พุทธวจน
จิ ต
วิญญาณ

ภิกษุ ทงั้ หลาย เปรียบเหมือนวานร
เมื่อเที่ยวไปในป่ าใหญ่
ย่อมจับกิ่งไม้ ปล่อยกิ่งนัน้ จับกิ่งอื่น ปล่อยกิ่งที่จับเดิม
เหนี่ยวกิ่งอื่นอีก เช่ นนี้เรื่อยๆ ไป
ภิกษุ ทงั้ หลาย ฉันใดก็ฉันนัน้ เหมือนกัน
สิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้าง มโนบ้าง วิญญาณบ้าง
ดวงหนึ่งเกิดขึ้น ดวงหนึ่งดับไป ตลอดวัน ตลอดคืน.
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๑๕/๒๓๒.

พุทธวจน -หมวดธรรม
เปิดธรรมที่ถูกปิด

๑๗
จิต มโน วิญญาณ
ฉบับ

พุทธวจนสถาบัน

ร่วมกันมุง่ มัน่ ศึกษา ปฏิบตั ิ เผยแผ่คำ� ของตถาคต

พุทธวจน

ฉบับ ๑๗

จิต มโน วิญญาณ

ข้อมูลธรรมะนี้ จัดทำ�เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาสู่สาธารณชน
เป็นธรรมทาน
ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้ได้รับการสงวนไว้
ในการจะจัดทำ�หรือเผยแผ่ โปรดใช้ความละเอียดรอบคอบ
เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล ให้ขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
และปรึกษาด้านข้อมูลในการจัดทำ�เพื่อความสะดวกและประหยัด
ติดต่อได้ที่
มูลนิธิพุทธโฆษณ์ โทรศัพท์ ๐๘ ๒๒๒๒ ๕๗๙๐-๙๔
มูลนิธิพุทธวจน โทรศัพท์ ๐๘ ๑๔๕๗ ๒๓๕๒
คุณศรชา
โทรศัพท์ ๐๘ ๑๕๑๓ ๑๖๑๑
คุณอารีวรรณ
โทรศัพท์ ๐๘ ๕๐๕๘ ๖๘๘๘
ปีที่พิมพ์ ๒๕๖๓
ศิลปกรรม อภิชญ์ บุศยศิริ, ปริญญา ปฐวินทรานนท์
จัดทำ�โดย มูลนิธิพุทธโฆษณ์
(เว็บไซต์ www.buddhakos.org)

ค�ำอนุโมทนา
ขออนุโมทนากับคณะงานธััมมะ ผู้จัดทำ�หนังสือ
พุทธวจน ฉบับ จิต มโน วิญญาณ ที่มีความตั้งใจและ
มี เจตนาอั น เป็ น กุ ศ ล ในการเผยแผ่ คำ � สอนของตถาคต
อรหันตสัมมาสัมพุทธะทีอ่ อกจากพระโอษฐ์ของพระองค์เอง
ในการรวบรวมคำ�สอนของตถาคต อันเกีย่ วข้องกับเรือ่ งของ
จิต มโน วิญญาณ ว่ามีความเหมือนและความต่างกันอย่างไร
ตามทีต่ ถาคตได้ทรงบัญญัต.ิ
ด้วยเหตุอันดีที่ได้กระทำ�มาแล้วนี้ ขอจงเป็นเหตุ
ปั จ จั ย ให้ ผู้ มี ส่ ว นร่ ว มในการทำ � หนั ง สื อ และผู้ ที่ ไ ด้ อ่ า น
ได้ศกึ ษา ได้น�ำ ไปปฏิบตั ิ พึงสำ�เร็จสมหวัง พบความเจริญ
รุ่งเรืองของชีิวิตได้จริงในทางโลก และได้ดวงตาเห็นธรรม
สำ�เร็จผลยังนิพพาน สมดังความปรารถนา ตามเหตุปจั จัย
ที่ได้สร้างมาอย่างดีแล้วด้วยเทอญ.
ขออนุโมทนา
ภิกขุคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

ค�ำน�ำ
ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนวานร เมื่อเที่ยวไปใน
ป่าใหญ่ ย่อมจับกิง่ ไม้ ปล่อยกิง่ นัน้ จับกิง่ อืน่ ปล่อยกิง่ ทีจ่ บั เดิม
เหนีย่ วกิง่ อืน่ อีก เช่นนีเ้ รือ่ ยๆ ไป ภิกษุทง้ั หลาย ฉันใดก็ฉนั นัน้
เหมือนกัน สิ่งที่เรียกกันว่า จิตบ้าง มโนบ้าง วิญญาณบ้าง
ดวงหนึ่งเกิดขึ้น ดวงหนึ่งดับไป ตลอดวัน ตลอดคืน.
พุ ท ธวจน ฉบั บ จิ ต มโน วิ ญ ญาณ จึ ง เป็ น การ
รวบรวมระเบียบวินัยของพระสุคต อันยังคงมีอยู่ในโลก
เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ได้เข้ามาศึกษา จะได้ทราบถึง
สัจจะความจริง ที่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะได้บอก
แสดง บัญญัติ เปิดเผย จำ�แนกแจกแจง กระทำ�ให้เข้าใจ
ได้ง่ายซึ่ง จิต มโน วิญญาณ.
ชนเหล่าใดถือว่าเรือ่ งนีค้ วรฟังควรเชือ่ ย่อมจะทราบ
จิตนั้นตามความเป็นจริงว่า จิตนี้ผุดผ่อง (ปภสฺสรมิท) แต่ว่า
จิตนั้นแหละ เศร้าหมองแล้วด้วยอุปกิเลสที่จรมา และจิต
เป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว (ลหุปริวตฺต) อันจะเป็นเหตุ
ให้เบือ่ หน่าย คลายกำ�หนัด และปล่อยวางซึง่ สิง่ ทีเ่ รียกกันว่า
จิต มโน วิญญาณ.

วิญญาณเป็นปฏิจจสมุปปันนธรรม (สิง่ ทีอ่ าศัยปัจจัยแล้ว
เกิดขึน้ ) ถ้าเว้นจากปัจจัยแล้ว ความเกิดขึน
้ แห่งวิญญาณย่อม
ไม่มีดังนี้ วิญญาณอาศัยปัจจัยใดๆ เกิดขึ้น ก็ถึงความนับ
ด้วยปัจจัยนั้นๆ วิญญาณอาศัยจักษุและรูปทั้งหลายเกิดขึ้น
ก็ถึงความนับว่าจักษุวิญญาณ วิญญาณอาศัยโสตะและ
เสียงทัง้ หลายเกิดขึน้ ก็ถงึ ความนับว่าโสตวิญญาณ วิญญาณ
อาศั ย ฆานะและกลิ่ น ทั้ ง หลายเกิ ด ขึ้ น ก็ ถึ ง ความนั บ ว่ า
ฆานวิญญาณ วิญญาณอาศัยชิวหาและรสทั้งหลายเกิดขึ้น
ก็ ถึ ง ความนั บ ว่ า ชิ ว หาวิ ญ ญาณ วิ ญ ญาณอาศั ย กายและ
โผฏฐัพพะทั้งหลายเกิดขึ้น ก็ถึงความนับว่ากายวิญญาณ
วิญญาณอาศัยมโนและธรรมทัง้ หลายเกิดขึน้ ก็ถงึ ความนับว่า
มโนวิญญาณ.
เมื่อวิญญาณนั้น ตั้งขึ้นเฉพาะ เจริญงอกงามแล้ว
ความเกิดขึน้ แห่งภพใหม่ตอ่ ไป (ปุนพฺภวาภินพิ พฺ ตฺต)ิ ย่อมมี.
เมือ่ ความเกิดขึน้ แห่งภพใหม่ตอ่ ไปมีอยู่ ชาติ ชรามรณะ
โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลาย จึงเกิดขึ้น
ครบถ้วน ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมี
ด้วยอาการอย่างนี้.

ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ สัตว์โลก จึงเกิดบ้าง จึงแก่บ้าง
จึงตายบ้าง จึงจุติบ้าง จึงอุบัติบ้าง ความเวียนว่ายในวัฏฏะ
ก็มีเพียงเท่านี้.
ภิกษุทง้ั หลาย ก็ถา้ ว่าบุคคลย่อมไม่คดิ ถึงสิง่ ใดด้วย
ย่อมไม่ด�ำ ริถงึ สิง่ ใดด้วย และย่อมไม่มจี ติ ฝังลงไปในสิง่ ใดด้วย
ในกาลใด ในกาลนัน้ สิง่ นัน้ ย่อมไม่เป็นอารมณ์เพือ่ การตัง้ อยู่
แห่งวิญญาณได้เลย เมือ่ อารมณ์ไม่มี ความตัง้ ขึน้ เฉพาะแห่ง
วิญญาณย่อมไม่มี.
เมือ่ วิญญาณนัน้ ไม่ตง้ั ขึน้ เฉพาะ ไม่เจริญงอกงามแล้ว
เครื่องนำ�ไปสู่ภพใหม่ย่อมไม่มี เมื่อเครื่องนำ�ไปสู่ภพใหม่
ไม่มี การมาการไปย่อมไม่มี เมือ่ การมาการไปไม่มี การเคลือ่ น
และการบังเกิดย่อมไม่มี.
เมื่อการเคลื่อนและการบังเกิดไม่มี ชาติ ชรามรณะ
โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะทัง้ หลายต่อไปจึงดับสิน้
ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้
ดังนี้แล.
คณะงานธัมมะ วัดนาป่าพง
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จิต มโน วิญญาณ
ดวงหนึ่งเกิดขึ้น ดวงหนึ่งดับไป

01

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๑๔/๒๓๐.

... ภิกษุทงั้ หลาย ปุถชุ นผูม้ ไิ ด้สดับ จะพึงเบือ่ หน่าย
ได้บ้าง คลายกำ�หนัดได้บ้าง หลุดพ้นได้บ้าง ในร่างกายอัน
เป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตทั้ง ๔ นี้ ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร
ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุว่า ความเจริญก็ดี ความเสื่อมก็ดี
การเกิดก็ดี การตายก็ดีของร่างกายอันเป็นที่ประชุมแห่ง
มหาภูตทัง้ ๔ นี้ ย่อมปรากฏ เพราะเหตุนนั้ ปุถชุ นผูม้ ไิ ด้สดับ
จึงเบื่อหน่ายได้บ้าง คลายกำ�หนัดได้บ้าง หลุดพ้นได้บ้าง
ในร่างกายนั้น.
ภิกษุทงั้ หลาย ส่วนสิง่ ท่เี รียกกันว่า จิตบ้าง มโนบ้าง
วิญญาณบ้าง1 ปุถชุ นผูม้ ไิ ด้สดับ ไม่อาจจะเบือ่ หน่าย ไม่อาจจะ
คลายกำ�หนัด ไม่อาจจะหลุดพ้น จากสิ่งนั้นได้เลย ข้อนั้น
เพราะเหตุอะไร เพราะเหตุวา่ สิง่ ทีเ่ รียกกันว่า จิตเป็นต้นนี้
อันปุถุชนผู้มิได้สดับ ได้รวบรัดถือไว้ด้วยตัณหา ได้ยึดถือ
ด้วยทิฏฐิว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเรา
ดังนี้มาตลอดกาลช้านาน เพราะเหตุน้ันปุถุชนผู้มิได้สดับ
1. พระไตรปิฎกฉบับหลวง ได้แปลบทนีว้ า่ แต่ตถาคตเรียกร่างกายอันเป็นทีป่ ระชุม
แห่งมหาภูตทัง้ ๔ นีว้ า่ จิตบ้าง มโนบ้าง วิญญาณบ้าง. -ผูร้ วบรวม
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จึงไม่อาจจะเบื่อหน่าย ไม่อาจจะคลายกำ�หนัด ไม่อาจจะ
หลุดพ้นในสิง่ ทีเ่ รียกกันว่า จิตบ้าง มโนบ้าง วิญญาณบ้างนัน้
ได้เลย.
ภิกษุทงั้ หลาย ปุถชุ นผูม้ ไิ ด้สดับ จะพึงเข้าไปยึดถือ
เอาร่างกายอันเป็นทีป่ ระชุมแห่งมหาภูตทัง้ ๔ นี้ โดยความเป็น
ตัวตนยังดีกว่า แต่จะเข้าไปยึดถือเอาจิตโดยความเป็นตัวตน
ไม่ดเี ลย ข้อนัน้ เพราะเหตุอะไร เพราะเหตุวา่ ร่างกายอัน
เป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตทั้ง ๔ นี้ เมื่อดำ�รงอยู่ ปีหนึ่งบ้าง
สองปีบ้าง สามปีบ้าง สี่ปีบ้าง ห้าปีบ้าง สิบปีบ้าง ยี่สิบปีบ้าง
สามสิบปีบ้าง สี่สิบปีบ้าง ห้าสิบปีบ้าง ร้อยปีบ้าง เกินกว่า
ร้อยปีบา้ ง ก็ยงั มีปรากฏ ภิกษุทงั้ หลาย ส่วนสิง่ ท่เี่ รียกกันว่า
จิตบ้าง มโนบ้าง วิญญาณบ้างนัน้ ดวงหนึง่ เกิดขึน้ ดวงหนึง่
ดับไป ตลอดวันตลอดคืน.
ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนวานร เมื่อเที่ยวไปใน
ป่าใหญ่ ย่อมจับกิ่งไม้ ปล่อยกิ่งนั้น จับกิ่งอื่น ปล่อยกิ่งที่
จับเดิม เหนี่ยวกิ่งอื่นอีก เช่นนี้เรื่อยๆ ไป ภิกษุทั้งหลาย
ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกัน สิ่งท่ี่เรียกกันว่าจิตบ้าง มโนบ้าง
วิญญาณบ้าง ดวงหนึ่งเกิดขึ้น ดวงหนึ่งดับไป ตลอดวัน
ตลอดคืน.
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ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับ ย่อมกระทำ�ไว้
ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดี ซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียว
ดังนีว้ า่ เมือ่ สิง่ นีม้ ี สิง่ นีย้ อ่ มมี เพราะความเกิดขึน้ แห่งสิง่ นี้
สิง่ นีจ้ งึ เกิดขึน้ เมือ่ สิง่ นีไ้ ม่มี สิง่ นีย้ อ่ มไม่มี เพราะความดับไป
แห่งสิ่งนี้ ส่ิงนี้จึงดับไป ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ เพราะมีอวิชชา
เป็นปัจจัย จึงมีสังขารทั้งหลาย เพราะมีสังขารเป็นปัจจัย
จึ ง มี วิ ญ ญาณ เพราะมี วิ ญ ญาณเป็ น ปั จ จั ย จึ ง มี น ามรู ป
เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ เพราะมีสฬายตนะ
เป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา
เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา เพราะมีตัณหาเป็น
ปัจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ
เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ เพราะมีชาติเป็นปัจจัย
ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลาย
จึงเกิดขึน้ ครบถ้วน ความเกิดขึน้ พร้อมแห่งกองทุกข์ทง้ั สิน้ นี้
ย่อมมีดว้ ยอาการอย่างนี้ เพราะความจางคลายดับไปโดย
ไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียว จึงมีความดับแห่งสังขาร
เพราะมีความดับแห่งสังขาร จึงมีความดับแห่งวิญญาณ
เพราะมีความดับแห่งวิญญาณ จึงมีความดับแห่งนามรูป
เพราะมีความดับแห่งนามรูป จึงมีความดับแห่งสฬายตนะ
เพราะมีความดับแห่งสฬายตนะ จึงมีความดับแห่งผัสสะ
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เพราะมีความดับแห่งผัสสะ จึงมีความดับแห่งเวทนา เพราะมี
ความดับแห่งเวทนา จึงมีความดับแห่งตัณหา เพราะมี
ความดับแห่งตัณหา จึงมีความดับแห่งอุปาทาน เพราะมี
ความดั บ แห่ ง อุ ป าทาน จึ ง มี ค วามดั บ แห่ ง ภพ เพราะมี
ความดับแห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติ เพราะมีความดับ
แห่งชาตินั่นแล ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัส
อุปายาสะทัง้ หลาย จึงดับสิน้ ความดับลงแห่งกองทุกข์ทง้ั สิน้ นี้
ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้.
ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับ เห็นอยู่อย่างนี้
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูป ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนา ย่อม
เบือ่ หน่ายแม้ในสัญญา ย่อมเบือ่ หน่ายแม้ในสังขารทัง้ หลาย
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลาย
กำ�หนัด เพราะคลายกำ�หนัด ย่อมหลุดพ้น เมือ่ หลุดพ้นแล้ว
ย่อมมีญาณหยัง่ รูว้ า่ หลุดพ้นแล้ว เธอย่อมรูช้ ดั ว่า ชาติสน้ิ แล้ว
พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำ�ได้ทำ�เสร็จแล้ว กิจอื่น
ที่จะต้องทำ�เพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีก ดังนี้.
อีกสูตรหนึง่ -บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๑๖/๒๓๕. ได้ตรัสช่วงต้น
โดยมีขอ้ ความเหมือนกันกับสูตรข้างบนนีแ้ ต่ตา่ งกันทีอ่ ปุ มา ซึง่ ภายหลังจาก
ตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย ส่วนสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้าง มโนบ้าง วิญญาณบ้าง
ดวงหนึง่ เกิดขึน้ ดวงหนึง่ ดับไป ตลอดวันตลอดคืน ได้ตรัสอุปมาต่างไปดังนี.้
5
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ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับ ย่อมกระทำ�ไว้
ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดี ซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียว
ดังนี้ว่า เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมี เพราะความเกิดขึ้นแห่ง
สิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ย่อมไม่มี เพราะ
ความดับไปแห่งสิ่งนี้ ส่ิงนี้จึงดับไป เพราะอาศัยผัสสะอัน
เป็นทีต่ งั้ แห่งสุขเวทนา จึงเกิดสุขเวทนาขึน้ เพราะความดับ
แห่งผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานั้นแหละ เวทนาใด
ที่ เ กิ ด ขึ้ น เพราะอาศั ย ผั ส สะอั น เป็ น ที่ ตั้ ง แห่ ง สุ ข เวทนา
สุขเวทนานัน้ ย่อมดับ ย่อมสงบไป เพราะอาศัยผัสสะอันเป็น
ทีต่ งั้ แห่งทุกขเวทนา จึงเกิดทุกขเวทนาขึน้ เพราะความดับ
แห่งผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนานั้นแหละ เวทนาใด
ที่ เ กิ ด ขึ้ น เพราะอาศั ย ผั ส สะอั น เป็ น ที่ ตั้ ง แห่ ง ทุ ก ขเวทนา
ทุกขเวทนานั้นย่อมดับ ย่อมสงบไป เพราะอาศัยผัสสะอัน
เป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนา จึงเกิดอทุกขมสุขเวทนาขึ้น
เพราะความดับแห่งผัสสะอันเป็นทีต่ งั้ แห่งอทุกขมสุขเวทนา
นั้นแหละ เวทนาใดที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็น
ที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนา อทุกขมสุขเวทนานั้นย่อมดับ
ย่อมสงบไป.
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ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เปรี ย บเหมื อ นเพราะไม้ ส องอั น
เสี ย ดสี กั น จึ ง เกิ ด ไออุ่ น เกิ ด ความร้ อ น แต่ ถ้ า แยกไม้
ทั้งสองอันนั้นแหละออกเสียจากกัน ไออุ่นซึ่งเกิดจากการ
เสียดสีกนั นัน้ ย่อมดับ ย่อมสงบไป แม้ฉนั ใด ภิกษุทงั้ หลาย
ข้อนี้ก็ฉันนั้น เพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนา
จึงเกิดสุขเวทนาขึ้น เพราะความดับแห่งผัสสะอันเป็นที่ตั้ง
แห่งสุขเวทนานั้นแหละ เวทนาใดที่เกิดขึ้นเพราะอาศัย
ผั ส สะอั น เป็ น ที่ ตั้ ง แห่ ง สุ ข เวทนา สุ ข เวทนานั้ น ย่ อ มดั บ
ย่อมสงบไป เพราะอาศัยผัสสะอันเป็นทีต่ งั้ แห่งทุกขเวทนา
จึงเกิดทุกขเวทนาขึน้ เพราะความดับแห่งผัสสะอันเป็นทีต่ งั้
แห่งทุกขเวทนานั้นแหละ เวทนาใดที่เกิดขึ้นเพราะอาศัย
ผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนา ทุกขเวทนานั้นย่อมดับ
ย่อมสงบไป เพราะอาศัยผัสสะอันเป็นทีต่ งั้ แห่งอทุกขมสุขเวทนา จึงเกิดอทุกขมสุขเวทนาขึ้น เพราะความดับแห่ง
ผัสสะอันเป็นทีต่ งั้ แห่งอทุกขมสุขเวทนานัน้ แหละ เวทนาใด
ทีเ่ กิดขึน้ เพราะอาศัยผัสสะอันเป็นทีต่ งั้ แห่งอทุกขมสุขเวทนา
อทุกขมสุขเวทนานั้นย่อมดับ ย่อมสงบไป.
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ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับ เห็นอยู่อย่างนี้
ย่อมเบือ่ หน่ายแม้ในรูป ย่อมเบือ่ หน่ายแม้ในเวทนา ย่อม
เบือ่ หน่ายแม้ในสัญญา ย่อมเบือ่ หน่ายแม้ในสังขารทัง้ หลาย
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลาย
กำ�หนัด เพราะคลายกำ�หนัด ย่อมหลุดพ้น เมือ่ หลุดพ้นแล้ว
ย่อมมีญาณหยัง่ รูว้ า่ หลุดพ้นแล้ว เธอย่อมรูช้ ดั ว่า ชาติสน้ิ แล้ว
พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำ�ได้ทำ�เสร็จแล้ว กิจอื่น
ที่จะต้องทำ�เพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีก ดังนี้.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณ

ทิฏฐิว่า จิต มโน วิญญาณ
เป็นของเที่ยง

02
-บาลี สี. ที. ๙/๒๘/๓๔.

… อนึ่ง ในฐานะที่ ๔ สมณพราหมณ์ผู้เจริญอาศัย
อะไร ปรารภอะไร จึงมีทิฏฐิว่า บางอย่างเที่ยง บางอย่าง
ไม่ เ ที่ ย ง แล้ ว บั ญ ญั ติ อั ต ตาและโลกว่ า บางอย่ า งเที่ ย ง
บางอย่างไม่เที่ยง.
ภิกษุทงั้ หลาย สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้
เป็นนักตรึก เป็นนักค้นคิด กล่าวแสดงปฏิภาณของตน
ตามทีต่ รึกได้ ตามทีค่ น้ คิดได้อย่างนีว้ า่ สิง่ ทีเ่ รียกกันว่าตาก็ดี
หูก็ดี จมูกก็ดี ลิ้นก็ดี กายก็ดี นี้ได้ชื่อว่าอัตตา เป็นของ
ไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน ไม่คงทน มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา
ส่วนสิง่ ทีเ่ รียกกันว่าจิตบ้าง มโนบ้าง วิญญาณบ้าง นีช้ อื่ ว่า
อัตตา เป็นของเที่ยง ยั่งยืน คงทน มีความไม่แปรปรวน
เป็นธรรมดา จะตั้งอยู่เที่ยงเสมอไปเช่นนั้นทีเดียว.
ภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นฐานะที่ ๔ ซึ่งสมณพราหมณ์
พวกหนึ่งอาศัยแล้ว ปรารภแล้ว จึงมีทิฏฐิว่า บางอย่างเที่ยง
บางอย่างไม่เทีย่ ง ย่อมบัญญัตอิ ตั ตาและโลกว่า บางอย่างเทีย่ ง
บางอย่างไม่เที่ยง.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณ

จิตดวงแรกเกิดขึ้น
วิญญาณดวงแรกปรากฏ

03
-บาลี มหา. วิ. ๔/๑๘๗/๑๔๑.

... ภิกษุทงั้ หลาย จิตดวงแรกใดเกิดแล้วในครรภ์
แห่งมารดา วิญญาณดวงแรกปรากฏแล้ว อาศัยจิตดวงแรก
วิญญาณดวงแรกนั้นนั่นแหละ เป็นความเกิดของสัตว์นั้น.
ภิ ก ษุ ท้ั ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ อุ ป สมบทกุ ล บุ ต ร
มีอายุครบ ๒๐ ปี ทั้งอยู่ในครรภ์.
บทนี้ มีบาลีอย่างนี้

ย ภิกฺขเว มาตุ กุจฺฉิสฺมึ ปม จิตฺต อุปฺปนฺน ปม
วิ
ฺ าณ ปาตุภตู  ตทุปาทาย สาวสฺส ชาติ อนุชานามิ ภิกขฺ เว
คพฺภวีส อุปสมฺปาเทตุนฺติ.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณ

ความเกิดแห่งจิตย่อมมี
เพราะความเกิดแห่งนามรูป

04
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๔๖/๘๑๙.

ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงความเกิดและความดับ
แห่งสติปัฏฐาน ๔ เธอทั้งหลายจงฟัง.
ภิ ก ษุ ท้ัง หลาย ก็ ค วามเกิ ด แห่ ง กายเป็ น อย่ า งไร
ความเกิ ด แห่ ง กายย่ อ มมี เพราะความเกิ ด แห่ ง อาหาร
ความดับแห่งกายย่อมมี เพราะความดับแห่งอาหาร
ความเกิดแห่งเวทนาย่อมมี เพราะความเกิดแห่ง
ผัสสะ ความดับแห่งเวทนาย่อมมี เพราะความดับแห่งผัสสะ
ความเกิด แห่ง จิต ย่อมมี เพราะความเกิดแห่ง
นามรูป ความดับแห่งจิตย่อมมี เพราะความดับแห่งนามรูป
(นามรูปสมุทยา จิตฺตสฺส สมุทโย นามรูปนิโรธา จิตฺตสฺส อตฺถงฺคโม)

ความเกิดแห่งธรรมย่อมมี เพราะความเกิดแห่ง
มนสิการ ความดับแห่งธรรมย่อมมี เพราะความดับแห่ง
มนสิการ (มนสิการสมุทยา ธมฺมาน สมุทโย มนสิการนิโรธา ธมฺมาน
อตฺถงฺคโม).
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณ

ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณย่อมมี
เพราะความเกิดขึ้นแห่งนามรูป

05

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๗๕/๑๑๗.

ภิกษุทง้ั หลาย ก็วญ
ิ ญาณเป็นอย่างไร ภิกษุทง้ั หลาย
หมูแ่ ห่งวิญญาณ ๖ เหล่านี้ คือ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ
ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ
ภิกษุทง้ั หลาย นีเ้ รียกว่าวิญญาณ ความเกิดขึน้ แห่งวิญญาณ
ย่อมมี เพราะความเกิดขึ้นแห่งนามรูป ความดับแห่ง
วิญญาณย่อมมี เพราะความดับแห่งนามรูป อริยมรรคอัน
ประกอบด้วยองค์ ๘ นีน้ นั่ เอง เป็นข้อปฏิบตั ใิ ห้ถงึ ความดับ
แห่งวิญญาณ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา
สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และ
สัมมาสมาธิ.
ภิกษุทงั้ หลาย สุขโสมนัสใดๆ อาศัยวิญญาณเกิดขึน้
นีเ้ ป็นคุณแห่งวิญญาณ (อัสสาทะ) วิญญาณไม่เทีย่ ง เป็นทุกข์
มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา นี้เป็นโทษแห่งวิญญาณ
1
(อาทีนวะ) การกำ�จัดฉันทราคะ การละฉันทราคะในวิญญาณ
นี้เป็นอุบายเครื่องสลัดออกแห่งวิญญาณ (นิสสรณะ).
1. ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับฉันทราคะ ได้ที่หน้า 221 และ 228. -ผู้รวบรวม
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ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ ส มณะหรื อ พราหมณ์ เ หล่ า ใด
เหล่าหนึ่ง รู้ชัดแล้วซึ่งวิญญาณอย่างนี้ รู้ชัดแล้วซึ่งความ
เกิ ด ขึ้ น แห่ ง วิ ญ ญาณอย่ า งนี้ รู้ ชั ด แล้ ว ซึ่ ง ความดั บ แห่ ง
วิญญาณอย่างนี้ รู้ชัดแล้วซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่ง
วิญญาณอย่างนี้ แล้วปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อความ
คลายกำ � หนั ด เพื่ อ ความดั บ แห่ ง วิ ญ ญาณ สมณะหรื อ
พราหมณ์เหล่านัน้ ชือ่ ว่าปฏิบตั ดิ แี ล้ว ชนเหล่าใดปฏิบตั ดิ แี ล้ว
ชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมหยั่งลงในธรรมวินัยนี้.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ ส มณะหรื อ พราหมณ์ เ หล่ า ใด
เหล่าหนึ่ง รู้ชัดแล้วซึ่งวิญญาณอย่างนี้ รู้ชัดแล้วซึ่งความ
เกิ ด ขึ้ น แห่ ง วิ ญ ญาณอย่ า งนี้ รู้ ชั ด แล้ ว ซึ่ ง ความดั บ แห่ ง
วิญญาณอย่างนี้ รู้ชัดแล้วซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่ง
วิญญาณอย่างนี้ แล้วเป็นผูห้ ลุดพ้น เพราะเบือ่ หน่าย เพราะ
คลายกำ�หนัด เพราะความดับ เพราะไม่ถือมั่นในวิญญาณ
สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าหลุดพ้นดีแล้ว สมณะ
หรือพราหมณ์เหล่าใดหลุดพ้นดีแล้ว สมณะหรือพราหมณ์
เหล่านั้นเป็นเกพลี สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเป็นเกพลี
วัฏฏะย่อมไม่มีแก่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณ

เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย
จึงมีนามรูป

06
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๗๔/๖๐.

… อานนท์ ก็คำ�นี้ว่า เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย
จึงมีนามรูปดังนี้ เป็นคำ�ที่เรากล่าวแล้ว.
อานนท์ เธอต้ อ งทราบความข้ อ นี้ โดยปริ ย าย
ดังต่อไปนี้ เหมือนที่เรากล่าวไว้แล้วว่า เพราะวิญญาณ
เป็นปัจจัย จึงมีนามรูป.
อานนท์ ถ้าหากว่าวิญญาณไม่ก้าวลงในท้องแห่ง
มารดา นามรูปจะก่อตัวขึ้นมาในท้องแห่งมารดาได้ไหม.
ไม่ได้เลย พระเจ้าข้า.

อานนท์ ถ้ า หากว่ า วิ ญ ญาณก้ า วลงในท้ อ งแห่ ง
มารดาแล้ว สลายลงเสีย นามรูปจะบังเกิดขึ้นเพื่อความ
เป็นอย่างนี้ได้ไหม.
ไม่ได้เลย พระเจ้าข้า.

อานนท์ ถ้ า หากว่ า วิ ญ ญาณของเด็ ก อ่ อ นที่ เ ป็ น
ชายหรือเป็นหญิงก็ตาม ขาดความสืบต่อ นามรูปจะถึงซึ่ง
ความเจริญ ความงอกงาม ความไพบูลย์ได้ไหม.
ไม่ได้เลย พระเจ้าข้า.
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อานนท์ เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ นั่นแหละคือเหตุ
นั่นแหละคือนิทาน นั่นแหละคือสมุทัย นั่นแหละคือปัจจัย
ของนามรูป นั้นคือวิญญาณ.
อานนท์ ก็คำ�นี้ว่า เพราะนามรูปเป็นปัจจัย จึงมี
วิญญาณ ดังนี้ เป็นคำ�ที่เรากล่าวแล้ว.
อานนท์ เธอต้ อ งทราบความข้ อ นี้ โดยปริ ย าย
ดั ง ต่ อ ไปนี้ เหมื อ นที่ เ รากล่ า วไว้ แ ล้ ว ว่ า เพราะนามรู ป
เป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ.
อานนท์ ถ้าหากว่าวิญญาณ ไม่ได้มีที่ตั้งอาศัยใน
นามรูปแล้ว ความเกิดขึน้ พร้อมแห่งทุกข์ คือ ชาติ ชรา มรณะ
ต่อไป จะปรากฏได้ไหม.
ไม่ได้เลย พระเจ้าข้า.

อานนท์ เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ นั่นแหละคือเหตุ
นั่นแหละคือนิทาน นั่นแหละคือสมุทัย นั่นแหละคือปัจจัย
ของวิญญาณ นั้นคือนามรูป.
อานนท์ ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ สัตว์โลกจึงเกิดบ้าง
จึงแก่บ้าง จึงตายบ้าง จึงจุติบ้าง จึงอุบัติบ้าง ทางแห่ง
การเรียก (อธิวจน) ก็มเี พียงเท่านี้ ทางแห่งการพูดจา (นิรตุ ตฺ )ิ
15
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ก็มเี พียงเท่านี้ ทางแห่งการบัญญัติ (ปญฺตฺต)ิ ก็มเี พียงเท่านี้
เรือ่ งทีจ่ ะต้องรูด้ ว้ ยปัญญา (ปญฺาวจร) ก็มเี พียงเท่านี้ ความ
เวียนว่ายในวัฏฏะก็มีเพียงเท่านี้ นามรูปพร้อมทั้งวิญญาณ
ตั้งอยู่ เพื่อการบัญญัติซึ่งความเป็นอย่างนี้.
(ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของนามรูป และที่ตั้งของ
วิญญาณได้ที่หน้า 36 และ 49. -ผู้รวบรวม)
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เพราะนามรูปเป็นปัจจัย
จึงมีวิญญาณ

07
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๒๖/๒๕๐.

ภิกษุทั้งหลาย ครั้งก่อนแต่การตรัสรู้ เมื่อเรายัง
ไม่ได้ตรัสรู้ ยังเป็นโพธิสตั ว์อยู่ เรานัน้ ได้มคี วามคิดอย่างนีว้ า่
สัตว์โลกนี้ถึงความลำ�บากหนอ ย่อมเกิด ย่อมแก่ ย่อมตาย
ย่อมจุติ และย่อมอุบัติ ก็เมื่อสัตว์โลกไม่รู้จักอุบายเครื่อง
ออกไปพ้นจากทุกข์คอื ชราและมรณะแล้ว การออกจากทุกข์
คือชราและมรณะนี้ จะปรากฏขึ้นได้อย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย เรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่า เมื่อ
อะไรหนอมีอยู่ ชราและมรณะจึงมี เพราะอะไรเป็นปัจจัย
จึงมีชราและมรณะ เพราะการทำ�ในใจโดยแยบคายของเรานัน้
จึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่า เมื่อชาตินั่นแหละมีอยู่ ชราและ
มรณะจึงมี เพราะมีชาติเป็นปัจจัย จึงมีชราและมรณะ.
ภิกษุทั้งหลาย เรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่า เมื่อ
อะไรหนอมีอยู่ ชาติจึงมี เพราะอะไรเป็นปัจจัย จึงมีชาติ
เพราะการทำ�ในใจโดยแยบคายของเรานั้น จึงได้รู้แจ้งด้วย
ปัญญาว่า เมื่อภพนั่นแหละมีอยู่ ชาติจึงมี เพราะมีภพเป็น
ปัจจัย จึงมีชาติ.
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… เมื่ออุปาทานนั่นแหละมีอยู่ ภพจึงมี เพราะมี
อุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ.
… เมือ่ ตัณหานัน่ แหละมีอยู่ อุปาทานจึงมี เพราะมี
ตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน.
… เมื่อเวทนานั่นแหละมีอยู่ ตัณหาจึงมี เพราะมี
เวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา.
… เมื่อผัสสะนั่นแหละมีอยู่ เวทนาจึงมี เพราะมี
ผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา.
… เมือ่ สฬายตนะนัน่ แหละมีอยู่ ผัสสะจึงมี เพราะมี
สฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ.
… เมือ่ นามรูปนัน่ แหละมีอยู่ สฬายตนะจึงมี เพราะมี
นามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เรานั้ น ได้ มี ค วามคิ ด อย่ า งนี้ ว่ า
เมื่ออะไรหนอมีอยู่ นามรูปจึงมี เพราะอะไรเป็นปัจจัย
จึงมีนามรูป เพราะการทำ�ในใจโดยแยบคายของเรานั้น
จึ ง ได้ รู้ แ จ้ ง ด้ ว ยปั ญ ญาว่ า เมื่ อ วิ ญ ญาณนั่ น แหละมี อ ยู่
นามรูปจึงมี เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เรานั้ น ได้ มี ค วามคิ ด อย่ า งนี้ ว่ า
เมื่ออะไรหนอมีอยู่ วิญญาณจึงมี เพราะอะไรเป็นปัจจัย
18
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จึงมีวิญญาณ เพราะการทำ�ในใจโดยแยบคายของเรานั้น
จึ ง ได้ รู้ แ จ้ ง ด้ ว ยปั ญ ญาว่ า เมื่ อ นามรู ป นั่ น แหละมี อ ยู่
วิญญาณจึงมี เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ความรู้ แ จ้ ง นี้ ไ ด้ เ กิ ด ขึ้ น แก่ เ ราว่ า
วิญญาณนี้ ย่อมเวียนกลับมา ไม่ไปพ้นจากนามรูปได้เลย
ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ สัตว์โลกจึงเกิดบ้าง จึงแก่บา้ ง จึงตายบ้าง
จึงจุติบ้าง จึงอุบัติบ้าง กล่าวคือ เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย
จึงมีวิญญาณ เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป
เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ เพราะมีสฬายตนะ
เป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา
เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา เพราะมีตัณหาเป็น
ปัจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ
เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ เพราะมีชาติเป็นปัจจัย
ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลาย
จึงเกิดขึน้ ครบถ้วน ความเกิดขึน้ พร้อมแห่งกองทุกข์ทง้ั สิน้ นี้
ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.
ภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง
ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟัง
มาก่อนว่า ความเกิดขึน้ พร้อม (สมุทโย) ความเกิดขึน้ พร้อม
(สมุทโย) ดังนี้.
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ภิกษุทั้งหลาย เรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่า เมื่อ
อะไรหนอไม่มีอยู่ ชราและมรณะจึงไม่มี เพราะอะไรดับ
ชราและมรณะจึ ง ดั บ เพราะการทำ � ในใจโดยแยบคาย
ของเรานั้น จึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่า เมื่อชาตินั่นแหละไม่มี
ชราและมรณะจึ ง ไม่ มี เพราะความดั บ แห่ ง ชาติ จึ ง มี
ความดับแห่งชราและมรณะ.
ภิกษุทั้งหลาย เรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่า เมื่อ
อะไรหนอไม่มีอยู่ ชาติจึงไม่มี เพราะอะไรดับ ชาติจึงดับ
เพราะการทำ�ในใจโดยแยบคายของเรานั้น จึงได้รู้แจ้งด้วย
ปั ญ ญาว่ า เมื่ อ ภพนั่ น แหละไม่ มี ชาติ จึ ง ไม่ มี เพราะมี
ความดับแห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติ.
… เมื่ออุปาทานนั่นแหละไม่มี ภพจึงไม่มี เพราะมี
ความดับแห่งอุปาทาน จึงมีความดับแห่งภพ.
… เมือ่ ตัณหานัน่ แหละไม่มี อุปาทานจึงไม่มี เพราะมี
ความดับแห่งตัณหา จึงมีความดับอุปาทาน.
… เมือ่ เวทนานัน่ แหละไม่มี ตัณหาจึงไม่มี เพราะมี
ความดับแห่งเวทนา จึงมีความดับแห่งตัณหา.
… เมื่อผัสสะนั่นแหละไม่มี เวทนาจึงไม่มี เพราะมี
ความดับแห่งผัสสะ จึงมีความดับแห่งเวทนา.
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… เมื่ อ สฬายตนะนั่ น แหละไม่ มี ผั ส สะจึ ง ไม่ มี
เพราะมีความดับแห่งสฬายตนะ จึงมีความดับแห่งผัสสะ.
… เมื่ อ นามรู ป นั่ น แหละไม่ มี สฬายตนะจึ ง ไม่ มี
เพราะมีความดับแห่งนามรูป จึงมีความดับแห่งสฬายตนะ.
ภิกษุทั้งหลาย เรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่า เมื่อ
อะไรหนอไม่มี นามรูปจึงไม่มี เพราะอะไรดับ นามรูปจึงดับ
เพราะการทำ�ในใจโดยแยบคายของเรานั้น จึงได้รู้แจ้งด้วย
ปั ญ ญาว่ า เมื่ อ วิ ญ ญาณนั่ น แหละไม่ มี นามรู ป จึ ง ไม่ มี
เพราะมีความดับแห่งวิญญาณ จึงมีความดับแห่งนามรูป.
ภิกษุทั้งหลาย เรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่า เมื่อ
อะไรหนอไม่มี วิญญาณจึงไม่มี เพราะอะไรดับ วิญญาณจึงดับ
เพราะการทำ�ในใจโดยแยบคายของเรานั้น จึงได้รู้แจ้งด้วย
ปั ญ ญาว่ า เมื่ อ นามรู ป นั่ น แหละไม่ มี วิ ญ ญาณจึ ง ไม่ มี
เพราะมีความดับแห่งนามรูป จึงมีความดับแห่งวิญญาณ.
ภิ ก ษุ ท้ัง หลาย ความรู้แ จ้ ง นี้ไ ด้ เ กิ ด ขึ้น แก่ เ ราว่ า
หนทางเพื่อการตรัสรู้น้ี เราได้บรรลุแล้ว ได้แก่ส่งิ เหล่านี้คือ
เพราะมีความดับแห่งนามรูป จึงมีความดับแห่งวิญญาณ
เพราะมีความดับแห่งวิญญาณ จึงมีความดับแห่งนามรูป
เพราะมีความดับแห่งนามรูป จึงมีความดับแห่งสฬายตนะ
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เพราะมีความดับแห่งสฬายตนะ จึงมีความดับแห่งผัสสะ
เพราะมี ค วามดั บ แห่ ง ผั ส สะ จึ ง มี ค วามดั บ แห่ ง เวทนา
เพราะมี ค วามดั บ แห่ ง เวทนา จึ ง มี ค วามดั บ แห่ ง ตั ณ หา
เพราะมีความดับแห่งตัณหา จึงมีความดับแห่งอุปาทาน
เพราะมีความดับแห่งอุปาทาน จึงมีความดับแห่งภพ เพราะมี
ความดับแห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติ เพราะมีความดับแห่ง
ชาตินนั่ แล ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะ
ทัง้ หลาย จึงดับสิน้ ความดับลงแห่งกองทุกข์ทงั้ สิน้ นี้ ย่อมมี
ได้ด้วยอาการอย่างนี้.
ภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง
ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟัง
มาก่อนว่า ความดับ (นิโรธ) ความดับ (นิโรธ) ดังนี้.
ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษเมื่อเที่ยวไปใน
ป่าทึบ ได้พบรอยทางซึง่ เป็นหนทางเก่าทีม่ นุษย์ในกาลก่อน
เคยใช้เดินทางแล้ว เขาจึงเดินตามทางนัน้ ไป เมือ่ เดินไปตาม
ทางนั้นอยู่ ได้พบซากนครอันเป็นราชธานีโบราณซึ่งมนุษย์
ทั้งหลายในกาลก่อนเคยอยู่อาศัยมา เป็นที่สมบูรณ์ด้วย
สวน ป่าไม้ สระโบกขรณี ซากกำ�แพงล้อม ล้วนน่ารื่นรมย์
ภิกษุทั้งหลาย ลำ�ดับนั้น บุรุษคนนั้นจึงเข้าไปกราบทูลแก่
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พระราชา หรือแก่มหาอำ�มาตย์ของพระราชาว่า ขอเดชะ
ขอพระองค์จงทรงทราบเถิด ข้าพระพุทธเจ้าเมื่อเที่ยวไปใน
ป่าทึบ ได้พบรอยทางซึง่ เป็นหนทางเก่าทีม่ นุษย์ในกาลก่อน
เคยใช้เดินทางแล้ว เขาจึงเดินตามทางนัน้ ไป เมือ่ เดินไปตาม
ทางนั้นอยู่ ได้พบซากนครอันเป็นราชธานีโบราณซึ่งมนุษย์
ทั้งหลายในกาลก่อนเคยอยู่อาศัยมา เป็นที่สมบูรณ์ด้วย
สวน ป่าไม้ สระโบกขรณี ซากกำ�แพงล้อม ล้วนน่ารื่นรมย์
ขอพระองค์โปรดทรงปรับปรุงที่นั้นให้เป็นพระนครเถิด.
ภิกษุทงั้ หลาย ลำ�ดับนัน้ พระราชาหรือมหาอำ�มาตย์
ของพระราชา จึงปรับปรุงสถานทีน่ นั้ ขึน้ เป็นนคร สมัยต่อมา
นครนั้นได้กลายเป็นนครที่มั่งคั่งและรุ่งเรือง มีประชาชน
เป็นอันมาก เกลื่อนกล่นด้วยมนุษย์ และเป็นนครที่ถึงแล้ว
ซึง่ ความเจริญไพบูลย์ นีฉ้ นั ใด ภิกษุทงั้ หลาย ข้อนีก้ ฉ็ นั นัน้
เราได้พบรอยทางซึง่ เป็นหนทางเก่าทีพ่ ระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทั้งหลายในกาลก่อนเคยทรงดำ�เนินแล้ว ภิกษุทั้งหลาย
ก็รอยทางซึง่ เป็นหนทางเก่าทีพ่ ระสัมมาสัมพุทธเจ้าทัง้ หลาย
ในกาลก่อนเคยทรงดำ�เนินแล้วนั้นเป็นอย่างไร คือหนทาง
อันประกอบด้วยองค์ ๘ อันประเสริฐนี้นั่นเอง กล่าวคือ
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ
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สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ นี้แหละ
รอยทางซึ่งเป็นหนทางเก่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย
ในกาลก่อนเคยทรงดำ�เนินแล้ว เรานั้นก็ได้ดำ�เนินแล้วไป
ตามหนทางนั้น.
เมื่อดำ�เนินไปตามหนทางนั้นอยู่ เราได้รู้ชัดซึ่งชรา
และมรณะ เหตุเกิดขึ้นแห่งชราและมรณะ ความดับแห่ง
ชราและมรณะ และได้รู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติอันให้ถึงความดับ
แห่งชราและมรณะ.
เมื่อดำ�เนินไปตามหนทางนั้นอยู่ เราได้รู้ชัดซึ่งชาติ
เหตุเกิดขึน้ แห่งชาติ ความดับแห่งชาติ และได้รชู้ ดั ข้อปฏิบตั ิ
อันให้ถึงความดับแห่งชาติ.
… เราได้รู้ชัดซึ่งภพ …
... เราได้รู้ชัดซึ่งอุปาทาน …
... เราได้รู้ชัดซึ่งตัณหา …
... เราได้รู้ชัดซึ่งเวทนา …
... เราได้รู้ชัดซึ่งผัสสะ …
... เราได้รู้ชัดซึ่งสฬายตนะ …
... เราได้รู้ชัดซึ่งนามรูป …
... เราได้รู้ชัดซึ่งวิญญาณ …
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เมื่ อ ดำ � เนิ น ไปตามหนทางนั้ น อยู่ เราได้ รู้ ชั ด ซึ่ ง
สังขารทัง้ หลาย เหตุเกิดขึน้ แห่งสังขาร ความดับแห่งสังขาร
และได้รู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติอันให้ถึงความดับแห่งสังขาร.
ภิกษุทงั้ หลาย ครัน้ ได้รชู้ ดั ซึง่ หนทางนัน้ แล้ว เราจึง
ได้บอกแก่พวกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาทั้งหลาย.
ภิกษุทั้งหลาย พรหมจรรย์ของเราจึงได้ตั้งมั่นและ
รุ่งเรือง แผ่ไพศาล เป็นที่รู้ของชนอันมาก เป็นปึกแผ่น
แน่นหนา จนกระทัง่ เทวดาและมนุษย์ทงั้ หลาย ก็ประกาศได้
เป็นอย่างดี ดังนี้.
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เพราะสังขารเป็นปัจจัย
จึงมีวิญญาณ

08
-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๑๙๗/๙๒.

...ก็ อ ริ ย ญายธรรม อั น อริ ย สาวกนั้ น เห็ น แจ้ ง
แทงตลอดด้วยปัญญาเป็นอย่างไร.
คหบดี อริยสาวกในธรรมวินยั นี้ ย่อมพิจารณาเห็น
อย่างนีว้ า่ เมือ่ สิง่ นีม้ ี สิง่ นีย้ อ่ มมี เพราะความเกิดขึน้ แห่งสิง่ นี้
สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ย่อมไม่มี เพราะความดับ
แห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป ได้แก่สิ่งเหล่านี้ คือ
เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขารทั้งหลาย
เพราะมีสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ
เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป
เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ
เพราะมีสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ
เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา
เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา
เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน
เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ
เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ
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เพราะมีชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ โสกะปริเทวะ
ทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นครบถ้วน ความ
เกิดขึน้ พร้อมแห่งกองทุกข์ทงั้ สิน้ นี้ ย่อมมีดว้ ยอาการอย่างนี.้
เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานัน้
นัน่ เทียว จึงมีความดับแห่งสังขาร
เพราะมีความดับแห่งสังขาร จึงมีความดับแห่งวิญญาณ
เพราะมีความดับแห่งวิญญาณ จึงมีความดับแห่งนามรูป
เพราะมีความดับแห่งนามรูป จึงมีความดับแห่งสฬายตนะ
เพราะมีความดับแห่งสฬายตนะ จึงมีความดับแห่งผัสสะ
เพราะมีความดับแห่งผัสสะ จึงมีความดับแห่งเวทนา
เพราะมีความดับแห่งเวทนา จึงมีความดับแห่งตัณหา
เพราะมีความดับแห่งตัณหา จึงมีความดับแห่งอุปาทาน
เพราะมีความดับแห่งอุปาทาน จึงมีความดับแห่งภพ
เพราะมีความดับแห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติ
เพราะมีความดับแห่งชาตินน่ั แล ชรามรณะ โสกะปริเทวะ
ทุกขะโทมนัสอุปายาสะทัง้ หลายจึงดับสิน้ ความดับลงแห่งกองทุกข์
ทัง้ สิน้ นี้ ย่อมมีได้ดว้ ยอาการอย่างนี้ ดังนี.้
นีแ้ ลอริยญายธรรม อันอริยสาวกนัน้ เห็นแจ้งแทงตลอด
ด้วยปัญญา.
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นามรูป ปัจจัยแห่งการบัญญัติ
วิญญาณขันธ์

09

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๑๐๒/๑๒๓.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขันธ์ทั้งหลายมีชื่อเรียกว่าขันธ์ได้ด้วย
เหตุเท่าไร.

ภิ ก ษุ รู ป อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ทั้ ง ที่ เ ป็ น อดี ต
อนาคต หรือปัจจุบนั ก็ตาม เป็นภายในหรือภายนอกก็ตาม
หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม อยู่ใน
ที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตาม นี้เรียกว่ารูปขันธ์.
ภิ ก ษุ เวทนาอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ทั้ ง ที่ เ ป็ น อดี ต
อนาคต หรือปัจจุบนั ก็ตาม เป็นภายในหรือภายนอกก็ตาม
หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม อยู่ใน
ที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตาม นี้เรียกว่าเวทนาขันธ์.
ภิ ก ษุ สั ญ ญาอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ทั้ ง ที่ เ ป็ น อดี ต
อนาคต หรือปัจจุบนั ก็ตาม เป็นภายในหรือภายนอกก็ตาม
หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม อยู่ใน
ที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตาม นี้เรียกว่าสัญญาขันธ์.
ภิ ก ษุ สั ง ขารอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ทั้ ง ที่ เ ป็ น อดี ต
อนาคต หรือปัจจุบนั ก็ตาม เป็นภายในหรือภายนอกก็ตาม
หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม อยู่ใน
ที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตาม นี้เรียกว่าสังขารขันธ์.
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ภิกษุ วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต
อนาคต หรือปัจจุบนั ก็ตาม เป็นภายในหรือภายนอกก็ตาม
หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม อยู่ใน
ที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตาม นี้เรียกว่าวิญญาณขันธ์.
ภิกษุ ขันธ์ทงั้ หลาย ย่อมมีชอื่ เรียกว่าขันธ์ ด้วยเหตุ
เพียงเท่านี้.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการ
บัญญัตริ ปู ขันธ์ อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการบัญญัตเิ วทนาขันธ์
อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการบัญญัตสิ ญ
ั ญาขันธ์ อะไรหนอเป็น
เหตุเป็นปัจจัยแห่งการบัญญัตสิ งั ขารขันธ์ อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัย
แห่งการบัญญัติวิญญาณขันธ์.

ภิกษุ มหาภูตรูป ๔ เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการ
บัญญัตริ ปู ขันธ์ ผัสสะ1เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการบัญญัติ
เวทนาขั น ธ์ ผั ส สะเป็ น เหตุ เ ป็ น ปั จ จั ย แห่ ง การบั ญ ญั ติ
สั ญ ญาขั น ธ์ ผั ส สะเป็ น เหตุ เ ป็ น ปั จ จั ย แห่ ง การบั ญ ญั ติ
สังขารขันธ์ นามรูปเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการบัญญัติ
วิญญาณขันธ์.

1. ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับผัสสะได้ท่หี น้า 178 และ 187  และดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ของขันธ์ทง้ั ๕ ได้ทห่ี น้า 255. -ผูร้ วบรวม
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วิญญาณ ตั้งอยู่ได้ในที่ใด
การก้าวลงแห่งนามรูป ก็มอี ยูใ่ นทีน่ น้ั
(อุปมาด้วยแสงกับฉาก)

10

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๒๒/๒๔๕.

ภิกษุทั้งหลาย อาหาร ๔ อย่างเหล่านี้ เป็นไปเพื่อ
ความดำ�รงอยู่ของสัตว์ผู้เกิดแล้ว หรือเพื่ออนุเคราะห์แก่
เหล่าสัตว์ผู้แสวงหาที่เกิด อาหาร ๔ อย่างนั้นมีอะไรบ้าง
คือ กวฬีการาหาร (อาหารคือคำ�ข้าว) ทีห่ ยาบบ้าง ละเอียดบ้าง
อาหารที่สองคือผัสสะ อาหารที่สามคือมโนสัญเจตนา
อาหารที่สี่คือวิญญาณ ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แลอาหาร
๔ อย่ า ง เป็ น ไปเพื่ อ ความดำ � รงอยู่ ข องสั ต ว์ ผู้ เ กิ ด แล้ ว
หรือเพื่ออนุเคราะห์แก่เหล่าสัตว์ผู้แสวงหาที่เกิด.
ภิกษุทงั้ หลาย ถ้ามีราคะ มีนนั ทิ มีตณ
ั หา ในอาหาร
คือคำ�ข้าวแล้ว วิญญาณก็ตั้งอยู่ได้ เจริญงอกงามอยู่ได้ใน
อาหารคือคำ�ข้าวนัน้ วิญญาณตัง้ อยูไ่ ด้ เจริญงอกงามอยูไ่ ด้
ในที่ใด การก้าวลงแห่งนามรูป (นามรูปสฺส อวกฺกนฺติ) ก็มีใน
ทีน่ นั้ การก้าวลงแห่งนามรูปมีในทีใ่ ด ความเจริญแห่งสังขาร
ทัง้ หลายก็มใี นทีน่ นั้ ความเจริญแห่งสังขารทัง้ หลายมีในทีใ่ ด
การเกิดในภพใหม่ตอ่ ไปก็มใี นทีน่ นั้ การเกิดในภพใหม่ตอ่ ไป
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มีในทีใ่ ด ชาติ ชราและมรณะต่อไปก็มใี นทีน่ นั้ ชาติ ชราและ
มรณะต่อไปมีในที่ใด เราเรียกที่นั้นว่า เป็นที่มีความโศก
มีธุลี และมีความคับแค้น.
ภิกษุทงั้ หลาย ถ้ามีราคะ มีนนั ทิ มีตณ
ั หา ในอาหารคือ
ผัสสะแล้ว วิญญาณก็ตงั้ อยูไ่ ด้ เจริญงอกงามอยูไ่ ด้ ในอาหาร
คือผัสสะนั้น วิญญาณตั้งอยู่ได้ เจริญงอกงามอยู่ได้ในทีใ่ ด
การก้าวลงแห่งนามรูปก็มใี นทีน่ น้ั … เราเรียกทีน่ น้ั ว่า เป็นที่มี
ความโศก มีธุลี และมีความคับแค้น.
ภิกษุทงั้ หลาย ถ้ามีราคะ มีนนั ทิ มีตณ
ั หา ในอาหารคือ
มโนสัญเจตนาแล้ว วิญญาณก็ตงั้ อยูไ่ ด้ เจริญงอกงามอยูไ่ ด้
ในอาหารคือมโนสัญเจตนานั้น วิญญาณตั้งอยู่ได้ เจริญ
งอกงามอยู่ได้ในที่ใด การก้าวลงแห่งนามรูปก็มีในที่นั้น …
เราเรียกทีน่ นั้ ว่า เป็นทีม่ คี วามโศก มีธลุ ี และมีความคับแค้น.
ภิกษุทงั้ หลาย ถ้ามีราคะ มีนนั ทิ มีตณ
ั หา ในอาหาร
คือวิญญาณแล้ว วิญญาณก็ตั้งอยู่ได้ เจริญงอกงามอยู่ได้
ในอาหารคือวิญญาณนั้น วิญญาณตั้งอยู่ได้ เจริญงอกงาม
อยู่ได้ในที่ใด การก้าวลงแห่งนามรูปก็มีในที่นั้น การก้าวลง
แห่งนามรูปมีในที่ใด ความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายก็มีใน
ที่นั้น ความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายมีในที่ใด การเกิดใน
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ภพใหม่ตอ่ ไปก็มใี นทีน่ นั้ การเกิดในภพใหม่ตอ่ ไปมีในทีใ่ ด
ชาติ ชราและมรณะต่อไปก็มีในที่นั้น ชาติ ชราและมรณะ
ต่อไปมีในทีใ่ ด เราเรียกทีน่ นั้ ว่า เป็นทีม่ คี วามโศก มีธลุ ี และ
มีความคับแค้น.
ภิกษุทงั้ หลาย เปรียบเหมือนเมือ่ มีน�้ำ ย้อม คือ ครัง่
ขมิน้ สีเขียว หรือสีบานเย็น ช่างย้อมหรือช่างเขียนก็สามารถ
เขียนรูปสตรีหรือรูปบุรุษ ลงที่แผ่นกระดาน หรือฝาผนัง
หรือที่ผืนผ้าซึ่งเกลี้ยงเกลาได้ครบทุกส่วน แม้ฉันใด
ภิกษุทงั้ หลาย ข้อนีก้ ฉ็ นั นัน้ ถ้ามีราคะ มีนนั ทิ มีตณ
ั หา
ในอาหารคือคำ�ข้าวแล้ว วิญญาณก็ตง้ั อยูไ่ ด้ เจริญงอกงามอยูไ่ ด้
ในอาหารคือคำ�ข้าวนัน้ วิญญาณตัง้ อยูไ่ ด้ เจริญงอกงามอยูไ่ ด้
ในทีใ่ ด การก้าวลงแห่งนามรูปก็มใี นทีน่ นั้ … เราเรียกทีน่ นั้ ว่า
เป็นที่มีความโศก มีธุลี และมีความคับแค้น.
ภิกษุทงั้ หลาย ถ้ามีราคะ มีนนั ทิ มีตณ
ั หา ในอาหารคือ
ผัสสะแล้ว วิญญาณก็ตงั้ อยูไ่ ด้ เจริญงอกงามอยูไ่ ด้ ในอาหาร
คือผัสสะนั้น …
ภิกษุทงั้ หลาย ถ้ามีราคะ มีนนั ทิ มีตณ
ั หา ในอาหารคือ
มโนสัญเจตนาแล้ว วิญญาณก็ตั้งอยู่ได้ เจริญงอกงามอยู่ได้
ในอาหารคือมโนสัญเจตนานั้น …
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ภิกษุทงั้ หลาย ถ้ามีราคะ มีนนั ทิ มีตณ
ั หา ในอาหาร
คือวิญญาณแล้ว วิญญาณก็ตั้งอยู่ได้ เจริญงอกงามอยู่ได้
ในอาหารคือวิญญาณนั้น …
ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเรือนยอดหรือศาลา
เรื อ นยอด มี ห น้ า ต่ า งทางทิ ศ ตะวั น ออกอั น เปิ ด ไปทาง
ทิศเหนือ หรือทิศใต้กต็ าม เมือ่ ดวงอาทิตย์ขนึ้ มา แสงสว่าง
(รสฺม)ิ แห่งดวงอาทิตย์สอ่ งเข้าไปทางหน้าต่างแล้ว จะปรากฏ
อยู่ที่ส่วนไหนแห่งเรือนนั้น.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ จะปรากฏที่ฝาเรือน ด้านทิศตะวันตก
พระเจ้าข้า.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ถ้ า ฝาเรื อ นด้ า นทิ ศ ตะวั น ตกไม่ มี
แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั้น จะปรากฏที่ไหน.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ จะปรากฏที่พื้นดิน พระเจ้าข้า.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ถ้ า พื้ น ดิ น ไม่ มี แสงสว่ า งแห่ ง
ดวงอาทิตย์นั้น จะปรากฏที่ไหน.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ จะปรากฏในน้ำ� พระเจ้าข้า.

ภิกษุทงั้ หลาย ถ้าน้�ำ ไม่มี แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นน้ั
จะปรากฏที่ไหน.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั้น ย่อมเป็น
สิ่งที่ไม่ปรากฏแล้ว พระเจ้าข้า.
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ภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้ก็ฉันนั้น ถ้าไม่มีราคะ ไม่มี
นันทิ ไม่มตี ณ
ั หา ในอาหารคือคำ�ข้าวแล้ว วิญญาณก็ตงั้ อยู่
ไม่ได้ เจริญงอกงามไม่่ได้ในอาหารคือคำ�ข้าวนั้น วิญญาณ
ตั้งอยู่ไม่ได้ เจริญงอกงามไม่ได้ในที่ใด การก้าวลงแห่ง
นามรูปก็ไม่มีในที่นั้น การก้าวลงแห่งนามรูปไม่มีในที่ใด
ความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายก็ไม่มีในที่นั้น ความเจริญ
แห่งสังขารทั้งหลายไม่มีในที่ใด การเกิดในภพใหม่ต่อไปก็
ไม่มีในที่นั้น การเกิดในภพใหม่ต่อไปไม่มีในที่ใด ชาติ ชรา
และมรณะต่อไปก็ไม่มใี นทีน่ นั้ ชาติ ชราและมรณะต่อไปไม่มี
ในทีใ่ ด เราเรียกทีน่ นั้ ว่า เป็นทีไ่ ม่มคี วามโศก ไม่มธี ลุ ี และ
ไม่มีความคับแค้น.
ภิกษุทั้งหลาย ถ้าไม่มีราคะ ไม่มีนันทิ ไม่มีตัณหา
ในอาหารคือผัสสะแล้ว วิญญาณก็ตง้ั อยูไ่ ม่ได้ เจริญงอกงาม
ไม่ไ่ ด้ในอาหารคือผัสสะนัน้ วิญญาณตัง้ อยูไ่ ม่ได้ เจริญงอกงาม
ไม่ได้ในที่ใด การก้าวลงแห่งนามรูป ก็ไม่มีในที่นั้น …
ภิกษุทั้งหลาย ถ้าไม่มีราคะ ไม่มีนันทิ ไม่มีตัณหา
ในอาหารคือ มโนสั ญ เจตนาแล้ว วิญญาณก็ตั้งอยู่ไม่ได้
เจริญงอกงามไม่ไ่ ด้ในอาหารคือมโนสัญเจตนานัน้ วิญญาณ
ตัง้ อยูไ่ ม่ได้ เจริญงอกงามไม่ได้ในทีใ่ ด การก้าวลงแห่งนามรูป
ก็ไม่มีในที่นั้น …
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ภิกษุทั้งหลาย ถ้าไม่มีราคะ ไม่มีนันทิ ไม่มีตัณหา
ในอาหารคือวิ ญ ญาณแล้ว วิญญาณก็ตั้งอยู่ไม่ได้ เจริญ
งอกงามไม่ไ่ ด้ในอาหารคือวิญญาณนัน้ วิญญาณตัง้ อยูไ่ ม่ได้
เจริญงอกงามไม่ได้ในที่ใด การก้าวลงแห่งนามรูปก็ไม่มีใน
ที่นั้น การก้าวลงแห่งนามรูปไม่มีในที่ใด ความเจริญแห่ง
สังขารทัง้ หลายก็ไม่มใี นทีน่ นั้ ความเจริญแห่งสังขารทัง้ หลาย
ไม่มใี นทีใ่ ด การเกิดในภพใหม่ตอ่ ไปก็ไม่มใี นทีน่ นั้ การเกิด
ในภพใหม่ตอ่ ไปไม่มใี นทีใ่ ด ชาติ ชราและมรณะต่อไปก็ไม่มี
ในทีน่ นั้ ชาติ ชราและมรณะต่อไปไม่มใี นทีใ่ ด เราเรียกทีน่ นั้
ว่า เป็นที่ไม่มีความโศก ไม่มีธุลี และไม่มีความคับแค้น.
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รายละเอียดของนามรูป

11

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๕๑/๘๙.

ภิกษุทงั้ หลาย ก็นามรูปเป็นอย่างไร เวทนา สัญญา
เจตนา ผัสสะ มนสิการ นีเ้ รียกว่านาม มหาภูตทั้งสีด่ ้วย
รูปทีอ่ าศัยมหาภูตทัง้ สีด่ ว้ ย นีเ้ รียกว่ารูป นามนีด้ ว้ ย รูปนีด้ ว้ ย
ย่อมมีดว้ ยอาการอย่างนี้ ภิกษุทงั้ หลาย นีเ้ รียกว่า นามรูป.
ความเกิดขึ้นแห่งนามรูปย่อมมี เพราะความเกิดขึ้น
แห่งวิญญาณ ความดับแห่งนามรูปย่อมมี เพราะความดับ
แห่งวิญญาณ อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ นี้นั่นเอง
เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งนามรูป คือ สัมมาทิฏฐิ
สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ.
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รายละเอียดของสังขาร (นัยที่ ๑)

12

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๕๑/๘๙.

