พุทธวจน

ภิกษุทั้งหลาย

บุคคลผูป้ ระกอบแล้วด้วยกามโยคะ (กามโยคยุตฺโต)
(และ) ประกอบแล้วด้วยภวโยคะ (ภวโยคยุตฺโต)

เป็น อาคามี

ยังต้องมาสู่ความเป็นอย่างนี้.
ภิกษุทั้งหลาย

บุคคลผู้พรากแล้วจากกามโยคะ (กามโยควิสยุตฺโต)
(แต่) ยังประกอบแล้วด้วยภวโยคะ (ภวโยคยุตฺโต)
เป็น อนาคามี
ไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้.
ภิกษุทั้งหลาย
บุคคลผู้พรากแล้วจากกามโยคะ (กามโยควิสยุตฺโต)
(และ) พรากแล้วจากภวโยคะ (ภวโยควิสยุตฺโต)
เป็น อรหันต์
สิ้นอาสวะแล้ว.
-บาลี อิอิตติวิวุ.ุ. ขุขุ.. ๒๕/๓๐๓/๒๗๖.
๒๕/๓๐๓/๒๗๖.
-บาลี

สารีบุตร บุคคลบางคนในโลกนี้

ยังละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ไม่ ได้
(โอรมฺภาคิยานิ ส ฺโ ชนานิ อปฺปหีนานิ)

แต่เขาบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะในปัจจุบัน
บุคคลนั้นชอบใจ ยินดี …
อยู่จนคุ้นในเนวสัญญานาสัญญายตนะนัน้

ไม่เสื่อมเมื่อกระทำากาละ
ย่อมเข้าถึงความเป็นสหาย องเหล่าเทวดาผูเ้ า้ งึ
เนวสัญญานาสัญญายตนภพ
เ าจุตจิ ากชัน้ นัน้ แล้ว
ย่อมเป็นอาคามี กลับมาสูค่ วามเป็นอย่างนี.้
สารีบุตร บุคคลบางคนในโลกนี้

ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ได้แล้ว
(โอรมฺภาคิยานิ ส ฺโ ชนานิ ปหีนานิ)

แล้วเขาบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะในปัจจุบัน
บุคคลนั้นชอบใจ ยินดี …
อยู่จนคุ้นในเนวสัญญานาสัญญายตนะนัน้

ไม่เสื่อมเมื่อกระทำากาละ
ย่อมเข้าถึงความเป็นสหาย องเหล่าเทวดาผู้เ ้า ึง
เนวสัญญานาสัญญายตนภพ
เ าจุตจิ ากชัน้ นัน้ แล้ว
ย่อมเป็นอนาคามี ไม่กลับมาสูค่ วามเป็นอย่างนี.้
-บาลี ตุกฺก. อํ. ๒ /๒ ๓/ ๗ .

พุทธวจน

วธ

เปด รรมที่ กปด

๑๖

อนาคามี

พุทธวจน

น

ร่วมกันมุง่ มัน่ ศึกษา ปฏิบตั ิ เผยแผ่คา� ของตถาคต

พุทธวจน
ฉบับ ๑๖

อนาคามี

ข้อมูลธรรมะนี้ จัดทำ�เพื่อประโยชน์ท�งก�รศึกษ�สู่ส�ธ�รณชน
เป็นธรรมท�น
ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้ได้รับการสงวนไว้
ในการจะจัดทำาหรือเผยแผ่ โปรดใช้ความละเอียดรอบคอบ
เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล ให้ขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
และปรึกษาด้านข้อมูลในการจัดทำาเพื่อความสะดวกและประหยัด
ติดต่อได้ที่
ตัวแทนคณะศิษย์ คุณสหัทญา คุ้มชนะ โทร. ๐๙ ๒๕๒๖ ๑๒๓๖
มูลนิธิพุทธโฆษณ์ โทร. ๐๘ ๕๐๕๘ ๖๘๘๘, ๐๘ ๒๒๒๒ ๕๗๙๐-๙๔
มูลนิธิพุทธวจน โทร. ๐๘ ๑๔๕๗ ๒๓๕๒
ปีที่พิมพ์ ๒๕๖๔
ศิลปกรรม ณรงค์เดช เจริญปาละ, อภิชญ์ บุศยศิริ,
ปริญญา ปฐวินทรานนท์
จัดทำ�โดย มูลนิธิพุทธโฆษณ์
(เว็บไซต์ www.buddhakos.org)

คำ�อนุโมทน�
ขออนุโมทนากับคณะงานธััมมะ ผู้จัดทำาหนังสือ
พุทธวจน ฉบับ อนาคามี ทีม่ คี วามตัง้ ใจและมีเจตนาอันเป็น
กุศลในการเผยแผ่คาำ สอนของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ
ทีอ่ อกจากพระโอษฐ์ของพระองค์เอง ในการรวบรวมคำาสอน
ของตถาคต อันเกีย่ วข้องกับความเป็นอริยบุคคล ขัน้ อนาคามี
ที่ตถาคตอุปมาเปรียบกับสมณปทุมะ
ด้วยเหตุอันดีที่ได้กระทำามาแล้วนี้ ขอจงเป็นเหตุ
ปั จ จั ย ให้ ผู้ มี ส่ ว นร่ ว มในการทำ า หนั ง สื อ และผู้ ที่ ไ ด้ อ่ า น
ได้ศกึ ษา ได้นาำ ไปปฏิบตั ิ พึงสำาเร็จสมหวัง พบความเจริญ
รุ่งเรืองของชีิวิตได้จริงในทางโลก และได้ดวงตาเห็นธรรม
สำาเร็จผลยังนิพพาน สมดังความปรารถนา ตามเหตุปจั จัย
ที่ได้สร้างมาอย่างดีแล้วด้วยเทอญ.
ขออนุโมทนา
ภิกขุคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

คำ�นำ�
ภิกษุทัง้ หลาย ข้อทีธ่ รรมวินยั นี้ เป็นทีพ่ าำ นักอาศัย
ของสิ่งที่มีชีวิตใหญ่ๆ สิ่งมีชีวิตในธรรมวินัยนี้ มีดังนี้ คือ
โสดาบั น ผู้ ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ กระทำ า ให้ แ จ้ ง ซึ่ ง โสดาปั ต ติ ผ ล
สกทาคามี ผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำาให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผล
อนาคามี ผู้ ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ กระทำ า ให้ แ จ้ ง ซึ่ ง อนาคามิ ผ ล
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 เพราะอิ น ทรี ย์ ๕ ยั ง อ่ อ นกว่ า อิ น ทรี ย์ ข องผู้
ปฏิ บั ติ เ พื่ อ ทำ า อนาคามิ ผ ลให้ แ จ้ ง เป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ ทำ า
สกทาคามิผลให้แจ้ง เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์
ของสกทาคามี เป็นโสดาบัน เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อน
กว่าอินทรีย์ของผู้ปฏิบัติเพื่อทำาสกทาคามิผลให้แจ้ง เป็น

ผู้ปฏิบัติเพื่อทำาโสดาปัตติผลให้แจ้ง เพราะอินทรีย์ ๕ ยัง
อ่อนกว่าอินทรีย์ของโสดาบัน
ภิกษุทั้งหลาย รูป … เวทนา … สัญญา … สังขาร
… วิญญาณ เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์ ความกำาหนัด
ด้ ว ยอำ า นาจความพอใจในรู ป … เวทนา … สั ญ ญา…
สั ง ขาร… วิ ญ ญาณ ชื่ อ ว่ า สั ง โยชน์ ขั น ธ์ เ หล่ า นี้ เ รี ย กว่ า
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์ ฉันทราคะ นี้เรียกว่า สังโยชน์
เราทั้งหลายอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อละสังโยชน์, เพื่อถอนอนุสัย, เพื่อความสิ้น
อาสวะ, เพื่ อ กระทำ า ให้ แ จ้ ง ซึ่ ง ผลแห่ ง วิ ช ชาและวิ มุ ต ติ ,
เพื่อญาณทัสสนะ, เพื่ออนุปาทาปรินิพพาน อริยมรรคอัน
ประกอบด้วยองค์ ๘ นี้แล คือ ความเห็นชอบ ความดำาริ
ชอบ เจรจาชอบ การงานชอบ เลี้ยงชีพชอบ ความเพียร
ชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งใจชอบ นี้เป็นข้อปฏิบัติ
เพื่ออนุปาทาปรินิพพาน ความสิ้นราคะ ความสิ้นโทสะ
ความสิ้นโมหะ นี้เรียกว่า ประโยชน์แห่งพรหมจรรย์
พุ ท ธวจนฉบั บ อนาคามี จึ ง เป็ น การรวบรวม
ตถาคตภาษิต ของผู้เป็นอริยบุคคล ที่พระองค์กล่าวว่า
เป็นสมณะที่ ๓ ในธรรมวินัยนี้ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์
๕ สิ้นไป เป็นโอปปาติกะ จะปรินิพพานในภพนั้น มีอัน
ไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดา มีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไร

ชนเหล่าใดรู้บทอันปัจจัยไม่ปรุงแต่งแล้วนี้ มีจิต
หลุดพ้นแล้วเพราะสิน้ ตัณหา อันเป็นเครือ่ งนำาไปส่ภู พใหม่
ชนเหล่านั้นยินดีแล้วในนิพพาน อันเป็นที่สิ้นกิเลสเพราะ
บรรลุธรรมอันเป็นสาระ เป็นผู้คงที่ ละภพ ได้ทั้งหมด.
คณะงานธัมมะ วัดนาป่าพง

อักษรย่อ
เพื่อคว�มสะดวกแก่ผู้ที่ยังไม่เข้�ใจเรื่องอักษรย่อ
ที่ใช้หม�ยแทนชื่อคัมภีร์ ซึ่งมีอยู่โดยม�ก
มห�วิ. วิ.
ิกฺขุนี. วิ.
มห�. วิ.
จุลฺล. วิ.
ปริว�ร. วิ.
สี. ที.
มห�. ที.
ป�. ที.
มู. ม.
ม. ม.
อุปริ. ม.
สค�ถ. สำ.
นิท�น. สำ.
ขนฺธ. สำ.
ส �. สำ.
มห�ว�ร. สำ.
เอก. อำ.
ทุก. อำ.
ติก. อำ.
จตุกฺก. อำ.

มห�วิ ังค์
ิกขุนีวิ ังค์
มห�วรรค
จุลวรรค
ปริว�รวรรค
สีลขันธวรรค
มห�วรรค
ป� ิกวรรค
มูลปณณ�สก์
มัช ิมปณณ�สก์
อุปริปณณ�สก์
สค�ถวรรค
นิท�นวรรค
ขันธว�รวรรค
ส �ยตนวรรค
มห�ว�รวรรค
เอกนิบ�ต
ทุกนิบ�ต
ติกนิบ�ต
จตุกกนิบ�ต

วินัยป ก.
วินัยป ก.
วินัยป ก.
วินัยป ก.
วินัยป ก.
ทีฆนิก�ย.
ทีฆนิก�ย.
ทีฆนิก�ย.
มัช ิมนิก�ย.
มัช ิมนิก�ย.
มัช ิมนิก�ย.
สังยุตตนิก�ย.
สังยุตตนิก�ย.
สังยุตตนิก�ย.
สังยุตตนิก�ย.
สังยุตตนิก�ย.
อังคุตตรนิก�ย.
อังคุตตรนิก�ย.
อังคุตตรนิก�ย.
อังคุตตรนิก�ย.

ป ฺจก. อำ.
ฉกฺก. อำ.
สตฺตก. อำ.
อ ก. อำ.
นวก. อำ.
ทสก. อำ.
เอก�ทสก. อำ.
ขุ. ขุ.
ธ. ขุ.
อุ. ขุ.
อิติวุ. ขุ.
สุตฺต. ขุ.
วิม�น. ขุ.
เปต. ขุ.
เถร. ขุ.
เถรี. ขุ.
ช�. ขุ.
มห�นิ. ขุ.
จู นิ. ขุ.
ป ิสมฺ. ขุ.
อปท. ขุ.
พุทฺธว. ขุ.
จริย�. ขุ.

ต

ปญจกนิบ�ต
ฉักกนิบ�ต
สัตตกนิบ�ต
อั กนิบ�ต
นวกนิบ�ต
ทสกนิบ�ต
เอก�ทสกนิบ�ต
ขุททกป� ะ
ธรรมบท
อุท�น
อิติวุตตกะ
สุตตนิบ�ต
วิม�นวัตถุ
เปตวัตถุ
เถรค�ถ�
เถรีค�ถ�
ช�ดก
มห�นิทเทส
จู นิทเทส
ป ิสัม ิท�มรรค
อปท�น
พุทธวงส์
จริย�ป ก

อังคุตตรนิก�ย.
อังคุตตรนิก�ย.
อังคุตตรนิก�ย
อังคุตตรนิก�ย.
อังคุตตรนิก�ย.
อังคุตตรนิก�ย.
อังคุตตรนิก�ย.
ขุททกนิก�ย.
ขุททกนิก�ย.
ขุททกนิก�ย.
ขุททกนิก�ย.
ขุททกนิก�ย.
ขุททกนิก�ย.
ขุททกนิก�ย.
ขุททกนิก�ย.
ขุททกนิก�ย.
ขุททกนิก�ย.
ขุททกนิก�ย.
ขุททกนิก�ย.
ขุททกนิก�ย.
ขุททกนิก�ย.
ขุททกนิก�ย.
ขุททกนิก�ย

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

ส�รบัญ
อน�ค�มี (พระสูตรทีค่ วรทร�บ)

๑. ชือ่ ของอริยบุคคล (นัยที่ ๑)
๒. ชือ่ ของอริยบุคคล (นัยที่ ๒)
๓. ชือ่ ของอริยบุคคล (นัยที่ ๓)
๔. ชือ่ ของอริยบุคคล (นัยที่ ๔)
๕. ความเป็นอริยบุคคล กับการละเครือ่ งผูก (นัยที่ ๑)
๖. โยคะ ๔
๗. คลายความพอใจในกาม เป็นเทวดาเหล่าสุทธาวาส
๘. ความเป็นอริยบุคคล กับการละเครือ่ งผูก (นัยที่ ๒)
๙. สังโยชน์ ๑๐
๑๐. โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕
๑๑. อุปมาช่างตีเหล็ก
๑๒. ความเป็นอริยบุคคลกับสิกขา ๓ (นัยที่ ๑)
๑๓. ความเป็นอริยบุคคลกับสิกขา ๓ (นัยที่ ๒)
๑๔. ความเป็นอริยบุคคลกับสิกขา ๓ (นัยที่ ๓)
๑๕. ความเป็นอริยบุคคลกับอินทรีย์ ๕ (นัยที่ ๑)
๑๖. ความเป็นอริยบุคคลกับอินทรีย์ ๕ (นัยที่ ๒)
๑๗. ความเป็นอริยบุคคลกับอินทรีย์ ๕ (นัยที่ ๓)
๑๘. อนาคามีในภพมนุษย์ (นัยที่ ๑)
๑๙. อนาคามีในภพมนุษย์ (นัยที่ ๒)
๒๐. ผูส้ น้ิ สังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยที่ ๑)
๒๑. ผูส้ น้ิ สังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยที่ ๒)
๒๒. ผูส้ น้ิ สังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยที่ ๓)
๒๓. ผูส้ น้ิ สังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยที่ ๔)

1

๒
๓
๕
๗
๑๐
๑๑
๑๔
๑๙
๒๒
๒๓
๒๘
๓๓
๓๖
๓๙
๔๔
๔๕
๔๖
๔๘
๕๑
๕๕
๕๗
๖๐
๖๒

๒๔. ผูส้ น้ิ สังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยที่ ๕)
๒๕. ผูส้ น้ิ สังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยที่ ๖)
๒๖. ผูส้ น้ิ สังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยที่ ๗)
๒๗. ข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกผูไ้ ด้สดับ
กับปุถชุ นผูไ้ ม่ได้สดับ เมือ่ ได้สมาธิ (นัยที่ ๑)
๒๘. ข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกผูไ้ ด้สดับ
กับปุถชุ นผูไ้ ม่ได้สดับ เมือ่ ได้สมาธิ (นัยที่ ๒)
๒๙. ข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกผูไ้ ด้สดับ
กับปุถชุ นผูไ้ ม่ได้สดับ เมือ่ เจริญพรหมวิหาร
๓๐. ผลของการได้สมาธิ แล้วเห็นความไม่เทีย่ ง (นัยที่ ๑)
๓๑. ผลของการได้สมาธิ แล้วเห็นความไม่เทีย่ ง (นัยที่ ๒)
๓๒. เหตุได้ความเป็นอนาคามี หรืออาคามี
๓๓. ผลของการเจริญพรหมวิหาร แล้วเห็นความไม่เทีย่ ง
๓๔. โลก คือ สิง่ ทีแ่ ตกสลายได้

ข้อควรรูเ้ กีย่ วกับ “ก�ม”

๓๕. กามคุณ ๕ คือ โลกในอริยวินยั
๓๖. กามคุณ คือ เครือ่ งจองจำาในอริยวินยั
๓๗. เครือ่ งจองจำาทีม่ น่ั คง
๓๘. ความหมายของกามและกามคุณ
๓๙. คุณของกามและโทษของกาม
๔๐. สุขทีค่ วรกลัวและไม่ควรกลัว
๔๑. บ่วงแห่งมาร
๔๒. การรูส้ กึ ตัวในเรือ่ งกามคุณ ๕
๔๓. เหตุเกิดของวิตกทีเ่ ป็นอกุศล
๔๔. เหตุเกิดของกามฉันทะ ในนิวรณ์ ๕
๔๕. อาหารของกามฉันทะ ในนิวรณ์ ๕

๖๕
๖๘
๗๐
๗๔
๗๙
๘๓
๘๘
๙๑
๙๘
๑๐๐
๑๐๒

10๕
๑๐๖
๑๑๑
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๗
๑๒๔
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๙
๑๓๔
๑๓๕

๔๖. นิวรณ์ ๕ คือ กองอกุศล สติปฏั ฐาน ๔ คือ กองกุศล
๔๗. นิวรณ์ ๕ ทำาปัญญาให้ถอยกำาลัง
๔๘. นิวรณ์ ๕ ทีต่ ง้ั แห่งความดับปัญญา
โพชฌงค์ ๗ ทีต่ ง้ั แห่งความเจริญปัญญา
๔๙. เหตุปจั จัยเพือ่ ความไม่รู้ ความไม่เห็น
และเหตุปจั จัยเพือ่ ความรู้ ความเห็น
๕๐. สิง่ ทีท่ าำ ให้จติ หม่นหมอง
๕๑. เหตุให้สาธยายธรรมได้แจ่มแจ้ง
๕๒. นิวรณ์ ๕ อีกนัยหนึง่
๕๓. อวิชชา คือ นิวรณ์
๕๔. เมือ่ ตัง้ ใจฟังธรรม นิวรณ์ ๕ ย่อมไม่มี
๕๕. การพิจารณาเห็นธรรมในธรรม ในแง่มมุ ของนิวรณ์
๕๖. จิตทีห่ ลุดพ้นดีแล้ว

ภพ ๓ - คติ ๕

๕๗. ภพ ๓
๕๘. ความมีขน้ึ แห่งภพ (นัยที่ ๑)
๕๙. ความมีขน้ึ แห่งภพ (นัยที่ ๒)
๖๐. เครือ่ งนำาไปสูภ่ พ
๖๑. ความเกิดขึน้ แห่งภพใหม่ (นัยที่ ๑)
๖๒. ความเกิดขึน้ แห่งภพใหม่ (นัยที่ ๒)
๖๓. ความเกิดขึน้ แห่งภพใหม่ (นัยที่ ๓)
๖๔. ทีต่ ง้ั อยูข่ องวิญญาณ (นัยที่ ๑)
๖๕. ทีต่ ง้ั อยูข่ องวิญญาณ (นัยที่ ๒)
๖๖. ความมีขน้ึ แห่งภพ แม้มอี ยูช่ ว่ั ขณะก็นา่ รังเกียจ
๖๗. คติ ๕
๖๘. เหตุให้ทคุ ติปรากฏ
๖๙. เหตุให้สขุ คติปรากฏ

๑๓๗
๑๓๙
๑๔๒
๑๔๔
๑๔๘
๑๕๑
๑๕๖
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๔

1๖9
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๓
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๘
๑๘๐
๑๘๒
๑๘๖
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๓
๑๙๘

๗๐. เหตุให้ตอ้ งท่องเทีย่ วในสังสารวัฏ
๗๑. สังสารวัฏกำาหนดทีส่ ดุ ไม่ได้

๒๐๓
๒๐๕

สังโยชน์ คือ เครือ่ งผูก

๒07

ผูส้ น้ิ สังโยชน์

๒๒7

๗๒. สังโยชน์ ๗
๒๐๘
๗๓. ทีต่ ง้ั ของสังโยชน์ และสังโยชน์
๒๐๙
๗๔. ความติดใจ ก็เป็นสังโยชน์
๒๑๑
๗๕. ผลของการพิจารณาธรรม อันเป็นทีอ่ าศัยของสังโยชน์
๒๑๕
๗๖. ผลของการพิจาณาเห็นโทษ ในธรรมอันเป็นทีต่ ง้ั แห่งสังโยชน์ ๒๑๗
๗๗. อุปาทาน ๔
๒๑๘
๗๘. ทีต่ ง้ั ของอุปาทาน และอุปาทาน
๒๑๙
๗๙. อนุสยั ๓ และเหตุเกิด
๒๒๑
๘๐. ละเวทนา ๓ เพือ่ ละอนุสยั ๓
๒๒๔
๘๑. การเห็นเวทนา ทีเ่ ป็นไปเพือ่ สิน้ อาสวะ
๒๒๕
๘๒. อนุสยั ๗
๒๒๖
๘๓. ชือ่ ของอริยบุคคล (นัยที่ ๕)
๘๔. ชือ่ ของอริยบุคคล (นัยที่ ๖)
๘๕. บุคคลตกน้าำ ๗ จำาพวก
๘๖. บุคคล ๔ จำาพวก
๘๗. ผลของการประกอบตนในสุข
๘๘. สัทธานุสารี ธัมมานุสารี โสดาบัน
๘๙. ผูเ้ ชือ่ มัน่ ในตถาคต และสำาเร็จในโลกนี้
หรือละโลกนีไ้ ปแล้วจึงสำาเร็จ
๙๐. ผูเ้ ป็นอสังขารปรินพิ พายี ผูเ้ ป็นสสังขารปรินพิ พายี
๙๑. เป็นการยากทีจ่ ะพยากรณ์วา่ ใครงดงามและประณีตกว่า
๙๒. ผูพ้ น้ ทุคติ หรือไม่ไปทุคติ

๒๒๘
๒๒๙
๒๓๕
๒๓๙
๒๔๑
๒๔๓
๒๔๕

๒๔๘
๒๕๑
๒๕๓

๙๓. เทวดาใดไม่มพี ยาบาท เทวดานัน้ ไม่มาสูค่ วามเป็นอย่างนี้
๙๔. ผูเ้ ป็นเสขะ
๙๕. สิกขา ๓
๙๖. บรรพชิตกับคฤหัสถ์ ละสังโยชน์ได้ไม่เท่ากัน
๙๗. ละสังโยชน์ได้ ถึงจะทำาทีส่ ดุ ทุกข์ได้
๙๘. ข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกผูไ้ ด้สดับ
กับปุถชุ นผูไ้ ม่ได้สดับ เมือ่ เสวยเวทนา
๙๙. ธรรมทีน่ า่ อัศจรรย์ในธรรมวินยั นี้
๑๐๐. ปัจจัยให้สขุ ทุกข์ภายในเกิดขึน้
๑๐๑. นิพพานธาตุ ๒ อย่าง

ข้อปฏิบตั เิ พือ่ สิน้ สังโยชน์

๑๐๒. ผูห้ ลับน้อย ตืน่ มากในราตรี
๑๐๓. ธรรมมีอปุ การะมากต่อผูเ้ ป็นเสขะ
๑๐๔. ปฏิปทาบรรลุมรรคผล ๔ แบบ
- แบบปฏิบตั ลิ าำ บาก รูไ้ ด้ชา้
- แบบปฏิบตั ลิ าำ บาก รูไ้ ด้เร็ว
- แบบปฏิบตั สิ บาย รูไ้ ด้ชา้
- แบบปฏิบตั สิ บาย รูไ้ ด้เร็ว

๑๐๕. ความพรากจากโยคะ ๔
๑๐๖. เหตุสาำ เร็จความปรารถนา (นัยที่ ๑)
๑๐๗. เหตุสาำ เร็จความปรารถนา (นัยที่ ๒)
๑๐๘. อานิสงส์การฟังธรรมโดยกาลอันควร
๑๐๙. ประโยชน์ของการฟังกุศลธรรม
๑๑๐. การให้ทาน แล้วเป็นอนาคามี
๑๑๑. ละธรรมอย่างหนึง่ ได้อนาคามี (นัยที่ ๑)
๑๑๒. ละธรรมอย่างหนึง่ ได้อนาคามี (นัยที่ ๒)

๒๕๖
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๕
๒๗๐
๒๗๒
๒๗๖
๒๘๒
๒๘๕

๒87
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐

๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓

๒๙๕
๒๙๘
๓๐๓
๓๐๗
๓๑๑
๓๒๑
๓๒๕
๓๒๖

๑๑๓. ละธรรมอย่างหนึง่ ได้อนาคามี (นัยที่ ๓)
๑๑๔. ละธรรมอย่างหนึง่ ได้อนาคามี (นัยที่ ๔)
๑๑๕. ละธรรมอย่างหนึง่ ได้อนาคามี (นัยที่ ๕)
๑๑๖. เจริญพรหมวิหาร ได้อรหันต์หรืออนาคามี
๑๑๗. อานิสงส์ทม่ี งุ่ หวัง ของการเจริญอนิจจสัญญา
๑๑๘. อานิสงส์ทม่ี งุ่ หวัง ของการเจริญทุกขสัญญา
๑๑๙. อานิสงส์ทม่ี งุ่ หวัง ของการเจริญอนัตตสัญญา
๑๒๐. ผลของการเจริญอนิจจสัญญา
๑๒๑. ผลของการพิจารณาเห็นสังขาร โดยความไม่เทีย่ ง
๑๒๒. ผลของการพิจารณาเห็นสังขาร โดยความเป็นทุกข์
๑๒๓. ผลของการพิจารณาเห็นธรรม โดยความเป็นอนัตตา
๑๒๔. ผลของการพิจารณาเห็นนิพพาน โดยความเป็นสุข
๑๒๕. การเห็นเพือ่ ละสังโยชน์
๑๒๖. การเห็นเพือ่ ละอนุสยั
๑๒๗. การเห็นเพือ่ ละอาสวะ
๑๒๘. การเห็นเพือ่ ละอวิชชา
๑๒๙. อานิสงส์ของธรรม ๑ ประการ (นัยที่ ๑)
๑๓๐. อานิสงส์ของธรรม ๑ ประการ (นัยที่ ๒)
๑๓๑. อานิสงส์ของธรรม ๔ ประการ
๑๓๒. อานิสงส์ของธรรม ๕ ประการ (นัยที่ ๑)
๑๓๓. อานิสงส์ของธรรม ๕ ประการ (นัยที่ ๒)
๑๓๔. ละธรรม ๕ อย่าง ได้ความเป็นอริยบุคคล (นัยที่ ๑)
๑๓๕. ละธรรม ๖ อย่าง ได้อนาคามิผล
๑๓๖. ละธรรม ๖ อย่าง ได้อรหัตตผล
๑๓๗. อานิสงส์ของสติปฏั ฐาน ๔ (นัยที่ ๑)
๑๓๘. อานิสงส์ของสติปฏั ฐาน ๔ (นัยที่ ๒)
๑๓๙. เจริญสติปฏั ฐาน ๔ เพือ่ ละ โอรัมภาคิยสังโยชน์

๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๗
๓๓๘
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๕
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๓
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๙

๑๔๐. เจริญสติปฏั ฐาน ๔ เพือ่ ละ อุทธัมภาคิยสังโยชน์
๑๔๑. เจริญสติปฏั ฐาน ๔ เพือ่ ละนิวรณ์
๑๔๒. ปฏิปทาให้ถงึ การเจริญสติปฏั ฐาน
๑๔๓. อานิสงส์ของอานาปานสติ ๒ ประการ
๑๔๔. อานิสงส์ของอานาปานสติ ๗ ประการ
๑๔๕. เจริญสัมมัปธาน ๔ เพือ่ ละ โอรัมภาคิยสังโยชน์
๑๔๖. เจริญสัมมัปธาน ๔ เพือ่ ละ อุทธัมภาคิยสังโยชน์
๑๔๗. อานิสงส์ ๒ ประการ ของอิทธิบาท ๔
๑๔๘. อานิสงส์ ๗ ประการ ของอิทธิบาท ๔
๑๔๙. เจริญอิทธิบาท ๔ เพือ่ ละ โอรัมภาคิยสังโยชน์
๑๕๐. อานิสงส์ ๒ ประการ ของอินทรีย์ ๕
๑๕๑. อานิสงส์ ๗ ประการ ของอินทรีย์ ๕
๑๕๒. เจริญอินทรีย์ ๕ เพือ่ ละ โอรัมภาคิยสังโยชน์
๑๕๓. เจริญอินทรีย์ ๕ เพือ่ ละ อุทธัมภาคิยสังโยชน์
๑๕๔. เจริญพละ ๕ เพือ่ ละ โอรัมภาคิยสังโยชน์
๑๕๕. เจริญพละ ๕ เพือ่ ละ อุทธัมภาคิยสังโยชน์
๑๕๖. อานิสงส์ ๗ ประการ ของโพชฌงค์ ๗
๑๕๗. อานิสงส์ ๒ ประการ ของการเจริญสัญญาแบบต่างๆ
๑๕๘. เจริญโพชฌงค์ ๗ เพือ่ ละ โอรัมภาคิยสังโยชน์
๑๕๙. เจริญโพชฌงค์ ๗ เพือ่ ละ อุทธัมภาคิยสังโยชน์
๑๖๐. เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ เพือ่ ละนิวรณ์ ๕
๑๖๑. เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ เพือ่ ละกามคุณ ๕
๑๖๒. เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ เพือ่ ละการแสวงหา ๓
๑๖๓. เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ เพือ่ ละอาสวะ ๓
๑๖๔. เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ เพือ่ ละภพ ๓
๑๖๕. เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ เพือ่ ละตัณหา ๓
๑๖๖. เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ เพือ่ ละโยคะ ๔

๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๔
๓๗๘
๓๘๑
๓๘๓
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๘
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๓
๓๙๕
๓๙๗
๓๙๙
๔๐๑
๔๐๖
๔๑๖
๔๑๘
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖

๑๖๗. เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ เพือ่ ละอนุสยั ๗
๑๖๘. เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ เพือ่ ละอุปาทานขันธ์ ๕
๑๖๙. เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘
เพือ่ ละ โอรัมภาคิยสังโยชน์
๑๗๐. เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘
เพือ่ ละ อุทธัมภาคิยสังโยชน์
๑๗๑. เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘
ละสังโยชน์ได้ไม่ยาก
๑๗๒. การละสังโยชน์ ทีเ่ ป็นเหตุให้กลับมายังโลกนีอ้ กี (นัยที่ ๑)
๑๗๓. การละสังโยชน์ ทีเ่ ป็นเหตุใหกลับมายังโลกนีอ้ กี (นัยที่ ๒)
๑๗๔. ปฏิปทาเพือ่ ละโอรัมภาคิยสังโยชน์
๑๗๕. การน้อมใจเพือ่ ตัดโอรัมภาคิยสังโยชน์
๑๗๖. สิง่ ทีค่ วรพิจารณาเนืองๆ เพือ่ ละสังโยชน์
๑๗๗. ปริหานธรรม อปริหานธรรม และอภิภายตนะ ๖
๑๗๘. ผลของความไม่ประมาท ในผัสสายตนะ ๖
๑๗๙. ผลของการมีสงั วร และไม่มสี งั วร
๑๘๐. ข้อปฏิบตั เิ พือ่ ดับ ความดำาริอนั เป็นอกุศล
๑๘๑. ผลของการละอกุศลวิตก
๑๘๒. สมัยทีค่ วรเข้าไปพบ ภิกษุผเู้ จริญภาวนาทางใจ
๑๘๓. ผลของการมีมติ รดี
๑๘๔. ผูม้ กี ศุ ลสมบูรณ์
๑๘๕. ผูม้ สี งั โยชน์ในภายใน และในภายนอก
๑๘๖. ผูม้ สี กิ ขาเป็นอานิสงส์
๑๘๗. ผูม้ คี วามเพียรเป็นเครือ่ งตืน่
๑๘๘. ผูม้ คี วามหลีกเร้นเป็นทีม่ ายินดี
๑๘๙. การอบรมจิต ด้วยสิง่ สมควรแก่บรรพชา

๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๑
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๖
๔๓๗
๔๔๓
๔๔๘
๔๕๕
๔๕๙
๔๖๒
๔๖๕
๔๖๘
๔๗๕
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗

อนาคามี
(พระสูตรที่ควรทราบ)

๑

พุทธวจน - หมวดธรรม

ชื่อของอริยบุคคล (นัยที่ 1)

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

01
-บาลี อ ก. อํ. ๒๓/๓๐ / ๔๙.

ภิกษุทงั้ หลาย บุคคล ๘ จำาพวกนี้ ย่อมเป็นผูค้ วรแก่
ของคำานับ ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ของทำาบุญ ควรแก่
การทำาอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า
๘ จำาพวกเป็นอย่างไร คือ
(๑) โสด�บัน
(๒) ผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำาให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล
(๓) สกท�ค�มี
(๔) ผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำาให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผล
(๕) อน�ค�มี
(๖) ผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำาให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล
(๗) อรหันต์
(๘) ผู้ปฏิบัติเพื่ออรหัตตผล
ภิกษุทง้ั หลาย บุคคล ๘ จำาพวกนีแ้ ล เป็นผูค้ วรแก่
ของคำานับ ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ของทำาบุญ ควรแก่การ
ทำาอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มนี าบุญอืน่ ยิง่ กว่า ผูป้ ฏิบตั ิ
แล้ว ๔ จำาพวก และผูต้ ง้ั อยูใ่ นผลแล้ว ๔ จำาพวก นีแ่ หละสงฆ์
เป็นคนตรง เป็นผูต้ ง้ั มัน่ แล้วในปัญญาและศีล ย่อมกระทำาให้
เกิดบุญอืน่ เนือ่ งด้วยอุปธิแก่มนุษย์ทง้ั หลายผูม้ คี วามต้องการ
ด้วยบุญ กระทำาการบูชาอยู่ ทานทีใ่ ห้แล้วในสงฆ์จงึ มีผลมาก.
๒

พุทธวจน - หมวดธรรม

ชื่อของอริยบุคคล (นัยที่ ๒)

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

0๒
-บาลี วก. อํ. ๒๓/๓๗๗/๒๐๙.

ภิกษุทงั้ หลาย ก็กาำ ลัง คือ การสงเคราะห์เป็นอย่างไร
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.
ภิกษุทงั้ หลาย การชักชวนคนผูไ้ ม่มศี รัทธาให้ตงั้ มัน่
ดำารงอยูใ่ นศรัทธาสัมปทา ชักชวนผูท้ ศุ ลี ให้ตงั้ มัน่ ดำารงอยูใ่ น
สีลสัมปทา ชักชวนผูต้ ระหนีใ่ ห้ตงั้ มัน่ ดำารงอยูใ่ นจาคสัมปทา
ชักชวนผู้มีปัญญาทรามให้ตั้งมั่นดำารงอยู่ในปัญญาสัมปทา
นี้เลิศกว่าการประพฤติประโยชน์ทั้งหลาย.

๓

พุทธวจน - หมวดธรรม

ภิกษุทั้งหลาย โสด�บั น มีตนเสมอกับ โสด�บั น
สกท�ค�มีมตี นเสมอกับสกท�ค�มี อน�ค�มีมตี นเสมอกับ
อน�ค�มี อรหันต์มตี นเสมอกับอรหันต์ นีเ้ ลิศกว่าความมี
ตนเสมอทั้งหลาย.1
ภิกษุทง้ั หลาย เหล่านีเ้ รียกว่ากำาลัง คือ การสงเคราะห์.

๑. ปกติก�รแปลอริยบุคคลทั้ง ๔ นี้ โดยทั่วไปมักจะมีคำ�ว่�พระนำ�หน้� เช่น
พระโสด�บัน แต่เพื่อให้บทพยัญชนะตรงกับบ�ลี และไม่ให้เกิดคว�มสับสน
หรือคว�มเข้�ใจผิดว่� อริยบุคคลต้องเป็นพระเท่�นั้น. ผู้รวบรวม
๔

พุทธวจน - หมวดธรรม

ชื่อของอริยบุคคล (นัยที่ ๓)

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

0๓
-บาลี ตุกกฺ . 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 เป็นโสด�บัน มีอันไม่
ตกต่าำ เป็นธรรมดา เป็นผูเ้ ทีย่ งจะตรัสรูใ้ นเบือ้ งหน้า นีส้ มณะ
(ที่ 1).
ภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะที่ ๒ เป็นอย่างไร คือ ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ เพราะสิ้นสังโยชน์ ๓ และเพราะราคะ โทสะ
โมหะเบาบาง เป็นสกท�ค�มีมาสู่โลกนี้คราวเดียวเท่านั้น
แล้วกระทำาที่สุดทุกข์ได้ นี้สมณะที่ ๒.
ภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะที่ ๓ เป็นอย่างไร คือ ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป เป็น
โอปป�ติกะ จะปรินพิ พานในภพนัน้ มีอนั ไม่กลับจากโลกนัน้
เป็นธรรมดา นี้สมณะที่ ๓.
๕

พุทธวจน - หมวดธรรม

ภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะที่ ๔ เป็นอย่างไร คือ ภิกษุ
ในธรรมวินยั นี้ กระทำ�ให้แจ้งซึง่ เจโตวิมตุ ติ ปัญญ�วิมตุ ติ
อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญา
อันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ นี้สมณะที่ ๔.
ภิ ก ษุ ท้ั ง หลาย สมณะ (ที่ ๑) มี ใ นธรรมวิ นั ย นี้
สมณะที่ ๒ มีในธรรมวินัยนี้ สมณะที่ ๓ มีในธรรมวินัยนี้
สมณะที่ ๔ มีในธรรมวินัยนี้ ลัทธิอื่นว่างจากสมณะทั้ง ๔
เธอทั้งหลายจงบันลือสีหนาทโดยชอบอย่างนี้เถิด.
(ยังมีทต่ี รัสคล้ายคลึงกันถึงสมณะทัง้ ๔ ได้แก่ จูฬสีหนาทสูตร
-บาลี มู. ม. ๑๒/๑๒๘/๑๕๔., มหาปรินพิ พานสูตร -บาลี มหา. ที.
๑๐/๑๗๕/๑๓๘. คำาว่าสมณะ (ที่ ๑) ของสูตรนี้ พระไตรปิฎก
ฉบับสยามรัฐของไทย ไม่มีคำาว่า ปฐโม ซึ่งแปลว่าที่ ๑ จึงทำาให้การ
แปลเป็นภาษาไทย ใช้คำาว่าสมณะ แต่ในฉบับมอญ สูตรนี้มีคำาว่า
ปฐโม ส่วนอีก ๒ สูตรทีต่ รงกันกับของไทย ไม่พบคำาทีม่ คี วามหมาย
นัยนี้ และพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐของไทยไม่มีคำานี้ทั้ง ๓ สูตร
ดังที่ยกมาอ้างอิงไว้ข้างต้น. -ผู้รวบรวม)

๖

พุทธวจน - หมวดธรรม

ชื่อของอริยบุคคล (นัยที่ ๔)

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

0๔
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๐ /๕๒๘.

ภิกษุทง้ั หลาย สิกขาบท ๑๕๐ ถ้วนนี้ ย่อมมาสูอ่ เุ ทศ
ทุกกึง่ เดือน ซึง่ กุลบุตรผูป้ รารถนาประโยชน์พากันศึกษาอยู.่
ภิกษุท้ังหลาย สิกขา ๓ นี้ ที่สิกขาบท ๑๕๐ นั้น
รวมอยูด่ ว้ ยทัง้ หมด สิกขา ๓ เป็นอย่างไร คือ อธิศลี สิกขา
อธิจิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขา ภิกษุท้ังหลาย สิกขา ๓
เหล่านีแ้ ล ทีส่ กิ ขาบท ๑๕๐ นัน้ รวมอยูด่ ว้ ยทัง้ หมด.
ภิ ก ษุ ท้ัง หลาย ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นัย นี้ เป็ น ผู้ทำา ให้
บริบูรณ์ในศีล เป็นผู้ทำาให้บริบูรณ์ในสม�ธิ เป็นผู้ทำาให้
บริบูรณ์ในปัญญ� เธอย่อมล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้าง ย่อม
ออกจากอาบัตบิ า้ ง ข้อนัน้ เพราะเหตุอะไร เพราะไม่มใี ครกล่าว
ความเป็นคนอาภัพเพราะเหตุลว่ งสิกขาบทนี้ แต่วา่ สิกขาบท
เหล่าใดเป็นเบือ้ งต้นแห่งพรหมจรรย์ สมควรแก่พรหมจรรย์
เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืน และมีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหล่านั้น
สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย เธอทำ�ให้แจ้งซึ่ง
เจโตวิมุตติ ปัญญ�วิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะ
ทัง้ หลายสิน้ ไป ด้วยปัญญาอันยิง่ เองในปัจจุบนั เข้าถึงอยู.่
๗
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ภิกษุทง้ั หลาย ก็หรือว่าเมือ่ ยังไม่ถงึ ยังไม่แทงตลอด
วิมตุ ตินน้ั เธอเป็นอันตร�ปรินพิ พ�ยี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์
๕ หมดสิน้ ไป.
ภิกษุทง้ั หลาย ก็หรือว่าเมือ่ ยังไม่ถงึ ยังไม่แทงตลอด
วิมตุ ตินน้ั เธอเป็นอุปหัจจปรินพิ พ�ยี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์
๕ หมดสิน้ ไป.
ภิกษุทง้ั หลาย ก็หรือว่าเมือ่ ยังไม่ถงึ ยังไม่แทงตลอด
วิมตุ ตินน้ั เธอเป็นอสังข�รปรินพิ พ�ยี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์
๕ หมดสิน้ ไป.
ภิกษุทง้ั หลาย ก็หรือว่าเมือ่ ยังไม่ถงึ ยังไม่แทงตลอด
วิมตุ ตินน้ั เธอเป็นสสังข�รปรินพิ พ�ยี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์
๕ หมดสิน้ ไป.
ภิกษุทง้ั หลาย ก็หรือว่าเมือ่ ยังไม่ถงึ ยังไม่แทงตลอด
วิมตุ ตินน้ั เธอเป็นอุทธังโสโตอกนิฏฐค�มี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ หมดสิน้ ไป.
ภิกษุทง้ั หลาย ก็หรือว่าเมือ่ ยังไม่ถงึ ยังไม่แทงตลอด
วิมตุ ตินน้ั เธอเป็นสกท�ค�มีเพราะสังโยชน์ ๓ หมดสิน้ ไป และ
เพราะราคะ โทสะ และโมหะเบาบาง มาสูโ่ ลกนีอ้ กี คราวเดียว
เท่านัน้ แล้วจะทำาทีส่ ดุ แห่งทุกข์ได้.
๘
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ภิกษุทง้ั หลาย ก็หรือว่าเมือ่ ยังไม่ถงึ ยังไม่แทงตลอด
วิมตุ ตินน้ั เธอเป็นเอกพีชี เพราะสังโยชน์ ๓ หมดสิน้ ไป มาบังเกิด
ยังภพมนุษย์นค้ี รัง้ เดียวเท่านัน้ แล้วจะทำาทีส่ ดุ แห่งทุกข์ได้.
ภิกษุทง้ั หลาย ก็หรือว่าเมือ่ ยังไม่ถงึ ยังไม่แทงตลอด
วิมตุ ตินน้ั เธอเป็นโกลังโกละ เพราะสังโยชน์ ๓ หมดสิน้ ไป
ยังท่องเทีย่ วไปสู่ ๒ หรือ ๓ ตระกูล (ภพ) แล้วจะทำาทีส่ ดุ แห่ง
ทุกข์ได้.
ภิกษุทง้ั หลาย ก็หรือว่าเมือ่ ยังไม่ถงึ ยังไม่แทงตลอด
วิมตุ ตินน้ั เธอเป็นสัตตักขัตตุปรมะ เพราะสังโยชน์ ๓ หมดสิน้
ไป ยังท่องเทีย่ วไปในเทวดาและมนุษย์อย่างมากเพียง ๗ ครัง้
แล้วจะทำาทีส่ ดุ แห่งทุกข์ได้.
ภิกษุทง้ั หลาย ภิกษุทาำ ได้เพียงบางส่วน ย่อมให้สาำ เร็จ
ได้เพียงบางส่วน ผู้ทำาให้บริบูรณ์ ย่อมให้สำาเร็จได้บริบูรณ์
อย่างนีแ้ ล ภิกษุทง้ั หลาย เรากล่าวสิกขาบททัง้ หลายว่า ไม่เป็น
หมันเลย.
(ยังมีอกี หลายสูตรทีต่ ถาคตได้กล่าวถึงชือ่ อริยบุคคลเหล่านี้
เอาไว้ ในที่นี้ยกมาเพียงบางส่วน นอกจากนี้ยังมีชื่อเรียกอื่น หรือ
นัยอื่นๆ อีก เช่น อุภโตภาควิมุตติ, ทิฏฐิปัตตะ เป็นต้น ผู้ศึกษา
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากหน้า ๒๒9 ของหนังสือเล่มนี้ และจาก
พระไตรปิฎก. -ผู้รวบรวม)
๙
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คว�มเป็นอริยบุคคล
กับก�รละเครือ่ งผูก (นัยที่ 1)

0๕
-บาลี อิตวิ .ุ ขุ. ๒๕/๓๐๓/๒๗๖.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบแล้วด้วยกามโยคะ
(กามโยคยุตฺโต) ผู้ประกอบแล้วด้วยภวโยคะ (ภวโยคยุตฺโต)
เป็นอ�ค�มี ยังต้องมาสู่ความเป็นอย่างนี้.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย บุคคลผู้พรากแล้วจากกามโยคะ
(กามโยควิสยุตโฺ ต) (แต่) ยังประกอบด้วยภวโยคะ เป็นอน�ค�มี
ไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย บุคคลผู้พรากแล้วจากกามโยคะ
พรากแล้ ว จากภวโยคะ (ภวโยควิส ยุตฺโต) เป็ น อรหั น ต์
สิ้นอ�สวะแล้ว.
สัตว์ทง้ั หลายผูป้ ระกอบแล้วด้วยกามโยคะและภวโยคะ
ย่อมไปสูส่ งั สารวัฏ ซึง่ มีปกติถงึ ความเกิดและความตาย.
ส่วนสัตว์เหล่าใดละกามทัง้ หลายได้เด็ดขาด แต่ยงั ไม่ถงึ
ความสิน้ ไปแห่งอาสวะ ยังประกอบด้วยภวโยคะ สัตว์เหล่านัน้
บัณฑิตกล่าวว่า เป็นอน�ค�มี.
ส่วนสัตว์เหล่าใดตัดความสงสัยได้แล้ว มีมานะและ
มีภพใหม่สิ้นแล้ว ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายแล้ว
สัตว์เหล่านั้นแลถึงฝั่งแล้วในโลก.
๑๐
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0๖
-บาลี ตุกกฺ . อํ. ๒ / ๓/ ๐.

ภิกษุทั้งหลาย โยคะ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเป็น
อย่างไร คือ กามโยคะ ภวโยคะ ทิฏฐิโยคะ และอวิชชาโยคะ.
ภิกษุทงั้ หลาย ก็กามโยคะเป็นอย่างไร บุคคลบางคน
ในโลกนี้ ย่อมไม่รชู้ ดั ซึง่ ความเกิด (สมุทย) ความตัง้ อยูไ่ ม่ได้
(อตฺ ถ งฺ ค ม) คุ ณ (อสฺ ส าท) โทษ (อาที น ว) และอุบายเครื่อง
สลัดออก (นิสฺสรณ) แห่งกามทั้งหลายตามความเป็นจริง
เมือ่ เขาไม่รชู้ ดั ซึง่ ความเกิด ความตัง้ อยูไ่ ม่ได้ คุณ โทษ และ
อุบายเครื่องสลัดออกแห่งกามทั้งหลาย ตามความเป็นจริง
ความกำาหนัดเพราะกาม ความเพลิดเพลินเพราะกาม ความ
เยื่อใยเพราะกาม ความหมกมุ่นเพราะกาม ความกระหาย
เพราะกาม ความเร่าร้อนเพราะกาม ความหยัง่ ลงในกาม และ
ความทะยานอยากเพราะกามในกามทั้งหลาย ย่อมเกิดขึ้น
นีเ้ ร�เรียกว่�ก�มโยคะ ภิกษุทงั้ หลาย กามโยคะเป็นดังนี.้
ภิกษุทงั้ หลาย ก็ภวโยคะเป็นอย่างไร บุคคลบางคน
ในโลกนี้ ย่อมไม่รชู้ ดั ซึง่ ความเกิด ความตัง้ อยูไ่ ม่ได้ คุณ โทษ
และอุบายเครื่องสลัดออกแห่งภพทั้งหลาย ตามความเป็น
จริง เมือ่ เขาไม่รชู้ ดั ซึง่ ความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบาย
๑๑
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เครื่องสลัดออกแห่งภพทั้งหลายตามความเป็นจริง ความ
กำาหนัดเพราะภพ ความเพลิดเพลินเพราะภพ ความเยือ่ ใย
เพราะภพ ความหมกมุน่ เพราะภพ ความกระหายเพราะภพ
ความเร่ า ร้ อ นเพราะภพ ความหยั่งลงในภพ และความ
ทะยานอยากเพราะภพในภพทั้งหลาย ย่อมเกิดขึ้น นี้เร�
เรี ย กว่ � ภวโยคะ ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย กามโยคะ ภวโยคะ
เป็นดังนี้.
ภิกษุทงั้ หลาย ก็ทฏิ ฐิโยคะเป็นอย่างไร บุคคลบางคน
ในโลกนี้ ย่อมไม่รู้ชัดซึ่ง ความเกิด ความตั้งอยู่ไม่ได้ คุณ
โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแห่งทิฏฐิทั้งหลายตามความ
เป็นจริง เมื่อเขาไม่รู้ชัดซึ่ง ความเกิด ความตั้งอยู่ไม่ได้ คุณ
โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแห่งทิฏฐิทั้งหลายตามความ
เป็นจริง ความกำาหนัดเพราะทิฏฐิ ความเพลิดเพลินเพราะ
ทิฏฐิ ความเยื่อใยเพราะทิฏฐิ ความหมกมุ่นเพราะทิฏฐิ
ความกระหายเพราะทิฏฐิ ความเร่าร้อนเพราะทิฏฐิ ความ
หยัง่ ลงเพราะทิฏฐิ และความทะยานอยากเพราะทิฏฐิในทิฏฐิ
ทั้งหลาย ย่อมเกิดขึ้น นี้ เ ร�เรี ย กว่ � ทิ ฏ ฐิ โ ยคะ ภิกษุ
ทั้งหลาย กามโยคะ ภวโยคะ ทิฏฐิโยคะเป็นดังนี้.
๑๒
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ภิกษุทั้งหลาย ก็อวิชชาโยคะเป็นอย่างไร บุคคล
บางคนในโลกนี้ ย่อมไม่รชู้ ดั ซึง่ ความเกิด ความตัง้ อยูไ่ ม่ได้
คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแห่งผัสสายตนะ ๖
ประการตามความเป็นจริง เมื่อเขาไม่รู้ชัดซึ่ง ความเกิด
ความตั้งอยู่ไม่ได้ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแห่ง
ผั ส สายตนะ ๖ ประการตามความเป็ น จริ ง ความไม่ รู้
ความไม่หยั่งรู้ในผัสสายตนะ ๖ ย่อมเกิดขึ้น นี้เร�เรียกว่�
อวิชช�โยคะ ภิกษุทงั้ หลาย กามโยคะ ภวโยคะ ทิฏฐิโยคะ
และอวิชชาโยคะเป็นดังนี้.
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยอกุศลธรรม
อันเป็นบาป อันเป็นเครื่องเศร้าหมอง เป็นเหตุให้เกิดใน
ภพใหม่ มีความกระวนกระวาย มีทุกข์เป็นวิบาก มีชาติ
ชราและมรณะต่อไปอีก ฉะนัน้ เราจึงเรียกว่า ผูไ้ ม่เกษมจาก
โยคะ.
ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล โยคะ ๔ ประการ.
(ควรดู ป ระกอบเพิ่ ม เติ ม เรื่ อ ง “ความพรากจากโยคะ ๔”
ในหน้า ๒9๕ ของหนังสือเล่มนี.้ -ผู้รวบรวม)

๑๓
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คล�ยคว�มพอใจในก�ม
เป็นเทวด�เหล่�สุทธ�ว�ส

07
-บาลี

า. .ี ๐/๕๗/๕๕.

ภิกษุทั้งหลาย สมัยหนึ่ง เราอยู่ที่ควงไม้พญาสาละ
ในป่าสุภวัน ใกล้นครอุกกัฏฐะ ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเรานั้น
ไปเร้นอยูใ่ นทีล่ บั เกิดความรำาพึงในใจว่า ภพทีเ่ ราไม่ได้เคย
อยู่เลย โดยเวลาอันยืดยาวนานนี้ หาได้ไม่ง่ายเลย นอกจาก
เทวดาเหล่าสุทธาวาส ถ้ากระไรเราพึงเข้าไปหาเทวดาเหล่า
สุทธาวาสจนถึงที่อยู่เถิด ภิกษุทั้งหลาย ทันใดนั้น เราได้
หายไปจากควงไม้พญาสาละ ในป่าสุภวัน ใกล้นครอุกกัฏฐะ
ไปปรากฏในพวกเทวดาเหล่าอวิหา เปรียบเหมือนบุรุษที่มี
กำาลัง เหยียดแขนทีง่ อเข้า หรืองอแขนทีเ่ หยียดออกเท่านัน้ .
ภิกษุทงั้ หลาย ในหมูเ่ ทวดาเหล่านัน้ เทวดานับร้อย
นับพันเป็นอันมากได้เข้ามาหาเรา อภิวาทแล้วได้ยืนอยู่ ณ
ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นยืนเรียบร้อยแล้ว เทวดาเหล่านั้น
ได้กล่าวกะเราว่า ข้าแต่พระองค์ผนู้ ริ ทุกข์ นับแต่นไี้ ป ๙๑ กัป
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่าวิปัสสี
ได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลก ... ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ พวก
ข้าพระองค์นั้นได้ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาค
๑๔
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พระนามว่าวิปัสสี คลายความพอใจในกามทั้งหลายแล้ว
(กาเมสุ กามฉนฺท วิราเชตฺวา) จึงได้บังเกิดในที่นี้.
ภิกษุทงั้ หลาย ในหมูเ่ ทวดาเหล่านัน้ เทวดานับร้อย
นับพันเป็นอันมากได้เข้ามาหาเรา อภิวาทแล้ว … ได้กล่าวกะ
เราว่า ข้าแต่พระองค์ผนู้ ริ ทุกข์ นับแต่นไี้ ป ๓๑ กัป พระผูม้ -ี
พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่าสิขี ได้เสด็จอุบตั ิ
ขึ้นในโลก ... พวกข้าพระองค์นั้นได้ประพฤติพรหมจรรย์
ในพระผู้มีพระภาค พระนามว่าสิขี คลายความพอใจใน
กามทั้งหลายแล้ว จึงได้บังเกิดในที่นี้.
ภิกษุทงั้ หลาย ในหมูเ่ ทวดาเหล่านัน้ เทวดานับร้อย
นับพันเป็นอันมากได้เข้าหาเรา อภิวาทแล้ว … ได้กล่าวกะ
เราว่า ข้าแต่พระองค์ผนู้ ริ ทุกข์ ในกัปที่ ๓๑ นัน้ เอง พระผูม้ -ี
พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่าเวสสภู ได้เสด็จ
อุบตั ขิ นึ้ ในโลก ... พวกข้าพระองค์นนั้ ได้ประพฤติพรหมจรรย์
ในพระผูม้ พี ระภาค พระนามว่าเวสสภู คลายความพอใจใน
กามทั้งหลายแล้ว จึงได้บังเกิดในที่นี้.
ภิกษุทงั้ หลาย ในหมูเ่ ทวดาเหล่านัน้ เทวดานับร้อย
นับพันเป็นอันมากได้เข้ามาหาเรา อภิวาทแล้ว … ได้กล่าวกะ
เราว่า ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ ในภัททกัปนี้เอง พระผู้มี๑๕
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พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่ากกุสนั ธะ ได้เสด็จ
อุบตั ขิ นึ้ ในโลก ... พวกข้าพระองค์นนั้ ได้ประพฤติพรหมจรรย์
ในพระผู้มีพระภาค พระนามว่ากกุสันธะ คลายความพอใจ
ในกามทั้งหลายแล้ว จึงได้บังเกิดในที่นี้.
ภิกษุทงั้ หลาย ในหมูเ่ ทวดาเหล่านัน้ เทวดานับร้อย
นับพันเป็นอันมากได้เข้ามาหาเรา อภิวาทแล้ว … ได้กล่าวกะ
เราว่า ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ ในภัททกัปนี้เอง พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่าโกนาคมนะ
ได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลก ... พวกข้าพระองค์นั้นได้ประพฤติ
พรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาค พระนามว่าโกนาคมนะ
คลายความพอใจในกามทั้งหลายแล้ว จึงได้บังเกิดในที่นี้.
ภิกษุทงั้ หลาย ในหมูเ่ ทวดาเหล่านัน้ เทวดานับร้อย
นับพันเป็นอันมากได้เข้ามาหาเรา อภิวาทแล้ว… ได้กล่าวกะ
เราว่า ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ ในภัททกัปนี้เอง พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ พระนามว่ากัสสปะ ได้เสด็จ
อุบตั ขิ นึ้ ในโลก ... พวกข้าพระองค์นนั้ ได้ประพฤติพรหมจรรย์
ในพระผู้มีพระภาค พระนามว่ากัสสปะ คลายความพอใจ
ในกามทั้งหลายแล้ว จึงได้บังเกิดในที่นี้.
๑๖
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ภิกษุทงั้ หลาย ในหมูเ่ ทวดาเหล่านัน้ เทวดานับร้อย
นับพันเป็นอันมากได้เข้ามาหาเรา อภิวาทแล้ว … ได้กล่าวกะ
เราว่ า ข้ า แต่ พ ระองค์ ผู้ นิ ร ทุ ก ข์ ในภั ท ทกั ป นี้ เ อง บั ด นี้
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะ ได้เสด็จอุบัติขึ้น
ในโลก ... พวกข้าพระองค์นั้นประพฤติพรหมจรรย์ ใน
พระผูม้ พี ระภาคพระองค์นน้ั คลายความพอใจในกามทัง้ หลาย
แล้ว จึงได้บังเกิดในที่นี้.
(จากนั้นพระองค์พร้อมด้วยเทวดาเหล่าอวิหา ได้พากัน
เข้าไปหาเทวดาเหล่าอตัปปา ถัดจากนั้นพระองค์พร้อมเทวดา
เหล่าอวิหาและเหล่าอตัปปา ได้พากันเข้าไปหาเทวดาเหล่าสุทัสสา
ถัดจากนัน้ พระองค์พร้อมด้วยเทวดาทัง้ ๓ เหล่า ได้เข้าไปหาเทวดา
เหล่าสุทสั สี ถัดจากนัน้ พระองค์พร้อมด้วยเทวดาทัง้ ๔ เหล่า ได้เข้า
ไปหาเทวดาเหล่าอกนิฏฐา โดยในการเข้าไปหาเทวดาแต่ละเหล่า
เทวดาเหล่านั้นได้กราบทูลพระองค์ถึงเรื่องพระพุทธเจ้าบรรดาที่
ล่วงไปแล้ว รวมถึงการประพฤติพรหมจรรย์ของตนเองในช่วงที่
พระพุทธเจ้าเหล่านัน้ โดยทำานองเดียวกัน ผูศ้ กึ ษาพึงเทียบเคียงได้เอง
หรืออ่านได้จากเนื้อความเต็มของพระสูตร. -ผู้รวบรวม)

ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุที่ธรรมธาตุนี้ ตถาคต
แทงตลอดแล้วอย่างดีดว้ ยอาการอย่างนี้ ดังนัน้ พระพุทธเจ้า
๑๗
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ที่ล่วงไปแล้ว ปรินิพพานไปแล้ว ตัดธรรมเป็นเหตุทำาให้
เนิ่นช้าได้แล้ว ตัดวัฏฏะได้แล้ว ครอบงำาวัฏฏะได้แล้ว ล่วง
ทุกข์ทั้งปวงแล้ว ตถาคตย่อมระลึกถึงได้แม้โดยพระชาติ
ย่อมระลึกได้แม้โดยพระนาม ย่อมระลึกได้แม้โดยพระโคตร
ย่อมระลึกได้แม้โดยประมาณแห่งพระชนมายุ ย่อมระลึกได้
แม้โดยคู่แห่งพระสาวก ย่อมระลึกได้แม้โดยการประชุมกัน
แห่งพระสาวกว่า แม้ดว้ ยเหตุนี้ พระผูม้ พี ระภาคเหล่านัน้ จึง
มีพระชาติอย่างนี้ จึงมีพระนามอย่างนี้ จึงมีพระโคตรอย่างนี้
จึงมีศีลอย่างนี้ จึงมีธรรมอย่างนี้ จึงมีปัญญาอย่างนี้ จึงมี
วิหารธรรมอย่างนี้ จึงมีวิมุตติอย่างนี้.
ภิกษุทั้งหลาย แม้พวกเทวดาก็ได้บอกเนื้อความนี้
แก่ตถาคต ซึง่ เป็นเหตุให้ตถาคตระลึกถึงได้ซงึ่ พระพุทธเจ้า
ทั้งหลายที่ล่วงไปแล้ว … แม้ด้วยเหตุนี้ พระผู้มีพระภาค
เหล่านั้น จึงมีพระชาติอย่างนี้ จึงมีพระนามอย่างนี้ จึงมี
พระโคตรอย่างนี้ จึงมีศีลอย่างนี้ จึงมีปัญญาอย่างนี้ จึงมี
วิหารธรรมอย่างนี้ จึงมีวิมุตติอย่างนี้ ดังนี้.

๑๘
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คว�มเป็นอริยบุคคล
กับก�รละเครือ่ งผูก (นัยที่ ๒)
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ภิกษุทงั้ หลาย บุคคล ๔ จำาพวกนี้ มีปรากฏอยูใ่ นโลก
๔ จำาพวกเป็นอย่างไร คือ
(๑) ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ยังละ
โอรัมภาคิยสังโยชน์ไม่ได้ ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อ
ให้ได้อุบัติไม่ได้ ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพ
ไม่ได้.
(๒) อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้ แต่ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติ
ไม่ได้ ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพไม่ได้.
(๓) อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ ละโอรัมภาคิยสั ง โยชน์ ไ ด้ ละสั ง โยชน์ อั น เป็ น ปั จ จั ย เพื่ อ ให้ ไ ด้ อุ บั ติ ไ ด้
แต่ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพไม่ได้.
(๔) อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ ละโอรัมภาคิยสั ง โยชน์ ไ ด้ ละสั ง โยชน์ อั น เป็ น ปั จ จั ย เพื่ อ ให้ ไ ด้ อุ บั ติ ไ ด้
ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพได้.
๑๙
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ภิกษุทงั้ หลาย ก็บคุ คลจำาพวกไหน ยังละโอรัมภาคิยสังโยชน์ไม่ได้ (โอรมฺภาคิยานิ ส ฺโ ชนานิ อปฺปหีนานิ) ยังละ
สังโยชน์อนั เป็นปัจจัยเพือ่ ให้ได้อบุ ตั ไิ ม่ได้ (อุปปฺ ตฺตปิ ฏิลาภิกานิ
ส โฺ ชนานิ อปฺปหีนานิ) ยังละสังโยชน์อน
ั เป็นปัจจัยเพือ่ ให้ได้ภพ
ไม่ได้ (ภวปฏิลาภิกานิ ส ฺโ ชนานิ อปฺปหีนานิ) คือ สกท�ค�มี
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้แล ยังละโอรัมภาคิยสังโยชน์ไม่ได้
ยั ง ละสั ง โยชน์ อั น เป็ น ปั จ จั ย เพื่ อ ให้ ไ ด้ อุ บั ติ ไ ม่ ไ ด้ ยั ง ละ
สังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพไม่ได้.
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลจำาพวกไหน ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้ (โอรมฺภาคิยานิ ส โฺ ชนานิ ปหีนานิ) แต่ยงั ละสังโยชน์
อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติไม่ได้ ยังละสังโยชน์อันเป็น
ปัจจัยเพื่อให้ได้ภพไม่ได้ คือ อุทธังโสโตอกนิฏฐค�มี (ผู้มี
กระแสเบื้องบนไปสู่อกนิฏฐภพ) ภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้แล
ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้ แต่ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัย
เพื่อให้ได้อุบัติไม่ได้ และยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อ
ให้ได้ภพไม่ได้.
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลจำาพวกไหน ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้ ละสังโยชน์อนั เป็นปัจจัยเพือ่ ให้ได้อบุ ตั ไิ ด้ (อุปปฺ ตฺต-ิ
ปฏิลาภิกานิ ส โฺ ชนานิ ปหีนานิ) แต่ยงั ละสังโยชน์อน
ั เป็นปัจจัย
๒๐
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เพื่อให้ได้ภพไม่ได้ คือ อันตร�ปรินิพพ�ยี ภิกษุทั้งหลาย
บุคคลนี้แล ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้ ละสังโยชน์อันเป็น
ปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติได้ แต่ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อ
ให้ได้ภพไม่ได้.
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลจำาพวกไหน ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้ ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติได้ และ
ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพได้ (ภวปฏิลาภิกานิ
ส โฺ ชนานิ ปหีนานิ) คือ อรหันต์ผสู้ น
ิ้ อ�สวะแล้ว ภิกษุทง้ั หลาย
บุคคลนี้แล ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้ ละสังโยชน์อันเป็น
ปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติได้ ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้
ภพได้.
ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำาพวกนี้แล มีปรากฏอยู่
ในโลก.
(ควรดูประกอบเพิ่มเติมเรื่อง “อุปมาช่างตีเหล็ก” ใน
หน้า ๒๘ ของหนังสือเล่มนี้. -ผู้รวบรวม)

๒๑
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สังโยชน์ 10
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ภิกษุทงั้ หลาย สังโยชน์ ๑๐ ประการนี้ ๑๐ ประการ
เป็นอย่างไร คือ โอรัมภาคิยสังโยชน์ (สังโยชน์เบื้องต่ำา) ๕
ประการ อุทธัมภาคิยสังโยชน์ (สังโยชน์เบื้องสูง) ๕ ประการ.
โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ
(๑) สักกายทิฏฐิ
(๒) วิจิกิจฉา
(๓) สีลัพพตปรามาส
(๔) กามฉันทะ
(๕) พยาบาท
เหล่านี้แล โอรัมภาคิยสังโยชน์ 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.
๒๒
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มาลุงกยบุตร ก็เธอจำาโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ที่เรา
แสดงแล้วว่าอย่างไร.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ยังจำาได้ซึ่งโอรัมภาคิยสังโยชน์ คือ สักกายทิฏฐิ วิจกิ จิ ฉา สีลพั พตปรามาส กามฉันทะ พยาบาท
ทีพ่ ระผูม้ พี ระภาคทรงแสดงแล้ว ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ข้าพระองค์ยงั
จำาได้ซึ่งโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วอย่างนี้.

มาลุงก๎ยบุตร เธอจำาโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ เหล่านี้
ที่เราแสดงแล้วอย่างนี้แก่ใครหนอ.
มาลุงก๎ยบุตร นักบวช พวกอัญญเดียรถียจ์ กั โต้เถียง
ด้วยคำาโต้เถียงอันเปรียบด้วยเด็กนี้ได้ มิใช่หรือว่า แม้แต่
ความคิดว่าก�ยของตนดังนี้ ย่อมมีแก่เด็กอ่อนผูย้ งั นอนหงาย
อยู่ ก็ สั ก กายทิ ฏ ฐิ จั ก เกิ ด ขึ้ น แก่ เ ด็ ก นั้ น แต่ ที่ ไ หน ส่ ว น
สักก�ยทิฏฐิอันเป็นอนุสัยเท่านั้น ย่อมนอนตามแก่เด็กนั้น
แม้ แ ต่ ค วามคิ ด ว่ าธรรมทั้ ง หล�ยดั ง นี้ ย่ อ มไม่ มี แ ก่ เ ด็ ก
อ่ อ นผู้ ยั ง นอนหงายอยู่ ก็ ค วามสงสั ย ในธรรมทั้ ง หลาย
จักเกิดขึ้นแก่เด็กนั้นแต่ที่ไหน ส่วนวิจิกิจฉ�อันเป็นอนุสัย
เท่านั้น ย่อมนอนตามแก่เด็กนั้น แม้แต่ความคิดว่าศีล
๒๓
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ทั้ ง หล�ยดั ง นี้ ย่ อ มไม่ มี แ ก่ เ ด็ ก อ่ อ นผู้ ยั ง นอนหงายอยู่
สีลพั พตปรามาสในศีลทัง้ หลายจักเกิดขึน้ แก่เด็กนัน้ แต่ทไ่ี หน
ส่วนสีลัพพตปร�ม�สอันเป็นอนุสัยเท่านั้น ย่อมนอนตาม
แก่เด็กนั้น แม้แต่ความคิดว่าก�มทั้งหล�ยดังนี้ ย่อมไม่มี
แก่เด็กอ่อนยังนอนหงายอยู่ ก็กามฉันทะในกามทั้งหลาย
จักเกิดขึ้นแก่เด็กนั้นแต่ที่ไหน ส่วนก�มร�คะอันเป็นอนุสัย
เท่านั้น ย่อมนอนตามแก่เด็กนั้น แม้แต่ความคิดว่าสัตว์
ทั้งหล�ยดังนี้ ย่อมไม่มีแก่เด็กอ่อนผู้ยังนอนหงายอยู่ ก็
ความพยาบาทในสัตว์ทงั้ หลายจักเกิดขึน้ แก่เด็กนัน้ แต่ทไี่ หน
ส่วนพย�บ�ทอันเป็นอนุสยั เท่านัน้ ย่อมนอนตามแก่เด็กนัน้ .
มาลุงก๎ยบุตร นักบวช พวกอัญญเดียรถียจ์ กั โต้เถียง
ด้วยคำาโต้เถียงอันเปรียบด้วยเด็กอ่อนนี้ได้มิใช่หรือ.
ท่านพระอานนท์ได้กราบทูลว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาค เวลานี้
เป็นกาลสมควร ข้าแต่พระสุคต เวลานีเ้ ป็นกาลสมควรทีพ่ ระผูม้ พี ระภาค
พึงทรงแสดงโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ภิกษุทงั้ หลายได้ฟงั ต่อพระผูม้ พี ระภาค
แล้ว จักทรงจำาไว้.

