง   
หยาบชามฝีามือเปอนดวยโลหิต    มีแตการฆาและการทุบตี    ไมมีความเอ็นดูใน

สัตวมีชีวิต ๑  เปนผู มีปกตถิอืเอาส่ิงของทีม่ีเจ้าของมิได้ให้   คือวัตถุอปุกรณ
แหงทรพัยของบุคคลอื่นที่อยูในบานหรือในปาก็ตาม     เปนผูถือเอาส่ิงของที่เขา

ไมไดใหดวยอาการแหงขโมย  ๑  เปนผู มีปกตปิระพฤติผดิในกาม  (คือ
ประพฤติผดิ)  ในหญงิ   ซ่ึงมารดารักษา   บิดารักษา   พี่นองชาย   พี่นองหญงิ    
หรือญาติรักษา    อันธรรมรักษา   เปนหญิงมีสามี   หญิงอยูในสินไหม  โดยที่สุด
แมหญิงอันเขาหม้ันไว (ดวยการคลองพวงมาลัย)  เปนผูประพฤติผิดจารีตใน
รูปแบบเหลาน้ัน  ๑   :  จุนทะ  !    อยางน้ีแล   เปนความไมสะอาดทางกาย   ๓   
อยาง. 

 จุนทะ  !      ความไม่สะอาดทางวาจา    มี  ๔  อย่าง   เป็นอย่างไรเล่า ?    

จุนทะ  !   คนบางคนในกรณีน้ี   เปนผู มีปกตกิล่าวเทจ็  ไปสูสภาก็ดี  ไปสู
บริษัทก็ดี   ไปสูทามกลางหมูญาติก็ดี   ไปสูทามกลางศาลาประชาคมก็ดี    ไปสู
ทามกลางราชสกุลก็ดี   อันเขานําไปเปนพยาน   ถามวา   “บุรุษผูเจริญ !   ทานรู
อยางไร   ทานจงกลาวไปอยางน้ัน”   ดังน้ี ,     บุรุษน้ัน   เมื่อไมรูก็กลาวรู    เมื่อรู
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ก็กลาวไมรู  เมื่อไมเหน็ก็กลาววาเห็น     เมื่อเห็นก็กลาวไมเห็น,    เพราะเหตุ
ตนเอง เพราะเหตุผูอื่นหรือเพราะเหตุเห็นแกอามิสไร ๆ   ก็เปนผูกลาวเท็จทั้งที่

รูอยู  ๑   เปนผู มีวาจาส่อเสียด     คือฟงจากฝายน้ีแลวไปบอกฝายโนน   เพื่อ
ทําลายฝายน้ี    หรือฟงจากฝายโนนแลวมาบอกฝายน้ีเพื่อทําลายฝายโนน    เปน
ผูทําคนที่สามัคคีกันใหแตกกันหรือ  ทําคนที่แตกกันแลวแตกกันย่ิงข้ึน  พอใจ  
ยินดี  เพลิดเพลินในการแตกกันเปนพวก     เปนผูกลาววาจาท่ีกระทําใหแตกกัน

เปนพวก ๑   เปนผู มีวาจาหยาบ    อันเปนวาจาหยาบคาย  กลาแข็ง  แสบเผ็ด  
ตอผูอื่น     กระทบกระเทียบผูอื่น   แวดลอมอยูดวยความโกรธ   ไมเปนไปเพื่อ

สมาธิ   เขาเปนผูกลาววาจามีรูปลักษณะเชนน้ัน ๑    เปนผู มีวาจาเพ้อเจ้อ   คือ
เปนผูกลาวไมถูกกาล   ไมกลาวตามจริง  กลาวไมอิงอรรถไมอิงธรรม  ไมอิงวินัย   
เปนผูกลาววาจาไมมีทีต้ั่งอาศัย   ไมถูกกาลเทศะ   ไมมีจุดจบ   ไมประกอบดวย
ประโยชน ๑   :  จุนทะ  !     อยางน้ีแล    เปนความไมสะอาดทางวาจา  ๔  อยาง. 

 จุนทะ !     ความไม่สะอาดทางใจ     มี   ๓   อย่าง     เป็นอย่างไรเล่า ?    

จุนทะ  !   คนบางคนในกรณีน้ี   เปนผู  มากด้วยอภิชฌา   (ความโลภเพงเล็ง)    
เปนผูโลภเพงเล็งวัตถุอุปกรณแหงทรัพยของผูอื่น  วา  “ส่ิงใดเปนของผูอื่น   ส่ิง

น้ันจงเปนของเรา”   ดังน้ี  ๑   เปนผู มีจติพยาบาท  มีความดําริในใจเปนไป
ในทางประทุษราย   วา   “สัตวทั้งหลายเหลาน้ีจงเดือดรอน   จงแตกทําลาย  จง

ขาดสูญ   จงพินาศ   อยาไดมีอยูเลย”    ดังน้ีเปนตน  ๑      เปนผู มีความเห็นผดิ    
มีทัสสนะวิปริตวา   “ทานที่ใหแลว  ไมมี (ผล) ,   ยัญที่บชูาแลว  ไมมี (ผล) ,     
การบูชาที่บูชาแลว  ไมมี (ผล) ,   ผลวิบากแหงกรรมที่สัตวทําดีทําชั่ว  ไมมี ,     
โลกน้ี  ไมมี ,   โลกอื่น  ไมมี ,    มารดา  ไมมี,  บิดา  ไมมี,   โอปปาติกะสัตว   ไม
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มี,   สมณพราหมณทีไ่ปแลวปฏิบัติแลวโดยชอบ     ถึงกับกระทําใหแจงโลกน้ี
และโลกอื่นดวยปญญาโดยชอบเอง   แลวประกาศใหผูอื่นรู   ก็ไมม”ี    ดังน้ี ๑   :   
จุนทะ  !     อยางน้ีแล    เปนความไมสะอาดทางใจ  ๓  อยาง. 

 จุนทะ  !     เหล่านีแ้ล   เรียกว่า   อกศุลกรรมบถสิบ.  
 จุนทะ  !     บุคคลประกอบดวยอกุศลกรรมบถสิบเหลาน้ี         ลุกจาก
ที่นอนตามเวลาแหงตนแลว       แมจะลูบแผนดิน        ก็เปนคนสะอาดไปไมได,         
แมจะไมลูบแผนดิน      ก็เปนคนสะอาดไปไมได;     แมจะจับโคมัยสด      ก็เปน
คนสะอาดไปไมได,   แมจะไมจับโคมัยสด  ก็เปนคนสะอาดไปไมได;   แมจะจับ
หญาเขียวก็เปนคนสะอาดไปไมได,    แมจะไมจับหญาเขียว   ก็เปนคนสะอาดไป
ไมได;   แมจะไมบําเรอไฟ   ก็เปนคนสะอาดไปไมได;   แมจะไหวดวงอาทิตย    
ก็เปนคนสะอาดไปไมได,   แมจะไมไหวดวงอาทิตย   ก็เปนคนสะอาดไปไมได;     
แมจะลงนํ้าในเวลาเย็นเปนครั้งทีส่าม    ก็เปนคนสะอาดไปไมได,      แมจะไมลง
นํ้าในเวลาเย็นเปนครั้งที่สาม     ก็เปนคนสะอาดไปไมได. 

 ขอน้ันเพราะเหตุไร ?        จุนทะ  !       เพราะเหตุวา   อกศุลกรรมบถ
สิบ   ประการเหล่านี ้    เป็นตวัความไม่สะอาด     และเป็นเคร่ืองกระทาํ
ความไม่สะอาด.   จุนทะ  !      อน่ึง    เพราะมีการประกอบดวยอกุศลกรรมบถ
ทั้งสิบประการเหลาน้ีเปนเหตุ    นรกยอมปรากฏ   กําหนดเดรัจฉานยอมปรากฏ   
เปรตวิสัยยอมปรากฏ    หรือวา   ทุคคติใด ๆ  แมอื่นอีก    ยอมมี. 

 (การปฏิบัติมีการจับแผนดิน      จับของเขียว    ในเวลาต่ืนนอน   เปนตน    เพื่อเปนผูมีความ
บริสุทธ์ิสะอาดน้ัน    เปนลัทธิคําสอนของพราหมณชาวบานปจฉาภูมิ   ผูถือกมัณฑลุ   (ภาชนะใสนํ้า
มีพวย)    สวมพวงมาลัยเสวาล (กรองดวยหญามอสและพืชในนํ้า)    บําเรอไฟ   ลงนํ้าเปนวัตรอัน
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เปนลัทธิที่นายจุนทกัมมารบุตรเคยชอบใจมากอน      คร้ันมาเฝาพระพุทธเจา,   ไดตรัสวา   น่ันมิใช
ความสะอาดในอริยวินัย,     คร้ันนายจุนทะทูลขอใหตรัสความสะอาดในอริยวินัย   ก็ไดตรัส
ขอความดังกลาวมาขางตน    ซึ่งเปนเร่ืองความไมสะอาด;   แลวไดตรัสเร่ืองของความสะอาดอีก
ดังตอไปน้ี  : -) 

ข.     ความสะอาด 

 จุนทะ  !    ความสะอาดทางกายมี  ๓  อยาง   ความสะอาดทางวาจามี   
๔   อยาง    ความสะอาดทางใจมี  ๓  อยาง. 
 จุนทะ  !    ความสะอาดทางกาย   มี  ๓  อย่าง     น้ันเป็นอย่างไรเล่า ?        
จุนทะ  !     บุคคลบางคนในกรณีน้ี   ละการทําสัตว์มปีาณะให้ตกล่วง    เวนขาด
จากปาณาติบาต    วางทอนไม   วางศัสตรา    มีความละอายถึงความเอ็นดูกรุณา
เก้ือกูลแกสัตวทั้งหลายอยู ;     ละการถอืเอาส่ิงของที่เจ้าของมไิด้ให้    เวนขาดจา
จากการถือเอาส่ิงของที่เจาของมไิดให     ไมถือเอาทรัพยและอปุกรณแหงทรัพย
อันเจาของไมไดให  ในบานก็ดี  ในปาก็ดี   ดวยอาการแหงขโมย; ละการ
ประพฤติผดิในกาม เวนขาดจากการประพฤติผิดในกาม, (คือเวนจากการ
ประพฤติผดิ)    ในหญิงซ่ึงมารดารักษา    บิดารักษา  พี่นองชาย   พี่นองหญงิ   
หรือญาตริักษา    อันธรรมรักษา    เปนหญงิมีสามี     หญงิอยูในสินไหม     โดย
ที่สุดแมหญิงอันเขาหม้ันไว   (ดวยการคลองพวงมาลยั)     ไมเปนผูประพฤติผิด
จารีตในรูปแบบเหลาน้ัน.     จุนทะ   !     อยางน้ีแล    เปนความสะอาดทางกาย  
๓  อยาง. 
 จุนทะ  !    ความสะอาดทางวาจา    มี  ๔  อย่าง   น้ันเป็นอย่างไรเล่า ?           
จุนทะ  !    บุคคลบางคนในกรณน้ีี    ละมุสาวาท    เวนขาดจากมุสาวาท   ไปสู
สภาก็ดี  ไปสูบริษัทก็ดี  ไปสูทามกลางหมูญาติก็ดี   ไปสูทามกลางศาลา-
ประชาคมก็ดี       ไปสูทามกลางราชสกุลก็ดี        อันเขานําไปเปนพยาน       ถาม
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วา   “บุรุษผูเจริญ !   ทานรูอยางไร   ทานจงกลาวไปอยางน้ัน”   ดังน้ี,    บุรุษน้ัน        
เมื่อไมรูก็กลาววาไมรู  เมื่อรูก็กลาววารู     เมื่อไมเห็นก็กลาววาไมเห็น     เมื่อเห็น
ก็กลาววาเห็น,      เพราะเหตุตนเอง      เพราะเหตุผูอื่น      หรือเพราะเหตุเห็นแก
อามิสไร ๆ   ก็ไมเปนผูกลาวเท็จทั้งที่รูอยู;   ละคาํส่อเสียด   เวนขาดจากคํา
สอเสียด      ไดฟงจากฝายน้ีแลวไมเก็บไปบอกฝายโนน    เพื่อแตกจากฝายน้ี    
หรือไดฟงจากฝายโนนแลวไมเก็บมาบอกแกฝายน้ี      เพื่อแตกจากฝายโนน     
แตจะสมานคนที่แตกกันแลวใหกลับพรอมเพรียงกัน      อุดหนุนคนที่พรอม
เพรียงกันอยูใหพรอมเพรียงกันย่ิงข้ึน เปนคนชอบในการพรอมเพรียง เปนคน
ยินดีในการพรอมเพรียง      เปนคนพอใจในการพรอมเพรียง    กลาวแตวาจาที่
ทําใหใหพรอมเพรียงกัน ;    ละการกล่าวคาํหยาบเสีย     เวนขาดจากกลาวคํา
หยาบ     กลาวแตวาจาที่ไมมีโทษ    เสนาะโสตใหเกิดความรัก    เปนคําฟูใจ    
เปนคําสุภาพที่ชาวเมอืงเขาพูดกัน    เปนที่ใครที่พอใจของมหาชน   กลาวแต
วาจาเชนน้ันอยู ;  ละคาํพูดเพ้อเจ้อ    เวนขาดจากคําพูดเพอเจอ   กลาวแตในเวลา
อันสมควร   กลาวแตคําจริง   เปนประโยชน   เปนธรรม   เปนวินัย     กลาวแต
วาจามีที่ต้ัง    มีหลักฐานที่อางอิง    มีเวลาจบ   ประกอบดวยประโยชน    สมควร
แกเวลา.    จุนทะ !      อยางน้ีแล    เปนความสะอาดทางวาจา   ๔  อยาง. 
 จุนทะ  !        ความสะอาดทางใจ   มี  ๓  อย่าง    น้ันเป็นอย่างไรเล่า ?          
จุนทะ !    บุคคลบางคนในกรณน้ีี   เปนผู ไม่มากด้วยอภิชฌา    คือเปนผูไม
โลภ   เพงเล็งวัตถุอุปกรณแหงทรัพยของผูอื่น  วา  “ส่ิงใดเปนของผูอื่น    ส่ิงน้ัน
จงเปนของเรา”     ดังน้ี ;  เปนผู ไม่มีจติพยาบาท    มีความดาํริแหงใจอนัไม
ประทุษรายวา   “สัตวทั้งหลายเหลาน้ี    จงเปนผูไมมเีวร   ไมมคีวามเบียดเบียน
ไมมีทุกข   มีสุข   บริหารตนอยูเถิด”    ดังน้ี   เปนตน;    เปนผู มีความเห็น
ถูกต้อง         มีทัสสนะไมวิปรติ    วา   “ทานที่ใหแลว  มี (ผล),     ยัญที่บูชาแลว  
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มี (ผล),       การบูชาที่บูชาแลว   มี (ผล),    ผลวิบากแหงกรรมที่สัตวทําดีทําชั่ว  
มี,     โลกน้ี มี,     โลกอื่น  มี,     มารดา  มี,    บิดา   มี,   โอปปาติกะสัตว   มี,    
สมณพราหมณทีไ่ปแลวปฏิบัติแลวโดยชอบ    ถึงกับกระทําใหแจงโลกน้ีและ
โลกอื่น     ดวยปญญาโดยชอบเอง  แลวประกาศใหผูอืน่รู   ก็ม”ี  ดังน้ี.   จุนทะ !    
อยางน้ีแล    เปนความสะอาดทางใจ    ๓   อยาง. 
 จุนทะ   !     เหล่านีแ้ล     เรียกว่า    กศุลกรรมบถสิบ.  
 จุนทะ    !      บุคคลประกอบดวยกุศลกรรมบถสิบประการเหลาน้ี      ลุก
จากที่นอนตามเวลาแหงตนแลว   แมจะลูบแผนดิน    ก็เปนคนสะอาด,      แมจะ
ไมลูบแผนดิน     ก็เปนคนสะอาด;     แมจะจับโคมัยสด     ก็เปนคนสะอาด;     
แมจะไมจับโคมัยสด    ก็เปนคนสะอาด;  แมจะจับหญาเขียว   ก็เปนคนสะอาด;    
แมจะบําเรอไฟ    ก็เปนคนสะอาด,    แมจะไมบําเรอไฟ     ก็เปนคนสะอาด;    
แมจะไหวดวงอาทิตย    ก็เปนคนสะอาด,    แมจะไมไหวดวงอาทิตย     ก็เปนคน
สะอาด ;   แมจะลงนํ้าในเวลาเย็นเปนครั้งทีส่ามก็เปนคนสะอาด      แมจะไมลง
นํ้าในเวลาเย็นเปนครั้งที่สาม    ก็เปนคนสะอาด. 
 ขอน้ันเพราะเหตุไร ?     จุนทะ   !      เพราะเหตุวา      กศุลกรรมบถสิบ     
ประการเหล่านี ้  เป็นตวัความสะอาด  และเป็นเคร่ืองกระทาํความ
สะอาด.  จุนทะ !   อน่ึง    เพราะมีการประกอบดวยกุศลกรรมบถท้ังสิบประการ
เหลาน้ีเปนเหตุ   พวกเทพจึงปรากฏ พวกมนุษยจึงปรากฏ   หรือวาสุคติใด ๆ แม
อื่นอีก    ยอมมี. 
-   ทสก. อํ. ๒๔/๒๘๓ – ๒๘๙/๑๖๕. 

ผู้ไม่สะอาด   เป็นผู้ทีเ่หมอืนกบัถูกนําไปเกบ็ไว้ในนรก 

 ภิกษุ   ท.!     บุคคลผู ประกอบด้วยธรรม  ๑๐  ประการ   ยอม เป็น
เหมือนบุคคลผู้ถูกนําตัวไปเกบ็ไว้ในนรก.   ธรรม  ๑๐  ประการ  อยางไรเลา?         
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สิบประการ    คือ   คนบางคนในกรณีน้ี   เปนผู มีปกติทําสัตว์มปีาณะให้ตกล่วง     
หยาบชา  มีฝามือเปอนดวยโลหติ    มีแตการฆาและการทุบตี      ไมมีความเอ็นดู
ในสัตวมีชวิีต  ๑;    (ตอไปน้ี  ไดตรัสถึงบุคคล ผู กระทาํอทินนาทาน  กระทาํกาเมสุมิจฉาจาร    
พูดเท็จ    พูดส่อเสียด    พูดคาํหยาบ    พูดเพ้อเจ้อ    มากด้วยอภิชฌา     มีพยาบาท   เป็น
มิจฉาทิฏฐิ ;  ซึ่งแตละอยาง ๆ มีรายละเอียดหาดูไดจากหัวขอวา   “ลกัษณะความสะอาด – ไมสะอาด    
ในอริยวินัย”   เฉพาะฝายช่ัวหรือฝายความไมสะอาด    ที่หนา  ๑๕๖๕ – ๖     แหงหนังสือเลมน้ี ;    
แลวตรัสจบลงดวยคําวา   : - ) 

 ภิกษุ  ท.!     บุคคลผูประกอบดวยธรรม  ๑๐  ประการเหลาน้ีแล    ยอม
เปนเหมือนบุคคลผูถูกนําตัวไปเก็บไวในนรก. 
-   ทสก.  อํ.  ๒๔/๓๐๕/๑๘๙. 

ผู้สะอาด   เป็นผู้ทีเ่หมอืนกบัถูกนําตวัไปเกบ็ไว้ในสวรรค์ 

 ภิกษุ  ท.  ! บุคคลผู ประกอบด้วยธรรม  ๑๐  ประการ  ยอม เป็น
เหมือนบุคคลผู้ถูกนําตัวไปเกบ็ไว้ในสวรรค์.      ธรรม  ๑๐  ประการอยางไรเลา ?         
สิบประการ   คือ   บุคคลบางคนในกรณน้ีี     ละการทําสัตว์มีปาณะให้ตกล่วง   
เวนขาดจากปาณาติบาต    วางทอนไม    วางศัสตรา     มีความละอาย     ถึงความ
เอ็นดูกรุณาเก้ือกูลแกสัตวทั้งหลายอยู  ๑;       (ตอไปน้ีไดตรัสถงึบุคคลผู เว้นจาก
อทินนาทาน    เว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร    เว้นจากพูดเท็จ     เว้นจากพูดส่อเสียด    เว้นจากพูดคาํ
หยาบ     เว้นจากพูดเพ้อเจ้อ    ไม่มากด้วยอภิชฌา    ไม่มีพยาบาท     เป็นสัมาทิฏฐิ;         ซึ่งแต
ละอยาง ๆ   มีรายละเอียดหาดูไดจากหัวขอวา      “ลักษณะความสะอาด –ไมสะอาด   ในอริย- วินัย”     
เฉพาะฝายดี     ที่หนา  ๑๕๖๘ – ๙    แหงหนังสือเลมน้ี ;     แลวตรัสจบลงดวยคําวา : - ) 

 ภิกษุ  ท.!   บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการเหลาน้ีแล    ยอม
เปนเหมือนบุคคลผูถูกนําตัวไปเก็บไวในสวรรค. 
-  ทสก. อํ.  ๒๔/๓๐๖/๑๘๙  
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 ( ในสูตรอ่ืน   แทนที่จะเรียกผูเปนเจาของกรณีวา    บุคคล   แตไปทรงเรียกเสียวา  มาตุคามก็
มี    อุบาสิกาก็มี.     – ๒๔/๓๐๘/๑๙๐ – ๑๙๑. 
 สูตรอ่ืน ๆ แทนที่จะนับจํานวนกรรมบถมี  สิบ    ไดทรงขยายออกไปเปน  ๒๐  คือ   ทําเอง
สิบ    ชักชวนผูอ่ืนใหทําอีกสิบ,    และทรงขยายออกไปเปน  ๓๐  คือทําเองสิบ    ชักชวนผูอ่ืนใหทํา
สิบ   ยินดีเม่ือเขาทําสิบ,   และทรงขยายออกไปเปน  ๔๐  ทําเองสิบ     ชักชวนผูอ่ืนใหทําสิบ     ยินดี
เม่ือเขาทําสิบ   สรรเสริญผูกระทําสิบ ;    จึงมีกรรมบถ    สิบ    ย่ีสิบ    สามสิบ   สี่สิบ.  - ๒๔/๓๕๒ 
– ๓๓๒/๑๙๘ – ๒๐๑. 
 ในสูตรอ่ืน    แสดงผลแหงการกระทําแปลกออกไป   จากคําวา    เหมือนถูกนําไปเก็บไวใน
นรก    เปนวา     “เปนผูขุดรากตนเอง”   ก็มี     “ตายแลวไปทุคคติ”   ก็มี      “เปนพาล”   ก็มี ;        
สวนผูที่เหมือนถูกนําไปเก็บไวในสวรรคน้ัน   ทรงแสดงดวยคําวา    “ผูไมขุดรากตนเอง”    ก็มี     
“ตายแลวไปสุคติ”   ก็มี      “เปนบัณฑิต”    ก็มี.     – ๒๔/๓๓๒ -๓๓๓/๒๐๒ – ๒๐๓. )    
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ก 
กถาเปนเคร่ืองขูดเกลาอยางยิง่ ๔๖๗ 
กถาเปนท่ีสบายแกธรรมเปน 
  เคร่ืองเปดโลงแหงจิต  ๑๑๘๙ 
 (สิบคําตอไปน้ี  ศึกษาเน่ืองกันไป :-) 
กถาใหปรารถนานอย (อัปปจฉกถา) ๘๐๔ 
กถาใหสันโดษ (สันตุฏ ิกถา) ๘๐๔ 
กถาใหสงัด (ปวิเวกกถา) ๘๐๔ 
กถาใหไมคลุกคลีดวยหมู (อสังสัคคกถา) ๘๐๔ 
กถาใหปรารภเพียร (วิริยารัมภกถา) ๘๐๔ 
กถาใหมีศีล  ๘๐๔ 
กถาใหมีสมาธิ (สมาธิกถา) ๘๐๔ 
กถาใหมีปญญา (ปญญากถา) ๘๐๔ 
กถาใหเกิดวิมุตติ (วิมุตติกถา) ๘๐๔ 
กถาใหเกิดวมุิตติญาณทัสสนะ  
  (วิมุตติญาณทัสสนกถา) ๘๐๔ 
กพฬกีาราหาร  ๘๗๙/๙๗๑/๙๗๒ 
กพฬกีาราหารควรเห็น วามีอุปมา 
  เหมือนเนื้อบุตร ๙๗๒ 
กรณีแหงการเกิดกามวิตก ๑๐๕๔ 
กรณีแหงการเกิดเนกขัมมวิตก ๑๐๕๑ 
กรณีแหงการเกิดพยาปาทวิตก ๑๐๕๕ 
กรณีแหงการเกิดวหิิงสาวิตก ๑๐๕๕ 
กรณีแหงการเกิดอวหิิงสาวิตก ๑๐๕๒ 

 
กรณีแหงการเกิดอัพยาปาทวติก ๑๐๕๑ 
กรรม (การกระทํา) ๑๐๒๕ 
กรรมกิเลส  ๑๐๙๔ 
กรรมเกา (กาย) ๑๐๑๖ 
กรรมเกา (ปุราณกัมม) ๑๓๙๙ 
กรรมขาวมีวิบากขาว ๘๖๑ 
กรรมชนิดท่ีทําอยางมีขีดจํากัด ๑๒๙๘ 
กรรมดํามีวิบากดํา ๘๖๑ 
กรรมท้ังดําท้ังขาวมีวิบากท้ังดําท้ังขาว ๘๖๒ 
กรรมท่ีทรงกระทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง  
  แลวประกาศ ๘๖๐ 
กรรมท่ีเปนเหตุใหไดรับผลเปน 
  ความกระเสือกกระสน ๑๐๘๗ 
กรรมท่ีเปนเหตุใหไดรับผลเปนความไม 
  กระเสือกกระสนท้ังดีและช่ัว ๑๐๘๘ 
กรรมเปนท่ีส้ินกรรม ๘๖๐ 
กรรมเปนท่ีส้ินกรรมคือเจตนาเปน 
  เคร่ืองละกรรมดํากรรมขาว ๘๖๓ 
กรรมเปนท่ีส้ินกรรมคือโพชฌงคเจ็ด ๘๖๓ 
กรรมเปนท่ีส้ินกรรมคืออริยมรรคมีองคแปด ๘๖๒ 
กรรมเปนเนื้อนา ๒๘๓ 
กรรมมีกามธาตุเปนวิบาก ๒๘๓ 
กรรมมีรูปธาตุเปนวิบาก ๒๘๔ 
กรรมมีอรูปธาตุเปนวิบาก ๒๘๔ 



กรรมไมดําไมขาวเปนไปเพือ่ความส้ินกรรม ๘๖๒ 
กรรมใหม (นวกัมม) ๑๓๙๙ 
กรรมอันเปนบาปโดยฐานะทั้งส่ี ๑๐๙๔ 
กรวดเทาเม็ดถ่ัวเขียว ๗ เม็ด กับขุนเขาหิมาลัย ๒๓ 
กระตายติดบวง ๒๘๑ 
กระตายท่ีเอาอยางชาง ๑๓๖๑ 
กระทําท่ีสุดแหงทุกขไดในทิฏฐธรรม ๘๗๘ 
กระทําท่ีสุดแหงทุกขได เพราะรูเฉพาะ 
  ซ่ึงมานะโดยชอบ ๓๙๓/๑๔๘๗ 
กระทําท่ีสุดแหงทุกข เพราะรูจักหนาตา 
  ของมานะอยางถูกตองแลว ๑๘๒ 
กระทําในใจซ่ึงสักกายนิโรธ  
  (ความดับแหงสักกายะ) ๑๓๖๕ 
 (สิบเกาคําตอไปน้ี  ศึกษาเน่ืองกันไป :-) 
กระทําในใจซ่ึงสุญญตาอันเปนภายใน  
  (แตจิตไมแลนไป) ๑๑๙๐ 
กระทําในใจซ่ึงสุญญตาอันเปนภายนอก  
  (แตจิตไมแลนไป) ๑๑๙๐ 
กระทําในใจซ่ึงสุญญตาอันเปนท้ังภายในและ 
  ภายนอก (แตจติไมแลนไป) ๑๑๙๑ 
กระทําในใจซ่ึงอาเนญชะ (แตจิตไมแลนไป) ๑๑๙๑ 
กระทําในใจซ่ึงสุญญตาอันเปนภายใน  
  (และจิตก็แลนไป) ๑๑๙๒ 
กระทําในใจซ่ึงสุญญตาอันเปนภายนอก  
  (และจิตก็แลนไป) ๑๑๙๒ 
กระทําในใจซ่ึงสุญญตาอันเปนท้ังภายในและ 
  ภายนอก (และจิตก็แลนไป) ๑๑๙๒ 
กระทําในใจซ่ึงอาเนญชะ (และจิตกแ็ลนไป) ๑๑๙๓ 
 
 

กระทําในใจในการเดินดวยการตั้งจิตวา  
  “บาปอกุศลธรรมจักไมไหล 
  ไปตาม” ๑๑๙๓ 
กระทําในใจในการยืนดวยการตั้งใจวา  

           “บาปอกุศลธรรมจักไมไหล 
  ไปตาม” ๑๑๙๔ 
กระทําในใจในการนั่งดวยการตั้งใจวา  

           “บาปอกุศลธรรมจักไมไหล 
  ไปตาม” ๑๑๙๔ 
กระทําในใจในการนอนดวยการตั้งใจวา  
  “บาปอกุศลธรรมจกัไมไหล 
  ไปตาม” ๑๑๙๔ 
กระทําในใจในการพูด ต้ังจติวา  
  “เราจักไมพดูเร่ืองไมควรพูด” ๑๑๙๔ 
กระทําในใจในการต้ังจิตคิดวา 
  “เราจักกลาวแตกถาท่ีควรพดู”๑๑๙๕ 
กระทําในใจในการตรึก ต้ังจิตวา “เราจักไม 
  ตรึกในวิตกท่ีไมควรตรึก” ๑๑๙๕ 
กระทําในใจในการตรึก ต้ังจิตคิดวา “เราจกัตรึก 
  ในวิตกท่ีควรตรึก” ๑๑๙๖ 
กระทําในใจรูชัดวา “ฉันทราคะในกามคุณ 
  เรายังละไมได” ๑๑๙๖ 
กระทําในใจรูชัดวา “ฉันทราคะในกามคุณ 
  เราละไดแลว” ๑๑๙๗ 
กระทําในใจรูชัดวา “อัสมิมานะในอุปาทานขันธ 
  ท้ังหา เราละไดแลว” ๑๑๙๗ 
กระทําในใจซ่ึงอวิชชาปเภท  
  (การทําลายแหงอวิชชา) ๑๓๖๖ 
กระทําในใจอยูซ่ึงกามท้ังหลาย ๔๙๒ 
กระทําในใจอยูซ่ึงความดับแหงสักกายะ ๔๙๔ 



กระทําในใจอยูซ่ึงเนกขัมมะ ๔๙๒ 
กระทําในใจอยูซ่ึงพยาบาท ๔๙๓ 
กระทําในใจอยูซ่ึงรูปท้ังหลาย ๔๙๓ 
กระทําในใจอยูซ่ึงวิหิงสา ๔๙๓ 
กระทําในใจอยูซ่ึงสักกายะ ๔๙๔ 
กระทําในใจอยูซ่ึงอรูป ๔๙๓ 
กระทําในใจอยูซ่ึงอวิหิงสา ๔๙๓ 
กระทําในใจอยูซ่ึงอัพยาบาท ๔๙๓ 
กระทําพระธรรมใหเปนใหญ ๑๕๐๑ 
กระทําใหแจงซ่ึงปรมัตถสัจจะดวยนามกาย ๘๘ 
กระทําใหเปนของท่ีอาศัยได ๑๒๓๖ 
กระทําใหเปนดุจยาน ๑๓๒๑ 
กระทําใหเปนยานเคร่ืองนําไป ๑๒๓๖ 
“กระทําใหเหมือนกับท่ีเรารู” ๖๕ 
กระแสการปรุงแตงแหงการเกิด 
  วิมุตติญาณทัสสนะ ๗๔๖ 
กระแส (โสต)  ๕๙๓ 
กระแส (แหงตัณหา) ๒๘๑ 
กระแสไหลไปสูนิพพาน ๘๓๙ 
กรุณาเจโตวิมุตติ ๑๓๒๒ 
กลัวตอส่ิงใด ส่ิงนั้นก็เปนทุกข ๔ 
กลางคืนมีปฏิสัลลาณะ คือจิตไมฟุงซาน 
  ไปในอารมณตางๆ ๑๔๖๔ 
กลางวันมีวิเวก คือสงัดจากความรบกวนภายนอก๑๔๖๔ 
กลาวความหลุดพนจากภพวามีไดเพราะภพ ๔ 
กลาวความออกไปไดจากภพวามีไดเพราะวภิพ ๔ 
“กลาวตรงตามท่ีเรากลาว” ๓๓๘ 
“กลาวตูเราดวยถอยคําท่ีตนเองถือเอาผิด” ๑๐๐๗ 
กลาวโรคโดยความเปนตัวตน ๓ 
 

กลาวอยูอยางชาวโลก แตมิไดยดึถือ 
  ความหมายอยางชาวโลก ๖๗ 
กลุมอายตนะเปนของมืด ๒๖๖ 
กลุมอายตนะเปนของรอน ๒๖๕ 
กวามนษุยจะหลุดจากบวง ๒๖ 
กองกุศลชนิดท่ีไมตองใชเบ้ียหอยเงินทอง ๑๒๗๖ 
กองถานเถารึง  ๒๔๗ 
กองทุกขท่ีเหน็ไดเอง ๓๖๑ 
กองทุกขมีกามเปนเคร่ืองใหกระทํา ๓๖๑ 
กองแหงทุกขอันบุคคลเห็นไดเองวา 
  มีกามเปนเหตุ ๙๓๔ 
กองแหงโทสะอันยังไมเคยเจาะแทงทําลาย ๘๖๗ 
กองแหงโทหะอันยังไมเคยเจาะแทงทําลาย ๘๖๗ 
กองแหงโลภะอันยังไมเคยเจาะแทงทําลาย ๘๖๗ 
กองอกุศลและกองกุศลชนิดแทจริง ๑๒๗๖ 
กอสรางอยูซ่ึงเหตุปจจยัเคร่ืองปรุงแตง ๒๐ 
กะละภาค  ๘/๒๒ 
กัมมนิโรธ (ความดับไมเหลือแหงกรรม) ๑๐๒๕ 
กัมมนิโรธ (ความดับแหงกรรม) ๑๔๐๐ 
กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา (ขอปฏิบัติใหถึงความดับ 
  แหงกรรม) ๑๐๒๕/๑๓๙๙/๑๔๐๐ 
กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา (คืออัฏฐังคิกมรรค) ๑๐๒๖ 
กัมมาวรณภาวะ (มีกรรมเปนเคร่ืองกั้น) ๑๓๗๓ 
กัลยาณมิตตตา (ความเปนผูมี 
  กัลยาณมิตร) ๘๕๔/๑๕๒๙ 
กัลยาณมิตตตา (ความมีมิตรดี) ๑๑๐๔ 
 (สี่คําตอไปน้ี  ศึกษาเน่ืองกันไป :-) 
กัลยาณมิตรทําสัตวท่ีมีความเกิดใหหลุดพน 
  จากความเกิด ๑๔๔๔ 
 



กัลยาณมิตรทําสัตวท่ีมีความแกใหหลุดพน 
  จากความแก ๑๔๔๔ 
กัลยาณมิตรทําสัตวท่ีมีความตายใหหลุดพน 
  จากความตาย ๑๔๔๔ 
กัลยาณมิตรทําสัตวท่ีมีโสกะ ฯลฯ ใหหลุดพน 
  จากโสกะ ฯลฯ  ๑๔๔๔ 
กัลยาณวัตรท่ีทรงฝากไว ๑๔๘๘ 
กัลยาณวัตรอันเปนไปเพื่อความเบ่ือหนาย ฯลฯ  
  เพื่อนิพพาน ๑๔๘๘ 
กาม (กิเลส) - กามสัญญา - กามวิตก -  
  ในการเสพกาม ๑๐๕๗ 
กามของคนเรา  ๓๐๗ 
กามคุณ   ๓๐๗ 
กามคุณหา  ๑๑/๑๓/๓๔/๒๙๐/๓๐๗/๓๕๔/ 
   ๕๑๖/๖๑๙/๗๗๖/๗๙๖/๘๓๓/ 
   ๙๓๓/๑๐๕๘ 
กามคุณหาคือบวง ๒๙๐ 
กามคุณหาในอริยวินยัเรียกกันวาโลก ๖๑๙ 
กามตัณหา  ๒๙๐ 
กามท้ังหลายดบัไปในปฐมฌาน ๕๒๔ 
กามท้ังหลายมีรสอรอยนอยมีทุกขมาก ๒๙๙ 
กามธาตุ   ๙๕๗/๑๐๕๔ 
กามนนัทิ (ความเพลินในกาม) ๒๙๐ 
กามปริฬาหะ (ความเรารอนเพราะกาม) ๒๙๐ 
กามปปาสา (ความหวิกระหายในกาม) ๒๙๐ 
กามเปนเคร่ืองผูก ๒๙๑ 
กามเปนท่ีเท่ียวหาอาหารของมาร ๒๙๒ 
กามเปนท่ีพรํ่าบนหาของคนพาล ๒๙๒ 
กามเปนมายา  ๒๙๒ 
กามเปนส่ิงท่ีมีการหลอกใหหลงเปนธรรมดา ๒๙๒ 

กามเปนวิสัยของมาร ๒๙๒ 
กามเปนเหยื่อของมาร ๒๙๒ 
กามเปนอาณาจักรของมาร ๒๙๒ 
กามเปรียบดวยของในความฝน ๓๐๔ 
กามเปรียบดวยของยืม ๓๐๔ 
กามเปรียบดวยเขียงสับเนื้อ ๒๙๙ 
กามเปรียบดวยช้ินเนื้อคาปาก ๓๐๑ 
กามเปรียบดวยถือคบเพลิงทวนลม ๓๐๒ 
กามเปรียบดวยทอนกระดูก ๓๐๐ 
กามเปรียบดวยผลไม ๓๐๕ 
กามเปรียบดวยรูร่ัวของเรือ ๓๑๒ 
กามเปรียบดวยหลุมถานเพลิง ๓๐๓ 
กามเปรียบดวยหอกและหลาว ๒๙๙ 
กามเปรียบดวยหวังู ๒๙๙ 
“กามแผดเผาอยูก็ยังขืนเสพกาม” ๒๙๘ 
กามภพ   ๒๘๓ 
กามภพ - ภพมีกาม ๒๘๙ 
กามโภคิไสยา (นอนอยางคนบริโภคกาม) ๑๓๐๘ 
กามโภคีช้ันเลิศ ๑๑๐๐ 
กามมีรสอรอยนอยมีทุกขมาก ๑๐๕๖ 
กามไมมีความเย็น ๒๙๒ 
กามโยคะ  ๔๒๗ 
กามโยคะ (การประกอบอยูดวยกาม) ๒๙๐ 
กามราคะ (ความกําหนดัในกาม) ๒๙๐ 
กามราคะมีกําลังจนเขานําออกไปไมได ๓๙๑ 
กามราคะอันอริยสาวกละไดพรอมท้ังอนุสัย ๓๙๑ 
กามราคานุสัย  ๒๒๔ 
กามวิตก (ความตริตรึกในกาม) ๑๐๕๔ 
กามสัญญา  ๙๕๖ 
 (หกคําตอไปน้ี  ศึกษาเน่ืองกันไป :-) 



กามสัญญาเกิดจากกามธาตุ ๑๐๕๔ 
กามสังกัปปะเกิดจากกามสัญญา ๑๐๕๔  
กามฉันทะเกิดจากกามสังกัปปะ ๑๐๕๔ 
กามปริฬาหะเกิดจากกามฉันทะ ๑๐๕๔ 
กามปริเยสนาเกิดจากกามปริฬาหะ ๑๐๕๕ 
กามปริเยสนาที่เปนเหตุแหงการปฏิบัติผิด 
  โดยกายวาจาใจ ๑๐๕๕ 
กามสิเนหะ (ความเสนหาในกาม) ๒๙๐ 
กามสุข   ๑๒/๕๑๖/๗๙๗/๘๓๓ 
กามสุขัลลิกานุโยค ๘๒๕ 
กามัชโฌสานะ (ความเมาหมกในกาม) ๒๙๐ 
กามมุจฉา (ความสยบในกาม) ๒๙๐ 
กามุปาทาน ความถือม่ันในกาม ๒๑๐ 
“กายกไ็มลําบาก ตาก็ไมลําบาก” ๑๒๕๐ 
กายกรรมท่ีพจิารณาแลวพึงกระทํา ๑๐๘๑ 
กายกรรมท่ีพจิารณาแลวพึงเรงกระทํา ๑๐๘๒ 
กายกรรมท่ีพจิารณาแลวพึงเลิกละเสีย ๑๐๘๑ 
กายกรรมท่ีพจิารณาแลวพึงแสดงพึงเปดเผย 
  แลวพึงระวังสังวรตอไป ๑๐๘๒ 
กายกรรมท่ีพจิารณาแลวพึงอยูดวยปติ 
  และปราโมทย ๑๐๘๒ 
กายกรรมท่ีพจิารณาแลวไมพงึกระทํา ๑๐๘๑ 
กาย (กายทวารท่ีทําหนาท่ีอยูดวยอวิชชา) ๑๐๒๔ 
กายของผูท่ีส้ินตัณหาแลว กย็ังต้ังอยูช่ัวขณะ ๖๙๗ 
กายคตาสติเปนอุปกรณแกอินทริยสังวร ๑๒๓๔ 
กายฉุดไปหาสัมผัสท่ียั่วยวนใจ ๑๒๓๔ 
กายซ่ึงมิใชของเราหรือของใครอ่ืน ๑๐๑๖ 
กายท่ียาวประมาณวาหนึ่ง ๔๔๐ 
กายท่ียาววาหนึ่งซ่ึงประกอบดวยสัญญา 
  และใจ ๑๕๒๓ 

กายนครท่ีปลอดภัย ๖๘๙ 
กายนครท่ีมีมารคอยรังควาญอยูตลอดเวลา ๖๙๕ 
กายในขณะแหงอนมิิตตเจโตสมาธิ 
  เปนกายท่ีผาสุกกวา ๑๓๔๔ 
กายสมาจาร (การประพฤตปิระจําทางกาย) ๑๑๔๓ 
กายสมารัมภะ (ตัณหาปรารภ 
  การกระทํากรรมทางกาย) ๗๖๐ 
กายสักขีโดยนิปปริยาย ๖๖๘ 
กายสักขีโดยปริยาย ๖๖๘ 
กายสักขี (ผูมีการเสวยสุขดวย 
  นามกายเปนพยาน) ๖๖๖ 
กายสังขารอันเปนไปกับดวยความเบียดเบียน ๘๖๑ 
กายสังขารอันไมเปนไปกับดวย 
  ความเบียดเบียน ๘๖๑ 
กายสังขาร (อํานาจท่ีทําใหเกิด 
  การปรุงแตงทางกาย) ๑๐๒๓ 
กายสัญเจตนา (ความจงใจท่ีเปนไปทางกาย) ๑๐๒๒ 
กายานุปสสนา  ๘๐๖ 
กายานุปสสนาตามนัยแหง 
  มหาสติปฏฐานสูตร ๑๒๐๙ 
กายานุปสสนาตามนัยแหงอานาปานสติสูตร ๑๒๐๘ 
กายานุปสสนาหมวดนวสีวถิกา (คือกาย) ๑๒๑๔ 
กายานุปสสนาหมวดมนสิการในธาตุ  
  (ซ่ึงเปนกาย) ๑๒๑๓ 
กายานุปสสนาหมวดมนสิการในส่ิงปฏิกูล  
  (คือกาย) ๑๒๑๒ 
กายานุปสสนาหมวดลมหายใจเขา - ออก  
  (คือกาย) ๑๒๐๙ 
กายานุปสสนาหมวดสัมปชัญญะ (ในกาย) ๑๒๑๑ 
กายานุปสสนาหมวดอิริยาบถ (คือกาย) ๑๒๑๑ 



การกระทบ (ผัสสะ) ๑๓๐/๓๒๓/๔๑๑ 
การกระทําความเพียรอยางมีระบบ ๘/๗๔ 
การกระทําโดยลําดับ ๘๕๒ 
การกระทําตํ่าทราม ๘๒๗ 
การกระทําท่ีถูกตองตามกาละ ๑๓๑๖ 
การกระทําท่ีเปนการขับไลไสสง (อปสาทน) ๘๒๗ 
การกระทําท่ีเปนการเชิดชู (อุสฺสาทน) ๘๒๗ 
การกระทําท่ีมีความลาดไปทางนิพพาน ๘๓๙ 
การกระทําในใจโดยไมแยบคาย  
  (อโยนิโส มนสิกาโร) ๙๓๒ 
การกระทําในใจโดยแยบคาย  
  (โยนิโส มนสิกาโร) ๖๒๙/๙๓๒ 
การกระทําปฏิการคุณท่ีไมสมกัน ๑๕๓๐ 
การกระทําปฏิการคุณท่ีสมกนั (สุปฏิการ) ๑๕๓๐ 
การกระเสือกกระสนแมท่ีเปนสุคติสวยงาม ๑๐๘๙ 
การกลาวคําหยาบวา “มึง ! มึง !” ๓๖๗ 
การกลาวท่ีงดงามเพราะความเปนผูรูกาละ 
  ในกรณีนั้น ๑๐๖๖ 
การกลาวท่ีงดงามยิ่งดวยอุเบกขา  
  (มติของลัทธิอ่ืน) ๑๐๖๕ 
การกลาวเท็จท้ังท่ีรูวาเปนเท็จเพราะกาม ๒๙๓ 
การกลาวอยางของพระอรหนัต ๑๐๗๓ 
การกลาวอยางไมเกิดการทะเลาะวิวาท 
  กับใครๆ ในโลก ๑๐๗๒ 
การกอข้ึนแหงทุกข ๓๒๐ 
การกอข้ึนแหงโลกทางอายตนะหก ๓๔๗ 
การกาวลงสูครรภ ๑๐๙/๑๓๘ 
การกาวลงแหงนามรูป ๓๔๒/๓๔๘ 
การกาวลงแหงนามรูปยอมไมมี ๔๘๔/๗๔๐ 
 (แปดคําตอไปน้ี  ศึกษาเน่ืองกันไป :-) 

การกาวลวงซ่ึงปฐมฌาน ๗๙๙ 
การกาวลวงซ่ึงทุติยฌาน ๗๙๙ 
การกาวลวงเสียซ่ึงตติยฌาน ๘๐๐ 
การกาวลวงซ่ึงจตุตถฌาน ๘๐๐ 
การกาวลวงเสียซ่ึงอากาสานญัจายตนะ ๘๐๐ 
การกาวลวงเสียซ่ึงวิญญานัญจายตนะ ๘๐๐ 
การกาวลวงเสียซ่ึงอากิญจัญญายตนะ ๘๐๑ 
การกาวลวงเสียซ่ึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ ๘๐๑ 
การกําจัดสมารัมภะและอวิชชา ๗๖๐ 
การกําเนดิท่ีเปนการปรารภเพื่อ 
  ความส้ินอาสวะ ๑๔๓๖ 
การกูหนี้ (ในภาษาคน) ๒๗๐ 
การกูหนี้ (ในภาษาธรรม) ๒๗๒ 
การเกิดของธาตุเทากับการเกดิของทุกข ๑๕๙ 
การเกิดของวญิญาณเทากับการเกิดของทุกข ๒๐๗ 
การเกิดของเวทนาเทากับการเกิดของทุกข ๑๙๐ 
การเกิดของสังขารเทากับการเกิดของทุกข ๒๐๑ 
การเกิดของสัญญาเทากับการเกิดของทุกข ๑๙๗ 
การเกิดข้ึนของทุกข ๑๕๙ 
การเกิดข้ึนแหงกองทุกข ๓๒๘ 
การเกิดข้ึนแหงตัณหา ๓๒๐ 
การเกิดทุกคราวเปนทุกขรํ่าไป ๖๕๗ 
การเกิดและดบัในอัตภาพนี ้ ๑๐๒๖ 
การเกียดกันกิเลสดวยตบะ ๑๔๗๑ 
การเกียดกันกิเลสดวยตบะท่ี 
  ยังไมถึงยอดถึงแกน ๑๔๗๙ 
การขมข่ีและการหามดวยสสังขารธรรม ๑๓๒๕ 
การข่ีขอนสดทอนกลมขามแมน้ํา ๘๓๗ 
การเขาถึงซ่ึงกาม ๑๐๔๘ 
การเขาถึงหัวใจแหงความจริงในกรณีนั้นๆ ๘๓ 



การเขาไปตั้งไวซ่ึงทุกขสัญญาในสังขาร 
  อยางไมจํากัดขอบเขต ๙๒๙ 
การเขาไปตั้งไวซ่ึงอนัตตสัญญาใน 
  ธรรมท้ังปวงอยางไมจํากัด 
  ขอบเขต ๙๓๐ 
การเขาไปตั้งไวซ่ึงอนิจจสัญญาใน 
  สังขารอยางไมจํากัดขอบเขต ๙๒๘ 
การเขาไปนั่งใกล (ปยิรุปาสนา) ๙๒ 
การเขาไปหาบุคคลผูไดท้ังเจโตสมถะใน 
  ภายในและอธิปญญา 
  ธัมมวิปสสนาแลวถาม ๑๔๖๗ 
การเขาไปหาบุคคลผูไดเจโตสมถะแลวถาม ๑๔๖๖ 
การเขาไปหาบุคคลผูไดอธิปญญา 
  ธัมมวิปสสนาแลวถาม ๑๔๖๖ 
การเขาไปหา (อุปสงฺกมน) ๙๒ 
 (สี่คําตอไปน้ี  ศึกษาเน่ืองกันไป :-) 
การคบหากับสัปบุรุษ (สปฺปุริสสํเสว) ๙๐๙ 
การฟงพระสัทธรรม (สทฺธมฺมสฺสวน) ๙๐๙ 
การทําในใจโดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) ๙๐๙ 
การปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม  
  (ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติ) ๙๐๙ 
การเคล่ือนและการบังเกดิ (จุติ +  อุปะปาตะ) ๓๔๓ 
การเคล่ือนและการบังเกดิ (จุติ +  อุปะปาตะ)  
  ยอมไมมี ๗๔๑ 
การโฆษณาของคนเหลาอ่ืน (ปรโต โฆโส) ๙๓๒ 
การงานชอบ  ๑๓๕/๘๒๓ 
การเง่ียลงซ่ึงโสตะ (โสตาวธาน) ๙๒ 
การจบกิจแหงอริยสัจ กําหนดดวย 
  ความสมบูรณแหงญาณสาม ๑๕๓๒ 
 

การจองจําท่ีเปนอันตรายตอการบรรรลุ 
  โยคักเขมธรรม ๒๗๓ 
การจุติและการเกิดข้ึนใหมไมมีก็ไมมี 
  การปรากฏในท่ีใดๆ ๔๔๓ 
การเจริญธรรมสาม เพื่อละธรรมสาม ๙๕๕ 
การเจริญธรรมสาม เพื่อละธรรมสาม  
  (อีกนยัหนึ่ง) ๙๕๖/๙๕๗ 
การเจริญภาวนาก็เหมือนแมไกกกไข ๗๗๕ 
การเจริญสติปฏฐานของคนฉลาด ๑๑๘๕ 
การเจริญสติปฏฐานเปนการอารักขา ๑๒๖๘ 
การเจริญสมาธิท่ีมีนิพพานเปนอารมณ ๑๓๓๔ 
การเจริญสัมมาสมาธิท่ีประกอบดวยองคหา ๑๒๘๑ 
การฉันโภชนะแตในท่ีนั่งแหงเดยีว ๑๑๒๑ 
การชิมรสพระนิพพานเปนการลวงหนา ๕๓๐ 
การใชความทุกขใหเปนประโยชน ๑๐๑๓ 
การใชดอกเบ้ีย (ในภาษาธรรม) ๒๗๒ 
การดับทุกขส้ินเชิง ไมเนื่องดวยอิทธิวีธี ๔๓๓ 
การดํารงชีพชอบ กินความไปถึง 
  ความสันโดษ ๑๐๙๑ 
การดํารงชีพชอบของพระอริยเจา ๑๑๑๐ 
การดํารงชีพชอบคือการลงทุนเพื่อนิพพาน ๑๑๑๔ 
การดํารงชีพชอบโดยทิศหก ๑๐๙๓ 
การดํารงชีพชอบตามหลักอริยวงศ ๑๑๐๗ 
การดํารงชีพช้ันธรรมดาของฆราวาส ๑๑๐๑ 
การดํารงชีพช้ันรองเลิศของฆราวาส ๑๑๐๑ 
การดํารงชีพช้ันเลิศของฆราวาส ๑๑๐๐ 
การดํารงชีพสุจริตมิไดมีเฉพาะ 
  เร่ืองการเล้ียงชีพ ๑๑๒๕ 
การดํารงสมาธิจิต เม่ือถูกเบียดเบียน ๑๓๒๖ 
 



การไดทวีปท้ังส่ีมีคาไมถึงเส้ียวท่ีสิบหก 
  ของการไดโสตาปตติยังคธรรม  
  ๔ ประการ ๕๙๕ 
การไดรับกระลีท้ังสองฝาย ๙๔๙ 
การได (ลาโภ)  ๓๖๖ 
การตกท่ีไมแนนอนของทอนไม 
  อันซัดข้ึนสูอากาศ ๙๗ 
การตอกโยกถอนล่ิมอันใหญออกดวยล่ิมเล็ก ๑๐๔๓ 
การตอสูของผูเกลียดกลัวความทุกข ๑๔๗๙ 
การตองใชดอกเบ้ีย (ในภาษาคน) ๒๗๐ 
การตองใชดอกเบ้ีย (ในภาษาธรรม) ๒๗๒ 
การตั้งจิตไวในนิมิตอันเปนท่ีต้ัง 
  แหงความเล่ือมใส ๑๒๓๑ 
การตั้งตนไวในธรรม (ปธาน) ๙๐ 
การตั้งอยูของส่ิงซ่ึงมีปรกติเสียดแทง ๑๕๙/๑๙๐/ 
   ๑๙๗/๒๐๑/๒๐๗/๓๔๗/๓๕๐ 
การตั้งอยูแหงโรค ๓๔๗ 
การตัดขาดโวหารกรรม  
  (โวหารสมุจเฉโท) ๑๐๙๙/๑๑๑๘ 
การตามบรรลุถึงซ่ึงความจริง ๘๙ 
การตามรักษาซ่ึงสมาธินิมิตท่ีเกิดข้ึนแลว ๑๑๓๓ 
การตามรักษาไวซ่ึงความจริง ๘๕ 
การตามรูซ่ึงความจริง ๘๗ 
การตามเห็นความเปนของนาเบ่ือหนาย 
  ในสัญโญชนิยธรรม ๗๗๑ 
การตามเห็นความเปนของนายินดใีน 
  สัญโญชนิยธรรม ๗๗๑ 
การตามเห็นอันเปนเคร่ืองใหถึง 
  ซ่ึงการเกิดข้ึนแหงทุกข ๓๗๔ 
 

การตามเห็นอันเปนเคร่ืองใหถึง 
  ซ่ึงการดับไปแหงทุกข ๑๔๒๖ 
การติดตามทําความกําหนดรูในความจริง ๘๗ 
การถอนอนุสัย  ๗๐๖ 
การถือวามีเหตุปลอดภัยกวาการถือวาไมมีเหตุ๙๕๒ 
การถือเอาซ่ึงความสําเร็จท้ังสองฝาย ๙๕๑ 
การถือเอาโดยแยกเปนสวน ๑๑๔๑ 
การถือเอาศีลและพรตผิดความมุงหมาย 
  ท่ีแทจริง ๕๗๐ 
การถูกจองจําในนรกหรือในกําเนิดเดรัจฉาน ๒๗๓ 
การถูกจับกุม (ในภาษาคน) ๒๗๑ 
การถูกจับกุม (ในภาษาธรรม) ๒๗๒ 
การถูกติดตามหน้ี (ในภาษาคน) ๒๗๑ 
การถูกติดตามหน้ี (ในภาษาธรรม) ๒๗๒ 
การถูกทวงหนี้ (ในภาษาคน) ๒๗๑ 
การถูกทวงหนี้ (ในภาษาธรรม) ๒๗๒ 
การทรงไวซ่ึงธรรม (ธมฺมธารณา) ๙๑ 
การทํากิจของอินทรียในขณะบรรลุธรรม ๑๔๒๑ 
การทําความเพียรแขงกับอนาคตภัย ๑๑๕๘ 
การทําความเพียรแขงกับอนาคตภัย  
  (อีกนยัหนึ่ง) ๑๑๖๑ 
การทําความรูจักกับกาย ๑๐๑๖ 
การทําในใจตอลมหายใจเขาและออกเปน 
  เวทนาอันหนึ่งๆ ๘๐๗ 
การทําในใจถึงลมหายใจเปนเวทนาอยางหน่ึง ๑๑๙๙ 
การทําบุคคลใหรูอริยสัจจัดเปน 
  อนุศาสนีปาฏิหาริย ๑๕๑๘ 
การทํารถใหแลนไปไดถึงนพิพาน ๔๗๘ 
การทําลายอหงัการมมังการ ๑๔๘๖ 
การทําสติในรูปแหงกายานุปสสนา ๑๒๐๘ 



การทําสติในรูปแหงจิตตานุปสสนา ๑๒๒๐ 
การทําสติในรูปแหงธัมมานปุสสนา ๑๒๒๓ 
การทําสติในรูปแหงเวทนานปุสสนา ๑๒๑๘ 
การทําสติฝายถูกชม ๑๒๔๓ 
การทําสติฝายถูกติ ๑๒๔๒ 
การทําสติเม่ือถูกประทุษราย ๑๒๔๔ 
การทําสมาธิ  ๙๒๓ 
การทําหนาท่ีสัมพันธกันของบริขารเจ็ด ๑๒๘๖ 
การทําใหเกิดสัมมาทิฏฐิเม่ือมีปญหา 
  ระหวางลัทธิ ๙๔๗ 
การทําใหแจงซ่ึงปรมัตถสัจจะดวยนามกาย ๑๑๓๕ 
การแทงตลอดอริยสัจ ๑๕๐๑ 
การนอนทางวญิญาณ ๑๓๐๙ 
การนอน ๔ อยาง ๑๓๐๘ 
การนอมจิตไปสูอมตธาตุ (คือนิพพาน) ๙๑๒ 
การนิรมิตกายอันสําเร็จดวยใจ (มโนมยิทธิ) ๑๕๕๙ 
การบรรพชาเปนโอกาสอันโลง ๗๐๗ 
การบรรลุฌานท่ี ๑ ๑๓๖๓/๑๕๕๕/ฯลฯ 
การบรรลุฌานท่ี ๒ ๑๓๖๓/๑๕๕๖/ฯลฯ 
การบรรลุฌานท่ี ๓ ๑๓๖๔/๑๕๕๗/ฯลฯ 
การบรรลุฌานท่ี ๔ ๑๓๖๓/๑๕๕๗/ฯลฯ 
การบรรลุถึงยอดถึงแกน ๑๔๗๙ 
การบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะ ๑๓๐๓ 
การบรรลุวิญญาณัญจายตนะ ๑๓๐๒ 
การบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ ๑๓๐๐ 
การบรรลุอรหัตตหรืออนาคามีในภพปจจุบัน๑๔๓๘ 
การบรรลุอากาสานัญจายตนะ ๑๓๐๒ 
การบรรลุอากิญจัญญายตนะ ๑๓๐๒ 
การบริโภคเนือ้บุตรเดินทางอันกันดาร 
  ท่ียังเหลืออยู ๙๗๑ 

การบังเกิดในภพใหมตอไป ๒๘๓/๓๔๙/๔๘๔ 
การแบกของหนัก ๓๕๘ 
การแบกถือของหนัก ๔๑๘ 
การปฏิบัติเกี่ยวกับจวีร ๑๑๒๐ 
การปฏิบัติโดยลําดับ ๘๕๒ 
การปฏิบัติท่ีนอมไปเพ่ือนิพพานอยูใน 
  ตัวโดยไมตองเจตนา ๑๔๑๖ 
การปฏิบัติเพื่อนิพพานก็เปน “โวหาร”  
  อยางหนึ่ง ๑๑๒๐ 
การปฏิบัติอริยสัจ ไมมีทางท่ีจะขัดตอ 
  หลักกาลามสูตร ๑๕๐๒ 
การปฏิสนธิของสัตวในครรภ ๓๕๓ 
การประกอบความเพยีรในการทรมานตน 
  ใหลําบาก ๘๒๕ 
การประกอบตนพัวพนัอยูดวย 
  ความใครในกาม ๘๒๕ 
การประกอบตนอยูในกามสุขัลลิกะ  
  (กามสุขัลลิกานุโยค) ๘๓๓ 
การประกาศธรรมจักร ๖๐ 
การประพฤติธรรมหมดจดดวยด ี ๕๖๐/๑๓๘๓ 
การปรินิพพานในทิฏฐธรรม ๗๔๙ 
การปรินิพพานในทิฏฐธรรม (อีกปริยายหน่ึง) ๗๕๐ 
การปรุงแตงสังขารแตละหมวด (๓ หมวด)  
  มีอาการส่ี ๑๐๒๓ 
การปลงภาระหนัก ๔๑๘ 
การปลงภาระหนักลงเสียได ๔๑๘ 
การปลุกเราความเพียร ๑๑๕๑ 
 (สิบสามคําตอไปน้ี  ศึกษาเน่ืองกันไป :-) 
การปลูกฝงศรัทธา ๘๘ 
การเขาไปหา  ๘๘ 



การเขาไปนั่งใกล ๘๘ 
การเง่ียโสตลงฟง ๘๘ 
การฟงธรรม  ๘๘ 
การทรงจําธรรมไว ๘๘ 
การใครครวญเน้ือความของธรรมนั้น ๘๘ 
การที่ธรรมทนตอการเพงพนิิจ ๘๘ 
การเกิดข้ึนแหงฉันทะ ๘๘ 
การมีอุสสาหะ  ๘๘ 
การพิจารณาหาความสมดุลยแหงธรรม ๘๘ 
การตั้งตนไวในธรรม ๘๘ 
การกระทําใหแจงซ่ึงปรมัตถสัจจะ ๘๘ 
การปดกั้นอาสวะท้ังปวงโดยเจ็ดวิธี ๖๓๔ 
การเปนพระอริยเจาไมใชส่ิงสุดวสัิย ๖๘๘ 
การเปนอยูท่ีนอมไปเพ่ือนิพพานอยูในตัว ๑๔๑๖ 
การไปจากท่ีมิใชฝง (วัฏฏสงสาร) ๘๕๙ 
การผูกจิตติดกบัอารมณ ๓๕๙ 
การแผจิตอันสหรคตดวยกรุณา ๙๙๘ 
การแผจิตอันสหรคตดวยมุทิตา ๑๐๐๐ 
การแผจิตอันสหรคตดวยเมตตา ๙๙๘ 
การแผจิตอันสหรคตดวยอุเบกขา ๑๐๐๐ 
การฝกเพื่อความสมบูรณแหงสติสัมปชัญญะ ๑๒๓๙ 
การฝกเพื่อมีสติสัมปชัญญะโดยออม 
  และโดยตรง ๑๒๓๙ 
“การพนจากบวง” ๓๓ 
การพนทุกขโดยไมรูอริยสัจ ๕ 
การพลัดออกนอกทางจนหลงทาง ๔๗๓ 
การพากเพยีรปดกั้นการเกิดอกุศล ๑๑๔๑ 
การพิจารณาโดยแยบคาย ๖๓๐ 
การพิจารณาท่ีทําใหละความเมา ๕ อยางได ๑๐๑๓ 
 

การพิจารณาเพื่อความส้ินแหง 
  แดนเกิดของทุกข ๙๗๗ 
การพิจารณามีอุปการะมากใน 
  กุศลธรรม ๑๑๓๗/๑๑๓๙ 
การพิจารณาหาความสมดุลยแหงธรรม (ตุลนา) ๙๐ 
การพูดจาท่ีเปนอริยะและอนริยะ ๑๐๖๐ 
การเพงอยางของภิกษกุระจอก ๗๘๓ 
การเพงอยางของภิกษุอาชาไนย ๗๘๔ 
การเพงอยางของสัตวกระจอก ๗๘๒ 
การเพงอยางของสัตวอาชาไนย ๗๘๓ 
การเพียรละอกุศลแขงกับความตาย ๑๑๕๖ 
การฟงซ่ึงธรรม (ธมฺมสฺสวน) ๙๒ 
การฟงอริยสัจเหมาะสําหรับจิตท่ีฟอกแลว ๑๔ 
การมาการไปไมมี  การจุติและการเกิดข้ึนใหม 
  ก็ไมมี ๔๔๓ 
การมาการไป (อาคติคติ) ๓๔๓ 
การมาการไป (อาคติคติ) ยอมไมมี ๗๔๑ 
การไมเกดิอนสัุยสามเม่ือเสวยเวทนาสาม 
  แลวดับเย็น ๗๘๗ 
การไมยึดถือธรรมท่ีไดบรรลุ ๕๐๗ 
“การไมสํารวมอินทรีย” ๓๓๔ 
การไมสํารวมอินทรียบริบูรณยอมทําทุจริต 
  ใหบริบูรณ ๓๑๔/๓๓๔ 
การแยกธรรมอันไมเปนขาศึกออกเสียจากธรรม 
  ท่ีเปนขาศึก ๘๒๗ 
การรวบถือเอาท้ังหมด (รวมเปนภาพเดียว) ๑๑๔๑ 
การรักษาโรคดวยอํานาจสมาธิ ๑๓๕๐ 
การรูจักแสวงหาของมนุษย ๙๘๖ 
การรูเบญจขันธโดยหลักแหงอริยสัจส่ี ๕๖๗ 
การรูปญจุปาทานักขันธโดยธรรมลักษณะหา ๕๖๘ 



การรูและการละซ่ึงธรรมท่ีควรรูและควรละ ๑๓๙๖ 
การรูสึกเสวยเวทนาตามทิฏฐิเฉพาะ 
  อยางๆ ของตนๆ ๙๓๓ 
การรูอริยสัจเปนของไมเหลือวิสัย ๙๓ 
การรูอริยสัจเปนไปกับดวยทุกขโทมนัสหามิได ๙๙ 
การรูอริยสัจเปนไปกับดวยสุขโสมนัส ๙๙ 
การรูอริยสัจมิไดเนื่องอยูกับการรูอภิธรรมอภิวินยั๑๕๒๘ 
การรูอริยสัจไมเปนส่ิงสุดวสัิย ๗๒ 
การเรียนปริยติัมิใชการรูอริยสัจ ๑๔๙๗ 
การลงกรรมกรณยี่สิบเจด็ชนิดแบบโบราณ ๓๖๔ 
การลงทุนเพื่อนิพพาน ๑๑๑๔ 
การลวงสิกขาบทเล็กนอย ๕๖๑ 
การละกาเมสุมิจฉาจารช่ือวาอภัยทาน - อเวรทาน - 

อัพยาปชฌทาน ๑๐๘๖ 
การละความตกอยูในอํานาจของกาย ๙๕๔ 
การละความผูกพันในความสุขทุกช้ัน ๗๙๖ 
การละความผูกพันในรูปฌานและอรูปสัญญา ๗๙๙ 

การละซ่ึงทิฏฐิ ๘๐๒ 
การละซ่ึงทิฏฐิดวยอนุปสสนาญาณในอารมณ

ของทิฏฐินั้นๆ ๘๐๒ 
การละปาณาตบิาตช่ือวาอภยัทาน - อเวรทาน - อัพ

ยาปชฌทาน ๑๐๘๔ 
การละอทินนาทานช่ือวาอภยัทาน - อเวรทาน - อัพ

ยาปชฌทาน ๑๐๘๕ 
การเลิกละโวหาร (การลงทุน) ในอริยวนิยั ๑๑๑๕ 
การเลือกท่ีอยูในปา (วนปตถ) ๑๔๕๙ 
การเลือกสถานท่ีและบุคคลเปนอุปกรณแหงมรรค๑๔๕๙ 
การวางลําดับอริยสัจเสียใหมไมมีเหตุผล ๑๑๗ 
การวินจิฉัยในความสุข ๑๑ 
การศึกษาจากนองสาวของตนเอง ๙๔๐ 

การศึกษาโดยลําดับ ๘๕๒ 
การสงครามระหวางเทวดากบัอสูร ๑๓๔๑ 
การสลัดคืนซ่ึงทิฏฐิ ๘๐๒ 
การสลัดคืนเสียซ่ึงทิฏฐิ ๑๐๐๕ 
การสันนิษฐานโดยสวนเดยีว ๘๔ 
การสํานึกบาป  ๘๙๘ 
การสํานึกบาปคือเห็นโทษโดยความเปน 
  โทษแลวทําคืนตามธรรม ๘๙๙ 
การสํารอกเสียไดหมดซ่ึงอวชิชา ๗๓๑ 
การส้ินอาสวะจบพรหมจรรย ๗๓๘ 
การส้ินอาสวะเพราะอาศัยจตุตถฌาน ๙๑๓ 
การส้ินอาสวะเพราะอาศัยตติยฌาน ๙๑๓ 
การส้ินอาสวะเพราะอาศัยทุติยฌาน ๙๑๓ 
การส้ินอาสวะเพราะอาศัยเนวสัญญา 
  นาสัญญายตนะ ๙๑๑ 
การส้ินอาสวะเพราะอาศัยปฐมฌาน ๙๑๑ 
การส้ินอาสวะเพราะอาศัยวญิญาณัญจายตนะ ๙๑๕ 
การส้ินอาสวะเพราะอาศัยอากาสาณัญจายตนะ ๙๑๓ 
การส้ินอาสวะเพราะอาศัยอากิญจัญญายตนะ ๙๑๕ 
การสืบตอความไมประมาทของอริยสาวก ๑๔๖๒ 
การเสพกายสมาจาร ๑๑๔๓ 
การเสพคาม - นิคม - นคร - ชนบท ๑๑๕๐  
การเสพจิตตุปบาท ๑๑๔๗ 
การเสพทิฏฐิปฏิลาภ ๑๑๔๘ 
การเสพท่ีเปนอุปกรณแกความเพียร ๑๑๔๓ 
การเสพท่ีไมเปนอุปกรณแกความเพียร ๑๑๔๓ 
การเสพบุคคล  ๑๑๕๐ 
การเสพปจจยัสาม ๑๑๕๐ 
การเสพมโนสมาจาร ๑๑๔๖ 
การเสพวจีสมาจาร ๑๑๔๔ 



การเสพสัญญาปฏิลาภ ๑๑๔๗ 
การเสพอัตตภาวปฏิลาภ ๑๑๔๙ 
การเสพอารมณหก ๑๑๔๙ 
การแสดงตัวของปญญินทรีย ๑๕๑๕ 
การแสวงหากาม (กาเมสนา) ๑๔๐๔ 
การแสวงหาความจริง ๘๓ 
การแสวงหาท่ีประเสริฐ (อริยปริเยสนา) ๙๘๙ 
การแสวงหาท่ีพึ่งภายนอก ๒๕๕ 
การแสวงหาท่ีไมประเสริฐ (อนริยปริเยสนา) ๙๘๖ 
การแสวงหา (ปริเยสนา) ๓๖๖ 
การแสวงหาผิด (เอสนา) ๓ อยาง ๑๔๐๔ 
การแสวงหาพรหมจรรย (พฺรหฺมจริเยสนา) ๑๔๐๔ 
การแสวงหาภพ (ภเวสนา) ๑๔๐๔ 
การแสวงหาอยางประเสริฐ ๔๗๑/๙๑๐ 
การหยั่งลงแหงนามรูปยอมไมมี ๗๓๔ 
การหยั่งลงแหงวิญญาณยอมไมมี ๗๓๔ 
การหลอเล้ียงความจริงอันนัน้ไว ๘๓ 
การหลีกจากกามเปนบุรพภาค 
  ของพรหมจรรย ๑๐๕๐ 
การหลีกออกทางกาย ๙๑๗ 
การหลีกออกทางจิต ๙๑๗ 
การหวงก้ัน (อารกฺโข) ๓๖๗ 
การเห็นกายและเวทนาในระดับแหงผูหลุดพน ๙๕๔ 
การเห็นความเกิดดับของเบญจขันธ ๑๓๓๗ 
การเห็นความปฏิกูลแหงความรัก ๙๙๕ 
การเห็นความปฏิกูลแหงผัสสะ ๙๙๕ 
การเห็นความปฏิกูลแหงยศ ๙๙๕ 
การเห็นความปฏิกูลแหงสุภะ ๙๙๕ 
การเห็นความปฏิกูลแหงอาหาร ๙๙๕ 
การเห็นความปฏิกูลแหงอุปาทาน ๙๙๕ 

การเห็นความไมเท่ียงของอายตนิกธรรม ๑๓๓๖ 
การเห็นแจงในธรรมดวยอํานาจปญญาอันยิ่ง ๑๑๔๐ 
การเห็นชนิดท่ีละมิจฉาทิฏฐิได ๙๗๘ 
การเห็นชนิดท่ีละมิจฉาทิฏฐิท่ีปรารภ 
  อัตตาและโลก ๙๘๑ 
การเห็นชนิดท่ีละสักกายทิฏฐิได ๙๗๙ 
การเห็นชนิดท่ีละอัตตานุทิฏฐิได ๙๘๐ 
การเห็นไตรลักษณเปนทางแหงความหลุดพน ๙๘๑ 
การเห็นถูกตามธรรมชาติ ๑๐๒๘ 
การเห็นผิดจากธรรมชาติ ๑๐๒๘ 
การเห็นอยูดวยปญญาอันชอบตามท่ีเปนจริง 
  ซ่ึงอารมณโดยลักษณะสาม ๘๐๒ 
การอยูคนเดยีวชนิดท่ีสมบูรณ ๖๙๖ 
การอยูแบบพระอริยเจา ๖๑๑ 
การอยูปากับการเจริญสมาธิแยกกันไมได ๑๓๖๑ 
การอยูปาตางกันหลายความหมาย ๑๐๙๒ 
การอยูเปนสุขมีไดแมเม่ือปฏิบัติธรรมช้ันสูง ๑๑๗๓ 
การออกไปเสียไดจากทางเดนิแหง 
  จิตของบุถุชน ๗๙๓ 
การออกไปอยูปามิไดเหมาะสําหรับทุกคน ๑๓๖๒ 
การอารักขาท้ังตนเองและผูอ่ืน ๑๒๖๘ 
การอาศัยปฏิปทานั้นๆ แลวขามโอฆะเสียได 
  คืออริยวิโมกข ๙๗๐ 
กาลที่ตถาคตบังเกิด ๑๐ 
กาลที่ตถาคตยังไมบังเกิด ๑๐ 
กาลวาที   ๕๐๘ 
กําจัดเสียซ่ึงจกัษุแหงมาร ๓๓ 
กําลังเร่ียวแรงหมดไปเจโตวมุิตติก็เส่ือม ๒๙ 
 
 



กําหนดรูใจแหงสัตวอ่ืนบุคคลอ่ืน 
  ดวยใจของตน ๔๙๖ 
 (สามคําตอไปน้ี  ศึกษาเน่ืองกันไป :-) 
กําหนดสมาธินิมิตโดยเอ้ือเฟอในเวลาเชา ๑๓๑๘ 
กําหนดสมาธินิมิตโดยเอ้ือเฟอใน 
  เวลากลางวนั ๑๓๑๘ 
กําหนดสมาธินิมิตโดยเอ้ือเฟอในเวลาเยน็ ๑๓๑๘ 
กิจของปญญินทรีย ๑๕๑๖ 
กิจท่ีตองกระทําดวยการเกดิข้ึนแหงสติ ๑๒๔๕ 
กิจแหงองคมรรคท้ังหลายสัมพันธกันดวยดี ๑๒๙๕ 
กินอยูอยางลืมตัว ๒๖ 
กิเลสเปนเหตุใหเกิดความรกทึบเพียงดังปารก ๖๔๔ 
กิเลสเปนเหตุใหเขาไปสูภพ ๕๑๙ 
กิเลสเพียงดังความรกของปา ๙๐๒ 
กิเลสาวรณภาวะ (มีกิเลสเปนเคร่ืองกั้น) ๑๓๗๓ 
กุมมัคคเสวนา (การพัวพันอยูในทิฏฐิอันช่ัว) ๓๘๑ 
กุลบุตรฟงธรรมออกบวช ๑๕๔๐ 
กุศลกรรมบถโดยนิทเทศอันละเอียด ๑๕๖๗ 
กุศลกรรมบถสิบ ๑๕๖๙ 
กุศลธรรม - อกุศลธรรม ๑๓๗๑ 
กุศลวิตก  ๑๐๓๑ 
กุศลวิตกยอมเกิดอยางมีเหตุใหเกิด ๑๐๕๑ 
กุศลสังกปัปะมีทุติยฌานเปนท่ีดับ ๑๐๓๖ 
กุศลสังกัปปะมีประเภทสาม ๑๐๓๖ 
กุศลสังกัปปะมีสัญญาสามเปนสมุฏฐาน ๑๐๓๖ 
กุศลสังกัปปะมีสัมมัปปธานส่ีเปนทางดับ ๑๐๓๗ 
กุสลกิริยา  ๑๐๒ 
กุสลราสี (กองกุศล) คือสติปฏฐานท้ังส่ี ๑๒๗๖ 
กุสีตวัตถุ (ท่ีต้ังแหงความเกยีจคราน) ๑๑๖๘ 
“เกพลี” ในธรรมวินัยนี ้ ๖๒๑/๖๒๒ 

