
พุ ท ธ ว จ นพุ ท ธ ว จ น



ารีบุตร  ประการอื่นยังมีอีก ิก ุพึงพิ าร าดังนี้ว่า
เราเ ริญ มถะและวิปั นาแล้ว รือ นอ

ารีบุตร  ถ้า ิก ุพิ าร าอยู่ รู้อย่างนี้ว่า

เ า ั ม ดเ ิ สมถะและวิปัสสนาเล
ิก นัน า ามเ ิ สมถะและวิปัสสนา

ารีบุตร  แต่ถ้า ิก ุพิ าร าอยู่  รู้อย่างนี้ว่า  

เ าเ ิ สมถะและวิปัสสนาแลว
ิก นัน ดว ป ิและป า มท

าม ก า นก ล มทั หลา เน
ทั กลา วันและกลา คนเถิด   

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๕๓๙/๘๕๐.

ิก ุทั้ง ลาย  ก็ รรมเ ล่าไ นเล่า เป็น รรมอันบุคคล
พึงท�าใ ้เ ริญ ด้วยปัญญาอันยิ่ง

ค�าตอบ พึงมีว่า

สมถะ ด้วย วิปัสสนา ด้วย

รรมทั้ง ลายเ ล่านี้แล
ชื่อว่าเป็น รรม อันบุคคลพึงท�าใ ้เ ริญ

ด้วยปัญญาอันยิ่ง.

...บุคคลนั้นเมื่อเ ริญอริยอั ังคิกมรรคอยู่อย่างนี้  
ติปั าน   ัมมัปป าน   อิท ิบาท   

อินทรีย์   พละ   โพช งค์    ชื่อว่าย่อมถึงความเ ริญบริบูร ์
บุคคลนั้นย่อมมี รรมทั้ง องอย่างนี้ คือ  

สมถะและวิปัสสนา เคี คกัน ป
 -บาลี อุ . . ๑๔/๕๒๔/ ๒๙.



ารีบุตร  ประการอื่นยังมีอีก ิก ุพึงพิ าร าดังนี้ว่า
เราเ ริญ มถะและวิปั นาแล้ว รือ นอ

ารีบุตร  ถ้า ิก ุพิ าร าอยู่ รู้อย่างนี้ว่า
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ารีบุตร  แต่ถ้า ิก ุพิ าร าอยู่  รู้อย่างนี้ว่า  

เ าเ ิ สมถะและวิปัสสนาแลว
ิก นัน ดว ป ิและป า มท

าม ก า นก ล มทั หลา เน
ทั กลา วันและกลา คนเถิด   

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๕๓๙/๘๕๐.

ิก ุทั้ง ลาย  ก็ รรมเ ล่าไ นเล่า เป็น รรมอันบุคคล
พึงท�าใ ้เ ริญ ด้วยปัญญาอันยิ่ง

ค�าตอบ พึงมีว่า

สมถะ ด้วย วิปัสสนา ด้วย

รรมทั้ง ลายเ ล่านี้แล
ชื่อว่าเป็น รรม อันบุคคลพึงท�าใ ้เ ริญ

ด้วยปัญญาอันยิ่ง.

...บุคคลนั้นเมื่อเ ริญอริยอั ังคิกมรรคอยู่อย่างนี้  
ติปั าน   ัมมัปป าน   อิท ิบาท   

อินทรีย์   พละ   โพช งค์    ชื่อว่าย่อมถึงความเ ริญบริบูร ์
บุคคลนั้นย่อมมี รรมทั้ง องอย่างนี้ คือ  

สมถะและวิปัสสนา เคี คกัน ป
 -บาลี อุ . . ๑๔/๕๒๔/ ๒๙.





พุทธวจน น
ร่วมกนัมุง่มัน่ศกึษา ปฏบิตั ิ เผยแผ่ค�าของตถาคต

พทุธวจน ว ธ
เปดธรรมที่ถูกปด

๑๕
สมถะ วิปัสสนา

ปฏิบัติ



พุทธวจน
ฉบบ   ปฏิบติสมถ วิปัสสน

เปิดธรรมที่ถูกปิด
สืบค้นแล รวบรวมโดย

พร อ จ รย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล (วดน ป่ พง)

ข้อมูลธรรม นี้ จดท� เพื่อปร โยชน์ท งก รศึกษ สู่ส ธ รณชน
เป็นธรรมท น

ลิขสิทธิ์ในต้นฉบบนี้ได้รบก รสงวนไว้ 
ในก รจ จดทำ หรือเผยแผ่ โปรดใช้คว มล เอียดรอบคอบ 

เพื่อรกษ คว มถูกต้องของข้อมูล ให้ขออนุญ ตเป็นล ยลกษณ์อกษร
แล ปรึกษ ด้ นข้อมูลในก รจดทำ เพื่อคว มส ดวกแล ปร หยด

ติดต่อได้ที่ 

พุทธวจนภิกขุคึกฤทธ์ิมูลนิธิ 
โทร. ๐๙ ๒๕๒๖ ๑๒๓๖

ตวแทนคณ ศิษย์วดน ป่ พง 
คุณสหทญ  คุ้มชน   โทร. ๐๙ ๒๕๒๖ ๑๒๓๖

มูลนิธิพุทธโฆษณ์
โทร. ๐๘ ๒๒๒๒ ๕๗๙๐-๙๔

ปีที่พิมพ์ ๒๕๖๕

จดท� โดย 
มูลนิธิพุทธโฆษณ์



ค� อนุโมทน
ขออนุโมทน กบคณ ง นธมม  ผู้จดทำ หนงสือ 

พุทธวจน ฉบบ ปฏิบติสมถ วิปัสสน  ที่มีคว มต้งใจแล  
มีเจตน อนเป็นกุศลในก รเผยแผ่คำ สอนของตถ คต
อรหนตสมม สมพุทธ ท่ีออกจ กพร โอษฐ์ของพร องค์เอง  
ในก รรวบรวมคำ สอนของตถ คต อนเก่ียวข้องกบก รปฏิบติตน 
ในก รออกจ กทุกข์

ด้วยเหตุอนดีที่ได้กร ทำ ม แล้วนี้ ขอจงเป็นเหตุ
ปัจจยให้ผู้มีส่วนร่วมในก รทำ หนงสือ แล ผู้ที่ได้อ่ น  
ได้ศกึษ  ได้นำ ไปปฏบิต ิ พงึสำ เร็จสมหวง พบคว มเจรญิ
รุ่งเรืองของชีิวิตได้จริงในท งโลก แล ได้ดวงต เห็นธรรม  
สำ เรจ็ผลยงนพิพ น สมดงคว มปร รถน  ต มเหตปุจัจย
ที่ได้สร้ งม อย่ งดีแล้วด้วยเทอญ.

ขออนุโมทน  
ภิกขุคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล



ค� น�
เพร ว่ สงส รนีก้ำ หนดทีส่ดุ เบือ้งตน้ เบือ้งปล ย

ไม่ได้ เหล่ สตว์ผู้มีอวิชช เป็นเครื่องก้น มีตณห เป็น
เครื่องผูก จึงได้ท่องเที่ยวไปม อยู่ ตลอดก ลยืดย วน น
ถึงเพียงนี้

น้ำ ต ที่หล่งไหลออกของพวกเธอ ผู้ท่องเที่ยวไปม   
คร่ำ ครวญร้องไห้อยู่ เพร ปร สบสิ่งที่ไม่พอใจ เพร
พลดพร กจ กสิ่งที่พอใจ โดยก ลน นนี้แหล ม กกว่   
ส่วนน้ำ ในมห สมุทรท้ง ๔ ไม่ม กกว่ เลย 

เพร ไม่รู้ถึง ไม่แทงตลอดซ่ึงอริยสจท้งส่ี เร ท้งหล ย 
จึงเป็นผู้ถูกหย่งเอ แล้ว โดยช ติชร มรณ โสก ปริเทว  
ทุกข โทมนสอุป ย สท้งหล ย เป็นผู้มีคว มเกิด คว มแก่ 
คว มเจ็บไข้ คว มต ย คว มโศก คว มเศร้ หมองโดยรอบด้ น 
เป็นธรรมด อยู่แล้ว ก็ยงมวหลงแสวงห สิ่งที่มีคว มเกิด 
คว มแก ่คว มเจบ็ไข ้คว มต ย คว มโศก คว มเศร้ หมอง
โดยรอบด้ นเป็นธรรมด อยู่น่นเอง

พุทธวจน ฉบบ ปฏิบติสมถ วิปัสสน  จึงเป็นก ร
รวบรวมตถ คตภ ษิต ในข้อปฏิบติอนเป็นมชฌิม ปฏิปท   
เพ่ือเข้ ถึงคว มดบสนิทของช ติ ชร มรณ  โสก ปริเทว  ทุกข  
โทมนสอุป ย ส ท้งหล ย ท่ีตถ คตอรหนตสมม สมพุทธ   



ศ สด ผู้เอ็นดู แสวงห ปร โยชน์เก้ือกูล อ ศยคว มเอ็นดูแล้ว 
ได้แสดงแก่ส วกท้งหล ย

นี่แหล  ท งเพ่ือคว มหมดจดแห่งทสสน  ท งอื่น
มไิดม้ ีเธอทง้หล ย จงเดนิต มท งนน้ อนเปน็ทีห่ลงแหง่ม ร  
เธอทง้หล ย เดนิต มท งนน้แลว้ จกกร ทำ ทีส่ดุแหง่ทุกขไ์ด้

ปร ตูนครแห่งคว มไม่ต ย ตถ คตเปิดโล่งไว้แล้ว 
เพื่อสตว์ท้งหล ยเข้ ถึงถิ่นอนเกษม … สตว์เหล่ ใด 
มีโสตปร ส ท สตว์เหล่ น้น จงปลงศรทธ ลงไปเถิด …

… คว มเพียร เป็นกิจอนเธอท้งหล ยพึงกร ทำ  
ตถ คตท้งหล ยเป็นเพียงผู้บอก ผู้มุ่งปฏิบติแล้ว ย่อมพ้น
จ กเครื่องผูกแห่งม ร 

… น่น โคนไม้ น่น เรือนว่ ง พวกเธอจงเพียรเผ
กิเลส อย่ ได้ปร ม ท อย่ เป็นผู้ท่ีต้องร้อนใจ ในภ ยหลงเลย.

คณ ง นธมม  วดน ป่ พง



อกษรย่อ

เพื่อคว มส ดวกแก่ผู้ที่ยงไม่เข้ ใจเรื่องอกษรย่อ
ที่ใช้หม ยแทนชื่อคมภีร์ ซึ่งมีอยู่โดยม ก

มห�วิ. วิ.  มห�วิ งค์ วินยป ก.
ิกฺขุนี. วิ.  ิกขุนีวิ งค์  วินยป ก.

มห�. วิ. มห�วรรค  วินยป ก.
จุลฺล. วิ.  จุลวรรค  วินยป ก.
ปริว�ร. วิ.  ปริว�รวรรค  วินยป ก.
สี. ที.  สีลขนธวรรค  ทีฆนิก�ย.
มห�. ที.  มห�วรรค  ทีฆนิก�ย.
ป�. ที.  ป� ิกวรรค  ทีฆนิก�ย.
มู. ม.  มูลปณณ�สก์  มช ิมนิก�ย.
ม. ม.  มช ิมปณณ�สก์  มช ิมนิก�ย.
อุปริ. ม.  อุปริปณณ�สก์  มช ิมนิก�ย.
สค�ถ. สำ.  สค�ถวรรค  สงยุตตนิก�ย.
นิท�น. สำ.  นิท�นวรรค  สงยุตตนิก�ย.
ขนฺธ. สำ.  ขนธว�รวรรค  สงยุตตนิก�ย.
ส �. สำ.  ส �ยตนวรรค  สงยุตตนิก�ย.
มห�ว�ร. สำ.  มห�ว�รวรรค  สงยุตตนิก�ย.
เอก. อำ.  เอกนิบ�ต  องคุตตรนิก�ย.
ทุก. อำ.  ทุกนิบ�ต  องคุตตรนิก�ย.
ติก. อำ.  ติกนิบ�ต  องคุตตรนิก�ย.
จตุกฺก. อำ.  จตุกกนิบ�ต  องคุตตรนิก�ย.



อ า   ๑๔/๑๗๑/๒๔๕ อา า 
ก บบ า  ล  ๑๔ า ๑๗๑ อที ๒๔๕ 

ป ฺจก. อำ.  ปญจกนิบ�ต  องคุตตรนิก�ย.
ฉกฺก. อำ.  ฉกกนิบ�ต  องคุตตรนิก�ย.
สตฺตก. อำ.  สตตกนิบ�ต  องคุตตรนิก�ย
อ ก. อำ.  อ กนิบ�ต  องคุตตรนิก�ย. 
นวก. อำ.  นวกนิบ�ต  องคุตตรนิก�ย. 
ทสก. อำ.  ทสกนิบ�ต  องคุตตรนิก�ย. 
เอก�ทสก. อำ.  เอก�ทสกนิบ�ต  องคุตตรนิก�ย. 
ขุ. ขุ.  ขุททกป�   ขุททกนิก�ย.
ธ. ขุ.  ธรรมบท  ขุททกนิก�ย. 
อุ. ขุ.  อุท�น  ขุททกนิก�ย. 
อิติวุ. ขุ.  อิติวุตตก   ขุททกนิก�ย. 
สุตฺต. ขุ.  สุตตนิบ�ต  ขุททกนิก�ย.
วิม�น. ขุ.  วิม�นวตถุ  ขุททกนิก�ย.
เปต. ขุ.  เปตวตถุ  ขุททกนิก�ย. 
เถร. ขุ.  เถรค�ถ�  ขุททกนิก�ย.
เถรี. ขุ.  เถรีค�ถ�  ขุททกนิก�ย.
ช�. ขุ.  ช�ดก  ขุททกนิก�ย. 
มห�นิ. ขุ.  มห�นิทเทส  ขุททกนิก�ย. 
จู นิ. ขุ.  จู นิทเทส  ขุททกนิก�ย.
ป ิสมฺ. ขุ.  ป ิสม ิท�มรรค  ขุททกนิก�ย.
อปท. ขุ.  อปท�น  ขุททกนิก�ย.
พุทฺธว. ขุ.  พุทธวงส์  ขุททกนิก�ย.
จริย�. ขุ.  จริย�ป ก  ขุททกนิก�ย.



ส รบญ
คว มส� คญของ สมถ  วิปัสสน  1

๑. ธรรมที่เป็นส่วนแห่งวิชช  ๓
๒. เจริญสมถ แล วิปัสสน  ย่อมแทงตลอดซึ่งธ ตุเป็นอเนก ๔
๓. สมถ แล วิปัสสน  ต้องเป็นธรรมที่เคียงคู่กนไป ๘
๔. ธรรมที่ควรกำ หนดรู้, ควรล ,  

ควรทำ ให้เจริญ, ควรทำ ให้แจ้ง (นยที่ ๑) 
๑๓

๕. ธรรมที่ควรกำ หนดรู้, ควรล ,  
ควรทำ ให้เจริญ, ควรทำ ให้แจ้ง (นยที่ ๒) 

๑๔

๖. เพร ไม่รู้อริยสจ จึงต้องท่องเที่ยวไปในสงส รวฏ ๑๘
๗. เจริญสม ธิแล้ว จกรู้ได้ต มเป็นจริง (นยที่ ๑) ๒๐
๘. เจริญสม ธิแล้ว จกรู้ได้ต มเป็นจริง (นยที่ ๒) ๒๑
๙. เจริญสม ธิแล้ว จกรู้ได้ต มเป็นจริง (นยที่ ๓) ๒๒

๑๐. เจริญสม ธิ ได้ชื่อว่ กำ ลงโน้มเอียงไปสู่นิพพ น ๒๕
๑๑. เจริญสม ธิ ได้คว มอยู่เป็นสุขในปัจจุบน  

แล ที่สุดแม้แต่คว มสิ้นอ สว  
๒๗

๑๒. อ นิสงส์ของก รหลีกเร้น (นยที่ ๑) ๓๐
๑๓. อ นิสงส์ของก รหลีกเร้น (นยที่ ๒) ๓๑
๑๔. ตถ คตตรสให้ “พึ่งตน พึ่งธรรม” ๓๒

ท� คว มเข้ ใจ ก่อนลงมือปฏิบต ิ 3๕
๑๕. ก รแสวงห  ๒ แบบ ๓๖

 - ก รแสวงห ท่ีไม่ปร เสริฐ ๓๖
 - ก รแสวงห ท่ีปร เสริฐ ๓๙



๑๖. โอก สในก รเกิดเป็นมนุษย์น้นย ก ๔๑
๑๗. สมยเพื่อก รอยู่ปร พฤติพรหมจรรย์ ๔๔
๑๘. สิ่งที่ใครๆ ในโลกไม่ได้ต มปร รถน  ๔๘
๑๙. สิ่งที่ควรพิจ รณ เนืองๆ ๕๓
๒๐. เพร แตกสล ย จึงได้ชื่อว่  “โลก” ๖๐
๒๑. เป็นทุกข์เพร ติดอยู่ในอ ยตน  ๖๒
๒๒. คว มเพลินในอ ยตน  เท่ กบเพลินอยู่ในทุกข์ ๖๔
๒๓. คว มไม่เพลินในอ ยตน  คือคว มหลุดพ้นจ กทุกข์ ๖๖
๒๔. ฉนท  เป็นมูลเหตุแห่งทุกข์ ๖๘
๒๕. ทิ้งเสียน่นแหล กลบจ เป็นปร โยชน์ ๗๑
๒๖. คว มเร่ ร้อนเพร ก มตณห  ๗๓
๒๗. สิ่งท้งปวงที่ต้องรู้จก เพื่อคว มสิ้นทุกข์ (นยที่ ๑) ๗๕
๒๘. สิ่งท้งปวงที่ต้องรู้จก เพื่อคว มสิ้นทุกข์ (นยที่ ๒) ๗๙
๒๙. สิ่งท้งปวงที่ต้องรู้จก เพื่อคว มสิ้นทุกข์ (นยที่ ๓) ๘๓
๓๐. ธรรมที่ล ได้ด้วยก ย ล ได้ด้วยว จ  

แล ไม่อ จล ได้ด้วยก ยหรือว จ  
๘๔

๓๑. ปัจจยแห่งทุกข์ แล คว มดบแห่งทุกข์โดยอเนกปริย ย ๙๐
๓๒. เหตุให้ได้ปัญญ  อนเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ ๑๐๐
๓๓. ท งให้ถึงคว มหลุดพ้นห้ ท ง ๑๐๔
๓๔. ทศน ต่ งกน แต่หลุดพ้นเหมือนกน ๑๐๙
๓๕. ลำ ดบก รปฏิบติเพื่ออรหตตผล ๑๑๔
๓๖. อ นิสงส์ของธรรม ๔ ปร ก ร ๑๑๖
๓๗. ธรรมย่อมไหลไปสู่ธรรม ๑๑๘
๓๘. คว มไม่ปร ม ท เป็นยอดแห่งกุศลธรรม ๑๒๑
๓๙. ลกษณ ของผู้ไม่ปร ม ท (นยที่ ๑) ๑๒๒
๔๐. ลกษณ ของผู้ไม่ปร ม ท (นยที่ ๒) ๑๒๓



ท� คว มเข้ ใจเกี่ยวกบ อริยมรรคมีองค์ ๘ 1๒๕
๔๑. กร ทำ ให้ม กซึ่งอริยมรรคมีองค์ ๘ ย่อมน้อมไปสู่นิิพพ น ๑๒๖
๔๒. อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นท งส ยกล ง 

อนเป็นเหตุให้เกิดจกษุแล ญ ณเพื่อนิพพ น 
๑๒๘

๔๓. ปร รภโพชฌงค์แล้ว มรรคก็เป็นอนปร รภด้วย ๑๒๙
๔๔. ปร รภสติปัฏฐ นแล้ว มรรคก็เป็นอนปร รภด้วย ๑๓๑
๔๕. คว มถึงพร้อมด้วยศีล เป็นเบื้องต้น  

เพื่อคว มเกิดขึ้นแห่งอริยมรรคมีองค์ ๘ 
๑๓๓

๔๖. หนท งมีอยู่ เม่ือปฏิบติต มแล้ว จ รู้ได้เอง (หลกก รเลือกครู) ๑๓๔

ท� คว มเข้ ใจเกี่ยวกบ ขนธ์ ๕ 143
๔๗. คว มหม ยของคำ ว่  “รูป” ๑๔๔
๔๘. อุปม แห่งรูป ๑๔๕
๔๙. มห ภูต ๔ แล รูปอ ศย ๑๔๖
๕๐. ร ยล เอียดของธ ตุสี่ ๑๔๗
๕๑. อสส ท แล อ ทีนว ของรูป ๑๕๐
๕๒. อริยมรรคมีองค์ ๘ คือข้อปฏิบติ ให้ถึงคว มดบแห่งรูป ๑๕๑
๕๓. คว มหม ยของคำ ว่  “เวทน ” ๑๕๓
๕๔. อุปม แห่งเวทน  ๑๕๔
๕๕. หลกที่ควรรู้เกี่ยวกบ เวทน  ๑๕๕
๕๖. เวทน  เป็นท งม แห่งอนุสย ๑๕๗
๕๗. เวทน มีธรรมด ไม่เที่ยง ๑๕๙
๕๘. อ ก รเกิดดบแห่งเวทน  ๑๖๑
๕๙. เวทน  ๑๐๘ (นยที่ ๑) ๑๖๓
๖๐. เวทน  ๑๐๘ (นยที่ ๒) ๑๖๕
๖๑. อินทรีย์ ๕ - เวทน  ๓ ๑๖๗



๖๒. เวทน ใดๆ ต่ งปร มวลลงใน “ทุกข์” ๑๖๙
๖๓. คว มเป็นทุกข์ส มลกษณ  ๑๗๐
๖๔. อสส ท แล อ ทีนว ของเวทน  ๑๗๑
๖๕. อริยมรรคมีองค์ ๘ คือข้อปฏิบติ ให้ถึงคว มดบแห่งเวทน  ๑๗๒
๖๖. คว มหม ยของคำ ว่  “สญญ ” ๑๗๔
๖๗. อุปม แห่งสญญ  ๑๗๕
๖๘. หลกที่ควรรู้เกี่ยวกบสญญ  ๑๗๖
๖๙. อสส ท แล อ ทีนว ของสญญ  ๑๗๘
๗๐. อริยมรรคมีองค์ ๘ คือข้อปฏิบติ ให้ถึงคว มดบแห่งสญญ  ๑๗๙
๗๑. คว มหม ยของคำ ว่  “สงข ร” ๑๘๑
๗๒. อุปม แห่งสงข ร ๑๘๒
๗๓. อสส ท แล อ ทีนว ของสงข ร ๑๘๓
๗๔. อริยมรรคมีองค์ ๘ คือข้อปฏิบติ ให้ถึงคว มดบแห่งสงข ร ๑๘๔
๗๕. คว มหม ยของคำ ว่  “วิญญ ณ” ๑๘๖
๗๖. อุปม แห่งวิญญ ณ ๑๘๗
๗๗. ปัจจยแห่งก รเกิดขึ้นของวิญญ ณ ๑๘๘
๗๘. ที่ต้งอ ศยของวิญญ ณ ๑๙๑
๗๙. วิญญ ณ ไม่ใช่สิ่งที่ท่องเที่ยว ๑๙๔
๘๐. วิญญ ณ ไม่เที่ยง ๒๐๑
๘๑. วิญญ ณ เป็นสิ่งที่เกิดดบ  ๒๐๔
๘๒. อสส ท แล อ ทีนว ของวิญญ ณ ๒๐๖
๘๓. อริยมรรคมีองค์ ๘ คือข้อปฏิบติ ให้ถึงคว มดบแห่งวิญญ ณ ๒๐๗
๘๔. คว มลบของขนธ์ ๕ ๒๐๙
๘๕. สญโญชน์แล ที่ต้งแห่งสญโญชน์ ๒๑๒
๘๖. ทุกข์เกิด เพร เห็นสญโญชนิยธรรม 

โดยคว มเป็นอสส ท  (นยที่ ๑) 
๒๑๔



๘๗. ทุกข์ดบ เพร เห็นสญโญชนิยธรรม 
โดยคว มเป็นอ ทีนว  (นยที่ ๑) 

๒๑๗

๘๘. ทุกข์เกิด เพร เห็นสญโญชนิยธรรม 
โดยคว มเป็นอสส ท  (นยที่ ๒) 

๒๑๙

๘๙. ทุกข์ดบ เพร เห็นสญโญชนิยธรรม 
โดยคว มเป็นอ ทีนว  (นยที่ ๒) 

๒๒๑

๙๐. อุป ท นแล ที่ต้งแห่งอุป ท น ๒๒๓
๙๑. อุป ท นกบอุป ท นขนธ์ มิใช่อนเดียวกน ๒๒๕
๙๒. ร กเง่ แห่งอุป ท นขนธ์ ๒๒๖
๙๓. ขนธ์ ๕ แล อุป ท นขนธ์ ๕ ๒๒๗
๙๔. ทุกข์เกิด เพร เห็นอุป ท นิยธรรม โดยคว มเป็นอสส ท  ๒๓๐
๙๕. ทุกข์ดบ เพร เห็นอุป ท นิยธรรม โดยคว มเป็นอ ทีนว  ๒๓๒
๙๖. เพลินในขนธ์ ๕ เท่ กบเพลินในทุกข ์

ไม่เพลินในขนธ์ ๕ เท่ กบพ้นไปจ กทุกข์ 
๒๓๔

๙๗. ต้องล ฉนทร ค ในขนธ์ ๕ ๒๓๗
๙๘. วิญญ ณไม่เที่ยง ๒๓๘
๙๙. ลกษณ คว มเป็นอนตต  ๒๔๑

๑๐๐. ขนธ์ ๕ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนตต  ๒๔๓
๑๐๑. คว มเกิดขึ้น แล คว มดบไปของขนธ์ ๕ ๒๔๗
๑๐๒. ขนธ์ ๕ คือ ม ร (นยที่ ๑) ๒๕๑
๑๐๓. ขนธ์ ๕ คือ ม ร (นยที่ ๒) ๒๕๒
๑๐๔. รอบรู้ซึ่งสกก ย  ๒๕๔
๑๐๕. เหตุเกิดแห่งสกก ยทิฏฐิ ๒๕๖
๑๐๖. สิ่งที่ยึดถือ (นยที่ ๑) ๒๕๘
๑๐๗. สิ่งที่ยึดถือ (นยที่ ๒) ๒๕๙



๑๐๘. คว มหม ยของอวิชช -วิชช  (นยที่ ๑) ๒๖๒
๑๐๙. คว มหม ยของอวิชช -วิชช  (นยที่ ๒) ๒๖๔
๑๑๐. คว มหม ยของอวิชช -วิชช  (นยที่ ๓) ๒๖๖

ข้อแน น�  ในก รปร รภคว มเพียร ๒๖9
๑๑๑. คว มเพียรส ม รถทำ ได้ในทุกอิริย บถ ๒๗๐
๑๑๒. ลกษณ ของผู้เกียจคร้ น ๒๗๒
๑๑๓. ที่ต้งแห่งคว มเกียจคร้ น ๒๗๔
๑๑๔. ที่ต้งแห่งก รปร รภคว มเพียร ๒๗๗
๑๑๕. เพียรล อกุศลแข่งกบคว มต ย ๒๘๑
๑๑๖. ทำ คว มเพียรแข่งกบอน คตภย (นยที่ ๑) ๒๘๔
๑๑๗. ทำ คว มเพียรแข่งกบอน คตภย (นยที่ ๒) ๒๘๙
๑๑๘. สมยที่ไม่สมควร แล ที่สมควรกร ทำ คว มเพียร ๒๙๔
๑๑๙. ทำ อย่ งไร คว มเพียรพย ย มจึงมีผล ๒๙๗
๑๒๐. สิ่งที่ควรเสพ-ไม่ควรเสพ ๓๐๐
๑๒๑. หลกก รเลือกสถ นที่แล บุคคล ที่ควรเสพ แล ไม่ควรเสพ ๓๐๓
๑๒๒. เครื่องผูกพนจิต ๕ อย่ ง ๓๐๙
๑๒๓. อุปกิเลสแห่งจิต ๓๑๖
๑๒๔. มนสิก รโดยไม่แยบค ย นิวรณ์ ๕ ย่อมเกิด ๓๑๙
๑๒๕. เจริญสม ธิให้ได ้

อย่ งน้อยวนล  ๓ คร้ง 
๓๒๐

๑๒๖. ลกษณ ของผู้ที่ง่ ยต่อก รเข้ สม ธิ ๓๒๒
๑๒๗. เจริญสม ธิแม้เพียงช่วลดนิ้วมือ ชื่อว่ ไม่เหินห่ งจ กฌ น ๓๒๓
๑๒๘. ธรรมเป็นอุปก ร เฉพ แก่ อ น ป นสติภ วน  (นยที่ ๑) ๓๒๔
๑๒๙. ธรรมเป็นอุปก ร เฉพ แก่ อ น ป นสติภ วน  (นยที่ ๒) ๓๒๕
๑๓๐. ธรรมเป็นอุปก ร เฉพ แก่ อ น ป นสติภ วน  (นยที่ ๓) ๓๒๗



๑๓๑. ผู้ต มปร กอบในธรรมเป็นเครื่องตื่น ๓๒๘
๑๓๒. ต้องปร รภคว มเพียรแต่พอดี ๓๒๙
๑๓๓. คว มหม ยของท งส ยกล ง (นยที่ ๑) ๓๓๑
๑๓๔. คว มหม ยของท งส ยกล ง (นยที่ ๒) ๓๓๒
๑๓๕. คว มหม ยของท งส ยกล ง (นยที่ ๓) ๓๓๕
๑๓๖. อ นิสงส์ของก ยคต สติ (นยที่ ๑) ๓๓๗
๑๓๗. อ นิสงส์ของก ยคต สติ (นยที่ ๒) ๓๔๑
๑๓๘. ลกษณ ของผู้ต้งจิตในก ยคต สติ ๓๔๗
๑๓๙. ลกษณ ของผู้ไม่ต้งจิตในก ยคต สติ ๓๔๙
๑๔๐. ให้ต้งจิตในก ยคต สติ เสมือนบุรุษผู้ถือภ ชน น้ำ มน  ๓๕๑
๑๔๑. ที่สำ หรบเที่ยวไป ของนกปฏิบต ิ ๓๕๔
๑๔๒. ก รเจริญสติปัฏฐ นของคนฉล ด ๓๕๕
๑๔๓. อ นิสงส์ของก รเดินจงกรม ๓๖๐
๑๔๔. ก รอยู่ป่ เหม กบภิกษุบ งรูป ๓๖๑
๑๔๕. ลกษณ ของบุคคลสี่ปร เภท ๓๖๔
๑๔๖. ไม่ต้องร้อนใจ ห กยงไม่ปร สบผล ๓๖๖
๑๔๗. สิ้นกิเลสก็แล้วกน ไม่ต้องรู้ว่ สิ้นไปเท่ ไร ๓๖๘
๑๔๘. ห กปร พฤติถูกต้อง จ หวงผลหรือไม่หวงผล ย่อมได้รบผล ๓๖๙
๑๔๙. บทอธิษฐ นจิตเพื่อทำ คว มเพียร ๓๗๒

ตวอย่ ง วิธีก รปฏิบติ 37๕
๑๕๐. สม ธิทุกร ดบ ส ม รถอ ศยเพื่อสิ้นอ สว ได้ ๓๗๖
๑๕๑. อ น ป นสต ิ ๓๘๓
๑๕๒. เจริญอ น ป นสติ เป็นเหตุให้สติปัฏฐ น ๔  

โพชฌงค์ ๗ วิชช แล วิมุตติบริบูรณ ์
๓๘๗

๑๕๓. สญญ  ๑๐ ปร ก ร ๓๙๘
๑๕๔. ลกษณ ของสญญ  ๑๐ ปร ก ร ๓๙๙
๑๕๕. อ นิสงส์แห่งก รภ วน แบบต่ งๆ ๔๐๖



๑๕๖. ปฏิปท ที่เป็นสปป ย แก่ก รบรรลุนิพพ น (นยที่ ๑) ๔๐๗
๑๕๗. ปฏิปท ที่เป็นสปป ย แก่ก รบรรลุนิพพ น (นยที่ ๒) ๔๐๘
๑๕๘. ปฏิปท ที่เป็นสปป ย แก่ก รบรรลุนิพพ น (นยที่ ๓) ๔๐๙
๑๕๙. ปฏิปท ที่เป็นสปป ย แก่ก รบรรลุนิพพ น (นยที่ ๔) ๔๑๐
๑๖๐. ธรรมโดยย่อ เพื่อก รหลุดพ้น (นยที่ ๑) ๔๑๒
๑๖๑. ธรรมโดยย่อ เพื่อก รหลุดพ้น (นยที่ ๒) ๔๑๔
๑๖๒. ข้อปฏิบติสำ หรบผู้ผ่ นร ตรีน น ๔๑๕
๑๖๓. ข้อปฏิบติเพื่อบรรลุมรรคผล ของคนเจ็บไข้ ๔๑๙
๑๖๔. ข้อปฏิบติเพ่ือบรรลุมรรคผล ของบุคคลท่วไป (นยท่ี ๑) ๔๒๐
๑๖๕. ข้อปฏิบติเพ่ือบรรลุมรรคผล ของบุคคลท่วไป (นยท่ี ๒) ๔๒๑
๑๖๖. ธรรมอย่ งหน่ึง เพ่ือล อวิชช  (นยท่ี ๑) ๔๒๕
๑๖๗. ธรรมอย่ งหน่ึง เพ่ือล อวิชช  (นยท่ี ๒) ๔๒๖
๑๖๘. ย่อมยุบ ย่อมไม่ก่อ ย่อมขว้ งท้ิง ย่อมไม่ถือเอ  ๔๒๘
๑๖๙. ก รดบเหตุแห่งสุขแล ทุกข์ภ ยใน ๔๓๕
๑๗๐. คว มดบทุกข์มี เพร คว มดบแห่งนนทิ ๔๓๗
๑๗๑. ส้ินนนทิ ส้ินร ค  จิตหลุดพ้น (นยท่ี ๑) ๔๓๘
๑๗๒. ส้ินนนทิ ส้ินร ค  จิตหลุดพ้น (นยท่ี ๒) ๔๓๙
๑๗๓. เห็นต มคว มเป็นจริง จึงหลุดพ้น ๔๔๐
๑๗๔. ก รเห็นชนิดท่ีล มิจฉ ทิฏฐิได้ ๔๔๒
๑๗๕. ก รเห็นชนิดท่ีล สกก ยทิฏฐิได้ ๔๔๔
๑๗๖. ก รเห็นชนิดล อตต นุทิฏฐิได้ ๔๔๕
๑๗๗. ก รเห็นเพ่ือคว มหลุดพ้น (นยท่ี ๑) ๔๔๖
๑๗๘. ก รเห็นเพ่ือคว มหลุดพ้น (นยท่ี ๒) ๔๕๑
๑๗๙. ลกษณ ของผู้ปฏิบติธรรมสมควรแก่ธรรม ๔๕๓
๑๘๐. ธรรมท่ีสมควรแก่ผู้ปฏิบติธรรมสมควรแก่ธรรม (นยท่ี ๑) ๔๕๕
๑๘๑. ธรรมท่ีสมควรแก่ผู้ปฏิบติธรรมสมควรแก่ธรรม (นยท่ี ๒) ๔๕๖
๑๘๒. ธรรมอนสมควรแก่กุลบุตรผู้บวชด้วยศรทธ   ๔๕๗
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๑๘๓. เข้ ใจนิวรณ์ ๕ ๔๖๐
๑๘๔. อ ห รของนิวรณ์ ๕ ๔๖๒
๑๘๕. อ ห รของอวิชช  ๔๖๖
๑๘๖. อ ห รของวิชช แล วิมุตติ ๔๗๑
๑๘๗. อ ห รของภวตณห  ๔๗๕
๑๘๘. ท่ีเกิดแห่งอุปธิ ๔๗๙
๑๘๙. วิธีแก้คว มง่วง ๔๘๙
๑๙๐. เคร่ืองก้นจิตจ กก มคุณในอดีต ๔๙๑
๑๙๑. วิธีกำ จดอกุศลวิตก ๕ ปร ก ร ๔๙๓
๑๙๒. เม่ือตรึกถึงอ รมณ์ใดม ก จิตย่อมน้อมไปโดยอ ก รอย่ งน้น ๕๐๐
๑๙๓. วิธีแก้คว มหดหู่ แล คว มฟุ้งซ่ นแห่งจิต ๕๐๘
๑๙๔. เหตุให้สม ธิเคล่ือน ๕๑๒
๑๙๕. ก รทำ สม ธิมีเคล็ดลบ เหมือนโคปีนภูเข ท่ีล ดชน ๕๒๑
๑๙๖. ปร โยชน์ของก รร ลึกถึงส่ิงท่ีตนเองเล่ือมใส ๕๒๖
๑๙๗. ข้อควรร วง ในก รเจริญสติปัฏฐ นส่ี ๕๒๘
๑๙๘. ภิกษุอ ช ไนย-ภิกษุกร จอก ๕๓๓
๑๙๙. ลกษณ ของก รอยู่อย่ งมีตณห เป็นเพ่ือน ๕๓๗
๒๐๐. ท่อนไม้ท่ีลอยออกไปได้ถึงท เล ๕๔๐
๒๐๑. เคร่ืองกีดขว งก รล สญโญชน์ ๕๔๓
๒๐๒. ไม่มีผู้อย ก ไม่มีผู้ยึดม่น ๕๔๕

วิธีวดคว มก้ วหน้ ของก รปฏิบต ิ ๕๕1
๒๐๓. คว มส ม รถในก รท้ิงอ รมณ์ได้เร็ว ๕๕๒
๒๐๔. คว มส ม รถในก รล  ๕๕๗
๒๐๕. แว่นส่องคว มเป็นพร โสด บน ๕๖๙



๒๐๖. ธรรม ๗ ปร ก ร ของผู้ต้งอยู่ในโสด ปัตติผล ๕๗๑
๒๐๗. ฐ น ท่ีเป็นไปไม่ได้ของโสด บน (นยท่ี ๑) ๕๗๖
๒๐๘. ฐ น ท่ีเป็นไปไม่ได้ของโสด บน (นยท่ี ๒) ๕๗๗
๒๐๙. ฐ น ท่ีเป็นไปไม่ได้ของโสด บน (นยท่ี ๓) ๕๗๙
๒๑๐. ฐ น ท่ีเป็นไปไม่ได้ของโสด บน (นยท่ี ๔) ๕๘๐
๒๑๑. คว มหม ยของคำ ว่  เสข  ๕๘๒
๒๑๒. ผู้เป็นเสข -อเสข  ๕๘๓
๒๑๓. เหตุให้เป็นคนดุร้ ย หรือคนสงบเสง่ียม ๕๘๖
๒๑๔. ธรรมเป็นเคร่ืองอยู่ของพร อริย  ๕๘๘

ปัจจยที่ส่งผลต่อ คว มเร็วในก รบรรลุธรรม ๕9๕
๒๑๕. ปฏิปท ก รบรรลุมรรคผล ๔ แบบ ๕๙๖

 - แบบปฏิบติลำ บ ก รู้ได้ช้  ๕๙๖
 - แบบปฏิบติลำ บ ก รู้ได้เร็ว ๕๙๗
 - แบบปฏิบติสบ ย รู้ได้ช้  ๕๙๘
 - แบบปฏิบติสบ ย รู้ได้เร็ว ๕๙๙

๒๑๖. อินทรีย์ ๖ ๖๐๐
๒๑๗. อินทรีย์ ๕ (นยท่ี ๑) ๖๐๑
๒๑๘. อินทรีย์ ๕ (นยท่ี ๒) ๖๐๓
๒๑๙. อินทรีย์ ๕ (นยท่ี ๓) ๖๐๖
๒๒๐. อินทรีย์ ๕ กบ พล  ๕ ๖๐๘
๒๒๑. ปัจจยต่อคว มลดหล่นของคว มเป็นอริยบุคคล (นยท่ี ๑) ๖๑๐
๒๒๒. ปัจจยต่อคว มลดหล่นของคว มเป็นอริยบุคคล (นยท่ี ๒) ๖๑๔
๒๒๓. สิกข  ๓ ๖๑๗
๒๒๔. ลกษณ ของผู้เป็นธรรมกถึก ๖๑๙
๒๒๕. ก รว งจิตเม่ือถูกเบียดเบียนท งว จ  ๖๒๑





ความสำคัญของ  
สมถะ วิปัสสนา
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ธรรมที่เป็นส่วนแห่งวิชช
-บาล ีทกุ. อ.ํ ๒๐/๗๗-๗ /๒๗๕-๒๗ .

ภิกษุท้งหล ย ธรรม ๒ อย่ งเหล่ นี้เป็นไปใน
ส่วนแห่งวิชช  ธรรม ๒ อย่ งอ ไรเล่  คือ สมถ แล
วิปัสสน .

ภกิษทุง้หล ย สมถ ทีอ่บรมแลว้ ยอ่มไดป้ร โยชน์
อ ไร (สมถ ท่ีอบรมแล้ว) ย่อมอบรมจิต จิตที่อบรมแล้ว  
ย่อมได้ปร โยชน์อ ไร (จิตท่ีอบรมแล้ว) ย่อมล ร ค ได้.

ภิกษุท้งหล ย วิปัสสน ที่อบรมแล้ว ย่อมได้
ปร โยชน์อ ไร (วิปัสสน ท่ีอบรมแล้ว) ย่อมอบรมปัญญ   
ปัญญ ท่ีอบรมแล้ว ย่อมได้ปร โยชน์อ ไร (ปัญญ ท่ีอบรมแล้ว)  
ย่อมล อวิชช ได้.

ภิกษุท้งหล ย จิตที่เศร้ หมองด้วยร ค  ย่อมไม่
หลุดพ้น หรือปัญญ ที่เศร้ หมองด้วยอวิชช  ย่อมไม่เจริญ
ด้วยอ ก รอย่ งนี้แล. 

ภิกษุท้งหล ย เพร ส� รอกร ค ได้ จึงชื่อว่  
เจโตวิมุตติ เพร ส� รอกอวิชช ได้ จึงช่ือว่ ปัญญ วิมุตติ.
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เจริญสมถ แล วิปัสสน   
ย่อมแทงตลอดซึ่งธ ตุเป็นอเนก

-บาล ี . . ๑๓/๒๕๗-๒ ๑/๒ ๐-๒ .

ข้ แต่พร องค์ผู้เจริญ ผลที่กำ หนดไว้เท่ ใด ที่บุคคลพึงบรรลุ
ด้วยญ ณของพร เสข  ด้วยวิชช ของพร เสข  ผลน้นท้งหมดข้ พร องค์ได้ 
บรรลุแล้ว ขอพร ผู้มีพร ภ คทรงแสดงธรรมท่ีย่ิงข้ึนไปแก่ข้ พร องค์เถิด.

วจฉ  ถ้ เช่นน้น เธอจงเจริญธรรมท้งสอง คือ 
สมถ แล วิปัสสน ให้ยิ่งขึ้นไปเถิด วจฉ  ธรรมท้งสอง 
คือ สมถ แล วิปัสสน น้ี เมื่อเธอเจริญให้ยิ่งขึ้นไปแล้ว  
จกเป็นไปเพื่อแทงตลอดซึ่งธ ตุเป็นอเนก.

(๑) วจฉ  เธอน้นเพียงหวงว่  เร พึงบรรลุอิทธิวิธี 
หล ยปร ก ร คือ คนเดียวเป็นหล ยคนก็ได้ หล ยคนเป็น
คนเดียวก็ได้ ทำ ให้ปร กฏก็ได้ ทำ ให้ห ยไปก็ได้ ท ลุฝ
กำ แพงภูเข ไปได้ไม่ติดขดดุจไปในที่ว่ งก็ได้ ผุดขึ้นดำ ลง 
แม้ในแผ่นดินเหมือนในน้ำ ก็ได้ เดินบนน้ำ ไม่แตกเหมือน
เดินบนแผ่นดินก็ได้ เห ไปในอ ก ศเหมือนนกก็ได้ 
ลูบคลำ พร จนทร์พร อ ทิตย์ ซึ่งมีฤทธิ์มีอ นุภ พม กด้วย
ฝ่ มือก็ได้ ใช้อำ น จท งก ยไปตลอดพรหมโลกก็ได้ ดงนี้  
ในอทิธวิธินีน้ๆ นน่แหล  เธอกจ็กถงึคว มส ม รถท� ได้
จนเป็นสกขีพย น ในขณ ที่อ ยตน ยงมีอยู.่
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(๒) วจฉ  เธอน้นเพียงหวงว่  เร พึงฟังเสียง 
ทง้สองคอืเสยีงทพิยแ์ล เสยีงของมนุษย ์ทง้ทีไ่กลแล ทีใ่กล้ 
ด้วยทิพยโสตธ ตุอนบริสุทธิ์ ล่วงโสตธ ตุของมนุษย์ดงนี้  
ในทพิยโสตธ ตนุน้ๆ นน่แหล  เธอกจ็กถงึคว มส ม รถ
ท� ได้จนเป็นสกขีพย น ในขณ ที่อ ยตน ยงมีอยู.่

(๓) วจฉ  เธอน้นเพียงหวงว่  เร พึงกำ หนดรู้ใจ 
ของสตวอ์ืน่ ของบคุคลอืน่ดว้ย คอื จติมรี ค  พงึรูว้่ จติมรี ค   
หรอืจติปร ศจ กร ค  พงึรูว้่ จติปร ศจ กร ค  จติมโีทส   
พึงรู้ว่ จิตมีโทส  หรือจิตปร ศจ กโทส  พึงรู้ว่ จิตปร ศจ ก 
โทส  จติมโีมห  พงึรูว้่ จติมีโมห  หรอืจติปร ศจ กโมห  
พึงรู้ว่ จิตปร ศจ กโมห  จิตหดหู่ พึงรู้ว่ จิตหดหู่ หรือ 
จิตฟุ้งซ่ น พึงรู้ว่ จิตฟุ้งซ่ น จิตถึงซึ่งคุณอนใหญ่ พึงรู้ว่
จิตถึงซึ่งคุณอนใหญ่ หรือจิตไม่ถึงซึ่งคุณอนใหญ่ พึงรู้ว่
จติไมถ่งึซึง่คณุอนใหญ ่ จิตมีจิตอ่ืนย่ิงกว่  พึงรู้ว่ จิตมีจิตอ่ืน
ย่ิงกว่  หรือจิตไม่มีจิตอ่ืนย่ิงกว่  พึงรู้ว่ จิตไม่มีจิตอ่ืนย่ิงกว่  
จิตเป็นสม ธิ พึงรู้ว่ จิตเป็นสม ธิ หรือจิตไม่เป็นสม ธิ พึงรู้ว่  
จิตไม่เป็นสม ธิ จิตหลุดพ้น พึงรู้ว่ จิตหลุดพ้น หรือจิตไม่
หลุดพ้น พึงรู้ว่ จิตไม่หลุดพ้น ดงน้ี ในเจโตปรยิญ ณนน้ๆ 
นน่แหล  เธอกจ็กถงึคว มส ม รถท� ได้จนเป็นสกขีพย น 
ในขณ ท่ีอ ยตน ยงมีอยู่.
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(๔) วจฉ  เธอน้นเพียงหวงว่  เร พึงร ลึกช ติก่อน 
ไดเ้ปน็อนม ก คอื พงึร ลกึไดช้ ตหินึง่บ้ ง สองช ติบ้ ง 
ส มช ตบิ้ ง สีช่ ติบ้ ง ห้ ช ตบ้ิ ง สบิช ตบิ้ ง ยีส่บิช ตบิ้ ง  
ส มสิบช ติบ้ ง สี่สิบช ติบ้ ง ห้ สิบช ติบ้ ง ร้อยช ติบ้ ง 
พนช ติบ้ ง แสนช ติบ้ ง ตลอดสงวฏฏกปเป็นอนม กบ้ ง 
ตลอดววิฏฏกปเปน็อนม กบ้ ง ตลอดสงวฏฏววิฏฏกปเปน็
อนม กบ้ ง ว่ ในภพโน้นเร มีชื่ออย่ งน้น มีโคตรอย่ งน้น 
มีผิวพรรณอย่ งน้น มีอ ห รอย่ งน้น เสวยสุขเสวยทุกข์ 
อย่ งนน้ มกีำ หนดอ ยเุพยีงเท่ นน้ ครน้จตุจิ กภพนน้แลว้  
ได้ไปเกิดในภพโน้น แม้ในภพน้น เร ก็ได้มีชื่ออย่ งน้น  
มีโคตรอย่ งน้น มีผิวพรรณอย่ งน้น มีอ ห รอย่ งน้น 
เสวยสุขเสวยทุกข์อย่ งน้นๆ มีกำ หนดอ ยุเพียงเท่ น้น  
คร้นจุติจ กภพน้นแล้ว ได้ม เกิดในภพนี้ เร พึงร ลึก
ช ติก่อนได้เป็นอนม ก พร้อมท้งอ ก ร พร้อมท้งอุเทศ
ด้วยอ ก รอย่ งนี้ ดงนี้ ในบุพเพนิว ส นุสติญ ณน้นๆ  
นน่แหล  เธอก็จกถงึคว มส ม รถท� ไดจ้นเป็นสกขพีย น  
ในขณ ที่อ ยตน ยงมีอยู่.

(๕) วจฉ  เธอน้นเพียงหวงว่  เร พึงเห็นหมู่สตว์ 
ทีก่ำ ลงจุต ิกำ ลงอปุบต ิเลว ปร ณตี มผีวิพรรณด ีมผีวิพรรณ 
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ทร ม ได้ดี ตกย ก ด้วยทิพยจกษุอนบริสุทธ์ิ ล่วงจกษุของมนุษย์  
พงึรูช้ดซึง่หมูส่ตวผ์ูเ้ปน็ไปต มกรรมว่  สตวเ์หล่ นีป้ร กอบ
ด้วยก ยทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพร อริย  เป็น
มจิฉ ทฏิฐ ิยดึถอืก รกร ทำ ดว้ยอำ น จมจิฉ ทฏิฐ ิเบือ้งหน้  
แต่ก รต ยเพร ก รทำ ล ยแห่งก ย ย่อมเข้ ถึงอบ ย ทุคติ 
วินิบ ต นรก ส่วนสตว์เหล่ น้ีปร กอบด้วยก ยสุจริต วจีสุจริต  
มโนสุจริต ไม่ติเตียนพร อริย  เป็นสมม ทิฏฐิ ยึดถือก ร 
กร ทำ ด้วยอำ น จสมม ทิฏฐิ เบื้องหน้ แต่ก รต ยเพร
ก รทำ ล ยแหง่ก ย ยอ่มเข้ ถงึสคุตโิลกสวรรค ์ดงนี ้ เร พงึ
เหน็หมูส่ตวท์ีก่ำ ลงจตุ ิกำ ลงอปุบต ิเลว ปร ณตี มผีวิพรรณดี  
มีผิวพรรณทร ม ได้ดี ตกย ก ด้วยทิพยจกษุอนบริสุทธิ์ 
ล่วงจกษุของมนุษย์ พึงรู้ชดซึ่งหมู่สตว์ผู้เป็นไปต มกรรม 
ดว้ยอ ก รอย่ งนี ้ดงนี ้ ในจตุปูป ตญ ณนน้ๆ นน่แหล  
เธอกจ็กถงึคว มส ม รถท� ได้จนเป็นสกขีพย น ในขณ ท่ี 
อ ยตน ยงมีอยู่.

(๖) วจฉ  เธอน้นเพียงหวงว่  เร พึงทำ ให้แจ้งซึ่ง
เจโตวิมุตติ ปัญญ วิมุตติ อนห อ สว มิได้ เพร อ สว  
ท้งหล ยส้ินไป ด้วยปัญญ อนย่ิงในปัจจุบนเข้ ถึงอยู่ ดงนี้  
ในอ สวกขยญ ณน้นๆ น่นแหล  เธอก็จกถึงคว ม
ส ม รถท� ได้จนเป็นสกขีพย น ในขณ ท่ีอ ยตน ยงมีอยู่.
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สมถ แล วิปัสสน   
ต้องเป็นธรรมที่เคียงคู่กนไป

-บาล ี กุก. อํ. ๒๑/๑๒๑ ๑๒๔/๙๓-๙๔.

ภกิษทุง้หล ย บคุคล ๔ จำ พวกนี ้มปีร กฏอยูใ่นโลก  
๔ จำ พวกเป็นอย่ งไร คือ 

(๑) บุคคลบ งคนในโลกน้ี มีปกติได้คว มสงบแห่งใจ 
ในภ ยใน (เจโตสมถ ) แต่ไม่ได้คว มเห็นแจ้งในธรรม ด้วย
ปัญญ อนยิ่ง (อธิปัญญ ธมมวิปัสสน ).

(๒) บคุคลบ งคนในโลกนี ้มปีกติไดค้ว มเหน็แจง้ 
ในธรรมด้วยปัญญ อนย่ิง แต่ไม่ได้คว มสงบแห่งใจในภ ยใน.

(๓) บุคคลบ งคนในโลกน้ี มีปกติไม่ได้คว มสงบแหง่ 
ใจในภ ยใน ท้งไม่ได้คว มเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญ อนย่ิง.

(๔) บุคคลบ งคนในโลกน้ี มีปกติได้คว มสงบแห่งใจ 
ในภ ยใน ท้งได้คว มเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญ อนยิ่ง.

ภิกษุท้งหล ย ในบุคคลเหล่ น้น 
(๑) บุคคลผู้มีปกติได้คว มสงบแห่งใจในภ ยใน 

แต่ไม่ได้คว มเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญ อนยิ่ง บุคคลน้น 
พึงต้งอยู่ในคว มสงบแห่งใจในภ ยใน แล้วกร ท� คว มเพียร 
ในคว มเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญ อนยิ่ง สมยต่อม  

03 
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เข ย่อมเป็นผู้มีปกติได้ท้งคว มสงบแห่งใจในภ ยใน แล
ได้ท้งคว มเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญ อนยิ่ง.

(๒) บุคคลผู้มีปกติได้คว มเห็นแจ้งในธรรมด้วย
ปญัญ อนยิง่ แตไ่มไ่ดค้ว มสงบแหง่ใจในภ ยใน บคุคลนน้ 
พึงต้งอยู่ในคว มเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญ อนย่ิง 
แล้วกร ท� คว มเพียรในคว มสงบแห่งใจในภ ยใน 
สมยตอ่ม  เข ยอ่มเปน็ผูม้ปีกตไิดท้ง้คว มเหน็แจง้ในธรรม
ด้วยปัญญ อนยิ่ง แล ได้ท้งคว มสงบแห่งใจในภ ยใน.

(๓) บุคคลผู้มีปกติไม่ได้คว มสงบแห่งใจใน
ภ ยใน ท้งไม่ได้คว มเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญ อนยิ่ง 
บคุคลน้นพงึกร ท� ฉนท  คว มพย ย ม คว มอตุส ห  
คว มข มกเขม้น คว มไม่ย่อท้อ สติแล สมปชญญ  
ให้มีปร ม ณยิ่ง เพื่อให้ได้กุศลธรรมเหล่ น้น ภิกษุ 
ท้งหล ย เปรียบเหมือนบุคคลผู้มีเสื้อผ้ ถูกไฟไหม้ หรือ
มีศีรษ ถูกไฟไหม้ เข พึงกร ทำ ฉนท  คว มพย ย ม 
คว มอุตส ห  คว มข มกเขม้น คว มไม่ย่อท้อ สติ
แล สมปชญญ  ให้มีปร ม ณยิ่ง เพื่อดบไฟที่ผ้ หรือ
ที่ศีรษ  ฉนใด บุคคลน้นก็พึงทำ ฉนท  คว มพย ย ม  
คว มอุตส ห  คว มข มกเขม้น คว มไม่ย่อท้อ สติแล
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สมปชญญ  ให้มีปร ม ณยิ่ง เพื่อให้ได้กุศลธรรมเหล่ น้น 
ก็ฉนน้นเหมือนกน สมยต่อม  เข ย่อมเป็นผู้มีปกติ ได้ท้ง
คว มสงบแห่งใจในภ ยใน แล ได้ท้งคว มเห็นแจ้งในธรรม 
ด้วยปัญญ อนยิ่ง.

(๔) ภิกษุท้งหล ย บุคคลผู้มีปกติได้ท้งคว มสงบ
แห่งใจในภ ยใน แล ได้ท้งคว มเห็นแจ้งในธรรมด้วย
ปญัญ อนยิง่ บคุคลนน้พึงต้งอยู่ในกุศลธรรมเหล่ น้นแหล  
แล้วกร ท� คว มเพียรให้ยิ่งขึ้น เพื่อคว มส้ินไปแห่ง 
อ สว ท้งหล ย... 

ภิกษุท้งหล ย ในบุคคลเหล่ น้น
(๑) บุคคลผู้มีปกติได้คว มสงบแห่งใจในภ ยใน  

แต่ไม่ได้คว มเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญ อนย่ิง พึงเข้ ไปห  
บคุคลผูม้ปีกตไิด้คว มเหน็แจง้ในธรรมดว้ยปญัญ อนยิง่  
แล้วถ มอย่ งนี้ว่  ท่ นผู้มีอ ยุ พึงเห็นสงข รอย่ งไร  
พึงพิจ รณ สงข รอย่ งไร พึงเห็นแจ้งสงข รอย่ งไร  
ผูถ้กูถ มนน้ ยอ่มตอบเข ต มทีต่นเหน็แลว้ ต มทีต่นรูแ้ล้วว่   
ท่ นผูม้อี ย ุพงึเหน็สงข รอย่ งนี ้พงึพจิ รณ สงข รอย่ งนี ้ 
พึงเห็นแจ้งสงข รอย่ งนี้ สมยต่อม  เข ย่อมเป็นผู้มีปกติ
ได้ท้งคว มสงบแห่งใจในภ ยใน แล ได้ท้งคว มเห็นแจ้ง
ในธรรมด้วยปัญญ อนยิ่ง.
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(๒) ภกิษทุง้หล ย บคุคลผูม้ปีกตไิดค้ว มเหน็แจง้
ในธรรมด้วยปัญญ อนย่ิง แต่ไม่ได้คว มสงบแห่งใจในภ ยใน 
พงึเข้ ไปห บคุคลผูม้ปีกติไดค้ว มสงบแหง่ใจในภ ยใน 
แล้วถ มอย่ งนี้ว่  ท่ นผู้มีอ ยุ พึงต้งจิตไว้อย่ งไร  
พึงน้อมจิตไปอย่ งไร พึงท� จิตมีอ รมณ์เดียวให้เกิดขึ้น 
ไดอ้ย่ งไร พงึชกจงูจิตใหเ้ปน็สม ธไิดอ้ย่ งไร ผูถ้กูถ มนน้  
ย่อมตอบเข ต มที่ตนเห็นแล้ว ต มที่ตนรู้แล้วว่  พึงต้งจิต
ไว้อย่ งนี้ พึงน้อมจิตไปอย่ งนี้ พึงทำ จิตมีอ รมณ์เดียวให ้
เกดิขึน้อย่ งนี ้พงึชกจงูจติใหเ้ปน็สม ธไิดอ้ย่ งนี ้ สมยตอ่ม   
เข ยอ่มเปน็ผูม้ปีกตไิดท้ง้คว มเหน็แจง้ในธรรมดว้ยปญัญ
อนยิ่ง แล ได้ท้งคว มสงบแห่งใจในภ ยใน.

(๓) ภิกษุท้งหล ย บุคคลผู้มีปกติไม่ได้คว มสงบ 
แหง่ใจในภ ยใน ทง้ไมไ่ดค้ว มเหน็แจง้ในธรรมด้วยปญัญ  
อนย่ิง พึงเข้ ไปห บุคคลผู้มีปกติได้ท้งคว มสงบแห่งใจใน
ภ ยใน แล ได้ท้งคว มเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญ อนย่ิง  
แล้วถ มอย่ งนี้ว่  ท่ นผู้มีอ ยุ พึงต้งจิตไว้อย่ งไร  
พึงน้อมจิตไปอย่ งไร พึงท� จิตมีอ รมณ์เดียวให้เกิดขึ้น
ได้อย่ งไร พึงชกจูงจิตให้เป็นสม ธิได้อย่ งไร พึงเห็น
สงข รนน้อย่ งไร พงึพจิ รณ สงข รอย่ งไร พงึเหน็แจง้
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สงข รอย่ งไร ผูถู้กถ มนน้ ยอ่มตอบเข ต มทีต่นเหน็แลว้ 
ต มที่ตนรู้แล้วว่  พึงต้งจิตไว้อย่ งนี้ พึงน้อมจิตไปอย่ งนี้  
พงึทำ จติมอี รมณเ์ดยีวใหเ้กดิขึน้อย่ งนี ้พงึชกจงูจติใหเ้ปน็
สม ธิได้อย่ งนี้ พึงเห็นสงข รอย่ งนี้ พึงพิจ รณ สงข ร
อย่ งนี้ พึงเห็นแจ้งสงข รอย่ งนี้ สมยต่อม  เข ย่อมเป็น
ผู้มีปกติได้ท้งคว มสงบแห่งใจในภ ยใน แล ได้ท้งคว ม
เห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญ อนยิ่ง.

(๔) ภิกษุท้งหล ย บุคคลผู้มีปกติได้คว มสงบแห่งใจ 
ในภ ยใน แล ได้ท้งคว มเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญ อนย่ิง 
บุคคลน้นพึงต้งอยู่ในกศุลธรรมเหล่ นน้แหล  แลว้กร ท�  
คว มเพยีรให้ยิง่ขึน้ เพือ่คว มสิน้ไปแหง่อ สว ทง้หล ย.

ภกิษทุง้หล ย บคุคล ๔ จำ พวกเหล่ นีแ้ล มปีร กฏ
อยู่ในโลก.
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ธรรมทีค่วรก� หนดรู,้ ควรล ,  
ควรท� ให้เจริญ, ควรท� ให้แจ้ง (นยท่ี 1)

-บาล ี กุก. อํ. ๒๑/๓๓๓-๓๓๔/๒๕๔.

ภิกษุท้งหล ย ธรรม ๔ ปร ก รเหล่ น้ี ๔ ปร ก ร
เป็นอย่ งไร คือ ธรรมท่ีรู้ย่ิงด้วยปัญญ แล้วพึงก� หนดรู้ ก็มี  
ธรรมท่ีรู้ย่ิงด้วยปัญญ แล้วพึงล เสีย ก็มี ธรรมท่ีรู้ย่ิงด้วย
ปัญญ แล้วพึงท� ให้เจริญ ก็มี ธรรมท่ีรู้ย่ิงด้วยปัญญ แล้ว
พึงท� ให้แจ้ง ก็มี.

ภิกษุท้งหล ย ก็ธรรมที่รู้ยิ่งด้วยปัญญ แล้วพึง
กำ หนดรูเ้ปน็อย่ งไร คอื อปุ ท นขนธ ์๕ ภกิษทุ้งหล ย  
นี้เร เรียกว่  ธรรมที่รู้ยิ่งด้วยปัญญ แล้ว พึงก� หนดรู.้ 

ก็ธรรมท่ีรู้ยิ่งด้วยปัญญ แล้ว พึงล เสียเป็นอย่ งไร  
คือ อวิชช แล ภวตณห  ภิกษุท้งหล ย นี้เร เรียกว่  
ธรรมที่รู้ยิ่งด้วยปัญญ แล้ว พึงล เสีย. 

ก็ธรรมที่รู้ยิ่งด้วยปัญญ แล้ว พึงทำ ให้เจริญเป็น
อย่ งไร คือ สมถ แล วิปัสสน  ภิกษุท้งหล ย นี้เร
เรียกว่  ธรรมที่รู้ยิ่งด้วยปัญญ แล้ว พึงท� ให้เจริญ. 