อานนท์ ถ้ า อย่ า งนั้ น เธอจงฟั ง จงใส่ ใ จให้ ดี
เราจักกล่าว.
๒๔
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อานนท์ ปุถุชนในโลกนี้ ผู้ไม่ได้สดับ ไม่ได้เห็น
พระอริยะ ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ไม่ได้รับแนะนำา
ในธรรมของพระอริยะ ไม่เห็นสัปบุรุษ ไม่ฉลาดในธรรม
ของสัปบุรุษ ไม่ได้รับแนะนำาในธรรมของสัปบุรุษ มีจิตอัน
สักกายทิฏฐิกลุม้ รุมแล้ว อันสักกายทิฏฐิครอบงำาแล้วอยู่ และ
เมื่อสักกายทิฏฐิเกิดขึ้นแล้ว ย่อมไม่รู้อุบายเป็นเครื่องสลัด
ออกเสียได้ตามความเป็นจริง สักกายทิฏฐินั้นก็เป็นของมี
กำาลัง อันปุถชุ นนัน้ บรรเทาไม่ได้แล้ว ชือ่ ว่าเป็นโอรัมภาคิยสังโยชน์ ปุถชุ นนัน้ มีจติ อันวิจกิ จิ ฉากลุม้ รุมแล้ว อันวิจกิ จิ ฉา
ครอบงำาแล้วอยู่ และเมือ่ วิจกิ จิ ฉาเกิดขึน้ แล้ว ย่อมไม่รอู้ บุ าย
เป็นเครื่องสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริง วิจิกิจฉานั้นก็
เป็นของมีกำาลัง อันปุถุชนนั้นบรรเทาไม่ได้แล้ว ชื่อว่าเป็น
โอรัมภาคิยสังโยชน์ ปุถุชนนั้นมีจิตอันสีลัพพตปรามาส
กลุ้มรุมแล้ว อันสีลัพพตปรามาสครอบงำาแล้วอยู่ และเมื่อ
สีลัพพตปรามาสเกิดขึ้นแล้ว ย่อมไม่รู้อุบายเป็นเครื่องสลัด
ออกเสียได้ตามความเป็นจริง สีลพั พตปรามาสนัน้ ก็เป็นของ
มีกาำ ลัง อันปุถชุ นนัน้ บรรเทาไม่ได้แล้ว ชือ่ ว่าเป็นโอรัมภาคิยสังโยชน์ ปุถชุ นนัน้ มีจติ อันกามราคะกลุม้ รุมแล้ว อันกามราคะ
ครอบงำาแล้วอยู่ และเมื่อกามราคะเกิดขึ้นแล้ว ย่อมไม่รู้
๒๕

พุทธวจน - หมวดธรรม

อุบายเป็นเครือ่ งสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริง กามราคะ
นัน้ ก็เป็นของมีกาำ ลัง อันปุถชุ นนัน้ บรรเทาไม่ได้แล้ว ชือ่ ว่าเป็น
โอรัมภาคิยสังโยชน์ ปุถชุ นนัน้ มีจติ อันพยาบาทกลุม้ รุมแล้ว
อันพยาบาทครอบงำาแล้วอยู่ และเมื่อพยาบาทเกิดขึ้นแล้ว
ย่อมไม่รอู้ บุ ายเป็นเครือ่ งสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริง
พยาบาทนัน้ ก็เป็นของมีกาำ ลัง อันปุถชุ นนัน้ บรรเทาไม่ได้แล้ว
ชื่อว่าโอรัมภาคิยสังโยชน์.
อานนท์ ส่ ว นอริ ย สาวกผู้ ไ ด้ ส ดั บ แล้ ว ได้ เ ห็ น
พระอริยะ เป็นผู้ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ได้รับแนะนำา
ในธรรมของพระอริยะดีแล้ว ได้เห็นสัปบุรุษ ฉลาดในธรรม
ของสัปบุรษุ ได้รบั แนะนำาในธรรมของสัปบุรษุ ดีแล้ว มีจติ อัน
สักกายทิฏฐิกลุ้มรุมไม่ได้ อันสักกายทิฏฐิครอบงำาไม่ได้อยู่
และเมือ่ สักกายทิฏฐิเกิดขึน้ แล้ว ย่อมรูอ้ บุ ายเป็นเครือ่ งสลัด
ออกเสียได้ตามความเป็นจริง สักกายทิฏฐิพร้อมทั้งอนุสัย
อันอริยสาวกนั้นย่อมละได้ อริยสาวกนั้นมีจิตอันวิจิกิจฉา
กลุม้ รุมไม่ได้ อันวิจกิ จิ ฉาครอบงำาไม่ได้อยู่ และเมือ่ วิจกิ จิ ฉา
เกิดขึน้ แล้ว ย่อมรูอ้ บุ ายเป็นเครือ่ งสลัดออกเสียได้ตามความ
เป็นจริง วิจกิ จิ ฉาพร้อมทัง้ อนุสยั อันอริยสาวกนัน้ ย่อมละได้
อริยสาวกนั้นมีจิตอันสีลัพพตปรามาสกลุ้มรุมไม่ได้ อัน
๒๖
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สีลัพพตปรามาสย่อมครอบงำาไม่ได้อยู่ และเมื่อสีลัพพตปรามาสเกิดขึน้ แล้ว ย่อมรูอ้ บุ ายเป็นเครือ่ งสลัดออกเสียได้ตาม
ความเป็นจริง สีลพั พตปรามาสพร้อมทัง้ อนุสยั อันอริยสาวก
นัน้ ย่อมละได้ อริยสาวกนัน้ มีจติ อันกามราคะกลุม้ รุมไม่ได้
อันกามราคะครอบงำาไม่ได้อยู่ และเมือ่ กามราคะเกิดขึน้ แล้ว
ย่อมรู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริง
กามราคะพร้ อ มทั้ ง อนุ สั ย อั น อริ ย สาวกนั้ น ย่ อ มละได้
อริยสาวกนั้นมีจิตอันพยาบาทกลุ้มรุมไม่ได้ อันพยาบาท
ครอบงำาไม่ได้อยู่ และเมื่อพยาบาทเกิดขึ้นแล้ว ย่อมรู้อุบาย
เป็นเครือ่ งสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริง พยาบาทพร้อม
ทั้งอนุสัย อันอริยสาวกนั้นย่อมละได้.
(มีเนื้อความของพระสูตรต่อเนื่องถึง “ปฏิปทาเพื่อละ
โอรัมภาคิยสังโยชน์” ซึง่ ได้นาำ ไปใส่ไว้ในหน้า ๔๓๗ ของหนังสือเล่มนี.้
-ผูร้ วบรวม)
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ภิกษุทงั้ หลาย เราจักแสดงปุรสิ คติ ๗ ประการและ
อนุปาทาปรินิพพาน เธอทั้งหลายจงตั้งใจฟัง จงใส่ใจให้ดี
เราจักกล่าว ภิกษุทั้งหลาย ก็ปุริสคติ ๗ ประการเป็น
อย่างไร คือ
(๑) ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปฏิบัติอย่างนี้ คือ
ได้ความวางเฉยว่า ถ้ากรรมในอดีตไม่ได้มแี ล้วไซร้ อัตภาพใน
ปัจจุบนั ก็ไม่พงึ มีแก่เรา ถ้ากรรมในปัจจุบนั ไม่มไี ซร้ อัตภาพ
ในอนาคตก็จักไม่มีแก่เรา เบญจขันธ์ที่กำาลังเป็นอยู่ ที่เป็น
มาแล้ว เราย่อมละได้ เธอย่อมไม่กำาหนัดในเบญจขันธ์อัน
เป็นอดีต ไม่ขอ้ งในเบญจขันธ์อนั เป็นอนาคต ย่อมพิจารณา
เห็นบทอันสงบระงับอย่างยิ่งซึ่งมีอยู่ด้วยปัญญาอันชอบ ก็
บทนั้น แล ภิ ก ษุ นั้ น ยังทำาให้แจ้งไม่ได้โดยอาการทั้งปวง
อนุสัยคือมานะ อนุสัยคือภวราคะ อนุสัยคืออวิชชา เธอก็
ยังละไม่ได้โดยอาการทั้งปวง เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕
สิ้นไป ภิกษุนั้นย่อมเป็นอันตร�ปรินิพพ�ยี เปรียบเหมือน
เมื่อนายช่างตีแผ่นเหล็กที่ถูกเผาอยู่ตลอดวัน สะเก็ดร่อน
ออกแล้วดับไป (ปปฺปฏิกา นิพฺพตฺติตฺวา นิพฺพาเยยฺย) ฉะนั้น.1
๑. อุปม�นี้ พระไตรป ก �ษ�ไทยฉบับหลวงไม่ได้ใส่ไว้ แต่มมี �โดย �ษ�บ�ลี จึงได้
เทียบเคียงสำ�นวนแปลม�จ�กพระไตรป กฉบับอืน่ . ผูร้ วบรวม
๒๘
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(๒) ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้
ปฏิบัติอย่างนี้ คือ ได้ความวางเฉยว่า ถ้ากรรมในอดีตไม่มี
แล้วไซร้ … เบญจขันธ์ที่กำาลังเป็นอยู่ ที่เป็นมาแล้ว เราย่อม
ละได้ เธอย่อมไม่กาำ หนัดในเบญจขันธ์อันเป็นอดีต … ย่อม
พิจารณาเห็นบทอันสงบระงับอย่างยิ่งซึ่งมีอยู่ ด้วยปัญญา
อันชอบ ก็บทนั้นแล ภิกษุนั้นยังทำาให้แจ้งไม่ได้โดยอาการ
ทัง้ ปวง อนุสยั คือมานะ … อนุสยั คืออวิชชา เธอก็ยงั ละไม่ได้
โดยอาการทั้งปวง เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป เธอ
ย่อมเป็นอันตร�ปรินิพพ�ยี เปรียบเหมือนเมื่อนายช่าง
ตีแผ่นเหล็กที่ถูกเผาอยู่ตลอดวัน สะเก็ดร่อนออก ลอยไป
แล้วก็ดับ (ปปฺปฏิกา นิพฺพตฺติตฺวา อุปฺปติตฺวา นิพฺพาเยยฺย) ฉะนั้น.
(๓) ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้
ปฏิบัติอย่างนี้ … เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป เธอ
ย่อมเป็นอันตร�ปรินิพพ�ยี เปรียบเหมือนเมื่อนายช่าง
ตีแผ่นเหล็กที่ถูกเผาอยู่ตลอดวัน สะเก็ดร่อนออก ลอยไป
ตกยังไม่ถงึ พืน้ ก็ดบั (ปปฺปฏิกา นิพพฺ ตฺตติ วฺ า อุปปฺ ติตวฺ า อนุปหจฺจตล
นิพฺพาเยยฺย) ฉะนั้น.
(๔) ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้
ปฏิบัติอย่างนี้ … เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป เธอ
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ย่อมเป็นอุปหัจจปรินิพพ�ยี เปรียบเหมือนเมื่อนายช่าง
ตีแผ่นเหล็กที่ถูกเผาอยู่ตลอดวัน สะเก็ดร่อนออก ลอยไป
ตกถึงพื้นแล้วก็ดับ (ปปฺปฏิกา นิพฺพตฺติตฺวา อุปฺปติตฺวา อุปหจฺจตล
นิพฺพาเยยฺย) ฉะนั้น.
(๕) ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้
ปฏิบัติอย่างนี้ … เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป เธอ
ย่อมเป็นอสังข�รปรินิพพ�ยี เปรียบเหมือนเมื่อนายช่าง
ตีแผ่นเหล็กที่ถูกเผาอยู่ตลอดวัน สะเก็ดร่อนออก ลอยไป
แล้วตกลงที่กองหญ้าหรือกองไม้เล็กๆ สะเก็ดนั้นย่อมให้
ไฟและควันเกิดขึ้นได้ที่หญ้าหรือกองไม้เล็กๆ นั้น ครั้นให้
เกิดไฟและควันเผากองหญ้าหรือกองไม้เล็กๆ นั้นให้หมด
ไปจนไม่มีเชื้อแล้วก็ดับ ฉะนั้น.
(๖) ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้
ปฏิบัติอย่างนี้ … เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป เธอ
ย่อมเป็นสสังข�รปรินิพพ�ยี เปรียบเหมือนเมื่อนายช่าง
ตีแผ่นเหล็กที่ถูกเผาอยู่ตลอดวัน สะเก็ดร่อนออก ลอยไป
แล้วตกลงที่กองหญ้าหรือกองไม้เขื่องๆ สะเก็ดนั้นย่อมให้
เกิดไฟและควันที่กองหญ้าหรือกองไม้เขื่องๆ นั้น ครั้นให้
เกิดไฟและควันแล้ว เผากองหญ้าหรือกองไม้เขื่องๆ นั้น
ให้หมดไปจนไม่มีเชื้อแล้วก็ดับ ฉะนั้น.
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(๗) ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ เป็ น ผู้
ปฏิบัติอย่างนี้ … เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป เธอ
เป็นอุทธังโสโตอกนิฏฐค�มี (ผูม้ กี ระแสในเบือ้ งบนไปสูอ่ กนิฏฐภพ)
เปรียบเหมือนนายช่างตีแผ่นเหล็กที่ถูกเผาอยู่ตลอดวัน
สะเก็ดร่อนออก ลอยไป แล้วตกลงที่กองหญ้าหรือกองไม้
ใหญ่ๆ สะเก็ดนัน้ ย่อมให้เกิดไฟและควันทีก่ องหญ้าหรือกอง
ไม้ใหญ่ๆ นัน้ ครัน้ ให้เกิดไฟและควันแล้ว เผากองหญ้าหรือ
กองไม้ใหญ่ๆ นั้นให้หมดไป แล้วจึงลามไปไหม้ไม้กอและ
ป่าไม้ ครัน้ ไหม้ไม้กอและป่าไม้แล้ว ลามมาถึงทีส่ ดุ หญ้าเขียว
ที่สุดภูเขา ที่สุดชายน้าำ หรือภูมิภาคอันน่ารื่นรมย์ หมดเชื้อ
แล้วก็ดับ ฉะนั้น.
ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แลปุริสคติ ๗ ประการ.
ภิกษุทงั้ หลาย ส่วนอนุปาทาปรินพิ พานเป็นอย่างไร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ปฏิบัติอย่างนี้
คือ ย่อมได้ความวางเฉยว่า ถ้ากรรมในอดีตไม่ได้มีแล้ว
ไซร้ อัตภาพในปัจจุบันก็ไม่พึงมีแก่เรา ถ้ากรรมในปัจจุบัน
ย่อมไม่มีไซร้ อัตภาพในอนาคตก็จักไม่มีแก่เรา เบญจขันธ์
ที่กำาลังเป็นอยู่ ที่เป็นมาแล้ว เราย่อมละได้ เธอย่อมไม่
กำาหนัดในเบญจขันธ์อันเป็นอดีต ไม่ข้องอยู่ในเบญจขันธ์
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อันเป็นอนาคต ย่อมพิจารณาเห็นบทอันสงบระงับอย่างยิ่ง
ด้วยปัญญาอันชอบ ก็บทนั้นแล อันภิกษุนั้นทำาให้แจ้งแล้ว
โดยอาการทั้งปวง อนุสัยคือมานะ อนุสัยคือภวราคะ อนุสัย
คืออวิชชา เธอก็ละได้แล้วโดยอาการทัง้ ปวง เธอย่อมกระทำ�
ให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญ�วิมุตติ อันหาอาสวะมิได้
เพราะอาสวะทัง้ หลายสิน้ ไปด้วยปัญญาอันยิง่ เอง ในปัจจุบนั
เข้าถึงอยู่ ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าอนุปาทาปรินิพพาน.
ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แลปุริสคติ ๗ ประการ และ
อนุปาทาปรินิพพาน.
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คว�มเป็นอริยบุคคลกับสิกข� ๓
(นัยที่ 1)

1๒

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๙๗/๕๒๖.

ภิกษุทั้งหลาย สิกขาบท ๑๕๐ ถ้วนนี้ มาสู่อุเทศ
ทุกกึ่งเดือน ซึ่งกุลบุตรทั้งหลายผู้ปรารถนาประโยชน์ศึกษา
กันอยู่.
ภิกษุทงั้ หลาย สิกขา ๓ นี้ ทีส่ กิ ขาบท ๑๕๐ นัน้ รวมอยู่
ด้วยทั้งหมด สิกขา ๓ นั้นเป็นอย่างไร คือ อธิศีลสิกขา
อธิจิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขา ภิกษุทั้งหลาย สิกขา ๓
เหล่านี้แล ที่สิกขาบท ๑๕๐ นั้นรวมอยู่ด้วยทั้งหมด.
ภิ ก ษุ ทั้ งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ทำ า ให้
บริบูรณ์ในศีล (สีเลสุ ปริปูรการี) เป็นผู้ทำาพอประม�ณใน
สม�ธิ (สมาธิสฺมึ มตฺตโสการี) เป็นผู้ทำาพอประม�ณในปัญญ�
(ป ฺ าย มตฺตโสการี) เธอย่อมล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้าง ย่อม
ออกจากอาบัติน้ันบ้าง ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะไม่มี
ใครกล่าวความเป็นคนอาภัพเพราะล่วงสิกขาบทนี้ แต่ว่า
สิกขาบทเหล่าใด เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ สมควรแก่
พรหมจรรย์ เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืน และเป็นผู้มีศีลมั่นคงใน
สิกขาบทเหล่านั้น สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย
เธอเป็นโสด�บัน เพราะสังโยชน์ ๓ หมดสิ้นไป เป็นผู้มี
ความไม่ตกต่าำ เป็นธรรมดา เป็นผูเ้ ทีย่ งจะตรัสรูใ้ นเบือ้ งหน้า.
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ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ทำาให้
บริบูรณ์ในศีล เป็นผู้ทำาพอประม�ณในสม�ธิ เป็นผู้ทำา
พอประม�ณในปัญญ� เธอย่อมล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้าง
ย่อมออกจากอาบัตนิ น้ั บ้าง ข้อนัน้ เพราะเหตุอะไร เพราะไม่มี
ใครกล่าวความเป็นคนอาภัพเพราะล่วงสิกขาบทนี้ แต่ว่า
สิกขาบทเหล่าใด เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ สมควรแก่
พรหมจรรย์ เธอเป็นผูม้ ศี ลี ยัง่ ยืน และมีศลี มัน่ คงในสิกขาบท
เหล่านั้น สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย เธอเป็น
สกท�ค�มี เพราะสังโยชน์ ๓ หมดสิ้นไป และเพราะราคะ
โทสะ และโมหะเบาบาง จะมายังโลกนี้อีกคราวเดียวเท่านั้น
แล้วจะทำาที่สุดทุกข์ได้.
ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ทำาให้
บริบรู ณ์ในศีล (สีเลสุ ปริปรู การี) เป็นผูท้ าำ ให้บริบรู ณ์ในสม�ธิ
(สมาธิสมฺ ึ ปริปรู การี) เป็นผูท
้ าำ พอประม�ณในปัญญ� (ป ฺ าย
มตฺตโสการี) เธอย่อมล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้าง ย่อมออก
จากอาบัตินั้นบ้าง ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะไม่มีใคร
กล่าวความเป็นคนอาภัพเพราะล่วงสิกขาบทนี้ แต่สิกขาบท
เหล่าใดเป็นเบือ้ งต้นแห่งพรหมจรรย์ สมควรแก่พรหมจรรย์
เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืน และมีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหล่านั้น
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สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย เธอเป็นโอปป�ติกะ
จะปรินพิ พานในภพนัน้ มีอนั ไม่กลับจากโลกนัน้ เป็นธรรมดา
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ หมดสิ้นไป.
ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ทำาให้
บริบูรณ์ในศีล เป็นผู้ทำาให้บริบูรณ์ในสม�ธิ เป็นผู้ทำาให้
บริบรู ณ์ในปัญญ� (ป ฺ าย ปริปรู การี) เธอย่อมล่วงสิกขาบท
เล็ ก น้ อ ยบ้ า ง ย่ อ มออกจากอาบั ติ นั้ น บ้ า ง ข้ อ นั้ น เพราะ
เหตุอะไร เพราะไม่มีใครกล่าวความเป็นคนอาภัพเพราะ
ล่วงสิกขาบทนี้ แต่ว่าสิกขาบทเหล่าใด เป็นเบื้องต้นแห่ง
พรหมจรรย์ สมควรแก่พรหมจรรย์ เธอเป็นผูม้ ศี ลี ยัง่ ยืน และ
มีศลี มัน่ คงในสิกขาบทเหล่านัน้ สมาทานศึกษาอยูใ่ นสิกขาบท
ทัง้ หลาย เธอทำ�ให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญ�วิมุตติ อันหา
อาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่ง
เอง ในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่.
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทำาได้เพียงบางส่วน ย่อมให้
สำาเร็จบางส่วน ผู้ทำาให้บริบูรณ์ ย่อมให้สำาเร็จได้บริบูรณ์
อย่างนี้แล ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวสิกขาบททั้งหลายว่า
ไม่เป็นหมันเลย.
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คว�มเป็นอริยบุคคลกับสิกข� ๓
(นัยที่ ๒)

1๓

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๙๙/๕๒๗.

ภิกษุทงั้ หลาย สิกขาบท ๑๕๐ ถ้วนนี้ ย่อมมาสูอ่ เุ ทศ
ทุกกึ่งเดือน ซึ่งกุลบุตรทั้งหลายผู้ปรารถนาประโยชน์ศึกษา
กันอยู่.
ภิกษุทั้งหลาย สิกขา ๓ นี้ ที่สิกขาบท ๑๕๐ นั้น
รวมอยู่ด้วยทั้งหมด สิกขา ๓ เป็นอย่างไร คือ อธิศีลสิกขา
อธิจิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขา ภิกษุทั้งหลาย สิกขา ๓
เหล่านี้แล ที่สิกขาบท ๑๕๐ นั้นรวมอยู่ด้วยทั้งหมด.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ เป็ น ผู้ ทำ � ให้
บริบูรณ์ในศีล เป็นผู้ทำ�พอประม�ณในสม�ธิ เป็นผู้ทำ�
พอประม�ณในปัญญ� เธอย่อมล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้าง
ย่อมออกจากอาบัตินั้นบ้าง ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะ
ไม่มใี ครกล่าวความเป็นคนอาภัพ เพราะเหตุลว่ งสิกขาบทนี้
แต่วา่ สิกขาบทเหล่าใด เป็นเบือ้ งต้นแห่งพรหมจรรย์ 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 ย่อมมาเกิดยังภพมนุษย์นค้ี ราวเดียวเท่านัน้
แล้วจะทำาที่สุดแห่งทุกข์ได้ เพราะสังโยชน์ ๓ หมดสิ้นไป
และเพราะราคะ โทสะ โมหะเบาบาง เธอเป็นสกท�ค�มี
ย่อมมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียว แล้วจะทำาที่สุดแห่งทุกข์ได้.
ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ทำาให้
บริ บู ร ณ์ ใ นศี ล เป็ น ผู้ ทำ า ให้ บ ริ บู ร ณ์ ใ นสม�ธิ เป็ น ผู้ ทำ า
พอประม�ณในปัญญ� เธอย่อมล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้าง
ย่อมออกจากอาบัตินั้นบ้าง ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะ
ไม่มีใครกล่าวความเป็นคนอาภัพเพราะเหตุล่วงสิกขาบทนี้
แต่วา่ สิกขาบทเหล่าใด เป็นเบือ้ งต้นแห่งพรหมจรรย์ สมควร
แก่พรหมจรรย์ เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืน และมีศีลมั่นคงใน
สิกขาบทเหล่านั้น สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ หมดสิ้นไป เธอเป็นอุทธังโสโตอกนิฏฐค�มี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ หมดสิน้ ไป
เธอเป็นสสังข�รปรินิพพ�ยี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕
๓๗
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หมดสิน้ ไป เธอเป็นอสังข�รปรินพิ พ�ยี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ หมดสิ้นไป เธอเป็นอุปหัจจปรินิพพ�ยี เพราะ
โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ หมดสิน้ ไป เธอเป็นอันตร�ปรินพิ พ�ยี.
ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ทำ�ให้
บริบูรณ์ในศีล เป็นผู้ทำ�ให้บริบูรณ์ในสม�ธิ เป็นผู้ทำ�ให้
บริบูรณ์ในปัญญ� เธอย่อมล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้าง ย่อม
ออกจากอาบัตินั้นบ้าง ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะไม่มี
ใครกล่าวความเป็นคนอาภัพเพราะเหตุล่วงสิกขาบทนี้ แต่
ว่าสิกขาบทเหล่าใด เป็นเบือ้ งต้นแห่งพรหมจรรย์ สมควรแก่
พรหมจรรย์ เธอเป็นผูม้ ศี ลี ยัง่ ยืน และมีศลี มัน่ คงในสิกขาบท
เหล่านั้น สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย เธอทำ�ให้
แจ้งซึง่ เจโตวิมตุ ติ ปัญญ�วิมตุ ติอนั ห�อ�สวะมิได้ เพร�ะ
อ�สวะทั้งหล�ยสิ้นไป ด้วยปัญญ�อันยิ่งเอง ในปัจจุบัน
เข้�ถึงอยู.่
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ทำาได้เพียงบางส่วนย่อมให้
สำาเร็จได้บางส่วน ผู้ทำาให้บริบูรณ์ย่อมให้สำาเร็จได้บริบูรณ์
อย่างนี้แล ภิกษุท้ังหลาย เรากล่าวสิกขาบททั้งหลายว่า
ไม่เป็นหมันเลย.
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คว�มเป็นอริยบุคคลกับสิกข� ๓
(นัยที่ ๓)

1๔

-บาลี วก. อํ. ๒๓/๓๙๓/๒ ๖.

สมัยหนึ่ง ในเวลาเช้า ท่านพระสารีบุตรครองจีวร ถือบาตร
เข้าไปบิณฑบาตในนครสาวัตถี ท่านเห็นว่าเวลายังเช้าเกินไปสำาหรับการ
บิณฑบาต จึงแวะเข้าไปในอารามของพวกปริพาชกลัทธิอื่น ได้ทักทาย
ปราศรัยกันพอสมควรแล้ว จึงนั่งลง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ก็ในสมัยนั้น
พวกปริพาชกเหล่านัน้ กำาลังนัง่ ประชุมสนทนากันว่า บุคคลใด ใครก็ตาม
ที่ยังมีเชื้อเหลือ (สอุปาทิเสสะ) ถ้าตายแล้ว ย่อมไม่พ้นจากนรก ไม่พ้น
จากกำาเนิดเดรัจฉาน ไม่พ้นจากเปรตวิสัย ไม่พ้นจากอบาย ทุคติ และ
วินิบาต ท่านพระสารีบุตรไม่ยินดีไม่คัดค้านถ้อยคำาที่ปริพาชกลัทธิอื่น
เหล่านั้นกล่าว แล้วลุกจากที่นั่งไป โดยคิดว่าจักรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่ง
ภาษิตนีใ้ นสำานักพระผูม้ พี ระภาค ครัน้ กลับจากบิณฑบาต ภายหลังอาหาร
แล้ว จึงเข้าไปเฝ้าพระผูม้ พี ระภาค กราบทูลถึงเรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ ให้ทรงทราบ
พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า

สารีบุตร อัญญเดียรถีย์ปริพาชกบางพวกโง่เขลา
ไม่ฉลาด จะรูไ้ ด้อย่างไรว่าใครมีเชือ้ เหลือ (สอุปาทิเสสะ) หรือ
ไม่มีเชื้อเหลือ (อนุปาทิเสสะ) สารีบุตร บุคคล ๙ จำาพวกนี้
ที่มีเชื้อเหลือ เมื่อกระทำากาละ ย่อมพ้นจากนรก พ้นจาก
กำาเนิดเดรัจฉาน พ้นจากเปรตวิสยั พ้นจากอบาย ทุคติ และ
วินิบาต ๙ จำาพวกเป็นอย่างไร คือ
๓๙
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สารี บุ ต ร บุ ค คลบางคนในโลกนี้ เป็ น ผู้ ก ระทำ า
ให้บริบูรณ์ในศีล กระทำาให้บริบูรณ์ในสม�ธิ กระทำาพอ
ประม�ณในปัญญ� บุคคลนัน้ เป็นอันตร�ปรินพิ พ�ยี เพราะ
โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิน้ ไป สารีบตุ ร นีบ้ คุ คลจำ�พวกที่ 1
ที่มีเชื้อเหลือ เมื่อกระทำากาละ ย่อมพ้นจากนรก พ้นจาก
กำาเนิดเดรัจฉาน พ้นจากเปรตวิสยั พ้นจากอบาย ทุคติ และ
วินิบาต.
สารีบุตร อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้
เป็นผู้กระทำาให้บริบูรณ์ในศีล กระทำาให้บริบูรณ์ในสม�ธิ
กระทำาพอประม�ณในปัญญ� บุคคลนั้นเป็นอุปหัจจปรินิพพ�ยี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป สารีบุตร
นี้บุคคลจำ�พวกที่ ๒ … .
สารีบุตร อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้
เป็นผู้กระทำาให้บริบูรณ์ในศีล กระทำาให้บริบูรณ์ในสม�ธิ
กระทำาพอประม�ณในปัญญ� บุคคลนั้นเป็นอสังข�รปรินิพพ�ยี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป สารีบุตร
นี้บุคคลจำ�พวกที่ ๓ … .
สารีบุตร อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้
เป็นผู้กระทำาให้บริบูรณ์ในศีล กระทำาให้บริบูรณ์ในสม�ธิ
๔๐
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กระทำาพอประม�ณในปัญญ� บุคคลนั้นเป็นสสังข�รปรินิพพ�ยี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป สารีบุตร
นี้บุคคลจำ�พวกที่ ๔ … .
สารีบุตร อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้
เป็นผู้กระทำาให้บริบูรณ์ในศีล กระทำาให้บริบูรณ์ในสม�ธิ
กระทำาพอประม�ณในปัญญ� บุคคลนั้นเป็นอุทธังโสโตอกนิฏฐค�มี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิน้ ไป สารีบตุ ร
นี้บุคคลจำ�พวกที่ ๕ … .
สารีบุตร อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้
เป็นผูก้ ระทำาให้บริบรู ณ์ในศีล กระทำาพอประม�ณในสม�ธิ
กระทำาพอประม�ณในปัญญ� บุคคลนั้นเป็นสกท�ค�มี
เพราะสังโยชน์ ๓ สิน้ ไป เพราะราคะ โทสะ และโมหะเบาบาง
กลั บ มายั ง โลกนี้ เ พี ย งคราวเดี ย วจะทำ า ที่ สุ ด แห่ ง ทุ ก ข์ ไ ด้
สารีบุตร นี้บุคคลจำ�พวกที่ ๖ … .
สารีบุตร อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้
เป็นผูก้ ระทำาให้บริบรู ณ์ในศีล กระทำาพอประม�ณในสม�ธิ
กระทำาพอประม�ณในปัญญ� บุคคลนัน้ เป็นเอกพีชี เพราะ
สังโยชน์ ๓ สิน้ ไป บังเกิดยังภพมนุษย์นคี้ รัง้ เดียว จะทำาทีส่ ดุ
แห่งทุกข์ได้ สารีบุตร นี้บุคคลจำ�พวกที่ 7 … .
๔๑

พุทธวจน - หมวดธรรม

สารีบุตร อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้
เป็นผูก้ ระทำาให้บริบรู ณ์ในศีล กระทำาพอประม�ณในสม�ธิ
กระทำาพอประม�ณในปัญญ� บุคคลนั้นเป็นโกลังโกละ
เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป ท่องเที่ยวอยู่ ๒-๓ ตระกูล แล้ว
จะทำาทีส่ ดุ แห่งทุกข์ได้ สารีบตุ ร นีบ้ คุ คลจำ�พวกที่ 8 … .
สารีบุตร อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้
เป็นผู้กระทำาให้บ ริ บูร ณ์ ใ นศี ล กระทำาพอประม�ณใน
สม�ธิ กระทำ า พอประม�ณในปั ญ ญ� บุ ค คลนั้ น เป็ น
สัตตักขัตตุปรมะ เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป ท่องเที่ยวอยู่
ยังเทวดาและมนุษย์ ๗ ครั้งเป็นอย่างยิ่ง แล้วจะทำาที่สุด
แห่งทุกข์ได้ สารีบุตร นี้บุคคลจำ�พวกที่ 9 ที่มีเชื้อเหลือ
เมื่อกระทำากาละ ย่อมพ้นจากนรก พ้นจากกำาเนิดเดรัจฉาน
พ้นจากเปรตวิสัย พ้นจากอบาย ทุคติ และวินิบาต.
สารีบุตร อัญญเดียรถีย์ปริพาชกบางพวกโง่เขลา
ไม่ฉลาด จะรูไ้ ด้อย่างไรว่าใครมีเชือ้ เหลือ (สอุปาทิเสสะ) หรือ
ไม่มีเชื้อเหลือ (อนุปาทิเสสะ).
สารีบตุ ร บุคคล 9 จำ�พวกนีแ้ ล ทีม่ เี ชือ้ เหลือ เมือ่
กระทำ�ก�ละ ย่อมพ้นจ�กนรก พ้นจ�กกำ�เนิดเดรัจฉ�น
พ้นจ�กเปรตวิสัย พ้นจ�กอบ�ย ทุคติ และวินิบ�ต.
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สารีบุตร ธรรมปริยายนี้ ยังไม่เคยแสดงแก่ภิกษุ
ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกามาก่อน ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร
เพราะเหตุว่า ผู้ฟังธรรมปริยายนี้แล้ว จักเข้าถึงซึ่งความ
ประมาท อนึ่ง ธรรมปริยายเช่นนี้ เราจะกล่าวก็ต่อเมื่อถูก
ถามเจาะจงเท่านั้น.
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คว�มเป็นอริยบุคคลกับอินทรีย์ ๕
(นัยที่ 1)

-บาลี

๔๔

1๕

าวา . สํ. ๙/๒๖๗/๘๘๘.

ภิกษุทงั้ หลาย อินทรีย์ ๕ ประการเหล่านี้ ๕ ประการ
เป็นอย่างไร คือ สัทธินทรีย์ วิรยิ นิ ทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์
ปัญญินทรีย์ ภิกษุทงั้ หลาย เหล่านีแ้ ล อินทรีย์ ๕ ประการ.
(๑) ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย บุ ค คลเป็ น อรหั น ต์ เพราะ
อินทรีย์ ๕ ประการนี้เต็มบริบูรณ์
(๒) เป็นผูป้ ฏิบตั เิ พือ่ ทำ�อรหัตตผลให้แจ้ง เพราะ
อินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของอรหันต์
(๓) เป็นอน�ค�มี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรีย์ของผู้ปฏิบัติเพื่อทำาอรหัตตผลให้แจ้ง
(๔) เป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ ทำ � อน�ค�มิ ผ ลให้ แ จ้ ง
เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของอนาคามี
(๕) เป็นสกท�ค�มี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรีย์ของผู้ปฏิบัติเพื่อทำาอนาคามิผลให้แจ้ง
(๖) เป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ ทำ � สกท�ค�มิ ผ ลให้ แ จ้ ง
เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของสกทาคามี
(๗) เป็นโสด�บัน เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรีย์ของผู้ปฏิบัติเพื่อทำาสกทาคามิผลให้แจ้ง
(๘) เป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ ทำ � โสด�ปั ต ติ ผ ลให้ แ จ้ ง
เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของโสดาบัน.

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

คว�มเป็นอริยบุคคลกับอินทรีย์ ๕
(นัยที่ ๒)

-บาลี

1๖

าวา . สํ. ๙/๒๖๔/๘๗๖.

ภิกษุทงั้ หลาย อินทรีย์ ๕ ประการเหล่านี้ ๕ ประการ
เป็นอย่างไร คือ สัทธินทรีย์ วิรยิ นิ ทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์
ปัญญินทรีย์ ภิกษุทงั้ หลาย เหล่านีแ้ ล อินทรีย์ ๕ ประการ.
(๑) ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย บุ ค คลเป็ น อรหั น ต์ เพราะ
อินทรีย์ ๕ เต็มบริบูรณ์
(๒) เป็นอน�ค�มี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรียข์ องอรหันต์
(๓) เป็นสกท�ค�มี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรียข์ องอนาคามี
(๔) เป็นโสด�บัน เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรียข์ องสกทาคามี
(๕) เป็นธัมม�นุส�รี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรีย์ของโสดาบัน
(๖) เป็นสัทธ�นุส�รี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรีย์ของธัมมานุสารี.
๔๕

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

คว�มเป็นอริยบุคคลกับอินทรีย์ ๕
(นัยที่ ๓)

-บาลี
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าวา . สํ. ๙/๒๖๖/๘๘๓.

ภิกษุทงั้ หลาย อินทรีย์ ๕ ประการเหล่านี้ ๕ ประการ
เป็นอย่างไร คือ สัทธินทรีย์ วิรยิ นิ ทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์
ปัญญินทรีย์ ภิกษุทงั้ หลาย เหล่านีแ้ ล อินทรีย์ ๕ ประการ.
(๑) ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย บุ ค คลเป็ น อรหั น ต์ เพราะ
อินทรีย์ ๕ ประการนี้เต็มบริบูรณ์
(๒) เป็ น อั น ตร�ปริ นิ พ พ�ยี เพราะอิ น ทรี ย์ ๕
ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของอรหันต์
(๓) เป็ น อุ ป หั จ จปริ นิ พ พ�ยี เพราะอิ น ทรี ย์ ๕
ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของอันตราปรินิพพายี
(๔) เป็นอสั ง ข�รปริ นิ พ พ�ยี เพราะอินทรีย์ ๕
ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของอุปหัจจปรินิพพายี
(๕) เป็นสสั ง ข�รปริ นิ พ พ�ยี เพราะอินทรีย์ ๕
ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของอสังขารปรินิพพายี
(๖) เป็นอุทธังโสโตอกนิฏฐค�มี เพราะอินทรีย์ ๕
ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของสสังขารปรินิพพายี
(๗) เป็นสกท�ค�มี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรีย์ของอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี
๔๖

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

(๘) เป็นเอกพี ชี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรีย์ของสกทาคามี
(๙) เป็นโกลังโกละ เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรีย์ของเอกพีชี
(๑๐) เป็ น สั ต ตั ก ขั ต ตุ ป รมะ เพราะอิ น ทรี ย์ ๕
ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของโกลังโกละ
(๑๑) เป็นธัมม�นุส�รี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
สัตตักขัตตุปรมะ
(๑๒) เป็นสัทธ�นุส�รี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรีย์ของธัมมานุสารี.
(ในสูตรอื่นๆ มีตรัสช่วงท้ายต่างกันออกไป ได้แก่ ด้วย
อาการอย่างนี้ ความต่างแห่งผลย่อมมีได้เพราะความต่างแห่งอินทรีย์
ความต่างแห่งบุคคลย่อมมีได้เพราะความต่างแห่งผล, หรือ อินทรีย์
๕ ประการนี้ ไม่มีแก่ผู้ใดเสียเลยโดยประการทั้งปวง เราเรียกผู้น้ัน
ว่า เป็นคนภายนอก ตั้งอยู่ในฝ่ายปุถุชน, หรือ บุคคลผู้กระทำา
ให้้บริบูรณ์ ย่อมให้สำาเร็จได้บริบูรณ์ (ความเป็นอรหันต์) บุคคล
ผู้กระทำาได้บางส่วน ย่อมให้สำาเร็จได้บางส่วน เรากล่าวอินทรีย์ ๕
ว่าไม่เป็นหมันเลย. -ผู้รวบรวม)
๔๗

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

อน�ค�มีในภพมนุษย์ (นัยที่ 1)
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-บาลี อุ .ิ . ๔/๔๕๙/๗ .

อานนท์ ในทักษิณาปาฏิปคุ คลิกทัง้ ๑๔ ประการนัน้
บุคคลให้ทานในสัตว์เดรัจฉาน พึงหวังผลทักษิณา
ได้ร้อยเท่า
ให้ทานในปุถชุ นผูท้ ศุ ลี พึงหวังผลทักษิณาได้พนั เท่า
ให้ทานในปุถชุ นผูม้ ศี ลี พึงหวังผลทักษิณาได้แสนเท่า
ให้ทานในบุคคลภายนอกผู้ปราศจากความกำาหนัด
ในกาม พึงหวังผลทักษิณาได้แสนโกฏิเท่า
ให้ทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำาโสดาปัตติผลให้แจ้ง
พึงหวังผลทักษิณานับไม่ได้ ประมาณไม่ได้ ไม่ต้องกล่าวถึง
การให้ทานในโสด�บัน ในท่านผูป้ ฏิบตั เิ พือ่ ทำาสกทาคามิผล
ให้แจ้ง ในสกท�ค�มี ในท่านผูป้ ฏิบตั เิ พือ่ ทำาอนาคามิผลให้
แจ้ง ในอน�ค�มี ในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำาอรหัตตผลให้แจ้ง
ในสาวกของตถาคตผูเ้ ป็นอรหันต์ ในพระปัจเจกพุทธะ และ
ในตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ.
อานนท์ ก็ทักษิณาที่ให้แล้วในสงฆ์มี ๗ อย่าง คือ
ให้ทานในสงฆ์ ๒ ฝ่าย มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข นี้เป็น
ทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์ ประการที่ ๑
๔๘

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

ให้ทานในสงฆ์ ๒ ฝ่าย ในเมื่อตถาคตปรินิพพาน
แล้ว นี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์ ประการที่ ๒
ให้ทานในภิกษุสงฆ์ นี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์
ประการที่ ๓
ให้ทานในภิกษุณสี งฆ์ นีเ้ ป็นทักษิณาทีถ่ งึ แล้วในสงฆ์
ประการที่ ๔
แจ้งต่อสงฆ์ (เผดียงสงฆ์) ว่า ขอได้โปรดจัดภิกษุ
และภิกษุณีจำานวนเท่านี้ขึ้นเป็นสงฆ์แก่ข้าพเจ้า แล้วให้ทาน
นี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์ ประการที่ ๕
แจ้ ง ต่ อ สงฆ์ ว่ า ขอได้ โ ปรดจั ด ภิ ก ษุ จำ า นวนเท่ า นี้
ขึ้นเป็นสงฆ์แก่ข้าพเจ้า แล้วให้ทาน นี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้ว
ในสงฆ์ ประการที่ ๖
แจ้งต่อสงฆ์ว่า ขอได้โปรดจัดภิกษุณีจำานวนเท่านี้
ขึ้นเป็นสงฆ์แก่ข้าพเจ้า แล้วให้ทาน นี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้ว
ในสงฆ์ ประการที่ ๗.
อานนท์ ก็ในอนาคตกาล จักมีแต่เหล่าภิกษุโคตรภู
มีผา้ กาสาวะ (จีวร) พันคอ เป็นคนทุศลี มีบาปธรรม คนทัง้ หลาย
จักถวายทานเฉพาะสงฆ์ได้ในเหล่าภิกษุทุศีลนั้น.
๔๙

พุทธวจน - หมวดธรรม

อานนท์ ทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์แม้ในเวลานั้น
เราก็กล่าวว่า มีผลนับไม่ได้ ประมาณไม่ได้ แต่วา่ เราไม่กล่าว
ปาฏิปุคคลิกทาน (การถวายเจาะจงบุคคล) ว่ามีผลมากกว่า
ทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์โดยปริยายไรๆ เลย … .
(ยังมีส่วนของความบริสุทธิ์แห่งทักษิณา ผู้ศึกษาสามารถ
อ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสือพุทธวจน-หมวดธรรม ฉบับที่ ๑๓
เรือ่ งทาน หน้า ๑๓๕ หรือจากเนือ้ ความเต็มของพระสูตร. -ผูร้ วบรวม)

๕๐

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

อน�ค�มีในภพมนุษย์ (นัยที่ ๒)
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-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 มีเครื่องประดับล้วนเป็นทอง มีธง
ทองคลุมด้วยข่ายทอง ให้รถ ๘๔,๐๐๐ คัน หุ้มด้วยหนัง
ราชสีห์ หนังเสือโคร่ง หนังเสือเหลือง ผ้ากัมพลเหลือง
มีเครื่องประดับล้วนเป็นทอง มีธงทอง คลุมด้วยข่ายทอง
ให้แม่โคนม ๘๔,๐๐๐ ตัว มีนา้ำ นมไหลสะดวก ใช้ภาชนะเงิน
รองน้าำ นม ให้หญิงสาว ๘๔,๐๐๐ คน ประดับด้วยแก้วมณี
และแก้วกุณฑล ให้บลั ลังก์ ๘๔,๐๐๐ ที่ ลาดด้วยผ้าโกเชาว์
ลาดด้วยขนแกะสีขาว เครื่องลาดมีสัณฐานเป็นช่อดอกไม้
มีเครื่องลาดอย่างดีทำาด้วยหนังชะมด มีเครื่องลาดเพดาน
มีหมอนข้างแดงทัง้ สอง ให้ผา้ ๘๔,๐๐๐ โกฏิ เป็นผ้าเปลือกไม้
ผ้าแพร ผ้าฝ้าย เนื้อละเอียด จะป่วยการกล่าวไปไยถึงข้าว
น้าำ ของเคีย้ ว ของบริโภค เครือ่ งลูบไล้ ทีน่ อน ทีใ่ ห้ดจุ ไหลไป
เหมือนแม่น้ำา.
๕๑

พุทธวจน - หมวดธรรม

คหบดี ท่านพึงมีความคิดอย่างนี้ว่า สมัยนั้น ผู้อื่น
เป็นเวลามพราหมณ์ผู้ที่ให้ทานเป็นมหาทานนั้น.
คหบดี แต่ทา่ นไม่ควรเห็นอย่างนี้ สมัยนัน้ เราเป็น
เวลามพราหมณ์ เราได้ให้ทานนัน้ เป็นมหาทาน ก็ในทานนัน้
ไม่มีใครเป็นทักขิเณยยบุคคล ไม่มีใครชำาระทักขิณานั้น
ให้หมดจด.
คหบดี ทานที่บุคคลถวายให้ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ
(โสดาบั น ) ผู้ เ ดี ย วบริ โ ภค มี ผ ลมากกว่ า ทานที่ เ วลามพราหมณ์ให้แล้ว.
ทานที่ บุ ค คลถวายให้ ส กท�ค�มี ผู้ เ ดี ย วบริ โ ภค
มี ผ ลมากกว่ า ทานที่บุค คลถวายให้ ผู้ถึง พร้ อ มด้ ว ยทิ ฏ ฐิ
๑๐๐ ท่านบริโภค.
ทานที่ บุ ค คลถวายให้ อ น�ค�มี ผู้ เ ดี ย วบริ โ ภค
มีผลมากกว่า ทานที่บุคคลถวายให้สกทาคามี ๑๐๐ ท่าน
บริโภค.
ทานที่ บุ ค คลถวายให้ อ รหั น ต์ ผู้ เ ดี ย วบริ โ ภค
มีผลมากกว่า ทานที่บุคคลถวายให้อนาคามี ๑๐๐ ท่าน
บริโภค.
๕๒

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

ทานที่บุค คลถวายให้ พ ระปั จ เจกพุ ท ธะรู ป เดี ย ว
บริโภค มีผลมากกว่า ทานทีบ่ คุ คลถวายให้อรหันต์ ๑๐๐ รูป
บริโภค.
ทานที่บุคคลถวายให้พระอรหันตสัมม�สัมพุทธะ
บริโภค มีผลมากกว่า ทานที่บุคคลถวายให้พระปัจเจกพุทธะ
๑๐๐ รูปบริโภค.
ทานที่ บุ ค คลถวายให้ ภิ ก ษุ ส งฆ์ มี พ ระพุ ท ธเจ้ �
เป็นประมุขบริโภค มีผลมากกว่า ทานที่บุคคลถวายให้
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธะบริโภค.
การทีบ่ คุ คลสร้�งวิห�รถว�ยสงฆ์ผมู้ �จ�กทิศทัง้ ๔
มีผลมากกว่า ทานที่บุคคลถวายให้ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้า
เป็นประมุขบริโภค.
การทีบ่ คุ คลมีจติ เลือ่ มใสถึงพระพุทธเจ้� พระธรรม
และพระสงฆ์เป็นสรณะ (พุทธฺ จฺ ธมฺม จฺ สงฺฆ จฺ สรณ คจฺเฉยฺย)
มีผลมากกว่า ทานที่บุคคลสร้างวิหารถวายสงฆ์ อันมาจาก
ทิศทั้ง ๔.
การที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสสม�ท�นสิกข�บท คือ
งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ งดเว้นจากการถือเอาสิง่ ของทีเ่ จ้าของ
ไม่ได้ให้ งดเว้นจากการประพฤติผดิ ในกาม งดเว้นจากการ
๕๓

พุทธวจน - หมวดธรรม

พูดเท็จ งดเว้นจากการดื่มน้ำาเมา คือสุราและเมรัยอันเป็น
ทีต่ ง้ั แห่งความประมาท มีผลมากกว่าการทีบ่ คุ คลมีจติ เลือ่ มใส
ถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์เป็นสรณะ.
การทีบ่ คุ คลเจริญเมตต�จิตโดยทีส่ ดุ แม้เพียงเวล�
สูดดมของหอม มีผลมากกว่า การที่บุคคลมีจิตเลื่อมใส
สมาทานสิกขาบท คือ งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ งดเว้นจากการ
ถือเอาสิง่ ของทีเ่ จ้าของไม่ได้ให้ งดเว้นจากการประพฤติผดิ
ในกาม งดเว้นจากการพูดเท็จ งดเว้นจากการดื่มน้ำาเมา
คือสุราและเมรัยอันเป็นทีต่ ง้ั แห่งความประมาท
และการที่บุคคลเจริญอนิจจสัญญ�แม้เพียงเวล�
ลัดนิ้วมือ มีผลมากกว่า การที่บุคคลเจริญเมตตาจิต โดย
ที่สุดแม้เพียงเวลาสูดดมของหอม.

๕๔
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เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

ผู้สิ้นสังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยที่ 1)

๒0

-บาลี ตุกกฺ . 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 เป็นโสด�บัน เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป
เป็นผู้มีอันไม่ตกต่ำาเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยง จะตรัสรู้ใน
เบื้องหน้า บุคคลเป็นสมณะผู้ไม่หวั่นไหวเป็นอย่างนี้แล.
ภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะบุณฑริกเป็นอย่างไร ภิกษุ
ในธรรมวินยั นี้ เป็นสกท�ค�มี เพราะสังโยชน์ ๓ สิน้ ไป และ
เพราะราคะ โทสะ โมหะเบาบาง จะมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียว
เท่านัน้ แล้วจะกระทำาทีส่ ดุ ทุกข์ได้ บุคคลเป็นสมณะบุณฑริก
เป็นอย่างนี้แล.
๑. ใน บ�ลี ป�. ที. ๑๑ ๑๙๓ ๒๗๗. มีก�รเรียงตำ�แหน่งของลำ�ดับที่ ๒ และ ๓
ต่�งออกไปดังนี้ คือ สมณะผู้ไม่หวั่นไหว สมณปทุมะ สมณปุณ รีกะ สมณะ
สุขุม�ล. ผู้รวบรวม
๕๕
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ภิกษุทงั้ หลาย ก็สมณะปทุมะเป็นอย่างไร ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้เป็นโอปปาติกะ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕
ประการสิน้ ไป จะปรินพิ พานในภพนัน้ มีอนั ไม่กลับจากโลกนัน้
เป็นธรรมดา บุคคลเป็นสมณะปทุมเป็นอย่างนี้แล.
ภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะสุขุมาล (ผู้ละเอียดอ่อนในหมู่
สมณะ) เป็นอย่างไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระทำ�ให้แจ้งซึ่ง
เจโตวิมุตติ ปัญญ�วิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะ
ทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่
บุคคลเป็นสุขุมาลเป็นอย่างนี้แล.
ภิกษุทงั้ หลาย บุคคล ๔ จำาพวกเหล่านีแ้ ล มีปรากฏ
อยู่ในโลก.

๕๖
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เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

ผู้สิ้นสังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยที่ ๒)

๒1

-บาลี อุ .ิ . ๔/ ๙ /๒๘๔.

ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุบริษทั นี้ ไม่เหลวไหลเลย ภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุบริษัทนี้ไม่เหลวแหลกเลย ภิกษุบริษัทนี้
ตั้งอยู่แล้วในธรรมที่เป็นสาระล้วน.
ภิกษุทงั้ หลาย บริษทั เช่นใด มีลกั ษณะเป็นผูค้ วรแก่
ของคำานับ ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ของทำาบุญ ควรแก่การ
ทำาอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มนี าบุญอืน่ ยิง่ กว่า หมูภ่ กิ ษุนี้
ก็มีลักษณะเช่นนั้น ภิกษุบริษัทนี้ก็มีลักษณะเช่นนั้น.
ภิกษุทั้งหลาย บริษัทเช่นใด มีลักษณะที่ทานอัน
บุคคลให้นอ้ ย แต่กลับมีผลมาก ทานทีใ่ ห้มาก ก็มผี ลมากทวี
ยิง่ ขึน้ หมูภ่ กิ ษุนกี้ ม็ ลี กั ษณะเช่นนัน้ ภิกษุบริษทั นีก้ ม็ ลี กั ษณะ
เช่นนั้น.
ภิกษุทงั้ หลาย บริษทั เช่นใด มีลกั ษณะยากทีช่ าวโลก
จะได้เห็น หมู่ภิกษุนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้น ภิกษุบริษัทนี้ก็มี
ลักษณะเช่นนั้น.
ภิกษุทงั้ หลาย บริษทั เช่นใด มีลกั ษณะทีค่ วรจะไปดู
ไปเห็น แม้จะต้องเดินสิ้นหนทางนับด้วยโยชน์ๆ ถึงกับต้อง
เอาห่อสะเบียงไปด้วยก็ตาม หมู่ภิกษุนี้ก็มีลักษณะเช่นนั้น
ภิกษุบริษัทนี้ก็มีลักษณะเช่นนั้น.
๕๗

พุทธวจน - หมวดธรรม

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ในหมู่ภิกษุนี้ มีพวกภิกษุซึ่งเป็น
อรหันต์ ผู้สิ้นอาสวะแล้ว ผู้อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว มีกิจที่
ควรทำาได้ทำาสำาเร็จแล้ว มีภาระปลงลงได้แล้ว มีประโยชน์
ของตนเองบรรลุแล้วโดยลำาดับ มีสังโยชน์ในภพสิ้นแล้ว
หลุดพ้นแล้ว เพราะรูท้ วั่ ถึงโดยชอบ พวกภิกษุแม้เห็นปานนี้
ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ในหมู่ ภิ ก ษุ นี้ มี พ วกภิ ก ษุ ซึ่ ง สิ้ น
โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ เป็นโอปป�ติกะแล้ว จะปรินิพพาน
ในที่นั้น ไม่เวียนกลับมาจากโลกนั้นเป็นธรรมดา พวกภิกษุ
แม้เห็นปานนี้ ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ในหมู่ ภิ ก ษุ นี้ มี พ วกภิ ก ษุ ซึ่ ง สิ้ น
สังโยชน์ ๓ และเพราะราคะ โทสะ โมหะเบาบาง เป็น
สกท�ค�มี มาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวเท่านั้น แล้วจักกระทำา
ทีส่ ดุ แห่งทุกข์ได้ พวกภิกษุแม้เห็นปานนี้ ก็มอี ยูใ่ นหมูภ่ กิ ษุน.้ี
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ในหมู่ ภิ ก ษุ นี้ มี พ วกภิ ก ษุ ซึ่ ง สิ้ น
สังโยชน์ ๓ เป็นโสด�บัน มีอนั ไม่ตกต่าำ เป็นธรรมดา ผูเ้ ทีย่ งแท้
ต่อนิพพาน จักตรัสรู้ได้ในกาลเบื้องหน้า พวกภิกษุแม้เห็น
ปานนี้ ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้.
๕๘

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

ภิกษุทงั้ หลาย ในหมูภ่ กิ ษุนี้ มีพวกภิกษุซงึ่ ประกอบ
ความเพียรเป็นเครือ่ งต้องทำาเนืองๆ ในการอบรมสติปฏั ฐานสี่
สัมมัปปธานสี่ อิทธิบาทสี่ อินทรีย์ห้า พละห้า โพชฌงค์เจ็ด
อริยมรรคมีองค์แปด เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา อสุภะ
อนิจจสัญญา และอานาปานสติ พวกภิกษุแม้เห็นปานนี้
ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้.
(เนือ้ ความของพระสูตรนีไ้ ด้นาำ มาใส่ไว้โดยย่อ ด้วยเพือ่ ให้
เห็นการกล่าวถึงผูส้ นิ้ สังโยชน์ ๕ ทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ ผูท้ สี่ นใจสามารถอ่าน
เนื้อความเต็มได้จากพระสูตร. -ผู้รวบรวม)

๕๙
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ผู้สิ้นสังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยที่ ๓)

๒๒

-บาลี . . ๓/๓๘๒/๔ ๗.

… ครั้งนั้น พระเจ้ากิกิกาสิราชทรงเสียพระทัย ทรง
โทมนัสว่า พระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธะไม่ทรงรับการอยูจ่ าำ พรรษา ณ เมืองพาราณสี
ของเราเสียแล้ว ดังนี้ แล้วได้ทลู ถามว่า ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ
มีใครอื่นที่เป็นอุปัฏฐากยิ่งกว่าหม่อมฉันหรือ.
มีอยู่ มหาราช นิคมชือ่ เวภฬิคะ ช่างหม้อชือ่ ฆฏิการะ
อยูใ่ นนิคมนัน้ เขาเป็นอุปฏั ฐากของเรา นับเป็นอุปฏั ฐากชัน้ เลิศ
พระองค์แลทรงเสียพระทัยมีความโทมนัสว่า พระผูม้ พี ระภาค
ทรงพระนามว่ากัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธะไม่ทรงรับการอยู่
จำาพรรษาในเมืองพาราณสีของเราเสียแล้ว ความเสียใจและ
ความโทมนัสนีน้ น้ั ย่อมไม่มี และจักไม่มใี นช่างหม้อฆฏิการะ.
มหาราช ช่างหม้อฆฏิการะ ถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม
พระสงฆ์เป็นสรณะ เว้นขาดจากปาณาติบาต เว้นขาดจาก
อทินนาทาน เว้นขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร เว้นขาดจาก
มุสาวาท เว้นขาดจากน้ำาเมาคือสุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้ง
แห่งความประมาท.
๖๐

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

มหาราช ช่างหม้อฆฏิการะ เป็นผู้ประกอบด้วย
ความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า ในพระธรรม
ในพระสงฆ์ ประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้ารักใคร่.
มหาราช ช่างหม้อฆฏิการะ เป็นผูห้ มดสงสัยในทุกข์
ในทุกขสมุทัย ในทุกขนิโรธ ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
บริโภคภัตมือ้ เดียว ประพฤติพรหมจรรย์ มีศลี มีกลั ยาณธรรม
ปล่อยวางแก้วมณีและทองคำา ปราศจากการใช้ทองและเงิน.
มหาราช ช่างหม้อฆฏิการะ ไม่ขุดแผ่นดินด้วยสาก
และด้วยมือของตน นำามาแต่ดินตลิ่งพังหรือขุยหนูซึ่งมีอยู่
ด้วยหาบ ทำาเป็นภาชนะแล้วกล่าวอย่างนีว้ า่ ในภาชนะนี้ ผูใ้ ด
ต้องการ ผู้นั้นจงวางถุงใส่ข้าวสาร ถุงใส่ถั่วเขียว หรือถุงใส่
ถั่วดำาไว้ แล้วนำาภาชนะที่ต้องการนั้นไปเถิด.
มหาราช ช่างหม้อฆฏิการะ เลี้ยงมารดาบิดาผู้ชรา
ตาบอด ช่างหม้อฆฏิการะเป็นโอปป�ติกะ จะปรินิพพาน
ในภพนั้น มีการไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดา เพราะ
โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ หมดสิ้นไป … .

๖๑
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ผู้สิ้นสังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยที่ ๔)

๒๓

-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/ ๔๗/๘๕.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๗ จำาพวกนี้ เป็นผู้ควรของ
คำานับ เป็นผู้ควรของต้อนรับ เป็นผู้ควรของทำาบุญ เป็นผู้
ควรกระทำาอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า
๗ จำาพวกเป็นอย่างไร คือ
(๑) ภิกษุทงั้ หลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณา
เห็นว่าไม่เที่ยง มีความสำาคัญว่าไม่เที่ยง ตระหนักชัดว่ า
ไม่เที่ยงในตา น้อมไปด้วยใจ หยั่งลงด้วยปัญญา ติดต่อ
สม่ำาเสมอไม่ขาดสาย เธอกระทำ � ให้ แ จ้ ง ซึ่ ง เจโตวิ มุ ต ติ
ปั ญ ญ�วิ มุ ต ติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลาย
สิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ นี้เป็น
บุคคลที่ 1 เป็นผู้ควรของคำานับ … เป็นนาบุญของโลก
ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า.
(๒) ภิกษุทงั้ หลาย อีกประการหนึง่ บุคคลบางคน
ในโลกนี้ พิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยง มีความสำาคัญว่าไม่เที่ยง
ตระหนักชัดว่าไม่เที่ยงในตา น้อมไปด้วยใจ หยั่งลงด้วย
ปัญญา ติดต่อสม่าำ เสมอไม่ขาดสาย บุคคลนัน้ มีก�รสิน้ อ�สวะ
และก�รสิ้นชีวิตไม่ก่อนไม่หลังกัน (อปุพฺพ อจริม อาสวปริยา
ทาน ฺจ โหติ ชีวิตปริยาทาน ฺจ) นี้เป็นบุคคลที่ ๒ เป็นผูค
้ วร
ของคำานับ … เป็นนาบุญของโลก ไม่มนี าบุญอืน่ ยิง่ กว่า.
๖๒
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(๓) ภิกษุทงั้ หลาย อีกประการหนึง่ บุคคลบางคน
ในโลกนี้ พิจารณาเห็นว่าไม่เทีย่ ง … ติดต่อสม่าำ เสมอไม่ขาดสาย
บุคคลนัน้ เป็นอันตร�ปรินพิ พ�ยี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕
สิน้ ไป นีเ้ ป็นบุคคลที่ ๓ เป็นผูค้ วรของคำานับ …. เป็นนาบุญ
ของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า.
(๔) ภิกษุทงั้ หลาย อีกประการหนึง่ บุคคลบางคน
ในโลกนี้ พิจารณาเห็นว่าไม่เทีย่ ง … ติดต่อสม่าำ เสมอไม่ขาดสาย
บุคคลนัน้ เป็นอุปหัจจปรินพิ พ�ยี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕
สิน้ ไป นีเ้ ป็นบุคคลที่ ๔ เป็นผูค้ วรของคำานับ …. เป็นนาบุญ
ของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า.
(๕) ภิกษุทงั้ หลาย อีกประการหนึง่ บุคคลบางคน
ในโลกนี้ พิจารณาเห็นว่าไม่เทีย่ ง … ติดต่อสม่าำ เสมอไม่ขาดสาย
บุคคลนัน้ เป็นอสังข�รปรินพิ พ�ยี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕
สิน้ ไป นีเ้ ป็นบุคคลที่ ๕ เป็นผูค้ วรของคำานับ …. เป็นนาบุญ
ของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า.
(๖) ภิกษุทงั้ หลาย อีกประการหนึง่ บุคคลบางคน
ในโลกนี้ พิจารณาเห็นว่าไม่เทีย่ ง … ติดต่อสม่าำ เสมอไม่ขาดสาย
บุคคลนัน้ เป็นสสังข�รปรินพิ พ�ยี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕
สิน้ ไป นีเ้ ป็นบุคคลที่ ๖ เป็นผูค้ วรของคำานับ …. เป็นนาบุญ
ของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า.
๖๓
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(๗) ภิกษุทงั้ หลาย อีกประการหนึง่ บุคคลบางคน
ในโลกนี้ พิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยง … ติดต่อสม่ำาเสมอไม่
ขาดสาย บุคคลนั้นเป็นอุทธังโสโตอกนิฏฐค�มี เพราะ
โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิน้ ไป นีเ้ ป็นบุคคลที่ 7 เป็นผูค้ วร
ของคำานับ … เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า.
ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๗ จำาพวกนี้แล เป็นผู้ควร
ของคำานับ เป็นผูค้ วรของต้อนรับ เป็นผูค้ วรของทำาบุญ เป็น
ผู้ควรทำาอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า.
(ในสูตรอื่น ได้ตรัสนัยที่ต่างกันออกไป คือ พิจารณาเห็น
ว่าเป็นทุกข์, พิจารณาเห็นว่าเป็นอนัตตา, พิจารณาเห็นความสิน้ ไป,
พิจารณาเห็นความเสื่อมไป, พิจารณาเห็นความคลายกำาหนัด,
พิจารณาเห็นความดับ, พิจารณาเห็นความสลัดคืน ในอายตนะ
ภายใน ๖, อายตนะภายนอก ๖, วิญญาณ ๖, ผัสสะ ๖, เวทนา ๖,
สัญญา ๖, สัญเจตนา ๖, ตัณหา ๖, วิตก ๖, วิจาร ๖, และขันธ์ทงั้ ๕
ผูศ้ กึ ษาพึงเทียบเคียงเอง หรืออ่านได้จากเนือ้ ความเต็มของพระสูตร.
-ผู้รวบรวม)
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ผู้สิ้นสังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยที่ ๕)

๒๔

-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/ ๓/ ๖.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๗ จำาพวกนี้ เป็นผู้ควรของ
คำานับ เป็นผู้ควรของต้อนรับ เป็นผู้ควรของทำาบุญ เป็นผู้
ควรกระทำาอัญชลี เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า
๗ จำาพวกเป็นอย่างไร คือ
(๑) ภิกษุทง้ั หลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ พิจารณา
เห็นความไม่เที่ยง มีความสำาคัญว่าไม่เที่ยง ทั้งรู้ว่าเป็นของ
ไม่เที่ยง ในสังขารทั้งปวง ตั้งใจมั่น ติดต่อกันไปไม่ขาดสาย
มี ปั ญ ญาหยั่ ง ทราบ ย่ อ มกระทำ � ให้ แ จ้ ง ซึ่ ง เจโตวิ มุ ต ติ
ปัญญ�วิมตุ ติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทัง้ หลายสิน้ ไป
ด้วยปัญญาอันยิง่ เอง ในปัจจุบนั เข้าถึงอยู่ นีเ้ ป็นบุคคลที่ 1
เป็นผู้ควรของคำานับ … เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่น
ยิ่งกว่า.
(๒) ภิกษุทงั้ หลาย อีกประการหนึง่ บุคคลบางคน
ในโลกนี้ พิจารณาเห็นความไม่เที่ยง … มีปัญญาหยั่งทราบ
คว�มสิน้ อ�สวะและคว�มสิน้ ชีวติ ของเข� ไม่กอ่ นไม่หลังกัน
(อปุพพฺ อจริม อาสวปริยาทาน จฺ โหติ ชีวติ ปริยาทาน จฺ ) นีเ้ ป็นบุคคล
ที่ ๒ เป็นผูค้ วรของคำานับ … เป็นนาบุญของโลกไม่มนี าบุญอืน่
ยิ่งกว่า.
๖๕
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(๓) ภิกษุทงั้ หลาย อีกประการหนึง่ บุคคลบางคน
ในโลกนี้ พิจารณาเห็นความไม่เที่ยง … มีปัญญาหยั่งทราบ
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป เป็นอันตร�ปรินพิ พ�ยี
นี้เป็นบุ ค คลที่ ๓ เป็นผู้ควรของคำานับ … เป็นนาบุญ
ของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า.
(๔) ภิกษุทงั้ หลาย อีกประการหนึง่ บุคคลบางคน
ในโลกนี้ พิจารณาเห็นความไม่เที่ยง … มีปัญญาหยั่งทราบ
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป เขาจักเป็นอุปหัจจปรินิพพ�ยี นี้เป็นบุคคลที่ ๔ เป็นผู้ควรของคำานับ …
เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า.
(๕) ภิกษุทงั้ หลาย อีกประการหนึง่ บุคคลบางคน
ในโลกนี้ พิจารณาเห็นความไม่เที่ยง …มีปัญญาหยั่งทราบ
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไปเขาจักเป็นอสังข�รปรินิพพ�ยี นี้เป็นบุคคลที่ ๕ เป็นผู้ควรของคำานับ …
เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า.
(๖) ภิกษุทงั้ หลาย อีกประการหนึง่ บุคคลบางคน
ในโลกนี้ พิจารณาเห็นความไม่เที่ยง … มีปัญญาหยั่งทราบ
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไปเขาจักเป็นสสังข�รปรินิพพ�ยี นี้เป็นบุคคลที่ ๖ เป็นผู้ควรของคำานับ …
เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า.
๖๖
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(๗) ภิกษุทงั้ หลาย อีกประการหนึง่ บุคคลบางคน
ในโลกนี้ พิจารณาเห็นความไม่เทีย่ ง มีความสำาคัญว่าไม่เทีย่ ง
ทัง้ รูว้ า่ เป็นของไม่เทีย่ ง ในสังขารทัง้ ปวง ตัง้ ใจมัน่ ติดต่อกันไป
ไม่ขาดสาย มีปญ
ั ญาหยัง่ ทราบ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕
สิ้นไป เขาเป็นอุทธังโสโตอกนิฏฐค�มี (ผู้มีกระแสในเบื้องบน
ไปสู่อกนิฏฐภพ) นี้เป็นบุคคลที่ 7 เป็นผู้ควรของคำานับ …
เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า.
ภิกษุทงั้ หลาย บุคคล ๗ จำาพวกนีแ้ ล เป็นผูค้ วรของ
คำานับ เป็นผู้ควรของต้อนรับ เป็นผู้ควรของทำาบุญ เป็นผู้
ควรกระทำาอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มนี าบุญอืน่ ยิง่ กว่า.
(ในสูตรถัดไป ได้ตรัสนัยทีต่ า่ งกันออกไป คือ พิจารณาเห็น
ความเป็นทุกข์ในสังขารทัง้ ปวง, พิจารณาเห็นว่าเป็นอนัตตาในธรรม
ทัง้ ปวง ผูศ้ กึ ษาพึงเทียบเคียงเอง หรืออ่านได้จากเนือ้ ความเต็มของ
พระสูตร. -ผู้รวบรวม)
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ผู้สิ้นสังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยที่ ๖)

๒๕

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓ ๕/๕๓๗.

ภิกษุทั้งหลาย ม้าอาชาไนยตัวเจริญของพระราชา
ประกอบด้วยองค์ ๓ ประการ ย่อมควรแก่พระราชา เป็น
ม้าต้น นับว่าเป็นราชพาหนะโดยแท้ องค์ ๓ ประการเป็น
อย่างไร คือ ม้าอาชาไนยตัวเจริญของพระราชาในโลกนี้ เป็น
สัตว์สมบูรณ์ด้วยสี เป็นสัตว์สมบูรณ์ด้วยกำาลัง เป็นสัตว์
สมบูรณ์ด้วยฝีเท้าวิ่งเร็ว ภิกษุท้ังหลาย ม้าอาชาไนยตัว
เจริญของพระราชา ประกอบด้วยองค์ ๓ ประการนีแ้ ล ย่อม
ควรแก่พระราชา เป็นม้าต้น นับว่าเป็นราชพาหนะโดยแท้
ฉันใด.
ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผปู้ ระกอบด้วยธรรม ๓ ประการ
ก็ฉนั นัน้ เหมือนกัน ย่อมเป็นผูค้ วรของคำานับ … เป็นนาบุญ
ของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า องค์ ๓ ประการเป็นอย่างไร
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
(๑) เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวรรณะ (วณฺณสมฺปนฺโน)
(๒) เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยกำาลัง (พลสมฺปนฺโน)
(๓) เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยเชาวน์ (ชวสมฺปนฺโน)
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวรรณะ
อย่างไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีศีล สำารวมแล้วด้วย
ความสำารวมในปาติโมกข์ ถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจร
๖๘
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มีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่ใน
สิกขาบททั้งหลาย ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วย
วรรณะอย่างนี้แล.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ ภิ ก ษุ เ ป็ น ผู้ ส มบู ร ณ์ ด้ ว ยกำ า ลั ง
อย่างไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ปรารภความเพียร เพื่อ
ละอกุศลธรรม เพื่อยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อม มีเรี่ยวแรง
มีความบากบัน่ มัน่ คง ไม่ทอดทิง้ ธุระในกุศลธรรมทัง้ หลายอยู่
ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยกำาลังอย่างนี้แล.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ ภิ ก ษุ เ ป็ น ผู้ ส มบู ร ณ์ ด้ ว ยเชาวน์
อย่างไร ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เป็นโอปป�ติกะ จะปรินพิ พาน
ในภพนัน้ มีอนั ไม่กลับจากโลกนัน้ เป็นธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิน้ ไป ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุเป็นผูส้ มบูรณ์
ด้วยเชาวน์อย่างนี้แล.
ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผปู้ ระกอบด้วยธรรม ๓ ประการ
นี้แล ย่อมเป็นผู้ควรของคำานับ … เป็นนาบุญของโลก ไม่มี
นาบุญอื่นยิ่งกว่า.
(ใน -บาลี ติก. อำ. ๒๐/๓๑๔/๕๓๖. ทรงแสดงความเป็น
ผูส้ มบูรณ์ดว้ ยเชาวน์ อันเป็นลักษณะของโสดาบัน, ใน-บาลี ติก. อำ.
๒๐/๓๑๖/๕๓๘. ทรงแสดงความเป็นผูส้ มบูรณ์ดว้ ยเชาวน์ อันเป็น
ลักษณะของอรหันต์ ซึง่ สามารถดูเพิม่ เติมเพือ่ เทียบเคียงได้ทห่ี มายเหตุ
หน้า ๗๓ หรืออ่านได้จากเนือ้ ความเต็มของพระสูตร. -ผูร้ วบรวม)
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ผู้สิ้นสังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยที่ 7)

๒๖

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๗๒/๕๘ .

