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ภิกษุทง้ั หลาย
บุคคลเป็น อรหันต์

เพราะอินทรีย์ ๕ เต็มบริบรู ณ์

เป็น อนาคามี

เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรียข์ องอรหันต์

เป็น โสดาบัน

เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรียข์ องสกทาคามี.

เป็น สกทาคามี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรียข์ องอนาคามี
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๖๕/๘๗๗.

ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลจ�ำพวกไหน
ยังละโอรัมภาคิยสังโยชน์ไม่ได้

(โอรมฺภาคิยานิ สญฺโชนานิ อปฺปหีนานิ)

ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติไม่ได้
(อุปฺปตฺติปฏิลาภิกานิ สญฺโชนานิ อปฺปหีนานิ)

ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพไม่ได้
(ภวปฏิลาภิกานิ สญฺโชนานิ อปฺปหีนานิ)

คือ สกทาคามี.
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๘๑/๑๓๑.

พุทธวจน -หมวดธรรม
เปิดธรรมที่ถูกปิด

๑๘
สกทาคามี
ฉบับ

พุทธวจนสถาบัน

ร่วมกันมุง่ มัน่ ศึกษา ปฏิบตั ิ เผยแผ่คำ� ของตถาคต

พุทธวจน
ฉบับ ๑๘

สกทาคามี

ข้อมูลธรรมะนี้ จัดทำ�เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาสู่สาธารณชน
เป็นธรรมทาน
ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้ได้รับการสงวนไว้
ในการจะจัดทำ�หรือเผยแผ่ โปรดใช้ความละเอียดรอบคอบ
เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล ให้ขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
และปรึกษาด้านข้อมูลในการจัดทำ�เพื่อความสะดวกและประหยัด
ติดต่อได้ที่
มูลนิธิพุทธโฆษณ์ โทรศัพท์ ๐๘ ๒๒๒๒ ๕๗๙๐-๙๔
พุทธวจนสมาคม โทรศัพท์ ๐๘ ๑๖๔๗ ๖๐๓๖
มูลนิธิพุทธวจน โทรศัพท์ ๐๘ ๑๔๕๗ ๒๓๕๒
คุณศรชา
โทรศัพท์ ๐๘ ๑๕๑๓ ๑๖๑๑
คุณอารีวรรณ
โทรศัพท์ ๐๘ ๕๐๕๘ ๖๘๘๘
ปีที่พิมพ์ ๒๕๖๑
ศิลปกรรม ปริญญา ปฐวินทรานนท์

จัดทำ�โดย มูลนิธิพุทธโฆษณ์
(เว็บไซต์ www.buddhakos.org)

ค�ำอนุโมทนา
ขออนุโมทนากับคณะงานธััมมะ ผู้จัดทำ�หนังสือ
พุทธวจน ฉบับ สกทาคามี ทีม่ คี วามตัง้ ใจและมีเจตนาอันเป็น
กุศล ในการเผยแผ่ค�ำ สอนของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ
ทีอ่ อกจากพระโอษฐ์ของพระองค์เอง ในการรวบรวมคำ�สอน
ของตถาคต อั น เกี่ ย วข้ อ งกั บ ความเป็ น อริ ย บุ ค คล
ขัน้ สกทาคามี.
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
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย บุ ค คลเปรี ย บด้ ว ยคนตกน้ำ � ๗
จำ�พวกนี้ มีปรากฏอยู่ในโลก ๗ จำ�พวกอะไรบ้าง คือ
(1) บุคคลบางคนในโลกนี้ จมลงคราวเดียวแล้ว
ก็เป็นอันจมอยู่นั่นเอง
(2) บางคนโผล่ขึ้นมาแล้ว กลับจมลงไปอีก
(3) บางคนโผล่ขึ้นมาแล้ว ทรงตัวอยู่
(4) บางคนโผล่ขึ้นมาแล้ว เหลียวดูรอบๆ
(5) บางคนโผล่ขึ้นมาแล้ว ว่ายหาฝั่ง
(6) บางคนโผล่ขึ้นมาแล้ว เข้ามาถึงที่ตื้น
(7) บางคนโผล่ขนึ้ มาแล้ว ข้ามถึงฝัง่ เป็นพราหมณ์
อยู่บนบก
ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้ว ว่ายหาฝั่ง
เป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โผล่
ขึน้ มาแล้ว คือ เขามีศรัทธาดี หิรดิ ีิ โอตตัปปะดี วิรยิ ะดี และ
ปัญญาดี ในกุศลธรรมทั้งหลาย.
เขายังละโอรัมภาคิยสังโยชน์ไม่ได้ ยังละสังโยชน์
อันเป็นปัจจัยเพือ่ ให้ได้อบุ ตั ไิ ม่ได้ ยังละสังโยชน์อนั เป็นปัจจัย
เพือ่ ให้ได้ภพไม่ได้ แต่เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป และเพราะ
ราคะ โทสะ โมหะเบาบาง เขาเป็นสกทาคามี มาสู่โลกนี้
อีกครั้งเดียวเท่านั้น แล้วจะทำ�ที่สุดแห่งทุกข์ได้.

จุนทะ เราไม่แสดงธรรมเพือ่ เป็นเครือ่ งปิดกัน้ อาสวะ
ทั้งหลาย ที่เป็นไปในปัจจุบันแก่พวกเธออย่างเดียวเท่านั้น
จุนทะ อนึง่ เราไม่ได้แสดงธรรมเพือ่ เป็นเครือ่ งกำ�จัดอาสวะ
ทั้งหลาย ที่เป็นไปในสัมปรายะอย่างเดียวเท่านั้น จุนทะ
แต่เราแสดงธรรมเพื่อเป็นเครื่องปิดกั้นอาสวะทั้งหลาย
ทีเ่ ป็นไปในปัจจุบนั ด้วย เพือ่ เป็นเครือ่ งกำ�จัดอาสวะทัง้ หลาย
ที่เป็นไปในสัมปรายะด้วย.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย สมั ย ใด อริ ย สาวกตั้ ง ใจ ใส่ ใ จ
รวมเข้าไว้ดว้ ยใจทัง้ หมด เงีย่ โสตลงฟังธรรม สมัยนัน้ นิวรณ์ ๕
ย่อมไม่มแี ก่เธอ และโพชฌงค์ ๗ ย่อมถึงความเจริญบริบรู ณ์.
พุทธวจน ฉบับ สกทาคามี จึงเป็นการรวบรวมสุตะ
ที่เป็นตถาคตภาษิต อันเป็นข้อความลึก มีความหมายซึ้ง
เป็นชั้นโลกุตตระ ว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตา เพื่อบรรเทา
ความสงสัยในธรรมหลายประการที่น่าสงสัย อันเกี่ยวกับ
อริยบุคคล ผูจ้ ะกลับมาสูโ่ ลกนีอ้ กี ครัง้ เดียวเท่านัน้ แล้วจะทำ�
ทีส่ ดุ แห่งทุกข์ได้ และเมือ่ กระทำ�กาละแล้ว ย่อมพ้นจากนรก
พ้นจากกำ�เนิดเดรัจฉาน พ้นจากเปรตวิสัย พ้นจากอบาย
ทุคติ และวินิบาต.

อันจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ท่ีได้เข้ามา
ศึกษา จะได้ทราบถึงสัจจะความจริง ทีต่ ถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะได้บอก แสดง บัญญัติ เปิดเผย จำ�แนกแจกแจง
กระทำ�ให้เข้าใจได้งา่ ยซึง่ ข้อปฏิบตั เิ พือ่ ความเป็นสกทาคามี.
ภิกษุทงั้ หลาย บุคคลเหล่าใดเหล่าหนึง่ เชือ่ มัน่ ในเรา
บุ ค คลเหล่ า นั้ น ทั้ ง หมดเป็ น ผู้ ส มบู ร ณ์ ด้ ว ยทิ ฏ ฐิ บุ ค คล
ผู้ ส มบู ร ณ์ ด้ ว ยทิ ฏ ฐิ เ หล่ า นั้ น ๕ จำ � พวกสำ � เร็ จ ในโลกนี้
และ ๕ จำ�พวกละโลกนี้ไปแล้วจึงสำ�เร็จ.
คณะงานธัมมะ วัดนาป่าพง

อักษรย่อ
เพื่อความสะดวกแก่ผู้ที่ยังไม่เข้าใจเรื่องอักษรย่อ
ที่ใช้หมายแทนชื่อคัมภีร์ ซึ่งมีอยู่โดยมาก
มหาวิ. วิ.
ภิกฺขุนี. วิ.
มหา. วิ.
จุลฺล. วิ.
ปริวาร. วิ.
สี. ที.
มหา. ที.
ปา. ที.
มู. ม.
ม. ม.
อุปริ. ม.
สคาถ. สํ.
นิทาน. สํ.
ขนฺธ. สํ.
สฬา. สํ.
มหาวาร. สํ.
เอก. อํ.
ทุก. อํ.
ติก. อํ.
จตุกฺก. อํ.

มหาวิภังค์
ภิกขุนีวิภังค์
มหาวรรค
จุลวรรค
ปริวารวรรค
สีลขันธวรรค
มหาวรรค
ปาฏิกวรรค
มูลปัณณาสก์
มัชฌิมปัณณาสก์
อุปริปัณณาสก์
สคาถวรรค
นิทานวรรค
ขันธวารวรรค
สฬายตนวรรค
มหาวารวรรค
เอกนิบาต
ทุกนิบาต
ติกนิบาต
จตุกกนิบาต

วินัยปิฎก.
วินัยปิฎก.
วินัยปิฎก.
วินัยปิฎก.
วินัยปิฎก.
ทีฆนิกาย.
ทีฆนิกาย.
ทีฆนิกาย.
มัชฌิมนิกาย.
มัชฌิมนิกาย.
มัชฌิมนิกาย.
สังยุตตนิกาย.
สังยุตตนิกาย.
สังยุตตนิกาย.
สังยุตตนิกาย.
สังยุตตนิกาย.
อังคุตตรนิกาย.
อังคุตตรนิกาย.
อังคุตตรนิกาย.
อังคุตตรนิกาย.

ปญฺจก. อํ.
ฉกฺก. อํ.
สตฺตก. อํ.
อฏฺก. อํ.
นวก. อํ.
ทสก. อํ.
เอกาทสก. อํ.
ขุ. ขุ.
ธ. ขุ.
อุ. ขุ.
อิติวุ. ขุ.
สุตฺต. ขุ.
วิมาน. ขุ.
เปต. ขุ.
เถร. ขุ.
เถรี. ขุ.
ชา. ขุ.
มหานิ. ขุ.
จูฬนิ. ขุ.
ปฏิสมฺ. ขุ.
อปท. ขุ.
พุทฺธว. ขุ.
จริยา. ขุ.

ปัญจกนิบาต
ฉักกนิบาต
สัตตกนิบาต
อัฏฐกนิบาต
นวกนิบาต
ทสกนิบาต
เอกาทสกนิบาต
ขุททกปาฐะ
ธรรมบท
อุทาน
อิติวุตตกะ
สุตตนิบาต
วิมานวัตถุ
เปตวัตถุ
เถรคาถา
เถรีคาถา
ชาดก
มหานิทเทส
จูฬนิทเทส
ปฏิสัมภิทามรรค
อปทาน
พุทธวงส์
จริยาปิฎก

อังคุตตรนิกาย.
อังคุตตรนิกาย.
อังคุตตรนิกาย.
อังคุตตรนิกาย.
อังคุตตรนิกาย.
อังคุตตรนิกาย.
อังคุตตรนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.

ตัวอย่าง : ๑๔/๑๗๑/๒๔๕ ให้อ่านว่า
ไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ เล่ม ๑๔ หน้า ๑๗๑ ข้อที่ ๒๔๕

สารบัญ
สกทาคามี 
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1. สมณะบุณฑริก (สกทาคามี)2
2. สกทาคามีในภพมนุษย์4
3. สกทาคามี เปรียบได้กบั บุคคลผูว้ า่ ยเข้าหาฝัง่ 7
4. เป็นสกทาคามี ได้กายชัน้ ดุสติ 11
5. ความเป็นอริยบุคคล กับอินทรีย์ ๕ 13
6. เอกพีชี อินทรีย์ ๕ อ่อนกว่า สกทาคามี 14
7. ความเป็นอริยบุคคล กับการละสังโยชน์ (บุคคล ๔ จำ�พวก)16
8. สังโยชน์ ๑๐19
9. ความเป็นอริยบุคคล กับการละกามโยคะและภวโยคะ
20
(บุคคล ๓ จำ�พวก)
10. ความเป็นอริยบุคคล กับสิกขา ๓21
11. สิกขา ๓24
12. ผูท้ ต่ี อ้ งศึกษาสิกขา ๓26
13. บุคคลทีม่ เี ชือ้ เหลือ แต่พน้ ทุคติ27
14. บุคคลผูพ้ น้ ทุคติ หรือไม่ไปทุคติ31
15. ผูเ้ ชือ่ มัน่ ในตถาคต ทีส่ �ำ เร็จในโลกนี้
34
และทีล่ ะโลกนีไ้ ปแล้วจึงสำ�เร็จ
16. ข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกผูไ้ ด้สดับ
37
กับปุถชุ นผูไ้ ม่ได้สดับ เมือ่ ได้สมาธิ (รูปสัญญา) 
17. ข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกผูไ้ ด้สดับ
41
กับปุถชุ นผูไ้ ม่ได้สดับ เมือ่ เจริญพรหมวิหาร 

18. ข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกผูไ้ ด้สดับ
46
กับปุถชุ นผูไ้ ม่ได้สดับ เมือ่ ได้สมาธิ (อรูปสัญญา) 
19. อริยสาวกผูป้ ระกอบด้วยสังโยชน์ แต่ไม่มี
50
สังโยชน์ทเ่ี ป็นเหตุให้กลับมายังโลกนีอ้ กี 
20. ผลของการประกอบตนให้ตดิ เนือ่ งในความสุข ๔ ประการ51
21. บุคคลผูค้ วรแก่ของทำ�บุญ53
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สมณะบุณฑริก (สกทาคามี)

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สกทาคามี

01

-บาลี จตุกกฺ . อํ. ๒๑/๑๑๖/๘๘.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำ�พวกนี้1 มีปรากฏอยู่
ในโลก ๔ จำ�พวกอะไรบ้าง คือ
(1) สมณะมจละ (สมณะผู้ไม่หวั่นไหว)
(2) สมณะบุณฑริก (บัวขาว)
(3) สมณะปทุมะ (บัวชมพู)
(4) สมณะสุขุมาล (ผู้ละเอียดอ่อนในหมู่สมณะ)
ภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะผู้ไม่หวั่นไหวเป็นอย่างไร
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นโสดาบัน เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป
มีความไม่ตกต่ำ�เป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยง จะตรัสรู้ได้ในกาล
เบือ้ งหน้า บุคคลเป็นสมณะผูไ้ ม่หวัน่ ไหวเป็นอย่างนีแ้ ล.
ภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะบุณฑริกเป็นอย่างไร ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ เป็นสกทาคามี เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป
และเพราะราคะ โทสะ โมหะเบาบาง (ราคโทสโมหาน ตนุตฺตา)
จะมาสูโ่ ลกนีอ้ กี ครัง้ เดียวเท่านัน้ แล้วจะทำ�ทีส่ ดุ แห่งทุกข์ได้
บุคคลเป็นสมณะบุณฑริกเป็นอย่างนี้แล.

2

1. ใน -บาลี ปา. ที. ๑๑/๑๙๓/๒๗๗. มีการเรียงตำ�แหน่งของลำ�ดับที่ ๒ และ ๓
ต่างออกไปดังนี้ คือ สมณะมจละ สมณะปทุมะ สมณะปุณฑรีกะ สมณะสุขุมาล.
-ผู้รวบรวม
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ภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะปทุมะเป็นอย่างไร ภิกษุ
ในธรรมวินยั นีเ้ ป็นโอปปาติกะ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕
สิ้ น ไป จะปริ นิ พ พานในที่ น้ั น มี อั น ไม่ ก ลั บ จากโลกนั้ น
เป็นธรรมดา บุคคลเป็นสมณะปทุมะเป็นอย่างนี้แล.
ภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะสุขุมาล เป็นอย่างไร ภิกษุ
ในธรรมวินยั นี้ กระทำ�ให้แจ้งซึง่ เจโตวิมตุ ติ ปัญญาวิมตุ ติ
อันหาอาสวะมิได้ เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย
ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ บุคคลเป็นสมณะ
สุขมุ าลเป็นอย่างนีแ้ ล.
ภิกษุทงั้ หลาย บุคคล ๔ จำ�พวกเหล่านีแ้ ล มีปรากฏ
อยู่ในโลก.

3
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สกทาคามีในภพมนุษย์

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สกทาคามี

02

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๑๙๑/๒๘๔.

ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุบริษทั นี้ ไม่เหลวไหลเลย ภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุบริษัทนี้ไม่เหลวแหลกเลย ภิกษุบริษัทนี้
ตั้งอยู่แล้วในธรรมที่เป็นสาระล้วน.
ภิกษุทง้ั หลาย บริษทั เช่นใด มีลกั ษณะเป็นผูค้ วรแก่
ของคำ�นับ ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ของทำ�บุญ ควรแก่การทำ�
อัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มนี าบุญอืน่ ยิง่ กว่า หมูภ่ กิ ษุนกี้ ม็ ี
ลักษณะเช่นนั้น ภิกษุบริษัทนี้ก็มีลักษณะเช่นนั้น.
ภิกษุทั้งหลาย บริษัทเช่นใด มีลักษณะที่ทานอัน
บุคคลให้น้อย แต่กลับมีผลมาก ทานที่ให้มาก ก็มีผลมาก
ทวียิ่งขึ้น หมู่ภิกษุนี้ก็มีลักษณะเช่นนั้น ภิกษุบริษัทนี้ก็มี
ลักษณะเช่นนั้น.
ภิกษุทงั้ หลาย บริษทั เช่นใด มีลกั ษณะยากทีช่ าวโลก
จะได้เห็น หมู่ภิกษุนี้ก็มีลักษณะเช่นนั้น ภิกษุบริษัทนี้ก็มี
ลักษณะเช่นนั้น.
ภิกษุทงั้ หลาย บริษทั เช่นใด มีลกั ษณะทีค่ วรจะไปดู
ไปเห็น แม้จะต้องเดินสิ้นหนทางนับด้วยโยชน์ๆ ถึงกับต้อง
เอาห่อเสบียงไปด้วยก็ตาม หมู่ภิกษุนี้ก็มีลักษณะเช่นนั้น
ภิกษุบริษัทนี้ก็มีลักษณะเช่นนั้น.
4
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ภิ กษุ ทั้ ง หลาย ในหมู่ภิก ษุนี้ มีพ วกภิกษุซึ่ง เป็น
อรหันต์ สิน้ อาสวะแล้ว อยูจ่ บพรหมจรรย์แล้ว มีกจิ ทีค่ วรทำ�
ได้ท�ำ สำ�เร็จแล้ว มีภาระปลงลงได้แล้ว มีประโยชน์ของตนเอง
บรรลุแล้วโดยลำ�ดับ มีสังโยชน์ในภพสิ้นแล้ว หลุดพ้นแล้ว
เพราะรู้ทั่วถึงโดยชอบ พวกภิกษุแม้เห็นปานนี้ ก็มีอยู่ใน
หมู่ภิกษุนี้.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ในหมู่ ภิ ก ษุ นี้ มี พ วกภิ ก ษุ ซึ่ ง สิ้ น
โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ เป็นโอปปาติกะ จะปรินพิ พานในทีน่ นั้
มีอนั ไม่กลับจากโลกนัน้ เป็นธรรมดา พวกภิกษุแม้เห็นปานนี้
ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ในหมู่ ภิ ก ษุ นี้ มี พ วกภิ ก ษุ ซึ่ ง สิ้ น
สังโยชน์ ๓ และเพราะราคะ โทสะ โมหะเบาบาง (ราคโทสโมหาน
ตนุตฺตา) เป็ น สกทาคามี มาสู่ โ ลกนี้ อี ก ครั้ ง เดี ย วเท่ า นั้ น
แล้วจะทำ�ทีส่ ดุ แห่งทุกข์ได้ พวกภิกษุแม้เห็นปานนี้ ก็มอี ยูใ่ น
หมูภ่ กิ ษุน.้ี
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ในหมู่ ภิ ก ษุ นี้ มี พ วกภิ ก ษุ ซึ่ ง สิ้ น
สังโยชน์ ๓ เป็นโสดาบัน มีความไม่ตกต่�ำ เป็นธรรมดา เป็น
ผูเ้ ทีย่ ง จะตรัสรูไ้ ด้ในกาลเบือ้ งหน้า พวกภิกษุแม้เห็นปานนี้
ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้.
5
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ภิกษุทงั้ หลาย ในหมูภ่ กิ ษุนี้ มีพวกภิกษุซงึ่ ประกอบ
ความเพียรเป็นเครือ่ งต้องทำ�เนืองๆ ในการอบรมสติปฏั ฐาน ๔
สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗
อริยมรรคมีองค์ ๘ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา อสุภะ
อนิจจสัญญา และอานาปานสติ พวกภิกษุแม้เห็นปานนี้
ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้.
(เนือ้ ความของพระสูตรนีไ้ ด้น�ำ มาใส่ไว้โดยย่อ ด้วยเพือ่ ให้
เห็นการกล่าวถึงสกทาคามีที่ยังมีชีวิตอยู่ ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน
เนื้อความเต็มได้จากพระสูตร. -ผู้รวบรวม)
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สกทาคามี เปรียบได้กับ
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03
-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๑๐/๑๕.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย บุ ค คลเปรี ย บด้ ว ยคนตกน้ำ � ๗
จำ�พวกเหล่านี้ มีปรากฏอยู่ในโลก ๗ จำ�พวกอะไรบ้าง คือ
(1) บุคคลบางคนในโลกนี้ จมลงคราวเดียวแล้ว
ก็เป็นอันจมอยู่นั่นเอง (สกึ นิมุคฺโค นิมุคฺโค)
(2) บางคนโผล่ขน้ึ มาแล้ว กลับจมลงไปอีก (อุมมฺ ชุ ชฺ ติ วฺ า
นิมุชฺชติ)

(3) บางคนโผล่ขน้ึ มาแล้ว ทรงตัวอยู่ (อุมมฺ ชุ ชฺ ติ วฺ า ิโต)
(4) บางคนโผล่ขนึ้ มาแล้ว เหลียวดูรอบๆ (อุมมฺ ชุ ชฺ ติ วฺ า
วิปสฺสติ วิโลเกติ)

(5) บางคนโผล่ขน้ึ มาแล้ว ว่ายหาฝัง่ (อุมมฺ ชุ ชฺ ติ วฺ า ปตรติ)
(6) บางคนโผล่ขนึ้ มาแล้ว เข้ามาถึงทีต่ นื้ (อุมมฺ ชุ ชฺ ติ วฺ า
ปติคาธปฺปตฺโต โหติ)

(7) บางคนโผล่ขนึ้ มาแล้ว ข้ามถึงฝัง่ เป็นพราหมณ์
อยูบ่ นบก (อุมมฺ ชุ ชฺ ติ วฺ า ติณโฺ ณ โหติ ปารคโต ถเล ติฏฺ ติ)
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ภิ ก ษุ ท้ั ง หลาย ก็ บุ ค คลที่ จ มลงคราวเดี ย วแล้ ว
ก็เป็นอันจมอยู่นั่นเองเป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย บุคคล
บางคนในโลกนี้ เป็นผู้ประกอบด้วยอกุศลธรรมฝ่ายดำ�โดย
ส่วนเดียว ภิกษุทั้งหลาย บุคคลที่จมลงคราวเดียวแล้ว
ก็เป็นอันจมอยู่นั่นเองเป็นอย่างนี้แล.
ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้ว กลับจมลง
ไปอีกเป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้
โผล่ขึ้นมาแล้ว คือ เขามีศรัทธาดี หิริดีิ โอตตัปปะดี วิริยะดี
และปั ญ ญาดี ในกุ ศ ลธรรมทั้ ง หลาย แต่ ศ รั ท ธา หิ ริ
โอตตั ป ปะ วิ ริ ย ะ และปั ญ ญาของเขานั้ น ไม่ ตั้ ง อยู่ น าน
ไม่เจริญขึน้ เสือ่ มไปฝ่ายเดียว ภิกษุทง้ั หลาย บุคคลทีโ่ ผล่ขน้ึ
มาแล้ว กลับจมลงไปอีกเป็นอย่างนี้แล.
ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้ว ทรงตัวอยู่
เป็นอย่างไร ภิกษุทงั้ หลาย บุคคลบางคนในโลกนีโ้ ผล่ขนึ้
มาแล้ว คือ เขามีศรัทธาดี หิริดีิ โอตตัปปะดี วิริยะดี และ
ปัญญาดี ในกุศลธรรมทั้งหลาย ส่วนศรัทธา หิริ โอตตัปปะ
วิ ริ ย ะ และปั ญ ญาของเขานั้ น ไม่ เ สื่ อ มลง ไม่ เ จริ ญ ขึ้ น
คงที่อยู่ ภิกษุทั้งหลาย บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้ว ทรงตัวอยู่
เป็นอย่างนี้แล.
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ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้ว เหลียวดู
รอบๆ เป็นอย่างไร ภิกษุทงั้ หลาย บุคคลบางคนในโลกนี้
โผล่ขึ้นมาแล้ว คือ เขามีศรัทธาดี หิริดีิ โอตตัปปะดี วิริยะดี
และปัญญาดี ในกุศลธรรมทั้งหลาย เพราะสังโยชน์ ๓
สิ้นไป เขาเป็นโสดาบัน มีความไม่ตกต่ำ�เป็นธรรมดา เป็น
ผูเ้ ทีย่ ง จะตรัสรูไ้ ด้ในกาลเบือ้ งหน้า ภิกษุทงั้ หลาย บุคคล
ที่โผล่ขึ้นมาแล้ว เหลียวดูรอบๆ เป็นอย่างนี้แล.
ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้ว ว่ายหาฝั่ง
เป็นอย่างไร ภิกษุทงั้ หลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โผล่ขนึ้
มาแล้ว คือ เขามีศรัทธาดี หิริดีิ โอตตัปปะดี วิริยะดี และ
ปัญญาดี ในกุศลธรรมทั้งหลาย เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป
และเพราะราคะ โทสะ โมหะเบาบาง เขาเป็นสกทาคามี จะมาสู่
โลกนีอ้ กี ครัง้ เดียวเท่านัน้ แล้วจะทำ�ทีส่ ดุ แห่งทุกข์ได้ ภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้ว ว่ายหาฝั่งเป็นอย่างนี้แล.
ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้ว เข้ามาถึง
ที่ตื้นเป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้
โผล่ขึ้นมาแล้ว คือ เขามีศรัทธาดี หิริดีิ โอตตัปปะดี วิริยะดี
และปัญญาดี ในกุศลธรรมทั้งหลาย เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิน้ ไป เขาเป็นโอปปาติกะ จะปรินพิ พานในทีน่ นั้
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มีอนั ไม่กลับจากโลกนัน้ เป็นธรรมดา ภิกษุทงั้ หลาย บุคคล
ที่โผล่ขึ้นมาแล้ว เข้ามาถึงที่ตื้นเป็นอย่างนี้แล.
ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้ว ข้ามถึงฝั่ง
เป็นพราหมณ์ อยูบ่ นบกเป็นอย่างไร ภิกษุทงั้ หลาย บุคคล
บางคนในโลกนี้ โผล่ขึ้นมาแล้ว คือ เขามีศรัทธาดี หิริดีิ
โอตตัปปะดี วิริยะดี และปัญญาดี ในกุศลธรรมทั้งหลาย
เขากระทำ�ให้แจ้งซึง่ เจโตวิมตุ ติ ปัญญาวิมตุ ติ อันหาอาสวะมิได้
เพราะความสิน้ ไปแห่งอาสวะทัง้ หลาย ด้วยปัญญาอันยิง่ เอง
ในปัจจุบนั เข้าถึงอยู่ ภิกษุทงั้ หลาย บุคคลทีโ่ ผล่ขนึ้ มาแล้ว
ข้ามถึงฝั่ง เป็นพราหมณ์ อยู่บนบกเป็นอย่างนี้แล.
ภิกษุทงั้ หลาย บุคคลเปรียบด้วยคนตกน้�ำ ๗ จำ�พวก
เหล่านี้แล มีปรากฏอยู่ในโลก.
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เป็นสกทาคามี ได้กายชั้นดุสิต

04

-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๑๔๙/๗๕.

ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ … มิคสาลาอุบาสิกาได้ถามข้าพระองค์วา่
ข้าแต่ท่านอานนท์ ธรรมนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว
อันเป็นเหตุให้คนสองคน คือ คนหนึ่งประพฤติพรหมจรรย์ คนหนึ่งไม่
ประพฤติพรหมจรรย์ จะเป็นผู้มีคติเสมอกันในสัมปรายะ อันวิญญูชน
จะพึงรู้ทั่วถึงได้อย่างไร คือ

บิดาของดิฉนั ชือ่ ปุราณะ เป็นผูป้ ระพฤติพรหมจรรย์
ประพฤติหา่ งไกล งดเว้นจากเมถุนอันเป็นธรรมของชาวบ้าน
ท่านทำ�กาละแล้ว พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่า เป็น
สกทาคามีได้กายชัน้ ดุสติ บุรษุ ชือ่ อิสทิ ตั ตะ ผูเ้ ป็นทีร่ กั ของ
บิดาของดิฉัน ไม่เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ แต่ยินดีด้วย
ภรรยาของตน แม้เขาทำ�กาละแล้วพระผู้มีพระภาคก็ทรง
พยากรณ์ว่า เป็นสกทาคามีได้กายชั้นดุสิต.
ข้าแต่ท่านอานนท์ ธรรมนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว
อันเป็นเหตุให้คนสองคน คือ คนหนึ่งประพฤติพรหมจรรย์ คนหนึ่งไม่
ประพฤติพรหมจรรย์ จะเป็นผู้มีคติเสมอกันในสัมปรายะ อันวิญญูชน
จะพึงรู้ทั่วถึงได้อย่างไร.
เมื่อมิคสาลาอุบาสิกากล่าวอย่างนี้แล้ว ข้าพระองค์ได้กล่าวกะ
มิคสาลาอุบาสิกาว่า น้องหญิง ก็ข้อนี้พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ไว้
อย่างนี้แล.
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อานนท์ ก็มคิ สาลาอุบาสิกาเป็นพาล ไม่ฉลาด เป็น
คนบอด มีปญ
ั ญาทึบเป็นอะไร และสัมมาสัมพุทธะเป็นอะไร
ในญาณเครื่องกำ�หนดรู้ความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์ของ
บุคคล … อานนท์ พวกคนผู้ถือประมาณย่อมประมาณใน
เรือ่ งนัน้ ว่า ธรรมแม้ของคนนีก้ เ็ หล่านัน้ แหละ ธรรมแม้ของ
คนอืน่ ก็เหล่านัน้ แหละ เพราะเหตุอะไรในสองคนนัน้ คนหนึง่ เลว
คนหนึ่งดี ก็การประมาณของคนผู้ถือประมาณเหล่านั้น
ย่ อ มเป็ น ไปเพื่ อ มิ ใ ช่ ป ระโยชน์ เ กื้ อ กู ล เพื่ อ ความทุ ก ข์
สิน้ กาลนาน … เพราะกระแสแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลนี้
ใครเล่าจะพึงรูเ้ หตุนนั้ ได้ นอกจากตถาคต อานนท์ เพราะ
เหตุ นั้ น แหละ เธอทั้ ง หลายอย่ า ได้ เ ป็ น ผู้ ช อบประมาณ
ในบุคคลและอย่าได้ถอื ประมาณในบุคคล เพราะผูถ้ อื ประมาณ
ในบุคคลย่อมทำ�ลายคุณวิเศษของตน เราหรือผูท้ เี่ หมือนเรา
พึงถือประมาณในบุคคลได้ … .
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ความเป็นอริยบุคคล
กับอินทรีย์ ๕

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สกทาคามี

05
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๖๕/๘๗๖.

ภิกษุทงั้ หลาย อินทรีย์ ๕ ประการเหล่านี้ ๕ ประการ
อะไรบ้าง คือ สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์
ปัญญินทรีย์ ภิกษุทงั้ หลาย เหล่านีแ้ ล อินทรีย์ ๕ ประการ.
(1) ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย บุ ค คลเป็ น อรหั น ต์ เพราะ
อินทรีย์ ๕ เต็มบริบูรณ์
(2) เป็นอนาคามี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรียข์ องอรหันต์
(3) เป็นสกทาคามี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรียข์ องอนาคามี
(4) เป็นโสดาบัน เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรียข์ องสกทาคามี
(5) เป็นธัมมานุสารี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรีย์ของโสดาบัน
(6) เป็นสัทธานุสารี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรีย์ของธัมมานุสารี.
(มีอกี หลายสูตร ทีไ่ ด้ตรัสในทำ�นองว่า เพราะอินทรีย์ ๕ ต่างกัน
จึงได้ความเป็นอริยบุุคคลที่แตกต่างกัน สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก
พุทธวจน-หมวดธรรม เล่ม ๑๖ และจากพระไตรปิฎก. -ผู้รวบรวม)
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เอกพีชี อินทรีย์ ๕ อ่อนกว่า สกทาคามี

06

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๖๖/๘๘๓.

ภิกษุทงั้ หลาย อินทรีย์ ๕ ประการเหล่านี้ ๕ ประการ
อะไรบ้าง คือ สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์
ปัญญินทรีย์ ภิกษุทงั้ หลาย เหล่านีแ้ ล อินทรีย์ ๕ ประการ.
(1) ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย บุ ค คลเป็ น อรหั น ต์ เพราะ
อินทรีย์ ๕ ประการนี้เต็มบริบูรณ์
(2) เป็ น อั น ตราปริ นิ พ พายี เพราะอิ น ทรี ย์ ๕
ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของอรหันต์
(3) เป็ น อุ ป หั จ จปริ นิ พ พายี เพราะอิ น ทรี ย์ ๕
ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของอันตราปรินิพพายี
(4) เป็นอสั ง ขารปริ นิ พ พายี เพราะอินทรีย์ ๕
ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของอุปหัจจปรินิพพายี
(5) เป็นสสั ง ขารปริ นิ พ พายี เพราะอินทรีย์ ๕
ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของอสังขารปรินิพพายี
(6) เป็นอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เพราะอินทรีย์ ๕
ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของสสังขารปรินิพพายี
(7) เป็นสกทาคามี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรีย์ของอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี
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(8) เป็นเอกพี ชี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรีย์ของสกทาคามี
(9) เป็นโกลังโกละ เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรีย์ของเอกพีชี
(10) เป็ น สั ต ตั ก ขั ต ตุ ป รมะ เพราะอิ น ทรี ย์ ๕
ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของโกลังโกละ
(11) เป็นธัมมานุสารี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
สัตตักขัตตุปรมะ
(12) เป็นสัทธานุสารี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรีย์ของธัมมานุสารี.
(ในสูตรอื่นๆ มีตรัสช่วงท้ายต่างกันออกไป ได้แก่ ด้วย
อาการอย่างนี้ ความต่างแห่งผลย่อมมีได้เพราะความต่างแห่งอินทรีย์
ความต่างแห่งบุคคลย่อมมีได้เพราะความต่างแห่งผล, หรือ อินทรีย์
๕ ประการนี้ ไม่มแี ก่ผใู้ ดเสียเลยโดยประการทัง้ ปวง เราเรียกผูน้ นั้ ว่า
เป็นคนภายนอก ตั้งอยู่ในฝ่ายปุถุชน, หรือ บุคคลผู้กระทำ�ให้้
บริบูรณ์ ย่อมให้สำ�เร็จได้บริบูรณ์ (ความเป็นอรหันต์) บุคคล
ผู้กระทำ�ได้บางส่วน ย่อมให้สำ�เร็จได้บางส่วน เรากล่าวอินทรีย์ ๕
ว่าไม่เป็นหมันเลย. -ผู้รวบรวม)
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สกทาคามี

ความเป็นอริยบุคคล
กับการละสังโยชน์ (บุคคล ๔ จำ�พวก)

07

-บาลี จตุกกฺ . อํ. ๒๑/๑๘๑/๑๓๑.

ภิกษุทงั้ หลาย บุคคล ๔ จำ�พวกนี้ มีปรากฏอยูใ่ นโลก
๔ จำ�พวกอะไรบ้าง คือ
(1) ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ยังละ
โอรัมภาคิยสังโยชน์ไม่ได้ ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อ
ให้ได้อุบัติไม่ได้ ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพ
ไม่ได้.
(2) อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้ แต่ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติ
ไม่ได้ และยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพไม่ได้.
(3) อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ ละโอรัมภาคิยสั ง โยชน์ ไ ด้ ละสั ง โยชน์ อั น เป็ น ปั จ จั ย เพื่ อ ให้ ไ ด้ อุ บั ติ ไ ด้
แต่ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพไม่ได้.
(4) อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ ละโอรัมภาคิยสั ง โยชน์ ไ ด้ ละสั ง โยชน์ อั น เป็ น ปั จ จั ย เพื่ อ ให้ ไ ด้ อุ บั ติ ไ ด้
และละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพได้.
16
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ภิกษุทงั้ หลาย ก็บคุ คลจำ�พวกไหน ยังละโอรัมภาคิยสังโยชน์ไม่ได้ (โอรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ) ยังละ
สังโยชน์อนั เป็นปัจจัยเพือ่ ให้ได้อบุ ตั ไิ ม่ได้ (อุปปฺ ตฺตปิ ฏิลาภิกานิ
สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ) ยังละสังโยชน์อน
ั เป็นปัจจัยเพือ่ ให้ได้ภพ
ไม่ได้ (ภวปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ) คือ สกทาคามี
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้แล ยังละโอรัมภาคิยสังโยชน์ไม่ได้
ยั ง ละสั ง โยชน์ อั น เป็ น ปั จ จั ย เพื่ อ ให้ ไ ด้ อุ บั ติ ไ ม่ ไ ด้ ยั ง ละ
สังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพไม่ได้.
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลจำ�พวกไหน ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้ (โอรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ ปหีนานิ) แต่ยงั ละสังโยชน์
อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติไม่ได้ ยังละสังโยชน์อันเป็น
ปัจจัยเพื่อให้ได้ภพไม่ได้ คือ อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี (ผู้มี
กระแสเบื้องบนไปสู่อกนิฏฐภพ) ภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้แล
ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้ แต่ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัย
เพื่อให้ได้อุบัติไม่ได้ และยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อ
ให้ได้ภพไม่ได้.
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลจำ�พวกไหน ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้ ละสังโยชน์อนั เป็นปัจจัยเพือ่ ให้ได้อบุ ตั ไิ ด้ (อุปปฺ ตฺต-ิ
ปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ ปหีนานิ) แต่ยงั ละสังโยชน์อน
ั เป็นปัจจัย
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เพื่อให้ได้ภพไม่ได้ คือ อันตราปรินิพพายี ภิกษุทั้งหลาย
บุคคลนี้แล ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้ ละสังโยชน์อันเป็น
ปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติได้ แต่ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อ
ให้ได้ภพไม่ได้.
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลจำ�พวกไหน ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้ ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติได้ และ
ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพได้ (ภวปฏิลาภิกานิ
สฺโชนานิ ปหีนานิ) คือ อรหันต์ผสู้ น
ิ้ อาสวะแล้ว ภิกษุทง้ั หลาย
บุคคลนี้แล ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้ ละสังโยชน์อันเป็น
ปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติได้ ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้
ภพได้.
ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำ�พวกนี้แล มีปรากฏอยู่
ในโลก.
(ควรดูประกอบเพิม่ เติมเรือ่ ง “อุปมาช่างตีเหล็ก” ในหนังสือ
พุทธวจน-หมวดธรรม เล่ม ๑๖ อนาคามี หน้า ๒๘. และจาก
พระไตรปิฎก. -ผู้รวบรวม)
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สังโยชน์ ๑๐

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สกทาคามี

08

-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๑๘/๑๓.

ภิกษุทงั้ หลาย สังโยชน์ ๑๐ ประการนี้ ๑๐ ประการ
เป็นอะไรบ้าง คือ โอรัมภาคิยสังโยชน์ (สังโยชน์เบื้องต่ำ�) ๕
ประการ อุทธัมภาคิยสังโยชน์ (สังโยชน์เบื้องสูง) ๕ ประการ.
โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการอะไรบ้าง คือ
(1) สักกายทิฏฐิ
(2) วิจิกิจฉา
(3) สีลัพพตปรามาส
(4) กามฉันทะ
(5) พยาบาท
เหล่านี้แล โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ.
อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการอะไรบ้าง คือ
(1) รูปราคะ
(2) อรูปราคะ
(3) มานะ
(4) อุทธัจจะ
(5) อวิชชา
เหล่านี้แล อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ.
ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล สังโยชน์ ๑๐ ประการ.
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ความเป็นอริยบุคคล กับการละ
กามโยคะและภวโยคะ (บุคคล ๓ จำ�พวก)

09

-บาลี อิตวิ .ุ ขุ. ๒๕/๓๐๓/๒๗๖.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบแล้วด้วยกามโยคะ
1
(กามโยคยุตฺโต) ผู้ประกอบแล้วด้วยภวโยคะ (ภวโยคยุตฺโต)
เป็นอาคามี ยังต้องมาสู่ความเป็นอย่างนี้.
ภิ กษุ ทั้ ง หลาย บุคคลผู้พ รากแล้วจากกามโยคะ
(กามโยควิสย ตุ โฺ ต) (แต่) ยังประกอบด้วยภวโยคะ เป็นอนาคามี
ไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้.
ภิ กษุ ทั้ ง หลาย บุคคลผู้พ รากแล้วจากกามโยคะ
พรากแล้ ว จากภวโยคะ (ภวโยควิสยุตฺโต) เป็ น อรหั น ต์
สิ้นอาสวะแล้ว.
สัตว์ทง้ั หลายผูป้ ระกอบแล้วด้วยกามโยคะและภวโยคะ
ย่อมไปสูส่ งั สารวัฏ ซึง่ มีปกติถงึ ความเกิดและความตาย.
ส่วนสัตว์เหล่าใดละกามทัง้ หลายได้เด็ดขาด แต่ยงั ไม่ถงึ
ความสิน้ ไปแห่งอาสวะ ยังประกอบด้วยภวโยคะ สัตว์เหล่านัน้
บัณฑิตกล่าวว่า เป็นอนาคามี.
ส่วนสัตว์เหล่าใดตัดความสงสัยได้แล้ว มีมานะและ
มีภพใหม่สิ้นแล้ว ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายแล้ว
สัตว์เหล่านั้นแลถึงฝั่งแล้วในโลก.
1. กามโยคะ = เครือ่ งผูก คือ กาม, ภวโยคะ = เครือ่ งผูก คือ ภพ. -ผูร้ วบรวม
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ความเป็นอริยบุคคล
กับสิกขา ๓

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สกทาคามี

10
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๙๗/๕๒๖.

ภิกษุทั้งหลาย สิกขาบท ๑๕๐ ถ้วนนี้ มาสู่อุเทศ
ทุกกึ่งเดือน ซึ่งกุลบุตรทั้งหลายผู้ปรารถนาประโยชน์ศึกษา
กันอยู่.
ภิกษุทงั้ หลาย สิกขา ๓ นี้ ทีส่ กิ ขาบท ๑๕๐ นัน้ รวมอยู่
ด้ ว ยทั้ ง หมด สิ ก ขา ๓ นั้ น อะไรบ้ า ง คื อ อธิ ศี ล สิ ก ขา
อธิจิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขา ภิกษุทั้งหลาย สิกขา ๓
เหล่านี้แล ที่สิกขาบท ๑๕๐ นั้นรวมอยู่ด้วยทั้งหมด.
ภิ กษุ ทั้ ง หลาย ภิก ษุใ นธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ทำ�ให้
บริบูรณ์ในศีล (สีเลสุ ปริปูรการี) เป็นผู้ทำ�พอประมาณใน
สมาธิ (สมาธิสฺมึ มตฺตโสการี) เป็นผู้ทำ�พอประมาณในปัญญา
(ปฺาย มตฺตโสการี) เธอย่อมล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้าง ย่อม
ออกจากอาบัตนิ นั้ บ้าง ข้อนัน้ เพราะเหตุอะไร เพราะไม่มใี คร
กล่าวความเป็นคนอาภัพเพราะล่วงสิกขาบทเหล่านี้ แต่ว่า
สิกขาบทเหล่าใด เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ สมควรแก่
พรหมจรรย์ เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืน และเป็นผู้มีศีลมั่นคงใน
สิกขาบทเหล่านั้น สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย
เธอเป็นโสดาบัน เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป มีความไม่ตกต่�ำ
เป็นธรรมดา เป็นผูเ้ ทีย่ ง จะตรัสรูไ้ ด้ในกาลเบือ้ งหน้า.
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ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ทำ�ให้
บริบูรณ์ในศีล เป็นผู้ทำ�พอประมาณในสมาธิ เป็นผู้ทำ�
พอประมาณในปัญญา เธอย่อมล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้าง
ย่อมออกจากอาบัตนิ น้ั บ้าง ข้อนัน้ เพราะเหตุอะไร เพราะไม่มใี คร
กล่าวความเป็นคนอาภัพเพราะล่วงสิกขาบทเหล่านี้ แต่ว่า
สิกขาบทเหล่าใด เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ สมควรแก่
พรหมจรรย์ เธอเป็นผูม้ ศี ลี ยัง่ ยืน และมีศลี มัน่ คงในสิกขาบท
เหล่านั้น สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย เธอเป็น
สกทาคามี เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป และเพราะราคะ โทสะ
โมหะเบาบาง จะมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวเท่านั้น แล้วจะทำ�
ที่สุดแห่งทุกข์ได้.
ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ทำ�ให้
บริบูรณ์ในศีล (สีเลสุ ปริปูรการี)เป็นผู้ทำ�ให้บริบูรณ์ในสมาธิ
(สมาธิสมฺ ึ ปริปรู การี)ี เป็นผูท
้ �ำ พอประมาณในปัญญา (ปฺาย
มตฺตโสการี) เธอย่อมล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้าง ย่อมออกจาก
อาบัตินั้นบ้าง ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะไม่มีใครกล่าว
ความเป็นคนอาภัพเพราะล่วงสิกขาบทเหล่านี้ แต่วา่ สิกขาบท
เหล่าใด เป็นเบือ้ งต้นแห่งพรหมจรรย์ สมควรแก่พรหมจรรย์
เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืน และมีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหล่านั้น
สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย เธอเป็นโอปปาติกะ
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จะปรินิพพานในที่นั้น มีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดา
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป.
ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ทำ�ให้
บริบูรณ์ในศีล เป็นผู้ทำ�ให้บริบูรณ์ในสมาธิ เป็นผู้ทำ�ให้
บริบรู ณ์ในปัญญา (ปฺาย ปริปรู การี) เธอย่อมล่วงสิกขาบท
เล็กน้อยบ้าง ย่อมออกจากอาบัตินั้นบ้าง ข้อนั้นเพราะเหตุ
อะไร เพราะไม่มีใครกล่าวความเป็นคนอาภัพเพราะล่วง
สิกขาบทเหล่านี้ แต่ว่าสิกขาบทเหล่าใด เป็นเบื้องต้นแห่ง
พรหมจรรย์ สมควรแก่พรหมจรรย์ เธอเป็นผูม้ ศี ลี ยัง่ ยืน และ
มีศลี มัน่ คงในสิกขาบทเหล่านัน้ สมาทานศึกษาอยูใ่ นสิกขาบท
ทัง้ หลาย เธอทำ�ให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหา
อาสวะมิได้ เพราะความสิน้ ไปแห่งอาสวะทัง้ หลาย ด้วยปัญญา
อันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่.
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทำ�ได้เพียงบางส่วน ย่อมให้
สำ�เร็จบางส่วน ผู้ทำ�ให้บริบูรณ์ ย่อมให้สำ�เร็จได้บริบูรณ์
อย่างนี้แล ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวสิกขาบททั้งหลายว่า
ไม่เป็นหมันเลย.
(ในสูตรอืน่ -บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๙๙-๓๐๑/๕๒๗-๕๒๘. ก็ได้
ตรัสโดยทำ�นองเดียวกันนี้ แต่กล่าวถึงประเภทอริยบุคคลต่างจากไปจากนี้
บางส่วน. -ผู้รวบรวม)
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สิกขา ๓

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สกทาคามี

11

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๐๓/๕๒๙.

ภิกษุ ทั้งหลาย สิกขา ๓ นี้ สิกขา ๓ อะไรบ้าง
คือ อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขา.
ภิ ก ษุ ท้ัง หลาย ก็ อ ธิ ศีล สิ ก ขาเป็ น อย่ า งไร ภิ ก ษุ
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีศีล สำ�รวมแล้วด้วย
ความสำ�รวมในปาติโมกข์ ถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจร
มีปกติเห็นภัยในโทษทั้งหลายแม้มีประมาณน้อย สมาทาน
ศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า
อธิศีลสิกขา.
ภิกษุท้ังหลาย ก็อธิจิตตสิกขาเป็นอย่างไร ภิกษุ
ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ เพราะสงั ด จากกามและ
อกุศลธรรมทั้งหลาย บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปีติ
และสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่ เพราะสงบวิตกและวิจาร
เสียได้ จึงบรรลุทุติยฌาน อันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งจิตใน
ภายใน ให้สมาธิเป็นธรรมเอกผุดขึน้ ไม่มวี ติ ก ไม่มวี จิ าร มีแต่
ปีตแิ ละสุข อันเกิดจากสมาธิแล้วแลอยู่ เพราะความจางคลาย
ไปแห่งปีติ จึงอยูอ่ เุ บกขา มีสติสมั ปชัญญะ และย่อมเสวยสุข
ด้วยกาย จึงบรรลุตติยฌาน อันเป็นฌานทีพ่ ระอริยะทัง้ หลาย
กล่าวว่า ผูไ้ ด้ฌานนีเ้ ป็นผูอ้ ยูอ่ เุ บกขา มีสติอยูเ่ ป็นสุข เพราะ
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ละสุขและทุกข์เสียได้ เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและ
โทมนัสทั้งหลายในกาลก่อน จึงบรรลุจตุตถฌาน อันไม่มี
ทุกข์ไม่มีสุข มีแต่สติอันบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่
ภิกษุทง้ั หลาย นีเ้ รียกว่า อธิจติ ตสิกขา.
ภิกษุทั้งหลาย ก็อธิปัญญาสิกขาเป็นอย่างไร ภิกษุ
ทัง้ หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ย่อมรูช้ ดั ตามความเป็นจริงว่า
นีท้ กุ ข์ นีเ้ หตุให้เกิดทุกข์ นีค้ วามดับทุกข์ นีข้ อ้ ปฏิบตั ใิ ห้ถงึ
ความดับทุกข์ ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า อธิปัญญาสิกขา.
ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แลสิกขา ๓.
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ผู้ที่ต้องศึกษาสิกขา ๓
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12

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๙๗/๕๒๕.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์ตรัสว่า เสขะๆ ดังนี้ ด้วยเหตุ
มีประมาณเท่าไรหนอ บุคคลจึงชื่อว่าเป็นเสขะ.

ภิกษุ ที่เรียกชื่อว่าเสขะ ด้วยเหตุว่ายังต้องศึกษา
ศึกษาอะไร ศึกษาอธิศีลสิกขา ศึกษาอธิจิตตสิกขา และ
ศึกษาอธิปัญญาสิกขา.
ภิกษุ ทีเ่ รียกชือ่ ว่าเสขะ ด้วยเหตุวา่ ยังต้องศึกษาแล.
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บุคคลที่มีเชื้อเหลือ แต่พ้นทุคติ

13

-บาลี นวก. อํ. ๒๓/๓๙๑/๒๑๖.

สมัยหนึ่ง ในเวลาเช้า ท่านพระสารีบุตรครองจีวร ถือบาตร
เข้าไปบิณฑบาตในนครสาวัตถี ท่านเห็นว่าเวลายังเช้าเกินไปสำ�หรับ
การบิณฑบาต จึงแวะเข้าไปในอารามของพวกปริพพาชกอัญญเดียรถีย์
ได้ทักทายปราศรัยกันพอสมควรแล้ว จึงนั่งลง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง
ก็ในสมัยนั้น พวกปริพพาชกเหล่านั้น กำ�ลังนั่งประชุมสนทนากันว่า
บุคคลใด ใครก็ตาม ทีย่ งั มีเชือ้ เหลือ (สอุปาทิเสสะ) ถ้าตายแล้ว ย่อมไม่พน้
จากนรก ไม่พ้นจากกำ�เนิดเดรัจฉาน ไม่พ้นจากเปรตวิสัย ไม่พ้นจาก
อบาย ทุคติ และวินิบาต ท่านพระสารีบุตรไม่ยินดี ไม่คัดค้านถ้อยคำ�ที่
ปริพพาชกอัญญเดียรถีย์เหล่านั้นกล่าว แล้วลุกจากที่น่ังไป โดยคิดว่า
จะรูท้ ว่ั ถึงเนือ้ ความแห่งภาษิตนีใ้ นสำ�นักพระผู้มีพระภาค ครั้นกลับจาก
บิณฑบาต ภายหลังอาหารแล้ว จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค กราบทูล
ถึงเรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ ให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า.