เกพลีบุคคลในพุทธศาสนา ๖๒๒ 
เกพลีบุคคลไมมีวัฏฏะเพ่ือการบัญญัติ ๖๒๔ 
เกพลี (มีไกวัลยธรรม) ๖๒๐ 
เกพลีอยูจบพรหมจรรย ๖๒๑/๖๒๒ 
เกิดกเิลสและทุกขเพราะทิฏฐิบวก - ทิฏฐิลบ ๓๗๑ 
เกิดข้ึนแหงอายตนะคือเกิดข้ึนแหงทุกข ๓๔๗ 
แกวมณหีรือหนิไรๆ ท่ีเพชร 
  จะพึงทําลายไมไดไมมี ๑๑๗๕ 
“โกตุหลมงคล” ๕๘๒ 
โกลังโกละ  ๕๖๖ 
โกสัชชะ (ความเกียจคราน) ๓๘๒ 
โกสัมพี   ๖๐  

ข 
ขยะแขยงเหมือนถูกเขาเอาซากงูซากสุนัข 
  หรือซากคนมาแขวน 
  เขาที่คอ ๑๐๔๔ 
 (เจ็ดคําตอไปน้ี  ศึกษาเน่ืองกันไป :-) 
ของไมเที่ยง (อนิจฺจา) ๙๕๔ 
ของปรุงแตง (สงฺขตา) ๙๕๔ 
ของอาศัยกันเกิดข้ึน (ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา) ๙๕๔ 
ของมีความส้ินไปเปนธรรมดา (ขยธมฺมา) ๙๕๔ 
ของมีความเสื่อมไปเปนธรรมดา (วยธมฺมา) ๙๕๕ 
ของมีความจางคลายไปเปนธรรมดา  
  (วิราคธมฺมา) ๙๕๕ 
ของมีความดับไปเปนธรรมดา (นิโรธธมฺมา) ๙๕๕ 
“ของหนัก”  ๓๕๗/๔๑๘ 
ขอแกตัวของคนข้ีเกียจ ๑๑๖๘ 
ขอควรกําหนดเกี่ยวกับรูป ๑๖๘ 



ขอควรกําหนดเกี่ยวกับวิญญาณ ๒๐๗ 
ขอควรกําหนดเกี่ยวกับเวทนา ๑๙๑ 
ขอควรกําหนดเกี่ยวกับสังขาร ๒๐๑ 
ขอควรกําหนดเกี่ยวกับสัญญา ๑๙๗ 
ขอควรทราบเก่ียวกับอกุศลมูล ๓๘๕ 
ขอควรระวังในการเจริญสติปฏฐานส่ี ๑๒๓๒ 
ขอความที่ควรทราบกอนเก่ียวกับจตุราริยสัจ ๑ 
ขอความนําเร่ืองมรรค ๘๒๒ 
ขอที่พวกเราควรจะใหความสนใจเปนอยางย่ิง๑๔๘๙ 
ขอน้ันไมสมควรแกเรา ๑๕๐๐ 
ขอน้ีเปนฐานะที่จักมีได ๖/๑๔/๓๖/๙๖/๔๓๑/ 
   ๔๘๘/๖๔๙/๖๕๑/๖๘๙/๘๐๓/ 
   ๘๖๓/๙๒๐/๙๔๐/๙๔๓/๙๔๖/ 
   ๙๖๔/๙๖๕/๙๖๖/๙๖๗/๙๖๘/ 
   ๙๙๗/๑๐๒๗/๑๓๐๐/๑๓๐๒/ 
   ๑๓๑๕/๑๓๕๐/๑๔๔๐ 
ขอน้ีไมเปนฐานะที่จักมีได ๕/๙๖/๑๘๔/๒๐๗/ 
   ๓๙๓/๔๓๐/๔๓๑/๔๘๙/๕๔๗/ 
  ๕๙๔/๖๘๔/๗๗๑/๙๑๙/๙๓๙/๙๔๓/ 
   ๙๔๖/๙๙๖/๑๐๒๗/๑๐๕๗/๑๐๕๘/ 
   ๑๐๕๙/๑๐๗๕/๑๐๗๖/๑๑๖๔/ 
   ๑๓๑๔/๑๓๕๖/๑๓๕๗/๑๔๓๙ 
ขอปฎิบัติเกี่ยวกับธาตุหา ๙๕๘ 
ขอปฎิบัติทําใหเกิดจักษุ ๘๒๖ 
ขอปฎิบัติทําใหเกิดญาณ ๘๒๖ 
ขอปฎิบัติที่ตถาคตไดตรัสรูเฉพาะแลว  ๘๒๖ 
ขอปฎิบัติที่เปนสักกายนิโรธคามินีปฏิปทา ๑๔๒๕ 
ขอปฎิบัติที่ไมดึงไปหาสิ่งสุดโตง ๘๒๖/๑๔๘๕ 
 

ขอปฎิบัติเทาไรๆ ก็ลวนแตมุงทําลายอหังการ 
  มมังการมานานุสัย ๑๔๘๗ 
ขอปฎิบัติเปนทางสายกลาง 
  (มัชฌิมาปฏิปทา) ๘๒๖ 
ขอปฎิบัติเปนไปเพื่อความสงบ ๘๒๖ 
ขอปฎิบัติเพื่อนิพพาน ๘๒๖  
ขอปฎิบัติหลังจากการคนหาพบผูจะชวยใหพบ 
  ความจริงสิบสอง ๘๘/๙๐ - ๙๒ 
ขอปฎิบัติใหถึงความดับไมเหลือแหงอวิชชา ๘๙๔ 
ขอปฎิบัติใหถึงความดับไมเหลือแหงอาสวะ ๘๙๖ 
ขอปฎิบัติใหถึงซ่ึงความดับไมเหลือ 
  แหงอาหาร ๘๗๙ 
ขอยุตติที่ทนไดตอการเพงพินิจดวย 
  ความเห็นของเขา (วาจริง) ๘๔ 
ขันธซึ่งยังมีอาสวะเปนที่ต้ังอาศัยอยูแหงอุปาทาน๒๐๙ 
ขันธทั้งหาเปน “ของหนัก” ๔๑๘ 
ขันธที่ยังมีอุปาทาน ๒๑๐ 
ขันธเปนที่ต้ังแหงสัญโญชน ๒๒๘ 
ขันธเปนที่ต้ังแหงอุปทาน ๒๑๔ 
ขันธอันเปนที่ต้ังแหงความยึดถือทั้งหา ๑๒๙/๑๕๓ 
ข้ันตอนอันจํากัดแหงปจจัยของการละกาม - 
  รูป - อรูปราคะ ๗๗๐ 
ข้ันตอนอันจํากัดแหงปจจัยของปญญาขันธ ๙๑๙ 
ข้ันตอนอันจํากัดแหงปจจัยของ 
  สัมมาสมาธิ ๑๓๑๔ 
ขามแมนํ้าดวยการรองเรียก 
  ฝงโนนใหมาหา ๑๐๗๘ 
ขามแลวซึ่งเคร่ืองของในโลก ๖๒๐ 
ขามแลวซึ่งตัณหาในโลก ๓๓/๓๕ 



“ขายเปนเครื่องดักสัตว” ๓๑๔ 
ขาศึกของมัชฌิมาปฏิปทา ๘๒๕ 
ขาศึกของมัชฌิมาปฏิปทา  
  (อีกนัยหน่ึง) ๘๒๖/๘๒๙ 
ขีล (ตะปูตรึงจิตคือราคะโทสะโมหะ)  ๑๔๐๕ 
“ข่ือคา” - “เคร่ืองจองจํา” ในอริยวินัย ๑๐๕๘ 
เขตต (กรรมที่เปรียบเสมือนเน้ีอนา 
  สําหรับงอก) ๑๐๒๔ 
เขมมิคทายวัน  ๑๕ 
เขมะ (ที่เกษม) ๔๕๖/๔๖๓ 
เขมัปปตตโดยนิปปริยาย ๖๒๖ 
เขมัปปตตโดยปริยาย ๖๗๕ 
เขาทํากรรมใดไว เขายอมอุปบัติดวย 
  กรรมน้ัน ๑๐๘๘/๑๐๘๙ 
เขากันไดเหมือนนํ้านมกับนํ้า ๑๗๙ 
เขากันและกันไดสนิทเหมือนนํ้านมกับนํ้า ๑๐๕๒ 
เขาไปหาความตายเพราะกาม ๒๙๕ 
 (สิบคําตอไปน้ี  ศึกษาอยางตอเน่ืองกันไป :-) 
เขาสูปฐมฌาน วาจาดับ ๗๖๖ 
เขาสูทุติฌาน วิตกและวิจารดับ ๗๖๖ 
เขาสูตติยฌาน ปติดับ ๗๖๖ 
เขาสูจตุตถฌาน อัสสาสะปสสาสะดับ ๗๖๖ 
เขาสูอากาสานัญจายตนะ รูปสัญญาดับ ๗๖๖ 
เขาสูวิญญาณัญจายตนะ อากาสานัญจายตนะ 
  สัญญาดับ ๗๖๖ 
เขาสูอากิญจัญญายตนะ วิญญาณัญจายตนะ 
  สัญญาดับ ๗๖๖ 
เขาสูเนวสัญญานาสัญญายตนะ  
  อากิญจัญญายตนะสัญญาดับ ๗๖๖ 

เขาสูสัญญาเวทยิตนิโรธ สัญญาและเวทนาดับ๗๖๖ 
เขาสูภาวะส้ินอาสวะ ราคะโทสะโมหะดับ ๗๖๖ 
ไขเพราะวิบากกรรม ๑๓๕๒ 

ค 
คติสําหรับบุคคลผูมีมิจฉาทิฏฐิ ๑๐๐๒ 
คนกลาวคําเท็จเพราะกาม ๒๙๓ 
คนกําหนดัแลวดวยกามราคานุสัย ๒๒๔ 
คนโกรธแลวดวยปฏิฆานุสัย ๒๒๔ 
คนเขลาไมไดประพฤติพรหมจรรย 
  เพื่อส้ินทุกข ๑๓๙๔ 
คนชาติขาวกอใหเกิดนิพพานอันไมดําไมขาว ๕๔๖ 
คนดําหรือคนขาวลวนมีหวังในนิพพาน ๕๔๒ 
คนตาบอด (อนฺโธ) ๑๐๓ 
คนท่ีกลาวตามไมพลอยกลายเปนผูควรถูกติ ๓๓๘ 
คนท่ีปลูกเรือนแตไมอยู ๔๗ 
คนท่ีปลูกเรือนและท้ังอยู ๔๘ 
คนท่ีรูสึกแตกรรมช่ัวของตนก็เสมือน 
  คนกูหนี้มาบริโภคอยู ๒๗๓ 
คนเนาใน  ๗๙ 
คนพาลมีกรรม (การกระทํา) เปนเคร่ืองหมาย๑๔๕๔ 
คนมีจิตเหมือนแผลกลัดหนอง ๑๑๗๔ 
คนมีจิตเหมือนเพชร ๑๑๗๕ 
คนมีจิตเหมือนฟาแลบ ๑๑๗๕ 
คนมีชาติขาวกอใหเกดิธรรมขาว ๕๔๕ 
คนมีชาติขาวกอใหเกดิธรรมดํา ๕๔๕ 
คนมีชาติขาวกอใหเกดินิพพาน 
  อันเปนธรรมไมดําไมขาว ๕๔๖ 
คนมีชาติดํากอใหเกดิธรรมขาว ๕๔๔ 
คนมีชาติดํากอใหเกดิธรรมดํา ๕๔๔ 



คนมีชาติดํากอใหเกดินิพพานอันไมดําไมขาว ๕๔๕ 
คนมีตาขางเดยีว (เอกจกฺขุ) ๑๐๓ 
คนมีตาสมบูรณ (จกฺขุมา) ๑๐๔ 
คนมีตาสองขาง (ทฺวิจกฺขุ) ๑๐๓ 
คนไมปลูกเรือนและท้ังไมอยู ๔๗ 
คนไมมีปา  ๙๐๒ 
คนรวยก็มีธรรมะได ๑๐๑๒ 
คนหลงแลวดวยอวิชชานุสัย ๒๒๔ 
คนอยูแตไมปลูกเรือน ๔๗ 
คลองแหงจักษุของพราน ๓๕ 
คลองแหงสัสสตะ (ทิฏฐิท่ีถือวาเท่ียง) ๒๖๒  
คลองแหงอํานาจของมารผูมีบาป ๓๖ 
คลองแหงอุจเฉทะ (ทิฏฐิท่ีถือวาขาดสูญ) ๒๖๒ 
คลองแคลวดวยวาจา - มองเห็นตามดวยใจ -  
  เจาะแทงดวยความเหน็ ๙๑๘ 
ควรแกความสิ้นไปแหงทุกข ๔๒๐ 
ควรละธรรมปวยกลาวทําไมถึงส่ิงไมใชธรรม ๔๖ 
ความกระวนกระวาย (ทรถ) ๓๕๖/๗๙๑ 
ความกระหยิ่มในอนุตตรวิโมกข ๑๘๘ 
ความกลัวเกิดมาแตความรัก ๓๖๗ 
ความกลัวเกดิมาแตตัณหา ๓๖๘ 
ความกลัวตอการติเตียนจากผูอ่ืน ๙๐๕ 
ความกลัวตอการติเตียนตนดวยตน ๙๐๔ 
ความกลัวตอทุคติ ๙๐๖ 
ความกลัวตออาชญา ๙๐๕ 
ความกลัวเปนเหตุแหงสัมมาทิฏฐิ (ชนิดโลกิยะ)๙๐๔ 
ความกอข้ึนพรอมแหงอวิชชา ๘๙๔ 
ความกอข้ึนพรอมแหงอาสวะ ๘๙๖ 
ความกอข้ึนพรอมแหงอาหาร ๘๗๙ 
ความกอข้ึนแหงกาม ๒๙๐ 

ความกอข้ึนแหงผัสสายตนะ ๔๒๘ 
ความกอข้ึนแหงภพ ๓๑๒ 
ความกําหนัดดวยความพอใจ (ฉนฺทราโค) ๓๖๖ 
ความกําหนัดในกาม ๔๒๗ 
ความกําหนัดในทิฏฐิ ๔๒๘ 
ความกําหนัดในภพ ๔๒๘ 
ความกําหนัดไปตามอํานาจความตริตรึก ๓๐๗ 
ความกําหนัดไปตามอํานาจความตริตรึกคือกาม๓๐๗ 
ความเกลียดเกดิจากความเกลียด ๑๓๔๘ 
ความเกลียดเกดิจากความรัก ๑๓๔๗ 
ความเกดิ  ๑๒๖/๑๔๘ 
ความเกดิข้ึนพรอมแหงกองทุกข ๕๗๙/๑๓๓๘ 
ความเกดิข้ึน (สมุทัย) ๙๓๓ 
ความเกดิข้ึนแหงกองทุกข ๑๘/๑๙๐/๑๙๗/๒๐๑/ 
   ๒๐๗/๓๒๘/๓๓๐/๓๓๕/๓๓๖/ 
   ๓๓๙/๓๔๑/๓๔๒/๓๔๔/๓๔๗/ 
   ๓๕๐/๓๕๕/๑๐๑๖ 
ความเกดิข้ึนแหงภพใหมตอไป ๓๔๑/๓๔๘ 
ความเกดิข้ึนแหงภพใหมตอไปยอมไมมี ๗๔๒ 
ความเกดิข้ึนแหงรูป ๑๖๙ 
ความเกดิข้ึนแหงวิญญาณ ๒๐๘ 
ความเกดิข้ึนแหงเวทนา ๑๗๑ 
ความเกดิข้ึนแหงสังขาร ๒๐๒ 
ความเกดิข้ึนแหงสัญญา ๑๙๘ 
ความเกดิข้ึนแหงอาหาร ๑๖๙ 
ความเกดิและความดับแหงทุกขแกผูนั่งอยูท่ีนี ่๓๔๐ 
ความเกดิแหงทุกข มีเพราะความเกดิแหงนันทิ๓๔๔ 
ความเกดิแหงผัสสะ ๑๗๑/๑๙๒ 
ความแก   ๑๒๖/๑๔๘ 
ความเขาใจผิดเกี่ยวกับตนเองและธรรมะ ๖๕๓ 



ความเขาไปใครครวญซ่ึงอรรถะ (อตฺถุปปริกฺขา) ๙๑ 
ความเขาไปเพงช้ันเลิศ ๖๐๘ 
ความเขาไปสงบรํางับของส่ิงซ่ึง 
  มีปรกติเสียบแทง ๔๑๖/๔๒๕ 
ความคับแคนใจ ๑๒๗/๑๕๐ 
ความคิดของบุถุชนไมอาจลงรอยกับอริยสัจ ๑๓ 
ความเคยชิน (อนุสัย) แหงการต้ังทับและ 
  การฝงตัวเขาไปแหงจิต ๗๐๓ 
ความจริงตามแบบของชาวโลก ๘๓ 
ความจริงอันประเสริฐคือความดับ 
  ไมเหลือของทุกข ๑๒๐/๔๐๗/๔๐๙ 
ความจริงอันประเสริฐคือทางดําเนินใหถึง 
  ความดับไมเหลือของทุกข ๑๒๐ 
ความจริงอันประเสริฐคือทุกข ๑๑๙/๑๔๕/๑๔๗ 
ความจริงอันประเสริฐคือมรรค ๘๑๙/๘๒๑ 
ความจริงอันประเสริฐคือเหตุ 
  ใหเกิดทุกข ๑๑๙/๒๗๗/๒๗๙ 
ความจริงอันประเสริฐท่ีควรกําหนดรอบรู ๑๑๘ 
ความจริงอันประเสริฐท่ีควรทําใหเจริญ ๑๑๙ 
ความจริงอันประเสริฐท่ีควรทําใหแจง ๑๑๙ 
ความจริงอันประเสริฐท่ีควรละเสีย ๑๑๘ 
 (เกาคําตอไปน้ี  ศึกษาเน่ืองกันไป :-) 
ความจับยดึดวยทิฏฐิ (ทิฏ ิคหณํ) ๑๐๐๘ 
ความลําบากดวยทิฏฐิ (ทิฏ ิกนฺตารํ) ๑๐๐๘ 
ความเปนขาศึกดวยทิฏฐิ (ทิฏ ิสูกํ) ๑๐๐๘ 
ความโยกโคลงดวยทิฏฐิ (ทิฏ ิวิปฺผนฺทิตํ) ๑๐๐๘ 
ความรึงรัดดวยทิฏฐิ (ทิฏ ิสฺโชนํ)  ๑๐๐๘ 
ความเปนไปกบัดวยทุกข (สทุกฺขํ) ๑๐๐๘ 
ความเปนไปกบัดวยความยากลําบาก (สวฆิาตํ)๑๐๐๘ 
ความเปนไปกบัดวยความคับแคน (สอุปายาสํ)๑๐๐๘ 

ความเปนไปกบัดวยความเรารอน (สปริฬาหํ) ๑๐๐๘ 
ความจับอกจบัใจ (ปริคฺคโห) ๓๖๗ 
ความจางคลายดับไปโดยไมมีเหลือ 
  แหงอวิชชา ๑๕๑๖ 
ความจางคลายดับไปไมเหลือ 
  แหงผัสสายตนะ ๗๓๙ 
ความจางคลายดับไปไมเหลือแหงอารัมภะ ๗๓๗ 
ความจางคลายดับไปไมเหลือแหงอาหาร ๗๓๗ 
ความจางคลายดับไปไมเหลือแหงอิญชิตะ ๗๓๘ 
ความจางคลายดับไปไมเหลือแหงอุปธิ ๗๓๗ 
ความจางคลายไปโดยไมเหลือของตัณหา ๔๑๘ 
ความจําหมาย (สัญญา) ๑๓๑/๓๒๔/๔๑๒ 
ความเจริญดวยพละสําหรับภิกษ ุ ๑๕๑๘ 
ความเจริญดวยโภคะสําหรับภิกษ ุ ๑๕๑๘ 
ความเจริญดวยวรรณะสําหรับภิกษ ุ ๑๕๑๗ 
ความเจริญดวยสุขสําหรับภกิษ ุ ๑๕๑๗ 
ความเจริญดวยอายุสําหรับภกิษ ุ ๑๕๑๗ 
ความเจริญทางธรรมทางจิตทางวิญญาณ ๑๐๑๓ 
ความเจริญทางโลกหรือทางวัตถุ ๑๐๑๓ 
ความเจริญในกุศลธรรมท้ังหลายท่ีหวังได ๑๒๓๗ 
ความเจริญในอริยวินยั ๘๙๙ 
ความเจริญแหงสังขาร ๓๔๙ 
ความชอบใจ (วาจริง) ๘๓ 
ความชุมอยูในกามสุข (กามสุขัลลิกะ) ๘๓๓ 
ความเช่ือ (วาจริง)                 ๘๓ 
 “ความดับ”  ๔๑๕ 
ความดับของขันธคือความดบัของทุกข ๔๑๖ 
ความดับของอายตนะคือความดับของทุกข ๔๒๕ 
ความดับทุกขมีเพราะความดับแหงนันทิ ๔๑๓ 
ความดับไปแหงกาม ๒๙๐ 



ความดับไปแหงผัสสายตนะ ๔๒๘ 
ความดับไปแหงภพ ๓๑๒ 
ความดับไมเหลือของเคร่ืองนําไปสูภพ ๒๘๓ 
ความดับไมเหลือของตัณหา  ๒๕๕   
ความดับไมเหลือของทุกข ๒๕๕ 
ความดับไมเหลือของทุกข (อีกนัยหนึ่ง) ๘๑๔ 
ความดับไมเหลือของโลก ๕๘ 
ความดับไมเหลือของเวทนา ๑๗๓/๑๙๒ 
ความดับไมเหลือของสัญญา ๑๙๖ 
ความดับไมเหลือแหงรูป ๑๖๙ 
ความดับไมเหลือแหงโลก ๑๒๕ 
ความดับไมเหลือแหงวิญญาณ ๒๐๘ 
ความดับไมเหลือแหงสังขาร ๒๐๒ 
ความดับไมเหลือแหงสัญญา ๑๙๘ 
ความดับไมเหลือแหงอวิชชา ๘๙๔ 
ความดับไมเหลือแหงอาสวะ ๘๙๖ 
ความดับไมเหลือแหงอาหาร ๑๖๙/๘๗๙ 
ความดับเย็นของเวทนามีไดแมในทิฏฐธรรม ๔๔๘ 
ความดับลงแหงกองทุกข ๔๑๔/๔๑๖/๔๑๘/๔๒๕/ 
   ๕๗๙/๗๓๐/๗๓๑/๗๓๓/๗๓๔/ 
   ๗๓๕/๗๓๖/๗๔๐/๗๔๑/๗๔๒/ 
   ๗๔๓/๑๐๑๖/๑๓๓๙ 
ความดับสนิทแหงวิญญาณ ๑๓๘๔ 
ความดับสนิทแหงวิญญาณ เหมือน 
  ความดับสนิทแหงไฟ ๕๖๐ 
ความดับแหงกรรมคือความดับแหงผัสสะ ๑๐๒๖ 
ความดับแหงตัณหา ๔๑๐ 
ความดับแหงทุกข ๗๓๐ 
ความดับแหงทุกขยอมมีเพราะความดบั 
  แหงนนัทิ ๗๓๒  

ความดับแหงผัสสะ ๑๗๒/๗๓๙ 
“ความดับแหงภพโดยประการทั้งปวงมีอยู”  
  (ทิฏฐิ) ๗๒๔ 

“ความดับแหงภพโดยประการทั้งปวงไมมี”  
  (ทิฏฐิ) ๗๒๓ 
ความดับแหงโลก ๗๓๐ 
ความดับแหงเวทนา ๑๗๒ 
ความดับแหงส่ิงใดหมายถึงดับนันทิราคะ 
  ในส่ิงนั้น ๔๑๖ 
ความดับแหงอาสวะมีเพราะความดับ 
  แหงอวิชชา ๓๙๗ 
ความดับแหงอุปาทานมีเพราะความดบั 
  แหงนนัทิ ๗๔๓ 
ความดําริชอบ  ๑๓๕/๘๒๓ 
ความดําริในการไมเบียดเบียน ๘๒๓ 
ความดําริในการไมพยาบาท ๘๒๓ 
ความดําริในการออก (จากกาม) ๘๒๓ 
ความตกจมอยูในกามท้ังหลาย ๘๓๐ 
ความตระหนีต่ระกูล ๑๓๕๘ 
ความตระหนีธ่รรม  
  (เคร่ืองใหบรรลุมรรคผล) ๑๓๕๘  
ความตระหนี่ (มจฺฉริยํ) ๓๖๗ 
ความตระหนีล่าภ ๑๓๕๘ 
ความตระหนีว่รรณะ (ความดี) ๑๓๕๘ 
ความตระหนี่ ๕ อยาง ๑๓๕๘ 
ความตระหนีอ่าวาส ๑๓๕๘ 
ความตริตรึกไปตามเหตุผลท่ีแวดลอม  
  (วาจริง) ๘๔ 
ความตริ (วติก) ๑๓๑/๓๒๕/๔๑๒ 
ความต้ังใจม่ันชอบ ๑๓๗/๘๒๔ 



ความต้ังอยูไมไดแหงขันธ ๙๑๙ 
ความต้ังอยูไมไดแหงชราและมรณะ ๔๑๖/๔๒๕ 
ความต้ังอยูไมได (อัตถังคมะ) ๙๓๓ 
ความตางกันแหงอินทรีย ๖๘๖ 
ความตางระหวาง “พระโคดม” กับ  
  “พระผูมีพระภาค” ๑๑๑๕ 
ความตางระหวางอกุศลมูล ๓ อยาง ๓๘๕ 
ความตางแหงบุคคลมีเพราะความตางแหงผล ๖๘๘ 
ความตางแหงผลยอมมีเพราะ 
  ความตางแหงอินทรีย ๖๘๘ 
ความตาย  ๑๒๖/๑๔๘ 
ความตายหมายถึงการบอกคืนสิกขา ๖๕๒ 
ความเต็มเปยมแหงกําลังของสมาธิ ๑๓๑๑ 
ความแตกตางระหวางคนเขลาและบัณฑิต ๑๓๙๓ 
ความแตกตางระหวางอริยสาวกและบุถุชน ๓๙๔ 
ความไตรตรอง (วิจาร) ๑๓๑/๓๒๕/๔๑๓ 
ความถูกตองเกี่ยวกับความรูสึกวา 
  ปฏิกูลหรือไมปฏิกูล ๙๙๑ 
ความท่ีธรรมท้ังหลายทนไดตอการเพงพนิิจ  
  (ธมฺมนิชฺฌานกฺขนฺติ) ๙๑ 
ความท่ีไมรูวามีกรรมเปนของตัว ๑๐๑๔ 
ความท่ีสัตวปรารถนาแลว 
  ไมไดส่ิงนั้นสมหวัง ๑๒๘/๑๕๑ 
ความท่ีสัตวเหลานั้นไมเหน็อริยสัจท้ังส่ี ๘ 
ความทุกขกาย  ๑๒๗/๑๔๙ 
ความทุกขของคนบูชาการไดกาม ๒๗๓ 
ความทุกขของบุถุชน ๒๖๗ 
ความทุกขของโสดาบันผูสัตตักขัตตุปรมะ ๒๓ 
ความทุกขเจยีนตายหมายถึงการตองอาบัติ ๖๕๓ 
ความทุกขใจ  ๑๒๗/๑๕๐ 

ความทุกขท่ีพวกไหนบัญญัติก็ยัง 
  ตองอาศัยผัสสะ ๓๓๘ 
ความทุกขนัน้อาศัยปจจยัคือผัสสะ ๓๓๘ 
ความทุกขในโลก ๒๗๓ 
ความทุกขเปนส่ิงท่ีอาศัยปจจยัเกดิข้ึน ๒๖๓ 
ความทุกขมิใชการกระทําของบุคคลใด ๒๖๓ 
ความทุกขมีการแสวงหาท่ีพึ่งภายนอกเปนผล ๒๕๕ 
ความทุกขมีความหลงใหลเปนผล ๒๕๕ 
ความทุกขอันเปนไปทางกาย ๓๕๖ 
ความทุกขอันเปนไปทางจิต ๓๕๖ 
ความทุกขอาศัยปจจยัอยางใดอยางหนึ่งเกดิข้ึน๓๓๘ 
ความโทมนัสเนื่องดวยการหลีก 
  ออกจากเหยาเรือน ๑๘๘ 
ความโทมนัสเนื่องดวยเหยาเรือน ๑๘๘ 
ความนอมไปของจิตไมมี การมาการไปกไ็มมี ๔๔๓ 
ความนึกถึง (สัญเจตนา) ๑๓๑/๓๒๔/๔๑๒ 
ความแนใจหลังจากการปฏิบัติ ๙๙๗ 
ความบังเกดิมีสําหรับสัตวผูท่ียังมีอุปาทานอยู ๓๕๑ 
ความเบาใจของพุทธบริษัท ๑๕๑๐ 
 (สี่คําตอไปน้ี  ศึกษาเน่ืองกันไป :-) 
ความเบาใจ ถาปรโลกมี ๑๕๑๐ 
ความเบาใจ ถาปรโลกไมมี ๑๕๑๐ 
ความเบาใจ ถาบาปเปนอันกระทํา 
  สําหรับผูกระทํา ๑๕๑๐ 
ความเบาใจ แมถาบาปไมเปนอันกระทํา 
  สําหรับผูกระทํา ๑๕๑๐ 
ความประพฤติเปนไปดวยปญญา 
  เคร่ืองรักษาตน ๑๒๗๕ 
ความประหลาดมหัศจรรยในธรรมวินัยนี ้ ๔๔๒ 
ความปรากฏของชราและมรณะ ๑๕๙/๑๙๐/๑๙๗/ 



   ๒๐๑/๒๐๗/๓๔๗/๓๕๐ 
ความปลงใจรัก (วนิิจฺฉโย) ๓๖๖ 
ความปลอดจากกามโยคะ ๔๒๗ 
ความปลอดจากทิฏฐิโยคะ ๔๒๘ 
ความปลอดจากภวโยคะ ๔๒๗ 
ความปลอดจากอวิชชาโยคะ ๔๒๘ 
ความเปนของปฏิกูลในนิมิตอันสวยงาม ๙๙๖ 
ความเปนของปฏิกูลในผัสสะ ๙๙๖ 
ความเปนของปฏิกูลในอุปาทาน ๙๙๖  
ความเปนขาศึกตอพระอริยเจา ๙๔๙   
ความเปนตางกันของกรรม ๑๐๒๕ 
ความเปนตางกันของกาม ๓๐๘ 
ความเปนตางกันของทุกข ๒๕๔ 
ความเปนตางกันของเวทนา ๑๗๓ 
ความเปนตางกันของสัญญา ๑๙๕ 
ความเปนตางกันของอาสวะ ๓๙๗ 
ความเปนทุกขสามลักษณะ ๒๕๗ 
ความเปนผูมีมิตรดีเปนพรหมจรรยท้ังส้ิน ๑๔๔๔ 
ความเปนผูไมคุมครองทวารในอินทรีย ๑๒๗๒ 
ความเปนผูไมถอยหลังในการทําความเพียร ๑๑๖๓ 
ความเปนผูไมรูประมาณในการบริโภค ๑๒๗๒ 
ความเปนผูยนิดีในการคลุกคลีกันเปนหมู ๑๒๗๒ 
ความเปนผูยนิดีในการคุยฟุง ๑๒๗๑ 
ความเปนผูยนิดีในการงาน ๑๒๗๑ 
ความเปนผูยนิดีในการหลับ ๑๒๗๑ 
ความเปนพระโสดาบันไมอาจแปรปรวน ๕๙๔ 
ความเปนพระอรหันต ๖๐๙  
ความเปนสมุทัยแหงรูป ๓๓๕  
ความเปนสมุทัยแหงวิญญาณ ๓๓๕ 
ความเปนสมุทัยแหงเวทนา ๓๓๕  

ความเปนสมุทัยแหงสังขารท้ังหลาย ๓๓๕  
ความเปนสมุทัยแหงสัญญา ๓๓๕ 
ความเปนสหายแหงพรหม 
  ภายหลังแตการตาย ๑๓๕๖ 
ความเปนโสดาบันประเสริฐกวาเปน 
  พระเจาจักรพรรดิ ๕๙๔ 
ความเปนอนาคามี ๑๓๔๐ 
ความเปนอริยบุคคลไมเนื่องดวย 
  อภิญญาท้ังหก ๔๓๔ 
ความแปรปรวนเปนธรรมดาของโลกธรรม ๑๒๔๗ 
ความผูกโกรธดังเชือกหนังท่ีรึงรัด ๔๗๘      
ความแผดเผา (สนฺตาป) ๓๕๖/๗๙๑ 
ความพนพเิศษโดยสมัย ๔๘๘ 
ความพนพเิศษอันประเสริฐ ๕๐๔ 
ความพลัดพรากจากส่ิงเปนท่ีรัก ๑๒๘/๑๕๑ 
ความพอใจจักตองเขมงวดพอใน 
  การสมาทานการปฏิบัติ ๑๔๗๐ 
  (สิบเจ็ดคําตอไปน้ี  ศึกษาอยางตอเน่ืองกันไป :-) 
ความพอใจวาตบะบริบูรณแลวเปน 
  อุปกิเลสของผูบําเพ็ญตบะ ๑๔๗๑ 
ความยกตนขมผูอ่ืนดวยตบะเปน 
  อุปกิเลสของผูบําเพ็ญตบะ ๑๔๗๑ 
ความมัวเมาดวยตบะเปนอุปกิเลส 
  ของผูบําเพ็ญตบะ ๑๔๗๑ 
ความพอใจดวยลาภสักการะและ เสียงสรรเสริญ 

      เปนอุปกิเลสของผูบําเพ็ญ 
  ตบะ ๑๔๗๒  
ความขมผูอ่ืนดวยลาภสักการะและเสียงสรรเสริญ  
  เปนอุปกิเลสของผูบําเพ็ญ 
  ตบะ ๑๔๗๒ 



ความเมามัวดวยลาภสักการะและเสียงสรรเสริญ  
  เปนอุปกิเลสของผูบําเพ็ญ 
  ตบะ ๑๔๗๒ 
ความไมมีปญญาเปนเคร่ืองออกจากอัสสาทะ 
  แหงส่ิงนั้นกินเอาๆ เปนอุปกเิลส 
  ของผูบําเพ็ญตบะ ๑๔๗๒ 
ความคิดวาอิสรชนจักสักการะเรา เปนอุปกิเลส 
  ของผูบําเพ็ญตบะ ๑๔๗๒ 
ความมีวาทะย่าํยีสมณะอ่ืนราวกะวามีคม 

 แหงฟนดังสายฟา เปนอุปกิเลส 
  ของผูบําเพญ็ตบะ ๑๔๗๓ 
ความริษยาและตระหนี่ในตระกูล เปนอุปกิเลส 
  ของผูบําเพ็ญตบะ ๑๔๗๓ 
ความชอบนั่งแสดงตัวตามทางท่ีคนผาน เปน 
  อุปกิเลสของผูบําเพ็ญตบะ ๑๔๗๔ 
ความไมเปดเผยตน (ตามท่ีเปนจริง) ตามท่ีประกาศ 

       เปนอุปกิเลสของผูบําเพ็ญ 
  ตบะ ๑๔๗๔ 
ความมีปกตินสัิยทําส่ิงไรๆ ใหเปนของปกปด  

      เปนอุปกิเลสของผูบําเพ็ญ 
  ตบะ ๑๔๗๔ 
ความไมยอมรับ (วาถูกวาจริง) ตอปริยายท่ีควร 
  ยอมรับ เปนอุปกิเลสของผูบําเพ็ญ 
  ตบะ ๑๔๗๔ 
ความเปนคนข้ีโกรธมักผูกโกรธ เปนอุปกิเลส 
  ของผูบําเพ็ญตบะ ๑๔๗๔ 
ความเปนคนลูบคลําส่ิงตางๆ ตามทิฏฐิของตน  
  มีมายา ยดึถือไวเหนียวแนน  
  เปนอุปกิเลสของผูบําเพ็ญ 
  ตบะ ๑๔๗๕ 

 อุปกิเลส ๑๖ คําขางบนน้ีมีปฏิปกขนัย  
 ดูที่หนา ๑๔๗๕ เปนตนไป 
ความเพลิดเพลินในกาม ๔๒๗ 
ความเพลิดเพลินในทิฏฐ ิ ๔๒๘ 
ความเพลิดเพลินในภพ ๔๒๘ 
ความเพลินนัน่แหละ คืออุปาทาน ๑๓๓๘ 
ความเพลินนัน้คืออุปาทาน ๓๓๙ 
ความเพลินอันนั้นเปนอุปาทาน ๓๕๕ 
ความเพียรชอบ ๑๓๖/๘๒๓ 
ความเพียรดุจของผูบํารุงรักษาปาไมสาละ ๑๑๓๔ 
ความเพียรเพื่อความส้ินอาสวะ ๑๑๓๗ 
ความเพียรเพื่อความส้ินอาสวะ (อีกนัยหนึ่ง) ๑๑๓๙ 
ความเพียรเพื่อใหรูตามเปนจริง ๖/๑๑/๒๑/๓๗/ 
   ๓๘/๓๙/๔๐/๔๑/๔๒/๕๗/๖๑/ 
   ๖๙/๗๒/๗๓/๗๕/๗๖/๑๑๑/๑๑๔/ 
   ๑๑๖/๑๑๘/๑๑๙/๒๗๔/๔๐๓/๘๑๖/ 
   ๑๓๓๙/๑๔๙๐ 
ความเพียรส่ีอิริยาบถ ๑๑๒๙ 
ความมัวเมาในความไมมีโรค ๑๐๑๔ 
ความมัวเมาในความหนุม ๑๐๑๓ 
ความมัวเมาในชีวิต ๑๐๑๔ 
ความมีฉันทราคะในส่ิงเปนท่ีรัก ๑๐๑๔ 
ความมีมิตรดีเปนท้ังหมดแหงพรหมจรรย ๔๖๘ 
ความมีศีลชนดิเปนท่ีพอใจของ 
  พระอริยเจา ๕๗๓/๕๗๕ 
ความมืดบอดของโลก ๙ 
ความเมาหมกในกาม ๔๒๗ 
ความเมาหมกในทิฏฐ ิ ๔๒๘ 
ความเมาหมกในภพ ๔๒๘  
ความไมประมาท ๑๑๘๖ 



ความไมเปนขาศึกตอพระอริยเจา ๙๕๐ 
ความไมเพลินในอายตนะคือความหลุดพน 
  จากทุกข ๔๒๔ 
ความไมมีท่ีอาศัยอีกตอไปของตัณหา ๔๑๘ 
ความไมมีโรค  ๑๘ 
ความไมมีอะไรต้ังอยูในฐานะเปนภพ ๔ 
ความไมรูจักอ่ิมในกุศลธรรม ๑๑๖๓ 
ความไมสะดุงหวาดเสียวเพราะไมมีอุปาทาน ๕๑๔ 
ความไมสะดุงหวาดเสียวเพราะไมมีอุปาทาน  
  (อีกนยัหนึ่ง) ๕๑๕  
ความไมสะอาด (อโสเจยยฺ) ๑๕๖๔ 
ความไมหวั่นไหวในจตุตถฌาน ๗๙๙ 
ความยากจน (ในภาษาคน) ๒๗๐ 
ความยากจน (ในภาษาธรรม) ๒๗๑ 
ความยึดถือทําใหมีผูใหตายและผูตาย ๒๔๖ 
ความเยน็ท่ีไมมีอะไรเยน็ยิ่งไปกวา ๑๔๓๗ 
ความรอดของส่ิงท่ีเกิดท่ีเปนท่ีถูกอะไรทํา  
  ท่ีถูกอะไรปรุง ๔๔๓ 
ความระคนดวยส่ิงไมเปนท่ีรัก ๑๒๗/๑๕๐ 
ความระงับเฉพาะแหงความหยาบ 
  กระดางทางกาย ๑๔๑๒ 
ความระลึกชอบ ๑๓๖/๘๒๔ 
ความรัก - เกลียดท่ีมีอยูตามธรรมชาติ ๑๓๔๗ 
 (สี่คําตอไปน้ี  ศึกษาเน่ืองกันไป :-) 
ความรักเกดิจากความรัก ๖๓๘/๑๓๔๗ 
ความเกลียดเกดิจากความรัก ๖๓๘/๑๓๔๗  
ความรักเกดิจากความเกลียด ๖๓๘/๑๓๔๘ 
ความเกลียดเกดิจากความเกลียด ๖๓๘/๑๓๔๘ 
ความรักตามประมาณ (ท่ีควรจะมี) ในตถาคต ๖๗๑ 
 

ความรํางับแหงจิตมี ความนอมไปของ 
  จิตยอมไมมี ๔๔๓ 
ความรํ่าไรรําพัน ๑๒๗/๑๔๙ 
ความรูแจง (วญิญาณ) ๑๓๐/๓๒๓/๔๑๑ 
ความรูท่ีถึงข้ันทําลายตัณหาแหงกามคุณ 
  แมในอดีต ๔๒๖ 
ความรูท่ีทําใหมีการอบรมจิต ๑๓๑๐ 
ความรูท่ีทําใหส้ินอาสวะ ๑๔๙๕ 
ความรูสึกเกิดแตการกระทบ  
  (เวทนา) ๑๓๐/๓๒๒/๔๑๑ 
ความรูสึกของกุลบุตรผูออกบวช ๑๕๔๐ 
ความรูสึกของบุถุชน ๑๒ 
ความรูสึกตอธรรม (ธมฺมเวท) ๑๓๑๙ 
ความรูสึกตออรรถ (อตฺถเวท) ๑๓๑๙ 
ความรูสึกท่ีทําใหออกบวช ๑๐๔๒ 
ความรูสึกในใจของผูชนะตัณหาได ๖๕๗ 
ความรูสึกอยางแจมแจงเม่ือเวทนาสัญญาและ 
  วิตกเกิดข้ึน ต้ังอยู ดับไป ๑๑๗๘ 
ความรูอันแทจริง ๔๘๗ 
ความเรารอน (ปริฬาห) ๓๕๖/๗๙๑ 
ความเรารอนเพราะกาม ๔๒๗ 
ความเรารอนเพราะทิฏฐ ิ ๔๒๘ 
ความเรารอนเพราะภพ ๔๒๘ 
ความลดหรือความเต็มของมหาสมุทร 
  ไมปรากฏ ๔๔๑ 
ความลดหรือความเต็มข้ึนของนิพพานธาตุ 
  ไมปรากฏ ๔๔๑ 
ความลดหล่ันแหงพระอริยบุคคลผูปฏิบัติ 
  อยางเดยีวกัน ๕๖๔  
ความลวงของกาม ๒๙๗ 



ความละไปของตัณหา ๔๑๘ 
ความลังเลในปฏิปทาทางดับทุกข ๕๗๐ 
ความลับของธาตุส่ี ๑๖๐ 
ความลับของเบญจขันธ ๒๒๘ 
  (สี่คําตอไปน้ี  ศึกษาเน่ืองกันไป :-) 
ความเล่ือมใสในพระพุทธเจาอยางไมหวั่นไหว  
  (พุทธอเวจจัปปสาทะ) ๕๗๒/๑๔๖๒ 
ความเล่ือมใสในพระธรรมอยางไมหวั่นไหว  
  (ธัมมอเวจจัปปสาทะ) ๕๗๒/๑๔๖๓ 
ความเล่ือมใสในพระสงฆอยางไมหวั่นไหว  
  (สังฆอเวจจัปปสาทะ) ๕๗๓/๑๔๖๓ 
ความมีศีลท่ีพระอริยเจาพอใจ  
  (อริยกันตศีล) ๕๗๓/๑๔๖๓ 
ความเล่ือมใสไมหวัน่ไหวในธรรมมาสู 
  พระสัทธรรมนี้ ๘๗๗ 
ความเล่ือมใสไมหวัน่ไหวในพระธรรม ๕๗๒ 
ความเล่ือมใสไมหวัน่ไหวในพระพุทธเจา ๕๗๒ 
ความเล่ือมใสไมหวัน่ไหวในพระสงฆ ๕๗๓  
ความวิเวกในกลางวัน ความหลีกเรน 
  ในกลางคืน ๑๔๖๓ 
ความโศก  ๑๒๖/๑๔๙ 
ความโศกเกดิมาแตความรัก ๓๖๗ 
ความโศกเกดิมาแตตัณหา ๓๖๘ 
ความสมดุลของสมถะและวิปสสนา ๑๔๖๔/๑๔๖๖ 
ความสมดุลแหงธรรม ๘๘ 
ความสมบูรณแหงสติสัมปชัญญะ ๑๒๓๙ 
ความสมประสงคสูงสุดมีไดเพราะสัมมัตตะ ๑๔๖๗ 
ความสยบมัวเมา (อชฺโฌสานํ) ๓๖๗ 
ความสยบอยูในกาม ๔๒๗ 
ความสยบอยูในทิฏฐิ ๔๒๘ 

ความสยบอยูในภพ ๔๒๘ 
ความสลัดกลับคืนของตัณหา ๔๑๘ 
ความสะดวกสบายแกการดบัของกิเลส ๙๘๓ 
ความสะดุงหวาดเสียว ๒๑๗ 
ความสะดุงหวาดเสียว (อีกนยัหนึ่ง) ๒๑๙  
ความสะอาด (โสเจยฺย) ๑๕๖๗ 
ความสังเวช  ๑๑๓๕ 
ความสัมพันธกันของสามัญญลักษณะ ๒๓๕ 
ความสามารถทําไดจนเปนสักขีพยาน 
  ในธรรมนั้นๆ ในเม่ืออายตนะ 
  ยังมีอยู ๑๒๘๔/๑๓๑๘ 
ความสําคัญผิดเปนเหตุใหเกิดนันทิ ๓๗๘ 
ความสําคัญอันวิปริตวา “สุข” ๑๗ 
 (สองคําตอไปน้ี  ศึกษาเน่ืองกันไป :-) 
ความส้ินกรรมยอมมีเพราะความส้ินตัณหา ๘๖๖ 
ความส้ินทุกขยอมมีเพราะความส้ินกรรม ๘๖๖ 
ความส้ินตัณหาคือนิพพาน ๔๒๑ 
ความส้ินนันทิและราคะ ๗๕๑ 
ความส้ินไปแหงตัณหาคือนพิพาน ๔๒๒ 
ความส้ินไปแหงตัณหาซ่ึงตรัสไวโดยสังเขป ๗๔๔ 
ความส้ินไปแหงนันทิและราคะ ๘๗๕ 
ความส้ินไปแหงอุปาทาน ๔ 
ความส้ินไปแหงราคะ - โทสะ - โมหะ  
  นี้คือท่ีสุดแหงพรหมจรรย ๑๓๘๗  
ความส้ินอาสวะเพราะอาศัยจตุตถฌาน ๙๑๓ 
ความส้ินอาสวะเพราะอาศัยตติยฌาน ๙๑๓ 
ความส้ินอาสวะเพราะอาศัยทุติยฌาน ๙๑๓ 
ความส้ินอาสวะเพราะอาศัยปฐมฌาน ๙๑๑ 
ความส้ินอาสวะเพราะอาศัยวญิญาณัญจายตนะ ๙๑๕ 
 



ความส้ินอาสวะเพราะอาศัย 
  อากาสานัญจายตนะ  ๙๑๓ 
ความส้ินอาสวะเพราะอาศัยอากิญจัญญายตนะ ๙๑๕ 
ความส้ินอาสวะมีไดสําหรับผูสามารถ 
  รูอยูเห็นอยู ๑๔๙๕ 
ความสุข  ๕๒ 
ความสุขเกิดแตกามคุณ ๕๑๖ 
ความสุขเกิดแตจตุตถฌาน ๕๑๘ 
ความสุขเกิดแตตติยฌาน ๕๑๘ 
ความสุขเกิดแตทุติยฌาน ๕๑๗ 
ความสุขเกิดแตเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ๕๒๐ 
ความสุขเกิดแตปฐมฌาน ๕๑๗  
ความสุขเกิดแตวิญญาณัญจายตนฌาน ๕๑๙ 
ความสุขเกิดแตอากาสานัญจายตนฌาน ๕๑๙ 
ความสุขเกิดแตอากิญจัญญายตนฌาน ๕๒๐ 
ความสุขชนิดท่ีเปนภายใน ๑๑ 
ความสุขท่ีประณีตกวาความสุขอันเกิดแตเนว 
  สัญญานาสัญญายตนฌาน ๕๒๑ 
ความสูงตํ่าแหงการปฏิบัติตามท่ีอาจทําใหเกิดข้ึน๗๗๖ 
ความเสนหาในกาม ๔๒๗ 
ความเสนหาในทิฏฐิ ๔๒๘ 
ความเสนหาในภพ ๔๒๘ 
ความโสมนัสเนื่องดวยการหลีก 
  ออกจากเหยาเรือน ๑๘๗  
ความโสมนัสเนื่องดวยเหยาเรือน ๑๘๗ 
ความหมายของคําวา “ความดับ” ๔๑๕ 
ความหมายของคําวา “จากพระโอษฐ” ๑๒๑ 
ความหมายของคําวา “รูป” ๑๖๓ 
ความหมายของคําวา “วิญญาณ” ๒๐๓ 
ความหมายของคําวา “เวทนา” ๑๖๙ 

ความหมายของคําวา “สังขาร” ๑๙๙ 
ความหมายของคําวา “สัญญา” ๑๙๓ 
ความหมายของคําวา “สัมมาอาชีวะ” ๑๐๙๙  
ความหมายของคําวา “เสขะ” ๑๔๓๓ 
ความหมายของคําวา “อริยะ” ๑๔๓๓ 
ความหมายของ “บาดาล” ๑๗๑ 
ความหลีกเรน (ปฏิสลลาณ) ๑๓๔๐ 
ความหลุดออกไปของตัณหา ๔๑๘ 
ความหวังของผูมีกัลยาณมิตร ๘๕๔ 
ความหวั่นไหวไมมี ความรํางับแหงจิตยอมมี ๔๔๒ 
ความหวั่นไหวแหงตติยฌาน ๗๙๘ 
ความหวั่นไหวแหงทุติยฌาน ๗๙๘ 
ความหวั่นไหวแหงปฐมฌาน ๗๙๘ 
ความหวิกระหายในกาม ๔๒๗ 
ความหวิกระหายในทิฏฐ ิ ๔๒๘  
ความหวิกระหายในภพ ๔๒๘  
ความเหน็ชอบ ๑๓๕/๘๒๓  
ความเหน็วากายของตน ๕๗๐  
ความอยาก (ตัณหา) ๑๓๑/๓๒๕/๔๑๒  
ความอยูเปนผาสุกของบุคคลผูถึงท่ีสุดแหง 
  พรหมจรรย ๑๔๖๔ 
ความอรอยกลางกองทุกข ๒๙๗ 
ความอรอยท่ีไมคุมกับความทุกข ๒๙๘ 
ความอาภัพตอการบรรลุโลกุตตรธรรม ๕๑๖/๕๖๔ 
คันถะ (ส่ิงรอยรัดนามกายคืออภิชฌา - พยาบาท -  
  สีลพรต - สัจจะเฉพาะตน) ๑๔๐๖ 
คันธัพพะ (สัตวท่ีจะเขาไปปฏิสนธิในครรภ) ๓๕๓ 
ค้ันเถิดจะไดน้าํมัน ! ๑๓๙๓ 
คมฺภีรตฺถา – มีอรรถอันลึกซ้ึง ๕๐๕ 
คมฺภีรา – อันลึกซ้ึง ๕๐๕ 



คาถาของพระพุทธเจากลายเปน 
  คาถาของบุถุชน ๔๗๗  
คาถาอันนาเศรา (อนจฺฉริยา) ๑๖ 
คํากลางใชกันไดระหวางศาสนาทุกศาสนา ๘/๗๔ 
คํากลาวท่ีนาหวั (หสฺสก) - ท่ีตํ่าตอย (นามก) -  

    ท่ีเปลาๆ ปล้ีๆ (ริตฺตก) –  
  ท่ีเหลวไหล - (ตุจฺฉก) ๑๐๗๕ 
คํากลาวท่ีไมประกอบดวยปาฏิหาริย  
  (อปฺปาฏิหิริกตํ) ๑๐๗๔ 
คําไขความของสัมมากัมมันตะ ๑๐๘๓ 
คําไขความของสัมมาวาจา ๑๐๖๖ 
คําช้ีชวนวิงวอนเกี่ยวกับอริยสัจ ๑๑๔/ฯลฯ 
คําถามท่ีอาจใชทดสอบความเปนอรหันต ๗๐๒ 
คําแทนช่ือของสัมมาทิฏฐิ ๙๐๘ 
คําวา “เกพลี”  ๖๒๒/๖๒๘ 
คําวา “ข้ึนไปตดิแหงอยูบนบก” ๗๘ 
คําวา “เขาถึง”  ๕๘๒ 
คําวา “ครรภ” เปนคําแทนช่ือของกาม ๓๑๑ 
คําวา “เคร่ืองของ” เปนคําแทนช่ือของกาม ๓๑๑ 
คําวา “เคร่ืองตรวจ” ๖๕๑ 
คําวา “จมเสียในทามกลาง” ๗๘ 
คําวา “ชรา”  ๓๓๐ 
คําวา “ชาติ”  ๓๓๐ 
คําวา “ตัณหา”  ๓๓๑ 
คําวา “ถูกเกลียวน้าํวนวนไว” ๗๘ 
คําวา “ถูกมนษุยจับไว” ๗๘ 
คําวา “ถูกอมนุษยจับไว” ๗๘ 
คําวา “ทุกข” เปนคําแทนช่ือของกาม ๓๑๐ 
คําวา “โทษอันเปนพษิ” ๖๕๑ 
คําวา “นามรูป” ๓๓๒ 

คําวา “เนาเสียเองในภายใน” ๗๘ 
คําวา “ปฏิกูล”  ๙๙๖ 
คําวา “เปอกตม” เปนคําแทนช่ือของกาม ๓๑๑ 
คําวา “ผัสสะ”  ๓๓๑ 
คําวา “แผล”  ๖๕๐ 
คําวา “ฝงนอก” ๗๘ 
คําวา “ฝงใน”  ๗๘ 
คําวา “ภพ”  ๓๓๑ 
คําวา “ภยั” เปนคําแทนช่ือของกาม ๓๐๙ 
คําวา “มรณะ”   ๓๓๐ 
คําวา “โรค” เปนคําแทนช่ือของกาม ๓๑๐ 
คําวา “ลูกศร”  ๖๕๑ 
คําวา “ลูกศร” เปนคําแทนช่ือของกาม ๓๑๐ 
คําวา “วิญญาณ” ๓๓๒ 
คําวา “วภิพ”  ๔ 
คําวา “เวทนา”  ๓๓๑ 
คําวา “ศาสตรา” ๖๕๑ 
คําวา “สังขาร”  ๓๓๒ 
คําวา “หมอผาตัด” ๖๕๑ 
คําวา “หัวฝ” เปนคําแทนช่ือของกาม ๓๑๐  
คําวา “อวิชชา”  ๓๓๒ 
คําวา “อายตนะหก”  ๓๓๑ 
คําวา “อุปาทาน” ๓๓๑ 
คิด (เจเตติ)  ๓๔๑ 
คิริมานนทสัญญา ๑๓๕๐ 
คุณของกายคตาสติ ๑๒๓๕ 
คุณคาของอริยสัจ ๙๕ 
คุณคาหรือคุณสมบัติชนิดท่ีไมตองมี 
  สภาวะเปนรูปธรรม ๙๕๓ 
คุณลักษณะพิเศษของพระอรหันต ๖๑๕ 



คุณแหงสัมมาสังกัปปะ ๑๐๔๐ 
เครือเถามาลุวา  ๒๘๐ 
เคร่ืองกระตุนใหปรารภความเพียร ๑๑๕๑   
เคร่ืองกระทําความไมสะอาด ๑๕๖๗  
เคร่ืองกระทําความสะอาด ๑๕๗๐ 
เคร่ืองกระทําใหเกิดจักษ ุ ๑๐๓๑ 
เคร่ืองกระทําใหแตกตางกันระหวางตถาคตกับ 
  ภิกษุผูปญญาวมุิตต ๗๒๑ 
เคร่ืองกระทําใหมืดบอด ๑๐๓๐ 
เคร่ืองกีดขวางการละสัญโญชน ๔๓๐ 
เคร่ืองจูงใจสูภพ ๒๘๒ 
เคร่ืองเจริญแหงปญญา ๙๐๙ 
เคร่ืองดําเนนิเฉพาะตนในระดับเสขะ  
  (เสขปาฏิปท) ๑๔๓๑ 
เคร่ืองตรึงจิต (เจโตขีล) ๕ อยาง ๑๑๖๕ 
เคร่ืองตัดสินความผิด – ถูกท่ีแนนอน ๙๙๗ 
เคร่ืองถอนอัสมิมานะในปจจุบัน ๔๖๖ 
เคร่ืองทําความเปนพราหมณ ๔๔ 
เคร่ืองทําความเปนสมณะ ๔๔ 
เคร่ืองทําตนใหเปนท่ีพึ่ง ๑๑๗๘ 
เคร่ืองทําใหแจงซ่ึงสกทาคามิผล ๙๐๙ 
เคร่ืองทําใหแจงซ่ึงโสตาปตติผล ๙๐๙ 
เคร่ืองทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผล ๙๐๙ 
เคร่ืองทําใหแจงซ่ึงอรหัตตผล ๙๐๙   
เคร่ืองนําไปสูภพ (ภวเนตฺติ) ๒๘๒ 
เคร่ืองนําไปสูภพใหม ๓๕๕  
เคร่ืองนําไปสูภพใหม (นติ - ตัณหา) ๓๔๓ 
เคร่ืองนําไปสูภพใหม (นติ - ตัณหา) ยอมมี ๓๔๔ 
เคร่ืองนําไปสูภพใหม (นติ - ตัณหา) ยอมไมมี ๗๔๑ 
“เคร่ืองบมวิมุตติ” ๘๐๖ 

เคร่ืองปรุงอันเปนบุญ ๔๓๙ 
เคร่ืองปรุงอันเปนอเนญชา ๔๓๙ 
เคร่ืองปรุงอันมิใชบุญ ๔๓๙ 
“เคร่ืองปด” - “เคร่ืองกั้น” – “เคร่ืองคลุม” -  
  “เคร่ืองรอยรัด” ในอริยวนิัย ๑๐๕๙ 
เคร่ืองผูกซ่ึงผูกไวหยอนๆ แตแกไดยาก ๒๙๑ 
เคร่ืองผูกพันจติ (วินพินฺธ) ๕ อยาง ๑๑๖๖ 
เคร่ืองผูกพันสัตว ๒๔๘ 
เคร่ืองผูกอันไมม่ันคง ๒๙๑ 
เคร่ืองยึดเหนี่ยวโลกดุจหมุดสลักยึดโยงรถ ๑๐๙๙ 
เคร่ืองละปุพพนัตอปรันตสหคตทิฏฐินิสสัย ๑๒๖๗ 
เคร่ืองใหไดเฉพาะซ่ึงปญญา (ปฺาปฏิลาภ) ๙๐๙ 
เคร่ืองใหถึงกระแสแหงพระนิพพาน ๙๐๙ 
เคร่ืองใหเปนผูมากดวยปญญา (ปฺาพาหุลฺล) ๙๑๐ 
เคร่ืองใหเปนผูมีปญญาคมกลา (ติกฺขปฺตา) ๙๑๐ 
เคร่ืองใหเปนผูมีปญญาเจาะแทง  
  (นิพฺเพธิกปฺตา) ๙๑๐ 
เคร่ืองใหเปนผูมีปญญาฉับพลัน (สีฆปฺตา) ๙๑๐ 
เคร่ืองใหเปนผูมีปญญาแลน (ชวนปฺตา) ๙๑๐ 
เคร่ืองใหเปนผูมีปญญาไว (ลหุปฺตา) ๙๑๐ 
เคร่ืองใหเปนผูมีปญญาอันราเริง (หาสปฺตา)๙๑๐ 
เคร่ืองใหมีความไพบูลยแหงปญญา  
  (ปฺาเวปุลฺล) ๙๐๙  
เคร่ืองใหมีปญญาเสมือนแผนดิน (ภูริปฺตา) ๙๑๐ 
เคร่ืองใหมีปญญาอันไพบูลย (วิปุลปฺตา) ๙๑๐ 
เคร่ืองใหมีปญญาอันลึกซ้ึง (คมฺภีรปฺตา) ๙๑๐ 
เคร่ืองใหมีปญญาอันหนาแนน (ปุถุปฺตา) ๙๑๐ 
เคร่ืองใหมีปญญาอันหาประมาณมิได  
  (อปฺปมตฺตปฺตา) ๙๑๐ 
เคร่ืองใหมีปญญาอันใหญหลวง (มหาปฺตา) ๙๑๐ 



เคร่ืองออกพนไปได (นิสสรณะ) จากรูป ๑๖๘ 
เคร่ืองออกพนไปได (นิสสรณะ) จากวิญญาณ ๒๐๘ 
เคร่ืองออกพนไปได (นิสสรณะ) จากเวทนา ๑๙๑ 
เคร่ืองออกพนไปได (นิสสรณะ) จากสังขาร ๒๐๒ 
เคร่ืองออกพนไปได (นิสสรณะ) จากสัญญา ๑๙๘ 
เคร่ืองอาบอันเปนภายใน ๖๓๖ 
เคล็ดลับเหมือนแมโคปนภเูขาลาดชัน ๙๒๓ 
เคหสิตโสมนัส ๑๘๗ 
เคหสิตอุเบกขา ๑๘๙ 
เคาโครงของอริยสัจ ๑๑๑ 
โคจรสําหรับสมณะ ๑๑๘๐ 
โคจรอันเปนวสัิยแหงบิดาตน ๑๕๑๖ 
“โคท่ีหากินตามภูเขา” ๙๒๓ 
โคนไมจะกลายเปนปราสาท 
  เรือนยอดของคหบด ี ๑๑๑๒ 

ฆ 
ฆราวาสก็สมควรเจริญสติปฏฐาน ๑๒๗๖ 
ฆราวาสคับแคบเปนทางมาแหงธุลี ๗๐๗/๑๐๔๒/ 
   ๑๕๔๐ 
ฆากิเลสไมตองฆาคน ๙๐๒ 

ง 
งานละเอียดออนยิ่งกวาการแทงทะลุ 
  ขนทรายดวยขนทราย ๑๕๐๑ 
เง่ือนตนของพรหมจรรย ๓๙/๔๐/๔๑/๔๖ 

จ 
จงกระทําเหตุท้ังภายในและภายนอก ๑๕๒๘ 
“จงตัดปาเถิด อยาตัดตนไมเลย” ๙๐๒ 

จงทําใหจบการเลน (การยดึถือ) ใหถูกวิธี ๔๒๒ 
“จงปฏิบัติเพื่อความส้ินไปแหงตัณหาเถิด” ๔๒๒ 
“จงพอกพูนทางแหงสันติเถิด” ๙๐๒ 
“จงเพียรเผากเิลสอยาไดประมาท” ๑๔๑ 
จงมาถึงท่ีไมมีน้ําจากท่ีมีน้ํา ๘๕๙ 
จงยินดีเฉพาะตอพระนิพพาน ๘๕๙ 
จงอบรมจิตใหเสมอดวยน้ํา (อาโป) เถิด ๙๖๐ 
จงอบรมจิตใหเสมอดวยแผนดิน (ปฐวี) เถิด ๙๕๙ 
จงอบรมจิตใหเสมอดวยไฟ (เตโช) เถิด ๙๖๐ 
จงอบรมจิตใหเสมอดวยลม (วาโย) เถิด ๙๖๑ 
จงอบรมจิตใหเสมอดวยอากาสเถิด ๙๖๒ 
จตุตถฌานไมอยูในวิสัยแหงความหวั่นไหว ๗๙๙ 
จมกามคร้ังท่ีสอง ๒๗ 
จมกามตามปกติ ๒๖ 
จมลงสูหวงแหงความมืด ๒๔ 
จมูกฉุดไปหากล่ินท่ีนาสูดดม ๑๒๓๔ 
จองมองตออัสสาทะอยู ปญจปุาทานขันธ 
  ยอมกอเกดิ ๓๕๖ 
จะบรรลุไดโดยงายเปนไมมี ๕๒ 
จักตองตายหรือไดรับทุกขเจยีนตาย ๕๐ 
จักเปนผูประกอบดวยอสาธารณญาน  
  (อันไมท่ัวไปแกบุถุชน) ๙๓๐ 
  (หกคําตอไปน้ี  ศึกษาเน่ืองกันไป :-) 
จักเปนผูผูเดยีวยินดียิ่งในวิเวก ๘๐๓ 
จักถือเอาซ่ึงนมิิตสําหรับจิตได ๘๐๓ 
จักทําสัมมาทิฏฐิใหบริบูรณได ๘๐๓ 
จักทําสัมมาสมาธิใหบริบูรณได ๘๐๓ 
จักละสังโยชนท้ังหลายได ๘๐๓ 
จักทําใหแจงซ่ึงนิพพานได ๘๐๓ 
จักเปนผูเห็นสันติในนิพพานอยูเปนประจํา ๙๒๙ 



จักเปนอตัมมโยในโลกท้ังปวง ๙๓๐ 
จักษุอันเปนทิพย ๔๙๗ 
จัณฑาลวังสิกะกายกรรม ๑๒๖๘ 
จากรูปฌานไปสูอาสวักขยญาณโดยตรง ๑๓๓๕ 
จาคสัมปทา  ๑๑๐๗ 
จิตของผูท่ีจะเปนอยูดวยความไมประมาท ๑๓๖๒ 
จิตของผูมีสุข (นิรามิส) ยอมเปนสมาธิ ๑๒๙๘ 
จิตตนิยมและวัตถุนิยมก็อยูดวยกันได ๑๐๑๒ 
จิตตระหนี่เปนส่ิงท่ีตํ่าเกินไปสําหรับ 
  การบรรลุธรรม ๑๓๕๘ 
จติตสมาธิในธัมมสมาธิ ๙๙๘ 
จิตต้ังม่ันแลว ธรรมท้ังหลายยอมปรากฏ ๑๓๖๒ 
จิตต้ังไวถูก จกัทําลายอวิชชา  
  จักทําวิชชาใหเกิดข้ึนได ๙๙๗ 
จิตต้ังไวผิด จกัทําลายอวิชชา  
  จักทําวิชชาใหเกิดข้ึนไมได ๙๙๖ 
จิตตานุปสสนา ๘๐๗ 
จิตตานุปสสนาตามนัยแหง 
  มหาสติปฏฐานสูตร ๑๒๒๑ 
จิตตานุปสสนาตามนัยแหง 
  อานาปานสติสูตร ๑๒๒๐ 
จิตตุปปาท (ความมักเกิดข้ึนแหงจิต) ๑๑๔๗ 
จิตตุปปาทปริยาย (สักวาคิดถึงก็ 
  มีคุณมากแลว) ๑๔๕๐ 
จิตถอยกลับ ไมยื่นเขาไปในการดื่มด่ํา 
  อยูในเมถุนธรรม แตความรูสึก 
  วาปฏิกูลดํารงอยูในจิต ๗๖๗ 
จิตท่ีเจริญแลวจะไดอะไร ๙๐๔ 
จิตท่ีปราศจากสติ ๑๒๗๐ 
จิตท่ีปญญาอบรมแลว ๑๓๘๑ 

จิตท่ีไมมีเชิงรองรับ ๘๔๒ 
จิตท่ียังไมไดฟอก ๑๖ 
จิตท่ีหลุดพนดวยด ี ๗๕๑ 
จิตนี้เปนธรรมชาติประภัสสร ๑๓๑๐ 
จิตประภัสสรตามธรรมชาติ ๑๓๑๐ 
จิตประภัสสรสมุจเฉท ๑๓๑๐ 
จิตเปนสมาธิแลว ธรรมลักษณะยอมปรากฏ 
  ตามท่ีเปนจริง ๑๓๓๖ 
จิตเปนสมาธิแลว ยอมรูชัดตามเปนจริง ๑๓๓๗ 
จิตมีตัณหาเรียกวาการอยูสองคน ๓๕๘ 
จิตไมกาํหนัดในธรรมเปนท่ีต้ังแหงความกาํหนัด๑๑๘๗ 
จิตไมขัดเคืองในธรรมเปนท่ีต้ังแหงความขัดเคือง๑๑๘๗ 
จิตไมมัวเมาในธรรมเปนท่ีต้ังแหงความมัวเมา๑๑๘๗ 
จิตไมมีตัณหาเรียกวาอยูคนเดียว ๓๕๙ 
จิตไมหลงในธรรมเปนท่ีต้ังแหงความหลง ๑๑๘๗ 
จิตหยั่งลงสูอมตะเม่ือประกอบ 
  ดวยสัญญาอันเหมาะสม ๗๖๖ 
จินดาท่ีเปนอาทิพรหมจรรย ๑๐๓๔ 
จินดาท่ีไมเปนอาทิพรหมจรรย ๑๐๓๔ 
จินตนาอันเปนบาปกุศล ๑๐๓๓ 
จุดมุงหมายแทจริงของพรหมจรรย ๑๓๘๙ 
จุตูปปาตญาณ  ๔๙๗/๑๕๖๓ 
จุตูปปาตญาณธาตุ ๔๙๗ 
เจตนาเปนกรรม ๑๐๒๕ 
เจตโสลีนัตตา (ความมีจิตหดหู) ๓๘๑ 
เจตโสวิกเขปะ (ความสายแหงจิต) ๓๘๑ 
เจตโสอภินิโรปนา - งอกงามแหงความคิดถึง –  
  ท่ีสุดของจิต ๑๐๓๐ 
เจโตปริยญาณธาตุ ๔๙๖ 
เจโตวิมุตติชนดิท่ียังมีอุปสรรค ๑๓๖๕ 



เจโตวิมุตติชนดิท่ีไมกําเริบ ๔๘๙ 
เจโตวิมุตติปญญาวิมุตติท่ีเขาถึงแลวไมมี 
  อหังการมมังการมานานุสัย ๑๔๘๖ 
เจโตวิมุตติปญญาวิมุตติอันไมมี 
  อหังการะมมังการะมานานุสัย ๔๖๙ 
เจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ 
  อันไมมีอาสวะ ๙๓/๖๐๘/๑๑๑๘ 
เจโตวิมุตติปญญาวิมุตติอันหา 
  อาสวะมิได ๔๙๘/๕๕๙/๖๖๑/ 
   ๗๒๙/๑๑๗๕/๑๓๘๓/ 
   ๑๓๙๐/๑๔๓๔/๑๕๑๘ 
เจโตวิมุตติอันสงบ ๑๓๖๕ 
เจโตสมาธิท่ีสามารถเพ่ิมผาสุกทางกาย ๑๓๔๔ 
เจโตสมาธิอันไมมีนิมิต ๑๓๔๔ 
 (สามคําตอไปน้ี  ศึกษาเน่ืองกันไป :-) 
เจริญเนกขัมมธาตุ เพื่อละกามธาตุ ๙๕๘ 
เจริญอัพยาปาทธาตุเพื่อละพยาปาทธาตุ ๙๕๘ 
เจริญอวิหิงสาธาตุ เพื่อละวิหงิสาธาตุ ๙๕๘ 
 (สามคําตอไปน้ี  ศึกษาเน่ืองกันไป :-) 
เจริญเนกขัมมวิตก เพื่อละเสียซ่ึงกามวิตก ๙๕๗ 
เจริญอัพยาปาทวิตก เพื่อละเสียซ่ึง 
  พยาปาทวติก ๙๕๗ 
เจริญอวิหิงสาวิตก เพื่อละเสียซ่ึงวิหิงสาวิตก ๙๕๗ 
 (สามคําตอไปน้ี  ศึกษาเน่ืองกันไป :-) 
เจริญเนกขัมมสัญญา เพื่อละกามสัญญา ๙๕๖ 
เจริญอัพยาปาทสัญญา เพื่อละพยาปาทสัญญา ๙๕๖ 
เจริญอวิหิงสาสัญญา เพื่อละวิหิงสาสัญญา ๙๕๖ 
 (หกคําตอไปน้ี  ศึกษาเน่ืองกันไป :-) 
เจริญเมตตาภาวนาเถิดพยาบาทจักละไป ๑๔๒๖ 
เจริญกรุณาภาวนาเถิดวิหิงสาจักละไป ๑๔๒๗ 

เจริญมุทิตาภาวนาเถิดอรติจกัละไป ๑๔๒๗ 
เจริญอุเบกขาเถิดปฏิฆะจักละไป ๑๔๒๗ 
เจริญอสุภะภาวนาเถิดราคะจกัละไป ๑๔๒๗ 
เจริญอนิจจสัญญาภาวนาเถิด 
  อัสมิมานะจักละไป ๑๔๒๗ 
เจริญสติปฏฐานท้ังส่ีโดยวิธีท้ังสาม ๑๒๓๗ 
เจริญสมาธิจักรูอริยสัจตามเปนจริง ๗๕ 
 (สี่คําตอไปน้ี  ศึกษาเน่ืองกันไป :-) 
เจริญอสุภะเพือ่ละราคะ ๔๖๘/๘๐๕ 
เจริญเมตตาเพ่ือละพยาบาท ๔๖๘/๘๐๕  
เจริญอานาปานสติเพื่อตัดเสียซ่ึงวิตก ๔๖๘/๘๐๕  
เจริญอนิจจสัญญาเพ่ือถอนอัสมิมานะ ๔๖๘/๘๐๕  
 (สามคําตอไปน้ี  ศึกษาเน่ืองกันไป :-) 
เจริญอสุภะเพือ่ละเสียซ่ึงราคะ ๙๕๖ 
เจริญเมตตาเพ่ือละเสียซ่ึงโทสะ ๙๕๖ 
เจริญปญญาเพ่ือละเสียซ่ึงโมหะ ๙๕๖ 
“เจาของสวนผัก” ๒๗ 
เจาเหนือหวัของสัตวโลก ๒๘๒ 
ใจของเราจักออกจากโลกท้ังปวง ๙๒๙ 
ใจฉุดไปหาธรรมารมณท่ีถูกใจ ๑๒๓๔ 
ใจท่ีปราศจากมานะวาเราวาของเรา 
  (อหงการมมงฺการมาน) ๗๖๘ 

ฉ 
 (เจ็ดคําตอไปน้ี  ศึกษาตอเน่ืองกันไป :-) 
ฉลาดในสมาธิ  ๑๓๔๖ 
ฉลาดในการเขาสูสมาธิ ๑๓๔๖ 
ฉลาดในการดาํรงอยูในสมาธิ ๑๓๔๖ 
ฉลาดในการออกจากสมาธิ ๑๓๔๖ 
ฉลาดในความเหมาะสมแหงสมาธิ ๑๓๔๖ 



ฉลาดในธรรมเปนโคจรแหงสมาธิ ๑๓๔๖ 
ฉลาดในอภนิหิารแหงสมาธิ ๑๓๔๖ 
“ฉันทราคะ” ในความหมายท่ีกวาง ๓๔๐ 
ฉันทราคะในแตละขันธคือตัวสัญโญชน ๒๒๗ 
ฉันทะ   ๙๑  
ฉันทะ (ความพอใจ) ๒๕๐  
ฉันทะเปนมูลเหตุแหงทุกข ๓๔๑ 
ฉันทะและวิตกชนิดท่ีเปนวสัิยแหงชาวบาน ๑๒๔๔ 
ฉันทะและวิตกชนิดท่ีเปนวสัิยแหงบรรพชิต ๑๒๔๔  
เฉไปติดบวงทิฏฐิ ๒๙ 

ช 
ชอบตามระลึกถึงเร่ืองเกากบัมาตุคาม ๘๓๒ 
ชอบเสียงของมาตุคาม ๘๓๑ 
ชาคริยานุโยค  ๑๑๕๑ 
 (สามคําตอไปน้ี  ศึกษาเน่ืองกันไป :-) 
ชางทองสูบลมตะพึดไปทําทองใหไหม  
  (สุกเกิน) ๑๓๑๗ 
ชางทองพรมน้ําตะพึดไปทําทองนั้นใหเยน็ ๑๓๑๗ 
ชางทองตรวจดูตะพดึทําใหทองนั้นไมสุก 
  อยางพอด ี ๑๓๑๗ 
ชางตนท่ีรูประหาร ๖๐๑ 
ชางตนท่ีรูไป  ๖๐๑ 
ชางตนท่ีรูฟง  ๖๐๑ 
ชางตนท่ีรูอดทน ๖๐๑ 
ชาติชราและมรณะตอไป ๓๔๙ 
ชายหนุมหญิงสาวท่ีชอบแตงตัว ๑๑๓๙ 
ชีวิตดวยมิจฉาชีพเพราะเดรัจฉานวิชา ๑๕๔๗ 
ชีวิตมนษุยกับจตุราริยสัจ ๑๙ 
ช่ือแหงกามคุณหา ๕๐ 