ภิกษุทงั้ หลาย เราจักแสดงม้าดี ๓ จำาพวก และบุรษุ ดี
๓ จำาพวก เธอทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว
ภิกษุทั้งหลาย ก็ม้าดี ๓ จำาพวกเป็นอย่างไร คือ
(๑) ม้ า ดี บ างตั ว ในโลกนี้ เป็ น สั ต ว์ ส มบู ร ณ์ ด้ ว ย
กำาลังเครื่องวิ่งเร็ว แต่ไม่สมบูรณ์ด้วยสี ไม่สมบูรณ์ด้วย
ความสูงและความใหญ่
(๒) ม้ า ดี บ างตั ว ในโลกนี้ เป็ น สั ต ว์ ส มบู ร ณ์ ด้ ว ย
กำาลังเครื่องวิ่งเร็ว และสมบูรณ์ด้วยสี แต่ไม่สมบูรณ์ด้วย
ความสูงและความใหญ่
(๓) ม้ า ดี บ างตั ว ในโลกนี้ เป็ น สั ต ว์ ส มบู ร ณ์ ด้ ว ย
กำาลังเครื่องวิ่งเร็ว สมบูรณ์ด้วยสี และสมบูรณ์ด้วยความสูง
และความใหญ่
ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แลม้าดี ๓ จำาพวก.
ภิกษุทั้งหลาย ก็บุรุษดี ๓ จำาพวกเป็นอย่างไร คือ
(๑) บุรษุ บางคนในโลกนี้ เป็นผูส้ มบูรณ์ดว้ ยเชาวน์
แต่ไม่สมบูรณ์ด้วยวรรณะ ไม่สมบูรณ์ด้วยความสูง และ
ความใหญ่ (ชวสมฺปนฺโน โหติ น วณฺณสมฺปนฺโน น อาโรหปริณาหสมฺปนฺโน)
๗๐

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

(๒) บุรษุ ดีบางคนในโลกนี้ เป็นผูส้ มบูรณ์ดว้ ยเชาวน์
สมบูรณ์ดว้ ยวรรณะ แต่ไม่สมบูรณ์ดว้ ยความสูงและความใหญ่
(ชวสมฺปนฺโน จ โหติ วณฺณสมฺปนฺโน จ น อาโรหปริณาหสมฺปนฺโน)

(๓) บุรษุ ดีบางคนในโลกนี้ เป็นผูส้ มบูรณ์ดว้ ยเชาวน์
สมบูรณ์ดว้ ยวรรณะ และสมบูรณ์ดว้ ยความสูงและความใหญ่
(ชวสมฺปนฺโน จ โหติ วณฺณสมฺปนฺโน จ อาโรหปริณาหสมฺปนฺโน)

ภิกษุทั้งหลาย ก็บุรุษดีเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยเช�วน์
แต่ไม่สมบูรณ์ด้วยวรรณะ ไม่สมบูรณ์ด้วยคว�มสูงและ
คว�มใหญ่เป็นอย่างไร ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้
เป็นผู้โอปปาติกะ จะปรินิพพานในภพนั้น มีอันไม่กลับจาก
โลกนั้นเป็นธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป
เรากล่าวว่า นีเ้ ป็นเชาวน์ของเขา แต่เมือ่ เขาถูกถามปัญหาใน
อภิธรรม อภิวนิ ยั ก็จนปัญญาตอบไม่ได้ เรากล่าวว่า นีไ้ ม่ใช่
วรรณะของเขา และเขาไม่ได้จวี ร บิณฑบาต เสนาสนะ และ
คิลานปัจจัยเภสัชบริขาร เรากล่าวว่า นี้ไม่ใช่ความสูงและ
ความใหญ่ของเขา ภิกษุทั้งหลาย บุรุษดี เป็นผู้สมบูรณ์
ด้วยเชาวน์ แต่ไม่สมบูรณ์ดว้ ยวรรณะ ไม่สมบูรณ์ดว้ ยความสูง
และความใหญ่เป็นอย่างนี้แล.
ภิกษุทั้งหลาย ก็บุรุษดีเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยเช�วน์
สมบู ร ณ์ ด้ ว ยวรรณะ แต่ ไ ม่ ส มบู ร ณ์ ด้ ว ยคว�มสู ง และ
๗๑
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คว�มใหญ่เป็นอย่างไร ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้
เป็นโอปปาติกะ จะปรินิพพานในภพนั้น มีอันไม่กลับจาก
โลกนั้นเป็นธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป
เรากล่าวว่า นีเ้ ป็นเชาวน์ของเขา และเมือ่ เขาถูกถามปัญหา
ในอภิธรรม อภิวนิ ยั ก็แก้ได้ไม่จนปัญญา เรากล่าวว่า นีเ้ ป็น
วรรณะของเขา แต่เขาไม่ได้จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ
คิลานปัจจัยเภสัชบริขาร เรากล่าวว่า นี้ไม่ใช่ความสูงและ
ความใหญ่ของเขา ภิกษุทงั้ หลาย บุรษุ ดี เป็นผูส้ มบูรณ์ดว้ ย
เชาวน์ และสมบูรณ์ด้วยวรรณะ แต่ไม่สมบูรณ์ด้วยความสูง
และความใหญ่อย่างนี้แล.
ภิกษุทั้งหลาย ก็บุรุษดีเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยเช�วน์
สมบูรณ์ดว้ ยวรรณะ และสมบูรณ์ดว้ ยคว�มสูงและคว�ม
ใหญ่เป็นอย่างไร ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เป็น
โอปปาติกะ จะปรินพิ พานในภพนัน้ มีอนั ไม่กลับจากโลกนัน้
เป็นธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิน้ ไป เรากล่าวว่า
นีเ้ ป็นเชาวน์ของเขา เมือ่ ถูกถามปัญหาในอภิธรรม อภิวนิ ยั
ก็วิสัชนาได้ ไม่จนปัญญา เรากล่าวว่า นี้เป็นวรรณะของเขา
และเขามักได้จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัย
เภสัชบริขาร เรากล่าวว่านีเ้ ป็นความสูงและความใหญ่ของเขา
๗๒
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ภิกษุทงั้ หลาย บุรษุ ดี เป็นผูส้ มบูรณ์ดว้ ยเชาวน์ สมบูรณ์ดว้ ย
วรรณะ และสมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่อย่างนี้แล.
ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แลบุรุษดี ๓ จำาพวก.
(ใน-บาลี ติก. อำ. ๒๐/๓๗๐/๕๘๐. ทรงแสดงลักษณะความ
เป็นผูส้ มบูรณ์ดว้ ยเชาวน์วา่ เป็นผูร้ ชู้ ดั ตามเป็นจริงว่า นีท้ กุ ข์ นีเ้ หตุให้เกิด
ทุกข์ นี้ความดับทุกข์ และนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ โดยเปรียบกับ
ม้ากระจอกและบุรษุ กระจอก ๓ จำาพวก, ใน -บาลี ติก. อำ. ๒๐/๓๗๔/๕๘๒.
ทรงแสดงลักษณะความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยเชาวน์ว่า เป็นผู้กระทำาให้แจ้ง
ซึง่ เจโตวิมตุ ติ ปัญญาวิมตุ ติ อันหาอาสวะไม่ได้ เพราะอาสวะทัง้ หลายสิน้
ไปด้วยปัญญาอันยิง่ เองในปัจจุบนั 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
สมบู ร ณ์ ด้ ว ยมารยาทและโคจร มี ป กติ เ ห็ น ภั ย ในโทษทั้ ง หลายแม้ มี
ประมาณน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย. -ผู้รวบรวม)

๗๓
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ข้อแตกต่�งระหว่�งอริยส�วกผู้ได้สดับ

กับปุถชุ นผูไ้ ม่ได้สดับ เมือ่ ได้สม�ธิ (นัยที่ 1)

๒7

-บาลี ตุกกฺ . อํ. ๒ / ๖๘/ ๒๓.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำ�พวกนี้ มีอยู่ในโลก
ห�ได้ในโลก ๔ จำาพวกเป็นอย่างไร คือ
(๑) บุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะสงัดจากกามและ
อกุศลธรรมทั้งหลาย บรรลุปฐมฌ�น อันมีวิตก มีวิจาร มี
ปีตแิ ละสุข เกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่ เขาย่อมชอบใจธรรมนัน้
ปรารถนาธรรมนัน้ และถึงความยินดีดว้ ยธรรมนัน้ เขาดำารง
อยู่ในธรรมนั้น น้อมใจไปในธรรมนั้น อยู่มากด้วยธรรมนั้น
ไม่เสื่อมจากธรรมนั้น เมื่อทำากาละ ย่อมเข้�ถึงคว�มเป็น
สห�ยของเทวด�เหล่ � พรหมก�ยิ ก � ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย
กั ป หนึ่ ง เป็ น ประมาณอายุ ข องเทวดาเหล่ า พรหมกายิ ก า
ปุถุชนดำารงอยู่ในชั้นพรหมกายิกานั้น ตราบเท่าตลอดอายุ
ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านัน้ ให้สน้ิ ไปแล้ว ย่อมเข้�ถึง
นรกบ้�ง กำาเนิดเดรัจฉานบ้าง เปรตวิสยั บ้าง ส่วนส�วกของ
พระผูม้ พี ระภ�ค (ภควโต สาวโก) ดำารงอยูใ่ นชัน้ พรหมกายิกา
นั้นตราบเท่าสิ้นอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้
สิ้นไปแล้ว ย่อมปรินิพพ�นในภพนั้นเอง.
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ภิกษุท้ังหลาย นี้เป็นคว�มผิดแผกแตกต่�งกัน
เป็นความมุง่ หมายทีแ่ ตกต่างกัน เป็นเครือ่ งกระทำาให้แตกต่าง
กัน ระหว่ � งอริ ย ส�วกผู้ ไ ด้ ส ดั บ กั บ ปุ ถุ ช นผู้ มิ ไ ด้ ส ดั บ
ในเมือ่ คติอบุ ตั ยิ งั มีอยู่ (อิท นานากรณ สุตวโต อริยสาวกสฺส อสฺสตุ วตา
ปุถุชฺชเนน ยทิท คติยา อุปปตฺติยา สติ).
(๒) อี ก ประการหนึ่ ง บุ ค คลบางคนในโลกนี้
เพราะสงบวิตกวิจารเสียได้ จึง บรรลุทุติยฌ�น อันเป็น
เครือ่ งผ่องใสแห่งจิตในภายใน สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดขึน้
ไม่มีวิตกวิจาร มีแต่ปีติและสุข อันเกิดจากสมาธิแล้วแลอยู่
เขาย่อมชอบใจธรรมนั้น ปรารถนาธรรมนั้น และถึงความ
ยิ น ดี ด้ ว ยธรรมนั้ น เขาดำ า รงอยู่ ใ นธรรมนั้ น น้ อ มใจไป
ในธรรมนั้น อยู่มากด้วยธรรมนั้น ไม่เสื่อมจากธรรมนั้น
เมื่อทำากาละ ย่อมเข้�ถึงคว�มเป็นสห�ยของเทวด�เหล่�
อ�ภัสสระ ภิกษุทั้งหลาย ๒ กัปเป็นประมาณอายุของ
เทวดาเหล่ า อาภั ส สระ ปุ ถุ ช นดำ า รงอยู่ ใ นชั้ น อาภั ส สระ
ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้น
ให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้�ถึงนรกบ้�ง กำาเนิดเดรัจฉานบ้าง
เปรตวิสัยบ้าง ส่วนส�วกของพระผู้มีพระภ�คดำารงอยู่ใน
ชั้นอาภัสสระนั้น ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของ
เทวดาเหล่านัน้ ให้สนิ้ ไปแล้ว ย่อมปรินพิ พ�นในภพนัน้ เอง.
๗๕

พุทธวจน - หมวดธรรม

ภิกษุท้ังหลาย นี้เป็นคว�มผิดแผกแตกต่�งกัน
เป็นความมุง่ หมายทีแ่ ตกต่างกัน เป็นเครือ่ งกระทำาให้แตกต่าง
กัน ระหว่ � งอริ ย ส�วกผู้ ไ ด้ ส ดั บ กั บ ปุ ถุ ช นผู้ มิ ไ ด้ ส ดั บ
ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่.
(๓) อี ก ประการหนึ่ ง บุ ค คลบางคนในโลกนี้
เพราะความจางไปแห่งปีติ จึงอยู่อุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ
และย่อมเสวยสุขด้วยกาย จึงบรรลุตติยฌ�น อันเป็นฌาน
ที่พระอริยเจ้ากล่าวว่า ผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบกขา มีสติอยู่
เป็นสุข เขาย่อมชอบใจธรรมนั้น ปรารถนาธรรมนั้น และ
ถึงความยินดีดว้ ยธรรมนัน้ เขาดำารงอยูใ่ นธรรมนัน้ น้อมใจไป
ในธรรมนั้น อยู่มากด้วยธรรมนั้น ไม่เสื่อมจากธรรมนั้น
เมื่อทำากาละ ย่อมเข้�ถึงคว�มเป็นสห�ยของเทวด�เหล่�
สุภกิณ หะ ภิกษุทั้งหลาย ๔ กัปเป็นประมาณอายุของ
เทวดาเหล่าสุภกิณหะ ปุถุชนดำารงอยู่ในชั้นสุภกิณหะนั้น
ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้น
ให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้�ถึงนรกบ้�ง กำาเนิดเดรัจฉานบ้าง
เปรตวิสัยบ้าง ส่วนส�วกของพระผู้มีพระภ�คดำารงอยู่ใน
ชั้นสุภกิณหะนั้น ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของ
เทวดาเหล่านัน้ ให้สนิ้ ไปแล้ว ย่อมปรินพิ พ�นในภพนัน้ เอง.
๗๖

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

ภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นคว�มผิดแผกแตกต่�งกัน
เป็นความมุง่ หมายทีแ่ ตกต่างกัน เป็นเครือ่ งกระทำาให้แตกต่าง
กัน ระหว่ � งอริ ย ส�วกผู้ ไ ด้ ส ดั บ กั บ ปุ ถุ ช นผู้ มิ ไ ด้ ส ดั บ
ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่.
(๔) อี ก ประการหนึ่ ง บุ ค คลบางคนในโลกนี้
เพราะละสุขและทุกข์เสียได้ เพราะความดับหายไปแห่ง
โสมนัสและโทมนัสทัง้ หลายในกาลก่อน จึงบรรลุจตุตถฌ�น
อันไม่มีทุกข์ไม่มีสุข มีแต่ความที่มีสติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์
เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่ เขาย่อมชอบใจธรรมนัน้ ปรารถนา
ธรรมนัน้ และถึงความยินดีดว้ ยธรรมนัน้ เขาดำารงอยูใ่ นธรรม
นัน้ น้อมใจไปในธรรมนัน้ อยูม่ ากด้วยธรรมนัน้ ไม่เสือ่ มจาก
ธรรมนัน้ เมือ่ ทำากาละ ย่อมเข้�ถึงคว�มเป็นสห�ยของเทวด�
เหล่�เวหัปผละ ภิกษุทงั้ หลาย ๕๐๐ กัปเป็นประมาณอายุ
ของเทวดาเหล่าเวหัปผละ ปุถชุ นดำารงอยูใ่ นชัน้ เวหัปผละนัน้
ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้น
ให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้�ถึงนรกบ้�ง กำาเนิดเดรัจฉานบ้าง
เปรตวิสัยบ้าง ส่วนส�วกของพระผู้มีพระภ�คดำารงอยู่ใน
ชั้นเวหัปผละนั้นตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของ
เทวดาเหล่านัน้ ให้สนิ้ ไปแล้ว ย่อมปรินพิ พ�นในภพนัน้ เอง.
๗๗

พุทธวจน - หมวดธรรม

ภิกษุท้ังหลาย นี้เป็นคว�มผิดแผกแตกต่�งกัน
เป็นความมุง่ หมายทีแ่ ตกต่างกัน เป็นเครือ่ งกระทำาให้แตกต่าง
กัน ระหว่ � งอริ ย ส�วกผู้ ไ ด้ ส ดั บ กั บ ปุ ถุ ช นผู้ มิ ไ ด้ ส ดั บ
ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่.
ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำ�พวกนีแ้ ล มีอยูใ่ นโลก
ห�ได้ในโลก.

๗๘

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

ข้อแตกต่�งระหว่�งอริยส�วกผู้ได้สดับ

กับปุถชุ นผูไ้ ม่ได้สดับ เมือ่ ได้สม�ธิ (นัยที่ ๒)

๒8

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๔๓/๕๕๖.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จำ�พวกนี้ มีอยู่ในโลก
ห�ได้ในโลก ๓ จำาพวกเป็นอย่างไร คือ
(๑) บุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะก้าวล่วงรูปสัญญา
เสียได้โดยประการทัง้ ปวง เพราะความดับไปแห่งปฏิฆสัญญา
เพราะการไม่ใส่ใจซึ่งนานัตตสัญญา จึงเข้�ถึงอ�ก�ส�นัญจ�ยตนะ อันมีการทำาในใจว่า อากาศไม่มีที่สุด ดังนี้
แล้วแลอยู่ เขาย่อมชอบใจธรรมนัน้ ปรารถนาธรรมนัน้ และ
ถึงความยินดีด้วยธรรมนั้น เขาดำารงอยู่ในธรรมนั้น น้อมใจ
ไปในธรรมนั้น อยู่มากด้วยธรรมนั้น ไม่เสื่อมจากธรรมนั้น
เมือ่ ทำากาละ ย่อมเข้�ถึงคว�มเป็นสห�ยของเหล่�เทวด�ที่
เข้�ถึงชัน้ อ�ก�ส�นัญจ�ยตนะ ภิกษุทง้ั หลาย เหล่�เทวด�
ทีเ่ ข้าถึงชัน้ อากาสานัญจายตนะ มีอายุประมาณสองหมื่นกัป
ปุถชุ นดำารงอยูใ่ นชัน้ อากาสานัญจายตนะนัน้ ตราบเท่าสิน้ อายุ
ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านัน้ ให้สนิ้ ไปแล้ว ย่อมเข้�ถึง
นรกบ้�ง กำาเนิดเดรัจฉานบ้าง เปรตวิสัยบ้าง ส่วนส�วก
ของพระผูม้ พี ระภ�คดำารงอยู่ในชั้นอากาสานัญจายตนะนั้น
ตราบเท่าสิ้นอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้น
ไปแล้ว ย่อมปรินิพพ�นในภพนั้นเอง.

๗๙

พุทธวจน - หมวดธรรม

ภิกษุท้ังหลาย นี้เป็นคว�มผิดแผกแตกต่�งกัน
เป็นความมุง่ หมายทีแ่ ตกต่างกัน เป็นเครือ่ งกระทำาให้แตกต่าง
กัน ระหว่ � งอริ ย ส�วกผู้ ไ ด้ ส ดั บ กั บ ปุ ถุ ช นผู้ มิ ไ ด้ ส ดั บ
ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่.
(๒) อี ก ประการหนึ่ ง บุ ค คลบางคนในโลกนี้
เพราะผ่านพ้นอากาสานัญจายตนะเสียได้ โดยประการทัง้ ปวง
จึงเข้�ถึงวิญญ�ณัญจ�ยตนะ อันมีการทำาในใจว่า “วิญญาณ
ไม่มที ส่ี น้ิ สุด” เขาย่อมชอบใจธรรมนัน้ ปรารถนาธรรมนัน้ และ
ถึงความยินดีด้วยธรรมนั้น เขาดำารงอยู่ในธรรมนั้น น้อมใจ
ไปในธรรมนั้น อยู่มากด้วยธรรมนั้น ไม่เสื่อมจากธรรมนั้น
เมือ่ ทำากาละ ย่อมเข้�ถึงคว�มเป็นสห�ยของเหล่�เทวด�ที่
เข้�ถึงชัน้ วิญญ�ณัญจ�ยตนะ ภิกษุทงั้ หลาย เหล่�เทวด�
ที่เข้าถึงชั้นวิญญาณั ญ จายตนะมี อ ายุ ป ระมาณสี่ ห มื่ น กั ป
ปุถุชนดำารงอยู่ในชัน้ วิญญาณัญจายตนะนัน้ ตราบเท่าสิน้ อายุ
ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้�
ถึงนรกบ้�ง กำาเนิดเดรัจฉานบ้าง เปรตวิสยั บ้าง ส่วนส�วกของ
พระผูม้ พี ระภ�คดำารงอยู่ในชั้นวิญญานัญจายตนะนั้นตราบ
เท่าสิน้ อายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านัน้ ให้สน้ิ ไปแล้ว
ย่อมปรินิพพ�นในภพนั้นเอง.
๘๐

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

ภิกษุท้ังหลาย นี้เป็นคว�มผิดแผกแตกต่�งกัน
เป็นความมุง่ หมายทีแ่ ตกต่างกัน เป็นเครือ่ งกระทำาให้แตกต่าง
กัน ระหว่ � งอริ ย ส�วกผู้ ไ ด้ ส ดั บ กั บ ปุ ถุ ช นผู้ มิ ไ ด้ ส ดั บ
ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่.
(๓) อีกประการหนึง่ บุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะ
ผ่านพ้นวิญญาณัญจายตนะเสียได้ โดยประการทั้งปวง จึง
เข้�ถึงอ�กิญจัญญ�ยตนะ อันมีการทำาในใจว่า “อะไรๆ ไม่ม”ี
เขาย่อมชอบใจธรรมนั้น ปรารถนาธรรมนั้น และถึงความ
ยินดีด้วยธรรมนั้น เขาดำารงอยู่ในธรรมนั้น น้อมใจไปใน
ธรรมนัน้ อยูม่ ากด้วยธรรมนัน้ ไม่เสือ่ มจากธรรมนัน้ เมือ่ ทำา
กาละ ย่อมเข้�ถึงคว�มเป็นสห�ยของเหล่�เทวด�ทีเ่ ข้�ถึง
ชัน้ อ�กิญจัญญ�ยตนะ ภิกษุทง้ั หลาย เหล่�เทวด�ทีเ่ ข้าถึง
ชั้นอากิญจัญญายตนะมีอายุประมาณหกหมื่นกัป ปุถุชน
ดำารงอยู่ในชั้นอากิญจัญญายตนะนั้นตราบเท่าสิ้นอายุ ยัง
ประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้�ถึง
นรกบ้�ง กำาเนิดเดรัจฉานบ้าง เปรตวิสยั บ้าง ส่วนส�วกของ
พระผูม้ พี ระภ�คดำารงอยูใ่ นชัน้ อากิญจัญญายตนะนัน้ ตราบ
เท่าสิน้ อายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านัน้ ให้สน้ิ ไปแล้ว
ย่อมปรินิพพ�นในภพนั้นเอง.
๘๑

พุทธวจน - หมวดธรรม

ภิกษุท้ังหลาย นี้เป็นคว�มผิดแผกแตกต่�งกัน
เป็นความมุง่ หมายทีแ่ ตกต่างกัน เป็นเครือ่ งกระทำาให้แตกต่าง
กัน ระหว่ � งอริ ย ส�วกผู้ ไ ด้ ส ดั บ กั บ ปุ ถุ ช นผู้ มิ ไ ด้ ส ดั บ
ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่.
ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จำ�พวกนีแ้ ล มีอยูใ่ นโลก
ห�ได้ในโลก.

๘๒

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

ข้อแตกต่�งระหว่�งอริยส�วกผู้ได้สดับ
กับปุถชุ นผูไ้ ม่ได้สดับ เมือ่ เจริญพรหมวิห�ร

๒9

-บาลี ตุกกฺ . อํ. ๒ / ๗๒/ ๒๕.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำ�พวกนี้ มีอยู่ในโลก
ห�ได้ในโลก ๔ จำาพวกเป็นอย่างไร คือ
(๑) บุ ค คลบางคนในโลกนี้ มี จิ ต ประกอบด้ ว ย
เมตต� แผ่ไปสูท่ ศิ ทีห่ นึง่ ทิศทีส่ อง ทิศทีส่ าม ทิศทีส่ ่ี ก็เหมือน
อย่างนั้น ทั้งเบื้องบน เบื้องล่างและเบื้องขวาง เธอแผ่ไป
ตลอดโลกทัง้ สิน้ ในทีท่ ง้ั ปวง แก่สตั ว์ทง้ั หลายทัว่ หน้าเสมอกัน
ด้วยจิตอันประกอบด้วยเมตตา เป็นจิตไพบูลย์ ใหญ่หลวง
ไม่มีประมาณ ไม่มีเวร ไม่มีพยาบาทแล้วแลอยู่ เขาย่อม
ชอบใจธรรมนั้น ปรารถนาธรรมนั้น และถึงความยินดีด้วย
ธรรมนั้น เขาดำารงอยู่ในธรรมนั้น น้อมใจไปในธรรมนั้น
อยู่มากด้วยธรรมนั้น ไม่เสื่อมจากธรรมนั้น เมื่อทำากาละ
ย่อมเข้�ถึงคว�มเป็นสห�ยของเทวด�เหล่�พรหมก�ยิก�
ภิกษุทั้งหลาย กัปหนึ่งเป็นประมาณอายุของเทวดาเหล่า
พรหมกายิ ก า ปุ ถุ ช นดำ า รงอยู่ ใ นชั้ น พรหมกายิ ก านั้ น
ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้น
ให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้�ถึงนรกบ้�ง กำาเนิดเดรัจฉานบ้าง
๘๓
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เปรตวิสัยบ้าง ส่วนส�วกของพระผู้มีพระภ�คดำารงอยู่ใน
ชั้นพรหมกายิกานั้นตราบเท่าสิ้นอายุ ยังประมาณอายุของ
เทวดาเหล่านัน้ ให้สนิ้ ไปแล้ว ย่อมปรินพิ พ�นในภพนัน้ เอง.
ภิกษุท้ังหลาย นี้เป็นคว�มผิดแผกแตกต่�งกัน
เป็นความมุง่ หมายทีแ่ ตกต่างกัน เป็นเครือ่ งกระทำาให้แตกต่าง
กัน ระหว่ � งอริ ย ส�วกผู้ ไ ด้ ส ดั บ กั บ ปุ ถุ ช นผู้ มิ ไ ด้ ส ดั บ
ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู.่
(๒) อี ก ประการหนึ่ ง บุ ค คลบางคนในโลกนี้
มีจิตประกอบด้วยกรุณ� แผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่ง ทิศที่สอง ทิศ
ที่สาม ทิศที่สี่ ก็เหมือนอย่างนั้น ทั้งเบื้องบน เบื้องล่างและ
เบื้องขวาง เธอแผ่ไปตลอดโลกทั้งสิ้น ในที่ทั้งปวง แก่สัตว์
ทัง้ หลายทัว่ หน้าเสมอกัน ด้วยจิตอันประกอบด้วยกรุณา เป็น
จิตไพบูลย์ ใหญ่หลวง ไม่มีประมาณ ไม่มีเวร ไม่มีพยาบาท
แล้วแลอยู่ เขาย่อมชอบใจธรรมนัน้ ปรารถนาธรรมนัน้ และ
ถึงความยินดีดว้ ยธรรมนัน้ เขาดำารงอยูใ่ นธรรมนัน้ น้อมใจไป
ในธรรมนั้น อยู่มากด้วยธรรมนั้น ไม่เสื่อมจากธรรมนั้น
เมื่อทำากาละ ย่อมเข้�ถึงคว�มเป็นสห�ยของเทวด�เหล่�
อ�ภัสสระ ภิกษุทั้งหลาย ๒ กัปเป็นประมาณอายุของ
เทวดาเหล่าอาภัสสระ ปุถุชนดำารงอยู่ในชั้นอาภัสสระนั้น
๘๔
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ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้น
ให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้�ถึงนรกบ้�ง กำาเนิดเดรัจฉานบ้าง
เปรตวิสัยบ้าง ส่วนส�วกของพระผู้มีพระภ�คดำารงอยู่ใน
ชั้นอาภัสสระนั้น ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของ
เทวดาเหล่านัน้ ให้สนิ้ ไปแล้ว ย่อมปรินพิ พ�นในภพนัน้ เอง.
ภิกษุท้ังหลาย นี้เป็นคว�มผิดแผกแตกต่�งกัน
เป็นความมุง่ หมายทีแ่ ตกต่างกัน เป็นเครือ่ งกระทำาให้แตกต่าง
กัน ระหว่ � งอริ ย ส�วกผู้ ไ ด้ ส ดั บ กั บ ปุ ถุ ช นผู้ มิ ไ ด้ ส ดั บ
ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู.่
(๓) อี ก ประการหนึ่ ง บุ ค คลบางคนในโลกนี้
มีจิตประกอบด้วยมุทิต� แผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่ง ทิศที่สอง ทิศ
ที่สาม ทิศที่สี่ ก็เหมือนอย่างนั้น ทั้งเบื้องบน เบื้องล่างและ
เบื้องขวาง เธอแผ่ไปตลอดโลกทั้งสิ้น ในที่ทั้งปวงแก่สัตว์
ทั้งหลายทั่วหน้าเสมอกัน ด้วยจิตอันประกอบด้วยมุทิตา
เป็นจิตไพบูลย์ ใหญ่หลวง ไม่มีประมาณ ไม่มีเวร ไม่มี
พยาบาทแล้วแลอยู่ เขาย่อมชอบใจธรรมนัน้ ปรารถนาธรรม
นั้น และถึงความยินดีดว้ ยธรรมนัน้ เขาดำารงอยูใ่ นธรรมนัน้
น้อมใจไปในธรรมนั้น อยู่มากด้วยธรรมนั้น ไม่เสื่อมจาก
ธรรมนัน้ เมือ่ ทำากาละ ย่อมเข้�ถึงคว�มเป็นสห�ยของเทวด�
๘๕

พุทธวจน - หมวดธรรม

เหล่�สุภกิณหะ ภิกษุทงั้ หลาย ๔ กัปเป็นประมาณอายุของ
เทวดาเหล่าสุภกิณหะ ปุถุชนดำารงอยู่ในชั้นสุภกิณหะนั้น
ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้น
ให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้�ถึงนรกบ้�ง กำาเนิดเดรัจฉานบ้าง
เปรตวิสัยบ้าง ส่วนส�วกของพระผู้มีพระภ�คดำารงอยู่ใน
ชั้นสุภกิณหะนั้นตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของ
เทวดาเหล่านัน้ ให้สนิ้ ไปแล้ว ย่อมปรินพิ พ�นในภพนัน้ เอง.
ภิกษุท้ังหลาย นี้เป็นคว�มผิดแผกแตกต่�งกัน
เป็นความมุง่ หมายทีแ่ ตกต่างกัน เป็นเครือ่ งกระทำาให้แตกต่าง
กัน ระหว่ � งอริ ย ส�วกผู้ ไ ด้ ส ดั บ กั บ ปุ ถุ ช นผู้ มิ ไ ด้ ส ดั บ
ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู.่
(๔) อี ก ประการหนึ่ ง บุ ค คลบางคนในโลกนี้
มีจิตประกอบด้วยอุเบกข� แผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่ง ทิศที่สอง
ทิศทีส่ าม ทิศทีส่ ่ี ก็เหมือนอย่างนัน้ ทัง้ เบือ้ งบน เบือ้ งล่าง และ
เบื้องขวาง เธอแผ่ไปตลอดโลกทั้งสิ้น ในที่ทั้งปวง แก่สัตว์
ทั้งหลายทั่วหน้าเสมอกัน ด้วยจิตอันประกอบด้วยอุเบกขา
เป็นจิตไพบูลย์ ใหญ่หลวง ไม่มีประมาณ ไม่มีเวร ไม่มี
พยาบาทแล้วแลอยู่ เขาย่อมชอบใจธรรมนัน้ ปรารถนาธรรม
นั้น และถึงความยินดีดว้ ยธรรมนัน้ เขาดำารงอยูใ่ นธรรมนัน้
๘๖
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น้อมใจไปในธรรมนั้น อยู่มากด้วยธรรมนั้น ไม่เสื่อมจาก
ธรรมนัน้ เมือ่ ทำากาละ ย่อมเข้�ถึงคว�มเป็นสห�ยของเทวด�
เหล่�เวหัปผละ ภิกษุทงั้ หลาย ๕๐๐ กัปเป็นประมาณอายุ
ของเทวดาเหล่าเวหัปผละ ปุถชุ นดำารงอยูใ่ นชัน้ เวหัปผละนัน้
ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้น
ให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้�ถึงนรกบ้�ง กำาเนิดเดรัจฉานบ้าง
เปรตวิสัยบ้าง ส่วนส�วกของพระผู้มีพระภ�คดำารงอยู่ใน
ชั้นเวหัปผละนั้นตราบเท่าสิ้นอายุ ยังประมาณอายุของ
เทวดาเหล่านัน้ ให้สนิ้ ไปแล้ว ย่อมปรินพิ พ�นในภพนัน้ เอง.
ภิกษุท้ังหลาย นี้เป็นคว�มผิดแผกแตกต่�งกัน
เป็นความมุง่ หมายทีแ่ ตกต่างกัน เป็นเครือ่ งกระทำาให้แตกต่าง
กัน ระหว่ � งอริ ย ส�วกผู้ ไ ด้ ส ดั บ กั บ ปุ ถุ ช นผู้ มิ ไ ด้ ส ดั บ
ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู.่
ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำ�พวกนีแ้ ล มีอยูใ่ นโลก
ห�ได้ในโลก.

๘๗

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

ผลของก�รได้สม�ธิ
แล้วเห็นคว�มไม่เที่ยง (นัยที่ 1)

๓0

-บาลี ตุกกฺ . อํ. ๒ / ๗ / ๒๔.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำ�พวกนี้ มีอยู่ในโลก
ห�ได้ในโลก ๔ จำาพวกเป็นอย่างไร คือ
(๑) บุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะสงัดจากกามและ
อกุศลธรรมทั้งหลาย บรรลุปฐมฌ�น อันมีวิตก มีวิจาร
มีปีติและสุข เกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่ รูป เวทน� สัญญ�
สังข�ร และวิญญ�ณอันใด ทีม่ อี ยูใ่ นปฐมฌ�นนัน้ บุคคลนัน้
พิจ�รณ�เห็นธรรมเหล่�นั้น โดยคว�มเป็นของไม่เที่ยง
(อนิจฺจโต) เป็นทุกข์ (ทุกฺขโต) เป็นดังโรค (โรคโต) เป็นดังหัวฝี
(คณฺฑโต) เป็นดังลูกศร (สลฺลโต) เป็นของทนได้ยาก(อฆโต)
เป็นของเบียดเบียน (อาพาธโต) เป็นของผูอ้ นื่ (ปรโต) เป็นของ
ต้องแตกสลาย (ปโลกโต) เป็นของว่างเปล่า (สุ ฺ โต) เป็น
อนัตตา (อนตฺตโต) บุคคลนัน้ เมือ่ ต�ยไป ย่อมเข้�ถึงคว�ม
เป็ น สห�ยของเทวด�เหล่ � สุ ท ธ�ว�ส ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย
ความอุบัตินี้แล ไม่ทั่วไปด้วยปุถุชน.
(๒) อี ก ประการหนึ่ ง บุ ค คลบางคนในโลกนี้
เพราะสงบวิตกวิจารเสียได้ จึงบรรลุทตุ ยิ ฌ�น … รูป เวทน�
๘๘
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สัญญ� สังข�ร และวิญญ�ณอันใด ทีม่ อี ยูใ่ นทุตยิ ฌ�นนัน้
บุคคลนั้นพิจ�รณ�เห็นธรรมเหล่�นั้น โดยคว�มเป็นของ
ไม่เที่ยง … บุคคลนั้น เมื่อต�ยไป ย่อมเข้�ถึงคว�มเป็น
สห�ยของเทวด�เหล่�สุทธ�ว�ส ภิกษุทง้ั หลาย ความอุบตั ิ
นี้แล ไม่ทั่วไปด้วยปุถุชน.
(๓) อี ก ประการหนึ่ ง บุ ค คลบางคนในโลกนี้
เพราะความจางไปแห่งปีติ จึงอยู่อุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ
และย่อมเสวยสุขด้วยกาย จึงบรรลุตติยฌ�น … รูป เวทน�
สัญญ� สังข�ร และวิญญ�ณอันใด ทีม่ อี ยูใ่ นตติยฌ�นนัน้
บุ ค คลนั้ น พิ จ �รณ�เห็ น ธรรมเหล่ � นั้ น โดยคว�มเป็ น
ของไม่เที่ยง … บุคคลนั้น เมื่อต�ยไป ย่อมเข้�ถึงคว�ม
เป็ น สห�ยของเทวด�เหล่ � สุ ท ธ�ว�ส ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย
ความอุบัตินี้แล ไม่ทั่วไปด้วยปุถุชน.
(๔) อี ก ประการหนึ่ ง บุ ค คลบางคนในโลกนี้
เพราะละสุขและทุกข์เสียได้ เพราะความดับหายไปแห่ง
โสมนัสและโทมนัสทัง้ หลายในกาลก่อน จึงบรรลุจตุตถฌ�น
อันไม่มีทุกข์ไม่มีสุข มีแต่ความที่มีสติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์
เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และ
วิญญาณอันใด ทีม่ อี ยูใ่ นจตุตถฌานนัน้ บุคคลนัน้ พิจ�รณ�
๘๙
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เห็นธรรมเหล่�นั้น โดยคว�มเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์
เป็นดังโรค เป็นดังหัวฝี เป็นดังลูกศร เป็นของทนได้ยาก
เป็นของเบียดเบียน เป็นของผูอ้ น่ื เป็นของแตกสลาย เป็นของ
ว่างเปล่า เป็นอนัตตา บุคคลนั้นเมื่อต�ยไป ย่อมเข้�ถึง
คว�มเป็นสห�ยของเทวด�เหล่�สุทธ�ว�ส ภิกษุทงั้ หลาย
ความอุบัตินี้แล ไม่ทั่วไปด้วยปุถุชน.
ภิกษุทงั้ หลาย บุคคล ๔ จำ�พวกนีแ้ ล มีอยูใ่ นโลก
ห�ได้ในโลก.

๙๐

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

ผลของก�รได้สม�ธิ
แล้วเห็นคว�มไม่เที่ยง (นัยที่ ๒)

๓1

-บาลี วก. อํ. ๒๓/๔๓๘/๒๔๐.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เรากล่ า วความสิ้ น ไปแห่ ง อาสวะ
เพราะอาศัยปฐมฌานบ้าง เพราะอาศัยทุตยิ ฌานบ้าง เพราะ
อาศัยตติยฌานบ้าง เพราะอาศัยจตุตถฌานบ้าง เพราะอาศัย
อากาสานัญจายตนะบ้าง เพราะอาศัยวิญญาณณัญจายตนะบ้าง
เพราะอาศัยอากิญจัญญายตนะบ้าง เพราะอาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะบ้าง เพราะอาศัยสัญญาเวทยิตนิโรธบ้าง.1
ภิกษุทั้งหลาย ก็ข้อที่เรากล่าวว่า ภิกษุทั้งหลาย
เรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะ เพราะอาศัยปฐมฌานบ้าง
ดังนี้นั้น เราอาศัยอะไรกล่าวเล่า ภิกษุทั้งหลาย ในกรณีนี้
ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม เข้าถึงปฐมฌาน
อันมีวิตกวิจาร มีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวก แล้วแลอยู่
รู ป เวทนา สั ญ ญา สังขาร และวิญญาณอันใด ที่มีอยู่ใน
ปฐมฌานนัน้ บุคคลนัน้ พิจารณาเห็นธรรมเหล่านัน้ โดยความ
เป็นของไม่เทีย่ ง (อนิจจฺ โต) เป็นทุกข์ (ทุกขฺ โต) เป็นดังโรค (โรคโต)
เป็นดังหัวฝี (คณฺฑโต) เป็นดังลูกศร (สลฺลโต) เป็นของทนได้ยาก
๑. พระไตรป กฉบับมอญ มีระบุเลยไปถึง เพร�ะอ�ศัยสัญญ�เวทยิตนิโรธบ้�ง
แต่พระไตรป กฉบับสย�มรั มีถงึ เนวสัญญ�น�สัญญ�ยตนะเท่�นัน้ . ผูร้ วบรวม
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(อฆโต) เป็นของเบียดเบียน (อาพาธโต) เป็นของผู้อื่น (ปรโต)
เป็ น ของต้ อ งแตกสลาย (ปโลกโต) เป็ น ของว่ า งเปล่ า
(สุ ฺ โต) เป็นอนัตตา (อนตฺตโต) เธอดำารงจิตด้วยธรรม

เหล่านั้น แล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตธาตุว่า นั่นสงบ นั่นระงับ
นั่นประณีต นั่นคือธรรมเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวง
เป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวง เป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหา เป็น
ความจางคลาย เป็นความดับ เป็นนิพพาน ดังนี้ เธอดำารง
อยู่ในปฐมฌานนั้น ย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย
ถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ก็เป็นโอปปาติกะ
ผูป้ รินพิ พานในภพนัน้ มีอนั ไม่กลับจากโลกนัน้ เป็นธรรมดา
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป (ป ฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน
สโยชนาน ปริกขฺ ยา) และเพราะอำานาจแห่งธัมมราคะ ธัมมนันทินน้ั ๆ
นั่นเอง.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เปรี ย บเหมื อ นนายขมั ง ธนู ห รื อ
ลูกมือของเขา ประกอบการฝึกยิงรูปหุ่นที่ทำาด้วยหญ้าหรือ
ก้อนดิน สมัยต่อมา เขาก็เป็นนายขมังธนูผยู้ งิ ได้ไกล ยิงได้เร็ว
ทำาลายหมู่พลอันใหญ่ได้ ภิกษุทั้งหลาย ฉันใดก็ฉันนั้น
ที่ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม เข้าถึงปฐมฌาน
อันมีวิตกวิจาร มีปีติ และสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่
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เธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลาย คือ รูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ อันมีอยูใ่ นปฐมฌานนัน้ โดยความเป็นของ
ไม่เทีย่ ง โดยความเป็นทุกข์ เป็นโรค เป็นดังหัวฝี เป็นดังลูกศร
เป็นความยากลำาบาก เป็นอาพาธ เป็นของผูอ้ นื่ เป็นของแตก
สลาย เป็นของว่างเปล่า เป็นอนัตตา เธอดำารงจิตด้วยธรรม
เหล่านั้น แล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตธาตุว่า นั่นสงบ นั่นระงับ
นั่นประณีต นั่นคือธรรมเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวง
เป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวง เป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหา เป็น
ความจางคลาย เป็นความดับ เป็นนิพพาน ดังนี้ เธอดำารง
อยู่ในปฐมฌานนั้น ย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย
ถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ก็เป็นโอปปาติกะ
ผูป้ รินพิ พานในภพนัน้ มีอนั ไม่กลับจากโลกนัน้ เป็นธรรมดา
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป และเพราะอำานาจแห่ง
ธัมมราคะ ธัมมนันทินนั้ ๆ นัน่ เอง ภิกษุทงั้ หลาย ข้อทีเ่ รา
กล่าวแล้วว่า ภิกษุทงั้ หลาย เรากล่าวความสิน้ ไปแห่งอาสวะ
เพราะอาศัยปฐมฌานบ้าง ดังนีน้ น้ั เราอาศัยความข้อนีก้ ล่าวแล้ว.
(ในกรณีแห่งการสิ้นอาสวะ เพราะอาศัยทุติยฌานบ้าง เพราะ
อาศัยตติยฌานบ้าง เพราะอาศัยจตุตถฌานบ้าง ก็มีคำาอธิบายที่ตรัสไว้
โดยทำานองเดียวกันกับในกรณีแห่งปฐมฌานข้างบนนี้ ทัง้ ในส่วนอุปไมย
และส่วนอุปมา ผิดกันแต่ชื่อแห่งฌานเท่านั้น)
๙๓

พุทธวจน - หมวดธรรม

ภิกษุทงั้ หลาย ข้อทีเ่ รากล่าวแล้วว่า ภิกษุทงั้ หลาย
เรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะ เพราะอาศัยอากาสานัญจายตนะบ้าง ดังนีน้ นั้ เราอาศัยอะไรกล่าวเล่า ภิกษุทงั้ หลาย
ในกรณีนี้ ภิกษุเพราะก้าวล่วงรูปสัญญาเสียได้โดยประการ
ทั้งปวง เพราะความดับไปแห่งปฏิฆสัญญา เพราะการไม่
ใส่ใจซึ่งนานัตตสัญญา จึงเข้าถึงอากาสานัญจายตนะ อันมี
การทำาในใจว่า อากาศไม่มีที่สิ้นสุด ดังนี้แล้วแลอยู่ เวทนา
สัญญา สังขาร และวิญญาณอันใด ทีม่ อี ยูใ่ นอากาสานัญจายตนะ
นัน้ บุคคลนัน้ พิจารณาเห็นธรรมเหล่านัน้ โดยความเป็นของ
ไม่เทีย่ ง เป็นทุกข์ เป็นดังโรค เป็นดังหัวฝี เป็นดังลูกศร เป็น
ของทนได้ยาก เป็นของเบียดเบียน เป็นของผู้อื่น เป็นของ
ต้องแตกสลาย เป็นของว่างเปล่า เป็นอนัตตา เธอดำารงจิต
ด้วยธรรมเหล่านั้น แล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตธาตุว่า นั่นสงบ
นัน่ ระงับ นัน่ ประณีต นัน่ คือธรรมเป็นทีส่ งบระงับแห่งสังขาร
ทัง้ ปวง เป็นทีส่ ลัดคืนซึง่ อุปธิทงั้ ปวง เป็นทีส่ นิ้ ไปแห่งตัณหา
เป็นความจางคลาย เป็นความดับ เป็นนิพพาน ดังนี้ เธอดำารง
อยู่ ใ นอากาสานั ญ จายตนะนั้ น ย่ อ มถึ ง ความสิ้ น ไปแห่ ง
อาสวะทั้งหลาย ถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย
ก็เป็นโอปปาติกะ ผู้ปรินิพพานในภพนั้น มีอันไม่กลับจาก
โลกนั้นเป็นธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป
และเพราะอำานาจแห่งธัมมราคะ ธัมมนันทินั้นๆ นั่นเอง.
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ภิกษุทงั้ หลาย เปรียบเหมือนนายขมังธนูหรือลูกมือ
ของเขา ประกอบการฝึกยิงรูปหุน่ ทีท่ าำ ด้วยหญ้าหรือก้อนดิน
สมัยต่อมา เขาก็เป็นนายขมังธนูผยู้ งิ ได้ไกล ยิงได้เร็ว ทำาลาย
หมู่พลอันใหญ่ได้ ภิกษุทั้งหลาย ฉันใดก็ฉันนั้น ที่ภิกษุ
เพราะก้าวล่วงซึง่ รูปสัญญาเสียได้โดยประการทัง้ ปวง เพราะ
ความดับไปแห่งปฏิฆสัญญา เพราะการไม่ใส่ใจซึ่งนานัตตสัญญา จึงเข้าถึงอากาสานัญจายตนะ อันมีการทำาในใจว่า
อากาศไม่มีที่สิ้นสุด ดังนี้แล้วแลอยู่ เธอย่อมพิจารณาเห็น
ธรรมทัง้ หลาย คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันมีอยูใ่ น
อากาสานัญจายตนะนัน้ โดยความเป็นของไม่เทีย่ ง โดยความ
เป็นทุกข์ เป็นโรค เป็นดังหัวฝี เป็นดังลูกศร เป็นความยาก
ลำ า บาก เป็ น อาพาธ เป็ น ของผู้ อื่ น เป็ น ของแตกสลาย
เป็นของว่าง เป็นอนัตตา เธอดำารงจิตด้วยธรรมเหล่านั้น
แล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตธาตุว่า นั่นสงบระงับ นั่นประณีต
นัน่ คือธรรมเป็นทีส่ งบระงับแห่งสังขารทัง้ ปวง เป็นทีส่ ลัดคืน
ซึ่งอุปธิทั้งปวง เป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหา เป็นความจางคลาย
เป็นความดับ เป็นนิพพาน ดังนี้ เธอดำารงอยูใ่ นอากาสานัญจายตนะนั้ น ย่ อ มถึ ง ความสิ้ น ไปแห่ ง อาสวะทั้ ง หลาย
ถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ก็เป็นโอปปาติกะ
ผูป้ รินพิ พานในภพนัน้ มีอนั ไม่กลับจากโลกนัน้ เป็นธรรมดา
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป และเพราะอำานาจแห่ง
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ธัมมราคะ ธัมมนันทินั้นๆ นั่นเอง ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่
เรากล่าวแล้วว่า ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวความสิ้นอาสวะ
เพราะอาศัยอากาสานัญจายตนะบ้าง ดังนีน้ นั้ เราอาศัยความ
ข้อนี้กล่าวแล้ว.
(ในกรณีแห่งการสิน้ อาสวะ เพราะอาศัยวิญญาณัญจายตนะบ้าง
เพราะอาศัยอากิญจัญญายตนะบ้าง ก็มีคำาอธิบายที่ตรัสไว้โดยทำานอง
เดียวกันกับในกรณีแห่งอากาสานัญจายตนะข้างบนนี้ ทุกตัวคำาพูดทั้ง
ในส่วนอุปไมยและส่วนอุปมา ผิดกันแต่ชื่อแห่งสมาธิเท่านั้น ผู้ศึกษา
พึงเทียบเคียงได้เอง ครั้นตรัสข้อความในกรณีแห่งอากิญจัญญายตนะ
จบแล้ว ได้ตรัสข้อความนี้ ต่อไปว่า)

ภิกษุทั้งหลาย ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้แล เป็นอัน
กล่าวได้ว่า สัญญาสมาบัติ มีประมาณเท่าใด อัญญาปฏิเวธ
(การบรรลุอรหัตตผล) ก็มีประมาณเท่านั้น.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ส่วนว่า อายตนะอีก ๒ ประการ
กล่าวคือ เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ และ สัญญาเวทยิตนิโรธ ซึ่งอาศัยสัญญาสมาบัติเหล่านั้น เรากล่าวว่า
เป็นสิ่งที่ฌายีภิกษุ1 ผู้ฉลาดในการเข้าสมาบัติ ฉลาดใน
การออกจากสมาบัติ จะพึงเข้าสมาบัติ ออกจากสมาบัติ
แล้วกล่าวว่าเป็นอะไรได้เองโดยชอบ ดังนี้.
๑. �ยี กิ ษุ คือ กิ ษุผเู้ พ่งอยู.่ ผูร้ วบรวม
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(ในสูตรอืน่ เป็นคำากล่าวของพระอานนท์ทอี่ า้ งถึงว่าเป็นคำาตรัส
ของพระผู้มีพระภาค โดยกล่าวถึงการทำาสมาธิตั้งแต่ระดับปฐมฌาน
จนถึงอากิญจัญญายตนะ และการเจริญเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) โดยให้พิจารณาว่าธรรมแต่ละอย่างนี้ มีเหตุปัจจัย
ปรุงแต่งขึน้ (อภิสงฺขต) มีเหตุปจั จัยทำาให้เกิดความรูส้ กึ ขึน้ (อภิสญฺเจตยิต)
ก็สิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้น อันเหตุปัจจัยทำาให้เกิดความ
รูส้ กึ ขึน้ สิง่ นัน้ ไม่เทีย่ ง มีความดับไปเป็นธรรมดา เมือ่ ดำารงอยูใ่ นธรรมนัน้
ก็จะเป็นเหตุให้ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ถ้าไม่ถึงความสิ้นไป
แห่งอาสวะทัง้ หลาย ก็จะเป็นโอปปาติกะ ผูป้ รินพิ พานในภพนัน้ มีอนั ไม่
กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป และ
เพราะอำานาจแห่งธัมมราคะ ธัมมนันทินั้นๆ นั่นเอง -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) แล้วเห็นขันธ์ทง้ั ๔ ที่อยู่ใน
ธรรมนั้น โดยความเป็นของไม่เที่ยง … เป็นอนัตตา พระองค์จะชี้ว่า
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิน้ ไป จึงส่งผลให้เข้าถึงความเป็นสหายของ
เทวดาเหล่าอกนิฏฐา. -ผู้รวบรวม)
๙๗

พุทธวจน - หมวดธรรม

เหตุได้คว�มเป็นอน�ค�มี
หรืออ�ค�มี
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๓๒
-บาลี ตุกกฺ . อํ. ๒ /๒ ๓/ ๗ .

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่อง
ให้สตั ว์บางจำาพวกในโลกนี้ จุตจิ ากกายนัน้ แล้วเป็นอาคามีกลับมาสูค่ วาม
เป็นอย่างนี้ อนึ่ง อะไรเป็นปัจจัยเครื่องให้สัตว์บางจำาพวกในโลกนี้ จุติ
จากกายนั้นแล้วเป็นอนาคามี ไม่กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้ พระเจ้าข้า.

สารีบุตร บุคคลบางคนในโลกนี้ ยังละโอรัมภาคิยสังโยชน์ไม่ได้ แต่เขาบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะ
ในปัจจุบนั บุคคลนัน้ ชอบใจ ยินดี และถึงความปลืม้ ใจด้วย
เนวสั ญ ญานาสั ญ ญายตนะนั้ น ดำ า รงอยู่ ใ นเนวสั ญ ญานาสัญญายตนะนั้น น้อมใจไป อยู่มากด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนะนัน้ ไม่เสือ่ มเมือ่ ทำากาละ ย่อมเข้าถึงความเป็น
สหายของเหล่าเทวดาผูเ้ ข้าถึงชัน้ เนวสัญญานาสัญญายตนภพ
เขาจุติจากชั้นนั้นแล้ว ย่อมเป็นอ�ค�มี กลับมาสู่ความเป็น
อย่างนี้.
สารีบตุ ร อนึง่ บุคคลบางคนในโลกนี้ ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้แล้ว เขาบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะ ในปัจจุบนั
บุคคลนัน้ ชอบใจ ยินดี และถึงความปลืม้ ใจ ด้วยเนวสัญญา๙๘

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

นาสัญญายตนะนั้น ยับยั้งในเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้น
น้อมใจไป อยูจ่ นคุน้ ในเนวสัญญานาสัญญายตนะนัน้ ไม่เสือ่ ม
เมือ่ กระทำากาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเหล่าเทวดา
ผู้เข้าถึงชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนภพ เขาจุติจากชั้นนั้น
แล้ว ย่อมเป็นอน�ค�มี ไม่กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้.
สารี บุ ต ร นี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้สัตว์
บางจำาพวกในโลกนี้ จุติจากกายนั้นแล้วเป็นอาคามี กลับมา
สูค่ วามเป็นอย่างนี้ อนึง่ นีเ้ ป็นเหตุเป็นปัจจัยเครือ่ งให้สตั ว์
บางจำาพวกในโลกนี้ จุตจิ ากกายนัน้ แล้วเป็นอนาคามีไม่กลับ
มาสู่ความเป็นอย่างนี้.

๙๙

พุทธวจน - หมวดธรรม
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ผลของก�รเจริญพรหมวิห�ร
แล้วเห็นคว�มไม่เที่ยง

๓๓
-บาลี ตุกกฺ . อํ. ๒ / ๗๕/ ๒๖.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย บุ ค คล ๔ จำ า พวกนี้ มี อ ยู่ ใ นโลก
หาได้ในโลก ๔ จำาพวกเป็นอย่างไร คือ
(๑) บุ ค คลบางคนในโลกนี้ มี จิ ต ประกอบด้ ว ย
เมตต� แผ่ไปสูท่ ศิ ทีห่ นึง่ ทิศทีส่ อง ทิศทีส่ าม ทิศทีส่ ่ี ก็เหมือน
อย่างนั้น ทั้งเบื้องบน เบื้องล่าง และเบื้องขวาง เธอแผ่ไป
ตลอดโลกทัง้ สิน้ ในทีท่ ง้ั ปวง แก่สตั ว์ทง้ั หลายทัว่ หน้าเสมอกัน
ด้วยจิตอันประกอบด้วยเมตตา เป็นจิตไพบูลย์ ใหญ่หลวง
ไม่มีประมาณ ไม่มีเวร ไม่มีพยาบาทแล้วแลอยู่ รูป เวทน�
สั ญ ญ� สั ง ข�ร และวิ ญ ญ�ณอั น ใด มี อ ยู่ ใ นธรรมนั้ น
บุคคลนั้นพิจ�รณ�เห็นธรรมเหล่�นั้น โดยคว�มเป็นของ
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นดังโรค เป็นดังหัวฝี เป็นดังลูกศร
เป็นของทนได้ยาก เป็นของเบียดเบียน เป็นของไม่เชื่อฟัง
เป็นของต้องทำาลายไป เป็นของว่างเปล่า เป็นของไม่ใช่ตน
บุ ค คลนั้ น เมื่ อ ต�ยไปย่ อ มเข้ � ถึ ง คว�มเป็ น สห�ยของ
เทวด�เหล่ � สุ ท ธ�ว�ส ภิกษุท้ังหลาย ความอุบัตินี้ แ ล
ไม่ทั่วไปด้วยปุถุชน.
๑๐๐
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(๒) อี ก ประการหนึ่ ง บุ ค คลบางคนในโลกนี้
มีจิตประกอบด้วยกรุณ� … .
(๓) อี ก ประการหนึ่ ง บุ ค คลบางคนในโลกนี้
มีจิตประกอบด้วยมุทิต� … .
(๔) อี ก ประการหนึ่ ง บุ ค คลบางคนในโลกนี้
มีจิตประกอบด้วยอุเบกข� แผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่ง ทิศที่สอง
ทิศทีส่ าม ทิศทีส่ ่ี ก็เหมือนอย่างนัน้ ทัง้ เบือ้ งบน เบือ้ งล่าง และ
เบื้องขวาง เธอแผ่ไปตลอดโลกทั้งสิ้น ในที่ทั้งปวง แก่สัตว์
ทั้งหลายทั่วหน้าเสมอกัน ด้วยจิตอันประกอบด้วยอุเบกขา
เป็นจิตไพบูลย์ ใหญ่หลวง ไม่มีประมาณ ไม่มีเวร ไม่มี
พยาบาทแล้วแลอยู่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ
อันใด มีอยู่ในธรรมนั้น บุ ค คลนั้ น พิ จ�รณ�เห็ น ธรรม
เหล่�นั้น โดยคว�มเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นดังโรค
เป็น ดังหั วฝี เป็นดังลูกศร เป็นของทนได้ยาก เป็นของ
เบียดเบียน เป็นของไม่เชื่อฟัง เป็นของต้องทำาลายไป เป็น
ของว่างเปล่า เป็นของไม่ใช่ตน บุคคลนัน้ เมือ่ ต�ยไปย่อม
เข้�ถึงคว�มเป็นสห�ยของเทวด�เหล่�สุทธ�ว�ส ภิกษุ
ทั้งหลาย ความอุบัตินี้แล ไม่ทั่วไปด้วยปุถุชน.
ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำ�พวกนีแ้ ล มีอยูใ่ นโลก
ห�ได้ในโลก.
๑๐๑
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โลก คือ สิ่งที่แตกสล�ยได้
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๓๔
-บาลี ส า. สํ. ๘/๖๔/๙๘.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ที่กล่าวกันว่า โลก โลก ดังนี้ อันว่าโลก
มีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไร พระเจ้าข้า.

ภิกษุ เพราะจะต้องแตกสลาย เราจึงกล่าวว่าโลก
ก็อะไรเล่าจะต้องแตกสลาย.
ภิกษุ ตาแตกสลาย รูปแตกสลาย จักษุวิญญาณ
แตกสลาย จักษุสมั ผัสแตกสลาย แม้สขุ เวทนาก็ดี ทุกขเวทนา
ก็ดี หรืออทุกขมสุขเวทนา ทีเ่ กิดขึน้ เพราะจักษุสมั ผัสเป็นปัจจัย
ก็แตกสลาย.
ภิกษุ หูแตกสลาย เสียงแตกสลาย โสตวิญญาณ
แตกสลาย โสตสัมผัสแตกสลาย แม้สขุ เวทนาก็ดี ทุกขเวทนา
ก็ดี หรืออทุกขมสุขเวทนา ทีเ่ กิดขึน้ เพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็แตกสลาย.
ภิกษุ จมูกแตกสลาย กลิน่ แตกสลาย ฆานวิญญาณ
แตกสลาย ฆานสัมผัสแตกสลาย แม้สขุ เวทนาก็ดี ทุกขเวทนา
ก็ดี หรืออทุกขมสุขเวทนา ทีเ่ กิดขึน้ เพราะฆานสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็แตกสลาย.
๑๐๒

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

ภิกษุ ลิ้นแตกสลาย รสแตกสลาย ชิวหาวิญญาณ
แตกสลาย ชิวหาสัมผัสแตกสลาย แม้สขุ เวทนาก็ดี ทุกขเวทนา
ก็ดี หรืออทุกขมสุขเวทนา ทีเ่ กิดขึน้ เพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็แตกสลาย.
ภิกษุ กายแตกสลาย โผฎฐัพพะแตกสลาย กายวิญญาณแตกสลาย กายสัมผัสแตกสลาย แม้สุขเวทนาก็ดี
ทุกขเวทนาก็ดี หรืออทุกขมสุขเวทนา ทีเ่ กิดขึน้ เพราะกายสัมผัส
เป็นปัจจัยก็แตกสลาย.
ภิกษุ ใจแตกสลาย ธรรมแตกสลาย มโนวิญญาณ
แตกสลาย มโนสัมผัสแตกสลาย แม้สขุ เวทนาก็ดี ทุกขเวทนา
ก็ดี หรืออทุกขมสุขเวทนา ทีเ่ กิดขึน้ เพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็แตกสลาย.
ภิกษุ เพร�ะจะต้องแตกสล�ย เร�จึงกล่�วว่� โลก
ดังนี.้

๑๐๓

๑๐๔

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ “กาม”

๑๐๕

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

ก�มคุณ ๕ คือ โลกในอริยวินัย

๓๕

-บาลี วก. อํ. ๒๓/๔๔๖/๒๔๒.

ครั้งหนึ่ง พราหมณ์ผู้ชำานาญในคัมภีร์โลกายตะ ๒ คน เข้าไป
เฝ้าพระผูม้ พี ระภาค และได้ทลู ถามว่า ข้าแต่พระโคดมผูเ้ จริญปูรณกัสสปะ
เป็นผูร้ สู้ งิ่ ทัง้ ปวง เห็นสิง่ ทัง้ ปวง ปฏิญาณการรูก้ ารเห็นอันไม่มสี ว่ นเหลือว่า
เมื่อเราเดิน ยืน หลับ และตื่นอยู่ ญาณทัสสนะปรากฏติดต่อเนื่องกันไป
ปูรณกัสสปะนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า เรารู้เราเห็นโลกอันไม่มีท่สี ุด ด้วยญาณ
อันไม่มที ส่ี ดุ ข้าแต่พระโคดมผูเ้ จริญ แม้นคิ รณฐนาฏบุตรก็เป็นผูร้ สู้ ง่ิ ทัง้ ปวง
เห็นสิง่ ทัง้ ปวง ปฏิญาณการรูก้ ารเห็นไม่มสี ว่ นเหลือว่า เมือ่ เราเดิน ยืน หลับ
และตื่นอยู่ ญาณทัสสนะปรากฏติดต่อเนื่องกันไป นิครณฐนาฏบุตรนั้น
กล่าวอย่างนี้ว่า เรารู้ เราเห็นโลกอันไม่มีที่สุด ด้วยญาณอันไม่มีที่สุด
ข้าแต่พระโคดมผูเ้ จริญ คนทัง้ ๒ ต่างก็พดู อวดรูก้ นั มีคาำ พูดขัดแย้งกัน
ใครพูดจริง ใครพูดเท็จ.

พราหมณ์ อย่าเลย ข้อทีค่ นทัง้ ๒ นีต้ า่ งพูดอวดรูก้ นั
มีคาำ พูดขัดแย้งกัน ใครพูดจริง ใครพูดเท็จนัน้ พักไว้กอ่ นเถิด
พราหมณ์ เราจักแสดงธรรมแก่ท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลาย
จงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว.
พราหมณ์ เปรียบเหมือนชาย ๔ คน ยืนอยูใ่ น ๔ ทิศ
ต่างก็มฝี เี ท้าในการเดินและการวิง่ ทีเ่ ยีย่ มพอๆ กัน ความเร็ว
ในการวิง่ ของเขา ประดุจลูกธนูชนิดเบาทีถ่ กู ยิงผ่านเงาต้นตาล
๑๐๖
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ตามขวางได้โดยง่าย ของนายขมังธนูท่ถี ือธนูไว้อย่างมั่นคง
ผูท้ ศ่ี กึ ษามาเจนฝีมอื แล้ว ผ่านการประลองฝีมอื แล้ว ในการ
ก้าวของเขา ประดุจก้าวจากมหาสมุทรด้านทิศตะวันออกถึง
มหาสมุทรด้านทิศตะวันตก1 ครั้งนั้น ชายผู้ยืนอยู่ด้าน
ทิศตะวันออก กล่าวอย่างนี้ว่า เราจะเดินไปให้ถึงที่สุดโลก
เขาเว้นการดืม่ การกิน การลิม้ เว้นการถ่ายอุจจาระปัสสาวะ
และเว้นจากการหลับและการพัก เขามีอายุ ๑๐๐ ปี มีชีวิต
อยู่ ๑๐๐ ปี เดินไปตลอด ๑๐๐ ปี ยังไม่ทันถึงที่สุดโลกเลย
ก็ตายเสียก่อน ถ้าชายผู้ยืนอยู่ด้านทิศตะวันตก … ถ้าชาย
ผู้ยืนอยู่ด้านทิศเหนือ … ถ้าชายผู้ยืนอยู่ด้านทิศใต้ กล่าว
อย่างนี้ว่า เราจะเดินไปให้ถึงที่สุดโลก โดยเขาเว้นจากการ
ดื่ม การกิน การลิ้ม เว้นจากการถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ
เว้นจากการหลับและการพัก เขามีอายุ ๑๐๐ ปี มีชีวิตอยู่
๑๐๐ ปี เดินไปตลอด ๑๐๐ ปี ยังไม่ถึงที่สุดโลกเลย ก็ตาย
เสียก่อน ข้อนัน้ เพราะเหตุอะไร เพราะเราไม่กล่าวว่า บุคคล
จะพึงรูพ้ งึ เห็น จะพึงถึงทีส่ ดุ ของโลกด้วยการวิง่ เห็นปานนัน้
และเราไม่กล่าวว่า บุคคลยังไม่ถึงที่สุดแห่งโลก จะกระทำา
ที่สุดแห่งทุกข์ได้.
๑. สำ�นวนแปลมีคว�มแตกต่�งจ�กพระไตรป ก �ษ�ไทยฉบับหลวงบ้�ง เพื่อให้
ส�ม�รถเข้�ในเนือ้ คว�มได้ดขี น้ึ จึงได้น�ำ สำ�นวนของโรหิตสั สสูตร และฉบับแปล
�ษ�อังกฤษของ กิ ขุโพธิม�ปรับใช้บ�งส่วน ผูร้ วบรวม
๑๐๗
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พราหมณ์ กามคุณ ๕ ประการนี้ เรียกว่าโลกใน
อริยวินัย กามคุณ ๕ ประการเป็นไฉน คือ รูปที่จะพึงรู้แจ้ง
ด้วยจักษุ อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ เป็นที่รัก
ยัว่ ยวน ชวนให้กาำ หนัด เสียงทีจ่ ะพึงรูแ้ จ้งด้วยหู … กลิน่ ทีจ่ ะ
พึงรู้แจ้งด้วยจมูก … รสที่จะพึงรู้แจ้งด้วยลิ้น … โผฏฐัพพะ
ที่จะพึงรู้แจ้งด้วยกาย อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ
เป็นที่รัก ยั่วยวนชวนให้กำาหนัด พราหมณ์ ก�มคุณ ๕
ประก�รนี้แล เรียกว่�โลกในอริยวินัย.
พราหมณ์ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัด
จากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจาร มีปีติและสุข
เกิ ด แต่ วิ เ วกอยู่ ภิ ก ษุ นี้ เ รี ย กว่ า ได้ ถึ ง ที่ สุ ด แห่ ง โลกแล้ ว
และอยู่ในที่สุดแห่งโลก คนเหล่าอื่นกล่าวภิกษุนั้นอย่างนี้ว่า
แม้ภกิ ษุนกี้ ย็ งั นับเนือ่ งอยูใ่ นโลก ยังสลัดตนไม่พน้ ไปจากโลก
พราหมณ์ เป็นความจริง แม้เราก็กล่าวอย่างนี้ว่า แม้ภิกษุนี้
ก็ยังนับเนื่องอยู่ในโลก ยังสลัดตนไม่พ้นไปจากโลก.
พราหมณ์ อีกประการหนึง่ ภิกษุ บรรลุทตุ ยิ ฌาน …
บรรลุตติยฌาน … บรรลุจตุตถฌาน … ภิกษุนเี้ รียกว่า ได้ถงึ
ที่สุดแห่งโลกแล้ว และอยู่ในที่สุดแห่งโลก แต่ชนเหล่าอื่น
กล่าวภิกษุนั้นอย่างนี้ว่า แม้ภิกษุนี้ก็ยังนับเนื่องอยู่ในโลก
๑๐๘
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ยังสลัดตนไม่พ้นไปจากโลก พราหมณ์ เป็นความจริง
แม้เราก็กล่าวอย่างนี้ว่า แม้ภิกษุนี้ก็ยังนับเนื่องอยู่ในโลก
ยังสลัดตนไม่พ้นไปจากโลก.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุ เพราะล่วงรูปสัญญาโดย
ประการทั้งปวง ... บรรลุอากาสานัญจายตนะ ... ภิกษุนี้
เรียกว่า ได้ถึงที่สุดแห่งโลกแล้ว และอยู่ในที่สุดแห่งโลก
แต่ชนเหล่าอืน่ กล่าวภิกษุนนั้ อย่างนีว้ า่ แม้ภกิ ษุนกี้ ย็ งั นับเนือ่ ง
อยู่ในโลก ยังสลัดตนไม่พ้นไปจากโลก พราหมณ์ เป็น
ความจริง แม้เราก็กล่าวอย่างนี้ว่า แม้ภิกษุนี้ยังนับเนื่องอยู่
ในโลก ยังสลัดตนไม่พ้นไปจากโลก.
อี ก ประการหนึ่ ง ภิ ก ษุ เพราะล่ ว งอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง บรรลุวิญญาณัญจายตนะ
… เพราะล่วงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง บรรลุ
อากิญจัญญายตนะ … เพราะล่วงอากิญจัญญายตนะโดย
ประการทัง้ ปวง บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะ … ภิกษุนี้
เรียกว่าได้ถึง ที่สุดโลกแล้ว และอยู่ในที่สุดแห่งโลก แต่
ชนเหล่าอืน่ กล่าวภิกษุนนั้ อย่างนีว้ า่ ภิกษุนยี้ งั นับเนือ่ งอยูใ่ น
โลก ยังสลัดตนไม่พน้ ไปจากโลก พราหมณ์ เป็นความจริง
แม้เราก็กล่าวอย่างนี้ว่า แม้ภิกษุนี้ยังนับเนื่องอยู่ในโลก
ยังสลัดตนไม่พ้นไปจากโลก.
๑๐๙
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อีกประการหนึ่ง ภิกษุ เพราะล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวง บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ
อาสวะของเธอสิ้ น รอบแล้ ว เพราะเห็ น ด้ ว ยปั ญ ญา
พราหมณ์ ภิกษุนี้เรียกว่า ได้ถึงที่สุดแห่งโลกแล้ว และอยู่
ในที่สุดแห่งโลก ข้ามพ้นตัณหาเครื่องข้องในโลกได้แล้ว.
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ก�มคุณ คือ เครือ่ งจองจำ�ในอริยวินยั

๓๖

-บาลี สี. .ี ๙/๓๐๕/๓๗๗.

