
พุ ท ธ ว จ น



ภิกษุทั้งหลาย 
บุคคลผูป้ระกอบแล้วด้วยกามโยคะ (กามโยคยุตฺโต)
(และ) ประกอบแล้วด้วยภวโยคะ (ภวโยคยุตฺโต)

เป็น อาคามี
ยังต้องมาสู่ความเป็นอย่างนี้. 

ภิกษุทั้งหลาย 
บุคคลผูพ้รากแล้วจากกามโยคะ (กามโยควิสยุตฺโต) 
(แต่) ยังประกอบแล้วด้วยภวโยคะ (ภวโยคยุตฺโต)

เป็น อนาคามี 
ไม่มาสู่ความเป็นอย่างน้ี. 

ภิกษุทั้งหลาย 
บุคคลผูพ้รากแล้วจากกามโยคะ (กามโยควิสยุตฺโต) 
(และ) พรากแล้วจากภวโยคะ (ภวโยควิสยุตฺโต)

เป็น อรหันต์ 
สิ้นอาสวะแล้ว.

 -บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๐๓/๒๗๖.

สัน 30 มม 

สัน 30 มม 

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

ภิกษุทั้งหลาย  บุคคลจ�าพวกไหน 
ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ได้ 

(โอรมฺภาคิยานิ ส ฺ โ ชนาน ิปหีนานิ)
ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติ ได้ 

(อุปฺปตฺติ ป ิลาภิกาน ิส ฺ โ ชนานิ ปหีนานิ)
(แต่) ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพ ไม่ได้

(ภวป ิลาภิกานิ ส ฺ โ ชนาน ิอปฺปหีนานิ)
คือ  อันตราปรินิพพายี 

ภิกษุทั้งหลาย  บุคคลจ�าพวกไหน 
ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ได้ 

(โอรมฺภาคิยานิ ส ฺ โ ชนาน ิปหีนานิ)
ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติ ได้

(อุปฺปตฺติป ิลาภิกาน ิส ฺ โ ชนาน ิปหีนานิ)
(และ) ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพ ได้

(ภวป ิลาภิกานิ ส ฺโ ชนาน ิปหีนานิ)
คือ  อรหันต์ ้สินอาสวะ 

ภิก ุทั้งหลาย บุคคล  จ�าพวกนี้แล 
มีปราก อยู่ในโลก.
-บาลี ตุกฺก. อํ. ๒ / ๘ / ๓ .

ภิกษุทั้งหลาย 
บุคคลผูป้ระกอบแล้วด้วยกามโยคะ (กามโยคยุตฺโต)
(และ) ประกอบแล้วด้วยภวโยคะ (ภวโยคยุตฺโต)

เป็น อาคามี
ยังต้องมาสู่ความเป็นอย่างนี้. 

ภิกษุทั้งหลาย 
บุคคลผู้พรากแล้วจากกามโยคะ (กามโยควิสยุตฺโต) 
(แต่) ยังประกอบแล้วด้วยภวโยคะ (ภวโยคยุตฺโต)

เป็น อนาคามี 
ไม่มาสู่ความเป็นอย่างน้ี. 

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

เป็น อรหันต์ 
สิ้นอาสวะแล้ว.

 -บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๐๓/๒๗๖.



สารีบุตร  บุคคลบางคนในโลกนี ้
ยังละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ไม่ได ้
(โอรมฺภาคิยานิ ส ฺโ ชนานิ อปฺปหีนานิ)

แต่เขาบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะในปัจจุบัน
บุคคลนั้นชอบใจ ยินดี … 

อยู่จนคุ้นในเนวสัญญานาสัญญายตนะน้ัน
ไม่เสื่อมเมื่อกระทำากาละ 

ย่อมเข้าถึงความเป็นสหาย องเหล่าเทวดาผู้เ า้ งึ
เนวสัญญานาสัญญายตนภพ 

เ าจุตจิากช้ันน้ันแล้ว 
ย่อมเป็นอาคาม ีกลับมาสู่ความเป็นอย่างน้ี.

สารีบุตร  บุคคลบางคนในโลกน้ี 
ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ได้แล้ว 

(โอรมฺภาคิยานิ ส ฺโ ชนาน ิปหีนานิ)
แล้วเขาบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะในปัจจุบัน 

บุคคลนั้นชอบใจ ยินดี … 
อยู่จนคุ้นในเนวสัญญานาสัญญายตนะน้ัน

ไม่เสื่อมเมื่อกระทำากาละ 
ย่อมเข้าถึงความเป็นสหาย องเหล่าเทวดาผู้เ ้า ึง

เนวสัญญานาสัญญายตนภพ
เ าจุตจิากช้ันน้ันแล้ว 

ย่อมเป็นอนาคามี ไม่กลับมาสู่ความเป็นอย่างน้ี. 

-บาลี ตุกฺก. อํ. ๒ /๒ ๓/ ๗ . 





พุทธวจน น
ร่วมกนัมุง่มัน่ศกึษา ปฏบิตั ิ เผยแผ่ค�าของตถาคต

พทุธวจน ว ธ
เปดธรรมที่ ูกปด

๑๖
อนาคามี



พุทธวจน
ฉบับ   อนาคามี

เปิดธรรมที่ถูกปิด
สืบค้นและรวบรวมโดย

พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล (วัดนาป่าพง)

ข้อมูลธรรมะนี้ จัดท�าเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาสู่สาธารณชน
เป็นธรรมทาน

ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้ได้รับการสงวนไว้ 
ในการจะจัดทำาหรือเผยแผ่ โปรดใช้ความละเอียดรอบคอบ 

เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล ให้ขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
และปรึกษาด้านข้อมูลในการจัดทำาเพื่อความสะดวกและประหยัด

ติดต่อได้ที่ 

พุทธวจนภิกขุคึกฤทธ์ิมูลนิธิ 
โทร. ๐๙ ๒๕๒๖ ๑๒๓๖

ตัวแทนคณะศิษย์วัดนาป่าพง 
คุณสหัทญา คุ้มชนะ  โทร. ๐๙ ๒๕๒๖ ๑๒๓๖

มูลนิธิพุทธโฆษณ์
โทร. ๐๘ ๒๒๒๒ ๕๗๙๐-๙๔

ปีที่พิมพ์ ๒๕๖๕

จัดท�าโดย 
มูลนิธิพุทธโฆษณ์



ค�าอนุโมทนา
ขออนุโมทนากับคณะงานธััมมะ ผู้จัดทำาหนังสือ 

พทุธวจน ฉบบั อนาคาม ีทีมี่ความตัง้ใจและมเีจตนาอนัเปน็
กศุลในการเผยแผค่ำาสอนของตถาคตอรหนัตสมัมาสัมพทุธะ
ท่ีออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์เอง ในการรวบรวมคำาสอน
ของตถาคต อันเก่ียวข้องกับความเป็นอริยบุคคล ข้ันอนาคามี 
ที่ตถาคตอุปมาเปรียบกับสมณปทุมะ

ด้วยเหตุอันดีที่ได้กระทำามาแล้วนี้ ขอจงเป็นเหตุ
ปัจจัยให้ผู้มีส่วนร่วมในการทำาหนังสือ และผู้ที่ได้อ่าน  
ได้ศกึษา ได้นำาไปปฏบิตั ิ พงึสำาเร็จสมหวงั พบความเจรญิ
รุ่งเรืองของชีิวิตได้จริงในทางโลก และได้ดวงตาเห็นธรรม  
สำาเรจ็ผลยงันพิพาน สมดงัความปรารถนา ตามเหตปุจัจยั
ที่ได้สร้างมาอย่างดีแล้วด้วยเทอญ.

ขออนุโมทนา 
ภิกขุคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล



ค�าน�า
ภกิษทุัง้หลาย ขอ้ทีธ่รรมวนิยันี ้เปน็ทีพ่ำานกัอาศยั

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

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



ผู้ปฏิบัติเพื่อทำาโสดาปัตติผลให้แจ้ง เพราะอินทรีย์ ๕ ยัง
อ่อนกว่าอินทรีย์ของโสดาบัน

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

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

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



ชนเหล่าใดรู้บทอันปัจจัยไม่ปรุงแต่งแล้วนี้ มีจิต
หลดุพน้แลว้เพราะสิน้ตณัหา อนัเปน็เครือ่งนำาไปส่ภูพใหม ่ 
ชนเหล่านั้นยินดีแล้วในนิพพาน อันเป็นที่สิ้นกิเลสเพราะ
บรรลุธรรมอันเป็นสาระ เป็นผู้คงที่ ละภพ ได้ทั้งหมด.

คณะงานธัมมะ วัดนาป่าพง





อักษรย่อ
เพื่อความสะดวกแก่ผู้ที่ยังไม่เข้าใจเรื่องอักษรย่อ

ที่ใช้หมายแทนชื่อคัมภีร์ ซึ่งมีอยู่โดยมาก

มห�วิ. วิ.  มห�วิ ังค ์ วินัยป ก.
ิกฺขุนี. วิ.  ิกขุนีวิ ังค์  วินัยป ก.

มห�. วิ. มห�วรรค  วินัยป ก.
จุลฺล. วิ.   จุลวรรค    วินัยป ก.
ปริว�ร. วิ.  ปริว�รวรรค  วินัยป ก.
สี. ที.      สีลขันธวรรค  ทีฆนิก�ย.
มห�. ที.     มห�วรรค  ทีฆนิก�ย.
ป�. ที.      ป� ิกวรรค  ทีฆนิก�ย.
มู. ม.      มูลปณณ�สก์  มัช ิมนิก�ย.
ม. ม.      มัช ิมปณณ�สก์  มัช ิมนิก�ย.
อุปริ. ม.      อุปริปณณ�สก์  มัช ิมนิก�ย.
สค�ถ. สำ.     สค�ถวรรค  สังยุตตนิก�ย.
นิท�น. สำ.     นิท�นวรรค  สังยุตตนิก�ย.
ขนฺธ. สำ.     ขันธว�รวรรค  สังยุตตนิก�ย.
ส �. สำ.     ส �ยตนวรรค  สังยุตตนิก�ย.
มห�ว�ร. สำ.     มห�ว�รวรรค  สังยุตตนิก�ย.
เอก. อำ.     เอกนิบ�ต  อังคุตตรนิก�ย.
ทุก. อำ.     ทุกนิบ�ต  อังคุตตรนิก�ย.
ติก. อำ.     ติกนิบ�ต  อังคุตตรนิก�ย.
จตุกฺก. อำ.     จตุกกนิบ�ต  อังคุตตรนิก�ย.



ป ฺจก. อำ.     ปญจกนิบ�ต  อังคุตตรนิก�ย.
ฉกฺก. อำ.      ฉักกนิบ�ต  อังคุตตรนิก�ย.
สตฺตก. อำ.     สัตตกนิบ�ต      อังคุตตรนิก�ย
อ ก. อำ.     อั กนิบ�ต      อังคุตตรนิก�ย.   
นวก. อำ.      นวกนิบ�ต       อังคุตตรนิก�ย.   
ทสก. อำ.      ทสกนิบ�ต       อังคุตตรนิก�ย.   
เอก�ทสก. อำ.   เอก�ทสกนิบ�ต   อังคุตตรนิก�ย.    
ขุ. ขุ.        ขุททกป� ะ      ขุททกนิก�ย.
ธ. ขุ.         ธรรมบท         ขุททกนิก�ย.    
อุ. ขุ.         อุท�น          ขุททกนิก�ย.    
อิติวุ. ขุ.       อิติวุตตกะ       ขุททกนิก�ย.    
สุตฺต. ขุ.      สุตตนิบ�ต      ขุททกนิก�ย.
วิม�น. ขุ.      วิม�นวัตถุ       ขุททกนิก�ย.
เปต. ขุ.       เปตวัตถุ        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 ิสัม ิท�มรรค    ขุททกนิก�ย.
อปท. ขุ.       อปท�น         ขุททกนิก�ย.
พุทฺธว. ขุ.      พุทธวงส์       ขุททกนิก�ย.
จริย�. ขุ.       จริย�ป ก      ขุททกนิก�ย

ตวอ า   ๔/ ๗ /๒๔๕ อา วา 
ต ก บบส า  ล  ๔ า ๗  ขอ ี ๒๔๕



สารบัญ
อนาคามี (พระสูตรท่ีควรทราบ) 1

๑. ช่ือของอริยบุคคล (นัยท่ี ๑) ๒
๒. ช่ือของอริยบุคคล (นัยท่ี ๒) ๓
๓. ช่ือของอริยบุคคล (นัยท่ี ๓) ๕
๔. ช่ือของอริยบุคคล (นัยท่ี ๔) ๗
๕. ความเป็นอริยบุคคล กับการละเคร่ืองผูก (นัยท่ี ๑) ๑๐
๖. โยคะ ๔ ๑๑
๗. คลายความพอใจในกาม เป็นเทวดาเหล่าสุทธาวาส ๑๔
๘. ความเป็นอริยบุคคล กับการละเคร่ืองผูก (นัยท่ี ๒) ๑๙
๙. สังโยชน์ ๑๐ ๒๒

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



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

กับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ เม่ือได้สมาธิ (นัยท่ี ๑)  
๗๔

๒๘. ข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับ  
กับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ เม่ือได้สมาธิ (นัยท่ี ๒)  

๗๙

๒๙. ข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับ  
กับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ เม่ือเจริญพรหมวิหาร  

๘๓

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

ข้อควรรู้เก่ียวกับ “กาม” 10๕
๓๕. กามคุณ ๕ คือ โลกในอริยวินัย ๑๐๖
๓๖. กามคุณ คือ เคร่ืองจองจำาในอริยวินัย ๑๑๑
๓๗. เคร่ืองจองจำาท่ีม่ันคง ๑๑๔
๓๘. ความหมายของกามและกามคุณ ๑๑๕
๓๙. คุณของกามและโทษของกาม ๑๑๗
๔๐. สุขท่ีควรกลัวและไม่ควรกลัว ๑๒๔
๔๑. บ่วงแห่งมาร ๑๒๖
๔๒. การรู้สึกตัวในเร่ืองกามคุณ ๕ ๑๒๗
๔๓. เหตุเกิดของวิตกท่ีเป็นอกุศล ๑๒๙
๔๔. เหตุเกิดของกามฉันทะ ในนิวรณ์ ๕  ๑๓๔
๔๕. อาหารของกามฉันทะ ในนิวรณ์ ๕ ๑๓๕



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

โพชฌงค์ ๗ ท่ีต้ังแห่งความเจริญปัญญา 
๑๔๒

๔๙. เหตุปัจจัยเพ่ือ ความไม่รู้ ความไม่เห็น  
และเหตุปัจจัยเพ่ือ ความรู้ ความเห็น  

๑๔๔

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

ภพ ๓ - คติ ๕ 1๖9
๕๗. ภพ ๓ ๑๗๐
๕๘. ความมีข้ึนแห่งภพ (นัยท่ี ๑) ๑๗๑
๕๙. ความมีข้ึนแห่งภพ (นัยท่ี ๒) ๑๗๓
๖๐. เคร่ืองนำาไปสู่ภพ ๑๗๕
๖๑. ความเกิดข้ึนแห่งภพใหม่ (นัยท่ี ๑)   ๑๗๖
๖๒. ความเกิดข้ึนแห่งภพใหม่ (นัยท่ี ๒) ๑๗๘
๖๓. ความเกิดข้ึนแห่งภพใหม่ (นัยท่ี ๓) ๑๘๐
๖๔. ท่ีต้ังอยู่ของวิญญาณ (นัยท่ี ๑) ๑๘๒
๖๕. ท่ีต้ังอยู่ของวิญญาณ (นัยท่ี ๒) ๑๘๖
๖๖. ความมีข้ึนแห่งภพ แม้มีอยู่ช่ัวขณะก็น่ารังเกียจ ๑๙๐
๖๗. คติ ๕ ๑๙๑
๖๘. เหตุให้ทุคติปรากฏ ๑๙๓
๖๙. เหตุให้สุขคติปรากฏ ๑๙๘



๗๐. เหตุให้ต้องท่องเท่ียวในสังสารวัฏ ๒๐๓
๗๑. สังสารวัฏกำาหนดท่ีสุดไม่ได้ ๒๐๕

สังโยชน์ คือ เคร่ืองผูก ๒07
๗๒. สังโยชน์ ๗ ๒๐๘
๗๓. ท่ีต้ังของสังโยชน์ และสังโยชน์ ๒๐๙
๗๔. ความติดใจ ก็เป็นสังโยชน์ ๒๑๑
๗๕. ผลของการพิจารณาธรรม อันเป็นท่ีอาศัยของสังโยชน์ ๒๑๕
๗๖. ผลของการพิจาณาเห็นโทษ ในธรรมอันเป็นท่ีต้ังแห่งสังโยชน์ ๒๑๗
๗๗. อุปาทาน ๔ ๒๑๘
๗๘. ท่ีต้ังของอุปาทาน และอุปาทาน ๒๑๙
๗๙. อนุสัย ๓ และเหตุเกิด ๒๒๑
๘๐. ละเวทนา ๓ เพ่ือละอนุสัย ๓ ๒๒๔
๘๑. การเห็นเวทนา ท่ีเป็นไปเพ่ือส้ินอาสวะ ๒๒๕
๘๒. อนุสัย ๗ ๒๒๖

ผู้ส้ินสังโยชน์ ๒๒7
๘๓. ช่ือของอริยบุคคล (นัยท่ี ๕) ๒๒๘
๘๔. ช่ือของอริยบุคคล (นัยท่ี ๖)  ๒๒๙
๘๕. บุคคลตกน้ำา ๗ จำาพวก ๒๓๕
๘๖. บุคคล ๔ จำาพวก ๒๓๙
๘๗. ผลของการประกอบตนในสุข ๒๔๑
๘๘. สัทธานุสารี ธัมมานุสารี โสดาบัน ๒๔๓
๘๙. ผู้เช่ือม่ันในตถาคต และสำาเร็จในโลกน้ี  

หรือละโลกน้ีไปแล้วจึงสำาเร็จ 
๒๔๕

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



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

กับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ เม่ือเสวยเวทนา 
๒๗๒

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

ข้อปฏิบัติเพ่ือส้ินสังโยชน์ ๒87
๑๐๒. ผู้หลับน้อย ต่ืนมากในราตรี ๒๘๘
๑๐๓. ธรรมมีอุปการะมากต่อผู้เป็นเสขะ ๒๘๙
๑๐๔. ปฏิปทาบรรลุมรรคผล ๔ แบบ ๒๙๐

 - แบบปฏิบัติลำาบาก รู้ได้ช้า ๒๙๐
 - แบบปฏิบัติลำาบาก รู้ได้เร็ว ๒๙๑
 - แบบปฏิบัติสบาย รู้ได้ช้า ๒๙๒
 - แบบปฏิบัติสบาย รู้ได้เร็ว ๒๙๓

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



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



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



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

เพ่ือละ โอรัมภาคิยสังโยชน์ 
๔๒๙

๑๗๐. เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘  
เพ่ือละ อุทธัมภาคิยสังโยชน์ 

๔๓๑

๑๗๑. เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘  
ละสังโยชน์ได้ไม่ยาก 

๔๓๓

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





๑

อนาคามี  
(พระสูตรที่ควรทราบ)
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เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

ชื่อของอริยบุคคล (นัยที่ 1)
-บาลี อ ก. อํ. ๒๓/๓๐ / ๔๙.

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

(๑) โสดาบัน 
(๒) ผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำาให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล 
(๓) สกทาคามี 
(๔) ผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำาให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผล 
(๕) อนาคามี 
(๖) ผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำาให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล 
(๗) อรหันต์ 
(๘) ผู้ปฏิบัติเพื่ออรหัตตผล 
ภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๘ จำาพวกน้ีแล เป็นผู้ควรแก่ 

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

ชื่อของอริยบุคคล (นัยที่ ๒)
-บาลี วก. อํ. ๒๓/๓๗๗/๒๐๙.

ภกิษทุัง้หลาย กก็ำาลงั คือ การสงเคราะหเ์ปน็อยา่งไร  
ได้แก่ สังคหวัตถุ ๔ ประการนี้ คือ 

(๑) ทาน (การให้) 
(๒) เปยยวัชชะ (การพูดถ้อยคำาอันเป็นที่รัก)
(๓) อัตถจริยา (การประพฤติประโยชน์)
(๔) สมานัตตตา (ความมีตนเสมอกัน)

ภิกษุทั้งหลาย ธรรมทานเลิศกว่าทานทั้งหลาย. 
ภิกษุทั้งหลาย การแสดงธรรมบ่อยๆ แก่บุคคล 

ผู้ต้องการ ผู้เงี่ยโสตลงสดับ นี้เลิศกว่าการพูดถ้อยคำาอัน
เป็นที่รัก. 

ภกิษทุัง้หลาย การชกัชวนคนผูไ้มม่ศีรทัธาใหต้ัง้มัน่
ดำารงอยูใ่นศรทัธาสมัปทา ชกัชวนผูท้ศุลีใหต้ัง้มัน่ดำารงอยูใ่น
สลีสมัปทา ชกัชวนผูต้ระหนีใ่หต้ัง้มัน่ดำารงอยูใ่นจาคสมัปทา 
ชักชวนผู้มีปัญญาทรามให้ตั้งมั่นดำารงอยู่ในปัญญาสัมปทา  
นี้เลิศกว่าการประพฤติประโยชน์ทั้งหลาย. 
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

ภิกษุทั้งหลาย โสดาบันมีตนเสมอกับโสดาบัน  
สกทาคามมีตีนเสมอกบัสกทาคาม ี อนาคามมีตีนเสมอกบั
อนาคาม ี อรหนัตม์ตีนเสมอกบัอรหนัต ์ นีเ้ลิศกวา่ความมี
ตนเสมอทั้งหลาย.1

ภิกษุท้ังหลาย เหล่าน้ีเรียกว่ากำาลัง คือ การสงเคราะห์.

. ปกติก�รแปลอริยบุคคลท้ัง  น้ี โดยท่ัวไปมักจะมีคำ�ว่�พระนำ�หน้� เช่น  
พระโสด�บัน แต่เพ่ือให้บทพยัญชนะตรงกับบ�ลี และไม่ให้เกิดคว�มสับสน  
หรือคว�มเข้�ใจผิดว่� อริยบุคคลต้องเป็นพระเท่�นั้น. -ผู้รวบรวม
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เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

ชื่อของอริยบุคคล (นัยที่ ๓)
-บาลี ตุกฺก. อํ. ๒ /๓๒๓/๒๔ .

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

ภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะเป็นอย่างไร คือ ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ เพราะสิ้นสังโยชน์ ๓ เป็นโสดาบัน มีอันไม่
ตกต่ำาเปน็ธรรมดา เปน็ผูเ้ทีย่งจะตรสัรูใ้นเบือ้งหนา้ นีส้มณะ 
(ที่ 1).

ภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะที่ ๒ เป็นอย่างไร คือ ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ เพราะสิ้นสังโยชน์ ๓ และเพราะราคะ โทสะ 
โมหะเบาบาง เป็นสกทาคามีมาสู่โลกนี้คราวเดียวเท่านั้น
แล้วกระทำาที่สุดทุกข์ได้ นี้สมณะที่ ๒. 

ภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะที่ ๓ เป็นอย่างไร คือ ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป เป็น 
โอปปาตกิะ จะปรนิพิพานในภพนัน้ มอีนัไมก่ลบัจากโลกนัน้ 
เป็นธรรมดา นี้สมณะที่ ๓. 
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

ภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะที่ ๔ เป็นอย่างไร คือ ภิกษุ
ในธรรมวนิยันี ้กระท�าใหแ้จง้ซึง่เจโตวมิตุติ ปญัญาวมิตุติ 
อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญา
อันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ นี้สมณะที่ ๔.

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

(ยังมีท่ีตรัสคล้ายคลึงกันถึงสมณะท้ัง ๔ ได้แก่ จูฬสีหนาทสูตร  
-บาล ีม.ู ม. ๑๒/๑๒๘/๑๕๔., มหาปรนิพิพานสตูร -บาล ีมหา. ท.ี  
๑๐/๑๗๕/๑๓๘. คำาว่าสมณะ (ที่ ๑) ของสูตรนี้ พระไตรปิฎก
ฉบับสยามรัฐของไทย ไม่มีคำาว่า ปฐโม ซึ่งแปลว่าที่ ๑ จึงทำาให้การ
แปลเป็นภาษาไทย ใช้คำาว่าสมณะ แต่ในฉบับมอญ สูตรนี้มีคำาว่า   
ปฐโม สว่นอกี ๒ สตูรทีต่รงกนักบัของไทย ไมพ่บคำาทีม่คีวามหมาย
นัยนี้ และพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐของไทยไม่มีคำานี้ทั้ง ๓ สูตร 
ดังที่ยกมาอ้างอิงไว้ข้างต้น. -ผู้รวบรวม)
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ชื่อของอริยบุคคล (นัยที่ ๔)
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๐ /๕๒๘.

ภิกษุท้ังหลาย สิกขาบท ๑๕๐ ถ้วนน้ี ย่อมมาสู่อุเทศ 
ทุกก่ึงเดือน ซ่ึงกุลบุตรผู้ปรารถนาประโยชน์พากันศึกษาอยู่.

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

ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เป็นผู้ทำาให้
บริบูรณ์ในศีล เป็นผู้ทำาให้บริบูรณ์ในสมาธิ เป็นผู้ทำาให้
บริบูรณ์ในปัญญา เธอย่อมล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้าง ย่อม
ออกจากอาบัติบ้าง ข้อน้ันเพราะเหตุอะไร เพราะไม่มีใครกล่าว
ความเป็นคนอาภัพเพราะเหตุล่วงสิกขาบทน้ี แต่ว่าสิกขาบท
เหล่าใดเป็นเบ้ืองต้นแห่งพรหมจรรย์ สมควรแก่พรหมจรรย์
เธอเป็นผู้มีศีลย่ังยืน และมีศีลม่ันคงในสิกขาบทเหล่าน้ัน 
สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบทท้ังหลาย เธอท�าให้แจ้งซ่ึง 
เจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะ 
ท้ังหลายส้ินไป ด้วยปัญญาอันย่ิงเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่.
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ภิกษุท้ังหลาย ก็หรือว่าเม่ือยังไม่ถึง ยังไม่แทงตลอด 
วิมุตติน้ัน เธอเป็นอันตราปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์  
๕ หมดส้ินไป. 

ภิกษุท้ังหลาย ก็หรือว่าเม่ือยังไม่ถึง ยังไม่แทงตลอด
วิมุตติน้ัน เธอเป็นอุปหัจจปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์  
๕ หมดส้ินไป.

ภิกษุท้ังหลาย ก็หรือว่าเม่ือยังไม่ถึง ยังไม่แทงตลอด 
วิมุตติน้ัน เธอเป็นอสังขารปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์  
๕ หมดส้ินไป.

ภิกษุท้ังหลาย ก็หรือว่าเม่ือยังไม่ถึง ยังไม่แทงตลอด 
วิมุตติน้ัน เธอเป็นสสังขารปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์  
๕ หมดส้ินไป.

ภิกษุท้ังหลาย ก็หรือว่าเม่ือยังไม่ถึง ยังไม่แทงตลอด 
วิมุตติน้ัน เธอเป็นอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เพราะโอรัมภาคิย- 
สังโยชน์ ๕ หมดส้ินไป. 

ภิกษุท้ังหลาย ก็หรือว่าเม่ือยังไม่ถึง ยังไม่แทงตลอด
วิมุตติน้ัน เธอเป็นสกทาคามีเพราะสังโยชน์ ๓ หมดส้ินไป และ
เพราะราคะ โทสะ และโมหะเบาบาง มาสู่โลกน้ีอีกคราวเดียว 
เท่าน้ัน แล้วจะทำาท่ีสุดแห่งทุกข์ได้. 
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ภิกษุท้ังหลาย ก็หรือว่าเม่ือยังไม่ถึง ยังไม่แทงตลอด
วิมุตติน้ัน เธอเป็นเอกพีชี เพราะสังโยชน์ ๓ หมดส้ินไป มาบังเกิด 
ยังภพมนุษย์น้ีคร้ังเดียวเท่าน้ัน แล้วจะทำาท่ีสุดแห่งทุกข์ได้. 

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

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

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

(ยงัมอีกีหลายสตูรทีต่ถาคตไดก้ลา่วถงึชือ่อรยิบุคคลเหลา่นี ้
เอาไว้ ในที่นี้ยกมาเพียงบางส่วน นอกจากนี้ยังมีชื่อเรียกอื่น หรือ
นัยอ่ืนๆ อีก เช่น อุภโตภาควิมุตติ, ทิฏฐิปัตตะ เป็นต้น ผู้ศึกษา
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากหน้า ๒๒9 ของหนังสือเล่มนี้ และจาก 
พระไตรปิฎก. -ผู้รวบรวม)
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ความเป็นอริยบุคคล  
กับการละเคร่ืองผูก (นัยที่ 1)

-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๐๓/๒๗๖. 

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบแล้วด้วยกามโยคะ 
(กามโยคยุตฺโต) ผู้ประกอบแล้วด้วยภวโยคะ (ภวโยคยุตฺโต) 
เป็นอาคาม ียังต้องมาสู่ความเป็นอย่างนี้. 

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้พรากแล้วจากกามโยคะ 
(กามโยควสิยตุโฺต) (แต)่ ยงัประกอบดว้ยภวโยคะ เปน็อนาคาม ี
ไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้พรากแล้วจากกามโยคะ 
พรากแล้วจากภวโยคะ (ภวโยควิสยุตฺโต) เป็นอรหันต์  
สิ้นอาสวะแล้ว.

สัตว์ท้ังหลายผู้ประกอบแล้วด้วยกามโยคะและภวโยคะ  
ย่อมไปสู่สังสารวัฏ ซ่ึงมีปกติถึงความเกิดและความตาย.

ส่วนสัตว์เหล่าใดละกามท้ังหลายได้เด็ดขาด แต่ยังไม่ถึง 
ความสิน้ไปแหง่อาสวะ ยงัประกอบดว้ยภวโยคะ สตัวเ์หลา่นัน้  
บัณฑิตกล่าวว่า เป็นอนาคามี. 

ส่วนสัตว์เหล่าใดตัดความสงสัยได้แล้ว มีมานะและ 
มีภพใหม่สิ้นแล้ว ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายแล้ว 
สัตว์เหล่านั้นแลถึงฝั่งแล้วในโลก.
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โยคะ ๔
-บาลี ตุกฺก. อํ. ๒ / ๓/ ๐.

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

ภกิษทุัง้หลาย กก็ามโยคะเปน็อยา่งไร บคุคลบางคน 
ในโลกนี ้ยอ่มไมรู่ช้ดัซึง่ ความเกดิ (สมทุย) ความตัง้อยูไ่มไ่ด้  
(อตฺถงฺคม) คุณ (อสฺสาท) โทษ (อาทีนว) และอุบายเคร่ือง
สลัดออก (นิสฺสรณ) แห่งกามทั้งหลายตามความเป็นจริง  
เม่ือเขาไมรู่ช้ดัซึง่ ความเกดิ ความตัง้อยูไ่มไ่ด ้คณุ โทษ และ
อุบายเครื่องสลัดออกแห่งกามทั้งหลาย ตามความเป็นจริง 
ความกำาหนดัเพราะกาม ความเพลดิเพลนิเพราะกาม ความ 
เยื่อใยเพราะกาม ความหมกมุ่นเพราะกาม ความกระหาย
เพราะกาม ความเรา่รอ้นเพราะกาม ความหยัง่ลงในกาม และ
ความทะยานอยากเพราะกามในกามทั้งหลาย ย่อมเกิดขึ้น  
นีเ้ราเรยีกวา่กามโยคะ ภกิษทุัง้หลาย กามโยคะเปน็ดงันี.้ 

ภกิษทุัง้หลาย กภ็วโยคะเปน็อยา่งไร บคุคลบางคน 
ในโลกนี ้ยอ่มไมรู่ช้ดัซึง่ ความเกดิ ความตัง้อยูไ่มไ่ด ้คณุ โทษ 
และอุบายเครื่องสลัดออกแห่งภพทั้งหลาย ตามความเป็น
จรงิ เมือ่เขาไมรู่ช้ดัซึง่ ความเกดิ ความดับ คณุ โทษ และอบุาย
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เครื่องสลัดออกแห่งภพทั้งหลายตามความเป็นจริง ความ
กำาหนดัเพราะภพ ความเพลดิเพลนิเพราะภพ ความเยือ่ใย 
เพราะภพ ความหมกมุน่เพราะภพ ความกระหายเพราะภพ  
ความเร่าร้อนเพราะภพ ความหยั่งลงในภพ และความ
ทะยานอยากเพราะภพในภพทั้งหลาย ย่อมเกิดขึ้น นี้เรา 
เรียกว่าภวโยคะ ภิกษุทั้งหลาย กามโยคะ ภวโยคะ 
เป็นดังนี้.

ภกิษทุัง้หลาย ก็ทิฏฐิโยคะเป็นอย่างไร บุคคลบางคน 
ในโลกนี้ ย่อมไม่รู้ชัดซึ่ง ความเกิด ความตั้งอยู่ไม่ได้ คุณ 
โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแห่งทิฏฐิทั้งหลายตามความ
เป็นจริง เมื่อเขาไม่รู้ชัดซึ่ง ความเกิด ความตั้งอยู่ไม่ได้ คุณ 
โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแห่งทิฏฐิทั้งหลายตามความ
เป็นจริง ความกำาหนัดเพราะทิฏฐิ ความเพลิดเพลินเพราะ
ทิฏฐิ ความเยื่อใยเพราะทิฏฐิ ความหมกมุ่นเพราะทิฏฐิ 
ความกระหายเพราะทิฏฐิ ความเร่าร้อนเพราะทิฏฐิ ความ
หยัง่ลงเพราะทฏิฐ ิและความทะยานอยากเพราะทิฏฐใินทฏิฐ ิ
ทั้งหลาย ย่อมเกิดขึ้น นี้เราเรียกว่าทิฏฐิโยคะ ภิกษุ 
ทั้งหลาย กามโยคะ ภวโยคะ ทิฏฐิโยคะเป็นดังนี้. 
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ภิกษุทั้งหลาย ก็อวิชชาโยคะเป็นอย่างไร บุคคล 
บางคนในโลกนี ้ยอ่มไมรู่ช้ดัซึง่ ความเกดิ ความตัง้อยูไ่มไ่ด ้ 
คุณ โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออกแห่งผัสสายตนะ ๖ 
ประการตามความเป็นจริง เม่ือเขาไม่รู้ชัดซ่ึง ความเกิด  
ความต้ังอยู่ไม่ได้ คุณ โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออกแห่ง 
ผัสสายตนะ ๖ ประการตามความเป็นจริง ความไม่รู้  
ความไม่หย่ังรู้ในผัสสายตนะ ๖ ย่อมเกิดขึ้น นี้เราเรียกว่า
อวชิชาโยคะ ภกิษท้ัุงหลาย กามโยคะ ภวโยคะ ทฏิฐโิยคะ 
และอวิชชาโยคะเป็นดังนี้.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยอกุศลธรรม 
อันเป็นบาป อันเป็นเครื่องเศร้าหมอง เป็นเหตุให้เกิดใน 
ภพใหม่ มีความกระวนกระวาย มีทุกข์เป็นวิบาก มีชาติ  
ชราและมรณะตอ่ไปอกี ฉะนัน้ เราจงึเรยีกวา่ ผูไ้มเ่กษมจาก
โยคะ. 

ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล โยคะ ๔ ประการ. 
(ควรดูประกอบเพิ่มเติมเรื่อง “ความพรากจากโยคะ ๔”  

ในหน้า ๒9๕ ของหนังสือเล่มนี.้ -ผู้รวบรวม)
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คลายความพอใจในกาม  
เป็นเทวดาเหล่าสุทธาวาส

-บาลี า. .ี ๐/๕๗/๕๕.

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

ภกิษทุัง้หลาย ในหมูเ่ทวดาเหลา่นัน้ เทวดานบัรอ้ย
นับพันเป็นอันมากได้เข้ามาหาเรา อภิวาทแล้วได้ยืนอยู่ ณ  
ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นยืนเรียบร้อยแล้ว เทวดาเหล่านั้น  
ไดก้ลา่วกะเราวา่ ขา้แตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข ์นบัแตน่ีไ้ป ๙๑ กปั 
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่าวิปัสสี  
ได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลก ... ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ พวก 
ข้าพระองค์นั้นได้ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาค 
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พระนามว่าวิปัสสี คลายความพอใจในกามทั้งหลายแล้ว  
(กาเมสุ กามฉนฺท วิราเชตฺวา) จึงได้บังเกิดในที่นี้.

ภกิษทุัง้หลาย ในหมูเ่ทวดาเหลา่นัน้ เทวดานบัรอ้ย
นบัพนัเปน็อนัมากไดเ้ขา้มาหาเรา อภวิาทแลว้ … ไดก้ลา่วกะ
เราว่า ขา้แตพ่ระองคผ์ูนิ้รทกุข ์นบัแต่นีไ้ป ๓๑ กปั พระผูม้-ี
พระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธะ พระนามวา่สขิ ีไดเ้สด็จอบุตัิ
ขึ้นในโลก ... พวกข้าพระองค์นั้นได้ประพฤติพรหมจรรย์ 
ในพระผู้มีพระภาค พระนามว่าสิขี คลายความพอใจใน 
กามทั้งหลายแล้ว จึงได้บังเกิดในที่นี้.

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

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

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

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

(จากนั้นพระองค์พร้อมด้วยเทวดาเหล่าอวิหา ได้พากัน
เข้าไปหาเทวดาเหล่าอตัปปา ถัดจากนั้นพระองค์พร้อมเทวดา 
เหล่าอวิหาและเหล่าอตัปปา ได้พากันเข้าไปหาเทวดาเหล่าสุทัสสา 
ถดัจากนัน้พระองคพ์รอ้มดว้ยเทวดาทัง้ ๓ เหลา่ ไดเ้ขา้ไปหาเทวดา
เหลา่สทุสัส ี ถดัจากนัน้พระองคพ์รอ้มด้วยเทวดาทัง้ ๔ เหลา่ ไดเ้ขา้ 
ไปหาเทวดาเหล่าอกนิฏฐา โดยในการเข้าไปหาเทวดาแต่ละเหล่า 
เทวดาเหล่านั้นได้กราบทูลพระองค์ถึงเรื่องพระพุทธเจ้าบรรดาที่
ล่วงไปแล้ว รวมถึงการประพฤติพรหมจรรย์ของตนเองในช่วงที่ 
พระพทุธเจา้เหลา่นัน้โดยทำานองเดยีวกนั ผูศ้กึษาพงึเทยีบเคียงไดเ้อง  
หรืออ่านได้จากเนื้อความเต็มของพระสูตร. -ผู้รวบรวม)

ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุที่ธรรมธาตุนี้ ตถาคต 
แทงตลอดแลว้อยา่งดดีว้ยอาการอยา่งนี ้ดงันัน้ พระพทุธเจา้
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ที่ล่วงไปแล้ว ปรินิพพานไปแล้ว ตัดธรรมเป็นเหตุทำาให้
เนิ่นช้าได้แล้ว ตัดวัฏฏะได้แล้ว ครอบงำาวัฏฏะได้แล้ว ล่วง
ทุกข์ทั้งปวงแล้ว ตถาคตย่อมระลึกถึงได้แม้โดยพระชาติ 
ยอ่มระลกึไดแ้มโ้ดยพระนาม ย่อมระลกึไดแ้มโ้ดยพระโคตร 
ยอ่มระลกึไดแ้มโ้ดยประมาณแหง่พระชนมาย ุยอ่มระลกึได้
แม้โดยคู่แห่งพระสาวก ย่อมระลึกได้แม้โดยการประชุมกัน
แหง่พระสาวกวา่ แมด้ว้ยเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จงึ
มพีระชาตอิยา่งนี ้จึงมพีระนามอยา่งนี ้จงึมพีระโคตรอยา่งนี ้ 
จึงมีศีลอย่างนี้ จึงมีธรรมอย่างนี้ จึงมีปัญญาอย่างนี้ จึงมี
วิหารธรรมอย่างนี้ จึงมีวิมุตติอย่างนี้.

ภิกษุทั้งหลาย แม้พวกเทวดาก็ได้บอกเนื้อความนี้
แกต่ถาคต ซ่ึงเปน็เหตุใหต้ถาคตระลกึถงึไดซ้ึง่พระพทุธเจา้
ทั้งหลายที่ล่วงไปแล้ว … แม้ด้วยเหตุนี้ พระผู้มีพระภาค 
เหล่านั้น จึงมีพระชาติอย่างนี้ จึงมีพระนามอย่างนี้ จึงมี 
พระโคตรอย่างนี้ จึงมีศีลอย่างนี้ จึงมีปัญญาอย่างนี้ จึงมี
วิหารธรรมอย่างนี้ จึงมีวิมุตติอย่างนี้ ดังนี้.
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ความเป็นอริยบุคคล  
กับการละเคร่ืองผูก (นัยที่ ๒)

-บาลี ตุกฺก. อํ. ๒ / ๘ / ๓ . 

ภกิษุทัง้หลาย บุคคล ๔ จำาพวกน้ี มีปรากฏอยู่ในโลก  
๔ จำาพวกเป็นอย่างไร คือ

(๑) ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ยังละ 
โอรัมภาคิยสังโยชน์ไม่ได้ ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อ 
ให้ได้อุบัติไม่ได้ ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพ
ไม่ได้.

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

(๓) อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ ละโอรัมภาคิย- 
สังโยชน์ได้ ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติได้  
แต่ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพไม่ได้.

(๔) อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ ละโอรัมภาคิย- 
สังโยชน์ได้ ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติได้  
ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพได้.
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ภกิษทุัง้หลาย ก็บุคคลจำาพวกไหน ยังละโอรัมภาคิย- 
สังโยชน์ไม่ได้ (โอรมฺภาคิยานิ ส ฺโ ชนานิ อปฺปหีนานิ) ยังละ
สงัโยชนอ์นัเป็นปจัจยัเพือ่ใหไ้ดอ้บุตัไิมไ่ด ้(อปุปฺตตฺปิฏลิาภกิานิ  
ส โฺ ชนานิ อปฺปหีนานิ) ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพ่ือให้ได้ภพ 
ไม่ได้ (ภวปฏิลาภิกานิ ส ฺโ ชนานิ อปฺปหีนานิ) คือ สกทาคามี 
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้แล ยังละโอรัมภาคิยสังโยชน์ไม่ได้  
ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติไม่ได้ ยังละ
สังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพไม่ได้.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลจำาพวกไหน ละโอรัมภาคิย- 
สงัโยชนไ์ด ้(โอรมภฺาคยิาน ิส โฺ ชนาน ิปหนีานิ) แตย่งัละสงัโยชน ์
อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติไม่ได้ ยังละสังโยชน์อันเป็น
ปัจจัยเพื่อให้ได้ภพไม่ได้ คือ อุทธังโสโตอกนิฏฐคาม ี(ผู้ม ี
กระแสเบื้องบนไปสู่อกนิฏฐภพ) ภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้แล  
ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้ แต่ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัย
เพื่อให้ได้อุบัติไม่ได้ และยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อ
ให้ได้ภพไม่ได้.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลจำาพวกไหน ละโอรัมภาคิย- 
สังโยชน์ได้ ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพ่ือให้ได้อุบัติได้ (อุปฺปตฺติ- 
ปฏลิาภิกานิ ส โฺ ชนาน ิปหนีาน)ิ แตยั่งละสงัโยชนอ์นัเปน็ปัจจยั 
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เพื่อให้ได้ภพไม่ได้ คือ อันตราปรินิพพาย ี ภิกษุทั้งหลาย 
บุคคลนี้แล ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้ ละสังโยชน์อันเป็น
ปัจจัยเพ่ือให้ได้อุบัติได้ แต่ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อ
ให้ได้ภพไม่ได้.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลจำาพวกไหน ละโอรัมภาคิย- 
สังโยชน์ได้ ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติได้ และ 
ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพได้ (ภวปฏิลาภิกานิ 
ส โฺ ชนาน ิปหนีาน)ิ คือ อรหันต์ผู้สิ้นอาสวะแล้ว ภิกษุท้ังหลาย  
บุคคลนี้แล ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้ ละสังโยชน์อันเป็น
ปัจจัยเพ่ือให้ได้อุบัติได้ ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้
ภพได้. 

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำาพวกนี้แล มีปรากฏอยู่
ในโลก.

(ควรดูประกอบเพ่ิมเติมเร่ือง “อุปมาช่างตีเหล็ก” ใน 
หน้า ๒๘ ของหนังสือเล่มนี้. -ผู้รวบรวม)
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สังโยชน์ 10
-บาลี สก. อํ. ๒๔/ ๘/ ๓.

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

โอรัมภาคิยสังโยชน ์๕ ประการเป็นอย่างไร คือ 
(๑) สักกายทิฏฐิ
(๒) วิจิกิจฉา
(๓) สีลัพพตปรามาส 
(๔) กามฉันทะ 
(๕) พยาบาท 
เหล่านี้แล โอรัมภาคิยสังโยชน ์๕ ประการนี้. 
อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ 
(๑) รูปราคะ 
(๒) อรูปราคะ 
(๓) มานะ 
(๔) อุทธัจจะ 
(๕) อวิชชา 
เหล่านี้แล อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการนี้. 
ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล สังโยชน์ ๑๐ ประการ.
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โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ 
-บาลี . . ๓/ ๕๔/ ๕๓.

มาลุงกยบุตร ก็เธอจำาโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ที่เรา
แสดงแล้วว่าอย่างไร.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ยังจำาได้ซึ่งโอรัมภาคิย-
สงัโยชน ์คอื สกักายทฏิฐิ วจิกิจิฉา สลีพัพตปรามาส กามฉนัทะ พยาบาท 
ทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงแล้ว ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคย์งั
จำาได้ซึ่งโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วอย่างนี้.

มาลุงก๎ยบุตร เธอจำาโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ เหล่านี้ 
ที่เราแสดงแล้วอย่างนี้แก่ใครหนอ.

มาลุงกย๎บตุร นกับวช พวกอญัญเดียรถยีจ์กัโตเ้ถยีง  
ด้วยคำาโต้เถียงอันเปรียบด้วยเด็กน้ีได้ มิใช่หรือว่า แม้แต่
ความคิดว่ากายของตนดังน้ี ย่อมมีแก่เด็กอ่อนผู้ยังนอนหงาย 
อยู่ ก็สักกายทิฏฐิจักเกิดข้ึนแก่เด็กนั้นแต่ที่ไหน ส่วน
สักกายทิฏฐิอันเป็นอนุสัยเท่านั้น ย่อมนอนตามแก่เด็กนั้น   
แม้แต่ความคิดว่าธรรมท้ังหลายดังนี้ ย่อมไม่มีแก่เด็ก
อ่อนผู้ยังนอนหงายอยู่ ก็ความสงสัยในธรรมทั้งหลาย 
จักเกิดข้ึนแก่เด็กนั้นแต่ที่ไหน ส่วนวิจิกิจฉาอันเป็นอนุสัย
เท่านั้น ย่อมนอนตามแก่เด็กนั้น แม้แต่ความคิดว่าศีล 
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ทั้งหลายดังนี้ ย่อมไม่มีแก่เด็กอ่อนผู้ยังนอนหงายอยู่  
สีลัพพตปรามาสในศีลท้ังหลายจักเกิดข้ึนแก่เด็กน้ันแต่ท่ีไหน  
ส่วนสีลัพพตปรามาสอันเป็นอนุสัยเท่าน้ัน ย่อมนอนตาม
แก่เด็กนั้น แม้แต่ความคิดว่ากามทั้งหลายดังนี้ ย่อมไม่มี
แก่เด็กอ่อนยังนอนหงายอยู่ ก็กามฉันทะในกามทั้งหลาย
จักเกิดขึ้นแก่เด็กนั้นแต่ที่ไหน ส่วนกามราคะอันเป็นอนุสัย
เท่านั้น ย่อมนอนตามแก่เด็กนั้น แม้แต่ความคิดว่าสัตว์ 
ทั้งหลายดังนี้ ย่อมไม่มีแก่เด็กอ่อนผู้ยังนอนหงายอยู่ ก็
ความพยาบาทในสตัว์ทัง้หลายจกัเกดิขึน้แกเ่ดก็นัน้แตท่ีไ่หน 
สว่นพยาบาทอนัเปน็อนสุยัเทา่นัน้ ย่อมนอนตามแกเ่ด็กนัน้. 

มาลุงกย๎บตุร นกับวช พวกอญัญเดียรถยีจ์กัโตเ้ถยีง
ด้วยคำาโต้เถียงอันเปรียบด้วยเด็กอ่อนนี้ได้มิใช่หรือ.

ท่านพระอานนท์ได้กราบทูลว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาค เวลาน้ี 
เปน็กาลสมควร ขา้แตพ่ระสคุต เวลานีเ้ปน็กาลสมควรทีพ่ระผูมี้พระภาค
พงึทรงแสดงโอรมัภาคยิสงัโยชน ์๕ ภกิษทุัง้หลายไดฟั้งตอ่พระผูม้พีระภาค 
แล้ว จักทรงจำาไว้.

อานนท์ ถ้าอย่างน้ัน เธอจงฟัง จงใส่ใจให้ดี  
เราจักกล่าว. 



๒๕

เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามี

อานนท์ ปุถุชนในโลกนี้ ผู้ไม่ได้สดับ ไม่ได้เห็น
พระอริยะ ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ไม่ได้รับแนะนำา
ในธรรมของพระอริยะ ไม่เห็นสัปบุรุษ ไม่ฉลาดในธรรม
ของสัปบุรุษ ไม่ได้รับแนะนำาในธรรมของสัปบุรุษ มีจิตอัน
สกักายทฏิฐกิลุม้รมุแลว้ อนัสกักายทฏิฐคิรอบงำาแลว้อยู ่และ
เมื่อสักกายทิฏฐิเกิดขึ้นแล้ว ย่อมไม่รู้อุบายเป็นเครื่องสลัด
ออกเสียได้ตามความเป็นจริง สักกายทิฏฐินั้นก็เป็นของมี
กำาลัง อนัปุถชุนน้ันบรรเทาไมไ่ดแ้ลว้ ช่ือวา่เป็นโอรัมภาคิย-
สงัโยชน ์ปถุชุนนัน้มจิีตอนัวิจกิจิฉากลุม้รมุแลว้ อนัวจิกิจิฉา
ครอบงำาแลว้อยู ่และเมือ่วจิกิจิฉาเกดิขึน้แลว้ ยอ่มไมรู่อ้บุาย
เป็นเครื่องสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริง วิจิกิจฉานั้นก็
เป็นของมีกำาลัง อันปุถุชนนั้นบรรเทาไม่ได้แล้ว ชื่อว่าเป็น 
โอรัมภาคิยสังโยชน์ ปุถุชนนั้นมีจิตอันสีลัพพตปรามาส
กลุ้มรุมแล้ว อันสีลัพพตปรามาสครอบงำาแล้วอยู่ และเมื่อ
สีลัพพตปรามาสเกิดขึ้นแล้ว ย่อมไม่รู้อุบายเป็นเครื่องสลัด
ออกเสยีได้ตามความเปน็จรงิ สลีพัพตปรามาสนัน้กเ็ปน็ของ
มกีำาลงั อนัปุถชุนนัน้บรรเทาไมไ่ดแ้ลว้ ชือ่วา่เปน็โอรมัภาคยิ- 
สงัโยชน ์ปถุชุนนัน้มจีติอนักามราคะกลุม้รมุแลว้ อนักามราคะ 
ครอบงำาแล้วอยู่ และเมื่อกามราคะเกิดขึ้นแล้ว ย่อมไม่รู้
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อบุายเปน็เคร่ืองสลดัออกเสยีได้ตามความเปน็จรงิ กามราคะ 
นัน้กเ็ปน็ของมกีำาลงั อนัปถุชุนนัน้บรรเทาไมไ่ดแ้ลว้ ชือ่ว่าเป็น 
โอรมัภาคยิสงัโยชน ์ ปถุชุนนัน้มจีติอนัพยาบาทกลุม้รมุแลว้ 
อันพยาบาทครอบงำาแล้วอยู่ และเมื่อพยาบาทเกิดขึ้นแล้ว
ยอ่มไมรู่อ้บุายเปน็เครือ่งสลดัออกเสยีไดต้ามความเปน็จรงิ 
พยาบาทนัน้กเ็ปน็ของมกีำาลงั อนัปถุุชนนัน้บรรเทาไมไ่ด้แลว้ 
ชื่อว่าโอรัมภาคิยสังโยชน์.

อานนท์ ส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว ได้เห็น 
พระอริยะ เป็นผู้ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ได้รับแนะนำา
ในธรรมของพระอริยะดีแล้ว ได้เห็นสัปบุรุษ ฉลาดในธรรม
ของสปับรุษุ ไดร้บัแนะนำาในธรรมของสปับรุษุดแีลว้ มจีติอนั
สักกายทิฏฐิกลุ้มรุมไม่ได้ อันสักกายทิฏฐิครอบงำาไม่ได้อยู่ 
และเมือ่สกักายทฏิฐิเกดิขึน้แลว้ ยอ่มรูอ้บุายเปน็เคร่ืองสลัด
ออกเสียได้ตามความเป็นจริง สักกายทิฏฐิพร้อมทั้งอนุสัย 
อันอริยสาวกนั้นย่อมละได้ อริยสาวกนั้นมีจิตอันวิจิกิจฉา
กลุม้รมุไมไ่ด ้อนัวจิกิจิฉาครอบงำาไมไ่ดอ้ยู ่และเมือ่วจิกิจิฉา
เกดิขึน้แลว้ ยอ่มรูอ้บุายเปน็เครือ่งสลดัออกเสยีไดต้ามความ
เปน็จรงิ วจิกิจิฉาพรอ้มทัง้อนสุยั อนัอริยสาวกนัน้ยอ่มละได ้ 
อริยสาวกนั้นมีจิตอันสีลัพพตปรามาสกลุ้มรุมไม่ได้ อัน 
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สีลัพพตปรามาสย่อมครอบงำาไม่ได้อยู่ และเม่ือสีลัพพต- 
ปรามาสเกิดข้ึนแล้ว ย่อมรู้อุบายเป็นเคร่ืองสลัดออกเสียได้ตาม
ความเป็นจริง สีลัพพตปรามาสพร้อมท้ังอนุสัย อันอริยสาวก 
นัน้ยอ่มละได้ อรยิสาวกนัน้มจีติอนักามราคะกลุม้รมุไมไ่ด ้ 
อนักามราคะครอบงำาไม่ไดอ้ยู ่และเมือ่กามราคะเกดิขึน้แลว้  
ย่อมรู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริง  
กามราคะพร้อมทั้งอนุสัย อันอริยสาวกนั้นย่อมละได้  
อริยสาวกนั้นมีจิตอันพยาบาทกลุ้มรุมไม่ได้ อันพยาบาท
ครอบงำาไม่ได้อยู่ และเมื่อพยาบาทเกิดขึ้นแล้ว ย่อมรู้อุบาย
เปน็เครือ่งสลดัออกเสยีได้ตามความเปน็จรงิ พยาบาทพรอ้ม
ทั้งอนุสัย อันอริยสาวกนั้นย่อมละได้.