ช่ือแหงการปรารภความเพยีร ๕๑ 
ช่ือแหงความโกรธและความคับแคน ๕๐ 
ช่ือแหงตถาคตผูอรหันตสัมมาสัมพุทธะ ๕๑ 
ช่ือแหงตัณหา  ๕๐  
ช่ือแหงเนกขัมมะ ๕๑  
ช่ือแหงมาตุคาม ๕๑ 
ช่ือแหงอายตนะหกในภายใน ๕๐ 
ช่ือแหงโอรัมภาคิยสังโยชนหา ๕๐  
เชิงรองรับของจิต ๘๔๒ 
เชือกหรือบวงท่ีจะจูงสัตวไปสูภพ ๒๘๒ 
เช้ืองอกของพชื ๒๘๕ 
ใชจายโภคทรัพย (อยางสุรุยสุราย)  
  เหมือนคนกินผลมะเดื่อ ๑๑๐๔ 

 ฌ 
ฌาน (ท่ีมีสัญญา) ๙๑๑ 
ฌานท่ี ๑  ๐๖/๕๑๖/๑๒๗๙/๑๒๘๑ ฯลฯ  
ฌานท่ี ๒  ๐๖/๕๑๗/๑๒๗๙/๑๒๘๒ ฯลฯ 
ฌานท่ี ๓  ๐๖/๕๑๗/๑๒๗๙/๑๒๘๒ ฯลฯ 
ฌานท่ี ๔  ๐๖/๕๑๘/๑๒๗๙/๑๒๘๒ ฯลฯ 
ฌานทุกระดับมีช่ือเรียกวานพิพานชนดิหนึ่ง ๔๘๓ 
ฌานระงับความรัก – เกลียด ๑๓๔๗ 
ฌายีภกิษุผูฉลาด ๙๑๕ 

ญ 
ญาณเกิดจากสมาธิของผูท่ีมี 
  สติปญญารักษาตน ๑๓๒๔ 
ญาณเคร่ืองกําหนดรูใจผูอ่ืน (เจโตปริยญาณ) ๑๕๖๑ 
ญาณเคร่ืองรูซ่ึงจุติและอุปะปาตะของสัตว  
  (จุตูปปาตญาณ) ๑๕๖๓  



ญาณทัสสนะ (กอนการบรรลุ) ๑๕๕๘ 
ญาณทัสสนะ (ปญญาเคร่ืองรูเห็น) ๔๘๘ 
ญาณทัสสนะ (หลังการบรรลุ) ๑๕๓๔ 
ญาณทัสสนะอันวิเศษควรแกความเปนอริยะ๑๓๕๗ 
ญาณในตถาคตพลญาณ ๑๓๔๙ 
ญาณประเภทยิงเร็ว ๘๙๙ 
ญาณเปนเคร่ืองส้ินไปแหงอาสวะ ๕๓/๗๖/๑๔๙๙ 
ญาณมีไดเฉพาะแกผูมีจิตต้ังม่ัน ๑๓๔๙ 
ญาณสามในแตละอริยสัจ ๑๕๓๒ 
ญาณหยั่งรูวา “พนแลว” ๕๔ 
ญาติอยางยิ่ง  ๔๗๐ 

ฐ 
ฐานท่ีเกดิแหงตัณหา ๓๒๑ 
ฐานท่ีต้ังแหงความมีสัมปชัญญะ ๑๙ ฐาน ๑๑๙๐ 
ฐานแหงวิปสสนาในตัวเอง ๙๑๑ 
ฐานะท่ีต้ังแหงอนุสสติ ๑๒๓๙ 
ฐานะเปนทางแหงอมตะ ๘๓๙ 

 ด 
ดวงตา - ญาณ - ปญญา - วิชชา – และแสงสวาง 
  อริยสัจ ๑๕๓๒ 
ดับกิเลสและทุกขเพราะออกเสียไดจาก 
  ฐิบวกทิฏฐิลบ ๖๓๖ 
ดับตัณหาคือปลงภาระหนักลงได ๔๑๘ 
ดับไปเร็วเหมือนการกะพริบตาของคน ๑๔๓๐ 
ดํารงชีวิตอยางคนหลุดพน 
  มท่ีเขาสมมติกัน ๑๑๑๔ 
ดําริ (ปกปฺเปติ) ๓๔๑ 
ดินน้ําไฟลมเปนส่ิงท่ีปุถุชนยังไมไดรูรอบ ๕๕๑ 

ดินน้ําไฟลมเปนส่ิงท่ีภิกษุผูเสขะ 
  ตองไดรูรอบ ๕๕๒ 
ดินน้ําไฟลมเปนส่ิงท่ีภิกษุผูอรหันตขีณาสพ 
  รูรอบแลว ๕๕๔ 
เดช (แหงธรรม) อันวิริยะนฤมิตข้ึน ๕๔๘ 
เดรัจฉานกถา (เร่ืองขวางหนทางธรรม 
  รับบรรพชิต) ๑๕๔๕ 
เดรัจฉานวิชา  ๕๔๗ 
เดิน - เดินคอยๆ - ยืน - นั่งลง – นอน 
  ยดีกวา ๑๐๔๕ 
แดนเกิดแหงทุกข ๒๙๖ 

 ต 
ตกลงในเหวแหงความเกิด ฯลฯ ๒๐ 
ตถาคต   ๓๑/๓๙/๖๓/๗๙/๓๗๕/ฯลฯ 
ตถาคตเกิดข้ึนในโลกแสดงธรรม ๑๕๔๐  
ตถาคตท้ังหลายเปนเพียงผูบอก  
  (วิธีแหงการกระทํา) ๘๕๒ 
ตถาคตถอนตัวออกไดแลวจากโลก ๕๗ 
ตถาคตภาสิตา – อันเปนตถาคตภาษิต ๕๐๕ 
ตถาคตไสยา (นอนอยางตถาคต) ๑๓๐๙ 
ตถาคตอุบัติข้ึนในโลก ๕๙ 
ตถาคือมีความเปนอยางนัน้ ๑๐๕ 
ตทังคนิพพานโดยนิปปริยาย ๖๗๗ 
ตทังคนิพพานโดยปริยาย ๖๗๗ 
ตทังคนิพพุโต  ๖๗๖ 
ตนเองก็ปฏิบัติตามหลักเกณฑอันนั้น ๘๓ 
ตโปชิคุจฉวาท  ๘๓๘ 
ตโปชิคุจฉวาท (การสอนเกียจกนับาปดวยตบะ)๘๓๗ 
ตโปชิคุจฉิวัตร  ๘๓๗ 



ตรัสโวหารโลกแตมิไดทรงยดึถือ ๖๕ 
ตรัสใหมีสติคูกันไปกับสัมปชัญญะ ๑๒๓๘ 
ตนเหตุแหงมิจฉาทิฏฐิ ๙๓๒ 
ตนเหตุแหงสัมมาทิฏฐิ ๙๓๒ 
ตองละฉันทราคะในเบญจขันธ ๒๕๒ 
ตองแลนไปในสังสารวัฏ ๖ 
ตัณหกัขยะ (ท่ีส้ินตัณหา) ๔๕๗/๔๖๓ 
ตัณหาเกิดในที่ไหน ๑๒๙/๓๒๒ 
ตัณหาเกิดเพราะความไดเปนหรือไมได 
  เปนอยางท่ีตองการ ๓๒๒ 
ตัณหาเกิดเพราะจวีร (เคร่ืองนุงหม) ๓๒๑ 
ตัณหาเกิดเพราะเสนาสนะ  
  (เคร่ืองอยูเคร่ืองใช) ๓๒๒ 
ตัณหาเกิดเพราะอาหาร  ๓๒๒ 
ตัณหา (ความทะยานอยาก) ๒๕๐ 
ตัณหา (เคร่ืองใหเกิดความสะดุง) ๒๘๑ 
ตัณหาเจริญเพราะมีมิจฉาทิฏฐิ 
  ในปยรูป – สาตรูป ๓๗๙ 
ตัณหาดับไปในท่ีไหน ๔๑๐ 
ตัณหาโดยวิภาค ๒๘๘ 
ตัณหาโดยวิภาค (อีกนัยหนึ่ง) ๒๘๙ 
ตัณหาตั้งอยูในท่ีไหน ๑๒๙/๓๒๒ 
ตัณหาถูกทําใหแหงสนิทแลวก็ไหลไมได ๕๔๒ 
ตัณหาทําใหมีการเกิดอีก ๒๘๐/๓๕๘ 
ตัณหาทีจ่ะนาํไปสูภพ ๗/๓๕๖ 
ตัณหานั่นแหละเปนเช้ือ ๓๕๒ 
ตัณหานุสัย  ๒๘๐ 
ตัณหาในกาม  ๒๗๙ 
ตัณหาในความมีความเปน ๒๗๙  
ตัณหาในความไมมีความไมเปน ๒๗๙ 

ตัณหาในภพ  ๗ 
ตัณหาเปนเคร่ืองถักรอยเพื่อใหเกิดข้ึน 
  แหงภพนั้นๆ ๗๖๒ 
ตัณหาเปนเคร่ืองรอยรัดผัสสะใหติดกนั ๗๖๒ 
ตัณหาเปนเช้ือแหงการเกิด ๓๕๑ 
ตัณหาเปนเพื่อนสองของคน ๓๕๙ 
ตัณหาเปนยางของพืช ๒๘๓ 
ตัณหาเปนเหตแุหงความโศก ๓๖๗ 
ตัณหาพรอมท้ังราก (อวิชชา) ๔๗๘ 
ตัณหามกีระแสสามสิบหกสาย ๒๘๑ 
ตัณหามีเวทนาเปนเหตุใหเกดิ ๒๘๗ 
ตัณหามีอยูอุปธิก็มีอยู ๒๘๖ 
ตัณหาไมมีอุปธิก็ไมมี ๒๘๖ 
ตัณหาละไปในท่ีไหน ๔๑๐ 
ตัณหาวิจริต (ความนึกท่ีซานไปดวยอํานาจ 
  แหงตัณหา) ๓๑๕ 
ตัณหาสัญโญชน ๒๘๒ 
ตัวความไมสะอาด ๑๕๖๗ 
ตัวความสะอาด ๑๕๗๐ 
ตัวฉันทราคะท่ีมีอยูในปญจปุาทานักขันธคือ 
  ตัวอุปทาน ๒๑๓ 
ตัวชักนํามาซ่ึงมิจฉามรรค ๑๐๐๙ 
ตัวทาง   ๕๐  
ตัวพรหมจรรย  ๑๓๘๗ 
ตาณะ (ท่ีปองกัน) ๔๖๑/๔๖๓ 
ตาฉุดไปหารูปท่ีนาพอใจ ๑๒๓๔ 
ตาท่ีเปนเหตุใหไดโภคทรัพย ๑๐๓ 
ตาท่ีเปนเหตุใหรูธรรม ๑๐๓ 
ตาบอดจูงตาบอดเปนแถวยาว ๑๐๗๕ 
 



ตามเห็นกายในกาย แตอยาตรึกซ่ึงวิตกอันเขาไป 
  ประกอบอยูกบักาย ๑๒๓๓ 
ตามเห็นจิตในจิต แตอยาตรึกซ่ึงวิตกอันเขาไป 
  ประกอบอยูกบัจิต ๑๒๓๓  
ตามเห็นซ่ึงตนวามีรูป ๒๑๘/๒๔๘ 
ตามเห็นซ่ึงตนวามีอยูในรูป ๒๑๘/๒๔๘ 
ตามเห็นซ่ึงรูปโดยความเปนตน ๒๑๘/๒๔๘ 
ตามเห็นซ่ึงรูปวามีอยูในตน ๒๑๘/๒๔๘ 
ตามเห็นธรรมในธรรม แตอยาตรึกซ่ึงวิตกอัน 
  เขาไปประกอบอยูกับธรรม ๑๒๓๓  
ตามเห็นเวทนาในเวทนา แตอยาตรึกซ่ึงวิตกอัน 
  เขาไปประกอบอยูกับเวทนา ๑๒๓๓  
ตายตามส่ิงใดไป ยอมถูกตราหนาเพราะส่ิงนั้น๒๒๖ 
ติรจฺฉานกถา  ๑ 
ติวิธูปปริกฺขี  ๒๒  
เตโชธาตุท่ีเปนไปในภายใน ๑๕๘/๙๖๐ 
เตโชธาตุท่ีเปนภายนอก ๑๕๘/๙๖๐ 
เตโชธาตุ (ธาตุไฟ) ๑๕๖ 
เตรียมพระโสดาบัน (คือธัมมานุสารีและ 
  ธานุสารี) ๕๙๒/๖๗๐-๑/๑๔๖๔ 
เตาตาบอด  ๐๒ 
ไตรสิกขา  ๕๕๗ 
ไตรสิกขาของพระอเสขะ ๕๕๕ 
ไตรสิกขา (อีกนัยหนึ่ง) ๕๕๙ 

ถ 
ถวยดื่มสําริดที่มีเคร่ืองด่ืมใสอยูแลว 
  ในโลกมียาพิษปนติดอยู ๓๗๙ 
ถอนอนุสัยคืออวิชชา                 ๑๘๓ 
ถอนอนุสัยแหงทิฏฐิและมานะ                     ๘๗๘ 

ถอยคําที่ประกอบดวยสมาบัติ ๑๔ 
ถอยคําที่ยึดถือเอาแตกตางกัน                    ๔๐ 
ถอยคําอันพร่ําบนถึงกามคุณ       ๑๔ 
ถัมพะ (หัวดื้อ)    ๗๖๙ 
“ถากระไรเราดํารงตนอยูใน 
  ความลําบากเถิด”         ๑๑๗๓ 
“ถาขันธจักไดมีสุขโดยถายเดียว”   ๒๓๑ 
“ถาขันธเปนทุกขโดยถายเดียว”   ๒๓๐ 
ถาจะมีตัวตนกันบาง ๑๐๑๔ 
“ถานิสสรณะจากขันธแตละขันธ มี”   ๒๒๙ 
“ถานิสสรณะ (อุบายเครื่องออกพนไปได)  
  จากขันธแตละขันธ ไมมี”   ๒๒๙ 
ถามีใครกลาวติเตียนตอหนา             ๑๒๔๔ 
ถามีใครประหารเธอดวยฝามือ         ๑๒๔๔ 
ถามีราคะ มีนันทิ มีตัณหาในอาหาร  ๓๔๘ 
ถาไมมีราคะ ไมมีนันทิ ไมมีตัณหา 
  ในอาหาร ๔๘๔ 
ถายังมีเช้ือก็ยังไมปรินิพพาน  ๔๗๙ 
ถาหมดเช้ือก็ปรินิพพาน  ๔๗๙ 
“ถาอัสสาทะของแตละขันธ  มี”  ๒๒๘ 
“ถาอัสสาทะ (รสอรอย) ของแตละขันธ   
  ไมมี”        ๒๒๘ 
“ถาอาทีนพของแตละขันธ  มี”                     ๒๒๙ 
“ถาอาทีนพ (โทษ) ของแตละขันธ  ไมมี”   ๒๒๙ 
ถึงฝงนอกแหงโลกคือถึงความส้ินอาสวะ ๑๐๔๙ 
ถูกความกลัวคุกคามเอาแลว      ๑๙ 
ถูกจิตน้ีคดโกงลอลวงปลิ้นปลอก      ๑๘ 
ถูกตราหนาเพราะตายตามเบญจขันธ   ๒๒๖ 
ถูกตราหนาเพราะอนุสัยในเบญจขันธ  ๒๒๔ 



ถูกตองธรรมเหลาน้ันดวยนามกายแลว 
  แลอยู         ๑๔๒๒ 
ถูกทําใหยุงเหยิงเหมือนดายยุง  ๓๑๔ 
ถูกภพบงัหนาแลว ๔ 
เถรภาษิต  ๕๔๒ 
เถรภาษิต  ๔๓๙ 
เถาวัลย (คือตัณหา) ๒๘๑ 

 ท 
ทรงกลาวธรรมปริยายตามลําพังพระองค ๗๓๖ 
ทรงกําชับเร่ืองการทําลายอหังการมมังการ ๑๔๘๖ 
ทรงบัญญัติแตความทุกขและความดับทุกข ๖๔ 
ทรงเปนแตผูบอกทางเทาน้ัน ๔๗๕ 
ทรงพบ   ๕๓ 
ทรงพยากรณเฉพาะเร่ืองอริยสัจสี่ ๖๒ 
ทรงพระนามวาสัมมาสัมพุทธะ  
  ตรัสรูอริยสัจสี่ ๕๗ 
ทรงรอบรูโลก  ๕๗ 
ทรงรําพึงถงึหมูสัตว ๓ 
ทรงแสวง  ๕๒ 
ทรัพยประจําตัวของกษัตริย ๕๔๘ 
ทรัพยประจําตัวของพราหมณ ๕๔๘ 
ทรัพยประจําตัวของแพศย ๕๔๘ 
ทรัพยประจําตัวของศูทร ๕๔๘ 
ทรัพยอยางย่ิง  ๔๗๐ 
ทอธารแหงบุญ ๑๐๘๕ 
ทักษิณาทานท่ีมีผลเลิศในเบื้องบน ๑๑๒๔ 
ทัณฑวาคุระ  ๓๐ 
ทัสสนะไมวิปริต ๑๕๖๙ 

ทัสสนะวิปริต  ๑๕๖๖ 
ทางดําเนินแหงจิตใหถึงซ่ึงการเกิดข้ึน 
  แหงสักกายะ ๓๗๓ 
ทางดําเนินแหงจิตใหถึงซ่ึงการดับไป 
  แหงสักกายะ ๑๔๒๖ 
ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือ 
  ของทุกข ๒๕๕/๘๒๑ 
ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของโลก ๕๘ 
ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของเวทนา ๑๗๔ 
ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงรูป ๑๖๙ 
ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหง 
  วิญญาณ ๒๐๘ 
ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือ 
  แหงเวทนา ๑๙๒  
ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือ 
  แหงสังขาร ๒๐๒ 
ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือ 
  แหงสัญญา ๑๙๖/๑๙๘ 
ทางเดินแหงจิตของปุถุชน ๗๙๓ 
ทางน้ันอันเปนที่หลงแหงมาร ๘๕๑ 
ทางเปนเคร่ืองใหถึงอมตะ ๔๗๖ 
ทางไปแหงจติของสัตว ๑๘๖ 
ทางเพื่อการรูจักการถอนซึ่งลูกศร ๘๕๒ 
ทางเพื่อความเปนผูอยูรวมกับพรหม ๑๒๙๘ 
ทางมาแหงอนุสัย ๑๘๓ 
ทางมีองคแปดประเสริฐกวาทางทั้งหลาย ๘๕๑ 
ทางโลงอันแนนอนไปสูสัมมัตตนิยาม ๑๓๗๓ 
ทางเส่ือมแหงโภคะ ๑๐๙๔ 
ทางแหงความหมดจด ๘๕๒ 



ทางแหงความหลุดพนอยางย่ิง 
  ตามทิฏฐิแหงตนๆ ๓๗๐ 
ทางแหงถอยคําที่กลาวหา ๑๓๒๖ 
ทางแหงนิโรธ  ๕๐๕ 
ทางแหงพระนิพพานอันเปนธรรมหมดจด ๙๘๒ 
ทางใหถึงความดับไมเหลือแหงโลก ๑๒๕ 
ทางใหถึงความหลุดพนหาทาง ๗๕๕ 
“ทางใหถึงนิพพานเราไดแสดงแลว” ๑๔๑ 
ทายาทแหงภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา ๗๗๒ 
ทารกไมรูตามเปนจริงซึ่งเจโตวิมุตติ – ปญญา 
  วิมุตติ ๓๕๕ 
ทําไดจนเปนสักขีพยานในขณะที่ 
  อายตนะยังมีอยู ๔๙๕ 
ทําที่สุดทุกขโดยไมรูอริยสัจ ๙๖ 
ทํานองเสนผมบังภูเขา ๓ 
ทํามารใหเปนผูตาบอด ๓๓ 
ทําไมจึงกลาวกันวารูป ๔๙๙ 
ทําไมจึงกลาวกันวาวิญญาณ ๕๐๐ 
ทําไมจึงกลาวกันวาเวทนา ๔๙๙ 
ทําไมจึงกลาวกันวาสังขาร ๔๙๙ 
ทําไมจึงกลาวกันวาสัญญา ๔๙๙ 
ทําอยางไรสรีรยนตจักถึงฝงโนนได ๔๗๘  
ทิ้งเสียน่ันแหละกลับจะเปนประโยชน ๙๐๑ 
ทิฏฐธรรมนิพพานโดยนิปปริยาย ๖๗๕ 
ทิฏฐธรรมนิพพานโดยปริยาย ๖๗๔ 
ทิฏฐธัมมนิพพานวาท ๓๗๗ 
ทิฏฐิคตะ  ๔๓๗ 
ทิฏฐิซึ่งเปนทีต้ั่งแหงการวิวาท ๑๐๐๒ 
ทิฏฐิดังเชือกที่ผูกลาม ๔๗๘ 

ทิฏฐิทัสสนะที่เปนไปเพื่อทุกขนิโรธ ๔๓๗ 
ทิฏฐิที่กระเดียดไปในทางกําหนัดยอมใจ ๗๒๔ 
ทิฏฐิที่กระเดียดไปในทางเขาไปยึดม่ันถือม่ัน๑๐๐๓ 
ทิฏฐิที่กระเดียดไปในทางประกอบตน (อยูในภพ)๑๐๐๓ 
ทิฏฐิที่กระเดียดไปในทางประกอบอยูในภพ๗๒๔ 
ทิฏฐิที่กระเดียดไปในทางเพลิดเพลิน ๑๐๐๓ 
ทิฏฐิที่กระเดียดไปในทาง 
  มีความกําหนัดยอมใจ ๑๐๐๓ 
ทิฏฐิที่กระเดียดไปในทางไมกําหนัดยอมใจ ๗๒๔ 
ทิฏฐิที่กระเดียดไปในทาง 
  ไมประกอบอยูในภพ ๗๒๔ 
ทิฏฐิที่กระเดียดไปในทาง 
  ไมยึดม่ันดวยอุปาทาน ๗๒๔ 
ทิฏฐิที่กระเดียดไปในทาง 
  ยึดม่ันดวยอุปาทาน ๗๒๔ 
ทิฏฐิที่กระเดียดไปในทางสยบมัวเมา ๑๐๐๓ 
ทิฏฐิที่เกี่ยวกับตัณหา ๓๗๐ 
ทิฏฐิที่ถือเอาไดซึ่งประโยชนโดยสวนสอง ๙๕๒ 
ทิฏฐินิสสัยที่สหรคตดวยปุพพันตขันธ ๑๒๖๗ 
ทิฏฐินิสสัยที่สหรคตดวยอปรันตขันธ ๑๒๖๗ 
ทิฏฐิบวก – ทิฏฐิลบ ๖๓๖ 
ทิฏฐิปฏิลาภ (การไดทิฏฐิเฉพาะเร่ือง) ๑๑๔๘ 
ทิฏฐิปปตต (ผูบรรลุแลวดวย 
  ความเห็นลงสูธรรม) ๖๖๘ 
ทิฏฐิปรารภทัง้ปุพพันตะและอปรันตขันธ ๓๗๐ 
ทิฏฐิปรารภปพุพันตขันธ ๓๗๐ 
ทิฏฐิปรารภอปรันตขันธ ๓๗๐ 
ทิฏฐิโยคะ  ๔๒๘ 
 



ทิฏฐิวา “ลมก็ไมพัด แมนํ้าก็ไมไหล  
  สตรีมีครรภก็ไมคลอด พระจันทร 

   และพระอาทิตยก็ไมข้ึนไมตก  
           แตละอยางๆ เปนของต้ังอยู 

      อยางม่ันคงดุจการต้ังอยู 
  ของเสาระเนียด” ๕๘๔ 
ทิฏฐิสัญโญชน (สังโยชนคือความเห็นผิด) ๓๘๘ 
ทิฏฐิสัมปทา (ความเปนโสดาบัน) ๕๖๙ 
ทิฏฐิสัมปนนบุคคล ๒๒ 
ทิฏฐิใหเกิดเวทนาที่ลวนแตเปนทุกขสมุทัย ๓๗๖ 
ทิฏฐิอันเปนไปตรง ๑๒๓๗ 
ทิฏฐิอันเปนอธิมุตติบท ๓๗๐ 
ทิฏุปาทานความถือม่ันในทิฏฐิ ๒๑๐ 
ทิพพโสตญาณธาตุ ๔๙๖ 
ทิ่มแทงกันและกันดวยหอกปาก ๑๗๙ 
ทิศใดอันเธอไมเคยไปตลอดกาลยาวนาน ๖๐๓ 
ทิศเบื้องขวา  ๑๐๙๕ 
ทิศเบื้องซาย  ๑๐๙๗ 
ทิศเบื้องตํ่า  ๑๐๙  
ทิศเบื้องบน  ๑๐๙๘ 
ทิศเบื้องหนา  ๑๐๙๕ 
ทิศเบื้องหลัง  ๑๐๙๖ 
ทิศเปนที่ผาสุกแกตถาคต ๑๐๕๓ 
ทีปะ (เกาะที่พนนํ้า) ๔๖๐/๔๖๓ 
ที่เกิดของเวทนาทั้งสามไดแก “ผัสสะ” ๗๙๐ 
ที่เกิดและการเกิดแหงตัณหา ๓๒๐ 
ที่เกิดแหงอาหาร ๒๘๗ 
ที่เกิดแหงอุปธิ  ๒๘๖ 
ที่เกิดแหงอุปาทาน ๒๘๗ 

“ที”่ ซึ่งจักษุของมารผูมีบาปมองไมเห็น ๑๓๔๒ 
“ที”่ ซึ่งดวงจนัทรก็ไมสองแสง ๔๔๐ 
“ที”่ ซึ่งดวงอาทิตยก็ไมปรากฏ ๔๔๐ 
“ที”่ ซึ่งดาวศุกรยอมไมสองแสง ๔๔๐ 
“ที”่ ซึ่งดินนํ้าไฟลมไมอาจเขาไปอยู ๔๔๐ 
“ที”่ ซึ่งธาตุสี่หย่ังลงไมถึง ๔๓๘ 
“ที”่ ซึ่งนามรูปดับไมมีเหลือ ๔๓๘ 
“ที”่ ซึ่งมารผูมีบาปมองไมเห็น ๓๓ 
“ที”่ ซึ่งมารและบริวารของมารไปไมถึง ๓๒ 
“ที”่ ซึ่งวัฏฏะยอมไมหมุน ๔๓๙ 
ที่ดับแหงภพทั้งหลายโดยประการทั้งปวง ๔๔๖ 
ที่ต้ังอาศัยเกิดแหงตัณหา ๑๓๐/๓๒๒ 
“ที่ต้ังอาศัยแหงการเจริญ  
  สัมโพธิปกขิกธรรม” ๘๐๖ 
ที่ตานทานสําหรับสัตวผูกลัว ๑๓๔๑ 
ที่ติดของสัตว  ๒๑๕ 
ที่ที่ควรเที่ยวไปซ่ึงเปนวิสัยแหงบิดาของตน ๑๑๘๐ 
ที่ที่มารไปไมถึง ๔๓๙ 
ที่ที่มีโศก มีธุลี มีความคับแคน ๓๔๘ 
ที่ที่ไมใชที่เที่ยวของบุถุชน ๔๓๙ 
ที่เที่ยวนอกโลก ๔๓๙ 
ที่น่ัง - นอน - ยืน - เดิน อันเปนทิพย ๑๓๔๕ 
ที่เปนที่ประชุมลงของสิกขาบทท้ังปวง ๕๖๑ 
ที่พึ่งอันเกษม  ๑๙ 
ที่พึ่งอันสูงสุด  ๑๙ 
ที่มิใชฝง (วัฏฏสงสาร) ๘๕๙ 
ที่มุงแสวงของผูมองเห็นโทษในโลก ๔๗๑ 
ที่ไมโศกไมมีธุลีและไมมีความคับแคน ๔๘๔ 
ที่ละไปดับไปแหงตัณหา ๔๑๐ 



 (หาคําตอไปน้ี  ศึกษาเน่ืองกันไป :-) 
ที่สงบสังขารทั้งปวง ๔๔๓ 
ที่สละคืนอุปธิทั้งปวง ๔๔๓ 
ที่สิ้นตัณหา  ๔๔๓ 
ที่คลายความกําหนัด ๔๔๓ 
ที่ดับกิเลส  ๔๔๓ 
ที่สงัดซ่ึงสัตวยินดีไดโดยยาก ๘๕๙ 
ที่สุดของพรหมจรรยคือนิพพาน ๔๒๒ 
ที่สุดในเบื้องตนของภวตัณหา ๓๑๓ 
ที่สุดในเบื้องตนของอวิชชา ๓๓๓ 
ที่สุดแหงทุกข  ๔๔๑/๔๔๒/๔๔๓/๕๔๒/ 
   ๗๖๕/๗๗๓ 
ที่สุดแหงพรหมจรรย ๑๓๘๗ 
ที่สุดแหงโลกที่ไมอาจถึงไดดวยการไป ๔๔๐ 
ที่สุดแหงอนุสัย ๘๐๓ 
ที่หลบพนภัยจากมาร ๑๓๔๑ 
ที่อันเปนฝง (นิพพาน) ๘๕๙ 
ทุกขตา (คือทุกขเพราะทุกข ทุกขเพราะปรุงแตง 
  ทุกขเพราะแปรปรวน) ๑๔๐๕ 
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเปนสิ่งที่ควรทํา 
  ใหเกิดมี ๑๔๘๙ 
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ๑๑๐ 
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ  
  (โดยพิสดาร) ๑๓๕ 
ทุกฺขนิโรธคามินีสมนุปสฺสนา ๑๔๒๖ 
ทุกขนิโรธเรียกวาสักกายนิโรธ ๗๔๔ 
ทุกขนิโรธอริยสัจ ๑๑๐ 
ทุกขนิโรธอริยสัจ (โดยพิสดาร) ๑๓๒ 
ทุกขนิโรธอริยสัจเปนสิ่งที่ควรทําใหแจง ๘๑๕ 

ทุกขนิโรธอริยสัจ (อีกนัยหน่ึง) ๑๑๕ 
ทุกขเวทนา  ๑๗๑ 
ทุกขเวทนาพึงเห็นโดยความเปนลูกศร ๑๘๑ 
ทุกขสมุทยคามินีสมนุปสฺสนา ๓๗๔ 
ทุกขสมุทยอริยสัจ ๑๑๕ 
ทุกขสมุทยอริยสัจ (โดยพิสดาร) ๑๒๙/๓๒๒  
ทุกขสมุทยอริยสัจเปนสิ่งที่ควรละ ๔๐๓ 
ทุกขสมุทยอริยสัจ (อีกนัยหน่ึง) ๑๓๘ 
ทุกขสัญญาเปนไปโดยสะดวกเม่ือมุง 
  อานิสงสหกประการ ๙๒๙ 
ทุกขอริยสัจ  ๑๐๙/๑๔๕ 
ทุกขอริยสัจ (โดยพิสดาร) ๑๒๕ 
ทุกขอริยสัจเปนสิ่งที่ควรรอบรู ๒๗๔ 
ทุกขอริยสัจ (อีกนัยหน่ึง) ๑๑๓ 
ทุกขอริยสัจ (อีกนัยหน่ึง) ๑๑๔ 
ทุกขกลาวโดยยอ ๑๒๙/๑๕๓ 
ทุกขเกี่ยวกับความยากจนในโลก ๒๗๑ 
ทุกขของเทวดาและมนุษยมีเสมอกันตาม 
  ธรรมชาติ ๒๕๘ 
ทุกขคือกระแสการปรุงแตงทางจิต ๒๖๒ 
ทุกขชนิดที่ธีรชนไมเคยประสบ ๒๗๓ 
ทุกขชนิดปลายแถว (แสดงโดยภาษาคน) ๒๗๐ 
ทุกขชนิดปลายแถว (แสดงโดยภาษาธรรม) ๒๗๑ 
ทุกขดับไปทกุข้ันตอนแหงการกระทํา 
  ที่กระทําแลว ๕๙๖ 
ทุกขทั้งหมดน้ันมีฉันทะเปนมูล ๓๔๑ 
ทุกขที่คลายชา  ๒๕๔ 
ทุกขที่คลายเร็ว ๒๕๔ 
ทุกขที่ทรงแสดงดวยอายตนะภายใน ๑๑๔ 



ทุกขที่ทรงแสดงดวยอุปาทานขันธ ๑๑๓ 
ทุกขที่มีประมาณย่ิง ๒๕๔ 
ทุกขที่มีประมาณเล็กนอย ๒๕๔ 
ทุกขที่วาตนทําเองก็หามิได ผูอ่ืนทําใหก็หามิได 
  ก็อาศัยผัสสะเกิดข้ึน ๒๖๓ 
ทุกขที่วาตนทําเองก็อาศัยผัสสะเกิดข้ึน ๒๖๓ 
ทุกขที่วาตนทําเองดวย ผูอ่ืนทําใหดวยก็อาศัย 
  ผัสสะเกิดข้ึน ๒๖๓  
ทุกขที่วาผูอ่ืนทําใหก็อาศัยผัสสะเกิดข้ึน ๒๖๓ 
ทุกขโทมนัสเพราะการอารักขาโภคทรัพย ๓๒๖ 
ทุกขโทษที่เกิดจากกาม ๓๖๑ 
ทุกขน้ีหนอมีอุปธิเปนเหตุใหเกิด ๙๗๕ 
ทุกขประเภทใหญๆ ๒๑ 
ทุกขเพราะการเขาถึงอบาย ๓๖๖ 
ทุกขเพราะการเขาทําสงครามกัน ๓๖๓ 
ทุกขเพราะการปลนเอาเมือง ๓๖๔ 
ทุกขเพราะการไมไดบริโภคตามเวลา ๓๖๑ 
ทุกขเพราะพยายามไรผล ๓๖๒ 
ทุกขเพราะติดอยูในอายตนะ ๒๕๙ 
ทุกขเพราะถูกลงกรรมกรณ ๓๖๔ 
ทุกขเพราะมัวเพลินในอายตนะ ๒๖๔ 
ทุกขเพราะมีลักษณะทนไดยาก ๒๕๘ 
ทุกขเพราะมีลักษณะเปนของปรุง ๒๕๘ 
ทุกขเพราะมีลักษณะแปรปรวน ๒๕๘ 
ทุกขเพราะยึดถือสิ่งที่ยึดถือไมได ๒๖๐ 
ทุกขเพราะวิวาทบาดหมางกัน ๓๖๓ 
ทุกขมีข้ึนเพราะอุปธิ ๔ 
ทุกขมีอาการแปด (อีกนัยหน่ึง) ๑๐๙/๑๑๑ 
 (สิบเอ็ดคําตอไปน้ี  ศึกษาเน่ืองกันไป :-) 

ทุกขมีอุปธิเปนปจจัย ๓๖๘ 
ทุกขมีอวิชชาเปนปจจัย ๓๖๘ 
ทุกขมีสังขารเปนปจจัย ๓๖๘ 
ทุกขมีวิญญาณเปนปจจัย ๓๖๘ 
ทุกขมีผัสสะเปนปจจัย ๓๖๘ 
ทุกขมีเวทนาเปนปจจัย ๓๖๘ 
ทุกขมีตัณหาเปนปจจัย ๓๖๘ 
ทุกขมีอุปาทานเปนปจจัย ๓๖๘ 
ทุกขมีอารัมภะ (ความเกาะเก่ียว) เปนปจจัย ๓๖๘ 
ทุกขมีอาหารเปนปจจัย ๓๖๙ 
ทุกขมีอิญชิตะ (ความหว่ันไหว) เปนปจจัย ๓๖๙ 
ทุกขสรุปในปญจุปาทานักขันธ ๑๕๔  
ทุกขเหลือนอยขนาดฝุนติดปลายเล็บ ๒๒ 
ทุกขอยางย่ิง  ๔๗๐ 
ทุกขอาศัยปจจัยคือผัสสะเกิดข้ึน ๒๖๓/๓๓๘ 
ทุกเขอนัตตสัญญา ๗๖๘ 
ทุกเขอนัตตสัญญา (ความสําคัญรูในความเปน 
  อนัตตาในทุกข) ๑๑๕๗ 
ทุกเขอนัตตสัญญา (สัญญาวามิใชตน 
  ในสิ่งที่เปนทุกข) ๖๘๐ 
ทุกแงมุมที่เกี่ยวกับอกุศลมูล ๓๘๔ 
ทุจริตบริบูรณยอมทํานิวรณหาประการ 
  ใหบริบูรณ ๓๑๔/๓๓๔ 
ทุสสีลยะ (ความทุศีล) ๓๘๒ 
เทวดาทั้งหลายลวนแตถูกผูกดวย 
  เคร่ืองผูกคือกามคุณ ๔๓๙ 
เทวดาและมนุษยมีอารมณเปนที่มายินดี ๒๕๘ 
“แทะทอนกระดูกที่ชําแหละเน้ือออกหมดแลว”๓๐๐ 
โทมนัสที่ควรเสพ ๑๑๔๒ 



โทมนัสที่ไมควรเสพ ๑๑๔๒  
โทวจัสสตา (ความเปนคนวายาก) ๓๘๒  
โทษของกาม  ๓๖๑ 
โทษของการไมมีกายคตาสติ ๑๒๓๔ 
โทษของธาตุ  ๑๖๐ 
โทษที่เกิดจากมิจฉาทิฏฐิในการพูด ๑๐๐๑/๑๐๐๒ 
โทษในขอที่ตนมีความเกิดเปนธรรมดา ๔๗๑ 
โทษในขอที่ตนมีความแกเปนธรรมดา ๔๗๑ 
โทษในขอที่ตนมีความเจ็บไขเปนธรรมดา ๔๗๒ 
โทษในขอที่ตนมีความเจ็บไขเปนธรรมดา ๔๗๒ 
โทษในขอที่ตนมีความตายเปนธรรมดา ๔๗๒ 
โทษในขอที่ตนมีความเศราหมอง 
  รอบดานเปนธรรมดา ๔๗๒ 
โทษในขอที่ตนมีความโศกเปนธรรมดา ๔๗๒ 
โทษแหงกาม  ๒๙๐ 
โทษแหงความโศก ๒๖๘ 
โทษแหงผัสสายตนะ ๔๒๙ 
โทษแหงภพ  ๓๑๓ 
โทษแหงมิจฉาสังกัปปะ ๑๐๓๘ 
โทษแหงอันตคาหิกทิฏฐิสิบ ๑๐๐๘ 
โทษอันตํ่าทราม (อาทีนวะ) ๙๓๓ 
โทษ (อาทีนวะ) ของรูป ๑๖๔/๑๖๘ 
โทษ (อาทีนวะ) ของวิญญาณ ๒๘๐ 
โทษ (อาทีนวะ) ของเวทนา ๑๖๘/๑๗๒/๑๙๑ 
โทษ (อาทีนวะ) ของสังขาร ๒๐๒ 
โทษ (อาทีนวะ) ของสัญญา ๑๙๘ 
โทสะที่ควรแกการถึงซึ่งอบาย ๕๗๐ 
โทสะอันเปนอกุศลมูล ๓๘๔ 
โทสะมีโทษมากคลายเร็ว ๓๘๖ 

ธ 
ธรรมกถึกแหงยุค ๑๔๐๖ 
ธรรมเกษมจากโยคะ ๙๑๐ 
ธรรมเกี่ยวกับสัญโญชนิยธรรม ๒ อยาง ๓๘๗  
ธรรมของสัตบุรุษ - ไมเปนของสัตบุรุษ ๑๓๗๑ 
ธรรมของอาหุเนยยบุคคลฯ ๑๔๘๑  
ธรรมขันธของพระอเสขะ ๕๕๕ 
ธรรมเคร่ืองขามฝง ๘๕๙ 
ธรรมเคร่ืองรักษาจิตดวยสติ ๑๑๘๖ 
ธรรมเคร่ืองส้ินอาสวะ ๑๔๒๓ 
ธรรมเคร่ืองอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม ๑๓๐๑ 
ธรรมเคร่ืองอยูสงบ ๑๓๐๒ 
ธรรมจักรที่ใครๆ ในโลกใหหมุนกลับมิได ๑๔๓ 
ธรรมจักษุ  ๑๕ 
ธรรมชาติของกาม ๑๐๕๖ 
ธรรมชาติจริงแท ๔๗๐ 
ธรรมชาติเปนที่สงบระงับแหง 
  สังขารทั้งปวง ๑๓๓๑/๑๓๕๓ 
ธรรมชาติเปนที่สลัดคืนซึ่งอุปธิ 
  ทั้งปวง ๑๓๓๑/๑๓๕๓ 
ธรรมชาติอันสงบ ๔๗๓ 
ธรรมโดยสายกลาง (อีกปริยายหน่ึง) ๒๖๒ 
 (สิบคําตอไปน้ี  ศึกษาเน่ืองกันไป :-) 
ธรรมทั้งปวงมีฉันทะเปนมูลราก ๑๕๓๑ 
ธรรมทั้งปวงมีมนสิการเปนแดนเกิด ๑๕๓๑ 
ธรรมทั้งปวงมีผัสสะเปนสมุทัย ๑๕๓๑ 
ธรรมทั้งปวงมีเวทนาเปนที่ประชุมลง ๑๕๓๑ 
ธรรมทั้งปวงมีสมาธิเปนประมุข ๑๕๓๑ 



ธรรมทั้งปวงมีสติเปนอธิบดี ๑๕๓๒ 
ธรรมทั้งปวงมีปญญาเปนอันดับสูงสุด ๑๕๓๒ 
ธรรมทั้งปวงมีวิมุตติเปนแกน ๑๕๓๒ 
ธรรมทั้งปวงมีอมตะเปนที่หย่ังลง ๑๕๓๒ 
ธรรมทั้งปวงมีนิพพานเปนที่สุดจบ ๑๕๓๒ 
ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเปนอนัตตา ๘๕๒ 
ธรรมทั้งหลายยอมทนตอความเพงพินิจ ๘๘ 
ธรรมทั้งหลายอันเกิดแตเหตุจักเปน 
  สิ่งที่เราเห็นแลวดวยดี ๙๓๑ 
ธรรมทําความเปนเทวดา ๑๓๔๖ 
ธรรมทําความมีกําลังในสมาธิ ๑๓๑๒ 
ธรรมทําความสงบ - ไมทําความสงบ ๑๓๗๑ 
ธรรมทําความหลุดพนเพราะส้ินไปแหงตัณหา  
  ซึ่งตรัสไวโดยสังเขป ๗๔๔ 
ธรรมทําจิตใหอยูในอํานาจ ๑๓๔๖ 
ธรรมที่ควรกระทําใหเจริญดวยปญญาอันย่ิง ๑๑๗ 
ธรรมปริยายซึ่งมีปริยายรอยแปด ๑๗๖ 
ธรรมปริยาย ๔๐ อันตถาคตใหหมุนไปแลว 
  อันใครๆ ในโลกใหหมุนกลับ 
  ไมได ๑๒๙๗ 
ธรรมปริยายอันช่ือวาแวนธรรม ๕๘๐ 
ธรรมปริยายอันเปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย ๗๓๖ 
 (หาคําตอไปน้ี  ศึกษาเน่ืองกันไป :-) 
ธรรมเปนกุศลนับเน่ืองในกุศล ๘๖๓ 
ธรรมไมมีโทษนับเน่ืองในธรรมไมมีโทษ ๘๖๓ 
ธรรมควรเสพนับเน่ืองในธรรมที่ควรเคารพ ๘๖๓ 
ธรรมควรแกอริยะนับเน่ืองใน 
  ธรรมควรแกอริยะ ๘๖๓ 
ธรรมฝายขาวนับเน่ืองในธรรมฝายขาว ๘๖๓ 

ธรรมเปนเครื่องเปดโลงแหงจิต ๑๑๘๙ 
ธรรมเปนเครื่องสะดุงหวาดเสียว ๒๑๘ 
 (หาคําตอไปน้ี  ศึกษาเน่ืองกันไป :-) 
ธรรมเปนเครื่องใหถึงวิมุตติขอที่ ๑  
  (การฟงธรรม) ๗๕๖ 
ธรรมเปนเครื่องใหถึงวิมุตติขอที่ ๒  
  (การแสดงธรรม) ๗๕๗ 
ธรรมเปนเครื่องใหถึงวิมุตติขอที่ ๓  
  (การสาธยายธรรม) ๗๕๗ 
ธรรมเปนเครื่องใหถึงวิมุตติขอที่ ๔ 
   (การตรึกตรองธรรม) ๗๕๘ 
ธรรมเปนเครื่องใหถึงวิมุตติขอที่ ๕ (การมีสมาธิ 
  แทงตลอดซ่ึงธรรม) ๗๕๙ 
ธรรมเปนเครื่องใหถึงวิมุตติ  
  (วิมุตตายตนะ ๕ ประการ) ๗๕๕ 
ธรรมเปนเครื่องอยูของพระอริยเจา ๖๑๑ 
ธรรมเปนที่กําจัดโทสะ (โทสวินโย) ๔๔๔ 
ธรรมเปนที่กําจัดโมหะ (โมหวินโย) ๔๔๔ 
ธรรมเปนที่กําจัดราคะ (ราควินโย) ๔๔๔ 
ธรรมเปนที่ขจัดความกระหาย ๔๕๐ 
ธรรมเปนที่คลายความกําหนัด ๔๕๐ 
ธรรมเปนที่ดับกิเลส ๔๕๐ 
ธรรมเปนที่ดับตามลําดับ 
  ซึ่งยังไมถึงนิพพาน ๕๒๒ 
ธรรมเปนที่ดับแหงตัณหา ๔๓๗ 
ธรรมเปนที่ต้ังแหงการขูดเกลา ๑๔๔๘ 
ธรรมเปนที่ต้ังแหงการเจริญสติ ๑๑๘๖ 
ธรรมเปนที่ต้ังแหงโทสะ ๘๗ 
ธรรมเปนที่ต้ังแหงโมหะ ๘๗ 



ธรรมเปนที่ต้ังแหงโลภะ ๘๗ 
ธรรมเปนที่ตัดวัฏฏะ ๔๕๐ 
ธรรมเปนที่ถอนความอาลัย ๔๕๐ 
ธรรมเปนที่สิ้นตัณหา ๔๕๐ 
ธรรมเปนไปเพื่อการตัดขาดซ่ึงโวหาร 
  ในอริยวินัย ๑๑๑๕ 
ธรรมเปนรุงอรุณแหงอัฏฐังคิกมรรค ๘๕๔ 
ธรรมเปนสวนแหงวิชชา ๙๐๓ 
ธรรมเปนเหตุใหเน่ินชา ๖๔๒ 
ธรรมเปนอุปการะมากแกการตามบรรลุ 
  ถึงซึ่งความจริง ๙๐ 
 (สี่คําตอไปน้ี  ศึกษาเน่ืองกันไป :-) 
ธรรมพึงกําหนดรูดวยปญญาอันย่ิง ๗๙๒ 
ธรรมพึงละดวยปญญาอันย่ิง ๗๙๒  
ธรรมพึงทําใหเจริญดวยปญญาอันย่ิง ๗๙๒ 
ธรรมพึงทําใหแจงดวยปญญาอันย่ิง ๗๙๒ 
ธรรมเพื่อการรอบรูอุปาทานทั้งปวง ๗๕๙ 
ธรรมมีการนําออกซ่ึงราคะ - โทสะ - โมหะ  
  เปนปริโยสาน ๑๓๖๙   
ธรรมมีความงามในเบื้องตน - ทามกลาง -  
  ที่สุด ๙๑๘ 
ธรรมมีนิพพานเปนที่ไป (นิพพานคม) ๘๖๕ 
ธรรมมีนิพพานเปนที่สุดจบ  
  (นิพฺพานปริโยสาน) ๘๖๕ 
ธรรมมีนิพพานเปนเบื้องหนา  
  (นิพฺพานปรายน) ๘๖๕  
ธรรมมีประโยชน – ธรรมไมมีประโยชน ๑๓๗๑ 
ธรรมมีสุขเปนกําไร – มีทุกขเปนกําไร ๑๓๗๑ 
 

ธรรมมีสุขเปนผลตอบแทน – มีทุกขเปน 
  ผลตอบแทน ๑๓๗๑ 
ธรรมมีอุปการะมากแกบุคคลผูเปนเสขะ ๑๕๒๘ 
ธรรมมีอุปการะมากแกมนุษย ๙๐๙ 
ธรรมไมทําความมีกําลังในสมาธิ ๑๓๑๑ 
ธรรมไมประกอบดวยทุกข ๘๒๙ 
ธรรมไมเปนขาศึก (อรณ) ๘๒๙  
ธรรมไมเปนเครื่องส่ังสมกิเลส –  
  สั่งสมกิเลส ๑๓๗๑  
ธรรมไมเปนไปเพื่ออาสวะ – ธรรมเปนไป 
  เพื่ออาสวะ ๑๓๗๑ 
ธรรมไมแผดเผา - ธรรมแผดเผา ๑๓๗๑ 
ธรรมไมมีความแก ๙๑๐ 
ธรรมไมมีความเจ็บไข ๙๑๐ 
ธรรมไมมีความตาย ๙๑๑ 
ธรรมไมมีความเศราหมอง ๙๑๑ 
ธรรมไมมีโทษ - ธรรมมีโทษ ๑๓๗๑ 
ธรรมยอดย่ิง (บรมธรรม) ๔๔๔ 
ธรรมละเอียดลึกซึ้งเห็นไดยากเปนอณู ๑๖ 
ธรรมลักษณะ ๘ ประการแหงเวทนา ๑๗๑ 
ธรรมลักษณะ ๓ ประการของกาม ๙๓๓ 
ธรรมลักษณะ ๓ ประการของรูป ๙๔๐ 
ธรรมลักษณะ ๓ ประการของเวทนา ๙๔๔ 
ธรรมลักษณะ ๕ ของทิฏฐิ ๓๗๑ 
ธรรมลักษณะ ๕ ของอุปาทานขันธหา ๕๖๘ 
ธรรมลักษณะ ๕ แหงผัสสายตนะหก ๙๓๓ 
ธรรมลุมลึกอันไมเปนวิสัยที่จะหย่ังถึง 
  ไดดวยการตรึก ๖๙๘ 
ธรรมเลิศมีวิบากที่เลิศ ๘๔๒ 



ธรรมวิจยสัมโพชฌงค (โดยละเอียด) ๑๒๐๓ 
ธรรม ๒ อยางเปนสวนแหงวิชชา ๙๐๓ 
ธรรมสัญญาในฐานะแหงธรรมโอสถ ๑๓๕๐ 
ธรรม ๓ อยางที่ควรเจริญ ๙๕๖ 
ธรรม ๓ อยางที่ติดตามแวดลอมซ่ึง 
  สัมมากัมมันตะ ๑๒๙๓ 
ธรรม ๓ อยางที่ติดตามแวดลอมซ่ึง 
  สัมมาทิฏฐิ ๑๒๘๘ 
ธรรม ๓ อยางที่ติดตามแวดลอมซ่ึง 
  สัมมาวาจา ๑๒๙๑ 
ธรรม ๓ อยางที่ติดตามแวดลอมซ่ึง 
  สัมมาสังกัปปะ ๑๒๙๐ 
ธรรม ๓ อยางที่ติดตามแวดลอมซ่ึง 
  สัมมาอาชีวะ ๑๒๙๕ 
ธรรมสําหรับพวกที่ยังไมมีศาสดา 
  อันเปนที่พอใจ ๙๔๗ 
ธรรม ๔ ประการที่ควรเจริญใหย่ิงข้ึนไป ๔๖๘ 
ธรรม ๔ ประการที่ควรเจริญใหย่ิงข้ึนไป  
  ในตอนสุดทาย ๘๐๕ 
ธรรม ๔ ประการสําหรับผูปฏิบัติ ๘๙๙ 
ธรรม ๖ ประการที่เปนอุปสรรค 
  แกการกาวลงสูนิยามธรรม ๑๓๗๓ 
ธรรม ๖ ประการที่ไมเปนอุปสรรค 
  แกการกาวลงสูนิยามธรรม ๑๓๗๔ 
ธรรมหาชวยใหแทงตลอดอกุปปธรรมได 
  ตอกาลไมนาน (นัยที่ ๑) ๑๑๘๗ 
ธรรมหาชวยใหแทงตลอดอกุปปธรรมได 
  ตอกาลไมนาน (นัยที่ ๒) ๑๑๘๘ 
 

ธรรมหาชวยใหแทงตลอดอกุปปธรรมได 
  ตอกาลไมนาน (นัยที่ ๓) ๑๑๘๙ 
ธรรม ๕ ประการของผูควรเพื่อเขาถึง 
  สัมมาสมาธิ ๑๓๑๓ 
ธรรม ๕ ประการเคร่ืองอนุเคราะห 
  สัมมาทิฏฐิ ๙๒๑ 
ธรรม ๕ ประการสําหรับคนเจ็บไข ๑๔๓๔ 
ธรรมหาเปนอุปการะแกอานาปานาสติภาวนา  
  (นัยที่ ๑) ๑๑๘๗ 
ธรรมหาเปนอุปการะแกอานาปานาสติภาวนา  
  (นัยที่ ๒) ๑๑๘๘ 
ธรรมหาเปนอุปการะแกอานาปานาสติภาวนา  
  (นัยที่ ๓) ๑๑๘๙ 
ธรรม - อธรรม ๑๓๗๑ 
ธรรม - อธรรม - อรรถ - อนรรถ  
  เปนสิ่งที่ควรทราบ ๑๓๘๖ 
ธรรมอันเปนกุศลครอบงําความกลัวเสียได ๑๔๘๐ 
ธรรมอันเปนเกาะที่พึ่ง ๔๔๔ 
ธรรมอันเปนที่ต้ังแหงสังโยชน ๗๓๓ 
ธรรมอันเปนที่ต้ังแหงอุปาทาน ๒๑๓/๓๕๐/๗๓๔ 
ธรรมอันเปนที่สรางแหงความเมา ๔๕๐ 
ธรรมอันเปนที่สุดของสมณปฏิบัติ ๑๔๑๑ 
ธรรมอันเปนเบื้องตนอยางย่ิง 
  ในบรรดากุศลธรรม ๑๒๓๗ 
ธรรมอันเปนเหตุจักเปนสิ่งที่เราเห็นแลว 
  ดวยดี ๙๓๑ 
ธรรมอันไปทวนกระแส ๑๖ 
ธรรมอันพึงกําหนดรูดวยปญญาอันย่ิงคือ 
  ปญจุอุปาทานขันธ  ๑๔๑๗  



ธรรมอันพึงทําใหเจริญดวยปญญาอันย่ิงคือ 
  สมถะและวิปสสนา ๑๔๑๘ 
ธรรมอันพึงทําใหแจงดวยปญญาอันย่ิงคือ 
  วิชชาและวิมุตติ ๑๔๑๘  
ธรรมอันพึงละดวยปญญาอันย่ิงคือ 
  อวิชชาและภวตัณหา ๑๔๑๘ 
ธรรมโอสถโดยธรรมปติ ๑๓๕๐ 
ธรรมะที่ย่ิงกวาสมาธิภาวนา ๘๕๗ 
ธรรมะสําหรับคนชรา ๗๗๑ 
ธรรมะอันผิดไมได (อปณณกธรรม) ๙๔๗ 
ธรรมารมณเกี่ยวกับความรัก - เกลียด ๑๓๔๗ 
ธัมมจริยา  ๑๐๒ 
ธัมมญาณ (ญาณในธรรม) ๕๘๗ 
ธัมมยานอันประเสริฐ ๑๓๖๘ 
ธัมมราคะธัมมนันทิ ๙๑๒ 
ธัมมวาที  ๕๐๘ 
ธัมมสงเคราะหที่ทุกคนควรกระทํา ๑๒๗๗ 
ธัมมสมาธิ  ๙๙๘ 
ธัมมาธิปไตย (ความมีธรรมเปนใหญ) ๑๕๐๐ 
ธัมมานุปสสนา ๘๐๘ 
ธัมมานุปสสนาตามนัยแหง 
  มหาสติปฏฐานสูตร ๑๒๒๔ 
ธัมมานุปสสนาตามนัยแหง 
  อานาปานสติสูตร ๑๒๒๓ 
ธัมมานุปสสนาหมวดขันธ (คือธรรม) ๑๒๒๕ 
ธัมมานุปสสนาหมวดนิวรณ (คือธรรม) ๑๒๒๔ 
ธัมมานุปสสนาหมวดโพชฌงค (คือธรรม) ๑๒๒๗ 
ธัมมานุปสสนาหมวดอริยสัจ (คือธรรม) ๑๒๒๘ 
ธัมมานุปสสนาหมวดอายตนะ (คือธรรม) ๑๒๒๖ 

ธัมมานุสารี  ๕๙๒/๖๘๗ 
ธัมมานุสารี (ผูแลนไปตามธรรม) ๖๗๐ 
ธาตุช้ันกลาง (รูปธาตุ) ๒๘๔ 
ธาตุช้ันทราม (กามธาตุ) ๒๘๓ 
ธาตุช้ันประณีต (อรูปธาตุ) ๒๘๔ 
ธาตุที่ทําความงายใหแกการละตัณหา ๔๙๒ 
ธาตุเปนเครื่องสลัดเสียซ่ึงกาม ๔๙๒ 
ธาตุเปนเครื่องสลัดเสียซ่ึงพยาบาท ๔๙๓ 
ธาตุเปนเครื่องสลัดเสียซ่ึงรูป ๔๙๓ 
ธาตุเปนเครื่องสลัดเสียซ่ึงวิหิงสา ๔๙๓ 
ธาตุเปนเครื่องสลัดเสียซ่ึงสักกายะ ๔๙๔ 
ธาตุไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา ๑๖๑ 
ธุวะ (ของย่ังยืน) ๔๕๔/๔๖๒ 
“เธอจงทรงจําอริยสัจสี่ไวโดยประการ 
  ที่เราแสดง” ๑๑๖/๑๑๘ 
 (สี่คําตอไปน้ี  ศึกษาเน่ืองกันไป :-) 
โธวนะที่ผูมีความเกิด หลุดพน 
  จากความเกิด ๑๔๔๓ 
โธวนะที่ผูมีความแก หลุดพนจากความแก ๑๔๔๓ 
โธวนะที่ผูมีความตาย หลุดพน 
  จากความตาย ๑๔๔๓ 
โธวนะที่ผูมีความโศกฯลฯ หลุดพน 
  จากความโศกฯลฯ ๑๔๔๓  
โธวนะอันประเสริฐ ๑๔๔๓ 

น 
นอนอยางราชสีห ๑๑๕๑ 
นอมจิตไปสูอมตธาตุ (คือนิพพาน) ๑๔๑๒ 
นักรบผูเช่ียวชาญการยิงศร ๖๔๖ 



นักรบผูยิงไดไกล ๖๔๖ 
นักรบผูยิงไดแมนยํา ๖๔๗ 
นักรบผูสามารถทําลายหมูพลอันใหญได ๖๔๗ 
นักเรียนอริยสัจ ๔๗ 
นัตถิก - นัตถิกวาท ๙๔๗ 
นันทิ (ความเพลิดเพลิน) ๒๐๕/๓๕๘ 
นันทิในกาม  ๔๙๔ 
นันทิในพยาบาท ๔๙๔ 
นันทิในรูป  ๔๙๔ 
นันทิในวิหิงสา ๔๙๔ 
นันทิในสักกายะ ๔๙๔ 
นันทิราคะพึงเห็นวาเหมือนกับนํ้า ๒๐๖ 
“น่ันของเรา น่ันเปนเรา น่ันเปนอัตตาของเรา”๒๑๙ 
“น่ัน โคนไม, น่ัน เรือนวาง” ๑๔๑/๕๐๕ 
นานัตตสัญญา (ความกําหนดหมาย 
  ในภาวะตางๆ) ๕๓๕ 
นาบาปคือสมณพราหมณมีมิจฉามรรค ๑๔๔๕ 
นาบุญคือสมณพราหมณมีสัมมามรรค ๑๔๔๖ 
นาบุญหรือนาบาปเน่ืองอยูกับองคแหงมรรค๑๔๔๕ 
นามรูป   ๒๒๒ 
นามรูปดับสนิทเพราะการดับสนิท 
  ของวิญญาณ ๔๓๘ 
นํ้าชําระกระดูกใหบริสุทธ์ิ (โธวนํ) ๔๖๖ 
นํ้าติดปลายใบหญาคา กับนํ้า 
  ในสระกวาง ๕๐ โยชน ๒๓ 
นํ้าในมหาสมุทรไมมีอยูแมสักวาองคุลีเดียว ๑๐๑๙ 
นํ้า ๒ - ๓ หยดกับนํ้าทั้งมหาสมุทร ๒๓  
นํ้า ๒ - ๓ หยดกับนํ้าในแมนํ้า ๕ สายรวมกัน ๒๓ 
นิฆะ (สิ่งกระทบจิตคือราคะโทสะโมหะ) ๑๔๐๕ 

นิชฌามปฏิปทา ๘๓๐ 
นิทานสัมภวะ (เหตุเปนแดนเกิด) แหงกรรม๑๐๒๕ 
นิทานสัมภวะ (เหตุเปนแดนเกิด) แหงกาม ๓๐๘ 
นิทานสัมภวะ (เหตุเปนแดนเกิด) แหงทุกข ๒๕๔ 
นิทานสัมภวะ (เหตุเปนแดนเกิด) แหงเวทนา ๑๗๓ 
นิทานสัมภวะ (เหตุเปนแดนเกิด) แหงสัญญา ๑๙๕ 
นิทานสัมภวะ (เหตุเปนแดนเกิด) แหงอาสวะ ๓๙๖ 
นิทานสัมภวะแหงกรรมคือผัสสะ ๑๐๒๕ 
นิเทศวาดวยกิเลสทั้งหลายในฐานะสมุทัย ๓๘๑ 
นิเทศวาดวยขอความนําเร่ืองมรรค ๘๒๒ 
นิเทศวาดวยขอความสรุปเร่ืองมรรค ๑๓๖๘ 
นิเทศวาดวยความดับแหงตัณหา ๔๑๐ 
นิเทศวาดวยทิฏฐิเกี่ยวกับตัณหา ๓๗๐ 
นิเทศวาดวยที่เกิดและการเกิดแหงตัณหา ๓๒๐ 
นิเทศวาดวยทุกขสรุปในปญจุปาทานักขันธ ๑๕๔  
นิเทศวาดวยธรรมเปนที่ดับแหงตัณหา ๔๓๗  
นิเทศวาดวยประเภทและอาการแหงทุกข 
  ตามหลักทั่วไป ๑๔๘ 
นิเทศวาดวยผูดับตัณหา ๕๕๑ 
นิเทศวาดวยลักษณะแหงตัณหา ๒๘๐ 
นิเทศวาดวยสัมมากัมมันตะ ๑๐๘๐ 
นิเทศวาดวยสัมมาทิฏฐิ ๘๗๓  
นิเทศวาดวยสัมมาวาจา ๑๐๖๐ 
นิเทศวาดวยสัมมาวายามะ ๑๑๒๗ 
นิเทศวาดวยสัมมาสติ ๑๑๗๖ 
นิเทศวาดวยสัมมาสมาธิ ๑๑๗๘ 
นิเทศวาดวยสัมมาสังกัปปะ ๑๐๒๙ 
นิเทศวาดวยสัมมาอาชีวะ ๑๐๙๐ 
นิเทศวาดวยหลักเบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับความทุกข๒๕๔ 



นิเทศวาดวยอาการดับแหงตัณหา ๗๓๐ 
นิเทศวาดวยอาการที่ตัณหาทําใหเกิดทุกข ๓๒๘ 
นิเทศแหงทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ๘๒๒ 
นิเทศแหงทุกขอริยสัจ ๑๔๘ 
นิเทศแหงนิโรธสัญญา ๑๓๕๓ 
นิเทศแหงนิโรธอริยสัจ ๔๑๐ 
นิเทศแหงปฏิจจสมุปปนนธรรม  
  (ในปฏิจจสมุปบาท) ๓๓๐ 
นิเทศแหงปหานสัญญา ๑๓๕๒ 
นิเทศแหงมัคคอริยสัจ ๘๒๒ 
นิเทศแหงวิราคสญัญา ๑๓๕๒ 
นิเทศแหงสมุทยอริยสัจ ๒๘๐ 
นิเทศแหงสัพพโลเกอนภิรตสัญญา ๑๓๕๓ 
นิเทศแหงสัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญา ๑๓๕๓ 
นิเทศแหงอนัตตสัญญา ๑๓๕๑ 
นิเทศแหงอนิจจสัญญา ๑๓๕๐ 
นิเทศแหงอสุภสัญญา ๑๓๕๑ 
นิเทศแหงอาทีนวสัญญา ๑๓๕๑ 
นิเทศแหงอานาปานสติ ๑๓๕๔ 
นิปปปญจะ (สิ่งที่ไมถวงไวในโลกน้ี) ๔๕๕/๔๖๒ 
นิปปติกฌาน (คือฌานที่ ๓) ๕๓๒ 
นิปณะ (ของละเอียด) ๔๕๓/๔๖๒ 
นิพพาน   ๕/๑๖/๑๘/๔๒๒/๔๔๓/๔๔๔/ 
   ๔๕๐/๔๕๑/๔๖๒/๔๖๙/๔๗๐/ 
   ๔๗๖/๖๐๓ 
นิพพานก็เปนธาตุอยางหน่ึง ๔๙๕ 
นิพพานก็เปนอารมณแหงสัญญาได ๑๓๓๓ 
นิพพานของคนตาบอด ๔๗๕ 
 (สิบเอ็ดคําตอไปน้ี  ศึกษาเน่ืองกันไป :-)  

นิพพานคามิมรรคคือกายคตาสติ ๑๓๗๒ 
นิพพานคามิมรรคคือสมถะและวิปสสนา ๑๓๗๒  
นิพพานคามิมรรคคือสวิตักกสวิจาร -  
  อวิตักกวิจารมัตตะ -  
  อวิตักกอวิจารสมาธิ ๑๓๗๒ 
นิพพานคามิมรรคคือสุญญต - อนิมิตต - 
   อัปปณิหิตสมาธิ ๑๓๗๒ 
นิพพานคามิมรรคคือสติปฏฐานส่ี ๑๓๗๒ 
นิพพานคามิมรรคคือสัมมัปปธานส่ี ๑๓๗๒ 
นิพพานคามิมรรคคืออิทธิบาทส่ี ๑๓๗๒ 
นิพพานคามิมรรคคืออินทรียหา ๑๓๗๒ 
นิพพานคามิมรรคคือพละหา ๑๓๗๒ 
นิพพานคามิมรรคคือโพชฌงคเจ็ด ๑๓๗๓ 
นิพพานคามิมรรคคืออริยอัฏฐังคิกมรรค ๑๓๗๓ 
นิพพานคามิมัคคะ ๑๓๗๒ 
นิพพานคือวิราคธรรม ๔๕๐ 
นิพพานที่เห็นไดเอง ๔๘๐/๔๘๑ 
นิพพานที่เห็นไดเอง (ตามคําของพระอานนท)๔๘๒ 
นิพพานธรรมปรากฏก็หมดสงสัย ๔๗๐ 
นิพพานธาตุ  ๔๔๔ 
นิพพานธาตุไมมีอุปาทิเหลือ ๔๔๖ 
นิพพานธาตุยังมีอุปาทิเหลือ ๔๔๖ 
นิพพานธาตุสองชนิด ๔๔๕ 
นิพพานในทิฏฐธรรม ๔๖๘/๔๘๐/๗๕๐/๘๐๕ 
นิพพานเปนประโยชนที่มุงหมายของวิมุตติ ๔๒๓ 
นิพพานเปนสิ่งที่ปุถุชนยังไมไดรูรอบ ๕๕๓ 
นิพพานเปนสิ่งที่พระสุคตแสดงไวแลว ๙๐๒ 
นิพพานเปนสิ่งที่ภิกษุผูเสขะจะตองไดรูรอบ ๕๕๓ 
 



นิพพานเปนสิ่งที่ภิกษุผูอรหันตขีณาสพ 
  ไดรูรอบแลว ๕๕๔ 
นิพพานเปนสุขอยางย่ิง ๔๗๐ 
นิพพานเพราะไมยึดถือธรรมที่ไดบรรล ุ ๕๐๗ 
นิพพาน : ภาวะอันไมเกิด ๔๗๑ 
นิพพาน : ภาวะอันไมแก ๔๗๑ 
นิพพาน : ภาวะอันไมมีความเจ็บไข ๔๗๒ 
นิพพาน : ภาวะอันไมมีความตาย ๔๗๒ 
นิพพาน : ภาวะอันไมมีความเศราหมองรอบดาน๔๗๒ 
นิพพาน : ภาวะอันไมมีความโศก ๔๗๒ 
“นิพพานเราไดแสดงแลว” ๑๔๑ 
นิพพานเห็นไดยากย่ิง ๔๗๐ 
นิพพานอธวจนะ (คําแทนช่ือ) ๔๖๒ 
นิพพานอันเปนธรรมที่สิ้นไปแหง 
  ความเกิดความตาย ๖๕๓ 
นิพพิทา    ๗๔๘ 
นิพพิทาถึงพรอมดวยอุปนิสัย ๗๔๘ 
นิพพิทาวิราคะ ๗๔๗ 
นิพพิทาวิราคะถึงพรอมดวยอุปนิสัย ๗๔๖ 
นิพพิทาสัญญาจักปรากฏเหมือนมี 
  เพชฌฆาตเงื้อดาบอยูตอหนา ๙๒๙ 
นิมิตเพื่อการบรรลุอธิจิตประการที่ ๑ ๑๐๔๒ 
นิมิตเพื่อการบรรลุอธิจิตประการที่ ๒ ๑๐๔๓ 
นิมิตเพื่อการบรรลุอธิจิตประการที่ ๓ ๑๐๔๔ 
นิมิตเพื่อการบรรลุอธิจิตประการที่ ๔ ๑๐๔๕ 
นิมิตเพื่อการบรรลุอธิจิตประการที่ ๕ ๑๐๔๕ 
นิมิตลวงหนากลาวคือรุงอรุณ ๘๙๗ 
นิมิตลวงหนาแหงกุศลธรรมคือสัมมาทิฏฐิ ๘๙๗ 
นิมิต ๕ ประการสําหรับการบรรลุอธิจิต ๑๐๔๒ 

นิยามคือความถูกตองในกุศลธรรมทั้งหลาย ๓๑๘ 
นิยามธรรม (บทสรุปอันแนนอน)  
  อันเปนสัมมัตตะ 
   (ภาวะแหงความถูกตอง) ๑๓๗๓ 
นิรามิสตระ (ย่ิงกวาไมประกอบดวยอามิส) ๗๗๖ 
นิรามิส (ไมประกอบดวยอามิส) ๗๗๖ 
นิโรธ (ความดับ) แหงกาม ๓๐๘ 
นิโรธ (ความดับ) แหงอาสวะ ๓๙๗ 
นิโรธคามินีปฏิปทาแหงเวทนา ๑๗๒ 
นิโรธมิใชความตาย ๖๙๗ 
นิโรธ สัญญา (ความสําคัญรูในความดับ 
  ไมเหลือ) ๑๑๕๗ 
นิโรธ สัญญา (สัญญาในความดับ) ๖๘๑ 
นิโรธแหงกามยอมมีเพราะนิโรธแหงผัสสะ ๓๐๘ 
นิโรธแหงเวทนา ๑๗๒ 
นิโรธอริยสัจ  ๔๐๗/๔๐๙ 
นิโรธอริยสัจเปนสิ่งที่ควรทําใหแจง ๘๑๕ 
นิโรธอริยสัจ (อีกนัยหน่ึง)   ๘๑๔ 
นิวรณ - ขาศึกแหงสมาธิ ๑๓๕๖ 
นิวรณทั้งหาคืออกุสลราสี (กองอกุศล) ๑๒๗๖ 
นิวรณบริบูรณยอมทําอวิชชา 
  ใหบริบูรณ ๓๑๔/๓๓๔ 
นิวรณเปนเครื่องทํากระแสจิต 
  ไมใหรวมกําลัง ๑๓๕๗ 
นิวรณเปนเครื่องเศราหมองจิต 
  ทําปญญาใหถอยกําลัง ๑๓๓๖ 
นิวรณเปนอาหารของอวิชชา ๓๓๓ 
นิสสรณะของรูป ๑๖๘ 
นิสสรณะในฐานะปจจัยแหงการออกไปพน ๒๒๙ 



นิสสรณะ (อุบายเครื่องออก) จากกาม ๙๓๙ 
นิสสรณะ (อุบายเครื่องออก) จากรูป ๑๖๘/๙๔๓ 
นิสสรณะ (อุบายเครื่องออก) จากวิญญาณ ๒๐๘ 
นิสสรณะ (อุบายเครื่องออก)  
  จากเวทนา ๑๗๒/๑๙๑/๙๔๖ 
นิสสรณะ (อุบายเครื่องออก) จากสังขาร ๒๐๒ 
นิสสรณะ (อุบายเครื่องออก) จากสัญญา ๑๙๘ 
นิสสารณิยธาตุ ๔๙๒ 
“นุงนังเหมือนพงหญามุญชะและปพพชะ” ๓๑๔ 
เนกขัมมธาตุ  ๙๕๘/๑๐๕๑ 
เนกขัมมวิตก [ความตริตรึกในเนกขัมมะ 
  (ออกจากกาม)] ๑๐๕๑ 
เนกขัมมวิตกไมมีในจิตของสามัญสัตว ๑๐๕๗ 
เนกขัมมสัญญา ๙๕๖ 
 (หกคําตอไปน้ี  ศึกษาเน่ืองกันไป :-) 
เนกขัมมสัญญาเกิดจากเนกขัมมธาตุ ๑๐๕๑ 
เนกขัมมสังกัปปะเกิดจากเนกขัมมสัญญา ๑๐๕๑ 
เนกขัมมฉันทะเกิดจากเนกขัมมสังกัปปะ ๑๐๕๑ 
เนกขัมมปริฬาหะเกิดจากเนกขัมมฉันทะ ๑๐๕๑ 
เนกขัมมปริเยสนาเกิดจากเนกขัมมปริฬาหะ๑๐๕๑ 
เนกขัมมปริเยสนาเปนเหตุใหมี 
  การปฏิบัติถูกโดยกายวาจาใจ๑๐๕๑ 
เนกขัมมสิตโทมนัส ๑๘๙ 
เนกขัมมสิตโสมนัส ๑๘๗ 
เนกขัมมสิตอุเบกขา ๑๘๗ 
เนกขัมมสุข  ๗๙๗ 
เนกขัมมะ (ความหลีกออกจากกาม) ๕๓๐ 
เนกขัมมะแท  ๑๐๓๗ 
เนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ๕๐๔ 

เนวสัญญานาสัญญายตนสัญญาดับไป 
  ในสัญญาเวทยิตนิโรธ ๕๒๙ 
เนวสัญญานาสัญญายตนสัปปายปฏิปทา ๙๖๘ 
เนวสัญญานาสัญญายตนะ ๑๐๗/๕๒๐ 
เนวสัญญานาสัญญายตนะที่สอง ๖๖๔ 
เน่ืองดวยเวลาที่พอเหมาะ เน้ือที่ที่พอดี  
  ประโยชนที่นารัก ๔ 
เน้ีอปาที่ติดบวง ๓๔ 
เน้ีอปาที่ไมติดบวงแมนอนจมอยูบนกองบวง ๓๕ 
เน้ีอพวกที่สอง ๒๗ 
เน้ีอพวกที่สาม ๒๙ 
เน้ีอพวกที่สี่  ๓๑ 
เน้ีอพวกที่หน่ึง ๒๖ 
เน้ีอหรือนกที่พลัดเขาสูเคร่ืองดัก ๒๙๕ 
แนวปฏิบัติเบื้องตนสําหรับผูบวชใหม ๑๕๔๑ 
ในรางกายที่ยาววาหน่ึง ๑๒๕/๔๔๐ 

บ 
บทธรรมเกาที่อยูในรูปขององคมรรค ๑๔๒๓ 
บทพิจารณาเพื่อระงับความโศก ๒๖๗ 
บทแหงอริยสัจสี่ประเสริฐกวาบททั้งหลาย ๘๕๑ 
บทอธิษฐานจิตเพื่อทําความเพียร ๑๑๖๓ 
บรรเทาปฏิฆานุสัย ๘๗๘ 
บรรเทาอนุสัยคือปฏิฆะ ๑๘๓ 
บรรพชาที่ไมเปนหมัน แตมีผลมีกําไร ๑๓๙๑ 
บรรพชาเปนโอกาส (คือที่โปรงโลง)  
  อันย่ิง ๑๐๔๒/๑๕๔๐ 
บรรลุอรหันตโดยละมัญญนะหกชนิด ๗๖๙ 
บริขารเจ็ดของอรยิสัมมาสมาธิ ๑๒๘๖/๑๓๑๑ 