ภิกษุทั้งหลาย ก็สังขารทั้งหลายเป็นอย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลาย ๓ อย่างเหล่านี้ คือ
กายสังขาร (ความปรุงแต่งทางกาย) วจีสังขาร (ความปรุงแต่ง
ทางวาจา) จิตตสังขาร (ความปรุงแต่งทางจิต) ภิกษุทงั้ หลาย
เหล่านี้เรียกว่า สังขารทั้งหลาย.
ความเกิดขึ้นแห่งสังขารย่อมมี เพราะความเกิดขึ้น
แห่งอวิชชา ความดับแห่งสังขารย่อมมี เพราะความดับ
แห่งอวิชชา อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ นี้นั่นเอง
เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสังขาร คือ สัมมาทิฏฐิ
สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ.

37

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณ

รายละเอียดของสังขาร (นัยที่ ๒)

13

-บาลี มู. ม. ๑๒/๕๕๐/๕๐๙.

ข้าแต่พระแม่เจ้า ก็สังขารทั้งหลายเป็นอย่างไร.

อาวุโสวิสาขะ สังขารทั้งหลาย ๓ อย่างเหล่านี้ คือ
กายสังขาร วจีสังขาร จิตตสังขาร.
ข้ า แต่ พ ระแม่ เ จ้ า ก็ ก ายสั ง ขารเป็ น อย่ า งไร วจี สั ง ขารเป็ น
อย่างไร จิตตสังขารเป็นอย่างไร.

อาวุโสวิสาขะ ลมหายใจเข้าและลมหายใจออก
เป็นกายสังขาร วิตกและวิจาร เป็นวจีสังขาร สัญญา
และเวทนา เป็นจิตตสังขาร
ข้ า แต่ พ ระแม่ เ จ้ า ก็ เ พราะเหตุ อ ะไร ลมหายใจเข้ า และ
ลมหายใจออก จึงเป็นกายสังขาร เพราะเหตุอะไรวิตกและวิจาร จึงเป็น
วจีสังขาร เพราะเหตุอะไรสัญญาและเวทนา จึงเป็นจิตตสังขาร.

อาวุโสวิสาขะ ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเหล่านี้
เป็นธรรมมีในกาย เนื่องด้วยกาย ดังนั้นลมหายใจเข้าและ
ลมหายใจออกจึงเป็นกายสังขาร บุคคลย่อมคิด ย่อมพิจารณา
ก่อนแล้วจึงเปล่งวาจา ดังนั้นวิตกและวิจารจึงเป็นวจีสังขาร
สัญญาและเวทนา เป็นธรรมมีในจิต เนื่องด้วยจิต ดังนั้น
สัญญาและเวทนาจึงเป็นจิตตสังขาร. …
(อีกสูตรหนึ่ง -บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๓๖๐/๕๖๐. ก็มีการอธิบาย
โดยนัยเดียวกัน แต่เป็นการสนทนากันของสาวก. -ผู้รวบรวม)
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รายละเอียดของสังขาร (นัยที่ ๓)

14

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๑๕๓/๔๖๒.

ภิกษุทงั้ หลาย บุคคล ๓ จำ�พวกนี้ มีปรากฏอยูใ่ นโลก
๓ จำ�พวกเป็นอย่างไร.
(1) ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อม
ปรุงแต่งกายสังขารที่มีความเบียดเบียน ย่อมปรุงแต่ง
วจีสงั ขารทีม่ คี วามเบียดเบียน ย่อมปรุงแต่งมโนสังขารทีม่ ี
ความเบียดเบียน ครัน้ เขาทำ�ความปรุงแต่งอย่างนีแ้ ล้ว ย่อม
เข้าถึงโลกที่มีความเบียดเบียน ผัสสะที่มีความเบียดเบียน
ย่อมถูกต้องเขา ซึ่งเป็นผู้เข้าถึงโลกที่มีความเบียดเบียนนั้น
เขาอันผัสสะที่มีความเบียดเบียนถูกต้องแล้ว ย่อมได้เสวย
เวทนาอันมีความเบียดเบียน เป็นทุกข์โดยส่วนเดียว ดังเช่น
พวกสัตว์นรก.
(2) ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อม
ปรุงแต่งกายสังขารทีไ่ ม่มคี วามเบียดเบียน ย่อมปรุงแต่ง
วจีสงั ขารทีไ่ ม่มคี วามเบียดเบียน ย่อมปรุงแต่งมโนสังขารที่
ไม่มคี วามเบียดเบียน ครัน้ เขาทำ�ความปรุงแต่งอย่างนีแ้ ล้ว
ย่อมเข้าถึงโลกที่ไม่มีความเบียดเบียน ผัสสะที่ไม่มีความ
เบียดเบียน ย่อมถูกต้องเขา ซึ่งเป็นผูเ้ ข้าถึงโลกทีไ่ ม่มคี วาม
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เบียดเบียนนัน้ เขาอันผัสสะทีไ่ ม่มคี วามเบียดเบียนถูกต้องแล้ว
ย่ อ มได้ เ สวยเวทนาอั น ไม่ มีค วามเบี ย ดเบี ย น เป็ น สุ ข
โดยส่วนเดียว ดังเช่น พวกเทวดาสุภกิณหะ.
(3) ภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อม
ปรุ ง แต่ ง กายสั ง ขารที่ มี ค วามเบี ย ดเบี ย นบ้ า ง ไม่ มี
ความเบียดเบียนบ้าง ย่อมปรุงแต่งวจีสังขารที่มีความ
เบียดเบียนบ้าง ไม่มคี วามเบียดเบียนบ้าง ย่อมปรุงแต่ง
มโนสังขารทีม่ คี วามเบียดเบียนบ้าง ไม่มคี วามเบียดเบียนบ้าง
ครั้นเขาทำ�ความปรุงแต่งอย่างนี้แล้ว ย่อมเข้าถึงโลกที่มี
ความเบียดเบียนบ้าง ไม่มีความเบียดเบียนบ้าง ผัสสะที่มี
ความเบียดเบียนบ้าง ไม่มคี วามเบียดเบียนบ้าง ย่อมถูกต้องเขา
ซึ่ ง เป็ น ผู้ เ ข้ า ถึ ง โลกที่ มี ค วามเบี ย ดเบี ย นบ้ า ง ไม่ มี ค วาม
เบียดเบียนบ้าง เขาอันผัสสะที่มีความเบียดเบียนบ้าง ไม่มี
ความเบียดเบียนบ้าง ถูกต้องแล้ว ย่อมได้เสวยเวทนาอันมี
ความเบียดเบียนบ้าง ไม่มคี วามเบียดเบียนบ้าง อันเป็นสุข
และทุกข์เจือปนกัน ดังเช่น มนุษย์ทงั้ หลาย เทวดาบางพวก
และสัตว์พวกวินิบาตบางพวก.
ภิกษุทง้ั หลาย บุคคล ๓ จำ�พวกเหล่านีแ้ ล มีปรากฏ
อยู่ในโลก.
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รายละเอียดของสังขาร (นัยที่ ๔)

15

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๗๔/๑๑๖.

ภิกษุทั้งหลาย ก็สังขารทั้งหลายเป็นอย่างไร.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย หมู่ แ ห่ ง เจตนา ๖ เหล่ า นี้ คื อ
สัญเจตนาในรูป สัญเจตนาในเสียง สัญเจตนาในกลิ่น
สัญเจตนาในรส สัญเจตนาในโผฏฐัพพะ สัญเจตนาในธรรม
ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าสังขารทั้งหลาย.
ความเกิดขึน้ แห่งสังขารย่อมมี เพราะความเกิดขึน้
แห่งผัสสะ ความดับแห่งสังขารย่อมมี เพราะความดับ
แห่งผัสสะ อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ นี้นั่นเอง
เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสังขาร คือ สัมมาทิฏฐิ
สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ
สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ.
ภิกษุทง้ั หลาย ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่
รูช้ ดั แล้วซึง่ สังขารอย่างนี้ รูช้ ดั แล้วซึง่ ความเกิดขึน้ แห่งสังขาร
อย่างนี้ รู้ชัดแล้วซึ่งความดับแห่งสังขารอย่างนี้ รู้ชัดแล้วซึ่ง
ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสังขารอย่างนี้ แล้วปฏิบัติเพื่อ
ความเบื่อหน่าย เพื่อความคลายกำ�หนัด เพื่อความดับแห่ง
สังขาร สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น ชื่อว่าปฏิบัติดีแล้ว
ชนเหล่าใดปฏิบัติดีแล้ว ชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมหยั่งลงใน
ธรรมวินัยนี้.
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ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ ส มณะหรื อ พราหมณ์ เ หล่ า ใด
เหล่าหนึง่ รูช้ ดั แล้วซึง่ สังขารอย่างนี้ รูช้ ดั แล้วซึง่ ความเกิดขึน้
แห่งสังขารอย่างนี้ รู้ชัดแล้วซึ่งความดับแห่งสังขารอย่างนี้
รูช้ ดั แล้วซึง่ ข้อปฏิบตั ใิ ห้ถงึ ความดับแห่งสังขารอย่างนี้ แล้วเป็น
ผูห้ ลุดพ้น เพราะเบือ่ หน่าย เพราะคลายกำ�หนัด เพราะความดับ
เพราะไม่ถอื มัน่ ในสังขาร สมณะหรือพราหมณ์เหล่านัน้ ชือ่ ว่า
หลุดพ้นดีแล้ว สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด หลุดพ้นดีแล้ว
สมณะหรือพราหมณ์เหล่านัน้ เป็นเกพลี สมณะหรือพราหมณ์
เหล่าใดเป็นเกพลี วัฏฏะย่อมไม่มีแก่สมณะหรือพราหมณ์
เหล่านั้น.
(สามารถศึกษาเนือ้ ความเต็มของสูตรนีไ้ ด้ทห่ี น้า 104. -ผูร้ วบรวม)
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รายละเอียดของสังขาร (นัยที่ ๕)

16

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๔๖/๘๒.

… สาธุ สาธุ อานนท์ ตามที่สารีบุตรตอบปัญหา
ในลักษณะนั้น ชื่อว่าได้ตอบโดยชอบ อานนท์ เรากล่าวว่า
สุขและทุกข์เป็นของอาศัยปัจจัยเกิดขึ้น (ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน)
สุขและทุกข์นนั้ อาศัยปัจจัยอะไรเกิดขึน้ สุขและทุกข์อาศัย
ปัจจัยคือผัสสะเกิดขึ้น บุคคลผู้กล่าวดังนี้ จึงจะชื่อว่าเป็น
อันกล่าวตามทีเ่ รากล่าวแล้ว ไม่กล่าวตูเ่ ราด้วยคำ�ไม่จริง เป็นผู้
พยากรณ์ธรรมสมควรแก่ธรรม และสหธรรมมิกบางคน
ที่ ก ล่ า วตาม ก็ จ ะไม่ พ ลอยกลายเป็ น ผู้ ค วรถู ก ติ ไ ปด้ ว ย
อานนท์ ในบรรดาสมณพราหมณ์ ที่กล่าวสอนเรื่องกรรม
ทัง้ ๔ พวกนัน้ สมณพราหมณ์ทกี่ ล่าวสอนเรือ่ งกรรมพวกใด
ทีบ่ ญ
ั ญัตสิ ขุ และทุกข์วา่ ตนเองทำ� สุขและทุกข์นน้ั ก็ยอ่ มเกิดขึน้
เพราะผัสสะเป็นปัจจัย สมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่อง
กรรมพวกใดทีบ่ ญ
ั ญัตสิ ขุ และทุกข์วา่ ผูอ้ นื่ ทำ�ให้ สุขและทุกข์
นั้นก็ย่อมเกิดขึ้นเพราะผัสสะเป็นปัจจัย สมณพราหมณ์
ที่ ก ล่ า วสอนเรื่ อ งกรรมพวกใดที่ บั ญ ญั ติ สุ ข และทุ ก ข์ ว่ า
ตนเองทำ�ด้วย ผู้อื่นทำ�ให้ด้วย สุขและทุกข์นั้นก็ย่อมเกิดขึ้น
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เพราะผัสสะเป็นปัจจัย สมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่อง
กรรมพวกใดที่บัญญัติสุขและทุกข์ว่าไม่ใช่ตนเองทำ�ด้วย
ไม่ใช่ผู้อื่นทำ�ให้ด้วย สุขและทุกข์นั้นก็ย่อมเกิดขึ้นเพราะ
ผัสสะเป็นปัจจัย.
อานนท์ ในบรรดาสมณพราหมณ์ ทีก่ ล่าวสอนเรือ่ ง
กรรมทั้ง ๔ พวกนั้น สมณพราหมณ์ท่ีกล่าวสอนเรื่องกรรม
พวกใดที่บัญญัติสุขและทุกข์ว่าตนเองทำ� สมณพราหมณ์
พวกนั้น ถ้าเว้นจากผัสสะเสียแล้ว จะรู้สึกถึงสุขและทุกข์นั้น
ย่อมไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ สมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่อง
กรรมพวกใดที่บัญญัติสุขและทุกข์ว่าผู้อื่นทำ�ให้ ถ้าเว้นจาก
ผัสสะเสียแล้ว จะรู้สึกถึงสุขและทุกข์นั้น ย่อมไม่ใช่ฐานะ
ที่จะมีได้ สมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใด
ทีบ่ ญ
ั ญัตสิ ขุ และทุกข์วา่ ตนเองทำ�ด้วย ผูอ้ น่ื ทำ�ให้ดว้ ย ถ้าเว้นจาก
ผัสสะเสียแล้ว จะรู้สึกถึงสุขและทุกข์นั้น ย่อมไม่ใช่ฐานะ
ที่จะมีได้ สมณพราหมณ์ท่ีกล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดที่
บัญญัตสิ ขุ และทุกข์วา่ ไม่ใช่ตนเองทำ�ด้วย ไม่ใช่ผอู้ น่ื ทำ�ให้ดว้ ย
ถ้าเว้นจากผัสสะเสียแล้ว จะรูส้ กึ ถึงสุขและทุกข์นนั้ ย่อมไม่ใช่
ฐานะที่จะมีได้.
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อานนท์ เมือ่ กายมีอยู่ สุขและทุกข์อนั เป็นภายใน
ย่อมบังเกิดขึ้น เพราะความจงใจทางกาย (กายสฺเจตนา)
เป็นเหตุ อานนท์ เมือ่ วาจามีอยู่ สุขและทุกข์อนั เป็นภายใน
ย่อมบังเกิดขึ้น เพราะความจงใจทางวาจา (วจีสฺเจตนา)
เป็นเหตุ อานนท์ เมือ่ มโนมีอยู่ สุขและทุกข์อนั เป็นภายใน
ย่อมบังเกิดขึ้น เพราะความจงใจทางมโน (มโนสฺเจตนา)
เป็นเหตุ.
อานนท์ เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยนัน่ แหละ บุคคล
ย่อมปรุงแต่งกายสังขาร ซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อัน
เป็นภายในเกิดขึน้ ด้วยตนเองบ้าง ย่อมปรุงแต่งกายสังขาร
ซึง่ เป็นปัจจัยให้สขุ และทุกข์อนั เป็นภายในเกิดขึน้ โดยผูอ้ น่ื บ้าง
ย่ อ มปรุ ง แต่ ง กายสั ง ขารซึ่ง เป็ น ปั จ จั ย ให้ สุข และทุ ก ข์ อัน
เป็นภายในเกิดขึน้ โดยรูส้ กึ ตัวบ้าง ย่อมปรุงแต่งกายสังขาร
ซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นโดยไม่
รู้สึกตัวบ้าง.
อานนท์ เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยนัน่ แหละ บุคคล
ย่อมปรุงแต่งวจีสังขาร ซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อัน
เป็นภายในเกิดขึ้นด้วยตนเองบ้าง ย่อมปรุงแต่งวจีสังขาร
ซึง่ เป็นปัจจัยให้สขุ และทุกข์อนั เป็นภายในเกิดขึน้ โดยผูอ้ น่ื บ้าง
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ย่ อ มปรุ ง แต่ ง วจี สั ง ขารซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ให้ สุ ข และทุ ก ข์ อัน
เป็นภายในเกิดขึ้นโดยรู้สึกตัวบ้าง ย่อมปรุงแต่งวจีสังขาร
ซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นโดยไม่
รูส้ กึ ตัวบ้าง.
อานนท์ เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยนัน่ แหละ บุคคล
ย่อมปรุงแต่งมโนสังขาร ซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อัน
เป็นภายในเกิดขึน้ ด้วยตนเองบ้าง ย่อมปรุงแต่งมโนสังขาร
ซึง่ เป็นปัจจัยให้สขุ และทุกข์อนั เป็นภายในเกิดขึน้ โดยผูอ้ น่ื บ้าง
ย่อมปรุงแต่งมโนสังขารซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็น
ภายในเกิดขึ้นโดยรู้สึกตัวบ้าง ย่อมปรุงแต่งมโนสังขาร
ซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นโดยไม่
รู้สึกตัวบ้าง.
อานนท์ อวิชชาแทรกอยู่แล้วในธรรมเหล่านี้.
อานนท์ เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือ
แห่งอวิชชานั้นนั่นเทียว กายซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์
อันเป็นภายในเกิดขึ้นจึงไม่มี วาจาซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและ
ทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นจึงไม่มี มโนซึ่งเป็นปัจจัยให้สุข
และทุกข์อนั เป็นภายในเกิดขึน้ จึงไม่มี เขต (ผืนนาสำ�หรับงอก)
ซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นจึงไม่มี
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วัตถุ (พืชเพื่อการงอก) ซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็น
ภายในเกิดขึน้ จึงไม่มี อายตนะ (การสัมพันธ์เพือ่ ให้เกิดการงอก)
ซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นจึงไม่มี
หรืออธิกรณ์ (เครื่องกระทำ�ให้เกิดการงอก) ซึ่งเป็นปัจจัยให้สุข
และทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นจึงไม่มี.
อีกสูตรหนึง่ -บาลี จตุกกฺ . อํ. ๒๑/๒๑๓/๑๗๑. ได้ตรัสกับ
ภิกษุทั้งหลาย โดยมีข้อความช่วงท้าย ต่างออกไปดังนี้.

ภิกษุทั้งหลาย ความได้อัตภาพ ๔ ประการนี้ ๔
ประการเป็นอย่างไร คือ ความได้อตั ภาพทีส่ ญ
ั เจตนาของตน
เป็นไป ไม่ใช่สญ
ั เจตนาของผูอ้ น่ื เป็นไปก็มี ความได้อตั ภาพ
ทีส่ ญ
ั เจตนาของผูอ้ น่ื เป็นไป ไม่ใช่สญ
ั เจตนาของตนเป็นไปก็มี
ความได้อตั ภาพทีส่ ญ
ั เจตนาของตนด้วย สัญเจตนาของผูอ้ นื่
ด้วยเป็นไปก็มี ความได้อัตภาพที่สัญเจตนาของตนก็ไม่ใช่
สัญเจตนาของผูอ้ น่ื ก็ไม่ใช่เป็นไปก็มี ภิกษุทง้ั หลาย ความได้
อัตภาพ ๔ ประการนี้แล.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสโดยย่อนี้
ข้าพระองค์ทราบชัดเนือ้ ความโดยพิสดารอย่างนีว้ า่ บรรดาความได้อตั ภาพ
๔ ประการนัน้ ความได้อตั ภาพทีส่ ญ
ั เจตนาของตนเป็นไป ไม่ใช่สญ
ั เจตนา
ของผู้อื่นเป็นไปนี้ คือ การจุติจากกายนั้นของสัตว์เหล่านั้นย่อมมี เพราะ
สัญเจตนาของตนเป็นเหตุ ความได้อัตภาพที่สัญเจตนาของผู้อ่นื เป็นไป
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ไม่ใช่สญ
ั เจตนาของตนเป็นไปนี้ คือ การจุตจิ ากกายนัน้ ของสัตว์เหล่านัน้
ย่อมมี เพราะสัญเจตนาของผู้อื่นเป็นเหตุ ความได้อัตภาพที่สัญเจตนา
ของตนด้วย สัญเจตนาของผู้อื่นด้วยเป็นไปนี้ คือ การจุติจากกายนั้น
ของสัตว์เหล่านัน้ ย่อมมี เพราะสัญเจตนาของตนและสัญเจตนาของผูอ้ นื่
เป็นเหตุ ความได้อัตภาพที่สัญเจตนาของตนเป็นไปก็ไม่ใช่ สัญเจตนา
ของผู้อื่นเป็นไปก็ไม่ใช่นี้ จะพึงเห็นเทวดาทั้งหลายด้วยอัตภาพนั้นเป็น
อย่างไร พระเจ้าข้า.

สารีบตุ ร พึงเห็นเทวดาทัง้ หลายผูเ้ ข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะด้วยอัตภาพนั้น. …
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วิญญาณฐิติ (ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ)

17

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๖๗/๑๐๖.

ภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ใช้เป็นพืชมี ๕ อย่างเหล่านี้
๕ อย่างอะไรบ้าง คือ พืชจากเหง้าหรือราก (มูลพีช) พืชจากต้น
(ขนฺธพีช) พืชจากตาหรือผล (ผลพีช) พืชจากยอด (อคฺคพีช)
พืชจากเมล็ด (พีชพีช).
ภิกษุทั้งหลาย ถ้าสิ่งที่ใช้เป็นพืช ๕ อย่างเหล่านี้
ที่ไม่ถูกท�ำลาย ยังไม่เน่าเปื่อย ยังไม่แห้งเพราะลมและแดด
ยังมีเชื้องอกบริบูรณ์อยู่ และอันบุคคลเก็บไว้ด้วยดี แต่ดิน
และน�ำ้ ไม่มี ภิกษุทงั้ หลาย สิง่ ทีใ่ ช้เป็นพืช ๕ อย่างเหล่านัน้
จะพึงเจริญงอกงามไพบูลย์ได้ไหม.
ไม่ได้ พระเจ้าข้า.

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าสิ่งที่ใช้เป็นพืช ๕ อย่างเหล่านี้
ที่ไม่ถูกทำ�ลาย ยังไม่เน่าเปื่อย ยังไม่แห้งเพราะลมและแดด
ยังมีเชื้องอกบริบูรณ์อยู่ และอันบุคคลเก็บไว้ด้วยดี ทั้งดิน
และน้�ำ ก็มดี ว้ ย ภิกษุทง้ั หลาย สิง่ ทีใ่ ช้เป็นพืช ๕ อย่างเหล่านัน้
จะพึงเจริญงอกงามไพบูลย์ได้ไหม.
ได้ พระเจ้าข้า.
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ภิกษุทั้งหลาย วิญญาณฐิติ ๔ อย่าง (รูป เวทนา
สัญญา สังขาร) พึงเห็นว่าเหมือนกับดิน.
ภิกษุทงั้ หลาย นันทิราคะ (ความกำ�หนัดด้วยอำ�นาจแห่ง
ความเพลิน) พึงเห็นว่าเหมือนกับนํ้า.
ภิกษุทั้งหลาย วิญญาณ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย
พึงเห็นว่าเหมือนกับพืชสดทั้ง ๕ นั้น.
ภิกษุท้ังหลาย วิญญาณ ซึ่งเข้าถือเอารูป ตั้งอยู่
ก็ตง้ั อยูไ่ ด้ เป็นวิญญาณทีม่ รี ปู เป็นอารมณ์ มีรปู เป็นทีต่ งั้ อาศัย
มีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพ ก็ถึงความเจริญ งอกงาม
ไพบูลย์ได้.
ภิกษุทงั้ หลาย วิญญาณ ซึง่ เข้าถือเอาเวทนา ตัง้ อยู่
ก็ตั้งอยู่ได้ เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์ มีเวทนา
เป็นทีต่ งั้ อาศัย มีนนั ทิเป็นทีเ่ ข้าไปซ่องเสพ ก็ถงึ ความเจริญ
งอกงาม ไพบูลย์ได้.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย วิ ญ ญาณ ซึ่ ง เข้ า ถื อ เอาสั ญ ญา
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.
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ภิกษุทงั้ หลาย วิญญาณ ซึง่ เข้าถือเอาสังขาร ตัง้ อยู่
ก็ตั้งอยู่ได้ เป็นวิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์ มีสังขาร
เป็นทีต่ งั้ อาศัย มีนนั ทิเป็นทีเ่ ข้าไปซ่องเสพ ก็ถงึ ความเจริญ
งอกงาม ไพบูลย์ได้.
ภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า เราจัก
บัญญัตซิ งึ่ การมา การไป การจุติ (การตาย) การอุบตั ิ (การเกิด)
ความเจริญ ความงอกงาม และความไพบูลย์ของวิญญาณ
โดยเว้นจากรูป เว้นจากเวทนา เว้นจากสัญญา และเว้นจาก
สังขาร ดังนี้นั้น นี่ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เลย.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ถ้าราคะในรูปธาตุ ในเวทนาธาตุ
ในสัญญาธาตุ ในสังขารธาตุ ในวิญญาณธาตุ เป็นสิง่ ทีภ่ กิ ษุละ
ได้แล้ว (ราโค ปหีโน) เพราะละราคะนั้นได้ อารมณ์สำ�หรับ
วิญญาณก็ขาดลง ที่ตั้งของวิญญาณก็ไม่มี วิญญาณอัน
ไม่มที ตี่ งั้ นัน้ ก็ไม่งอกงาม หลุดพ้นไป เพราะไม่ถกู ปรุงแต่ง
เพราะหลุ ด พ้ น ไป ก็ ตั้ ง มั่ น (ิต) เพราะตั้ ง มั่ น ก็ ยิ น ดี
ในตนเอง (สนฺตุสิต) เพราะยินดีในตนเอง ก็ไม่หวั่นไหว
(น ปริตสฺสติ) เมือ่ ไม่หวัน
่ ไหว ก็ปรินพิ พานเฉพาะตนนัน่ เทียว
เธอย่อมรู้ชัดว่า ชาติส้ินแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่
ควรทำ�ได้เสร็จแล้ว กิจอื่นที่จะต้องทำ�เพื่อความเป็นอย่างนี้
ไม่ได้มอี กี .
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อารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณ
(นัยที่ ๑)

18

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๘๐/๑๔๙.

ภิกษุทงั้ หลาย ถ้าบุคคลย่อมคิด (เจเตติ) ถึงสิง่ ใดอยู่
ย่อมดำ�ริ (อนุเสติ) ถึงสิง่ ใดอยู่ และย่อมมีจติ ฝังลงไป (อนุเสติ)
ในสิ่งใดอยู่ สิ่งนั้นย่อมเป็ น อารมณ์ เ พื่ อ การตั้ ง อยู่ แห่ง
วิญญาณ เมือ่ อารมณ์มอี ยู่ ความตัง้ ขึน้ เฉพาะแห่งวิญญาณ
ย่อมมี เมื่อวิญญาณนั้นตั้งขึ้นเฉพาะ เจริญงอกงามแล้ว
เครือ่ งนำ�ไปสูภ่ พใหม่ (นติ) ย่อมมี เมือ่ เครือ่ งนำ�ไปสูภ่ พใหม่มี
การมาการไป (อาคติคติ) ย่อมมี เมือ่ การมาการไปมี การเคลือ่ น
และการบังเกิดย่อมมี เมือ่ การเคลือ่ นและการบังเกิดมี ชาติ
ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลาย
จึงเกิดขึ้นครบถ้วนต่อไป ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์
ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.
ภิกษุทงั้ หลาย ถ้าบุคคลย่อมไม่คดิ ถึงสิง่ ใด ย่อมไม่
ดำ�ริถึงสิ่งใด แต่เขายังมีจิตฝังลงไปในสิ่งใดอยู่ สิ่งนั้นย่อม
เป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณ เมื่ออารมณ์มีอยู่
ความตั้ ง ขึ้ น เฉพาะแห่ ง วิ ญ ญาณย่ อ มมี เมื่ อ วิ ญ ญาณนั้ น
ตัง้ ขึน้ เฉพาะ เจริญงอกงามแล้ว เครือ่ งนำ�ไปสูภ่ พใหม่ยอ่ มมี
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เมือ่ เครือ่ งนำ�ไปสูภ่ พใหม่มี การมาการไปย่อมมี เมือ่ การมา
การไปมี การเคลื่อนและการบังเกิดย่อมมี เมื่อการเคลื่อน
และการบังเกิดมี ชาติ ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัส
อุปายาสะทัง้ หลายจึงเกิดขึน้ ครบถ้วนต่อไป ความเกิดขึน้ พร้อม
แห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.
ภิกษุทงั้ หลาย ก็ถา้ ว่าบุคคลย่อมไม่คดิ ถึงสิง่ ใดด้วย
ย่อมไม่ด�ำ ริถงึ สิง่ ใดด้วย และย่อมไม่มจี ติ ฝังลงไปในสิง่ ใดด้วย
ในกาลใด ในกาลนัน้ สิง่ นัน้ ย่อมไม่เป็นอารมณ์เพือ่ การตัง้ อยู่
แห่งวิญญาณได้เลย เมือ่ อารมณ์ไม่มี ความตัง้ ขึน้ เฉพาะแห่ง
วิญญาณย่อมไม่มี เมือ่ วิญญาณนัน้ ไม่ตง้ั ขึน้ เฉพาะ ไม่เจริญ
งอกงามแล้ว เครือ่ งนำ�ไปสูภ่ พใหม่ยอ่ มไม่มี เมือ่ เครือ่ งนำ�ไปสู่
ภพใหม่ไม่มี การมาการไปย่อมไม่มี เมือ่ การมาการไปไม่มี
การเคลื่อนและการบังเกิดย่อมไม่มี เมื่อการเคลื่อนและ
การบังเกิดไม่มี ชาติ ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัส
อุปายาสะทัง้ หลายต่อไปจึงดับสิน้ ความดับลงแห่งกองทุกข์
ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้แล.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณ

อารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณ
(นัยที่ ๒)

19

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๗๙/๑๔๗.

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าบุคคลย่อมคิดถึงสิ่งใดอยู่ ย่อม
ดำ�ริถึงสิ่งใดอยู่ และย่อมมีจิตฝังลงไป ในสิ่งใดอยู่ สิ่งนั้น
ย่อมเป็นอารมณ์เพือ่ การตัง้ อยูแ่ ห่งวิญญาณ เมือ่ อารมณ์มอี ยู่
ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมี เมื่อวิญญาณนั้น
ตั้งขึ้นเฉพาะ เจริญงอกงามแล้ว การก้าวลงแห่งนามรูป
(นามรู ป สฺ ส อวกฺ ก นฺ ติ ) ย่ อ มมี เพราะมี น ามรู ป เป็ น ปั จ จั ย
จึงมีสฬายตนะ เพราะมีสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ
เพราะมีผสั สะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย
จึงมีตณ
ั หา เพราะมีตณ
ั หาเป็นปัจจัย จึงมีอปุ าทาน เพราะมี
อุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ
เพราะมีชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะ
โทมนัสอุปายาสะทัง้ หลาย จึงเกิดขึน้ ครบถ้วน ความเกิดขึน้
พร้อมแห่งกองทุกข์ทง้ั สิน้ นี้ ย่อมมีดว้ ยอาการอย่างนี.้
ภิกษุทงั้ หลาย ถ้าบุคคลย่อมไม่คดิ ถึงสิง่ ใด ย่อมไม่
ดำ�ริถึงสิ่งใด แต่เขายังมีจิตฝังลงไปในสิ่งใดอยู่ สิ่งนั้นย่อม
เป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณ เมื่ออารมณ์มีอยู่
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ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมี เมื่อวิญญาณนั้น
ตัง้ ขึน้ เฉพาะ เจริญงอกงามแล้ว การก้าวลงแห่งนามรูปย่อมมี
เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ … ความเกิดขึน้ พร้อม
แห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.
ภิกษุทงั้ หลาย ก็ถา้ ว่าบุคคลย่อมไม่คดิ ถึงสิง่ ใดด้วย
ย่อมไม่ด�ำ ริถงึ สิง่ ใดด้วย และย่อมไม่มจี ติ ฝังลงไปในสิง่ ใดด้วย
ในกาลใด ในกาลนัน้ สิง่ นัน้ ย่อมไม่เป็นอารมณ์เพือ่ การตัง้ อยู่
แห่งวิญญาณได้เลย เมือ่ อารมณ์ไม่มี ความตัง้ ขึน้ เฉพาะแห่ง
วิญญาณย่อมไม่มี เมือ่ วิญญาณนัน้ ไม่ตงั้ ขึน้ เฉพาะ ไม่เจริญ
งอกงามแล้ว การก้าวลงแห่งนามรูปย่อมไม่มี เพราะมีความดับ
แห่งนามรูป จึงมีความดับแห่งสฬายตนะ เพราะมีความดับ
แห่งสฬายตนะ จึงมีความดับแห่งผัสสะ เพราะมีความดับ
แห่งผัสสะ จึงมีความดับแห่งเวทนา เพราะมีความดับแห่ง
เวทนา จึงมีความดับแห่งตัณหา เพราะมีความดับแห่งตัณหา
จึงมีความดับแห่งอุปาทาน เพราะมีความดับแห่งอุปาทาน
จึงมีความดับแห่งภพ เพราะมีความดับแห่งภพ จึงมีความดับ
แห่งชาติ เพราะมีความดับแห่งชาตินนั่ แล ชรามรณะ โสกะ
ปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะทัง้ หลาย จึงดับสิน้ ความดับลง
แห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้แล.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณ

อารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณ
(นัยที่ ๓)

20

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๗๘/๑๔๕.

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าบุคคลย่อมคิดถึงสิ่งใดอยู่ ย่อม
ดำ�ริถึงสิ่งใดอยู่ และย่อมมีจิตฝังลงไปในสิ่งใดอยู่ สิ่งนั้น
ย่อมเป็นอารมณ์เพือ่ การตัง้ อยูแ่ ห่งวิญญาณ เมือ่ อารมณ์มอี ยู่
ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมี เมื่อวิญญาณนั้น
ตั้งขึ้นเฉพาะ เจริญงอกงามแล้ว การเกิดขึ้นแห่งภพใหม่
ต่อไป (ปุนพฺภวาภินพิ พฺ ตฺต)ิ ย่อมมี เมือ่ การเกิดขึน้ แห่งภพใหม่
ต่อไปมีอยู่ ชาติ ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะ
ทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนต่อไป ความเกิดขึ้นพร้อมแห่ง
กองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.
ภิกษุทั้งหลาย ถ้าบุคคลย่อมไม่คิดถึงสิ่งใด ย่อม
ไม่ด�ำ ริถงึ สิง่ ใด แต่เขายังมีจติ ฝังลงไปในสิง่ ใดอยู่ สิง่ นัน้
ย่อมเป็นอารมณ์เพือ่ การตัง้ อยูแ่ ห่งวิญญาณ เมือ่ อารมณ์มอี ยู่
ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมี เมื่อวิญญาณนั้น
ตั้งขึ้นเฉพาะ เจริญงอกงามแล้ว การเกิดขึ้นแห่งภพใหม่
ต่อไปย่อมมี เมีอ่ การเกิดขึน้ แห่งภพใหม่ตอ่ ไปมีอยู่ ชาติ ชรา
มรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะทัง้ หลายจึงเกิดขึน้
ครบถ้วนต่อไป ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ท้ังสิ้นนี้
ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.
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ภิกษุทงั้ หลาย ก็ถา้ ว่าบุคคลย่อมไม่คดิ ถึงสิง่ ใดด้วย
ย่อมไม่ด�ำ ริถงึ สิง่ ใดด้วย และย่อมไม่มจี ติ ฝังลงไปในสิง่ ใดด้วย
ในกาลใด ในกาลนัน้ สิง่ นัน้ ย่อมไม่เป็นอารมณ์เพือ่ การตัง้ อยู่
แห่งวิญญาณ เมื่ออารมณ์ไม่มี ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่ง
วิญญาณย่อมไม่มี เมือ่ วิญญาณนัน้ ไม่ตงั้ ขึน้ เฉพาะ ไม่เจริญ
งอกงามแล้ว การเกิดขึน้ แห่งภพใหม่ตอ่ ไปย่อมไม่มี เมือ่
การเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปไม่มี ชาติ ชรามรณะ โสกะ
ปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายต่อไป จึงดับสิ้น
ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้
ดังนี้แล.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณ

การตั้งอยู่ของวิญญาณ
คือ การบังเกิดในภพใหม่

21
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๘๗/๕๑๖.

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

อานนท์ ถ้ากรรมมีกามธาตุ1 เป็นวิบาก จักไม่ได้มแี ล้ว
กามภพจะพึงปรากฏได้หรือ.
ไม่พึงปรากฏเลย พระเจ้าข้า.

อานนท์ ด้วยเหตุนแี้ หละ กรรมจึงเป็นผืนนา (กมฺม
เขตฺต) วิญญาณเป็นพืช (วิ
ฺ าณ พีช) ตัณหาเป็นยางของพืช
(ตณฺหา สิเนโห) วิญญาณของสัตว์ท้งั หลาย ที่มีอวิชชาเป็น
เครือ่ งกัน้ มีตณ
ั หาเป็นเครือ่ งผูก ตัง้ อยูแ่ ล้วด้วยธาตุชน้ั ทราม
การบังเกิดขึน้ ในภพใหม่ตอ่ ไป ย่อมมีได้ดว้ ยอาการอย่างนี้
(อวิชฺชานีวรณาน สตฺตาน ตณฺหาสฺโชนาน หีนาย ธาตุยา วิฺาณ
ปติฏฺิต เอว อายตึ ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ โหติ).

อานนท์ ถ้ากรรมมีรปู ธาตุ2 เป็นวิบาก จักไม่ได้มแี ล้ว
รูปภพจะพึงปรากฏได้หรือ.
ไม่พึงปรากฏเลย พระเจ้าข้า.

1. กามธาตุ = ธาตุดนิ ธาตุนำ�้ ธาตุไฟ และธาตุลม. -ผูร้ วบรวม
2. รูปธาตุ = สิง่ ทีเ่ ป็นรูปในส่วนละเอียด. -ผูร้ วบรวม
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อานนท์ ด้ ว ยเหตุ นี้ แ หละ กรรมจึ ง เป็ น ผื น นา
วิญญาณเป็นพืช ตัณหาเป็นยางของพืช วิญญาณของ
สัตว์ทง้ั หลายทีม่ อี วิชชาเป็นเครือ่ งกัน้ มีตณ
ั หาเป็นเครือ่ งผูก
ตัง้ อยูแ่ ล้วด้วยธาตุชนั้ กลาง (มชฺฌมิ าย ธาตุยา) การบังเกิดขึน้
ในภพใหม่ต่อไป ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้.
อานนท์ ถ้ากรรมมีอรูปธาตุ1 เป็นวิบาก จักไม่ได้มแี ล้ว
อรูปภพจะพึงปรากฏได้หรือ.
ไม่พึงปรากฏเลย พระเจ้าข้า.

อานนท์ ด้ ว ยเหตุ นี้ แ หละ กรรมจึ ง เป็ น ผื น นา
วิญญาณเป็นพืช ตัณหาเป็นยางของพืช วิญญาณของ
สัตว์ทง้ั หลายทีม่ อี วิชชาเป็นเครือ่ งกัน้ มีตณ
ั หาเป็นเครือ่ งผูก
ตัง้ อยูแ่ ล้วด้วยธาตุชนั้ ประณีต (ปณีตาย ธาตุยา) การบังเกิดขึน้
ในภพใหม่ตอ่ ไป ย่อมมีได้ดว้ ยอาการอย่างนี.้
อานนท์ ภพ ย่อมมีได้ดว้ ยอาการอย่างนีแ้ ล.

1. อรูปธาตุ = สิง่ ทีไ่ ม่ใช่รปู เป็นนามธรรม เช่น เวทนา สัญญา สังขาร (ผูไ้ ด้สมาธิระดับ
อากาสานัญจายตนะขึน้ ไป). -ผูร้ วบรวม
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การตั้งอยู่ของความเจตนา
หรือความปรารถนา
คือ การบังเกิดในภพใหม่

22
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๘๘/๕๑๗.

ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ พระองค์ตรัสว่า ภพ ภพ ดังนี้ ภพ ย่อมมีได้
ด้วยเหตุเพียงเท่าไร พระเจ้าข้า.

อานนท์ ถ้ากรรมมีกามธาตุเป็นวิบาก จักไม่ได้มแี ล้ว
กามภพจะพึงปรากฏได้หรือ.
ไม่พึงปรากฏเลย พระเจ้าข้า.

อานนท์ ด้วยเหตุนแี้ หละ กรรมจึงเป็นผืนนา (กมฺม
เขตฺต) วิญญาณเป็นพืช (วิ
ฺ าณ พีช) ตัณหาเป็นยางของพืช
(ตณฺหา สิเนโห) ความเจตนาก็ดี ความปรารถนาก็ดี ของสัตว์
ทั้งหลายที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหาเป็นเครื่องผูก
ตัง้ อยูแ่ ล้วด้วยธาตุชน้ั ทราม การบังเกิดขึน้ ในภพใหม่ตอ่ ไป
ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ (อวิชฺชานีวรณาน สตฺตาน ตณฺหาสฺโชนาน หีนาย ธาตุยา เจตนา ปติฏฺ ติ า ปตฺถนา ปติฏฺ ติ า เอว อายตึ
ปุนพฺภวาภินพิ พฺ ตฺติ โหติ)ิ .

อานนท์ ถ้ากรรมมีรปู ธาตุเป็นวิบาก จักไม่ได้มแี ล้ว
รูปภพจะพึงปรากฏได้หรือ.
ไม่พึงปรากฏเลย พระเจ้าข้า.
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อานนท์ ด้ ว ยเหตุ นี้ แ หละ กรรมจึ ง เป็ น ผื น นา
วิญญาณเป็นพืช ตัณหาเป็นยางของพืช ความเจตนาก็ดี
ความปรารถนาก็ดี ของสัตว์ทง้ั หลายทีม่ อี วิชชาเป็นเครือ่ งกัน้
มี ตั ณ หาเป็ น เครื่ อ งผู ก ตั้ ง อยู่ แ ล้ ว ด้ ว ยธาตุ ชั้ น กลาง
(มชฺฌิมาย ธาตุยา) การบังเกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไป ย่อมมีได้
ด้วยอาการอย่างนี้.
อานนท์ ถ้ากรรมมีอรูปธาตุเป็นวิบาก จักไม่ได้มแี ล้ว
อรูปภพจะพึงปรากฏได้หรือ.
ไม่พึงปรากฏเลย พระเจ้าข้า.

อานนท์ ด้ ว ยเหตุ นี้ แ หละ กรรมจึ ง เป็ น ผื น นา
วิญญาณเป็นพืช ตัณหาเป็นยางของพืช ความเจตนาก็ดี
ความปรารถนาก็ดี ของสัตว์ทง้ั หลายทีม่ อี วิชชาเป็นเครือ่ งกัน้
มีตัณหาเป็นเครื่องผูก ตั้งอยู่แล้วด้วยธาตุชั้นประณีต
(ปณีตาย ธาตุยา) การบังเกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไป ย่อมมีได้
ด้วยอาการอย่างนี้.
อานนท์ ภพ ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนีแ้ ล.
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23

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๕๒/๙๒.

ภิกษุทั้งหลาย ภพ1 เป็นอย่างไรเล่า.
ภิกษุทั้งหลาย ภพทัง้ หลาย ๓ อย่าง เหล่านีค้ อื
กามภพ รูปภพ อรูปภพ.2
ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า ภพ.
ความเกิดขึ้นแห่งภพย่อมมี เพราะความเกิดขึ้น
แห่งอุปาทาน ความดับแห่งภพย่อมมี เพราะความดับ
แห่งอุปาทาน
อริ ย มรรคอั น ประกอบด้ ว ยองค์ ๘ นี้ นั่ น เอง
เป็ น ข้ อ ปฏิ บั ติ ใ ห้ ถึ ง ความดั บ แห่ ง ภพ คื อ สั ม มาทิ ฏ ฐิ
สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ
สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ.

1. ภพ = สถานที่อันวิญญาณใช้ต้ังอาศัยเพื่อเกิดขึ้น หรือเจริญงอกงามต่อไป.
(ดูเพิ่มเติม ที่ต้ังอาศัยของวิญญาณหน้า 49 ตรัสภพเปรียบกับดิน วิญญาณ
เปรียบกับส่วนของพืช เช่น เมล็ด ทีส่ ามารถเจริญงอกงามต่อไปได้) -ผูร้ วบรวม
2. กามภพ = สถานทีเ่ กิดอันอาศัย ดิน น้ำ� ไฟ ลม รูปภพ = สถานทีเ่ กิดอันอาศัย
สิง่ ทีเ่ ป็นรูปในส่วนละเอียด อรูปภพ = สถานทีเ่ กิดอันอาศัยสิง่ ทีไ่ ม่ใช่รปู . -ผูร้ วบรวม
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เครื่องน�ำไปสู่ภพ

เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณ

24
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๓๓/๓๖๘.

ข้ า แต่ พ ระองค์ ผู้ เ จริ ญ พระองค์ ต รั ส ว่ า เครื่ อ งนำ�ไปสู่ ภ พ
เครื่องนำ�ไปสู่ภพ ดังนี้ ก็เครื่องนำ�ไปสู่ภพเป็นอย่างไร และความดับ
ไม่เหลือของเครื่องนำ�ไปสู่ภพเป็นอย่างไร พระเจ้าข้า.
ราธะ ฉันทะ (ความพอใจ) ราคะ (ความกำ�หนัด) นันทิ
(ความเพลิ น ) ตั ณ หา (ความอยาก) อุ ป ายะ (ความเข้ า ถึ ง )
และอุ ป าทาน (ความถื อ มั่ น ) อั น เป็ น เครื่ อ งตั้ ง ทั บ
เครือ่ งเข้าไปอาศัย และเครือ่ งนอนเนือ่ งแห่งจิตในรูป (เจตโส
อธิฏฺ านาภินเิ วสานุสยา) สิง่ เหล่านีเ้ ราเรียกว่าเครือ่ งนำ�ไปสูภ
่ พ

ความดับไม่เหลือของเครือ่ งนำ�ไปสูภ่ พมีได้ เพราะความดับ
ไม่เหลือของฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหา อุปายะ และอุปาทาน
เหล่านั้นนั่นเอง.
ราธะ ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหา อุปายะ และอุปาทาน
อันเป็นเครือ่ งตัง้ ทับ เครือ่ งเข้าไปอาศัย และเครือ่ งนอนเนือ่ ง
แห่งจิตในเวทนา … ในสัญญา … ในสังขารทั้งหลาย …
ในวิ ญ ญาณ สิ่ ง เหล่ า นี้ เ ราเรี ย กว่ า เครื่ อ งนำ � ไปสู่ ภ พ
ความดับไม่เหลือของเครือ่ งนำ�ไปสูภ่ พมีได้ เพราะความดับ
ไม่เหลือของฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหา อุปายะ และอุปาทาน
เหล่านัน้ นัน่ เอง.
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เหตุที่เรียกว่า “สัตว์”

เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณ

25
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๓๒/๓๖๗.

ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ทีเ่ รียกกันว่า สัตว์ สัตว์ ดังนี้ อันว่าสัตว์
มีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรเล่า พระเจ้าข้า.

ราธะ ฉันทะ (ความพอใจ) ราคะ (ความกำ�หนัด) นันทิ
(ความเพลิน) ตัณหา (ความอยาก) ใดๆ มีอยู่ในรูป เพราะ
การติดแล้ว ข้องแล้วในรูปนั้น เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์
(ผูข้ อ้ งติดในขันธ์ทง้ั ๕) ดังนี้.
ราธะ ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหาใดๆ มีอยูใ่ นเวทนา 
เพราะการติดแล้ว ข้องแล้วในเวทนานัน้ เพราะฉะนัน้ จึงเรียก
ว่าสัตว์ ดังนี้.
ราธะ ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหาใดๆ มีอยูใ่ นสัญญา 
เพราะการติ ด แล้ ว ข้ อ งแล้ ว ในสั ญ ญานั้ น เพราะฉะนั้ น
จึงเรียกว่าสัตว์ ดังนี้.
ราธะ ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหาใดๆ มีอยูใ่ นสังขารทั้งหลาย เพราะการติดแล้ว ข้องแล้วในสังขารทั้งหลายนั้น
เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ ดังนี้.
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ราธะ ฉั น ทะ ราคะ นั น ทิ ตั ณ หาใดๆ มี อ ยู่
ในวิ ญ ญาณ เพราะการติดแล้ว ข้องแล้วในวิญญาณนั้น
เพราะฉะนัน้ จึงเรียกว่าสัตว์ ดังนี้แล.
ราธะ เปรี ย บเหมื อ นพวกกุ ม ารน้ อ ยๆ หรื อ
กุมารีน้อยๆ เล่นเรือนน้อยๆ ที่ทำ�ด้วยดินอยู่ ตราบใด
เขายังมีราคะ มีฉนั ทะ มีความรัก มีความกระหาย มีความ
เร่าร้อน และมีตัณหา ในเรือนน้อยที่ทำ�ด้วยดินเหล่านั้น
ตราบนัน้ พวกเด็กน้อยๆ นัน้ ย่อมอาลัยเรือนน้อยทีท่ �ำ ด้วย
ดินเหล่านัน้ ย่อมอยากเล่น ย่อมอยากมีเรือนน้อยทีท่ �ำ ด้วย
ดินเหล่านั้น ย่อมยึดถือเรือนน้อยที่ทำ�ด้วยดินเหล่านั้น
ว่าเป็นของเรา ดังนี้.
ราธะ แต่เมือ่ ใดแล พวกกุมารน้อยๆ หรือกุมารีนอ้ ยๆ
เหล่านัน้ ปราศจากราคะแล้ว ปราศจากฉันทะแล้ว ปราศจาก
ความรักแล้ว ปราศจากความกระหายแล้ว ปราศจากความ
เร่าร้อนแล้ว ปราศจากตัณหาแล้ว ในเรือนน้อยทีท่ �ำ ด้วยดิน
เหล่านัน้ ในกาลนัน้ พวกเขาย่อมทำ�เรือนน้อยๆ ทีท่ �ำ ด้วยดิน
เหล่านั้นให้กระจัดกระจาย เรี่ยราย เกลื่อนกล่นไป กระทำ�
ให้จบการเล่นเสียด้วยมือและเท้าทั้งหลาย อุปมานี้ฉันใด.
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ราธะ อุปไมยก็ฉันนั้น คือ แม้พวกเธอทั้งหลาย
จงเรีย่ รายกระจายออกซึง่ รูป จงขจัดเสีย จงทำ�ให้แหลกลาญ
จงทำ�ให้จบการเล่นอย่างถูกวิธี จงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไป
แห่ ง ตั ณ หาเถิ ด จงเรี่ ย รายกระจายออกซึ่ ง เวทนา
จงขจัดเสีย จงทำ�ให้แหลกลาญ จงทำ�ให้จบการเล่นอย่างถูกวิธี
จงปฏิ บั ติ เ พื่ อ ความสิ้ น ไปแห่ ง ตั ณ หาเถิ ด จงเรี่ ย ราย
กระจายออกซึ่งสัญญา จงขจัดเสีย จงทำ�ให้แหลกลาญ
จงทำ�ให้จบการเล่นอย่างถูกวิธี จงปฏิบตั เิ พือ่ ความสิน้ ไปแห่ง
ตัณหาเถิด จงเรี่ยรายกระจายออกซึ่งสังขารทั้งหลาย
จงขจัดเสีย จงทำ�ให้แหลกลาญ จงทำ�ให้จบการเล่นอย่างถูกวิธี
จงปฏิ บั ติ เ พื่ อ ความสิ้ น ไปแห่ ง ตั ณ หาเถิ ด จงเรี่ ย ราย
กระจายออกซึ่งวิญญาณ จงขจัดเสีย จงทำ�ให้แหลกลาญ
จงทำ�ให้จบการเล่นอย่างถูกวิธี จงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไป
แห่งตัณหาเถิด.
ราธะ เพราะว่า ความสิ้นไปแห่งตัณหานั้น คือ
นิพพาน ดังนี้แล.
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ผลทีไ่ ม่นา่ ปรารถนา หรือน่าปรารถนา

26

-บาลี เอก. อํ. ๒๐/๔๒/๑๘๙.

ภิกษุทงั้ หลาย กายกรรมทีส่ มาทานให้บริบรู ณ์ตาม
ทิฏฐิ วจีกรรมที่สมาทานให้บริบูรณ์ตามทิฏฐิ มโนกรรม
ทีส่ มาทานให้บริบรู ณ์ตามทิฏฐิ ความเจตนา ความปรารถนา
ความตั้ ง ใจ (ปณิธิ) สั ง ขาร ของบุ ค คลผู้ มี มิ จ ฉาทิ ฏ ฐิ
ธรรมทัง้ หมดนัน้ ย่อมเป็นไปเพือ่ ผลทีไ่ ม่นา่ ปรารถนา ไม่นา่
รักใคร่ ไม่น่าชอบใจ ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล เป็นไปเพื่อ
ความทุกข์ ข้อนัน้ เพราะเหตุอะไร เพราะเหตุวา่ ทิฏฐิเลวทราม
ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเมล็ดสะเดาก็ดี เมล็ดบวบขม
ก็ ดี เมล็ ด น้ำ �เต้ า ขมก็ ดี อั น บุ ค คลเพาะไว้ ใ นดิ น ที่ ชุ่ ม ชื้ น
รสของดิน รสของน้ำ� ที่มันดูดซึมไว้ทั้งหมด ย่อมเป็นไป
เพือ่ ความเป็นของขม เพือ่ ความเผ็ดร้อน เพือ่ ความไม่นา่ ยินดี
ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะเหตุว่าพันธุ์พืชเหล่านั้นเลว.
ภิกษุทง้ั หลาย ฉันใดก็ฉนั นัน้ เหมือนกัน กายกรรมที่
สมาทานให้บริบรู ณ์ตามทิฏฐิ วจีกรรมทีส่ มาทานให้บริบรู ณ์
ตามทิฏฐิ มโนกรรมที่สมาทานให้บริบูรณ์ตามทิฏฐิ ความ
เจตนา ความปรารถนา ความตั้งใจ สังขาร ของบุคคล
ผูม้ มี จิ ฉาทิฏฐิ ธรรมทั้งหมดนั้น ย่อมเป็นไปเพื่อผลที่ไม่น่า
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ปรารถนา ไม่นา่ รักใคร่ ไม่นา่ ชอบใจ ไม่เป็นประโยชน์เกือ้ กูล
เป็นไปเพื่อความทุกข์ ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะเหตุว่า
ทิฏฐิเลวทราม.
ภิกษุทง้ั หลาย กายกรรมทีส่ มาทานให้บริบรู ณ์ตาม
ทิฏฐิ วจีกรรมที่สมาทานให้บริบูรณ์ตามทิฏฐิ มโนกรรม
ทีส่ มาทานให้บริบรู ณ์ตามทิฏฐิ ความเจตนา ความปรารถนา
ความตัง้ ใจ สังขาร ของบุคคลผูม้ สี มั มาทิฏฐิ ธรรมทัง้ หมดนัน้
ย่อมเป็นไปเพือ่ ผลทีน่ า่ ปรารถนา น่ารักใคร่ น่าชอบใจ เป็นไป
เพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร
เพราะเหตุวา่ ทิฏฐิดงี าม ภิกษุทงั้ หลาย เปรียบเหมือนพันธุ์
อ้อยก็ดี พันธุ์ข้าวสาลีก็ดี พันธุ์ผลจันทน์ก็ดี อันบุคคลเพาะ
ไว้ในดินทีช่ มุ่ ชืน้ รสของดิน รสของน้�ำ ทีม่ นั ดูดซึมไว้ทง้ั หมด
ย่อมเป็นไปเพือ่ ความเป็นของหวาน เพือ่ ความน่ายินดี เพือ่
ความน่าชื่นใจ ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะเหตุว่าพันธุ์พืช
เหล่านั้นดี.
ภิกษุทั้งหลาย ฉันใดก็ฉนั นัน้ เหมือนกัน กายกรรม
ทีส่ มาทานให้บริบรู ณ์ตามทิฏฐิ วจีกรรมทีส่ มาทานให้บริบรู ณ์
ตามทิฏฐิ มโนกรรมทีส่ มาทานให้บริบรู ณ์ตามทิฏฐิ ความเจตนา
ความปรารถนา ความตัง้ ใจ สังขาร ของบุคคลผูม้ สี มั มาทิฏฐิ
ธรรมทัง้ หมดนัน้ ย่อมเป็นไปเพือ่ ผลทีน่ า่ ปรารถนา น่ารักใคร่
น่าชอบใจ เป็นไปเพือ่ ประโยชน์เกือ้ กูล เพือ่ ความสุข ข้อนัน้
เพราะเหตุอะไร เพราะเหตุว่าทิฏฐิดีงาม.
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จิต เปลี่ยนแปลงได้เร็ว

27

-บาลี เอก. อํ. ๒๐/๑๑/๔๙.

ภิกษุทั้งหลาย เราย่ อ มไม่ เ ล็ ง เห็ น ธรรมอื่ น แม้
อย่างหนึง่ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงได้เร็ว เหมือนจิต ภิกษุทงั้ หลาย
จิตเปลีย่ นแปลงได้เร็ว (ลหุปริวตฺต) 1 เท่าใดนัน้ แม้จะอุปมา
ก็กระทำ�ได้ไม่ใช่ง่าย.

1. ลหุปริวตฺต บาลีคำ�นี้ มีสำ�นวนแปลอย่างอืน่ อีก เช่น กลับกลอกเร็ว. -ผูร้ วบรวม
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จิต เป็นธรรมชาติกลับกลอก

28
-บาลี มหา. วิ. ๔/๒๙๔/๒๑๖.

ภิกษุทงั้ หลาย อนึง่ ภิกษุในศาสนานีจ้ �ำ พรรษาแล้ว
มีสตรีนิมนต์ว่า ขอท่านจงมาเถิดเจ้าข้า ดิฉันจะถวายเงิน
ทอง นา สวน พ่อโค แม่โค ทาสชาย ทาสหญิง แก่ท่าน
จะยกลูกสาวให้เป็นภรรยาของท่าน ดิฉนั จะยอมเป็นภรรยา
ของท่าน หรือว่าจะนำ�หญิงอื่นมาให้เป็นภรรยาของท่าน
ในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุคิดอย่างนี้ว่า พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
จิตเป็นธรรมชาติกลับกลอกเร็วนัก (ลหุปริวตฺต) สักหน่อย
จะเป็นอันตรายแก่พรหมจรรย์ของเราก็ได้ พึงหลีกไปเสีย
ไม่ต้องอาบัติ แต่ขาดพรรษา.
ภิกษุทงั้ หลาย อนึง่ ภิกษุในศาสนานีจ้ �ำ พรรษาแล้ว
มีหญิงแพศยานิมนต์ ... มีหญิงสาวเทื้อ (สาวแก่) นิมนต์ …
มีบัณเฑาะก์นิมนต์ … มีพวกญาตินิมนต์ ... มีพระราชา
ทั้ ง หลายนิ ม นต์ ... มี พ วกโจรนิ ม นต์ ... มี พ วกนั ก เลง
นิมนต์วา่ ขอท่านมาเถิด ขอรับ พวกข้าพเจ้าจะถวายเงิน ทอง
นา สวน พ่อโค แม่โค ทาสชาย ทาสหญิง แก่ทา่ น จะยกลูกสาว
ให้เป็นภรรยาของท่าน หรือจะนำ�หญิงอื่นมาให้เป็นภรรยา
ของท่าน ในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุคิดอย่างนี้ว่า พระผู้มีพระภาค
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ตรัสว่า จิตเป็นธรรมชาติกลับกลอกเร็วนัก สักหน่อยจะเป็น
อันตรายแก่พรหมจรรย์ของเราก็ได้ พึงหลีกไปเสีย ไม่ต้อง
อาบัติ แต่ขาดพรรษา.
ภิกษุทงั้ หลาย อนึง่ ภิกษุในศาสนานีจ้ �ำ พรรษาแล้ว
พบทรัพย์ไม่มีเจ้าของ ในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุคิดอย่างนี้ว่า
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า จิตเป็นธรรมชาติกลับกลอกเร็วนัก
สักหน่อยจะเป็นอันตรายแก่พรหมจรรย์ของเราก็ได้ พึงหลีก
ไปเสีย ไม่ต้องอาบัติ แต่ขาดพรรษา.
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29
-บาลี เอก. อํ. ๒๐/๕/๒๒.

ภิกษุทง้ั หลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอืน่ แม้อย่างหนึง่
ทีไ่ ม่อบรมแล้ว ย่อมไม่ควรแก่การงานเหมือนจิต ภิกษุทง้ั หลาย
จิตที่ไม่อบรมแล้ว ย่อมไม่ควรแก่การงาน.
ภิกษุทง้ั หลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอืน่ แม้อย่างหนึง่
ที่อบรมแล้ว ย่อมควรแก่การงานเหมือนจิต ภิกษุทั้งหลาย
จิตที่อบรมแล้ว ย่อมควรแก่การงาน.
ภิกษุทง้ั หลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอืน่ แม้อย่างหนึง่
ที่ไม่อบรมแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์อย่างใหญ่
เหมือนจิต ภิกษุทั้งหลาย จิตที่ไม่อบรมแล้ว ย่อมเป็นไป
เพื่อไม่ใช่ประโยชน์อย่างใหญ่.
ภิกษุทง้ั หลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอืน่ แม้อย่างหนึง่
ทีอ่ บรมแล้ว ย่อมเป็นไปเพือ่ ประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิต
ภิกษุทั้งหลาย จิตที่อบรมแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์
อย่างใหญ่.
ภิกษุทง้ั หลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอืน่ แม้อย่างหนึง่
ทีไ่ ม่อบรมแล้ว ไม่ปรากฏแล้ว ย่อมเป็นไปเพือ่ ไม่ใช่ประโยชน์
อย่างใหญ่เหมือนจิต ภิกษุท้ังหลาย จิตที่ไม่อบรมแล้ว
ไม่ปรากฏแล้ว ย่อมเป็นไปเพือ่ ไม่ใช่ประโยชน์อย่างใหญ่.
73

พุทธวจน - หมวดธรรม

ภิกษุทง้ั หลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอืน่ แม้อย่างหนึง่
ทีอ่ บรมแล้ว ปรากฏแล้ว ย่อมเป็นไปเพือ่ ประโยชน์อย่างใหญ่
เหมือนจิต ภิกษุทั้งหลาย จิตที่อบรมแล้ว ปรากฏแล้ว
ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่.
ภิกษุทง้ั หลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอืน่ แม้อย่างหนึง่
ที่ไม่อบรมแล้ว ไม่กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่
ประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิต ภิกษุทั้งหลาย จิ ต ที่ ไ ม่
อบรมแล้ว ไม่กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่
ประโยชน์อย่างใหญ่.
ภิกษุทง้ั หลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอืน่ แม้อย่างหนึง่
ที่อบรมแล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์
อย่ า งใหญ่ เ หมื อ นจิ ต ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย จิ ต ที่ อ บรมแล้ ว
กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่.
ภิกษุทง้ั หลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอืน่ แม้อย่างหนึง่
ที่ไม่อบรมแล้ว ไม่กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมนำ�ทุกข์มาให้
เหมือนจิต ภิกษุทั้งหลาย จิตที่ไม่อบรมแล้ว ไม่กระทำ�
ให้มากแล้ว ย่อมนำ�ทุกข์มาให้.
ภิกษุทง้ั หลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอืน่ แม้อย่างหนึง่
ที่อบรมแล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมนำ�สุขมาให้เหมือนจิต
ภิกษุทงั้ หลาย จิตทีอ่ บรมแล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมนำ�
สุขมาให้.
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ภิกษุทั้งหลาย ต้นจันทน์ บัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่า
รุกขชาติทุกชนิด เพราะเป็นของอ่อนและควรแก่การงาน
ฉันใด ภิกษุทง้ั หลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอืน่ แม้อย่างหนึง่
ทีอ่ บรมแล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นธรรมชาติออ่ นและ
ควรแก่การงานเหมือนจิต ภิกษุทั้งหลาย จิตที่อบรมแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นธรรมชาติอ่อนและควรแก่
การงาน ฉันนั้นเหมือนกัน.
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จิต ฝึกได้

เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณ

30

-บาลี เอก. อํ. ๒๐/๗/๓๒.