(มีเน้ือความของพระสูตรต่อเน่ืองถึง “ปฏิปทาเพ่ือละ 
โอรัมภาคิยสังโยชน์” ซ่ึงได้นำาไปใส่ไว้ในหน้า ๔๓๗ ของหนังสือเล่มน้ี.  
-ผู้รวบรวม)
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อุปมาช่างตีเหล็ก
-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๗ /๕๒. 

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

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

. อุปม�น้ี พระไตรป ก �ษ�ไทยฉบับหลวงไม่ได้ใส่ไว้ แต่มีม�โดย �ษ�บ�ลี จึงได้
เทียบเคียงสำ�นวนแปลม�จ�กพระไตรป กฉบับอ่ืน. -ผู้รวบรวม
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(๒) ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้
ปฏิบัติอย่างนี้ คือ ได้ความวางเฉยว่า ถ้ากรรมในอดีตไม่มี
แล้วไซร้ … เบญจขันธ์ที่กำาลังเป็นอยู่ ที่เป็นมาแล้ว เราย่อม
ละได้ เธอย่อมไม่กำาหนัดในเบญจขันธ์อันเป็นอดีต … ย่อม
พิจารณาเห็นบทอันสงบระงับอย่างยิ่งซึ่งมีอยู่ ด้วยปัญญา 
อันชอบ ก็บทนั้นแล ภิกษุนั้นยังทำาให้แจ้งไม่ได้โดยอาการ
ทัง้ปวง อนสัุยคอืมานะ … อนสุยัคอือวชิชา เธอกย็งัละไมไ่ด ้
โดยอาการทั้งปวง เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป เธอ
ย่อมเป็นอันตราปรินิพพายี เปรียบเหมือนเมื่อนายช่าง 
ตีแผ่นเหล็กที่ถูกเผาอยู่ตลอดวัน สะเก็ดร่อนออก ลอยไป 
แล้วก็ดับ (ปปฺปฏิกา นิพฺพตฺติตฺวา อุปฺปติตฺวา นิพฺพาเยยฺย) ฉะนั้น.

(๓) ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้
ปฏิบัติอย่างนี้ … เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป เธอ
ย่อมเป็นอันตราปรินิพพายี เปรียบเหมือนเมื่อนายช่าง 
ตีแผ่นเหล็กที่ถูกเผาอยู่ตลอดวัน สะเก็ดร่อนออก ลอยไป 
ตกยงัไมถ่งึพืน้กด็บั (ปปปฺฏกิา นพิพฺตตฺติวฺา อปุปฺตติวฺา อนปุหจจฺตล  
นิพฺพาเยยฺย) ฉะนั้น.

(๔) ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้
ปฏิบัติอย่างนี้ … เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป เธอ
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ย่อมเป็นอุปหัจจปรินิพพายี เปรียบเหมือนเมื่อนายช่าง 
ตีแผ่นเหล็กที่ถูกเผาอยู่ตลอดวัน สะเก็ดร่อนออก ลอยไป 
ตกถึงพื้นแล้วก็ดับ (ปปฺปฏิกา นิพฺพตฺติตฺวา อุปฺปติตฺวา อุปหจฺจตล  
นิพฺพาเยยฺย) ฉะนั้น.

(๕) ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้
ปฏิบัติอย่างนี้ … เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป เธอ
ย่อมเป็นอสังขารปรินิพพายี เปรียบเหมือนเมื่อนายช่าง 
ตีแผ่นเหล็กที่ถูกเผาอยู่ตลอดวัน สะเก็ดร่อนออก ลอยไป 
แล้วตกลงที่กองหญ้าหรือกองไม้เล็กๆ สะเก็ดน้ันย่อมให้
ไฟและควันเกิดขึ้นได้ที่หญ้าหรือกองไม้เล็กๆ นั้น ครั้นให้
เกิดไฟและควันเผากองหญ้าหรือกองไม้เล็กๆ นั้นให้หมด
ไปจนไม่มีเชื้อแล้วก็ดับ ฉะนั้น.

(๖) ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้
ปฏิบัติอย่างนี้ … เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป เธอ
ย่อมเป็นสสังขารปรินิพพาย ี เปรียบเหมือนเมื่อนายช่าง 
ตีแผ่นเหล็กที่ถูกเผาอยู่ตลอดวัน สะเก็ดร่อนออก ลอยไป 
แล้วตกลงที่กองหญ้าหรือกองไม้เข่ืองๆ สะเก็ดนั้นย่อมให้
เกิดไฟและควันท่ีกองหญ้าหรือกองไม้เข่ืองๆ นั้น ครั้นให้
เกิดไฟและควันแล้ว เผากองหญ้าหรือกองไม้เขื่องๆ นั้น 
ให้หมดไปจนไม่มีเชื้อแล้วก็ดับ ฉะนั้น.
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(๗) ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้
ปฏิบัติอย่างนี้ … เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป เธอ
เป็นอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี (ผู้มีกระแสในเบ้ืองบนไปสู่อกนิฏฐภพ)  
เปรียบเหมือนนายช่างตีแผ่นเหล็กที่ถูกเผาอยู่ตลอดวัน 
สะเก็ดร่อนออก ลอยไป แล้วตกลงที่กองหญ้าหรือกองไม้
ใหญ่ๆ  สะเกด็นัน้ยอ่มใหเ้กดิไฟและควนัทีก่องหญา้หรอืกอง
ไมใ้หญ่ๆ  นัน้ คร้ันใหเ้กดิไฟและควนัแลว้ เผากองหญา้หรอื 
กองไม้ใหญ่ๆ นั้นให้หมดไป แล้วจึงลามไปไหม้ไม้กอและ
ปา่ไม ้ครัน้ไหมไ้มก้อและปา่ไมแ้ลว้ ลามมาถงึทีส่ดุหญา้เขียว 
ที่สุดภูเขา ที่สุดชายน้ำา หรือภูมิภาคอันน่ารื่นรมย์ หมดเชื้อ
แล้วก็ดับ ฉะนั้น. 

ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แลปุริสคติ ๗ ประการ.
ภกิษทุัง้หลาย สว่นอนปุาทาปรนิพิพานเปน็อยา่งไร 

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ปฏิบัติอย่างนี้ 
คือ ย่อมได้ความวางเฉยว่า ถ้ากรรมในอดีตไม่ได้มีแล้ว
ไซร้ อัตภาพในปัจจุบันก็ไม่พึงมีแก่เรา ถ้ากรรมในปัจจุบัน
ย่อมไม่มีไซร้ อัตภาพในอนาคตก็จักไม่มีแก่เรา เบญจขันธ ์
ที่กำาลังเป็นอยู่ ที่เป็นมาแล้ว เราย่อมละได้ เธอย่อมไม่
กำาหนัดในเบญจขันธ์อันเป็นอดีต ไม่ข้องอยู่ในเบญจขันธ์
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อันเป็นอนาคต ย่อมพิจารณาเห็นบทอันสงบระงับอย่างยิ่ง
ด้วยปัญญาอันชอบ ก็บทนั้นแล อันภิกษุนั้นทำาให้แจ้งแล้ว  
โดยอาการทั้งปวง อนุสัยคือมานะ อนุสัยคือภวราคะ อนุสัย
คอือวชิชา เธอกล็ะไดแ้ลว้โดยอาการทัง้ปวง เธอยอ่มกระท�า
ให้แจ้งซ่ึงเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ 
เพราะอาสวะท้ังหลายสิน้ไปดว้ยปญัญาอนัยิง่เอง ในปจัจบุนั 
เข้าถึงอยู ่ ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าอนุปาทาปรินิพพาน. 

ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แลปุริสคติ ๗ ประการ และ
อนุปาทาปรินิพพาน.
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ความเป็นอริยบุคคลกับสิกขา ๓  
(นัยที่ 1)

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๙๗/๕๒๖. 

ภิกษุทั้งหลาย สิกขาบท ๑๕๐ ถ้วนนี้ มาสู่อุเทศ 
ทุกกึ่งเดือน ซึ่งกุลบุตรทั้งหลายผู้ปรารถนาประโยชน์ศึกษา
กันอยู่. 

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

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ทำาให้
บริบูรณ์ในศีล (สีเลสุ ปริปูรการี) เป็นผู้ทำาพอประมาณใน
สมาธ ิ(สมาธิสฺมึ มตฺตโสการี) เป็นผู้ทำาพอประมาณในปัญญา 
(ป ฺ าย มตฺตโสการี) เธอย่อมล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้าง ย่อม
ออกจากอาบัตินั้นบ้าง ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะไม่มี
ใครกล่าวความเป็นคนอาภัพเพราะล่วงสิกขาบทนี้ แต่ว่า
สิกขาบทเหล่าใด เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ สมควรแก่
พรหมจรรย์ เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืน และเป็นผู้มีศีลมั่นคงใน
สิกขาบทเหล่านั้น สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย 
เธอเป็นโสดาบัน เพราะสังโยชน์ ๓ หมดสิ้นไป เป็นผู้มี 
ความไมต่กต่ำาเป็นธรรมดา เปน็ผูเ้ทีย่งจะตรสัรูใ้นเบือ้งหนา้.

1๒ 
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ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ทำาให้
บริบูรณ์ในศีล เป็นผู้ทำาพอประมาณในสมาธิ เป็นผู้ทำา 
พอประมาณในปัญญา เธอย่อมล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้าง 
ยอ่มออกจากอาบตันิัน้บา้ง ขอ้นัน้เพราะเหตอุะไร เพราะไมม่ ี
ใครกล่าวความเป็นคนอาภัพเพราะล่วงสิกขาบทนี้ แต่ว่า
สิกขาบทเหล่าใด เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ สมควรแก่
พรหมจรรย ์เธอเปน็ผูม้ศีลียัง่ยนื และมีศลีมัน่คงในสกิขาบท
เหล่านั้น สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย เธอเป็น 
สกทาคามี เพราะสังโยชน์ ๓ หมดสิ้นไป และเพราะราคะ 
โทสะ และโมหะเบาบาง จะมายังโลกนี้อีกคราวเดียวเท่านั้น 
แล้วจะทำาที่สุดทุกข์ได้. 

ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ทำาให้
บรบิรูณใ์นศลี (สเีลส ุปรปิรูการ)ี เปน็ผูท้ำาใหบ้รบิรูณใ์นสมาธ ิ
(สมาธสิมฺ ึปรปิรูการ)ี เปน็ผูท้ำาพอประมาณในปญัญา (ป ฺ าย 
มตฺตโสการี) เธอย่อมล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้าง ย่อมออก
จากอาบัตินั้นบ้าง ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะไม่มีใคร
กล่าวความเป็นคนอาภัพเพราะล่วงสิกขาบทนี้ แต่สิกขาบท
เหลา่ใดเป็นเบือ้งต้นแหง่พรหมจรรย ์สมควรแกพ่รหมจรรย ์
เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืน และมีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหล่านั้น 
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สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย เธอเป็นโอปปาตกิะ  
จะปรนิพิพานในภพนัน้ มอีนัไมก่ลบัจากโลกนัน้เปน็ธรรมดา  
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ หมดสิ้นไป.

ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ทำาให้
บริบูรณ์ในศีล เป็นผู้ทำาให้บริบูรณ์ในสมาธิ เป็นผู้ทำาให้
บรบิรูณใ์นปญัญา (ป ฺ าย ปรปิรูการ)ี เธอยอ่มลว่งสกิขาบท
เล็กน้อยบ้าง ย่อมออกจากอาบัตินั้นบ้าง ข้อนั้นเพราะ
เหตุอะไร เพราะไม่มีใครกล่าวความเป็นคนอาภัพเพราะ
ล่วงสิกขาบทนี้ แต่ว่าสิกขาบทเหล่าใด เป็นเบื้องต้นแห่ง
พรหมจรรย ์สมควรแกพ่รหมจรรย์ เธอเป็นผู้มีศีลย่ังยืน และ
มีศีลม่ันคงในสิกขาบทเหล่าน้ัน สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบท
ท้ังหลาย เธอท�าให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตต ิอันหา
อาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่ง
เอง ในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่.

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทำาได้เพียงบางส่วน ย่อมให้
สำาเร็จบางส่วน ผู้ทำาให้บริบูรณ์ ย่อมให้สำาเร็จได้บริบูรณ์
อย่างนี้แล ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวสิกขาบททั้งหลายว่า 
ไม่เป็นหมันเลย.
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ความเป็นอริยบุคคลกับสิกขา ๓  
(นัยที่ ๒)

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๙๙/๕๒๗.

ภกิษทุัง้หลาย สกิขาบท ๑๕๐ ถว้นนี ้ยอ่มมาสูอ่เุทศ 
ทุกกึ่งเดือน ซึ่งกุลบุตรทั้งหลายผู้ปรารถนาประโยชน์ศึกษา
กันอยู่.

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

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ท�าให้
บริบูรณ์ในศีล เป็นผู้ท�าพอประมาณในสมาธิ เป็นผู้ท�า
พอประมาณในปัญญา เธอย่อมล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้าง 
ย่อมออกจากอาบัตินั้นบ้าง ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะ
ไมม่ใีครกลา่วความเปน็คนอาภัพ เพราะเหตลุว่งสกิขาบทนี ้ 
แตว่า่สกิขาบทเหล่าใด เป็นเบือ้งตน้แห่งพรหมจรรย์ สมควร
แก่พรหมจรรย์ เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืน และมีศีลมั่นคงใน
สิกขาบทเหล่านั้น สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย  
เพราะสังโยชน์ ๓ หมดสิ้นไป เธอเป็นสัตตักขัตตุปรมะ  
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ย่อมท่องเที่ยวไปในภพเทวดาและมนุษย์อย่างมากเจ็ดครั้ง  
แล้วจะทำาที่สุดแห่งทุกข์ได้ เพราะสังโยชน์ ๓ หมดสิ้นไป 
เธอเป็นโกลังโกละ ย่อมท่องเที่ยวไปสู่ ๒ หรือ ๓ ตระกูล 
แล้วจะทำาที่สุดแห่งทุกข์ได้ เพราะสังโยชน์ ๓ หมดสิ้นไป  
เธอเป็นเอกพีชี ย่อมมาเกิดยังภพมนุษย์น้ีคราวเดียวเท่าน้ัน  
แล้วจะทำาที่สุดแห่งทุกข์ได้ เพราะสังโยชน์ ๓ หมดสิ้นไป 
และเพราะราคะ โทสะ โมหะเบาบาง เธอเป็นสกทาคามี 
ย่อมมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียว แล้วจะทำาที่สุดแห่งทุกข์ได้. 

ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ทำาให้
บริบูรณ์ในศีล เป็นผู้ทำาให้บริบูรณ์ในสมาธิ เป็นผู้ทำา 
พอประมาณในปัญญา เธอย่อมล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้าง 
ย่อมออกจากอาบัตินั้นบ้าง ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะ
ไม่มีใครกล่าวความเป็นคนอาภัพเพราะเหตุล่วงสิกขาบทนี้  
แตว่า่สกิขาบทเหล่าใด เป็นเบือ้งตน้แห่งพรหมจรรย์ สมควร
แก่พรหมจรรย์ เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืน และมีศีลมั่นคงใน
สิกขาบทเหล่านั้น สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย 
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ หมดสิ้นไป เธอเป็นอุทธัง- 
โสโตอกนฏิฐคาม ี เพราะโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ หมดสิน้ไป  
เธอเป็นสสังขารปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ 
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หมดส้ินไป เธอเป็นอสังขารปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิย-
สังโยชน์ ๕ หมดสิ้นไป เธอเป็นอุปหัจจปรินิพพายี เพราะ
โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ หมดส้ินไป เธอเป็นอันตราปรินิพพายี. 

ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ท�าให้
บริบูรณ์ในศีล เป็นผู้ท�าให้บริบูรณ์ในสมาธิ เป็นผู้ท�าให้
บริบูรณ์ในปัญญา เธอย่อมล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้าง ย่อม
ออกจากอาบัตินั้นบ้าง ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะไม่มี
ใครกล่าวความเป็นคนอาภัพเพราะเหตุล่วงสิกขาบทน้ี แต่
วา่สกิขาบทเหลา่ใด เป็นเบือ้งตน้แหง่พรหมจรรย ์สมควรแก่
พรหมจรรย ์เธอเปน็ผูม้ศีลียัง่ยนื และมีศลีมัน่คงในสกิขาบท
เหล่านั้น สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย เธอท�าให้
แจง้ซึง่เจโตวมิตุต ิปญัญาวมิตุตอินัหาอาสวะมไิด ้เพราะ 
อาสวะท้ังหลายส้ินไป ด้วยปัญญาอันย่ิงเอง ในปัจจุบัน 
เข้าถึงอยู่.

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ทำาได้เพียงบางส่วนย่อมให้
สำาเร็จได้บางส่วน ผู้ทำาให้บริบูรณ์ย่อมให้สำาเร็จได้บริบูรณ์
อย่างนี้แล ภิกษุท้ังหลาย เรากล่าวสิกขาบทท้ังหลายว่า  
ไม่เป็นหมันเลย.
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ความเป็นอริยบุคคลกับสิกขา ๓  
(นัยที่ ๓)

-บาลี วก. อํ. ๒๓/๓๙๓/๒ ๖.

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

สารีบุตร อัญญเดียรถีย์ปริพาชกบางพวกโง่เขลา 
ไมฉ่ลาด จะรูไ้ดอ้ยา่งไรวา่ใครมเีชือ้เหลอื (สอปุาทเิสสะ) หรอื 
ไม่มีเชื้อเหลือ (อนุปาทิเสสะ) สารีบุตร บุคคล ๙ จำาพวกนี้ 
ที่มีเชื้อเหลือ เมื่อกระทำากาละ ย่อมพ้นจากนรก พ้นจาก
กำาเนดิเดรจัฉาน พน้จากเปรตวสิยั พ้นจากอบาย ทคุต ิและ
วินิบาต ๙ จำาพวกเป็นอย่างไร คือ 
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สารีบุตร บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้กระทำา
ให้บริบูรณ์ในศีล กระทำาให้บริบูรณ์ในสมาธิ กระทำาพอ
ประมาณในปญัญา บคุคลนัน้เปน็อนัตราปรนิพิพาย ีเพราะ
โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ส้ินไป สารีบุตร น้ีบุคคลจ�าพวกท่ี 1  
ที่มีเชื้อเหลือ เมื่อกระทำากาละ ย่อมพ้นจากนรก พ้นจาก
กำาเนดิเดรจัฉาน พน้จากเปรตวสิยั พ้นจากอบาย ทคุต ิและ
วินิบาต. 

สารีบุตร อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ 
เป็นผู้กระทำาให้บริบูรณ์ในศีล กระทำาให้บริบูรณ์ในสมาธิ 
กระทำาพอประมาณในปัญญา บุคคลน้ันเป็นอุปหัจจปริ-
นิพพาย ี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป สารีบุตร  
นี้บุคคลจ�าพวกที่ ๒ … .

สารีบุตร อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ 
เป็นผู้กระทำาให้บริบูรณ์ในศีล กระทำาให้บริบูรณ์ในสมาธิ 
กระทำาพอประมาณในปัญญา บุคคลนั้นเป็นอสังขารปริ-
นิพพายี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป สารีบุตร  
นี้บุคคลจ�าพวกที่ ๓ … .

สารีบุตร อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ 
เป็นผู้กระทำาให้บริบูรณ์ในศีล กระทำาให้บริบูรณ์ในสมาธิ 
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กระทำาพอประมาณในปัญญา บุคคลนั้นเป็นสสังขารปริ-
นิพพายี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป สารีบุตร  
นี้บุคคลจ�าพวกที่ ๔ … .

สารีบุตร อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ 
เป็นผู้กระทำาให้บริบูรณ์ในศีล กระทำาให้บริบูรณ์ในสมาธิ 
กระทำาพอประมาณในปัญญา บุคคลนั้นเป็นอุทธังโสโต-
อกนฏิฐคาม ีเพราะโอรมัภาคยิสงัโยชน์ ๕ สิน้ไป สารบีตุร 
นี้บุคคลจ�าพวกที่ ๕ … .

สารีบุตร อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ 
เปน็ผูก้ระทำาใหบ้รบิรูณใ์นศลี กระทำาพอประมาณในสมาธ ิ
กระทำาพอประมาณในปัญญา บุคคลนั้นเป็นสกทาคามี  
เพราะสงัโยชน ์๓ สิน้ไป เพราะราคะ โทสะ และโมหะเบาบาง 
กลับมายังโลกนี้เพียงคราวเดียวจะทำาที่สุดแห่งทุกข์ได้  
สารีบุตร นี้บุคคลจ�าพวกที่ ๖ … . 

สารีบุตร อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ 
เปน็ผูก้ระทำาใหบ้รบิรูณใ์นศลี กระทำาพอประมาณในสมาธ ิ
กระทำาพอประมาณในปญัญา บคุคลนัน้เปน็เอกพชี ีเพราะ
สงัโยชน ์๓ สิน้ไป บงัเกดิยังภพมนษุยน์ีค้ร้ังเดยีว จะทำาทีส่ดุ
แห่งทุกข์ได ้ สารีบุตร นี้บุคคลจ�าพวกที่ 7 … .
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สารีบุตร อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ 
เปน็ผูก้ระทำาใหบ้รบิรูณใ์นศลี กระทำาพอประมาณในสมาธ ิ
กระทำาพอประมาณในปัญญา บุคคลนั้นเป็นโกลังโกละ 
เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป ท่องเที่ยวอยู่ ๒-๓ ตระกูล แล้ว
จะทำาทีส่ดุแหง่ทกุข์ได ้ สารบีตุร นีบ้คุคลจ�าพวกที ่8 … .

สารีบุตร อีกประการหน่ึง บุคคลบางคนในโลกนี้  
เป็นผู้กระทำาให้บริบูรณ์ในศีล  กระทำาพอประมาณใน
สมาธิ กระทำาพอประมาณในปัญญา บุคคลนั้นเป็น 
สัตตักขัตตุปรมะ เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป ท่องเที่ยวอยู่ 
ยังเทวดาและมนุษย์ ๗ ครั้งเป็นอย่างยิ่ง แล้วจะทำาที่สุด
แห่งทุกข์ได ้ สารีบุตร นี้บุคคลจ�าพวกที่ 9 ที่มีเชื้อเหลือ 
เมื่อกระทำากาละ ย่อมพ้นจากนรก พ้นจากกำาเนิดเดรัจฉาน  
พ้นจากเปรตวิสัย พ้นจากอบาย ทุคติ และวินิบาต.

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

สารบีตุร บคุคล 9 จ�าพวกนีแ้ล ทีมี่เชือ้เหลือ เมือ่
กระท�ากาละ ย่อมพ้นจากนรก พ้นจากก�าเนิดเดรัจฉาน 
พ้นจากเปรตวิสัย พ้นจากอบาย ทุคติ และวินิบาต. 
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สารีบุตร ธรรมปริยายน้ี ยังไม่เคยแสดงแก่ภิกษุ 
ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกามาก่อน ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร 
เพราะเหตุว่า ผู้ฟังธรรมปริยายนี้แล้ว จักเข้าถึงซึ่งความ
ประมาท อนึ่ง ธรรมปริยายเช่นนี้ เราจะกล่าวก็ต่อเมื่อถูก 
ถามเจาะจงเท่านั้น.
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ความเป็นอริยบุคคลกับอินทรีย์ ๕  
(นัยที่ 1)

-บาลี าวา . สํ. ๙/๒๖๗/๘๘๘.

ภกิษทุัง้หลาย อนิทรยี ์๕ ประการเหลา่นี ้ ๕ ประการ 
เปน็อยา่งไร คือ สทัธนิทรยี ์วริยินิทรีย์ สตินทรยี ์สมาธนิทรย์ี  
ปญัญนิทรยี ์ ภกิษทุัง้หลาย เหลา่นีแ้ล อนิทรยี ์๕ ประการ.

(๑) ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเป็นอรหันต์ เพราะ
อินทรีย์ ๕ ประการนี้เต็มบริบูรณ ์

(๒) เปน็ผูป้ฏบิตัเิพือ่ท�าอรหัตตผลใหแ้จง้ เพราะ
อินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของอรหันต์ 

(๓) เป็นอนาคามี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรีย์ของผู้ปฏิบัติเพื่อทำาอรหัตตผลให้แจ้ง 

(๔) เป็นผู้ปฏิบั ติเพื่อท�าอนาคามิผลให้แจ้ง 
เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของอนาคามี 

(๕) เป็นสกทาคามี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรีย์ของผู้ปฏิบัติเพื่อทำาอนาคามิผลให้แจ้ง 

(๖) เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อท�าสกทาคามิผลให้แจ้ง 
เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของสกทาคามี 

(๗) เป็นโสดาบัน เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรีย์ของผู้ปฏิบัติเพื่อทำาสกทาคามิผลให้แจ้ง 

(๘) เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อท�าโสดาปัตติผลให้แจ้ง 
เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของโสดาบัน.

1๕ 



๔๕

 

เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

ความเป็นอริยบุคคลกับอินทรีย์ ๕  
(นัยที่ ๒)

-บาลี าวา . สํ. ๙/๒๖๔/๘๗๖.

ภกิษทุัง้หลาย อนิทรยี ์๕ ประการเหลา่นี ้ ๕ ประการ 
เปน็อยา่งไร คือ สทัธนิทรยี ์วริยินิทรีย์ สตินทรยี ์สมาธนิทรย์ี  
ปญัญนิทรยี ์ ภกิษทุัง้หลาย เหลา่นีแ้ล อนิทรยี ์๕ ประการ.

(๑) ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเป็นอรหันต์ เพราะ
อินทรีย์ ๕ เต็มบริบูรณ์

(๒) เป็นอนาคามี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรีย์ของอรหันต์

(๓) เป็นสกทาคามี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรีย์ของอนาคามี

(๔) เป็นโสดาบัน เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรีย์ของสกทาคามี

(๕) เป็นธัมมานุสารี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรีย์ของโสดาบัน

(๖) เป็นสัทธานุสาร ีเพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรีย์ของธัมมานุสารี. 

1๖ 



๔๖

 
เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

ความเป็นอริยบุคคลกับอินทรีย์ ๕  
(นัยที่ ๓)

-บาลี าวา . สํ. ๙/๒๖๖/๘๘๓.

ภกิษทุัง้หลาย อนิทรยี ์๕ ประการเหลา่นี ้ ๕ ประการ 
เปน็อยา่งไร คือ สทัธนิทรยี ์วริยินิทรีย์ สตินทรยี ์สมาธนิทรย์ี  
ปญัญนิทรยี ์ ภกิษทุัง้หลาย เหลา่นีแ้ล อนิทรยี ์๕ ประการ.

(๑) ภิกษุท้ังหลาย บุคคลเป็นอรหันต์ เพราะ
อินทรีย์ ๕ ประการนี้เต็มบริบูรณ์

(๒) เป็นอันตราปรินิพพายี เพราะอินทรีย์ ๕  
ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของอรหันต์

(๓) เป็นอุปหัจจปรินิพพายี เพราะอินทรีย์ ๕  
ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของอันตราปรินิพพายี

(๔) เป็นอสังขารปรินิพพายี เพราะอินทรีย์ ๕  
ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของอุปหัจจปรินิพพายี

(๕) เป็นสสังขารปรินิพพายี เพราะอินทรีย์ ๕  
ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของอสังขารปรินิพพายี

(๖) เปน็อทุธงัโสโตอกนิฏฐคาม ีเพราะอนิทรยี ์๕ 
ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของสสังขารปรินิพพายี

(๗) เป็นสกทาคาม ีเพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรีย์ของอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี
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๔๗

เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามี

(๘) เป็นเอกพีชี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรีย์ของสกทาคามี

(๙) เป็นโกลังโกละ เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรีย์ของเอกพีชี

(๑๐) เป็นสัตตักขัตตุปรมะ เพราะอินทรีย์ ๕  
ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของโกลังโกละ

(๑๑) เปน็ธมัมานสุาร ีเพราะอนิทรยี ์๕ ยงัอ่อนกวา่
สัตตักขัตตุปรมะ

(๑๒) เปน็สทัธานสุาร ีเพราะอนิทรยี ์๕ ยงัออ่นกวา่
อินทรีย์ของธัมมานุสารี.

(ในสูตรอื่นๆ มีตรัสช่วงท้ายต่างกันออกไป ได้แก่ ด้วย
อาการอยา่งนี ้ความตา่งแหง่ผลยอ่มมไีดเ้พราะความตา่งแหง่อนิทรยี ์
ความตา่งแหง่บคุคลย่อมมไีดเ้พราะความตา่งแหง่ผล, หรอื อนิทรยี ์
๕ ประการนี้ ไม่มีแก่ผู้ใดเสียเลยโดยประการทั้งปวง เราเรียกผู้นั้น
ว่า เป็นคนภายนอก ต้ังอยู่ในฝ่ายปุถุชน, หรือ บุคคลผู้กระทำา
ให้้บริบูรณ์ ย่อมให้สำาเร็จได้บริบูรณ์ (ความเป็นอรหันต์) บุคคล
ผู้กระทำาได้บางส่วน ย่อมให้สำาเร็จได้บางส่วน เรากล่าวอินทรีย์ ๕  
ว่าไม่เป็นหมันเลย. -ผู้รวบรวม)



๔๘

 
เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

อนาคามีในภพมนุษย์ (นัยที่ 1)
-บาลี อุ .ิ . ๔/๔๕๙/๗ .

อานนท ์ ในทกัษณิาปาฏปิคุคลกิทัง้ ๑๔ ประการนัน้ 
บุคคลให้ทานในสัตว์เดรัจฉาน พึงหวังผลทักษิณา

ได้ร้อยเท่า 
ใหท้านในปถุชุนผูท้ศุลี พงึหวงัผลทกัษิณาได้พนัเท่า 
ให้ทานในปุถุชนผู้มีศีล พึงหวังผลทักษิณาได้แสนเท่า 
ให้ทานในบุคคลภายนอกผู้ปราศจากความกำาหนัด

ในกาม พึงหวังผลทักษิณาได้แสนโกฏิเท่า 
ให้ทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำาโสดาปัตติผลให้แจ้ง 

พึงหวังผลทักษิณานับไม่ได้ ประมาณไม่ได้ ไม่ต้องกล่าวถึง
การใหท้านในโสดาบนั ในทา่นผูป้ฏบัิติเพือ่ทำาสกทาคามผิล
ใหแ้จง้ ในสกทาคาม ีในทา่นผูป้ฏบิตัเิพือ่ทำาอนาคามผิลให้
แจ้ง ในอนาคามี ในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำาอรหัตตผลให้แจ้ง 
ในสาวกของตถาคตผูเ้ปน็อรหนัต ์ในพระปจัเจกพทุธะ และ
ในตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ.

อานนท์ ก็ทักษิณาที่ให้แล้วในสงฆ์มี ๗ อย่าง คือ 
ให้ทานในสงฆ์ ๒ ฝ่าย มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข นี้เป็น
ทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์ ประการที่ ๑ 
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๔๙

เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามี

ให้ทานในสงฆ์ ๒ ฝ่าย ในเม่ือตถาคตปรินิพพาน
แล้ว นี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์ ประการที่ ๒

ให้ทานในภิกษุสงฆ์ นี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์
ประการที่ ๓ 

ใหท้านในภกิษณุสีงฆ ์นีเ้ปน็ทกัษณิาทีถ่งึแลว้ในสงฆ ์
ประการที่ ๔

แจ้งต่อสงฆ์ (เผดียงสงฆ์) ว่า ขอได้โปรดจัดภิกษุ
และภิกษุณีจำานวนเท่านี้ขึ้นเป็นสงฆ์แก่ข้าพเจ้า แล้วให้ทาน  
นี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์ ประการที่ ๕ 

แจ้งต่อสงฆ์ว่า ขอได้โปรดจัดภิกษุจำานวนเท่านี้  
ขึ้นเป็นสงฆ์แก่ข้าพเจ้า แล้วให้ทาน นี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้ว
ในสงฆ์ ประการที่ ๖ 

แจ้งต่อสงฆ์ว่า ขอได้โปรดจัดภิกษุณีจำานวนเท่าน้ี 
ขึ้นเป็นสงฆ์แก่ข้าพเจ้า แล้วให้ทาน นี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้ว
ในสงฆ์ ประการที่ ๗.

อานนท ์ กใ็นอนาคตกาล จกัมแีตเ่หลา่ภิกษุโคตรภ ู 
มผีา้กาสาวะ (จวีร) พนัคอ เปน็คนทศุลี มบีาปธรรม คนทัง้หลาย 
จักถวายทานเฉพาะสงฆ์ได้ในเหล่าภิกษุทุศีลนั้น. 



๕๐

พุทธวจน - หมวดธรรม 

อานนท์ ทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์แม้ในเวลานั้น 
เรากก็ลา่ววา่ มผีลนบัไม่ได้ ประมาณไมไ่ด ้แตว่า่เราไมก่ลา่ว 
ปาฏิปุคคลิกทาน (การถวายเจาะจงบุคคล) ว่ามีผลมากกว่า
ทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์โดยปริยายไรๆ เลย … .

(ยังมีส่วนของความบริสุทธิ์แห่งทักษิณา ผู้ศึกษาสามารถ
อ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสือพุทธวจน-หมวดธรรม ฉบับที่ ๑๓  
เร่ืองทาน หน้า ๑๓๕ หรือจากเน้ือความเต็มของพระสูตร. -ผู้รวบรวม)



๕๑

 
เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

อนาคามีในภพมนุษย์ (นัยที่ ๒)
-บาลี วก. อํ. ๒๓/๔๐๕/๒๒๔.

คหบดี เรื่องเคยมีมาแล้ว มีพราหมณ์ชื่อเวลามะ  
พราหมณ์ผู้นั้นได้ให้ทานเป็นมหาทานอย่างนี้ คือ ได้ให้
ถาดทองเต็มด้วยรูปิยะ ๘๔,๐๐๐ ถาด ถาดรูปิยะเต็มด้วย 
ทอง ๘๔,๐๐๐ ถาด ถาดสำาริดเต็มด้วยเงิน ๘๔,๐๐๐ ถาด 
ให้ช้าง ๘๔,๐๐๐ เชือก มีเคร่ืองประดับล้วนเป็นทอง มีธง
ทองคลุมด้วยข่ายทอง ให้รถ ๘๔,๐๐๐ คัน หุ้มด้วยหนัง
ราชสีห์ หนังเสือโคร่ง หนังเสือเหลือง ผ้ากัมพลเหลือง  
มีเครื่องประดับล้วนเป็นทอง มีธงทอง คลุมด้วยข่ายทอง  
ใหแ้มโ่คนม ๘๔,๐๐๐ ตวั มนี้ำานมไหลสะดวก ใช้ภาชนะเงนิ
รองน้ำานม ให้หญิงสาว ๘๔,๐๐๐ คน ประดับด้วยแก้วมณี
และแกว้กณุฑล ใหบ้ลัลงัก ์๘๔,๐๐๐ ที ่ลาดดว้ยผา้โกเชาว ์
ลาดด้วยขนแกะสีขาว เครื่องลาดมีสัณฐานเป็นช่อดอกไม้  
มีเครื่องลาดอย่างดีทำาด้วยหนังชะมด มีเครื่องลาดเพดาน  
มีหมอนข้างแดงท้ังสอง ให้ผ้า ๘๔,๐๐๐ โกฏิ เป็นผ้าเปลือกไม้  
ผ้าแพร ผ้าฝ้าย เนื้อละเอียด จะป่วยการกล่าวไปไยถึงข้าว 
น้ำา ของเคีย้ว ของบรโิภค เครือ่งลบูไล ้ท่ีนอน ท่ีให้ดุจไหลไป 
เหมือนแม่น้ำา. 
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๕๒

พุทธวจน - หมวดธรรม 

คหบดี ท่านพึงมีความคิดอย่างนี้ว่า สมัยนั้น ผู้อื่น
เป็นเวลามพราหมณ์ผู้ที่ให้ทานเป็นมหาทานนั้น. 

คหบด ี แตท่า่นไมค่วรเหน็อยา่งนี ้สมยันัน้ เราเปน็
เวลามพราหมณ ์เราไดใ้หท้านนัน้เปน็มหาทาน กใ็นทานนัน้ 
ไม่มีใครเป็นทักขิเณยยบุคคล ไม่มีใครชำาระทักขิณานั้น 
ให้หมดจด.

คหบดี ทานที่บุคคลถวายให้ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ 
(โสดาบัน) ผู้เดียวบริโภค มีผลมากกว่า ทานที่เวลาม- 
พราหมณ์ให้แล้ว. 

ทานที่บุคคลถวายให้สกทาคาม ีผู้ เดียวบริโภค  
มีผลมากกว่า ทานท่ีบุคคลถวายให้ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ  
๑๐๐ ท่านบริโภค. 

ทานที่บุคคลถวายให้อนาคามีผู้ เดียวบริโภค  
มีผลมากกว่า ทานท่ีบุคคลถวายให้สกทาคามี ๑๐๐ ท่าน 
บริโภค. 

ทานที่บุคคลถวายให้อรหันต ์ ผู้ เดียวบริ โภค  
มีผลมากกว่า ทานที่บุคคลถวายให้อนาคามี ๑๐๐ ท่าน 
บริโภค. 



๕๓

เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามี

ทานท่ีบุคคลถวายให้พระปัจเจกพุทธะรูปเดียว
บริโภค มีผลมากกว่า ทานท่ีบุคคลถวายให้อรหันต์ ๑๐๐ รูป
บริโภค. 

ทานท่ีบุคคลถวายให้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธะ
บริโภค มีผลมากกว่า ทานท่ีบุคคลถวายให้พระปัจเจกพุทธะ  
๑๐๐ รูปบริโภค. 

ทานที่บุคคลถวายให้ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้า 
เป็นประมุขบริโภค มีผลมากกว่า ทานที่บุคคลถวายให้ 
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธะบริโภค. 

การทีบ่คุคลสรา้งวหิารถวายสงฆผ์ูม้าจากทศิทัง้ ๔  
มีผลมากกว่า ทานที่บุคคลถวายให้ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้า
เป็นประมุขบริโภค. 

การท่ีบุคคลมีจิตเล่ือมใสถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม 
และพระสงฆเ์ปน็สรณะ (พทุธฺ จฺ ธมมฺ จฺ สงฆฺ จฺ สรณ คจเฺฉยยฺ)  
มีผลมากกว่า ทานที่บุคคลสร้างวิหารถวายสงฆ์ อันมาจาก
ทิศทั้ง ๔. 

การที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสสมาทานสิกขาบท คือ  
งดเวน้จากการฆา่สตัว ์งดเวน้จากการถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของ 
ไม่ได้ให้ งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม งดเว้นจากการ 



๕๔

พุทธวจน - หมวดธรรม 

พูดเท็จ งดเว้นจากการดื่มน้ำาเมา คือสุราและเมรัยอันเป็น 
ท่ีต้ังแห่งความประมาท มีผลมากกว่าการท่ีบุคคลมีจิตเล่ือมใส 
ถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์เป็นสรณะ. 

การทีบ่คุคลเจรญิเมตตาจติโดยทีส่ดุแม้เพยีงเวลา
สูดดมของหอม มีผลมากกว่า การที่บุคคลมีจิตเลื่อมใส
สมาทานสกิขาบท คอื งดเวน้จากการฆา่สตัว ์ งดเวน้จากการ
ถอืเอาสิง่ของทีเ่จา้ของไม่ได้ให้ งดเว้นจากการประพฤติผิด 
ในกาม งดเว้นจากการพูดเท็จ งดเว้นจากการดื่มน้ำาเมา 
คือสุราและเมรัยอันเป็นท่ีต้ังแห่งความประมาท

และการที่บุคคลเจริญอนิจจสัญญาแม้เพียงเวลา 
ลัดน้ิวมือ มีผลมากกว่า การที่บุคคลเจริญเมตตาจิต โดย 
ที่สุดแม้เพียงเวลาสูดดมของหอม.



๕๕

 
เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

ผู้สิ้นสังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยที่ 1)
-บาลี ตุกฺก. อํ. ๒ / ๖/๘๘.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำาพวกนี้1 มีปรากฏอยู่ 
ในโลก ๔ จำาพวกเป็นอย่างไร คือ 

(๑) สมณะผู้ไม่หวั่นไหว 
(๒) สมณะบุณฑริก (บัวขาว)
(๓) สมณะปทุมะ (บัวชมพู)
(๔) สมณะสุขุมาล (ผู้ละเอียดอ่อนในหมู่สมณะ)
ภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะผู้ไม่หวั่นไหวเป็นอย่างไร  

ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นโสดาบัน เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป  
เป็นผู้มีอันไม่ตกต่ำาเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยง จะตรัสรู้ใน
เบื้องหน้า บุคคลเป็นสมณะผู้ไม่หวั่นไหวเป็นอย่างนี้แล.

ภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะบุณฑริกเป็นอย่างไร ภิกษุ
ในธรรมวนิยันี ้เปน็สกทาคาม ีเพราะสงัโยชน ์๓ สิน้ไป และ
เพราะราคะ โทสะ โมหะเบาบาง จะมาสู่โลกนี้อีกคร้ังเดียว 
เทา่น้ัน แลว้จะกระทำาทีส่ดุทกุข์ได ้บคุคลเปน็สมณะบณุฑริก
เป็นอย่างนี้แล.
. ใน -บ�ลี ป�. ที. . มีก�รเรียงตำ�แหน่งของลำ�ดับที่  และ   
ต่�งออกไปดังนี้ คือ สมณะผู้ไม่หวั่นไหว สมณปทุมะ สมณปุณ รีกะ สมณะ 
สุขุม�ล. -ผู้รวบรวม

๒0 



๕๖
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ภกิษทุัง้หลาย กส็มณะปทมุะเปน็อยา่งไร ภกิษใุน
ธรรมวินัยนี้เป็นโอปปาติกะ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕  
ประการส้ินไป จะปรินิพพานในภพน้ัน มีอันไม่กลับจากโลกน้ัน 
เป็นธรรมดา บุคคลเป็นสมณะปทุมเป็นอย่างนี้แล.

ภิกษุท้ังหลาย ก็สมณะสุขุมาล (ผู้ละเอียดอ่อนในหมู่
สมณะ) เป็นอย่างไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระท�าให้แจ้งซึ่ง 
เจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตต ิอันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะ
ทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ 
บุคคลเป็นสุขุมาลเป็นอย่างนี้แล.

ภกิษทุัง้หลาย บคุคล ๔ จำาพวกเหลา่นีแ้ล มปีรากฏ
อยู่ในโลก.



๕๗

 
เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

ผู้สิ้นสังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยที่ ๒)
-บาลี อุ .ิ . ๔/ ๙ /๒๘๔. 

ภกิษทุัง้หลาย ภกิษบุรษิทันี ้ไมเ่หลวไหลเลย ภกิษุ
ทั้งหลาย ภิกษุบริษัทนี้ไม่เหลวแหลกเลย ภิกษุบริษัทนี้  
ตั้งอยู่แล้วในธรรมที่เป็นสาระล้วน. 

ภกิษทุัง้หลาย บรษิทัเชน่ใด มลีกัษณะเปน็ผูค้วรแก่
ของคำานบั ควรแกข่องตอ้นรับ ควรแกข่องทำาบญุ ควรแกก่าร 
ทำาอญัชล ีเปน็นาบญุของโลก ไมม่นีาบญุอืน่ยิง่กวา่ หมูภิ่กษนุี ้
ก็มีลักษณะเช่นนั้น ภิกษุบริษัทนี้ก็มีลักษณะเช่นนั้น.

ภิกษุท้ังหลาย บริษัทเช่นใด มีลักษณะที่ทานอัน
บคุคลใหน้อ้ย แต่กลบัมผีลมาก ทานทีใ่หม้าก ก็มผีลมากทวี
ยิง่ขึน้ หมูภ่กิษนุีก้ม็ลีกัษณะเช่นนัน้ ภกิษบุรษัิทน้ีกม็ลีกัษณะ
เช่นนั้น.

ภกิษทุัง้หลาย บรษิทัเชน่ใด มลีกัษณะยากทีช่าวโลก 
จะได้เห็น หมู่ภิกษุนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้น ภิกษุบริษัทนี้ก็มี
ลักษณะเช่นนั้น.

ภกิษทุัง้หลาย บรษิทัเชน่ใด มลีกัษณะทีค่วรจะไปด ู 
ไปเห็น แม้จะต้องเดินสิ้นหนทางนับด้วยโยชน์ๆ ถึงกับต้อง
เอาห่อสะเบียงไปด้วยก็ตาม หมู่ภิกษุน้ีก็มีลักษณะเช่นนั้น 
ภิกษุบริษัทนี้ก็มีลักษณะเช่นนั้น.

๒1 



๕๘

พุทธวจน - หมวดธรรม 

ภิกษุทั้งหลาย ในหมู่ภิกษุนี้ มีพวกภิกษุซึ่งเป็น 
อรหันต์ ผู้สิ้นอาสวะแล้ว ผู้อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว มีกิจที่
ควรทำาได้ทำาสำาเร็จแล้ว มีภาระปลงลงได้แล้ว มีประโยชน์
ของตนเองบรรลุแล้วโดยลำาดับ มีสังโยชน์ในภพสิ้นแล้ว 
หลดุพน้แลว้ เพราะรูท้ัว่ถงึโดยชอบ พวกภกิษแุมเ้หน็ปานนี ้
ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้.

ภิกษุทั้งหลาย ในหมู่ภิกษุนี้ มีพวกภิกษุซึ่งสิ้น 
โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ เป็นโอปปาติกะแล้ว จะปรินิพพาน
ในที่นั้น ไม่เวียนกลับมาจากโลกนั้นเป็นธรรมดา พวกภิกษุ
แม้เห็นปานนี้ ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้.

ภิกษุทั้งหลาย ในหมู่ภิกษุนี้ มีพวกภิกษุซึ่งสิ้น
สังโยชน์ ๓ และเพราะราคะ โทสะ โมหะเบาบาง เป็น  
สกทาคามี มาสู่โลกนี้อีกคร้ังเดียวเท่านั้น แล้วจักกระทำา
ท่ีสุดแห่งทุกข์ได้ พวกภิกษุแม้เห็นปานน้ี ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุน้ี.

ภิกษุทั้งหลาย ในหมู่ภิกษุนี้ มีพวกภิกษุซึ่งสิ้น
สงัโยชน ์๓ เปน็โสดาบนั มอีนัไมต่กต่ำาเปน็ธรรมดา ผูเ้ทีย่งแท ้
ต่อนิพพาน จักตรัสรู้ได้ในกาลเบื้องหน้า พวกภิกษุแม้เห็น
ปานนี้ ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้.



๕๙

เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามี

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

(เนือ้ความของพระสตูรนีไ้ด้นำามาใสไ่วโ้ดยยอ่ ดว้ยเพือ่ให้
เหน็การกลา่วถงึผูส้ิน้สงัโยชน ์๕ ทีย่งัมีชวีติอยู ่ผูท้ีส่นใจสามารถอา่น
เนื้อความเต็มได้จากพระสูตร. -ผู้รวบรวม)



๖๐

 
เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

ผู้สิ้นสังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยที่ ๓)
-บาลี . . ๓/๓๘๒/๔ ๗.

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

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

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

๒๒ 



๖๑

เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามี

มหาราช ช่างหม้อฆฏิการะ เป็นผู้ประกอบด้วย
ความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า ในพระธรรม 
ในพระสงฆ์ ประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้ารักใคร่. 

มหาราช ชา่งหมอ้ฆฏกิาระ เปน็ผูห้มดสงสยัในทกุข์  
ในทุกขสมุทัย ในทุกขนิโรธ ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
บรโิภคภตัมือ้เดยีว ประพฤตพิรหมจรรย ์มศีลี มกีลัยาณธรรม  
ปลอ่ยวางแกว้มณแีละทองคำา ปราศจากการใชท้องและเงนิ. 

มหาราช ช่างหม้อฆฏิการะ ไม่ขุดแผ่นดินด้วยสาก
และด้วยมือของตน นำามาแต่ดินตลิ่งพังหรือขุยหนูซึ่งมีอยู่
ดว้ยหาบ ทำาเปน็ภาชนะแลว้กลา่วอยา่งนีว้า่ในภาชนะนี ้ผูใ้ด 
ต้องการ ผู้นั้นจงวางถุงใส่ข้าวสาร ถุงใส่ถั่วเขียว หรือถุงใส่
ถั่วดำาไว้ แล้วนำาภาชนะที่ต้องการนั้นไปเถิด. 

มหาราช ช่างหม้อฆฏิการะ เลี้ยงมารดาบิดาผู้ชรา
ตาบอด ช่างหม้อฆฏิการะเป็นโอปปาติกะ จะปรินิพพาน
ในภพนั้น มีการไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดา เพราะ 
โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ หมดสิ้นไป … .



๖๒

 
เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

ผู้สิ้นสังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยที่ ๔)
-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/ ๔๗/๘๕. 

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

(๑) ภกิษทุัง้หลาย บคุคลบางคนในโลกนี ้พิจารณา 
เห็นว่าไม่เท่ียง มีความสำาคัญว่าไม่เท่ียง ตระหนักชัดว่า
ไม่เที่ยงในตา น้อมไปด้วยใจ หย่ังลงด้วยปัญญา ติดต่อ
สม่ำาเสมอไม่ขาดสาย เธอกระท�าให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ 
ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลาย 
สิ้นไป ด้วยปัญญาอันย่ิงเองในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ นี้เป็น
บุคคลท่ี 1 เป็นผู้ควรของคำานับ … เป็นนาบุญของโลก 
ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า.

(๒) ภกิษทุัง้หลาย อกีประการหนึง่ บคุคลบางคน 
ในโลกนี้ พิจารณาเห็นว่าไม่เท่ียง มีความสำาคัญว่าไม่เที่ยง 
ตระหนักชัดว่าไม่เที่ยงในตา น้อมไปด้วยใจ หย่ังลงด้วย
ปัญญา ติดต่อสม่ำาเสมอไม่ขาดสาย บุคคลน้ันมีการส้ินอาสวะ 
และการสิ้นชีวิตไม่ก่อนไม่หลังกัน (อปุพฺพ อจริม อาสวปริยา
ทาน ฺจ โหติ ชีวิตปริยาทาน ฺจ) นี้เป็นบุคคลที่ ๒ เป็นผู้ควร
ของคำานับ … เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอ่ืนย่ิงกว่า.

๒๓ 



๖๓

เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามี

(๓) ภกิษทุัง้หลาย อกีประการหนึง่ บคุคลบางคน 
ในโลกน้ี พิจารณาเห็นว่าไม่เท่ียง … ติดต่อสม่ำาเสมอไม่ขาดสาย 
บุคคลน้ันเป็นอันตราปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕  
สิน้ไป นีเ้ปน็บคุคลที ่๓ เปน็ผูค้วรของคำานบั …. เปน็นาบญุ 
ของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า.

(๔) ภกิษทุัง้หลาย อกีประการหนึง่ บคุคลบางคน 
ในโลกน้ี พิจารณาเห็นว่าไม่เท่ียง … ติดต่อสม่ำาเสมอไม่ขาดสาย  
บุคคลน้ันเป็นอุปหัจจปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕  
สิน้ไป นีเ้ปน็บคุคลที ่๔ เปน็ผูค้วรของคำานบั …. เปน็นาบญุ 
ของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า.

(๕) ภกิษทุัง้หลาย อกีประการหนึง่ บคุคลบางคน 
ในโลกน้ี พิจารณาเห็นว่าไม่เท่ียง … ติดต่อสม่ำาเสมอไม่ขาดสาย  
บุคคลน้ันเป็นอสังขารปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕  
สิน้ไป นีเ้ปน็บคุคลที ่๕ เปน็ผูค้วรของคำานบั …. เปน็นาบญุ 
ของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า.

(๖) ภกิษทุัง้หลาย อกีประการหนึง่ บคุคลบางคน 
ในโลกน้ี พิจารณาเห็นว่าไม่เท่ียง … ติดต่อสม่ำาเสมอไม่ขาดสาย  
บุคคลน้ันเป็นสสังขารปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕  
สิน้ไป นีเ้ปน็บคุคลที ่๖ เปน็ผูค้วรของคำานบั …. เปน็นาบญุ 
ของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า.



๖๔

พุทธวจน - หมวดธรรม 

(๗) ภกิษทุัง้หลาย อกีประการหนึง่ บคุคลบางคน 
ในโลกนี้ พิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยง … ติดต่อสม่ำาเสมอไม่ 
ขาดสาย บุคคลนั้นเป็นอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เพราะ 
โอรมัภาคยิสังโยชน์ ๕ สิน้ไป นีเ้ปน็บคุคลที ่7 เปน็ผูค้วร 
ของคำานับ … เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า. 

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

(ในสูตรอื่น ได้ตรัสนัยที่ต่างกันออกไป คือ พิจารณาเห็น
วา่เปน็ทกุข,์ พจิารณาเหน็วา่เปน็อนตัตา, พจิารณาเหน็ความสิน้ไป,  
พิจารณาเห็นความเสื่อมไป, พิจารณาเห็นความคลายกำาหนัด, 
พิจารณาเห็นความดับ, พิจารณาเห็นความสลัดคืน ในอายตนะ 
ภายใน ๖, อายตนะภายนอก ๖, วิญญาณ ๖, ผัสสะ ๖, เวทนา ๖, 
สญัญา ๖, สญัเจตนา ๖, ตณัหา ๖, วติก ๖, วจิาร ๖, และขนัธท์ัง้ ๕  
ผูศ้กึษาพึงเทยีบเคยีงเอง หรอือา่นได้จากเนือ้ความเตม็ของพระสตูร.  
-ผู้รวบรวม)



๖๕

 
เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

ผู้สิ้นสังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยที่ ๕)
-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/ ๓/ ๖.

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

(๑) ภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี พิจารณา 
เห็นความไม่เที่ยง มีความสำาคัญว่าไม่เที่ยง ทั้งรู้ว่าเป็นของ
ไม่เที่ยง ในสังขารทั้งปวง ตั้งใจมั่น ติดต่อกันไปไม่ขาดสาย  
มีปัญญาหยั่งทราบ ย่อมกระท�าให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ 
ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป  
ดว้ยปญัญาอนัยิง่เอง ในปจัจบุนั เขา้ถงึอยู ่นีเ้ปน็บคุคลที ่1  
เป็นผู้ควรของคำานับ … เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่น 
ยิ่งกว่า.

(๒) ภกิษทุัง้หลาย อกีประการหนึง่ บคุคลบางคน 
ในโลกนี้ พิจารณาเห็นความไม่เที่ยง … มีปัญญาหยั่งทราบ 
ความส้ินอาสวะและความส้ินชีวิตของเขา ไม่ก่อนไม่หลังกัน  
(อปุพฺพ อจริม อาสวปริยาทาน จฺ โหติ ชีวิตปริยาทาน จฺ) น้ีเป็นบุคคล 
ท่ี ๒ เป็นผู้ควรของคำานับ … เป็นนาบุญของโลกไมม่นีาบญุอืน่ 
ยิ่งกว่า.