ก็ธรรมท่ีรู้ย่ิงด้วยปัญญ แล้ว พึงทำ ให้แจ้งเป็นอย่ งไร 
คือ วิชช แล วิมุตติ ภิกษุท้งหล ย นี้เร เรียกว่  ธรรม
ที่รู้ยิ่งด้วยปัญญ แล้ว พึงท� ให้แจ้ง. 

ภิกษุท้งหล ย เหล่ นี้แลธรรม ๔ ปร ก ร.

04 
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ธรรมทีค่วรก� หนดรู,้ ควรล ,  
ควรท� ให้เจริญ, ควรท� ให้แจ้ง (นยท่ี ๒)

-บาล ีอุ . . ๑๔/๕๒๓-๕๒ / ๒ - ๓๑.

ภิกษุท้งหล ย ส่วนบุคคลเมื่อรู้เมื่อเห็นจกษุ ต ม
คว มเป็นจริง เมื่อรู้เมื่อเห็นรูป ต มคว มเป็นจริง เมื่อรู้ 
เมื่อเห็นจกษุวิญญ ณ ต มคว มเป็นจริง เมื่อรู้เมื่อเห็น 
จกษุสมผส ต มคว มเป็นจริง เม่ือรู้เม่ือเห็นเวทน ท่ีเกิดข้ึน 
เพร จกษุสมผสเป็นปัจจย เป็นสุขก็ต ม อนเป็น
ทุกข์ก็ต ม มิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ต ม ต มคว มเป็นจริง  
เข ย่อมไม่ก� หนดในจกษุ ไม่กำ หนดในรูป ไม่กำ หนด
ในจกษุวิญญ ณ ไม่กำ หนดในจกษุสมผส ไม่กำ หนดใน
เวทน ทีเ่กดิข้ึนเพร จกษสุมผสเปน็ปจัจย อนเป็นสุขกต็ ม  
เป็นทุกข์ก็ต ม มิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ต ม เมื่อบุคคลน้น 
ไม่กำ หนดแล้ว ไม่ติดพนแล้ว ไม่ลุ่มหลงแล้ว มีปกติเห็นโทษอยู่  
อุป ท นขนธ์ ๕ ย่อมถึงซึ่งคว มไม่ก่อเกิดต่อไป  
แล ตณห อนเป็นเครื่องน� ไปสู่ภพใหม่ อนปร กอบด้วย
คว มกำ หนดด้วยอำ น จคว มเพลิน มีปกติเพลิดเพลินอย่ งย่ิง 
ในอ รมณ์น้นๆ เข ย่อมล เสียได้ คว มกร วนกร ว ย
แม้ท งก ย เข ย่อมล เสียได้ คว มกร วนกร ว ย 
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แม้ท งจิต เข ย่อมล เสียได้ คว มแผดเผ แม้ท งก ย  
เข ยอ่มล เสยีได ้คว มแผดเผ แมท้ งจติ เข ยอ่มล เสยีได ้ 
คว มเร่ รอ้น แมท้ งก ย เข ยอ่มล เสยีได ้ คว มเร่ รอ้น 
แม้ท งจิต เข ย่อมล เสียได้ บุคคลน้น ย่อมเสวยซ่ึงคว มสุข  
อนเป็นไปท งก ยด้วย ซึ่งคว มสุขอนเป็นไปท งจิตด้วย.

เมื่อบุคคลเป็นเช่นน้นแล้ว ทิฏฐิของเข  ย่อมเป็น
สมม ทิฏฐิ คว มด� ริของเข  ย่อมเป็นสมม สงกปป   
คว มพย ย มของเข  ย่อมเป็นสมม ว ย ม  สติของเข   
ย่อมเป็นสมม สติ สม ธิของเข  ย่อมเป็นสมม สม ธิ 
ส่วนก ยกรรม วจีกรรม แล อ ชีว ของเข  ย่อมบริสุทธิ์
อยู่ก่อนแล้วน่นเทียว ด้วยอ ก รอย่ งนี้  เป็นอนว่   
อริยอฏฐงคิกมรรคของเข น้น ย่อมถึงซ่ึงคว มเจริญ
บริบูรณ.์

เมือ่เข ทำ อรยิอฏฐงคกิมรรค ใหเ้จริญอยูด้่วยอ ก ร
อย่ งนี้ สติปัฏฐ นท้ง ๔ ย่อมถึงซ่ึงคว มเจริญบริบูรณ์ 
สมมปปธ นทง้ ๔ ยอ่มถงึซึง่คว มเจรญิบรบิรูณ ์ อทิธบิ ท 
ท้ง ๔ ย่อมถึงซึ่งคว มเจริญบริบูรณ์ อินทรีย์ท้ง ๕ ย่อมถึง
ซึ่งคว มเจริญบริบูรณ์ พล ท้ง ๕ ย่อมถึงซึ่งคว มเจริญ
บริบูรณ์ โพชฌงค์ท้ง ๗ ย่อมถึงซึ่งคว มเจริญบริบูรณ์  



๑๖

พุทธวจน - หมวดธรรม 

ธรรมท้งสอง คือ สมถ แล วิปัสสน  ของเข น้น ย่อม
เป็นธรรมเคียงคู่กนไป เข ชื่อว่  ย่อมก� หนดรู้ซึ่งธรรม 
ท้งหล ยที่ควรกำ หนดรู้ด้วยปัญญ อนยิ่ง ย่อมล ด้วย
ปัญญ อนยิ่ง ซึ่งธรรมท้งหล ยอนบุคคลพึงล ด้วยปัญญ
อนยิง่ ยอ่มท� ใหเ้จรญิดว้ยปญัญ อนยิง่ ซ่ึงธรรมทง้หล ย
อนบุคคลพึงทำ ให้เจริญด้วยปัญญ อนย่ิง ย่อมท� ให้แจ้ง
ด้วยปัญญ อนยิ่ง ซึ่งธรรมท้งหล ยอนบุคคลพึงทำ ให้แจ้ง
ด้วยปัญญ อนยิ่ง.

ภิกษุท้งหล ย ก็ธรรมที่ควรกำ หนดรู้ด้วยปัญญ
อนยิ่งเป็นอย่ งไร กล่ วคือ อุป ท นขนธ์ท้ง ๕ ได้แก่  
อุป ท นขนธ์คือรูป อุป ท นขนธ์คือเวทน  อุป ท นขนธ์ 
คือสญญ  อุป ท นขนธ์คือสงข ร อุป ท นขนธ์คือ
วิญญ ณ เหล่ นี้ชื่อว่  ธรรมที่ควรก� หนดรู้ด้วยปัญญ
อนยิ่ง.

ภิกษุท้งหล ย ก็ธรรมที่ควรล ด้วยปัญญ อนยิ่ง 
เป็นอย่ งไร กล่ วคือ อวิชช แล ภวตณห  เหล่ นี้ชื่อว่  
ธรรมที่ควรล ด้วยปัญญ อนยิ่ง.
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ภิกษุท้งหล ย ก็ธรรมที่ควรทำ ให้เจริญด้วยปัญญ
อนยิ่งเป็นอย่ งไร กล่ วคือ สมถ แล วิปัสสน  เหล่ นี้
ชื่อว่  ธรรมที่ควรเจริญด้วยปัญญ อนยิ่ง.

ภิกษุท้งหล ย ก็ธรรมที่ควรท� ให้แจ้งด้วยปัญญ
อนยิ่งเป็นอย่ งไร กล่ วคือ วิชช แล วิมุตติ เหล่ นี้ 
ชื่อว่  ธรรมที่ควรท� ให้แจ้งด้วยปัญญ อนยิ่ง.

(ในกรณีแห่งหมวด โสต  ฆ น  ชิวห  ก ย  แล  มน  ก็มี
ข้อคว มที่ตรสไว้อย่ งเดียวกน พึงขย ยคว มเอ เองให้เต็มต มน้น).
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เพร ไม่รู้อริยสจ  
จึงต้องท่องเที่ยวไปในสงส รวฏ

-บาล ี กุก. อํ. ๒๑/๑/๑, บาลี า า . .ํ ๑๙/๕๔๑/๑ ๙ .

ภกิษทุง้หล ย เพร ไมรู่ต้ มล� ดบ เพร ไมแ่ทง
ตลอดซึ่งอริยสจท้ง 4 เร แล พวกเธอท้งหล ย จึงได้  
ท่องเที่ยวไปแล้วในสงส รวฏ ตลอดก ลยืดย วน น 
ถึงเพียงน้ี.

ภิกษุท้งหล ย ก็อริยสจท้ง ๔ เป็นอย่ งไร คือ  
ทุกขอริยสจ ทุกขสมุทยอริยสจ (เหตุให้เกิดทุกข์) ทุกขนิโรธ
อริยสจ (คว มดบไม่เหลือของทุกข์) ทุกขนิโรธค มินีปฏิปท
อริยสจ (ท งดำ เนินให้ถึงคว มดบไม่เหลือของทุกข์) ที่เมื่อไม่รู้
ต มลำ ดบแล ไม่แทงตลอดแล้ว เร แล พวกเธอท้งหล ย 
จึงได้ท่องเที่ยวไปแล้ว ในสงส รวฏตลอดก ลยืดย วน น
ถึงเพียงนี้.

ภิกษุท้งหล ย เมื่อทุกขอริยสจ อนเร แล พวกเธอ
ท้งหล ย รู้ต มลำ ดบแล แทงตลอดแล้ว เมื่อทุกขสมุทย- 
อริยสจ อนเร แล พวกเธอท้งหล ย รู้ต มลำ ดบแล แทง
ตลอดแล้ว เม่ือทุกขนิโรธอริยสจ อนเร แล พวกเธอท้งหล ย  
รู้ต มลำ ดบแล แทงตลอดแล้ว เม่ือทุกขนิโรธค มินีปฏิปท - 
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อริยสจ อนเร แล พวกเธอท้งหล ย รู้ต มลำ ดบแล แทง
ตลอดแล้ว ตณห ในภพก็ถูกถอนขึ้นได้ ตณห ที่จ นำ ไปสู่ 
ภพใหม่ก็สิ้นไป บดนี้ ภพใหม่ไม่มีอีกต่อไป.

(สูตรอื่นได้ตรสเหตุท่ีทำ ให้ ต้องท่องเที่ยวไปในสงส รวฏ 
เพร ไม่รู้อริยธรรมสี่ปร ก ร ดงต่อไปนี้ )

ภิกษุท้งหล ย เพร ไม่รู้ต มลำ ดบ เพร ไม่แทง 
ตลอดซึง่ธรรม 4 ปร ก ร เร แล พวกเธอทง้หล ย จงึได ้
ท่องเที่ยวไปแล้วในสงส รวฏ ตลอดก ลยืดย วน น 
ถึงเพียงนี้. 

ภิกษุท้งหล ย ธรรม ๔ ปร ก รเป็นอย่ งไร คือ  
ศีลท่ีเป็นอริย  สม ธิท่ีเป็นอริย  ปัญญ ท่ีเป็นอริย  แล  
วิมุตติท่ีเป็นอริย  ท่ีเม่ือไม่รู้ต มล� ดบแล ไม่แทงตลอดแล้ว  
เร แล พวกเธอทง้หล ย จงึได้ทอ่งเทีย่วไปแลว้ ในสงส รวฏ
ตลอดก ลยืดย วน นถึงเพียงนี้. 

ภกิษทุง้หล ย เมือ่ศลีทีเ่ปน็อรยิ  สม ธทิีเ่ปน็อรยิ  
ปัญญ ที่เป็นอริย  แล วิมุตติที่เป็นอริย  อนเร แล  
พวกเธอท้งหล ย รู้ต มลำ ดบแล แทงตลอดแล้ว ตณห  
ในภพก็ถูกถอนขึ้นได้ ตณห ที่จ นำ ไปสู่ภพใหม่ก็สิ้นไป 
บดนี้ ภพใหม่ไม่มีอีกต่อไป.
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เจริญสม ธิแล้ว จกรู้ได้ต มเป็นจริง  
(นยที่ 1)

-บาล ี า า . .ํ ๑๙/๕๒๐/๑ ๕๔.

ภิกษุท้งหล ย เธอท้งหล ย จงเจริญสม ธิเถิด 
ภิกษุผู้มีจิตต้งม่นแล้ว ย่อมรู้ได้ต มคว มเป็นจริง  
ก็ภิกษุย่อมรู้อ ไรได้ต มคว มเป็นจริง คือ ย่อมรู้ได้ต ม
คว มเปน็จรงิว่  นีท้กุข ์ นีท้กุขสมทุย (เหตใุหเ้กดิขึน้แหง่ทกุข)์  
นี้ทุกขนิโรธ (คว มดบไม่เหลือแห่งทุกข์) นี้ทุกขนิโรธค มินี- 
ปฏิปท  (ท งดำ เนินให้ถึงคว มดบไม่เหลือแห่งทุกข์).

ภกิษทุง้หล ย เธอทง้หล ย จงเจริญสม ธเิถดิ ภิกษุ
ผู้มีจิตเป็นสม ธิแล้ว ย่อมรู้ได้ต มคว มเป็นจริง.

ภิกษุท้งหล ย เพร เหตุน้นแหล  เธอท้งหล ย
พึงกร ทำ คว มเพียรเพื่อรู้ต มคว มเป็นจริงว่  นี้ทุกข์  
นี้ทุกขสมุทย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธค มินีปฏิปท .
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เจริญสม ธิแล้ว จกรู้ได้ต มเป็นจริง  
(นยที่ ๒)

-บาล ี า. .ํ ๑ /๑ ๑/๒๔๙.

ภิกษุท้งหล ย เธอท้งหล ย จงเจริญสม ธิเถิด  
ภิกษุผู้มีจิตต้งม่นแล้ว ส่ิงท้งปวงย่อมปร กฏต มคว มเป็นจริง  
ก็อ ไรเล่  ย่อมปร กฏต มคว มเป็นจริง คือ

จกษุ ย่อมปร กฏต มคว มเป็นจริงว่  ไม่เที่ยง
รูป ย่อมปร กฏต มคว มเป็นจริงว่  ไม่เที่ยง
จกษุวิญญ ณ ย่อมปร กฏต มคว มเป็นจริงว่   

ไม่เที่ยง 
จกษุสมผส ย่อมปร กฏต มคว มเป็นจริงว่   

ไม่เที่ยง 
แม้สุขเวทน  ทุกขเวทน  หรืออทุกขมสุขเวทน  

ทีเ่กดิขึน้เพร จกษสุมผสเปน็ปจัจย ยอ่มปร กฏต มคว ม
เป็นจริงว่  ไม่เที่ยง.

(ในกรณีแห่งหมวด โสต  ฆ น  ชิวห  ก ย  แล  มน  ก็มี
ข้อคว มที่ตรสไว้อย่ งเดียวกน พึงขย ยคว มเอ เองให้เต็มต มน้น).

ภิกษุท้งหล ย เธอท้งหล ย จงเจริญสม ธิเถิด 
เพร เมื่อภิกษุมีจิตต้งม่นแล้ว สิ่งท้งปวงย่อมปร กฏ
ต มคว มเป็นจริง.

0๘ 



๒๒

 
เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติพุทธวจน - หมวดธรรม 

เจริญสม ธิแล้ว จกรู้ได้ต มเป็นจริง 
(นยที่ 3)

-บาล ี . .ํ ๑๗/๑ -๒๐/๒๗-๒๙.

ภกิษทุง้หล ย เธอทง้หล ย จงเจรญิสม ธเิถิด ภกิษ ุ
ผู้มีจิตต้งม่นแล้ว ย่อมรู้ชดต มเป็นจริง ก็ภิกษุย่อมรู้ชด 
ต มเป็นจริงซ่ึงอ ไร คือ ย่อมรู้ชดต มคว มเป็นจริงซ่ึง
คว มเกิดแล คว มดบแห่งรูป ย่อมรู้ชดต มคว มเป็นจริง 
ซ่ึงคว มเกิดแล คว มดบแห่งเวทน  ย่อมรู้ชดต มคว ม
เป็นจริงซ่ึงคว มเกิดแล คว มดบแห่งสญญ  ย่อมรู้ชดต ม
คว มเป็นจริงซ่ึงคว มเกิดแล คว มดบแห่งสงข ร ย่อมรู้ชด
ต มคว มเป็นจริงซ่ึงคว มเกิดแล คว มดบแห่งวิญญ ณ.

ภิกษุท้งหล ย ก็อ ไรเป็นคว มเกิดแห่งรูป ...
แห่งเวทน  ...แห่งสญญ  ...แห่งสงข ร ...แห่งวิญญ ณ 
ภิกษุท้งหล ย บุคคลบ งคนในกรณีนี้ ย่อมเพลิดเพลิน  
ย่อมพร่ำ ถึง ย่อมดื่มด่ำ อยู่  ก็บุคคลย่อมเพลิดเพลิน  
ย่อมพร่ำ ถึง ย่อมดื่มด่ำ อยู่ ซึ่งอ ไร ย่อมเพลิดเพลิน 
ย่อมพร่� ถึง ย่อมดื่มด่� อยู่ซึ่งรูป เมื่อเข เพลิดเพลิน  
พร่ำ ถงึ ด่ืมด่ำ อยูซ่ึง่รปู คว มเพลนิกเ็กดิขึน้ คว มเพลนิใด 
ในรูป คว มเพลินน้นเป็นอุป ท น เพร อุป ท นของเข น้น 
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๒๓

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

เป็นปัจจย จึงมีภพ เพร ภพเป็นปัจจย จึงมีช ติ เพร ช ติ
เป็นปัจจย ชร มรณ  โสก ปริเทว  ทุกข โทมนสอุป ย ส  
ท้งหล ยจึงเกิดขึ้นครบถ้วน คว มเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ 
ท้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอ ก รอย่ งนี้.

(ในกรณีของ ก รเกิดข้ึนแห่งเวทน  แห่งสญญ  แห่งสงข ร แล  
แหง่วญิญ ณ กม็ข้ีอคว มทีต่รสอย่ งเดยีวกน เปลีย่นแตช่ือ่ขนธ ์เท่ นน้).

ภิกษุท้งหล ย นี้เป็นคว มเกิดแห่งรูป คว มเกิด
แห่งเวทน  คว มเกิดแห่งสญญ  คว มเกิดแห่งสงข ร 
แล คว มเกิดแห่งวิญญ ณ.

ภิกษุท้งหล ย ก็อ ไรเป็นคว มดบแห่งรูป ...
แห่งเวทน  ...แห่งสญญ  ...แห่งสงข ร ...แห่งวิญญ ณ  
ภิกษุท้งหล ย บุคคลบ งคนในกรณีนี้ ย่อมไม่เพลิดเพลิน  
ย่อมไม่พร่ำ ถึ ง  ย่อมไม่ดื่มด่ำ อยู่  ก็บุคคลย่อมไม่
เพลิดเพลิน ย่อมไม่พร่ำ ถึง ย่อมไม่ดื่มด่ำ อยู่ซึ่งอ ไร ย่อม
ไม่เพลิดเพลิน ย่อมไม่พร่� ถึง ย่อมไม่ดื่มด่� อยู่ซึ่งรูป  
เมื่อเข ไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่ำ ถึง ไม่ดื่มด่ำ อยู่ซึ่งรูป คว ม
เพลินในรูปย่อมดบ เพร มีคว มดบแห่งคว มเพลิน  
จึงมีคว มดบแห่งอุป ท น เพร มีคว มดบแห่งอุป ท น 
จงึมคีว มดบแหง่ภพ เพร มคีว มดบแหง่ภพ จงึมคีว ม



๒๔

พุทธวจน - หมวดธรรม 

ดบแห่งช ติ เพร มีคว มดบแห่งช ติน่นแล ชร มรณ  
โสก ปริเทว  ทุกข โทมนสอุป ย ส ท้งหล ยจึงดบสิ้น 
คว มดบลงแห่งกองทุกข์ท้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอ ก รอย่ งนี้. 

(ในกรณีของ ก รดบแห่งเวทน  แห่งสญญ  แห่งสงข ร แล
แหง่วญิญ ณ กม็ข้ีอคว มทีต่รสอย่ งเดยีวกน เปลีย่นแตช่ือ่ขนธ ์เท่ นน้).

ภิกษุท้งหล ย นี้เป็นคว มดบแห่งรูป คว มดบ
แห่งเวทน  คว มดบแห่งสญญ  คว มดบแห่งสงข ร 
แล คว มดบแห่งวิญญ ณ.



๒๕

 

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติพุทธวจน - หมวดธรรม 

เจริญสม ธิ ได้ชื่อว่ ก� ลงโน้มเอียง 
ไปสู่นิพพ น

-บาล ี า า . .ํ ๑๙/๓๙๒-๓๙๓/๑๓๐๑-๑๓๐๒.

ภิกษุท้งหล ย เปรียบเหมือนแม่น้ำ คงค  ไหลไป
สู่ทิศปร จีน หล่งไปสู่ทิศปร จีน บ่ ไปสู่ทิศปร จีน ฉนใด.

ภิกษุเจริญ กร ทำ ให้ม ก ซึ่งฌ นท้ง ๔ ย่อมเป็น 
ผู้น้อมไปสู่นิพพ น โน้มไปสู่นิพพ น โอนไปสู่นิพพ น  
ก็ฉนน้นเหมือนกน.

ภิกษุท้งหล ย ก็ภิกษุเจริญ กร ทำ ให้ม กซึ่งฌ น
ทง้ ๔ อย่ งไร ย่อมเปน็ผูน้อ้มไปสูน่พิพ น โนม้ไปสูน่พิพ น  
โอนไปสู่นิพพ น. 

ภิกษุท้งหล ย ภิกษุในกรณีนี้ สงดแล้วจ กก ม
แล จ กอกุศลธรรมท้งหล ย เข้ ถึง ปฐมฌ น อนมีวิตก
วิจ ร มีปีติแล สุข อนเกิดจ กวิเวกแล้วแลอยู่ เพร คว ม
ที่วิตกวิจ รท้งสองร งบลง เข้ ถึง ทุติยฌ น เป็นเครื่อง
ผ่องใสใจในภ ยใน ให้สม ธิเป็นธรรมอนเอกผุดมีขึ้น ไม่มี
วิตก ไม่มีวิจ ร มีแต่ปีติแล สุข อนเกิดจ กสม ธิแล้วแลอยู่  
เพร คว มจ งคล ยไปแห่งปีติ ย่อมเป็นผู้อยู่อุเบกข   
มีสติแล สมปชญญ  แล ย่อมเสวยคว มสุขด้วยก ย  
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๒๖

พุทธวจน - หมวดธรรม 

ชนิดที่พร อริยเจ้ ท้งหล ย ย่อมกล่ วสรรเสริญผู้น้นว่   
เปน็ผูอ้ยูอ่เุบกข  มสีต ิอยูเ่ปน็สขุ เข้ ถงึ ตตยิฌ น แลว้แลอยู ่ 
เพร ล สุขเสียได้ แล เพร ล ทุกข์เสียได้ เพร คว ม
ดบไปแห่งโสมนสแล โทมนสท้งสองในก ลก่อน เข้ ถึง  
จตุตถฌ น อนไม่มีทุกข์ไม่มีสุข มีแต่คว มที่สติเป็น
ธรรมช ติบริสุทธิ์เพร อุเบกข  แล้วแลอยู่.

ภิกษุท้งหล ย ภิกษุเจริญ กร ท� ให้ม กซึ่งฌ น
ท้ง 4 อย่ งนี้แล ย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพ น โน้มไปสู่
นิพพ น โอนไปสู่นิพพ น.



๒๗

 

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติพุทธวจน - หมวดธรรม 

เจรญิสม ธ ิได้คว มอยูเ่ป็นสขุในปัจจบุน  
แล ที่สุดแม้แต่คว มสิ้นอ สว

-บาล ี กุก. อํ. ๒๑/๕๗-๕ /๔๑.

ภิกษุท้งหล ย สม ธิภ วน  ๔ ปร ก รน้ี ๔ ปร ก ร
เป็นอย่ งไร คือ 

(๑) สม ธิภ วน อนบุคคลเจริญแล้ว กร ทำ ให้ม กแล้ว  
ย่อมเป็นไปเพ่ืออยู่เป็นสุขในปัจจุบน (ทิฏฺ ธมฺมสุขวิห ร) มีอยู่

(๒) สม ธิภ วน อนบุคคลเจริญแล้ว กร ทำ ให้ม กแล้ว  
ย่อมเป็นไปเพ่ือได้เฉพ ซ่ึงญ ณทสสน  ( ณทสฺสนปฏิล ภ)  
มีอยู่

(๓) สม ธิภ วน อนบุคคลเจริญแล้ว กร ทำ ให้ม กแล้ว  
ย่อมเป็นไปเพื่อสติสมปชญญ  (สติสมฺปช ฺ ) มีอยู่

(๔) สม ธิภ วน อนบุคคลเจริญแล้ว กร ทำ ให้ม กแล้ว  
ย่อมเป็นไปเพื่อคว มสิ้นอ สว  (อ สวกฺขย) มีอยู่.

ภิกษุท้งหล ย ก็สม ธิภ วน อนบุคคลเจริญแล้ว 
กร ทำ ให้ม กแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ืออยู่เป็นสุขในปัจจุบน เป็น
อย่ งไร ภิกษุท้งหล ย ภิกษุในกรณีนี้ สงดแล้วจ กก ม
แล จ กอกุศลธรรมท้งหล ย เข้ ถึง ปฐมฌ น อนมีวิตก
วิจ ร มีปีติแล สุข อนเกิดจ กวิเวกแล้วแลอยู่ เพร คว ม
ที่วิตกวิจ รท้งสองร งบลง เข้ ถึง ทุติยฌ น เป็นเครื่อง
ผ่องใสใจในภ ยใน ให้สม ธิเป็นธรรมอนเอกผุดมีขึ้น ไม่มี
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๒๘

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถ  วิปัสสนพุทธวจน - หมวดธรรม 

วิตก ไม่มีวิจ ร มีแต่ปีติแล สุข อนเกิดจ กสม ธิแล้วแลอยู่  
เพร คว มจ งคล ยไปแห่งปีติ ย่อมเป็นผู้อยู่อุเบกข   
มสีติแล สมปชญญ  แล ยอ่มเสวยคว มสขุดว้ยก ย ชนดิที่
พร อริยเจ้ ท้งหล ย ย่อมกล่ วสรรเสริญผู้น้นว่  เป็นผู้อยู่
อเุบกข  มสีต ิอยูเ่ปน็สขุ เข้ ถงึ ตตยิฌ น แลว้แลอยู ่เพร
ล สุขเสียได้ แล เพร ล ทุกข์เสียได้ เพร คว มดบไปแห่ง
โสมนสแล โทมนสท้งสองในก ลก่อน เข้ ถึง จตุตถฌ น 
อนไม่มีทุกข์ไม่มีสุข มีแต่คว มที่สติเป็นธรรมช ติบริสุทธิ์
เพร อเุบกข  แลว้แลอยู ่ ภกิษทุง้หล ย นีค้อืสม ธภิ วน  
อนบุคคลเจริญแล้ว กร ท� ให้ม กแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อ
คว มอยู่เป็นสุขในปัจจุบน. 

ภิกษุท้งหล ย ก็สม ธิภ วน อนบุคคลเจริญแล้ว 
กร ทำ ให้ม กแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ไดเ้ฉพ ซึง่ญ ณทสสน  
เป็นอย่ งไร ภิกษุในกรณีนี้ ย่อมกร ทำ ไว้ในใจซึ่งอ โลก- 
สญญ  อธิษฐ นทิว สญญ  ว่ กล งคืนฉนใด กล งวนก็
ฉนน้น กล งวนฉนใด กล งคืนก็ฉนน้น เธอมีใจอนสงด 
ปร ศจ กเครื่องรดรึง อบรมจิตให้มีคว มสว่ งอยู่ ภิกษุ 
ท้งหล ย นี้คือสม ธิภ วน  อนบุคคลเจริญแล้ว กร ท�
ให้ม กแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อได้ญ ณทสสน .

ภิกษุท้งหล ย ก็สม ธิภ วน อนบุคคลเจริญแล้ว 
กร ทำ ให้ม กแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อสติสมปชญญ เป็น



๒๙

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถ  วิปัสสนพุทธวจน - หมวดธรรม 

อย่ งไร ภิกษุท้งหล ย ในกรณีนี้ เวทน เกิดขึ้น ต้งอยู่ 
ดบไป ก็เป็นที่แจ่มแจ้งแก่ภิกษุ สญญ  เกิดขึ้น ต้งอยู่  
ดบไป ก็เป็นที่แจ่มแจ้งแก่ภิกษุ วิตกเกิดขึ้น ต้งอยู่ ดบไป  
ก็เป็นท่ีแจ่มแจ้งแก่ภิกษุ ภิกษุท้งหล ย น้ีคือสม ธิภ วน  
อนบุคคลเจริญ กร ท� ให้ม กแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อ
สติสมปชญญ .

ภิกษุท้งหล ย ก็สม ธิภ วน อนบุคคลเจริญแล้ว 
กร ทำ ให้ม กแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อคว มสิ้นอ สว เป็น
อย่ งไร ภิกษุในธรรมวินยนี้ มีปกติพิจ รณ เห็นคว ม
เกดิขึน้แล คว มเสือ่มไปในอปุ ท นขนธ ์๕ อยูว่่  รปูเปน็
ดงนี ้คว มเกดิขึน้แหง่รปูเปน็ดงนี ้คว มดบแหง่รปูเปน็ดงนี ้
เวทน เป็นดงนี้ คว มเกิดขึ้นแห่งเวทน เป็นดงนี้ คว มดบ
แห่งเวทน เป็นดงนี้ สญญ เป็นดงนี้ คว มเกิดขึ้นแห่ง
สญญ เป็นดงนี้ คว มดบแห่งสญญ เป็นดงนี้ สงข รเป็น
ดงนี้ คว มเกิดขึ้นแห่งสงข รเป็นดงนี้ คว มดบแห่งสงข ร
เป็นดงนี ้ วิญญ ณเป็นดงนี้ คว มเกิดขึ้นแห่งวิญญ ณเป็น
ดงนี้ คว มดบแห่งวิญญ ณเป็นดงนี้ ภิกษุท้งหล ย นี้คือ
สม ธิภ วน  อนบุคคลเจริญแล้ว กร ท� ให้ม กแล้ว  
ย่อมเป็นไปเพื่อคว มสิ้นอ สว .

ภิกษุท้งหล ย เหล่ นี้แล สม ธิภ วน  ๔ ปร ก ร. 



๓๐

 
เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติพุทธวจน - หมวดธรรม 

อ นิสงส์ของก รหลีกเร้น (นยที่ 1)
-บาล ี า า . .ํ ๑๙/๕๒๐-๕๒๑/๑ ๕๕.

ภิกษุท้งหล ย เธอท้งหล ย จงปร กอบคว มเพียร
ในก รหลีกเร้นเถิด ภิกษุผู้หลีกเร้นย่อมรู้ได้ต มเป็นจริง  
ภิกษุย่อมรู้ได้ต มเป็นจริงซึ่งอ ไร ย่อมรู้ได้ต มเป็นจริง
ซึ่งคว มจริงอนปร เสริฐว่  นี้ทุกข์ นี้เหตุให้เกิดทุกข์  
นีค้ว มดบไม่เหลือแหง่ทุกข์ นีท้ งด� เนินให้ถงึคว มดบ
ไม่เหลือแห่งทุกข์ ดงนี้ ภิกษุท้งหล ย พวกเธอท้งหล ย 
จงปร กอบคว มเพียร ในก รหลีกเร้นเถิด ภิกษุผู้หลีกเร้น 
ย่อมรู้ได้ต มเป็นจริง.

ภิกษุท้งหล ย เพร เหตุน้นในเรื่องนี้ พวกเธอ 
พึงทำ คว มเพียร เพื่อให้รู้ต มเป็นจริงว่  นี้ทุกข์ นี้เหตุให้
เกิดขึ้นแห่งทุกข์ นี้คว มดบไม่เหลือแห่งทุกข์ นี้ท งดำ เนิน
ให้ถึงคว มดบไม่เหลือแห่งทุกข์ ดงนี้เถิด.
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๓๑

 
เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติพุทธวจน - หมวดธรรม 

อ นิสงส์ของก รหลีกเร้น (นยที่ ๒)
-บาล ีอ .ุ .ุ ๒๕/๒ ๐/๒๒๓.

ภิกษุท้งหล ย เธอท้งหล ย จงเป็นผู้มีคว มหลีกเร้น  
(ปฏิสลฺล น) เป็นที่ม ยินดี ยินดีแล้วในคว มหลีกเร้น  
เป็นผู้ปร กอบซึ่งคว มสงบจิตของตนในภ ยใน มีฌ น
อนไม่เสื่อม ปร กอบด้วยวิปัสสน  พอกพูนสุญญ ค ร 
อยู่เถิด.

ภกิษทุง้หล ย เมือ่เธอทง้หล ยมีคว มหลกีเรน้เปน็
ทีม่ ยนิด ียนิดีแลว้ในคว มหลกีเรน้ เปน็ผู้ปร กอบซึง่คว ม
สงบจิตของตนในภ ยใน มีฌ นอนไม่เสื่อม ปร กอบด้วย
วปัิสสน  พอกพนูสุญญ ค รอยู ่พงึหวงไดผ้ล ๒ อย่ ง คอื  
อรหตตผลในปจัจบุน หรอืเมือ่ยงมคีว มยดึมน่เหลอือยู ่ 
ก็จ เป็นอน ค มี.

(ในสตูรอืน่ (-บ ล ีขนธฺ สำ. ๑๗/๒๐/๓๐.) แสดงอ นสิงสแ์หง่
ก รหลีกเร้นไว้ด้วยก รรู้ชดก รเกิดขึ้นแล คว มดบไปแห่งขนธ์ห้  ก็มี.  
ในสูตรอื่น (-บ ลี สฬ . สำ. ๑๘/๑๐๐/๑๔๘.) แสดงไว้ด้วยก รรู้ชด 
อ ยตนิกธรรม ๖ หมวดๆ ล  ๕ อย่ ง คือ จกษุ รูป จกษุวิญญ ณ จกษุสมผส  
เวทน ท่ีเกิดข้ึนจ กจกษุสมผส ล  รวมเป็นรู้ชดอ ยตนิกธรรม ๓๐ อย่ ง  
ว่ เป็นอนิจจง ก็มี. ในสูตรอ่ืน (-บ ลี สฬ . สำ. ๑๘/๑๘๑/๒๕๐.) แสดง
ไว้ด้วยก รปร กฏของอ ยตนิกธรรมท้ง ๖ หมวดน้น โดยคว มเป็น
อนิจจงก็มี). 
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติพุทธวจน - หมวดธรรม 

ตถ คตตรสให้ “พึ่งตน พึ่งธรรม”
-บาล ี า า . .ํ ๑๙/๒๑ -๒๑๗/๗๓ -๗๔๐.

(ทรงตรสแก่พร อ นนท์ที่เสียใจต่อข่ วก รปรินิพพ นของ 
พร ส รีบุตร) 

อ นนท์ เร ได้กล่ วเตือนไว้ก่อนแล้วมิใช่หรือว่   
คว มเป็นต่ งๆ คว มพลดพร ก คว มเป็นอย่ งอื่น  
จ กของรกของชอบใจท้งสิ้น ย่อมมี. 

อ นนท ์ ขอ้นน้จกได้ม แตไ่หนเล่  สิง่ใดเกดิข้ึนแลว้ 
เป็นแล้ว อนปัจจยปรุงแล้ว มีคว มชำ รุดไปเป็นธรรมด   
สิ่งน้นอย่ ช� รุดไปเลย ดงนี้ ข้อน้น ย่อมเป็นฐ น ที่มี
ไม่ได้.

อ นนท ์ เพร เหตุน้นในเรื่องนี้ พวกเธอท้งหล ย 
จงมตีนเปน็ปร ทปี มตีนเปน็สรณ  ไมเ่อ สิง่อืน่เปน็สรณ  
จงมีธรรมเป็นปร ทีป มีธรรมเป็นสรณ  ไม่เอ สิ่งอื่น 
เป็นสรณ .

อ นนท์ ภิกษุ มีตนเป็นปร ทีป มีตนเป็นสรณ   
ไมเ่อ สิง่อืน่เปน็สรณ  มธีรรมเปน็ปร ทปี มธีรรมเปน็สรณ  
ไม่เอ สิ่งอื่นเป็นสรณ น้น เป็นอย่ งไรเล่ .
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

อ นนท ์ภกิษใุนธรรมวนิยนี ้ยอ่มพจิ รณ เหน็ก ย
ในก ยอยู่ มีคว มเพียรเผ กิเลส มีสมปชญญ  มีสติ  
ก� จดอภิชฌ แล โทมนสในโลกเสีย พิจ รณ เห็น
เวทน ในเวทน ท้งหล ยอยู่ มีคว มเพียรเผ กิเลส  
มีสมปชญญ  มีสติ ก� จดอภิชฌ แล โทมนสในโลกเสีย  
พิจ รณ เห็นจิตในจิตอยู่  มีคว มเพียรเผ กิเลส  
มีสมปชญญ  มีสติ ก� จดอภิชฌ แล โทมนสในโลกเสีย 
พิจ รณ เห็นธรรมในธรรมท้งหล ยอยู่ มีคว มเพียร
เผ กิเลส มีสมปชญญ  มีสติ ก� จดอภิชฌ แล โทมนส
ในโลกเสีย.

อ นนท์ ภิกษุ อย่ งนี้แล ชื่อว่ มีตนเป็นปร ทีป  
มีตนเป็นสรณ  ไม่เอ สิ่งอื่นเป็นสรณ  มีธรรมเป็นปร ทีป 
มีธรรมเป็นสรณ  ไม่เอ สิ่งอื่นเป็นสรณ  เป็นอยู่.

อ นนท์ ในก ลบดนี้ก็ดี ในก ลล่วงไปแห่งเร ก็ดี 
ใครก็ต ม จกต้องมีตนเป็นปร ทีป มีตนเป็นสรณ  ไม่เอ
สิ่งอื่นเป็นสรณ  มีธรรมเป็นปร ทีป มีธรรมเป็นสรณ   
ไม่เอ สิ่งอื่นเป็นสรณ . 

อ นนท์ ภิกษุพวกใด เป็นผู้ใคร่ในสิกข  (สนใจ
ศึกษ แล ปฏิบติต ม) ภิกษุพวกน้นจกเป็นผู้อยู่ในสถ น  
อนเลิศที่สุดแล.





ทำความเข้าใจ  
ก นล ม ป บิั ิ
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติพุทธวจน - หมวดธรรม 

ก รแสวงห  ๒ แบบ
-บาล ี . . ๑๒/๓๑๔-๓๑ /๓๑๔-๓๑๕.

ก รแสวงห ที่ไม่ปร เสริฐ

ภิกษุท้งหล ย ก รแสวงห ที่ไม่ปร เสริฐ เป็น
อย่ งไร.

ภิกษุท้งหล ย บุคคลบ งคนในโลกนี้ ตนเองเป็น 
ผูม้ีคว มเกิดเป็นธรรมด อยู่แล้ว ก็ยงแสวงห สิ่งที่มีคว ม
เกิดเป็นธรรมด อยู่น่นเอง ตนเองเป็นผู้มีคว มแก่เป็น
ธรรมด อยู่แล้ว ก็ยงแสวงห สิ่งที่มีคว มแก่เป็นธรรมด
อยูน่น่เอง ตนเองเปน็ผูม้คีว มเจบ็ไขเ้ปน็ธรรมด อยูแ่ลว้  
ก็ยงแสวงห สิ่งที่มีคว มเจ็บไข้เป็นธรรมด อยู่น่นเอง 
ตนเองเป็นผู้มีคว มต ยเป็นธรรมด อยู่แล้ว ก็ยงแสวงห
สิ่งที่มีคว มต ยเป็นธรรมด อยู่น่นเอง ตนเองเป็นผู้มี
คว มโศกเป็นธรรมด อยู่แล้ว ก็ยงแสวงห สิ่งที่มีคว ม
โศกเปน็ธรรมด อยูน่น่เอง ตนเองเปน็ผูม้คีว มเศร้ หมอง
เปน็ธรรมด อยูแ่ลว้ กย็งแสวงห สิง่ทีม่คีว มเศร้ หมองเปน็
ธรรมด อยู่น่นเอง.
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๓๗

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

ภกิษุทง้หล ย กอ็ ไรเล่ เร กล่ วว่  มคีว มเกดิเป็น
ธรรมด  ภิกษุท้งหล ย บุตร ภรรย  ท สหญิง ท สช ย  
แพ  แก  ไก่ สุกร ช้ ง โค ม้  ล  ทอง เงิน เร กล่ วว่ เป็น 
ส่ิงท่ีมีคว มเกิดเป็นธรรมด  ภิกษุท้งหล ย ส่ิงท่ีมีคว มเกิด
เป็นธรรมด เหล่ น้นเป็นอุปธิ ซ่ึงบุคคลในโลกน้ี พ กนจม 
ติดอยู่ พ กนมวเม อยู่ในอุปธิเหล่ น้น จึงทำ ให้ตนท้งท่ี 
มีคว มเกิดเป็นธรรมด อยู่เองแล้ว ก็ยงแสวงห สิ่งที่มี
คว มเกิดเป็นธรรมด อยู่น่นเองอีก.

ภกิษทุง้หล ย กอ็ ไรเล่ เร กล่ วว่  มคีว มแกเ่ปน็
ธรรมด  ภิกษุท้งหล ย บุตร ภรรย  ท สหญิง ท สช ย  
แพ  แก  ไก่ สุกร ช้ ง โค ม้  ล  ทอง เงิน เร กล่ วว่ เป็น 
สิ่งที่มีคว มแก่เป็นธรรมด  ภิกษุท้งหล ย สิ่งที่มีคว มแก ่
เป็นธรรมด เหล่ น้นเป็นอุปธิ ซึ่งบุคคลในโลกนี้ พ กน
จมติดอยู่ พ กนมวเม อยู่ พ กนสยบอยู่ในอุปธิเหล่ น้น 
จึงทำ ให้ตนท้งที่มีคว มแก่เป็นธรรมด อยู่เองแล้ว ก็ยง
แสวงห สิ่งที่มีคว มแก่เป็นธรรมด อยู่น่นเองอีก.

ภิกษุท้งหล ย ก็อ ไรเล่ เร กล่ วว่  มีคว มเจ็บไข้
เปน็ธรรมด  ภกิษทุง้หล ย บตุร ภรรย  ท สหญงิ ท สช ย 
แพ  แก  ไก่ สุกร ช้ ง โค ม้  ล  ทอง เงิน เร กล่ วว่ เป็น 



๓๘

พุทธวจน - หมวดธรรม 

สิง่ทีม่คีว มเจบ็ไขเ้ปน็ธรรมด  ภกิษทุง้หล ย สิง่ทีม่คีว ม
เจ็บไข้เป็นธรรมด เหล่ น้นเป็นอุปธิ ซึ่งบุคคลในโลกนี้  
พ กนจมติดอยู่ พ กนมวเม อยู่ พ กนสยบอยู่ในอุปธิ 
เหล่ น้น จึงทำ ให้ตนท้งท่ีมีคว มเจ็บไข้เป็นธรรมด อยู่เองแล้ว  
กย็งแสวงห สิง่ทีม่คีว มเจบ็ไขเ้ปน็ธรรมด อยูน่น่เองอกี.

ภิกษุท้งหล ย ก็อ ไรเล่ เร กล่ วว่  มีคว มต ย
เปน็ธรรมด  ภกิษทุง้หล ย บตุร ภรรย  ท สหญงิ ท สช ย  
แพ  แก  ไก่ สุกร ช้ ง โค ม้  ล  ทอง เงิน เร กล่ วว่ เป็น
สิ่งที่มีคว มต ยเป็นธรรมด  ภิกษุท้งหล ย สิ่งที่มีคว ม
ต ยเปน็ธรรมด เหล่ นน้เป็นอปุธ ิ ซึง่บคุคลในโลกนี ้พ กน 
จมติดอยู่ พ กนมวเม อยู่ พ กนสยบอยู่ในอุปธิเหล่ น้น 
จึงทำ ให้ตนท้งที่มีคว มต ยเป็นธรรมด อยู่เองแล้ว ก็ยง
แสวงห สิ่งที่มีคว มต ยเป็นธรรมด อยู่น่นเองอีก.

ภิกษุท้งหล ย ก็อ ไรเล่ เร กล่ วว่  มีคว มโศก
เปน็ธรรมด  ภกิษทุง้หล ย บตุร ภรรย  ท สหญงิ ท สช ย  
แพ  แก  ไก่ สุกร ช้ ง โค ม้  ล  ทอง เงิน เร กล่ วว่ เป็น 
ส่ิงท่ีมีคว มโศกเป็นธรรมด  ภิกษุท้งหล ย ส่ิงท่ีมีคว มโศก 
เป็นธรรมด เหล่ น้นเป็นอุปธิ ซึ่งบุคคลในโลกนี้ พ กน 
จมติดอยู่ พ กนมวเม อยู่ พ กนสยบอยู่ในอุปธิเหล่ น้น 



๓๙

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

จึงทำ ให้ตนท้งที่มีคว มโศกเป็นธรรมด อยู่เองแล้ว ก็ยง
แสวงห สิ่งที่มีคว มโศกเป็นธรรมด อยู่น่นเองอีก.

ภิกษุท้งหล ย ก็อ ไรเล่ เร กล่ วว่  มีคว มเศร้ หมอง 
เปน็ธรรมด  ภกิษทุง้หล ย บตุร ภรรย  ท สหญงิ ท สช ย  
แพ  แก  ไก่ สุกร ช้ ง โค ม้  ล  ทอง เงิน เร กล่ วว่ เป็น
สิ่งที่มีคว มเศร้ หมองเป็นธรรมด  ภิกษุท้งหล ย สิ่งที่มี
คว มเศร้ หมองเป็นธรรมด เหล่ น้นเป็นอุปธิ ซึ่งบุคคล
ในโลกนี้ พ กนจมติดอยู่ พ กนมวเม อยู่ พ กนสยบอยู่
ในอุปธิเหล่ น้น จึงทำ ให้ตนท้งที่มีคว มเศร้ หมองโดย 
รอบด้ นเป็นธรรมด อยู่เองแล้ว ก็ยงแสวงห สิ่งที่มีคว ม
เศร้ หมองเป็นธรรมด อยู่น่นเองอีก.

ภิกษุท้งหล ย นี้คือ ก รแสวงห ที่ไม่ปร เสริฐ.

ก รแสวงห ที่ปร เสริฐ
ภกิษทุง้หล ย ก รแสวงห ทีป่ร เสรฐิ เปน็อย่ งไร.
ภกิษทุง้หล ย บคุคลบ งคนในโลกนี ้ตนเองมคีว ม

เกิดเป็นธรรมด  ก็ทร บชดโทษในสิ่งที่มีคว มเกิดเป็น
ธรรมด  แล้วแสวงห นิพพ นอนเป็นธรรมไม่เกิด เป็น
ธรรมเกษมจ กโยค  ไม่มธีรรมอืน่ย่ิงกว่  ตนเองมคีว มแก ่



๔๐

พุทธวจน - หมวดธรรม 

เปน็ธรรมด  กท็ร บชดโทษในสิง่ทีม่คีว มแกเ่ปน็ธรรมด  
แล้วแสวงห นิพพ นอนเป็นธรรมไม่แก่ เป็นธรรมเกษม
จ กโยค  ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่  ตนเองมีคว มเจ็บไข้เป็น
ธรรมด  กท็ร บชดโทษในสิง่ท่ีมคีว มเจบ็ไขเ้ปน็ธรรมด  
แลว้แสวงห นพิพ นอนเป็นธรรมไมเ่จบ็ไข้ เปน็ธรรมเกษม
จ กโยค  ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่  ตนเองมีคว มต ยเป็น
ธรรมด  ก็ทร บชดโทษในสิ่งที่มีคว มต ยเป็นธรรมด  
แล้วแสวงห นิพพ นอนเป็นธรรมไม่ต ย เป็นธรรมเกษม
จ กโยค  ไม่มีธรรมอ่ืนยิ่งกว่  ตนเองมีคว มโศกเป็น
ธรรมด  ก็ทร บชดโทษในสิ่งที่มีคว มโศกเป็นธรรมด  
แล้วแสวงห นิพพ นอนเป็นธรรมไม่โศก เป็นธรรมเกษม
จ กโยค  ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่  ตนเองมีคว มเศร้ หมอง
เปน็ธรรมด  กท็ร บชดโทษในสิง่ทีม่คีว มเศร้ หมองเปน็
ธรรมด  แล้วแสวงห นิพพ นอนเป็นธรรมไม่เศร้ หมอง 
เป็นธรรมเกษมจ กโยค ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่ .

ภิกษุท้งหล ย นี้คือ ก รแสวงห ที่ปร เสริฐ.



๔๑
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โอก สในก รเกิดเป็นมนุษย์น้นย ก
-บาล ี า า . .ํ ๑๙/๕ -๕ ๙/๑๗๔๔.

ภิกษุท้งหล ย เปรียบเหมือนมห ปฐพีอนใหญ่ 
หลวงนี้ มีน้ำ ท่วมถึงเป็นอนเดียวกนท้งหมด บุรุษคนหนึ่ง 
ทิง้แอก ซึง่มรีเูจ เพยีงรเูดยีว ลงไปในน้ำ นน้ ลมต วนออก
พดใหล้อยไปท งทศิต วนตก ลมต วนตกพดใหล้อยไปท ง 
ทศิต วนออก ลมเหนอืพดใหล้อยไปท งทศิใต้ ลมใตพ้ดให้
ลอยไปท งทิศเหนืออยู่ดงนี้ ในน้ำ น้น มีเต่ ตวหนึ่งต บอด 
ล่วงไปร้อยปีๆ มนจ ผุดขึ้นม สกคร้งหนึ่ง.

ภิกษุท้งหล ย เธอท้งหล ย จ สำ คญคว มข้อนี้ว่
อย่ งไร จ เป็นไปได้ไหม ที่เต่ ต บอด ร้อยปีจึงจ ผุดขึ้น
สกคร้งหนึ่ง จ พึงยื่นคอเข้ ไปในรูซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียวใน
แอกน้น.

ข้อน้ีย กท่ีจ เป็นไปได้ พร เจ้ ข้  ท่ีเต่ ต บอดน้น ร้อยปีผุดข้ึน 
เพียงคร้งเดียว จ พึงยื่นคอเข้ ไปในรูซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียวในแอกน้น.

ภิกษุท้งหล ย ย กที่จ เป็นไปได้ ฉนเดียวกน
ที่ใครๆ จ พึงได้คว มเป็นมนุษย์ ย กที่จ เป็นไปได้ 
ฉนเดียวกน ที่ตถ คตอรหนตสมม สมพุทธ  จ เกิดขึ้น 
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ในโลก ย กที่จ เป็นไปได้ ฉนเดียวกน ที่ธรรมวินยอน
ตถ คตปร ก ศแล้วจ รุ่งเรืองไปท่วโลก.

ภกิษทุง้หล ย แตว่่ บดนี ้คว มเปน็มนษุย ์กไ็ดแ้ลว้ 
ตถ คตอรหนตสมม สมพุทธ ก็บงเกิดขึ้นในโลกแล้ว แล
ธรรมวินยอนตถ คตปร ก ศแล้ว ก็รุ่งเรืองไปท่วโลกแล้ว.

ภิกษุท้งหล ย เพร เหตุน้น ในกรณีนี้ พวกเธอ
พึงทำ คว มเพียรเพื่อให้รู้ต มเป็นจริงว่  นี้ทุกข์ นี้เหตุให้
เกิดทุกข์ นี้คว มดบแห่งทุกข์ นี้หนท งให้ถึงคว มดบแห่ง
ทุกข์ ดงนี้เถิด.



๔๔

 
เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติพุทธวจน - หมวดธรรม 

สมยเพ่ือก รอยู่ปร พฤตพิรหมจรรย์
-บาล ีอฏฺ ก. อ.ํ ๒๓/๒๒๙-๒๓๑/๑๑๙.

ภิกษุท้งหล ย ปุถุชนผู้ไม่ได้สดบ ย่อมกล่ วว่  
โลกได้ขณ จึงทำ กิจ แต่เข ไม่รู้ขณ หรือมิใช่ขณ  ภิกษุ
ท้งหล ย ก ลมิใช่ขณ มิใช่สมยในก รอยู่ปร พฤติ
พรหมจรรย์ ๘ ปร ก รน้ี ๘ ปร ก รเป็นอย่ งไร คือ.

ภิกษุท้งหล ย ตถ คตอุบติขึ้นแล้วในโลกนี้ เป็น
อรหนต์ ตรสรู้เองโดยชอบ ถึงพร้อมด้วยวิชช แล จรณ  
เสด็จไปดีแล้ว รู้แจ้งโลก เป็นส รถีฝึกบุรุษที่ควรฝึก ไม่มี
ผู้อื่นยิ่งกว่  เป็นศ สด ของเทวด แล มนุษย์ท้งหล ย  
เป็นผู้เบิกบ นแล้ว เป็นผู้จำ แนกธรรม แล แสดงธรรม  
อนนำ คว มสงบม ให้ เป็นไปเพ่ือปรินิพพ น ให้ถึง
ก รตรสรู้ ท่ีพร สุคตปร ก ศแล้ว แต่บุคคลผู้นี้เข้ ถึง 
นรกเสีย ภิกษุท้งหล ย นี้มิใช่ขณ  มิใช่สมยในก รอยู่
ปร พฤติพรหมจรรย์ข้อที่ ๑.

อีกปร ก รหนึ่ง ตถ คตอุบติขึ้นในโลก … เป็น 
ผู้จำ แนกธรรม แล แสดงธรรมอนนำ คว มสงบม ให้ … แต่
บุคคลผู้น้ีเข้ ถึงก� เนิดสตว์ดิรจฉ นเสีย ภิกษุท้งหล ย  
นีม้ใิช่ขณ  มใิชส่มยในก รอยูป่ร พฤตพิรหมจรรยข์อ้ที ่๒.
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อกีปร ก รหนึง่ … แตบ่คุคลนีเ้ข้ ถงึเปรตวสิยเสยี  
ภิกษุท้งหล ย นี้มิใช่ขณ  มิใช่สมยในก รอยู่ปร พฤติ
พรหมจรรย์ข้อที่ ๓.

อกีปร ก รหนึง่ … แตบ่คุคลนีเ้ข้ ถงึเทพนกิ ยผูม้ ี
อ ยุยืน เหล่ ใดเหล่ หนึ่งเสีย ภิกษุท้งหล ย นี้มิใช่ขณ  
มิใช่สมยในก รอยู่ปร พฤติพรหมจรรย์ข้อที่ ๔.

อีกปร ก รหนึ่ง … แต่บุคคลนี้กลบม เกิดใน
ปจัจนตชนบทแล อยูใ่นพวกมลิกข  ไมรู่ด้รีูช้อบ อนเปน็ 
สถ นท่ีไม่มีภิกษุ ภิกษุณี อุบ สก อุบ สิก ไปม  ภิกษุท้งหล ย  
นี้มิใช่ขณ  มิใช่สมยในก รอยู่ปร พฤติพรหมจรรย์ข้อที่ ๕.

อกีปร ก รหนึง่ … บคุคลนีก้ลบม เกดิในมชฌมิ- 
ชนบท แตเ่ข เปน็มจิฉ ทฎิฐ ิมคีว มเหน็วปิริตว่  ท นทีใ่ห้
แล้วไม่มีผล ยญที่บูช แล้วไม่มีผล ก รบวงสรวงไม่มีผล  
ผลวิบ กแห่งกรรมดี กรรมช่วไม่มี โลกน้ีไม่มี โลกหน้
ไมม่ ีม รด ไมม่ ีบดิ ไมม่ ีสตวท์ง้หล ยทีผ่ดุเกดิขึน้ไม่ม ี 
สมณพร หมณ์ผู้ปฏิบติดีปฏิบติชอบ กร ท� ให้แจ้งซ่ึงโลกน้ี 
แล โลกอืน่ดว้ยปญัญ อนยิง่เอง แลว้สง่สอนผูอ่ื้นใหรู้ต้ ม 
ไมม่ ี ภกิษทุง้หล ย นีม้ใิชข่ณ  มใิชส่มยในก รอยูป่ร พฤติ
พรหมจรรย์ข้อที่ ๖.



๔๖

พุทธวจน - หมวดธรรม 

อกีปร ก รหนึง่ … บคุคลนีก้ลบม เกดิในมชฌมิ- 
ชนบท แต่เข มีปัญญ ทร ม บ้ ใบ้ ไม่ส ม รถรู้อรรถ
แหง่สภุ ษติแล ทพุภ ษติ ภกิษุทง้หล ย นีม้ใิชข่ณ  มใิช่
สมยในก รอยู่ปร พฤติพรหมจรรย์ข้อที่ ๗.

อีกปร ก รหนึ่ง ตถ คตไม่ได้อุบติขึ้นในโลก เป็น
อรหนต์ ตรสรู้เองโดยชอบ ถึงพร้อมด้วยวิชช แล จรณ  
เสดจ็ไปดแีลว้ รูแ้จง้โลก เปน็ส รถฝีกึบรุษุทีค่วรฝกึ ไมม่ผีูอ้ืน่ 
ยิ่งกว่  เป็นศ สด ของเทวด แล มนุษย์ท้งหล ย เป็นผู้ 
เบิกบ นแล้ว เป็นผู้จำ แนกธรรม แล ไม่ได้แสดงธรรมอน
นำ คว มสงบม ให้ เป็นไปเพื่อปรินิพพ น ให้ถึงก รตรสรู้  
ทีพ่ร สคุตทรงปร ก ศแลว้ ถงึบคุคลผูน้ีจ้ เกดิในมชฌมิ- 
ชนบทแล มีปัญญ  ไม่บ้ ใบ้ ท้งส ม รถจ รู้อรรถแห่ง
สุภ ษิตแล ทุพภ ษิต ภิกษุท้งหล ย นี้มิใช่ขณ  มิใช่สมย
ในก รอยู่ปร พฤติพรหมจรรย์ข้อที่ ๘.

ภิกษุท้งหล ย นี้แล ก ลอนมิใช่ขณ  มิใช่สมย 
ในก รอยู่ปร พฤติพรหมจรรย์ ๘ ปร ก รนี้แล.

ภิกษุท้งหล ย ส่วนขณ แล สมยในก รอยู่
ปร พฤติพรหมจรรย์ มีปร ก รเดียว ปร ก รเดียวเป็น
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อย่ งไร คือ ภิกษุท้งหล ย ตถ คตอุบติขึ้นแล้วในโลกนี้ 
เปน็อรหนต ์ตรสรูเ้องโดยชอบ ถงึพรอ้มดว้ยวิชช แล จรณ   
เสด็จไปดีแล้ว รู้แจ้งโลก เป็นส รถีฝึกบุรุษที่ควรฝึก ไม่มี
ผู้อื่นยิ่งไปกว่  เป็นศ สด ของเทวด แล มนุษย์ท้งหล ย  
เป็นผู้เบิกบ นแล้ว เป็นผู้จำ แนกธรรม แล แสดงธรรม 
อนนำ คว มสงบม ให ้เป็นไปเพือ่ปรินพิพ นใหถึ้งก รตรสรู้ 
ที่พร สุคตปร ก ศแล้ว แล บุคคลนี้เกิดในมชฌิมชนบท  
ทง้มปัีญญ  ไมบ่้ ใบ ้ส ม รถเพือ่จ รูอ้รรถแหง่สภุ ษติแล
ทุพภ ษิตได้.

ภิกษุท้งหล ย นี้เป็นขณ แล สมยในก รอยู่
ปร พฤติพรหมจรรย์ปร ก รเดียว.



๔๘

 
เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติพุทธวจน - หมวดธรรม 

สิ่งที่ใครๆ ในโลกไม่ได้ต มปร รถน
-บาล ี ก. อํ. ๒๒/๕๙- ๒/๔ .

ภิกษุท้งหล ย ฐ น  ๕ ปร ก รเหล่ นี้ อนสมณ  
พร หมณ์ เทวด  ม ร พรหม หรือใครๆ ในโลก ไม่พึง 
ได้ต มปร รถน  ๕ ปร ก รเป็นอย่ งไร คือ สมณ  
พร หมณ์ เทวด  ม ร พรหม หรือใครๆ ในโลก ไม่อ จได้
ต มปร รถน ว่

(๑) สิ่งที่มีคว มแก่เป็นธรรมด  อย่ แก่เลย
(๒) สิง่ทีม่คีว มเจบ็ไขเ้ปน็ธรรมด  อย่ เจบ็ไขเ้ลย
(๓) สิ่งที่มีคว มต ยเป็นธรรมด  อย่ ต ยเลย
(๔) สิ่งที่มีคว มสิ้นไปเป็นธรรมด  อย่ สิ้นไปเลย
(๕) สิ่งที่มีคว มวิน ศเป็นธรรมด  อย่ วิน ศเลย
ภกิษทุง้หล ย สิง่ทีม่คีว มแกเ่ปน็ธรรมด  กย่็อมแก่

สำ หรบปุถุชนผู้ไม่ได้สดบ เมื่อสิ่งที่มีคว มแก่เป็นธรรมด
แก่แล้ว เข ก็ไม่พิจ รณ เห็นโดยปร จกษ์ว่  ไม่ใช่สิ่งที่มี
คว มแก่เป็นธรรมด  จ แก่สำ หรบเร ผู้เดียวเท่ น้น โดย 
ที่แท้แล้ว สิ่งที่มีคว มแก่เป็นธรรมด  ย่อมแก่สำ หรบสตว ์
ทง้ปวง ทีม่กี รม  ก รไป ก รจุต ิก รอบุต ิกเ็มือ่สิง่ท่ีมคีว มแก ่
เป็นธรรมด  แก่แล้ว เร จ ม มวเศร้ โศก กร วนกร ว ย 
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ร่ำ ไรรำ พน ทบุอกร่ำ ไห ้ถงึคว มหลงใหล แมอ้ ห รกไ็มย่อ่ย  
ก ยก็เศร้ หมอง ก รง นก็หยุดช งก พวกอมิตรก็ดีใจ  
มิตรสห ยก็เศร้ ใจ ดงนี้ ปุถุชนน้น เมื่อสิ่งท่ีมีคว มแก่ 
เปน็ธรรมด  แกแ่ลว้ ยอ่มเศร้ โศก กร วนกร ว ย ร่ำ ไรรำ พน  
เป็นผู้ทุบอกร่ำ ไห้ ย่อมถึงคว มหลงใหล ภิกษุท้งหล ย  
เร กล่ วว่  ปุถุชนผู้ไม่ได้สดบนี้ ถูกลูกศรแห่งคว มโศก  
อนมีพิษเสียบแทงแล้ว ทำ ตนเองให้เดือดร้อนอยู่.