ภิกษุทง้ั หลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอืน่ แม้อย่างหนึง่
ทีไ่ ม่ฝกึ แล้ว ย่อมเป็นไปเพือ่ ไม่ใช่ประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิต
ภิกษุทง้ั หลาย จิตทีไ่ ม่ฝกึ แล้ว ย่อมเป็นไปเพือ่ ไม่ใช่ประโยชน์
อย่างใหญ่.
ภิกษุทง้ั หลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอืน่ แม้อย่างหนึง่
ที่ฝึกแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิต
ภิกษุท้ังหลาย จิตที่ฝึกแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์
อย่างใหญ่.
ภิกษุทง้ั หลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอืน่ แม้อย่างหนึง่
ทีไ่ ม่คมุ้ ครองแล้ว ย่อมเป็นไปเพือ่ ไม่ใช่ประโยชน์อย่างใหญ่
เหมือนจิต ภิกษุทงั้ หลาย จิตทีไ่ ม่คมุ้ ครองแล้ว ย่อมเป็นไป
เพือ่ ไม่ใช่ประโยชน์อย่างใหญ่.
ภิกษุทง้ั หลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอืน่ แม้อย่างหนึง่
ทีค่ มุ้ ครองแล้ว ย่อมเป็นไปเพือ่ ประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิต
ภิกษุทงั้ หลาย จิตทีค่ มุ้ ครองแล้ว ย่อมเป็นไปเพือ่ ประโยชน์
อย่างใหญ่.
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ภิกษุทง้ั หลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอืน่ แม้อย่างหนึง่
ที่ไม่รักษาแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์อย่างใหญ่
เหมือนจิต ภิกษุทั้งหลาย จิตที่ไม่รักษาแล้ว ย่อมเป็นไป
เพื่อไม่ใช่ประโยชน์อย่างใหญ่.
ภิกษุทง้ั หลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอืน่ แม้อย่างหนึง่
ที่รักษาแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิต
ภิกษุทั้งหลาย จิตที่รักษาแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์
อย่างใหญ่.
ภิกษุทง้ั หลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอืน่ แม้อย่างหนึง่
ที่ไม่สังวรแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์อย่างใหญ่
เหมือนจิต ภิกษุทั้งหลาย จิตที่ไม่สังวรแล้ว ย่อมเป็นไป
เพื่อไม่ใช่ประโยชน์อย่างใหญ่.
ภิกษุทง้ั หลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอืน่ แม้อย่างหนึง่
ที่สังวรแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิต
ภิกษุทั้งหลาย จิตที่สังวรแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์
อย่างใหญ่.
ภิกษุทง้ั หลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอืน่ แม้อย่างหนึง่
ที่ไม่ฝึกแล้ว ไม่คุ้มครองแล้ว ไม่รักษาแล้ว ไม่สังวรแล้ว
ย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิต ภิกษุ
ทั้งหลาย จิตที่ไม่ฝึกแล้ว ไม่คุ้มครองแล้ว ไม่รักษาแล้ว
ไม่สังวรแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์อย่างใหญ่.
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ภิกษุทง้ั หลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอืน่ แม้อย่างหนึง่
ที่ฝึกแล้ว คุ้มครองแล้ว รักษาแล้ว สังวรแล้ว ย่อมเป็นไป
เพือ่ ประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิต ภิกษุทง้ั หลาย จิตทีฝ่ กึ แล้ว
คุม้ ครองแล้ว รักษาแล้ว สังวรแล้ว ย่อมเป็นไปเพือ่ ประโยชน์
อย่างใหญ่.
ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเดือยข้าวสาลีหรือ
เดือยข้าวเหนียวทีบ่ คุ คลตัง้ ไว้ผดิ มือหรือเท้าย่�ำ เหยียบแล้ว
จะทำ�ลายมือหรือเท้า หรือว่าจะทำ�ให้หอ้ เลือด ข้อนีไ้ ม่ใช่ฐานะ
ทีจ่ ะมีได้ ข้อนัน้ เพราะเหตุอะไร เพราะเหตุวา่ เดือยอันบุคคล
ตั้งไว้ผิด ภิกษุทั้งหลาย ฉันใดก็ฉันนั้น ภิกษุนั้นจะทำ�ลาย
อวิชชา จะยังวิชชาให้เกิด จะทำ�นิพพานให้แจ้ง ด้วยจิต
ที่ตั้งไว้ผิด ข้อนีไ้ ม่ใช่ฐานะทีจ่ ะมีได้ ข้อนัน้ เพราะเหตุอะไร
เพราะเหตุวา่ จิตตั้งไว้ผิด.
ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเดือยข้าวสาลีหรือ
เดือยข้าวเหนียวที่บุคคลตั้งไว้ถูก มือหรือเท้าย่ำ�เหยียบแล้ว
จะทำ�ลายมือหรือเท้า หรือว่าจะทำ�ให้หอ้ เลือด ข้อนีเ้ ป็นฐานะ
ทีม่ ไี ด้ ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะเหตุว่าเดือยอันบุคคล
ตั้งไว้ถูก ภิกษุทั้งหลาย ฉันใดก็ฉันนั้น ภิกษุนั้นจะทำ�ลาย
อวิชชา จะยังวิชชาให้เกิด จะทำ�นิพพานให้แจ้ง ด้วยจิต
ที่ตั้งไว้ถูก ข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้ ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร
เพราะเหตุว่าจิตตั้งไว้ถูก.
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จิตผ่องใส

เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณ

31
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๑๐/๔๔.

ภิกษุทั้งหลาย เรากำ�หนดรู้ใจด้วยใจอย่างนี้แล้ว
ย่อมรู้ชัดบุคคลบางคนในโลกนี้ ผู้มีจิตอันโทษประทุษร้าย
(ปทุฏฺ จิตตฺ ) ว่า ถ้าบุคคลนีท
้ �ำ กาละในตอนนี้ พึงตัง้ อยูใ่ นนรก
เหมือนถูกนำ�ตัวมาฝังไว้ ข้อนัน้ เพราะเหตุอะไร เพราะว่าจิต
ของเขาถูกโทษประทุษร้ายแล้ว ภิกษุทงั้ หลาย ก็เพราะเหตุ
ที่จิตถูกประทุษร้าย สัตว์บางพวกในโลกนี้ ภายหลังจาก
การตาย เพราะกายแตกทำ�ลาย ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ
วินิบาต นรก.
ภิกษุทั้งหลาย เรากำ�หนดรู้ใจด้วยใจอย่างนี้แล้ว
ย่อมรูช้ ดั บุคคลบางคนในโลกนี้ ผูม้ จี ติ ผ่องใส (ปสนฺนจิตตฺ ) ว่า
ถ้าบุคคลนี้ทำ�กาละในตอนนี้ พึงตั้งอยู่ในสวรรค์เหมือน
ถูกนำ�ตัวไปเก็บไว้ ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะว่าจิต
ของเขาผ่องใส ภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะเหตุที่จิตผ่องใส
สัตว์บางพวกในโลกนี้ ภายหลังจากการตาย เพราะกาย
แตกทำ�ลาย ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์.
ภิกษุทงั้ หลาย เปรียบเหมือนห้วงน้�ำ ทีข่ นุ่ มัวเป็นตม
บุรษุ ผูม้ จี กั ษุยนื อยูบ่ นฝัง่ ไม่อาจเห็นหอยต่างๆ บ้าง ไม่อาจ
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เห็นก้อนกรวดและก้อนหินบ้าง ไม่อาจเห็นฝูงปลา ซึ่งว่าย
ไปมา หรือหยุดอยูบ่ า้ ง ในห้วงน้�ำ นัน้ ข้อนัน้ เพราะเหตุอะไร
เพราะเหตุวา่ น้�ำ นัน้ ขุน่ ภิกษุทง้ั หลาย ฉันใดก็ฉนั นัน้ เหมือนกัน
ภิกษุนน้ั จะรูป้ ระโยชน์ตน หรือจะรูป้ ระโยชน์ผอู้ น่ื หรือจะรู้
ประโยชน์ทง้ั สองฝ่าย หรือจะกระทำ�ให้แจ้งซึง่ คุณวิเศษ คือ
อุตริมนุสธรรม อันเป็นความรูค้ วามเห็นอย่างประเสริฐ อย่าง
สามารถ ได้ดว้ ยจิตทีข่ นุ่ มัว (อาวิเลน จิตเฺ ตน) ดังนีน้ นั้ นัน่ ไม่ใช่
ฐานะทีจ่ ะมีได้ ข้อนัน้ เพราะเหตุอะไร เพราะเหตุวา่ จิตขุน่ มัว.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เปรี ย บเหมื อ นห้ ว งน้ำ � ใสสะอาด
ไม่ขนุ่ มัว บุรษุ ผูม้ จี กั ษุยนื อยูบ่ นฝัง่ สามารถเห็นหอยต่างๆ บ้าง
สามารถเห็นก้อนกรวดและก้อนหินบ้าง สามารถเห็นฝูงปลา
ซึ่งว่ายไปมา หรือหยุดอยู่บ้าง ในห้วงน้ำ�นั้น ข้อนั้นเพราะ
เหตุอะไร เพราะเหตุวา่ น้�ำ ไม่ขนุ่ ภิกษุทง้ั หลาย ฉันใดก็ฉนั นัน้
เหมือนกัน ภิกษุนั้นจะรู้ประโยชน์ตน หรือจะรู้ประโยชน์
ผูอ้ นื่ หรือจะรูป้ ระโยชน์ทงั้ สองฝ่าย หรือจะกระทำ�ให้แจ้ง
ซึง่ คุณวิเศษ คือ อุตริมนุสธรรม อันเป็นความรูค้ วามเห็น
อย่างประเสริฐอย่างสามารถ ได้ดว้ ยจิตทีไ่ ม่ขนุ่ มัว (อนาวิเลน
จิตเฺ ตน) ดังนีน
้ นั้ นัน่ เป็นฐานะทีจ่ ะมีได้ ข้อนัน้ เพราะเหตุอะไร
เพราะเหตุว่าจิตไม่ขุ่นมัว.
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32
-บาลี เอก. อํ. ๒๐/๑๑/๕๒.

ภิกษุทั้งหลาย จิตนี้ผุดผ่อง (ปภสฺสรมิท) แต่ว่าจิต
นั้นแหละเศร้าหมองแล้ว ด้วยอุปกิเลสที่จรมา ปุถุชน
ผู้ไม่ได้สดับแล้ว ย่อมจะไม่ทราบจิตนั้นตามความเป็นจริง
ดังนั้น เราจึงกล่าวว่า ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้ว ย่อมไม่มี
การอบรมจิต.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย จิ ต นี้ ผุ ด ผ่ อ ง และจิ ต นั้ น แหละ
พ้นไปแล้ว (วิปฺปมุตฺต) จากอุปกิเลสที่จรมา อริยสาวกผู้ได้
สดับแล้ว ย่อมทราบจิตนั้นตามความเป็นจริง ดังนั้น เราจึง
กล่าวว่า อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว ย่อมมีการอบรมจิต.

81

พุทธวจน - หมวดธรรม

จิตผ่องแผ้ว

เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณ

33

-บาลี สี. ที. ๙/๑๑๐/๑๓๘.

… ภิกษุนั้น เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ์ ผ่องแผ้ว
1
(ปริโยทาเต) ไม่มกี เิ ลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน ควรแก่การงาน
ตั้งมั่น ถึงความไม่หวั่นไหวอย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อ
อาสวักขยญาณ เธอย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์
นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหล่านี้
อาสวะ นีอ้ าสวสมุทยั นีอ้ าสวนิโรธ นีอ้ าสวนิโรธคามินปี ฏิปทา
เมือ่ เธอรูอ้ ยูอ่ ย่างนี้ เห็นอยูอ่ ย่างนี้ จิตย่อมหลุดพ้นจากกามาสวะ
หลุดพ้ น จากภวาสวะ หลุดพ้น จากอวิชชาสวะ เมื่อจิต
หลุดพ้นแล้ว ก็มญ
ี าณหยัง่ รูว้ า่ หลุดพ้นแล้ว เธอย่อมรูช้ ดั ว่า
ชาติสนิ้ แล้ว พรหมจรรย์อยูจ่ บแล้ว กิจทีค่ วรทำ�ได้ท�ำ เสร็จแล้ว
กิจอื่นที่จะต้องทำ�เพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีก.
มหาราช เปรียบเหมือนสระน้�ำ บนยอดเขาใสสะอาด
ไม่ขุ่นมัว บุรุษผู้มีจักษุยืนอยู่บนขอบสระนั้น สามารถเห็น
หอยต่างๆ บ้าง สามารถเห็นก้อนกรวดและก้อนหินบ้าง
สามารถเห็นฝูงปลาซึง่ ว่ายไปมา หรือหยุดอยูบ่ า้ ง ในสระน้�ำ นัน้
บุรุษนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่า สระน้ำ�นี้ใสสะอาด ไม่ขุ่นมัว
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มีหอยต่างๆ มีกอ้ นกรวดและก้อนหิน มีฝงู ปลาซึง่ ว่ายไปมา
หรือหยุดอยู่ ในสระน้ำ�นั้น นี้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน
ที่เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ์ ผ่องแผ้ว ไม่มีกิเลส ปราศจาก
อุปกิเลส อ่อน ควรแก่การงาน ตั้งมั่น ถึงความไม่หวั่นไหว
อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ ย่อมรู้ชัด
ตามความเป็ น จริ ง ว่ า นี้ ทุ ก ข์ นี้ ทุ ก ขสมุ ทั ย นี้ ทุ ก ขนิ โ รธ
นี้ ทุ กขนิ โ รธคามินีปฏิปทา เหล่านี้อ าสวะ นี้อาสวสมุทัย
นีอ้ าสวนิโรธ นีอ้ าสวนิโรธคามินปี ฏิปทา เมือ่ เธอรูอ้ ยูอ่ ย่างนี้
เห็นอยู่อย่างนี้ จิตย่อมหลุดพ้นจากกามาสวะ หลุดพ้นจาก
ภวาสวะ หลุดพ้นจากอวิชชาสวะ เมือ่ จิตหลุดพ้นแล้ว ก็มญ
ี าณ
หยัง่ รูว้ า่ หลุดพ้นแล้ว เธอย่อมรูช้ ดั ว่า ชาติสนิ้ แล้ว พรหมจรรย์
อยูจ่ บแล้ว กิจทีค่ วรทำ�ได้ท�ำ เสร็จแล้ว กิจอืน่ ทีจ่ ะต้องทำ�เพือ่
ความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีก.
มหาราช นีแ้ หละสามัญผลทีเ่ ห็นประจักษ์ ทัง้ ดียง่ิ กว่า
ทั้งประณีตกว่าสามัญผลที่เห็นประจักษ์ข้อก่อนๆ
มหาราช ก็สามัญผลทีเ่ ห็นประจักษ์ขอ้ อืน่ ทัง้ ดียง่ิ กว่า
ทั้งประณีตกว่าสามัญผลที่เห็นประจักษ์ข้อนี้ ย่อมไม่มี.
(ผู้ อ่ า นสามารถศึ ก ษาเนื้ อ ความเต็ ม ของพระสู ต รนี้ ไ ด้ จ าก
สามัญญผลสูตร -บาลี สี. ที. ๙/๖๑/๙๑. -ผู้รวบรวม).
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ผลของการไม่รกั ษา หรือรักษาจิต

34

-บาลี ติก.อํ. ๒๐/๓๓๕/๕๔๙.

คหบดี เมื่อจิตไม่ได้รับการรักษา (จิตฺเต อรกฺขิเต)
กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ก็เป็นอันว่าไม่ได้รับการ
รักษา เมือ่ กายกรรม วจีกรรม มโนกรรมไม่ได้รบั การรักษา
กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ก็มีสภาพเปียกแฉะ เมื่อ
กายกรรม วจีกรรม มโนกรรมเปียกแฉะ กายกรรม วจีกรรม
มโนกรรม ก็ มี ส ภาพบู ด เน่ า เมื่ อ กายกรรม วจี ก รรม
มโนกรรมบูดเน่า ก็มีการตายที่ไม่งดงาม มีการทำ�กาละ
ที่ไม่งดงาม.
เปรียบเหมือน เมือ่ เรือนมุงไว้ไม่ดี ยอดหลังคาก็เป็น
อันไม่ได้รับการรักษา กลอนหลังคาก็เป็นอันไม่ได้รับการ
รักษา ฝาเรือนก็เป็นอันไม่ได้รบั การรักษา อกไก่กเ็ ปียกชืน้
กลอนหลังคาก็เปียกชื้น ฝาเรือนก็เปียกชื้น อกไก่ก็ผุเปื่อย
กลอนหลังคาก็ผเุ ปือ่ ย ฝาเรือนก็ผเุ ปือ่ ย คหบดี ฉันใดก็ฉนั นัน้
เหมือนกัน เมื่อจิตไม่ได้รับการรักษา กายกรรม วจีกรรม
มโนกรรม ก็เป็นอันไม่ได้รับการรักษา … ก็มีการตายที่ไม่
งดงาม มีการทำ�กาละที่ไม่งดงาม.
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คหบดี เมื่ อ จิ ต ได้ รั บ การรั ก ษา (จิ ตฺ เ ต รกฺ ขิ เ ต)
กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ก็เป็นอันว่าได้รับการ
รักษา เมื่อกายกรรม วจีกรรม มโนกรรมได้รับการรักษา
กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ก็มีสภาพไม่เปียกแฉะ เมื่อ
กายกรรม วจีกรรม มโนกรรมไม่เปียกแฉะ กายกรรม วจีกรรม
มโนกรรม ก็มีสภาพไม่บูดเน่า เมื่อกายกรรม วจีกรรม
มโนกรรมไม่บูดเน่า ก็มีการตายที่งดงาม มีการทำ�กาละ
ที่งดงาม.
เปรียบเหมือน เมื่อเรือนมุงไว้อย่างดี ยอดหลังคา
ก็เป็นอันได้รับการรักษา กลอนหลังคาก็เป็นอันได้รับการ
รักษา ฝาเรือนก็เป็นอันได้รบั การรักษา อกไก่กไ็ ม่เปียกชืน้
กลอนหลังคาก็ไม่เปียกชื้น ฝาเรือนก็ไม่เปียกชื้น อกไก่ก็
ไม่ผุเปื่อย กลอนหลังคาก็ไม่ผุเปื่อย ฝาเรือนก็ไม่ผุเปื่อย
คหบดี ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อจิตได้รับการรักษา
กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ก็เป็นอันได้รับการรักษา …
ก็มีการตายที่งดงาม มีการทำ�กาละที่งดงาม.
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ผลเมื่อจิตถึงความพินาศ

35

-บาลี ติก.อํ. ๒๐/๓๓๗/๕๕๐.

คหบดี เมื่อจิตถึงความพินาศ (จิตฺเต พฺยาปนฺเน)1
กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ก็เป็นอันว่าถึงความพินาศ
เมือ่ กายกรรม วจีกรรม มโนกรรมถึงความพินาศ กายกรรม
วจีกรรม มโนกรรม ก็มีสภาพเปียกแฉะ เมื่อกายกรรม
วจีกรรม มโนกรรมเปียกแฉะ กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม
ก็มสี ภาพบูดเน่า เมือ่ กายกรรม วจีกรรม มโนกรรมบูดเน่า
ก็มีการตายที่ไม่งดงาม มีการทำ�กาละที่ไม่งดงาม.
เปรี ยบเหมื อน เมื่อ เรือ นมุงไว้ไ ม่ดี ยอดหลัง คา
ก็เป็นอันถึงความพินาศ กลอนหลังคาก็เป็นอันถึงความ
พินาศ ฝาเรือนก็เป็นอันถึงความพินาศ อกไก่ก็เปียกชื้น
กลอนหลังคาก็เปียกชื้น ฝาเรือนก็เปียกชื้น อกไก่ก็ผุเปื่อย
กลอนหลังคาก็ผุเปื่อย ฝาเรือนก็ผุเปื่อย คหบดี ฉันใด
ก็ ฉั น นั้ น เหมื อ นกั น เมื่ อ จิ ต ถึ ง ความพิ น าศ กายกรรม
วจีกรรม มโนกรรม ก็เป็นอันถึงความพินาศ … ก็มีการตาย
ที่ไม่งดงาม มีการทำ�กาละที่ไม่งดงาม.
1. จิตฺเต พฺยาปนฺเน บาลีคำ�นี้ มีสำ�นวนแปลอย่างอื่นอีก เช่น จิตถึงความผิดปกติ,
จิตวิบัติ เป็นต้น. -ผู้รวบรวม
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คหบดี เมือ่ จิตไม่ถงึ ความพินาศ (จิตเฺ ต อพฺยาปนฺเน)1
กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ก็เป็นอันว่าไม่ถงึ ความพินาศ
เมื่ อ กายกรรม วจี ก รรม มโนกรรมไม่ ถึ ง ความพิ น าศ
กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ก็มีสภาพไม่เปียกแฉะ
เมื่อกายกรรม วจีกรรม มโนกรรมไม่เปียกแฉะ กายกรรม
วจีกรรม มโนกรรม ก็มีสภาพไม่บูดเน่า เมื่อกายกรรม
วจีกรรม มโนกรรมไม่บดู เน่า ก็มกี ารตายทีง่ ดงาม มีการทำ�
กาละที่งดงาม.
เปรียบเหมือน เมื่อเรือนมุงไว้อย่างดี ยอดหลังคา
ก็เป็นอันไม่ถึงความพินาศ กลอนหลังคาก็เป็นอันไม่ถึง
ความพินาศ ฝาเรือนก็เป็นอันไม่ถึงความพินาศ อกไก่
ก็ไม่เปียกชืน้ กลอนหลังคาก็ไม่เปียกชืน้ ฝาเรือนก็ไม่เปียกชืน้
อกไก่กไ็ ม่ผเุ ปือ่ ย กลอนหลังคาก็ไม่ผเุ ปือ่ ย ฝาเรือนก็ไม่ผเุ ปือ่ ย
คหบดี ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อจิตไม่ถึงความพินาศ
กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ก็เป็นอันไม่ถึงความพินาศ
… ก็มีการตายที่งดงาม มีการทำ�กาละที่งดงาม.
1. จิตเฺ ต อพฺยาปนฺเน บาลีคำ�นี้ มีสำ�นวนแปลอย่างอืน่ อีก เช่น จิตไม่ถงึ ความผิดปกติ,
จิตไม่วิบัติ เป็นต้น. -ผู้รวบรวม
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จิตตมโน จิตตสังกัปโป

36

-บาลี มหาวิ. วิ. ๑/๑๓๗/๑๘๐.

อนึ่ง ภิกษุใดจงใจพรากกายมนุษย์จากชีวิต หรือ
แสวงหาศัสตราอันจะปลิดชีวิตให้แก่กายมนุษย์นั้น หรือ
พรรณนาคุณแห่งความตาย หรือชักชวนเพื่อให้ตายด้วย
คำ�ว่า ท่านผู้เจริญ จะมีประโยชน์อะไรแก่ท่าน ด้วยชีวิตอัน
แสนลำ�บากยากแค้นนี้ ท่านตายเสียดีกว่ามีชวี ติ อยูด่ งั นี้ เธอมี
จิตใจอย่างนี้ มีความดำ�ริใจอย่างนี้ พรรณนาคุณแห่ง
ความตายก็ดี ชักชวนเพือ่ ให้ตายก็ดี โดยหลายนัย แม้ภิกษุนี้
ก็เป็นปาราชิก หาสังวาสมิได้.
ในบทนี้ มีบาลีอย่างนี้

โย ปน ภิกฺขุ สฺจิจฺจ มนุสฺสวิคฺคห ชีวิตา โวโรเปยฺย
สตฺถหารก วาสฺส ปริเยเสยฺย มรณวณฺณ วา สวณฺเณยฺย มรณาย
วา สมาทเปยฺย อมฺโภ ปุริส กึ ตุยฺหิมินา ปาปเกน ทุชฺชีวิเตน
มตนฺเต ชีวิตา เสยฺโยติ อิติจิตฺตมโน จิตฺตสงฺกปฺโป อเนกปริยาเยน มรณวณฺณ วา สวณฺเณยฺย มรณาย วา สมาทเปยฺย
อยมฺปิ ปาราชิโก โหติ อสวาโส.
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อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นเครือ่ งรองรับจิต

37

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๕/๗๘.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เปรี ย บเหมื อ นหม้ อ ที่ ไ ม่ มี เ ครื่ อ ง
รองรับ ย่อมหมุนกลิ้งไปได้ง่าย ส่วนหม้อที่มีเครื่องรองรับ
ย่ อ มหมุ น กลิ้ ง ไปได้ ย าก ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ฉั น ใดก็ ฉั น นั้ น
เหมือนกัน จิตที่ไม่มีเครื่องรองรับ ย่อมหมุนไปได้ง่าย
ส่วนจิตที่มีเครื่องรองรับ ย่อมหมุนไปได้ยาก.
ภิกษุทง้ั หลาย ก็อะไรเป็นเครือ่ งรองรับจิต อริยมรรค
อันประกอบด้วยองค์ ๘ นี้นั่นเอง เป็นเครื่องรองรับจิต
คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ.
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เห็นจิตในจิต (นัยสติปัฏฐานสูตร)

38

-บาลี มู. ม. ๑๒/๑๑๐/๑๔๐.

ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุเป็นผูพ้ จิ ารณาเห็นจิตในจิตอยู่
เป็นอย่างไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้
จิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะ หรือจิตปราศจาก
ราคะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากราคะ
จิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจาก
โทสะก็รชู้ ดั ว่าจิตปราศจากโทสะ
จิตมีโมหะก็รู้ชัดว่าจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจาก
โมหะก็รชู้ ดั ว่าจิตปราศจากโมหะ
จิตหดหู่ก็ร้ชู ัดว่าจิตหดหู่ หรือจิตฟุ้งซ่านก็ร้ชู ัดว่า
จิตฟุ้งซ่าน
จิตถึงความเป็นจิตใหญ่ (มหรคต) ก็รู้ชัดว่าจิตถึง
ความเป็นจิตใหญ่ หรือจิตไม่ถงึ ความเป็นจิตใหญ่กร็ ชู้ ดั ว่า
จิตไม่ถึงความเป็นจิตใหญ่
จิตมีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็ร้ชู ัดว่าจิตมีธรรมอื่นยิ่งกว่า
หรือจิตไม่มธี รรมอืน่ ยิง่ กว่าก็รชู้ ดั ว่าจิตไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า
จิตตัง้ มัน่ ก็รชู้ ดั ว่าจิตตั้งมั่น หรือจิตไม่ตง้ั มัน่ ก็รชู้ ดั
ว่าจิตไม่ตั้งมั่น
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จิตหลุดพ้นก็รชู้ ดั ว่าจิตหลุดพ้น หรือจิตยังไม่หลุดพ้น
ก็รชู้ ดั ว่าจิตยังไม่หลุดพ้น.
ด้วยอาการอย่างนี้ ที่ภิกษุเป็นผู้พิจารณาเห็นจิต
ในจิตภายในอยู่บ้าง พิจารณาเห็นจิตในจิตภายนอกอยู่บ้าง
พิ จ ารณาเห็ น จิ ต ในจิ ต ทั้ ง ภายในและภายนอกอยู่ บ้ า ง
พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในจิตอยู่บ้าง พิจารณา
เห็นธรรมคือความเสื่อมในจิตอยู่บ้าง พิจารณาเห็นธรรม
คือ ทัง้ ความเกิดขึน้ และความเสือ่ มในจิตอยูบ่ า้ ง อนึง่ สติวา่
จิตมีอยู่ ก็เป็นสติทด่ี �ำ รงไว้เพียงสักว่าความรู้ เพียงสักว่า
อาศัยระลึกเท่านั้น เป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่
และไม่ถือมั่นอะไรๆ ในโลก.
ภิกษุทั้งหลาย ด้วยอาการอย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่า
เป็นผู้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู.่
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เห็นจิตในจิต (นัยอานาปานสติสูตร)

39

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๒๔/๑๔๐๓.

… ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุย่อมทำ�การฝึกหัด
ศึกษาว่า เราเป็นผูร้ พู้ ร้อมเฉพาะซึง่ จิต หายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้
รูพ้ ร้อมเฉพาะซึง่ จิต หายใจออก ย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษา
ว่า เราเป็นผู้ทำ�จิตให้ปราโมทย์ยิ่ง หายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้
ทำ�จิตให้ปราโมทย์ยิ่ง หายใจออก ย่อมทำ�การฝึกหัด
ศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำ�จิตให้ตั้งมั่น หายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้
ทำ�จิตให้ตั้งมั่น หายใจออก ย่อมทำ�การฝึกหัดศึกษาว่า
เราเป็นผู้ทำ�จิตให้ปล่อยอยู่ หายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้ทำ�จิต
ให้ปล่อยอยู่ หายใจออก ภิกษุทั้งหลาย สมัยนั้น ภิกษุนั้น
ชือ่ ว่า เป็นผูเ้ ห็นจิตในจิตอยูเ่ ป็นประจำ� มีความเพียรเผากิเลส
มีสมั ปชัญญะ มีสติ นำ�อภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้.
ภิกษุทั้งหลาย เราไม่กล่าวอานาปานสติ ว่าเป็น
สิง่ ทีม่ ไี ด้แก่บคุ คลผูม้ สี ติอนั ลืมหลงแล้ว ไม่มสี มั ปชัญญะ
ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่า
เป็นผู้เห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำ� มีความเพียรเผากิเลส
มีสมั ปชัญญะ มีสติ นำ�อภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้.
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จิตหลุดพ้น (นัยที่ ๑)

เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณ

40
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๖๓/๑๐๓.

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเห็นรูปอันไม่เที่ยงนั่นแหละ
ว่าไม่เที่ยง ความเห็นของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิ เมื่อเห็น
อยูโ่ ดยถูกต้อง ย่อมเบือ่ หน่าย เพราะความสิน้ ไปแห่งนันทิ
จึงมีความสิน้ ไปแห่งราคะ เพราะความสิน้ ไปแห่งราคะ จึงมี
ความสิน้ ไปแห่งนันทิ เพราะความสิน้ ไปแห่งนันทิและราคะ
กล่าวได้ว่า จิตหลุดพ้นแล้วด้วยดี.
ภิกษุทง้ั หลาย ภิกษุเห็นเวทนาอันไม่เทีย่ งนัน่ แหละ
ว่าไม่เทีย่ ง … ภิกษุเห็นสัญญาอันไม่เทีย่ งนัน่ แหละ ว่าไม่เทีย่ ง
… ภิกษุเห็นสังขารอันไม่เทีย่ งนัน่ แหละ ว่าไม่เทีย่ ง …
ภิกษุทง้ั หลาย ภิกษุเห็นวิญญาณอันไม่เทีย่ งนัน่ แหละ
ว่าไม่เทีย่ ง ความเห็นของเธอนัน้ เป็นสัมมาทิฏฐิ เมือ่ เห็นอยู่
โดยถูกต้อง ย่อมเบื่อหน่าย เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิ
จึงมีความสิน้ ไปแห่งราคะ เพราะความสิน้ ไปแห่งราคะ จึงมี
ความสิน้ ไปแห่งนันทิ เพราะความสิน้ ไปแห่งนันทิและราคะ
กล่าวได้ว่า จิตหลุดพ้นแล้วด้วยดี.
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ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงกระทำ�ไว้ในใจซึ่งรูป
โดยอุบายอันแยบคาย และจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยง
แห่งรูป ตามความเป็นจริง เมื่อภิกษุกระทำ�ไว้ในใจซึ่งรูป
โดยอุบายอันแยบคาย และพิจารณาเห็นความไม่เทีย่ งแห่งรูป
ตามความเป็นจริง ย่อมเบื่อหน่ายในรูป เพราะความสิน้ ไป
แห่งนันทิ จึงมีความสิ้นไปแห่งราคะ เพราะความสิ้นไป
แห่งราคะ จึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิ เพราะความสิ้นไป
แห่งนันทิและราคะ กล่าวได้ว่า จิตหลุดพ้นแล้วด้วยดี.
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงกระทำ�ไว้ในใจซึ่ง
เวทนาโดยอุบายอันแยบคาย … เธอทั้งหลายจงกระทำ�
ไว้ในใจซึ่งสัญญาโดยอุบายอันแยบคาย … เธอทั้งหลาย
จงกระทำ�ไว้ในใจซึ่งสังขารโดยอุบายอันแยบคาย …
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงกระทำ�ไว้ในใจซึ่ง
วิญญาณโดยอุบายอันแยบคาย และจงพิจารณาเห็นความ
ไม่เทีย่ งแห่งวิญญาณ ตามความเป็นจริง เมือ่ ภิกษุกระทำ�
ไว้ในใจซึง่ วิญญาณโดยอุบายอันแยบคาย และพิจารณาเห็น
ความไม่เทีย่ งแห่งวิญญาณตามความเป็นจริง ย่อมเบือ่ หน่าย
ในวิญญาณ เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิ จึงมีความสิ้นไป
แห่งราคะ เพราะความสิ้นไปแห่งราคะ จึงมีความสิ้นไป
แห่งนันทิ เพราะความสิน้ ไปแห่งนันทิและราคะ กล่าวได้วา่
จิตหลุดพ้นแล้วด้วยดี.
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จิตหลุดพ้น (นัยที่ ๒)

เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณ

41
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๗๙/๒๔๕,๒๔๗.

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเห็นจักษุอันไม่เที่ยงนั่นแหละ
ว่าไม่เทีย่ ง ความเห็นของเธอนัน้ เป็นสัมมาทิฏฐิ เมือ่ เห็นอยู่
โดยถูกต้อง ย่อมเบื่อหน่าย เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิ
จึงมีความสิน้ ไปแห่งราคะ เพราะความสิน้ ไปแห่งราคะ จึงมี
ความสิ้นไปแห่งนันทิ เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและ
ราคะ กล่าวได้ว่า จิตหลุดพ้นแล้วด้วยดี.
ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุเห็นโสตะอันไม่เทีย่ งนัน่ แหละ
ว่ า ไม่ เ ที่ ย ง … ภิกษุเ ห็ น ฆานะอั น ไม่ เ ที่ ย งนั่ น แหละว่ า
ไม่เทีย่ ง … ภิกษุเห็นชิวหาอันไม่เทีย่ งนัน่ แหละว่าไม่เทีย่ ง …
ภิกษุเห็นกายอันไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เที่ยง …
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเห็นมนะอันไม่เที่ยงนั่นแหละ
ว่าไม่เทีย่ ง ความเห็นของเธอนัน้ เป็นสัมมาทิฏฐิ เมือ่ เห็นอยู่
โดยถูกต้อง ย่อมเบื่อหน่าย เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิ
จึงมีความสิน้ ไปแห่งราคะ เพราะความสิน้ ไปแห่งราคะ จึงมี
ความสิน้ ไปแห่งนันทิ เพราะความสิน้ ไปแห่งนันทิและราคะ
กล่าวได้ว่า จิตหลุดพ้นแล้วด้วยดี.
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ภิกษุทงั้ หลาย เธอทัง้ หลายจงกระทำ�ไว้ในใจซึง่ จักษุ
โดยอุบายอันแยบคาย และจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยง
แห่งจักษุตามความเป็นจริง เมือ่ ภิกษุกระทำ�ไว้ในใจซึง่ จักษุ
โดยอุบายอันแยบคาย และพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่ง
จักษุตามความเป็นจริง ย่อมเบือ่ หน่ายในจักษุ เพราะความ
สิน้ ไปแห่งนันทิ จึงมีความสิน้ ไปแห่งราคะ เพราะความสิน้ ไป
แห่งราคะ จึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิ เพราะความสิ้นไป
แห่งนันทิและราคะ กล่าวได้ว่า จิตหลุดพ้นแล้วด้วยดี.
ภิกษุทง้ั หลาย เธอทัง้ หลายจงกระทำ�ไว้ในใจซึง่ โสตะ
โดยอุบายอันแยบคาย … เธอทั้งหลายจงกระทำ�ไว้ในใจ
ซึ่งฆานะโดยอุบายอันแยบคาย … เธอทั้งหลายจงกระทำ�
ไว้ในใจซึ่งชิวหาโดยอุบายอันแยบคาย … เธอทั้งหลาย
จงกระทำ�ไว้ในใจซึ่งกายะโดยอุบายอันแยบคาย …
ภิกษุทง้ั หลาย เธอทัง้ หลายจงกระทำ�ไว้ในใจซึง่ มนะ
โดยอุบายอันแยบคาย และจงพิจารณาเห็นความไม่เทีย่ งแห่ง
มนะตามความเป็นจริง เมือ่ ภิกษุกระทำ�ไว้ในใจซึง่ มนะโดย
อุบายอันแยบคาย และพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งมนะ
ตามความเป็นจริง ย่อมเบือ่ หน่ายในมนะ เพราะความสิน้ ไป
แห่งนันทิ จึงมีความสิน้ ไปแห่งราคะ เพราะความสิน้ ไปแห่ง
ราคะ จึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิ เพราะความสิ้นไปแห่ง
นันทิและราคะ กล่าวได้ว่า จิตหลุดพ้นแล้วด้วยดี.
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จิตหลุดพ้น (นัยที่ ๓)

เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณ

42
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๗๙,๑๘๐/๒๔๖,๒๔๘.

ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุเห็นรูปอันไม่เทีย่ งนัน่ แหละว่า
ไม่เที่ยง ความเห็นของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิ เมื่อเห็นอยู่
โดยถูกต้อง ย่อมเบื่อหน่าย เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิ
จึงมีความสิน้ ไปแห่งราคะ เพราะความสิน้ ไปแห่งราคะ จึงมี
ความสิน้ ไปแห่งนันทิ เพราะความสิน้ ไปแห่งนันทิและราคะ
กล่าวได้ว่า จิตหลุดพ้นแล้วด้วยดี.
ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุเห็นเสียงอันไม่เทีย่ งนัน่ แหละ
ว่ า ไม่ เ ที่ ย ง … ภิ ก ษุ เ ห็ น กลิ่ น อั น ไม่ เ ที่ ย งนั่ น แหละว่ า
ไม่เทีย่ ง … ภิกษุเห็นรสอันไม่เทีย่ งนัน่ แหละว่าไม่เทีย่ ง …
ภิกษุเห็นโผฏฐัพพะอันไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เที่ยง …
ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุเห็นธรรมอันไม่เทีย่ งนัน่ แหละ
ว่าไม่เทีย่ ง ความเห็นของเธอนัน้ เป็นสัมมาทิฏฐิ เมือ่ เห็นอยู่
โดยถูกต้อง ย่อมเบื่อหน่าย เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิ
จึงมีความสิน้ ไปแห่งราคะ เพราะความสิน้ ไปแห่งราคะ จึงมี
ความสิน้ ไปแห่งนันทิ เพราะความสิน้ ไปแห่งนันทิและราคะ
กล่าวได้ว่า จิตหลุดพ้นแล้วด้วยดี.
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ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงกระทำ�ไว้ในใจซึ่งรูป
โดยอุบายอันแยบคาย และจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยง
แห่งรูปตามความเป็นจริง เมื่อภิกษุกระทำ�ไว้ในใจซึ่งรูป
โดยอุบายอันแยบคาย และพิจารณาเห็นความไม่เทีย่ งแห่งรูป
ตามความเป็นจริง ย่อมเบือ่ หน่ายในรูป เพราะความสิน้ ไป
แห่งนันทิ จึงมีความสิ้นไปแห่งราคะ เพราะความสิ้นไป
แห่งราคะ จึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิ เพราะความสิ้นไป
แห่งนันทิและราคะ กล่าวได้ว่า จิตหลุดพ้นแล้วด้วยดี.
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงกระทำ�ไว้ในใจซึ่ง
เสียงโดยอุบายอันแยบคาย … เธอทั้งหลายจงกระทำ�ไว้ใน
ใจซึง่ กลิน่ โดยอุบายอันแยบคาย … เธอทัง้ หลายจงกระทำ�ไว้
ในใจซึ่งรสโดยอุบายอันแยบคาย … เธอทั้งหลายจงกระทำ�
ไว้ในใจซึ่งโผฏฐัพพะโดยอุบายอันแยบคาย …
ภิกษุทง้ั หลาย เธอทัง้ หลายจงกระทำ�ไว้ในใจซึง่ ธรรม
โดยอุบายอันแยบคาย และจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยง
แห่งธรรมตามความเป็นจริง เมื่อภิกษุกระทำ�ไว้ในใจซึ่ง
ธรรมโดยอุบายอันแยบคาย และพิจารณาเห็นความไม่เทีย่ ง
แห่งธรรมตามความเป็นจริง ย่อมเบือ่ หน่ายในธรรม เพราะ
ความสิน้ ไปแห่งนันทิ จึงมีความสิน้ ไปแห่งราคะ เพราะความ
สิน้ ไปแห่งราคะ จึงมีความสิน้ ไปแห่งนันทิ เพราะความสิน้ ไป
แห่งนันทิและราคะ กล่าวได้ว่า จิตหลุดพ้นแล้วด้วยดี.
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จิตที่หลุดพ้นดีแล้ว

เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณ

43
-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๒๗๒/๒๐๐.

ภิกษุทั้งหลาย ธาตุที่พึงพรากได้ (นิสฺสารณิยธาตุ)
๕ ประการนี้ ๕ ประการอะไรบ้าง คือ
ภิกษุทงั้ หลาย เมือ่ ภิกษุในธรรมวินยั นี้ มนสิการถึง
กามทั้งหลาย จิตของเธอย่อมไม่แล่นไป ย่อมไม่เลื่อมใส
ย่อมไม่ตั้งอยู่ ย่ อ มไม่ น้ อ มไปในกามทั้ ง หลาย แต่เมื่อ
เธอมนสิการถึงเนกขัมมะ จิตของเธอย่อมแล่นไป ย่อม
เลือ่ มใส ย่อมตัง้ อยู่ ย่อมน้อมไปในเนกขัมมะ จิตของเธอนัน้
ชือ่ ว่าเป็นจิตดำ�เนินไปดีแล้ว อบรมดีแล้ว ตัง้ อยูด่ แี ล้ว หลุดพ้น
ดีแล้ว พรากออกดีแล้วจากกามทัง้ หลาย อาสวะ ทุกข์ และความ
เร่าร้อนเหล่าใด ย่อมเกิดเพราะกามเป็นปัจจัย เธอหลุดพ้นแล้ว
จากอาสวะ ทุกข์ และความเร่าร้อนเหล่านัน้ เธอย่อมไม่เสวย
เวทนาทีเ่ กิดเพราะเหตุนนั้ นีเ้ รากล่าวว่า เป็นการพรากออก
แห่งกามทั้งหลาย.
ภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง เมื่อภิกษุมนสิการ
ถึงพยาบาท จิตของเธอย่อมไม่แล่นไป ย่อมไม่เลื่อมใส
ย่ อ มไม่ ตั้ ง อยู่ ย่ อ มไม่ น้ อ มไปในพยาบาท แต่ เ มื่ อ เธอ
มนสิการถึงความไม่พยาบาท จิตของเธอย่อมแล่นไป
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ย่อมเลื่อมใส ย่อมตั้งอยู่ ย่อมน้อมไปในความไม่พยาบาท
จิตของเธอนั้นชื่อว่าเป็นจิตดำ�เนินไปดีแล้ว อบรมดีแล้ว
ตั้งอยู่ดีแล้ว หลุดพ้นดีแล้ว พรากออกดีแล้วจากพยาบาท
อาสวะ ทุกข์ และความเร่าร้อนเหล่าใด ย่อมเกิดเพราะ
พยาบาทเป็ น ปั จ จั ย เธอหลุ ด พ้ น แล้ ว จากอาสวะ ทุ ก ข์
และความเร่าร้อนเหล่านั้น เธอย่อมไม่เสวยเวทนาที่เกิด
เพราะเหตุนน้ั นีเ้ รากล่าวว่า เป็นการพรากออกแห่งพยาบาท.
ภิกษุทงั้ หลาย อีกประการหนึง่ เมือ่ ภิกษุมนสิการถึง
วิ หิ ง สา  จิ ต ของเธอย่ อ มไม่ แ ล่ น ไป ย่ อ มไม่ เ ลื่ อ มใส
ย่อมไม่ตงั้ อยู่ ย่อมไม่นอ้ มไปในวิหงิ สา แต่เมือ่ เธอมนสิการ
ถึงอวิหงิ สา จิตของเธอย่อมแล่นไป ย่อมเลือ่ มใส ย่อมตัง้ อยู่
ย่อมน้อมไปในอวิหงิ สา จิตของเธอนัน้ ชือ่ ว่าเป็นจิตดำ�เนิน
ไปดีแล้ว อบรมดีแล้ว ตัง้ อยูด่ แี ล้ว หลุดพ้นดีแล้ว พรากออก
ดีแล้วจากวิหิงสา อาสวะ ทุกข์ และความเร่าร้อนเหล่าใด
ย่อมเกิดเพราะวิหงิ สาเป็นปัจจัย เธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะ
ทุกข์ และความเร่าร้อนเหล่านั้น เธอย่อมไม่เสวยเวทนา
ที่ เ กิ ด เพราะเหตุ นั้ น นี้ เ รากล่ า วว่ า เป็ น การพรากออก
แห่งวิหิงสา.
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ภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง เมื่อภิกษุมนสิการ
ถึงรูปทัง้ หลาย จิตของเธอย่อมไม่แล่นไป ย่อมไม่เลือ่ มใส
ย่อมไม่ตั้งอยู่ ย่อมไม่น้อมไปในรูปทั้งหลาย แต่เมื่อเธอ
มนสิการถึงอรูป จิตของเธอย่อมแล่นไป ย่อมเลื่อมใส
ย่อมตั้งอยู่ ย่อมน้อมไปในอรูป จิตของเธอนั้นชื่อว่าเป็น
จิตดำ�เนินไปดีแล้ว อบรมดีแล้ว ตัง้ อยูด่ แี ล้ว หลุดพ้นดีแล้ว
พรากออกดีแล้วจากรูปทั้งหลาย อาสวะ ทุกข์ และความ
เร่าร้อนเหล่าใด ย่อมเกิดเพราะรูปเป็นปัจจัย เธอหลุดพ้นแล้ว
จากอาสวะ ทุกข์ และความเร่าร้อนเหล่านัน้ เธอย่อมไม่เสวย
เวทนาทีเ่ กิดเพราะเหตุนนั้ นีเ้ รากล่าวว่า เป็นการพรากออก
แห่งรูปทั้งหลาย.
ภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง เมื่อภิกษุมนสิการ
ถึงสักกายะ จิตของเธอย่อมไม่แล่นไป ย่อมไม่เลื่อมใส
ย่ อ มไม่ ตั้ ง อยู่ ย่ อ มไม่ น้ อ มไปในสั ก กายะ แต่ เ มื่ อ เธอ
มนสิการถึงความดับแห่งสักกายะ จิตของเธอย่อมแล่นไป
ย่อมเลือ่ มใส ย่อมตัง้ อยู่ ย่อมน้อมไปในความดับแห่งสักกายะ
จิตของเธอนั้นชื่อว่าเป็นจิตดำ�เนินไปดีแล้ว อบรมดีแล้ว
ตั้งอยู่ดีแล้ว หลุดพ้นดีแล้ว พรากออกดีแล้วจากสักกายะ
อาสวะ ทุกข์ และความเร่าร้อนเหล่าใด ย่อมเกิดเพราะสักกายะ
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เป็นปัจจัย เธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะ ทุกข์ และความ
เร่าร้อนเหล่านัน้ เธอย่อมไม่เสวยเวทนาทีเ่ กิดเพราะเหตุนนั้
นี้เรากล่าวว่า เป็นการพรากออกแห่งสักกายะ.
ภิกษุทงั้ หลาย ความเพลินในกามก็ดี ความเพลินใน
พยาบาทก็ดี ความเพลินในวิหิงสาก็ดี ความเพลินในรูปก็ดี
ความเพลินในสักกายะก็ดี ย่อมไม่บังเกิดขึ้นแก่เธอ เพราะ
ความเพลินในกามก็ดี ความเพลินในพยาบาทก็ดี ความเพลิน
ในวิหงิ สาก็ดี ความเพลินในรูปก็ดี ความเพลินในสักกายะก็ดี
ไม่บังเกิดขึ้น ภิกษุนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่มีอาลัย ตัดตัณหา
ได้แล้ว คลายสังโยชน์ได้แล้ว ทำ�ทีส่ ดุ แห่งทุกข์ได้แล้ว เพราะ
ละมานะได้โดยชอบ.
ภิกษุทงั้ หลาย ธาตุทพี่ งึ พรากได้ ๕ ประการนีแ้ ล.
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ผู้มีจิตอันหลุดพ้นแล้วด้วยดี

44
-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๓๓/๒๐.

… ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเป็นผู้มีกายสังขารอันสงบ
ระงับแล้วเป็นอย่างไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะละสุข
และทุกข์เสียได้ เพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัส
ก่อนๆ ย่อมบรรลุจตุตถฌาน อันไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข มีแต่สติ
อันบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
เป็นผู้มีกายสังขารอันสงบระงับแล้ว เป็นอย่างนี้แล.
ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเป็นผู้มีจิตอันหลุดพ้นแล้ว
ด้ ว ยดี เ ป็ น อย่ า งไร จิ ต ของภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ เป็ น
ธรรมชาติหลุดพ้นแล้วจากราคะ หลุดพ้นแล้วจากโทสะ
หลุดพ้นแล้วจากโมหะ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้มีจิต
อันหลุดพ้นแล้วด้วยดี เป็นอย่างนี้แล.
ภิกษุทง้ั หลาย ก็ภกิ ษุเป็นผูม้ ปี ญ
ั ญาอันหลุดพ้นแล้ว
ด้วยดีเป็นอย่างไร ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ย่อมรูช้ ดั ว่า ราคะเรา
ละได้แล้ว ตัดรากได้ขาดแล้ว ทำ�ให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วน
ทำ�ให้ไม่มี และมีอนั ไม่เกิดขึน้ อีกต่อไปเป็นธรรมดา ย่อมรูช้ ดั
ว่าโทสะเราละได้แล้ว … ย่อมรู้ชัดว่าโมหะเราละได้แล้ว
ตัดรากได้ขาดแล้ว ทำ�ให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วน ทำ�ให้ไม่มี
และมีอันไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดา ภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเป็นผูม้ ปี ญ
ั ญาอันหลุดพ้นแล้วด้วยดี เป็นอย่างนีแ้ ล. …
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การเข้าไปหา เป็นความไม่หลุดพ้น
การไม่เข้าไปหา เป็นความหลุดพ้น

45

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๖๖/๑๐๕.

ภิกษุทงั้ หลาย การเข้าไปหา เป็นความไม่หลุดพ้น
การไม่เข้าไปหา เป็นความหลุดพ้น.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย วิ ญ ญาณ ซึ่ ง เข้ า ถื อ เอารู ป
ตั้งอยู่ ก็ต้ังอยู่ได้ เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์ มีรูปเป็น
ที่ตั้งอาศัย มีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพ ก็ถึงความเจริญ
งอกงาม ไพบูลย์ได้.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย วิ ญ ญาณ ซึ่ ง เข้ า ถื อ เอาเวทนา
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.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย วิ ญ ญาณ ซึ่ ง เข้ า ถื อ เอาสั ญ ญา
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 ญาณ ซึ่ ง เข้ า ถื อ เอาสั ง ขาร
ตั้ ง อยู่ ก็ ตั้ ง อยู่ ไ ด้ เป็ น วิ ญ ญาณที่ มี สั ง ขารเป็ น อารมณ์
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มีสังขารเป็นที่ตั้งอาศัย มีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพ ก็ถึง
ความเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ได้.
ภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า เราจัก
บัญญัติ การมา การไป การจุติ การอุปบัติ หรือความเจริญ
ความงอกงาม ความไพบูลย์แห่งวิญญาณ โดยเว้นจากรูป
จากเวทนา จากสัญญา จากสังขารดังนี้ ข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะ
มีได้.
ภิกษุทั้งหลาย ถ้าราคะในรูปธาตุ ในเวทนาธาตุ
ในสัญญาธาตุ ในสังขารธาตุ ในวิญญาณธาตุ เป็นสิ่งที่ภิกษุ
ทัง้ หลายละได้แล้ว (ราโค ปหีโน) เพราะละราคะนัน้ ได้ อารมณ์
สำ�หรับวิญญาณย่อมขาดลง ที่ตั้งแห่งวิญญาณย่อมไม่มี
วิญญาณอันไม่มีที่ตั้งนั้น ก็ไม่งอกงาม หลุดพ้นไปเพราะ
ไม่ถกู ปรุงแต่ง เพราะหลุดพ้นไป ก็ตงั้ มัน่ (ิต) เพราะตัง้ มัน่
ก็ยนิ ดีในตนเอง (สนฺตสุ ติ ) เพราะยินดีในตนเอง ก็ไม่หวัน่ ไหว
(น ปริตสฺสติ) เมือ่ ไม่หวัน
่ ไหว ก็ปรินพิ พาน เฉพาะตนนัน่ เทียว
เธอย่อมรูช้ ดั ว่า ชาติสน้ิ แล้ว พรหมจรรย์อยูจ่ บแล้ว กิจทีค่ วรทำ�
ได้ ทำ�เสร็ จแล้ว กิจอื่น ที่จะต้อ งทำ�เพื่อ ความเป็นอย่างนี้
ไม่ได้มีอีก.
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การน้อมใจเพือ่ ตัดโอรัมภาคิยสังโยชน์

46

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๖๘/๑๐๘.

เมือ่ ภิกษุนอ้ มใจไปอย่างนีว้ า่ ถ้าเราไม่พงึ มี ของเรา
ก็ไม่พงึ มี ถ้าเราจักไม่มี ของเราก็จกั ไม่มี (โน จสฺส โน จ เม สิยา
น ภวิสฺสติ น เม ภวิสฺสติ) ดังนี้ ภิกษุนั้น พึงตัดโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้.
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ก็ภกิ ษุนอ้ มใจไปอย่างนีว้ า่ ถ้าเราไม่พงึ มี
ของเราก็ไม่พงึ มี ถ้าเราจักไม่มี ของเราก็จกั ไม่มี ดังนี้ พึงตัดโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้อย่างไร พระเจ้าข้า.

ภิกษุ ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วในโลกนี้ ไม่ได้เห็น
พระอริยะ ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ไม่ได้รับการ
แนะนำ�ในธรรมของพระอริยะ ไม่ได้เห็นสัปบุรุษ ไม่ฉลาด
ในธรรมของสัปบุรษุ ไม่ได้รบั การแนะนำ�ในธรรมของสัปบุรษุ
ย่ อ มตามเห็ น รู ป โดยความเป็ น ตน ย่ อ มเห็ น ตนมี รู ป
ย่อมเห็นรูปในตน ย่อมเห็นตนในรูป ย่อมตามเห็นเวทนา
โดยความเป็นตน … ย่อมตามเห็นสัญญาโดยความเป็นตน
… ย่อมตามเห็นสังขารโดยความเป็นตน … ย่อมตามเห็น
วิญญาณโดยความเป็นตน ย่อมเห็นตนมีวิญญาณ ย่อม
เห็ น วิ ญ ญาณในตน ย่ อ มเห็ น ตนในวิ ญ ญาณ เขาย่ อ ม
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ไม่ทราบชัดรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันไม่เที่ยง
ตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ยง ไม่ทราบชัดซึ่งรูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ อันเป็นทุกข์ ตามความเป็นจริงว่า
เป็นทุกข์ ไม่ทราบชัดซึง่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
อันเป็นอนัตตา ตามความเป็นจริงว่า เป็นอนัตตา ไม่ทราบชัด
ซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันปัจจัยปรุงแต่ง
ตามความเป็ น จริ ง ว่ า อั น ปั จ จั ย ปรุ ง แต่ ง ไม่ ท ราบชั ด
ตามความเป็นจริงว่า แม้รปู แม้เวทนา แม้สญ
ั ญา แม้สงั ขาร
แม้วิญญาณ จักไม่มี.
ภิกษุ ส่วนอริยสาวกผูไ้ ด้สดับแล้ว ได้เห็นพระอริยะ
ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ได้รับการแนะนำ�ดีในธรรม
ของพระอริยะ ได้เห็นสัปบุรุษ ฉลาดในธรรมของสัปบุรุษ
ได้รบั การแนะนำ�ดีในธรรมของสัปบุรษุ ย่อมไม่พจิ ารณาเห็น
รูปโดยความเป็นตน … ย่อมไม่พิจารณาเห็นเวทนาโดย
ความเป็นตน … ย่อมไม่พิจารณาเห็นสัญญาโดยความ
เป็นตน … ย่อมไม่พจิ ารณาเห็นสังขารโดยความเป็นตน …
ย่อมไม่พจิ ารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นตน … เธอย่อม
ทราบชัดซึง่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันไม่เทีย่ ง
ตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ยง ย่อมทราบชัดซึ่งรูป เวทนา
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สัญญา สังขาร วิญญาณ อันเป็นทุกข์ ตามความเป็นจริง
ว่าเป็นทุกข์ ย่อมทราบชัดซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ อันเป็นอนัตตา ตามความเป็นจริงว่าเป็นอนัตตา
ย่ อ มทราบชั ด ซึ่ ง รู ป เวทนา สั ญ ญา สั ง ขาร วิ ญ ญาณ
อั น ปั จ จั ย ปรุ ง แต่ ง ตามความเป็ น จริ ง ว่ า อั น ปั จ จั ย ปรุ ง
แต่ง ย่อมทราบชัดตามความเป็นจริงว่า แม้รูป แม้เวทนา
แม้สัญญา แม้สังขาร แม้วิญญาณ ก็ไม่มี ย่อมทราบชัด
ตามความเป็นจริงเช่นนัน้ เพราะเห็นความเป็นต่างๆ แห่งรูป
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ.
ภิกษุ เมื่อภิกษุน้อมใจไปอย่างนี้ว่า ถ้าเราไม่พึงมี
ของเราก็ไม่พงึ มี ถ้าเราจักไม่มี ของเราก็จกั ไม่มดี งั นี้ ภิกษุนนั้
พึงตัดโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้ ด้วยอาการอย่างนี้แล.
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ภิกษุนอ้ มใจไปอยูอ่ ย่างนี้ พึงตัดโอรัมภาคิยสังโยชน์เสียได้ ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ เมือ่ ภิกษุรอู้ ยูอ่ ย่างไร เห็นอยู่
อย่างไร อาสวะทั้งหลายจึงจะสิ้นไปโดยลำ�ดับ.

ภิกษุ ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วในโลกนี้ ไม่ได้เห็น
พระอริยะ ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ไม่ได้รับการ
แนะนำ�ในธรรมของพระอริยะ ไม่ได้เห็นสัปบุรุษ ไม่ฉลาด
ในธรรมของสั ป บุ รุ ษ ไม่ ไ ด้ รั บ การแนะนำ � ในธรรมของ
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สัปบุรษุ ย่อมถึงความสะดุง้ ในฐานะอันไม่ควรสะดุง้ ภิกษุ
ก็ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้ว ย่อมมีความสะดุ้งดังนี้ว่า ถ้าเรา
ไม่พึงมี ของเราก็ไม่พึงมี ถ้าเราจักไม่มี ของเราก็จักไม่มี
ดังนี้ ภิกษุ ส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว ได้เห็นพระอริยะ
ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ได้รบั การแนะนำ�ดีในธรรมของ
พระอริยะ ได้เห็นสัปบุรุษ ฉลาดในธรรมของสัปบุรุษ ได้รับ
การแนะนำ�ดีในธรรมของสัปบุรุษ ย่อมไม่ถึงความสะดุ้ง
ในฐานะอันไม่ควรสะดุ้ง ภิกษุ อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว
ไม่ มี ค วามสะดุ้ งดังนี้ว่า ถ้าเราไม่พึงมี ของเราก็ไม่พึง มี
ถ้าเราจักไม่มี ของเราก็จักไม่มี ดังนี้.
ภิกษุ วิญญาณ ซึ่งเข้าถือเอารูป ตั้งอยู่ ก็ต้งั อยู่ได้
เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์ มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัย มีนันทิ
เป็นที่เข้าไปซ่องเสพ ก็ถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ได้.
ภิกษุ วิญญาณ ซึง่ เข้าถือเอาเวทนา ตัง้ อยู่ ก็ตงั้ อยูไ่ ด้
เป็นวิญญาณทีม่ เี วทนาเป็นอารมณ์ มีเวทนาเป็นทีต่ งั้ อาศัย มี
นันทิเป็นทีเ่ ข้าไปซ่องเสพ ก็ถงึ ความเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ได้.
ภิกษุ วิญญาณ ซึง่ เข้าถือเอาสัญญา ตัง้ อยู่ ก็ตงั้ อยูไ่ ด้
เป็นวิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์ มีสัญญาเป็นที่ตั้งอาศัย
มีนนั ทิเป็นทีเ่ ข้าไปซ่องเสพ ก็ถงึ ความเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ได้.
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ภิกษุ วิญญาณ ซึง่ เข้าถือเอาสังขาร ตัง้ อยู่ ก็ตงั้ อยูไ่ ด้
เป็นวิญญาณทีม่ สี งั ขารเป็นอารมณ์ มีสงั ขารเป็นทีต่ งั้ อาศัย มี
นันทิเป็นทีเ่ ข้าไปซ่องเสพ ก็ถงึ ความเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ได้.
ภิกษุ ผูใ้ ดจะพึงกล่าวอย่างนีว้ า่ เราจักบัญญัติ การมา
การไป การจุติ การอุปบัติ หรือความเจริญ ความงอกงาม
ความไพบู ล ย์ แ ห่ ง วิ ญ ญาณ โดยเว้ น จากรู ป จากเวทนา
จากสัญญา จากสังขารดังนี้ ข้อนีไ้ ม่เป็นฐานะทีจ่ ะมีได้.
ภิกษุ ถ้าราคะในรูปธาตุ ในเวทนาธาตุ ในสัญญาธาตุ
ในสังขารธาตุ ในวิญญาณธาตุ เป็นสิง่ ทีภ่ กิ ษุละได้แล้ว (ราโค ปหีโน)
เพราะละราคะนั้นได้ อารมณ์สำ�หรับวิญญาณก็ขาดลง ที่ตั้ง
แห่งวิญญาณย่อมไม่มี วิญญาณอันไม่มที ตี่ งั้ นัน้ ก็ไม่งอกงาม
หลุดพ้นไป เพราะไม่ถกู ปรุงแต่ง เพราะหลุดพ้นไป ก็ตงั้ มัน่
เพราะตั้งมั่น ก็ยินดีในตนเอง เพราะยินดีในตนเอง ก็ไม่
หวั่นไหว เมื่อไม่หวั่นไหว ก็ปรินิพพานเฉพาะตนนั่นเทียว
เธอย่อมรูช้ ดั ว่า ชาติสน้ิ แล้ว พรหมจรรย์อยูจ่ บแล้ว กิจทีค่ วรทำ�
ได้ทำ�เสร็ จแล้ ว กิ จอื่น ที่จะต้อ งทำ�เพื่อ ความเป็นอย่า งนี้
ไม่ได้มีอีก.
ภิ ก ษุ เมื่ อ บุ ค คลรู้ อ ยู่ อ ย่ า งนี้ เห็ น อยู่ อ ย่ า งนี้ แ ล
อาสวะทั้งหลายย่อมสิ้นไปโดยลำ�ดับ.
110

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณ

เหตุให้วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์

47

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๐๕/๓๙๔.

กุณฑลิยปริพพาชก ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่ท่าน
พระโคดมผู้เจริญ ข้าพเจ้าเที่ยวไปในอาราม เข้าไปสู่บริษัท เมื่อข้าพเจ้า
บริโภคอาหารเช้าแล้ว ในเวลาปัจฉาภัต ข้าพเจ้าเดินไปเนืองๆ เที่ยวไป
เนืองๆ สู่อารามจากอาราม สู่อุทยานจากอุทยาน ณ ที่นั้น ข้าพเจ้าเห็น
สมณพราหมณ์พวกหนึง่ เป็นผูม้ กี ารเปลือ้ งวาทะแก่กนั และกัน ว่าอย่างนีๆ้
เป็นเครื่องสนุกสนานชอบใจ (อานิสํ) ก็มี มีการติเตียนกันเมื่อกล่าว
กถานัน้ ๆ อยู่ เป็นเครือ่ งสนุกสนานชอบใจก็มี ส่วนท่านพระโคดมผูเ้ จริญเล่า
เป็นผู้อยู่ด้วยการมีอะไรเป็นเครื่องสนุกสนานชอบใจ.

กุณฑลิยะ ตถาคตอยูด่ ว้ ยการมีวชิ ชาและวิมตุ ติเป็น
เครื่องสนุกสนานชอบใจ (ผลานิสํ).

ข้าแต่ทา่ นพระโคดมผูเ้ จริญ ก็ธรรมเหล่าไหนทีบ่ คุ คลเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมทำ�วิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์.

กุ ณ ฑลิ ย ะ โพชฌงค์ ทั้ ง ๗ อั น บุ ค คลเจริ ญ แล้ ว
กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมทำ�วิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์.

ข้าแต่ทา่ นพระโคดมผูเ้ จริญ ก็ธรรมเหล่าไหนทีบ่ คุ คลเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมทำ�โพชฌงค์ทั้ง ๗ ให้บริบูรณ์.

กุณฑลิยะ สติปัฏฐานทั้ง ๔ อันบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมทำ�โพชฌงค์ทั้ง ๗ ให้บริบูรณ์.
ข้าแต่ทา่ นพระโคดมผูเ้ จริญ ก็ธรรมเหล่าไหนทีบ่ คุ คลเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมทำ�สติปัฏฐานทั้ง ๔ ให้บริบูรณ์.
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กุณฑลิยะ สุจริตทั้ง ๓ อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำ�
ให้มากแล้ว ย่อมทำ�สติปัฏฐานทั้ง ๔ ให้บริบูรณ์.
ข้าแต่ทา่ นพระโคดมผูเ้ จริญ ก็ธรรมเหล่าไหนทีบ่ คุ คลเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมทำ�สุจริตทั้ง ๓ ให้บริบูรณ์.