๒๔ 



๖๖

พุทธวจน - หมวดธรรม 

(๓) ภกิษทุัง้หลาย อกีประการหนึง่ บคุคลบางคน 
ในโลกนี้ พิจารณาเห็นความไม่เที่ยง … มีปัญญาหยั่งทราบ 
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป เป็นอนัตราปรนิิพพาย ี 
นี้เป็นบุคคลที่ ๓ เป็นผู้ควรของคำานับ … เป็นนาบุญ 
ของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า.

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

(๕) ภกิษทุัง้หลาย อกีประการหนึง่ บคุคลบางคน 
ในโลกน้ี พิจารณาเห็นความไม่เที่ยง …มีปัญญาหยั่งทราบ 
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไปเขาจักเป็นอสังขาร- 
ปรินิพพายี นี้เป็นบุคคลที่ ๕ เป็นผู้ควรของคำานับ …  
เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า.

(๖) ภกิษทุัง้หลาย อกีประการหนึง่ บคุคลบางคน 
ในโลกนี้ พิจารณาเห็นความไม่เที่ยง … มีปัญญาหยั่งทราบ 
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไปเขาจักเป็นสสังขาร- 
ปรินิพพายี นี้เป็นบุคคลที่ ๖ เป็นผู้ควรของคำานับ …  
เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า.



๖๗

เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามี

(๗) ภกิษทุัง้หลาย อกีประการหนึง่ บคุคลบางคน 
ในโลกนี ้พจิารณาเหน็ความไมเ่ทีย่ง มคีวามสำาคญัวา่ไมเ่ทีย่ง 
ทัง้รูว้า่เปน็ของไมเ่ทีย่ง ในสงัขารทัง้ปวง ตัง้ใจมัน่ ตดิตอ่กนัไป 
ไมข่าดสาย มปีญัญาหยัง่ทราบ เพราะโอรมัภาคยิสงัโยชน ์๕  
สิ้นไป เขาเป็นอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี (ผู้มีกระแสในเบื้องบน 
ไปสู่อกนิฏฐภพ) นี้เป็นบุคคลที่ 7 เป็นผู้ควรของคำานับ … 
เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า.

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

(ในสตูรถดัไป ไดต้รสันยัทีต่า่งกนัออกไป คอื พจิารณาเหน็
ความเปน็ทกุขใ์นสงัขารทัง้ปวง, พจิารณาเหน็วา่เปน็อนตัตาในธรรม
ทัง้ปวง ผูศ้กึษาพงึเทยีบเคยีงเอง หรอือา่นไดจ้ากเนือ้ความเตม็ของ 
พระสูตร. -ผู้รวบรวม)



๖๘

 
เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

ผู้สิ้นสังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยที่ ๖)
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓ ๕/๕๓๗.

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

ภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผุูป้ระกอบด้วยธรรม ๓ ประการ
กฉ็นันัน้เหมอืนกนั ยอ่มเปน็ผูค้วรของคำานบั … เปน็นาบญุ
ของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า องค์ ๓ ประการเป็นอย่างไร 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

(๑) เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวรรณะ (วณฺณสมฺปนฺโน)
(๒) เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยกำาลัง (พลสมฺปนฺโน)
(๓) เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยเชาวน์ (ชวสมฺปนฺโน)
ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวรรณะ

อย่างไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีศีล สำารวมแล้วด้วย
ความสำารวมในปาติโมกข์ ถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจร 

๒๕ 
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มีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่ใน
สิกขาบททั้งหลาย ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วย
วรรณะอย่างนี้แล. 

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

ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยเชาวน์
อยา่งไร ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้เปน็โอปปาติกะ จะปรนิพิพาน 
ในภพนัน้ มอีนัไม่กลบัจากโลกนัน้เปน็ธรรมดา เพราะโอรมั- 
ภาคยิสงัโยชน ์๕ สิน้ไป ภกิษทุัง้หลาย ภกิษเุปน็ผูส้มบรูณ์
ด้วยเชาวน์อย่างนี้แล. 

ภกิษทุัง้หลาย ภกิษผุูป้ระกอบด้วยธรรม ๓ ประการ
นี้แล ย่อมเป็นผู้ควรของคำานับ … เป็นนาบุญของโลก ไม่มี
นาบุญอื่นยิ่งกว่า.

(ใน -บาลี ติก. อำ. ๒๐/๓๑๔/๕๓๖. ทรงแสดงความเป็น 
ผู้สมบูรณ์ด้วยเชาวน์ อันเป็นลักษณะของโสดาบัน, ใน-บาลี ติก. อำ. 
๒๐/๓๑๖/๕๓๘. ทรงแสดงความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยเชาวน์ อันเป็น
ลักษณะของอรหันต์ ซ่ึงสามารถดูเพ่ิมเติมเพ่ือเทียบเคียงได้ท่ีหมายเหตุ 
หน้า ๗๓ หรืออ่านได้จากเน้ือความเต็มของพระสูตร. -ผู้รวบรวม)
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ผู้สิ้นสังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยที่ 7)
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๗๒/๕๘ .

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

(๑) ม้าดีบางตัวในโลกนี้ เป็นสัตว์สมบูรณ์ด้วย
กำาลังเครื่องวิ่งเร็ว แต่ไม่สมบูรณ์ด้วยสี ไม่สมบูรณ์ด้วย 
ความสูงและความใหญ่

(๒) ม้าดีบางตัวในโลกนี้ เป็นสัตว์สมบูรณ์ด้วย
กำาลังเครื่องวิ่งเร็ว และสมบูรณ์ด้วยสี แต่ไม่สมบูรณ์ด้วย
ความสูงและความใหญ ่

(๓) ม้าดีบางตัวในโลกนี้ เป็นสัตว์สมบูรณ์ด้วย
กำาลังเครื่องวิ่งเร็ว สมบูรณ์ด้วยสี และสมบูรณ์ด้วยความสูง
และความใหญ่

ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แลม้าดี ๓ จำาพวก. 
ภิกษุทั้งหลาย ก็บุรุษดี ๓ จำาพวกเป็นอย่างไร คือ
(๑) บรุษุบางคนในโลกนี ้เปน็ผูส้มบรูณด์ว้ยเชาวน ์

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

๒๖ 
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(๒) บุรุษดีบางคนในโลกน้ี เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยเชาวน์  
สมบูรณ์ด้วยวรรณะ แต่ไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่ 
(ชวสมฺปนฺโน จ โหติ วณฺณสมฺปนฺโน จ น อาโรหปริณาหสมฺปนฺโน)

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

ภิกษุทั้งหลาย ก็บุรุษดีเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยเชาวน์ 
แต่ไม่สมบูรณ์ด้วยวรรณะ ไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและ
ความใหญเ่ปน็อยา่งไร ภกิษุทัง้หลาย ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้ 
เป็นผู้โอปปาติกะ จะปรินิพพานในภพนั้น มีอันไม่กลับจาก
โลกนั้นเป็นธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป  
เรากลา่ววา่ นีเ้ปน็เชาวนข์องเขา แตเ่มือ่เขาถูกถามปญัหาใน
อภธิรรม อภวินิยั กจ็นปญัญาตอบไมไ่ด ้เรากลา่ววา่ นีไ้มใ่ช ่
วรรณะของเขา และเขาไมไ่ด้จีวร บณิฑบาต เสนาสนะ และ
คิลานปัจจัยเภสัชบริขาร เรากล่าวว่า นี้ไม่ใช่ความสูงและ
ความใหญ่ของเขา ภิกษุทั้งหลาย บุรุษดี เป็นผู้สมบูรณ์
ดว้ยเชาวน ์แตไ่ม่สมบรูณด์ว้ยวรรณะ ไมส่มบรูณด์ว้ยความสงู 
และความใหญ่เป็นอย่างนี้แล. 

ภิกษุทั้งหลาย ก็บุรุษดีเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยเชาวน์ 
สมบูรณ์ด้วยวรรณะ แต่ไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและ
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ความใหญเ่ปน็อยา่งไร ภกิษุทัง้หลาย ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้ 
เป็นโอปปาติกะ จะปรินิพพานในภพนั้น มีอันไม่กลับจาก
โลกนั้นเป็นธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป  
เรากล่าววา่ นีเ้ปน็เชาวนข์องเขา และเม่ือเขาถกูถามปญัหา
ในอภิธรรม อภวินัิย กแ็ก้ไดไ้มจ่นปญัญา เรากลา่วว่า นีเ้ปน็
วรรณะของเขา แต่เขาไม่ได้จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ
คิลานปัจจัยเภสัชบริขาร เรากล่าวว่า นี้ไม่ใช่ความสูงและ 
ความใหญข่องเขา ภกิษทุัง้หลาย บรุษุด ีเปน็ผูส้มบรูณด์ว้ย 
เชาวน์ และสมบูรณ์ด้วยวรรณะ แต่ไม่สมบูรณ์ด้วยความสูง
และความใหญ่อย่างนี้แล. 

ภิกษุท้ังหลาย ก็บุรุษดีเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยเชาวน์ 
สมบรูณ์ดว้ยวรรณะ และสมบรูณด์ว้ยความสงูและความ
ใหญเ่ปน็อยา่งไร ภกิษทุัง้หลาย ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้เปน็
โอปปาติกะ จะปรนิพิพานในภพนัน้ มอีนัไมก่ลบัจากโลกนัน้
เป็นธรรมดา เพราะโอรมัภาคยิสังโยชน ์๕ สิน้ไป เรากลา่ววา่
นีเ้ปน็เชาวนข์องเขา เมือ่ถกูถามปญัหาในอภธิรรม อภวินิยั 
ก็วิสัชนาได้ ไม่จนปัญญา เรากล่าวว่า นี้เป็นวรรณะของเขา 
และเขามักได้จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัย
เภสชับรขิาร เรากลา่ววา่นีเ้ปน็ความสงูและความใหญข่องเขา 
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ภกิษทุัง้หลาย บรุษุด ีเปน็ผูส้มบรูณด์ว้ยเชาวน ์สมบรูณด์ว้ย
วรรณะ และสมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่อย่างนี้แล. 

ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แลบุรุษดี ๓ จำาพวก.
(ใน-บาลี ติก. อำ. ๒๐/๓๗๐/๕๘๐. ทรงแสดงลักษณะความ

เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยเชาวน์ว่า เป็นผู้รู้ชัดตามเป็นจริงว่า น้ีทุกข์ น้ีเหตุให้เกิด
ทุกข์ นี้ความดับทุกข์ และนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ โดยเปรียบกับ  
ม้ากระจอกและบุรุษกระจอก ๓ จำาพวก, ใน -บาลี ติก. อำ. ๒๐/๓๗๔/๕๘๒.  
ทรงแสดงลักษณะความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยเชาวน์ว่า เป็นผู้กระทำาให้แจ้ง
ซ่ึงเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะไม่ได้ เพราะอาสวะท้ังหลายส้ิน
ไปด้วยปัญญาอันย่ิงเองในปัจจุบัน โดยเปรียบกับ ม้าอาชาไนยตัวจริญและ
บุรุษอาชาไนยผู้เจริญ ๓ จำาพวก นอกจากนี้ ใน -บาลี นวก. อำ. 
๒๓/๔๐9/๒๒๖. ก็ได้ตรัสไว้โดยนัยเดียวกันนี้.

ใน -บาลี ติก. อำ. ๒๐/๓๑๕/๕๓๗. ทรงแสดงความสมบูรณ์
ด้วยวรรณะ ว่าเปรียบกับ ความเป็นผู้มีศีล สำารวมด้วยปาติโมกขสังวร  
สมบูรณ์ด้วยมารยาทและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษทั้งหลายแม้มี
ประมาณน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย. -ผู้รวบรวม) 
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ข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับ  
กับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ เม่ือได้สมาธิ (นัยท่ี 1) 

-บาลี ตุกฺก. อํ. ๒ / ๖๘/ ๒๓.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จ�าพวกนี้ มีอยู่ในโลก  
หาได้ในโลก ๔ จำาพวกเป็นอย่างไร คือ

(๑) บคุคลบางคนในโลกนี ้เพราะสงดัจากกามและ
อกุศลธรรมทั้งหลาย บรรลุปฐมฌาน อันมีวิตก มีวิจาร มี
ปตีแิละสขุ เกดิจากวเิวกแล้วแลอยู ่เขายอ่มชอบใจธรรมนัน้ 
ปรารถนาธรรมนัน้ และถงึความยนิดดีว้ยธรรมนัน้ เขาดำารง
อยู่ในธรรมนั้น น้อมใจไปในธรรมนั้น อยู่มากด้วยธรรมนั้น 
ไม่เสื่อมจากธรรมนั้น เมื่อทำากาละ ย่อมเข้าถึงความเป็น
สหายของเทวดาเหล่าพรหมกายิกา ภิกษุทั้งหลาย  
กัปหนึ่งเป็นประมาณอายุของเทวดาเหล่าพรหมกายิกา 
ปุถุชนดำารงอยู่ในชั้นพรหมกายิกานั้น ตราบเท่าตลอดอายุ 
ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่าน้ันให้ส้ินไปแล้ว ย่อมเข้าถึง 
นรกบา้ง กำาเนดิเดรจัฉานบา้ง เปรตวสิยับา้ง สว่นสาวกของ
พระผู้มีพระภาค (ภควโต สาวโก) ดำารงอยู่ในช้ันพรหมกายิกา 
นั้นตราบเท่าสิ้นอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้
สิ้นไปแล้ว ย่อมปรินิพพานในภพนั้นเอง. 

๒7 



๗๕

เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามี

ภิกษุท้ังหลาย น้ีเป็นความผิดแผกแตกต่างกัน  
เป็นความมุ่งหมายท่ีแตกต่างกัน เป็นเคร่ืองกระทำาให้แตกต่าง 
กัน ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้มิได้สดับ 
ในเมือ่คตอุิบตัยิงัมอียู ่(อิท นานากรณ สตุวโต อรยิสาวกสสฺ อสสฺุตวตา  
ปุถุชฺชเนน ยทิท คติยา อุปปตฺติยา สติ).

(๒) อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี 
เพราะสงบวิตกวิจารเสียได้ จึงบรรลุทุติยฌาน อันเป็น
เครือ่งผ่องใสแหง่จิตในภายใน สมาธเิปน็ธรรมอนัเอกผดุขึน้ 
ไม่มีวิตกวิจาร มีแต่ปีติและสุข อันเกิดจากสมาธิแล้วแลอยู่ 
เขาย่อมชอบใจธรรมนั้น ปรารถนาธรรมนั้น และถึงความ
ยินดีด้วยธรรมนั้น เขาดำารงอยู่ในธรรมนั้น น้อมใจไป 
ในธรรมนั้น อยู่มากด้วยธรรมนั้น ไม่เสื่อมจากธรรมนั้น  
เมื่อทำากาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่า
อาภัสสระ ภิกษุทั้งหลาย ๒ กัปเป็นประมาณอายุของ
เทวดาเหล่าอาภัสสระ ปุถุชนดำารงอยู่ในชั้นอาภัสสระ  
ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้น
ให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้าถึงนรกบ้าง กำาเนิดเดรัจฉานบ้าง 
เปรตวิสัยบ้าง ส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำารงอยู่ใน
ชั้นอาภัสสระนั้น ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของ
เทวดาเหลา่นัน้ใหส้ิน้ไปแลว้ ยอ่มปรนิิพพานในภพนัน้เอง. 



๗๖

พุทธวจน - หมวดธรรม 

ภิกษุท้ังหลาย น้ีเป็นความผิดแผกแตกต่างกัน  
เป็นความมุ่งหมายท่ีแตกต่างกัน เป็นเคร่ืองกระทำาให้แตกต่าง 
กัน ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้มิได้สดับ 
ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่.

(๓) อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี  
เพราะความจางไปแห่งปีติ จึงอยู่อุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ 
และย่อมเสวยสุขด้วยกาย จึงบรรลุตติยฌาน อันเป็นฌาน 
ที่พระอริยเจ้ากล่าวว่า ผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบกขา มีสติอยู่
เป็นสุข เขาย่อมชอบใจธรรมนั้น ปรารถนาธรรมนั้น และ 
ถึงความยินดีด้วยธรรมน้ัน เขาดำารงอยู่ในธรรมน้ัน น้อมใจไป
ในธรรมนั้น อยู่มากด้วยธรรมนั้น ไม่เสื่อมจากธรรมนั้น  
เมื่อทำากาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่า
สุภกิณหะ ภิกษุทั้งหลาย ๔ กัปเป็นประมาณอายุของ
เทวดาเหล่าสุภกิณหะ ปุถุชนดำารงอยู่ในชั้นสุภกิณหะนั้น
ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้น
ให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้าถึงนรกบ้าง กำาเนิดเดรัจฉานบ้าง 
เปรตวิสัยบ้าง ส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำารงอยู่ใน 
ชั้นสุภกิณหะนั้น ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของ 
เทวดาเหลา่นัน้ใหส้ิน้ไปแลว้ ยอ่มปรนิิพพานในภพนัน้เอง. 



๗๗

เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามี

ภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นความผิดแผกแตกต่างกัน 
เปน็ความมุง่หมายทีแ่ตกตา่งกนั เปน็เครือ่งกระทำาใหแ้ตกตา่ง 
กัน ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้มิได้สดับ 
ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่.

(๔) อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี  
เพราะละสุขและทุกข์เสียได้ เพราะความดับหายไปแห่ง 
โสมนัสและโทมนัสท้ังหลายในกาลก่อน จึงบรรลุจตุตถฌาน  
อันไม่มีทุกข์ไม่มีสุข มีแต่ความท่ีมีสติเป็นธรรมชาติบริสุทธ์ิ 
เพราะอเุบกขาแลว้แลอยู ่เขาย่อมชอบใจธรรมนัน้ ปรารถนา
ธรรมนัน้ และถึงความยินดีด้วยธรรมน้ัน เขาดำารงอยู่ในธรรม
น้ัน น้อมใจไปในธรรมนัน้ อยูม่ากด้วยธรรมนัน้ ไมเ่สือ่มจาก
ธรรมนัน้ เม่ือทำากาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดา
เหล่าเวหปัผละ ภกิษทุัง้หลาย ๕๐๐ กัปเปน็ประมาณอายุ
ของเทวดาเหลา่เวหปัผละ ปถุชุนดำารงอยูใ่นช้ันเวหปัผละนัน้ 
ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้น
ให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้าถึงนรกบ้าง กำาเนิดเดรัจฉานบ้าง 
เปรตวิสัยบ้าง ส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำารงอยู่ใน
ชั้นเวหัปผละนั้นตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของ
เทวดาเหลา่นัน้ใหส้ิน้ไปแลว้ ยอ่มปรนิิพพานในภพนัน้เอง.



๗๘

พุทธวจน - หมวดธรรม 

ภิกษุท้ังหลาย น้ีเป็นความผิดแผกแตกต่างกัน  
เป็นความมุ่งหมายท่ีแตกต่างกัน เป็นเคร่ืองกระทำาให้แตกต่าง 
กัน ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้มิได้สดับ 
ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จ�าพวกน้ีแล มีอยู่ในโลก 
หาได้ในโลก.



๗๙

 

เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

ข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับ  
กับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ เม่ือได้สมาธิ (นัยท่ี ๒) 

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๔๓/๕๕๖.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จ�าพวกนี้ มีอยู่ในโลก  
หาได้ในโลก ๓ จำาพวกเป็นอย่างไร คือ 

(๑) บุคคลบางคนในโลกน้ี เพราะก้าวล่วงรูปสัญญา 
เสียได้โดยประการท้ังปวง เพราะความดับไปแห่งปฏิฆสัญญา  
เพราะการไม่ใส่ใจซึ่งนานัตตสัญญา จึงเข้าถึงอากาสา- 
นัญจายตนะ อันมีการทำาในใจว่า อากาศไม่มีที่สุด ดังนี้  
แลว้แลอยู ่เขายอ่มชอบใจธรรมนัน้ ปรารถนาธรรมนัน้ และ
ถึงความยินดีด้วยธรรมน้ัน เขาดำารงอยู่ในธรรมน้ัน น้อมใจ 
ไปในธรรมนั้น อยู่มากด้วยธรรมนั้น ไม่เสื่อมจากธรรมนั้น 
เม่ือทำากาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเหล่าเทวดาที่
เขา้ถงึชัน้อากาสานัญจายตนะ ภิกษุท้ังหลาย เหล่าเทวดา 
ท่ีเข้าถึงช้ันอากาสานัญจายตนะ มีอายุประมาณสองหมื่นกัป 
ปถุชุนดำารงอยูใ่นช้ันอากาสานัญจายตนะน้ันตราบเท่าส้ินอายุ  
ยังประมาณอายขุองเทวดาเหลา่นัน้ใหส้ิน้ไปแลว้ ยอ่มเขา้ถงึ
นรกบ้าง กำาเนิดเดรัจฉานบ้าง เปรตวิสัยบ้าง ส่วนสาวก 
ของพระผู้มีพระภาคดำารงอยู่ในชั้นอากาสานัญจายตนะนั้น
ตราบเท่าสิ้นอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่าน้ันให้สิ้น
ไปแล้ว ย่อมปรินิพพานในภพนั้นเอง. 

๒8 



๘๐

พุทธวจน - หมวดธรรม 

ภิกษุท้ังหลาย น้ีเป็นความผิดแผกแตกต่างกัน  
เป็นความมุ่งหมายท่ีแตกต่างกัน เป็นเคร่ืองกระทำาให้แตกต่าง 
กัน ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้มิได้สดับ 
ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่.

(๒) อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี 
เพราะผ่านพ้นอากาสานัญจายตนะเสียได้ โดยประการท้ังปวง 
จึงเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะ อันมีการทำาในใจว่า “วิญญาณ
ไม่มีท่ีส้ินสุด” เขาย่อมชอบใจธรรมน้ัน ปรารถนาธรรมน้ัน และ 
ถึงความยินดีด้วยธรรมน้ัน เขาดำารงอยู่ในธรรมน้ัน น้อมใจ 
ไปในธรรมนั้น อยู่มากด้วยธรรมนั้น ไม่เสื่อมจากธรรมนั้น 
เมือ่ทำากาละ ยอ่มเขา้ถงึความเปน็สหายของเหลา่เทวดาที่
เขา้ถึงชัน้วญิญาณัญจายตนะ ภกิษทุัง้หลาย เหลา่เทวดา
ท่ีเข้าถึงช้ันวิญญาณัญจายตนะมีอายุประมาณสี่หมื่นกัป  
ปุถุชนดำารงอยู่ในช้ันวิญญาณัญจายตนะน้ันตราบเท่าส้ินอายุ 
ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้า
ถงึนรกบา้ง กำาเนิดเดรัจฉานบ้าง เปรตวิสัยบ้าง ส่วนสาวกของ
พระผู้มีพระภาคดำารงอยู่ในชั้นวิญญานัญจายตนะนั้นตราบ
เทา่ส้ินอายุ ยงัประมาณอายุของเทวดาเหลา่นัน้ใหส้ิน้ไปแลว้ 
ย่อมปรินิพพานในภพนั้นเอง. 



๘๑

เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามี

ภิกษุท้ังหลาย น้ีเป็นความผิดแผกแตกต่างกัน  
เป็นความมุ่งหมายท่ีแตกต่างกัน เป็นเคร่ืองกระทำาให้แตกต่าง 
กัน ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้มิได้สดับ 
ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่.

(๓) อกีประการหน่ึง บคุคลบางคนในโลกนี ้เพราะ
ผ่านพ้นวิญญาณัญจายตนะเสียได้ โดยประการทั้งปวง จึง
เข้าถึงอากิญจัญญายตนะ อันมีการทำาในใจว่า “อะไรๆ ไม่มี” 
เขาย่อมชอบใจธรรมนั้น ปรารถนาธรรมนั้น และถึงความ
ยินดีด้วยธรรมนั้น เขาดำารงอยู่ในธรรมนั้น น้อมใจไปใน
ธรรมนัน้ อยูม่ากดว้ยธรรมนัน้ ไมเ่สือ่มจากธรรมนัน้ เมือ่ทำา
กาละ ยอ่มเขา้ถงึความเปน็สหายของเหลา่เทวดาทีเ่ข้าถงึ
ช้ันอากิญจัญญายตนะ ภิกษุท้ังหลาย เหล่าเทวดาท่ีเข้าถึง 
ชั้นอากิญจัญญายตนะมีอายุประมาณหกหม่ืนกัป ปุถุชน
ดำารงอยู่ในชั้นอากิญจัญญายตนะนั้นตราบเท่าสิ้นอายุ ยัง
ประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้าถึง
นรกบา้ง กำาเนดิเดรจัฉานบา้ง เปรตวสิยับา้ง สว่นสาวกของ
พระผูม้พีระภาคดำารงอยูใ่นชัน้อากญิจญัญายตนะนัน้ตราบ
เทา่ส้ินอายุ ยงัประมาณอายุของเทวดาเหลา่นัน้ใหส้ิน้ไปแลว้ 
ย่อมปรินิพพานในภพนั้นเอง.



๘๒

พุทธวจน - หมวดธรรม 

ภิกษุท้ังหลาย น้ีเป็นความผิดแผกแตกต่างกัน  
เป็นความมุ่งหมายท่ีแตกต่างกัน เป็นเคร่ืองกระทำาให้แตกต่าง 
กัน ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้มิได้สดับ 
ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จ�าพวกน้ีแล มีอยู่ในโลก 
หาได้ในโลก. 



๘๓

 

เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

ข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับ  
กับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ เม่ือเจริญพรหมวิหาร 

-บาลี ตุกฺก. อํ. ๒ / ๗๒/ ๒๕.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จ�าพวกนี้ มีอยู่ในโลก  
หาได้ในโลก ๔ จำาพวกเป็นอย่างไร คือ 

(๑) บุคคลบางคนในโลกนี้ มีจิตประกอบด้วย
เมตตา แผ่ไปสู่ทิศท่ีหน่ึง ทิศท่ีสอง ทิศท่ีสาม ทิศท่ีส่ี ก็เหมือน 
อย่างนั้น ทั้งเบื้องบน เบื้องล่างและเบื้องขวาง เธอแผ่ไป
ตลอดโลกท้ังส้ิน ในท่ีท้ังปวง แก่สัตว์ท้ังหลายท่ัวหน้าเสมอกัน  
ด้วยจิตอันประกอบด้วยเมตตา เป็นจิตไพบูลย์ ใหญ่หลวง 
ไม่มีประมาณ ไม่มีเวร ไม่มีพยาบาทแล้วแลอย ู่ เขาย่อม
ชอบใจธรรมนั้น ปรารถนาธรรมนั้น และถึงความยินดีด้วย
ธรรมนั้น เขาดำารงอยู่ในธรรมนั้น น้อมใจไปในธรรมนั้น  
อยู่มากด้วยธรรมนั้น ไม่เสื่อมจากธรรมนั้น เมื่อทำากาละ 
ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าพรหมกายิกา 
ภิกษุท้ังหลาย กัปหนึ่งเป็นประมาณอายุของเทวดาเหล่า
พรหมกายิกา ปุถุชนดำารงอยู่ในชั้นพรหมกายิกาน้ัน  
ตราบเท่าตลอดอายุ  ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้น
ให้สิ้นไปแล้ว  ย่อมเข้าถึงนรกบ้าง  กำาเนิดเดรัจฉานบ้าง 

๒9 
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เปรตวิสัยบ้าง ส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำารงอยู่ใน
ชั้นพรหมกายิกานั้นตราบเท่าสิ้นอายุ ยังประมาณอายุของ
เทวดาเหลา่นัน้ใหส้ิน้ไปแลว้ ยอ่มปรนิพิพานในภพนัน้เอง. 

ภิกษุท้ังหลาย น้ีเป็นความผิดแผกแตกต่างกัน  
เป็นความมุ่งหมายท่ีแตกต่างกัน เป็นเคร่ืองกระทำาให้แตกต่าง 
กัน ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้มิได้สดับ 
ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู.่

(๒) อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี 
มีจิตประกอบด้วยกรุณา แผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่ง ทิศที่สอง ทิศ
ที่สาม ทิศที่สี่ ก็เหมือนอย่างนั้น ทั้งเบื้องบน เบื้องล่างและ
เบื้องขวาง เธอแผ่ไปตลอดโลกทั้งสิ้น ในที่ทั้งปวง แก่สัตว์
ทัง้หลายท่ัวหน้าเสมอกัน ด้วยจิตอันประกอบด้วยกรุณา เป็น
จิตไพบูลย์ ใหญ่หลวง ไม่มีประมาณ ไม่มีเวร ไม่มีพยาบาท
แลว้แลอยู ่เขายอ่มชอบใจธรรมนัน้ ปรารถนาธรรมนัน้ และ
ถึงความยินดีด้วยธรรมน้ัน เขาดำารงอยู่ในธรรมน้ัน น้อมใจไป
ในธรรมนั้น อยู่มากด้วยธรรมนั้น ไม่เสื่อมจากธรรมนั้น  
เม่ือทำากาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่า
อาภัสสระ ภิกษุทั้งหลาย ๒ กัปเป็นประมาณอายุของ
เทวดาเหล่าอาภัสสระ ปุถุชนดำารงอยู่ในชั้นอาภัสสระนั้น 
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ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้น
ให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้าถึงนรกบ้าง กำาเนิดเดรัจฉานบ้าง 
เปรตวิสัยบ้าง ส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำารงอยู่ใน
ชั้นอาภัสสระนั้น ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของ
เทวดาเหลา่นัน้ใหส้ิน้ไปแลว้ ยอ่มปรนิพิพานในภพนัน้เอง. 

ภิกษุท้ังหลาย น้ีเป็นความผิดแผกแตกต่างกัน  
เป็นความมุ่งหมายท่ีแตกต่างกัน เป็นเคร่ืองกระทำาให้แตกต่าง 
กัน ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้มิได้สดับ 
ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู.่

(๓) อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี 
มีจิตประกอบด้วยมุทิตา แผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่ง ทิศที่สอง ทิศ
ที่สาม ทิศที่สี่ ก็เหมือนอย่างนั้น ทั้งเบื้องบน เบื้องล่างและ
เบื้องขวาง เธอแผ่ไปตลอดโลกทั้งสิ้น ในที่ทั้งปวงแก่สัตว์ 
ทั้งหลายทั่วหน้าเสมอกัน ด้วยจิตอันประกอบด้วยมุทิตา 
เป็นจิตไพบูลย์ ใหญ่หลวง ไม่มีประมาณ ไม่มีเวร ไม่มี
พยาบาทแลว้แลอยู ่เขายอ่มชอบใจธรรมนัน้ ปรารถนาธรรม
นั้น และถึงความยินดีด้วยธรรมน้ัน เขาดำารงอยู่ในธรรมน้ัน 
น้อมใจไปในธรรมนั้น อยู่มากด้วยธรรมนั้น ไม่เสื่อมจาก
ธรรมนัน้ เม่ือทำากาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดา
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เหล่าสภุกณิหะ ภกิษทุัง้หลาย ๔ กปัเปน็ประมาณอายขุอง
เทวดาเหล่าสุภกิณหะ ปุถุชนดำารงอยู่ในชั้นสุภกิณหะนั้น
ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้น
ให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้าถึงนรกบ้าง กำาเนิดเดรัจฉานบ้าง 
เปรตวิสัยบ้าง ส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำารงอยู่ใน
ชั้นสุภกิณหะนั้นตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของ
เทวดาเหลา่นัน้ใหส้ิน้ไปแลว้ ยอ่มปรนิพิพานในภพนัน้เอง. 

ภิกษุท้ังหลาย น้ีเป็นความผิดแผกแตกต่างกัน  
เป็นความมุ่งหมายท่ีแตกต่างกัน เป็นเคร่ืองกระทำาให้แตกต่าง
กัน ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้มิได้สดับ 
ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู.่

(๔) อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี 
มีจิตประกอบด้วยอุเบกขา แผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่ง ทิศที่สอง  
ทิศท่ีสาม ทิศท่ีส่ี ก็เหมือนอย่างน้ัน ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองล่าง และ 
เบื้องขวาง เธอแผ่ไปตลอดโลกทั้งสิ้น ในที่ทั้งปวง แก่สัตว์
ทั้งหลายทั่วหน้าเสมอกัน ด้วยจิตอันประกอบด้วยอุเบกขา 
เป็นจิตไพบูลย์ ใหญ่หลวง ไม่มีประมาณ ไม่มีเวร ไม่มี
พยาบาทแลว้แลอยู ่เขายอ่มชอบใจธรรมนัน้ ปรารถนาธรรม
นั้น และถึงความยินดีด้วยธรรมน้ัน เขาดำารงอยู่ในธรรมน้ัน 
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น้อมใจไปในธรรมนั้น อยู่มากด้วยธรรมนั้น ไม่เสื่อมจาก
ธรรมนัน้ เม่ือทำากาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดา
เหล่าเวหปัผละ ภกิษทุัง้หลาย ๕๐๐ กัปเปน็ประมาณอายุ
ของเทวดาเหลา่เวหปัผละ ปถุชุนดำารงอยูใ่นช้ันเวหปัผละนัน้ 
ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้น
ให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้าถึงนรกบ้าง กำาเนิดเดรัจฉานบ้าง 
เปรตวิสัยบ้าง ส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำารงอยู่ใน
ชั้นเวหัปผละนั้นตราบเท่าสิ้นอายุ ยังประมาณอายุของ
เทวดาเหลา่นัน้ใหส้ิน้ไปแลว้ ยอ่มปรนิพิพานในภพนัน้เอง. 

ภิกษุท้ังหลาย น้ีเป็นความผิดแผกแตกต่างกัน  
เป็นความมุ่งหมายท่ีแตกต่างกัน เป็นเคร่ืองกระทำาให้แตกต่าง 
กัน ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้มิได้สดับ 
ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู.่

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จ�าพวกน้ีแล มีอยู่ในโลก 
หาได้ในโลก.
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ผลของการได้สมาธิ  
แล้วเห็นความไม่เที่ยง (นัยที่ 1)

-บาลี ตุกฺก. อํ. ๒ / ๗ / ๒๔.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จ�าพวกนี้ มีอยู่ในโลก  
หาได้ในโลก ๔ จำาพวกเป็นอย่างไร คือ 

(๑) บคุคลบางคนในโลกนี ้เพราะสงดัจากกามและ
อกุศลธรรมทั้งหลาย บรรลุปฐมฌาน อันมีวิตก มีวิจาร  
มีปีติและสุข เกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่ รูป เวทนา สัญญา 
สังขาร และวิญญาณอันใด ท่ีมีอยู่ในปฐมฌานน้ัน บุคคลน้ัน 
พิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้น โดยความเป็นของไม่เที่ยง 
(อนิจฺจโต) เป็นทุกข ์(ทุกฺขโต) เป็นดังโรค (โรคโต) เป็นดังหัวฝ ี
(คณฺฑโต) เป็นดังลูกศร (สลฺลโต) เป็นของทนได้ยาก(อฆโต) 
เปน็ของเบยีดเบยีน (อาพาธโต) เปน็ของผูอ้ืน่ (ปรโต) เปน็ของ
ต้องแตกสลาย (ปโลกโต) เป็นของว่างเปล่า (สุ ฺ โต) เป็น
อนตัตา (อนตตฺโต) บคุคลนัน้ เมือ่ตายไป ยอ่มเขา้ถงึความ
เป็นสหายของเทวดาเหล่าสุทธาวาส ภิกษุทั้งหลาย 
ความอุบัตินี้แล ไม่ทั่วไปด้วยปุถุชน.

(๒) อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี  
เพราะสงบวิตกวิจารเสียได้ จึงบรรลุทุติยฌาน … รูป เวทนา  

๓0 
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สญัญา สงัขาร และวญิญาณอนัใด ทีมี่อยูใ่นทุตยิฌานน้ัน 
บุคคลนั้นพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้น โดยความเป็นของ
ไม่เที่ยง … บุคคลนั้น เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็น
สหายของเทวดาเหล่าสุทธาวาส ภิกษุท้ังหลาย ความอุบัติ 
นี้แล ไม่ทั่วไปด้วยปุถุชน.

(๓) อีกประการหนึ่ ง บุคคลบางคนในโลกน้ี  
เพราะความจางไปแห่งปีติ จึงอยู่อุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ 
และยอ่มเสวยสขุดว้ยกาย จงึบรรลตุตยิฌาน … รปู เวทนา 
สญัญา สงัขาร และวิญญาณอนัใด ทีม่อียูใ่นตตยิฌานนัน้ 
บุคคลน้ันพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้น โดยความเป็น 
ของไม่เที่ยง … บุคคลนั้น เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความ
เป็นสหายของเทวดาเหล่าสุทธาวาส ภิกษุทั้งหลาย  
ความอุบัตินี้แล ไม่ทั่วไปด้วยปุถุชน.

(๔) อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี  
เพราะละสุขและทุกข์เสียได้ เพราะความดับหายไปแห่ง
โสมนสัและโทมนสัทัง้หลายในกาลก่อน จงึบรรลจุตตุถฌาน 
อันไม่มีทุกข์ไม่มีสุข มีแต่ความที่มีสติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์
เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และ
วญิญาณอนัใด ทีม่อียูใ่นจตตุถฌานน้ัน บคุคลนัน้พจิารณา
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เห็นธรรมเหล่าน้ัน โดยความเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ 
เป็นดังโรค เป็นดังหัวฝี เป็นดังลูกศร เป็นของทนได้ยาก 
เป็นของเบียดเบียน เป็นของผู้อ่ืน เป็นของแตกสลาย เป็นของ 
ว่างเปล่า เป็นอนัตตา บุคคลนั้นเมื่อตายไป ย่อมเข้าถึง
ความเปน็สหายของเทวดาเหลา่สทุธาวาส ภกิษท้ัุงหลาย 
ความอุบัตินี้แล ไม่ทั่วไปด้วยปุถุชน.

ภกิษทุัง้หลาย บคุคล ๔ จ�าพวกนีแ้ล มอียูใ่นโลก 
หาได้ในโลก.
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ผลของการได้สมาธิ  
แล้วเห็นความไม่เที่ยง (นัยที่ ๒)

-บาลี วก. อํ. ๒๓/๔๓๘/๒๔๐.

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

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

. พระไตรป กฉบับมอญ มีระบุเลยไปถึง เพร�ะอ�ศัยสัญญ�เวทยิตนิโรธบ้�ง   
แต่พระไตรป กฉบับสย�มรั มีถึงเนวสัญญ�น�สัญญ�ยตนะเท่�น้ัน. -ผู้รวบรวม
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(อฆโต) เป็นของเบียดเบียน (อาพาธโต) เป็นของผู้อื่น (ปรโต)  
เป็นของต้องแตกสลาย (ปโลกโต) เป็นของว่างเปล่า 
(สุ ฺ โต) เป็นอนัตตา (อนตฺตโต) เธอดำารงจิตด้วยธรรม
เหล่านั้น แล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตธาตุว่า นั่นสงบ นั่นระงับ 
นั่นประณีต นั่นคือธรรมเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวง 
เป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวง เป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหา เป็น
ความจางคลาย เป็นความดับ เป็นนิพพาน ดังนี้ เธอดำารง 
อยู่ในปฐมฌานนั้น ย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย 
ถ้าไม่ถึงความส้ินไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ก็เป็นโอปปาติกะ  
ผูป้รนิพิพานในภพนัน้ มอีนัไมก่ลบัจากโลกนัน้เปน็ธรรมดา 
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป (ป ฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน  
สโยชนาน ปริกฺขยา) และเพราะอำานาจแห่งธัมมราคะ ธัมมนันทิน้ันๆ  
นั่นเอง.

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

(ในกรณีแห่งการสิ้นอาสวะ เพราะอาศัยทุติยฌานบ้าง เพราะ
อาศัยตติยฌานบ้าง เพราะอาศัยจตุตถฌานบ้าง ก็มีคำาอธิบายที่ตรัสไว้ 
โดยทำานองเดยีวกนักบัในกรณแีหง่ปฐมฌานขา้งบนนี ้ทัง้ในสว่นอปุไมย
และส่วนอุปมา ผิดกันแต่ชื่อแห่งฌานเท่านั้น)
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ภกิษทุัง้หลาย ขอ้ทีเ่รากลา่วแลว้วา่ ภกิษทุัง้หลาย  
เรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะ เพราะอาศัยอากาสานัญ- 
จายตนะบา้ง ดงันีน้ัน้ เราอาศยัอะไรกลา่วเลา่ ภกิษทุัง้หลาย  
ในกรณีนี้ ภิกษุเพราะก้าวล่วงรูปสัญญาเสียได้โดยประการ
ทั้งปวง เพราะความดับไปแห่งปฏิฆสัญญา เพราะการไม่
ใส่ใจซึ่งนานัตตสัญญา จึงเข้าถึงอากาสานัญจายตนะ อันมี 
การทำาในใจว่า อากาศไม่มีที่สิ้นสุด ดังนี้แล้วแลอยู่ เวทนา 
สญัญา สังขาร และวิญญาณอันใด ทีม่อียูใ่นอากาสานญัจายตนะ 
น้ัน บุคคลน้ันพจิารณาเหน็ธรรมเหลา่นัน้ โดยความเปน็ของ
ไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์เปน็ดังโรค เปน็ดงัหวัฝ ีเปน็ดงัลกูศร เปน็
ของทนได้ยาก เป็นของเบียดเบียน เป็นของผู้อื่น เป็นของ
ต้องแตกสลาย เป็นของว่างเปล่า เป็นอนัตตา เธอดำารงจิต
ด้วยธรรมเหล่าน้ัน แล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตธาตุว่า นั่นสงบ 
นัน่ระงบั นัน่ประณตี นัน่คอืธรรมเปน็ทีส่งบระงบัแหง่สงัขาร 
ทัง้ปวง เปน็ทีส่ลดัคนืซึง่อปุธทิัง้ปวง เป็นทีส่ิน้ไปแหง่ตณัหา 
เปน็ความจางคลาย เปน็ความดบั เปน็นพิพาน ดงัน้ี เธอดำารง 
อยู่ในอากาสานัญจายตนะนั้น ย่อมถึงความสิ้นไปแห่ง 
อาสวะท้ังหลาย ถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย  
ก็เป็นโอปปาติกะ ผู้ปรินิพพานในภพนั้น มีอันไม่กลับจาก
โลกนั้นเป็นธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป 
และเพราะอำานาจแห่งธัมมราคะ ธัมมนันทินั้นๆ นั่นเอง.
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ภกิษทุัง้หลาย เปรยีบเหมอืนนายขมงัธนหูรอืลกูมอื
ของเขา ประกอบการฝึกยงิรปูหุน่ทีท่ำาดว้ยหญา้หรอืกอ้นดิน  
สมยัตอ่มา เขากเ็ปน็นายขมงัธนผููย้งิไดไ้กล ยงิได้เรว็ ทำาลาย
หมู่พลอันใหญ่ได้ ภิกษุทั้งหลาย ฉันใดก็ฉันนั้น ที่ภิกษุ
เพราะกา้วลว่งซึง่รปูสญัญาเสยีได้โดยประการทัง้ปวง เพราะ 
ความดับไปแห่งปฏิฆสัญญา เพราะการไม่ใส่ใจซึ่งนานัตต- 
สัญญา จึงเข้าถึงอากาสานัญจายตนะ อันมีการทำาในใจว่า 
อากาศไม่มีที่สิ้นสุด ดังนี้แล้วแลอยู่ เธอย่อมพิจารณาเห็น
ธรรมทัง้หลาย คอื เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ อนัมอียูใ่น 
อากาสานญัจายตนะนัน้ โดยความเปน็ของไมเ่ทีย่ง โดยความ
เป็นทุกข์ เป็นโรค เป็นดังหัวฝี เป็นดังลูกศร เป็นความยาก 
ลำาบาก เป็นอาพาธ เป็นของผู้อื่น เป็นของแตกสลาย  
เป็นของว่าง เป็นอนัตตา เธอดำารงจิตด้วยธรรมเหล่านั้น
แล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตธาตุว่า นั่นสงบระงับ นั่นประณีต 
นัน่คอืธรรมเปน็ทีส่งบระงบัแหง่สงัขารทัง้ปวง เปน็ทีส่ลดัคนื
ซึ่งอุปธิทั้งปวง เป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหา เป็นความจางคลาย  
เปน็ความดับ เปน็นพิพาน ดงันี ้ เธอดำารงอยูใ่นอากาสานญั- 
จายตนะนั้น ย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย  
ถ้าไม่ถึงความส้ินไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ก็เป็นโอปปาติกะ  
ผูป้รนิพิพานในภพนัน้ มอีนัไมก่ลบัจากโลกนัน้เปน็ธรรมดา
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ส้ินไป และเพราะอำานาจแห่ง 
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ธัมมราคะ ธัมมนันทินั้นๆ นั่นเอง ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่ 
เรากล่าวแล้วว่า ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวความสิ้นอาสวะ 
เพราะอาศยัอากาสานญัจายตนะบา้ง ดงันีน้ัน้ เราอาศยัความ
ข้อนี้กล่าวแล้ว.

(ในกรณแีหง่การสิน้อาสวะ เพราะอาศยัวญิญาณญัจายตนะบา้ง 
เพราะอาศัยอากิญจัญญายตนะบ้าง ก็มีคำาอธิบายที่ตรัสไว้โดยทำานอง
เดียวกันกับในกรณีแห่งอากาสานัญจายตนะข้างบนนี้ ทุกตัวคำาพูดท้ัง
ในส่วนอุปไมยและส่วนอุปมา ผิดกันแต่ช่ือแห่งสมาธิเท่านั้น ผู้ศึกษา 
พึงเทียบเคียงได้เอง ครั้นตรัสข้อความในกรณีแห่งอากิญจัญญายตนะ 
จบแล้ว ได้ตรัสข้อความนี้ ต่อไปว่า)

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

ภิกษุทั้งหลาย ส่วนว่า อายตนะอีก ๒ ประการ 
กล่าวคือ เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ และ สัญญา- 
เวทยิตนิโรธ ซึ่งอาศัยสัญญาสมาบัติเหล่านั้น เรากล่าวว่า 
เป็นสิ่งที่ฌายีภิกษุ1 ผู้ฉลาดในการเข้าสมาบัติ ฉลาดใน 
การออกจากสมาบัติ จะพึงเข้าสมาบัติ ออกจากสมาบัติ 
แล้วกล่าวว่าเป็นอะไรได้เองโดยชอบ ดังนี้.

. �ยี กิษุ คือ กิษุผู้เพ่งอยู่. -ผู้รวบรวม
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(ในสตูรอืน่ เปน็คำากลา่วของพระอานนทที์อ่า้งถงึวา่เปน็คำาตรสั
ของพระผู้มีพระภาค โดยกล่าวถึงการทำาสมาธิตั้งแต่ระดับปฐมฌาน  
จนถึงอากิญจัญญายตนะ และการเจริญเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) โดยให้พิจารณาว่าธรรมแต่ละอย่างนี้ มีเหตุปัจจัย 
ปรุงแต่งข้ึน (อภิสงฺขต) มีเหตุปัจจัยทำาให้เกิดความรู้สึกข้ึน (อภิสญฺเจตยิต)  
ก็สิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้น อันเหตุปัจจัยทำาให้เกิดความ
รู้สึกข้ึน ส่ิงน้ันไม่เท่ียง มีความดับไปเป็นธรรมดา เม่ือดำารงอยู่ในธรรมน้ัน  
ก็จะเป็นเหตุให้ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ถ้าไม่ถึงความสิ้นไป
แหง่อาสวะทัง้หลาย กจ็ะเปน็โอปปาติกะ ผูป้รนิพิพานในภพนัน้ มอีนัไม่
กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป และ
เพราะอำานาจแห่งธัมมราคะ ธัมมนันทิน้ันๆ น่ันเอง -บาลี ม. ม. 
๑๓/๑9/๑9.

จากพระสูตรในบทที่ ๒๗ - ๓๑, ๑๗๔ และพระสูตรอื่นๆ ใน
หนังสือเล่มนี้ พอสรุปได้ว่า ผู้ที่ได้ฌาน ๑ - ๔ แล้วเห็นขันธ์ทั้ง ๕ ที่อยู่
ในธรรมนั้น โดยความเป็นของไม่เที่ยง … เป็นอนัตตา สามารถเข้าถึง 
ความเป็นสหายของเทวดาเหล่าอวิหา อตัปปา สุสัสสา สุทัสสี และ 
อกนิฏฐา ส่วนผู้ได้สมาธิในระดับอรูปสัญญา (อากาสานัญจายตนะ, 
วิญญาณัญจายตนะ และอากิญจัญญายตนะ) แล้วเห็นขันธ์ท้ัง ๔ ที่อยู่ใน
ธรรมนั้น โดยความเป็นของไม่เที่ยง … เป็นอนัตตา พระองค์จะช้ีว่า 
เพราะโอรมัภาคยิสงัโยชน ์๕ สิน้ไป จงึสง่ผลใหเ้ขา้ถงึความเปน็สหายของ
เทวดาเหล่าอกนิฏฐา. -ผู้รวบรวม)
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เหตุได้ความเป็นอนาคามี  
หรืออาคาม ี

-บาลี ตุกฺก. อํ. ๒ /๒ ๓/ ๗ . 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่อง
ใหส้ตัวบ์างจำาพวกในโลกนี ้จติุจากกายนัน้แลว้เปน็อาคามกีลบัมาสูค่วาม
เป็นอย่างนี้ อนึ่ง อะไรเป็นปัจจัยเครื่องให้สัตว์บางจำาพวกในโลกนี้ จุติ
จากกายนั้นแล้วเป็นอนาคามี ไม่กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้ พระเจ้าข้า.

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

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

๓๒ 
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นาสัญญายตนะนั้น ยับยั้งในเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้น 
นอ้มใจไป อยูจ่นคุน้ในเนวสญัญานาสญัญายตนะนัน้ ไมเ่สือ่ม 
เม่ือกระทำากาละ ย่อมเขา้ถงึความเปน็สหายของเหลา่เทวดา
ผู้เข้าถึงชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนภพ เขาจุติจากชั้นนั้น
แล้ว ย่อมเป็นอนาคาม ีไม่กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้. 

สารีบุตร นี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้สัตว์ 
บางจำาพวกในโลกนี้ จุติจากกายนั้นแล้วเป็นอาคามี กลับมา
สูค่วามเปน็อยา่งนี ้ อนึง่ นีเ้ปน็เหตเุปน็ปจัจัยเครือ่งใหส้ตัว์
บางจำาพวกในโลกนี ้จตุจิากกายนัน้แลว้เปน็อนาคามไีมก่ลบั
มาสู่ความเป็นอย่างนี้.



๑๐๐
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ผลของการเจริญพรหมวิหาร 
แล้วเห็นความไม่เที่ยง

-บาลี ตุกฺก. อํ. ๒ / ๗๕/ ๒๖.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำาพวกนี้ มีอยู่ในโลก  
หาได้ในโลก ๔ จำาพวกเป็นอย่างไร คือ 

(๑) บุคคลบางคนในโลกนี้ มีจิตประกอบด้วย
เมตตา แผ่ไปสู่ทิศท่ีหน่ึง ทิศท่ีสอง ทิศท่ีสาม ทิศท่ีส่ี ก็เหมือน 
อย่างนั้น ทั้งเบื้องบน เบื้องล่าง และเบื้องขวาง เธอแผ่ไป
ตลอดโลกท้ังส้ิน ในท่ีท้ังปวง แก่สัตว์ท้ังหลายท่ัวหน้าเสมอกัน 
ด้วยจิตอันประกอบด้วยเมตตา เป็นจิตไพบูลย์ ใหญ่หลวง 
ไม่มีประมาณ ไม่มีเวร ไม่มีพยาบาทแล้วแลอยู่ รูป เวทนา 
สัญญา สังขาร และวิญญาณอันใด มีอยู่ในธรรมนั้น 
บุคคลนั้นพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้น โดยความเป็นของ
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นดังโรค เป็นดังหัวฝี เป็นดังลูกศร 
เป็นของทนได้ยาก เป็นของเบียดเบียน เป็นของไม่เชื่อฟัง  
เป็นของต้องทำาลายไป เป็นของว่างเปล่า เป็นของไม่ใช่ตน  
บุคคลนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของ
เทวดาเหล่าสุทธาวาส ภิกษุท้ังหลาย ความอุบัตินี้แล  
ไม่ทั่วไปด้วยปุถุชน.
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(๒) อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี 
มีจิตประกอบด้วยกรุณา … .

(๓) อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี 
มีจิตประกอบด้วยมุทิตา … .

(๔) อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี 
มีจิตประกอบด้วยอุเบกขา แผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่ง ทิศที่สอง  
ทิศท่ีสาม ทิศท่ีส่ี ก็เหมือนอย่างน้ัน ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองล่าง และ 
เบื้องขวาง เธอแผ่ไปตลอดโลกทั้งสิ้น ในที่ทั้งปวง แก่สัตว์
ทั้งหลายทั่วหน้าเสมอกัน ด้วยจิตอันประกอบด้วยอุเบกขา 
เป็นจิตไพบูลย์ ใหญ่หลวง ไม่มีประมาณ ไม่มีเวร ไม่มี
พยาบาทแล้วแลอยู่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ
อันใด มีอยู่ในธรรมนั้น บุคคลนั้นพิจารณาเห็นธรรม 
เหล่านั้น โดยความเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นดังโรค 
เป็นดังหัวฝี เป็นดังลูกศร เป็นของทนได้ยาก เป็นของ
เบียดเบียน เป็นของไม่เชื่อฟัง เป็นของต้องทำาลายไป เป็น
ของวา่งเปลา่ เปน็ของไมใ่ชต่น บคุคลนัน้เมือ่ตายไปยอ่ม
เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าสุทธาวาส ภิกษุ
ทั้งหลาย ความอุบัตินี้แล ไม่ทั่วไปด้วยปุถุชน.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จ�าพวกน้ีแล มีอยู่ในโลก 
หาได้ในโลก.



๑๐๒

 
เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

โลก คือ สิ่งที่แตกสลายได้
-บาลี ส า. สํ. ๘/๖๔/๙๘.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ที่กล่าวกันว่า โลก โลก ดังนี้ อันว่าโลก 
มีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไร พระเจ้าข้า.

ภิกษุ เพราะจะต้องแตกสลาย เราจึงกล่าวว่าโลก  
ก็อะไรเล่าจะต้องแตกสลาย. 

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

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

ภกิษ ุ จมกูแตกสลาย กลิน่แตกสลาย ฆานวญิญาณ
แตกสลาย ฆานสมัผสัแตกสลาย แม้สุขเวทนาก็ดี ทุกขเวทนา
ก็ดี หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะฆานสัมผัสเป็นปัจจัย 
ก็แตกสลาย.
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ภิกษุ ลิ้นแตกสลาย รสแตกสลาย ชิวหาวิญญาณ 
แตกสลาย ชวิหาสมัผสัแตกสลาย แมส้ขุเวทนากด็ ีทกุขเวทนา 
ก็ดี หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย 
ก็แตกสลาย.

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

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

ภกิษ ุ เพราะจะต้องแตกสลาย เราจึงกล่าวว่า โลก 
ดังน้ี.