สารีบุตร ปริพพาชกอัญญเดียรถีย์บางพวกโง่เขลา
ไม่ฉลาด จะรูไ้ ด้อย่างไรว่าใครมีเชือ้ เหลือ (สอุปาทิเสสะ) หรือ
ไม่มีเชื้อเหลือ (อนุปาทิเสสะ) สารีบุตร บุคคล ๙ จำ�พวกนี้
ที่ มี เ ชื้ อ เหลื อ เมื่ อ ทำ � กาละ ย่ อ มพ้ น จากนรก พ้ น จาก
กำ�เนิดเดรัจฉาน พ้นจากเปรตวิสยั พ้นจากอบาย ทุคติ และ
วินิบาต ๙ จำ�พวกอะไรบ้าง คือ
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สารี บุ ต ร บุ ค คลบางคนในโลกนี้ เป็ น ผู้ ทำ � ให้
บริบูรณ์ในศีล เป็นผู้ทำ�ให้บริบูรณ์ในสมาธิ เป็นผู้ทำ�พอ
ประมาณในปั ญ ญา บุ ค คลนั้ น เป็ น อั น ตราปริ นิ พ พายี
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป สารีบุตร นี้บุคคล
จำ�พวกที่ ๑ ที่มีเชื้อเหลือ เมื่อทำ�กาละ ย่อมพ้นจากนรก
พ้นจากกำ�เนิดเดรัจฉาน พ้นจากเปรตวิสัย พ้นจากอบาย
ทุคติ และวินิบาต.
สารีบุตร อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้
เป็นผู้ทำ�ให้บริบูรณ์ในศีล เป็นผู้ทำ�ให้บริบูรณ์ในสมาธิ
เป็นผู้ทำ�พอประมาณในปัญญา บุคคลนั้นเป็นอุปหัจจปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป สารีบุตร
นี้บุคคลจำ�พวกที่ ๒ … .
สารีบุตร อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้
เป็นผู้ทำ�ให้บริบูรณ์ในศีล เป็นผู้ทำ�ให้บริบูรณ์ในสมาธิ
เป็นผู้ทำ�พอประมาณในปัญญา บุคคลนั้นเป็นอสังขารปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป สารีบุตร
นี้บุคคลจำ�พวกที่ ๓ … .
สารีบุตร อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้
เป็นผู้ทำ�ให้บริบูรณ์ในศีล เป็นผู้ทำ�ให้บริบูรณ์ในสมาธิ
เป็นผู้ทำ�พอประมาณในปัญญา บุคคลนั้นเป็นสสังขารปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป สารีบุตร
นี้บุคคลจำ�พวกที่ ๔ … .
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สารีบุตร อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้
เป็นผู้ทำ�ให้บริบูรณ์ในศีล เป็นผู้ทำ�ให้บริบูรณ์ในสมาธิ
เป็นผูท้ �ำ พอประมาณในปัญญา บุคคลนัน้ เป็นอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิน้ ไป สารีบตุ ร
นี้บุคคลจำ�พวกที่ ๕ … .
สารีบุตร อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้
เป็นผู้ทำ�ให้บริบูรณ์ในศีล เป็นทำ�พอประมาณในสมาธิ
เป็นผู้ทำ�พอประมาณในปัญญา บุคคลนั้นเป็นสกทาคามี
เพราะสังโยชน์ ๓ สิน้ ไป และเพราะราคะ โทสะ โมหะเบาบาง
จะมาสูโ่ ลกนีอ้ กี ครัง้ เดียวเท่านัน้ แล้วจะทำ�ทีส่ ดุ แห่งทุกข์ได้
สารีบุตร นี้บุคคลจำ�พวกที่ ๖ … .
สารีบุตร อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้
เป็นผู้ทำ�ให้บริบูรณ์ในศีล เป็นผู้ทำ�พอประมาณในสมาธิ
เป็ น ผู้ ทำ � พอประมาณในปั ญ ญา บุ ค คลนั้ น เป็ น เอกพี ชี
เพราะสังโยชน์ ๓ สิน้ ไป จะมาส่ภู พมนุษย์นอี้ กี ครัง้ เดียวเท่านัน้
(เอกเยว มานุสก ภว) แล้วจะทำ�ที่สุดแห่งทุกข์ได้ สารีบุตร
นีบ้ คุ คลจำ�พวกที่ ๗ … .
สารีบุตร อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้
เป็นผู้ทำ�ให้บริบูรณ์ในศีล เป็นผู้ทำ�พอประมาณในสมาธิ
เป็นผู้ทำ�พอประมาณในปัญญา บุคคลนั้นเป็นโกลังโกละ
เพราะสังโยชน์ ๓ สิน้ ไป จะท่องเทีย่ วอยู่ ๒-๓ ตระกูลเท่านัน้
แล้วจะทำ�ทีส่ ดุ แห่งทุกข์ได้ สารีบตุ ร นีบ้ คุ คลจำ�พวกที่ ๘ … .
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สารีบุตร อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้
เป็นผู้ทำ�ให้บริบูรณ์ในศีล เป็นผู้ทำ�พอประมาณในสมาธิ
เป็นผูท้ �ำ พอประมาณในปัญญา บุคคลนัน้ เป็นสัตตักขัตตุปรมะ เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป จะท่องเที่ยวอยู่ในเทวดา
และมนุษย์ ๗ ครั้งเป็นอย่างยิ่ง แล้วจะทำ�ที่สุดแห่งทุกข์ได้
สารีบุตร นี้บุคคลจำ�พวกที่ ๙ ที่มีเชื้อเหลือ เมื่อทำ�กาละ
ย่อมพ้นจากนรก พ้นจากกำ�เนิดเดรัจฉาน พ้นจากเปรตวิสยั
พ้นจากอบาย ทุคติ และวินิบาต.
สารีบุตร ปริพพาชกอัญญเดียรถีย์บางพวกโง่เขลา
ไม่ฉลาด จะรูไ้ ด้อย่างไรว่าใครมีเชือ้ เหลือ หรือไม่มเี ชือ้ เหลือ.
สารีบุตร บุคคล ๙ จำ�พวกนี้แล ที่มีเชื้อเหลือ
เมื่อทำ�กาละ ย่อมพ้นจากนรก พ้นจากกำ�เนิดเดรัจฉาน
พ้นจากเปรตวิสัย พ้นจากอบาย ทุคติ และวินิบาต.
สารีบุตร ธรรมปริยายนี้ ยังไม่เคยแสดงแก่ภิกษุ
ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกามาก่อน ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร
เพราะผู้ฟังธรรมปริยายนี้แล้ว จักเข้าถึงซึ่งความประมาท
อนึ่ง ธรรมปริยายเช่นนี้ เราจะกล่าวก็ต่อเมื่อถูกถามเจาะจง
เท่านั้น.
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บุคคลผู้พ้นทุคติ หรือไม่ไปทุคติ

14

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๗๑/๑๕๓๐.

มหานาม บุคคลบางคนในโลกนี้ ประกอบด้วย
ความเลือ่ มใสอย่างไม่หวัน่ ไหวในพระพุทธเจ้าว่า แม้เพราะ
เหตุนี้ๆ พระผู้มีพระภาคนั้น เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้เอง
โดยชอบ ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
เป็นผูร้ แู้ จ้งโลก เป็นผูส้ ามารถฝึกคนทีค่ วรฝึกอย่างไม่มใี คร
ยิง่ กว่า เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทง้ั หลาย เป็นผูเ้ บิกบานแล้ว
เป็ น ผู้ จำ � แนกธรรม เป็ น ผู้ ป ระกอบด้ ว ยความเลื่ อ มใส
อย่ า งไม่ ห วั่ น ไหวในพระธรรมว่ า พระธรรมเป็ น สิ่ ง ที่
พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว เป็นสิ่งที่เห็นได้ด้วยตนเอง
เป็นอกาลิโก เป็นสิง่ ทีค่ วรกล่าวกะผูอ้ นื่ ว่าท่านจงมาดู เป็นสิง่ ที่
ควรน้อมเข้ามาใส่ตน เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน เป็นผู้
ประกอบด้วยความเลือ่ มใสอย่างไม่หวัน่ ไหวในพระสงฆ์วา่
สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว เป็นผู้
ปฏิบตั ติ รงแล้ว เป็นผูป้ ฏิบตั ใิ ห้รธู้ รรมเครือ่ งออกจากทุกข์แล้ว
เป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้ว ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ คู่แห่ง
บุรษุ สีค่ ู่ นับเรียงตัวได้แปดบุรษุ นัน่ แหละ คือ สงฆ์สาวกของ
พระผู้มีพระภาค เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำ�มาบูชา
ควรแก่สกั การะทีเ่ ขาจัดไว้ตอ้ นรับ ควรรับทักษิณาทาน ควรที่
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บุคคลทัว่ ไปจะทำ�อัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่น
ยิง่ กว่า เป็นผูม้ ปี ญ
ั ญาร่าเริง เฉียบแหลม และประกอบด้วย
วิมตุ ติ เขาย่อมกระทำ�ให้แจ้งซึง่ เจโตวิมตุ ติ ปัญญาวิมุตติ
อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญา
อันยิง่ เองในปัจจุบนั เข้าถึงอยู่ บุคคลนี้พน้ จากนรก กำ�เนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย อบาย ทุคติ และวินิบาต.
มหานาม ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ ประกอบด้วย
ความเลื่อ มใสอย่ า งไม่ ห วั่น ไหวในพระพุ ท ธเจ้ า … ใน
พระธรรม … ในพระสงฆ์ … มีปัญญาร่าเริง เฉียบแหลม
แต่ไม่ประกอบด้วยวิมุตติ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕
สิ้นไป เขาเป็นโอปปาติกะ จะปรินิพพานในที่นั้น มีอัน
ไม่ ก ลั บ จากโลกนั้ น เป็ น ธรรมดา บุ ค คลนี้ ก็ พ้ น จากนรก
กำ�เนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย อบาย ทุคติ และวินิบาต.
มหานาม ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ ประกอบด้วย
ความเลื่อ มใสอย่ า งไม่ ห วั่น ไหวในพระพุ ท ธเจ้ า … ใน
พระธรรม … ในพระสงฆ์ … ไม่มปี ญ
ั ญาร่าเริง ไม่เฉียบแหลม
และไม่ประกอบด้วยวิมตุ ติ เพราะสังโยชน์ ๓ สิน้ ไป และเพราะ
ราคะ โทสะ โมหะเบาบาง เขาเป็นสกทาคามี มาสู่โลกนี้อีก
ครัง้ เดียวเท่านัน้ แล้วจะทำ�ทีส่ ดุ แห่งทุกข์ได้ บุคคลนีก้ พ็ น้ จาก
นรก กำ�เนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย อบาย ทุคติ และวินิบาต.
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มหานาม ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ ประกอบด้วย
ความเลื่อ มใสอย่ า งไม่ ห วั่น ไหวในพระพุ ท ธเจ้ า … ใน
พระธรรม … ในพระสงฆ์ … ไม่มปี ญ
ั ญาร่าเริง ไม่เฉียบแหลม
และไม่ประกอบด้วยวิมตุ ติ เพราะสังโยชน์ ๓ สิน้ ไป เขาเป็น
โสดาบัน มีความไม่ตกต่�ำ เป็นธรรมดา เป็นผูเ้ ทีย่ ง จะตรัสรูไ้ ด้
ในกาลเบื้องหน้า บุคคลนี้ก็พ้นจากนรก กำ�เนิดเดรัจฉาน
เปรตวิสัย อบาย ทุคติ และวินิบาต.
มหานาม ก็บคุ คลบางคนในโลกนี้ ไม่ประกอบด้วย
ความเลื่ อ มใสอย่ า งไม่ ห วั่ น ไหวในพระพุ ท ธเจ้ า … ใน
พระธรรม … ในพระสงฆ์ … ไม่มปี ญ
ั ญาร่าเริง ไม่เฉียบแหลม
และไม่ประกอบด้วยวิมุตติ แต่ว่าเขามีธรรมเหล่านี้ คือ
สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์
ธรรมทั้งหลาย ที่ตถาคตประกาศแล้ว ย่อมทนต่อการเพ่ง
ด้วยปัญญาของเขา (ยิง่ ) กว่าประมาณ บุคคลนีก้ ไ็ ม่ไปสูน่ รก
กำ�เนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย อบาย ทุคติ และวินิบาต.
มหานาม ก็บคุ คลบางคนในโลกนี้ ไม่ประกอบด้วย
ความเลื่ อ มใสอย่ า งไม่ ห วั่ น ไหวในพระพุ ท ธเจ้ า … ใน
พระธรรม … ในพระสงฆ์ … ไม่มปี ญ
ั ญาร่าเริง ไม่เฉียบแหลม
และไม่ประกอบด้วยวิมุตติ แต่ว่าเขามีธรรมเหล่านี้ คือ
สัทธินทรีย์ … ปัญญินทรีย์ และเขามีศรัทธา มีความรัก
ในตถาคตพอประมาณ บุคคลนีก้ ไ็ ม่ไปสูน่ รก กำ�เนิดเดรัจฉาน
เปรตวิสัย อบาย ทุคติ และวินิบาต.
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ผูเ้ ชือ่ มัน่ ในตถาคต ทีส่ �ำ เร็จในโลกนี้
และที่ละโลกนี้ไปแล้วจึงสำ�เร็จ

15

-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๑๒๘/๖๓.

ภิกษุทง้ั หลาย บุคคลเหล่าใดเหล่าหนึง่ เชือ่ มัน่ ในเรา
บุคคลเหล่านัน้ ทัง้ หมดเป็นผูส้ มบูรณ์ดว้ ยทิฏฐิ (ทิฏฺ สิ มฺปนฺนา)
บุคคลผูส้ มบูรณ์ดว้ ยทิฏฐิเหล่านัน้ ๕ จำ�พวกสำ�เร็จในโลกนี้
และอีก ๕ จำ�พวกละโลกนีไ้ ปแล้วจึงสำ�เร็จ บุคคล ๕ จำ�พวก
เหล่าไหนที่สำ�เร็จในโลกนี้ คือ
(1) สัตตักขัตตุปรมะ
(2) โกลังโกละ
(3) เอกพีชี
(4) สกทาคามี
(5) อรหันต์ในปัจจุบัน (ทิฏฺเว ธมฺเม อรหา)
บุคคล ๕ จำ�พวกเหล่านี้แล สำ�เร็จในโลกนี้.
บุคคล ๕ จำ�พวกเหล่าไหน ละโลกนีไ้ ปแล้วจึงสำ�เร็จ
คือ
(1) อันตราปรินิพพายี
(2) อุปหัจจปรินิพพายี
(3) อสังขารปรินิพพายี
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(4) สสังขารปรินิพพายี
(5) อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี
บุคคล ๕ จำ�พวกเหล่านีแ้ ล ละโลกนีไ้ ปแล้วจึงสำ�เร็จ.
ภิกษุทง้ั หลาย บุคคลเหล่าใดเหล่าหนึง่ เชือ่ มัน่ ในเรา
บุ ค คลเหล่ า นั้ น ทั้ ง หมดเป็ น ผู้ ส มบู ร ณ์ ด้ ว ยทิ ฏ ฐิ บุ ค คล
ผู้ ส มบู ร ณ์ ด้ ว ยทิ ฏ ฐิิ เ หล่ า นั้ น ๕ จำ � พวกสำ � เร็ จ ในโลกนี้
และอีก ๕ จำ�พวกละโลกนี้ไปแล้วจึงสำ�เร็จ.
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งเลื่อมใส
อย่างไม่หวั่นไหวในเรา บุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้ถึง
กระแสนิพพาน (โสตาปนฺนา) บุคคลผูถ้ งึ กระแสนิพพานเหล่านัน้
๕ จำ�พวกสำ�เร็จในโลกนี้ และอีก ๕ จำ�พวกละโลกนีไ้ ปแล้ว
จึงสำ�เร็จ บุคคล ๕ จำ�พวกเหล่าไหนที่สำ�เร็จในโลกนี้ คือ
(1) สัตตักขัตตุปรมะ
(2) โกลังโกละ
(3) เอกพีชี
(4) สกทาคามี
(5) อรหันต์ในปัจจุบัน
บุคคล ๕ จำ�พวกเหล่านี้แล สำ�เร็จในโลกนี้.
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คือ

บุคคล ๕ จำ�พวกเหล่าไหน ละโลกนีไ้ ปแล้วจึงสำ�เร็จ

(1) อันตราปรินิพพายี
(2) อุปหัจจปรินิพพายี
(3) อสังขารปรินิพพายี
(4) สสังขารปรินิพพายี
(5) อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี
บุคคล ๕ จำ�พวกเหล่านีแ้ ล ละโลกนีไ้ ปแล้วจึงสำ�เร็จ.
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งเลื่อมใส
อย่างไม่หวั่นไหวในเรา บุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้ถึง
กระแสนิ พ พาน บุ ค คลผู้ ถึ ง กระแสนิ พ พานเหล่ า นั้ น
๕ จำ�พวกสำ�เร็จในโลกนี้ และอีก ๕ จำ�พวกละโลกนีไ้ ปแล้ว
จึงสำ�เร็จ.
(ใน -บาลี ปฏิสมฺ. ขุ. ๓๑/๒๔๒/๓๖๐-๓๖๑. มีบาลี
เหมือนกันนี้ แต่พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง แปลส่วนท้ายต่าง
ออกไปจาก ๕ จำ�พวกสำ�เร็จในโลกนี้ และอีก ๕ จำ�พวกละโลกนีไ้ ปแล้ว
จึงสำ�เร็จ เป็นบุคคล ๕ จำ�พวกเชื่อแน่ในธรรมนี้ บุคคล ๕ จำ�พวก
เชือ่ แน่ในภพชัน้ สุทธาวาส ในธรรมนี.้ -ผูร้ วบรวม)
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ข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับ

กับปุถชุ นผูไ้ ม่ได้สดับ เมือ่ ได้สมาธิ (รูปสัญญา)

16

-บาลี จตุกกฺ . อํ. ๒๑/๑๖๘/๑๒๓.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำ�พวกนี้ มีอยู่ในโลก
หาได้ในโลก ๔ จำ�พวกอะไรบ้าง คือ
(1) บุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะสงัดจากกามและ
อกุศลธรรมทั้งหลาย บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปีติ
และสุข อันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่ เขาย่อมชอบใจธรรมนัน้
ปรารถนาธรรมนัน้ และถึงความยินดีดว้ ยธรรมนัน้ เขาดำ�รง
อยู่ในธรรมนั้น น้อมใจไปในธรรมนั้น อยู่มากด้วยธรรมนั้น
ไม่เสื่อมจากธรรมนั้น เมื่อทำ�กาละ ย่อมเข้าถึงความเป็น
สหายของเทวดาเหล่ า พรหมกายิ ก า ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย
กั ป หนึ่ ง เป็ น ประมาณอายุ ข องเทวดาเหล่ า พรหมกายิ ก า
ปุถุชนดำ�รงอยู่ในชั้นพรหมกายิกานั้น ตราบเท่าตลอดอายุ
ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านัน้ ให้สน้ิ ไปแล้ว ย่อมเข้าถึง
นรกบ้าง กำ�เนิดเดรัจฉานบ้าง เปรตวิสยั บ้าง ส่วนสาวกของ
พระผูม้ พี ระภาค (ภควโต สาวโก) ดำ�รงอยูใ่ นชัน้ พรหมกายิกานัน้
ตราบเท่าสิ้นอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้
สิ้นไปแล้ว ย่อมปรินิพพานในภพนั้นเอง.
ภิกษุท้ังหลาย นี้เป็นความผิดแผกแตกต่างกัน
เป็นความมุง่ หมายทีแ่ ตกต่างกัน เป็นเครือ่ งกระทำ�ให้แตกต่างกัน
ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ในเมื่อ
คติอุบัติยังมีอยู.่
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(2) อี ก ประการหนึ่ ง บุ ค คลบางคนในโลกนี้
เพราะสงบวิตกและวิจารเสียได้ จึงบรรลุทุติยฌาน อันเป็น
เครือ่ งผ่องใสแห่งจิตในภายใน ให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดขึน้
ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุข อันเกิดจากสมาธิแล้ว
แลอยู่ เขาย่อมชอบใจธรรมนั้น ปรารถนาธรรมนั้น และถึง
ความยินดีด้วยธรรมนั้น เขาดำ�รงอยู่ในธรรมนั้น น้อมใจไป
ในธรรมนัน้ อยูม่ ากด้วยธรรมนัน้ ไม่เสือ่ มจากธรรมนัน้ เมือ่
ทำ�กาละ ย่ อ มเข้ า ถึ ง ความเป็ น สหายของเทวดาเหล่ า
อาภัสสระ ภิกษุทั้งหลาย ๒ กัปเป็นประมาณอายุของ
เทวดาเหล่ า อาภั ส สระ ปุ ถุ ช นดำ � รงอยู่ ใ นชั้ น อาภั ส สระ
ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้น
ให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้าถึงนรกบ้าง กำ�เนิดเดรัจฉานบ้าง
เปรตวิสัยบ้าง ส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำ�รงอยู่ใน
ชั้นอาภัสสระนั้น ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของ
เทวดาเหล่านัน้ ให้สนิ้ ไปแล้ว ย่อมปรินพิ พานในภพนัน้ เอง.
ภิกษุท้ังหลาย นี้เป็นความผิดแผกแตกต่างกัน
เป็นความมุง่ หมายทีแ่ ตกต่างกัน เป็นเครือ่ งกระทำ�ให้แตกต่างกัน
ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ในเมื่อ
คติอุบัติยังมีอยู.่
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(3) อี ก ประการหนึ่ ง บุ ค คลบางคนในโลกนี้
เพราะความจางคลายไปแห่งปีติ จึงอยูอ่ เุ บกขา มีสติสมั ปชัญญะ
และย่อมเสวยสุขด้วยกาย จึงบรรลุตติยฌาน อันเป็นฌาน
ทีพ่ ระอริยะทัง้ หลายกล่าวว่า ผูไ้ ด้ฌานนีเ้ ป็นผูอ้ ยูอ่ เุ บกขา มีสติ
อยูเ่ ป็นสุข เขาย่อมชอบใจธรรมนัน้ ปรารถนาธรรมนัน้ และ
ถึงความยินดีดว้ ยธรรมนัน้ เขาดำ�รงอยูใ่ นธรรมนัน้ น้อมใจไป
ในธรรมนั้น อยู่มากด้วยธรรมนั้น ไม่เสื่อมจากธรรมนั้น
เมื่อทำ�กาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่า
สุภกิ ณ หะ ภิกษุทั้งหลาย ๔ กัปเป็นประมาณอายุของ
เทวดาเหล่าสุภกิณหะ ปุถุชนดำ�รงอยู่ในชั้นสุภกิณหะนั้น
ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้น
ให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้าถึงนรกบ้าง กำ�เนิดเดรัจฉานบ้าง
เปรตวิสัยบ้าง ส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำ�รงอยู่ใน
ชั้นสุภกิณหะนั้น ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของ
เทวดาเหล่านัน้ ให้สนิ้ ไปแล้ว ย่อมปรินพิ พานในภพนัน้ เอง.
ภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นความผิดแผกแตกต่างกัน
เป็นความมุง่ หมายทีแ่ ตกต่างกัน เป็นเครือ่ งกระทำ�ให้แตกต่างกัน
ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ในเมื่อ
คติอุบัติยังมีอยู.่
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(4) อี ก ประการหนึ่ ง บุ ค คลบางคนในโลกนี้
เพราะละสุขและทุกข์เสียได้ เพราะความดับหายไปแห่ง
โสมนัสและโทมนัสทัง้ หลายในกาลก่อน จึงบรรลุจตุตถฌาน
อันไม่มที กุ ข์ไม่มสี ขุ มีแต่สติอนั บริสทุ ธิเ์ พราะอุเบกขาแล้วแลอยู่
เขาย่อมชอบใจธรรมนัน้ ปรารถนาธรรมนัน้ และถึงความยินดี
ด้วยธรรมนัน้ เขาดำ�รงอยูใ่ นธรรมนัน้ น้อมใจไปในธรรมนั้น
อยู่มากด้วยธรรมนั้น ไม่เสื่อมจากธรรมนั้น เมื่อทำ�กาละ
ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าเวหั ป ผละ
ภิกษุทั้งหลาย ๕๐๐ กัปเป็นประมาณอายุของเทวดาเหล่า
เวหัปผละ ปุถุชนดำ�รงอยู่ในชั้นเวหัปผละนั้น ตราบเท่า
ตลอดอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านัน้ ให้สนิ้ ไปแล้ว
ย่อมเข้าถึงนรกบ้าง กำ�เนิดเดรัจฉานบ้าง เปรตวิสัยบ้าง
ส่วนสาวกของพระผูม้ พี ระภาคดำ�รงอยูใ่ นชัน้ เวหัปผละนัน้
ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้น
ให้สิ้นไปแล้ว ย่อมปรินิพพานในภพนั้นเอง.
ภิกษุท้ังหลาย นี้เป็นความผิดแผกแตกต่างกัน
เป็นความมุง่ หมายทีแ่ ตกต่างกัน เป็นเครือ่ งกระทำ�ให้แตกต่างกัน
ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ในเมื่อ
คติอุบัติยังมีอยู.่
ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำ�พวกนีแ้ ล มีอยูใ่ นโลก
หาได้ในโลก.
40

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สกทาคามี

ข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับ
กับปุถชุ นผูไ้ ม่ได้สดับ เมือ่ เจริญพรหมวิหาร