ภกิษทุง้หล ย ขอ้อืน่ยงมอีกี สิง่ทีม่คีว มเจบ็ไขเ้ปน็
ธรรมด  ก็ย่อมเจ็บไข้สำ หรบปุถุชนผู้ไม่ได้สดบ … สิ่งที่มี
คว มต ยเปน็ธรรมด  กย็อ่มต ยสำ หรบปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดบ 
… สิง่ทีม่คีว มสิน้ไปเปน็ธรรมด  กย็อ่มสิน้ไปสำ หรบปถุุชน
ผู้ไม่ได้สดบ … สิ่งที่มีคว มวิน ศเป็นธรรมด  ก็ย่อมวิน ศ
สำ หรบปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดบ เมือ่สิง่ทีมี่คว มวนิ ศเปน็ธรรมด
วิน ศแล้ว เข ก็ไม่พิจ รณ เห็นโดยปร จกษ์ว่  ไม่ใช่สิ่งที่มี
คว มวิน ศเป็นธรรมด  จ วิน ศสำ หรบเร ผู้เดียวเท่ น้น 
โดยที่แท้แล้ว สิ่งที่มีคว มวิน ศเป็นธรรมด  ย่อมวิน ศ
สำ หรบสตว์ท้งปวง ที่มีก รม  ก รไป ก รจุติ ก รอุบติ  
ก็เมื่อสิ่งที่มีคว มวิน ศเป็นธรรมด  วิน ศแล้ว เร จ ม มว
เศร้ โศก กร วนกร ว ย ร่ำ ไรรำ พน ทุบอกร่ำ ไห้ ถึงคว ม
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หลงใหล แมอ้ ห รกไ็มย่อ่ย ก ยกเ็ศร้ หมอง ก รง นกห็ยดุ
ช งก พวกอมติรกดี็ใจ มติรสห ยกเ็ศร้ ใจ ดงนี ้ ปถุชุนนน้ 
เมือ่สิง่ทีม่คีว มวนิ ศเปน็ธรรมด  วนิ ศแลว้ ยอ่มเศร้ โศก 
กร วนกร ว ย ร่ำ ไรรำ พน เป็นผู้ทุบอกร่ำ ไห้ ย่อมถึงคว ม
หลงใหล ภิกษุท้งหล ย เร กล่ วว่  ปุถุชนผู้มิได้สดบนี้ 
ถูกลูกศรแห่งคว มโศก อนมีพิษเสียบแทงแล้ว ทำ ตนเอง
ให้เดือดร้อนอยู่.

ภกิษทุง้หล ย สิง่ทีม่คีว มแกเ่ปน็ธรรมด  กย่็อมแก่
สำ หรบอริยส วกผู้ได้สดบ เมื่อสิ่งที่มีคว มแก่เป็นธรรมด  
แก่แล้ว อริยส วกน้นย่อมพิจ รณ เห็นดงนี้ว่  ไม่ใช่สิ่งที่มี
คว มแก่เป็นธรรมด  จ แก่สำ หรบเร ผู้เดียวเท่ น้น โดยที่
แท้แล้ว สิ่งที่มีคว มแก่เป็นธรรมด  ย่อมแก่สำ หรบสตว์ท้ง
ปวงทีม่กี รม  ก รไป ก รจตุ ิก รอบุต ิกเ็มือ่สิง่ทีม่คีว มแก่
เป็นธรรมด  แก่แล้ว เร จ ม มวเศร้ โศก กร วนกร ว ย 
ร่ำ ไรรำ พน ทุบอกร่ำ ไห้ ถึงคว มหลงใหล แม้อ ห รก็ไม่
ยอ่ย ก ยกเ็ศร้ หมอง ก รง นกห็ยดุช งก พวกอมติรกด็ใีจ 
มติรสห ยกเ็ศร้ ใจ ดงนี ้ อรยิส วกนน้ เมือ่สิง่ทีม่คีว มแก่
เปน็ธรรมด  แกแ่ลว้ ยอ่มไมเ่ศร้ โศก ไมก่ร วนกร ว ย ไม่
ร่ำ ไรรำ พน ไมเ่ปน็ผูท้บุอกร่ำ ไห ้ไมถ่งึคว มหลงใหล ภกิษุ
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ท้งหล ย เร กล่ วว่  อริยส วกผู้ได้สดบนี้ ถอนลูกศรแห่ง
คว มโศก ของปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดบ อนมีพษิเสยีบแทงแลว้ ทำ
ตนเองให้เดือดร้อน อริยส วกผู้ไม่มีคว มโศก ถอนลูกศร
ได้แล้ว ย่อมปรินิพพ นด้วยตน.

ภกิษทุง้หล ย ขอ้อืน่ยงมอีกี สิง่ทีม่คีว มเจบ็ไขเ้ปน็
ธรรมด  ก็ย่อมเจ็บไข้สำ หรบอริยส วกผู้ได้สดบ … สิ่งที่
มีคว มต ยเป็นธรรมด  ก็ย่อมต ยสำ หรบอริยส วกผู้ได้
สดบ … สิง่ทีม่คีว มสิน้ไปเปน็ธรรมด  กย็อ่มสิน้ไปสำ หรบ
อรยิส วกผูไ้ดส้ดบ … สิง่ท่ีมีคว มวนิ ศเปน็ธรรมด  กย็อ่ม
วิน ศสำ หรบอริยส วกผู้ได้สดบ เมื่อส่ิงที่มีคว มวิน ศเป็น
ธรรมด  วิน ศแล้ว อริยส วกน้นย่อมพิจ รณ เห็นดงนี้ว่   
ไม่ใช่สิ่งที่มีคว มวิน ศเป็นธรรมด  จ วิน ศสำ หรบเร  
ผู้เดียวเท่ น้น โดยที่แท้แล้ว สิ่งที่มีคว มวิน ศเป็นธรรมด  
ย่อมวิน ศสำ หรบสตว์ท้งปวงที่มีก รม  ก รไป ก รจุติ  
ก รอุบติ ก็เมื่อสิ่งที่มีคว มวิน ศเป็นธรรมด วิน ศแล้ว  
เร จ ม มวเศร้ โศก กร วนกร ว ย ร่ำ ไรรำ พน ทบุอกร่ำ ไห ้ถงึ 
คว มหลงใหล แมอ้ ห รกไ็มย่อ่ย ก ยกเ็ศร้ หมอง ก รง น 
ก็หยุดช งก พวกอมิตรก็ดีใจ มิตรสห ยก็เศร้ ใจ ดงนี้  
อริยส วกน้น เมื่อสิ่งที่มีคว มวิน ศเป็นธรรมด  วิน ศแล้ว 
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ย่อมไม่เศร้ โศก ไม่กร วนกร ว ย ไม่ร่ำ ไรรำ พน ไม่เป็น 
ผูท้บุอกร่ำ ไห ้ไมถ่งึคว มหลงใหล ภกิษทุง้หล ย เร กล่ ว 
ว่ อริยส วกผู้ได้สดบนี้ ถอนลูกศรแห่งคว มโศก อนมี
พิษเสียบแทงแล้ว ของปุถุชนผู้ไม่ได้สดบ อนทำ ตนเองให้ 
เดือดร้อนอยู่ อริยส วกผู้ไม่มีคว มโศก ถอนลูกศรได้แล้ว 
ย่อมปรินิพพ นด้วยตน.

ภิกษุท้งหล ย เหล่ นี้แลฐ น  ๕ ปร ก รนี้   
อนสมณ  พร หมณ์ เทวด  ม ร พรหม หรือใครๆ ในโลก
ไม่พึงได้ต มปร รถน . 
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สิ่งที่ควรพิจ รณ เนืองๆ
-บาล ี ก. อํ. ๒๒/ ๑- /๕๗.

ภิกษุท้งหล ย ฐ น  ๕ ปร ก รนี้ อนสตรี บุรุษ 
คฤหสถ์ หรือบรรพชิต ควรพิจ รณ เนืองๆ ๕ ปร ก ร
เป็นอย่ งไร คือ สตรี บุรุษ คฤหสถ์ หรือบรรพชิต  
ควรพิจ รณ เนืองๆ ว่  

(๑) เร มีคว มแก่เป็นธรรมด  ไม่ล่วงพ้นคว มแก่
ไปได้

(๒) เร มคีว มเจบ็ไขเ้ปน็ธรรมด  ไมล่่วงพน้คว ม
เจ็บไข้ไปได้

(๓) เร มีคว มต ยเป็นธรรมด  ไม่ล่วงพ้นคว ม
ต ยไปได้

(๔) เร จ ต้องพลดพร กจ กของรกของชอบใจ
ท้งสิ้น

(๕) เร มีกรรมเป็นของตน เป็นท ย ทแห่งกรรม  
มีกรรมเป็นกำ เนิด มีกรรมเป็นเผ่ พนธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่ง  
ทำ กรรมใดไว้ ดีก็ต ม ช่วก็ต ม เร จ เป็นผู้รบผลของกรรมน้น
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ภิกษุท้งหล ย เพร อ ศยอำ น จปร โยชน์อ ไร 
สตร ีบรุษุ คฤหสถ ์หรอืบรรพชติ จงึควรพจิ รณ เนอืงๆ ว่  
เร มีคว มแก่เป็นธรรมด  ไม่ล่วงพ้นคว มแก่ไปได้ ภิกษุ
ท้งหล ย คว มมวเม ในคว มเป็นหนุ่มส วมีอยู่แก่สตว์
ท้งหล ย ซึ่งเป็นเหตุให้สตว์ท้งหล ยปร พฤติก ยทุจริต  
วจีทุจริต มโนทุจริต เมื่อเข พิจ รณ ฐ น น้นอยู่เนืองๆ 
ย่อมล คว มมวเม ในคว มเป็นหนุ่มส วน้นได้โดยส้ินเชิง 
หรือว่ ทำ ให้เบ บ งลงได้ ภิกษุท้งหล ย เพร อ ศย 
อำ น จปร โยชน์นี้แล สตรี บุรุษ คฤหสถ์ หรือบรรพชิต จึง
ควรพจิ รณ เนอืงๆ ว่  เร มคีว มแกเ่ปน็ธรรมด  ไมล่ว่งพน้ 
คว มแก่ไปได้.

ภิกษุท้งหล ย เพร อ ศยอำ น จปร โยชน์อ ไร 
สตร ีบรุษุ คฤหสถ ์หรอืบรรพชติ จงึควรพจิ รณ เนอืงๆ ว่  
เร มีคว มเจ็บไข้เป็นธรรมด  ไม่ล่วงพ้นคว มเจ็บไข้ไปได้  
ภิกษุท้งหล ย คว มมวเม ในคว มไม่มีโรคมีอยู่แก่สตว์ 
ท้งหล ย ซึ่งเป็นเหตุให้สตว์ท้งหล ย ปร พฤติก ยทุจริต 
วจีทุจริต มโนทุจริต เมื่อเข พิจ รณ ฐ น น้นอยู่เนืองๆ 
ย่อมล คว มมวเม ในคว มไม่มีโรคน้นได้โดยสิ้นเชิง หรือ
ว่ ทำ ให้เบ บ งลงได้ ภิกษุท้งหล ย เพร อ ศยอำ น จ
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ปร โยชน์นี้แล สตรี บุรุษ คฤหสถ์ หรือบรรพชิต จึงควร
พจิ รณ เนอืงๆ ว่  เร มคีว มเจบ็ไขเ้ป็นธรรมด  ไมล่ว่งพน้ 
คว มเจ็บไปได้.

ภิกษุท้งหล ย เพร อ ศยอำ น จปร โยชน์อ ไร 
สตร ีบรุษุ คฤหสถ ์หรอืบรรพชติ จงึควรพจิ รณ เนอืงๆ ว่  
เร มคีว มต ยเปน็ธรรมด  ไมล่ว่งพน้คว มต ยไปได ้ ภกิษุ
ท้งหล ย คว มมวเม ในชีวิตมีอยู่แก่สตว์ท้งหล ย ซึ่งเป็น
เหตใุหส้ตวท์ง้หล ยปร พฤตกิ ยทจุรติ วจทีจุรติ มโนทจุริต
เมื่อเข พิจ รณ ฐ น น้นอยู่เนืองๆ ย่อมล คว มมวเม  
ในชีวิตน้นได้โดยสิ้นเชิง หรือว่ ทำ ให้เบ บ งลงได้ ภิกษุ 
ทง้หล ย เพร อ ศยอำ น จปร โยชนน์ีแ้ล สตร ีบรุษุ คฤหสถ์
หรือบรรพชิต จึงควรพิจ รณ เนืองๆ ว่  เร มีคว มต ย 
เป็นธรรมด  ไม่ล่วงพ้นคว มต ยไปได้. 

ภิกษุท้งหล ย เพร อ ศยอำ น จปร โยชน์อ ไร 
สตร ีบรุษุ คฤหสถ ์หรอืบรรพชติ จงึควรพจิ รณ เนอืงๆ ว่   
เร จ ต้องพลดพร กจ กของรกของชอบใจท้งสิ้น ภิกษุ
ท้งหล ย คว มพอใจ คว มรกใคร่ในของรกมีอยู่แก่สตว์ 
ท้งหล ย ซึ่งเป็นเหตุให้สตว์ท้งหล ยปร พฤติก ยทุจริต  
วจีทุจริต มโนทุจริต เมื่อเข พิจ รณ ฐ น น้นอยู่เนืองๆ 



๕๖

พุทธวจน - หมวดธรรม 

ย่อมล คว มพอใจ คว มรกใคร่น้นได้โดยสิ้นเชิง หรือว่
ทำ ให้เบ บ งลงได้ ภิกษุท้งหล ย เพร อ ศยอำ น จ
ปร โยชน์นี้แล สตรี บุรุษ คฤหสถ์ หรือบรรพชิต จึงควร
พิจ รณ เนืองๆ ว่  เร จ ต้องพลดพร กจ กของรกของ
ชอบใจท้งสิ้น.

ภิกษุท้งหล ย เพร อ ศยอำ น จปร โยชน์อ ไร 
สตร ีบรุษุ คฤหสถ ์หรอืบรรพชติ จงึควรพจิ รณ เนอืงๆ ว่   
เร มีกรรมเป็นของตน เป็นท ย ทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำ เนิด  
มกีรรมเปน็เผ่ พนธุ ์มกีรรมเปน็ทีพ่ึง่ ทำ กรรมใดไว ้ดกีต็ ม 
ช่วก็ต ม เร จกเป็นผู้รบผลของกรรมน้น ภิกษุท้งหล ย 
ก ยทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต มีอยู่แก่สตว์ท้งหล ย เมื่อ 
เข พิจ รณ ฐ น น้นอยู่เนืองๆ ย่อมล ทุจริตเหล่ น้น
ได้โดยสิ้นเชิง หรือว่ ทำ ให้เบ บ งลงได้ ภิกษุท้งหล ย 
เพร อ ศยอำ น จปร โยชน์นี้แล สตรี บุรุษ คฤหสถ์ หรือ
บรรพชิต จึงควรพิจ รณ เนืองๆ ว่  เร มีกรรมเป็นของตน  
เป็นท ย ทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำ เนิด มีกรรมเป็น 
เผ่ พนธุ์ มีกรรมเป็นท่ีพึ่ง ทำ กรรมใดไว้ ดีก็ต ม ช่วก็ต ม 
เร จกเป็นผู้รบผลของกรรมน้น.
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ภิกษุท้งหล ย อริยส วกน้นย่อมพิจ รณ เห็นดงน้ีว่   
ไมใ่ชเ่ร แตผู่เ้ดยีวเท่ นน้ทีม่คีว มแกเ่ปน็ธรรมด  ไมล่ว่งพน้ 
คว มแก่ไปได้ โดยที่แท้ สตว์ท้งปวงที่มีก รม  ก รไป  
ก รจุติ ก รอุบติ ล้วนมีคว มแก่เป็นธรรมด  ไม่ล่วงพ้น 
คว มแก่ไปได้ เม่ืออริยส วกน้นพิจ รณ ฐ น น้นอยู่เนืองๆ 
มรรคย่อมเกิดข้ึน อริยส วกน้นย่อมเสพ อบรม ทำ ให้ม ก 
ซึ่งมรรคน้น เมื่อเสพ อบรม ทำ ให้ม กซึ่งมรรคน้นอยู่  
ย่อมล สงโยชน์ได้ อนุสยย่อมสิ้นไป.

อริยส วกน้น ย่อมพิจ รณ เห็นดงนี้ว่  ไม่ใช่เร แต่
ผู้เดียวเท่ น้นที่มีคว มเจ็บไข้เป็นธรรมด  ไม่ล่วงพ้นคว ม
เจบ็ไขไ้ปได ้ โดยทีแ่ท ้สตวท์ง้ปวงทีม่กี รม  ก รไป ก รจตุ ิ
ก รอุบติ ล้วนมีคว มเจ็บไข้เป็นธรรมด  ไม่ล่วงพ้นคว ม
เจ็บไข้ไปได้ เมื่ออริยส วกน้นพิจ รณ ฐ น น้นอยู่เนืองๆ 
มรรคยอ่มเกดิขึน้ อรยิส วกนน้ยอ่มเสพ อบรม ทำ ใหม้ ก 
ซึ่งมรรคน้น เมื่อเสพ อบรม ทำ ให้ม กซึ่งมรรคน้นอยู่  
ย่อมล สงโยชน์ได้ อนุสยย่อมสิ้นไป.

อริยส วกน้นย่อมพิจ รณ เห็นดงนี้ว่  ไม่ใช่เร แต่ 
ผูเ้ดยีวเท่ นน้ทีม่คีว มต ยเปน็ธรรมด  ไมล่ว่งพน้คว มต ย
ไปได ้ โดยทีแ่ท ้สตวท์ง้ปวงท่ีมกี รม  ก รไป ก รจตุ ิก รอุบติ  
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ล้วนมีคว มต ยเป็นธรรมด  ไม่ล่วงพ้นคว มต ยไปได้  
เม่ืออริยส วกน้นพิจ รณ ฐ น น้นอยู่เนืองๆ มรรคย่อมเกิดข้ึน  
อริยส วกน้นย่อมเสพ อบรม ทำ ให้ม กซึ่งมรรคน้น  
เมือ่เสพ อบรม ทำ ใหม้ กซึง่มรรคนน้อยู ่ยอ่มล สงโยชนไ์ด ้ 
อนุสยย่อมสิ้นไป. 

อริยส วกน้นย่อมพิจ รณ เห็นดงนี้ว่  ไม่ใช่เร  
แต่ผู้เดียวเท่ น้นที่จ ต้องพลดพร กจ กของรกของชอบใจ
ท้งสิ้น โดยที่แท้ สตว์ท้งปวงที่มีก รม  ก รไป ก รจุติ  
ก รอบุต ิลว้นจ ตอ้งพลดพร กจ กของรกของชอบใจท้งสิน้  
เมื่ออริยส วกน้นพิจ รณ ฐ น น้นอยู่เนืองๆ มรรคย่อม
เกดิขึน้ อรยิส วกนน้ยอ่มเสพ อบรม ทำ ใหม้ กซึง่มรรคนน้ 
เมือ่เสพ อบรม ทำ ใหม้ กซึง่มรรคนน้อยู ่ยอ่มล สงโยชนไ์ด ้
อนุสยย่อมสิ้นไป. 

อริยส วกน้นย่อมพิจ รณ เห็นดงนี้ว่  ไม่ใช่เร แต่
ผู้เดียวเท่ น้นที่มีกรรมเป็นของตน เป็นท ย ทแห่งกรรม 
มีกรรมเป็นกำ เนิด มีกรรมเป็นเผ่ พนธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่ง  
ทำ กรรมใดไว้ ดีก็ต ม ช่วก็ต ม เร จกเป็นผู้รบผลของกรรมน้น  
โดยที่แท้สตว์ท้งปวงท่ีมีก รม  ก รไป ก รจุติ ก รอุบติ 
ล้วนมีกรรมเป็นของตน เป็นท ย ทแห่งกรรม มีกรรม 
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เป็นกำ เนิด มีกรรมเป็นเผ่ พนธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่ง ทำ กรรม 
ใดไว้ ดีก็ต ม ช่วก็ต ม จกเป็นผู้รบผลของกรรมน้น เมื่อ
อรยิส วกนน้พจิ รณ ฐ น นน้อยูเ่นอืงๆ มรรคยอ่มเกดิขึน้  
อริยส วกน้นย่อมเสพ อบรม ทำ ให้ม กซึ่งมรรคน้นอยู่  
ย่อมล สงโยชน์ได้ อนุสยย่อมสิ้นไป.

สตว์ท้งหล ย ย่อมมีคว มแก่เป็นธรรมด  มีคว ม
เจ็บไข้เป็นธรรมด  มีคว มต ยเป็นธรรมด  สตว์ท้งหล ย
ย่อมเป็นไปต มธรรมด  พวกปุถุชนย่อมเกลียด ถ้ เร พึง
เกลยีดธรรมนน้ ในพวกสตวผ์ูม้อีย่ งน้นเปน็ธรรมด  ข้อนน้ 
ไมส่มควรแกเ่ร ผูเ้ปน็อยูอ่ย่ งนี ้เร นน้เปน็อยูอ่ย่ งนี ้ทร บ
ธรรมที่ห อุปธิมิได้ เห็นก รออกบวชโดยเป็นธรรมเกษม 
ครอบงำ คว มมวเม ท้งปวงในคว มไม่มีโรค ในคว มเป็น
หนุ่มส วแล ในชีวิต คว มอุตส ห ได้มีแล้วแก่เร ผู้เห็น
เฉพ ซึ่งนิพพ น บดนี้ เร ไม่ควรเพ่ือเสพก มท้งหล ย  
จกเปน็ผูป้ร พฤตไิมถ่อยหลง ตง้หน้ ปร พฤตพิรหมจรรย.์
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เพร แตกสล ย จึงได้ชือ่ว่  “โลก”
-บาล ี า. .ํ ๑ / ๔/๙ .

ข้ แต่พร องค์ผู้เจริญ ที่กล่ วกนว่  โลก โลก ดงนี้ อนว่ โลก 
มีได้ด้วยเหตุเพียงเท่ ไร พร เจ้ ข้ .

ภิกษุ เพร จ ต้องแตกสล ย เร จึงกล่ วว่ โลก  
ก็อ ไรเล่ จ ต้องแตกสล ย. 

ภิกษุ จกษุแตกสล ย รูปแตกสล ย จกษุวิญญ ณ
แตกสล ย จกษสุมผสแตกสล ย แมสุ้ขเวทน ก็ดี ทุกขเวทน
ก็ดี หรืออทุกขมสุขเวทน  ท่ีเกิดข้ึนเพร จกษุสมผสเป็นปัจจย 
ก็แตกสล ย. 

ภกิษ ุ โสต แตกสล ย เสยีงแตกสล ย โสตวญิญ ณ
แตกสล ย โสตสมผสแตกสล ย แมส้ขุเวทน กด็ ีทกุขเวทน  
กด็ ีหรืออทกุขมสขุเวทน  ทีเ่กดิขึน้เพร โสตสมผสเปน็ปจัจย 
ก็แตกสล ย.

ภกิษ ุ ฆ น แตกสล ย กลิน่แตกสล ย ฆ นวญิญ ณ
แตกสล ย ฆ นสมผสแตกสล ย แม้สุขเวทน ก็ดี ทุกขเวทน
ก็ดี หรืออทุกขมสุขเวทน  ท่ีเกิดข้ึนเพร ฆ นสมผสเป็นปัจจย 
ก็แตกสล ย.
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ภิกษุ ชิวห แตกสล ย รสแตกสล ย ชิวห วิญญ ณ 
แตกสล ย ชวิห สมผสแตกสล ย แมส้ขุเวทน กดี็ทกุขเวทน  
ก็ดี หรืออทุกขมสุขเวทน  ท่ีเกิดข้ึนเพร ชิวห สมผสเป็นปัจจย 
ก็แตกสล ย.

ภิกษุ ก ยแตกสล ย โผฏฐพพ แตกสล ย  
ก ยวิญญ ณแตกสล ย ก ยสมผสแตกสล ย แม้สุขเวทน
ก็ดี ทุกขเวทน ก็ดี หรืออทุกขมสุขเวทน  ท่ีเกิดขึ้นเพร
ก ยสมผสเป็นปัจจยก็แตกสล ย.

ภิกษุ ใจแตกสล ย ธรรมแตกสล ย มโนวิญญ ณ
แตกสล ย มโนสมผสแตกสล ย แมส้ขุเวทน กด็ ีทกุขเวทน  
ก็ดี หรืออทุกขมสุขเวทน  ท่ีเกิดข้ึนเพร มโนสมผสเป็นปัจจย 
ก็แตกสล ย.

ภิกษุ เพร จ ต้องแตกสล ย เร จึงกล่ วว่ โลก ดงน้ี.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติพุทธวจน - หมวดธรรม 

เป็นทุกข์เพร ติดอยู่ในอ ยตน
-บาล ี า. .ํ ๑ /๑ ๑/๒๑ .

ภิกษุท้งหล ย เทวด แล มนุษย์ท้งหล ย มีรูปเป็น
ทีม่ ยนิด ียนิดแีลว้ในรปู เพลดิเพลนิแลว้ในรปู เทวด แล
มนุษย์ท้งหล ย ย่อมอยู่เป็นทุกข์ เพร คว มแปรปรวน 
เสื่อมสล ย แล คว มดบไปของรูป.

เทวด แล มนษุยท้์งหล ย มเีสยีงเปน็ทีม่ ยนิด ียนิดี
แล้วในเสียง เพลิดเพลินแล้วในเสียง เทวด แล มนุษย์ 
ท้งหล ย ย่อมอยู่เป็นทุกข์ เพร คว มแปรปรวน เส่ือมสล ย  
แล คว มดบไปของเสียง.

เทวด แล มนษุยท์ง้หล ย มกีลิน่เปน็ทีม่ ยนิด ียนิดี
แล้วในกลิ่น เพลิดเพลินแล้วในกลิ่น เทวด แล มนุษย์ 
ท้งหล ย ย่อมอยู่เป็นทุกข์ เพร คว มแปรปรวน เส่ือมสล ย  
แล คว มดบไปของกลิ่น.

เทวด แล มนุษย์ท้งหล ย มีรสเป็นที่ม ยินดี ยินดี
แลว้ในรส เพลิดเพลนิแลว้ในรส เทวด แล มนษุยท์ง้หล ย 
ยอ่มอยูเ่ปน็ทุกข ์เพร คว มแปรปรวน เสือ่มสล ย แล
คว มดบไปของรส.
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เทวด แล มนุษย์ท้งหล ย มีโผฏฐพพ เป็นที่ม
ยินดี ยินดีแล้วในโผฏฐพพ  เพลิดเพลินแล้วในโผฏฐพพ   
เทวด แล มนุษย์ท้งหล ย ย่อมอยู่เป็นทุกข ์ เพร คว ม
แปรปรวน เสื่อมสล ย แล คว มดบไปของโผฏฐพพ .

เทวด แล มนุษย์ท้งหล ย มีธรรมเป็นที่ม ยินดี 
ยินดีแล้วในธรรม เพลิดเพลินแล้วในธรรม เทวด แล
มนุษย์ท้งหล ย ย่อมอยู่เป็นทุกข์ เพร คว มแปรปรวน  
เสื่อมสล ย แล คว มดบไปของธรรม. 
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติพุทธวจน - หมวดธรรม 

คว มเพลินในอ ยตน   
เท่ กบเพลินอยู่ในทุกข์

-บาล ี า. .ํ ๑ /๑ /๑๙.

ภิกษุท้งหล ย ผู้ใดยงเพลิดเพลินอยู่ กบต  (จกษุ)  
ผู้น้นชื่อว่ ย่อมเพลิดเพลินอยู่ ในสิ่งที่ เป็นทุกข์  ผู้ ใด
เพลิดเพลินในสิ่งที่เป็นทุกข์ เร กล่ วว่  ผู้น้นยงไม่พ้นไป
ได้จ กทุกข์.

ภิกษุท้งหล ย ผู้ใดยงเพลิดเพลินอยู่ กบห ู (โสต )  
ผู้น้นชื่อว่ ย่อมเพลิดเพลินอยู่ ในสิ่งที่ เป็นทุกข์  ผู้ ใด
เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ เร กล่ วว่  ผู้น้นยงไม่พ้น
ไปได้จ กทุกข์.

ภกิษทุง้หล ย ผูใ้ดยงเพลดิเพลนิอยู ่กบจมกู (ฆ น )  
ผู้น้นชื่อว่ ย่อมเพลิดเพลินอยู่ ในสิ่งที่ เป็นทุกข์  ผู้ ใด
เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ เร กล่ วว่  ผู้น้นยงไม่พ้น
ไปได้จ กทุกข์.

ภกิษทุง้หล ย ผูใ้ดยงเพลดิเพลนิอยู่ กบล้ิน (ชวิห )  
ผู้น้นชื่อว่ ย่อมเพลิดเพลินอยู่ ในสิ่งที่ เป็นทุกข์  ผู้ ใด
เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ เร กล่ วว่  ผู้น้นยงไม่พ้น
ไปได้จ กทุกข์.
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ภกิษุทง้หล ย ผูใ้ดยงเพลดิเพลนิอยู ่กบก ย (ก ย )  
ผู้น้นชื่อว่ ย่อมเพลิดเพลินอยู่ ในสิ่งที่ เป็นทุกข์  ผู้ ใด
เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ เร กล่ วว่  ผู้น้นยงไม่พ้น
ไปได้จ กทุกข์.

ภิกษุท้งหล ย ผู้ใดยงเพลิดเพลินอยู่ กบใจ (มน )  
ผู้น้นชื่อว่  ย่อมเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่ เป็นทุกข์ ผู้ใด
เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ เร กล่ วว่  ผู้น้นยงไม่พ้น
ไปได้จ กทุกข์.

(ในสูตรต่อไป ได้ตรสถึงในกรณีแห่ง อ ยตน ภ ยนอกหก ซ่ึงมี 
ขอ้คว มเหมอืนในกรณแีหง่อ ยตน ภ ยในข้ งบนนีท้กุปร ก ร ต่ งแต่
ชื่ออ ยตน เท่ น้น).



๖๖

 
เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติพุทธวจน - หมวดธรรม 

คว มไม่เพลินในอ ยตน   
คือคว มหลุดพ้นจ กทุกข์

-บาล ี า. .ํ ๑ /๑ /๑๙.

ภกิษทุง้หล ย ผูใ้ดไมเ่พลดิเพลนิกบต  ผูน้น้ชือ่ว่
ไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ใน
สิ่งที่เป็นทุกข์ เร กล่ วว่  ผู้น้นย่อมหลุดพ้นไปได้จ กทุกข์.

ภิกษุท้งหล ย ผู้ใดไม่เพลิดเพลินกบหู ผู้น้นชื่อว่
ไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ใน
สิ่งที่เป็นทุกข์ เร กล่ วว่  ผู้น้นย่อมหลุดพ้นไปได้จ กทุกข์.

ภกิษทุง้หล ย ผู้ใดไม่เพลิดเพลินกบจมูก ผู้น้นช่ือว่  
ไม่เพลิดเพลินอยู่ในส่ิงท่ีเป็นทุกข์ ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ใน
สิ่งที่เป็นทุกข์ เร กล่ วว่  ผู้น้นย่อมหลุดพ้นไปได้จ กทุกข์.

ภกิษทุง้หล ย ผูใ้ดไมเ่พลดิเพลนิกบลิน้ ผูน้น้ชือ่ว่
ไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ใน
สิ่งที่เป็นทุกข์ เร กล่ วว่  ผู้น้นย่อมหลุดพ้นไปได้จ กทุกข์.

ภกิษทุง้หล ย ผูใ้ดไมเ่พลดิเพลนิกบก ย ผูน้น้ชือ่ว่  
ไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ใน
สิ่งที่เป็นทุกข์ เร กล่ วว่  ผู้น้นย่อมหลุดพ้นไปได้จ กทุกข์.

๒3 



๖๗

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

ภกิษทุง้หล ย ผูใ้ดไมเ่พลดิเพลนิกบใจ ผูน้น้ชือ่ว่
ไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ใน
สิ่งที่เป็นทุกข์ เร กล่ วว่  ผู้น้นย่อมหลุดพ้นไปได้จ กทุกข์.

(ในสูตรต่อไป ได้ตรสถึงในกรณีแห่งอ ยตน ภ ยนอกหก ซ่ึงมี
ข้อคว มเหมือนในกรณีแห่งอ ยตน ภ ยในข้ งบนน้ีทุกปร ก ร ต่ งแต่ช่ือ
อ ยตน เท่ น้น).



๖๘

 
เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติพุทธวจน - หมวดธรรม 

ฉนท  เป็นมูลเหตุแห่งทุกข์
-บาล ี า. .ํ ๑ /๔๐๓-๔๐๕/ ๒๗.

ข้ แต่พร องค์ผู้เจริญ ข้ พร องค์ขอโอก ส ขอพร ผู้มีพร ภ ค 
โปรดทรงแสดงซึ่งเหตุเกิดแล เหตุดบแห่งทุกข์แก่ข้ พร องค์เถิด.

ค มณิ ถ้ เร พึงปร รภอดีตก ลแสดงคว มเกิด
แล คว มดบแห่งทกุข์แกท่่ นว่  ในอดตีก ลไดมี้แลว้อย่ งนี ้ 
คว มสงสย คว มเคลือบแคลงในข้อน้นจ พึงมีแก่ท่ น  
ถ้ เร ปร รภอน คตก ลแสดงคว มเกิดแล คว มดบแห่ง
ทกุข์แกท่่ นว่  ในอน คตก ลจกมอีย่ งน้ี แมใ้นขอ้นน้คว ม
สงสย คว มเคลือบแคลงจ พึงมีแก่ท่ น อนึ่งเล่  เร น่งอยู่ 
ณ ที่นี้แหล  จกแสดงคว มเกิดแล คว มดบแห่งทุกข์แก่
ท่ นซึ่งน่งอยู่ที่นี่เหมือนกน ท่ นจงฟังคำ น้น จงใส่ใจให้ดี 
เร จกกล่ ว. 

ค มณิ ท่ นจ สำ คญคว มข้อน้นเป็นอย่ งไร  
โสก  ปรเิทว  ทกุข  โทมนส อปุ ย ส  จ พงึเกดิขึน้แกท่่ น  
เพร หมู่มนุษย์ในอุรุเวลกปปนิคม ที่ถูกฆ่  ถูกจองจำ   
ถูกทำ ให้เสื่อมเสีย หรือถูกติเตียน มีแก่ท่ นหรือ.

มีอยู่ พร เจ้ ข้ .

๒4 



๖๙

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

ค มณิ ก็โสก  ปริเทว  ทุกข  โทมนส อุป ย ส   
จ ไมพ่งึเกดิขึน้แกท่่ น เพร หมูม่นษุยใ์นอรุเุวลกปปนคิม 
ที่ถูกฆ่  ถูกจองจำ  ถูกทำ ให้เสื่อมเสีย หรือถูกติเตียน มีอยู่
แก่ท่ นหรือ.

มีอยู่ พร เจ้ ข้ .

ค มณ ิอ ไรเป็นเหตเุปน็ปจัจย ทีโ่สก  ปรเิทว ทกุข   
โทมนส อุป ย ส  จ พึงเกิดขึ้นแก่ท่ น เพร หมู่มนุษย์ 
ช วอุรุเวลกปปนิคมบ งพวกถูกฆ่  ถูกจองจำ  ถูกทำ ให้ 
เส่ือมเสีย หรือถูกติเตียน หรือว่ อ ไรเป็นเหตุเป็นปัจจย ท่ี
โสก  ปริเทว  ทุกข  โทมนส อุป ย ส  จ ไม่พึงเกิดมีขึ้น
แกท่่ น เพร หมู่มนษุยช์ วอรุเุวลกปปนิคมบ งพวก ถกูฆ่   
ถูกจองจำ  ถูกทำ ให้เสื่อมเสีย หรือถูกติเตียน.

ข้ แต่พร องค์ผู้เจริญ โสก ปริเทว ทุกข โทมนสอุป ย ส   
จ พึงเกิดข้ึนแก่ข้ พร องค์ เพร หมู่มนุษย์ช วอุรุเวลกปปนิคมเหล่ ใดที่
ถูกฆ่  ถูกจองจำ  ถูกทำ ให้เส่ือมเสีย หรือถูกติเตียน ก็เพร ข้ พร องค์  
มีฉนทร ค  ในหมู่มนุษย์ช วอุรุเวลกปปนิคมเหล่ น้น ส่วนโสก ปริ- 
เทว ทุกข โทมนสอุป ย ส  จ ไม่พึงเกิดขึ้นแก่ข้ พร องค์ เพร หมู่
มนุษย์ช วอุรุเวลกปปนิคมเหล่ ใด ถูกฆ่  ถูกจองจำ  ถูกทำ ให้เสื่อมเสีย 
หรอืถกูติเตียน ก็เพร ข้ พร องค์ไม่มีฉนทร ค ในหมู่มนุษย์ช วอุรุเวล- 
กปปนิคมเหล่ น้น พร เจ้ ข้ .



๗๐

พุทธวจน - หมวดธรรม 

ค มณิ ด้วยธรรมน้ี อนท่ นเห็นแล้ว รู้แจ้งแล้ว 
บรรลแุลว้ หยง่ลงทว่ถงึแลว้ อนไมข่ึน้อยูก่บเวล  ท่ นจงนำ  
ไปซึ่งนยนี้สู่อดีตแล อน คตว่  ทกุขใ์ดๆ ทีเ่กดิขึน้แลว้ใน
อดีต ทุกข์ท้งหมดน้นมีฉนท เป็นมูล มีฉนท  เป็นเหตุ  
เพร ว่  ฉนท เป็นมูลเหตุแห่งทุกข์ แล ทุกข์ใดๆ อน
จ เกิดขึ้นในอน คต ทุกข์ท้งหมดน้นก็มีฉนท เป็นมูล  
มีฉนท เป็นเหตุ เพร ว่ ฉนท เป็นมูลเหตุแห่งทุกข์ 
ดงนี้.



๗๑

 
เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติพุทธวจน - หมวดธรรม 

ทิ้งเสียน่นแหล กลบจ เป็นปร โยชน์
-บาล ี า. .ํ ๑ /๑ ๑-๑ ๒/๒๑๙.

ภิกษุท้งหล ย สิ่งใดไม่ใช่ของพวกเธอ พวกเธอ 
จงล สิง่นน้เสยี สิง่นน้อนพวกเธอล ไดแ้ลว้ จกเปน็ไปเพือ่
ปร โยชน์เกื้อกูล เพื่อคว มสุขแก่เธอ.

ภิกษุท้งหล ย อ ไรเล่ ไม่ใช่ของพวกเธอ.
ภิกษุท้งหล ย ต ไม่ใช่ของพวกเธอ พวกเธอจง

ล มนเสีย สิ่งน้นอนพวกเธอล ได้แล้ว จกเป็นไปเพื่อ
ปร โยชน์เกื้อกูล เพื่อคว มสุขแก่เธอ.

ภิกษุท้งหล ย หูไม่ใช่ของพวกเธอ พวกเธอจง 
ล มนเสีย สิ่งน้นอนพวกเธอล ได้แล้ว จกเป็นไปเพื่อ
ปร โยชน์เกื้อกูล เพื่อคว มสุขแก่เธอ.

ภิกษุท้งหล ย จมูกไม่ใช่ของพวกเธอ พวกเธอ
จงล มนเสีย สิ่งน้นอนพวกเธอล ได้แล้ว จกเป็นไปเพื่อ
ปร โยชน์เกื้อกูล เพื่อคว มสุขแก่เธอ.

ภิกษุท้งหล ย ลิ้นไม่ใช่ของพวกเธอ พวกเธอจง
ล มนเสีย สิ่งน้นอนพวกเธอล ได้แล้ว จกเป็นไปเพื่อ
ปร โยชน์เกื้อกูล เพื่อคว มสุขแก่เธอ.

๒๕ 



๗๒

พุทธวจน - หมวดธรรม 

ภิกษุท้งหล ย ก ยไม่ใช่ของพวกเธอ พวกเธอจง
ล มนเสีย สิ่งน้นอนพวกเธอล ได้แล้ว จกเป็นไปเพื่อ
ปร โยชน์เกื้อกูล เพื่อคว มสุขแก่เธอ.

ภิกษุท้งหล ย ใจไม่ใช่ของพวกเธอ พวกเธอจง
ล มนเสีย สิ่งน้นอนพวกเธอล ได้แล้ว จกเป็นไปเพื่อ
ปร โยชน์เกื้อกูล เพื่อคว มสุขแก่เธอ. 

ภกิษทุง้หล ย เปรยีบเหมอืนคนเข พงึนำ หญ้  กิง่ไม ้
แล ใบไม้ที่มีอยู่ในเชตวนนี้ไป หรือพึงเผ  หรือพึงทำ ต ม
สมควรแก่เหตุ เธอท้งหล ยพึงมีคว มคิดอย่ งนี้ว่  คนเข
นำ พวกเร ไป หรอืเผ เร  หรอืทำ พวกเร ต มสมควรแกเ่หต ุ 
ดงนี้บ้ งหรือหนอ.

ห เป็นดงน้นไม่ พร เจ้ ข้ . 
ข้อน้น เพร เหตุอ ไร.
เพร เหตุว่  คว มรู้สึกว่ ตวตน (อตฺต ) ของตน (อตฺตนิย ) 

ของข้ พร องค์ไม่มีในสิ่งเหล่ น้น พร เจ้ ข้ .
ภิกษุท้งหล ย ฉนน้นก็เหมือนกน ต ไม่ใช่ของพวกเธอ  

พวกเธอจงล มนเสยี สิง่นน้อนพวกเธอล ไดแ้ลว้ จกเปน็ไป 
เพื่อปร โยชน์เกื้อกูล เพื่อคว มสุขแก่เธอ หู ... จมูก ... 
ลิน้ ... ก ย ... ใจ ไมใ่ชข่องพวกเธอ พวกเธอจงล มนเสีย  
สิง่นน้อนพวกเธอล ไดแ้ลว้ จกเปน็ไปเพือ่ปร โยชนเ์กือ้กลู 
เพื่อคว มสุขแก่เธอ.



๗๓

 
เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติพุทธวจน - หมวดธรรม 

คว มเร่ ร้อนเพร ก มตณห
-บาล ี . . ๑๓/๒๗๔/๒ ๕.

ม คณฑิย  เปรียบเหมือนบุรุษโรคเรื้อน มีตวเป็น
แผล สกุปลง่ ถกูเชือ้โรคแท กดอยู ่เก ป กแผลอยูด่ว้ยเลบ็ 
ย่ งก ยให้ร้อนที่หลุมถ่ นเพลิง. 

ม คณฑยิ  เข ทำ เช่นน้นอยู่เพียงใด ป กแผลเหล่ น้น 
ของเข  ยิ่งเป็นของไม่ส อ ด มีกลิ่นเหม็นขึ้นแล เน่ ขึ้น
ด้วยปร ก รน้นๆ แล จ มีคว มรู้สึกว่ น่ ยินดี น่ พอใจ
สกหนอ่ยหนึง่ กค็อืป กแผลทง้หล ย ไดร้บก รเก หรือก ร
อบอุ่นด้วยไฟเป็นเหตุเท่ น้น ข้อนี้ฉนใด.

ม คณฑยิ  สตวท์ง้หล ยกฉ็นนน้เหมอืนกน ยงเปน็ 
ผูไ้มป่ร ศจ กคว มกำ หนดในก ม ถกูก มตณห เคีย้วกนิอยู ่ 
ถกูคว มเร่ รอ้นทีเ่กดิขึน้เพร ก มแผดเผ อยู ่กย็งขนืเสพ
ก มอยู่น่นเอง. 

ม คณฑิย  สตว์เหล่ น้นทำ เช่นน้นอยู่เพียงใด 
ก มตณห กย็อ่มเจรญิขึน้แกส่ตวเ์หล่ น้น แล สตว์เหล่ นน้ 
กถ็กูคว มเร่ รอ้นทีเ่กดิ เพร คว มปร รภก มแผดเผ อยู ่
ด้วยปร ก รน้นๆ แล จ มีคว มรู้สึกว่ น่ ยินดี น่ พอใจ 
สกหน่อยหนึ่ง ก็เพร อ ศยก มคุณท้ง ๕ เป็นเหตุเท่ น้น.

๒๖ 





๗๕

 

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติพุทธวจน - หมวดธรรม 

สิง่ท้งปวงทีต้่องรูจ้ก เพือ่คว มส้ินทกุข์  
(นยที่ 1)

-บาล ี า. .ํ ๑ /๒๑/๒๗-๒ . 

ภกิษุทง้หล ย เมือ่ไมรู่ย่ิ้ง ไมร่อบรู ้ไมค่ล ยกำ หนด 
ไมล่ ข ดซึง่สิง่ทง้ปวง ยอ่มเปน็ผูไ้มส่มควรเพือ่คว มสิน้ไป
แห่งทุกข์. 

ภกิษทุง้หล ย กส็ิง่ทง้ปวงนน้คอือ ไรเล่  อนบคุคล
เมื่อยงไม่รู้ยิ่ง ไม่รอบรู้ ยงไม่คล ยกำ หนด ยงล ไม่ได้  
ย่อมเป็นผู้ไม่สมควรเพื่อคว มสิ้นไปแห่งทุกข์.

ภิกษุท้งหล ย ต  … รูป … จกษุวิญญ ณ …  
จกษสุมผส … สขุเวทน  หรอืทกุขเวทน  หรอือทกุขมสขุ-
เวทน ที่เกิดขึ้นเพร จกษุสมผสเป็นปัจจย อนบุคคลเมื่อ 
ยงไมรู่ย้ิง่ ไมร่อบรู ้ยงไมค่ล ยกำ หนด ยงล ไมไ่ด ้ยอ่มเปน็ 
ผู้ไม่สมควรเพื่อคว มสิ้นไปแห่งทุกข์.

ภิกษุท้งหล ย หู … เสียง … โสตวิญญ ณ …  
โสตสมผส … สุขเวทน  หรือทุกขเวทน  หรืออทุกขมสุข-
เวทน ที่เกิดข้ึนเพร โสตสมผสเป็นปัจจย อนบุคคลเมื่อ 
ยงไมรู่ย้ิง่ ไมร่อบรู ้ยงไมค่ล ยกำ หนด ยงล ไมไ่ด ้ยอ่มเปน็ 
ผู้ไม่สมควรเพื่อคว มสิ้นไปแห่งทุกข์.

๒7 



๗๖

พุทธวจน - หมวดธรรม 

ภิกษุท้งหล ย จมูก … กลิ่น … ฆ นวิญญ ณ … 
ฆ นสมผส … สขุเวทน  หรอืทกุขเวทน  หรอือทกุขมสขุ- 
เวทน ที่เกิดขึ้นเพร ฆ นสมผสเป็นปัจจย อนบุคคลเมื่อ
ยงไมรู่ย้ิง่ ไมร่อบรู ้ยงไมค่ล ยกำ หนด ยงล ไมไ่ด ้ยอ่มเปน็ 
ผู้ไม่สมควรเพื่อคว มสิ้นไปแห่งทุกข์. 

ภิกษุท้งหล ย ลิ้น … รส … ชิวห วิญญ ณ … 
ชวิห สมผส … สขุเวทน  หรอืทกุขเวทน  หรอือทกุขมสขุ- 
เวทน ที่เกิดขึ้นเพร ชิวห สมผสเป็นปัจจย อนบุคคลเมื่อ
ยงไมรู่ย้ิง่ ไมร่อบรู ้ยงไมค่ล ยกำ หนด ยงล ไมไ่ด ้ยอ่มเปน็
ผู้ไม่สมควรเพื่อคว มสิ้นไปแห่งทุกข์.

ภิกษุท้งหล ย ก ย … โผฏฐพพ  … ก ยวิญญ ณ 
… ก ยสมผส … สุขเวทน  หรือทุกขเวทน  หรืออทุกขม- 
สุขเวทน ที่เกิดขึ้นเพร ก ยสมผสเป็นปัจจย อนบุคคล 
เมื่อยงไม่รู้ยิ่ง ไม่รอบรู้ ยงไม่คล ยกำ หนด ยงล ไม่ได้  
ย่อมเป็นผู้ไม่สมควรเพื่อคว มสิ้นไปแห่งทุกข์. 

ภิกษุท้งหล ย ใจ … ธรรม … มโนวิญญ ณ … 
มโนสมผส … สุขเวทน  หรือทุกขเวทน  หรืออทุกขม- 
สุขเวทน ที่เกิดขึ้นเพร มโนสมผสเป็นปัจจย อนบุคคล 
เมื่อยงไม่รู้ยิ่ง ไม่รอบรู้ ยงไม่คล ยกำ หนด ยงล ไม่ได้ซึ่ง 
สิ่งท้งปวง ย่อมเป็นผู้ไม่สมควรเพื่อคว มสิ้นไปแห่งทุกข์. 



๗๗

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

ภิกษุท้งหล ย เหล่ นี้แลคือสิ่งท้งปวง อนบุคคล 
เมื่อยงไม่รู้ยิ่ง ยงไม่รอบรู้ ยงไม่คล ยกำ หนด ยงล ไม่ได้ 
ย่อมเป็นผู้ไม่สมควรเพื่อคว มสิ้นไปแห่งทุกข์.

ภิกษุท้งหล ย ส่วนบุคคล เมื่อรู้ยิ่ง รอบรู้ คล ย
กำ หนด ล ได้ซึ่งสิ่งท้งปวง เป็นผู้สมควรเพื่อคว มส้ินไป
แห่งทุกข์. 

ภกิษทุง้หล ย กส็ิง่ทง้ปวงนน้คอือ ไรเล่  อนบคุคล
เมื่อรู้ยิ่ง รอบรู้ คล ยกำ หนด ล ได้ ย่อมเป็นผู้สมควรเพ่ือ
คว มสิ้นไปแห่งทุกข์. 

ภิกษุท้งหล ย ต  … รูป … จกษุวิญญ ณ …  
จกษสุมผส … สขุเวทน  หรอืทกุขเวทน  หรอือทกุขมสขุ- 
เวทน ที่เกิดขึ้นเพร จกษุสมผสเป็นปัจจย อนบุคคล 
เมื่อรู้ยิ่ง รอบรู้ คล ยกำ หนด ล ได้ ย่อมเป็นผู้สมควรเพ่ือ
คว มสิ้นไปแห่งทุกข์. 

ภิกษุท้งหล ย หู … เสียง … โสตวิญญ ณ …  
โสตสมผส … สุขเวทน  หรือทุกขเวทน  หรืออทุกขมสุข- 
เวทน ที่เกิดข้ึนเพร โสตสมผสเป็นปัจจย อนบุคคลเมื่อ 
รู้ยิ่ง รอบรู้ คล ยกำ หนด ล ได้ ย่อมเป็นผู้สมควรเพื่อ 
คว มสิ้นไปแห่งทุกข์. 



๗๘

พุทธวจน - หมวดธรรม 

ภิกษุท้งหล ย จมูก … กลิ่น … ฆ นวิญญ ณ … 
ฆ นสมผส … สขุเวทน  หรอืทกุขเวทน  หรอือทกุขมสขุ- 
เวทน ที่เกิดขึ้นเพร ฆ นสมผสเป็นปัจจย อนบุคคลเมื่อ
รู้ยิ่ง รอบรู้ คล ยกำ หนด ล ได้ ย่อมเป็นผู้สมควรเพื่อ 
คว มสิ้นไปแห่งทุกข์. 

ภิกษุท้งหล ย ลิ้น … รส … ชิวห วิญญ ณ … 
ชวิห สมผส … สขุเวทน  หรอืทกุขเวทน  หรอือทกุขมสขุ- 
เวทน ที่เกิดขึ้นเพร ชิวห สมผสเป็นปัจจย อนบุคคลเมื่อ 
รูย้ิง่ รอบรู ้คล ยกำ หนด ล ได ้ยอ่มเปน็ผูส้มควรเพือ่คว ม
สิ้นไปแห่งทุกข์. 

ภกิษทุง้หล ย ก ย … โผฏฐพพ  … ก ยวญิญ ณ 
… ก ยสมผส … สขุเวทน  หรอืทกุขเวทน  หรอือทกุขม- 
สุขเวทน ที่เกิดขึ้นเพร ก ยสมผสเป็นปัจจย อนบุคคล 
เมื่อรู้ยิ่ง รอบรู้ คล ยกำ หนด ล ได้ ย่อมเป็นผู้สมควรเพ่ือ
คว มสิ้นไปแห่งทุกข์.

ภิกษุท้งหล ย ใจ … ธรรม … มโนวิญญ ณ … 
มโนสมผส … สุขเวทน  หรือทุกขเวทน  หรืออทุกขม-
สุขเวทน ที่เกิดขึ้นเพร มโนสมผสเป็นปัจจย อนบุคคล 
เมื่อรู้ยิ่ง รอบรู้ คล ยกำ หนด ล ได้ ย่อมเป็นผู้สมควรเพ่ือ
คว มสิ้นไปแห่งทุกข์.

ภิกษุท้งหล ย เหล่ นี้แล คือสิ่งท้งปวง อนบุคคล
เมื่อรู้ยิ่ง รอบรู้ คล ยกำ หนด ล ได้ ย่อมเป็นผู้สมควรเพ่ือ
คว มสิ้นไปแห่งทุกข์.



๗๙

 

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติพุทธวจน - หมวดธรรม 

สิง่ท้งปวงทีต้่องรูจ้ก เพือ่คว มส้ินทกุข์  
(นยที่ ๒)

-บาล ี า. .ํ ๑ /๒๒-๒๓/๒๙-๓๐.

ภกิษุทง้หล ย เมือ่ไมรู่ย่ิ้ง ไมร่อบรู ้ไมค่ล ยกำ หนด 
ไม่ล ข ดซึ่งสิ่งท้งปวง ก็เป็นผู้ไม่สมควรเพื่อคว มสิ้นไป
แห่งทุกข์. 

ภกิษทุง้หล ย ก็ส่ิงท้งปวงน้นคืออ ไรเล่  อนบุคคล 
เมื่อยงไม่รู้ยิ่ง ไม่รอบรู้ ยงไม่คล ยกำ หนด ยงล ไม่ได้  
ย่อมเป็นผู้ไม่สมควรเพื่อคว มสิ้นไปแห่งทุกข์.

ภิกษุท้งหล ย ต  … รูป … จกษุวิญญ ณ … 
ธรรมอนจ พึงรู้แจ้งด้วยจกษุวิญญ ณ อนบุคคลเมื่อยง
ไม่รู้ยิ่ง ไม่รอบรู้ ยงไม่คล ยกำ หนด ยงล ไม่ได้ ย่อมเป็น 
ผู้ไม่สมควรเพื่อคว มสิ้นไปแห่งทุกข์.

ภิกษุท้งหล ย หู … เสียง … โสตวิญญ ณ … 
ธรรมอนจ พึงรู้แจ้งด้วยโสตวิญญ ณ อนบุคคลเมื่อยง 
ไม่รู้ยิ่ง ไม่รอบรู้ ยงไม่คล ยกำ หนด ยงล ไม่ได้ ย่อมเป็น 
ผู้ไม่สมควรเพื่อคว มสิ้นไปแห่งทุกข์.

ภิกษุท้งหล ย จมูก … กลิ่น … ฆ นวิญญ ณ … 
ธรรมอนจ พึงรู้แจ้งด้วยฆ นวิญญ ณ อนบุคคลเมื่อยงไม่ 

๒๘ 



๘๐

พุทธวจน - หมวดธรรม 

รู้ย่ิง ไม่รอบรู้ ยงไม่คล ยกำ หนด ยงล ไม่ได้ ย่อมเป็นผู้ 
ไม่สมควรเพื่อคว มสิ้นไปแห่งทุกข์. 

ภิกษุท้งหล ย ลิ้น … รส … ชิวห วิญญ ณ … 
ธรรมอนจ พึงรู้แจ้งด้วยชิวห วิญญ ณ อนบุคคลเมื่อยง
ไม่รู้ยิ่ง ไม่รอบรู้ ยงไม่คล ยกำ หนด ยงล ไม่ได้ ย่อมเป็น 
ผู้ไม่สมควรเพื่อคว มสิ้นไปแห่งทุกข์.

ภกิษทุง้หล ย ก ย … โผฏฐพพ  … ก ยวญิญ ณ 
… ธรรมอนจ พึงรู้แจ้งด้วยก ยวิญญ ณ อนบุคคลเมื่อยง
ไม่รู้ยิ่ง ไม่รอบรู้ ยงไม่คล ยกำ หนด ยงล ไม่ได้ ย่อมเป็น 
ผู้ไม่สมควรเพื่อคว มสิ้นไปแห่งทุกข์. 

ภกิษทุง้หล ย ใจ … ธรรม รมณ ์… มโนวญิญ ณ 
… ธรรมอนจ พึงรู้แจ้งด้วยมโนวิญญ ณ อนบุคคลเมื่อ 
ยงไมรู่ย้ิง่ ไมร่อบรู ้ ยงไมค่ล ยกำ หนด ยงล ไมไ่ด ้ ยอ่ม
เป็นผู้ไม่สมควรเพื่อคว มสิ้นไปแห่งทุกข์. 

ภิกษุท้งหล ย เหล่ นี้แลคือสิ่งท้งปวง อนบุคคล 
เมื่อยงไม่รู้ยิ่ง ยงไม่รอบรู้ ยงไม่คล ยกำ หนด ยงล ไม่ได้ 
ย่อมเป็นผู้ไม่สมควรเพื่อคว มสิ้นไปแห่งทุกข์.

ภิกษุท้งหล ย ส่วนบุคคล เม่ือรู้ย่ิง รอบรู้ คล ยกำ หนด 
ล ได้ซึ่งสิ่งท้งปวง เป็นผู้ควรเพื่อคว มสิ้นไปแห่งทุกข์.



๘๑

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

ภกิษทุง้หล ย กส็ิง่ทง้ปวงนน้คอือ ไรเล่  อนบคุคล
เมื่อรู้ยิ่ง รอบรู้ คล ยกำ หนด ล ได้ ย่อมเป็นผู้สมควรเพ่ือ
คว มสิ้นไปแห่งทุกข์. 

ภิกษุท้งหล ย ต  … รูป … จกษุวิญญ ณ … 
ธรรมอนจ พึงรู้แจ้งด้วยจกษุวิญญ ณ อนบุคคลเมื่อรู้ยิ่ง 
รอบรู้ คล ยกำ หนด ล ได้ ย่อมเป็นผู้สมควรเพื่อคว ม
สิ้นไปแห่งทุกข์. 

ภิกษุท้งหล ย หู … เสียง … โสตวิญญ ณ … 
ธรรมอนจ พึงรู้แจ้งด้วยโสตวิญญ ณ อนบุคคลเมื่อรู้ยิ่ง 
รอบรู้ คล ยกำ หนด ล ได้ ย่อมเป็นผู้สมควรเพื่อคว ม
สิ้นไปแห่งทุกข์. 

ภิกษุท้งหล ย จมูก … กลิ่น … ฆ นวิญญ ณ 
… ธรรมอนจ พึงรู้แจ้งด้วยฆ นวิญญ ณ อนบุคคลเมื่อ 
รู้ยิ่ง รอบรู้ คล ยกำ หนด ล ได้ ย่อมเป็นผู้สมควรเพื่อ
คว มสิ้นไปแห่งทุกข์. 

ภิกษุท้งหล ย ลิ้น … รส … ชิวห วิญญ ณ … 
ธรรมอนจ พึงรู้แจ้งด้วยชิวห วิญญ ณ อนบุคคลเมื่อรู้ยิ่ง 
รอบรู้ คล ยกำ หนด ล ได้ ย่อมเป็นผู้สมควรเพื่อคว ม
สิ้นไปแห่งทุกข์. 



๘๒

พุทธวจน - หมวดธรรม 

ภิกษุท้งหล ย ก ย … โผฏฐพพ  … ก ยวิญญ ณ 
… ธรรมอนจ พึงรู้แจ้งด้วยก ยวิญญ ณ อนบุคคลเมื่อ 
รู้ยิ่ง รอบรู้ คล ยกำ หนด ล ได้ ย่อมเป็นผู้สมควรเพื่อ
คว มสิ้นไปแห่งทุกข์.

ภิกษุท้งหล ย ใจ … ธรรม … มโนวิญญ ณ … 
ธรรมอนจ พึงรู้แจ้งด้วยมโนวิญญ ณ อนบุคคลเมื่อรู้ยิ่ง 
รอบรู้ คล ยกำ หนด ล ได้ ย่อมเป็นผู้สมควรเพื่อคว ม
สิ้นไปแห่งทุกข์.

ภิกษุท้งหล ย เหล่ นี้แล คือสิ่งท้งปวง อนบุคคล
เมื่อรู้ยิ่ง รอบรู้ คล ยกำ หนด ล ได้ ย่อมเป็นผู้สมควร
เพื่อคว มสิ้นไปแห่งทุกข์.



๘๓

 

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติพุทธวจน - หมวดธรรม 

สิง่ท้งปวงทีต้่องรูจ้ก เพือ่คว มส้ินทกุข์  
(นยที่ 3)

-บาล ี . .ํ ๑๗/๓๓/๕ -๕๗.

ภกิษทุง้หล ย บคุคลเมือ่ไมรู่ย้ิง่ ไมร่อบรู ้ไมค่ล ย 
ก� หนด ไมล่ ข ดซึง่รปู เปน็ผูไ้มส่มควรเพือ่คว มสิน้ทกุข ์
บุคคลเมื่อไม่รู้ยิ่ง ไม่รอบรู้ ไม่คล ยกำ หนด ไม่ล ข ดซึ่ง
เวทน  เปน็ผูไ้ม่สมควรเพือ่คว มสิน้ทุกข ์ บคุคลเมือ่ไม่รูย้ิง่  
ไม่รอบรู้ ไม่คล ยกำ หนด ไม่ล ข ดซึ่งสญญ  เป็นผู้ 
ไม่สมควรเพื่อคว มสิ้นทุกข์ บุคคลเมื่อไม่รู้ยิ่ง ไม่รอบรู้ 
ไม่คล ยกำ หนด ไม่ล ข ดซึ่งสงข ร เป็นผู้ไม่สมควรเพื่อ
คว มสิ้นทุกข์ บุคคลเมื่อไม่รู้ยิ่ง ไม่รอบรู้ ไม่คล ยกำ หนด 
ไม่ล ข ดซึ่งวิญญ ณ เป็นผู้ไม่สมควรเพื่อคว มสิ้นทุกข์.

ภกิษทุง้หล ย กบ็คุคลเมือ่รูย้ิง่ รอบรู ้คล ยก� หนด  
ล ข ดซึง่รปู จงึเปน็ผูส้มควรเพือ่คว มสิน้ทกุข ์ บคุคลเมือ่
รู้ยิ่ง รอบรู้ คล ยกำ หนด ล ข ดซึ่งเวทน  จึงเป็นผู้สมควร
เพื่อคว มสิ้นทุกข์ บุคคลเมื่อรู้ย่ิง รอบรู้ คล ยกำ หนด  
ล ข ดซึง่สญญ  จงึเป็นผูส้มควรเพือ่คว มสิน้ทกุข ์ บคุคล
เมื่อรู้ย่ิง รอบรู้ คล ยกำ หนด ล ข ดซึ่งสงข ร จึงเป็นผู้ 
สมควรเพือ่คว มสิน้ทกุข ์ บคุคลเมือ่รูย้ิง่ รอบรู ้คล ยกำ หนด  
ล ข ดซึ่งวิญญ ณ จึงเป็นผู้สมควรเพื่อคว มสิ้นทุกข์.

๒9 



๘๔

 
เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติพุทธวจน - หมวดธรรม 

ธรรมท่ีล ได้ด้วยก ย ล ได้ด้วยว จ  
แล ไม่อ จล ได้ด้วยก ยหรอืว จ

-บาล ีท ก. อํ. ๒๔/๔๑/๒๓.