๑๐๔
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กามคุณ ๕ คือ โลกในอริยวินัย
-บาลี วก. อํ. ๒๓/๔๔๖/๒๔๒.

ครั้งหนึ่ง พราหมณ์ผู้ชำานาญในคัมภีร์โลกายตะ ๒ คน เข้าไป
เฝ้าพระผู้มีพระภาค และได้ทูลถามว่า ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญปูรณกัสสปะ  
เปน็ผูรู้ส้ิง่ทัง้ปวง เหน็สิง่ทัง้ปวง ปฏญิาณการรูก้ารเหน็อนัไมม่สีว่นเหลอืวา่  
เมื่อเราเดิน ยืน หลับ และตื่นอยู่ ญาณทัสสนะปรากฏติดต่อเนื่องกันไป  
ปูรณกัสสปะน้ันกล่าวอย่างน้ีว่า เรารู้เราเห็นโลกอันไม่มีท่ีสุด ด้วยญาณ 
อันไม่มีท่ีสุด ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ แม้นิครณฐนาฏบุตรก็เป็นผู้รู้ส่ิงท้ังปวง  
เหน็สิง่ทัง้ปวง ปฏิญาณการรูก้ารเหน็ไมม่สีว่นเหลอืวา่ เมือ่เราเดนิ ยนื หลบั 
และตื่นอยู่ ญาณทัสสนะปรากฏติดต่อเนื่องกันไป นิครณฐนาฏบุตรนั้น 
กล่าวอย่างนี้ว่า เรารู้ เราเห็นโลกอันไม่มีที่สุด ด้วยญาณอันไม่มีที่สุด  
ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ คนทัง้ ๒ ตา่งกพ็ดูอวดรูก้นั มคีำาพดูขัดแยง้กนั 
ใครพูดจริง ใครพูดเท็จ.

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

พราหมณ ์ เปรยีบเหมอืนชาย ๔ คน ยืนอยูใ่น ๔ ทศิ  
ตา่งกม็ฝีเีทา้ในการเดนิและการวิง่ทีเ่ยีย่มพอๆ กนั ความเร็ว
ในการว่ิงของเขา ประดุจลูกธนูชนิดเบาท่ีถูกยิงผ่านเงาต้นตาล
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ตามขวางได้โดยง่าย ของนายขมังธนูท่ีถือธนูไว้อย่างม่ันคง  
ผู้ท่ีศึกษามาเจนฝีมือแล้ว ผ่านการประลองฝีมือแล้ว ในการ
ก้าวของเขา ประดุจก้าวจากมหาสมุทรด้านทิศตะวันออกถึง
มหาสมุทรด้านทิศตะวันตก1 ครั้งนั้น ชายผู้ยืนอยู่ด้าน
ทิศตะวันออก กล่าวอย่างนี้ว่า เราจะเดินไปให้ถึงท่ีสุดโลก  
เขาเวน้การดืม่ การกนิ การลิม้ เวน้การถา่ยอจุจาระปสัสาวะ 
และเว้นจากการหลับและการพัก เขามีอายุ ๑๐๐ ปี มีชีวิต
อยู่ ๑๐๐ ปี เดินไปตลอด ๑๐๐ ปี ยังไม่ทันถึงที่สุดโลกเลย 
ก็ตายเสียก่อน ถ้าชายผู้ยืนอยู่ด้านทิศตะวันตก … ถ้าชาย 
ผู้ยืนอยู่ด้านทิศเหนือ … ถ้าชายผู้ยืนอยู่ด้านทิศใต้ กล่าว
อย่างนี้ว่า เราจะเดินไปให้ถึงท่ีสุดโลก โดยเขาเว้นจากการ
ดื่ม การกิน การลิ้ม เว้นจากการถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ 
เว้นจากการหลับและการพัก เขามีอายุ ๑๐๐ ปี มีชีวิตอยู่ 
๑๐๐ ปี เดินไปตลอด ๑๐๐ ปี ยังไม่ถึงที่สุดโลกเลย ก็ตาย
เสยีกอ่น ขอ้นัน้เพราะเหตอุะไร เพราะเราไมก่ลา่ววา่ บคุคล
จะพงึรูพ้งึเหน็ จะพึงถงึทีส่ดุของโลกดว้ยการวิง่เหน็ปานนัน้ 
และเราไม่กล่าวว่า บุคคลยังไม่ถึงที่สุดแห่งโลก จะกระทำา
ที่สุดแห่งทุกข์ได้. 

. สำ�นวนแปลมีคว�มแตกต่�งจ�กพระไตรป ก �ษ�ไทยฉบับหลวงบ้�ง เพ่ือให้
ส�ม�รถเข้�ในเน้ือคว�มได้ดีข้ึน จึงได้นำ�สำ�นวนของโรหิตัสสสูตร และฉบับแปล
�ษ�อังกฤษของ กิขุโพธิม�ปรับใช้บ�งส่วน -ผู้รวบรวม
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พราหมณ์ กามคุณ ๕ ประการนี้ เรียกว่าโลกใน 
อริยวินัย กามคุณ ๕ ประการเป็นไฉน คือ รูปที่จะพึงรู้แจ้ง
ด้วยจักษุ อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ เป็นที่รัก 
ยัว่ยวน ชวนใหก้ำาหนดั เสยีงทีจ่ะพงึรูแ้จง้ดว้ยห ู… กลิน่ทีจ่ะ
พึงรู้แจ้งด้วยจมูก … รสที่จะพึงรู้แจ้งด้วยลิ้น … โผฏฐัพพะ
ที่จะพึงรู้แจ้งด้วยกาย อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ 
เป็นที่รัก ยั่วยวนชวนให้กำาหนัด พราหมณ์ กามคุณ ๕ 
ประการนี้แล เรียกว่าโลกในอริยวินัย.

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

พราหมณ ์ อกีประการหนึง่ ภกิษ ุบรรลทุติุยฌาน … 
บรรลตุตยิฌาน … บรรลุจตุตถฌาน … ภกิษนุีเ้รยีกวา่ ไดถ้งึ 
ที่สุดแห่งโลกแล้ว และอยู่ในที่สุดแห่งโลก แต่ชนเหล่าอื่น
กล่าวภิกษุนั้นอย่างนี้ว่า แม้ภิกษุนี้ก็ยังนับเนื่องอยู่ในโลก  
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ยังสลัดตนไม่พ้นไปจากโลก พราหมณ์ เป็นความจริง 
แม้เราก็กล่าวอย่างน้ีว่า แม้ภิกษุนี้ก็ยังนับเน่ืองอยู่ในโลก  
ยังสลัดตนไม่พ้นไปจากโลก.

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

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

วาเสฏฐะ เปรยีบเหมอืนแมน้่ำาอจริวดี น้ำาเตม็เปีย่ม
เสมอฝัง่ กาดืม่กนิได ้ครัง้นัน้ บรุษุผูต้้องการฝัง่ แสวงหาฝ่ัง 
ไปยังฝั่ง ประสงค์จะข้ามฝั่งไป เขามัดแขนไพร่หลังอย่าง
แน่น ด้วยเชือกอย่างเหนียวที่ริมฝั่งนี้ วาเสฏฐะ ท่านจะ
สำาคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไร บุรุษนั้นพึงไปสู่ฝั่งโน้นจาก
ฝั่งนี้แห่งแม่น้ำาอจิรวดีได้หรือไม่.

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ไม่ได้.

วาเสฏฐะ ฉันนั้นเหมือนกัน กามคุณ ๕ เหล่านี้ 
ในอริยวินัย เรียกว่าขื่อคาบ้าง เรียกว่าเครื่องจองจำาบ้าง 
กามคุณ ๕ เป็นอย่างไร คือ รูปที่พึงรู้ด้วยจักษุ เสียงที่
พึงรู้ด้วยโสตะ กลิ่นที่พึงรู้ด้วยฆานะ รสที่พึงรู้ด้วยชิวหา 
โผฏฐัพพะที่พึงรู้ด้วยกาย น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ 
น่ารัก เกี่ยวด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำาหนัด กามคุณ ๕ 
เหล่านี้ ในอริยวินัย เรียกว่าขื่อคาบ้าง เรียกว่าเครื่องจองจำา
บ้าง พราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชชา กำาหนัด สยบ หมกมุ่น ไม่แล
เหน็โทษ ไมม่ปีญัญาคดิสลดัออก บรโิภคกามคณุ ๕ เหลา่นี้ 
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อยู่ ก็พราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชชาเหล่านั้น ละธรรมที่ทำาบุคคล
ให้เป็นพราหมณ์เสีย สมาทานธรรมที่มิใช่ทำาบุคคลให้เป็น
พราหมณ์ประพฤติอยู่ กำาหนัด สยบ หมกมุ่น ไม่แลเห็น
โทษ ไม่มีปัญญาคิดสลัดออก บริโภคกามคุณ ๕ พัวพันใน 
กามฉันทะอยู่ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก จักเข้าถึง
ความเป็นสหายแห่งพรหม ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้.

วาเสฏฐะ เปรยีบเหมอืนแมน้่ำาอจริวดี น้ำาเตม็เปีย่ม 
เสมอขอบฝั่ง กาก้มลงดื่มได้ ครั้งนั้น บุรุษผู้ต้องการฝั่ง 
แสวงหาฝั่ง ไปยังฝั่ง ประสงค์จะข้ามฝั่งไป เขากลับนอน
คลุมตลอดศีรษะเสียที่ฝั่ง วาเสฏฐะ ท่านจะสำาคัญความ
ขอ้นัน้เป็นอยา่งไร บุรษุนัน้พงึไปสู่ฝ่ังโนน้จากฝ่ังนีแ้หง่แมน่้ำา
อจิรวดีได้หรือไม่.

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ไม่ได้.

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

วาเสฏฐะ พวกพราหมณผ์ูไ้ดไ้ตรวชิชา ถกูนวิรณ ์๕ 
เหล่านี้ ปกคลุม หุ้มห่อ รัดรึง ตรึงตราแล้ว ก็พราหมณ์ผู้ได้
ไตรวิชชาเหล่านั้น ละธรรมที่ทำาบุคคลให้เป็นพราหมณ์เสีย 
สมาทานธรรมท่ีมิใช่ทำาบุคคลให้เป็นพราหมณ์ประพฤติอยู่ 
ถูกนิวรณ์ ๕ ปกคลุม หุ้มห่อรัดรึง ตรึงตราแล้ว เบื้องหน้า
แตต่ายเพราะกายแตก จกัเขา้ถงึความเป็นสหายแหง่พรหม 
ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้.
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เครื่องจองจ�าที่มั่นคง
-บาลี ส า . สํ. ๕/ /๓๕๒.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ วันนี้หมู่มหาชนถูกพระเจ้าปเสนทิโกศล
ใหจ้องจำาไวแ้ลว้ บางพวกถกูจองจำาดว้ยเชอืก บางพวกถกูจองจำาดว้ยขือ่คา  
บางพวกถูกจองจำาด้วยโซ่ตรวน.

ผู้มีปัญญาทั้งหลาย ไม่กล่าวเครื่องจองจำาที่ทำาด้วย
เหล็ก ทำาด้วยไม้ และทำาด้วยหญ้า (เชือก) ว่าเป็นเครื่อง
จองจำาที่มั่นคง.

ผู้มีปัญญาทั้งหลาย ย่อมกล่าวความรักใคร่พอใจ 
ในตุ้มหู แก้วมณี และความห่วงอาลัยในบุตรและภรรยา 
นั่นแหละว่า เป็นเครื่องจองจำาที่ม่ันคง ฉุดให้สัตว์ลงต่ำา  
ซึ่งเป็นเครื่องจองจำาที่ผูกไว้หย่อนๆ แต่แก้ได้ยาก. 

ผู้มีปัญญาทั้งหลาย ตัดเครื่องจองจำาแม้เช่นนั้น
ออกบวช เป็นผู้ไม่มีความห่วงอาลัย ละกามสุขเสียแล้ว.
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ความหมายของกามและกามคุณ
-บาลี กฺก. อํ. ๒๒/๔๕๙/๓๓๔.

ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงทราบกาม เหตุเกิด
แห่งกาม ความต่างแห่งกาม วิบากแห่งกาม ความดับแห่งกาม 
ปฏิปทาท่ีให้ถึงความดับแห่งกาม. 

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

ภิกษุท้ังหลาย กามคุณ ๕ ประการน้ี คือ รูปท่ีรู้ได้ 
ด้วยตา อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลักษณะน่ารัก 
เป็นที่ตั้งอาศัยแห่งความใคร่ เป็นท่ีต้ังแห่งความกำาหนัด 
เสียงท่ีรู้ได้ด้วยหู ... กล่ินท่ีรู้ได้ด้วยจมูก ... รสท่ีรู้ได้ด้วยล้ิน ...  
โผฏฐัพพะ (สมัผสัทางผวิ) ท่ีรู้ได้ด้วยกาย อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่  
น่าพอใจ มีลักษณะน่ารัก เป็นท่ีต้ังอาศัยแห่งความใคร่ เป็น
ท่ีต้ังแห่งความกำาหนัด ภิกษุท้ังหลาย ก็แต่ว่าส่ิงเหล่าน้ีไม่ช่ือ 
ว่ากาม ส่ิงเหล่าน้ีเรียกว่า กามคุณในอริยวินัย. 

ความก�าหนัดไปตามอ�านาจความตริตรึก (สงฺกปฺปราค)  
น่ันแหละคือกามของคนเรา อารมณ์อันวิจิตรท้ังหลายในโลก 
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ไม่ช่ือว่ากาม ความกำาหนัดไปตามอำานาจความตริตรึก น่ันแหละ 
คอืกามของคนเรา อารมณอ์นัวจิติรทัง้หลายในโลก ยอ่มตัง้อยู ่
ตามสภาพของมนัเทา่นัน้ ผูม้ปัีญญาทัง้หลายยอ่มกำาจดัความ 
พอใจในอารมณ์อันวิจิตรเหล่านั้น. 

ภิกษุทั้งหลาย เหตุเกิดแห่งกามเป็นอย่างไร คือ 
ผัสสะเป็นเหตุเกิดแห่งกามทั้งหลาย. 

ภิกษุทั้งหลาย ก็ความต่างกันแห่งกามเป็นอย่างไร 
คือ กามในรูปเป็นอย่างหนึ่ง กามในเสียงเป็นอย่างหนึ่ง 
กามในกลิ่นเป็นอย่างหนึ่ง กามในรสเป็นอย่างหนึ่ง กามใน
โผฏฐพัพะเป็นอยา่งหนึง่ นีเ้รยีกวา่ ความตา่งกนัแหง่กาม. 

ภกิษทุัง้หลาย วบิากแหง่กามเปน็อยา่งไร คอื การที ่
บุคคลผู้ใคร่อยู่ซึ่งอารมณ์ใด ย่อมยังอัตภาพที่เกิดขึ้นจาก
ความใครน่ัน้ๆ ใหเ้กดิขึน้ เปน็สว่นบุญหรอืเปน็สว่นมิใชบ่ญุ 
นี้เรียกว่า วิบากแห่งกาม.

ภิกษุทั้งหลาย ความดับแห่งกามเป็นอย่างไร คือ  
ความดับแห่งกาม ย่อมมี เพราะความดับแห่งผัสสะ 
อรยิมรรคอนัประกอบดว้ยองค ์๘ ประการนี ้คอื สมัมาทฏิฐ ิ 
สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ 
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ เป็นปฏิปทาให้ถึง 
ความดับแห่งกาม. 



๑๑๗

 
เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

คุณของกามและโทษของกาม
-บาลี . . ๒/ ๗๙/๒๐๙.

เจ้าศากยะทรงพระนามว่า มหานาม ได้กราบทูลถามพระผู้มี- 
พระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์เข้าใจข้อธรรมที่พระผู้มี- 
พระภาคทรงแสดงมานานแล้วอย่างนี้ว่า โลภะ โทสะ โมหะ ต่างเป็น
อุปกิเลสแห่งจิต ก็เมื่อเป็นเช่นนั้น เหตุใด โลภธรรมก็ดี โทสธรรมก็ดี  
โมหธรรมก็ดี ยังครอบงำาจิตของข้าพระองค์ไว้ได้เป็นบางครั้งบางคราว 
ข้าพระองค์เกิดความคิดเห็นอย่างนี้ว่า ธรรมชื่ออะไรเล่า ที่ข้าพระองค์ 
ยังละไม่ได้เด็ดขาดในภายใน อันเป็นเหตุให้โลภธรรมก็ดี โทสธรรมก็ดี 
โมหธรรมก็ดี ยังครอบงำาจิตของข้าพระองค์ไว้ได้เป็นบางครั้งบางคราว.

มหานาม ธรรมนั้นนั่นแหละ (ราคะ โทสะ โมหะ) ที่
ท่านยังละไม่ได้เด็ดขาดในภายใน อันเป็นเหตุให้โลภธรรม
กด็ ีโทสธรรมกด็ ีโมหธรรมกด็ ียงัครอบงำาจติของทา่นไวไ้ด้
เป็นบางครั้งบางคราว. 

มหานาม ถ้าธรรมนั้นเป็นอันท่านละได้เด็ดขาด 
ในภายในแล้ว ท่านก็จะไม่อยู่ครองเรือน ไม่บริโภคกาม  
แต่เพราะท่านละธรรมเช่นนั้นยังไม่ได้เด็ดขาดในภายใน 
ฉะนั้นท่านจึงยังอยู่ครองเรือน จึงยังบริโภคกาม.

มหานาม ถ้าแม้ว่าอริยสาวกเล็งเห็นด้วยปัญญา 
โดยชอบตามเป็นจริงว่า กามให้ความยินดีน้อย มีทุกข์มาก  
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

มีความคับแค้นมาก โทษในกามนั้นยิ่งนัก ดังน้ี ถึงแม้ 
อรยิสาวกนัน้เวน้จากกาม เวน้จากอกศุลธรรม แต่ยงัไม่บรรล ุ
ปีติและสุข หรือกุศลธรรมอื่นที่สงบกว่านั้น เธอก็จะยังเป็น 
ผู้เวียนกลับมาในกามได้ แต่เมื่อใด อริยสาวกได้เล็งเห็น 
ด้วยปัญญาโดยชอบ ตามความเป็นจริงอย่างน้ีว่า กามให้
ความยนิดนีอ้ย มทีกุขม์าก มคีวามคบัแคน้มาก โทษในกามนัน้ 
ยิง่นกั ดงัน้ี และเธอก็เวน้จากกาม เวน้จากอกศุลธรรม บรรลุ
ปตีแิละสขุ หรอืกศุลธรรมอืน่ทีส่งบกวา่นัน้ เมือ่นัน้ เธอย่อม
เป็นผู้ไม่เวียนกลับมาในกามได้เป็นแท้.

มหานาม แมเ้ราเมือ่ยงัเปน็โพธสิตัว ์ยงัไมไ่ดต้รสัรู ้ 
ก่อนการตรัสรู้ ก็เล็งเห็นด้วยปัญญาโดยชอบ ตามเป็นจริง
อยา่งนีว้า่ กามใหค้วามยนิดนีอ้ย มทีกุข์มาก มคีวามคบัแคน้
มาก โทษในกามนั้นยิ่งนัก ดังนี้ และเราก็เว้นจากกาม เว้น
จากอกศุลธรรม แตย่งัไมบ่รรลปุตีแิละสขุ หรอืกศุลธรรมอ่ืน
ทีส่งบกวา่น้ัน เราจงึปฏญิาณไมไ่ดว้า่ เราเปน็ผูไ้มเ่วยีนมาใน 
กาม แตเ่มือ่ใด เราเลง็เห็นดว้ยปญัญาโดยชอบ ตามเปน็จรงิ
อยา่งนีว้า่ กามใหค้วามยนิดนีอ้ย มทีกุข์มาก มคีวามคบัแคน้
มาก โทษในกามนั้นยิ่งนัก ดังนี้ และเราก็เว้นจากกาม เว้น
จากอกศุลธรรม บรรลปีุตแิละสุข และกศุลอืน่ทีส่งบกวา่นัน้ 
เมื่อนั้น เราจึงปฏิญาณได้ว่า เราเป็นผู้ไม่เวียนมาในกาม.



๑๑๙

เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามี

มหานาม ก็อะไรเล่าเป็นคุณของกามท้ังหลาย 
มหานาม กามคุณ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเป็นอย่างไร 
คือ รูปที่รู้ได้ด้วยตา อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มี
ลักษณะน่ารัก เป็นที่ตั้งอาศัยแห่งความใคร่ เป็นที่ตั้งแห่ง
ความกำาหนัด เสียงที่รู้ได้ด้วยหู … กลิ่นที่รู้ได้ด้วยจมูก 
… รสที่รู้ได้ด้วยลิ้น … สัมผัสทางผิวที่รู้ได้ด้วยกาย อันน่า
ปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลักษณะน่ารัก เป็นที่ตั้ง
อาศยัแหง่ความใคร ่เปน็ทีตั่ง้แหง่ความกำาหนดั มหานาม 
เหล่านี้แลกามคุณ ๕ ประการ ความสุข ความโสมนัสใด 
อาศยักามคณุ ๕ เหลา่นีเ้กดิขึน้ นีเ้ปน็คณุของกามทัง้หลาย.

มหานาม ก็อะไรเล่าเป็นโทษของกามทั้งหลาย  
กุลบุตรในโลกน้ี เลี้ยงชีวิตด้วยความขยันในการประกอบ
ศิลปะ คือ ด้วยการนับคะแนนก็ดี ด้วยการคำานวณก็ดี ด้วย
การนบัจำานวนกดี็ ดว้ยการไถกด็ ีดว้ยการคา้ขายกด็ ีดว้ยการ
เลี้ยงโคก็ดี ด้วยการยิงธนูก็ดี ด้วยการเป็นราชบุรุษก็ดี ด้วย
ศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดี ต้องตรากตรำากับความหนาว 
ต้องตรากตรำากับความร้อน ต้องลำาบากอยู่ด้วยสัมผัสอัน
เกิดจากเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตว์เลื้อยคลาน หรือต้อง
ตายเพราะความหิว ความกระหาย มหานาม แม้นี้ก็เป็น
โทษของกามทั้งหลาย เป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองว่า มีกาม
เป็นเหตุ มีกามเป็นต้นเค้า มีกามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะ
เหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้น. 



๑๒๐

พุทธวจน - หมวดธรรม 

มหานาม ถา้เมือ่กลุบตุรนัน้ ขยนั สบืตอ่ พยายามอยู ่
อย่างนั้น โภคะเหล่านั้นก็ไม่สำาเร็จผล เขาย่อมเศร้าโศก 
ลำาบาก ร่ำาไรรำาพัน ทุบอก คร่ำาครวญ ถึงความหลงเลือนว่า  
ความขยันของเราเป็นโมฆะหนอ ความพยายามของเรา 
ไม่มีผลหนอ มหานาม แม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลาย 
เป็นกองทกุขท์ีเ่หน็ไดเ้องวา่ มกีามเป็นเหต ุมกีามเป็นต้นเคา้ 
มกีามเปน็ตวับงัคบั เกดิเพราะเหตแุหง่กามทัง้หลายทัง้นัน้. 

มหานาม ถ้าเมื่อกุลบุตรนั้น ขยัน สืบต่อ พยายาม
อยู่อย่างนั้น โภคะเหล่านั้นก็สำาเร็จผล เขาก็ยังเสวย 
ทุกขโทมนัส เพราะการคอยรักษาโภคะเหล่านั้นเป็นตัว
บงัคบัวา่ทำาอยา่งไร พระราชาทัง้หลายไมพ่งึรบิโภคะเหลา่นัน้ 
ไปได้ พวกโจรไมพ่งึปลน้ไปได ้ไฟไมพ่งึไหม้ น้ำาไมพึ่งพดัไป  
ทายาทอันไม่เป็นที่รักไม่พึงนำาไปได้ เมื่อกุลบุตรนั้นคอย
รกัษาคุม้ครองอยู่อยา่งนี ้พระราชาทัง้หลายริบโภคะเหลา่น้ัน 
ไปกด็ ีโจรปลน้เอาไปกด็ ีไฟไหมก้ด็ ีน้ำาพดัไปกด็ ีทายาทอนั
ไม่เป็นที่รักนำาไปก็ดี เขาย่อมเศร้าโศก ลำาบาก ร่ำาไรรำาพัน 
ทบุอก คร่ำาครวญ ถงึความหลงเลอืนวา่ สิง่ใดเคยเปน็ของเรา  
แม้สิ่งนั้นก็ไม่เป็นของเรา มหานาม แม้นี้ก็เป็นโทษของ
กามทั้งหลาย เป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองว่า มีกามเป็นเหตุ  
มีกามเป็นต้นเค้า มีกามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะเหตุแห่ง
กามทั้งหลายทั้งนั้น.



๑๒๑
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มหานาม โทษอ่ืนยังมีอีก ท่ีมีกามเป็นเหตุ มีกาม
เป็นต้นเค้า มีกามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะเหตุแห่งกามท้ังหลาย 
นั่นเอง คือ ข้อที่พวกพระราชาก็วิวาทกันกับพวกพระราชา 
พวกกษตัรยิก์ว็วิาทกนักบัพวกกษตัรยิ ์พวกพราหมณก์ว็วิาท
กันกับพวกพราหมณ์ พวกคหบดีก็วิวาทกันกับพวกคหบดี 
มารดาก็วิวาทกันกับบุตร บุตรก็วิวาทกันกับมารดา บิดาก็
วิวาทกันกับบุตร บุตรก็วิวาทกันกับบิดา พี่ชายน้องชายก็
ววิาทกนักบัพีช่ายน้องชาย พีช่ายนอ้งชายกว็วิาทกนักับพีส่าว
นอ้งสาว พีส่าวนอ้งสาวกว็วิาทกนักบัพีช่ายนอ้งชาย สหายก็
วิวาทกันกับสหาย เขาเหล่านั้นต่างถึงการทะเลาะ แก่งแย่ง 
วิวาทกัน ทำาร้ายซึ่งกันและกันด้วยฝ่ามือบ้าง ด้วยก้อนดิน
บ้าง ด้วยท่อนไม้บ้าง ด้วยศาสตราบ้าง ถึงความตายไปบ้าง 
ไดร้บัทกุขป์างตายบา้งอยูใ่นทีน่ัน้ๆ มหานาม แมน้ีก้เ็ปน็
โทษของกามทั้งหลาย เป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองว่า มีกาม
เป็นเหตุ มีกามเป็นต้นเค้า มีกามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะ
เหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้น.

มหานาม โทษอ่ืนยังมีอีก ท่ีมีกามเป็นเหตุ มีกาม
เป็นต้นเค้า มีกามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะเหตุแห่งกามท้ังหลาย 
นั่นเอง คือ คนทั้งหลายต่างถือดาบและโล่ห์ สอดแล่งธนู  
วิ่งเข้าสู่สงคราม ปะทะกันทั้ง ๒ ฝ่าย เมื่อลูกศรทั้งหลายถูก



๑๒๒
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ยิงไปบ้าง เมื่อหอกทั้งหลายถูกพุ่งไปบ้าง เมื่อดาบทั้งหลาย
ถูกกวัดแกว่งอยู่บ้าง คนเหล่านั้นต่างก็ถูกลูกศรแทงบ้าง 
ถูกหอกแทงบ้าง ถูกดาบตัดศีรษะบ้าง ถึงความตายไปบ้าง  
ไดร้บัทกุขป์างตายบา้งอยูใ่นทีน่ัน้ๆ มหานาม แมน้ีก้เ็ปน็
โทษของกามทั้งหลาย เป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองว่า มีกาม
เป็นเหตุ มีกามเป็นต้นเค้า มีกามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะ
เหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้น.

มหานาม โทษอ่ืนยังมีอีก ท่ีมีกามเป็นเหตุ มีกาม
เป็นต้นเค้า มีกามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะเหตุแห่งกามท้ังหลาย 
นั่นเอง คือ คนทั้งหลายต่างถือดาบและโล่ห์ สอดแล่งธนู  
กรูกันเข้าไปสู่เชิงกำาแพงที่ฉาบด้วยเปือกตมร้อน เมื่อลูกศร
ถูกยิงไปบ้าง เมื่อหอกถูกพุ่งไปบ้าง เม่ือดาบถูกกวัดแกว่ง
อยู่บ้าง คนเหล่านั้นต่างถูกลูกศรแทงบ้าง ถูกหอกแทงบ้าง  
ถกูราดดว้ยโคมยัรอ้นๆ บา้ง ถกูสับดว้ยคราดบา้ง ถกูตัดศรีษะ
ด้วยดาบบ้าง ถึงความตายไปบ้าง ได้รับทุกข์ปางตายบ้าง 
อยู่ในที่นั้นๆ มหานาม แม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลาย 
เป็นกองทกุขท์ีเ่หน็ไดเ้องวา่ มกีามเป็นเหต ุมกีามเป็นต้นเคา้ 
มกีามเปน็ตวับงัคบั เกดิเพราะเหตแุหง่กามทัง้หลายทัง้นัน้.
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มหานาม โทษอ่ืนยังมีอีก ท่ีมีกามเป็นเหตุ มีกาม
เป็นต้นเค้า มีกามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะเหตุแห่งกามท้ังหลาย 
นั่นเอง คือ คนทั้งหลายตัดช่องย่องเบาบ้าง ปล้นอย่าง
กวาดล้างบ้าง ปล้นในเรือนหลังเดียวบ้าง ดักปล้นในทาง
เปลี่ยวบ้าง สมสู่ภรรยาคนอื่นบ้าง พระราชาท้ังหลายจับ
คนๆ นัน้ไดแ้ลว้ ใหท้ำาการลงโทษแบบตา่งๆ คอื เฆีย่นดว้ย
แส้บ้าง เฆี่ยนด้วยหวายบ้าง ทุบด้วยท่อนไม้บ้าง ตัดมือบ้าง 
ตดัเทา้บา้ง ตดัทัง้มอืและเทา้บา้ง ตดัหบู้าง ตดัจมกูบา้ง ตดั
ทัง้หแูละจมูกบา้ง ลงโทษดว้ยวธิหีม้อเคีย่วน้ำาสม้บา้ง ด้วยวธิี
ขอดสังข์บ้าง ด้วยวิธีปากราหูบ้าง ด้วยวิธีพุ่มเพลิงบ้าง ด้วย
วธิมีอืไฟบา้ง ดว้ยวธินีุง่หนงัชา้งบา้ง ดว้ยวธินีุง่เปลอืกไมบ้า้ง 
ดว้ยวธิยีนืกวางบา้ง ดว้ยวธิกีระชากเนือ้ดว้ยเบด็บา้ง ดว้ยวธิี
ควักเนื้อทีละกหาปณะบ้าง ด้วยวิธีแปรงแสบบ้าง ด้วยวิธี
กางเวียนบ้าง ด้วยวิธีตั่งฟางบ้าง ราดด้วยน้ำามันร้อนๆ บ้าง 
ให้สุนัขกัดกินบ้าง เสียบด้วยหลาวท้ังเป็นๆ บ้าง ใช้ดาบ
ตัดศีรษะบ้าง1 คนเหล่านั้นถึงความตายไปบ้าง ได้รับทุกข์
ปางตายบ้างอยู่ในที่นั้นๆ มหานาม แม้นี้ก็เป็นโทษของ
กามทั้งหลาย เป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองว่า มีกามเป็นเหตุ  
มีกามเป็นต้นเค้า มีกามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะเหตุแห่ง
กามทั้งหลายทั้งนั้น.
. ร�ยละเอียดวิธีก�รลงโทษน้ัน ส�ม�รถดูเพ่ิมเติมได้จ�กก หม�ยตร�  ดวง หมวด
พระไอยก�รกระบดศึก -ผู้รวบรวม
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สุขที่ควรกลัวและไม่ควรกลัว
-บาลี อุ .ิ . ๔/๔๒๗/๖๕๙.

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

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เข้าถึงซึ่ง 
ปฐมฌาน ... ทุติยฌาน ... ตติยฌาน ... จตุตถฌาน ...  
แลว้แลอยู ่ นีเ้ราเรียกวา่ สขุอาศยัเนกขมัมะ เปน็สขุเกดิแต่
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ความสงัดเงียบ สุขเกิดแต่ความเข้าไปสงบรำางับ สุขเกิดแต่
ความรู้พร้อม เรากล่าวว่า สุขนั้น บุคคลควรเสพให้ทั่วถึง 
ควรทำาให้เจริญ ควรทำาให้มาก ไม่ควรกลัว.

คำาใดที่เรากล่าวแล้วว่า บุคคลควรรู้จักการวินิจฉัย 
ในความสุข เมื่อรู้จักการวินิจฉัยความสุขแล้ว ควรประกอบ
ความสุขชนิดที่เป็นภายในนั้น คำานั้น เรากล่าวแล้ว เพราะ
อาศัยเหตุผลนี้.
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บ่วงแห่งมาร
- บาลี อุ .ิ . ๔/๗๔/๘ .

ภิกษุทั้งหลาย กามทั้งหลาย เป็นของไม่เที่ยง เป็น
ของวา่งเปลา่ เปน็ของเทจ็ มคีวามเลอืนหายไปเปน็ธรรมดา 
ลักษณะของกามนี้ เป็นความล่อลวง เป็นที่พร่ำาบ่นหาของ 
คนพาล กามและกามสัญญา ทั้งที่มีในภพนี้ และทั้งที่มี
ในภพหน้า ทั้ง ๒ อย่างนี้ เป็นบ่วงแห่งมาร (มารเธยฺย) เป็น
แดนแห่งมาร (มารสฺเสส วิสโย) เป็นเหยื่อแห่งมาร (มารสฺเสส 
นวิาโป) เปน็ทีเ่ทีย่วไปของมาร (มารสเฺสส โคจโร) บาปอกศุล 
ทางใจเหล่านี้ คือ อภิชฌาบ้าง พยาบาทบ้าง สารัมภะ  
(การแข่งดี) บ้าง ย่อมเป็นไปในบ่วงแห่งมารนั้น อนึ่ง 
อกศุลธรรมเหลา่นัน้ ยอ่มเกดิเพือ่เปน็อนัตรายแกอ่รยิสาวก
ผู้ตามศึกษาอยู่ในธรรมวินัยนี้ได้… .

๔1 
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การรู้สึกตัวในเรื่องกามคุณ ๕
-บาลี อุ .ิ . ๔/๒๔๐/๓๔๙.

อานนท ์ กามคณุนีม้ ี๕ อยา่งแล ๕ อยา่งเปน็อยา่งไร  
คือ รูปที่เห็นด้วยตา อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ  
มีลักษณะน่ารัก เป็นที่ตั้งอาศัยแห่งความใคร่ เป็นที่ตั้งแห่ง
ความกำาหนัด เสียงที่ได้ยินด้วยหู … กลิ่นที่ดมด้วยจมูก 
… รสที่ลิ้มด้วยลิ้น … สัมผัสทางผิวที่รู้ได้ด้วยกาย อันน่า
ปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลักษณะน่ารัก เป็นที่ตั้ง
อาศัยแห่งความใคร่ เป็นที่ตั้งแห่งความกำาหนัด อานนท์  
เหล่านี้แล กามคุณ ๕ อย่าง ภิกษุพึงพิจารณาจิตของตน
เนืองๆ ว่า มีอยู่หรือไม่หนอ ที่ความฟุ้งซ่านแห่งใจเกิดขึ้น 
แก่เราเพราะกามคุณ ๕ นี้ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเพราะ
อายตนะใดอายตนะหนึ่ง เมื่อภิกษุพิจารณาอยู่ รู้ชัดอย่างนี้ 
ว่า มีอยู่แก่เราแล ที่ความฟุ้งซ่านแห่งใจเกิดขึ้นเพราะ
กามคุณ ๕ น้ี อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเพราะอายตนะใด
อายตนะหนึ่ง เมื่อเป็นเช่นนี้ ภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่า 
ฉันทราคะในกามคุณ ๕ เรายังละไม่ได้ ด้วยอาการอย่างนี้ 
ภกิษนุัน้ชือ่วา่เปน็ผูรู้ส้กึตวัตอ่ฉนัทราคะในกามคณุ ๕ ทีต่น
ยังละไม่ได้.
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แต่ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่ รู้ชัดอย่างนี้ว่า ไม่มีอยู่แก่ 
เราเลย ท่ีความฟุ้งซ่านแห่งใจเกิดข้ึนเพราะกามคุณ ๕ น้ี อย่างใด 
อย่างหนึ่ง หรือเพราะอายตนะใดอายตนะหนึ่ง เมื่อเป็น 
เช่นนี้ ภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่า ฉันทราคะในกามคุณ ๕ 
เราละไดแ้ลว้ ดว้ยอาการอยา่งนี ้ภิกษนุัน้ชือ่วา่เปน็ผูรู้ส้กึตวั
ต่อฉันทราคะในกามคุณ ๕ ที่ตนละได้แล้ว.
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เหตุเกิดของวิตกที่เป็นอกุศล
-บาลี ิ า . สํ. ๖/ ๘ /๓๕๕. 

ภกิษทุัง้หลาย กามวติกยอ่มเกดิอยา่งมเีหต ุไมเ่กดิ
อย่างไม่มีเหตุ พยาบาทวิตกย่อมเกิดอย่างมีเหตุ ไม่เกิด
อยา่งไมม่เีหต ุ วหิงิสาวติกยอ่มเกดิอยา่งมเีหตุ ไมเ่กดิอยา่ง
ไม่มีเหตุ. 

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

ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยกามธาตุ จึงเกิดความ
หมายรู้ในกาม (กามธาตุ ภิกฺขเว ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ กามส ฺ า)1

เพราะอาศัยความหมายรู้ในกาม จึงเกิดความดำาริ
ในกาม (กามส ฺ  ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ กามสงฺกปฺโป)

เพราะอาศัยความดำาริในกาม จึงเกิดความพอใจ 
ในกาม (กามสงฺกปฺป ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ กามจฺฉนฺโท)

เพราะอาศยัความพอใจในกาม จงึเกดิความเรา่รอ้น
เพราะกาม (กามจฺฉนฺท ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ กามปริฬาโห)

เพราะอาศยัความเรา่รอ้นในกาม จงึเกดิการแสวงหา
กาม (กามปริฬาห ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ กามปริเยสนา).

. ได้ปรับสำ�นวนแปลให้เป็นแบบป ิจจ  ึ่งเป็นลักษณะพิเศษของคำ�พระศ�สด� 
อันเป็นสุคตวินโย. -ผู้รวบรวม
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ภิกษุท้ังหลาย ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ เม่ือแสวงหากาม 
ย่อมปฏิบัติผิดโดยฐานะ ๓ คือ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ.

ภิกษุท้ังหลาย เพราะอาศัยพยาบาทธาตุ จึงเกิดความ
หมายรู้ในพยาบาท เพราะอาศัยความหมายรู้ในพยาบาท จึง
เกิดความดำาริในพยาบาท เพราะอาศัยความดำาริในพยาบาท 
จึงเกิดความพอใจในพยาบาท เพราะอาศัยความพอใจใน
พยาบาท จึงเกิดความเร่าร้อนเพราะพยาบาท เพราะอาศัย
ความเร่าร้อนเพราะพยาบาท จึงเกิดการแสวงหาพยาบาท 
ภิกษุท้ังหลาย ปถุชุนผูไ้มไ่ด้สดบั เมือ่แสวงหาพยาบาทยอ่ม
ปฏิบัติผิดโดยฐานะ ๓ คือ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ. 

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

ภิกษุทั้งหลาย เนกขัมมวิตกย่อมเกิดอย่างมีเหตุ 
ไม่เกิดอย่างไม่มีเหตุ อัพยาบาทวิตกย่อมเกิดอย่างมีเหตุ  
ไม่เกิดอย่างไม่มีเหตุ อวิหิงสาวิตกย่อมเกิดอย่างมีเหตุ  
ไม่เกิดอย่างไม่มีเหตุ.

ภิกษุทั้งหลาย ก็เนกขัมมวิตกย่อมเกิดอย่างมีเหตุ 
ไม่เกิดอย่างไม่มีเหตุ อัพยาบาทวิตกย่อมเกิดอย่างมีเหตุ  
ไม่เกิดอย่างไม่มีเหตุ อวิหิงสาวิตกย่อมเกิดอย่างมีเหตุ  
ไม่เกิดอย่างไม่มีเหตุ เป็นอย่างไร.

ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยเนกขัมมธาตุ จึงเกิด
ความหมายรู้ในเนกขัมมะ (เนกฺขมฺมธาตุ ภิกฺขเว ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ  
เนกฺขมฺมส ฺ า)



๑๓๒

พุทธวจน - หมวดธรรม 

เพราะอาศัยความหมายรู้ในเนกขัมมะ จึงเกิดความ
ดำารใินเนกขมัมะ (เนกขฺมมฺส ฺ  ปฏจิจฺ อปฺุปชชฺต ิเนกขฺมมฺสงกฺปโฺป)

เพราะอาศัยความดำาริในเนกขัมมะ จึงเกิดความพอใจ 
ในเนกขัมมะ (เนกฺขมฺมสงฺกปฺป ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ เนกฺขมฺมจฺฉนฺโท)

เพราะอาศัยความพอใจในเนกขัมมะ จึงเกิดความ
เรา่รอ้นเพราะเนกขมัมะ (เนกขฺมมฺจฉฺนทฺ ปฏจิจฺ อปุปฺชชฺต ิเนกขฺมมฺ- 
ปริฬาโห)

เพราะอาศัยความเร่าร้อนเพราะเนกขัมมะ จึงเกิด
การแสวงหาเนกขมัมะ (เนกขฺมมฺปรฬิาห ปฏจิจฺ อปุปฺชชฺต ิเนกขฺมฺม- 
ปริเยสนา)

ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับ เมื่อแสวงหา
เนกขัมมะ ย่อมปฏิบัติชอบโดยฐานะ ๓ คือ ทางกาย  
ทางวาจา และทางใจ. 

ภิกษุท้ังหลาย เพราะอาศัยอัพยาบาทธาตุ จึงเกิด
ความหมายรู้ในอัพยาบาท เพราะอาศัยความหมายรู้ใน 
อัพยาบาท จึงเกิดความดำาริในอัพยาบาท เพราะอาศัยความ
ดำาริในอัพยาบาท จึงเกิดความพอใจในอัพยาบาท เพราะ
อาศัยความพอใจในอัพยาบาท จึงเกิดความเร่าร้อนเพราะ 
อัพยาบาท เพราะเพราะอาศัยความเร่าร้อนเพราะอัพยาบาท 
จึงเกิดการแสวงหาอัพยาบาท ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวก 
ผูไ้ด้สดบั เมือ่แสวงหาอัพยาบาท ยอ่มปฏบิติัชอบโดยฐานะ 
๓ คือ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ. 



๑๓๓

เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามี

ภิกษุท้ังหลาย เพราะอาศัยอวิหิงสาธาตุ จึงเกิดความ
หมายรู้ในอวิหิงสา เพราะอาศัยความหมายรู้ในอวิหิงสา  
จึงเกิดความดำาริในอวิหิงสา เพราะอาศัยความดำาริในอวิหิงสา 
จึงเกิดความพอใจในอวิหิงสา เพราะอาศัยความพอใจใน 
อวิหิงสา จึงเกิดความเร่าร้อนเพราะอวิหิงสา เพราะอาศัย
ความเร่าร้อนเพราะอวิหิงสา จึงเกิดการแสวงหาอวิหิงสา 
ภกิษทุัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบั เมือ่แสวงหาอวหิงิสา ยอ่ม
ปฏิบัติชอบโดยฐานะ ๓ คือ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ.

ภิกษุทั้งหลาย บุรุษพึงวางคบหญ้าที่ไฟติดแล้วใน
ป่าหญ้าแห้ง เขาจึงรีบดับคบนั้นเสียด้วยมือและเท้า ก็เมื่อ
เป็นเช่นนี้สัตว์มีชีวิตทั้งหลายบรรดาที่อาศัยหญ้าและไม้อยู่  
ไมพ่งึถงึความพนิาศฉบิหาย แมฉ้นัใด ภกิษทุัง้หลาย สมณะ 
หรือพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง ก็ฉันนั้นเหมือนกัน รีบละ 
รีบบรรเทา รีบทำาให้หมด รีบทำาให้ไม่มีซ่ึงอกุศลสัญญาที่
ก่อกวนอันบังเกิดขึ้นแล้ว เขาย่อมอยู่เป็นสุข ไม่มีความ 
อดึอดั ไมม่คีวามคบัแคน้ ไมม่คีวามเร่ารอ้นในปจัจบุนั เบือ้ง
หน้าแต่การตาย เพราะการทำาลายแห่งกาย พึงหวังสุคติได้.

(ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการละ หรือวิธีการดับอกุศลวิตกได้ที่
หน้า  ๔๖๕ - ๔๖๘ ของหนังสือเล่มนี้. -ผู้รวบรวม)



๑๓๔

 
เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

เหตุเกิดของกามฉันทะ ในนิวรณ์ ๕ 
-บาลี าวา . สํ. ๙/ ๒๐/๔๓๘.

ภิกษุทั้งหลาย กามฉันทะที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้น 
และที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่ง 
เพราะกระทำาในใจมากถึงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งกามราคะ.

ภิกษุทั้งหลาย พยาบาทที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้น 
และที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่ง 
เพราะกระทำาในใจมากถึงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งพยาบาท.

ภิกษุทั้งหลาย ถีนมิทธะที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้น 
และที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่ง 
เพราะกระทำาในใจมากถึงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งถีนมิทธะ.

ภิกษุท้ังหลาย อุทธัจจกุกกุจจะท่ียังไม่เกิด ย่อมเกิดข้ึน  
และท่ีเกิดข้ึนแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือความเจริญไพบูลย์ย่ิง เพราะ
กระทำาในใจมากถึงธรรมอันเป็นท่ีต้ังแห่งอุทธัจจกุกกุจจะ.

ภกิษทุัง้หลาย วจิกิจิฉาทีย่งัไม่เกดิ ยอ่มเกดิขึน้ และ
ที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่ง เพราะ
กระทำาในใจมากถึงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉา.

(ในสูตรอ่ืน ตรัสว่า เพราะกระทำาในใจโดยไม่แยบคาย จึงเป็น
เหตุให้นิวรณ์ท้ัง ๕ ท่ียังไม่เกิด ย่อมเกิดข้ึน และท่ีเกิดแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือ
ความไพบูลย์ย่ิงข้ึน -บาลี มหาวาร. สำ. ๑9/๑๓๒/๔๘๒. -ผู้รวบรวม) 

๔๔ 



๑๓๕

 
เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

อาหารของกามฉันทะ ในนิวรณ์ ๕
-บาลี าวา . สํ. ๙/๙๔/๓๕๗.

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

ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้กามฉันทะ
ที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น  
ภกิษท้ัุงหลาย ศภุนมิติมอียู ่การกระทำาให้มากซ่ึงอโยนโิส-
มนสกิารในศภุนมิตินัน้ นีเ้ปน็อาหารใหก้ามฉนัทะทีย่งัไมเ่กดิ  
เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น.

ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้พยาบาท 
ที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น   
ภกิษทุัง้หลาย ปฏฆินมิติมอียู ่การกระทำาใหม้ากซึง่อโยนโิส- 
มนสิการในปฏิฆนิมิตนั้น นี้เป็นอาหารให้พยาบาทที่ยัง 
ไม่เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น.

ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้ถีนมิทธะ
ที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น 
ภิกษุทั้งหลาย ความไม่ยินดี ความเกียจคร้าน ความบิด
ขี้เกียจ ความเมาอาหาร ความที่ใจหดหู่มีอยู่ การกระทำา 

๔๕ 



๑๓๖

พุทธวจน - หมวดธรรม 

ให้มากซ่ึงอโยนิโสมนสิการในสิ่งเหล่านั้น นี้เป็นอาหารให้ 
ถีนมิทธะที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญ
ไพบูลย์ยิ่งขึ้น.

ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้อุทธัจจ- 
กุกกุจจะที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญ
ไพบูลย์ยิ่งขึ้น ภิกษุท้ังหลาย ความไม่สงบใจมีอยู่ การ 
กระทำาให้มากซึ่งอโยนิโสมนสิการในความไม่สงบใจนั้น  
นี้เป็นอาหารให้อุทธัจจกุกกุจจะที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือ 
ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น.

ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้วิจิกิจฉา 
ที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น 
ภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉา 
มอียู ่การกระทำาใหม้ากซึง่อโยนโิสมนสกิารในธรรมเหลา่นัน้ 
นีเ้ปน็อาหารใหว้จิกิจิฉาทีย่งัไมเ่กดิ เกดิขึน้หรอืทีเ่กดิขึน้แลว้
ให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น.

ภิกษุทั้งหลาย กายนี้มีอาหารเป็นที่ต้ัง ดำารงอยู่ได้ 
เพราะอาศัยอาหารไม่มีอาหารดำารงอยู่ไม่ได้ แม้ฉันใด นิวรณ์ ๕  
เหล่านี้ ก็มีอาหารเป็นที่ตั้ง ดำารงอยู่ได้เพราะอาศัยอาหาร 
ไม่มีอาหารดำารงอยู่ไม่ได้ ฉันนั้นเหมือนกัน.



๑๓๗

 

เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

นิวรณ์ ๕ คือ กองอกุศล  
สติปัฏฐาน ๔ คือ กองกุศล

-บาลี าวา . สํ. ๙/ ๙๖/๖๙๖.

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

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อจะกล่าวว่ากองอกุศล จะกล่าว 
ใหถ้กู ตอ้งกลา่วถงึนวิรณ ์๕ เหลา่นี ้เพราะกองอกศุลทัง้สิน้นี ้
ได้แก่นิวรณ์ ๕.

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

๔๖ 



๑๓๘

พุทธวจน - หมวดธรรม 

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อจะกล่าวว่ากองกุศล จะกล่าว 
ให้ถูก ต้องกล่าวถึงสติปัฏฐาน ๔ เพราะว่ากองกุศลทั้งสิ้นนี้ 
ได้แก่สติปัฏฐาน.

 



๑๓๙

 
เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

นิวรณ์ ๕ ท�าปัญญาให้ถอยก�าลัง
-บาลี ฺ ก. อํ. ๒๒/๗๒/๕ .

ภิกษุทั้งหลาย นิวรณ์เครื่องกางกั้น ๕ ประการนี้  
ครอบงำาจิตแล้ว ทำาปัญญาให้ถอยกำาลัง ๕ ประการ 
เป็นอย่างไร.

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

ครอบงำาจิตแล้ว ทำาปัญญาให้ถอยกำาลัง. 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นไม่ละนิวรณ์เครื่องกางกั้น 

๕ ประการนี้ อันครอบงำาจิต ทำาปัญญาให้ถอยกำาลังแล้ว  
จักรู้จักประโยชน์ของตน ประโยชน์ของผู้อื่น ประโยชน์ทั้ง
สองฝา่ย หรอืจักทำาใหแ้จง้ซึง่ญาณทสัสนะอนัวเิศษ สามารถ
กระทำาความเป็นอริยะยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ด้วยปัญญาที่
ไม่มีกำาลังถอยกำาลัง ข้อนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้ เปรียบเหมือน
แม่น้ำาที่ไหลลงจากภูเขา ไปสู่ที่ไกล มีกระแสเชี่ยว พัดสิ่งที่
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๑๔๐

พุทธวจน - หมวดธรรม 

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

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นละนิวรณ์เครื่องกางกั้น ๕ 
ประการนี้ อันครอบงำาจิต ทำาปัญญาให้ถอยกำาลังแล้ว จักรู้
ประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้อื่น ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย หรือจัก
ทำาใหแ้จง้ซึง่ญาณทสัสนะอนัวเิศษ สามารถกระทำาความเปน็
อรยิะ ยิง่กวา่ธรรมของมนษุยด้์วยปญัญาอนัมกีำาลงั ขอ้นีเ้ปน็
ฐานะที่จะมีได้ เปรียบเหมือนแม่น้ำาที่ไหลลงจากภูเขาไปสู่
ที่ไกล พัดสิ่งที่พอจะพัดไปได้ บุรุษพึงปิดปากเหมืองแห่ง
แม่น้ำานั้นทั้งสองข้าง เมื่อเป็นเช่นนี้ กระแสน้ำาในท่ามกลาง
แม่น้ำานั้น ก็จักไม่ซัดส่าย ไม่ไหลผิดทาง พึงไหลไปสู่  



๑๔๑

เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามี

ที่ไกลได้ มีกระแสเชี่ยว และพัดในสิ่งที่พอพัดไปได้ฉันใด 
ภิกษุน้ันก็ฉันนั้นเหมือนกันแลหนอ ละนิวรณ์เครื่องกางกั้น  
๕ ประการนี้ อันครอบงำาจิตทำาปัญญาให้ถอยกำาลังแล้ว  
จักรู้ประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้อื่น ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย 
หรือจักทำาให้แจ้งซึ่งญาณทัสสนะอันวิเศษ สามารถกระทำา 
ความเปน็อรยิะยิง่กวา่ธรรมของมนษุย ์ดว้ยปญัญาอนัมีกำาลงั  
ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้.



๑๔๒

 
เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

นิวรณ์ ๕ ท่ีต้ังแห่งความดับปัญญา  
โพชฌงค์ 7 ท่ีต้ังแห่งความเจริญปัญญา

-บาลี าวา . สํ. ๙/ ๓๖/๕๐ .

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

กามฉันทนิวรณ์ กระทำาให้มืด กระทำาไม่ให้มีจักษุ 
กระทำาไม่ใหม้ญีาณ เปน็ทีต้ั่งแหง่ความดบัปญัญา เปน็ไปใน
ฝกัฝา่ยแหง่ความคบัแคน้ ไมเ่ปน็ไปเพือ่นพิพาน พยาบาท-
นิวรณ ์ ... ถีนมิทธนิวรณ ์ ... อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ ์ ... 
วิจิกิจฉานิวรณ์ กระทำาให้มืด กระทำาไม่ให้มีจักษุ กระทำา 
ไมใ่ห้มญีาณ เปน็ทีต่ัง้แหง่ความดบัปญัญา เปน็ไปในฝกัฝา่ย
แห่งความคับแค้น ไม่เป็นไปเพื่อนิพพาน. 

ภิกษุทั้งหลาย นิวรณ์ ๕ เหล่านี้แล กระทำาให้มืด 
กระทำาไม่ให้มีจักษุ กระทำาไม่ให้มีญาณ เป็นที่ตั้งแห่งความ
ดับปัญญา เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้น ไม่เป็นไป
เพื่อนิพพาน.
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๑๔๓

เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามี

ภกิษทุัง้หลาย โพชฌงค์ ๗ เหลา่นี ้กระทำาใหม้จีกัษ ุ
กระทำาใหม้ญีาณ เป็นทีต้ั่งแหง่ความเจรญิปญัญา ไมเ่ปน็ไป
ในฝกัฝา่ยแหง่ความคับแคน้ เปน็ไปเพือ่นพิพาน โพชฌงค ์
๗ เป็นอย่างไร คือ 

สติสัมโพชฌงค์ กระทำาให้มีจักษุ กระทำาให้มีญาณ  
เป็นที่ตั้งแห่งความเจริญปัญญา ไม่เป็นไปในฝักฝ่ายแห่ง 
ความคับแค้น เป็นไปเพื่อนิพพาน ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ 
... วิริยสัมโพชฌงค์… ปีติสัมโพชฌงค ์... ปัสสัทธิ- 
สัมโพชฌงค์... สมาธิสัมโพชฌงค์... อุเบกขาสัมโพชฌงค์  
กระทำาให้มีจักษุ กระทำาให้มีญาณ เป็นที่ตั้งแห่งความเจริญ
ปัญญา ไม่เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้น เป็นไปเพื่อ
นิพพาน. 