17

-บาลี จตุกกฺ . อํ. ๒๑/๑๗๒/๑๒๕.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำ�พวกนี้ มีอยู่ในโลก
หาได้ในโลก ๔ จำ�พวกอะไรบ้าง คือ
(1) บุ ค คลบางคนในโลกนี้ มี จิ ต ประกอบด้ ว ย
เมตตา แผ่ไปสูท่ ศิ ทีห่ นึง่ ทิศทีส่ อง ทิศทีส่ าม ทิศทีส่ ่ี ก็เหมือน
อย่างนั้น ทั้งเบื้องบน เบื้องล่าง และเบื้องขวาง เขาแผ่ไป
ตลอดโลกทัง้ สิน้ ในทีท่ ง้ั ปวง แก่สตั ว์ทง้ั หลายทัว่ หน้าเสมอกัน
ด้วยจิตอันประกอบด้วยเมตตา เป็นจิตไพบูลย์ ใหญ่หลวง
ไม่มีประมาณ ไม่มีเวร ไม่มีพยาบาทแล้วแลอยู่ เขาย่อม
ชอบใจธรรมนั้น ปรารถนาธรรมนั้น และถึงความยินดีด้วย
ธรรมนั้น เขาดำ�รงอยู่ในธรรมนั้น น้อมใจไปในธรรมนั้น
อยู่มากด้วยธรรมนั้น ไม่เสื่อมจากธรรมนั้น เมื่อทำ�กาละ
ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าพรหมกายิกา
ภิกษุทั้งหลาย กัปหนึ่งเป็นประมาณอายุของเทวดาเหล่า
พรหมกายิ ก า ปุ ถุ ช นดำ � รงอยู่ ใ นชั้ น พรหมกายิ ก านั้ น
ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้น
ให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้าถึงนรกบ้าง กำ�เนิดเดรัจฉานบ้าง
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เปรตวิสัยบ้าง ส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำ�รงอยู่ใน
ชั้นพรหมกายิกานั้นตราบเท่าสิ้นอายุ ยังประมาณอายุของ
เทวดาเหล่านัน้ ให้สนิ้ ไปแล้ว ย่อมปรินพิ พานในภพนัน้ เอง.
ภิกษุท้ังหลาย นี้เป็นความผิดแผกแตกต่างกัน
เป็นความมุง่ หมายทีแ่ ตกต่างกัน เป็นเครือ่ งกระทำ�ให้แตกต่างกัน
ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ในเมื่อ
คติอุบัติยังมีอยู.่
(2) อี ก ประการหนึ่ ง บุ ค คลบางคนในโลกนี้
มีจิตประกอบด้วยกรุณา แผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่ง ทิศที่สอง ทิศ
ที่สาม ทิศที่สี่ ก็เหมือนอย่างนั้น ทั้งเบื้องบน เบื้องล่าง
และเบือ้ งขวาง เขาแผ่ไปตลอดโลกทัง้ สิน้ ในทีท่ ง้ั ปวง แก่สตั ว์
ทัง้ หลายทัว่ หน้าเสมอกัน ด้วยจิตอันประกอบด้วยกรุณา เป็น
จิตไพบูลย์ ใหญ่หลวง ไม่มีประมาณ ไม่มีเวร ไม่มีพยาบาท
แล้วแลอยู่ เขาย่อมชอบใจธรรมนัน้ ปรารถนาธรรมนัน้ และ
ถึงความยินดีดว้ ยธรรมนัน้ เขาดำ�รงอยูใ่ นธรรมนัน้ น้อมใจไป
ในธรรมนั้น อยู่มากด้วยธรรมนั้น ไม่เสื่อมจากธรรมนั้น
เมื่อทำ�กาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่า
อาภัสสระ ภิกษุทั้งหลาย ๒ กัปเป็นประมาณอายุของ
เทวดาเหล่าอาภัสสระ ปุถุชนดำ�รงอยู่ในชั้นอาภัสสระนั้น
42

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สกทาคามี

ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้น
ให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้าถึงนรกบ้าง กำ�เนิดเดรัจฉานบ้าง
เปรตวิสัยบ้าง ส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำ�รงอยู่ใน
ชั้นอาภัสสระนั้น ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของ
เทวดาเหล่านัน้ ให้สนิ้ ไปแล้ว ย่อมปรินพิ พานในภพนัน้ เอง.
ภิกษุท้ังหลาย นี้เป็นความผิดแผกแตกต่างกัน
เป็นความมุง่ หมายทีแ่ ตกต่างกัน เป็นเครือ่ งกระทำ�ให้แตกต่างกัน
ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ในเมื่อ
คติอุบัติยังมีอยู.่
(3) อี ก ประการหนึ่ ง บุ ค คลบางคนในโลกนี้
มีจิตประกอบด้วยมุทิตา แผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่ง ทิศที่สอง ทิศ
ที่สาม ทิศที่สี่ ก็เหมือนอย่างนั้น ทั้งเบื้องบน เบื้องล่าง
และเบือ้ งขวาง เขาแผ่ไปตลอดโลกทัง้ สิน้ ในทีท่ ง้ั ปวง แก่สตั ว์
ทั้งหลายทั่วหน้าเสมอกัน ด้วยจิตอันประกอบด้วยมุทิตา
เป็นจิตไพบูลย์ ใหญ่หลวง ไม่มปี ระมาณ ไม่มเี วร ไม่มพี ยาบาท
แล้วแลอยู่ เขาย่อมชอบใจธรรมนั้น ปรารถนาธรรมนั้น
และถึงความยินดีด้วยธรรมนั้น เขาดำ�รงอยู่ในธรรมนั้น
น้อมใจไปในธรรมนั้น อยู่มากด้วยธรรมนั้น ไม่เสื่อมจาก
ธรรมนัน้ เมือ่ ทำ�กาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดา
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เหล่าสุภกิณหะ ภิกษุทั้งหลาย ๔ กัปเป็นประมาณอายุ
ของเทวดาเหล่าสุภกิณหะ ปุถชุ นดำ�รงอยูใ่ นชัน้ สุภกิณหะนัน้
ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้น
ให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้าถึงนรกบ้าง กำ�เนิดเดรัจฉานบ้าง
เปรตวิสัยบ้าง ส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำ�รงอยู่ใน
ชั้นสุภกิณหะนั้นตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของ
เทวดาเหล่านัน้ ให้สนิ้ ไปแล้ว ย่อมปรินพิ พานในภพนัน้ เอง.
ภิกษุท้ังหลาย นี้เป็นความผิดแผกแตกต่างกัน
เป็นความมุง่ หมายทีแ่ ตกต่างกัน เป็นเครือ่ งกระทำ�ให้แตกต่างกัน
ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ในเมื่อ
คติอุบัติยังมีอยู.่
(4) อี ก ประการหนึ่ ง บุ ค คลบางคนในโลกนี้
มีจิตประกอบด้วยอุเบกขา แผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่ง ทิศที่สอง
ทิศที่สาม ทิศที่ส่ี ก็เหมือนอย่างนั้น ทั้งเบื้องบน เบื้องล่าง
และเบือ้ งขวาง เขาแผ่ไปตลอดโลกทัง้ สิน้ ในทีท่ ง้ั ปวง แก่สตั ว์
ทั้งหลายทั่วหน้าเสมอกัน ด้วยจิตอันประกอบด้วยอุเบกขา
เป็นจิตไพบูลย์ ใหญ่หลวง ไม่มปี ระมาณ ไม่มเี วร ไม่มพี ยาบาท
แล้วแลอยู่ เขาย่อมชอบใจธรรมนั้น ปรารถนาธรรมนั้น
และถึงความยินดีด้วยธรรมนั้น เขาดำ�รงอยู่ในธรรมนั้น
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น้อมใจไปในธรรมนั้น อยู่มากด้วยธรรมนั้น ไม่เสื่อมจาก
ธรรมนัน้ เมือ่ ทำ�กาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดา
เหล่าเวหัปผละ ภิกษุทงั้ หลาย ๕๐๐ กัปเป็นประมาณอายุ
ของเทวดาเหล่าเวหัปผละ ปุถชุ นดำ�รงอยูใ่ นชัน้ เวหัปผละนัน้
ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้น
ให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้าถึงนรกบ้าง กำ�เนิดเดรัจฉานบ้าง
เปรตวิสัยบ้าง ส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำ�รงอยู่ใน
ชั้นเวหัปผละนั้นตราบเท่าสิ้นอายุ ยังประมาณอายุของ
เทวดาเหล่านัน้ ให้สนิ้ ไปแล้ว ย่อมปรินพิ พานในภพนัน้ เอง.
ภิกษุท้ังหลาย นี้เป็นความผิดแผกแตกต่างกัน
เป็นความมุง่ หมายทีแ่ ตกต่างกัน เป็นเครือ่ งกระทำ�ให้แตกต่างกัน
ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ในเมื่อ
คติอุบัติยังมีอยู.่
ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำ�พวกนีแ้ ล มีอยูใ่ นโลก
หาได้ในโลก.
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ข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับ

กับปุถชุ นผูไ้ ม่ได้สดับ เมือ่ ได้สมาธิ (อรูปสัญญา)

18

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๔๓/๕๕๖.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จำ�พวกนี้ มีอยู่ในโลก
หาได้ในโลก ๓ จำ�พวกอะไรบ้าง คือ
(1) บุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะก้าวล่วงรูปสัญญา
เสียได้ โดยประการทัง้ ปวง เพราะความดับไปแห่งปฏิฆสัญญา
เพราะการไม่ใส่ใจซึ่งนานัตตสัญญา จึงเข้าถึงอากาสานัญจายตนะ อันมีการทำ�ในใจว่า อากาศไม่มีที่สิ้นสุด ดังนี้
แล้วแลอยู่ เขาย่อมชอบใจธรรมนัน้ ปรารถนาธรรมนัน้ และ
ถึงความยินดีด้วยธรรมนั้น เขาดำ�รงอยู่ในธรรมนั้น น้อมใจ
ไปในธรรมนั้น อยู่มากด้วยธรรมนั้น ไม่เสื่อมจากธรรมนั้น
เมือ่ ทำ�กาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเหล่าเทวดาที่
เข้าถึงชัน้ อากาสานัญจายตนะ ภิกษุทง้ั หลาย เหล่าเทวดา
ทีเ่ ข้าถึงชัน้ อากาสานัญจายตนะ มีอายุประมาณสองหมื่นกัป
ปุถชุ นดำ�รงอยูใ่ นชัน้ อากาสานัญจายตนะนัน้ ตราบเท่าสิน้ อายุ
ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านัน้ ให้สนิ้ ไปแล้ว ย่อมเข้าถึง
นรกบ้าง กำ�เนิดเดรัจฉานบ้าง เปรตวิสัยบ้าง ส่วนสาวก
ของพระผูม้ พี ระภาคดำ�รงอยู่ในชั้นอากาสานัญจายตนะนั้น
ตราบเท่าสิ้นอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้น
ไปแล้ว ย่อมปรินิพพานในภพนั้นเอง.
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ภิกษุท้ังหลาย นี้เป็นความผิดแผกแตกต่างกัน
เป็นความมุง่ หมายทีแ่ ตกต่างกัน เป็นเครือ่ งกระทำ�ให้แตกต่างกัน
ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ในเมื่อ
คติอุบัติยังมีอยู.่
(2) อี ก ประการหนึ่ ง บุ ค คลบางคนในโลกนี้
เพราะก้าวล่วงอากาสานัญจายตนะเสียได้ โดยประการทัง้ ปวง
จึงเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะ อันมีการทำ�ในใจว่า วิญญาณ
ไม่มที ส่ี น้ิ สุด เขาย่อมชอบใจธรรมนัน้ ปรารถนาธรรมนัน้ และ
ถึงความยินดีด้วยธรรมนั้น เขาดำ�รงอยู่ในธรรมนั้น น้อมใจ
ไปในธรรมนั้น อยู่มากด้วยธรรมนั้น ไม่เสื่อมจากธรรมนั้น
เมือ่ ทำ�กาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเหล่าเทวดาที่
เข้าถึงชัน้ วิญญาณัญจายตนะ ภิกษุทงั้ หลาย เหล่าเทวดา
ที่เข้าถึงชั้นวิญญาณั ญ จายตนะมี อ ายุ ป ระมาณสี่ ห มื่ น กั ป
ปุถุชนดำ�รงอยู่ในชัน้ วิญญาณัญจายตนะนัน้ ตราบเท่าสิน้ อายุ
ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านัน้ ให้สน้ิ ไปแล้ว ย่อมเข้าถึง
นรกบ้าง กำ�เนิดเดรัจฉานบ้าง เปรตวิสยั บ้าง ส่วนสาวกของ
พระผูม้ พี ระภาคดำ�รงอยูใ่ นชัน้ วิญญานัญจายตนะนัน้ ตราบเท่า
สิ้นอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้ว
ย่อมปรินิพพานในภพนั้นเอง.
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ภิกษุท้ังหลาย นี้เป็นความผิดแผกแตกต่างกัน
เป็นความมุง่ หมายทีแ่ ตกต่างกัน เป็นเครือ่ งกระทำ�ให้แตกต่างกัน
ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ในเมื่อ
คติอุบัติยังมีอยู.่
(3) อีกประการหนึง่ บุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะ
ก้ า วล่ ว งวิ ญ ญาณั ญ จายตนะเสี ย ได้ โดยประการทั้ ง ปวง
จึงเข้าถึงอากิญจัญญายตนะ อันมีการทำ�ในใจว่า อะไรๆ
ก็ไม่มี เขาย่อมชอบใจธรรมนั้น ปรารถนาธรรมนั้น และถึง
ความยินดีด้วยธรรมนั้น เขาดำ�รงอยู่ในธรรมนั้น น้อมใจไป
ในธรรมนัน้ อยูม่ ากด้วยธรรมนัน้ ไม่เสือ่ มจากธรรมนัน้ เมือ่
ทำ�กาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเหล่าเทวดาทีเ่ ข้าถึง
ชัน้ อากิญจัญญายตนะ ภิกษุทง้ั หลาย เหล่าเทวดาทีเ่ ข้าถึง
ชั้นอากิญจัญญายตนะมีอายุประมาณหกหมื่นกัป ปุถุชน
ดำ � รงอยู่ ใ นชั้ น อากิ ญ จั ญ ญายตนะนั้ น ตราบเท่ า สิ้ น อายุ
ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านัน้ ให้สน้ิ ไปแล้ว ย่อมเข้าถึง
นรกบ้าง กำ�เนิดเดรัจฉานบ้าง เปรตวิสยั บ้าง ส่วนสาวกของ
พระผูม้ พี ระภาคดำ�รงอยูใ่ นชัน้ อากิญจัญญายตนะนัน้ ตราบเท่า
สิ้นอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้ว
ย่อมปรินิพพานในภพนั้นเอง.
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ภิกษุท้ังหลาย นี้เป็นความผิดแผกแตกต่างกัน
เป็นความมุง่ หมายทีแ่ ตกต่างกัน เป็นเครือ่ งกระทำ�ให้แตกต่างกัน
ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ในเมื่อ
คติอุบัติยังมีอยู.่
ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จำ�พวกนีแ้ ล มีอยูใ่ นโลก
หาได้ในโลก.
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อริยสาวกผูป้ ระกอบด้วยสังโยชน์ แต่ไม่มี
สังโยชน์ทเ่ี ป็นเหตุให้กลับมายังโลกนีอ้ กี

19

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๑๒/๕๓๔.

ภิกษุทงั้ หลาย เปรียบเหมือนท้องฟ้าอันอยูห่ า่ งไกล
ที่ปราศจากเมฆหมอกในสรทสมัย (ฤดูใบไม้ร่วง) ดวงอาทิตย์
ขึน้ สูท่ อ้ งฟ้าแล้ว ย่อมขจัดความมืดทีอ่ ยูใ่ นอากาศเสียทัง้ หมด
แล้วส่องแสงร้อนแรงและรุ่งโรจน์อยู่ฉันใด ภิกษุทั้งหลาย
ฉั น นั้ น ก็ เ หมื อ นกั น เมื่ อ ใด ธรรมจั ก ษุ อั น ปราศจากธุ ลี
ปราศจากมลทินเกิดแก่อริยสาวก พร้อมกับความเกิดขึ้น
แห่งทัศนะ อริยสาวกนั้นย่อมละสังโยชน์ ๓ อย่างได้ คือ
สั ก กายทิ ฏ ฐิ วิ จิ กิ จ ฉา สี ลั พ พตปรามาส ลำ � ดั บ ต่ อ มา
อริ ย สาวกออกจากธรรม ๒ ประการ คื อ อภิ ช ฌาและ
พยาบาท อริยสาวกนัน้ สงัดจากกามและอกุศลธรรมทัง้ หลาย
บรรลุปฐมฌาน มีวติ ก มีวจิ าร มีปตี แิ ละสุข อันเกิดจากวิเวก
แล้วแลอยู่ ภิกษุทั้งหลาย ถ้าอริยสาวกนั้น พึงทำ�กาละ
ในสมัยนั้น เธอย่อมไม่มีสังโยชน์ที่เป็นเหตุให้อริยสาวก
ผู้ยังประกอบด้วยสังโยชน์ พึงกลับมายังโลกนี้อีก.
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ผลของการประกอบตน
ให้ติดเนื่องในความสุข ๔ ประการ

20

-บาลี ปา. ที. ๑๑/๑๔๕/๑๑๖.

จุนทะ ก็เป็นฐานะทีจ่ ะมีได้ คือ การทีพ่ วกปริพพาชก
อัญญเดียรถีย์จะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า อาวุโส ก็เมื่อพวกท่าน
ประกอบตนให้ติดเนื่องในความสุข ๔ ประการ1เหล่านี้อยู่
ผลกีป่ ระการ อานิสงส์กปี่ ระการ อันท่านทัง้ หลายพึงหวังได้.
จุนทะ พวกปริพพาชกอัญญเดียรถียผ์ มู้ วี าทะอย่างนี้
อันพวกเธอพึงกล่าวอย่างนีว้ า่ อาวุโส เมือ่ พวกเราประกอบตน
ให้ตดิ เนือ่ งในความสุข ๔ ประการเหล่านีอ้ ยู่ ผล ๔ ประการ
อานิสงส์ ๔ ประการอันพวกเราพึงหวังได้ ๔ ประการ
อะไรบ้าง คือ.
อาวุโส ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เพราะสังโยชน์ ๓ สิน้ ไป
จะเป็นโสดาบัน เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป มีความไม่ตกต่ำ�
เป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยง จะตรัสรู้ได้ในกาลเบื้องหน้า ข้อนี้
เป็นผลประการที่ ๑ เป็นอานิสงส์ประการที่ ๑.
1. ความสุข ๔ ประการ คือ ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน และจตุตถฌาน
ผูอ้ า่ นสามารถศึกษาเพิม่ เติมได้จากเนือ้ ความเต็มของพระสูตร. -ผูร้ วบรวม
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อาวุโส ข้ออืน่ ยังมีอกี ภิกษุเพราะสังโยชน์ ๓ สิน้ ไป
และเพราะราคะ โทสะ โมหะ เบาบาง จะเป็นสกทาคามี มาสู่
โลกนี้อีกครั้งเดียวเท่านั้น แล้วจะทำ�ที่สุดแห่งทุกข์ได้ ข้อนี้
เป็นผลประการที่ ๒ เป็นอานิสงส์ประการที่ ๒.
อาวุโส ข้ออืน่ ยังมีอกี ภิกษุเพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕
สิ้นไป จะเป็นโอปปาติกะ ผู้จะปรินิพพานในที่นั้น มีอัน
ไม่กลับมาจากโลกนัน้ เป็นธรรมดา ข้อนีเ้ ป็นผลประการที่ ๓
เป็นอานิสงส์ประการที่ ๓.
อาวุโส ข้ออืน่ ยังมีอกี ภิกษุจะทำ�ให้แจ้งซึง่ เจโตวิมตุ ติ
ปัญญาวิมตุ ติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะความสิน้ ไปแห่งอาสวะ
ทัง้ หลาย ด้วยปัญญาอันยิง่ เองในปัจจุบนั เข้าถึงอยู่ ข้อนีเ้ ป็น
ผลประการที่ ๔ เป็นอานิสงส์ประการที่ ๔.
อาวุโส เมือ่ พวกเราเป็นผูป้ ระกอบตนให้ตดิ เนือ่ งใน
ความสุข ๔ ประการเหล่านี้อยู่ ผล ๔ ประการ อานิสงส์
๔ ประการเหล่านี้ อันพวกเราพึงหวังได้ ดังนี้.
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บุคคลผู้ควรแก่ของทำ�บุญ

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สกทาคามี

21

-บาลี อฏฺก. อํ. ๒๓/๓๐๑/๑๔๙.

ภิกษุทงั้ หลาย บุคคล ๘ จำ�พวกนี้ ย่อมเป็นผูค้ วรแก่
ของคำ�นับ ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ของทำ�บุญ ควรแก่
การทำ�อัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า
๘ จำ�พวกอะไรบ้าง คือ
(1) โสดาบัน
(2) ผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำ�ให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล
(3) สกทาคามี
(4) ผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำ�ให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผล
(5) อนาคามี
(6) ผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำ�ให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล
(7) อรหันต์
(8) ผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำ�ให้แจ้งซึ่งอรหัตตผล
ภิกษุทง้ั หลาย บุคคล ๘ จำ�พวกนีแ้ ล เป็นผูค้ วรแก่
ของคำ�นับ ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ของทำ�บุญ ควรแก่การทำ�
อัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มนี าบุญอืน่ ยิง่ กว่า ผูป้ ฏิบตั แิ ล้ว
๔ จำ�พวก และผูต้ ง้ั อยูใ่ นผลแล้ว ๔ จำ�พวก นีแ่ หละสงฆ์ ทีเ่ ป็น
คนตรง เป็นผูต้ ง้ั มัน่ แล้วในปัญญาและศีล ย่อมกระทำ�ให้เกิด
บุญอื่นเนื่องด้วยอุปธิ แก่มนุษย์ท้ังหลายผู้มีความต้องการ
ด้วยบุญ กระทำ�การบูชาอยู่ ทานทีใ่ ห้แล้วในสงฆ์จงึ มีผลมาก.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สกทาคามี

สัทธานุสารี ธัมมานุสารี โสดาบัน

22

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๗๘/๔๖๙.

ภิกษุทงั้ หลาย ตา เป็นสิง่ ไม่เทีย่ ง มีความแปรปรวน
เป็นปกติ มีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติ หู... จมูก...
ลิน้ ... กาย... ใจ เป็นสิง่ ไม่เทีย่ ง มีความแปรปรวนเป็นปกติ
มีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติ.
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลใด มีความเชื่อ น้อมจิตไปใน
ธรรม ๖ อย่างนี้ ด้วยอาการอย่างนี้ บุคคลนี้เราเรียกว่าเป็น
สัทธานุสารี ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม (หนทางแห่งความถูกต้อง)
ก้าวลงสูส่ ปั ปุรสิ ภูมิ (ภูมแิ ห่งสัปบุรษุ ) ล่วงพ้นปุถชุ นภูมิ ไม่อาจ
ที่จะกระทำ�กรรม อันบุคคลทำ�แล้ว จะเข้าถึงนรก กำ�เนิด
เดรัจฉาน หรือเปรตวิสัย และไม่อาจจะทำ�กาละ ตราบเท่าที่
ยังไม่ทำ�ให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล.
ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ อย่างเหล่านี้ ทนต่อการ
เพ่งโดยประมาณอันยิง่ แห่งปัญญาของบุคคลใด ด้วยอาการ
อย่างนี้ บุคคลนีเ้ ราเรียกว่า ธัมมานุสารี ก้าวลงสูส่ มั มัตตนิยาม
(หนทางแห่งความถูกต้อง) ก้าวลงสู่สัปปุริสภูมิ (ภูมิแห่งสัปบุรุษ)
ล่วงพ้นปุถชุ นภูมิ ไม่อาจทีจ่ ะกระทำ�กรรม อันบุคคลทำ�แล้ว
จะเข้าถึงนรก กำ�เนิดเดรัจฉาน หรือเปรตวิสยั และไม่อาจจะ
ทำ�กาละ ตราบเท่าที่ยังไม่ทำ�ให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล.
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ภิกษุทั้งหลาย บุคคลใดย่อมรู้ ย่อมเห็นซึ่งธรรม
๖ อย่างเหล่านี้ ด้วยอาการอย่างนี้ บุคคลนี้เราเรียกว่า
โสดาบัน มีความไม่ตกต่�ำ เป็นธรรมดา เป็นผูเ้ ทีย่ ง จะตรัสรูไ้ ด้
ในกาลเบื้องหน้า.
(พระสูตรที่ยกมานี้ ได้ตรัสถึงความไม่เที่ยงของธรรม ๖ อย่าง
คือ อายตนะภายในหก คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ส่วนในสูตรถัดไป
ทรงแสดงอารมณ์นั้น ด้วยอายตนะภายนอกหก คือ รูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ ธรรม ก็มี, แสดงด้วยวิญญาณหก ก็มี, ด้วยสัมผัสหก ก็มี,
ด้ ว ยเวทนาหก ก็ มี , ด้ ว ยสั ญ ญาหก ก็ มี , ด้ ว ยสั ญ เจตนาหก ก็ มี ,
ด้วยตัณหาหก ก็มี, ด้วยธาตุหก ก็มี, และด้วยขันธ์ห้า ก็มี ซึ่งได้แสดงไว้
ด้วยหลักการปฏิบัติอย่างเดียวกัน. -ผู้รวบรวม)
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แม้แต่อริยบุคคลขั้นโสดาบัน
ก็ไม่อาจแปรปรวน

23

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๕๗/๑๔๙๔.