ภิกษุท้งหล ย ธรรมอนบุคคลพึงล ได้ด้วยก ย 
ไม่ใช่ล ด้วยว จ ก็มีอยู่ ธรรมอนบุคคลพึงล ได้ด้วยว จ   
ไมใ่ชล่ ดว้ยก ยกม็อียู ่ธรรมอนบคุคลพงึล ดว้ยก ยกไ็มไ่ด ้ 
ล ด้วยว จ ไม่ได้ แต่เมื่อเห็นด้วยปัญญ แล้วจึงจ ล ได้ 
ก็มีอยู่ 

ภกิษทุง้หล ย กธ็รรมอนบคุคลพงึล ดว้ยก ย ไมใ่ช่
ล ดว้ยว จ เปน็อย่ งไร ภกิษทุง้หล ย ภกิษใุนกรณนีีเ้ปน็
ผูต้อ้งอ บติบ งสว่น อนเปน็อกุศลดว้ยก ย เพือ่นพรหมจ รี
ผู้รู้ท้งหล ยใคร่ครวญแล้ว ได้กล่ วก ภิกษุน้นอย่ งน้ีว่  
ท่ นน้นแลเป็นผู้ต้องแล้วซึ่งอ บติบ งส่วน อนเป็นอกุศล
ดว้ยก ย จ เปน็ก รดหีนอ ทีท่่ นจ ล ก ยทจุรติ ปร พฤติ
ก ยสจุรติ ภิกษนุน้อนเพือ่นพรหมจ รผีูรู้ท้ง้หล ยใครค่รวญ
แลว้ว่ กล่ วอยู ่ยอ่มล ก ยทจุรติ ปร พฤตกิ ยสจุรติ ภกิษุ
ท้งหล ย นี้เรียกว่  ธรรมอนบุคคลพึงล ได้ด้วยก ย ไม่ใช่
ล ด้วยว จ .
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ภิกษุท้งหล ย ก็ธรรมอนบุคคลพึงล ได้ด้วยว จ   
ไม่ใช่ล ด้วยก ยเป็นอย่ งไร ภิกษุท้งหล ย ภิกษุในกรณีนี้  
เป็นผู้ต้องอ บติบ งส่วน อนเป็นอกุศลด้วยว จ  เพื่อน
พรหมจ รีผู้รู้ท้งหล ยใคร่ครวญแล้ว ได้กล่ วก ภิกษุน้น
อย่ งนีว้่  ท่่ นนน้แลเปน็ผูต้อ้งแลว้ซ่ึงอ บติบ งสว่น อนเปน็ 
อกุศลด้วยว จ  จ เป็นก รดีหนอ ที่ท่ นผู้นี้จ ล วจีทุจริต 
ปร พฤติวจีสุจริต ภิกษุน้นอนเพื่อนพรหมจ รีผู้รู้ท้งหล ย 
ใคร่ครวญแล้วว่ กล่ วอยู่ ย่อมล วจีทุจริต ปร พฤติ 
วจีสุจริต ภิกษุท้งหล ย นี้เรียกว่  ธรรมอนบุคคลจ พึง 
ล ได้ด้วยว จ  มิใช่ล ด้วยก ย.

ภกิษทุง้หล ย กธ็รรมอนบคุคลพงึล ดว้ยก ยไมไ่ด ้ 
ล ด้วยว จ ไม่ได้ แต่เมื่อเห็นด้วยปัญญ แล้วจึงจ ล ได้ 
เป็นอย่ งไร ภิกษุท้งหล ย โลภ  (คว มโลภ) บุคคลพึงล
ด้วยก ยไม่ได้ ล ด้วยว จ ไม่ได้ แต่เมื่อเห็นด้วยปัญญ
แล้วจึงจ ล ได้ โทส  (คว มปร ทุษร้ ย) ... โมห  (คว มหลง) 
... โกธ  (คว มโกรธ) ... อุปน ห  (คว มผูกโกรธ) ... มกข  
(คว มลบหลู่คุณ) ... ปฬ ส  (คว มตีตนเสมอท่ น) ... มจฉริย  
(คว มตร หนี่) บุคคลพึงล ด้วยก ยไม่ได้ ล ด้วยว จ ไม่ได้ 
แต่เมื่อเห็นด้วยปัญญ แล้วจึงจ ล ได้.
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ภิกษุท้งหล ย คว มริษย อนช่วช้  (ป ปิก  อิสฺส ) 
บุคคลพึงล ด้วยก ยไม่ได้ ล ด้วยว จ ไม่ได้ แต่เมื่อเห็น
ดว้ยปญัญ แลว้จึงจ ล ได ้ ภกิษทุง้หล ย กค็ว มรษิย อน
ชว่ช้ เปน็อย่ งไร ภกิษทุง้หล ย คหบดหีรอืบตุรแหง่คหบดี
ในกรณีนี้ ย่อมสมบูรณ์ด้วยทรพย์ ด้วยข้ วเปลือก เงินหรือ
ทอง ท สหรอืคนเข้ ไปอ ศยของคหบดหีรือบตุรแห่งคหบด ี
ผู้ใดผู้หน่ึงย่อมคิดอย่ งนี้ว่  โอหนอ คหบดีหรือบุตรแห่ง
คหบดีนี้ ไม่พึงสมบูรณ์ด้วยทรพย์ ไม่พึงสมบูรณ์ด้วย 
ข้ วเปลือก ไม่พึงสมบูรณ์ด้วยเงินหรือทอง อนึ่ง สมณ
หรือพร หมณ์เป็นผู้ได้จีวร บิณฑบ ต เสน สน  แล เภสช
บริข รอนเป็นปัจจยแก่คนไข้ สมณ หรือพร หมณ์ผู้ใด 
ผู้หนึ่ง ย่อมคิดอย่ งนี้ว่  โอหนอ ท่ นผู้นี้ ไม่พึงได้จีวร  
ไม่พึงได้บิณฑบ ต ไม่พึงได้เสน สน  แล ไม่พึงได้เภสช
บริข รอนเป็นปัจจยแก่คนไข้ ภิกษุท้งหล ยนี้เรียกว่  
คว มริษย อนช่วช้  ภิกษุท้งหล ย คว มริษย อนช่วช้ นี้ 
บุคคลพึงล ด้วยก ยไม่ได้ ด้วยว จ ไม่ได้ แต่เมื่อเห็นด้วย
ปัญญ แล้วจึงจ ล ได้.

ภกิษทุง้หล ย คว มปร รถน อนชว่ช้  (ป ปกิ  อิจฉฺ ) 
บุคคลพึงล ด้วยก ยไม่ได้ ล ด้วยว จ ไม่ได้ แต่เมื่อเห็น
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ดว้ยปญัญ แลว้จงึจ ล ได ้ ภกิษทุง้หล ย กค็ว มปร รถน
อนชว่ช้ เปน็อย่ งไร ภกิษทุง้หล ย บคุคลบ งคนในกรณนีี ้ 
เป็นผู้ไม่มีศรทธ  ย่อมปร รถน ว่  คนท้งหล ยพึงรู้จกว่  
เร เป็นผู้มีศรทธ  บุคคลเป็นผู้ทุศีลย่อมปร รถน ว่  คน
ทง้หล ยพงึรูจ้กว่  เร เปน็ผู้มศีลี บคุคลเปน็ผูไ้ดส้ดบนอ้ย 
ยอ่มปร รถน ว่  คนทง้หล ยพงึรู้จกว่  เร เปน็ผูไ้ดส้ดบม ก  
บุคคลเป็นผู้มีคว มยินดีในก รคลุกคลีด้วยหมู่คณ  ย่อม
ปร รถน ว่  คนท้งหล ยพึงรู้จกว่  เร เป็นผู้ชอบสงด 
บุคคลเป็นผู้เกียจคร้ น ย่อมปร รถน ว่  คนท้งหล ย
พึงรู้จกว่  เร เป็นผู้ปร รภคว มเพียร บุคคลเป็นผู้มีสติ
หลงลืม ย่อมปร รถน ว่  คนท้งหล ยพึงรู้จกว่  เร เป็นผู้
มีสติต้งม่น บุคคลเป็นผู้มีจิตไม่ต้งม่น ย่อมปร รถน ว่  
คนท้งหล ยพึงรู้จกว่  เร เป็นผู้มีจิตต้งม่น บุุคคลเป็นผู้มี
ปญัญ ทร ม ยอ่มปร รถน ว่  คนทง้หล ยพงึรู้จกว่  เร เปน็ 
ผู้มีปัญญ  บุคคลเป็นผู้ยงไม่สิ้นอ สว  ย่อมปร รถน ว่  
คนท้งหล ยพึงรู้จกว่  เร เป็นผู้สิ้นอ สว  ภิกษุท้งหล ย 
นี้เรียกว่ คว มปร รถน อนช่วช้  ภิกษุท้งหล ย คว ม
ปร รถน อนช่วช้ นี้ บุคคลพึงล ด้วยก ยไม่ได้ ล ด้วย 
ว จ ไม่ได้ แต่เมื่อเห็นด้วยปัญญ แล้วจึงจ ล ได้.
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ภิกษุท้งหล ย ห กว่ โลภ ย่อมครอบงำ ภิกษุน้น
เป็นไป ห กว่ โทส  … ห กว่ โมห  … ห กว่ โกธ  … 
ห กว่ อุปน ห  … ห กว่ มกข  … ห กว่ ปฬ ส  … 
ห กว่ มจฉริย  … ห กว่ คว มริษย อนช่วช้  … ห กว่
คว มปร รถน อนช่วช้  ครอบงำ ภิกษุน้นเป็นไป ภิกษุน้น
อนบคุคลพงึรูอ้ย่ งนีว้่  โลภ ย่อมไมม่แีกผู่รู้ช้ด แล ท่ นผูน้ี้ 
ห ได้รู้ชดอย่ งน้นไม่ เพร เหตุน้นโลภ จึงครอบงำ ท่ นผู้น้ีได้  
ภิกษุน้นอนบุคคลพึงรู้อย่ งนี้ว่ โทส  … โมห  ... โกธ  … 
อุปน ห  … มกข  … ปฬ ส  … มจฉริย  … คว มริษย
อนชว่ช้  … คว มปร รถน อนชว่ช้ ย่อมไมม่แีกผู่รู้ช้ด แล
ท่ นผูน้ีห้ ได้รูช้ดอย่ งนน้ไม ่เพร เหตนุน้คว มปร รถน
อนช่วช้ จึงครอบงำ ท่ นผู้นี้ได้

ภิกษุท้งหล ย ห กว่ โลภ ไม่ครอบงำ ภิกษุน้น 
เป็นไป ห กว่ โทส  … ห กว่ โมห  ... ห กว่ โกธ  … 
ห กว่ อุปน ห  … ห กว่ มกข  … ห กว่ ปฬ ส  … 
ห กว่ มจฉริย  … ห กว่ คว มริษย อนช่วช้  … ห กว่  
คว มปร รถน อนช่วช้  ย่อมไม่ครอบงำ ภิกษุน้นเป็นไป 
ภิกษุน้นอนบุคคลพึงรู้อย่ งนี้ว่  โลภ ย่อมไม่มีแก่ผู้รู้ชด 
แล ท่ นผู้นี้ย่อมเป็นผู้รู้ชด เพร เหตุน้นโลภ จึงครอบงำ
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ท่ นผู้นี้ไม่ได้ ภิกษุน้นอนบุคคลพึงรู้อย่ งนี้ว่ โทส  (คว ม
ปร ทุษร้ ย) … โมห  (คว มหลง) ... โกธ  (คว มโกรธ) …  
อุปน ห  (คว มผูกโกรธ) … มกข  (คว มลบหลู่คุณ) …  
ปฬ ส  (คว มตีตนเสมอท่ น) … มจฉริย  (คว มตร หนี่) … 
คว มรษิย อนชว่ช้  (ป ปกิ  อสิสฺ ) … คว มปร รถน อนชว่ช้   
(ป ปกิ  อจิฉฺ ) ยอ่มไมม่แีกผู่รู้ช้ด แล ท่ นผูน้ีย้อ่มเปน็ผูรู้ช้ด  
เพร เหตุน้นคว มปร รถน อนช่วช้  จึงครอบงำ ท่ นผู้นี้
ไม่ได้ ดงนี้.
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ปัจจยแห่งทกุข์ แล คว มดบแห่งทกุข์ 
โดยอเนกปรยิ ย

-บาล ี ุ . .ุ ๒๕/๔๗๓-๔ ๒/๓๙๐-๔๐ .

ภิกษุท้งหล ย ถ้ จ พึงมีผู้ถ มเธอท้งหล ยอย่ งน้ี 
ว่  จ มีปร โยชน์อ ไร เพ่ือก รฟังกุศลธรรมอนเป็น
อริย  เป็นเครื่องนำ ออก อนให้ถึงปัญญ เป็นเครื่องตรสรู้  
เธอท้งหล ยพึงตอบเข อย่ งน้ีว่  มีปร โยชน์เพ่ือรู้ธรรมอน
เป็นธรรม ๒ อย่ งต มคว มเป็นจริง ถ้ เข ถ มต่อไปอีกว่   
ท่ นท้งหล ยกล่ วอ ไรว่ เป็นธรรม ๒ อย่ ง เธอท้งหล ย 
พึงตอบเข อย่ งนี้ว่  ก รพิจ รณ เห็นเนืองๆ (อนุปสฺสน ) 
ว่  นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทย นี้เป็นอย่ งท่ี 1 ก รพิจ รณ
เห็นเนืองๆ (อนุปสฺสน ) ว่  นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธค มินี-
ปฏิปท  นี้เป็นอย่ งที่ ๒ ภิกษุท้งหล ย ภิกษุผู้พิจ รณ
เห็นธรรมอนเป็นธรรม ๒ อย่ งโดยชอบเนืองๆ อย่ งนี้  
เป็นผู้ไม่ปร ม ท มีคว มเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวอยู่ พึงหวง
ผล ๒ อย่ ง อย่ งใดอย่ งหนึง่ คอื อรหตตผลในปจัจบุน 
หรือเมื่อยงมีคว มยึดม่นเหลืออยู่ ก็จ เป็นอน ค มี.

ภิกษุท้งหล ย ถ้ เข ถ มต่อไปอีกว่  ก รพิจ รณ
เหน็ธรรมอนเปน็ธรรม ๒ อย่ งโดยชอบเนอืงๆ จ พึงมโีดย
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ปรยิ ยอย่ งอืน่อกีบ้ งไหม ใหต้อบเข ว่  พงึมี ถ้ เข ถ ม
ตอ่ไปอกีว่  พงึมอีย่ งไรเล่  ใหต้อบเข ว่  ก รพจิ รณ เหน็
เนืองๆ ว่  ทุกข์ใดๆ ที่เกิดขึ้น ทุกข์ท้งหมดน้น ย่อมเกิดขึ้น 
เพร อุปธิเป็นปัจจย นี้เป็นอย่ งที่ 1 ก รพิจ รณ เห็น
เนืองๆ ว่  เพร คว มจ งคล ยดบไปโดยไม่เหลือแห่ง
อุปธิน่นเอง ทุกข์จึงไม่เกิด นี้เป็นอย่ งที่ ๒ ภิกษุท้งหล ย 
ภิกษุผู้พิจ รณ เห็นเนืองๆ ซึ่งธรรมอนเป็นธรรม ๒ อย่ ง  
โดยชอบเนืองๆ อย่ งนี้ … พึงหวงผล ๒ อย่ ง อย่ งใด
อย่ งหนึง่ คอื อรหตตผลในปจัจบุน หรือเมือ่ยงมคีว ม
ยึดม่นเหลืออยู่ ก็จ เป็นอน ค มี. 

ภิกษุท้งหล ย … ถ้ เข ถ มต่อไปอีกว่  พึงมีอย่ งไรเล่   
ใหต้อบเข ว่  ก รพจิ รณ เหน็เนอืงๆ ว่  ทกุขใ์ดๆ ทีเ่กดิขึน้  
ทุกข์ท้งหมดน้น ย่อมเกิดข้ึนเพร อวิชช เป็นปัจจย  
นี้เป็นอย่ งที่ 1 ก รพิจ รณ เห็นเนืองๆ ว่  เพร คว ม
จ งคล ยดบไปโดยไมเ่หลอืแหง่อวชิช นน่เอง ทกุขจ์งึไมเ่กดิ  
นีเ้ปน็อย่ งที ่๒ ภกิษทุง้หล ย ภกิษผุูพ้จิ รณ เหน็เนอืงๆ  
ซึ่งธรรมอนเป็นธรรม ๒ อย่ งโดยชอบเนืองๆ อย่ งนี้ … 
พึงหวงผล ๒ อย่ ง อย่ งใดอย่ งหนึ่ง คือ อรหตตผล
ในปัจจุบน หรือเมื่อยงมีคว มยึดม่นเหลืออยู่ ก็จ เป็น
อน ค ม.ี



๙๒

พุทธวจน - หมวดธรรม 

ภิกษุท้งหล ย … ถ้ เข ถ มต่อไปอีกว่  พึงมีอย่ งไรเล่   
ใหต้อบเข ว่  ก รพจิ รณ เหน็เนอืงๆ ว่  ทกุขใ์ดๆ ทีเ่กดิขึน้  
ทุกข์ท้งหมดน้น ย่อมเกิดขึ้นเพร สงข รเป็นปัจจย  
นี้เป็นอย่ งที่ 1 ก รพิจ รณ เห็นเนืองๆ ว่  เพร คว ม
จ งคล ยดบไปโดยไมเ่หลอืแหง่สงข รนน่เอง ทกุขจ์งึไมเ่กดิ  
นีเ้ปน็อย่ งที ่๒ ภกิษทุง้หล ย ภกิษผุูพ้จิ รณ เหน็เนอืงๆ 
ซึ่งธรรมอนเป็นธรรม ๒ อย่ งโดยชอบเนืองๆ อย่ งนี้ … 
พึงหวงผล ๒ อย่ ง อย่ งใดอย่ งหนึ่ง คือ อรหตตผล
ในปัจจุบน หรือเมื่อยงมีคว มยึดม่นเหลืออยู่ ก็จ เป็น
อน ค ม.ี

ภิกษุท้งหล ย … ถ้ เข ถ มต่อไปอีกว่  พึงมีอย่ งไรเล่   
ใหต้อบเข ว่  ก รพจิ รณ เหน็เนอืงๆ ว่  ทกุขใ์ดๆ ทีเ่กดิขึน้  
ทุกข์ท้งหมดน้น ย่อมเกิดขึ้นเพร วิญญ ณเป็นปัจจย  
นีเ้ปน็อย่ งที ่1 ก รพจิ รณ เหน็เนอืงๆ ว่  เพร คว มจ ง
คล ยดบไปโดยไม่เหลือแห่งวิญญ ณน่นเอง ทุกข์จึงไม่เกิด  
นีเ้ปน็อย่ งที ่๒ ภกิษทุง้หล ย ภกิษผุูพ้จิ รณ เหน็เนอืงๆ 
ซึ่งธรรมอนเป็นธรรม ๒ อย่ งโดยชอบเนืองๆ อย่ งนี้ … 
พึงหวงผล ๒ อย่ ง อย่ งใดอย่ งหนึ่ง คือ อรหตตผล
ในปัจจุบน หรือเมื่อยงมีคว มยึดม่นเหลืออยู่ ก็จ เป็น
อน ค ม.ี 



๙๓

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

ภิกษุท้งหล ย … ถ้ เข ถ มต่อไปอีกว่  พึงมีอย่ งไรเล่   
ใหต้อบเข ว่  ก รพจิ รณ เหน็เนอืงๆ ว่  ทกุขใ์ดๆ ทีเ่กดิขึน้  
ทุกข์ ท้งหมดน้น ย่อมเกิดขึ้นเพร ผสส เป็นปัจจย  
นี้เป็นอย่ งที่ 1 ก รพิจ รณ เห็นเนืองๆ ว่  เพร คว ม
จ งคล ยดบไปโดยไมเ่หลอืแหง่ผสส นน่เอง ทุกขจ์งึไมเ่กดิ 
นีเ้ปน็อย่ งที ่๒ ภกิษทุง้หล ย ภกิษผุูพ้จิ รณ เหน็เนอืงๆ 
ซึ่งธรรมอนเป็นธรรม ๒ อย่ งโดยชอบเนืองๆ อย่ งนี้ … 
พึงหวงผล ๒ อย่ ง อย่ งใดอย่ งหนึ่ง คือ อรหตตผล 
ในปัจจุบน หรือเมื่อยงมีคว มยึดม่นเหลืออยู่ ก็จ เป็น
อน ค ม.ี 

ภิกษุท้งหล ย … ถ้ เข ถ มต่อไปอีกว่  พึงมีอย่ งไรเล่   
ใหต้อบเข ว่  ก รพจิ รณ เหน็เนอืงๆ ว่  ทกุขใ์ดๆ ทีเ่กดิขึน้  
ทุกข์ท้งหมดน้น ย่อมเกิดขึ้นเพร เวทน เป็นปัจจย  
นี้เป็นอย่ งที่ 1 ก รพิจ รณ เห็นเนืองๆ ว่  เพร คว ม
จ งคล ยดบไปโดยไมเ่หลอืแหง่เวทน นน่เอง ทกุขจ์งึไมเ่กดิ 
นีเ้ปน็อย่ งที ่๒ ภกิษทุง้หล ย ภกิษผุูพ้จิ รณ เหน็เนอืงๆ 
ซึ่งธรรมอนเป็นธรรม ๒ อย่ งโดยชอบเนืองๆ อย่ งนี้ … 
พึงหวงผล ๒ อย่ ง อย่ งใดอย่ งหนึ่ง คือ อรหตตผล 
ในปัจจุบน หรือเมื่อยงมีคว มยึดม่นเหลืออยู่ ก็จ เป็น
อน ค มี.



๙๔

พุทธวจน - หมวดธรรม 

ภิกษุท้งหล ย … ถ้ เข ถ มต่อไปอีกว่  พึงมีอย่ งไรเล่   
ใหต้อบเข ว่  ก รพจิ รณ เหน็เนอืงๆ ว่  ทกุขใ์ดๆ ทีเ่กดิขึน้  
ทุกข์ท้งหมดน้น ย่อมเกิดขึ้นเพร ตณห เป็นปัจจย  
นี้เป็นอย่ งท่ี 1 ก รพิจ รณ เห็นเนืองๆ ว่  เพร คว ม
จ งคล ยดบไปโดยไมเ่หลอืแหง่ตณห น่นเอง ทกุขจ์งึไมเ่กดิ  
นีเ้ปน็อย่ งที ่๒ ภกิษทุง้หล ย ภกิษผุูพ้จิ รณ เหน็เนอืงๆ 
ซึ่งธรรมอนเป็นธรรม ๒ อย่ งโดยชอบเนืองๆ อย่ งนี้ … 
พึงหวงผล ๒ อย่ ง อย่ งใดอย่ งหนึ่ง คือ อรหตตผล
ในปัจจุบน หรือเมื่อยงมีคว มยึดม่นเหลืออยู่ ก็จ เป็น
อน ค มี. 

ภิกษุท้งหล ย … ถ้ เข ถ มต่อไปอีกว่  พึงมีอย่ งไรเล่   
ใหต้อบเข ว่  ก รพจิ รณ เหน็เนอืงๆ ว่  ทกุขใ์ดๆ ทีเ่กดิขึน้  
ทุกข์ท้งหมดน้น ย่อมเกิดขึ้นเพร อุป ท นเป็นปัจจย  
นีเ้ปน็อย่ งที ่1 ก รพจิ รณ เหน็เนอืงๆ ว่  เพร คว มจ ง
คล ยดบไปโดยไมเ่หลอืแหง่อปุ ท นนน่เอง ทกุขจ์งึไมเ่กดิ  
นีเ้ปน็อย่ งที ่๒ ภกิษทุง้หล ย ภกิษผุูพ้จิ รณ เหน็เนอืงๆ 
ซึ่งธรรมอนเป็นธรรม ๒ อย่ งโดยชอบเนืองๆ อย่ งนี้ … 
พึงหวงผล ๒ อย่ ง อย่ งใดอย่ งหนึ่ง คือ อรหตตผล
ในปัจจุบนหรือเมื่อยงมีคว มยึดม่นเหลืออยู่ ก็จ เป็น
อน ค มี. 



๙๕

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

ภิกษุท้งหล ย … ถ้ เข ถ มต่อไปอีกว่  พึงมีอย่ งไรเล่   
ใหต้อบเข ว่  ก รพจิ รณ เหน็เนอืงๆ ว่  ทกุขใ์ดๆ ทีเ่กดิขึน้  
ทุกข์ท้งหมดน้น ย่อมเกิดขึ้นเพร คว มริเริ่ม (อ รมฺภ)  
เป็นปัจจย นี้เป็นอย่ งท่ี 1 ก รพิจ รณ เห็นเนืองๆ ว่  
เพร คว มจ งคล ยดบไปโดยไม่เหลือแห่งคว มริเริ่ม
น่นเอง ทุกข์จึงไม่เกิด นี้เป็นอย่ งที่ ๒ ภิกษุท้งหล ย  
ภิกษุผู้พิจ รณ เห็นเนืองๆ ซึ่งธรรมอนเป็นธรรม ๒ อย่ ง
โดยชอบเนืองๆ อย่ งนี้ … พึงหวงผล ๒ อย่ ง อย่ งใด
อย่ งหนึง่ คอื อรหตตผลในปจัจบุน หรอืเมือ่ยงมคีว ม
ยึดม่นเหลืออยู่ ก็จ เป็นอน ค มี.

ภิกษุท้งหล ย … ถ้ เข ถ มต่อไปอีกว่  พึงมีอย่ งไรเล่   
ใหต้อบเข ว่  ก รพจิ รณ เหน็เนอืงๆ ว่  ทกุขใ์ดๆ ทีเ่กดิขึน้  
ทุกข์ท้งหมดน้น ย่อมเกิดขึ้นเพร อ ห รเป็นปัจจย  
นี้เป็นอย่ งที่ 1 ก รพิจ รณ เห็นเนืองๆ ว่  เพร คว ม
จ งคล ยดบไปโดยไม่เหลือแห่งอ ห รท้งหมดน่นเอง  
ทุกข์จึงไม่เกิด นี้เป็นอย่ งที่ ๒ ภิกษุท้งหล ย ภิกษุ
ผู้พิจ รณ เห็นเนืองๆ ซึ่งธรรมอนเป็นธรรม ๒ อย่ ง 
โดยชอบเนืองๆ อย่ งนี้ … พึงหวงผล ๒ อย่ ง อย่ งใด
อย่ งหนึง่ คอื อรหตตผลในปจัจบุน หรอืเมือ่ยงมคีว ม
ยึดม่นเหลืออยู่ ก็จ เป็นอน ค มี.



๙๖

พุทธวจน - หมวดธรรม 

ภิกษุท้งหล ย … ถ้ เข ถ มต่อไปอีกว่  พึงมีอย่ งไรเล่   
ให้ตอบเข ว่  ก รพิจ รณ เห็นเนืองๆ ว่  ทุกข์อย่ งใด 
อย่ งหน่ึง ท้งหมดยอ่มเกดิขึน้เพร คว มหวน่ไหวเปน็ปจัจย  
นี้เป็นอย่ งที่ 1 ก รพิจ รณ เห็นเนืองๆ ว่  เพร คว ม
จ งคล ยดบไปโดยไม่เหลือแห่งคว มหว่นไหวท้งหล ย
น่นเอง ทุกข์จึงไม่เกิด นี้เป็นอย่ งที่ ๒ ภิกษุท้งหล ย 
ภิกษุผู้พิจ รณ เห็นเนืองๆ ซึ่งธรรมอนเป็นธรรม ๒ อย่ ง 
โดยชอบเนืองๆ อย่ งนี้ … พึงหวงผล ๒ อย่ ง อย่ งใด
อย่ งหนึง่ คอื อรหตตผลในปจัจบุน หรือเมือ่ยงมคีว ม
ยึดม่นเหลืออยู่ ก็จ เป็นอน ค มี. 

ภิกษุท้งหล ย … ถ้ เข ถ มต่อไปอีกว่  พึงมีอย่ งไรเล่   
ให้ตอบเข ว่  ก รพิจ รณ เห็นเนืองๆ ว่  คว มดิ้นรน
ย่อมมีแก่ผู้อนตณห  ทิฏฐิ แล ม น อ ศยแล้ว นี้เป็น
อย่ งที่ 1 ก รพิจ รณ เห็นเนืองๆ ว่  ผู้ที่ตณห  ทิฏฐิ 
แล ม น ไม่อ ศยแล้ว ย่อมไม่ด้ินรน นี้เป็นอย่ งที่ ๒  
ภิกษุท้งหล ย ภิกษุผู้พิจ รณ เห็นเนืองๆ ซึ่งธรรมอน 
เป็นธรรม ๒ อย่ งโดยชอบเนืองๆ อย่ งนี้ … พึงหวงผล  
๒ อย่ ง  อย่ งใดอย่ งหนึ่ง คือ อรหตตผลในปัจจุบน 
หรือเมื่อยงมีคว มยึดม่นเหลืออยู่ ก็จ เป็นอน ค มี. 



๙๗

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

ภิกษุท้งหล ย … ถ้ เข ถ มต่อไปอีกว่  พึงมีอย่ งไรเล่   
ให้ตอบเข ว่  ก รพิจ รณ เห็นเนืองๆ ว่  อรูปภพล เอียด
กว่ รูปภพ นี้เป็นอย่ งที่ 1 ก รพิจ รณ เห็นเนืองๆ  
ว่ นโิรธล เอยีดกว่ อรปูภพ นีเ้ปน็อย่ งที ่๒ ภกิษทุง้หล ย  
ภิกษุผู้พิจ รณ เห็นเนืองๆ ซึ่งธรรมอนเป็นธรรม ๒ อย่ ง 
โดยชอบเนืองๆ อย่ งนี้ … พึงหวงผล ๒ อย่ ง อย่ งใด
อย่ งหนึง่ คอื อรหตตผลในปจัจบุน หรือเมือ่ยงมคีว ม
ยึดม่นเหลืออยู่ ก็จ เป็นอน ค มี. 

ภิกษุท้งหล ย … ถ้ เข ถ มต่อไปอีกว่  พึงมีอย่ งไรเล่   
ให้ตอบเข ว่  ก รพิจ รณ เห็นเนืองๆ ว่  น มรูปที่โลก
พร้อมท้งเทวโลก ม รโลก พรหมโลก ที่หมู่สตว์พร้อมท้ง
สมณพร หมณ์ เทวด แล มนุษย์เล็งเห็นว่  น มรูปน้ีเป็น
ของจริง พร อริยเจ้ ท้งหล ยเห็นด้วยดีแล้วด้วยปัญญ  
อนชอบต มคว มเปน็จรงิว่  น มรปูนน่เปน็ของเทจ็ นีเ้ปน็
อย่ งที ่1 ก รพจิ รณ เห็นเนืองๆ ว่  นพิพ นทีโ่ลกพรอ้ม
ท้งเทวโลก ม รโลก พรหมโลก ที่หมู่สตว์พร้อมท้งสมณ-
พร หมณ ์เทวด แล มนษุยเ์ล็งเหน็ว่  นพิพ นนีเ้ป็นของเทจ็ 
พร อริยเจ้ ท้งหล ยเห็นด้วยดีแล้วด้วยปัญญ อนชอบต ม
คว มเป็นจริงว่  นิพพ นน้นเป็นของจริง นี้เป็นอย่ งที่ ๒  



๙๘

พุทธวจน - หมวดธรรม 

ภิกษุท้งหล ย ภิกษุผู้พิจ รณ เห็นเนืองๆ ซึ่งธรรมอนเป็น
ธรรม ๒ อย่ งโดยชอบเนอืงๆ อย่ งนี ้… พงึหวงผล ๒ อย่ ง  
อย่ งใดอย่ งหนึง่ คอื อรหตตผลในปัจจุบน หรอืเมือ่ยงม ี
คว มยึดม่นเหลืออยู่ ก็จ เป็นอน ค มี. 

ภกิษทุง้หล ย ... ถ้ เข ถ มตอ่ไปอกีว่  ก รพจิ รณ  
เหน็ธรรมอนเปน็ธรรม ๒ อย่ งเนอืงๆ โดยชอบ จ พงึมโีดย
ปริย ยอย่ งอื่นบ้ งไหม ให้ตอบเข ว่  พึงมี ถ้ เข ถ ม 
ตอ่ไปอกีว่  พงึมอีย่ งไรเล่  ใหต้อบเข ว่  ก รพจิ รณ เหน็
เนืองๆ ว่  อิฏฐ รมณ์ (อ รมณ์หรือสิ่งที่น่ ปร รถน น่ พอใจ) ที่
โลกพร้อมทง้เทวโลก ม รโลก พรหมโลก ทีห่มูส่ตวพ์รอ้มทง้ 
สมณพร หมณ์ เทวด แล มนุษย์เล็งเห็นว่  เป็นสุข พร อริยเจ้  
ทง้หล ยเหน็ดว้ยดแีลว้ดว้ยปญัญ อนชอบ ต มคว มเปน็จรงิ 
ว่  นน่เปน็ทุกข ์นีเ้ปน็อย่ งที ่1 ก รพจิ รณ เหน็เนอืงๆ ว่   
นิพพ นที่โลกพร้อมท้งเทวโลก ม รโลก พรหมโลกที่หมู่
สตว์พร้อมท้งสมณพร หมณ์ เทวด แล มนุษย์เล็งเห็นว่  
นีเ้ปน็ทกุข ์พร อรยิ เจ้ ทง้หล ยเหน็ดว้ยดแีลว้ดว้ยปญัญ
อนชอบ ต มคว มเป็นจริงว่  น่นเป็นสุข นี้เป็นอย่ งท่ี ๒  
ภกิษทุง้หล ย ภกิษผุูพ้จิ รณ เหน็ธรรมอนเปน็ธรรม ๒ อย่ ง  
โดยชอบเนอืงๆ อย่ งนี ้เป็นผู้ไม่ปร ม ท มคีว มเพยีร มใีจ 
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เด็ดเดี่ยวอยู่ พึงหวงผล ๒ อย่ ง อย่ งใดอย่ งหนึ่ง คือ 
อรหตตผลในปัจจุบน หรือเมื่อยงมีคว มยึดม่นเหลืออยู่ 
ก็จ เป็นอน ค มี.

(สำ หรบบทนี้มีเนื้อห ค่อนข้ งย ว ผู้รวบรวมจึงได้นำ ม ใส่ไว้
บ งส่วน ผู้สนใจพึงต มอ่ นเนื้อคว มเต็มได้จ กที่ม ของพร สูตร).



๑๐๐
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เหตุให้ได้ปัญญ   
อนเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์

-บาล ีอฏฺ ก. อ.ํ ๒๓/๑๕๒-๑๕ /๙๒.

ภกิษทุง้หล ย เหต ุ๘ ปร ก ร ปจัจย ๘ ปร ก รนี ้ 
ย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญ อนเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์  
(อ ทพิรฺหมฺจรยิกิ ) ทีย่งไมไ่ด ้เพือ่คว มงอกง มไพบลูย ์คว ม
เจริญบริบูรณ์แห่งปัญญ ท่ีได้แล้ว ๘ ปร ก รเป็นอย่ งไร คือ

(๑) ภิกษุท้งหล ย ภิกษุในธรรมวินยนี้ อ ศย 
พร ศ สด หรือเพ่ือนพรหมจรรย์รูปใดรูปหนึ่ง ผู้ต้งอยู่ใน
ฐ น ครู อนเป็นที่ซึ่งคว มล อ ย คว มเกรงกลว คว มรก
แล คว มเค รพของภิกษุน้นจ ต้งไว้อย่ งแรงกล้  ภิกษุ
ทง้หล ย นีเ้ปน็เหต ุเปน็ปจัจยขอ้ที ่1 ยอ่มเปน็ไปเพือ่ได้
ปญัญ อนเปน็เบือ้งตน้แหง่พรหมจรรยท่ี์ยงไมไ่ด ้เพือ่คว ม
งอกง มไพบูลย์ คว มเจริญบริบูรณ์แห่งปัญญ ที่ได้แล้ว.

(๒) ภกิษนุน้อ ศยพร ศ สด  หรือเพือ่นพรหมจรรย์ 
รปูใดรปูหนึง่ ผูต้ง้อยูใ่นฐ น คร ูจนกร ทง่คว มล อ ย คว ม
เกรงกลว คว มรก แล คว มเค รพของภิกษุน้นต้งขึ้นไว้ 
อย่ งแรงกล้ แล้ว เธอน้นเข้ ไปห แล้วไต่ถ ม สอบถ ม
ต มก ลสมควรว่  ข้ แต่ท่ นผู้เจริญ ภ ษิตนี้เป็นอย่ งไร  
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เนือ้คว มแหง่ภ ษิตนีเ้ป็นอย่ งไร ท่ นเหล่ นน้ย่อมเปดิเผย 
ข้อที่ยงไม่ได้เปิดเผย ทำ ให้แจ้งข้อที่ยงไม่ได้ทำ ให้แจ้ง 
แล บรรเท คว มสงสยในธรรม อนเป็นที่ต้งแห่งคว ม
สงสยหล ยปร ก รแก่เธอ ภิกษุท้งหล ย นี้เป็นเหตุ  
เปน็ปจัจยขอ้ที ่๒ ยอ่มเปน็ไปเพือ่ไดปั้ญญ อนเปน็เบือ้งต้น
แหง่พรหมจรรยท์ีย่งไมไ่ด ้เพือ่คว มงอกง มไพบลูย ์คว ม
เจริญบริบูรณ์แห่งปัญญ ที่ได้แล้ว.

(๓) ภกิษนุน้ ครน้ฟงัธรรมนน้แลว้ ย่อมยงคว มสงบ  
๒ อย่ ง คือ คว มสงบก ยแล คว มสงบจิตให้ถึงพร้อม 
ภิกษุท้งหล ย นี้เป็นเหตุ เป็นปัจจยข้อท่ี 3 ย่อมเป็นไป
เพื่อได้ปัญญ อนเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่ยงไม่ได้ 
เพื่อคว มงอกง มไพบูลย์ คว มเจริญบริบูรณ์แห่งปัญญ
ที่ได้แล้ว.

(๔) ภิกษุน้น เป็นผู้มีศีล สำ รวมร วงในป ติโมกข์ 
ถึงพร้อมด้วยมรรย ทแล โคจร มีปกติเห็นภยในโทษแม้มี
ปร ม ณนอ้ย สม ท นศกึษ อยูใ่นสกิข บททง้หล ย ภกิษุ
ทง้หล ย นีเ้ป็นเหต ุเปน็ปจัจยข้อที ่4 ยอ่มเปน็ไปเพือ่ได้
ปญัญ อนเปน็เบือ้งตน้แหง่พรหมจรรยท่ี์ยงไมไ่ด ้เพือ่คว ม
งอกง มไพบูลย์ คว มเจริญบริบูรณ์แห่งปัญญ ที่ได้แล้ว.



๑๐๒

พุทธวจน - หมวดธรรม 

(๕) ภิกษุน้น เป็นพหูสูต ทรงจำ สุต  ส่งสมสุต  
เปน็ผูไ้ดย้นิไดฟ้งัม ก ทรงจำ ได้ ้คลอ่งป ก ขึน้ใจ แทงตลอด
ด้วยดีด้วยทิฏฐิ ซึ่งธรรมท้งหล ยอนง มในเบื้องต้น ง มใน
ท่ มกล ง ง มในที่สุด ปร ก ศพรหมจรรย์ พร้อมท้งอรรถ
พร้อมท้งพยญชน  บริสุทธิ์ บริบูรณ์สิ้นเชิง ภิกษุท้งหล ย 
นี้เป็นเหตุ เป็นปัจจยข้อที่ ๕ ย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญ  
อนเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่ยงไม่ได้ เพื่อคว ม
งอกง มไพบูลย์ คว มเจริญบริบูรณ์แห่งปัญญ ที่ได้แล้ว.

(๖) ภิกษุน้น ย่อมปร รภคว มเพียรเพื่อล  
อกศุลธรรม เพือ่คว มถงึพรอ้มแหง่กศุลธรรม เปน็ผูม้กีำ ลง 
มีคว มบ กบ่นม่นคง ไม่ทอดธุร ในกุศลธรรมท้งหล ย ภกิษุ
ทง้หล ย นีเ้ปน็เหต ุเปน็ปจัจยขอ้ที ่๖ ยอ่มเปน็ไปเพือ่ได้
ปญัญ อนเปน็เบือ้งตน้แหง่พรหมจรรยท่ี์ยงไมไ่ด ้เพือ่คว ม
งอกง มไพบูลย์ คว มเจริญบริบูรณ์แห่งปัญญ ที่ได้แล้ว.

(๗) ภิกษุน้น เข้ สู่ที่ปร ชุมสงฆ์แล้ว ไม่พูดเรื่อง
นอกเรื่อง ไม่พูดเรื่องไม่เป็นปร โยชน์ (ติรจฺฉ นกถ ) ย่อม
แสดงธรรมเองบ้ ง ย่อมเชื้อเชิญผู้อื่นให้แสดงธรรมบ้ ง  
ย่อมไม่ดูหมิ่นก รนิ่งอย่ งพร อริยเจ้  ภิกษุท้งหล ย  
นี้เป็นเหตุ เป็นปัจจยข้อที่ 7 ย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญ
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อนเป็นเบือ้งตน้แหง่พรหมจรรยท์ีย่งไมไ่ด ้เพ่ือคว มงอกง ม
ไพบูลย์ คว มเจริญบริบูรณ์แห่งปัญญ ท่ีได้แล้ว.

(๘) เธอพจิ รณ เหน็คว มเกดิขึน้แล คว มเสือ่มใน
อปุ ท นขนธ ์๕ ว่  รปูเปน็อย่ งนี ้คว มเกดิขึน้แหง่รปูเปน็
อย่ งนี ้ คว มดบแห่งรูปเปน็อย่ งนี ้ เวทน เปน็อย่ งนี ้...  
สญญ เป็นอย่ งนี้ ... สงข รท้งหล ยเป็นอย่ งนี้ ... 
วิญญ ณเป็นอย่ งนี้ คว มเกิดข้ึนแห่งวิญญ ณเป็นอย่ งนี้
คว มดบแหง่วญิญ ณเปน็อย่ งนี ้ ภกิษทุง้หล ย นีเ้ป็นเหต ุ 
เป็นปัจจยข้อท่ี ๘ ย่อมเป็นไปเพ่ือได้ปัญญ อนเป็นเบ้ืองต้น 
แหง่พรหมจรรยท์ีย่งไมไ่ด ้เพือ่คว มงอกง มไพบลูย ์คว ม
เจริญบริบูรณ์แห่งปัญญ ที่ได้แล้ว.

ภกิษทุง้หล ย น้ีแลเหตุ ๘ ปร ก ร ปัจจย ๘ ปร ก ร 
ย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญ อนเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์
ที่ยงไม่ได้ เพื่อคว มงอกง มไพบูลย์ คว มเจริญบริบูรณ์
แห่งปัญญ ที่ได้แล้ว.
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ท งให้ถึงคว มหลุดพ้นห้ ท ง
-บาล ี ก. อํ. ๒๒/๒๒-๒๕/๒ .

ภิกษุท้งหล ย เหตุแห่งวิมุตติ ๕ ปร ก รนี้ ซึ่ง
เป็นเหตุให้ภิกษุผู้ไม่ปร ม ท มีคว มเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว  
จิตที่ยงไม่หลุดพ้น ย่อมหลุดพ้น อ สว ที่ยงไม่สิ้น  
ย่อมถึงคว มสิ้นไป หรือเธอย่อมบรรลุธรรมอนเกษมจ ก
โยค อนยอดเยีย่ม ทีย่งไมไ่ดบ้รรล ุ เหตแุห่งวมิตุต ิ๕ ปร ก ร 
เป็นอย่ งไร คือ 

(๑) ภิกษุท้งหล ย พร ศ สด หรือเพ่ือนสพรหมจ รี
ผู้อยู่ในฐ น ครูบ งรูป แสดงธรรมแก่ภิกษุในธรรมวินยนี้  
เธอยอ่มเข้ ใจอรรถ เข้ ใจธรรมในธรรมนน้ ต มทีพ่ร ศ สด  
หรอืเพือ่นสพรหมจ ร ีผูอ้ยูใ่นฐ น ครแูสดงแกเ่ธอ เม่ือเธอ 
เข้ ใจอรรถ เข้ ใจธรรม ย่อมเกิดปร โมทย์ เมื่อเกิด
ปร โมทย์แล้ว ย่อมเกิดปีติ เมื่อใจเกิดปีติ ก ยย่อมสงบ 
ผู้มีก ยสงบแล้ว ย่อมได้เสวยสุข เมื่อมีสุข จิตย่อมต้งม่น 
ภกิษทุง้หล ย นีเ้ปน็เหตแุหง่วมิตุตขิอ้ที ่1 ซึง่เป็นเหตใุห้ 
ภิกษุผู้ไม่ปร ม ท มีคว มเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวอยู่ จิตที่ยง 
ไม่หลุดพ้น ย่อมหลุดพ้น อ สว ที่ยงไม่สิ้นไป ย่อมถึง 
คว มสิ้นไป หรือเธอย่อมได้บรรลุธรรมอนเกษมจ กโยค
อนยอดเยี่ยม ที่ยงไม่ได้บรรลุ.

33 
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(๒) ภิกษุท้งหล ย อีกปร ก รหน่ึง พร ศ สด
หรือเพื่อนสพรหมจ รีผู้อยู่ในฐ น ครูบ งรูป ก็ไม่ได้แสดง
ธรรมแก่ภิกษุ ก็แต่ว่ ภิกษุย่อมแสดงธรรมต มที่ได้ฟังม   
ได้เล่ เรียนม แก่ชนเหล่ อื่นโดยพิสด ร เธอน้นย่อมเข้ ใจ
อรรถ เข้ ใจธรรมในธรรมนน้ ต มท่ีเธอไดท้ำ ก รแสดงธรรม 
ต มที่ได้ฟังม แล้ว ได้เล่ เรียนม แล้ว แก่ชนเหล่ อื่นโดย
พิสด ร เมื่อเธอเข้ ใจอรรถ เข้ ใจธรรม ย่อมเกิดปร โมทย์ 
... เมื่อมีสุข จิตย่อมต้งม่น ภิกษุท้งหล ย นี้เป็นเหตุแห่ง
วิมุตติข้อที่ ๒ ...

(๓) ภิกษุท้งหล ย อีกปร ก รหนึ่ง พร ศ สด
หรือเพื่อนสพรหมจ รีผู้อยู่ในฐ น ครูบ งรูป ก็ไม่ได้แสดง
ธรรมแก่ภกิษ ุแล ภกิษนุน้กไ็มไ่ดแ้สดงธรรมต มทีไ่ดฟั้งม  
ได้เล่ เรียนม แก่ชนเหล่ อื่นโดยพิสด ร ก็แต่ว่ ภิกษุย่อม
ทำ ก รส ธย ยธรรมต มที่ได้ฟังม  ได้เล่ เรียนม โดย
พิสด ร เธอย่อมเข้ ใจอรรถ เข้ ใจธรรมในธรรมน้น ต มที่
เธอได้ทำ ก รส ธย ยธรรม ต มที่ได้ฟังม แล้ว ได้เล่ เรียน
ม แลว้โดยพสิด ร เม่ือเธอเข้ ใจอรรถ เข้ ใจธรรม ย่อมเกดิ
ปร โมทย ์... เมือ่มสีขุ จติยอ่มตง้มน่ ภกิษทุง้หล ย นีเ้ปน็
เหตุแห่งวิมุตติข้อที่ 3 ...
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(๔) ภิกษุท้งหล ย อีกปร ก รหนึ่ง พร ศ สด  
หรือเพื่อนสพรหมจ รีผู้อยู่ในฐ น ครูบ งรูป ก็ไม่ได้แสดง
ธรรมแก่ภิกษุ ภิกษุน้นก็ไม่ได้แสดงธรรมต มที่ได้ฟังม  
ได้เล่ เรียนม แก่ชนเหล่ อื่นโดยพิสด ร แล ภิกษุน้นก็ 
ไมไ่ดท้ำ ก รส ธย ยธรรมต มท่ีได้ฟงัม  ไดเ้ล่ เรยีนม โดย
พสิด ร กแ็ตว่่ ภกิษยุอ่มตรกึตรอง ใครค่รวญธรรมต มทีไ่ด้
ฟงัม  ไดเ้ล่ เรยีนม ดว้ยใจ เธอยอ่มเข้ ใจอรรถ เข้ ใจธรรม 
ในธรรมน้น ต มที่เธอได้ทำ ก รตรึกตรอง ใคร่ครวญธรรม
ต มทีไ่ดฟ้งัม แลว้ ไดเ้ล่ เรยีนม แลว้ดว้ยใจ เมือ่เธอเข้ ใจ
อรรถ เข้ ใจธรรม ย่อมเกิดปร โมทย์ ... เมื่อมีสุข จิตย่อม
ต้งม่น ภิกษุท้งหล ย นี้เป็นเหตุแห่งวิมุตติข้อที่ 4 ...

(๕) ภิกษุท้งหล ย อีกปร ก รหนึ่ง พร ศ สด  
หรือเพื่อนสพรหมจ รีผู้อยู่ในฐ น ครูบ งรูป ก็ไม่ได้แสดง
ธรรมแก่ภิกษุ ภิกษุน้นก็ไม่ได้แสดงธรรมต มที่ได้ฟังม  
ได้เล่ เรียนม แก่ชนเหล่ อื่นโดยพิสด ร ภิกษุน้นก็ไม่ได้
ส ธย ยธรรมต มทีไ่ดฟ้งัม  ได้เล่ เรยีนม โดยพสิด ร แล
ภิกษุน้นก็ไม่ได้ตรึกตรอง ใคร่ครวญธรรมต มที่ได้ฟังม   
ได้ศึกษ เล่ เรียนม ด้วยใจ ก็แต่ว่ สม ธินิมิตอย่ งใด 
อย่ งหนึ่ง เธอเล่ เรียนม ด้วยดี ทำ ไว้ในใจด้วยดี ทรงไว ้
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ด้วยดี แทงตลอดด้วยดีด้วยปัญญ  เธอย่อมเข้ ใจอรรถ 
เข้ ใจธรรมในธรรมน้น ต มที่เธอเล่ เรียนสม ธินิมิต 
อย่ งใดอย่ งหนึ่งม ด้วยดี ทำ ไว้ในใจด้วยดี ทรงไว้ด้วยดี  
แทงตลอดดว้ยดี ดว้ยปัญญ  เมือ่เธอเข้ ใจอรรถ เข้ ใจธรรม  
ย่อมเกิดปร โมทย์ เมื่อเกิดปร โมทย์แล้ว ย่อมเกิดปีติ  
เมือ่มใีจเกดิปตี ิก ยยอ่มสงบ ผูม้กี ยสงบแลว้ ยอ่มไดเ้สวยสขุ  
เม่ือมีสุขจิตย่อมต้งม่น ภิกษุท้งหล ย นี้เป็นเหตุแห่ง
วมิตุตขิอ้ที ่๕ ซึง่เปน็เหตใุหภิ้กษผุูไ้ม่ปร ม ท มคีว มเพยีร  
มีใจเด็ดเดี่ยวอยู่  จิตที่ยงไม่หลุดพ้น ย่อมหลุดพ้น  
อ สว ที่ยงไม่สิ้น ย่อมถึงคว มสิ้นไป หรือเธอย่อมได้บรรลุ
ธรรมอนเกษมจ กโยค อนยอดเยี่ยม ที่ยงไม่ได้บรรลุ .

ภิกษุท้งหล ย นี้แลเหตุแห่งวิมุตติ ๕ ปร ก ร ซึ่ง
เปน็เหตใุหภ้กิษผุูไ้มป่ร ม ท มคีว มเพยีร มใีจเดด็เดีย่วอยู ่ 
จิตที่ยงไม่หลุดพ้น ย่อมหลุดพ้น อ สว ที่ยงไม่สิ้น ย่อมถึง
คว มสิ้นไป หรือเธอย่อมได้บรรลุธรรมอนเกษมจ กโยค
อนยอดเยี่ยม ที่ยงไม่ได้บรรลุ.
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ทศน ต่ งกน แต่หลดุพ้นเหมอืนกน
-บาล ี า. .ํ ๑ /๒๓๙-๒๔๒/๓๔๐-๓๔๒.

ภกิษรุปูหนึง่ไดเ้ข้ ไปถ มปญัห กบภกิษหุล ยรูป แตก่ไ็มย่นิดี
ก รพย กรณ์ปัญห ของภิกษุเหล่ น้น จึงได้เข้ ไปเฝ้ พร ผู้มีพร ภ ค 
แล้วทูลว่  

ข้ แต่พร องค์ผู้เจริญ ข้ พร องค์ขอโอก ส ข้ พร องค์เข้ ไป
ห ภิกษุรูปหนึ่งถึงที่อยู่ แล้วได้ถ มว่  อ วุโส ทศน ของภิกษุเป็นอน
หมดจดดีด้วยเหตุเพียงเท่ ไรหนอ เมื่อข้ พร องค์ถ มอย่ งนี้แล้ว  
ภิกษุน้นได้กล่ วก ข้ พร องค์ว่  อ วุโส ทศน ของภิกษุเป็นอนหมดจดดี 
ด้วยเหตุที่ภิกษุรู้ชดเหตุเกิด แล คว มดบแห่งผสส ยตน  ๖ ต มคว ม
เป็นจริง. 

ทีน้นแล ข้ พร องค์ไม่ยินดีด้วยก รพย กรณ์ปัญห ของภิกษุน้น  
จึงเข้ ไปห ภิกษุอีกรูปหน่ึงถึงท่ีอยู่ แล้วได้ถ มว่  อ วุโส ทศน ของภิกษุ
เป็นอนหมดจดดีด้วยเหตุเพียงเท่ ไรหนอ เม่ือข้ พร องค์ถ มอย่ งน้ีแล้ว 
ภิกษุน้นได้กล่ วก ข้ พร องค์ว่  อ วุโส ทศน ของภิกษุเป็นอนหมดจดดี 
ดว้ยเหตทุีภ่กิษรุูช้ดเหตุเกดิ แล คว มดบแหง่อปุ ท นขนธ ์๕ ต มคว ม
เป็นจริง. 

ทีน้นแล ข้ พร องค์ไม่ยินดีด้วยก รพย กรณ์ปัญห ของภิกษุน้น  
จงึเข้ ไปห ภกิษอุกีรปูหนึง่ถงึทีอ่ยู ่แลว้ไดถ้ มว่  อ วโุส ทศน ของภกิษุ
เป็นอนหมดจดดีด้วยเหตุเพียงเท่ ไรหนอ เม่ือข้ พร องค์ถ มอย่ งน้ีแล้ว  
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ภิกษุน้นได้กล่ วก ข้ พร องค์ว่  อ วุโส ทศน ของภิกษุเป็นอนหมดจดดี  
ด้วยเหตุที่ภิกษุรู้ชดเหตุเกิด แล คว มดบแห่งมห ภูตรูป ๔ ต มคว ม
เป็นจริง. 

ทีน้นแล ข้ พร องค์ไม่ยินดีด้วยก รพย กรณ์ปัญห ของภิกษุน้น  
จงึเข้ ไปห ภกิษอุกีรปูหนึง่ถงึทีอ่ยู ่แลว้ไดถ้ มว่  อ วโุส ทศน ของภกิษ ุ
เป็นอนหมดจดดีด้วยเหตุเพียงเท่ ไรหนอ เม่ือข้ พร องค์ถ มอย่ งน้ีแล้ว 
ภิกษุน้นได้กล่ วก ข้ พร องค์ว่  อ วุโส ทศน ของภิกษุเป็นอนหมดจดดี 
ดว้ยเหตทุีภิ่กษรุูช้ดต มคว มเป็นจรงิว่  สิง่ใดสิง่หนึง่มคีว มเกดิขึน้เปน็
ธรรมด  สิ่งน้นท้งหมดย่อมมีคว มดบไปเป็นธรรมด . 

ทีน้นแล ข้ พร องค์ไม่ยินดีด้วยก รพย กรณ์ปัญห ของภิกษุน้น  
จึงเข้ ม เฝ้ พร ผู้มีพร ภ คถึงท่ีปร ทบ ขอทูลถ มพร ผู้มีพร ภ คว่  
ข้ แต่พร องค์ผู้เจริญ ทศน ของภิกษุเป็นอนหมดจดดีด้วยเหตุเพียง
เท่ ไรหนอแล.

ภิกษุ บุรุษผู้ยงไม่เคยเห็นต้นทองกว ว บุรุษน้นพึง
เข้ ไปห บุรุษคนใดคนหนึ่งผู้เคยเห็นต้นทองกว วถึงที่อยู่  
แล้วถ มอย่ งนี้ว่  บุรุษผู้เจริญ ต้นทองกว วเป็นเช่นไร 
บุรุษน้นพึงตอบว่  บุรุษผู้เจริญ ต้นทองกว วดำ เหมือน 
ตอไมไ้หม ้กส็มยนน้แล ตน้ทองกว วเปน็ดงทีบ่รุษุนน้เห็น.
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ทีน้นแล บุรุษน้นไม่ยินดีด้วยก รพย กรณ์ปัญห
ของบรุษุนน้ พงึเข้ ไปห บรุษุคนหนึง่ผูเ้คยเหน็ตน้ทองกว ว
ถึงที่อยู่ แล้วถ มอย่ งนี้ว่  บุรุษผู้เจริญ ต้นทองกว วเป็น
เช่นไร บุรุษน้นพึงตอบว่  บุรุษผู้เจริญ ต้นทองกว วแดง
เหมือนชิ้นเนื้อ ก็สมยน้นแล ต้นทองกว วเป็นดงที่บุรุษ
น้นเห็น.

ทีน้นแล บุรุษน้นไม่ยินดีด้วยก รพย กรณ์ปัญห
ของบรุษุนน้ พงึเข้ ไปห บรุษุคนหนึง่ผูเ้คยเหน็ตน้ทองกว ว
ถึงที่อยู่ แล้วถ มอย่ งนี้ว่  บุรุษผู้เจริญ ต้นทองกว วเป็น
เช่นไร บุรุษน้นพึงตอบว่  บุรุษผู้เจริญ ต้นทองกว วที่เกิด
น นมีฝักเหมือนต้นซึก ก็สมยน้นแล ต้นทองกว วเป็นดง
ที่บุรุษน้นเห็น.

ทีน้นแล บุรุษน้นไม่ยินดีด้วยก รพย กรณ์ปัญห
ของบรุษุนน้ พงึเข้ ไปห บรุษุคนหนึง่ผูเ้คยเหน็ตน้ทองกว ว
ถึงที่อยู่ แล้วถ มอย่ งนี้ว่  บุรุษผู้เจริญ ต้นทองกว วเป็น
เชน่ไร บรุษุนน้พงึตอบว่  บรุษุผูเ้จรญิ ตน้ทองกว วมใีบแก ่
แล ใบอ่อนหน แน่น มีร่มทึบเหมือนต้นไทร ก็สมยน้นแล  
ต้นทองกว วเป็นดงที่บุรุษน้นเห็น แม้ฉนใด.
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ภิกษุ ข้อน้ีก็ฉนน้นเหมือนกน ท่ีทศน ของสปบุรุษ
เหล่ น้น ผู้น้อมไปแล้วเป็นอนหมดจดดีด้วยปร ก รใดๆ  
ก็เป็นอนว่  สปบุรุษผู้ฉล ดเหล่ น้นพย กรณ์แล้วด้วยอ ก ร
อย่ งน้นๆ.

ภิกษุ เปรียบเหมือน เมืองช ยแดนของพร ร ช
เป็นเมืองที่ม่นคง มีกำ แพงแล เชิงเทิน มีปร ตู ๖ ปร ตู 
น ยปร ตูเมืองน้นเป็นคนฉล ด เฉียบแหลม มีปัญญ   
คอยห้ มคนที่ตนไม่รู้จก อนุญ ตให้คนที่ตนรู้จกเข้ ไปใน
เมืองน้น ร ชทูตคู่หนึ่งมีร ชก รด่วนม แต่ทิศต วนออก  
พงึถ มน ยปร ตนูน้ว่  แน่ บรุษุผู้เจรญิ เจ้ เมอืงนีอ้ยูท่ีไ่หน 
น ยปร ตนูน้ตอบว่  แน่ ท่ นผูเ้จรญิ นน่เจ้ เมอืงนง่อยู ่ณ 
ท งสีแ่พรง่กล งเมอืง ทนีน้แล ร ชทตูคูน่น้มอบถอ้ยคำ ต ม
คว มเป็นจริงแก่เจ้ เมืองแล้ว พึงดำ เนินกลบไปต มท ง
ที่ม แล้ว ร ชทูตคู่หน่ึงมีร ชก รด่วนม แต่ทิศต วนตก ... 
ร ชทตูคูห่นึง่มรี ชก รดว่นม แตท่ศิเหนือ ... ร ชทูตคูห่นึง่ 
มรี ชก รดว่นม แตท่ศิใต ้พงึถ มน ยปร ตนูน้ว่  แน่ บรุษุ
ผู้เจริญ เจ้ เมืองนี้อยู่ที่ไหน น ยปร ตูน้นตอบว่  แน่ ท่ น 
ผูเ้จรญิ นน่เจ้ เมอืงนง่อยู ่ณ ท งสีแ่พร่งกล งเมอืง ทนีน้แล 
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ร ชทูตคู่น้นมอบถ้อยคำ ต มคว มเป็นจริงแก่เจ้ เมืองแล้ว 
พึงดำ เนินกลบไปต มท งที่ม แล้ว. 

ภกิษ ุ อปุม นีแ้ล เร กร ทำ แล้วเพือ่จ ใหเ้นือ้คว ม 
แจ่มแจ้ง ก็ในอุปม น้นมีเนื้อคว มดงต่อไปนี้ คำ ว่ เมือง 
เปน็ชือ่ของก ยนีท้ีป่ร กอบดว้ยมห ภตูรปู 4 ซึง่มมี รด
แล บิด เป็นแดนเกิด เจริญขึ้นด้วยข้ วสุกแล ขนมสด  
มีอนต้องอบ ต้องนวดฟั้นเป็นนิตย์ มีอนทำ ล ยแล
กร จดกร จ ยเป็นธรรมด  คำ ว่ ปร ตู ๖ ปร ต ู เป็นชื่อ
ของอ ยตน ภ ยใน ๖ คำ ว่ น ยปร ต ู เป็นชื่อของสต ิ  
คำ ว่ ร ชทูตคู่หนึ่งมีร ชก รด่วน เป็นชื่อของสมถ แล
วิปัสสน  คำ ว่ เจ้ เมือง เป็นชื่อของวิญญ ณ คำ ว่  
ท งสีแ่พรง่กล งเมือง เปน็ชือ่ของมห ภตูรปู 4 คอื ปฐวธี ต ุ 
อ โปธ ตุ เตโชธ ตุ ว โยธ ตุ คำ ว่ ถ้อยค� ต มคว มเป็นจริง  
เป็นชื่อของนิพพ น คำ ว่ ต มท งที่ม แล้ว เป็นชื่อของ
อรยิมรรคมอีงค ์๘ คอืสมม ทฏิฐ ิสมม สงกปป  สมม ว จ   
สมม กมมนต  สมม อ ชีว  สมม ว ย ม  สมม สติ แล
สมม สม ธิ.
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ล� ดบก รปฏิบติเพื่ออรหตตผล
-บาล ี . . ๑๓/๒๓๓/๒๓ .

ภิกษุท้งหล ย เร ย่อมไม่กล่ วก รต้งอยู่ ใน 
อรหตตผล ด้วยก รกร ทำ เพียงอนดบแรกเท่ น้น แต่ก ร
ต้งอยู่ในอรหตตผลน้น ย่อมมีได้ด้วยก รศึกษ โดยลำ ดบ 
ด้วยก รกร ทำ โดยลำ ดบ ด้วยก รปฏิบติโดยลำ ดบ. 

ภิกษุท้งหล ย ก็ก รต้งอยู่ในอรหตตผล ย่อมมีได้
ดว้ยก รศกึษ โดยลำ ดบ ดว้ยก รกร ทำ โดยลำ ดบ ดว้ยก ร
ปฏิบติโดยลำ ดบอย่ งไรเล่  

ภิกษุท้งหล ย กุลบุตรในกรณีน้ี 
เกิดศรทธ แล้ว ย่อมเข้ ไปห  
เมื่อเข้ ไปห  ย่อมเข้ ไปน่งใกล้ 
เมื่อเข้ ไปน่งใกล้ ย่อมเงี่ยโสตลง 
เมื่อเงี่ยโสตลงแล้ว ย่อมได้ฟังซึ่งธรรม 
คร้นได้ฟังธรรมแล้ว ย่อมทรงจ� ธรรมน้นไว้ 
ย่อมพิจ รณ เนื้อคว มแห่งธรรมที่ทรงจ� ไว้แล้ว
เมือ่พจิ รณ เน้ือคว มอยู ่ธรรมทง้หล ยยอ่มทน

ต่อก รเพ่งพิิสูจน์ 
เม่ือธรรมทนต่อก รเพ่งพิสูจน์ได้อยู่ ฉนท ย่อมเกิด 
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เมื่อเกิดฉนท แล้ว ย่อมมีอุตส ห  
คร้นมีอุตส ห แล้ว ย่อมไตร่ตรอง 
คร้นไตร่ตรองแล้ว ย่อมต้งคว มเพียร 
เมือ่มีตนสง่ไปแลว้ ยอ่มท� ใหแ้จง้ชดซึง่บรมสจจ

ด้วยก ย แล ย่อมเห็นแจ้งแทงตลอดบรมสจจ น้นด้วย
ปัญญ .