บริโภคกามโดยไมจมกาม ๓๔ 
บริโภคเพียงเพื่ออนุเคราะห ๑๑๒๑ 
บริโภคแลวโดยชอบดวยเหตุผล   
  (อายตนโส) ๑๑๒๔ 
บริษัทช่ือปฏิปุจฉาวินีตาปริสาโน 
  อุกกาจิตวินีตา ๕๐๖ 
บริษัทช่ืออุกกาจิตวินีตาปริสาโน 
  ปฏิปุจฉาวินีตา ๕๐๕ 
บริษัทที่เกี่ยวกับอริยสัจ ๑๕๑๑ 
บริษัทที่เลิศในบรรดาบริษัท ๑๕๑๒ 
บริษัทที่เลิศในบรรดาบริษัททั้งสอง ๕๐๗ 
บริษัทที่ประเสริฐ (อริย) ๑๕๑๒ 
บริษัทที่ไมประเสริฐ (อนริย) ๑๕๑๒ 
บริษัทเลิศเพราะสนใจโลกุตตระสุญญตา ๕๐๕ 
บวงแหงมัจจทุี่ขามไดยากนัก ๘๕๙ 
บวชเพื่อรูความดับทุกข ๔๒ 
บวชแลวโดยพิจารณาเห็นวามีทุกขหย่ังลงแลว  
  มีทุกขเปนเบื้องหนาแลว ๑๕๐๐ 
บัญญัติไดแตกามุปาทาน ๒๒๐ 
บัญญัติไดแตกามุปาทาน ทิฏุปาทาน – และ 
  สีลัพพตุปาทาน ๒๒๑ 
บัญญัติไดแตกามุปาทานและทิฏุปาทาน  ๒๒๑ 
บัญญัติทรัพยประจําตัวของศูทร ๕๔๘ 
บัณฑิตประพฤติพรหมจรรยเพื่อสิ้นทุกข ๑๓๙๔ 
บัณฑิตมีกรรม (การกระทํา 
  เปนเคร่ืองหมาย) ๑๔๕๕ 
บัณฑิตละธรรมดําแลวเจริญธรรมขาว ๘๕๙ 
บางคราวทรงครองคหบดีจีวร ๖๗ 
บางคราวทรงบริโภคเสมอขอบปากบาตร ๖๗ 

บางคราวทรงอยูเกลื่อนกลนดวยผูคนทั้งหลาย ๖๗ 
“บาดาล” คําแทนช่ือของทุกขเวทนา ๑๗๑ 
บาดาลไมมีที่ยืนเหยียบถึง ๑๗๑/๑๗๕ 
บุคคลเกี่ยวกับเนกขัมมะ ๑๐๓๑ 
บุคคลที่กายก็ไมออกจิตก็ไมออก ๑๐๓๒ 
บุคคลที่กายก็ออกจิตก็ออก ๑๐๓๒ 
บุคคลที่กายไมออกแตจิตออก ๑๐๓๒ 
บุคคลที่กายออกแตจิตไมออก ๑๐๓๑ 
บุคคลที่ช่ือวาถึงแลวซึง่วิชชา ๓๗ 
บุคคลที่ช่ือวาถึงแลวซึง่อวิชชา ๓๗/๒๕๑/๔๐๒ 
บุคคลที่เพียงแตจะดีกวาเด็กออนนอนหงาย 
  อยูบนเบาะบางเทาน้ัน ๑๓๘๕ 
บุคคลที่มีเช้ือเหลือ ๖๐๓ 
บุคคลที่ศึกษาน่ันแหละช่ือวาเสขะ ๕๖๐ 
บุคคลผูถึงซ่ึงวิชชา ๖๘๑ 
บุคคลผูบรรลอุนุปาทาปรินิพพาน ๖๐๘ 
บุคคลผูมีเช้ือเหลือพวกที่ ๑ ๖๐๔ 
บุคคลผูมีเช้ือเหลือพวกที่ ๒ ๖๐๔ 
บุคคลผูมีเช้ือเหลือพวกที่ ๓ ๖๐๕ 
บุคคลผูมีเช้ือเหลือพวกที่ ๔ ๖๐๕ 
บุคคลผูมีเช้ือเหลือพวกที่ ๕ ๖๐๕ 
บุคคลผูมีเช้ือเหลือพวกที่ ๖ ๖๐๖ 
บุคคลผูมีเช้ือเหลือพวกที่ ๗ ๖๐๖ 
บุคคลผูมีเช้ือเหลือพวกที่ ๘ ๖๐๖ 
บุคคลผูมีเช้ือเหลือพวกที่ ๙ ๖๐๗ 
บุคคลผูมีอุปการะมาก ๗๐ 
บุญญกิริยา  ๑๐๒ 
บุพพภาคแหงการเจริญสมาธิ ๑๓๑๓ 
 



บุพพภาคแหงการทําความเพียร 
  เพื่อความสิ้นอาสวะ ๑๑๓๗ 
บุพพภาคแหงการทําความเพียร เพื่อความ 
  สิ้นอาสวะ (อีกนัยหน่ึง)   ๑๑๓๙ 
บุรพภาคแหงการเจริญสมาธิ ๑๓๗๘ 
บุรุษแข็งแรงจบับุรุษออนแอขมข่ีบีบค้ัน 
  ทําใหเรารอน ๑๐๔๖ 
บุรุษตาบอดมาแตกําเนิด ๔๗๖ 
บุรุษตามืดมาแตกําเนิด ๑๗ 
บุรุษที่ช่ือวาบุรุษคนสุดทายแหงบุรุษสุดทาย๑๔๘๙ 
บุรุษผูสูงสุด  ๕๐๓ 
บุรุษพริกที่มีความเร็ว มีผิวพรรณ  
  มีทาทางผาเผยดวย ๑๕๒๘ 
บุรุษพริกที่มีความเร็ว มีผิวพรรณ  
  ไมมีทาทางผาเผย ๑๕๒๗ 
บุรุษพริกที่มีความเร็ว ไมมีผิวพรรณ  
  ไมมีทาทางผาเผย ๑๕๒๗ 
“บุรุษโรคเร้ือน” ๒๙๗ 
บุรุษอาชาไนย  ๕๐๓ 
บุรุษอาชาไนยผูเจริญ ๑๑๓๕ 
เบญจขันธ  ๑๕๔ 
เบญจขันธโดยวิภาค ๑๕๔ 
เบญจขันธโดยสรุป ๒๒๑ 
เบญจขันธทั้งสามกาลเปนที่ต้ัง 
  แหงการบัญญติักฎสังขตะ ๒๒๓ 
เบญจขันธเปนทั้งผูฆาและผูตาย ๒๔๖ 
เบญจขันธเปนที่บัญญัติกฎแหงสังขตะ ๒๒๓ 
เบญจขันธเปนทุกข ๒๓๖ 
เบญจขันธเปนธรรมฝายที่แตกสลายได ๒๓๒ 

เบญจขันธเปนภาระที่หนัก ๒๔๖ 
เบญจขันธเปนสิ่งที่ควรรอบรู ๒๒๑ 
เบญจขันธเปนอนัตตา ๒๓๙ 
เบญจขันธไมเที่ยง ๒๓๓ 
เบญจพิธพรทีท่รงระบุไวสําหรับภิกษุ ๑๕๑๖ 
เบญจพิธพรทีไ่มเกี่ยวกับตัณหา ๑๕๑๖ 
“เบ็ดหกตัว”  ๓๕๗ 
แบกบันไดไปพาดประสาทซ่ึงไมรูวาอยูที่ไหน๑๐๗๗ 
ใบมะขามปอมใชใสนํ้า ๙๖ 

 

ป 
ปกิณณกทุกขท่ีมีกามตัณหาเปนมูล ๓๖๖ 
ปฏิฆนิมิต (ส่ิงท่ีแสดงใหรูสึกกระทบกระท่ัง) ๓๘๖ 
ปฏิฆสัญญา (ความกําหนดหมายอารมณ 
  ท่ีกระทบใจ) ๕๓๕  
ปฏิฆสัญโญชน (สังโยชน คือความโกรธ 
  ไมไดอยางใจ) ๓๘๘ 
ปฏิฆานุสัย  ๑๗๕/๒๒๔ 
ปฏิฆานุสัยยอมไมนอนตาม ๗๘๖ 
ปฏิจจสมุปบาท ๑๖/๓๒๘ 
ปฏิจจสมุปบาทนิโรธวารเปน 
  ทุกขนิโรธอริยสัจ ๑๓๗๑ 
ปฏิจจสมุปบาทฝายนิโรธวารเปน 
  สัมมาปฏิปทา ๑๓๗๐ 
ปฏิจจสมุปปนนธรรม ๒๖๓/๓๓๘ 
ปฏิบัติแตเพียงหา, สามยอมเต็มเอง ๗๙๑ 
ปฏิบัติเพื่อเบ่ือหนายตอขันธอันเปนปจจุบัน ๕๐๐ 
ปฏิบัติเพื่อรูอริยสัจตองเปนธัมมาธิปไตย ๑๕๐๐ 
ปฏิบัติลําบาก ประสบผลชา ๑๔๒๗ 



ปฏิบัติลําบาก ประสบผลเร็ว ๑๔๒๘ 
ปฏิบัติสบาย ประสบผลชา ๑๔๒๘ 
ปฏิบัติสบาย ประสบผลเร็ว ๑๔๒๙ 
ปฏิบัติอยางท่ีความตายจะไมแลเห็นทาน ๔๓๓ 
ปฏิปทาการอบรมอินทรีย ๑๔๓๐ 
ปฏิปทาเปนเคร่ืองสะดวกแกการเพิกถอน 
  เสียซ่ึงความม่ันหมายท้ังปวง ๕๑๒ 
ปฏิปทาเปนท่ีสบายแกการบรรลุนิพพาน ๙๘๓ 
ปฏิปทาเปนท่ีสบายแก 
  เนวสัญญานาสัญญายตนะ ๕๐๗ 
ปฏิปทาเปยกแฉะ (อาคาฬหปฏิปทา) ๘๒๙ 
ปฏิปทาเพ่ือการกําหนดรูซ่ึงทุกข  ๘๔๕ 
ปฏิปทาเพ่ือความเปนอริยบุคคลส่ี ๘๕๗ 
ปฏิปทาเพ่ือทําใหแจงซ่ึงธรรม 
  ท่ียิ่งกวาสมาธิภาวนา ๘๕๘ 
ปฏิปทาเพ่ือบรรลุอรหันตตผลของคนเจ็บไข ๑๔๓๔ 
ปฏิปทาเพ่ือละโอรัมภาคิยสังโยชนก็คือมรรค ๑๔๑๑ 
ปฏิปทาเพ่ือเลิกละภยัท้ังสมาตาปุตติกภยัและ 
  อมาตาปุตติกภัย ๑๓๙๙ 
ปฏิปทาเพ่ือส้ินอาสวะ ๑๔๒๗ 
ปฏิปทาสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) ๘๒๙ 
ปฏิปทาทําใหถึงความเกิดข้ึนแหงเวทนา ๑๗๒ 
ปฏิปทาใหถึงความดับแหงเวทนา ๑๗๒ 
ปฏิปทาใหถึงซ่ึงนิโรธแหงกาม ๓๐๙ 
ปฏิปทาใหถึงซ่ึงนิโรธแหงอาสวะ ๓๙๗ 
ปฏิปทาไหมเกรียม (นิชฌามปฏิปทา) ๘๒๙ 
ปฏิปทาอันเปนท่ีสบายแก 
  เนวสัญญานาสัญญายตนะ ๔๗๘ 
ปฏิปทาอันสมควรแกการเพกิถอน 
  ความหมายท้ังปวง ๕๑๐ 

ปฏิปุจฉาวินีตาปริสาโนอุกกาจิตวินตีา ๕๐๕ 
ปฐวีธาตุ (ธาตุดิน) ๑๕๖ 
ปฐวีธาตุอันเปนภายนอก ๑๕๗/๙๕๘ 
ปฐวีธาตุอันเปนภายใน ๑๕๖/๙๕๘ 
ปณีตะ (ส่ิงประณีต) ๔๕๖/๔๖๓ 
ปธานส่ีในฐานะสัมมัปปธาน ๑๑๓๒ 
ปธานส่ีในฐานะแหงสัมมาวายาโม ๑๑๒๗ 
ปธาน ๔ อยาง (พิเศษ) ๑๑๓๒ 
ปธานิยังคะ (องคแหงผูสมควรประกอบ 
  ความเพียร) ๑๑๕๕ 
ปมาทะ (ความประมาท) ๓๘๒ 
ประกาศอนุตตรธรรมจักร ๑๔๓ 
ประพรมกายดวยปติและสุขอันเกิดแตวเิวก ๑๒๘๑ 
ประพรมกายดวยปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ ๑๒๘๒ 
ประพรมกายดวยสุขหาปติมิได ๑๒๘๓ 
ประพรมไปตลอดกายดวยใจ 
  อันบริสุทธ์ิผองใส ๑๒๘๓ 
ประพฤติพรหมจรรยโดยไมหวังผล ๑๓๙๒ 
ประพฤติพรหมจรรยโดยหวงัเขาสูเทพนิกาย ๑๑๖๗ 
ประพฤติพรหมจรรยโดยหวงัผล ๑๓๙๒ 
ประพฤติพรหมจรรยโดยหวงัผลก็มิใช   
  ไมหวังผลก็มิใช ๑๓๙๓ 
ประพฤติพรหมจรรยท้ังโดยหวังผลและไมหวังผล๑๓๙๓ 
ประพฤติพรหมจรรยนี้เพื่อรอบรูทุกข ๒๖๙ 
ประพฤติพรหมจรรยเพื่อไปเปนเทพยดา ๘๓๓ 
ประพฤติพรหมจรรยนี้เพื่อละเพื่อดดัอนุสัย ๔๓๑ 
ประเพณีสวดคิริมานนทสูตร ๑๓๕๕ 
ประเภทและอาการแหงทุกขตามหลักท่ัวไป ๑๔๘ 
ประมวลพรหมจรรยตลอดสาย ๑๕๓๙ 
ประมวลส่ิงท่ีตองรูเกี่ยวกับเวทนา ๑๙๒ 



ประมาณเคร่ืองกําหนดไมมีทางท่ีจะเอามาใช 
  แกผูถึงซ่ึงความดับแหงการ 
  ยึดถือตัวตน ๗๐๐ 
ประโยชนของการเจริญสมาธิ ๑๓๓๖ 
ประโยชนท่ีตนเขามาเปนพราหมณ ๕๖๙ 
ประโยชนท่ีตนเขามาเปนสมณะ ๕๖๙ 
ประโยชนท่ีมุงหมายของนพิพิทา ๔๒๓ 
ประโยชนท่ีมุงหมายของวมุิตติ ๔๒๓ 
ประโยชนท่ีมุงหมายของวิราคะ ๔๒๓ 
ประโยชนท่ีมุงหมายของสัมมาทัสสนะ ๔๒๓ 
ประโยชนแหงความเปนพราหมณ ๔๓/๔๔ 
ประโยชนแหงความเปนสมณะ ๔๓/๔๔ 
ประโยชนอันสูงสุดของสัมมัตตะ ๑๔๘๔ 
“ประสานกันสับสนดุจรังนก” ๓๑๔ 
ปราโมทย  ๗๔๗ 
ปราโมทยถึงพรอมดวยอุปนสัิย ๗๔๗ 
ปราโมทยอันประกอบดวยธรรม ๑๓๑๙ 
ปรายนะ (ท่ีสุดทาง) ๔๖๑/๔๖๓ 
ปรารถนาลาภท้ังท่ีชอบอยูปา ๑๒๗๐ 
ปรารภโพชฌงคแลว มรรคก็เปน 
  อันปรารภดวย ๘๖๗ 
ปรารภสติปฏฐานแลว มรรคก็เปน 
  อันปรารภดวย ๘๖๘ 
ปราศจากนิวรณ อุปมาดวยการพน 
  ความเปนทาส ๑๓๐๔ 
ปราศจากนิวรณ อุปมาดวยการพนทางกันดาร๑๓๐๔ 
ปราศจากนิวรณ อุปมาดวยการพนหนี ้ ๑๓๐๓ 
ปราศจากนิวรณ อุปมาดวยการหลุดเรือนจาํ ๑๓๐๔ 
ปราศจากนิวรณ อุปมาดวยการหายปวย ๑๓๐๓ 
 

ปราศจากผัสสะหรือเวทนายอม 
  ไมมีทางท่ีจะเกิดทิฏฐ ิ ๓๗๗ 
ปราศจากสัจจะแหงตถา ๖๔๓ 
ปริกกมนปริยาย (การละทางผิดสูทางถูก) ๑๔๕๑ 
ปริญญา (ความรอบรู) ๔๘๗ 
ปริญญาท่ีแทจริง ๔๘๗ 
ปรินิพพาน  ๔๔๑ 
ปรินิพพานเฉพาะตน ๕๑๐/๖๘๔/๗๓๑/๗๔๔ 
ปรินิพพานเฉพาะตน (ปจฺจตฺตํ ปรินิพฺพายติ) ๕๑๑ 
ปรินิพพานในทิฏฐธรรม ๕๐๘ 
ปรินิพพานในทิฏฐธรรมดวยการตัดอกุศลมูล ๕๐๘ 
ปรินิพพานปริยาย (การละจากรอนสูเย็น) ๑๔๕๒ 
ปริยัติธรรม  ๔๗ 
“ปลาติดอวน”  ๓๗๐ 
ปลาท่ีเขาไปสูปากแหงเคร่ืองดัก ๒๙๕ 
ปลาบปล้ืมยินดีดวยการไดเห็นการบําเรอดวยกาม๘๓๒ 
ปวิเวกกถา (เร่ืองความสงัด) ๔๖๗ 
ปวิเวก (ความอยูสงัดจากกาม) ๕๓๐ 
ปหานปธาน  ๑๑๒๘ 
ปหานปธาน (พิเศษ) ๑๑๓๓ 
ปหานสัญญา (ความสําคัญรูในการละเสีย) ๑๑๕๗ 
ปหานสัญญา (สัญญาในการละ) ๖๘๐ 
ปคคาหนิมิต  ๑๓๑๖ 
ปคคาหนิมิตโดยสวนเดยีว เปนไปเพื่อ 
  ความฟุงซาน ๑๓๑๖ 
ปจจเวกขณนมิิตท่ีแทงตลอดดีแลวดวยปญญา๑๒๘๔ 
ปจจัยของปญญาขันธ ๙๑๙ 
ปจจัยของสัมมาสมาธิ ๑๓๑๔ 
ปจจัยเพื่อความบริสุทธ์ิของสัตว ๒๓๐ 
ปจจัยเพื่อความเศราหมองของสัตว ๒๓๐ 



ปจจัย ๒ อยางเพ่ือความเกิดข้ึนแหงมิจฉาทิฏฐิ ๙๓๒ 
ปจจัย ๒ อยางเพ่ือความเกิดข้ึนแหงสัมมาทิฏฐิ๙๓๒ 
ปจจัยแหงการกระทําใหแจงซ่ึงนิพพาน ๘๐๓ 
ปจจัยแหงความเศราหมองและบริสุทธ์ิ ๒๓๐  
ปจจัยแหงทุกข (โดยอเนกปริยาย) ๓๖๘ 
ปจจัยแหงภวตัณหา ๓๑๓ 
ปจจัยแหงอวิชชา ๓๓๓ 
ปจเจกสัจจะ  ๖๑๓ 
ปจโจโรหณีอันเปนอริยะ ๑๔๔๘ 
ปญจุปาทานขันธ ๑๕๔/๗๐๓ 
ปญจุปาทานขันธเปนทุกขอริยสัจ ๒๕๖ 
ปญจุปาทานักขันธ ๒๐๘ 
ปญจุปาทานักขันธเปนทุกข ๒๕๖ 
ปญญากถา (เร่ืองปญญา) ๔๖๗ 
 (แปดคําตอไปน้ี  ศึกษาเน่ืองกันไป :-)  
ปญญาขันธหมวดญาณทัสสนะ ๑๕๕๘ 
ปญญาขันธหมวดมโนมยิทธิ ๑๕๕๙ 
ปญญาขันธหมวดอิทธิวิธี ๑๕๖๐ 
ปญญาขันธหมวดทิพพโสต ๑๕๖๐ 
ปญญาขันธหมวดเจโตปริยญาณ ๑๕๖๑ 
ปญญาขันธหมวดปุพเพนวิาสานุสสติญาณ ๑๕๖๒ 
ปญญาขันธหมวดจุตูปปาตญาณ ๑๕๖๓ 
ปญญาขันธหมวดอาสวกัขยญาณ ๑๕๖๓ 
ปญญาขันธอันเปนอเสขะ ๕๕๕/๕๕๖ 
ปญญาเคร่ืองเจาะแทงกิเลส (นิพเพธิกปญญา) ๙๐๗ 
ปญญาเคร่ืองรูเคร่ืองเห็น (หลังการบรรลุธรรม) ๕๕ 
ปญญาเคร่ืองรูเห็นตามท่ีเปนจริงในอริยสัจ ๑๕๓๓ 
ปญญาเฉียบแหลม ปฏิภาณงดงามคําถาม 
  สวยสลวย ๙๐๗ 
ปญญาท่ีเจริญแลวจะไดอะไร ๙๐๔ 

ปญญาท่ีตองมีในเบ้ืองตนแหงพรหมจรรย   ๙๑๖ 
ปญญาท่ีเปนอริยะ   ๔๖๗ 
ปญญาท่ีสมาธิอบรมแลว ๑๓๘๑ 
“ปญญาวิมุตต” ๗๒๑ 
ปญญาวิมุตตโดยนิปปริยาย ๖๖๖ 
ปญญาวิมุตตโดยปริยาย ๖๖๕ 
ปญญาวิมุตต (ผูหลุดพนดวยปญญา) ๖๖๒ 
ปญญาสติกับนามรูปดับเพราะวิญญาณดับ ๕๔๑ 
ปญญาสัมปทา  ๑๑๐๗ 
ปญญาอันเปนอาทิพรหมจริยิกา ๙๑๖ 
ปญญินทรียเหน็ไดในอริยสัจส่ี ๑๕๑๕ 
ปญหาเกี่ยวกับส่ิงท่ีไมอาจจะมองเห็นตัว ๙๕๓ 
ปญหาทางลัทธิ ๙๕๓ 
ปญหาอันจะพงึตอบเกี่ยวกับธรรมท้ังปวง ๑๕๓๑ 
ปสสัทธิ   ๗๔๘ 
ปสสัทธิถึงพรอมดวยอุปนิสัย ๗๔๗ 
ปสสัทธิสัมโพชฌงค (โดยละเอียด) ๑๒๐๕ 
ปาปมิตตตา (ความมีมิตรช่ัว) ๓๘๒ 
ปาระ (ฝงนอก) ๔๕๒/๔๖๒ 
ปามักจะนําไปเสียซ่ึงใจของภิกษ ุ
  ผูไมไดสมาธิ ๑๓๖๑ 
ปาไมท่ีศักดิ์สิทธ์ิ ๑๙ 
ปยรูปสาตรูป  ๕๐/๑๒๙/๓๒๒/๓๒๗/๓๗๙/ 
   ๔๑๐/๖๕๕/๙๗๗/๑๐๔๘ 
ปติ   ๗๕๗ 
ปติดับไปในตติยฌาน ๕๒๕ 
ปติถึงพรอมดวยอุปนิสัย ๗๔๗ 
ปติท่ีประกอบดวยอามิส ๗๗๖ 
ปติท่ีไมไดประกอบดวยอามิส ๗๗๖ 
ปติท่ียิ่งกวาไมประกอบดวยอามิส ๗๗๗ 



ปติยอมดับในตติยฌาน ๕๒๒ 
ปติและสุขอันเวนจากกามเวนจาก 
  อกุศลธรรมท้ังหลาย ๑๐๓๘ 
ปติสัมโพชฌงค (โดยละเอียด) ๑๒๐๔ 
ปติสุขเปนส่ิงหวั่นไหวในทุติยฌาน ๗๙๘ 
ปติอันเปนนิรามิส ๑๒๐๔ 
ปุถุชนคือผูท่ียังไมรูจักนิพพาน ๕๕๒ 
ปุถุชนคือผูยึดถือเต็มท่ี ๕๕๑ 
ปุถุชนสุข  ๗๙๗ 
ปุพพันตกัปปกวาท ๓๗๖ 
ปุพพันตาปรันตกัปปกวาท ๓๗๗ 
ปุพเพนวิาสานสุสติญาณ ๔๙๗/๑๕๖๒ 
ปุพเพนวิาสานสุสติญาณซ่ึงไมเปนสัสสตทิฏฐิ ๔๙๘ 
ปุพเพนวิาสานสุสติญาณท่ีแทจริง ๔๙๘ 
ปุพเพนวิาสานสุสติญาณท่ีไมขัดตอ 
  หลักมหาปเทส ๕๐๓ 
ปุพเพนวิาสานสุสติญาณธาตุ ๔๙๗ 
ปุพเพนวิาสานสุสติญาณธาตุท่ีชัดเจน ๔๙๗ 
ปุยฝายเม่ือวางอยูบนพื้นท่ีอันเสมอ ๑๐๐ 
ปุฬวกสัญญา (ความสําคัญรู 
  ในศพมีแตหนอน) ๑๑๕๘ 
ปูรณกัสสปะ  ๒๓๐ 
เปตไสยา (นอนอยางเปรต) ๑๓๐๘ 
“เปนคนไมมีปาเถิด” ๙๐๒ 
เปรียบเทียบพระเสขะ - อเสขะ ๕๖๐ 
เปสสหัตถาโรหบุตร ๑๒๗๕  
โปฏฐปาทะ  ๖๒  

ผ 
ผลของทุกข  ๒๕๕ 

ผลของมิจฉัตตะและสัมมัตตะ ๑๔๖๘ 
ผลของเวทนา  ๑๗๓ 
ผลของสมถวิปสสนาอันดับสุดทาย ๔๙๕ 
ผลของสัญญา  ๑๙๖ 
ผลของอาการท่ีตัณหาไมนําไปสูภพใหม ๗๙๐ 
ผลท่ีเกิดข้ึนเม่ือบุคคลมีมิจฉัตตะ ๑๔๖๘ 
ผลท่ีเกิดข้ึนเม่ือบุคคลมีสัมมัตตะ ๑๔๖๙ 
ผลสําเร็จแหงการกําจัดอกุศลวิตก ๑๐๔๖ 
ผลส่ีแหงสุขัลลิกานุโยคของสัมมาทิฏฐิ ๘๓๖ 
ผลสืบตอของสัมมาอาชีวะ ๑๑๒๒ 
ผลแหงการถอนความม่ันหมาย 
  ในธรรมท้ังปวง ๕๑๐ 
ผลแหงการทองเท่ียวไปในโคจรอันเปน 
  วิสัยแหงบิดาตน ๑๕๑๖ 
ผลแหงการปดกั้นอาสวะท้ังปวงโดยเจ็ดวธีิ ๖๓๔ 
ผลแหงการเหน็เวทนาโดยถูกตอง ๑๘๒ 
ผลแหงความเปนโสดาบัน ๕๙๕ 
ผลแหงพรหมจรรย ๘๖๐ 
ผลอันบุคคลพึงบรรลุดวยเสขญาณ ๔๙๕ 
ผัสสนิโรธมีในทามกลาง ๗๖๒ 
ผัสสสมุทัยเปนสวนสุดขางท่ีสอง ๗๖๒ 
ผัสสะ   ๑๘๓/๒๒๒ 
 
 
ผัสสะถูกตองแลวมากมายเทาไรก็ยังไมมี 
  กิเลสทวมทับใจ ๑๔๘๐ 
ผัสสะท้ังหลายยอมถูกตองภตูสัตว 
  ผูอุปบัติแลว ๑๐๘๘/๑๐๘๙ 
ผัสสะท่ีไมเปนไปกับดวยความเบียดเบียน ๘๖๑ 
ผัสสะเปนสวนสุดขางหนึ่ง ๗๖๒ 



ผัสสะอันเปนไปกับดวยความเบียดเบียน ๘๖๑ 
ผัสสายตนะหกประการ ๙๓๓ 
ผัสสาหาร  ๘๗๙/๙๗๒ 
ผัสสาหารควรเห็น (วามีอุปมาเหมือนแมโคนมท่ี 
  ปราศจากหนังหอหุม) ๙๗๒ 
ผาสุกธรรมสําหรับผูเกลียดตอทุกข ๑๔๗๙ 
ผาข้ีร้ิวจะกลายเปนผาท่ีเต็มอยูใน 
  หีบผาของคหบดี ๑๑๑๒ 
ผูกระทําท่ีสุดทุกขไดเพราะรูเฉพาะ ซ่ึงมานะ 
  โดยชอบแลว๓๙๓/๔๙๔/๖๓๔/๖๘๓ 
ผูกระทําท่ีสุดแหงทุกขไดในทิฏฐธรรม ๗๖๒ 
ผูกระทําเพียงบางสวน ยอมทําให 
  สําเร็จไดบางสวน ๕๖๔ 
ผูกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติอันหา 
  อาสวะมิได ๕๖๔/๖๖๑ 
ผูกระทําใหแจงซ่ึงอนาสวเจโตวิมุตติ  
  ปญญาวิมุตติ ๖๒๗/๗๑๒/๘๓๗ 
ผูกระทําใหบริบูรณก็ยอมทําใหสําเร็จได 
  บริบูรณ ๕๖๔ 
ผูกระทําใหบริบูรณในส่ิงอันเลิศ ๑๓๘๔ 
ผูกลัวตอความเปนทาสของกเิลส ๑๑๓๐ 
“ผูกลาวซ่ึงธรรม” (ธมฺมกถิโก) ๗๕๐ 
ผูกลาวโดยธรรม (ธมฺมวาที) ๘๖๔ 
ผูกลาวโดยวินยั (วินยวาที) ๘๖๔ 
ผูกลาวโดยอรรถ (อตฺถวาที) ๘๖๔ 
ผูกลาวตามกาล (กาลวาที) ๘๖๔ 
ผูกลาวถูกตองตามท่ีเปนจริง (ภูตวาที) ๘๖๔ 
ผูกลาวโวหารที่เขากลาวกนัอยูในโลก 
  แตไมยดึม่ันความหมายไรๆ ๙๕๕ 
ผูกลืนเบ็ดของมาร ๓๕๗ 

ผูกายสักขี  ๖๖๖ 
ผูกายสักขี (ตามคําของพระอานนท) ๖๖๗ 
ผูกําจัดมารและเสนามารเสียได ๔๗๑ 
ผูกําลังจะไมยดึถือ ๕๕๑ 
ผูกําลังตองการทางนั้นอยู ๕๐ 
ผูกําลังโนมเอียงไปสูนิพพาน ๖๕๓ 
ผูกําหนดนิมิตนั้นได ๑๑๘๖ 
ผูกําหนดนิมิตนั้นไมได ๑๑๘๕ 
ผูเกิดอยูอยางมีเคร่ืองผูกพัน ๒๔๙ 
ผูแกอยูอยางผูมีเคร่ืองผูกพัน ๒๔๙ 
 (หกคําตอไปน้ี  ศึกษาเน่ืองกันไป :-)  
ผูขมจิตในสมัยท่ีควรขม ๑๔๓๘ 
ผูประคองจิตในสมัยท่ีควรประคอง ๑๔๓๘ 
ผูทําจิตใหราเริงในสมัยท่ีควรทําจิตใหราเริง ๑๔๓๘ 
ผูเขาไปเพงอยางยิ่งซ่ึงจิตในสมัยท่ีควรเขาไป 
  เพงอยางยิ่ง ๑๔๓๘ 
ผูมีจิตนอมไปในธรรมประณีต 
  (ปณีตาธิมุตฺติโก) ๑๔๓๘ 
ผูยินดียิง่ในนพิพาน (นิพฺพานาราโม) ๑๔๓๘ 
ผูขยะแขยงตอส่ิงท่ีควรขยะแขยง ๓๙๙ 
ผูขยะแขยงตอส่ิงท่ีไมควรขยะแขยง ๓๙๘ 
ผูของติดในส่ิงนั้นๆ เรียกวา สัตว ๔๒๑ 
ผูของแลวดวยสัญโญชน ๒๘๑ 
ผูของอยูในภพ  ๕๑๒ 
ผูขาดจากความรูสึกวาส่ิงไมปฏิกูลและ 
  ส่ิงปฏิกูลเสียท้ังสองอยาง ๙๙๒ 
ผูขามไดแลวซ่ึงเคร่ืองของในโลก ๖๒๐/๑๓๔๒ 
ผูขามพนโลกท่ียังไมช่ือวาขามพนโลก ๖๑๙ 
ผูขามเสียไดซ่ึงความเกดิและความแก ๔๖๙/๖๑๑ 
ผูเขมัปปตต (ตามคําของพระอานนท) ๖๗๕ 



ผูเขาถึงซ่ึงเจโตสมาธิอันไมมีนิมิต ๖๗๒ 
ผูเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ ๖๖๐ 
ผูเขาถึงวิญญาณัญจายตนะ ๖๖๐ 
ผูเขาถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ ๖๖๐ 
ผูเขาถึงอากาสานัญจายตนะ ๖๕๙ 
ผูเขาถึงอากิญจัญญายตนะ ๖๖๐ 
ผูเขาไปเพงเปนอยางดแีลวเพราะเหน็การละ 
  อภิชฌาและโทมนัส ๘๐๙ 
ผูเขาไปหาเปนผูไมหลุดพน ๖๘๓ 
ผูคงท่ี   ๕/๔๔๖ 
ผูคงท่ีอยู  ๖๑๐ 
ผูควรกระทําใหแจงซ่ึงทิฏฐสัิมปทา ๕๗๐ 
ผูควรแกความส้ินไปแหงทุกข ๙๓๑ 
ผูควรไดรับการสมมติวาเปนพราหมณ ๔๓/๕๖๗ 
ผูควรไดรับการสมมติวาเปนสมณะ ๔๓/๕๖๗ 
ผูควรถูกตราหนา ๒๒๔/๒๒๖ 
ผูควรถูกเรียกวาเปนกาลวาที ๕๐๘ 
ผูควรถูกเรียกวาเปนอกาลวาที ๓๘๔ 
ผูคัดคานตอภวทิฏฐ ิ ๓๗๑ 
ผูคัดคานตอวภิวทิฏฐ ิ ๓๗๑ 
ผูเคล่ือนจากสัทธรรมเพราะลาภ ๑๒๗๐ 
ผูใครในสิกขา  ๑๓๔๕ 
ผูงายท่ีจะสลัดคืนซ่ึงอุปาทาน (สุปฺปฏินิสฺสคฺคี)๑๔๕๐ 
ผูโงหัวอยูในขายนั้น ๓๗๑ 
ผูจบเวท   ๑๗๕/๓๙๔ 
ผูจมน้ําคราวเดียวแลวก็จมเลย ๗๒๗ 
ผูจมลงแลวในบาดาล (แหงเวทนา) ๑๗๑/๑๗๕ 
ผูมาสูโลกน้ีอีกคร้ังเดียวแลวกระทําท่ีสุด 
  แหงทุกขได ๕๖๒ 
ผูจักเกิดในภพแหงมนษุยหนเดียว ๕๖๒ 

ผูจักตรัสรูธรรมไดในกาลเบ้ืองหนา ๕๗๑ 
ผูจักตองทองเที่ยวไปสูสกุลสองหรือสามคร้ัง ๕๖๒ 
ผูจักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย 
  ในธรรมวินยันี้ ๑๑๓๔ 
ผูจากโลกนี้ไปสูโลกอ่ืนอยางผูมีเคร่ืองผูกพัน ๒๔๙ 
ผูเจริญดวยความเจริญของพระอริยเจา ๑๐๑๒ 
ผูเจริญดวยความเจริญท้ังสองฝาย 
  ในทิฏฐธรรม ๑๐๑๓ 
(หกคําตอไปน้ี  ศึกษาเน่ืองกันไป :-)  
ผูฉลาดในการเขาสูสมาธิ ๑๓๑๒ 
ผูฉลาดในการดํารงอยูในสมาธิ ๑๓๑๒ 
ผูฉลาดในการออกจากสมาธิ ๑๓๑๒ 
ผูมีปกติกระทํา (สมาธิ) โดยเอ้ือเฟอ ๑๓๑๒ 
ผูมีปกติกระทํา (สมาธิ) โดยติดตอ ๑๓๑๒ 
ผูมีปกติกระทําดวยธรรมเปนท่ีสบาย  
  (แกสมาธิ) ๑๓๑๒ 
ผูฉลาดในฐานะเจ็ดประการ ๖๒๒ 
ผูฉลาดในวาระจิตแหงตน ๑๑๓๗/๑๑๓๙ 
ผูชนะโลกแลวท้ังเบ้ืองบนเบื้องขวาง 
  และเบ้ืองลาง ๖๑๘ 
ผูช้ีทาง   ๕๐ 
ผูช่ือวาทําโพชฌงคท้ังเจ็ดใหบริบูรณ ๘๑๓ 
ผูช่ือวาทําสติปฏฐานท้ังส่ีใหบริบูรณ ๘๐๙ 
ผูช่ือวามีอวิชชา ๒๕๑ 
“ผูช่ือวาไมทําตามคําสอนของเรา” ๑๓๓๐ 
ผูใชอํานาจใหเปนไปในกามท่ีผูอ่ืนนิรมิตให ๑๐๔๘ 

ผูดับตัณหา ๕๕๑ 
ผูดับเย็นดวยองคนั้นๆ (ตทงฺคนิพฺพุโต) ๖๗๖ 
ผูดับเย็น (ปรินิพฺพุตา) ในโลก ๘๖๐ 
ผูดับเย็นสนิทแลว ๕ 



ผูดับสนิทไมมีสวนเหลือ ๔๑๙ 
ผูดับสนิทรอบในภายใน ๙๙๑ 
ผูเดินสุดทางสายไกลแลว ๖๐๙ 
ผูไดจิตตสมาธิในธัมมสมาธิ ๙๙๙ 
ผูไดเจโตสมถะแตไมได 
  ธัมมวิปสสนา ๑๔๖๔/๑๔๖๖ 
ผูไดเจโตสมถะในภายในได 
  อธิปญญาธัมมวิปสสนา ๑๑๔๑ 
ผูไดเจโตสมถะในภายในแตยังไมได 
  อธิปญญาธัมมวิปสสนา ๑๑๔๐ 
ผูไดโดยงายซ่ึงกถาสิบ ๔๖๗ 
ผูไดท้ังเจโตสมถะและธัมมวิปสสนา ๑๔๖๕/๑๔๖๗ 
ผูไดทํากิจท่ีควรทําเสร็จแลว ๔๔๕ 
ผูไดทํามรรคท่ียังไมเกดิใหเกดิข้ึน ๗๒๑ 
ผูไดทํามรรคท่ียังไมมีใครกลาวใหเปน 
  มรรคท่ีกลาว ๗๒๑ 
ผูไดทํามรรคท่ียังไมมีใครรูใหมีคนรู ๗๒๑ 
ผูไดธัมมวิปสสนาแตไมไดเจโตสมถะ๑๔๖๕/๑๔๖๖ 
ผูไดบรรลุถึงประโยชนของตนแลว ๔๔๕ 
ผูไดพนแลวในทุกๆ ส่ิง ๖๐๙ 
ผูไดรับความสุขอันหยั่งลงสูพรหมจรรย 
  ในกาลอันควร ๕๗๔ 
ผูไดสุขวิหารธรรมในทิฏฐธรรม ๑๑๘๖ 
ผูไดเห็นอยูซ่ึงพระสัทธรรมนี้ ๕๘๘ 
ผูไดอธิปญญาธัมมวิปสสนาแตไมได 
  เจโตสมถะในภายใน ๑๑๔๐ 
ผูตกอยูในท่ีมืด ๒๓ 
ผูตกอยูในหลุมเพลิงเปนนิจ ๒๕ 
ผูตทังคนิพพุโต ๖๗๖ 
ผูตองกลับไปสูอํานาจของมารอีก ๔๓๙ 

ผูตัดรอนความทุกขเพียงดังลูกศรที่ 
  คอยท่ิมแทงในภพได ๖๑๑ 
ผูตัดรอยตอคือกิเลสท่ีจะตอภพตอชาติ ๖๑๐ 
ผูต้ังทัพซ่ึงนิมิตนั้นใหเปนนมิิตอันต้ังไวดวยด ี๙๒๕ 
ผูต้ังอยูในธรรมจนกระท่ังกายแตก ๑๗๕/๓๙๔ 
ผูต้ังอยูอยางลิดรอนซ่ึงรากฐานแหงกุศล ๙๕๐ 
ผูต้ังอยูอยางลิดรอนซ่ึงรากฐานแหงอกุศล ๙๕๑ 
ผูตามประกอบเจโตสมถะในภายใน ๑๓๔๐ 
ผูตามประกอบเดรัจฉานกถา ๑๕๔๕ 
ผูตามประกอบในธรรมเปนเคร่ืองต่ืน ๑๑๕๑ 
ผูตามมาในภายหลัง ๗๒๑ 
ผูตามเห็นกายในกาย ๘๐๖/๘๐๙/๑๑๗๙/๑๑๙๘ 
ผูตามเห็นความเปนของนาเบ่ือหนายใน 
  สัญโญชนิยธรรม ๓๘๘/๗๗๑ 
ผูตามเห็นความเปนของนายนิดีใน 
  สัญโญชนิยธรรม ๗๗๑ 
ผูตามเห็นความเปนทุกขในขันธ ๔๙๑ 
ผูตามเห็นความเปนอนัตตาในขันธ ๔๙๑ 
ผูตามเห็นความไมเท่ียงในขันธ ๔๙๐ 
ผูตามเห็นจิตในจิต ๘๐๘/๘๑๒/๑๑๗๙/๑๒๐๐ 
ผูตามเหน็ธรรมในธรรม ๘๐๙/๘๑๓/๑๑๗๙/ 
   ๑๒๐๑ 
ผูตามเห็นเวทนาในเวทนา ๘๐๗/๘๑๑/ 
   ๑๑๗๙/๑๑๙๙ 
ผูตามเห็นอยูซ่ึงความเกดิข้ึนและความเส่ือมไป 
  ในอุปาทานขันธหา ๙๙๖ 
ผูตายคาประตูนิพพาน ๖๕๑  
ผูตายอยูอยางผูมีเคร่ืองผูกพัน ๒๔๙ 
ผูติดบวง  ๒๑๖ 
ผูติดเหยื่อโลก  ๑๓ 



ผูถอดกลอนประตูออกเสียได (นิรคฺคโฬ) ๖๔๘ 
ผูถอนความเหน็วาจริงดิง่ไปคนละทางข้ึน 
  เสียแลว ๖๑๓ 
ผูถอนตนจากโลก ๑๒๔ 
ผูถอนตัณหาข้ึนไดกระท่ังราก ๔๑๙ 
ผูถอนรากแหงความรักและความเกลียดได ๖๓๗ 
ผูถอนล่ิมสลักไดแลว (อุกฺขิตฺตปลิโฆ) ๖๔๘ 
ผูถอนเสาระเนียดข้ึนเสียได (อพฺพุเฬฺหสิโก) ๖๔๘ 
ผูถึงความเจริญงอกงามในธรรมวินัยนี ้ ๑๑๓๔/ 
   ๑๒๔๕/๑๔๕๓  
ผูถึงความตายหรือความทุกขเจียนตาย ๖๕๒ 
ผูถึงความเปนเทพ ๑๐๖ 
ผูถึงความเปนพรหม ๑๐๗ 
ผูถึงความเปนอริยะ ๑๐๗ 
ผูถึงซ่ึงกระแสแหงธรรมแลว ๕๘๘ 
ผูถึงซ่ึงวิชชา ๖๘๑ 
ผูถึงซ่ึงอวิชชา ๔๐๑/๔๐๒/๑๐๐๙ 
ผูถึงทับซ่ึงธรรมอันเปนสาระ ๔๔๖ 
ผูถึงทับสันติบทในโลกนี ้ ๑๐๓๑ 
ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ๕๘๑ - ๕๘๓ 
ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ (อีกนยัหนึ่ง)   ๕๘๓ 
ผูถึงพรอมแลวดวยทัสสนะ ๕๘๘ 
ผูถึงพรอมแลวดวยทิฏฐ ิ ๕๘๘ 
ผูถึงพรอมแลวดวยรัตนะเจด็ ๖๑๗ 
ผูถึงพรอมแลวดวยองค (แหงสัมมัตตะ) ท้ังสิบ ๖๑๗ 
ผูถึงแลวซ่ึงกระแส (แหงนพิพาน)   ๕๗๗ 
ผูถึงแลวซ่ึงนิพพานในทิฏฐธรรม ๔๘๐ 
ผูถึงอาเนญชา ๑๐๗ 
ผูถือเอาแกนสารทางฝายกายไดดวย ๑๐๑๒ 
 

ถือเอาซ่ึงนิมิตแหงจิตไดอยู จักทําสัมมาทิฏฐิ 
  ใหบริบูรณได ๔๓๑ 
ผูถือเอาในลักษณะท่ีเปนการถือเอา 
  โดยแยกเปนสวนๆ ๑๓๓๕ 
ผูถือเอาในลักษณะท่ีเปนการ 
  รวบถือเอาท้ังหมด ๑๓๓๕ 
ผูถูกกระทําแลวใหตกอยูภายในแหงขาย ๓๗๑ 
ผูถูกกลาวหาดวยเร่ืองท่ีเปนจริงก็บิดพล้ิว ๓๘๔ 
ผูถูกกลาวหาดวยเร่ืองท่ีเปนจริง 
  ก็ยอมรับไมบิดพล้ิว ๕๐๘ 
ผูถูกกลาวหาดวยเร่ืองท่ีไมเปนจริง 
  ก็พยายามท่ีจะทําใหแจงชัด ๕๐๙ 
ผูถูกกลาวหาดวยเร่ืองท่ีไมเปนจริง 
  ก็ไมพยายามท่ีจะทําใหแจงชัด ๓๘๕ 
ผูถูกตัณหาปกคลุมแลว ๒๘๐ 
ผูถูกตัณหาเปนดุจขายเคร่ืองดักสัตว 
  ปกคลุมไว ๒๙๕ 
ผูถูกผูกพันท้ังภายในและภายนอก ๒๔๙ 
“ผูถูกยิงดวยลูกศรสองลูก” ๓๙๕ 
ผูถูกลูกศรแหงความโศกอันมีพิษ 
  เสียบแทงแลว ๒๖๘ 
ผูทรงช้ีใหรูจักทุกข ๕๐ 
ผูทําความทุกขใหแกผูอ่ืนโดยท่ีไมควรจะมี ๓๘๔ 
ผูทําตนเปนขาศึกตอพระอรหันต   ๙๔๙ 
ผูทําตามคําสอน ๙๔ 
ผูทําท่ีสุดแหงทุกขไดในปจจุบัน ๖๘๙ 
ผูทําท่ีสุดแหงทุกขเพราะรูจกัหนาตา 
  ของมานะอยางถูกตองแลว ๔๓๒ 
ผูทําลายกองอวิชชาได ๙๐๐ 
ผูทําลายเบ็ดหกัเบ็ดแหลกละเอียดแลว ๖๘๓ 



ผูทําใหแจงซ่ึงประโยชนแหงความเปนสมณะ ๕๖๗ 
ผูทําใหบริบูรณในศีล ๕๖๗ 
ผูทําใหบริบูรณในศีล ทําใหพอประมาณ 
  ในสมาธิ ทําพอประมาณ 
  ในปญญา (สกทาคามี) ๕๖๒ 
ผูทําใหบริบูรณในศีล ทําใหพอประมาณ 
  ในสมาธิ ทําพอประมาณ 
  ในปญญา (โสดาบัน) ๕๖๑ 
ผูทําใหบริบูรณในศีล ทําใหบริบูรณ 
  ในสมาธิ ทําพอประมาณ 
  ในปญญา (อนาคามี) ๕๖๒ 
ผูทําใหบริบูรณในศีล ทําใหบริบูรณ 

   ในสมาธิ ทําใหบริบูรณ 
  ในปญญา (อรหันต) ๕๖๓ 
ผูทําอันตรายแกบรรดากุลบุตร 
  ผูอาศัยธรรมวินัยนี ้ ๑๐๐๑ 
ผูทําอุปกิเลสใหละไปได ๑๑๘๖ 
ผูทําอุปกิเลสใหละไปไมได ๑๑๘๕ 
ผูทิฏฐิปปตต  ๖๖๘ 
 (สี่คําตอไปน้ี  ศึกษาเน่ืองกันไป :-) 
ผูทิฏเฐวธัมเมสสังขารปรินิพพาย ี ๕๙๗ 
ผูกายัสสเภทาสสังขารปรินิพพาย ี ๕๙๘ 
ผูทิฏเฐวธัมเมอสังขารปรินิพพาย ี ๕๙๙ 
ผูกายัสสเภทาอสังขารปรินิพพาย ี ๖๐๐ 
ผูท่ีกําลังจะรูจกันิพพาน ๕๕๓ 
ผูท่ีช่ือวา “สัตว (ผูของติด)” ๒๕๐ 
ผูท่ีช่ือวา “เห็นอยูโดยชอบ” ๒๔๗/๔๒๒ 
ผูท่ีไดเดินไปตามทาง ๕๐ 
ผูท่ีตัณหาและทิฏฐิอาศัยไมได ๑๒๑๐/๑๒๒๐/ 
   ๑๒๒๒/๑๒๒๕ 

ผูท่ีถามเลยปญหาเสียแลว ๔๒๓ 
ผูท่ีถึงฝงแหงพระนิพพาน ๘๕๙  
ผูท่ีประกอบพรอมดวยอริยมรรคมีองคแปด ๕๗๒ 
ผูท่ีมารใจบาปไมทําอะไรใหไดตามชอบใจ ๖๘๓ 
ผูท่ีมารอันมีบาปกระทําอะไรไมได ๖๙๕ 
ผูท่ีไมยึดถือแมในนิพพาน ๕๕๔ 
ผูท่ียังตองมองสีหนาของผูอ่ืน ๑๐๐ 
ผูท่ียังไมรูจักนพิพาน ๕๕๒ 
ผูท่ีหมดความยึดถือในทุกส่ิง ๕๕๓ 
ผูท่ีเหมือนกับถูกนําตัวไปเกบ็ไวในสวรรค ๑๕๗๑ 
ผูท่ีเหมือนกับถูกนําไปเก็บไวในนรก ๑๕๗๐ 
ผูเท่ียงแทตอพระนิพพาน (นยิต) ๕๖๑/๕๗๑/  
   ๕๗๒/๕๙๓ 
ผูเท่ียงแทตอสัทธรรม (สทฺธมฺมนิยโต) ๕๙๖ 
ผูธัมมานุสารี  ๖๗๐ 
ผูนอมใจดวยความรูสึกวา “งาม” เทานั้น ๖๕๗ 
ผูนําอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได ๘๐๖/ 
   ๘๐๙/๑๑๙๘/๑๒๓๑/๑๒๓๒ 
ผูนิพพาน (ตามคําของพระอานนท) ๖๗๔ 
ผูบรรลุคุณวิเศษอันโอฬารยิ่งกวา 
  ท่ีบรรลุอยูกอน ๑๒๓๑ 
ผูบรรลุฌานท่ี ๑ ๑๕๕๕ 
ผูบรรลุฌานท่ี ๒ ๑๕๕๖ 
ผูบรรลุฌานท่ี ๓ ๑๕๕๗ 
ผูบรรลุฌานท่ี ๔ ๑๕๕๗ 
“ผูบรรลุแลวซ่ึงนิพพานในทิฏฐธรรม”  
  (ทิฏฐธมฺมนิพพฺานปตฺโต) ๗๕๐ 
ผูบรรลุแลวตามลําดับซ่ึงทันตภูมิ ๖๑๘ 
ผูบวชแลวโดยชอบ ๔๒ 
 



ผูบอกทางและผูเดินทางมีการหลุดพน 
  อยางเดยีวกัน ๗๒๑ 
ผูแบกของหนัก ๓๕๗/๓๕๘/๔๑๘ 
ผูปฏิบัติจนเสร็จกิจในพรหมจรรยแลว ๖๑๑ 
ผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ๙๐๗ 
ผูปฏิบัติเปรียบดวยนักรบ ๖๔๖ 
ผูปฏิบัติเพื่อความดับเย็นเปนนิพพาน ๖๕๔ 
ผูปฏิบัติเพื่อหมดบาป ๔๗๐ 
“ผูปฏิบัติแลวซ่ึงธรรมตามสมควรแกธรรม”  
  (ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน) ๗๕๐ 
ผูปฏิบัติแลวเพื่อชนะโลกท้ังสอง ๑๐๙๓ 
ผูปฏิบัติอยางเดียวกันมีผลตางกัน ๕๖๔ 
ผูปกติอยูไดเพราะเห็นธรรมลักษณะหา ๒๕๘ 
ผูประกอบดวยกามโยคะและภวโยคะ ๑๐๔๙ 
ผูประกอบดวยการผูกจิตติดกับอารมณ ๓๕๙ 
ผูประกอบดวยตัณหาสัญโญชน ๒๘๒ 
ผูประกอบดวยปญญาซ่ึงสามารถกําหนด 
  ความเกดิข้ึนและความดับ ๑๑๕๕ 
ผูประกอบดวยวิชชาอันเปนเสขะ ๕๘๘ 
ผูประกอบดวยสติสัมปชัญญะ ๑๑๗๗/๑๕๕๒ 
ผูประกอบดวยอวิชชา ๓๗ 
ผูประกอบดวยอสาธารณญาณ ๕๙๖ 
ผูประกอบฝกฝนเพื่อบรรลุอธิจิต ๑๐๔๒ 
ผูประกอบพรอมดวยองคหก ๖๑๒ 
ผูประกอบพรอมแลวดวยธรรม ๔  
  เพื่อความเปนโสดาบัน ๕๗๓ 
ผูประกอบพรอมแลวดวยองคท้ัง ๘  
  ช่ือวาเปนพระเสขะ ๕๕๗ 
ผูประกอบพรอมแลวดวยองคท้ัง ๑๐ ช่ือวา 
  เปนพระอรหนัต (พระอเสขะ) ๕๕๗ 

ผูประกอบพรอมแลวดวยองคแหง 
  การบรรลุซ่ึงโสดา ๕๗๘ 
ผูประกอบพรอมแลวดวยญาณอันเปนเสขะ ๕๘๘ 
ผูประกาศธรรมในลักษณะบันลือสีหนาท ๖๑๘ 
ผูประเดี๋ยวยอมรับประเดี๋ยวคัดคาน ๓๗๑ 
ผูประพฤติเช็ดอุจจาระของตนดวยมือ ๘๓๐ 
ผูประพฤติเปลือยกาย ๘๓๐ 
ผูประเสริฐในโลก ๖๑๗ 
ผูปรารภความเพียรไมทอดท้ิงธุระในกุศล ๑๑๕๕ 
ผูปราศจากกามโยคะแตยังประกอบดวย 
  ภวโยคะ ๑๐๔๙  
ผูปราศจากกามโยคะและภวโยคะ ๑๐๔๙ 
ผูปราศจากกิเลสเคร่ืองรอยรัดแลวเสวยเวทนา ๗๖๓ 
ผูปราศจากความคร่ันคราม ๙๔ 
ผูปราศจากภัยเวรโดยส้ินเชิง ๖๑๗ 
ผูปราศจากส่ิงเสียบแทงแหงจิต ๖๔๔ 
ผูปราศจากอาลัย ๔๙๔ 
ผูปรินิพพานเฉพาะตน ๕๑๒/๗๖๓ 
ผูปรินิพพานดวยตองใชความเพียรเร่ียวแรง ๕๖๓ 
ผูปรินิพพานดวยไมตองใชความเพยีรเร่ียวแรง ๕๖๓ 
ผูปรินิพพาน (ตามคําของพระอานนท)  ๖๗๔ 
ผูปรินิพพานในทิฏฐธรรม ๕๐๙ 
ผูปรินิพพานในระหวางอายยุังไมทันถึงกึ่ง ๕๖๓ 
ผูปรินิพพานเม่ืออายุพนกึ่งแลวจวนถึงท่ีสุด ๕๖๓ 
ผูปลงภาระลงไดแลว ๔๔๕ 
ผูปญญาวิมุตต  ๖๖๒ 
ผูปญญาวิมุตต (ตามคําของพระอานนท) ๖๖๕ 
ผูปญญาวิมุตต (อีกนยัหนึ่ง)   994 
ผูปดกั้นทิศท้ังหกโดยเฉพาะ ๑๐๙๕ 
ผูเปนเกพลี  ๖๒๐ 



ผูเปนเกพลีบุคคลในพุทธศาสนา ๖๒๒ 
ผูเปนท่ีต้ังแหงความเคารพ ๙๑๗ 
ผูเปนบัณฑิตมีปญญามาก ๙๐๘ 
ผูเปนบุตรท่ีเกดิแตอกพระพุทธเจา ๖๑๗ 
ผูเปนไปไมไดท่ีจะพึงคิดประทุษรายตถาคต ๕๘๓ 
ผูเปนไปไมไดท่ีจะพึงถือศาสดาอ่ืน ๕๘๓ 
ผูเปนไปไมไดท่ีจะพึงทําสงฆใหแตกกนั ๕๘๓ 
ผูเปนไปไมไดท่ีจะพึงปลงชีวิตบิดา ๕๘๓ 
ผูเปนไปไมไดท่ีจะพึงปลงชีวิตพระอรหนัต ๕๘๓ 
ผูเปนไปไมไดท่ีจะพึงปลงชีวิตมารดา ๕๘๓ 
ผูเปนพรหมจารีถึงท่ีสุด ๖๓๕ 
ผูเปนพหูสูตผูทรงธรรม ๙๐๗ 
ผูเปนมหานาคผูมีจิตต้ังม่ันแลว ๖๑๗ 
ผูเปนมหาวีระเท่ียวไปในท่ีตางๆ ๖๑๗ 
ผูเปนมุนีลวงเสียไดซ่ึงโยคะกิเลส ๔๓๐ 
ผูเปนอุดมบุรุษ  ๖๑๐ 
ผูเปรียบเหมือนตนไมใหญๆ ถูกเครือเถาคลุม 
  แลวพินาศ ๓๘๕/๕๐๙ 
ผูเปดเผยตนเองตามท่ีเปนจริง ๑๑๕๕ 
ผูไปสูสังสารวัฏ ๔๒๙ 
ผูผุดข้ึนคร้ังหนึ่งแลวจึงจมเลย ๗๒๗ 
ผูผุดข้ึนแลว เดินเขามาถึงท่ีต้ืนแลว ๗๒๘ 
ผูผุดข้ึนแลว เดินเขาหาฝง ๗๒๘ 
ผูผุดข้ึนแลว ถึงฝงขามข้ึนบกแลว ๗๒๙ 
ผูผุดข้ึนแลวยนือยู ๗๒๗ 
ผูผุดข้ึนแลวเหลียวดูรอบๆ อยู ๗๒๘ 
ผูพนไปจากรูป อรูป สุข ทุกขโดยส้ินเชิง ๔๔๑ 
ผูพนพิเศษเพราะความส้ินตัณหา ๖๓๔ 
ผูพนแลวจาก (เคร่ืองผูกแหง) มาร ๒๑๖ 
ผูพรากมาเสียจากกิเลสาสวะไดหมด ๖๑๐ 

ผูพอกพูนบาปกรรมอยูเนืองนิตย ๒๗๓ 
ผูพอใจในความไมเนิ่นชา ๑๑๑๐ 
ผูพิจารณาใครครวญธรรมโดย 
  วิธีสามประการ ๖๒๒/๖๒๖ 
ผูพิจารณาเหน็สภาพท่ีมียิ่งและ 
  มีหยอนในวิสัยโลก ๖๑๑ 
ผูเพลิดเพลินอยูในส่ิงท่ีเปนทุกข ๒๕๑  
ผูเพียรเพงเผากิเลสอยู ๔๗๐ 
ผูมัวแตเห็นเปนของอรอยใน 
  สัญโญชนิยธรรม ๓๘๗ 
ผูมาถึงพระสัทธรรมนี้แลว ๕๘๘ 
ผูมากไปดวยสุขและโสมนัสในทิฏฐธรรม ๑๔๓๖ 
ผูมากอยูดวยความรูสึกเบ่ือหนายในขันธ ๔๙๐ 
ผูมิไดเบียดเบียนสัตวท่ีสะดุงหวั่นไหว 
  และไมสะดุงหวั่นไหว ๙๙๙ 
ผูมีกระแสในเบ้ืองบนไปถึงอกนิฏฐภพ ๕๖๓ 
ผูมีกัลยาณธรรม ๖๒๗ 
ผูมีกัลยาณปญญา ๖๒๗ 
ผูมีกัลยาณปติมุงปญญาเปนเบ้ืองหนา ๑๔๘๐ 
ผูมีกัลยาณศีล  ๖๒๗ 
ผูมีกามอันตนเขาไปดํารงอยู ๑๐๔๘ 
ผูมีการตรัสรูพรอมในเบ้ืองหนา ๕๖๑ 
ผูมีการปรินิพพานในภพนั้น ๕๖๓ 
ผูมีการศึกษามีปญญาเคร่ืองเจาะแทงกิเลส ๙๐๗ 
ผูมีการศึกษาแลวแทงตลอดซ่ึง 
  เนื้อความดวยปญญา ๙๐๗ 
ผูมีการสดับ  ๑๗๑/๒๔๗/๒๕๗/๓๙๑/๓๙๔/ 
   ๕๑๔/๕๑๕/๖๑๘/๖๒๘/๖๕๕/ 
   ๖๗๘/๖๘๑/๖๘๒/๗๔๒/๗๘๘/ 
   ๑๐๑๖/๑๐๕๑/๑๒๔๖/๑๓๑๐ 



“ผูมีการอยูอยางมีเพื่อนสอง” ๓๕๙ 
“ผูมีการอยูอยางผูเดียว” ๓๖๐ 
ผูมีกายสังขารอันสงบรํางับแลว ๖๑๔ 
ผูมีกายอันเครียดครัดในการปฏิบัติธรรม ๑๑๓๘ 
ผูมีกําเนิดเดรัจฉานส้ินแลว ๕๗๗ 
ผูมีกิเลสอันเปนเคร่ืองผูกจิตใหอยูกับภพ 
  ส้ินไปรอบแลว ๔๔๕ 
ผูมีโกสัชชะ  ๓๘๓ 
ผูมีความเกษมจากโยคะถึงท่ีสุด ๖๓๕ 
ผูมีความดําริไมขุนมัว ๖๑๔ 
 (เจ็ดคําตอไปน้ี  ศึกษาเน่ืองกันไป :-) 
ผูมีความตองการนอย ๑๑๘๘ 
ผูมีอาหารนอย  ๑๑๘๘ 
ผูไมมีความมึนชา ๑๑๘๘ 
ผูมีสุตะมาก  ๑๑๘๘ 
ผูพิจารณาเหน็เฉพาะอยูซ่ึงจติอันหลุดพนแลว  
  (ตามลําดับ) ๑๑๘๘ 
ผูไดตามปรารถนาซ่ึงกถาอันเปนไป 
  เพื่อการขัดเกลากิเลส ๑๑๘๙ 
ผูอยูปามีเสนาสนะอันสงัด ๑๑๘๙ 
ผูมีความเนิ่นชาเปนท่ีมายนิด ี ๓๗๒ 
ผูมีความประพฤติเขากันไดในเพื่อน 
  สพรหมจารี ๙๒๐ 
ผูมีความเปนโดยประการอ่ืน ๕๑๒ 
ผูมีความพนอยางไมมีอะไร 
  ใหหมายไดเปนโคจร ๖๑๐ 
ผูมีความพนอยางวางกิเลสเปนโคจร ๖๑๐ 
ผูมีความพอใจในความคลุกคลีกันเปนหมู ๔๓๐ 
ผูมีความเพียรอันปรารภแลว ๔๖๗ 
ผูมีความยินดีในธรรมอันไมทําความเนิ่นชา ๖๓๗ 

ผูมีความสงสัยอันขามไดแลว ๙๔ 
ผูมีความสําเร็จถึงท่ีสุด ๖๓๕ 
ผูมีเคร่ืองผูกแหงมาร ๒๑๖ 
ผูมีจักษ ุ   ๔๔๖ 
ผูมีจิตเปนมหคัคตะอันไพบูลยอธิษฐานจิต 
  ครอบงําโลกอยู ๙๖๓ 
ผูมีจิตเปนสมาธิแลว ยอมรูไดตามเปนจริง ๗๕ 
ผูมีจิตไมเขาไปมีอนุสัยในแตละขันธ ๒๒๕ 
ผูมีจิตสงบแลวในภายใน ๔๒๖ 
ผูมีจิตสหรคตดวยกรุณา ๑๕๐๙ 
ผูมีจิตสหรคตดวยมุทิตา ๑๕๐๙ 
ผูมีจิตสหรคตดวยเมตตา ๑๕๐๙ 
ผูมีจิตสหรคตดวยเมตตาแผไป ๑๓๒๖ 
ผูมีจิตสหรคตดวยอุเบกขา ๑๕๐๙ 
ผูมีจิตหลุดพนดวยด ี ๖๑๔ 
ผูมีจิตหลุดพนเพราะส้ินภวเนตติ ๔๔๖ 
ผูมีจิตอันกามราคะกลุมรุม ๓๙๑ 
ผูมีจิตอันกามราคะไมกลุมรุม ๓๙๑ 
ผูมีจิตอันความทุกขรวบรัดแลว ๒๕๕ 
ผูมีจิตอันความโลภกลุมรุมแลว ๓๘๔ 
ผูมีจิตอันความโลภไมกลุมรุมแลว ๕๐๘ 
ผูมีจิตอันโทสะรึงรัดแลว ๔๘๑ 
ผูมีจิตอันพยาบาทกลุมรุม ๓๙๑ 
ผูมีจิตอันพยาบาทไมกลุมรุม ๓๙๑ 
ผูมีจิตอันโมหะรึงรัดแลว ๔๘๒ 
ผูมีจิตอันราคะรึงรัดแลว ๔๘๑ 
ผูมีจิตอันวิจกิจิฉากลุมรุม ๓๙๑ 
ผูมีจิตอันวิจกิจิฉาไมกลุมรุม ๓๙๑ 
ผูมีจิตอันสักกายทิฏฐิกลุมรุม ๓๙๑ 
ผูมีจิตอันสักกายทิฏฐิไมกลุมรุม ๓๙๑ 



ผูมีจิตอันสีลัพพตปรามาสกลุมรุม ๓๙๑ 
ผูมีจิตอันสีลัพพตปรามาสไมกลุมรุม ๓๙๑ 
ผูมีจิตอันหาขอบเขตมิได ๖๕๖ 
ผูมีเจตโสลีนัตตา ๓๘๓ 
ผูมีเจตโสวิกเขปะ ๓๘๓ 
ผูมีใจยินดีในการบําเพ็ญ ๑๑๐๙ 
ผูมีใจยินดีในการละ ๑๑๐๙ 
ผูมีฌานอันตนไมละเลย ๑๓๔๐ 
ผูมีตทังคนิพพาน (ตามคําของพระอานนท) ๖๗๗ 
ผูมีตนเปนประทีป ๑๑๗๘ 
ผูมีแตการเค้ียวกินซ่ึงกนัและกัน ๑๐๒ 
ผูมีทวารอันคุมครองแลวในอินทรียท้ังหลาย ๑๕๕๑ 
ผูมีทิฏฐธรรมนิพพาน  
  (ตามคําของพระอานนท) ๖๗๔ 
ผูมีทิฏฐิวาโทษในกามท้ังหลายไมมี ๘๒๙ 
ผูมีท่ีสุดแหงกจิถึงท่ีสุด ๖๓๕ 
ผูมีทุสสีลยะ  ๓๘๓ 
ผูมีธรรมญาณและอันวยญาณ ๕๘๗ 
ผูมีธรรมเปนประทีป ๑๑๗๘ 
ผูมีธรรมอันไมทําความเนิน่ชาเปนท่ีมายนิดี ๖๓๗ 
ผูมีธรรมอันไมรูเส่ือม (อปริหานธมฺโม) ๕๙๖ 
ผูมีนรกส้ินแลว ๕๗๗ 
ผูมีปกติตามเหน็กายในกาย ๑๓๒๒ 
ผูมีปกติตามเหน็ความเกิดข้ึนและ 
  ความเส่ือมไปในขันธ ๙๑๘ 
ผูมีปกติตามเหน็ความต้ังข้ึนและเส่ือมไปใน 
  อุปาทานขันธท้ังหา ๑๒๘๐ 
ผูมีปกติตามเหน็ความไมงามในกาย ๕๙๘ 
ผูมีปกติตามเหน็จิตในจิต ๑๓๒๔ 
ผูมีปกติตามเหน็ธรรมในธรรม ๑๓๒๔ 

ผูมีปกติตามเหน็วาไมเท่ียงในสังขารท้ังปวง ๕๙๘ 
ผูมีปกติตามเหน็เวทนาในเวทนา ๑๓๒๓ 
ผูมีปกตินอมไปในนิพพาน ๕๗๔ 
ผูมีปกติพิจารณาเหน็กายในกาย ๑๒๐๙/๑๒๑๐ 
ผูมีปกติพิจารณาเหน็จิตในจติ ๑๒๒๑ 
ผูมีปกติพิจารณาเหน็ธรรมในธรรม ๑๒๒๓/๑๒๒๕ 
ผูมีปกติพิจารณาเหน็เวทนาในเวทนา ๑๒๑๙ 
ผูมีปกติไมตองถามคนอ่ืนวาอะไรเปนอยางไร ๖๑๑ 
ผูมีปกติเห็นโดยความเปนอาทีนวะในธรรม 
  อันเปนท่ีต้ังแหงอุปาทาน ๗๓๔ 
ผูมีปกติเห็นเปนภัยในโทษแมเล็กนอย ๙๑๗ 
ผูมีปกติอยูคนเดียว ๖๙๖ 
ผูมีปกติอยูดวยความไมประมาท ๑๓๖๒/๑๓๖๓ 
ผูมีปมาทะ  ๓๘๓ 
ผูมีปรกติเกษมจากโยคะ ๔๒๙ 
ผูมีปรกติไปสูชาติและมรณะ ๔๒๙ 
ผูมีปรกติมองเห็นฝงนี้ (คือวฏัฏสงสาร) ๖๗๙ 
ผูมีปรกติมองเห็นฝงโนน (คือนิพพาน) ๖๗๙ 
ผูมีปรกติมองเห็นโดยความเปนอาทีนวะ 
  ในธรรมเปนท่ีต้ังแหงสังโยชน ๗๓๓ 
ผูมีประโยชนตนอันตามถึงแลว ๑๓๘๘ 
ผูมีปญญา  ๔๖๗ 
ผูมีปญญาเคร่ืองชําแรกกิเลส ๕๘๘ 
ผูมีปญญาในความหลุดพนดวยด ี ๖๑๔ 
ผูมีปญญาเปนความสมบูรณดวย 
  การกอและการฉาบ ๖๙๒ 
ผูมีปาปมิตตตา  ๓๘๓ 
ผูมีปุพพันตาปรันตานุทิฏฐ ิ ๓๗๐/๓๗๗ 
ผูมีเปรตวิสัยส้ินแลว ๕๗๗ 
ผูมีพนักพิงส่ีดาน ๖๑๒ 



ผูมีพวกพองดี (กลฺยาณสมฺปวงฺก) ๔๖๖ 
ผูมีพุทธจักษุประเสริฐกวา 
  สัตวสองเทาท้ังหลาย ๘๕๑ 
ผูมีมรณสัญญาอันต้ังไวดีแลวในภายใน ๕๙๘ 
ผูมีมิตรดี (กลฺยาณมิตฺต) ๔๖๖ 
ผูมีรูปกายนี้ช่ือวาส้ินสุดกันเพียงนี ้ ๖๑๑ 
ผูมีรูปยอมเหน็รูปท้ังหลาย ๖๕๙ 
ผูมีลักษณะควรประกอบความเพียร ๑๑๕๕ 
ผูมีวิจิกิจฉา  ๓๘๓ 
ผูมีวิริยะเปนพลกาย ๖๙๑ 
ผูมีศรัทธาเช่ือความตรัสรูของตถาคต ๑๑๕๕ 
ผูมีศีลงาม - ธรรมงาม - ปญญางามก็เปนเกพลี ๖๒๗ 
 (แปดคําตอไปน้ี  ศึกษาเน่ืองกันไป :-) 
ผูมีศีลมีปกติเห็นเปนภยัในโทษ 
  แมมีประมาณนอย ๑๔๘๒ 
ผูฉันโภชนะโดยเคารพไมเดอืดรอน 
  กระวนกระวาย ๑๔๘๒ 
ผูเกลียดตอกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริต ๑๔๘๒ 
ผูมีการอยูรวมกันเปนสุขไมทําผูอ่ืน 
  ใหหวาดกลัว ๑๔๘๒ 
ผูเปดเผยความคดของตนในผูเปนวิญูชน 
  เพื่อกําจดัโทษนั้นของตนเสีย ๑๔๘๒ 
ผูมีสิกขาวาผูอ่ืนจะศึกษาหรือไมก็ตามใจ  
  แตเราจะศึกษา ๑๔๘๒ 
ผูถาไปก็ไปตรง ๑๔๘๒ 
ผูมีความเพียรอันปรารภดวยเน้ือและ 
  โลหิตในสรีระ ๑๔๘๓ 
ผูมีสติ   ๗๘๗ 
ผูมีสติประพฤติธรรมถึงท่ีสุดรอบดาน 
  ไมพึงเกรงตอภัย ๑๔๗๙  

ผูมีสติปฏฐาน ไมมีทางท่ีจะเกิดความเห็นวา 
  อัตตาและโลกเปนของเท่ียง ๑๒๖๘ 
ผูมีสติปฏฐาน ยอมไมมีความรูสึกวา 
  สัตวบุคคล ๑๒๖๘ 
ผูมีสติเปนนายทวาร ๖๙๒ 
ผูมีสติหลงลืม ช่ือวาไมมีจิต ๑๒๐๐ 
ผูมีสติสมบูรณ ๖๐๙ 
ผูมีสติสัมปชัญญะรอคอยการทํากาละ ๗๘๗ 
ผูมีสติอยูอยางมีสัมปชัญญะ ๑๒๓๘ 
ผูมีสหายดี (กลฺยาณสหาย) ๔๖๖ 
ผูมีสัญญาวาปฏิกูลท้ังในส่ิงไมปฏิกูล 
  และส่ิงปฏิกูลอยู ๙๙๒ 
ผูมีสัญญาวาปฏิกูลในส่ิงไมปฏิกูลอยู ๙๙๑ 
ผูมีสัญญาวาปฏิกูลในอาหาร ๕๙๘ 
ผูมีสัญญาวามิใชส่ิงนายินดีในโลกท้ังปวง ๕๙๘ 
ผูมีสัญญาวาไมปฏิกูลท้ังในส่ิงปฏิกูล 
  และส่ิงไมปฏิกูลอยู ๙๙๒ 
ผูมีสัญญาวาไมปฏิกูลในส่ิงปฏิกูลอยู ๙๙๒ 
ผูมีสัทธรรมเจ็ดเปนท่ีโคจร ๖๑๗ 
ผูมีสัทธาเปนเสาระเนียด ๖๙๐ 
ผูมีสันทิฏฐิกธรรม (ตามคําของพระอานนท) ๖๗๓ 
ผูมีสัมปชัญญะ  ๗๘๘/๑๑๗๘ 
ผูมีสัมโพธิเปนเบ้ืองหนา (สมฺโพธิปรายน) ๕๙๓ 
ผูมีสุตะเปนอาวุธ ๖๙๑ 
ผูมีหิริเปนคูลอมรอบ ๖๙๐ 
ผูมีองคหาอันประกอบพรอมแลว ๖๒๑ 
ผูมีองคหาอันละขาดแลว ๖๒๐ 
ผูมีอนัตตสัญญา ยอมถึงซ่ึงการถอนอัสมิมานะ 
  ในทิฏฐธรรม ๘๐๕  
ผูมีอนาสวจิต  ๘๗๔/๑๐๓๐/๑๐๖๒/๑๐๘๓/๑๐๙๑ 



ผูมีอบายทุคติวินิบาตส้ินแลว ๕๗๗ 
ผูมีอริยจิต  ๘๗๔/๑๐๓๐/๑๐๖๒/๑๐๘๓/๑๐๙๑ 
ผูมีอริยมัคคสมังคี ๘๗๔/๑๐๓๐/๑๐๖๒/ 
   ๑๐๘๓/๑๐๙๑ 
ผูมีอัชฌาสัยนอมไปในเหยื่อของโลก ๑๔ 
ผูมีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา ๕๖๑/๕๗๑/๕๗๒ 
ผูมีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา (อวินิปาตธมฺม) ๕๙๓ 
ผูมีอาพาธนอย ๑๓๑๒ 
ผูมีอาพาธนอยมีโรคนอย ๑๑๒๑/๑๑๕๕ 
ผูมีอารักขาอยางเดียว ๖๑๒ 
ผูมีอํานาจในคลองแหงชนิดตางๆ ของวิตก ๑๐๔๘ 
ผูมีอํานาจเหนอืจิต ๑๓๔๖ 
ผูมีอุเบกขาเปนอุปาทาน ๔๗๘ 
ผูมีอุปาทาน ยอมไมปรินิพพาน ๔๐๑ 
ผูมีอุปารัมภจิตตตา ๓๘๓ 
ผูมีโอตตัปปะเปนเชิงเทินเดนิรอบ ๖๙๑ 
ผูมืดมนเพราะอํานาจแหงกาม ๒๙๕ 
ผูไมกระวนกระวายใจไดแลว ๖๑๐ 
ผูไมกลาวคําประจบหรือคําขัดแยงใครๆ ๙๕๕ 
ผูไมกลืนเบ็ดของมาร ๖๘๓ 
ผูไมเกิดนนัทิ (อุปาทาน) ๖๔๕ 
ผูไมขยะแขยงตอส่ิงท่ีควรขยะแขยง ๓๙๘ 
ผูไมขยะแขยงตอส่ิงท่ีไมควรขยะแขยง ๓๙๙ 
 (หกคําตอไปน้ี  ศึกษาเน่ืองกันไป :-) 
ผูไมขมจิตในสมัยท่ีควรขม ๑๔๓๗ 
ผูไมประคองจติในสมัยท่ีควรประคอง ๑๔๓๗ 
ผูไมทําจิตใหราเริงในสมัยท่ีควร 
  ทําจิตใหราเริง ๑๔๓๗ 
ผูไมเขาไปเพงอยางยิ่งซ่ึงจิตในสมัยท่ีควร 
  เขาไปเพงอยางยิ่ง ๑๔๓๗ 