ภิกษุทงั้ หลาย พวกเธอเอ็นดูใคร และใครถือว่าเธอ
เป็นผู้ที่เขาควรเชื่อฟัง เขาจะเป็นมิตรก็ตาม อำ�มาตย์ก็ตาม
ญาติหรือสายโลหิตก็ตาม เธอพึงยังชนเหล่านัน้ ให้สมาทาน
ให้ตงั้ มัน่ ให้ด�ำ รงอยู่ ในโสตาปัตติยงั คะ ๔ ประการ (องค์แห่ง
ธรรมเป็นเครื่องบรรลุโสดาบัน) ๔ ประการอะไรบ้าง คือ
ภิกษุทั้งหลาย เธอพึงยังชนเหล่านั้น ให้สมาทาน
ให้ต้ังมั่น ให้ดำ�รงอยู่ ในความเลื่อมใสอย่างไม่หวั่นไหว
ในพระพุทธเจ้าว่า แม้เพราะเหตุนี้ๆ พระผู้มีพระภาคนั้น
เป็นพระอรหันต์ … เป็นผู้จำ�แนกธรรม ภิกษุทั้งหลาย
แม้ ม หาภู ต รู ป ๔ กล่ า วคื อ ธาตุ ดิ น น้ำ � ไฟ ลม ก็ ยั ง มี
ความแปรปรวนเป็ น อย่ า งอื่ น ไปได้ แต่ เ หล่ า อริ ย สาวก
ในธรรมวินัยนี้ ผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยความเลื่อมใส
อย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า ย่อมไม่มีความแปรปรวน
เป็นอย่างอืน่ เลย ข้อทีว่ า่ ผูป้ ระกอบพร้อมแล้ว ด้วยความเลือ่ มใส
อย่างไม่หวัน่ ไหว ในพระพุทธเจ้า ยังจะมีความแปรปรวนเป็น
อย่างอืน่ จนเข้าถึงนรกก็ดี กำ�เนิดเดรัจฉานก็ดี เปรตวิสยั ก็ดี
ดังนี้นั้น ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เลย.
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ภิกษุทั้งหลาย เธอพึงยังชนเหล่านั้น ให้สมาทาน
ให้ต้ังมั่น ให้ดำ�รงอยู่ ในความเลื่ อ มใสอั น ไม่ ห วั่ น ไหว
ในพระธรรมว่า พระธรรม เป็นสิง่ ทีพ่ ระผูม้ พี ระภาคตรัสไว้
ดี แ ล้ ว … เป็ น สิ่ ง ที่ ผู้ รู้ ก็ รู้ ไ ด้ เ ฉพาะตน ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย
แม้ ม หาภู ต รู ป ๔ กล่ า วคื อ ธาตุ ดิ น น้ำ � ไฟ ลม ก็ ยั ง มี
ความแปรปรวนเป็ น อย่ า งอื่ น ไปได้ แต่ เ หล่ า อริ ย สาวก
ในธรรมวินัยนี้ ผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยความเลื่อมใส
อย่างมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรม ย่อมไม่มีความแปรปรวน
เป็นอย่างอืน่ เลย ข้อทีว่ า่ ผูป้ ระกอบพร้อมแล้ว ด้วยความเลือ่ มใส
อย่างไม่หวั่นไหวในพระธรรม ยังจะมีความแปรปรวนเป็น
อย่างอืน่ จนเข้าถึงนรกก็ดี กำ�เนิดเดรัจฉานก็ดี เปรตวิสยั ก็ดี
ดังนีน้ น้ั ไม่เป็นฐานะทีจ่ ะมีได้เลย.
ภิกษุทั้งหลาย เธอพึงยังชนเหล่านั้น ให้สมาทาน
ให้ต้ังมั่น ให้ดำ�รงอยู่ ในความเลื่ อ มใสอั น ไม่ ห วั่ น ไหว
ในพระสงฆ์วา่ สงฆ์สาวกของพระผูม้ พี ระภาค เป็นผูป้ ฏิบตั ิ
ดีแล้ว … เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ภิกษุ
ทัง้ หลาย แม้มหาภูตรูป ๔ กล่าวคือ ธาตุดิน น้ำ� ไฟ ลม ก็ยัง
มี ค วามแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปได้ แต่เหล่าอริยสาวก
ในธรรมวินัยนี้ ผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยความเลื่อมใส
อย่างไม่หวั่นไหว ในพระสงฆ์ย่อมไม่มีความแปรปรวนเป็น
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อย่างอืน่ เลย ข้อทีว่ า่ ผูป้ ระกอบพร้อมแล้ว ด้วยความเลือ่ มใส
อย่างไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ ยังจะมีความแปรปรวนเป็น
อย่างอืน่ จนเข้าถึงนรกก็ดี กำ�เนิดเดรัจฉานก็ดี เปรตวิสัยก็ดี
ดังนี้นั้น ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เลย.
ภิกษุทั้งหลาย เธอพึงยังชนเหล่านั้น ให้สมาทาน
ให้ตง้ั มัน่ ให้ด�ำ รงอยู่ ในศีลทัง้ หลายทีพ่ ระอริยะชอบใจ เป็นศีล
ที่ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไท อันผู้รู้สรรเสริญ
ไม่ถูกทิฏฐิครอบงำ� เป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิ ภิกษุทั้งหลาย
แม้ ม หาภู ต รู ป ๔ กล่ า วคื อ ธาตุ ดิ น น้ำ � ไฟ ลม ก็ ยั ง มี
ความแปรปรวนเป็ น อย่ า งอื่ น ไปได้ แต่ เ หล่ า อริ ย สาวก
ในธรรมวินัยนี้ ผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยศีลทั้งหลายที่
พระอริยะชอบใจ ย่อมไม่มคี วามแปรปรวนเป็นอย่างอืน่ เลย
ข้อที่ว่าผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยศีลทั้งหลายที่พระอริยะ
ชอบใจ ยังจะมีความแปรปรวนเป็นอย่างอืน่ จนเข้าถึงนรกก็ดี
กำ�เนิดเดรัจฉานก็ดี เปรตวิสัยก็ดี ดังนี้นั้น ไม่เป็นฐานะ
ที่จะมีได้เลย.
ภิกษุท้งั หลาย พวกเธอเอ็นดูใคร และใครถือว่าเธอ
เป็นผู้ท่เี ขาควรเชื่อฟัง เขาจะเป็นมิตรก็ตาม อำ�มาตย์ก็ตาม
ญาติหรือสายโลหิตก็ตาม เธอพึงยังชนเหล่านัน้ ให้สมาทาน
ให้ตง้ั มัน่ ให้ด�ำ รงอยู่ ในโสตาปัตติยงั คะ ๔ ประการเหล่านีแ้ ล.
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ความหมายของกามและกามคุณ

24

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๕๙/๓๓๔.

ภิกษุท้ังหลาย เธอทั้งหลายพึงทราบกาม เหตุเกิด
แห่งกาม ความต่างแห่งกาม วิบากแห่งกาม ความดับแห่งกาม
ปฏิปทาทีใ่ ห้ถงึ ความดับแห่งกาม.
ภิกษุท้งั หลาย ข้อที่เรากล่าวแล้วว่า เธอทั้งหลายพึง
ทราบกาม เหตุเกิดแห่งกาม ความต่างกันแห่งกาม วิบากแห่งกาม
ความดั บ แห่ ง กาม ปฏิ ป ทาที่ใ ห้ ถึง ความดั บ แห่ ง กามนั้น
เราอาศัยอะไรกล่าว.
ภิกษุท้ังหลาย กามคุณ ๕ ประการนี้ คือ รูปที่รู้ได้
ด้วยตา อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลักษณะน่ารัก
เป็นที่ตั้งอาศัยแห่งความใคร่ เป็นที่ต้ังแห่งความกำ�หนัด
เสียงทีร่ ไู้ ด้ดว้ ยหู ... กลิน่ ทีร่ ไู้ ด้ดว้ ยจมูก ... รสทีร่ ไู้ ด้ดว้ ยลิน้ ...
โผฏฐัพพะ (สัมผัสทางผิว) ทีร่ ไู้ ด้ดว้ ยกาย อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่
น่าพอใจ มีลกั ษณะน่ารัก เป็นที่ตั้งอาศัยแห่งความใคร่ เป็น
ทีต่ ง้ั แห่งความกำ�หนัด ภิกษุทง้ั หลาย ก็แต่วา่ สิง่ เหล่านีไ้ ม่ชอ่ื
ว่ากาม สิง่ เหล่านีเ้ รียกว่า กามคุณในอริยวินยั .
ความกำ�หนัดไปตามอำ�นาจความตริตรึก (สงฺกปฺปราค)
นัน่ แหละคือกามของคนเรา อารมณ์อนั วิจติ รทัง้ หลายในโลก
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ไม่ชอ่ื ว่ากาม ความกำ�หนัดไปตามอำ�นาจความตริตรึก นัน่ แหละ
คือกามของคนเรา อารมณ์อนั วิจติ รทัง้ หลายในโลก ย่อมตัง้ อยู่
ตามสภาพของมันเท่านั้น ผู้มีปัญญาทั้งหลายย่อมกำ�จัด
ความพอใจในอารมณ์อันวิจิตรเหล่านั้น.
ภิกษุทั้งหลาย ก็เหตุเกิดแห่งกามเป็นอย่างไร คือ
ผัสสะเป็นเหตุเกิดแห่งกามทั้งหลาย.
ภิกษุทั้งหลาย ก็ความต่างกันแห่งกามเป็นอย่างไร
คือ กามในรูปเป็นอย่างหนึ่ง กามในเสียงเป็นอย่างหนึ่ง
กามในกลิ่นเป็นอย่างหนึ่ง กามในรสเป็นอย่างหนึ่ง กามใน
โผฏฐัพพะเป็นอย่างหนึง่ นีเ้ รียกว่า ความต่างกันแห่งกาม.
ภิกษุทงั้ หลาย ก็วบิ ากแห่งกามเป็นอย่างไร คือ การที่
บุคคลผู้ใคร่อยู่ซึ่งอารมณ์ใด ย่อมยังอัตภาพที่เกิดขึ้นจาก
ความใคร่นั้นๆ ให้เกิดขึ้น เป็นส่วนบุญก็ดีหรือเป็นส่วน
ไม่ใช่บุญก็ดี นี้เรียกว่า วิบากแห่งกาม.
ภิกษุทั้งหลาย ก็ความดับแห่งกามเป็นอย่างไร คือ
ความดับแห่งกาม ย่อมมี เพราะความดับแห่งผัสสะ
อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการนี้ คือ สัมมาทิฏฐิ
สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ เป็นปฏิปทาที่ให้ถึง
ความดับแห่งกาม.
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โลก ในอริยวินัย คือ กามคุณ ๕

25

-บาลี นวก. อํ. ๒๓/๔๔๖/๒๔๒.

ครั้งหนึ่ง พราหมณ์ผู้ชำ�นาญในคัมภีร์โลกายตะ ๒ คน เข้าไป
เฝ้าพระผูม้ พี ระภาค และได้ทลู ถามว่า ข้าแต่พระโคดมผูเ้ จริญ ปูรณกัสสปะ
เป็นผูร้ สู้ งิ่ ทัง้ ปวง เห็นสิง่ ทัง้ ปวง ปฏิญาณการรูก้ ารเห็นอันไม่มสี ว่ นเหลือว่า
เมื่อเราเดิน ยืน หลับ และตื่นอยู่ ญาณทัสสนะปรากฏติดต่อเนื่องกันไป
ปูรณกัสสปะนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า เรารู้เราเห็นโลกอันไม่มีท่สี ุด ด้วยญาณ
อันไม่มที ส่ี ดุ ข้าแต่พระโคดมผูเ้ จริญ แม้นคิ รณฐนาฏบุตรก็เป็นผูร้ สู้ ง่ิ ทัง้ ปวง
เห็นสิง่ ทัง้ ปวง ปฏิญาณการรูก้ ารเห็นอันไม่มสี ว่ นเหลือว่า เมือ่ เราเดิน ยืน
หลับ และตืน่ อยู่ ญาณทัสสนะปรากฏติดต่อเนือ่ งกันไป นิครณฐนาฏบุตรนัน้
กล่าวอย่างนี้ว่า เรารู้เราเห็นโลกอันไม่มีที่สุด ด้วยญาณอันไม่มีที่สุด
ข้าแต่พระโคดมผูเ้ จริญ คนทัง้ ๒ ต่างก็พดู อวดรูก้ นั มีค�ำ พูดขัดแย้งกัน
ใครพูดจริง ใครพูดเท็จ.

พราหมณ์ อย่าเลย ข้อทีค่ นทัง้ ๒ นีต้ า่ งพูดอวดรูก้ นั
มีค�ำ พูดขัดแย้งกัน ใครพูดจริง ใครพูดเท็จนัน้ พักไว้กอ่ นเถิด
พราหมณ์ เราจักแสดงธรรมแก่ท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลาย
จงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจะกล่าว.
พราหมณ์ เปรียบเหมือนชาย ๔ คน ยืนอยูใ่ น ๔ ทิศ
ต่างก็มฝี เี ท้าในการเดินและการวิง่ ทีเ่ ยีย่ มพอๆ กัน ความเร็ว
ในการวิง่ ของเขานัน้ ประดุจลูกธนูชนิดเบาทีถ่ กู ยิงผ่านเงาต้นตาล
ตามขวางได้โดยง่าย ของนายขมังธนูท่ถี ือธนูไว้อย่างมั่นคง
ผูท้ ศ่ี กึ ษามาเจนฝีมอื แล้ว ผ่านการประลองฝีมอื แล้ว ในการ
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ก้าวของเขานัน้ ประดุจก้าวจากมหาสมุทรด้านทิศตะวันออก
ถึงมหาสมุทรด้านทิศตะวันตก1 ครั้งนั้น ชายผู้ยืนอยู่ด้าน
ทิศตะวันออก กล่าวอย่างนีว้ า่ เราจะเดินทางไปให้ถงึ ทีส่ ดุ โลก
โดยเขาเว้นจากการดืม่ การกิน การลิม้ เว้นจากการถ่ายอุจจาระ
และปัสสาวะ เว้นจากการหลับและการพัก เขามีอายุ ๑๐๐ ปี
มีชีวิตอยู่ ๑๐๐ ปี เดินทางไปตลอด ๑๐๐ ปี ยังไม่ทันถึง
ทีส่ ดุ โลกเลย ก็ตายเสียก่อน ถ้าชายผูย้ นื อยูด่ า้ นทิศตะวันตก …
ถ้าชายผู้ยืนอยู่ด้านทิศเหนือ … ถ้าชายผู้ยืนอยู่ด้านทิศใต้
กล่าวอย่างนีว้ า่ เราจะเดินทางไปให้ถงึ ทีส่ ดุ โลก โดยเขาเว้นจาก
การดืม่ การกิน การลิม้ เว้นจากการถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ
เว้นจากการหลับและการพัก เขามีอายุ ๑๐๐ ปี มีชีวิตอยู่
๑๐๐ ปี เดินทางไปตลอด ๑๐๐ ปี ยังไม่ทันถึงที่สุดโลกเลย
ก็ตายเสียก่อน ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะเราไม่กล่าวว่า
บุคคลจะพึงรู้พึงเห็น จะพึงถึงที่สุดของโลกด้วยเดินทาง
เห็นปานนัน้ และเราไม่กล่าวว่า บุคคลยังไม่ถงึ ทีส่ ดุ แห่งโลก
จะกระทำ�ที่สุดแห่งทุกข์ได้.
พราหมณ์ กามคุณ ๕ ประการนี้ เรียกว่าโลกใน
อริยวินัย กามคุณ ๕ ประการอะไรบ้าง คือ รูปที่รู้ได้ด้วยตา
อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลกั ษณะน่ารัก เป็นทีต่ ง้ั
1. สำ�นวนแปลมีความแตกต่างจากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวงบ้าง เพื่อให้
สามารถเข้าใจเนื้อความได้ดีข้นึ จึงได้นำ�สำ�นวนของโรหิตัสสสูตร และฉบับแปล
ภาษาอังกฤษของภิกขุโพธิมาปรับใช้บางส่วน. -ผูร้ วบรวม
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อาศัยแห่งความใคร่ เป็นทีต่ ง้ั แห่งความกำ�หนัด เสียงที่รู้ได้
ด้ ว ยหู … กลิ่ น ที่ รู้ ไ ด้ ด้ ว ยจมู ก … รสที่ รู้ ไ ด้ ด้ ว ยลิ้ น …
โผฏฐัพพะทีร่ ไู้ ด้ดว้ ยกาย อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ
มีลักษณะน่ารัก เป็นที่ต้งั อาศัยแห่งความใคร่ เป็นที่ต้งั แห่ง
ความกำ�หนัด พราหมณ์ กามคุณ ๕ ประการเหล่านี้แล
เรียกว่าโลก ในอริยวินัย.
พราหมณ์ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะสงัดจากกาม
และอกุศลธรรมทัง้ หลาย บรรลุปฐมฌาน มีวติ ก มีวจิ าร มีปตี ิ
และสุข อันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่ ภิกษุนเี้ รียกว่า ได้ถงึ ทีส่ ดุ
แห่งโลกแล้ว และอยู่ในที่สุดแห่งโลก แต่ชนเหล่าอื่นกล่าว
ภิกษุนน้ั อย่างนีว้ า่ แม้ภกิ ษุนก้ี ย็ งั นับเนือ่ งอยูใ่ นโลก ยังสลัดตน
ไม่พ้นไปจากโลก พราหมณ์ เป็นความจริง แม้เราก็กล่าว
อย่างนีว้ า่ แม้ภกิ ษุนกี้ ย็ งั นับเนือ่ งอยูใ่ นโลก ยังสลัดตนไม่พน้
ไปจากโลก.
พราหมณ์ อีกประการหนึง่ ภิกษุ บรรลุทตุ ยิ ฌาน …
บรรลุตติยฌาน … บรรลุจตุตถฌาน … ภิกษุนเี้ รียกว่า ได้ถงึ
ที่สุดแห่งโลกแล้ว และอยู่ในที่สุดแห่งโลก แต่ชนเหล่าอื่น
กล่าวภิกษุนั้นอย่างนี้ว่า แม้ภิกษุนี้ก็ยังนับเนื่องอยู่ในโลก
ยังสลัดตนไม่พ้นไปจากโลก พราหมณ์ เป็นความจริง
แม้เราก็กล่าวอย่างนี้ว่า แม้ภิกษุนี้ก็ยังนับเนื่องอยู่ในโลก
ยังสลัดตนไม่พ้นไปจากโลก.
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พราหมณ์ อีกประการหนึ่ง ภิกษุ เพราะก้าวล่วง
รูปสัญญาเสียได้ โดยประการทั้งปวง ... จึงเข้าถึงอากาสานัญจายตนะ ... ภิกษุนี้เรียกว่า ได้ถึงที่สุดแห่งโลกแล้ว
และอยูใ่ นทีส่ ดุ แห่งโลก แต่ชนเหล่าอืน่ กล่าวภิกษุนน้ั อย่างนีว้ า่
แม้ภกิ ษุนกี้ ย็ งั นับเนือ่ งอยูใ่ นโลก ยังสลัดตนไม่พน้ ไปจากโลก
พราหมณ์ เป็นความจริง แม้เราก็กล่าวอย่างนี้ว่า แม้ภิกษุนี้
ก็ยังนับเนื่องอยู่ในโลก ยังสลัดตนไม่พ้นไปจากโลก.
พราหมณ์ อีกประการหนึ่ง ภิกษุ เพราะก้าวล่วง
อากาสานัญจายตนะเสียได้ โดยประการทั้งปวง จึงเข้าถึง
วิญญาณัญจายตนะ … เพราะก้าวล่วงวิญญาณัญจายตนะเสียได้
โดยประการทั้งปวง จึงเข้าถึงอากิญจัญญายตนะ … เพราะ
ก้าวล่วงอากิญจัญญายตนะเสียได้ โดยประการทัง้ ปวง จึงเข้าถึง
เนวสัญญานาสัญญายตนะ … ภิกษุนเี้ รียกว่าได้ถงึ ทีส่ ดุ แห่ง
โลกแล้ว และอยูใ่ นทีส่ ดุ แห่งโลก แต่ชนเหล่าอืน่ กล่าวภิกษุนนั้
อย่างนีว้ า่ ภิกษุนกี้ ย็ งั นับเนือ่ งอยูใ่ นโลก ยังสลัดตนไม่พน้ ไป
จากโลก พราหมณ์ เป็นความจริง แม้เราก็กล่าวอย่างนีว้ า่
แม้ภกิ ษุนก้ี ย็ งั นับเนือ่ งอยูใ่ นโลก ยังสลัดตนไม่พน้ ไปจากโลก.
พราหมณ์ อีกประการหนึ่ง ภิกษุ เพราะก้าวล่วง
เนวสัญญานาสัญญายตนะเสียได้ โดยประการทัง้ ปวง จึงเข้าถึง
สัญญาเวทยิตนิโรธ อาสวะของเธอสิน้ รอบแล้ว เพราะเห็นด้วย
ปัญญา พราหมณ์ ภิกษุนี้เรียกว่า ได้ถึงที่สุดแห่งโลกแล้ว
และอยูใ่ นทีส่ ดุ แห่งโลก ก้าวพ้นเครือ่ งยึดเหนีย่ วในโลกได้แล้ว.
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โลก คือ สิ่งที่แตกสลายได้

26

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๖๔/๙๘.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ที่กล่าวกันว่า โลก โลก ดังนี้ อันว่าโลก
มีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ.

ภิกษุ เพราะจะต้องแตกสลาย เราจึงกล่าวว่าโลก
ก็อะไรเล่าจะต้องแตกสลาย.
ภิกษุ ตาแตกสลาย รูปแตกสลาย จักษุวิญญาณ
แตกสลาย จักษุสมั ผัสแตกสลาย แม้สขุ เวทนาก็ดี ทุกขเวทนา
ก็ดี หรืออทุกขมสุขเวทนา ทีเ่ กิดขึน้ เพราะจักษุสมั ผัสเป็นปัจจัย
ก็แตกสลาย.
ภิกษุ หูแตกสลาย เสียงแตกสลาย โสตวิญญาณ
แตกสลาย โสตสัมผัสแตกสลาย แม้สขุ เวทนาก็ดี ทุกขเวทนา
ก็ดี หรืออทุกขมสุขเวทนา ทีเ่ กิดขึน้ เพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็แตกสลาย.
ภิกษุ จมูกแตกสลาย กลิน่ แตกสลาย ฆานวิญญาณ
แตกสลาย ฆานสัมผัสแตกสลาย แม้สขุ เวทนาก็ดี ทุกขเวทนา
ก็ดี หรืออทุกขมสุขเวทนา ทีเ่ กิดขึน้ เพราะฆานสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็แตกสลาย.
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ภิกษุ ลิ้นแตกสลาย รสแตกสลาย ชิวหาวิญญาณ
แตกสลาย ชิวหาสัมผัสแตกสลาย แม้สขุ เวทนาก็ดี ทุกขเวทนา
ก็ดี หรืออทุกขมสุขเวทนา ทีเ่ กิดขึน้ เพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็แตกสลาย.
ภิกษุ กายแตกสลาย โผฏฐัพพะแตกสลาย กายวิญญาณแตกสลาย กายสัมผัสแตกสลาย แม้สุขเวทนาก็ดี
ทุกขเวทนาก็ดี หรืออทุกขมสุขเวทนา ทีเ่ กิดขึน้ เพราะกายสัมผัส
เป็นปัจจัยก็แตกสลาย.
ภิกษุ ใจแตกสลาย ธรรมแตกสลาย มโนวิญญาณ
แตกสลาย มโนสัมผัสแตกสลาย แม้สขุ เวทนาก็ดี ทุกขเวทนา
ก็ดี หรืออทุกขมสุขเวทนา ทีเ่ กิดขึน้ เพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย
ก็แตกสลาย.
ภิกษุ เพราะจะต้องแตกสลาย เราจึงกล่าวว่า โลก
ดังนี.้
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กามคุณ ๕
คือ เครือ่ งจองจำ�ในอริยวินยั

27
-บาลี สี. ที. ๙/๓๐๕/๓๗๗.

วาเสฏฐะ เปรียบเหมือนแม่น�้ำ อจิรวดี น้�ำ เต็มเปีย่ ม
เสมอขอบฝั่ง กาก้มลงดื่มได้ ครั้งนั้น บุรุษผู้ต้องการฝั่ง
แสวงหาฝัง่ ไปยังฝัง่ ประสงค์จะข้ามฝัง่ ไป เขามัดแขนไพล่หลัง
อย่างแน่น ด้วยเชือกอย่างเหนียวทีร่ มิ ฝัง่ นี้ วาเสฏฐะ ท่านจะ
สำ�คัญความข้อนัน้ ว่าอย่างไร บุรษุ นัน้ พึงไปสูฝ่ ง่ั โน้นจากฝัง่ นี้
แห่งแม่น้ำ�อจิรวดีได้หรือไม่.
ไม่ได้เลย ท่านพระโคดมผู้เจริญ.

วาเสฏฐะ ฉันนั้นก็เหมือนกัน กามคุณ ๕ เหล่านี้
ในอริยวินัยเรียกว่า ขื่อคาบ้าง เรียกว่า เครื่องจองจำ�บ้าง
กามคุณ ๕ อะไรบ้าง คือ รูปที่รู้ได้ด้วยตา เสียงที่รู้ได้ด้วยหู
กลิน่ ทีร่ ไู้ ด้ดว้ ยจมูก รสทีร่ ไู้ ด้ดว้ ยลิน้ โผฏฐัพพะทีร่ ไู้ ด้ดว้ ยกาย
อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลักษณะน่ารัก เป็นที่
ตัง้ อาศัยแห่งความใคร่ เป็นทีต่ งั้ แห่งความกำ�หนัด วาเสฏฐะ
กามคุณ ๕ เหล่านี้ ในอริยวินัยเรียกว่า ขื่อคาบ้าง เรียกว่า
เครื่องจองจำ�บ้าง.
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วาเสฏฐะ พวกพราหมณ์ผไู้ ด้ไตรวิชชา ผูห้ ยัง่ ลงอยู่
สยบอยู่ หมกมุน่ อยู่ ไม่มองเห็นโทษ ไม่มปี ญ
ั ญาเครือ่ งสลัดออก
พากั น บริ โ ภคอยู่ ซึ่ ง กามคุ ณ ๕ เหล่ า นี้ ก็ พ ราหมณ์ ผู้ ไ ด้
ไตรวิชชาเหล่านั้น ละธรรมที่ทำ�บุคคลให้เป็นพราหมณ์เสีย
สมาทานธรรมประพฤติธรรมทีไ่ ม่ท�ำ บุคคลให้เป็นพราหมณ์
เขาเป็นผู้หยั่งลงอยู่ สยบอยู่ หมกมุ่นอยู่ ไม่มองเห็นโทษ
ไม่ มี ปั ญ ญาเครื่ อ งสลั ด ออก บริ โ ภคอยู่ ซ่ึ ง กามคุ ณ ๕
มีกามฉันทะผูกมัดแล้ว เบื้องหน้าจากการตายเพราะกาย
แตกทำ�ลาย จะเข้าถึงความเป็นสหายแห่งพรหม ข้อนีไ้ ม่เป็น
ฐานะที่จะมีได้.
วาเสฏฐะ เปรียบเหมือนแม่น�้ำ อจิรวดี น้�ำ เต็มเปีย่ ม
เสมอขอบฝั่ง กาก้มลงดื่มได้ ครั้งนั้น บุรุษผู้ต้องการฝั่ง
แสวงหาฝั่ง ไปยังฝั่ง ประสงค์จะข้ามฝั่งไป เขากลับนอน
คลุมตลอดศีรษะเสียที่ฝั่ง วาเสฏฐะ ท่านจะสำ�คัญความ
ข้อนั้นว่าอย่างไร บุรุษนั้นพึงไปสู่ฝั่งโน้นจากฝั่งนี้แห่งแม่น้ำ�
อจิรวดีได้หรือไม่.
ไม่ได้เลย ท่านพระโคดมผู้เจริญ.

วาเสฏฐะ ฉันนั้นก็เหมือนกัน นิวรณ์ ๕ เหล่านี้
ในอริ ย วิ นั ย เรี ย กว่ า เครื่ อ งปิ ด บ้ า ง เครื่ อ งกางกั้ น บ้ า ง
เครื่องคลุมบ้าง เครื่องร้อยรัดบ้าง นิวรณ์ ๕ อะไรบ้าง คือ
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กามฉันทนิวรณ์ พยาบาทนิวรณ์ ถีนมิทธนิวรณ์ อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ วิจกิ จิ ฉานิวรณ์ วาเสฏฐะ นิวรณ์ ๕ เหล่านี้
ในอริยวินัยเรียกว่า เครื่องปิดบ้าง เครื่องกางกั้นบ้าง
เครื่องคลุมบ้าง เครื่องร้อยรัดบ้าง.
วาเสฏฐะ พวกพราหมณ์ผไู้ ด้ไตรวิชชา ถูกนิวรณ์ ๕
เหล่านีป้ ดิ แล้ว กัน้ แล้ว คลุมแล้ว ร้อยรัดแล้ว ก็พราหมณ์ผไู้ ด้
ไตรวิชชาเหล่านั้น ละธรรมที่ทำ�บุคคลให้เป็นพราหมณ์เสีย
สมาทานธรรมประพฤติธรรมทีไ่ ม่ท�ำ บุคคลให้เป็นพราหมณ์่
เขาถูกนิวรณ์ ๕ ปิดแล้ว กั้นแล้ว คลุมแล้ว ร้อยรัดแล้ว
เบื้ อ งหน้ า จากการตายเพราะกายแตกทำ � ลาย จะเข้ า ถึ ง
ความเป็นสหายแห่งพรหม ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้.
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กามเลว ปานกลาง และประณีต

28

-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๖/๗.