๑๑๖

 
เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติพุทธวจน - หมวดธรรม 

อ นิสงส์ของธรรม 4 ปร ก ร
-บาล ี า า . .ํ ๑๙/๕๑ -๕๑ /๑ ๓๔-๑ ๕๓.

ภกิษทุง้หล ย ธรรม ๔ ปร ก รนี ้อนบคุคลเจรญิแลว้  
กร ทำ ให้ม กแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อกร ทำ ให้แจ้งซึ่ง 
โสด ปัตติผล ธรรม ๔ ปร ก รเป็นอย่ งไร คือ 

(๑) ก รคบสตบุรุษ
(๒) ก รฟังสทธรรม
(๓) ก รกร ท� ไว้ในใจโดยแยบค ย
(๔) ก รปฏิบติธรรมสมควรแก่ธรรม.
ภกิษทุง้หล ย ธรรม ๔ ปร ก รเหล่ นีแ้ล อนบคุคล 

เจริญแล้ว กร ทำ ให้ม กแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อกร ท� ให้
แจ้งซึ่งโสด ปัตติผล. ... ย่อมเป็นไปเพื่อกร ท� ให้แจ้ง
ซึ่งสกท ค มิผล ... . ... ย่อมเป็นไปเพื่อกร ท� ให้แจ้ง
ซึ่งอน ค มิผล ... . ... ย่อมเป็นไปเพื่อกร ท� ให้แจ้งซึ่ง 
อรหตตผล ... . ... ยอ่มเปน็ไปเพือ่ได้เฉพ ซึง่ปญัญ  ... .  
... ย่อมเป็นไปเพื่อคว มเจริญแห่งปัญญ  (ป ฺญ วุฑฺฒิย )  
... . ... ยอ่มเปน็ไปเพือ่คว มไพบลูยแ์ห่งปญัญ  (ป ญฺ -
เวปลุลฺ ย) ... . ... ยอ่มเปน็ไปเพือ่คว มเปน็ผูม้ปีญัญ ใหญ ่ 
(มห ป ฺญต ย) ... . ... ย่อมเป็นไปเพื่อคว มเป็นผู้มี
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ปัญญ แน่นหน  (ปุถุป ฺญต ย) ... . ... ย่อมเป็นไปเพื่อ
คว มเป็นผู้มีปัญญ ไพบูลย ์ (วิปุลป ฺญต ย) ... . … ย่อม 
เปน็ไปเพือ่คว มเปน็ผูม้ปีญัญ ลกึซึง้ (คมฺภรีป ญฺต ย) … .  
… ย่อมเป็นไปเพื่อคว มเป็นผู้มีปัญญ ปร ม ณมิได้ 
(อปฺปมตฺตป ฺญต ย) … . … ย่อมเป็นไปเพื่อคว มเป็น 
ผู้มีปัญญ เพียงดงแผ่นดิน (ภูริป ฺญต ย) … . … ย่อม
เป็นไปเพื่อคว มเป็นผู้มีปัญญ ม ก (ป ฺญ พ หุลฺล ย) … .  
… ย่อมเป็นไปเพื่อคว มเป็นผู้มีปัญญ เร็ว (สีฆป ฺญต ย) 
… . … ย่อมเป็นไปเพื่อคว มเป็นผู้มีปัญญ เบ  (ลหุ-
ป ฺญต ย) … . … ย่อมเป็นไปเพื่อคว มเป็นผู้มีปัญญ
ร่ เริง (ห สป ฺญต ย) … . … ย่อมเป็นไปเพื่อคว มเป็น 
ผู้มีปัญญ ไว (ชวนป ฺญต ย ) … . … ย่อมเป็นไปเพ่ือ
คว มเป็นผู้มีปัญญ คมกล้  (ติกฺขป ฺญต ย) … . ... ย่อม 
เป็นไปเพื่อคว มเป็นผู้มีปัญญ เป็นเครื่องช� แรกกิเลส 
(นิพฺเพธิกป ฺญต ย).



๑๑๘

 
เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติพุทธวจน - หมวดธรรม 

ธรรมย่อมไหลไปสู่ธรรม
-บาล ี อกาท ก. อ.ํ ๒๔/๓๓ /๒๐๙.

ภิกษุท้งหล ย บุคคลผู้มีศีล สมบูรณ์แล้วด้วยศีล 
ไมต่อ้งทำ เจตน ว่  ขอคว มไมเ่ดอืดรอ้นจงเกดิขึน้แกเ่ร เถดิ  
ภิกษุท้งหล ย ข้อท่ีคว มไม่เดือดร้อนเกิดข้ึนแก่บุคคลผู้มีศีล  
สมบูรณ์แล้วด้วยศีลนี้ เป็นธรรมด . 

ภิกษุท้ งหล ย บุคคลผู้ ไม่มีคว มเดือดร้อน 
ไม่ต้องทำ เจตน ว่  ขอคว มปร โมทย์จงเกิดขึ้นแก่เร เถิด  
ภิกษุท้งหล ย ข้อที่คว มปร โมทย์เกิดข้ึนแก่บุคคลผู้ไม่มี
คว มเดือดร้อนนี้ เป็นธรรมด . 

ภิกษุท้งหล ย บุคคลผู้มีคว มปร โมทย์ไม่ต้องทำ
เจตน ว่  ขอปีติจงเกิดขึ้นแก่เร เถิด ภิกษุท้งหล ย ข้อที่
ปีติเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีคว มปร โมทย์นี้ เป็นธรรมด . 

ภิกษุท้งหล ย บุคคลผู้มีใจปร กอบด้วยปีติไม่ต้อง 
ทำ เจตน ว่  ขอก ยของเร จงสงบเถดิ ภกิษทุง้หล ย ขอ้ที ่
ก ยของบุคคลผู้มีใจปร กอบด้วยปีติสงบนี้ เป็นธรรมด .

ภิกษุท้งหล ย บุคคลผู้มีก ยสงบแล้วไม่ต้องทำ
เจตน ว่  ขอเร จงเสวยสุขเถิด ภิกษุท้งหล ย ข้อที่บุคคล 
ผู้มีก ยสงบแล้ว เสวยสุขนี้ เป็นธรรมด . 
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ภิกษุท้งหล ย บุคคลผู้มีสุขไม่ต้องทำ เจตน ว่   
ขอจิตของเร จงต้งม่นเถิด. ภิกษุท้งหล ย ข้อที่จิตของ
บุคคลผู้มีสุขแล้วต้งม่นนี้ เป็นธรรมด . 

ภิกษุท้งหล ย บุคคลผู้มีจิตต้งม่นไม่ต้องทำ เจตน
ว่  ขอเร จงรู้จงเห็นต มเป็นจริงเถิด ภิกษุท้งหล ย  
ข้อท่ีบุคคลผู้มีจิตต้งม่นแล้วรู้เห็นต มเป็นจริงน้ี เป็นธรรมด .

ภกิษทุง้หล ย บคุคลผูรู้เ้หน็ต มเปน็จรงิ ไมต่อ้งทำ
เจตน ว่  ขอเร จงเบือ่หน่ ยเถดิ ภกิษทุ้งหล ย ขอ้ทีบุ่คคล
ผู้รู้เห็นต มเป็นจริงแล้วเบื่อหน่ ยนี้ เป็นธรรมด . 

ภิกษุท้งหล ย บุคคลผู้เบื่อหน่ ย ไม่ต้องทำ เจตน
ว่  ขอเร จงคล ยกำ หนดเถิด ภิกษุท้งหล ย ข้อที่บุคคล 
ผู้เบื่อหน่ ยแล้วคล ยกำ หนดนี้ เป็นธรรมด . 

ภกิษทุง้หล ย บคุคลผูม้จีติคล ยกำ หนดแลว้ไมต่อ้ง
ทำ เจตน ว่  ขอเร จงทำ ให้แจ้งซึ่งวิมุตติญ ณทสสน เถิด 
ภิกษุท้งหล ย ข้อที่บุคคลคล ยกำ หนดแล้ว ทำ ให้แจ้งซึ่ง
วิมุตติญ ณทสสน นี้ เป็นธรรมด .

ภิกษุท้งหล ย วิร ค  มีวิมุตติญ ณทสสน เป็นผล  
มีวิมุตติญ ณทสสน เป็นอ นิสงส์ 

นิพพิท  มีวิร ค เป็นผล มีวิร ค เป็นอ นิสงส์ 



๑๒๐

พุทธวจน - หมวดธรรม 

ยถ ภูตญ ณทสสน  มีนิพพิท เป็นผล มีนิพพิท
เป็นอ นิสงส์ 

สม ธิ มยีถ ภตูญ ณทสสน เปน็ผล มยีถ ภตูญ ณ- 
ทสน เป็นอ นิสงส์ 

สุข มีสม ธิเป็นผล มีสม ธิเป็นอ นิสงส์
ปัสสทธ ิมีสุขเป็นผล มีสุขเป็นอ นิสงส์ 
ปีต ิมีปัสสทธิเป็นผล มีปัสสทธิเป็นอ นิสงส์ 
คว มปร โมทย์ มีปีติเป็นผล มีปีติเป็นอ นิสงส์ 
คว มไม่เดือดร้อน มีคว มปร โมทย์เป็นผล  

มีคว มปร โมทย์เป็นอ นิสงส์ 
ศีลที่เป็นกุศล มีคว มไม่เดือดร้อนเป็นผล มีคว ม

ไม่เดือดร้อนเป็นอ นิสงส์ ด้วยปร ก รดงนี้แล. 
ภกิษทุง้หล ย ธรรมยอ่มไหลไปสูธ่รรม ธรรมยอ่ม 

ยงธรรมใหบ้รบิรูณ์ เพือ่ก รถงึฝัง่ (คอืนพิพ น) จ กทีอ่นมิใชฝ่ั่ง  
(สงส รวฏ) ด้วยอ ก รอย่ งนี้แล.



๑๒๑

 

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติพุทธวจน - หมวดธรรม 

คว มไม่ปร ม ท  
เป็นยอดแห่งกุศลธรรม

-บาล ี า า . .ํ ๑๙/ ๒/๒๔๕.

ภิกษุท้งหล ย สตว์ท้งหล ยที่ไม่มีเท้ ก็ดี มี ๒ เท้
ก็ดี มี ๔ เท้ ก็ดี มีเท้ ม กก็ดี มีรูปก็ดี ไม่มีรูปก็ดี มีสญญ
ก็ดี ไม่มีสญญ ก็ดี มีสญญ ก็มิใช่ ไม่มีสญญ ก็มิใช่ก็ดี  
มีปร ม ณเท่ ใด ตถ คตอรหนตสมม สมพุทธ  บณฑิต
กล่ วว่ เป็นผู้เลิศกว่ สตว์เหล่ น้น ฉนใด.

ภิกษุท้งหล ย กุศลธรรมเหล่ ใดเหล่ หน่ึงท้งหมดน้น  
มคีว มไมป่ร ม ทเปน็มลู รวมลงในคว มไมป่ร ม ท คว ม
ไม่ปร ม ท บณฑิตกล่ วว่ เลิศกว่ กุศลธรรมเหล่ น้น  
ฉนน้นเหมือนกน. 

ภิกษุท้งหล ย อนภิกษุผู้ไม่ปร ม ทแล้ว พึงหวง 
ข้อนี้ได้ว่  จกเจริญอริยมรรคอนปร กอบด้วยองค์ ๘  
จกกร ทำ ให้ม กซึ่งอริยมรรคอนปร กอบด้วยองค์ ๘.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติพุทธวจน - หมวดธรรม 

ลกษณ ของผู้ไม่ปร ม ท (นยที่ 1)
-บาล ี า. .ํ ๑ /๙ /๑๔๔.

ภิกษุท้งหล ย ภิกษุเป็นผู้อยู่ด้วยคว มไม่ปร ม ท
เป็นอย่ งไรเล่ .

ภิกษุท้งหล ย เมื่อภิกษุส� รวมอินทรีย์คือต อยู่ 
จิตก็ไม่ซ่ นไปในรูปท้งหล ยที่พึงรู้แจ้งด้วยต  

เมื่อภิกษุน้นมีจิตไม่ซ่ นไปแล้ว ปร โมทย์ก็เกิด 
เมื่อภิกษุเกิดปร โมทย์แล้ว ปีติก็เกิด 
เมื่อภิกษุมีใจเกิดปีติ แม้ก ยก็สงบ แม้จิตก็สงบ 

ภิกษุผู้มีก ยแล จิตสงบ ย่อมอยู่เป็นสุข จิตของภิกษุผู้มี
สุขก็ต้งม่น 

เมื่อจิตต้งม่นแล้ว ธรรมท้งหล ยก็ปร กฏ เพร
ธรรมท้งหล ยปร กฏ ภิกษุน้นก็ถึงคว มนบว่  เป็นผู้อยู่
ด้วยคว มไม่ปร ม ทแท้จริง. 

(ในกรณีแห่งอินทรีย์ คือ หู จมูก ลิ้น ก ย แล ใจ ก็มีนยอย่ ง
เดียวกน)

ภิกษุท้งหล ย ภิกษุเป็นผู้อยู่ด้วยคว มไม่ปร ม ท 
ด้วยอ ก รอย่ งนี้.
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๑๒๓

 
เปิดธรรมที่ถูกปิด : สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติพุทธวจน - หมวดธรรม 

ลกษณ ของผู้ไม่ปร ม ท (นยที่ ๒)
-บาล ีอฏฺ ก. อํ. ๒๓/๓๒๗/๑๗๐.

ภิกษุท้งหล ย ส่วนภิกษุใดเจริญมรณสติอย่ งน้ี
ว่  โอหนอ เร อ จมีชิวิตอยู่ช่วร ย เวล เค้ียวข้ วค�
หน่ึงแล้วกลืนกิน เร พึงมนสิก รถึงค� สอนของพร ผู้มี 
พร ภ คเถิด ก รกร ท� ต มค� สอนของพร ผู้มีพร ภ ค
เร ควรท� ให้ม กหนอ แล ภิกษุใดเจริญมรณสติอย่ งน้ี
ว่  โอหนอ เร อ จมีชีวิตอยู่ช่วร ย เวล ห ยใจออกแล้ว
ห ยใจเข้  หรือห ยใจเข้ แล้วห ยใจออก เร พึงมนสิก ร 
ถึงค� สอนของพร ผู้มีพร ภ คเถิด ก รกร ท� ต ม 
ค� สอนของพร ผู้มีพร ภ คเร ควรท� ให้ม กหนอ. 

ภิกษุท้งหล ย ภิกษุเหล่ น้ีเร กล่ วว่ เป็นผู้ไม่ 
ปร ม ทอยู่ ย่อมเจริญมรณสติ เพ่ือคว มส้ินอ สว . 

ภิกษุท้งหล ย เพร เหตุน้นแหล  เธอท้งหล ย 
พึงศึกษ อย่ งนี้ว่  เร ท้งหล ยจกไม่เป็นผู้ปร ม ทอยู่  
จกเจริญมรณสติเพื่อคว มสิ้นอ สว .

ภิกษุท้งหล ย เธอท้งหล ยพึงศึกษ อย่ งนี้แล.

40 





ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ  
อรยิมรรคมอีงค์ ๘
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 
กระท�ำให้มำกซึง่อรยิมรรคมอีงค์ ๘  
ย่อมน้อมไปสู่นิิพพำน

-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๔๙/๑๘๙-๑๙๐.

41 
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(คำ�ว่� เจริญกร ทำ�ให้ม�กซึ่งองค์มรรค ชนิดที่อ�ศยวิเวก 
อ�ศยวริ�ค เปน็ตน้ ดงทีก่ล�่วข�้งบนนน้ ในบ�งสตูรตรสว�่ เจรญิกร ทำ�
ให้ม�กซึ่งองค์มรรคชนิดที่มีก�รนำ�ออกซึ่งร�ค  - โทส  - โมห  เป็น 
ปริโยส�น ดงนี้ก็มี -บ�ลี มห�ว�ร. สำ. ๑๙/๕๒/๒๐๕. ในบ�งสูตรตรส
ว�่ ชนดิทีมี่ก�รหยง่ลงสูอ่มต  มอีมต เปน็ทีไ่ปในเบือ้งหน�้ มอีมต เปน็
ปริโยส�น ดงนี้ก็มี -บ�ลี มห�ว�ร. สำ. ๑๙/๕๕/๒๒๐. แล ในบ�งสูตร
ตรสว�่ ชนดิทีน่อ้มไปสูน่ิพพ�น โนม้ไปสูน่พิพ�น โอนไปสูน่พิพ�น ดงนี้
ก็มี -บ�ลี มห�ว�ร. สำ. ๑๙/๕๘/๒๓๖. คำ�ที่ว่� ไหล หล่ง บ่� ไปท�ง
ทิศปร�จีนน้น ในบ�งสูตรทรงใช้คำ�ว่� ไหล หล่ง บ่� ไปสู่สมุทร ก็มี  
-บ�ลี มห�ว�ร. สำ. ๑๙/๕๐,๕๔,๕๗,๖๐/๑๙๗,๒๑๒,๒๒๗,๒๔๓.).
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อรยิมรรคมอีงค์ ๘ เป็นทำงสำยกลำง 
อนเป็นเหตใุห้เกดิจกษแุล ญำณเพือ่นพิพำน

-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๕๒๘/๑๖๖๔.

ขอ้ปฏบิตอินเปน็ทำงสำยกลำง
 2

 อริยมรรคอนปร กอบ
ดว้ยองค ์๘

คอื ขอ้ปฏบิตอินเปน็ทำง
สำยกลำง ทีต่ถำคตไดต้รสรูแ้ล้ว เปน็ขอ้ปฏบิติกร ท�ำให้
เกิดจกษุ กร ท�ำให้เกิดญำณ ย่อมเป็นไปเพื่อควำมสงบ 
เพื่อควำมรู้ยิ่ง เพื่อควำมตรสรู้ เพื่อนิพพำน

42 
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 
ปรำรภโพชฌงค์แล้ว  
มรรคก็เป็นอันปรำรภด้วย

-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๑๑๗-๑๑๘/๔๓๑-๔๓๔.

โพชฌงค์ท้ัง ๗ อันบุคคลเหล่ำใดเหล่ำหนึ่งปรำรภแล้ว 
อริยมรรคอันยังสัตว์ให้ถึงควำมสิ้นทุกข์โดยชอบ ก็เป็น
อันบุคคลเหล่ำนั้นปรำรภแล้ว

43 
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 
ปรำรภสติปัฏฐำนแล้ว  
มรรคก็เป็นอนปรำรภด้วย

-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๒๔๐-๒๔๑/๘๐๑.

1

สติปัฏฐำนท้ง 4 อนบุคคล
เหลำ่ใดเหลำ่หนึง่ปรำรภแลว้ อรยิมรรคอนปร กอบดว้ย
องค์ ๘ อนยงสตว์ให้ถึงควำมสิ้นทุกข์โดยชอบ ก็เป็นอน
บุคคลเหล่ำน้นปรำรภแล้ว

1. บ ลฉีบบมอญแล อกษรโรมน ไม่ปร กฏค� ว่  ปร กอบด้วยองค์ ๘ -ผูร้วบรวม

44 
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ควำมถึงพร้อมด้วยศีล เป็นเบื้องต้น  
เพือ่ควำมเกดิข้ึนแห่งอริยมรรคมอีงค์ ๘

-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๓๖/๑๓๑.

สิง่ทีเ่ปน็เบือ้งตน้ เปน็นมิติมำกอ่น 
เพื่อควำมบงเกิดแห่งอริยมรรคอนปร กอบด้วยองค์ ๘ 
ของภิกษุ คือ ควำมถึงพร้อมแห่งศีล

45 
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หนทำงมอียู ่เม่ือปฏบิตติำมแล้ว จ รูไ้ด้เอง
(หลกกำรเลอืกคร)ู

-บาล ีสี. ท.ี ๙/๒๐๕-๒๑๐/๒๖๐-๒๖๕.

ข�้แตพ่ร โคดมผูเ้จรญิ ข�้พเจ�้ไดฟ้งัม�ว�่ พร สมณโคดมทรง
ตติบ ทกุอย�่ง ทรงคดค�้น กล�่วโทษ บคุคลผูป้ร พฤตติบ ทง้ปวง ผูม้ี
อ�ชีพเศร้�หมองโดยส่วนเดียว ข้�แต่พร โคดมผู้เจริญ สมณพร�หมณ์
พวกที่กล่�วอย่�งนี้ว่� พร สมณโคดมทรงติตบ ทุกอย่�ง ทรงคดค้�น 
กล่�วโทษ บุคคลผู้ปร พฤติตบ ท้งปวง ผู้มีอ�ชีพเศร้�หมองโดยส่วนเดียว  
เป็นผู้กล่�วต�มคำ�ที่พร โคดมผู้เจริญตรสไว้ ไม่ชื่อว่�กล่�วตู่พร โคดม
ผู้เจริญด้วยคำ�ไม่จริง แล ชื่อว่�พย�กรณ์ธรรมต�มสมควรแก่ธรรม  
อนึ่ง ก�รกล่�วแล กล่�วต�มที่ชอบแก่เหตุแม้น้อยหนึ่ง จ ไม่ถึงฐ�น  
ที่ควรติเตียนแลหรือ คว�มจริงข้�พเจ้�มิได้มีคว�มปร สงค์ที่จ กล่�วตู่
พร โคดมผู้เจริญ.

46 
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

มรรคำนีแ้ล ปฏปิทำน้ีแล ทีบุ่คคลปฏบิติ
ตำมแลว้ จกรูไ้ดเ้อง จกเห็นไดเ้องวำ่ พร สมณโคดมกลำ่ว 
ตำมกำล กล่ำวค�ำจริง กล่ำวโดยอรรถ กล่ำวโดยธรรม 
กลำ่วโดยวินย



ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ  
ขนัธ์ ๕



ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ  
ขนัธ์ ๕
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 ควำมหมำยของค�ำว่ำ “รูป”
-บาล ีขนธฺ. ส.ํ ๑๗/๑๐๕/๑๕๙.

เพรำ ส่ิงน้นแตกสลำย ดงน้นจึงเรียก
ว่ำ รูป แตกสลำยไปเพรำ ควำม
หนำวบ้ำง แตกสลำยไปเพรำ ควำมร้อนบำ้ง แตกสลำย 
ไปเพรำ ควำมหิวบ้ำง แตกสลำยไปเพรำ กร หำยบ้ำง 
แตกสลำยไปเพรำ สมผสแห่งเหลือบ ยุง ลม แดด แล
สตว์เลื้อยคลำนบ้ำง

4๗ 
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

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

รปูนัน้  
ย่อมปรำกฏเป็นของว่ำงของเปล่ำ เป็นของหำแก่นสำร
มิได้เลย

4๘ 
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

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

มหำภูต 4 
รูปที่อำศยมหำภูต นี้เรียกว่ำ รูป

4

4

49 
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

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

น้ีเรียกว่ำ ปฐวีธำตุภำยใน

50 
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นี้เรียกว่ำ อำโปธำตุภำยใน

นี้เรียกว่ำ เตโชธำตุภำยใน
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

นี้เรียกว่ำ วำโยธำตุภำยใน
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 อสสำท แล อำทีนว ของรูป
-บาล ีขนธฺ. ส.ํ ๑๗/๓๔/๕๙.

 นี้เป็นคุณของรูป
นี้เป็นโทษของรูป

นี้เป็น 
อุบำยเครื่องสลดออกแห่งรูป

51 
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 
อริยมรรคมีองค์ ๘ คอืข้อปฏบิต ิ
ให้ถงึควำมดบแห่งรปู

-บาล ีขนธฺ. ส.ํ ๑๗/๗๒/๑๑๓.

อริยมรรคอนปร กอบดว้ยองค ์๘ นีน้น่เอง เป็นขอ้ปฏบิติ
ให้ถึงควำมดบไม่เหลือแห่งรูป

52 
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 ควำมหมำยของค�ำว่ำ “เวทนำ”
-บาล ีขนธฺ. ส.ํ ๑๗/๑๐๕/๑๕๙.

พรำ สิ่งน้นรู้สึก ดงน้นจึงเรียกว่ำ  
เวทนำ รู้สึกได้ซึ่งสุขบ้ำง รู้สึกได้ซึ่ง 
ทุกข์บ้ำง รู้สึกได้ซึ่งอทุกขมสุขบำ้ง

53 
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 อุปมำแห่งเวทนำ
-บาล ีขนธฺ. ส.ํ ๑๗/๑๗๑-๑๗๒/๒๔๓.

เวทนำนั้นย่อมปรำกฏเป็นของว่ำงของเปล่ำ เป็นของหำ
แกน่สำรมไิดเ้ลย

54 
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 หลกที่ควรรู้เกี่ยวกบ เวทนำ
-บาล ีฉกกฺ. อ.ํ ๒๒/๔๖๑-๔๖๒/๓๓๔.

เวทนำ 3 
ปร กำรนี้ คือ สุขเวทนำ ทุกขเวทนำ อทุกขมสุขเวทนำ

ผสส เป็นเหตุเกิดแห่งเวทนำ

สุขเวทนำที่เจือด้วยอำมิส 5 สุขเวทนำ
ที่ไม่เจือด้วยอำมิส 5 ทุกขเวทนำที่เจือ
ด้วยอำมิส ทุกขเวทนำที่ไม่เจือด้วยอำมิส 
อทกุขมสขุเวทนำทีเ่จอืดว้ยอำมสิ อทกุขมสขุเวทนำ
ทีไ่มเ่จอืดว้ยอำมสิ นีเ้รยีกวำ่ ควำมตำ่งแหง่เวทนำ

กำรท่ีบคุคลผูเ้สวยเวทนำอยู ่ยอ่มยงอตภำพทีเ่กดิข้ึนจำก

55 
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เวทนำนน้ๆ ใหเ้กดิขึน้ เปน็สว่นแหง่บญุกด็ ีหรอืเปน็สว่น
มิใช่บุญ นี้เรียกวำ่ วิบำกแห่งเวทนำ

ควำมดบแห่งเวทนำย่อมมี เพรำ ควำมดบแห่งผสส . 
อริยมรรคอนปร กอบด้วยองค์ ๘ 

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

56 
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ข้อท่ีบุคคลน้นยงไม่ล รำคำนุสย 
เพรำ สุขเวทนำ ยงไม่บรรเทำปฏิฆำนุสยเพรำ ทุกขเวทนำ  
ยงไม่ถอนอวิชชำนุสยเพรำ อทุกขมสุขเวทนำ ยงไม่ท�ำ
วชิชำใหเ้กดิเพรำ ไมล่ อวชิชำเสยี แลว้จกเปน็ผูก้ร ท�ำ
ที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบนได้น้น น่นไม่ใช่ฐำน ที่มีได
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 เวทนำมีธรรมดำไม่เที่ยง
-บาล ีม. ม. ๑๓/๒๖๗-๒๖๘/๒๗๓.

สมยัใดไดเ้สวยสขุเวทนำ

สมยัใดไดเ้สวยทกุขเวทนำ

สมัยใดได้เสวยอทุกขมสุขเวทนำ

สุขเวทนำไม่เท่ียง

ทกุขเวทนำกไ็มเ่ทีย่ง

อทุกขมสุขเวทนำก็ไม่เที่ยง

5๗ 
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 อำกำรเกิดดบแห่งเวทนำ
-บาล ีสฬา. ส.ํ ๑๘/๒๖๖-๒๖๗/๓๘๙-๓๙๐.

เวทนำ 3 นี้ เกิดแต่ผสส  มีผสส  
เป็นมูล มีผสส เป็นเหตุ มีผสส เป็นปัจจย

สุขเวทนำ ทุกขเวทนำ อทุกขมสุขเวทนำ
สุขเวทนำ 

ทกุขเวทนำ

อทุกขมสุขเวทนำ 

5๘ 
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เกิดจำกผสส  มีผสส เป็นมูล มีผสส เป็นเหตุ มีผสส  
เป็นปัจจย 
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 เวทนำ 10๘ (นัยที่ 1)
-บาล ีม. ม. ๑๓/๙๔-๙๖/๙๘-๙๙.

น�ยช่�งไม้ชื่อปัญจกงค  ได้กล่�วกบท่�นพร อุท�ยีว่� ท่�น
พร อุท�ยี พร ผู้มีพร ภ�คตรสเวทน�ไว้เท่�ไร.

ท่�นพร อุท�ยีตอบว่� คหบดี พร ผู้มีพร ภ�คตรสเวทน�ไว้ ๓ 
คือ สุขเวทน� ทุกขเวทน� อทุกขมสุขเวทน� คหบดี พร ผู้มีพร ภ�ค
ตรสเวทน�ไว้ ๓ ปร ก�รดงนี้.

ข้�แต่ท่�นพร อุท�ยี พร ผู้มีพร ภ�คไม่ได้ตรสเวทน�ไว้  
๓ ปร ก�ร พร ผู้มีพร ภ�คตรสเวทน�ไว้ ๒ ปร ก�ร คือ สุขเวทน� 
ทุกขเวทน� เพร� อทุกขมสุขเวทน� พร ผู้มีพร ภ�คตรสไว้ในสุข 
อนสงบ อนปร ณีตแล้ว.

ท่�นพร อุท�ยีได้กล่�วคำ�เดิมเป็นคร้งท่ี ๒ แล น�ยช่�งไม้ชื่อ
ปัญจกงค ก็ได้กล่�วยืนยนคำ�ของตวเองเป็นคร้งที่ ๒.

ท่�นพร อุท�ยีได้กล่�วคำ�เดิมเป็นคร้งท่ี ๓ แล น�ยช่�งไม้ช่ือ
ปัญจกงค ได้กล่�วยืนยนคำ�ของตวเองเป็นคร้งท่ี ๓.

ท่�นพร อุท�ยีไม่ส�ม�รถจ ให้น�ยช่�งไม้ช่ือปัญจกงค ยินยอมได้  
น�ยช่�งไม้ช่ือปัญจ กงค ก็ไม่ส�ม�รถจ ให้ท่�นพร อุท�ยียินยอมได้.

ท�่นพร อ�นนทไ์ดส้ดบถอ้ยคำ�เจรจ�ของท�่นพร อทุ�ยกีบน�ย
ช่�งไม้ชื่อปัญจกงค  จึงได้กร�บทูลถ้อยคำ�เจรจ�ของท่�นพร อุท�ยีกบ
น�ยช�่งไมช้ือ่ปญัจกงค ทง้หมดแด่พร ผูม้พีร ภ�ค เมือ่ท�่นพร อ�นนท์
กร�บทูลอย่�งนี้แล้ว พร ผู้มีพร ภ�คได้ตรสว่�
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 เวทนำ 10๘ (นัยที่ 2)
-บาล ีสฬา. ส.ํ ๑๘/๒๘๖-๒๘๘/๔๓๐-๔๓๗.

1
1

1 6
1

เวทนำทำงกำย เวทนำทำงใจ เวทนำ 2

สขุเวทนำ ทุกขเวทนำ อทุกขมสุขเวทนำ
เวทนำ 3

5 5
อินทรีย์คือสุข ทุกข์ โสมนัส 

โทมนสั อเุบกขำ
เวทนำ 5

60 
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6 6
เวทนำอันเกิดจำกสัมผัสทำงตำ สัมผัส
ทำงหู สัมผัสทำงจมูก
สัมผัสทำงลิ้น สัมผัสทำงกำย

สัมผัสทำงใจ เวทนำ 6
1 1 เวทนำที ่

เกิดร่วมกับโสมนัส 6 โทมนัส 6 
อุเบกขำ 6 เวทนำ 1๘

6 6 เคหสิต
โสมนัส 6 เนกขัมมโสมนัส 6

เคหสิตโทมนัส 6
เนกขัมมสิตโทมนัส 6 เคหสิต
อุเบกขำ 6 เนกขัมมสิตอุเบกขำ 6

เวทนำ 36
1 1 เวทนำ

ที่เป็นอดีต 36 ที่เป็นอนำคต 36 ที่เป็น
ปัจจุบัน 36 เวทนำ 10๘

1
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 อินทรีย์ 5  เวทนำ 3
-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๒๗๕/๙๔๐.

อินทรีย์ 5
คือ สุขินทรีย์ ทุกขินทรีย์ โสมนัสสินทรีย์ 

โทมนัสสินทรีย์ อุเปกขินทรีย

นี้เรียกว่ำสุขินทรีย

นี้เรียกว่ำทุกขินทรีย

นี้เรียกว่ำโสมนัสสินทรีย

นี้เรียกว่ำโทมนัสสินทรีย

61 
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นี้เรียกว่ำอุเปกขินทรีย
สุขินทรีย์

แล โสมนสสินทรีย์ พึงเห็นว่ำเป็นสุขเวทนำ
ทกุขนิทรยี์

แล โทมนสสินทรีย์ พึงเห็นว่ำเป็นทุกขเวทนำ
อเุปกขนิทรยี ์ 

พึงเห็นว่ำเป็นอทุกขมสุขเวทนำ
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 เวทนำใดๆ ต่ำงปร มวลลงใน “ทกุข์”
-บาล ีสฬา. ส.ํ ๑๘/๒๖๘/๓๙๑.

ข้�แต่พร องค์ผู้เจริญ ข้�พร องค์ขอโอก�ส คว�มปริวิตกแห่งใจ 
เกดิขึน้แก่ข�้พร องคผู้์หลกีเรน้อยูใ่นทีล่บอย�่งนีว้�่ พร ผู้มีพร ภ�คตรส
เวทน� ๓ อย่�ง คือ สุขเวทน� ทุกขเวทน� อทุกขมสุขเวทน� พร ผู้มีพร ภ�ค 
ตรสเวทน� ๓ อย่�งนี้ ก็พร ผู้มีพร ภ�คตรสพร ดำ�รสนี้ว่� เวทน�ใดๆ 
ก็ต�ม เวทน�น้นๆ ปร มวลลงในคว�มทุกข์ ดงนี้ ข้อท่ีพร องค์ตรสว่� 
เวทน�ใดๆ ก็ต�ม เวทน�น้นๆ ปร มวลลงในคว�มทุกข์ ดงน้ี ทรงหม�ยถึง 
อ ไรหนอ.

เวทนำใดๆ ก็ตำม เวทนำน้นๆ 
ปร มวลลงในควำมทุกข์

เรำกล่ำวหมำยเอำควำมที่
สงขำรท้งหลำยน่นเองไม่เที่ยง

เรำกล่ำวหมำยเอำควำมที่ 
สงขำรทง้หลำยนน่แหล  มคีวำมสิน้ไป เสือ่มไป จำงคลำย 
ไป ดบไป แล มีควำมแปรปรวนไปเป็นธรรมดำ

62 



170

สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 ควำมเป็นทุกข์สำมลกษณ
-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๘๕/๓๑๙.

1 ควำมเป็นทุกข์ เพรำ ทนได้ยำก  
ควำมเป็นทุกข์ เพรำ เป็นของปรุงแต่ง  

 
ควำมเป็นทุกข์ เพรำ มีควำมแปรปรวน
เปลี่ยนไปเป็นปร กำรอื่น  

63 



171

สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 อสสำท แล อำทีนว ของเวทนำ
-บาล ีขนธฺ. ส.ํ ๑๗/๓๔/๕๙.

นี้เป็นคุณแห่งเวทนำ

นี้เป็นโทษแห่งเวทนำ

นี้เป็นอุบำยเครื่องสลดออกแห่งเวทนำ

64 
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 
อริยมรรคมีองค์ ๘ คือข้อปฏิบต ิ
ให้ถึงควำมดบแห่งเวทนำ

-บาล ีขนธฺ. ส.ํ ๑๗/๗๓-๗๔/๑๑๔.

อริยมรรคอนปร กอบด้วยองค์ ๘ นี้น่นเอง 
เป็นข้อปฏิบติให้ถึงควำมดบแห่งเวทนำ 

65 
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

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

สญญำในรูป  
สญญำในเสียง สญญำในกลิ่น สญญำในรส สญญำ 
ในโผฏฐพพ  สญญำในธรรม นี้เรียกว่ำ 
สญญำ

เพรำ
จ�ำได้หมำยรู้ จึงเรียกว่ำสญญำ
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

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

สัญญำนั้นย่อมปรำกฏเป็นของว่ำงของเปล่ำ เป็นของ
หำแก่นสำรมิได

6๗ 
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

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

6

ผสส  เป็นเหตุเกิดแห่งสญญำ

ควำมต่ำงกนแห่งสญญำ

วิบำกแห่งสญญำ

6๘ 
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

ควำมดบแห่งสญญำย่อมมี เพรำ ควำมดบแห่งผสส
อริยมรรคอนปร กอบด้วยองค์ ๘

นี้น่นเอง เป็นข้อปฏิบติให้ถึงควำมดบแห่งสญญำ
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 อสสำท แล อำทีนว ของสญญำ
-บาล ีขนธฺ. ส.ํ ๑๗/๓๔/๕๙.

นี้เป็นคุณของสญญำ

นี้เป็นโทษของสญญำ

นี้เป็นอุบำยเครื่องสลดออกแห่งสญญำ

69 
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 
อริยมรรคมีองค์ ๘ คือข้อปฏิบต ิ
ให้ถึงควำมดบแห่งสญญำ

-บาล ีขนธฺ. ส.ํ ๑๗/๗๔/๑๑๕.

อรยิมรรคอนปร กอบดว้ยองค ์๘
นี้น่นเอง เป็นข้อปฏิบติให้ถึงควำมดบแห่งสญญำ 

๗0 
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 ควำมหมำยของค�ำวำ่ “สงขำร”
-บาล ีขนธฺ. ส.ํ ๑๗/๗๔,๑๐๖/๑๑๖,๑๕๙.

เจตนำ 6 หมวดนี้ สญเจตนำในรปู ในเสยีง 
ในกลิน่ ในรส ในโผฏฐพพ  
ในธรรม นี้เรียกว่ำ สงขำร

เพรำ
ปรุงแต่งสงขตธรรม จึงเรียกว่ำสงขำร

๗1 
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

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

สังขำรน้ันย่อม
ปรำกฏเป็นของว่ำงของเปล่ำ เป็นของหำแก่นสำรมิได

๗2 
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 อสสำท แล อำทีนว ของสงขำร
-บาล ีขนธฺ. ส.ํ ๑๗/๓๕/๕๙.

นี้เป็นคุณของสงขำร

นี้เป็นโทษของสงขำร

นี้เป็นอุบำยเครื่องสลดออกแห่งสงขำร

๗3 
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 
อริยมรรคมีองค์ ๘ คือข้อปฏิบต ิ
ให้ถึงควำมดบแห่งสงขำร

-บาล ีขนธฺ. ส.ํ ๑๗/๗๔-๗๕/๑๑๖.

อรยิมรรคอนปร กอบดว้ยองค ์๘ นีน้น่เอง เปน็ขอ้ปฏบิติ
ให้ถึงควำมดบแห่งสงขำร 

๗4 
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 ควำมหมำยของค�ำว่ำ “วิญญำณ”
-บาล ีขนธฺ. ส.ํ ๑๗/๑๐๖/๑๕๙.

เพรำะรู้แจ้ง จึงเรียกว่ำ วิญญำณ 

๗5 
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

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

วิญญำณน้ันย่อมปรำกฏเป็นของว่ำงของเปล่ำ เป็นของ
หำแก่นสำรมิได

๗6 



188

สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 ปัจจัยแห่งกำรเกิดขึ้นของวิญญำณ
-บาล ีมหา. ท.ี ๑๐/๗๒-๗๕/๖๐.

ไม่ได้เลย พระเจ้�ข้�.

ไม่ได้เลย พระเจ้�ข้�.

ไม่ได้เลย พระเจ้�ข้�.

๗๗ 
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

ไม่ได้เลย พระเจ้�ข้�.
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 ที่ตั้งอำศัยของวิญญำณ
-บาล ีขนธฺ. ส.ํ ๑๗/๖๗-๖๘/๑๐๖-๑๐๗.

1

ข้อน้นไม่ได้ พร เจ้�ข้�.

ได้ พร เจ้�ข้�.

๗๘ 
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

ข้อนี้ไม่เป็นฐำนะ 
ที่จะมีได



194

สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 วิญญำณ ไม่ใช่สิ่งที่ท่องเที่ยว
-บาล ีม.ู ม. ๑๒/๔๗๕-๔๗๙/๔๔๒-๔๔๕.

ข้�แต่พร องค์ผู้เจริญ ข้�พร องค์ย่อมรู้ท่วถึงธรรมต�มท่ี 
พร ผู้มีพร ภ�คทรงแสดงแล้วว่� วิญญ�ณนี้แหล  ย่อมแล่นไป ย่อม 
ท่องเที่ยวไป ห�ใช่สิ่งอื่นไม่ดงนี้ จริง.

ข�้แตพ่ร องคผ์ูเ้จรญิ สภ�ว ทีพ่ดูได ้ รบรูไ้ด ้ ยอ่มเสวยวิบ�ก
ของกรรมท้งหล�ยท้งส่วนดี ท้งส่วนช่วในที่น้นๆ น่นเป็นวิญญ�ณ.

๗9 
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

คร้งน้น พร ผู้มีพร ภ�คตรสถ�มภิกษุท้งหล�ยว่� 

ข้อนี้จ มีได้อย่�งไร ข้อนี้มีไม่ได้เลย พร เจ้�ข้�.
เมื่อภิกษุท้งหล�ยทูลอย่�งนี้แล้ว ภิกษุส�ติเกวฏฏบุตร น่งนิ่ง 

ก้อเขิน คอตก ก้มหน้� ซบเซ� ไม่มีปฏิภ�ณ พร ผู้มีพร ภ�คทอด
พร เนตรเห็นดงน้นแล้ว ได้ตรสว�่ 

ขอ้นีไ้มม่เีลย พร เจ�้ข�้ เพร� วญิญ�ณอ�ศยปจัจยแลว้เกดิขึน้ 
พร ผู้มพีร ภ�คตรสแลว้แกพ่วกข�้พร องค ์โดยอเนกปรยิ�ย ถ�้เวน้จ�ก
ปัจจยแล้ว คว�มเกิดแห่งวิญญ�ณมิได้มี.
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

จักษุ
วญิญำณ

โสตวิญญำณ
ฆำนวิญญำณ

ชิวหำ 
วญิญำณ

กำยวญิญำณ
มโนวิญญำณ

เห็น พร เจ้�ข้�.

เห็นอย่�งน้น พร เจ้�ข้�.

เห็นอย่�งน้น พร เจ้�ข้�.



198

เป็นอย�่งน้น พร เจ้�ข้�.

เป็นอย�่งน้น พร เจ้�ข้�.

เป็นอย�่งน้น พร เจ้�ข้�.

เป็นอย�่งน้น พร เจ้�ข้�.

เป็นอย�่งน้น พร เจ้�ข้�.
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

เป็นอย่�งน้น พร เจ้�ข้�.

เป็นอย่�งน้น พร เจ้�ข้�.

เป็นอย่�งน้น พร เจ้�ข้�.

เป็นอย่�งน้น พร เจ้�ข้�.

เป็นอย่�งน้น พร เจ้�ข้�.

เป็นอย่�งน้น พร เจ้�ข้�.
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เป็นอย�่งน้น พร เจ้�ข้�.

ข้อนี้ไม่อย่�งน้น พร เจ้�ข้�.

เป็นอย�่งน้น พร เจ้�ข้�.
(จ�กน้นทรงแสดงเร่ืองอ�ห�ร ๔ ปฏิจจสมุปบ�ท แล ธรรม อ่ืน 

อีกหล�ยปร ก�ร ผู้อ่�นส�ม�รถศึกษ�ได้จ�กคว�มเต็มของพร สูตรน้ี).
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 วิญญำณ ไม่เที่ยง
-บาล ีสฬา. ส.ํ ๑๘/๘๕-๘๗/๑๒๔-๑๒๗.

๘0 
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(ในกรณแีหง่โสตวญิญ�ณกดี็, ฆ�นวญิญ�ณกด็,ี ชวิห�วญิญ�ณ
ก็ดี, ก�ยวิญญ�ณก็ดี, ก็มีนัยอย่�งเดียวกัน).
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

3

บุคคลอนผสส กร ทบแล้วย่อมรู้สึก 
อนผสส กร ทบแล้วย่อมคิด อนผสส กร ทบแล้วย่อมจ�ำได้ 
หมำยรู้ แม้ธรรมเหล่ำน้ีก็หว่นไหวแล อำพำธ ไม่เท่ียง  
มีควำมแปรปรวน มีควำมเปล่ียนเป็นอย่ำงอ่ืน
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 วิญญำณ เป็นสิ่งที่เกิดดับ 
-บาล ีนทิาน. ส.ํ ๑๖/๑๑๖/๒๓๕.

4

4

๘1 
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

(จ�กนน้ทรงตรสถงึปฏจิจสมปุบ�ท เหตเุกดิขึน้แล เหตดุบไป
ของเวทน� อุปม�เปรียบเหมือนไม้สองอนสีกน ผู้อ่�นส�ม�รถศึกษ�ได้
จ�กคว�มเต็มของพร สูตรนี้).
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 อสสำท แล อำทีนว ของวิญญำณ
-บาล ีขนธฺ. ส.ํ ๑๗/๘๐/๑๒๓.

นี้เป็นคุณแห่งวิญญำณ

นี้เป็นโทษแห่งวิญญำณ

นี้เป็นอุบำยเครื่องสลดออกแห่งวิญญำณ

๘2 
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 
อริยมรรคมีองค์ ๘ คือข้อปฏิบต ิ
ให้ถึงควำมดบแห่งวิญญำณ

-บาล ีขนธฺ. ส.ํ ๑๗/๗๕-๗๖/๑๑๗.

อริยมรรคอน
ปร กอบด้วยองค ์๘ นีน้น่เอง เปน็ขอ้ปฏบิตใิหถึ้งควำม
ดบแหง่วญิญำณ 

๘3 
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 ควำมลบของขนธ์ 5
-บาล ีขนธฺ. ส.ํ ๑๗/๓๗-๓๙/๖๒-๖๓.

อสสำท ของรูป

อสสำท ของเวทนำ

๘4 
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อสสำท ของสญญำ

อสสำท ของสงขำร

อสสำท ของวิญญำณ
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 สญโญชน์แล ที่ต้งแห่งสญโญชน์
-บาล ีขนธฺ. ส.ํ ๑๗/๒๐๒/๓๐๘.

รูป เป็นธรรมเป็น ท่ีต้งแห่ง 
สญโญชน ควำมก�ำหนดด้วยอ�ำนำจควำมพอใจในรูป  
ชื่อว่ำ สญโญชน์

เวทนำ เป็นธรรมเป็นที่ต้งแห่ง
สญโญชน ควำมก�ำหนดดว้ยอ�ำนำจควำมพอใจในเวทนำ 
ชื่อว่ำ สญโญชน์

สญญำ เป็นธรรมเป็นที่ต้งแห่ง
สญโญชน ควำมก�ำหนดด้วยอ�ำนำจควำมพอใจในสญญำ 
ชื่อว่ำ สญโญชน์

สงขำร เป็นธรรมเป็นที่ต้งแห่ง
สญโญชน ควำมก�ำหนดดว้ยอ�ำนำจควำมพอใจในสงขำร 
ชื่อว่ำ สญโญชน์

๘5 
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

วิญญำณ เป็นธรรมเป็นที่ต้งแห่ง
สญโญชน ควำมก�ำหนดด้วยอ�ำนำจควำมพอใจใน
วิญญำณ ชื่อว่ำ สญโญชน์

ขนธ์เหลำ่นี้เรียกว่ำ ธรรมเป็นที่ต้ง
แห่งสญโญชน ์ ฉนทรำค  นี้เรียกว่ำ สญโญชน

(ในสตูรอืน่ทรงแสดง สญโญชนยิธรรม ดว้ยอ�ยตน ภ�ยในหก 
-บ�ลี สฬ�. สำ. ๑๘/๑๑๐/๑๕๙. แล อ�ยตน ภ�ยนอกหก -บ�ลี สฬ�. สำ.  
๑๘/๑๓๕/๑๘๙.).
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 
ทกุข์เกดิ เพรำ เหน็สญโญชนยิธรรม 
โดยควำมเป็นอสสำท  (นยที่ 1)

-บาล ีนทิาน. ส.ํ ๑๖/๑๐๓-๑๐๔/๒๐๐-๒๐๑.

1

1. ธรรมอนเป็นทีต่ง้สญโญชน์ หรอืสญโญชนยิธรรมนน้ ได้แก่ รปู, เวทน , สญญ , 
สงข ร, วญิญ ณ (-บ ล ีขนธฺ. ส�. 1๗/๒๐๒/๓๐๘.) ; ต , ห,ู จมกู, ลิน้, ก ย, ใจ  
(-บ ลี สฬ . ส�. 1๘/11๐/1๕๙.) ; รูป,  เสียง, กลิ่น, รส, โผฏฐพพ , ธรรม  
(-บ ล ีสฬ . ส�. 1๘/1๓๕/1๘๙.).  -ผูร้วบรวม

๘6 
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

(ในสูตรหนึึ่ง มีข้อคว�มเหมือนสูตรข้�งบนนี้ ผิดกันแต่ว�่ทรง
เร่ิมต้นสูตรด้วยคำ�อุปม�ก่อน แล้วจึงกล่�วถึงข้อธรรมซึ่งเป็นตัวอุปไมย  
-บ�ลี นิท�น. สำ. ๑๖/๑๐๔/๒๐๔.).

(ในสูตรหนึ่ง แสดงข้อธรรมอย่�งเดียวกันกับสูตรข้�งบนน้ี  
ต่�งกันแต่อุปม� โดยทรงอุปม�ด้วยต้นไม้ยังอ่อนอยู่ มีผู้คอยพรวนดิน 
รดน้ำ� ใส่ปุ๋ย จึงเจริญเติบโต -บ�ลี นิท�น. สำ. ๑๖/๑๐๗/๒๑๒.).
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 
ทกุข์ดบ เพรำ เหน็สญโญชนยิธรรม 
โดยควำมเป็นอำทีนว  (นยท่ี 1)

-บาล ีนทิาน. ส.ํ ๑๖/๑๐๔/๒๐๒-๒๐๓.

๘๗ 
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(ในสูตรหนึึ่ง มีข้อคว�มเหมือนสูตรข้�งบนนี้ ผิดกันแต่ว่�ทรง
เร่ิมต้นสูตรด้วยคำ�อุปม�ก่อน แล้วจึงกล่�วถึงข้อธรรมซึ่งเป็นตัวอุปไมย 
-บ�ลี นิท�น. สำ. ๑๖/๑๐๔/๒๐๕.).

(ในสูตรหน่ึง แสดงข้อธรรมอย่�งเดียวกันกับสูตรข้�งบนนี้  
ต�่งกนัแตอ่ปุม� โดยทรงอปุม�ดว้ยตน้ไมย้งัออ่นอยู ่มผีูต้ดัทีโ่คน ขุดเอ�
ร�กออก ตัดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ ผ่�ให้เป็นช้ินๆ ต�กลม ต�กแดด เอ�
ไฟเผ�จนเป็นเขม่� แล้วนำ�ไปโปรยลงในลม หรือลอยในแม่น้ำ�  
-บ�ลี นิท�น. สำ. ๑๖/๑๐๗/๒๑๔.).
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 
ทกุข์เกดิ เพรำ เหน็สญโญชนยิธรรม 
โดยควำมเป็นอสสำท  (นยท่ี 2)

-บาล ีนทิาน. ส.ํ ๑๖/๑๐๘/๒๑๖-๒๑๗.

๘๘ 
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(ในสตูรหนึึง่ มขีอ้คว�มคล�้ยสตูรข้�งบนนี ้ผดิกนแตท่ีท่รงตรส
ว�่ วญิญ�ณก็หยง่ลง แทนจ เปน็น�มรปูกห็ยง่ลง แลว้ไลเ่รยีงขอ้ธรรมไป
ต�มแนวของปฏิจจสมุปบ�ท -บ�ลี นิท�น. สำ. ๑๖/๑๐๙/๒๒๐. ผู้ศึกษ� 
พึงเทียบเคียงได้เอง ).
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 
ทกุข์ดบ เพรำ เหน็สญโญชนยิธรรม 
โดยควำมเป็นอำทีนว  (นยที่ 2)

-บาล ีนทิาน. ส.ํ ๑๖/๑๐๙/๒๑๘-๒๑๙.

๘9 
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(ในสตูรหนึึง่ มขีอ้คว�มคล�้ยสตูรข้�งบนนี ้ผดิกนแตท่ีท่รงตรส
ว่� วิญญ�ณก็ไม่หย่งลง แทนจ เป็นน�มรูปก็ไม่หย่งลง แล้วไล่เรียงข้อ
ธรรมไปต�มแนวของปฏจิจสมปุบ�ท -บ�ล ีนทิ�น. สำ. ๑๖/๑๑๐/๒๒๒. 
ผู้ศึกษ�พึงเทียบเคียงได้เอง).
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 อุปำทำนแล ที่ต้งแห่งอุปำทำน
-บาล ีขนธฺ. ส.ํ ๑๗/๒๐๒-๒๐๓/๓๐๙.

รปู เปน็ธรรมเปน็ทีต่ง้แหง่อปุำทำน
ควำมก�ำหนดด้วยอ�ำนำจควำมพอใจในรูป ช่ือว่ำ อุปำทำน

เวทนำ เป็นธรรมเป็นที่ต้งแห่ง
อปุำทำน ควำมก�ำหนดดว้ยอ�ำนำจควำมพอใจในเวทนำ 
ชื่อว่ำ อุปำทำน

สญญำ เป็นธรรมเป็นที่ต้งแห่ง
อปุำทำน ควำมก�ำหนดด้วยอ�ำนำจควำมพอใจในสญญำ 
ชื่อว่ำ อุปำทำน

สงขำร เป็นธรรมเป็นที่ต้งแห่ง
อปุำทำน ควำมก�ำหนดดว้ยอ�ำนำจควำมพอใจในสงขำร 
ชื่อว่ำ อุปำทำน

90 
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วิญญำณ เป็นธรรมเป็นที่ ต้ัง
แห่งอุปำทำน ควำมก�ำหนัดด้วยอ�ำนำจควำมพอใจใน
วิญญำณ ชื่อวำ่ อุปำทำน

(ในสตูรอืน่ทรงแสดง อปุ�ท�นยิธรรม ดว้ยอ�ยตนะภ�ยในหก 
-บ�ลี สฬ�. สำ. ๑๘/๑๑๐/๑๖๐. และอ�ยตนะภ�ยนอกหก -บ�ลี สฬ�. สำ.  
๑๘/๑๓๖/๑๙๐).
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 
อุปำทำนกับอุปำทำนขันธ ์
มิใช่อันเดียวกัน

-บาล ีอปุร.ิ ม. ๑๔/๑๐๑-๑๐๒/๑๒๑.

ข้�แต่พร องค์ผู้เจริญ อุป�ท�นกบอุป�ท�นขนธ์ ๕ น้น 
อย่�งเดียวกนหรือ หรือว�่อุป�ท�นเป็นอื่นไปจ�กอุป�ท�นขนธ์ ๕.

อุปำทำนกับอุปำทำนขันธ์ 5 นั้น ไม่ใช่
อย่ำงเดียวกัน

5
5

5

91 
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 รำกเง่ำแห่งอุปำทำนขันธ์
-บาล ีอปุร.ิ ม. ๑๔/๑๐๑/๑๒๑.

ข้�แต่พร องค์ผู้เจริญ อุป�ท�นขนธ์ คือ รูปูป�ท�นขนธ์  
เวทนูป�ท�นขนธ์ สญญูป�ท�นขนธ์ สงข�รูป�ท�นขนธ์ วิญญ�ณู-
ป�ท�นขนธ์ มี ๕ ปร ก�รเท่�นี้หรือหนอแล.

ข้�แต่พร องค์ผู้เจริญ ก็อุป�ท�นขนธ์ ๕ เหล่�น้ี มีอ ไรเป็นมูล.

92 
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 ขนธ์ 5 แล อุปำทำนขนธ์ 5
-บาล ีขนธฺ. ส.ํ ๑๗/๕๘-๖๐/๙๕-๙๖.

นี้เรียกว่ำ รูปขนธ

นี้เรียกว่ำ เวทนำขนธ

นี้เรียกว่ำ สญญำขนธ

93 
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นี้เรียกว่ำ สังขำรขันธ

นี้เรียกว่ำ วิญญำณขันธ
เหล่ำนี้เรียกว่ำ ขันธ์ 5

น้ีเรียกว่ำ อุปำทำนขันธ์คือรูป

น้ีเรียกว่ำ อุปำทำนขันธ์ 
คือเวทนำ
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

น้ีเรียกว่ำ อุปำทำนขันธ์คือสัญญำ

น้ีเรียกว่ำ อุปำทำนขันธ์คือสังขำร

น้ีเรียกว่ำ อุปำทำนขันธ์คือวิญญำณ
เหล่ำนี้เรียกว่ำ อุปำทำนขันธ์ 5
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 
ทุกข์เกิด เพรำ เห็นอุปำทำนิยธรรม 
โดยควำมเป็นอสสำท

-บาล ีนทิาน. ส.ํ ๑๖/๑๐๒/๑๙๖-๑๙๗.

94 
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

(ในสูตรหน่ึง แสดงข้อธรรมข้อเดียวกนกบสูตรข�้งบนนี ้ต�่งกน
แต่อุปม� แทนที่จ อุปม�ด้วยไฟกองใหญ่มีเชื้อเพลิงม�ก ดงในสูตรข�้ง
บนนี้ แต่ทรงอุปม�ด้วยต้นไม้ใหญ่ มีร�กม่นคง -บ�ลี นิท�น. สำ. 
๑๖/๑๐๕/๒๐๖.).

(ในสตูรหนึง่ มใีจคว�มเหมอืนสตูรข�้งบนนีท้กุปร ก�ร ผดิกน
แต่ว่�ทรงเริ่มต้นสูตรด้วยคำ�อุปม� แล้วจึงกล่�วถึงข้อธรรมซึ่งเป็นตว
อุปไมย -บ�ลี นิท�น. สำ. ๑๖/ ๑๐๖/๒๑๐.).
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 
ทุกข์ดบ เพรำ เห็นอุปำทำนิยธรรม 
โดยควำมเป็นอำทีนว

-บาล ีนทิาน. ส.ํ ๑๖/๑๐๒-๑๐๓/๑๙๘-๑๙๙.

95 
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

(ในสูตรหน่ึง แสดงข้อธรรมข้อเดียวกนกบสูตรข้�งบนน้ี ต่�งกน 
แตอ่ปุม� แทนทีจ่ อปุม�ดว้ยไฟกองใหญห่มดเชือ้ดงในสตูรข�้งบนน้ี แต่
ทรงอุปม�ด้วยต้นไม้ใหญ่ที่ถูกทำ�ล�ยหมดสิ้น -บ�ลี นิท�น. สำ. 
๑๖/๑๐๖/๒๐๘.).

(ในสูตรหน่ึง มใีจคว�มเหมือนสตูรข�้งบนนีท้กุปร ก�ร ผดิกน
แต่ว่�ทรงเริ่มข้อคว�มด้วยคำ�อุปม�ก่อน แล้วจึงกล�่วถึงข้อธรรมซึ่งเป็น
ตวอุปไมย -บ�ลี นิท�น. สำ. ๑๖/๑๐๗/๒๑๑.).



234

สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 
เพลนิในขนัธ์ 5 เท่ำกบัเพลนิในทกุข์
ไม่เพลนิในขนัธ์ 5 เท่ำกบัพ้นไปจำกทกุข์

-บาล ีขนธฺ. ส.ํ ๑๗/๓๙/๖๔.

ผู้ใดเพลิดเพลินในรูป

ผู้น้ันไม่พ้นไปจำกทุกข
เวทนำ

สัญญำ

สังขำร

วิญญำณ

96 
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

ผู้ใดไม่เพลิดเพลินในรูป

ผู้น้ันพ้นไปจำกทุกข์
เวทนำ

สัญญำ

สังขำร

วญิญำณ

(ในสูตรอื่น ได้ตรสถึงในกรณีแห่งอ�ยตน ภ�ยในหก -บ�ลี 
สฬ�. สำ. ๑๘/๑๖/๑๙. ได้ตรสถึงอ�ยตน ภ�ยนอกหก -บ�ลี สฬ�. สำ. 
๑๘/๑๖/๒๐. ซึ่งมีข้อคว�มเหมือนกนกบในกรณีแห่งขนธ์ ๕ ข้�งบนนี้
ทุกปร ก�ร ผู้ศึกษ�พึงเทียบเคียงได้เอง).





237

สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 ต้องล ฉนทรำค ในขนธ์ 5
-บาล ีขนธฺ. ส.ํ ๑๗/๒๑๗-๒๑๙/๓๓๗-๓๔๑.

สิ่งใดไม่เที่ยง เธอท้งหลำยพึงล  
ฉนทรำค ในสิ่งน้นเสีย

สิ่งใดเป็นทุกข์ เธอท้งหลำยพึงล
ฉนทรำค ในสิง่นน้เสยี

สิง่ใดเปน็อนตตำ เธอทง้หลำยพงึล
ฉนทรำค ในสิ่งน้นเสีย

9๗ 
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

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

3

9๘ 
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

(ในกรณแีหง่โสตวญิญ�ณกดี็, ฆ�นวญิญ�ณกด็,ี ชวิห�วญิญ�ณ
ก็ดี, ก�ยวิญญ�ณก็ดี, ก็มีนัยอย่�งเดียวกัน).



240

บุคคลอนผสส กร ทบแล้วย่อมรู้สึก 
อนผสส กร ทบแล้วย่อมคิด อนผสส กร ทบแล้วย่อมจ�ำได้ 
หมำยรู้ แม้ธรรมเหล่ำน้ีก็หว่นไหวแล อำพำธ ไม่เท่ียง  
มีควำมแปรปรวน มีควำมเปล่ียนเป็นอย่ำงอ่ืน



241

สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 ลกษณ ควำมเป็นอนตตำ
-บาล ีขนธฺ. ส.ํ ๑๗/๘๒-๘๔/๑๒๗-๑๒๙.

รปูเปน็อนตตำ 

เวทนำเป็นอนตตำ

สญญำเป็นอนตตำ

99 
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สังขำรเป็นอนัตตำ

วญิญำณเปน็อนตัตำ



243

สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 ขนัธ์ 5 ไม่เทีย่ง เป็นทุกข์ เป็นอนตัตำ
-บาล ีขนธฺ. ส.ํ ๑๗/๒๘-๓๐/๔๒,๔๕-๔๗.

รูปไม่เท่ียง

เวทนำไม่เที่ยง

สัญญำไม่เที่ยง

สังขำรไม่เที่ยง

วญิญำณไม่เทีย่ง

100 



244

รูปเป็นทุกข์

เวทนำเป็นทุกข

สัญญำเป็นทุกข์

สังขำรเป็นทุกข์

วญิญำณเปน็ทกุข

รปูเปน็อนตัตำ

เวทนำเปน็อนตัตำ
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

สญัญำเปน็อนตัตำ

สงัขำรเปน็อนตัตำ

วิญญำณเป็นอนัตตำ

สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้น
เป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตำ สิ่งใดเป็น
อนตัตำ ส่ิงน้ันไม่ใช่ของเรำ ไม่ใช่เป็นเรำ ไม่ใช่ตัวตนของเรำ  
ข้อน้ีอริยสำวก พึงเห็นด้วยปัญญำอันชอบ ตำมควำมเป็นจริง 
อย่ำงน้ี.
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 
ควำมเกิดขึ้น  
แล ควำมดบไปของขนธ์ 5

-บาล ีขนธฺ. ส.ํ ๑๗/๑๘-๒๐/๒๘-๒๙.