กุณฑลิยะ อินทรียส์ งั วรอันบุคคลเจริญแล้ว กระทำ�
ให้มากแล้ว ย่อมทำ�สุจริตทัง้ ๓ ให้บริบรู ณ์ อินทรียส์ งั วรอัน
บุคคลเจริญแล้ว กระทำ�ให้มากแล้วอย่างไร ย่อมทำ�สุจริต
ทัง้ ๓ ให้บริบรู ณ์ กุณฑลิยะ ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เห็นรูปทีน่ า่
พอใจด้วยตาแล้ว ย่อมไม่ยินดี ไม่หวังจะเอามาทะนุถนอม
ไม่ยังความกำ�หนัดให้เกิด และกายของเธอก็คงที่ จิตก็คงที่
ตั้งมั่นดีแล้ว หลุดพ้นดีแล้วในภายใน อนึ่ง เธอเห็นรูป
ทีไ่ ม่น่ า่ พอใจด้วยตาแล้ว ก็ไม่เสียใจ ไม่มจี ติ ตัง้ อยูด่ ว้ ยโทสะ
(อปฺปติฏฺิตจิตฺโต) มีใจไม่หดหู่ (อาทีนมานโส) มีจิตไม่พยาบาท
(อพฺยาปนฺนเจตโส) และกายของเธอก็คงที่ จิตก็คงที่ ตั้งมั่น
ดีแล้ว หลุดพ้นดีแล้วในภายใน.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุฟังเสียงที่น่าพอใจด้วยหูแล้ว
… ดมกลิน่ ทีน่ า่ พอใจด้วยจมูกแล้ว … ลิม้ รสทีน่ า่ พอใจด้วย
ลิ้นแล้ว … ถูกต้องโผฏฐัพพะที่น่าพอใจด้วยกายแล้ว …
รู้ธรรมที่น่าพอใจด้วยใจแล้ว ย่อมไม่ยินดี ไม่หวังจะเอามา
ทะนุถนอม ไม่ยงั ความกำ�หนัดให้เกิด และกายของเธอก็คงที่
จิตก็คงที่ ตั้งมั่นดีแล้ว หลุดพ้นดีแล้วในภายใน อนึ่ง เธอ
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รู้ธรรมที่ไม่น่าพอใจด้วยใจแล้ว ก็ไม่เสียใจ ไม่มีจิตตั้งอยู่
ด้วยโทสะ มีใจไม่หดหู่ มีจิตไม่พยาบาท และกายของเธอ
ก็คงที่ จิตก็คงที่ ตั้งมั่นดีแล้ว หลุดพ้นดีแล้วในภายใน.
กุ ณ ฑลิ ย ะ เพราะเหตุ ที่ ภิ ก ษุ เ ห็ น รู ป ด้ ว ยตาแล้ ว
ก็เป็นผู้คงที่ มีใจไม่หดหู่ มีจิตไม่พยาบาท ในรูปทั้งหลาย
ทั้งที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจ กายของเธอก็คงที่ จิตก็คงที่
เป็นจิตตัง้ มัน่ ดีแล้ว หลุดพ้นดีแล้วในภายใน ภิกษุฟงั เสียง
ด้วยหูแล้ว … ดมกลิน่ ด้วยจมูกแล้ว … ลิม้ รสด้วยลิน้ แล้ว …
ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายแล้ว … รูธ้ รรมด้วยใจแล้ว ก็เป็น
ผูค้ งที่ มีใจไม่หดหู่ มีจติ ไม่พยาบาท ในธรรมทัง้ หลาย ทัง้ ที่
น่ า พอใจและไม่ น่ า พอใจ กายของเธอก็ ค งที่ จิ ต ก็ ค งที่
เป็นจิตตั้งมั่นดีแล้ว หลุดพ้นดีแล้วในภายใน กุณฑลิยะ
อินทรียส์ งั วรอันบุคคลเจริญแล้ว กระทำ�ให้มากแล้วอย่างนีแ้ ล
ย่อมทำ�สุจริตทั้ง ๓ ให้บริบูรณ์.
กุณฑลิยะ ก็สุจริตทั้ง ๓ ประการนั้น อันบุคคล
เจริญแล้ว กระทำ�ให้มากแล้วอย่างไร ย่อมทำ�สติปัฏฐาน
ทัง้ ๔ ให้บริบรู ณ์ กุณฑลิยะ ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ย่อมเจริญ
กายสุจริตเพือ่ ละกายทุจริต ย่อมเจริญวจีสจุ ริตเพือ่ ละวจีทจุ ริต
ย่อมเจริญมโนสุจริตเพื่อละมโนทุจริต กุณฑลิยะ สุจริต
ทัง้ ๓ อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำ�ให้มากแล้วอย่างนีแ้ ล ย่อมทำ�
สติปัฏฐานทั้ง ๔ ให้บริบูรณ์.
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กุณฑลิยะ สติปัฏฐานทั้ง ๔ อันบุคคลเจริญแล้ว
กระทำ�ให้มากแล้วอย่างไร ย่อมทำ�โพชฌงค์ทงั้ ๗ ให้บริบรู ณ์
กุณฑลิยะ ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ย่อมพิจารณาเห็นกายในกาย
เนืองๆ อยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำ�จัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกออกเสียได้ ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาใน
เวทนาทั้งหลายเนืองๆ อยู่ … ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิต
เนืองๆ อยู่ … ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย
เนืองๆ อยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำ�จัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกออกเสียได้ กุณฑลิยะ สติปัฏฐานทั้ง ๔
อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำ�ให้มากแล้วอย่างนี้แล ย่อมทำ�
โพชฌงค์ทั้ง ๗ ให้บริบูรณ์.
กุ ณ ฑลิ ย ะ โพชฌงค์ ทั้ ง ๗ อั น บุ ค คลเจริ ญ แล้ ว
กระทำ�ให้มากแล้วอย่างไร ย่อมทำ�วิชชาและวิมตุ ติให้บริบรู ณ์
กุณฑลิยะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์
อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ
ย่อมเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ … ย่อมเจริญวิรยิ สัมโพชฌงค์ …
ย่อมเจริญปีตสิ มั โพชฌงค์ … ย่อมเจริญปัสสัทธิสมั โพชฌงค์ …
ย่อมเจริญสมาธิสมั โพชฌงค์ … ย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์
อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ
กุณฑลิยะ โพชฌงค์ทั้ง ๗ อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำ�ให้
มากแล้วอย่างนี้แล ย่อมทำ�วิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ได้.
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ความแตกต่างระหว่าง
อรหันตสัมมาสัมพุทธะ
กับภิกษุปัญญาวิมุตติ

48
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๘๑/๑๒๕.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ตถาคตอรหั น ตสั ม มาสั ม พุ ท ธะ
หลุดพ้นแล้ว เพราะเบือ่ หน่าย เพราะคลายกำ�หนัด เพราะดับ
ไม่เหลือ เพราะไม่ยดึ มัน่ ในรูป จึงได้นามว่า สัมมาสัมพุทธะ
ภิกษุทง้ั หลาย แม้ภกิ ษุผหู้ ลุดพ้นได้ดว้ ยปัญญา (ปฺาวิมตุ โฺ ต)
ก็หลุดพ้นแล้ว เพราะเบือ่ หน่าย เพราะคลายกำ�หนัด เพราะดับ
ไม่เหลือ เพราะไม่ยดึ มัน่ ในรูป จึงได้นามว่า ปัญญาวิมตุ ติ.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ตถาคตอรหั น ตสั ม มาสั ม พุ ท ธะ
หลุดพ้นแล้ว เพราะเบือ่ หน่าย เพราะคลายกำ�หนัด เพราะดับ
ไม่เหลือ เพราะไม่ยดึ มัน่ ในเวทนา ... เพราะไม่ยดึ มัน่ ในสัญญา
... เพราะไม่ยึดมั่นในสังขาร จึงได้นามว่า สัมมาสัมพุทธะ
ภิกษุทง้ั หลาย แม้ภกิ ษุผหู้ ลุดพ้นได้ดว้ ยปัญญา ก็หลุดพ้นแล้ว
เพราะเบื่อหน่าย เพราะคลายกำ�หนัด เพราะดับไม่เหลือ
เพราะไม่ยึดมั่นในสังขาร จึงได้นามว่า ปัญญาวิมุตติ.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ตถาคตอรหั น ตสั ม มาสั ม พุ ท ธะ
หลุดพ้นแล้ว เพราะเบือ่ หน่าย เพราะคลายกำ�หนัด เพราะดับ
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ไม่เหลือ เพราะไม่ยดึ มัน่ ในวิญญาณ จึงได้นามว่า สัมมาสัมพุทธะ
ภิกษุทง้ั หลาย แม้ภกิ ษุผหู้ ลุดพ้นได้ดว้ ยปัญญา ก็หลุดพ้นแล้ว
เพราะเบื่อหน่าย เพราะคลายกำ�หนัด เพราะดับไม่เหลือ
เพราะไม่ยึดมั่นในวิญญาณ จึงได้นามว่า ปัญญาวิมุตติ.
ภิกษุทงั้ หลาย ในข้อนัน้ จะมีอะไรเป็นความผิดแผก
แตกต่างกัน เป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกัน เป็นเหตุที่
แตกต่างกัน ระหว่างตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะกับภิกษุ
ปัญญาวิมุตติ. …
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ตถาคตอรหั น ตสั ม มาสั ม พุ ท ธะ
ได้ทำ�มรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น ได้ทำ�มรรคที่ยังไม่มีใครรู้
ให้มคี นรู้ ได้ท�ำ มรรคทีย่ งั ไม่มใี ครกล่าวให้เป็นมรรคทีก่ ล่าว
กันแล้ว ตถาคตเป็นผู้รู้มรรค (มคฺคฺู) เป็นผู้รู้แจ้งมรรค
(มคฺควิทู) เป็นผู้ฉลาดในมรรค (มคฺคโกวิโท) ภิกษุทั้งหลาย
ส่วนสาวกทั้งหลายในบัดนี้ เป็นผู้เดินตามมรรค (มคฺคานุคา)
เป็นผู้ตามมาในภายหลัง ภิกษุทั้งหลาย นี้แหละเป็นความ
ผิดแผกแตกต่างกัน เป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกัน เป็น
เหตุที่แตกต่างกัน ระหว่างตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ
กับภิกษุปัญญาวิมุตติ.
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มโน คือ ส่วนแห่งอายตนะภายใน

49

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๑๖๘,๔๐๐/๒๔๓,๖๑๙.

ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ก็จะควรเรียกว่า ภิกษุผฉู้ ลาดในอายตนะ
ด้วยเหตุเท่าไร.

… อานนท์ อายตนะภายในและอายตนะภายนอกนี้
มีอย่างละ ๖ คือ จักษุและรูป โสตะและเสียง ฆานะและ
กลิ่น ชิวหาและรส กายและโผฏฐัพพะ มโนและธรรม
อานนท์ เหล่านี้แล อายตนะภายในและอายตนะภายนอก
อย่างละ ๖ และด้วยเหตุที่ภิกษุรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้
จึงควรเรียกได้ว่า ภิกษุผู้ฉลาดในอายตนะ. …
… ภิกษุทง้ั หลาย ก็ขอ้ ทีเ่ รากล่าวแล้วดังนีว้ า่ พึงทราบ
อายตนะภายใน ๖ นั้น เรากล่าวหมายถึงอะไรเล่า ภิกษุ
ทั้ ง หลาย ข้ อ นั้ น เรากล่ า วหมายถึ ง อายตนะคื อ จั ก ษุ
อายตนะคือโสตะ อายตนะคือฆานะ อายตนะคือชิวหา
อายตนะคือกาย อายตนะคือมโน ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่า
พึงทราบอายตนะภายใน ๖ นัน้ เราอาศัยความข้อนีก้ ล่าวแล้ว.
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ภิกษุท้งั หลาย ก็ข้อที่เรากล่าวแล้วดังนี้ว่า พึงทราบ
อายตนะภายนอก ๖ นัน้ เรากล่าวหมายถึงอะไรเล่า ภิกษุ
ทัง้ หลาย ข้อนัน้ เรากล่าวหมายถึง อายตนะคือรูป อายตนะคือ
เสี ย ง อายตนะคื อ กลิ่น อายตนะคื อ รส อายตนะคื อ
โผฏฐัพพะ อายตนะคือธรรม ข้อทีเ่ รากล่าวดังนีว้ า่ พึงทราบ
อายตนะภายนอก ๖ นั้น เราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้ว. …
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อกุศลธรรม-กุศลธรรม
มีมโนเป็นหัวหน้า

50
-บาลี เอก. อํ. ๒๐/๑๒/๕๗.

ภิกษุทั้งหลาย อกุศลธรรมทั้งหลาย ที่เป็นไปใน
ส่วนอกุศล ทีเ่ ป็นไปในฝักฝ่ายอกุศล ทัง้ หมดนัน้ มีมโนเป็น
หัวหน้า (มโนปุพพฺ งฺคมา) มโนเกิดก่อนธรรมเหล่านัน้ อกุศลธรรม
ทั้งหลายเกิดทีหลัง.
ภิกษุทงั้ หลาย กุศลธรรมทัง้ หลาย ทีเ่ ป็นไปในส่วน
กุศล ทีเ่ ป็นไปในฝักฝ่ายกุศล ทัง้ หมดนัน้ มีมโนเป็นหัวหน้า
มโนเกิดก่อนธรรมเหล่านั้น กุศลธรรมทั้งหลายเกิดทีหลัง.
ในพระสูตรนี้ มีบาลีอย่างนี้

เยเกจิ ภิกขฺ เว ธมฺมา อกุสลา อกุสลภาคิยา อกุสลปกฺขกิ า
สพฺเพ เต มโนปุพพฺ งฺคมา มโน เตส ธมฺมาน ปม อุปปฺ ชฺชติ
อนฺวเทว อกุสลา ธมฺมาติ.
เยเกจิ ภิกขฺ เว ธมฺมา กุสลา กุสลภาคิยา กุสลปกฺขกิ า
สพฺเพ เต มโนปุพพฺ งฺคมา มโน เตส ธมฺมาน ปม อุปปฺ ชฺชติ
อนฺวเทว กุสลา ธมฺมาติ.
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ธรรมทั้งหลาย มีมโนเป็นหัวหน้า

51
-บาลี ขุ. ขุ. ๒๕/๑๕/๑๑.

ธรรมทัง้ หลายมีมโนเป็นหัวหน้า มีมโนประเสริฐทีส่ ดุ
สำ�เร็จแล้วแต่มโน ถ้าบุคคลมีมโนอันโทษประทุษร้ายแล้ว
กล่าวอยู่ก็ตาม กระทำ�อยู่ก็ตาม ทุกข์ย่อมไปตามบุคคลนั้น
เหมือนล้อหมุนไปตามรอยเท้าโคที่ลากเกวียนไป ฉะนั้น.
ธรรมทัง้ หลายมีมโนเป็นหัวหน้า มีมโนประเสริฐทีส่ ดุ
สำ�เร็จแล้วแต่มโน ถ้าบุคคลมีมโนผ่องใส กล่าวอยู่ก็ตาม
กระทำ�อยูก่ ต็ าม สุขย่อมไปตามบุคคลนัน้ เหมือนเงาติดตาม
ตัวไป ฉะนั้น.
ก็ชนเหล่าใด ยังผูกใจเจ็บอยู่ว่า ผู้นั้นได้ด่าเรา ได้
ทำ�ร้ายเรา ได้เอาชนะเรา ได้ลักทรัพย์ของเรา เวรของชน
เหล่านั้น ย่อมระงับไม่ลง ส่วนชนเหล่าใด ไม่ผูกใจเจ็บว่า
ผู้นั้นได้ด่าเรา ได้ทำ�ร้ายเรา ได้เอาชนะเรา ได้ลักทรัพย์
ของเรา เวรของชนเหล่านัน้ ย่อมระงับได้ ในยุคไหนก็ตาม
เวรทัง้ หลาย ไม่เคยระงับได้ดว้ ยการจองเวรเลย แต่ระงับได้
ด้วยการไม่จองเวร ธรรมนี้เป็นของเก่า ที่ใช้ได้ตลอดกาล.
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ในพระสูตรนี้ มีบาลีอย่างนี้

มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฺา มโนมยา มนสา
เจ ปทุฏฺเน ภาสติ วา กโรติ วา ตโต น ทุกฺขมเนฺวติ จกฺกว
วหโต ปท.
มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฺา มโนมยา มนสา
เจ ปสนฺเนน ภาสติ วา กโรติ วา ตโต น สุขมเนฺวติ ฉายาว
อนุปายินี.
อกฺโ กจฺฉิ ม อวธิ ม อชินิ ม อหาสิ เม เย จ ต
อุปนยฺหนฺติ เวร เตส น สมฺมติ อกฺโกจฺฉิ ม อวธิ ม อชินิ
ม อหาสิ เม เย จ ต นู ป นยฺ ห นฺ ติ เวร เตสู ป สมฺ ม ติ
น หิ เวเรน เวรานิ สมฺมนฺตีธ กุทาจน อเวเรน จ สมฺมนฺติ
เอส ธมฺโม สนนฺตโน.
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มโนสังขาร (นัยที่ ๑)

เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณ

52
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๑๘/๕๐๐.

พราหมณ์ ก็อาเทสนาปาฏิหาริยเ์ ป็นอย่างไร.
พราหมณ์ ภิกษุบางรูปในธรรมวินยั นี้ ย่อมทายใจได้
โดยอาศัยนิมิตว่า ใจของท่านเป็นอย่างนี้ (อวมฺปิ เต มโน)
ใจของท่านมีอาการอย่างนี้ (อิตฺถมฺปิ เต มโน) จิตของท่านเป็น
ดังนี้ (อิตปิ ิ เต จิตตฺ นฺต)ิ เขาทายมากเท่าไหร่กถ็ กู หมด ไม่ผดิ เลย.
พราหมณ์ ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ทายใจไม่ได้
โดยอาศัยนิมิต แต่เมื่อได้ฟังเสียงของมนุษย์ หรือของ
อมนุษย์ หรือของเทวดาทั้งหลายแล้ว จึงทายใจได้ว่า
ใจของท่านเป็นอย่างนี้ ใจของท่านมีอาการอย่างนี้ จิตของ
ท่านเป็นดังนี้ เขาทายมากเท่าไหร่ก็ถูกหมด ไม่ผิดเลย.
พราหมณ์ ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ทายใจไม่ได้
โดยอาศัยนิมติ แม้ฟงั เสียงของมนุษย์ หรือของอมนุษย์ หรือ
ของเทวดาทั้งหลายแล้ว ก็ทายใจไม่ได้ แต่เมื่อได้ฟังเสียง
วิตกวิจารของบุคคลทีก่ �ำ ลังวิตกวิจารอยู่ (วิตกฺกยโต วิจารยโต
1
วิตกฺกวิจารสทฺท สุตวฺ า) จึงทายใจได้วา่ ใจของท่านเป็นอย่างนี้
ใจของท่านมีอาการอย่างนี้ จิตของท่านเป็นดังนี้ เขาทายมาก
เท่าไหร่ก็ถูกหมด ไม่ผิดเลย.
1. วิตกฺกวิจารสทฺท คำ�นี้ บาลีฉบับมหาจุฬาฯ และฉบับอักษรโรมัน ใชัวา่ วิตกฺกวิปผฺ ารสทฺท
ส่วนฉบับสยามรัฐ ใช้เหมือนกับฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. ๒๕๔๙. -ผูร้ วบรวม
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พราหมณ์ ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ทายใจไม่ได้
โดยอาศัยนิมิต แม้ได้ฟังเสียงของมนุษย์ หรือของอมนุษย์
หรือของเทวดาทั้งหลายแล้ว ก็ทายใจไม่ได้ และแม้ได้
ฟังเสียงวิตกวิจารของบุคคลทีก่ �ำ ลังวิตกวิจารอยู่ ก็ทายใจไม่ได้
แต่เขากำ�หนดรูใ้ จของผูท้ ไี่ ด้สมาธิอนั ไม่มวี ติ กวิจารด้วยใจ
ของตนแล้วว่า มโนสังขารของท่านผูน้ ตี้ งั้ ไว้ดว้ ยประการใด
เขาจะต้องตรึกถึงวิตกชือ่ นี้ ในลำ�ดับจิตนีด้ ว้ ยประการนัน้
เขาทายมากเท่าไหร่ก็ถูกหมด ไม่ผิดเลย.
พราหมณ์ นี้แล เรียกว่าอาเทสนาปาฏิหาริย์.
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มโนสังขาร (นัยที่ ๒)

เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณ

53
-บาลี ปา. ที. ๑๑/๑๑๒/๗๘.

... ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ยังมีอีกข้อหนึ่ง ซึ่งเป็น
ธรรมทีเ่ ยีย่ ม คือ พระผูม้ พี ระภาคทรงแสดงธรรมในวิธแี ห่ง
การทายใจ วิธีแห่งการทายใจ ๔ อย่างเหล่านี้ คือ
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ คนบางคนในโลกนี้ ย่อม
ทายใจได้โดยอาศัยนิมิตว่า ใจของท่านเป็นอย่างนี้ (อวมฺปิ
เต มโน) ใจของท่านมีอาการอย่างนี้ (อิตฺถมฺปิ เต มโน) จิตของ
ท่านเป็นดังนี้ (อิตปิ ิ เต จิตตฺ นฺต)ิ เขาทายมากเท่าไหร่กถ็ กู หมด
ไม่ผิดเลย นี้เป็นวิธีแห่งการทายใจข้อที่ ๑.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้ออื่นยังมีอีก คนบางคน
ในโลกนี้ ทายใจไม่ได้โดยอาศัยนิมติ แต่เมือ่ ได้ฟงั เสียงของ
มนุษย์ หรือของอมนุษย์ หรือของเทวดาทั้งหลายแล้ว
จึงทายใจได้ว่า ใจของท่านเป็นอย่างนี้ ใจของท่านมีอาการ
อย่างนี้ จิตของท่านเป็นดังนี้ เขาทายมากเท่าไหร่ก็ถูกหมด
ไม่ผิดเลย นี้เป็นวิธีแห่งการทายใจข้อที่ ๒.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้ออื่นยังมีอีก คนบางคน
ในโลกนี้ ทายใจไม่ได้โดยอาศัยนิมติ แม้ได้ฟงั เสียงของมนุษย์
หรือของอมนุษย์ หรือของเทวดาทัง้ หลายแล้ว ก็ทายใจไม่ได้
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แต่เมือ่ ได้ฟงั เสียงละเมอของผูว้ ติ กวิจาร (วิตกฺกยโต วิจารยโต
วิตกฺกวิปผฺ ารสทฺท สุตวฺ า) จึงทายใจได้วา่ ใจของท่านเป็นอย่างนี้
ใจของท่านมีอาการอย่างนี้ จิตของท่านเป็นดังนี้ เขาทาย
มากเท่าไหร่ก็ถูกหมด ไม่ผิดเลย นี้เป็นวิธีแห่งการทายใจ
ข้อที่ ๓.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้ออื่นยังมีอีก คนบางคน
ในโลกนี้ ทายใจไม่ได้โดยอาศัยนิมติ แม้ได้ฟงั เสียงของมนุษย์
หรือของอมนุษย์ หรือของเทวดาทัง้ หลายแล้ว ก็ทายใจไม่ได้
และแม้ได้ฟงั เสียงละเมอของผูว้ ติ กวิจาร ก็ทายใจไม่ได้ แต่เขา
กำ � หนดรู้ ใ จของผู้ ที่ ไ ด้ ส มาธิ อั น ไม่ มี วิ ต กวิ จ ารด้ ว ยใจ
ของตนแล้วว่า มโนสังขารของท่านผูน้ ตี้ งั้ ไว้ดว้ ยประการใด
เขาจะต้องตรึกถึงวิตกชือ่ นี้ ในลำ�ดับจิตนีด้ ว้ ยประการนัน้
เขาทายมากเท่าไหร่ก็ถูกหมด ไม่ผิดเลย นี้ เ ป็ น วิ ธี แ ห่ ง
การทายใจข้อที่ ๔.
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ นีก้ เ็ ป็นข้อธรรมทีเ่ ยีย่ ม ในวิธี
แห่งการทายใจ. ...
(เป็นคำ�กล่าวของท่านสารีบตุ ร ซึง่ เมือ่ พระผูม้ พี ระภาคได้ฟงั แล้ว
ตรัสให้กล่าวธรรมปริยายนี้เนืองๆ. -ผู้รวบรวม)
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มโนวิตก

เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณ

54
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๒๒๒/๓๒๐.

ภิกษุทงั้ หลาย เรือ่ งนีเ้ คยมีมาแล้ว เต่าตัวหนึง่ เทีย่ ว
หากินตามริมลำ�ธารในตอนเย็น สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่ง ก็เที่ยว
หากินตามริมลำ�ธารในตอนเย็นเช่นเดียวกัน เต่าตัวนีไ้ ด้เห็น
สุนัขจิ้งจอกซึ่งเที่ยวหากินมาแต่ไกล ครั้นแล้วจึงหดอวัยวะ
ทั้งหลาย มีศีรษะเป็นที่ ๕ เข้าในกระดองของตนเสีย เป็นผู้
ขวนขวายน้อยนิ่งอยู่ แม้สุนัขจิ้งจอกก็ได้เห็นเต่าตัวที่เที่ยว
หากินนั้นมาแต่ไกลเหมือนกัน ครั้นแล้ว จึงเดินตรงเข้าไป
ที่เต่า คอยช่องอยู่ว่า เมื่อไรหนอเต่าจะโผล่อวัยวะส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกในบรรดาอวัยวะทั้งหลาย มีศีรษะเป็นที่ ๕
แล้วจะกัดอวัยวะส่วนนั้น คร่าเอาออกมากินเสีย ดังนี้.
ภิกษุทง้ั หลาย ตลอดเวลาทีเ่ ต่าไม่โผล่อวัยวะออกมา
สุนัขจิ้งจอกก็ไม่ได้โอกาสต้องหลีกไปเอง.
ภิกษุทงั้ หลาย ฉันใดก็ฉนั นัน้ มารผูม้ บี าปก็คอยช่อง
ต่อพวกเธอทั้งหลายติดต่อไม่ขาดระยะอยู่เหมือนกันว่า
ถ้าอย่างไรเราคงได้ช่อง ไม่ทางตา ก็ทางหู หรือทางจมูก
หรือทางลิ้น หรือทางกาย หรือทางใจ ดังนี้.
127

พุทธวจน - หมวดธรรม

ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ พวกเธอ
ทั้งหลาย จงเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอยู่เถิด
ได้เห็นรูปด้วยตา ได้ฟังเสียงด้วยหู ได้ดมกลิ่นด้วยจมูก
ได้ลมิ้ รสด้วยลิน้ ได้สมั ผัสโผฏฐัพพะด้วยกาย หรือได้รธู้ รรม
ด้วยใจแล้ว จงอย่าได้ถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือ
ทั้งหมด และอย่าได้ถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการแยกถือ
เป็นส่วนๆ เลย สิง่ ทีเ่ ป็นบาปอกุศล คือ อภิชฌาและโทมนัส
จะพึงไหลไปตามบุคคลผู้ไม่สำ�รวม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
เพราะการไม่สำ�รวมอินทรีย์ใดเป็นเหตุ พวกเธอทั้งหลาย
จงปฏิบตั เิ พือ่ การปิดกัน้ อินทรียน์ น้ั ไว้ พวกเธอทัง้ หลาย จงรักษา
และถึงความสำ�รวม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เถิด.
ภิกษุทั้งหลาย ในกาลใด พวกเธอทั้งหลาย จักเป็น
ผูค้ มุ้ ครองทวารในอินทรียท์ งั้ หลายอยู่ ในกาลนัน้ มารผูม้ บี าป
จะไม่ ไ ด้ ช่ อ งจากพวกเธอทั้ ง หลาย และต้ อ งหลี ก ไปเอง
เหมือนสุนัขจิ้งจอกไม่ได้ช่องจากเต่าก็หลีกไปเอง ฉะนั้น.
เต่าหดอวัยวะไว้ในกระดอง ฉันใด ภิกษุพงึ ตัง้ มโนวิตก
(ความตริตรึกทางใจ) ไว้ในกระดอง ฉันนัน
้ เป็นผูท้ ตี่ ณ
ั หาและ
ทิฏฐิไม่อิงอาศัยได้ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่กล่าวร้ายต่อใคร
ทั้งหมด เป็นผู้ดับสนิทแล้ว ดังนี้แล.
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กรรม ๔ แบบ (นัยที่ ๑)

55
-บาลี จตุกกฺ . อํ. ๒๑/๓๒๐/๒๓๗.

ภิกษุทงั้ หลาย กรรม ๔ ประการนี้ เรากระทำ�ให้แจ้ง
ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้ว ประกาศให้ทราบ ๔ ประการ
อะไรบ้าง คือ กรรมดำ�มีวบิ ากดำ�ก็มี กรรมขาวมีวบิ ากขาวก็มี
กรรมทั้งดำ�ทั้งขาวมีวิบากทั้งดำ�ทั้งขาวก็มี กรรมไม่ดำ�
ไม่ขาวมีวบิ ากไม่ด�ำ ไม่ขาว ย่อมเป็นไปเพือ่ ความสิน้ กรรมก็ม.ี
ภิกษุท้ังหลาย ก็กรรมดำ�มีวิบากดำ�เป็นอย่างไร
ภิกษุทง้ั หลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมปรุงแต่งกายสังขาร
ที่มีความเบียดเบียน ย่อมปรุงแต่งวจีสังขารที่มีความ
เบียดเบียน ย่อมปรุงแต่งมโนสังขารทีม่ คี วามเบียดเบียน
ครั้นเขาทำ�ความปรุงแต่งอย่างนี้แล้ว ย่อมเข้าถึงโลกที่มี
ความเบียดเบียน ผัสสะทีม่ คี วามเบียดเบียนย่อมถูกต้องเขา
ซึ่งเป็นผู้เข้าถึงโลกที่มีความเบียดเบียนนั้น เขาอันผัสสะที่มี
ความเบียดเบียนถูกต้องแล้ว ย่อมได้เสวยเวทนาอันมีความ
เบียดเบียน เป็นทุกข์โดยส่วนเดียว ดังเช่น พวกสัตว์นรก
นี้เราเรียกว่า กรรมดำ�มีวิบากดำ�.
ภิกษุท้งั หลาย ก็กรรมขาวมีวิบากขาวเป็นอย่างไร
ภิกษุทง้ั หลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมปรุงแต่งกายสังขาร
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ทีไ่ ม่มคี วามเบียดเบียน ย่อมปรุงแต่งวจีสงั ขารทีไ่ ม่มคี วาม
เบียดเบียน ย่อมปรุงแต่งมโนสังขารทีไ่ ม่มคี วามเบียดเบียน
ครั้นเขาทำ�ความปรุงแต่งอย่างนี้แล้ว ย่อมเข้าถึงโลกที่ไม่มี
ความเบียดเบียน ผัสสะทีไ่ ม่มคี วามเบียดเบียน ย่อมถูกต้องเขา
ซึง่ เป็นผูเ้ ข้าถึงโลกทีไ่ ม่มคี วามเบียดเบียนนัน้ เขาอันผัสสะที่
ไม่มคี วามเบียดเบียนถูกต้องแล้ว ย่อมได้เสวยเวทนาอันไม่มี
ความเบียดเบียน เป็นสุขโดยส่วนเดียว ดังเช่น พวกเทวดา
สุภกิณหะ นี้เราเรียกว่า กรรมขาวมีวิบากขาว.
ภิกษุท้ังหลาย ก็กรรมทั้งดำ�ทั้งขาวมีวิบากทั้งดำ�
ทั้งขาวเป็นอย่างไร ภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้
ย่อมปรุงแต่งกายสังขารที่มีความเบียดเบียนบ้าง ไม่มี
ความเบียดเบียนบ้าง ย่อมปรุงแต่งวจีสังขารที่มีความ
เบียดเบียนบ้าง ไม่มีความเบียดเบียนบ้าง ย่อมปรุงแต่ง
มโนสังขารทีม่ คี วามเบียดเบียนบ้าง ไม่มคี วามเบียดเบียนบ้าง
ครั้นเขาทำ�ความปรุงแต่งอย่างนี้แล้ว ย่อมเข้าถึงโลกที่มี
ความเบียดเบียนบ้าง ไม่มีความเบียดเบียนบ้าง ผัสสะที่มี
ความเบียดเบียนบ้าง ไม่มคี วามเบียดเบียนบ้าง ย่อมถูกต้องเขา
ซึ่ง เป็ น ผู้เ ข้ า ถึ ง โลกที่มีค วามเบี ย ดเบี ย นบ้ า ง ไม่ มีค วาม
เบียดเบียนบ้างนั้น เขาอันผัสสะที่มีความเบียดเบียนบ้าง
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ไม่มคี วามเบียดเบียนบ้าง ถูกต้องแล้ว ย่อมได้เสวยเวทนาอัน
มีความเบียดเบียนบ้าง ไม่มคี วามเบียดเบียนบ้าง อันเป็นสุข
และทุกข์เจือปนกัน ดังเช่น มนุษย์ทง้ั หลาย เทวดาบางพวก
และสัตว์พวกวินิบาตบางพวก นี้เราเรียกว่า กรรมทั้งดำ�
ทัง้ ขาวมีวบิ ากทัง้ ดำ�ทัง้ ขาว.
ภิกษุทั้งหลาย ก็กรรมไม่ดำ�ไม่ขาวมีวิบากไม่ดำ�
ไม่ขาว ย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเป็นอย่างไร คือ
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ นี้เรา
เรียกว่า กรรมไม่ดำ�ไม่ขาวมีวิบากไม่ดำ�ไม่ขาว ย่อมเป็นไป
เพื่อความสิ้นกรรม.
ภิกษุทงั้ หลาย กรรม ๔ ประการเหล่านีแ้ ล เรากระทำ�
ให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้ว ประกาศให้ทราบ.
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กรรม ๔ แบบ (นัยที่ ๒)

56

-บาลี จตุกกฺ . อํ. ๒๑/๓๒๑/๒๓๘.

ภิกษุทงั้ หลาย กรรม ๔ ประการนี้ เรากระทำ�ให้แจ้ง
ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้ว ประกาศให้ทราบ ๔ ประการ
อะไรบ้าง คือ กรรมดำ�มีวบิ ากดำ�ก็มี กรรมขาวมีวบิ ากขาวก็มี
กรรมทั้งดำ�ทั้งขาวมีวิบากทั้งดำ�ทั้งขาวก็มี กรรมไม่ดำ�
ไม่ขาวมีวบิ ากไม่ด�ำ ไม่ขาว ย่อมเป็นไปเพือ่ ความสิน้ กรรมก็ม.ี
ภิกษุท้ังหลาย ก็กรรมดำ�มีวิบากดำ�เป็นอย่างไร
ภิกษุทง้ั หลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมปรุงแต่งกายสังขาร
… วจีสงั ขาร … มโนสังขารทีม่ คี วามเบียดเบียน ครั้นเขา
ทำ � ความปรุ ง แต่ ง อย่ า งนี้ แ ล้ ว ย่ อ มเข้ า ถึ ง โลกที่ มี ค วาม
เบียดเบียน … ย่อมได้เสวยเวทนาอันมีความเบียดเบียน
เป็นทุกข์โดยส่วนเดียว ดังเช่น พวกสัตว์นรก นี้เราเรียกว่า
กรรมดำ�มีวิบากดำ�.
ภิกษุทั้งหลาย ก็กรรมขาวมีวิบากขาวเป็นอย่างไร
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย บุ ค คลบางคนในโลกนี้ ย่ อ มปรุ ง แต่ ง
กายสั ง ขาร … วจี สัง ขาร … มโนสั ง ขารที่ไ ม่ มีค วาม
เบียดเบียน ครัน้ เขาทำ�ความปรุงแต่งอย่างนีแ้ ล้ว ย่อมเข้าถึง
โลกที่ไม่มีความเบียดเบียน … ย่อมได้เสวยเวทนาอันไม่มี
ความเบียดเบียน เป็นสุขโดยส่วนเดียว ดังเช่น พวกเทวดา
สุภกิณหะ นี้เราเรียกว่า กรรมขาวมีวิบากขาว.
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ภิกษุท้ังหลาย ก็กรรมทั้งดำ�ทั้งขาวมีวิบากทั้งดำ�
ทั้งขาวเป็นอย่างไร ภิกษุท้งั หลาย บุคคลบางคนในโลกนี้
ย่อมปรุงแต่งกายสังขาร … วจีสงั ขาร … มโนสังขารทีม่ คี วาม
เบียดเบียนบ้าง ไม่มคี วามเบียดเบียนบ้าง ครัน้ เขาทำ�ความ
ปรุงแต่งอย่างนีแ้ ล้ว ย่อมเข้าถึงโลกทีม่ คี วามเบียดเบียนบ้าง
ไม่มีความเบียดเบียนบ้าง … ย่อมได้เสวยเวทนาอันมีความ
เบียดเบียนบ้าง ไม่มีความเบียดเบียนบ้าง อันเป็นสุขและ
ทุกข์เจือปนกัน ดังเช่น มนุษย์ทั้งหลาย เทวดาบางพวก
และสัตว์พวกวินบิ าตบางพวก นีเ้ ราเรียกว่า กรรมทัง้ ดำ�ทัง้ ขาว
มีวิบากทั้งดำ�ทั้งขาว.
ภิกษุทั้งหลาย ก็กรรมไม่ดำ�ไม่ขาวมีวิบากไม่ดำ�
ไม่ขาว ย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเป็นอย่างไร คือ
สติสัมโพชฌงค์ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ วิริยสัมโพชฌงค์
ปีตสิ มั โพชฌงค์ ปัสสัทธิสมั โพชฌงค์ สมาธิสมั โพชฌงค์
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ นีเ้ ราเรียกว่า กรรมไม่ด�ำ ไม่ขาวมีวบิ าก
ไม่ดำ�ไม่ขาว ย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม.
ภิกษุทงั้ หลาย กรรม ๔ ประการเหล่านีแ้ ล เรากระทำ�
ให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้ว ประกาศให้ทราบ.
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กรรม ๔ แบบ (นัยที่ ๓)

57

-บาลี จตุกกฺ . อํ. ๒๑/๓๑๓/๒๓๒.

ภิกษุทั้งหลาย กรรม ๔ ประการนี้ เรากระทำ�ให้
แจ้งด้วยปัญญาอันยิง่ เองแล้ว ประกาศให้ทราบ ๔ ประการ
อะไรบ้าง คือ กรรมดำ�มีวบิ ากดำ�ก็มี กรรมขาวมีวบิ ากขาวก็มี
กรรมทั้งดำ�ทั้งขาวมีวิบากทั้งดำ�ทั้งขาวก็มี กรรมไม่ดำ�
ไม่ขาวมีวบิ ากไม่ด�ำ ไม่ขาว ย่อมเป็นไปเพือ่ ความสิน้ กรรมก็ม.ี
ภิกษุท้ังหลาย ก็กรรมดำ�มีวิบากดำ�เป็นอย่างไร
ภิกษุทง้ั หลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมปรุงแต่งกายสังขาร
… วจีสงั ขาร … มโนสังขารทีม่ คี วามเบียดเบียน ครัน้ เขา
ทำ � ความปรุ ง แต่ ง อย่ า งนี้ แ ล้ ว ย่ อ มเข้ า ถึ ง โลกที่ มี ค วาม
เบียดเบียน … ย่อมได้เสวยเวทนาอันมีความเบียดเบียน
เป็นทุกข์โดยส่วนเดียว ดังเช่น พวกสัตว์นรก นี้เราเรียกว่า
กรรมดำ�มีวิบากดำ�.
ภิกษุทั้งหลาย ก็กรรมขาวมีวิบากขาวเป็นอย่างไร
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย บุ ค คลบางคนในโลกนี้ ย่ อ มปรุ ง แต่ ง
กายสั ง ขาร … วจี สั ง ขาร … มโนสั ง ขารที่ ไ ม่ มี ค วาม
เบียดเบียน ครัน้ เขาทำ�ความปรุงแต่งอย่างนีแ้ ล้ว ย่อมเข้าถึง
โลกที่ไม่มีความเบียดเบียน … ย่อมได้เสวยเวทนาอันไม่มี
ความเบียดเบียน เป็นสุขโดยส่วนเดียว ดังเช่น พวกเทวดา
สุภกิณหะ นี้เราเรียกว่า กรรมขาวมีวิบากขาว.
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ภิกษุท้ังหลาย ก็กรรมทั้งดำ�ทั้งขาวมีวิบากทั้งดำ�
ทั้งขาวเป็นอย่างไร ภิกษุท้งั หลาย บุคคลบางคนในโลกนี้
ย่อมปรุงแต่งกายสังขาร … วจีสงั ขาร … มโนสังขารทีม่ คี วาม
เบียดเบียนบ้าง ไม่มคี วามเบียดเบียนบ้าง ครัน้ เขาทำ�ความ
ปรุงแต่งอย่างนีแ้ ล้ว ย่อมเข้าถึงโลกทีม่ คี วามเบียดเบียนบ้าง
ไม่มีความเบียดเบียนบ้าง … ย่อมได้เสวยเวทนาอันมีความ
เบียดเบียนบ้าง ไม่มีความเบียดเบียนบ้าง อันเป็นสุขและ
ทุกข์เจือปนกัน ดังเช่น มนุษย์ทั้งหลาย เทวดาบางพวก
และสัตว์พวกวินิบาตบางพวก นี้เราเรียกว่า กรรมทั้งดำ�
ทั้งขาวมีวิบากทั้งดำ�ทั้งขาว.
ภิกษุทั้งหลาย ก็กรรมไม่ดำ�ไม่ขาวมีวิบากไม่ดำ�
ไม่ขาว ย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเป็นอย่างไร ภิกษุ
ทัง้ หลาย ในบรรดากรรมเหล่านัน้ เจตนาใดเพือ่ ละกรรมดำ�
อันมีวบิ ากดำ�ก็ดี เจตนาใดเพือ่ ละกรรมขาวอันมีวบิ ากขาวก็ดี
เจตนาใดเพือ่ ละกรรมทัง้ ดำ�ทัง้ ขาวอันมีวบิ ากทัง้ ดำ�ทัง้ ขาวก็ดี
นีเ้ ราเรียกว่า กรรมไม่ด�ำ ไม่ขาวมีวบิ ากไม่ด�ำ ไม่ขาว ย่อมเป็นไป
เพื่อความสิ้นกรรม.
ภิกษุทงั้ หลาย กรรม ๔ ประการเหล่านีแ้ ล เรากระทำ�
ให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้ว ประกาศให้ทราบ.
(อีกสูตรหนึ่ง -บาลี ม. ม. ๑๓/๘๒/๘๘. ก็ได้ตรัสไว้ด้วย
ถ้อยคำ�อย่างเดียวกันนี้. -ผู้รวบรวม)
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กรรม ๔ แบบ (นัยที่ ๔)

58

-บาลี จตุกกฺ . อํ. ๒๑/๓๑๘/๒๓๕.

ภิกษุทั้งหลาย กรรม ๔ ประการนี้ เรากระทำ�ให้
แจ้งด้วยปัญญาอันยิง่ เองแล้ว ประกาศให้ทราบ ๔ ประการ
อะไรบ้าง คือ กรรมดำ�มีวบิ ากดำ�ก็มี กรรมขาวมีวบิ ากขาวก็มี
กรรมทั้งดำ�ทั้งขาวมีวิบากทั้งดำ�ทั้งขาวก็มี กรรมไม่ดำ�
ไม่ขาวมีวบิ ากไม่ด�ำ ไม่ขาว ย่อมเป็นไปเพือ่ ความสิน้ กรรมก็ม.ี
ภิกษุท้ังหลาย ก็กรรมดำ�มีวิบากดำ�เป็นอย่างไร
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ฆ่าสัตว์ เป็น
ผูล้ กั ทรัพย์ เป็นผูป้ ระพฤติผดิ ในกาม เป็นผูพ้ ดู โกหก เป็น
ผูด้ มื่ น้�ำ เมาคือสุราและเมรัย อันเป็นทีต่ งั้ แห่งความประมาท
นี้เราเรียกว่า กรรมดำ�มีวิบากดำ�.
ภิกษุทั้งหลาย ก็กรรมขาวมีวิบากขาวเป็นอย่างไร
ภิกษุทงั้ หลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผูง้ ดเว้นจากการ
ฆ่าสัตว์ เป็นผูง้ ดเว้นจากการลักทรัพย์ เป็นผูง้ ดเว้นจากการ
ประพฤติผิดในกาม เป็นผู้งดเว้นจากการพูดโกหก เป็น
ผู้งดเว้นจากการดื่มน้ำ�เมาคือสุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้ง
แห่งความประมาท นี้เราเรียกว่า กรรมขาวมีวิบากขาว.
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ภิกษุทั้งหลาย ก็กรรมทั้งดำ�ทั้งขาวมีวิบากทั้งดำ�
ทั้งขาวเป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้
ย่อมปรุงแต่งกายสังขารที่มีความเบียดเบียนบ้าง ไม่มี
ความเบียดเบียนบ้าง ย่อมปรุงแต่งวจีสังขารที่มีความ
เบียดเบียนบ้าง ไม่มีความเบียดเบียนบ้าง ย่อมปรุงแต่ง
มโนสังขารทีม่ คี วามเบียดเบียนบ้าง ไม่มคี วามเบียดเบียนบ้าง
นี้เราเรียกว่า กรรมทั้งดำ�ทั้งขาวมีวิบากทั้งดำ�ทั้งขาว.
ภิกษุทั้งหลาย ก็กรรมไม่ดำ�ไม่ขาวมีวิบากไม่ดำ�
ไม่ขาว ย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเป็นอย่างไร ภิกษุ
ทัง้ หลาย ในบรรดากรรมเหล่านัน้ เจตนาใดเพือ่ ละกรรมดำ�
อันมีวบิ ากดำ�ก็ดี เจตนาใดเพือ่ ละกรรมขาวอันมีวบิ ากขาวก็ดี
เจตนาใดเพือ่ ละกรรมทัง้ ดำ�ทัง้ ขาวอันมีวบิ ากทัง้ ดำ�ทัง้ ขาวก็ดี
นีเ้ ราเรียกว่า กรรมไม่ด�ำ ไม่ขาวมีวบิ ากไม่ด�ำ ไม่ขาว ย่อมเป็นไป
เพื่อความสิ้นกรรม.
ภิกษุทงั้ หลาย กรรม ๔ ประการเหล่านีแ้ ล เรากระทำ�
ให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้ว ประกาศให้ทราบ.
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กรรม ๔ แบบ (นัยที่ ๕)

59

-บาลี จตุกกฺ . อํ. ๒๑/๓๑๙/๒๓๖.

ภิกษุทงั้ หลาย กรรม ๔ ประการนี้ เรากระทำ�ให้แจ้ง
ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้ว ประกาศให้ทราบ ๔ ประการ
อะไรบ้าง คือ กรรมดำ�มีวบิ ากดำ�ก็มี กรรมขาวมีวบิ ากขาวก็มี
กรรมทั้งดำ�ทั้งขาวมีวิบากทั้งดำ�ทั้งขาวก็มี กรรมไม่ดำ�
ไม่ขาวมีวบิ ากไม่ด�ำ ไม่ขาว ย่อมเป็นไปเพือ่ ความสิน้ กรรมก็ม.ี
ภิกษุท้ังหลาย ก็กรรมดำ�มีวิบากดำ�เป็นอย่างไร
ภิกษุทงั้ หลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผูฆ้ า่ มารดา เป็น
ผูฆ้ ่าบิดา เป็นผูฆ้ ่าพระอรหันต์ เป็นผูม้ ีจิตประทุษร้ายต่อ
พระตถาคตจนทำ�ให้พระโลหิตห้อขึ้น เป็นผู้ทำ�ลายสงฆ์
ให้แตกกัน นี้เราเรียกว่า กรรมดำ�มีวิบากดำ�.
ภิกษุทั้งหลาย ก็กรรมขาวมีวิบากขาวเป็นอย่างไร
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้งดเว้นจาก
การฆ่าสัตว์ เป็นผู้งดเว้นจากการลักทรัพย์ เป็นผู้งดเว้น
จากการประพฤติผดิ ในกาม เป็นผูง้ ดเว้นจากการพูดโกหก
เป็นผู้งดเว้นจากการพูดยุยงให้แตกกัน เป็นผู้งดเว้นจาก
การพูดคำ�หยาบ เป็นผู้งดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ เป็นผู้
ไม่่เพ่งเล็งทรัพย์ของผู้อื่น เป็นผู้มีจิตไม่พยาบาท เป็นผู้
มีสัมมาทิฏฐิ นี้เราเรียกว่า กรรมขาวมีวิบากขาว.
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ภิกษุทั้งหลาย ก็กรรมทั้งดำ�ทั้งขาวมีวิบากทั้งดำ�
ทั้งขาวเป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้
ย่อมปรุงแต่งกายสังขารที่มีความเบียดเบียนบ้าง ไม่มี
ความเบียดเบียนบ้าง ย่อมปรุงแต่งวจีสังขารที่มีความ
เบียดเบียนบ้าง ไม่มีความเบียดเบียนบ้าง ย่อมปรุงแต่ง
มโนสังขารทีม่ คี วามเบียดเบียนบ้าง ไม่มคี วามเบียดเบียนบ้าง
นีเ้ ราเรียกว่า กรรมทั้งดำ�ทั้งขาวมีวิบากทั้งดำ�ทั้งขาว.
ภิกษุทั้งหลาย ก็กรรมไม่ดำ�ไม่ขาวมีวิบากไม่ดำ�
ไม่ขาว ย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเป็นอย่างไร ภิกษุ
ทัง้ หลาย ในบรรดากรรมเหล่านัน้ เจตนาใดเพือ่ ละกรรมดำ�
อันมีวบิ ากดำ�ก็ดี เจตนาใดเพือ่ ละกรรมขาวอันมีวบิ ากขาวก็ดี
เจตนาใดเพือ่ ละกรรมทัง้ ดำ�ทัง้ ขาวอันมีวบิ ากทัง้ ดำ�ทัง้ ขาวก็ดี
นีเ้ ราเรียกว่า กรรมไม่ด�ำ ไม่ขาวมีวบิ ากไม่ด�ำ ไม่ขาว ย่อมเป็นไป
เพื่อความสิ้นกรรม.
ภิกษุทงั้ หลาย กรรม ๔ ประการเหล่านีแ้ ล เรากระทำ�
ให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้ว ประกาศให้ทราบ.
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การได้อัตภาพ

เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณ

60

-บาลี สี. ที. ๙/๔๓/๔๙.

ภิกษุทงั้ หลาย มีสมณพราหมณ์พวกหนึง่ มีวาทะว่า
ขาดสูญ ย่อมบัญญัตคิ วามขาดสูญ ความพินาศ ความไม่เกิดอีก
ของสั ต ว์ ที่ มี อ ยู่ ด้ ว ยเหตุ ๗ ประการ ก็ ส มณพราหมณ์
ผูเ้ จริญเหล่านัน้ อาศัยอะไร ปรารภอะไร จึงมีวาทะว่าขาดสูญ
ย่อมบัญญัตคิ วามขาดสูญ ความพินาศ ความไม่เกิดอีกของสัตว์
ที่มีอยู่ด้วยเหตุ ๗ ประการ.
(1) ภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ์บางคน
ในโลกนี้ มีวาทะอย่างนี้ มีทฏิ ฐิอย่างนีว้ า่ ท่านผูเ้ จริญ เพราะ
อัตตานี้มีรูป สำ�เร็จด้วยมหาภูตรูปทั้ง ๔ มีมารดาบิดาเป็น
แดนเกิด ภายหลังแต่การตาย เพราะการทำ�ลายแห่งกาย
ย่อมขาดสูญ ย่อมพินาศ ย่อมไม่เกิดอีก ด้วยเหตุเพียงเท่านี้
อัตตานี้จึงเป็นอันขาดสูญอย่างเด็ดขาด สมณพราหมณ์
พวกหนึง่ ย่อมบัญญัตคิ วามขาดสูญ ความพินาศ ความไม่เกิดอีก
ของสัตว์ที่มีอยู่อย่างนี้.
(2) สมณะหรือพราหมณ์พวกอืน่ กล่าวกะสมณะหรือ
พราหมณ์พวกนัน้ อย่างนีว้ า่ ท่านผูเ้ จริญ อัตตาทีท่ า่ นกล่าวถึงนัน้
มีอยูจ่ ริง ข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวว่าไม่มี แต่วา่ อัตตานีใ้ ช่วา่ จะขาดสูญ
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อย่างเด็ดขาดด้วยเหตุเพียงเท่านีก้ ห็ าไม่ ท่านผูเ้ จริญ ยังมี
อัตตาอย่างอืน่ ทีเ่ ป็นทิพย์ เป็นอัตตามีรปู เป็นพวกกามาพจร
บริโภคอาหารคือคำ�ข้าว อัตตานัน้ ท่านยังไม่รู้ ท่านยังไม่เห็น
แต่ขา้ พเจ้ารู้ ข้าพเจ้าเห็น ท่านผูเ้ จริญ ภายหลังแต่การตาย
เพราะการทำ�ลายแห่งกาย อัตตานัน้ แหละย่อมขาดสูญ ย่อม
พินาศ ย่อมไม่เกิดอีก ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ อัตตานี้จึงเป็น
อันขาดสูญอย่างเด็ดขาด สมณพราหมณ์พวกหนึ่ง ย่อม
บัญญัติความขาดสูญ ความพินาศ ความไม่เกิดอีกของสัตว์
ที่มีอยู่อย่างนี้.
(3) สมณะหรือพราหมณ์พวกอื่น กล่าวกะสมณะ
หรือพราหมณ์พวกนั้นอย่างนี้ว่า ท่านผู้เจริญ อัตตาที่ท่าน
กล่าวถึงนัน้ มีอยูจ่ ริง ข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวว่าไม่มี แต่วา่ อัตตานี้
ใช่ว่าจะขาดสูญอย่างเด็ดขาด ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็หาไม่
ท่านผู้เจริญ ยังมีอัตตาอย่างอื่น ที่เป็นทิพย์ เป็นอัตตามีรูป
สำ�เร็จด้วยใจ (มโนมโย) มีอวัยวะใหญ่นอ้ ยครบถ้วน มีอนิ ทรีย์
ไม่บกพร่อง อัตตานัน้ ท่านยังไม่รู้ ท่านยังไม่เห็น แต่ขา้ พเจ้ารู้
ข้าพเจ้าเห็น ท่านผู้เจริญ ภายหลังแต่การตาย เพราะการ
ทำ�ลายแห่งกาย อัตตานั้นแหละย่อมขาดสูญ …
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(4) สมณะหรือพราหมณ์พวกอื่น กล่าวกะสมณะ
หรือพราหมณ์พวกนั้น อย่างนี้ว่า ท่านผู้เจริญ อัตตาที่ท่าน
กล่าวถึงนัน้ มีอยูจ่ ริง ข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวว่าไม่มี แต่วา่ อัตตานี้
ใช่ว่าจะขาดสูญอย่างเด็ดขาด ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็หาไม่
ท่านผูเ้ จริญ ยังมีอตั ตาอย่างอืน่ ทีเ่ ข้าถึงอากาสานัญจายตนะ
อันมีการทำ�ในใจว่า อากาศไม่มที ส่ี น้ิ สุด เพราะก้าวล่วงรูปสัญญา
เสียได้ เพราะความดับแห่งปฏิฆสัญญา เพราะไม่ใส่ใจใน
สัญญาต่างๆ (นานตฺตสฺา) โดยประการทัง้ ปวง อัตตานัน้ ท่าน
ยังไม่รู้ ท่านยังไม่เห็น แต่ขา้ พเจ้ารู้ ข้าพเจ้าเห็น ท่านผูเ้ จริญ
ภายหลังแต่การตาย เพราะการทำ�ลายแห่งกาย อัตตานัน้ แหละ
ย่อมขาดสูญ …
(5) สมณะหรือพราหมณ์พวกอืน่ กล่าวกะสมณะหรือ
พราหมณ์พวกนัน้ อย่างนีว้ า่ ท่านผูเ้ จริญ อัตตาทีท่ า่ นกล่าวถึงนัน้
มีอยูจ่ ริง ข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวว่าไม่มี แต่วา่ อัตตานีใ้ ช่วา่ จะขาดสูญ
อย่างเด็ดขาด ด้วยเหตุเพียงเท่านีก้ ห็ าไม่ ท่านผูเ้ จริญ ยังมี
อัตตาอย่างอืน่ ทีเ่ ข้าถึงวิญญาณัญจายตนะอันมีการทำ�ในใจว่า
วิญญาณไม่มที ส่ี น้ิ สุด เพราะก้าวล่วงอากาสานัญจายตนะเสียได้
โดยประการทั้งปวง อัตตานั้นท่านยังไม่รู้ ท่านยังไม่เห็น
แต่ขา้ พเจ้ารู้ ข้าพเจ้าเห็น ท่านผูเ้ จริญ ภายหลังแต่การตาย
เพราะการทำ�ลายแห่งกาย อัตตานัน้ แหละย่อมขาดสูญ …
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(6) สมณะหรือพราหมณ์พวกอื่น กล่าวกะสมณะ
หรือพราหมณ์พวกนั้น อย่างนี้ว่า ท่านผู้เจริญ อัตตาที่ท่าน
กล่าวถึงนัน้ มีอยูจ่ ริง ข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวว่าไม่มี แต่วา่ อัตตานี้
ใช่ว่าจะขาดสูญอย่างเด็ดขาด ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็หาไม่
ท่านผูเ้ จริญ ยังมีอตั ตาอย่างอืน่ ทีเ่ ข้าถึงอากิญจัญญายตนะอันมี
การทำ�ในใจว่า อะไรๆ ไม่มี เพราะก้าวล่วงวิญญาณัญจายตนะ
เสียได้โดยประการทัง้ ปวง อัตตานัน้ ท่านยังไม่รู้ ท่านยังไม่เห็น
แต่ขา้ พเจ้ารู้ ข้าพเจ้าเห็น ท่านผูเ้ จริญ ภายหลังแต่การตาย
เพราะการทำ�ลายแห่งกาย อัตตานั้นแหละย่อมขาดสูญ …
(7) สมณะหรือพราหมณ์พวกอื่น กล่าวกะสมณะ
หรือพราหมณ์พวกนั้นอย่างนี้ว่า ท่านผู้เจริญ อัตตาที่ท่าน
กล่าวถึงนัน้ มีอยูจ่ ริง ข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวว่าไม่มี แต่วา่ อัตตานี้
ใช่วา่ จะขาดสูญอย่างเด็ดขาด ด้วยเหตุเพียงเท่านีก้ ห็ าไม่ ท่าน
ผูเ้ จริญ ยังมีอตั ตาอย่างอืน่ ทีเ่ ข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ
เพราะก้าวล่วงอากิญจัญญายตนะเสียได้โดยประการทัง้ ปวง
อัตตานัน้ ท่านยังไม่รู้ ท่านยังไม่เห็น แต่ขา้ พเจ้ารู้ ข้าพเจ้าเห็น
ท่านผูเ้ จริญ ภายหลังแต่การตาย เพราะการทำ�ลายแห่งกาย
อัตตานั้นแหละย่อมขาดสูญ …
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ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย สมณะหรื อ พราหมณ์ ผู้ มี ว าทะว่ า
ขาดสูญ ย่อมบัญญัตคิ วามขาดสูญ ความพินาศ ความไม่เกิดอีก
ของสัตว์ที่มีอยู่ด้วยเหตุ ๗ ประการเหล่านี้แล
ภิกษุทง้ั หลาย สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด ทีม่ วี าทะ
ว่าขาดสูญ ย่อมบัญญัตคิ วามขาดสูญ ความพินาศ ความไม่เกิด
อีกของสัตว์ที่มีอยู่ สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมด
ย่อมบัญญัติด้วยเหตุ ๗ ประการเหล่านีเ้ ท่านัน้ จะบัญญัตดิ ว้ ย
เหตุอน่ื นอกจากนีไ้ ม่ม.ี
… ภิกษุทง้ั หลาย ธรรมเหล่านีแ้ ลอันลึกซึง้ เห็นได้ยาก
รู้ตามได้ยาก สงบระงับ ประณีต จะคาดคะเนเอาไม่ได้
เป็นของละเอียด รูไ้ ด้เฉพาะบัณฑิตวิสยั ซึง่ ตถาคตทำ�ให้แจ้ง
ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง แล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตาม ซึ่งเป็นเหตุให้
คนเมือ่ กล่าวชมตถาคต พึงกล่าวได้ถกู ต้องตามความเป็นจริง.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณ

เหตุให้เจริญไม่เสื่อม (อปริหานิยธรรม)

61

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๙๔/๗๕.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราจั ก แสดงอปริ ห านิ ย ธรรม ๖
ประการ อีกหมวดหนึ่งแก่พวกเธอ พวกเธอจงฟัง จงใส่ใจ
ให้ดี เราจะกล่าว.
(1) ภิกษุทงั้ หลาย พวกภิกษุมกี ายกรรมประกอบ
ด้ ว ยเมตตา ปรากฏในเพื่ อ นร่ ว มประพฤติ พ รหมจรรย์
ทั้งในที่แจ้ง ทั้งในที่ลับ อยู่เพียงใด ความเจริญก็เป็นสิ่งที่
ภิกษุทั้งหลายหวังได้ ไม่มีความเสื่อมเลย อยู่เพียงนั้น.
(2) ภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุมีวจีกรรมประกอบ
ด้ ว ยเมตตา ปรากฏในเพื่ อ นร่ ว มประพฤติ พ รหมจรรย์
ทั้งในที่แจ้ง ทั้งในที่ลับ อยู่เพียงใด ความเจริญก็เป็นสิ่งที่
ภิกษุทั้งหลายหวังได้ ไม่มีความเสื่อมเลย อยู่เพียงนั้น.
(3) ภิกษุทงั้ หลาย พวกภิกษุมมี โนกรรมประกอบ
ด้ ว ยเมตตา ปรากฏในเพื่ อ นร่ ว มประพฤติ พ รหมจรรย์
ทั้งในที่แจ้ง ทั้งในที่ลับ อยู่เพียงใด ความเจริญก็เป็นสิ่งที่
ภิกษุทั้งหลายหวังได้ ไม่มีความเสื่อมเลย อยู่เพียงนั้น.
(4) ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย พวกภิ ก ษุ มี ล าภใดๆ เกิ ด
โดยธรรม ได้แล้วโดยธรรม ที่สุดแม้เพียงอาหารติดบาตร
ก็บริโภคโดยไม่เกียดกันไว้เพือ่ ตน ย่อมเป็นผูบ้ ริโภคเฉลีย่
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ทั่วไปกับเพื่อนร่วมประพฤติพรหมจรรย์ผู้มีศีล อยู่เพียงใด
ความเจริญก็เป็นสิง่ ทีภ่ กิ ษุทง้ั หลายหวังได้ ไม่มคี วามเสือ่ มเลย
อยู่เพียงนั้น.
(5) ภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุเป็นผู้มีศีลที่ไม่ขาด
ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไท อันผู้รู้สรรเสริญ ไม่ถูก
ทิฏฐิครอบงำ� เป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิ และถึงความเป็นผู้มี
ศีลเสมอกันในศีลเช่นนัน้ กับเพือ่ นร่วมประพฤติพรหมจรรย์
ทั้งหลาย ทั้งในที่แจ้ง ทั้งในที่ลับ อยู่เพียงใด ความเจริญก็
เป็นสิง่ ทีภ่ กิ ษุทง้ั หลายหวังได้ ไม่มคี วามเสือ่ มเลย อยูเ่ พียงนัน้ .
(6) ภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุเป็นผู้มีทิฏฐิอันเป็น
อริยะ อันเป็นเครื่องนำ�ออก นำ�ไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดย
ชอบแก่ผู้กระทำ�ตาม และถึงความเป็นผู้มีทิฏฐิเสมอกันใน
ทิฏฐิเช่นนัน้ กับเพือ่ นร่วมประพฤติพรหมจรรย์ ทัง้ ในทีแ่ จ้ง
ทั้งในที่ลับ อยู่เพียงใด ความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลาย
หวังได้ ไม่มีความเสื่อมเลย อยู่เพียงนั้น.
ภิกษุทงั้ หลาย อปริหานิยธรรมทัง้ ๖ ประการเหล่านี้
ยังคงดำ�รงอยู่ได้ในหมู่ภิกษุท้ังหลาย และพวกเธอเหล่านั้น
ก็ยงั เห็นพ้องต้องกันในธรรมทัง้ ๖ ประการเหล่านี้ อยูเ่ พียงใด
ความเจริญก็เป็นสิง่ ทีภ่ กิ ษุทง้ั หลายหวังได้ ไม่มคี วามเสือ่ มเลย
อยู่เพียงนั้น.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณ

เหตุให้ระลึกถึง รัก เคารพ ไม่วิวาท
และพร้อมเพรียงกัน (สาราณียธรรม)

62

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๓๒๓/๒๘๓.

ภิกษุทงั้ หลาย ธรรม ๖ ประการเหล่านี้ เป็นเหตุให้
ระลึกถึงกัน เป็นเหตุกอ่ ความรัก ก่อความเคารพ เป็นไปเพือ่
ความสงเคราะห์กนั เพือ่ ไม่ววิ าทกัน เพือ่ ความพร้อมเพรียงกัน
เพือ่ ความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน ๖ ประการอะไรบ้าง คือ
(1) ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุมกี ายกรรมประกอบด้วย
เมตตา ปรากฏในเพื่อนร่วมประพฤติพรหมจรรย์ ทั้งใน
ทีแ่ จ้ง ทัง้ ในทีล่ บั ธรรมแม้นเี้ ป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน เป็นเหตุ
ก่อความรัก ก่อความเคารพ เป็นไปเพือ่ ความสงเคราะห์กนั
เพื่อไม่วิวาทกัน เพื่อความพร้อมเพรียงกัน เพื่อความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน.
(2) ภิกษุทงั้ หลาย อีกประการหนึง่ ภิกษุมวี จีกรรม
ประกอบด้ ว ยเมตตา ปรากฏในเพื่ อ นร่ ว มประพฤติ
พรหมจรรย์ ทั้งในที่แจ้ง ทั้งในที่ลับ ...
(3) ภิกษุทง้ั หลาย อีกประการหนึง่ ภิกษุมมี โนกรรม
ประกอบด้วยเมตตา ปรากฏในเพือ่ นร่วมประพฤติพรหมจรรย์
ทั้งในที่แจ้ง ทั้งในที่ลับ ...
(4) ภิกษุทง้ั หลาย อีกประการหนึง่ ภิกษุมลี าภใดๆ
เกิดโดยธรรม ได้แล้วโดยธรรม ทีส่ ดุ แม้เพียงอาหารติดบาตร
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ก็บริโภคโดยไม่เกียดกันไว้เพือ่ ตน ย่อมเป็นผูบ้ ริโภคเฉลีย่
ทั่วไปกับเพื่อนร่วมประพฤติพรหมจรรย์ผู้มีศีล ...
(5) ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อี ก ประการหนึ่ ง ภิ ก ษุ เ ป็ น
ผู้มีศีลที่ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไท อันผู้รู้
สรรเสริญ ไม่ถูกทิฏฐิครอบงำ� เป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิ และ
ถึงความเป็นผู้มีศีลเสมอกันในศีลเช่นนั้น กับเพื่อนร่วม
ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลาย ทั้งในที่แจ้ง ทั้งในที่ลับ ...
(6) ภิกษุท้งั หลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุเป็นผู้มี
ทิฏฐิอนั เป็นอริยะ อันเป็นเครือ่ งนำ�ออก นำ�ไปเพือ่ ความสิน้ ทุกข์
โดยชอบแก่ผกู้ ระทำ�ตาม และถึงความเป็นผูม้ ที ฏิ ฐิเสมอกัน
ในทิฏฐิเช่นนัน้ กับเพือ่ นร่วมประพฤติพรหมจรรย์ ทัง้ ในทีแ่ จ้ง
ทั้งในที่ลับ ธรรมแม้นี้เป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน เป็นเหตุก่อ
ความรัก ก่อความเคารพ เป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กัน
เพื่อไม่วิวาทกัน เพื่อความพร้อมเพรียงกัน เพื่อความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน.
ภิกษุทงั้ หลาย ธรรม ๖ ประการเหล่านีแ้ ล เป็นเหตุให้
ระลึกถึงกัน เป็นเหตุกอ่ ความรัก ก่อความเคารพ เป็นไปเพือ่
ความสงเคราะห์กนั เพือ่ ไม่ววิ าทกัน เพือ่ ความพร้อมเพรียงกัน
เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณ

เหตุแห่งความแตกแยก

63
-บาลี มู. ม. ๑๒/๕๘๒/๕๔๑.