ภิกษุท้ังหลาย โพชฌงค์ ๗ เหล่าน้ีแล กระทำาให้
มีจักษุ กระทำาให้มีญาณ เป็นท่ีตั้งแห่งความเจริญปัญญา  
ไมเ่ปน็ไปในฝกัฝา่ยแหง่ความคบัแคน้ เปน็ไปเพือ่นพิพาน.



๑๔๔

 
เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

เหตุปัจจัยเพ่ือ ความไม่รู้ ความไม่เห็น  
และเหตุปัจจัยเพ่ือ ความรู้ ความเห็น 

-บาลี าวา . สํ. ๙/ ๗๕/๖๒๘.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ปุรณกัสสปกล่าวอย่างนี้ว่า เหตุไม่มี 
ปจัจยัไม่มี เพือ่ความไมรู่ ้เพือ่ความไมเ่หน็ ความไมรู่ ้ความไมเ่หน็ ไม่มี
เหต ุไมม่ปัีจจยั เหตไุมม่ ีปัจจัยไมม่ ีเพือ่ความรู ้เพือ่ความเห็น ความรู ้ 
ความเห็น ไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย ดังนี้ ในเรื่องนี้ พระผู้มีพระภาคตรัสไว้
อย่างไร.

ราชกุมาร เหตุมี ปัจจัยมี เพื่อความไม่รู้ เพื่อความ 
ไมเ่หน็ ความไมรู่ ้ความไมเ่ห็น มเีหตุ มีปจัจยั เหตมุ ีปจัจัยม ี 
เพ่ือความรู้ เพ่ือความเห็น ความรู้ ความเห็น มีเหตุ มีปัจจัย.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เหตุเป็นอย่างไร ปัจจัยเป็นอย่างไร  
เพือ่ความไมรู่ ้เพือ่ความไมเ่หน็ ความไมรู่ ้ความไมเ่หน็ มเีหต ุมปีจัจยั 
อย่างไร.

ราชกมุาร สมยัใด บุคคลมใีจฟุง้ซา่นดว้ยกามราคะ 
อันกามราคะเหนี่ยวรั้งไป และย่อมไม่รู้ ไม่เห็น อุบายเป็น 
เคร่ืองสลัดออกซ่ึงกามราคะท่ีบังเกิดข้ึนแล้วตามความเป็นจริง  
แม้ข้อน้ีแล ก็เป็นเหตุ เป็นปัจจัย เพ่ือความไม่รู้ เพ่ือความไม่เห็น   
ความไม่รู ้ความไมเ่ห็น มเีหตุ มปีจัจยั แมด้ว้ยประการฉะนี.้
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ราชกุมาร อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจ
ฟุ้งซ่านด้วยพยาบาท ... .

ราชกุมาร อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจ
ฟุ้งซ่านด้วยถีนมิทธะ ... .

ราชกุมาร อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจ
ฟุ้งซ่านด้วยอุทธัจจกุกกุจจะ ... .

ราชกุมาร อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจ
ฟุ้งซ่านด้วยวิจิกิจฉา อันวิจิกิจฉาเหนี่ยวรั้งไป และย่อมไม่รู้ 
ไมเ่ห็นอบุายเปน็เครือ่งสลดัออกซึง่วจิิกจิฉาทีบ่งัเกดิขึน้แลว้
ตามความเป็นจริง แม้ข้อนี้แล ก็เป็นเหตุ เป็นปัจจัย เพื่อ
ความไมรู่ ้เพือ่ความไมเ่หน็ ความไมรู่ ้ความไมเ่หน็ มเีหต ุ
มีปัจจัย ด้วยประการฉะนี้.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมปริยายนี้ชื่ออะไร.

ราชกุมาร ธรรมเหล่านี้ชื่อนิวรณ.์
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ นิวรณ์เป็นอย่างนี้  ข้าแต่พระสุคต 

นิวรณ์เป็นอย่างนี้ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บุคคลถูกนิวรณ์แม้อย่างเดียว
ครอบงำาแล้ว ไม่พึงรู้ ไม่พึงเห็นตามความเป็นจริงได้ จะกล่าวไปไยถึง 
การถูกนิวรณ์ทั้ง ๕ ครอบงำาเล่า.



๑๔๖

พุทธวจน - หมวดธรรม 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็เหตุเป็นอย่างไร ปัจจัยเป็นอย่างไร  
เพื่อความรู้ เพื่อความเห็น ความรู้ ความเห็น มีเหตุ มีปัจจัยอย่างไร.

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

ราชกุมาร อีกประการหนึ่ ง  ภิกษุย่อมเจริญ 
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์... วิริยสัมโพชฌงค์... ปีติสัมโพชฌงค์...  
ปสัสทัธสิมัโพชฌงค.์.. สมาธสิมัโพชฌงค.์.. ภกิษยุอ่มเจรญิ
อเุบกขาสมัโพชฌงค ์อนัอาศยัวเิวก อาศยัวริาคะ อาศยันิโรธ 
น้อมไปในการสละ เธอเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อยู่ ย่อมรู้  
ยอ่มเหน็ตามความเปน็จรงิดว้ยจตินัน้ แมข้้อนีแ้ล กเ็ปน็เหตุ 
เป็นปัจจัย เพื่อความรู้ เพ่ือความเห็น ความรู้ ความเห็น  
มีเหตุ มีปัจจัย ด้วยประการนี้.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมปริยายนี้ชื่ออะไร.

ราชกุมาร ธรรมเหล่านี้ชื่อโพชฌงค.์
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ข้าแต่พระผู้มีพระภาค โพชฌงค์เป็นอย่างนี้ ข้าแต่พระสุคต 
โพชฌงค์เป็นอย่างนี้ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บุคคลผู้ประกอบด้วย
โพชฌงค์แม้อย่างเดียว พึงรู้ พึงเห็นตามความเป็นจริงได้ จะกล่าวไปไย
ถึงการที่ประกอบด้วยโพชฌงค์ทั้ง ๗ เล่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อ 
ข้าพระองค์ขึ้นภูเขาคิชฌกูฏ แม้ความเหน็ดเหนื่อยกาย ความ
เหนด็เหนือ่ยใจของขา้พระองค ์กส็งบระงบัแลว้ และธรรมอนัข้าพระองค์
ก็ได้บรรลุแล้ว.
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สิ่งที่ท�าให้จิตหม่นหมอง
-บาลี าวา . สํ. ๙/ ๓๐/๔๖๗.

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

ภิกษุทั้งหลาย เหล็กเป็นอุปกิเลสของทอง ทำาทอง
ไม่ให้อ่อน ไม่ให้ควรแก่การงาน ไม่ให้มีสีสุก ให้เปราะ  
และให้ใช้การไม่ได้ดี โลหะ … ดีบุก … ตะกั่ว … เงิน  
เปน็อปุกเิลสของทอง ทำาทองไมใ่หอ้อ่น ไมใ่หค้วรแกก่ารงาน  
ไม่ให้มีสีสุก ให้เปราะ และให้ใช้การไม่ได้ดี.

ภกิษทุัง้หลาย อปุกเิลสของทอง ๕ อยา่งนีเ้หลา่นีแ้ล  
เป็นเครื่องทำาทองไม่ให้อ่อน ไม่ให้ควรแก่การงาน ไม่ให้ 
มีสีสุก ให้เปราะ และให้ใช้การไม่ได้ดี.

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

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

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

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

ภกิษทุัง้หลาย โพชฌงค์ ๗ เหลา่นีแ้ล ไม่เปน็ธรรมกัน้  
ไมเ่ปน็ธรรมหา้ม ไมเ่ป็นอปุกเิลสของจติ อนับคุคลเจรญิแล้ว  
กระทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อกระทำาให้แจ้งซึ่งผล คือ 
วิชชาและวิมุตติ.

(ในสูตรอื่น ตรัสว่า เมื่อละอุปกิเลสแห่งจิต ๕ อย่างเหล่านี้
ได้ ภิกษุหวังจะแสดงอิทธิวิธี, ได้ทิพพโสต, บรรลุเจโตปริยญาณ, 
บรรลุปุพเพนิวาสานุสสติญาณ, บรรลุจุตูปปาตญาณ หรือกระทำา
ให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ ก็สามารถทำาได้ -บาลี ปญฺจก. อำ. 
๒๒/๑๗/๒๓. -ผู้รวบรวม)
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เหตุให้สาธยายธรรมได้แจ่มแจ้ง
-บาลี าวา . สํ. ๙/ ๖๖/๖๐ . 

ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ  อะไรหนอเปน็เหต ุเปน็ปจัจยั ใหม้นต์
แม้ที่บุคคลกระทำาการสาธยายไว้นาน ไม่แจ่มแจ้งในบางคราว ไม่ต้อง
กลา่วถงึมนตท์ีม่ไิด้กระทำาการสาธยาย ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ อะไรหนอ 
เปน็เหตเุปน็ปจัจยัให้มนต์แมท้ีม่ไิดก้ระทำาการสาธยายเปน็เวลานาน กย็งั
แจ่มแจ้งในบางคราว ไม่ต้องกล่าวถึงมนต์ที่กระทำาการสาธยาย.

พราหมณ์ สมัยใดแล บุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วย 
กามราคะ อันกามราคะเหน่ียวร้ังไป และไม่รู้ ไม่เห็นอุบายเป็น
เคร่ืองสลัดออกซ่ึงกามราคะท่ีบังเกิดแล้วตามความเป็นจริง  
สมยันัน้ เขาไมรู่ ้ไมเ่หน็แมซ่ึ้งประโยชน์ตนตามความเปน็จรงิ  
แมซ้ึง่ประโยชนบ์คุคลอืน่ตามความเปน็จรงิ แมซ้ึง่ประโยชน์
ทัง้สองอยา่งตามความเปน็จรงิ มนตแ์มท้ีก่ระทำาการสาธยาย
ไว้นาน ก็ไม่แจ่มแจ้งได้ ไม่ต้องกล่าวถึงมนต์ที่มิได้กระทำา
การสาธยาย.

พราหมณ์ เปรียบเหมือนภาชนะใส่น้�าซึ่งระคน
ด้วยสีครั่ง สีเหลือง สีเขียว สีแดงอ่อน บุรุษผู้มีจักษุ เมื่อ
มองดูเงาหน้าของตนในน้ำานั้น ไม่พึงรู้ ไม่พึงเห็นตามความ
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เป็นจริงได้ฉันใด ฉันนั้นเหมือนกัน สมัยใด บุคคลมีใจ
ฟุ้งซ่านด้วยกามราคะ อันกามราคะเหนี่ยวรั้งไป และไม่รู้  
ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออก ซึ่งกามราคะที่บังเกิดขึ้น
แล้วตามความเป็นจริง ในสมัยน้ัน เขาย่อมไม่รู้ ไม่เห็นแม้ซ่ึง 
ประโยชน์ตนตามความเป็นจริง แม้ซ่ึงประโยชน์บุคคลอ่ืน 
ตามความเป็นจริง แม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองนั้นตามความ 
เปน็จรงิ มนตแ์มท้ีก่ระทำาการสาธยายไวน้าน กไ็มแ่จม่แจง้ได้  
ไม่ต้องกล่าวถึงมนต์ที่มิได้กระทำาการสาธยาย.

พราหมณ์ อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจ
ฟุง้ซา่นดว้ยพยาบาท อนัพยาบาทเหนีย่วรัง้ไป และยอ่มไม่รู ้
ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออก ซึ่งพยาบาทที่บังเกิดขึ้น 
แล้วตามความเป็นจริง … .

พราหมณ์ เปรียบเหมือนภาชนะใส่น้�าซึ่งร้อน
เพราะไฟ เดือดพล่าน มีไอพลุ่งขึ้น บุรุษผู้มีจักษุ เมื่อมอง
ดูเงาหน้าของตนในน้ำานั้น ไม่พึงรู้ ไม่พึงเห็นตามความเป็น
จรงิฉนัใด ฉนันัน้เหมอืนกนั สมยัใด บคุคลมใีจฟุง้ซา่นดว้ย
พยาบาท อันพยาบาทเหนี่ยวรั้งไป และย่อมไม่รู้ ไม่เห็น
อุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งพยาบาทที่บังเกิดขึ้นแล้วตาม
ความเป็นจริง … .
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พราหมณ์ อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจ
ฟุ้งซ่านด้วยถีนมิทธะ อันถีนมิทธะเหนี่ยวรั้งไป ย่อมไม่รู้ 
ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออก ซึ่งถีนมิทธะที่บังเกิดขึ้น
แล้วตามความเป็นจริง … .

พราหมณ ์ เปรยีบเหมอืนภาชนะใสน้่�าอนัสาหรา่ย
และจอกแหนปกคลุมไว้ บุรุษผู้มีจักษุ เมื่อมองดูเงาหน้า
ของตนในน้ำานัน้ ไมพ่งึรู ้ไมพ่งึเหน็ตามความเปน็จรงิ ฉนัใด 
ฉนันัน้เหมอืนกัน สมยัใด บคุคลมใีจฟุง้ซา่นดว้ยถนีมทิธะ อนั 
ถนีมทิธะเหนีย่วร้ังไป และยอ่มไมรู่ ้ไมเ่หน็อบุายเปน็เครือ่ง
สลดัออก ซึง่ถนีมทิธะทีบ่งัเกดิขึน้แลว้ตามความเปน็จรงิ … .

พราหมณ์ อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจ 
ฟุ้งซ่านด้วยอุทธัจจกุกกุจจะ อันอุทธัจจกุกกุจจะเหนี่ยว
รั้งไป และย่อมไม่รู้ ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่ง 
อุทธัจจกุกกุจจะที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริง … .

พราหมณ์ เปรียบเหมือนภาชนะใส่น้�าอันลมพัด
ต้องแล้ว หวั่นไหวกระเพื่อม เกิดเป็นคลื่น บุรุษผู้มีจักษุ 
เมื่อมองดูเงาหน้าของตนในน้ำานั้น ไม่พึงรู้ ไม่พึงเห็นตาม
ความเป็นจริง ฉันใด ฉันนั้นเหมือนกัน สมัยใด บุคคลมีใจ
ฟุง้ซา่นดว้ยอทุธจัจกกุกจุจะ อนัอทุธจัจกกุกจุจะเหนีย่วรัง้ไป 
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และย่อมไม่รู้ ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออก ซึ่งอุทธัจจ- 
กุกกุจจะที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริง … .

พราหมณ์ อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจ
ฟุ้งซ่านด้วยวิจิกิจฉา อันวิจิกิจฉาเหนี่ยวรั้งไป และไม่รู้ 
ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออก ซึ่งวิจิกิจฉาที่บังเกิดขึ้น
แล้วตามความเป็นจริง สมัยนั้น เขาย่อมไม่รู้ ไม่เห็นแม้ซึ่ง
ประโยชน์ตนตามความเป็นจริง แม้ซึ่งประโยชน์บุคคลอื่น
ตามความเป็นจริง แม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองอย่างตามความ
เปน็จรงิ มนตแ์มท้ีก่ระทำาการสาธยายไวน้าน กไ็มแ่จม่แจง้ได้  
ไม่ต้องกล่าวถึงมนต์ที่มิได้กระทำาการสาธยาย.

พราหมณ ์ เปรยีบเหมือนภาชนะใสน่้�าท่ีขุน่มวัเปน็
เปือกตมอันบุคคลวางไว้ในที่มืด บุรุษผู้มีจักษุ เมื่อมองดู
เงาหนา้ของตนในน้ำานัน้ ไมพึ่งรู้ ไมพ่งึเหน็ตามความเปน็จรงิ  
ฉันใด ฉันนั้นเหมือนกัน สมัยใด บุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วย
วจิกิจิฉา อนัวจิกิจิฉาเหนีย่วรัง้ไป และยอ่มไมรู่ ้ไมเ่หน็อบุาย
เป็นเครื่องสลัดออก ซึ่งวิจิกิจฉาที่บังเกิดข้ึนแล้วตามความ
เปน็จรงิ สมยันัน้ เขายอ่มไมรู่ ้ไมเ่หน็แมซ้ึง่ประโยชนต์นตาม
ความเป็นจริง แม้ซึ่งประโยชน์บุคคลอื่นตามความเป็นจริง  
แมซ้ึง่ประโยชนท์ัง้สองอย่างตามความเป็นจรงิ มนตท์ีก่ระทำา
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การสาธยายไว้นาน ก็ไม่แจ่มแจ้งได้ ไม่ต้องกล่าวถึงมนต์ที่
มิได้กระทำาการสาธยาย.

พราหมณ์ นี้แลเป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้มนต์แม้ที่
กระทำาการสาธยายไว้นาน ไม่แจ่มแจ้งในบางคราว ไม่ต้อง
กล่าวถึงมนต์ที่มิได้กระทำาการสาธยาย.

(ถัดจากนี้ได้ตรัสโดยนัยตรงกันข้ามถึง เมื่อจิตปราศจาก
นิวรณ์ เป็นเหตุให้มนต์แม้ที่มิได้กระทำาการสาธยายเป็นเวลานาน 
ย่อมแจ่มแจ้งได้ ไม่ต้องกล่าวถึงมนต์ท่ีกระทำาการสาธยาย ผู้ศึกษา
พึงเทียบเคียงได้เอง ในสูตรอื่น ก็ได้ตรัสไว้โดยทำานองเดียวกันนี้  
-บาลี ปญฺจก. อำ. ๒๒/๒๕๗/๑9๓. -ผู้รวบรวม)
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นิวรณ์ ๕ อีกนัยหนึ่ง
-บาลี สี. .ี ๙/๙๔/ ๒๔.

มหาราช อย่างไร ภิกษุช่ือว่าเป็นผู้สันโดษ มหาราช  
ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้เปน็ผูส้นัโดษดว้ยจีวรเปน็เครือ่งบรหิาร
กาย ดว้ยบณิฑบาตเปน็เครือ่งบรหิารท้อง เธอจะไปทางทสิา
ภาคใดๆ ก็ถือไปได้เอง มหาราช นกมีปีกจะบินไปทาง 
ทิสาภาคใดๆ ก็มีแต่ปีกของตัวเป็นภาระบินไปฉันใด ภิกษ ุ
กฉ็นันัน้แล เปน็ผูส้นัโดษดว้ยจวีรเปน็เครือ่งบรหิารกาย ดว้ย
บณิฑบาตเปน็เครือ่งบรหิารทอ้ง เธอจะไปทางทสิาภาคใดๆ 
กถ็อืไปไดเ้อง มหาราช ดว้ยประการดงักล่าวมานีแ้ล ภกิษุ
ชื่อว่าเป็นผู้สันโดษ.

ภิกษุนั้นประกอบด้วยศีลขันธ์  อินทรียสังวร 
สติสัมปชัญญะ และสันโดษอันเป็นอริยะเช่นน้ีแล้ว ย่อมเสพ 
เสนาสนะ อันสงัด คือ ป่า โคนไม้ ภูเขา ซอกเขา ถ้ำา ป่าช้า 
ป่าชัฏ ที่แจ้ง ลอมฟาง ในกาลภายหลังภัต เธอกลับจาก
บิณฑบาตแล้ว นั่งคู้บัลลังก์ตั้งกายตรง ดำารงสติเฉพาะหน้า 
เธอละความเพง่เลง็ในโลก (อภชิฌฺ โลเก ปหาย) มใีจปราศจาก
ความเพง่เลง็อยู ่ยอ่มชำาระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากความเพง่เล็งได ้ 
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ละความประทุษร้ายคือพยาบาท ไม่คิดพยาบาท มีความ
กรุณา หวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ ย่อมชำาระจิตให้
บรสิทุธิจ์ากความประทษุรา้ยคอืพยาบาทได ้ละถนีมทิธะแลว้  
เปน็ผูป้ราศจากถนีมทิธะ มคีวามกำาหนดหมายอยูท่ีแ่สงสวา่ง 
มีสติสัมปชัญญะอยู่ ย่อมชำาระจิตให้บริสุทธิ์จากถีนมิทธะ
ได้ละอุทธัจจะกุกกุจจะแล้ว เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน มีจิตสงบ ณ 
ภายในอยู่ ย่อมชำาระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทธัจจะกุกกุจจะได้ 
ละวิจิกิจฉาแล้วเป็นผู้ข้ามวิจิกิจฉา ไม่มีความคลางแคลงใน
กุศลธรรมท้ังหลายอยู่ ย่อมชำาระจิตให้บริสุทธ์ิจากวิจิกิจฉาได้. 

มหาราช ภิกษุพิจารณาเห็นนิวรณ์ ๕ ประการ 
เหล่านี้ที่ยังละไม่ได้ในตนเหมือนหนี้ เหมือนโรค เหมือน
เรือนจำา เหมือนความเป็นทาส เหมือนทางไกลกันดาร 
และเธอพิจารณาเห็นนิวรณ์ ๕ ประการที่ละได้แล้วในตน  
เหมือนความไม่มีหนี้ เหมือนความไม่มีโรค เหมือนการพ้น
จากเรือนจำา เหมือนความเป็นไทยแก่ตน เหมือนภูมิสถาน
อันเกษม ฉันนั้นแล.
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(ยังมีตรัสเหมือนในพระสูตรนี้อีกมาก ที่ใช้ อภิชฺฌ โลเก  
แทน กามฉนทฺ หรอื กามจฉฺนทฺ ซ่ึงปรากฏในพระไตรปฎิกหลายเลม่  
ได้แก่ เล่มที่ 9 พบทุกพระสูตร, เล่ม ๑๑ ข้อ ๒๖, เล่ม ๑๒ ข้อ 
๓๓๔, เล่ม ๑๒ ข้อ ๔๕๖, เล่ม ๑๒ ข้อ ๔๖9, เล่ม ๑๓ ข้อ ๑๓,   
เล่ม ๑๓ ข้อ ๑๒๓, เล่ม ๑๓ ข้อ ๓๐9, เล่ม ๑๓ ข้อ ๖๓9,  
เลม่ ๑๔ ขอ้ ๑9, เลม่ ๑๔ ขอ้ 99, เลม่ ๑๔ ขอ้ ๑๗๕, เลม่ ๑๔ 
ขอ้ ๓9๖, เล่ม ๒๑ ขอ้ ๑9๘, เลม่ ๒๒ ขอ้ ๗๕, เลม่ ๒๒ ขอ้ ๗๕,  
เล่ม ๒๓ ข้อ ๒๔๔, เล่ม ๒๔ ข้อ 99 เป็นต้น. -ผู้รวบรวม)
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อวิชชา คือ นิวรณ์
-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๒๓๕/ ๙๒. 

ภกิษทุัง้หลาย เราไมพ่จิารณาเหน็แมน้วิรณอ์นัหนึง่
อย่างอื่น ซึ่งเป็นเหตุให้หมู่สัตว์ถูกนิวรณ์หุ้มห่อแล้วแล่นไป 
ท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนาน เหมือนนิวรณ์คืออวิชชานี้เลย. 

ภกิษทุัง้หลาย หมูส่ตัวผ์ูถ้กูนวิรณ ์คอื อวชิชาหุม้หอ่ 
แล้วย่อมแล่นไป ท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนาน.

ธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นเหตุให้หมู่สัตว์ถูก
ธรรมนัน้หุม้หอ่แลว้ ท่องเทีย่วไปสิน้กาลนาน เหมอืนหมูส่ตัว ์
ผู้ถูกโมหะหุ้มห่อแล้ว ไม่มีเลย ส่วนพระอริยสาวกเหล่าใด
ละโมหะแลว้ ทำาลายกองแหง่ความมดืไดแ้ลว้ พระอรยิสาวก
เหลา่นัน้ ยอ่มไมท่อ่งเทีย่วไปอกี เพราะอวชิชาอนัเปน็ตน้เหต ุ 
(แห่งสงสาร) ย่อมไม่มีแก่พระอริยสาวกเหล่านั้น.

๕๓ 
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เม่ือต้ังใจฟังธรรม นิวรณ์ ๕ ย่อมไม่มี
-บาลี าวา . สํ. ๙/ ๓๔/๔๙๒. 

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

ในสมัยนั้น นิวรณ์ ๕ ย่อมไม่มีแก่เธอ เป็นอย่างไร 
คอื กามฉนัทนวิรณ ์ยอ่มไมม่ ี พยาบาทนวิรณ…์ ถนีมทิธ- 
นวิรณ…์ อทุธจัจกกุกจุจนวิรณ…์ วจิกิจิฉานวิรณ ์ยอ่มไมม่ ี
ภกิษทุัง้หลาย ในสมยันัน้ นวิรณ ์๕ เหลา่นี ้ยอ่มไมม่แีกเ่ธอ.

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

ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด อริยสาวกตั้งใจ ใส่ใจ  
รวมเข้าไว้ด้วยใจทั้งหมด เงี่ยโสตลงฟังธรรม สมัยนั้น  
นิวรณ์ ๕ ย่อมไม่มีแก่เธอ โพชฌงค์ ๗ เหล่านี้ ย่อมถึง 
ความเจริญบริบูรณ์.

๕๔ 
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การพิจารณาเห็นธรรมในธรรม  
ในแง่มุมของนิวรณ์

-บาลี า. .ี ๐/๓๓๕/๒๙๐. 

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่  
อยา่งไรเลา่ ภกิษใุนธรรมวนิยันีพ้จิารณาเหน็ธรรมในธรรม 
คือ นิวรณ์ ๕ ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือนิวรณ์ ๕ 
อย่างไรเล่า. 

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

อีกอย่างหนึ่ง เมื่อพยาบาทมีอยู่ ณ ภายในจิต ย่อม
รูช้ดัวา่พยาบาทมอียู ่ณ ภายในจติของเรา หรอืเมือ่พยาบาท
ไมม่อียู ่ณ ภายในจติ ย่อมรูช้ดัวา่พยาบาทไม่มีอยู่ ณ ภายใน
จติของเรา อนึง่ พยาบาททีย่งัไมเ่กดิจะเกดิขึน้ดว้ยประการใด  

๕๕ 



๑๖๒

พุทธวจน - หมวดธรรม 

ยอ่มรูช้ดัประการนัน้ดว้ย พยาบาททีเ่กดิข้ึนแลว้จะละเสยีได ้
ดว้ยประการใด ยอ่มรูช้ดัประการนัน้ด้วย พยาบาททีล่ะไดแ้ลว้ 
จะไมเ่กดิขึน้ตอ่ไปดว้ยประการใด ยอ่มรูช้ดัประการนัน้ดว้ย.

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

อกีอยา่งหนึง่ เมือ่อทุธจัจกกุกจุจะมอียู ่ณ ภายในจิต 
ย่อมรู้ชัดว่า อุทธัจจกุกกุจจะมีอยู่ ณ ภายในจิตของเราหรือ 
เม่ืออุทธัจจกุกกุจจะไม่มีอยู่ ณ ภายในจิต ย่อมรู้ชัดว่าอุทธัจจ- 
กกุกจุจะไมม่อียู ่ณ ภายในจติของเรา อนึง่ อทุธจัจกกุกจุจะ
ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนั้น
ดว้ยอทุธจัจกกุกจุจะทีเ่กดิขึน้แลว้จะละเสยีไดด้ว้ยประการใด  
ยอ่มรูช้ดัประการนัน้ดว้ย อทุธจัจกกุกุจจะทีล่ะไดแ้ล้ว จะไม ่
เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย. 
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อีกอย่างหนึ่ง เมื่อวิจิกิจฉามีอยู่ ณ ภายในจิต ย่อม
รู้ชัดว่าวิจิกิจฉามีอยู่ ณ ภายในจิตของเรา หรือเมื่อวิจิกิจฉา
ไมม่อียู ่ณ ภายในจติ ยอ่มรูช้ดัวา่วิจกิจิฉาไมม่อียู ่ณ ภายใน 
จติของเรา อนึง่ วจิกิจิฉาทีย่งัไมเ่กดิจะเกดิขึน้ดว้ยประการใด 
ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย วิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้
ดว้ยประการใด ย่อมรูช้ดัประการนัน้ดว้ย วจิกิจิฉาทีล่ะไดแ้ลว้ 
จะไมเ่กดิขึน้ตอ่ไปดว้ยประการใด ยอ่มรูช้ดัประการนัน้ด้วย 
ดังพรรณนามาฉะนี้ 

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

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

ภิกษุทั้งหลาย ธาตุที่พึงพรากได้ (นิสฺสารณิยธาตุ)  
๕ ประการนี ้ ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ 

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

ภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง เมื่อภิกษุมนสิการ
ถงึพยาบาท จิตของเธอยอ่มไมแ่ลน่ไป ยอ่มไมเ่ลือ่มใส ยอ่ม
ไม่ตั้งอยู่ ย่อมไม่น้อมไปในพยาบาท แต่เมื่อเธอมนสิการ
ถึงความไม่พยาบาท จิตของเธอย่อมแล่นไป ย่อมเลื่อมใส  

๕๖ 
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ย่อมตั้งอยู่ ย่อมน้อมไปในความไม่พยาบาท จิตของเธอนั้น 
ชื่อว่าเป็นจิตดำาเนินไปดีแล้ว อบรมดีแล้ว หลุดพ้นดีแล้ว 
พรากออกดแีลว้จากพยาบาท อาสวะ ทกุข ์และความเรา่รอ้น
เหลา่ใด ยอ่มเกดิเพราะพยาบาทเป็นปจัจยั เธอหลดุพน้แลว้
จากอาสวะ ทกุข์ และความเรา่รอ้นเหลา่นัน้ เธอยอ่มไมเ่สวย
เวทนาทีเ่กดิเพราะเหตนุัน้ นีเ้รากลา่ววา่ เปน็การพรากออก
แห่งพยาบาท.

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

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

ภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง เมื่อภิกษุมนสิการ
ถงึสกักายะ จติของเธอยอ่มไมแ่ลน่ไป ยอ่มไมเ่ลือ่มใส ยอ่ม
ไม่ตั้งอยู่ ย่อมไม่น้อมไปในสักกายะ แต่เมื่อเธอมนสิการถึง
ความดบัแหง่สกักายะ จิตของเธอยอ่มแล่นไป ยอ่มเลือ่มใส 
ยอ่มตัง้อยู ่ยอ่มนอ้มไปในความดบัแหง่สกักายะ จติของเธอ
นั้นชื่อว่าเป็นจิตดำาเนินไปดีแล้ว อบรมดีแล้ว ตั้งอยู่ดีแล้ว 
หลุดพ้นดีแล้ว พรากออกดีแล้วจากสักกายะ อาสวะ ทุกข์ 
และความเรา่รอ้นเหลา่ใด ย่อมเกดิเพราะสกักายะเป็นปจัจยั 
เธอหลดุพน้แล้วจากอาสวะ ทกุข ์และความเรา่ร้อนเหลา่นัน้  
เธอย่อมไม่เสวยเวทนาที่เกิดเพราะเหตุน้ัน น้ีเรากล่าวว่า 
เป็นการพรากออกแห่งสักกายะ.
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ภกิษทุัง้หลาย ความเพลนิในกามกด็ ีความเพลนิใน
พยาบาทก็ดี ความเพลินในวิหิงสาก็ดี ความเพลินในรูปก็ดี 
ความเพลินในสักกายะก็ดี ย่อมไม่บังเกิดขึ้นแก่เธอ เพราะ
ความเพลินในกามก็ดี ความเพลินในพยาบาทก็ดี ความ
เพลินในวิหิงสาก็ดี ความเพลินในรูปก็ดี ความเพลินใน 
สกักายะกด็ ีไมบ่งัเกดิขึน้ ภกิษนุีเ้รากลา่ววา่เปน็ผูไ้มม่อีาลยั 
ตัดตัณหาได้แล้ว คลายสังโยชน์ได้แล้ว ทำาที่สุดทุกข์ได้แล้ว 
เพราะละมานะได้โดยชอบ. 

ภิกษุทั้งหลาย ธาตุที่พึงพรากได้ ๕ ประการนี้แล.



๑๖๘
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ภพ ๓ - คติ ๕
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ภพ ๓
-บาลี ิ า . สํ. ๖/๕๒/๙๒. 

ภิกษุทั้งหลาย ภพ1 เป็นอย่างไรเล่า. 
ภิกษุท้ังหลาย ภพท้ังหลาย ๓ อย่าง เหล่าน้ีคือ 
กามภพ รูปภพ อรูปภพ.2

ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า ภพ. 
ความก่อขึ้นพร้อมแห่งภพ ย่อมมี 
เพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งอุปาทาน 
ความดับไม่เหลือแห่งภพ ย่อมมี 
เพราะความดับไม่เหลือแห่งอุปาทาน 
มรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐน่ันเอง 
เป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งภพ 
ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ 

ความเห็นชอบ ความดำาริชอบ 
การพูดจาชอบ การทำาการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ 
ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความต้ังใจม่ันชอบ.
. พ  สถ�นท่ีอันวิญญ�ณใช้ต้ังอ�ศัยเพ่ือเกิดข้ึน หรือเจริญงอกง�มต่อไป. 

ดูเพ่ิมเติม ท่ีต้ังอ�ศัยของวิญญ�ณ  ตรัส พเปรียบกับดิน วิญญ�ณเปรียบ
กับส่วนของพืชเช่น เมลด ท่ีส�ม�รถเจริญงอกง�มต่อไปได้

. ก�ม พ  ท่ีเกิดอันอ�ศัย ดิน น้ำ� ไ  ลม รูป พ  สถ�นท่ีเกิดอันอ�ศัยส่ิงท่ีเป็น
รูปในส่วนละเอียด อรูป พ  สถ�นท่ีเกิดอันอ�ศัยส่ิงท่ีไม่ใช่รูป.

๕7 
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ความมีขึ้นแห่งภพ (นัยที่ 1)
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๘๗/๕ ๖.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์ตรัสว่า ‘ภพ–ภพ’ ดังน้ี  
ภพ ย่อมมีได้ ด้วยเหตุเพียงเท่าไร พระเจ้าข้า.

อานนท ์ ถ้ากรรมมีกามธาต1ุ เป็นวิบาก จักไม่ได้มี
แล้วไซร้ กามภพ จะพึงปรากฏได้หรือ.

ไม่พึงปรากฏเลย พระเจ้าข้า.
อานนท ์ ดว้ยเหตนุีแ้หละ กรรมจงึเปน็ผนืนา (กมมฺ 

เขตฺต) วิญญาณเป็นพืช (วิ ฺ าณ พีช) ตัณหาเป็นยางของ
พืช (ตณฺหา สิเนโห) วิญญาณของสัตว์ทั้งหลาย ที่มีอวิชชา
เป็นเครื่องกั้น มีตัณหาเป็นเครื่องผูก ตั้งอยู่แล้วด้วย 
ธาตุชั้นทราม การบังเกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไป ย่อมมีได้ 
ด้วยอาการอย่างนี้ (อวิชฺชานีวรณาน สตฺตาน ตณฺหาส ฺโ ชนาน 
หีนาย ธาตุยา วิ ฺ าณ ปติฏฺ ิต เอว อายตึ ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ โหติ).

อานนท์ ถ้ากรรมมีรูปธาตุ2 เป็นวิบาก จักไม่ได้มี
แล้วไซร้ รูปภพ จะพึงปรากฏได้หรือ.

ไม่พึงปรากฏเลย พระเจ้าข้า.

. ก�มธ�ตุ  ธ�ตุดิน ธ�ตุน้ำ� ธ�ตุลมและธ�ตุไ . ดูเพ่ิมเติม -ไทย นิท�น. สำ. 
- . -ผู้รวบรวม

. รูปธ�ตุ  ส่ิงท่ีเป็นรูปในส่วนละเอียด. ดูเพ่ิมเติม มีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วน 
มีอินทรีย์ไม่บกพร่อง  -ไทย สี. ที. . -ผู้รวบรวม

๕8 
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อานนท์ ด้วยเหตุนี้แหละ กรรมจึงเป็นเนื้อนา  
วิญญาณเป็นพืช ตัณหาเป็นยางของพืช วิญญาณ 
ของสัตว์ทั้งหลาย ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหาเป็น
เครือ่งผกู ตัง้อยูแ่ลว้ดว้ยธาตชุัน้กลาง (มชฌฺมิาย ธาตยุา) การ
บังเกิดข้ึนในภพใหม่ต่อไป ย่อมมีได้ ด้วยอาการอย่างนี้.

อานนท์ ถ้ากรรมมีอรูปธาตุ1เป็นวิบาก จักไม่ได้มี
แล้วไซร้ อรูปภพ จะพึงปรากฏได้หรือ.

ไม่พึงปรากฏเลย พระเจ้าข้า.
อานนท์ ด้วยเหตุนี้แหละ กรรมจึงเป็นเนื้อนา  

วิญญาณเป็นพืช ตัณหาเป็นยางของพืช วิญญาณ 
ของสัตว์ทั้งหลาย ท่ีมีอวิชชาเป็นเคร่ืองกั้น มีตัณหาเป็น 
เครื่องผูก ตั้งอยู่แล้วด้วยธาตุชั้นประณีต (ปณีตาย ธาตุยา)  
การบังเกิดข้ึนในภพใหม่ต่อไป ย่อมมีได้ ด้วยอาการอย่างน้ี.

อานนท์ ภพ ย่อมมีได้ ด้วยอาการอย่างน้ีแล.

. อรูปธ�ตุ  ส่ิงท่ีไม่ใช่รูป เป็นน�มธรรม เช่น เวทน� สัญญ� สังข�ร.  
ผู้ได้สม�ธิระดับ อ�ก�ส�นัญจ�ยตนะข้ึนไป



๑๗๓

 
เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

ความมีขึ้นแห่งภพ (นัยที่ ๒)
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๘๘/๕ ๗.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์ตรัสว่า ‘ภพ–ภพ’ ดังน้ี  
ภพ ย่อมมีได้ ด้วยเหตุเพียงเท่าไร พระเจ้าข้า.

อานนท ์ ถ้ากรรมมีกามธาตุเป็นวิบาก จักไม่ได้มีแล้ว 
ไซร้ กามภพ จะพึงปรากฏได้หรือ.

ไม่พึงปรากฏเลย พระเจ้าข้า.
อานนท ์ กรรมจงึเปน็ผนืนา (กมมฺ เขตตฺ) วญิญาณ

เปน็พชื (วิ ฺ าณ พชี) ตณัหาเปน็ยางของพชื (ตณหฺา สเินโห)  
ความเจตนากด็ ีความปรารถนากด็ ีของสตัวท์ัง้หลาย ท่ีม ี
อวิชชาเป็นเครื่องก้ัน มีตัณหาเป็นเครื่องผูก ตั้งอยู่แล้ว
ดว้ยธาตชุัน้ทราม การบงัเกดิขึน้ในภพใหมต่อ่ไป ยอ่มมไีด ้ 
ด้วยอาการอย่างนี้ (อวิชฺชานีวรณาน สตฺตาน ตณฺหาส ฺโ ชนาน 
หีนาย ธาตุยา เจตนา ปติฏฺ ิตา ปตฺถนา ปติฏฺ ิตา เอว อายตึ ปุนพฺภวา
ภินิพฺพตฺติ โหติิ).

อานนท์ ถ้ากรรมมีรูปธาตุเป็นวิบาก จักไม่ได้มีแล้ว
ไซร้ รูปภพ จะพึงปรากฏได้หรือ.

ไม่พึงปรากฏเลย พระเจ้าข้า.
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๑๗๔

พุทธวจน - หมวดธรรม 

อานนท์ ด้วยเหตุน้ีแหละ กรรมจึงเป็นเน้ือนา  
วิญญาณเป็นพืช ตัณหาเป็นยางของพืช ความเจตนาก็ดี  
ความปรารถนาก็ดีของสัตว์ทั้งหลาย ที่มีอวิชชาเป็น 
เครื่องกั้น มีตัณหาเป็นเครื่องผูก ตั้งอยู่แล้วด้วยธาตุ 
ชั้นกลาง (มชฺฌิมาย ธาตุยา) การบังเกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไป 
ย่อมมีได้ ด้วยอาการอย่างนี้.

อานนท ์ ถา้กรรมมอีรูปธาตเุปน็วบิาก จกัไมไ่ดม้แีลว้
ไซร้ อรูปภพ จะพึงปรากฏได้หรือ.

หามิได้ พระเจ้าข้า.
อานนท์ ด้วยเหตุนี้แหละ กรรมจึงเป็นเนื้อนา 

วิญญาณเป็นพืช ตัณหาเป็นยางของพืช ความเจตนาก็ดี 
ความปรารถนากด็ขีองสตัวท์ัง้หลาย ท่ีมอีวชิชาเปน็เคร่ือง
กัน้ มตีณัหาเปน็เครือ่งผกู ตัง้อยูแ่ลว้ดว้ยธาตชุัน้ประณตี  
(ปณีตาย ธาตุยา) การบังเกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไป ย่อมมีได้ 
ด้วยอาการอย่างนี้.

อานนท์ ภพ ย่อมมีได้ ด้วยอาการอย่างน้ีแล.



๑๗๕

 
เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

เครื่องน�าไปสู่ภพ
-บาลี ข ฺ . สํ. ๗/๒๓๓/๓๖๘.

ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระองคต์รสัวา่ ‘เครือ่งนำาไปสูภ่พ เครือ่ง
นำาไปสูภ่พ’ ดงัน้ี กเ็ครือ่งนำาไปสูภ่พ เปน็อยา่งไร และความดบัไมเ่หลอื
ของเครื่องนำาไปสู่ภพ เป็นอย่างไร พระเจ้าข้า.

ราธะ ฉนัทะ (ความพอใจ) กด็ ี ราคะ (ความกำาหนดั) 
ก็ดี นันทิ (ความเพลิน) ก็ดี ตัณหา (ความอยาก) ก็ดี  
อุปายะ (ความเข้าถึง) และอุปาทาน (ความถือมั่น) อันเป็น
เครื่องตั้งทับ เครื่องเข้าไปอาศัย และเครื่องนอนเนื่องแห่ง
จิตก็ดีใดๆ ในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขารทั้งหลาย 
และในวญิญาณ สิง่เหลา่นี ้เราเรยีกวา่ ‘เครือ่งน�าไปสูภ่พ’ 

ความดับไม่เหลือของเครื่องน�าไปสู่ภพ มีได้ 
เพราะความดับไม่เหลือของฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหา  
อุปายะ และอุปาทานในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร
ทั้งหลาย และในวิญญาณเหล่านั้นนั่นเอง.
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๑๗๖

 
เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

ความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ (นัยที่ 1)  
-บาลี ิ า . สํ. ๖/๘๐/ ๔๙.

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

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าบุคคลย่อมไม่คิดถึงสิ่งใด ย่อม
ไม่ดำาริถึงสิ่งใด แต่เขายังมีใจปักลงไปในสิ่งใดอยู่ สิ่งนั้น 
ย่อมเป็นอารมณ์ เพ่ือการต้ังอยู่แห่งวิญญาณ เม่ืออารมณ์ มีอยู่  
ความต้ังขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมี เมื่อวิญญาณนั้น  
ตัง้ขึน้เฉพาะ เจรญิงอกงามแลว้ เครือ่งนำาไปสูภ่พใหม ่ยอ่มม ี 
เมื่อเครื่องนำาไปสู่ภพใหม่มี การมาการไป (อาคติคติ) ย่อมมี  
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๑๗๗

เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามี

เมื่อการมาการไปมี การเคลื่อนและการบังเกิดย่อมมี  
เมือ่การเคลือ่นและการบังเกิดม ีชาติชรามรณะ โสกะปรเิทวะ 
ทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นครบถ้วนต่อไป 
ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมี ด้วยอาการ
อย่างนี้.



๑๗๘

 
เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

ความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ (นัยที่ ๒)
-บาลี ิ า . สํ. ๖/๗๙/ ๔๗.

ภกิษทุัง้หลาย ถา้บคุคลยอ่มคดิ (เจเตต)ิ ถงึสิง่ใดอยู ่ 
ย่อมดำาริ (ปกปฺเปติ) ถึงส่ิงใดอยู่ และย่อมมีจิตปักลงไป (อนุเสติ)  
ในสิ่งใดอยู่ สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์ เพื่อการตั้งอยู่แห่ง
วญิญาณ เมือ่อารมณม์อียู ่ความตัง้ขึน้เฉพาะแหง่วญิญาณ 
ย่อมมี เมื่อวิญญาณนั้น ตั้งขึ้นเฉพาะ เจริญงอกงามแล้ว 
การกา้วลงแหง่นามรปู (นามรปูสสฺ อวกกฺนตฺ)ิ ยอ่มม ี เพราะม ี
นามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ เพราะมีสฬายตนะเป็น
ปัจจัย จึงมีผัสสะ  เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา 
เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา เพราะมีตัณหาเป็น
ปัจจัย จึงมีอุปาทาน  เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ  
เพราะมภีพเปน็ปัจจัย จงึมชีาต ิ เพราะมชีาติเปน็ปจัจยั ชรา
มรณะ โสกะปรเิทวะทกุขะโทมนสัอปุายาสะทัง้หลาย จงึเกดิ
ขึ้นครบถ้วน ความเกิดข้ึนพร้อมแห่งกองทุกข์ท้ังส้ินน้ี ย่อมมี 
ด้วยอาการอย่างน้ี.

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าบุคคลย่อมไม่คิดถึงสิ่งใด ย่อม 
ไม่ดำาริถึงสิ่งใด แต่เขายังมีใจฝังลงไป (คือมีอนุสัย) ในสิ่งใด 
อยู่ สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์ เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณ  
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เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามี

เม่ืออารมณ์มีอยู่ ความตั้งข้ึนเฉพาะแห่งวิญญาณ ย่อมมี 
เมือ่วญิญาณนัน้ ตัง้ขึน้เฉพาะ เจริญงอกงามแลว้ การกา้วลง 
แหง่นามรปู ยอ่มม ี เพราะมนีามรปูเป็นปัจจัย จงึมสีฬายตนะ   
เพราะมสีฬายตนะเปน็ปจัจยั จงึมผีสัสะ เพราะมผีสัสะเปน็
ปัจจัย จึงมีเวทนา เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา 
เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะมีอุปาทาน
เปน็ปจัจยั จงึมภีพ เพราะมภีพเปน็ปจัจยั จงึมชีาต ิ เพราะ
มีชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัส 
อุปายาสะทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นครบถ้วน ความเกิดขึ้นพร้อม
แห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมี ด้วยอาการอย่างนี้.



๑๘๐

 
เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

ความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ (นัยที่ ๓)
-บาลี ิ า . สํ. ๖/๗๘/ ๔๕.

ภกิษทุัง้หลาย ถา้บคุคลยอ่มคดิ (เจเตต)ิ ถงึสิง่ใดอยู ่ 
ย่อมดำาริ (ปกปฺเปติ) ถึงสิ่งใดอยู่ และย่อมมีจิตฝังลงไป  
(อนุเสติ) ในสิ่งใดอยู่ ส่ิงนั้นย่อมเป็นอารมณ์ เพื่อการตั้งอยู่
แห่งวิญญาณ เมื่ออารมณ์มีอยู่ ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่ง
วิญญาณ ย่อมมี เมื่อวิญญาณนั้น ตั้งข้ึนเฉพาะ เจริญ
งอกงามแล้ว ความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไป (ปุนพฺภวา
ภินิพฺพตฺติ) ย่อมมี เมื่อความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปมีอยู ่
ชาตชิรามรณะ โสกะปรเิทวะทกุขะโทมนสัอปุายาสะทัง้หลาย 
จึงเกิดขึ้นครบถ้วน ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้น
นี้ย่อมมี ด้วยอาการอย่างนี้.

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าบุคคลย่อมไม่คิด (โน เจเตติ) 
ถึงสิ่งใด ย่อมไม่ดำาริ (โน ปกปฺเปติ) ถึงสิ่งใด แต่เขายังมี
จิตฝังลงไป (อนุเสติ) ในสิ่งใดอยู่ สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์ 
เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณ เมื่ออารมณ์มีอยู่ ความตั้งขึ้น
เฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมี เมื่อวิญญาณนั้น ตั้งขึ้นเฉพาะ 
เจริญงอกงามแล้ว ความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปย่อมมี 
เมี่อความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปมีอยู่ ชาติชรามรณะ  
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๑๘๑

เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามี

โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลาย ย่อมเกิดขึ้น
ครบถ้วน ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมี 
ด้วยอาการอย่างนี้.

ภกิษท้ัุงหลาย กถ็า้วา่บุคคลยอ่มไมค่ดิถงึสิง่ใดดว้ย 
ย่อมไม่ดำาริถึงสิ่งใดด้วย และย่อมไม่มีจิตฝังลงไป (โน  
อนุเสติ) ในสิ่งใดด้วยในกาลใด ในกาลนั้น สิ่งนั้น ย่อมไม่
เป็นอารมณ์ เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณ เมื่ออารมณ์ไม่มี 
ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมไม่มี เมื่อวิญญาณนั้น  
ไม่ตั้งขึ้นเฉพาะ ไม่เจริญงอกงามแล้ว ความเกิดขึ้นแห่ง
ภพใหม่ต่อไปย่อมไม่มี เมื่อความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่
ต่อไปไม่มี ชาติชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัส
อุปายาสะทั้งหลาย จึงดับสิ้น ความดับลงแห่งกองทุกข์
ทั้งสิ้นนี้ย่อมมี ด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้แล.
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ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ (นัยที่ 1)
-บาลี ข ฺ . สํ. ๗/๖๗/ ๐๖.

ภิกษุทั้งหลาย ส่ิงท่ีใช้เป็นพืชมี ๕ อย่างเหล่าน้ี   
๕ เป็นอย่างไร คือ 

(๑) พืชจากเหง้าหรือราก (มูลพีช) 
(๒) พืชจากต้น (ขนฺธพีช) 
(๓) พืชจากตาหรือผล (ผลพีช) 
(๔) พืชจากยอด (อคฺคพีช) 
(๕) พืชจากเมล็ด (พีชพีช)
ภิกษุทั้งหลาย ถ้าสิ่งที่ใช้เป็นพืช ๕ อย่าง เหล่านี้  

ที่ไม่ถูกทำาลาย ยังไม่เน่าเปื่อย ยังไม่แห้งเพราะลมและแดด 
ยังมีเชื้องอกบริบูรณ์อยู ่ และอันเจ้าของเก็บไว้ด้วยด ี
แต่ดิน นำ้า ไม่มี. 

ภกิษทุัง้หลาย ส่ิงท่ีใช้เป็นพืช ๕ อย่างเหล่าน้ันจะพงึ
เจริญงอกงามไพบูลย์ ได้แลหรือ.

หาเป็นเช่นนั้นไม่ พระเจ้าข้า.

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าสิ่งที่ใช้เป็นพืช ๕ อย่าง เหล่านี้
แหละ ทีไ่มถ่กูทำาลายยงัไมเ่นา่เปือ่ย ยังไมแ่หง้เพราะลมและ

๖๔ 
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แดด ยังมีเชื้องอกบริบูรณ์อยู่ และอันเจ้าของเก็บไว้ด้วยดี 
ทั้งดิน น้ำา ก็มีด้วย.

ภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ใช้เป็นพืช ๕ อย่าง เหล่านั้นจะ
พึงเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ ได้มิใช่หรือ.

อย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุทั้งหลาย วิญญาณฐิต ิ ๔ อย่าง (รูป เวทนา 
สัญญา สังขาร) พึงเห็นว่า เหมือนกับ ดิน. 

ภกิษทุัง้หลาย นนัทิราคะ (ความกำาหนัดด้วยอำานาจแห่ง
ความเพลิน) พึงเห็นว่าเหมือนกับ น�้า. 

ภิกษุทั้งหลาย วิญญาณ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย 
พึงเห็นว่าเหมือนกับ พืชสดทั้ง ๕ นั้น.

ภิกษุทั้ งหลาย วิญญาณ  ซึ่ ง เข้ า ถือเอารูป
ต้ังอยู่ ก็ต้ังอยู่ได้ เป็นวิญญาณท่ีมีรูปเป็นอารมณ์ มีรูปเป็นทีต่ัง้
อาศัย มีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพ ก็ถึงความเจริญ งอกงาม 
ไพบูลย์ได้. 

ภิกษุทั้งหลาย วิญญาณ ซึ่งเข้าถือเอาเวทนา 
ตั้งอยู่ ก็ตั้งอยู่ได้ เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์ 
มีเวทนาเป็นที่ตั้งอาศัย มีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพ ก็ถึง
ความเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ได้. 
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ภิกษุทั้งหลาย วิญญาณ ซึ่งเข้าถือเอาสัญญา 
ตั้งอยู่ ก็ตั้งอยู่ได้ เป็นวิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์ 
มีสัญญาเป็นที่ตั้งอาศัย มีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพ ก็ถึง
ความเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ได้.

ภิกษุทั้งหลาย วิญญาณ ซึ่งเข้าถือเอาสังขาร 
ตั้งอยู่ ก็ตั้งอยู่ได้ เป็นวิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์ 
มีสังขารเป็นที่ต้ังอาศัย มีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพ ก็ถึง
ความเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ได้.

ภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า  
เราจักบัญญัติซึ่งการมา การไป 
การจุติ (การตาย) การอุบัติ (การเกิด)
ความเจริญ ความงอกงาม 
และความไพบูลย์ของวิญญาณ 
โดยเว้นจากรูป เว้นจากเวทนา 
เว้นจากสัญญา และเว้นจากสังขาร ดังนี้นั้น 
นี่ไม่ใช่ฐานะที่จักมีได้เลย.
ภิกษุทั้งหลาย ถ้าราคะในรูปธาตุ ในเวทนาธาตุ ใน

สัญญาธาตุ ในสังขารธาตุ ในวิญญาณธาตุ เป็นส่ิงท่ีภิกษุละ
ได้แล้ว (ราโค ปหีโน). 
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เพราะละราคะได้ 
อารมณ์ส�าหรับวิญญาณก็ขาดลง 
ที่ตั้งของวิญญาณก็ไม่มี 
วิญญาณอันไม่มีที่ตั้งนั้น ก็ไม่งอกงาม 
หลุดพ้นไป เพราะไม่ถูกปรุงแต่ง 
เพราะหลุดพ้นไป ก็ตั้งมั่น 
เพราะตั้งมั่น ก็ยินดีในตนเอง 
เพราะยินดีในตนเอง ก็ไม่หวั่นไหว 
เมื่อไม่หวั่นไหว ก็ปรินิพพานเฉพาะตน 
ย่อมรู้ชัดว่า 
ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว 
กิจที่ควรท�าได้ส�าเร็จแล้ว 
กิจอ่ืนท่ีจะต้องท�าเพ่ือความเป็นอย่างน้ี มิได้มีอีก ดังน้ี.

(ดูเพิ่มเติมเรื่อง “การน้อมใจเพื่อตัดโอรัมภาคิยสังโยชน์”  
ในหน้า ๔๔๓ ซึ่งได้ตรัสไว้โดยนัยใกล้เคียงกัน. -ผู้รวบรวม)



๑๘๖

 
เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ (นัยที่ ๒)
-บาลี า. .ี ๐/๘ /๖๕.