รปู 

เวทนำ

101 
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สัญญำ

สังขำร

วิญญำณ
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ



250



251

สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 ขันธ์ 5 คือ มำร (นัยที่ 1)
-บาล ีขนธฺ. ส.ํ ๑๗/๒๓๙/๓๗๗.

ข้�แต่พร องค์ผู้เจริญ ที่เรียกว่� ม�ร ม�ร ดงนี้ ก็ม�รเป็น
อย่�งไร พร เจ�้ข้�.

102 
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 ขันธ์ 5 คือ มำร (นัยที่ 2)
-บาล ีขนธฺ. ส.ํ ๑๗/๒๓๑/๓๖๖.

ข้�แต่พร องค์ผู้เจริญ ที่เรียกว่� ม�ร ม�ร ดงนี้ ด้วยเหตุเพียง
เท่�ไร จึงถูกเรียกว่�ม�ร พร เจ�้ข้�.

เมื่อรูปมีอยู่ มำรจึงมี ผู้ท�ำให้ตำยจึงมี  
ผู้ตำยจึงมี

ข้�แต่พร องค์ผู้เจริญ ก็คว�มเห็นชอบมีปร โยชน์อย่�งไร 
พร เจ้�ข้�.

103 
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

คว�มเบื่อหน่�ยมีปร โยชน์อย่�งไร พร เจ�้ข้�.

ก็คว�มคล�ยกำ�หนดเล่�มีปร โยชน์อย่�งไร พร เจ้�ข้�

คว�มหลุดพ้นเล่� มีปร โยชน์อย่�งไร พร เจ้�ข้�.

นิพพ�นเล่�มีปร โยชน์อย่�งไร พร เจ�้ข้�.



254

สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 รอบรู้ซึ่งสกกำย
-บาล ีขนธฺ. ส.ํ ๑๗/๑๙๓-๑๙๔/๒๘๔-๒๘๘.

สกกำย น้น ควรจ กล่ำวว่ำคือ อุปำทำนขนธ์ 5 
5 5

สกกำยสมทุยนน้ คอื ตณหำอนน�ำใหเ้กดิในภพใหม ่ 
ปร กอบด้วยควำมก�ำหนดด้วยอ�ำนำจควำมเพลินท�ำให้
เพลินอย่ำงย่ิงในอำรมณ์น้นๆ

104 
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

สกกำยนิโรธ คือ ควำมจำงคลำยดบไปโดยไม่
เหลอื ควำมสล ทิง้ ควำมสล คนื ควำมหลดุพน้ ควำมไม่
อำลยซึง่ตณหำนน้

สกกำยนโิรธคำมนิปีฏปิทำ คอื อรยิมรรคปร กอบ 
ด้วยองค์ ๘



256

สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 เหตุเกิดแห่งสักกำยทิฏฐิ
-บาล ีขนธฺ. ส.ํ ๑๗/๒๒๕-๒๒๖/๓๕๖-๓๕๗.

ไม่เที่ยง พร เจ้�ข้�.

เป็นทุกข์ พร เจ�้ข้�.

ไม่ใช่เช่นน้น พร เจ�้ข้�.

105 
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

ไม่เที่ยง พร เจ้�ข้�.

เป็นทุกข์ พร เจ�้ข้�.

ไม่ใช่เช่นน้น พร เจ้�ข้�.

(ในสูตรหนึ่ง ได้ตรสถึงเหตุเกิดของอตต�นุทิฏฐิ ก็มีลกษณ
อย่�งเดียวกน -บ�ลี ขนฺธ. สำ. ๑๗/๒๒๖/๓๕๘.).



258

สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 สิ่งที่ยึดถือ (นยที่ 1)
-บาล ีขนธฺ. ส.ํ ๑๗/๑๘๓/๒๕๘.

ถ้ำแม้เดิน 5
ถ้ำแม้ยืน 5
ถ้ำแม้น่ง 5
ถำ้แมน้อน 5

พึงพิจำรณำจิตของตนเนืองๆ ว่ำ จิตนี้เศร้ำหมองแล้ว
ด้วยรำค  โทส  โมห  สิ้นกำลนำน

106 
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 สิ่งที่ยึดถือ (นัยที่ 2)
-บาล ีม. ม. ๑๓/๒๘๔-๒๘๕/๒๙๐.

10๗ 
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ



262

สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 ควำมหมำยของอวชิชำวชิชำ (นยัท่ี 1)
-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๕๓๘-๕๓๙/๑๖๙๔-๑๖๙๕.

ข้�แต่พร องค์ผู้เจริญ ที่กล่�วกนว่� อวิชช� อวิชช� ดงนี้  
ก็อวิชช�น้นเป็นอย�่งไร แล ด้วยเหตุเพียงเท�่ไร บุคคลจึงเป็นผู้ถึงแล้ว 
ซึ่งอวิชช� พร เจ้�ข้�.

10๘ 
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

ข้�แต่พร องค์ผู้เจริญ ท่ีกล่�วกนว่� วิชช� วิชช� ดงน้ี ก็วิชช�น้น 
เป็นอย่�งไร แล ด้วยเหตุเพียงเท่�ไร บุคคลจึงเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งวิชช� 
พร เจ�้ข้�.



264

สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 ควำมหมำยของอวชิชำวชิชำ (นยัที ่2)
-บาล ีขนธฺ. ส.ํ ๑๗/๒๐๙/๓๒๐.

ข้�แต่พร องค์ผู้เจริญ ที่กล่�วกนว่� อวิชช� อวิชช� ดงนี้  
ก็อวิชช�น้นเป็นอย�่งไร แล ด้วยเหตุเพียงเท�่ไร บุคคลจึงเป็นผู้ถึงแล้ว 
ซึ่งอวิชช� พร เจ้�ข้�.

109 



265

 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

ข้�แต่พร องค์ผู้เจริญ ท่ีกล่�วกนว่� วิชช� วิชช� ดงน้ี ก็วิชช�น้น 
เป็นอย่�งไร แล ด้วยเหตุเพียงเท่�ไร บุคคลจึงเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งวิชช� 
พร เจ�้ข้�.



266

สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 ควำมหมำยของอวชิชำวชิชำ (นยัท่ี 3)
-บาล ีขนธฺ. ส.ํ ๑๗/๑๙๘/๓๐๐-๓๐๑.

ข้�แต่พร องค์ผู้เจริญ ที่กล่�วกนว่� อวิชช� อวิชช� ดงนี้  
ก็อวิชช�น้นเป็นอย�่งไร แล ด้วยเหตุเพียงเท�่ไร บุคคลจึงเป็นผู้ถึงแล้ว 
ซึ่งอวิชช� พร เจ้�ข้�.

110 
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

ข้�แต่พร องค์ผู้เจริญ ท่ีกล่�วกนว่� วิชช� วิชช� ดงน้ี ก็วิชช�น้น 
เป็นอย่�งไร แล ด้วยเหตุเพียงเท่�ไร บุคคลจึงเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งวิชช� 
พร เจ�้ข้�.





ข้อแนะนำ ในการ 
ปรารภความเพยีร



270

สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 
ควำมเพียร 
สำมำรถท�ำได้ในทุกอิริยำบถ

-บาล ีจตกุกฺ. อ.ํ ๒๑/๑๗/๑๑.

เดนิอย

ยืนอย

นั่งอย

111 
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

นอนตื่นอย



272

สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 ลกษณ ของผู้เกียจคร้ำน
-บาล ีจตกุกฺ. อ.ํ ๒๑/๑๖-๑๗/๑๑.

ผู้ก�ำลงเดินอยู่ 

ผู้ก�ำลงยืนอยู่  

ผู้ก�ำลงน่งอยู่  

112 
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

ผู้ก�ำลังนอนตื่นอยู่ 



274

สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 ที่ต้งแห่งควำมเกียจคร้ำน
-บาล ีอฏฺฐก. อ.ํ ๒๓/๓๔๓-๓๔๕/๑๘๕.

น้ีเป็นกุสีตวตถุปร กำรท่ี 1

น้ีเป็นกุสีตวตถุปร กำรท่ี 2

113 
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

น้ีเป็นกุสีตวตถุปร กำรท่ี 3

น้ีเป็นกุสีตวตถุปร กำรท่ี 4

น้ีเป็นกุสีตวตถุปร กำรท่ี 5



276

นี้เป็นกุสีตวตถุปร กำรที่ 6

น้ีเป็นกุสีตวตถุปร กำรท่ี ๗

นี้เป็น กุสีตวตถุปร กำรที่ ๘
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 ที่ต้งแห่งกำรปรำรภควำมเพียร
-บาล ีอฏฺฐก. อ.ํ ๒๓/๓๔๕-๓๔๗/๑๘๖.

น้ีเป็นอำรพภวตถุปร กำรท่ี 1

114 
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นี้เป็นอำรพภวตถุปร กำรที่ 2

นี้เป็นอำรพภวตถุปร กำรที่ 3

นี้เป็นอำรพภวตถุปร กำรที่ 4
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

นี้เป็นอำรพภวตถุปร กำรที่ 5

นี้เป็นอำรพภวตถุปร กำรที่ 6
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นี้เป็นอำรพภวตถุ
ปร กำรที่ ๗

นี้เป็น
อำรพภวตถุปร กำรที่ ๘

8
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 เพียรล อกุศลแข่งกบควำมตำย
-บาล ีอฏฺฐก. อ.ํ ๒๓/๓๓๑-๓๓๓/๑๗๑.

115 
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

(ในกรณีแห่งภิกษุผู้ผ่�นกล�งคืนม�ถึงกล�งวัน ก็มีข้อคว�มที่
ตรัสไว้ให้ปฏิบัติอย่�งเดียวกัน ผิดกันแต่เวล�เท่�นั้น).
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ท�ำควำมเพียรแข่งกับอนำคตภัย  
(นัยที่ 1)

-บาล ีปญฺจก. อ.ํ ๒๒/๑๑๗-๑๒๑/๗๘.

ภัยใน
อนำคตข้อที่ 1

116 
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

ภยัในอนำคต 
ขอ้ที ่2
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ภัยในอนำคตข้อท่ี3
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

ภัยในอนำคตข้อท่ี 4
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ภยในอนำคตข้อท่ี 5

ภิกษุเห็นภยในอนำคต 5 ปร กำร 
เหล่ำนี้แล ควรเป็นผู้ไม่ปร มำท มีควำมเพียร มีใจ 
เด็ดเดี่ยวอยู่ เพื่อถึงสิ่งที่ยงไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยงไม่ได้
บรรลุ เพื่อท�ำให้แจ้งสิ่งที่ยงไม่ได้ท�ำให้แจ้ง
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 
ท�ำควำมเพียรแข่งกับอนำคตภัย  
(นัยที่ 2)

-บาล ีปญฺจก. อ.ํ ๒๒/๑๑๕-๑๑๗/๗๗.

ภัยในอนำคตข้อที่ 1

11๗ 
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ภยัในอนำคตขอ้ที ่2

ภยัในอนำคตขอ้ที ่3
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ภัยในอนำคต
ขอ้ที ่4

ภัยในอนำคต 
ขอ้ที ่5
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

ภิกษุผู้อยู่ป่ำ เห็นภยในอนำคต  
5 ปร กำรเหลำ่นีแ้ล ควรเปน็ผูไ้มป่ร มำท มคีวำมเพยีร 
มใีจเดด็เดีย่วอยู ่เพือ่ถงึสิง่ทีย่งไมถ่งึ เพ่ือบรรลสุิง่ทีย่งไม่
ได้บรรลุ เพื่อท�ำให้แจ้งสิ่งที่ยงไม่ได้ท�ำให้แจ้ง
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สมยที่ไม่สมควร แล ที่สมควร 
กร ท�ำควำมเพียร

-บาล ีปญฺจก. อ.ํ ๒๒/๗๕-๗๖/๕๔.

เป็นคนแก่ ถูกชรำครอบง�ำ

เป็นผู้อำพำธ ถูกพยำธิ
ครอบง�ำ 2

สมยทีม่ขีำ้วแพง ขำ้วกลำ้เสยีหำย  
มบีณิฑบำตหำไดย้ำก ไมส่ ดวกทีจ่ ยงอตภำพให้เปน็ไป 
ด้วยกำรแสวงหำบิณฑบำต

สมยทีม่ภีย มคีวำมก�ำเรบิในปำ่ดง  
ชำวชนบทพำกนขึ้นยำนพำหน อพยพไป 

4
สมยที่สงฆ์แตกกน

กเ็มือ่สงฆแ์ตกกนแลว้ ยอ่มมกีำรดำ่กนแล กน บรภิำษกน
แล กน มีกำรใส่ร้ำยกนแล กน มีกำรทอดทิ้งกนแล กน  

11๘ 
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

คนผู้ไม่เลื่อมใสในสงฆ์หมู่น้น ย่อมไม่เลื่อมใส แล คน
บำงพวกที่เลื่อมใส ย่อมเป็นอย่ำงอื่นไป

5
สมยที่ไม่ควรกร ท�ำ 

ควำมเพียร 5 ปร กำร

5
5

เป็นหนุ่มแน่น มีผมด�ำสนิท 
ปร กอบด้วยควำมเป็นหนุ่ม ต้งอยู่ในปฐมวย

เป็นผู้มีอำพำธน้อย มีโรค
เบำบำง ปร กอบดว้ยไฟธำตทุีเ่ผำอำหำรใหย้อ่ยสม่�ำเสมอ  
ไม่เย็นนก ไม่ร้อนนก เป็นปำนกลำง ควรแก่กำรกร
ท�ำควำมเพียร 2

สมยทีข่ำ้วกลำ้งำมด ีมบีณิฑบำต 
หำได้ง่ำย ส ดวกท่ีจ ยงอตภำพให้เป็นไปด้วยกำรแสวงหำ 
บิณฑบำต

สมยทีพ่วกมนษุยพ์รอ้มเพรยีงกน 
ยนิดตีอ่กน ไมว่วิำทกน เปน็เหมอืนน้�ำนมกบน้�ำ  
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มองดูกนแล กนด้วยสำยตำที่ปร กอบด้วยควำมรก

สมยที่สงฆ์พร้อมเพรียงกน ยินดี
ต่อกน ไม่วิวำทกน มีอุเทศร่วมกน ย่อมอยู่เป็นผำสุก

เมือ่สงฆส์มครสมำนกน ยอ่มไมม่กีำรดำ่กน
แล กน ไม่บริภำษกนแล กน ไม่มีกำรใส่ร้ำยกนแล กน  
ไมม่กีำรทอดทิง้กนแล กน คนผูไ้มเ่ลือ่มใสในสงฆ์หมูน่น้ 
ยอ่มเลือ่มใส แล คนท่ีเลือ่มใสแลว้ ยอ่มเลือ่มใสยิง่ขึน้ไป

สมยท่ีควรกร ท�ำ 
ควำมเพียร 5 ปร กำร
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 ท�ำอย่ำงไร ควำมเพยีรพยำยำมจงึมผีล
-บาล ีอปุร.ิ ม. ๑๔/๑๓,๑๖/๑๒,๑๕.

ไม่เอำทุกข์ 
ทบถมตนท่ีไม่มีทุกข์ทบถม ไม่สล ควำมสุขท่ีเกิดโดยธรรม
ไมเ่ปน็ผูห้มกมุน่ในควำมสขุนน้

119 
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เมื่อเรำอยู่ตำมสบำย อกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่ง 
กุศลธรรมย่อมเสื่อม แต่เมื่อเรำเริ่มตั้งตนเพื่อควำม
ล�ำบำก อกุศลธรรมย่อมเสื่อม กุศลธรรมย่อมเจริญยิ่ง

2
2

2
2
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

2

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

ไม่ควรเสพ 

ควรเสพ
(ในกรณีแห่งอ�รมณ์ห้�ที่เหลือคือ เสียงท่ีจ พึงรู้แจ้งด้วยหู 

กลิ่นที่จ พึงรู้แจ้งด้วยจมูก รสที่จ พึงรู้แจ้งด้วยลิ้น โผฏฐพพ ที่จ พึง
รู้แจ้งด้วยผิวก�ย แล ธรรมที่จ พึงรู้แจ้งด้วยใจ ก็มีหลกเกณฑ์ที่ได้ 
ตรสไวท้ำ�นองเดยีวกนกบในกรณแีหง่รปูทีจ่ พงึรูแ้จง้ดว้ยจกษขุ�้งบนนี)้.

ีไ้มค่วรเสพ 

ควรเสพ
(ในกรณแีหง่ปจัจย คอื บณิฑบ�ต แล เสน�สน  กมี็หลกเกณฑ์

ที่ได้ตรสไว้ทำ�นองเดียวกนกบในกรณีแห่งจีวรข�้งบนนี้).

120 
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

ไม่ควรเสพ 

ควรเสพ.
(ในกรณีแห่งปัจจัย คือ นิคม นคร ชนบท ก็มีหลักเกณฑ์ที่ได้

ตรัสไว้ทำ�นองเดียวกันกับในกรณีแห่งค�มข้�งบนนี้).

ไม่ควรเสพ

ควรเสพ
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 
หลกกำรเลือกสถำนที่แล บุคคล  
ที่ควรเสพ แล ไม่ควรเสพ

-บาล ีม.ู ม. ๑๒/๒๑๒-๒๑๙/๒๓๕-๒๔๒.

เมื่อเธอเข้ำไปอำศยป่ำชฏ 
น้นอยู่ สติที่ยงไม่ปรำกฏก็ไม่ปรำกฏ จิตที่ยงไม่ต้งม่นก็
ไม่ต้งม่น อำสว ท่ียงไม่สิ้นไปก็ไม่ถึงควำมสิ้นไป แล
ภกิษนุน้ไมไ่ด้บรรลธุรรมอนปลอดโปรง่จำกโยค อยำ่งสงู 
ที่ยงไม่บรรลุด้วย ส่วนปัจจยเครื่องอุดหนุนชีวิต คือ จีวร 
บณิฑบำต เสนำสน  แล คลิำนปจัจยเภสชบรขิำรเหลำ่ใด 
ทีบ่รรพชติจ�ำตอ้งน�ำมำบรโิภค ปจัจยเหลำ่นน้ ย่อมเกดิขึน้ 
ได้โดยยำก

121 
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ควรหลีกไปเสียจำกป่ำชฏน้น ในเวลำกลำงคืน
หรือในเวลำกลำงวนก็ตำม ไม่ควรอย

เมื่อเธอเข้ำไปอำศยป่ำชฏน้นอยู่  
สตทิีย่งไมป่รำกฏกไ็มป่รำกฏ จติทีย่งไมต่ง้มน่กไ็มต่ง้มน่  
อำสว ทีย่งไมส่ิน้ไปกไ็มถ่งึควำมสิน้ไป แล ภกิษนุน้ไมไ่ด้
บรรลธุรรมอนปลอดโปรง่จำกโยค อยำ่งสูงทีย่งไมบ่รรลุ
ด้วย ส่วนปัจจยเครื่องอุดหนุนชีวิต คือ จีวร บิณฑบำต 
เสนำสน  แล คลิำนปจัจยเภสชบรขิำรเหลำ่ใด ทีบ่รรพชติ 
จ�ำเป็นต้องน�ำมำบริโภค ปัจจยเหล่ำน้น ย่อมเกิดขึ้นโดย
ไม่ยำก
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

แม้รู้แล้วควร
หลีกไปเสียจำกปำ่ชฏน้น ไม่ควรอย

พึงพิจำรณำเห็นดงนี้ว่ำ เรำเข้ำมำอำศยป่ำชฏ 
นี้อยู่ เมื่อเรำเข้ำมำอำศยป่ำชฏน้ีอยู่ สติที่ยงไม่ปรำกฏ 
กป็รำกฏ จติทีย่งไมต่ง้มน่กต็ง้มน่ อำสว ทีย่งไมส่ิน้ไปกถ็งึ
ควำมสิน้ไป แล เรำยอ่มได้บรรลธุรรมอนปลอดโปรง่จำก
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โยค อยำ่งสงูทีย่งไมบ่รรลดุว้ย สว่นปจัจยเคร่ืองอดุหนนุ
ชวีติ คอื จวีร บณิฑบำต เสนำสน  แล คลิำนปจัจยเภสช
บริขำรเหล่ำใด ที่บรรพชิตจ�ำต้องน�ำมำบริโภค ปัจจย
เหล่ำน้น ย่อมเกิดขึ้นได้โดยยำก แต่ว่ำเรำไม่ได้ออกจำก
เรือนบวชเป็นบรรพชิต เพรำ เหตุแห่งจีวร เพรำ เหตุ
แห่งบิณฑบำต เพรำ เหตุแห่งเสนำสน  เพรำ เหตุแห่ง
คิลำนปัจจยเภสชบริขำร 

แม้รู้แล้ว ก็ควรอยู่ในป่ำชฏน้น  
ไม่ควรหลีกไปเสีย

เมือ่เธอเขำ้ไปอำศยปำ่ชฏนน้อยู ่สตทิี่ 
ยงไม่ปรำกฏก็ปรำกฏ จิตที่ยงไม่ต้งม่นก็ต้งม่น อำสว ที่
ยงไมส่ิน้ไปกถ็งึควำมสิน้ไป แล ภกิษนุน้ไดบ้รรลธุรรมอน 
ปลอดโปรง่จำกโยค อยำ่งสงูท่ียงไม่บรรลดุว้ย สว่นปจัจย
เครื่องอุดหนุนชีวิต คือ จีวร บิณฑบำต เสนำสน  แล
คิลำนปัจจยเภสชบริขำรเหล่ำใดที่บรรพชิตจ�ำต้องน�ำมำ 
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

บริโภค ปัจจัยเหล่ำนั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยไม่ยำก

ควรอยู่
ในป่ำชัฏนั้นจนตลอดชีวิต ไม่ควรหลีกไปเสีย

(ในกรณีแห่งก�รเลือกหมู่บ�้น นิคม นคร ชนบท แล บุคคล 
ที่ควรเสพหรือไม่ควรเสพ ก็ได้ตรสไว้โดยหลกเกณฑ์อย�่งเดียวกน).
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 เครื่องผูกพนจิต 5 อย่ำง
-บาล ีม.ู ม. ๑๒/๒๐๕-๒๑๐/๒๒๗–๒๓๒.

ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ไม่ล ต ปู 
ตรงึใจ 5 ปร กำร ไมถ่อนเครือ่งผกูพนใจ 5 ปร กำร ภกิษุ
นน้หนอจกถงึควำมเจรญิ งอกงำม ไพบลูยใ์นธรรมวินยนี ้ 
ข้อนี้ไม่เป็นฐำน ที่จ มีได

สงสย เคลือบแคลง 
ไม่ปลงใจเชื่อ ไม่เลื่อมใสในพร ศำสดำ

ชือ่วำ่ต ปตูรงึใจ
ปร กำรที่ 1

122 
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สงสย  
เคลือบแคลง ไม่ปลงใจเชื่อ ไม่เลื่อมใสในพร ธรรม

ชื่อว่ำ
ต ปูตรึงใจปร กำรที่ 2

สงสย 
เคลือบแคลง ไม่ปลงใจเชื่อ ไม่เลื่อมใสในพร สงฆ

ชื่อว่ำ
ต ปูตรึงใจปร กำรที่ 3

สงสย 
เคลือบแคลง ไม่ปลงใจเชื่อ ไม่เลื่อมใสในสิกขำ
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

ชื่อว่ำ
ต ปูตรึงใจปร กำรที่ 4

เป็นผู้โกรธเคือง  
ไม่พอใจ มีจิตอนโทส กร ทบกร ท่ง มีใจดุจต ปูใน 
เพื่อนพรหมจรรย์ท้งหลำย

ชือ่วำ่ต ปตูรงึใจ ปร กำรที ่5
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เป็นผู้ไม่ปรำศจำก
ควำมก�ำหนด ไม่ปรำศจำกควำมพอใจ ไม่ปรำศจำก 
ควำมรก ไม่ปรำศจำกควำมร หำย ไม่ปรำศจำกควำม
เร่ำร้อน ไม่ปรำศจำกควำมท เยอท ยำนอยำกในกำม

ชื่อว่ำ
เครือ่งผกูพนใจปร กำรที ่1

เป็นผู้ไม่ปรำศจำก 
ควำมก�ำหนด ไม่ปรำศจำกควำมพอใจ ไม่ปรำศจำกควำมรก  
ไม่ปรำศจำกควำมร หำย ไม่ปรำศจำกควำมเร่ำร้อน  
ไม่ปรำศจำกควำมท เยอท ยำนอยำกในร่ำงกำย
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

ชื่อว่ำ
เครือ่งผกูพนใจปร กำรที ่2

เป็นผู้ไม่ปรำศจำก 
ควำมก�ำหนด ไม่ปรำศจำกควำมพอใจ ไม่ปรำศจำกควำมรก  
ไม่ปรำศจำกควำมร หำย ไม่ปรำศจำกควำมเร่ำร้อน ไม่
ปรำศจำกควำมท เยอท ยำนอยำกในรูป



314

ช่ือว่ำเคร่ืองผูกพนใจปร กำรท่ี 3

บริโภคอิ่มพอ
ควำมปร สงคแ์ลว้ ปร กอบควำมสขุในกำรนอน ควำมสขุ 
ในกำรเอน ควำมสุขในควำมหลบอยู่

ชือ่วำ่เครือ่งผกูพนใจ 
ปร กำรที่ 4

ปร พฤติ
พรหมจรรย ์เพือ่ปรำรถนำเทพนกิำยอนใดอนหนึง่วำ่ เรำ
จกได้เป็นเทพเจ้ำหรือเทพองค์ใดองค์หนึ่งด้วยศีลอนนี้ 
ดว้ยขอ้วตรอนนี ้ดว้ยตบ อนนี ้หรอืดว้ยพรหมจรรยอ์นน
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

ชื่อว่ำ
เครือ่งผกูพนใจปร กำรที ่5

5

5 5

(ยงมีก�รตรสโดย ปฏิปักขนยฝ่�ยตรงกนข้�ม ซ่ึงเป็นก�รส่งเสริม 
ก�รปร กอบคว�มเพียร ผู้ศึกษ�พึงเทียบเคียงได้ด้วยตนเอง จึงไม่ได้ 
นำ�ม�ใส่ไว้ในที่นี้.)
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 อุปกิเลสแห่งจิต
-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๑๓๐/๔๖๗.

123 
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

7

7
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(ในสูตรอ่ืน ทรงตรสว่� เม่ือล อุปกิเลสแห่งจิต ๕ อย่�งเหล่�น้ีได้  
ภิกษุหวงจ แสดงอิทธิวิธี, ได้ทิพโสต, บรรลุเจโตปริยญ�ณ, บรรลุปุพเพ- 
นวิ�ส�นสุสตญิ�ณ, บรรลจุตูุปป�ตญ�ณ หรอืกร ทำ�ใหแ้จง้ซึง่เจโตวมิตุต ิ
ปัญญ�วิมุตติ ก็ส�ม�รถทำ�ได้ -บ�ลี ปญฺจก. อำ. ๒๒/๑๗/๒๓.).
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 
มนสิกำรโดยไม่แยบคำย  
นิวรณ์ 5 ย่อมเกิด

-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๑๓๒/๔๘๒-๔๘๖.

กำมฉนท

พยำบำท

ถนีมทิธ

อุทธจจกุกกุจจ

 วจิกิจิฉำ

(ดูเพ่ิมเติมในเร่ือง อ�ห�รของนิวรณ์ ๕ ในหน้� ๔๖๒)

124 
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 
เจริญสมำธิให้ได ้
อย่ำงน้อยวนล  3 คร้ง

-บาล ีติก. อ.ํ ๒๐/๑๔๕-๑๔๖/๔๕๘.

3

3

3

3

3

125 
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

เวลำเชำ้
 เวลำเท่ียง   

เวลำเย็นก�ำหนดสมำธินิมิตโดยเคำรพ
ผูป้ร กอบดว้ยธรรม 3 ปร กำร 

เหล่ำนี้แล ย่อมสมควรจ บรรลุกุศลธรรมที่ยงไม่บรรลุ 
หรือเพื่อท�ำกุศลธรรมที่ได้บรรลุแล้วให้เจริญมำกขึ้น



322

สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 ลกษณ ของผู้ที่ง่ำยต่อกำรเข้ำสมำธิ
-บาล ีปญฺจก. อ.ํ ๒๒/๑๕๕/๑๑๓.

ผูป้ร กอบดว้ยธรรม 5 ปร กำร  
ย่อมไม่ควรเพ่ือบรรลุสมมำสมำธ

ผูป้ร กอบดว้ยธรรม 5 ปร กำร  
ย่อมควรเพื่อบรรลุสมมำสมำธ

126 
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 
เจริญสมำธิแม้เพียงชั่วลัดนิ้วมือ 
ชื่อว่ำไม่เหินห่ำงจำกฌำน

-บาล ีเอก. อ.ํ ๒๐/๕๔-๕๕/๒๒๔.

อำนำปำนสติ

12๗ 
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 
ธรรมเป็นอุปกำร เฉพำ แก ่
อำนำปำนสติภำวนำ (นยที่ 1)

-บาล ีปญฺจก. อ.ํ ๒๒/๑๓๕-๑๓๖/๙๖.

2

3
4

12๘ 
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 
ธรรมเป็นอุปกำร เฉพำ แก ่
อำนำปำนสติภำวนำ (นยที่ 2)

-บาล ีปญฺจก. อ.ํ ๒๒/๑๓๖/๙๗.

5
5

2

3

129 
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 
ธรรมเป็นอุปกำร เฉพำ แก ่
อำนำปำนสติภำวนำ (นยที่ 3)

-บาล ีปญฺจก. อ.ํ ๒๒/๑๓๖-๑๓๗/๙๘.

2

3

130 
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 ผูต้ำมปร กอบในธรรมเป็นเครือ่งต่ืน
-บาล ีสฬา. ส.ํ ๑๘/๒๒๑-๒๒๒/๓๑๙.

ตลอดวน

ตลอดปฐมยำมแห่งรำตรี

ตลอดมชฌิมยำมแห่งรำตร
ปัจฉิมยำมแห่งรำตรี

131 
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 ต้องปรำรภควำมเพียรแต่พอดี
-บาล ีฉกกฺ. อ.ํ ๒๒/๔๒๐/๓๒๖.

ควำมเพียรที่ปรำรภ
มำกเกินไป ย่อมเป็นไปเพื่อควำมฟุ้งซ่ำน ควำมเพียรที่
ย่อหย่อนเกินไป ย่อมเป็นไปเพื่อควำมเกียจคร้ำน

เธอจงตัง้ควำมเพยีรให้
แตพ่อด ี

132 
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 ควำมหมำยของทำงสำยกลำง (นยท่ี 1)
-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๕๒๘/๑๖๖๔.

1

ขอ้ปฏบิตอินเปน็ทำงสำยกลำง
 

คอื อรยิมรรคอนปร กอบดว้ย
องค์ ๘

133 
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 ควำมหมำยของทำงสำยกลำง (นยัท่ี 2)
-บาล ีติก. อ.ํ ๒๐/๓๘๑-๓๘๓/๕๙๖-๕๙๗.

134 
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ



334



335

สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 ควำมหมำยของทำงสำยกลำง (นยัท่ี 3)
-บาล ีนทิาน. ส.ํ ๑๖/๗๒-๗๔/๑๒๘-๑๓๒.

135 
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 อำนิสงส์ของกำยคตำสติ (นัยที่ 1)
-บาล ีอปุร.ิ ม. ๑๔/๒๑๐-๒๑๕/๓๐๖-๓๑๗.

136 
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

3
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0

0
(วธิกี�รปฏบิตทิีต่ถ�คตจดเปน็ก�ยคต�สต ิมคีอ่นข�้งม�ก เชน่ 

ก�รเจรญิอ�น�ป�นสต,ิ ก�รเปน็ผูม้สีตสิมปชญญ , ก�รพจิ�รณ�อสภุ , 
ก�รพจิ�รณ�โดยคว�มเปน็ธ�ต,ุ ก�รเจรญิฌ�นทง้ ๔ เปน็ต้น นอกจ�กนี้
ยงไดต้รสถงึอปุม�ต�่งๆ ไวด้ว้ย ผูอ้�่นส�ม�รถศกึษ�ร�ยล เอยีดไดจ้�ก
คว�มเต็มของพร สูตรนี้
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 อำนิสงส์ของกำยคตำสต ิ(นัยที่ 2)

-บาล ีเอก. อ.ํ ๒๐/๕๗–๖๐/๒๓๓-๒๔๖.

กำยคตำสต

13๗ 
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กำยคตำสต



343

 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ



344



345

 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ





347

สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 ลกษณ ของผู้ต้งจิตในกำยคตำสติ
-บาล ีสฬา. ส.ํ ๑๘/๒๔๘-๒๔๙/๓๕๐.

13๘ 
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ควำมส�ำรวม ย่อมมีด้วย
อำกำรอยำ่งนี้แล
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 ลกษณ ของผูไ้ม่ต้งจติในกำยคตำสติ
-บาล ีสฬา. ส.ํ ๑๘/๒๔๖-๒๔๗/๓๔๘.

ไม ไม่

139 
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ควำมไม่ส�ำรวม ย่อมมีได้
ด้วยอำกำรอย่ำงนี้แล



351

สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 
ให้ต้งจิตในกำยคตำสต ิ
เสมือนบุรุษผู้ถือภำชน น�้ำมน 

-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๒๒๖-๒๒๗/๗๖๓-๗๖๖.

ไม่เป็นอย่�งน้น พร เจ้�ข้�.

140 
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

ภำชน
น้�ำมนอนเต็มเปี่ยม เป็นชื่อของกำยคตำสต



354

สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

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

จงเที่ยวไปในที่ที่ควร
เทีย่วไป ซึง่เปน็วสิยัแหง่บดิำตนเถดิ

สติปัฏฐำน 4
4

พิจำรณำเห็นกำยในกำยอยู่

พจิำรณำเหน็เวทนำในเวทนำอย

พิจำรณำเห็นจิตในจิตอยู่

พิจำรณำเห็นธรรมในธรรมอย

นี้คือที่ที่ควรเที่ยวไป ซึ่งเป็นวิสัย
แห่งบิดำตนของภิกษ

141 
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

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

142 
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ



358

ผูม้ปีญัญำ ฉลำด เฉยีบแหลม ยอ่มพจิำรณำ 
เหน็กำยในกำยอยู ่มคีวำมเพยีร มสีมปชญญ  มสีต ิก�ำจด 
อภิชฌำแล โทมนสในโลกเสีย เมื่อเธอพิจำรณำเห็น
กำยในกำยอยู่ จิตย่อมต้งม่น ล อุปกิเลสได้ เธอย่อม
ส�ำเหนยีกนมิตินน้



359

 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

ยอ่มได้ธรรมเปน็เครือ่งอยูเ่ปน็สขุในปจัจบุน แล
ไดส้ติสมปชญญ



360

สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 อำนิสงส์ของกำรเดินจงกรม
-บาล ีปญฺจก. อ.ํ ๒๒/๓๑/๒๙.

อำนิสงส์ในกำรจงกรม 5 ประกำร

3

143 
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 กำรอยู่ป่ำเหมำ กบภิกษุบำงรูป
-บาล ีทสก. อ.ํ ๒๔/๒๑๖/๙๙.

ข้�แต่พร องค์ผู้เจริญ ข้�พร องค์ปร�รถน�เพ่ือซ่องเสพเสน�สน  
คือ ป่�แล ร�วป่�อนสงด.

เรำเมื่อไม่ได้สมำธิ 
จกซ่องเสพเสนำสน  คือ ป่ำแล รำวป่ำอนสงด ผู้น้น 
จ�ำต้องหวงข้อนี้ คือจกจมลงหรือจกฟุ้งซ่ำน

144 
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363

 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

เธอจงอยู่ในหมู่สงฆ์เถิด เม่ือเธออยู่ใน 
หมู่สงฆ์ ควำมส�ำรำญจักม

(เน้ือคว�มข้อน้ีแสดงว่� ก�รออกไปอยู่ป่�มิได้เหม� สำ�หรบทุกคน.)
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 ลกษณ ของบุคคลสี่ปร เภท
-บาล ีจตกุกฺ. อ.ํ ๒๑/๑๘๕-๑๘๖/๑๓๘.

4
4

3
4

บุคคลบำงคนในโลกนี้ เสพ
เสนำสน อนสงด คอื ปำ่แล รำวปำ่ เขำตรกึถงึกำมวติก
บำ้ง ตรึกถึงพยำบำทวิตกบ้ำง ตรึกถึงวิหิงสำวิตกบ้ำงใน
เสนำสน น้น บุคคลเป็นผู้มีกำยออกไป
แล้วมีจิตยงไม่ออกอย่ำงนี้แล

บุคคลบำงคนในโลกน้ี ไม่เสพเสนำสน
อนสงด คือ ป่ำแล รำวป่ำ เขำตรึกถึงเนกขมมวิตกบ้ำง 
อพยำบำทวิตกบ้ำง อวิหิงสำวิตกบ้ำงในท่ีน้น
บคุคลเปน็ผูม้กีำยยงไมอ่อก มจีติออกไปแลว้อยำ่งนีแ้ล

145 
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

บุคคลบำงคนในโลกน้ี 
ไม่เสพเสนำสน อนสงด คือ ป่ำแล รำวป่ำ เขำตรึกถึง
กำมวิตกบ้ำง ตรึกถึงพยำบำทวิตกบ้ำง ตรึกถึงวิหิงสำ
วติกบำ้ง บคุคลเปน็ผูม้กีำยยงไมอ่อกด้วย 
มีจิตยงไม่ออกด้วยอย่ำงนี้แล

บุคคลบำงคนในโลกนี้  
เสพเสนำสน อนสงด คือ ป่ำแล รำวป่ำ เขำตรึกถึง
เนกขมมวิตกบ้ำง อพยำบำทวิตกบ้ำง อวิหิงสำวิตกบ้ำง 
ในเสนำสน น้น บุคคลเป็นผู้มีกำยออก
ไปแล้วด้วย มีจิตออกไปแล้วด้วยอย่ำงนี้แล



366

สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 ไม่ต้องร้อนใจ หำกยงไม่ปร สบผล
-บาล ีติก. อ.ํ ๒๐/๓๐๙-๓๑๐/๕๓๒.

3 3

3

3 3
กำรสมำทำนอธศิลีสกิขำ

กำรสมำทำนอธิจิตตสิกขำ
กำรสมำทำนอธิปัญญำสิกขำ

146 
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กจิทีค่วรรบีดว่นท�ำของภกิษุ 3 อยำ่ง 

ภิกษุน้นไม่มีฤทธิ์หรืออำนุภำพที่
จ บนดำลวำ่ จติของเรำจงพน้จำกอำสว ทง้หลำย เพรำ
ไมถ่อืมน่ดว้ยอปุำทำน ในวนนีแ้หล  หรอืมฉิ นน้กใ็นวน
พรุ่งนี้ หรือในวนม รืนน

เธอท้งหลำย
พึงศึกษำอย่ำงนี้ว่ำ เรำจกมีฉนท อย่ำงแรงกล้ำในกำร
สมำทำนอธิศีลสิกขำ เรำจกมีฉนท อย่ำงแรงกล้ำในกำร
สมำทำนอธจิิตตสกิขำ เรำจกมฉีนท อยำ่งแรงกลำ้ในกำร
สมำทำนอธิปัญญำสิกขำ
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สิ้นกิเลสก็แล้วกน  
ไม่ต้องรู้ว่ำสิ้นไปเทำ่ไร

-บาล ีสตตฺก. อ.ํ ๒๓/๑๒๘/๖๘.

เม่ือภิกษุหม่นเจริญภำวนำอย
แมจ้ ไมรู่อ้ยำ่งนีว้ำ่ วนน้ี อำสว ของเรำสิน้ไป 

เท่ำนี้ เม่ือวำนสิ้นไปเท่ำนี้ หรือเมื่อวำนซืนสิ้นไปเท่ำน
แต่ที่จริง เมื่ออำสว สิ้นไป ภิกษุน้นก็รู้ว่ำสิ้นไป 

14๗ 
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หำกปร พฤตถิกูต้อง  
จ หวงผลหรอืไม่หวงผล ย่อมได้รบผล

-บาล ีอปุร.ิ ม. ๑๔/๒๗๙-๒๘๐/๔๑๔-๔๑๕.

ถ้ำแม้ท�ำท้งควำมหวงแล ควำม
ไม่หวง แล้วปร พฤติพรหมจรรย์ เขำก็สำมำรถบรรลุผล

14๘ 
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(ทรงใหอ้ปุม�โดยทำ�นองนีอี้กส�มขอ้ คอืบรุษุผูต้อ้งก�รน้ำ�นม 
รดีน้ำ�นมจ�กแมโ่คลกูออ่น บรุษุผูต้อ้งก�รเนย ปัน้เนยจ�กนมทีห่มกเปน็
เยื่อแล้ว บุรุษผู้ต้องก�รไฟ สีไฟจ�กไม้แห้ง ก็ย่อมได้ผลต�มที่ตน
ต้องก�ร แม้จ ทำ�คว�มหวงหรือคว�มไม่หวงก็ต�ม ผลน้นๆ ก็ย่อมมีให้เอง  
เพร� ได้มีก�รทำ�ที่ถูกต้องลงไปแล้ว).
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 บทอธิษฐำนจิตเพื่อท�ำควำมเพียร
-บาล ีทกุ. อ.ํ ๒๐/๖๔/๒๕๑.

2
2
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เรำจกต้งไว้ซึ่งควำมเพียรอนไม่ถอยกลบ 
ด้วยกำรต้งจิตว่ำ หนง เอ็น กร ดูก จกเหลืออยู่ เนื้อ
แล เลือดในสรีร จกเหือดแห้งไปก็ตำมที ปร โยชน์ใด 
อนบุคคลจ พึงบรรลุได้ด้วยก�ำลง ด้วยควำมเพียร ด้วย
ควำมบำกบ่น ของบุรุษ ถ้ำยงไม่บรรลุปร โยชน์น้นแล้ว 
จกหยุดควำมเพียรเสียเป็นไม่มี ดงนี้.





ตัวอย่าง  
วิธีการปฏิบัติ



376

สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 
สมาธิทุกระดับ  
สามารถอาศัยเพื่อสิ้นอาสวะได้

-บาล ีนวก. อ.ํ ๒๓/๔๓๘-๔๔๔/๒๔๐.

1

1.	บาลีฉบับมอญ	กล่าวลงเลยไปถึงว่า	“เพราะอาศัยสัญญาเวทยิตนิโรธบ้าง”	 
แต่ฉบับบาลีสยามรัฐหยุดเสียเพียงแค่เนวสัญญานาสัญญายตนะนี้เท่านั้น.		 
-ผูร้วบรวม

150 
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ



378

(ในกรณีแห่งการสิ้นอาสวะ เพราะอาศัยทุติยฌานบ้าง เพราะ
อาศัยตติยฌานบ้าง เพราะอาศัยจตุตถฌานบ้าง ก็มีคำาอธิบายที่ตรัสไว้
โดยทำานองเดียวกันกับในกรณีแห่งปฐมณานข้างบนนี้ ทุกตัวคำาพูดทั้ง 
ในส่วนอุปไมยและส่วนอุปมา ผิดกันแต่ชื่อแห่งฌานเท่านั้น ผู้ศึกษาพึง
เทียบเคียงได้เอง).
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ



382

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

2

1

1.	ฌายภีกิษ	ุคือภกิษผูุ้เพ่งอยู	่	-ผูร้วบรวม



383
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 อานาปานสติ
-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๓๙๖-๓๙๗/๑๓๑๑–๑๓๑๓.

อานาปานสติอันบุคคลเจริญแล้ว 
กระทำาให้มากแล้ว ย่อมมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่

เมื่อหายใจเข้ายาว

เมื่อหายใจเข้าสั้น

รู้พร้อม
เฉพาะซึง่กายทัง้ปวง 

ทำา 
กายสงัขารใหร้ำางบัอยู่

151 
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รู้พร้อม
เฉพาะซึ่งปีติ

รู้พร้อม
เฉพาะซึ่งสุข

รู้พร้อม
เฉพาะซึ่งจิตตสังขาร

ทำา 
จิตตสังขารให้รำางับอยู่

รู้พร้อม
เฉพาะซึ่งจิต

ทำาจิต 
ให้ปราโมทย์ย่ิงอยู่

ทำาจิตให้ 
ต้ังม่ันอยู่
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

ทำาจิตให้
ปล่อยอยู่

เห็นซึ่ง
ความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำา

เห็นซึ่ง
ความจางคลายอยูเ่ปน็ประจำา

เห็นซึ่ง
ความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำา

เห็นซึ่ง
ความสลดัคนือยูเ่ปน็ประจำา

อานาปานสต ิ อนับคุคลเจรญิแลว้ 
กระทำาให้มากแล้ว อย่างน้ีแล ย่อมมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่

อรหัตตผลในปัจจุบัน
อนาคามี.
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เจรญิอานาปานสติ  
เป็นเหตใุห้สตปัิฏฐาน ๔ โพชฌงค์ ๗ 
วชิชาและวมิตุตบิรบิรูณ์

-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๔๒๔/๑๔๐๒-๑๔๐๓.

7 7

อานาปานสติสมาธินี้แล เป็นธรรม
อันเอก ซึ่งเมื่อบุคคลเจริญแล้ว ทำาให้มากแล้ว ย่อมทำา 
สติปัฏฐานทั้ง ๔ ให้บริบูรณ ์ สติปัฏฐานทั้ง ๔ อันบุคคล
เจรญิแลว้ ทำาใหม้ากแลว้ ยอ่มทำาโพชฌงคท์ัง้ ๗ ให้บริบรูณ์  
โพชฌงคท์ัง้ ๗ อนับคุคลเจรญิแลว้ ทำาใหม้ากแลว้ ยอ่ม
ทำาวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ได้.

152 
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เมื่อหายใจเข้ายาว

เมือ่หายใจเขา้สัน้

รู้พร้อมเฉพาะซึง่กายทัง้ปวง

ทำากายสังขารให้รำางับ 

เปน็ผูเ้หน็กาย 
ในกายอยู่เป็นประจำา

ลมหายใจเขา้และลมหายใจออก วา่เปน็กาย
อันหนึ่งๆ ในกายทั้งหลาย 

รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติ 
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รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุข

รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขาร

ทำาจติตสงัขารใหร้ำางับ 

เป็นผู้เห็น 
เวทนาในเวทนาท้ังหลายอยู่เป็นประจำา

การทำาในใจเป็นอย่างดีต่อ 
ลมหายใจเข้า และลมหายใจออก ว่าเป็นเวทนาอันหน่ึงๆ 
ในเวทนาท้ังหลาย 

รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิต
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ทำาจิตให้ปราโมทย์ย่ิง 

ทำาจติใหต้ั้งม่ัน 
ทำาจติใหป้ลอ่ยอยู ่ 

เราไม่กล่าวอานาปานสติ ว่าเป็นส่ิงท่ีมีได้แก่บุคคลผู้มีสติอัน
ลืมหลงแล้ว ไม่มีสัมปชัญญะ 

เห็นซ่ึงความไม่เท่ียงอยู่เป็นประจำา

เห็นซึง่ความจางคลาย
อยูเ่ปน็ประจำา
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เห็นซ่ึงความดับไมเ่หลืออยูเ่ปน็ประจำา

เห็นซึ่งความ
สลดัคนือยูเ่ปน็ประจำา

เป็นผู้เห็น
ธรรมในธรรมทัง้หลายอยู่เปน็ประจำา 

เป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะเป็นอย่าง
ดีแล้ว เพราะเธอเห็นการละอภิชฌาและโทมนัสท้ังหลายของ
เธอนั้นด้วยปัญญา 

อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้ว
ทำาให้มากแล้ว อย่างนี้แล ย่อมทำาสติปัฏฐานทั้ง ๔ ให้
บริบูรณ์ได้.
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เหน็กายในกาย

สมัยน้ันสติท่ีภิกษุเข้าไป
ต้ังไว้แล้วก็เป็นธรรมชาติไม่ลืมหลง.

สติสัมโพชฌงค์  

ภิกษุน้ัน เม่ือเป็นผู้มีสติ 
เชน่นัน้อยู ่ยอ่มทำาการเลอืก ยอ่มทำาการเฟน้ ยอ่มทำาการ
ใคร่ครวญซึ่งธรรมนั้นด้วยปัญญา

ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ 

ภิกษุน้ัน เม่ือเลือกเฟ้น ใคร่ครวญอยู่ซ่ึงธรรมน้ัน 
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

ด้วยปัญญา ความเพียรอันไม่ย่อหย่อน ชื่อว่าเป็นธรรม
อันภิกษุนั้นปรารภแล้ว

วิริยสัมโพชฌงค์

ภิกษุน้ัน เม่ือมี
ความเพียรอันปรารภแล้ว ปีติอันไม่อิงอามิสก็เกิดข้ึน

ปตีสิมัโพชฌงค ์

ภกิษนุัน้ เมือ่มใีจประกอบ
ด้วยปีติ แม้กายก็รำางับ แม้จิตก็รำางับ

ปัสสัทธิ- 
สัมโพชฌงค์ 
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ภิกษุน้ัน เม่ือมี 
กายอันรำางับแล้ว มีความสุขอยู่ จิตย่อมต้ังม่ัน

สมาธสิมัโพชฌงค ์ 

ภิกษุน้ัน ย่อมเป็นผู้เข้าไป
เพ่งเฉพาะซ่ึงจิตอันต้ังม่ันแล้วอยา่งนั้นเป็นอย่างดี

อุเบกขา- 
สัมโพชฌงค์ 

เห็นเวทนา
ในเวทนาทั้งหลาย

สมัยนั้น สติของภิกษุผู้เข้าไปตั้งไว้แล้ว ก็เป็นธรรมชาติ
ไม่ลืมหลง
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สติสัมโพชฌงค์ 

(ต่อไปน้ี มีข้อความอย่างเดียวกันกับในกรณีของผู้เห็นกายในกาย  
ผู้อ่านพึงเทียบเคียงได้เอง).

ผู้เห็นจิตในจิต อยู่เป็น 
ประจำา

สมยันัน้ สตขิองภกิษผุูเ้ขา้ไป 
ต้ังไว้แล้ว ก็เป็นธรรมชาติไม่ลืมหลง

สติสัมโพชฌงค์

(ต่อไปน้ี มีข้อความอย่างเดียวกันกับในกรณีของผู้เห็นกายในกาย  
ผู้อ่านพึงเทียบเคียงได้เอง).
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ผู้เห็นธรรมใน
ธรรมทั้งหลาย

สมัยนั้น สติของภิกษุผู้เข้าไปตั้งไว้แล้ว ก็เป็นธรรมชาติ
ไม่ลืมหลง

สตสิมัโพชฌงค ์

(ต่อไปน้ี มีข้อความอย่างเดียวกันกับในกรณีของผู้เห็นกายในกาย  
ผู้อ่านพึงเทียบเคียงได้เอง).

สติสัม-
โพชฌงค์ 
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ธมัมวจิยสัมโพชฌงค ์

วิริยสัมโพชฌงค์ 

ปตีสิมัโพชฌงค ์

ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ 

สมาธิสัมโพชฌงค์ 

อเุบกขาสมัโพชฌงค ์

7
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 สัญญา 10 ประการ
-บาล ีทสก. อํ. ๒๔/๑๑๒/๕๖.

อสภุสญัญา มรณสญัญา
อาหารเรปฏิกูลสัญญา

สัพพโลเกอนภิรตสัญญา
อนจิจสญัญา 

อนิจเจทุกขสัญญา 
ทุกเขอนัตตสัญญา

ปหานสัญญา
วิราคสัญญา

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

เป็นฐานะที่จะมีได

ย่อมพิจารณา
เห็นดังนี้ว่ารูปไม่เท่ียง เวทนาไม่เที่ยง สัญญาไม่เที่ยง 
สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง วิญญาณไม่เที่ยง 

อนิจจสัญญา

15๔ 
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ย่อมพิจารณา
เหน็โดยความเปน็อนตัตาในอายตนะทัง้หลาย ทัง้ภายใน
และภายนอก 

อนัตตสัญญา

ย่อมพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่งาม 
ในกายน้ี อสุภสัญญา
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ย่อมพิจารณาเห็นโดยความ
เป็นโทษในกายน
อาทีนวสัญญา

ย่อมทำาให้ถึงความไม่มีซึ่งกามวิตกอันเกิดขึ้นแล้ว

ย่อมทำาให้ถึงความไม่มีซึ่งพยาบาทวิตกอันเกิดขึ้นแล้ว 
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ยอ่มใหถ้งึความไมม่ซีึง่วหิงิสาวิตกอนัเกดิขึน้แลว้
ยอ่มใหถ้งึ

ความไมม่ซีึง่อกศุลธรรมทัง้หลายอนัช่ัวชา้อนัเกดิขึน้แล้ว
ปหานสัญญา

ธรรมเป็นที่สงบระงับ
แห่งสังขารทั้งปวง เป็นที่สละคืนซึ่งอุปธิทั้งปวง เป็นท่ี
สิ้นไปแห่งตัณหา เป็นความคลายกำาหนัด เป็นนิพพาน

วิราคสัญญา

ธรรมเป็นท่ีสงบระงับ
แห่งสังขารทั้งปวง เป็นที่สละคืนซึ่งอุปธิทั้งปวง เป็นท่ี 
สิ้นไปแห่งตัณหา เป็นความดับ เป็นนิพพาน

นิโรธสัญญา

ละอุปาทานในโลก อันเป็นเหตุ
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ในการตั้งมั่น ในการถือม่ัน และเป็นอนุสัย
แห่งจิต เธอย่อมงดเว้น ไม่ถือมั่น
สัพพโลเกอนภิรตสัญญา

ยอ่มอดึอดั ยอ่มระอา ยอ่มเกลยีดชงั 
ต่อสังขารทั้งปวง สัพพสังขาเรสุ- 
อนิจจสัญญา

เมื่อหายใจเข้ายาว

เมื่อหายใจเข้าสั้น

รูพ้รอ้มเฉพาะซึง่กายทัง้ปวง 

ทำากายสังขารให้
รำางับอยู่

รู้
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พรอ้มเฉพาะซึง่ปตีิ

รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุข

รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขาร

ทำาจิตตสังขารให้รำางับอยู่

รูพ้รอ้มเฉพาะซึง่จติ

ทำาจติให้ปราโมทย์
ย่ิงอยู่

ทำาจิตให้ต้ังม่ันอยู่

ทำาจิตให้ปล่อยอยู่
เห็น

ซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำา
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เหน็ซึง่ความจางคลายอยู่
เป็นประจำา

เห็นซ่ึงความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำา

เห็นซึ่งความ
สลัดคืนอยู่เป็นประจำา

อานาปานสต
ถ้าเธอพึงเข้าไปหาภิกษุคิริมานนท์แล้ว 

กล่าวสัญญา 10 ประการนี้แก่เธอ ข้อที่อาพาธของ
ภิกษุคิริมานนท์จะพึงสงบระงับไป เพราะได้ฟังสัญญา  
10 ประการนี้ นั่นเป็นฐานะที่จะมีได

ลำาดับนั้นแล ท่านพระอานนท์ได้เรียนสัญญา ๑๐ ประการนี้ 
ในสำานักของพระผู้มีพระภาคแล้ว ได้เข้าไปหาท่านพระคิริมานนท์ยังท่ีอยู่  
ครั้นแล้วได้กล่าวสัญญา ๑๐ ประการแก่ท่านพระคิริมานนท์ ครั้งนั้นแล 
อาพาธนัน้ของทา่นพระคริมิานนทส์งบระงบัโดยพลนั เพราะไดฟ้งัสญัญา 
๑๐ ประการนี้ ท่านพระคิริมานนท์หายจากอาพาธนั้น ก็แล อาพาธนั้น
เป็นโรคอันท่านพระคิริมานนท์ละได้แล้ว ด้วยประการนั้นแล.
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 อานิสงส์แห่งการภาวนาแบบต่างๆ
-บาล ีม. ม. ๑๓/๑๔๐/๑๔๕.

เจริญเมตตาภาวนาอยู่ จักละพยาบาทได

เจรญิกรณุาภาวนาอยู ่จกัละวหิงิสา ได

เจรญิมทุติาภาวนาอยู ่จกัละอรต ได้

เจริญอุเบกขาภาวนาอยู่ จักละปฏิฆะ ได

เจริญอสุภภาวนาอยู่ จักละราคะได

เจริญอนิจจสัญญาภาวนาอยู่ จักละอัสมิมานะ
ได้

155 



407

สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 
ปฏิปทาที่เป็นสัปปายะ 
แก่การบรรลุนิพพาน (นัยที่ 1)

-บาล ีสฬา. สํ. ๑๘/๑๖๗/๒๓๒.

เห็นว่า 
จักษุไม่เที่ยง รูปทั้งหลายไม่เที่ยง จักษุวิญญาณไม่เที่ยง  
จักษุสัมผัสไม่เท่ียง แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขม- 
สขุเวทนา ทีเ่กดิขึน้เพราะจกัษสุมัผสัเปน็ปจัจยักไ็มเ่ทีย่ง

(ในกรณีแห่งธรรมหมวด โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ และมนะ  
ก็ได้ตรัสต่อไปด้วยข้อความอย่างเดียวกันทุกตัวอักษร ต่างกันแต่ชื่อ
เท่านั้น).

นี้เป็นปฏิปทาท่ีเป็นสัปปายะแก่
นิพพาน

156 
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ปฏิปทาที่เป็นสัปปายะ 
แก่การบรรลุนิพพาน (นัยที่ 2)

-บาล ีสฬา. สํ. ๑๘/๑๖๘/๒๓๓.

เห็นว่า จักษุเป็นทุกข์  
รปูเปน็ทกุข ์ จกัษวุญิญาณเปน็ทกุข ์ จกัษสุมัผสัเปน็ทกุข ์
แมส้ขุเวทนา ทกุขเวทนา หรอือทกุขมสขุเวทนา ทีเ่กิดขึน้
เพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นทุกข

(ในกรณีแห่งธรรมหมวด โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ และมนะ  
ก็ได้ตรัสต่อไปด้วยข้อความอย่างเดียวกันทุกตัวอักษร ต่างกันแต่ชื่อ
เท่านั้น).

นี้แล ปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่
นิพพาน

15๗ 
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ปฏิปทาที่เป็นสัปปายะ 
แก่การบรรลุนิพพาน (นัยที่ 3)

-บาล ีสฬา. สํ. ๑๘/๑๖๘/๒๓๔.

เห็นว่า จักษุเป็นอนัตตา  
รูปเป็นอนัตตา จักษุวิญญาณเป็นอนัตตา จักษุสัมผัสเป็น
อนัตตา แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา 
ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย ก็เป็นอนัตตา

(ในกรณีแห่งธรรมหมวด โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ และมนะ  
ก็ได้ตรัสต่อไปด้วยข้อความอย่างเดียวกันทุกตัวอักษร ต่างกันแต่ชื่อ
เท่านั้น).

นี้แล ปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่
นิพพาน
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ปฏิปทาที่เป็นสัปปายะ 
แก่การบรรลุนิพพาน (นัยที่ ๔)

-บาล ีสฬา. สํ. ๑๘/๑๖๙/๒๓๕.

ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

(ต่อไปได้ตรัสถามและภิกษุตอบ เก่ียวกับรูป … จักษุวิญญาณ …  
จักษุสัมผัส … เวทนาอันเกิดจากจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย ซ่ึงมีข้อความ 
อย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งจักษุน้ันทุกประการต่างกันแต่ช่ือเท่าน้ัน.

159 
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เมื่อตรัสข้อความในกรณีแห่งธรรมหมวดจักษุ จบลงดังนี้แล้ว 
ได้ตรัสข้อความในกรณีแห่งธรรมหมวดโสตะ หมวดฆานะ หมวดชิวหา 
หมวดกายะ และหมวดมนะ ต่อไปอีก ซึ่งมีข้อความที่ตรัสอย่างเดียวกัน
กับในกรณีแห่งธรรมหมวดจักษุน้ันทุกประการ ต่างกันแต่เพียงช่ือเท่าน้ัน 
ผู้ศึกษาพึงเทียบเคียงได้เอง).

อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างน้ี  
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักษุ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูป ย่อม
เบือ่หนา่ยแมใ้นจกัษวุญิญาณ ยอ่มเบือ่หนา่ยแมใ้นจกัษ-ุ
สัมผัส ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ
อทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย

(ในกรณีแห่งธรรมหมวดโสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ มนะ ก็ได้ตรัส 
ต่อไปอีก โดยนัยอย่างเดียวกันกับกรณีแห่งอายตนิกธรรมหมวดจักษุน้ี) 

นี้แล ปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่
นิพพาน
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 ธรรมโดยย่อ เพ่ือการหลุดพ้น (นยัท่ี 1)
-บาล ีขนธฺ. สํ. ๑๗/๒๒๘-๒๒๙/๓๖๔-๓๖๕.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ขอโอกาส ขอพระผู้มีพระภาค
โปรดทรงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อ ซึ่งเมื่อข้าพระองค์ได้ฟังแล้ว
จะเป็นผู้หลีกออกผู้เดียว เป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเด่ียวอยู่
เถิด. 

ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

 
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.
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รูปท้ังหมดน้ัน 
เธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเปน็จรงิอยา่งน้ีวา่ 
นั่นไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา

(ในกรณีแห่งเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็มีการตรัสถาม 
และการทลูตอบ ซึง่ได้ตรสัอยา่งเดียวกนัทกุตวัอกัษร กบัในกรณแีหง่รปู  
ต่างกันแต่เพียงชื่อแห่งขันธ์แต่ละขันธ์เท่านั้น).

อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้  
ยอ่มเบือ่หนา่ยแมใ้นรปู แมใ้นเวทนา แม้ในสญัญา แมใ้น 
สังขาร แม้ในวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลายกำาหนัด 
เพราะคลายกำาหนัด จึงหลุดพ้น เมื่อหลุดพ้นแล้ว ย่อมมี
ญาณหยั่งรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว เธอย่อมรู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว  
พรหมจรรยอ์ยูจ่บแลว้ กจิทีค่วรทำา ได้ทำาเสรจ็แลว้ กจิอืน่
เพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี
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 ธรรมโดยย่อ เพ่ือการหลุดพ้น (นยัท่ี 2)
-บาล ีอ.ุ ข.ุ ๒๕/๘๓-๘๔/๔๙.

 

เมื่อเธอเห็นจักเป็นเพียง
สักว่าเห็น เมื่อฟังจักเป็นเพียงสักว่าฟัง เมื่อรู้สึกจัก
เป็นเพียงสักว่ารู้สึก เมื่อรู้แจ้งจักเป็นเพียงสักว่ารู้แจ้ง  

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

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้้าพระองค์เป็นคนชรา เป็นคนแก่คน
เฒ่ามานาน ผ่านวัยมาตามลำาดับ ถึงกระนั้น ขอพระผู้มีพระภาคผู้สุคต
โปรดแสดงธรรมโดยย่อแก่ข้าพระองค์เถิด โดยประการที่ข้าพระองค์จะ
พึงรู้ทั่วถึงพระภาษิตของพระผู้มีพระภาค พึงเป็นผู้ได้รับพระภาษิตของ
พระผู้มีพระภาค. 

ไม่มีเลย พระเจ้าข้า.