ภิกษุทั้งหลาย โดยมากสัตว์ทั้งหลาย หมกมุ่นอยู่
ในกาม กุลบุตรผู้ละเคียวและคานหาบหญ้าออกบวชเป็น
บรรพชิต ควรเรียกว่าเป็นกุลบุตรผูม้ ศี รัทธาออกบวช ข้อนัน้
เพราะเหตุอะไร เพราะเขาควรได้กามด้วยความเป็นหนุ่ม
และกามเหล่านั้นก็มีอยู่ตามสภาพ คือ กามเลว (หีนา กามา)
กามปานกลาง (มชฺฌมิ า กามา) และกามประณีต (ปณีตา กามา)
ซึ่งกามทั้งหมดก็ถึงการนับว่าเป็นกามทั้งนั้น.
ภิกษุทงั้ หลาย เปรียบเหมือนเด็กทีย่ งั อ่อน ยังได้แต่
นอนหงาย เมื่อพี่เลี้ยงเผลอ ได้คว้าชิ้นไม้หรือเศษกระเบื้อง
กลืนเข้าไป พีเ่ ลีย้ งเห็นแล้วก็จะพยายามหาวิธเี อาออกโดยเร็ว
เมือ่ เอาออกไม่ได้โดยง่ายก็จะประคองศีรษะเด็กด้วยมือซ้าย
งอนิว้ มือขวาล้วงลงไปเกีย่ วขึน้ มา แม้วา่ จะถึงกับเลือดออกก็
ต้องทำ� ข้อนี้เพราะเหตุอะไรเล่า เพราะแม้เด็กนั้น จะได้รับ
ความเจ็บปวดก็จริง แต่พี่เลี้ยงที่หวังความปลอดภัยแก่เด็ก
หวังจะช่วยเหลือเด็ก มีความเอ็นดูเด็ก ก็ตอ้ งทำ�เช่นนัน้ เพราะ
ความเอ็นดูนั่นเอง ครั้นเด็กนั้นเติบโตขึ้น มีความรู้เดียงสา
พอควรแล้ว พี่เลี้ยงก็วางใจในเด็กนั้น ด้วยคิดว่าบัดนี้เด็กนี้
คุ้มครองตัวเองได้แล้ว ไม่อาจประมาทอีกต่อไปแล้ว ดังนี้.
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ภิกษุทั้งหลาย ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกัน ตราบใด
ที่ภิกษุยังไม่ได้ทำ�กิจในกุศลธรรมทั้งหลายอันตนจะต้องทำ�
ด้วยศรัทธา ด้วยหิริ ด้วยโอตตัปปะ ด้วยวิรยิ ะ และด้วยปัญญา
ตราบนั้น เรายังจะต้องตามคุ้มครองภิกษุนั้น แต่เมื่อใด
ภิกษุนั้นได้ทำ�กิจในกุศลธรรมทั้งหลาย อันตนจะต้องทำ�
ด้วยศรัทธา ด้วยหิริ ด้วยโอตตัปปะ ด้วยวิริยะ ด้วยปัญญา
สำ�เร็จแล้ว เราก็หมดห่วงในภิกษุนนั้ ด้วยคิดว่า บัดนีภ้ กิ ษุนี้
คุ้มครองตัวเองได้แล้ว ไม่อาจประมาทอีกต่อไปแล้ว ดังนี้.
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กามอันเป็นทิพย์ ประณีตกว่า
กามของมนุษย์

29

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๑๓/๑๖๒๗., -บาลี ม. ม. ๑๓/๒๗๕/๒๘๒.

เจ้าศากยะพระนามว่ามหานาม ได้ทลู ถามผูม้ พี ระภาคว่า ข้าแต่
พระองค์ผ้เู จริญ หม่อมฉันได้ยินมาว่า ภิกษุมากรูปกระทำ�จีวรกรรมของ
พระผูม้ พี ระภาคด้วยหวังว่า พระผูม้ พี ระภาคทรงทำ�จีวรสำ�เร็จแล้ว จะเสด็จ
หลีกไปสูท่ จ่ี าริกโดยล่วง ๓ เดือน ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ เรือ่ งนีห้ ม่อมฉัน
ยังไม่ได้ฟัง ยังไม่ได้รับมา เฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคว่า อุบาสก
ผูม้ ปี ญ
ั ญา พึงกล่าวสอนอุบาสกผูม้ ปี ญ
ั ญา ผูป้ ว่ ย ได้รบั ทุกข์ เป็นไข้หนัก.

มหานาม อุบาสกผู้มีปัญญา พึงปลอบอุบาสกผู้มี
ปัญญา ผู้ป่วย ได้รับทุกข์ เป็นไข้หนัก ด้วยธรรมเป็นที่ตั้ง
แห่งความเบาใจ ๔ ประการว่า ท่านจงเบาใจเถิดว่าท่าน
มีความเลื่อมใสอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า ... ท่านมี
ความเลื่ อ มใสอย่ า งไม่ ห วั่ น ไหวในพระธรรม ... ท่ า นมี
ความเลื่ อ มใสอย่ า งไม่ ห วั่ น ไหวในพระสงฆ์ ... ท่ า นมี
ศีลทั้งหลายที่พระอริยะชอบใจ … เป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิ.
มหานาม อุบาสกผู้มีปัญญา ครั้นปลอบอุบาสก
ผูม้ ปี ญ
ั ญา ผูป้ ว่ ย ได้รบั ทุกข์ เป็นไข้หนัก ด้วยธรรมเป็นทีต่ งั้
แห่งความเบาใจ ๔ ประการนีแ้ ล้ว พึงถามเขาอย่างนีว้ า่ ท่านมี
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ความห่วงใยในมารดาและบิดาอยูห่ รือ ถ้าเขากล่าวอย่างนีว้ า่
เรายังมีความห่วงใยในมารดาและบิดาอยู่ อุบาสกนั้นพึง
กล่าวกะเขาอย่างนี้ว่า ท่านผู้เช่นกับเรา ซึ่งมีความตายเป็น
ธรรมดา ถ้าแม้ทา่ นจักกระทำ�ความห่วงใยในมารดาและบิดา
ก็จักตายไป ถ้าแม้ท่านจักไม่กระทำ�ความห่วงใยในมารดา
และบิดา ก็จักตายไปเหมือนกัน ขอท่านจงละความห่วงใย
ในมารดาและบิดาของท่านเสียเถิด ถ้าเขากล่าวอย่างนีว้ า่ เราละ
ความห่วงใยในมารดาและบิดาของเราแล้ว.
มหานาม อุบาสกนัน้ พึงถามเขาอย่างนีว้ า่ ท่านยังมี
ความห่วงใยในบุตรและภรรยาอยูห่ รือ ถ้าเขากล่าวอย่างนีว้ า่
เรายังมีความห่วงใยในบุตรและภรรยาอยู่ อุบาสกนั้นพึง
กล่าวกะเขาอย่างนี้ว่า ท่านผู้เช่นกับเรา ซึ่งมีความตายเป็น
ธรรมดา ถ้าแม้ทา่ นจักกระทำ�ความห่วงใยในบุตรและภรรยา
ก็จกั ตายไป ถ้าแม้ทา่ นจักไม่กระทำ�ความห่วงใยในบุตรและ
ภรรยา ก็จักตายไปเหมือนกัน ขอท่านจงละความห่วงใยใน
บุตรและภรรยาของท่านเสียเถิด ถ้าเขากล่าวอย่างนีว้ า่ เราละ
ความห่วงใยในบุตรและภรรยาของเราแล้ว.
มหานาม อุบาสกนัน้ พึงถามเขาอย่างนีว้ า่ ท่านยังมี
ความห่วงใยในกามคุณ ๕ อันเป็นของมนุษย์อยู่หรือ ถ้าเขา
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กล่าวอย่างนี้ว่า เรายังมีความห่วงใยในกามคุณ ๕ อันเป็น
ของมนุษย์อยู่ อุบาสกนั้นพึงกล่าวกะเขาอย่างนี้ว่า กามอัน
เป็นทิพย์ยังดีกว่า ประณีตกว่า กามอันเป็นของมนุษย์
(มานุสเกหิ กาเมหิ ทิพพฺ า กามา อภิกกฺ นฺตตรา จ ปณีตตรา จ) ขอท่าน
จงพรากจิตให้ออกจากกามอันเป็นของมนุษย์ แล้วน้อมจิต
ไปในพวกเทวดาชัน้ จาตุมหาราชิกาเถิด ถ้าเขากล่าวอย่างนีว้ า่
จิตของเราออกจากกามอันเป็นของมนุษย์แล้ว จิตของเรา
น้อมไปในพวกเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาแล้ว.
มหานาม อุบาสกนัน้ พึงกล่าวกะเขาอย่างนีว้ า่ พวก
เทวดาชั้น ดาวดึ ง ส์ ยัง ดี ก ว่ า ประณี ต กว่ า พวกเทวดาชั้น
จาตุมหาราชิกา ขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากพวกเทวดาชัน้
จาตุมหาราชิกา แล้วน้อมจิตไปในพวกเทวดาชัน้ ดาวดึงส์เถิด
ถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่า จิตของเราออกจากพวกเทวดาชั้น
จาตุมหาราชิกาแล้ว จิตของเราน้อมไปในพวกเทวดาชั้น
ดาวดึงส์แล้ว.
มหานาม อุบาสกนัน้ พึงกล่าวกะเขาอย่างนีว้ า่ พวก
เทวดาชัน้ ยามายังดีกว่า ประณีตกว่า พวกเทวดาชัน้ ดาวดึงส์ ...
พวกเทวดาชัน้ ดุสติ ยังดีกว่า ประณีตกว่า พวกเทวดาชัน้ ยามา ...
พวกเทวดาชั้นนิมมานรดียังดีกว่า ประณีตกว่า พวกเทวดา
ชัน้ ดุสติ ... พวกเทวดาชัน้ ปรนิมมิตวสวัตตียงั ดีกว่า ประณีตกว่า
พวกเทวดาชั้นนิมมานรดี ขอท่านจงพรากจิตให้ออกจาก
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พวกเทวดาชั้นนิมมานรดี แล้วน้อมจิตไปในพวกเทวดา
ชั้นปรนิมมิตวสวัตตีเถิด ถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่า จิตของเรา
ออกจากพวกเทวดาชั้นนิมมานรดีแล้ว จิตของเราน้อมไป
ในพวกเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตีแล้ว.
มหานาม อุ บ าสกนั้ น พึ ง กล่ า วกะเขาอย่ า งนี้ ว่ า
พรหมโลกยังดีกว่า ประณีตกว่า พวกเทวดาชัน้ ปรนิมมิตวสวัตตี
ขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากพวกเทวดาชัน้ ปรนิมมิตวสวัตตี
แล้ ว น้ อ มจิ ต ไปในพรหมโลกเถิ ด ถ้ า เขากล่ า วอย่ า งนี้ ว่ า
จิตของเราออกจากพวกเทวดาชั้น ปรนิม มิตวสวัตตีแล้ว
จิตของเราน้อมไปในพรหมโลกแล้ว.
มหานาม อุ บ าสกนั้ น พึ ง กล่ า วกะเขาอย่ า งนี้ ว่ า
ท่านผูม้ อี ายุ แม้พรหมโลกก็ไม่เทีย่ ง ไม่ยงั่ ยืน ยังนับเนือ่ งใน
สักกายะ ขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากพรหมโลก แล้วนำ�
จิตเข้าไปในความดับสักกายะเถิด ถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่า
จิตของเราออกจากพรหมโลกแล้ว เรานำ�จิตเข้าไปในความดับ
แห่งสักกายะแล้ว.
มหานาม เราไม่ ก ล่ า วถึ ง ความต่ า งอะไรกั น ของ
อุบาสก ผู้มีจิตพ้นแล้วอย่างนี้ กับภิกษุผู้พ้นแล้วตั้งร้อยปี
คือ พ้นด้วยวิมุตติเหมือนกัน.
..............
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… มาคัณฑิยะ เปรียบเหมือนคหบดี หรือบุตรของ
คหบดีที่เป็นคนมั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก เอิบอิ่ม
เพียบพร้อมด้วยกามคุณ ๕ บำ�เรอตนด้วยรูปที่รู้ได้ด้วยตา
อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลกั ษณะน่ารัก เป็นทีต่ งั้
อาศัยแห่งความใคร่ เป็นที่ตั้งแห่งความกำ�หนัด บำ�เรอตน
ด้ ว ยเสี ย งที่ รู้ ไ ด้ ด้ ว ยหู ... บำ � เรอตนด้ ว ยกลิ่ น ที่ รู้ ไ ด้ ด้ ว ย
จมูก ... บำ�เรอตนด้วยรสที่รู้ได้ด้วยลิ้น ... บำ�เรอตนด้วย
โผฏฐั พ พะที่ รู้ ไ ด้ ด้ ว ยกาย อั น น่ า ปรารถนา น่ า รั ก ใคร่
น่าพอใจ มีลักษณะน่ารัก เป็นที่ตั้งอาศัยแห่งความใคร่
เป็นที่ตั้งแห่งความกำ�หนัด เขาเป็นผู้ประพฤติกายสุจริต
วจีสุจริต มโนสุจริต เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์
ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชัน้ ดาวดึงส์ เทพบุตรนัน้
อันหมูน่ างอัปสรแวดล้อมในสวนนันทวัน เอิบอิม่ เพียบพร้อม
ด้วยกามคุณ ๕ อันเป็นทิพย์ บำ�เรอตนอยูใ่ นดาวดึงส์เทวโลก
เทพบุตรนั้นได้เห็นคหบดี หรือบุตรของคหบดี ผู้เอิบอิ่ม
เพียบพร้อมด้วยกามคุณ ๕ บำ�เรอตนอยู่.
มาคัณฑิยะ ท่านจะสำ�คัญความข้อนั้นว่าอย่างไร
เทพบุตรนัน้ อันหมูน่ างอัปสรแวดล้อมในสวนนันทวัน เอิบอิม่
เพียบพร้อมด้วยกามคุณ ๕ อันเป็นทิพย์ บำ�เรอตนอยู่ จะพึง
ทะเยอทะยานต่อคหบดี หรือต่อบุตรของคหบดี หรือต่อ
กามคุณ ๕ ของมนุษย์ หรือจะพึงเวียนกลับมาในกามอันเป็น
ของมนุษย์บ้างไหม.
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ไม่เป็นอย่างนัน้ ท่านพระโคดม ข้อนัน้ เพราะเหตุอะไร เพราะเหตุวา่
กามอันเป็นทิพย์ น่าใคร่ยิ่งกว่า และประณีตกว่ากามของมนุษย์.

มาคัณฑิยะ ถึงเราเองก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อยัง
ครองเรือนอยูใ่ นกาลก่อน เอิบอิม่ เพียบพร้อมด้วยกามคุณ ๕
บำ�เรอตนด้วยรูปที่รู้ได้ด้วยตา อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่
น่าพอใจ มีลกั ษณะน่ารัก เป็นทีต่ ง้ั อาศัยแห่งความใคร่ เป็น
ที่ตั้งแห่งความกำ�หนัด บำ�เรอตนด้วยเสียงที่รู้ได้ด้วยหู ...
บำ�เรอตนด้วยกลิน่ ทีร่ ไู้ ด้ดว้ ยจมูก ... บำ�เรอตนด้วยรสทีร่ ไู้ ด้
ด้วยลิ้น ... บำ�เรอตนด้วยโผฏฐัพพะที่รู้ได้ด้วยกาย อันน่า
ปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลักษณะน่ารัก เป็นที่ตั้ง
อาศัยแห่งความใคร่ เป็นที่ตั้งแห่งความกำ�หนัด.
สมัยต่อมาเรานั้นรู้ความเกิด ความดับ คุณ โทษ
และอุ บ ายเป็ น เครื่ อ งออกไปแห่ ง กามทั้ ง หลายตาม
ความเป็นจริง แล้วละตัณหาในกาม ได้บรรเทาความเร่าร้อน
ที่เกิดขึ้นเพราะความปรารภกามได้แล้ว เป็นผู้ปราศจาก
ความกระหาย มีจติ สงบในภายในอยู่ เรานัน้ เห็นหมูส่ ตั ว์อนื่
ที่ ยั ง ไม่ ป ราศจากความกำ � หนั ด ในกาม ถู ก กามตั ณ หา
เคีย้ วกินอยู่ ถูกความเร่าร้อนทีเ่ กิดขึน้ เพราะความปรารภกาม
แผดเผาอยู่ แต่ ก็ ยั ง ขื น เสพกามอยู่ นั่ น เอง เราย่ อ มไม่
ทะเยอทะยานต่อสัตว์เหล่านั้น ไม่ยินดีในกามนั้น ข้อนั้น
เพราะเหตุ อะไร เพราะเรายิน ดีอ ยู่ด้วยความยินดีที่เว้น
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จากกาม เว้นจากอกุศลธรรม ทั้งเป็นความยินดีที่ล่วงเลย
ความสุขอันเป็นของทิพย์ เราจึงไม่ทะเยอทะยานต่อธรรม
อันเลว ไม่ยินดีในธรรมอันเลวนั้นเลย.
มาคั ณ ฑิ ย ะ เปรี ย บเหมื อ นบุ รุ ษ โรคเรื้ อ น มี ตั ว
เป็นแผล สุกปลั่ง ถูกเชื้อโรคแทะกัดอยู่ เกาปากแผลอยู่
ด้ ว ยเล็ บ ย่ า งกายให้ ร้ อ นที่ ห ลุ ม ถ่ า นเพลิ ง มาคั ณ ฑิ ย ะ
เขาทำ�เช่นนั้นอยู่เพียงใด ปากแผลเหล่านั้นของเขา ยิ่งเป็น
ของไม่สะอาด มีกลิ่นเหม็นขึ้นและเน่าขึ้นด้วยประการนั้นๆ
และจะมีความรู้สึกว่าน่ายินดี น่าพอใจสักหน่อยหนึ่ง ก็คือ
ปากแผลทั้งหลาย ได้รับการเกาหรือการอบอุ่นด้วยไฟเป็น
เหตุเท่านั้น ข้อนี้ฉันใด.
มาคัณฑิยะ สัตว์ทงั้ หลายก็ฉนั นัน้ เหมือนกัน ยังเป็น
ผูไ้ ม่ปราศจากความกำ�หนัดในกาม ถูกกามตัณหาเคีย้ วกินอยู่
ถูกความเร่าร้อนทีเ่ กิดขึน้ เพราะความปรารภกามแผดเผาอยู่
แต่ก็ยังขืนเสพกามอยู่น่ันเอง มาคัณฑิยะ สัตว์เหล่านั้น
ทำ�เช่นนั้นอยู่เพียงใด กามตั ณ หาก็ ย่ อ มเจริ ญ ขึ้ น แก่ สั ต ว์
เหล่านัน้ และสัตว์เหล่านัน้ ก็ถกู ความเร่าร้อนทีเ่ กิดขึน้ เพราะ
ความปรารภกามแผดเผาอยู่ ด้วยประการนั้นๆ และจะมี
ความรู้สึกว่าน่ายินดี น่าพอใจสักหน่อยหนึ่ง ก็เพราะอาศัย
รสอร่อยของกามคุณ ๕ เป็นเหตุเท่านั้น.
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เทียบเคียงลักษณะเทวดาชัน้ ดาวดึงส์

30

-บาลี มหา. วิ. ๕/๙๕/๗๗., -บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๑๕/๙๒.

พวกเจ้าลิจฉวีชาวพระนครเวสาลี ได้ฟงั ข่าวว่า พระผูม้ พี ระภาค
เสด็จมาโดยลำ�ดับ ถึงโกฏิคามแล้ว จึงพากันจัดยวดยานทีง่ ามๆ เสด็จขึน้ สู่
ยวดยานที่งามๆ มียวดยานที่งามๆ ออกไปจากพระนครเวสาลี เพื่อเฝ้า
พระผูม้ พี ระภาค เจ้าลิจฉวีบางพวกเขียวล้วน คือ มีผวิ สีเขียว ทรงผ้าสีเขียว
ทรงเครือ่ งประดับสีเขียว บางพวกเหลืองล้วน คือ มีผวิ สีเหลือง ทรงผ้าสีเหลือง
ทรงเครือ่ งประดับสีเหลือง บางพวกแดงล้วน คือ มีผวิ สีแดง ทรงผ้าสีแดง
ทรงเครื่องประดับสีแดง บางพวกขาวล้วน คือ มีผิวสีขาว ทรงผ้าสีขาว
ทรงเครื่องประดับสีขาว.
พระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นเจ้าลิจฉวีเหล่านั้น กำ�ลัง
เสด็จมาแต่ไกล ครั้นแล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า.

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่าใดไม่เคยเห็นเทวดาชั้น
ดาวดึงส์ ก็จงมองดูพวกเจ้าลิจฉวี จงพิจารณาดู จงเทียบเคียงดู
พวกเจ้าลิจฉวีกับพวกเทวดาชั้นดาวดึงส์เถิด.
(ในสู ต รอื่ น -บาลี สตฺ ต ก. อํ . ๒๓/๒๖๙/๑๓๖. ยั ง พบ
การกล่าวถึงสีที่เกี่ยวข้องกับเทวดาด้วย. ผู้รวบรวม)
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คุณของกามและโทษของกาม

31

-บาลี มู. ม. ๑๒/๑๗๙/๒๐๙.

เจ้าศากยะพระนามว่ามหานาม ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า
ข้ า แต่ พ ระองค์ ผู้ เ จริ ญ หม่ อ มฉั น เข้ า ใจข้ อ ธรรมที่ พ ระผู้ มี พ ระภาค
ทรงแสดงมานานแล้วอย่างนีว้ า่ โลภะ โทสะ โมหะ ต่างเป็นอุปกิเลสแห่งจิต
ก็เมื่อเป็นเช่นนั้น เหตุใด โลภธรรมก็ดี โทสธรรมก็ดี โมหธรรมก็ดี
ยังครอบงำ�จิตของหม่อมฉันไว้ได้เป็นบางครั้งบางคราว หม่อมฉันเกิด
ความคิดเห็นอย่างนีว้ า่ ธรรมชือ่ อะไรเล่า ทีห่ ม่อมฉันยังละไม่ได้เด็ดขาด
ในภายใน อั นเป็ นเหตุให้โลภธรรมก็ดี โทสธรรมก็ ดี โมหธรรมก็ ดี
ยังครอบงำ�จิตของหม่อมฉันไว้ได้เป็นบางครั้งบางคราว.