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

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

มสัีญญาตา่งกนั มอียู่ ไดแ้ก ่มนษุยท์ัง้หลาย เทวดาบางพวก 
และวินิบาตบางพวก นี้คือ วิญญาณฐิติที่ 1.

(๒) อานนท์ สัตว์ท้ังหลาย มีกายต่างกัน มีสัญญา
อย่างเดียวกัน มีอยู่ ได้แก่ พวกเทพผู้นับเน่ืองในหมู่พรหมท่ี
บังเกิดโดยปฐมภูมิ1 (ป มานิพฺพตฺตา) น้ีคือ วิญญาณฐิติท่ี ๒.2

(๓) อานนท์ สัตว์ทั้งหลาย มีกายอย่างเดียวกัน 
มีสัญญาต่างกัน มีอยู่ ได้แก่ พวกเทพอาภัสสระ นี้คือ 
วิญญาณฐิติที่ ๓.
. ป ม ูมิ  ูมิเบ้ืองต้น ส�ม�รถเข้�ถึงได้หล�ยท�ง เช่น ผู้ได้ป ม �น ผู้เจริญ
เมตต� ผู้กระทำ�กุศลกรรมบท  ผู้ประกอบพร้อมด้วย ศรัทธ� ศีล สุตะ จ�คะ 
ปญญ� เป็นต้น. 

. ในพระไตรป กฉบับสย�มรั  เฉพ�ะในสูตรน้ี วิญญ�ณ ติิท่ี  จะพบมีคำ�ว่� อบ�ยท้ัง   
อยู่เพียงตำ�แหน่งเดียวท่ีเป็นพุทธวจน แต่ไม่ตรงกับสูตรอ่ืนท่ีกล่�วถึงวิญญ�ณ ติิ   
-บ�ลี ป�. ที. .  และไม่ตรงกับไตรป กฉบับ �ษ�มอญ
และ �ษ�ยุโรป ดังน้ัน คำ�ว่� อบ�ยท้ัง  จึงไม่ได้นำ�ม�ใส่ในท่ีน้ี.

๖๕ 



๑๘๗

เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามี

(๔) อานนท์ สัตว์ทั้งหลาย มีกายอย่างเดียวกัน 
มีสัญญาอย่างเดียวกัน มีอยู่ ได้แก่ พวกเทพสุภกิณหะ  
นี้คือ วิญญาณฐิติที่ ๔.

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

(๖) อานนท์ สัตว์ท้ังหลาย เพราะก้าวล่วงเสียได้ซ่ึง
อากาสานัญจายตนะโดยประการท้ังปวง จึงเข้าถึงวิญญา- 
ณัญจายตนะ มีการทำาในใจว่า “วิญญาณไม่มีท่ีสุด” ดังน้ี  
มีอยู่ น้ีคือ วิญญาณฐิติท่ี ๖.

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

. รูปสัญญ�  คว�มหม�ยรู้ในรูป.
. ป ฆิสัญญ�  คว�มหม�ยรู้อันไม่น่�ยินดีในส่วนรูป.
. น�นัตตสัญญ�  คว�มหม�ยรู้อันมีประก�รต่�ง  ในส่วนรูป.
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ส่วน อายตนะ ๒ นั้น คือ 
อสัญญีสัตตายตนะที่ 1 
เนวสัญญานาสัญญายตนะที่ ๒
อานนท์ ในบรรดาวิญญาณฐิติ ๗ และอายตนะ ๒ 

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

อานนท ์ ผูใ้ดรู้ชดัวญิญาณฐติิที ่๑ นัน้ รูช้ดัการเกดิ 
(สมุทัย) แห่งสิ่งนั้น รู้ชัดความตั้งอยู่ไม่ได้ (อัตถังคมะ) แห่ง
สิง่นัน้ รูช้ดัรสอรอ่ย (อสัสาทะ) แหง่สิง่นัน้ รูช้ดัโทษต่ำาทราม  
(อาทีนวะ) แห่งสิ่งน้ัน และรู้ชัดอุบายเป็นเครื่องออกไปพ้น  
(นิสสรณะ) แห่งสิ่งนั้น ดังนี้แล้ว ควรหรือหนอที่ผู้นั้น  
จะเพลิดเพลินยิ่งซึ่งวิญญาณฐิติที่ ๑ นั้น. 

ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้ พระเจ้าข้า.

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

อานนท์์ ผู้ใดรู้ชัดเนวสัญญานาสัญญายตนะน้ัน  
รูช้ดัการเกดิแหง่สิง่นัน้ รูช้ดัการดบัแหง่สิง่นัน้ รูช้ดัรสอรอ่ย
แห่งสิ่งนั้น รู้ชัดโทษอันต่ำาทรามแห่งสิ่งนั้น และรู้ชัดอุบาย
เป็นเคร่ืองออกแห่งสิ่งน้ัน ดังนี้แล้ว ควรหรือหนอ ที่ผู้นั้น
จะเพลิดเพลินยิ่งซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้น. 

ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้ พระเจ้าข้า.

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

อานนท ์ ภิกษุนี้เรากล่าวว่า ผู้เป็นปัญญาวิมุตติ.



๑๙๐

 
เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

ความมีขึ้นแห่งภพ  
แม้มีอยู่ชั่วขณะก็น่ารังเกียจ

-บาลี อก. อํ. ๒๐/๔๖/๒๐๓.

ภิกษุทั้งหลาย 
คูถ แม้นิดเดียว ก็เป็นของมีกลิ่นเหม็น ฉันใด.

ภิกษุทั้งหลาย 
สิ่งที่เรียกว่า ภพ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน 
แม้มีประมาณน้อย ชั่วลัดนิ้วมือเดียว 
ก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้.

(ในสูตรถัดไป ได้ตรัสอุปมาด้วยมูตร ด้วยนำ้าลาย ด้วยหนอง  
ด้วยโลหิต โดยทำานองเดียวกัน -บาลี เอก. อำ. ๒๐/๔๖/๒๐๔. -ผู้รวบรวม)

๖๖ 



๑๙๑

 
เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

คติ ๕
-บาลี . . ๒/ ๔๗/ ๗๐.

สารบีตุร คต1ิ ๕ ประการเหลา่นี ้มอียู ่ ๕ ประการ 
เป็นอย่างไร คือ 

(๑) นรก 
(๒) ก�าเนิดเดรัจฉาน 
(๓) เปรตวิสัย 
(๔) มนุษย์ 
(๕) เทวดา 
สารีบุตร เราย่อมรู้ชัดซึ่งนรก ทางยังสัตว์ให้ถึง

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

สารีบุตร เราย่อมรู้ชัดซ่ึงก�าเนิดเดรัจฉาน ทางยัง
สัตว์ให้ถึงกำาเนิดเดรัจฉาน และปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึง
กำาเนิดเดรัจฉาน อนึ่ง สัตว์ผู้ปฏิบัติประการใด เบื้องหน้า
แต่ตายเพราะกายแตก ย่อมเข้าถึงกำาเนิดเดรัจฉาน เราย่อม
รู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วย. 
. คติ  ท�งไปของสัตว์. ท่ีนำ�ไปสู่ พ
. อบ�ย ทุคติ วินิบ�ต นรก  ท่ีเกิดของสัตว์ต่ำ�กว่�มนุษย์.
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๑๙๒

พุทธวจน - หมวดธรรม 

สารีบุตร เราย่อมรู้ชัดซึ่งเปรตวิสัย ทางยังสัตว์ให้
ถึงเปรตวิสัย และปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงเปรตวิสัย อนึ่ง 
สัตว์ผู้ปฏิบัติประการใด เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก 
ย่อมเข้าถึงเปรตวิสัย เราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วย. 

สารีบุตร เราย่อมรู้ชัดซึ่งเหล่ามนุษย์ ทางยังสัตว์
ใหถ้งึมนษุยโ์ลก และปฏปิทาอนัจะยงัสตัวใ์หถ้งึมนษุยโ์ลก  
อนึง่ สตัวผู้์ปฏบิตัปิระการใด เบือ้งหนา้แตต่ายเพราะกายแตก 
ย่อมบังเกิดในหมู่มนุษย์ เราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วย. 

สารบีตุร เราย่อมรูช้ดัซึง่เทวดาทัง้หลาย ทางยงัสตัว์
ให้ถึงเทวโลก และปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงเทวโลก อนึ่ง 
สัตว์ผู้ปฏิบัติประการใด เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก 
ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วย. 

สารีบุตร เราย่อมรู้ชัดซึ่งนิพพาน ทางยังสัตว์ให้
ถึงนิพพาน และปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงนิพพาน อนึ่ง 
สัตว์ผู้ปฏิบัติประการใด ย่อมกระทำาให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ 
ปญัญาวมิตุต ิอนัหาอาสวะมไิด้ เพราะอาสวะทัง้หลายสิน้ไป 
ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบัน เข้าถึงแล้วแลอยู่ เราย่อม
รู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วย… .



๑๙๓

 
เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

เหตุให้ทุคติปรากฏ
-บาลี สก. อํ. ๒๔/๒๘๕,๓๐๕/ ๖๕, ๘๙.

จุนทะ ความไม่สะอาดทางกาย มี ๓ อย่าง 
ความไม่สะอาดทางวาจา มี ๔ อย่าง 
ความไม่สะอาดทางใจ มี ๓ อย่าง.

จนุทะ ความไมส่ะอาดทางกาย ม ี๓ อยา่ง เปน็
อย่างไรเล่า. จุนทะ คนบางคนในกรณีนี้ 

(๑) เปน็ผูม้ปีกตทิ�าสตัวม์ชีวีติให้ตกลว่ง หยาบชา้  
มฝีา่มอืเปือ้นดว้ยโลหติ มแีตก่ารฆา่และการทบุต ีไมม่คีวาม
เอ็นดูในสัตว์มีชีวิต 

(๒) เป็นผู้มีปกติถือเอาส่ิงของท่ีมีเจ้าของมิได้ให้
คือวัตถุอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของบุคคลอ่ืนท่ีอยู่ในบ้านหรือในป่า 
กต็าม เปน็ผูถ้อืเอาสิง่ของทีเ่ขาไมไ่ดใ้หด้ว้ยอาการแหง่ขโมย

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

จุนทะ อย่างน้ีแล เป็นความไม่สะอาดทางกาย ๓ อย่าง.
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๑๙๔

พุทธวจน - หมวดธรรม 

จุนทะ ความไมส่ะอาดทางวาจา มี ๔ อยา่ง เปน็
อย่างไรเล่า. จุนทะ คนบางคนในกรณีนี้ี้ 

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

(๒) เป็นผู้มีวาจาส่อเสียด คือฟังจากฝ่ายน้ีแล้ว 
ไปบอกฝ่ายโน้นเพ่ือทำาลายฝ่ายน้ี หรือฟังจากฝ่ายโน้นแล้ว
มาบอกฝ่ายน้ีเพ่ือทำาลายฝ่ายโน้น เป็นผู้ทำาคนท่ีสามัคคีกันให้
แตกกัน หรือทำาคนท่ีแตกกันแล้วให้แตกกันย่ิงข้ึน พอใจยินดี 
เพลิดเพลินในการแตกกันเป็นพวก เป็นผู้กล่าววาจาทีก่ระทำา
ให้แตกกันเป็นพวก 

(๓) เป็นผู้มีวาจาหยาบ อันเป็นวาจาหยาบคาย 
กล้าแข็ง แสบเผ็ดต่อผู้อ่ืน กระทบกระเทียบผู้อ่ืน แวดล้อม
อยู่ด้วยความโกรธ ไม่เป็นไปเพ่ือสมาธิ เขาเป็นผู้กล่าววาจา 
มีรูปลักษณะเช่นนั้น 



๑๙๕

เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามี

(๔) เปน็ผูม้วีาจาเพอ้เจอ้ คอืเปน็ผูก้ลา่วไมถู่กกาล 
ไมก่ลา่วตามจรงิ กลา่วไมอ่งิอรรถ ไมอ่งิธรรม ไมอ่งิวนิยัเปน็
ผู้กล่าววาจาไม่มีที่ตั้งอาศัย ไม่ถูกกาลเทศะ ไม่มีจุดจบ ไม่
ประกอบด้วยประโยชน์ 

จุนทะ อย่างนี้แล เป็นความไม่สะอาดทางวาจา  
๔ อย่าง.

จุนทะ ความไม่สะอาดทางใจ มี ๓ อย่าง เป็น
อย่างไรเล่า. จุนทะ คนบางคนในกรณีนี้ี้ 

(๑) เปน็ผูม้ากดว้ยอภชิฌา (ความโลภเพง่เลง็) เป็น
ผู้โลภเพ่งเล็งวัตถุอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่น ว่า “สิ่งใด
เป็นของผู้อื่น สิ่งนั้นจงเป็นของเรา” ดังนี้ 

(๒) เปน็ผู้มีจิตพยาบาท มีความดำาริในใจเป็นไปใน
ทางประทุษร้าย ว่า “สัตว์ท้ังหลายเหล่าน้ี จงเดือดร้อน จงแตก
ทำาลาย จงขาดสูญ จงพินาศ อย่าได้มีอยู่เลย” ดังนี้เป็นต้น 

(๓) เปน็ผูม้คีวามเห็นผดิ มทีสัสนะวปิรติว่า “ทาน
ทีใ่หแ้ลว้ ไมม่ ี(ผล) ยัญท่ีบชูาแลว้ ไมม่ ี(ผล) การบชูาทีบ่ชูา
แลว้ ไมม่ ี(ผล) ผลวบิากแหง่กรรมทีส่ตัวท์ำาดทีำาชัว่ ไมม่ ีโลกนี ้ 
ไมม่ ีโลกอืน่ ไมม่ ีมารดา ไมม่ ีบดิา ไมม่ ีสตัวผ์ูเ้ปน็โอปปาตกิะ  
ไม่มี สมณพราหมณ์ผู้ดำาเนินไปโดยชอบ ปฏิบัติโดยชอบ  



๑๙๖

พุทธวจน - หมวดธรรม 

ถงึกบักระทำาใหแ้จง้โลกนีแ้ละโลกอืน่ ดว้ยปญัญาโดยชอบเอง  
แล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ ก็ไม่มี” ดังนี้ 

จุนทะ อย่างนี้แล เป็นความไม่สะอาดทางใจ  
๓ อย่าง.

จุนทะ เหล่านี้แล เรียกว่า อกุศลกรรมบถสิบ.
จุนทะ อนึ่ง เพราะมีการประกอบด้วยอกุศล-

กรรมบถทั้งสิบประการเหล่านี้เป็นเหตุ นรกย่อมปรากฏ 
ก�าเนิดเดรัจฉานย่อมปรากฏ เปรตวิสัยย่อมปรากฏ หรือ
ว่าทุคติใดๆ แม้อื่นอีก ย่อมมี.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม 10 
ประการเหล่าน้ีแล ย่อมเป็นเหมือนบุคคลผู้ถูกน�าตัวไป
เก็บไว้ในนรก.

(สูตรอ่ืนๆ แทนท่ีจะนับจำานวนกรรมบถมี ๑๐ ได้ทรงขยาย  
ออกไปเป็น ๒๐ คือ ทำาเองสิบ ชักชวนผู้อื่นให้ทำาอีกสิบ และทรง 
ขยายออกไปเป็น ๓๐ คือ ทำาเองสิบ ชักชวนผู้อื่นให้ทำาสิบ ยินดี 
เมื่อเขาทำาสิบ และทรงขยายออกไปเป็น ๔๐ คือ ทำาเองสิบ ชักชวน 
ผู้อื่นให้ทำาสิบ ยินดีเมื่อเขาทำาสิบ สรรเสริญผู้กระทำาสิบ จึงมีกรรมบถ  
สิบ ยี่สิบ สามสิบ สี่สิบ. -บาลี ทสก. อำ. ๒๔/๓๒๕/๑9๘. 



๑๙๗

เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามี

ในสูตรอื่น แสดงผลแห่งการกระทำาแปลกออกไป จากคำาว่า  
“เหมือนถูกนำาไปเก็บไว้ในนรก” นั้น ทรงแสดงด้วยคำาว่า “เป็นผู้ 
ขดุรากตนเอง กำาจดัตนเอง” กม็ ี“ตายแลว้ไปทคุต”ิ กม็ ี“เป็นพาล” กม็.ี  
-บาลี ทสก. อำ. ๒๔/๓๓๒,๓๓๓/๒๐๒,๒๐๓. -ผู้รวบรวม)



๑๙๘

 
เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

เหตุให้สุขคติปรากฏ
- บาลี สก. อํ. ๒๔/๒๘๗,๓๐๖/ ๖๕, ๘๙.

จุนทะ ความสะอาดทางกายมี ๓ อย่าง 
ความสะอาดทางวาจามี ๔ อย่าง 
ความสะอาดทางใจมี ๓ อย่าง.

จุนทะ ความสะอาดทางกาย มี ๓ อย่างนั้น เป็น
อย่างไรเล่า.

จุนทะ บุคคลบางคนในกรณีนี้ 
(๑) ละการท�าสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วง เว้นขาดจาก 

ปาณาติบาต วางท่อนไม้ วางศัสตรา มีความละอายถึง
ความเอ็นดูกรุณาเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายอยู่ 

(๒) ละการถือเอาส่ิงของท่ีเจ้าของมิได้ให้ เว้นขาด 
จากการถือเอาส่ิงของท่ีเจ้าของมิได้ให้ ไม่ถือเอาทรัพย์และ 
อุปกรณ์แห่งทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้ ในบ้านก็ดี ในป่าก็ดี 
ด้วยอาการแห่งขโมย

(๓) ละการประพฤติผิดในกาม เว้นขาดจากการ 
ประพฤติผิดในกาม (คือเว้นจากการประพฤติผิด) ในหญิง 
ซึ่งมารดารักษา บิดารักษา พี่น้องชาย พี่น้องหญิงหรือญาต ิ
รักษา อันธรรมรักษา เป็นหญิงมีสามี หญิงอยู่ในสินไหม 

๖9 
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โดยที่สุดแม้หญิงอันเขาหมั้นไว้ (ด้วยการคล้องพวงมาลัย) 
ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจารีตในรูปแบบเหล่านั้น

จนุทะ อยา่งนีแ้ล เปน็ความสะอาดทางกาย ๓ อยา่ง.

จนุทะ ความสะอาดทางวาจา ม ี๔ อยา่งนัน้ เปน็
อย่างไรเล่า.

จุนทะ บุคคลบางคนในกรณีนี้ 
(๑) ละมุสาวาท เว้นขาดจากมุสาวาท ไปสู่สภาก็ดี  

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

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

(๓) ละการกล่าวค�าหยาบเสีย เว้นขาดจากกล่าว 
คำาหยาบ กล่าวแต่วาจาท่ีไม่มีโทษ เสนาะโสตให้เกิดความรัก  
เป็นคำาฟูใจ เป็นคำาสุภาพที่ชาวเมืองเขาพูดกัน เป็นที่ใคร ่
ที่พอใจของมหาชน กล่าวแต่วาจาเช่นนั้นอยู่ 

(๔) ละค�าพูดเพ้อเจ้อ เว้นขาดจากคำาพูดเพ้อเจ้อ  
กล่าวแต่ในเวลาอันสมควร กล่าวแต่คำาจริง เป็นประโยชน์ 
เปน็ธรรม เปน็วนิยั กลา่วแตว่าจามทีีต่ัง้ มหีลกัฐานทีอ่า้งองิ  
มีเวลาจบ ประกอบด้วยประโยชน์ สมควรแก่เวลา 

จนุทะ อยา่งนีแ้ล เปน็ความสะอาดทางวาจา ๔ อยา่ง.

จุนทะ ความสะอาดทางใจ มี ๓ อย่างนั้น เป็น
อย่างไรเล่า.

จุนทะ บุคคลบางคนในกรณีนี้ 
(๑) เป็นผู้ไม่มากด้วยอภิชฌา คือเป็นผู้ไม่โลภ  

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

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

จุนทะ อย่างนี้แล เป็นความสะอาดทางใจ ๓ อย่าง.
จุนทะ เหล่านี้แล เรียกว่า กุศลกรรมบถสิบ.
จุนทะ อนึ่ง เพราะมีการประกอบด้วยกุศล- 

กรรมบถท้ังสิบประการเหล่าน้ีเป็นเหตุ พวกเทพจึงปรากฏ  
พวกมนุษย์จึงปรากฏ หรือว่าสุคติใดๆ แม้อ่ืนอีก ย่อมมี.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม 10 
ประการเหล่าน้ีแล ย่อมเป็นเหมือนบุคคลผู้ถูกน�าตัวไปเกบ็
ไว้ในสวรรค.์
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(สตูรอืน่ๆ แทนทีจ่ะนบัจำานวนกรรมบถม ี๑๐ ไดท้รงขยายออก
ไปเป็น  ๒๐ คือ  ทำ า เองสิบ  ชักชวนผู้ อื่ น ให้ทำ าอี กสิบ  และ 
ทรงขยายออกไปเป็น ๓๐ คือ ทำาเองสิบ ชักชวนผู้อื่นให้ทำาสิบ ยินดี 
เมื่อเขาทำาสิบ และทรงขยายออกไปเป็น ๔๐ คือ ทำาเองสิบ ชักชวน 
ผู้อื่นให้ทำาสิบ ยินดี เมื่อเขาทำาสิบ สรรเสริญผู้กระทำาสิบ จึงมี  
กรรมบถ สิบ ยี่สิบ สามสิบ สี่สิบ. -บาลี ทสก. อำ. ๒๔/๓๒๕/๑9๘.

ในสูตรอื่น แสดงผลแห่งการกระทำาแปลกออกไป จาก 
คำาว่า “เหมือนถูกนำาไปเก็บไว้ในสวรรค์” นั้น ทรงแสดงด้วยคำาว่า  
“ผู้ไม่ขุดรากตนเอง ไม่กำาจัดตนเอง” ก็มี “ตายแล้วไปสุคติ” ก็มี  
“เป็นบัณฑิต” ก็มี. -บาลี ทสก. อำ. ๒๔/๓๓๒, ๓๓๓/๒๐๒, ๒๐๓.  
-ผู้รวบรวม)
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เหตุให้ต้องท่องเที่ยวในสังสารวัฏ
-บาลี ตุกฺก. อํ. ๒ / / ., บาลี าวา . สํ. ๙/๕๔ / ๖๙๘.

ภกิษทุัง้หลาย เพราะไมรู่ต้ามล�าดบั เพราะไมแ่ทง
ตลอดซึ่งอริยสัจทั้ง ๔ เราและพวกเธอทั้งหลาย จึงได้  
ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏ ตลอดกาลยืดยาวนาน 
ถึงเพียงน้ี.

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

ภกิษทุัง้หลาย เมือ่ทกุขอรยิสัจ อนัเราและพวกเธอ
ทั้งหลาย รู้ตามลำาดับและแทงตลอดแล้ว เมื่อทุกขสมุทย- 
อริยสัจ อันเราและพวกเธอทั้งหลาย รู้ตามลำาดับและแทง
ตลอดแล้ว เม่ือทุกขนิโรธอริยสัจ อันเราและพวกเธอท้ังหลาย  
รู้ตามลำาดับและแทงตลอดแล้ว เม่ือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา- 
อริยสัจ อันเราและพวกเธอท้ังหลาย รู้ตามลำาดับและแทงตลอด 
แลว้ ตณัหาในภพกถ็กูถอนขึน้ได ้ตณัหาทีจ่ะนำาไปสูภ่พใหม่
ก็สิ้นไป บัดนี้ ภพใหม่ไม่มีอีกต่อไป.
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(สูตรอื่นได้ตรัสเหตุท่ีทำาให้ ต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ 
เพราะไม่รู้อริยธรรม ๔ ประการ ดังต่อไปนี้ )

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

ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการเป็นอย่างไร คือ  
ศีลท่ีเป็นอริยะ สมาธิท่ีเป็นอริยะ ปัญญาท่ีเป็นอริยะ และ 
วิมุตติท่ีเป็นอริยะ ท่ีเม่ือไม่รู้ตามลำาดับและไม่แทงตลอดแล้ว  
เราและพวกเธอทัง้หลาย จงึได้ทอ่งเทีย่วไปแลว้ ในสังสารวฏั
ตลอดกาลยืดยาวนานถึงเพียงนี้. 

ภิกษุทั้งหลาย เม่ือศีลท่ีเป็นอริยะ สมาธิท่ีเป็น
อริยะ ปัญญาท่ีเป็นอริยะ และวิมุตติท่ีเป็นอริยะ อันเราและ 
พวกเธอทั้งหลาย รู้ตามลำาดับและแทงตลอดแล้ว ตัณหา 
ในภพก็ถูกถอนขึ้นได้ ตัณหาที่จะนำาไปสู่ภพใหม่ก็สิ้นไป 
บัดนี้ ภพใหม่ไม่มีอีกต่อไป.
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สังสารวัฏก�าหนดที่สุดไม่ได้
-บาลี ิ า . สํ. ๖/๒ ๙/๔๓๘.

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

ภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนท่อนไม้อันบุคคล 
ซัดข้ึนไปสู่อากาศ บางคราวตกเอาโคนลง บางคราวตกเอา
ตอนกลางลง บางคราวตกเอาปลายลง ข้อน้ีฉันใด. 

ภิกษุทั้งหลาย สัตว์ท้ังหลายผู้มีอวิชชาเป็นเคร่ือง
ก้ัน มีตัณหาเป็นเคร่ืองผูก ท่องเท่ียวไปมาอยู่ ก็ฉันน้ัน 
เหมือนกัน บางคราวแล่นไปจากโลกน้ีสู่โลกอ่ืน บางคราว 
แล่นจากโลกอ่ืนสู่โลกน้ี ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า. 

เพราะเหตุว่า สงสารน้ีกำาหนดท่ีสุดเบ้ืองต้นเบ้ืองปลาย 
ไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหา
เป็นเครื่องผูก ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่
ปรากฏ สัตว์เหล่าน้ันได้เสวยทุกข์ ความเผ็ดร้อน ความพินาศ  
ได้เพิ่มพูนปฐพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้น. 
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ภกิษทุัง้หลาย ดว้ยเหตเุพยีงเทา่น้ี กพ็อแลว้เพ่ือจะ
เบ่ือหน่ายในสังขารท้ังปวง พอแล้วเพ่ือจะคลายกำาหนัด พอแล้ว
เพ่ือจะหลุดพ้น ดังน้ี.



๒๐๗

สังโยชน์ คือ เครื่องผูก
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สังโยชน์ 7
-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๗/๘. 

ภิกษุทั้งหลาย สังโยชน์ ๗ ประการนี้ ๗ ประการ
เป็นอย่างไร คือ 

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

(เกี่ยวกับสังโยชน์ ๑๐ ประการ มีเนื้อหาอยู่ในหน้า ๒๒ 
ของหนังสือเล่มนี้. -ผู้รวบรวม)
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๒๐๙

 
เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

ที่ตั้งของสังโยชน์ และสังโยชน์
-บาลี ข ฺ . สํ. ๗/๒๐๒/๓๐๘.

ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมเป็นที่ตั้งแห่ง 
สังโยชน์และสังโยชน์ เธอทั้งหลายจงฟัง. 

ภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์เป็น
อย่างไร และสังโยชน์เป็นอย่างไร. 

ภิกษุทั้ งหลาย รูป เป็นธรรมเป็นที่ตั้ งแห่ง 
สังโยชน์ ความก�าหนัดด้วยอ�านาจความพอใจในรูป  
ชื่อว่า สังโยชน์.์ 

ภิกษุท้ังหลาย เวทนา เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่ง
สังโยชน์ ์ ความก�าหนัดด้วยอ�านาจความพอใจในเวทนา 
ชื่อว่า สังโยชน.์

ภิกษุทั้งหลาย สัญญา เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่ง
สังโยชน์ ความก�าหนัดด้วยอ�านาจความพอใจในสัญญา 
ชื่อว่า สังโยชน.์

ภิกษุทั้งหลาย สังขาร เป็นธรรมเป็นที่ต้ังแห่ง
สังโยชน ์ ความก�าหนัดด้วยอ�านาจความพอใจในสังขาร 
ชื่อว่า สังโยชน์.์

7๓ 



๒๑๐

พุทธวจน - หมวดธรรม 

ภิกษุทั้งหลาย วิญญาณ เป็นธรรมเป็นที่ตั้ง
แห่งสังโยชน์ ความก�าหนัดด้วยอ�านาจความพอใจใน
วิญญาณ ชื่อว่า สังโยชน.์

ภกิษทุัง้หลาย ขนัธเ์หลา่นีเ้รยีกวา่ ธรรมเปน็ทีต่ัง้ 
แห่งสังโยชน์ ความก�าหนัดด้วยอ�านาจความพอใจ  
(ฉนฺทราคะ) นี้เรียกว่า สังโยชน์์.

(ในสตูรอืน่ทรงแสดง ธรรมเปน็ทีต่ัง้แหง่สงัโยชน ์ดว้ยอายตนะ
ภายในหก -บาลี สฬา. สำ. ๑๘/๑๑๐/๑๕9. และอายตนะภายนอกหก  
-บาลี สฬา. สำ. ๑๘/๑๓๕/๑๘9. -ผู้รวบรวม)



๒๑๑

 
เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

ความติดใจ ก็เป็นสังโยชน์
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๓๙/๕๕๒. 

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

(๑) ความพอใจยอ่มเกดิเพราะปรารภธรรมอนัเป็น
ที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอดีต 

(๒) ความพอใจยอ่มเกดิเพราะปรารภธรรมอนัเป็น
ที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอนาคต 

(๓) ความพอใจยอ่มเกดิเพราะปรารภธรรมอนัเป็น
ที่ตั้งแห่งฉันทราคะในปัจจุบัน 

ภิกษุทั้งหลาย ก็ความพอใจย่อมเกิดเพราะปรารภ
ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอดีตเป็นอย่างไร คือ 
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลตรึกตรองตามด้วยใจถึงธรรมอันเป็น
ที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอดีต เมื่อตรึกตรองตามด้วยใจอยู่ 
ย่อมเกิดความพอใจ (ฉนฺทชาโต) ผู้ที่เกิดความพอใจแล้ว 
ก็ชื่อว่าถูกธรรมเหล่านั้นผูกไว้แล้ว ภิกษุทั้งหลาย เรา
กล่าวความติดใจ (เจตโส สาราโค) นั้นว่าเป็นสังโยชน ์ ภิกษ ุ
ทั้งหลาย ความพอใจย่อมเกิดเพราะปรารภธรรมอันเป็น 
ที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอดีต เป็นอย่างนี้แล. 
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๒๑๒

พุทธวจน - หมวดธรรม 

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

ภิกษุทั้งหลาย ก็ความพอใจย่อมเกิดเพราะปรารภ
ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในปัจจุบันเป็นอย่างไร คือ 
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลตรึกตรองตามด้วยใจถึงธรรมอันเป็น
ที่ตั้งแห่งฉันทราคะในปัจจุบัน เม่ือตรึกตรองตามด้วยใจ
อยู่ ย่อมเกิดความพอใจ ผู้ที่เกิดความพอใจแล้ว ก็ชื่อว่าถูก
ธรรมเหล่านั้นผูกไว้แล้ว ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวความ
ติดใจนั้นว่าเป็นสังโยชน์ ภิกษุทั้งหลาย ความพอใจย่อม
เกดิเพราะปรารภธรรมอนัเปน็ทีต่ัง้แหง่ฉนัทราคะในปจัจบุนั 
เป็นอย่างนี้แล. 



๒๑๓

เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามี

ภิกษุทั้งหลาย ธรรมชาติ ๓ อย่างเหล่านี้แล เป็น
เหตุให้เกิดกรรม (ที่เป็นอกุศล).

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

(๑) ความพอใจย่อมไม่เกิดเพราะปรารภธรรม 
อันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอดีต 

(๒) ความพอใจย่อมไม่เกิดเพราะปรารภธรรม 
อันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอนาคต 

(๓) ความพอใจย่อมไม่เกิดเพราะปรารภธรรม 
อันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในปัจจุบัน 

ภิกษุทั้งหลาย ก็ความพอใจย่อมไม่เกิดเพราะ
ปรารภธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอดีตเป็นอย่างไร 
คือ ภิกษุทั้งหลาย บุคคลรู้ชัดซึ่งผลอันจะเกิดต่อไปของ
ธรรมอันเป็นที่ต้ังแห่งฉันทราคะในอดีต ครั้นรู้ชัดแล้ว  
กก็ลบัใจเสยีจากเรือ่งนัน้ ครัน้กลบัใจไดแ้ลว้ กค็ลายใจออก 
และแทงตลอดดว้ยปญัญา ภกิษทุัง้หลาย ความพอใจยอ่ม
ไมเ่กดิเพราะปรารภธรรมอนัเป็นทีต้ั่งแหง่ฉนัทราคะในอดตี 
เป็นอย่างนี้แล. 



๒๑๔

พุทธวจน - หมวดธรรม 

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

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

ภิกษุทั้งหลาย ธรรมชาติ ๓ อย่างนี้แล เป็นเหตุให้
เกิดกรรม (ฝ่ายกุศล).



๒๑๕

 

เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

ผลของการพิจารณาธรรม  
อันเป็นที่อาศัยของสังโยชน์

-บาลี า. .ี ๐/๓๓๘/๒๙๒.  

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

ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมรู้ชัดซึ่งตา รู้ชัดซึ่งรูป รู้ชัด
ซึง่สงัโยชนท์ีอ่าศยัตาและรปูทัง้ ๒ นัน้เกดิขึน้ อนึง่ สงัโยชน์
ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนั้น
ด้วย สังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้ว จะละเสียได้ด้วยประการใด 
ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย สังโยชน์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้น
ต่อไปด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย ภิกษุย่อม
รู้ชัดซึ่งหู รู้ชัดซึ่งเสียง … ภิกษุย่อมรู้ชัดซึ่งจมูก รู้ชัดซึ่งกลิ่น 
… ภิกษุย่อมรู้ชัดซึ่งล้ิน รู้ชัดซึ่งรส … ภิกษุย่อมรู้ชัดซึ่งกาย  
รู้ชัดซึ่งสิ่งที่จะพึงถูกต้องด้วยกาย … ภิกษุย่อมรู้ชัดซึ่งใจ  
รูช้ดัซึง่ธรรม และรูู้ชั้ดซ่ึงสงัโยชนท์ีอ่าศยัใจและธรรมทัง้ ๒ นัน้ 
เกิดขึ้น อนึ่ง สังโยชน์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใด 
ยอ่มรูช้ดัประการนัน้ดว้ย สงัโยชนท์ีเ่กดิขึน้แลว้จะละเสยีได้
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๒๑๖

พุทธวจน - หมวดธรรม 

ด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย สังโยชน์ที่ละได้
แลว้จะไม่เกดิขึน้ตอ่ไปดว้ยประการใด ยอ่มรูชั้ดประการนัน้
ดว้ย ดว้ยอาการอยา่งนี ้ ภกิษชุือ่วา่ ยอ่มพจิารณาเหน็ธรรม
ในธรรมภายในอยูบ่า้ง พจิารณาเหน็ธรรมในธรรมภายนอก
อยู่บ้าง พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในทั้งภายนอก
อยูบ่้าง พิจารณาเหน็ธรรมคือความเกดิขึน้ในธรรมอยูบ่้าง 
พจิารณาเหน็ธรรมคอืทัง้ความเกดิขึน้ทัง้ความเสือ่มในธรรม
อยู่บ้าง อีกอย่างหนึ่ง สติของเธอ ต้ังมั่นอยู่ว่า ธรรมมีอยู่ 
ก็เพียงสักว่าความรู้ เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้น เธอเป็น
ผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้ว และไม่ถือมั่นอะไรๆ 
ในโลก.

ภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็น
ธรรมในธรรม คือ อายตนะภายใน ๖ และอายตนะภายนอก ๖.



๒๑๗

 

เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

ผลของการพิจาณาเห็นโทษ  
ในธรรมอันเป็นท่ีต้ังแห่งสังโยชน์

-บาลี กุ. อํ. ๒๐/๖๕/๒๕๒.

ภกิษทุัง้หลาย ธรรม ๒ อยา่งนี ้ ๒ อยา่งเป็นอยา่งไร  
คอื การเหน็อสัสาทะ (ความนา่ยนิด)ี เนอืงๆ ในธรรมทัง้หลาย 
อนัเปน็ท่ีตัง้แหง่สงัโยชน ์ และการเหน็อาทนีวะ (โทษ) เนอืงๆ  
ในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์. 

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

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

ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล ธรรม ๒ อย่าง.
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อุปาทาน ๔
-บาลี าวา . สํ. ๙/๘๘/๓๓๗.

ภิกษุทั้งหลาย อุปาทาน ๔ อย่างเหล่านี้ ๔ อย่าง
เป็นอย่างไร ได้แก่ 

(๑) อุปาทานคือกาม (กามุปาทาน) 
(๒) อุปาทานคือทิฏฐิ (ทิฏ ุปาทาน) 
(๓) อุปาทานคือศีลและพรต (สีลัพพตุปาทาน) 
(๔) อุปาทานคืออัตตวาทะ (อัตตวาทุปาทาน)
ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้อุปาทาน ๔ อย่าง.
ภกิษทุัง้หลาย ภกิษคุวรเจรญิอรยิมรรคอนัประกอบ

ด้วยองค์ ๘ เพื่อรู้ย่ิง เพ่ือกำาหนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ
อุปาทาน ๔ อย่างนี้แล ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
ยอ่มเจรญิสมัมาทฏิฐ ิอนัอาศยัวเิวก อาศยัวริาคะ อาศยันโิรธ 
น้อมไปในการสละ ย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะ … ย่อมเจริญ
สมัมาวาจา … ยอ่มเจรญิสัมมากมัมนัตะ … ยอ่มเจรญิสมัมา-
อาชวีะ … ยอ่มเจรญิสมัมาวายามะ … ยอ่มเจรญิสมัมาสต ิ… 
ยอ่มเจรญิสมัมาสมาธ ิอนัอาศยัวเิวก อาศยัวริาคะ อาศยันโิรธ 
นอ้มไปในการสละ ภกิษคุวรเจรญิอรยิมรรคอนัประกอบดว้ย
องค์ ๘ นี้แล เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อกำาหนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ
อุปาทาน ๔ อย่างเหล่านี้. 
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ที่ตั้งของอุปาทาน และอุปาทาน
-บาลี ข ฺ . สํ. ๗/๒๐๒/๓๐๙.

ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมเป็นที่ตั้งแห่ง
อุปาทาน และอุปาทาน เธอทั้งหลายจงฟัง. 

ภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานเป็น
อย่างไร อุปาทานเป็นอย่างไร. 

ภกิษุทัง้หลาย รปู เปน็ธรรมเปน็ทีตั่ง้แหง่อปุาทาน  
ความก�าหนัดด้วยอ�านาจความพอใจในรูป ช่ือว่า อุปาทาน. 

ภิกษุท้ังหลาย เวทนา เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่ง
อปุาทาน ความก�าหนดัดว้ยอ�านาจความพอใจในเวทนา 
ชื่อว่า อุปาทาน.

ภิกษุทั้งหลาย สัญญา เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่ง
อปุาทาน ความก�าหนดัด้วยอ�านาจความพอใจในสญัญา 
ชื่อว่า อุปาทาน.

ภิกษุทั้งหลาย สังขาร เป็นธรรมเป็นที่ต้ังแห่ง
อปุาทาน ความก�าหนดัดว้ยอ�านาจความพอใจในสงัขาร 
ชื่อว่า อุปาทาน.
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ภิกษุทั้งหลาย วิญญาณ เป็นธรรมเป็นที่ตั้ง
แห่งอุปาทาน ความก�าหนัดด้วยอ�านาจความพอใจใน
วิญญาณ ชื่อว่า อุปาทาน.

ภิกษุทั้งหลาย ขันธ์เหล่าน้ีเรียกว่า ธรรมเป็นที่ต้ัง
แหง่อปุาทาน ความกำาหนัดดว้ยอำานาจความพอใจ (ฉนทฺราค) 
นี้เรียกว่า อุปาทาน.

(ในสตูรอืน่ทรงแสดง ธรรมเปน็ทีต่ัง้แหง่อปุาทาน ดว้ยอายตนะ
ภายในหก -บาลี สฬา. สำ. ๑๘/๑๑๐/๑๖๐. และอายตนะภายนอกหก  
-บาลี สฬา. สำ. ๑๘/๑๓๖/๑9๐. -ผู้รวบรวม)
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อนุสัย ๓ และเหตุเกิด
-บาลี อุ .ิ . ๔/๕ ๖/๘๒๒.

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

เพราะอาศัยหูด้วย เสียงทั้งหลายด้วย จึงเกิด 
โสตวิญญาณ การประจวบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประการ  
นั่นคือ ผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงเกิดเวทนา...

เพราะอาศัยจมูกด้วย กลิ่นทั้งหลายด้วย จึงเกิด 
ฆานวิญญาณ การประจวบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประการ  
นั่นคือ ผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงเกิดเวทนา...

เพราะอาศัยลิ้นด้วย รสทั้งหลายด้วย จึงเกิด 
ชิวหาวิญญาณ การประจวบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประการ  
นั่นคือ ผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงเกิดเวทนา...

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

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

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

เมือ่เวทนาอนัไมใ่ชท่กุขไ์มใ่ชส่ขุ ถูกตอ้งอยู ่เขายอ่ม
ไมรู่ต้ามเปน็จรงิซึง่สมทุยะ (เหตเุกดิ) ของเวทนานัน้ดว้ย ซึง่
อตัถงัคมะ (ความดับไมเ่หลอื) แหง่เวทนานัน้ด้วย ซึง่อสัสาทะ 
(รสอรอ่ย) ของเวทนานัน้ดว้ย ซึง่อาทนีวะ (โทษ) ของเวทนา
นั้นด้วย ซึ่งนิสสรณะ (อุบายเครื่องออกพ้นไป) ของเวทนานั้น
ดว้ย อนสุยัคอือวชิชา ยอ่มตามนอน (เพิม่ความเคยชนิให)้ แก่
บุคคลนั้น.



๒๒๓

เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามี

บคุคลนัน้หนอ ยงัละราคานสุยั อนัเกดิจากสขุเวทนา
ไม่ได้ (สุขาย เวทนาย ราคานุสยำ อปฺปหาย) ยังบรรเทาปฏิฆานุสัย  
อนัเกดิจากทกุขเวทนาไมไ่ด ้(ทกุขฺาย เวทนาย ปฏฆิานสุยำ อปปฺฏิ- 
วิโนเทตฺวา) ยังถอนอวิชชานุสัย อันเกิดจากอทุกขมสุขเวทนา 
ไม่ได้ (อทุกฺขมสุขาย เวทนาย อวิชฺชานุสยำ อสมูหนิตฺวา) เมื่อยังละ
อวชิชาไมไ่ด้ และยงัทำาวชิชาใหเ้กดิขึน้ไมไ่ดแ้ลว้ (อวชิชฺำ อปปฺหาย  
วิชฺชำ อนุปฺปาเทตฺวา) เขาจักทำาที่สุดแห่งทุกข์ ในทิฏฐธรรมนี้ 
ได้นั้น (ทิฏฺเ ว ธมฺเม ทุกฺขสฺสนฺตกโร ภวิสฺสตีติ) ข้อนี้ไม่เป็นฐานะ
ที่จักมีได้ (เนตำ านำ วิชฺชติ).
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ละเวทนา ๓ เพื่อละอนุสัย ๓
-บาลี ส า. สํ. ๘/๒๕๔/๓๖๓. 

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

-บาลี ส า. สํ. ๘/๒๕๖/๓๖๗.

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

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

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

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

ภิกษุท้ังหลาย เม่ือใด ภิกษุละอนุสัยคือกามราคะเสียได้  
ตัดรากขาดแล้ว ทำาให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วน ไม่ให้มี ไม่ให้
เกิดข้ึนอีกต่อไปเป็นธรรมดา ละอนุสัยคือปฏิฆะเสียได้ ... ละ
อนุสัยคือทิฏฐิเสียได้ ... ละอนุสัยคือวิจิกิจฉาเสียได้ ...ละอนุสัย
คือมานะเสียได้ ... ละอนุสัยคือภวราคะเสียได้ ... ละอนุสัยคือ
อวิชชาเสียได้ตัดรากขาดแล้ว ทำาให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วน 
ไม่ให้มี ไม่ให้เกิดข้ึนอีกต่อไปเป็นธรรมดา เม่ือน้ัน ภิกษุน้ี 
เรากล่าวว่า ตัดตัณหาได้แล้ว เพิกถอนสังโยชน์ได้แล้ว กระทำา
ท่ีสุดทุกข์ได้แล้ว เพราะตรัสรู้คือละมานะเสียได้โดยชอบ.
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ผู้สิ้นสังโยชน์
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เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

ชื่อของอริยบุคคล (นัยที่ ๕)

-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/ ๐/ ๔.

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

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

แก่ของคำานับ ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ของทำาบุญ ควร
แก่การทำาอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า.

8๓ 



๒๒๙

 
เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

ชื่อของอริยบุคคล (นัยที่ ๖) 
-บาลี . . ๓/๒๒๙/๒๓๐.

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

ภกิษทุัง้หลาย กอ็ภุโตภาควมิตุตบิคุคลเปน็อยา่งไร 
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ถูกต้องด้วยกาย ซึ่ง
วิโมกข์อันสงบ อันไม่มีรูปเพราะก้าวล่วงรูปเสียได้่ และ
อาสวะทั้งหลายของผู้นั้นสิ้นไป เพราะเห็น (อริยสัจ) 
ด้วยปัญญา บุคคลนี้เราเรียกว่า อุภโตภาควิมุตต ิ ภิกษุ 
ทัง้หลาย เรายอ่มกลา่ววา่ กจิทีค่วรทำาด้วยความไมป่ระมาท 
ยอ่มไมม่แีกภ่กิษนุี ้ขอ้นัน้เพราะเหตอุะไร เพราะกจิทีค่วรทำา
ดว้ยความไมป่ระมาท ภกิษนุัน้ทำาเสรจ็แลว้ และภกิษนุัน้เปน็
ผู้ไม่อาจที่จะประมาทได้อีก.

ภิกษุทั้งหลาย ก็ปัญญาวิมุตติบุคคลเป็นอย่างไร 
ภกิษทุัง้หลาย บคุคลบางคนในโลกนี ้ไมไ่ดถ้กูตอ้งดว้ยกาย 
ซึ่งวิโมกข์อันสงบ อันไม่มีรูปเพราะก้าวล่วงรูปเสียได้ แต่ 
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

อาสวะทั้งหลายของผู้นั้นสิ้นไป เพราะเห็น (อริยสัจ) ด้วย
ปัญญา ภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เราเรียกว่า ปัญญาวิมุตติ 
ภิกษุทั้งหลาย เราย่อมกล่าวว่า กิจที่ควรทำาด้วยความไม่
ประมาทยอ่มไมม่แีกภ่กิษแุมน้ี ้ขอ้นัน้เพราะเหตอุะไร เพราะ
กจิทีค่วรทำาดว้ยความไมป่ระมาท ภิกษนุัน้ทำาเสรจ็แลว้ และ
ภิกษุนั้นเป็นผูไ้ม่อาจที่จะประมาทได้อีก.

ภกิษทุัง้หลาย กก็ายสกัขบีคุคลเปน็อยา่งไร ภกิษุ
ทัง้หลาย บคุคลบางคนในโลกนี ้ถกูต้องด้วยกายซึง่วโิมกข์
อันสงบ อันไม่มีรูปเพราะก้าวล่วงรูปเสียได้ และอาสวะ
บางเหล่าของผู้นั้นสิ้นไป เพราะเห็น (อริยสัจ) ด้วยปัญญา 
บุคคลนี้เราเรียกว่า กายสักขี ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าว
ว่า กิจที่ควรทำาด้วยความไม่ประมาท ย่อมมีแก่ภิกษุนี้  ข้อ
นั้นเพราะเหตุอะไร ภิกษุทั้งหลาย เพราะเราเห็นผลแห่ง
ความไม่ประมาทของภิกษุแม้เช่นนี้ว่า ไฉนท่านผู้นี้เมื่อเสพ 
เสนาสนะทีส่มควร คบหากลัยาณมติร ทำาอนิทรยีใ์หเ้สมออยู ่ 
ก็จะทำาให้แจ้งซ่ึงท่ีสุดแห่งพรหมจรรย์ อันไม่มีอะไรย่ิงไปกว่า 
ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ต้องการของกุลบุตรทั้งหลาย ผู้ออกจาก
เรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบ ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง 
ในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ ดังนี ้ เราจึงกล่าวว่า กิจที่ต้องทำาด้วย
ความไม่ประมาท ย่อมมีแก่ภิกษุนี้.



๒๓๑

เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามี

ภกิษุทัง้หลาย ทฏิฐิปตัตบคุคลเปน็อยา่งไร ภกิษุ
ทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ไม่ได้ถูกต้องด้วยกาย
ซึ่งวิโมกข์อันสงบ อันไม่มีรูปเพราะก้าวล่วงรูปเสียได้  
แต่อาสวะบางเหล่าของผู้นั้นสิ้นไป เพราะเห็น (อริยสัจ)  
ด้วยปัญญา อนึ่ง ธรรมทั้งหลายที่ตถาคตประกาศแล้ว 
เป็นธรรมอันผู้นั้นเห็นแจ้งแล้ว ประพฤติดีแล้วด้วย
ปัญญา บุคคลนี้เราเรียกว่า ทิฏฐิปัตตะ ภิกษุทั้งหลาย 
เรากล่าวว่า กิจที่ควรทำาด้วยความไม่ประมาท ย่อมมีแก่
ภกิษนุี ้ขอ้นัน้เพราะเหตอุะไร เพราะเราเหน็ผลแห่งความไม่
ประมาทของภกิษแุมเ้ชน่นีว้า่ ไฉนทา่นผูน้ีเ้มือ่เสพเสนาสนะ
ที่สมควร คบหากัลยาณมิตร ทำาอินทรีย์ให้เสมออยู่ ก็จะ
ทำาให้แจ้งซ่ึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์ อันไม่มีอะไรยิ่งไปกว่า 
ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ต้องการของกุลบุตรทั้งหลาย ผู้ออกจาก
เรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบ ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง 
ในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ ดังนี้ เราจึงกล่าวว่า กิจที่ต้องทำาด้วย
ความไม่ประมาท ย่อมมีแก่ภิกษุนี้.

ภิกษุทั้งหลาย ก็สัทธาวิมุตติบุคคลเป็นอย่างไร 
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ไม่ได้ถูกต้องด้วย
กายซึ่งวิโมกข์อันสงบ อันไม่มีรูปเพราะก้าวล่วงรูปเสียได้   
แต่อาสวะบางเหล่าของผู้นั้นสิ้นไป เพราะเห็น (อริยสัจ) 



๒๓๒

พุทธวจน - หมวดธรรม 

ดว้ยปญัญา อนึง่ ความเชือ่ในตถาคตของผู้นัน้ ต้ังมัน่แลว้  
มีรากหย่ังลงมั่นแล้ว บุคคลน้ีเราเรียกว่า สัทธาวิมุตติ 
ภกิษทุัง้หลาย เรากลา่ววา่ กจิทีค่วรทำาด้วยความไมป่ระมาท  
ย่อมมีแก่ภิกษุนี้  ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะเราเห็นผล
แห่งความไม่ประมาทของภิกษุแม้เช่นนี้ว่า ไฉนท่านผู้นี้เมื่อ
เสพเสนาสนะอันสมควร คบหากัลยาณมิตร ทำาอินทรีย์ให้
เสมออยู ่กจ็ะทำาใหแ้จง้ซึง่ทีส่ดุแหง่พรหมจรรย ์อนัไมมี่อะไร 
ยิ่งไปกว่า ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ต้องการของกุลบุตรทั้งหลาย  
ผูอ้อกจากเรอืนบวชเปน็บรรพชติโดยชอบ ไดด้ว้ยปญัญาอนั
ยิ่งเอง ในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ ดังนี้ เราจึงกล่าวว่า กิจที่ต้อง
ทำาด้วยความไม่ประมาท ย่อมมีแก่ภิกษุนี้.

ภิกษุทั้งหลาย ก็ธัมมานุสารีบุคคลเป็นอย่างไร 
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ไม่ได้ถูกต้องด้วย
กายซึ่งวิโมกข์อันสงบ อันไม่มีรูปเพราะก้าวล่วงรูปเสียได้  
แต่อาสวะบางเหล่าของผู้นั้นสิ้นไป เพราะเห็น (อริยสัจ) 
ด้วยปัญญา อนึ่ง ธรรมทั้งหลายที่ตถาคตประกาศแล้ว 
ย่อมทนต่อการเพ่งโดยประมาณ ด้วยปัญญาของผู้นั้น  
และธรรมเหล่าน้ี คือ สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์  
สมาธนิทรยี ์ปญัญนิทรยี ์ยอ่มมแีกผู่น้ั้น บคุคลนีเ้ราเรยีกวา่  



๒๓๓

เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามี

ธัมมานุสารี ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวว่า กิจที่ควรทำาด้วย
ความไม่ประมาท ย่อมมีแก่ภิกษุนี้ ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร 
เพราะเราเห็นผลแห่งความไม่ประมาทของภิกษุแม้เช่นนี้ว่า 
ไฉนทา่นผูน้ีเ้มือ่เสพเสนาสนะอนัสมควร คบหากลัยาณมติร 
ทำาอนิทรยีใ์หเ้สมออยูก่จ็ะทำาใหแ้จง้ซึง่ทีส่ดุแหง่พรหมจรรย ์
อันไม่มีอะไรยิ่งไปกว่า ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ต้องการของ
กลุบตุรทัง้หลาย ผูอ้อกจากเรอืนบวชเปน็บรรพชติโดยชอบ 
ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ ดังนี้ เราจึง
กลา่ววา่ กจิทีต่อ้งทำาดว้ยความไมป่ระมาท ยอ่มมแีกภ่กิษนุี.้

ภิกษุทั้งหลาย ก็สัทธานุสารีบุคคลเป็นอย่างไร 
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้  ไม่ได้ถูกต้อง
ด้วยกายซึ่งวิโมกข์อันสงบ อันไม่มีรูปเพราะก้าวล่วงรูป
เสียได้  แต่อาสวะบางเหล่าของผู้นั้นสิ้นไป เพราะเห็น 
(อริยสัจ) ด้วยปัญญา อนึ่ง ผู้นั้นมีศรัทธา มีความรักใน 
ตถาคตพอประมาณ และธรรมเหล่านี้ คือ สัทธินทรีย์  
วิิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ ย่อมมีแก่
ผู้นั้น บุคคลนี้เราเรียกว่า สัทธานุสาร ี ภิกษุทั้งหลาย เรา
กล่าวว่า กิจที่ควรทำาด้วยความไม่ประมาท ย่อมมีแก่ภิกษุนี้  
ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะเราเห็นผลแห่งความไม่
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ประมาทของภกิษแุมเ้ชน่นีว้า่ ไฉนทา่นผูน้ีเ้มือ่เสพเสนาสนะ
อันสมควร คบหากัลยาณมิตร ทำาอินทรีย์ให้เสมออยู่ก็จะ
ทำาให้แจ้งซ่ึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์ อันไม่มีอะไรยิ่งไปกว่า 
ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ต้องการของกุลบุตรทั้งหลาย ผู้ออกจาก
เรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบ ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง 
ในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ ดังนี ้ เราจึงกล่าวว่า กิจที่ต้องทำาด้วย
ความไม่ประมาท ย่อมมีแก่ภิกษุนี้.
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บุคคลตกน้�า 7 จ�าพวก
-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/ ๐/ ๕. 