ภิกษุทั้งหลาย ได้ยินว่า พวกเธอเกิดขัดใจ ทะเลาะ
วิวาท ทิม่ แทงกันและกันด้วยหอกคือปากอยู่ ไม่ยงั กันและกัน
ให้เข้าใจ ไม่ปรารถนาความเข้าใจกัน ไม่ยังกันและกันให้
ปรองดอง ไม่ปรารถนาความปรองดองกันจริงหรือ.
เป็นอย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย พวกเธอจะสำ � คั ญ ความข้ อ นั้ น
เป็นอย่างไร สมัยใด พวกเธอ เกิดขัดใจ ทะเลาะ วิวาท ทิม่ แทง
กันและกันด้วยหอกคือปากอยู่ สมัยนั้น พวกเธอเข้าไปตั้ง
เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรม
ในเพือ่ นสพรหมจารีทง้ั หลาย ทัง้ ต่อหน้าและลับหลัง บ้างหรือ.
ข้อนั้นไม่มีเลย พระพุทธเจ้าข้า.

ภิกษุทั้งหลาย เช่นนี้ก็เป็นอันว่า สมัยใด พวกเธอ
เกิดขัดใจ ทะเลาะ วิวาท ทิ่มแทงกันและกันด้วยหอก
คือปากอยู่ สมัยนัน้ พวกเธอไม่ได้เข้าไปตัง้ เมตตากายกรรม
เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรม ในเพือ่ นสพรหมจารี
ทั้ ง หลาย ทั้ ง ต่ อ หน้ า และลั บ หลั ง โมฆบุ รุ ษ ทั้ ง หลาย
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เมือ่ เป็นดังนัน้ พวกเธอรูอ้ ะไร เห็นอะไร จึงเกิดขัดใจ ทะเลาะ
วิวาท ทิม่ แทงกันและกันด้วยหอกคือปากอยู่ ไม่ยงั กันและกัน
ให้เข้าใจ ไม่ปรารถนาความเข้าใจกัน ไม่ยังกันและกันให้
ปรองดอง ไม่ปรารถนาความปรองดองกัน.
โมฆบุรุษทั้งหลาย ข้อนั้นนั่นแหละ จักไม่เป็นไป
เพื่อ ประโยชน์ เป็ น ไปเพื่อ ทุ ก ข์ แก่ พ วกเธอทั้ง หลาย
ตลอดกาลนาน.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณ

ความพลัดพราก
จากของรักของชอบใจย่อมมี

64
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๖๗/๑๓๕.

อานนท์ เธออย่าได้เศร้าโศกเสียใจไปเลย เราได้บอก
ไว้กอ่ นแล้วไม่ใช่หรือว่า ความเป็นต่างๆ ความพลัดพราก
ความเป็นอย่างอื่น จากของรักของชอบใจทั้งสิ้นย่อมมี
อานนท์ ข้อนัน้ จะได้มาแต่ทไ่ี หนเล่า สิง่ ใดเกิดขึน้ แล้ว เป็นแล้ว
อันปัจจัยปรุงแต่งแล้ว มีความแตกทำ�ลายไปเป็นธรรมดา
ว่าสิง่ นีอ้ ย่าแตกทำ�ลายไปเลยดังนี้ ย่อมไม่ใช่ฐานะทีจ่ ะมีได้.
อานนท์ เธอได้อุปัฏฐากตถาคต ด้วยกายกรรม
ที่ ป ระกอบด้ ว ยเมตตา อันเกื้อ กูล เป็นความสุข อย่า ง
สม่�ำ เสมอ หาประมาณไม่ได้มาช้านาน เธอได้อปุ ฏั ฐากตถาคต
ด้วยวจีกรรมทีป่ ระกอบด้วยเมตตา อันเกือ้ กูล เป็นความสุข
อย่างสม่�ำ เสมอ หาประมาณไม่ได้มาช้านาน เธอได้อปุ ฏั ฐาก
ตถาคต ด้วยมโนกรรมที่ประกอบด้วยเมตตา อันเกื้อกูล
เป็นความสุข อย่างสม่ำ�เสมอ หาประมาณไม่ได้มาช้านาน.
อานนท์ เธอได้กระทำ�บุญไว้แล้ว เธอจงประกอบ
ความเพียรเถิด แล้วจะเป็นผู้ไม่มีอาสวะโดยพลัน.
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ภิกษุทง้ั หลาย พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทัง้ หลาย
เหล่าใด ที่ได้มีแล้วในกาลก่อน ภิกษุผู้เป็นอุปัฏฐากอันเลิศ
ของพระผูม้ พี ระภาคเหล่านัน้ ก็เลิศเสมอกันกับอานนท์ของ
เรานี้ ภิกษุทงั้ หลาย พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทัง้ หลาย
เหล่าใด ที่จะมีในอนาคต ภิกษุผู้เป็นอุปัฏฐากอันเลิศของ
พระผูม้ พี ระภาคเหล่านัน้ ก็เลิศเสมอกันกับอานนท์ของเรานี.้
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อานนท์ เ ป็ น บั ณ ฑิ ต ย่ อ มรู้ เ วลาที่
เหมาะสมเพื่ อ จะเข้ า เฝ้ า ตถาคตว่ า นี้ เ ป็ น เวลาของภิ ก ษุ
ทั้งหลาย นี้เป็นเวลาของภิกษุณีทั้งหลาย นี้เป็นเวลาของ
อุบาสกทัง้ หลาย นีเ้ ป็นเวลาของอุบาสิกาทัง้ หลาย นีเ้ ป็นเวลา
ของเหล่าพระราชา นี้เป็นเวลาของเหล่ามหาอำ�มาตย์ของ
พระราชา นี้เป็นเวลาของเดียรถีย์ทั้งหลาย นี้เป็นเวลาของ
สาวกเดียรถีย์ทั้งหลาย. …
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณ

คนพาล-บัณฑิต (นัยที่ ๑)

65
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๑๓๐,๓๗๖/๔๔๕,๕๘๖.

ภิกษุทง้ั หลาย บุคคลผูป้ ระกอบด้วยธรรม ๓ ประการ
ให้ทราบว่าเป็นคนพาล ธรรม ๓ ประการอะไรบ้าง คือ
กายกรรมที่เป็นอกุศล วจีกรรมที่เป็นอกุศล มโนกรรม
ทีเ่ ป็นอกุศล ภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูป้ ระกอบด้วยธรรม ๓
ประการเหล่านี้แล ให้ทราบว่าเป็นคนพาล.
ภิกษุทง้ั หลาย บุคคลผูป้ ระกอบด้วยธรรม ๓ ประการ
ให้ทราบว่าเป็นบัณฑิต ธรรม ๓ ประการอะไรบ้าง คือ
กายกรรมที่ เ ป็ น กุ ศ ล วจี ก รรมที่ เ ป็ น กุ ศ ล มโนกรรม
ที่เป็นกุศล ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๓
ประการเหล่านี้แล ให้ทราบว่าเป็นบัณฑิต.
ภิกษุทง้ั หลาย บุคคลผูป้ ระกอบด้วยธรรม ๓ ประการ
ย่อมตกนรก เหมือนกับถูกนำ�ตัวไปฝังไว้ ธรรม ๓ ประการ
อะไรบ้าง คือ กายกรรมทีเ่ ป็นอกุศล วจีกรรมทีเ่ ป็นอกุศล
มโนกรรมทีเ่ ป็นอกุศล ภิกษุทง้ั หลาย บุคคลผูป้ ระกอบด้วย
ธรรม ๓ ประการเหล่านีแ้ ล ย่อมตกนรกเหมือนกับถูกนำ�ตัว
ไปฝังไว้.
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ภิกษุทง้ั หลาย บุคคลผูป้ ระกอบด้วยธรรม ๓ ประการ
ย่อมไปสวรรค์ เหมือนกับถูกนำ�ตัวไปเก็บไว้ ธรรม ๓ ประการ
อะไรบ้าง คือ กายกรรมที่เป็นกุศล วจีกรรมที่เป็นกุศล
มโนกรรมทีเ่ ป็นกุศล ภิกษุทง้ั หลาย บุคคลผูป้ ระกอบด้วย
ธรรม ๓ ประการเหล่านีแ้ ล ย่อมไปสวรรค์เหมือนกับถูกนำ�ตัว
ไปเก็บไว้.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณ

คนพาล-บัณฑิต (นัยที่ ๒)

66
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๑๓๑,๓๗๗/๔๔๖,๕๘๗.

ภิกษุทง้ั หลาย บุคคลผูป้ ระกอบด้วยธรรม ๓ ประการ
ให้ทราบว่าเป็นคนพาล ธรรม ๓ ประการอะไรบ้าง คือ
กายกรรมที่มีโทษ วจีกรรมที่มีโทษ มโนกรรมที่มีโทษ
ภิกษุทง้ั หลาย บุคคลผูป้ ระกอบด้วยธรรม ๓ ประการเหล่านีแ้ ล
ให้ทราบว่าเป็นคนพาล.
ภิกษุทง้ั หลาย บุคคลผูป้ ระกอบด้วยธรรม ๓ ประการ
ให้ทราบว่าเป็นบัณฑิต ธรรม ๓ ประการอะไรบ้าง คือ
กายกรรมที่ไม่มีโทษ วจีกรรมที่ไม่มีโทษ มโนกรรมที่
ไม่มโี ทษ ภิกษุทง้ั หลาย บุคคลผูป้ ระกอบด้วยธรรม ๓ ประการ
เหล่านี้แล ให้ทราบว่าเป็นบัณฑิต.
ภิกษุทง้ั หลาย บุคคลผูป้ ระกอบด้วยธรรม ๓ ประการ
ย่อมตกนรก เหมือนกับถูกนำ�ตัวไปฝังไว้ ธรรม ๓ ประการ
อะไรบ้าง คือ กายกรรมทีม่ โี ทษ วจีกรรมทีม่ โี ทษ มโนกรรม
ที่ มี โ ทษ ภิ ก ษุ ท้ั ง หลาย บุ ค คลผู้ ป ระกอบด้ ว ยธรรม ๓
ประการเหล่านีแ้ ล ย่อมตกนรกเหมือนกับถูกนำ�ตัวไปฝังไว้.
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ภิกษุทง้ั หลาย บุคคลผูป้ ระกอบด้วยธรรม ๓ ประการ
ย่อมไปสวรรค์ เหมือนกับถูกนำ�ตัวไปเก็บไว้ ธรรม ๓ ประการ
อะไรบ้าง คือ กายกรรมที่ไม่มีโทษ วจีกรรมที่ไม่มีโทษ
มโนกรรมทีไ่ ม่มโี ทษ ภิกษุทงั้ หลาย บุคคลผูป้ ระกอบด้วย
ธรรม ๓ ประการเหล่านีแ้ ล ย่อมไปสวรรค์เหมือนกับถูกนำ�ตัว
ไปเก็บไว้.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณ

คนพาล-บัณฑิต (นัยที่ ๓)

67
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๑๓๑/๔๔๗.

ภิกษุทง้ั หลาย บุคคลผูป้ ระกอบด้วยธรรม ๓ ประการ
ให้ทราบว่าเป็นคนพาล ธรรม ๓ ประการอะไรบ้าง คือ
กายกรรมที่ เ ป็ น การเบี ย ดเบี ย น วจี ก รรมที่ เ ป็ น การ
เบียดเบียน มโนกรรมทีเ่ ป็นการเบียดเบียน ภิกษุทงั้ หลาย
บุคคลผูป้ ระกอบด้วยธรรม ๓ ประการเหล่านีแ้ ล ให้ทราบว่า
เป็นคนพาล.
ภิกษุทง้ั หลาย บุคคลผูป้ ระกอบด้วยธรรม ๓ ประการ
ให้ทราบว่าเป็นบัณฑิต ธรรม ๓ ประการอะไรบ้าง คือ
กายกรรมที่ไม่เป็นการเบียดเบียน วจีกรรมที่ไม่เป็น
การเบี ย ดเบี ย น มโนกรรมที่ ไ ม่ เ ป็ น การเบี ย ดเบี ย น
ภิ กษุ ทั้ ง หลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๓ ประการ
เหล่านี้แล ให้ทราบว่าเป็นบัณฑิต.
ภิกษุทง้ั หลาย เพราะเหตุนน้ั แหละ เธอทัง้ หลายพึง
ศึกษาอย่างนีว้ า่ บุคคลผูป้ ระกอบด้วยธรรม ๓ ประการเหล่าใด
ทีท่ �ำ ให้ทราบว่าเป็นคนพาล เราจะไม่ประพฤติธรรมเหล่านัน้
ส่วนบุคคลผูป้ ระกอบด้วยธรรม ๓ ประการเหล่าใด ทีท่ �ำ ให้
ทราบว่าเป็นบัณฑิต เราจะสมาทานประพฤติธรรมเหล่านัน้
ภิกษุทง้ั หลาย เธอทัง้ หลายพึงศึกษาอย่างนีแ้ ล.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณ

คนพาล-บัณฑิต (นัยที่ ๔)

68

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๑๓๒/๔๔๘.

ภิกษุทง้ั หลาย บุคคลผูป้ ระกอบด้วยธรรม ๓ ประการ
ย่อมเป็นคนพาล เป็นคนไม่ฉลาด เป็นอสัปบุรษุ ย่อมทำ�ตน
ให้ถูกกำ�จัด ให้ถูกทำ�ลาย เป็นไปกับด้วยโทษ ถูกผู้รู้ติเตียน
และประสบสิ่ งไม่ ใช่บุญเป็น อัน มาก ธรรม ๓ ประการ
อะไรบ้าง คือ กายทุจริต วจีทจุ ริต มโนทุจริต ภิกษุทง้ั หลาย
บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๓ ประการเหล่านี้แล ย่อมเป็น
คนพาล เป็นคนไม่ฉลาด เป็นอสัปบุรษุ ย่อมทำ�ตนให้ถกู กำ�จัด
ให้ถูกทำ�ลาย เป็นไปกับด้วยโทษ ถูกผู้รู้ติเตียน และประสบ
สิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมาก.
ภิกษุทง้ั หลาย บุคคลผูป้ ระกอบด้วยธรรม ๓ ประการ
ย่อมเป็นบัณฑิต เป็นคนฉลาด เป็นสัปบุรษุ ย่อมทำ�ตนไม่ให้
ถูกกำ�จัด ไม่ให้ถกู ทำ�ลาย ไม่มโี ทษ ผูร้ ไู้ ม่ตเิ ตียน และประสบบุญ
เป็นอันมาก ธรรม ๓ ประการอะไรบ้าง คือ กายสุจริต
วจีสุจริต มโนสุจริต ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วย
ธรรม ๓ ประการเหล่านี้แล ย่อมเป็นบัณฑิต เป็นคนฉลาด
เป็นสัปบุรุษ ย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกำ�จัด ไม่ให้ถูกทำ�ลาย
ไม่มีโทษ ผู้รู้ไม่ติเตียน และประสบบุญเป็นอันมาก.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณ

ผลของกรรมทีไ่ ม่สม่�ำ เสมอ-สม่�ำ เสมอ

69

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๗๗/๕๘๘.

ภิกษุทง้ั หลาย บุคคลผูป้ ระกอบด้วยธรรม ๓ ประการ
ย่อมตกนรก เหมือนกับถูกนำ�ไปฝังไว้ ธรรม ๓ ประการ
อะไรบ้าง คือ กายกรรมที่ไม่สม่ำ�เสมอ (กายกมฺเมน วิสเมน)
วจี ก รรมที่ ไ ม่ ส ม่ำ � เสมอ (วจีกมฺเมน วิสเมน) มโนกรรม
ที่ไม่สม่ำ�เสมอ (มโนกมฺเมน วิสเมน) ภิกษุทั้งหลาย บุคคล
ผู้ประกอบด้วยธรรม ๓ ประการเหล่านี้แล ย่อมตกนรก
เหมือนกับถูกนำ�ตัวไปฝังไว้.
ภิกษุทง้ั หลาย บุคคลผูป้ ระกอบด้วยธรรม ๓ ประการ
ย่อมไปสวรรค์ เหมือนกับถูกนำ�ตัวไปเก็บไว้ ธรรม ๓ ประการ
อะไรบ้าง คือ กายกรรมที่ ส ม่ำ � เสมอ (กายกมฺเมน สเมน)
วจี ก รรมที่ ส ม่ำ � เสมอ (วจี ก มฺ เ มน สเมน) มโนกรรม
ที่ ส ม่ำ � เสมอ (มโนกมฺ เ มน สเมน) ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย บุ ค คล
ผู้ประกอบด้วยธรรม ๓ ประการเหล่านี้แล ย่อมไปสวรรค์
เหมือนกับถูกนำ�ตัวไปเก็บไว้.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณ

ผลของกรรมที่ไม่สะอาด-สะอาด

70

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๗๗/๕๘๙.

ภิกษุทง้ั หลาย บุคคลผูป้ ระกอบด้วยธรรม ๓ ประการ
ย่อมตกนรก เหมือนกับถูกนำ�ไปฝังไว้ ธรรม ๓ ประการ
อะไรบ้าง คือ กายกรรมที่ไม่สะอาด (กายกมฺเมน อสุจินา)
วจี ก รรมที่ ไ ม่ ส ะอาด (วจี ก มฺ เ มน อสุ จิ น า) มโนกรรม
ที่ ไ ม่ ส ะอาด (มโนกมฺเมน อสุจินา) ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย บุ ค คล
ผู้ประกอบด้วยธรรม ๓ ประการเหล่านี้แล ย่อมตกนรก
เหมือนกับถูกนำ�ตัวไปฝังไว้.
ภิกษุทง้ั หลาย บุคคลผูป้ ระกอบด้วยธรรม ๓ ประการ
ย่อมไปสวรรค์ เหมือนกับถูกนำ�ตัวไปเก็บไว้ ธรรม ๓ ประการ
อะไรบ้าง คือ กายกรรมทีส่ ะอาด (กายกมฺเมน สุจนิ า) วจีกรรม
ทีส่ ะอาด (วจีกมฺเมน สุจนิ า) มโนกรรมทีส่ ะอาด (มโนกมฺเมน สุจนิ า)
ภิก ษุทั้ ง หลาย บุ คคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๓ ประการ
เหล่านี้แล ย่อมไปสวรรค์เหมือนกับถูกนำ�ตัวไปเก็บไว้.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณ

ความไม่สะอาด-ความสะอาด
ทางกาย วาจา และใจ

71

-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๒๘๕,๓๐๖/๑๖๕,๑๘๙.

จุนทะ ความไม่สะอาดทางกายมี ๓ อย่าง
(ติวิธ โข จุนฺท กาเยน อโสเจยฺย)

ความไม่สะอาดทางวาจามี ๔ อย่าง
(จตุพฺพิธ วาจา อโสเจยฺย)

ความไม่สะอาดทางใจมี ๓ อย่าง.
(ติวิธ มนสา อโสเจยฺย)

จุนทะ ความไม่สะอาดทางกายมี ๓ อย่าง อะไรบ้าง
คือ จุนทะ คนบางคนในกรณีนี้
(1) เป็นผู้มีปกติฆ่าสัตว์ หยาบช้า มีฝ่ามือเปื้อน
ด้วยโลหิต มีแต่การฆ่าและการทุบตี ไม่มคี วามเอ็นดูในสัตว์
มีชวี ติ
(2) เป็นผูม้ ปี กติถอื เอาสิง่ ของทีม่ เี จ้าของไม่ได้ให้
คือ วัตถุอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของบุคคลอื่น ที่อยู่ในบ้านหรือ
ในป่าก็ตาม เป็นผู้ถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้ด้วยอาการ
แห่งขโมย
(3) เป็ น ผู้ มี ป กติ ป ระพฤติ ผิ ด ในกาม ในหญิ ง
ซึง่ มารดารักษา บิดารักษา พีน่ อ้ งชาย พีน่ อ้ งหญิง หรือญาติ
รักษา อันธรรมรักษา เป็นหญิงมีสามี หญิงอยู่ในสินไหม
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โดยที่สุดแม้หญิงอันเขาหมั้นไว้ ด้วยการคล้องพวงมาลัย
เป็นผู้ประพฤติผิดจารีตในรูปแบบเหล่านั้น
จุนทะ อย่างนีแ้ ล ความไม่สะอาดทางกาย ๓ อย่าง.
จุนทะ ความไม่สะอาดทางวาจามี ๔ อย่าง อะไรบ้าง
คือ จุนทะ คนบางคนในกรณีนี้
(1) เป็นผู้มีปกติกล่าวเท็จ (มุสาวาท) ไปสู่สภาก็ดี
ไปสูบ่ ริษทั ก็ดี ไปสูท่ า่ มกลางหมูญ
่ าติกด็ ี ไปสูท่ า่ มกลางศาลา
ประชาคมก็ดี ไปสูท่ า่ มกลางราชสกุลก็ดี อันเขานำ�ไปเป็นพยาน
ถามว่า บุรุษผู้เจริญ ท่านรู้อย่างไร ท่านจงกล่าวไปอย่างนั้น
ดังนี้ บุรุษนั้น เมื่อไม่รู้ก็กล่าวว่ารู้ เมื่อรู้ก็กล่าวว่าไม่รู้
เมือ่ ไม่เห็นก็กล่าวว่าเห็น เมือ่ เห็นก็กล่าวว่าไม่เห็น เพราะเหตุ
ตนเอง เพราะเหตุผอู้ นื่ หรือเพราะเหตุเห็นแก่อามิสอะไรๆ
ก็เป็นผู้กล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่
(2) เป็นผู้มีวาจาส่อเสียด (ปิสุณวาจา) คือฟังจาก
ฝ่ายนีแ้ ล้วไปบอกฝ่ายโน้นเพือ่ ทำ�ลายฝ่ายนี้ หรือฟังจากฝ่ายโน้น
แล้วมาบอกฝ่ายนีเ้ พือ่ ทำ�ลายฝ่ายโน้น เป็นผูท้ �ำ คนทีส่ ามัคคีกนั
ให้แตกกัน หรือทำ�คนทีแ่ ตกกันแล้วให้แตกกันยิง่ ขึน้ พอใจ ยินดี
เพลิดเพลินในการแตกกันเป็นพวก เป็นผูก้ ล่าววาจาทีก่ ระทำ�
ให้แตกกันเป็นพวก
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(3) เป็นผู้มีวาจาหยาบ (ผรุสวาจา) อันเป็นวาจา
หยาบคาย กล้าแข็ง แสบเผ็ดต่อผูอ้ น่ื กระทบกระเทียบผูอ้ น่ื
แวดล้อมอยู่ด้วยความโกรธ ไม่เป็นไปเพื่อสมาธิ เขาเป็น
ผูก้ ล่าววาจามีรูปลักษณะเช่นนั้น
(4) เป็นผูม้ วี าจาเพ้อเจ้อ (สมฺผปฺปลาป) คือเป็นผูก้ ล่าว
ไม่ถกู กาล ไม่กล่าวตามจริง กล่าวไม่อิงอรรถ ไม่อิงธรรม
ไม่อิงวินัย เป็นผู้กล่าววาจาไม่มีท่ตี ้งั อาศัย ไม่ถูกกาลเทศะ
ไม่มจี ดุ จบ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์
จุนทะ อย่างนีแ้ ล ความไม่สะอาดทางวาจา ๔ อย่าง.
จุนทะ ความไม่สะอาดทางใจมี ๓ อย่าง อะไรบ้าง
คือ จุนทะ คนบางคนในกรณีนี้
(1) เป็นผู้มากด้วยอภิชฌา (ความโลภเพ่งเล็ง) เป็น
ผู้โลภเพ่งเล็งวัตถุอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นว่า สิง่ ใดเป็น
ของผู้อื่น สิ่งนั้นจงเป็นของเรา ดังนี้
(2) เป็นผูม้ จี ติ พยาบาท มีความดำ�ริในใจเป็นไปใน
ทางประทุษร้ายว่า สัตว์ทง้ั หลายเหล่านี้ จงเดือดร้อน จงแตก
ทำ�ลาย จงขาดสูญ จงพินาศ อย่าได้มีอยู่เลย ดังนี้
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(3) เป็นผู้มีความเห็นผิด มีทัสสนะวิปริตว่า ทาน
ที่ให้แล้วไม่มี (ผล) ยัญที่บูชาแล้วไม่มี (ผล) การบูชาที่บูชา
แล้วไม่มี (ผล) ผลวิบากแห่งกรรมทีส่ ตั ว์ท�ำ ดีท�ำ ชัว่ ไม่มี โลกนี้
ไม่มี โลกอืน่ ไม่มี มารดาไม่มี บิดาไม่มี โอปปาติกะสัตว์ไม่มี
สมณพราหมณ์ผู้ดำ�เนินไปโดยชอบ ปฏิบัติโดยชอบถึงกับ
กระทำ�ให้แจ้งโลกนี้และโลกอื่น ด้วยปัญญาโดยชอบเอง
แล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ก็ไม่มี ดังนี้
จุนทะ อย่างนี้แล ความไม่สะอาดทางใจ ๓ อย่าง.
จุนทะ เหล่านี้แล เรียกว่า อกุศลกรรมบถสิบ.
จุนทะ อนึ่ง เพราะมี ก ารประกอบด้ ว ยอกุศลกรรมบถทั้งสิบประการเหล่านี้เป็นเหตุ นรกย่อมปรากฏ
กำ�เนิดเดรัจฉานย่อมปรากฏ เปรตวิสัยย่อมปรากฏ หรือ
ว่าทุคติใดๆ แม้อื่นอีก ย่อมมี.
… ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม
๑๐ ประการเหล่านีแ้ ล ย่อมเป็นเหมือนบุคคลผูถ้ กู นำ�ตัว
ไปฝังไว้ในนรก.
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จุนทะ ความสะอาดทางกายมี ๓ อย่าง
(ติวิธ โข จุนฺท กาเยน โสเจยฺย)

ความสะอาดทางวาจามี ๔ อย่าง
(จตุพฺพิธ วาจา โสเจยฺย)

ความสะอาดทางใจมี ๓ อย่าง.
(ติวิธ มนสา โสเจยฺย)

จุนทะ ความสะอาดทางกายมี ๓ อย่าง อะไรบ้าง
คือ จุนทะ บุคคลบางคนในกรณีนี้
(1) ละการฆ่าสัตว์ เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ วาง
ท่อนไม้ วางศัสตรา มีความละอายถึงความเอ็นดูกรุณาเกือ้ กูล
แก่สัตว์ทั้งหลายอยู่
(2) ละการถือเอาสิง่ ของทีเ่ จ้าของมิได้ให้ เว้นขาด
จากการถือเอาสิง่ ของทีเ่ จ้าของไม่ได้ให้ ไม่ถอื เอาทรัพย์และ
อุปกรณ์แห่งทรัพย์ท่ีเจ้าของไม่ได้ให้ ในบ้านก็ดี ในป่าก็ดี
ด้วยอาการแห่งขโมย
(3) ละการประพฤติผิดในกาม เว้นขาดจากการ
ประพฤติผดิ ในกาม ในหญิงซึง่ มารดารักษา บิดารักษา พีน่ อ้ งชาย
พี่น้องหญิงหรือญาติรักษา อันธรรมรักษา เป็นหญิงมีสามี
หญิงอยูใ่ นสินไหม โดยทีส่ ดุ แม้หญิงอันเขาหมัน้ ไว้ ด้วยการ
คล้องพวงมาลัย ไม่เป็นผูป้ ระพฤติผดิ จารีตในรูปแบบเหล่านัน้
จุนทะ อย่างนีแ้ ล ความสะอาดทางกาย ๓ อย่าง.
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จุนทะ ความสะอาดทางวาจามี ๔ อย่าง อะไรบ้าง
คือ จุนทะ บุคคลบางคนในกรณีนี้
(1) ละการพูดเท็จ เว้นขาดจากการพูดเท็จ ไปสู่
สภาก็ ดี ไปสู่ บ ริ ษั ท ก็ ดี ไปสู่ ท่ า มกลางหมู่ ญ าติ ก็ ดี ไปสู่
ท่ามกลางศาลาประชาคมก็ดี ไปสู่ท่ามกลางราชสกุลก็ดี
อันเขานำ�ไปเป็นพยาน ถามว่า บุรุษผู้เจริญ ท่านรู้อย่างไร
ท่านจงกล่าวไปอย่างนัน้ ดังนี้ บุรษุ นัน้ เมือ่ ไม่รกู้ ก็ ล่าวว่าไม่รู้
เมือ่ รูก้ ก็ ล่าวว่ารู้ เมือ่ ไม่เห็นก็กล่าวว่าไม่เห็น เมือ่ เห็นก็กล่าว
ว่าเห็น เพราะเหตุตนเอง เพราะเหตุผู้อื่น หรือเพราะเหตุ
เห็นแก่อามิสอะไรๆ ก็ไม่เป็นผู้กล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่
(2) ละคำ�ส่อเสียด เว้นขาดจากคำ�ส่อเสียด ได้ฟัง
จากฝ่ายนี้แล้วไม่เก็บไปบอกฝ่ายโน้น เพื่อแตกจากฝ่ายนี้
หรือได้ฟงั จากฝ่ายโน้นแล้วไม่เก็บมาบอกแก่ฝา่ ยนี้ เพือ่ แตกจาก
ฝ่ายโน้น แต่จะสมานคนทีแ่ ตกกันแล้ว ให้กลับพร้อมเพรียงกัน
อุดหนุนคนที่พร้อมเพรียงกันอยู่ ให้พร้อมเพรียงกันยิ่งขึ้น
เป็นคนชอบในความพร้อมเพรียง เป็นคนยินดีในความ
พร้อมเพรียง เป็นคนพอใจในความพร้อมเพรียง กล่าวแต่
วาจาที่ทำ�ให้พร้อมเพรียงกัน
(3) ละการกล่าวคำ�หยาบ เว้นขาดจากการกล่าว
คำ�หยาบ กล่าวแต่วาจาทีไ่ ม่มโี ทษ เสนาะโสต ให้เกิดความรัก
เป็นคำ�ฟูใจ เป็นคำ�สุภาพที่ชาวเมืองเขาพูดกัน เป็นที่ใคร่ที่
พอใจของมหาชน กล่าวแต่วาจาเช่นนั้นอยู่
166

เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณ

(4) ละคำ�พูดเพ้อเจ้อ เว้นขาดจากคำ�พูดเพ้อเจ้อ
กล่าวแต่ในเวลาอันสมควร กล่าวแต่คำ�จริง เป็นประโยชน์
เป็นธรรม เป็นวินยั กล่าวแต่วาจามีทตี่ งั้ มีหลักฐานทีอ่ า้ งอิง
มีเวลาจบ ประกอบด้วยประโยชน์ สมควรแก่เวลา
จุนทะ อย่างนีแ้ ล ความสะอาดทางวาจา ๔ อย่าง.
จุนทะ ความสะอาดทางใจมี ๓ อย่าง อะไรบ้าง
คือ จุนทะ บุคคลบางคนในกรณีนี้
(1) เป็นผู้ไม่มากด้วยอภิชฌา คือ เป็นผู้ไม่โลภ
ไม่เพ่งเล็งวัตถุอปุ กรณ์แห่งทรัพย์ของผูอ้ น่ื ว่า สิง่ ใดเป็นของ
ผู้อื่น สิ่งนั้นจงเป็นของเรา ดังนี้
(2) เป็นผู้ไม่มีจิตพยาบาท มีความดำ�ริแห่งใจอัน
ไม่ประทุษร้ายว่า สัตว์ทง้ั หลายเหล่านี้ จงเป็นผูไ้ ม่มเี วร ไม่มี
ความเบียดเบียน ไม่มีทุกข์ มีสุข บริหารตนอยู่เถิด ดังนี้
(3) เป็นผูม้ คี วามเห็นถูกต้อง มีทสั สนะไม่วปิ ริตว่า
ทานที่ให้แล้วมี (ผล) ยัญที่บูชาแล้วมี (ผล) การบูชาที่บูชา
แล้วมี (ผล) ผลวิบากแห่งกรรมที่สัตว์ทำ�ดีทำ�ชั่วมี โลกนี้มี
โลกอืน่ มี มารดามี บิดามี โอปปาติกะสัตว์มี สมณพราหมณ์
ผู้ดำ�เนินไปโดยชอบ ปฏิบัติโดยชอบ ถึงกับกระทำ�ให้แจ้ง
โลกนี้และโลกอื่น ด้วยปัญญาโดยชอบเอง แล้วประกาศให้
ผู้อื่นรู้ก็มี ดังนี้
จุนทะ อย่างนี้แล ความสะอาดทางใจ ๓ อย่าง.
จุนทะ เหล่านี้แล เรียกว่า กุศลกรรมบถสิบ.
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จุ น ทะ อนึ่ ง เพราะมี ก ารประกอบด้ ว ยกุ ศ ลกรรมบถทัง้ สิบประการเหล่านีเ้ ป็นเหตุ พวกเทวดาจึงปรากฏ
พวกมนุษย์จงึ ปรากฏ หรือว่าสุคติใดๆ แม้อน่ื อีก ย่อมมี.
… ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม
๑๐ ประการเหล่านีแ้ ล ย่อมเป็นเหมือนบุคคลผูถ้ กู นำ�ตัว
ไปเก็บไว้ในสวรรค์.
(ในสูตรอื่น -บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๓๒๕–๓๓๒/๑๙๘-๒๐๑.
แทนที่จะนับจำ�นวนกรรมบถมี ๑๐ ได้ทรงขยายออกไปเป็น ๒๐ คือ
ทำ�เองสิบ ชักชวนผู้อื่นให้ทำ�อีกสิบ และทรงขยายออกไปเป็น ๓๐ คือ
ทำ�เองสิบ ชักชวนผูอ้ นื่ ให้ทำ�สิบ ยินดีเมือ่ เขาทำ�สิบ และทรงขยายออกไป
เป็น ๔๐ คือ ทำ�เองสิบ ชักชวนผูอ้ น่ื ให้ทำ�สิบ ยินดีเมือ่ เขาทำ�สิบ สรรเสริญ
ผูก้ ระทำ�สิบ จึงมีกรรมบถ สิบ ยี่สิบ สามสิบ สี่สิบ.
ในสูตรอื่น -บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๓๓๒-๓๓๓/๒๐๒–๒๐๓.
แสดงผลแห่งการกระทำ�แปลกออกไป จากคำ�ว่า เหมือนถูกนำ�ตัวไปฝัง
ไว้ ใ นนรก นั้ น ทรงแสดงด้ ว ยคำ�ว่ า เป็ น ผู้ ขุ ด รากตนเอง ก็ มี ,
ตายแล้วไปทุคติ ก็ม,ี เป็นพาล ก็มี และจากคำ�ว่า เหมือนถูกนำ�ตัวไป
เก็บไว้ในสวรรค์ นั้น ทรงแสดงด้วยคำ�ว่า เป็นผู้ไม่ขุดรากตนเอง ก็มี
ตายแล้วไปสุคติ ก็มี เป็นบัณฑิต ก็มี.)
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วิญญาณ ไม่ใช่สิ่งที่ท่องเที่ยว

72

-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๗๕/๔๔๒.

สาติ ได้ยินว่าเธอมีทิฏฐิอันชั่วเห็นปานนี้เกิดขึ้นว่า
เราย่อมรูท้ วั่ ถึงธรรมตามทีพ่ ระผูม้ พี ระภาคทรงแสดงแล้วว่า
วิญญาณนี้นั่นแหละ ย่อมแล่นไป ย่อมท่องเที่ยวไป หาใช่
สิ่งอื่นไม่ดังนี้ จริงหรือ.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ย่อมรู้ทั่วถึงธรรมตามที่
พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่า วิญญาณนี้แหละ ย่อมแล่นไป ย่อม
ท่องเที่ยวไป หาใช่สิ่งอื่นไม่ ดังนี้จริง.

สาติ วิญญาณนั้นเป็นอย่างไร.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ สภาวะที่พูดได้ รับรู้ได้ ย่อมเสวยวิบาก
ของกรรมทั้งหลายทั้งส่วนดี ทั้งส่วนชั่วในที่นั้นๆ นั่นเป็นวิญญาณ.

โมฆบุรุษ เธอรู้ทั่วถึงธรรมอย่างนี้ที่เราแสดงแล้ว
แก่ใครเล่า โมฆบุรุษ วิญญาณเป็นปฏิจจสมุปปันนธรรม
(สิ่งที่อาศัยปัจจัยแล้วเกิดขึ้น) เราได้กล่าวแล้วโดยอเนกปริยาย
ถ้าเว้นจากปัจจัยแล้ว ความเกิดขึน้ แห่งวิญญาณย่อมไม่มี
ดั ง นี้ ไ ม่ ใ ช่ ห รื อ โมฆบุ รุ ษ ก็ เ มื่ อ เป็ น ดั ง นั้ น เธอกล่ า วตู่
เราด้วย ขุดตนเสียด้วย จะประสบสิง่ ไม่ใช่บญ
ุ เป็นอันมากด้วย
เพราะทิฏฐิทตี่ นถือชัว่ แล้ว โมฆบุรษุ ก็ความเห็นนัน้ ของเธอ
จักเป็นไปเพื่อความทุกข์ ไม่เกื้อกูลแก่เธอตลอดกาลนาน.
170

เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณ

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า

ภิ ก ษุ ท้ัง หลาย พวกเธอจะสำ � คั ญ ความข้ อ นั้น ว่ า
อย่างไร ภิกษุสาติเกวัฏฏบุตรนี้ จะเป็นผู้ทำ�ความเจริญใน
ธรรมวินัยนี้ได้บ้างหรือไม่.
ข้อนี้จะมีได้อย่างไร ข้อนี้มีไม่ได้เลย พระเจ้าข้า.
เมื่อภิกษุทั้งหลายทูลอย่างนี้แล้ว ภิกษุสาติเกวัฏฏบุตร นั่งนิ่ง
เก้อเขิน คอตก ก้มหน้า ซบเซา ไม่มีปฏิภาณ พระผู้มีพระภาคทอด
พระเนตรเห็นดังนั้นแล้ว ได้ตรัสว่า

โมฆบุรษุ เธอจะปรากฏด้วยทิฏฐิอนั ชัว่ นัน้ ของตนเอง
เราจักสอบถามภิกษุทั้งหลายในที่นี้.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย พวกเธอย่ อ มรู้ ทั่ ว ถึ ง ธรรมที่ เ รา
แสดงแล้วเหมือนสาติภิกษุ กล่าวตู่เราด้วย ขุดตนเสียด้วย
จะประสบสิง่ ไม่ใช่บญ
ุ เป็นอันมากด้วย เพราะทิฏฐิทตี่ นถือชัว่
แล้วดังนี้ใช่ไหม.
ข้อนีไ้ ม่มเี ลย พระเจ้าข้า เพราะวิญญาณอาศัยปัจจัยแล้วเกิดขึน้
พระผูม้ พี ระภาคตรัสแล้วแก่พวกข้าพระองค์ โดยอเนกปริยาย ถ้าเว้นจาก
ปัจจัยแล้ว ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณย่อมไม่มี.

ภิกษุทง้ั หลาย ดีละ พวกเธอรูท้ ว่ั ถึงธรรมทีเ่ ราแสดง
อย่างนีถ้ กู แล้ว ภิกษุทง้ั หลาย วิญญาณอาศัยปัจจัยแล้วเกิดขึน้
เราได้กล่าวแล้วโดยอเนกปริยาย ถ้าเว้นจากปัจจัยแล้ว ความ
เกิดขึ้นแห่งวิญญาณไม่ได้มี ก็แต่ภิกษุสาติเกวัฏฏบุตรนี้
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กล่าวตู่เราด้วย ขุดตนเสียด้วย จะประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็น
อันมากด้วย เพราะทิฏฐิที่ตนถือชั่วแล้ว ความเห็นนั้นของ
โมฆบุรุษนั้น จักเป็นไปเพื่อความทุกข์ ไม่เกื้อกูลแก่เธอ
ตลอดกาลนาน.
ภิกษุทั้งหลาย วิญญาณอาศัยปัจจัยใดๆ เกิดขึ้น
ก็ถึงความนับด้วยปัจจัยนั้นๆ วิญญาณอาศัยจักษุและรูป
ทัง้ หลายเกิดขึน้ ก็ถงึ ความนับว่าจักษุวญ
ิ ญาณ วิญญาณอาศัย
โสตะและเสียงทัง้ หลายเกิดขึน้ ก็ถงึ ความนับว่าโสตวิญญาณ
วิญญาณอาศัยฆานะและกลิน่ ทัง้ หลายเกิดขึน้ ก็ถงึ ความนับว่า
ฆานวิญญาณ วิญญาณอาศัยชิวหาและรสทั้งหลายเกิดขึ้น
ก็ ถึง ความนั บ ว่ า ชิ ว หาวิ ญ ญาณ วิ ญ ญาณอาศั ย กายและ
โผฏฐัพพะทั้งหลายเกิดขึ้น ก็ถึงความนับว่ากายวิญญาณ
วิญญาณอาศัยมโนและธรรมทั้งหลายเกิดขึ้น ก็ถึงความนับ
ว่า มโนวิญญาณ.
ภิกษุทง้ั หลาย เปรียบเหมือนไฟอาศัยเชือ้ ใดๆ ติดขึน้
ก็ถงึ ความนับด้วยเชือ้ นัน้ ๆ ไฟอาศัยไม้ตดิ ขึน้ ก็ถงึ ความนับ
ว่าไฟไม้ ไฟอาศัยป่าติดขึน้ ก็ถงึ ความนับว่าไฟป่า ไฟอาศัย
หญ้าติดขึ้น ก็ถึงความนับว่าไฟหญ้า ไฟอาศัยโคมัยติดขึ้น
ก็ถงึ ความนับว่าไฟโคมัย ไฟอาศัยแกลบติดขึน้ ก็ถงึ ความนับ
ว่าไฟแกลบ ไฟอาศัยหยากเยื่อติดขึ้น ก็ถึงความนับว่าไฟ
หยากเยือ่ ฉันใด.
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ภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นก็เหมือนกัน วิญญาณอาศัย
ปัจจัยใดๆ เกิดขึน้ ก็ถงึ ความนับด้วยปัจจัยนัน้ ๆ วิญญาณ
อาศัยจักษุและรูปทั้งหลายเกิดขึ้น ก็ถึงความนับว่า จักษุวิญญาณ วิญญาณอาศัยโสตะและเสียงทั้งหลายเกิดขึ้น
ก็ถงึ ความนับว่า โสตวิญญาณ วิญญาณอาศัยฆานะและกลิน่
ทัง้ หลายเกิดขึน้ ก็ถงึ ความนับว่า ฆานวิญญาณ วิญญาณอาศัย
ชิวหาและรสทัง้ หลายเกิดขึน้ ก็ถงึ ความนับว่า ชิวหาวิญญาณ
วิญญาณอาศัยกายและโผฏฐัพพะทัง้ หลายเกิดขึน้ ก็ถงึ ความ
นับว่า กายวิญญาณ วิญญาณอาศัยมโนและธรรมทัง้ หลาย
เกิดขึ้น ก็ถึงความนับว่า มโนวิญญาณ.
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายย่อมเห็นความเกิดขึ้น
ของสิ่งนีู่้ (ภูตมิทํ)1 หรือไม่.
เห็น พระเจ้าข้า.

ภิกษุทงั้ หลาย เธอทัง้ หลายย่อมเห็นว่า สิง่ นัน้ เกิดขึน้
เพราะอาหาร อย่างนั้นใช่ไหม.
เห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

1. บาลีคำ�นี้ มีสำ�นวนแปลอย่างอืน่ อีก เช่น ขันธปัญจกะ, ขันธ์ ๕ เป็นต้น. -ผูร้ วบรวม
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ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เธอทั้ ง หลายย่ อ มเห็ น ว่ า สิ่ ง นั้ น
มีความดับเป็นธรรมดา เพราะความดับแห่งอาหาร อย่างนัน้
ใช่ไหม.
เห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุทั้งหลาย ความสงสัยและความเคลือบแคลง
ย่อมเกิดขึ้นว่า สิ่งนี้มีอยู่หรือไม่มี อย่างนั้นใช่ไหม.
เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุทั้งหลาย ความสงสัยและความเคลือบแคลง
ย่อมเกิดขึ้นว่า สิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะอาหาร อย่างนั้นใช่ไหม.
เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุทั้งหลาย ความสงสัยและความเคลือบแคลง
ย่อมเกิดขึน้ ว่า สิง่ นัน้ มีความดับเป็นธรรมดา เพราะความดับ
แห่งอาหาร อย่างนั้นใช่ไหม.
เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุทงั้ หลาย บุคคลเห็นอยูด่ ว้ ยปัญญาอันชอบตาม
ความเป็นจริงว่า สิง่ นีเ้ กิดขึน้ แล้ว ย่อมละความสงสัยทีเ่ กิดขึน้
เสียได้ อย่างนั้นใช่ไหม.
เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.
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ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบ
ตามความเป็นจริงว่า สิง่ นัน้ เกิดขึน้ เพราะอาหาร ย่อมละความ
สงสัยทีเ่ กิดขึน้ เสียได้ อย่างนัน้ ใช่ไหม.
เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย บุคคลเห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบ
ตามความเป็นจริงว่า สิ่งนั้นมีความดับเป็นธรรมดา เพราะ
ความดับแห่งอาหาร ย่อมละความสงสัยที่เกิดขึ้นเสียได้
อย่างนัน้ ใช่ไหม.
เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อ
ที่ว่า สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วเพราะเหตุอย่างนี้ๆ ใช่ไหม.
เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อ
ที่ว่า สิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะอาหาร อย่างนั้นใช่ไหม.
เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อ
ทีว่ า่ สิง่ นัน้ มีความดับเป็นธรรมดา เพราะความดับแห่งอาหาร
อย่างนั้นใช่ไหม.
เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.
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ภิกษุทง้ั หลาย เธอทัง้ หลายเห็นอยูด่ ว้ ยปัญญาอันชอบ
ตามความเป็นจริงว่า สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้ว อย่างนั้นใช่ไหม.
เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุทง้ั หลาย เธอทัง้ หลายเห็นอยูด่ ว้ ยปัญญาอันชอบ
ตามความเป็นจริงว่า สิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะอาหาร อย่างนั้น
ใช่ไหม.
เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุทง้ั หลาย เธอทัง้ หลายเห็นอยูด่ ว้ ยปัญญาอันชอบ
ตามความเป็นจริงว่า สิ่งนั้นมีความดับเป็นธรรมดา เพราะ
ความดับแห่งอาหาร อย่างนั้นใช่ไหม.
เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย หากว่ า เธอทั้ ง หลาย พึ ง ติ ด อยู่
(อลฺลีเยถ) เพลิดเพลินอยู่ (เกฬาเยถ) ปรารถนาอยู่ (ธเนยฺยาถ)
ยึดถือว่าเป็นของเราอยู่ (มมาเยถ) ซึ่งทิฏฐิอันบริสุทธิ์ผุดผ่อง
อย่างนี้ เธอทั้งหลายพึงรู้ทั่วถึงธรรมที่เปรียบได้กับพ่วงแพ
อันเราแสดงแล้ว เพือ่ ประโยชน์ในการสลัดออก ไม่ใช่แสดงแล้ว
เพื่อให้ยึดถือไว้ อย่างนั้นใช่ไหม.
ข้อนี้ไม่เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.
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ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย หากว่ า เธอทั้ ง หลาย ไม่ ติ ด อยู่
(น อลฺลีเยถ) ไม่เพลิดเพลินอยู่ (น เกฬาเยถ) ไม่ปรารถนาอยู่
(น ธเนยฺยาถ) ไม่ยด
ึ ถือว่าเป็นของเราอยู่ (น มมาเยถ) ซึง่ ทิฏฐิอนั
บริสทุ ธิผ์ ดุ ผ่องอย่างนี้ เธอทัง้ หลายพึงรูท้ วั่ ถึงธรรมทีเ่ ปรียบ
ได้กบั พ่วงแพอันเราแสดงแล้ว เพือ่ ประโยชน์ในการสลัดออก
ไม่ใช่แสดงแล้ว เพื่อให้ยึดถือไว้ อย่างนั้นใช่ไหม.
เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

(จากนัน้ ทรงแสดงเรือ่ งอาหาร ๔, ปฏิจจสมุปบาท และธรรมอืน่
อีกหลายประการ ผูอ้ า่ นสามารถศึกษาได้จากเนือ้ ความเต็มของพระสูตรนี.้
-ผูร้ วบรวม)
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วิญญาณ ไม่เที่ยง

เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณ

73

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๘๕/๑๒๔.

ภิกษุทงั้ หลาย วิญญาณเกิดขึน้ เพราะอาศัยส่วนสอง
วิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยส่วนสองเป็นอย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย จักษุวิญญาณเกิดขึ้น เพราะอาศัย
จักษุและรูป จักษุไม่เทีย่ ง มีความแปรปรวน มีความเปลีย่ น
เป็นอย่างอืน่ รูปทัง้ หลายไม่เทีย่ ง มีความแปรปรวน มีความ
เปลีย่ นเป็นอย่างอืน่ ส่วนสองอย่างนี้ หวั่นไหวและอาพาธ
ไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น
จักษุวญ
ิ ญาณไม่เทีย่ ง มีความแปรปรวน มีความเปลีย่ นเป็น
อย่างอื่น แม้เหตุปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งจักษุวิญญาณ
ก็ไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น
ภิกษุทั้งหลาย ก็จักษุวิญญาณที่เกิดขึ้นแล้ว เพราะอาศัย
ปัจจัยอันไม่เที่ยง จะเป็นของเที่ยงได้อย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย ความประจวบ ความประชุม ความ
พร้อมกันแห่งธรรมทั้ง ๓ ประการนี้แล เรียกว่าจักษุสัมผัส
ถึงจักษุสัมผัสก็ไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยน
เป็นอย่างอืน่ แม้เหตุปจั จัยเพือ่ ความเกิดขึน้ แห่งจักษุสมั ผัส
ก็ไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น
ภิกษุทั้งหลาย ก็จักษุสัมผัสที่เกิดขึ้นแล้ว เพราะอาศัย
ปัจจัยอันไม่เที่ยง จะเป็นของเที่ยงได้อย่างไร.
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ภิกษุทั้งหลาย บุคคลอันผัสสะ1กระทบแล้วย่อม
รูส้ กึ (เวเทติ) อันผัสสะกระทบแล้วย่อมคิด (เจเตติ) อันผัสสะ
กระทบแล้วย่อมจำ�ได้หมายรู้ (สัญชานาติ) แม้ธรรมเหล่านี้
ก็หวัน่ ไหวและอาพาธ ไม่เทีย่ ง มีความแปรปรวน มีความเปลีย่ น
เป็นอย่างอื่น.
ภิกษุทั้งหลาย โสตวิญญาณเกิดขึ้น เพราะอาศัย
โสตะและเสียง โสตะไม่เทีย่ ง มีความแปรปรวน มีความ
เปลีย่ นเป็นอย่างอืน่ เสียงทัง้ หลายไม่เทีย่ ง มีความแปรปรวน
มีความเปลีย่ นเป็นอย่างอืน่ … ก็โสตวิญญาณทีเ่ กิดขึน้ แล้ว
เพราะอาศัยปัจจัยอันไม่เทีย่ ง จะเป็นของเทีย่ งได้อย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย ความประจวบ ความประชุม ความ
พร้อมกันแห่งธรรมทั้ง ๓ ประการนี้แล เรียกว่าโสตสัมผัส
ถึงโสตสัมผัสก็ไม่เทีย่ ง มีความแปรปรวน มีความเปลีย่ น
เป็นอย่างอื่น …
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลอันผัสสะกระทบแล้วย่อม
รูส้ กึ อันผัสสะกระทบแล้วย่อมคิด อันผัสสะกระทบแล้วย่อม
จำ�ได้หมายรู้ แม้ธรรมเหล่านีก้ ห็ วัน่ ไหวและอาพาธ ไม่เทีย่ ง
มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น.
1. ดูเพิม่ เติมเกีย่ วกับผัสสะได้ทห่ี น้า 28 และ 187. -ผูร้ วบรวม
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ภิกษุทั้งหลาย ฆานวิญญาณเกิดขึ้น เพราะอาศัย
ฆานะและกลิ่น ฆานะไม่เทีย่ ง มีความแปรปรวน มีความ
เปลีย่ นเป็นอย่างอืน่ กลิน่ ทัง้ หลายไม่เทีย่ ง มีความแปรปรวน
มีความเปลีย่ นเป็นอย่างอืน่ … ก็ฆานวิญญาณทีเ่ กิดขึน้ แล้ว
เพราะอาศัยปัจจัยอันไม่เทีย่ ง จะเป็นของเทีย่ งได้อย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย ความประจวบ ความประชุม ความ
พร้อมกันแห่งธรรมทั้ง ๓ ประการนี้แล เรียกว่าฆานสัมผัส
ถึงฆานสัมผัสก็ไม่เทีย่ ง มีความแปรปรวน มีความเปลีย่ น
เป็นอย่างอื่น …
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย บุ ค คลอั น ผั ส สะกระทบแล้ ว ย่ อ ม
รูส้ กึ อันผัสสะกระทบแล้วย่อมคิด อันผัสสะกระทบแล้วย่อม
จำ�ได้หมายรู้ แม้ธรรมเหล่านีก้ ห็ วัน่ ไหวและอาพาธ ไม่เทีย่ ง
มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น.
ภิกษุทงั้ หลาย ชิวหาวิญญาณเกิดขึน้ เพราะอาศัย
ชิวหาและรส ชิวหาไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความ
เปลีย่ นเป็นอย่างอืน่ รสทัง้ หลายไม่เทีย่ ง มีความแปรปรวน
มีความเปลีย่ นเป็นอย่างอืน่ … ก็ชวิ หาวิญญาณทีเ่ กิดขึน้ แล้ว
เพราะอาศัยปัจจัยอันไม่เทีย่ ง จะเป็นของเทีย่ งได้อย่างไร.
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ภิกษุทั้งหลาย ความประจวบ ความประชุม ความ
พร้อมกันแห่งธรรมทั้ง ๓ ประการนี้แล เรียกว่าชิวหาสัมผัส
ถึ ง ชิ ว หาสั ม ผั ส ก็ ไ ม่ เ ที่ ย ง มี ค วามแปรปรวน มี ค วาม
เปลี่ยนเป็นอย่างอื่น …
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย บุ ค คลอั น ผั ส สะกระทบแล้ ว ย่ อ ม
รูส้ กึ อันผัสสะกระทบแล้วย่อมคิด อันผัสสะกระทบแล้วย่อม
จำ�ได้หมายรู้ แม้ธรรมเหล่านีก้ ห็ วัน่ ไหวและอาพาธ ไม่เทีย่ ง
มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น.
ภิกษุทั้งหลาย กายวิญญาณเกิดขึ้น เพราะอาศัย
กายและโผฏฐัพพะ กายไม่เทีย่ ง มีความแปรปรวน มีความ
เปลี่ยนเป็นอย่างอื่น โผฏฐัพพะทั้งหลายไม่เที่ยง มีความ
แปรปรวน มีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น … ก็กายวิญญาณ
ทีเ่ กิดขึน้ แล้ว เพราะอาศัยปัจจัยอันไม่เทีย่ ง จะเป็นของเทีย่ ง
ได้อย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย ความประจวบ ความประชุม ความ
พร้อมกันแห่งธรรมทั้ง ๓ ประการนี้แล เรียกว่ากายสัมผัส
ถึงกายสัมผัสก็ไม่เทีย่ ง มีความแปรปรวน มีความเปลีย่ น
เป็นอย่างอื่น …
181

พุทธวจน - หมวดธรรม

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย บุ ค คลอั น ผั ส สะกระทบแล้ ว ย่ อ ม
รูส้ กึ อันผัสสะกระทบแล้วย่อมคิด อันผัสสะกระทบแล้วย่อม
จำ�ได้หมายรู้ แม้ธรรมเหล่านีก้ ห็ วัน่ ไหวและอาพาธ ไม่เทีย่ ง
มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น.
ภิกษุทั้งหลาย มโนวิญญาณเกิดขึ้น เพราะอาศัย
ใจและธรรม ใจไม่เทีย่ ง มีความแปรปรวน มีความเปลีย่ น
เป็นอย่างอื่น ธรรมทั้งหลายไม่เที่ยง มีความแปรปรวน
มีความเปลี่ ยนเป็ น อย่างอื่น ส่วนสองอย่างนี้ หวั่นไหว
และอาพาธ ไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยนเป็น
อย่างอื่น มโนวิญญาณไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความ
เปลี่ยนเป็นอย่างอื่น แม้เหตุปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่ง
มโนวิญญาณ ก็ไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยน
เป็นอย่างอื่น ภิกษุทั้งหลาย ก็มโนวิญญาณที่เกิดขึ้นแล้ว
เพราะอาศัยปัจจัยอันไม่เทีย่ ง จะเป็นของเทีย่ งได้อย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย ความประจวบ ความประชุม ความ
พร้อมกันแห่งธรรม ๓ ประการนี้แล เรียกว่ามโนสัมผัส
ถึงมโนสัมผัสก็ไม่เทีย่ ง มีความแปรปรวน มีความเปลีย่ นเป็น
อย่างอื่น แม้เหตุปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งมโนสัมผัส
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ก็ไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น
ภิกษุทั้งหลาย ก็มโนสัมผัสที่เกิดขึ้นแล้ว เพราะอาศัย
ปัจจัยอันไม่เที่ยง จะเป็นของเที่ยงได้อย่างไร.
ภิกษุทง้ั หลาย บุคคลอันผัสสะกระทบแล้วย่อมรูส้ กึ
อันผัสสะกระทบแล้วย่อมคิด อันผัสสะกระทบแล้วย่อม
จำ�ได้หมายรู้ แม้ธรรมเหล่านีก้ ห็ วัน่ ไหวและอาพาธ ไม่เทีย่ ง
มีความแปรปรวน มีความเปลีย่ นเป็นอย่างอืน่ .
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วิญญาณ เป็นสิ่งที่เกิดดับ

74
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๑๖/๒๓๕.

ภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ จะพึงเบื่อหน่าย
ได้บ้าง คลายกำ�หนัดได้บ้าง หลุดพ้นได้บ้าง ในร่างกายอัน
เป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตทั้ง ๔ นี้ ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร
ภิกษุทงั้ หลาย ข้อนัน้ เพราะเหตุวา่ ความเจริญก็ดี ความเสือ่ ม
ก็ดี การเกิดก็ดี การตายก็ดี ของร่างกายอันเป็นที่ประชุม
แห่งมหาภูตทั้ง ๔ นี้ ย่อมปรากฏ เพราะเหตุนั้น ปุถุชน
ผู้ไม่ได้สดับ จึงเบื่อหน่ายได้บ้าง จึงคลายกำ�หนัดได้บ้าง
จึงหลุดพ้นได้บ้าง ในร่างกายนั้น.
ภิกษุทงั้ หลาย ส่วนสิง่ ทีเ่ รียกกันว่า จิตบ้าง มโนบ้าง
วิญญาณบ้าง ปุถชุ นผูไ้ ม่ได้สดับ ไม่อาจจะเบือ่ หน่าย ไม่อาจ
จะคลายกำ�หนัด ไม่อาจจะหลุดพ้นจากสิ่งนั้นได้เลย ข้อนั้น
เพราะเหตุอะไร ภิกษุทั้งหลาย ข้อนั้นเพราะเหตุว่า สิ่งที่
เรียกกันว่า จิตเป็นต้นนี้ อันปุถชุ นผูไ้ ม่ได้สดับ ได้รวบรัดถือ
ไว้ดว้ ยตัณหา ได้ยดึ ถือแล้วด้วยทิฏฐิวา่ นัน่ ของเรา นัน่ เป็นเรา
นัน่ เป็นตัวตนของเรา ดังนี้ มาตลอดกาลช้านาน เพราะเหตุนน้ั
ปุถชุ นผูไ้ ม่ได้สดับ จึงไม่อาจจะเบือ่ หน่าย ไม่อาจจะคลาย
กำ�หนัด ไม่อาจจะหลุดพ้น ซึง่ สิง่ ทีเ่ รียกกันว่า จิตบ้าง มโนบ้าง
วิญญาณบ้างนัน้ ได้เลย.
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ภิกษุทงั้ หลาย ปุถชุ นผูไ้ ม่ได้สดับ จะพึงเข้าไปยึดถือ
เอาร่างกาย อันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตทั้ง ๔ นี้ โดยความ
เป็นตัวตนยังดีกว่า แต่จะเข้าไปยึดถือเอาจิต โดยความเป็น
ตัวตนไม่ดเี ลย ข้อนัน้ เพราะเหตุอะไร ภิกษุทงั้ หลาย ข้อนัน้
เพราะเหตุว่า ร่างกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตทั้ง ๔ นี้
ดำ�รงอยู่ ปีหนึ่งบ้าง สองปีบ้าง สามปีบ้าง สี่ปีบ้าง ห้าปีบ้าง
สิบปีบ้าง ยี่สิบปีบ้าง สามสิบปีบ้าง สี่สิบปีบ้าง ห้าสิบปีบ้าง
ร้อยปีบา้ ง เกินกว่าร้อยปีบา้ ง ก็ยงั มีปรากฏอยู่ ภิกษุทงั้ หลาย
ส่วนสิง่ ทีเ่ รียกกันว่า จิตบ้าง มโนบ้าง วิญญาณบ้างนัน้ ดวงหนึง่
เกิดขึ้น ดวงหนึ่งดับไป ตลอดวันตลอดคืน. …
(เนื้อความเต็มของสูตรนี้ ผู้อ่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ท่ี
หน้า 2. -ผู้รวบรวม)
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วิญญาณเป็นอนัตตา
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-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๘๓/๑๒๘.

… ภิกษุท้ังหลาย วิญญาณเป็นอนัตตา ก็หากว่า
วิญญาณนี้จักเป็นอัตตาแล้วไซร้ วิญญาณก็คงไม่เป็นไปเพื่อ
อาพาธ ทั้งสัตว์ย่อมจะได้ตามความปรารถนาในวิญญาณว่า
ขอวิญญาณของเรา จงเป็นอย่างนีเ้ ถิด อย่าได้เป็นอย่างนัน้ เลย
แต่เพราะเหตุที่วิญญาณเป็นอนัตตา ดังนั้น วิญญาณจึง
เป็นไปเพื่ออาพาธ และสัตว์ย่อมไม่ได้ตามความปรารถนา
ในวิญญาณว่า ขอวิญญาณของเรา จงเป็นอย่างนีเ้ ถิด อย่าได้
เป็นอย่างนั้นเลย. …
(ดู เ พิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ ความเป็ น อนั ต ตาของขั น ธ์ ๕ ได้ ที่
หน้า 244. -ผู้รวบรวม
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ผลของผัสสะ

-บาลี มู. ม. ๑๒/๒๒๖/๒๔๘.

(พระผู้มีพระภาคได้แสดงธรรมโดยย่อ ภิกษุทั้งหลายไม่เข้าใจ
เนือ้ ความ จึงได้ไปขอร้องท่านมหากัจจายนะให้อธิบายธรรมนัน้ ซึง่ ภายหลัง
พระผู้มีพระภาคทรงรับรองคำ�ตอบของท่านมหากัจจายนะ)
ผูม้ อี ายุทงั้ หลาย ผมรูถ้ งึ เนือ้ ความแห่งอุเทศทีพ่ ระผูม้ พี ระภาค
ทรงแสดงไว้โดยย่อ ไม่ทรงชี้แจงเนื้อความไว้โดยพิสดารนี้ให้พิสดาร
ได้อย่างนี้.