ผูมีจิตนอมไปในธรรมทราม (หีนาราโม) ๑๔๓๗ 
ผูยินดียิง่ในสักกายะ (สกกฺายาราโม) ๑๔๓๗ 
ผูไมของติดอยูในธรรมท้ังปวง ๖๙๕ 
ผูไมเขาถึงซ่ึงการนับ (วาเปนอะไร) ๑๗๕/๓๙๔ 
ผูไมเขาไปหาเปนผูหลุดพน ๖๘๓ 
ผูไมเขาไปหายอมหลุดพน ๖๘๓ 
ผูไมคร่ันครามตอชนเหลาอ่ืนผูมีธรรม 
  เปนปรปกษ ๑๔๘๐ 
ผูไมควรกระทําใหแจงซ่ึงทิฏฐิสัมปทา ๕๗๐ 
ผูไมควรแกความรูพรอมอันไมมีอะไรยิ่งกวา ๘๓๘ 
ผูไมควรแกความส้ินไปแหงทุกข ๙๓๑ 
ผูไมควรแกญาณทัสสนะ ๘๓๘ 
ผูไมควรถูกตราหนา ๒๒๕/๒๒๖ 
ผูไมควรที่จะทํากาละกอนแตท่ีจะทําให 
  แจงซ่ึงโสดาปตติผล ๕๙๒ 
ผูไมควรเพื่อความส้ินไปแหงทุกข ๓๒๖ 
ผูไมจมลงแลวในบาดาล ๑๗๑/๑๗๕ 
ผูไมจําตองเช่ือไปกับผูอ่ืนเขา ๖๑๐ 
ผูไมดูหม่ินความน่ิงอยางพระอริยเจา ๙๑๘ 
ผูไมไดท้ังเจโตสมถะและ 
  ไมไดธัมมวิปสสนา ๑๔๖๕/๑๔๖๗ 
ผูไมไดยนิไดฟง ๑๖๒/๒๑๖/๒๑๙/๒๔๘/ 
   ๒๕๑/๒๖๐/๓๗๘/๕๕๑ 
ผูไมไดสุขวิหารในทิฏฐธรรม ๑๑๘๕ 
ผูไมตกอยูในอํานาจของจิต ๑๓๔๖ 
ผูไมตองเช่ือตามคําของผูอ่ืน ๙๔ 
ผูไมตองมองสีหนาของผูอ่ืน ๑๐๐ 
ผูไมตองอาศัยปจจัยจากใครอื่นในสาระ 
  แหงพรหมจรรย ๖๑๘ 
ผูไมตอบโต (น ปฏิสฺเสเนติ) ๖๔๐ 



ผูไมต้ังทับซ่ึงนิมิตนั้นใหเปนนิมิต 
  อันตนต้ังไวดวยด ี ๙๒๔ 
ผูไมตามประกอบในธรรมท่ี 
  ไมเปนท่ีสบายแกนิพพาน ๖๕๐ 
ผูไมตามเห็นวาเปนอัตตา (ตัวตน) ๖๘๒ 
ผูไมตามเห็นวาเปนอัตตนยิา (ของตน) ๖๘๒ 
ผูไมติดพัน (ในเวทนา) ๗๘๗ 
ผูไมติดพันแลวดวยทุกข ๗๘๗ 
ผูไมถึงความตายหรือความทุกขเจียนตาย ๖๕๐ 
ผูไมถือตัว (น อุสฺเสเนติ) ๖๓๙ 
ผูไมถูกผูกพันดวยเคร่ืองผูกใดๆ ท้ังภายในภายนอก๖๒๙ 
ผูไมทอดท้ิงธุระในกุศลธรรมท้ังหลาย ๙๑๘ 
ผูไมทอดท้ิงสัมปชัญญะ ๑๗๕ 
ผูไมทําความทุกขใหแกผูอ่ืนโดยท่ีไมควรจะมี ๕๐๘ 
ผูไมทําตนเปนขาศึกตอพระอรหันต   ๙๕๐ 
ผูไมประกอบดวยการผูกจิตติดกับอารมณ ๓๖๐ 
ผูไมปรุงเคร่ืองปรุงอันเปนบุญ ๔๓๙ 
ผูไมปรุงเคร่ืองปรุงอันเปนอเนญชา ๔๓๙ 
ผูไมปรุงเคร่ืองปรุงอันมิใชบุญ ๔๓๙ 
ผูไมปรุงแตงอภิสังขารอันเปนบุญ ๗๖๓ 
ผูไมปรุงแตงอภิสังขารอันเปนอเนญชา ๗๖๓ 
ผูไมปรุงแตงอภิสังขารอันมิใชบุญ ๗๖๓ 
ผูไมพูดเร่ืองนอกเร่ือง ๙๑๘ 
ผูไมเพลิดเพลินกะส่ิงอันเปนทุกข ๔๒๔ 
ผูไมเพลิดเพลินพรํ่าสรรเสริญสยบมัวเมา 
  ซ่ึงอุเบกขา ๙๖๘ 
ผูไมมีการระคนดวยหมูเปนท่ีมายินด ี ๘๐๓ 
ผูไมมีการสดับ  ๑๗๑/๒๕๑/๓๙๑/๓๙๔/๖๘๕/ 
   ๑๐๑๔/๑๐๕๕/๑๒๔๕/๑๓๑๐/ 
   ๑๓๙๗/๑๓๙๘ 

ผูไมมีกิจอะไรๆ ท่ีตองทํา 
  ดวยความไมประมาท ๑๓๘๘ 
ผูไมมีกิเลสฟุงกลุมเหมือนควัน ๔๖๙/๖๑๑ 
ผูไมมีความกังวล ๘๕๙ 
ผูไมมีความพอใจในความคลุกคลีกันเปนหมู ๔๓๑ 
ผูไมมีความหวั่นไหวไปในอารมณไหนๆ ๔๖๙  
ผูไมมีปจจัยแหงการมาสูฝงใน ๖๔๔ 
ผูไมมีเร่ืองยุงเกี่ยวกับอาหาร ๖๑๐ 
ผูไมมีสัญญาในรูปซ่ึงเปนภายในยอมเหน็ 
  รูปท้ังหลายอันเปนภายนอก ๖๕๙ 
ผูไมมีเส้ียนหนามหมดเส้ียนหนาม ๑๓๖๐ 
ผูไมมีหนามยอกใจ ๖๙๕ 
ผูไมมีหนามยอกตํา ๖๙๕ 
ผูไมมีหนาม หมดเส้ียนหนามยอกตํา ๖๙๕ 
ผูไมมีเหตุหรือคุณลักษณะอะไรๆ  
  ท่ีใครๆ จะกลาววาทาน 
  เปนอะไรไดอีกตอไป ๗๐๐ 
ผูไมมีเหตุแหงภพอันเปนเคร่ืองผูกพัน ๖๔๔ 
ผูไมมีอนุสัย  ๓๙๓ 
ผูไมมีอารมณ  ๒๕๘ 
ผูไมมีอาสวะในทิฏฐธรรม ๑๗๕/๑๗๖/๓๙๔ 
ผูไมมีอุปธิกิเลส ๖๘๖ 
ผูไมมีอุปาทานยอมปรินิพพาน ๕๐๗/๗๔๙/๙๖๘ 
ผูไมยึดถืออยางเหนียวแนน (อนาธานคาหี) ๑๔๕๐  
ผูไมยึดม่ันแลว ยินดีในความสลัดคืน 
  ซ่ึงความยึดม่ัน ๘๖๐ 
ผูไมยึดม่ันอะไรๆ ในโลก๑๒๑๐/๑๒๒๐/๑๒๒๒/๑๒๒๕ 
ผูไมรับอาหารท่ีเขารองเชิญ ๘๓๐ 

ผูไมรูจักรูป ๑๕๖ 
ผูไมรูจักเศราโศก ๖๐๙ 



ผูไมรูชัดธรรมลักษณะ ๕ ของทิฏฐิ ๓๗๑ 
ผูไมรูชัดอุบายเปนเคร่ืองสลัดออกจากสักกายทิฏฐ๓ิ๙๑ 
ผูไมรูเบญจขันธโดยนัยอริยสัจส่ี ๒๕๑ 
ผูไมรูไมเห็นพรหมจะมากลาวแสดงหนทาง 
  ไปสูพรหม ๑๐๗๕ 
ผูไมรูสึกความหลวมตัวของตัว ๒๙๕ 
ผูไมรูอยูเห็นอยู ๑๐๔ 
ผูไมรูอริยสัจ ๑๙/๒๓/๒๕ 
ผูไมลวงพนอบายทุคติวนิิบาตและ 
  สังสารวัฏฏ ๓๑๕/๖๘๕ 
ผูไมลุกโพลง (น ปชฺชลติ) ๖๔๑ 
ผูไมลูบคลําดวยทิฏฐิของตน  
  (อสนฺทิฏ ิปรามาสี) ๑๔๕๐ 
ผูไมแลนอาวไปขางหนา ๖๔๒  
ผูไมวกอาวมาขางหลัง ๖๔๒ 
ผูไมสมควรท่ีจะร้ือถอนซ่ึงโอฆะ ๘๓๘ 
ผูไมสะดุงหวาดเสียวแลว ๖๑๑ 
ผูไมสามารถลงหลักแหงความรูของตน ๑๐๐ 
ผูไมสําคัญม่ันหมาย ๖๔๕ 
ผูไมหลงใหล ๓๕๒ 
ผูไมหลุดพนไปไดจาก ครรภ ๓๑๑ 
ผูไมหลุดพนไปไดจาก เคร่ืองของ ๓๑๑ 
ผูไมหลุดพนไปไดจาก ทุกข   ๒๕๑/๓๑๐ 
ผูไมหลุดพนไปไดจาก เปอกตม ๓๑๑ 
ผูไมหลุดพนไปไดจาก ภยั ๓๐๙ 
ผูไมหลุดพนไปไดจาก โรค ๓๑๐ 
ผูไมหลุดพนไปไดจาก ลูกศร ๓๑๑ 
ผูไมหลุดพนไปไดจาก หัวฝ ๓๑๐ 
ผูไมหวังอะไรแลว ๔๖๙/๖๑๑ 
 

ผูไมหวั่นไหวในเพราะวิธา  
  (ช้ันแหงมานะสาม) ท้ังหลาย ๖๑๘ 
ผูไมเห็นซ่ึงอริยสัจท้ังส่ี ๙๗/๑๐๐ 
ผูไมเห็นฝงนี ้ ๒๔๙ 
ผูไมเห็นฝงโนน ๒๔๙ 
ผูไมไหมเกรียม (นปชฺฌายติ) ๖๔๒ 
ผูไมอัดควัน (น ธูปายติ) ๖๔๐ 
ผูไมอาจกระทําอนันตริยกรรม ๕๘๑ 
ผูไมอาจเขาถึงธรรมะไรๆ  
  โดยความเปนตัวตน ๕๘๑ 
ผูไมอาจเขาถึงสังขารไรๆ  
  โดยความเปนของเท่ียง ๕๘๑ 
ผูไมอาจเขาถึงสังขารไรๆ  
  โดยความเปนของสุข ๕๘๑ 
ผูไมอาจมาสูทิฏฐิวา “สุขและทุกขเกดิข้ึนได 
  ตามลําพัง” ๕๘๔ 
ผูไมอาจมาสูทิฏฐิวา “สุขและทุกขตนทําเอง” ๕๘๔  
ผูไมอาจมาสูทิฏฐิวา “สุขและทุกขตนทําเอง 
  ก็มี ผูอ่ืนทําใหก็มี” ๕๘๔ 
ผูไมอาจมาสูทิฏฐิวา “สุขและทุกขผูอ่ืนทําให” ๕๘๔ 
ผูไมอาจมาสูทิฏฐิวา “สุขและทุกข 
  ไมตองใครอ่ืนทําให  
  (เกิดข้ึนไดตามลําพัง)” ๕๘๔  
ผูไมอาจมาสูทิฏฐิวา “สุขและทุกขไมตองทําเอง 
  และไมตองใครอ่ืนทําให  
  (เกิดข้ึนไดตามลําพัง)” ๕๘๔ 
ผูไมอาจมาสูอนาคมนียวัตถุ  
  (วัตถุท่ีไมควรเขาหา) ๕๘๒ 
ผูไมอาจยังภพที่แปดใหเกดิข้ึน ๕๘๒ 
 



ผูไมอาจแสวงหาทักขิเณยยบุคคลภายนอก 
  จากศาสนานี ้ ๕๘๑ 
ผูไมอาจหวังการถึงความบริสุทธ์ิ 
  โดยโกตุหลมงคล ๕๘๑ 
ผูไมอาจอยูอยางไมมีความเคารพยําเกรง 
  ในพระธรรม ๕๘๒ 
ผูไมอาจอยูอยางไมมีความเคารพยําเกรง 
  ในพระศาสนา ๕๘๒ 
ผูไมอาจอยูอยางไมมีความเคารพยําเกรง 
  ในพระสงฆ ๕๘๒ 
ผูไมอาจอยูอยางไมมีความเคารพยําเกรงในสิกขา๕๘๒ 
ผูไมโออวดไมมีมารยา ๑๑๕๕ 
ผูยอมทําลายโอกาสที่จะมีเพือ่เอาอะไรเสีย ๖๑๐ 
ผูยอมติดอยูในการบริโภคกาม ๒๙๔ 
ผูยังไกลจากนพิพาน ๗๗๓ 
ผูยังตองเท่ียวไปในภพแหงเทวดา 
  และมนษุยอีกเจ็ดคร้ัง ๕๖๒ 
ผูยังมีอุปาทานอยูจะปรินิพพานไมได ๔๗๘ 
ผูยังมีอุปาทานอยูยอมไมปรินิพพาน ๔๗๙ 
ผูยังไมไดเจโตสมถะในภายในยังไมได 
  อธิปญญาธัมมวิปสสนา ๑๑๔๐ 
ผูย่ํายีเสียไดท้ังความไมยนิดแีละความยนิด ี ๑๑๐๙ 
ผูยินดีในกามอันตนนิรมิตเอง ๑๐๔๘ 
ผูยึดถือเต็มท่ี ๕๕๑ 
ผูยืนอยูจดประตูแหงอมตะ ๕๘๘ 
ผูรวมอยูในกลุมโสดาบัน ๕๙๒ 
ผูรอดไปไดไมตายกลางทาง ๖๔๙ 
ผูรอดพนเสียไดจากนรก ฯลฯ ๕๙๕ 
ผูรอบรูซ่ึงเวทนา ๑๗๕ 
ผูรับผลของการปฏิบัติเกี่ยวกบัธาตุส่ี ๖๘๒  

ผูร้ือถอนสังโยชนไดแลว ๔๙๔ 
ผูร้ือร้ัวลอมออกเสียได (สงฺกณิฺณปริกฺโข) ๖๔๘ 
ผูรูความลับของปยรูป - สาตรูป ๖๕๕ 
ผูรูจักรูป ๑๕๖ 
ผูรูจักเลือกเอาฝายดับไมเหลือแหงภพ ๗๒๓ 
ผูรูจักหนาตาของมานะอยางถูกตองแลว ๑๘๒/๓๘๙ 
ผูรูแจงปรินิพพานอันอะไรปรุงแตง 
  ใหแปรเปล่ียนไมได ๖๑๐ 
ผูรูชัดอุบายเปนเคร่ืองสลัดออกจาก 
  สักกายทิฏฐ ิ ๓๙๑ 
ผูรูซ่ึงประโยชน  ๙๙ 
ผูรูท่ัวถึงธรรมหายากท้ังท่ีทรงแสดงเอง 
  โดยยอและพสิดาร ๑๔๘๖ 
ผูรูในโลกอยางไมมีผูรูอ่ืนยิ่งกวา ๖๑๘ 
ผูรูพรอมในโลกมีปญญาถึงท่ีสุด ๑๓๘๓ 
ผูรูสึกตอเวทนาตามทิฏฐิของตนๆ ๓๗๗ 
 (สิบหกคําตอไปน้ี  ศึกษาเน่ืองกันไป :-) 
ผูรูสึกตัวท่ัวถึงวาเราหายใจยาว ๑๑๘๒ 
ผูรูสึกตัวท่ัวถึงวาเราหายใจส้ัน ๑๑๘๒ 
ผูรูพรอมเฉพาะซ่ึงกายท้ังปวง ๑๑๘๒ 
ผูทํากายสังขารใหรํางับอยู ๑๑๘๒ 
ผูรูพรอมเฉพาะซ่ึงปติ ๑๑๘๒ 
ผูรูพรอมเฉพาะซ่ึงสุข ๑๑๘๒ 
ผูรูพรอมเฉพาะซ่ึงจิตตสังขาร ๑๑๘๓ 
ผูทําจิตตสังขารใหรํางับอยู ๑๑๘๓ 
ผูรูพรอมเฉพาะซ่ึงจิต ๑๑๘๓ 
ผูทําจิตใหปราโมทยยิ่งอยู ๑๑๘๓ 
ผูทําจิตใหต้ังม่ันอยู  ๑๑๘๓ 
ผูทําจิตใหปลอยอยู  ๑๑๘๓ 
ผูตามเห็นซ่ึงความไมเท่ียงอยูเปนประจํา ๑๑๘๓ 



ผูตามเห็นซ่ึงความจางคลายอยูเปนประจํา ๑๑๘๓ 
ผูตามเห็นซ่ึงความดับไมเหลืออยูเปนประจาํ ๑๑๘๔ 
ผูตามเห็นซ่ึงความสลัดคืนอยูเปนประจํา ๑๑๘๔ 
 (สิบเกาคําตอไปน้ี  ศึกษาเน่ืองกันไป :-) 
ผูรูสึกตัวท่ัวพรอมในกรณีท่ีจิตไมนอม 
  ไปสูสุญญตาอันเปนภายใน ๑๑๙๐ 
ผูรูสึกตัวท่ัวพรอมในกรณีท่ีจิตไมนอม 
  ไปสูสุญญตาอันเปนภายนอก ๑๑๙๑ 
ผูรูสึกตัวท่ัวพรอมในกรณีท่ีจิตไมนอม 

ไปสูสุญญตาอันเปนท้ัง 
  ภายในและภายนอก ๑๑๙๑ 
ผูรูสึกตัวท่ัวพรอมในกรณีท่ีจิตไมนอม 
  ไปสูอาเนญชะ ๑๑๙๑ 
ผูรูสึกตัวท่ัวพรอมในกรณีท่ีจิตนอม 
  ไปสูสุญญตาอันเปนภายใน ๑๑๙๒ 
ผูรูสึกตัวท่ัวพรอมในกรณีท่ีจิตนอม 
  ไปสูสุญญตาอันเปนภายนอก ๑๑๙๒ 
ผูรูสึกตัวท่ัวพรอมในกรณีท่ีจิตนอม 
  ไปสูสุญญตาอันเปนท้ังภายใน 
  และภายนอก ๑๑๙๓ 
ผูรูสึกตัวท่ัวพรอมในกรณีท่ีจิต 
  นอมไปสูอาเนญชะ ๑๑๙๓ 
ผูรูสึกตัวท่ัวพรอมในกรณแีหงการเดิน  
  (ปฏิบัติธรรมอยู) ๑๑๙๓ 
ผูรูสึกตัวท่ัวพรอมในกรณแีหงการยนื (ปฏิบัติ

ธรรมอยู) ๑๑๙๔ 
ผูรูสึกตัวท่ัวพรอมในกรณแีหงการนั่ง  
  (ปฏิบัติธรรมอยู) ๑๑๙๔ 
ผูรูสึกตัวท่ัวพรอมในกรณแีหงการนอน  
  (ปฏิบัติธรรมอยู) ๑๑๙๔ 

ผูรูสึกตัวท่ัวพรอมในกรณไีมพูด 
  เร่ืองไมควรพดู ๑๑๙๕ 
ผูรูสึกตัวท่ัวพรอมในกรณแีหงกถาท่ีควรพดู ๑๑๙๕ 
ผูรูสึกตัวท่ัวพรอมในกรณแีหงวิตก 
  อันไมควรตรึก ๑๑๙๕ 
ผูรูสึกตัวท่ัวพรอมในกรณแีหงวิตก 
  อันควรตรึก ๑๑๙๖ 
ผูรูสึกตัวท่ัวพรอมในกรณแีหงฉันทราคะ 
  ในกามคุณท่ีตนยังละไมได ๑๑๙๖ 
ผูรูสึกตัวท่ัวพรอมในกรณแีหงฉันทราคะ 
  ในกามคุณท่ีตนละไดแลว ๑๑๙๗ 
ผูรูสึกตัวท่ัวพรอมในกรณแีหงอัสมิมานะ 
  ในปญจปาทานขันธอันตนละ 
  ไดแลว ๑๑๙๗ 
ผูรูอยูผูเห็นอยู   ๑๐๔ 
ผูรูอรรถรูธรรมแหงคาถาแมเพียงส่ีบท ๙๐๗ 
ผูรูอริยสัจ   ๒๐ 
ผูรูอริยสัจเปนหลักอยูในใจ ๓๖ 
ผูรูอริยสัจไมจําเปนตองรูอภธิรรม 
  และรวยลาภ ๑๕๒๖ 
ผูรูอินทรียหกแลวไมยึดม่ันก็มี ๕๙๑ 
ผูรูอินทรียหกแลวยังยดึม่ันอยูก็มี ๕๙๑ 
ผูรูอุปาทานขันธแลวไมยึดม่ันก็มี ๕๙๐ 
ผูรูอุปาทานขันธแลวยังยึดม่ันอยูก็มี ๕๙๐ 
ผูลดธงปลงภาระปราศจากเคร่ืองผูกพัน ๖๔๙ 
ผูลวงมัจจุราชใหหลง ๖๘๕ 
ผูลวงพนตัณหาอันสายไปในโลก ๓๑๒ 
ผูลวงพนบุถุชนภูมิ ๕๙๒ 
ผูลวงเสียไดจากเคร่ืองของ ๖๘๖ 
ผูลอกคราบท้ิงแลว ๖๔๒ 



ผูละการแสวงหาส้ินเชิงแลว ๖๑๓ 
ผูละกิเลสเคร่ืองรอยรัดไดแลวทุกกรณ ี ๖๐๙ 
ผูละขาดจากการตองตาย ๖๘๖ 
ผูละราคะ - โทสะ - โมหะระดับโสดาบัน ๕๖๙ 
ผูละเสียไดซ่ึงอนุสัยในกายและในเวทนา ๗๘๘ 
ผูละเสียไดแลวซ่ึงความยนิดแีละความยินราย ๗๔๓ 
ผูละองคหาไดขาด ๖๑๒ 
ผูละอาลัยและส่ิงท่ีทําใหอาลัยเสียได ๖๐๙ 
ผูละอาสวะนานาแบบ ๖๒๘ 
ผูเลิศท่ีสุด ๑๓๔๕ 
ผูเลือกเอาการปฏิบัติฝายท่ีเปนไป 
  เพื่อดับภพท้ังหลาย ๗๒๕ 
ผูแลวแตมารตองการจะทําตามอําเภอใจ ๒๙๑ 
ผูวางายแทจริง ๑๑๒๖ 
ผูวิ่งเลาะอยูตามฝงใน ๘๕๙ 
ผูเวนขาดแลวจากกายสมารัมภะ ๗๖๐ 
ผูเวนขาดแลวจากมโนสมารัมภะ ๗๖๑ 
ผูเวนขาดแลวจากวจีสมารัมภะ ๗๖๑ 
ผูสงบเสงี่ยมจริง ๑๑๒๕  
ผูสนองโอวาท ๙๔ 
ผูสมควรเพื่อความส้ินไปแหงทุกข ๓๒๖ 
ผูสมบูรณดวยทิฏฐโิดยธรรมชาติ ๕๘๑ 
ผูสลัดท้ิงเสียไดแลวท้ังฝงในและฝงนอก ๖๔๓ 
ผูสักการะธรรมะอยู ๑๑๒๖ 
ผูสัทธานุสารี ๖๗๑ 
ผูสัทธาวิมุตต ๖๖๙ 
ผูสันโดษ ๑๕๕๒ 
ผูสันโดษดวยจีวรตามมีตามได ๑๑๐๘ 
ผูสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได ๑๑๐๘ 
ผูสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามได ๑๑๐๘ 

ผูสันโดษ (ยนิดีตามท่ีมีอยู) ๑๐๙๑ 
ผูสําคัญวาควรในส่ิงท่ีควร ๓๙๙ 
ผูสําคัญวาควรในส่ิงท่ีไมควร ๓๙๘ 
ผูสําคัญวาธรรมในส่ิงท่ีเปนธรรม ๔๐๐ 
ผูสําคัญวาธรรมในส่ิงท่ีไมใชธรรม ๓๙๘ 
ผูสําคัญวาไมควรในส่ิงท่ีควร ๓๙๘ 
ผูสําคัญวาไมควรในส่ิงท่ีไมควร ๓๙๙ 
ผูสําคัญวาไมใชธรรมในส่ิงท่ีเปนธรรม ๓๙๘ 
ผูสําคัญวาไมใชธรรมในส่ิงท่ีไมใชธรรม ๔๐๐ 
ผูสําคัญวาไมใชวินัยในส่ิงท่ีเปนวินยั ๓๙๙ 
ผูสําคัญวาไมใชวินัยในส่ิงท่ีไมใชวนิัย ๔๐๐ 
ผูสําคัญวาไมใชอาบัติในส่ิงท่ีเปนอาบัติ ๓๙๘ 
ผูสําคัญวาไมใชอาบัติในส่ิงท่ีไมใชอาบัติ ๓๙๙ 
ผูสําคัญวาวินัยในส่ิงท่ีเปนวนิัย ๔๐๐ 
ผูสําคัญวาวินัยในส่ิงท่ีไมใชวนิัย ๓๙๙ 
ผูสําคัญวาอาบัติในส่ิงท่ีเปนอาบัติ ๓๙๙ 
ผูสําคัญวาอาบัติในส่ิงท่ีมิใชอาบัติ ๓๙๘ 
ผูสํารวมเท่ียวไปในหมูบาน  
  แมถูกดากไ็มกลาวคําหยาบ ๑๔๘๐ 
ผูสําเร็จกิจแหงชีวิต ๑๑๑๔ 
ผูส้ินความหวงั ๖๑๐ 
ผูเสวยความสุขท้ังทางกายและทางจิต ๗๙๑/๑๔๖๑ 
ผูเสวยเวทนาเพียงอยางเดียว ๗๘๕ 
ผูแสวงหาประโยชนเกื้อกูล ๕๐๕ 
ผูหมดกิเลสท่ีจะร้ันเพื่อรักษามานะเสียแลว ๖๑๑ 
ผูหมดส่ิงปรารถนา ๔๑๙ 
ผูหมดอุปาทานยอมปรินิพพาน ๔๘๐ 
ผูหยั่งลงสูสัปปุริสภูมิ (ภูมิแหงสัตบุรุษ) ๕๙๒ 
ผูหยั่งลงสูสัมมัตตนิยาม  
  (ระบบแหงความถูกตอง) ๕๙๒ 



ผูหยั่งลงสูอมตะ ๖๑๑ 
ผูหยาขาดจากความทุกขท่ีตองมาเกิดอีกตอไป ๖๘๖ 
ผูหลงใหล ๓๕๒ 
ผูหลีกออกเจริญสติปฏฐานอยูผูเดียว ๑๒๓๖ 
ผูหลุดจากบวง ๒๑๖ 
ผูหลุดพนดวยอรหัตตผลญาณ ๕๖๑ 
ผูหลุดพนไดเพราะไมยดึม่ันถือม่ัน ๖๕๓ 
ผูหลุดพนแลวเปนเจโตวิมุตต 
  และปญญาวิมุตต ๖๔๗ 
ผูหลุดพนแลวมีอุปมา ๕ อยาง ๖๔๗ 
ผูหวาดสะดุงอยูดวยอุปาทาน ๒๑๘ 
ผูหายหวิ ดับเยน็สนิท ๑๗๔ 
ผูเห็นซ่ึงอริยสัจท้ังส่ีดวยด ี ๑๐๑ 
ผูเห็นโดยถูกตอง (สมฺมทฺทโส) ๑๘๒ 
ผูเห็นโทษโดยความเปนโทษแลว 
  ทําคืนตามธรรม ๘๙๙ 
ผูเห็นธรรมท้ังหลายท่ีเกดิมาแตเหตุ ๕๙๖ 
ผูเห็นธรรมท่ีเปนเหตุ ๕๙๖ 
ผูเห็นภยัในความยึดถืออันเปนตัวเหตุ 
  ใหเกิดและใหตาย ๖๕๓ 
ผูเห็นภยัในวัฏฏะ (ภกิขุ) ๖๓๕ 
ผูเห็นสภาพยิ่งและหยอนในโลก  
  (วาเปนของวางเสมอกัน) ๔๖๙ 
ผูเห็นส่ิงอันเปนท่ีรักท่ีสนิทใจในโลก 
  โดยความเปนของเท่ียง ๓๘๐ 
ผูอนิมิตตวิหารี   ๖๗๒ 
ผูอภิรมยในความสงบสงัดอยู  
  จักถือเอาซ่ึงนมิิตแหงจติได ๔๓๑ 
ผูอยูใกลตอนพิพาน ๗๗๓ 
ผูอยูคนเดยีว   ๖๙๕ 

ผูอยูคนเดยีวในระดับท่ีสมบูรณลึกซ้ึงท่ีสุด ๖๙๗ 
ผูอยูโดดเดีย่วอภิรมยในความสงบสงัด ๔๓๐ 
ผูอยูในสถานะอันเลิศท่ีสุด ๑๑๗๙ 
ผูอยูอยางคนมีสุขก็ทําวิราคะใหปรากฏได ๗๒๕ 
ผูอยูอยางมีจิตเสมอกันกับหญิงสะใภใหม ๑๐๗๑ 
ผูอรหันตสัมมาสัมพุทธะ ๑๔๓ 
ผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยแลว ๔๔๖ 
ผูอาจและไมอาจเจริญสติปฏฐานส่ี ๑๒๗๑ 
ผูอาบแลวดวยเคร่ืองอาบ ๖๓๕ 
ผูอาบแลวดวยเคร่ืองอาบอันเปนภายใน ๖๓๖ 
ผูอุทิศตนในการเผากิเลส ๑๑๒๙ 
ผูอุบัติข้ึนในทันที ๕๖๓ 
ผูอุภโตภาควิมุตต ๖๕๘ 
ผูอุภโตภาควิมุตตโดยสมบูรณ ๖๕๙ 
ผูอุภโตภาควิมุตต (ตามคําของพระอานนท) ๖๖๑ 
ผูเอ็นด ู    ๕๐๕ 
ผูแอบอิงภวทิฏฐิเขาถึงภวทิฏฐิ 
  หยั่งลงสูภวทิฏฐิ ๖๓๖ 
ผูแอบอิงวิภวทิฏฐิเขาถึงวิภวทิฏฐ ิ
  หยั่งลงสูวภิวทิฏฐิ ๖๓๖ 
“แผนดินคือศีล”  ๑๔๕๗ 
แผเมตตาสูโลกทุกทิศทาง มีบุคคลผูมีเวรนั้น 
  เปนอารมณ ๑๓๒๖ 

ฝ 
ฝกฝายแหงทุกขท่ีมี (กาม) ตัณหาเปนมูล ๓๖๗ 
ฝงแลวอยางด ี   ๓๖ 
ฝเทาไววดัดวยการรูอริยสัจ ๗๒๒ 
ฝุนท่ีชอนข้ึนดวยปลายเล็บเทียบกับ- 
 มหาปฐพี ๗/๒๒ 



พ 
พนไดจากทุกข  ๒๑/๒๔/๒๕/๓๘๘/๔๑๕/๔๒๔/ 
  ๔๙๐/๔๙๑/๔๙๒/๖๓๗/๖๕๖/ 
  ๖๗๙/๗๗๑/๑๒๔๓/๑๓๙๔ 
พนทุกขเพราะไมเพลินในธาตุ ๔๑๔ 
พนวิเศษเพราะปราศจากอุปกิเลส ๑๓๑๐ 
พยาบาทมีกําลังจนเขานําออกไปไมได ๓๙๑ 
พยาบาทอันอริยสาวกละไดพรอมท้ังอนุสัย ๓๙๑ 
พ ๎ยาปาทธาตุ   ๙๕๗/๑๐๕๕ 
พ ๎ยาปาทวติก[ความตริตรึกในพยาบาท– 
 (มุงราย)] ๑๐๕๕ 
พ ๎ยาปาทสัญญา  ๙๕๖ 
 (หกคําตอไปน้ี  ศึกษาตอเน่ืองกันไป) 
พ ๎ยาปาทสัญญาเกิดจากพ ๎ยาปาทธาตุ ๑๐๕๕ 
พ ๎ยาปาทสังกปัปะเกดิจากพ ๎ยาปาทสัญญา ๑๐๕๕ 
พ ๎ยาปาทฉันทะเกดิจากพ ๎ยาปาทสังกัปปะ ๑๐๕๕ 
พ ๎ยาปาทปริฬาหะเกิดจากพ ๎ยาปาทฉันทะ ๑๐๕๕ 

 
พ ๎ยาปาทปริเยสนาเกิดจากพ ๎ยาปาทปริฬาหะ ๑๐๕๕ 
พ ๎ยาปาทปริเยสนาท่ีเปนเหตุแหงการปฎิบัติผิด – 
 โดยกายวาจาใจ ๑๐๕๕ 
พรหมจรรย  ๘๖๐ 
พรหมจรรยท่ีทรงฝากไวกับพวกเรา ๑๔๘๗ 
พรหมจรรยท่ีเปนไปเพื่อนพิพาน ๑๓๘๙ 
พรหมจรรยท่ีแสดงไวโดยขันธสาม ๑๕๓๙ 
พรหมจรรยนีเ้ปนเคร่ืองเจาะแทงกิเลส ๓๐๙ 
พรหมจรรยนีเ้ปนท่ีดับไมเหลือแหงกรรม ๑๐๒๖ 
พรหมจรรยนีเ้ปนนิโรธแหงอาสวะ ๓๙๘ 
 

พรหมจรรยนีเ้ปนไปเพื่อนพิพิทา ฯลฯ  
 เพื่อนิพพาน ๑๓๘๙ 
พรหมจรรยนีเ้พื่อการละขาดซึ่งภพ ๔ 
พรหมจรรยนีเ้พื่อประโยชนแกการกําหนดรูความ- 
 ท่ีสัตวตองเดินทางไกลดวยอวิชชา 
 (อท ฺธานปริ ฺญต ฺถ) ๘๔๑ 
พรหมจรรยนีเ้พื่อประโยชนแกการดับเยน็ใน–  
  ทิฏฐธรรมเพราะไมยดึม่ัน– 
  (อนุปาทาปรินพิ ฺพานต ฺถ) ๘๔๑ 
พรหมจรรยนีเ้พื่อประโยชนแกการถอนอนุสัย– 
  (อนุสยสมุค ฺฆาตนต ฺถ) ๘๔๑ 
พรหมจรรยนีเ้พื่อประโยชนแกการทําใหแจง– 
  ซ่ึงผลคือวิชชาและวิมุตติ– 
 (วิชชาวิมุต ฺติผลสจ ฺฉิกิริยต ฺถ) ๘๔๑ 
พรหมจรรยนีเ้พื่อประโยชนแกการรูการเหน็– 
  (ญาณทส ฺสนต ฺถ) ๘๔๑ 
พรหมจรรยนีเ้พื่อประโยชนแกการละสังโยชน– 
  (ส ฺโญชนปหานต ฺถ) ๘๔๐ 
พรหมจรรยนีเ้พื่อประโยชนแกการสํารอกซ่ึงราคะ 
  (ราควิราคต ฺถ) ๘๔๐ 
พรหมจรรยนีเ้พื่อประโยชนแกความส้ินไปแหง– 
  อาสวะท้ังหลาย 
  (อาสวานํ ขยต ฺ ถ) ๘๔๑ 
พรหมจรรยนีเ้พื่อรอบรูทุกข ๒๖๙ 
พรหมจรรยนีเ้พื่อละสัญโญชน ๓๘๙ 
พรหมจรรยนีมิ้ใชมีความถึงพรอมดวย– 
  ญาณทัสสนะเปนอานิสงส ๔๘๙ 
พรหมจรรยนีมิ้ใชมีความถึงพรอมดวย– 
  ศีลเปนอานิสงส ๔๘๙ 



พรหมจรรยนีมิ้ใชมีความถึงพรอมดวย– 
  สมาธิเปนอานิสงส ๔๘๙ 
พรหมจรรยนีมิ้ใชมีลาภสักการะ 
  เปนอานิสงส ๔๘๙ 
พรหมจรรยนีมี้เจโตวิมุตติ(อันไมกําเริบ)– 
  นั่นแหละเปนผลสุดทาย ๔๘๙ 
พรหมจรรยนีมี้เจโตวิมุตติเปนประโยชน– 
  ท่ีมุงหมาย ๔๘๙ 
พรหมจรรยนีห้ยั่งลงสูนิพพาน มีนิพพาน– 
  เปนท่ีสุดทาย ๔๒๓ 
พรหมจรรยแผไพศาลจนกระท่ังเทวดาและ– 
  มนุษยสามารถประกาศได ๘๔๔ 
พรหมจรรยฝายผิด 
  (ซ่ึงเปนสีลัพพตัตปรามาส) ๑๔๐๕ 
พรหมจรรยสําหรับผูถึงท่ีสุดแหงทุกขแลว ๑๓๘๘ 
พรหมจรรยสําหรับผูยังไมถึงท่ีสุดแหงทุกข๑๓๘๘ 
พรหมจรรยใหผลอยางเคร่ืองจักร ๑๓๙๒ 
พระคุณของผูท่ีทําใหเรารูแจงอริยสัจส่ี ๑๕๓๐ 
พระพุทธเจาทุกพระองคลวนแตตรัสรูอริยสัจ ๖๘ 
พระพุทธองคกับจตุราริยสัจ ๕๐ 
พระพุทธอุทานเม่ือตรัสรูได ๗ วัน ๕ 
พระยาสัตวช่ือสีหะ ๕๘ 
พระศาสดาจักเปนผูท่ีเราบําเรอแลว ๙๒๙ 
พระสกิทาคามี  ๕๙๗ 
พระเสขะ  ๕๕๑/๕๕๗/๑๒๗๓ 
พระเสขะคือผูกําลังจะไมยึดถือ ๕๕๑ 
พระเสขะคือผูท่ีกําลังจะรูจกันิพพาน ๕๕๓ 
พระเสขะผูประกอบดวยองคแปด 
  แหงสัมมัตตะ ๑๒๙๖ 
 

พระโสดาบันกบัพระอรหนัตตางกันในการ– 
  เห็นธรรม ๕๙๐ 
พระโสดาบันกับพระอรหนัตตางกันในการ– 
  เห็นธรรม(อีกนัยหนึ่ง) ๕๙๑ 
พระโสดาบันเปนใครกัน ๕๗๑ 
พระโสดาบันเปนใครกัน(อีกนัยหนึ่ง) ๔๗๒ 
พระโสดาบันเปนใครกัน(อีกนัยหนึ่ง) ๕๗๔ 
พระโสดาบันเปนใครกัน(อีกนัยหนึ่ง) ๕๗๖ 
พระโสดาบันผูรูจักปญจุปาทานักขันธ ๕๗๑ 
พระโสดาบันผูรูจักอินทรียหก ๕๘๙ 
พระองคเปนผูช้ีทาง ๕๐ 
พระอนาคามีพวกท่ีจักปรินพิพานในระหวาง๕๙๗ 
พระอนาคามีพวกท่ีมีกระแสในเบ้ืองบนไปสู– 
  อกนิฏฐภพ ๕๙๗ 
พระอรหันต  ๕๕๓/๕๕๗/๖๔๕ 
พระอรหันตขีณาสพ ๕๙๗ 
พระอรหันตคือผูเปนเกพลี ๖๒๐ 
พระอรหันตคือผูเปนอเสขะ ๙๐๖ 
พระอรหันตเจริญสติปฎฐานเพ่ือความอยู– 
 เปนผาสุกของทาน ๑๒๗๕ 
พระอรหันตตายแลวสูญหรือ ๖๙๘ 
พระอรหันตผูประกอบดวยองคสิบ 
  แหงสัมมัตตะ ๑๒๙๖ 
พระอรหันตมีคุณลักษณะท่ีนาสนใจ ๖๑๖ 
พระอรหันตรูแจงปญจุปาทานักขันธแลว 
  หลุดพน ๖๐๗ 
พระอรหันตเลิศกวาภวัคคพรหม ๖๑๘ 
พระอริยบุคคลผูตองใชสังขารธรรมตางกัน ๕๙๗ 
พระอริยบุคคลมีหลายระดบั(เพราะอินทรีย– 
  ยิ่งหยอนกวากนั) ๖๘๗ 



พระอริยบุคคลมีอันดับเจ็ด ๖๕๘ 
พระอริยบุคคลละสังโยชนไดตางกัน ๕๙๖ 
พระอเสขะ  ๕๕๓/๑๒๗๓ 
พระอเสขะคือผูท่ีไมยึดถือแมในนิพพาน ๕๕๔ 
พระอเสขะคือผูท่ีหมดความยึดถือในทุกส่ิง ๕๕๓ 
พระอเสขะ(อรหันต) ๖๐๙ 
“พรานเบ็ด”  ๓๕๖ 
พราหมณไตรเพทกับกาม ๑๐๕๘ 
พราหมณไตรเพทกับนวิรณ ๑๐๕๙ 
พละถึงซ่ึงความเต็มรอบแหงความเจริญ ๗๙๑ 
พลาดแลวจากเจโตวิมุตติและปญญาวิมุตติ ๔๓ 
พลีกรรม ๕ ประการ ๑๑๒๔ 
พวกท่ีทรุดลงอยูท่ีตรงนั้น ๑๐๑๐ 
พวกท่ีทําความเย็น ๑๔๓๘ 
พวกท่ีมีความใครในสิกขา ๑๑๗๙ 
พวกท่ีมีจักษเุห็นตามท่ีเปนจริง ๑๐๑๑ 
พวกท่ีมีบทอันเห็นแลว ๑๐๒๐ 
พวกท่ีไมทําความเยน็ ๑๔๓๗ 
พวกท่ีแลนเตลิดไป ๑๐๑๑ 
“พวกพองของเจาของสวนผัก” ๒๗ 
 (สิบเอ็ดคําตอไปน้ี  ศึกษาตอเน่ืองกันไป : –) 
  พวกรูจกัรูป ๑๔๕๓ 
พวกฉลาดในลักษณะ ๑๔๕๔ 
พวกคอยเข่ียไขขาง ๑๔๕๔ 
พวกปดแผล  ๑๔๕๔ 
พวกสุมควนั  ๑๔๕๕ 
พวกรูจกัทาท่ีควรไป ๑๔๕๕ 
พวกรูจกัน้ําท่ีควรดื่ม ๑๔๕๕ 
พวกรูจกัทางท่ีควรเดิน ๑๔๕๖ 
พวกฉลาดในที่ท่ีควรไป ๑๔๕๖ 

พวกรีด “นมโค” ใหมีสวนเหลือ ๑๔๕๖ 
พวกบูชาผูเฒา  ๑๔๕๗ 
พอตัวท้ังเพื่อตนและผูอ่ืน ๑๔๐๖ 
พอตัวท้ังเพื่อตนและผูอ่ืน(อีกนัยหนึ่ง) ๑๔๐๗ 
พอตัวเพื่อตน แตไมพอตวัเพือ่ผูอ่ืน ๑๔๐๗ 
พอตัวเพื่อตน แตไมพอตวัเพือ่ผูอ่ืน 
  (อีกนยัหนึ่ง) ๑๔๐๘ 
พอตัวเพื่อตน แตไมพอตวัเพือ่ผูอ่ืน 
  (อีกนยัหนึ่ง) ๑๔๐๙ 
พอตัวเพื่อผูอ่ืน แตไมพอตวัเพื่อตน ๑๔๐๘ 
พอตัวเพื่อผูอ่ืน แตไมพอตวัเพื่อตน 
  (อีกนยัหนึ่ง) ๑๔๐๙ 
พอตัวเพื่อผูอ่ืน แตไมพอตวัเพื่อตน 
  (อีกนยัหนึ่ง) ๑๔๑๐ 
พอถูกเขาแทงท่ีปฏักท่ีขุมขนก็สังเวช ๑๑๓๕ 
พอถูกเขาแทงท่ีปฏักท่ีหนังกสั็งเวช ๑๑๓๖ 
พอถูกเขาแทงท่ีปฏักท่ีกระดูกก็สังเวช ๑๑๓๖ 
พอรูเร่ืองการรอยรัดก็สามารถทําท่ีสุดทุกข ๗๖๒ 
พอแลวสําหรับสัตวจะสํานกึตัว ๒๑ 
พอสักวารูอริยสัจ ๒๒ 
พอเห็นเงาของปฏักก็สังเวช ๑๑๓๕ 
พันธุมดีราชธานี ๑๔ 
พาราณสี  ๑๔๓ 
พิจารณาใครครวญธรรมโดยความเปนธาตุ ๖๒๖ 
พิจารณาใครครวญธรรมโดยความเปน– 
  ปฏิจจสมุปบาท ๖๒๖ 
พิจารณาใครครวญธรรมโดยความเปน– 
  อายตน ๖๒๖ 
พิธีกรรมช่ือโธวนะ ๑๔๔๒ 
พิธีปลงบาปดวยสัมมัตตปฏิปทา ๑๔๔๖ 



พิธีปจโจโรหณีของพวกพราหมณ ๑๔๔๗ 
พิธีปจโจโรหณีในอริวินยั ๑๔๔๗ 
พิษลูกศรแหงความทุกขของบุถุชน ๒๖๗ 
พึงกระทําใหเขาทราบเร่ืองจริงโดยความเปนเร่ือง– 
  จริงเม่ือถูกสรรเสริญ ๑๒๔๔ 
พึงขมข่ีความไมยินดใีนท่ีอยูอันสงัด ๑๔๘๐ 
พึงครอบงําเสียซ่ึงอํานาจของส่ิงอันเปนท่ีรัก– 
  และไมเปนท่ีรัก ๑๔๘๐ 
 (เจ็ดคําตอไปน้ี  ศึกษาเน่ืองกันไป: –) 
พึงเจริญใหเปนธรรมมีวิตกมีวิจาร ๑๓๒๑/๑๓๒๓ 
พึงเจริญใหเปนธรรมไมมีวติก– 
  มีแตเพยีงวจิาร ๑๓๒๑/๑๓๒๓ 
พึงเจริญใหเปนธรรมไมมีวติก- 
 ไมมีวิจาร ๑๓๒๑/๑๓๒๓ 
พึงเจริญใหเปนธรรมเปนไปกับ- 
  ดวยปติ ๑๓๒๑/๑๓๒๓ 
พึงเจริญใหเปนธรรมเปนไมมีปติ ๑๓๒๑/๑๓๒๓ 
พึงเจริญใหเปนธรรมสหรคต– 
  ดวยความยินด ี ๑๓๒๑/๑๓๒๓ 
พึงเจริญใหเปนธรรมสหรคต– 
  ดวยอุเบกขา ๑๓๒๑/๑๓๒๓ 
พึงตัดกระแสแหงกามอันหยั่งลง– 
  ในปยรูปและสาตรูป ๑๐๔๘ 
พึงถูกตองสัตวท้ังท่ียังสะดุงและม่ันคง– 
  ดวยเมตตา ๑๔๘๐ 
พึงแถลงใหเหน็เร่ืองไมจริง โดยความเปน– 
  เร่ืองไมจริง เม่ือถูกติ ๑๒๔๓ 
พึงทําความสมดุลของสมถะ 
  และวิปสสนา ๑๔๖๔/๑๔๖๕ 
 (สามคําตอไปน้ี  ศึกษาตอเน่ืองกันไป: –) 

พึงทําในใจซ่ึงสมาธินิมิตโดยกาลอันควร ๑๓๑๖ 
พึงทําในใจซ่ึงปคคาหนิมิตรโดยกาลอันควร๑๓๑๖ 
พึงทําในใจซ่ึงอุเปกขานิมิตรโดยกาล 
  อันควร ๑๓๑๖ 
พึงทําลายขอขัดแยง(ขีล)ในเพื่อน– 
  สพรหมจารีท้ังหลาย ๑๔๘๑ 
พึงประพฤติอธิศีลอธิจิตและอธิปญญาเถิด ๑๓๘๓ 
พึงเปนผูทอดสายตาตํ่า ไมหลุกหลิกดวยเทา๑๔๘๑ 
พึงเปนผูมีสติศึกษาเพื่อนําออกเสียซ่ึง 
  ธุลีในโลก ๑๔๘๑ 
พึงเปนเสขะไมมีท่ีอยูท่ีอาศัย เท่ียวไปเถิด ๑๔๘๐ 
พึงแผจิตครอบงําทิศท้ังปวงดวยสมาธิ– 
  อันหาประมาณมิได ๑๓๘๓ 
พึงเรียนเอาใหดี  พึงเจริญทําใหมาก โดยอาการท่ี– 
 พรหมจรรยจกัต้ังอยูได- 
 ตลอดกาลนาน ๑๔๘๗ 
พึงละฉันทะและวิตกชนิดท่ีเปนวิสัย- 
  แหงชาวบาน ๑๒๔๔ 
พึงเวนกามท้ังท่ีเปนของทิพยและ- 
  ของมนุษย ๑๐๔๘ 
พงึสงเคราะหชนดวยการชักชวนในการ– 
  เจริญสติปฏฐานท้ังส่ี ๑๒๗๗ 
พึงอยูโดยชอบโลกก็จะไมวางจาก- 
  พระอรหันต ๑๔๐๒ 
พืชของภพ  ๒๘๓ 
พุทธานุสสติ แมเม่ือกําลังทํางานอยู ๑๓๑๙ 
พุทธานุสสติ แมเม่ือเดนิอยู ๑๓๑๙ 
พุทธานุสสติ แมเม่ือนอนเบียดบุตร 
  อยูบนท่ีนอน ๑๓๑๙ 
พุทธานุสสติ แมเม่ือนอนอยู ๑๓๑๙ 



พุทธานุสสติ แมเม่ือนั่งอยู ๑๓๑๙ 
พุทธานุสสติ แมเม่ือยนือยู ๑๓๑๙ 
พูดจาซิกซ้ีเลนหัวสัพยอกกับมาตุคาม ๘๓๑ 
เพชรพลอยเม็ดหนึ่งแหงพระศาสนา ๑๕๓๐ 
เพราะกําหนัดยินดจีึงพัวพัน ๒๓๑ 
เพราะคลายกําหนัด ยอมบริสุทธ์ิ ๒๓๑ 
เพราะความส้ินไปรอบแหงสังโยชน  เบ้ืองตํ่าหา– 
  เปนสังขารปรินิพพาย ี ๕๖๓ 
เพราะความส้ินไปรอบแหงสังโยชน เบ้ืองตํ่าหา– 
  เปนอสังขารปรินิพพาย ี ๕๖๓ 
เพราะความส้ินไปรอบแหงสังโยชน เบ้ืองตํ่าหา– 
  เปนอันตราปรินิพพาย ี ๕๖๓ 
เพราะความส้ินไปรอบแหงสังโยชน เบ้ืองตํ่าหา– 
  เปนอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี ๕๖๓ 
เพราะความส้ินไปรอบแหงสังโยชน เบ้ืองตํ่าหา– 
  เปนอุปหัจจปรินิพพาย ี ๕๖๓ 
เพราะความส้ินไปรอบแหงสังโยชน เบ้ืองตํ่าหา– 
  เปนโอปปาติกอนาคามี ๕๖๓ 
เพราะความส้ินไปรอบแหงสังโยชน– 
  สามเปนผูโกลังโกละ ๕๖๒ 
เพราะความส้ินไปรอบแหงสังโยชน– 
  สามเปนผูเปนเอกพีชี ๕๖๒ 
เพราะความส้ินไปรอบแหงสังโยชน– 
  สามเปนผูสัตตักขัตตุปรมะ ๕๖๒ 
เพราะความส้ินไปรอบแหงสังโยชน– 
  สามเปนโสดาบัน ๕๖๑ 
เพราะความส้ินไปรอบแหงสังโยชน สามราคะ– 
  โทสะโมหะกเ็บาบาง–  
               เปนสกทาคามี ๕๖๒ 
 (สามคําตอไปน้ี  ศึกษาเน่ืองกันไป: –) 

เพราะเจริญสัมโพชฌงค ตัณหายอมละไป ๘๖๖ 
เพราะตัณหาละไป กรรมก็ละไป ๘๖๖ 
เพราะกรรมละไป ทุกขก็ละไป ๘๖๖ 
เพราะแตกสลายไดจึงถูกเรียกวารูป ๑๖๓ 
เพราะเบ่ือหนาย ยอมคลายกาํหนัด ๒๓๑ 
เพราะปรุงแตงใหสําเร็จรูปจึงถูกเรียก- 
  วาสังขาร ๑๙๙ 
เพราะพัวพันจงึเศราหมอง ๒๓๑ 
เพราะมิจฉาทิฏฐิจึงเปน “ปลาติดอวน” ๓๗๑ 
เพราะมีส่ิงท่ีไมตาย ส่ิงท่ีตายจึงมีทางออก ๔๗๒ 
เพราะไมทําในใจซ่ึงนานัตตสัญญาจึงบรรลุ– 
  อากาสานัญจายตนะ ๕๓๕ 
เพราะไมหวาดสะดุง ยอมปรินิพพาน– 
  (ดับรอบ)เฉพาะตน ๗๕๕ 
เพราะรูแจง(ตออารมณท่ีมากระทบ)ได– 
  จึงถูกเรียกวาวญิญาณ ๒๐๓ 
เพราะรูสึก(ตอผลอันเกิดจากผัสสะ)ได– 
  จึงถูกเรียกวาเวทนา ๑๖๙ 
 (เจ็ดคําตอไปน้ี  ศึกษาตอเน่ืองกันไป: –) 
เพราะละราคะได ท่ีต้ังขิงวิญญาณก็ไมมี ๖๘๔ 
เพราะวิญญาณไมมีท่ีต้ัง ก็ไมงอกงาม ๖๘๔ 
เพราะไมถูกปรุงแตง ก็หลุดพน ๖๘๔ 
เพราะหลุดพนไป ก็ต้ังม่ัน ๖๘๔ 
เพราะต้ังม่ัน กย็ินดใีนตนเอง ๖๘๔ 
เพราะยนิดใีนตนเอง ก็ไมหวั่นไหว ๖๘๔ 
เพราะไมหวัน่ไหว ก็ปรินิพพานเฉพาะตน ๖๘๔ 
เพราะหมายรูไดพรอมจึงถูกเรียกวาสัญญา ๑๙๔ 
 (แปดคําตอไปน้ี  ศึกษาตอเน่ืองกันไป : –) 
เพราะเห็นดวยปญญาโดยชอบ ปุพพันตานุทิฏฐิ– 
  ท้ังหลายยอมไมมี ๗๕๔ 



เพราะปุพพนัตานุทิฏฐิไมมี– 

  อปรันตานุทิฏฐิยอมไมมี ๗๕๕ 
เพราะอปรันตานุทิฏฐิไมมี– 
  ยึดม่ันลูบคลํายอมไมมี ๗๕๕ 
เพราะความยึดม่ันลูบคลําไมมี  
  จิตยอมจางคลาย ๗๕๕ 
เพราะคลายกําหนัด จิตยอมหลุดพน ๗๕๕ 
เพราะจิตหลุดพนแลว จิตจึงดํารงอยู ๗๕๕ 
เพราะเปนจิตท่ีดํารงอยู  
  จิตจึงยนิดีราเริงดวยด ี ๗๕๕ 
เพราะเปนจิตท่ียินดรีาเริงดวยด–ี 
  จิตจึงไมหวาดสะดุง ๗๕๕ 
เพราะอาสวะไมมี ก็ไมกระทําซ่ึงกรรมใหม– 
  และกรรมเกาก็ส้ินไปดวย ๗๖๐ 
เพราะอุปธิไมมี ชรามรณะจึงมี ๙๗๖ 
เพลินในทุกข  ๒๕๑ 
เพลินในธาตุเทากับเพลินในทุกข ๑๕๙ 
เพลินในเบญจขันธเทากับเพลินในทุกข ๒๕๑ 
เพลินอยางยิ่งซ่ึงดิน ๓๗๘ 
เพลินอายตนเทากับเพลินทุกข ๒๙๖ 
เพียงแตรูชัดอริยสัจช่ัวแวบสัมมาวายามะ– 
  ยังไมใชถึงท่ีสุด ๑๑๗๕ 
เพียงเพื่อการบงัเกิดในเนวสัญญานาสัญญาย– 
  ตนภพ ๕๓ 
โพชฌงคเจ็ด  ๔๖ 
โพชฌงคเจ็ดท่ีทําวิชชาและ 
  วิมุตติใหบริบูรณ ๑๑๘๑ 
โพชฌงคเจ็ด หมวดกายาฯ ๘๐๙ 
โพชฌงคเจ็ด หมวดจิตตาฯ ๘๑๒ 
โพชฌงคเจ็ด หมวดธัมมาฯ ๘๑๓ 

โพชฌงคเจ็ด หมวดเวทนาฯ ๘๑๑ 
โพชฌงคถึงซ่ึงความเต็มรอบแหงความเจริญ ๗๙๑ 
โพชฌงคท้ังเจด็ ๘๑๓ 
โพชฌงคท้ังเจด็ชนิดท่ีทําวิชชาและวิมุตติ– 
  ใหบริบูรณ ๘๑๔ 
โพชฌงคในฐานะเปนมรรค ๘๖๕ 
โพชฌงคบริบูรณเพราะสติปฏฐานบริบูรณ ๘๐๙ 
โพชฌงคบริบูรณยอมทําวิชชาและวิมุตติ– 
  ใหบริบูรณ ๑๒๐๗ 
โพชฌงคอันบุคคลปรารภถูกตองแลว อริยมรรค– 
  ก็เปนอันปรารภถูกตองดวย ๘๖๗ 
โพชฌงคอันบุคคลปรารภผิดแลว อริยมรรค– 
  ก็เปนอันปรารภผิดดวย ๘๖๗ 

ฟ 
ฟองไขออกเปนตัว มิใชโดยเจตนา- 
  ของแมไก ๗๗๕ 

ภ 
ภพโดยวภิพ  ๒๘๘ 
ภพท่ีแปด  ๕๘๒ 
ภพ(ผลแหงภวตัณหา) ๓๑๙ 
ภพแมช่ัวขณะดีดนิว้มือกย็ังนารังเกียจ ๓๑๙ 
ภพแมช่ัวลัดนิว้มือก็ไมมีคุณอะไรที-่ 
  พอจะกลาวได ๓๑๙ 
ภพแหงอสูร  ๓๘ 
ภวตัณหา  ๓๑๓ 
ภวตัณหาเปนธรรมชาติมีอาหาร ๓๑๓ 
ภวตัณหาเพิ่งมีตอภายหลัง ๓๑๓ 
ภวตัณหายอมปรากฏเพราะมีส่ิงนี้ๆเปนปจจัย๓๑๓ 



ภวทิฏฐิ(ทิฏฐิฝายบวก) ๓๗๑ 
ภวทิฏฐิ(วามี)  ๓๖๓ 
ภวนันทิ (ความเพลิดเพลินในภพ) ๓๑๓ 
ภวนิโรธวาท  ๙๔๗ 
‘ภวเนต ฺติ’  ๒๘๒ 
ภวเนตต ิ  ๔๔๖ 
ภวปริฬาหะ(ความเรารอนเพราะภพ) ๓๑๓ 
ภวปปาสา(ความหิวกระหายในภพ) ๓๑๓ 
ภวมุจฉา(ความสยบในภพ) ๓๑๓ 
ภวโยคะ   ๔๒๗ 
ภวโยคะ(การประกอบอยูดวยภพ) ๓๑๒ 
‘ภวรช ฺชุ’  ๒๘๒ 
 
ภวราคสัญโญชน (สังโญชนคือ 
  ความกําหนัดในภพ) ๓๑๓ 

ภวราคานุสัย ๖๐๘ 
ภาสิเนหะ(ความเสนหาในภพ) ๓๑๓ 
ภวัชโฌสาน(ความเมาหมกในภพ) ๓๑๓ 
ภัท๎รมุข(วฑิูฑภะ) ๒๙๓ 
ภัยเกิดจากความแก(ชราภย)ํ ๑๓๙๘ 
ภัยเกิดจากความเจ็บไข(พ ฺยาธิภย)ํ ๑๓๙๘ 
ภัยเกิดจากความตาย(รรณภยํ) ๑๓๙๘ 
ภัยท่ีเขาไมรูจกั  ๔ 
ภัยท่ีมารดาและบุตรชวยกันไมได ๑๓๙๘ 
ภัยท่ีแมลูกก็ชวยกันไมได ๑๓๙๗ 
ภัยเวร ๕ ประการ ๕๗๗ 
ภาระ(ของหนกั) ๒๔๖ 
ภาวนาปธาน  ๑๑๒๘ 
ภาวนาปธาน(พิเศษ) ๑๑๓๓ 
 

ภาวนายอมมีดวยการดํารงจิตไว(ในนิมิตเปนท่ีต้ัง– 
  แหงความเล่ือมใส) ๑๒๓๑ 
ภาวะบริสุทธ์ิแหงการประพฤติพรหมจรรย๑๔๗๕ 
ภาวะเปนท่ีรักท่ียินด ี ๕๐/๑๒๙/๓๒๒/๓๒๗/ 
   ๓๗๙/๔๑๐/๖๕๕/๙๗๗/๑๐๔๘ 
ภาวะเปนท่ีรักท่ียินด(ีปยรูปสาตรูป) ๓๒๗ 
ภาวะเปนท่ีรักท่ียินดีเปน “หนาม” ๓๒๗ 
ภาวะไมบริสุทธ์ิแหงการประพฤต ิ
  พรหมจรรย ๑๔๗๑ 
ภาวะแหงความถูก(สม ฺมต ฺต) ๑๔๔๑ 
ภาวะแหงความผิด–ถูก ๑๔๔๒ 
ภาวะแหงความผิด(มิจ ฺฉต ฺต) ๑๔๔๑ 
ภาวะแหงความส้ินตัวตนและส้ินโลก ๗๗๑ 
ภาวะแหงผัสสะ ๓๔๕ 
ภิกษณุีผูสาวิกา(ในศาสนานี้) ๙๓ 
ภิกษุท่ีเปนผูฉลาดในฐานท่ีต้ัง ๙๐๐ 
ภิกษุท่ีเปนผูทําลายกองทัพใหญได ๙๐๐ 
ภิกษุท่ีเปนผูยิงไดไกล ๙๐๐ 
ภิกษุท่ีเปนผูยิงไดเร็ว ๙๐๐ 
ภิกษุท่ีรูประหาร ๖๐๒ 
ภิกษุท่ีรูไป  ๖๐๓ 
ภิกษุท่ีรูฟง  ๖๐๒ 
ภิกษุท่ีรูอดทน  ๖๐๒ 
ภิกษุผูมีกัลยาณมิตร ๑๕๒๙ 
ภิกษุผูสมบูรณดวยชวะ ๗๒๒ 
ภิกษุผูสมบูรณดวยชวะ(อีกนยัหนึ่ง) ๗๒๓ 
ภิกษุผูสมบูรณดวยชวะ(อีกนยัหนึ่ง) ๗๒๓ 
ภิกษุผูสาวก(ในศาสนาน้ี) ๙๓ 
ภิกษุมิไดเจริญภาวนาเพ่ือไดรูปทิพย  
  เสียงทิพย ๙๙๓ 



ภิกษยุืนแอบฟงพระผูมีพระภาค ๗๓๖ 
ภิกษุสมบูรณดวยพละ ๗๒๒ 
ภิกษุสมบูรณดวยวรรณะ ๗๒๒ 
ภิกษุสมบูรณดวยอาโรหปรินาหะ ๗๒๓ 
ภิกษุสาติเกวัฏฏบุตร ๑๐๐๗ 
ภูตวาที   ๕๐๘ 
โภคะท่ีไมสูญเปลา ๑๑๒๒ 

ม 
มนตเคร่ืองปดเปา(นิท ฺธมนํ) ๔๖๖ 
มนุษยถือเอาท่ีพึ่งผิดๆ ๑๙ 
มโน(มโนทวารที่ทําหนาท่ีอยูดวยอวิชชา) ๑๐๒๔ 
มโนสมาจาร(การประพฤตปิระจําทางใจ) ๑๑๔๖ 
 
มโนสมารัมภะ (ตัณหาปรารภการกระทํา– 
 กรรมทางใจ) ๗๖๑ 
มโนสังขารอันเปนไปกับดวย- 
  ความเบียดเบียน ๘๖๑ 
มโนสังขารอันเปนไปกับดวย- 
  ความไมเบียดเบียน ๘๖๑ 
มโนสังขาร (อํานาจท่ีใหเกดิการ- 
  ปรุงแตงทางใจ) ๑๐๒๓ 
มโนสัญเจตนา(ความจงใจท่ีเปนไปทางใจ)๑๐๒๒ 
มโนสัญเจตนาหาร ๘๗๙/๙๗๓ 
มโนสัญเจตนาหารควรเห็นวามีอุปมา– 
  เหมือนหลุมถานเพลิง ๙๗๓ 
มมังการคือการกระทําในใจดวยความ– 
  ยึดถือวาของเราวาของตน ๙๓๐ 
มมังการท้ังหลายของเราจักเขาถึงการดับ ๙๓๐ 
มรณสัญญา(ความสําคัญรูในความตาย) ๑๑๕๗ 

มรณสัญญาเคร่ืองทําจิตใหถอยกลับ– 
  จากความยินดใีนชีวิต ๗๖๗ 
มรณสติท่ีมีอมตะเปนปริโยสาน ๑๑๕๖ 
มรรคทํากิจแหงอริยสัจส่ีพรอมกันไปในตัว๑๔๑๗ 
มรรคทําใหโพธิปกขิยธรรมสมบูรณ– 
  พรอมกันไปในตัว ๑๔๑๙ 
มรรคท่ีเปนเสขะของเสขบุคคล ๑๔๘๓ 
มรรคปฏิปทาเพ่ือการสํารอกซ่ึงราคะ ๘๔๑ 
 (สี่คําตอไปน้ี  ศึกษาตอเน่ืองกันไป: –) 
มรรคเปนวิเวก–วิราค–นิโรธนิส ฺสิต– 
  โวส ฺสค ฺคปริณามี ๑๔๑๙ 
มรรคเปนราค–โทส– โมห–วินยปริโยสาน ๑๔๑๙ 
มรรคเปนอมโตคธ–อมตปรายน–  
  อมตปริโยสาน ๑๔๑๙ 
มรรคเปนนิพพานนิน ฺน–นิพ ฺพาน–โปณ  
  นิพพานปพ ฺภาร ๑๔๑๙ 
มรรคมีองคแปดรวมอยูในพรหมจรรย 
  ตลอดสาย ๑๓๙๑ 
มรรคและปฏิปทาเพ่ือละเสียซ่ึง– 
  โอรัมภาคิยสังโยชน ๑๔๑๒ 
มรรคอันเปนสวนเจาะแทงกิเลส– 
  (นิพ ฺเพธภาคิย) ๘๖๖ 
มละ(มลทินของจิตคือราคะโทสะโมหะ) ๑๔๐๕ 
มหาทานท่ีรูจกักันวาเปนของเลิศ ๑๐๘๕ 
มหาปฐพีและขุนเขาสิเนรุมีควันข้ึน ๑๐๑๙ 
มหาปฐพีและขุนเขาสิเนรุมีไฟลุก ๑๐๒๐ 
มหาปุริสวิตก  ๑๑๑๐ 
มหาภูตคือธาตุส่ี ๑๕๖ 
มหาภูต(ธาตุ)  ๑๕๕/๒๒๒ 
 (เจ็ดคําตอไปน้ี  ศึกษาตอเน่ืองกันไป: –) 



มหาศีล หมวดการทําพิธีรีตอง ๑๕๔๗ 
มหาศีล หมวดทายลักษณะ ๑๕๔๗ 
มหาศีล หมวดทายฤกษการรบพุง ๑๕๔๘ 
มหาศีล หมวดทํานายขาวยากหมากแพง ๑๕๔๙ 
มหาศีล หมวดฤกษยามและเขาทรง ๑๕๔๙ 
มหาศีล หมวดหมอผีและหมอยา ๑๕๕๐ 
มองดูกันและกันดวยสายตาแหงความรัก ๑๐๕๓ 
 (หาคําตอไปน้ี  ศึกษาตอเน่ืองกันไป: –) 
มะมวงส่ีชนดิ  ๑๔๙๘ 
มะมวงดิบ สีเหมือนสุก ๑๔๙๘ 
มะมวงสุก สีเหมือนดิบ ๑๔๙๘ 
มะมวงดิบ สีเหมือนดิบ ๑๔๙๘ 
มะมวงสุก สีเหมือนสุก ๑๔๙๘ 
มัคคโกวิโท(ฉลาดในมรรค) ๗๒๑ 
มัคคปฏิบัติตองอาศัยท่ีต้ังคือศีล ๑๔๕๗ 
มัคคภาวนาฝายถูก ๑๔๔๐ 
มัคคภาวนาฝายผิด ๑๔๓๙ 
มัคควิทู(รูแจงมรรค) ๗๒๑ 
มัคคอริยสัจ  ๘๑๙ 
มัคคัญู(รูมรรค) ๗๒๑) 
มัคคานุคา(ผูเดนิตามมรรค) ๗๒๑ 
มัจจุราชไมเหน็ผูท่ีเห็นโลกเหมือน– 
  ฟองน้ําและพยับแดด ๔๓๓ 
มัจฉริยสัญโญชน(สังโยชนคือความตระหนี่) ๓๙๐ 
 (สิบคําตอไปน้ี  ศึกษาเน่ืองกันไป: –) 
มัชฌิมศีลหมวดพืชคามภูตคาม ๑๕๔๓ 
มัชฌิมศีลหมวดการบริโภคสะสม ๑๕๔๓ 
มัชฌิมศีลหมวดดูการเลน ๑๕๔๓ 
มัชฌิมศีลหมวดการพนนั ๑๕๔๔ 
มัชฌิมศีลหมวดท่ีนั่งนอนสูงใหญ ๑๕๔๔ 

มัชฌิมศีลหมวดประดับตกแตงกาย ๑๕๔๕ 
มัชฌิมศีลหมวดดิรัจฉานกถา ๑๕๔๕ 
มัชฌิมศีลหมวดการชอบทําความขัดแยง ๑๕๔๖ 
มัชฌิมศีลหมวดการรับใชเปนฑูต ๑๕๔๖ 
มัชฌิมศีลหมวดโกหกหลอกลวงเพ่ือลาภ ๑๕๔๖ 
มัชฌิมปฏิปทา  ๘๒๖/๘๓๐ 
มัชฌิมปฏิปทา(ขอปฏิบัติ- 
  เปนทางสายกลาง) ๘๔๖/๑๔๘๕ 
มัชฌิมปฏิปทาคือโพธิปกขิยธรรม) ๘๔๗ 
มัชฌิมปฏิปทาไดแกกระแสแหง 
  ปฏิจจสมุปบาท ๘๕๑ 
มัชฌิมปฏิปทาโดยอัตโนมัติ ๑๔๑๖ 
มัชฌิมปฏิปทาท่ีตรัสรูเอง ๑๔๘๕ 
มัชฌิมปฏิปทาท่ีแสนสุข ๑๔๓๖ 
มัชฌิมปฏิปทา(ในความหมายช้ันกวาง) ๘๔๗ 
มัชฌิมปฏิปทา(ในความหมายช้ันลึก) ๘๔๙ 
มัชฌิมปฏิปทาในฐานะเหตุใหเกิด– 
  จักษแุละญาณเพื่อนิพพาน ๘๔๕ 
มัชฌิมปฏิปทา(พื้นฐานท่ัวไป) ๘๔๖ 
มัชฌิมปฏิปทา ๓ ลําดับ ๘๔๖ 
มัชฌิมปฏิปทาสําหรับธรรมกถึกแหงยุค ๑๔๐๖ 
“มันเปนของทุกขดวยกนัท้ังคู” ๒๓๘ 
“มันเปนของไมเท่ียงดวยกันท้ังคู” ๒๓๖ 
“มันเปนอนัตตาดวยกันท้ังคู” ๒๔๕ 
มัศยาชาติท่ีพลัดเขาสูเคร่ืองดัก ๒๙๔ 
มานสัญโญชน(สังโยชนคือความสําคัญตน) ๓๘๘ 
มานะ(ถือตัว)  ๗๖๙ 
มานานุสัย  ๖๐๘ 
มารเปนพวกพองของผูประมาท ๒๙๕ 
มาลุงก๎ยบุตร  ๔๔/๗๘/๘๒ 



มิจฉัตตะ(ภาวะแหงความเปนผิด) ๑๔๔๒ 
มิจฉาทิฏฐิ(โดยพ้ืนฐาน) ๑๒๘๖ 
มิจฉาทิฏฐิตอโลกอ่ืน ๙๔๘ 
มิจฉาทิฏฐิท่ีวาวิญญาณเปนผูทองเท่ียว ๑๐๐๖ 
มิจฉาปฏปทา  ๑๓๗๐ 
มิจฉาปฏปทา(เปนขาศึกตอมัชฌิมาปฏิปทา)๘๒๗ 
มิจฉาวาจาตอโลกอ่ืน ๙๔๘ 
มิจฉาสังกัปปะตอโลกอ่ืน ๙๔๘ 
มิใชถึงธรรมเพราะเหตุแหงคําของสมณะ! ๑๑๘๗ 
มิฬ๎หสุข   ๑๒/๗๙๗ 
มิฬ๎หสุข มิทธสุข และสุขอันเกิดจากลาภ– 
               สักการะและเสียงสรรเสริญ ๙๙๕ 
มีการเกิดปรากฏ(อุป・ปาโท ปญ ฺญายติ) ๔๔๘ 
มีการเส่ือมปรากฏ(วโย ปญ ฺญายติ) ๔๔๘ 
มีจิตฝงลงไป(อนุเสติ) ๓๔๑ 
มีจิตเหมือนแผนดินใหญ ๑๓๒๗ 
มีจิตเหมือนแมน้ําคงคา ๑๓๒๙ 
มีจิตเหมือนอากาศ ๑๓๒๘ 
มีจิตออนนุมเหมือนแผนหนังแมวปา ๑๓๓๐ 
 (หกคําตอไปน้ี  ศึกษาตอเน่ืองกันไป: –) 
มีธรรมเปนท่ีมายินด(ีธัมมาราโม) ๑๔๓๖ 
มีการเจริญภาวนาเปนท่ีมายนิด ี
  (ภาวนาราโม) ๑๔๓๖ 
มีการละกิเลสเปนท่ีมายินดี(ปหานาราโม) ๑๔๓๖ 
มีความสงัดจากโยคธรรมเปนท่ีมายินด ี
  (ปวิเวการาโม) ๑๔๓๖ 
มีธรรมอันไมเบียดเบียนเปนท่ีมายินด ี
  (อัพ๎ยาปชฌาราโม) ๑๔๓๖ 
มีธรรมอันไมทําความเนิ่นชาเปนท่ีมายนิด ี
  (นิปปปญจาราโม) ๑๔๓๖ 

มีผลจักนั่งเปนผาสุก ๑๓๒๔ 
มีผลจักไปเปนผาสุก ๑๓๒๔ 
มีผลจักยืนเปนผาสุก ๑๓๒๔ 
มีผลจักสําเร็จการนอนเปนผาสุก ๑๓๒๔ 
มีผัสสะบังหนา ๓ 
 (สิบคําตอไปน้ี  ศึกษาตอเน่ืองกันไป: –) 
มีศีลแลวอวิปฏิสารยอมเกิด(เอง) ๗๘๐ 
มีอวิปฏิสารแลวปราโมทยยอมเกิด(เอง) ๗๘๐ 
มีปราโมทยแลว ปติยอมเกิด(เอง) ๗๘๐ 
มีใจปติแลว กายยอมรํางับ(เอง) ๗๘๑ 
มีกายรํางับแลว ยอมไดเสวยสุข(เอง) ๗๘๑ 
มีสุขแลว จิตยอมต้ังม่ันเปนสมาธิ(เอง) ๗๘๑ 
มีจิตต้ังม่ันเปนสมาธิแลว ยอมรูยอมเห็น– 
  ตามท่ีเปนจริง(เอง) ๗๘๑ 
มีการรูอยูเหน็อยูตามท่ีเปนจริงแลว–  
  ยอมเบ่ือหนาย(เอง) ๗๘๑ 
มีความเบ่ือหนายแลว–  
  ยอมคลายกําหนัด(เอง) ๗๘๑ 
มีความคลายกาํหนัดแลว ยอมทําใหแจง–  
  ซ่ึงวิมุตติญาณทัสสนะ(เอง) ๗๘๑ 
มีโศกหรือไมมีก็เพราะมีหรือไมมี- 
  แหงฉันทราคะ  ๓๔๐ 
มีสติดวยคิดอยูวา “หนามอยายอกเราเลย” ๓๒๗ 
มีสติเห็นธรรมอันเปนภายในภายนอก– 
  ท้ังภายในและภายนอก ๑๒๓๗ 
มีหลังงอเหมือนโคปานสิแหงหลังคา ๙๔๐ 
มีอนุสัยในส่ิงใด ยอมตายไปตามส่ิงนั้น ๒๒๖ 
มืดเพราะ(ความกลัดกลุมแหงความทุกข) ๒๖๗ 
มุฏฐสัจจะ(ความมีสติอันลืมหลง) ๓๘๑ 
มุตติ(ความพน) ๔๕๙/๔๖๓ 