วาเสฏฐะ เปรียบเหมือนแม่นา้ำ อจิรวดี น้าำ เต็มเปีย่ ม
เสมอฝัง่ กาดืม่ กินได้ ครัง้ นัน้ บุรษุ ผูต้ อ้ งการฝัง่ แสวงหาฝัง่
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
เห็นโทษ ไม่มปี ญ
ั ญาคิดสลัดออก บริโภคกามคุณ ๕ เหล่านี้
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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 เปรียบเหมือนแม่นา้ำ อจิรวดี น้าำ เต็มเปีย่ ม
เสมอขอบฝั่ง กาก้มลงดื่มได้ ครั้งนั้น บุรุษผู้ต้องการฝั่ง
แสวงหาฝั่ง ไปยังฝั่ง ประสงค์จะข้ามฝั่งไป เขากลับนอน
คลุมตลอดศีรษะเสียที่ฝั่ง วาเสฏฐะ ท่านจะสำาคัญความ
ข้อนัน้ เป็นอย่างไร บุรษุ นัน้ พึงไปสูฝ่ งั่ โน้นจากฝัง่ นีแ้ ห่งแม่นา้ำ
อจิรวดีได้หรือไม่.
ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ไม่ได้.

วาเสฏฐะ ฉันนั้นเหมือนกัน นิวรณ์ ๕ อย่างเหล่านี้
ในอริยวินยั เรียกว่า เครือ่ งหน่วงเหนีย่ วบ้าง เครือ่ งกางกัน้ บ้าง
เครื่องรัดรึงบ้าง เครื่องตรึงตราบ้าง นิวรณ์ ๕ เป็นอย่างไร
คื อ กามฉั น ทนิ ว รณ์ พยาบาทนิ ว รณ์ ถี น มิ ท ธนิ ว รณ์
อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ วิจิกิจฉานิวรณ์ นิวรณ์ ๕ เหล่านี้แล
๑๑๒
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ในอริยวินัย เรียกว่าเครื่องหน่วงเหนี่ยวบ้าง เครื่องกางกั้น
บ้าง เครื่องรัดรึงบ้าง เครื่องตรึงตราบ้าง.
วาเสฏฐะ พวกพราหมณ์ผไู้ ด้ไตรวิชชา ถูกนิวรณ์ ๕
เหล่านี้ ปกคลุม หุ้มห่อ รัดรึง ตรึงตราแล้ว ก็พราหมณ์ผู้ได้
ไตรวิชชาเหล่านั้น ละธรรมที่ทำาบุคคลให้เป็นพราหมณ์เสีย
สมาทานธรรมที่มิใช่ทำาบุคคลให้เป็นพราหมณ์ประพฤติอยู่
ถูกนิวรณ์ ๕ ปกคลุม หุ้มห่อรัดรึง ตรึงตราแล้ว เบื้องหน้า
แต่ตายเพราะกายแตก จักเข้าถึงความเป็นสหายแห่งพรหม
ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้.

๑๑๓
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๓7
-บาลี ส า . สํ. ๕/

/๓๕๒.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ วันนี้หมู่มหาชนถูกพระเจ้าปเสนทิโกศล
ให้จองจำาไว้แล้ว บางพวกถูกจองจำาด้วยเชือก บางพวกถูกจองจำาด้วยขือ่ คา
บางพวกถูกจองจำาด้วยโซ่ตรวน.

ผู้มีปัญญาทั้งหลาย ไม่กล่าวเครื่องจองจำาที่ทำาด้วย
เหล็ก ทำาด้วยไม้ และทำาด้วยหญ้า (เชือก) ว่าเป็นเครื่อง
จองจำาที่มั่นคง.
ผู้มีปัญญาทั้งหลาย ย่อมกล่าวความรักใคร่พอใจ
ในตุ้มหู แก้วมณี และความห่วงอาลัยในบุตรและภรรยา
นั่นแหละว่า เป็นเครื่องจองจำาที่มั่นคง ฉุดให้สัตว์ลงต่ำา
ซึ่งเป็นเครื่องจองจำาที่ผูกไว้หย่อนๆ แต่แก้ได้ยาก.
ผู้ มี ปั ญ ญาทั้ ง หลาย ตั ด เครื่ อ งจองจำ า แม้ เ ช่ น นั้ น
ออกบวช เป็นผู้ไม่มีความห่วงอาลัย ละกามสุขเสียแล้ว.
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คว�มหม�ยของก�มและก�มคุณ

๓8

-บาลี กฺก. อํ. ๒๒/๔๕๙/๓๓๔.

ภิกษุท้ังหลาย เธอทั้งหลายพึงทราบกาม เหตุเกิด
แห่งกาม ความต่างแห่งกาม วิบากแห่งกาม ความดับแห่งกาม
ปฏิปทาทีใ่ ห้ถงึ ความดับแห่งกาม.
ภิกษุท้ังหลาย ข้อที่เรากล่าวนี้ว่า เธอทั้งหลายพึง
ทราบกาม เหตุเกิดแห่งกาม ความต่างแห่งกาม วิบากแห่งกาม
ความดับแห่งกาม ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งกามนั้น เรา
อาศัยอะไรกล่าว.
ภิกษุท้ังหลาย กามคุณ ๕ ประการนี้ คือ รูปที่รู้ได้
ด้วยตา อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลักษณะน่ารัก
เป็นที่ตั้งอาศัยแห่งความใคร่ เป็นที่ต้ังแห่งความกำาหนัด
เสียงทีร่ ไู้ ด้ดว้ ยหู ... กลิน่ ทีร่ ไู้ ด้ดว้ ยจมูก ... รสทีร่ ไู้ ด้ดว้ ยลิน้ ...
โผฏฐัพพะ (สัมผัสทางผิว) ทีร่ ไู้ ด้ดว้ ยกาย อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่
น่าพอใจ มีลกั ษณะน่ารัก เป็นที่ตั้งอาศัยแห่งความใคร่ เป็น
ทีต่ ง้ั แห่งความกำาหนัด ภิกษุทง้ั หลาย ก็แต่วา่ สิง่ เหล่านีไ้ ม่ชอ่ื
ว่ากาม สิง่ เหล่านีเ้ รียกว่า ก�มคุณในอริยวินยั .
คว�มกำ�หนัดไปต�มอำ�น�จคว�มตริตรึก (สงฺกปฺปราค)
นัน่ แหละคือก�มของคนเร� อารมณ์อนั วิจติ รทัง้ หลายในโลก
๑๑๕

พุทธวจน - หมวดธรรม

ไม่ชอ่ื ว่ากาม ความกำาหนัดไปตามอำานาจความตริตรึก นัน่ แหละ
คือกามของคนเรา อารมณ์อนั วิจติ รทัง้ หลายในโลก ย่อมตัง้ อยู่
ตามสภาพของมันเท่านัน้ ผูม้ ปี ญ
ั ญาทัง้ หลายย่อมกำาจัดความ
พอใจในอารมณ์อันวิจิตรเหล่านั้น.
ภิกษุทั้งหลาย เหตุเกิดแห่งกามเป็นอย่างไร คือ
ผัสสะเป็นเหตุเกิดแห่งก�มทั้งหล�ย.
ภิกษุทั้งหลาย ก็ความต่างกันแห่งกามเป็นอย่างไร
คือ กามในรูปเป็นอย่างหนึ่ง กามในเสียงเป็นอย่างหนึ่ง
กามในกลิ่นเป็นอย่างหนึ่ง กามในรสเป็นอย่างหนึ่ง กามใน
โผฏฐัพพะเป็นอย่างหนึง่ นีเ้ รียกว่า คว�มต่�งกันแห่งก�ม.
ภิกษุทงั้ หลาย วิบากแห่งกามเป็นอย่างไร คือ การที่
บุคคลผู้ใคร่อยู่ซึ่งอารมณ์ใด ย่อมยังอัตภาพที่เกิดขึ้นจาก
ความใคร่นนั้ ๆ ให้เกิดขึน้ เป็นส่วนบุญหรือเป็นส่วนมิใช่บญ
ุ
นี้เรียกว่า วิบ�กแห่งก�ม.
ภิกษุทั้งหลาย ความดับแห่งกามเป็นอย่างไร คือ
คว�มดับแห่งก�ม ย่อมมี เพร�ะคว�มดับแห่งผัสสะ
อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการนี้ คือ สัมมาทิฏฐิ
สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ เป็นปฏิปท�ให้ถึง
คว�มดับแห่งก�ม.
๑๑๖
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คุณของก�มและโทษของก�ม

๓9
-บาลี . . ๒/ ๗๙/๒๐๙.

เจ้าศากยะทรงพระนามว่า มหานาม ได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์เข้าใจข้อธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงมานานแล้วอย่างนี้ว่า 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
ก็ดี โทสธรรมก็ดี โมหธรรมก็ดี ยังครอบงำาจิตของท่านไว้ได้
เป็นบางครั้งบางคราว.
มหานาม ถ้าธรรมนั้นเป็นอันท่านละได้เด็ดขาด
ในภายในแล้ว ท่านก็จะไม่อยู่ครองเรือน ไม่บริโภคกาม
แต่เพราะท่านละธรรมเช่นนั้นยังไม่ได้เด็ดขาดในภายใน
ฉะนั้นท่านจึงยังอยู่ครองเรือน จึงยังบริโภคกาม.
มหานาม ถ้าแม้ว่าอริยสาวกเล็งเห็นด้วยปัญญา
โดยชอบตามเป็นจริงว่า กามให้ความยินดีน้อย มีทุกข์มาก
๑๑๗
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มี ค วามคั บ แค้ น มาก โทษในกามนั้ น ยิ่ ง นั ก ดั ง นี้ ถึ ง แม้
อริยสาวกนัน้ เว้นจากกาม เว้นจากอกุศลธรรม แต่ยงั ไม่บรรลุ
ปีติและสุข หรือกุศลธรรมอื่นที่สงบกว่านั้น เธอก็จะยังเป็น
ผู้เวียนกลับมาในกามได้ แต่เมื่อใด อริยสาวกได้เล็งเห็น
ด้วยปัญญาโดยชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า กามให้
ความยินดีนอ้ ย มีทกุ ข์มาก มีความคับแค้นมาก โทษในกามนัน้
ยิง่ นัก ดังนี้ และเธอก็เว้นจากกาม เว้นจากอกุศลธรรม บรรลุ
ปีตแิ ละสุข หรือกุศลธรรมอืน่ ทีส่ งบกว่านัน้ เมือ่ นัน้ เธอย่อม
เป็นผู้ไม่เวียนกลับมาในกามได้เป็นแท้.
มหานาม แม้เราเมือ่ ยังเป็นโพธิสตั ว์ ยังไม่ได้ตรัสรู้
ก่อนการตรัสรู้ ก็เล็งเห็นด้วยปัญญาโดยชอบ ตามเป็นจริง
อย่างนีว้ า่ กามให้ความยินดีนอ้ ย มีทกุ ข์มาก มีความคับแค้น
มาก โทษในกามนั้นยิ่งนัก ดังนี้ และเราก็เว้นจากกาม เว้น
จากอกุศลธรรม แต่ยงั ไม่บรรลุปตี แิ ละสุข หรือกุศลธรรมอืน่
ทีส่ งบกว่านัน้ เราจึงปฏิญาณไม่ได้วา่ เราเป็นผูไ้ ม่เวียนมาใน
กาม แต่เมือ่ ใด เราเล็งเห็นด้วยปัญญาโดยชอบ ตามเป็นจริง
อย่างนีว้ า่ กามให้ความยินดีนอ้ ย มีทกุ ข์มาก มีความคับแค้น
มาก โทษในกามนั้นยิ่งนัก ดังนี้ และเราก็เว้นจากกาม เว้น
จากอกุศลธรรม บรรลุปตี แิ ละสุข และกุศลอืน่ ทีส่ งบกว่านัน้
เมื่อนั้น เราจึงปฏิญาณได้ว่า เราเป็นผู้ไม่เวียนมาในกาม.
๑๑๘
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มหานาม ก็ อ ะไรเล่ า เป็ น คุ ณ ของกามทั้ ง หลาย
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
อาศัยแห่งความใคร่ เป็นทีต่ งั้ แห่งความกำาหนัด มหานาม
เหล่านี้แลกามคุณ ๕ ประการ ความสุข ความโสมนัสใด
อาศัยกามคุณ ๕ เหล่านีเ้ กิดขึน้ นีเ้ ป็นคุณของกามทัง้ หลาย.
มหานาม ก็ อ ะไรเล่ า เป็ น โทษของกามทั้ ง หลาย
กุลบุตรในโลกนี้ เลี้ยงชีวิตด้วยความขยันในการประกอบ
ศิลปะ คือ ด้วยการนับคะแนนก็ดี ด้วยการคำานวณก็ดี ด้วย
การนับจำานวนก็ดี ด้วยการไถก็ดี ด้วยการค้าขายก็ดี ด้วยการ
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.
๑๑๙
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มหานาม ถ้าเมือ่ กุลบุตรนัน้ ขยัน สืบต่อ พยายามอยู่
อย่างนั้น โภคะเหล่านั้นก็ไม่สำาเร็จผล เขาย่อมเศร้าโศก
ลำาบาก ร่าำ ไรรำาพัน ทุบอก คร่ำาครวญ ถึงความหลงเลือนว่า
ความขยันของเราเป็นโมฆะหนอ ความพยายามของเรา
ไม่มีผลหนอ มหานาม แม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลาย
เป็นกองทุกข์ทเี่ ห็นได้เองว่า มีกามเป็นเหตุ มีกามเป็นต้นเค้า
มีกามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะเหตุแห่งกามทัง้ หลายทัง้ นัน้ .
มหานาม ถ้าเมื่อกุลบุตรนั้น ขยัน สืบต่อ พยายาม
อยู่ อ ย่ า งนั้ น โภคะเหล่ า นั้ น ก็ สำ า เร็ จ ผล เขาก็ ยั ง เสวย
ทุกขโทมนัส เพราะการคอยรักษาโภคะเหล่านั้นเป็นตัว
บังคับว่าทำาอย่างไร พระราชาทัง้ หลายไม่พงึ ริบโภคะเหล่านัน้
ไปได้ พวกโจรไม่พงึ ปล้นไปได้ ไฟไม่พงึ ไหม้ น้าำ ไม่พงึ พัดไป
ทายาทอันไม่เป็นที่รักไม่พึงนำาไปได้ เมื่อกุลบุตรนั้นคอย
รักษาคุม้ ครองอยูอ่ ย่างนี้ พระราชาทัง้ หลายริบโภคะเหล่านัน้
ไปก็ดี โจรปล้นเอาไปก็ดี ไฟไหม้กด็ ี น้าำ พัดไปก็ดี ทายาทอัน
ไม่เป็นที่รักนำาไปก็ดี เขาย่อมเศร้าโศก ลำาบาก ร่ำาไรรำาพัน
ทุบอก คร่าำ ครวญ ถึงความหลงเลือนว่า สิง่ ใดเคยเป็นของเรา
แม้สิ่งนั้นก็ไม่เป็นของเรา มหานาม แม้นี้ก็เป็นโทษของ
กามทั้งหลาย เป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองว่า มีกามเป็นเหตุ
มีกามเป็นต้นเค้า มีกามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะเหตุแห่ง
กามทั้งหลายทั้งนั้น.
๑๒๐
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มหานาม โทษอื่นยังมีอีก ที่มีกามเป็นเหตุ มีกาม
เป็นต้นเค้า มีกามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะเหตุแห่งกามทัง้ หลาย
นั่นเอง คือ ข้อที่พวกพระราชาก็วิวาทกันกับพวกพระราชา
พวกกษัตริยก์ ว็ วิ าทกันกับพวกกษัตริย์ พวกพราหมณ์กว็ วิ าท
กันกับพวกพราหมณ์ พวกคหบดีก็วิวาทกันกับพวกคหบดี
มารดาก็วิวาทกันกับบุตร บุตรก็วิวาทกันกับมารดา บิดาก็
วิวาทกันกับบุตร บุตรก็วิวาทกันกับบิดา พี่ชายน้องชายก็
วิวาทกันกับพีช่ ายน้องชาย พีช่ ายน้องชายก็ววิ าทกันกับพีส่ าว
น้องสาว พีส่ าวน้องสาวก็ววิ าทกันกับพีช่ ายน้องชาย สหายก็
วิวาทกันกับสหาย เขาเหล่านั้นต่างถึงการทะเลาะ แก่งแย่ง
วิวาทกัน ทำาร้ายซึ่งกันและกันด้วยฝ่ามือบ้าง ด้วยก้อนดิน
บ้าง ด้วยท่อนไม้บ้าง ด้วยศาสตราบ้าง ถึงความตายไปบ้าง
ได้รบั ทุกข์ปางตายบ้างอยูใ่ นทีน่ นั้ ๆ มหานาม แม้นกี้ เ็ ป็น
โทษของกามทั้งหลาย เป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองว่า มีกาม
เป็นเหตุ มีกามเป็นต้นเค้า มีกามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะ
เหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้น.
มหานาม โทษอื่นยังมีอีก ที่มีกามเป็นเหตุ มีกาม
เป็นต้นเค้า มีกามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะเหตุแห่งกามทัง้ หลาย
นั่นเอง คือ คนทั้งหลายต่างถือดาบและโล่ห์ สอดแล่งธนู
วิ่งเข้าสู่สงคราม ปะทะกันทั้ง ๒ ฝ่าย เมื่อลูกศรทั้งหลายถูก
๑๒๑
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ยิงไปบ้าง เมื่อหอกทั้งหลายถูกพุ่งไปบ้าง เมื่อดาบทั้งหลาย
ถูกกวัดแกว่งอยู่บ้าง คนเหล่านั้นต่างก็ถูกลูกศรแทงบ้าง
ถูกหอกแทงบ้าง ถูกดาบตัดศีรษะบ้าง ถึงความตายไปบ้าง
ได้รบั ทุกข์ปางตายบ้างอยูใ่ นทีน่ นั้ ๆ มหานาม แม้นกี้ เ็ ป็น
โทษของกามทั้งหลาย เป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองว่า มีกาม
เป็นเหตุ มีกามเป็นต้นเค้า มีกามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะ
เหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้น.
มหานาม โทษอื่นยังมีอีก ที่มีกามเป็นเหตุ มีกาม
เป็นต้นเค้า มีกามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะเหตุแห่งกามทัง้ หลาย
นั่นเอง คือ คนทั้งหลายต่างถือดาบและโล่ห์ สอดแล่งธนู
กรูกันเข้าไปสู่เชิงกำาแพงที่ฉาบด้วยเปือกตมร้อน เมื่อลูกศร
ถูกยิงไปบ้าง เมื่อหอกถูกพุ่งไปบ้าง เมื่อดาบถูกกวัดแกว่ง
อยู่บ้าง คนเหล่านั้นต่างถูกลูกศรแทงบ้าง ถูกหอกแทงบ้าง
ถูกราดด้วยโคมัยร้อนๆ บ้าง ถูกสับด้วยคราดบ้าง ถูกตัดศีรษะ
ด้วยดาบบ้าง ถึงความตายไปบ้าง ได้รับทุกข์ปางตายบ้าง
อยู่ในที่นั้นๆ มหานาม แม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลาย
เป็นกองทุกข์ทเี่ ห็นได้เองว่า มีกามเป็นเหตุ มีกามเป็นต้นเค้า
มีกามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะเหตุแห่งกามทัง้ หลายทัง้ นัน้ .

๑๒๒
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มหานาม โทษอื่นยังมีอีก ที่มีกามเป็นเหตุ มีกาม
เป็นต้นเค้า มีกามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะเหตุแห่งกามทัง้ หลาย
นั่นเอง คือ คนทั้งหลายตัดช่องย่องเบาบ้าง ปล้นอย่าง
กวาดล้างบ้าง ปล้นในเรือนหลังเดียวบ้าง ดักปล้นในทาง
เปลี่ยวบ้าง สมสู่ภรรยาคนอื่นบ้าง พระราชาทั้งหลายจับ
คนๆ นัน้ ได้แล้ว ให้ทาำ การลงโทษแบบต่างๆ คือ เฆีย่ นด้วย
แส้บ้าง เฆี่ยนด้วยหวายบ้าง ทุบด้วยท่อนไม้บ้าง ตัดมือบ้าง
ตัดเท้าบ้าง ตัดทัง้ มือและเท้าบ้าง ตัดหูบา้ ง ตัดจมูกบ้าง ตัด
ทัง้ หูและจมูกบ้าง ลงโทษด้วยวิธหี ม้อเคีย่ วน้าำ ส้มบ้าง ด้วยวิธี
ขอดสังข์บ้าง ด้วยวิธีปากราหูบ้าง ด้วยวิธีพุ่มเพลิงบ้าง ด้วย
วิธมี อื ไฟบ้าง ด้วยวิธนี งุ่ หนังช้างบ้าง ด้วยวิธนี งุ่ เปลือกไม้บา้ ง
ด้วยวิธยี นื กวางบ้าง ด้วยวิธกี ระชากเนือ้ ด้วยเบ็ดบ้าง ด้วยวิธี
ควักเนื้อทีละกหาปณะบ้าง ด้วยวิธีแปรงแสบบ้าง ด้วยวิธี
กางเวียนบ้าง ด้วยวิธีตั่งฟางบ้าง ราดด้วยน้าำ มันร้อนๆ บ้าง
ให้สุนัขกัดกินบ้าง เสียบด้วยหลาวทั้งเป็นๆ บ้าง ใช้ดาบ
ตัดศีรษะบ้าง1 คนเหล่านั้นถึงความตายไปบ้าง ได้รับทุกข์
ปางตายบ้างอยู่ในที่นั้นๆ มหานาม แม้นี้ก็เป็นโทษของ
กามทั้งหลาย เป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองว่า มีกามเป็นเหตุ
มีกามเป็นต้นเค้า มีกามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะเหตุแห่ง
กามทั้งหลายทั้งนั้น.
๑. ร�ยละเอียดวิธกี �รลงโทษนัน้ ส�ม�รถดูเพิม่ เติมได้จ�กก หม�ยตร� ๓ ดวง หมวด
พระไอยก�รกระบดศึก ผูร้ วบรวม

๑๒๓
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สุขที่ควรกลัวและไม่ควรกลัว

๔0
-บาลี อุ .ิ . ๔/๔๒๗/๖๕๙.

... ก็ข้อนั้น อันเรากล่าวแล้วว่า บุคคลควรรู้จักการ
วินิจฉัยในความสุข เมื่อรู้จักการวินิจฉัยความสุขแล้ว ควร
ประกอบความสุขชนิดที่เป็นภายใน ข้อนั้นเรากล่าวเพราะ
อาศัยเหตุผลอะไรเล่า ภิกษุทั้งหลาย กามคุณ ๕ อย่าง
เหล่านี้ ๕ อย่างเป็นอย่างไร คือ รูป ทีเ่ ห็นด้วยตา เสียง ทีฟ่ งั
ด้วยหู กลิ่น ที่ดมด้วยจมูก รส ที่ลิ้มด้วยลิ้น และโผฏฐัพพะ
ที่สัมผัสด้วยกาย (แต่ละอย่าง) เป็นสิ่งที่น่าปรารถนา น่ารัก
ใคร่ น่าพอใจ เป็นสิ่งที่ยวนตายวนใจให้รัก เป็นที่เข้าไป
ตั้งอาศัยซึ่งความใคร่ เป็นที่ตั้งแห่งความกำาหนัดย้อมใจ
ภิกษุทั้งหลาย สุข โสมนัสอันใดอาศัยกามคุณ ๕ เหล่านี้
เกิดขึ้น สุข โสมนัสนั้น เราเรียกว่ากามสุข อันเป็นสุขของ
ปุถุชน เป็นสุขทางเมถุน ไม่ใช่สุขอันประเสริฐ เรากล่าวว่า
สุขนั้น บุคคลไม่ควรเสพ ไม่ควรเจริญ ไม่ควรทำาให้มาก
ควรกลัว.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ เข้ า ถึ ง ซึ่ ง
ปฐมฌาน ... ทุติยฌาน ... ตติยฌาน ... จตุตถฌาน ...
แล้วแลอยู่ นีเ้ ราเรียกว่า สุขอาศัยเนกขัมมะ เป็นสุขเกิดแต่
๑๒๔

ความสงัดเงียบ สุขเกิดแต่ความเข้าไปสงบรำางับ สุขเกิดแต่
ความรู้พร้อม เรากล่าวว่า สุขนั้น บุคคลควรเสพให้ทั่วถึง
ควรทำาให้เจริญ ควรทำาให้มาก ไม่ควรกลัว.
คำาใดที่เรากล่าวแล้วว่า บุคคลควรรู้จักการวินิจฉัย
ในความสุข เมื่อรู้จักการวินิจฉัยความสุขแล้ว ควรประกอบ
ความสุขชนิดที่เป็นภายในนั้น คำานั้น เรากล่าวแล้ว เพราะ
อาศัยเหตุผลนี้.

๑๒๕
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บ่วงแห่งม�ร

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

๔1
- บาลี อุ .ิ . ๔/๗๔/๘ .

ภิกษุทั้งหลาย กามทั้งหลาย เป็นของไม่เที่ยง เป็น
ของว่างเปล่า เป็นของเท็จ มีความเลือนหายไปเป็นธรรมดา
ลักษณะของกามนี้ เป็นความล่อลวง เป็นที่พร่ำาบ่นหาของ
คนพาล กามและกามสัญญา ทั้งที่มีในภพนี้ และทั้งที่มี
ในภพหน้า ทั้ง ๒ อย่างนี้ เป็นบ่วงแห่งมาร (มารเธยฺย) เป็น
แดนแห่งมาร (มารสฺเสส วิสโย) เป็นเหยื่อแห่งมาร (มารสฺเสส
นิวาโป) เป็นทีเ่ ทีย่ วไปของมาร (มารสฺเสส โคจโร) บาปอกุศล
ทางใจเหล่านี้ คือ อภิชฌาบ้าง พยาบาทบ้าง สารัมภะ
(การแข่ ง ดี ) บ้ า ง ย่ อ มเป็ น ไปในบ่ ว งแห่ ง มารนั้ น อนึ่ ง
อกุศลธรรมเหล่านัน้ ย่อมเกิดเพือ่ เป็นอันตรายแก่อริยสาวก
ผู้ตามศึกษาอยู่ในธรรมวินัยนี้ได้… .

๑๒๖
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ก�รรู้สึกตัวในเรื่องก�มคุณ ๕

๔๒
-บาลี อุ .ิ . ๔/๒๔๐/๓๔๙.

อานนท์ กามคุณนีม้ ี ๕ อย่างแล ๕ อย่างเป็นอย่างไร
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
ว่ า มี อ ยู่ แ ก่ เ ราแล ที่ ค วามฟุ้ ง ซ่ า นแห่ ง ใจเกิ ด ขึ้ น เพราะ
กามคุณ ๕ นี้ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเพราะอายตนะใด
อายตนะหนึ่ง เมื่อเป็นเช่นนี้ ภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่า
ฉันทราคะในกามคุณ ๕ เรายังละไม่ได้ ด้วยอาการอย่างนี้
ภิกษุนนั้ ชือ่ ว่าเป็นผูร้ สู้ กึ ตัวต่อฉันทราคะในกามคุณ ๕ ทีต่ น
ยังละไม่ได้.
๑๒๗
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แต่ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่ รู้ชัดอย่างนี้ว่า ไม่มีอยู่แก่
เราเลย ทีค่ วามฟุง้ ซ่านแห่งใจเกิดขึน้ เพราะกามคุณ ๕ นี้ อย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือเพราะอายตนะใดอายตนะหนึ่ง เมื่อเป็น
เช่นนี้ ภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่า ฉันทราคะในกามคุณ ๕
เราละได้แล้ว ด้วยอาการอย่างนี้ ภิกษุนนั้ ชือ่ ว่าเป็นผูร้ สู้ กึ ตัว
ต่อฉันทราคะในกามคุณ ๕ ที่ตนละได้แล้ว.

๑๒๘
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เหตุเกิดของวิตกที่เป็นอกุศล

๔๓
-บาลี ิ า . สํ. ๖/ ๘ /๓๕๕.

ภิกษุทงั้ หลาย กามวิตกย่อมเกิดอย่างมีเหตุ ไม่เกิด
อย่างไม่มีเหตุ พยาบาทวิตกย่อมเกิดอย่างมีเหตุ ไม่เกิด
อย่างไม่มเี หตุ วิหงิ สาวิตกย่อมเกิดอย่างมีเหตุ ไม่เกิดอย่าง
ไม่มีเหตุ.
ภิกษุทงั้ หลาย ก็กามวิตกย่อมเกิดอย่างมีเหตุ ไม่เกิด
อย่างไม่มีเหตุ พยาบาทวิตกย่อมเกิดอย่างมีเหตุ ไม่เกิด
อย่างไม่มเี หตุ วิหงิ สาวิตกย่อมเกิดอย่างมีเหตุ ไม่เกิดอย่าง
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)
เพราะอาศัยความพอใจในกาม จึงเกิดความเร่าร้อน
เพราะกาม (กามจฺฉนฺท ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ กามปริฬาโห)
เพราะอาศัยความเร่าร้อนในกาม จึงเกิดการแสวงหา
กาม (กามปริฬาห ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ กามปริเยสนา).
๑. ได้ปรับสำ�นวนแปลให้เป็นแบบป ิจจ
อันเป็นสุคตวินโย. ผูร้ วบรวม

่งึ เป็นลักษณะพิเศษของคำ�พระศ�สด�
๑๒๙
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ภิกษุท้งั หลาย ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ เมื่อแสวงหากาม
ย่อมปฏิบตั ผิ ดิ โดยฐานะ ๓ คือ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ.
ภิกษุทง้ั หลาย เพราะอาศัยพยาบาทธาตุ จึงเกิดความ
หมายรูใ้ นพยาบาท เพราะอาศัยความหมายรูใ้ นพยาบาท จึง
เกิดความดำาริในพยาบาท เพราะอาศัยความดำาริในพยาบาท
จึงเกิดความพอใจในพยาบาท เพราะอาศัยความพอใจใน
พยาบาท จึงเกิดความเร่าร้อนเพราะพยาบาท เพราะอาศัย
ความเร่าร้อนเพราะพยาบาท จึงเกิดการแสวงหาพยาบาท
ภิกษุทง้ั หลาย ปุถชุ นผูไ้ ม่ได้สดับ เมือ่ แสวงหาพยาบาทย่อม
ปฏิบัติผิดโดยฐานะ ๓ คือ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ.
ภิกษุทง้ั หลาย เพราะอาศัยวิหงิ สาธาตุ จึงเกิดความ
หมายรูใ้ นวิหงิ สา เพราะอาศัยความหมายรูใ้ นวิหงิ สา จึงเกิด
ความดำาริในวิหงิ สา เพราะอาศัยความดำาริในวิหงิ สา จึงเกิด
ความพอใจในวิหงิ สา เพราะอาศัยความพอใจในวิหงิ สา จึง
เกิดความเร่าร้อนเพราะวิหิงสา เพราะอาศัยความเร่าร้อน
เพราะวิหิงสา จึงเกิดการแสวงหาวิหิงสา ภิกษุทั้งหลาย
ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ เมื่อแสวงหาวิหิงสา ย่อมปฏิบัติผิดโดย
ฐานะ ๓ คือ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ.
๑๓๐

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

ภิกษุทั้งหลาย บุรุษวางคบหญ้าที่ไฟติดแล้วในป่า
หญ้าแห้ง ถ้าหากเขาไม่รีบดับด้วยมือและเท้าไซร้ ก็เมื่อ
เป็นเช่นนี้ สัตว์มชี วี ติ ทัง้ หลายบรรดาทีอ่ าศัยหญ้าและไม้อยู่
พึงถึงความพินาศฉิบหาย แม้ฉนั ใด ภิกษุทงั้ หลาย สมณะ
หรือพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไม่รีบละ
ไม่รีบบรรเทา ไม่รีบทำาให้สิ้นสุด ไม่รีบทำาให้ไม่มีซึ่งอกุศลสัญญาทีก่ อ่ กวนอันบังเกิดขึน้ แล้ว สมณะหรือพราหมณ์นนั้
ย่อมอยูเ่ ป็นทุกข์ มีความอึดอัด คับแค้น เร่าร้อนในปัจจุบนั
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)

๑๓๑

พุทธวจน - หมวดธรรม

เพราะอาศัยความหมายรู้ในเนกขัมมะ จึงเกิดความ
ดำาริในเนกขัมมะ (เนกฺขมฺมส ฺ ปฏิจจฺ อุปปฺ ชฺชติ เนกฺขมฺมสงฺกปฺโป)
เพราะอาศัยความดำาริในเนกขัมมะ จึงเกิดความพอใจ
ในเนกขัมมะ (เนกฺขมฺมสงฺกปฺป ปฏิจจฺ อุปปฺ ชฺชติ เนกฺขมฺมจฺฉนฺโท)
เพราะอาศัยความพอใจในเนกขัมมะ จึงเกิดความ
เร่าร้อนเพราะเนกขัมมะ (เนกฺขมฺมจฺฉนฺท ปฏิจจฺ อุปปฺ ชฺชติ เนกฺขมฺมปริฬาโห)

เพราะอาศัยความเร่าร้อนเพราะเนกขัมมะ จึงเกิด
การแสวงหาเนกขัมมะ (เนกฺขมฺมปริฬาห ปฏิจจฺ อุปปฺ ชฺชติ เนกฺขมฺมปริเยสนา)

ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับ เมื่อแสวงหา
เนกขั ม มะ ย่ อ มปฏิ บั ติ ช อบโดยฐานะ ๓ คื อ ทางกาย
ทางวาจา และทางใจ.
ภิกษุท้ังหลาย เพราะอาศัยอัพยาบาทธาตุ จึงเกิด
ความหมายรู้ในอัพยาบาท เพราะอาศัยความหมายรู้ใน
อัพยาบาท จึงเกิดความดำาริในอัพยาบาท เพราะอาศัยความ
ดำาริในอัพยาบาท จึงเกิดความพอใจในอัพยาบาท เพราะ
อาศัยความพอใจในอัพยาบาท จึงเกิดความเร่าร้อนเพราะ
อัพยาบาท เพราะเพราะอาศัยความเร่าร้อนเพราะอัพยาบาท
จึงเกิดการแสวงหาอัพยาบาท ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวก
ผูไ้ ด้สดับ เมือ่ แสวงหาอัพยาบาท ย่อมปฏิบตั ชิ อบโดยฐานะ
๓ คือ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ.
๑๓๒

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

ภิกษุทง้ั หลาย เพราะอาศัยอวิหงิ สาธาตุ จึงเกิดความ
หมายรู้ในอวิหิงสา เพราะอาศัยความหมายรู้ในอวิหิงสา
จึงเกิดความดำาริในอวิหงิ สา เพราะอาศัยความดำาริในอวิหงิ สา
จึงเกิดความพอใจในอวิหิงสา เพราะอาศัยความพอใจใน
อวิหิงสา จึงเกิดความเร่าร้อนเพราะอวิหิงสา เพราะอาศัย
ความเร่าร้อนเพราะอวิหิงสา จึงเกิดการแสวงหาอวิหิงสา
ภิกษุทงั้ หลาย อริยสาวกผูไ้ ด้สดับ เมือ่ แสวงหาอวิหงิ สา ย่อม
ปฏิบัติชอบโดยฐานะ ๓ คือ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ.
ภิกษุทั้งหลาย บุรุษพึงวางคบหญ้าที่ไฟติดแล้วใน
ป่าหญ้าแห้ง เขาจึงรีบดับคบนั้นเสียด้วยมือและเท้า ก็เมื่อ
เป็นเช่นนี้สัตว์มีชีวิตทั้งหลายบรรดาที่อาศัยหญ้าและไม้อยู่
ไม่พงึ ถึงความพินาศฉิบหาย แม้ฉนั ใด ภิกษุทงั้ หลาย สมณะ
หรื อ พราหมณ์ คนใดคนหนึ่ง ก็ฉันนั้นเหมือนกัน รีบละ
รีบบรรเทา รีบทำาให้หมด รีบทำาให้ไม่มีซึ่งอกุศลสัญญาที่
ก่อกวนอันบังเกิดขึ้นแล้ว เขาย่อมอยู่เป็นสุข ไม่มีความ
อึดอัด ไม่มคี วามคับแค้น ไม่มคี วามเร่าร้อนในปัจจุบนั เบือ้ ง
หน้าแต่การตาย เพราะการทำาลายแห่งกาย พึงหวังสุคติได้.
(ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการละ หรือวิธีการดับอกุศลวิตกได้ที่
หน้า ๔๖๕ - ๔๖๘ ของหนังสือเล่มนี้. -ผู้รวบรวม)

๑๓๓

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

เหตุเกิดของก�มฉันทะ ในนิวรณ์ ๕
-บาลี

๔๔

าวา . สํ. ๙/ ๒๐/๔๓๘.

ภิกษุทั้งหลาย กามฉันทะที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้น
และที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่ง
เพราะกระทำาในใจมากถึงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งกามราคะ.
ภิกษุทั้งหลาย พยาบาทที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้น
และที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่ง
เพราะกระทำาในใจมากถึงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งพยาบาท.
ภิกษุทั้งหลาย ถีนมิทธะที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้น
และที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่ง
เพราะกระทำาในใจมากถึงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งถีนมิทธะ.
ภิกษุทง้ั หลาย อุทธัจจกุกกุจจะทีย่ งั ไม่เกิด ย่อมเกิดขึน้
และทีเ่ กิดขึน้ แล้ว ย่อมเป็นไปเพือ่ ความเจริญไพบูลย์ยง่ิ เพราะ
กระทำาในใจมากถึงธรรมอันเป็นทีต่ ง้ั แห่งอุทธัจจกุกกุจจะ.
ภิกษุทงั้ หลาย วิจกิ จิ ฉาทีย่ งั ไม่เกิด ย่อมเกิดขึน้ และ
ที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่ง เพราะ
กระทำาในใจมากถึงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉา.
(ในสูตรอืน่ ตรัสว่า เพราะกระทำาในใจโดยไม่แยบคาย จึงเป็น
เหตุให้นวิ รณ์ทง้ั ๕ ทีย่ งั ไม่เกิด ย่อมเกิดขึน้ และทีเ่ กิดแล้ว ย่อมเป็นไปเพือ่
ความไพบูลย์ยง่ิ ขึน้ -บาลี มหาวาร. สำ. ๑9/๑๓๒/๔๘๒. -ผูร้ วบรวม)
๑๓๔

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

อ�ห�รของก�มฉันทะ ในนิวรณ์ ๕
-บาลี

๔๕

าวา . สํ. ๙/๙๔/๓๕๗.

ภิกษุทั้งหลาย กายนี้มีอาหารเป็นที่ตั้ง ดำารงอยู่ได้
เพราะอาศัยอาหาร ไม่มีอาหารดำารงอยู่ไม่ได้ แม้ฉันใด
นิวรณ์ ๕ ก็มีอาหารเป็นที่ตั้ง ดำารงอยู่ได้เพราะอาศัยอาหาร
ไม่มีอาหารดำารงอยู่ไม่ได้ ฉันนั้นเหมือนกัน.
ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้ก�มฉันทะ
ที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น
ภิกษุทงั้ หลาย ศุภนิมติ มีอยู่ การกระทำาให้มากซึง่ อโยนิโสมนสิการในศุภนิมติ นัน้ นีเ้ ป็นอาหารให้กามฉันทะทีย่ งั ไม่เกิด
เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น.
ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้พย�บ�ท
ที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น
ภิกษุทงั้ หลาย ปฏิฆนิมติ มีอยู่ การกระทำาให้มากซึง่ อโยนิโสมนสิ ก ารในปฏิฆนิมิตนั้น นี้เป็นอาหารให้พยาบาทที่ยัง
ไม่เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น.
ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้ถีนมิทธะ
ที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น
ภิกษุทั้งหลาย คว�มไม่ยินดี คว�มเกียจคร้�น คว�มบิด
ขี้เกียจ คว�มเม�อ�ห�ร คว�มที่ใจหดหู่มีอยู่ การกระทำา
๑๓๕

พุทธวจน - หมวดธรรม

ให้มากซึ่งอโยนิโสมนสิการในสิ่งเหล่านั้น นี้เป็นอาหารให้
ถีนมิทธะที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญ
ไพบูลย์ยิ่งขึ้น.
ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้อุทธัจจกุกกุจจะที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญ
ไพบูลย์ยิ่งขึ้น ภิกษุทั้งหลาย คว�มไม่สงบใจมีอยู่ การ
กระทำาให้มากซึ่งอโยนิโสมนสิการในความไม่สงบใจนั้น
นี้เป็นอาหารให้อุทธัจจกุกกุจจะที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือ
ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น.
ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้วิจิกิจฉ�
ที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น
ภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหล�ยอันเป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉ�
มีอยู่ การกระทำาให้มากซึง่ อโยนิโสมนสิการในธรรมเหล่านัน้
นีเ้ ป็นอาหารให้วจิ กิ จิ ฉาทีย่ งั ไม่เกิด เกิดขึน้ หรือทีเ่ กิดขึน้ แล้ว
ให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น.
ภิกษุทั้งหลาย กายนี้มีอาหารเป็นที่ตั้ง ดำารงอยู่ได้
เพราะอาศัยอาหารไม่มอี าหารดำารงอยูไ่ ม่ได้ แม้ฉนั ใด นิวรณ์ ๕
เหล่านี้ ก็มีอาหารเป็นที่ตั้ง ดำารงอยู่ได้เพราะอาศัยอาหาร
ไม่มีอาหารดำารงอยู่ไม่ได้ ฉันนั้นเหมือนกัน.
๑๓๖

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

นิวรณ์ ๕ คือ กองอกุศล
สติปัฏฐ�น ๔ คือ กองกุศล

๔๖
-บาลี

าวา . สํ. ๙/ ๙๖/๖๙๖.

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อจะกล่าวว่ากองอกุศล จะกล่าว
ให้ถูก ต้องกล่าวถึงนิวรณ์ ๕ เพราะว่ากองอกุศลทั้งสิ้นนี้
ได้แก่นิวรณ์ ๕ นิวรณ์ ๕ เป็นอย่างไร คือ กามฉันทนิวรณ์
พยาบาทนิ ว รณ์ ถี น มิ ท ธนิ ว รณ์ อุ ท ธั จ จกุ ก กุ จ จนิ ว รณ์
วิจิกิจฉานิวรณ์.
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อจะกล่าวว่ากองอกุศล จะกล่าว
ให้ถกู ต้องกล่าวถึงนิวรณ์ ๕ เหล่านี้ เพราะกองอกุศลทัง้ สิน้ นี้
ได้แก่นิวรณ์ ๕.
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อจะกล่าวว่ากองกุศล จะกล่าว
ให้ถูก ต้องกล่าวถึงสติปัฏฐาน ๔ เพราะว่ากองกุศลทั้งสิ้นนี้
ได้แก่สติปัฏฐาน ๔ สติปัฏฐาน ๔ เป็นอย่างไร ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร
มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกำาจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย
ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ ... ย่อมพิจารณาเห็น
จิตในจิตอยู่ ... ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ มีความ
เพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกำาจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสีย.
๑๓๗

พุทธวจน - หมวดธรรม

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อจะกล่าวว่ากองกุศล จะกล่าว
ให้ถูก ต้องกล่าวถึงสติปัฏฐาน ๔ เพราะว่ากองกุศลทั้งสิ้นนี้
ได้แก่สติปัฏฐาน.

๑๓๘

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

นิวรณ์ ๕ ทำ�ปัญญ�ให้ถอยกำ�ลัง

๔7

-บาลี

ฺ ก. อํ. ๒๒/๗๒/๕ .

ภิกษุทั้งหลาย นิวรณ์เครื่องกางกั้น ๕ ประการนี้
ครอบงำ า จิ ต แล้ ว ทำ า ปั ญ ญาให้ ถ อยกำ า ลั ง ๕ ประการ
เป็นอย่างไร.
(๑) นิวรณ์เครื่องกางกั้น คือ กามฉันทะ
(๒) นิวรณ์เครื่องกางกั้น คือ พยาบาท
(๓) นิวรณ์เครื่องกางกั้น คือ ถีนมิทธะ
(๔) นิวรณ์เครื่องกางกั้น คือ อุทธัจจกุกกุจจะ
(๕) นิวรณ์เครื่องกางกั้น คือ วิจิกิจฉา
ภิกษุทงั้ หลาย นิวรณ์เครือ่ งกางกัน้ ๕ ประการนีแ้ ล
ครอบงำาจิตแล้ว ทำาปัญญาให้ถอยกำาลัง.
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นไม่ละนิวรณ์เครื่องกางกั้น
๕ ประการนี้ อันครอบงำาจิต ทำาปัญญาให้ถอยกำาลังแล้ว
จักรู้จักประโยชน์ของตน ประโยชน์ของผู้อื่น ประโยชน์ทั้ง
สองฝ่าย หรือจักทำาให้แจ้งซึง่ ญาณทัสสนะอันวิเศษ สามารถ
กระทำาความเป็นอริยะยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ด้วยปัญญาที่
ไม่มีกำาลังถอยกำาลัง ข้อนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้ เปรียบเหมือน
แม่น้ำาที่ไหลลงจากภูเขา ไปสู่ที่ไกล มีกระแสเชี่ยว พัดสิ่งที่
๑๓๙

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
ญาณทัสสนะอันวิเศษ สามารถกระทำาความเป็นอริยะยิง่ กว่า
ธรรมของมนุษย์ ด้วยปัญญาอันไม่มีกำาลังถอยกำาลัง ข้อนั้น
ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้.
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นละนิวรณ์เครื่องกางกั้น ๕
ประการนี้ อันครอบงำาจิต ทำาปัญญาให้ถอยกำาลังแล้ว จักรู้
ประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้อื่น ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย หรือจัก
ทำาให้แจ้งซึง่ ญาณทัสสนะอันวิเศษ สามารถกระทำาความเป็น
อริยะ ยิง่ กว่าธรรมของมนุษย์ดว้ ยปัญญาอันมีกาำ ลัง ข้อนีเ้ ป็น
ฐานะที่จะมีได้ เปรียบเหมือนแม่นำ้าที่ไหลลงจากภูเขาไปสู่
ที่ไกล พัดสิ่งที่พอจะพัดไปได้ บุรุษพึงปิดปากเหมืองแห่ง
แม่น้ำานั้นทั้งสองข้าง เมื่อเป็นเช่นนี้ กระแสน้ำาในท่ามกลาง
แม่ น้ำ า นั้ น ก็ จั ก ไม่ ซั ด ส่ า ย ไม่ ไ หลผิ ด ทาง พึ ง ไหลไปสู่
๑๔๐

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

ที่ไกลได้ มีกระแสเชี่ยว และพัดในสิ่งที่พอพัดไปได้ฉันใด
ภิกษุนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันแลหนอ ละนิวรณ์เครื่องกางกั้น
๕ ประการนี้ อันครอบงำาจิตทำาปัญญาให้ถอยกำาลังแล้ว
จักรู้ประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้อื่น ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
หรือจักทำาให้แจ้งซึ่งญาณทัสสนะอันวิเศษ สามารถกระทำา
ความเป็นอริยะยิง่ กว่าธรรมของมนุษย์ ด้วยปัญญาอันมีกาำ ลัง
ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้.

๑๔๑

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

นิวรณ์ ๕ ทีต่ ง้ั แห่งคว�มดับปัญญ�

โพชฌงค์ 7 ทีต่ ง้ั แห่งคว�มเจริญปัญญ�
-บาลี

๔8

าวา . สํ. ๙/ ๓๖/๕๐ .

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย นิ ว รณ์ ๕ เหล่ า นี้ กระทำ า ให้ มื ด
กระทำาไม่ให้มีจักษุ กระทำาไม่ให้มีญาณ เป็นที่ตั้งแห่งความ
ดับปัญญา เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้น ไม่เป็นไป
เพื่อนิพพาน นิวรณ์ ๕ เป็นอย่างไร คือ
ก�มฉันทนิวรณ์ กระทำาให้มืด กระทำาไม่ให้มีจักษุ
กระทำาไม่ให้มญ
ี าณ เป็นทีต่ งั้ แห่งความดับปัญญา เป็นไปใน
ฝักฝ่ายแห่งความคับแค้น ไม่เป็นไปเพือ่ นิพพาน พย�บ�ทนิวรณ์ ... ถีนมิทธนิวรณ์ ... อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ ...
วิจิกิจฉ�นิวรณ์ กระทำาให้มืด กระทำาไม่ให้มีจักษุ กระทำา
ไม่ให้มญ
ี าณ เป็นทีต่ งั้ แห่งความดับปัญญา เป็นไปในฝักฝ่าย
แห่งความคับแค้น ไม่เป็นไปเพื่อนิพพาน.
ภิกษุทั้งหลาย นิวรณ์ ๕ เหล่านี้แล กระทำาให้มืด
กระทำาไม่ให้มีจักษุ กระทำาไม่ให้มีญาณ เป็นที่ตั้งแห่งความ
ดับปัญญา เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้น ไม่เป็นไป
เพื่อนิพพาน.
๑๔๒

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

ภิกษุทงั้ หลาย โพชฌงค์ ๗ เหล่านี้ กระทำาให้มจี กั ษุ
กระทำาให้มญ
ี าณ เป็นทีต่ งั้ แห่งความเจริญปัญญา ไม่เป็นไป
ในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้น เป็นไปเพือ่ นิพพาน โพชฌงค์
๗ เป็นอย่างไร คือ
สติสัมโพชฌงค์ กระทำาให้มีจักษุ กระทำาให้มีญาณ
เป็นที่ตั้งแห่งความเจริญปัญญา ไม่เป็นไปในฝักฝ่ายแห่ง
ความคับแค้น เป็นไปเพื่อนิพพาน ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์
... วิริยสัมโพชฌงค์… ปีติสัมโพชฌงค์... ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์... สม�ธิสมั โพชฌงค์... อุเบกข�สัมโพชฌงค์
กระทำาให้มีจักษุ กระทำาให้มีญาณ เป็นที่ตั้งแห่งความเจริญ
ปัญญา ไม่เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้น เป็นไปเพื่อ
นิพพาน.
ภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค์ ๗ เหล่านี้แล กระทำาให้
มีจักษุ กระทำาให้มีญาณ เป็นที่ตั้งแห่งความเจริญปัญญา
ไม่เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้น เป็นไปเพือ่ นิพพาน.

๑๔๓

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

เหตุปจั จัยเพือ่ คว�มไม่รู้ คว�มไม่เห็น
และเหตุปจั จัยเพือ่ คว�มรู้ คว�มเห็น
-บาลี

๔9

าวา . สํ. ๙/ ๗๕/๖๒๘.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ปุรณกัสสปกล่าวอย่างนี้ว่า เหตุไม่มี
ปัจจัยไม่มี เพือ่ ความไม่รู้ เพือ่ ความไม่เห็น ความไม่รู้ ความไม่เห็น ไม่มี
เหตุ ไม่มปี จั จัย เหตุไม่มี ปัจจัยไม่มี เพือ่ ความรู้ เพือ่ ความเห็น ความรู้
ความเห็น ไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย ดังนี้ ในเรื่องนี้ พระผู้มีพระภาคตรัสไว้
อย่างไร.

ราชกุมาร เหตุมี ปัจจัยมี เพื่อความไม่รู้ เพื่อความ
ไม่เห็น ความไม่รู้ ความไม่เห็น มีเหตุ มีปจั จัย เหตุมี ปัจจัยมี
เพือ่ ความรู้ เพือ่ ความเห็น ความรู้ ความเห็น มีเหตุ มีปจั จัย.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เหตุเป็นอย่างไร ปัจจัยเป็นอย่างไร
เพือ่ ความไม่รู้ เพือ่ ความไม่เห็น ความไม่รู้ ความไม่เห็น มีเหตุ มีปจั จัย
อย่างไร.

ราชกุมาร สมัยใด บุคคลมีใจฟุง้ ซ่านด้วยก�มร�คะ
อันกามราคะเหนี่ยวรั้งไป และย่อมไม่รู้ ไม่เห็น อุบายเป็น
เครือ่ งสลัดออกซึง่ กามราคะทีบ่ งั เกิดขึน้ แล้วตามความเป็นจริง
แม้ขอ้ นีแ้ ล ก็เป็นเหตุ เป็นปัจจัย เพือ่ ความไม่รู้ เพือ่ ความไม่เห็น
ความไม่รู้ ความไม่เห็น มีเหตุ มีปจั จัย แม้ดว้ ยประการฉะนี.้
๑๔๔

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

ราชกุ ม าร อี ก ประการหนึ่ ง สมั ย ใด บุ ค คลมี ใ จ
ฟุ้งซ่านด้วยพย�บ�ท ... .
ราชกุ ม าร อี ก ประการหนึ่ ง สมั ย ใด บุ ค คลมี ใ จ
ฟุ้งซ่านด้วยถีนมิทธะ ... .
ราชกุ ม าร อี ก ประการหนึ่ ง สมั ย ใด บุ ค คลมี ใ จ
ฟุ้งซ่านด้วยอุทธัจจกุกกุจจะ ... .
ราชกุ ม าร อี ก ประการหนึ่ ง สมั ย ใด บุ ค คลมี ใ จ
ฟุ้งซ่านด้วยวิจิกิจฉ� อันวิจิกิจฉาเหนี่ยวรั้งไป และย่อมไม่รู้
ไม่เห็นอุบายเป็นเครือ่ งสลัดออกซึง่ วิจกิ จิ ฉาทีบ่ งั เกิดขึน้ แล้ว
ตามความเป็นจริง แม้ข้อนี้แล ก็เป็นเหตุ เป็นปัจจัย เพื่อ
ความไม่รู้ เพือ่ ความไม่เห็น ความไม่รู้ ความไม่เห็น มีเหตุ
มีปัจจัย ด้วยประการฉะนี้.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมปริยายนี้ชื่ออะไร.

ราชกุมาร ธรรมเหล่�นี้ชื่อนิวรณ์.
ข้ า แต่ พ ระองค์ ผู้ เ จริ ญ นิ ว รณ์ เ ป็ น อย่ า งนี้ ข้ า แต่ พ ระสุ ค ต
นิวรณ์เป็นอย่างนี้ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บุคคลถูกนิวรณ์แม้อย่างเดียว
ครอบงำาแล้ว ไม่พึงรู้ ไม่พึงเห็นตามความเป็นจริงได้ จะกล่าวไปไยถึง
การถูกนิวรณ์ทั้ง ๕ ครอบงำาเล่า.

๑๔๕
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ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็เหตุเป็นอย่างไร ปัจจัยเป็นอย่างไร
เพื่อความรู้ เพื่อความเห็น ความรู้ ความเห็น มีเหตุ มีปัจจัยอย่างไร.

ราชกุ ม าร ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ ย่ อ มเจริ ญ สติ สัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไป
ในการสละ เธอเจริญสติสัมโพชฌงค์อยู่ ย่อมรู้ ย่อมเห็น
ตามความเป็นจริงด้วยจิตนั้น แม้ข้อนี้แล ก็เป็นเหตุ เป็น
ปัจจัย เพือ่ ความรู้ เพือ่ ความเห็น ความรู้ ความเห็น มีเหตุ
มีปัจจัย ด้วยประการฉะนี้.
ราชกุ ม าร อี ก ประการหนึ่ ง ภิ ก ษุ ย่ อ มเจริ ญ
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์... วิรยิ สัมโพชฌงค์... ปีตสิ มั โพชฌงค์...
ปัสสัทธิสมั โพชฌงค์... สมาธิสมั โพชฌงค์... ภิกษุยอ่ มเจริญ
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ
น้อมไปในการสละ เธอเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อยู่ ย่อมรู้
ย่อมเห็นตามความเป็นจริงด้วยจิตนัน้ แม้ขอ้ นีแ้ ล ก็เป็นเหตุ
เป็นปัจจัย เพื่อความรู้ เพื่อความเห็น ความรู้ ความเห็น
มีเหตุ มีปัจจัย ด้วยประการนี้.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมปริยายนี้ชื่ออะไร.

ราชกุมาร ธรรมเหล่�นี้ชื่อโพชฌงค์.
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ข้าแต่พระผู้มีพระภาค โพชฌงค์เป็นอย่างนี้ ข้าแต่พระสุคต
โพชฌงค์ เ ป็ น อย่ า งนี้ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บุคคลผู้ ป ระกอบด้ ว ย
โพชฌงค์แม้อย่างเดียว พึงรู้ พึงเห็นตามความเป็นจริงได้ จะกล่าวไปไย
ถึงการที่ประกอบด้วยโพชฌงค์ทั้ง ๗ เล่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อ
ข้ า พระองค์ ขึ้ น ภู เ ขาคิ ช ฌกู ฏ แม้ ค วามเหน็ ด เหนื่ อ ยกาย ความ
เหน็ดเหนือ่ ยใจของข้าพระองค์ ก็สงบระงับแล้ว และธรรมอันข้าพระองค์
ก็ได้บรรลุแล้ว.

๑๔๗
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๕0

สิ่งที่ทำ�ให้จิตหม่นหมอง
-บาลี

าวา . สํ. ๙/ ๓๐/๔๖๗.

ภิกษุทั้งหลาย อุปกิเลส (สิ่งทำาให้หม่นหมอง) ของ
ทอง ๕ อย่างเหล่านี้ เป็นเครื่องทำาทองไม่ให้อ่อน ไม่ให้
ควรแก่การงาน ไม่ให้มีสีสุก ให้เปราะ และให้ใช้การไม่ได้ดี
อุปกิเลส ๕ อย่างเป็นอย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย เหล็กเป็นอุปกิเลสของทอง ทำาทอง
ไม่ให้อ่อน ไม่ให้ควรแก่การงาน ไม่ให้มีสีสุก ให้เปราะ
และให้ใช้การไม่ได้ดี โลหะ … ดีบุก … ตะกั่ว … เงิน
เป็นอุปกิเลสของทอง ทำาทองไม่ให้ออ่ น ไม่ให้ควรแก่การงาน
ไม่ให้มีสีสุก ให้เปราะ และให้ใช้การไม่ได้ดี.
ภิกษุทงั้ หลาย อุปกิเลสของทอง ๕ อย่างนีเ้ หล่านีแ้ ล
เป็นเครื่องทำาทองไม่ให้อ่อน ไม่ให้ควรแก่การงาน ไม่ให้
มีสีสุก ให้เปราะ และให้ใช้การไม่ได้ดี.
ภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นก็เหมือนกัน อุปกิเลสของจิต
๕ อย่ า งเหล่ า นี้ เป็ น เครื่ อ งทำ า จิ ต ไม่ ใ ห้ อ่ อ น ไม่ ใ ห้ ค วร
แก่การงาน ไม่ให้ผุดผ่อง ให้เสียไป และไม่ให้ตั้งมั่นด้วยดี
เพื่อความสิ้นอาสวะ อุปกิเลส ๕ อย่างเป็นอย่างไร.
๑๔๘
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ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย กามฉั น ทะ เป็ น อุ ป กิ เ ลสของจิ ต
เป็นเครื่องทำาจิตไม่ให้่อ่อน ไม่ให้ควรแก่การงาน ไม่ให้
ผุดผ่อง ให้เสียไป และไม่ให้ตงั้ มัน่ ด้วยดีเพือ่ ความสิน้ อาสวะ
พยาบาท … ถีนมิทธะ … อุทธัจจกุกกุจจะ … วิจิกิจฉา
เป็นอุปกิเลสแห่งจิต เป็นเครื่องทำาจิตไม่ให้อ่อน ไม่ให้ควร
แก่การงาน ไม่ให้ผุดผ่อง ให้เสียไป และไม่ให้ตั้งมั่นด้วยดี
เพื่อความสิ้นอาสวะ.
ภิกษุทั้งหลาย อุปกิเลสของจิต ๕ อย่างเหล่านี้แล
เป็นเครื่องทำาจิตไม่ให้อ่อน ไม่ให้ควรแก่การงาน ไม่ให้
ผุ ด ผ่ อ ง ให้ เ สี ย ไป และไม่ ใ ห้ ตั้ ง มั่ น ด้ ว ยดี เ พื่ อ ความสิ้ น
อาสวะ.
ภิกษุทงั้ หลาย โพชฌงค์ ๗ เหล่านี้ ไม่เป็นธรรมกัน้
ไม่เป็นธรรมห้าม ไม่เป็นอุปกิเลสของจิต อันบุคคลเจริญแล้ว
กระทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อกระทำาให้แจ้งซึ่งผล
คือ วิชชาและวิมุตติ โพชฌงค์ ๗ เป็นอย่างไร.
ภิ ก ษุ ท้ั ง หลาย สติ สั ม โพชฌงค์ ไ ม่ เ ป็ น ธรรมกั้ น
ไม่เป็นธรรมห้าม ไม่เป็นอุปกิเลสของจิต อันบุคคลเจริญแล้ว
กระทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อกระทำาให้แจ้งซึ่งผล คือ
วิชชาและวิมุตติ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ … วิริยสัมโพชฌงค์
๑๔๙
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… ปีติ สั ม โพชฌงค์ … ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ … สมาธิสัมโพชฌงค์ … อุเบกขาสัมโพชฌงค์ ไม่เป็นธรรมกัน้ ไม่เป็น
ธรรมห้าม ไม่เป็นอุปกิเลสของจิต อันบุคคลเจริญแล้ว
กระทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อกระทำาให้แจ้งซึ่งผล คือ
วิชชาและวิมุตติ.
ภิกษุทงั้ หลาย โพชฌงค์ ๗ เหล่านีแ้ ล ไม่เป็นธรรมกัน้
ไม่เป็นธรรมห้าม ไม่เป็นอุปกิเลสของจิต อันบุคคลเจริญแล้ว
กระทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อกระทำาให้แจ้งซึ่งผล คือ
วิชชาและวิมุตติ.
(ในสูตรอื่น ตรัสว่า เมื่อละอุปกิเลสแห่งจิต ๕ อย่างเหล่านี้
ได้ ภิกษุหวังจะแสดงอิทธิวิธี, ได้ทิพพโสต, บรรลุเจโตปริยญาณ,
บรรลุ ปุ พ เพนิ ว าสานุ ส สติญาณ, บรรลุจุตูปปาตญาณ หรื อ กระทำา
ให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ ก็สามารถทำาได้ -บาลี ปญฺจก. อำ.
๒๒/๑๗/๒๓. -ผู้รวบรวม)
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เหตุให้ส�ธย�ยธรรมได้แจ่มแจ้ง
-บาลี

๕1
าวา . สํ. ๙/ ๖๖/๖๐ .

ข้าแต่พระโคดมผูเ้ จริญ อะไรหนอเป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้มนต์
แม้ที่บุคคลกระทำาการสาธยายไว้นาน ไม่แจ่มแจ้งในบางคราว ไม่ต้อง
กล่าวถึงมนต์ทมี่ ไิ ด้กระทำาการสาธยาย ข้าแต่พระโคดมผูเ้ จริญ อะไรหนอ
เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มนต์แม้ทมี่ ไิ ด้กระทำาการสาธยายเป็นเวลานาน ก็ยงั
แจ่มแจ้งในบางคราว ไม่ต้องกล่าวถึงมนต์ที่กระทำาการสาธยาย.

พราหมณ์ สมั ย ใดแล บุ ค คลมี ใ จฟุ้ ง ซ่ � นด้ ว ย
ก�มร�คะ อันกามราคะเหนีย่ วรัง้ ไป และไม่รู้ ไม่เห็นอุบายเป็น
เครื่องสลัดออกซึ่งกามราคะที่บังเกิดแล้วตามความเป็นจริง
สมัยนัน้ เขาไม่รู้ ไม่เห็นแม้ซงึ่ ประโยชน์ตนตามความเป็นจริง
แม้ซงึ่ ประโยชน์บคุ คลอืน่ ตามความเป็นจริง แม้ซงึ่ ประโยชน์
ทัง้ สองอย่างตามความเป็นจริง มนต์แม้ทกี่ ระทำาการสาธยาย
ไว้นาน ก็ไม่แจ่มแจ้งได้ ไม่ต้องกล่าวถึงมนต์ที่มิได้กระทำา
การสาธยาย.
พราหมณ์ เปรียบเหมือนภ�ชนะใส่น้ำ�ซึ่งระคน
ด้วยสีครั่ง สีเหลือง สีเขียว สีแดงอ่อน บุรุษผู้มีจักษุ เมื่อ
มองดูเงาหน้าของตนในน้าำ นั้น ไม่พึงรู้ ไม่พึงเห็นตามความ
๑๕๑
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เป็นจริงได้ฉันใด ฉันนั้นเหมือนกัน สมัยใด บุคคลมีใจ
ฟุ้งซ่านด้วยกามราคะ อันกามราคะเหนี่ยวรั้งไป และไม่รู้
ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออก ซึ่งกามราคะที่บังเกิดขึ้น
แล้วตามความเป็นจริง ในสมัยนัน้ เขาย่อมไม่รู้ ไม่เห็นแม้ซง่ึ
ประโยชน์ตนตามความเป็นจริง แม้ซ่ึงประโยชน์บุคคลอื่น
ตามความเป็นจริง แม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองนั้นตามความ
เป็นจริง มนต์แม้ทกี่ ระทำาการสาธยายไว้นาน ก็ไม่แจ่มแจ้งได้
ไม่ต้องกล่าวถึงมนต์ที่มิได้กระทำาการสาธยาย.
พราหมณ์ อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมี ใ จ
ฟุง้ ซ่�นด้วยพย�บ�ท อันพยาบาทเหนีย่ วรัง้ ไป และย่อมไม่รู้
ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออก ซึ่งพยาบาทที่บังเกิดขึ้น
แล้วตามความเป็นจริง … .
พราหมณ์ เปรี ย บเหมื อ นภ�ชนะใส่ น้ำ � ซึ่ ง ร้ อ น
เพร�ะไฟ เดือดพล่�น มีไอพลุ่งขึ้น บุรุษผู้มีจักษุ เมื่อมอง
ดูเงาหน้าของตนในน้าำ นั้น ไม่พึงรู้ ไม่พึงเห็นตามความเป็น
จริงฉันใด ฉันนัน้ เหมือนกัน สมัยใด บุคคลมีใจฟุง้ ซ่านด้วย
พยาบาท อันพยาบาทเหนี่ยวรั้งไป และย่อมไม่รู้ ไม่เห็น
อุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งพยาบาทที่บังเกิดขึ้นแล้วตาม
ความเป็นจริง … .
๑๕๒
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พราหมณ์ อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมี ใ จ
ฟุ้งซ่�นด้วยถีนมิทธะ อันถีนมิทธะเหนี่ยวรั้งไป ย่อมไม่รู้
ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออก ซึ่งถีนมิทธะที่บังเกิดขึ้น
แล้วตามความเป็นจริง … .
พราหมณ์ เปรียบเหมือนภ�ชนะใส่น�้ำ อันส�หร่�ย
และจอกแหนปกคลุมไว้ บุรุษผู้มีจักษุ เมื่อมองดูเงาหน้า
ของตนในน้าำ นัน้ ไม่พงึ รู้ ไม่พงึ เห็นตามความเป็นจริง ฉันใด
ฉันนัน้ เหมือนกัน สมัยใด บุคคลมีใจฟุง้ ซ่านด้วยถีนมิทธะ อัน
ถีนมิทธะเหนีย่ วรัง้ ไป และย่อมไม่รู้ ไม่เห็นอุบายเป็นเครือ่ ง
สลัดออก ซึง่ ถีนมิทธะทีบ่ งั เกิดขึน้ แล้วตามความเป็นจริง … .
พราหมณ์ อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมี ใ จ
ฟุ้งซ่�นด้วยอุทธัจจกุกกุจจะ อันอุทธัจจกุกกุจจะเหนี่ยว
รั้งไป และย่อมไม่รู้ ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่ง
อุทธัจจกุกกุจจะที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริง … .
พราหมณ์ เปรียบเหมือนภ�ชนะใส่น้ำ�อันลมพัด
ต้องแล้ว หวั่นไหวกระเพื่อม เกิดเป็นคลื่น บุรุษผู้มีจักษุ
เมื่อมองดูเงาหน้าของตนในน้ำานั้น ไม่พึงรู้ ไม่พึงเห็นตาม
ความเป็นจริง ฉันใด ฉันนั้นเหมือนกัน สมัยใด บุคคลมีใจ
ฟุง้ ซ่านด้วยอุทธัจจกุกกุจจะ อันอุทธัจจกุกกุจจะเหนีย่ วรัง้ ไป
๑๕๓
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และย่อมไม่รู้ ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออก ซึ่งอุทธัจจกุกกุจจะที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริง … .
พราหมณ์ อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมี ใ จ
ฟุ้งซ่�นด้วยวิจิกิจฉ� อันวิจิกิจฉาเหนี่ยวรั้งไป และไม่รู้
ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออก ซึ่งวิจิกิจฉาที่บังเกิดขึ้น
แล้วตามความเป็นจริง สมัยนั้น เขาย่อมไม่รู้ ไม่เห็นแม้ซึ่ง
ประโยชน์ตนตามความเป็นจริง แม้ซึ่งประโยชน์บุคคลอื่น
ตามความเป็นจริง แม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองอย่างตามความ
เป็นจริง มนต์แม้ทกี่ ระทำาการสาธยายไว้นาน ก็ไม่แจ่มแจ้งได้
ไม่ต้องกล่าวถึงมนต์ที่มิได้กระทำาการสาธยาย.
พราหมณ์ เปรียบเหมือนภ�ชนะใส่น�้ำ ทีข่ นุ่ มัวเป็น
เปือกตมอันบุคคลว�งไว้ในที่มืด บุรุษผู้มีจักษุ เมื่อมองดู
เงาหน้าของตนในน้าำ นัน้ ไม่พงึ รู้ ไม่พงึ เห็นตามความเป็นจริง
ฉันใด ฉันนั้นเหมือนกัน สมัยใด บุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วย
วิจกิ จิ ฉา อันวิจกิ จิ ฉาเหนีย่ วรัง้ ไป และย่อมไม่รู้ ไม่เห็นอุบาย
เป็นเครื่องสลัดออก ซึ่งวิจิกิจฉาที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความ
เป็นจริง สมัยนัน้ เขาย่อมไม่รู้ ไม่เห็นแม้ซงึ่ ประโยชน์ตนตาม
ความเป็นจริง แม้ซึ่งประโยชน์บุคคลอื่นตามความเป็นจริง
แม้ซงึ่ ประโยชน์ทงั้ สองอย่างตามความเป็นจริง มนต์ทกี่ ระทำา
๑๕๔
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การสาธยายไว้นาน ก็ไม่แจ่มแจ้งได้ ไม่ต้องกล่าวถึงมนต์ที่
มิได้กระทำาการสาธยาย.
พราหมณ์ นี้แลเป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้มนต์แม้ที่
กระทำาการสาธยายไว้นาน ไม่แจ่มแจ้งในบางคราว ไม่ต้อง
กล่าวถึงมนต์ที่มิได้กระทำาการสาธยาย.
(ถัดจากนี้ได้ตรัสโดยนัยตรงกันข้ามถึง เมื่อจิตปราศจาก
นิวรณ์ เป็นเหตุให้มนต์แม้ที่มิได้กระทำาการสาธยายเป็นเวลานาน
ย่อมแจ่มแจ้งได้ ไม่ต้องกล่าวถึงมนต์ที่กระทำาการสาธยาย ผู้ศึกษา
พึงเทียบเคียงได้เอง ในสูตรอื่น ก็ได้ตรัสไว้โดยทำานองเดียวกันนี้
-บาลี ปญฺจก. อำ. ๒๒/๒๕๗/๑9๓. -ผู้รวบรวม)
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๕๒
-บาลี สี. .ี ๙/๙๔/ ๒๔.