(ต่อไปน้ี ได้มีการตรัสถามและการทูลตอบในทำานองเดียวกันน้ี 
ทกุตวัอกัษร ผดิกนัแตช่ื่อของสิง่ทีน่ำามากลา่ว คอืในกรณแีหง่เสยีงทีรู่แ้จง้
ได้ทางหู กลิ่นที่รู้แจ้งได้ทางจมูก รสที่รู้แจ้งได้ทางลิ้น โผฏฐัพพะที่รู้แจ้ง
ได้ทางผิวกาย และธรรมที่รู้แจ้งได้ทางใจ).
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เ

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระเจ้าข้า ข้าพระองค์ย่อมรู้ทั่วถึง 
เน้ือความแห่งธรรม ท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วโดยย่อน้ีได้โดยพิสดารว่า

(ในกรณีแห่งการฟังเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส ถูกต้องโผฏฐัพพะ  
รู้แจ้งธรรม ก็มีข้อความที่กล่าวไว้อย่างเดียวกัน).



418

(ในกรณีแห่งการฟังเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส ถูกต้องโผฏฐัพพะ  
รู้แจ้งธรรม ก็มีข้อความที่กล่าวไว้อย่างเดียวกัน).

ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จริญ ขา้พระองคร์ูท้ัว่ถงึเนือ้ความแหง่ธรรมที่
พระผู้มีพระภาคตรัสโดยย่อนี้ได้โดยพิสดาร ด้วยประการฉะนี้.

ครั้งนั้นแล ท่านพระมาลุงก๎ยบุตรชื่นชมยินดีพระภาษิตของ 
พระผู้มีพระภาค ลุกจากอาสนะ ถวายอภิวาท กระทำาประทักษิณแล้ว 
หลกีไป ครัง้นัน้แล ทา่นพระมาลงุกย๎บตุรเปน็ผู้ๆ  เดยีว หลกีออกจากหมู ่
ไมป่ระมาท มคีวามเพยีร มจีติเดด็เดีย่ว ไมช่า้กก็ระทำาให้แจง้ซึง่ทีส่ดุแหง่
พรหมจรรย์อันยอดเย่ียม  ก็แลท่านพระมาลุงก๎ยบุตรได้เป็นอรหันต์องค์
หน่ึงในจำานวนพระอรหันต์ทั้งหลาย.
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ข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผล  
ของคนเจ็บไข้

-บาล ีปญจฺก. อํ. ๒๒/๑๖๐-๑๖๑/๑๒๑.

1

4
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ข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผล  
ของบุคคลทั่วไป (นัยที่ 1)

-บาล ีปญจฺก. อํ. ๒๒/๑๖๑/๑๒๒.

2

2

4

2
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ข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผล  
ของบุคคลทั่วไป (นัยที่ 2)

-บาล ีปญจฺก. อํ. ๒๒/๙๕-๙๗/๗๑.

1
2

4

ธรรม 5 ประการนี้ เหล่านี้   
อันบุคคลเจริญแล้ว ทำาให้มากแล้ว ย่อมมีเจโตวิมุตติเป็นผล  
และมเีจโตวมิตุติเปน็อานสิงส ์ยอ่มมปีญัญาวิมตุตเิปน็ผล  
และมีปัญญาวิมุตติเป็นอานิสงส

ผู้มีเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติ 
เป็นผู้ถอนลิ่มสลักขึ้นได้  
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เปน็ผูร้ือ้เครือ่งแวดลอ้มได้  เปน็ผูถ้อนเสาระเนยีด 
ขึน้ได้  เปน็ผูถ้อดกลอนออกได้  เปน็ผูไ้กล 
จากข้าศึกปลดธงลงได้ ปลงภาระลงได้ ไม่ประกอบด้วย 
วัฏฏะ

ผู้ละอวิชชาเสียได้  
ถอนรากขึน้แลว้ ทำาใหเ้ปน็เหมอืนตาลยอดดว้น ทำาไมใ่หม้ ี 
ไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดา
ชื่อว่าเป็นผู้ถอนลิ่มสลักขึ้นได

ผูล้ะชาตสิงสารทีเ่ปน็เหตนุำาให้เกดิ
ในภพใหมต่อ่ไปได ้ถอนรากขึน้แลว้ ทำาให้เปน็เหมอืนตาล
ยอดด้วน ทำาไม่ให้มี ไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดา

ชื่อว่าเป็นผู้รื้อเครื่องแวดล้อมได้

ผู้ละตัณหาเสียได้ถอนรากขึ้นแล้ว 
ทำาใหเ้ปน็เหมอืนตาลยอดดว้น ทำาไมใ่หม้ ีไมใ่หเ้กดิขึน้อีก
ต่อไปเป็นธรรมดา ชื่อว่าเป็นผู้ถอน
เสาระเนียดขึ้นได
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ผู้ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ 5 ประการเสียได้  
ถอนรากขึน้แลว้ ทำาใหเ้ปน็เหมอืนตาลยอดดว้น ทำาไมใ่หม้ ี 
ไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดา
ชื่อว่าเป็นผู้ถอดกลอนออกได

ผู้ละอัสมิมานะเสียได้ ถอนรากขึ้นแล้ว ทำาให้เป็น
เหมือนตาลยอดด้วน ทำาไม่ให้มี ไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไป
เปน็ธรรมดา ชือ่วา่เปน็ผูไ้กลจากขา้ศกึ ปลดธงลงได ้ 
ปลงภาระลงได ้ไมป่ระกอบดว้ยวฏัฏะใดๆ

(ในสูตรอ่ืนตรัสว่า ธรรม ๕ ประการน้ี ย่อมเป็นไปเพ่ือความเบ่ือ
หน่ายโดยส่วนเดียว เพ่ือความคลายกำาหนัด เพ่ือความดับ เพ่ือความสงบ 
เพ่ือความรู้ย่ิง เพ่ือความตรัสรู้ เพ่ือนิพพาน -บาลี ปญฺจก. อำ. ๒๒/๙๔/๖๙. 
และอีกสูตรตรัสว่าเป็นไป เพ่ือความส้ินอาสวะท้ังหลาย -บาลี ปญฺจก. อำ. 
๒๒/๙๕/๗๐.).
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 ธรรมอย่างหนึง่ เพือ่ละอวชิชา (นยัท่ี 1)
-บาล ีสฬา. สํ. ๑๘/๖๑-๖๒/๙๕.

ภกิษรุปูหนึง่ ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ ขา้แตพ่ระองค์
ผูเ้จรญิ ธรรมอยา่งหนึง่ซึง่เมือ่ภกิษลุะไดแ้ลว้ ยอ่มละอวชิชาได ้วชิชายอ่ม
เกิดขึ้น มีอยู่หรือไม่หนอ.

เมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ ซึ่งจักษุโดยความเป็น
ของไม่เที่ยง ย่อมละอวิชชาได้ วิชชาย่อมเกิดขึ้น

เห็นอยู่ซึ่งรูปทั้งหลาย
เห็นอยู่ซึ่งจักษุวิญญาณ
เห็นอยู่ซึ่งจักษุสัมผัส
หน็อยูซ่ึง่สขุเวทนา ทกุขเวทนา หรือ

อทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย 
โดยความเป็นของไม่เที่ยง

(ในกรณีแห่งธรรมหมวด โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ และมนะ  
ก็มีข้อความอย่างเดียวกัน).
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 ธรรมอย่างหนึง่ เพือ่ละอวชิชา (นยัท่ี 2)
-บาล ีสฬา. สํ. ๑๘/๖๒-๖๓/๙๖.

ภกิษรุปูหนึง่ ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ ขา้แตพ่ระองค์
ผูเ้จรญิ ธรรมอยา่งหนึง่ซึง่เมือ่ภกิษลุะไดแ้ลว้ ยอ่มละอวชิชาได ้วชิชายอ่ม
เกิดขึ้น มีอยู่หรือไม่หนอ. 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อภิกษุละได้แล้ว 
ย่อมละอวิชชาได้ วิชชาย่อมเกิดขึ้นเป็นอย่างไร พระเจ้าข้า.

ธรรมขอ้หนึง่ คอื อวชิชาแล ซึง่เมือ่ภกิษลุะ
ได้แล้ว ย่อมละอวิชชาได้ วิชชาย่อมเกิดขึ้น

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็เมื่อภิกษุรู้อย่างไร เห็นอยู่อย่างไร  
จึงละอวิชชาได้ วิชชาจึงเกิดขึ้น พระเจ้าข้า.

สิ่งทั้งหลายทั้งปวง 
อันใครๆ ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น   
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(ในกรณแีหง่โสตะกด็ ีฆานะกด็ ีชิวหากด็ ีกายะกด็ ีมนะกด็ ีและ
ธรรมท้ังหลายท่ีเน่ืองด้วยโสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ และมนะ น้ันๆ ก็ดี  
กไ็ดต้รสัไว้ มนียัอยา่งเดยีวกันกบัในกรณแีห่งการเหน็ดว้ยจกัษุและธรรม
ทั้งหลายที่เนื่องด้วยจักษุ).
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 
ย่อมยุบ ย่อมไม่ก่อ  
ย่อมขว้างทิ้ง ย่อมไม่ถือเอา

-บาล ีขนธฺ. สํ. ๑๗/๑๐๕-๑๑๐/๑๕๘-๑๖๔.

เพราะส่ิงน้ัน 
แตกสลาย ดังน้ันจึงเรียกว่า รูป

สลายไปเพราะความหนาวบ้าง แตกสลายไปเพราะ
ความร้อนบ้าง แตกสลายไปเพราะความหิวบ้าง แตกสลาย 
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ไปเพราะกระหายบ้าง แตกสลายไปเพราะสัมผัสแห่งเหลือบ  
ยุง ลม แดด และสัตว์เล้ือยคลานบ้าง

พราะ
สิง่นัน้รูส้กึ ดงันัน้จงึเรยีกวา่ เวทนา รูส้กึ
ไดซ้ึง่สขุบา้ง รูส้กึได้ซึง่ทกุขบ์า้ง รูส้กึไดซ้ึง่อทกุขมสขุบา้ง

เพราะ
จำาได้หมายรู้ จึงเรียกว่าสัญญา

เพราะ
ปรุงแต่งสังขตธรรม จึงเรียกว่าสังขาร
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เพราะรู้แจ้ง จึงเรียกว่า วิญญาณ 

เธอพจิารณาเห็นดงันีแ้ลว้ ยอ่มไมม่คีวามอาลยัใน 
รูปอันเป็นอดีต ย่อมไม่ชื่นชมรูปในอนาคต ย่อมเป็นผู้
ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่าย เพื่อคลายกำาหนัด เพื่อความดับไม่
เหลือแห่งรูปในปัจจุบัน

(ในกรณีแห่งเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ทรงตรัสไว้ 
อย่างเดียวกัน แล้วตรัสต่อไปว่า)

ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.
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เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.
(ในกรณีแห่งเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มีการถามตอบ

แบบเดียวกัน แล้วตรัสต่อไปว่า)

(ในกรณีแห่งเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ทรงตรัสไว้อย่าง
เดียวกันแล้วตรัสต่อไปว่า)
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 การดับเหตุแห่งสุขและทุกข์ภายใน
-บาล ีขนธฺ. สํ. ๑๗/๒๒๑/๓๔๖.

ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ไม่ใช่เช่นนั้น พระเจ้าข้า.

(ในกรณีแห่งเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็มีการตรัส  
ถามและภิกษุทั้งหลายทูลตอบ อย่างเดียวกันทุกตัวอักษร กับในกรณี
แห่งรูป ต่างกันแต่เพียงชื่อแห่งขันธ์ แต่ละขันธ์ เท่านั้น).
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ความดับทุกข์มี  
เพราะความดับแห่งนันทิ

-บาล ีอปุร.ิ ม. ๑๔/๔๘๒/๗๕๖-๓๔๗.

1๗0 



438

สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 
สิ้นนันทิ สิ้นราคะ  
จิตหลุดพ้น (นัยที่ 1)

-บาล ีสฬา. สํ. ๑๘/๑๗๙/๒๔๕-๒๔๖.

(

เพราะส้ินความเพลิดเพลินและราคะ เราจึงเรียก
ว่า จิตหลุดพ้นดีแล้ว

(ในกรณีแห่งอายตนะภายในท่ีเหลืออีก ๕ คือ โสตะ ฆานะ ชิวหา 
กายะ มนะ และในกรณีแห่งอายตนะภายนอก ๖ คือ เสียง กล่ิน รส 
โผฏฐัพพะ ธรรม ก็ตรัสอย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งจักษุทุกประการ).

1๗1 
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สิ้นนันทิ สิ้นราคะ  
จิตหลุดพ้น (นัยที่ 2)

-บาล ีสฬา. สํ. ๑๘/๑๗๙-๑๘๐/๒๔๗-๒๔๘.

(ในกรณีแห่งอายตนะภายในท่ีเหลืออีก ๕ คือ โสตะ ฆานะ ชิวหา 
กายะ มนะ และในกรณีแห่งอายตนะภายนอก ๖ คือ เสียง กล่ิน รส 
โผฏฐัพพะ ธรรม ก็ตรัสอย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งจักษุทุกประการ).
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 เห็นตามความเป็นจริง จึงหลุดพ้น
-บาล ีขนธฺ. สํ. ๑๗/๒๗-๒๘/๓๙-๔๑.

1๗3 
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 การเห็นชนิดที่ละมิจฉาทิฏฐิได้
-บาล ีสฬา. สํ. ๑๘/๑๘๕/๒๕๔.

ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ บคุคลรูอ้ยูอ่ยา่งไร เหน็อยูอ่ยา่งไร จงึจะ
ละมิจฉาทิฏฐิได้.

1๗๔ 
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 การเห็นชนิดที่ละสักกายทิฏฐิได้
-บาล ีสฬา. สํ. ๑๘/๑๘๕/๒๕๕.

ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ บคุคลรูอ้ยูอ่ยา่งไร เหน็อยูอ่ยา่งไร จงึจะ
ละสักกายทิฏฐิได้.

(ในกรณแีหง่อายตนกิธรรมอกี ๕ หมวดถดัไป คอื หมวดโสตะ 
ฆานะ ชิวหา กายะ และมนะ ก็มีข้อความอย่างเดียวกันกับข้างบนนี้  
ต่างแต่ชื่อธรรมที่ต้องเปลี่ยนไปตามหมวดนั้นๆ เท่านั้น).

1๗5 
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 การเห็นชนิดละอัตตานุทิฏฐิได้
-บาล ีสฬา. สํ. ๑๘/๑๘๖/๒๕๖.

ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ บคุคลรูอ้ยูอ่ยา่งไร เหน็อยูอ่ยา่งไร จึงจะ
ละอัตตานุทิฏฐิได้.

(ในกรณีแห่ง อายตนิกธรรมอีก ๕ หมวดถัดไป คือ หมวดโสตะ 
ฆานะ ชิวหา กายะ และมนะ ก็มีข้อความอย่างเดียวกันกับข้างบนน้ี ต่างแต่
ช่ือธรรมท่ีต้องเปล่ียนไปตามหมวดน้ันๆ เท่าน้ัน).

1๗6 
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 การเห็นเพื่อความหลุดพ้น (นัยที่ 1)
-บาล ีขนธฺ. สํ. ๑๗/๘๒-๘๕/๑๒๗-๑๓๐.

รปูเปน็อนตัตา 

เวทนาเป็นอนัตตา

สัญญาเป็นอนัตตา

1๗๗ 
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

สังขารเป็นอนัตตา

วญิญาณเปน็อนตัตา



448

ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 การเห็นเพื่อความหลุดพ้น (นัยที่ 2)
-บาล ีสฬา. สํ. ๑๘/๑-๒/๑-๓.

1๗8 
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(ในสูตรอื่นทรงแสดงโดย อายตนะภายในหก อายตนะ
ภายนอกหก ซ่ึงมีหลักวิธีพิจารณาอย่างเดียวกับนัยแห่งสูตรดังกล่าวน้ี.  
-บาลี สฬา. สำ. ๑๘/๑-๓/๑-๖).
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 
ลักษณะของผู้ปฏิบัติธรรม 
สมควรแก่ธรรม

-บาล ีนทิาน. สํ. ๑๖/๒๒/๔๖.

แห่งชรามรณะ
ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม

แห่งชาต

แห่งภพ

แห่งอุปาทาน

แห่งตัณหา

แห่งเวทนา

1๗9 
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แห่งผัสสะ

แห่งสฬายตนะ

แห่งนามรูป

แห่งวิญญาณ

แห่งสังขาร 
ทัง้หลาย

แห่งอวิชชา



455

สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 
ธรรมที่สมควรแก่ผู้ปฏิบัติธรรม 
สมควรแก่ธรรม (นัยที่ 1)

-บาล ีขนธฺ. สํ. ๑๗/๕๐/๘๓.

พงึเปน็ผูม้ากไปด้วยความเบือ่หนา่ยในรปู
เวทนา

สัญญา
สังขาร

วิญญาณ

ยอ่มกำาหนดรู ้
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ

ยอ่มหลดุพน้จากรปู เวทนา
สัญญา สังขาร

วญิญาณ ชาต ิชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ 
ทกุข์ โทมนสั อปุายาส เรากลา่ววา่ ยอ่มหลดุพ้นจากทกุข์
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456

สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 
ธรรมที่สมควรแก่ผู้ปฏิบัติธรรม 
สมควรแก่ธรรม (นัยที่ 2)

-บาล ีขนธฺ. สํ. ๑๗/๕๑/๘๔.

พึงเป็นผู้พิจารณาเห็นความ
ไม่เท่ียงในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณอย

ยอ่มกำาหนดรูร้ปู เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ

ยอ่มหลดุพน้จากรปู เวทนา
สัญญา สังขาร

วิญญาณ ชาติ ชรามรณะ โสกะปริเทวะ 
ทุกขะโทมนัส อุปายาสะ เรากล่าวว่า ย่อมหลุดพ้นจากทุกข

(ในสูตรอื่น ทรงตรัสว่า การพิจารณาเห็นความเป็นทุกข์, 
พจิารณาเหน็ความเป็นอนตัตาในขนัธท์ัง้ ๕ กจ็ดัเป็นธรรมทีเ่หมาะสมกบั
ผูป้ฏบิตัธิรรมสมควรแกธ่รรม -บาล ีขนธฺ. สำ. ๑๗/๕๑-๕๒/๘๕-๘๖.)
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 
ธรรมอันสมควรแก ่
กุลบุตรผู้บวชด้วยศรัทธา 

-บาล ีขนธฺ. สํ. ๑๗/๒๑๙/๓๔๒.

(ในสูตรอื่น ทรงตรัสว่า การเป็นผู้อยู่มากด้วยพิจารณาเห็น
ความไม่เที่ยง, เห็นความเป็นทุกข์, เห็นความเป็นอนัตตาในขันธ์ทั้ง ๕  
ก็จัดเป็นธรรมอันสมควรแก่กุลบุตรผู้บวชด้วยศรัทธา -บาลี ขนฺธ. สำ. 
๑๗/๒๑๙-๒๒๐/๓๔๓-๓๔๕.)
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การแก้ปัญหา  
และข้อควรระวัง

ขณะปฏิบัต ิ
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 เข้าใจนิวรณ์ 5
-บาล ีปญจฺก. อํ. ๒๒/๗๒/๕๑.

นิวรณ์เครื่องกางกั้น 5 ประการนี้  
ครอบงำาจิตแล้ว ทำาปัญญาให้ถอยกำาลัง

กามฉันทะ
พยาบาท 
ถีนมิทธะ

4 อุทธัจจกุกกุจะ
วิจิกิจฉา

ไม่ละนิวรณ์เครื่องกางกั้น  
5 ประการนี ้ อนัครอบงำาจติ ทำาปญัญาใหถ้อยกำาลงัแลว้ 
จักรู้จักประโยชน์ของตน ประโยชน์ของผู้อื่น ประโยชน์
ทั้งสองฝ่าย หรือจักทำาให้แจ้งซึ่งญาณทัสสนะอันวิเศษ  
ทีส่ามารถกระทำาความเปน็อรยิะ ยิง่กวา่ธรรมของมนษุย์
ด้วยปัญญาที่ไม่มีกำาลัง ข้อนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

(ต่อไปน้ี ได้ตรัสโดยนัยตรงข้าม คือ ภิกษุละนิวรณ์แล้ว ทำาญาณ
วิเศษให้แจ้งได้ด้วยปัญญา อันมีกำาลัง เหมือนแม่น้ำาที่เขาอุดรูรั่วทั้งสอง
ฝั่งเสียแล้ว มีกระแสเชี่ยวแรงมากฉะนั้น).
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 อาหารของนิวรณ์ 5
-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๙๔-๙๕,๑๔๖-๑๔๗/๓๕๗-๓๖๓,๕๓๕-๕๓๙.

ศภุนมิติ
อโยนิโสมนสิการ

้กามฉันท

ปฏฆินมิติ
นี้เป็นอาหาร

ให้พยาบาท

18๔ 
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

ความไมย่นิดี ความเกยีจครา้น ความบดิขีเ้กียจ 
ความเมาอาหาร ความท่ีใจหดห

นี้เป็นอาหารให้ถีนมิทธะ 

ความไม่สงบใจ 
นี้เป็นอาหารให้ 

อทุธจัจกกุกจุจะ

ธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉา  

นีเ้ปน็อาหารใหว้จิกิจิฉา
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อศภุนมิติ
นี้ไม่เป็นอาหารให้กามฉันทะ 

เจโตวมิตุต
นี้ไม่เป็นอาหารให้พยาบาท

ความริเริ่ม ความพยายาม ความบากบั่น

นี้ไม่เป็นอาหารให้ถีนมิทธะ
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

ความสงบแหง่ใจ 
นี้ไม่เป็น

อาหารใหอุ้ทธจัจกกุกจุจะ

ธรรมทัง้หลายท่ีเปน็กศุลและอกศุลทีมี่โทษ
และไม่มีโทษ ที่เลวและประณีต ที่เป็นส่วนข้างดำาและ 
ข้างขาว

นี้ไม่เป็นอาหารให้วิจิกิจฉา
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 อาหารของอวิชชา
-บาล ีทสก. อํ. ๒๔/๑๒๐/๖๑.

อวิชชาย่อม
ปรากฏเพราะมีข้อนี้เป็นปัจจัย.

นิวรณ์ 5

ทุจริต 3

การ
ไม่สำารวมอินทรีย

ความไม่มีสติสัมปชัญญะ.

185 
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

การทำาไว้ในใจโดยไม่
แยบคาย.

ความไม่มีศรัทธา

การไม่ฟังสัทธรรม.

การไม่คบสัปบุรุษ
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อวิชชานี้มีอาหารอย่างนี้ และบริบูรณ์อย่างนี้
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ





471

สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 อาหารของวิชชาและวิมุตติ
-บาล ีทสก. อํ. ๒๔/๑๒๒/๖๑.

อาหารของวิชชาและ
วิมุตต โพชฌงค์ ๗.

7
7

สติปัฏฐาน ๔.
4

4
สุจริต 3.

การ
สำารวมอินทรีย์.

สติสัมปชัญญะ.

การทำาไว้ในใจโดยแยบคาย.
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ศรัทธา.

การฟัง
สัทธรรม.

การคบสัปบุรุษ
การคบสัปบุรุษที่

บริบูรณ์ ย่อมยังการฟังสัทธรรมให้บริบูรณ์
การฟังสัทธรรมท่ีบริบูรณ์ ย่อมยังศรัทธาให้บริบูรณ์ 
ศรัทธาท่ีบริบูรณ์ ย่อมยังการทำาไว้ในใจโดยแยบคาย 

ให้บริบูรณ์
การทำาไว้ในใจโดยแยบคายที่บริบูรณ์ ย่อมยัง

สติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์
สติสัมปชัญญะท่ีบริบูรณ์ ย่อมยังการสำารวมอินทรีย์ 

ให้บริบูรณ์
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

การสำารวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ ย่อมยังสุจริต 3 ให้
บริบูรณ์

สุจริต 3 ท่ีบริบูรณ์ ย่อมยังสติปัฏฐาน ๔ ให้บริบูรณ์
สติปัฏฐาน ๔ ที่บริบูรณ์ ย่อมยังโพชฌงค์ ๗ ให้

บริบูรณ์
โพชฌงค์ ๗ ท่ีบริบูรณ์ย่อมยังวิชชาและวิมุตติ

ให้บริบูรณ์
วิชชาและวิมุตตินี้มีอาหารอย่างนี้ และบริบูรณ์

อย่างนี้.
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 อาหารของภวตัณหา
-บาล ีทสก. อํ. ๒๔/๑๒๔/๖๒.

ภวตัณหาย่อมปรากฏ เพราะมีข้อนี้เป็นปัจจัย

อาหารของภวตัณหา 
ควรกล่าวว่า อวิชชา. 

นวิรณ ์5.
5

5 ทุจริต 3.

การ
ไม่สำารวมอินทรีย์.

ความไม่มีสติสัมปชัญญะ.

18๗ 
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การทำาไว้ในใจโดยไม่
แยบคาย.

ความไม่มีศรัทธา.

การไม่ฟังสัทธรรม.

การไม่คบสัตบุรุษ
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 ที่เกิดแห่งอุปธิ
-บาล ีนทิาน. สํ. ๑๖/๑๓๐-๑๓๕/๒๕๖-๒๖๒.

ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค ถงึเวลาทีจ่ะทรงแสดงเรือ่งนีแ้ลว้ ขา้แต่
พระสุคต ถึงเวลาที่จะทรงแสดงเรื่องนี้แล้ว พระองค์ตรัสการพิจารณา
ปัจจัยภายในข้อใด ภิกษุทั้งหลาย ฟังการพิจารณาปัจจัยภายในข้อนั้น
จากพระองค์แล้ว จักทรงจำาไว้ดังนี้.

ชราและ
มรณะที่เป็นทุกข์นี้ มีอุปธิเป็นเหตุ มีอุปธิเป็นกำาเนิด  
มอีปุธเิปน็แดนเกดิ
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อุปธิมีตัณหาเป็นเหตุ
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 วิธีแก้ความง่วง
-บาล ีสตตฺก. อ.ํ ๒๓/๘๗/๕๘.

อย่างนั้น พระเจ้าข้า.

เธอพึง
ทำาไว้ในใจซึ่งสัญญานั้นให้มาก

พึงตรึกตรอง
พิจารณาถึงธรรมตามที่ตนได้สดับแล้ว ได้เรียนมาแล้ว
ด้วยใจ

พึงสาธยายธรรม
ตามที่ตนได้สดับมาแล้วได้เรียนมาแล้วโดยพิสดาร

4 พึงยอนช่องหูทั้ง 
สองข้าง เอามือลูบตัว
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พึงลุกขึ้นยืน เอาน้ำา
ล้างตา เหลียวดูทิศทั้งหลาย แหงนดูดาวนักษัตรฤกษ์

พงึทำาในใจถงึอาโลก-
สัญญา 

พึงอธิษฐานจงกรม 
กำาหนดหมายเดนิกลบัไปกลบัมา สำารวมอนิทรย์ี มีใจไมค่ดิ 
ไปในภายนอก

พงึสำาเรจ็สหีไสยา 
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 เครื่องกั้นจิตจากกามคุณในอดีต
-บาล ีสฬา. สํ. ๑๘/๑๒๑/๑๗๓.
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492



493

สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 วิธีกำาจัดอกุศลวิตก 5 ประการ
-บาล ีม.ู ม. ๑๒/๒๔๑-๒๔๖/๒๕๗-๒๖๒.
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494



495

 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ



496



497

 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ



498



499

 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

(เมื่อสามารถละอกุศลวิตกจากวิธีใดวิธีหนึ่งข้างต้นได้แล้ว  
ทรงตรัสสรุปในตอนท้ายว่า)



500

สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 
เมื่อตรึกถึงอารมณ์ใดมาก  
จิตย่อมน้อมไปโดยอาการอย่างนั้น

-บาล ีม.ู ม. ๑๒/๒๓๒/๒๕๒.
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501

 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ



502



503

 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ



504



505

 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ



506



507

 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ



508

สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 
วิธีแก้ความหดหู ่
และความฟุ้งซ่านแห่งจิต

-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๑๕๖-๑๕๘/๕๖๙-๕๗๒.

ไม่ได้เลย พระเจ้าข้า.

สมัยใด จิตหดหู่ 
สมยันัน้ มใิชก่าลเพือ่เจรญิปสัสทัธสิมัโพชฌงค ์มใิชก่าล
เพือ่เจรญิสมาธสิมัโพชฌงค ์มใิชก่าลเพือ่เจรญิอเุบกขา-
สัมโพชฌงค์ เพราะจิตหดหู่ จิตที่
หดหู่นั้น ยากที่จะให้ตั้งขึ้นได้ด้วยธรรมเหล่านั้น
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509

 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

ได้ พระเจ้าข้า.

สมัยใด จิตหดหู่ 
สมยันัน้ เปน็กาลเพือ่เจรญิธมัมวจิยสมัโพชฌงค ์เปน็กาล 
เพ่ือเจริญวิริยสัมโพชฌงค์ เป็นกาลเพ่ือเจริญปีติสัมโพชฌงค

เพราะจติหดหู ่จติทีห่ดหูน่ัน้ใหต้ัง้ขึน้ 
ได้ง่ายด้วยธรรมเหล่านั้น



510

ไม่ได้เลย พระเจ้าข้า.

สมยัใด จติฟุง้ซา่น 
สมยันัน้ มิใชก่าลเพือ่เจริญธัมมวจิยสมัโพชฌงค ์มิใชก่าล 
เพ่ือเจริญวิริยสัมโพชฌงค์ มิใช่กาลเพ่ือเจริญปีติสัมโพชฌงค์  

เพราะจิตฟุ้งซ่าน จิตท่ีฟุ้งซ่านนั้น 
ยากที่จะให้สงบได้ด้วยธรรมเหล่านั้น

ได้ พระเจ้าข้า.



511

 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

สมยัใด จติฟุง้ซา่น 
สมยันัน้ เปน็กาลเพือ่เจรญิปัสสทัธิสมัโพชฌงค์ เปน็กาล
เพือ่เจรญิสมาธสิมัโพชฌงค์ เปน็กาลเพือ่เจรญิอเุบกขา-
สัมโพชฌงค เพราะจิตฟุ้งซ่าน  
จิตที่ฟุ้งซ่านนั้น ให้สงบได้ง่ายด้วยธรรมเหล่านั้น

“สติ” แลว่า มีประโยชน์
ในที่ทั้งปวง



512

สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 เหตุให้สมาธิเคลื่อน
-บาล ีอปุร.ิ ม. ๑๔/๓๐๒-๓๑๐/๔๕๒-๔๖๖.

วจิกิจิฉา

อมนสกิาร

19๔ 



513

 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

ถนีมทิธะ

ความหวาดเสียว

ความตืน่เตน้



514

5
5

 ความชัว่หยาบ

ความเพียร 
ที่ปรารภเกินไป



515

 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

ความเพียร 
ที่ย่อหย่อนเกินไป

ความกระสนั
อยาก

ความใส่ใจ
ไปในสิ่งต่างๆ



516

ความเพ่งต่อ
รูปทั้งหลายจนเกินไป

เกินไป

จงึละวจิกิจิฉา อมนสกิาร ถนีมทิธะ  



517

 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

ความหวาดเสยีว ความตืน่เตน้ ความชัว่หยาบ ความเพยีร 
ที่ปรารภเกินไป ความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไป ความ
กระสนัอยาก ความใส่ใจไปในส่ิงต่างๆ และความเพ่งต่อรูป 
ทั้งหลายจนเกินไป เป็นอุปกิเลสแห่งจิต



518



519

 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

เปน็อปุกเิลสแหง่จติแลว้



520

กาลใดสมาธิชนิดที่มีวิตกมีวิจารบ้าง  
ชนิดที่ไม่มีวิตกมีแต่วิจารบ้าง ชนิดที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร
บา้ง ชนดิทีม่ปีตีบิา้ง ชนดิทีไ่มม่ปีตีบิา้ง ชนดิทีส่หรคต 
ด้วยสุขบ้าง ชนิดที่สหรคตด้วยอุเบกขาบ้าง (เหล่านั้น 
ท้ัง ๗ อย่าง) เป็นอันเราเจริญแล้ว กาลน้ัน ญาณเป็นเคร่ืองรู้ 
จงึไดเ้กดิขึน้แกเ่ราวา่ วมิตุตขิองเราไมก่ำาเรบิ ชาตนิี ้เปน็
ชาติที่สุด บัดนี้ความเกิดใหม่ย่อมไม่มี.



521

สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 
การทำาสมาธิมีเคล็ดลับ 
เหมือนโคปีนภูเขาที่ลาดชัน

-บาล ีนวก. อ.ํ ๒๓/๔๓๓/๒๓๙.
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523

 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

2



524



525

 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

(ในกรณีแห่งสมาธิที่เหลืออีก ๕ ระดับก็ทรงตรัสไว้ทำานอง
เดยีวกนั กลา่วคอื ทรงใหด้ำารงจติในสมาธทิีไ่ดใ้หม้ัน่คงเสยีกอ่น แลว้จงึ
ค่อยขยับเพื่อเจริญสมาธิในขั้นถัดไป).

(ผู้ศึกษาพึงสังเกตให้เห็นว่า แม่โคท่ีฉลาดย่อมรู้จักจรดเท้าหน้า 
ลงในทีอ่นัมัน่คงเสยีกอ่นแลว้จึงคอ่ยยกเทา้หลงั จงึจะไมพ่ลาดกลิง้ลงมา 
เชน่เดยีวกบัภกิษ ุตอ้งมคีวามตัง้อยูอ่ยา่งม่ันคงในสมาธทิีไ่ดข้ัน้แรกกอ่น 
จึงค่อยขยับไปเจริญสมาธิขั้นถัดไป).



526

สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 
ประโยชน์ของการระลกึถงึ  
สิง่ท่ีตนเองเล่ือมใส

-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๒๐๗-๒๐๘/๗๑๖-๗๑๘.

มจีติตัง้ม่ันดแีลว้ในสตปิฏัฐาน ๔
พึงหวังข้อนี้ได้ว่า จักรู้คุณวิเศษอันยิ่ง 

อย่างอ่ืนจากคุณวิเศษในกาลก่อน
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527

 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

เมื่อ
เธอตั้งจิตไว้มั่นในนิมิต อันเป็นท่ีตั้งแห่งความเลื่อมใส
อยา่งใดอย่างหน่ึงอยู่ ปราโมทย์ย่อมเกิด เม่ือเธอปราโมทย์ 
ปีติย่อมเกิด เมื่อเธอมีใจประกอบด้วยปีติ กายย่อมระงับ 
เธอมีกายระงับแล้ว ย่อมเสวยสุข เมื่อเธอมีสุข จิตย่อม
ตั้งมั่น



528

สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 ข้อควรระวงั ในการเจริญสตปัิฏฐานสี่
-บาล ีอปุร.ิ ม. ๑๔/๒๖๗-๒๗๐/๓๙๖-๔๐๑.

เธอจงเปน็ผูคุ้ม้ครองทวารในอนิทรยีท์ัง้หลาย  

19๗ 



529

 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ



530

5

สติปัฏฐาน ๔ นี้ ชื่อว่าเป็นหลักผูกใจของอริยสาวก  
เพื่อแก้ไขปกติชนิดอาศัยเรือน แก้ไขความดำาริพล่าน  
ชนดิอาศยัเรอืน แกไ้ขความกระวนกระวาย ความลำาบากใจ  
และความเรา่รอ้นใจชนดิอาศยัเรอืน เพือ่บรรลญุายธรรม 
เพื่อทำานิพพานให้แจ้ง



531

 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

แต่อย่าตรึกวิตกท่ีเข้า
ประกอบกับกาย
แต่อย่าตรึกวิตกที่ เข้าประกอบกับเวทนา

แต่อย่าตรึกวิตกท่ีเข้าประกอบ
กบัจติ แตอ่ยา่ตรกึ
วติกทีเ่ขา้ประกอบกบัธรรม ทตุยิฌาน
ตติยฌาน จตุตถฌาน



532



533

สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 ภิกษุอาชาไนย-ภิกษุกระจอก
-บาล ีเอกาทสก. อ.ํ ๒๔/๓๔๘/๒๑๖.
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534



535

 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ



536



537

สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 
ลักษณะของ 
การอยู่อย่างมีตัณหาเป็นเพื่อน

-บาล ีสฬา. สํ. ๑๘/๔๓-๔๔/๖๖-๖๗.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ ภิกษุจึงชื่อว่า 
เป็นผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสอง 

นันทิ

สาราคะ
สญัโญคะ

199 



538

(ในกรณแีหง่เสยีงทัง้หลายอนัจะพงึไดย้นิดว้ยห ู กลิน่ทัง้หลาย
อันจะพึงดมด้วยจมูก รสท้ังหลายอันจะพึงล้ิมด้วยล้ิน โผฏฐัพพะท้ังหลาย 
อันจะพึงสัมผัสด้วยผิวกาย และธรรมท้ังหลายอันจะพึงรู้แจ้งด้วยใจ   
ก็ทรงตรัสอย่างเดียวกัน).

ผู้นั้นยังมีตัณหาเป็นเพื่อนสอง 
เขายงัละตณัหานัน้ไมไ่ด เรยีกวา่ ผูม้กีารอยูอ่ยา่ง
มีเพื่อนสอง

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ด้วยเหตุเพียงเท่าไร พระเจ้าข้า ภิกษุจึง
ชื่อว่า ผู้มีการอยู่อย่างผู้เดียว.



539

 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

ผู้ไม่ประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความ
เก่ียวข้อง เราเรียกว่า ผู้มีการอยู่อย่างผู้เดียว

(ในกรณแีหง่เสยีงทัง้หลายอนัจะพงึไดย้นิดว้ยห ู กลิน่ทัง้หลาย
อันจะพึงดมด้วยจมูก รสท้ังหลายอันจะพึงล้ิมด้วยล้ิน โผฏฐัพพะท้ังหลาย 
อันจะพึงสัมผัสด้วยผิวกาย และธรรมท้ังหลายอันจะพึงรู้แจ้งด้วยใจ   
ก็ทรงตรัสอย่างเดียวกัน).

 เพราะตัณหาซึ่ง
เป็นเพื่อนสอง เธอละได้แล้ว เพราะเหตุนั้นจึงเรียกว่า  
ผู้มีการอยู่อย่างผู้เดียว



540

สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 ท่อนไม้ที่ลอยออกไปได้ถึงทะเล
-บาล ีสฬา. สํ. ๑๘/๒๒๓-๒๒๔/๓๒๒-๓๒๓.

สมยัหนึง่ พระผู้มพีระภาคประทบัอยูท่ีฝ่ัง่แมน่้ำาคงคาแหง่หนึง่ 
พระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นท่อนไม้ใหญ่ท่อนหนึ่ง อันกระแส
น้ำาพัดลอยมาริมฝั่งแม่น้ำาคงคา แล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลาย ว่า

เห็น พระเจ้าข้า.

200 



541

 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

สัมมาทิฏฐิย่อมโน้มน้อม เอียงโอนไปสู่นิพพาน 

เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว ภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถาม
พระผูม้พีระภาควา่ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ฝ่ังน้ีได้แก่อะไร ฝ่ังโน้นได้แก่อะไร
การจมลงในท่ามกลางได้แก่อะไร การเกยบนบกได้แก่อะไร มนุษย์จับไว้คือ
อะไร อมนุษย์จับไว้คืออะไร เกลียวน้ำาวนๆ ไว้คืออะไร ความเป็นของเน่าใน
ภายในคืออะไร. พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 

ฝั่งนี้ เป็นชื่อแห่งอายตนะภายใน 6  
ฝั่งโน้น เป็นชื่อแห่งอายตนะภายนอก 6

จมในท่ามกลาง เป็นชื่อแห่งนันทิราคะ เกยบก  
เป็นชื่อแห่งอัสมิมานะ

ถูกมนุษย์จับไว้



542

ถูกอมนุษย์จับไว้
กามคุณ 5

ความเป็นผู้เน่าในภายใน



543

สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 เครื่องกีดขวางการละสัญโญชน์
-บาล ีฉกกฺ. อ.ํ ๒๒/๔๗๑/๓๓๙.

ไม่ละสังโยชน์แล้ว จักกระทำาให้แจ้งซ่ึงนิพพาน 
ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้

201 



544

ละสังโยชน์ได้แล้ว จักกระทำาให้แจ้งซึ่งนิพพาน  
ข้อนี้ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได



545

สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 ไม่มีผู้อยาก ไม่มีผู้ยึดมั่น
-บาล ีนทิาน. สํ. ๑๖/๑๕-๑๗/๓๑-๓๗.

4

4

4 4

เมือ่พระผูม้พีระภาคตรสัอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นพระโมลยิผคัคนุะได ้ 
กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า พระพุทธเจ้าข้า ใครหนอย่อมกลืนกิน
วิญญาณาหาร. พระผู้มีพระภาคตรัสว่า

202 



546

วิญญาณาหารย่อมมี เพื่อความบังเกิดในภพใหม่ต่อไป  
เมื่อวิญญาณาหารนั้นเกิดมีแล้ว จึงมีสฬายตนะ เพราะ 
สฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ

พระพุทธเจ้าข้า ใครหนอย่อมถูกต้อง. 

เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ เพราะผัสสะเป็น
ปัจจัย จึงมีเวทนา

พระพุทธเจ้าข้า ใครหนอย่อมเสวยอารมณ์.



547

 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

เพราะผสัสะเปน็ปัจจยั จึงมเีวทนา เพราะเวทนาเป็นปจัจยั  
จึงมีตัณหา

พระพุทธเจ้าข้า ใครหนอย่อมทะเยอทะยาน.

เพราะเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา เพราะตัณหาเป็น
ปัจจัย จึงมีอุปาทาน

พระพุทธเจ้าข้า ใครหนอย่อมถือมั่น.



548

เพราะตณัหาเปน็ปัจจัย 
จงึมอีปุาทาน เพราะอปุาทานเปน็ปจัจยั จงึมภีพ เพราะภพ 
เป็นปัจจัย จึงมีชาติ เพราะชาติเป็นปัจจัย จึงมีชราและ 
มรณะ โสกะปรเิทวะทกุขะโทมนสัอปุายาสะ ความเกดิขึน้ 
แห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างน

เพราะบ่อเกิดแห่งผัสสะทั้ง 6 ดับด้วย 
การสำารอก โดยไมเ่หลือ ผสัสะจงึดับ เพราะผสัสะดบั เวทนา
จึงดับ เพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับ เพราะตัณหาดับ  
อปุาทานจงึดบั เพราะอปุาทานดบั ภพจงึดบั เพราะภพดบั  
ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชราและมรณะ โสกะปริเทวะ 
ทุกขะโทมนัสอุปายาสะจึงดับ ความดับแห่งกองทุกข์ท้ัง
มวลน้ี ย่อมมีด้วยประการอย่างน



549

 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

(หมายเหตุผู้รวบรวม : สูตรนี้ทั้งสูตร แสดงว่า ไม่มีบุคคลที่
กลืนกินวิญญาณาหาร ไม่มีบุคคลท่ีเป็นเจ้าของอายตนะ ไม่มีบุคคลท่ีกระทำา 
ผสัสะ ไมม่บีคุคลทีเ่สวยเวทนา ไมม่บุีคคลทีอ่ยากด้วยตัณหา ไมม่บีคุคล
ที่ยึดมั่นถือมั่น มีแต่ธรรมชาติที่เป็นปฏิจจสมุปปันนธรรมอย่างหนึ่งๆ 
เป็นปัจจัย สืบต่อแก่กันและกันเป็นสายไป เท่านั้น).





วธิวีดัความก้าวหน้า 
ของการปฏิบัติ



552

สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 ความสามารถในการทิง้อารมณ์ได้เรว็
-บาล ีอปุร.ิ ม. ๑๔/๕๔๒–๕๔๕/๘๕๖–๘๖๑.

เห็นรูปด้วยตา 

นั่นคือ 
อุเบกขา

เหมือนบุรุษกระพริบตา 
อนิทรยี์

ภาวนาชั้นเลิศในอริยวินัย ในกรณีแห่งรูปที่รู้แจ้งด้วยตา.
ไดย้นิเสยีงดว้ยห ู

203 



553

 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

นั่น
คือ อุเบกขา

เหมือนบุรุษมีกำาลัง 
ดีดนิ้วมือโดยไม่ลำาบาก 

อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศในอริยวินัย 
ในกรณีแห่งเสียงที่รู้แจ้งด้วยหู.

ได้ดมกลิ่นด้วย
จมูก 

นั่น
คือ อุเบกขา



554

เหมือนหยาดน้ำา
กลิ้งไปบนใบบัวที่ลาดเอียง ย่อมไม่ติดในที่ที่กลิ้งไปสัก
น้อยหนึ่ง 

อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศในอริยวินัย ในกรณีแห่งกลิ่นที่
รู้แจ้งด้วยจมูก.

ได้ลิ้มรสด้วย
ลิ้น 

นั่น
คือ อุเบกขา

เหมือนบุรุษมีกำาลัง



555

 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

ตะลอ่มก้อนน้ำาลายไวท้ีป่ลายลิน้แลว้ถ่มไปโดยไมล่ำาบาก
อนิทรยี์

ภาวนาชัน้เลศิในอรยิวนัิย ในกรณแีหง่รสทีรู่แ้จง้ดว้ยลิน้.
ถูกต้องกระทบ

ทางกาย 

นั่นคือ อุเบกขา

เหมือนบุรุษมี
กำาลังเหยียดแขนออก หรือคู้แขนเข้าโดยไม่ลำาบาก 

อินทรีย์
ภาวนาชั้นเลิศในอริยวินัย ในกรณีแห่งสัมผัสทางผิวหนัง
ที่รู้แจ้งด้วยกาย.



556

รู้ธรรมด้วย
ใจ 

นั่น
คือ อุเบกขา

เหมือนบุรุษมีกำาลัง 
เอาหยดน้ำาสองหรอืสามหยดใสล่งในกะทะเหลก็ทีร่อ้นจดั
ตลอดวัน น้ำาที่หยดลงยังช้าไป ที่แท้หยดน้ำานั้นจะระเหย
แห้งไปอย่างรวดเร็ว 

อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศในอริยวินัย ในกรณี
แห่งธรรมที่รู้ได้ด้วยใจ.



557

สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 ความสามารถในการละ
-บาล ีสตตฺก. อ.ํ ๒๓/๔๘/๔๖.

สญัญา ๗ ประการนี ้อนัภิกษเุจรญิ
แล้ว กระทำาให้มากแล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก  
หยัง่ลงสูอ่มตะ มอีมตะเปน็ทีส่ดุ 7
อสุภสัญญา 1 มรณสัญญา 1 อาหาเรปฏิกูลสัญญา 1 
สัพพโลเกอนภิรตสัญญา 1 อนิจจสัญญา 1 อนิจเจ-
ทุกขสัญญา 1 ทุกเขอนัตตสัญญา 1

20๔ 





559

 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

อสุภสัญญาอันภิกษุเจริญแล้ว กระทำาให้มากแล้ว ย่อมมี
ผลมาก มีอานิสงส์มาก หยั่งลงสู่อมตะ มีอมตะเป็นที่สุด 
เรากล่าวแล้วเพราะอาศัยข้อนี้



560

มรณสัญญา
อันภิกษุเจริญแล้ว กระทำาให้มากแล้ว ย่อมมีผลมาก  
มอีานสิงสม์าก หยัง่ลงสูอ่มตะ มอีมตะเปน็ท่ีสดุ เรากลา่ว
แล้วเพราะอาศัยข้อน



561

 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ



562

อาหาเรปฏิกูลสัญญาอันภิกษุเจริญแล้ว 
กระทำาใหม้ากแลว้ ยอ่มมผีลมาก มอีานสิงสม์าก หยัง่ลง
สูอ่มตะ มอีมตะเปน็ทีส่ดุ เรากลา่วแลว้เพราะอาศยัขอ้นี้



563

 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

สัพพโลเกอนภิรตสัญญา
อันภิกษุเจริญแล้ว กระทำาให้มากแล้ว ย่อมมีผลมาก  
มอีานสิงสม์าก หยัง่ลงสูอ่มตะ มอีมตะเปน็ท่ีสดุ เรากลา่ว
แล้วเพราะอาศัยข้อน



564

อนจิจสญัญาอนัภกิษุ
เจรญิแลว้ กระทำาใหม้ากแลว้ ยอ่มมผีลมาก มอีานิสงสม์าก  
หยั่งลงสู่อมตะ มีอมตะเป็นที่สุด เรากล่าวแล้วเพราะ
อาศัยข้อน



565

 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ



566

อนิจเจทุกขสัญญาอันภิกษุเจริญแล้ว กระทำาให้มากแล้ว 
ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก หยั่งลงสู่อมตะ มีอมตะ
เป็นที่สุด เรากล่าวแล้วเพราะอาศัยข้อน



567

 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

ทกุเขอนตัตสญัญา 
อันเราเจริญแล้ว กระทำาให้มากแล้ว ย่อมมีผลมาก  
มอีานสิงสม์าก หยัง่ลงสูอ่มตะ มอีมตะเปน็ท่ีสดุ เรากลา่ว
แล้วเพราะอาศัยข้อนี้

7





569

สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 แว่นส่องความเป็นพระโสดาบัน
-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๔๕๐-๔๕๑/๑๔๗๙-๑๔๘๐.

ธรรมาทาส 

ประกอบด้วยความเล่ือมใส 
อนัไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่

205 



570

ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอนัไมห่วัน่ไหวใน
พระธรรม

ประกอบ
ด้วยความเล่ือมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์

ประกอบด้วยศีลที่
พระอริยเจ้าใคร่แล้ว

ธรรมาทาส (แวน่
สอ่งธรรม) 



571

สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 
ธรรม ๗ ประการ 
ของผูต้ัง้อยูใ่นโสดาปัตตผิล

-บาล ีม.ู ม. ๑๒/๕๘๔-๕๘๙/๕๔๓-๕๕๐.

206 
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ญาณที่ 1

ญาณท่ี 2

ญาณท่ี 3



573

 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

ญาณท่ี ๔



574

ญาณท่ี 5



575

 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

ญาณท่ี 6

ญาณที ่๗

7

7



576

สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 
ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน  
(นัยที่ 1)

-บาล ีฉกกฺ. อ.ํ ๒๒/๔๘๘/๓๖๔.

6
6

ไมอ่าจเขา้ถงึสงัขารใดๆ โดย
ความเป็นของเที่ยง

ไมอ่าจเขา้ถงึสงัขารใดๆ โดย
ความเป็นของสุข

ไมอ่าจเขา้ถงึธรรมะใดๆ โดย
ความเป็นตัวตน

ไม่อาจกระทำาอนันตริยกรรม
ไม่อาจหวังการถึงความ

บริสุทธิ์ โดยโกตุหลมงคล
ไม่อาจแสวงหาทักขิเณยย

บุคคล ภายนอกจากศาสนาน้ี.

6

20๗ 



577

สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 
ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน  
(นัยที่ 2)

-บาล ีฉกกฺ. อ.ํ ๒๒/๔๘๘/๓๖๓.

ไม่อาจอยู่อย่างไม่มีความ
เคารพยำาเกรง ในพระศาสดา

ไม่อาจอยู่อย่างไม่มีความ
เคารพยำาเกรง ในพระธรรม

ไม่อาจอยู่อย่างไม่มีความ
เคารพยำาเกรง ในพระสงฆ์

ไม่อาจอยู่อย่างไม่มีความ
เคารพยำาเกรง ในสิกขา

ไม่อาจมาสู่อนาคมนียวัตถุ 
(วัตถุที่ไม่ควรเข้าหา)

ไมอ่าจยงัภพทีแ่ปดใหเ้กดิขึน้.

208 





579

สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 
ฐานะทีเ่ป็นไปไม่ได้ของโสดาบนั  
(นยัที ่3)

-บาล ีฉกกฺ. อ.ํ ๒๒/๔๘๘/๓๖๕.

ไม่อาจปลงชีวิตมารดา
ไม่อาจปลงชีวิตบิดา
ไม่อาจปลงชีวิตพระอรหันต์
ไมอ่าจคดิประทษุรา้ยตถาคต

แม้เพียงทำาโลหิตให้ห้อ
ไม่อาจทำาให้สงฆ์แตกกัน
ไม่อาจถือศาสดาอ่ืน.

209 
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 
ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน  
(นัยที่ ๔)

-บาล ีฉกกฺ. อ.ํ ๒๒/๔๘๙ /๓๖๖.

ไม่อาจมาสู่ทิฏฐิว่า สุขและ
ทุกข์ ตนทำาเอง

ไม่อาจมาสู่ทิฏฐิว่า สุขและ
ทุกข์ ผู้อื่นทำาให้

ไม่อาจมาสู่ทิฏฐิว่า สุขและ
ทุกข์ ตนทำาเองก็มี ผู้อื่นทำาให้ก็มี

ไม่อาจมาสู่ทิฏฐิว่า สุขและ
ทุกข์ ไม่ต้องทำาเอง เกิดขึ้นได้ตามลำาพัง

ไม่อาจมาสู่ทิฏฐิว่า สุขและ
ทุกข์ ไม่ต้องใครอื่นทำาให้ เกิดขึ้นได้ตามลำาพัง

ไม่อาจมาสู่ทิฏฐิ ว่า สุขและ
ทุกข์ ไม่ต้องทำาเองและไม่ต้องใครอื่นทำาให้ เกิดขึ้นได้
ตามลำาพัง.

210 



581

 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

เพราะ
เหตวุา่ เหต ุ  อนัผูถ้งึพรอ้มดว้ยทฏิฐ ิเหน็แลว้  
โดยแท้จริง และธรรมท้ังหลาย ก็เป็นส่ิงท่ีเกิดมาแต่เหตุด้วย.



582

สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 ความหมายของคำาว่า เสขะ
-บาล ีตกิ. อ.ํ ๒๐/๒๙๗/๕๒๕.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์ตรัสว่า เสขะๆ ดังนี้ ด้วยเหตุมี
ประมาณเท่าไรหนอ บุคคลจึงชื่อว่าเป็นเสขะ. 

ที่เรียกชื่อว่าเสขะ ด้วยเหตุว่ายังต้องศึกษา
ศึกษาอธิศีลสิกขา ศึกษาอธิจิตตสิกขา และ

ศึกษาอธิปัญญาสิกขา

211 



583

สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 ผู้เป็นเสขะ-อเสขะ
-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๓๐๓/๑๐๓๒.

212 
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5
5

5

5
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 
เหตุให้เป็นคนดุร้าย  
หรือคนสงบเสงี่ยม

-บาล ีสฬา. สํ. ๑๘/๓๗๖/๕๘๖.

213 
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ



588

สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยะ
-บาล ีทสก. อํ. ๒๔/๓๑/๒๐.

การอยู่แบบพระอริยเจ้า ซึ่งพระ
อรยิเจา้ทัง้หลาย ไดอ้ยูม่าแลว้กด็ ีกำาลงัอยูใ่นบดันีก้ด็ ีจัก
อยูต่อ่ไปกด็ ี10 ประการนี ้ 10 ประการเปน็อยา่งไร คอื

เปน็ผูล้ะองค ์5 ไดข้าด เปน็
ผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์ 6 เป็นผู้มีอารักขาอย่างเดียว
เปน็ผูม้พีนกัพงิ ๔ ดา้น เปน็ผูถ้อนความเหน็วา่จรงิดิง่ไป
คนละทางขึ้นเสียแล้ว เป็นผู้ละการแสวงหาสิ้นเชิงแล้ว 
เปน็ผูม้คีวามดำารอินัไมขุ่น่มวั เปน็ผูม้กีายสังขารอนัสงบ
รำางับแล้ว เป็นผู้มีจิตหลุดพ้นด้วยดี เป็นผู้มีปัญญาใน
ความหลุดพ้นด้วยดี.

เป็นผู้ละองค์ 5 ได้ขาด  
เป็นผู้ละกามฉันทะ ละพยาบาท ละ 

ถีนมิทธะ ละอุทธัจจกุกกุจจะ และละวิจิกิจฉาได้แล้ว.
5
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

เป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์ 6
 ได้เห็นรูปด้วยตา ได้ฟังเสียง

ดว้ยห ู ไดด้มกลิน่ดว้ยจมกู ไดล้ิม้รสดว้ยลิน้ ไดส้มัผสั
โผฏฐัพพะด้วยกาย และได้รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้ว ก็
เป็นผู้ไม่ดีใจ ไม่เสียใจ มีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ 
อยู่ได้. 

เป็นผู้มีอารักขาอย่างเดียว  
ประกอบการรักษาจิตด้วยสติ. 

เปน็ผูม้พีนกัพงิ ๔ ดา้น  
พิจารณาแล้วเสพของสิ่งหนึ่ง พิจารณาแล้ว

อดกลั้นของส่ิงหนึ่ง พิจารณาแล้วเว้นขาดของสิ่งหนึ่ง  
พิจารณาแล้วบรรเทาของสิ่งหนึ่ง. 
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5 ุเป็นผู้ถอนความเห็นว่าจริงดิ่งไปคนละ
ทางขึน้เสยีแลว้  เปน็ผูถ้อน สละ 
คาย ปลอ่ย ละทิง้เสยีแลว้ ซ่ึงความเหน็วา่จรงิดิง่ไปคนละ
ทางมากอย่าง ของเหล่าสมณพราหมณ์มากผู้ด้วยกัน  
ทีม่คีวามเหน็วา่ โลกเทีย่ง บา้ง โลกไมเ่ทีย่ง บา้ง โลกมี
ทีส่ดุ บา้ง โลกไมม่ทีีส่ดุ บา้ง ชวีะกอ็นันัน้ สรรีะกอ็นันัน้  
บ้าง ชีวะก็อันอื่น สรีระก็อันอื่น บ้าง ตถาคตภายหลัง
แต่การตาย ยอ่มมอีกี บา้ง ตถาคตภายหลงัแตก่ารตาย 
ยอ่มไม่มอีกี บา้ง ตถาคตภายหลงัแตก่ารตาย ยอ่มมอีกี 
กม็ ีไมมี่อกีกม็ ีบา้ง ตถาคตภายหลงัแตก่ารตาย ยอ่มมี
อีกก็หามิได้ ไม่มีอีกก็หามิได้ บ้าง. 

เป็นผู้ละการแสวงหาสิ้นเชิงแล้ว
 เป็นผู้ละการแสวงหากามแล้ว  

เป็นผู้ละการแสวงหาภพแล้ว และการแสวงหา
พรหมจรรย์ของเธอนั้นก็ระงับไปแล้ว. 
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

เป็นผู้มีความดำาริไม่ขุ่นมัว  
เป็นผู้ละความดำาริในทางกามเสียแล้ว 

เป็นผู้ละความดำาริในทางพยาบาทเสียแล้ว และเป็นผู้
ละความดำาริในทางเบียดเบียนเสียแล้ว. 

เป็นผู้มีกายสังขารอันสงบรำางับแล้ว
 เพราะละสุขเสียได้ เพราะละ 

ทุกข์เสียได้ และเพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและ
โทมนัสในกาลก่อนจึงบรรลุฌานที่ ๔ อันไม่มีทุกข์และ
สขุ มแีตค่วามทีส่ตเิป็นธรรมชาตทิีบ่รสิทุธิเ์พราะอเุบกขา 
แล้วแลอยู่. 

9 เป็นผู้มีจิตหลุดพ้นด้วยด  
เปน็ผูม้จีติหลดุพน้แลว้จากราคะ จากโทสะ 

จากโมหะ. 
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เป็นผู้มีปัญญาในความหลุดพ้นด้วยดี  
 ย่อมรู้ชัดว่า เราละ ราคะ 

โทสะ โมหะ เสยีแลว้ ถอนขึน้ไดก้ระทัง่ราก ทำาให้เหมอืน
ตาลยอดเน่า ไม่ให้มี ไม่ให้เกิดได้อีกต่อไป  
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 

 





ปัจจัยที่ส่งผลต่อ  
ความเรว็ ในการบรรลธุรรม
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 ปฏิปทาการบรรลุมรรคผล ๔ แบบ
-บาล ีจตกุกฺ. อํ. ๒๑/๒๐๒/๑๖๓.

แบบปฏิบัติลำาบาก รู้ได้ช้า

5
5
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

5
นี้เรียกว่า ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา

แบบปฏิบัติลำาบาก รู้ได้เร็ว

5
5

5
นี้เรียกว่า ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา
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แบบปฏิบัติสบาย รู้ได้ช้า

5
5

5 นี้เรียกว่า 
สุขาปฏิปทาทันธาภิญญา
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

แบบปฏิบัติสบาย รู้ได้เร็ว

5
5

5
นี้เรียกว่า สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 อนิทรีย์ 6
-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๒๗๑-๒๗๒/๙๐๒,๙๐๓,๙๐๕.

6 6
ตา หู จมูก 

ลิ้น กาย ใจ
อรยิสาวก

ความเกิดขึ้น ความตั้งอยู่ไม่ได้ 
รสอร่อย โทษอันต่ำาทราม อุบาย 
เคร่ืองออก แห่งอินทรีย์ 6 ประการน้ีเมื่อนั้น เรา
เรยีกอรยิสาวกนีว้า่ เปน็โสดาบนั 

ภกิษุ
ความเกิดขึ้น ความตั้งอยู่ไม่ได้ รสอร่อย โทษอันต่ำาทราม 

และอุบายเครื่องออก แห่งอินทรีย์ 6 ประการน ตามความ
เปน็จรงิแลว้ เปน็ผูห้ลดุพน้เพราะไมถื่อมัน่ เมือ่นัน้ เราเรยีก
ภิกษุนี้ว่า เป็นพระอรหันต์ สิ้นอาสวะแล้ว
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 อนิทรีย์ 5 (นยัท่ี 1)
-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๒๕๙-๒๖๑/๘๕๒-๘๖๓.

ในโสตาปัตติยังคะ ๔ พึงเห็นสัทธินทรีย์ในธรรมน

ในสัมมัปปธาน ๔ พึงเห็นวิริยินทรีย์ในธรรมนี้

ในสติปัฏฐาน ๔ พึงเห็นสตินทรีย์ในธรรมนี้

ในฌานทั้ง ๔ พึงเห็นสมาธินทรีย์ในธรรมนี้

ในอริยสัจ ๔ พึงเห็นปัญญินทรีย์ในธรรมนี้
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นี้เรียกว่า สัทธินทรีย

นี้เรียกว่า วิริยินทรีย

นี้เรียกว่า สตินทรีย

นีเ้รยีกวา่
สมาธินทรีย

นี้เรียกว่า ปัญญินทรีย
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 อนิทรีย์ 5 (นยัท่ี 2)
-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๒๖๒-๒๖๓/๘๖๔-๘๖๙.

เป็นผู้มีศรัทธา เชื่อพระปัญญา
ตรสัรูข้องพระตถาคต

นี้เรียกว่า สัทธินทรีย

ปรารภความเพยีร เพือ่ละอกศุลธรรม เพือ่
ความถงึพรอ้มแหง่กศุลธรรม
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นี้เรียกว่า วิริยินทรีย

เป็นผู้มีสติ ประกอบด้วยสติเครื่องรักษาตัว 
อยา่งยิง่ ระลกึได ้ตามระลกึได ้ซึง่กจิทีก่ระทำาและคำาพดู
แม้นานได ย่อมพิจารณาเห็นกายในกาย

ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา

ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิต

ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรม

นี้เรียกว่า สตินทรีย
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

บรรลุปฐมฌาน
บรรลุทุติยฌาน

บรรลตุตยิฌาน
บรรลจุตตุถฌาน

นี้เรียกว่า 
สมาธินทรีย

เปน็ผูม้ปีญัญา ประกอบดว้ยปญัญาเครือ่ง
กำาหนดความเกดิความดบัอนัประเสรฐิ ชำาแรกกเิลสใหถ้งึ 
ความสิน้ทกุขโ์ดยชอบ

นี้เรียกว่า ปัญญินทรีย
5
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 อนิทรีย์ 5 (นยัท่ี 3)
-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๒๙๙–๓๐๐/๑๐๑๗–๑๐๒๒.