มุทิตาเจโตวิมุตติ ๑๓๒๒ 
มุมนอยของความทุกขท่ีพระองคไมมี ๕๑ 
มูลฐานแหงการบัญญัติขันธ(แตละขันธ) ๒๒๒ 
เมฆฝนท่ีคํารามแลวไมตก ๑๔๙๗ 
เมฆฝนท่ีตกแตไมคําราม ๑๔๙๗ 
เมฆฝนท่ีท้ังคํารามท้ังตก ๑๔๙๘ 
เมฆฝนท่ีท้ังไมคํารามและไมตก ๑๔๙๗ 
เมฆฝน ๔ จําพวก ๑๔๙๗ 
เม็ดกระเบา ๗ เม็ด กับมหาปฐพี ๒๓ 
เม็ดผักกาด ๒– ๓ เม็ดกบัขุนเขาหิมาลัย ๒๓ 
เมตตาเจโตวิมุตติ ๑๒๙๘/๑๓๒๑ 
เมตตาเจโตวิมุตติ(ความหลุดพนแหงจิต– 
  อันประกอบอยูดวยเมตตา) ๓๘๗ 
เม่ือกามนันทิไมนอนตาม ๔๙๔ 
เม่ือกิริยาท่ีไปนิพพานเบาสบายเหมือน 
  ไมลอยตามน้ํา ๗๗ 
เม่ือความสงสัยท้ังปวงส้ินไป ๔๗๑ 
เม่ือคิดวาจกัรักษาตน ก็จงเจริญสติปฏฐาน ๑๒๖๙ 
เม่ือคิดวาจกัรักษาผูอ่ืน กจ็งเจริญสติปฏฐาน๑๒๖๙ 
เม่ือจิตต้ังม่ัน ธรรมยอมปรากฏ ๑๔๖๓ 
เม่ือเจริญภาวนาอยูอยางถูกตอง, สังโยชน– 
  ท้ังหลายยอมสูญส้ินไปเอง ๗๗๔ 
เม่ือดูอยูเห็นอยูซ่ึงอายตนกิธรรม– 
  องคแหงมรรคก็พร่ังพรู ๑๔๖๑ 
เม่ือใด “ตัวเธอ”ไมมี,เม่ือนัน้เธอก็ไมปรากฏ ๔๔๑ 
เม่ือใดธรรมปรากฏ ๔๗๐ 
เม่ือตัณหาเจริญอยางท่ัวถึง ๓๕๐ 
เม่ือต้ังอยู ก็มีภาวะอยางอ่ืนปรากฏ ๔๔๘ 
เม่ือตีความคําบัญญัติผิด แมทารกนอนเบาะ– 
  ก็มีศีลโดยอัตโนมัติ ๑๓๘๔ 

เม่ือทิฏฐิต้ังไวถูก มัคคภาวนาเปน- 
  ส่ิงท่ีต้ังไวถูก ๑๔๔๐ 
เม่ือทิฏฐิต้ังไวผิด มัคคภาวนาเปน- 
  ส่ิงท่ีต้ังไวผิด ๑๔๔๐ 
เม่ือเท่ียวโงหัวไมโงหัวอยูในอวน ๓๗๐ 
เม่ือเท่ียวผุดกย็งัคงผุดอยูในอวน ๓๗๐ 

เม่ือ “เธอ”ไมมี ๔๔๑ 
เม่ือบุคคลรูสึกตอความส้ินราคะ–โทสะ– 
  โมหะ ๔๘๐ 
เม่ือปฏิญญาวาไดตรัสรู ๑๒๐ 
เม่ือปญจุปาทานขันธถึงซ่ึงความ- 
  ไมกอเกดิตอไป ๗๙๐ 
เม่ือปญจุปาทานขันธถึงซ่ึงความ– 
  ไมกอเกดิข้ึนอีกตอไป ๑๔๖๑ 
เม่ือผุดก็ผุดอยูในอวน ๓๗๐ 
เม่ือพนจากบวง ๓๑ 
เม่ือเพลิดเพลินในสุขเวทนา อนุสัย– 
  คือราคะยอมตามนอน ๓๙๒ 
เม่ือมีปญหาระหวางลัทธิ ๙๔๗ 
 (สามคําตอไปน้ี  ศึกษาตอเน่ืองกันไป: –) 
เม่ือมีสักแตวาเห็น–ไดยิน–รูสึก–รูแจง, 
  ตัวทานก็ไมมีในท่ีนั้นๆ ๗๗๒ 
เม่ือใดตัวทานก็ไมมีในท่ีนั้นๆฯลฯ ๗๗๓ 
 (สิบสองคําตอไปน้ี  ศึกษาตอเน่ืองกันไป: –) 
เม่ือมีสัทธาเกิดข้ึนแลวยอมเขาไปหา 
  (สัตบุรุษ) ๘๕๓ 
เม่ือเขาไปหายอมเขาไปนั่งใกล ๘๕๓ 
เม่ือเขาไปนั่งใกลยอมเง่ียโสตลงสดับ ๘๕๓ 
เม่ือเง่ียโสตลงสดับยอมไดฟงธรรม ๘๕๓ 
เม่ือฟงธรรมแลวยอมทรงจําธรรมไวได ๘๕๓ 



เม่ือทรงจําธรรมไวไดยอมพจิารณา– 
  เนื้อความแหงธรรม ๘๕๓ 
เม่ือพิจารณาเนื้อความแหงธรรม ธรรมท้ังหลาย– 
  ยอมทนตอการเพงพิสูจน ๘๕๓ 
เม่ือธรรมทนตอการเพงพิสูจนมีอยู – 
  ฉันทะยอมเกิด ๘๕๓ 
เม่ือเกิดฉันทะแลวยอมมีอุตสาหะ ๘๕๓ 
เม่ือมีอุตสาหะแลวยอมใชดุลยพินิจ ๘๕๓ 
เม่ือใชดุลยพนิจิ(พบ)แลวยอมต้ังตนไว- 
  ในธรรมนั้น ๘๕๓ 
เม่ือมีตนสงไปแลวในธรรม ยอมกระทําใหแจง– 
  ซ่ึงบรมสัจจดวยนามกาย ๘๕๓ 
เม่ือมีอนัตตสัญญายอมถอนเสียได- 
  ซ่ึงอัส๎มิมานะ ๔๖๘ 
เม่ือมีอนิจจสัญญา อนัตตสัญญายอมต้ังม่ัน ๔๖๘ 
 (สามคําตอไปน้ี  ศึกษาตอเน่ืองกันไป: –) 
เม่ือไมปรุงยอมไมถือม่ัน ๔๓๙ 
เม่ือไมถือม่ันยอมไมเสียวสะดุง ๔๔๐ 
เม่ือไมเสียวสะดุงยอมปรินพิพาน ๔๔๐ 
 (สามคําตอไปน้ี  ศึกษาตอเน่ืองกันไป: –) 
เม่ือไมม่ันหมายก็ไมถือม่ันส่ิงใดๆ ๕๕๑ 
เม่ือไมถือม่ันกไ็มสะดุง ๕๑๑ 
เม่ือไมสะดุงกป็รินิพพานเฉพาะตน ๕๑๑ 
 (สองคําตอไปน้ี  ศึกษาตอเน่ืองกันไป: –) 
เม่ือไมยึดม่ันยอมไมหวัน่ใจ ๕๑๓ 
เม่ือไมหวั่นใจยอมดับสนิทเฉพาะตน ๕๑๓ 
 (สองคําตอไปน้ี  ศึกษาตอเน่ืองกันไป: –) 
เม่ือไมยึดม่ันอยู ยอมไมสะดุง ๗๓๑ 
เม่ือไมสะดุง ยอมปรินิพพานเฉพาะตน ๗๓๑ 
 

เม่ือไมรูจริงในเวทนาอันไมใชทุกขไมใชสุข– 
อนุสัยคืออวิชชายอม- 

 ตามนอน ๓๙๒ 
เม่ือยังไมทรงรูอริยสัจ ๕๔ 
เม่ือยังไมปฏิญญาวาไดตรัสรู ๑๒๐ 
เม่ือยังไมรูอริยสัจ ๑๐๐ 
เม่ือระทมใจในทุกขเวทนา อนุสัยคือ– 
  ปฏิฆะยอมตามนอน ๓๙๒ 
เม่ือรักษาตนกคื็อรักษาผูอ่ืน ๑๒๖๙ 
เม่ือรักษาผูอ่ืนก็คือรักษาตน ๑๒๖๙ 
เม่ือละโทสะไดแลว ๔๘๑ 
เม่ือละโมหะไดแลว ๔๘๒ 
เม่ือละราคะไดแลว ๔๘๑ 
เม่ือลาภเกิดข้ึนแกบุถุชน ๑๒๔๕ 
เม่ือลาภเกิดข้ึนแกอริยสาวก ๑๒๔๖ 
เม่ือสงฆแตกกนั ๑๑๗๑ 
เม่ือสงฆสามัคคีกัน ๑๑๗๒ 
 (เจ็ดคําตอไปน้ี  ศึกษาตอเน่ืองกันไป: –) 
เม่ือสติของภิกษุเขาไปต้ังไวแลวไมลืมหลง, – 
  นั่นคือสติสัมโพชฌงค ๘๑๐ 
เม่ือเปนผูมีสติใครครวญธรรมนั้น อยูดวยปญญา– 
  นั่นคือธัมมวิจยสัมโพชฌงค ๘๑๐ 
เม่ือความเพยีรไมยอหยอนอันภิกษุผูใครครวญ– 

            ในธรรมปรารภแลว,นั่นคือ- 
 วิริยสัมโพชฌงค ๘๑๐ 
เม่ือปติอันเปนนิรามิสเกิดข้ึนแกภกิษุผูมีความ–

เพียร,นั่นคือปติสัมโพชฌงค ๘๑๐ 
เม่ือท้ังกายและท้ังจิตของภกิษุผูมีปติรํางับ,– 
  นั่นคือปสสัทธิสัมโพชฌงค ๘๑๑ 
 



เม่ือจิตของภิกษุผูมีกายรํางับแลวต้ังม่ัน,– 
  นั่นคือสมาธิสัมโพชฌงค ๘๑๑ 
เม่ือภิกษุเปนผูเขาไปเพงเฉพาะซ่ึงจิตอันต้ังม่ัน,– 
  นั่นคืออุเบกขาสัมโพชฌงค ๘๑๑ 
เม่ือสังโยชนเหมือนคร่ืองหวายส้ินอาย ุ ๗๗๕ 
เม่ือสัตบุรุษไดโภคะอันโอฬาร ๑๑๒๒ 
เม่ือเห็นความดับไมเหลือแหงโลก(โลกนิโรธ)อยู,– 
  ทิฏฐิท่ีวาส่ิงท้ังปวงมี-  
  ยอมไมมี ๘๗๖ 
เม่ือเห็นแดนเกิดข้ึนแหงโลก(โลกสมุทย)อยู,– 

    ทิฏฐิท่ีวาส่ิงท้ังปวงไมมี-  
  ยอมไมมี ๘๗๖ 
 (หกคําตอไปน้ี  ศึกษาตอเน่ืองกันไป: –) 
เม่ือเห็นสักวาเห็น ๔๔๑ 
เม่ือไดฟงเสียงสักวาฟง ๔๔๑ 
เม่ือไดกล่ินก็สักวาดม ๔๔๑ 
เม่ือล้ิมรสก็สักวาล้ิม ๔๔๑ 
เม่ือสัมผัสทางผิวกายก็สักวาสัมผัส ๔๔๑ 
เม่ือไดรูแจงสักวาไดรูแจง ๔๔๑ 
เม่ืออริยสัจส่ีถูกแยกออกเปน ๒ ซีก ๑๕๑๒ 
เม่ืออานาปานสติบริบูรณ ๑๑๙๘ 
แมจะเปนโค รสดวยกัน แตไมอาจเกิด- 
  พรอมกัน ๖๖ 
แมจะเปนอัตตาดวยกัน แตไมอาจเกิดพรอมกัน๖๖ 
แมเดินอยูกเ็ปนผูปราศจากนิวรณ ๑๑๓๐ 
แมเดินอยูกเ็ปนผูทําความเพียรเผากิเลส ๑๑๒๙ 
แมนวกะ–เสขะ–อเสขะก็พึงเจริญ- 
  สติปฎฐาน ๑๒๗๒ 
แมนอนต่ืนอยูก็เปนผูปราศจากนิวรณ ๑๑๓๑ 
แมนอนต่ืนอยูก็เปนผูทําความเพียรเผากเิลส๑๑๓๐ 

แมนั่งอยูก็เปนผูปราศจากนิวรณ ๑๑๓๑ 
แมนั่งอยูก็เปนผูทําความเพียรเผากิเลส ๑๑๒๙ 
แมในการละกิเลสชั้นสูงก็ยังมี- 
  การอยูเปนสุข ๑๑๓๗ 
แมเปนเวทนาดวยกัน ก็ไมอาจเกิดพรอมกนั ๑๗๙ 
แมเพียงปฐมฌานก็ช่ือวาเปนท่ีหลบ-  
  พนภยัจากมาร ๑๓๔๑ 
แมเพียงปฐมฌานก็บําบัดกิเลสอัน 
  เปนเคร่ืองระคายใจได ๑๒๔๒ 
แมมีการปฏิบัติอยางเดยีวกนัแท– 
  ก็ยังไดรับผลลดหล่ันกนั ๕๖๖ 
แมยืนอยูก็เปนผูปราศจากนิวรณ ๑๑๓๐ 
แมยืนอยูก็เปนผูทําความเพียรเผากิเลส ๑๑๒๙ 
แมเร่ืองจริง–มีประโยชน–นาฟง– 
  ก็ยังรูกาละท่ีควรกลาว ๑๐๗๒ 
 
แมอยูอยางคนมีทุกขก็ทํากุศลธรรม– 
  ใหเต็มเปยมได ๑๑๗๓ 
โมกขจิกะ  ๓๕๔ 
โมหะท่ีควรแกการถึงซ่ึงอบาย ๕๗๐ 
โมหะเปนอกศุลมูล ๓๘๔ 
โมหะมีโทษมากคลายชา ๓๘๖ 
ไมกอสรางข้ึนซ่ึงเหตุปจจยัเคร่ืองปรุงแตง ๒๐ 
ไมกออยูไมยบุอยูแตเปนการยุบแลวดํารงอยู๕๐๒ 
ไมขวางท้ิงอยูไมถือเอาอยูแตเปนการ– 
  ขวางท้ิงแลวดาํรงอยู ๕๐๒ 
ไมเขาไปติดเสียท่ีฝงนอก ๗๘ 
ไมเขาไปติดเสียท่ีฝงใน ๗๘ 
ไมควรกลาวอยางรีบรอนจนปากส่ัน ๘๒๗ 
ไมควรแกความส้ินไปแหงทุกข ๔๒๐ 



ไมคิดถึงส่ิงใดดวย–ไมดําริถึงส่ิงใดดวย– 
               ไมมีใจฝงลงไปในส่ิงใดดวย ๗๔๐ 
ไมจมเสียทาในทามกลาง ๗๘ 
ไมจําเปนจะตองผานทุกขทุกชนิด ๒๑ 
ไมจําเปนตองรูอภิธรรมและรวยลาภ ๑๕๒๖ 
ไมใชละตัววัตถุนั้น แตละความกําหนดั– 
  พอใจในส่ิงนัน้ ๔๒๐ 
ไมตกจมในเหวแหงความเกดิ ฯลฯ ๒๐ 
ไมตกจมลงสูหวงแหงความมืด ๒๔ 
ไมตองการจะเห็นรูปก็หลับตาเสีย  หรือเหลียว– 
  มองไปทางอ่ืนเสีย ๑๐๔๔ 
ไมตามเห็นซ่ึงรูปโดยความเปนตน ฯลฯ ๑๔๒๕ 
ไมตามเห็นซ่ึงวิญญาณโดย- 
  ความเปนตน ฯลฯ ๑๔๒๖ 
ไมตามเห็นซ่ึงเวทนาโดย- 
  ความเปนตน ฯลฯ ๑๔๒๕ 
ไมตามเห็นซ่ึงสังขารโดย- 
  ความเปนตน ฯลฯ ๑๔๒๕ 
ไมตามเห็นซ่ึงสัญญาโดย- 
  ความเปนตน ฯลฯ ๑๔๒๕ 
ไมติดแหงอยูบนบก ๗๘ 
ไมถึงนิพพานเพราะพลัดออกนอกทาง- 

 จนหลงทาง ๔๗๓ 
ไมถูกเกลียวน้าํวนวนไว ๗๘ 
ไมถูกมนุษยจบัไว ๗๘ 
ไมถูกอมนุษยจับไว ๗๘ 
ไมทําใหกระจัดกระจายอยูไมทําใหเปนกองอยู– 

         แตเปนการทําใหกระจดักระจาย- 
  แลวดํารงอยู ๕๐๒ 
 

ไมทําใหมอดอยูไมทําใหโพลงอยู แตเปนการ– 
  ทําใหมอดแลวดํารงอยู ๕๐๒ 
ไมนิพพานเพราะยึดถือธรรมท่ีไดบรรลุ ๔๗๗ 
ไมเนาเสียเองในภายใน ๗๘ 
ไมปรากฏมีการเกิด(น อุป・ปาโท ปฺ・ญายติ)

 ๔๔๘ 
ไมปรากฏมีการเส่ือม(น วโย ปฺ・ญายติ) ๔๔๘ 
ไมเปนท้ังฝายรับและฝายคาน ๖๓๖ 
ไมพนทุกขเพราะมัวเพลินในอายตน ๒๖๔ 
ไมพนไปจากทุกข ๒๐/๒๔/๒๕/๑๕๙/๒๕๑/

๒๖๔/๒๗๙๓๗๒/๓๗๙/ 
   ๓๘๘/๓๗๑/๑๒๔๖/๑๓๙๔ 
ไมพึงกระทําความต่ืนเตนแหงใจ– 
  ในคํากลาวสรรเสริญ ๑๒๔๓ 
ไมพึงตามประกอบซ่ึงกามสุข ๘๒๖ 
ไมพึงตามประกอบซ่ึงอัตตกลิมถานุโยค ๘๒๖ 
 
ไมพึงทําความอาฆาตเกลียดชัง– 
  เจ็บใจในชนผูกลาวติ ๑๒๔๒ 
ไมพึงยึดถือภาษาพูดของชาวเมือง ๘๒๗ 
ไมเพงตอขันธอันเปนอดีต ๕๐๐ 
ไมเพลิดเพลินขันธอนาคต ๕๐๐ 
ไมเพลิดเพลินไมพรํ่าสรรเสริญไมเมาหมกอยู– 
  นันทิในส่ิงนั้นยอมดับไป ๗๔๓ 
ไมเพิกถอนโลกสมัญญา ๘๒๗ 
ไมม่ันหมายซ่ึงส่ิงท้ังปวง ๕๑๑ 
ไมม่ันหมายโดยความเปนส่ิงท้ังปวง ๕๑๑ 
ไมม่ันหมายในส่ิงท้ังปวง ๕๑๑ 
ไมม่ันหมายส่ิงท้ังปวงวาของเรา ๕๑๑ 
ไมมีความพอใจเพียงแคความเล่ือมใส– 



  นพระพุทธเจา ๑๔๖๓ 
ไมมีความเย็นในกาม ๒๙๒ 
ไมมีบุคคลผูทุกข ๒๖๒ 
ไมมีผูอ่ืนเปนปจจัยเพื่อความเช่ือ ๘๗๖ 
ไมมีฤทธ์ิหรืออานุภาพท่ีจะบันดาลวา– 
          หลุดพนวันนีห้รือพรุงนี ้ ๑๔๗๐ 
ไมมีสัตวบุคคลท่ีเปนผูกระทําหรือถูกกระทํา๒๖๓ 
ไมมีอาการส่ันสะเทือนเพราะถูกยกวาทะ ๓๖ 
ไมยินดีในเหตุปจจัยเคร่ืองปรุงแตง ๒๐ 
ไมยึดถือในปญจุปาทานขันธ ๗๐๒ 
ไมยึดถือในโวหารท้ังส่ี ๗๐๒ 
ไมยึดม่ันในธาตุท้ังหก ๗๐๔ 
ไมยึดม่ันในอายตนะท้ังหลาย ๗๐๕ 
ไมรูจักเบญจขันธช่ือวามีอวชิชา ๒๕๑ 
ไมเรารอนอยูเพราะความแผดเผา- 
  ของความเกิด ๒๕ 
ไมสะดุงหวาดเสียวเพราะไมมีอุปาทาน ๕๑๔ 
ไมอาจจะกลาววาใครดีกวาใคร– 
               (เพราะอาศยัเหตุสักวาช่ือ) ๗๑๙ 
ไมอาจละราคะโทสะโทหะก็เพราะ– 
          หลงในสัญโญชนิยธรรม ๓๘๗ 

ย 
ยถาภูตญาณทัสสนะ ๗๔๖/๗๔๘ 
ยถาภูตญาณทัสสนะถึงพรอมดวยอุปนิสัย ๗๔๖ 
ยถาภูตญาณในการจุติและอุบัติ ๑๓๕๐ 
ยถาภูตญาณในความเศราหมอง ฯลฯ– 
               แหงฌาน ฯลฯ ๑๓๔๙ 
ยถาภูตญาณในความส้ินไปแหงอาสวะ ๑๓๕๐ 
ยถาภูตญาณในปุพเพนวิาสานุสสติ ๑๓๕๐ 

ยถาภูตญาณในส่ิงซ่ึงเปนฐานะ ฯลฯ ๑๓๔๙ 
ยถาภูตญาณในส่ิงซ่ึงเปนวบิาก ฯลฯ ๑๓๔๙ 
“ยศก็อยามาเกีย่วของกับเราเลย” ๙๙๕ 
ยอดของสังขตธรรมและอสังขตธรรม ๔๕๐ 
ยอดส่ียอดของสุญญตานุปสสนา ๙๖๖ 
ยอดแหงกุศลธรรม ๘๕๕ 
ยอดแหงสังขตธรรมท้ังปวง ๘๔๒ 
ยอมขวางท้ิงคือไมถือเอา ๕๐๑ 
ยอมทําใหกระจัดกระจายคือ- 
  ไมทําใหเปนกอง ๕๐๒ 
ยอมทําใหมอดคือไมทําใหลุกโพลง ๕๐๒ 
ยอมยุบคือไมกอ ๕๐๑ 
ยังคงอยูเปนสุขแมเพราะความ– 
             แปรปรวนดับไปแหงอารมณ๒๕๘ 
ยังมีกิจท่ีจะตองทําดวยความไมประมาท ๑๓๘๘ 
ยังไมไดแทงตลอดซ่ึงอนาสววิมุตติ ๕๖๕ 
 (สามคําตอไปน้ี  ศึกษาตอเน่ืองกันไป: –) 
ยากท่ีจะเปนไปไดท่ีใครๆจะพึงได- 
  ความเปนมนษุย ๑๔๙๖ 
ยากท่ีจะเปนไปไดท่ีตถาคตผูอรหันต สัมมา– 
  สัมพุทธะจะเกดิข้ึนในโลก ๑๔๙๖ 
ยากท่ีจะเปนไปไดท่ีธรรมวนิัยอันตถาคตประกาศ– 
  แลวจะรุงเรืองไปในโลก ๑๔๙๖ 
ยาดองดวยน้ํามูตรเนาจะกลายเปน– 
  เภสัชนานาชนดิของคหบด ี๑๑๑๓ 
ยาถายอันเปนอริยะ(อริยวิเรจน) ๔๖๔ 
ยาถายอันใหผลพนจากชาติ ฯลฯ ๔๖๔ 
ยาสํารอกความเกิด–แก–ตาย ๔๖๔ 
ยาสํารอกใหอาเจียน(วมนํ) ๔๖๖ 
ยินดกีารลูบคลําท่ีไดรับจากมาตุคาม ๘๓๑ 



ยินดีธาตุท่ีเพราะไมรูจักธาตุ ๑๖๒ 
ยินดีอยางยิ่งในเหตุปจจัยเคร่ืองปรุงแตง ๒๐ 
“ยึดม่ันอยู” (อุปาทิยมาน) ๒๑๗ 
ยืนอยู เดินอยู นั่งอยู นอนอยูก็สงางาม ๓๕ 
โยคกรรม ๘/๑๐/๒๒/๒๓/๒๔/๒๖/๔๙/๗๔/ 
  ๙๗/๙๘/๙๙/๑๐๑/๑๐๒/๑๐๔/๑๐๕/๑๐๖/ 
 ๑๑๕/๑๔๑/๑๐๓๓/๑๐๓๔/๑๑๓๙/๑๑๔๐/ 
  ๑๔๙๖/๑๕๐๒ 

           
โยคกรรมเพ่ือการไดเจโตสมถะในภายใน ๑๑๔๐ 
โยคกรรมเพ่ือการไดอธิปญญา- 
  ธัมมวิปสสนา ๑๑๔๐ 
โยคกรรมเพ่ือความส้ินอาสวะ- 
  ท้ังหลาย ๑๑๓๙/๑๑๔๑ 
โยคะ(กิเลสรัดรึงจิตคือกาม ภพ ทิฏฐ-ิ 
  อวิชชา) ๑๔๐๕ 
โยคะคือกาม  ๔๒๗ 
โยคะคือทิฏฐิ  ๔๒๗ 
โยคะคือภพ  ๔๒๗ 
โยคะคืออวิชชา ๔๒๗ 
โยคก・เขมี  ๔๒๙ 
โยนิโสมนสิการ ๓๘๗/๑๕๒๙ 

ร 
“รมตัวอยูท่ีหลุมถานไฟ” ๒๙๗ 
รสของส่ิงท่ีประเสริฐกวากามรส ๑๐๓๗ 
รสอรอยของธาตุ ๑๐๖ 
รสอรอยแหงกาม ๒๙๐ 
รสอรอยแหงผัสสายตนะ ๔๒๙ 
รสอรอยแหงภพ ๓๑๒ 

รสอรอย(อัสสาทะ) ๙๓๓ 
รสอรอย(อัสสาทะ)ของรูป ๑๖๘ 
รสอรอย(อัสสาทะ)ของวิญญาณ ๒๐๗ 
รสอรอย(อัสสาทะ)ของเวทนา ๑๗๒ 
รสอรอย(อัสสาทะ)ของเวทนา(อีกนยัหนึ่ง) ๑๘๔ 
รสอรอย(อัสสาทะ) ของสังขาร ๒๐๑ 
รสอรอย(อัสสาทะ)ของสัญญา ๑๙๗ 
รโหวาทะ(การกลาวในท่ีลับหลัง) ๘๒๗ 
รอนเพราะไฟกิเลสและไฟทุกข ๒๖๕ 
รอบ(ปริวัฏฏ)สามแหงการรูอริยสัจ ๑๕๓๒ 
รอบรูแลวเพราะความหลุดพน 
  (วิโมก・ขปริ・ญ ฺญาต) ๗๖๐ 
“รอยแซะงาแหงตถาคต” ๑๔๙๙ 
รอยทางเกาท่ีเคยเปนหนทางเกา ๘๔๓ 
“รอยเทาแหงตถาคต” ๑๔๙๙ 
“รอยสีตัวแหงตถาคต” ๑๔๙๙ 
รอใหรูเร่ืองไมจําเปนก็ตายเปลา ๔๔ 
ระดับแหงบุคคลผูถอนตัวข้ึนจากจากทุกข ๗๒๗ 
ระบบพรหมจรรยทรงแบงไวเปน ๒ แผนก๑๓๘๘ 
ระลึกไดถึงขันธท่ีเคยอยูอาศัยในภพกอน ๔๙๖ 
ระวังมัคคภาวนา : มีท้ังผิดและถูก ๑๔๓๙ 
รักนางงามซ่ึงไมรูวาอยูท่ีไหน ๑๐๗๗ 
รัตนะในธรรมวินัย ๑๕๓๐ 
รัตนะในมหาสมุทร ๑๕๓๐ 
รากเหงาแหงอุปาทานขันธ ๒๑๒ 
ราคะ(ความกําหนัด) ๒๕๐ 
ราคะท่ีควรแกการถึงซ่ึงอบาย ๕๗๐ 
ราคะท่ีมีเบญจกามคุณเปนแดนเกดิ ๙๗๒ 
ราคะมีโทษนอยคลายชา ๓๘๖ 
ราคานุสัย  ๑๗๕ 



ราคานุสัยก็ไมนอนตาม ๗๘๖ 
รางกายมีเหตุผลท่ีจะเปนตัวตนดีกวาจิต ๑๐๑๔ 
รายช่ือธรรมแหงการขูดเกลา ๑๔๔๘ 
รายละเอียดท่ีควรเขาใจใหถูกตอง– 
  เกี่ยวกับเร่ืองกรรม ๑๐๒๕ 
รายละเอียดท่ีควรศึกษาเกี่ยวกับกาม ๑๐๒๕ 
รายละเอียดท่ีควรศึกษาเกี่ยวกับอาสวะ ๓๙๖ 
รีดเถอะ จะไดน้ํานม! ๑๓๙๓ 
รีบปฏิบัติแตไมตองรอนใจวาจงสําเร็จ(นั่นแหละ– 
  คือมัชฌิมาปฏิปทา) ๑๔๙๖ 
รุงอรุณแหงการรูอริยสัจส่ี ๘๙๗ 
รุงอรุณแหงกศุลธรรม ๘๙๗ 
 (เจ็ดคําตอไปน้ี  ศึกษาตอเน่ืองกันไป: –) 
รุงอรุณแหงมรรคคือกัลยาณมิตตตา– 
  (ความเปนผูมีกัลยาณมิตร) ๘๕๔ 
รุงอรุณแหงมรรคคือสีลสัมปทา– 
  (ความถึงพรอมดวยศีล) ๘๕๔ 
รุงอรุณแหงมรรคคือฉันทสัมปทา– 
  (ความถึงพรอมดวยฉันทะ) ๘๕๔ 
รุงอรุณแหงมรรคคืออัตตสัมปทา(ความถึงพรอม– 
  ดวยความเหมาะสมแหงตน) ๘๕๕ 
รุงอรุณแหงมรรคคือทิฏฐิสัมปทา(ความถึงพรอม– 
  ดวยสัมมาทิฏฐิ) ๘๕๕ 
รุงอรุณแหงมรรคคืออัปปมาทสัมปทา (ความถึง–

พรอมดวยความไมประมาท)๘๕๕ 
รุงอรุณแหงมรรคคือโยนิโสมนสิการสัมปทา– 

(ความถึงพรอมดวย- 
  โยนิโสมนสิการ) ๘๕๕ 
รุงอรุณแหงอัฏฐังคิกมรรค ๘๕๔ 
รูปธรรม(คุณสมบัติหรือคุณคาท่ีมีรูป) ๙๕๓ 

รูป(กาย)เปนท่ีต้ังแหงสังโยชน ๒๒๗ 
รูป(กาย)เปนท่ีต้ังแหงอุปาทาน ๒๑๓ 
รูปขันธ   ๑๕๔ 
รูปขันธโดยนัยแหงอริยสัจส่ี ๑๖๘ 
รูปขันธท่ียังมีอุปาทาน ๒๐๙ 
รูปสัญญาเปนสุขัลลิกานุโยค ๘๓๔ 
รูปสัญญาและอรูปสัญญา ยังมิใชธรรม– 
  ช้ันท่ีเปนเคร่ืองขูดเกลา ๑๓๐๐ 
รูปท่ีอาศัยมหาภูตส่ีอยาง ๑๕๕ 
รูปเปนอุปาทานขันธ ๑๒๑ 
รูปภพ   ๒๘๔ 
รูปภพ–ภพมีรูป ๒๘๙ 
รูปละรูปอาศัย  ๑๕๕ 
รูปสัญญา(ความกําหนดหมายในรูป) ๕๓๕ 
รูปสัญญายอมดับในอากาสานัญจายตนะ ๕๒๒ 
รูปูปาทานขันธ ๑๒๒ 
รูจักสุขอันแทจริงตอเม่ือปญญาเกิด ๑๗ 
รูจักอุปาทานแทจริงตอเม่ือหมดอุปาทาน ๗๕๙ 
รูแจงชัดความสิ้นไปแหงปจจัยท้ังหลาย ๔๗๑ 
รูแจงชัดธรรมพรอมท้ังเหตุ ๔๗๑ 
รูชัดกิเลสซ่ึงเกิดมีอยูในภายในวา– 
  เกิดมีอยูในภายใน ๗๐๑ 
รูชัดกิเลสอันไมเกิดมีอยูในภายในวา– 
  ไมเกิดมีอยูในภายใน ๗๐๑ 
รูชัดซ่ึงขอปฏิบัติใหถึงซ่ึงความดับ- 
  แหงอาหาร ๘๗๙ 
รูชัดซ่ึงความดบัไมเหลือแหงอาหาร ๘๗๙ 
รูชัดซ่ึงเหตุเปนแดนเกดิแหงอาหาร ๘๗๙ 
รูชัดซ่ึงอาหาร  ๘๗๙ 
รูชัดโทษในความแกแลวแสวงหานพิพาน ๙๑๐ 



 
รูชัดโทษในความเจ็บปวยไขแลว- 
  แสวงหานิพพาน ๙๑๐ 
รูชัดโทษในความตายแลวแสวงหานิพพาน ๙๑๑ 
รูชัดโทษในความเศราหมองแลว- 
  แสวงหานิพพาน ๙๑๑ 
รูชัดอาหารส่ีโดยนัยอริยสัจส่ี ๘๗๙ 
รูซ่ึงความเกิดและความดับ ๔๖๗ 
รูแตเพียงวาส้ินไปในเม่ือมันส้ินไปๆเทานั้น ๗๗๔ 
รูเบญจขันธโดยนัยอริยสัจส่ี ๕๕ 
รูมิจฉาทิฏฐิวาเปนมิจฉาทิฏฐ ิ ๑๒๘๖ 
รูเวทนาเพื่อดบัดีกวารูเพื่อเปน- 
  ปจจัยแกตัณหา ๙๓๒ 
รูสัมมาทิฏฐิวาเปนสัมมาทิฏฐิ ๑๒๘๖ 
รูสึกซ่ึงดินโดยความเปนดิน ๓๗๘ 
รูอริยสัจแจมใสเหมือนเหน็ของในน้ําใส ๗๖ 
เรรอนไปสูภพนอยภพใหญเหมือนวานร ๒๘๐ 
เราจักถูกขันธเค้ียวกนิ ๕๐๐ 
เราถูกขันธเค้ียวกินแลว ๕๐๐ 
เราถูกขันธเค้ียวกินอยู ๕๐๐ 
“เราอยาตองเกีย่วของกับยศเลย” ๙๙๕ 
เรารอนอยูเพราะความแผดเผาของ- 
  ความเกดิ ฯลฯ ๒๕ 
เร่ิมเบ่ือหนายในส่ิงท่ีเปนทุกข ๘๕๒ 
เรียกวา “สัตว”เพราะติดเบญจขันธ ๒๔๙ 
เร่ืองขวางหนทางธรรม ๔๑ 
เร่ืองความพนทุกข ๔๐ 
เร่ืองท่ีฟงตามๆกันมา(วาจริง) ๘๓ 
เร่ืองท่ีรับมาเฉพาะพระพักตร- 
  พระผูมีพระภาคเจา ๑๒๐ 

เร่ืองทุงเถียงแกงแยงกัน ๔๐ 
เร่ืองนารูพิเศษเกี่ยวกับเวทนา ๑๗๔ 
เร่ืองไมมีประโยชน ๔๑ 
เร่ืองราวอันเกดิจากการหวงกั้น- 
  (อารก・ขาธิกรณํ) ๓๖๗ 
เร่ืองสําคัญท่ีสุดในพุทธศาสนา ๒๖๓ 

ล 
ลมยอมเปนเช้ือของเปลวไฟ ๓๕๑ 
ลมหายใจเขาออกเปนกายอันหนึ่งๆ ๘๐๖ 
ลมหายใจเปนกายอยางหน่ึง ๑๑๙๘ 
ลมอัสสาสะปสสาสะอันจะมี- 
  เปนคร้ังสุดทาย ๑๒๖๕ 
ลวงไปรอยๆปจึงผุดข้ึนมาคร้ังหนึ่งๆ ๑๐๒ 
ละกรรมท่ีมีโทษเจริญกรรมท่ีไมมีโทษ ๑๕๐๑ 
ละกิเลสตัณหาไดคือละเบญจขันธได ๔๑๙ 
ละความเพลิดเพลินในอุปาทานขันธ พรอมกับ– 
  การเกิดแหงธรรมจักษ ุ ๑๘ 
ละฉันทราคะในส่ิงท่ีเปนทุกข ๒๕๓ 
ละฉันทราคะในส่ิงท่ีเปนอนตัตา ๒๕๓ 
ละฉันทราคะในส่ิงท่ีไมเท่ียง ๒๕๒ 
ละฉันทราคะแหงส่ิงใดคือการละซ่ึงส่ิงนั้น ๔๒๐ 
 (สามคําตอไปน้ี  ศึกษาตอเน่ืองกันไป: –) 
ละตัณหาไดยอมละอุปธิได ๖๕๖ 
ละอุปธิไดยอมละทุกขได ๖๕๖ 
ละทุกขไดยอมพนจากชาติชรามรณะ ฯลฯ ๖๕๖ 
ละภวตัณหาไดและไมเพลิดเพลินวภิวตัณหาดวย๕ 
ละราคะโทสะโมหะกอนละชาติชรามรณะ ๓๘๑ 
ละราคะโทสะโมหะไดเพราะไมหลงใน– 
  สัญโญชนิยธรรม ๗๗๑ 



ละราคานุสัย  ๘๗๘ 
ละสัญโญชนได จักทําใหแจงซ่ึงนิพพานได ๔๓๑ 
ละอกุศลเจริญกุศล ๑๕๐๑ 
ละอนุสัยคือราคะ ๑๘๓ 
ละอาสวะไดจงึเปนผูไมหลงใหล ๓๕๒ 
ละอาสวะไมไดจึงเปนคนหลงใหล ๓๕๒ 
ลักษณะของกาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณ ี ๑๐๘๕ 
ลักษณะของความจริง ๘๓ 
ลักษณะของความดับแหงทุกข ๗๓๙ 
ลักษณะของความดับแหงทุกข 
  (อีกปริยายหนึง่) ๗๔๐ 
ลักษณะของความดับแหงทุกข 
  (อีกปริยายหนึง่) ๗๔๑ 
ลักษณะของบุถุชน ๑๖๒ 
ลักษณะของปญญินทรีย ๑๔๒๒ 
ลักษณะของปาณาติปาตา เวรมณี ๑๐๘๓ 
ลักษณะของผูงายตอการเขาอยูในสมาธิ ๑๓๑๓ 
ลักษณะของผูมีความเพียรส่ีอิริยาบถ ๑๑๓๐ 
ลักษณะของผูมีสติ ๑๒๓๘ 
ลักษณะของผูมีสัมปชัญญะ ๑๒๓๘ 
ลักษณะของผูอาจและไมอาจเจริญ- 
  สติปฏฐานส่ี ๑๒๗๑ 
ลักษณะของวริิยินทรีย ๑๒๔๑ 
ลักษณะของสตินทรีย ๑๒๔๑ 
ลักษณะของสมาธินทรีย ๑๔๒๒ 
ลักษณะของสัทธินทรีย ๑๔๒๒ 
ลักษณะของสัมมาทิฏฐิ ๘๗๕ 
ลักษณะของสัมมาทิฏฐิ(ระดบัสูงสุด) ๘๗๕ 
ลักษณะของอทินนาทานา เวรมณี ๑๐๘๔ 
ลักษณะของอปสุณวาท ๑๐๖๖ 

ลักษณะของอผรุสวาท ๑๐๖๖ 
ลักษณะของอพรหมจริยา เวรมณี ๑๐๘๔ 
ลักษณะของอมุสาวาท ๑๐๖๖ 
ลักษณะอสัมผัปปลาปวาท ๑๐๖๗ 
ลักษณะความทุกข(อีกปริยายหนึ่ง) ๒๕๖ 
ลักษณะความสมบูรณแหงศีล ๑๓๘๔ 
ลักษณะความสะอาด–ไมสะอาด- 
  ในอริยวินยั ๑๕๖๔ 
ลักษณะเจด็ท่ีประจําสังขตธรรม ๙๕๔ 
ลักษณะท่ัวไปของความเปนพระอรหันต ๖๐๙ 
ลักษณะท่ีเปนโอรัมภาคิยสังโยชน ๓๙๐ 
ลักษณะและวบิากแหงสัมมากัมมันตะ ๑๐๘๔ 
ลักษณะสิบเอ็ดประการของกายท่ีควรเห็น ๙๕๔ 
ลักษณะหนทางแหงความหมดจด ๘๕๑ 
ลักษณะแหงกามตัณหา ๒๘๐ 
ลักษณะแหงการเจริญอริยมรรค ๑๔๕๘ 
ลักษณะแหงการถึงท่ีสุดทุกข ๗๖๓ 
ลักษณะแหงขันธ ๑๑ ประการท่ีควรตามเหน็๙๑๒ 
ลักษณะแหงความทุกข(อีกปริยายหนึ่ง) ๒๕๗ 
ลักษณะแหงความเปนอนัตตา ๒๓๙–๒๔๔ 
ลักษณะแหงจติท่ีหลุดพนดวยด ี ๗๕๑ 
ลักษณะแหงจติท่ีหลุดพนดวยด ี
  (อีกนยัหนึ่ง) ๗๕๒–๗๕๔ 
ลักษณะแหงตัณหา ๒๘๐ 
ลักษณะแหงปญญาขันธโดยรายละเอียด ๑๓๘๐ 
ลักษณะแหงปญญินทรีย ๑๕๑๖ 
ลักษณะแหงผูเจริญอินทรียข้ันอริยะ ๑๔๓๒ 
ลักษณะแหงผูเปนเสขปาฏิบท ๑๔๓๑ 
ลักษณะแหงภาตัณหา ๓๑๒ 
ลักษณะแหงสติสัมปชัญญะของภิกษ ุ ๑๑๗๗ 



ลักษณะแหงสมาธิขันธโดยรายละเอียด ๑๓๗๘ 
ลักษณะแหงสิกขาสามโดยรายละเอียด ๑๓๗๖ 
ลักษณะแหงสีลขันธโดยรายละเอียด ๑๓๗๖ 
ลักษณะแหงอินทรียภาวนาช้ันเลิศ ๑๔๓๐ 
ลักษณะอีกปริยายหนึ่งแหง- 
  กามสุขัลลิกานุโยค ๘๓๑ 
ลักษณาการแหงการรูอริยสัจ ๗๓๘ 
ลัทธิวิญญาณนอกพุทธศาสนา ๑๐๐๗ 
ลัทธิอ่ืนไมรูเร่ืองอัตตวาทุปาทาน ๒๑๙ 
ลัทธิอ่ืนวางจากสมณะแหงลัทธิอ่ืน ๗๑๙ 
ลาภอยางยิ่ง  ๔๗๐ 
ลําดับการดับตามลําดับของส่ิงท่ีพึงดับ ๕๓๐ 
ลําดับการปฏิบัติเพื่ออรหัตตผล ๘๕๒ 
ลําดับการหลุดพนโดยรายละเอียด 
  (เม่ือเหน็อนัตตา) ๗๕๔ 
ลําดับปจจัยการกระทําใหแจงซ่ึงนิพพาน ๘๐๓ 
ลําดับแหงการเขาอยูตามลําดบั ๕๓๐ 
ลําดับแหงการดับของสังขาร ๗๖๖ 
ลําดับแหงการเสวยรสของการเขา- 
  อยูตามลําดับ ๕๓๐ 
ลําดับแหงโลกยิสุขซ่ึงยังไมถึงนิพพาน ๕๑๖ 
ลําดับแหงอริยสัจมีอยางตายตัว ๑๑๖ 
ล้ินฉุดไปหารสที่ชอบใจ ๑๒๓๔ 
ลูกโคท่ียังดื่มนมเขาไปหาแม ๒๙๕ 
ลูกโซแหงความดับทุกข ๔๑๔ 
ลูขปฏิปทา  ๑๔๗๓ 
ลูบรางกายดวยฝามือ แลวรองวา– 
 นี่ยังไงละนิพพาน ๔๗๕ 
เลณะ(ท่ีซอน)  ๔๖๐/๔๖๓ 
เล่ือนไหลไปสูนิพพาน ๗๘ 

 (สี่คําตอไปน้ี  ศึกษาตอเน่ืองกันไป: –) 
โลก   ๑๒๔/๔๔๐ 
โลกสมุทัย(เหตุใหเกิดโลก) ๔๔๐ 
โลกนิโรจ(ความดับแหงโลก) ๔๔๐ 
โลกนิโรธคามินีปฏิปทา- 
  (ทางดับแหงโลกโลก) ๔๔๐ 
โลก(คือทุกข)  ๕๗ 
โลกตกอยูในอํานาจของส่ิงๆเดียว ๒๘๒ 
โลกถูกตัณหาชักนําไป ๒๘๒ 
โลกท้ังปวงควนักลุม ๔๓๙ 
โลกท้ังปวงรอนเปร้ียง ๔๓๙ 
โลกท้ังปวงลุกโพลงๆ ๔๓๙ 
โลกท้ังปวงไหวโยเยกอยู ๔๓๙ 
โลกนิรุติ  ๖๗ 
 (สามคําตอไปน้ี  ศึกษาตอเน่ืองกันไป: –) 
โลกน้ี   ๔๔๑ 
โลกอ่ืน   ๔๔๑ 
“โลก”ท่ีระหวางแหงโลกท้ังสอง ๔๔๑ 
โลกน้ีไมมีคาอะไรมากไปกวา- 
  เศษหญาเศษไม ๕๔๒ 
โลกบัญญัติ  ๖๗ 
โลก(ปญจุปาทานขันธ) ๓๔๕ 
โลกโวหาร  ๖๗ 
โลกสมัญญา  ๖๗ 
โลกอริยสัจ  ๑๕๒๓ 
โลกอันเปนไปกับดวยความเบียดเบียน ๘๖๑ 
โลกอันไมเปนไปกับดวยความเบียดเบียน ๘๖๑ 
โลกอุดร  ๔๔๐ 
โลกาธิปไตย  ๑๕๐๑ 
โลกามิส  ๒๗ 



โลกามิสซ่ึงเปนเหมือนกับสวนผักแหงมาร ๒๗ 
โลกิยสัมมาทิฏฐิ ๘๗๔/๙๕๑ 
โลกุตตรธรรมเปนทรัพยประจําตัว- 
  สําหรับคน ๕๕๐ 
โลกุตตรผลมีไดจากการต้ังจติไวถูก ๙๙๖ 
โลกุตตรสมาธิสัญญา ๑๓๓๑ 
โลกุตตรสัมมาทิฏฐิ ๘๗๔ 
โลกุตตระอันมารผูมีบาปหยั่งลงไมได ๑๑๙๗ 
โลกุต・ตรา–เปนโลกุตตระ ๕๐๕ 
โลภะท่ีเปนอกศุลมูลนั้นก็เปนอกุศล ๓๘๔ 
โลภะเปนอกุศลมูล ๓๘๔ 
“โลหิต”หมายถึงน้ํานมของมารดา ๓๕๔ 

ว 
วงกลมถูกตัดแลวกห็มุนไมได ๕๔๒ 
 (หกคําตอไปน้ี  ศึกษาตอเน่ืองกันไป: –) 
วจีกรรมท่ีพจิารณาแลวไมพึงกระทํา ๑๐๖๓ 
วจีกรรมท่ีพจิารณาแลวพึงกระทํา ๑๐๖๓ 
วจีกรรมท่ีพจิารณาแลวพึงเลิกละ ๑๐๖๓ 
วจีกรรมท่ีพจิารณาแลวพึงเรงเพิ่ม- 
  การกระทํา ๑๐๖๓ 
วจีกรรมท่ีพจิารณาแลวพึงเปดเผย– 
  แลวพึงระวังสังวรณตอไป ๑๐๖๔ 
วจีกรรมท่ีพจิารณาแลวพึงอยูดวย– 
  ปติและปราโมทย ๑๐๖๔

  
วจีสมาจาร(การประพฤติประจําทางวาจา) ๑๑๔๔ 
วจีสมารัมภะ (ตัณหาปรารภ- 
  การกระทําทางวาจา) ๗๖๑ 
วจีสังขาร–ส่ิงปรุงแตงการพดู ๑๐๓๐ 

วจีสังขารอันเปนไปกับดวยความเบียดเบียน ๘๖๑ 
วจีสังขารอันไมเปนไปกับดวย- 
  ความเบียดเบียน ๘๖๑ 
วจีสังขาร(อํานาจท่ีใหเกดิ- 
  การปรุงแตงทางวาจา) ๑๐๒๓ 
วจีสัญเจตนา(ความจงใจท่ีเปนไปทางวาจา)๑๐๒๒ 
วัตถุ(ท่ีต้ังแหงทิฎฐิ) ๖๒ ประการ ๙๓๓ 
วัตถุท่ีไมควรเขาหา ๕๘๒ 
วัตถุ(พืชเพื่อการงอก) ๑๐๒๔ 
 (สี่คําตอไปน้ี  ศึกษาตอเน่ืองกันไป: –) 
วัตถุแหงการกาํหนดรู ๑๔๑๙ 
วัตถุแหงการละ ๑๔๑๙ 
วัตถุแหงการทาํใหแจง ๑๔๑๙ 
วัตถุแหงการทาํใหเจริญ ๑๔๑๙ 
วัตถุแหงกิจของปญญินทรีย ๑๕๑๖ 
วัตถุแหงสัมมาทิฏฐิ ๙๓๓/๙๔๐/๙๔๔ 
วนปตถท่ีควรเลือกเอา ๑๔๖๐ 
วนปตถท่ีควรอยูจนตลอดชีวิต ๑๔๖๐ 
วนปตถท่ีไมควรเลือกเอา ๑๔๕๙ 
วันปจโจโรหณี(ปลงบาป) 
 ของพวกสกุลพราหมณ ๑๔๔๗ 
วาจากลาวแลวควรแกเวลา ๑๐๖๗ 
วาจากลาวแลวดวยเมตตาจิต ๑๐๖๗ 
วาจากลาวแลวตามสัจจจริง ๑๐๖๗ 
วาจากลาวแลวอยางประกอบดวยประโยชน๑๐๖๗ 
วาจากลาวแลวอยางออนหวาน ๑๐๖๗ 
วาจาของสะใภใหม–สะใภเกา ๑๐๗๑ 
วาจาของสัตบุรุษ ๑๐๖๙ 
วาจาของอสัตบุรุษ ๑๐๖๘ 



“วาจาเคร่ืองพร่ําสอนพวกเธอของเรา”๑๔๑/๕๐๕/
๙๗๐/๑๔๐๐/๑๔๓๔ 

วาจาชอบ  ๑๓๕/๘๒๓ 
วาจา(วจีทวารที่ทําหนาท่ีอยูดวยอวิชชา) ๑๐๒๔ 
วาจาส่ีท่ีแสดงวาผูกลาวเปนสัตบุรุษ ๑๐๖๘ 
วาจาส่ีท่ีแสดงวาผูกลาวเปนอสัตบุรุษ ๑๐๖๘ 
วาทบทคือคลองแหงถอยคําสําหรับเรียก ๗๐๐ 
วาทะวาตน  ๘๐๒ 
วาทะวาโลก  ๘๐๒ 
วานร : อุปมาการเกิดดับของจิต ๑๐๑๕ 
วาโยธาตุอันเปนภายนอก ๑๕๘/๙๖๑ 
วาโยธาตุอันเปนภายใน ๑๕๘/๙๖๑ 
วาโยธาตุ(ธาตุลม) ๑๕๖ 
วิจฉิททกสัญญา(ความสําคัญรู- 
  ในศพเปนช้ินๆทอนๆ) ๑๑๕๘ 
วิจิกจิฉา   ๕๗๐ 
วิจิกจิฉา(ความลังเลในธรรมท่ีไมควรลังเล) ๓๘๑ 
วิจิกจิฉามีกําลังจนเขานําออกไปไมได ๓๙๑ 

 
วิจิกจิฉาสัญโญชน (สังโยชน- 
  คือความลังเลสงสัย) ๓๘๘ 
วิจกิจิฉาอันอริยสาวกละไดพรอมท้ังอนุสัย ๓๙๑ 
วิชชา   ๓๗ 
วิชชาของผูถึงซ่ึงวิชชา ๖๘๑ 
วิชชาเปนตัวชักนํามาซ่ึงองคแปด- 
  แหงสัมมามรรค ๙๐๓ 
วิชชาและวิมุตติ ๑๑๗/๑๒๒/๑๒๐๗/๑๔๑๘ 
วิชชา–วิมุตติบริบูรณเพราะโพชฌงคบริบูรณ๘๑๓ 
วิชาช่ือคันธารี  ๑๕๑๙ 
วิชาช่ือมณกิา  ๑๕๑๙ 

วิญญาณ   ๓๔๙ 
วิญญาณขันธ  ๑๕๕ 
วิญญาณขันธโดยนยัแหงอริยสัจส่ี ๒๐๘ 
วิญญาณขันธท่ียังมีอุปาทาน ๒๐๙ 
วิญญาณซ่ึงเขาถือเอารูป ๒๐๖ 
วิญญาณซ่ึงเขาถือเอาเวทนา ๒๐๖ 
วิญญาณซ่ึงเขาถือเอาสังขาร ๒๐๗ 
วิญญาณซ่ึงเขาถือเอาสัญญา ๒๐๖ 
วิญญาณซ่ึงประกอบดวยปจจัยพึงเห็นวา– 
  เหมือนกับพืชสด ๒๐๖ 
วิญญาณฐิติ  ๖๖๓ 
วิญญาณฐิติพึงเห็นวาเหมือนกับดิน ๒๐๖ 
วิญญาณท่ีจะเปนอุปาทานไมมี ๗๔๙ 
วิญญาณท่ีเปล่ียนแปลงไปตามความ– 
  แปรปรวนของรูป ๒๑๘ 
วิญญาณน้ันคืออุปาทาน ๔๐๑ 
วิญญาณเปนท่ีต้ังแหงสัญโญชน ๒๒๘ 
วิญญาณเปนท่ีต้ังแหงอุปาทาน ๒๑๔ 
วิญญาณเปนปฏิจจสมุปปนนธรรม ๑๐๐๗ 
วิญญาณเปนเมล็ดพืช ๒๘๓ 
วิญญาณเปนอุปาทานขันธ ๑๒๑ 
วิญญาณมีธรรมดาแปรปรวน ๒๐๔ 
วิญญาณมีอวิชชาเปนเคร่ืองกัน้ ๒๘๓ 
วิญญาณเม่ือทําหนาท่ีเปนพชื ๒๐๕ 
“วิญญาณไมมีท่ีส้ินสุด” ๑๐๗/๕๓๖ 
วิญญาณัญจายตนะ ๑๐๗/๕๑๙ 
วิญญาณัญจายตนสัญญาดับไปใน– 
  อากิญจัญญายตนะ ๕๒๘ 
วิญญาณัญจายตนสัญญายอมดับใน– 
  อากิญจัญญายตนะ ๕๒๒ 



วิญญาณาหารควรเห็นวามีอุปมาเหมือน– 
  นักโทษถูกประหาร ๙๗๔ 
วิญญาณูปาทานขันธ ๑๒๒ 
วิญูชนผูจะตามรักษาไวซ่ึงความจริง ๘๔ 
วิตกเกิดข้ึนก็แจมแจง(วิทิตา) ๑๑๗๘ 
วิตกเขาไปต้ังอยูก็แจมแจง ๑๑๗๘ 
วิตกดับลงก็แจมแจง ๑๑๗๘ 
วิตกโดยปริยายสองอยาง ๑๐๓๓ 
วิตกท่ีเปนอาทิพรหมจรรย ๑๐๓๓ 
วิตกและวิจารท้ังหลายดับไปในทุติยฌาน ๕๒๒ 
วธิา(ความรูสึกยึดถือท่ีทําใหเกิด- 
  การเปรียบเทียบ) ๑๔๐๕ 
วิธีการเพื่อใหไดรับประโยชนถึงท่ีสุด– 
  (อุปนิสา)ในการฟง ๑๕๑๒ 
วิธีการบมวิมุตติใหถึงท่ีสุด ๘๐๔ 
วิธีพิจารณาธรรมในภายในเพื่อความส้ินทุกข๙๗๕ 
วิธีพิจารณาเพือ่กําจัดอกุศลวติกลําดับ ๑๐๔๒ 
วิธีพิจารณาเพือ่เกิดสัมมาสังกัปปะ ๑๐๓๘ 
 
วธีิพิจารณาเพือ่ “หมดปญหา”เกี่ยวกับ- 
  อาหาร ๙๗๑ 
วินยวาที   ๕๐๘ 
วินิบาตกับการเห็นจตุราริยสัจ ๑๐๑ 
วินีลกสัญญา(ความสําคัญรูในศพข้ึนเขียว) ๑๑๕๘ 
วิบากของกาเมสุมิจฉาจาร ๑๐๘๗ 
วิบากของปาณาติบาต ๑๐๘๖ 
วิบากของมิจฉากัมมันตะ ๑๐๘๖ 
วิบากของอทินนาทาน ๑๐๘๖ 
วิบากท่ีทําใหมาเกิดเปนสัตวท่ี– 
  ไมอาจจะเขาใจธรรมได ๑๓๗๔ 

วิบากท่ีเปนไปเพื่อกอเวรดวยศัตรู ๑๐๘๗ 
 
วิบากท่ีเปนไปเพื่อการไดฟงเสียง- 
  ท่ีไมนาพอใจ ๑๐๗๙ 
วิบากท่ีเปนไปเพื่อการแตกจากมิตร ๑๐๗๘ 
วิบากท่ีเปนไปเพื่อการถูกกลาวตูดวยคําไมจริง

 ๑๐๗๘ 
วิบากท่ีเปนไปเพื่อความเส่ือมแหงโภคะ ๑๐๘๖ 
วิบากท่ีเปนไปเพื่อมีอายุส้ัน ๑๐๘๖ 
วิบากท่ีเปนไปเพื่อวาจาท่ีไมมีใครเช่ือถือ ๑๐๗๙ 
วบิากท่ีเลิศยอมมีแกบุคคลผูเล่ือมใส– 
  ในธรรมอันเลิศ ๘๔๒ 
 (สามคําตอไปน้ี  ศึกษาตอเน่ืองกันไป: –) 
วิบากในทิฏฐธรรม(คือทันควัน) ๑๐๒๕ 
วิบากในอุปะปชชะ(คือในเวลาตอมา) ๑๐๒๕ 
วิบากในอปรปริยายะ(คือในเวลาตอมาอีก)๑๐๒๕ 
วิบาก(ผลสุกวเิศษ)แหงกรรม ๑๐๒๕ 
วิบากแหงกาม  ๓๐๘ 
วิบากแหงปสุณวาท ๑๐๗๘ 
วิบากแหงผรุสวาท ๑๐๗๘ 
วิบากแหงมิจฉาวาจา ๑๐๗๘ 
วิบากแหงมุสาวาท ๑๐๗๘ 
วิบากแหงสัมผัปปลาปวาท ๑๐๗๙ 
วิบากแหงสัมมากัมมันตะ ๑๐๘๔ 
วิบากแหงอาสวะ ๓๙๗ 
วิปฏิสารเคร่ืองทรมานใจติดตามเขา– 
  ท้ังในบานและในปา ๒๗๓ 
วิปสสนาญาณมีฌานเปนบาท ๙๑๒ 
 (เจ็ดคําตอไปน้ี  ศึกษาตอเน่ืองกันไป: –) 
วิปสสนาญาณมีปฐมฌานเปนบาท ๑๔๑๒ 



วิปสสนาญาณมีทุติยฌานเปนบาท ๑๔๑๓ 
วิปสสนาญาณมีตติยฌานเปนบาท ๑๔๑๔ 
วิปสสนาญาณมีจตุตถฌานเปนบาท ๑๔๑๔ 
วิปสสนาญาณมีอากาสานัญจายตนเปนบาท๑๔๑๔ 
วิปสสนาญาณมีวิญญาณัญจายตนเปนบาท ๑๔๑๔ 
วิปสสนาญาณมีอากิญจัญญายตนเปนบาท ๑๔๑๕ 
วิปสสนาท่ีเจริญแลวจะไดอะไร ๙๐๔ 
วิปสสี   ๑๔ 
วิปากาวรณภาวะ(มีวิบากเปนเคร่ืองกั้น) ๑๓๗๔ 
วิภวตัณหา  ๓๑๙ 
วิภวทิฏฐิ(ทิฏฐิฝายลบ) ๓๗๑ 
วิภวทิฏฐิ(วาไมมี) ๖๓๖ 
วิภาคแหงเบญจขันธ ๑๕๔ 
วิภาคแหงปฏิจจสมุปบาท ๓๒๙ 
วิภาคแหงปญจุปาทานักขันธ ๒๐๘ 
วิภาคแหงภวตัณหารอยแปด ๓๑๔ 
วิภาคแหงรูปขันธ ๑๕๕ 
วิภาคแหงวิญญาณขันธ ๒๐๓ 
วิภาคแหงเวทนา ๑๗๖ 
วิภาคแหงเวทนาขันธ ๑๖๙ 
วิภาคแหงสังขารขันธ ๑๙๘ 
วิภาคแหงสัญญาขันธ ๑๙๓ 
วิภูตะ–เขาใจอยางแจมแจง ๗๘๔ 
วิมุตติกถา(เร่ืองวิมุตติ) ๔๖๗ 
วิมุตติกับวิมุตติของคนตางวรรณะไมตางกนั๕๔๘ 
วิมุตติขันธอันเปนอเสขะ ๕๕๖ 
วิมุตติญาณทัสสนกถา 
  (เร่ืองวิมุตติญาณทัสสนะ) ๔๖๗ 
วิมุตติญาณทัสสนขันธอันเปนอเสขะ ๕๕๖ 
วิมุตติญาณทัสสนะ ๗๔๗/๗๔๘ 

วิมุตติญาณทัสสนะถึงพรอมดวย- 
  อุปนิสัย ๗๔๗/๗๔๘ 
วิมุตติตางกนัท้ังท่ีเปนผลของการ– 
  ปฏิบัติอยางเดยีวกัน ๖๘๖ 
วิมุตติถอนรากความรัก–เกลียดตาม- 
  ธรรมชาติ ๖๓๗ 
วิมุตติไมมีความตางกันตามวรรณะ- 
  ของผูปฎิบัติ ๕๔๖ 
วิมุตติอันหาอาสวะมิได ๘๕๘ 
วิโมกข   ๔๘๗ 
วิโมกขท่ีประกอบดวยอามิส ๗๗๙ 
วิโมกขท่ีไมเกีย่วกับการส้ินอาสวะ ๔๓๓ 
วิโมกขท่ีไมประกอบดวยอามิส ๗๗๙ 
วิโมกขท่ียิ่งกวาไมประกอบดวยอามิส ๗๗๙ 
วิโมกขท่ี ๑  ๖๕๙ 
วิโมกขท่ี ๒  ๖๕๙  
วิโมกขท่ี ๓  ๖๕๙ 
วิโมกขท่ี ๔  ๖๕๙ 
วิโมกขท่ี ๕  ๖๖๐ 
วิโมกขท่ี ๖  ๖๖๐ 
วิโมกขท่ี ๗  ๖๖๐ 
วิโมกขท่ี ๘  ๖๖๐ 
วิโมกขแปด  ๑๒๙๙ 
วิโมกขแหงจิต  ๕๐๔/๕๖๐/๑๓๘๔ 
วิราคธรรม  ๔๕๐ 
วิราคธรรมประเสริฐกวาธรรมท้ังหลาย ๘๔๑ 
วิราคสัญญา(ความสําคัญรูใน- 
  ความคลายกําหนัด) ๑๑๕๗ 
วิราคสัญญา(สัญญาในความคลายกําหนดั) ๖๘๑ 
วิราคะ   ๗๔๘ 



วิราคะถึงพรอมดวยอุปนิสัย ๗๔๘ 
วิราคะ(ท่ีคลายกําหนดั) ๔๕๙/๔๖๓ 
วิราธนา(ความไมประสบความสําเร็จ) ๑๔๖๗ 
วิริยสัมโพชฌงค(โดยละเอียด) ๑๒๐๓ 
วิริยารัมภกถา(เร่ืองมีความเพียร) ๔๖๗ 
วิริยินทรียเหน็ไดในสัมมัปปธานส่ี ๑๕๑๕ 
วิเวกสุข   ๗๙๗ 
วิสังขาร(สภาพท่ีอะไรปรุงแตง- 
  ไมไดอีกตอไป) ๖๕๗ 
วิหารธรรม  ๕๒๓ 
วิหิงสาธาตุ  ๙๕๗/๑๐๕๖ 
วิหิง・สาวิตก[ความตริตรึกในวิหิงสา– 
  (เบียดเบียน)] ๑๐๕๕ 
วิหิงสาสัญญา  ๙๕๖ 
 (หกคําตอไปน้ี  ศึกษาตอเน่ืองกันไป: –) 
วิหิงสาสัญญาเกิดจากวหิิงสาธาตุ ๑๐๕๖ 
วิหิงสาสังกัปปะเกดิจากวิหงิสาสัญญา ๑๐๕๖ 
วิหิงสาฉันทะเกิดจากวหิิงสาสังกัปปะ ๑๐๕๖ 
วิหิงสาปริฬาหะเกิดจากวหิงิสาฉันทะ ๑๐๕๖ 
 
วิหิงสาปริเยสนาท่ีเปนเหตุแหงการ– 
  ปฏิบัติผิดโดยกายวาจาใจ ๑๐๕๖ 
เวทนาเกิดข้ึนก็แจมแจง(วิทิตา) ๑๑๗๘ 
เวทนาขันธ  ๑๕๔ 
เวทนาขันธโดยนัยแหงอริยสัจส่ี ๑๙๒ 
เวทนาขันธท่ียงัมีอุปาทาน ๒๐๙ 
เวทนาเขาไปต้ังอยูก็แจมแจง ๑๑๗๘ 
เวทนาคือทางไปแหงจิตของสัตว ๑๘๖ 
เวทนาดับลงกแ็จมแจง ๑๑๗๘ 
เวทนาโดยปจจัย ๔๑ ชนิด ๑๕๒๕ 

เวทนาทั้งหลายของเธอดับเยน็ในโลกนีเ้อง ๔๔๕ 
เวทนาที่เกิดจากการครองเรือน ๑๑๔๒ 
เวทนาที่เกิดจากการปฏิบัตินบัต้ังแต– 
  ทุติยฌานข้ึนไป ๑๑๔๒ 
เวทนาที่เกิดจากการปฏิบัตินบัต้ังแต– 
  ปฐมฌานลงมา ๑๑๔๒ 
เวทนาที่เปนไปกับดวยความเบียดเบียน ๘๖๑ 
เวทนาที่เปนไปทางกาย ๑๗๖ 
เวทนาที่เปนไปทางใจ ๑๗๖ 
เวทนาที่เปนสุขและทุกขเจือกัน ๘๖๒ 
เวทนาที่ไมเปนไปกับดวยความเบียดเบียน ๘๖๑ 
เวลาท่ีเหมาะสมซ่ึงเม่ือภิกษนุั้นปฏิบัติแลว– 
  จิตก็จะหลุดพนจากอาสวะ ๑๔๗๐ 
เวทนาที่อาศัยเนกขัมมะ ๑๑๔๒ 
เวทนาทกุชนิดสรุปลงในความหมาย- 
  วา “ทุกข” ๑๘๒ 
เวทนานุปสสนา ๘๐๗ 
เวทนานุปสสนาตามนัยแหง- 
  มหาสติปฏฐานสูตร ๑๒๑๙ 

 
เวทนานุปสสนาตามนัยแหง- 
  อานาปานสติสูตร ๑๒๑๘ 
เวทนาเปนของเย็นในอัตตภาพน้ีสรีระท้ังหลาย– 

       ก็เหลืออยู จนกระท่ังถึง- 
  ท่ีสุดแหงชีวิต ๗๖๕ 
เวทนาเปนทางมาแหงอนุสัย ๑๘๓ 
เวทนาเปนท่ีต้ังแหงสัญโญชน ๒๒๘ 
เวทนาเปนท่ีต้ังแหงอุปาทาน ๒๑๔ 
เวทนาเปนส่ิงท่ีบัญญัติไดหลายปริยาย ๑๗๘ 
เวทนาเปนอุปาทานขันธ ๑๒๑ 



เวทนามกีายเปนท่ีสุดรอบ ๔๔๙/๗๖๓/๗๘๙ 
เวทนามีชีวิตเปนท่ีสุดรอบ ๔๔๙/๗๖๓/๗๘๙ 
เวทนามีธรรมดาแปรปรวน ๑๘๐ 
เวทนามีธรรมดาไมเท่ียง ๑๗๙ 
เวทนาสามเกี่ยวกับความเพยีร ๑๑๔๒ 
เวทนาสามเปนส่ิงท่ีไมอาจเสวยไดพรอมกัน ๙๕๔ 
เวทนา ๓ อยาง  ๑๗๑ 
เวทนาอันเกิดจากรูปเปนอเนกประการ ๗๗๓ 
เวทนาอันบุคคลไมเพลิดเพลินแลว จักเปนของ– 
  ดับเย็นในอัตภาพนี ้ ๔๔๕/๔๔๙ 
   ๗๖๔/๗๙๘/๑๒๖๐ 
เวทนาอันไมทําความเดือดรอนแตอยางใด ๙๔๔ 
เวทนาอันไมเพลิดเพลินแลวจักเปน– 
  ของเย็นในอัตตภาพน้ี ๗๘๙ 
เวทนาอาศัยเหตุปจจัยคือกาย ๗๘๘ 
เวทนูปาทานขันธ ๑๒๒ 
เวนจากปจจัยแลว ความเกิดแหงวิญญาณ- 
  มิไดมี ๑๐๐๗ 
เวนจากโภชนะอันตราย ๒๘ 
เวมัตตตา(ความเปนตางกนั)แหงทุกข ๒๕๔ 
เวมัตตตา(ความเปนตางกนั)แหงเวทนา ๑๗๓ 
เวมัตตตา(ความเปนตางกนั)แหงสัญญา ๑๙๕ 
เวมัตตตา(ความมีประมาณตางๆ)แหงกรรม๑๐๒๕ 
เวมัตตตา(ประมาณตางๆ)แหงกาม ๓๐๘ 
เวมัตตตา(ประมาณตางๆ)แหงอาสวะ ๓๙๗ 
เวียนวายเพราะไมเห็นอริยสัจ ๙๗ 

แวนธรรม ๕๘๐ 
แวนสองความเปนพระโสดาบัน ๕๘๐ 
โวหาร(การลงทุนเพื่อผลกําไร)ตางๆอันเขา– 
  ตัดขาดแลว 

  (โวหารสมุจเฉโท) ๑๑๑๔ 
 
“โวหาร” คําแปลกประหลาดสําหรับ– 
  ผูอานท่ีไมเคยทราบ ๑๑๒๐ 
“โวหารสมุจเฉโท” ๑๐๙๙ 
โวหารส่ี   ๗๐๒ 
ไวพจนของกาม ๓๐๙ 
ไวพจนของความเพียร ๕ คํา ๑๑๓๘ 
ไวพจนของคําวา “ไมรู” ๓๗๕ 
ไวพจนของคําวาสังกัปปะ ๗ คํา ๑๐๓๐ 
ไวพจนของจตุราริยสัจ(แสดงดวยขันธ) ๑๒๑ 

ศ 
ศาสนาผูเอ็นด ู  ๑๔๑ 
ศิลปะแหงการคํานวณ ๓๖๑ 
ศิลปะแหงการใชสัญญาณดวยมือ ๓๖๑ 
ศิลปะแหงการปลุกเราความเพียร ๑๑๕๑ 
ศิลปะแหงการพยากรณ ๓๖๑ 
ศิลปะแหงศัสตราวุธ ๓๖๑ 
ศีล(ข้ันจุลศีล)  ๑๕๔๑ 
ศีล(ข้ันมหาศีล) ๑๕๔๗ 
ศีล(ข้ันมัชฌิมศีล) ๑๕๔๓ 
ศีลชนิดท่ีบริบูรณแลว จักละกามราคะ–รูปราคะ– 
  รูปราคะ–อรูปราคะได ๗๗๐ 
ศีลท่ีตัณหาและทิฏฐิไมลูบคลํา ๕๗๓ 
ศีลท่ีเปนไทจากตัณหา ๕๗๓ 
ศีลท่ีเปนไปเพือ่สมาธิ ๕๗๓ 
ศีลท่ีผูรูทานสรรเสริญ ๕๗๓ 
ศีลท่ีไมขาดไมทะลุไมดางไมพรอย ๕๗๓ 
ศีลท่ีไมถูกตัณหาและทิฏฐิลูบคลํา เปนไป– 



  พรอมเพ่ือสมาธิ ๕๗๓/๑๓๘๘ 
ศีลอันบริสุทธ์ิหมดจด ๑๒๓๗ 
ศึกษาท้ังอธิศีลท้ังอธิจิตท้ังอธิปญญา ๕๖๐ 
เศราหมองแลว เพราะอุปกิเลส ๑๓๑๐ 

ส 
สกทาคามี  ๕๖๒/๕๖๖/๗๑๒/๘๕๗/๑๓๙๐ 
สงครามระหวางพวกเทพกับอสูร ๓๘ 
สงเคราะหดวยการใหรูอริยสัจ ๔๘ 
สติวิหารธรรม  ๔๔๘ 
สติดํารงไวเพยีงเพื่อความรูเพียงเพื่ออาศัย– 
  ระลึก ๑๒๑๐/๑๒๒๐/๑๒๒๒ 
สตินทรียเหน็ไดในสติปฏฐานส่ี ๑๕๑๕ 
สติในการเผชญิโลกธรรม ๑๒๔๕ 
สติปฏฐานของคนฉลาด ๑๑๘๕ 
สติปฏฐานถึงซ่ึงความเต็มรอบ- 
  แหงความเจริญ ๗๙๑ 
สติปฏฐานท้ังส่ี ๕๔๖ 
สติปฏฐานท้ังส่ีคือกุสลราสี(กองกุศล) ๑๒๗๖ 
สติปฏฐานท้ังส่ีท่ีทําโพชฌงคท้ังเจ็ด- 
  ใหบริบูรณได ๑๒๐๑ 
สติปฏฐานบริบูรณเพราะ- 
  อานาปานสติบริบูรณ ๘๐๖ 
สติปฏฐานเพ่ือไมเกี่ยวของอยู ๑๒๗๓ 
สติปฏฐานเพ่ือรอบรู ๑๒๗๓ 
สติปฏฐานเพ่ือรูตามเปนจริง ๑๒๗๓ 
สติปฏฐานสําหรับพระเสขะ ๑๒๗๓ 
สติปฏฐานสําหรับพระอเสขะ ๑๒๗๓ 
สติปฏฐานสําหรับพระนวกะ ๑๒๗๓ 
สติปฏฐานส่ี  ๑๑๗๗ 

สติปฏฐานส่ีท่ีทําโพชฌงคท้ังเจ็ด- 
  ใหบริบูรณ ๑๑๘๐ 
สติปฏฐานส่ีท่ีสงผลถึงวิชชาและวิมุตติ ๑๑๘๐ 
สติปฏฐานส่ีบริบูรณเม่ือ- 
  อานาปาณสติบริบูรณ ๑๑๙๘ 
สติปฏฐานส่ีบริบูรณยอมทํา- 
  โพชฌงคใหบริบูรณ ๑๒๐๑ 
สติปฏฐานส่ีเปนเอกายนมรรค ๑๑๗๖ 
สติปฏฐานส่ีเปนโคจรสําหรับสมณะ ๑๑๘๐ 
สติปฏฐานส่ีเหมาะสมท้ังแกอเสขะ– 
  เสขะ–และคฤหัสถ ๑๒๗๔ 
สติปฏฐานอันบุคคลปรารภถูกตองแลวอริย- 
   อัฏฐังคิกมรรคก็เปนอันปรารภ– 
               ถูกตองแลวดวย ๘๖๘ 
สติปฏฐานอันบุคคลปรารภผิดแลวอริย- 
  อัฏฐังคิกมรรคก็เปนอัน– 
  ปรารภผิดดวย ๘๖๘ 
สติเร็วเหมือนมาอาชาไนย ๑๒๔๕ 
สติสัมปชัญญะ ๗๔๖ 
สติสัมปชัญญะโดยตรง ๑๒๔๒ 
สติสัมปชัญญะโดยออม ๑๒๓๙ 
สติสัมโพชฌงค(โดยละเอียด) ๑๒๐๒ 
สติอธิษฐานการงาน ๑๒๔๒ 
สนันตนธรรมโบราณมีลักษณะแปด ๑๔๒๔ 
สนิมจิตเทียบสนิมทอง ๑๓๕๙ 
สนิมแหงจิต ๕ ประการ ๑๓๕๙ 
สบตาตอตากับมาตุคาม ๘๓๑ 
“สบายเน้ืออยูบางก็ตรงท่ีแผลไดรับการเกา” ๒๙๘ 
สพรหมจารียผูรูอยูเห็นอยูซ่ึง- 
  ธรรมนั้นก็มีอยู ๑๕๐๐ 