มหาราช อย่างไร ภิกษุชอ่ื ว่าเป็นผูส้ นั โดษ มหาราช
ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เป็นผูส้ นั โดษด้วยจีวรเป็นเครือ่ งบริหาร
กาย ด้วยบิณฑบาตเป็นเครือ่ งบริหารท้อง เธอจะไปทางทิสา
ภาคใดๆ ก็ถือไปได้เอง มหาราช นกมีปีกจะบินไปทาง
ทิสาภาคใดๆ ก็มีแต่ปีกของตัวเป็นภาระบินไปฉันใด ภิกษุ
ก็ฉนั นัน้ แล เป็นผูส้ นั โดษด้วยจีวรเป็นเครือ่ งบริหารกาย ด้วย
บิณฑบาตเป็นเครือ่ งบริหารท้อง เธอจะไปทางทิสาภาคใดๆ
ก็ถอื ไปได้เอง มหาราช ด้วยประการดังกล่าวมานีแ้ ล ภิกษุ
ชื่อว่าเป็นผู้สันโดษ.
ภิ ก ษุ นั้ น ประกอบด้ ว ยศี ล ขั น ธ์ อิ น ทรี ย สั ง วร
สติสมั ปชัญญะ และสันโดษอันเป็นอริยะเช่นนีแ้ ล้ว ย่อมเสพ
เสนาสนะ อันสงัด คือ ป่า โคนไม้ ภูเขา ซอกเขา ถ้าำ ป่าช้า
ป่าชัฏ ที่แจ้ง ลอมฟาง ในกาลภายหลังภัต เธอกลับจาก
บิณฑบาตแล้ว นั่งคู้บัลลังก์ต้ังกายตรง ดำารงสติเฉพาะหน้า
เธอละความเพ่งเล็งในโลก (อภิชฌฺ โลเก ปหาย) มีใจปราศจาก
ความเพ่งเล็งอยู่ ย่อมชำาระจิตให้บริสทุ ธิจ์ ากความเพ่งเล็งได้
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ละความประทุษร้ายคือพยาบาท ไม่คิดพยาบาท มีความ
กรุณา หวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ ย่อมชำาระจิตให้
บริสทุ ธิจ์ ากความประทุษร้ายคือพยาบาทได้ ละถีนมิทธะแล้ว
เป็นผูป้ ราศจากถีนมิทธะ มีความกำาหนดหมายอยูท่ แี่ สงสว่าง
มีสติสัมปชัญญะอยู่ ย่อมชำาระจิตให้บริสุทธิ์จากถีนมิทธะ
ได้ละอุทธัจจะกุกกุจจะแล้ว เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน มีจิตสงบ ณ
ภายในอยู่ ย่อมชำาระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทธัจจะกุกกุจจะได้
ละวิจิกิจฉาแล้วเป็นผู้ข้ามวิจิกิจฉา ไม่มีความคลางแคลงใน
กุศลธรรมทัง้ หลายอยู่ ย่อมชำาระจิตให้บริสทุ ธิจ์ ากวิจกิ จิ ฉาได้.
มหาราช ภิ ก ษุ พิ จ ารณาเห็ น นิ ว รณ์ ๕ ประการ
เหล่านี้ที่ยังละไม่ได้ในตนเหมือนหนี้ เหมือนโรค เหมือน
เรื อ นจำ า เหมื อ นความเป็ น ทาส เหมื อ นทางไกลกั น ดาร
และเธอพิจารณาเห็นนิวรณ์ ๕ ประการที่ละได้แล้วในตน
เหมือนความไม่มีหนี้ เหมือนความไม่มีโรค เหมือนการพ้น
จากเรือนจำา เหมือนความเป็นไทยแก่ตน เหมือนภูมิสถาน
อันเกษม ฉันนั้นแล.
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(ยังมีตรัสเหมือนในพระสูตรนี้อีกมาก ที่ใช้ อภิชฺฌ โลเก
แทน กามฉนฺท หรือ กามจฺฉนฺท ซึง่ ปรากฏในพระไตรปิฎกหลายเล่ม
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,
เล่ม ๑๔ ข้อ ๑9, เล่ม ๑๔ ข้อ 99, เล่ม ๑๔ ข้อ ๑๗๕, เล่ม ๑๔
ข้อ ๓9๖, เล่ม ๒๑ ข้อ ๑9๘, เล่ม ๒๒ ข้อ ๗๕, เล่ม ๒๒ ข้อ ๗๕,
เล่ม ๒๓ ข้อ ๒๔๔, เล่ม ๒๔ ข้อ 99 เป็นต้น. -ผู้รวบรวม)
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๕๓
-บาลี อิตวิ .ุ ขุ. ๒๕/๒๓๕/ ๙๒.

ภิกษุทงั้ หลาย เราไม่พจิ ารณาเห็นแม้นวิ รณ์อนั หนึง่
อย่างอื่น ซึ่งเป็นเหตุให้หมู่สัตว์ถูกนิวรณ์หุ้มห่อแล้วแล่นไป
ท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนาน เหมือนนิวรณ์คืออวิชช�นี้เลย.
ภิกษุทงั้ หลาย หมูส่ ตั ว์ผถู้ กู นิวรณ์ คือ อวิชชาหุม้ ห่อ
แล้วย่อมแล่นไป ท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนาน.
ธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นเหตุให้หมู่สัตว์ถูก
ธรรมนัน้ หุม้ ห่อแล้ว ท่องเทีย่ วไปสิน้ กาลนาน เหมือนหมูส่ ตั ว์
ผู้ถูกโมหะหุ้มห่อแล้ว ไม่มีเลย ส่วนพระอริยสาวกเหล่าใด
ละโมหะแล้ว ทำาลายกองแห่งความมืดได้แล้ว พระอริยสาวก
เหล่านัน้ ย่อมไม่ทอ่ งเทีย่ วไปอีก เพราะอวิชชาอันเป็นต้นเหตุ
(แห่งสงสาร) ย่อมไม่มีแก่พระอริยสาวกเหล่านั้น.

๑๕๙
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เมือ่ ตัง้ ใจฟังธรรม นิวรณ์ ๕ ย่อมไม่มี
-บาลี

๕๔

าวา . สํ. ๙/ ๓๔/๔๙๒.

ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด อริยสาวกตั้งใจ ใส่ใจ รวม
เข้าไว้ด้วยใจทั้งหมด เงี่ยโสตลงฟังธรรม สมัยนั้น นิวรณ์ ๕
ย่อมไม่มีแก่เธอ โพชฌงค์ ๗ ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์.
ในสมัยนั้น นิวรณ์ ๕ ย่อมไม่มีแก่เธอ เป็นอย่างไร
คือ กามฉันทนิวรณ์ ย่อมไม่มี พยาบาทนิวรณ์… ถีนมิทธนิวรณ์… อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์… วิจกิ จิ ฉานิวรณ์ ย่อมไม่มี
ภิกษุทงั้ หลาย ในสมัยนัน้ นิวรณ์ ๕ เหล่านี้ ย่อมไม่มแี ก่เธอ.
ในสมั ย นั้ น โพชฌงค์ ๗ ย่ อ มถึ ง ความเจริ ญ
บริบูรณ์ เป็นอย่างไร คือ สติสัมโพชฌงค์ ย่อมถึงความ
เจริญบริบูรณ์ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์... ปีติสัมโพชฌงค์...
ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์... สมาธิสัมโพชฌงค์... อุเบกขาสัมโพชฌงค์ ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์ ภิกษุทั้งหลาย
ในสมัยนัน้ โพชฌงค์ ๗ เหล่านี้ ย่อมถึงความเจริญบริบรู ณ์.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย สมั ย ใด อริ ย สาวกตั้ ง ใจ ใส่ ใ จ
รวมเข้ า ไว้ ด้ ว ยใจทั้ งหมด เงี่ยโสตลงฟังธรรม สมัยนั้น
นิวรณ์ ๕ ย่อมไม่มีแก่เธอ โพชฌงค์ ๗ เหล่านี้ ย่อมถึง
ความเจริญบริบูรณ์.
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ก�รพิจ�รณ�เห็นธรรมในธรรม
ในแง่มุมของนิวรณ์
-บาลี

๕๕
า. .ี ๐/๓๓๕/๒๙๐.

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่
อย่างไรเล่า ภิกษุในธรรมวินยั นีพ้ จิ ารณาเห็นธรรมในธรรม
คือ นิวรณ์ ๕ ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือนิวรณ์ ๕
อย่างไรเล่า.
ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เมือ่ กามฉันทะมีอยู่ ณ ภายในจิต
ย่ อ มรู้ ชั ด ว่ า กามฉั น ทะมี อ ยู่ ณ ภายในจิ ต ของเรา หรื อ
เมื่อกามฉันทะไม่มีอยู่ ณ ภายในจิต ย่อมรู้ชัดว่ากามฉันทะ
ไม่ มี อ ยู่ ณ ภายในจิ ต ของเรา อนึ่ ง กามฉั น ทะที่ ยั ง ไม่
เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย
กามฉันทะทีเ่ กิดขึน้ แล้วจะละเสียได้ดว้ ยประการใด ย่อมรูช้ ดั
ประการนั้นด้วย กามฉันทะที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไป
ด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย.
อีกอย่างหนึ่ง เมื่อพยาบาทมีอยู่ ณ ภายในจิต ย่อม
รูช้ ดั ว่าพยาบาทมีอยู่ ณ ภายในจิตของเรา หรือเมือ่ พยาบาท
ไม่มอี ยู่ ณ ภายในจิต ย่อมรูช้ ดั ว่าพยาบาทไม่มอี ยู่ ณ ภายใน
จิตของเรา อนึง่ พยาบาททีย่ งั ไม่เกิดจะเกิดขึน้ ด้วยประการใด
๑๖๑
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ย่อมรูช้ ดั ประการนัน้ ด้วย พยาบาททีเ่ กิดขึน้ แล้วจะละเสียได้
ด้วยประการใด ย่อมรูช้ ดั ประการนัน้ ด้วย พยาบาททีล่ ะได้แล้ว
จะไม่เกิดขึน้ ต่อไปด้วยประการใด ย่อมรูช้ ดั ประการนัน้ ด้วย.
อี ก อย่ า งหนึ่ ง เมื่ อ ถี น มิ ท ธะมี อ ยู่ ณ ภายในจิ ต
ย่อมรู้ชัดว่า ถีนมิทธะมีอยู่ ณ ภายในจิตของเรา หรือเมื่อ
ถีนมิทธะไม่มอี ยู่ ณ ภายในจิต ย่อมรูช้ ดั ว่าถีนมิทธะไม่มอี ยู่
ณ ภายในจิตของเรา อนึง่ ถีนมิทธะทีย่ งั ไม่เกิดจะเกิดขึน้ ด้วย
ประการใด ย่อมรูช้ ดั ประการนัน้ ด้วย ถีนมิทธะทีเ่ กิดขึน้ แล้ว
จะละเสียได้ดว้ ยประการใด ย่อมรูช้ ดั ประการนัน้ ด้วย ถีนมิทธะ
ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใด ย่อมรู้ชัด
ประการนั้นด้วย
อีกอย่างหนึง่ เมือ่ อุทธัจจกุกกุจจะมีอยู่ ณ ภายในจิต
ย่อมรู้ชัดว่า อุทธัจจกุกกุจจะมีอยู่ ณ ภายในจิตของเราหรือ
เมือ่ อุทธัจจกุกกุจจะไม่มอี ยู่ ณ ภายในจิต ย่อมรูช้ ดั ว่าอุทธัจจกุกกุจจะไม่มอี ยู่ ณ ภายในจิตของเรา อนึง่ อุทธัจจกุกกุจจะ
ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนั้น
ด้วยอุทธัจจกุกกุจจะทีเ่ กิดขึน้ แล้วจะละเสียได้ดว้ ยประการใด
ย่อมรูช้ ดั ประการนัน้ ด้วย อุทธัจจกุกกุจจะทีล่ ะได้แล้ว จะไม่
เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย.
๑๖๒
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อีกอย่างหนึ่ง เมื่อวิจิกิจฉามีอยู่ ณ ภายในจิต ย่อม
รู้ชัดว่าวิจิกิจฉามีอยู่ ณ ภายในจิตของเรา หรือเมื่อวิจิกิจฉา
ไม่มอี ยู่ ณ ภายในจิต ย่อมรูช้ ดั ว่าวิจกิ จิ ฉาไม่มอี ยู่ ณ ภายใน
จิตของเรา อนึง่ วิจกิ จิ ฉาทีย่ งั ไม่เกิดจะเกิดขึน้ ด้วยประการใด
ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย วิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้
ด้วยประการใด ย่อมรูช้ ดั ประการนัน้ ด้วย วิจกิ จิ ฉาทีล่ ะได้แล้ว
จะไม่เกิดขึน้ ต่อไปด้วยประการใด ย่อมรูช้ ดั ประการนัน้ ด้วย
ดังพรรณนามาฉะนี้
ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในบ้าง
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกบ้าง พิจารณาเห็นธรรม
ทัง้ ภายในทัง้ ภายนอกบ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึน้
ในธรรมบ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในธรรมบ้าง
พิ จ ารณาเห็ น ธรรมคื อ ทั้ ง ความเกิ ด ขึ้ น ทั้ ง ความเสื่ อ มใน
ธรรมบ้าง อีกอย่างหนึง่ สติของเธอทีต่ งั้ มัน่ อยูว่ า่ ธรรมมีอยู่
ก็เพียงสักว่าความรู้ เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้น เธอเป็น
ผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้ว และไม่ถือมั่นอะไรๆ
ในโลก.
ภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็น
ธรรมในธรรม คือ นิวรณ์ ๕ อยู่.
๑๖๓
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๕๖

จิตที่หลุดพ้นดีแล้ว
-บาลี

ฺ ก. อํ. ๒๒/๒๗๒/๒๐๐.

ภิกษุทั้งหลาย ธาตุที่พึงพรากได้ (นิสฺสารณิยธาตุ)
๕ ประการนี้ 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
เธอย่อมไม่เสวยเวทนาที่เกิดเพราะเหตุนั้น นี้เรากล่าวว่า
เป็นการพรากออกแห่งกามทั้งหลาย.
ภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง เมื่อภิกษุมนสิการ
ถึงพยาบาท จิตของเธอย่อมไม่แล่นไป ย่อมไม่เลือ่ มใส ย่อม
ไม่ตั้งอยู่ ย่อมไม่น้อมไปในพยาบาท แต่เมื่อเธอมนสิการ
ถึงความไม่พยาบาท จิตของเธอย่อมแล่นไป ย่อมเลื่อมใส
๑๖๔
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ย่อมตั้งอยู่ ย่อมน้อมไปในความไม่พยาบาท จิตของเธอนั้น
ชื่อว่าเป็นจิตดำาเนินไปดีแล้ว อบรมดีแล้ว หลุดพ้นดีแล้ว
พรากออกดีแล้วจากพยาบาท อาสวะ ทุกข์ และความเร่าร้อน
เหล่าใด ย่อมเกิดเพราะพยาบาทเป็นปัจจัย เธอหลุดพ้นแล้ว
จากอาสวะ ทุกข์ และความเร่าร้อนเหล่านัน้ เธอย่อมไม่เสวย
เวทนาทีเ่ กิดเพราะเหตุนนั้ นีเ้ รากล่าวว่า เป็นการพรากออก
แห่งพยาบาท.
ภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง เมื่อภิกษุมนสิการ
ถึงวิหิงสา จิตของเธอย่อมไม่แล่นไป ย่อมไม่เลื่อมใส ย่อม
ไม่ตั้งอยู่ ย่อมไม่น้อมไปในวิหิงสา แต่เมื่อเธอมนสิการถึง
อวิหิงสา จิตของเธอย่อมแล่นไป ย่อมเลื่อมใส ย่อมตั้งอยู่
ย่อมน้อมไปในอวิหิงสา จิตของเธอนั้นชื่อว่าเป็นจิตดำาเนิน
ไปดีแล้ว อบรมดีแล้ว ตัง้ อยูด่ แี ล้ว หลุดพ้นดีแล้ว พรากออก
ดีแล้วจากวิหงิ สา อาสวะ ทุกข์ และความเร่าร้อนเหล่าใด ย่อม
เกิดเพราะวิหงิ สาเป็นปัจจัย เธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะ ทุกข์
และความเร่าร้อนเหล่านั้น เธอย่อมไม่เสวยเวทนาที่เกิด
เพราะเหตุนั้น นี้เรากล่าวว่า เป็นการพรากออกแห่งวิหิงสา.
ภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง เมื่อภิกษุมนสิการ
ถึงรูปทั้งหลาย จิตของเธอย่อมไม่แล่นไป ย่อมไม่เลื่อมใส
ย่อมไม่ตั้งอยู่ ย่อมไม่น้อมไปในรูปทั้งหลาย แต่เมื่อเธอ
๑๖๕
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มนสิการถึงอรูป จิตของเธอย่อมแล่นไป ย่อมเลื่อมใส ย่อม
ตั้ ง อยู่ ย่ อ มน้ อ มไปในอรู ป จิ ต ของเธอนั้ น ชื่ อ ว่ า เป็ น จิ ต
ดำาเนินไปดีแล้ว อบรมดีแล้ว ตั้งอยู่ดีแล้ว หลุดพ้นดีแล้ว
พรากออกดีแล้วจากรูปทั้งหลาย อาสวะ ทุกข์ และความ
เร่าร้อนเหล่าใด ย่อมเกิดเพราะรูปเป็นปัจจัย เธอหลุดพ้นแล้ว
จากอาสวะ ทุกข์ และความเร่าร้อนเหล่านัน้ เธอย่อมไม่เสวย
เวทนาทีเ่ กิดเพราะเหตุนนั้ นีเ้ รากล่าวว่า เป็นการพรากออก
แห่งรูปทั้งหลาย.
ภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง เมื่อภิกษุมนสิการ
ถึงสักกายะ จิตของเธอย่อมไม่แล่นไป ย่อมไม่เลือ่ มใส ย่อม
ไม่ตั้งอยู่ ย่อมไม่น้อมไปในสักกายะ แต่เมื่อเธอมนสิการถึง
ความดับแห่งสักกายะ จิตของเธอย่อมแล่นไป ย่อมเลือ่ มใส
ย่อมตัง้ อยู่ ย่อมน้อมไปในความดับแห่งสักกายะ จิตของเธอ
นั้นชื่อว่าเป็นจิตดำาเนินไปดีแล้ว อบรมดีแล้ว ตั้งอยู่ดีแล้ว
หลุดพ้นดีแล้ว พรากออกดีแล้วจากสักกายะ อาสวะ ทุกข์
และความเร่าร้อนเหล่าใด ย่อมเกิดเพราะสักกายะเป็นปัจจัย
เธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะ ทุกข์ และความเร่าร้อนเหล่านัน้
เธอย่อมไม่เสวยเวทนาที่เกิดเพราะเหตุนั้น นี้เรากล่าวว่า
เป็นการพรากออกแห่งสักกายะ.
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ภิกษุทงั้ หลาย ความเพลินในกามก็ดี ความเพลินใน
พยาบาทก็ดี ความเพลินในวิหิงสาก็ดี ความเพลินในรูปก็ดี
ความเพลินในสักกายะก็ดี ย่อมไม่บังเกิดขึ้นแก่เธอ เพราะ
ความเพลินในกามก็ดี ความเพลินในพยาบาทก็ดี ความ
เพลินในวิหิงสาก็ดี ความเพลินในรูปก็ดี ความเพลินใน
สักกายะก็ดี ไม่บงั เกิดขึน้ ภิกษุนเี้ รากล่าวว่าเป็นผูไ้ ม่มอี าลัย
ตัดตัณหาได้แล้ว คลายสังโยชน์ได้แล้ว ทำาที่สุดทุกข์ได้แล้ว
เพราะละมานะได้โดยชอบ.
ภิกษุทั้งหลาย ธาตุที่พึงพรากได้ ๕ ประการนี้แล.

๑๖๗

๑๖๘
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๕7
-บาลี ิ า . สํ. ๖/๕๒/๙๒.

ภิกษุทั้งหลาย ภพ1 เป็นอย่�งไรเล่�.
ภิกษุทั้งหลาย ภพทัง้ หลาย ๓ อย่าง เหล่านีค้ อื
ก�มภพ รูปภพ อรูปภพ.2
ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่� ภพ.
ความก่อขึ้นพร้อมแห่งภพ ย่อมมี
เพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งอุปาทาน
ความดับไม่เหลือแห่งภพ ย่อมมี
เพราะความดับไม่เหลือแห่งอุปาทาน
มรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐนัน่ เอง
เป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งภพ
ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ
ความเห็นชอบ ความดำาริชอบ
การพูดจาชอบ การทำาการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ
ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความตัง้ ใจมัน่ ชอบ.
๑. พ สถ�นที่อันวิญญ�ณใช้ต้ังอ�ศัยเพื่อเกิดขึ้น หรือเจริญงอกง�มต่อไป.
ดูเพิม่ เติม ทีต่ ง้ั อ�ศัยของวิญญ�ณ ๑๘๒ ตรัส พเปรียบกับดิน วิญญ�ณเปรียบ
กับส่วนของพืชเช่น เมลด ทีส่ �ม�รถเจริญงอกง�มต่อไปได้
๒. ก�ม พ ทีเ่ กิดอันอ�ศัย ดิน น้�ำ ไ ลม รูป พ สถ�นทีเ่ กิดอันอ�ศัยสิง่ ทีเ่ ป็น
รูปในส่วนละเอียด อรูป พ สถ�นทีเ่ กิดอันอ�ศัยสิง่ ทีไ่ ม่ใช่รปู .
๑๗๐
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๕8
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๘๗/๕ ๖.

ข้ า แต่ พ ระองค์ ผู้ เ จริ ญ พระองค์ ต รั ส ว่ า ‘ภพ–ภพ’ ดั ง นี้
ภพ ย่อมมีได้ ด้วยเหตุเพียงเท่าไร พระเจ้าข้า.

อานนท์ ถ้ากรรมมีกามธาตุ1 เป็นวิบาก จักไม่ได้มี
แล้วไซร้ ก�มภพ จะพึงปรากฏได้หรือ.
ไม่พึงปรากฏเลย พระเจ้าข้า.

อานนท์ ด้วยเหตุนแี้ หละ กรรมจึงเป็นผืนน� (กมฺม
เขตฺต) วิญญ�ณเป็นพืช (วิ ฺ าณ พีช) ตัณห�เป็นย�งของ
พืช (ตณฺหา สิเนโห) วิญญ�ณของสัตว์ทั้งหล�ย ที่มีอวิชช�
เป็นเครื่องกั้น มีตัณห�เป็นเครื่องผูก ตั้งอยู่แล้วด้วย
ธ�ตุช้ันทร�ม ก�รบังเกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไป ย่อมมีได้
ด้วยอ�ก�รอย่�งนี้ (อวิชฺชานีวรณาน สตฺตาน ตณฺหาส ฺโ ชนาน
หีนาย ธาตุยา วิ ฺ าณ ปติฏฺ ิต เอว อายตึ ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ โหติ).
อานนท์ ถ้ากรรมมีรูปธาตุ2 เป็นวิบาก จักไม่ได้มี
แล้วไซร้ รูปภพ จะพึงปรากฏได้หรือ.
ไม่พึงปรากฏเลย พระเจ้าข้า.
๑. ก�มธ�ตุ ธ�ตุดิน ธ�ตุนำ�้ ธ�ตุลมและธ�ตุไ . ดูเพิ่มเติม ไทย นิท�น. สำ.
๑๖ ๑๔๘ ๓๕๕ ๖. ผูร้ วบรวม
๒. รูปธ�ตุ สิ่งที่เป็นรูปในส่วนละเอียด. ดูเพิ่มเติม มีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วน
มีอนิ ทรียไ์ ม่บกพร่อง ไทย สี. ที. ๙ ๓๓ ๔๙. ผูร้ วบรวม
๑๗๑

พุทธวจน - หมวดธรรม

อานนท์ ด้วยเหตุนี้แหละ กรรมจึงเป็นเนื้อน�
วิ ญ ญ�ณเป็ น พื ช ตั ณ ห�เป็ น ย�งของพื ช วิ ญ ญ�ณ
ของสัตว์ท้ังหล�ย ที่มีอวิชช�เป็นเครื่องกั้น มีตัณห�เป็น
เครือ่ งผูก ตัง้ อยูแ่ ล้วด้วยธ�ตุชนั้ กล�ง (มชฺฌมิ าย ธาตุยา) ก�ร
บังเกิดขึน้ ในภพใหม่ต่อไป ย่อมมีได้ ด้วยอ�ก�รอย่�งนี้.
อานนท์ ถ้ากรรมมีอรูปธาตุ1เป็นวิบาก จักไม่ได้มี
แล้วไซร้ อรูปภพ จะพึงปรากฏได้หรือ.
ไม่พึงปรากฏเลย พระเจ้าข้า.

อานนท์ ด้วยเหตุนี้แหละ กรรมจึงเป็นเนื้อน�
วิ ญ ญ�ณเป็ น พื ช ตั ณ ห�เป็ น ย�งของพื ช วิ ญ ญ�ณ
ของสัตว์ทั้งหล�ย ที่มีอวิชช�เป็นเครื่องกั้น มีตัณห�เป็น
เครื่องผูก ตั้งอยู่แล้วด้วยธ�ตุชั้นประณีต (ปณีตาย ธาตุยา)
ก�รบังเกิดขึน้ ในภพใหม่ตอ่ ไป ย่อมมีได้ ด้วยอ�ก�รอย่�งนี.้
อานนท์ ภพ ย่อมมีได้ ด้วยอ�ก�รอย่�งนีแ้ ล.

๑. อรู ป ธ�ตุ สิ่ ง ที่ ไ ม่ ใช่ รู ป เป็ น น�มธรรม เช่ น เวทน� สั ญ ญ� สั ง ข�ร.
ผูไ้ ด้สม�ธิระดับ อ�ก�ส�นัญจ�ยตนะขึน้ ไป
๑๗๒

พุทธวจน - หมวดธรรม

คว�มมีขึ้นแห่งภพ (นัยที่ ๒)

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

๕9
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๘๘/๕ ๗.

ข้ า แต่ พ ระองค์ ผู้ เ จริ ญ พระองค์ ต รั ส ว่ า ‘ภพ–ภพ’ ดั ง นี้
ภพ ย่อมมีได้ ด้วยเหตุเพียงเท่าไร พระเจ้าข้า.

อานนท์ ถ้ากรรมมีกามธาตุเป็นวิบาก จักไม่ได้มแี ล้ว
ไซร้ ก�มภพ จะพึงปรากฏได้หรือ.
ไม่พึงปรากฏเลย พระเจ้าข้า.

อานนท์ กรรมจึงเป็นผืนน� (กมฺม เขตฺต) วิญญ�ณ
เป็นพืช (วิ ฺ าณ พีช) ตัณห�เป็นย�งของพืช (ตณฺหา สิเนโห)
คว�มเจตน�ก็ดี คว�มปร�รถน�ก็ดี ของสัตว์ทง้ั หล�ย ทีม่ ี
อวิชช�เป็นเครื่องกั้น มีตัณห�เป็นเครื่องผูก ตั้งอยู่แล้ว
ด้วยธ�ตุชนั้ ทร�ม ก�รบังเกิดขึน้ ในภพใหม่ตอ่ ไป ย่อมมีได้
ด้วยอ�ก�รอย่�งนี้ (อวิชฺชานีวรณาน สตฺตาน ตณฺหาส ฺโ ชนาน

หีนาย ธาตุยา เจตนา ปติฏฺ ิตา ปตฺถนา ปติฏฺ ิตา เอว อายตึ ปุนพฺภวา
ภินิพฺพตฺติ โหติิ).

อานนท์ ถ้ากรรมมีรปู ธาตุเป็นวิบาก จักไม่ได้มแี ล้ว
ไซร้ รูปภพ จะพึงปรากฏได้หรือ.
ไม่พึงปรากฏเลย พระเจ้าข้า.

๑๗๓

พุทธวจน - หมวดธรรม

อานนท์ ด้วยเหตุน้ีแหละ กรรมจึงเป็นเนื้อน�
วิญญ�ณเป็นพืช ตัณห�เป็นย�งของพืช คว�มเจตน�ก็ ดี
คว�มปร�รถน�ก็ ดี ข องสั ต ว์ ทั้ ง หล�ย ที่ มี อ วิ ช ช�เป็น
เครื่องกั้น มีตัณห�เป็นเครื่องผูก ตั้งอยู่แล้วด้วยธ�ตุ
ชั้นกล�ง (มชฺฌิมาย ธาตุยา) ก�รบังเกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไป
ย่อมมีได้ ด้วยอ�ก�รอย่�งนี้.
อานนท์ ถ้ากรรมมีอรูปธาตุเป็นวิบาก จักไม่ได้มแี ล้ว
ไซร้ อรูปภพ จะพึงปรากฏได้หรือ.
หามิได้ พระเจ้าข้า.

อานนท์ ด้วยเหตุนี้แหละ กรรมจึงเป็นเนื้อน�
วิญญ�ณเป็นพืช ตัณห�เป็นย�งของพืช คว�มเจตน�ก็ดี
คว�มปร�รถน�ก็ดขี องสัตว์ทงั้ หล�ย ทีม่ อี วิชช�เป็นเครือ่ ง
กัน้ มีตณ
ั ห�เป็นเครือ่ งผูก ตัง้ อยูแ่ ล้วด้วยธ�ตุชนั้ ประณีต
(ปณีตาย ธาตุยา) ก�รบังเกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไป ย่อมมีได้
ด้วยอ�ก�รอย่�งนี้.
อานนท์ ภพ ย่อมมีได้ ด้วยอ�ก�รอย่�งนีแ้ ล.

๑๗๔

พุทธวจน - หมวดธรรม

เครื่องนำ�ไปสู่ภพ

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

๖0
-บาลี ข ฺ . สํ. ๗/๒๓๓/๓๖๘.

ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ พระองค์ตรัสว่า ‘เครือ่ งนำาไปสูภ่ พ เครือ่ ง
นำาไปสูภ่ พ’ ดังนี้ ก็เครือ่ งนำาไปสูภ่ พ เป็นอย่างไร และความดับไม่เหลือ
ของเครื่องนำาไปสู่ภพ เป็นอย่างไร พระเจ้าข้า.

ราธะ ฉันทะ (ความพอใจ) ก็ดี ร�คะ (ความกำาหนัด)
ก็ ดี นั น ทิ (ความเพลิ น ) ก็ ดี ตั ณ ห� (ความอยาก) ก็ ดี
อุป�ยะ (ความเข้าถึง) และอุป�ท�น (ความถือมั่น) อันเป็น
เครื่องตั้งทับ เครื่องเข้าไปอาศัย และเครื่องนอนเนื่องแห่ง
จิตก็ดีใดๆ ในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขารทั้งหลาย
และในวิญญาณ สิง่ เหล่�นี้ เร�เรียกว่� ‘เครือ่ งนำ�ไปสูภ่ พ’
คว�มดั บ ไม่ เ หลื อ ของเครื่ อ งนำ � ไปสู่ ภ พ มี ไ ด้
เพร�ะคว�มดับไม่เหลือของฉันทะ ร�คะ นันทิ ตัณห�
อุป�ยะ และอุป�ท�นในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร
ทั้งหลาย และในวิญญาณเหล่านั้นนั่นเอง.

๑๗๕

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

คว�มเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ (นัยที่ 1)

๖1

-บาลี ิ า . สํ. ๖/๘๐/ ๔๙.

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าบุคคลย่อมคิด (เจเตติ) ถึงสิ่งใด
อยู่ ย่อมดำาริ (ปกปฺเปติ) ถึงสิ่งใดอยู่ และย่อมมีใจฝังลงไป
(อนุเสติ) ในสิ่งใดอยู่ สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์ เพื่อการตั้งอยู่
แห่ ง วิ ญ ญาณ เมื่อ อารมณ์ มีอ ยู่ ความตั้ง ขึ้น เฉพาะแห่ ง
วิญญาณย่อมมี เมือ่ วิญญาณนัน้ ตัง้ ขึน้ เฉพาะ เจริญงอกงามแล้ว
เครื่องนำ�ไปสู่ภพใหม่ (นติ) ย่อมมี เมื่อเครื่องนำาไปสู่ภพ
ใหม่มี การมาการไป (อาคติคติ) ย่อมมี เมือ่ การมาการไปมี
การเคลือ่ นและการบังเกิดย่อมมี เมือ่ มีการเคลือ่ นและการ
บังเกิดมี ชาติชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะ
ทัง้ หลาย จึงเกิดขึน้ ครบถ้วน ความเกิดขึน้ พร้อมแห่งกองทุกข์
ทั้งสิ้นนี้ย่อมมี ด้วยอาการอย่างนี้.
ภิกษุทั้งหลาย ถ้าบุคคลย่อมไม่คิดถึงสิ่งใด ย่อม
ไม่ดำาริถึงสิ่งใด แต่เขายังมีใจปักลงไปในสิ่งใดอยู่ สิ่งนั้น
ย่อมเป็นอารมณ์ เพือ่ การตัง้ อยูแ่ ห่งวิญญาณ เมือ่ อารมณ์ มีอยู่
ความตั้ ง ขึ้ น เฉพาะแห่ ง วิ ญ ญาณย่ อ มมี เมื่ อ วิ ญ ญาณนั้ น
ตัง้ ขึน้ เฉพาะ เจริญงอกงามแล้ว เครือ่ งนำาไปสูภ่ พใหม่ ย่อมมี
เมื่อเครื่องนำาไปสู่ภพใหม่มี การมาการไป (อาคติคติ) ย่อมมี
๑๗๖

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

เมื่ อ การมาการไปมี การเคลื่ อ นและการบั ง เกิ ด ย่ อ มมี
เมือ่ การเคลือ่ นและการบังเกิดมี ชาติชรามรณะ โสกะปริเทวะ
ทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นครบถ้วนต่อไป
ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ท้ังสิ้นนี้ย่อมมี ด้วยอาการ
อย่างนี้.

๑๗๗

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

คว�มเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ (นัยที่ ๒)

๖๒

-บาลี ิ า . สํ. ๖/๗๙/ ๔๗.

ภิกษุทงั้ หลาย ถ้าบุคคลย่อมคิด (เจเตติ) ถึงสิง่ ใดอยู่
ย่อมดำาริ (ปกปฺเปติ) ถึงสิง่ ใดอยู่ และย่อมมีจติ ปักลงไป (อนุเสติ)
ในสิ่ ง ใดอยู่ สิ่ ง นั้ น ย่ อ มเป็ น อารมณ์ เพื่ อ การตั้ ง อยู่ แ ห่ ง
วิญญาณ เมือ่ อารมณ์มอี ยู่ ความตัง้ ขึน้ เฉพาะแห่งวิญญาณ
ย่อมมี เมื่อวิญญาณนั้น ตั้งขึ้นเฉพาะ เจริญงอกงามแล้ว
ก�รก้�วลงแห่งน�มรูป (นามรูปสฺส อวกฺกนฺต)ิ ย่อมมี เพราะมี
นามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ เพราะมีสฬายตนะเป็น
ปัจจัย จึงมีผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา
เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา เพราะมีตัณหาเป็น
ปัจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ
เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ เพราะมีชาติเป็นปัจจัย ชรา
มรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทัง้ หลาย จึงเกิด
ขึ้นครบถ้วน ความเกิดขึน้ พร้อมแห่งกองทุกข์ทง้ั สิน้ นี้ ย่อมมี
ด้วยอาการอย่างนี.้
ภิกษุทั้งหลาย ถ้าบุคคลย่อมไม่คิดถึงสิ่งใด ย่อม
ไม่ดำาริถึงสิ่งใด แต่เขายังมีใจฝังลงไป (คือมีอนุสัย) ในสิ่งใด
อยู่ สิ่ง นั้ น ย่ อ มเป็ น อารมณ์ เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณ
๑๗๘

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

เมื่ออารมณ์มีอยู่ ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณ ย่อมมี
เมือ่ วิญญาณนัน้ ตัง้ ขึน้ เฉพาะ เจริญงอกงามแล้ว การก้าวลง
แห่งนามรูป ย่อมมี เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ
เพราะมีสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผสั สะ เพราะมีผสั สะเป็น
ปัจจัย จึงมีเวทนา เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา
เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะมีอุปาทาน
เป็นปัจจัย จึงมีภพ เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ เพราะ
มีชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัส
อุปายาสะทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นครบถ้วน ความเกิดขึ้นพร้อม
แห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมี ด้วยอาการอย่างนี้.

๑๗๙
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คว�มเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ (นัยที่ ๓)

๖๓

-บาลี ิ า . สํ. ๖/๗๘/ ๔๕.

ภิกษุทงั้ หลาย ถ้าบุคคลย่อมคิด (เจเตติ) ถึงสิง่ ใดอยู่
ย่อมดำาริ (ปกปฺเปติ) ถึงสิ่งใดอยู่ และย่อมมีจิตฝังลงไป
(อนุเสติ) ในสิ่งใดอยู่ สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์ เพื่อการตั้งอยู่
แห่งวิญญาณ เมื่ออารมณ์มีอยู่ ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่ง
วิญญาณ ย่อมมี เมื่อวิญญาณนั้น ตั้งขึ้นเฉพาะ เจริญ
งอกงามแล้ว คว�มเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไป (ปุนพฺภวา
ภินิพฺพตฺติ) ย่อมมี เมื่อความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปมีอยู่
ชาติชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทัง้ หลาย
จึงเกิดขึ้นครบถ้วน ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้น
นี้ย่อมมี ด้วยอาการอย่างนี้.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ถ้าบุคคลย่ อ มไม่ คิ ด (โน เจเตติ)
ถึงสิ่งใด ย่อมไม่ดำาริ (โน ปกปฺเปติ) ถึงสิ่งใด แต่เข�ยังมี
จิตฝังลงไป (อนุเสติ) ในสิ่งใดอยู่ สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์
เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณ เมื่ออารมณ์มีอยู่ ความตั้งขึ้น
เฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมี เมื่อวิญญาณนั้น ตั้งขึ้นเฉพาะ
เจริญงอกงามแล้ว คว�มเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปย่อมมี
เมี่อความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปมีอยู่ ชาติชรามรณะ
๑๘๐
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โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลาย ย่อมเกิดขึ้น
ครบถ้วน ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมี
ด้วยอาการอย่างนี้.
ภิกษุทงั้ หลาย ก็ถา้ ว่าบุคคลย่อมไม่คดิ ถึงสิง่ ใดด้วย
ย่อมไม่ดำาริถึงสิ่งใดด้วย และย่อมไม่มีจิตฝังลงไป (โน
อนุเสติ) ในสิ่งใดด้วยในกาลใด ในกาลนั้น สิ่งนั้น ย่อมไม่
เป็นอารมณ์ เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณ เมื่ออารมณ์ไม่มี
ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมไม่มี เมื่อวิญญาณนั้น
ไม่ตั้งขึ้นเฉพาะ ไม่เจริญงอกงามแล้ว คว�มเกิดขึ้นแห่ง
ภพใหม่ ต่ อ ไปย่ อ มไม่ มี เมื่อความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่
ต่ อ ไปไม่ มี ชาติ ช รามรณะ โสกะปริ เ ทวะทุ ก ขะโทมนั ส
อุปายาสะทั้งหลาย จึงดับสิ้น ความดับลงแห่งกองทุกข์
ทั้งสิ้นนี้ย่อมมี ด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้แล.

๑๘๑
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ที่ตั้งอยู่ของวิญญ�ณ (นัยที่ 1)

๖๔
-บาลี ข ฺ . สํ. ๗/๖๗/ ๐๖.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย สิ่งที่ใช้เป็นพืชมี ๕ อย่างเหล่านี้
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
ยั ง มี เ ชื้ อ งอกบริ บู ร ณ์ อ ยู ่ และอั น เจ้ า ของเก็ บ ไว้ ด ้ ว ยดี
แต่ดิน นำ้า ไม่มี.
ภิกษุทงั้ หลาย สิง่ ทีใ่ ช้เป็นพืช ๕ อย่างเหล่านัน้ จะพึง
เจริญงอกงามไพบูลย์ ได้แลหรือ.
หาเป็นเช่นนั้นไม่ พระเจ้าข้า.

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าสิ่งที่ใช้เป็นพืช ๕ อย่าง เหล่านี้
แหละ ทีไ่ ม่ถกู ทำาลายยังไม่เน่าเปือ่ ย ยังไม่แห้งเพราะลมและ
๑๘๒
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แดด ยังมีเชื้องอกบริบูรณ์อยู่ และอันเจ้าของเก็บไว้ด้วยดี
ทั้งดิน น้ำา ก็มีด้วย.
ภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ใช้เป็นพืช ๕ อย่าง เหล่านั้นจะ
พึงเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ ได้มิใช่หรือ.
อย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุทั้งหลาย วิญญ�ณฐิติ ๔ อย่�ง (รูป เวทนา
สัญญา สังขาร) พึงเห็นว่� เหมือนกับ ดิน.
ภิกษุทงั้ หลาย นันทิร�คะ (ความกำาหนัดด้วยอำานาจแห่ง
ความเพลิน) พึงเห็นว่�เหมือนกับ นำ้�.
ภิกษุทั้งหลาย วิญญ�ณ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย
พึงเห็นว่�เหมือนกับ พืชสดทั้ง ๕ นั้น.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย วิ ญ ญ�ณ ซึ่ ง เข้ � ถื อ เอ�รู ป
ตัง้ อยู่ ก็ตง้ั อยูไ่ ด้ เป็นวิญญาณทีม่ รี ปู เป็นอารมณ์ มีรปู เป็นทีต่ งั้
อาศัย มีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพ ก็ถึงความเจริญ งอกงาม
ไพบูลย์ได้.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย วิ ญ ญ�ณ ซึ่ ง เข้ � ถื อ เอ�เวทน�
ตั้ ง อยู่ ก็ ตั้ ง อยู่ ไ ด้ เป็ น วิ ญ ญาณที่ มี เ วทนาเป็ น อารมณ์
มีเวทนาเป็นที่ตั้งอาศัย มีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพ ก็ถึง
ความเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ได้.
๑๘๓
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ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย วิ ญ ญ�ณ ซึ่ ง เข้ � ถื อ เอ�สั ญ ญ�
ตั้ ง อยู่ ก็ ตั้ ง อยู่ ไ ด้ เป็ น วิ ญ ญาณที่ มี สั ญ ญาเป็ น อารมณ์
มีสัญญาเป็นที่ตั้งอาศัย มีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพ ก็ถึง
ความเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ได้.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย วิ ญ ญ�ณ ซึ่ ง เข้ � ถื อ เอ�สั ง ข�ร
ตั้ ง อยู่ ก็ ตั้ ง อยู่ ไ ด้ เป็ น วิ ญ ญาณที่ มี สั ง ขารเป็ น อารมณ์
มีสังขารเป็นที่ตั้งอาศัย มีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพ ก็ถึง
ความเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ได้.
ภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า
เร�จักบัญญัติซึ่งก�รม� ก�รไป
ก�รจุติ (การตาย) ก�รอุบัติ (การเกิด)
คว�มเจริญ คว�มงอกง�ม
และคว�มไพบูลย์ของวิญญ�ณ
โดยเว้นจ�กรูป เว้นจ�กเวทน�
เว้นจ�กสัญญ� และเว้นจ�กสังข�ร ดังนี้นั้น
นี่ไม่ใช่ฐ�นะที่จักมีได้เลย.
ภิกษุทั้งหลาย ถ้าราคะในรูปธาตุ ในเวทนาธาตุ ใน
สัญญาธาตุ ในสังขารธาตุ ในวิญญาณธาตุ เป็นสิ่งที่ภิกษุละ
ได้แล้ว (ราโค ปหีโน).
๑๘๔
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เพร�ะละร�คะได้
อ�รมณ์สำ�หรับวิญญ�ณก็ข�ดลง
ที่ตั้งของวิญญ�ณก็ไม่มี
วิญญ�ณอันไม่มีที่ตั้งนั้น ก็ไม่งอกง�ม
หลุดพ้นไป เพร�ะไม่ถูกปรุงแต่ง
เพร�ะหลุดพ้นไป ก็ตั้งมั่น
เพร�ะตั้งมั่น ก็ยินดีในตนเอง
เพร�ะยินดีในตนเอง ก็ไม่หวั่นไหว
เมื่อไม่หวั่นไหว ก็ปรินิพพ�นเฉพ�ะตน
ย่อมรู้ชัดว่�
ช�ติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว
กิจที่ควรทำ�ได้สำ�เร็จแล้ว
กิจอืน่ ทีจ่ ะต้องทำ�เพือ่ คว�มเป็นอย่�งนี้ มิได้มอี กี ดังนี.้
(ดูเพิ่มเติมเรื่อง “การน้อมใจเพื่อตัดโอรัมภาคิยสังโยชน์”
ในหน้า ๔๔๓ ซึ่งได้ตรัสไว้โดยนัยใกล้เคียงกัน. -ผู้รวบรวม)

๑๘๕
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๖๕

ที่ตั้งอยู่ของวิญญ�ณ (นัยที่ ๒)
-บาลี

า. .ี ๐/๘ /๖๕.

อานนท์ วิ ญ ญาณฐิ ติ (ที่ ตั้ ง อาศั ย ของวิ ญ ญาณ) ๗
เหล่านี้ และ อายตนะ ๒ มีอยู่.
วิญญาณฐิติ ๗ เหล่าไหนเล่า.
วิญญาณฐิติ ๗ คือ
(๑) อานนท์ สัตว์ทั้งหลาย (สตฺตา) มีกายต่างกัน
มีสญ
ั ญาต่างกัน มีอยู่ ได้แก่ มนุษย์ทงั้ หลาย เทวดาบางพวก
และวินิบาตบางพวก นี้คือ วิญญ�ณฐิติที่ 1.
(๒) อานนท์ สัตว์ทง้ั หลาย มีกายต่างกัน มีสญ
ั ญา
อย่างเดียวกัน มีอยู่ ได้แก่ พวกเทพผูน้ บั เนือ่ งในหมูพ่ รหมที่
บังเกิดโดยปฐมภูม1ิ (ป มานิพพฺ ตฺตา) นีค้ อื วิญญ�ณฐิตทิ ่ี ๒.2
(๓) อานนท์ สัตว์ทั้งหลาย มีกายอย่างเดียวกัน
มี สั ญ ญาต่ า งกั น มี อ ยู่ ได้ แ ก่ พวกเทพอาภั ส สระ นี้ คื อ
วิญญ�ณฐิติที่ ๓.
๑. ป ม ูมิ ูมิเบื้องต้น ส�ม�รถเข้�ถึงได้หล�ยท�ง เช่น ผู้ได้ป ม �น ผู้เจริญ
เมตต� ผูก้ ระทำ�กุศลกรรมบท ๑๐ ผูป้ ระกอบพร้อมด้วย ศรัทธ� ศีล สุตะ จ�คะ
ปญญ� เป็นต้น.
๒. ในพระไตรป กฉบับสย�มรั เฉพ�ะในสูตรนี้ วิญญ�ณ ติ ทิ ่ี ๒ จะพบมีค�ำ ว่� อบ�ยทัง้ ๔
อยูเ่ พียงตำ�แหน่งเดียวทีเ่ ป็นพุทธวจน แต่ไม่ตรงกับสูตรอืน่ ทีก่ ล่�วถึงวิญญ�ณ ติ ิ ๗
บ�ลี ป�. ที. ๑๑ ๒๖๕,๓๑๑ ๓๓๕,๔๓๕. และไม่ตรงกับไตรป กฉบับ �ษ�มอญ
และ �ษ�ยุโรป ดังนัน้ คำ�ว่� อบ�ยทัง้ ๔ จึงไม่ได้น�ำ ม�ใส่ในทีน่ .้ี
๑๘๖
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(๔) อานนท์ สัตว์ทั้งหลาย มีกายอย่างเดียวกัน
มี สั ญ ญาอย่ า งเดี ย วกั น มี อ ยู่ ได้ แ ก่ พวกเทพสุ ภ กิ ณ หะ
นี้คือ วิญญ�ณฐิติที่ ๔.
(๕) อานนท์ สัตว์ทง้ั หลาย เพราะก้าวล่วงเสียได้ซง่ึ
รูปสัญญา1 โดยประการทั้งปวง เพราะความดับไปแห่ง
ปฏิฆสัญญา2 เพราะไม่ใส่ใจนานัตตสัญญา3 จึงเข้าถึงอากาสานัญจายตนะ มีการทำาในใจว่า “อากาศไม่มที ส่ี ดุ ” ดังนี้ มีอยู่
นี้คือ วิญญ�ณฐิติที่ ๕.
(๖) อานนท์ สัตว์ทง้ั หลาย เพราะก้าวล่วงเสียได้ซง่ึ
อากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง จึงเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะ มีการทำาในใจว่า “วิญญาณไม่มีท่ีสุด” ดังนี้
มีอยู่ นีค้ อื วิญญ�ณฐิตทิ ่ี ๖.
(๗) อานนท์ สั ต ว์ ทั้ ง หลาย เพราะก้ า วล่ ว งเสี ย
ได้ ซึ่ ง วิ ญ ญาณั ญ จายตนะโดยประการทั้ ง ปวง จึ ง เข้ า ถึ ง
อากิญจัญญายตนะ มีการทำาในใจว่า “อะไรๆ ไม่มี” ดังนี้
มีอยู่ นี้คือ วิญญ�ณฐิติที่ 7.
๑. รูปสัญญ� คว�มหม�ยรูใ้ นรูป.
๒. ป ฆิ สัญญ� คว�มหม�ยรูอ้ นั ไม่น�่ ยินดีในส่วนรูป.
๓. น�นัตตสัญญ� คว�มหม�ยรูอ้ นั มีประก�รต่�ง ในส่วนรูป.
๑๘๗
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ส่วน อ�ยตนะ ๒ นั้น คือ
อสัญญีสัตต�ยตนะที่ 1
เนวสัญญ�น�สัญญ�ยตนะที่ ๒
อานนท์ ในบรรดาวิญญาณฐิติ ๗ และอายตนะ ๒
(รวมเป็น ๙) นัน
้ วิญญาณฐิตทิ ี่ ๑ อันใดมีอยู่ คือ สัตว์ทงั้ หลาย
มีกายต่างกัน มีสญ
ั ญาต่างกัน ได้แก่ มนุษย์ทงั้ หลาย เทวดา
บางพวก และวินิบาตบางพวก.
อานนท์ ผูใ้ ดรูช้ ดั วิญญาณฐิตทิ ี่ ๑ นัน้ รูช้ ดั การเกิด
(สมุทัย) แห่งสิ่งนั้น รู้ชัดความตั้งอยู่ไม่ได้ (อัตถังคมะ) แห่ง
สิง่ นัน้ รูช้ ดั รสอร่อย (อัสสาทะ) แห่งสิง่ นัน้ รูช้ ดั โทษต่าำ ทราม
(อาทีนวะ) แห่งสิ่งนั้น และรู้ชัดอุบายเป็นเครื่องออกไปพ้น
(นิ ส สรณะ) แห่ ง สิ่ ง นั้ น ดั ง นี้ แ ล้ ว ควรหรื อ หนอที่ ผู้ นั้ น
จะเพลิดเพลินยิ่งซึ่งวิญญาณฐิติที่ ๑ นั้น.
ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้ พระเจ้าข้า.
(ในกรณีแห่ง วิญญาณฐิติที่ ๒ วิญญาณฐิติที่ ๓ วิญญาณฐิติ
ที่ ๔ วิญญาณฐิติท่ี ๕ วิญญาณฐิติที่ ๖ วิญญาณฐิติที่ ๗ และ อสัญญีสัตตายตนะที่ ๑ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะอย่างดังที่กล่าวแล้วข้างต้น ก็ได้
มีการอธิบาย ตรัสถาม และทูลตอบ โดยข้อความทำานองเดียวกันกับ
ในกรณี แ ห่ ง วิ ญ ญาณฐิ ติ ที่ ๑ นั้ น ทุ ก ประการ ต่ า งกั น แต่ ชื่ อ เท่ า นั้ น
ส่วนเนวสัญญานาสัญญายตนะที่ ๒ นั้น ได้ตรัสแตกต่างไป ดังนี้)
๑๘๘
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อานนท์ ในบรรดาวิญญาณฐิติ ๗ และอายตนะ ๒
(รวมเป็น ๙) นั้น เนวสัญญานาสัญญายตนะ (ความหมายรู้ว่า
มีก็ไม่ใช่ ไม่มีก็ไม่ใช่) อันใด มีอยู่.
อานนท์์ ผู้ใดรู้ชัดเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้น
รูช้ ดั การเกิดแห่งสิง่ นัน้ รูช้ ดั การดับแห่งสิง่ นัน้ รูช้ ดั รสอร่อย
แห่งสิ่งนั้น รู้ชัดโทษอันต่ำาทรามแห่งสิ่งนั้น และรู้ชัดอุบาย
เป็นเครื่องออกแห่งสิ่งนั้น ดังนี้แล้ว ควรหรือหนอ ที่ผู้นั้น
จะเพลิดเพลินยิ่งซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้น.
ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้ พระเจ้าข้า.

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

๑๘๙
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คว�มมีขึ้นแห่งภพ
แม้มีอยู่ชั่วขณะก็น่�รังเกียจ

๖๖
-บาลี อก. อํ. ๒๐/๔๖/๒๐๓.

ภิกษุทั้งหลาย
คูถ แม้นิดเดียว ก็เป็นของมีกลิ่นเหม็น ฉันใด.
ภิกษุทั้งหลาย
สิ่งที่เรียกว่� ภพ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน
แม้มีประมาณน้อย ชั่วลัดนิ้วมือเดียว
ก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้.
(ในสูตรถัดไป ได้ตรัสอุปมาด้วยมูตร ด้วยนำ้าลาย ด้วยหนอง
ด้วยโลหิต โดยทำานองเดียวกัน -บาลี เอก. อำ. ๒๐/๔๖/๒๐๔. -ผูร้ วบรวม)

๑๙๐
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คติ ๕

๖7
-บาลี . . ๒/ ๔๗/ ๗๐.

สารีบตุ ร คติ1 ๕ ประการเหล่านี้ มีอยู่ ๕ ประการ
เป็นอย่างไร คือ
(๑) นรก
(๒) กำ�เนิดเดรัจฉ�น
(๓) เปรตวิสัย
(๔) มนุษย์
(๕) เทวด�
สารีบุตร เราย่อมรู้ชัดซึ่งนรก ทางยังสัตว์ให้ถึง
นรก และปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถงึ นรก อนึง่ สัตว์ผปู้ ฏิบตั ิ
ประการใด เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ย่อมเข้าถึง
อบาย ทุคติ วินบิ าต นรก2 เราย่อมรูช้ ดั ซึง่ ประการนัน้ ด้วย.
สารีบุตร เราย่อมรู้ชัดซึ่งกำ�เนิดเดรัจฉ�น ทางยัง
สัตว์ให้ถึงกำาเนิดเดรัจฉาน และปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึง
กำาเนิดเดรัจฉาน อนึ่ง สัตว์ผู้ปฏิบัติประการใด เบื้องหน้า
แต่ตายเพราะกายแตก ย่อมเข้าถึงกำาเนิดเดรัจฉาน เราย่อม
รู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วย.
๑. คติ ท�งไปของสัตว์. ทีน่ �ำ ไปสู่ พ
๒. อบ�ย ทุคติ วินบิ �ต นรก ทีเ่ กิดของสัตว์ต�ำ่ กว่�มนุษย์.
๑๙๑
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สารีบุตร เราย่อมรู้ชัดซึ่งเปรตวิสัย ทางยังสัตว์ให้
ถึงเปรตวิสัย และปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงเปรตวิสัย อนึ่ง
สัตว์ผู้ปฏิบัติประการใด เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก
ย่อมเข้าถึงเปรตวิสัย เราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วย.
สารีบุตร เราย่อมรู้ชัดซึ่งเหล่�มนุษย์ ทางยังสัตว์
ให้ถงึ มนุษย์โลก และปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถงึ มนุษย์โลก
อนึง่ สัตว์ผปู้ ฏิบตั ปิ ระการใด เบือ้ งหน้าแต่ตายเพราะกายแตก
ย่อมบังเกิดในหมู่มนุษย์ เราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วย.
สารีบตุ ร เราย่อมรูช้ ดั ซึง่ เทวด�ทัง้ หล�ย ทางยังสัตว์
ให้ถึงเทวโลก และปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงเทวโลก อนึ่ง
สัตว์ผู้ปฏิบัติประการใด เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก
ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วย.
สารีบุตร เราย่อมรู้ชัดซึ่งนิพพ�น ทางยังสัตว์ให้
ถึงนิพพาน และปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงนิพพาน อนึ่ง
สัตว์ผู้ปฏิบัติประการใด ย่อมกระทำาให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ
ปัญญาวิมตุ ติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทัง้ หลายสิน้ ไป
ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบัน เข้าถึงแล้วแลอยู่ เราย่อม
รู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วย… .
๑๙๒

พุทธวจน - หมวดธรรม

เหตุให้ทุคติปร�กฏ

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

๖8
-บาลี สก. อํ. ๒๔/๒๘๕,๓๐๕/ ๖๕, ๘๙.

จุนทะ คว�มไม่สะอ�ดท�งก�ย มี ๓ อย่�ง
คว�มไม่สะอ�ดท�งว�จ� มี ๔ อย่�ง
คว�มไม่สะอ�ดท�งใจ มี ๓ อย่�ง.
จุนทะ คว�มไม่สะอ�ดท�งก�ย มี ๓ อย่�ง เป็น
อย่�งไรเล่�. จุนทะ คนบางคนในกรณีนี้
(๑) เป็นผูม้ ปี กติท�ำ สัตว์มชี วี ติ ให้ตกล่วง หยาบช้า
มีฝา่ มือเปือ้ นด้วยโลหิต มีแต่การฆ่าและการทุบตี ไม่มคี วาม
เอ็นดูในสัตว์มีชีวิต
(๒) เป็นผู้มีปกติถือเอ�สิ่งของที่มีเจ้�ของมิได้ให้
คือวัตถุอปุ กรณ์แห่งทรัพย์ของบุคคลอืน่ ทีอ่ ยูใ่ นบ้านหรือในป่า
ก็ตาม เป็นผูถ้ อื เอาสิง่ ของทีเ่ ขาไม่ได้ให้ดว้ ยอาการแห่งขโมย
(๓) เป็นผูม้ ปี กติประพฤติผดิ ในก�ม (คือประพฤติผดิ )
ในหญิง ซึง่ มารดารักษา บิดารักษา พีน่ อ้ งชาย พีน่ อ้ งหญิงหรือ
ญาติรกั ษา อันธรรมรักษา เป็นหญิงมีสามี หญิงอยูใ่ นสินไหม
โดยที่สุดแม้หญิงอันเขาหมั้นไว้ (ด้วยการคล้องพวงมาลัย) เป็น
ผูป้ ระพฤติผดิ จารีตในรูปแบบเหล่านัน้
จุนทะ อย่างนีแ้ ล เป็นความไม่สะอาดทางกาย ๓ อย่าง.
๑๙๓
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จุนทะ คว�มไม่สะอ�ดท�งว�จ� มี ๔ อย่�ง เป็น
อย่�งไรเล่�. จุนทะ คนบางคนในกรณีนี้
(๑) เป็นผูม้ ปี กติกล่�วเท็จ ไปสูส่ ภาก็ดี ไปสูบ่ ริษทั
ก็ดี ไปสูท่ า่ มกลางหมูญ
่ าติกด็ ี ไปสูท่ า่ มกลางศาลาประชาคม
ก็ดี ไปสู่ท่ามกลางราชสกุลก็ดี อันเขานำาไปเป็นพยาน ถาม
ว่า “บุรุษผู้เจริญ ท่านรู้อย่างไร ท่านจงกล่าวไปอย่างนั้น”
ดังนี้ บุรุษนั้น เมื่อไม่รู้ก็กล่าวว่ารู้ เมื่อรู้ก็กล่าวว่าไม่รู้
เมื่อไม่เห็นก็กล่าวว่าเห็น เมื่อเห็นก็กล่าวไม่เห็น เพราะเหตุ
ตนเอง เพราะเหตุผู้อื่นหรือเพราะเหตุเห็นแก่อามิสไรๆ
ก็เป็นผู้กล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่
(๒) เป็นผู้มีว�จ�ส่อเสียด คือฟังจากฝ่ายนี้แล้ว
ไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อทำาลายฝ่ายนี้ หรือฟังจากฝ่ายโน้นแล้ว
มาบอกฝ่ายนีเ้ พือ่ ทำาลายฝ่ายโน้น เป็นผูท้ าำ คนทีส่ ามัคคีกนั ให้
แตกกัน หรือทำาคนทีแ่ ตกกันแล้วให้แตกกันยิง่ ขึน้ พอใจยินดี
เพลิดเพลินในการแตกกันเป็นพวก เป็นผูก้ ล่าววาจาทีก่ ระทำา
ให้แตกกันเป็นพวก
(๓) เป็นผู้มีว�จ�หย�บ อันเป็นวาจาหยาบคาย
กล้าแข็ง แสบเผ็ดต่อผู้อ่นื กระทบกระเทียบผู้อ่นื แวดล้อม
อยูด่ ว้ ยความโกรธ ไม่เป็นไปเพือ่ สมาธิ เขาเป็นผูก้ ล่าววาจา
มีรูปลักษณะเช่นนั้น
๑๙๔
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(๔) เป็นผูม้ วี �จ�เพ้อเจ้อ คือเป็นผูก้ ล่าวไม่ถกู กาล
ไม่กล่าวตามจริง กล่าวไม่องิ อรรถ ไม่องิ ธรรม ไม่องิ วินยั เป็น
ผู้กล่าววาจาไม่มีที่ตั้งอาศัย ไม่ถูกกาลเทศะ ไม่มีจุดจบ ไม่
ประกอบด้วยประโยชน์
จุนทะ อย่างนี้แล เป็นความไม่สะอาดทางวาจา
๔ อย่าง.
จุนทะ คว�มไม่สะอ�ดท�งใจ มี ๓ อย่�ง เป็น
อย่�งไรเล่�. จุนทะ คนบางคนในกรณีนี้
(๑) เป็นผูม้ �กด้วยอภิชฌ� (ความโลภเพ่งเล็ง) เป็น
ผู้โลภเพ่งเล็งวัตถุอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่น ว่า “สิ่งใด
เป็นของผู้อื่น สิ่งนั้นจงเป็นของเรา” ดังนี้
(๒) เป็นผูม้ จี ติ พย�บ�ท มีความดำาริในใจเป็นไปใน
ทางประทุษร้าย ว่า “สัตว์ทง้ั หลายเหล่านี้ จงเดือดร้อน จงแตก
ทำาลาย จงขาดสูญ จงพินาศ อย่าได้มีอยู่เลย” ดังนี้เป็นต้น
(๓) เป็นผูม้ คี ว�มเห็นผิด มีทสั สนะวิปริตว่า “ทาน
ทีใ่ ห้แล้ว ไม่มี (ผล) ยัญทีบ่ ชู าแล้ว ไม่มี (ผล) การบูชาทีบ่ ชู า
แล้ว ไม่มี (ผล) ผลวิบากแห่งกรรมทีส่ ตั ว์ทาำ ดีทาำ ชัว่ ไม่มี โลกนี้
ไม่มี โลกอืน่ ไม่มี มารดา ไม่มี บิดา ไม่มี สัตว์ผเู้ ป็นโอปปาติกะ
ไม่มี สมณพราหมณ์ผู้ดำาเนินไปโดยชอบ ปฏิบัติโดยชอบ
๑๙๕

พุทธวจน - หมวดธรรม

ถึงกับกระทำาให้แจ้งโลกนีแ้ ละโลกอืน่ ด้วยปัญญาโดยชอบเอง
แล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ ก็ไม่มี” ดังนี้
จุ น ทะ อย่ า งนี้ แ ล เป็ น ความไม่ ส ะอาดทางใจ
๓ อย่าง.
จุนทะ เหล่านี้แล เรียกว่า อกุศลกรรมบถสิบ.
จุนทะ อนึ่ง เพร�ะมีก�รประกอบด้วยอกุศลกรรมบถทั้งสิบประก�รเหล่�นี้เป็นเหตุ นรกย่อมปร�กฏ
กำ�เนิดเดรัจฉ�นย่อมปร�กฏ เปรตวิสัยย่อมปร�กฏ หรือ
ว่�ทุคติใดๆ แม้อื่นอีก ย่อมมี.
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม 10
ประก�รเหล่�นี้แล ย่อมเป็นเหมือนบุคคลผู้ถูกนำ�ตัวไป
เก็บไว้ในนรก.
(สูตรอื่นๆ แทนที่จะนับจำานวนกรรมบถมี ๑๐ ได้ทรงขยาย
ออกไปเป็น ๒๐ คือ ทำาเองสิบ ชักชวนผู้อื่นให้ทำาอีกสิบ และทรง
ขยายออกไปเป็ น ๓๐ คื อ ทำ า เองสิ บ ชั ก ชวนผู้ อื่ น ให้ ทำ า สิ บ ยิ น ดี
เมื่อเขาทำาสิบ และทรงขยายออกไปเป็น ๔๐ คือ ทำาเองสิบ ชักชวน
ผู้อื่นให้ทำาสิบ ยินดีเมื่อเขาทำาสิบ สรรเสริญผู้กระทำาสิบ จึงมีกรรมบถ
สิบ ยี่สิบ สามสิบ สี่สิบ. -บาลี ทสก. อำ. ๒๔/๓๒๕/๑9๘.

๑๙๖

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

ในสูตรอื่น แสดงผลแห่งการกระทำาแปลกออกไป จากคำาว่า
“เหมื อ นถู ก นำ า ไปเก็ บ ไว้ ใ นนรก” นั้ น ทรงแสดงด้ ว ยคำ า ว่ า “เป็ น ผู้
ขุดรากตนเอง กำาจัดตนเอง” ก็มี “ตายแล้วไปทุคติ” ก็มี “เป็นพาล” ก็ม.ี
-บาลี ทสก. อำ. ๒๔/๓๓๒,๓๓๓/๒๐๒,๒๐๓. -ผู้รวบรวม)

๑๙๗

พุทธวจน - หมวดธรรม

เหตุให้สุขคติปร�กฏ

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

๖9
- บาลี สก. อํ. ๒๔/๒๘๗,๓๐๖/ ๖๕, ๘๙.