ผู้มีอายุทั้งหลาย เพราะอาศัยตาและรูป จึงเกิด
จักขุวญ
ิ ญาณ ความประกอบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประการ
จึงเกิดผัสสะ1 เพราะมีผสั สะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา บุคคล
เสวยเวทนาอันใด ก็ยอ่ มจำ� (สฺชานาติ) เวทนาอันนัน้ บุคคล
จำ�เวทนาอันใด ก็ตรึกถึง (วิตกฺเกติ) เวทนาอันนั้น บุคคล
ตรึกถึงเวทนาอันใด ก็เนิน่ ช้า (ปปฺเจติ) อยูก่ บั เวทนาอันนัน้
บุคคลเนิ่นช้าอยู่กับเวทนาอันใด สัญญาชนิดต่างๆ อันทำ�
ความเนิน่ ช้า (ปปฺจสฺาสงฺขา) ก็ครอบงำ�บุคคลนัน้ โดยมี
เวทนานั้นเป็นเหตุ ในรูปทั้งหลายอันจะรู้แจ้งด้วยตา ทั้งที่
เป็นอดีตก็ตาม เป็นอนาคตก็ตาม หรือเป็นปัจจุบันก็ตาม.
ผู้มีอายุทั้งหลาย เพราะอาศัยหูและเสียง จึงเกิด
โสตวิญญาณ ความประกอบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประการ
จึงเกิดผัสสะ ...
1. ดูเพิม่ เติมเกีย่ วกับผัสสะได้ทห่ี น้า 28 และ 178. -ผูร้ วบรวม
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ผูม้ อี ายุทงั้ หลาย เพราะอาศัยจมูกและกลิน่ จึงเกิด
ฆานวิญญาณ ความประกอบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประการ
จึงเกิดผัสสะ ...
ผู้มีอายุทั้งหลาย เพราะอาศัยลิ้นและรส จึงเกิด
ชิวหาวิญญาณ ความประกอบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประการ
จึงเกิดผัสสะ ...
ผู้มีอายุท้งั หลาย เพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะ
จึ ง เกิ ด กายวิ ญ ญาณ ความประกอบพร้ อ มแห่ ง ธรรม
๓ ประการ จึงเกิดผัสสะ ...
ผูม้ อี ายุทงั้ หลาย เพราะอาศัยใจและธรรม จึงเกิด
มโนวิญญาณ ความประกอบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประการ
จึงเกิดผัสสะ เพราะมีผสั สะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา บุคคล
เสวยเวทนาอันใด ก็ย่อมจำ�เวทนาอันนั้น บุคคลจำ�เวทนา
อันใด ก็ตรึกถึงเวทนาอันนั้น บุคคลตรึกถึงเวทนาอันใด
ก็เนิน่ ช้าอยูก่ บั เวทนาอันนัน้ บุคคลเนิน่ ช้าอยูก่ บั เวทนาอันใด
สัญญาชนิดต่างๆ อันทำ�ความเนิน่ ช้าก็ครอบงำ�บุคคลนัน้
โดยมีเวทนานัน้ เป็นเหตุ ในธรรมทัง้ หลายอันจะรูแ้ จ้งได้ดว้ ยใจ
ทั้งที่เป็นอดีตก็ตาม เป็นอนาคตก็ตาม หรือเป็นปัจจุบัน
ก็ตาม.
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ผูม้ อี ายุทงั้ หลาย เมือ่ ตามี รูปมี และจักขุวญ
ิ ญาณมี
เขาจะบัญญัติว่าผัสสะ ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ เมื่อการ
บัญญัติผัสสะมี เขาจะบัญญัติว่าเวทนา ข้อนี้เป็นฐานะที่จะ
มีได้ เมื่อการบัญญัติเวทนามี เขาจะบัญญัติว่าสัญญา ข้อนี้
เป็นฐานะที่จะมีได้ เมื่อการบัญญัติสัญญามี เขาจะบัญญัติ
ว่าวิตก ข้อนีเ้ ป็นฐานะทีจ่ ะมีได้ เมือ่ การบัญญัตวิ ติ กมี เขาจะ
บัญญัติว่าการครอบงำ�โดยสัญญาชนิดต่างๆ อันทำ�ความ
เนิ่นช้า ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้.
ผูม้ อี ายุทง้ั หลาย เมือ่ หูมี เสียงมี และโสตวิญญาณมี
เขาจะบัญญัติว่าผัสสะ ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ ...
ผูม้ อี ายุทง้ั หลาย เมือ่ จมูกมี กลิน่ มี และฆานวิญญาณมี
เขาจะบัญญัติว่าผัสสะ ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ ...
ผูม้ อี ายุทงั้ หลาย เมือ่ ลิน้ มี รสมี และชิวหาวิญญาณมี
เขาจะบัญญัติว่าผัสสะ ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ ...
ผู้มีอายุท้ังหลาย เมื่อ กายมี โผฏฐั พ พะมี และ
กายวิญญาณมี เขาจะบัญญัติว่าผัสสะ ข้อนี้เป็นฐานะ
ทีจ่ ะมีได้ ...
ผู้ มี อายุ ทั้งหลาย เมื่ อ ใจมี ธรรมมี และมโนวิญญาณมี เขาจะบัญญัตวิ า่ ผัสสะ ข้อนีเ้ ป็นฐานะทีจ่ ะมีได้
เมื่อการบัญญัติผัสสะมี เขาจะบัญญัติว่าเวทนา ข้อนี้เป็น
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ฐานะที่จะมีได้ เมื่อการบัญญัติเวทนามี เขาจะบัญญัติว่า
สัญญา ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ เมื่อการบัญญัติสัญญามี
เขาจะบัญญัตวิ า่ วิตก ข้อนีเ้ ป็นฐานะทีจ่ ะมีได้ เมือ่ การบัญญัติ
วิตกมี เขาจะบัญญัติว่าการครอบงำ�โดยสัญญาชนิดต่างๆ
อันทำ�ความเนิ่นช้า ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้.
ผู้ มี อ ายุ ทั้ ง หลาย เมื่ อ ตาไม่ มี รู ป ไม่ มี และ
จักขุวญ
ิ ญาณไม่มี เขาจะบัญญัตวิ า่ ผัสสะ ข้อนีไ้ ม่ใช่ฐานะ
ที่จะมีได้ เมื่อการบัญญัติผัสสะไม่มี เขาจะบัญญัติว่าเวทนา
ข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ เมื่อการบัญญัติเวทนาไม่มี เขาจะ
บัญญัติว่าสัญญา ข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ เมื่อการบัญญัติ
สัญญาไม่มี เขาจะบัญญัติว่าวิตก ข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้
เมือ่ การบัญญัตวิ ติ กไม่มี เขาจะบัญญัตวิ า่ การครอบงำ�โดย
สัญญาชนิดต่างๆ อันทำ�ความเนิ่นช้า ข้อนี้ไม่ใช่ฐานะ
ที่จะมีได้.
ผู้ มี อ ายุ ทั้ ง หลาย เมื่ อ หู ไ ม่ มี เสี ย งไม่ มี และ
โสตวิญญาณไม่มี ...
ผู้มีอายุทั้งหลาย เมื่อจมูกไม่มี กลิ่นไม่มี และ
ฆานวิญญาณไม่มี ...
ผู้มีอายุทั้งหลาย เมื่อลิ้นไม่มี รสไม่มี และชิวหา
วิญญาณไม่มี ...
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ผู้มีอายุทั้งหลาย เมื่อกายไม่มี โผฏฐัพพะไม่มี
และกายวิญญาณไม่มี ...
ผู้ มี อ ายุ ทั้ ง หลาย เมื่ อ ใจไม่ มี ธรรมไม่ มี และ
มโนวิญญาณไม่มี เขาจะบัญญัตวิ า่ ผัสสะ ข้อนีไ้ ม่ใช่ฐานะ
ที่จะมีได้ เมื่อการบัญญัติผัสสะไม่มี เขาจะบัญญัติว่าเวทนา
ข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ เมื่อการบัญญัติเวทนาไม่มี เขาจะ
บัญญัติว่าสัญญา ข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ เมื่อการบัญญัติ
สัญญาไม่มี เขาจะบัญญัติว่าวิตก ข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้
เมือ่ การบัญญัตวิ ติ กไม่มี เขาจะบัญญัตวิ า่ การครอบงำ�โดย
สัญญาชนิดต่างๆ อันทำ�ความเนิ่นช้า ข้อนี้ไม่ใช่ฐานะ
ที่จะมีได้.
ผูม้ อี ายุทงั้ หลาย พระผูม้ พี ระภาคทรงแสดงอุเทศนีไ้ ว้โดยย่อว่า

ภิกษุ สัญญาชนิดต่างๆ อันทำ�ความเนิ่นช้า ย่อม
ครอบงำ�บุรษุ เพราะเหตุใด ถ้าสิง่ ทีบ่ คุ คลจะเพลิดเพลิน พร่�ำ ถึง
สยบมัวเมา ไม่มใี นเหตุนนั้ นัน่ แหละ เป็นทีส่ ดุ แห่งราคานุสยั
เป็นที่สุดแห่งปฏิฆานุสัย เป็นที่สุดแห่งทิฏฐานุสัย เป็นที่สุด
แห่งวิจิกิจฉานุสัย เป็นที่สุดแห่งมานานุสัย เป็นที่สุดแห่ง
ภวราคานุสยั เป็นทีส่ ดุ แห่งอวิชชานุสยั เป็นทีส่ ดุ แห่งการจับ
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ท่อนไม้ การจับศาสตรา การทะเลาะ การแก่งแย่ง การวิวาท
การด่าว่ากัน การยุยงให้แตกกัน และการกล่าวเท็จ อกุศลธรรม
อันเป็นบาปเหล่านี้ ย่อมดับไปโดยไม่มีเหลือเพราะเหตุนั้น

แล้วไม่ทรงชีแ้ จงเนือ้ ความให้พสิ ดารเสด็จลุกจากอาสนะเข้าทีป่ ระทับเสีย
ผูม้ อี ายุทงั้ หลาย ผมรูถ้ งึ เนือ้ ความแห่งอุเทศทีพ่ ระผูม้ พี ระภาคทรงแสดง
ไว้โดยย่อนี้ ไม่ทรงชี้แจงเนื้อความไว้โดยพิสดาร ให้พิสดารได้อย่างนี้
ก็แลเมือ่ ท่านทัง้ หลายปรารถนา ก็พงึ เข้าไปเฝ้าพระผูม้ พี ระภาค แล้วทูลถาม
เนือ้ ความนัน้ พระผูม้ พี ระภาคทรงพยากรณ์ประการใด ท่านทัง้ หลายพึง
ทรงจำ�ข้อนั้นไว้โดยประการนั้นเถิด.
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วิญญาณาหาร (อาหารของวิญญาณ)

77

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๒๑/๒๔๔.

ภิกษุทงั้ หลาย ก็วญ
ิ ญาณาหารจะพึงเห็นได้อย่างไร
ภิกษุทง้ั หลาย เปรียบเหมือน พวกเจ้าหน้าทีจ่ บั โจรผูก้ ระทำ�ผิด
ได้แล้ว แสดงแก่พระราชาว่า ขอเดชะ ด้วยโจรผูน้ กี้ ระทำ�ผิด
ขอพระองค์โปรดให้ลงโทษโจรผูน้ ี้ ตามทีท่ รงเห็นสมควรเถิด
พระเจ้าข้า พระราชาจึงมีรบั สัง่ อย่างนีว้ า่ ท่านผูเ้ จริญทัง้ หลาย
ท่านทั้งหลายจงไปประหารบุรุษนั้น ด้วยหอก ๑๐๐ เล่ม
ในเวลาเช้านี้ พวกเจ้าหน้าทีเ่ หล่านัน้ จึงช่วยกันประหารนักโทษ
คนนั้น ด้วยหอก ๑๐๐ เล่มในเวลาเช้า.
ต่อมาเป็นเวลาเที่ยงวัน พระราชาได้ซักถามพวก
เจ้าหน้าทีเ่ หล่านัน้ อย่างนีว้ า่ ท่านผูเ้ จริญทัง้ หลาย นักโทษคนนัน้
เป็นอย่างไรบ้าง พวกเขาพากันกราบทูลว่า ขอเดชะ เขายังมี
ชีวติ อยู่ พระเจ้าข้า พระราชาจึงมีรบั สัง่ อย่างนีว้ า่ ท่านผูเ้ จริญ
ทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงไปประหารบุรุษนั้น ด้วยหอก
๑๐๐ เล่มในเวลาเทีย่ งวัน พวกเจ้าหน้าทีเ่ หล่านัน้ จึงช่วยกัน
ประหารนักโทษคนนัน้ ด้วยหอก ๑๐๐ เล่มในเวลาเทีย่ งวัน.
ต่ อ มาเป็ น เวลาเย็ น พระราชาได้ ซั ก ถามพวก
เจ้าหน้าทีเ่ หล่านัน้ อีกว่า ท่านผูเ้ จริญทัง้ หลาย นักโทษคนนัน้
เป็นอย่างไรบ้าง พวกเขาพากันกราบทูลว่า ขอเดชะ เขายังมี
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ชีวติ อยู่ พระเจ้าข้า พระราชาจึงมีรบั สัง่ อย่างนีว้ า่ ท่านผูเ้ จริญ
ทั้งหลาย ท่านทั้งหลาย จงไปประหารบุรุษนั้น ด้วยหอก
๑๐๐ เล่มในเวลาเย็น พวกเจ้าหน้าที่เหล่านั้น จึงช่วยกัน
ประหารนักโทษคนนั้น ด้วยหอก ๑๐๐ เล่มในเวลาเย็น.
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำ�คัญความข้อนี้ว่า
อย่างไร การที่บุรุษนักโทษคนนั้น เมื่อถูกเจ้าหน้าที่ประหาร
อยู่ด้วยหอก ๓๐๐ เล่มตลอดทั้งวันนั้น เขาจะพึงได้รับแต่
ทุกขโทมนัสซึ่งมีข้อนั้นเป็นเหตุ ไม่ใช่หรือ.
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเขาถูกประหารอยู่แม้ด้วยหอก
เพียงเล่มเดียว ก็พึงได้รับทุกขโทมนัสซึ่งมีข้อนั้นเป็นเหตุ
จะป่วยการกล่าวไปไยถึงการที่เขาถูกประหารอยู่ด้วยหอก
๓๐๐ เล่มเล่า ข้อนีม้ อี ปุ มาฉันใด ภิกษุทงั้ หลาย เรากล่าวว่า
พึงเห็นวิญญาณาหาร ฉันนั้นเหมือนกัน.
ภิกษุทง้ั หลาย เมือ่ อริยสาวกกำ�หนดรูว้ ญ
ิ ญาณาหาร
ได้แล้ว นามรูปก็เป็นสิ่งที่กำ�หนดรู้ได้แล้ว เมื่ออริยสาวก
กำ�หนดรูน้ ามรูปได้แล้ว เรากล่าวว่า ไม่มสี ง่ิ ใดทีอ่ ริยสาวกนัน้
จะต้องทำ�ให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี.้
(ผูอ้ า่ นสามารถศึกษาเพิม่ เติมเรือ่ งอาหาร ๔ ได้ทเี่ นือ้ ความเต็ม
ของสูตรนี้ และที่หน้า 30. -ผู้รวบรวม)
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณ

ลักษณะของสังขตะ-อสังขตะ

78

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๑๙๒/๔๘๖.

ภิกษุทงั้ หลาย สังขตลักษณะของสังขตะ ๓ ประการ
เหล่านี้ ๓ ประการอะไรบ้าง คือ
มีความเกิดขึ้นปรากฏ (อุปฺปาโท ปฺายติ)
มีความเสื่อมปรากฏ (วโย ปฺายติ)
เมื่อตั้งอยู่มีความแปรปรวนปรากฏ (ิตสฺส อฺถตฺต
ปฺายติ)

ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล สังขตลักษณะของสังขตะ
๓ ประการ.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อสั ง ขตลั ก ษณะของอสั ง ขตะ
๓ ประการเหล่านี้ ๓ ประการอะไรบ้าง คือ
ไม่ปรากฏความเกิด (น อุปฺปาโท ปฺายติ)
ไม่ปรากฏความเสื่อม (น วโย ปฺายติ)
เมื่ อ ตั้ ง อยู่ ไ ม่ ป รากฏความแปรปรวน (น ิ ต สฺ ส
อฺถตฺต ปฺายติ)

ภิกษุทงั้ หลาย เหล่านีแ้ ล อสังขตลักษณะของอสังขตะ
๓ ประการ.
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พระสูตรนี้ มีบาลีอย่างนี้

ตีณีมานิ ภิกฺขเว สงฺขตสฺส สงฺขตลกฺขณานิ กตมานิ
ตีณิ อุปฺปาโท ปฺายติ วโย ปฺายติ ิตสฺส อฺถตฺต
ปฺายติ อิมานิ โข ภิกขฺ เว ตีณิ สงฺขตสฺส สงฺขตลกฺขณานีต.ิ
ตีณมี านิ ภิกขฺ เว อสงฺขตสฺส อสงฺขตลกฺขณานิ กตมานิ
ตีณิ น อุปฺปาโท ปฺายติ น วโย ปฺายติ น ิตสฺส
อฺถตฺต ปฺายติ อิมานิ โข ภิกฺขเว ตีณิ อสงฺขตสฺส
อสงฺขตลกฺขณานีติ.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณ

สังขตธาตุ-อสังขตธาตุ

79

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๑๖๗/๒๓๗.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็ปริยายอื่นที่ควรเรียกว่า ภิกษุเป็น
ผู้ฉลาดในธาตุ จะพึงมีอีกไหม พระเจ้าข้า.

อานนท์ ธาตุ ๒ อย่างนีม้ อี ยู่ คือ สังขตธาตุ และ
อสังขตธาตุ อานนท์ เหล่านี้แลธาตุ ๒ อย่าง อานนท์
ด้วยเหตุที่ภิกษุรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้ เราจึงเรียกว่า
ภิกษุเป็นผู้ฉลาดในธาตุ.
(ในพระสูตรนี้ ได้ตรัสเกี่ยวกับเรื่องธาตุไว้หลายนัย ดังนี้)
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็จะควรเรียกว่า ภิกษุผู้ฉลาดในธาตุ
ด้วยเหตุเพียงเท่าไร พระเจ้าข้า.

อานนท์ ธาตุ ๑๘ อย่างเหล่านีม้ อี ยู่ คือ ธาตุคอื จักษุ
ธาตุคือรูป ธาตุคือจักษุวิญญาณ ธาตุคือโสตะ ธาตุคือเสียง
ธาตุคือโสตวิญญาณ ธาตุคือฆานะ ธาตุคือกลิ่น ธาตุคือ
ฆานวิญญาณ ธาตุคอื ชิวหา ธาตุคอื รส ธาตุคอื ชิวหาวิญญาณ
ธาตุคอื กาย ธาตุคอื โผฏฐัพพะ ธาตุคอื กายวิญญาณ ธาตุคอื
มโน ธาตุคอื ธรรม ธาตุคอื มโนวิญญาณ อานนท์ เหล่านีแ้ ล
ธาตุ ๑๘ อย่าง อานนท์ ด้วยเหตุทภี่ กิ ษุรอู้ ยูอ่ ย่างนี้ เห็นอยู่
อย่างนี้ เราจึงเรียกว่า ภิกษุเป็นผู้ฉลาดในธาตุ.
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ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็ปริยายอื่นที่ควรเรียกว่า ภิกษุเป็น
ผู้ฉลาดในธาตุ จะพึงมีอีกไหม พระเจ้าข้า.

อานนท์ ธาตุ ๖ อย่างเหล่านี้มีอยู่ คือ ธาตุคือดิน
ธาตุคือน้ำ� ธาตุคือไฟ ธาตุคือลม ธาตุคืออากาศ ธาตุคือ
วิญญาณ อานนท์ เหล่านีแ้ ลธาตุ ๖ อย่าง อานนท์ ด้วยเหตุ
ที่ภิกษุรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้ เราจึงเรียกว่า ภิกษุเป็น
ผู้ฉลาดในธาตุ.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็ปริยายอื่นที่ควรเรียกว่า ภิกษุเป็น
ผู้ฉลาดในธาตุ จะพึงมีอีกไหม พระเจ้าข้า.

อานนท์ ธาตุ ๖ อย่างเหล่านี้มีอยู่ คือ ธาตุคือสุข
ธาตุคอื ทุกข์ ธาตุคอื โสมนัส ธาตุคอื โทมนัส ธาตุคอื อุเบกขา
ธาตุคืออวิชชา อานนท์ เหล่านี้แลธาตุ ๖ อย่าง อานนท์
ด้วยเหตุที่ภิกษุรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้ เราจึงเรียกว่า
ภิกษุเป็นผู้ฉลาดในธาตุ.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็ปริยายอื่นที่ควรเรียกว่า ภิกษุเป็น
ผู้ฉลาดในธาตุ จะพึงมีอีกไหม พระเจ้าข้า.

อานนท์ ธาตุ ๖ อย่างเหล่านี้มีอยู่ คือ ธาตุคือกาม
ธาตุคือเนกขัมมะ ธาตุคือพยาบาท ธาตุคืออัพยาบาท
(ความไม่พยาบาท) ธาตุคือวิหิงสา (ความเบียดเบียน) ธาตุคือ
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อวิหงิ สา (ความไม่เบียดเบียน) อานนท์ เหล่านีแ้ ล ธาตุ ๖ อย่าง
อานนท์ ด้วยเหตุที่ภิกษุรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้ เราจึง
เรียกว่า ภิกษุเป็นผู้ฉลาดในธาตุ.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็ปริยายอื่นที่ควรเรียกว่า ภิกษุเป็น
ผู้ฉลาดในธาตุ จะพึงมีอีกไหม พระเจ้าข้า.

อานนท์ ธาตุ ๓ อย่างเหล่านี้มีอยู่ คือ ธาตุคือกาม
ธาตุคือรูป ธาตุคืออรูป อานนท์ เหล่านี้แล ธาตุ ๓ อย่าง
อานนท์ ด้วยเหตุที่ภิกษุรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้ เราจึง
เรียกว่า ภิกษุเป็นผู้ฉลาดในธาตุ.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณ

ธรรมชาติที่ไม่ถูกอะไรทำ�
ไม่ถูกอะไรปรุง

80
-บาลี อุ. ขุ. ๒๕/๒๐๗/๑๖๐.

ภิกษุทงั้ หลาย ธรรมชาติอนั ไม่เกิดแล้ว ไม่เป็นแล้ว
อันปัจจัยกระทำ�ไม่ได้แล้ว ปรุงแต่งไม่ได้แล้ว มีอยู่ ภิกษุ
ทั้งหลาย ถ้าธรรมชาติอันไม่เกิดแล้ว ไม่เป็นแล้ว อันปัจจัย
กระทำ�ไม่ได้แล้ว ปรุงแต่งไม่ได้แล้ว จักไม่ได้มแี ล้วไซร้ การสลัด
ออกซึ่งธรรมชาติที่เกิดแล้ว เป็นแล้ว อันปัจจัยกระทำ�แล้ว
ปรุงแต่งแล้ว จะไม่พึงปรากฏในโลกนี้เลย.
ภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะธรรมชาติอันไม่เกิดแล้ว
ไม่เป็นแล้ว อันปัจจัยกระทำ�ไม่ได้แล้ว ปรุงแต่งไม่ได้แล้ว
มีอยู่ ดังนัน้ การสลัดออกซึง่ ธรรมชาติทเี่ กิดแล้ว เป็นแล้ว
อันปัจจัยกระทำ�แล้ว ปรุงแต่งแล้วจึงปรากฏ.
พระสูตรนี้ มีบาลีอย่างนี้

อตฺถิ ภิกฺขเว อชาต อภูต อกต อสงฺขต โน เจ ต
ภิกขฺ เว อภวิสสฺ อชาต อภูต อกต อสงฺขต นยิธ ชาตสฺส ภูตสฺส
กตสฺส สงฺขตสฺส นิสฺสรณ ปฺาเยถ.
ยสฺมา จ โข ภิกฺขเว อตฺถิ อชาต อภูต อกต อสงฺขต
ตสฺมา ชาตสฺส ภูตสฺส กตสฺส สงฺขตสฺส นิสสฺ รณ ปฺายตีต.ิ
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อีกสูตรหนึง่ -บาลี อิตวิ .ุ ขุ. ๒๕/๒๕๘/๒๒๑. ตรัสเหมือนกัน
กับสูตรข้างบนนี้ แต่ได้ตรัสช่วงท้ายต่างไป ดังนี้.

ใครๆ ไม่ควรเพลิดเพลิน ต่อสิง่ ทีเ่ กิดแล้ว เป็นแล้ว
เกิดขึน้ พร้อมแล้ว อันปัจจัยกระทำ�แล้ว ปรุงแต่งแล้ว ไม่ยงั่ ยืน
ปรุงแต่งเพื่อชราและมรณะ เป็นรังแห่งโรค เป็นของผุพัง
มีอาหารและตัณหา เป็นแดนเกิด.
การสลั ด ออกซึ่ ง ธรรมชาติ นั้ น เป็ น บทอั น ระงั บ
จะคาดคะเนเอาไม่ได้ เป็นของยัง่ ยืน ไม่เกิด ไม่เกิดขึน้ พร้อม
ไม่มคี วามโศก ปราศจากธุลี เป็นความดับแห่งสิง่ ทีม่ คี วามทุกข์
เป็นธรรมดา เป็นความเข้าไปสงบรำ�งับแห่งสังขาร เป็นสุข.
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ที่ซึ่ง นามรูป ดับสนิทไม่มีเหลือ

81

-บาลี สี. ที. ๙/๒๗๗/๓๔๓.

เกวัฏฏะ เรื่องเคยมีมาแล้ว ภิกษุรูปหนึ่ง ในหมู่
ภิกษุนี้เอง เกิดความสงสัยขึ้นในใจว่า มหาภูต ๔ คือ ธาตุ
ดิน ธาตุน้ำ� ธาตุไฟ ธาตุลม เหล่านี้ ย่อมดับสนิทไม่มีเหลือ
ในที่ไหนหนอ ดังนี้.

(พระผู้พระภาคได้ตรัสต่อไปว่า ภิกษุรูปนั้นได้เข้าสมาธิ อัน
นำ�ไปสู่เทวโลก แล้วได้นำ�เอาปัญหาที่ตนสงสัยนั้น ไปถามพวกเทวดา
ชั้นจาตุมหาราชิกา พวกเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาไม่ทราบ ได้ให้ไปถาม
ท้าวมหาราชทั้ง ๔ ท้าวมหาราชทั้ง ๔ ไม่ทราบ ได้ให้ไปถามพวกเทวดา
ชั้นดาวดึงส์ พวกเทวดาชั้นดาวดึงส์ไม่ทราบ ได้ให้ไปถามท้าวสักกะ
ท้าวสักกะไม่ทราบ ได้ให้ไปถามพวกเทวดาชัน้ ยามา พวกเทวดาชัน้ ยามา
ไม่ทราบ ได้ให้ไปถามท้าวสุยามะ ท้าวสุยามะไม่ทราบ ได้ให้ไปถามพวก
เทวดาชั้นดุสิต พวกเทวดาชั้นดุสิตไม่ทราบ ได้ให้ไปถามท้าวสันตุสิตะ
ท้าวสันตุสติ ะไม่ทราบ ได้ให้ไปถามพวกเทวดาชัน้ นิมมานรดี พวกเทวดา
ชัน้ นิมมานรดีไม่ทราบ ได้ให้ไปถามท้าวสุนมิ มิตะ ท้าวสุนมิ มิตะไม่ทราบ
ได้ให้ไปถามพวกเทวดาชั้นปรินิมมิตวสวัตตี พวกเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตีไม่ทราบ ได้ให้ไปถามท้าวปรนิมมิตวสวัตตี ท้าวปรนิมมิตวสวัตตี
ไม่ทราบ ได้ให้ไปถามพวกเทวดาพรหมกายิกา พวกเทวดาพรหมกายิกา
ไม่ ท ราบ ได้ ใ ห้ ไ ปถามท้ า วมหาพรหม เมื่ อ ไปถามท้ า วมหาพรหม
ท้าวมหาพรหมพยายามหลีกเลีย่ ง บ่ายเบีย่ งทีจ่ ะไม่ตอบอยูพ่ กั หนึง่ แล้ว
ในทีส่ ดุ ก็ได้สารภาพว่า พวกเทวดาทัง้ หลายพากันคิดว่า ท้าวมหาพรหมเอง
203

พุทธวจน - หมวดธรรม
เป็นผู้รู้เห็นไปทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ที่จริงก็ไม่รู้ในปัญหาที่ว่า มหาภูต ๔
จักดับไปในทีไ่ หนนัน้ เลย มันเป็นความผิดพลาดของภิกษุนนั้ เอง ทีไ่ ม่ไป
ทูลถามพระผู้มีพระภาค).

เกวัฏฏะ ลำ�ดับนัน้ ภิกษุนนั้ ได้หายตัวจากพรหมโลก
มาปรากฏข้างหน้าเรา เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำ�ลังเหยียด
แขนที่งออยู่ออกไป หรืองอแขนที่เหยียดไว้เข้ามา จากนั้น
เธอไหว้เราแล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วถามเราว่า
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ มหาภูต ๔ คือ ธาตุดนิ ธาตุน�้ำ ธาตุไฟ
ธาตุลม เหล่านี้ ย่อมดับสนิทไม่มีเหลือในที่ไหน ดังนี้.
เกวัฏฏะ เมือ่ เธอถามอย่างนี้ เราได้กล่าวกะภิกษุนน้ั ว่า
แน่ะภิกษุ เรื่องเคยมีมาแล้ว พวกค้าทางทะเล ได้พานก
สำ�หรับค้นหาฝัง่ (นกตีรทัสสี) ไปกับเรือด้วย เมือ่ มองไม่เห็นฝัง่
พวกเขาปล่อยนกสำ�หรับค้นหาฝั่งนั้นไป นกนั้นบินไปทาง
ทิศตะวันออกบ้าง ทิศใต้บา้ ง ทิศตะวันตกบ้าง ทิศเหนือบ้าง
ทิศเบื้องบนบ้าง ทิศน้อยๆ บ้าง เมื่อมันเห็นฝั่งทางทิศใด
แล้วมันก็จะบินตรงไปยังทิศนัน้ แต่ถา้ มันไม่เห็นฝัง่ ก็จะบิน
กลับมาสูเ่ รือตามเดิม ภิกษุ เช่นเดียวกับเธอนัน้ แหละ ได้เทีย่ ว
แสวงหาคำ�ตอบของปัญหานี้ มาจนกระทัง่ ถึงพรหมโลกแล้ว
ก็ไม่ได้คำ�ตอบ ในที่สุดก็ยังต้องย้อนมาหาเราอีก.
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ภิกษุ ในปัญหาของเธอนั้น เธอไม่ควรตั้งคำ�ถาม
อย่างนั้นว่า มหาภูต ๔ คือ ธาตุดิน ธาตุน้ำ� ธาตุไฟ ธาตุลม
เหล่านี้ ย่อมดับสนิทไม่มีเหลือในที่ไหน อันที่จริง เธอควร
จะตั้งคำ�ถามขึ้นอย่างนี้ว่า
ดิน น้ำ� ไฟ ลม ย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ในที่ไหน ความยาว
ความสัน้ ความเล็ก ความใหญ่ ความงาม ความไม่งาม ย่อม
ตั้งอยู่ไม่ได้ในที่ไหน นามและรูป ย่อมดับสนิทไม่มีเหลือใน
ที่ไหน ดังนี้ ต่างหาก.
ภิกษุ ในปัญหานั้น คำ�ตอบมีดังนี้
สิง่ อันพึงรูแ้ จ้ง ไม่มปี รากฏการณ์ ไม่มที สี่ ดุ แต่มี
ทางปฏิบตั เิ ข้ามาถึงได้โดยรอบ นัน้ มีอยู่ ในสิง่ นัน้ แหละ ดิน
น้�ำ ไฟ ลม ตัง้ อยูไ่ ม่ได้ ในสิง่ นัน้ แหละ ความยาว ความสัน้
ความเล็ก ความใหญ่ ความงาม ความไม่งาม ตัง้ อยูไ่ ม่ได้
ในสิง่ นัน้ แหละ นามและรูปย่อมดับสนิทไม่มเี หลือ นามรูป
ดับสนิทในสิ่งนี้ เพราะการดับสนิทของวิญญาณ ดังนี้.
เนื้อความในย่อหน้าสุดท้าย มีบาลีอย่างนี้

วิ
ฺ าณ อนิทสฺสน อนนฺต สพฺพโต ปภ เอตฺถ อาโป
จ ปวี จ เตโช วาโย น คาธติ เอตฺถ ทีฆฺจ รสฺสฺจ อนน ถูล
สุภาสุภ เอตฺถ นามฺจ รูปฺจ อเสส อุปรุชฌ
ฺ ติ วิ
ฺ าณสฺส
นิโรเธน เอตฺเถต อุปรุชฌ
ฺ ตีต.ิ
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สิ่งนั้นมีอยู่

เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณ

82

-บาลี อุ. ขุ. ๒๕/๒๐๖/๑๕๘.

ภิกษุทั้งหลาย อายตนะนั้นมีอยู่1 เป็นสิ่งซึ่งไม่มี
ดิน ไม่มีน้ำ� ไม่มีไฟ ไม่มีลม ไม่ใช่อากาสานัญจายตนะ
ไม่ใช่วิญญาณัญจายตนะ ไม่ใช่อากิญจัญญายตนะ ไม่ใช่
เนวสัญญานาสัญญายตนะ ไม่ใช่โลกนี้ ไม่ใช่โลกอืน่ ไม่ใช่
ดวงจันทร์ หรือดวงอาทิตย์ทั้งสองอย่าง.
ภิกษุทั้งหลาย ในสิ่งนั้น เราไม่กล่าวว่ามีการมา
ไม่กล่าวว่ามีการไป ไม่กล่าวว่ามีการตัง้ อยู่ ไม่กล่าวว่ามีการจุติ
ไม่กล่าวว่ามีการอุปบัติ สิง่ นัน้ ไม่ได้ตง้ั อยู่ สิง่ นัน้ ไม่ได้เป็นไป
และสิ่งนั้นไม่ใช่อารมณ์ นั่นแหละ คือ ที่สุดแห่งทุกข์.
พระสูตรนี้ มีบาลีอย่างนี้

อตฺถิ ภิกฺขเว ตทายตน ยตฺถ เนว ปวี น อาโป
น เตโช น วาโย น อากาสานฺจายตน น วิฺาณฺจายตน
น อากิจฺ ฺายตน น เนวสฺานาสฺายตน นาย โลโก
น ปรโลโก น อุโภ จนฺทิมสุริยา.
ตมห ภิกฺขเว เนว อาคตึ วทามิ น คตึ น ิตึ น จุตึ
น อุปปตฺตึ อปฺปติฏฺ  อปฺปวตฺต อนารมฺมณเมว ต เอเสวนฺโต
ทุกฺขสฺสาติ.
1. คำ�นี้ มีสำ�นวนแปลอย่างอืน่ อีก เช่น สิง่ ๆ นัน้ มีอยู่ เป็นต้น. -ผูร้ วบรวม
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ชื่อว่านิพพาน อันบุคคลเห็นได้ยาก

83

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๔๗๘/๗๕๑., -บาลี อุ. ขุ. ๒๕/๒๐๗,๒๐๘/๑๕๙,๑๖๑.

ชือ่ ว่านิพพานอันบุคคลเห็นได้ยาก ไม่มคี วามน้อมไป
เพราะว่านิพพานนัน้ เป็นธรรมชาติจริงแท้ อันบุคคลเห็น
ไม่ได้งา่ ยเลย ตัณหาอันบุคคลแทงตลอดแล้ว เพราะรูอ้ ยู่
เห็นอยู่ จึงไม่มีกิเลสเครื่องกังวล.
ความหวั่นไหวย่อมมีแก่บุคคลผู้อันตัณหาและทิฏฐิ
อาศัยแล้ว ความหวั่นไหวย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้อันตัณหา
และทิฏฐิไม่อาศัยแล้ว เมือ่ ความหวัน่ ไหวไม่มี ปัสสัทธิยอ่ มมี
เมื่อปัสสัทธิมี ความน้อมไปย่อมไม่มี เมื่อความน้อมไป
ไม่มี การมาและการไปย่อมไม่มี เมือ่ การมาและการไปไม่มี
การจุ ติ แ ละอุ ป บั ติ ย่ อ มไม่ มี เมื่ อ การจุ ติ แ ละอุ ป บั ติ ไ ม่ มี
อะไรๆ ก็ไม่มีในโลกนี้ ไม่มีในโลกอื่น ไม่มีในระหว่างแห่ง
โลกทั้งสอง นั่นแหละ คือ ที่สุดแห่งทุกข์.
ใน ๓ พระสูตรนี้ มีบาลีอย่างนี้

ทุททฺ ส อนต นาม น หิ สจฺจ สุทสฺสน ปฏิวทิ ธฺ า ตณฺหา
ชานโต ปสฺสโต นตฺถิ กิฺจนนฺติ.
นิสฺสิตสฺส จลิต อนิสฺสิตสฺส จลิต นตฺถิ จลิเต อสติ
ปสฺสทฺธิ ปสฺสทฺธิยา สติ นติ น โหติ นติยา อสติ อาคติคติ น
โหติ อาคติคติยา อสติ จุตูปปาโต น โหติ จุตูปปาเต อสติ
เนวิธ น หุร น อุภยมนฺตเร เอเสวนฺโต ทุกฺขสฺสาติ.
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นิพพานของคนตาบอด

84

-บาลี ม. ม. ๑๓/๒๘๑/๒๘๗.

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ น่าอัศจรรย์จริง ไม่เคยมีมาแต่ก่อน
คือข้อที่พระสมณโคดมได้กล่าวคำ�นี้ว่า ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่ง
นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง ดังนี้ ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ข้าพเจ้าก็ได้เคย
ฟังคำ�กล่าวนี้ ของปริพพาชกผูเ้ ป็นอาจารย์แห่งอาจารย์กล่าวอยูว่ า่ ความไม่มี
โรคเป็นลาภอย่างยิ่ง นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง ดังนี้ ด้วยเหมือนกัน
ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ข้อนี้ช่างตรงกันนัก.

มาคัณฑิยะ ข้อนี้ท่านฟังมาแต่ปริพพาชกผู้เป็น
อาจารย์แห่งอาจารย์ ที่กล่าวอยู่ว่า ความไม่มีโรคเป็นลาภ
อย่างยิ่ง นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง ดังนี้นั้น ความไม่มีโรคนั้น
เป็นอย่างไร นิพพานนั้นเป็นอย่างไร.
เมือ่ พระผูม้ พี ระภาคตรัสอย่างนีแ้ ล้ว มาคัณฑิยปริพพาชก ได้ลบู
ร่างกายของตนด้วยฝ่ามือ แล้วร้องขึน้ ว่า ข้าแต่พระโคดมผูเ้ จริญ นีย่ งั ไงล่ะ
ความไม่มโี รค นีย่ งั ไงล่ะนิพพาน พระโคดมผูเ้ จริญ เวลานี้ ข้าพเจ้าเป็นสุข
ไม่มีโรค ไม่มีอาพาธอะไรๆ.

มาคัณฑิยะ ข้อนี้เปรียบเหมือนบุรุษตาบอดมาแต่
กำ�เนิด เขาไม่อาจเห็นรูปสีด�ำ หรือสีขาว ไม่อาจเห็นรูปสีเขียว
ไม่อาจเห็นรูปสีเหลือง ไม่อาจเห็นรูปสีแดง ไม่อาจเห็นรูป
สีชมพู ไม่อาจเห็นพื้นที่อันสม่ำ�เสมอหรือขรุขระ ไม่อาจ
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เห็นดวงดาว ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ เขาได้ยินคนตาดี
กล่าวอยู่ว่า ท่านผู้เจริญ ผ้าขาวเนื้อดี สะอาด ไม่มีมลทิน
งดงามนักหนอ บุรษุ ตาบอดนัน้ ก็เทีย่ วแสวงหาผ้าขาว บุรษุ
คนหนึง่ ลวงเขาด้วยผ้าเก่าเปือ้ นเขม่าว่า บุรษุ ผูเ้ จริญ นีผ้ า้ ขาว
เนื้อดี สะอาด ไม่มีมลทิน งดงามนัก สำ�หรับท่าน บุรุษ
ตาบอดนัน้ รับผ้านัน้ มาห่ม แล้วพูดออกมาด้วยความดีใจว่า
ท่านผู้เจริญทั้งหลาย นี้ผ้าขาวเนื้อดี สะอาด ไม่มีมลทิน
งดงามนักหนอ ดังนี้.
มาคั ณ ฑิ ย ะ ท่ า นจะสำ � คั ญ ความข้ อ นี้ ว่ า อย่ า งไร
บุรษุ ตาบอดแต่ก�ำ เนิดนัน้ เป็นผูร้ อู้ ยูเ่ ห็นอยู่ แล้วรับเอาผ้าเก่า
เปื้ อ นเขม่ า นั้ น มาห่ ม และพู ด ออกมาด้ ว ยความดี ใ จว่ า
ท่านผู้เจริญทั้งหลาย นี้ผ้าขาวเนื้อดี สะอาด ไม่มีมลทิน
งดงามนักหนอ ดังนี้ หรือว่าเขาพูดอย่างนัน้ เพราะเชือ่ คนตาดี
ที่ลวงเขา.
ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ บุรุษตาบอดแต่กำ�เนิดนั้นเป็นผู้ไม่รู้
ไม่่เห็น แล้วก็รับเอาผ้าเก่าเปื้อนเขม่านั้นมาห่ม และพูดออกมาด้วย
ความดีใจว่า ท่านผู้เจริญทั้งหลาย นี้ผ้าขาวเนื้อดี สะอาด ไม่มีมลทิน
งดงามนักหนอ ดังนี้ ทีเ่ ขาพูดเช่นนัน้ เพราะเชือ่ คนตาดีทลี่ วงเขาเท่านัน้ .
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มาคัณฑิยะ ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกัน ที่ปริพพาชก
เดียรถียเ์ หล่าอืน่ เป็นคนบอดไม่มจี กั ษุ ไม่รจู้ กั ความไม่มโี รค
ไม่เห็นนิพพาน เมือ่ เป็นเช่นนัน้ ก็ยงั มากล่าวคาถานีว้ า่ ความ
ไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่ง นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง ดังนี้.
มาคัณฑิยะ คาถานี้ เป็นคาถาทีพ่ ระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในกาลก่อน กล่าวกันแล้วว่า
ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่ง นิพพานเป็นสุข
อย่างยิง่ ทางมีองค์ ๘ เป็นทางอันเกษมกว่าทางทัง้ หลาย
ซึ่งเป็นเครื่องให้ถึงอมตะ ดังนี้นั้น บัดนี้ ได้มากลายเป็น
คาถาของปุถุชนกล่าวไปเสียแล้ว.
มาคัณฑิยะ กายนี้แหละเป็นดังโรค เป็นดังหัวฝี
เป็นดังลูกศร เป็นความยากลำ�บาก เป็นอาพาธ ท่านก็มา
กล่ า วซึ่ ง กายนี้ ที่ เ ป็ น ดั ง โรค เป็ น ดั ง หั ว ฝี เป็ น ดั ง ลู ก ศร
เป็นความยากลำ�บาก เป็นอาพาธ ว่าเป็นความไม่มีโรค
เป็นนิพพาน มาคัณฑิยะ อริยจักษุสำ�หรับจะรู้จักความ
ไม่มีโรค จะเห็นนิพพานของท่านไม่มีิ …
ข้ า พระองค์ เ ลื่ อ มใสต่ อ ท่ า นพระโคดมผู้ เ จริ ญ อย่ า งนี้ แ ล้ ว
ขอท่านพระโคดมผูเ้ จริญ โปรดแสดงธรรมแก่ขา้ พระองค์ โดยประการที่
ข้าพระองค์จะรู้จักความไม่มีโรคและเห็นนิพพานได้.
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มาคัณฑิยะ เปรียบเหมือนบุรษุ ตาบอดมาแต่ก�ำ เนิด
เขาไม่อาจเห็นรูปสีด�ำ หรือสีขาว ไม่อาจเห็นรูปสีเขียว ไม่อาจ
เห็นรูปสีเหลือง ไม่อาจเห็นรูปสีแดง ไม่อาจเห็นรูปสีชมพู
ไม่อาจเห็นพืน้ ทีอ่ นั สม่�ำ เสมอหรือขรุขระ ไม่อาจเห็นดวงดาว
ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ เขาได้ยินคนตาดีกล่าวอยู่ว่า
ท่านผูเ้ จริญ ผ้าขาวเนือ้ ดี สะอาด ไม่มมี ลทิน งดงามนักหนอ
บุรษุ ตาบอดนัน้ ก็เทีย่ วแสวงหาผ้าขาว บุรษุ คนหนึง่ ลวงเขา
ด้วยผ้าเก่าเปือ้ นเขม่าว่า บุรษุ ผูเ้ จริญ นีผ้ า้ ขาวเนือ้ ดี สะอาด
ไม่มมี ลทิน งดงามนัก สำ�หรับท่าน บุรษุ ตาบอดนัน้ รับผ้านัน้
มาห่มแล้ว.
ในกาลต่อมา มิตร อำ�มาตย์ ญาติสาโลหิตของเขา
เชิญแพทย์ผ่าตัดผู้ชำ�นาญมารักษา แพทย์นั้นทำ�ยาอันถ่าย
โทษในเบื้องบน ถ่ายโทษในเบื้องล่าง ยาหยอด ยากัดและ
ยานัตถุ์ เขาอาศัยยานั้นแล้วจึงมองเห็นได้ ชำ�ระตาให้ใสได้
พร้อมกับการที่มีตาดีขึ้นนั้น เขาย่อมละความรักใคร่พอใจ
ในผ้าเนื้อเลวเปื้อนเขม่าเสียได้ เขาจะพึงเบียดเบียนบุรุษ
ทีล่ วงเขานัน้ โดยความเป็นศัตรู โดยความเป็นข้าศึก และจะ
สำ�คัญว่าควรปลงชีวิตบุรุษนั้นด้วยความแค้น โดยกล่าวว่า
ท่ า นผู้ เ จริ ญ ทั้ ง หลาย เราถู ก บุ รุ ษ นี้ ค ดโกง หลอกลวง
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ปลิน้ ปลอกด้วยผ้าเนือ้ เลวเปือ้ นเขม่า มานานหนักหนอ โดย
หลอกเราว่า บุรษุ ผูเ้ จริญ นีแ้ หละเป็นผ้าขาวเนือ้ ดี เป็นของ
งดงาม ปราศจากมลทิน เป็นผ้าสะอาดสำ�หรับท่าน ดังนี้.
มาคั ณ ฑิ ย ะ ฉั น ใดก็ ฉั น นั้ น เหมื อ นกั น ถ้ า เรา
แสดงธรรมแก่ท่านว่า อย่างนี้เป็นความไม่มีโรค อย่างนี้
เป็นนิพพาน ดังนี้ ท่านจะรู้จักความไม่มีโรค จะพึงเห็น
นิพพานได้ ก็ต่อเมื่อท่านละความกำ�หนัดด้วยอำ�นาจความ
พอใจ (ฉนฺทราโค) ในอุปาทานขันธ์ทงั้ ๕ เสียได้ พร้อมกับการ
เกิดขึ้นแห่งจักษุของท่าน อนึ่ง ความรู้สึกจะพึงเกิดขึ้น
แก่ ท่ า นว่ า ท่ า นผู้ มี อ ายุ ทั้ ง หลาย เราถู ก จิ ต นี้ ค ดโกง
หลอกลวง ปลิ้นปลอก มานานนักหนอ จึงเราเมื่อยึดมั่น
ก็ยึดมั่นเอาแล้ว ซึ่งรูป ซึ่งเวทนา ซึ่งสัญญา ซึ่งสังขาร
และซึ่งวิญญาณ นั่นเทียว.
เพราะความยึดมั่น (อุปาทาน) ของเรานั้นเป็นปัจจัย
จึงมีภพ เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ เพราะมีชาติเป็น
ปัจจัย ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะ
ทัง้ หลาย จึงเกิดขึน้ ครบถ้วน ความเกิดขึน้ พร้อมแห่งกองทุกข์
ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้.
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ยืนคนละที่ เห็นคนละแบบ (นัยที่ ๑)

85

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๒๖๒/๓๙๒.

… อัคคิเวสสนะ ราชกุมารนัน้ จะพึงได้ประโยชน์จาก
ความทีเ่ ธอกล่าวแล้วแต่ทไี่ หน ความข้อนัน้ อันบุคคลจะพึงรู้
พึงเห็น พึงบรรลุ พึงกระทำ�ให้แจ้งกันได้ด้วยเนกขัมมะ
แต่เพราะชยเสนราชกุมารยังอยูท่ า่ มกลางกาม ยังบริโภคกาม
ยั ง ถู ก กามวิ ต กเคี้ ย วกิ น ยั ง ถู ก ความเร่ า ร้ อ นเพราะกาม
แผดเผา ยังขวนขวายในการแสวงหากามอยู่ แล้วจะรู้ จะเห็น
หรือจะกระทำ�ให้แจ้งซึ่งความข้อนั้น นั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้.
อัคคิเวสสนะ เปรียบเหมือนคู่แห่งช้างที่ควรฝึก
หรือคู่แห่งม้าที่ควรฝึก หรือคู่แห่งโคที่ควรฝึก คู่หนึ่งที่ถูก
ฝึกดี ถูกแนะนำ�ดีแล้ว ส่วนอีกคู่หนึ่งไม่ได้ถูกฝึก ไม่ได้ถูก
แนะนำ�  อัคคิเวสสนะ เธอจะสำ�คัญความข้อนั้นว่าอย่างไร
คู่แห่งช้างที่ควรฝึก หรือคู่แห่งม้าที่ควรฝึก หรือคู่แห่งโค
ที่ควรฝึก ที่ถูกฝึกดีแล้ว ถูกแนะนำ�ดีแล้วนั้น จะพึงถึงเหตุ
แห่งสัตว์ที่ฝึกแล้ว1 พึงบรรลุภูมิแห่งสัตว์ที่ฝึกแล้วใช่ไหม
ใช่ พระเจ้าข้า.
1. ประโยคนี้ มาจากคำ�บาลีท่ีว่า ทนฺตาว ทนฺตการณ คจฺเฉยฺยุ ซึ่งมีสำ�นวนแปล
อย่างอืน่ อีก เช่น จึงเลียนเหตุการณ์ทฝ่ี กึ แล้ว, จะเรียนรูเ้ หตุการณ์ทผ่ี ฝู้ กึ ฝึกแล้ว
เป็นต้น. -ผูร้ วบรวม
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ส่วนคูแ่ ห่งช้างทีค่ วรฝึก หรือคูแ่ ห่งม้าทีค่ วรฝึก หรือ
คูแ่ ห่งโคทีค่ วรฝึก ทีไ่ ม่ได้รบั การฝึก ไม่ได้รบั การแนะนำ�นัน้
จะพึงถึงเหตุแห่งสัตว์ทฝ่ี กึ แล้ว พึงบรรลุภมู แิ ห่งสัตว์ทฝ่ี กึ แล้ว
เหมือนอย่างคู่ที่ฝึกดีแล้วแนะนำ�ดีแล้วนั้นได้ไหม.
ไม่ได้เลย พระเจ้าข้า.

อัคคิเวสสนะ ฉันใดก็ฉนั นัน้ เหมือนกัน ความข้อนัน้
อันบุคคลจะพึงรู้ พึงเห็น พึงบรรลุ พึงกระทำ�ให้แจ้งกันได้
ด้วยเนกขัมมะ แต่เพราะชยเสนราชกุมารยังอยูท่ า่ มกลางกาม
ยังบริโภคกาม ยังถูกกามวิตกเคี้ยวกิน ยังถูกความเร่าร้อน
เพราะกามแผดเผา ยังขวนขวายในการแสวงหากามอยู่
แล้ ว จะรู้ จะเห็ น หรื อ จะกระทำ � ให้ แ จ้ ง ซึ่ ง ความข้ อ นั้ น
นั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้.
อัคคิเวสสนะ เปรียบเหมือนมีภเู ขาใหญ่ อยูไ่ ม่หา่ ง
ไกลจากหมู่บ้านหรือนิคม มีสหาย ๒ คนออกจากหมู่บ้าน
หรือนิคมเพื่อไปยังภูเขาลูกนั้น แล้วก็จูงมือกันเข้าไปยัง
ที่ภูเขานั้นตั้งอยู่ ครั้นแล้ว สหายคนหนึ่ง ยืนอยู่ที่เชิงภูเขา
ด้านล่าง สหายอีกคนหนึง่ ขึน้ ไปยังข้างบนภูเขา สหายคนทีย่ นื
อยูท่ เี่ ชิงภูเขาด้านล่าง เอ่ยถามสหายผูย้ นื อยูข่ า้ งบนภูเขานัน้
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อย่างนี้ว่า แน่ะเพื่อน เท่าที่เพื่อนยืนอยู่ข้างบนภูเขานั้น
เพื่อนเห็นอะไรบ้าง สหายคนนั้นตอบอย่างนี้ว่า เพื่อนเอ๋ย
เรายืนอยูข่ า้ งบนภูเขาแล้ว มองเห็นสวนอันน่ารืน่ รมย์ มองเห็น
ป่าไม้อนั น่ารืน่ รมย์ มองเห็นภูมภิ าคอันน่ารืน่ รมย์ และมองเห็น
สระโบกขรณีอันน่ารื่นรมย์.
สหายผู้ที่อยู่ด้านล่างกล่าวอย่างนี้ว่า แน่ะเพื่อน
นั่นไม่ใช่ฐานะ ไม่ใช่โอกาสเลย ที่เพื่อนเมื่อยืนอยู่ข้างบน
ภูเขาแล้ว จะมองเห็นสวนอันน่ารื่นรมย์ จะมองเห็นป่าไม้
อันน่ารืน่ รมย์ จะมองเห็นภูมภิ าคอันน่ารืน่ รมย์ หรือจะมองเห็น
สระโบกขรณีอันน่ารื่นรมย์.
สหายผูท้ ย่ี นื อยูข่ า้ งบนภูเขา จึงลงมายังเชิงเขาด้านล่าง
แล้วจูงแขนสหายคนนั้น ให้ขึ้นไปข้างบนภูเขาลูกนั้น พักให้
หายเหนื่ อ ยกั น ครู่ ห นึ่ ง แล้ ว ได้ เ อ่ ย ถามสหายคนนั้ น ว่ า
แน่ะเพื่อน เท่าที่เพื่อนยืนอยู่ข้างบนภูเขาแล้ว เพื่อนเห็น
อะไร สหายคนนัน้ ตอบอย่างนีว้ า่ เพือ่ นเอ๋ย เรายืนอยูข่ า้ งบน
ภูเขาแล้ว มองเห็นสวนอันน่ารื่นรมย์ มองเห็นป่าไม้อัน
น่ารื่นรมย์ มองเห็นภูมิภาคอันน่ารื่นรมย์ และมองเห็น
สระโบกขรณีอันน่ารื่นรมย์.
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สหายผู้ที่ขึ้นไปก่อนกล่าวว่า แน่ะเพื่อน เราพึ่ง
เข้าใจคำ�ที่ท่านกล่าวอย่างนี้ว่า เพื่อนเอ๋ย นั่นไม่ใช่ฐานะ
ไม่ใช่โอกาสเลย ทีเ่ พือ่ นเมือ่ ยืนอยูข่ า้ งบนภูเขาแล้ว จะมองเห็น
สวนอันน่ารืน่ รมย์ จะมองเห็นป่าไม้อนั น่ารืน่ รมย์ จะมองเห็น
ภู มิ ภ าคอั น น่ า รื่ น รมย์ หรื อ จะมองเห็ น สระโบกขรณี อั น
น่ารื่นรมย์เดี๋ยวนี้เอง.
และสหายผู้ที่ขึ้นไปทีหลังนั้นกล่าวว่า แน่ะเพื่อน
เราก็เพิ่งเข้าใจคำ�ที่ท่านกล่าวอย่างนี้ว่า เพื่อนเอ๋ย เรายืน
อยู่ข้างบนภูเขาแล้ว มองเห็นสวนอันน่ารื่นรมย์ มองเห็น
ป่าไม้อนั น่ารืน่ รมย์ มองเห็นภูมภิ าคอันน่ารืน่ รมย์ และมองเห็น
สระโบกขรณีอันน่ารื่นรมย์เดี๋ยวนี้เหมือนกัน.
สหายผู้ ที่ ขึ้ น ไปก่ อ นกล่ า วอย่ า งนี้ ว่ า เพื่ อ นเอ๋ ย
แท้จริงแล้ว เราถูกภูเขาลูกใหญ่น้กี ้นั ไว้ จึงมองไม่เห็นสิ่งที่
ควรเห็น.
อัคคิเวสสนะ ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกัน ชยเสนราชกุมาร ถูกกองอวิชชาที่ใหญ่ยิ่งกว่าภูเขาลูกนั้นกั้นไว้
ปิ ด บั ง ไว้ รึ ง รั ด ไว้ ห่ อ หุ้ ม ไว้ แ ล้ ว ชยเสนราชกุ ม ารนั้ น
อยู่ท่ามกลางกาม ยังบริโภคกาม ยังถูกกามวิตกเคี้ยวกิน
ยังถูกความเร่าร้อนเพราะกามแผดเผา ยังขวนขวายในการ
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แสวงหากามอยู่ แล้วจะรู้ จะเห็น หรือจะกระทำ�ให้แจ้งซึ่ง
ความข้อนั้น อันบุคคลจะพึงรู้ พึงเห็น พึงบรรลุ พึงกระทำ�
ให้แจ้งกันได้ด้วยเนกขัมมะ นั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้.
อัคคิเวสสนะ ถ้าอุปมา ๒ ข้อทีน่ า่ อัศจรรย์นี้ เธอพึง
ทำ�ให้แจ่มแจ้งแก่ชยเสนราชกุมารได้ ชยเสนราชกุมารก็จะ
เลื่อมใสเธอ และเมื่อเลื่อมใสแล้ว ก็จะทำ�อาการของบุคคล
ผู้เลื่อมใสต่อเธอ.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์จะอธิบายอุปมา ๒ ข้อที่
น่ า อั ศ จรรย์ ที่ ข้ า พระองค์ ยั ง ไม่ เ คยได้ ฟั ง มาก่ อ น ให้ แ จ่ ม แจ้ ง แก่
ชยเสนราชกุมาร เหมือนพระผู้มีพระภาคได้อย่างไรเล่า พระเจ้าข้า. ...
ใน ๒ ย่อหน้าสุดท้าย มีบาลีอย่างนี้

สเจ โข ต อคฺคิเวสฺสน ชยเสนสฺส ราชกุมารสฺส อิมา
เทฺว อุปมา ปฏิภาเสยฺยุ อนจฺฉริยนฺเต1 ชยเสโน ราชกุมาโร
ปสีเทยฺย ปสนฺโน จ เต ปสนฺนาการ กเรยฺยาติ.
กุโต ปน ม ภนฺเต ชยเสนสฺส ราชกุมารสฺส อิมา
เทฺว อุปมา ปฏิภาสิสฺสนฺติ อนจฺฉริยา ปุพฺเพ อสฺสุตปุพฺพา
เสยฺยถาปิ ภควนฺตนฺติ.
1. บาลีคำ�นี้ นิยมแปลกันว่า น่าอัศจรรย์ โดยแปลตามนัยฎีกา สารตฺถทีปนี ภาค ๑
หน้า ๕๓๐ ซึง่ แก้ไว้วา่ อนุอจฺฉริยาติ. -ผูร้ วบรวม
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ยืนคนละที่ เห็นคนละแบบ (นัยที่ ๒)

86

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๙๐/๙๗๖.

ภิกษุทั้งหลาย ปริยายที่อินทรีย์ ๕ อาศัยแล้วเป็น
พละ ๕ ที่พละ ๕ อาศัยแล้วเป็นอินทรีย์ ๕ มีอยู่ ปริยายที่
อินทรีย์ ๕ อาศัยแล้วเป็นพละ ๕ ที่พละ ๕ อาศัยแล้วเป็น
อินทรีย์ ๕ เป็นอย่างไร.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย สิ่ ง ใดเป็ น สั ท ธิ น ทรี ย์ สิ่ ง นั้ น เป็ น
สัทธาพละ สิง่ ใดเป็นสัทธาพละ สิง่ นัน้ เป็นสัทธินทรีย์ สิง่ ใด
เป็ น วิ ริ ยิ น ทรี ย์ สิ่ ง นั้ น เป็ น วิ ริ ย พละ สิ่ ง ใดเป็ น วิ ริ ย พละ
สิง่ นัน้ เป็นวิรยิ นิ ทรีย์ สิง่ ใดเป็นสตินทรีย์ สิง่ นัน้ เป็นสติพละ
สิง่ ใดเป็นสติพละ สิง่ นัน้ เป็นสตินทรีย์ สิง่ ใดเป็นสมาธินทรีย์
สิ่ ง นั้ น เป็ น สมาธิ พ ละ สิ่ ง ใดเป็ น สมาธิ พ ละ สิ่ ง นั้ น เป็ น
สมาธินทรีย์ สิ่งใดเป็นปัญญินทรีย์ สิ่งนั้นเป็นปัญญาพละ
สิ่งใดเป็นปัญญาพละ สิ่งนั้นเป็นปัญญินทรีย์.
ภิกษุทง้ั หลาย เปรียบเหมือนแม่น�ำ้ ซึง่ ไหลไปทางทิศ
ตะวันออก หลัง่ ไปทางทิศตะวันออก บ่าไปทางทิศตะวันออก
ที่ตรงกลางแม่น้ำ�นั้นมีเกาะ ปริยายที่กระแสแห่งแม่น้ำ�นั้น
อาศัยแล้ว ย่อมถึงซึ่งความนับว่ากระแสเดียวมีอยู่ อนึ่ง
ปริยายทีก่ ระแสแห่งแม่น�ำ้ นัน้ อาศัยแล้ว ย่อมถึงซึง่ ความนับว่า
สองกระแสมีอยู่.
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ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ ป ริ ย ายที่ ก ระแสแห่ ง แม่ น้ำ � นั้ น
อาศัยแล้ว ย่อมถึงซึ่งความนับว่ากระแสเดียวเป็นอย่างไร
คือน้ำ�ในที่สุดด้านตะวันออก และในที่สุดด้านตะวันตกแห่ง
เกาะนัน้ ปริยายนีแ้ ล ทีก่ ระแสแห่งแม่น�้ำ นัน้ อาศัยแล้ว ย่อมถึง
ซึ่งความนับว่ากระแสเดียว.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ ป ริ ย ายที่ ก ระแสแห่ ง แม่ น้ำ � นั้ น
อาศัยแล้ว ย่อมถึงซึ่งความนับว่าสองกระแสเป็นอย่างไร
คือน้ำ�ในที่สุดด้านเหนือ และในที่สุดด้านใต้แห่งเกาะนั้น
ปริ ย ายนี้ แ ล ที่ ก ระแสแห่ ง แม่ น้ำ � นั้ น อาศั ย แล้ ว ย่ อ มถึ ง
ซึ่งความนับว่าสองกระแส.
ภิกษุท้งั หลาย ฉันใดฉันนั้นก็เหมือนกัน สิ่งใดเป็น
สัทธินทรีย์ สิ่ ง นั้ น เป็ น สั ท ธาพละ สิ่ ง ใดเป็ น สั ท ธาพละ
สิ่งนั้ น เป็ น สั ทธิ นทรีย์ สิ่งใดเป็นวิริยินทรีย์ สิ่ง นั้นเป็น
วิริยพละ สิ่งใดเป็นวิริยพละ สิ่งนั้นเป็นวิริยินทรีย์ สิ่งใด
เป็นสตินทรีย์ สิ่งนั้นเป็นสติพละ สิ่งใดเป็นสติพละ สิ่งนั้น
เป็นสตินทรีย์ สิง่ ใดเป็นสมาธินทรีย์ สิง่ นัน้ เป็นสมาธิพละ สิง่ ใด
เป็นสมาธิพละ สิง่ นัน้ เป็นสมาธินทรีย์ สิง่ ใดเป็นปัญญินทรีย์
สิ่งนั้นเป็นปัญญาพละ สิ่งใดเป็นปัญญาพละ สิ่งนั้นเป็น
ปัญญินทรีย์.
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ภิกษุทงั้ หลาย เพราะความทีอ่ นิ ทรีย์ ๕ อันตนเจริญ
แล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว ภิกษุจงึ กระทำ�ให้แจ้งซึง่ เจโตวิมตุ ติ
ปัญญาวิมตุ ติ อันหาอาสวะไม่ได้ เพราะอาสวะทัง้ หลายสิน้ ไป
ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่.
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อุปาทานและที่ตั้งแห่งอุปาทาน

87

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๐๒/๓๐๙.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราจั ก แสดงธรรมเป็ น ที่ ตั้ ง แห่ ง
อุปาทานและอุปาทาน เธอทั้งหลายจงฟัง.
ภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานเป็น
อย่างไร และอุปาทานเป็นอย่างไร.
ภิกษุทงั้ หลาย รูป เป็นธรรมเป็นทีต่ งั้ แห่งอุปาทาน
ความกำ�หนัดด้วยอำ�นาจความพอใจในรูป ชือ่ ว่าอุปาทาน.
ภิกษุทั้งหลาย เวทนา เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่ง
อุปาทาน ความกำ�หนัดด้วยอำ�นาจความพอใจในเวทนา
ชื่อว่าอุปาทาน.
ภิกษุทั้งหลาย สัญญา เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่ง
อุปาทาน ความกำ�หนัดด้วยอำ�นาจความพอใจในสัญญา
ชื่อว่าอุปาทาน.
ภิกษุทั้งหลาย สังขาร เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่ง
อุปาทาน ความกำ�หนัดด้วยอำ�นาจความพอใจในสังขาร
ชื่อว่าอุปาทาน.
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ภิกษุทั้งหลาย วิญญาณ เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่ง
อุปาทาน ความกำ�หนัดด้วยอำ�นาจความพอใจในวิญญาณ
ชื่อว่าอุปาทาน.
ภิกษุทงั้ หลาย ขันธ์เหล่านีเ้ รียกว่า ธรรมเป็นทีต่ งั้
แห่งอุปาทาน ฉันทราคะ (ความกำ�หนัดด้วยอำ�นาจความพอใจ)
นี้เรียกว่าอุปาทาน.
(ในสูตรอืน่ ทรงแสดง อุปาทานิยธรรม ด้วยอายตนะภายในหก
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๑๐/๑๖๐. และอายตนะภายนอกหก -บาลี สฬา. สํ.
๑๘/๑๓๖/๑๙๐. -ผู้รวบรวม)
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ขันธ์ ๕ และอุปาทานขันธ์ ๕

88
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๕๘/๙๕.