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปรียบด้วยคนตกน้ำา ๗ 
จำาพวกนี้ มีปรากฏอยู่ในโลก ๗ จำาพวกเป็นอย่างไร คือ 

(๑) บุคคลบางคนในโลกนี้  จมลงคราวเดียวแล้ว  
ก็เป็นอันจมอยู่นั่นเอง 

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

อยู่บนบก 
ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลที่จมลงแล้วคราวเดียวแล้ว 

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

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

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

ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้ว ว่ายหาฝั่ง
เปน็อยา่งไร ภกิษทุัง้หลาย บคุคลบางคนในโลกนี ้โผลข่ึน้ 
มาได้ คือ เขามีศรัทธาดี หิริดิี โอตตัปปะดี วิริยะดี และ
ปัญญาดี ในกุศลธรรมทั้งหลาย เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป  
และเพราะราคะ โทสะ โมหะเบาบาง เขาเปน็สกทาคาม ีมาสู ่
โลกนีอ้กีคร้ังเดียวเทา่น้ัน แลว้จะทำาทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด้ ภกิษ ุ
ทั้งหลาย บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้ว ว่ายหาฝั่งเป็นอย่างนี้แล.

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

ภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้ว ข้ามถึงฝั่ง  
เปน็พราหมณ์ อยู่บนบกเปน็อยา่งไร ภกิษทุัง้หลาย บคุคล
บางคนในโลกนี้ โผล่ขึ้นมาได้ คือ เขามีศรัทธาดี หิริดีิ  
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โอตตัปปะดี วิริยะดี และปัญญาดี ในกุศลธรรมทั้งหลาย  
เขากระทำาให้แจ้งซ่ึงเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได ้ 
เพราะความสิน้ไปแหง่อาสวะทัง้หลาย ดว้ยปญัญาอนัยิง่เอง  
ในปจัจบุนั เขา้ถงึอยู ่ ภกิษทุัง้หลาย บคุคลทีโ่ผลข่ึน้มาแลว้ 
ข้ามถึงฝั่ง เป็นพราหมณ์ อยู่บนบกเป็นอย่างนี้แล 

ภกิษุทัง้หลาย บคุคลเปรยีบดว้ยคนตกน้ำา ๗ จำาพวก 
เหล่านี้แล มีปรากฏอยู่ในโลก.
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บุคคล ๔ จ�าพวก
-บาลี ตุกฺก. อํ. ๒ /๖/๕. 

ภกิษทัุง้หลาย บคุคล ๔ จำาพวกนี ้มปีรากฏอยูใ่นโลก  
๔ จำาพวกเป็นอย่างไร คือ 

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

ภกิษทุัง้หลาย บคุคลบางคนในโลกน้ี ยอ่มเสพกามทัง้หลาย 
และย่อมกระทำากรรมอันเป็นบาป ภิกษุทั้งหลาย นี้เรา
เรียกว่าบุคคลผู้ไปตามกระแส. 

ภกิษทุัง้หลาย กบ็คุคลผูไ้ปทวนกระแสเปน็อยา่งไร 
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมไม่เสพกาม และ
ย่อมไม่กระทำากรรมอันเป็นบาป แม้มีหน้านองด้วยน้ำาตา 
รอ้งไหอ้ยู ่เพราะประกอบดว้ยทกุขบ์า้ง เพราะประกอบดว้ย
โทมนัสบ้าง ก็ประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์ บริบูรณ์ได้  
ภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกว่าบุคคลผู้ไปทวนกระแส. 
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ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้ทรงตัวอยู่เป็นอย่างไร 
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นโอปปาติกะ  
ปรินิพพานในภพนั้น มีอันไม่กลับมาจากโลกนั้นเป็น
ธรรมดา เพราะโอรมัภาคยิสงัโยชน ์๕ สิน้ไป ภกิษทุัง้หลาย 
นี้เราเรียกว่าบุคคลผู้มีตนตั้งอยู่แล้ว. 

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

ภกิษทุัง้หลาย บคุคล ๔ จำาพวกเหลา่นีแ้ลมปีรากฏ
อยู่ในโลก.
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ผลของการประกอบตนในสุข
-บาลี า. .ี / ๔๕/ ๖.

จนุทะ ก็เป็นฐานะท่ีจะมีได้แล คือการท่ีพวกปริพาชก 
อัญญเดียรถีย์พึงกล่าวอย่างนี้ว่า อาวุโส ก็เมื่อพวกท่าน
ประกอบตนให้ติดเนื่องในความสุข ๔ ประการเหล่านี้อยู่ 
ผลกีป่ระการ อานสิงสก์ีป่ระการ อนัทา่นทัง้หลายพงึหวงัได.้ 

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

อาวโุส ภกิษใุนธรรมวนิยันีจ้ะเปน็โสดาบนั มอีนัไม่
ตอ้งตกต่ำาเปน็ธรรมดา เปน็ผูเ้ทีย่งมอีนัจะตรสัรูใ้นภายหนา้ 
เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป ข้อนี้เป็นผลประการที่ ๑ เป็น
อานิสงส์ประการที่ ๑.

อาวโุส ขอ้อืน่ ยงัมอีกี ภิกษจุะเปน็สกทาคาม ีมาสู ่
โลกนี้คราวเดียวเท่านั้น แล้วจะทำาที่สุดแห่งทุกข์ เพราะ
สังโยชน์ ๓ สิ้นไปและเพราะความที่ ราคะ โทสะ โมหะ 
เบาบางข้อนี้เป็นผลประการที่ ๒ เป็นอานิสงส์ประการที่ ๒. 
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อาวโุส ขอ้อืน่ยงัมอีกี ภกิษจุะเปน็โอปปาตกิะ ผูจ้ะ
ปรินิพพานในภพนั้น เป็นผู้ไม่ต้องกลับมาจากโลกนั้นเป็น
ธรรมดา เพราะสังโยชน์เบื้องต่ำาทั้ง ๕ สิ้นไป ข้อนี้เป็นผล
ประการที่ ๓ เป็นอานิสงส์ประการที่ ๓. 

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

อาวโุส เมือ่พวกเราเปน็ผูป้ระกอบตนใหติ้ดเนือ่งใน 
ความสขุ ๔ ประการเหลา่นีแ้ลอยู ่ผล ๔ ประการ อานสิงส ์๔ 
ประการเหล่านี้ อันพวกเราพึงหวังได้ ดังนี้.
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สัทธานุสารี ธัมมานุสารี โสดาบัน
-บาลี ข ฺ . สํ. ๗/๒๗๘/๔๖๙.

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

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

ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ อย่างเหล่านี้ ทนต่อการ
เพง่โดยประมาณอนัยิง่แหง่ปญัญาของบคุคลใด ดว้ยอาการ 
อยา่งนี ้บคุคลนีเ้ราเรยีกวา่ ธมัมานสุาร ีกา้วลงสูส่มัมตัตนยิาม  
(ระบบแห่งความถูกต้อง) ก้าวลงสู่สัปปุริสภูมิ (ภูมิแห่งสัตบุรุษ) 
ลว่งพน้ปุถชุนภูม ิไมอ่าจทีจ่ะกระทำากรรม อนับคุคลทำาแลว้
จะเขา้ถงึนรก กำาเนดิเดรจัฉาน หรอืเปรตวสิยั และไมอ่าจจะ
ทำากาละ ตราบเท่าที่ยังไม่ทำาให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล.
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๒๔๔

พุทธวจน - หมวดธรรม 

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลใดย่อมรู้ ย่อมเห็นซึ่งธรรม  
๖ อย่างเหล่านี้ ด้วยอาการอย่างนี้ บุคคลนี้เราเรียกว่า 
โสดาบัน ผู้มีอันไม่ตกต่ำาเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงแท้  
มีการตรัสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้า.

(สูตรข้างบนนี้ -บาลี ขนฺธ. สำ. ๑๗/๒๗๘/๔๖9. ทรงแสดง
อารมณ์แห่งอนิจจังเป็นต้น ด้วยธรรม ๖ อย่าง คือ อายตนะภายในหก 
ในสตูรถดัไปทรงแสดงอารมณน์ัน้ ดว้ยอายตนะภายนอกหก คอื รปู เสยีง 
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรม ก็มี, แสดงด้วยวิญญาณหก ก็มี, ด้วยสัมผัส
หก ก็มี, ด้วยเวทนาหก ก็มี, ด้วยสัญญาหก ก็มี, ด้วยสัญเจตนาหก ก็มี, 
ด้วยตัณหาหก ก็มี, ด้วยธาตุหก ก็มี, และด้วยขันธ์ห้า ก็มี ทรงแสดงไว้
ด้วยหลักการปฏิบัติอย่างเดียวกัน. -ผู้รวบรวม)



๒๔๕

 

เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

ผู้เช่ือม่ันในตถาคต และส�าเร็จในโลกน้ี  
หรือละโลกนี้ไปแล้วจึงส�าเร็จ

-บาลี สก. อํ. ๒๔/ ๒๘/๖๓. 

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

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

คือ
(๑) อันตราปรินิพพายี  
(๒) อุปหัจจปรินิพพายี  
(๓) อสังขารปรินิพพายี  
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

(๔) สสังขารปรินิพพายี  
(๕) อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี
บคุคล ๕ จำาพวกเหลา่นีแ้ล ละโลกนีไ้ปแลว้จงึสำาเรจ็.
ภิกษุท้ังหลาย บุคคลเหล่าใดเหล่าหน่ึงเช่ือม่ันในเรา  

บุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิ บุคคลผู้
สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิิเหล่านั้น ๕ จำาพวกสำาเร็จในโลกนี้ และ 
๕ จำาพวกละโลกนี้ไปแล้วจึงสำาเร็จ.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งเลื่อมใส 
อย่างไม่หวั่นไหวในเรา บุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้ถึง
กระแสนพิพาน บคุคลผูถ้งึกระแสนพิพาน ๕ จำาพวกสำาเร็จ
ในโลกนี ้ อีก ๕ จำาพวกละโลกนี้ไปแล้วจึงสำาเร็จ บุคคล ๕  
จำาพวกเหล่าไหนที่สำาเร็จในโลกนี้ คือ 

(๑) สัตตักขัตตุปรมะ 
(๒) โกลังโกละ 
(๓) เอกพีชี 
(๔) สกทาคามี 
(๕) อรหันต์ในปัจจุบัน (ทิฏฺเ ว ธมฺเม อรหา)
บุคคล ๕ จำาพวกเหล่านี้แล สำาเร็จในโลกนี้. 



๒๔๗

เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามี

บคุคล ๕ จำาพวกเหลา่ไหน ละโลกนีไ้ปแลว้จงึสำาเรจ็ 
คือ 

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

อย่างไม่หวั่นไหวในเรา บุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้ถึง
กระแสนิพพาน บุคคลผู้ถึงกระแสนิพพานเหล่าน้ัน ๕ 
จำาพวกสำาเร็จในโลกนี้ และ ๕ จำาพวกละโลกนี้ไปแล้วจึง
สำาเร็จ.

(ใน -บาลี ปฏิสมฺ. ขุ. ๓๑/๒๔๒/๓๖๐-๓๖๑. มีบาลี 
เหมอืนกนันี ้แตพ่ระไตรปฎิกภาษาไทยฉบบัหลวง แปลสว่นทา้ยตา่ง 
ออกไปเป็นว่า เช่ือม่ันในเรา กับเช่ือม่ันในภพสุทธาวาส. -ผู้รวบรวม)



๒๔๘

 
เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

ผู้เป็นอสังขารปรินิพพายี  
ผู้เป็นสสังขารปรินิพพายี

-บาลี ตุกฺก. อํ. ๒ /๒๐๙/ ๖๙. 

ภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๔ จำาพวกนี้มีปรากฏอยู่ใน
โลก ๔ จำาพวกเป็นอย่างไร คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็น
สังขารปรินิพพายีในปัจจุบัน (ทิฏฺเ ว ธมฺเม สสงฺขารปรินิพฺพายี) 
บางคนเมือ่กายแตกทำาลายจงึเปน็สสงัขารปรนิพิพาย ี(กายสสฺ  
เภทา สสงฺขารปรินิพฺพายี) บางคนเป็นอสังขารปรินิพพายีใน 
ปัจจุบัน (ทิฏฺเ ว ธมฺเม อสงฺขารปรินิพฺพายี) บางคนเมื่อกายแตก
ทำาลายจึงเป็นอสังขารปรินิพพายี (กายสฺส เภทา อสงฺขารปรินิพฺพายี).

ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเป็นสสังขารปรินิพพายีใน
ปัจจุบันเป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

พิจารณาเห็นในกายว่าไม่งาม 
มีความสำาคัญในอาหารว่าเป็นปฏิกูล 
มีความสำาคัญในโลกทั้งปวงว่าไม่น่ายินดี 
พิจารณาเห็นในสังขารทั้งปวงว่าไม่เที่ยง 
และมรณสัญญาของเธอตั้งไว้ดีแล้วในภายใน 
เธออาศัยธรรมเป็นกำาลังของพระเสขะ ๕ ประการ

นี้อยู่ คือ ศรัทธา หิริ โอตตัปปะ วิริยะ ปัญญา ทั้งอินทรีย์  
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๒๔๙

เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามี

๕ ประการนี้ของเธอปรากฏว่าแก่กล้า คือ สัทธินทรีย์  
วริยินิทรยี ์สตนิทรยี ์สมาธนิทรยี ์ปญัญนิทรยี ์ เพราะเหตทุี่
อนิทรยี ์๕ ประการนีแ้กก่ลา้ เธอยอ่มเปน็สสงัขารปรนิพิพาย ี
ในปัจจุบันเทียว ภิกษุท้ังหลาย บุคคลเป็นสสังขารปรินิพพายี 
ในปัจจุบันเป็นอย่างนี้แล.

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

ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเป็นอสังขารปรินิพพายีใน
ปัจจุบันเป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม 
… บรรลุปฐมฌาน … บรรลุทุติยฌาน … บรรลุตติยฌาน 
… บรรลุจตุตถฌาน เธออาศัยธรรมเป็นกำาลังของพระเสขะ 
๕ ประการนีอ้ยู ่… ทัง้อนิทรยี ์๕ ประการนีข้องเธอปรากฏวา่
แกก่ลา้ … เพราะเหตทุีอ่นิทรยี ์๕ ประการนีแ้กก่ล้า เธอยอ่ม
เป็นอสังขารปรินิพพายีในปัจจุบัน ภิกษุทั้งหลาย บุคคล
เป็นอสังขารปรินิพพายีในปัจจุบันเป็นอย่างนี้แล.



๒๕๐

พุทธวจน - หมวดธรรม 

ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเมื่อกายแตกทำาลายจึงเป็น 
อสังขารปรินิพพายีเป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
สงดัจากกาม … บรรลปุฐมฌาน … บรรลทุติุยฌาน… บรรลุ
ตติยฌาน … บรรลุจตุตถฌาน … เธออาศัยธรรมเป็นกำาลัง
ของพระเสขะ ๕ ประการนี้อยู่ … แต่อินทรีย์ ๕ ประการนี้
ของเธอปรากฏว่าอ่อน … เพราะเหตุที่อินทรีย์ ๕ ประการนี ้
อ่อน เธอเมื่อกายแตกทำาลายจึงเป็นอสังขารปรินิพพายี 
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อกายแตกทำาลายจึงเป็นอสังขาร
ปรินิพพายี อย่างนี้แล. 

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำาพวกนี้แล มีปรากฏอยู่
ในโลก.

(ควรดูประกอบเพ่ิมเติมเร่ือง “ปฏิปทาบรรลุมรรคผล ๔ แบบ”  
ในหน้า ๒9๐ ของหนังสือเล่มนี้. -ผู้รวบรวม)



๒๕๑

 

เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

เป็นการยากที่จะพยากรณ์ว่า  
ใครงดงามและประณีตกว่า

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/ ๔๘/๔๖๐. 

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

ท่านพระสวิฏฐะได้ตอบว่า ชอบใจบุคคลผู้สัทธาวิมุตติ ซึ่งเป็น
ผู้งามกว่าและประณีตกว่า เพราะสัทธินทรีย์ของบุคคลนี้มีประมาณยิ่ง 

ทา่นพระมหาโกฏฐติะไดต้อบวา่ ชอบใจบคุคลกายสกัข ีซึง่เปน็
ผู้งามกว่าและประณีตกว่า เพราะสมาธินทรีย์ของบุคคลนี้มีประมาณยิ่ง 

ท่านพระสารีบุตรได้ตอบว่า ชอบใจบุคคลผู้ทิฏฐิปัตตะ ซึ่งเป็น
ผู้งามกว่าและประณีตกว่า เพราะปัญญินทรีย์ของบุคคลนี้มีประมาณยิ่ง 

จากน้ันท่านพระสารีบุตรจึงได้พาท้ังหมด เข้าไปหาพระผู้มีพระภาค  
แล้วได้กราบทูลเรื่องทั้งหมดให้ทราบ 

สารีบตุร การทีจ่ะพยากรณใ์นขอ้นีโ้ดยสว่นเดยีววา่ 
บรรดาบคุคล ๓ จำาพวกนี ้ พวกใดเป็นผูง้ามกวา่และประณตี
กว่าดังนี้ ไม่ใช่จะทำาได้โดยง่ายเลย เพราะข้อนี้เป็นฐานะ
ที่จะมีได้ คือ พวกสัทธาวิมุตติเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็น
อรหนัต ์สว่นพวกกายสกัขแีละทฏิฐปิตัตะ ยงัเปน็สกทาคามี  
หรืออนาคามีี. 
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สารีบตุร การทีจ่ะพยากรณใ์นขอ้นีโ้ดยสว่นเดยีววา่ 
บรรดาบคุคล ๓ จำาพวกนี ้ พวกใดเป็นผูง้ามกวา่และประณตี
กว่าดังนี้ ไม่ใช่จะทำาได้โดยง่ายเลย เพราะข้อนี้เป็นฐานะที่
จะมไีด ้คอื พวกกายสกัขเีปน็ผูป้ฏบิติัเพือ่ความเป็นอรหนัต ์
ส่วนพวกสัทธาวิมุตติและทิฏฐิปัตตะ ยังเป็นสกทาคามี  
หรืออนาคาม.ี 

สารีบตุร การทีจ่ะพยากรณใ์นขอ้นีโ้ดยสว่นเดยีววา่ 
บรรดาบคุคล ๓ จำาพวกนี ้ พวกใดเป็นผูง้ามกวา่และประณตี
กว่าดังนี้ ไม่ใช่จะทำาได้โดยง่ายเลย เพราะข้อนี้เป็นฐานะ
ที่จะมีได้ คือ พวกทิฏฐิปัตตะเป็นผู้ปฏิบัติเพ่ือความเป็น
อรหนัต์ สว่นพวกสทัธาวมิตุตแิละกายสกัข ียงัเปน็สกทาคาม ี 
หรืออนาคาม.ี

สารีบุตร การท่ีจะพยากรณ์ในข้อน้ีโดยส่วนเดียวว่า 
บรรดาบุคคล ๓ จำาพวกน้ี พวกใดเป็นผู้งามกว่าและประณีตกว่า  
ไม่ใช่จะทำาได้โดยง่ายเลย.



๒๕๓

 
เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

ผู้พ้นทุคติ หรือไม่ไปทุคติ
-บาลี าวา . สํ. ๙/๔๗ / ๕๓๐.

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

มหาราช ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ ประกอบด้วย
ความเลือ่มใสอนัไมห่ว่ันไหวในพระพทุธเจา้ … ในพระธรรม  
… ในพระสงฆ์ … มปีญัญารา่เริง เฉยีบแหลม แตไ่มป่ระกอบ
ด้วยวิมุตติ เพราะสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องต่ำา ๕ สิ้นไป  
เขาเกดิเปน็อปุปาตกิะ จะปรนิพิพานในภพทีเ่กดินัน้ มอีนัไม ่
กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดา บุคคลนี้ก็พ้นจากนรก กำาเนิด
เดรัจฉาน เปรตวิสัย อบาย ทุคติ วินิบาต.

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

9๒ 



๒๕๔

พุทธวจน - หมวดธรรม 

ไม่ประกอบด้วยวิมุตติ เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป และเพราะ
ราคะ โทสะ และโมหะเบาบาง เขาเปน็สกทาคาม ีมาสูโ่ลกนี ้
อีกคราวเดียวเท่านั้น จะกระทำาที่สุดแห่งทุกข์ได้ บุคคลนี้ก็
พน้จากนรก กำาเนดิเดรจัฉาน เปรตวสิยั อบาย ทคุต ิวนิบิาต.

มหาราช ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ ประกอบด้วย
ความเลือ่มใสอนัไมห่ว่ันไหวในพระพทุธเจา้ … ในพระธรรม 
… ในพระสงฆ์ … ไม่มีปัญญาร่าเริง ไม่เฉียบแหลม และ
ไม่ประกอบด้วยวิมุตติ เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป เขาเป็น
โสดาบนั มคีวามไมต่กต่ำาเปน็ธรรมดา เปน็ผูเ้ทีย่งทีจ่ะตรสัรู ้
ในเบือ้งหนา้ บคุคลนีก้พ็น้จากนรก กำาเนดิเดรจัฉาน เปรตวสิยั  
อบาย ทุคติ วินิบาต.

มหาราช ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ ไม่ประกอบด้วย
ความเลือ่มใสอนัไมห่ว่ันไหวในพระพทุธเจา้ … ในพระธรรม 
… ในพระสงฆ์ … ไม่มีปัญญาร่าเริง ไม่เฉียบแหลม และ  
ไมป่ระกอบดว้ยวมิตุต ิแตว่า่เขามธีรรมเหลา่นี ้คอื สทัธนิทรยี ์ 
วริยินิทรย์ี สตนิทรยี ์สมาธนิทรยี ์ปญัญนิทรยี ์ธรรมทัง้หลาย  
ทีต่ถาคตประกาศแลว้ ยอ่มทนตอ่การเพง่ด้วยปัญญาของเขา  
(ยิ่ง) กว่าประมาณ บุคคลนี้ก็ไม่ไปสู่นรก กำาเนิดเดรัจฉาน 
เปรตวิสัย อบาย ทุคติ วินิบาต.
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มหาราช ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ ไม่ประกอบด้วย
ความเลือ่มใสอนัไมห่ว่ันไหวในพระพทุธเจา้ … ในพระธรรม 
… ในพระสงฆ์ … ไม่มีปัญญาร่าเริง ไม่เฉียบแหลม และ 
ไมป่ระกอบดว้ยวมิตุต ิแตว่า่เขามธีรรมเหลา่นี ้คอื สทัธนิทรยี ์ 
… ปัญญินทรีย์  และเขามีศรัทธา มีความรักในตถาคต 
พอประมาณ บคุคลนีก้ไ็มไ่ปสูน่รก กำาเนดิเดรจัฉาน เปรตวสิยั  
อบาย ทุคติ วินิบาต.
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เทวดาใดไม่มีพยาบาท  
เทวดานั้นไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้

-บาลี . . ๓/๕๒๐/๕๗๕.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ วรรณะ ๔ จำาพวกนี้ คือ กษัตริย์ 
พราหมณ ์แพศย ์ศทูร ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จริญ วรรณะ ๔ จำาพวกนี ้จะพึง 
มีความแปลกกัน จะพึงมีเครื่องกระทำาให้ต่างกันบ้างไหม พระเจ้าข้า.

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

ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ หมอ่มฉนัมไิดท้ลูถามถงึความแปลกกนั 
ในปัจจุบันกับพระผู้มีพระภาค หม่อมฉันทูลถามถึงความแปลกกันใน
สัมปรายภพกับพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ วรรณะ ๔ 
จำาพวกน้ี คือ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
วรรณะ ๔ จำาพวกนี้ จะพึงมีความแปลกกัน จะพึงมีเครื่องกระทำาให้ 
ต่างกันบ้างไหม พระเจ้าข้า.

มหาราช องค์แหง่ภกิษผุูม้คีวามเพยีร ๕ ประการนี ้ 
๕ ประการเป็นอย่างไร คือ 
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(๑) มหาราช ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีศรัทธา
เช่ือพระปัญญาตรัสรู้ของตถาคตว่า แม้เพราะเหตุนี้ๆ  
พระผู้มีพระภาคพระองค์น้ันเป็นอรหันต์ … เป็นผู้เบิกบานแล้ว  
เป็นผู้จำาแนกพระธรรม 

(๒) ภิกษุ เป็นผู้มีอาพาธน้อย มี โรคเบาบาง 
ประกอบด้วยไฟธาตุสำาหรับย่อยอาหารอันสม่ำาเสมอ ไม่
เยน็นกั ไมร่อ้นนกั เปน็ปานกลาง ควรแกก่ารทำาความเพยีร

(๓) เป็นผู้ไม่โอ้อวด ไม่มีมายา เปิดเผยตนตาม 
ความเป็นจริงในพระศาสดา หรือในเพ่ือนพรหมจรรย์ท้ังหลาย 
ผู้เป็นวิญ ูชน

(๔) เป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรม 
เพื่อยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อม เป็นผู้มีกำาลัง มีความบากบั่น
มั่นคงไม่ทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย

(๕) เป็นผู้มีปัญญา ประกอบด้วยปัญญาเครื่อง
พจิารณาความเกดิและความดบั เปน็อรยิะเปน็เครือ่งชำาแรก
กิเลส ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ

มหาราช เหล่านี้แลองค์แห่งภิกษุผู้มีความเพียร ๕ 
ประการ. 
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มหาราช วรรณะ๔ จำาพวกนี ้คอื กษตัรยิ ์พราหมณ ์
แพศย์ ศูทร ถ้าวรรณะ ๔ จำาพวกนั้น เป็นผู้ประกอบด้วย
องคแ์หง่ภกิษผุูม้คีวามเพยีร ๕ ประการนี ้ขอ้นัน้กจ็ะเปน็ไป 
เพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขแก่วรรณะ ๔ จำาพวกนั้น 
ตลอดกาลนาน.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ วรรณะ ๔ จำาพวกนี้ คือ กษัตริย์ 
พราหมณ์ แพศย์ ศูทร ถ้าวรรณะ ๔ จำาพวกนั้น พึงเป็นผู้ประกอบด้วย
องคแ์หง่ภกิษผูุ้มคีวามเพยีร ๕ ประการนี ้ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ในข้อนี ้ 
วรรณะ ๔ จำาพวกนั้น จะพึงมีความแปลกกัน จะพึงมีเครื่องกระทำาให้ 
ต่างกันบ้างไหม พระเจ้าข้า.

มหาราช ในข้อนี้ เรากล่าวความต่างกันด้วยความ
เพียรแห่งวรรณะ ๔ จำาพวกนั้น. 

มหาราช เปรียบเหมือนสัตว์คู่หนึ่ง เป็นช้างที่ควร 
ฝึกก็ตาม เป็นม้าที่ควรฝึกก็ตาม เป็นโคที่ควรฝึกก็ตาม  
เขาฝึกดีแล้ว แนะนำาดีแล้ว คู่หนึ่งไม่ได้ฝึก ไม่ได้แนะนำา.

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

อย่างนั้น พระเจ้าข้า.

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

ไม่เป็นอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า.

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

ขา้แตพ่ระองค์ผูเ้จรญิ พระผูม้พีระภาคตรสัสภาพอนัเปน็เหต ุ
และตรสัสภาพอนัเปน็ผลพรอ้มกบัเหต ุ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ วรรณะ ๔  
จำาพวกนี ้คอื กษตัรยิ ์พราหมณ ์แพศย์ ศูทร ถา้วรรณะ ๔ จำาพวกเหลา่นัน้  
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พึงเป็นผู้ประกอบด้วยองค์แห่งภิกษุผู้มีความเพียร ๕ ประการนี้ และ
มีความเพียรชอบเหมือนกัน ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ในข้อนี้ วรรณ ๔ 
จำาพวกน้ัน จะพึงมีความแปลกกัน พึงมีเคร่ืองกระทำาให้ต่างกันบ้างไหม 
พระเจ้าข้า.

มหาราช ในข้อนี้ เราย่อมไม่กล่าวความต่างกัน 
ระหว่างวิมุตติกับวิมุตติ ของวรรณะ ๔ จำาพวกนั้น. 

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

มหาราช ทา่นจะทรงสำาคญัความขอ้นัน้เปน็อยา่งไร 
เปลวกับเปลว สีกับสี หรือแสงกับแสงของไฟที่เกิดขึ้นจาก
ไมต้า่งๆ กนันัน้ จะพงึมคีวามแตกตา่งกนัอยา่งไรหรอืหนอ. 

ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ไมพ่งึมคีวามแตกต่างกนัเลย พระเจา้ขา้.

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

มหาราช ก็เพราะเหตุอะไรท่านจึงถามอย่างนี้ว่า 
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็เทวดามีจริงหรือ.

ขา้แต่พระองค์ผูเ้จรญิ ถา้เทวดามจีรงิ เทวดาเหล่านัน้ มาสูค่วาม
เป็นอย่างนี้ หรือไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้ พระเจ้าข้า.

มหาราช เทวดาเหล่าใดมีพยาบาท (สพฺยาปชฺฌา) 
เทวดาเหล่านั้นมาสู่ความเป็นอย่างนี้ (อาคนฺตาโร อิตฺถตฺต) 
เทวดาเหล่าใดไม่มีพยาบาท (อพฺยาปชฺฌา) เทวดาเหล่านั้น
ไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี ้(อนาคนฺตาโร อิตฺถตฺตนฺติ)1 … .

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พรหมมีจริงหรือ.
มหาราช กเ็พราะเหตไุรทา่นจงึถามอยา่งนีว้า่ ขา้แต่

พระองค์ผู้เจริญก็พรหมมีจริงหรือ
ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ถา้พรหมมจีรงิ พรหมนัน้มาสูค่วามเปน็

อย่างนี้ หรือไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้ พระเจ้าข้า.
มหาราช พรหมใดมพียาบาท (สพยฺาปชโฺฌ) พรหมนัน้ 

มาสูค่วามเปน็อยา่งนี ้(อาคนตฺา อติถฺตตฺ) พรหมใดไมม่พียาบาท  
(อพฺยาปชฺโฌ) พรหมนั้นไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้ (อนาคนฺตา 
อิตฺถตฺตนฺติ) … .
. ในส่วนน้ี มีสำ�นวนแปลแบบอ่ืนอีก เช่น เทวด�เหล่�ใดมีทุกข์ เทวด�เหล่�น้ัน ม�สู่
โลกน้ี เทวด�เหล่�ใดไม่มีทุกข์ เทวด�เหล่�น้ันไม่ม�สู่โลกน้ี เป็นต้น. -ผู้รวบรวม
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ผู้เป็นเสขะ
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๙๗/๕๒๕.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์ตรัสว่า เสขะๆ ดังนี้ ด้วยเหตุมี
ประมาณเท่าไรหนอ บุคคลจึงชื่อว่าเป็นเสขะ. 

ภิกษุ ที่เรียกชื่อว่าเสขะ ด้วยเหตุว่ายังต้องศึกษา 
ศึกษาอะไร ศึกษาอธิศีลสิกขา ศึกษาอธิจิตตสิกขา และ
ศึกษาอธิปัญญาสิกขา.

ภกิษ ุ ทีเ่รยีกชือ่วา่เสขะ ด้วยเหตวุา่ยงัต้องศกึษาแล.
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สิกขา ๓
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๐๓/๕๒๙.

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

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

ภิกษุท้ังหลาย ก็อธิจิตตสิกขาเป็นอย่างไร ภิกษุ 
ท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยน้ี สงัดจากกาม สงัดจากอกุศล
ธรรมท้ังหลาย บรรลปุฐมฌาน มวีติกมวีจิาร มปีตีแิละสขุเกดิ
แต่วิเวกอยู่. เพราะวิตกและวิจารสงบไป จึงบรรลุทุติยฌาน  
มีความผ่องใสแห่งจิตในภายใน เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ไม่มี
วติก ไมม่วีจิาร มปีตีแิละสขุเกดิแต่สมาธอิยู ่เพราะปตีสิิน้ไป  
จงึมอีเุบกขา มสีตสัิมปชญัญะ เสวยสขุดว้ยกาย บรรลตุติยฌาน 
ทีพ่ระอรยิะทัง้หลายสรรเสรญิวา่ ผูไ้ดฌ้านนี ้เปน็ผูม้อีเุบกขา 
มสีติอยูเ่ปน็สขุ เพราะละสขุและทกุข ์และดบัโสมนสัโทมนัส 
กอ่นๆ ได ้จงึบรรลจุตตุถฌาน ไมม่ทีกุข ์ไมม่สุีข มีอุเบกขาเป็น 
เหตุให้สติบริสุทธ์ิอยู่ ภิกษุท้ังหลาย น้ีเรียกว่า อธิจิตตสิกขา. 
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ภิกษุทั้งหลาย ก็อธิปัญญาสิกขาเป็นอย่างไร ภิกษุ 
ทัง้หลาย ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้ยอ่มรูช้ดัตามความเปน็จรงิวา่ 
นีท้กุข ์น้ีเหตใุหเ้กดิทกุข ์นีค้วามดบัทกุข ์ นีข้อ้ปฏบัิตใิหถ้งึ
ความดับทุกข ์ ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า อธิปัญญาสิกขา. 

ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แลสิกขา ๓.
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บรรพชิตกับคฤหัสถ์  
ละสังโยชน์ได้ไม่เท่ากัน

-บาลี . . ๓/๒๐๗/ ๙๙. 

อนุรุทธะทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ฟังว่า 
ภิกษุชื่อนี้ทำากาละแล้ว พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่า 
ดำารงอยูใ่นอรหัตตผล กท็า่นนัน้เปน็ผูอ้นัภกิษุนัน้ได้เหน็เอง 
หรือได้ยินมาว่า ท่านนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้บ้าง ว่าท่านนั้น
เป็นผูม้ธีรรมอยา่งนีบ้า้ง วา่ทา่นนัน้เปน็ผูม้ปีญัญาอยา่งนีบ้า้ง 
วา่ท่านนัน้เปน็ผูม้วีหิารธรรมอยา่งนีบ้า้ง วา่ทา่นน้ันเปน็ผูพ้น้
วเิศษแลว้อยา่งนีบ้า้ง  ภกิษนุัน้เมือ่ระลกึถงึศรทัธา ศลี สตุะ 
จาคะ และปัญญาของภิกษุนั้น จะน้อมจิตเข้าไปเพื่อความ
เป็นอย่างนั้นบ้าง. 

อนรุทุธะทัง้หลาย ความอยูส่ำาราญย่อมมไีด้แก่ภกิษุ
แม้ด้วยประการฉะนี้แล. 

อนุรุทธะทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ฟังว่า 
ภิกษุชื่อนี้ทำากาละแล้ว พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่า  
เป็นโอปปาติกะ จะปรินิพพานในภพนั้น มีอันไม่กลับจาก
โลกนั้นเป็นธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป ก็
ทา่นนัน้เปน็ผูอ้นัภกิษนุัน้ไดเ้หน็เองหรอืไดย้นิมาวา่ทา่นนัน้
เป็นผูม้ศีลีอยา่งนีบ้า้ง วา่ทา่นนัน้เปน็ผูม้ธีรรมอยา่งนีบ้า้ง วา่
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ท่านนั้นเป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้บ้าง ว่าท่านนั้นเป็นผู้มีวิหาร-
ธรรมอย่างนี้บ้าง ว่าท่านนั้นเป็นผู้พ้นวิเศษแล้วอย่างนี้บ้าง  
ภกิษนุัน้เมือ่ระลกึถงึศรัทธา ศลี สตุะ จาคะ และปญัญาของ
ภิกษุนั้น จะน้อมจิตเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นบ้าง. 

อนรุทุธะทัง้หลาย ความอยูส่ำาราญย่อมมไีด้แก่ภกิษ ุ
แม้ด้วยประการฉะนี้แล. 

อนุรุทธะทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ฟังว่า 
ภกิษชุือ่นีท้ำากาละแลว้ พระผูมี้พระภาคทรงพยากรณว์า่ เปน็
สกทาคามี จักมายังโลกนี้คราวเดียวเท่านั้น แล้วทำาที่สุด
ทกุขไ์ด ้เพราะสงัโยชน์ ๓ สิน้ไป และเพราะราคะ โทสะและ
โมหะเบาบาง ก็ท่านนั้นเป็นผู้อันภิกษุนั้นได้เห็นเองหรือ
ได้ยินมาว่า ท่านนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างน้ีบ้าง ว่าท่านนั้นเป็น 
ผูม้ธีรรมอยา่งนีบ้า้ง วา่ทา่นนัน้เปน็ผูม้ปัีญญาอยา่งนีบ้า้ง วา่
ท่านนั้นเป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้บ้าง ว่าท่านนั้นเป็นผู้พ้น
วเิศษแลว้อยา่งนีบ้า้ง  ภกิษนุัน้เมือ่ระลกึถงึศรทัธา ศลี สตุะ 
จาคะ และปัญญาของภิกษุนั้น จะน้อมจิตเข้าไปเพื่อความ
เป็นอย่างนั้นบ้าง. 

อนรุทุธะทัง้หลาย ความอยูส่ำาราญย่อมมไีด้แก่ภกิษุ
แม้ด้วยประการฉะนี้แล. 
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อนุรุทธะทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ฟังว่า 
ภกิษชุือ่นีท้ำากาละแลว้ พระผูมี้พระภาคทรงพยากรณว์า่ เปน็
โสดาบัน มีความไม่ตกต่ำาเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยง มีอันจะ
ตรสัรูเ้ปน็เบือ้งหนา้ เพราะสงัโยชน ์๓ สิน้ไป ถา้ทา่นนัน้เปน็
ผูอ้นัภกิษนุัน้ได้เหน็เอง หรอืไดย้นิมาวา่ ทา่นนัน้เปน็ผูม้ศีลี
อย่างนี้บ้าง ว่าท่านนั้นเป็นผู้มีธรรมอย่างนี้บ้าง ว่าท่านนั้น
เป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้บ้าง ว่าท่านเป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้
บา้ง วา่ทา่นน้ันเปน็ผูพ้้นวเิศษอยา่งนีบ้า้ง  ภกิษนุัน้เมือ่ระลกึ
ถึงศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปัญญาของภิกษุนั้น จะน้อม
จิตเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นบ้าง. 

อนรุทุธะทัง้หลาย ความอยูส่ำาราญย่อมมไีด้แก่ภกิษ ุ
แม้ด้วยประการฉะนี้แล.
(ถัดไปได้ตรัสถึงภิกษุณี โดยมีนัยอย่างเดียวกันกับในกรณีของภิกษุ)

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

อนุรุทธะทั้งหลาย ความอยู่สำาราญย่อมมีได้แก่
อุบาสก แม้ด้วยประการฉะนี้. 

อนรุุทธะทัง้หลาย อบุาสกในธรรมวนิยันีไ้ด้ฟงัมาวา่ 
อุบาสกชื่อนี้ทำากาละแล้ว พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่า 
เป็นสกทาคาม ีจักกลับมายังโลกนี้เพียงคราวเดียว แล้วทำา
ทีส่ดุทกุขไ์ด ้เพราะสงัโยชน ์๓ สิน้ไป และเพราะราคะ โทสะ
และโมหะ เบาบาง ก็ท่านนั้นเป็นผู้อันอุบาสกนั้นได้เห็นเอง
หรือไดย้นิมา วา่ทา่นนัน้เปน็ผูม้ศีลีอยา่งนีบ้า้ง วา่ทา่นนัน้เปน็ 
ผูม้ธีรรมอยา่งนีบ้า้ง วา่ทา่นนัน้เปน็ผูม้ปัีญญาอยา่งนีบ้า้ง วา่
ท่านนั้นเป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้บ้าง ว่าท่านนั้นเป็นผู้พ้น
วิเศษแล้วอย่างนี้บ้าง  อุบาสกนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธา ศีล  
สุตะ จาคะและปัญญาของอุบาสกนั้น จะน้อมจิตเข้าไปเพื่อ
ความเป็นอย่างนั้นบ้าง. 
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อนุรุทธะทั้งหลาย ความอยู่สำาราญย่อมมีได้แก่
อุบาสก แม้ด้วยประการฉะนี้แล. 

อนรุุทธะทัง้หลาย อบุาสกในธรรมวนิยันีไ้ด้ฟงัมาวา่  
อุบาสกชื่อนี้ทำากาละแล้ว พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่า 
เป็นโสดาบันมีความไม่ตกต่ำาเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยง มี
อันจะตรัสรู้เป็นเบื้องหน้า เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป ก็ท่าน
นั้นเป็นผู้อันอุบาสกนั้นได้เห็นเองหรือได้ยินมาว่า ท่านนั้น
เป็นผู้มีศีลอย่างนี้บ้าง ว่าท่านนั้นเป็นผู้มีธรรมอย่างนี้บ้าง 
วา่ทา่นนัน้เปน็ผูม้ปีญัญาอยา่งนีบ้า้ง วา่ทา่นนัน้เปน็ผูม้วีหิาร
ธรรมอย่างนี้บ้าง ว่าท่านนั้นเป็นผู้พ้นวิเศษแล้วอย่างนี้บ้าง  
อุบาสกนั้นเมื่อระลึกถึง ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปัญญา
ของอบุาสกนัน้ จะนอ้มจติเขา้ไปเพือ่ความเปน็อยา่งนัน้บา้ง. 

อนุรุทธะทั้งหลาย ความอยู่สำาราญย่อมมีได้แก่
อุบาสก แม้ด้วยประการฉะนี้แล.
(ถัดไปได้ตรัสถึงอุบาสิกา โดยมีนัยอย่างเดียวกันกับในกรณีของอุบาสก)
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ละสังโยชน์ได้ ถึงจะท�าที่สุดทุกข์ได้
-บาลี . . ๓/๒๓๘/๒๔๓.

ขา้แตพ่ระโคดม คฤหสัถบ์างคนยงัละสงัโยชนข์องคฤหสัถไ์มไ่ด ้
เมื่อตายไป ย่อมทำาที่สุดทุกข์ได้มีอยู่หรือ.

วจัฉะ คฤหสัถท์ีย่งัละสงัโยชนข์องคฤหสัถไ์มไ่ดแ้ลว้ 
เมื่อตายไป จะทำาที่สุดทุกข์ได้นั้น ไม่มีเลย.

ข้าแต่พระโคดม ก็คฤหัสถ์บางคนยังละสังโยชน์ของคฤหัสถ์ไม่ได้  
เมื่อตายไป เข้าถึงโลกสวรรค์ได้ มีอยู่หรือ.

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

ขา้แต่ทา่นพระโคดม อาชวีกบางคน เมือ่ตายไป จะทำาทีส่ดุทกุขไ์ด ้ 
มีอยู่บ้างหรือ.

วัจฉะ อาชีวกบางคน เมื่อตายไป จะทำาที่สุดทุกข์
ได้นั้น ไม่มีเลย.

ขา้แตท่า่นพระโคดม กอ็าชวีกบางคน เมือ่ตายไป จะไปสวรรคไ์ด ้ 
มีอยู่หรือ.
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วัจฉะ นับแต่กัปนี้ย้อนไป ๙๑ กัป เราระลึกไม่ได้
ว่าได้เห็นอาชีวกอื่นที่ไปสวรรค์ นอกจากอาชีวกพวกเดียว 
ที่เป็นกรรมวาที กิริยาวาที.

ข้าแต่ท่านพระโคดม เม่ือเป็นเช่นน้ัน ลัทธิของเดียรถีย์เป็นอันสูญ 
โดยที่สุด จากคุณเครื่องไปสู่สวรรค์อย่างนั้นหรือ.

อย่างน้ันวัจฉะ ลัทธิของเดียรถีย์น้ี เป็นอันสูญโดยท่ีสุด  
แม้จากคุณเคร่ืองไปสู่สวรรค์.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด  อนาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

ข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับ  
กับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ เม่ือเสวยเวทนา

-บาลี ส า. สํ. ๘/๒๕๗/๓๖๙.

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

ภิกษุทั้งหลาย ในบุคคล ๒ จำาพวกนั้น อะไรเป็น
ความพิเศษ เป็นความแปลก เป็นเครื่องทำาให้ต่างกัน 
ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับ กับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ. 

ภกิษทุัง้หลาย ปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดบั อนัทกุขเวทนาถกู
ตอ้งแลว้ ยอ่มเศรา้โศก ร่ำาไรรำาพนั ทบุอกคร่ำาครวญ ยอ่มถงึ 
ความหลงไหล เขาย่อมเสวยเวทนา ๒ อย่าง คือ เวทนาทางกาย  
และเวทนาทางใจ.

ภกิษทุัง้หลาย เปรยีบเหมอืนนายขมงัธน ูพงึยงิบรุษุ
ด้วยลูกศร แล้วยิงซ้ำาบุรุษนั้นด้วยลูกศรดอกที่ ๒ อีก ก็เมื่อ
เป็นอย่างนี้ บุรุษนั้นย่อมเสวยเวทนาเพราะลูกศร ๒ อย่าง
คือ ทางกายและทางใจ ภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ 
กฉ็นัน้ันเหมอืนกนั อนัทกุขเวทนาถกูตอ้งแลว้ ยอ่มเศรา้โศก 
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ร่ำาไรรำาพนั ทบุอกคร่ำาครวญ ยอ่มถงึความหลงไหล เขาย่อม
เสวยเวทนา ๒ อย่าง คือเวทนาทางกาย และเวทนาทางใจ  
อนึ่ง เขาย่อมเป็นผู้มีความขัดเคืองเพราะทุกขเวทนานั้น 
นัน่เอง ปฏิฆานุสัยใด อันเกิดเพราะทุกขเวทนา ปฏิฆานุสัยน้ัน  
ยอ่มนอนตามแกเ่ขา ผูม้คีวามขดัเคอืงเพราะทกุขเวทนานัน้  
เขาผู้อันทุกขเวทนาถูกต้องแล้ว ย่อมจะพอใจในกามสุข  
ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ย่อมไม่รู้
อุบายเครื่องสลัดออกจากทุกขเวทนา นอกไปจากกามสุข  
และเมื่อเขาพอใจในกามสุขอยู่ ราคานุสัยใด อันเกิดเพราะ
สขุเวทนา ราคานสัุยนัน้ ยอ่มนอนเนือ่ง (ในบคุคลน้ัน) เขายอ่ม 
ไม่รู้ซึ่งเหตุเกิด (สมุทย) ความตั้งอยู่ไม่ได้ (อตฺถงฺคม) คุณ  
(อสสฺาท) โทษ (อาทนีว) และอบุายเปน็เครือ่งสลดัออก (นสิสฺรณ)  
แหง่เวทนาเหลา่นัน้ ตามความเปน็จรงิ เมือ่เขาไมรู่เ้หตเุกดิ  
ความตั้งอยู่ไม่ได้ คุณ โทษ และอุบายเป็นเครื่องสลัดออก 
แห่งเวทนาเหล่านั้น ตามความเป็นจริง อวิชชานุสัยใด อัน
เกิดเพราะอทุกขมสุขเวทนา อวิชชานุสัยนั้น ย่อมนอนเนื่อง 
(ในบุคคลนั้น) ถ้าเสวยสุขเวทนา เขาย่อมเป็นผู้ติดใจ เสวย 
สขุเวทนานัน้ ถา้เสวยทกุขเวทนา เขายอ่มเปน็ผูต้ดิใจ เสวย
ทุกขเวทนานั้น และถ้าเสวยอทุกขมสุขเวทนา เขาย่อมเป็น
ผู้ติดใจ เสวยอทุกขมสุขเวทนานั้น.
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ภิกษุท้ังหลาย ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับนี้ เราเรียกว่า เป็น
ผู้ประกอบด้วยชาติ ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัส 
และอุปายาสะ เรากล่าวว่า เป็นผู้ประกอบด้วยทุกข์.

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

ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนนายขมังธนู พึงยิง
บรุษุดว้ยลกูศร แลว้ยงิซ้ำาบรุษุนัน้ดว้ยลกูศรดอกที ่๒ ผดิไป  
ก็เมื่อเป็นอย่างนี้ บุรุษนั้นย่อมเสวยเวทนาเพราะลูกศรดอก
เดยีว ภกิษทุัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบั กฉั็นนัน้เหมอืนกนั  
อันทุกขเวทนาถูกต้องแล้ว ย่อมไม่เศร้าโศก ไม่ร่ำาไร่รำาพัน 
ไมท่บุอกคร่ำาครวญ ไม่ถงึความหลงไหล เขายอ่มเสวยเวทนา
ทางกายอย่างเดียว ไม่ได้เสวยเวทนาทางใจ อนึ่ง เขาย่อม 
ไม่มีความขัดเคืองเพราะทุกขเวทนาน้ัน ปฏิฆานุสัยใด อันเกิด 
เพราะทุกขเวทนา ปฏิฆานุสัยน้ัน ย่อมไม่นอนตามแก่เขา ผู้ไม่มี 
ความขดัเคอืงเพราะทกุขเวทนานัน้ เขาผูอ้นัทกุขเวทนาถกู
ต้องแล้ว ย่อมจะไม่พอใจในกามสุข ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร 
เพราะอริยสาวกผู้ได้สดับนั้น ย่อมรู้ชัดซึ่งอุบายอ่ืน อันเป็น
เครือ่งสลดัออกจากทกุขเวทนา นอกไปจากกามสขุ เม่ือเขา 
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ไม่พอใจในกามสุข ราคานุสัยใด อันเกิดเพราะสุขเวทนา  
ราคานุสัยนั้น ย่อมไม่นอนเน่ือง (ในบุคคลน้ัน) เขาย่อมรู้ชัด
ซึง่เหตเุกดิ ความตัง้อยูไ่มไ่ด ้คุณ โทษ และอบุายเปน็เครือ่ง
สลัดออกแหง่เวทนาเหลา่นัน้ ตามความเปน็จรงิ เมือ่เขารูช้ดั
ซึง่เหตเุกดิ ความตัง้อยูไ่มไ่ด ้คุณ โทษ และอบุายเปน็เครือ่ง 
สลัดออกแห่งเวทนาเหล่าน้ันตามความเป็นจริง อวิชชานุสัยใด  
อนัเกดิเพราะอทกุขมสขุเวทนา อวชิชานสัุยนัน้ ยอ่มไม่นอน
เนือ่ง (ในบคุคลนัน้) ถา้เสวยสขุเวทนา เขายอ่มเปน็ผูไ้มต่ดิใจ 
เสวยสุขเวทนานั้น ถ้าเสวยทุกขเวทนา เขาย่อมเป็นผู้ไม่
ติดใจ เสวยทุกขเวทนานั้น ถ้าเสวยอทุกขมสุขเวทนา เขา
ย่อมเป็นผู้ไม่ติดใจ เสวยอทุกขมสุขเวทนานั้น. 

ภกิษทุัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบัแลว้นี ้เราเรยีกวา่  
เป็นผู้ปราศจากชาติ ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัส 
และอุปายาสะ เราย่อมกล่าวว่า เป็นผู้ปราศจากทุกข์. 

ภิกษุทั้งหลาย นี้แลเป็นความพิเศษ เป็นความ
แปลกกนั เปน็เครือ่งกระทำาใหต้า่งกนัระหวา่งอรยิสาวกผูไ้ด้ 
สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ.
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ธรรมที่น่าอัศจรรย์ในธรรมวินัยนี้
-บาลี อ ก. อํ. ๒๓/๒๐๗/ ๐. 

ตรัสเพราะปรารภเหตุมีภิกษุผู้ไม่บริสุทธิ์อยู่หมู่ภิกษุสงฆ์ใน
วันอุโบสถ

ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เธอทั้งหลายพึงทำาอุโบสถเถิด 
พึงแสดงปาติโมกข์เถิด. 

ภิกษุทั้งหลาย ตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป เราจักไม่
แสดงปาติโมกข์.

ภิกษุท้ังหลาย การที่ตถาคตจะพึงแสดงปาติโมกข์
ในบริษัทที่ไม่บริสุทธิ์ นี้มิใช่ฐานะ มิใช่โอกาส.

ภกิษทุัง้หลาย ในมหาสมทุรมธีรรมทีน่า่อศัจรรยอ์นั
ไม่เคยมีมา ๘ ประการ ที่พวกอสูรเห็นแล้วๆ ย่อมอภิรมย์ 
ธรรม ๘ ประการเป็นอย่างไร คือ

… ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่มหาสมุทรลาดลุ่ม ลึกลงไป
โดยลำาดับ หาได้โกรกชันเหมือนเหวไม่ นี้เป็นธรรมที่น่า
อัศจรรย์อันไม่เคยมีมาของมหาสมุทรประการที่ ๑ ที่พวก
อสูรเห็นแล้วๆ จึงอภิรมย์อยู่. 
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… ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่มหาสมุทรเต็มเปี่ยมอยู่
เสมอไมล่น้ฝัง่ นีเ้ปน็ธรรมอนันา่อศัจรรย์อนัไมเ่คยมมีาของ
มหาสมทุรประการที ่๒ ทีพ่วกอสรูเหน็แลว้ๆ จงึอภริมยอ์ยู.่ 

… ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่มหาสมุทรไม่เกลื่อนด้วย
ซากศพ และในมหาสมุทรคลื่นย่อมซัดเอาซากศพเข้าหาฝั่ง
ให้ขึ้นบกทันที นี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาของ
มหาสมทุรประการที ่๓ ทีพ่วกอสรูเหน็แลว้ๆ จงึอภริมยอ์ยู.่ 

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

… ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่แม่น้ำาทุกสายในโลกย่อม
ไหลไปรวมยังมหาสมุทร และสายฝนจากอากาศตกลง
สู่มหาสมุทร มหาสมุทรก็มิได้ปรากฏว่าจะพร่องหรือเต็ม
เพราะน้ำานั้นๆ นี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาของ
มหาสมทุรประการที ่๕ ทีพ่วกอสรูเหน็แลว้ๆ จงึอภริมยอ์ยู.่ 



๒๗๘

พุทธวจน - หมวดธรรม 

… ภิกษุท้ังหลาย ข้อท่ีมหาสมุทรมีรสเดียว คือ รสเค็ม  
นี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาของมหาสมุทร
ประการที่ ๖ ที่พวกอสูรเห็นแล้วๆ จึงอภิรมย์อยู่. 

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

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

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

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

… ภกิษทุัง้หลาย ขอ้ทีส่าวกทัง้หลายของเราไมล่ว่ง
สิกขาบทที่เราบัญญัติไว้แม้เพราะเหตุแห่งชีวิต นี้เป็นธรรม
ที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาของธรรมวินัยนี้ประการที่ ๒  
ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วๆ จึงอภิรมย์อยู่.