จุนทะ คว�มสะอ�ดท�งก�ยมี ๓ อย่�ง
คว�มสะอ�ดท�งว�จ�มี ๔ อย่�ง
คว�มสะอ�ดท�งใจมี ๓ อย่�ง.
จุนทะ คว�มสะอ�ดท�งก�ย มี ๓ อย่�งนั้น เป็น
อย่�งไรเล่�.
จุนทะ บุคคลบางคนในกรณีนี้
(๑) ละก�รทำ�สัตว์มีชีวิตให้ตกล่วง เว้นขาดจาก
ปาณาติ บ าต วางท่ อ นไม้ วางศั ส ตรา มี ค วามละอายถึ ง
ความเอ็นดูกรุณาเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายอยู่
(๒) ละก�รถือเอ�สิง่ ของทีเ่ จ้�ของมิได้ให้ เว้นขาด
จากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ ไม่ถือเอาทรัพย์และ
อุปกรณ์แห่งทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้ ในบ้านก็ดี ในป่าก็ดี
ด้วยอาการแห่งขโมย
(๓) ละก�รประพฤติผิดในก�ม เว้นขาดจากการ
ประพฤติ ผิ ด ในกาม (คือเว้นจากการประพฤติผิด) ในหญิ ง
ซึ่งมารดารักษา บิดารักษา พี่น้องชาย พี่น้องหญิงหรือญาติ
รักษา อันธรรมรักษา เป็นหญิงมีสามี หญิงอยู่ในสินไหม
๑๙๘

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

โดยที่ สุ ด แม้ ห ญิ ง อั น เขาหมั้ น ไว้ (ด้วยการคล้องพวงมาลัย)
ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจารีตในรูปแบบเหล่านั้น
จุนทะ อย่างนีแ้ ล เป็นความสะอาดทางกาย ๓ อย่าง.
จุนทะ คว�มสะอ�ดท�งว�จ� มี ๔ อย่�งนัน้ เป็น
อย่�งไรเล่�.
จุนทะ บุคคลบางคนในกรณีนี้
(๑) ละมุส�ว�ท เว้นขาดจากมุสาวาท ไปสูส่ ภาก็ดี
ไปสู่บริษัทก็ดี ไปสู่ท่ามกลางหมู่ญาติก็ดี ไปสู่ท่ามกลาง
ศาลาประชาคมก็ดี ไปสู่ท่ามกลางราชสกุลก็ดี อันเขานำาไป
เป็นพยาน ถามว่า “บุรุษผู้เจริญ ท่านรู้อย่างไร ท่านจง
กล่าวไปอย่างนั้น” ดังนี้ บุรุษนั้นเมื่อไม่รู้ก็กล่าวว่าไม่รู้
เมื่อรู้ก็กล่าวว่ารู้ เมื่อไม่เห็นก็กล่าวว่าไม่เห็น เมื่อเห็นก็
กล่าวว่าเห็น เพราะเหตุตนเอง เพราะเหตุผอู้ นื่ หรือเพราะ
เหตุเห็นแก่อามิสไรๆ ก็ไม่เป็นผู้กล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่
(๒) ละคำ�ส่อเสียด เว้นขาดจากคำาส่อเสียด ได้ฟัง
จากฝ่ายนีแ้ ล้วไม่เก็บไปบอกฝ่ายโน้น เพือ่ แตกจากฝ่ายนีห้ รือ
ได้ฟังจากฝ่ายโน้นแล้วไม่เก็บมาบอกแก่ฝ่ายนี้ เพื่อแตกจาก
ฝ่ายโน้น แต่จะสมานคนทีแ่ ตกกันแล้วให้กลับพร้อมเพรียงกัน
อุดหนุนคนที่พร้อมเพรียงกันอยู่ให้พร้อมเพรียงกันยิ่งขึ้น
๑๙๙

พุทธวจน - หมวดธรรม

เป็ น คนชอบในการพร้ อ มเพรี ย ง เป็ น คนยิ น ดี ใ นการ
พร้อมเพรียง เป็นคนพอใจในการพร้อมเพรียง กล่าวแต่
วาจาที่ทาำ ให้พร้อมเพรียงกัน
(๓) ละก�รกล่�วคำ�หย�บเสีย เว้นขาดจากกล่าว
คำาหยาบ กล่าวแต่วาจาทีไ่ ม่มโี ทษ เสนาะโสตให้เกิดความรัก
เป็นคำาฟูใจ เป็นคำาสุภาพที่ชาวเมืองเขาพูดกัน เป็นที่ใคร่
ที่พอใจของมหาชน กล่าวแต่วาจาเช่นนั้นอยู่
(๔) ละคำ�พูดเพ้อเจ้อ เว้นขาดจากคำาพูดเพ้อเจ้อ
กล่าวแต่ในเวลาอันสมควร กล่าวแต่คำาจริง เป็นประโยชน์
เป็นธรรม เป็นวินยั กล่าวแต่วาจามีทตี่ งั้ มีหลักฐานทีอ่ า้ งอิง
มีเวลาจบ ประกอบด้วยประโยชน์ สมควรแก่เวลา
จุนทะ อย่างนีแ้ ล เป็นความสะอาดทางวาจา ๔ อย่าง.
จุนทะ คว�มสะอ�ดท�งใจ มี ๓ อย่�งนั้น เป็น
อย่�งไรเล่�.
จุนทะ บุคคลบางคนในกรณีนี้
(๑) เป็นผู้ไม่ม�กด้วยอภิชฌ� คือเป็นผู้ไม่โลภ
เพ่งเล็งวัตถุอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อ่นื ว่า “สิ่งใดเป็นของ
ผู้อื่น สิ่งนั้นจงเป็นของเรา” ดังนี้
๒๐๐

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

(๒) เป็นผู้ไม่มีจิตพย�บ�ท มีความดำาริแห่งใจ
อันไม่ประทุษร้ายว่า “สัตว์ท้งั หลายเหล่านี้ จงเป็นผู้ไม่มีเวร
ไม่มคี วามเบียดเบียน ไม่มที กุ ข์ มีสขุ บริหารตนอยูเ่ ถิด” ดังนี้
เป็นต้น
(๓) เป็นผู้มีคว�มเห็นถูกต้อง มีทัสสนะไม่วิปริต
ว่า “ทานที่ให้แล้ว มี (ผล) ยัญที่บูชาแล้ว มี (ผล) การบูชา
ที่บูชาแล้ว มี (ผล) ผลวิบากแห่งกรรมที่สัตว์ทำาดีทำาชั่ว มี
โลกนี้ มี โลกอืน่ มี มารดา มี บิดา มี สัตวผูเ้ ป็นโอปปาติกะ มี
สมณพราหมณ์ผ้ดู ำาเนินไปโดยชอบ ปฏิบัติโดยชอบ ถึงกับ
กระทำาให้แจ้งโลกนี้และโลกอื่น ด้วยปัญญาโดยชอบเอง
แล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ ก็มี” ดังนี้
จุนทะ อย่างนี้แล เป็นความสะอาดทางใจ ๓ อย่าง.
จุนทะ เหล่านี้แล เรียกว่า กุศลกรรมบถสิบ.
จุ น ทะ อนึ่ ง เพร�ะมี ก �รประกอบด้ ว ยกุ ศ ลกรรมบถทัง้ สิบประก�รเหล่�นีเ้ ป็นเหตุ พวกเทพจึงปร�กฏ
พวกมนุษย์จงึ ปร�กฏ หรือว่�สุคติใดๆ แม้อน่ื อีก ย่อมมี.
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม 10
ประก�รเหล่�นีแ้ ล ย่อมเป็นเหมือนบุคคลผูถ้ กู นำ�ตัวไปเก็บ
ไว้ในสวรรค์.
๒๐๑

พุทธวจน - หมวดธรรม
(สูตรอืน่ ๆ แทนทีจ่ ะนับจำานวนกรรมบถมี ๑๐ ได้ทรงขยายออก
ไปเป็ น ๒๐ คื อ ทำ า เองสิ บ ชั ก ชวนผู้ อื่ น ให้ ทำ า อี ก สิ บ และ
ทรงขยายออกไปเป็น ๓๐ คือ ทำาเองสิบ ชักชวนผู้อื่นให้ทำาสิบ ยินดี
เมื่อเขาทำาสิบ และทรงขยายออกไปเป็น ๔๐ คือ ทำาเองสิบ ชักชวน
ผู้ อื่ น ให้ ทำ า สิ บ ยิ น ดี เ มื่ อ เขาทำ า สิ บ สรรเสริ ญ ผู้ ก ระทำ า สิ บ จึ ง มี
กรรมบถ สิบ ยี่สิบ สามสิบ สี่สิบ. -บาลี ทสก. อำ. ๒๔/๓๒๕/๑9๘.
ในสู ต รอื่ น แสดงผลแห่ ง การกระทำ า แปลกออกไป จาก
คำ า ว่ า “เหมื อ นถู ก นำ า ไปเก็ บ ไว้ ใ นสวรรค์ ” นั้ น ทรงแสดงด้ ว ยคำ า ว่ า
“ผู้ ไ ม่ ขุ ด รากตนเอง ไม่ กำ า จั ด ตนเอง” ก็ มี “ตายแล้ ว ไปสุ ค ติ ” ก็ มี
“เป็นบัณฑิต” ก็มี. -บาลี ทสก. อำ. ๒๔/๓๓๒, ๓๓๓/๒๐๒, ๒๐๓.
-ผู้รวบรวม)

๒๐๒

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

เหตุให้ต้องท่องเที่ยวในสังส�รวัฏ
-บาลี ตุกกฺ . อํ. ๒ / / ., บาลี
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าวา . สํ. ๙/๕๔ / ๖๙๘.

ภิกษุทงั้ หลาย เพร�ะไม่รตู้ �มลำ�ดับ เพร�ะไม่แทง
ตลอดซึ่งอริยสัจทั้ง ๔ เร�และพวกเธอทั้งหล�ย จึงได้
ท่ อ งเที่ ย วไปแล้วในสังส�รวัฏ ตลอดก�ลยืดย�วน�น
ถึงเพียงนี้.
ภิกษุทั้งหลาย ก็อริยสัจทั้ง ๔ เป็นอย่างไร คือ
ทุกขอริยสัจ ทุกขสมุทยอริยสัจ (เหตุให้เกิดทุกข์) ทุกขนิโรธ
อริยสัจ (ความดับไม่เหลือของทุกข์) ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
อริยสัจ (ทางดำาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์) ที่เมื่อไม่รู้
ตามลำาดับและไม่แทงตลอดแล้ว เราและพวกเธอทั้งหลาย
จึงได้ท่องเที่ยวไปแล้ว ในสังสารวัฏตลอดกาลยืดยาวนาน
ถึงเพียงนี้.
ภิกษุทงั้ หลาย เมือ่ ทุกขอริยสัจ อันเราและพวกเธอ
ทั้งหลาย รู้ตามลำาดับและแทงตลอดแล้ว เมื่อทุกขสมุทยอริยสัจ อันเราและพวกเธอทั้งหลาย รู้ตามลำาดับและแทง
ตลอดแล้ว เมือ่ ทุกขนิโรธอริยสัจ อันเราและพวกเธอทัง้ หลาย
รูต้ ามลำาดับและแทงตลอดแล้ว เมือ่ ทุกขนิโรธคามินปี ฏิปทาอริยสัจ อันเราและพวกเธอทัง้ หลาย รูต้ ามลำาดับและแทงตลอด
แล้ว ตัณหาในภพก็ถกู ถอนขึน้ ได้ ตัณหาทีจ่ ะนำาไปสูภ่ พใหม่
ก็สิ้นไป บัดนี้ ภพใหม่ไม่มีอีกต่อไป.
๒๐๓

พุทธวจน - หมวดธรรม
(สูตรอื่นได้ตรัสเหตุที่ทำาให้ ต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ
เพราะไม่รู้อริยธรรม ๔ ประการ ดังต่อไปนี้ )

ภิกษุทั้งหลาย เพราะไม่รู้ตามลำาดับ เพราะไม่แทง
ตลอดซึ่งธรรม ๔ ประการ เราและพวกเธอทั้งหลาย จึงได้
ท่ อ งเที่ ย วไปแล้ ว ในสั ง สารวั ฏ ตลอดกาลยื ด ยาวนาน
ถึงเพียงนี้.
ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประก�รเป็นอย่างไร คือ
ศีลทีเ่ ป็นอริยะ สม�ธิทเ่ี ป็นอริยะ ปัญญ�ทีเ่ ป็นอริยะ และ
วิมตุ ติทเ่ี ป็นอริยะ ทีเ่ มือ่ ไม่รตู้ ามลำาดับและไม่แทงตลอดแล้ว
เราและพวกเธอทัง้ หลาย จึงได้ทอ่ งเทีย่ วไปแล้ว ในสังสารวัฏ
ตลอดกาลยืดยาวนานถึงเพียงนี้.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เมื่อศี ลที่เป็ นอริย ะ สมาธิ ท่ีเ ป็น
อริยะ ปัญญาทีเ่ ป็นอริยะ และวิมตุ ติทเ่ี ป็นอริยะ อันเราและ
พวกเธอทั้งหลาย รู้ตามลำาดับและแทงตลอดแล้ว ตัณหา
ในภพก็ถูกถอนขึ้นได้ ตัณหาที่จะนำาไปสู่ภพใหม่ก็สิ้นไป
บัดนี้ ภพใหม่ไม่มีอีกต่อไป.

๒๐๔

พุทธวจน - หมวดธรรม

สังส�รวัฏกำ�หนดที่สุดไม่ได้

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

71
-บาลี ิ า . สํ. ๖/๒ ๙/๔๓๘.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย สงสารนี้ กำ า หนดที่ สุ ด เบื้ อ งต้ น
เบือ้ งปลายไม่ได้ เมือ่ เหล่าสัตว์ผมู้ อี วิชชาเป็นเครือ่ งกัน้ มีตณ
ั หา
เป็นเครือ่ งผูก ท่องเทีย่ วไปมาอยู่ ทีส่ ดุ เบือ้ งต้นย่อมไม่ปรากฏ
สัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ ความเผ็ดร้อน ความพินาศ ได้
เพิ่มพูนปฐพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้น.
ภิกษุท้ังหลาย เปรี ย บเหมื อ นท่ อ นไม้ อัน บุ ค คล
ซัดขึน้ ไปสูอ่ �ก�ศ บ�งคร�วตกเอ�โคนลง บ�งคร�วตกเอ�
ตอนกล�งลง บ�งคร�วตกเอ�ปล�ยลง ข้อนีฉ้ นั ใด.
ภิกษุทั้งหลาย สัตว์ท้งั หล�ยผู้มีอวิชชาเป็นเครื่อง
กั้น มี ตัณ หาเป็ น เครื่อ งผู ก ท่ อ งเที่ย วไปมาอยู่ ก็ ฉัน นั้น
เหมือนกัน บ�งคร�วแล่นไปจ�กโลกนีส้ โู่ ลกอืน่ บ�งคร�ว
แล่นจ�กโลกอืน่ สูโ่ ลกนี้ ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า.
เพราะเหตุวา่ สงสารนีก้ าำ หนดทีส่ ดุ เบือ้ งต้นเบือ้ งปลาย
ไม่ ไ ด้ เมื่ อ เหล่ า สั ต ว์ ผู้ มี อ วิ ช ชาเป็ น เครื่ อ งกั้ น มี ตั ณ หา
เป็นเครื่องผูก ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่
ปรากฏ สัตว์เหล่านัน้ ได้เสวยทุกข์ ความเผ็ดร้อน ความพินาศ
ได้เพิ่มพูนปฐพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้น.
๒๐๕

พุทธวจน - หมวดธรรม

ภิกษุทงั้ หลาย ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ก็พอแล้วเพือ่ จะ
เบือ่ หน่ายในสังขารทัง้ ปวง พอแล้วเพือ่ จะคลายกำาหนัด พอแล้ว
เพือ่ จะหลุดพ้น ดังนี.้

๒๐๖

สังโยชน์ คือ เครื่องผูก

๒๐๗

พุทธวจน - หมวดธรรม

สังโยชน์ 7

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

7๒
-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)

๒๐๘

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

ที่ตั้งของสังโยชน์ และสังโยชน์

7๓

-บาลี ข ฺ . สํ. ๗/๒๐๒/๓๐๘.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราจั ก แสดงธรรมเป็ น ที่ ตั้ ง แห่ ง
สังโยชน์และสังโยชน์ เธอทั้งหลายจงฟัง.
ภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์เป็น
อย่างไร และสังโยชน์เป็นอย่างไร.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย รู ป เป็ น ธรรมเป็ น ที่ ตั้ ง แห่ ง
สั ง โยชน์ คว�มกำ � หนั ด ด้ ว ยอำ � น�จคว�มพอใจในรู ป
ชื่อว่� สังโยชน์.์
ภิกษุทั้งหลาย เวทน� เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่ง
สังโยชน์์ คว�มกำ�หนัดด้วยอำ�น�จคว�มพอใจในเวทน�
ชื่อว่� สังโยชน์.
ภิกษุทั้งหลาย สัญญ� เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่ง
สังโยชน์ คว�มกำ�หนัดด้วยอำ�น�จคว�มพอใจในสัญญ�
ชื่อว่� สังโยชน์.
ภิกษุทั้งหลาย สังข�ร เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่ง
สังโยชน์ คว�มกำ�หนัดด้วยอำ�น�จคว�มพอใจในสังข�ร
ชื่อว่� สังโยชน์.์
๒๐๙

พุทธวจน - หมวดธรรม

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย วิ ญ ญ�ณ เป็ น ธรรมเป็ น ที่ ตั้ ง
แห่งสังโยชน์ คว�มกำ�หนัดด้วยอำ�น�จคว�มพอใจใน
วิญญ�ณ ชื่อว่� สังโยชน์.
ภิกษุทงั้ หลาย ขันธ์เหล่�นีเ้ รียกว่� ธรรมเป็นทีต่ งั้
แห่ ง สั ง โยชน์ คว�มกำ � หนั ด ด้ ว ยอำ � น�จคว�มพอใจ
(ฉนฺทร�คะ) นี้เรียกว่� สังโยชน์์.
(ในสูตรอืน่ ทรงแสดง ธรรมเป็นทีต่ งั้ แห่งสังโยชน์ ด้วยอายตนะ
ภายในหก -บาลี สฬา. สำ. ๑๘/๑๑๐/๑๕9. และอายตนะภายนอกหก
-บาลี สฬา. สำ. ๑๘/๑๓๕/๑๘9. -ผูร้ วบรวม)

๒๑๐

พุทธวจน - หมวดธรรม

คว�มติดใจ ก็เป็นสังโยชน์

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

7๔
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๓๙/๕๕๒.

ภิกษุทั้งหลาย ธรรมชาติ ๓ อย่างเหล่านี้ เป็นเหตุ
ให้เกิดกรรม (ที่เป็นอกุศล) ๓ อย่างเป็นอย่างไร คือ
(๑) ความพอใจย่อมเกิดเพราะปรารภธรรมอันเป็น
ที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอดีต
(๒) ความพอใจย่อมเกิดเพราะปรารภธรรมอันเป็น
ที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอนาคต
(๓) ความพอใจย่อมเกิดเพราะปรารภธรรมอันเป็น
ที่ตั้งแห่งฉันทราคะในปัจจุบัน
ภิกษุทั้งหลาย ก็ความพอใจย่อมเกิดเพราะปรารภ
ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอดีตเป็นอย่างไร คือ
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลตรึกตรองตามด้วยใจถึงธรรมอันเป็น
ที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอดีต เมื่อตรึกตรองตามด้วยใจอยู่
ย่อมเกิดความพอใจ (ฉนฺทชาโต) ผู้ที่เกิดความพอใจแล้ว
ก็ชื่อว่าถูกธรรมเหล่านั้นผูกไว้แล้ว ภิกษุทั้งหลาย เรา
กล่าวความติดใจ (เจตโส สาราโค) นั้นว่าเป็นสังโยชน์ ภิกษุ
ทั้งหลาย ความพอใจย่อมเกิดเพราะปรารภธรรมอันเป็น
ที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอดีต เป็นอย่างนี้แล.
๒๑๑

พุทธวจน - หมวดธรรม

ภิกษุทั้งหลาย ก็ความพอใจย่อมเกิดเพราะปรารภ
ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอนาคตเป็นอย่างไร คือ
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลตรึกตรองตามด้วยใจถึงธรรมอันเป็น
ที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอนาคต เมื่อตรึกตรองตามด้วยใจ
อยู่ ย่อมเกิดความพอใจ ผู้ที่เกิดความพอใจแล้ว ก็ชื่อว่าถูก
ธรรมเหล่านั้นผูกไว้แล้ว ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวความ
ติดใจนั้นว่าเป็นสังโยชน์ ภิกษุทั้งหลาย ความพอใจย่อม
เกิดเพราะปรารภธรรมอันเป็นทีต่ งั้ แห่งฉันทราคะในอนาคต
เป็นอย่างนี้แล.
ภิกษุทั้งหลาย ก็ความพอใจย่อมเกิดเพราะปรารภ
ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในปัจจุบันเป็นอย่างไร คือ
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลตรึกตรองตามด้วยใจถึงธรรมอันเป็น
ที่ตั้งแห่งฉันทราคะในปัจจุบัน เมื่อตรึกตรองตามด้วยใจ
อยู่ ย่อมเกิดความพอใจ ผู้ที่เกิดความพอใจแล้ว ก็ชื่อว่าถูก
ธรรมเหล่านั้นผูกไว้แล้ว ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวความ
ติดใจนั้นว่าเป็นสังโยชน์ ภิกษุทั้งหลาย ความพอใจย่อม
เกิดเพราะปรารภธรรมอันเป็นทีต่ งั้ แห่งฉันทราคะในปัจจุบนั
เป็นอย่างนี้แล.
๒๑๒

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

ภิกษุทั้งหลาย ธรรมชาติ ๓ อย่างเหล่านี้แล เป็น
เหตุให้เกิดกรรม (ที่เป็นอกุศล).
ภิกษุทั้งหลาย ธรรมชาติ ๓ อย่างเหล่านี้ เป็นเหตุ
ให้เกิดกรรม (ที่เป็นกุศล) ๓ อย่างเป็นอย่างไร คือ
(๑) ความพอใจย่ อ มไม่ เ กิ ด เพราะปรารภธรรม
อันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอดีต
(๒) ความพอใจย่ อ มไม่ เ กิ ด เพราะปรารภธรรม
อันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอนาคต
(๓) ความพอใจย่ อ มไม่ เ กิ ด เพราะปรารภธรรม
อันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในปัจจุบัน
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ ค วามพอใจย่ อ มไม่ เ กิ ด เพราะ
ปรารภธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอดีตเป็นอย่างไร
คือ ภิกษุทั้งหลาย บุคคลรู้ชัดซึ่งผลอันจะเกิดต่อไปของ
ธรรมอั น เป็ น ที่ ตั้ ง แห่ ง ฉั น ทราคะในอดี ต ครั้ น รู้ ชั ด แล้ ว
ก็กลับใจเสียจากเรือ่ งนัน้ ครัน้ กลับใจได้แล้ว ก็คลายใจออก
และแทงตลอดด้วยปัญญา ภิกษุทงั้ หลาย ความพอใจย่อม
ไม่เกิดเพราะปรารภธรรมอันเป็นทีต่ งั้ แห่งฉันทราคะในอดีต
เป็นอย่างนี้แล.
๒๑๓

พุทธวจน - หมวดธรรม

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ ค วามพอใจย่ อ มไม่ เ กิ ด เพราะ
ปรารภธรรมอั น เป็ น ที่ ตั้ ง แห่ ง ฉั น ทราคะในอนาคตเป็ น
อย่างไร คือ ภิกษุทงั้ หลาย บุคคลรูช้ ดั ซึง่ ผลอันจะเกิดต่อไป
ของธรรมอันเป็นทีต่ งั้ แห่งฉันทราคะในอนาคต ครัน้ รูช้ ดั แล้ว
ก็กลับใจเสียจากเรือ่ งนัน้ ครัน้ กลับใจได้แล้ว ก็คลายใจออก
และแทงตลอดด้วยปัญญา ภิกษุทั้งหลาย ความพอใจ
ย่อมไม่เกิดเพราะปรารภธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะ
ในอนาคต เป็นอย่างนี้แล.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ ค วามพอใจย่ อ มไม่ เ กิ ด เพราะ
ปรารภธรรมอั น เป็ น ที่ ตั้ ง แห่ ง ฉั น ทราคะในปั จ จุ บั น เป็ น
อย่างไร คือ ภิกษุทงั้ หลาย บุคคลรูช้ ดั ซึง่ ผลอันจะเกิดต่อไป
ของธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอดีต ครั้นรู้ชัดแล้ว
ก็กลับใจเสียจากเรือ่ งนัน้ ครัน้ กลับใจได้แล้ว ก็คลายใจออก
และแทงตลอดด้วยปัญญา ภิกษุทั้งหลาย ความพอใจ
ย่อมไม่เกิดเพราะปรารภธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะ
ในปัจจุบัน อย่างนี้แล.
ภิกษุทั้งหลาย ธรรมชาติ ๓ อย่างนี้แล เป็นเหตุให้
เกิดกรรม (ฝ่ายกุศล).
๒๑๔

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

ผลของก�รพิจ�รณ�ธรรม
อันเป็นที่อ�ศัยของสังโยชน์

7๕
-บาลี

า. .ี ๐/๓๓๘/๒๙๒.

ภิกษุทั้งหลาย อีกข้อหนึ่ง ภิกษุพิจารณาเห็นธรรม
ในธรรม คือ อายตนะภายใน ๖ และอายตนะภายนอก ๖
ภิกษุพจิ ารณาเห็นธรรมในธรรม คือ อายตนะภายใน ๖ และ
อายตนะภายนอก ๖ เป็นอย่างไรเล่า.
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมรู้ชัดซึ่งตา รู้ชัดซึ่งรูป รู้ชัด
ซึง่ สังโยชน์ทอี่ าศัยตาและรูปทัง้ ๒ นัน้ เกิดขึน้ อนึง่ สังโยชน์
ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนั้น
ด้วย สังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้ว จะละเสียได้ด้วยประการใด
ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย สังโยชน์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้น
ต่อไปด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย ภิกษุย่อม
รู้ชัดซึ่งหู รู้ชัดซึ่งเสียง … ภิกษุย่อมรู้ชัดซึ่งจมูก รู้ชัดซึ่งกลิ่น
… ภิกษุย่อมรู้ชัดซึ่งลิ้น รู้ชัดซึ่งรส … ภิกษุย่อมรู้ชัดซึ่งกาย
รู้ชัดซึ่งสิ่งที่จะพึงถูกต้องด้วยกาย … ภิกษุย่อมรู้ชัดซึ่งใจ
รูช้ ดั ซึง่ ธรรม และรูชู้ ดั ซึง่ สังโยชน์ทอี่ าศัยใจและธรรมทัง้ ๒ นัน้
เกิดขึ้น อนึ่ง สังโยชน์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใด
ย่อมรูช้ ดั ประการนัน้ ด้วย สังโยชน์ทเี่ กิดขึน้ แล้วจะละเสียได้
๒๑๕
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ด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย สังโยชน์ที่ละได้
แล้วจะไม่เกิดขึน้ ต่อไปด้วยประการใด ย่อมรูช้ ดั ประการนัน้
ด้วย ด้วยอาการอย่างนี้ ภิกษุชอื่ ว่า ย่อมพิจารณาเห็นธรรม
ในธรรมภายในอยูบ่ า้ ง พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอก
อยู่บ้าง พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในทั้งภายนอก
อยูบ่ ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึน้ ในธรรมอยูบ่ ้าง
พิจารณาเห็นธรรมคือทัง้ ความเกิดขึน้ ทัง้ ความเสือ่ มในธรรม
อยู่บ้าง อีกอย่างหนึ่ง สติของเธอ ตั้งมั่นอยู่ว่า ธรรมมีอยู่
ก็เพียงสักว่าความรู้ เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้น เธอเป็น
ผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้ว และไม่ถือมั่นอะไรๆ
ในโลก.
ภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็น
ธรรมในธรรม คือ อายตนะภายใน ๖ และอายตนะภายนอก ๖.

๒๑๖
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ผลของก�รพิจ�ณ�เห็นโทษ
ในธรรมอันเป็นทีต่ ง้ั แห่งสังโยชน์

7๖
-บาลี กุ . อํ. ๒๐/๖๕/๒๕๒.

ภิกษุทงั้ หลาย ธรรม ๒ อย่างนี้ ๒ อย่างเป็นอย่างไร
คือ การเห็นอัสสาทะ (ความน่ายินดี) เนืองๆ ในธรรมทัง้ หลาย
อันเป็นทีต่ งั้ แห่งสังโยชน์ และการเห็นอาทีนวะ (โทษ) เนืองๆ
ในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์.
ภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูเ้ ห็นอัสสาทะเนืองๆ ในธรรม
ทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์อยู่ ย่อมละราคะไม่ได้
ย่อมละโทสะไม่ได้ ย่อมละโมหะไม่ได้ เรากล่าวว่า บุคคลยังละ
ราคะไม่ได้ ยังละโทสะไม่ได้ ยังละโมหะไม่ได้แล้ว ย่อมไม่
พ้นจาก ชาติ ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัส และ
อุปายาสะ ย่อมไม่พน้ ไปจากทุกข์.
ภิกษุทง้ั หลาย บุคคลผูเ้ ห็นอาทีนวะเนืองๆ ในธรรม
ทัง้ หลาย อันเป็นทีต่ งั้ แห่งสังโยชน์อยู่ ย่อมละราคะได้ ย่อมละ
โทสะได้ ย่อมละโมหะได้ เรากล่าวว่า บุคคล ผูล้ ะราคะ ละโทสะ
ละโมหะได้แล้ว ย่อมพ้นจาก ชาติ ชรามรณะ โสกะปริเทวะ
ทุกขะโทมนัส และอุปายาสะ ย่อมพ้นไปจากทุกข์ได้.
ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล ธรรม ๒ อย่าง.
๒๑๗
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อุป�ท�น 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.
ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ด้วยองค์ ๘ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อกำาหนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ
อุปาทาน ๔ อย่างนี้แล ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ
น้อมไปในการสละ ย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะ … ย่อมเจริญ
สัมมาวาจา … ย่อมเจริญสัมมากัมมันตะ … ย่อมเจริญสัมมาอาชีวะ … ย่อมเจริญสัมมาวายามะ … ย่อมเจริญสัมมาสติ …
ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ
น้อมไปในการสละ ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วย
องค์ ๘ นี้แล เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อกำาหนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ
อุปาทาน ๔ อย่างเหล่านี้.
๒๑๘
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ที่ตั้งของอุป�ท�น และอุป�ท�น
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-บาลี ข ฺ . สํ. ๗/๒๐๒/๓๐๙.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราจั ก แสดงธรรมเป็ น ที่ ตั้ ง แห่ ง
อุปาทาน และอุปาทาน เธอทั้งหลายจงฟัง.
ภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานเป็น
อย่างไร อุปาทานเป็นอย่างไร.
ภิกษุทงั้ หลาย รูป เป็นธรรมเป็นทีต่ งั้ แห่งอุป�ท�น
คว�มกำ�หนัดด้วยอำ�น�จคว�มพอใจในรูป ชือ่ ว่� อุป�ท�น.
ภิกษุทั้งหลาย เวทน� เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่ง
อุป�ท�น คว�มกำ�หนัดด้วยอำ�น�จคว�มพอใจในเวทน�
ชื่อว่� อุป�ท�น.
ภิกษุทั้งหลาย สัญญ� เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่ง
อุป�ท�น คว�มกำ�หนัดด้วยอำ�น�จคว�มพอใจในสัญญ�
ชื่อว่� อุป�ท�น.
ภิกษุทั้งหลาย สังข�ร เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่ง
อุป�ท�น คว�มกำ�หนัดด้วยอำ�น�จคว�มพอใจในสังข�ร
ชื่อว่� อุป�ท�น.

๒๑๙

พุทธวจน - หมวดธรรม

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย วิ ญ ญ�ณ เป็ น ธรรมเป็ น ที่ ตั้ ง
แห่งอุป�ท�น คว�มกำ�หนัดด้วยอำ�น�จคว�มพอใจใน
วิญญ�ณ ชื่อว่� อุป�ท�น.
ภิกษุทั้งหลาย ขันธ์เหล่านี้เรียกว่า ธรรมเป็นที่ตั้ง
แห่งอุปาทาน ความกำาหนัดด้วยอำานาจความพอใจ (ฉนฺทราค)
นี้เรียกว่า อุปาทาน.
(ในสูตรอืน่ ทรงแสดง ธรรมเป็นทีต่ งั้ แห่งอุปาทาน ด้วยอายตนะ
ภายในหก -บาลี สฬา. สำ. ๑๘/๑๑๐/๑๖๐. และอายตนะภายนอกหก
-บาลี สฬา. สำ. ๑๘/๑๓๖/๑9๐. -ผู้รวบรวม)

๒๒๐
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อนุสัย ๓ และเหตุเกิด
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-บาลี อุ .ิ . ๔/๕ ๖/๘๒๒.

ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยตาด้วย รูปทั้งหลาย
ด้วย จึงเกิดจักขุวิญญาณ การประจวบพร้อมแห่งธรรม
๓ ประการ นั่นคือ ผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงเกิด
เวทนา อันเป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์บ้าง ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้าง.
เพราะอาศั ย หู ด้ ว ย เสี ย งทั้ ง หลายด้ ว ย จึ ง เกิ ด
โสตวิญญาณ การประจวบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประการ
นั่นคือ ผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงเกิดเวทนา...
เพราะอาศัยจมูกด้วย กลิ่นทั้งหลายด้วย จึงเกิด
ฆานวิญญาณ การประจวบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประการ
นั่นคือ ผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงเกิดเวทนา...
เพราะอาศั ย ลิ้ น ด้ ว ย รสทั้ ง หลายด้ ว ย จึ ง เกิ ด
ชิวหาวิญญาณ การประจวบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประการ
นั่นคือ ผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงเกิดเวทนา...
เพราะอาศัยกายด้วย โผฏฐัพพะทั้งหลายด้วย จึง
เกิดกายวิญญาณ การประจวบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประการ
นั่นคือ ผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงเกิดเวทนา...
๒๒๑
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เพราะอาศัยใจด้วย ธรรมารมณ์ทั้งหลายด้วย จึง
เกิดมโนวิญญาณ การประจวบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประการ
นั่ น คื อ ผั ส สะ เพราะมี ผั ส สะเป็ น ปั จ จั ย จึ ง เกิ ด เวทนา
อันเป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์บ้าง ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้าง.
บุคคลนัน้ เมือ่ สุขเวทนา ถูกต้องอยู่ ย่อมเพลิดเพลิน
ย่อมพร่ำาสรรเสริญ เมาหมกอยู่ อนุสัยคือราคะ ย่อมตาม
นอนแก่บุคคลนั้น (ตสฺส ราคานุสโย อนุเสติ).
เมื่อทุกขเวทนา ถูกต้องอยู่ เขาย่อมเศร้าโศก ย่อม
ระทมใจ ย่อมคร่าำ ครวญ ย่อมตีอกร่าำ ไห้ ย่อมถึงความหลงใหล
อยู่ อนุ สั ย คื อ ปฏิ ฆ ะ ย่ อ มตามนอน (เพิ่มความเคยชินให้)
แก่บุคคลนั้น.
เมือ่ เวทนาอันไม่ใช่ทกุ ข์ไม่ใช่สขุ ถูกต้องอยู่ เขาย่อม
ไม่รตู้ ามเป็นจริงซึง่ สมุทยะ (เหตุเกิด) ของเวทนานัน้ ด้วย ซึง่
อัตถังคมะ (ความดับไม่เหลือ) แห่งเวทนานัน้ ด้วย ซึง่ อัสสาทะ
(รสอร่อย) ของเวทนานัน
้ ด้วย ซึง่ อาทีนวะ (โทษ) ของเวทนา
นั้นด้วย ซึ่งนิสสรณะ (อุบายเครื่องออกพ้นไป) ของเวทนานั้น
ด้วย อนุสยั คืออวิชชา ย่อมตามนอน (เพิม่ ความเคยชินให้) แก่
บุคคลนั้น.
๒๒๒

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

บุคคลนัน้ หนอ ยังละราคานุสยั อันเกิดจากสุขเวทนา
ไม่ได้ (สุขาย เวทนาย ราคานุสยำ อปฺปหาย) ยังบรรเทาปฏิฆานุสัย
อันเกิดจากทุกขเวทนาไม่ได้ (ทุกขฺ าย เวทนาย ปฏิฆานุสยำ อปฺปฏิวิโนเทตฺวา) ยังถอนอวิชชานุสัย อันเกิดจากอทุกขมสุขเวทนา
ไม่ได้ (อทุกฺขมสุขาย เวทนาย อวิชฺชานุสยำ อสมูหนิตฺวา) เมื่อยังละ
อวิชชาไม่ได้ และยังทำาวิชชาให้เกิดขึน้ ไม่ได้แล้ว (อวิชชฺ ำ อปฺปหาย
วิชฺชำ อนุปฺปาเทตฺวา) เขาจักทำาที่สุดแห่งทุกข์ ในทิฏฐธรรมนี้
ได้นั้น (ทิฏฺเ ว ธมฺเม ทุกฺขสฺสนฺตกโร ภวิสฺสตีติ) ข้อนี้ไม่เป็นฐานะ
ที่จักมีได้ (เนตำ านำ วิชฺชติ).

๒๒๓
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เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

ละเวทน� ๓ เพื่อละอนุสัย ๓

80
-บาลี ส า. สํ. ๘/๒๕๔/๓๖๓.

ภิกษุทั้งหลาย เวทนา ๓ เหล่านี้ เวทนา ๓ เป็น
อย่างไร คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา ภิกษุ
ทัง้ หลาย เธอทั้งหลายพึงละราคานุสัยในสุขเวทนา พึงละ
ปฏิฆานุสัยในทุกขเวทนา พึงละอวิชชานุสัยในอทุกขมสุขเวทนา เพราะเหตุที่ภิกษุละราคานุสัยในสุขเวทนา ละ
ปฏิฆานุสยั ในทุกขเวทนา ละอวิชชานุสยั ในอทุกขมสุขเวทนา
ภิกษุนี้เราเรียกว่า เป็นผู้ไม่มีราคานุสัย มีความเห็นชอบ
ตัดตัณหาได้เด็ดขาด เพิกถอนสังโยชน์ได้แล้ว ได้กระทำา
ที่สุดแห่งทุกข์แล้ว เพราะละมานะได้โดยชอบ.

๒๒๔

พุทธวจน - หมวดธรรม

ก�รเห็นเวทน�
ที่เป็นไปเพื่อสิ้นอ�สวะ

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

81
-บาลี ส า. สํ. ๘/๒๕๖/๓๖๗.

ภิกษุทั้งหลาย เวทนา ๓ เหล่านี้ เวทนา ๓ เป็น
อย่างไร คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา ภิกษุ
ทั้ ง หลาย พึ ง เห็ น สุ ข เวทนาโดยความเป็ น ทุ ก ข์ พึ ง เห็ น
ทุกขเวทนาโดยความเป็นลูกศร พึงเห็นอทุกขมสุขเวทนา
โดยความเป็นของไม่เที่ยง ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุที่
ภิกษุเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์ เห็นทุกขเวทนาโดย
ความเป็นลูกศร เห็นอทุกขมสุขเวทนาโดยความเป็นของ
ไม่เทีย่ ง ภิกษุนเี้ รากล่าวว่า มีความเห็นโดยชอบ ตัดตัณหา
ได้เด็ดขาด เพิกถอนสังโยชน์ได้แล้ว ได้กระทำาทีส่ ดุ แห่งทุกข์
แล้ว เพราะละมานะได้โดยชอบ
ถ้ า ภิ ก ษุ ใ ดเห็ น สุ ข โดยความเป็ น ทุ ก ข์ เห็ น ทุ ก ข์
โดยความเป็นลูกศร เห็นอทุกขมสุขซึ่งมีอยู่นั้นโดยความ
เป็นของไม่เที่ยง ภิกษุนั้นเป็นผู้เห็นโดยชอบ ย่อมกำาหนดรู้
เวทนาทัง้ หลายได้ ครัน้ กำาหนดรูเ้ วทนาแล้ว เป็นผูห้ าอาสวะ
มิได้ในปัจจุบัน ตั้งอยู่ในธรรม จบเวท เมื่อตายไปย่อมไม่
เข้าถึงความนับว่าเป็นอะไร.
๒๒๕

พุทธวจน - หมวดธรรม

อนุสัย 7

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

8๒
-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๘/ .

ภิกษุทง้ั หลาย อนุสยั ๗ ประการเหล่านี้ ๗ ประการ
เป็นอย่างไร คือ อนุสยั คือกามราคะ อนุสยั คือปฏิฆะ อนุสยั
คือทิฏฐิ อนุสยั คือวิจกิ จิ ฉา อนุสยั คือมานะ อนุสยั คือภวราคะ
อนุสยั คืออวิชชา ภิกษุทง้ั หลาย เหล่านีแ้ ลอนุสยั ๗ ประการ.
ภิกษุทง้ั หลาย ภิกษุยอ่ มอยูป่ ระพฤติพรหมจรรย์เพือ่
ละ เพือ่ ตัดอนุสยั ๗ ประการเหล่านี้ ๗ ประการเป็นอย่างไร
คือ อนุสัยคือกามราคะ … อนุสัยคืออวิชชา ภิกษุย่อมอยู่
ประพฤติพรหมจรรย์เพือ่ ละ เพือ่ ตัดอนุสยั ๗ ประการเหล่านีแ้ ล.
ภิกษุทง้ั หลาย เมือ่ ใด ภิกษุละอนุสยั คือกามราคะเสียได้
ตัดรากขาดแล้ว ทำาให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วน ไม่ให้มี ไม่ให้
เกิดขึน้ อีกต่อไปเป็นธรรมดา ละอนุสยั คือปฏิฆะเสียได้ ... ละ
อนุสยั คือทิฏฐิเสียได้ ... ละอนุสยั คือวิจกิ จิ ฉาเสียได้ ...ละอนุสยั
คือมานะเสียได้ ... ละอนุสยั คือภวราคะเสียได้ ... ละอนุสยั คือ
อวิชชาเสียได้ตดั รากขาดแล้ว ทำาให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วน
ไม่ให้มี ไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดา เมื่อนั้น ภิกษุน้ี
เรากล่าวว่า ตัดตัณหาได้แล้ว เพิกถอนสังโยชน์ได้แล้ว กระทำา
ทีส่ ดุ ทุกข์ได้แล้ว เพราะตรัสรูค้ อื ละมานะเสียได้โดยชอบ.
๒๒๖

ผู้สิ้นสังโยชน์

๒๒๗

พุทธวจน - หมวดธรรม

ชื่อของอริยบุคคล (นัยที่ ๕)

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

8๓
-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/ ๐/ ๔.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๗ จำาพวกนี้ 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.

๒๒๘

พุทธวจน - หมวดธรรม

ชื่อของอริยบุคคล (นัยที่ ๖)

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

8๔
-บาลี . . ๓/๒๒๙/๒๓๐.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๗ จำาพวกเหล่านี้มีปรากฏ
อยู่ในโลก ๗ จำาพวกเป็นอย่างไร คือ อุภโตภาควิมุตติ
ปัญญาวิมุตติ กายสักขี ทิฏฐิปัตตะ สัทธาวิมุตติ ธัมมานุสารี สัทธานุสารี.
ภิกษุทงั้ หลาย ก็อภุ โตภาควิมตุ ติบคุ คลเป็นอย่างไร
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ถูกต้องด้วยก�ย ซึ่ง
วิโมกข์อันสงบ อันไม่มีรูปเพร�ะก้�วล่วงรูปเสียได้่ และ
อ�สวะทั้ ง หล�ยของผู้ นั้ น สิ้ น ไป เพร�ะเห็ น (อริ ย สั จ )
ด้วยปัญญ� บุคคลนี้เราเรียกว่า อุภโตภ�ควิมุตติ ภิกษุ
ทัง้ หลาย เราย่อมกล่าวว่า กิจทีค่ วรทำาด้วยความไม่ประมาท
ย่อมไม่มแี ก่ภกิ ษุนี้ ข้อนัน้ เพราะเหตุอะไร เพราะกิจทีค่ วรทำา
ด้วยความไม่ประมาท ภิกษุนนั้ ทำาเสร็จแล้ว และภิกษุนนั้ เป็น
ผู้ไม่อาจที่จะประมาทได้อีก.
ภิกษุทั้งหลาย ก็ปัญญาวิมุตติบุคคลเป็นอย่างไร
ภิกษุทงั้ หลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ไม่ได้ถกู ต้องด้วยก�ย
ซึ่งวิโมกข์อันสงบ อันไม่มีรูปเพราะก้าวล่วงรูปเสียได้ แต่
๒๒๙

พุทธวจน - หมวดธรรม

อ�สวะทั้งหล�ยของผู้นั้นสิ้นไป เพราะเห็น (อริยสัจ) ด้วย
ปัญญา ภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เราเรียกว่า ปัญญ�วิมุตติ
ภิกษุทั้งหลาย เราย่อมกล่าวว่า กิจที่ควรทำาด้วยความไม่
ประมาทย่อมไม่มแี ก่ภกิ ษุแม้นี้ ข้อนัน้ เพราะเหตุอะไร เพราะ
กิจทีค่ วรทำาด้วยความไม่ประมาท ภิกษุนนั้ ทำาเสร็จแล้ว และ
ภิกษุนั้นเป็นผูไ้ ม่อาจที่จะประมาทได้อีก.
ภิกษุทงั้ หลาย ก็กายสักขีบคุ คลเป็นอย่างไร ภิกษุ
ทัง้ หลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ถูกต้องด้วยก�ยซึง่ วิโมกข์
อันสงบ อันไม่มีรูปเพราะก้าวล่วงรูปเสียได้ และอ�สวะ
บ�งเหล่�ของผู้นั้นสิ้นไป เพราะเห็น (อริยสัจ) ด้วยปัญญา
บุคคลนี้เราเรียกว่า ก�ยสักขี ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าว
ว่า กิจที่ควรทำาด้วยความไม่ประมาท ย่อมมีแก่ภิกษุนี้ ข้อ
นั้นเพราะเหตุอะไร ภิกษุทั้งหลาย เพราะเราเห็นผลแห่ง
ความไม่ประมาทของภิกษุแม้เช่นนี้ว่า ไฉนท่านผู้นี้เมื่อเสพ
เสนาสนะทีส่ มควร คบหากัลยาณมิตร ทำาอินทรียใ์ ห้เสมออยู่
ก็จะทำาให้แจ้งซึง่ ทีส่ ดุ แห่งพรหมจรรย์ อันไม่มอี ะไรยิง่ ไปกว่า
ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ต้องการของกุลบุตรทั้งหลาย ผู้ออกจาก
เรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบ ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง
ในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ ดังนี้ เราจึงกล่าวว่า กิจที่ต้องทำาด้วย
ความไม่ประมาท ย่อมมีแก่ภิกษุนี้.
๒๓๐

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

ภิกษุทงั้ หลาย ทิฏฐิปตั ตบุคคลเป็นอย่างไร ภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ไม่ได้ถูกต้องด้วยก�ย
ซึ่ ง วิ โ มกข์ อั น สงบ อั น ไม่ มี รู ป เพราะก้ า วล่ ว งรู ป เสี ย ได้
แต่อ�สวะบ�งเหล่�ของผู้นั้นสิ้นไป เพราะเห็น (อริยสัจ)
ด้วยปัญญา อนึ่ง ธรรมทั้งหล�ยที่ตถ�คตประก�ศแล้ว
เป็ น ธรรมอั น ผู้ นั้ น เห็ น แจ้ ง แล้ ว ประพฤติ ดี แ ล้ ว ด้ ว ย
ปัญญ� บุคคลนี้เราเรียกว่า ทิฏฐิปัตตะ ภิกษุทั้งหลาย
เรากล่าวว่า กิจที่ควรทำาด้วยความไม่ประมาท ย่อมมีแก่
ภิกษุนี้ ข้อนัน้ เพราะเหตุอะไร เพราะเราเห็นผลแห่งความไม่
ประมาทของภิกษุแม้เช่นนีว้ า่ ไฉนท่านผูน้ เี้ มือ่ เสพเสนาสนะ
ที่สมควร คบหากัลยาณมิตร ทำาอินทรีย์ให้เสมออยู่ ก็จะ
ทำาให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์ อันไม่มีอะไรยิ่งไปกว่า
ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ต้องการของกุลบุตรทั้งหลาย ผู้ออกจาก
เรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบ ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง
ในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ ดังนี้ เราจึงกล่าวว่า กิจที่ต้องทำาด้วย
ความไม่ประมาท ย่อมมีแก่ภิกษุนี้.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ สั ท ธาวิ มุ ต ติ บุ ค คลเป็ น อย่ า งไร
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ไม่ได้ถูกต้องด้วย
ก�ยซึ่งวิโมกข์อันสงบ อันไม่มีรูปเพราะก้าวล่วงรูปเสียได้
แต่อ�สวะบ�งเหล่�ของผู้นั้นสิ้นไป เพราะเห็น (อริยสัจ)
๒๓๑
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ด้วยปัญญา อนึง่ คว�มเชือ่ ในตถ�คตของผูน้ นั้ ตัง้ มัน่ แล้ว
มีร�กหยั่งลงมั่นแล้ว บุคคลนี้เราเรียกว่า สัทธ�วิมุตติ
ภิกษุทงั้ หลาย เรากล่าวว่า กิจทีค่ วรทำาด้วยความไม่ประมาท
ย่อมมีแก่ภิกษุนี้ ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะเราเห็นผล
แห่งความไม่ประมาทของภิกษุแม้เช่นนี้ว่า ไฉนท่านผู้นี้เมื่อ
เสพเสนาสนะอันสมควร คบหากัลยาณมิตร ทำาอินทรีย์ให้
เสมออยู่ ก็จะทำาให้แจ้งซึง่ ทีส่ ดุ แห่งพรหมจรรย์ อันไม่มอี ะไร
ยิ่งไปกว่า ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ต้องการของกุลบุตรทั้งหลาย
ผูอ้ อกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบ ได้ดว้ ยปัญญาอัน
ยิ่งเอง ในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ ดังนี้ เราจึงกล่าวว่า กิจที่ต้อง
ทำาด้วยความไม่ประมาท ย่อมมีแก่ภิกษุนี้.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ ธั ม มานุ ส ารี บุ ค คลเป็ น อย่ า งไร
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ไม่ได้ถูกต้องด้วย
ก�ยซึ่งวิโมกข์อันสงบ อันไม่มีรูปเพราะก้าวล่วงรูปเสียได้
แต่อ�สวะบ�งเหล่�ของผู้นั้นสิ้นไป เพราะเห็น (อริยสัจ)
ด้วยปัญญา อนึ่ง ธรรมทั้งหล�ยที่ตถ�คตประก�ศแล้ว
ย่อมทนต่อก�รเพ่งโดยประม�ณ ด้วยปัญญ�ของผู้นั้น
และธรรมเหล่านี้ คือ สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์
สม�ธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ ย่อมมีแก่ผนู้ นั้ บุคคลนีเ้ ราเรียกว่า
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ธัมม�นุส�รี ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวว่า กิจที่ควรทำาด้วย
ความไม่ประมาท ย่อมมีแก่ภิกษุนี้ ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร
เพราะเราเห็นผลแห่งความไม่ประมาทของภิกษุแม้เช่นนี้ว่า
ไฉนท่านผูน้ เี้ มือ่ เสพเสนาสนะอันสมควร คบหากัลยาณมิตร
ทำาอินทรียใ์ ห้เสมออยูก่ จ็ ะทำาให้แจ้งซึง่ ทีส่ ดุ แห่งพรหมจรรย์
อั น ไม่ มี อ ะไรยิ่ ง ไปกว่ า ซึ่ ง เป็ น ประโยชน์ ที่ ต้ อ งการของ
กุลบุตรทัง้ หลาย ผูอ้ อกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบ
ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ ดังนี้ เราจึง
กล่าวว่า กิจทีต่ อ้ งทำาด้วยความไม่ประมาท ย่อมมีแก่ภกิ ษุน.ี้
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ สั ท ธานุ ส ารี บุ ค คลเป็ น อย่ า งไร
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย บุ ค คลบางคนในโลกนี้ ไม่ ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง
ด้วยก�ยซึ่งวิโมกข์อันสงบ อันไม่มีรูปเพราะก้าวล่วงรูป
เสียได้ แต่อ�สวะบ�งเหล่�ของผู้นั้นสิ้นไป เพราะเห็น
(อริยสัจ) ด้วยปัญญา อนึ่ง ผู้นั้นมีศรัทธ� มีคว�มรักใน
ตถ�คตพอประม�ณ และธรรมเหล่านี้ คือ สัทธินทรีย์
วิิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สม�ธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ ย่อมมีแก่
ผู้นั้น บุคคลนี้เราเรียกว่า สัทธ�นุส�รี ภิกษุทั้งหลาย เรา
กล่าวว่า กิจที่ควรทำาด้วยความไม่ประมาท ย่อมมีแก่ภิกษุนี้
ข้ อ นั้ น เพราะเหตุ อ ะไร เพราะเราเห็ น ผลแห่ ง ความไม่
๒๓๓
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ประมาทของภิกษุแม้เช่นนีว้ า่ ไฉนท่านผูน้ เี้ มือ่ เสพเสนาสนะ
อันสมควร คบหากัลยาณมิตร ทำาอินทรีย์ให้เสมออยู่ก็จะ
ทำาให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์ อันไม่มีอะไรยิ่งไปกว่า
ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ต้องการของกุลบุตรทั้งหลาย ผู้ออกจาก
เรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบ ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง
ในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ ดังนี้ เราจึงกล่าวว่า กิจที่ต้องทำาด้วย
ความไม่ประมาท ย่อมมีแก่ภิกษุนี้.

๒๓๔
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ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย บุ ค คลเปรี ย บด้ ว ยคนตกน้ำ า 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) บางคนโผล่ขนึ้ มาแล้ว ข้ามถึงฝัง่ เป็นพราหมณ์
อยู่บนบก
ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลที่จมลงแล้วคราวเดียวแล้ว
ก็เป็นอันจมอยู่นั่นเองเป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย บุคคล
บางคนในโลกนี้ เป็นผู้ประกอบด้วยอกุศลธรรมฝ่ายดำาโดย
ส่วนเดียว ภิกษุทง้ั หลาย บุคคลทีจ่ มลงแล้วคราวเดียวแล้ว
ก็เป็นอันจมอยู่นั่นเองเป็นอย่างนี้แล.
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ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้ว กลับจมลง
ไปอีกเป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้
โผล่ข้ึนมาได้ คือ เขามีศรัทธาดี หิริดีิ โอตตัปปะดี วิริยะดี
และปั ญ ญาดี ในกุ ศ ลธรรมทั้ ง หลาย แต่ ศ รั ท ธา หิ ริ
โอตตั ป ปะ วิ ริ ย ะ และปั ญ ญาของเขานั้ น ไม่ ตั้ ง อยู่ น าน
ไม่เจริญขึน้ เสือ่ มไปฝ่ายเดียว ภิกษุทงั้ หลาย บุคคลทีโ่ ผล่
ขึ้นมาแล้ว กลับจมลงเป็นอย่างนี้แล.
ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้ว ทรงตัวอยู่
เป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้โผล่
ขึ้นมาได้ คือ เขามีศรัทธาดี หิริดีิ โอตตัปปะดี วิริยะดี และ
ปัญญาดี ในกุศลธรรมทั้งหลาย ส่วนศรัทธา หิริ โอตตัปปะ
วิ ริ ย ะ และปั ญ ญาของเขานั้ น ไม่ เ สื่ อ มลง ไม่ เ จริ ญ ขึ้ น
คงที่อยู่ ภิกษุทั้งหลาย บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้ว ทรงตัวอยู่
เป็นอย่างนี้แล.
ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้ว เหลียวดู
รอบๆ เป็นอย่างไร ภิกษุทงั้ หลาย บุคคลบางคนในโลกนี้
โผล่ข้ึนมาได้ คือ เขามีศรัทธาดี หิริดีิ โอตตัปปะดี วิริยะดี
และปัญญาดี ในกุศลธรรมทั้งหลาย เพราะสังโยชน์ ๓
สิ้นไป เขาเป็นโสด�บัน มีอันไม่ตกต่ำาเป็นธรรมดา เป็นผู้
๒๓๖
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เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า ภิกษุทั้งหลาย บุคคลที่โผล่
ขึ้นมาแล้ว เหลียวดูรอบๆ เป็นอย่างนี้แล.
ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้ว ว่ายหาฝั่ง
เป็นอย่างไร ภิกษุทงั้ หลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โผล่ขนึ้
มาได้ คือ เขามีศรัทธาดี หิริดีิ โอตตัปปะดี วิริยะดี และ
ปัญญาดี ในกุศลธรรมทั้งหลาย เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป
และเพราะราคะ โทสะ โมหะเบาบาง เขาเป็นสกท�ค�มี มาสู่
โลกนีอ้ กี ครัง้ เดียวเท่านัน้ แล้วจะทำาทีส่ ดุ แห่งทุกข์ได้ ภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้ว ว่ายหาฝั่งเป็นอย่างนี้แล.
ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้ว เข้ามาถึง
ที่ตื้นเป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้
โผล่ข้ึนมาได้ คือ เขามีศรัทธาดี หิริดีิ โอตตัปปะดี วิริยะดี
และปัญญาดี ในกุศลธรรมทั้งหลาย เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิน้ ไป เขาเป็นโอปป�ติกะ จะปรินพิ พานในภพนัน้
มีอนั ไม่กลับจากโลกนัน้ เป็นธรรมดา ภิกษุทงั้ หลาย บุคคล
ที่โผล่ขึ้นมาแล้วเข้ามาถึงที่ตื้น เป็นอย่างนี้แล.
ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้ว ข้ามถึงฝั่ง
เป็นพราหมณ์ อยูบ่ นบกเป็นอย่างไร ภิกษุทงั้ หลาย บุคคล
บางคนในโลกนี้ โผล่ ขึ้ น มาได้ คื อ เขามี ศ รั ท ธาดี หิ ริ ดีิ
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โอตตัปปะดี วิริยะดี และปัญญาดี ในกุศลธรรมทั้งหลาย
เขากระทำาให้แจ้งซึง่ เจโตวิมตุ ติ ปัญญาวิมตุ ติ อันหาอาสวะมิได้
เพราะความสิน้ ไปแห่งอาสวะทัง้ หลาย ด้วยปัญญาอันยิง่ เอง
ในปัจจุบนั เข้าถึงอยู่ ภิกษุทงั้ หลาย บุคคลทีโ่ ผล่ขนึ้ มาแล้ว
ข้ามถึงฝั่ง เป็นพราหมณ์ อยู่บนบกเป็นอย่างนี้แล
ภิกษุทงั้ หลาย บุคคลเปรียบด้วยคนตกน้าำ ๗ จำาพวก
เหล่านี้แล มีปรากฏอยู่ในโลก.
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ภิกษุทงั้ หลาย บุคคล ๔ จำาพวกนี้ มีปรากฏอยูใ่ นโลก
๔ จำาพวกเป็นอย่างไร คือ
(๑) บุคคลผู้ไปตามกระแส
(๒) บุคคลผู้ไปทวนกระแส
(๓) บุคคลผู้ทรงตัวอยู่
(๔) บุคคลผู้ข้ามถึงฝั่ง เป็นพราหมณ์ อยู่บนบก
ภิกษุทงั้ หลาย ก็บคุ คลผูไ้ ปตามกระแสเป็นอย่างไร
ภิกษุทงั้ หลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมเสพกามทัง้ หลาย
และย่อมกระทำากรรมอันเป็นบาป ภิกษุทั้งหลาย นี้เรา
เรียกว่าบุคคลผู้ไปตามกระแส.
ภิกษุทงั้ หลาย ก็บคุ คลผูไ้ ปทวนกระแสเป็นอย่างไร
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมไม่เสพกาม และ
ย่อมไม่กระทำากรรมอันเป็นบาป แม้มีหน้านองด้วยน้ำาตา
ร้องไห้อยู่ เพราะประกอบด้วยทุกข์บา้ ง เพราะประกอบด้วย
โทมนัสบ้าง ก็ประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์ บริบูรณ์ได้
ภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกว่าบุคคลผู้ไปทวนกระแส.
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ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ บุ ค คลผู้ ท รงตั ว อยู่ เ ป็ น อย่ า งไร
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย บุ ค คลบางคนในโลกนี้ เป็ น โอปป�ติ ก ะ
ปริ นิ พ พานในภพนั้ น มี อั น ไม่ ก ลั บ มาจากโลกนั้ น เป็ น
ธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิน้ ไป ภิกษุทงั้ หลาย
นี้เราเรียกว่าบุคคลผู้มีตนตั้งอยู่แล้ว.
ภิกษุทงั้ หลาย ก็บคุ คลผูข้ า้ มถึงฝัง่ เป็นพราหมณ์อยู่
บนบกเป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้
กระทำาให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้
เพราะความสิน้ ไปแห่งอาสวะทัง้ หลาย ด้วยปัญญาอันยิง่ เอง
ในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ ภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกว่าบุคคล
ผู้ข้ามถึงฝั่ง เป็นพราหมณ์อยู่บนบก.
ภิกษุทงั้ หลาย บุคคล ๔ จำาพวกเหล่านีแ้ ลมีปรากฏ
อยู่ในโลก.

๒๔๐
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ผลของก�รประกอบตนในสุข
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จุนทะ ก็เป็นฐานะทีจ่ ะมีได้แล คือการทีพ่ วกปริพาชก
อัญญเดียรถีย์พึงกล่าวอย่างนี้ว่า อาวุโส ก็เมื่อพวกท่าน
ประกอบตนให้ติดเนื่องในความสุข ๔ ประการเหล่านี้อยู่
ผลกีป่ ระการ อานิสงส์กปี่ ระการ อันท่านทัง้ หลายพึงหวังได้.
จุนทะ พวกปริพาชกอัญญเดียรถียผ์ มู้ วี าทะอย่างนี้
อันพวกเธอพึงกล่าวอย่างนีว้ า่ อาวุโส เมือ่ พวกเราประกอบตน
ให้ตดิ เนือ่ งในความสุข ๔ ประการเหล่านีแ้ ลอยู่ ผล ๔ ประการ
อานิสงส์ ๔ ประการอันพวกเราพึง หวังได้ ๔ ประการเป็น
อย่างไร.
อาวุโส ภิกษุในธรรมวินยั นีจ้ ะเป็นโสด�บัน มีอนั ไม่
ต้องตกต่าำ เป็นธรรมดา เป็นผูเ้ ทีย่ งมีอนั จะตรัสรูใ้ นภายหน้า
เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป ข้อนี้เป็นผลประการที่ ๑ เป็น
อานิสงส์ประการที่ ๑.
อาวุโส ข้ออืน่ ยังมีอกี ภิกษุจะเป็นสกท�ค�มี มาสู่
โลกนี้คราวเดียวเท่านั้น แล้วจะทำาที่สุดแห่งทุกข์ เพราะ
สังโยชน์ ๓ สิ้นไปและเพราะความที่ ราคะ โทสะ โมหะ
เบาบางข้อนี้เป็นผลประการที่ ๒ เป็นอานิสงส์ประการที่ ๒.
๒๔๑

พุทธวจน - หมวดธรรม

อาวุโส ข้ออืน่ ยังมีอกี ภิกษุจะเป็นโอปป�ติกะ ผูจ้ ะ
ปรินิพพานในภพนั้น เป็นผู้ไม่ต้องกลับมาจากโลกนั้นเป็น
ธรรมดา เพราะสังโยชน์เบื้องต่ำาทั้ง ๕ สิ้นไป ข้อนี้เป็นผล
ประการที่ ๓ เป็นอานิสงส์ประการที่ ๓.
อาวุโส ข้ออื่นยังมีอีก ภิกษุทำาให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ
ปัญญาวิมตุ ติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทัง้ หลายสิน้ ไป
ด้ ว ยปั ญ ญาอั น ยิ่ ง เองในปั จ จุ บั น เข้ า ถึ ง อยู่ ข้ อ นี้ เ ป็ น ผล
ประการที่ ๔ เป็นอานิสงส์ประการที่ ๔.
อาวุโส เมือ่ พวกเราเป็นผูป้ ระกอบตนให้ตดิ เนือ่ งใน
ความสุข ๔ ประการเหล่านีแ้ ลอยู่ ผล ๔ ประการ อานิสงส์ ๔
ประการเหล่านี้ อันพวกเราพึงหวังได้ ดังนี้.

๒๔๒

พุทธวจน - หมวดธรรม
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สัทธ�นุส�รี ธัมม�นุส�รี โสด�บัน
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ภิกษุทั้งหลาย ตา...หู...จมูก...ลิ้น...กาย...ใจ เป็น
สิ่งไม่เที่ยง มีความแปรปรวนเป็นปกติ มีความเปลี่ยนเป็น
อย่างอื่นเป็นปกติ.
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลใด มีความเชื่อ น้อมจิตไปใน
ธรรม ๖ อย่างนี้ ด้วยอาการอย่างนี้ บุคคลนี้เราเรียกว่าเป็น
สัทธานุสารี ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม (หนทางแห่งความถูกต้อง)
ก้าวลงสูส่ ปั ปุรสิ ภูมิ (ภูมแิ ห่งสัตบุรษุ ) ล่วงพ้นปุถชุ นภูมิ ไม่อาจ
ที่จะกระทำากรรม อันบุคคลทำาแล้ว จะเข้าถึงนรก กำาเนิด
เดรัจฉาน หรือเปรตวิสัย และไม่อาจจะทำากาละ ตราบเท่าที่
ยังไม่ทำาให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล.
ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ อย่างเหล่านี้ ทนต่อการ
เพ่งโดยประมาณอันยิง่ แห่งปัญญาของบุคคลใด ด้วยอาการ
อย่างนี้ บุคคลนีเ้ ราเรียกว่า ธัมมานุสารี ก้าวลงสูส่ มั มัตตนิยาม
(ระบบแห่งความถูกต้อง) ก้าวลงสู่สัปปุริสภูมิ (ภูมิแห่งสัตบุรุษ)
ล่วงพ้นปุถชุ นภูมิ ไม่อาจทีจ่ ะกระทำากรรม อันบุคคลทำาแล้ว
จะเข้าถึงนรก กำาเนิดเดรัจฉาน หรือเปรตวิสยั และไม่อาจจะ
ทำากาละ ตราบเท่าที่ยังไม่ทำาให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล.
๒๔๓

พุทธวจน - หมวดธรรม

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลใดย่อมรู้ ย่อมเห็นซึ่งธรรม
๖ อย่างเหล่านี้ ด้วยอาการอย่างนี้ บุคคลนี้เราเรียกว่า
โสดาบั น ผู้ มี อั น ไม่ ต กต่ำ า เป็ น ธรรมดา เป็ น ผู้ เ ที่ ย งแท้
มีการตรัสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้า.
(สูตรข้างบนนี้ -บาลี ขนฺธ. สำ. ๑๗/๒๗๘/๔๖9. ทรงแสดง
อารมณ์แห่งอนิจจังเป็นต้น ด้วยธรรม ๖ อย่าง คือ อายตนะภายในหก
ในสูตรถัดไปทรงแสดงอารมณ์นนั้ ด้วยอายตนะภายนอกหก คือ รูป เสียง
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)

๒๔๔

พุทธวจน - หมวดธรรม
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ผูเ้ ชือ่ มัน่ ในตถ�คต และสำ�เร็จในโลกนี้
หรือละโลกนี้ไปแล้วจึงสำ�เร็จ
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ภิกษุทง้ั หลาย บุคคลเหล่าใดเหล่าหนึง่ เชือ่ มัน่ ในเรา
บุ ค คลเหล่ า นั้ น ทั้ ง หมดเป็ น ผู้ ส มบู ร ณ์ ด้ ว ยทิ ฏ ฐิ บุ ค คล
ผูส้ มบูรณ์ดว้ ยทิฏฐิ ๕ จำาพวกสำาเร็จในโลกนี้ อีก ๕ จำาพวก
ละโลกนีไ้ ปแล้วจึงสำาเร็จ บุคคล ๕ จำาพวกเหล่าไหนทีส่ าำ เร็จ
ในโลกนี้ คือ
(๑) สัตตักขัตตุปรมะ
(๒) โกลังโกละ
(๓) เอกพีชี
(๔) สกทาคามี
(๕) อรหันต์ในปัจจุบัน
บุคคล ๕ จำาพวกเหล่านี้แล สำาเร็จในโลกนี้.
บุคคล ๕ จำาพวกเหล่าไหน ละโลกนีไ้ ปแล้วจึงสำาเร็จ
คือ
(๑) อันตราปรินิพพายี
(๒) อุปหัจจปรินิพพายี
(๓) อสังขารปรินิพพายี
๒๔๕

พุทธวจน - หมวดธรรม

(๔) สสังขารปรินิพพายี
(๕) อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี
บุคคล ๕ จำาพวกเหล่านีแ้ ล ละโลกนีไ้ ปแล้วจึงสำาเร็จ.
ภิกษุทง้ั หลาย บุคคลเหล่าใดเหล่าหนึง่ เชือ่ มัน่ ในเรา
บุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิ บุคคลผู้
สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิิเหล่านั้น ๕ จำาพวกสำาเร็จในโลกนี้ และ
๕ จำาพวกละโลกนี้ไปแล้วจึงสำาเร็จ.
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งเลื่อมใส
อย่างไม่หวั่นไหวในเรา บุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้ถึง
กระแสนิพพาน บุคคลผูถ้ งึ กระแสนิพพาน ๕ จำาพวกสำาเร็จ
ในโลกนี้ อีก ๕ จำาพวกละโลกนี้ไปแล้วจึงสำาเร็จ บุคคล ๕
จำาพวกเหล่าไหนที่สาำ เร็จในโลกนี้ คือ
(๑) สัตตักขัตตุปรมะ
(๒) โกลังโกละ
(๓) เอกพีชี
(๔) สกทาคามี
(๕) อรหันต์ในปัจจุบัน (ทิฏฺเ ว ธมฺเม อรหา)
บุคคล ๕ จำาพวกเหล่านี้แล สำาเร็จในโลกนี้.
๒๔๖
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คือ

บุคคล ๕ จำาพวกเหล่าไหน ละโลกนีไ้ ปแล้วจึงสำาเร็จ

(๑) อันตราปรินิพพายี
(๒) อุปหัจจปรินิพพายี
(๓) อสังขารปรินิพพายี
(๔) สสังขารปรินิพพายี
(๕) อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี
บุคคล ๕ จำาพวกเหล่านีแ้ ล ละโลกนีไ้ ปแล้วจึงสำาเร็จ.
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งเลื่อมใส
อย่างไม่หวั่นไหวในเรา บุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้ถึง
กระแสนิ พ พาน บุ ค คลผู้ ถึ ง กระแสนิ พ พานเหล่ า นั้ น ๕
จำาพวกสำาเร็จในโลกนี้ และ ๕ จำาพวกละโลกนี้ไปแล้วจึง
สำาเร็จ.
(ใน -บาลี ปฏิสมฺ. ขุ. ๓๑/๒๔๒/๓๖๐-๓๖๑. มีบาลี
เหมือนกันนี้ แต่พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง แปลส่วนท้ายต่าง
ออกไปเป็นว่า เชือ่ มัน่ ในเรา กับเชือ่ มัน่ ในภพสุทธาวาส. -ผูร้ วบรวม)

๒๔๗

พุทธวจน - หมวดธรรม

ผู้เป็นอสังข�รปรินิพพ�ยี
ผู้เป็นสสังข�รปรินิพพ�ยี

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี
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ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำาพวกนี้มีปรากฏอยู่ใน
โลก ๔ จำาพวกเป็นอย่างไร คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็น
สังขารปรินิพพายีในปัจจุบัน (ทิฏฺเ ว ธมฺเม สสงฺขารปรินิพฺพายี)
บางคนเมือ่ กายแตกทำาลายจึงเป็นสสังขารปรินพิ พายี (กายสฺส
เภทา สสงฺขารปรินิพฺพายี) บางคนเป็นอสังขารปรินิพพายีใน
ปัจจุบัน (ทิฏฺเ ว ธมฺเม อสงฺขารปรินิพฺพายี) บางคนเมื่อกายแตก
ทำาลายจึงเป็นอสังขารปรินพิ พายี (กายสฺส เภทา อสงฺขารปรินพิ พฺ ายี).
ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเป็นสสังขารปรินิพพายีใน
ปัจจุบันเป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
พิจารณาเห็นในกายว่าไม่งาม
มีความสำาคัญในอาหารว่าเป็นปฏิกูล
มีความสำาคัญในโลกทั้งปวงว่าไม่น่ายินดี
พิจารณาเห็นในสังขารทั้งปวงว่าไม่เที่ยง
และมรณสัญญาของเธอตั้งไว้ดีแล้วในภายใน
เธออาศัยธรรมเป็นกำาลังของพระเสขะ ๕ ประการ
นี้อยู่ คือ ศรัทธา หิริ โอตตัปปะ วิริยะ ปัญญา ทั้งอินทรีย์
๒๔๘

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

๕ ประการนี้ ข องเธอปรากฏว่ า แก่ ก ล้ า คื อ สั ท ธิ น ทรี ย์
วิรยิ นิ ทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ เพราะเหตุที่
อินทรีย์ ๕ ประการนีแ้ ก่กล้า เธอย่อมเป็นสสังขารปรินพิ พายี
ในปัจจุบนั เทียว ภิกษุทง้ั หลาย บุคคลเป็นสสังขารปรินพิ พายี
ในปัจจุบันเป็นอย่างนี้แล.
ภิกษุทงั้ หลาย ก็บคุ คลเมือ่ กายแตกจึงเป็นสสังขารปรินพิ พายีเป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินยั นี้ พิจารณาเห็น
ในกายว่าไม่งาม … เธออาศัยธรรมเป็นกำาลังของพระเสขะ
๕ ประการนีอ้ ยู่ … แต่อนิ ทรีย์ ๕ ประการนีข้ องเธอปรากฏว่า
อ่อน … เพราะเหตุที่อินทรีย์ ๕ ประการนี้อ่อน เธอเมื่อกาย
แตกทำาลายจึงเป็นสสังขารปรินพิ พายี ภิกษุทงั้ หลาย บุคคล
เมือ่ กายแตกทำาลายจึงเป็นสสังขารปรินพิ พายีเป็นอย่างนีแ้ ล.
ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเป็นอสังขารปรินิพพายีใน
ปัจจุบันเป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม
… บรรลุปฐมฌาน … บรรลุทุติยฌาน … บรรลุตติยฌาน
… บรรลุจตุตถฌาน เธออาศัยธรรมเป็นกำาลังของพระเสขะ
๕ ประการนีอ้ ยู่ … ทัง้ อินทรีย์ ๕ ประการนีข้ องเธอปรากฏว่า
แก่กล้า … เพราะเหตุทอี่ นิ ทรีย์ ๕ ประการนีแ้ ก่กล้า เธอย่อม
เป็นอสังขารปรินิพพายีในปัจจุบัน ภิกษุทั้งหลาย บุคคล
เป็นอสังขารปรินิพพายีในปัจจุบันเป็นอย่างนี้แล.
๒๔๙

พุทธวจน - หมวดธรรม

ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเมื่อกายแตกทำาลายจึงเป็น
อสังขารปรินิพพายีเป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
สงัดจากกาม … บรรลุปฐมฌาน … บรรลุทตุ ยิ ฌาน… บรรลุ
ตติยฌาน … บรรลุจตุตถฌาน … เธออาศัยธรรมเป็นกำาลัง
ของพระเสขะ ๕ ประการนี้อยู่ … แต่อินทรีย์ ๕ ประการนี้
ของเธอปรากฏว่าอ่อน … เพราะเหตุที่อินทรีย์ ๕ ประการนี้
อ่อน เธอเมื่อกายแตกทำาลายจึงเป็นอสังขารปรินิพพายี
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อกายแตกทำาลายจึงเป็นอสังขาร
ปรินิพพายี อย่างนี้แล.
ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำาพวกนี้แล มีปรากฏอยู่
ในโลก.
(ควรดูประกอบเพิม่ เติมเรือ่ ง “ปฏิปทาบรรลุมรรคผล ๔ แบบ”
ในหน้า ๒9๐ ของหนังสือเล่มนี้. -ผูร้ วบรวม)

๒๕๐

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

เป็นก�รย�กที่จะพย�กรณ์ว่�
ใครงดง�มและประณีตกว่�
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สมัยหนึง่ ท่านพระสวิฏฐะ ท่านพระมหาโกฏฐิตะ ท่านพระสารีบตุ ร
ได้สนทนากันถึงเรื่อง บุคคล ๓ จำาพวกนี้ คือ กายสักขี ทิฏฐิปัตตะ และ
สัทธาวิมุตติ ว่าชอบใจจำาพวกไหน ซึ่งเป็นผู้งามกว่าและประณีตกว่า
ท่านพระสวิฏฐะได้ตอบว่า ชอบใจบุคคลผู้สัทธาวิมุตติ ซึ่งเป็น
ผู้งามกว่าและประณีตกว่า เพราะสัทธินทรีย์ของบุคคลนี้มีประมาณยิ่ง
ท่านพระมหาโกฏฐิตะได้ตอบว่า ชอบใจบุคคลกายสักขี ซึง่ เป็น
ผู้งามกว่าและประณีตกว่า เพราะสมาธินทรีย์ของบุคคลนี้มีประมาณยิ่ง
ท่านพระสารีบุตรได้ตอบว่า ชอบใจบุคคลผู้ทิฏฐิปัตตะ ซึ่งเป็น
ผู้งามกว่าและประณีตกว่า เพราะปัญญินทรีย์ของบุคคลนี้มีประมาณยิ่ง
จากนัน้ ท่านพระสารีบตุ รจึงได้พาทัง้ หมด เข้าไปหาพระผูม้ พี ระภาค
แล้วได้กราบทูลเรื่องทั้งหมดให้ทราบ

สารีบตุ ร การทีจ่ ะพยากรณ์ในข้อนีโ้ ดยส่วนเดียวว่า
บรรดาบุคคล ๓ จำาพวกนี้ พวกใดเป็นผูง้ ามกว่าและประณีต
กว่าดังนี้ ไม่ใช่จะทำาได้โดยง่ายเลย เพราะข้อนี้เป็นฐานะ
ที่จะมีได้ คือ พวกสัทธาวิมุตติเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็น
อรหันต์ ส่วนพวกกายสักขีและทิฏฐิปตั ตะ ยังเป็นสกท�ค�มี
หรืออน�ค�มีี.
๒๕๑
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สารีบตุ ร การทีจ่ ะพยากรณ์ในข้อนีโ้ ดยส่วนเดียวว่า
บรรดาบุคคล ๓ จำาพวกนี้ พวกใดเป็นผูง้ ามกว่าและประณีต
กว่าดังนี้ ไม่ใช่จะทำาได้โดยง่ายเลย เพราะข้อนี้เป็นฐานะที่
จะมีได้ คือ พวกกายสักขีเป็นผูป้ ฏิบตั เิ พือ่ ความเป็นอรหันต์
ส่วนพวกสัทธาวิมุตติและทิฏฐิปัตตะ ยังเป็นสกท�ค�มี
หรืออน�ค�มี.
สารีบตุ ร การทีจ่ ะพยากรณ์ในข้อนีโ้ ดยส่วนเดียวว่า
บรรดาบุคคล ๓ จำาพวกนี้ พวกใดเป็นผูง้ ามกว่าและประณีต
กว่าดังนี้ ไม่ใช่จะทำาได้โดยง่ายเลย เพราะข้อนี้เป็นฐานะ
ที่จะมีได้ คือ พวกทิฏฐิปัตตะเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็น
อรหันต์ ส่วนพวกสัทธาวิมตุ ติและกายสักขี ยังเป็นสกท�ค�มี
หรืออน�ค�มี.
สารีบุตร การทีจ่ ะพยากรณ์ในข้อนีโ้ ดยส่วนเดียวว่า
บรรดาบุคคล ๓ จำาพวกนี้ พวกใดเป็นผูง้ ามกว่าและประณีตกว่า
ไม่ใช่จะทำาได้โดยง่ายเลย.