มหานาม ธรรมนัน้ นัน่ แหละ (โลภะ โทสะ โมหะ) ทีท่ า่ น
ยังละไม่ได้เด็ดขาดในภายใน อันเป็นเหตุให้โลภธรรมก็ดี
โทสธรรมก็ดี โมหธรรมก็ดี ยังครอบงำ�จิตของท่านไว้ได้
เป็นบางครั้งบางคราว.
มหานาม ถ้าธรรมนั้นเป็นอันท่านละได้เด็ดขาด
ในภายในแล้ว ท่านก็จะไม่อยู่ครองเรือน ไม่บริโภคกาม
แต่เพราะท่านละธรรมเช่นนั้นยังไม่ได้เด็ดขาดในภายใน
ฉะนั้นท่านจึงยังอยู่ครองเรือน จึงยังบริโภคกาม.
มหานาม ถ้าแม้ว่าอริยสาวกเล็งเห็นด้วยปัญญา
โดยชอบตามความเป็นจริงอย่างนีว้ า่ กามให้ความยินดีนอ้ ย
มีทกุ ข์มาก มีความคับแค้นมาก โทษในกามนั้นยิ่งนัก ดังนี้
ถึงแม้อริยสาวกนัน้ เว้นจากกาม เว้นจากอกุศลธรรม แต่ยงั ไม่
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บรรลุปตี แิ ละสุข หรือกุศลธรรมอืน่ ทีส่ งบกว่านัน้ เธอก็จะยัง
เป็นผูเ้ วียนกลับมาในกามได้ แต่เมือ่ ใด อริยสาวกได้เล็งเห็น
ด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า กามให้
ความยินดีนอ้ ย มีทกุ ข์มาก มีความคับแค้นมาก โทษในกามนัน้
ยิง่ นัก ดังนี้ และเธอก็เว้นจากกาม เว้นจากอกุศลธรรม บรรลุ
ปีตแิ ละสุข หรือกุศลธรรมอืน่ ทีส่ งบกว่านัน้ เมือ่ นัน้ เธอย่อม
เป็นผู้ไม่เวียนกลับมาในกามได้เป็นแท้.
มหานาม แม้เราเมือ่ ยังเป็นโพธิสตั ว์ ยังไม่ได้ตรัสรู้
ก่อนการตรัสรู้ ก็เล็งเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริง
อย่างนีว้ า่ กามให้ความยินดีนอ้ ย มีทกุ ข์มาก มีความคับแค้นมาก
โทษในกามนั้นยิ่งนัก ดังนี้ และเราก็เว้นจากกาม เว้นจาก
อกุศลธรรม แต่ยังไม่บรรลุปีติและสุข หรือกุศลธรรมอื่นที่
สงบกว่านัน้ เราจึงปฏิญาณไม่ได้วา่ เราเป็นผูไ้ ม่เวียนกลับมา
ในกาม แต่ เ มื่ อ ใด เราเล็ ง เห็ น ด้ ว ยปั ญ ญาโดยชอบตาม
ความเป็นจริงอย่างนี้ว่า กามให้ความยินดีน้อย มีทุกข์มาก
มีความคับแค้นมาก โทษในกามนัน้ ยิง่ นัก ดังนี้ และเราก็เว้น
จากกาม เว้นจากอกุศลธรรม บรรลุปตี แิ ละสุข และกุศลธรรม
อื่นที่สงบกว่านั้น เมื่อนั้น เราจึงปฏิญาณได้ว่า เราเป็นผู้ไม่
เวียนกลับมาในกาม.
มหานาม ก็ อ ะไรเล่ า เป็ น คุ ณ ของกามทั้ ง หลาย
มหานาม กามคุณ ๕ ประการนี้ ๕ ประการอะไรบ้าง คือ รูปที่
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รูไ้ ด้ดว้ ยตา อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลกั ษณะน่ารัก
เป็นที่ตั้งอาศัยแห่งความใคร่ เป็นที่ตั้งแห่งความกำ�หนัด
เสียงทีร่ ไู้ ด้ดว้ ยหู … กลิน่ ทีร่ ไู้ ด้ดว้ ยจมูก … รสทีร่ ไู้ ด้ดว้ ยลิน้ …
โผฏฐัพพะทีร่ ไู้ ด้ดว้ ยกาย อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ
มีลักษณะน่ารัก เป็นที่ตั้งอาศัยแห่งความใคร่ เป็นที่ตั้งแห่ง
ความกำ�หนัด มหานาม เหล่านี้แลกามคุณ ๕ ประการ
ความสุข ความโสมนัสใด อาศัยกามคุณ ๕ เหล่านี้เกิดขึ้น
นี้เป็นคุณของกามทั้งหลาย.
มหานาม ก็ อ ะไรเล่ า เป็ น โทษของกามทั้ ง หลาย
กุลบุตรในโลกนี้ เลี้ยงชีวิตด้วยความขยันในการประกอบ
ศิลปะ คือ ด้วยการนับคะแนนก็ดี ด้วยการคำ�นวณก็ดี ด้วย
การนับจำ�นวนก็ดี ด้วยการไถก็ดี ด้วยการค้าขายก็ดี ด้วยการ
เลี้ยงโคก็ดี ด้วยการยิงธนูก็ดี ด้วยการเป็นราชบุรุษก็ดี ด้วย
ศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดี ต้องตรากตรำ�กับความหนาว
ต้องตรากตรำ�กับความร้อน ต้องลำ�บากอยู่ด้วยสัมผัสอัน
เกิดจากเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตว์เลื้อยคลาน หรือต้อง
ตายเพราะความหิว ความกระหาย มหานาม แม้นี้ก็เป็น
โทษของกามทั้งหลาย เป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองว่า มีกาม
เป็นเหตุ มีกามเป็นต้นเค้า มีกามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะ
เหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้น.
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มหานาม ถ้าเมือ่ กุลบุตรนัน้ ขยัน สืบต่อ พยายามอยู่
อย่างนั้น โภคะเหล่านั้นก็ไม่สำ�เร็จผล เขาย่อมเศร้าโศก
ลำ�บาก ร่ำ�ไรรำ�พัน ทุบอก คร่ำ�ครวญ ถึงความหลงเลือนว่า
ความขยันของเราเป็นโมฆะหนอ ความพยายามของเรา
ไม่มีผลหนอ มหานาม แม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลาย
เป็นกองทุกข์ทเี่ ห็นได้เองว่า มีกามเป็นเหตุ มีกามเป็นต้นเค้า
มีกามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะเหตุแห่งกามทัง้ หลายทัง้ นัน้ .
มหานาม ถ้าเมื่อกุลบุตรนั้น ขยัน สืบต่อ พยายาม
อยู่ อ ย่ า งนั้ น โภคะเหล่ า นั้ น ก็ สำ � เร็ จ ผล เขาก็ ยั ง เสวย
ทุกขะโทมนัส เพราะการคอยรักษาโภคะเหล่านั้นเป็นตัว
บังคับว่าทำ�อย่างไร พระราชาทัง้ หลายไม่พงึ ริบโภคะเหล่านัน้
ไปได้ พวกโจรไม่พงึ ปล้นไปได้ ไฟไม่พงึ ไหม้ไปได้ น้�ำ ไม่พงึ
พัดไปได้ ทายาทอันไม่เป็นทีร่ กั ไม่พงึ นำ�ไปได้ เมือ่ กุลบุตรนัน้
คอยรักษาคุ้มครองอยู่อย่างนี้ พระราชาทั้งหลายริบโภคะ
เหล่านั้นไปก็ดี โจรปล้นเอาไปก็ดี ไฟไหม้ก็ดี น้ำ�พัดไปก็ดี
ทายาทอันไม่เป็นที่รักนำ�ไปก็ดี เขาย่อมเศร้าโศก ลำ�บาก
ร่ำ�ไรรำ�พัน ทุบอก คร่ำ�ครวญ ถึงความหลงเลือนว่า สิ่งใด
เคยเป็นของเรา แม้สงิ่ นัน้ ก็ไม่เป็นของเรา มหานาม แม้นี้
ก็เป็นโทษของกามทั้งหลาย เป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองว่า
มี ก ามเป็ น เหตุ มี ก ามเป็ น ต้ น เค้ า มี ก ามเป็ น ตั ว บั ง คั บ
เกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้น.
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มหานาม โทษอื่นยังมีอีก ที่มีกามเป็นเหตุ มีกาม
เป็นต้นเค้า มีกามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะเหตุแห่งกามทัง้ หลาย
นั่นเอง คือ ข้อที่พวกพระราชาก็วิวาทกันกับพวกพระราชา
พวกกษัตริยก์ ว็ วิ าทกันกับพวกกษัตริย์ พวกพราหมณ์กว็ วิ าท
กันกับพวกพราหมณ์ พวกคหบดีก็วิวาทกันกับพวกคหบดี
มารดาก็วิวาทกันกับบุตร บุตรก็วิวาทกันกับมารดา บิดาก็
วิวาทกันกับบุตร บุตรก็วิวาทกันกับบิดา พี่ชายน้องชายก็
วิวาทกันกับพีช่ ายน้องชาย พีช่ ายน้องชายก็ววิ าทกันกับพีส่ าว
น้องสาว พีส่ าวน้องสาวก็ววิ าทกันกับพีช่ ายน้องชาย สหายก็
วิวาทกันกับสหาย เขาเหล่านั้นต่างถึงการทะเลาะ แก่งแย่ง
วิวาทกัน ทำ�ร้ายซึ่งกันและกันด้วยฝ่ามือบ้าง ด้วยก้อนดิน
บ้าง ด้วยท่อนไม้บ้าง ด้วยศาสตราบ้าง ถึงความตายไปบ้าง
ได้รบั ทุกข์ปางตายบ้างอยูใ่ นทีน่ นั้ ๆ มหานาม แม้นกี้ เ็ ป็น
โทษของกามทั้งหลาย เป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองว่า มีกาม
เป็นเหตุ มีกามเป็นต้นเค้า มีกามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะ
เหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้น.
มหานาม โทษอื่นยังมีอีก ที่มีกามเป็นเหตุ มีกาม
เป็นต้นเค้า มีกามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะเหตุแห่งกามทัง้ หลาย
นั่นเอง คือ คนทั้งหลายต่างถือดาบและโล่ สอดแล่งธนู
วิ่งเข้าสู่สงคราม ปะทะกันทั้ง ๒ ฝ่าย เมื่อลูกศรทั้งหลายถูก
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ยิงไปบ้าง เมื่อหอกทั้งหลายถูกพุ่งไปบ้าง เมื่อดาบทั้งหลาย
ถูกกวัดแกว่งอยู่บ้าง คนเหล่านั้นต่างก็ถูกลูกศรแทงบ้าง
ถูกหอกแทงบ้าง ถูกดาบตัดศีรษะบ้าง ถึงความตายไปบ้าง
ได้รบั ทุกข์ปางตายบ้างอยูใ่ นทีน่ นั้ ๆ มหานาม แม้นกี้ เ็ ป็น
โทษของกามทั้งหลาย เป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองว่า มีกาม
เป็นเหตุ มีกามเป็นต้นเค้า มีกามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะ
เหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้น.
มหานาม โทษอื่นยังมีอีก ที่มีกามเป็นเหตุ มีกาม
เป็นต้นเค้า มีกามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะเหตุแห่งกามทัง้ หลาย
นั่นเอง คือ คนทั้งหลายต่างถือดาบและโล่ สอดแล่งธนู
กรูกันเข้าไปสู่เชิงกำ�แพงที่ฉาบด้วยเปือกตมร้อน เมื่อลูกศร
ทัง้ หลายถูกยิงไปบ้าง เมือ่ หอกทัง้ หลายถูกพุง่ ไปบ้าง เมือ่ ดาบ
ทั้งหลายถูกกวัดแกว่งอยู่บ้าง คนเหล่านั้นต่างก็ถูกลูกศร
แทงบ้าง ถูกหอกแทงบ้าง ถูกราดด้วยโคมัยร้อนๆ บ้าง ถูกสับ
ด้วยคราดบ้าง ถูกดาบตัดศีรษะบ้าง ถึงความตายไปบ้าง
ได้รบั ทุกข์ปางตายบ้างอยูใ่ นทีน่ นั้ ๆ มหานาม แม้นกี้ เ็ ป็น
โทษของกามทั้งหลาย เป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองว่า มีกาม
เป็นเหตุ มีกามเป็นต้นเค้า มีกามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะ
เหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้น.
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มหานาม โทษอื่นยังมีอีก ที่มีกามเป็นเหตุ มีกาม
เป็นต้นเค้า มีกามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะเหตุแห่งกามทัง้ หลาย
นั่นเอง คือ คนทั้งหลายตัดช่องย่องเบาบ้าง ปล้นอย่าง
กวาดล้างบ้าง ปล้นในเรือนหลังเดียวบ้าง ดักปล้นในทาง
เปลี่ยวบ้าง สมสู่ภรรยาคนอื่นบ้าง พระราชาทั้งหลายจับ
คนๆ นัน้ ได้แล้ว ให้ท�ำ การลงโทษแบบต่างๆ คือ เฆีย่ นด้วย
แส้บ้าง เฆี่ยนด้วยหวายบ้าง ทุบด้วยท่อนไม้บ้าง ตัดมือบ้าง
ตัดเท้าบ้าง ตัดทัง้ มือและเท้าบ้าง ตัดหูบา้ ง ตัดจมูกบ้าง ตัด
ทัง้ หูและจมูกบ้าง ลงโทษด้วยวิธหี ม้อเคีย่ วน้�ำ ส้มบ้าง ด้วยวิธี
ขอดสังข์บ้าง ด้วยวิธีปากราหูบ้าง ด้วยวิธีพุ่มเพลิงบ้าง ด้วย
วิธมี อื ไฟบ้าง ด้วยวิธนี งุ่ หนังช้างบ้าง ด้วยวิธนี งุ่ เปลือกไม้บา้ ง
ด้วยวิธยี นื กวางบ้าง ด้วยวิธกี ระชากเนือ้ ด้วยเบ็ดบ้าง ด้วยวิธี
ควักเนื้อทีละกหาปณะบ้าง ด้วยวิธีแปรงแสบบ้าง ด้วยวิธี
กางเวียนบ้าง ด้วยวิธีตั่งฟางบ้าง ราดด้วยน้ำ�มันร้อนๆ บ้าง
ให้สุนัขกัดกินบ้าง เสียบด้วยหลาวทั้งเป็นๆ บ้าง ใช้ดาบ
ตัดศีรษะบ้าง1 คนเหล่านั้นถึงความตายไปบ้าง ได้รับทุกข์
ปางตายบ้างอยู่ในที่นั้นๆ มหานาม แม้นี้ก็เป็นโทษของ
กามทั้งหลาย เป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองว่า มีกามเป็นเหตุ
มีกามเป็นต้นเค้า มีกามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะเหตุแห่ง
กามทั้งหลายทั้งนั้น.
1. รายละเอียดวิธกี ารลงโทษนัน้ สามารถดูเพิม่ เติมได้จากกฎหมายตรา ๓ ดวง หมวด
พระไอยการกระบดศึก. -ผูร้ วบรวม
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สุขที่ควรกลัวและไม่ควรกลัว

32

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๔๒๗/๖๕๙.

... ก็ ข้ อ นั้ น อั น เรากล่ า วแล้ ว ว่ า บุ ค คลควรรู้ จั ก
การวินิจฉัยในความสุข เมื่อรู้จักการวินิจฉัยความสุขแล้ว
ควรประกอบความสุขชนิดที่เป็นภายใน ข้อนั้นเรากล่าว
เพราะอาศัยเหตุผลอะไร.
ภิกษุทั้งหลาย กามคุณ ๕ อย่างเหล่านี้ ๕ อย่าง
อะไรบ้าง คือ รูปที่รู้ได้ด้วยตา อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่
น่าพอใจ มีลกั ษณะน่ารัก เป็นทีเ่ ข้าไปตัง้ อาศัยแห่งความใคร่
เป็นที่ตั้งแห่งความกำ�หนัด เสียงที่รู้ได้ด้วยหู … กลิ่นที่รู้ได้
ด้วยจมูก … รสที่รู้ได้ด้วยลิ้น … และโผฏฐัพพะ ที่รู้ได้
ด้วยกาย อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลกั ษณะน่ารัก
เป็นทีเ่ ข้าไปตัง้ อาศัยแห่งความใคร่ เป็นทีต่ ง้ั แห่งความกำ�หนัด
ภิกษุทง้ั หลาย สุข โสมนัสอันใดอาศัยกามคุณ ๕ เหล่านีเ้ กิดขึน้
สุข โสมนัสนั้น เราเรียกว่ากามสุข อันเป็นสุขของปุถุชน
เป็นสุขทางเมถุน ไม่ใช่สุขอันประเสริฐ เรากล่าวว่า สุขนั้น
บุคคลไม่ควรเสพ ไม่ควรเจริญ ไม่ควรทำ�ให้มาก ควรกลัว.
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ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ เข้ า ถึ ง ซึ่ ง
ปฐมฌาน ... ทุติยฌาน ... ตติยฌาน ... จตุตถฌาน ...
แล้วแลอยู่ นีเ้ ราเรียกว่า สุขอาศัยเนกขัมมะ เป็นสุขเกิดจาก
ความสงัดเงียบ สุขเกิดจากความเข้าไปสงบรำ�งับ สุขเกิดจาก
ความรู้พร้อม เรากล่าวว่า สุขนั้น บุคคลควรเสพให้ทั่วถึง
ควรทำ�ให้เจริญ ควรทำ�ให้มาก ไม่ควรกลัว.
คำ�ใดที่เรากล่าวแล้วว่า บุคคลควรรู้จักการวินิจฉัย
ในความสุข เมื่อรู้จักการวินิจฉัยความสุขแล้ว ควรประกอบ
ความสุขชนิดที่เป็นภายในนั้น คำ�นั้น เรากล่าวแล้ว เพราะ
อาศัยเหตุผลนี้.
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ตั้งอยู่ในภูมิคนแก่ เพราะละกามได้

33

-บาลี ทุก อํ. ๒๐/๘๖/๒๘๓.

ท่านกัจจานะ ข้าพเจ้าได้ฟงั มาดังนีว้ า่ ท่านสมณะกัจจานะหาได้
อภิวาท ลุกขึน้ ต้อนรับพวกพราหมณ์ผแู้ ก่ ผูเ้ ฒ่า ผูใ้ หญ่ ผูล้ ว่ งกาลผ่านวัย
หรือไม่เชื้อเชิญด้วยอาสนะ ท่านกัจจานะ ข่าวที่ได้ฟังมานั้นจริงแท้
เพราะท่านกัจจานะหาได้อภิวาท หรือลุกขึ้นต้อนรับพวกพราหมณ์ผู้แก่
ผูเ้ ฒ่า ผูใ้ หญ่ ผูล้ ว่ งกาลผ่านวัย หรือไม่เชือ้ เชิญด้วยอาสนะ ท่านกัจจานะ
การกระทำ�เช่นนี้นั้น เป็นการไม่สมควรแท้.

พราหมณ์ ภูมคิ นแก่และภูมเิ ด็ก ทีพ่ ระผูม้ พี ระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธะ ผู้ทรงรู้ทรงเห็นพระองค์นั้นตรัสไว้
มีอยู่ พราหมณ์ ถึงแม้จะเป็นคนแก่มีอายุ ๘๐ ปี ๙๐ ปี
หรือ ๑๐๐ ปี โดยกำ�เนิดก็ดี แต่เขายังบริโภคกาม อยู่ใน
ท่ามกลางกาม ถูกความเร่าร้อนเพราะกามแผดเผา ถูก
กามวิตกเคี้ยวกินอยู่ ยังเป็นผู้ขวนขวายเพื่อแสวงหากาม
เขาก็ยอ่ มถึงการนับว่าเป็นพาล ไม่ใช่เถระโดยแท้ พราหมณ์
ถึงแม้วา่ จะเป็นเด็ก ยังเป็นหนุม่ มีผมดำ�สนิท ประกอบด้วย
ความเป็นหนุม่ อันเจริญ ยังตัง้ อยูใ่ นปฐมวัย แต่เขาไม่บริโภคกาม
ไม่อยูใ่ นท่ามกลางกาม ไม่ถกู ความเร่าร้อนเพราะกามแผดเผา
ไม่ถูกกามวิตกเคี้ยวกิน ไม่ขวนขวายเพื่อแสวงหากาม เขาก็
ย่อมถึงการนับว่าเป็นบัณฑิต เป็นเถระแน่แท้ทีเดียว.
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เมื่อท่านมหากัจจานะกล่าวอย่างนี้แล้ว พราหมณ์กัณฑรายนะ
1
ได้ลกุ จากทีน่ ง่ั ห่มผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึง่ กราบเท้าของภิกษุหนุม่ ๑๐๐ รูป
ด้วยเศียรเกล้ากล่าวว่า ‘พระคุณเจ้าทัง้ หลายเป็นผูใ้ หญ่ ตัง้ อยูใ่ นภูมขิ อง
คนแก่ แต่ข้าพเจ้าเป็นเด็ก ตั้งอยู่ในภูมิของเด็ก’.

1. พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ ฉบับหลวง และฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ไม่มี
ระบุจำ�นวน ๑๐๐ รูป แต่ในพระไตรปิฎกฉบับมอญ และมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มีระบุจำ�นวนว่า ๑๐๐ รูป. -ผูร้ วบรวม
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ไม่เวียนกลับไปสู่กามทั้งหลายอีก
เพราะบรรลุสุขอื่นที่สงบกว่า

34

-บาลี มู. ม. ๑๒/๑๘๐/๒๑๑.

มหานาม ถ้าแม้ว่าอริยสาวกเล็งเห็นด้วยปัญญา
โดยชอบตามความเป็นจริงอย่างนีว้ า่ กามให้ความยินดีนอ้ ย
มีทกุ ข์มาก มีความคับแค้นมาก โทษในกามนั้นยิ่งนัก ดังนี้
ถึงแม้อริยสาวกนั้นเว้นจากกาม เว้นจากอกุศลธรรม แต่ยัง
ไม่บรรลุปตี แิ ละสุข หรือกุศลธรรมอืน่ ทีส่ งบกว่านัน้ เธอก็จะ
ยังเป็นผู้เวียนกลับมาในกามได้.
มหานาม แต่เมือ่ ใด อริยสาวกได้เล็งเห็นด้วยปัญญา
โดยชอบตามความเป็นจริงอย่างนีว้ า่ กามให้ความยินดีนอ้ ย
มีทุกข์มาก มีความคับแค้นมาก โทษในกามนั้นยิ่งนัก ดังนี้
และเธอก็เว้นจากกาม เว้นจากอกุศลธรรม บรรลุปตี แิ ละสุข
หรือกุศลธรรมอื่นที่สงบกว่านั้น เมื่อนั้น เธอย่อมเป็นผู้ไม่
เวียนกลับมาในกามได้เป็นแท้.
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35

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๘๑/๓๕๕.

ภิกษุทงั้ หลาย กามวิตกย่อมเกิดอย่างมีเหตุ ไม่เกิด
อย่างไม่มีเหตุ พยาบาทวิตกย่อมเกิดอย่างมีเหตุ ไม่เกิด
อย่างไม่มเี หตุ วิหงิ สาวิตกย่อมเกิดอย่างมีเหตุ ไม่เกิดอย่าง
ไม่มีเหตุ.
ภิกษุทงั้ หลาย ก็กามวิตกย่อมเกิดอย่างมีเหตุ ไม่เกิด
อย่างไม่มีเหตุ พยาบาทวิตกย่อมเกิดอย่างมีเหตุ ไม่เกิด
อย่างไม่มเี หตุ วิหงิ สาวิตกย่อมเกิดอย่างมีเหตุ ไม่เกิดอย่าง
ไม่มีเหตุ เป็นอย่างไร.
ภิกษุทง้ั หลาย เพราะอาศัยกามธาตุ จึงเกิดความหมายรู้
ในกาม (กามธาตุ ภิกขฺ เว ปฏิจจฺ อุปปฺ ชฺชติ กามสฺา)1
เพราะอาศัยความหมายรู้ในกาม จึงเกิดความดำ�ริ
ในกาม (กามสฺ ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ กามสงฺกปฺโป)
เพราะอาศัยความดำ�ริในกาม จึงเกิดความพอใจ
ในกาม (กามสงฺกปฺป ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ กามจฺฉนฺโท)
เพราะอาศัยความพอใจในกาม จึงเกิดความเร่าร้อน
เพราะกาม (กามจฺฉนฺท ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ กามปริฬาโห)
เพราะอาศั ย ความเร่ า ร้ อ นเพราะกาม จึ ง เกิ ด
การแสวงหากาม (กามปริฬาห ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ กามปริเยสนา).
1. ได้ปรับสำ�นวนแปลให้เป็นแบบปฏิจจฯ ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของคำ�พระศาสดา
อันเป็นสุคตวินโย. -ผูร้ วบรวม
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ภิกษุท้งั หลาย ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ เมื่อแสวงหากาม
ย่อมปฏิบตั ผิ ดิ โดยฐานะ ๓ คือ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ.
ภิกษุท้ังหลาย เพราะอาศัยพยาบาทธาตุ จึงเกิด
ความหมายรู้ใ นพยาบาท เพราะอาศั ย ความหมายรู้ใ น
พยาบาท จึงเกิดความดำ�ริในพยาบาท เพราะอาศัยความดำ�ริ
ในพยาบาท จึงเกิดความพอใจในพยาบาท เพราะอาศัย
ความพอใจในพยาบาท จึงเกิดความเร่าร้อนเพราะพยาบาท
เพราะอาศัยความเร่าร้อนเพราะพยาบาท จึงเกิดการแสวงหา
พยาบาท ภิกษุท้งั หลาย ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ เมื่อแสวงหา
พยาบาทย่อมปฏิบัติผิดโดยฐานะ ๓ คือ ทางกาย ทางวาจา
และทางใจ.
ภิ ก ษุ ท้ั ง หลาย เพราะอาศั ย วิ หิ ง สาธาตุ จึ ง เกิ ด
ความหมายรู้ในวิหิงสา เพราะอาศัยความหมายรู้ในวิหิงสา
จึงเกิดความดำ�ริในวิหิงสา เพราะอาศัยความดำ�ริในวิหิงสา
จึงเกิดความพอใจในวิหงิ สา เพราะอาศัยความพอใจในวิหงิ สา
จึงเกิดความเร่าร้อนเพราะวิหงิ สา เพราะอาศัยความเร่าร้อน
เพราะวิหิงสา จึงเกิดการแสวงหาวิหิงสา ภิก ษุทั้ง หลาย
ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ เมื่อแสวงหาวิหิงสา ย่อมปฏิบัติผิดโดย
ฐานะ ๓ คือ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ.
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ภิ ก ษุ ท้ั ง หลาย บุ รุ ษ วางคบหญ้ า ที่ ไ ฟติ ด แล้ ว ใน
ป่าหญ้าแห้ง ถ้าหากเขาไม่รบี ดับด้วยมือและเท้าแล้ว เมือ่ เป็น
เช่นนั้น บรรดาสัตว์มีชีวิตทั้งหลาย ที่อาศัยหญ้าและไม้อยู่
ก็จะถึงความพินาศย่อยยับ ภิกษุทั้งหลาย ฉันใดก็ฉันนั้น
สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง เมื่อไม่รีบละ ไม่รีบ
บรรเทา ไม่รบี ทำ�ให้สน้ิ สุด ไม่รบี ทำ�ให้ไม่มเี หลือ ซึง่ อกุศลสัญญา
ที่เกิดขึ้นก่อกวนแล้ว เขาย่อมอยู่เป็นทุกข์ มีความอึดอัด
มีความคับแค้น มีความเร่าร้อนในปัจจุบนั เบือ้ งหน้าจากการตาย
เพราะกายแตกทำ�ลาย ทุคติเป็นอันหวังได้.
ภิกษุทั้งหลาย เนกขัมมวิตกย่อมเกิดอย่างมีเหตุ
ไม่เกิดอย่างไม่มีเหตุ อัพยาบาทวิตกย่อมเกิดอย่างมีเหตุ
ไม่เกิดอย่างไม่มีเหตุ อวิหิงสาวิตกย่อมเกิดอย่างมีเหตุ
ไม่เกิดอย่างไม่มีเหตุ.
ภิกษุทั้งหลาย ก็เนกขัมมวิตกย่อมเกิดอย่างมีเหตุ
ไม่เกิดอย่างไม่มีเหตุ อัพยาบาทวิตกย่อมเกิดอย่างมีเหตุ
ไม่เกิดอย่างไม่มีเหตุ อวิหิงสาวิตกย่อมเกิดอย่างมีเหตุ
ไม่เกิดอย่างไม่มีเหตุ เป็นอย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยเนกขัมมธาตุ จึงเกิด
ความหมายรู้ในเนกขัมมะ (เนกฺขมฺมธาตุ ภิกฺขเว ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ
เนกฺขมฺมสฺา)
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เพราะอาศัยความหมายรูใ้ นเนกขัมมะ จึงเกิดความดำ�ริ
ในเนกขัมมะ (เนกฺขมฺมสฺ ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ เนกฺขมฺมสงฺกปฺโป)
เพราะอาศัยความดำ�ริในเนกขัมมะ จึงเกิดความพอใจ
ในเนกขัมมะ (เนกฺขมฺมสงฺกปฺป ปฏิจจฺ อุปปฺ ชฺชติ เนกฺขมฺมจฺฉนฺโท)
เพราะอาศั ย ความพอใจในเนกขั ม มะ จึ ง เกิ ด
ความเร่าร้อนเพราะเนกขัมมะ (เนกฺขมฺมจฺฉนฺท ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ
เนกฺขมฺมปริฬาโห)

เพราะอาศัยความเร่าร้อนเพราะเนกขัมมะ จึงเกิด
การแสวงหาเนกขัมมะ (เนกฺขมฺมปริฬาห ปฏิจจฺ อุปปฺ ชฺชติ เนกฺขมฺมปริเยสนา)

ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับ เมื่อแสวงหา
เนกขั ม มะ ย่ อ มปฏิ บั ติ ช อบโดยฐานะ ๓ คื อ ทางกาย
ทางวาจา และทางใจ.
ภิกษุท้ังหลาย เพราะอาศัยอัพยาบาทธาตุ จึงเกิด
ความหมายรูใ้ นความไม่พยาบาท เพราะอาศัยความหมายรู้
ในความไม่พยาบาท จึงเกิดความดำ�ริในความไม่พยาบาท
เพราะอาศัยความดำ�ริในความไม่พยาบาท จึงเกิดความพอใจ
ในความไม่ พ ยาบาท เพราะอาศั ย ความพอใจใน
ความไม่พยาบาท จึงเกิดความเร่าร้อนเพราะความไม่พยาบาท
เพราะอาศัยความเร่าร้อนเพราะความไม่พยาบาท จึงเกิด
การแสวงหาความไม่พยาบาท ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวก
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ผูไ้ ด้สดับ เมือ่ แสวงหาความไม่พยาบาท ย่อมปฏิบตั ชิ อบโดย
ฐานะ ๓ คือ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ.
ภิกษุท้ังหลาย เพราะอาศัยอวิหิงสาธาตุ จึงเกิด
ความหมายรูใ้ นอวิหงิ สา เพราะอาศัยความหมายรูใ้ นอวิหงิ สา
จึงเกิดความดำ�ริในอวิหงิ สา เพราะอาศัยความดำ�ริในอวิหงิ สา
จึงเกิดความพอใจในอวิหิงสา เพราะอาศัยความพอใจใน
อวิหิงสา จึงเกิดความเร่าร้อนเพราะอวิหิงสา เพราะอาศัย
ความเร่าร้อนเพราะอวิหิงสา จึงเกิดการแสวงหาอวิหิงสา
ภิกษุทงั้ หลาย อริยสาวกผูไ้ ด้สดับ เมือ่ แสวงหาอวิหงิ สา ย่อม
ปฏิบัติชอบโดยฐานะ ๓ คือ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ.
ภิ ก ษุ ท้ั ง หลาย บุ รุ ษ วางคบหญ้ า ที่ ไ ฟติ ด แล้ ว ใน
ป่าหญ้าแห้ง ถ้าหากเขารีบดับด้วยมือและเท้าแล้ว เมื่อเป็น
เช่นนั้น บรรดาสัตว์มีชีวิตทั้งหลาย ที่อาศัยหญ้าและไม้อยู่
ก็จะไม่ถงึ ความพินาศย่อยยับ ภิกษุทงั้ หลาย ฉันใดก็ฉนั นัน้
สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่ เมือ่ รีบละ รีบบรรเทา
รีบทำ�ให้สนิ้ สุด รีบทำ�ให้ไม่มเี หลือ ซึง่ อกุศลสัญญาทีเ่ กิดขึน้
ก่ อ กวนแล้ ว เขาย่ อ มอยู่ เ ป็ น สุ ข ไม่ มี ค วามอึ ด อั ด ไม่ มี
ความคับแค้น ไม่มีความเร่าร้อนในปัจจุบัน เบื้องหน้าจาก
การตายเพราะกายแตกทำ�ลาย สุคติเป็นอันหวังได้.
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ข้อปฏิบัติเพื่อดับอกุศลสังกัปปะ
(ความดำ�ริอันเป็นอกุศล)

36

-บาลี ม. ม. ๑๓/๓๔๙/๓๖๔.