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

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

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

… ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่ธรรมวินัยมีรสเดียว คือ 
วมิตุติรส นีเ้ปน็ธรรมทีน่า่อศัจรรยอ์นัไมเ่คยมมีาประการที ่๖  
ในธรรมวินัยนี้ ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วๆ จึงอภิรมย์อยู่.

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

… ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่ธรรมวินัยนี้เป็นที่พำานัก
อาศัยแห่งสิ่งที่มีชีวิตใหญ่ๆ สิ่งมีชีวิตในธรรมวินัยนี้ มีดังนี้
คอื โสดาบนั ทา่นผูป้ฏบิติัเพือ่กระทำาใหแ้จง้ซึง่โสดาปตัตผิล  
สกทาคาม ีท่านผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำาให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผล 
อนาคามี ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำาให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล 
อรหันต์ ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นอรหันต์ นี้เป็นธรรม
ที่น่าอัศจรรย์ อันไม่เคยมีมาของธรรมวินัยนี้ประการท่ี ๘  
ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วๆ จึงอภิรมย์อยู่. 

ภิกษุทั้งหลาย ในธรรมวินัยนี้มีสิ่งที่น่าอัศจรรย์อัน
ไม่เคยมีมา ๘ ประการนี้แล ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วๆ จึง
อภิรมย์อยู่.

(ใน -บาล ีอฏฺ ก. อำ. ๒๓/๒๐๐/๑๐9. ไดต้รัสกบัปหาราทะ 
จอมอสูรโดยมีนัยเดียวกันนี้.-ผู้รวบรวม)
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ปัจจัยให้สุขทุกข์ภายในเกิดขึ้น
-บาลี ตุกฺก. อํ. ๒ /๒ ๓/ ๗ . 

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อกายมีอยู่ สุขทุกข์ภายในย่อม
เกดิขึน้ เพราะกายสัญเจตนาเปน็เหต ุหรอืเมือ่วาจามอียู ่สขุ
ทกุขใ์นภายในยอ่มเกดิขึน้ เพราะวจสีญัเจตนาเปน็เหต ุหรอื
เมือ่ใจมอียู ่สขุทกุขภ์ายในยอ่มเกดิขึน้ เพราะมโนสญัเจตนา
เป็นเหตุ

อีกอย่างหนึ่ง เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย บุคคลย่อม
ปรุงแต่งกายสังขาร อันเป็นปัจจัยให้สุขทุกข์ภายในเกิดขึ้น
ดว้ยตนเองบา้ง หรอืบคุคลอืน่ยอ่มปรงุแตง่กายสงัขารของ
บคุคลนัน้อนัเป็นปจัจยัใหส้ขุทุกขภ์ายในเกดิขึน้แกบ่คุคลนัน้  
หรือบุคคลรู้สึกตัวย่อมปรุงแต่งกายสังขาร อันเป็นปัจจัย
ให้สุขทุกข์ภายในเกิดขึ้นบ้าง หรือบุคคลไม่รู้สึกตัวย่อม 
ปรุงแต่งกายสังขาร อันเป็นปัจจัยให้สุขทุกข์ภายในเกิดข้ึนบ้าง 

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

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

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

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

ภิกษุทั้งหลาย ความได้อัตภาพ ๔ ประการนี้แล. 
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสโดยย่อนี้  

ข้าพระองค์ทราบชัดเนื้อความโดยพิสดารอย่างน้ีว่า บรรดาความได้
อัตภาพ ๔ ประการนั้น ความได้อัตภาพที่สัญเจตนาของตนเป็นไป มิใช่
สญัเจตนาของผูอ้ืน่เปน็ไปน้ี คอื การจตุจิากกายนัน้ของสตัวเ์หลา่นัน้ยอ่มม ี
เพราะสัญเจตนาของตนเป็นเหตุ ความได้อัตภาพที่สัญเจตนาของผู้อื่น
เป็นไป มิใช่สัญเจตนาของตนเป็นไปนี้ คือ การจุติจากกายนั้นของสัตว์
เหล่านั้น ย่อมมีเพราะสัญเจตนาของผู้อื่นเป็นเหตุ ความได้อัตภาพที่
สัญเจตนาของตนด้วยสัญเจตนาของผู้อื่นด้วยเป็นไปนี้ คือ การจุติจาก
กายนั้นของสัตว์เหล่านั้นย่อมมีเพราะสัญเจตนาของตนและสัญเจตนา 
ผูอ้ืน่เปน็เหตคุวามไดอ้ตัภาพทีส่ญัเจตนาของตนเปน็ไปกม็ใิช ่สญัเจตนา
ของผู้อื่นเป็นไปก็มิใช่นี้ จะพึงเห็นเทวดาทั้งหลายด้วยอัตภาพนั้นเป็น
อย่างไร พระเจ้าข้า.

สารบีตุร พึงเห็นเทวดาท้ังหลายผู้เข้าถึงเนวสัญญา- 
นาสัญญายตนะด้วยอัตภาพนั้น.

(ถัดจากนี้ ได้ตรัสต่อไปตามข้อความที่ปรากฏในหน้า 
9๘ ของหนังสือเล่มนี้. ผู้รวบรวม)
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นิพพานธาตุ ๒ อย่าง
-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๒๕๘/๒๒๒.

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

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

ภิกษุทั้งหลาย ก็อนุปาทิเสสนิพพานธาตุเป็น
อย่างไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นพระอรหันตขีณาสพอยู่
จบพรหมจรรย ์ทำากจิทีค่วรทำาเสรจ็แลว้ ปลงภาระลงไดแ้ลว้ 
มีประโยชน์ของตนอันบรรลุแล้ว มีสังโยชน์ในภพสิ้นรอบ
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แลว้ หลดุพน้แลว้เพราะรู้โดยชอบ เวทนาทัง้ปวงในอตัภาพ
นีแ้หละของภกิษนุัน้ เปน็ธรรมชาตอินักเิลสทัง้หลายมตีณัหา
เป็นต้นให้เพลิดเพลินมิได้แล้ว จัก (ดับ) เย็น. 

ภกิษทุัง้หลาย น้ีเราเรียกว่า อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ 
ภิกษุทั้งหลาย นิพพานธาตุ ๒ ประการนี้แล.

นิพพานธาตุ ๒ ประการนี้ ตถาคตผู้มีจักษุ ผู้อัน
ตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้ว ผู้คงที่ประกาศไว้แล้ว อัน
นิพพานธาตุอย่างหนึ่งมีในปัจจุบันนี้ชื่อว่า สอุปาทิเสส 
เพราะสิ้นตัณหาเครื่องนำาไปสู่ภพ ส่วนนิพพานธาตุ  
(อกีอยา่งหนึง่) เปน็ทีด่บัสนทิแหง่ภพทัง้หลายโดยประการทัง้
ปวงอันมีในเบื้องหน้าชื่อว่าอนุปาทิเสส ชนเหล่าใดรู้บทอัน
ปัจจัยไม่ปรุงแต่งแล้วนี้ มีจิตหลุดพ้นแล้วเพราะสิ้นตัณหา
เครื่องนำาไปสู่ภพ ชนเหล่านั้นยินดีแล้วในนิพพาน เป็นที่
สิ้นกิเลสเพราะบรรลุธรรมอันเป็นสาระ เป็นผู้คงที่ ละภพ
ได้ทั้งหมด.
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ข้อปฏิบัติเพื่อสิ้นสังโยชน์
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อนาคามี

ผู้หลับน้อย ตื่นมากในราตรี
-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๑๗๕/๑๓๗.

2
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อนาคามี

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

ปฏิปทาบรรลุมรรคผล ๔ แบบ
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๒๐๒,๒๐๗/๑๖๓,๑๖๖.

2

แบบปฏิบัติลำาบาก รู้ได้ช้า

10๔ 
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 อนาคามี

นี้เรียกว่า ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา

แบบปฏิบัติลำาบาก รู้ได้เร็ว

นี้เรียกว่า ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา



292

แบบปฏิบัติสบาย รู้ได้ช้า

นี้เรียกว่า 
สุขาปฏิปทาทันธาภิญญา
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 อนาคามี

แบบปฏิบัติสบาย รู้ได้เร็ว

นี้เรียกว่า สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา
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4
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อนาคามี

ความพรากจากโยคะ ๔
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๔/๑๐. 

2
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 อนาคามี
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อนาคามี

เหตุสำาเร็จความปรารถนา (นัยที่ 1)
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๒๑๗/๓๑๘.
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 อนาคามี
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 อนาคามี
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อนาคามี

เหตุสำาเร็จความปรารถนา (นัยที่ 2)
-บาลี มู. ม. ๑๒/๕๘/๗๓.
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4
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 อนาคามี

3

3

5
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อานิสงส์การฟังธรรมโดยกาลอันควร
-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๒๔/๓๒๗.

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

ครั้งนั้น ท่านพระอานนท์ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่
พระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่พระผูม้พีระภาคเสดจ็จากมาไมน่าน ท่านพระผคัคณุะ 
กก็ระทำากาละ และในเวลาตายอนิทรย์ีของทา่นพระผคัคณุะผอ่งใสยิง่นกั.
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3

3
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อนาคามี

ประโยชน์ของการฟังกุศลธรรม
-บาลี สุตฺต. ขุ. ๒๕/๔๗๓/๓๙๐.

มีประโยชน์เพ่ือรู้ธรรมอัน
เป็นธรรม 2 อย่างตามความเป็นจริง

นี้เป็นอย่างท่ี 1 

นี้เป็นอย่างที่ 2 

พงึหวงัผล
ได ้2 อยา่ง อยา่งใดอยา่งหน่ึง คอื อรหตัตผลในปจัจบุนั  
หรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี.

พงึม
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อุปธิ นี้เป็นอย่างที่ 1

นี้เป็นอย่างที่ 2
2

พงึหวงัผลได ้2 อยา่ง อยา่งใดอยา่งหนึง่  
คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเม่ือยังมีความยึดม่ันเหลืออยู่  
ก็จะเป็นอนาคามี.

นี้เป็นอย่างที่ 1

นีเ้ปน็อย่างที ่2
2 พงึหวงัผล  

ได้ 2 อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน 
หรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี
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 อนาคามี

นี้เป็นอย่างที่ 1

นี้เป็นอย่างที่ 2

พงึหวงัผลได ้2 อยา่ง อยา่งใดอยา่งหนึง่ คอื อรหตัตผล 
ในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็น
อนาคามี

นีเ้ปน็อยา่งที ่1

นีเ้ปน็อย่างที ่2
พงึหวงัผล  

ได ้2 อยา่ง อยา่งใดอยา่งหน่ึง คอื อรหตัตผลในปจัจบุนั 
หรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี



314

นี้เป็นอย่างที่ 1

นีเ้ปน็อย่างที ่2
พงึหวงัผล

ได ้2 อยา่ง อยา่งใดอยา่งหน่ึง คอื อรหตัตผลในปจัจบุนั 
หรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี

นี้เป็นอย่างที่ 1

นีเ้ปน็อย่างที ่2
พงึหวงัผล

ได ้2 อยา่ง อยา่งใดอยา่งหน่ึง คอื อรหตัตผลในปจัจบุนั 
หรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี.
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 อนาคามี

นี้เป็นอย่างท่ี 1

นีเ้ปน็อย่างที ่2
พงึหวงัผล

ได ้2 อยา่ง อยา่งใดอยา่งหน่ึง คอื อรหตัตผลในปจัจบุนั 
หรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี.

นีเ้ปน็อยา่งที ่1

นีเ้ปน็อย่างที ่2
พงึหวงัผล

ได ้2 อยา่ง อยา่งใดอยา่งหน่ึง คอื อรหตัตผลในปจัจบุนั
หรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี.
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นี้เป็นอย่างท่ี 1

นีเ้ปน็อย่างที ่2

พึงหวังผลได้ 2 อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ 
อรหตัตผลในปจัจบุนั หรอืเมือ่ยงัมคีวามยดึมัน่เหลอือยู ่ 
ก็จะเป็นอนาคามี.

นี้เป็นอย่างที่ 1

นี้เป็นอย่างที่ 2

พึงหวังผลได้ 2 อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ 
อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเม่ือยังมีความยึดม่ันเหลืออยู่  
ก็จะเป็นอนาคามี.
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 อนาคามี

นี้เป็นอย่างที่ 1

นีเ้ปน็อย่างที ่2

พึงหวังผลได้ 2 อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ 
อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเม่ือยังมีความยึดม่ันเหลืออยู่  
ก็จะเป็นอนาคามี.

นี้เป็น
อย่างที่ 1

นี้เป็นอย่างที่ 2

พงึหวงัผลได ้2 อยา่ง 
อยา่งใดอยา่งหนึง่ คอื อรหตัตผลในปัจจุบนั หรอืเมือ่ยงัม ี
ความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี.
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นี้เป็นอย่างที่ 1
นีเ้ปน็อยา่งที ่2

พึงหวังผลได้ 2 อย่าง อย่างใดอย่างหน่ึง 
คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเม่ือยังมีความยึดม่ันเหลืออยู่  
ก็จะเป็นอนาคามี.

นีเ้ปน็
อยา่งที ่1

นี้เป็นอย่างที่ 2
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 อนาคามี

พึงหวังผลได้ 2 อย่าง  
อยา่งใดอยา่งหนึง่ คอื อรหตัตผลในปัจจุบนั หรอืเมือ่ยงัม ี
ความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี.

พึงมี

นีเ้ปน็อยา่งที ่1 

นี้เป็นอย่างที่ 2
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พงึหวงัผลได ้2 อยา่ง อยา่งใดอยา่งหนึง่ คือ 
อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ 
ก็จะเป็นอนาคาม

(สำาหรับบทนี้มีเนื้อหาค่อนข้างยาว จึงได้นำามาใส่ไว้บางส่วน  
ผูส้นใจพงึตามอา่นเนือ้ความเตม็ไดจ้ากทีม่าของพระสตูร. -ผูร้วบรวม)
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อนาคามี

การให้ทาน แล้วเป็นอนาคามี
-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๖๐/๔๙.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอ เป็นเหตุ เป็นปัจจัย ท่ีการ
ให้ทานเช่นนั้นนั่นแล บุคคลบางคนในโลกนี้ ให้แล้ว มีผลมาก แต่ไม่มี
อานสิงสม์าก และอะไรหนอ เปน็เหต ุเปน็ปจัจยั ทีก่ารใหท้านเชน่นัน้นัน่แล  
บุคคลบางคนในโลกนี้ ให้แล้ว มีผลมาก และมีอานิสงส์มาก. 

110 
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 อนาคามี



324
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อนาคามี

ละธรรมอย่างหนึ่ง ได้อนาคามี  
(นัยที่ 1)

-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๒๒๙/๑๗๙. 

111 
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อนาคามี

ละธรรมอย่างหนึ่ง ได้อนาคามี  
(นัยที่ 2)

-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๒๒๙/๑๘๐. 

112 
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อนาคามี

ละธรรมอย่างหนึ่ง ได้อนาคามี  
(นัยที่ 3)

-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๒๓๐/๑๘๑. 

113 
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อนาคามี

ละธรรมอย่างหนึ่ง ได้อนาคามี  
(นัยที่ ๔)

-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๒๓๐/๑๘๒. 

11๔ 
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อนาคามี

ละธรรมอย่างหนึ่ง ได้อนาคามี  
(นัยที่ 5)

-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๒๓๑/๑๘๓. 

115 



330

 
อนาคามี

เจริญพรหมวิหาร  
ได้อรหันต์หรืออนาคามี

-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๓๒๑/๑๙๖.  

116 
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 อนาคามี

ไม่ใช่เช่นนั้น พระเจ้าข้า.

ไม่ใช่เช่นนั้น พระเจ้าข้า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ด้วยว่าทุกข์ 
จักถูกต้องบุคคลผู้ไม่ทำาบาปกรรมได้แต่ที่ไหน.



332

ไม่ใช่เช่นนั้น พระเจ้าข้า.

ไม่ใช่เช่นนั้น พระเจ้าข้า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ด้วยว่าทุกข์ 
จักถูกต้องบุคคลผู้ไม่ทำาบาปกรรมได้แต่ที่ไหน.



333

 อนาคามี



334

 
อนาคามี

อานิสงส์ที่มุ่งหวัง  
ของการเจริญอนิจจสัญญา

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๓/๓๗๓.

3
4

117 
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อนาคามี

อานิสงส์ที่มุ่งหวัง  
ของการเจริญทุกขสัญญา

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๓/๓๗๔.

3

5

118 
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6
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อนาคามี

อานิสงส์ที่มุ่งหวัง  
ของการเจริญอนัตตสัญญา

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๓/๓๗๕.

3

119 
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อนาคามี

ผลของการเจริญอนิจจสัญญา
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๘๙/๒๖๓. 

120 



339

 อนาคามี

1

1. กะลำ�พัก มีช่ือเรียกอีกอย่�งว่� สลัดได.  -ผู้รวบรวม
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341

 อนาคามี



342

 
อนาคามี

ผลของการพิจารณาเห็นสังขาร  
โดยความไม่เที่ยง

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๑/๓๖๙.  

121 
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อนาคามี

ผลของการพิจารณาเห็นสังขาร  
โดยความเป็นทุกข์

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๒/๓๗๐.  

122 
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อนาคามี

ผลของการพิจารณาเห็นธรรม  
โดยความเป็นอนัตตา

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๒/๓๗๑.  

123 
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อนาคามี

ผลของการพิจารณาเห็นนิพพาน  
โดยความเป็นสุข

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๒/๓๗๒.  

12๔ 
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อนาคามี

การเห็นเพื่อละสังโยชน์
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๓๗/๕๗. 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างไร เห็นอยู่อย่างไร 
จึงจะละสังโยชน์ได้.

125 
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 อนาคามี

(ในสูตรอ่ืนตรัสว่า เม่ือรู้อยู่ เห็นอยู่ซ่ึงธรรมเหล่าน้ี โดยความเป็น 
อนัตตา สังโยชน์จึงจะถึงความเพิกถอน -บาลี สฬา. สำ. ๑๘/๓๘/๕๘.  
-ผู้รวบรวม)
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อนาคามี

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

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างไร เห็นอยู่อย่างไร 
จึงจะละอนุสัยได้. 

(ในกรณแีห่งธรรมหมวด ห ูจมกู ลิน้ กาย และใจ กม็ขีอ้ความ
อย่างเดียวกัน).

(ในสูตรอ่ืนตรัสว่า เม่ือรู้อยู่ เห็นอยู่ซ่ึงธรรมเหล่าน้ี โดยความ
เป็นอนัตตา อนุสัยจะพึงถึงความเพิกถอน -บาลี สฬา. สำ. ๑๘/๓๙/๖๒.  
-ผู้รวบรวม)

126 
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อนาคามี

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

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างไร เห็นอยู่อย่างไร 
จึงจะละอาสวะได้. 

(ในกรณแีห่งธรรมหมวด ห ูจมกู ลิน้ กาย และใจ กม็ขีอ้ความ
อย่างเดียวกัน).

(ในสูตรอื่นตรัสว่า เมื่อรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งธรรมเหล่านี้ โดยความ
เปน็อนตัตา อาสวะจงึจะถงึความเพกิถอน -บาล ีสฬา. สำ. ๑๘/๓๘/๖๐.  
-ผู้รวบรวม)

127 
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อนาคามี

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

ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ บคุคลเมือ่รูอ้ยา่งไร เหน็อยา่งไร จึงจะละ 
อวิชชาได้ วิชาจึงจะเกิดขึ้น พระเจ้าข้า.

(ในกรณแีห่งธรรมหมวด ห ูจมกู ลิน้ กาย และใจ กม็ขีอ้ความ
อย่างเดียวกัน).

128 
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อนาคามี

อานิสงส์ของธรรม 1 ประการ (นัยท่ี 1)
-บาลี เอก. อํ. ๒๐/๕๗/๒๓๓. 

กายคตาสต

129 
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อนาคามี

อานิสงส์ของธรรม 1 ประการ (นัยท่ี 2)
-บาลี เอก. อํ. ๒๐/๕๕/๒๒๕. 

กายคตาสต

กายคตาสต  

130 
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 อนาคามี

กายคตาสต

กายคตาสต

กายคตาสต

กายคตาสต

กายคตาสต



354

กายคตาสติ.
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อนาคามี

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

3

131 
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357

 อนาคามี

[ธรรม ๔ ประการเหล่าน้ีเป็นหลักธรรมท่ีสำาคัญ เพราะได้ตรัสไว้ 
ในบาลีแห่งอื่นอีกหลายพระสูตร ดังนี้ 

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

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

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

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

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

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

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

เป็นเครื่องให้มีปัญญาอันลึกซึ้ง (คมฺภีรปญฺญตา) (-บาลี 
มหาวาร. สำ. ๑๙/๕๑๘/๑๖๔๔.) 



358

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

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

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

เปน็เครือ่งใหเ้ปน็ผูม้ปีญัญาฉบัพลนั (สฆีปญญฺตา) (-บาล ี
มหาวาร. สำ. ๑๙/๕๑๘/๑๖๔๘.) 

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

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

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

เป็นเครื่องให้เป็นผู้มีปัญญาคมกล้า (ติกฺขปญฺญตา)  
(-บาลี มหาวาร. สำ. ๑๙/๕๑๘/๑๖๕๒.) 

เป็นเครื่องให้เป็นผู้มีปัญญาเครื่องเจาะแทง (นิพฺเพธิก- 
ปญฺญตา) (-บาลี มหาวาร. สำ. ๑๙/๕๑๘/๑๖๕๓.)]
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อนาคามี

อานิสงส์ของธรรม 5 ประการ (นัยท่ี 1)
-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๑๖๑/๑๒๒.

5

5

3

5

5

132 
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อนาคามี

อานิสงส์ของธรรม 5 ประการ (นัยท่ี 2)
-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๙๓/๖๗.

3

133 
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อนาคามี

ละธรรม 5 อย่าง  
ได้ความเป็นอริยบุคคล (นัยที่ 1)

-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๓๐๓/๒๕๙. 

1

3

13๔ 
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2
3

(ในสตูรอืน่ ไดต้รสัโดยนยัเดยีวกนันี ้ตา่งกนัเฉพาะในขอ้ที ่๕  
โดยตรัสวา่เปน็ ความตระหนีธ่รรม -บาล ีปญจฺก. อำ. ๒๒/๓๐๒/๒๕๗.  
-ผู้รวบรวม) 
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อนาคามี

ละธรรม 6 อย่าง ได้อนาคามิผล
-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๗๑/๓๓๖. 

ภิกษุยังละธรรม 6 ประการไม่ได้แล้ว  
ยอ่มเปน็ผูไ้มค่วรเพือ่ทำาใหแ้จง้ซึง่อนาคามผิล 6

3

6
6

135 



364

ภกิษลุะธรรม 6 ประการไดแ้ลว้ ย่อม
เป็นผู้ควรเพื่อทำาให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล 6

3
4

6
6
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อนาคามี

ละธรรม 6 อย่าง ได้อรหัตตผล
-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๗๑/๓๓๗.  

ภิกษุยังละธรรม 6 ประการไม่ได้แล้ว  
ย่อมเป็นผู้ไม่ควรเพื่อทำาให้แจ้งซึ่งอรหัตตผล 6

6

ภิกษุละธรรม 6 ประการได้แล้ว 
ย่อมเป็นผู้ควรเพื่อทำาให้แจ้งซึ่งอรหัตตผล 6

6

136 
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อนาคามี

อานิสงส์ของสติปัฏฐาน ๔ (นัยที่ 1)
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๔๑/๘๐๕.

137 
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อนาคามี

อานิสงส์ของสติปัฏฐาน ๔ (นัยที่ 2) 
-บาลี มู. ม. ๑๒/๑๒๖/๑๕๑.

7

7
6

3

7

7
6

3

7

138 
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(ส่วนน้ีนำามาจากท้ายมหาสติปัฏฐานสูตร ซ่ึงมีเน้ือหาค่อนข้างมาก  
จึงไม่ได้นำามาใส่ไว้ในทีนี้ ผู้ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่  
มหาสตปิฏัฐานสตูร -บาล ีมหา. ท.ี ๑๐/๓๒๕/๒๗๓. หรอื สตปิฏัฐานสตูร  
-บาลี มู. ม. ๑๒/๑๐๓/๑๓๑. -ผู้รวบรวม)
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อนาคามี

เจริญสติปัฏฐาน ๔  
เพื่อละ โอรัมภาคิยสังโยชน์

-บาลี นวก. อํ. ๒๓/๔๘๐/๒๗๑.

(ในสตูรอืน่ตรสัวา่ ให้เจรญิสตปิฏัฐาน ๔ เพือ่ความรูย้ิง่ เพือ่
กำาหนดรู ้เพือ่ความสิน้ไป เพือ่ละโอรมัภาคยิสงัโยชน.์ -ผูร้วบรวม) 

139 



370

 
อนาคามี

เจริญสติปัฏฐาน ๔  
เพื่อละ อุทธัมภาคิยสังโยชน์

-บาลี นวก. อํ. ๒๓/๔๘๑/๒๗๔.

(ในสตูรอืน่ตรสัวา่ ให้เจรญิสตปิฏัฐาน ๔ เพือ่ความรูย้ิง่ เพือ่
กำาหนดรู ้เพือ่ความสิน้ไป เพือ่ละอทุธมัภาคยิสงัโยชน.์ -ผูร้วบรวม) 

1๔0 



371

 
อนาคามี

เจริญสติปัฏฐาน ๔ เพื่อละนิวรณ์
-บาลี นวก. อํ. ๒๓/๔๗๙/๒๖๘. 

1๔1 



372

 
อนาคามี

ปฏิปทาให้ถึงการเจริญสติปัฏฐาน
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๔๔/๘๑๕.

ความเกิดข้ึนในกาย ความเส่ือมในกาย  
ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปใน

กาย
ความเกิดขึ้น 

ในเวทนา ความเกิดขึ้นในจิต

1๔2 



373

 อนาคามี

ความเกิดขึ้นในธรรม
ความเสื่อมในธรรม

ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในธรรม



374

 
อนาคามี

อานิสงส์ของอานาปานสติ 2 ประการ
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๙๖/๑๓๑๑.

1๔3 



375

 อนาคามี



376



377

 อนาคามี



378

 
อนาคามี

อานิสงส์ของอานาปานสติ 7 ประการ
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๙๗/๑๓๑๔.

(จากนี้ได้ตรัสวิธีการเจริญอานาปานสติ ดังปรากฏในหน้า ๓๗๔ )

1๔๔ 



379

 อนาคามี

7
7

3

7

7 7



380

(ในสตูรอืน่ตรสัวา่ อานาปานสตสิมาธ ิอนับคุคลเจรญิแลว้  
ทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อการละสังโยชน์ทั้งหลาย -บาลี  
มหาวาร. สำ. ๑๙/๔๒๖/๑๔๐๖. หรือเป็นไปเพื่อการกำาจัดเสีย 
ซึ่งอนุสัย -บาลี มหาวาร. สำ. ๑๙/๔๒๖/๑๔๐๘. นอกจากนี้ยังได้
ตรัสถึงอานิสงส์อื่นๆ ของอานาปานสติไว้อีกมาก ผู้สนใจสามารถ
ศกึษาไดจ้ากพทุธวจน-หมวดธรรม เลม่ ๖ ฉบบั อานาปานสต ิหรอื
จากพระไตรปิฎก. -ผู้รวบรวม)



381

 

อนาคามี

เจริญสัมมัปธาน ๔  
เพื่อละ โอรัมภาคิยสังโยชน์

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๒๒/๑๐๙๗.

1

3

1๔5 



382



383

 

อนาคามี

เจริญสัมมัปธาน ๔  
เพื่อละ อุทธัมภาคิยสังโยชน์

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๒๒/๑๐๙๗.

3

1๔6 



384

4

4



385

 
อนาคามี

อานิสงส์ 2 ประการ ของอิทธิบาท ๔ 
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๖๕/๑๒๑๗.

3

1๔7 



386

 
อนาคามี

อานิสงส์ 7 ประการ ของอิทธิบาท ๔
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๖๖/๑๒๑๙.

3

1๔8 



387

 อนาคามี

7

7 7



388

 
อนาคามี

เจริญอิทธิบาท ๔  
เพื่อละ โอรัมภาคิยสังโยชน์

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๗๔/๑๒๕๐. 

3

1๔9 



389

 อนาคามี

(ในสูตรอื่นตรัสว่า การเจริญอิทธิบาท ๔ เป็นเหตุให้ละ 
อุทธัมภาคิยสังโยชน์ได้ -บาลี มหาวาร. สำ. ๑๙/๓๗๔/๑๒๕๑.  
-ผู้รวบรวม)



390

 
อนาคามี

อานิสงส์ 2 ประการ ของอินทรีย์ 5
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๑๒/๑๐๖๙.

150 



391

 
อนาคามี

อานิสงส์ 7 ประการ ของอินทรีย์ 5
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๑๒/๑๐๖๘.

1

3

151 



392



393

 

อนาคามี

เจริญอินทรีย์ 5  
เพื่อละ โอรัมภาคิยสังโยชน์

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๑๖/๑๐๘๔. 

3

152 



394



395

 

อนาคามี

เจริญอินทรีย์ 5  
เพื่อละ อุทธัมภาคิยสังโยชน์

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๑๖/๑๐๘๔. 

5
5

5
5

5 5

3

153 



396

(ในสูตรอื่นตรัสว่า ให้เจริญอินทรีย์ ๕ มีอันกำาจัดราคะ 
เป็นที่สุด มีอันกำาจัดโทสะเป็นที่สุด มีอันกำาจัดโมหะเป็นที่สุด  
เพือ่ละอทุธมัภาคยิสงัโยชน ์-บาล ีมหาวาร. สำ. ๑๙/๓๑๗/๑๐๘๘.  
-ผู้รวบรวม)



397

 

อนาคามี

เจริญพละ 5  
เพื่อละ โอรัมภาคิยสังโยชน์

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๒๓/๑๑๐๑. 

3

15๔ 



398



399

 

อนาคามี

เจริญพละ 5  
เพื่อละ อุทธัมภาคิยสังโยชน์

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๒๓/๑๑๐๒. 

3

155 



400

(ในสูตรอื่นตรัสว่า ให้เจริญพละ ๕ มีอันกำาจัดราคะ 
เป็นที่สุด มีอันกำาจัดโทสะเป็นที่สุด มีอันกำาจัดโมหะเป็นที่สุด  
เพื่อละอุทธัมภาคิยสังโยชน์ -บาลี มหาวาร. สำ. ๑๙/๓๒๕/๑๑๐๖.  
-ผู้รวบรวม)



401

 
อนาคามี

อานิสงส์ 7 ประการ ของโพชฌงค์ 7
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๙๘/๓๗๓.

156 



402



403

 อนาคามี



404

4



405

 อนาคามี

5
5

5
5

5



406

 
อนาคามี

อานิสงส์ 2 ประการ  
ของการเจริญสัญญาแบบต่างๆ

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๗๙/๖๔๑. 

157 



407

 อนาคามี



408



409

 อนาคามี



410

1

1. พึงขย�ยข้อคว�มท้�ย … โดยเทียบเคียงเน้ือคว�มท่ีปร�กฏในอัฏฐิกสัญญ�.  
-ผู้รวบรวม



411

 อนาคามี



412

2

2

2



413

 อนาคามี



414



415

 อนาคามี



416

 
อนาคามี

เจริญโพชฌงค์ 7  
เพื่อละ โอรัมภาคิยสังโยชน์

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๘๔/๖๖๘.

1

4

158 



417

 อนาคามี

7

7



418

 
อนาคามี

เจริญโพชฌงค์ 7  
เพื่อละ อุทธัมภาคิยสังโยชน์

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๘๔/๖๖๙. 

1

4

159 



419

 อนาคามี

(ในสตูรอืน่ตรสัวา่ ใหเ้จรญิโพชฌงค ์๗ มอีนักำาจดัราคะเปน็
ทีส่ดุ มอีนักำาจัดโทสะเปน็ทีส่ดุ มอีนักำาจัดโมหะเปน็ทีส่ดุ, หรอืเจรญิ
โพชฌงค์ ๗ อันหยั่งลงสู่อมตะ มีอมตะเป็นเบื้องหน้า มีอมตะเป็น
ทีส่ดุ, หรอืเจรญิโพชฌงค ์๗ อนันอ้มไปสู่นพิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน 
โอนไปสู่นิพพาน เพื่อละอุทธัมภาคิยสังโยชน์ -บาลี มหาวาร. สำ.  
๑๙/๑๘๕/๖๗๑. -ผู้รวบรวม)



420

 
อนาคามี

เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8  
เพื่อละนิวรณ์ 5

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๙๐/๓๔๕.

160 



421

 

อนาคามี

เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8  
เพื่อละกามคุณ 5

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๘๙/๓๔๓.

161 



422

 
อนาคามี

เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8  
เพื่อละการแสวงหา 3

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๘๒/๓๐๔.

162 



423

 

อนาคามี

เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8  
เพื่อละอาสวะ 3

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๘๔/๓๑๕.

3 3

3

3

3

163 



424

 
อนาคามี

เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8  
เพื่อละภพ 3

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๘๔/๓๑๗.

16๔ 



425

 

อนาคามี

เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8  
เพื่อละตัณหา 3

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๘๖/๓๒๙.

165 



426

 
อนาคามี

เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8  
เพื่อละโยคะ ๔

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๘๘/๓๓๕.

4 4

4

4

4

166 



427

 

อนาคามี

เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8  
เพื่อละอนุสัย 7

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๘๙/๓๔๑.

7 7

7

7

7

167 



428

 
อนาคามี

เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8  
เพื่อละอุปาทานขันธ์ 5

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๙๐/๓๔๗.

8

8

168 



429

 

อนาคามี

เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8  
เพื่อละ โอรัมภาคิยสังโยชน์

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๙๐/๓๔๙.

2

169 



430

4



431

 

อนาคามี

เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8  
เพื่อละ อุทธัมภาคิยสังโยชน์

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๙๐/๓๕๑. 

1

3

4

170 



432

(ในสูตรอื่นตรัสว่า ให้เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วย 
องค์ ๘ มีอันกำาจัดราคะเป็นที่สุด มีอันกำาจัดโทสะเป็นที่สุด มีอัน
กำาจัดโมหะเป็นที่สุด, หรือเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  
อันหยั่งลงสู่อมตะ มีอมตะเป็นเบื้องหน้า มีอมตะเป็นที่สุด, หรือ
เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อันน้อมไปสู่นิพพาน  
โน้มไปสู่นิพพาน โอนไปสู่นิพพาน เพื่อละอุทธัมภาคิยสังโยชน์  
-บาลี มหาวาร. สำ. ๑๙/๙๒/๓๕๔. -ผู้รวบรวม)



433

 

อนาคามี

เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8  
ละสังโยชน์ได้ไม่ยาก

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๗๖/๒๘๘.  

171 



434

 
อนาคามี

การละสังโยชน์ ที่เป็นเหตุให ้
กลับมายังโลกนี้อีก (นัยที่ 1)

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๑๙/๒๔๑.  

172 



435

 อนาคามี

หามิได้ พระเจ้าข้า. 

ใช่ พระเจ้าข้า. 



436

 
อนาคามี

การละสังโยชน์ ที่เป็นเหตุให ้
กลับมายังโลกนี้อีก (นัยที่ 2)

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๑๒/๕๓๔.

3

173 



437

 
อนาคามี

ปฏิปทาเพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน์
-บาลี ม. ม. ๑๓/๑๕๗/๑๕๖.  

17๔ 



438



439

 อนาคามี



440



441

 อนาคามี

 



442

 … 

 …

ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ถา้มรรคนี ้ปฏปิทานี ้ยอ่มเปน็ไปเพือ่ละ
โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ เมื่อเป็นอย่างนั้น เพราะเหตุไร ภิกษุบางพวกใน
พระศาสนานี้ จึงเป็นเจโตวิมุตติ บางพวกเป็นปัญญาวิมุตติเล่า.



443

 
อนาคามี

การน้อมใจเพ่ือตัดโอรัมภาคิยสังโยชน์
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๖๘/๑๐๘. 

ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ กภ็กิษนุอ้มใจไปอย่างนีว้า่ ถา้วา่เราไมพึ่งม ี 
ของเราก็ไม่พึงมี ถ้าเราจักไม่มี ของก็จักไม่มี ดังนี้ พึงตัดโอรัมภาคิย-
สังโยชน์ได้อย่างไร พระเจ้าข้า.

175 



444



445

 อนาคามี

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภิกษุน้อมใจไปอยู่อย่างนี้ พึงตัด 
โอรมัภาคยิสงัโยชนเ์สยีได ้ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่ภกิษรุูเ้หน็อย่างไร  
อาสวะทั้งหลายจึงจะสิ้นไปในกาลเป็นลำาดับ.



446



447

 อนาคามี



448

 
อนาคามี

สิ่งที่ควรพิจารณาเนืองๆ  
เพื่อละสังโยชน์

-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๘๑/๕๗.

ฐานะ 5 ประการนี้ อันสตรี บุรุษ  
คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต ควรพิจารณาเนืองๆ

4

176 



449

 อนาคามี



450



451

 อนาคามี



452



453

 อนาคามี



454



455

 

อนาคามี

ปริหานธรรม อปริหานธรรม  
และอภิภายตนะ 6

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๙๕/๑๔๐. 

177 



456



457

 อนาคามี



458



459

 

อนาคามี

ผลของความไม่ประมาท  
ในผัสสายตนะ 6

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๕๗/๒๑๓.  
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 อนาคามี
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อนาคามี

ผลของการมีสังวร และไม่มีสังวร
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๒๓๔/๓๓๔.  
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465

 

อนาคามี

ข้อปฏิบัติเพื่อดับ  
ความดำาริอันเป็นอกุศล

-บาลี ม. ม. ๑๓/๓๔๙/๓๖๔. 
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 อนาคามี



468

 
อนาคามี

ผลของการละอกุศลวิตก
-บาลี มู. ม. ๑๒/๒๔๑/๒๕๗.
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 อนาคามี
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(เมื่อสามารถละอกุศลวิตกจากวิธีใดวิธีหนึ่งข้างต้นได้แล้ว  
ทรงตรัสสรุปในตอนท้ายว่า)
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อนาคามี

สมัยที่ควรเข้าไปพบ  
ภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจ

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๓๕๔/๒๙๘. 
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 อนาคามี
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อนาคามี

ผลของการมีมิตรดี
-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๗๒/๓๓๘.  

183 



480

 
อนาคามี

ผู้มีกุศลสมบูรณ์
-บาลี ม. ม. ๑๓/๓๕๑/๓๖๖.  

0

4

8

0

0

18๔ 



481

 
อนาคามี

ผู้มีสังโยชน์ในภายใน และในภายนอก
-บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๘๐/๒๘๑.

ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่า ผู้มีอายุทั้งหลาย   
เราจักแสดงบุคคลที่มีสังโยชน์ในภายใน และบุคคลที่มีสังโยชน์ใน
ภายนอก ท่านทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว 
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พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกะท่านพระสารีบุตรว่า 
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 อนาคามี
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อนาคามี

ผู้มีสิกขาเป็นอานิสงส์
-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๒๖๐/๒๒๔. 

186 
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อนาคามี

ผู้มีความเพียรเป็นเครื่องตื่น
-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๒๖๑/๒๒๕.

187 
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อนาคามี

ผู้มีความหลีกเร้นเป็นที่มายินดี
-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๒๕๙/๒๒๓. 

188 
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อนาคามี

การอบรมจิต  
ด้วยสิ่งสมควรแก่บรรพชา

-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๑๑๔/๕๙. 
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 อนาคามี

หมายเหต ุ





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
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ผ่านมา ๒,๕๐๐ กว่าปี 
ค�าสอนทางพระพทุธศาสนาเกดิความหลากหลายมากขึน้ 
มสี�านกัต่างๆ มากมาย ซึง่แต่ละหมูค่ณะกม็คีวามเหน็ของตน 
หามาตรฐานไม่ได้ แม้จะกล่าวในเรือ่งเดยีวกนั
ทัง้นีไ้ม่ใช่เพราะค�าสอนของพระพทุธเจ้าไม่สมบรูณ์ 
แล้วเราควรเชือ่และปฏบิตัติามใคร ?
ลองพจิารณาหาค�าตอบง่ายๆ ได้จาก ๑๐ พระสตูร  
ซึง่พระตถาคตทรงเตอืนเอาไว้
แล้วตรสับอกวธิป้ีองกนัและแก้ไขเหตเุสือ่มแห่งธรรมเหล่านี.้ 
ขอเชญิมาตอบตวัเองกนัเถอะว่า ถงึเวลาแล้วหรอืยงั ? 
ทีพ่ทุธบรษิทัจะมมีาตรฐานเพยีงหนึง่เดยีว คอื “พทุธวจน” ธรรมวนิยั
จากองค์พระสงัฆบดิาอนัวญิญชูนพงึปฏบิตัแิละรูต้ามได้เฉพาะตน ดงันี.้

พระสตูรของความส�าคญั
ทีช่าวพทุธต้องศกึษา
แต่ค�าสอนจากพระพทุธเจ้า
เท่านัน้

๑๐ 



ผ่านมา ๒,๕๐๐ กว่าปี 
ค�าสอนทางพระพทุธศาสนาเกดิความหลากหลายมากขึน้ 
มสี�านกัต่างๆ มากมาย ซึง่แต่ละหมูค่ณะกม็คีวามเหน็ของตน 
หามาตรฐานไม่ได้ แม้จะกล่าวในเรือ่งเดยีวกนั
ทัง้นีไ้ม่ใช่เพราะค�าสอนของพระพทุธเจ้าไม่สมบรูณ์ 
แล้วเราควรเชือ่และปฏบิตัติามใคร ?
ลองพจิารณาหาค�าตอบง่ายๆ ได้จาก ๑๐ พระสตูร  
ซึง่พระตถาคตทรงเตอืนเอาไว้
แล้วตรสับอกวธิป้ีองกนัและแก้ไขเหตเุสือ่มแห่งธรรมเหล่านี.้ 
ขอเชญิมาตอบตวัเองกนัเถอะว่า ถงึเวลาแล้วหรอืยงั ? 
ทีพ่ทุธบรษิทัจะมมีาตรฐานเพยีงหนึง่เดยีว คอื “พทุธวจน” ธรรมวนิยั
จากองค์พระสงัฆบดิาอนัวญิญชูนพงึปฏบิตัแิละรูต้ามได้เฉพาะตน ดงันี.้

พระสตูรของความส�าคญั
ทีช่าวพทุธต้องศกึษา
แต่ค�าสอนจากพระพทุธเจ้า
เท่านัน้

๑๐ 

พระองคทรงสามาร ก�า น สมาธ เมอ่จะพู ทกุ อ้ ค�าจงึ ม่ พ า
-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๕๘/๔๓๐.

อคัคเิวสนะ   เรานัน้หรอื จ�าเดมิแต่เริม่แสดง กระทัง่ค�าสดุท้ายแห่ง
การกล่าวเรือ่งนัน้ๆ ย่อมตัง้ ว้ ึง่จต นสมาธนมตอนัเ น า น แท้

จ้ต �ารงอ ู่ จ้ตต้ังมัน่อ ู่ กระท�า ม้จีตเ นเอก ดงัเช่นทีค่นทัง้หลาย 
เคยได้ยนิว่าเรากระท�าอยูเ่ปนประจ�า ดงัน้ี.

แต่ ะค�าพู เ นอกา ก คอ กูต้องตรงจรง ม่จ�ากั กา เว า
-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๘๕/๔๕๑.

ิกษุทั้งหลาย   พวกเธอทัง้หลายเปนผูท้ีเ่ราน�าไปแล้วด้วยธรรมนี้ 
อนัเปนธรรมท่ี คุค จะพงึเ น ้ ว้ ตนเอง สนทฏิ ิ ก  เ นธรรม ้

ม่จ�ากั กา อกาลิ ก เ นธรรมทีค่วรเรี กกนัมา ู เอหปิสสิ ก   
ควรน้อมเข้ามา ส่ตัว อปนยิ ก  อันวญ ูชนจะพึงรู้ ้เ พาะตน
ปจจตต� เวทติพ พ วญิญหูิ . 

ค�าพู ท่ีพู มาท้ัง ม นั แต่วนัตรสัรู้นัน้ สอ รั ม่ขั แ ง้กนั
-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๒๑/๒๙๓.

ิกษุทั้งหลาย   นับตั้งแต่ราตรี ที่ตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมา  
สัม พธิญาณ จนกระทั่งถึงราตรีที่ตถาคตปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสส 
นิพพานธาตุ ตลอดเวลาระหว่างนั้น ตถาคตได้กล่าวสอน พร�่าสอน 
แสดงออก ซึง่ถ้อยค�าใด อ้ ค�าเ า่นัน้ท้ัง ม อ่มเข้ากนั ้
ระการเ ี วทัง้สน้ ไม่แย้งกนัเปนประการอืน่เลย.



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.



๕. ทรงก�าชับให้ศึกษาปฏิบัติเฉพาะจากค�าของพระองค์เท่านั้น	
	 อย่าฟังคนอื่น

-บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๙๑-๙๒/๒๙๒.

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

ภกิษทุัง้หลาย !  ส่วนสตุตนัตะเหล่าใด ทีเ่ป็นค�าของตถาคต เป็น
ข้อความลกึ มคีวามหมายซึง้ เป็นชัน้โลกตุตระ ว่าเฉพาะด้วยเรือ่งสญุญตา  
เมือ่มผีูน้�าสตุตนัตะเหล่านัน้มากล่าวอยู ่ เธอย่อมฟังด้วยด ี ย่อมเงีย่หฟัูง 
ย่อมตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และย่อมส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศึกษาเล่าเรยีน 
จงึพากนัเล่าเรยีน ไต่ถาม ทวนถามแก่กนัและกนัอยูว่่า “ข้อนีเ้ป็นอย่างไร 
มคีวามหมายกีน่ยั” ดงันี ้ด้วยการท�าดงันี ้เธอย่อมเปิดธรรมทีถ่กูปิดไว้ได้  
ธรรมทีย่งัไม่ปรากฏ เธอกท็�าให้ปรากฏได้ ความสงสยัในธรรมหลายประการ 
ทีน่่าสงสยั เธอกบ็รรเทาลงได้.

ภกิษทุัง้หลาย !  บรษิทัช่ือ	อกุกาจติวนิตีา	ปรสิา	โน	ปฏปิจุฉาวนิตีา		
เป็นอย่างไรเล่า ? 

ภกิษทุัง้หลาย !  ในกรณนีีค้อื ภกิษทุัง้หลายในบริษทัใด เม่ือสตุตนัตะ 
ทัง้หลาย อนัเป็นตถาคตภาษติ	(ตถาคตภาสติา) อนัลกึซึง้	(คมภฺรีา) มี
อรรถอันลึกซึ้ง	(คมฺภีรตฺถา) เป็นโลกุตตระ	(โลกุตฺตรา) ประกอบด้วย
เรือ่งสญุญตา	(สญุญฺตปฏสิ�ยตุตฺา) อนับคุคลน�ามากล่าวอยู ่กไ็ม่ฟังด้วยดี  
ไม่เงีย่หฟัูง ไม่เข้าไปตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควร
ศกึษาเล่าเรยีน.



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

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

ภกิษทุัง้หลาย !  บรษิทัช่ือ	ปฏปิจุฉาวนิตีา	ปรสิา	โน	อกุกาจติวนิตีา		
เป็นอย่างไรเล่า ?

ภกิษทุัง้หลาย !  ในกรณนีีค้อื 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.



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

ภกิษทุัง้หลาย !  เหล่านีแ้ลบรษิทั ๒ จ�าพวกนัน้. ภกิษทุัง้หลาย ! 
บรษิทัทีเ่ลศิในบรรดาบรษิทัทัง้สองพวกนัน้	คอื	บรษิทัปฏปิจุฉาวนิตีา		
ปรสิา	โน	อกุกาจติวนิตีา	(บรษิทัทีอ่าศยัการสอบสวนทบทวนกนัเอาเอง 
เป็นเครือ่งน�าไป ไม่อาศยัความเชือ่จากบุคคลภายนอกเป็นเครือ่งน�าไป) แล.

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

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

๗.	ส�านึกเสมอว่าตนเองเป็นเพียงผู้เดินตามพระองค์เท่านั้น	
	 ถึงแม้จะเป็นอรหันต์ผู้เลิศทางปัญญาก็ตาม

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๘๒/๑๒๖.

ภกิษทุัง้หลาย !  ตถาคตผูอ้รหนัตสัมมาสมัพทุธะ	ได้ท�ามรรคทีย่งั
ไม่เกิดให้เกดิขึน้	ได้ท�ามรรคทีย่งัไม่มใีครรู้ให้มคีนรู้ ได้ท�ามรรคทีย่งัไม่มี
ใครกล่าวให้เป็นมรรคทีก่ล่าวกนัแล้ว	ตถาคตเป็นผูรู้ม้รรค	(มคคฺญญฺ)ู เป็น
ผูรู้แ้จ้งมรรค	(มคคฺวทิ)ู เป็นผูฉ้ลาดในมรรค	(มคคฺโกวโิท). ภิกษุทั้งหลาย ! 
ส่วนสาวกทัง้หลายในกาลนี	้เป็นผูเ้ดนิตามมรรค	(มคฺคานคุา)	เป็นผูต้ามมา	
ในภายหลงั.



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

๘.	ตรัสไว้ว่าให้ทรงจ�าบทพยัญชนะและค�าอธิบายอย่างถูกต้อง	
	 พร้อมขยันถ่ายทอดบอกสอนกันต่อไป

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๙๗/๑๖๐.

ภิกษทุัง้หลาย !  พวกภกิษใุนธรรมวนิยันี	้เล่าเรยีนสตูรอนัถอืกนั
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



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 



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



ภิกษุทั้งหลาย  บุคคล ๔ จำาพวกนี ้
มีปรากฏอยู่ในโลก ๔ จำาพวก

เป็นอย่างไร คือ

ภิกษุทั้งหลาย  ก็บุคคลจำาพวกไหน
ยังละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ไม่ได้ 
(โอรมฺภาคิยานิ ส ฺโ ชนานิ อปฺปหีนานิ) 

ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติ ไม่ได้ 
(อุปฺปตฺติปฏิลาภิกานิ ส ฺโ ชนาน ิอปฺปหีนานิ)

(และ) ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพ ไม่ได้
(ภวปฏิลาภิกานิ ส ฺโ ชนาน ิอปฺปหีนานิ)

คือ  สกทาคามี …

ภิกษุทั้งหลาย  บุคคลจำาพวกไหน 
ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ได้ 

(โอรมฺภาคิยานิ ส ฺโ ชนานิ ปหีนานิ)
(แต่) ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติ ไม่ได้

(อุปฺปตฺติปฏิลาภิกานิ ส ฺโ ชนาน ิอปฺปหีนานิ)
ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพ ไม่ได้

(ภวปฏิลาภิกานิ ส ฺโ ชนาน ิอปฺปหีนานิ)
คือ  อุทธังโสโตอกนิฏฐคาม ี…



ภิกษุทั้งหลาย  บุคคลจำาพวกไหน 
ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ได้ 

(โอรมฺภาคิยานิ ส ฺโ ชนาน ิปหีนานิ)
ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติ ได้ 

(อุปฺปตฺติ ปฏิลาภิกานิ ส ฺโ ชนาน ิปหีนานิ)
(แต่) ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพ ไม่ได้

(ภวปฏิลาภิกานิ ส ฺโ ชนานิ อปฺปหีนานิ)
คือ  อันตราปรินิพพายี …

ภิกษุทั้งหลาย  บุคคลจำาพวกไหน 
ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ได้ 

(โอรมฺภาคิยานิ ส ฺโ ชนาน ิปหีนานิ)
ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติ ได้

(อุปฺปตฺติปฏิลาภิกานิ ส ฺโ ชนานิ ปหีนานิ)
(และ) ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพ ได้

(ภวปฏิลาภิกานิ ส ฺโ ชนานิ ปหีนานิ)
คือ  อรหันต์ผู้สิ้นอาสวะ …

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำาพวกนี้แล 
มีปรากฏอยู่ในโลก.
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๘๑/๑๓๑.

สัน 30 มม 

สัน 30 มม 

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

ภิกษุทั้งหลาย  บุคคลจำาพวกไหน 
ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ได้ 

(โอรมฺภาคิยานิ ส ฺ โ ชนานิ ปหีนานิ)
ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติ ได้ 

(อุปฺปตฺติ ปฏิลาภิกานิ ส ฺ โ ชนานิ ปหีนานิ)
(แต่) ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพ ไม่ได้

(ภวปฏิลาภิกานิ ส ฺ โ ชนานิ อปฺปหีนานิ)
คือ  อันตราปรินิพพายี …

ภิกษุทั้งหลาย  บุคคลจำาพวกไหน 
ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ได้ 

(โอรมฺภาคิยานิ ส ฺ โ ชนานิ ปหีนานิ)
ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติ ได้

(อุปฺปตฺติปฏิลาภิกานิ ส ฺ โ ชนานิ ปหีนานิ)
(และ) ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพ ได้

(ภวปฏิลาภิกานิ ส ฺโ ชนานิ ปหีนานิ)
คือ  อรหันต์ผู้สิ้นอาสวะ …

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำาพวกนี้แล 
มีปรากฏอยู่ในโลก.
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๘๑/๑๓๑.

ภิกษุทั้งหลาย 
บุคคล ประกอบแล้วด้วยกามโยคะ (กามโยคยุตฺโต)
(และ) ประกอบแล้วด้วยภวโยคะ (ภวโยคยุตฺโต)

ปน อาคามี
ยังต้องมาสู่ความเป็นอย่างนี้. 

ภิกษุทั้งหลาย 
บุคคล พรากแล้วจากกามโยคะ (กามโยควิสยุตฺโต) 
(แต่) ยังประกอบแล้วด้วยภวโยคะ (ภวโยคยุตฺโต)

ปน อนาคามี 
ไม่มาส่ความ ปนอย่างน้ี  

ภิกษุทั้งหลาย 
บุคคล พรากแล้วจากกามโยคะ (กามโยควิสยุตฺโต) 
(และ) พรากแล้วจากภวโยคะ (ภวโยควิสยุตฺโต)

ปน อรหันต์ 
สิ้นอาสวะแลว

 -บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๐๓/๒๗๖.



ภิกษุทั้งหลาย  บุคคลผู้พรากแล้วจากกามโยคะ (กามโยควิสยุตฺโต)
(แต่) ยังประกอบแล้วด้วยภวโยคะ (ภวโยคยุตฺโต)  เป็น

 
ไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้...

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

เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ หมดสิ้นไป.

…เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ หมดสิ้นไป เธอเป็น

 
แล้วตกลงที่กองหญ้าหรือกองไม้ใหญ่ๆ 

สะเก็ดนั้นย่อมให้เกิดไฟและควันที่กองหญ้าหรือกองไม้ใหญ่ๆ นั้น 
ครั้นให้เกิดไฟและควันแล้ว เผากองหญ้าหรือกองไม้ใหญ่ๆ นั้นให้หมดไป 

แล้วจึงลามไปไหม้ไม้กอและป่าไม้ ครั้นไหม้ไม้กอและป่าไม้
แล้วลามมาถึงที่สุดหญ้าเขียว ที่สุดภูเขา ที่สุดชายน�้า หรือภูมิภาคอันน่ารื่นรมย์ 

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

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