๒๕๒

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี
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มหาราช บุคคลบางคนในโลกนี้ ประกอบด้วยความ
เลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า … ในพระธรรม …
ในพระสงฆ์ … มีปัญญาร่าเริง เฉียบแหลม และประกอบ
ด้วยวิมุตติ เขาย่อมกระทำาให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญา
วิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วย
ปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ บุคคลนี้พ้นจากนรก
กำาเนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย อบาย ทุคติ วินิบาต.
มหาราช ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ ประกอบด้วย
ความเลือ่ มใสอันไม่หวัน่ ไหวในพระพุทธเจ้า … ในพระธรรม
… ในพระสงฆ์ … มีปญ
ั ญาร่าเริง เฉียบแหลม แต่ไม่ประกอบ
ด้วยวิมุตติ เพราะสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องต่ำา ๕ สิ้นไป
เขาเกิดเป็นอุปปาติกะ จะปรินพิ พานในภพทีเ่ กิดนัน้ มีอนั ไม่
กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดา บุคคลนี้ก็พ้นจากนรก กำาเนิด
เดรัจฉาน เปรตวิสัย อบาย ทุคติ วินิบาต.
มหาราช ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ ประกอบด้วย
ความเลือ่ มใสอันไม่หวัน่ ไหวในพระพุทธเจ้า … ในพระธรรม
… ในพระสงฆ์ … ไม่มีปัญญาร่าเริง ไม่เฉียบแหลม และ
๒๕๓

พุทธวจน - หมวดธรรม

ไม่ประกอบด้วยวิมุตติ เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป และเพราะ
ราคะ โทสะ และโมหะเบาบาง เขาเป็นสกท�ค�มี มาสูโ่ ลกนี้
อีกคราวเดียวเท่านั้น จะกระทำาที่สุดแห่งทุกข์ได้ บุคคลนี้ก็
พ้นจากนรก กำาเนิดเดรัจฉาน เปรตวิสยั อบาย ทุคติ วินบิ าต.
มหาราช ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ ประกอบด้วย
ความเลือ่ มใสอันไม่หวัน่ ไหวในพระพุทธเจ้า … ในพระธรรม
… ในพระสงฆ์ … ไม่มีปัญญาร่าเริง ไม่เฉียบแหลม และ
ไม่ประกอบด้วยวิมุตติ เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป เขาเป็น
โสด�บัน มีความไม่ตกต่าำ เป็นธรรมดา เป็นผูเ้ ทีย่ งทีจ่ ะตรัสรู้
ในเบือ้ งหน้า บุคคลนีก้ พ็ น้ จากนรก กำาเนิดเดรัจฉาน เปรตวิสยั
อบาย ทุคติ วินิบาต.
มหาราช ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ ไม่ประกอบด้วย
ความเลือ่ มใสอันไม่หวัน่ ไหวในพระพุทธเจ้า … ในพระธรรม
… ในพระสงฆ์ … ไม่มีปัญญาร่าเริง ไม่เฉียบแหลม และ
ไม่ประกอบด้วยวิมตุ ติ แต่วา่ เขามีธรรมเหล่านี้ คือ สัทธินทรีย์
วิรยิ นิ ทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ ธรรมทัง้ หลาย
ทีต่ ถาคตประกาศแล้ว ย่อมทนต่อการเพ่งด้วยปัญญาของเขา
(ยิ่ง) กว่าประมาณ บุคคลนี้ก็ไม่ไปสู่นรก กำาเนิดเดรัจฉาน
เปรตวิสัย อบาย ทุคติ วินิบาต.
๒๕๔
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มหาราช ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ ไม่ประกอบด้วย
ความเลือ่ มใสอันไม่หวัน่ ไหวในพระพุทธเจ้า … ในพระธรรม
… ในพระสงฆ์ … ไม่มีปัญญาร่าเริง ไม่เฉียบแหลม และ
ไม่ประกอบด้วยวิมตุ ติ แต่วา่ เขามีธรรมเหล่านี้ คือ สัทธินทรีย์
… ปัญญินทรีย์ และเขามีศรัทธา มีความรักในตถาคต
พอประมาณ บุคคลนีก้ ไ็ ม่ไปสูน่ รก กำาเนิดเดรัจฉาน เปรตวิสยั
อบาย ทุคติ วินิบาต.

๒๕๕

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

เทวด�ใดไม่มีพย�บ�ท
เทวด�นั้นไม่ม�สู่คว�มเป็นอย่�งนี้
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ข้ า แต่ พ ระองค์ ผู้ เ จริ ญ วรรณะ ๔ จำ า พวกนี้ คื อ กษั ต ริ ย์
พราหมณ์ แพศย์ ศูทร ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ วรรณะ ๔ จำาพวกนี้ จะพึง
มีความแปลกกัน จะพึงมีเครื่องกระทำาให้ต่างกันบ้างไหม พระเจ้าข้า.

มหาราช วรรณะ ๔ จำาพวกนี้ คือ กษัตริย์ พราหมณ์
แพศย์ ศู ท ร มหาราช ในบรรดาวรรณะ ๔ จำ า พวกนี้
วรรณะ ๒ จำาพวก คือ กษัตริย์และพราหมณ์ เรากล่าวว่า
เป็นผู้เลิศ คือ เป็นที่กราบไหว้ เป็นที่ลุกรับ เป็นที่กระทำา
อัญชลี เป็นที่กระทำาสามีจิกรรม.
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ หม่อมฉันมิได้ทลู ถามถึงความแปลกกัน
ในปัจจุบันกับพระผู้มีพระภาค หม่อมฉันทูลถามถึงความแปลกกันใน
สัมปรายภพกับพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ วรรณะ ๔
จำาพวกนี้ คือ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
วรรณะ ๔ จำาพวกนี้ จะพึงมีความแปลกกัน จะพึงมีเครื่องกระทำาให้
ต่างกันบ้างไหม พระเจ้าข้า.

มหาราช องค์แห่งภิกษุผมู้ คี วามเพียร ๕ ประการนี้
๕ ประการเป็นอย่างไร คือ
๒๕๖
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(๑) มหาราช ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีศรัทธา
เชื่ อ พระปั ญ ญาตรั ส รู้ ข องตถาคตว่ า แม้ เ พราะเหตุ นี้ ๆ
พระผูม้ พี ระภาคพระองค์นน้ั เป็นอรหันต์ … เป็นผูเ้ บิกบานแล้ว
เป็นผู้จาำ แนกพระธรรม
(๒) ภิ ก ษุ เ ป็ น ผู้ มี อ าพาธน้ อ ย มี โ รคเบาบาง
ประกอบด้วยไฟธาตุสำาหรับย่อยอาหารอันสม่ำาเสมอ ไม่
เย็นนัก ไม่รอ้ นนัก เป็นปานกลาง ควรแก่การทำาความเพียร
(๓) เป็นผู้ไม่โอ้อวด ไม่มีมายา เปิดเผยตนตาม
ความเป็นจริงในพระศาสดา หรือในเพือ่ นพรหมจรรย์ทง้ั หลาย
ผู้เป็นวิญ ูชน
(๔) เป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรม
เพื่อยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อม เป็นผู้มีกำาลัง มีความบากบั่น
มั่นคงไม่ทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย
(๕) เป็ น ผู้ มี ปั ญ ญา ประกอบด้ ว ยปั ญ ญาเครื่ อ ง
พิจารณาความเกิดและความดับ เป็นอริยะเป็นเครือ่ งชำาแรก
กิเลส ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ
มหาราช เหล่านี้แลองค์แห่งภิกษุผู้มีความเพียร ๕
ประการ.
๒๕๗
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มหาราช วรรณะ๔ จำาพวกนี้ คือ กษัตริย์ พราหมณ์
แพศย์ ศูทร ถ้าวรรณะ ๔ จำาพวกนั้น เป็นผู้ประกอบด้วย
องค์แห่งภิกษุผมู้ คี วามเพียร ๕ ประการนี้ ข้อนัน้ ก็จะเป็นไป
เพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขแก่วรรณะ ๔ จำาพวกนั้น
ตลอดกาลนาน.
ข้ า แต่ พ ระองค์ ผู้ เ จริ ญ วรรณะ ๔ จำ า พวกนี้ คื อ กษั ต ริ ย์
พราหมณ์ แพศย์ ศูทร ถ้าวรรณะ ๔ จำาพวกนั้น พึงเป็นผู้ประกอบด้วย
องค์แห่งภิกษุผมู้ คี วามเพียร ๕ ประการนี้ ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ในข้อนี้
วรรณะ ๔ จำาพวกนั้น จะพึงมีความแปลกกัน จะพึงมีเครื่องกระทำาให้
ต่างกันบ้างไหม พระเจ้าข้า.

มหาราช ในข้อนี้ เรากล่าวความต่างกันด้วยความ
เพียรแห่งวรรณะ ๔ จำาพวกนั้น.
มหาราช เปรียบเหมือนสัตว์คู่หนึ่ง เป็นช้างที่ควร
ฝึกก็ตาม เป็นม้าที่ควรฝึกก็ตาม เป็นโคที่ควรฝึกก็ตาม
เขาฝึกดีแล้ว แนะนำาดีแล้ว คู่หนึ่งไม่ได้ฝึก ไม่ได้แนะนำา.
มหาราช ท่านจะทรงสำาคัญความข้อนัน้ เป็นอย่างไร
สัตว์คู่หนึ่งเป็นช้างที่ควรฝึกก็ตาม เป็นม้าที่ควรฝึกก็ตาม
เป็นโคทีค่ วรฝึกก็ตาม เขาฝึกดีแล้ว แนะนำาดีแล้ว สัตว์คหู่ นึง่

๒๕๘

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

ที่เขาฝึกแล้วเท่านั้น พึงถึงเหตุของสัตว์ที่ฝึกแล้ว พึงยังภูมิ
ของสัตว์ที่ฝึกแล้วให้ถึงพร้อมมิใช่หรือ.
อย่างนั้น พระเจ้าข้า.

มหาราช ก็สตั ว์คหู่ นึง่ เป็นช้างทีค่ วรฝึกก็ตาม เป็นม้า
ทีค่ วรฝึกก็ตาม เป็นโคควรฝึกก็ตาม เขาไม่ได้ฝกึ ไม่ได้แนะนำา
สัตว์คู่นั้นที่เขาไม่ได้ฝึกเลย จะพึงถึงเหตุของสัตว์ที่ฝึกแล้ว
จะพึงยังภูมขิ องสัตว์ทฝี่ กึ แล้วให้ถงึ พร้อมเหมือนสัตว์คหู่ นึง่
เป็นช้างทีค่ วรฝึกก็ตาม เป็นม้าทีค่ วรฝึกก็ตาม เป็นโคทีค่ วร
ฝึกก็ตาม ที่เขาฝึกดีแล้ว แนะนำาดีแล้ว ดังนั้นบ้างหรือไม่.
ไม่เป็นอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า.

มหาราช ฉันนั้นเหมือนกันแล ผลใดอันบุคคลผู้มี
ศรัทธา มีอาพาธน้อย ไม่โอ้อวด ไม่มมี ายา ปรารภความเพียร
มีปัญญา พึงถึงผลนั้น บุคคลผู้ไม่มีศรัทธา มีอาพาธมาก
โอ้อวด มีมายา เกียจคร้าน มีปัญญาทราม จักถึงได้ ดังนี้
ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้.
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ พระผูม้ พี ระภาคตรัสสภาพอันเป็นเหตุ
และตรัสสภาพอันเป็นผลพร้อมกับเหตุ ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ วรรณะ ๔
จำาพวกนี้ คือ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร ถ้าวรรณะ ๔ จำาพวกเหล่านัน้
๒๕๙
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พึงเป็นผู้ประกอบด้วยองค์แห่งภิกษุผู้มีความเพียร ๕ ประการนี้ และ
มีความเพียรชอบเหมือนกัน ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ในข้อนี้ วรรณ ๔
จำาพวกนั้น จะพึงมีความแปลกกัน พึงมีเครื่องกระทำาให้ต่างกันบ้างไหม
พระเจ้าข้า.

มหาราช ในข้อนี้ เราย่อมไม่กล่าวความต่างกัน
ระหว่างวิมุตติกับวิมุตติ ของวรรณะ ๔ จำาพวกนั้น.
มหาราช เปรียบเหมือนบุรุษเก็บเอาไม้สาละแห้ง
มาใส่ไฟ พึงก่อไฟให้โพลงขึน้ ต่อมา บุรษุ อีกคนหนึง่ เก็บเอา
ไม้มะม่วงแห้งมาใส่ไฟ พึงก่อไฟให้โพลงขึ้น และภายหลัง
บุรุษอีกคนหนึ่งเก็บเอาไม้มะเดื่อแห้งมาใส่ไฟพึงก่อไฟให้
โพลงขึ้น.
มหาราช ท่านจะทรงสำาคัญความข้อนัน้ เป็นอย่างไร
เปลวกับเปลว สีกับสี หรือแสงกับแสงของไฟที่เกิดขึ้นจาก
ไม้ตา่ งๆ กันนัน้ จะพึงมีความแตกต่างกันอย่างไรหรือหนอ.
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ไม่พงึ มีความแตกต่างกันเลย พระเจ้าข้า.

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

มหาราช ก็เพราะเหตุอะไรท่านจึงถามอย่างนี้ว่า
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็เทวดามีจริงหรือ.
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ถ้าเทวดามีจริง เทวดาเหล่านัน้ มาสูค่ วาม
เป็นอย่างนี้ หรือไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้ พระเจ้าข้า.
มหาราช เทวดาเหล่าใดมีพยาบาท (สพฺยาปชฺฌา)
เทวดาเหล่านั้นมาสู่ความเป็นอย่างนี้ (อาคนฺตาโร อิตฺถตฺต )
เทวดาเหล่าใดไม่มีพยาบาท (อพฺยาปชฺฌา) เทวดาเหล่านั้น
ไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้ (อนาคนฺตาโร อิตฺถตฺตนฺติ)1 … .
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พรหมมีจริงหรือ.

มหาราช ก็เพราะเหตุไรท่านจึงถามอย่างนีว้ า่ ข้าแต่
พระองค์ผู้เจริญก็พรหมมีจริงหรือ
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ถ้าพรหมมีจริง พรหมนัน้ มาสูค่ วามเป็น
อย่างนี้ หรือไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้ พระเจ้าข้า.
มหาราช พรหมใดมีพยาบาท (สพฺยาปชฺโฌ) พรหมนัน้
มาสูค่ วามเป็นอย่างนี้ (อาคนฺตา อิตถฺ ตฺต) พรหมใดไม่มพี ยาบาท
(อพฺยาปชฺโฌ) พรหมนั้นไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้ (อนาคนฺตา
อิตฺถตฺตนฺติ) … .
๑. ในส่วนนี้ มีส�ำ นวนแปลแบบอืน่ อีก เช่น เทวด�เหล่�ใดมีทกุ ข์ เทวด�เหล่�นัน้ ม�สู่
โลกนี้ เทวด�เหล่�ใดไม่มที กุ ข์ เทวด�เหล่�นัน้ ไม่ม�สูโ่ ลกนี้ เป็นต้น. ผูร้ วบรวม
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9๔
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๙๗/๕๒๕.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์ตรัสว่า เสขะๆ ดังนี้ ด้วยเหตุมี
ประมาณเท่าไรหนอ บุคคลจึงชื่อว่าเป็นเสขะ.

ภิกษุ ที่เรียกชื่อว่�เสขะ ด้วยเหตุว่�ยังต้องศึกษ�
ศึกษาอะไร ศึกษ�อธิศีลสิกข� ศึกษ�อธิจิตตสิกข� และ
ศึกษ�อธิปัญญ�สิกข�.
ภิกษุ ทีเ่ รียกชือ่ ว่าเสขะ ด้วยเหตุวา่ ยังต้องศึกษาแล.
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9๕
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๐๓/๕๒๙.

ภิกษุทั้งหลาย สิกขา ๓ นี้ สิกขา ๓ เป็นอย่างไร
คือ อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขา.
ภิ ก ษุ ท้ัง หลาย ก็ อ ธิ ศีล สิ ก ขาเป็ น อย่ า งไร ภิ ก ษุ
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีศีล สำารวมแล้วด้วย
ความสำารวมในปาติโมกข์ ถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจร
มีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่ใน
สิกขาบททั้งหลาย ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า อธิศีลสิกข�.
ภิกษุท้ังหลาย ก็อธิจิตตสิกขาเป็นอย่างไร ภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศล
ธรรมทัง้ หลาย บรรลุปฐมฌาน มีวติ กมีวจิ าร มีปตี แิ ละสุขเกิด
แต่วิเวกอยู่. เพราะวิตกและวิจารสงบไป จึงบรรลุทุติยฌาน
มีความผ่องใสแห่งจิตในภายใน เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ไม่มี
วิตก ไม่มวี จิ าร มีปตี แิ ละสุขเกิดแต่สมาธิอยู่ เพราะปีตสิ นิ้ ไป
จึงมีอเุ บกขา มีสติสมั ปชัญญะ เสวยสุขด้วยกาย บรรลุตติยฌาน
ทีพ่ ระอริยะทัง้ หลายสรรเสริญว่า ผูไ้ ด้ฌานนี้ เป็นผูม้ อี เุ บกขา
มีสติอยูเ่ ป็นสุข เพราะละสุขและทุกข์ และดับโสมนัสโทมนัส
ก่อนๆ ได้ จึงบรรลุจตุตถฌาน ไม่มที กุ ข์ ไม่มสี ขุ มีอเุ บกขาเป็น
เหตุให้สติบริสทุ ธิอ์ ยู่ ภิกษุทง้ั หลาย นีเ้ รียกว่� อธิจติ ตสิกข�.
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ภิกษุทั้งหลาย ก็อธิปัญญาสิกขาเป็นอย่างไร ภิกษุ
ทัง้ หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ย่อมรูช้ ดั ตามความเป็นจริงว่า
นีท้ กุ ข์ นีเ้ หตุให้เกิดทุกข์ นีค้ วามดับทุกข์ นีข้ อ้ ปฏิบตั ใิ ห้ถงึ
ความดับทุกข์ ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่� อธิปัญญ�สิกข�.
ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แลสิกขา ๓.
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บรรพชิตกับคฤหัสถ์
ละสังโยชน์ได้ไม่เท่�กัน
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9๖
-บาลี . . ๓/๒๐๗/ ๙๙.

อนุ รุ ท ธะทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ ไ ด้ ฟั ง ว่ า
ภิกษุชื่อนี้ทำากาละแล้ว พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่า
ดำารงอยูใ่ นอรหัตตผล ก็ทา่ นนัน้ เป็นผูอ้ นั ภิกษุนนั้ ได้เห็นเอง
หรือได้ยินมาว่า ท่านนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้บ้าง ว่าท่านนั้น
เป็นผูม้ ธี รรมอย่างนีบ้ า้ ง ว่าท่านนัน้ เป็นผูม้ ปี ญ
ั ญาอย่างนีบ้ า้ ง
ว่าท่านนัน้ เป็นผูม้ วี หิ ารธรรมอย่างนีบ้ า้ ง ว่าท่านนัน้ เป็นผูพ้ น้
วิเศษแล้วอย่างนีบ้ า้ ง ภิกษุนนั้ เมือ่ ระลึกถึงศรัทธา ศีล สุตะ
จาคะ และปัญญาของภิกษุนั้น จะน้อมจิตเข้าไปเพื่อความ
เป็นอย่างนั้นบ้าง.
อนุรทุ ธะทัง้ หลาย ความอยูส่ าำ ราญย่อมมีได้แก่ภกิ ษุ
แม้ด้วยประการฉะนี้แล.
อนุ รุ ท ธะทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ ไ ด้ ฟั ง ว่ า
ภิกษุชื่อนี้ทำากาละแล้ว พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่า
เป็นโอปป�ติกะ จะปรินิพพานในภพนั้น มีอันไม่กลับจาก
โลกนั้นเป็นธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป ก็
ท่านนัน้ เป็นผูอ้ นั ภิกษุนนั้ ได้เห็นเองหรือได้ยนิ มาว่าท่านนัน้
เป็นผูม้ ศี ลี อย่างนีบ้ า้ ง ว่าท่านนัน้ เป็นผูม้ ธี รรมอย่างนีบ้ า้ ง ว่า
๒๖๕
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ท่านนั้นเป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้บ้าง ว่าท่านนั้นเป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้บ้าง ว่าท่านนั้นเป็นผู้พ้นวิเศษแล้วอย่างนี้บ้าง
ภิกษุนนั้ เมือ่ ระลึกถึงศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปัญญาของ
ภิกษุนั้น จะน้อมจิตเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นบ้าง.
อนุรทุ ธะทัง้ หลาย ความอยูส่ าำ ราญย่อมมีได้แก่ภกิ ษุ
แม้ด้วยประการฉะนี้แล.
อนุ รุ ท ธะทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ ไ ด้ ฟั ง ว่ า
ภิกษุชอื่ นีท้ าำ กาละแล้ว พระผูม้ พี ระภาคทรงพยากรณ์วา่ เป็น
สกท�ค�มี จักมายังโลกนี้คราวเดียวเท่านั้น แล้วทำาที่สุด
ทุกข์ได้ เพราะสังโยชน์ ๓ สิน้ ไป และเพราะราคะ โทสะและ
โมหะเบาบาง ก็ท่านนั้นเป็นผู้อันภิกษุนั้นได้เห็นเองหรือ
ได้ยินมาว่า ท่านนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้บ้าง ว่าท่านนั้นเป็น
ผูม้ ธี รรมอย่างนีบ้ า้ ง ว่าท่านนัน้ เป็นผูม้ ปี ญ
ั ญาอย่างนีบ้ า้ ง ว่า
ท่านนั้นเป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้บ้าง ว่าท่านนั้นเป็นผู้พ้น
วิเศษแล้วอย่างนีบ้ า้ ง ภิกษุนนั้ เมือ่ ระลึกถึงศรัทธา ศีล สุตะ
จาคะ และปัญญาของภิกษุนั้น จะน้อมจิตเข้าไปเพื่อความ
เป็นอย่างนั้นบ้าง.
อนุรทุ ธะทัง้ หลาย ความอยูส่ าำ ราญย่อมมีได้แก่ภกิ ษุ
แม้ด้วยประการฉะนี้แล.
๒๖๖

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

อนุ รุ ท ธะทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ ไ ด้ ฟั ง ว่ า
ภิกษุชอื่ นีท้ าำ กาละแล้ว พระผูม้ พี ระภาคทรงพยากรณ์วา่ เป็น
โสด�บัน มีความไม่ตกต่ำาเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยง มีอันจะ
ตรัสรูเ้ ป็นเบือ้ งหน้า เพราะสังโยชน์ ๓ สิน้ ไป ถ้าท่านนัน้ เป็น
ผูอ้ นั ภิกษุนนั้ ได้เห็นเอง หรือได้ยนิ มาว่า ท่านนัน้ เป็นผูม้ ศี ลี
อย่างนี้บ้าง ว่าท่านนั้นเป็นผู้มีธรรมอย่างนี้บ้าง ว่าท่านนั้น
เป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้บ้าง ว่าท่านเป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้
บ้าง ว่าท่านนัน้ เป็นผูพ้ น้ วิเศษอย่างนีบ้ า้ ง ภิกษุนนั้ เมือ่ ระลึก
ถึงศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปัญญาของภิกษุนั้น จะน้อม
จิตเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นบ้าง.
อนุรทุ ธะทัง้ หลาย ความอยูส่ าำ ราญย่อมมีได้แก่ภกิ ษุ
แม้ด้วยประการฉะนี้แล.
(ถัดไปได้ตรัสถึงภิกษุณี โดยมีนัยอย่างเดียวกันกับในกรณีของภิกษุ)

อนุรทุ ธะทัง้ หลาย อุบาสกในธรรมวินยั นีไ้ ด้ฟงั มาว่า
อุบาสกชื่อนี้ทำากาละแล้ว พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่า
เป็นโอปป�ติกะ จะปรินพิ พานในภพนัน้ มีอนั ไม่กลับจากโลก
นัน้ เป็นธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิน้ ไป ก็ทา่ นนัน้
เป็นผู้อันอุบาสกนั้นได้เห็นเองหรือได้ยินมา ว่าท่านนั้นเป็น
๒๖๗

พุทธวจน - หมวดธรรม

ผูม้ ศี ลี อย่างนีบ้ า้ ง ว่าท่านนัน้ เป็นผูม้ ธี รรมอย่างนีบ้ า้ งว่าท่าน
เป็นผูม้ ปี ญ
ั ญาอย่างนีบ้ า้ ง ว่าท่านนัน้ เป็นผูม้ วี หิ ารธรรมอย่างนี้
บ้าง ว่าท่านนั้นเป็นผู้พ้นวิเศษแล้วอย่างนี้บ้าง อุบาสกนั้น
เมื่อระลึกถึงศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปัญญาของอุบาสก
นั้น จะน้อมจิตเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นบ้าง.
อนุ รุ ท ธะทั้ ง หลาย ความอยู่ สำ า ราญย่ อ มมี ไ ด้ แ ก่
อุบาสก แม้ด้วยประการฉะนี้.
อนุรทุ ธะทัง้ หลาย อุบาสกในธรรมวินยั นีไ้ ด้ฟงั มาว่า
อุบาสกชื่อนี้ทำากาละแล้ว พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่า
เป็นสกท�ค�มี จักกลับมายังโลกนี้เพียงคราวเดียว แล้วทำา
ทีส่ ดุ ทุกข์ได้ เพราะสังโยชน์ ๓ สิน้ ไป และเพราะราคะ โทสะ
และโมหะ เบาบาง ก็ท่านนั้นเป็นผู้อันอุบาสกนั้นได้เห็นเอง
หรือได้ยนิ มา ว่าท่านนัน้ เป็นผูม้ ศี ลี อย่างนีบ้ า้ ง ว่าท่านนัน้ เป็น
ผูม้ ธี รรมอย่างนีบ้ า้ ง ว่าท่านนัน้ เป็นผูม้ ปี ญ
ั ญาอย่างนีบ้ า้ ง ว่า
ท่านนั้นเป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้บ้าง ว่าท่านนั้นเป็นผู้พ้น
วิเศษแล้วอย่างนี้บ้าง อุบาสกนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธา ศีล
สุตะ จาคะและปัญญาของอุบาสกนั้น จะน้อมจิตเข้าไปเพื่อ
ความเป็นอย่างนั้นบ้าง.
๒๖๘

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

อนุ รุ ท ธะทั้ ง หลาย ความอยู่ สำ า ราญย่ อ มมี ไ ด้ แ ก่
อุบาสก แม้ด้วยประการฉะนี้แล.
อนุรทุ ธะทัง้ หลาย อุบาสกในธรรมวินยั นีไ้ ด้ฟงั มาว่า
อุบาสกชื่อนี้ทำากาละแล้ว พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่า
เป็นโสด�บันมีความไม่ตกต่ำาเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยง มี
อันจะตรัสรู้เป็นเบื้องหน้า เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป ก็ท่าน
นั้นเป็นผู้อันอุบาสกนั้นได้เห็นเองหรือได้ยินมาว่า ท่านนั้น
เป็นผู้มีศีลอย่างนี้บ้าง ว่าท่านนั้นเป็นผู้มีธรรมอย่างนี้บ้าง
ว่าท่านนัน้ เป็นผูม้ ปี ญ
ั ญาอย่างนีบ้ า้ ง ว่าท่านนัน้ เป็นผูม้ วี หิ าร
ธรรมอย่างนี้บ้าง ว่าท่านนั้นเป็นผู้พ้นวิเศษแล้วอย่างนี้บ้าง
อุบาสกนั้นเมื่อระลึกถึง ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปัญญา
ของอุบาสกนัน้ จะน้อมจิตเข้าไปเพือ่ ความเป็นอย่างนัน้ บ้าง.
อนุ รุ ท ธะทั้ ง หลาย ความอยู่ สำ า ราญย่ อ มมี ไ ด้ แ ก่
อุบาสก แม้ด้วยประการฉะนี้แล.
(ถัดไปได้ตรัสถึงอุบาสิกา โดยมีนยั อย่างเดียวกันกับในกรณีของอุบาสก)

๒๖๙

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

ละสังโยชน์ได้ ถึงจะทำ�ที่สุดทุกข์ได้
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ข้าแต่พระโคดม คฤหัสถ์บางคนยังละสังโยชน์ของคฤหัสถ์ไม่ได้
เมื่อตายไป ย่อมทำาที่สุดทุกข์ได้มีอยู่หรือ.

วัจฉะ คฤหัสถ์ทยี่ งั ละสังโยชน์ของคฤหัสถ์ไม่ได้แล้ว
เมื่อตายไป จะทำาที่สุดทุกข์ได้นั้น ไม่มีเลย.
ข้าแต่พระโคดม ก็คฤหัสถ์บางคนยังละสังโยชน์ของคฤหัสถ์ไม่ได้
เมื่อตายไป เข้าถึงโลกสวรรค์ได้ มีอยู่หรือ.

วัจฉะ คฤหัสถ์ที่ละสังโยชน์ของคฤหัสถ์ยังไม่ได้
เมื่อตายไป ได้ไปสวรรค์นั้น ไม่ใช่ร้อยเดียว ไม่ใช่สองร้อย
ไม่ใช่สามร้อย ไม่ใช่สี่ร้อย ไม่ใช่ห้าร้อยเท่านั้น โดยที่แท้ มี
อยู่มากทีเดียว.
ข้าแต่ทา่ นพระโคดม อาชีวกบางคน เมือ่ ตายไป จะทำาทีส่ ดุ ทุกข์ได้
มีอยู่บ้างหรือ.

วัจฉะ อาชีวกบางคน เมื่อตายไป จะทำาที่สุดทุกข์
ได้นั้น ไม่มีเลย.
ข้าแต่ทา่ นพระโคดม ก็อาชีวกบางคน เมือ่ ตายไป จะไปสวรรค์ได้
มีอยู่หรือ.
๒๗๐

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

วัจฉะ นับแต่กัปนี้ย้อนไป ๙๑ กัป เราระลึกไม่ได้
ว่าได้เห็นอาชีวกอื่นที่ไปสวรรค์ นอกจากอาชีวกพวกเดียว
ที่เป็นกรรมวาที กิริยาวาที.
ข้าแต่ทา่ นพระโคดม เมือ่ เป็นเช่นนัน้ ลัทธิของเดียรถียเ์ ป็นอันสูญ
โดยที่สุด จากคุณเครื่องไปสู่สวรรค์อย่างนั้นหรือ.

อย่างนัน้ วัจฉะ ลัทธิของเดียรถียน์ ้ี เป็นอันสูญโดยทีส่ ดุ
แม้จากคุณเครือ่ งไปสูส่ วรรค์.

๒๗๑

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

ข้อแตกต่�งระหว่�งอริยส�วกผูไ้ ด้สดับ
กับปุถชุ นผูไ้ ม่ได้สดับ เมือ่ เสวยเวทน�
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ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ย่อมเสวยสุข
เวทนาบ้าง ทุกขเวทนาบ้าง อทุกขมสุขเวทนาบ้าง อริยสาวก
ผู้ได้สดับแล้ว ก็ย่อมเสวยสุขเวทนาบ้าง ทุกขเวทนาบ้าง
อทุกขมสุขเวทนาบ้าง.
ภิกษุทั้งหลาย ในบุคคล ๒ จำาพวกนั้น อะไรเป็น
ความพิ เ ศษ เป็ น ความแปลก เป็ น เครื่ อ งทำ า ให้ ต่ า งกั น
ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับ กับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ.
ภิกษุทงั้ หลาย ปุถชุ นผูไ้ ม่ได้สดับ อันทุกขเวทนาถูก
ต้องแล้ว ย่อมเศร้าโศก ร่าำ ไรรำาพัน ทุบอกคร่าำ ครวญ ย่อมถึง
ความหลงไหล เขาย่อมเสวยเวทนา ๒ อย่าง คือ เวทนาทางกาย
และเวทนาทางใจ.
ภิกษุทงั้ หลาย เปรียบเหมือนนายขมังธนู พึงยิงบุรษุ
ด้วยลูกศร แล้วยิงซ้ำาบุรุษนั้นด้วยลูกศรดอกที่ ๒ อีก ก็เมื่อ
เป็นอย่างนี้ บุรุษนั้นย่อมเสวยเวทนาเพราะลูกศร ๒ อย่าง
คือ ทางกายและทางใจ ภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ
ก็ฉนั นัน้ เหมือนกัน อันทุกขเวทนาถูกต้องแล้ว ย่อมเศร้าโศก
๒๗๒

เปิดธรรมที่ถูกปิด อนาคามี

ร่าำ ไรรำาพัน ทุบอกคร่าำ ครวญ ย่อมถึงความหลงไหล เขาย่อม
เสวยเวทนา ๒ อย่าง คือเวทนาทางกาย และเวทนาทางใจ
อนึ่ง เขาย่อมเป็นผู้มีความขัดเคืองเพราะทุกขเวทนานั้น
นัน่ เอง ปฏิฆ�นุสยั ใด อันเกิดเพราะทุกขเวทนา ปฏิฆานุสยั นัน้
ย่อมนอนตามแก่เขา ผูม้ คี วามขัดเคืองเพราะทุกขเวทนานัน้
เขาผู้อันทุกขเวทนาถูกต้องแล้ว ย่อมจะพอใจในกามสุข
ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ย่อมไม่รู้
อุบายเครื่องสลัดออกจากทุกขเวทนา นอกไปจากกามสุข
และเมื่อเขาพอใจในกามสุขอยู่ ร�ค�นุสัยใด อันเกิดเพราะ
สุขเวทนา ราคานุสยั นัน้ ย่อมนอนเนือ่ ง (ในบุคคลนัน้ ) เขาย่อม
ไม่รู้ซึ่งเหตุเกิด (สมุทย) ความตั้งอยู่ไม่ได้ (อตฺถงฺคม) คุณ
(อสฺสาท) โทษ (อาทีนว) และอุบายเป็นเครือ่ งสลัดออก (นิสสฺ รณ)
แห่งเวทนาเหล่านัน้ ตามความเป็นจริง เมือ่ เขาไม่รเู้ หตุเกิด
ความตั้งอยู่ไม่ได้ คุณ โทษ และอุบายเป็นเครื่องสลัดออก
แห่งเวทนาเหล่านั้น ตามความเป็นจริง อวิชช�นุสัยใด อัน
เกิดเพราะอทุกขมสุขเวทนา อวิชชานุสัยนั้น ย่อมนอนเนื่อง
(ในบุคคลนั้น) ถ้าเสวยสุขเวทนา เขาย่อมเป็นผู้ติดใจ เสวย
สุขเวทนานัน้ ถ้าเสวยทุกขเวทนา เขาย่อมเป็นผูต้ ดิ ใจ เสวย
ทุกขเวทนานั้น และถ้าเสวยอทุกขมสุขเวทนา เขาย่อมเป็น
ผู้ติดใจ เสวยอทุกขมสุขเวทนานั้น.
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ภิกษุทง้ั หลาย ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับนี้ เราเรียกว่า เป็น
ผู้ประกอบด้วยชาติ ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัส
และอุปายาสะ เรากล่าวว่า เป็นผู้ประกอบด้วยทุกข์.
ภิกษุทง้ั หลาย ส่วนอริยสาวกผูไ้ ด้สดับ อันทุกขเวทนา
ถู ก ต้ อ งแล้ ว ย่ อ มไม่ เ ศร้ า โศก ไม่ รำ่า ไรรำ า พั น ไม่ ทุบ อก
คร่าำ ครวญ ไม่ถงึ ความหลงไหล เขาย่อมเสวยเวทนาทางกาย
อย่างเดียว ไม่ได้เสวยเวทนาทางใจ.
ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนนายขมังธนู พึงยิง
บุรษุ ด้วยลูกศร แล้วยิงซ้าำ บุรษุ นัน้ ด้วยลูกศรดอกที่ ๒ ผิดไป
ก็เมื่อเป็นอย่างนี้ บุรุษนั้นย่อมเสวยเวทนาเพราะลูกศรดอก
เดียว ภิกษุทงั้ หลาย อริยสาวกผูไ้ ด้สดับ ก็ฉนั นัน้ เหมือนกัน
อันทุกขเวทนาถูกต้องแล้ว ย่อมไม่เศร้าโศก ไม่ร่ำาไร่รำาพัน
ไม่ทบุ อกคร่าำ ครวญ ไม่ถงึ ความหลงไหล เขาย่อมเสวยเวทนา
ทางกายอย่างเดียว ไม่ได้เสวยเวทนาทางใจ อนึ่ง เขาย่อม
ไม่มคี วามขัดเคืองเพราะทุกขเวทนานัน้ ปฏิฆานุสยั ใด อันเกิด
เพราะทุกขเวทนา ปฏิฆานุสยั นัน้ ย่อมไม่นอนตามแก่เขา ผูไ้ ม่มี
ความขัดเคืองเพราะทุกขเวทนานัน้ เขาผูอ้ นั ทุกขเวทนาถูก
ต้องแล้ว ย่อมจะไม่พอใจในกามสุข ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร
เพราะอริยสาวกผู้ได้สดับนั้น ย่อมรู้ชัดซึ่งอุบายอื่น อันเป็น
เครือ่ งสลัดออกจากทุกขเวทนา นอกไปจากกามสุข เมือ่ เขา
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ไม่พอใจในกามสุข ราคานุสัยใด อันเกิดเพราะสุขเวทนา
ราคานุสัยนั้น ย่อมไม่นอนเนื่อง (ในบุคคลนั้น) เขาย่อมรู้ชัด
ซึง่ เหตุเกิด ความตัง้ อยูไ่ ม่ได้ คุณ โทษ และอุบายเป็นเครือ่ ง
สลัดออกแห่งเวทนาเหล่านัน้ ตามความเป็นจริง เมือ่ เขารูช้ ดั
ซึง่ เหตุเกิด ความตัง้ อยูไ่ ม่ได้ คุณ โทษ และอุบายเป็นเครือ่ ง
สลัดออกแห่งเวทนาเหล่านัน้ ตามความเป็นจริง อวิชชานุสยั ใด
อันเกิดเพราะอทุกขมสุขเวทนา อวิชชานุสยั นัน้ ย่อมไม่นอน
เนือ่ ง (ในบุคคลนัน้ ) ถ้าเสวยสุขเวทนา เขาย่อมเป็นผูไ้ ม่ตดิ ใจ
เสวยสุขเวทนานั้น ถ้าเสวยทุกขเวทนา เขาย่อมเป็นผู้ไม่
ติดใจ เสวยทุกขเวทนานั้น ถ้าเสวยอทุกขมสุขเวทนา เขา
ย่อมเป็นผู้ไม่ติดใจ เสวยอทุกขมสุขเวทนานั้น.
ภิกษุทงั้ หลาย อริยสาวกผูไ้ ด้สดับแล้วนี้ เราเรียกว่า
เป็นผู้ปราศจากชาติ ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัส
และอุปายาสะ เราย่อมกล่าวว่า เป็นผู้ปราศจากทุกข์.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย นี้ แ ลเป็ น ความพิ เ ศษ เป็ น ความ
แปลกกัน เป็นเครือ่ งกระทำาให้ตา่ งกันระหว่างอริยสาวกผูไ้ ด้
สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ.
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ธรรมที่น่�อัศจรรย์ในธรรมวินัยนี้
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ตรัสเพราะปรารภเหตุมีภิกษุผู้ไม่บริสุทธิ์อยู่หมู่ภิกษุสงฆ์ใน
วันอุโบสถ

ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เธอทั้งหลายพึงทำาอุโบสถเถิด
พึงแสดงปาติโมกข์เถิด.
ภิกษุทั้งหลาย ตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป เราจักไม่
แสดงปาติโมกข์.
ภิกษุทั้งหลาย การที่ตถาคตจะพึงแสดงปาติโมกข์
ในบริษัทที่ไม่บริสุทธิ์ นี้มิใช่ฐานะ มิใช่โอกาส.
ภิกษุทงั้ หลาย ในมหาสมุทรมีธรรมทีน่ า่ อัศจรรย์อนั
ไม่เคยมีมา ๘ ประการ ที่พวกอสูรเห็นแล้วๆ ย่อมอภิรมย์
ธรรม ๘ ประการเป็นอย่างไร คือ
… ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่มหาสมุทรลาดลุ่ม ลึกลงไป
โดยลำาดับ หาได้โกรกชันเหมือนเหวไม่ นี้เป็นธรรมที่น่า
อัศจรรย์อันไม่เคยมีมาของมหาสมุทรประการที่ ๑ ที่พวก
อสูรเห็นแล้วๆ จึงอภิรมย์อยู่.
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… ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ข้ อ ที่ ม หาสมุ ท รเต็ ม เปี่ ย มอยู่
เสมอไม่ลน้ ฝัง่ นีเ้ ป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์อนั ไม่เคยมีมาของ
มหาสมุทรประการที่ ๒ ทีพ่ วกอสูรเห็นแล้วๆ จึงอภิรมย์อยู.่
… ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่มหาสมุทรไม่เกลื่อนด้วย
ซากศพ และในมหาสมุทรคลื่นย่อมซัดเอาซากศพเข้าหาฝั่ง
ให้ขึ้นบกทันที นี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาของ
มหาสมุทรประการที่ ๓ ทีพ่ วกอสูรเห็นแล้วๆ จึงอภิรมย์อยู.่
… ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่แม่น้ำาสายใหญ่ๆ บางสาย
คือ แม่นา้ำ คงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู มหี แม่นา้ำ เหล่านัน้ ไหล
ไปถึงมหาสมุทรแล้ว ย่อมเปลี่ยนนามและโคตรเดิมหมด
ถึงความนับว่ามหาสมุทรนั่นเอง นี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์
อันไม่เคยมีมาของมหาสมุทรประการที่ ๔ ที่พวกอสูรเห็น
แล้วๆ จึงอภิรมย์อยู่.
… ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่แม่น้ำาทุกสายในโลกย่อม
ไหลไปรวมยั ง มหาสมุ ท ร และสายฝนจากอากาศตกลง
สู่มหาสมุทร มหาสมุทรก็มิได้ปรากฏว่าจะพร่องหรือเต็ม
เพราะน้ำานั้นๆ นี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาของ
มหาสมุทรประการที่ ๕ ทีพ่ วกอสูรเห็นแล้วๆ จึงอภิรมย์อยู.่
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… ภิกษุทง้ั หลาย ข้อทีม่ หาสมุทรมีรสเดียว คือ รสเค็ม
นี้ เ ป็ น ธรรมที่ น่ า อั ศ จรรย์ อั น ไม่ เ คยมี ม าของมหาสมุ ท ร
ประการที่ ๖ ที่พวกอสูรเห็นแล้วๆ จึงอภิรมย์อยู่.
… ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่มหาสมุทรมีรัตนะมากมาย
หลายชนิด ในมหาสมุทรนั้นมีรัตนะ คือ แก้วมุกดา แก้ว
มณี แก้วไพฑูรย์ สังข์ ศิลา แก้วประพาฬ เงิน ทอง ทับทิม
มรกตนีเ้ ป็นธรรมทีน่ า่ อัศจรรย์อนั ไม่เคยมีมาของมหาสมุทร
ประการที่ ๗ ที่พวกอสูรเห็นแล้วๆ จึงอภิรมย์อยู่.
… ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ข้ อ ที่ ม หาสมุ ท รเป็ น ที่ พำ า นั ก
อาศัยของสิ่งมีชีวิตใหญ่ๆ สิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรนั้นมีดังนี้
คือ ปลาติมิ ปลาติมิงคลา ปลาติมิรมิงคลา พวกอสูร นาค
คนธรรพ์ แม้ที่มีร่างกายประมาณ ๑๐๐ โยชน์ ๒๐๐ โยชน์
๓๐๐ โยชน์ ๔๐๐ โยชน์ ๕๐๐โยชน์ ก็มีอยู่ นี้เป็นธรรมที่
น่าอัศจรรย์อนั ไม่เคยมีมาของมหาสมุทรประการที่ ๘ ทีพ่ วก
อสูรเห็นแล้วๆ จึงอภิรมย์อยู่.
ภิกษุทั้งหลาย ในมหาสมุทรมีธรรมที่น่าอัศจรรย์
อันไม่เคยมีมา ๘ ประการเหล่านี้แล ที่พวกอสูรเห็นแล้วๆ
จึงอภิรมย์อยู่.
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ภิกษุทงั้ หลาย ในธรรมวินยั นี้ ก็มธี รรมทีน่ า่ อัศจรรย์
อันไม่เคยมีมา ๘ ประการ ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วๆ ย่อม
อภิรมย์อยู่ ธรรม ๘ ประการเป็นอย่างไร คือ.
… ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่ในธรรมวินัยนี้ มีการศึกษา
ไปตามลำาดับ มีการกระทำาไปตามลำาดับ มีการปฏิบตั ไิ ปตาม
ลำาดับ มิใช่ว่าจะมีการบรรลุอรหัตผลโดยตรง นี้เป็นธรรม
ที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาของธรรมวินัยนี้ประการที่ ๑
ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วๆ จึงอภิรมย์อยู่.
… ภิกษุทงั้ หลาย ข้อทีส่ าวกทัง้ หลายของเราไม่ลว่ ง
สิกขาบทที่เราบัญญัติไว้แม้เพราะเหตุแห่งชีวิต นี้เป็นธรรม
ที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาของธรรมวินัยนี้ประการที่ ๒
ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วๆ จึงอภิรมย์อยู่.
… ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่บุคคลผู้ทุศีล มีบาปกรรม
มีสมาจารไม่สะอาด น่ารังเกียจ ปกปิดกรรมชัว่ ไม่ใช่สมณะ
แต่ปฏิญญาว่าเป็นสมณะ มิใช่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ แต่
ปฏิญญาว่าประพฤติพรหมจรรย์ เน่าใน ชุ่มด้วยราคะ เป็น
เพียงดังขยะมูลฝอย สงฆ์ยอ่ มไม่อยูร่ ว่ มกับบุคคลนัน้ ประชุม
กันยกวัตรเธอเสียทันที แม้เขาจะนั่งอยู่ในท่ามกลางภิกษุ
สงฆ์ก็จริง ถึงกระนั้นเขาก็ชื่อว่าห่างไกลจากสงฆ์ และสงฆ์
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ก็ห่างไกลจากเขา นี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมา
ของธรรมวินัยนี้ประการที่ ๓ ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วๆ จึง
อภิรมย์อยู่.
… ภิกษุทงั้ หลาย ข้อทีว่ รรณะ ๔ เหล่านี้ คือ กษัตริย์
พราหมณ์ แพศย์ ศูทร ออกบวชเป็นบรรพชิต ในธรรมวินยั ที่
ตถาคตประกาศแล้ว ย่อมละนามและโคตรเดิมเสีย ถึงความ
นับว่าเป็นสมณศากยบุตรทัง้ นัน้ นีเ้ ป็นธรรมทีน่ า่ อัศจรรย์อนั
ไม่เคยมีมาของธรรมวินยั นีป้ ระการที่ ๔ ทีภ่ กิ ษุทงั้ หลายเห็น
แล้วๆ จึงอภิรมย์อยู่.
… ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่ถึงแม้ภิกษุเป็นอันมากจะ
ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ นิพพานธาตุก็มิได้
ปรากฏว่าจะพร่องหรือเต็มด้วยภิกษุนั้น นี้เป็นธรรมที่น่า
อัศจรรย์อันไม่เคยมีมาของธรรมวินัยนี้ประการที่ ๕ ที่ภิกษุ
ทั้งหลายเห็นแล้วๆ จึงอภิรมย์อยู่.
… ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ข้ อ ที่ ธ รรมวิ นั ย มี ร สเดี ย ว คื อ
วิมตุ ติรส นีเ้ ป็นธรรมทีน่ า่ อัศจรรย์อนั ไม่เคยมีมาประการที่ ๖
ในธรรมวินัยนี้ ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วๆ จึงอภิรมย์อยู่.
… ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่ธรรมวินัยนี้มีรัตนะมากมาย
หลายชนิด รัตนะในธรรมวินัยนั้นมีดังนี้ คือ สติปัฏฐาน ๔
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สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗
อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมา
ของธรรมวินัยนี้ประการที่ ๗ ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วๆ จึง
อภิรมย์อยู่.
… ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ข้ อ ที่ ธ รรมวิ นั ย นี้ เ ป็ น ที่ พำ า นั ก
อาศัยแห่งสิ่งที่มีชีวิตใหญ่ๆ สิ่งมีชีวิตในธรรมวินัยนี้ มีดังนี้
คือ โสด�บัน ท่านผูป้ ฏิบตั เิ พือ่ กระทำาให้แจ้งซึง่ โสดาปัตติผล
สกท�ค�มี ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำาให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผล
อน�ค�มี ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำาให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล
อรหันต์ ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นอรหันต์ นี้เป็นธรรม
ที่น่าอัศจรรย์ อันไม่เคยมีมาของธรรมวินัยนี้ประการที่ ๘
ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วๆ จึงอภิรมย์อยู่.
ภิกษุทั้งหลาย ในธรรมวินัยนี้มีสิ่งที่น่าอัศจรรย์อัน
ไม่เคยมีมา ๘ ประการนี้แล ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วๆ จึง
อภิรมย์อยู่.
(ใน -บาลี อฏฺ ก. อำ. ๒๓/๒๐๐/๑๐9. ได้ตรัสกับปหาราทะ
จอมอสูรโดยมีนัยเดียวกันนี้.-ผู้รวบรวม)

๒๘๑
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ปัจจัยให้สุขทุกข์ภ�ยในเกิดขึ้น

100

-บาลี ตุกกฺ . อํ. ๒ /๒ ๓/ ๗ .

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อกายมีอยู่ สุขทุกข์ภายในย่อม
เกิดขึน้ เพราะกายสัญเจตนาเป็นเหตุ หรือเมือ่ วาจามีอยู่ สุข
ทุกข์ในภายในย่อมเกิดขึน้ เพราะวจีสญ
ั เจตนาเป็นเหตุ หรือ
เมือ่ ใจมีอยู่ สุขทุกข์ภายในย่อมเกิดขึน้ เพราะมโนสัญเจตนา
เป็นเหตุ
อีกอย่างหนึ่ง เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย บุคคลย่อม
ปรุงแต่งกายสังขาร อันเป็นปัจจัยให้สุขทุกข์ภายในเกิดขึ้น
ด้วยตนเองบ้าง หรือบุคคลอืน่ ย่อมปรุงแต่งกายสังขารของ
บุคคลนัน้ อันเป็นปัจจัยให้สขุ ทุกข์ภายในเกิดขึน้ แก่บคุ คลนัน้
หรือบุคคลรู้สึกตัวย่อมปรุงแต่งกายสังขาร อันเป็นปัจจัย
ให้สุขทุกข์ภายในเกิดขึ้นบ้าง หรือบุคคลไม่รู้สึกตัวย่อม
ปรุงแต่งกายสังขาร อันเป็นปัจจัยให้สขุ ทุกข์ภายในเกิดขึน้ บ้าง
บุคคลย่อมปรุงแต่งวจีสงั ขาร อันเป็นปัจจัยให้สขุ ทุกข์
ภายในเกิดขึ้นด้วยตนเองบ้าง หรือบุคคลอื่นย่อมปรุงแต่ง
วจีสังขารของบุคคลนั้น อันเป็นปัจจัยให้สุขทุกข์ภายใน
เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นบ้าง หรือบุคคลรู้สึกตัวย่อมปรุงแต่ง
วจีสังขาร อันเป็นปัจจัยให้สุขทุกข์ภายในเกิดขึ้นบ้าง หรือ
๒๘๒
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บุคคลไม่รู้สึกตัวย่อมปรุงแต่งวจีสังขาร อันเป็นปัจจัยให้
สุขทุกข์ภายในเกิดขึ้นบ้าง
บุคคลย่อมปรุงแต่งมโนสังขาร อันเป็นปัจจัยให้สขุ ทุกข์
ภายในเกิดขึ้นด้วยตนเองบ้าง หรือบุคคลอื่นย่อมปรุงแต่ง
มโนสังขารของบุคคลนัน้ อันเป็นปัจจัยให้สขุ ทุกข์ภายในเกิดขึน้
แก่บคุ คลนัน้ บ้าง หรือบุคคลรูส้ กึ ตัวย่อมปรุงแต่งมโนสังขาร
อัน เป็ น ปั จ จั ย ให้สุขทุกข์ภายในเกิดขึ้นบ้าง หรือบุคคล
ไม่รู้สึกตัวย่อมปรุงแต่งมโนสังขา รอันเป็นปัจจัยให้สุขทุกข์
ภายในเกิดขึ้นบ้าง.
ภิกษุทงั้ หลาย อวิชชาติดตามไปแล้วในธรรมเหล่านี้
แต่เพราะอวิชชานั่นแลดับโดยสำารอกไม่เหลือ กายอันเป็น
ปัจจัยให้สุขทุกข์ภายในเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้น ย่อมไม่มี วาจา
… ใจ … เขต … วัตถุ… อายตนะ … อธิกรณะอันเป็นปัจจัย
ให้สุขทุกข์ภายในเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นย่อมไม่มี.
ภิกษุทั้งหลาย ความได้อัตภาพ ๔ ประการนี้ ๔
ประการเป็นอย่างไร คือ ความได้อตั ภาพทีส่ ญ
ั เจตนาของตน
เป็นไป ไม่ใช่สญ
ั เจตนาของผูอ้ นื่ เป็นไปก็มี ความได้อตั ภาพที่
สัญเจตนาของผูอ้ นื่ เป็นไป ไม่ใช่สญ
ั เจตนาของตนเป็นไปก็มี
ความได้อตั ภาพทีส่ ญ
ั เจตนาของตนด้วย สัญเจตนาของผูอ้ นื่
๒๘๓
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ด้วยเป็นไปก็มี ความได้อัตภาพที่สัญเจตนาของตนก็มิใช่
สัญเจตนาของผู้อื่นก็มิใช่เป็นไปก็มี.
ภิกษุทั้งหลาย ความได้อัตภาพ ๔ ประการนี้แล.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสโดยย่อนี้
ข้าพระองค์ทราบชัดเนื้อความโดยพิสดารอย่างนี้ว่า บรรดาความได้
อัตภาพ ๔ ประการนั้น ความได้อัตภาพที่สัญเจตนาของตนเป็นไป มิใช่
สัญเจตนาของผูอ้ นื่ เป็นไปนี้ คือ การจุตจิ ากกายนัน้ ของสัตว์เหล่านัน้ ย่อมมี
เพราะสัญเจตนาของตนเป็นเหตุ ความได้อัตภาพที่สัญเจตนาของผู้อื่น
เป็นไป มิใช่สัญเจตนาของตนเป็นไปนี้ คือ การจุติจากกายนั้นของสัตว์
เหล่านั้น ย่อมมีเพราะสัญเจตนาของผู้อื่นเป็นเหตุ ความได้อัตภาพที่
สัญเจตนาของตนด้วยสัญเจตนาของผู้อื่นด้วยเป็นไปนี้ คือ การจุติจาก
กายนั้นของสัตว์เหล่านั้นย่อมมีเพราะสัญเจตนาของตนและสัญเจตนา
ผูอ้ นื่ เป็นเหตุความได้อตั ภาพทีส่ ญ
ั เจตนาของตนเป็นไปก็มใิ ช่ สัญเจตนา
ของผู้อื่นเป็นไปก็มิใช่นี้ จะพึงเห็นเทวดาทั้งหลายด้วยอัตภาพนั้นเป็น
อย่างไร พระเจ้าข้า.

สารีบตุ ร พึงเห็นเทวดาทัง้ หลายผูเ้ ข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะด้วยอัตภาพนั้น.
(ถั ด จากนี้ ได้ ต รั ส ต่ อ ไปตามข้ อ ความที่ ป รากฏในหน้ า
9๘ ของหนังสือเล่มนี้. ผู้รวบรวม)
๒๘๔
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นิพพ�นธ�ตุ ๒ อย่�ง
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101
-บาลี อิตวิ .ุ ขุ. ๒๕/๒๕๘/๒๒๒.

ภิกษุทงั้ หลาย นิพพานธาตุ ๒ ประการนี้ ๒ ประการ
เป็นอย่างไร คือ สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ และอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ ส อุ ป าทิ เ สสนิ พ พานธาตุ เ ป็ น
อย่างไร ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เป็นพระอรหันตขีณาสพ อยูจ่ บ
พรหมจรรย์ ทำากิจที่ควรทำาเสร็จแล้ว ปลงภาระลงได้แล้ว
มีประโยชน์ของตนอันบรรลุแล้ว มีสังโยชน์ในภพนี้สิ้นรอบ
แล้ว หลุดพ้นแล้วเพราะรูโ้ ดยชอบ ภิกษุนนั้ ย่อมเสวยอารมณ์
ทัง้ ทีพ่ งึ ใจและไม่พงึ ใจ ยังเสวยสุขและทุกข์อยู่ เพราะความที่
อินทรีย์ ๕ เหล่าใดเป็นธรรมชาติไม่บุบสลาย อินทรีย์ ๕
เหล่านั้นของเธอยังตั้งอยู่นั่นเทียว ภิกษุทั้งหลาย ความ
สิน้ ไปแห่งราคะ ความสิน้ ไปแห่งโทสะ ความสิน้ ไปแห่งโมหะ
ของภิกษุนั้น นี้เราเรียกว่า สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ อ นุ ป าทิ เ สสนิ พ พานธาตุ เ ป็ น
อย่างไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นพระอรหันตขีณาสพอยู่
จบพรหมจรรย์ ทำากิจทีค่ วรทำาเสร็จแล้ว ปลงภาระลงได้แล้ว
มีประโยชน์ของตนอันบรรลุแล้ว มีสังโยชน์ในภพสิ้นรอบ
๒๘๕
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แล้ว หลุดพ้นแล้วเพราะรูโ้ ดยชอบ เวทนาทัง้ ปวงในอัตภาพ
นีแ้ หละของภิกษุนนั้ เป็นธรรมชาติอนั กิเลสทัง้ หลายมีตณ
ั หา
เป็นต้นให้เพลิดเพลินมิได้แล้ว จัก (ดับ) เย็น.
ภิกษุทง้ั หลาย นีเ้ ราเรียกว่า อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ
ภิกษุทั้งหลาย นิพพานธาตุ ๒ ประการนี้แล.
นิพพานธาตุ ๒ ประการนี้ ตถาคตผู้มีจักษุ ผู้อัน
ตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้ว ผู้คงที่ประกาศไว้แล้ว อัน
นิ พ พานธาตุ อ ย่ า งหนึ่ ง มี ใ นปั จ จุ บั น นี้ ชื่ อ ว่ า สอุ ป าทิ เ สส
เพราะสิ้ น ตั ณ หาเครื่ อ งนำ า ไปสู่ ภ พ ส่ ว นนิ พ พานธาตุ
(อีกอย่างหนึง่ ) เป็นทีด
่ บั สนิทแห่งภพทัง้ หลายโดยประการทัง้
ปวงอันมีในเบื้องหน้าชื่อว่าอนุปาทิเสส ชนเหล่าใดรู้บทอัน
ปัจจัยไม่ปรุงแต่งแล้วนี้ มีจิตหลุดพ้นแล้วเพราะสิ้นตัณหา
เครื่องนำาไปสู่ภพ ชนเหล่านั้นยินดีแล้วในนิพพาน เป็นที่
สิ้นกิเลสเพราะบรรลุธรรมอันเป็นสาระ เป็นผู้คงที่ ละภพ
ได้ทั้งหมด.

๒๘๖

ข้อปฏิบัติเพื่อสิ้นสังโยชน์
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ผู้หลับน้อย ตื่นมากในราตรี
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-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๑๗๕/๑๓๗.
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ธรรมมีอุปการะมากต่อผู้เป็นเสขะ
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-บาลี อิตวิ .ุ ขุ. ๒๕/๒๓๖/๑๙๔.
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ปฏิปทาบรรลุมรรคผล ๔ แบบ
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นี้เรียกว่า ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา

แบบปฏิบัติลาำ บาก รู้ได้เร็ว

นี้เรียกว่า ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา

291

แบบปฏิบัติสบาย รู้ได้ช้า

สุขาปฏิปทาทันธาภิญญา
292

นี้เรียกว่า

อนาคามี

แบบปฏิบัติสบาย รู้ได้เร็ว
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ความพรากจากโยคะ ๔
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เหตุสาำ เร็จความปรารถนา (นัยที่ 1)
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เหตุสำาเร็จความปรารถนา (นัยที่ 2)
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อานิสงส์การฟังธรรมโดยกาลอันควร
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-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๒๔/๓๒๗.

ก็สมัยนัน้ ท่านพระผัคคุณะอาพาธ มีทกุ ข์ เป็นไข้หนัก พระผูม้ -ี
พระภาคได้เสด็จเข้าไปเยี่ยมท่านพระผัคคุณะถึงที่อยู่ แล้วได้ทรงชี้แจง
ด้วยธรรมีกถาให้ท่านพระผัคคุณะเห็นแจ้ง ให้สมาทาน อาจหาญ ร่าเริง
แล้วเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไป ครั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จไปแล้ว
ไม่นาน ท่านพระผัคคุณะได้กระทำากาละ และในเวลาตายอินทรียข์ องท่าน
พระผัคคุณะนั้น ผ่องใสยิ่งนัก.
ครั้งนั้น ท่านพระอานนท์ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่
พระองค์ผเู้ จริญ เมือ่ พระผูม้ พี ระภาคเสด็จจากมาไม่นาน ท่านพระผัคคุณะ
ก็กระทำากาละ และในเวลาตายอินทรียข์ องท่านพระผัคคุณะผ่องใสยิง่ นัก.

307

308

อนาคามี

3

3

309

310

อนาคามี

ประโยชน์ของการฟังกุศลธรรม

109

-บาลี สุตตฺ . ขุ. ๒๕/๔๗๓/๓๙๐.

มีประโยชน์เพือ่ รูธ้ รรมอัน
เป็นธรรม 2 อย่างตามความเป็นจริง
นี้เป็นอย่างที่ 1
นี้เป็นอย่างที่ 2
พึงหวังผล
ได้ 2 อย่าง อย่างใดอย่างหนึง่ คือ อรหัตตผลในปัจจุบนั
หรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี.
พึงม
311

อุปธิ

นี้เป็นอย่างที่ 1
นี้เป็นอย่างที่ 2

2
พึงหวังผลได้ 2 อย่าง อย่างใดอย่างหนึง่
คือ อรหัตตผลในปัจจุบนั หรือเมือ่ ยังมีความยึดมัน่ เหลืออยู่
ก็จะเป็นอนาคามี.

นี้เป็นอย่างที่ 1
นีเ้ ป็นอย่างที่ 2

2
พึงหวังผล
ได้ 2 อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ อรหัตตผลในปัจจุบนั
หรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี
312

อนาคามี

นี้เป็นอย่างที่ 1
นี้ เ ป็ น อย่ า งที่ 2
พึงหวังผลได้ 2 อย่าง อย่างใดอย่างหนึง่ คือ อรหัตตผล
ในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็น
อนาคามี

นีเ้ ป็นอย่างที่ 1
นีเ้ ป็นอย่างที่ 2

พึงหวังผล
ได้ 2 อย่าง อย่างใดอย่างหนึง่ คือ อรหัตตผลในปัจจุบนั
หรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี
313

นี้เป็นอย่างที่ 1
นีเ้ ป็นอย่างที่ 2

พึงหวังผล
ได้ 2 อย่าง อย่างใดอย่างหนึง่ คือ อรหัตตผลในปัจจุบนั
หรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี

นี้เป็นอย่างที่ 1
นีเ้ ป็นอย่างที่ 2

พึงหวังผล
ได้ 2 อย่าง อย่างใดอย่างหนึง่ คือ อรหัตตผลในปัจจุบนั
หรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี.
314

อนาคามี

นี้เป็นอย่างที่ 1
นีเ้ ป็นอย่างที่ 2

พึงหวังผล
ได้ 2 อย่าง อย่างใดอย่างหนึง่ คือ อรหัตตผลในปัจจุบนั
หรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี.

นีเ้ ป็นอย่างที่ 1
นีเ้ ป็นอย่างที่ 2

พึงหวังผล
ได้ 2 อย่าง อย่างใดอย่างหนึง่ คือ อรหัตตผลในปัจจุบนั
หรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี.
315

นี้เป็นอย่างที่ 1
นีเ้ ป็นอย่างที่ 2
พึงหวังผลได้ 2 อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ
อรหัตตผลในปัจจุบนั หรือเมือ่ ยังมีความยึดมัน่ เหลืออยู่
ก็จะเป็นอนาคามี.

นี้เป็นอย่างที่ 1
นี้ เ ป็ น อย่ า งที่ 2
พึงหวังผลได้ 2 อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ
อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่
ก็จะเป็นอนาคามี.
316

อนาคามี

นี้เป็นอย่างที่ 1
นีเ้ ป็นอย่างที่ 2
พึงหวังผลได้ 2 อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ
อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่
ก็จะเป็นอนาคามี.

อย่างที่ 1

นี้ เ ป็ น
นี้เป็นอย่างที่ 2

พึงหวังผลได้ 2 อย่าง
อย่างใดอย่างหนึง่ คือ อรหัตตผลในปัจจุบนั หรือเมือ่ ยังมี
ความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี.
317

นี้ เ ป็ น อย่ า งที่ 1
นีเ้ ป็นอย่างที่ 2
พึงหวังผลได้ 2 อย่าง อย่างใดอย่างหนึง่
คือ อรหัตตผลในปัจจุบนั หรือเมือ่ ยังมีความยึดมัน่ เหลืออยู่
ก็จะเป็นอนาคามี.

อย่างที่ 1

นีเ้ ป็น

นี้เป็นอย่างที่ 2
318

อนาคามี

พึงหวังผลได้ 2 อย่าง
อย่างใดอย่างหนึง่ คือ อรหัตตผลในปัจจุบนั หรือเมือ่ ยังมี
ความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี.
พึงมี

นีเ้ ป็นอย่างที่ 1

นี้เป็นอย่างที่ 2

319

พึงหวังผลได้ 2 อย่าง อย่างใดอย่างหนึง่ คือ
อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่
ก็จะเป็นอนาคาม
(สำาหรับบทนี้มีเนื้อหาค่อนข้างยาว จึงได้นำามาใส่ไว้บางส่วน
ผูส้ นใจพึงตามอ่านเนือ้ ความเต็มได้จากทีม่ าของพระสูตร. -ผูร้ วบรวม)

320

อนาคามี

การให้ทาน แล้วเป็นอนาคามี

110
-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๖๐/๔๙.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอ เป็นเหตุ เป็นปัจจัย ที่การ
ให้ทานเช่นนั้นนั่นแล บุคคลบางคนในโลกนี้ ให้แล้ว มีผลมาก แต่ไม่มี
อานิสงส์มาก และอะไรหนอ เป็นเหตุ เป็นปัจจัย ทีก่ ารให้ทานเช่นนัน้ นัน่ แล
บุคคลบางคนในโลกนี้ ให้แล้ว มีผลมาก และมีอานิสงส์มาก.

321

322

อนาคามี

323

324

อนาคามี

ละธรรมอย่างหนึ่ง ได้อนาคามี
(นัยที่ 1)

111

-บาลี อิตวิ .ุ ขุ. ๒๕/๒๒๙/๑๗๙.

325

อนาคามี

ละธรรมอย่างหนึ่ง ได้อนาคามี
(นัยที่ 2)

112

-บาลี อิตวิ .ุ ขุ. ๒๕/๒๒๙/๑๘๐.

326

อนาคามี

ละธรรมอย่างหนึ่ง ได้อนาคามี
(นัยที่ 3)

113

-บาลี อิตวิ .ุ ขุ. ๒๕/๒๓๐/๑๘๑.

327

อนาคามี

ละธรรมอย่างหนึ่ง ได้อนาคามี
(นัยที่ ๔)

11๔

-บาลี อิตวิ .ุ ขุ. ๒๕/๒๓๐/๑๘๒.

328

อนาคามี

ละธรรมอย่างหนึ่ง ได้อนาคามี
(นัยที่ 5)

115

-บาลี อิตวิ .ุ ขุ. ๒๕/๒๓๑/๑๘๓.