ภิกษุทง้ั หลาย เราจะแสดงขันธ์ ๕ และอุปาทานขันธ์ ๕
เธอทัง้ หลายจงฟัง.
ภิกษุทั้งหลาย ก็ขันธ์ ๕ เป็นอย่างไร.
ภิกษุทงั้ หลาย รูปอย่างใดอย่างหนึง่ ทัง้ ทีเ่ ป็นอดีต
อนาคต หรือปัจจุบนั ก็ตาม เป็นภายในหรือภายนอกก็ตาม
หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม อยู่ในที่
ไกลหรือใกล้ก็ตาม นี้เรียกว่า รูปขันธ์.
ภิกษุทั้งหลาย เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็น
อดีต อนาคต หรือปัจจุบนั ก็ตาม เป็นภายในหรือภายนอก
ก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม อยูใ่ น
ที่ไกลหรือใกล้ก็ตาม นี้เรียกว่า เวทนาขันธ์.
ภิกษุทงั้ หลาย สัญญาอย่างใดอย่างหนึง่ ทัง้ ทีเ่ ป็น
อดีต อนาคต หรือปัจจุบนั ก็ตาม เป็นภายในหรือภายนอก
ก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม อยูใ่ น
ที่ไกลหรือใกล้ก็ตาม นี้เรียกว่า สัญญาขันธ์.
ภิกษุทั้งหลาย สังขารอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็น
อดีต อนาคต หรือปัจจุบันก็ตาม เป็นภายในหรือภายนอก
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ก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม อยูใ่ น
ที่ไกลหรือใกล้ก็ตาม นี้เรียกว่า สังขารขันธ์.
ภิกษุทง้ั หลาย วิญญาณอย่างใดอย่างหนึง่ ทัง้ ทีเ่ ป็น
อดีต อนาคต หรือปัจจุบนั ก็ตาม เป็นภายในหรือภายนอก
ก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม อยูใ่ น
ที่ไกลหรือใกล้ก็ตาม นี้เรียกว่า วิญญาณขันธ์.
ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้เรียกว่า ขันธ์ ๕.
ภิกษุทั้งหลาย ก็อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นอย่างไร.
ภิกษุทงั้ หลาย รูปอย่างใดอย่างหนึง่ ทัง้ ทีเ่ ป็นอดีต
อนาคต หรือปัจจุบนั ก็ตาม เป็นภายในหรือภายนอกก็ตาม
หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม อยู่ในที่
ไกลหรือใกล้ก็ตาม อันเป็นไปกับด้วยอาสวะ เป็นปัจจัย
แก่อปุ าทาน นีเ้ รียกว่า อุปาทานขันธ์คือรูป.
ภิกษุทั้งหลาย เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็น
อดีต อนาคต หรือปัจจุบนั ก็ตาม เป็นภายในหรือภายนอก
ก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม
อยู่ ใ นที่ ไ กลหรื อ ใกล้ ก็ ต าม อั น เป็ น ไปกั บ ด้ ว ยอาสวะ
เป็นปัจจัยแก่อปุ าทาน นีเ้ รียกว่า อุปาทานขันธ์คือเวทนา.
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ภิกษุทงั้ หลาย สัญญาอย่างใดอย่างหนึง่ ทัง้ ทีเ่ ป็น
อดีต อนาคต หรือปัจจุบนั ก็ตาม เป็นภายในหรือภายนอก
ก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม
อยู่ ใ นที่ ไ กลหรื อ ใกล้ ก็ ต าม อั น เป็ น ไปกั บ ด้ ว ยอาสวะ
เป็นปัจจัยแก่อปุ าทาน นีเ้ รียกว่า อุปาทานขันธ์คอื สัญญา.
ภิกษุทั้งหลาย สังขารอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็น
อดีต อนาคต หรือปัจจุบนั ก็ตาม เป็นภายในหรือภายนอก
ก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม
อยู่ใ นที่ไ กลหรื อ ใกล้ ก็ต าม อั น เป็ น ไปกั บ ด้ ว ยอาสวะ
เป็นปัจจัยแก่อปุ าทาน นีเ้ รียกว่า อุปาทานขันธ์คอื สังขาร.
ภิกษุทง้ั หลาย วิญญาณอย่างใดอย่างหนึง่ ทัง้ ทีเ่ ป็น
อดีต อนาคต หรือปัจจุบนั ก็ตาม เป็นภายในหรือภายนอก
ก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม
อยู่ ใ นที่ ไ กลหรื อ ใกล้ ก็ ต าม อั น เป็ น ไปกั บ ด้ ว ยอาสวะ
เป็นปัจจัยแก่อปุ าทาน นีเ้ รียกว่า อุปาทานขันธ์คอื วิญญาณ.
ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้เรียกว่า อุปาทานขันธ์ ๕.
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89

มูลรากของอุปาทานขันธ์

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๑๐๑/๑๒๑.

ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ อุปาทานขันธ์ มีอยู่ ๕ ประการนีเ้ ท่านัน้
ใช่ไหม คือ อุปาทานขันธ์คือรูป อุปาทานขันธ์คือเวทนา อุปาทานขันธ์
คือสัญญา อุปาทานขันธ์คอื สังขาร อุปาทานขันธ์คอื วิญญาณ พระเจ้าข้า.

ภิกษุ อุปาทานขันธ์ มีอยู่ ๕ ประการนี้เท่านั้น คือ
อุ ป าทานขั นธ์คือรูป อุปาทานขัน ธ์คือเวทนา 
อุ ป าทานขั น ธ์ คื อ สั ญ ญา  อุ ป าทานขั น ธ์ คื อ สั ง ขาร
อุปาทานขันธ์คือวิญญาณ.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็อุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้ มีอะไรเป็น
มูลราก พระเจ้าข้า.
ภิกษุ อุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้ มีฉนั ทะ (ความพอใจ)
เป็นมูลราก (ฉนฺทมูลกา).1

1. ดูเพิม่ เติมเกีย่ วกับสิง่ ทีม่ ฉี นั ทะเป็นมูลได้ทห่ี น้า 292. -ผูร้ วบรวม.
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อุปาทานกับอุปาทานขันธ์
ไม่ใช่อย่างเดียวกัน

90
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๑๐๑/๑๒๑.

ข้ า แต่ พ ระองค์ ผู้ เ จริ ญ อุ ป าทานกั บ อุ ป าทานขั น ธ์ ๕ นั้ น
เป็นอย่างเดียวกัน หรือว่าอุปาทานเป็นอย่างอื่น ไม่ใช่อุปาทานขันธ์ ๕
พระเจ้าข้า.

ภิ กษุ อุ ป าทานกั บ อุ ป าทานขั น ธ์ ๕ นั้ น ไม่ ใ ช่
อย่างเดียวกัน แต่อปุ าทานนัน้ ก็ไม่ได้มอี ยูใ่ นทีอ่ นื่ นอกไป
เสียจากอุปาทานขันธ์ ๕ ภิกษุ ความกำ�หนัดด้วยอำ�นาจ
ความพอใจ (ฉันทราคะ) ในอุปาทานขันธ์ ๕ นัน่ แหละ นีเ้ ป็น
ตัวอุปาทาน.
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สัญโญชน์และที่ตั้งแห่งสัญโญชน์

91

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๐๒/๓๐๘.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราจั ก แสดงธรรมเป็ น ที่ ตั้ ง แห่ ง
สัญโญชน์และสัญโญชน์ เธอทั้งหลายจงฟัง.
ภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสัญโญชน์เป็น
อย่างไร และสัญโญชน์เป็นอย่างไร.
ภิกษุทงั้ หลาย รูป เป็นธรรมเป็นทีต่ ง้ั แห่งสัญโญชน์
ความกำ�หนัดด้วยอำ�นาจความพอใจในรูป ชือ่ ว่าสัญโญชน์.
ภิกษุทั้งหลาย เวทนา เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่ง
สัญโญชน์ ความกำ�หนัดด้วยอำ�นาจความพอใจในเวทนา
ชื่อว่าสัญโญชน์.
ภิกษุทั้งหลาย สัญญา เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่ง
สัญโญชน์ ความกำ�หนัดด้วยอำ�นาจความพอใจในสัญญา
ชื่อว่าสัญโญชน์.
ภิกษุทั้งหลาย สังขาร เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่ง
สัญโญชน์ ความกำ�หนัดด้วยอำ�นาจความพอใจในสังขาร
ชื่อว่าสัญโญชน์.
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ภิกษุทั้งหลาย วิญญาณ เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่ง
สั ญ โญชน์ ความกำ � หนั ด ด้ ว ยอำ � นาจความพอใจใน
วิญญาณ ชื่อว่าสัญโญชน์.
ภิกษุทงั้ หลาย ขันธ์เหล่านีเ้ รียกว่า ธรรมเป็นทีต่ งั้
แห่งสัญโญชน์ ฉันทราคะ (ความกำ�หนัดด้วยอำ�นาจความพอใจ)
นี้เรียกว่าสัญโญชน์.
(ในสูตรอืน่ ทรงแสดง สัญโญชนิยธรรม ด้วยอายตนะภายในหก
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๑๐/๑๕๙. และอายตนะภายนอกหก -บาลี สฬา. สํ.
๑๘/๑๓๕/๑๘๙. -ผูร้ วบรวม)
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ความผูกติดกับอารมณ์

92
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๔๓/๖๖.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ ภิกษุจึงชื่อว่า
เป็นผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสอง พระเจ้าข้า.

มิคชาละ รูปทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยตา อันน่า
ปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลักษณะน่ารัก เป็นที่เข้าไป
ตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่ เป็นที่ตั้งแห่งความกำ�หนัดมีอยู่.
ถ้าหากว่าภิกษุยอ่ มเพลิดเพลิน พร่�ำ ถึง สยบมัวเมา
ซึง่ รูปนัน้ เมือ่ ภิกษุเพลิดเพลิน พร่�ำ ถึง สยบมัวเมาซึง่ รูปนัน้ อยู่
นันทิ (ความเพลิดเพลิน) ย่อมเกิดขึ้น.
เมื่อนันทิ มีอยู่ สาราคะ (ความพอใจอย่างยิ่ง) ย่อมมี
เมื่อสาราคะ มีอยู่ สัญโญคะ (ความผูกติดกับอารมณ์)
ย่อมมี.
มิคชาละ ภิกษุผปู้ ระกอบพร้อมแล้ว ด้วยการผูกติด
กับอารมณ์ดว้ ยอำ�นาจแห่งความเพลิน (นนฺทสิ ฺโชนสยตุ โฺ ต)
นั่นแหละ เราเรียกว่า ผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสอง.
มิคชาละ เสียงทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยหู อันน่า
ปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลกั ษณะน่ารัก … ถ้าหากว่า
ภิกษุย่อมเพลิดเพลิน พร่ำ�ถึง สยบมัวเมาซึ่งเสียงนั้น …
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นันทิ ย่อมเกิดขึน้ (อุปปฺ ชฺชติ นนฺท)ิ เมือ่ นันทิ มีอยู่ (นนฺทยิ า สติ)
สาราคะ ย่อมมี (สาราโค โหติ) เมื่อสาราคะ มีอยู่ (สาราเค สติ)
สัญโญคะ ย่อมมี (สฺโโค โหติ).
มิคชาละ ภิกษุผปู้ ระกอบพร้อมแล้ว ด้วยการผูกติด
กับอารมณ์ดว้ ยอำ�นาจแห่งความเพลิน นัน่ แหละ เราเรียกว่า
ผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสอง.
มิคชาละ กลิ่นทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยจมูก อันน่า
ปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลักษณะน่ารัก …ถ้าหากว่า
ภิกษุยอ่ มเพลิดเพลิน พร่�ำ ถึง สยบมัวเมาซึง่ กลิน่ นัน้ … นันทิ
ย่อมเกิดขึน้ เมือ่ นันทิ มีอยู่ สาราคะ ย่อมมี เมือ่ สาราคะ มีอยู่
สัญโญคะ ย่อมมี.
มิคชาละ ภิกษุผปู้ ระกอบพร้อมแล้ว ด้วยการผูกติด
กับอารมณ์ดว้ ยอำ�นาจแห่งความเพลิน นัน่ แหละ เราเรียกว่า
ผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสอง.
มิคชาละ รสทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยลิ้น อันน่า
ปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลกั ษณะน่ารัก … ถ้าหากว่า
ภิกษุยอ่ มเพลิดเพลิน พร่�ำ ถึง สยบมัวเมาซึง่ รสนัน้ … นันทิ
ย่อมเกิดขึน้ เมือ่ นันทิ มีอยู่ สาราคะ ย่อมมี เมือ่ สาราคะ มีอยู่
สัญโญคะ ย่อมมี.
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มิคชาละ ภิกษุผปู้ ระกอบพร้อมแล้ว ด้วยการผูกติด
กับอารมณ์ดว้ ยอำ�นาจแห่งความเพลิน นัน่ แหละ เราเรียกว่า
ผูม้ กี ารอยูอ่ ย่างมีเพือ่ นสอง.
มิคชาละ โผฏฐัพพะทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยกาย
อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลักษณะน่ารัก …
ถ้าหากว่าภิกษุย่อมเพลิดเพลิน พร่ำ�ถึง สยบมัวเมาซึ่ง
โผฏฐัพพะนัน้ … นันทิ ย่อมเกิดขึน้ เมือ่ นันทิ มีอยู่ สาราคะ
ย่อมมี เมือ่ สาราคะ มีอยู่ สัญโญคะ ย่อมมี.
มิคชาละ ภิกษุผปู้ ระกอบพร้อมแล้ว ด้วยการผูกติด
กับอารมณ์ดว้ ยอำ�นาจแห่งความเพลิน นัน่ แหละ เราเรียกว่า
ผูม้ กี ารอยูอ่ ย่างมีเพือ่ นสอง.
มิคชาละ ธรรมทัง้ หลายทีจ่ ะรับรูไ้ ด้ดว้ ยมโน อันน่า
ปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลักษณะน่ารัก เป็นที่เข้าไป
ตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่ เป็นที่ตั้งแห่งความกำ�หนัดมีอยู่
ถ้าหากว่าภิกษุยอ่ มเพลิดเพลิน พร่�ำ ถึง สยบมัวเมาซึง่ ธรรมนัน้
เมื่อภิกษุเพลิดเพลิน พร่ำ�ถึง สยบมัวเมา ซึ่งธรรมนั้นอยู่
นันทิ ย่อมเกิดขึน้ เมือ่ นันทิ มีอยู่ สาราคะ ย่อมมี เมือ่ สาราคะ
มีอยู่ สัญโญคะ ย่อมมี.
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มิคชาละ ภิกษุผปู้ ระกอบพร้อมแล้ว ด้วยการผูกติด
กับอารมณ์ดว้ ยอำ�นาจแห่งความเพลิน นัน่ แหละ เราเรียกว่า
ผูม้ กี ารอยูอ่ ย่างมีเพือ่ นสอง.
มิ ค ชาละ ภิ ก ษุ ผู้ มี ป กติ อ ยู่ ด้ ว ยอาการอย่ า งนี้
ถึ ง จะเสพเสนาสนะ อั น เป็ น ป่ า และป่ า ทึ บ ซึ่ ง เงี ย บสงั ด
มีเสียงรบกวนน้อย ไร้ซ่งึ ลมจากกายคน ควรเป็นที่ทำ�การ
อันสงบของมนุษย์ สมควรเป็นที่หลีกเร้นเช่นนี้แล้วก็ตาม
ถึงอย่างนั้น ภิกษุน้นั เราก็ยังคงเรียกว่า ผู้มีการอยู่อย่างมี
เพือ่ นสอง ข้อนัน้ เพราะเหตุอะไร เพราะว่าตัณหานัน่ แหละ
เป็ น เพื่ อ นสองของภิ ก ษุ นั้ น เขายั ง ละตั ณ หานั้ น ไม่ ไ ด้
ดังนัน้ ภิกษุนนั้ เราจึงเรียกว่า ผูม้ กี ารอยูอ่ ย่างมีเพือ่ นสอง.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ ภิกษุจึงชื่อว่า
เป็นผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียว พระเจ้าข้า.

มิคชาละ รูปทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยตา อันน่า
ปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลักษณะน่ารัก เป็นที่เข้าไป
ตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่ เป็นที่ตั้งแห่งความกำ�หนัดมีอยู่
ถ้าหากว่าภิกษุไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่�ำ ถึง ไม่สยบมัวเมาซึง่ รูปนัน้
เมื่อภิกษุไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่ำ�ถึง ไม่สยบมัวเมา ซึ่งรูปนั้น
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นั่นแหละ นันทิ ย่อมดับ (นนฺทิ นิรุชฺฌติ) เมื่อนันทิ ไม่มีอยู่
(นนฺทยิ า อสติ) สาราคะ ย่อมไม่มี (สาราโค น โหติ) เมือ่ สาราคะ
ไม่มีอยู่ (สาราเค อสติ) สัญโญคะ ย่อมไม่มี (สฺโโค น โหติ).
มิคชาละ ภิกษุผไู้ ม่ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยการผูกติด
กับอารมณ์ดว้ ยอำ�นาจแห่งความเพลิน (นนฺทสิ ฺโชนวิสย ตุ โฺ ต)
นั่นแหละ เราเรียกว่า ผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียว.
มิคชาละ เสียงทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยหู อันน่า
ปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลกั ษณะน่ารัก … ถ้าหากว่า
ภิกษุไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่�ำ ถึง ไม่สยบมัวเมาซึง่ เสียงนัน้ …
นันทิ ย่อมดับ เมื่อนันทิ ไม่มีอยู่ สาราคะ ย่อมไม่มี เมื่อ
สาราคะ ไม่มีอยู่ สัญโญคะ ย่อมไม่ม.ี
มิคชาละ ภิกษุผู้ไม่ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยการ
ผูกติดกับอารมณ์ด้วยอำ�นาจแห่งความเพลิน นั่นแหละ
เราเรียกว่า ผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียว.
มิคชาละ กลิ่นทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยจมูก อันน่า
ปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลกั ษณะน่ารัก … ถ้าหากว่า
ภิกษุไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่�ำ ถึง ไม่สยบมัวเมาซึง่ กลิน่ นัน้ …
นันทิ ย่อมดับ เมื่อนันทิ ไม่มีอยู่ สาราคะ ย่อมไม่มี เมื่อ
สาราคะ ไม่มีอยู่ สัญโญคะ ย่อมไม่มี.
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มิคชาละ ภิกษุผู้ไม่ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยการ
ผูกติดกับอารมณ์ด้วยอำ�นาจแห่งความเพลิน นั่นแหละ
เราเรียกว่า ผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียว.
มิคชาละ รสทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยลิ้น อันน่า
ปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลกั ษณะน่ารัก … ถ้าหากว่า
ภิกษุไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่�ำ ถึง ไม่สยบมัวเมาซึง่ รสนัน้ …
นันทิ ย่อมดับ เมื่อนันทิ ไม่มีอยู่ สาราคะ ย่อมไม่มี เมื่อ
สาราคะ ไม่มีอยู่ สัญโญคะ ย่อมไม่ม.ี
มิคชาละ ภิกษุผู้ไม่ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยการ
ผูกติดกับอารมณ์ด้วยอำ�นาจแห่งความเพลิน นั่นแหละ
เราเรียกว่า ผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียว.
มิคชาละ โผฏฐัพพะทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยกาย
อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลักษณะน่ารัก …
ถ้าหากว่าภิกษุไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่�ำ ถึง ไม่สยบมัวเมาซึง่
โผฏฐัพพะนัน้ … นันทิ ย่อมดับ เมือ่ นันทิ ไม่มอี ยู่ สาราคะ
ย่อมไม่มี เมื่อสาราคะ ไม่มีอยู่ สัญโญคะ ย่อมไม่ม.ี
มิคชาละ ภิกษุผู้ไม่ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยการ
ผูกติดกับอารมณ์ด้วยอำ�นาจแห่งความเพลิน นั่นแหละ
เราเรียกว่า ผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียว.
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มิคชาละ ธรรมทัง้ หลายทีจ่ ะรับรูไ้ ด้ดว้ ยมโน อันน่า
ปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลักษณะน่ารัก เป็นที่เข้าไป
ตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่ เป็นที่ตั้งแห่งความกำ�หนัดมีอยู่
ถ้าหากว่าภิกษุไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่�ำ ถึง ไม่สยบมัวเมาซึง่
ธรรมนั้น เมื่อภิกษุไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่ำ�ถึง ไม่สยบมัวเมา
ซึง่ ธรรมนัน้ นัน่ แหละ นันทิ ย่อมดับ เมือ่ นันทิ ไม่มอี ยู่ สาราคะ
ย่อมไม่มี เมือ่ สาราคะ ไม่มอี ยู่ สัญโญคะ ย่อมไม่ม.ี
มิคชาละ ภิกษุผู้ไม่ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยการ
ผูกติดกับอารมณ์ด้วยอำ�นาจแห่งความเพลิน นั่นแหละ
เราเรียกว่า ผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียว.
มิคชาละ ภิกษุผมู้ ปี กติอยูด่ ว้ ยอาการอย่างนี้ แม้จะอยู่
ในหมู่บ้าน อันระคนไปด้วยภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา
พระราชา มหาอำ�มาตย์ของพระราชา เดียรถีย์ สาวกของ
เดียรถียท์ งั้ หลายก็ตาม ถึงอย่างนัน้ ภิกษุนนั้ เราก็ยงั คงเรียกว่า
ผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียว ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะว่า
ตัณหานั่นแหละเป็นเพื่อนสองของภิกษุนั้น ตัณหานั้น
เธอละได้แล้ว ดังนั้น ภิกษุนั้น เราจึงเรียกว่า ผู้มีการอยู่
อย่างอยู่ผู้เดียว.
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กายก็ออก จิตก็ออก

เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณ

93
-บาลี จตุกกฺ . อํ. ๒๑/๑๘๕/๑๓๘.

ภิกษุทงั้ หลาย บุคคล ๔ จำ�พวกเหล่านี้ มีปรากฏอยู่
ในโลก ๔ จำ�พวกอะไรบ้าง คือ
(1) กายออก แต่จติ ไม่ออก (นิกกฺ ฏฺกาโย อนิกกฺ ฏฺจิตโฺ ต)
(2) กายไม่ออก แต่จติ ออก (อนิกกฺ ฏฺกาโย นิกกฺ ฏฺจิตโฺ ต)
(3) กายก็ไม่ออก จิตก็ไม่ออก (อนิกกฺ ฏฺกาโย จ
อนิกกฺ ฏฺจิตโฺ ต จ)

(4) กายก็ออก จิตก็ออก (นิกกฺ ฏฺกาโย จ นิกกฺ ฏฺจิตโฺ ต จ)
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย บุ ค คลที่ ชื่ อ ว่ า กายออก แต่ จิ ต
ไม่ออกเป็นอย่างไร ภิกษุท้งั หลาย บุคคลบางคนในโลกนี้
เสพเสนาสนะอันสงัด คือป่าและป่าทึบ ในทีน่ น้ั ๆ เขาตรึกถึง
กามวิตกบ้าง ตรึกถึงพยาบาทวิตกบ้าง ตรึกถึงวิหิงสาวิตกบ้าง ภิกษุทงั้ หลาย อย่างนีแ้ ล บุคคลทีช่ อื่ ว่า กายออก
แต่จิตไม่ออก.
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลที่ชื่อว่า กายไม่ออก แต่จิต
ออกเป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้
ไม่ได้เสพเสนาสนะอันสงัด คือป่าและป่าทึบ ในที่นั้นๆ
เขาตรึกถึงเนกขัมมวิตกบ้าง ตรึกถึงอัพยาบาทวิตกบ้าง
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ตรึกถึงอวิหงิ สาวิตกบ้าง ภิกษุทงั้ หลาย อย่างนีแ้ ล บุคคล
ที่ชื่อว่า กายไม่ออก แต่จิตออก.
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลที่ชื่อว่ากายก็ไม่ออก จิตก็
ไม่ออกเป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้
ไม่ได้เสพเสนาสนะอันสงัด คือป่าและป่าทึบ ในที่นั้นๆ
เขาตรึกถึงกามวิตกบ้าง ตรึกถึงพยาบาทวิตกบ้าง ตรึกถึง
วิหิงสาวิตกบ้าง ภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แล บุคคลที่ชื่อว่า
กายก็ไม่ออก จิตก็ไม่ออก.
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลที่ชื่อว่า กายก็ออก จิตก็ออก
เป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เสพ
เสนาสนะอันสงัด คือป่าและป่าทึบ ในที่นั้นๆ เขาตรึกถึง
เนกขัมมวิตกบ้าง ตรึกถึงอัพยาบาทวิตกบ้าง ตรึกถึง
อวิหงิ สาวิตกบ้าง ภิกษุทงั้ หลาย อย่างนีแ้ ล บุคคลทีช่ อื่ ว่า
กายก็ออก จิตก็ออก.
ภิกษุทงั้ หลาย บุคคล ๔ จำ�พวกเหล่านีแ้ ล มีปรากฏ
อยู่ในโลก.
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อะไรคือกรรมเก่าและกรรมใหม่

94

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๖๖/๒๒๗.

ภิกษุทงั้ หลาย เราจักแสดงซึง่ กรรมทัง้ หลาย ทัง้ ใหม่
และเก่า (นวปุราณ) ความดับแห่งกรรม และข้อปฏิบตั ใิ ห้ถงึ
ความดับแห่งกรรม พวกเธอจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจะกล่าว.
ภิกษุทั้งหลาย กรรมเก่าเป็นอย่างไร.
ภิกษุทง้ั หลาย ตา อันเธอทั้งหลาย พึงเห็นว่าเป็น
กรรมเก่า อันปัจจัยปรุงแต่งขึน้ (อภิสงฺขต) สำ�เร็จด้วยเจตนา
(อภิสฺเจตยิต) เป็นทีต
่ งั้ แห่งเวทนา (เวทนิย ทฏฺพฺพ) หู อันเธอ
ทั้งหลาย พึงเห็นว่าเป็นกรรมเก่า ... จมูก อันเธอทั้งหลาย
พึงเห็นว่าเป็นกรรมเก่า ... ลิน้ อันเธอทั้งหลาย พึงเห็นว่า
เป็ น กรรมเก่ า ... กาย อันเธอทั้งหลาย พึ ง เห็ น ว่ า เป็ น
กรรมเก่า ... มโน อันเธอทั้งหลาย พึงเห็นว่าเป็นกรรมเก่า
อันปัจจัยปรุงแต่งขึน้ สำ�เร็จด้วยเจตนา เป็นทีต่ งั้ แห่งเวทนา
ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า กรรมเก่า.
ภิกษุทั้งหลาย กรรมใหม่ เป็นอย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่บุคคลกระทำ�กรรม ด้วยกาย
ด้วยวาจา ด้วยใจ ในกาลบัดนี้ อันนีเ้ รียกว่า กรรมใหม่.
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ภิกษุทั้งหลาย ความดับแห่งกรรม เป็นอย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่บุคคลถูกต้องวิมุตติ เพราะ
ความดับแห่งกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อันนีเ้ รียกว่า
ความดับแห่งกรรม.
ภิกษุทั้งหลาย ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งกรรม
เป็นอย่างไร.
อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ นีน้ นั่ เอง เป็นข้อ
ปฏิบตั ใิ ห้ถงึ ความดับแห่งกรรม คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ
สั ม มาสติ และสั ม มาสมาธิ ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย นี้ เ รี ย กว่ า
ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งกรรม.
ภิกษุทงั้ หลาย ด้วยประการดังนีแ้ ล กรรมเก่าเราก็ได้
แสดงแล้ว กรรมใหม่เราก็ได้แสดงแล้ว ความดับแห่งกรรม
เราก็ได้แสดงแล้ว ข้อปฏิบตั ใิ ห้ถงึ ความดับแห่งกรรมเราก็ได้
แสดงแล้วแก่เธอทั้งหลาย.
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ภิกษุทั้งหลาย กิจใดที่ศาสดาผู้เอ็นดู แสวงหา
ประโยชน์เกื้อกูล อาศัยความเอ็นดูแล้ว จะพึงทำ�แก่สาวก
ทัง้ หลาย กิจนั้นเราได้ทำ�แล้วแก่พวกเธอ.
ภิกษุทั้งหลาย นั่นโคนไม้ นั่นเรือนว่าง พวกเธอ
จงเพียรเผากิเลส อย่าได้ประมาท อย่าเป็นผูท้ ต่ี อ้ งร้อนใจ
ในภายหลังเลย นี่แล เป็นวาจาเครื่องพร่ำ�สอนของเรา
แก่เธอทั้งหลาย.
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กายนี้ เป็น “กรรมเก่า”

95

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๗๗/๑๔๓.

ภิกษุทั้งหลาย กายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย และ
ทั้งไม่ใช่ของบุคคลเหล่าอื่น.
ภิกษุทั้งหลาย กรรมเก่า (กาย) นี้ อันเธอทั้งหลาย
พึงเห็นว่าเป็นสิง่ ทีป่ จั จัยปรุงแต่งขึน้ (อภิสงฺขต) สำ�เร็จด้วย
เจตนา (อภิสญฺเจตยิต) เป็นที่ตั้งแห่งเวทนา (เวทนิย ทฏฺพฺพ) .
ภิกษุทั้งหลาย ในกรณีของกายนั้น อริยสาวกผู้ได้
สดั บ แล้ ว ย่ อ มกระทำ � ไว้ ใ นใจโดยแยบคายเป็ น อย่ า งดี
ซึง่ ปฏิจจสมุปบาทนัน่ เทียว ดังนีว้ า่
เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมี (อิมสฺมึ สติ อิท โหติ)
เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น
(อิมสฺสุปฺปาทา อิท อุปฺปชฺชติ)

เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ย่อมไม่มี (อิมสฺมึ สติ อิท น โหติ)
เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป
(อิมสฺส นิโรธา อิท นิรุชฺฌติ)

ได้แก่สิ่งเหล่านี้ คือ
เพราะมี อ วิ ช ชาเป็ น ปั จ จั ย จึ ง มี สั ง ขารทั้ ง หลาย
เพราะมีสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ เพราะมีวิญญาณ
เป็ น ปั จ จั ย จึ ง มี น ามรู ป เพราะมี น ามรู ป เป็ น ปั จ จั ย
จึงมีสฬายตนะ เพราะมีสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ
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เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา เพราะมีเวทนาเป็น
ปัจจัย จึงมีตัณหา เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน
เพราะมีอปุ าทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ เพราะมีภพเป็นปัจจัย
จึงมีชาติ เพราะมีชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ โสกะปริเทวะ
ทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นครบถ้วน ความ
เกิดขึน้ พร้อมแห่งกองทุกข์ทง้ั สิน้ นี้ ย่อมมี ด้วยอาการอย่างนี.้
เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานัน้
นั่ น เที ย ว จึ ง มี ค วามดั บ แห่ ง สั ง ขาร เพราะมี ค วามดั บ
แห่งสังขาร จึงมีความดับแห่งวิญญาณ เพราะมีความดับ
แห่งวิญญาณ จึงมีความดับแห่งนามรูป เพราะมีความดับ
แห่งนามรูป จึงมีความดับแห่งสฬายตนะ เพราะมีความดับ
แห่งสฬายตนะ จึงมีความดับแห่งผัสสะ เพราะมีความดับ
แห่ งผั สสะ จึ งมีความดับแห่งเวทนา เพราะมีความดับ
แห่งเวทนา จึงมีความดับแห่งตัณหา เพราะมีความดับ
แห่งตัณหา จึงมีความดับแห่งอุปาทาน เพราะมีความดับ
แห่ ง อุ ป าทาน จึ ง มี ค วามดั บ แห่ ง ภพ เพราะมี ค วามดั บ
แห่ ง ภพ จึ ง มี ค วามดั บ แห่ ง ชาติ เพราะมี ค วามดั บ แห่ ง
ชาตินนั่ แล ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะ
ทั้ ง หลายจึ ง ดั บ สิ้ น ความดั บ ลงแห่ ง กองทุ ก ข์ ทั้ ง สิ้ น นี้
ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้แล.
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ลักษณะความเป็นอนัตตา

96

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๘๒/๑๒๗.

ภิกษุทงั้ หลาย รูปเป็นอนัตตา ก็หากว่ารูปนีจ้ กั เป็น
อัตตาแล้วไซร้ รูปก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธ ทั้งสัตว์ย่อมจะ
ได้ตามความปรารถนาในรูปว่า ขอรูปของเรา จงเป็นอย่างนีเ้ ถิด
อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย แต่เพราะเหตุที่รูปเป็นอนัตตา
ดังนัน้ รูปจึงเป็นไปเพือ่ อาพาธ และสัตว์ยอ่ มไม่ได้ตามความ
ปรารถนาในรูปว่า ขอรูปของเรา จงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้
เป็นอย่างนั้นเลย.
ภิกษุทงั้ หลาย เวทนาเป็นอนัตตา ก็หากว่าเวทนานี้
จั ก เป็ น อั ต ตาแล้ ว ไซร้ เวทนาก็ ค งไม่ เ ป็ น ไปเพื่ อ อาพาธ
ทั้ ง สั ต ว์ ย่ อ มจะได้ ต ามความปรารถนาในเวทนาว่ า ขอ
เวทนาของเรา จงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย
แต่เพราะเหตุทเี่ วทนาเป็นอนัตตา ดังนัน้ เวทนาจึงเป็นไปเพือ่
อาพาธ และสัตว์ย่อมไม่ได้ตามความปรารถนาในเวทนาว่า
ขอเวทนาของเรา จงเป็นอย่างนีเ้ ถิด อย่าได้เป็นอย่างนัน้ เลย.
ภิกษุทงั้ หลาย สัญญาเป็นอนัตตา ก็หากว่าสัญญานี้
จั ก เป็ น อั ต ตาแล้ ว ไซร้ สั ญ ญาก็ ค งไม่ เ ป็ น ไปเพื่ อ อาพาธ
ทัง้ สัตว์ยอ่ มจะได้ตามความปรารถนาในสัญญาว่า ขอสัญญา
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ของเรา จงเป็นอย่างนีเ้ ถิด อย่าได้เป็นอย่างนัน้ เลย แต่เพราะ
เหตุทส่ี ญ
ั ญาเป็นอนัตตา ดังนัน้ สัญญาจึงเป็นไปเพือ่ อาพาธ
และสัตว์ยอ่ มไม่ได้ตามความปรารถนาในสัญญาว่า ขอสัญญา
ของเรา จงเป็นอย่างนีเ้ ถิด อย่าได้เป็นอย่างนัน้ เลย.
ภิกษุทงั้ หลาย สังขารเป็นอนัตตา ก็หากว่าสังขารนี้
จั ก เป็ น อั ต ตาแล้ ว ไซร้ สั ง ขารก็ ค งไม่ เ ป็ น ไปเพื่ อ อาพาธ
ทัง้ สัตว์ยอ่ มจะได้ตามความปรารถนาในสังขารว่า ขอสังขาร
ของเรา จงเป็นอย่างนีเ้ ถิด อย่าได้เป็นอย่างนัน้ เลย แต่เพราะ
เหตุทส่ี งั ขารเป็นอนัตตา ดังนัน้ สังขารจึงเป็นไปเพือ่ อาพาธ
และสัตว์ยอ่ มไม่ได้ตามความปรารถนาในสังขารว่า ขอสังขาร
ของเรา จงเป็นอย่างนีเ้ ถิด อย่าได้เป็นอย่างนัน้ เลย.
ภิ ก ษุ ท้ัง หลาย วิ ญ ญาณเป็ น อนั ต ตา ก็ ห ากว่ า
วิญญาณนี้จักเป็นอัตตาแล้วไซร้ วิญญาณก็คงไม่เป็นไปเพื่อ
อาพาธ ทั้งสัตว์ย่อมจะได้ตามความปรารถนาในวิญญาณว่า
ขอวิญญาณของเรา จงเป็นอย่างนีเ้ ถิด อย่าได้เป็นอย่างนัน้ เลย
แต่เพราะเหตุที่วิญญาณเป็นอนัตตา ดังนั้น วิญญาณจึง
เป็นไปเพื่ออาพาธ และสัตว์ย่อมไม่ได้ตามความปรารถนา
ในวิญญาณว่า ขอวิญญาณของเรา จงเป็นอย่างนีเ้ ถิด อย่าได้
เป็นอย่างนั้นเลย.
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ขันธ์ ๕ ไม่เทีย่ ง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา

97

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๙/๔๕.

ภิกษุทั้งหลาย รูปไม่เที่ยง แม้เหตุปัจจัยที่ให้รูป
เกิดขึน้ ก็ไม่เทีย่ ง รูปทีเ่ กิดจากสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ ง จะเป็นของเทีย่ ง
ได้อย่างไร.
เวทนาไม่เที่ยง แม้เหตุปัจจัยที่ให้เวทนาเกิดขึ้น
ก็ไม่เที่ยง เวทนาที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยง จะเป็นของเที่ยง
ได้อย่างไร.
สัญญาไม่เที่ยง แม้เหตุปัจจัยที่ให้สัญญาเกิดขึ้น
ก็ไม่เที่ยง สัญญาที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยง จะเป็นของเที่ยง
ได้อย่างไร.
สังขารไม่เที่ยง แม้เหตุปัจจัยที่ให้สังขารเกิดขึ้น
ก็ไม่เที่ยง สังขารที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยง จะเป็นของเที่ยง
ได้อย่างไร.
วิญญาณไม่เทีย่ ง แม้เหตุปจั จัยทีใ่ ห้วญ
ิ ญาณเกิดขึน้
ก็ไม่เที่ยง วิญญาณที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยง จะเป็นของเทีย่ ง
ได้อย่างไร.
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ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย รู ป เป็ น ทุ ก ข์ แม้ เ หตุ ปั จ จั ย ที่ ใ ห้
รูปเกิดขึ้น ก็เป็นทุกข์ รูปที่เกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์ จะเป็นสุข
ได้อย่างไร.
เวทนาเป็นทุกข์ แม้เหตุปัจจัยที่ให้เวทนาเกิดขึ้น
ก็เป็นทุกข์ เวทนาทีเ่ กิดจากสิง่ ทีเ่ ป็นทุกข์ จะเป็นสุขได้อย่างไร.
สัญญาเป็นทุกข์ แม้เหตุปัจจัยที่ให้สัญญาเกิดขึ้น
ก็เป็นทุกข์ สัญญาทีเ่ กิดจากสิง่ ทีเ่ ป็นทุกข์ จะเป็นสุขได้อย่างไร.
สังขารเป็นทุกข์ แม้เหตุปัจจัยที่ให้สังขารเกิดขึ้น
ก็เป็นทุกข์ สังขารทีเ่ กิดจากสิง่ ทีเ่ ป็นทุกข์ จะเป็นสุขได้อย่างไร.
วิญญาณเป็นทุกข์ แม้เหตุปจั จัยทีใ่ ห้วญ
ิ ญาณเกิดขึน้
ก็เป็นทุกข์ วิญญาณทีเ่ กิดจากสิง่ ทีเ่ ป็นทุกข์ จะเป็นสุขได้อย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย รูปเป็นอนัตตา แม้เหตุปัจจัยที่ให้
รู ป เกิ ด ขึ้ น ก็ เ ป็ น อนั ต ตา รู ป ที่ เ กิ ด จากสิ่ ง ที่ เ ป็ น อนั ต ตา
จะเป็นอัตตาได้อย่างไร.
เวทนาเป็นอนัตตา แม้เหตุปจั จัยทีใ่ ห้เวทนาเกิดขึน้
ก็เป็นอนัตตา เวทนาทีเ่ กิดจากสิง่ ทีเ่ ป็นอนัตตา จะเป็นอัตตา
ได้อย่างไร.
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สัญญาเป็นอนัตตา แม้เหตุปจั จัยทีใ่ ห้สญ
ั ญาเกิดขึน้
ก็เป็นอนัตตา สัญญาทีเ่ กิดจากสิง่ ทีเ่ ป็นอนัตตา จะเป็นอัตตา
ได้อย่างไร.
สังขารเป็นอนัตตา แม้เหตุปจั จัยทีใ่ ห้สงั ขารเกิดขึน้
ก็เป็นอนัตตา สังขารทีเ่ กิดจากสิง่ ทีเ่ ป็นอนัตตา จะเป็นอัตตา
ได้อย่างไร.
วิญญาณเป็นอนัตตา แม้เหตุปัจจัยที่ให้วิญญาณ
เกิดขึ้น ก็เป็นอนัตตา วิญญาณที่เกิดจากสิ่งที่เป็นอนัตตา
จะเป็นอัตตาได้อย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย รูปไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้น
เป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา  สิ่งใดเป็น
อนัตตา สิง่ นัน้ ไม่ใช่ของเรา (เนต มม) ไม่ใช่เป็นเรา (เนโสหมสฺม)ิ
ไม่ใช่ตวั ตนของเรา (น เมโส อตฺตา) ข้อนีอ้ ริยสาวกพึงเห็นด้วย
ปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี.้
เวทนาไม่เทีย่ ง สิง่ ใดไม่เทีย่ ง สิง่ นัน้ เป็นทุกข์ สิง่ ใด
เป็นทุกข์ สิง่ นัน้ เป็นอนัตตา สิง่ ใดเป็นอนัตตา สิง่ นัน้ ไม่ใช่
ของเรา ไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ตวั ตนของเรา ข้อนีอ้ ริยสาวก
พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้.
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สัญญาไม่เทีย่ ง สิง่ ใดไม่เทีย่ ง สิง่ นัน้ เป็นทุกข์ สิง่ ใด
เป็นทุกข์ สิง่ นัน้ เป็นอนัตตา สิง่ ใดเป็นอนัตตา สิง่ นัน้ ไม่ใช่
ของเรา ไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ตวั ตนของเรา ข้อนีอ้ ริยสาวก
พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้.
สังขารไม่เทีย่ ง สิง่ ใดไม่เทีย่ ง สิง่ นัน้ เป็นทุกข์ สิง่ ใด
เป็นทุกข์ สิง่ นัน้ เป็นอนัตตา สิง่ ใดเป็นอนัตตา สิง่ นัน้ ไม่ใช่
ของเรา  ไม่ใช่เป็นเรา  ไม่ใช่ตวั ตนของเรา ข้อนีอ้ ริยสาวก
พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้.
วิญญาณไม่เทีย่ ง สิง่ ใดไม่เทีย่ ง สิง่ นัน้ เป็นทุกข์ สิง่ ใด
เป็นทุกข์ สิง่ นัน้ เป็นอนัตตา สิง่ ใดเป็นอนัตตา สิง่ นัน้ ไม่ใช่
ของเรา  ไม่ใช่เป็นเรา  ไม่ใช่ตวั ตนของเรา ข้อนีอ้ ริยสาวก
พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้.
อริยสาวกผูไ้ ด้สดับแล้ว เห็นอยูอ่ ย่างนี้ ย่อมเบือ่ หน่าย
แม้ในรูป แม้ในเวทนา แม้ในสัญญา แม้ในสังขาร แม้ใน
วิญญาณ เมือ่ เบือ่ หน่าย ย่อมคลายกำ�หนัด เพราะคลายกำ�หนัด
จึงหลุดพ้น เมือ่ หลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณหยัง่ รูว้ า่ หลุดพ้นแล้ว
อริยสาวกนัน้ ย่อมรูช้ ดั ว่า ชาติสนิ้ แล้ว พรหมจรรย์อยูจ่ บแล้ว
กิจที่ควรทำ�ได้ทำ�เสร็จแล้ว กิจอื่นที่จะต้องทำ�เพื่อความเป็น
อย่างนี้ ไม่ได้มีอีก.
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เจริญสมาธิแล้ว จะรู้ได้ตาม
ความเป็นจริงของขันธ์ ๕
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ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จงเจริญสมาธิเถิด
ภิกษุผมู้ จี ติ ตัง้ มัน่ แล้ว ย่อมรูช้ ดั ตามความเป็นจริง ก็ภกิ ษุ
ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึง่ อะไร คือ ย่อมรูช้ ดั ตามความ
เป็นจริง ซึง่ ความเกิดและความดับแห่งรูป ย่อมรูช้ ดั ตาม
ความเป็นจริง ซึง่ ความเกิดและความดับแห่งเวทนา ย่อมรูช้ ดั
ตามความเป็นจริง ซึง่ ความเกิดและความดับแห่งสัญญา ย่อม
รูช้ ดั ตามความเป็นจริง ซึง่ ความเกิดและความดับแห่งสังขาร
ย่ อ มรู้ชัด ตามความเป็ น จริ ง ซึ่ง ความเกิ ด และความดั บ
แห่งวิญญาณ.
ภิกษุทงั้ หลาย ก็อะไรเป็นความเกิดแห่งรูป อะไร
เป็นความเกิดแห่งเวทนา อะไรเป็นความเกิดแห่งสัญญา
อะไรเป็นความเกิดแห่งสังขาร อะไรเป็นความเกิดแห่ง
วิญญาณ.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย บุ ค คลบางคนในกรณี นี้ ย่ อ ม
เพลิดเพลิน ย่อมพร่ำ�ถึง ย่อมสยบมัวเมาอยู่ ก็บุคคลย่อม
เพลิดเพลิน ย่อมพร่ำ�ถึง ย่อมสยบมัวเมาอยู่ซึ่งอะไร ย่อม
เพลิดเพลิน ย่อมพร่ำ�ถึง ย่อมสยบมัวเมาอยู่ซึ่งรูป เมือ่ เขา
เพลิดเพลิน พร่�ำ ถึง สยบมัวเมาอยูซ่ ง่ึ รูป ความเพลินก็เกิดขึน้
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ความเพลินใดในรูป ความเพลินนัน้ เป็นอุปาทาน เพราะ
อุปาทานของเขานัน้ เป็นปัจจัย จึงมีภพ เพราะมีภพเป็นปัจจัย
จึงมีชาติ เพราะมีชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะทัง้ หลาย จึงเกิดขึน้ ครบถ้วน ความเกิดขึน้
แห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.
ภิ ก ษุ ท้ั ง หลาย บุ ค คลบางคนในกรณี น้ี ย่ อ ม
เพลิดเพลิน ย่อมพร่�ำ ถึง ย่อมสยบมัวเมาอยู่ … ซึง่ เวทนา เมือ่ เขา
เพลิดเพลิน พร่�ำ ถึง สยบมัวเมาอยูซ่ ง่ึ เวทนา ความเพลิน
ก็เกิดขึ้น ความเพลินใดในเวทนา ความเพลินนั้นเป็น
อุปาทาน …
ภิ ก ษุ ท้ั ง หลาย บุ ค คลบางคนในกรณี น้ี ย่ อ ม
เพลิดเพลิน ย่อมพร่�ำ ถึง ย่อมสยบมัวเมาอยู่ … ซึง่ สัญญา เมือ่ เขา
เพลิดเพลิน พร่�ำ ถึง สยบมัวเมาอยูซ่ ง่ึ สัญญา ความเพลิน
ก็เกิดขึ้น ความเพลินใดในสัญญา ความเพลินนั้นเป็น
อุปาทาน …
ภิ ก ษุ ท้ั ง หลาย บุ ค คลบางคนในกรณี น้ี ย่ อ ม
เพลิดเพลิน ย่อมพร่�ำ ถึง ย่อมสยบมัวเมาอยู่ … ซึง่ สังขาร เมือ่ เขา
เพลิดเพลิน พร่�ำ ถึง สยบมัวเมาอยูซ่ ง่ึ สังขาร ความเพลิน
ก็เกิดขึ้น ความเพลิ น ใดในสังขาร ความเพลินนั้นเป็น
อุปาทาน …
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ภิ ก ษุ ท้ั ง หลาย บุ ค คลบางคนในกรณี น้ี ย่ อ ม
เพลิดเพลิน ย่อมพร่�ำ ถึง ย่อมสยบมัวเมาอยู่ … ซึง่ วิญญาณ
เมือ่ เขาเพลิดเพลิน พร่�ำ ถึง สยบมัวเมาอยูซ่ ง่ึ วิญญาณ ความ
เพลินก็เกิดขึ้น ความเพลินใดในวิญญาณ ความเพลินนั้น
เป็นอุปาทาน เพราะอุปาทานของเขานัน้ เป็นปัจจัย จึงมีภพ
เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ เพราะมีชาติเป็นปัจจัย
ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลาย
จึงเกิดขึน้ ครบถ้วน ความเกิดขึน้ แห่งกองทุกข์ทง้ั สิน้ นี้ ย่อมมี
ด้วยอาการอย่างนี้.
ภิกษุทงั้ หลาย นีเ้ ป็นความเกิดแห่งรูป ความเกิด
แห่งเวทนา ความเกิดแห่งสัญญา ความเกิดแห่งสังขาร
และความเกิดแห่งวิญญาณ.
ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเป็นความดับแห่งรูป อะไร
เป็นความดับแห่งเวทนา อะไรเป็นความดับแห่งสัญญา
อะไรเป็ น ความดั บ แห่ ง สั ง ขาร อะไรเป็ น ความดั บ แห่ ง
วิญญาณ.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย บุ ค คลบางคนในกรณี นี้ ย่ อ มไม่
เพลิดเพลิน ย่อมไม่พร่ำ�ถึง ย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ ก็บุคคล
ย่อมไม่เพลิดเพลิน ย่อมไม่พร่ำ�ถึง ย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่
ซึ่งอะไร ย่อมไม่เพลิดเพลิน ย่อมไม่พร่ำ�ถึง ย่อมไม่สยบ
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มัวเมาอยู่ซึ่งรูป เมื่อเขาไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่ำ�ถึง ไม่สยบ
มัวเมาอยูซ่ ง่ึ รูป ความเพลินในรูปย่อมดับ เพราะมีความดับ
แห่งความเพลิน จึงมีความดับแห่งอุปาทาน เพราะมีความ
ดับแห่งอุปาทาน จึงมีความดับแห่งภพ เพราะมีความดับ
แห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติ เพราะมีความดับแห่งชาติ
นั่นแล ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะ
ทัง้ หลายจึงดับสิน้ ความดับลงแห่งกองทุกข์ทงั้ สิน้ นี้ ย่อมมี
ด้วยอาการอย่างนี้.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย บุ ค คลบางคนในกรณี นี้ ย่ อ มไม่
เพลิดเพลิน ย่อมไม่พร่ำ�ถึง ย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ … ซึ่ง
เวทนา เมือ่ เขาไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่�ำ ถึง ไม่สยบมัวเมาอยู่
ซึง่ เวทนา ความเพลินในเวทนาย่อมดับ เพราะมีความดับ
แห่งความเพลิน จึงมีความดับแห่งอุปาทาน … ความดับลง
แห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย บุ ค คลบางคนในกรณี นี้ ย่ อ มไม่
เพลิดเพลิน ย่อมไม่พร่ำ�ถึง ย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ … ซึ่ง
สัญญา เมือ่ เขาไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่�ำ ถึง ไม่สยบมัวเมาอยู่
ซึง่ สัญญา ความเพลินในสัญญาย่อมดับ เพราะมีความดับ
แห่งความเพลิน จึงมีความดับแห่งอุปาทาน … ความดับลง
แห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.
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ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย บุ ค คลบางคนในกรณี นี้ ย่ อ มไม่
เพลิดเพลิน ย่อมไม่พร่ำ�ถึง ย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ … ซึ่ง
สังขาร เมือ่ เขาไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่�ำ ถึง ไม่สยบมัวเมาอยู่
ซึง่ สังขาร ความเพลินในสังขารย่อมดับ เพราะมีความดับ
แห่งความเพลิน จึงมีความดับแห่งอุปาทาน … ความดับลง
แห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย บุ ค คลบางคนในกรณี นี้ ย่ อ มไม่
เพลิดเพลิน ย่อมไม่พร่ำ�ถึง ย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ ก็บุคคล
ย่อมไม่เพลิดเพลิน ย่อมไม่พร่ำ�ถึง ย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่
ซึ่งอะไร ย่อมไม่เพลิดเพลิน ย่อมไม่พร่ำ�ถึง ย่อมไม่สยบ
มัวเมาอยู่ซึ่งวิญญาณ เมื่อเขาไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่ำ�ถึง
ไม่สยบมัวเมาอยูซ่ ง่ึ วิญญาณ ความเพลินในวิญญาณย่อมดับ
เพราะมี ค วามดั บแห่ง ความเพลิน จึง มีความดับแห่ง
อุปาทาน เพราะมีความดับแห่งอุปาทาน จึงมีความดับ
แห่งภพ เพราะมีความดับแห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติ
เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแล ชรามรณะ โสกะปริเทวะ
ทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้น ความดับลงแห่ง
กองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.
ภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นความดับแห่งรูป ความดับ
แห่งเวทนา  ความดับแห่งสัญญา  ความดับแห่งสังขาร
และความดับแห่งวิญญาณ.
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รู้ชัดอุปาทานขันธ์โดยปริวัฏฏ์ ๔
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ภิกษุทงั้ หลาย อุปาทานขันธ์ ๕ ประการนี้ ๕ ประการ
อะไรบ้าง คือ อุปาทานขันธ์คือรูป อุปาทานขันธ์คือเวทนา
อุปาทานขันธ์คอื สัญญา อุปาทานขันธ์คอื สังขาร อุปาทานขันธ์
คือวิญญาณ ภิกษุทง้ั หลาย ตลอดกาลเพียงใด ทีเ่ รายังไม่รชู้ ดั
(อพฺภฺาสึ) ซึ่งอุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้ โดยปริวัฏฏ์ ๔ ตาม
ความเป็นจริง ตลอดกาลเพียงนั้น เราก็จะยังไม่ปฏิญาณว่า
เป็ น ผู้ ต รั ส รู้ ช อบยิ่ ง ซึ่ ง อนุ ต ตรสั ม มาสั ม โพธิ ญ าณในโลก
พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์ พร้อมทั้ง
สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์.
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อใด เรารู้ชัดซึ่งอุปาทานขันธ์ ๕
เหล่านี้ โดยปริวัฏฏ์ ๔ ตามความเป็นจริง เมื่อนั้น เราจึง
ปฏิญาณว่า เป็นผูต้ รัสรูช้ อบยิง่ ซึง่ อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
ในโลก พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์
พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์.
ภิกษุทงั้ หลาย ปริวฏั ฏ์ ๔ เป็นอย่างไร คือ เราได้รชู้ ดั
ซึง่ รูป ได้รชู้ ดั ซึง่ ความเกิดแห่งรูป ได้รชู้ ดั ซึง่ ความดับแห่งรูป
ได้รู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งรูป เราได้รู้ชัดซึ่ง
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เวทนา ได้รชู้ ดั ซึง่ ความเกิดแห่งเวทนา ได้รชู้ ดั ซึง่ ความดับ
แห่งเวทนา ได้รชู้ ดั ซึง่ ข้อปฏิบตั ใิ ห้ถงึ ความดับแห่งเวทนา
เราได้รชู้ ดั ซึง่ สัญญา ได้รชู้ ดั ซึง่ ความเกิดแห่งสัญญา ได้รชู้ ดั
ซึง่ ความดับแห่งสัญญา ได้รชู้ ดั ซึง่ ข้อปฏิบตั ใิ ห้ถงึ ความดับ
แห่งสัญญา เราได้รู้ชัดซึ่งสังขาร ได้รู้ชัดซึ่งความเกิด
แห่งสังขาร ได้รชู้ ดั ซึง่ ความดับแห่งสังขาร ได้รชู้ ดั ซึง่ ข้อปฏิบตั ิ
ให้ถงึ ความดับแห่งสังขาร เราได้รชู้ ดั ซึง่ วิญญาณ ได้รชู้ ดั ซึง่
ความเกิดแห่งวิญญาณ ได้รู้ชัดซึ่งความดับแห่งวิญญาณ
ได้รู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งวิญญาณ.
ภิ กษุ ทั้ ง หลาย ก็รูปเป็น อย่างไร ภิก ษุทั้ง หลาย
มหาภูตรูป ๔ และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔ นี้เรียกว่ารูป
ความเกิดขึ้นแห่งรูปย่อมมี เพราะความเกิดขึ้นแห่งอาหาร
ความดั บ แห่ ง รู ป ย่ อ มมี เพราะความดั บ แห่ ง อาหาร
อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ นีน้ นั่ เอง เป็นข้อปฏิบตั ิ
ให้ถึงความดั บแห่ ง รูป คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ
สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ ส มณะหรื อ พราหมณ์ เ หล่ า ใด
เหล่าหนึง่ รูช้ ดั แล้วซึง่ รูปอย่างนี้ รูช้ ดั แล้วซึง่ ความเกิดขึน้ แห่ง
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รูปอย่างนี้ รู้ชัดแล้วซึ่งความดับแห่งรูปอย่างนี้ รู้ชัดแล้วซึ่ง
ข้อปฏิบตั ใิ ห้ถงึ ความดับแห่งรูปอย่างนี้ แล้วปฏิบตั เิ พือ่ ความ
เบื่อหน่าย เพื่อความคลายกำ�หนัด เพื่อความดับแห่งรูป
สมณะหรือพราหมณ์เหล่านัน้ ชือ่ ว่าปฏิบตั ดิ แี ล้ว ชนเหล่าใด
ปฏิบัติดีแล้ว ชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมหยั่งลงในธรรมวินัยนี้.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ ส มณะหรื อ พราหมณ์ เ หล่ า ใด
เหล่าหนึง่ รูช้ ดั แล้วซึง่ รูปอย่างนี้ รูช้ ดั แล้วซึง่ ความเกิดขึน้ แห่ง
รูปอย่างนี้ รูช้ ดั แล้วซึง่ ความดับแห่งรูปอย่างนี้ รูช้ ดั แล้วซึง่ ข้อ
ปฏิบตั ใิ ห้ถงึ ความดับแห่งรูปอย่างนี้ แล้วเป็นผูห้ ลุดพ้น เพราะ
เบือ่ หน่าย เพราะคลายกำ�หนัด เพราะความดับ เพราะไม่ถอื มัน่
ในรูป สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น ชื่อว่าหลุดพ้นดีแล้ว
สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด หลุดพ้นดีแล้ว สมณะหรือ
พราหมณ์เหล่านั้นเป็นเกพลี สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด
เป็นเกพลี วัฏฏะย่อมไม่มีแก่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น.
ภิกษุทั้งหลาย ก็เวทนาเป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย
หมู่แห่งเวทนา ๖ เหล่านี้ คือ เวทนาอันเกิดจากจักขุสัมผัส
เวทนาอันเกิดจากโสตสัมผัส เวทนาอันเกิดจากฆานสัมผัส
เวทนาอันเกิดจากชิวหาสัมผัส เวทนาอันเกิดจากกายสัมผัส
เวทนาอั น เกิ ด จากมโนสั ม ผั ส ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย นี้ เ รี ย กว่ า
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เวทนา ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาย่อมมี เพราะความเกิดขึ้น
แห่งผัสสะ ความดับแห่งเวทนาย่อมมี เพราะความดับแห่ง
ผัสสะ อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ นี้นั่นเอง เป็น
ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งเวทนา …
ภิ ก ษุ ท้ั ง หลาย ก็ ส มณะหรื อ พราหมณ์ เ หล่ า ใด
เหล่าหนึง่ รูช้ ดั แล้วซึง่ เวทนาอย่างนี้ … แล้วปฏิบตั เิ พือ่ ความ
เบือ่ หน่าย เพือ่ ความคลายกำ�หนัด เพือ่ ความดับแห่งเวทนา
สมณะหรือพราหมณ์เหล่านัน้ ชือ่ ว่าปฏิบตั ดิ แี ล้ว ชนเหล่าใด
ปฏิบัติดีแล้ว ชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมหยั่งลงในธรรมวินัยนี้.
ภิ ก ษุ ท้ั ง หลาย ก็ ส มณะหรื อ พราหมณ์ เ หล่ า ใด
เหล่าหนึ่ง รู้ชัดแล้วซึ่งเวทนาอย่างนี้ … แล้วเป็นผู้หลุดพ้น
เพราะเบือ่ หน่าย เพราะคลายกำ�หนัด เพราะความดับ เพราะไม่
ถือมัน่ ในเวทนา สมณะหรือพราหมณ์เหล่านัน้ ชือ่ ว่าหลุดพ้น
ดีแล้ว สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด หลุดพ้นดีแล้ว … วัฏฏะ
ย่อมไม่มีแก่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น.
ภิกษุทงั้ หลาย ก็สญ
ั ญาเป็นอย่างไร ภิกษุทงั้ หลาย
หมู่แห่งสัญญา ๖ เหล่านี้ คือ สัญญาในรูป สัญญาในเสียง
สัญญาในกลิ่น สัญญาในรส สัญญาในโผฏฐัพพะ สัญญา
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ในธรรม ภิกษุทงั้ หลาย นีเ้ รียกว่าสัญญา ความเกิดขึน้ แห่ง
สัญญาย่อมมี เพราะความเกิดขึน้ แห่งผัสสะ ความดับแห่งสัญญา
ย่อมมี เพราะความดับแห่งผัสสะ อริยมรรคอันประกอบ
ด้วยองค์ ๘ นี้นั่นเอง เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่ง
สัญญา …
ภิ ก ษุ ท้ั ง หลาย ก็ ส มณะหรื อ พราหมณ์ เ หล่ า ใด
เหล่าหนึง่ รูช้ ดั แล้วซึง่ สัญญาอย่างนี้ … แล้วปฏิบตั เิ พือ่ ความ
เบือ่ หน่าย เพือ่ ความคลายกำ�หนัด เพือ่ ความดับแห่งสัญญา
สมณะหรือพราหมณ์เหล่านัน้ ชือ่ ว่าปฏิบตั ดิ แี ล้ว ชนเหล่าใด
ปฏิบัติดีแล้ว ชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมหยั่งลงในธรรมวินัยนี้.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ ส มณะหรื อ พราหมณ์ เ หล่ า ใด
เหล่าหนึ่ง รู้ชัดแล้วซึ่งสัญญาอย่างนี้ … แล้วเป็นผู้หลุดพ้น
เพราะเบือ่ หน่าย เพราะคลายกำ�หนัด เพราะความดับ เพราะไม่
ถือมัน่ ในสัญญา สมณะหรือพราหมณ์เหล่านัน้ ชือ่ ว่าหลุดพ้น
ดีแล้ว สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด หลุดพ้นดีแล้ว … วัฏฏะ
ย่อมไม่มีแก่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น.
ภิกษุทั้งหลาย ก็สังขารทั้งหลายเป็นอย่างไร ภิกษุ
ทั้งหลาย หมู่แห่งเจตนา ๖ เหล่านี้ คือ สัญเจตนาในรูป
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สั ญ เจตนาในเสี ย ง สั ญ เจตนาในกลิ่ น สั ญ เจตนาในรส
สัญเจตนาในโผฏฐัพพะ สัญเจตนาในธรรม ภิกษุทั้งหลาย
นี้เรียกว่าสังขารทั้งหลาย ความเกิดขึ้นแห่งสังขารย่อมมี
เพราะความเกิดขึ้นแห่งผัสสะ ความดับแห่งสังขารย่อมมี
เพราะความดับแห่งผัสสะ อริ ย มรรคอั น ประกอบด้ ว ย
องค์ ๘ นีน้ น่ั เอง เป็นข้อปฏิบตั ใิ ห้ถงึ ความดับแห่งสังขาร …
ภิ ก ษุ ท้ั ง หลาย ก็ ส มณะหรื อ พราหมณ์ เ หล่ า ใด
เหล่าหนึง่ รูช้ ดั แล้วซึง่ สังขารอย่างนี้ … แล้วปฏิบตั เิ พือ่ ความ
เบือ่ หน่าย เพือ่ ความคลายกำ�หนัด เพือ่ ความดับแห่งสังขาร
สมณะหรือพราหมณ์เหล่านัน้ ชือ่ ว่าปฏิบตั ดิ แี ล้ว ชนเหล่าใด
ปฏิบัติดีแล้ว ชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมหยั่งลงในธรรมวินัยนี้.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ ส มณะหรื อ พราหมณ์ เ หล่ า ใด
เหล่าหนึ่ง รู้ชัดแล้วซึ่งสังขารอย่างนี้ … แล้วเป็นผู้หลุดพ้น
เพราะเบือ่ หน่าย เพราะคลายกำ�หนัด เพราะความดับ เพราะไม่
ถือมัน่ ในสังขาร สมณะหรือพราหมณ์เหล่านัน้ ชือ่ ว่าหลุดพ้น
ดีแล้ว สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด หลุดพ้นดีแล้ว … วัฏฏะ
ย่อมไม่มีแก่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น.
ภิกษุทง้ั หลาย ก็วญ
ิ ญาณเป็นอย่างไร ภิกษุทง้ั หลาย
หมู่แห่งวิญญาณ ๖ เหล่านี้ คือ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ
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ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ
ภิกษุทงั้ หลาย นีเ้ รียกว่าวิญญาณ ความเกิดขึน้ แห่งวิญญาณ
ย่ อ มมี เพราะความเกิ ด ขึ้ น แห่ ง นามรู ป ความดั บ แห่ ง
วิญญาณย่อมมี เพราะความดับแห่งนามรูป อริยมรรคอัน
ประกอบด้วยองค์ ๘ นีน้ น่ั เอง เป็นข้อปฏิบตั ใิ ห้ถงึ ความ
ดับแห่งวิญญาณ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา
สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และ
สัมมาสมาธิ.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ ส มณะหรื อ พราหมณ์ เ หล่ า ใด
เหล่าหนึง่ รูช้ ดั แล้วซึง่ วิญญาณอย่างนี้ รูช้ ดั แล้วซึง่ ความเกิดขึน้
แห่งวิญญาณอย่างนี้ รูช้ ดั แล้วซึง่ ความดับแห่งวิญญาณอย่างนี้
รู้ชัดแล้วซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งวิญญาณอย่างนี้
แล้วปฏิบตั เิ พือ่ ความเบือ่ หน่าย เพือ่ ความคลายกำ�หนัด เพือ่
ความดับแห่งวิญญาณ สมณะหรือพราหมณ์เหล่านัน้ ชือ่ ว่า
ปฏิบตั ดิ แี ล้ว ชนเหล่าใดปฏิบตั ดิ แี ล้ว ชนเหล่านัน้ ชือ่ ว่าย่อม
หยั่งลงในธรรมวินัยนี้.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ ส มณะหรื อ พราหมณ์ เ หล่ า ใด
เหล่าหนึง่ รูช้ ดั แล้วซึง่ วิญญาณอย่างนี้ รูช้ ดั แล้วซึง่ ความเกิดขึน้
แห่งวิญญาณอย่างนี้ รูช้ ดั แล้วซึง่ ความดับแห่งวิญญาณอย่างนี้
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รูช้ ดั แล้วซึง่ ข้อปฏิบตั ใิ ห้ถงึ ความดับแห่งวิญญาณอย่างนี้ แล้ว
เป็นผูห้ ลุดพ้น เพราะเบือ่ หน่าย เพราะคลายกำ�หนัด เพราะ
ความดับ เพราะไม่ถือมั่นในวิญญาณ สมณะหรือพราหมณ์
เหล่านั้น ชื่อว่าหลุดพ้นดีแล้ว สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด
หลุดพ้นดีแล้ว สมณะหรือพราหมณ์เหล่านัน้ เป็นเกพลี สมณะ
หรือพราหมณ์เหล่าใดเป็นเกพลี วัฏฏะย่อมไม่มีแก่สมณะ
หรือพราหมณ์เหล่านั้น.
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ผู้ฉลาดในฐานะ ๗ ประการ

100
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๗๖/๑๑๘.

... ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผฉู้ ลาดในฐานะ ๗ ประการ
(สตฺตฏฺฐานกุสโล) ผู้พิจารณาใคร่ครวญโดยวิธี ๓ ประการ
(ติวิธูปปริกฺขี) เราเรียกว่าเกพลี อยู่จบกิจแห่งพรหมจรรย์
เป็นอุดมบุรษในธรรมวินัยนี.้
ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผู้ฉลาดในฐานะ ๗ ประการ
เป็นอย่างไร ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ รูช้ ดั ซึง่ รูป
รู้ชัดซึ่งความเกิดแห่งรูป รู้ชัดซึ่งความดับแห่งรูป รู้ชัดซึ่ง
ข้อปฏิบตั ใิ ห้ถงึ ความดับแห่งรูป รูช้ ดั ซึง่ คุณ (อสฺสาท) แห่งรูป
รู้ชัดซึ่งโทษ (อาทีนว) แห่งรูป รู้ชัดซึ่งอุบายเครื่องสลัดออก
(นิสฺสรณ) แห่งรูป รู้ชัดซึ่งเวทนา รู้ชัดซึ่งความเกิดแห่ง
เวทนา รู้ชัดซึ่งความดับแห่งเวทนา รู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติให้
ถึงความดับแห่งเวทนา รูช้ ดั ซึง่ คุณแห่งเวทนา รูช้ ดั ซึง่ โทษ
แห่งเวทนา รูช้ ดั ซึง่ อุบายเครือ่ งสลัดออกแห่งเวทนา รูช้ ดั
ซึ่งสัญญา รู้ชัดซึ่งความเกิดแห่งสัญญา รู้ชัดซึ่งความดับ
แห่งสัญญา รู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสัญญา
รู้ชัดซึ่งคุณแห่งสัญญา รู้ชัดซึ่งโทษแห่งสัญญา รู้ชัดซึ่ง
อุบายเครื่องสลัดออกแห่งสัญญา รู้ชัดซึ่งสังขาร รู้ชัดซึ่ง
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ความเกิดแห่งสังขาร รูช้ ัดซึง่ ความดับแห่งสังขาร รูช้ ัดซึง่
ข้อปฏิบตั ใิ ห้ถงึ ความดับแห่งสังขาร รูช้ ดั ซึง่ คุณแห่งสังขาร
รู้ชัดซึ่งโทษแห่งสังขาร รู้ชัดซึ่งอุบายเครื่องสลัดออกแห่ง
สังขาร รู้ชัดซึ่งวิญญาณ รู้ชัดซึ่งความเกิดแห่งวิญญาณ
รูช้ ดั ซึง่ ความดับแห่งวิญญาณ รูช้ ดั ซึง่ ข้อปฏิบตั ใิ ห้ถงึ ความ
ดับแห่งวิญญาณ รูช้ ดั ซึง่ คุณแห่งวิญญาณ รูช้ ดั ซึง่ โทษแห่ง
วิญญาณ รู้ชัดซึ่งอุบายเครื่องสลัดออกแห่งวิญญาณ.
ภิ กษุ ทั้ ง หลาย ก็รูปเป็นอย่างไร ภิก ษุทั้ง หลาย
มหาภูตรูป ๔ และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔ นี้เรียกว่ารูป
ความเกิดขึ้นแห่งรูปย่อมมี เพราะความเกิดขึ้นแห่งอาหาร
ความดับแห่งรูปย่อมมี เพราะความดับแห่งอาหาร อริยมรรค
อันประกอบด้วยองค์ ๘ นี้นั่นเอง เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความ
ดับ แห่ งรู ป คื อ สั ม มาทิฏ ฐิ สัม มาสังกัปปะ สัมมาวาจา
สั ม มากั ม มั น ตะ สั ม มาอาชี ว ะ สั ม มาวายามะ สั ม มาสติ
และสัมมาสมาธิ สุขโสมนัสใดอาศัยรูปเกิดขึ้น นี้เป็นคุณ
แห่งรูป รูปไม่เทีย่ ง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา
นีเ้ ป็นโทษแห่งรูป การกำ�จัดฉันทราคะ (ฉนฺทราควินโย) การละ
ฉันทราคะ (ฉนฺทราคปฺปหาน) ในรูปเสียได้ นี้เป็นอุบายเครื่อง
สลัดออกแห่งรูป.
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ภิ ก ษุ ท้ั ง หลาย ก็ ส มณะหรื อ พราหมณ์ เ หล่ า ใด
เหล่าหนึง่ รูช้ ดั แล้วซึง่ รูปอย่างนี้ รูช้ ดั แล้วซึง่ ความเกิดขึน้ แห่ง
รูปอย่างนี้ รู้ชัดแล้วซึ่งความดับแห่งรูปอย่างนี้ รู้ชัดแล้วซึ่ง
ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งรูปอย่างนี้ รู้ชัดแล้วซึ่งคุณแห่ง
รูปอย่างนี้ รู้ชัดแล้วซึ่งโทษแห่งรูปอย่างนี้ รู้ชัดแล้วซึ่งอุบาย
เครื่ อ งสลั ด ออกแห่ ง รู ป อย่ า งนี้ แล้ ว ปฏิ บั ติ เ พื่ อ ความ
เบื่อหน่าย เพื่อความคลายกำ�หนัด เพื่อความดับแห่งรูป
สมณะหรือพราหมณ์เหล่านัน้ ชือ่ ว่าปฏิบตั ดิ แี ล้ว ชนเหล่าใด
ปฏิบัติดีแล้ว ชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมหยั่งลงในธรรมวินัยนี้.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ ส มณะหรื อ พราหมณ์ เ หล่ า ใด
เหล่าหนึง่ รูช้ ดั แล้วซึง่ รูปอย่างนี้ รูช้ ดั แล้วซึง่ ความเกิดขึน้ แห่ง
รูปอย่างนี้ รู้ชัดแล้วซึ่งความดับแห่งรูปอย่างนี้ รู้ชัดแล้วซึ่ง
ข้อปฏิบตั ใิ ห้ถงึ ความดับแห่งรูปอย่างนี้ รู้ชัดแล้วซึ่งคุณแห่ง
รูปอย่างนี้ รู้ชัดแล้วซึ่งโทษแห่งรูปอย่างนี้ รู้ชัดแล้วซึ่งอุบาย
เครือ่ งสลัดออกแห่งรูปอย่างนี้ แล้วเป็นผูห้ ลุดพ้น เพราะเบือ่ หน่าย
เพราะคลายกำ�หนัด เพราะความดับ เพราะไม่ถือมั่นในรูป
สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น ชื่อว่าหลุดพ้นดีแล้ว สมณะ
หรือพราหมณ์เหล่าใด หลุดพ้นดีแล้ว สมณะหรือพราหมณ์
เหล่านั้นเป็นเกพลี สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเป็นเกพลี
วัฏฏะย่อมไม่มีแก่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น.
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ภิกษุทั้งหลาย ก็เวทนาเป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย
หมู่แห่งเวทนา ๖ เหล่านี้ คือ เวทนาอันเกิดจากจักขุสัมผัส
เวทนาอันเกิดจากโสตสัมผัส เวทนาอันเกิดจากฆานสัมผัส
เวทนาอันเกิดจากชิวหาสัมผัส เวทนาอันเกิดจากกายสัมผัส
เวทนาอั น เกิ ด จากมโนสั ม ผั ส ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย นี้ เ รี ย กว่ า
เวทนา ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาย่อมมี เพราะความเกิดขึ้น
แห่งผัสสะ ความดับแห่งเวทนาย่อมมี เพราะความดับแห่ง
ผัสสะ อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ นี้นั่นเอง เป็น
ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งเวทนา … สุขโสมนัสใดอาศัย
เวทนาเกิดขึน้ นีเ้ ป็นคุณแห่งเวทนา เวทนาไม่เทีย่ ง เป็นทุกข์
มี ค วามแปรปรวนเป็ น ธรรมดา นี้ เ ป็ น โทษแห่ ง เวทนา
การกำ � จั ด ฉั น ทราคะ การละฉั น ทราคะในเวทนาเสี ย ได้
นี้เป็นอุบายเครื่องสลัดออกแห่งเวทนา.
ภิ ก ษุ ท้ั ง หลาย ก็ ส มณะหรื อ พราหมณ์ เ หล่ า ใด
เหล่าหนึง่ รูช้ ดั แล้วซึง่ เวทนาอย่างนี้ … แล้วปฏิบตั เิ พือ่ ความ
เบือ่ หน่าย เพือ่ ความคลายกำ�หนัด เพือ่ ความดับแห่งเวทนา
สมณะหรือพราหมณ์เหล่านัน้ ชือ่ ว่าปฏิบตั ดิ แี ล้ว ชนเหล่าใด
ปฏิบัติดีแล้ว ชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมหยั่งลงในธรรมวินัยนี้.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ ส มณะหรื อ พราหมณ์ เ หล่ า ใด
เหล่าหนึ่ง รู้ชัดแล้วซึ่งเวทนาอย่างนี้ … แล้วเป็นผู้หลุดพ้น
266

เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณ

เพราะเบือ่ หน่าย เพราะคลายกำ�หนัด เพราะความดับ เพราะไม่
ถือมัน่ ในเวทนา สมณะหรือพราหมณ์เหล่านัน้ ชือ่ ว่าหลุดพ้น
ดีแล้ว สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด หลุดพ้นดีแล้ว … วัฏฏะ
ย่อมไม่มีแก่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น.
ภิกษุทงั้ หลาย ก็สญ
ั ญาเป็นอย่างไร ภิกษุทงั้ หลาย
หมู่แห่งสัญญา ๖ เหล่านี้ คือ สัญญาในรูป สัญญาในเสียง
สัญญาในกลิ่น สัญญาในรส สัญญาในโผฏฐัพพะ สัญญา
ในธรรม ภิกษุท้งั หลาย นี้เรียกว่าสัญญา ความเกิดขึ้นแห่ง
สัญญาย่อมมี เพราะความเกิดขึน้ แห่งผัสสะ ความดับแห่งสัญญา
ย่อมมี เพราะความดับแห่งผัสสะ อริยมรรคอันประกอบด้วย
องค์ ๘ นี้นั่นเอง เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสัญญา
… สุขโสมนัสใดอาศัยสัญญาเกิดขึ้น นี้เป็นคุณแห่งสัญญา
สัญญาไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา
นีเ้ ป็นโทษแห่งสัญญา การกำ�จัดฉันทราคะ การละฉันทราคะ
ในสัญญาเสียได้ นีเ้ ป็นอุบายเครือ่ งสลัดออกแห่งสัญญา.
ภิ ก ษุ ท้ั ง หลาย ก็ ส มณะหรื อ พราหมณ์ เ หล่ า ใด
เหล่าหนึง่ รูช้ ดั แล้วซึง่ สัญญาอย่างนี้ … แล้วปฏิบตั เิ พือ่ ความ
เบือ่ หน่าย เพือ่ ความคลายกำ�หนัด เพือ่ ความดับแห่งสัญญา
สมณะหรือพราหมณ์เหล่านัน้ ชือ่ ว่าปฏิบตั ดิ แี ล้ว ชนเหล่าใด
ปฏิบัติดีแล้ว ชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมหยั่งลงในธรรมวินัยนี้.
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ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ ส มณะหรื อ พราหมณ์ เ หล่ า ใด
เหล่าหนึง่ รู้ชัดแล้วซึ่งสัญญาอย่างนี้ … แล้วเป็นผู้หลุดพ้น
เพราะเบือ่ หน่าย เพราะคลายกำ�หนัด เพราะความดับ เพราะไม่
ถือมัน่ ในสัญญา สมณะหรือพราหมณ์เหล่านัน้ ชือ่ ว่าหลุดพ้น
ดีแล้ว สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด หลุดพ้นดีแล้ว … วัฏฏะ
ย่อมไม่มีแก่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น.
ภิกษุทั้งหลาย ก็สังขารทั้งหลายเป็นอย่างไร ภิกษุ
ทั้งหลาย หมู่แห่งเจตนา ๖ เหล่านี้ คือ สัญเจตนาในรูป
สั ญ เจตนาในเสี ย ง สั ญ เจตนาในกลิ่ น สั ญ เจตนาในรส
สัญเจตนาในโผฏฐัพพะ สัญเจตนาในธรรม ภิกษุทั้งหลาย
นี้เรียกว่าสังขารทั้งหลาย ความเกิดขึ้นแห่งสังขารย่อมมี
เพราะความเกิดขึ้นแห่งผัสสะ ความดับแห่งสังขารย่อมมี
เพราะความดั บ แห่ ง ผั ส สะ อริ ย มรรคอั น ประกอบด้ ว ย
องค์ ๘ นีน้ นั่ เอง เป็นข้อปฏิบตั ใิ ห้ถงึ ความดับแห่งสังขาร …
สุ ข โสมนั ส ใดอาศั ย สั ง ขารเกิ ด ขึ้ น นี้ เ ป็ น คุ ณ แห่ ง สั ง ขาร
สังขารไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา
นีเ้ ป็นโทษแห่งสังขาร การกำ�จัดฉันทราคะ การละฉันทราคะ
ในสังขารเสียได้ นี้เป็นอุบายเครื่องสลัดออกแห่งสังขาร.
ภิ ก ษุ ท้ั ง หลาย ก็ ส มณะหรื อ พราหมณ์ เ หล่ า ใด
เหล่าหนึง่ รูช้ ดั แล้วซึง่ สังขารอย่างนี้ … แล้วปฏิบตั เิ พือ่ ความ
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เบือ่ หน่าย เพือ่ ความคลายกำ�หนัด เพือ่ ความดับแห่งสังขาร
สมณะหรือพราหมณ์เหล่านัน้ ชือ่ ว่าปฏิบตั ดิ แี ล้ว ชนเหล่าใด
ปฏิบัติดีแล้ว ชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมหยั่งลงในธรรมวินัยนี้.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ ส มณะหรื อ พราหมณ์ เ หล่ า ใด
เหล่าหนึง่ รู้ชัดแล้วซึ่งสังขารอย่างนี้ … แล้วเป็นผู้หลุดพ้น
เพราะเบือ่ หน่าย เพราะคลายกำ�หนัด เพราะความดับ เพราะไม่
ถือมัน่ ในสังขาร สมณะหรือพราหมณ์เหล่านัน้ ชือ่ ว่าหลุดพ้น
ดีแล้ว สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด หลุดพ้นดีแล้ว … วัฏฏะ
ย่อมไม่มีแก่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น.
ภิกษุทง้ั หลาย ก็วญ
ิ ญาณเป็นอย่างไร ภิกษุทง้ั หลาย
หมู่แห่งวิญญาณ ๖ เหล่านี้ คือ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ
ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ
ภิกษุทงั้ หลาย นีเ้ รียกว่าวิญญาณ ความเกิดขึน้ แห่งวิญญาณ
ย่ อ มมี เพราะความเกิ ด ขึ้ น แห่ ง นามรู ป ความดั บ แห่ ง
วิญญาณย่อมมี เพราะความดับแห่งนามรูป อริยมรรคอัน
ประกอบด้วยองค์ ๘ นี้นั่นเอง เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความ
ดับแห่งวิญญาณ … สุขโสมนัสใดอาศัยวิญญาณเกิดขึ้น
นี้เป็นคุณแห่งวิญญาณ วิญญาณไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความ
แปรปรวนเป็นธรรมดา นี้เป็นโทษแห่งวิญญาณ การกำ�จัด
ฉันทราคะ การละฉันทราคะในวิญญาณเสียได้ นี้เป็นอุบาย
เครื่องสลัดออกแห่งวิญญาณ.
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ภิ ก ษุ ท้ั ง หลาย ก็ ส มณะหรื อ พราหมณ์ เ หล่ า ใด
เหล่าหนึง่ รูช้ ดั แล้วซึง่ วิญญาณอย่างนี้ รูช้ ดั แล้วซึง่ ความเกิดขึน้
แห่งวิญญาณอย่างนี้ รูช้ ดั แล้วซึง่ ความดับแห่งวิญญาณอย่างนี้
รูช้ ดั แล้วซึง่ ข้อปฏิบตั ใิ ห้ถงึ ความดับแห่งวิญญาณอย่างนี้ รูช้ ดั
แล้วซึง่ คุณแห่งวิญญาณอย่างนี้ รูช้ ดั แล้วซึง่ โทษแห่งวิญญาณ
อย่ า งนี้ รู้ ชั ด แล้ ว ซึ่ ง อุ บ ายเครื่ อ งสลั ด ออกแห่ ง วิ ญ ญาณ
อย่างนี้ แล้วปฏิบตั เิ พือ่ ความเบือ่ หน่าย เพือ่ ความคลายกำ�หนัด
เพื่อความดับแห่งวิญญาณ สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น
ชื่อว่าปฏิบัติดีแล้ว ชนเหล่าใดปฏิบัติดีแล้ว ชนเหล่านั้น
ชือ่ ว่าย่อมหยัง่ ลงในธรรมวินยั นี.้
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ ส มณะหรื อ พราหมณ์ เ หล่ า ใด
เหล่าหนึง่ รูช้ ดั แล้วซึง่ วิญญาณอย่างนี้ รูช้ ดั แล้วซึง่ ความเกิดขึน้
แห่งวิญญาณอย่างนี้ รูช้ ดั แล้วซึง่ ความดับแห่งวิญญาณอย่างนี้
รูช้ ดั แล้วซึง่ ข้อปฏิบตั ใิ ห้ถงึ ความดับแห่งวิญญาณอย่างนี้ รูช้ ดั
แล้วซึง่ คุณแห่งวิญญาณอย่างนี้ รูช้ ดั แล้วซึง่ โทษแห่งวิญญาณ
อย่ า งนี้ รู้ ชั ด แล้ ว ซึ่ ง อุ บ ายเครื่ อ งสลั ด ออกแห่ ง วิ ญ ญาณ
อย่างนี้ แล้วเป็นผูห้ ลุดพ้น เพราะเบือ่ หน่าย เพราะคลายกำ�หนัด
เพราะความดับ เพราะไม่ถือมั่นในวิญญาณ สมณะหรือ
พราหมณ์เหล่านัน้ ชือ่ ว่าหลุดพ้นดีแล้ว สมณะหรือพราหมณ์
เหล่าใด หลุดพ้นดีแล้ว สมณะหรือพราหมณ์เหล่านัน้ เป็นเกพลี
สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเป็นเกพลี วัฏฏะย่อมไม่มีแก่
สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น.
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ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเป็นผู้พิจารณาใคร่ครวญ
โดยวิ ธี ๓ ประการเป็ น อย่ า งไร ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้
ย่อมพิจารณาใคร่ครวญโดยความเป็นธาตุ ย่อมพิจารณา
ใคร่ครวญโดยความเป็นอายตนะ ย่อมพิจารณาใคร่ครวญ
โดยความเป็นปฏิจจสมุปบาท ภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แล
ภิกษุย่อมเป็นผู้พิจารณาใคร่ครวญโดยวิธี ๓ ประการ.
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ฉลาดในฐานะ ๗ ประการ
ผู้พิจารณาใคร่ครวญโดยวิธี ๓ ประการ เราเรียกว่าเกพลี
อยูจ่ บกิจแห่งพรหมจรรย์ เป็นอุดมบุรษในธรรมวินยั นี้ ดังนี.้
(ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิจารณาโดยความเป็นอายตนะ และ
การพิจารณาโดยความเป็นธาตุได้ทห่ี น้า 118 และ 198. -ผูร้ วบรวม)
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สัพเพ ธัมมา อนัตตา (นัยที่ ๑)

101

-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๒๖/๓๙๖.

… ท่านพระโคดมผู้เจริญ ทรงแนะนำ�สาวกทั้งหลายอย่างไร
และคำ�สั่งสอนของท่านพระโคดมผู้เจริญ ที่เป็นไปในสาวกทั้งหลายโดย
ส่วนมากเป็นอย่างไร.

อัคคิเวสสนะ เราแนะนำ�สาวกทัง้ หลายอย่างนี้ และ
คำ�สัง่ สอนของเราทีเ่ ป็นไปในสาวกทัง้ หลายโดยส่วนมากเป็น
อย่างนี้ว่า รูปไม่เที่ยง เวทนาไม่เที่ยง สัญญาไม่เที่ยง สังขาร
ทั้งหลายไม่เที่ยง วิญญาณไม่เที่ยง รูปเป็นอนัตตา เวทนา
เป็นอนัตตา สัญญาเป็นอนัตตา สังขารทั้งหลายเป็นอนัตตา
วิญญาณเป็นอนัตตา สังขารทัง้ หลายทัง้ ปวงไม่เทีย่ ง (สพฺเพ
1
สงฺขารา อนิจจา) ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตา (สพฺเพ
ธมฺมา อนตฺตา) ดังนี้ อัคคิเวสสนะ เราแนะนำ�สาวกทั้งหลาย
อย่างนี้ และคำ�สัง่ สอนของเราทีเ่ ป็นไปในสาวกทัง้ หลายโดย
ส่วนมากเป็นอย่างนี้.
ท่านพระโคดมผู้เจริญ ขออุปมาจงแจ่มแจ้งแก่ข้าพเจ้า.

อัคคิเวสสนะ อุปมานั้นจงแจ่มแจ้งแก่ท่านเถิด.
ท่านพระโคดมผู้เจริญ เหมือนพืชพันธุ์ไม้เหล่าใดเหล่าหนึ่ง
ที่ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ พืชพันธุ์เหล่านั้นทั้งหมด ต้องอาศัย
แผ่นดิน ตั้งอยู่ในแผ่นดิน จึงจะถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้ หรือ
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เหมือนการงานอย่างใดอย่างหนึง่ ทีต่ อ้ งทำ�ด้วยกำ�ลัง อันบุคคลกระทำ�อยู่
การงานเหล่านัน้ ทัง้ หมด บุคคลต้องอาศัยแผ่นดิน ต้องตัง้ อยูบ่ นแผ่นดิน
จึงจะกระทำ�กันได้ ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกัน ที่บุรุษบุคคลนี้ มีรูปเป็น
อัตตา ต้องดำ�รงอยูใ่ นรูป จึงจะประสบผลบุญหรือบาปได้ บุรษุ บุคคลนี้
มีเวทนาเป็นอัตตา ต้องดำ�รงอยูใ่ นเวทนา จึงจะประสบผลบุญหรือบาปได้
บุรษุ บุคคลนี้ มีสญ
ั ญาเป็นอัตตา ต้องดำ�รงอยูใ่ นสัญญา จึงจะประสบผลบุญ
หรือบาปได้ บุรุษบุคคลนี้ มีสังขารเป็นอัตตา ต้องดำ�รงอยู่ในสังขาร
จึงจะประสบผลบุญหรือบาปได้ บุรุษบุคคลนี้ มีวิญญาณเป็นอัตตา
ต้องดำ�รงอยู่ในวิญญาณ จึงจะประสบผลบุญหรือบาปได้.

อัคคิเวสสนะ ท่านกล่าวอย่างนี้ว่า รูปเป็นอัตตา
ของเรา เวทนาเป็นอัตตาของเรา สัญญาเป็นอัตตาของเรา
สังขารทัง้ หลายเป็นอัตตาของเรา วิญญาณเป็นอัตตาของเรา
ใช่ไหม.
ท่านพระโคดมผู้เจริญ ข้าพเจ้ากล่าวอย่างนั้นจริง และหมู่ชน
เป็นอันมากก็กล่าวอย่างนั้นว่า รูปเป็นอัตตาของเรา เวทนาเป็นอัตตา
ของเรา สัญญาเป็นอัตตาของเรา สังขารทั้งหลายเป็นอัตตาของเรา
วิญญาณเป็นอัตตาของเรา.

อัคคิเวสสนะ หมู่ชนเป็นอันมากนั้นจะช่วยอะไร
ท่านได้ อัคคิเวสสนะ เชิญท่านยืนยันถ้อยคำ�ของท่านเถิด.
ท่านพระโคดมผู้เจริญ เป็นความจริง ข้าพเจ้ากล่าวอย่างนี้ว่า
รูปเป็นอัตตาของเรา เวทนาเป็นอัตตาของเรา สัญญาเป็นอัตตาของเรา
สังขารทั้งหลายเป็นอัตตาของเรา วิญญาณเป็นอัตตาของเรา ดังนี้.
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อัคคิเวสสนะ ถ้าอย่างนัน้ เราจักสอบถามท่านในข้อนี้
แหละ ท่านเห็นควรอย่างไร ท่านจงตอบอย่างนัน้ อัคคิเวสสนะ
ท่านจะสำ�คัญความข้อนั้นว่าอย่างไร อำ�นาจของพระราชา
มหากษัตริย์ผู้ได้มุรธาภิเษกแล้ว เช่น พระเจ้าปเสนทิโกศล
หรือพระเจ้าอชาตศัตรูเวเทหิบุตรแห่งมคธ มีอำ�นาจที่จะ
ฆ่าคนที่ควรฆ่า ริบทรัพย์คนที่ควรริบทรัพย์ เนรเทศคนที่
ควรเนรเทศ ซึ่งสามารถกระทำ�ได้ในพระราชอาณาเขตของ
พระองค์ใช่ไหม.
ท่านพระโคดมผู้เจริญ อำ�นาจของพระราชามหากษัตริย์ผ้ไู ด้
มุรธาภิเษกแล้ว เช่น พระเจ้าปเสนทิโกศล หรือพระเจ้าอชาตศัตรูเวเทหิบตุ ร
แห่ งมคธ มี อำ�นาจที่ จะฆ่า คนที่ควรฆ่า ริบ ทรัพย์คนที่ควรริ บ ทรั พ ย์
เนรเทศคนที่ควรเนรเทศ ซึ่งสามารถกระทำ�ได้ในพระราชอาณาเขต
ของพระองค์ แม้แต่อำ�นาจของหมู่คณะผู้ปกครองเหล่านี้ คือ เจ้าวัชชี
เจ้ามัลละ ก็มีอำ�นาจที่จะฆ่าคนที่ควรฆ่า ริบทรัพย์คนที่ควรริบทรัพย์
เนรเทศคนที่ควรเนรเทศ ซึ่งสามารถกระทำ�ได้้ในแว่นแคว้นของตนๆ
ทำ�ไมพระราชามหากษัตริยผ์ ไู้ ด้มรุ ธาภิเษกแล้ว เช่น พระเจ้าปเสนทิโกศล
หรือพระเจ้าอชาตศัตรูเวเทหิบตุ รแห่งมคธ จะไม่มอี ำ�นาจเล่า อำ�นาจเช่นนัน้
ของพระราชามหากษัตริย์ผู้ได้มุรธาภิเษกแล้วนั้น ต้องเป็นไปได้ด้วย
และควรจะเป็นไปได้ด้วย.

อัคคิเวสสนะ ท่านจะสำ�คัญความข้อนั้นว่าอย่างไร
ข้อที่ท่านกล่าวว่า รูปเป็นอัตตาของเรา อำ�นาจของท่าน
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เป็นไปในรูปนั้นว่า ขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้
เป็นอย่างนั้นเลย อย่างนี้หรือ.
ข้อนี้เป็นไปไม่ได้เลย ท่านพระโคดมผู้เจริญ.

อัคคิเวสสนะ ท่านจงทำ�ไว้ในใจเถิด ครั้นทำ�ไว้ใน
ใจแล้ว จึงค่อยตอบ เพราะคำ�หลังกับคำ�ก่อน หรือคำ�ก่อน
กับคำ�หลังของท่านไม่ตรงกัน อัคคิเวสสนะ ท่านจะสำ�คัญ
ความข้อนัน้ ว่าอย่างไร ท่านกล่าวอย่างนีว้ า่ เวทนาเป็นอัตตา
ของเรา … สัญญาเป็นอัตตาของเรา … สังขารทั้งหลายเป็น
อัตตาของเรา … วิญญาณเป็นอัตตาของเรา อำ�นาจของท่าน
เป็นไปในวิญญาณนัน้ ว่า ขอวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนีเ้ ถิด
อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย อย่างนี้หรือ.
ข้อนี้เป็นไปไม่ได้เลย ท่านพระโคดมผู้เจริญ.

อัคคิเวสสนะ ท่านจงทำ�ไว้ในใจเถิด ครั้นทำ�ไว้ใน
ใจแล้ว จึงค่อยตอบ เพราะคำ�หลังกับคำ�ก่อน หรือคำ�ก่อน
กับคำ�หลังของท่านไม่ตรงกัน อัคคิเวสสนะ ท่านจะสำ�คัญ
ความข้อนั้นว่าอย่างไร รูป เวทนา สัญญา สังขารทั้งหลาย
และวิญญาณ เที่ยงหรือไม่เที่ยง.
ไม่เที่ยง ท่านพระโคดมผู้เจริญ.
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ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
สิ่งนั้นเป็นทุกข์ ท่านพระโคดมผู้เจริญ.

ก็ส่ิงใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรแล้วหรือทีจ่ ะตามเห็นสิง่ นัน้ ว่า นัน่ ของเรา (เอต มม)
นัน่ เป็นเรา (เอโสหมสฺม)ิ นัน่ เป็นตัวตนของเรา (เอโส เม อตฺตา).
ข้อนั้นไม่ควรเลย ท่านพระโคดมผู้เจริญ.

อัคคิเวสสนะ ท่านจะสำ�คัญความข้อนั้นว่าอย่างไร
ผู้ใดติดทุกข์ เข้าถึงทุกข์ กล้ำ�กลืนทุกข์อยู่แล้ว แต่ก็ยังตาม
เห็นทุกข์ว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเรา
ดังนี้ ผูน้ นั้ จะกำ�หนดรูท้ กุ ข์ได้เอง หรือจะทำ�ทุกข์ให้สนิ้ ไปได้
มีอยู่บ้างไหม.
จะพึงมีได้อย่างไร ข้อนี้มีไม่ได้เลย ท่านพระโคดมผู้เจริญ.

อัคคิเวสสนะ ท่านจะสำ�คัญความข้อนั้นว่าอย่างไร
เมื่อเป็นเช่นนี้ ตัวท่านเองก็ติดทุกข์ เข้าถึงทุกข์ กล้ำ�กลืน
ทุกข์อยู่แล้ว แต่ก็ยังตามเห็นทุกข์ว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา
นั่นเป็นตัวตนของเรา เป็นอย่างนี้ใช่ไหม.
จะไม่เป็นอย่างนัน้ ได้อย่างไร ข้อนีย้ อ่ มเป็นอย่างนัน้ ท่านพระโคดม
ผูเ้ จริญ. …
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สัพเพ ธัมมา อนัตตา (นัยที่ ๒)

102

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๖๘/๕๗๖.

ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุที่ตถาคตจะบังเกิดขึ้น
ก็ตาม จะไม่บงั เกิดขึน้ ก็ตาม ธาตุนนั้ ย่อมตัง้ อยูแ่ ล้วนัน่ เทียว
คือ ความตั้งอยู่ตามธรรมดา (ธมฺมฏฺิตตา) ความเป็นกฎ
ตายตัวตามธรรมดา (ธมฺมนิยามตา) ความทีส่ งั ขารทัง้ หลาย
ทัง้ ปวงไม่เทีย่ ง (สพฺเพ สงฺขารา อนิจจฺ า) ตถาคตย่อมรูพ้ ร้อมเฉพาะ
ย่อมถึงพร้อมเฉพาะ ซึ่งธาตุน้ัน ครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้ว
ถึงพร้อมเฉพาะแล้ว ย่ อ มบอก ย่ อ มแสดง ย่ อ มบั ญ ญั ติ
ย่อมตั้งขึ้นไว้ ย่อมเปิดเผย ย่อมจำ�แนกแจกแจง ย่อมทำ�ให้
เข้าใจได้ง่ายว่า1 สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง.
ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุที่ตถาคตจะบังเกิดขึ้น
ก็ตาม จะไม่บงั เกิดขึน้ ก็ตาม ธาตุนนั้ ย่อมตัง้ อยูแ่ ล้วนัน่ เทียว
คือ ความตั้งอยู่ตามธรรมดา  ความเป็นกฎตายตัวตาม
ธรรมดา  ความที่สังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ (สพฺเพ
สงฺขารา ทุกขฺ า) ตถาคตย่อมรูพ
้ ร้อมเฉพาะ ย่อมถึงพร้อมเฉพาะ
ซึ่งธาตุน้ัน ครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้ว ถึงพร้อมเฉพาะแล้ว
ย่อมบอก ย่อมแสดง ย่อมบัญญัติ ย่อมตัง้ ขึน้ ไว้ ย่อมเปิดเผย
ย่อมจำ�แนกแจกแจง ย่อมทำ�ให้เข้าใจได้งา่ ยว่า สังขารทัง้ หลาย
ทัง้ ปวงเป็นทุกข์.
1. ประโยคนี้ มาจากคำ�บาลีท่ีว่า อุตฺตานีกโรติ ซึ่งมีสำ�นวนแปลอย่างอื่นอีก เช่น
ทำ�ให้เป็นเหมือนการหงายของทีค่ ว่ำ�. -ผูร้ วบรวม
277

พุทธวจน - หมวดธรรม

ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุที่ตถาคตจะบังเกิดขึ้น
ก็ตาม จะไม่บงั เกิดขึน้ ก็ตาม ธาตุนนั้ ย่อมตัง้ อยูแ่ ล้วนัน่ เทียว
คือ ความตั้งอยู่ตามธรรมดา  ความเป็นกฎตายตัวตาม
ธรรมดา  ความทีธ่ รรมทัง้ หลายทัง้ ปวงเป็นอนัตตา (สพฺเพ
ธมฺมา อนตฺตา) ตถาคตย่อมรูพ
้ ร้อมเฉพาะ ย่อมถึงพร้อมเฉพาะ
ซึง่ ธาตุนน้ั ครัน้ รูพ้ ร้อมเฉพาะแล้ว ถึงพร้อมเฉพาะแล้ว ย่อมบอก
ย่อมแสดง ย่อมบัญญัติ ย่อมตั้งขึ้นไว้ ย่อมเปิดเผย ย่อม
จำ�แนกแจกแจง ย่อมทำ�ให้เข้าใจได้ง่ายว่า ธรรมทัง้ หลาย
ทัง้ ปวงเป็นอนัตตา.
(อีกสูตรหนึง่ -บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๓๐/๖๑. ได้ตรัสว่า เพราะเหตุ
ทีต่ ถาคตจะบังเกิดขึน้ ก็ตาม จะไม่บงั เกิดขึน้ ก็ตาม ธาตุนนั้ ย่อมตัง้ อยูแ่ ล้ว
นั่นเทียว คือ ความตั้งอยู่ตามธรรมดา (ธมฺมฏฺิตตา) ความเป็นกฎ
ตายตัวตามธรรมดา (ธมฺมนิยามตา) ความทีเ่ มือ่ มีสงิ่ นีส้ งิ่ นีเ้ ป็นปัจจัย
สิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น (อิทปฺปจฺจยตา) ซึ่งธรรมะในพระสูตรนี้ พระองค์
ตรัสหมายถึงปฏิจจสมุปบาท และมีการลงรายละเอียดในแต่ละคู่อาการ
โดยเริ่มจาก เพราะมีชาติเป็นปัจจัย จึงมีชรามรณะ ไปจนถึง เพราะมี
อวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขารทั้งหลาย ผู้อ่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
เนือ้ ความเต็มของพระสูตร หรือ หนังสือพุทธวจน-หมวดธรรม ฉบับที่ ๑๔
ตถาคต หน้า ๒๐. -ผู้รวบรวม)
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ธรรมทั้งหลายทั้งปวง
อันใครๆ ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น

103
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๖๒/๙๖.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อภิกษุละได้แล้ว
ย่อมละอวิชชาได้ วิชชาย่อมเกิดขึ้น มีอยู่หรือไม่หนอ พระเจ้าข้า.

ภิกษุ ธรรมอย่างหนึง่ ซึง่ เมือ่ ภิกษุละได้แล้ว ย่อมละ
อวิชชาได้ วิชชาย่อมเกิดขึ้นมีอยู่.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อภิกษุละได้แล้ว
ย่อมละอวิชชาได้ วิชชาย่อมเกิดขึ้นเป็นอย่างไร พระเจ้าข้า.

ภิกษุ ธรรมอย่างหนึง่ คือ อวิชชาแล ซึง่ เมือ่ ภิกษุ
ละได้แล้ว ย่อมละอวิชชาได้ วิชชาย่อมเกิดขึ้น.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็เมื่อภิกษุรู้อยู่อย่างไร เห็นอยู่อย่างไร
จึงละอวิชชาได้ วิชชาจึงจะเกิดขึ้น พระเจ้าข้า.

ภิ ก ษุ ภิ ก ษุ ใ นกรณี นี้ ไ ด้ ส ดั บ ว่ า ธรรมทั้ ง หลาย
ทัง้ ปวงอันใครๆ ไม่ควรยึดมัน่ ถือมัน่ (สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินเิ วสาย)
ครั้นเธอได้สดับว่า ธรรมทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆ ไม่ควร
ยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้แล้ว เธอนั้นย่อมรู้ยิ่งซึ่งธรรมทั้งปวง
ครั้นรู้ยิ่งซึ่งธรรมทั้งปวงแล้ว ย่อมรอบรู้ซึ่งธรรมทั้งปวง
ครั้นรอบรู้ซึ่งธรรมทั้งปวงแล้ว ย่อมเห็นนิมิตของสิ่งทั้งปวง
โดยประการอื่น คือ ย่อมเห็นจักษุโดยประการอื่น ย่อมเห็น
รูปโดยประการอื่น ย่อมเห็นจักษุวิญญาณโดยประการอื่น
279

พุทธวจน - หมวดธรรม

ย่อมเห็นจักษุสัมผัสโดยประการอื่น ย่อมเห็นสุขเวทนา
ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ทีเ่ กิดขึน้ เพราะจักษุสมั ผัส
เป็นปัจจัย โดยประการอื่น.
ย่อมเห็นโสตะ … เสียง … โสตวิญญาณ … โสตสัมผัส
… สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้น
เพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัย โดยประการอืน่ .
ย่อมเห็นฆานะ … กลิน่ … ฆานวิญญาณ … ฆานสัมผัส
… สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้น
เพราะฆานสัมผัสเป็นปัจจัย โดยประการอืน่ .
ย่อมเห็นชิวหา … รส … ชิวหาวิญญาณ … ชิวหาสัมผัส
… สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้น
เพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย โดยประการอืน่ .
ย่อมเห็นกาย … โผฏฐัพพะ … กายวิญญาณ … กายสัมผัส
… สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้น
เพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัย โดยประการอืน่ .
ย่อมเห็นมโนโดยประการอื่น ย่อมเห็นธรรมโดย
ประการอืน่ ย่อมเห็นมโนวิญญาณโดยประการอืน่ ย่อมเห็น
มโนสัมผัสโดยประการอื่น ย่อมเห็นสุขเวทนา ทุกขเวทนา
หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย
โดยประการอืน่ .
ภิกษุ เมื่อภิกษุรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้แล จึงละ
อวิชชาได้ วิชชาจึงจะเกิดขึ้น.
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อัตตามี หรือ อัตตาไม่มี

104
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๔๘๖/๘๐๑.

ปริพพาชกวัจฉโคตรเข้าไปทูลถามพระผูม้ พี ระภาคว่า อัตตามีหรือ
ทรงนิ่งเสีย ทูลถามว่า อัตตาไม่มีหรือ ก็ทรงนิ่งเสีย ปริพพาชกนั้นได้
ลุกหลีกไป ท่านอานนท์กราบทูลถามถึงเหตุที่ทรงนิ่งเสีย พระองค์ได้
ตรัสตอบดังนี้ว่า.

อานนท์ เมื่อ เราถูก วัจฉโคตรปริพพาชกถามว่า
อัตตามีหรือ (อตฺถตฺตาติ) ถ้าตอบว่า อัตตามี ก็จะไปตรงกันกับ
ความเชือ่ ของสมณพราหมณ์บางพวกทีเ่ ป็นสัสสตทิฏฐิ เมือ่
ถูกถามว่า อัตตาไม่มีหรือ (นตฺถตฺตาติ) ถ้าตอบว่า อัตตาไม่มี
ก็จะไปตรงกั น กับความเชื่อ ของสมณพราหมณ์บางพวก
ที่เป็นอุจเฉททิฏฐิเข้าอีก.
อานนท์ ถ้าตอบว่า อัตตามี มันจะเป็นการอนุโลม
เพือ่ ให้เกิดญาณว่า ธรรมทัง้ หลายทัง้ ปวงเป็นอนัตตา (สพฺเพ
ธมฺมา อนตฺตา) ดังนี้บ้างไหม.
ข้อนั้นหาไม่ได้ พระเจ้าข้า.

อานนท์ ถ้าตอบว่า อัตตาไม่มี ก็จะทำ�ให้วัจฉโคตร
ปริพพาชกผูห้ ลงใหลอยูแ่ ล้ว ถึงความงงงวยหนักยิง่ ขึน้ ไปอีกว่า
เมือ่ ก่อนอัตตาของเราได้มแี ล้วแน่นอน แต่ตอนนีก้ ลายเป็นว่า
อัตตานัน้ ไม่มี ดังนี.้
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อัตถิตาและนัตถิตา

เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณ

105

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๑/๔๓.

ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ทีก่ ล่าวกันว่า สัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิ ดังนี้
อันว่าสัมมาทิฏฐิ ย่อมมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไร พระเจ้าข้า.

กัจจานะ สัตว์โลกนี้ อาศัยแล้วซึง่ ส่วนสุดทัง้ สอง
โดยมาก คือส่วนสุดว่า อัตถิตา (ความมี) และส่วนสุดว่า นัตถิตา 
(ความไม่มี).

กัจจานะ ส่วนสุดว่า นัตถิตา ย่อมไม่มีแก่บุคคล
ผู้เห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริง ซึ่งธรรมคือ
เหตุให้เกิดขึ้นแห่งโลก.
กัจจานะ ส่วนสุดว่า อัตถิตา ย่อมไม่มีแก่บุคคล
ผู้เห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริง ซึ่งธรรมคือ
ความดับไม่เหลือแห่งโลก.
กัจจานะ สัตว์โลกนี้โดยมาก ถูกผูกพันแล้วด้วย
ตัณหา ด้วยอุปาทาน ด้วยทิฏฐิ (อุปายุปาทานาภินิเวสวินิพนฺโธ)
แต่อริยสาวกนี้ ไม่เข้าถึง ไม่ถือเอา ไม่ถึงทับ ซึ่งตัณหาและ
อุปาทาน อันเป็นเครือ่ งถึงทับแห่งใจ อันเป็นอนุสยั แห่งทิฏฐิ
ว่า อัตตาของเราดังนี้ ย่อมไม่สงสัย ย่อมไม่ลังเลในข้อที่ว่า
เมื่อจะเกิด ทุกข์เท่านั้นย่อมเกิดขึ้น เมื่อจะดับ ทุกข์เท่านั้น
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ย่อมดับดังนี้ ญาณในข้อนี้ ย่อมมีแก่อริยสาวกนั้น โดยไม่
ต้องเชื่อตามผู้อื่น กัจจานะ สัมมาทิฏฐิ ย่อมมีได้ด้วยเหตุ
เพียงเท่านี้แล.
กัจจานะ คำ�กล่าวทีย่ นื ยันลงไปด้วยทิฏฐิวา่ สิง่ ทัง้ ปวง
มีอยู่ (สพฺพมตฺถตี )ิ ดังนี้ นีเ้ ป็นส่วนสุดทีห่ นึง่ คำ�กล่าวทีย่ นื ยัน
ลงไปด้วยทิฏฐิว่า สิ่ง ทั้ง ปวงไม่ มีอ ยู่ (สพฺพ นตฺถีติ) ดังนี้
นีเ้ ป็นส่วนสุดที่สอง.
กัจจานะ ตถาคตย่อมแสดงธรรมโดยสายกลาง
ไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้น คือตถาคตย่อมแสดงดังนี้
ว่า เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขารทั้งหลาย เพราะมี
สังขารเป็นปัจจัย จึงมีวญ
ิ ญาณ เพราะมีวญ
ิ ญาณเป็นปัจจัย
จึงมีนามรูป เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ
เพราะมีสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผสั สะ เพราะมีผสั สะเป็น
ปัจจัย จึงมีเวทนา เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา
เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะมีอุปาทาน
เป็นปัจจัย จึงมีภพ เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ เพราะ
มีชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัส
อุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วน ความเกิดขึน้ พร้อม
แห่งกองทุกข์ทง้ั สิน้ นี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.
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เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชา
นั้น นั่นเทียว จึงมีความดับแห่งสังขาร เพราะมีความดับ
แห่งสังขาร จึงมีความดับแห่งวิญญาณ เพราะมีความดับ
แห่งวิญญาณ จึงมีความดับแห่งนามรูป เพราะมีความดับ
แห่งนามรูป จึงมีความดับแห่งสฬายตนะ เพราะมีความ
ดับแห่งสฬายตนะ จึงมีความดับแห่งผัสสะ เพราะมีความ
ดับแห่งผัสสะ จึงมีความดับแห่งเวทนา เพราะมีความดับ
แห่งเวทนา จึงมีความดับแห่งตัณหา เพราะมีความดับแห่ง
ตัณหา จึงมีความดับแห่งอุปาทาน เพราะมีความดับแห่ง
อุปาทาน จึงมีความดับแห่งภพ เพราะมีความดับแห่งภพ
จึงมีความดับแห่งชาติ เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแล
ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลาย
จึงดับสิ้น ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วย
อาการอย่างนี้ ดังนี้แล.
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เหตุให้ไม่ปรินิพพานในทิฏฐธรรม
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-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๒๘/๑๗๘.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัย ที่ทำ�ให้สัตว์
บางพวกในโลกนี้ ไม่ปรินพิ พานในทิฏฐธรรม และอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัย
ที่ทำ�ให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ ปรินิพพานในทิฏฐธรรม.

จอมเทพ รูปทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยตา อันน่า
ปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลักษณะน่ารัก เป็นที่เข้าไป
ตั้งอาศัยแห่งความใคร่ เป็นที่ตั้งแห่งความกำ�หนัดมีอยู่
ถ้าหากว่า ภิกษุยอ่ มเพลิดเพลิน พร่�ำ ถึง สยบมัวเมาซึง่ รูปนัน้
เมื่อภิกษุนั้นเพลิดเพลิน พร่ำ�ถึง สยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นอยู่
วิญญาณอันอาศัยรูปนั้น ยึดมั่นรูปนั้นย่อมมี (ต อภินนฺทโต
อภิวทโต อชฺโฌสาย ติฏฺ โต ต นิสสฺ ติ  วิ
ฺ าณ โหติ ตทุปาทาน) จอมเทพ
ภิกษุผู้มีอุปาทาน (ความยึดมั่น) ย่อมไม่ปรินิพพาน.
จอมเทพ เสียงทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยหู อันน่า
ปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลกั ษณะน่ารัก … เมือ่ ภิกษุนนั้
เพลิดเพลิน พร่ำ�ถึง สยบมัวเมาซึ่งเสียงนั้นอยู่ วิญญาณ
อันอาศัยเสียงนั้น ยึดมั่นเสียงนั้นย่อมมี จอมเทพ ภิกษุ
ผู้มีอุปาทาน ย่อมไม่ปรินิพพาน.
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จอมเทพ กลิน่ ทัง้ หลายทีจ่ ะรับรูไ้ ด้ดว้ ยจมูก อันน่า
ปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลกั ษณะน่ารัก … เมือ่ ภิกษุนนั้
เพลิดเพลิน พร่ำ�ถึง สยบมัวเมาซึ่งกลิ่นนั้นอยู่ วิญญาณ
อันอาศัยกลิ่นนั้น ยึดมั่นกลิ่นนั้นย่อมมี จอมเทพ ภิกษุ
ผู้มีอุปาทาน ย่อมไม่ปรินิพพาน.
จอมเทพ รสทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยลิ้น อันน่า
ปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลกั ษณะน่ารัก … เมือ่ ภิกษุนนั้
เพลิดเพลิน พร่ำ�ถึง สยบมัวเมาซึ่งรสนั้นอยู่ วิญญาณ
อั น อาศั ย รสนั้ น ยึ ด มั่ น รสนั้ น ย่ อ มมี จอมเทพ ภิ ก ษุ
ผู้มีอุปาทาน ย่อมไม่ปรินิพพาน.
จอมเทพ โผฏฐัพพะทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยกาย
อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลกั ษณะน่ารัก … เมือ่
ภิกษุนนั้ เพลิดเพลิน พร่�ำ ถึง สยบมัวเมาซึง่ โผฏฐัพพะนัน้ อยู่
วิญญาณอันอาศัยโผฏฐัพพะนัน้ ยึดมัน่ โผฏฐัพพะนัน้ ย่อมมี
จอมเทพ ภิกษุผู้มีอุปาทาน ย่อมไม่ปรินิพพาน.
จอมเทพ ธรรมทัง้ หลายทีจ่ ะรับรูไ้ ด้ดว้ ยมโน อันน่า
ปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลกั ษณะน่ารัก … เมือ่ ภิกษุนนั้
เพลิดเพลิน พร่ำ�ถึง สยบมัวเมาซึ่งธรรมนั้นอยู่ วิญญาณ
อันอาศัยธรรมนัน้ ยึดมัน่ ธรรมนัน้ ย่อมมี จอมเทพ ภิกษุ
ผู้มีอุปาทาน ย่อมไม่ปรินิพพาน.
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จอมเทพ นี้เป็นเหตุ นี้เป็นปัจจัย ที่ทำ�ให้สัตว์
บางพวกในโลกนี้ ไม่ปรินิพพานในทิฏฐธรรม.
จอมเทพ รูปทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยตา อันน่า
ปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลักษณะน่ารัก เป็นที่เข้าไป
ตั้งอาศัยแห่งความใคร่ เป็นที่ต้ังแห่งความกำ�หนัดมีอยู่
ถ้าหากว่า ภิกษุยอ่ มไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่�ำ ถึง ไม่สยบมัวเมา
ซึง่ รูปนัน้ เมือ่ ภิกษุนน้ั ไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่�ำ ถึง ไม่สยบมัวเมา
ซึง่ รูปนัน้ อยู่ วิญญาณอันอาศัยรูปนัน้ ยึดมัน่ รูปนัน้ ย่อมไม่มี
(ต อนภินนฺทโต อนภิวทโต อนชฺโฌสาย ติฏฺ โต น ต นิสสฺ ติ  วิ
ฺ าณ โหติ
น ตทุปาทาน) จอมเทพ ภิกษุผู้ไม่มีอุปาทาน (ความยึดมั่น)

ย่อมปรินพิ พาน.
จอมเทพ เสียงทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยหู อันน่า
ปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลกั ษณะน่ารัก … เมือ่ ภิกษุนนั้
ไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่ำ�ถึง ไม่สยบมัวเมาซึ่งเสียงนั้นอยู่
วิ ญ ญาณอั น อาศั ย เสี ย งนั้ น ยึ ด มั่ น เสี ย งนั้ น ย่ อ มไม่ มี
จอมเทพ ภิกษุผู้ไม่มีอุปาทาน ย่อมปรินิพพาน.
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จอมเทพ กลิน่ ทัง้ หลายทีจ่ ะรับรูไ้ ด้ดว้ ยจมูก อันน่า
ปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลกั ษณะน่ารัก … เมือ่ ภิกษุนนั้
ไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่ำ�ถึง ไม่สยบมัวเมาซึ่งกลิ่นนั้นอยู่
วิ ญ ญาณอั น อาศั ย กลิ่ น นั้ น ยึ ด มั่ น กลิ่ น นั้ น ย่ อ มไม่ มี
จอมเทพ ภิกษุผู้ไม่มีอุปาทาน ย่อมปรินิพพาน.
จอมเทพ รสทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยลิ้น อันน่า
ปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลกั ษณะน่ารัก … เมือ่ ภิกษุนนั้
ไม่เพลิ ด เพลิ น ไม่ พร่ำ�ถึง ไม่ส ยบมัว เมาซึ่ง รสนั้นอยู่
วิญญาณอันอาศัยรสนัน้ ยึดมัน่ รสนัน้ ย่อมไม่มี จอมเทพ
ภิกษุผู้ไม่มีอุปาทาน ย่อมปรินิพพาน.
จอมเทพ โผฏฐัพพะทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยกาย
อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลักษณะน่ารัก …
เมื่อภิกษุนั้นไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่ำ�ถึง ไม่สยบมัวเมาซึ่ง
โผฏฐัพพะนัน้ อยู่ วิญญาณอันอาศัยโผฏฐัพพะนั้น ยึดมั่น
โผฏฐัพพะนั้นย่อมไม่มี จอมเทพ ภิกษุผู้ไม่มีอุปาทาน
ย่อมปรินิพพาน.
จอมเทพ ธรรมทัง้ หลายทีจ่ ะรับรูไ้ ด้ดว้ ยมโน อันน่า
ปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลักษณะน่ารัก เป็นที่เข้าไป
ตั้งอาศัยแห่งความใคร่ เป็นที่ตั้งแห่งความกำ�หนัดมีอยู่
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ถ้าหากว่า ภิกษุยอ่ มไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่�ำ ถึง ไม่สยบมัวเมา
ซึง่ ธรรมนัน้ เมือ่ ภิกษุนนั้ ไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่�ำ ถึง ไม่สยบ
มัวเมาซึ่งธรรมนั้นอยู่ วิญญาณอันอาศัยธรรมนั้น ยึดมั่น
ธรรมนั้ น ย่ อ มไม่ มี จอมเทพ ภิ ก ษุ ผู้ ไ ม่ มี อุ ป าทาน
ย่อมปรินิพพาน.
จอมเทพ นี้เป็นเหตุ นี้เป็นปัจจัย ที่ทำ�ให้สัตว์
บางพวกในโลกนี้ ปรินิพพานในทิฏฐธรรม.
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พรหมจรรย์ มีนิพพานเป็นที่สุด
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ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ อินทรีย์ ๕ อย่างเหล่านี้มีวิสัยต่างกัน
มีโคจรต่างกัน ไม่เสวยโคจรและวิสยั ของกันและกัน อินทรีย์ ๕ อย่าง คือ
อินทรียค์ อื ตา อินทรียค์ อื หู อินทรียค์ อื จมูก อินทรียค์ อื ลิน้ อินทรียค์ อื กาย
ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ อะไรเป็นปฏิสรณะ (ที่ยึดเหนี่ยว, ที่แล่นไปสู่)
ของอินทรียเ์ หล่านัน้ อะไรย่อมเสวยซึง่ โคจรและวิสยั ของอินทรียเ์ หล่านัน้ .

พราหมณ์ อินทรีย์ ๕ อย่างเหล่านี้มีวิสัยต่างกัน
มีโคจรต่างกัน ไม่เสวยโคจรและวิสยั ของกันและกัน อินทรีย์
๕ อย่าง คือ อินทรีย์คือตา อินทรีย์คือหู อินทรีย์คือจมูก
อินทรียค์ อื ลิน้ อินทรียค์ อื กาย พราหมณ์ เหล่านีแ้ ลอินทรีย์
๕ อย่าง อันมีวิสัยต่างกัน มีโคจรต่างกัน ไม่เสวยโคจรและ
วิสยั ของกันและกัน มโน เป็นปฏิสรณะ (ทีย่ ดึ เหนีย่ ว, ทีแ่ ล่นไปสู)่
ของอินทรียเ์ หล่านัน้ มโน ย่อมเสวยซึง่ โคจรและวิสยั ของ
อินทรีย์เหล่านั้น.
ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ อะไรเป็นปฏิสรณะของมโน.

พราหมณ์ สติ เป็นปฏิสรณะของมโน.
ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ อะไรเป็นปฏิสรณะของสติ.

พราหมณ์ วิมุตติ เป็นปฏิสรณะของสติ.
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ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ อะไรเป็นปฏิสรณะของวิมุตติ.

พราหมณ์ นิพพาน เป็นปฏิสรณะของวิมุตติ.
ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ อะไรเป็นปฏิสรณะของนิพพาน.

พราหมณ์ ท่านได้ล่วงเลยปัญหาไปเสียแล้ว ท่าน
ไม่อาจถือเอาที่สุดแห่งปัญหาได้ เพราะว่ า พรหมจรรย์
อั น บุ ค คลประพฤติ กั น อยู่ นั้ น มี นิ พ พานเป็ น ที่ ห ยั่ ง ลง
มีนิพพานเป็นเบื้องหน้า มีนิพพานเป็นที่สุด
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ธรรมหลายทั้งปวง
มีนิพพานเป็นที่สุด

108
-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๑๑๓/๕๘.

ภิกษุทง้ั หลาย ถ้าปริพพาชกเดียรถียเ์ หล่าอืน่ จะถาม
อย่างนี้ว่า “อาวุโส ธรรมทั้งหลายทั้งปวง (สพฺเพ ธมฺมา)
มีอะไรเป็นมูล (มูลก) ธรรมทั้งหลายทั้งปวง มีอะไรเป็น
แดนเกิด (สมฺภว) ธรรมทัง้ หลายทัง้ ปวง มีอะไรเป็นเหตุเกิด
(สมุทย) ธรรมทัง้ หลายทัง้ ปวง มีอะไรเป็นทีป
่ ระชุมลง (สโมสรณ)
ธรรมทัง้ หลายทัง้ ปวง มีอะไรเป็นประมุข (ปมุข) ธรรมทัง้ หลาย
ทั้งปวง มีอะไรเป็นอธิบดี (อธิปเตยฺย) ธรรมทั้งหลายทั้งปวง
มีอะไรเป็นอันดับสูงสุด (อุตตฺ ร) ธรรมทัง้ หลายทัง้ ปวงมีอะไร
เป็นแก่น (สาร) ธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีอะไรเป็นที่หยั่งลง
(โอคธ) ธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีอะไรเป็นที่สุด (ปริโยสาน)”
ดังนี้.
ภิกษุทงั้ หลาย พวกเธอถูกถามอย่างนีแ้ ล้ว พึงตอบ
แก่ปริพพาชกเดียรถียอ์ นื่ เหล่านัน้ อย่างนีว้ า่ อาวุโสทัง้ หลาย
ธรรมทัง้ หลายทัง้ ปวง มีฉนั ทะ เป็นมูล (ฉนฺทมูลกา).1
ธรรมทั้งหลายทั้งปวง มีมนสิการ เป็นแดนเกิด.
1. ดูเพิม่ เติมเกีย่ วกับสิง่ ทีม่ ฉี นั ทะเป็นมูลได้ทห่ี น้า 226. -ผูร้ วบรวม.
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ธรรมทั้งหลายทั้งปวง มีผัสสะ เป็นเหตุเกิด.
ธรรมทั้งหลายทั้งปวง มีเวทนา เป็นที่ประชุมลง.
ธรรมทั้งหลายทั้งปวง มีสมาธิ เป็นประมุข.
ธรรมทั้งหลายทั้งปวง มีสติ เป็นอธิบดี.
ธรรมทั้งหลายทั้งปวง มีปัญญา เป็นอันดับสูงสุด.
ธรรมทั้งหลายทั้งปวง มีวิมุตติ เป็นแก่น.
ธรรมทั้งหลายทั้งปวง มีอมตะ เป็นที่หยั่งลง.
ธรรมทั้งหลายทั้งปวง มีนิพพาน เป็นที่สุด.
ภิกษุทงั้ หลาย พวกเธอถูกถามอย่างนีแ้ ล้ว พึงตอบ
แก่ปริพพาชกอัญญเดียรถีย์เหล่านั้น อย่างนี้แล.
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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 ๒๒๒๒ ๕๗๙๐-๙๔, ๐๘ ๕๐๕๘ ๖๘๘๘, ๐๘ ๑๕๑๓ ๑๖๑๑
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 ทุกวันพระ เวลา ๑๗.๔๐ น.

บรรณานุ
บรรณานุกกรม
รม

พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ
พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ
พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง
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 ๑๐ ไปยูเทิร์นแรกมา
แล้วเลี้ยวซ้ายก่อนขึ้นสะพาน

ลงสะพานคลอง ๑๐
เลี้ยวซ้ายคอสะพาน

โทรศัพท์ ๐๘ ๑๕๑๓ ๑๖๑๑,
๐๘ ๔๐๙๖ ๘๔๓๐,
๐๘ ๒๒๒๒ ๕๗๙๐-๔,
๐๘ ๖๕๕๒ ๒๔๕๙

แนวทิวสน
วัดนาป่าพง

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 ิโก) 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 รหันตสัมมาสัมพุทธะ กับภิกษุผู้ปัญญาวิมุตติ.
๘.ตรัสไว้ว่าให้ทรงจ�าบทพยัญชนะและค�าอธิบายอย่างถูกต้อง
พร้อมขยันถ่ายทอดบอกสอนกันต่อไป
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๙๗/๑๖๐.

ภิกษุทงั้ หลาย ! พวกภิกษุในธรรมวินยั นี้ เล่าเรียนสูตรอันถือกัน
มาถูก ด้วยบทพยัญชนะทีใ่ ช้กนั ถูก ความหมายแห่งบทพยัญชนะทีใ่ ช้กนั
ก็ถกู ย่อมมีนยั อันถูกต้องเช่นนัน้ . ภิกษุทงั้ หลาย ! นีเ่ ป็น มูลกรณีทหี่ นึง่
ซึง่ ท�าให้พระสัทธรรมตัง้ อยูไ่ ด้ไม่เลอะเลือนจนเสือ่ มสูญไป...
ภิกษุทงั้ หลาย ! พวกภิกษุเหล่าใด เป็นพหุสตู คล่องแคล่ว ในหลัก
พระพุทธวจน ทรงธรรม ทรงวินยั ทรงมาติกา (แม่บท) พวกภิกษุเหล่านัน้
เอาใจใส่ บอกสอน เนือ้ ความแห่งสูตรทัง้ หลายแก่คนอืน่ ๆ เมือ่ ท่านเหล่านัน้
ล่วงลับไป สูตรทัง้ หลาย ก็ไม่ขาดผูเ้ ป็นมูลราก (อาจารย์) มีทอี่ าศัยสืบกันไป.
ภิกษุทั้งหลาย ! นี่เป็น มูลกรณีที่สาม ซึ่งท�าให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้
ไม่เลอะเลือนจนเสือ่ มสูญไป...
*** ในที่นี้ยกมา ๒ นัย จาก ๔ นัย ของมูลเหตุสี่ประการ ที่ท�าให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้
ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป

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

๑. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินยั นีก้ ล่าวอย่างนีว้ า่ ผูม้ อี ายุ ! ข้าพเจ้า
ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักตร์พระผูม้ พี ระภาคว่า “นีเ้ ป็นธรรม นีเ้ ป็นวินยั
นีเ้ ป็นค�าสอนของพระศาสดา”...
๒. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินยั นีก้ ล่าวอย่างนีว้ า่ ในอาวาสชือ่ โน้นมี
สงฆ์อยูพ่ ร้อมด้วยพระเถระ พร้อมด้วยปาโมกข์ ข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะ
หน้าสงฆ์นนั้ 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.
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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

ภิกษุ ทงั้ หลาย เปรียบเหมือนเรือนยอด หรือศาลาเรือนยอด
มีหน้าต่างทางทิศตะวันออก
อันเปิ ดไปทางทิศเหนือ หรือทิศใต้ก็ตาม
เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นมา แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ส่องเข้าไป
ทางหน้าต่างแล้ว จะปรากฏอยู ่ท่ีส่วนไหนแห่งเรือนนัน้ .
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ จะปรากฏทีฝ่ าเรือน ด้านทิศตะวันตก พระเจ้าข้า.
ภิกษุ ทงั้ หลาย ถ้าฝาเรือนด้านทิศตะวันตกไม่มี
แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นนั้ จะปรากฏที่ไหน.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ จะปรากฏที่พื้นดิน พระเจ้าข้า.
ภิกษุ ทงั้ หลาย ถ้าพื้นดินไม่มี แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นนั้
จะปรากฏที่ไหน.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ จะปรากฏในน�้า พระเจ้าข้า.
ภิกษุ ทงั้ หลาย ถ้าน�้าไม่มี แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นนั้
จะปรากฏที่ไหน.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั้น
ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏแล้ว พระเจ้าข้า. …
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๒๕/๒๔๙.

ภิกษุ ทงั้ หลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่ง
ที่เปลี่ยนแปลงได้เร็ว เหมือนจิต
ภิกษุ ทงั้ หลาย จิตเปลี่ยนแปลงได้เร็ว (ลหุปริวตฺตํ) เท่าใดนัน้
แม้จะอุ ปมาก็กระท�าได้ไม่ใช่ ง่าย.
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๑๑/๔๙.

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 มูลนิธพ
ิ ทุ ธโฆษณ์ โทร. ๐๘ ๒๒๒๒ ๕๗๙๐ - ๙๔
คุณศรช� โทร. ๐๘ ๑๕๑๓ ๑๖๑๑ คุณอ�รีวรรณ โทร. ๐๘ ๕๐๕๘ ๖๘๘๘
ติดต�มก�รเผยแผ่พระธรรมคำ�สอนต�มหลักพุทธวจน โดยพระอ�จ�รย์คกึ ฤทธิ์ โสตฺถผิ โล ได้ท่ี
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