วิริยะของอริยสาวกนั้น  
เป็นวิริยินทรีย

สติของอริยสาวกนั้น เป็น 
สตินทรีย์

สมาธิของอริยสาวกนั้น เป็นสมาธินทรีย
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

ปัญญาของ
อริยสาวกน้ัน เป็นปัญญินทรีย์ 

สิง่ใดเปน็ศรทัธาของอรยิสาวกนัน้ สิง่นัน้ 
เป็นสัทธินทรีย

(สามารถดูความหมายของอินทรีย์ ๕ อีกนัยหนึ่งได้ในหน้า 
๑๖๗ ของหนังสือเล่มนี้)
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 อินทรีย์ 5 กับ พละ 5
-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๒๙๐/๙๗๖.
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 
ปัจจัยต่อความลดหลั่น 
ของความเป็นอริยบุคคล (นัยที่ 1)

-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๒๖๕/๘๗๘-๘๗๙.
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ



612

เป็นคนภายนอก 
ตั้งอยู่ในฝ่ายปุถุชน



613

 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 
ปัจจัยต่อความลดหลั่น 
ของความเป็นอริยบุคคล (นัยที่ 2)

-บาล ีตกิ. อ.ํ ๒๐/๒๙๙/๕๒๗.

1

1
สกิขา 3 คอื อธศิลีสกิขา   

อธิจิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขา
1

เปน็
ผูท้ำาใหบ้รบิรูณใ์นศลี เปน็ผูท้ำาพอประมาณในสมาธ ิเปน็ 
ผู้ทำาพอประมาณในปัญญา

เพราะสังโยชน์ 3 หมดสิ้นไป สัตตัก- 
ขตัตปุรมะ ยอ่มทอ่งเทีย่วไปในเทวดาและมนษุยอ์ยา่งมาก 
เจ็ดครั้ง แล้วจักทำาที่สุดแห่งทุกข์ได เพราะสังโยชน์ 3 
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

หมดสิน้ไป โกลงัโกละ ยอ่มท่องเทีย่วไปสู ่2 หรอื 
3 ตระกลู แลว้จกัทำาทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด เพราะสงัโยชน ์3  
หมดสิ้นไป เอกพีชี ย่อมมาเกิดยังภพมนุษย์นี้
คราวเดียวเท่านั้น แล้วจักทำาที่สุดแห่งทุกข์ได้ เพราะ
สังโยชน์ 3 หมดสิ้นไป และเพราะราคะ โทสะ โมหะ 
เบาบาง สกทาคามี ย่อมมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียว 
แล้วจักทำาที่สุดแห่งทุกข์ได

เป็นผู้ทำาให้
บริบูรณ์ในศีล เป็นผู้ทำาให้บริบูรณ์ในสมาธิ เป็นผู้ทำาพอ
ประมาณในปญัญา

  

เพราะ 
โอรัมภาคิยสังโยชน์ 5 หมดสิ้นไป เธอเป็นอุทธังโสโต- 
อกนิฏฐคามี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ 5 หมดสิ้นไป 
เป็นสสังขารปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ 5 
หมดสิ้นไป เป็นอสังขารปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิย- 
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สังโยชน์ 5 หมดสิ้นไป เป็นอุปหัจจปรินิพพายี เพราะ 
โอรัมภาคิยสังโยชน์ 5 หมดส้ินไป เป็นผู้อันตราปรินิพพาย

 เป็นผู้ทำาให้
บริบูรณ์ในศีล เป็นผู้ทำาให้บริบูรณ์ในสมาธิ เป็นผู้ทำาให้
บริบูรณ์ในปัญญา

 เธอทำาให้
แจง้ซึง่เจโตวมิตุต ิปญัญาวมิตุตอินัหาอาสวะมไิด ้เพราะ 
อาสวะท้ังหลายส้ินไป ด้วยปัญญาอันย่ิงเองในปัจจุบัน 
เข้าถึงอยู่ 



617

สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 สิกขา 3
-บาล ีตกิ. อ.ํ ๒๐/๓๐๓/๕๒๙.

อธิศีลสิกขา
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น้ีเรียกว่า อธิจิตตสิกขา

นี้เรียกว่า อธิปัญญาสิกขา
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 ลักษณะของผู้เป็นธรรมกถึก
-บาล ีนทิาน. สํ. ๑๖/๒๑-๒๒/๔๕-๔๖.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ท่ีเรียกว่า ธรรมกถึก ธรรมกถึก ดังน้ี ด้วยเหตุ
เพียงเท่าไรหนอ จึงจะช่ือว่าธรรมกถึก.

ชราและมรณะ

ชาติ

ภพ

อุปาทาน

ตณัหา

เวทนา
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ผสัสะ

สฬายตนะ

นามรปู 

วิญญาณ

สงัขาร

อวชิชา
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สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

 การวางจติเมือ่ถกูเบยีดเบยีนทางวาจา
-บาล ีม.ู ม. ๑๒/๒๕๔-๒๖๐/๒๖๗-๒๗๓.

225 
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

ข้อนั้นหามิได้ พระเจ้าข้า.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เพราะเหตุว่าอากาศน้ี เป็นส่ิงท่ีมีรูปไม่ได้  
แสดงออกซึ่งรูปไม่ได้ ในอากาศนั้นไม่เป็นการง่ายที่ใครๆ จะเขียนรูป 
ทำาให้มีรูปปรากฏอยู่ได้ รังแต่บุรุษนั้นจะเป็นผู้มีส่วนแห่งความลำาบาก 
คับแค้นเสียเปล่า พระเจ้าข้า.



624

(นอกจากนีย้งัทรงอปุมาเปรยีบกบับรุุษถอืเอาจอบและกระทอ
มาขุดแผ่นดิน หวังจะไม่ให้เป็นแผ่นดินอีก, เปรียบกับบุรุษถือเอาคบ
เพลงิหญ้ามาเผาแมน่้ำาคงคา หวงัจะใหเ้ดือดพลา่น ซึง่เปน็ฐานะทีไ่มอ่าจ
เป็นได้).
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 สมถะ วิปัสสนาปฏิบัติ

ข้อนั้นหามิได้ พระเจ้าข้า !”.





ขอนอบน้อมแด่
ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ 

พระองค์นั้นด้วยเศียรเกล้า

(สาวกตถาคต)
คณะงานธัมมะ วัดนาปาพง

(กลุ่มอาสาสมัครพุทธวจน-หมวดธรรม)



หากมีความประสงค์รับสื่อ พุทธวจน เพื่อน�าไปศึกษา 
หรือน�าไปแจกเป็นธรรมทาน สามารถแจ้งความจ�านงและขอรับ 

ได้ที่ พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
 วัดนาป่าพง WATNAPAPONG 
 เลขที่ 29 หมู่ที่ 7 ต�าบลบึงทองหลาง อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
 โทรศัพท์ 09 2526 1236, 09 9087 8986 
 29 Moo 7, Bueng Thong Lang, Lam Luk Ka, Pathumthani 12150, Thailand

• สนับสนุนการเผยแผ่พุทธวจน ได้ที่
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา คลอง 10 (ธัญบุรี)
ชื่อบัญชี วัดนาป่าพง 
เลขที่บัญชี 318-2-46175-6
หรือ

• กรณีโอนเงินจากต่างประเทศ ได้ที่ 
ธนาคารไทยพาณชิย์ (Siam Commercial Bank) 
Account name : WATNAPAPONG
Account Number : 318-2-46175-6
SWIFT CODE : SICOTHBK 
Bank Code : 0014
Branch Code : 0318

• ติดตามข่าวสารและข่าวประชาสัมพันธ์ พร้อมสื่อธรรมพุทธวจน

 ติดต่อสอบถามได้ที่ พี่ตา ตัวแทนคณะศิษย์ 092-526-1236

e-Donation วดันาป่าพง

1. เปิดแอปฯ Mobile Banking
2. เลือกสแกน QR
3. ระบุจ�านวนเงิน
4. กดยืนยันบริจาค

เวบไ ต์
• htt : atna com : หนังสือ และสื่อธรรมะ บนอินเทอร์เนต
• htt : media atna ah ong org : ศูนย์บริการมัลติมีเดียวัดนาปาพง
• htt : buddha-net com : เครือข่ายพุทธวจน
• htt : eti itaka com : โปรแกรมตรวจหาและเทียบเคียงพุทธวจน
• htt : atna ah ong com : เวบไ ต์วัดนาปาพง
• htt : buddhako org : มูลนิธิพุทธโ ษณ์
ดาวน์โ ลดโปรแกรมตรวจ าและเทียบเคยีงพทุธวจน ( -T ) 
สา รับคอมพิวเตอร ์
• ระบบป ิบัติการ Windo , Macinto h, Linu  
 htt : eti itaka com do nload 
สา รับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแทบเลต
• ระบบป ิบัติการ Android 
 ดาวน์โหลดได้ที่ Pla  Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ e-ti itaka
• ระบบป ิบัติการ iOS ส�าหรับ iPad, iPhone, iPod
 ดาวน์โหลดได้ที่ A  Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ e-ti itaka
ดาวน์โ ลดโปรแกรมพุทธวจน ( )
เ พาะโทรศัพท์เคลื่อนที่และแทบเลต
• ระบบป ิบัติการ Android
 ดาวน์โหลดได้ที่ Google Pla  Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ buddha a ana
• ระบบป ิบัติการ iOS ส�าหรับ iPad, iPhone, iPod
 ดาวน์โหลดได้ที่ A  Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ buddha a ana
ดาวน์โ ลดโปรแกรมวิทยุวัดนาป่าพง (W  ) 
เ พาะโทรศัพท์เคลื่อนที่และแทบเลต
• ระบบป ิบัติการ Android 
 ดาวน์โหลดได้ที่ Google Pla  Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ วิทยุวัดนาปาพง
• ระบบป ิบัติการ iOS ส�าหรับ iPad, iPhone, iPod  
 ดาวน์โหลดได้ที่ A  Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ วิทยุวัดนาปาพง
วิทยุ
 คลื่น ส ว พ  FM  MH  ่วงบ่าย 

ขอกราบขอบพระคุณแด่ 
พระอาจารย์คกึฤทธิ ์ โสตฺถผิโล  และคณะสง วั์ดนาป่าพง
ที่กรุณา ห้ค�าปรึกษา นการจัดท�าหนังสือเล่มนี 

ติดตามการเผยแผ่พระธรรมคาสอนตาม ลักพุทธวจน 
โดย พระอาจารย์คึก ทธิ โสตถิ โล ได้ที่ 



เว็บไซต์
• http://www.watnapp.com : หนังสือ และสื่อธรรมะ บนอินเทอร์เน็ต
• http://media.watnapahpong.org : ศูนย์บริการมัลติมีเดียวัดนาปาพง
• http://www.buddha-net.com : เครือข่ายพุทธวจน
• http://etipitaka.com : โปรแกรมตรวจหาและเทียบเคียงพุทธวจน
• http://www.watnapahpong.com : เว็บไซต์วัดนาปาพง
• http://www.buddhakos.org : มูลนิธิพุทธโฆษณ์
ดาวน์โหลดโปรแกรมตรวจหาและเทียบเคยีงพทุธวจน (E-Tipitaka) 
ส�าหรับคอมพิวเตอร ์
• ระบบปฏิบัติการ Windows, Macintosh, Linux 
 http://etipitaka.com/download 
ส�าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต
• ระบบปฏิบัติการ Android 
 ดาวน์โหลดได้ที่ Play Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ e-tipitaka
• ระบบปฏิบัติการ iOS (ส�าหรับ iPad, iPhone, iPod)
 ดาวน์โหลดได้ที่ App Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ e-tipitaka
ดาวน์โหลดโปรแกรมพุทธวจน (Buddhawajana)
เฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต
• ระบบปฏิบัติการ Android
 ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ buddhawajana
• ระบบปฏิบัติการ iOS (ส�าหรับ iPad, iPhone, iPod)
 ดาวน์โหลดได้ที่ App Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ buddhawajana
ดาวน์โหลดโปรแกรมวิทยุวัดนาป่าพง (Watnapahpong Radio) 
เฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต
• ระบบปฏิบัติการ Android 
 ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ วิทยุวัดนาปาพง
• ระบบปฏิบัติการ iOS (ส�าหรับ iPad, iPhone, iPod) 
 ดาวน์โหลดได้ที่ App Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ วิทยุวัดนาปาพง
วิทยุ
• คลื่น ส.ว.พ. FM ๙๑.๐ MHz ช่วงบ่าย 

ขอกราบขอบพระคุณแด่ 
พระอาจารย์คกึฤทธิ ์ โสตฺถผิโล  และคณะสงฆ์วัดนาป่าพง
ที่กรุณาให้ค�าปรึกษาในการจัดท�าหนังสือเล่มนี้ 

ติดตามการเผยแผ่พระธรรมค�าสอนตามหลักพุทธวจน 
โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ได้ที่ 



บรรณานุกรม
พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ

พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง
หนังสือธรรมโฆษณ์ ชุดจากพระโอษฐ์ 

(ผลงานแปลพุทธวจน โดยท่านพุทธทาสภิกขุในนามกองต�าราคณะธรรมทาน)

ร่วมสนับสนุนการจัดท�าโดย
พุทธวจนภิกขุคึกฤทธิ์มูลนิธ ิ

คณะศิษย์วัดนาปาพงผู้สนับสนุนจากทั่วประเทศและทั่วโลก
คณะงานธัมมะ วัดนาปาพง (กลุ่มอาสาสมัครพุทธวจน-หมวดธรรม) 

พุทธวจนสถาบันภาคกลาง
พุทธวจนสถาบันภาคเหนือ

พุทธวจนสถาบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พุทธวจนสถาบันภาคตะวันออก 

พุทธวจนสถาบันภาคใต้
พุทธวจนสถาบันภาคตะวันตก

บรรณานุกรม
พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ

พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง
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อ

๑.	พระองค์ทรงสามารถก�าหนดสมาธ	ิเมือ่จะพดู	ทกุถ้อยค�าจงึไม่ผดิพลาด
-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๕๘/๔๓๐.

อคัคเิวสนะ !  เรานัน้หรอื จ�าเดมิแต่เริม่แสดง กระทัง่ค�าสดุท้ายแห่ง
การกล่าวเรือ่งนัน้ๆ ย่อมตัง้ไว้ซึง่จติในสมาธนิมิติอนัเป็นภายในโดยแท้		
ให้จติด�ารงอยู	่ให้จติต้ังมัน่อยู	่กระท�าให้มจีติเป็นเอก ดงัเช่นทีค่นทัง้หลาย 
เคยได้ยนิว่าเรากระท�าอยูเ่ป็นประจ�า ดงัน้ี.

๒.	แต่ละค�าพดูเป็นอกาลโิก	คอื	ถกูต้องตรงจรงิไม่จ�ากดักาลเวลา
-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๘๕/๔๕๑.

ภิกษุทั้งหลาย !  พวกเธอทัง้หลายเป็นผูท้ีเ่ราน�าไปแล้วด้วยธรรมนี้ 
อนัเป็นธรรมท่ีบุคคลจะพงึเหน็ได้ด้วยตนเอง	(สนทฺฏิ โิก) เป็นธรรมให้
ผลไม่จ�ากดักาล	(อกาลโิก)	 เป็นธรรมทีค่วรเรยีกกนัมาด	ู(เอหปิสสฺโิก)  
ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว	(โอปนยิโก) อันวิญญูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตน	
(ปจจฺตตฺ� เวทติพโฺพ วญิญฺหู)ิ. 

๓.	ค�าพดูท่ีพดูมาท้ังหมดนบัแต่วนัตรสัรู้นัน้	สอดรับไม่ขดัแย้งกนั
-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๒๑/๒๙๓.

ภิกษุทั้งหลาย !  นับตั้งแต่ราตรี ที่ตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมา- 
สัมโพธิญาณ จนกระทั่งถึงราตรีที่ตถาคตปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสส 
นิพพานธาตุ ตลอดเวลาระหว่างนั้น ตถาคตได้กล่าวสอน พร�่าสอน 
แสดงออก ซึง่ถ้อยค�าใด ถ้อยค�าเหล่านัน้ท้ังหมด	 ย่อมเข้ากนัได้โดย
ประการเดยีวทัง้สิน้	ไม่แย้งกนัเป็นประการอืน่เลย.

ผ่านมา  กว่าป 
ค�าสอนทางพระพทุธ าสนาเกดิความหลากหลายมาก ึน้ 
มสี�านกัต่างๆ มากมาย ซึง่แต่ละหมูค่ณะกมคีวามเหน องตน 
หามาตร านไม่ได้ แม้จะกล่าวในเรือ่งเดยีวกนั
ทัง้นีไ้ม่ใช่เพราะค�าสอน องพระพทุธเจ้าไม่สมบรูณ 
แล้วเราควรเชือ่และปฏบิตัติามใคร 
ลองพจิารณาหาค�าตอบง่ายๆ ได้จาก  พระสตูร  
ซึง่พระตถาคตทรงเตอืนเอาไว้
แล้วตรสับอกวธิปีองกนัและแก้ไ เหตเุสือ่มแห่งธรรมเหล่านี.้ 
อเชญิมาตอบตวัเองกนัเถอะว่า ถงึเวลาแล้วหรอืยงั  
ทีพ่ทุธบรษิทัจะมมีาตร านเพยีงหนึง่เดยีว คอื พทุธวจน  ธรรมวนิยั
จากองคพระสงั บดิาอนัวญิญชูนพงึปฏบิตัแิละรูต้ามได้เ พาะตน ดงันี.้

พระสตูรของความส�าคญั
ทีช่าวพทุธต้อง กึ า
แต่ค�าสอนจากพระพทุธเจ้า
เท่านัน้
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๑.	พระองค์ทรงสามารถก�าหนดสมาธ	ิเมือ่จะพดู	ทกุถ้อยค�าจงึไม่ผดิพลาด
-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๕๘/๔๓๐.

อคัคเิวสนะ !  เรานัน้หรอื จ�าเดมิแต่เริม่แสดง กระทัง่ค�าสดุท้ายแห่ง
การกล่าวเรือ่งนัน้ๆ ย่อมตัง้ไว้ซึง่จติในสมาธนิมิติอนัเป็นภายในโดยแท้		
ให้จติด�ารงอยู	่ให้จติต้ังมัน่อยู	่กระท�าให้มจีติเป็นเอก ดงัเช่นทีค่นทัง้หลาย 
เคยได้ยนิว่าเรากระท�าอยูเ่ป็นประจ�า ดงัน้ี.

๒.	แต่ละค�าพดูเป็นอกาลโิก	คอื	ถกูต้องตรงจรงิไม่จ�ากดักาลเวลา
-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๘๕/๔๕๑.

ภิกษุทั้งหลาย !  พวกเธอทัง้หลายเป็นผูท้ีเ่ราน�าไปแล้วด้วยธรรมนี้ 
อนัเป็นธรรมท่ีบุคคลจะพงึเหน็ได้ด้วยตนเอง	(สนทฺฏิ โิก) เป็นธรรมให้
ผลไม่จ�ากดักาล	(อกาลโิก)	 เป็นธรรมทีค่วรเรยีกกนัมาด	ู(เอหปิสสฺโิก)  
ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว	(โอปนยิโก) อันวิญญูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตน	
(ปจจฺตตฺ� เวทติพโฺพ วญิญฺหู)ิ. 

๓.	ค�าพดูท่ีพดูมาท้ังหมดนบัแต่วนัตรสัรู้นัน้	สอดรับไม่ขดัแย้งกนั
-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๒๑/๒๙๓.

ภิกษุทั้งหลาย !  นับตั้งแต่ราตรี ที่ตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมา- 
สัมโพธิญาณ จนกระทั่งถึงราตรีที่ตถาคตปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสส 
นิพพานธาตุ ตลอดเวลาระหว่างนั้น ตถาคตได้กล่าวสอน พร�่าสอน 
แสดงออก ซึง่ถ้อยค�าใด ถ้อยค�าเหล่านัน้ท้ังหมด	 ย่อมเข้ากนัได้โดย
ประการเดยีวทัง้สิน้	ไม่แย้งกนัเป็นประการอืน่เลย.

ผ่านมา  กว่าป 
ค�าสอนทางพระพทุธ าสนาเกดิความหลากหลายมาก ึน้ 
มสี�านกัต่างๆ มากมาย ซึง่แต่ละหมูค่ณะกมคีวามเหน องตน 
หามาตร านไม่ได้ แม้จะกล่าวในเรือ่งเดยีวกนั
ทัง้นีไ้ม่ใช่เพราะค�าสอน องพระพทุธเจ้าไม่สมบรูณ 
แล้วเราควรเชือ่และปฏบิตัติามใคร 
ลองพจิารณาหาค�าตอบง่ายๆ ได้จาก  พระสตูร  
ซึง่พระตถาคตทรงเตอืนเอาไว้
แล้วตรสับอกวธิปีองกนัและแก้ไ เหตเุสือ่มแห่งธรรมเหล่านี.้ 
อเชญิมาตอบตวัเองกนัเถอะว่า ถงึเวลาแล้วหรอืยงั  
ทีพ่ทุธบรษิทัจะมมีาตร านเพยีงหนึง่เดยีว คอื พทุธวจน  ธรรมวนิยั
จากองคพระสงั บดิาอนัวญิญชูนพงึปฏบิตัแิละรูต้ามได้เ พาะตน ดงันี.้

พระสตูรของความส�าคญั
ทีช่าวพทุธต้อง กึ า
แต่ค�าสอนจากพระพทุธเจ้า
เท่านัน้



๔.	ทรงบอกเหตแุห่งความอนัตรธานของค�าสอนเปรยีบด้วยกลองศกึ
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๓๑๑/๖๗๒-๓.

ภกิษทุัง้หลาย !  เรือ่งนีเ้คยมมีาแล้ว กลองศกึของกษตัรย์ิพวกทสารหะ  
เรยีกว่า อานกะ มอียู ่ เมือ่กลองอานกะนี ้มแีผลแตกหรอืล ิพวกกษตัริย์
ทสารหะได้หาเนือ้ไม้อืน่ท�าเป็นลิม่ เสรมิลงในรอยแตกของกลองนัน้ (ทกุ
คราวไป). ภิกษุท้ังหลาย ! เมื่อเชื่อมปะเข้าหลายครั้งหลายคราวเช่นน้ัน
นานเข้ากถ็งึสมยัหนึง่ ซึง่เนือ้ไม้เดมิของตวักลองหมดสิน้ไป เหลอือยูแ่ต่
เนือ้ไม้ทีท่�าเสรมิเข้าใหม่เท่านัน้.

ภกิษทุัง้หลาย !  ฉนัใดกฉ็นันัน้ ในกาลยดืยาวฝ่ายอนาคต จกัมภีกิษุ 
ทัง้หลาย สตุตนัตะเหล่าใด ทีเ่ป็นค�าของตถาคต เป็นข้อความลกึ มคีวามหมายซึง้  
เป็นช้ันโลกตุตระ ว่าเฉพาะด้วยเรือ่งสุญญตา เมือ่มผู้ีน�าสตุตนัตะเหล่านัน้
มากล่าวอยู่ เธอจักไม่ฟังด้วยดี จักไม่เงี่ยหูฟัง จักไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง 
และจกัไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษาเล่าเรยีน ส่วนสุตตนัตะเหล่าใดที่
นกักวแีต่งขึน้ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มอีกัษรสละสลวย  
มพียญัชนะอนัวจิติร เป็นเร่ืองนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่มผีูน้�า 
สุตตันตะที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เหล่านั้นมากล่าวอยู่ เธอจักฟังด้วยดี จัก
เงีย่หฟัูง จกัตัง้จติ เพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และจกัส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษา
เล่าเรยีนไป.

ภกิษทุัง้หลาย !  ความอนัตรธานของสตุตนัตะเหล่านัน้ ทีเ่ป็นค�าของ
ตถาคต เป็นข้อความลกึ มคีวามหมายซึง้ เป็นชัน้โลกตุตระ ว่าเฉพาะด้วย
เรือ่งสญุญตา จกัมไีด้ด้วยอาการอย่างนี ้แล.



๔.	ทรงบอกเหตแุห่งความอนัตรธานของค�าสอนเปรยีบด้วยกลองศกึ
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๓๑๑/๖๗๒-๓.

ภกิษทุัง้หลาย !  เรือ่งนีเ้คยมมีาแล้ว กลองศกึของกษตัรย์ิพวกทสารหะ  
เรยีกว่า อานกะ มอียู ่ เมือ่กลองอานกะนี ้มแีผลแตกหรอืล ิพวกกษตัริย์
ทสารหะได้หาเนือ้ไม้อืน่ท�าเป็นลิม่ เสรมิลงในรอยแตกของกลองนัน้ (ทกุ
คราวไป). ภิกษุท้ังหลาย ! เมื่อเชื่อมปะเข้าหลายครั้งหลายคราวเช่นน้ัน
นานเข้ากถ็งึสมยัหนึง่ ซึง่เนือ้ไม้เดมิของตวักลองหมดสิน้ไป เหลอือยูแ่ต่
เนือ้ไม้ทีท่�าเสรมิเข้าใหม่เท่านัน้.

ภกิษทุัง้หลาย !  ฉนัใดกฉ็นันัน้ ในกาลยดืยาวฝ่ายอนาคต จกัมภีกิษุ 
ทัง้หลาย สตุตนัตะเหล่าใด ทีเ่ป็นค�าของตถาคต เป็นข้อความลกึ มคีวามหมายซึง้  
เป็นช้ันโลกตุตระ ว่าเฉพาะด้วยเรือ่งสุญญตา เมือ่มผู้ีน�าสตุตนัตะเหล่านัน้
มากล่าวอยู่ เธอจักไม่ฟังด้วยดี จักไม่เงี่ยหูฟัง จักไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง 
และจกัไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษาเล่าเรยีน ส่วนสุตตนัตะเหล่าใดที่
นกักวแีต่งขึน้ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มอีกัษรสละสลวย  
มพียญัชนะอนัวจิติร เป็นเร่ืองนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่มผีูน้�า 
สุตตันตะที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เหล่านั้นมากล่าวอยู่ เธอจักฟังด้วยดี จัก
เงีย่หฟัูง จกัตัง้จติ เพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และจกัส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษา
เล่าเรยีนไป.

ภกิษทุัง้หลาย !  ความอนัตรธานของสตุตนัตะเหล่านัน้ ทีเ่ป็นค�าของ
ตถาคต เป็นข้อความลกึ มคีวามหมายซึง้ เป็นชัน้โลกตุตระ ว่าเฉพาะด้วย
เรือ่งสญุญตา จกัมไีด้ด้วยอาการอย่างนี ้แล.

. ทรงก�า ับ ห้ศึก าป บัตเ า ากค�าของ ร องคเท่านัน	
	 อย่า งคนอน

-บาลี ท . ํ. ๒ / ๑- ๒/๒ ๒.

ภกิษทุัง้หลาย !  พวกภกิษุ รษิทัในกร นีี ้ สุตตนัตะเหล่าใด ทีก่วี
แต่งขึน้ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มีอกัษรสละสลวย มี
พยญัชนะอนัวจิติร เป็นเรือ่งนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่มผีูน้�า
สตุตนัตะเหล่านัน้มากล่าวอยู ่เธอจกัไม่ฟังด้วยด ีไม่เงีย่หฟัูง ไม่ตัง้จติเพือ่
จะรูท้ัว่ถงึ และจกัไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศึกษาเล่าเรยีน.

ภกิษทุัง้หลาย !  ส่วนสตุตนัตะเหล่าใด ทีเ่ป็นค�าของตถาคต เป็น
ข้อความลกึ มคีวามหมายซึง้ เป็นชัน้โลกตุตระ ว่าเ า ด้วยเรองสุ ตา  
เมือ่มผีูน้�าสตุตนัตะเหล่านัน้มากล่าวอยู ่ เธอย่อมฟังด้วยด ี ย่อมเงีย่หฟัูง 
ย่อมตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และย่อมส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศึกษาเล่าเรยีน 
จงึพากนัเล่าเรยีน ไต่ถาม ทวนถามแก่กนัและกนัอยูว่่า ข้อนีเ้ป็นอย่างไร 
มคีวามหมายกีน่ยั  ดงันี ้ด้วยการท�าดงันี ้เธอย่อมเปดธรรมทีถ่กูปดไว้ได้  
ธรรมทีย่งัไม่ปราก  เธอกท็�าให้ปราก ได้ ความสงสยัในธรรมหลายประการ 
ทีน่่าสงสยั เธอก็ รรเทาลงได้.

ภกิษทุัง้หลาย !  บร ทั อ	อกุกา ตวนตีา	ปรสา	 น	ป ปุ าวนตีา		
เป็นอย่างไรเล่า  

ภกิษทุัง้หลาย !  ในกร นีีค้อื ภกิษทุัง้หลายใน ริษทัใด เม่ือสตุตนัตะ 
ทัง้หลาย อนัเป็นตถาคตภาษติ	(ตถาคตภาสติา) อนัลกึซึง้	(คมภรีา) มี
อรรถอันลึกซึ้ง	(คมภีรตถา) เป็นโลกุตตระ	(โลกุตตรา) ประกอ ด้วย
เรือ่งสญุญตา	(สุ ตป สิ�ยตุตา) อนั คุคลน�ามากล่าวอยู ่กไ็ม่ฟังด้วยดี  
ไม่เงีย่หฟัูง ไม่เข้าไปตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควร
ศกึษาเล่าเรยีน.



ส่วนสุตตนัตะเหล่าใด ทีก่วแีต่งข้ึนใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภท
กาพย์กลอน มอีกัษรสละสลวย มพียญัชนะอนัวจิติร เป็นเรือ่งนอกแนว 
เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่มผีูน้�าสตุตนัตะเหล่านีม้ากล่าวอยู่

พวกเธอย่อมฟังด้วยด ีเงีย่หฟัูง ตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และส�าคญัไป
ว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษาเล่าเรยีน พวกเธอเล่าเรยีนธรรมอนักวแีต่งใหม่
นั้นแล้ว ก็ไม่สอบถามซึ่งกันและกัน ไม่ท�าให้เปิดเผยแจ่มแจ้งออกมาว่า 
ข้อนีพ้ยญัชนะเป็นอย่างไร อรรถเป็นอย่างไร ดงันี ้เธอเหล่านัน้ เปิดเผย
สิง่ทีย่งัไม่เปิดเผยไม่ได้ ไม่หงายของทีค่ว�า่อยูใ่ห้หงายขึน้ได้ ไม่บรรเทา 
ความสงสยัในธรรมทัง้หลายอนัเป็นทีต่ัง้แห่งความสงสยัมอีย่างต่างๆ ได้.
ภกิษทุัง้หลาย ! นีเ้ราเรยีกว่า อกุกาจติวนิตีา	ปรสิา	โน	ปฏปิจุฉาวนิตีา.

ภกิษทุัง้หลาย !  บรษิทัช่ือ	ปฏปิจุฉาวนิตีา	ปรสิา	โน	อกุกาจติวนิตีา		
เป็นอย่างไรเล่า ?

ภกิษทุัง้หลาย !  ในกรณนีีค้อื ภกิษทุัง้หลายในบริษทัใด เม่ือสตุตนัตะ 
ทัง้หลาย ทีก่วแีต่งขึน้ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มอีกัษร
สละสลวย มพียญัชนะอนัวจิติร เป็นเรือ่งนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก 
อนับคุคลน�ามากล่าวอยู ่กไ็ม่ฟังด้วยด ีไม่เงีย่หฟัูง ไม่เข้าไปตัง้จติเพือ่จะ 
รูท้ัว่ถงึ และไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษาเล่าเรยีน ส่วน สตุตนัตะ
เหล่าใด	อนัเป็นตถาคตภาษติ	อนัลกึซึง้	มอีรรถอนัลกึซึง้	เป็นโลกตุตระ		
ประกอบด้วยเรือ่งสญุญตา	เมือ่มีผู้น�าสตุตนัตะเหล่าน้ี	มากล่าวอยู	่พวก
เธอย่อมฟังด้วยด	ี ย่อมเงีย่หฟัูง	 ย่อมเข้าไปตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถึง	 และ
ย่อมส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีค่วรศกึษาเล่าเรยีน พวกเธอเล่าเรยีนธรรมทีเ่ป็น
ตถาคตภาษตินัน้แล้ว กส็อบถามซึง่กนัและกนั ท�าให้เปิดเผยแจ่มแจ้งออก
มาว่า ข้อนีพ้ยญัชนะเป็นอย่างไร อรรถะเป็นอย่างไร ดงันี ้เธอเหล่านัน้ 

เปิดเผยสิง่ทีย่งัไม่เปิดเผยได้ หงายของทีค่ว�า่อยูใ่ห้หงายขึน้ได้ บรรเทา
ความสงสยัในธรรมทัง้หลายอนัเป็นทีต่ัง้แห่งความสงสยัมอีย่างต่างๆ ได้.
ภกิษทุัง้หลาย ! นีเ้ราเรยีกว่า ปฏปิจุฉาวนิตีา	ปรสิา	โน	อกุกาจติวนิตีา.

ภกิษทุัง้หลาย !  เหล่านีแ้ลบรษิทั  จ�าพวกนัน้. ภกิษทุัง้หลาย ! 
บรษิทัทีเ่ลศิในบรรดาบรษิทัทัง้สองพวกนัน้	คอื	บรษิทัปฏปิจุฉาวนิตีา		
ปรสิา	โน	อกุกาจติวนิตีา	บรษิทัทีอ่าศยัการสอบสวนทบทวนกนัเอาเอง 
เป็นเครือ่งน�าไป ไม่อาศยัความเชือ่จากบุคคลภายนอกเป็นเครือ่งน�าไป  แล.

.	ทรงห้ามบัญญัติเพิ่มหรือตัดทอนสิ่งที่บัญญัติไว้
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๙๐/๗๐. 

ภกิษทุัง้หลาย !  ภกิษทุัง้หลาย จกัไม่บญัญตัสิิง่ทีไ่ม่เคยบญัญตั	ิจกั
ไม่เพกิถอนสิง่ทีบ่ญัญตัไิว้แล้ว	จกัสมาทานศกึษาในสกิขาบททีบ่ญัญตัไิว้
แล้วอย่างเคร่งครดั	อยูเ่พยีงใด ความเจรญิกเ็ป็นสิง่ท่ีภกิษทุัง้หลายหวงัได้  
ไม่มคีวามเสือ่มเลย อยู่เพยีงนัน้.

.	ส�านึกเสมอว่าตนเองเป็นเพียงผู้เดินตามพระองคเท่านั้น	
	 ถึงแม้จะเป็นอรหันตผู้เลิศทางปัญญากตาม

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๘๒/๑๒๖.

ภกิษทุัง้หลาย !  ตถาคตผูอ้รหนัตสัมมาสมัพทุธะ	ได้ท�ามรรคทีย่งั
ไม่เกิดให้เกดิขึน้	ได้ท�ามรรคทีย่งัไม่มใีครรู้ให้มคีนรู้ ได้ท�ามรรคทีย่งัไม่มี
ใครกล่าวให้เป็นมรรคทีก่ล่าวกนัแล้ว	ตถาคตเป็นผูรู้ม้รรค	มคค ู  เป็น
ผูรู้แ้จ้งมรรค	มคควทิู  เป็นผูฉ้ลาดในมรรค	มคค กวิ ท . ภิกษุทั้งหลาย ! 
ส่วนสาวกทัง้หลายในกาลนี	้เป็นผูเ้ดนิตามมรรค	มคคานคุา 	เป็นผูต้ามมา	
ในภายหลงั.



ส่วนสุตตนัตะเหล่าใด ทีก่วแีต่งข้ึนใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภท
กาพย์กลอน มอีกัษรสละสลวย มพียญัชนะอนัวจิติร เป็นเรือ่งนอกแนว 
เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่มผีูน้�าสตุตนัตะเหล่านีม้ากล่าวอยู่

พวกเธอย่อมฟังด้วยด ีเงีย่หฟัูง ตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และส�าคญัไป
ว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษาเล่าเรยีน พวกเธอเล่าเรยีนธรรมอนักวแีต่งใหม่
นั้นแล้ว ก็ไม่สอบถามซึ่งกันและกัน ไม่ท�าให้เปิดเผยแจ่มแจ้งออกมาว่า 
ข้อนีพ้ยญัชนะเป็นอย่างไร อรรถเป็นอย่างไร ดงันี ้เธอเหล่านัน้ เปิดเผย
สิง่ทีย่งัไม่เปิดเผยไม่ได้ ไม่หงายของทีค่ว�า่อยูใ่ห้หงายขึน้ได้ ไม่บรรเทา 
ความสงสยัในธรรมทัง้หลายอนัเป็นทีต่ัง้แห่งความสงสยัมอีย่างต่างๆ ได้.
ภกิษทุัง้หลาย ! นีเ้ราเรยีกว่า อกุกาจติวนิตีา	ปรสิา	โน	ปฏปิจุฉาวนิตีา.

ภกิษทุัง้หลาย !  บรษิทัช่ือ	ปฏปิจุฉาวนิตีา	ปรสิา	โน	อกุกาจติวนิตีา		
เป็นอย่างไรเล่า ?

ภกิษทุัง้หลาย !  ในกรณนีีค้อื ภกิษทุัง้หลายในบริษทัใด เม่ือสตุตนัตะ 
ทัง้หลาย ทีก่วแีต่งขึน้ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มอีกัษร
สละสลวย มพียญัชนะอนัวจิติร เป็นเรือ่งนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก 
อนับคุคลน�ามากล่าวอยู ่กไ็ม่ฟังด้วยด ีไม่เงีย่หฟัูง ไม่เข้าไปตัง้จติเพือ่จะ 
รูท้ัว่ถงึ และไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษาเล่าเรยีน ส่วน สตุตนัตะ
เหล่าใด	อนัเป็นตถาคตภาษติ	อนัลกึซึง้	มอีรรถอนัลกึซึง้	เป็นโลกตุตระ		
ประกอบด้วยเรือ่งสญุญตา	เมือ่มีผู้น�าสตุตนัตะเหล่าน้ี	มากล่าวอยู	่พวก
เธอย่อมฟังด้วยด	ี ย่อมเงีย่หฟัูง	 ย่อมเข้าไปตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถึง	 และ
ย่อมส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีค่วรศกึษาเล่าเรยีน พวกเธอเล่าเรยีนธรรมทีเ่ป็น
ตถาคตภาษตินัน้แล้ว กส็อบถามซึง่กนัและกนั ท�าให้เปิดเผยแจ่มแจ้งออก
มาว่า ข้อนีพ้ยญัชนะเป็นอย่างไร อรรถะเป็นอย่างไร ดงันี ้เธอเหล่านัน้ 

เปิดเผยสิง่ทีย่งัไม่เปิดเผยได้ หงายของทีค่ว�า่อยูใ่ห้หงายขึน้ได้ บรรเทา
ความสงสยัในธรรมทัง้หลายอนัเป็นทีต่ัง้แห่งความสงสยัมอีย่างต่างๆ ได้.
ภกิษทุัง้หลาย ! นีเ้ราเรยีกว่า ปฏปิจุฉาวนิตีา	ปรสิา	โน	อกุกาจติวนิตีา.

ภกิษทุัง้หลาย !  เหล่านีแ้ลบรษิทั  จ�าพวกนัน้. ภกิษทุัง้หลาย ! 
บรษิทัทีเ่ลศิในบรรดาบรษิทัทัง้สองพวกนัน้	คอื	บรษิทัปฏปิจุฉาวนิตีา		
ปรสิา	โน	อกุกาจติวนิตีา	บรษิทัทีอ่าศยัการสอบสวนทบทวนกนัเอาเอง 
เป็นเครือ่งน�าไป ไม่อาศยัความเชือ่จากบุคคลภายนอกเป็นเครือ่งน�าไป  แล.

.	ทรงห้ามบัญญัติเพิ่มหรือตัดทอนสิ่งที่บัญญัติไว้
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๙๐/๗๐. 

ภกิษทุัง้หลาย !  ภกิษทุัง้หลาย จกัไม่บญัญตัสิิง่ทีไ่ม่เคยบญัญตั	ิจกั
ไม่เพกิถอนสิง่ทีบ่ญัญตัไิว้แล้ว	จกัสมาทานศกึษาในสกิขาบททีบ่ญัญตัไิว้
แล้วอย่างเคร่งครดั	อยูเ่พยีงใด ความเจรญิกเ็ป็นสิง่ท่ีภกิษทุัง้หลายหวงัได้  
ไม่มคีวามเสือ่มเลย อยู่เพยีงนัน้.

.	ส�านึกเสมอว่าตนเองเป็นเพียงผู้เดินตามพระองคเท่านั้น	
	 ถึงแม้จะเป็นอรหันตผู้เลิศทางปัญญากตาม

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๘๒/๑๒๖.

ภกิษทุัง้หลาย !  ตถาคตผูอ้รหนัตสัมมาสมัพทุธะ	ได้ท�ามรรคทีย่งั
ไม่เกิดให้เกดิขึน้	ได้ท�ามรรคทีย่งัไม่มใีครรู้ให้มคีนรู้ ได้ท�ามรรคทีย่งัไม่มี
ใครกล่าวให้เป็นมรรคทีก่ล่าวกนัแล้ว	ตถาคตเป็นผูรู้ม้รรค	มคค ู  เป็น
ผูรู้แ้จ้งมรรค	มคควทิู  เป็นผูฉ้ลาดในมรรค	มคค กวิ ท . ภิกษุทั้งหลาย ! 
ส่วนสาวกทัง้หลายในกาลนี	้เป็นผูเ้ดนิตามมรรค	มคคานคุา 	เป็นผูต้ามมา	
ในภายหลงั.



ภกิษทุัง้หลาย !  นีแ้ล เป็นความผดิแผกแตกต่างกนั เป็นความมุง่หมาย 
ทีแ่ตกต่างกนั เป็นเครือ่งกระท�าให้แตกต่างกนั ระหว่างตถาคตผูอ้รหนัต-
สัมมาสัมพุทธะ กับภิกษุผู้ปัญญาวิมุตติ.

๘.	ตรัสไว้ว่าให้ทรงจ�าบทพยัญชนะและค�าอธิบายอย่างถูกต้อง	
	 พร้อมขยันถ่ายทอดบอกสอนกันต่อไป

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๙๗/๑๖๐.

ภิกษทุัง้หลาย !  พวกภกิษใุนธรรมวนิยันี	้เล่าเรยีนสตูรอนัถอืกนั
มาถกู	ด้วยบทพยญัชนะทีใ่ช้กันถกู	ความหมายแห่งบทพยญัชนะทีใ่ช้กนั	
กถ็กู	ย่อมมนียัอนัถกูต้องเช่นนัน้.	ภกิษทุัง้หลาย !  นีเ่ป็น มลูกรณทีีห่นึง่  
ซึง่ท�าให้พระสทัธรรมตัง้อยูไ่ด้ไม่เลอะเลอืนจนเสือ่มสญูไป... 

ภกิษทุัง้หลาย !  พวกภกิษเุหล่าใด เป็นพหสุตู คล่องแคล่ว ในหลกั
พระพทุธวจน ทรงธรรม ทรงวนิยั ทรงมาตกิา	(แม่บท)	พวกภกิษเุหล่านัน้		
เอาใจใส่	บอกสอน	เนือ้ความแห่งสูตรทัง้หลายแก่คนอืน่ๆ เมือ่ท่านเหล่านัน้ 
ล่วงลบัไป สตูรทัง้หลาย กไ็ม่ขาดผูเ้ป็นมลูราก	(อาจารย์) มทีีอ่าศยัสบืกนัไป.  
ภิกษุทั้งหลาย !  นี่เป็น มูลกรณีที่สาม ซึ่งท�าให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได ้
ไม่เลอะเลอืนจนเสือ่มสูญไป... 

*** ในที่นี้ยกมา ๒ นัย จาก ๔ นัย ของมูลเหตุสี่ประการ ที่ท�าให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้ 
ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป

.	ทรงบอกวิธีแก้ไขความ ิดเพี้ยนในค�าสอน
-บาลี า. ี. ๑๐/๑ /๑๑ -๖.

. (หากม)ี ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า ผู้มีอายุ ! ข้าพเจ้า 
ได้สดบัรบัมาเ พาะพระพกัตร์พระผูม้พีระภาคว่า นีเ้ป็นธรรม นีเ้ป็นวนิยั 
นีเ้ป็นค�าสอนของพระศาสดา ...

๒. (หากม)ี ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า ในอาวาส ื่อ น้นมี
สง อ์ยูพ่ร้อมด้วยพระเถระ พร้อมด้วยปา มกข์ ข้าพเจ้าได้สดบัมาเ พาะ
หน้าสง น์ัน้ว่า นีเ้ป็นธรรม นีเ้ป็นวนิยั น้ีเป็นค�าสอนของพระศาสดา ...

. (หากม)ี ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า ในอาวาส ื่อ น้นมี
ภกิษผุูเ้ป็นเถระอยูจ่�านวนมาก เป็นพหสุตู เรยีนคมัภร์ี ทรงธรรม ทรงวนิยั  
ทรงมาตกิา ข้าพเจ้าได้สดบัมาเ พาะหน้าพระเถระเหล่านัน้ว่า น้ีเป็นธรรม 
นีเ้ป็นวนิยั นีเ้ป็นค�าสอนของพระศาสดา ...

๔. (หากม)ี ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า ในอาวาส ื่อ น้นมี
ภกิษผุูเ้ป็นเถระอยูร่ปูหนึง่ เป็นพหสูุต เรยีนคมัภร์ี ทรงธรรม ทรงวนิยั 
ทรงมาตกิา ข้าพเจ้าได้สดบัมาเ พาะหน้าพระเถระรปูนัน้ว่า นีเ้ป็นธรรม 
นีเ้ป็นวนิยั นีเ้ป็นค�าสอนของพระศาสดา ...

เธอทัง้หลายยงัไม่พงึ ืน่ ม ยงัไม่พงึคดัค้านค�ากล่าวของผู้นัน้ พึงเรียน 
บทและพยญั นะเหล่านัน้ให้ด ี แล้วพงึสอบสวนลงในพระสูตร เทียบเคยีง
ดใูนวนิยั 



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

๑. (หากม)ี ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า ผู้มีอายุ ! ข้าพเจ้า 
ได้สดบัรบัมาเฉพาะพระพกัตร์พระผูม้พีระภาคว่า “นีเ้ป็นธรรม นีเ้ป็นวนิยั 
นีเ้ป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

๒. (หากม)ี ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า ในอาวาสช่ือโน้นมี
สงฆ์อยูพ่ร้อมด้วยพระเถระ พร้อมด้วยปาโมกข์ ข้าพเจ้าได้สดบัมาเฉพาะ
หน้าสงฆ์นัน้ว่า “นีเ้ป็นธรรม นีเ้ป็นวนิยั น้ีเป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

๓. (หากม)ี ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า ในอาวาสช่ือโน้นมี
ภกิษผุูเ้ป็นเถระอยูจ่�านวนมาก เป็นพหสุตู เรยีนคมัภร์ี ทรงธรรม ทรงวนิยั  
ทรงมาตกิา ข้าพเจ้าได้สดบัมาเฉพาะหน้าพระเถระเหล่านัน้ว่า “น้ีเป็นธรรม 
นีเ้ป็นวนิยั นีเ้ป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

๔. (หากม)ี ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า ในอาวาสช่ือโน้นมี
ภกิษผุูเ้ป็นเถระอยูร่ปูหนึง่ เป็นพหสูุต เรยีนคมัภร์ี ทรงธรรม ทรงวนิยั 
ทรงมาตกิา ข้าพเจ้าได้สดบัมาเฉพาะหน้าพระเถระรปูนัน้ว่า “นีเ้ป็นธรรม 
นีเ้ป็นวนิยั นีเ้ป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

เธอทัง้หลายยงัไม่พงึชืน่ชม ยงัไม่พงึคดัค้านค�ากล่าวของผู้นัน้ พึงเรียน 
บทและพยญัชนะเหล่านัน้ให้ด ี แล้วพงึสอบสวนลงในพระสูตร เทียบเคยีง
ดใูนวนิยั 



ถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้น	สอบลงในสูตรก็ไม่ได้	เทียบเข้าใน
วินัยก็ไม่ได้	 พึงลงสันนิษฐานว่า “นี้มิใช่พระด�ารัสของพระผู้มีพระภาค
พระองค์นัน้แน่นอน และภิกษุนีร้บัมาผิด” เธอทัง้หลาย	พงึท้ิงค�านัน้เสยี	

ถ้าบทและพยญัชนะเหล่านัน้	สอบลงในสตูรกไ็ด้	เทยีบเข้าในวนิยั
กไ็ด้	พงึลงสนันษิฐานว่า	“นีเ้ป็นพระด�ารสั	ของพระผูม้พีระภาคพระองค์นัน้	
แน่นอน	และภกิษนุัน้รบัมาด้วยดี”	เธอทัง้หลาย	พงึจ�ามหาปเทส...	นีไ้ว้.

๑๐.	ทรงตรัสแก่พระอานนท์	
	 ให้ใช้ธรรมวินัยที่ตรัสไว้เป็นศาสดาแทนต่อไป

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๗๘/๑๔๑.

-บาลี ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๑๗/๗๔๐

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

อานนท์ !  ในกาลบดันีก้ด็ ีในกาลล่วงไปแห่งเรากด็ ีใครกต็าม จกั
ต้องมตีนเป็นประทปี มตีนเป็นสรณะ ไม่เอาสิง่อืน่เป็นสรณะ มธีรรมเป็น
ประทีป มีธรรมเป็นสรณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ เป็นอยู่. อานนท์	!
ภิกษุพวกใด	 เป็นผู้ใคร่ในสิกขา	 ภิกษุพวกนั้น	 จักเป็นผู้อยู่ในสถานะ
อันเลิศที่สุดแล.

อานนท์ !  ความขาดสู แห่งกัลยาณวัตรนี้ มีในยุคแห่งบุรุษใด 
บุรุษนั้นชื่อว่า เป็นบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลาย... เราขอกล่าวย�า้กะ
เธอว่า... เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของเราเลย.

เธอทั้งหลายอย่าเป็น
บุรุษคนสุดท้าย
ของเราเลย

-บาลี ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.



อานนท์ !  ความขาดสูญแห่งกัลยาณวัตรนี้ มีในยุคแห่งบุรุษใด 
บุรุษนั้นชื่อว่า เป็นบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลาย... เราขอกล่าวย�้ากะ
เธอว่า... เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของเราเลย.

เธอทั้งหลายอย่าเป็น
บุรุษคนสุดท้าย
ของเราเลย

-บาลี ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.
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พุทธวจน-หมวดธรรม

พุทธวจน-ปฎก



๑)	 หลักฐานสมัย	พุทธกาล		

การใช้ พุทธวจน ที่มีความหมายถึงคำาสอนของ 
พระพทุธเจา้ มมีาตัง้แตใ่นสมยัพทุธกาล ดงัปรากฏหลกัฐาน 
ในพระวินัยปิฎก ว่าพระศาสดาให้เรียนพุทธวจน  
(ภาพท่ี ๑.๑ และภาพท่ี ๑.๒)

คำ�อธิบ�ยภ�พ : ข้อความส่วนหน่ึงจากพระไตรปิฎก ฉบับ ร.ศ. ๑๑๒ 
(จปร.อักษรสยาม) หน้า ๖๔ ซ่ึงพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง พ.ศ. ๒๕๒๕  
เล่มท่ี ๗ พระวินัยปิฎก จุลวรรค ภาค ๒ หน้า ๔๕ ได้แปลเป็นภาษาไทยไว้ดังน้ี

[๑๘๐] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงยกพุทธวจนะขึ้นโดยภาษา
สันสกฤต รูปใดยกข้ึน ต้องอาบัติทุกกฏ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เร�อนุญ�ตให้ 
เล่�เรียนพุทธวจนะตามภาษาเดิม. 

พระไตรปิฎก ฉบับ ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ.๒๔๓๖) พระวินยปิฏก 
จุล์ลวัค์ค เล่ม ๒ หน้า ๖๔

ท่ีมา	: 

ภาพท่ี	๑.๑

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน
พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



คำ�อธิบ�ยภ�พ : 
คำาแปลเป็นภาษาไทย
ของภาพท่ี ๑.๑ จาก
หนังสือ สารานุกรม
พร ะ พุท ธศ าสนา  
ป ร ะ ม ว ล จ า ก 
พระนิพนธ์ สมเด็จ
พระมหาสมณเจ้า 
กรมพระยาวชิรญาณ- 
วโรรส

หนังสือ สารานุกรมพระพุทธศาสนา ประมวลจากพระนิพนธ์  
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส หน้า ๖๙๖ 

ท่ีมา	:		

ภาพท่ี	๑.๒



พุทธวจนะ มีปรากฏในหนังสือพงษาวดาร	
กรงุศรอียธุยา	ภาษามคธ	แล	คำาแปล	ซึง่แตง่เปน็ภาษามคธ  
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเม่ือสังคายนาในรัชกาลท่ี	๑ เป็นหนังสือ  
๗ ผูก ต้นฉบับมีอยู่ในวัดพระแก้ว กรุงพนมเปญ ประเทศ
กมัพชูา แปลเปน็ภาษาไทยโดยพระยาพจนสนุทร คำานำาของ
หนงัสอืเลม่นี ้เปน็พระนพินธใ์นสมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ  
กรมพระยาดำารงราชานภุาพ (ภาพที ่๒.๑ และภาพที ่๒.๒)

ภาพท่ี	๒.๑
คำ�อธิบ�ยภ�พ : ข้อความส่วนหนึ่งจากหนังสือ พงษาวดาร 

กรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ แล คำาแปล หน้า ๑ 

๒)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๑		

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน
พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



หนังสือ พงษาวดารกรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ แล คำาแปล
ท่ีมา	:	

ภาพท่ี	๒.๒
คำ�อธิบ�ยภ�พ : ข้อความส่วนหนึ่ง

จากหนังสือ พงษาวดารกรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ  
แล คำาแปล หน้า ๒



๓)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๔		

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พุทธวจน มีปรากฏในหนังสือ พระคาถาสรรเสริญ	
พระธรรมวินัย พระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี	๔ (ภาพท่ี ๓.๑) 
และปรากฏในหนังสือ ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลี	
ในรัชกาลท่ี	๔ ภาค ๒ (ภาพท่ี ๓.๒ และภาพท่ี ๓.๓)

หนังสือ พระคาถาสรรเสริญพระธรรมวินัย พระราชนิพนธ์ ในรัชกาลท่ี ๔ 
ทรงแปลเป็นภาษาไทยโดย สมเด็จพระสังฆราช วัดราชประดิษฐ หน้า ๒๕

ท่ีมา	:	

ภาพท่ี	๓.๑

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี ๔ 

ภาพท่ี	๓.๒ ภาพท่ี	๓.๓

ท่ีมา	:	
หนังสือ ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลี ในรัชกาลท่ี ๔ ภาค ๒
หน้า ๑๘๐ และหน้า ๑๘๓



พุทธวจน	มีปรากฏในหนังสือ พระราชวิจารณ์	เทียบ	
ลัทธิพระพุทธศาสนาหินยานกับมหายาน	พระบาทสมเด็จ	
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ทรงพระราชนิพนธ์ (ภาพท่ี ๔.๑),  
ปรากฏในหนังสือ พระราชหัตถเลขา	พระบาทสมเด็จ	
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีไปมากับ สมเด็จ 
พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (ภาพที ่๔.๒  
และภาพที่ ๔.๓) และปรากฏในหนังสือ พระราชดำารัส	
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ต้ังแต่  
พ.ศ. ๒๔๑๗ ถึง พ.ศ. ๒๔๕๓) จัดทำาโดย มูลนิธิสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา (ภาพที่ ๔.๔)

๔)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๕	

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี ๕ 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



หนังสือ พระราชวิจารณ์ เทียบลัทธิพระพุทธศาสนาหินยานกับมหายาน  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ หน้า ๑๘ 

ท่ีมา	:	 

ภาพท่ี	๔.๑



ภาพท่ี	๔.๒ ภาพท่ี	๔.๓

ท่ีมา	: 
หนังสือ พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีไปมากับ  
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส หน้า ๑๐๒ และ ๑๐๙



ภาพท่ี	๔.๔

ท่ีมา	: 
หนังสือ พระราชดำารัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๔๑๗ ถึง พ.ศ. ๒๔๕๓)  
จัดทำาโดย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา พิมพ์คร้ังท่ี ๔ พุทธศักราช ๒๕๕๐ หน้า ๑๐๐



• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

ท่ีมา	: 
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๔๔ หน้า ๓๙๓๙ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๔๗๐  
เรื่อง รายงานการสร้างพระไตรปิฎก

พทุธวจนะ	มปีรากฏในราชกจิจานเุบกษา เล่มท่ี ๔๔  
วนัที ่๔ มนีาคม ๒๔๗๐ เรือ่ง รายงานการสรา้งพระไตรปฎิก  
โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์  
กรมพระจันทบุรีนฤนาถ (ภาพที่ ๕)

ภาพท่ี	๕

๕)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๗		

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



ท่ีมา	: 
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า ๑๖ เล่มท่ี ๑๐๒ ตอนท่ี ๑๖๗ วันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ 
เร่ือง ประกาศสังคายนาพระธรรมวินัยตรวจชำาระพระไตรปิฎก

พทุธวจน	มปีรากฏในราชกจิจานเุบกษา ฉบบัพเิศษ  
วันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ เร่ือง ประกาศสังคายนา 
พระธรรมวินัยตรวจชำาระพระไตรปิฎก (ภาพท่ี ๗)

ภาพท่ี	๖

๖)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๙		

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน
พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙





สารีบุตร  ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุพึงพิจารณาดังนี้ว่า
เราเจริญสมถะและวิปัสสนาแล้วหรือหนอ

สารีบุตร  ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่ รู้อย่างนี้ว่า

เรายังไม่ได้เจริญสมถะและวิปัสสนาเลย
ภิกษุนั้นพึงพยายามเจริญสมถะและวิปัสสนา

สารีบุตร  แต่ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่  รู้อย่างนี้ว่า  

เราเจริญสมถะและวิปัสสนาแล้ว
ภิกษุนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์

ตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายเนืองๆ
ทั้งกลางวันและกลางคืนเถิด.  

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๕๓๙/๘๕๐.

ภิกษุทั้งหลาย  ก็ธรรมเหล่าไหนเล่า เป็นธรรมอันบุคคล
พึงท�าให้เจริญ ด้วยปัญญาอันยิ่ง

ค�าตอบ พึงมีว่า

สมถะ ด้วย วิปัสสนา ด้วย

ธรรมทั้งหลายเหล่านี้แล
ชื่อว่าเป็นธรรม อันบุคคลพึงท�าให้เจริญ

ด้วยปัญญาอันยิ่ง.

...บุคคลนั้นเมื่อเจริญอริยอัฏฐังคิกมรรคอยู่อย่างนี้  
สติปัฏฐาน ๔  สัมมัปปธาน ๔  อิทธิบาท ๔  

อินทรีย์ ๕  พละ ๕  โพชฌงค์  ๗  ชื่อว่าย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์
บุคคลนั้นย่อมมีธรรมทั้งสองอย่างนี้ คือ  

สมถะและวิปัสสนา เคียงคู่กันไป...
 -บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๕๒๔/๘๒๙.



ข้อมูลธรรมะนี้ จัดทำ�เพื่อประโยชน์ท�งก�รศึกษ�สู่ส�ธ�รณชนเป็นธรรมท�น ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้ได้รับก�รสงวนไว้ 
ในก�รจะจัดทำ�หรือเผยแผ่ โปรดใช้คว�มละเอียดรอบคอบ เพื่อรักษ�คว�มถูกต้องของข้อมูล ให้ขออนุญ�ต
เป็นล�ยลักษณ์อักษรและปรึกษ�ด้�นข้อมูล  ในการจัดทำาเพื่อความสะดวกและประหยัด ติดต่อได้ที่ 
พุทธวจนภิกขุคึกฤทธิ์มูลนิธิ โทร. 09 2526 1236
ตัวแทนคณะศิษย์ คุณสหัทญ� คุ้มชนะ โทร. 09 2526 1236 
มูลนิธิพุทธโฆษณ์ โทร. 08 5058 6888, 08 2222 5790 - 94 
ติดต�มก�รเผยแผ่พระธรรมคำ�สอนต�มหลักพุทธวจน โดยพระอ�จ�รย์คึกฤทธ์ิ โสตฺถิผโล ได้ท่ี 
Facebook : Buddhawajana Real | YouTube : Buddhawajana Real  
Instagram  : Buddhawajana Real  
www.watnapp.com | media.watnapahpong.org | www.buddhakos.org 
คลื่น ส.ว.พ. FM 91.0 MHz ทุกวันพระ ช่วงบ่�ย

รวมสนับสนุนการเผยแผพุทธวจนได้ที่ ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี : วัดนาปาพง  เลขที่บัญชี : 318-2-46175-6 

แจ้งเจตนาจาคะเพื่อนำากราบเรียนพระอาจารย์คึกฤทธิ์ได้ที่
พี่ตา ตัวแทนคณะศิษย์ 092-526-1236

e-Donation วัดนาปาพง

ภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๒ อย่างเหล่านี้เป็นไปในส่วนแห่งวิชชา 
ธรรม ๒ อย่าง อะไรเล่า คือ

สมถะ          วิปัสสนา
ภิกษุทั้งหลาย
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วิปัสสนา ที่อบรมแล้ว

ย่อมได้ประโยชน์อะไร  ย่อมอบรมปัญญา  ปัญญาที่อบรมแล้ว
ย่อมได้ประโยชน์อะไร  ย่อมละอวิชชาได้. 

พ�ยัคฆปัชชะ ก็ปัญญาสัมปทาเป็นไฉน
กุลบุตรในโลกนี้ เป็นผู้มีปัญญา คือ

ประกอบด้วยปัญญา
ที่เห็นความเกิดและความดับ

เป็นอริยะ ช�าแรกกิเลส ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ
พ�ยัคฆปัชชะ นี้เรียกว่าปัญญาสัมปทา.

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

ข้อมูลธรรมะนี้ จัดทำ�เพื่อประโยชน์ท�งก�รศึกษ�สู่ส�ธ�รณชนเป็นธรรมท�น ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้ได้รับก�รสงวนไว้ 
ในก�รจะจัดทำ�หรือเผยแผ่ โปรดใช้คว�มละเอียดรอบคอบ เพื่อรักษ�คว�มถูกต้องของข้อมูล ให้ขออนุญ�ต
เป็นล�ยลักษณ์อักษรและปรึกษ�ด้�นข้อมูล  ในการจัดทำาเพื่อความสะดวกและประหยัด ติดต่อได้ที่ 
พุทธวจนภิกขุคึกฤทธิ์มูลนิธิ โทร. 09 2526 1236
ตัวแทนคณะศิษย์ คุณสหัทญ� คุ้มชนะ โทร. 09 2526 1236 
มูลนิธิพุทธโฆษณ์ โทร. 08 2222 5790 - 94 
ติดต�มก�รเผยแผ่พระธรรมคำ�สอนต�มหลักพุทธวจน โดยพระอ�จ�รย์คึกฤทธ์ิ โสตฺถิผโล ได้ท่ี 
Facebook : Buddhawajana Real | YouTube : Buddhawajana Real  
Instagram  : Buddhawajana Real  
www.watnapp.com | media.watnapahpong.org | www.buddhakos.org 
คลื่น ส.ว.พ. FM 91.0 MHz ทุกวันพระ ช่วงบ่�ย

รวมสนับสนุนการเผยแผพุทธวจนได้ที่ ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี : วัดนาปาพง  เลขที่บัญชี : 318-2-46175-6 

แจ้งเจตนาจาคะเพื่อนำากราบเรียนพระอาจารย์คึกฤทธิ์ได้ที่
พี่ตา ตัวแทนคณะศิษย์ 092-526-1236

e-Donation วัดนาปาพง