329

อนาคามี

เจริญพรหมวิหาร
ได้อรหันต์หรืออนาคามี

116
-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๓๒๑/๑๙๖.

330

อนาคามี

ไม่ใช่เช่นนั้น พระเจ้าข้า.
ไม่ใช่เช่นนั้น พระเจ้าข้า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ด้วยว่าทุกข์
จักถูกต้องบุคคลผู้ไม่ทำาบาปกรรมได้แต่ที่ไหน.

331

ไม่ใช่เช่นนั้น พระเจ้าข้า.
ไม่ใช่เช่นนั้น พระเจ้าข้า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ด้วยว่าทุกข์
จักถูกต้องบุคคลผู้ไม่ทำาบาปกรรมได้แต่ที่ไหน.
332

อนาคามี

333

อนาคามี

อานิสงส์ที่มุ่งหวัง
ของการเจริญอนิจจสัญญา

117
-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๓/๓๗๓.

3
4

334

อนาคามี

อานิสงส์ที่มุ่งหวัง
ของการเจริญทุกขสัญญา

118
-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๓/๓๗๔.

3

5

335

6

336

อนาคามี

อานิสงส์ที่มุ่งหวัง
ของการเจริญอนัตตสัญญา

119
-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๓/๓๗๕.

3

337

อนาคามี

ผลของการเจริญอนิจจสัญญา

120
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๘๙/๒๖๓.

338

อนาคามี

1

1. กะลำ�พัก มีชอ่ื เรียกอีกอย่�งว่� สลัดได. -ผูร้ วบรวม
339

340

อนาคามี

341

อนาคามี

ผลของการพิจารณาเห็นสังขาร
โดยความไม่เที่ยง

121

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๑/๓๖๙.

342

อนาคามี

ผลของการพิจารณาเห็นสังขาร
โดยความเป็นทุกข์

122

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๒/๓๗๐.

343

อนาคามี

ผลของการพิจารณาเห็นธรรม
โดยความเป็นอนัตตา

123

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๒/๓๗๑.

344

อนาคามี

ผลของการพิจารณาเห็นนิพพาน
โดยความเป็นสุข

12๔

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๒/๓๗๒.

345

อนาคามี

การเห็นเพื่อละสังโยชน์

125
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๓๗/๕๗.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างไร เห็นอยู่อย่างไร
จึงจะละสังโยชน์ได้.

346

อนาคามี

(ในสูตรอืน่ ตรัสว่า เมือ่ รูอ้ ยู่ เห็นอยูซ่ ง่ึ ธรรมเหล่านี้ โดยความเป็น
อนัตตา สังโยชน์จึงจะถึงความเพิกถอน -บาลี สฬา. สำ. ๑๘/๓๘/๕๘.
-ผูร้ วบรวม)

347

อนาคามี

การเห็นเพื่อละอนุสัย

126
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๓๙/๖๑.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างไร เห็นอยู่อย่างไร
จึงจะละอนุสัยได้.

(ในกรณีแห่งธรรมหมวด หู จมูก ลิน้ กาย และใจ ก็มขี อ้ ความ
อย่างเดียวกัน).

(ในสูตรอืน่ ตรัสว่า เมือ่ รูอ้ ยู่ เห็นอยูซ่ ง่ึ ธรรมเหล่านี้ โดยความ
เป็นอนัตตา อนุสยั จะพึงถึงความเพิกถอน -บาลี สฬา. สำ. ๑๘/๓๙/๖๒.
-ผูร้ วบรวม)
348

อนาคามี

การเห็นเพื่อละอาสวะ

127
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๓๘/๕๙.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างไร เห็นอยู่อย่างไร
จึงจะละอาสวะได้.

(ในกรณีแห่งธรรมหมวด หู จมูก ลิน้ กาย และใจ ก็มขี อ้ ความ
อย่างเดียวกัน).

(ในสูตรอื่นตรัสว่า เมื่อรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งธรรมเหล่านี้ โดยความ
เป็นอนัตตา อาสวะจึงจะถึงความเพิกถอน -บาลี สฬา. สำ. ๑๘/๓๘/๖๐.
-ผู้รวบรวม)
349

อนาคามี

การเห็นเพื่อละอวิชชา

128
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๓๗/๕๖.

ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ บุคคลเมือ่ รูอ้ ย่างไร เห็นอย่างไร จึงจะละ
อวิชชาได้ วิชาจึงจะเกิดขึ้น พระเจ้าข้า.

(ในกรณีแห่งธรรมหมวด หู จมูก ลิน้ กาย และใจ ก็มขี อ้ ความ
อย่างเดียวกัน).

350

อนาคามี

อานิสงส์ของธรรม 1 ประการ (นัยที่ 1)

129

-บาลี เอก. อํ. ๒๐/๕๗/๒๓๓.

กายคตาสต

351

อนาคามี

อานิสงส์ของธรรม 1 ประการ (นัยที่ 2) 130
-บาลี เอก. อํ. ๒๐/๕๕/๒๒๕.

กายคตาสต

กายคตาสต

352

อนาคามี

กายคตาสต

กายคตาสต

กายคตาสต

กายคตาสต

กายคตาสต

353

กายคตาสติ.

354

อนาคามี

อานิสงส์ของธรรม ๔ ประการ

131

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๑๖/๑๖๓๔., -บาลี จตุกกฺ . อํ. ๒๑/๓๓๒/๒๔๘.

3

355

356

อนาคามี

[ธรรม ๔ ประการเหล่านีเ้ ป็นหลักธรรมทีส่ าำ คัญ เพราะได้ตรัสไว้
ในบาลีแห่งอื่นอีกหลายพระสูตร ดังนี้
เป็นธรรมที่มีอุปการะมากแก่มนุษย์ (มนุสฺสภูตพหุการ)
(-บาลี จตุกฺก. อำ. ๒๑/๓๓๒/๒๔๙.)
เป็นองค์คุณเครื่องให้ถึงกระแสแห่งพระนิพพาน (โสตาปตฺติยงฺค) (-บาลี มหาวาร. สำ. ๑๙/๔๓๔/๑๔๒๙.)
เป็ น เครื่ อ งให้ มี ค วามเจริ ญ แห่ ง ปั ญ ญา (ปญญาวุ ฑฺ ฒิ )
(-บาลี มหาวาร. สำ. ๑๙/๕๑๗/๑๖๓๙.)
เป็นเครื่องให้มีความไพบูลย์แห่งปัญญา (ปญฺญาเวปุลฺล)
(-บาลี มหาวาร. สำ. ๑๙/๕๑๗/๑๖๔๐.)
เป็ น เครื่ อ งให้ มี ปั ญ ญาอั น ใหญ่ ห ลวง (มหาปญฺ ญ ตา)
(-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.)
357

เป็นเครื่องให้มีปัญญาอันหาประมาณค่ามิได้ (อปฺปมตฺตปญฺญตา) (-บาลี มหาวาร. สำ. ๑๙/๕๑๘/๑๖๔๕.)
เป็ น เครื่ อ งให้ มี ปั ญ ญาเสมื อ นแผ่ น ดิ น (ภู ริ ป ญฺ ญ ตา)
(-บาลี มหาวาร. สำ. ๑๙/๕๑๘/๑๖๔๖.)
เป็นเครื่องให้มีปัญญามาก (ปญฺญาพาหุลฺลาย) (-บาลี
มหาวาร. สำ. ๑๙/๕๑๘/๑๖๔๗.)
เป็นเครือ่ งให้เป็นผูม้ ปี ญ
ั ญาฉับพลัน (สีฆปญฺญตา) (-บาลี
มหาวาร. สำ. ๑๙/๕๑๘/๑๖๔๘.)
เป็นเครื่องให้เป็นผู้มีปัญญาไว (ลหุปญฺญตา) (-บาลี
มหาวาร. สำ. ๑๙/๕๑๘/๑๖๔๙.)
เป็ น เครื่ อ งให้ เ ป็ น ผู้ มี ปั ญ ญาอั น ร่ า เริ ง (หาสปญฺ ญ ตา)
(-บาลี มหาวาร. สำ. ๑๙/๕๑๘/๑๖๕๐.)
เป็นเครื่องให้เป็นผู้มีปัญญาแล่น (ชวนปญฺญตา) (-บาลี
มหาวาร. สำ. ๑๙/๕๑๘/๑๖๕๑.)
เป็ น เครื่ อ งให้ เ ป็ น ผู้ มี ปั ญ ญาคมกล้ า (ติ กฺ ข ปญฺ ญ ตา)
(-บาลี มหาวาร. สำ. ๑๙/๕๑๘/๑๖๕๒.)
เป็นเครื่องให้เป็นผู้มีปัญญาเครื่องเจาะแทง (นิพฺเพธิกปญฺญตา) (-บาลี มหาวาร. สำ. ๑๙/๕๑๘/๑๖๕๓.)]

358

อนาคามี

อานิสงส์ของธรรม 5 ประการ (นัยที่ 1)

132

-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๑๖๑/๑๒๒.

5
5

3
5
5

359

อนาคามี

อานิสงส์ของธรรม 5 ประการ (นัยที่ 2) 133
-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๙๓/๖๗.

3

360

อนาคามี

ละธรรม 5 อย่าง
ได้ความเป็นอริยบุคคล (นัยที่ 1)

13๔

-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๓๐๓/๒๕๙.

1
3

361

2
3

(ในสูตรอืน่ ได้ตรัสโดยนัยเดียวกันนี้ ต่างกันเฉพาะในข้อที่ ๕
โดยตรัสว่าเป็น ความตระหนีธ่ รรม -บาลี ปญฺจก. อำ. ๒๒/๓๐๒/๒๕๗.
-ผู้รวบรวม)

362

อนาคามี

ละธรรม 6 อย่าง ได้อนาคามิผล

135

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๗๑/๓๓๖.

ภิกษุยงั ละธรรม 6 ประการไม่ได้แล้ว
ย่อมเป็นผูไ้ ม่ควรเพือ่ ทำาให้แจ้งซึง่ อนาคามิผล
6

3
6

6

363

ภิกษุละธรรม 6 ประการได้แล้ว ย่อม
เป็นผู้ควรเพื่อทำาให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล
6

3
4
6

364

6

อนาคามี

ละธรรม 6 อย่าง ได้อรหัตตผล

136

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๗๑/๓๓๗.

ภิกษุยงั ละธรรม 6 ประการไม่ได้แล้ว
ย่อมเป็นผู้ไม่ควรเพื่อทำาให้แจ้งซึ่งอรหัตตผล
6
6
ภิกษุละธรรม 6 ประการได้แล้ว
ย่ อ มเป็ น ผู้ ค วรเพื่ อ ทำ า ให้ แ จ้ ง ซึ่ ง อรหั ต ตผล
6
6

365

อนาคามี

อานิสงส์ของสติปัฏฐาน ๔ (นัยที่ 1)

137

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๔๑/๘๐๕.

366

อนาคามี

อานิสงส์ของสติปัฏฐาน ๔ (นัยที่ 2)

138

-บาลี มู. ม. ๑๒/๑๒๖/๑๕๑.

7
7
3

6
7

7
3

6

7
367

(ส่วนนีน้ าำ มาจากท้ายมหาสติปฏั ฐานสูตร ซึง่ มีเนือ้ หาค่อนข้างมาก
จึงไม่ได้นำามาใส่ไว้ในทีนี้ ผู้ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่
มหาสติปฏั ฐานสูตร -บาลี มหา. ที. ๑๐/๓๒๕/๒๗๓. หรือ สติปฏั ฐานสูตร
-บาลี มู. ม. ๑๒/๑๐๓/๑๓๑. -ผู้รวบรวม)

368

อนาคามี

เจริญสติปัฏฐาน ๔
เพื่อละ โอรัมภาคิยสังโยชน์

139
-บาลี นวก. อํ. ๒๓/๔๘๐/๒๗๑.

(ในสูตรอืน่ ตรัสว่า ให้เจริญสติปฏั ฐาน ๔ เพือ่ ความรูย้ งิ่ เพือ่
กำาหนดรู้ เพือ่ ความสิน้ ไป เพือ่ ละโอรัมภาคิยสังโยชน์. -ผูร้ วบรวม)
369

อนาคามี

เจริญสติปัฏฐาน ๔
เพื่อละ อุทธัมภาคิยสังโยชน์

1๔0
-บาลี นวก. อํ. ๒๓/๔๘๑/๒๗๔.

(ในสูตรอืน่ ตรัสว่า ให้เจริญสติปฏั ฐาน ๔ เพือ่ ความรูย้ งิ่ เพือ่
กำาหนดรู้ เพือ่ ความสิน้ ไป เพือ่ ละอุทธัมภาคิยสังโยชน์. -ผูร้ วบรวม)
370

อนาคามี

เจริญสติปัฏฐาน ๔ เพื่อละนิวรณ์

1๔1

-บาลี นวก. อํ. ๒๓/๔๗๙/๒๖๘.

371

อนาคามี

ปฏิปทาให้ถึงการเจริญสติปัฏฐาน

1๔2

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๔๔/๘๑๕.

ความเกิดขึน้ ในกาย
กาย
ในเวทนา
372

ความเสือ่ มในกาย
ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปใน
ความเกิดขึ้น
ความเกิดขึ้นในจิต

อนาคามี

ความเกิดขึ้นในธรรม
ความเสื่อมในธรรม
ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในธรรม

373

อนาคามี

อานิสงส์ของอานาปานสติ 2 ประการ

1๔3

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๙๖/๑๓๑๑.

374

อนาคามี

375

376

อนาคามี

377

อนาคามี

อานิสงส์ของอานาปานสติ 7 ประการ

1๔๔

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๙๗/๑๓๑๔.

(จากนี้ได้ตรัสวิธีการเจริญอานาปานสติ ดังปรากฏในหน้า ๓๗๔ )

378

อนาคามี

7

7

3

7
7

7
379

(ในสูตรอืน่ ตรัสว่า อานาปานสติสมาธิ อันบุคคลเจริญแล้ว
ทำ า ให้ ม ากแล้ ว ย่ อ มเป็ น ไปเพื่ อ การละสั ง โยชน์ ทั้ ง หลาย -บาลี
มหาวาร. สำ. ๑๙/๔๒๖/๑๔๐๖. หรือเป็นไปเพื่อการกำาจัดเสีย
ซึ่งอนุสัย -บาลี มหาวาร. สำ. ๑๙/๔๒๖/๑๔๐๘. นอกจากนี้ยังได้
ตรัสถึงอานิสงส์อื่นๆ ของอานาปานสติไว้อีกมาก ผู้สนใจสามารถ
ศึกษาได้จากพุทธวจน-หมวดธรรม เล่ม ๖ ฉบับ อานาปานสติ หรือ
จากพระไตรปิฎก. -ผู้รวบรวม)

380

อนาคามี

เจริญสัมมัปธาน ๔
เพื่อละ โอรัมภาคิยสังโยชน์

1๔5
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๒๒/๑๐๙๗.

1

3

381

382

อนาคามี

เจริญสัมมัปธาน ๔
เพื่อละ อุทธัมภาคิยสังโยชน์

1๔6

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๒๒/๑๐๙๗.

3

383

4

4

384

อนาคามี

อานิสงส์ 2 ประการ ของอิทธิบาท ๔

1๔7

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๖๕/๑๒๑๗.

3

385

อนาคามี

อานิสงส์ 7 ประการ ของอิทธิบาท ๔ 1๔8
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๖๖/๑๒๑๙.

3

386

อนาคามี

7
7

7

387

อนาคามี

เจริญอิทธิบาท ๔
เพื่อละ โอรัมภาคิยสังโยชน์

1๔9
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๗๔/๑๒๕๐.

3

388

อนาคามี

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

389

อนาคามี

อานิสงส์ 2 ประการ ของอินทรีย์ 5

150

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๑๒/๑๐๖๙.

390

อนาคามี

อานิสงส์ 7 ประการ ของอินทรีย์ 5

151

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๑๒/๑๐๖๘.

1
3

391

392

อนาคามี

เจริญอินทรีย์ 5
เพื่อละ โอรัมภาคิยสังโยชน์

152
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๑๖/๑๐๘๔.

3

393

394

อนาคามี

เจริญอินทรีย์ 5
เพื่อละ อุทธัมภาคิยสังโยชน์

153

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๑๖/๑๐๘๔.

5

5
5
5

5
5

3

395

(ในสูตรอื่นตรัสว่า ให้เจริญอินทรีย์ ๕ มีอันกำาจัดราคะ
เป็ น ที่ สุ ด มี อั น กำ า จั ด โทสะเป็ น ที่ สุ ด มี อั น กำ า จั ด โมหะเป็ น ที่ สุ ด
เพือ่ ละอุทธัมภาคิยสังโยชน์ -บาลี มหาวาร. สำ. ๑๙/๓๑๗/๑๐๘๘.
-ผู้รวบรวม)

396

อนาคามี

เจริญพละ 5
เพื่อละ โอรัมภาคิยสังโยชน์

15๔
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๒๓/๑๑๐๑.

3

397

398

อนาคามี

เจริญพละ 5
เพื่อละ อุทธัมภาคิยสังโยชน์

155

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๒๓/๑๑๐๒.

3

399

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

400

อนาคามี

อานิสงส์ 7 ประการ ของโพชฌงค์ 7

156

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๙๘/๓๗๓.

401

402

อนาคามี

403

4

404

อนาคามี

5

5

5

5

5

405

อนาคามี

อานิสงส์ 2 ประการ
ของการเจริญสัญญาแบบต่างๆ

157

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๗๙/๖๔๑.

406

อนาคามี

407

408

อนาคามี

409

1

1. พึงขย�ยข้อคว�มท้�ย … โดยเทียบเคียงเนื้อคว�มที่ปร�กฏในอัฏฐิกสัญญ�.
-ผูร้ วบรวม
410

อนาคามี

411

2
2

2

412

อนาคามี

413

414

อนาคามี

415

อนาคามี

เจริญโพชฌงค์ 7
เพื่อละ โอรัมภาคิยสังโยชน์

158
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๘๔/๖๖๘.

1

4
416

อนาคามี

7
7

417

อนาคามี

เจริญโพชฌงค์ 7
เพื่อละ อุทธัมภาคิยสังโยชน์

159
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๘๔/๖๖๙.

1

4
418

อนาคามี

(ในสูตรอืน่ ตรัสว่า ให้เจริญโพชฌงค์ ๗ มีอนั กำาจัดราคะเป็น
ทีส่ ดุ มีอนั กำาจัดโทสะเป็นทีส่ ดุ มีอนั กำาจัดโมหะเป็นทีส่ ดุ , หรือเจริญ
โพชฌงค์ ๗ อันหยั่งลงสู่อมตะ มีอมตะเป็นเบื้องหน้า มีอมตะเป็น
ทีส่ ดุ , หรือเจริญโพชฌงค์ ๗ อันน้อมไปสูน่ พิ พาน โน้มไปสูน่ พิ พาน
โอนไปสู่นิพพาน เพื่อละอุทธัมภาคิยสังโยชน์ -บาลี มหาวาร. สำ.
๑๙/๑๘๕/๖๗๑. -ผู้รวบรวม)

419

อนาคามี

เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8
เพื่อละนิวรณ์ 5

160

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๙๐/๓๔๕.

420

อนาคามี

เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8
เพื่อละกามคุณ 5

161

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๘๙/๓๔๓.

421

อนาคามี

เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8
เพื่อละการแสวงหา 3

162

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๘๒/๓๐๔.

422

อนาคามี

เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8
เพื่อละอาสวะ 3

163

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๘๔/๓๑๕.

3

3

3
3

3

423

อนาคามี

เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8
เพื่อละภพ 3

16๔

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๘๔/๓๑๗.

424

อนาคามี

เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8
เพื่อละตัณหา 3

165

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๘๖/๓๒๙.

425

อนาคามี

เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8
เพื่อละโยคะ ๔

166

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๘๘/๓๓๕.

4
4
4

4

426

4

อนาคามี

เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8
เพื่อละอนุสัย 7

167

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๘๙/๓๔๑.

7

7
7

7

7
427

อนาคามี

เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8
เพื่อละอุปาทานขันธ์ 5

168

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๙๐/๓๔๗.

8

8
428

อนาคามี

เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8
เพื่อละ โอรัมภาคิยสังโยชน์

169

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๙๐/๓๔๙.

2

429

4

430

อนาคามี

เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8
เพื่อละ อุทธัมภาคิยสังโยชน์

170

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๙๐/๓๕๑.

1

3
4
431

(ในสูตรอื่นตรัสว่า ให้เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วย
องค์ ๘ มีอันกำาจัดราคะเป็นที่สุด มีอันกำาจัดโทสะเป็นที่สุด มีอัน
กำาจัดโมหะเป็นที่สุด, หรือเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘
อันหยั่งลงสู่อมตะ มีอมตะเป็นเบื้องหน้า มีอมตะเป็นที่สุด, หรือ
เจริ ญ อริ ย มรรคอั น ประกอบด้ ว ยองค์ ๘ อั น น้ อ มไปสู่ นิ พ พาน
โน้มไปสู่นิพพาน โอนไปสู่นิพพาน เพื่อละอุทธัมภาคิยสังโยชน์
-บาลี มหาวาร. สำ. ๑๙/๙๒/๓๕๔. -ผู้รวบรวม)

432

อนาคามี

เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8
ละสังโยชน์ได้ไม่ยาก

171

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๗๖/๒๘๘.

433

อนาคามี

การละสังโยชน์ ที่เป็นเหตุให้
กลับมายังโลกนี้อีก (นัยที่ 1)

172
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๑๙/๒๔๑.

434

อนาคามี

หามิได้ พระเจ้าข้า.

ใช่ พระเจ้าข้า.

435

อนาคามี

การละสังโยชน์ ที่เป็นเหตุให้
กลับมายังโลกนี้อีก (นัยที่ 2)

173
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๑๒/๕๓๔.

3

436

อนาคามี

ปฏิปทาเพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน์

17๔

-บาลี ม. ม. ๑๓/๑๕๗/๑๕๖.

437

438

อนาคามี

439

440

อนาคามี

441

…

…

ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ถ้ามรรคนี้ ปฏิปทานี้ ย่อมเป็นไปเพือ่ ละ
โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ เมื่อเป็นอย่างนั้น เพราะเหตุไร ภิกษุบางพวกใน
พระศาสนานี้ จึงเป็นเจโตวิมุตติ บางพวกเป็นปัญญาวิมุตติเล่า.

442

อนาคามี

การน้อมใจเพือ่ ตัดโอรัมภาคิยสังโยชน์

175

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๖๘/๑๐๘.

ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ก็ภกิ ษุนอ้ มใจไปอย่างนีว้ า่ ถ้าว่าเราไม่พงึ มี
ของเราก็ไม่พึงมี ถ้าเราจักไม่มี ของก็จักไม่มี ดังนี้ พึงตัดโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้อย่างไร พระเจ้าข้า.

443

444

อนาคามี

ข้ า แต่ พ ระองค์ ผู้ เ จริ ญ ภิ ก ษุ น้ อ มใจไปอยู่ อ ย่ า งนี้ พึ ง ตั ด
โอรัมภาคิยสังโยชน์เสียได้ ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ เมือ่ ภิกษุรเู้ ห็นอย่างไร
อาสวะทั้งหลายจึงจะสิ้นไปในกาลเป็นลำาดับ.

445

446

อนาคามี

447

อนาคามี

สิ่งที่ควรพิจารณาเนืองๆ
เพื่อละสังโยชน์

176
-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๘๑/๕๗.

ฐานะ 5 ประการนี้ อันสตรี บุรุษ
คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต ควรพิจารณาเนืองๆ

4

448

อนาคามี

449

450

อนาคามี

451

452

อนาคามี

453

454

อนาคามี

ปริหานธรรม อปริหานธรรม
และอภิภายตนะ 6

177
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๙๕/๑๔๐.

455

456

อนาคามี

457

458

อนาคามี

ผลของความไม่ประมาท
ในผัสสายตนะ 6

178
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๕๗/๒๑๓.

459

6

6

460

อนาคามี

6

461

อนาคามี

ผลของการมีสังวร และไม่มีสังวร

179

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๒๓๔/๓๓๔.

462

อนาคามี

463

464

อนาคามี

ข้อปฏิบัติเพื่อดับ
ความดำาริอันเป็นอกุศล

180
-บาลี ม. ม. ๑๓/๓๔๙/๓๖๔.

465

466

อนาคามี

467

อนาคามี

ผลของการละอกุศลวิตก

181
-บาลี มู. ม. ๑๒/๒๔๑/๒๕๗.

468

อนาคามี

469

470

อนาคามี

471

472

อนาคามี

473

(เมื่อสามารถละอกุศลวิตกจากวิธีใดวิธีหนึ่งข้างต้นได้แล้ว
ทรงตรัสสรุปในตอนท้ายว่า)

474

อนาคามี

สมัยที่ควรเข้าไปพบ
ภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจ

182
-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๓๕๔/๒๙๘.

475

476

อนาคามี

4

477

478

อนาคามี

ผลของการมีมิตรดี

183
-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๗๒/๓๓๘.

479

อนาคามี

ผู้มีกุศลสมบูรณ์

18๔
-บาลี ม. ม. ๑๓/๓๕๑/๓๖๖.

0

4

8
0
0
480

อนาคามี

ผูม้ สี งั โยชน์ในภายใน และในภายนอก

185

-บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๘๐/๒๘๑.

ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่า ผู้มีอายุทั้งหลาย
เราจั ก แสดงบุ ค คลที่ มี สั ง โยชน์ ใ นภายใน และบุ ค คลที่ มี สั ง โยชน์ ใ น
ภายนอก ท่านทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว

481

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกะท่านพระสารีบุตรว่า

482

อนาคามี

3

4

483

อนาคามี

ผู้มีสิกขาเป็นอานิสงส์

186
-บาลี อิตวิ .ุ ขุ. ๒๕/๒๖๐/๒๒๔.

484

อนาคามี

ผู้มีความเพียรเป็นเครื่องตื่น

187
-บาลี อิตวิ .ุ ขุ. ๒๕/๒๖๑/๒๒๕.

485

อนาคามี

ผู้มีความหลีกเร้นเป็นที่มายินดี

188

-บาลี อิตวิ .ุ ขุ. ๒๕/๒๕๙/๒๒๓.

486

อนาคามี

การอบรมจิต
ด้วยสิ่งสมควรแก่บรรพชา

189
-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๑๑๔/๕๙.

487

488

อนาคามี

หมายเหตุ

489

ขอนอบน้อมแด่

ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ
พระองค์นั้นด้วยเศียรเกล้า

(สาวกตถาคต)
คณะงานธัมมะ วัดนาปาพง
(กลุ่มอาสาสมัครพุทธวจน-หมวดธรรม)

มูลนิธิพุทธโฆษณ์
มูลนิธิแห่งมหาชนชาวพุทธ ผู้ซึ่งชัดเจน และมั่นคงในพุทธวจน
เริม่ จากชาวพุทธกลุม่ เล็กๆ กลุม่ หนึง่ ได้มโี อกาสมาฟังธรรมบรรยายจาก
ท่านพระอาจารย์คกึ ฤทธิ์ โสตฺถผิ โล ทีเ่ น้นการน�าพุทธวจน (ธรรมวินยั จากพุทธโอษฐ์
ทีพ่ ระพุทธองค์ทรงยืนยันว่าทรงตรัสไว้ดแี ล้ว บริสทุ ธิบ์ ริบรู ณ์สนิ้ เชิง ทัง้ เนือ้ ความและ
พยัญชนะ) มาใช้ในการถ่ายทอดบอกสอน ซึง่ เป็นรูปแบบการแสดงธรรมทีต่ รงตาม
พุทธบัญญัติตามที่ ทรงรับสั่งแก่พระอรหันต์ ๖๐ รูปแรกที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน
ในการประกาศพระสัทธรรม และเป็นลักษณะเฉพาะทีภ่ กิ ษุในครัง้ พุทธกาลใช้เป็น
มาตรฐานเดียว
หลักพุทธวจนนี้ ได้เข้ามาตอบค�าถาม ต่อความลังเลสงสัย ได้เข้ามาสร้าง
ความชัดเจน ต่อความพร่าเลือนสับสน ในข้อธรรมต่างๆ ที่มีอยู่ในสังคมชาวพุทธ
ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นผลจากสาเหตุเดียวคือ การไม่ใช้ค�าของพระพุทธเจ้าเป็นตัวตั้งต้น
ในการศึกษาเล่าเรียน
ด้วยศรัทธาอย่างไม่หวัน่ ไหวต่อองค์สมั มาสัมพุทธะ ในฐานะพระศาสดา
ท่านพระอาจารย์คกึ ฤทธิ์ ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่า “อาตมาไม่มคี า� สอนของตัวเอง”
และใช้เวลาที่มีอยู่ ไปกับการรับสนองพุทธประสงค์ ด้วยการโฆษณาพุทธวจน
เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม และความประสานเป็นหนึ่งเดียวของชาวพุทธ
เมือ่ กลับมาใช้หลักพุทธวจน เหมือนทีเ่ คยเป็นในครัง้ พุทธกาล สิง่ ทีเ่ กิดขึน้
คือ ความชัดเจนสอดคล้องลงตัว ในความรู้ความเข้าใจ ไม่ว่าในแง่ของหลักธรรม
ตลอดจนมรรควิธที ตี่ รง และสามารถน�าไปใช้ปฏิบตั ใิ ห้เกิดผล รูเ้ ห็นประจักษ์ได้จริง
ด้วยตนเองทันที ด้วยเหตุน้ี ชาวพุทธทีเ่ ห็นคุณค่าในค�าของพระพุทธเจ้าจึงขยายตัว
มากขึ้นเรื่อยๆ เกิดเป็น “กระแสพุทธวจน” ซึ่งเป็นพลังเงียบที่ก�าลังจะกลายเป็น
คลืน่ ลูกใหม่ ในการกลับไปใช้ระบบการเรียนรูพ้ ระสัทธรรม เหมือนดังครัง้ พุทธกาล

ด้วยการขยายตัวของกระแสพุทธวจนนี้ สื่อธรรมที่เป็นพุทธวจน ไม่ว่า
จะเป็นหนังสือ หรือซีดี ซึ่งแจกฟรีแก่ญาติโยมเริ่มมีไม่พอเพียงในการแจก ทั้งนี้
เพราะจ�านวนของผู้ที่สนใจเห็นความส�าคัญของพุทธวจน ได้ขยายตัวมากขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ประกอบกับว่าท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เคร่งครัดในข้อวัตร
ปฏิบัติที่พระศาสดาบัญญัติไว้ อันเป็นธรรมวินัยที่ออกจากพระโอษฐ์ของตถาคต
โดยตรง การเผยแผ่พุทธวจนที่ผ่านมา จึงเป็นไปในลักษณะสันโดษตามมีตามได้
เมื่อมีโยมมาปวารณาเป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์ ได้มาจ�านวนเท่าไหร่ ก็ทยอยแจก
ไปตามทีม่ เี ท่านัน้ เมือ่ มีมา ก็แจกไป เมือ่ หมด ก็คอื หมด
เนือ่ งจากว่า หน้าทีใ่ นการด�ารงพระสัทธรรมให้ตงั้ มัน่ สืบไป ไม่ได้ผกู จ�ากัด
อยู่แต่เพียงพุทธสาวกในฐานะของสงฆ์เท่านั้น ฆราวาสกลุ่มหนึ่งซึ่งเห็นความส�าคัญ
ของพุทธวจน จึงรวมตัวกันเข้ามาช่วยขยายผลในสิง่ ทีท่ า่ นพระอาจารย์คกึ ฤทธิ์ โสตฺถผิ โล
ท�าอยูแ่ ล้ว นัน่ คือ การน�าพุทธวจนมาเผยแพร่โฆษณา โดยพิจารณาตัดสินใจจดทะเบียน
จัดตั้งเป็นมูลนิธิอย่างถูกต้องตามกฏหมาย เพื่อให้การด�าเนินการต่างๆ ทั้งหมด
อยูใ่ นรูปแบบทีโ่ ปร่งใส เปิดเผย และเปิดกว้างต่อสาธารณชนชาวพุทธทัว่ ไป
ส�าหรับผู้ที่เห็นความส�าคัญของพุทธวจน และมีความประสงค์ที่จะด�ารง
พระสัทธรรมให้ตงั้ มัน่ ด้วยวิธขี องพระพุทธเจ้า สามารถสนับสนุนการด�าเนินการตรงนีไ้ ด้
ด้วยวิธีง่ายๆ นั่นคือ เข้ามาใส่ใจศึกษาพุทธวจน และน�าไปใช้ปฏิบัติด้วยตนเอง
เมื่อรู้ประจักษ์ เห็นได้ด้วยตนแล้ว ว่ามรรควิธีที่ได้จากการท�าความเข้าใจ โดย
ใช้ค�าของพระพุทธเจ้าเป็นตัวตั้งต้นนั้น น�าไปสู่ความเห็นที่ถูกต้อง ในหลักธรรม
อันสอดคล้องเป็นเหตุเป็นผล และเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว กระทั่งได้ผลตามจริง
ท�าให้เกิดมีจิตศรัทธา ในการช่วยเผยแพร่ขยายสื่อพุทธวจน เพียงเท่านี้ คุณก็คือ
หนึง่ หน่วยในขบวน “พุทธโฆษณ์” แล้ว
นี่คือเจตนารมณ์ของมูลนิธิพุทธโฆษณ์ นั่นคือเป็นมูลนิธิแห่งมหาชน
ชาวพุทธ ซึง่ ชัดเจน และมัน่ คงในพุทธวจน

ผู้ที่สนใจรับสื่อธรรมที่เป็นพุทธวจน เพื่อไปใช้ศึกษาส่วนตัว
หรือน�าไปแจกเป็นธรรมทาน แก่พ่อแม่พี่น้อง ญาติ หรือเพื่อน
สามารถมารับได้ฟรี ที่วัดนาปาพง
หรือตามที่พระอาจารย์คึกฤทธิ์ได้รับนิมนต์ไปแสดงธรรมนอกสถานที่
ส�าหรับรายละเอียดกิจธรรมต่างๆ ภายใต้เครือข่ายพุทธวจนโดยวัดนาปาพง ค้นหา
ข้อมูลได้จาก
www.buddhakos.org หรือ www.watnapp.com
หากมีความจ�านงที่จะรับไปแจกเป็นธรรมทานในจ�านวนหลายสิบชุด
ขอความกรุณาแจ้งความจ�านงได้ที่
มูลนิธิพุทธโฆษณ์
ประสานงานและเผยแผ่ : เลขที่ ๒๙/๓ หมู่ที่ ๗
ถนนเลียบคลอง ๑๐ ฝั่งตะวันออก
ต�าบลบึงทองหลาง อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐
โทรศัพท์ ๐๘ ๕๐๕๘ ๖๘๘๘, ๐๘ ๒๒๒๒ ๕๗๙๐-๙๔
โทรสาร ๐ ๒๑๕๙ ๐๕๒๖
เว็บไซต์ : www.buddhakos.org อีเมล์ : buddhakos@hotmail.com
สนับสนุนการเผยแผ่พุทธวจนได้ที่
ชือ่ บัญชี “มูลนิธพิ ทุ ธโฆษณ์” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา คลอง ๑๐ (ธัญบุร)ี
ประเภท บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๓๑๘-๒-๔๗๔๖๑-๐
วิธีการโอนเงินจากต่างประเทศ
ยื่นแบบฟอร์ม ค�าขอโอนได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์
Account name: “Buddhakos Foundation”
SWIFT CODE : SICOTHBK
Branch Number : 318
Siam Commercial Bank PCL, Khlong 10 (Thanyaburi) Branch,
33/14 Mu 4 Chuchat Road, Bung Sanun Sub District,
Thanyaburi District, Pathum Thani 12110, Thailand
Saving Account Number : 318-2-47461-0

ขอกราบขอบพระคุณแด่

พระอาจารย์คกึ ฤทธิ์ โสตฺถผิ โล และคณะสงฆ์วดั นาป่าพง
ที่กรุณาให้ค�าปรึกษาในการจัดท�าหนังสือเล่มนี้

ติดตามการเผยแผ่พระธรรมค�าสอนตามหลักพุทธวจน
โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ได้ที่

เว็บไซต์
•
•
•
•
•
•
•

http://www.watnapp.com : หนังสือ และสื่อธรรมะ บนอินเทอร์เน็ต
http://media.watnapahpong.org : ศูนย์บริการมัลติมีเดียวัดนาปาพง
http://www.buddha-net.com : เครือข่ายพุทธวจน
http://etipitaka.com : โปรแกรมตรวจหาและเทียบเคียงพุทธวจน
http://www.watnapahpong.com : เว็บไซต์วัดนาปาพง
http://www.buddhakos.org : มูลนิธิพุทธโฆษณ์
http://www.buddhawajanafund.org : มูลนิธิพุทธวจน

ดาวน์โหลดโปรแกรมตรวจหาและเทียบเคียงพุทธวจน (E-Tipitaka)
ส�าหรับคอมพิวเตอร์

• ระบบปฏิบัติการ Windows, Macintosh, Linux
http://etipitaka.com/download หรือ รับแผ่นโปรแกรมได้ที่วัดนาปาพง

ส�าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต

• ระบบปฏิบัติการ Android
ดาวน์โหลดได้ที่ Play Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ e-tipitaka
• ระบบปฏิบัติการ iOS (ส�าหรับ iPad, iPhone, iPod)
ดาวน์โหลดได้ที่ App Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ e-tipitaka

ดาวน์โหลดโปรแกรมพุทธวจน (Buddhawajana)
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

บรรณานุกรม
พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ
พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง
หนังสือธรรมโฆษณ์ ชุดจากพระโอษฐ์

(ผลงานแปลพุทธวจน โดยท่านพุทธทาสภิกขุในนามกองต�าราคณะธรรมทาน)

ร่วมสนับสนุนการจัดท�าโดย
คณะงานธัมมะ วัดนาปาพง (กลุ่มอาสาสมัครพุทธวจน-หมวดธรรม),
คณะศิษย์วัดนาปาพง, มูลนิธิพุทธวจน,
พุทธวจนสถาบันภาคกลาง, พุทธวจนสถาบันภาคเหนือ,
พุทธวจนสถาบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, พุทธวจนสถาบันภาคตะวันออก,
พุทธวจนสถาบันภาคใต้, พุทธวจนสถาบันภาคตะวันตก,
กลุ่มศิษย์ตถาคต, กลุ่มสมณะศากยะปุตติยะ,
กลุ่มชวนม่วนธรรม, กลุ่มละนันทิ,
กลุ่มพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัทการบินไทย,
กลุ่มมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่,
ชมรมพุทธวจนอุดรธานี,
บจก. สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น, บจก. สยามรักษ์,
บจก. เซเว่นสเต็ปส์, บจก. ห้างพระจันทร์โอสถ,
สถานกายภาพบ�าบัด คิดดีคลินิค,
บจก. ดีเทลส์ โปรดักส์

ลงสะพานคลอง ไปยูเทิร์นแรกมา
แล้วเลียวซ้ายก่อนขนสะพาน

,

ลงสะพานคลอง
เลียวซ้ายคอสะพาน

,

,

,
.

หมู่ ต.บงทองหลาง อ.ล�าลูกกา
ปทุมธานี
โทร.
,

แนวทิวสน
วัดนาปาพง

แผนที่วัดนาป่าพง

,

๑๐

พระสูตรของความส�าคัญ
ทีช่ าวพุทธต้องศึกษา
แต่คา� สอนจากพระพุทธเจ้า
เท่านัน้

ผ่านมา ๒,๕๐๐ กว่าปี
ค�าสอนทางพระพุทธศาสนาเกิดความหลากหลายมากขึน้
มีสา� นักต่างๆ มากมาย ซึง่ แต่ละหมูค่ ณะก็มคี วามเห็นของตน
หามาตรฐานไม่ได้ แม้จะกล่าวในเรือ่ งเดียวกัน
ทัง้ นีไ้ ม่ใช่เพราะค�าสอนของพระพุทธเจ้าไม่สมบูรณ์
แล้วเราควรเชือ่ และปฏิบตั ติ ามใคร ?
ลองพิจารณาหาค�าตอบง่ายๆ ได้จาก ๑๐ พระสูตร
ซึง่ พระตถาคตทรงเตือนเอาไว้
แล้วตรัสบอกวิธปี อ้ งกันและแก้ไขเหตุเสือ่ มแห่งธรรมเหล่านี.้
ขอเชิญมาตอบตัวเองกันเถอะว่า ถึงเวลาแล้วหรือยัง ?
ทีพ่ ทุ ธบริษทั จะมีมาตรฐานเพียงหนึง่ เดียว คือ “พุทธวจน” ธรรมวินยั
จากองค์พระสังฆบิดาอันวิญญูชนพึงปฏิบตั แิ ละรูต้ ามได้เฉพาะตน ดังนี.้
๑. พระองค์ทรงสามารถก�าหนดสมาธิ เมือ่ จะพูด ทุกถ้อยค�าจึงไม่ผดิ พลาด
-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๕๘/๔๓๐.

อัคคิเวสนะ ! เรานัน้ หรือ จ�าเดิมแต่เริม่ แสดง กระทัง่ ค�าสุดท้ายแห่ง
การกล่าวเรือ่ งนัน้ ๆ ย่อมตัง้ ไว้ซงึ่ จิตในสมาธินมิ ติ อันเป็นภายในโดยแท้
ให้จติ ด�ารงอยู่ ให้จติ ตัง้ มัน่ อยู่ กระท�าให้มจี ติ เป็นเอก ดังเช่นทีค่ นทัง้ หลาย
เคยได้ยนิ ว่าเรากระท�าอยูเ่ ป็นประจ�า ดังนี.้

๒.แต่ละค�าพูดเป็นอกาลิโก คือ ถูกต้องตรงจริงไม่จา� กัดกาลเวลา
-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๘๕/๔๕๑.

ภิกษุทั้งหลาย ! พวกเธอทัง้ หลายเป็นผูท้ เี่ ราน�าไปแล้วด้วยธรรมนี้
อันเป็นธรรมทีบ่ คุ คลจะพึงเห็นได้ดว้ ยตนเอง (สนฺทฏิ โิ ก) เป็นธรรมให้
ผลไม่จา� กัดกาล (อกาลิโก) เป็นธรรมทีค่ วรเรียกกันมาดู (เอหิปสฺสโิ ก)
ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว (โอปนยิโก) อันวิญญูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตน
(ปจฺจตฺต� เวทิตพฺโพ วิญญ
ฺ หู )ิ .
๓. ค�าพูดทีพ่ ดู มาทัง้ หมดนับแต่วนั ตรัสรูน้ นั้ สอดรับไม่ขดั แย้งกัน
-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๒๑/๒๙๓.

ภิกษุทั้งหลาย ! นับตั้งแต่ราตรี ที่ตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ จนกระทั่งถึงราตรีที่ตถาคตปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสส
นิพพานธาตุ ตลอดเวลาระหว่างนั้น ตถาคตได้กล่าวสอน พร�่าสอน
แสดงออก ซึง่ ถ้อยค�าใด ถ้อยค�าเหล่านัน้ ทัง้ หมด ย่อมเข้ากันได้โดย
ประการเดียวทัง้ สิน้ ไม่แย้งกันเป็นประการอืน่ เลย.
วยกลองศึก
อ๔.ทรงบอกเหตุแห่งความอันตรธานของค�าสอนเปรี-บาลียบด้
นิทาน. สํ. ๑๖/๓๑๑/๖๗๒-๓.
ภิกษุทงั้ หลาย ! เรือ่ งนีเ้ คยมีมาแล้ว กลองศึกของกษัตริยพ์ วกทสารหะ
เรียกว่า อานกะ มีอยู่ เมือ่ กลองอานกะนี้ มีแผลแตกหรือลิ พวกกษัตริย์
ทสารหะได้หาเนือ้ ไม้อนื่ ท�าเป็นลิม่ เสริมลงในรอยแตกของกลองนัน้ (ทุก
คราวไป). ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อเชื่อมปะเข้าหลายครั้งหลายคราวเช่นนั้น
นานเข้าก็ถงึ สมัยหนึง่ ซึง่ เนือ้ ไม้เดิมของตัวกลองหมดสิน้ ไป เหลืออยูแ่ ต่
เนือ้ ไม้ทที่ า� เสริมเข้าใหม่เท่านัน้ .
ภิกษุทงั้ หลาย ! ฉันใดก็ฉนั นัน้ ในกาลยืดยาวฝ่ายอนาคต จักมีภกิ ษุ
ทัง้ หลาย สุตตันตะเหล่าใด ทีเ่ ป็นค�าของตถาคต เป็นข้อความลึก มีความหมายซึง้
เป็นชัน้ โลกุตตระ ว่าเฉพาะด้วยเรือ่ งสุญญตา เมือ่ มีผนู้ า� สุตตันตะเหล่านัน้

มากล่าวอยู่ เธอจักไม่ฟังด้วยดี จักไม่เงี่ยหูฟัง จักไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง
และจักไม่สา� คัญว่าเป็นสิง่ ทีต่ นควรศึกษาเล่าเรียน ส่วนสุตตันตะเหล่าใดที่
นักกวีแต่งขึน้ ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มีอกั ษรสละสลวย
มีพยัญชนะอันวิจติ ร เป็นเรือ่ งนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่ มีผนู้ า�
สุตตันตะที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เหล่านั้นมากล่าวอยู่ เธอจักฟังด้วยดี จัก
เงีย่ หูฟงั จักตัง้ จิต เพือ่ จะรูท้ วั่ ถึง และจักส�าคัญว่าเป็นสิง่ ทีต่ นควรศึกษา
เล่าเรียนไป.
ภิกษุทงั้ หลาย ! ความอันตรธานของสุตตันตะเหล่านัน้ ทีเ่ ป็นค�าของ
ตถาคต เป็นข้อความลึก มีความหมายซึง้ เป็นชัน้ โลกุตตระ ว่าเฉพาะด้วย
เรือ่ งสุญญตา จักมีได้ดว้ ยอาการอย่างนี้ แล.
๕. ทรงก�าชับให้ศึกษาปฏิบัติเฉพาะจากค�าของพระองค์เท่านั้น
อย่าฟังคนอื่น
-บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๙๑-๙๒/๒๙๒.

ภิกษุทงั้ หลาย ! พวกภิกษุบริษทั ในกรณีนี้ สุตตันตะเหล่าใด ทีก่ วี
แต่งขึน้ ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มีอกั ษรสละสลวย มี
พยัญชนะอันวิจติ ร เป็นเรือ่ งนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่ มีผนู้ า�
สุตตันตะเหล่านัน้ มากล่าวอยู่ เธอจักไม่ฟงั ด้วยดี ไม่เงีย่ หูฟงั ไม่ตงั้ จิตเพือ่
จะรูท้ วั่ ถึง และจักไม่สา� คัญว่าเป็นสิง่ ทีต่ นควรศึกษาเล่าเรียน.
ภิกษุทงั้ หลาย ! ส่วนสุตตันตะเหล่าใด ทีเ่ ป็นค�าของตถาคต เป็น
ข้อความลึก มีความหมายซึง้ เป็นชัน้ โลกุตตระ ว่าเฉพาะด้วยเรือ่ งสุญญตา
เมือ่ มีผนู้ า� สุตตันตะเหล่านัน้ มากล่าวอยู่ เธอย่อมฟังด้วยดี ย่อมเงีย่ หูฟงั
ย่อมตัง้ จิตเพือ่ จะรูท้ วั่ ถึง และย่อมส�าคัญว่าเป็นสิง่ ทีต่ นควรศึกษาเล่าเรียน
จึงพากันเล่าเรียน ไต่ถาม ทวนถามแก่กนั และกันอยูว่ า่ “ข้อนีเ้ ป็นอย่างไร
มีความหมายกีน่ ยั ” ดังนี้ ด้วยการท�าดังนี้ เธอย่อมเปิดธรรมทีถ่ กู ปิดไว้ได้
ธรรมทีย่ งั ไม่ปรากฏ เธอก็ทา� ให้ปรากฏได้ ความสงสัยในธรรมหลายประการ
ทีน่ า่ สงสัย เธอก็บรรเทาลงได้.

ภิกษุทงั้ หลาย ! บริษทั ชือ่ อุกกาจิตวินตี า ปริสา โน ปฏิปจุ ฉาวินตี า
เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทงั้ หลาย ! ในกรณีนคี้ อื ภิกษุทงั้ หลายในบริษทั ใด เมือ่ สุตตันตะ
ทัง้ หลาย อันเป็นตถาคตภาษิต (ตถาคตภาสิตา) อันลึกซึง้ (คมฺภรี า) มี
อรรถอันลึกซึ้ง (คมฺภีรตฺถา) เป็นโลกุตตระ (โลกุตฺตรา) ประกอบด้วย
เรือ่ งสุญญตา (สุญญ
ฺ ตปฏิสย� ตุ ตฺ า) อันบุคคลน�ามากล่าวอยู่ ก็ไม่ฟงั ด้วยดี
ไม่เงีย่ หูฟงั ไม่เข้าไปตัง้ จิตเพือ่ จะรูท้ วั่ ถึง และไม่สา� คัญว่าเป็นสิง่ ทีต่ นควร
ศึกษาเล่าเรียน.
ส่วนสุตตันตะเหล่าใด ทีก่ วีแต่งขึน้ ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภท
กาพย์กลอน มีอกั ษรสละสลวย มีพยัญชนะอันวิจติ ร เป็นเรือ่ งนอกแนว
เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่ มีผนู้ า� สุตตันตะเหล่านีม้ ากล่าวอยู่
พวกเธอย่อมฟังด้วยดี เงีย่ หูฟงั ตัง้ จิตเพือ่ จะรูท้ วั่ ถึง และส�าคัญไป
ว่าเป็นสิง่ ทีต่ นควรศึกษาเล่าเรียน พวกเธอเล่าเรียนธรรมอันกวีแต่งใหม่
นั้นแล้ว ก็ไม่สอบถามซึ่งกันและกัน ไม่ท�าให้เปิดเผยแจ่มแจ้งออกมาว่า
ข้อนีพ้ ยัญชนะเป็นอย่างไร อรรถเป็นอย่างไร ดังนี้ เธอเหล่านัน้ เปิดเผย
สิง่ ทีย่ งั ไม่เปิดเผยไม่ได้ ไม่หงายของทีค่ ว�า่ อยูใ่ ห้หงายขึน้ ได้ ไม่บรรเทา
ความสงสัยในธรรมทัง้ หลายอันเป็นทีต่ งั้ แห่งความสงสัยมีอย่างต่างๆ ได้.
ภิกษุทงั้ หลาย ! นีเ้ ราเรียกว่า อุกกาจิตวินตี า ปริสา โน ปฏิปจุ ฉาวินตี า.
ภิกษุทงั้ หลาย ! บริษทั ชือ่ ปฏิปจุ ฉาวินตี า ปริสา โน อุกกาจิตวินตี า
เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทงั้ หลาย ! ในกรณีนคี้ อื ภิกษุทงั้ หลายในบริษทั ใด เมือ่ สุตตันตะ
ทัง้ หลาย ทีก่ วีแต่งขึน้ ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มีอกั ษร
สละสลวย มีพยัญชนะอันวิจติ ร เป็นเรือ่ งนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก
อันบุคคลน�ามากล่าวอยู่ ก็ไม่ฟงั ด้วยดี ไม่เงีย่ หูฟงั ไม่เข้าไปตัง้ จิตเพือ่ จะ
รูท้ วั่ ถึง และไม่สา� คัญว่าเป็นสิง่ ทีต่ นควรศึกษาเล่าเรียน ส่วน สุตตันตะ
เหล่าใด อันเป็นตถาคตภาษิต อันลึกซึง้ มีอรรถอันลึกซึง้ เป็นโลกุตตระ
ประกอบด้วยเรือ่ งสุญญตา เมือ่ มีผนู้ า� สุตตันตะเหล่านี้ มากล่าวอยู่ พวก

เธอย่อมฟังด้วยดี ย่อมเงีย่ หูฟงั ย่อมเข้าไปตัง้ จิตเพือ่ จะรูท้ วั่ ถึง และ
ย่อมส�าคัญว่าเป็นสิง่ ทีค่ วรศึกษาเล่าเรียน พวกเธอเล่าเรียนธรรมทีเ่ ป็น
ตถาคตภาษิตนัน้ แล้ว ก็สอบถามซึง่ กันและกัน ท�าให้เปิดเผยแจ่มแจ้งออก
มาว่า ข้อนีพ้ ยัญชนะเป็นอย่างไร อรรถะเป็นอย่างไร ดังนี้ เธอเหล่านัน้
เปิดเผยสิง่ ทีย่ งั ไม่เปิดเผยได้ หงายของทีค่ ว�า่ อยูใ่ ห้หงายขึน้ ได้ บรรเทา
ความสงสัยในธรรมทัง้ หลายอันเป็นทีต่ งั้ แห่งความสงสัยมีอย่างต่างๆ ได้.
ภิกษุทงั้ หลาย ! นีเ้ ราเรียกว่า ปฏิปจุ ฉาวินตี า ปริสา โน อุกกาจิตวินตี า.
ภิกษุทงั้ หลาย ! เหล่านีแ้ ลบริษทั ๒ จ�าพวกนัน้ . ภิกษุทงั้ หลาย !
บริษทั ทีเ่ ลิศในบรรดาบริษทั ทัง้ สองพวกนัน้ คือ บริษทั ปฏิปจุ ฉาวินตี า
ปริสา โน อุกกาจิตวินตี า (บริษทั ทีอ่ าศัยการสอบสวนทบทวนกันเอาเอง
เป็นเครือ่ งน�าไป ไม่อาศัยความเชือ่ จากบุคคลภายนอกเป็นเครือ่ งน�าไป) แล.
๖.ทรงห้ามบัญญัติเพิ่มหรือตัดทอนสิ่งที่บัญญัติไว้
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๙๐/๗๐.

ภิกษุทงั้ หลาย ! ภิกษุทงั้ หลาย จักไม่บญ
ั ญัตสิ งิ่ ทีไ่ ม่เคยบัญญัติ จัก
ไม่เพิกถอนสิง่ ทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้แล้ว จักสมาทานศึกษาในสิกขาบททีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้
แล้วอย่างเคร่งครัด อยูเ่ พียงใด ความเจริญก็เป็นสิง่ ทีภ่ กิ ษุทงั้ หลายหวังได้
ไม่มคี วามเสือ่ มเลย อยูเ่ พียงนัน้ .
๗.ส�านึกเสมอว่าตนเองเป็นเพียงผู้เดินตามพระองค์เท่านั้น
ถึงแม้จะเป็นอรหันต์ผู้เลิศทางปัญญาก็ตาม
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๘๒/๑๒๖.

ภิกษุทงั้ หลาย ! ตถาคตผูอ้ รหันตสัมมาสัมพุทธะ ได้ทา� มรรคทีย่ งั
ไม่เกิดให้เกิดขึน้ ได้ทา� มรรคทีย่ งั ไม่มใี ครรูใ้ ห้มคี นรู้ ได้ทา� มรรคทีย่ งั ไม่มี
ใครกล่าวให้เป็นมรรคทีก่ ล่าวกันแล้ว ตถาคตเป็นผูร้ มู้ รรค (มคฺคญฺญ)ู เป็น
ผูร้ แู้ จ้งมรรค (มคฺควิท)ู เป็นผูฉ้ ลาดในมรรค (มคฺคโกวิโท). ภิกษุทั้งหลาย !
ส่วนสาวกทัง้ หลายในกาลนี้ เป็นผูเ้ ดินตามมรรค (มคฺคานุคา) เป็นผูต้ ามมา
ในภายหลัง.

ภิกษุทงั้ หลาย ! นีแ้ ล เป็นความผิดแผกแตกต่างกัน เป็นความมุง่ หมาย
ทีแ่ ตกต่างกัน เป็นเครือ่ งกระท�าให้แตกต่างกัน ระหว่างตถาคตผูอ้ รหันต
สัมมาสัมพุทธะ กับภิกษุผู้ปญญาวิมุตติ.
.ตรัสไว้ว่าให้ทรงจ�าบทพยัญ นะและค�าอธิบายอย่างถูกต้อง
พร้อมขยันถ่ายทอดบอกสอนกันต่อไป
-บาลี

ฺ . ํ. ๒๑/๑๙๗/๑๖๐.

ภิกษุทงั้ หลาย ! พวกภิกษุในธรรมวินยั นี้ เล่าเรียนสูตรอันถือกัน
มาถูก ด้วยบทพยัญ นะทีใ่ ก้ นั ถูก ความหมายแห่งบทพยัญ นะทีใ่ ก้ นั
ก็ถกู ย่อมมีนยั อันถูกต้องเ น่ นัน้ . ภิกษุทงั้ หลาย ! นีเ่ ป็น มูลกร ที หี่ นึง่
ซึง่ ท�าให้พระสัทธรรมตัง้ อยูไ่ ด้ไม่เลอะเลือนจนเสือ่ มสูญไป...
ภิกษุทงั้ หลาย ! พวกภิกษุเหล่าใด เป็นพหุสตู คล่องแคล่ว ในหลัก
พระพุทธวจน ทรงธรรม ทรงวินยั ทรงมาติกา (แม่บท) พวกภิกษุเหล่านัน้
เอาใจใส่ บอกสอน เนือ้ ความแห่งสูตรทัง้ หลายแก่คนอืน่ เมือ่ ท่านเหล่านัน้
ล่วงลับไป สูตรทัง้ หลาย ก็ไม่ขาดผูเ้ ป็นมูลราก (อาจารย) มีทอี่ าศัยสืบกันไป.
ภิกษุทั้งหลาย ! นี่เป็น มูลกร ีที่สาม ซึ่งท�าให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้
ไม่เลอะเลือนจนเสือ่ มสูญไป...
ในที่นี้ยกมา ๒ นัย จาก
ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป

นัย ของมูลเหตุสี่ประการ ที่ท�าให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้

. ทรงบอกวิธีแก้ไขความผิดเพี้ยนในค�าสอน
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑ /๑๑ -๖.

. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินยั นีก้ ล่าวอย่างนีว้ า่ ผูม้ อี ายุ ! ข้าพเจ้า
ได้สดับรับมาเ พาะพระพักตรพระผูม้ พี ระภาคว่า นีเ้ ป็นธรรม นีเ้ ป็นวินยั
นีเ้ ป็นค�าสอนของพระศาสดา ...
๒. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินยั นีก้ ล่าวอย่างนีว้ า่ ในอาวาสชือ่ โน้นมี
สง อยูพ่ ร้อมด้วยพระเถระ พร้อมด้วยปาโมกข ข้าพเจ้าได้สดับมาเ พาะ
หน้าสง นัน้ ว่า นีเ้ ป็นธรรม นีเ้ ป็นวินยั นีเ้ ป็นค�าสอนของพระศาสดา ...

๓. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินยั นีก้ ล่าวอย่างนีว้ า่ ในอาวาสชือ่ โน้นมี
ภิกษุผเู้ ป็นเถระอยูจ่ า� นวนมาก เป็นพหุสตู เรียนคัมภีร์ ทรงธรรม ทรงวินยั
ทรงมาติกา ข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าพระเถระเหล่านัน้ ว่า “นีเ้ ป็นธรรม
นีเ้ ป็นวินยั นีเ้ ป็นค�าสอนของพระศาสดา”...
๔. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินยั นีก้ ล่าวอย่างนีว้ า่ ในอาวาสชือ่ โน้นมี
ภิกษุผเู้ ป็นเถระอยูร่ ปู หนึง่ เป็นพหุสตู เรียนคัมภีร์ ทรงธรรม ทรงวินยั
ทรงมาติกา ข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าพระเถระรูปนัน้ ว่า “นีเ้ ป็นธรรม
นีเ้ ป็นวินยั นีเ้ ป็นค�าสอนของพระศาสดา”...
เธอทัง้ หลายยังไม่พงึ ชืน่ ชม ยังไม่พงึ คัดค้านค�ากล่าวของผูน้ นั้ พึงเรียน
บทและพยัญชนะเหล่านัน้ ให้ดี แล้วพึงสอบสวนลงในพระสูตร เทียบเคียง
ดูในวินยั
ถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้น สอบลงในสูตรก็ไม่ได้ เทียบเข้าใน
วินัยก็ไม่ได้ พึงลงสันนิษฐานว่า “นี้มิใช่พระด�ารัสของพระผู้มีพระภาค
พระองค์นนั้ แน่นอน และภิกษุนรี้ บั มาผิด” เธอทัง้ หลาย พึงทิง้ ค�านัน้ เสีย
ถ้าบทและพยัญชนะเหล่านัน้ สอบลงในสูตรก็ได้ เทียบเข้าในวินยั
ก็ได้ พึงลงสันนิษฐานว่า “นีเ้ ป็นพระด�ารัส ของพระผูม้ พี ระภาคพระองค์นนั้
แน่นอน และภิกษุนนั้ รับมาด้วยดี” เธอทัง้ หลาย พึงจ�ามหาปเทส... นีไ้ ว้.
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 ! ในกาลบัดนีก้ ด็ ี ในกาลล่วงไปแห่งเราก็ดี ใครก็ตาม จัก
ต้องมีตนเป็นประทีป มีตนเป็นสรณะ ไม่เอาสิง่ อืน่ เป็นสรณะ มีธรรมเป็น
ประทีป มีธรรมเป็นสรณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ เป็นอยู่. อานนท์ !
ภิกษุพวกใด เป็นผู้ใคร่ในสิกขา ภิกษุพวกนั้น จักเป็นผู้อยู่ในสถานะ
อันเลิศที่สุดแล.
อานนท์ ! ความขาดสูญแห่งกัลยาณวัตรนี้ มีในยุคแห่งบุรุษใด
บุรุษนั้นชื่อว่า เป็นบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลาย... เราขอกล่าวย�้ากะ
เธอว่า... เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของเราเลย.

เธอทั้งหลายอย่าเป็น
บุรุษคนสุดท้าย
ของเราเลย
-บาลี ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.

พุทธวจน-หมวดธรรม
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พุทธวจน-ปฎก

วิทยุวัดนาปาพง

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน
พุทธกาล

รัชกาลที่ ๑

๑) หลักฐานสมัย

รัชกาลที่ ๔

รัชกาลที่ ๕

รัชกาลที่ ๗

รัชกาลที่ ๙

พุทธกาล

การใช้ พุทธวจน ที่มีความหมายถึงคำาสอนของ
พระพุทธเจ้า มีมาตัง้ แต่ในสมัยพุทธกาล ดังปรากฏหลักฐาน
ในพระวิ นั ย ปิ ฎ ก ว่ า พระศาสดาให้ เรี ย นพุ ท ธวจน
(ภาพที่ ๑.๑ และภาพที่ ๑.๒)

ภาพที่ ๑.๑

คำ�อธิบ�ยภ�พ : ข้อความส่วนหนึง่ จากพระไตรปิฎก ฉบับ ร.ศ. ๑๑๒
(จปร.อักษรสยาม) หน้า ๖๔ ซึง่ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง พ.ศ. ๒๕๒๕
เล่มที่ ๗ พระวินยั ปิฎก จุลวรรค ภาค ๒ หน้า ๔๕ ได้แปลเป็นภาษาไทยไว้ดงั นี้
[๑๘๐] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงยกพุทธวจนะขึ้นโดยภาษา
สันสกฤต รูปใดยกขึ้น ต้องอาบัติทุกกฏ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เร�อนุญ�ตให้
เล่�เรียนพุทธวจนะตามภาษาเดิม.

ทีม่ า :
พระไตรปิฎก ฉบับ ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ.๒๔๓๖) พระวินยปิฏก
จุลล์ วัคค์ เล่ม ๒ หน้า ๖๔

ภาพที่ ๑.๒

คำ�อธิบ�ยภ�พ :
คำาแปลเป็นภาษาไทย
ของภาพที่ ๑.๑ จาก
หนังสือ สารานุกรม
พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า
ประมวลจาก
พระนิ พ นธ์ สมเด็ จ
พระมหาสมณเจ้ า
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

ทีม่ า :
หนังสือ สารานุกรมพระพุทธศาสนา ประมวลจากพระนิพนธ์
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส หน้า ๖๙๖

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน
พุทธกาล

รัชกาลที่ ๑

๒) หลักฐานสมัย

รัชกาลที่ ๔

รัชกาลที่ ๕

รัชกาลที่ ๗

รัชกาลที่ ๙

รัชกาลที่ ๑

พุ ท ธวจนะ มี ป รากฏในหนั ง สื อ พงษาวดาร
กรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ แล คำาแปล ซึง่ แต่งเป็นภาษามคธ
เพือ่ เฉลิมพระเกียรติเมือ่ สังคายนาในรัชกาลที่ ๑ เป็นหนังสือ
๗ ผูก ต้นฉบับมีอยู่ในวัดพระแก้ว กรุงพนมเปญ ประเทศ
กัมพูชา แปลเป็นภาษาไทยโดยพระยาพจนสุนทร คำานำาของ
หนังสือเล่มนี้ เป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดำารงราชานุภาพ (ภาพที่ ๒.๑ และภาพที่ ๒.๒)

ภาพที่ ๒.๑

คำ�อธิบ�ยภ�พ : ข้อความส่วนหนึ่งจากหนังสือ พงษาวดาร
กรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ แล คำาแปล หน้า ๑

ภาพที่ ๒.๒

คำ�อธิบ�ยภ�พ : ข้อความส่วนหนึ่ง
จากหนังสือ พงษาวดารกรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ
แล คำาแปล หน้า ๒

ทีม่ า :
หนังสือ พงษาวดารกรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ แล คำาแปล

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน
พุทธกาล

รัชกาลที่ ๑

๓) หลักฐานสมัย

รัชกาลที่ ๔

รัชกาลที่ ๕

รัชกาลที่ ๗

รัชกาลที่ ๙

รัชกาลที่ ๔

พุทธวจน มีปรากฏในหนังสือ พระคาถาสรรเสริญ
พระธรรมวินยั พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๔ (ภาพที่ ๓.๑)
และปรากฏในหนังสือ ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลี
ในรัชกาลที่ ๔ ภาค ๒ (ภาพที่ ๓.๒ และภาพที่ ๓.๓)

ภาพที่ ๓.๑

ทีม่ า :
หนังสือ พระคาถาสรรเสริญพระธรรมวินยั พระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ ๔
ทรงแปลเป็นภาษาไทยโดย สมเด็จพระสังฆราช วัดราชประดิษฐ หน้า ๒๕

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ ๔

ภาพที่ ๓.๒

ภาพที่ ๓.๓

ทีม่ า :
หนังสือ ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลี ในรัชกาลที่ ๔ ภาค ๒
หน้า ๑๘๐ และหน้า ๑๘๓

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน
พุทธกาล

รัชกาลที่ ๑

๔) หลักฐานสมัย

รัชกาลที่ ๔

รัชกาลที่ ๕

รัชกาลที่ ๗

รัชกาลที่ ๙

รัชกาลที่ ๕

พุทธวจน มีปรากฏในหนังสือ พระราชวิจารณ์ เทียบ
ลัทธิพระพุทธศาสนาหินยานกับมหายาน พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระราชนิพนธ์ (ภาพที่ ๔.๑),
ปรากฏในหนังสือ พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จ
พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ทรงมี ไ ปมากั บ สมเด็ จ
พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (ภาพที่ ๔.๒
และภาพที่ ๔.๓) และปรากฏในหนังสือ พระราชดำารัส
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ตั้งแต่
พ.ศ. ๒๔๑๗ ถึง พ.ศ. ๒๔๕๓) จัดทำาโดย มูลนิธิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา (ภาพที่ ๔.๔)

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ ๕

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

ภาพที่ ๔.๑
ทีม่ า :
หนังสือ พระราชวิจารณ์ เทียบลัทธิพระพุทธศาสนาหินยานกับมหายาน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระราชนิพนธ์ หน้า ๑๘

ภาพที่ ๔.๒

ภาพที่ ๔.๓

ทีม่ า :
หนังสือ พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงมีไปมากับ
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส หน้า ๑๐๒ และ ๑๐๙

ภาพที่ ๔.๔

ทีม่ า :
หนังสือ พระราชดำารัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั (ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๔๑๗ ถึง พ.ศ. ๒๔๕๓)
จัดทำาโดย มูลนิธสิ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดา พิมพ์ครัง้ ที่ ๔ พุทธศักราช ๒๕๕๐ หน้า ๑๐๐

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน
พุทธกาล

รัชกาลที่ ๑

๕) หลักฐานสมัย

รัชกาลที่ ๔

รัชกาลที่ ๕

รัชกาลที่ ๗

รัชกาลที่ ๙

รัชกาลที่ ๗

พุทธวจนะ มีปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๔๔
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๔๗๐ เรือ่ ง รายงานการสร้างพระไตรปิฎก
โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์
กรมพระจันทบุรีนฤนาถ (ภาพที่ ๕)

ภาพที่ ๕

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

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน
พุทธกาล

รัชกาลที่ ๑

๖) หลักฐานสมัย

รัชกาลที่ ๔

รัชกาลที่ ๕

รัชกาลที่ ๗

รัชกาลที่ ๙

รัชกาลที่ ๙

พุทธวจน มีปรากฏในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ เรื่อง ประกาศสังคายนา
พระธรรมวินยั ตรวจชำาระพระไตรปิฎก (ภาพที่ ๗)

ภาพที่ ๖
ทีม่ า :
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า ๑๖ เล่มที่ ๑๐๒ ตอนที่ ๑๖๗ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๘
เรือ่ ง ประกาศสังคายนาพระธรรมวินยั ตรวจชำาระพระไตรปิฎก

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำาพวกนี้
มีปรากฏอยู่ ในโลก ๔ จำาพวก
เป็นอย่างไร คือ
ภิกษุทั้งหลาย ก็บคุ คลจำาพวกไหน
ยังละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ไม่ได้
(โอรมฺภาคิยานิ ส ฺโ ชนานิ อปฺปหีนานิ)

ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติ ไม่ได้
(อุปฺปตฺติปฏิลาภิกานิ ส ฺโ ชนานิ อปฺปหีนานิ)

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

คือ

สกทาคามี …

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลจำาพวกไหน
ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ได้
(โอรมฺภาคิยานิ ส ฺโ ชนานิ ปหีนานิ)

(แต่) ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติ ไม่ได้
(อุปฺปตฺติปฏิลาภิกานิ ส ฺโ ชนานิ อปฺปหีนานิ)

ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพ ไม่ได้
(ภวปฏิลาภิกานิ ส ฺโ ชนานิ อปฺปหีนานิ)

คือ

อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี …

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

ไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้...
ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เป็นผูท้ า� ให้บริบรู ณ์ในศีล เป็นผูท้ า� ให้บริบรู ณ์ในสมาธิ เป็นผูท้ า� พอประมาณในปัญญา

|

|

… เธอเป็นโอปปาติกะ จักปรินพิ พานในภพนัน้ มีอนั ไม่กลับจากโลกนัน้ เป็นธรรมดา
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 เพือ่ รักษ�คว�มถูกต้องของข้อมูล ให้ขออนุญ�ตเป็นล�ยลักษณ์อกั ษรและปรึกษ�ด้�นข้อมูล

ในการจัดทำาเพือ่ ความสะดวกและประหยัด ติดต่อได้ท่ี
ตัวแทนคณะศิษย์ คุณสหัทญ� คุ้มชนะ โทร. ๐๙ ๒๕๒๖ ๑๒๓๖
มูลนิธพิ ทุ ธโฆษณ์ โทร. ๐๘ ๕๐๕๘ ๖๘๘๘, ๐๘ ๒๒๒๒ ๕๗๙๐ - ๙๔

ติดต�มก�รเผยแผ่พระธรรมคำ�สอนต�มหลักพุทธวจน โดยพระอ�จ�รย์คกึ ฤทธิ์ โสตฺถผิ โล ได้ท่ี
www.watnapp.com | media.watnapahpong.org | www.buddhakos.org
Facebook : Buddhawajana Real | YouTube : Buddhawajana Real
Instagram : Buddhawajana Real | Facebook : coursesappaya
คลื่น ส.ว.พ. FM 91.0 MHz ทุกวันพระ ช่วงบ่�ย