สภาพท่ีอะไรปรุงแตงไมไดอีกตอไป ๖๕๘ 
สภาพแหงความไมมีอะไรเปนท่ีจํานงหวัง ๕๔๒ 
สมควรท่ีจะกระทําท่ีสุดแหงทุกข ๔๔ 
สมจริยา   ๑๐๒ 
สมชีวิตา(ความเล้ียงชีวิตอยางสมํ่าเสมอ) ๑๑๐๔ 
สมณปทุมะ (ผูเสมือน- 
  บัวปทุม) ๗๑๓/๗๑๔/๗๑๖/๗๑๘ 
สมณปุณฑรีกะ(ผูเสมือนบัว- 
  บุณฑริก) ๗๑๓/๗๑๔/๗๑๖/๗๑๗ 
สมณพราหมณพวกท่ีไดพนไปจาก– 
               อิทธานุภาพแหงมาร ๒๗ 
สมณพราหมณพวกท่ีพนไปจาก– 
                อิทธานุภาพของมาร ๓๓ 
สมณพราหมณพวกท่ีมีวาทะวา “บางส่ิงควร–     

          แกขาพเจา บางส่ิงไมควร- 
  แกขาพเจา” ๑๐๐๔ 
สมณพราหมณพวกท่ีมีวาทะวา “ส่ิงท้ังปวง– 
                ควรแกขาพเจา” ๑๐๐๓ 
สมณสุขุมาล(ผูละเอียดออน) ในหมู– 
               สมณะ ๗๑๓/๗๑๔/๗๑๖/๗๑๘ 
 
สมณอจละ(ผูไม- 
  หวั่นไหว)๗๑๒/๗๑๔/๗๑๖/๗๑๗ 
สมณะ(ท่ี ๑)  ๗๑๑ 
สมณะท่ี ๒  ๗๑๒ 
สมณะท่ี ๓  ๗๑๒ 
สมณะท่ี ๔  ๗๑๒ 
สมณะส่ีประเภท ๗๑๑ 
สมณะส่ีประเภท(อีกนัยหนึง่) ๗๑๒ 
สมณะส่ีประเภท(อีกนัยหนึง่) ๗๑๔ 

สมณะส่ีประเภท(อีกนัยหนึง่) ๗๑๕ 
สมณะส่ีประเภท(อีกนัยหนึง่) ๗๑๗ 
สมณะหาไดในธรรมวนิัยท่ีมี- 
  อัฏฐังคิกมรรค ๑๔๐๒ 
สมณะแหงลัทธิหนึ่งๆตางจากสมณะ- 
  แหงลัทธิอ่ืน ๗๑๙ 
สมถะท่ีอบรมแลวจะไดอะไร ๙๐๔ 
สมถะและวิปสสนา ๑๑๗/๑๒๒/๔๙๕/๙๐๓/ 
   ๑๔๑๘ 
สมถะและวิปสสนาเปนธรรมเคียงคูกันไป ๗๙๑ 
  สมยวิโมกข ๔๘๗ 
สมัยท่ีไมเหมาะสมสําหรับ- 
  การทําความเพียร ๑๑๗๑ 
สมัยท่ีสมควรกระทําความเพียร ๑๑๗๑ 
สมาตาปุตติกภัย(ภยัท่ีมารดาและ- 
  บุตรชวยกนัได) ๑๓๙๘ 
สมาธิกถา(เร่ืองสมาธิ) ๔๖๗ 
สมาธิของผูมีสติปญญารักษาตน ๑๓๒๔ 
 (แปดคําตอไปน้ี  ศึกษาตอเน่ืองกันไป: –) 
สมาธิขันธหมวดอินทรียสังวร ๑๕๕๑ 
สมาธิหมวดสติสัมปชัญญะ ๑๕๕๒ 
สมาธิหมวดสันโดษ ๑๕๕๒ 
สมาธิหมวดเสนาสนะสงัดละนวิรณ ๑๕๕๓ 
สมาธิหมวดปฐมฌาน ๑๕๕๕ 
สมาธิหมวดทุติยฌาน ๑๕๕๖ 
สมาธิหมวดตติยฌาน ๑๕๕๗ 
สมาธิหมวดจตุตถฌาน ๑๕๕๗ 
สมาธิขันธอันเปนอเสขะ ๕๕๕ 
สมาธิจากการเดิน(จงกลม)ยอมต้ังอยูนาน ๑๓๑๒ 
สมาธิท่ีเปนอสังขตมนสิการ ๑๓๓๓ 



สมาธิท่ีมีผลเปนความไมมีอหังการะ– 
  มมังการะมานานุสัย ๔๖๙ 
สมาธิท่ีมีสัญญาในนิพพาน ๑๓๓๓ 
สมาธิท่ีศีลอบรมแลว ๑๓๘๑ 
สมาธินทรียเหน็ไดในฌานส่ี ๑๕๑๕ 
สมาธินิมิต  ๑๓๑๖ 
สมาธินิมิตโดยสวนเดียวเปนไปเพื่อ- 
  ความเกยีจคราน ๑๓๑๖ 
สมาธิบริขาร ๗ ประการ ๑๓๑๑ 
สมาธิเปนมรรค(แท) ๑๓๕๐ 
สมาธิภาวนาแตละอยางๆ- 
  อาจทําไดถึง ๗ ระดับ ๑๓๒๐ 
สมาธิภาวนาท่ีเปนไปเพื่อการไดเฉพาะ– 
  ซ่ึงญาณทัสสนะ ๑๒๗๙ 
สมาธิภาวนาท่ีเปนไปเพื่อความส้ิน– 
  แหงอาสวะ ๑๒๘๐ 
สมาธิภาวนาท่ีเปนไปเพื่อความอยูเปนสุข– 
  ในทิฏฐธรรม ๑๒๗๙ 
สมาธิภาวนาท่ีเปนไปเพื่อสติสัมปชัญญะ ๑๒๘๐ 
สมาธิภาวนามปีระเภทส่ี ๑๒๗๘ 
สมาธิภาวนาอันเปนไปเพื่อสติสัมปชัญญะ ๑๒๓๙ 
สมาธิสัมโพชฌงค(โดยละเอียด) ๑๒๐๕ 
สมาบัติท่ีไมมีสัญญา ๙๑๕ 
สมุทยคามินีปฏิปทาแหงเวทนา ๑๗๒ 
สมุทยอริยสัจ  ๒๗๗ 
สมุทรท่ีเปนเพยีงแองน้ําใหญ ๖๘๕ 
สมุทรท่ีมีท้ังสัตวรายท่ีมีท้ังรากษสมี- 
  ท้ังคล่ืนวังวน ๖๘๖ 
สมุทรในวินยัของพระอริยเจา ๖๘๕ 
สมุทัยแหงเวทนา ๑๗๑ 

สรณะ(ท่ีพึ่ง)  ๔๖๑/๔๖๓ 
สระบัวช่ือ สุมาคธา ๓๘ 
สรีรยนต  ๔๗๘ 
สรุปอานิสงสของสัมมาทิฏฐิ ๑๐๐๐ 
สวนศักดิ์สิทธ์ิ  ๑๙ 
สวนประกอบของความเพียร ๑๑๕๑ 
สวนสุดวาส่ิงท้ังปวงมี(อต ฺถิตา) ๘๗๕ 
สวนสุดวาส่ิงท้ังปวงไมมี(นต ฺถิตา) ๘๗๕ 
สวนสุด(อน ฺตา)ท้ังสอง ๘๒๕ 
สวนสุด(อันตะ)ท้ังสอง 
  (อีกปริยายหนึง่) ๒๖๒/๘๗๕ 
สสังขารปรินิพพาย ี ๕๖๕ 
สอุปาทิเสสนิพพานธาต ุ ๔๔๕ 
สะดุงหวาดเสียวเพราะอุปาทาน ๒๑๗ 
สักกายทิฏฐ ิ  ๕๗๐ 
สักกายทิฏฐิ(ความเหน็วากายของตน) ๓๘๑ 
สักกายทิฏฐิมีกําลังจนเขานําออกไปไมได ๓๙๑ 
สักกายทิฏฐิมีไดดวยอาการอยางไร ๓๗๒ 
สักกายทิฏฐิอันอริยสาวกละ- 
  ไดพรอมท้ังอนุสัย ๓๙๑ 
สักกายนิโรธ  ๕๙/๑๒๔/๗๔๔ 
สักกายนิโรธคามินีปฏิปทา ๕๙/๑๒๔ 
สักกายนิโรธคามินีปฏิปทา(ทางดําเนินแหงจิต– 

      ใหถึงซ่ึงการดับไปแหง- 
  สักกายะ) ๑๔๒๕ 
สักกายนิโรธันตะ ๗๔๔ 
สักกายสมุทยคามินีปฏิปทา ๓๗๓ 
สักกายสมุทยนัตะ ๒๘๑ 
สักกายสมุทัย  ๕๙/๑๒๔/๒๑๔ 
สักกายสมุทัยไวพจนแหงตัณหา ๒๘๑ 



สักกายะ   ๕๙/๑๒๔/๒๑๔ 
สักกายะและสักกายนัตะ ๒๑๔ 
สักกายะ(เปนท่ีต้ังแหงความยึดถือ- 
  ดวยอุปาทาน) ๙๗๐ 
สักกายันตะ  ๒๑๕ 
สักวาดําเนินอยูในอัฏฐังคิกมรรค– 
  ก็เปนอาหเุนยยบุคคลฯแลว ๑๔๘๑ 
สง ฺกป ฺปราค  ๓๐๗ 
สังขตธรรม  ๔๕๐ 
สังขตธรรมท้ังหลายอริยอัฏฐงัคิกมรรค– 
  เปนธรรมเลิศ ๘๔๒ 
สังขตลักษณะแหงสังขตธรรม ๔๔๘ 
สังขารขันธ  ๑๕๕ 
สังขารขันธโดยนัยแหงอริยสัจ ๒๐๒ 
สังขารขันธท่ียังมีอุปาทาน ๒๐๙ 
สังขารท้ังหลายท้ังปวงเปนทุกข ๘๕๒ 
สังขารท้ังหลายท้ังปวงไมเท่ียง ๘๕๒ 
สังขารท้ังหลายเปนท่ีต้ังแหงสัญโญชน ๒๒๘ 
สังขารท้ังหลายเปนท่ีต้ังแหงอุปาทาน ๒๑๔ 
สังขารท้ังหลายเปนส่ิงท่ีหวังอะไรไมได– 
  (อนส ฺสาสิก) ๑๐๑๗ 
สังขารท้ังหลายไมเท่ียง(อนจิ ฺจ) ๑๐๑๗ 
สังขารท้ังหลายไมยั่งยืน(อธุว) ๑๐๑๗ 
สังขารเปนอุปาทานขันธ ๑๒๑ 
สังขารมีธรรมดาแปรปรวน ๒๐๐ 
สังขารูปาทานขันธ ๑๒๒ 
สังฆทานดีกวา  ๑๐๒๐ 
สังฆสามัคคีเปนพระพุทธประสงค ๑๐๕๔ 
สังโยชนเจ็ด  ๓๘๘ 
สังโยชนเจ็ด(อีกนัยหนึ่ง) ๓๘๘ 

สังโยชนท่ีประกอบเขาแลวเปนเหตุให– 
  มาสูโลกน้ีอีก ๙๗๒ 
สังโยชนนอยใหญในฐานะแหงฌาน- 
  และอายตน ๘๐๑ 
สังโยชนสิบ  ๓๙๐ 
สังวรปทาน  ๑๑๒๘ 
สังวรปทาน(พเิศษ) ๑๑๓๒ 
สังสารวัฏมีเบ้ืองตนและท่ีสุดอันบุคคล– 
  ไปตามอยูรูไมได ๙๙ 
สังสารวัฏมีเบ้ืองตนและเบ้ืองปลาย– 
  อันบุคคลรูไมได ๒๑๕ 
สังสาระเคร่ืองใหถึงซ่ึงชาติและมรณะ ๑๐๔๙ 
สัจจญาณ–กิจจญาณ–กตญาณในอริยสัจ ๑๕๓๒ 
สัจจะ(ของจริง) ๔๕๒/๔๖๒ 
สัจจะท่ีตถาคตเห็นแลว ๔๓๗ 
สัจจะท่ีผูมีสัมมาทิฏฐิไมสงสัยลังเล ๘๗๖ 
สัจจะไมเขาใครออกใคร ๖๔ 
สจ ฺจานุปต ฺติ  ๘๙ 
สจ ฺจานุโพโธ  ๘๗ 
สจ ฺจานุรก ฺขณา  ๘๕ 
สัญเจตนา(ความคิดนึก) ๒๐๐ 
สัญลักษณของศาสนาท่ีมีความหลุดพน ๑๔๐๑ 
สัญญาเกิดกอนญาณ ๙๒๒ 
สัญญาเกิดข้ึนก็แจมแจง(วิทิตา) ๑๑๗๘ 
สัญญาขันธ  ๑๕๕ 
สัญญาขันธโดยนัยแหงอริยสัจส่ี ๑๙๘ 
สัญญาขันธท่ียังมีอุปาทาน ๒๐๙ 
สัญญาเขาไปต้ังอยูก็แจมแจง ๑๑๗๘ 
สัญญาคตะวาประณีต ๖๓๕ 
สัญญาคตะวาเลว ๖๓๕ 



สัญญาคตะวาอยางนี้ๆ ๖๓๕ 
สัญญาเคร่ืองทําความเนิ่นชา(ปป ฺจส ฺญา) ๘๐๒ 
สัญญาดับลงก็แจมแจง ๑๑๗๘ 
สัญญาท่ีกระทําใหมากแลวมีอมตะ- 
  เปนปริโยสาน ๗๖๗/๗๖๙ 
สัญญาท่ีเปนสวนประกอบแหงวิชชา ๖๘๐ 
สัญญาท่ีมีอมตะเปนปริโยสาน ๗๖๖ 
สัญญาในกาม  ๑๓๖๓ 
สัญญาในส่ิงไมเปนท่ีต้ังแหงความยึดถือ ๑๓๓๑ 
สัญญาในอุปาทานระงับไป เม่ืออารมณแหง– 
สัญญานั้นเปนวิภูตะ ๗๘๒ 
สัญญษปฏิลาภ(การไดความหมายม่ัน- 
  เฉพาะเร่ือง) ๑๑๔๗ 
สัญญาเปนท่ีต้ังแหงสัญโญชน ๒๒๘ 
สัญญาท่ีเปนท่ีต้ังแหงอุปาทาน ๒๑๔ 
สัญญาเปนอุปาทานขันธ ๑๒๑ 
สัญญามีไดท้ังในส่ิงท่ีเปนสังขตะ- 
  และอสังขตะ ๑๓๓๓ 
สัญญามีธรรมดาแปรปรวน ๑๙๖ 
สัญญาและเวทนายอมดับใน- 
  สัญญาเวทยิตนิโรธ ๕๒๒ 
สัญญาวาความนากลัวอันแรงกลา– 
  (ติพ ฺพาภยสั ฺญา) ๗๖๗ 
สัญญาวาปฏิกูลท้ังในส่ิงท่ีไมปฏิกูลและ– 
  ท้ังในส่ิงปฏิกลู ๑๒๕๑ 
สัญญาวาปฏิกูลในส่ิงท่ีไมเปนปฏิกูล ๑๒๕๑ 
สัญญาวาปฏิกูลและไมปฏิกลูท้ังสองระงับไป– 
  เหลืออยูแตอุเบกขา ๑๒๕๒ 
สัญญาวาไมปฏิกูลท้ังในส่ิงท่ีปฏิกูลและ– 
  ในส่ิงไมปฏิกลู ๑๒๕๒ 

สัญญาวาไมปฏิกูลในส่ิงท่ีปฏิกูล ๑๒๕๑ 
สัญญาเวทยิตนิโรธ ๕๒๑ 
สัญญาสมาบัติเจ็ด ๙๑๕ 
สัญญา ๑๐ ท่ีมีอมตะเปนปริโยสาน๑๑๕๗/๑๑๕๘ 
สัญญา ๑๐ ท่ีมีอมตะเปนปริโยสาน– 
  (อีกปริยายหนึง่) ๑๑๕๘ 
สัญญาอันละเอียดในปติและสุข- 
  ท่ีเกิดจากวเิวก ๑๓๖๓ 
สัญญาอันละเอียดในปติและสุข- 
  ท่ีเกิดจากสมาธิ ๑๓๖๔ 
สัญญาอันละเอียดในอทุกขมสุข ๑๓๖๔ 
สัญญาอันละเอียดในอุเปกขาสุข ๑๓๖๔ 
สัญญาอันสุขุมยิ่งข้ึนไปตามลําดับ ๑๓๖๔ 
สัญญาอันเหมาะสม ๗๖๖ 
สัญูปาทานขันธ ๑๒๒ 
สัญโญคะ(ความผูกจิตติดกบัอารมณ) ๓๕๙ 
สัญโญชนและท่ีต้ังแหงสัญโญชน  ๒๒๗ 
สัญโญชนอยางเอก ๒๘๒ 
ส・ ฺโญชนิยธม ฺม ๒๒๘/๓๘๘/๗๗๑ 
สัญโญชนิยธรรม ๓๕๑ 
สัญโญชนิยธรรมคือขันธ ๒๒๗ 
สัตตักขัตตุปรมะ ๕๖๖ 
สต ฺตฏ ฺฐานกุสโล ๖๒๒ 
สัตบุรุษท่ียิ่งกวาสัตบุรุษ ๑๔๐๓ 
สัตบุรุษลักษณะ ๑๐๗๐ 
สัตบุรุษลักษณะ(อีกนยัหนึง่) ๑๔๐๓ 
สัตวเกิดกลับมาเปนมนุษยมีนอย ๗ 
สัตวเกิดเปนสัตวบกมีนอย ๙ 
สัตวจําพวกวนิิบาต ๑๐๒ 
สัตวติดอยูกับหลักก็ไมเห็นหลัก ๒๑๕ 



สัตวท้ัง ๖ ชนดินั่งเจานอนเจาอยู- 
  ขางเสาหลัก ๑๒๓๕ 
สัตวท้ัง ๖ ชนดิยื้อแยงฉุดดึงกัน ๑๒๓๔ 
สัตวท้ังหลายอันอวิชชาบังหนา ๔ 
สัตวท่ีต้ังอยูในกุศลกรรมบถมีนอย ๙ 
สัตวท่ีมีนอยนกัในโลก ๒๙๔ 
สัตวท่ีมีอยูมากในโลก ๒๙๔ 
สัตวท่ีมีอวิชชาเปนเคร่ืองกั้น ๙๗ 
สัตวบริสุทธ์ิเพราะเบ่ือหนายคลายกําหนัด ๒๓๑ 
สัตวเปดเผยคือพวกปสุสัตว ๑๒๗๖ 
สัตวผูกําลังแสวงหาท่ีเกิด(สัมภเวสี) ๒๘๗ 
สัตวผูเกิดแลว(ภูตสัตว) ๒๘๗ 
สัตวผูไมเปนไทยตอความกําหนัด ๑๖ 
สัตวผูสามารถเสวยเวทนา ๑๐๙/๑๓๘/๑๕๒๓ 
สัตวมาเกิดในมัชฌิมชนบทมีนอย ๙ 
สัตวมีปญญาจักษุมีนอย ๙ 
สัตวไมเสพของเมามีนอย ๙ 
สัตวลึกลับคือพวกมนุษย ๑๒๗๖ 
สัตวโลกกับจตุราริยสัจ ๓ 
สัตวโลกมีอุปายะอุปาทานะและ– 
 อภินิเวสเปนเคร่ืองผูกพัน ๘๗๖ 
สัตววินิบาต  ๑๐๑ 
สัตวเศราหมองเพราะกําหนดัพัวพนั ๒๓๑ 
สัตวออนนอมถอมตนมีนอย ๙ 
สัตวเอ้ือเฟอบิดามีนอย ๙ 
สัตวเอ้ือเฟอมารดามีนอย ๙ 
สัตวเอ้ือเฟอสมณะมีนอย ๙ 
สัทธรรมประการท่ี ๑ ๖๙๐ 
สัทธรรมประการท่ี ๒ ๖๙๐ 
สัทธรรมประการท่ี ๓ ๖๙๑ 

สัทธรรมประการท่ี ๔ ๖๙๑ 
สัทธรรมประการท่ี ๕ ๖๙๒ 
สัทธรรมประการท่ี ๖ ๖๙๒ 
สัทธรรมประการท่ี ๗ ๖๙๒ 
สัทธัมมสัญญัตต์ิ(ทําใหผูอ่ืนหมายม่ัน- 
  ในสัทธรรม) ๙๕๐ 
สัทธา   ๙๓ 
สัทธาตามประมาณ(ท่ีควรจะมี)ในอนาคต ๖๗๑ 
สัทธานุสารี(ผูแลนไป- 
  ตามสัทธา) ๕๙๒/๖๗๑/๖๘๗ 
สัทธาวิมุตติ(ผูหลุดพนดวยสัทธา) ๖๖๙ 
สัทธาสมบูรณตอเม่ือบรรลุธรรมแลว ๑๔๒๓ 
สัทธาสมบูรณตอเม่ือประกอบอยูในญาณท่ีเห็น– 
  ความหลุดพนของตนแลว ๑๔๒๓ 
สัทธาสัมปทา  ๑๑๐๖ 
สัทธินทรียเหน็ไดในโสตาปตติยังคะส่ี ๑๕๑๕ 
สันตะ(ส่ิงสงบระงับ) ๔๕๕/๔๖๓ 
สันตุฏฐิกถา(เร่ืองสันโดษ) ๔๖๗ 
สันทิฏฐิกธรรมโดยนิปปริยาย ๖๗๓ 
สันทิฏฐิกธรรมโดยปริยาย ๖๗๓ 
สันทิฏฐิกนิพพานโดยนิปปริยาย ๔๘๓ 
สันทิฏฐิกนิพพานโดยปริยาย ๔๘๓ 
สัปปายปฏิปทา(ตามลําดับๆ) ๕๐๔ 
สัพพโลเกอนภิรตสัญญา(คามสําคัญรูในความ– 
  ไมยินดีในโลกท้ังปวง) ๑๑๕๗ 
สัพพโลเกอนภิรตสัญญาเคร่ืองทําจิตใหถอยกลับ– 
  จากความเปนจิตติดอยูในโลก๗๖๗ 
สัมปชัญญะระดับสูงสุด ๑๑๗๘ 
สัมผัปปลาปวาทระดับครูบาอาจารย ๑๐๗๓ 
สัมโพชฌงคท่ีอาศัยวิเวก–วิราคะ–นิโรธ นอมไป– 



  เพื่อโวสสัคคะ ๑๑๘๑/๑๑๘๔/ 
   ๑๒๐๗ 
สัมโพชฌงคอันสหรคตดวยอานาปานสติ ๑๑๘๔ 
สัมโพชฌงคอันอาศัยวเิวก–วิราคะ– 
  นิโรธ–โวสสัคคะ ๑๐๒๗ 
สัมโพธิสุข  ๗๙๗ 
สัมมัตตนิยาม  ๑๓๗๓ 
สัมมัตตนิยาม(ระเบียบแหงความถูกตอง) ๑๐๒๗ 
สัมมัตตะในนามวาอริยมรรค ๑๓๗๑ 
สัมมัตตะเปนธรรมเคร่ืองส้ินอาสวะ ๑๔๒๓ 
สัมมัตตะ(ภาวะแหงความเปนถูก) ๑๔๔๒ 
สัมมัตตะและมิจฉัตตะ ๑๓๗๑ 
สัมมัตตะสิบของพระอเสขะ ๕๕๖ 
สัมมัปปธานถึงซ่ึงความเต็มรอบ- 
  แหงความเจริญ ๗๙๑ 
สัมมัปปธาน ๔ อยาง ๑๑๓๒ 
สัมมากัมมันตะ(การทําการงานท่ีถูกตอง) ๘๒๖ 
สัมมากัมมันตะโดยปริยายสอง ๑๐๘๒/๑๒๙๒ 
สัมมากัมมันตะท่ีทรงแสดงดวยกาเมสุฯ ๑๐๘๐ 
สัมมากัมมันตะท่ีทรงแสดงดวยอพรหมฯ ๑๐๘๐ 

 
สัมมากัมมันตะท่ีเปนสวนแหงบุญ– 
  (ปุ ฺญภาคิย) ๑๐๘๓/๑๒๙๒ 
สัมมากัมมันตะท่ีมีอุปธิเปนวิบาก– 
  (อุปธิเวปก ฺก) ๑๐๘๓/๑๒๙๒ 
สัมมากัมมันตะท่ียังเปนไปกบัดวย– 
  อาสวะ(สาสว) ๑๐๘๓/๑๒๙๒ 
สัมมากัมมันตะ ยอมเพียงพอสําหรับ– 
  ผูมีสัมมาวาจา ๑๒๙๖ 
สัมมากัมมันตะ ๒ ชนดิ ๑๒๙๒ 

สัมมากัมมันตะอันเปนโลกุตตระ– 
  (โลกุต ฺตร) ๑๐๘๓/๑๒๘๓ 
สัมมากัมมันตะอันเปนองคแหงมรรค– 
  (มค ฺคง ฺค) ๑๐๘๓/๑๒๘๓ 
สัมมากัมมันตะอันเปนอริยะ(อริย) ไมมีอาสวะ 
  (อนาสวะ) ๑๐๘๒/๑๒๙๓ 
สัมมาญาณะ ยอมเพียงพอสําหรับ– 
  ผูมีสัมมาสมาธิ ๑๒๙๖ 
สัมมาญาณะยอมมีอยางเต็มท่ี- 
  แกผูมีสัมมาสมาธิ ๙๐๓ 
สัมมาทัสสนะ(การเหน็โดยชอบ) ๔๒๒ 
สัมมาทิฏฐิ  ๖๔๗/๗๕๑–๗๕๓/๘๗๓ 
สัมมาทิฏฐิก็อยากดับ ๑๐๑๐ 
สัมมาทิฏฐิควรจะรวมไปถึงการสํานึกบาป ๙๘๙ 
สัมมาทิฏฐิ(ความเห็นท่ีถูกตอง) ๘๒๖ 
สัมมาทิฏฐิชนิดท่ีเปนสันทิฏฐิโก ๑๐๐๐ 
สัมมาทิฏฐิชนิดท่ีระงับผลรายเสียได– 
  ในเม่ือเกิดการขัดแยง ๙๕๒ 
สัมมาทิฏฐิโดยปริยายสองอยาง ๘๗๓/๑๒๘๗ 
สัมมาทิฏฐิตอโลกอ่ืน ๙๕๐ 
สัมมาทิฏฐิโอฆนิตถรณะ ๙๖๘ 
สัมมาทิฏฐิท่ีควรมี ๙๕๒ 
สัมมาทิฏฐิท่ีควรสรางข้ึน ๙๕๒ 
สัมมาทิฏฐิท่ีนําข้ึนสูระดับเหนือโลก ๑๒๘๘ 
สัมมาทิฏฐิท่ีเปนสนแหงบุญ 
  (ปุ ฺญภาคิย) ๘๗๔/๑๒๘๗ 
สัมมาทิฏฐิท่ีเปนองคประกอบแหง– 
  หนทางเพื่อนพิพาน ๑๒๘๘ 
สัมมาทิฏฐิท่ีมีผลเน่ืองอยูกับของหนัก– 
  (อุปธิเวปก ฺก) ๑๒๘๗ 



สัมมาทิฏฐิท่ีมีลักษณะเปนตัวตน ๘๗๔ 
 
สัมมาทิฏฐิท่ีมีอุปธิเปนวิบาก 
  (อุปธิเวปก ฺก) ๘๗๔/๑๒๘๗ 
สัมมาทิฏฐิท่ีไมมีทางจะผิดได ๙๕๓ 
สัมมาทิฏฐิท่ีไมมีลักษณะแหงตัวตน ๘๗๔ 
สัมมาทิฏฐิท่ียังเปนไปกับดวยอาสวะ 
  (สาสว) ๘๗๔/๑๒๘๗ 
สัมมาทิฏฐิในการรูจักแยกแยะและเลือก ๑๐๑๕ 
สัมมาทิฏฐิในเนวสัญญานาสัญญายตน– 
สัปปายปฏิปทา ๙๖๗ 
สัมมาทิฏฐิในอากิญจัญญายตน– 
สัปปายปฏิปทา ๙๖๕ 
สัมมาทิฏฐิในอาเนญชสัปปายปฏิปทา ๙๖๕ 
สัมมาทิฏฐิบริบูรณ จักทํา- 
  สัมมาสมาธิใหบริบูรณ ๔๓๑ 
สัมมาทิฏฐิเปนธรรมนําหนา ๑๒๘๖ 
สัมมาทิฏฐิเปนผูนําในการละมิจฉัตตะ ๑๒๙๕ 
สัมมาทิฏฐิเปนรุงอรุณแหงการรูอริยสัจส่ี ๘๙๗ 
สัมมาทิฏฐิเปนรุงอรุณแหงกุศลธรรม ๘๙๗ 
สัมมาทิฏฐิเปนองคนําหนา ๑๒๙๕–๑๒๙๖ 
 (แปดคําตอไปน้ี  ศึกษาตอเน่ืองกันไป: –) 
สัมมาทิฏฐิเม่ือกุลบุตรฟงธรรมจนเกิด– 
  สัมมาทิฏฐิ ๑๓๙๑ 
สัมมาสังกัปโป เม่ือกุลบุตรอยากบวชแลวออก 

  บวช ๑๓๙๑ 
สัมมาวาจา เม่ือกุลบุตรเวนจากวจีทุจริต– 
  และเดรัจฉานกถา ๑๓๙๑ 
สัมมากัมมันโต เม่ือกุลบุตรเวนจาก– 
  กรรมอันเปนอกุศล ๑๓๙๒ 

สัมมาอาชีโว เม่ือกุลบุตรทําความเพียร– 
  อยูในท่ีทุกสถาน ๑๓๙๒ 
สัมมาวายาโม เม่ือกุลบุตรทําความเพียร– 
  อยูในท่ีทุกสถาน ๑๓๙๒ 
สัมมาสติ เม่ือกุลบุตรมีสติสัมปชัญญะ ๑๓๙๒ 
สัมมาสมาธิ เม่ือกุลบุตรต้ังตนเจริญสมาธิ– 
  และไดรูปสัญญาส่ี ๑๓๙๒ 
สัมมาทิฏฐิยอมไมต้ังทับซ่ึงอุปายะ– 
  และอุปาทาน ๘๗๖ 
สัมมาทิฏฐิระดับโลกุตตระ ๘๗๖ 
สัมมาทิฏฐิ ๒ ชนิด ๑๒๘๗ 
สัมมาทิฏฐิหมวดเนื่องดวยกศุล–อกุศล ๘๗๗ 
สัมมาทิฏฐิหมวดเนื่องดวยปฏิจจสมุปบาท ๘๘๒ 
สัมมาทิฏฐิหมวดเนื่องดวยอริยสัจส่ี ๘๘๐ 
สัมมาทิฏฐิหมวดเนื่องดวยอาหารส่ี ๘๗๘ 
สัมมาทิฏฐิอันเปนโลกุตตระ 
  (โลกุต ฺตร) ๘๗๔/๑๒๘๘ 
สัมมาทิฏฐิอันเปนองคแหงมรรค 
  (มค ฺคง ฺค) ๘๗๔/๑๒๘๘ 
สัมมาทิฏฐิอันเปนอริยะนําข้ึนสู- 
  ระดับเหนือโลก ๑๒๘๘ 
 
สัมมาทิฏฐิอันเปนอรินะ(อริย)  ไมมี– 
  อาสวะ(อนาสว) ๘๗๔/๑๒๘๘ 
 (สิบคําตอไปน้ี  ศึกษาตอเน่ืองกันไป: –) 
สัมมาทิฏฐิ อันเปนอเสขะ ๑๔๑๑ 
สัมมาสังกัปปะ อันเปนอเสขะ ๑๔๑๑ 
สัมมาวาจา อันเปนอเสขะ ๑๔๑๑ 
สัมมากัมมันตะ อันเปนอเสขะ ๑๔๑๑ 
สัมมาอาชีวะ อันเปนอเสขะ ๑๔๑๑ 



สัมมาวายามะ อันเปนอเสขะ ๑๔๑๑ 
สัมมาสติ อันเปนอเสขะ ๑๔๑๑ 
สัมมาสมาธิ อันเปนอเสขะ ๑๔๑๑ 
สัมมาญาณะ อันเปนอเสขะ ๑๔๑๑ 
สัมมาวิมุตติ อันเปนอเสขะ ๑๔๑๑ 
 (หาคําตอไปน้ี  ศึกษาตอเน่ืองกันไป: –) 
สัมมาทิฏฐิอันศีลอนุเคราะหแลว ๙๒๐ 
สัมมาทิฏฐิอันสูตรอนุเคราะหแลว ๙๒๑ 
สัมมาทิฏฐิอันสากัจฉาอนุเคราะหแลว ๙๒๑ 
สัมมาทิฏฐิอันสมถะอนุเคราะหแลว ๙๒๑ 
สัมมาทิฏฐิอันวิปสสนาอนุเคราะหแลว ๙๒๑

  
สัมมาทิฏฐิอันอนุเคราะหแลวดวย– 
  องคธรรม ๕ ประการ ๙๒๐ 
สัมมาปฏิบัติ  ๑๓๗๐ 
สัมมาปฏปทา  ๑๓๗๐ 
สัมมาปฏปทา ไมเปนขาศึกตอ- 
  มัชฌิมาปฏิปทา ๘๒๘ 
สัมมาวาจา  ๑๐๖๐ 
สัมมาวาจา(การพูดจาท่ีถูกตอง) ๘๒๖ 
สัมมาวาจาข้ันสูงสุด ๑๐๗๒ 
สัมมาวาจาข้ันสูงสุด(ระดับพระพุทธเจา) ๑๐๗๒ 
สัมมาวาจาโดยปริยายสองอยาง ๑๐๖๑/๑๒๙๐ 
สัมมาวาจาตอโลกอ่ืน ๙๕๐ 
สัมมาวาจาท่ีเปนสวนแหงบุญ 
  (ปุ・ญภาคิย) ๑๐๖๒/๑๒๙๑ 
สัมมาวาจาท่ีมีอุปธิเปนวิบาก 
  (อุปธิเวปก・ก) ๑๐๖๒/๑๒๙๑ 
สัมมาวาจาท่ียงัเปนไปกยัดวยอาสวะ 
  (สาสว) ๑๐๖๒/๑๒๙๑ 

สัมมาวาจายอมเพียงพอสําหรับ– 
  ผูมีสัมมาสังกัปปะ ๑๒๙๖ 
สัมมาวาจาอันเปนโลกุตตระ 
  (โลกุต・ตร) ๑๐๖๒/๑๒๙๑ 
สัมมาวาจาอันเปนองคแหงมรรค 
  (มค ฺคง ฺค) ๑๐๖๒/๑๒๙๑ 
สัมมาวาจาอันเปนอริยะ(อริย) – 
             ไมมีอาสวะ(อนาสว) ๑๐๖๒/๑๒๙๑ 
สัมมาวายามะ  ๑๑๒๗ 
สัมมาวายามะ(ความพากเพียรท่ีถูกตอง) ๘๒๖ 
สัมมาวายามะยอมเพียงพอสําหรับ- 
  ผูมีสัมมาอาชีวะ ๑๒๙๖ 
สัมมาวิมุตติ  ๖๔๗ 
สัมมาวิมุตติยอมเพียงพอสําหรับ- 
  ผูมีสัมมาญาณะ ๑๒๙๖ 
สัมมาวิมุตติยอมมีอยางต็มท่ี- 
  แกผูมีสัมมาญาณะ ๙๐๓ 
สัมมาสติ  ๑๑๗๖ 
สัมมาสติ(ความระลึกท่ีถูกตอง) ๘๒๖ 
สัมมาสติในฐานะเคร่ืองทําตนใหเปนท่ีพึ่ง ๑๑๗๘ 
สัมมาสติยอมเพียงพอสําหรับ- 
  ผูมีสัมมาวายามะ ๑๒๙๖ 
สัมมาสมาธิ  ๖๔๖/๗๔๖/๗๔๗/๑๒๗๘ 
สัมมาสมาธิชนิดท่ีมีพรหมวหิาร- 
  เปนอารมณ ๑๒๙๘ 
สัมมาสมาธิช้ันเลิศ ๑๒๘๑ 
สัมมาสมาธิถึงพรอมดวยอุปนิสัย ๗๔๖/๗๔๗ 
สัมมาสมาธิบริบูรณจักละสัญโญชนได ๔๓๑ 
สัมมาสมาธิยอมเพียงพอสําหรับ- 
  ผูมีสัมมาสติ ๑๒๙๖ 



 (สามคําตอไปน้ี  ศึกษาตอเน่ืองกันไป: –) 
 
สัมมาสมาธิยอมมีอยางเต็มท่ี- 
  แกผูมีสัมมาสติ ๘๙๗/๙๐๓ 
สัมมาญาณะยอมมีอยางเต็มท่ี- 
  แกผูมีสัมมาสมาธิ ๘๙๗ 
สัมมาวิมุตติยอมมีอยางเต็มท่ี- 
  แกผูมีสัมมาญาณะ ๘๙๗ 
สัมมาสังกัปปะ(ความดําริท่ีถูกตอง) ๘๒๖ 
สัมมาสังกัปปะโดยปริยายสองอยาง๑๐๒๙/๑๒๘๙ 
สัมมาสังกัปปะตอโลกอ่ืน ๙๕๐ 
สัมมาสังกัปปะทําใหเกิดสังฆสามัคคี ๑๐๕๒ 
สัมมาสังกัปปะท่ีเปนสวนแหงบุญ– 
  (ปุ ฺญภาคิย) ๑๐๒๙/๑๒๘๙ 
สัมมาสังกัปปะท่ีมีอุปธิเปนวิบาก–  
  (อุปธิเวปก ฺก) ๑๐๒๙/๑๒๘๙ 
สัมมาสังกัปปะท่ียังเปนไปกบัดวย– 
  อาสวะ(สาสว) ๑๐๒๙/๑๒๘๙ 
สัมมาสังกัปปะยอมเพียงพอสําหรับ– 
  ผูมีสัมมาทิฏฐิ ๑๒๙๖ 
สัมมาสังกัปปะ ๒ ชนดิ ๑๒๙๘ 
สัมมาสังกัปปะอันเปนโลกุตตระ 
  (โลกุต ฺตร) ๑๐๓๐/๑๒๘๙ 
สัมมาสังกัปปะอันเปนองคแหงมรรค– 
  (มค ฺคง ฺค) ๑๐๓๐/๑๒๘๙ 
สัมมาสังกัปปะอันเปนอริยะ(อริย) ไมมี– 
  อาสวะ(อนาสว) ๑๐๓๐/๑๒๘๙ 
“สัมมาสัมพุทธะ” ๗๒๑ 
สัมมาอาชีวะ  ๑๐๙๐ 
สัมมาอาชีวะ(การดํารงชีพท่ีถูกตอง) ๘๒๖ 

สัมมาอาชีวะโดยปริยายสอง ๑๐๙๐/๑๒๙๔ 
 
สัมมาอาชีวะท่ีเปนสวนแหงบุญ 
  (ปุ ฺญภาคิย) ๑๐๙๐/๑๒๙๔ 
สัมมาอาชีวะท่ีมีอุปธิเปนวิบาก 
  (อุปธิเวปก・ก) ๑๐๙๐/๑๒๙๔ 
สัมมาอาชีวะท่ียังเปนไปกับดวย– 
  อาสวะ(สาสว) ๑๐๙๐/๑๒๙๔ 
สัมมาอาชีวะยอมเพียงพอสําหรับ– 
  ผูมีสัมมากัมมันตะ ๑๐๒๙ 
สัมมาอาชีวะสมบูรณแบบสําหรับคฤหัสถ ๑๑๒๓ 
สัมมาอาชีวะ ๒ ชนิด ๑๒๙๔ 
สัมมาอาชีวะอันเปนโลกุตตระ 
  (โลกุต・ตร) ๑๐๙๑/๑๒๙๔ 
สัมมาอาชีวะอันเปนองคแหงมรรค 
  (มค ฺคง ฺค) ๑๐๙๑/๑๒๙๔ 
สัมมาอาชีวะอันเปนอันเปนอริยะ(อริย) ไมมี– 
               อาสวะ(อนาสว) ๑๐๙๑/๑๒๙๔ 
สัลเลขขธรรม(ความขูดเกลา) ๑๔๔๘ 
สัสสตทิฏฐิก็อยากอยู ๑๐๑๐ 
สัสสตวาท  ๓๗๖ 
สาธุธรรม–อสาธุธรรม ๑๓๗๑ 
สามัญญลักษณะของขันธ ๒๓๕ 
สามิส(ประกอบดวยอามิส) ๗๓๖ 
สายแหงปฏิจจสมุปบาท ๓๒๘ 
สาราคะ(ความกําหนดักลา) ๓๕๙ 
สาวกมาอยูอาศัยพระองค เพราะปญหาอริยสัจ๖๗ 
สําคัญแตในอันท่ีจะติดตามครูเทานั้น- 
  (ไมสนใจท่ีจะหลีกออก– 
               อยูปฏิบัติผูเดียว) ๑๒๓๖/๑๓๒๐ 



สําคัญม่ันหมายโดยความเปนดิน ๓๗๘ 
สําคัญม่ันหมายในดิน ๓๗๘ 
สําคัญม่ันหมายวาดินของเรา ๒๗๘ 
“สําคัญม่ันหมายอยู” (ม ฺญมาน) ๒๑๗ 
สําคัญส่ิงใดโดยประการใด ส่ิงนั้นเปนโดย– 
               ประการอ่ืน ๓ 
สิกขาบทท้ังหลาย ยอมไมเปนหมันเลย ๕๖๔ 
สิกขาบทท่ีเปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรย ๕๖๑ 
สิกขาบทหารอยสิบสิกขาบท ๕๖๑ 
สิกขาสาม เปนส่ิงท่ีสงเสริมกันตามลําดับ ๑๓๘๑ 
ส่ิงคงท่ีไมรูจักเปล่ียนตัว ๑๑ 
ส่ิงควรทราบเก่ียวกับกุศลสังกัปปะ ๑๐๓๖ 
ส่ิงควรทราบเก่ียวกับอกุศลสังกัปปะ ๑๐๓๕ 
ส่ิงควรแลกเอาแมดวยการถูกแทงดวยหอก– 
           วันละ ๓๐๐ คร้ัง ๑๐๐ ป ๙๙ 
ส่ิงซ่ึงแตกสลายได ๒๓๒ 
ส่ิงซ่ึงแตกสลายไมได ๒๓๒ 
ส่ิงซ่ึงทานอาศัยแลวเพง ๕๐๓ 
ส่ิงซ่ึงทําใหรูจักพระศาสดาอยางถูกตอง ๘๖๓ 
ส่ิงซ่ึงเปนของลามก ๒๘๐ 
ส่ิงซ่ึงเปนท่ีต้ังแหงสัญโญชน ๒๒๗/๓๕๑ 
ส่ิงซ่ึงเปนท่ีต้ังแหงอุปาทาน ๒๑๓/๓๕๐ 
ส่ิงซ่ึงเปนไปเพื่อแทงตลอดซ่ึงธาตุเปนอเนก ๔๙๕ 
ส่ิงซ่ึงมีปรกติเสียบแทง ๔๒๕ 
ส่ิงเดียวเปนท้ังผูฆาและผูตาย ๒๔๖ 
ส่ิงทวมทับจิตแลว ทําปญญาใหถอยกําลัง ๑๓๕๗ 
ส่ิงท้ังปวงท่ีตองรูจักเพื่อความส้ินทุกข ๙๓๑ 
ส่ิงท้ังปวงเปนของมืด ๒๖๖ 
ส่ิงท้ังปวงเปนของรอน ๒๖๕ 
ส่ิงท้ังปวงเปนเพียงการเกิดข้ึนของ– 

              ธรรมชาติลวนๆ ๕๔๑ 
 
ส่ิงท้ังปวงเปนเพียงการสืบเนือ่งกัน เปนสายของ– 
ส่ิงท่ีมีปจจัยปรุงตอๆกันมาลวนๆ ๕๔๑ 
ส่ิงท้ังปวงไมควรยึดม่ันถือม่ัน ๗๔๔ 
ส่ิงท้ังปวงอันใครๆ ไมควรเขาไปยึดม่ันถือม่ัน๙๙๐ 
ส่ิงท้ังหลายท้ังปวงอันใครๆไมควรยึดม่ัน ๗๔๕ 
ส่ิงท่ีควรกลาวกะผูอ่ืนวาทานจงมาดเูถิด ๔๘๑ 
ส่ิงท่ีควรนอมเขามาใสใจ ๔๘๑ 
ส่ิงท่ีควรรอบรู  ๒๒๑ 
ส่ิงท่ีความยาวความส้ันความเล็กความใหญ–       

    ความงามความไมงาม- 
  ไมหยั่งลงได ๔๓๘ 
ส่ิงท่ีใครไมควรเพลิดเพลิน ๔๗๓ 
ส่ิงท่ีช่ือวากระแส ๕๙๓ 
ส่ิงท่ีดินน้ําไฟลมไมหยั่งลงได ๔๓๘ 
ส่ิงท่ีตรัสไวสมบูรณก็ยังเอามาขัดแยงกันได ๑๗๙ 
ส่ิงท่ีตองย้ําวันละ ๓ หน ในวงการสมาธิ ๑๓๑๘ 
ส่ิงท่ีตองรูตองละ ๓๒๖ 
ส่ิงท่ีตองรูตองละ(อีกนยัหนึ่ง) ๓๒๖ 
“ส่ิงท่ีตรงกันขามไปเสียทุกอยาง” ๔๔๒ 
ส่ิงท่ีตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยอยูได ๔๔๒ 
ส่ิงท่ีตัณหาและทิฏฐิอาศัยอยูได ๔๔๒ 
ส่ิงท่ีทรงบัญญัติการกําจัดมันเสีย– 
               ในทิฏฐธรรมนี้ ๘๑ 
ส่ิงท่ีทานอาศัยแลวเพง ๗๘๔ 
ส่ิงท่ีทําใหผูถึงแลวจักอยูเปนผาสุก– 
              แมในคราวท่ีเกิดโจรภยั ๑๑๖๐ 
ส่ิงท่ีทําใหผูถึงแลวจักอยูเปนผาสุก– 
              แมในคราวท่ีเกิดทุพภิกขภยั ๑๑๖๐ 



ส่ิงท่ีทําใหผูถึงแลวจักอยูเปนผาสุก– 
              แมในคราวเม่ือสงฆแตกกัน ๑๑๖๑ 
ส่ิงท่ีทําใหผูถึงแลวแมจะแกเฒา- 
  ก็จักอยูเปนผาสุก ๑๑๕๙ 
ส่ิงท่ีทําใหผูถึงแลวแมจะเจ็บไข- 
  ก็จักอยูเปนผาสุก ๑๑๕๙ 
ส่ิงท่ีนามรูปดับสนิทไมมีเหลือ ๔๓๘ 
ส่ิงท่ีบุคคลนั้นพึงกระทําโดยยิ่ง ๙๘ 
ส่ิงท่ีบุถุชนยงัไมไดกําหนดรูโดยท่ัวถึง ๑๖๒ 
ส่ิงท่ีประเสริฐกวาความเปนพระเจา- 
  จัดรพรรด ิ ๕๙๔ 
ส่ิงท่ีประเสริฐชนิดท่ีไมมีอะไรยิ่งไปกวา ๕๒ 
ส่ิงท่ีปจจัยทําใหเกิดความรูสึกข้ึน– 
               (อภิสั ฺเจตยิต) ๑๐๑๖ 
ส่ิงท่ีปจจัยปรุงแตงข้ึน(อภิสง ฺขต) ๑๐๑๖ 
ส่ิงท่ีปุถุชนไมรูจักแลวหมายมั่นเพลิดเพลิน ๕๕๑ 
ส่ิงท่ีเปนทุกข  ๒๓๗/๒๕๖ 
ส่ิงท่ีเปนทุกขธรรม ๒๓๗ 
ส่ิงท่ีเปนธรรมและเปนอรรถ ๑๓๘๖ 
ส่ิงท่ีเปนเส้ียนหนามตอกนัโดยธรรมชาติ ๑๓๕๙ 
ส่ิงท่ีเปนอธรรมและอนรรถ ๑๓๖๑ 
ส่ิงท่ีผูรูก็รูไดเฉพาะตน ๔๘๑ 
ส่ิงท่ีผูสมบูรณดวยทิฏฐิทําไมได- 
  โดยธรรมชาติ ๕๘๑ 
ส่ิงท่ีพึงเห็นวาทุกข ๒๔๗/๔๒๒                          
ส่ิงท่ีพึงเห็นวาทุกขท่ีเกิดแลว ๒๔๗/๔๒๒ 
ส่ิงท่ีพึงเห็นวาเปนผูใหตาย ๒๔๗/๔๒๒ 
ส่ิงท่ีพึงเห็นวาเปนมาร ๒๔๗/๔๒๒ 
ส่ิงท่ีพึงเห็นวาผูตาย ๒๔๗/๔๒๒ 
ส่ิงท่ีพึงเห็นวาโรค ๒๔๗/๔๒๒ 

ส่ิงท่ีพึงเห็นวาลูกศร ๒๔๗/๔๒๒ 
ส่ิงท่ีพึงเห็นวาหัวฝ ๒๔๗/๔๒๒ 
ส่ิงท่ีฟงแลวสักวาไดยนิ ๗๗๒ 
ส่ิงท่ีมาลวงหนาเพื่อความถึงพรอม- 
  แหงกุศลธรรม ๙๐๓ 
ส่ิงท่ีมีความรูสึกตออารมณได(เวทนยี) ๑๐๑๖ 
ส่ิงท่ีมีไดเปนได ๑๔ 
ส่ิงท่ีมีทางปฏิบัติเขามาถึงไดโดยรอบ ๔๓๘ 
ส่ิงท่ีมีผลเปน ๒ ฝาย ๘๓ 
ส่ิงท่ีมีภาวะเปนท่ีรักมีภาวะ- 
  เปนท่ียินด ี ๕๐/๑๒๙/๓๒๒ 
  ๓๒๗/๓๗๙/๔๑๐/๖๕๕/๙๗๗/๑๐๔๘ 
ส่ิงท่ีมีไมไดแกบุคคลผูมีสติอันลืมหลง ๘๐๘ 
ส่ิงท่ีมีสิบของอัตถิกวาท ๙๔๘ 
ส่ิงท่ีมีอาหารและเนตติ(ตัณหา)เปนแดนเกิด ๔๗๓ 
ส่ิงท่ีไมเคยไดเห็นไมเคยไดฟง ๒๙๓ 
ส่ิงท่ีไมเต็มข้ึนหรือพรองลง ๔๔๑ 
ส่ิงท่ีไมเท่ียงในหมูมนษุย ๑๒๔๗ 
ส่ิงท่ีไมประกอบดวยกาล ๔๘๑ 
ส่ิงท่ีไมปรุง  ๔๓๙ 
ส่ิงท่ีไมมีการเกิดใหมอีกตอไป ๕๔๒ 
ส่ิงท่ีไมปรากฏการณ ๔๓๘ 
ส่ิงท่ีไมมสิบของนัตถิวาท ๙๔๗ 
ส่ิงท่ีไมมีหรือไมเปนอะไรเลย- 
  นอกจากตัวมันเอง ๔๔๒ 
ส่ิงท่ีรูแจงแลวสักวารูแจง ๗๗๒ 
ส่ิงท่ีรูยิ่งแลว แตไมทรงนํามาสอน ๖๐ 
ส่ิงท่ีรูยิ่งแลวทรงนํามาสอน คือ– 
  เร่ืองความพนทุกข ๖๑ 
ส่ิงท่ีรูสึกแลวสักวารูสึก ๗๗๒ 



ส่ิงท่ีเราพยากรณ ๔๕/๖๔/๘๐ 
ส่ิงท่ีเราไมพยากรณ ๔๕/๖๒/๗๙ 
ส่ิงท่ีเรียกกันวา “กาย” ๑๐๑๔ 
ส่ิงท่ีเรียกกันวา “จิต” ๑๐๑๕ 
ส่ิงท่ีเรียกวากามคุณและกามสุข ๘๓๓ 
ส่ิงท่ีเรียกวากศุล ๘๗๘ 
ส่ิงท่ีเรียกวากศุลมูล ๘๗๘ 
ส่ิงท่ีเรียกวาทุกขธรรม ๒๕๗ 
ส่ิงท่ีเรียกวา ‘มาร มาร’ ๒๔๖/๔๒๒ 
ส่ิงท่ีเรียกวา ‘สัตว สัตว’ ๒๔๙/๔๒๑ 
ส่ิงท่ีเรียกวาอกุศล ๘๗๗ 
ส่ิงท่ีเรียกวาอกุศลมูล ๘๗๗ 
ส่ิงท่ีเรียกวาอมตะ ๘๓๙ 
ส่ิงท่ีแลนดิ่งไปสุดโตง(อน・ต) ๘๒๕ 
ส่ิงท่ีหวังไดสําหรับผูมีมิตรดี ๔๖๖ 
ส่ิงท่ีเห็นแลวสักวาเหน็ ๗๗๒ 
ส่ิงท่ีอาศัยเหตุปจจัยเกิดข้ึน 
  (ปฏิจ ฺจ สมุป ฺปน ฺน) ๑๔๓๐ 
ส่ิงธรรมดาในหมูสัตวจําพวกวินิบาต ๑๐๒ 
ส่ิงนั้นมีแน  ๔๔๓ 
“ส่ิงนั้น” หาพบในกายน้ี ๔๔๐ 
ส่ิงโนนซ่ึงรํางับและประณีต- 
  กลาวคืออุเบกขา ๑๔๓๐ 
ส่ิงเปนนิโรธธรรม ๒๓๔ 
ส่ิงเปนวยธรรม ๒๓๔ 
ส่ิงเปนสมัทยธรรม ๒๓๔ 
ส่ิงมิไดเกิด(อชาตํ) ๔๗๒ 
ส่ิงมิไดถูกกระทํา(อกตํ) ๔๗๒ 
ส่ิงมิไดถูกอะไรปรุง(อสง ฺขตํ) ๔๗๒ 
ส่ิงมิไดเปน(อภูตํ) ๔๗๒ 

ส่ิงมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา ๑๕ 
ส่ิงมีความแผดเผาอันยิ่งใหญ ๑๖ 
ส่ิงมีความเรารอนอันยิ่งใหญ ๑๖ 
ส่ิงมีความหลอกลวงเปนธรรมดา ๑๗๕ 
ส่ิงมีปจจัยปรุงแตง(สง ฺขตํ) ๑๔๓๐ 
ส่ิงมีสัมผัสเปนทุกข ๑๖ 
ส่ิงไมควร(จะพอใจ)แลวละเสีย ๗๙๙ 
ส่ิงไมเปนวิสัยแหงความตรึก ๔๓๗ 
ส่ิงรีบดวยกวาการดับไฟท่ีกําลัง– 
  ไหมอยูบนศีรษะ ๙๘ 
ส่ิงสงเคราะหสัมมาทิฏฐิใหออกผล ๙๒๐ 
ส่ิงสิบส่ิงซ่ึงอาจบัญญัติเปนความสุขได ๕๒๑ 
ส่ิงหนึ่งซ่ึงบุคคลพึงรูแจง ๔๓๘ 
ส่ิงอันเปนเคร่ืองประกอบสัตวไวในภพ ๔๒๗ 
ส่ิงอันละไดแลวจักเปนไป- 
  เพื่อประโยชนสุข ๒๔๓/๙๐๑ 
ส้ินกิเลสก็แลวกัน ไมตองรูวาส้ินไปเทาไร ๗๗๔ 
ส้ินอาสวะเพราะรูอริยสัจ ๑๐๔ 
สิวะ(ส่ิงท่ีเย็น)  ๔๕๖/๔๖๓ 
สีเถิด จะไดไฟ! ๑๓๙๓ 
สีล   ๗๔๖ 
สีลกถา(เร่ืองศีล) ๔๖๗ 
สีลขันธอันเปนอเสขะ ๕๕๕ 
สีลถึงพรอมดวยอุปนิสัย ๗๔๖ 
สีลัพพตปรามาส ๕๗๐ 
สีลัพพตุปาทาน ความถือม่ันในศีลพรต ๒๑๐ 
สีลัพพตปรามาส(การลูบคลําศีลและวัตร– 
  อยางปราศจากเหตุผล) ๓๘๑ 
สีลัพพตปรามาสมีกําลัง- 
  จนเขานําออกไปไมได ๓๙๑ 



สีลัพพตปรามาสอันอริยสาวกละได– 
  พรอมท้ังอนุสัย ๓๙๑ 
สีลวิสุทธ์ิเปนองคแหงสามัญญปฏิบัติ ๘๓๗ 
สีลสัมปทา  ๑๑๐๖ 
สีลปาวัน  ๖๐ 
สีหนาทดวยเร่ืองสักกายะ ๕๙ 
สีหนาทประกาศจตุราริยสัจ ๕๘ 
สีหไสยา(นอนอยางสีหะ) ๑๓๐๙ 
สุกกมรรค–กัณหมรรค ๑๓๗๑ 
สุข   ๗๔๗ 
สุขเกิดแตความรูพรอม ๑๒ 
สุขเกิดแตความสงัดเงียบ ๑๒ 
สุขของบุถุชน  ๑๒ 
สุขถึงพรอมดวยอุปนิสัย ๗๔๗ 
สุขทางเมถุน  ๑๒ 
สุขท่ีควรกลัว  ๗๙๖ 
สุขท่ีตํ่าทราม  ๘๒๘ 
สุขท่ีบุคคลควรเสพใหท่ังถึง ๑๒ 
สุขท่ีบุคคลไมควรเสพ ๑๒ 
สุขท่ีประกอบดวยอามีส ๗๗๗ 
สุขท่ีไมควรกลัว ๗๙๗ 
สุขท่ีไมประกอบดวยอามีส ๗๗๗ 
สุขท่ียังหวัน่ไหวและไมหวัน่ไหว ๗๙๗ 
สุขท่ียิ่งกวาไมประกอบดวยอามีส ๗๗๘ 
สุขท่ีสัตวโลกควรกลัว ๑๑ 
สุขท่ีสัตวโลกไมควรกลัว ๑๑ 
สุขทุกขเนื่องจากการมีอยูแหงขันธ ๒๖๘ 
สุขเวทนา  ๑๗๑ 
สุขเวทนาพึงเห็นโดยความเปนทุกข ๑๘๑ 
สุขโสมนัสท่ีเปนไปเพื่อส้ินอาสวะ ๑๔๓๖ 

สุขโสมนัสอันเกิดข้ึนเพราะกามคุณ ๑๒ 
 
สุขหรือทุกขในใจยอมเกดิข้ึน- 
  เพราะอาศัยขันธ ๒๖๘ 
สุขอยางยิ่ง  ๔๗๐ 
สุขอยางอ่ืนท่ีสงบระงับกวากาม ๑๐๓๘ 
สุขอาศัยเนกขัมมะ ๑๒ 
สุขัลลิกานุโยคของมิจฉาทิฏฐิ ๘๓๔ 
สุขัลลิกานุโยคของสัมมาทิฏฐิ ๘๓๔ 
สุขัลลิกานุโยคท่ีตํ่าทราม ๔ อยาง ๘๓๔ 
สุขัลลิกานุโยคท่ีเปนไปเพื่อนิพพาน ๔ อยาง๘๓๕ 
สุขัลลิกานุโยคท่ีสอง(ทุติยฌาน) ๘๓๕ 
สุขัลลิกานุโยคท่ีสาม(ตติยฌาน) ๘๓๕ 
สุขัลลิกานุโยคท่ีส่ี(จตุตถฌาน) ๘๓๖ 
สุขัลลิกานุโยคท่ีหนึ่ง(ปฐมฌาน) ๘๓๕ 
สุขัลลิกานุโยค ๒ แบบ ๘๓๔ 
สุ ฺญตปฏิสํยุต ฺตา–ประกอบดวยเร่ือง- 
  สุญญตา ๕๐๕ 
สุตตันตะ  ๕๐๕ 
สุตตันตะท่ีกวแีตงข้ึนใหม ๕๐๖ 
สุตตันตะท่ีตถาคตภาษิต ๕๐๖ 
สุต ฺเต โอสาเรตพ ฺพํ วนิเย สน ฺทส ฺ เสตพ ฺพ ํ ๕๐๓ 
สุทธิ (ส่ิงบริสุทธ์ิ) ๔๕๙/๔๖๓ 
สุทุททสะ (ของเห็นไดยากอยางยิ่ง) ๔๕๓/๔๖๒ 
สุภนิมิต (ส่ิงท่ีแสดงใหรูสึกวางาม) ๓๘๖ 
สุภาษิตวาจาในฐานะสัมมาวาจา ๑๐๖๗ 
สุภาษิตวาจาในฐานะสัมมาวาจา 
  (อีกนยัหนึ่ง) ๑๐๖๗ 
เสขญาณ  ๔๙๕ 
เสขธรรม (ธรมท่ีควรศึกษาสูง- 



  ข้ึนไป) ๗๗๐/๙๑๙/๑๓๑๕ 
เสขปฏิปทา  ๕๖๐/๑๓๘๓ 
เสขปาฏิปท  ๑๔๓๑ 
เสขวิชชา  ๔๙๕ 
เสขะ  ๑๒๖๓/๑๒๗๓/๑๒๗๔/๑๓๘๘/๑๕๒๘ 
เสวียนรองกนหมอ ๘๔๒ 
“เสาเข่ือน หรือ เสาหลัก” เปนคําแทนช่ือ– 
  แหงกายคตาสติ ๑๒๓๖ 
เสาอินทขีล  ๑๐๐ 
เสียงเลาลือเกี่ยวกับพระผูมีพระภาคเจา ๙๔๗ 
 (เกาคําตอไปน้ี  ศึกษาตอเน่ืองกันไป: –) 
เส้ียนหนามแกผูยินดีในปวเิวก ๑๓๖๐ 
เส้ียนหนามแกผูตามประกอบในอสุภนิมิต ๑๓๖๐ 
เส้ียนหนามแกผูคุมครองทวารใน– 
  อินทรียท้ังหลาย ๑๓๖๐ 
เส้ียนหนามแกพรหมจรรย ๑๓๖๐ 
เส้ียนหนามแกปฐมฌาน ๑๓๖๐ 
เส้ียนหนามแกทุติยฌาน ๑๓๖๐ 
เส้ียนหนามแกตติยฌาน ๑๓๖๐ 
เส้ียนหนามแกจตุตถฌาน ๑๓๖๐ 
เส้ียนหนามแกสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัต ๑๓๖๐ 
เส่ือหญาจะกลายเปนเคร่ืองลาดของคหบดี ๑๑๑๓ 
แสดงธรรมโดยสายกลาง(มช ฺเฌน) ๘๔๙ 
แสนปท่ีฝนไมตกเลย ๑๐๑๗ 
แสวงหาอยูวาอะไรเปนกุศล ๕๒ 
โสกะปริเทวะ ฯลฯ อุปายาส เกิดจากของรัก ๑๓ 
โสดาบัน ๕๖๑/๕๗๑/๕๘๖/๗๑๑/๘๕๗/๑๓๙๑ 
โสดาบัน(ผูถึงแลวซ่ึงกระแส) ๕๙๓ 
โสดาบันผูสัตตักขัตตุปรมะ ๒๓ 
โสตธาตุอันเปนทิพย(ทิพพโสต) ๔๙๖/๑๕๖๐ 

โสตาปตติยังคะส่ี ๕๗๗ 
โสตาปนนะ  ๕๙๓ 
โสมนัสซ่ึงซาบซานและมีเยือ่ใย ๒๘๑ 
โสมนัสท่ีควรเสพ ๑๑๔๒ 
โสมนัสท่ีมีวิตกวิจาร ๑๑๔๒ 
โสมนัสท่ีไมควรเสพ ๑๑๔๒ 
โสมนัสท่ีไมมีวิตกวิจาร ๑๑๔๒ 

ห 
หญาวีรณะ  ๒๘๐ 
หนทางเกาท่ีทรงพบใหม ๘๔๒ 
หนทางเกาอันพระพุทธเจาในกาลกอน– 
  เคยทรงดําเนนิ ๘๔๓ 
หนทางเคร่ืองไปอันเอกทางเดียว ๑๑๗๖ 
หนทางเพื่อการตรัสรู ๗๓๕ 
หนทางแหงการกําหนดรูทุกข ๘๔๔ 
หนทางใหถึงจดุหมาย ๘๔๐ 
หนทางอันประเสริฐประกอบดวยองคแปด ๑๒๔ 

“หนามขางใต” ๓๒๗ 
“หนามขางบน” ๓๒๗ 
“หนามขางลาง” ๓๒๗ 
“หนามขางหลัง” ๓๒๗ 
“หนามขางเหนือ” ๓๒๗ 
“หนามในวินยัของพระอริยเจา” ๓๒๗ 
“หนาม” ในอริยวินยันี ้ ๓๒๗ 
หนาท่ีท่ีพึงปฏิบัติตอทิศเบ้ืองขวา ๑๐๙๕ 
หนาท่ีท่ีพึงปฏิบัติตอทิศเบ้ืองซาย ๑๐๙๗ 
หนาท่ีท่ีพึงปฏิบัติตอทิศเบ้ืองตํ่า ๑๐๙๗ 
หนาท่ีท่ีพึงปฏิบัติตอทิศเบ้ืองบน ๑๐๙๘ 
หนาท่ีท่ีพงึปฏิบัติตอทิศเบ้ืองหนา ๑๐๙๕ 



หนาท่ีท่ีพึงปฏิบัติตอทิศเบ้ืองหลัง ๑๐๙๖ 
หนาท่ีท่ีมนษุยพึงปฏิบัติตอ “กาม” ๑๐๔๘ 
หนาท่ีสัมพันธของกลุมสัมมากัมมันตะ ๑๒๙๒ 
หนาท่ีสัมพันธของกลุมสัมมาทิฏฐิ ๑๒๘๖ 
หนาท่ีสัมพันธของกลุมสัมมาวาจา ๑๒๙๐ 
หนาท่ีสัมพันธของกลุมสัมมาสังกัปปะ ๑๒๘๘ 
หนาท่ีสัมพันธของกลุมสัมมาอาชีวะ ๑๒๙๓ 
หนาท่ีอันเกี่ยวกับอริยสัจ ๑๑๘ 
หนูท่ีขุดรูแตไมอยู ๔๗ 
หนูท่ีท้ังขุดรูและท้ังอยู ๔๗ 
หนูท่ีไมขุดรูและท้ังไมอยู ๔๗ 
หนูท่ีอยูแตไมขุดรู ๔๗ 
หมดกรรมกห็ยุดหมุน ๕๔๒ 
หมดตัวตนกห็มดเคร่ืองผูกพนั ๖๗๘ 
หมดตัวตนกห็มดอหังการ ๖๗๙ 
หมด “อาหาร” ก็นิพพาน ๔๘๔ 
หมวดวาดวยการทําหนาท่ีของมรรค ๑๔๑๗ 
หมวดวาดวยการสงเคราะหองคมรรค ๑๓๗๕ 
หมวดวาดวยคุณคาของมรรค ๑๓๘๗ 
หมวดวาดวยโทษของการขาดสัมมาทิฏฐิ ๑๐๐๗ 
หมวดวาดวยโทษของการขาดสัมมาวาจา ๑๐๗๓ 
หมวดวาดวยโทษของการขาดสัมมาสติ ๑๒๗๐ 
หมวดวาดวยโทษของการขาดสัมมาสมาธิ ๑๓๕๖ 
หมวดวาดวยโทษของการขาด- 
  สัมมาสังกัปปะ ๑๐๕๔ 
 
หมวดวาดวยโทษและอานิสงสของ– 
  สัมมากัมมันตะ ๑๐๘๖ 
หมวดวาดวยธรรมช่ืออ่ืนมีความหมาย– 
  เกี่ยวกับมรรค ๑๔๒๓ 

หมวดวาดวยปกิณณกะเกีย่วกับ– 
  ขอความนํามรรค ๘๖๔ 
หมวดวาดวยปกิณณกะเกีย่วกับสัมมาทิฏฐิ ๑๐๑๐ 
หมวดวาดวยปกิณณกะเกีย่วกับ- 
  สัมมาวายามะ ๑๑๖๔ 
หมวดวาดวยปกิณณกะเกีย่วกับสัมมาสติ ๑๒๗๑ 
หมวดวาดวยปกิณณกะเกีย่วกับสัมมาสมาธิ๑๓๕๙ 
หมวดวาดวยปกิณณกะเกีย่วกับ- 
  สัมมาสังกัปปะ ๑๐๕๖ 
หมวดวาดวยปกิณณกะเกีย่วกบั- 
  สัมมาอาชีวะ ๑๑๒๕ 
หมวดวาดวยมรรคกับพระพทุธองค ๑๔๘๕ 
หมวดวาดวยมรรคกับอาหุเนยยบุคคล ๑๔๘๑ 
หมวดวาดวยลักษณะของมรรค ๘๓๙ 
หมวดวาดวยลักษณะของสัมมากัมมันตะ ๑๐๘๓ 
หมวดวาดวยลักษณะของสัมมาวาจา ๑๐๖๖ 
หมวดวาดวยลักษณะของสัมมาสังกัปปะ ๑๐๓๒ 
หมวดวาดวยลักษณะ–ไวพจน– 
  อุปมาของสัมมาวายามะ ๑๑๒๙ 
หมวดวาดวยลักษณะ–ไวพจน– 
  อุปมาของสัมมาสติ ๑๑๗๗ 
หมวดวาดวยลักษณะ–ไวพจน– 
  อุปมาของสัมมาสมาธิ ๑๒๘๑ 
หมวดวาดวยลักษณะ–ไวพจน– 
  อุปมาของสัมมาอาชีวะ ๑๐๙๑ 

 
หมวดวาดวยลักษณะ–ไวพจน– 
  อุปมาของสัมมาทิฏฐิ ๘๗๕

  
หมวดวาดวย ไวพจนของมรรค ๑๓๖๘ 



หมวดวาดวยหลักการปฏิบัติของสัมมาทิฏฐิ ๙๓๒ 
 
หมวดวาดวยหลักการปฏิบัติ- 
  ของสัมมาวายามะ ๑๑๕๖ 
หมวดวาดวยหลักการปฏิบัติของสัมมาสติ ๑๒๐๘ 
หมวดวาดวยหลักการปฏิบัติของ- 
  สัมมาสมาธิ ๑๓๑๓ 
หมวดวาดวยหลักการปฏิบัติของ- 
  สัมมาสังกัปปะ ๑๐๓๘ 
หมวดวาดวยหลักการปฏิบัติของ- 
  สัมมาอาชีวะ ๑๑๒๐ 
หมวดวาดวยเหตุปจจยัของมรรค ๘๕๔ 
หมวดวาดวยอันตะ ๒ จากมรรค ๘๒๕ 
หมวดวาดวยอานิสงสของมรรค ๘๕๗ 
หมวดวาดวยอานิสงสของสัมมาทิฏฐิ ๙๗๘ 
หมวดวาดวยอานิสงสของสัมมาสติ ๑๒๔๘ 
หมวดวาดวยอานิสงสของสัมมาสมาธิ ๑๑๓๖ 
หมวดวาดวยอานิสงสของสัมมาสังกัปปะ ๑๐๕๐ 
หมวดวาดวยอานิสงสของสัมมาอาชีวะ ๑๑๒๒ 
หมวดวาดวยอุทเทศ–นิทเทศของมรรค ๘๒๒ 
หมวดวาดวยอุทเทศ–วิภาคของ- 
  สัมมากัมมันตะ ๑๐๘๐ 
หมวดวาดวยอุทเทศ–วิภาคของสัมมาทิฏฐิ ๘๗๓ 
หมวดวาดวยอุทเทศ–วิภาคของสัมมาวาจา ๑๐๖๐ 
หมวดวาดวยอุทเทศ–วิภาคของ- 
  สัมมาวายามะ ๑๑๒๗ 
หมวดวาดวยอุทเทศ–วิภาคของสัมมาสติ ๑๑๗๖ 
หมวดวาดวยอุทเทศ–วิภาคของ- 
  สัมมาสมาธิ ๑๒๗๘ 
หมวดวาดวยอุทเทศ–วิภาคของ- 

  สัมมาสังกัปปะ ๑๐๒๙ 
หมวดวาดวยอุทเทศ–วิภาคของสัมมาอาชีวะ๑๐๙๐ 
หมวดวาดวยอุปกรณการปฏิบัติมรรค ๑๔๔๘ 
หมวดวาดวยอุปกรณของสัมมาสังกัปปะ ๑๐๓๕ 
หมวดวาดวยอุปกรณ–เหตุปจจัยของ- 
  สัมมาทิฏฐิ ๙๐๔ 
หมวดวาดวยอุปกรณ–เหตุปจจัยของ- 
  สัมมาวายามะ ๑๑๓๕ 
หมวดวาดวยอุปกรณ–เหตุปจจัยของ- 
  สัมมาสมาธิ ๑๓๑๐ 
หมวดวาดวยอุปกรณ–เหตุปจจัยโดยอัตโนมัติ 
  ของสัมมาสติ ๑๑๘๖ 
หมวดวาดวยอุปมาธรรมของมรรค ๑๔๓๙ 
หมอท่ีไมมีเสวียนรองรับ ๘๔๒ 
หมอรอนออกจากเตาเผา ไออุนหายไป– 
  กระเบ้ืองหมอเหลืออยู ๗๖๕ 
 (หาคําตอไปน้ี  ศึกษาตอเน่ืองกันไป: –) 
หมอส่ีชนิด  ๑๔๙๘ 
หมอเปลา–ปด  ๑๔๙๘ 
หมอเต็ม–เปด  ๑๔๙๘ 
หมอเปลา–เปด  ๑๔๙๘ 
หมอเต็ม–ปด  ๑๔๙๘ 
หมักเถิด จะไดเนย ๑๓๙๓ 
หมูบาน นิคม นคร ชนบทและบุคคล– 
  ท่ีควรเสพหรือไมควรเสพ ๑๔๖๐ 
หยุดถือม่ันก็หยุดหวั่นไหว ๕๑๓ 
หลงในสัญโญชนิยธรรม ๓๘๗ 
“หลงเพลิดเพลินอยู” (อภนิน ฺทมาน) ๒๑๗ 
หลักการควรสรรเสริญหรือควรติเตียน– 
  เกี่ยวกับสัมมาวาจา ๑๐๖๔ 



หลักการดํารงชีพเพื่อผลพรอมกัน- 
  ท้ังสองโลก ๑๑๐๒ 
หลักการทดสอบตัวเองวาเปนอรหันตหรือไม๗๐๐ 
หลักการปฏิบัติเกี่ยวกับปจจยัส่ี ๑๑๒๐ 
หลักการศึกษาเกี่ยวกับกุศลศีล ๑๕๑๔ 
หลักการศึกษาเกี่ยวกับกุศลสังกัปปะ ๑๕๑๔ 
หลักการศึกษาเกี่ยวกับอกุศลศีล ๑๕๑๔ 
หลักการศึกษาเกี่ยวกับอกุศลสังกัปปะ ๑๕๑๔ 
หลักเกณฑการเลือกสถานท่ีและบุคคล ๑๔๕๙ 
หลักเกณฑพยากรณภาวะโสดาบัน- 
  ของตนเอง ๕๗๗ 
หลักจําแนกความเปนสัตบุรุษ–อสัตบุรุษ ๑๔๐๒ 
หลักดํารงชีพเพื่อประโยชนสุข- 
  ในทิฏฐธรรม ๑๑๐๒ 
หลักดํารงชีพเพื่อประโยชนสุขในสัมปรายะ๑๑๐๖ 
หลักท่ีควรรูเกีย่วกับทุกข ๒๕๔ 
หลักท่ีควรรูเกีย่วกับเวทนา ๑๗๒ 
หลักท่ีควรรูเกีย่วกับสัญญา ๑๙๕ 
หลักธรรมปฏิปทาอันไมรูจกัเกา(นิช・ชรา) ๗๖๐ 
หลักปฏิบัติเกีย่วกับการถึงสัจจะ ๘๓ 
หลักปฏิบัติเกีย่วกับคิลานเภสัช ๑๑๒๒ 
หลักปฏิบัติเกีย่วกับบิณฑบาต ๑๑๒๑ 
หลักปฏิบัติเกีย่วกับเสนาสนะ ๑๑๒๑ 
หลักวิธีการศึกษาอริยสัจส่ีใชได- 
  กับหลักท่ัวไป ๑๕๑๓ 
หลักวินจิฉัยกายกรรม ๑๐๘๑ 
หลักวินจิฉัยกายกรรมเม่ือกระทําแลว ๑๐๘๒ 
หลักวินจิฉัยกายกรรมเม่ือกระทําอยู ๑๐๘๑ 
หลักวินจิฉัยกายกรรมเม่ือจะกระทํา ๑๐๘๑ 
หลักวินจิฉัยวจีกรรม ๑๐๖๒ 

หลักวินจิฉัยวจีกรรมเม่ือกระทําแลว ๑๐๖๔ 
หลักวินจิฉัยวจีกรรมเม่ือกระทําอยู ๑๐๖๓ 
หลักวินจิฉัยวจีกรรมเม่ือจะกระทํา ๑๐๖๒ 
หลักสําคัญของพุทธศาสนา ๒๖๓ 
หลักสําคัญท่ีคนธรรมดาจะไมนึกฝน ๗๖๐ 
หลักสําคัญสําหรับผูหลีกออก ๑๒๓๖ 
หลีกเรน  แลวจักรูอริยสัจ ๗๕ 
หลุดพนจากทุกขเพราะไมเพลินในขันธ ๔๒๔ 
หลุดพนไดเพราะการรูออกจาก– 
  สัญญาคตะท้ังสาม ๖๓๕ 
 (หาคําตอไปน้ี  ศึกษาตอเน่ืองกันไป: –) 
หวงน้ําส่ีชนดิ  ๑๔๘๙ 
หวงน้ําต้ืน เงาลึก ๑๔๙๘ 
หวงน้ําลึก เงาตื้น ๑๔๙๘ 
หวงน้ําต้ืน เงาตื้น ๑๔๙๘ 
หวงน้ําลึก เงาลึก ๑๔๙๘ 
หัวขอแหงอรณวภิังคะ ๘๒๗ 
หิริโอตตัปปะ  ๗๔๖ 
หิริโอตตัปปะถึงพรอมดวยอุปนิสัย ๗๔๖ 
หูฉุดไปหาเสียงท่ีนาฟง ๑๒๓๔ 
เหตุดับแหงทุกขท่ีตรัสไวโดยอเนกปริยาย ๗๓๗ 
เหตุท่ีไดมีคํากลาววา “ตถาคต” ๕๘ 
เหตุท่ีตองมีพระพุทธองคและธรรมวินัย- 
  อยูในโลก ๖๙ 
เหตุท่ีทรงพยากรณ ๖๔ 
เหตุท่ีทําใหเปนเพียงผูกายัสสเภทาส– 
  สังขารปรินพพาย ี ๕๙๘ 
เหตุท่ีทําใหเปนเพียงผูกายัสสเภทาส– 
  อสังขารปรินพพาย ี ๖๐๐ 
เหตุท่ีทําใหเปนเพียงผูทิฏเฐวธัมเม– 



  สสังขารปรินพพาย ี ๕๙๘ 
 
เหตุท่ีทําใหเปนเพียงผูทิฏเฐวธัมเม– 
  อสังขารปรินพพาย ี ๕๙๙ 
เหตุท่ีทําใหฟงธรรมไมรูเร่ือง ๓๑๗ 
เหตุท่ีทําใหฟงธรรมไมรูเร่ือง 
  (อีกปริยายหนง) ๓๑๘ 
เหตุท่ีทําใหแสวงหานพิพาน ๙๑๐ 
เหตุท่ีพระอริยบุคคลมีปริมาณมาก ๙๓ 
เหตุท่ีไมทรงพยากรณ ๖๔ 
เหตุท่ีสัจจะไดนามวา “อริยะ” ๑๐๔ 
เหตุท่ีสัจจะไดนามวา “อริยะ” (อีกนัยหนึ่ง) ๑๐๕ 
เหตุปจจยัของเบญจขันธก็เปนทุกข ๒๓๘ 
เหตุปจจยัของเบญจขันธก็เปนอนัตตา ๒๔๕ 
เหตุปจจยัของเบญจขันธก็ไมเท่ียง ๒๓๖ 
เหตุปจจยัท่ีทําใหโทสะเกิดหรือเจริญ ๓๘๖ 
เหตุปจจยัท่ีทําใหโทสะไมเกดิหรือละไป     ๓๘๗ 
เหตุปจจยัท่ีทําใหปรินิพพานในทิฏฐธรรม ๗๔๙ 
เหตุปจจยัท่ีทําใหโมหะเกิดหรือเจริญ ๓๘๖ 
เหตุปจจยัท่ีทําใหโมหะไมเกดิหรือละไป     ๓๘๗ 
เหตุปจจยัท่ีทําใหราคะเกิดหรือเจริญ ๓๘๖ 
เหตุปจจยัท่ีทําใหราคะไมเกดิหรือละไป     ๓๘๗ 
เหตุปจจยัท่ีทําใหสัตวไมปรินิพพาน- 
  ในทิฏฐธรรม ๔๐๑ 
เหตุปจจยัท่ีสัตวปรินพิพานในปจจุบัน ๔๘๐ 
เหตุปจจยัท่ีสัตวไมปรินิพพานในปจจุบัน ๔๗๙ 
เหตุปจจยัเพื่อการบัญญัติรูปขันธ ๒๒๒ 
เหตุปจจยัเพื่อการบัญญัติวิญญาณขันธ ๒๒๒ 
เหตุปจจยัเพื่อการบัญญัติเวทนาขันธ ๒๒๒ 
เหตุปจจยัเพื่อการบัญญัติสังขารขันธ ๒๒๒ 

เหตุปจจยัเพื่อการบัญญัติสัญญาขันธ ๒๒๒ 
เหตุปจจยัแหงวิชชาและวิมุตติ ๙๒๑ 
เหตุเปนแดนเกิดของทุกข ๒๕๔ 
เหตุเปนแดนเกิดของเวทนา ๑๗๓ 
เหตุเปนแดนเกิดของสัญญา ๑๙๕ 
เหตุแปดประการเพื่อใหได- 
  อาทิพรหมจริยิกปญญา ๙๑๖ 
เหตุภายนอกคือกัลยาณมิตตตา ๑๕๒๙ 
เหตุภายในคือโยนิโสมนสิการ ๑๕๒๘ 
เหตุยี่สิบใหเกดิอันตคาหกิทิฏฐิสิบ ๓๗๕ 
เหตุใหเกดิจักษุและญาณเพ่ือนิพพาน ๘๔๕ 
เหตุใหเกดิและเจริญแหง- 
  อาทิพรหมจริยิกปญญา ๙๑๖ 
เหตุใหเกดิโลก  ๕๗/๑๒๔ 
เหตุใหปรารภความเพยีร ๑๑๓๕ 
เหตุใหไมปรินพิพานในทิฏฐธรรม ๔๐๐ 
เหตุใหสาวกบูชาแลวและอยูอาศัย ๖๘ 
เหตุใหอาสวะเจริญและไมเจริญ ๓๙๘ 
เห็นการละอภชิฌาและโทมนัสจึงช่ือวาเปนผู– 
  ตามเห็นธรรมในธรรม ๑๒๐๑ 
เห็นแกเหยื่อจงึติดเบ็ด ๓๕๖ 
“เห็นทุกขโดยความเปนลูกศร” ๑๗๕ 
เห็นธรรมท่ีเกดิแลวเปนแลว ๑๐๑๑ 
เห็นผิดจากธรรมชาติก็ไมอาจทําให- 
  แจงมรรคผล ๑๐๒๗ 
เห็นพระรัตนตรัยแทจริงกต็อเม่ือ– 
หลุดพนจากอาสวะแลว ๑๔๙๘ 
เห็นแลวดวยด ี  ๓๖ 
“เห็นแลวดวยปญญา” ๓๓ 
เห็นโลกชนดิท่ีมัจจุราชไมเห็นเรา ๔๓๓ 



เห็นโลกมีคาเทากับเศษหญาเศษไม  
เห็นโลกเหมือนฟองน้ําและพยับแดด ๔๓๓ 
เห็นส่ิงท้ังปวงโดยประการอืน่จากท่ี– 
  เขาเคยเหน็เม่ือยังไมรูแจง ๗๔๕ 
“เห็นสุขโดยความเปนทุกข” ๑๗๕ 
เห็นอทุกขมสุขอันกําลังมีอยูโดย– 
  ความเปนของไมเท่ียง ๑๗๕ 
เหมือนกุมารนอยๆเลนเรือนนอยๆ– 
  ท่ีทําดวยดิน ๔๒๑ 
เหมือนกุมารนอยๆเลิกเลนเรือนนอยๆ– 
  ท่ีทําดวยดิน ๔๒๑ 
“เหรียญกษาปณ” ๓๖๕ 
เหวแหงความทุกขเพื่อตัวเอง ๑๙ 

อ 
อกาลวาที  ๓๘๔ 
อกิริย–กิริยวาท ๙๔๗ 
อกุศลกรรมบถโดยนิทเทศอันละเอียด ๑๕๖๔ 
อกุศลกรรมบถสิบ ๑๕๖๖ 
อกุศลธรรมท้ังหลายอันติดตามมาดวย– 
              อหิริกะและอโนตตัปปะ ๑๐๐๙ 
อกุศลวิตก  ๑๐๓๐ 
อกุศลวิตกยอมเกิดอยางมีเหตุใหเกิด 
  (นิทาน) ๑๐๕๔ 
อกุศลสังกัปปะมีปฐมฌานเปนท่ีดับ ๑๐๓๕ 
อกุศลสังกัปปะมีประเภทสาม ๑๐๓๕ 
อกุศลสังกัปปะมีสัญญาสามเปนสมุฏฐาน ๑๐๓๕ 
อกุศลสังกัปปะมีสัมมัปปธานส่ีเปนทางดบั๑๐๓๕ 
อกุสลราสี(กองอกุศล)คือนิวรณท้ังหา ๑๒๗๖ 
องคคุณท่ีจําเปนแกผูเปนธรรมกถึก ๑๔๑๐ 

องคคุณท่ีทําใหเจริญงอกงาม- 
  ในพรหมจรรย ๑๔๕๒ 
องค ๗ ประการท่ีแวดลอมเอกัคคตาจิต ๑๒๘๖ 
องคแปดแหงสัมมัตตะเปน- 
  ธรรมสําหรับพระเสขะ ๑๒๙๗ 
องคแปดแหงอริยมรรคสงเคราะห- 
  ลงในสิกขาสาม ๑๓๗๕ 
องคมรรคชนิดท่ีมีการนําออกซ่ึงราคะ–โทสะ– 
  โมหะ–เปนปริโยสาน ๘๔๐ 
องคมรรคชนิดท่ีมีการหยั่งลงสูอมตะ ๘๔๐ 
องคมรรคชนิดท่ีลาดไปสูนพิพาน ๘๔๐ 
องคมรรคชนิดท่ีอาศัยวิเวกอาศัย- 
  วิราคะเปนตน ๘๔๐ 
องคสิบสําหรับภิกษุผูควรถูกติ ๑๐๒๑ 
องคสิบสําหรับภิกษุผูควรสรรเสริญ ๑๐๒๑ 
องคสิบหาเพื่อการทําลายกระเปาะ- 
  ของอวิชชา ๑๔๓๕ 
องคสิบแหงสัมมัตตะเปนธรรมสําหรับ– 
               พระอรหัตต ๑๒๙๗ 
องคแหงความเปนเปนพระเสขะ ๕๕๗ 
องคแหงความเปนเปนพระอเสขะ ๕๕๗ 
อชัชชระ(ของที่ไมครํ่าครา) ๔๕๓/๔๖๒ 
 (เกาคําตอไปน้ี  ศึกษาตอเน่ืองกันไป: –) 
อดีตกามสัญญาจะมาคอยเปนอาพาธ ๕๔๐ 
อดีตวิตักกธัมมสัญญาจะมาคอยเปนอาพาธ ๕๔๐ 
อดีตปติสัญญาจะมาคอยเปนอาพาธ ๕๔๐ 
อดีตอุเปกขาสัญญาจะมาคอยเปนอาพาธ ๕๔๐ 
อดีตรูปสัญญาจะมาคอยเปนอาพาธ ๕๔๐ 
อดีตอากาสานญัจายตนสัญญาจะมาคอยเปน- 
  อาพาธ ๕๔๐ 



อดีตวิญญานญัจายตนสัญญาจะมาคอยเปน- 
  อาพาธ ๕๔๐ 
อดีตอากิญจัญญายตนสัญญาจะมาคอยเปนอาพาธ

 ๕๔๑ 
อดีตเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา– 
  ไมอาจมาเปนอาพาธ ๕๔๑ 
อดีต–อนาคต–ปจจุบัน มีบุคคลบวชแลว- 
  รูอริยสัจ ๗๓ 
อดีต–อนาคต–ปจจุบัน ลวนแตมีการรูอริยสัจ ๗๓ 

อดีต–อนาคต–ปจจุบัน ลวนมีการประกาศ- 
  อริยสัจ ๗๒ 
อตัมมยตา  ๗๙๕ 
อตัมมโย  ๙๓๐ 
อติขีณวาท(การกลาวใสหนากัน ๘๒๗ 
อตินิปาตะ(สําคัญตัวเองวาเลว) ๗๖๙ 
อติมานะ(ยกตัว) ๗๖๙ 
อทุกขมสุขธรรม(คือฌานท่ี ๔) ๕๓๔ 
อทุกขมสุขเปนธรรมอันรํางับ ๑๗๕ 
อทุกขมสุขเวทนา ๑๗๑ 
อทุกขมสุขเวทนาพึงเหน็โดยความเปนของ- 
 ไมเท่ียง ๑๘๑ 
อโทสะเปนกศุลมูล ๕๐๘ 
อธัมมวาที  ๓๘๔ 
อธิกรณะ(กรรมเปนเคร่ืองกระทําให- 
  เกิดความงอก) ๑๐๒๔ 
อธิจจสมุปปนนิกวาท ๓๗๖ 
อธิจิตตสิกขา  ๕๕๘/๑๓๘๒ 
อธิปญญาสิกขา ๕๕๗/๑๓๘๒ 
อธิปญญาสิกขา(อีกนยัหนึ่ง) ๕๕๙/๑๓๘๓ 
อธิมานะ(ถือตัวจัด) ๗๖๙ 

อธิมุตติบท  ๓๗๐ 
อธิสิกขาสาม  ๑๓๘๒ 
อธิสิกขาสาม(อีกนัยหนึ่ง) ๑๓๘๒ 
อธิสีลสิกขา  ๕๕๘/๑๓๘๒ 
อโธภาวังคมนยีธรรม(นําไปสูฝายตํ่า) ๑๔๕๑ 
อนตะ(ส่ิงซ่ึงอะไรๆนอมไปไมได) ๔๕๑/๔๖๒ 
อนริยมรรคชนิดมีองคสิบ ๑๓๗๑ 
อนริยมรรคซ่ึงหมายถึงอกุศลกรรมบถสิบ ๑๓๗๕ 
อนริยโวหาร(โวหารพูดท่ีมิใชอริยะ) ๑๐๖๐ 
อนริยสุข  ๗๙๗ 
อนุญญถาคือไมเปนไปโดยประการอ่ืน– 
  จากความเปนอยางนั้น ๑๐๕ 
อนัตตสัญญเปนไปโดยสะดวกเม่ือ– 
  มุงอานิสงสหกประการ ๙๓๐ 
อนัตถวาที  ๓๘๔ 
อนันตริยกจิคือสมถะและวปิสสนา- 
  รวมกําลังกัน ๑๔๒๘ 
อนาคตภัย  ๑๑๕๘ 
อนาคตภัย(อีกนัยหนึ่ง) ๑๑๖๑ 
อนาคมนียวัตถุ  ๕๘๒ 
อนาคามิผล  ๑๔๓๙ 
อนาคามี   ๑๕๑๓ 
อนาคามีคือผูไมมาสูความเปนอยางนี ้ ๑๐๔๙ 
อนาทริยะ(ความไมเอ้ือเฟอในบุคคลและ– 
  ธรรมอันควรเอ้ือเฟอ) ๓๘๒ 
อนาลยะ(ส่ิงท่ีไมเปนอาลัย) ๔๖๐/๔๖๓ 
อนาสวเจโตวมุิตติปญญาวิมุตติ ๖๓๙ 
อนาสววิมุตติ  ๕๖๕ 
อนาสวสัญญาเวทยิตนิโรธ ๖๑๙ 
อนาสวะ(ส่ิงท่ีไมมีอาสวะ) ๔๕๒ 



อนิจจสัญญา(ความสําคัญรูใน- 
  ความไมเท่ียง) ๑๑๕๗ 
อนิจจสัญญาเคร่ืองทําจิตใหถอยกลับจากลาภ– 
  สักการะและเสียงสรรเสริญ ๗๖๗ 
อนิจจสัญญาเปนไปโดยสะดวกเม่ือ– 
  มุงอานิสงสหกประการ ๙๒๘ 
อนิจจสัญญา(สัญญาวาไมเท่ียง) ๖๘๐ 
อนิจเจทุกขสัญญา ๗๖๗ 
อนิจเจทุกขสัญญา(ความสําคัญรูในความเปน– 
   ทุกขแหงความไมเท่ียง) ๑๑๕๗ 
อนิจเจทุกขสัญญา(สัญญาวาทุกขใน- 
  ส่ิงท่ีไมเท่ียง) ๖๘๐ 
อนิทัสสนะ(ส่ิงท่ีไมแสดงตัว) ๔๕๔/๔๖๒ 
อนิมิตตวหิารี(ผูอยูดวยวหิารธรรม- 
  อันไมมีนิมิต) ๖๗๒ 
อนีติกธัมมะ(ธรรมท่ีไมมีเสนียด) ๔๕๘/๔๖๓ 
อนีติกะ (ส่ิงท่ีไมมีเสนยีด) ๔๕๘/๔๖๓ 
อนุตตรธรรมจักร ๖๐ 
อนุตตรวิโมกข  ๑๘๘ 
อนุต ฺตรสม ฺโพธ ๘๒๘ 
อนุนยสัญโญชน(สังโยชนคือกาม– 
  ราคะเปนเหตุใหติดตาม) ๓๘๘ 
อนุปสสนา(การตามเห็น)หมวดท่ี ๑ ๑๕๑๓ 
อนุปสสนา(การตามเห็น)หมวดท่ี ๒ ๑๕๑๓ 
อนุปสสนาญาณในอารมณของทิฏฐินั้นๆ ๘๐๒ 
อนุปสสนาหนึ่งๆ ๗๓๘ 
อนุปาทาปรินพิพาน ๖๐๘ 
อนุปาทิเสสนิพพานธาต ุ ๔๔๑/๔๔๕ 
อนุปุพพปสสัทธิโดยนิปปริยาย ๕๒๓ 
อนุปุพพปสสัทธิโดยปริยาย ๕๒๒ 

อนุปุพพวหิารอาพาท ๕๓๐ 
อนุปุพพสังขารนิโรธ ๗๖๖ 
อนุปุพพสังขารปฏิปปสสัทธิ ๗๖๖ 
อนุปุพพสังขารวูปสโม ๗๖๖ 
อนุรักขนาปธาน ๑๑๒๘ 
อนุรักขนาปธาน(พิเศษ ๑๑๓๓ 
อนุโลมิกขันติ(ความสมควรแก- 
  อนุโลมิกญาณ) ๑๐๒๗ 
อนุศาสนีปาฏิหาริย ๖๑๖/๑๕๒๐ 
อนุสสติเปนไปเพื่อการไดเฉพาะซ่ึง– 
  ญาณทัสสนะ ๑๒๕๐ 
อนุสสติเปนไปเพื่อการแทงตลอด– 
  ซ่ึงธาตุเปนอเนก ๑๒๔๒ 
อนุสสติเปนไปเพื่อการละซ่ึงกามราคะ ๑๒๕๐ 
อนุสสติเปนไปเพื่อความอยูเปนสุข– 
  ในทิฏฐธรรม ๑๒๔๐ 
อนุสสติเปนไปเพื่อถอนข้ึนซ่ึงอัส๎มิมานะ ๑๒๕๐ 
อนุสสติเปนไปเพื่อสติสัมปชัญญะ ๑๒๕๐ 
อนุสสติภาวนาเปนส่ิงท่ีเจริญได– 
  ในทุกอิริยาบท ๑๓๑๙ 
อนุสัย(กเิลสเคยชินอยูในสันดาน) ๑๔๐๖ 
อนุสัยคือกามราคะ ๔๓๑ 
อนุสัยคือทิฏฐิ  ๔๓๑ 
อนุสัยคือปฏิฆะ  ๑๘๓/๔๓๑ 
อนุสัยคือปฏิฆะ เกดิจากทุกขเวทนา ๓๙๓ 
อนุสัยคือปฏิฆะ ตองละดวยการบรรเทา ๓๙๓ 
อนุสัยคือปฏิฆะ ยอมไมตามนอน ๖๘๘ 
อนุสัยคือภวราคะ ๔๓๑ 
อนุสัยคือมานะ ๔๓๑ 
อนุสัยคือราคะ  ๑๘๓ 



อนุสัยคือราคะเกิดจากสุขเวทนา ๓๙๓ 
อนุสัยคือราคะ ตองละดวยการละ ๓๙๓ 
อนุสัยคือราคะ ยอมไมตามนอน ๖๘๘ 
อนุสัยคือวิกจิฉา ๔๓๑ 
อนุสัยคืออวิชชา ๑๘๓/๔๓๑ 
อนุสัยคืออวิชชาเกิดจากอทุกขมสุขเวทนา ๓๙๓ 
อนุสัยคืออวิชชา ตองละดวยการถอน ๓๙๓ 
อนุสัยคืออวิชชายอมไมตามนอน ๖๘๙ 
อนุสัยเจ็ดสลายเม่ือขาดความยึดม่ันในอารมณ– 
  แหงปปญจสัญญา ๘๐๒ 
อนุสัยท้ังสามเกิดไดแมเม่ือเสวยทุกขเวทนา ๓๙๔ 
อนุสัยท้ังสามไมเกิดแกอริยสาวกแม– 
  เม่ือเสวยทุกขเวทนา ๗๘๕ 
อนุสัยเนื่องอยูกับเวทนา ๓๙๓ 
อนุสัยในรูป  ๒๒๔/๒๒๖ 
อนุสัยในวิญญาณ ๒๒๕/๒๒๖ 
อนุสัยในเวทนา ๒๒๔/๒๒๖ 
อนุสัยในสังขาร ๒๒๕/๒๒๖ 
อนุสัยในสัญญา ๒๒๕/๒๒๖ 
อนุสัยในส่ิงใดจะถูกตราหนาเพราะส่ิงนัน้ ๒๒๔ 
“อนุสาสนีของเราแกพวกเธอ” ๗๘๗/๑๒๓๘ 
อนุสาสนีเปนส่ิงท่ีไมตองกระทํา– 
  ในภกิษุผูสมบูรณดวยสต ิ ๑๒๔๕ 
อเนกังสิกธรม  ๙๕ 
อโนตตัปปะ(ความไมกลัวในส่ิงท่ีควรกลัว) ๓๘๒ 
อบายท่ีกวางใหญ ๒๑ 
อปรันตกัปปกวาท ๓๗๗ 
อปโลกินะ(เปาท่ีหมาย) ๔๕๔/๔๖๒ 
อปณณกธรรม(ธรรมอันผิดไมได) ๙๕๐ 
อปายคมนิยโทสะ(โทสะท่ีควรแกการ- 

  ถึงซ่ึงอบาย) ๗๕๐ 
 
อปายคมนิยโมหะ(โมหะท่ีควรแกการ- 
  ถึงซ่ึงอบาย) ๗๕๐ 
อปายคมนิยราคะ(ราคะท่ีควรแกการ- 
  ถึงซ่ึงอบาย) ๗๕๐ 
อภัพพฐานสําหรับผูท่ีถึงพรอมดวยทิฏฐ ิ ๕๘๒ 
อภัพพฐานสําหรับผูท่ีถึงพรอมดวยทิฏฐ–ิ 
  (อีกนยัหนึ่ง) ๕๘๓ 
อภิชาต ๖ ชนดิ ของปูรณกัสสป ๕๔๓ 
อภิชาต ๖ ชนดิ ของพระองค ๕๔๓ 
อภินิเวสของจติวา “อัตตาของเรา” ๘๗๖ 
อภินิเวส คืออนุสัยเปนเคร่ืองนอนตาม ๘๗๖ 
อภิสมาจาริกธรรม ๗๗๐/๙๑๙ 
อภูตวาที  ๓๘๔ 
อมตธรรม  ๕๐๔ 
อมตธรรมคือวิโมกขแหงจิต ๕๐๔/๙๗๐ 
อมตะ(ส่ิงไมตาย) ๔๕๕/๔๖๓ 
อมราวิกเขปกวาท ๓๗๖ 
อมาตาปุตติกภัย(ภยัท่ีมารดาและบุตร- 
  ชวยกันไมได) ๑๓๙๘ 
อโมหะเปนกศุลมูล ๕๐๘ 
อยาคิดเร่ืองโลก ๓๘/๓๙ 
อยาถือเอาวาจริง : – 
 เพราะเหตุสักวาฟงตามๆกันมา ๑๕๐๓ 
 เพราะเหตุสักวากระทําตามๆกันมา ๑๕๐๓ 
 เพราะเหตุสักวาเลาลือกันอยู ๑๕๐๓ 
 เพราะเหตุสักวามีท่ีวางในปฎก ๑๕๐๓ 

 
 เพราะเหตุสักวาใชเหตุผลทาง– 



  ตรรกคาดคะเน ๑๕๐๓ 
  
 เพราะเหตุสักวาใชเหตุผลทาง– 
                 นัยะสันนิษฐาน ๑๕๐๓ 
 เพราะเหตุสักวาการตรึกตามอาการ ๑๕๐๓ 
 เพราะเหตุสักวาทนตอการเพง- 
  แหงทิฏฐ ิ ๑๕๐๓ 
      เพราะเหตสัุกวาฟงดนูาเช่ือ ๑๕๐๓ 
 เพราะเหตุสักวาสมณะผูพูดเปน- 
  ครูของตน ๑๕๐๓ 
“อยาเปนบุรุษพวกสุดทายแกเราเลย” ๑๔๙๘ 
อยายึดถือธรรมแตใชเปนเคร่ืองมือ ๔๖ 
อยูในสังสารวฏัก็ไมรูเห็นสังสารวัฏ ๒๑๖ 
อยูปาไมมีสมาธิ จิตจักจม จิตจักปลิวไป ๑๓๖๑ 
อโยนิโสมนสิการ(การกระทําในใจโดย- 
  ไมแยบคาย) ๓๘๖ 
อโยนิโสมนสิการ(ความทําในใจไมแยบคาย)๓๘๖ 
อรหัตตผลทันทีในทิฏฐธรรม ๑๒๔๘ 
อรหัตตผลในกาลแหงมรณะ ๑๒๔๘ 
อรหัตตผลในทิฏฐธรรม ๑๓๔๐/๑๔๓๙/๑๕๑๓ 
อรหันต   ๑๒๖๓ 
อรหันตขีณาสพ ๑๒๗๓ 
อรหนัตคือผูส้ินอาสวะ ๑๐๔๙ 
“อรหันตสัมมาสัมพุทธะ” ๕๗ 
อริฏฐภิกขุคันธวาธิปุพพะ ๒๙๘ 
อริยกันตศีล(ศีลเปนท่ีชอบใจของ- 
  พระอริยเจา) ๑๓๘๔ 
อริยขันธสาม  ๑๕๓๙ 
อริยจักษุสําหรับจะรูจักความไมมี– 
  โรคและเห็นนพิพาน ๔๗๗ 

อริยญายธรรม  ๕๗๗/๕๗๙ 
อริยญายธรรมคืออิทัปปจจยตา ๕๗๙ 
อริยธรรม–อนริยธรรม ๑๓๗๑ 
อริยธัมมังอโสตุกัม๎ยตา(ความไมอยากฟง– 
  ธรรมของพระอริยเจา ๓๘๒ 
อริยบุคคลข้ันตนท่ีสุด ๒๓ 
อริยปญญา  ๗ 
อริยปญญาขันธ ๑๕๕๘ 
อริยมรรคชนิดมีองคสิบ ๑๓๗๑ 
อริยมรรคซ่ึงไมใชอริยอัฏฐังคิกมรรค ๑๓๗๕ 
อริยมรรคซ่ึงหมายถึงกุศลกรรมบถสิบ ๑๓๗๕ 
อริยมรรคและอนริยมรรค ๑๓๗๑ 
อริยโลกุตตรธรรม ๕๔๘ 
อริยโลกุตตรธรรมสําหรับคนทุกคน- 
  ทุกวรรณ ๕๔๘ 
อริยวงศ(ธรรมท่ีเปนเช้ือสายของ- 
  พระอริยเจา) ๑๑๐๗ 
อริยวาส   ๖๑๑ 
อริยวิมุตติ  ๗ 
อริยวิโมกข  ๖๑๑ 
อริยวิโมกข(ความพนพเิศษอันประเสริฐ) ๙๖๙ 
อริยวิโมกขคืออมตธรรม ๕๐๔ 
อริยวิโมกขหรือโอฆนิตถรณะ ๙๖๙ 
อริยวิหาร–พรหมวหิาร–ตถาคตวิหาร ๑๒๖๓ 
อริยโวหาร(โวหารพูดท่ีเปนอริยะ) ๑๐๖๑ 
อริยศีล   ๗ 
อริยสมาธิ  ๗ 
อริยสมาธิขันธ  ๑๕๕๑ 
อริยสัจคือความกอข้ึนแหงทุกข ๓๒๔ 
อริยสัจจจินตนา ๑๐๓๓ 



อริยสัจจญาณเปนญาณประเภทยิงเร็ว ๘๙๙ 
อริยสัจจวิตก  ๑๐๓๒ 
อริยสัจทรงบัญญัติสําหรับสัตว- 
  ท่ีอาจมีเวทนา ๑๕๒๓ 
อริยสัจทําใหมีตาครบสองตา ๑๐๓ 
อริยสัจท่ีใครๆควรรอบรู ๔๐๓ 
อริยสัจท่ีใครๆควรละ ๔๐๓ 
อริยสัจบัญญัติสําหรับสัตวผูสามารถ- 
  เสวยเวทนา ๑๐๙/๑๓๘ 
อริยสัจมีหลักอยางเดยีว มีปริยายมากมาย ๑๑๑ 
อริยสัจส่ี  ๑๑๑/๑๒๕/๑๓๘ ฯลฯ 
อริยสัจส่ีโดยพิสดาร(นัยท่ีสอง) ๑๓๘ 
อริยสัจส่ีโดยพิสดาร(นัยท่ีหนึ่ง) ๑๒๕ 
อริยสัจส่ีโดยสังเขป(นัยท่ัวไป) ๑๑๑ 
อริยสัจส่ีโดยพิสดาร(แสดงดวย- 
  ปญจุปาทานขันธ) ๑๑๒ 
อริยสัจส่ีในรูปแบบพิเศษ ๑๑๖ 
อริยสัจส่ีเปนท่ีต้ังแหงการแสดงตัวของ- 
  ปญญินทรีย ๑๕๑๕ 
อริยสัจส่ีเปนอารมณแหงนิพเพธิกปญญา ๙๐๗ 
อริยสัจส่ีมีสามรอบ ๑๑๙ 
อริยสัจส่ีมีสิบสองอาการ ๑๑๙ 
อริยสัจส่ีสําหรับความเปนอริยบุคคล ๑๐๖ 
อริยสัจส่ีเห็นแตอริยสัจเดียวไมได ๑๒๐ 
อริยสัจ(หรือโลกสัจ)ท่ีทรงบัญญัติไว- 
  ในกายเปนๆ ๑๕๒๒ 
อริยสัมมาสมาธิท่ีมีท่ีต้ังอาศัยท่ีมี- 
  บริขาร ๑๒๘๖/๑๓๑๑ 
อริยสัมมาสมาธิมีบริขารเจ็ด ๑๒๘๖ 

 

อริยสาวกคือผูมีปกติอยูดวย- 
  ความไมประมาท ๑๔๖๒ 
อริยสาวกใชโภคทรัพยเพื่อ- 
  หนาท่ี ๔ ประการ ๑๑๒๓ 
อริยสาวกผูถึงพรอมดวย(สัมมา)ทิฏฐิ ๒๒ 
อริยสีลขันธ  ๑๕๓๙ 
อริยอัฏฐังคิกมรรคถึงซ่ึงความเต็มรอบ– 
  แหงความเจริญ ๗๙๑ 
อริยอัฏฐังคิกมรรคนี้แลคือพรหมจรรย ๑๓๘๗ 
อริยอัฏฐังคิกมรรคเปนกรรมท่ีส้ินกรรม ๘๖๐ 
อริยอัฏฐังคิกมรรคเปนสังขตธรรม ๑๓๗๖ 
อริยอัฏฐังคิกมรรคอธิวจนะ ๑๓๖๘ 
อริยานังอทัสสนกัม๎ยตา(ความไม– 
  อยากเห็นพระอริยเจา) ๓๘๒ 
อรูปสัญญามีขันธเพียงส่ี ๙๓๑/๑๔๑๔ 
อรูปภพ   ๒๘๔ 
อรูปภพ–ภพไมมีรูป ๒๘๙ 
อโลภะเปนกุศล ๕๐๘ 
อวทัญุตา(ความไมเปนวทัญู) ๓๘๒ 
อวิชชา   ๓๗/๒๕๑/๔๐๑/๔๐๒ 
อวิชชาของผูถึงซ่ึงอวชิชา ๔๐๒ 
อวิชชาแทรกแทรงอยูใน- 
  ธรรมท้ังหลายสิบสอง ๑๐๒๔ 
อวิชชานุสัย  ๒๒๔/๖๐๕ 
อวิชชานุสัยยอมไมนอนตาม ๗๘๖ 
อวิชชาบริบูรณยอมทําภวตัณหาใหบริบูรณ ๓๑๔ 
อวิชชาเปนธรรมชาติมีอาหาร ๓๓๓ 
อวิชชาเปนนิทานสัมภวะแหงอาสวะ ๓๙๖ 
อวิชชาเปนส่ิงท่ีมาลวงหนาแหง– 
  อกุศลธรรมท้ังหลาย ๑๐๐๙ 



“อวิชชาเปนอาหารของภวตัณหา” ๓๑๓ 
อวิชชาเพ่ิงมีตอภายหลัง ๓๓๓ 
อวิชชามีส่ิงนี้เปนปจจยั ๓๓๔ 
อวิชชายอมปรากฏเพราะมีส่ิงนี้– 
  ส่ิงนี้เปนปจจยั ๓๓๓ 
อวิชชาโยคะ  ๔๒๘ 
อวิชชาละไดแลวมีผลส่ี ๗๓๑ 
อวิชชาและภวตัณหา ๑๑๗/๑๒๑/๑๔๑๘ 
อวิชชาและอัญญาณ ๔๒๙ 
อวิชชาสัญโญชน(สังโยชนคืออวิชชา) ๓๘๘ 
อวิตกธรรม(คือฌานท่ี ๒) ๕๓๑ 
อวิตถาคือไมผิดไปจากความเปนอยางนัน้ ๑๐๕ 
อวินยวาที  ๓๘๔ 
อวิปปฏิสาร  ๗๔๗ 
อวิปปฏิสารถึงพรอมดวยอุปนิสัย ๗๔๗ 
อวิหิงสาธาตุ  ๙๕๘/๑๐๕๒ 
อวิหิงสาวิตก(ความตริตรึกในอวิหิงสา) ๑๐๕๒ 
อวิหิงสาสัญญา ๙๕๖ 
 (หกคําตอไปน้ี  ศึกษาตอเน่ืองกันไป: –) 
อวิหิงสาสัญญาเกิดจากอวหิิงสาธาตุ ๑๐๕๒ 
อวิหิงสาสังกปัปะเกดิจากอวิหิงสาสัญญา ๑๐๕๒ 
อวิหิงสาฉันทะเกดิจากอวิหงิสาสังกัปปะ ๑๐๕๒ 
อวิหิงสาปริฬาหะเกิดจากอวหิิงสาฉันทะ ๑๐๕๒ 
อวิหิงสาปริเยสนาเกิดจาก- 
  อวิหิงสาปริฬาหะ ๑๐๕๒ 
อวิหิงสาปริเยสนาเปนเหตุใหมีการปฏิบัติถูก– 
  โดยกายวาจาใจ ๑๐๕๒ 
อสมยวิมุตติ(ความหลุดพนท่ีไมมีสมัย) ๔๘๙ 
อสมยวิโมกข  ๔๘๘ 
อสมาธิเปนมรรคลวง(กุม・มค・ค) ๑๓๕๐ 

อสังขตธรรม  ๔๕๐ 
อสังขตบท  ๔๔๖ 
อสังขตมนสิการ ๑๓๓๓ 
อสังขตลักษณะของอสังขตธรรม ๔๔๘ 
อสังขตะ(ส่ิงท่ีไมถูกอะไร- 
  ปรุงแตง) ๔๕๑/๔๖๒/๔๗๒ 
อสังขารปรินิพพาย ี ๕๖๕ 
อสังวระ(ความไมสํารวม) ๓๘๒ 
อสังสัคคกถา(เร่ืองไมคลุกคลี) ๔๖๗ 
อสัญญีสัตตายตนะ ๖๖๕ 
อสัตตบุรุษท่ียิง่กวาอสัตตบุรุษ ๑๔๐๓ 
อสัตตบุรุษลักษณะ ๑๐๖๘ 
อสัตตบุรุษลักษณะ(อีกนัยหนึ่ง) ๑๐๔๒ 
อสัทธัมมสัญญัต์ิ(ทําใหผูอ่ืน- 
  หมายม่ันในอสัทธรรม) ๙๔๙ 
อสัทธิยะ(ความไมมีสัทธา) ๓๘๒ 
อสัมปชัญญะ(ความปราศจากสัมปชัญญะ) ๓๘๑ 
อสุภนิมิต(ส่ิงท่ีแสดงใหรูสึกวาไมงาม) ๓๘๗ 
อสุภสัญญา  ๗๖๗ 
อสุภสัญญา(ความสําคัญรูในความไมงาม) ๑๑๕๗ 
อเสขธรรมสิบ  ๑๑๔๑/๑๔๔๒ 
อหังการคือการกระทําในใจดวยความ– 
  ยึดถือวาเราวาตน ๙๓๐ 
อหังการท้ังหลายของเราจักเขาถึงการดับ ๙๓๐ 
อหังการมมังการมานานุสัย ๙๓๐/๑๔๘๖ 
อหิริกะ(ความไมละอายในส่ิงท่ีควรละอาย) ๓๘๒ 
อเหตุก–เหตุกวาท ๙๔๗ 
“อะไรๆไมมี”  ๑๐๗/๕๓๗ 
“อากาศไมมีท่ีส้ินสุด” ๑๐๗ 
อังคาพยพแหงพระราชา ๖๔๖ 



อัจฉริยะ(ส่ิงนาอัศจรรย) ๔๕๗/๔๖๓ 
อัญญาณ  ๔๒๙ 
อัญญาปฏิเวธ(การแทงตลอดอรหัตตผล) ๙๑๕ 
อัฏฐังคิกมรรคกับนิพพาน ๘๖๔ 
อัฏฐังคิกมรรคคือหนทางเกาท่ีทรงพบใหม ๘๔๒ 
อัฏฐังคิกมรรคชนิดท่ีแนนอนวาปองกนั– 
  การแสวงหาผิด ๑๔๐๔ 
อัฏฐังคิกมรรคทําหนาท่ีเสมือนหนึ่ง– 
  เสวียนรองกนหมอ ๘๔๒ 
อัฏฐังคิกมรรคในฐานะกัลยาณวัตร- 
  ท่ีทรงฝากไว ๑๔๘๘ 
อัฏฐังคิกมรรคในฐานะตัวพรหมจรรย ๑๓๘๗ 
อัฏฐังคิกมรรคในฐานะธรรมเคร่ืองขามฝง ๘๕๙ 
อัฏฐังคิกมรรคในฐานะเปนทางแหงอมตะ ๘๓๙ 
อัฏฐังคิกมรรคในฐานะเปนหนทางแหง– 
  การกําหนดรูทุกข ๘๔๔ 
อัฏฐังคิกมรรคในฐานะพรหมจรรย ๘๖๐ 
อัฏฐังคิกมรรคในฐานะเพชรพลอย– 
  เม็ดหนึ่งแหงพระศาสนา ๑๕๓๐ 
อัฏฐังคิกมรรคในฐานะหนทางใหถึงจุดหมาย๘๔๐ 
อัฏฐังคิกมรรคในฐานะแหงธัมมยาน– 
  อันประเสริฐ ๑๓๖๘ 
อัฏฐังคิกมรรคบริบูรณไดโดยวิธีลัด ๑๔๖๑ 
อัฏฐังคิกมรรคบริบูรณ ธรรมอีก– 
  ๖ หมวดก็บริบูรณ ๑๔๒๐ 
อัฏฐังคิกมรรคเปนกัมมนิโรธคามินีปฏิปทา๑๓๙๙ 
อัฏฐังคิกมรรคเปนกัลยาณมิตร ๑๔๔๓ 
อัฏฐังคิกมรรคเปนทางอันเกษม- 
  กวาทางท้ังหลาย ๔๖๗ 

 

อัฏฐังคิกมรรคเปนปฏิปทาเพ่ือความเปน- 
  อริยบุคคลส่ี ๘๕๗ 
อัฏฐังคิกมรรคเปนพรหมจรรย ๑๓๘๙ 
อัฏฐังคิกมรรคเปนยอดแหง- 
  สังขตธรรมท้ังปวง ๘๔๒ 
อัฏฐังคิกมรรคเปนสัญญลักษณของศาสนา– 
  ท่ีมีความหลุดพน ๑๔๐๑ 
อัฏฐังคิกมรรคเปนสัมมาปฏิปทา ๑๓๗๐ 
อัฏฐังคิกมรรคเปนอิทธิปาทภาวนา– 
  คามินีปฏิปทา ๑๔๐๐ 
อัฏฐังคิกมรรคมีกระแสไหยไปสูนิพพาน ๘๓๙ 
อัฏฐังคิกมรรคเรียกวากุศลธัมม ๑๓๖๘ 
อัฏฐังคิกมรรคเรียกวาธรรมยาน ๑๓๖๙ 
อัฏฐังคิกมรรคเรียกวาพรหมจริยะ ๑๓๖๘ 
อัฏฐังคิกมรรคเรียกวาพรหมัญญะ ๑๓๖๘ 
อัฏฐังคิกมรรคเรียกวาพรหมยาน ๑๓๖๙ 
อัฏฐังคิกมรรคเรียกวามัชฌิมาปฏิปทา ๑๓๖๘ 
อัฏฐังคิกมรรคเรียกวาสมถะและวิปสสนา ๑๓๖๘ 
อัฏฐังคิกมรรคเรียกวาสัมมัตตะ ๑๓๖๘ 
อัฏฐังคิกมรรคเรียกวาสัมมาปฏิปทา ๑๓๖๘ 
อัฏฐังคิกมรรคเรียกวาสัมมาปฏิปตติ ๑๓๖๘ 
อัฏฐังคิกมรรคเรียกวาสามัญญะ ๑๓๖๘ 
อัฏฐังคิกมรรคเรียกวาอนุตตรสังคามวิชัย ๑๓๖๙ 
อัฏฐังคิกมรรคสําเร็จไดดวยยอด- 
  แหงกุศลธรรม ๘๕๕ 
อัฏฐังคิกมรรคสําเร็จไดดวยอัปปมาท ๘๕๕ 
อัฏฐังคิกมรรคใหเกิดความปรากฏ- 
  แหงอนาคต ๑๓๙๔ 
อัฏฐังคิกมรรคใหเกิดสุคตวินยั ๑๓๙๕ 

 



อัฏฐิกสัญญ(ความสําคัญรูในศพ- 
  มีแตกระดูก) ๑๑๕๘ 
อัตตกิลมถานุโยค ๘๖๒ 
อัตตภาพจากกามเปนวิบากแหงกาม ๓๐๘ 
อัตตภาพจากอวิชชาเปนวิบากแหงอาสวะ ๓๙๗ 
อัตตภาพจากมีสวนแหงบุญ ๓๐๘ 
อัตตภาพจากมีสวนแหงอบุญ ๓๐๘ 
อัตตภาวปฏิลาภ(การไดอัตภาพเฉพาะชนิด)๑๑๔๙ 
อัตตวาทุปาทานความถือม่ันในวาทะวาตน ๒๑๐ 
อัตตาชนิดไมมีรูป ๖๖ 
อัตตาชนิดสําเร็จดวยใจ ๖๕ 
อัตตาชนิดหยาบ ๖๕/๑๑๗๓ 
อัตตาธิปไตย  ๑๕๐๑ 
อัตตามีรูปประกอบดวยมหาภูตส่ี ๖๕ 
อัตตามีรูปสําเร็จดวยใจ ๖๕ 
อัตตาอันเปนมโนมยะ ๑๑๗๕ 
อัตตาอันเปนอรูป ๑๑๗๔ 
อัตตาอันหารูปมิได ๖๖ 
อัตถวาที  ๕๐๘ 
อัตถิกวาท  ๙๕๑ 
อันตคาหิกทิฏฐิกับการรูอริยสัจ ๗๙ 
อันตคาหิกทิฏฐิสิบ ๖๒/๙๕/๑๐๐๘ 
อันตราปรินิพพาย ี ๕๖๕ 
อันตรายแกผูตามศึกษาอยูในธรรมวินัยนี ้ ๒๕๒ 
อันตะคือสักกายนิโรธ ๑๒๓ 
อันตะคือสักกายนิโรธคามินีปทา ๑๒๓ 
อันตะคือสักกายสมุทัย ๑๒๓ 
อันตะคือสักกายะ ๑๒๒ 
อันตานันติกวาท ๓๗๖ 
อัน๎วนญาณ(ญาณในการรูตาม) ๕๘๘ 

อัปปฏิวานี(ไมถอยหลัง) ๙๘ 
อัปปมาทธรรม ๒ อยาง ๑๑๖๓ 
อัปปจฉกถา(เร่ืองปรารถนานอย) ๔๖๗ 
อัพภตุะ(ส่ิงท่ีไมมีไมเปน) ๔๕๗/๔๖๓ 
อัพ๎ยาปชฌะ(ส่ิงท่ีไมบียดเบียนสัตว) ๔๘๕/๔๖๓ 
อัพ๎ยาปาทธาตุ  ๙๕๘/๑๐๕๑ 
อัพ๎ยาปาทวิตก(ความตริตรึกในอัพ๎ยาบาท) ๑๐๕๑ 
อัพ๎ยาปาทสัญญา ๙๕๖ 
 (หกคําตอไปน้ี  ศึกษาตอเน่ืองกันไป : –) 
อัพ๎ยาปาทสัญญาเกิดจากอัพย๎าปาทธาตุ ๑๐๕๑ 
อัพ๎ยาปาทสังกปัปะเกดิจากอัพ๎ยาปาทสัญญ๑๐๕๑ 
อัพ๎ยาปาทฉันทะเกดิจาก- 
  อัพ๎ยาปาทสังกปัปะ ๑๐๕๒ 
อัพ๎ยาปาทปริฬาหะเกดิจาก- 
  อัพ๎ยาปาทฉันทะ ๑๐๕๒ 
อัพ๎ยาปาทปริเยสนาเกดิจาก- 
อัพ๎ยาปาทปริฬาหะ ๑๐๕๑ 
อัพ๎ยาปาทปริเยสนาเปนเหตุใหมีการปฏิบัติ– 
  ถูกโดยกายวาจาใจ ๑๐๕๒ 
อัส๎มิมานะ(ความสําคัญวา- 
  เรามีเราเปน) ๗๘/๖๑๖/๖๔๒/ 
  ๖๔๙/๑๑๙๗/๑๒๔๑/๑๔๒๗ 
อส・สขง・ก–ปุริสขง・ก ๑๕๒๖ 
อัสสาทะของรูป ๑๖๔ 
อัสสาทะของเวทนาท่ีไมทํา- 
  ความเดือดรอนแกผูใด ๑๘๔ 
อัสสาทะช้ันเลิศ ๑๘๔ 
อัสสาทะในฐานะปจจัยแหง- 
  ความกําหนัดยนิด ี ๒๒๘ 
อัสสาทะ(รสอรอย)ของกาม ๙๓๓ 



อัสสาทะ(รสอรอย)ของรูป ๙๔๐ 
อัสสาทะ(รสอรอย)แหงเวทนา ๑๗๒/๑๙๑/๙๔๔ 
อัสสาทะ–อาทีนวะ–นิสสรณะของกาม ๙๓๓ 
อัสสาทะ–อาทีนวะ–นิสสรณะของรูปกาย ๙๔๐ 
อัสสาทะ–อาทีนวะ–นิสสรณะของเวทนา ๙๔๔ 
อัสสาทะและปสสาสะยอมดับในจตุตถฌาน๕๒๒ 
อาการเกิดข้ึนแหงความทุกข 
  (แสดงดวยผัสสะ) ๓๓๘ 
อาการเกิดข้ึนแหงความทุกข(แสดงดวยอารมณ– 
  เปนท่ีกาวลงแหงนามรูป) ๓๔๒ 
อาการเกิดข้ึนแหงความทุกข(แสดงดวยอารมณ– 
  เปนท่ีต้ังแหงสติ) ๓๔๓ 
อาการเกิดข้ึนแหงความทุกข(แสดงดวยอารมณ– 
  เปนท่ีต้ังแหงภพใหม) ๓๔๑ 
อาการเกิดข้ึนแหงทุกขโดยสมบูรณ ๓๒๘ 
อาการเกิดข้ึนแหงโลก ๓๔๘ 
อาการเกิดดับแหงเวทนา ๑๙๐ 
อาการเกิดแหงกุศลวิตก ๑๐๕๑ 
อาการเกิดแหงความทุกข ๓๓๕ 
อาการเกิดแหงความทุกข(โดยสังเขป) ๓๓๔ 
อาการเกิดแหงความทุกข 
  (แสดงดวยฉันทราคะ) ๓๓๙ 
อาการเกิดแหงความทุกข(แสดงดวยนนัทิ) ๓๓๙ 
อาการเกิดแหงเนกขัมมสังกปัปะ ๑๐๔๑ 
อาการเกิดแหงอกุศลวิตกหรือ- 
  มิจฉาสังกัปปะ ๑๐๕๔ 
อาการดับแหงความทุกข ๗๓๐ 
อาการดับแหงความทุกข 
  (อีกปริยายหนึง่) ๗๓๓/๗๓๖ 
อาการดับแหงตัณหา ๗๓๐ 

อาการดับแหงตัณหาในนามแหงนนัทิ ๗๔๓ 
อาการดับแหงทุกขโดยสมบูรณ) ๗๓๒ 
อาการดับแหงทุกข(โดยสังเขป) ๗๓๒ 
อาการดับแหงทุกขโดยสังเขปท่ีสุด) ๗๓๑ 
อาการดับแหงโลก ๗๓๐ 
อาการที่ตัณหาเจริญข้ึน ๓๕๕ 
อาการที่ตัณหาทําใหเกิดทุกข ๓๒๘ 
อาการที่ถึงพรอมดวยศีล(ข้ันจุลศีล) ๑๕๔๑ 
อาการที่ถึงพรอมดวยศีล(ข้ันมหาศีล) ๑๕๔๗ 
อาการที่ถึงพรอมดวยศีล(ข้ันมัชฌิมศีล) ๑๕๔๓ 
อาการที่ทําใหเกิดสัตวผูสามารถ- 
  เสวยเวทนา ๑๐๙/๑๓๘ 
อาการท่ีทุกขเกิดข้ึน(จากเบญจขันธ) ๓๓๕ 
อาการที่ทุกขเกิดข้ึน 
  (เพราะตัณหาในอายตนะ) ๓๔๙ 
อาการที่ทุกขเกิดข้ึน(เพราะยดึถือเบญจขันธ)๓๓๗ 
อาการที่ทุกขเกิดข้ึน(จากตัณหา) ๓๕๐ 
อาการที่ทุกขเกิดข้ึน(จากอาหาร) ๓๔๘ 
อาการที่ทุกขดบัไปในขณะท่ีตัณหา– 
  ดับไปในเวทนา ๑๕๒๓ 
อาการที่สัญญาเกิดกอนญาณ ๙๒๓ 
อาการที่สัตวเกิดตัณหาแลเกดิทุกข ๓๕๓ 
อาการที่สัตวท้ังหลายเปนทายาท- 
  แหงกรรม ๑๐๘๘/๑๐๘๙ 
อาการที่สัตวไมไดปรารถนาในขันธ ๒๔๐ 
อาการที่อยูในฌานเรียกวาตถาคตไสยา ๑๓๐๘ 
อาการที่อวิชชาทําใหมีการเกดิดับ- 
  แหงสังขาร ๑๐๒๒ 
อาการสิบสองแหงการรูอริยสัจ ๑๕๓๒ 
อาการหาท่ีเหน็ผิดในปยรูป–สาตรูป ๓๗๘/๓๗๙ 



อาการแหงการละอวิชชา(โดยยอ) ๗๔๔ 
อาการแหงบุคคลผูหลุดพน ๗๔๒ 
“อากาศไมมีท่ีส้ินสุด” ๕๓๖ 
อากาสธาตุอันเปนภายนอก ๙๖๒ 
อากาสธาตุอันเปนภายใน ๙๖๒ 
อากาสานัญจายตนสัญญาดับไปใน– 
  วิญญานันจายตนะ ๕๒๗ 
อากาสานัญจายตนสัญญายอมดับใน– 
  วิญญานันจายตนะ ๕๒๒ 
อากาสานัญจายตนะ ๑๐๗/๕๑๙ 
อากิญจัญญยตนสัญญา ๕๐๔ 
อากิญจัญญยตนสัญญาดับไปใน– 
  เนวสัญญานาสัญญายตนะ ๕๒๘ 
อากิญจัญญยตนสัญญาดับใน– 
  เนวสัญญานาสัญญายตนะ ๕๒๒ 
อากิญจัญญยตนสัปปายปฏิปทา(ขอท่ี ๑) ๙๖๖ 
อากิญจัญญยตนสัปปายปฏิปทา(ขอท่ี ๒) ๙๖๖ 
อากิญจัญญยตนสัปปายปฏิปทา(ขอท่ี ๓) ๙๖๗ 
อากิญจัญญยตนะ ๑๐๗/๕๒๐ 
อาคามีคือผูมาสูความเปนอยางนี้ ๑๐๔๙ 
อาคาฬ๎หปฏิปทา ๘๒๙ 
อาชีวะชอบ  ๑๓๖/๘๒๓ 
อาณาจักรแหงโลกอุดร ๔๔๐ 
อาทิตยดวงท่ี ๒ ๑๐๑๗ 
อาทิตยดวงท่ี ๓ ๑๐๑๘ 
อาทิตยดวงท่ี ๔ ๑๐๑๘ 
อาทิตยดวงท่ี ๕ ๑๐๑๘ 
อาทิตยดวงท่ี ๖ ๑๐๑๙ 
อาทิตยดวงท่ี ๗ ๑๐๑๙ 
 

อาทิพรหมจริยิกปญญา(ปญญาท่ีตองมีใน– 
  เบ้ืองตนแหงพรหมจรรย) ๙๑๖ 
อาทีนพของของรูป ๑๖๔ 
อาทีนวะ(โทษ)แหงเวทนา ๑๗๒/๑๙๑ 
อาทีนวะ(โทษอันตํ่าทราม)ของรูป ๙๔๐ 
อาทีนวะ(โทษอันตํ่าทราม)ของเวทนา ๙๔๖ 
อาทีนวะ(โทษอันตํ่าทราม)แปดหมวด- 
  ของกาม ๙๓๔ 
อาทีนวะในฐานะปจจัยแหงความเบ่ือหนาย ๒๒๙ 
อาเทสนาปาฏิหาริย ๖๑๖/๑๕๑๙ 
อานาปานสติท่ีทําสติปฏฐานท้ังส่ี– 
  ใหบริบูรณได ๑๑๙๘ 
อานาปานสติท่ีมีผลมาก ๑๑๘๑ 
อานาปานสติท่ีมีผลมาก(แบบท่ี ๑) ๑๑๘๒ 
อานาปานสติท่ีมีผลมาก(แบบท่ี ๒) ๑๑๘๔ 
อานาปานสติปองกันการดําริในทางกาม แตจะ– 
  ใหนอมไปในทางเนกขัมมะ๑๒๕๑ 
อานาปานสติเปนส่ิงท่ีมีไมไดแกบุคคล– 
  ผูมีสติอันลืมหลง ๑๒๐๐ 
อานาปานสติสมาธิ ๑๒๕๐ 
อานาปานสติสมาธิเปนธรรมอันเอก ๑๒๔๘ 
อานาปานสติสมาธิเปนไปเพื่อการ– 
  กําจัดเสียซ่ึงอนุสัย ๑๒๖๔ 
อานาปานสติสมาธิเปนไปเพื่อการ– 
  ละสัญโญชน ๑๒๖๔ 
อานาปานสติสมาธิเปนไปเพื่อความ– 
  รอบรูทางไกล(อวิชชา) ๑๒๖๔ 
อานิสงสของสมาธิเปนไปเพื่อความ– 
  ส้ินไปแหงอาสวะ ๑๒๖๓/๑๒๖๔ 
อานิสงสของการหลีกเรน ๑๓๔๐ 



อานิสงสของการอบรมกระทําใหมาก– 
  ในกายคตาสติ ๑๒๓๔ 
อานิสงสของอานาปานสติตามท่ีเคย– 
  ปรากฏแกพระองคเอง ๑๒๕๐ 
อานิสงสของอานาปานสติในการทําสติปฏฐานส่ี – 
  ฯลฯใหบริบูรณ ๑๒๔๙ 
อานิสงสของอานาปานสติในการละ– 
  ความดําริอันอาศัยเรือน ๑๒๕๐ 
อานิสงสตามปกติของ- 
  อานาปานสติ ๗ ประการ ๑๒๔๘ 
อานิสงสตามปกติแหงอานาปานสติ ๑๒๔๘ 
อานิสงสตามลําดับการเกดิแหงธรรม– 
  โดยไมตองเจตนา ๗๘๐ 
อานิสงสทางจิตหาของผูมีมหาปริวิตก ๑๑๑๒ 
อานิสงสในการเดิน(จง ฺกม) ๑๓๑๒ 
อานิสงสพิเศษแหงอัฏฐังคิกมรรค ๘๖๓ 
อานิสงสพิเศษแหงอานาปานสติ ๑๒๕๗ 
อานิสงสส่ีแหงมหาปุริสวิตก ๑๑๑๑ 
อานิสงสแหงการปฏิบัติโดยหลักพื้นฐาน ๑๔๒๖ 
อานิสงสแหงการละซ่ึงอัตตาท้ังสาม ๖๖ 
อานิสงสแหงความไมประมาทคือสติ ๑๒๖๖ 
 (สิบคําตอไปน้ี  ศึกษาตอเน่ืองกันไป: –) 
อานิสงสแหงศีลคืออวิปปฏิสาร ๗๘๐ 
อานิสงสแหงอวิปปฏิสารคือปราโมทย ๗๘๐ 
อานิสงสแหงคือปราโมทยคือปติ ๗๘๐ 
อานิสงสแหงปติคือปสสัทธิ ๗๘๐ 
อานิสงสแหงปสสัทธิคือสุข ๗๘๐ 
อานิสงสแหงสุขคือสมาธิ ๗๘๐ 
อานิสงสแหงสมาธิคือยถาภูตญาณทัสสนะ ๗๘๐ 
อานิสงสแหงยถาภูตญาณทัสสนะคือนิพพทิา๗๘๐ 

อานิสงสแหงนิพพิทาคือวิราคะ ๗๘๐ 
อานิสงสแหงวิราคะคือวิมุตติญาณทัสสนะ ๗๘๐ 
อานิสงสอยางสังเขปท่ีสุดของ– 
  อานาปานสติ ๒ ประการ ๑๒๔๘ 
อานิสงสอานาปานสติควรแกนามวา– 
อริยวิหาร–พรหมวหิาร–ตถาคตวิหาร ๑๒๖๓ 
อานิสงสอานาปานสติทําสังโยชน– 
  ใหส้ิน ฯลฯ ส้ินอาสวะ ๑๒๖๕ 
อานิสงสอานาปานสติทําใหเปนสุขแลว ดําเนิน– 
  ไปในตัวจนส้ินอาสวะ ๑๒๖๒ 
อานสิงสอานาปานสติทําใหมีกาย– 
  ไมโยกโคลง ๑๒๕๗ 
อานิสงสอานาปานสติทําใหมีสุขวหาร– 
  อันสงบเย็น ๑๒๖๐ 
อานิสงสอานาปานสติทําใหรูจักลมหายใจ– 

  อันจักมีเปนคร้ังสุดทายแลว- 
  ดับจิต ๑๒๖๕ 
อานิสงสอานาปานสติทําใหรูตอ– 
  เวทนาทกุประการ ๑๒๕๙ 
อานิสงสอานาปานสติในการควบคุมความรูสึก– 
  เกี่ยวกับความปฏิกูล ๑๒๕๑ 
อานิสงสอานาปานสติเปนเหตุปจจัยท่ี- 
  พระศาสนาจะต้ังอยูนานภายหลัง– 
  พุทธปรินิพพาน ๑๒๖๖ 
อานิสงสอานาปานสติควรแกนามวา– 
  อานิสงสอานาปานสติเปนเหตุให– 
  ไดรูปสัญญาท้ังส่ี ๑๒๕๒ 
อานิสงสอานาปานสติเปนเหตุให– 
  ไดสัญญาเวทยตินิโรธ ๑๒๕๖ 

 



อานิสงสอานาปานสติเปนเหตุให– 
  ไดอรูปสัญญาท้ังส่ี ๑๒๕๔ 
อานิสงสอานาปานสติสามารถกําจัด– 
  บาปอกุศลทุกทิศทาง ๑๒๕๗ 
อานุภาพแหงสมาธิ ๑๓๓๙ 
อานุภาพแหงอัฏฐังคิกมรรค ๑๓๙๔ 
อาเนญชสัญญา ๕๐๔ 
อาเนญชสัปปายปฏิปทา(ขอท่ี ๑) ๙๖๔ 
อาเนญชสัปปายปฏิปทา(ขอท่ี ๒) ๙๖๔ 
อาเนญชสัปปายปฏิปทา(ขอท่ี ๓) ๙๖๔ 
อาโปธาตุท่ีเปนไปในภายใน ๑๕๗ 
อาโปธาตุท่ีเปนไปในภายนอก ๑๕๗ 
อาโปธาตุ(ธาตุน้ํา) ๑๕๖ 
อาโปธาตุอันเปนภายนอก ๙๕๙ 
อาโปธาตุอันเปนภายใน ๙๕๙ 
อาพาธตางๆ ๔๓ อยาง โดยช่ือ ๑๓๕๒ 
อาพาธ(ในทางจิต) ๕๓๑ 
อภิสมาจาริกธรรม ๑๓๑๔ 
อามิสส(กาม)สัญญายอมดับในปฐมฌาน ๕๒๒ 
อายตนะ(การสัมพันธเพื่อใหเกิดการงอก) ๑๐๒๔ 
“อายตนะนี้วางจากอัตตา วางจากอัตตนยิา” ๙๖๖ 
อายตนะสองอยางอาศัย- 
  สัญญาสมาบัติ ๗ อยาง ๙๑๕ 
อายตนะหกเปนทุกขอริยสัจ ๒๖๕ 
อายตนิกธรรม ๕ หมวด ๙๓๑ 
อารมณท่ีไมนาพอใจกไ็มเปนส่ิงท่ีรูสึก– 
  อึดอัดขยะแขยง ๑๒๓๕ 
อารมณ ๕ อยาง หาใชกามไม ๓๐๗ 
อารมณแหงนพิเพธิกาปญญา ๙๐๗ 
อารมณอันวจิติรในโลกหาใชกามไม ๓๐๗ 

อารักขสัมปทา(ถึงพรอมดวยการรักษา) ๑๑๐๓ 
อารัพภวัตถุ(ท่ีต้ังแหงการปรารภความเพยีร)๑๑๕๑ 
อารัมภะ(ความเกาะเกี่ยว) ๓๖๘/๗๓๗ 
อาราธนา(ความสําเร็จสูงสุดชนิดเปนท่ี– 
  พอใจของพระอริยเจา) ๑๔๖๗ 
อารามธรรม  ๑๔๓๖ 
อารุปปธรรม(คุณสมบัติท่ีเปนสภาวะ- 
  ไมมีรูป) ๙๕๒ 
อารุปปวาท  ๙๔๗ 
อารุปปวิโมกข  ๔๓๖ 
อาวรณยีธรรม(กิเลสท่ีกั้นจติ) ๑๑๕๑ 
 (เจ็ดคําตอไปน้ี  ศึกษาตอเน่ืองกันไป : – ) 
อาศัยเนกขัมมสิตโสมนัส ละเคหสิตโสมนัส ๗๙๖ 
อาศัยเนกขัมมสิตโสมนัส ละเนกขัมม– 
  สิตโทมนัส ๗๙๖ 
อาศัยเนกขัมมสิตโทมนัส ละเคหสิตโทมนัส ๗๙๖ 
อาศัยเนกขัมมสิตอุเบกขา ละเคหสิตอุเบกขา ๗๙๖ 
อาศัยเนกขัมมสิตอุเบกขา ละเนกขัมม– 
  สิตโสมนัส ๗๙๖ 
อาศัยเอกัตตอุเบกขา ละนานตัตอุเบกขา ๗๙๖ 
อาศัยอตัมมยตา ละเออัตตอุเบกขา ๗๙๖ 
อาสวะใดๆท่ีวมุิตติจะพึงทําลายไมไดไมมี ๑๑๗๕ 
อาสวะทําหนาท่ีอยางเดยีวกบัตัณหา ๓๕๒ 
อาสวะทําใหเกิดในภพใหม ๓๕๒ 
 (เจ็ดคําตอไปน้ี  ศึกษาตอเน่ืองกันไป : – ) 
อาสวะสวนท่ีละไดดวยการเห็น ๖๒๘ 
อาสวะสวนท่ีละไดดวยการสํารวม ๖๓๐ 
อาสวะสวนท่ีละไดดวยการเสพ ๖๓๐ 
อาสวะสวนท่ีละไดดวยการอดกล้ัน ๖๓๑ 
อาสวะสวนท่ีละไดดวยการเวน ๖๓๒ 



อาสวะสวนท่ีละไดดวยการบรรเทา ๖๓๓ 
อาสวะสวนท่ีละไดดวยการเจริญทําใหมาก ๖๓๓ 
อาสวะส้ินไปเพราะการกําจดัสมารัมภะ– 
  และอวิชชา ๗๖๐ 
อาสวะส้ินไปเองเม่ือปฏิบัติชอบ ๗๗๕ 
อาสวักขยญาณ ๔๘๖/๔๙๘/๗๓๘/๑๓๓๖/๑๕๖๔ 
อาสวักขยญาณธาตุ ๔๙๘ 
อาสวักขยญาณเปนเคร่ืองใหพนจากอาสวะ ๔๘๖ 
อาหารของคนขอทานจะกลายเปนขาวสาลี– 
  มีแกงและกับของคหบดี ๑๑๑๒ 
อาหารของนิวรณท้ังหลาย ๓๑๔ 
อาหารของภวตัณหา ๓๑๓ 
อาหารของอวชิชา ๓๑๓/๓๓๓ 
อาหารที่ ๑ คือคําขาว ๒๘๗ 
อาหารที่ ๒ คือผัสสะ ๒๘๗ 
อาหารที่ ๓ คือมโนสัญเจตนา(มโนกรรม) ๒๘๗ 
อาหารที่ ๔ คือวิญญาณ ๒๘๗ 
อาหารมีตัณหาเปนเหตุใหเกดิ ๒๘๘ 
อาหารที่ ๔ อยาง ๘๗๙ 
อาหารที่แหงวชิชาและวิมุตติ ๙๒๒ 
อาหาเรปฎิกูลสัญญา(ความสําคัญรูใน– 
  ปฏิกูลแหงอาหาร) ๑๑๕๗ 
อาหาเรปฎิกูลสัญญาเคร่ืองทําจิตให– 
  ถอยกลับจากตัณหาในรส ๗๖๗ 
อาฬารดาบสผูกาลามโคตร ๕๒ 
อํานาจทางกายเปนไปตลอดถึงพรหมโลก ๔๙๕ 
อํานาจแหงธัมมราคะธัมมนันทิ ๙๑๒ 
อิญชิตะ(ความหวั่นไหว) ๗๓๘/๓๖๙ 
อิทธานุภาพแหงมาร ๒๗ 
อิทธิบาท  ๑๔๐๐ 

อิทธิบาทถึงซ่ึงความเต็มรอบแหงความเจริญ ๗๙๑ 
อิทธิบาทภาวนา ๑๔๐๑ 
อิทธิบาทภาวนาคามินีปฏิปทา ๑๔๐๑ 
อิทธิบาท(ส่ีประการ)มีอุสโสฬ๎หีเปนท่ีหา ๑๔๓๕ 
อิทธิปาฏิหาริย  ๖๑๖/๑๕๑๘ 
อิทธิปาทภาวนาคามินีปฏิปทา ๑๔๐๐ 
อิทธิพลของกาม ๒๙๔ 
อิทธิวิธิญาณธาตุ ๔๙๔ 
อิทธิวิธีมีอยางตางๆ ๔๙๕ 
อิทธิวิธี(วิธีเคร่ืองแสดงฤทธ์ิ) ๑๕๖๐ 
อิทัปปจจยตาคืออริยญายธรรม ๕๗๙ 
“อิทป ฺปจ ฺจยา อวิช ฺชา” ๓๓๔ 
อินทรพรหมและปชาบด ี ๕๐๓/๗๘๔ 
อินทียถึงซ่ึงความเต็มรอบแหงความเจริญ ๗๙๑ 
อินทรียท่ีบังไมถูกจํากัด ๔๔๕ 
อินทรียภาวนาช้ันเลิศ 
  (อนุต ฺตรา อิน ฺท・ริยภาวนา)๑๔๓๐ 
อินทรียมีประมาณยิ่งบรรลุอนันตริยกิจ- 
  ไดเร็ว ๑๔๒๘ 
อินทรียสังวร  ๗๔๖ 
อินทรียสังวรถึงพรอมดวยอุปนิสัย ๗๔๖ 
อินทรียสังวรเปนอุปกรณแหงสัมมาวายามะ๑๑๔๑ 
อินทรียออนบรรลุอนนัตริยกิจไดชา ๑๔๒๘ 
อินทรียอันอบรมแลวในช้ันอริยะ– 
  (อริยภาวิติน・ท・ริย) ๑๔๓๒ 
อิสสาสัญโญชน(สังโยชนคือความริษยา) ๓๙๐ 
อิสิปตนมฤคทายวนั ๑๔๓ 
อุกกาจิตวินีตาปริสาโนปฏิปุจฉาวินีตา ๕๐๕ 
อุจเฉททิฏฐิก็อยากไป ๑๐๑๐ 
อุจเฉทวาท  ๓๗๗ 



อุฏฐานสัมปทา(ถึงพรอมดวยความขยนั) ๑๑๐๓ 
อุทกดาบทผูรามบุตร ๕๒ 
อุทเทศแหงจตุราริยสัจ ๑๔๓ 
อุทเทศแหงทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ๘๒๒ 
อุทเทศแหงทุกขอริยสัจ ๑๔๗ 
อุบายเคร่ืองออกไปพนไดจากธาตุ ๑๖๐ 
อุบายเคร่ืองออกไปพนไดจากวิญญาณ ๒๐๘ 
อุบายเคร่ืองออกไปพนได- 
  จากเวทนา ๑๗๒/๑๙๑/๙๔๖ 
อุบายเคร่ืองออกไปพนไดจากสังขาร ๒๐๒ 
อุบายเคร่ืองออกไปพนไดจากสัญญา ๑๙๘ 
อุบายเคร่ืองออกไปพนได 
  (นิสสรณะ)จากรูป ๑๖๘/๙๔๓ 
อุบายเคร่ืองออกพนไปไดจากกาม ๒๙๐ 
อุบายเคร่ืองออกพนไปไดจากภพ ๓๑๓ 
อุบายเปนเคร่ืองออกไปพน(นิสสรณะ) ๙๓๓ 
อุบายแหงการดํารงจิตในสติปฏฐาน ๑๒๓๐ 
อุบายอันยิ่งเปนเคร่ืองออกจากสัญญาคตะ ๖๓๕ 
อุบาสกผูสาวก(ในศาสนานี้) ๙๓ 
อุบาสกผูสาวิกา(ในศาสนานี้) ๙๔ 
อุเบกขาเจโตวมุิตติ ๑๓๒๒ 
อุเบกขาท่ีควรเสพ ๑๑๔๒ 
อุเบกขาท่ีประกอบดวยอามิส ๗๗๘ 
อุเบกขาท่ีไมควรเสพ ๑๑๔๒ 
อุเบกขาท่ีไมประกอบดวยอามิส ๗๗๘ 
อุเบกขาเนื่องดวยการหลีกออกจากเหยาเรือน๑๘๙ 
อุเบกขาเนื่องดวยเหยาเรือน ๑๘๙ 
อุเบกขามีภาวะตางๆ(นานตัตอุเบกขา)๗๙๔/๗๙๕ 
อุเบกขามีภาวะอยางเดียว 
  (เอกัตตอุเบกขา) ๓๐๐/๗๙๔/๗๙๕ 

อุเบกขามีอารมณเดยีวกัน- 
  เปนท่ีดับอุปาทาน ๓๐๐/๑๑๑๘ 
อุเบกขามีอารามณตางๆ ๓๐๐/๑๑๑๘ 
อุเบกขาสัมโพชฌงค(โดยละเอียด) ๑๒๐๖ 
อุเบกขาสุขดับไปในจตุตถฌาน ๕๒๖ 
อุเบกขาสุขเปนส่ิงหวั่นไหวในตติยฌาน ๗๙๘ 
อุปกรณแกสัมมาวายามะ ๑๑๔๑ 
อุปกรณแกอินทรียสังวร ๑๒๓๔ 
อุปกรณแหงการปฏิบัติมรรค ๑๔๕๒ 
อุปกิเลสของผูบําเพ็ญตบะ ๑๔๗๑ 
อุปธินี้มีตัณหาเปนเหตุใหเกดิ ๙๗๖ 
อุปธิมีตัณหาเปนเหตุใหเกิด ๒๘๖ 
อุปนิสัย   ๗๔๖ 
อุปมาการฝกชางศึกดวยการฝกตน- 
  ของอริยสาวก ๖๐๐ 
อุปมาสิบอยางแหงความเลิศของอัปปมาท ๘๕๖ 
อุปมาหาแหงจติท่ีปราศจากนิวรณหา ๑๓๐๓ 
อุปมาแหงการต้ังอยูในจตุตถฌาน ๑๓๐๘ 
อุปมาแหงการต้ังอยูในตติยฌาน ๑๓๐๗ 
อุปมาแหงการต้ังอยูในทุติยฌาน ๑๐๓๖ 
อุปมาแหงการต้ังอยูในปฐมฌาน ๑๓๐๕ 
อุปมาแหงความเปนอนิจจัง ๑๐๑๗ 
อุปมาแหงรูป  ๑๖๓ 
อุปมาแหงวิญญาณ ๒๐๔ 
อุปมาแหงเวทนา ๑๗๐ 
อุปมาแหงสังขาร ๑๙๙ 
อุปมาแหงสัญญา ๑๙๔ 
อุปริภาวังคมนปริยาย 
  (การละทางตํ่าสูทางสูง) ๑๔๕๑ 
อุปริภาวังคมนยีธรรม(นําไปสูฝายสูง) ๑๔๕๑ 



อุปสมสุข  ๗๙๗ 
อุปสรรคของการประกอบสัมมาวายามะ ๑๑๖๔ 
อุปหัจจปรินิพพาย ี ๕๖๕ 
อุปาทานกับอุปาทานขันธมิใชอันเดยีวกัน ๒๑๓ 
อุปาทานขันธหามีฉันทะเปนรากเหงา ๒๑๒ 
อุปาทาน(ความยึดม่ันดวยกาม–ทิฏฐิ– 
  สีลพรต–อัตตวาท) ๑๔๐๖ 
อุปาทาน คืออุปาทานเคร่ืองยึดม่ัน ๘๗๖ 
อุปาทานมีตัณหาเปนเหตุใหเกิด ๒๘๗ 
อุปาทานและท่ีต้ังแหงอุปาทาน ๒๑๓ 
อุปาทานิยธรรม ๒๑๓/๓๕๐ 
เอสิกัฏฐายิฏฐติสัสสตทิฏฐิ ๕๘๖ 
โอกาสแหงการเห็นอริยสัจบัดนี-้ 
  ถึงพรอมแลว ๑๔๙๖ 
โอฆนิตถรณะ(การถอน “ตน” - 
  ข้ึนจากโอฆะ) ๙๖๙ 
โอฆะ(กิเลสทวมจิตคือกาม ภพ ทิฏฐิ - 
 อวิชชา) ๑๔๐๕ 
โอปปาติกสัตว(พระอนาคามี) ๙๓ 
โอปปาติกอนาคามี ๕๖๓/๙๑๒ 
โอปปาติกะ(อนาคามี) ๗๑๒/๘๕๘/๑๓๙๐ 
มานะ(แกลงลดตัว) ๗๖๙ 
โอรัมภาคิยสังโยชน ๓๙๐ 
โอรัมภาคิยสังโยชน(กเิลสเคร่ืองรอยรัดสัตว– 
 เปนไปในภพเบ้ืองตํ่า) ๑๔๐๖ 
โอวาทแหงการทําสติ เม่ือถูกติหรือถูกชม ๑๒๔๒ 
 
 
 
 

 
  
 
 
 