ช่างไม้ ก็ความดำ�ริอันเป็นอกุศล (อกุศลสังกัปปะ)
เป็นอย่างไร ช่างไม้ ความดำ�ริในกาม ความดำ�ริในพยาบาท
ความดำ�ริในวิหิงสา (ความเบียดเบียน) เหล่านี้เรากล่าวว่า
ความดำ�ริอันเป็นอกุศล.
ช่างไม้ ก็ความดำ�ริอันเป็นอกุศลนี้ มีอะไรเป็นเหตุ
ให้เกิด แม้เหตุให้เกิดแห่งความดำ�ริอนั เป็นอกุศลนัน้ เรากล่าว
แล้วว่า มีสญ
ั ญาเป็นเหตุให้เกิด ก็สญ
ั ญาเป็นอย่างไร แม้สญ
ั ญา
ก็มมี าก หลายอย่าง นานาประการ สัญญาใดเป็นสัญญาในกาม
เป็นสัญญาในพยาบาท เป็นสัญญาในวิหงิ สา ความดำ�ริอนั เป็น
อกุศลนี้ มีสญ
ั ญาเป็นเหตุให้เกิด.
ช่างไม้ ก็ความดำ�ริอนั เป็นอกุศลเหล่านี้ ดับไม่เหลือ
ในที่ไหน แม้ความดับแห่งความดำ�ริอันเป็นอกุศลนั้น เราก็
กล่าวไว้แล้ว ช่างไม้ ในกรณีนี้ ภิกษุเพราะสงัดจากกาม
และอกุศลธรรมทั้งหลาย บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร
มีปีติและสุข อันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่ ความดำ�ริอันเป็น
อกุศลเหล่านี้ ย่อมดับไม่เหลือในปฐมฌานนั้น.1
1. ข้อสังเกต แม้ในปฐมฌาน ก็สามารถละอกุศลสังกัปปะทัง้ ๓ อย่างได้. -ผูร้ วบรวม
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ช่างไม้ ก็ผู้ปฏิบัติอย่างไร จึงจะชื่อว่าปฏิบัติเพื่อ
ความดั บ แห่ ง ความดำ�ริอันเป็นอกุศ ล ช่างไม้ ภิกษุใน
ธรรมวินยั นี้ ย่อมปลูกความพอใจ ย่อมพยายาม ย่อมปรารภ
ความเพียร ย่อมประคองจิต ย่อมตัง้ จิตไว้ เพือ่ ความไม่บงั เกิด
แห่งอกุศลธรรมอันเป็นบาปทัง้ หลาย ทีย่ งั ไม่ได้บงั เกิดขึน้ …
เพื่อละอกุศลธรรมอันเป็นบาปทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้ว …
เพือ่ การบังเกิดขึน้ แห่งกุศลธรรมทัง้ หลายทีย่ งั ไม่ได้บงั เกิด …
เพื่อความยั่งยืน ความไม่เลอะเลือน ความงอกงามยิ่งขึ้น
ความไพบูลย์ ความเจริญ ความเต็มเปี่ยมแห่งกุศลธรรม
ทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้ว ช่างไม้ ผู้ปฏิบัติอย่างนี้แลชื่อว่า
ปฏิบตั เิ พือ่ ความดับแห่งความดำ�ริอนั เป็นอกุศล.
ช่างไม้ ก็ความดำ�ริอนั เป็นกุศลเป็นอย่างไร ช่างไม้
ความดำ�ริในเนกขัมมะ ความดำ�ริในความไม่พยาบาท ความดำ�ริ
ในอวิหิงสา (ความไม่เบียดเบียน) เหล่านี้เรากล่าวว่าความดำ�ริ
อันเป็นกุศล.
ช่างไม้ ก็ความดำ�ริอนั เป็นกุศลนี้ มีอะไรเป็นเหตุให้เกิด
แม้เหตุให้เกิดแห่งความดำ�ริอนั เป็นกุศลนัน้ เรากล่าวแล้วว่า
มีสญ
ั ญาเป็นเหตุให้เกิด ก็สญ
ั ญาเป็นอย่างไร แม้สญ
ั ญาก็มมี าก
หลายอย่าง นานาประการ สัญญาใดเป็นสัญญาในเนกขัมมะ
เป็นสัญญาในความไม่พยาบาท เป็นสัญญาในอวิหงิ สา ความดำ�ริ
อันเป็นกุศลนี้ มีสัญญาเป็นเหตุให้เกิด.
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ช่างไม้ ก็ความดำ�ริอันเป็นกุศลเหล่านี้ ดับไม่เหลือ
ในที่ไหน แม้ความดับแห่งความดำ�ริอันเป็นกุศลนั้น เราก็
กล่าวไว้แล้ว ช่างไม้ ในกรณีนี้ ภิกษุบรรลุทตุ ยิ ฌาน มีความ
ผ่องใสแห่งจิตในภายใน เป็นธรรมเอกผุดขึน้ ไม่มวี ติ ก ไม่มี
วิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปีติและสุขเกิดอันจากสมาธิ
แล้วแลอยู่ ความดำ�ริอนั เป็นกุศลเหล่านี้ ย่อมดับไม่เหลือใน
ทุตยิ ฌานนัน้ .
ช่างไม้ ก็ผู้ปฏิบัติอย่างไร จึงจะชื่อว่าปฏิบัติเพื่อ
ความดั บ แห่ ง ความดำ � ริ อั น เป็ น กุ ศ ล ช่ า งไม้ ภิ ก ษุ ใ น
ธรรมวินัยนี้ ย่อมปลูกความพอใจ ย่อมพยายาม ย่อมปรารภ
ความเพียร ย่อมประคองจิต ย่อมตัง้ จิตไว้ เพือ่ ความไม่บงั เกิด
แห่งอกุศลธรรมอันเป็นบาปทัง้ หลาย ทีย่ งั ไม่ได้บงั เกิดขึน้ …
เพื่อละอกุศลธรรมอันเป็นบาปทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้ว …
เพือ่ การบังเกิดขึน้ แห่งกุศลธรรมทัง้ หลายทีย่ งั ไม่ได้บงั เกิด …
เพื่อความยั่งยืน ความไม่เลอะเลือน ความงอกงามยิ่งขึ้น
ความไพบูลย์ ความเจริญ ความเต็มเปี่ยมแห่งกุศลธรรม
ทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้ว ช่างไม้ ผู้ปฏิบัติอย่างนี้แลชื่อว่า
ปฏิบัติเพื่อความดับแห่งความดำ�ริอันเป็นกุศล.
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-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๒๐/๔๓๘.

ภิกษุทั้งหลาย กามฉันทะที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้น
และที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น
เพราะกระทำ�ในใจมากถึงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งกามราคะ.
ภิกษุทั้งหลาย พยาบาทที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้น
และที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น
เพราะกระทำ�ในใจมากถึงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งพยาบาท.
ภิกษุทั้งหลาย ถีนมิทธะที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้น
และที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น
เพราะกระทำ�ในใจมากถึงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งถีนมิทธะ.
ภิกษุทง้ั หลาย อุทธัจจกุกกุจจะทีย่ งั ไม่เกิด ย่อมเกิดขึน้
และที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ย่งิ ขึ้น
เพราะกระทำ�ในใจมากถึงธรรมอันเป็นทีต่ ง้ั แห่งอุทธัจจกุกกุจจะ.
ภิกษุทั้งหลาย วิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้น
และที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น
เพราะกระทำ�ในใจมากถึงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉา.
(ในสูตรอืน่ ตรัสว่า เพราะกระทำ�ในใจโดยไม่แยบคาย จึงเป็น
เหตุให้นวิ รณ์ทง้ั ๕ ทีย่ งั ไม่เกิด ย่อมเกิดขึน้ และทีเ่ กิดแล้ว ย่อมเป็นไปเพือ่
ความเจริญไพบูลย์ยง่ิ ขึน้ -บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๓๒/๔๘๒. -ผูร้ วบรวม)
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38

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๙๔/๓๕๗.

ภิกษุทั้งหลาย กายนี้มีอาหารเป็นที่ตั้ง ดำ�รงอยู่ได้
เพราะอาศัยอาหาร ไม่มีอาหารดำ�รงอยู่ไม่ได้ แม้ฉันใด
นิวรณ์ ๕ ก็มีอาหารเป็นที่ตั้ง ดำ�รงอยู่ได้เพราะอาศัยอาหาร
ไม่มีอาหารดำ�รงอยู่ไม่ได้ ฉันนั้นเหมือนกัน.
ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้กามฉันทะ
ที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น
ภิกษุทงั้ หลาย สุภนิมติ มีอยู่ การกระทำ�ให้มากซึง่ อโยนิโสมนสิการในสุภนิมติ นัน้ นีเ้ ป็นอาหารให้กามฉันทะทีย่ งั ไม่เกิด
เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น.
ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้พยาบาท
ที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น
ภิกษุทงั้ หลาย ปฏิฆนิมติ มีอยู่ การกระทำ�ให้มากซึง่ อโยนิโสมนสิก ารในปฏิ ฆนิ มิตนั้น นี้เ ป็น อาหารให้พ ยาบาทที่ยัง
ไม่เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น.
ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้ถีนมิทธะ
ที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น
ภิกษุทง้ั หลาย ความไม่ยนิ ดี ความเกียจคร้าน ความบิดขีเ้ กียจ
ความเมาอาหาร ความทีใ่ จหดหูม่ อี ยู่ การกระทำ�ให้มากซึง่
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อโยนิโสมนสิการในธรรมเหล่านัน้ นีเ้ ป็นอาหารให้ถนี มิทธะ
ทีย่ งั ไม่เกิด เกิดขึน้ หรือทีเ่ กิดขึน้ แล้วให้เจริญไพบูลย์ยงิ่ ขึน้ .
ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้อุทธัจจกุกกุจจะที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญ
ไพบูลย์ยง่ิ ขึน้ ภิกษุทง้ั หลาย ความไม่สงบใจมีอยู่ การกระทำ�
ให้มากซึ่งอโยนิโสมนสิการในความไม่สงบใจนั้น นี้เป็น
อาหารให้อุทธัจจกุกกุจจะที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้น
แล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น.
ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้วิจิกิจฉา
ที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น
ภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉา
มีอยู่ การกระทำ�ให้มากซึง่ อโยนิโสมนสิการในธรรมเหล่านัน้
นีเ้ ป็นอาหารให้วจิ กิ จิ ฉาทีย่ งั ไม่เกิด เกิดขึน้ หรือทีเ่ กิดขึน้ แล้ว
ให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น.
ภิกษุทั้งหลาย กายนี้มีอาหารเป็นที่ตั้ง ดำ�รงอยู่ได้
เพราะอาศัยอาหาร ไม่มอี าหารดำ�รงอยูไ่ ม่ได้ แม้ฉนั ใด นิวรณ์ ๕
เหล่านี้ ก็มีอาหารเป็นที่ตั้ง ดำ�รงอยู่ได้เพราะอาศัยอาหาร
ไม่มีอาหารดำ�รงอยู่ไม่ได้ ฉันนั้นเหมือนกัน.
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เมือ่ ตัง้ ใจฟังธรรม กามฉันทะ ย่อมไม่มี

39

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๓๔/๔๙๒.

ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด อริยสาวกตั้งใจ ใส่ใจ รวม
เข้าไว้ด้วยใจทั้งหมด เงี่ยโสตลงฟังธรรม สมัยนั้น นิวรณ์ ๕
ย่อมไม่มีแก่เธอ โพชฌงค์ ๗ ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์.
ในสมั ย นั้ น นิ ว รณ์ ๕ อะไรบ้ า งย่ อ มไม่ มี แ ก่ เ ธอ
คือ กามฉันทนิวรณ์ ย่อมไม่มี พยาบาทนิวรณ์ ย่อมไม่มี
ถีนมิทธนิวรณ์ ย่อมไม่มี อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ ย่อมไม่มี
วิจกิ จิ ฉานิวรณ์ ย่อมไม่มี ภิกษุทงั้ หลาย ในสมัยนัน้ นิวรณ์ ๕
เหล่านี้ ย่อมไม่มีแก่เธอ.
ในสมัยนัน้ โพชฌงค์ ๗ อะไรบ้างย่อมถึงความเจริญ
บริบูรณ์ คือ สติสัมโพชฌงค์ ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์
ธั ม มวิ จ ยสั ม โพชฌงค์ ย่ อ มถึ ง ความเจริ ญ บริ บู ร ณ์
วิรยิ สัมโพชฌงค์ ย่อมถึงความเจริญบริบรู ณ์ ปีตสิ มั โพชฌงค์
ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ ย่อมถึง
ความเจริญบริบรู ณ์ สมาธิสัมโพชฌงค์ ย่อมถึงความเจริญ
บริบูรณ์ อุเบกขาสัมโพชฌงค์ ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์
ภิกษุท้ังหลาย ในสมัยนั้น โพชฌงค์ ๗ เหล่านี้ ย่อมถึง
ความเจริญบริบรู ณ์.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย สมั ย ใด อริ ย สาวกตั้ ง ใจ ใส่ ใ จ
รวมเข้าไว้ดว้ ยใจทัง้ หมด เงีย่ โสตลงฟังธรรม สมัยนัน้ นิวรณ์ ๕
ย่อมไม่มแี ก่เธอ และโพชฌงค์ ๗ ย่อมถึงความเจริญบริบรู ณ์.
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ธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว บรรเทาได้ยาก

40

-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๒๐๖/๑๖๐.

ภิกษุทงั้ หลาย ธรรม ๕ ประการเหล่านี้ เกิดขึน้ แล้ว
บรรเทาได้ยาก ๕ ประการอะไรบ้าง คือ
(1) ราคะ เกิดขึ้นแล้วบรรเทาได้ยาก
(2) โทสะ เกิดขึ้นแล้วบรรเทาได้ยาก
(3) โมหะ เกิดขึ้นแล้วบรรเทาได้ยาก
(4) ปฏิภาณ เกิดขึ้นแล้วบรรเทาได้ยาก
(5) จิตคิดจะไป (คมิกจิตตฺ ) เกิดขึน้ แล้วบรรเทาได้ยาก
ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการเหล่านี้แล เกิดขึ้น
แล้วบรรเทาได้ยาก.
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41

-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๔๒/๔๓.

ภิกษุท้งั หลาย ไฟ ๗ อย่างเหล่านี้มีอยู่ ๗ อย่าง
อะไรบ้าง คือ ไฟคือราคะ ไฟคือโทสะ ไฟคือโมหะ ไฟคือ
อาหุไนยะ ไฟคือคหบดี ไฟคือทักขิไณยะ และไฟทีเ่ กิดจากไม้
ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แลไฟ ๗ อย่าง.
… พราหมณ์ ไฟ ๓ อย่างเหล่านี้ ท่านควรละ ควรเว้น
ไม่ควรเสพ ๓ อย่างอะไรบ้าง คือ ไฟคือราคะ ไฟคือโทสะ
ไฟคือโมหะ.
พราหมณ์ ก็เพราะเหตุอะไร จึงควรละ ควรเว้น
ไม่ควรเสพไฟคือราคะนี้ เพราะบุคคลผู้มีราคะ ถูกราคะ
ครอบงำ� มีจิตถูกราคะกลุ้มรุม ย่อมประพฤติกายทุจริต
วจี ทุ จ ริ ต และมโนทุ จ ริ ต ได้ ครั้ น ประพฤติ ก ายทุ จ ริ ต
วจีทุจริต และมโนทุจริตแล้ว เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบาย
ทุคติ วินิบาต นรก ดังนั้น ไฟคือราคะนี้ จึงควรละ ควรเว้น
ไม่ควรเสพ พราหมณ์ ก็เพราะเหตุอะไร จึงควรละ ควรเว้น
ไม่ควรเสพไฟคือโทสะนี้ เพราะบุคคลผู้มีโทสะ ถูกโทสะ
ครอบงำ� มีจิตถูกโทสะกลุ้มรุม ย่อมประพฤติกายทุจริต
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วจีทจุ ริต และมโนทุจริตได้ ครัน้ ประพฤติกายทุจริต วจีทจุ ริต
และมโนทุจริตแล้ว เมือ่ ตายไปย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินบิ าต
นรก ดังนั้น ไฟคือโทสะนี้ จึงควรละ ควรเว้น ไม่ควรเสพ
พราหมณ์ ก็เพราะเหตุอะไร จึงควรละ ควรเว้น ไม่ควรเสพ
ไฟคือโมหะนี้ เพราะบุคคลผูม้ โี มหะ ถูกโมหะครอบงำ� มีจติ
ถูกโมหะกลุ้มรุม ย่อมประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต และ
มโนทุ จ ริ ต ได้ ครั้ น ประพฤติ ก ายทุ จ ริ ต วจี ทุ จ ริ ต และ
มโนทุจริตแล้ว เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต
นรก ดังนั้น ไฟคือโมหะนี้ จึงควรละ ควรเว้น ไม่ควรเสพ.
พราหมณ์ ไฟ ๓ อย่างเหล่านีแ้ ล ท่านควรละ ควรเว้น
ไม่ควรเสพ.
พราหมณ์ ไฟ ๓ อย่างเหล่านี้ ท่านควรสักการะ
เคารพ นับถือ บูชา บริหารให้อยูเ่ ป็นสุขโดยถูกต้อง ๓ อย่าง
อะไรบ้าง คือ ไฟคืออาหุไนยะ ไฟคือคหบดี ไฟคือทักขิไณยะ.
พราหมณ์ ก็ไฟคืออาหุไนยะเป็นอย่างไร พราหมณ์
บุคคลบางคนในกรณีนี้ คือ มารดาก็ดี บิดาก็ดี เหล่านีเ้ รียกว่า
ไฟคืออาหุไนยะ ข้อนัน้ เพราะเหตุอะไร เพราะเหตุวา่ บุคคล
ย่อมเกิดมาจากมารดาและบิดา ดังนัน้ ไฟคืออาหุไนยะนี้ จึงควร
สักการะ เคารพ นับถือ บูชา บริหารให้อยูเ่ ป็นสุขโดยถูกต้อง
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พราหมณ์ ก็ไฟคือคหบดีเป็นอย่างไร พราหมณ์ บุคคล
บางคนในกรณีนี้ คือ บุตรก็ดี ภรรยาก็ดี ทาสก็ดี คนทำ�งานก็ดี
เหล่านี้เรียกว่า ไฟคือคหบดี ดังนั้น ไฟคือคหบดีนี้ จึงควร
สักการะ เคารพ นับถือ บูชา บริหารให้อยูเ่ ป็นสุขโดยถูกต้อง
พราหมณ์ ก็ ไ ฟคื อ ทั ก ขิ ไ ณยะเป็ น อย่ า งไร พราหมณ์
สมณพราหมณ์บางคนในโลกนี้ เป็นผูง้ ดเว้นจากความประมาท
มัวเมา ผูต้ งั้ มัน่ อยูใ่ นขันติและโสรัจจะ ผูฝ้ กึ ฝน ทำ�ความสงบ
ทำ�ความดับเย็นแก่ตนเอง เหล่านี้เรียกว่าไฟคือทักขิไณยะ
ดังนัน้ ไฟคือทักขิไณยะนี้ จึงควรสักการะ เคารพ นับถือ บูชา
บริหารให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้อง.
พราหมณ์ ไฟ ๓ อย่างเหล่านี้แล ท่านควรสักการะ
เคารพ นับถือ บูชา บริหารให้เป็นสุขโดยถูกต้อง.
พราหมณ์ ส่วนไฟทีเ่ กิดจากไม้ ต้องก่อให้ลกุ โพลงขึน้
ตามกาลอันควร ต้องคอยดูตามกาลอันควร ต้องคอยดับ
ตามกาลอันควร ต้องคอยเก็บตามกาลอันควร.
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42
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๓๗๖/๕๘๖.

คามณิ บุ ค คลบางคนในโลกนี้ ยั ง ละราคะไม่ ไ ด้
เพราะเป็นผูย้ งั ละราคะไม่ได้ คนอืน่ จึงยัว่ ให้โกรธได้ เมือ่ ถูก
คนอืน่ ยัว่ ให้โกรธ ย่อมแสดงความโกรธให้ปรากฏ ด้วยเหตุนน้ั
ผู้นั้นจึงถึงความนับว่า เป็นคนดุร้าย.
คามณิ บุ ค คลบางคนในโลกนี้ ยั ง ละโทสะไม่ ไ ด้
เพราะเป็นผูย้ งั ละโทสะไม่ได้ คนอืน่ จึงยัว่ ให้โกรธได้ เมือ่ ถูก
คนอืน่ ยัว่ ให้โกรธ ย่อมแสดงความโกรธให้ปรากฏ ด้วยเหตุนนั้
ผู้นั้นจึงถึงความนับว่า เป็นคนดุร้าย.
คามณิ บุ ค คลบางคนในโลกนี้ ยั ง ละโมหะไม่ ไ ด้
เพราะเป็นผูย้ งั ละโมหะไม่ได้ คนอืน่ จึงยัว่ ให้โกรธได้ เมือ่ ถูก
คนอืน่ ยัว่ ให้โกรธ ย่อมแสดงความโกรธให้ปรากฏ ด้วยเหตุนนั้
ผู้นั้นจึงถึงความนับว่า เป็นคนดุร้าย.
คามณิ นีแ้ ลเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้บคุ คลบางคนใน
โลกนี้จึงถึงความนับว่า เป็นคนดุร้าย.
คามณิ อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ละราคะได้แล้ว
เพราะเป็นผู้ละราคะได้ คนอื่นจึงยั่วให้โกรธไม่ได้ เมื่อถูก
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คนอืน่ ยัว่ ให้โกรธ ก็ไม่แสดงความโกรธให้ปรากฏ ด้วยเหตุนนั้
ผู้นั้นจึงถึงความนับว่า เป็นคนสงบเสงี่ยม.
คามณิ บุ ค คลบางคนในโลกนี้ ล ะโทสะได้ แ ล้ ว
เพราะเป็นผู้ละโทสะได้ คนอื่นจึงยั่วให้โกรธไม่ได้ เมื่อถูก
คนอืน่ ยัว่ ให้โกรธ ก็ไม่แสดงความโกรธให้ปรากฏ ด้วยเหตุนนั้
ผู้นั้นจึงถึงความนับว่า เป็นคนสงบเสงี่ยม.
คามณิ บุ ค คลบางคนในโลกนี้ ล ะโมหะได้ แ ล้ ว
เพราะเป็นผู้ละโมหะได้ คนอื่นจึงยั่วให้โกรธไม่ได้ เมื่อถูก
คนอืน่ ยัว่ ให้โกรธ ก็ไม่แสดงความโกรธให้ปรากฏ ด้วยเหตุนนั้
ผู้นั้นจึงถึงความนับว่า เป็นคนสงบเสงี่ยม.
คามณิ นี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้บุคคลบางคน
ในโลกนี้จึงถึงความนับว่า เป็นคนสงบเสงี่ยม.
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อาชีพที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ราคะ โทสะ โมหะ

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สกทาคามี

43
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๓๗๗/๕๘๙.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์เคยได้ยินคำ�ของนักเต้นรำ�
ผูเ้ ป็นอาจารย์และปาจารย์กอ่ นๆ กล่าวว่า นักเต้นรำ�คนใดทำ�ให้คนหัวเราะ
รืน่ เริง ด้วยคำ�จริงบ้าง คำ�เท็จบ้าง ในท่ามกลางสถานเต้นรำ� ในท่ามกลาง
สถานมหรสพ ผู้นั้นเมื่อกายแตกทำ�ลายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหาย
แห่งเทวดาชื่อปหาสะ ในข้อนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่างไร.

อย่าเลยคามณิ ขอพักข้อนี้เสียเถิด ท่านอย่าถาม
ข้อนี้กะเราเลย.
แม้ครั้งที่ ๒ คามณิ ได้ทูลถามอีก พระผู้มีพระภาคตรัสห้าม
แม้ครัง้ ที่ ๓ คามณิ ได้ทลู ถามอีก พระผูม้ พี ระภาคจึงตรัสตอบว่า

คามณิ เมื่อก่อนสัตว์ทั้งหลายยังไม่ปราศจากราคะ
ถูกเครื่องผูกคือราคะผูกไว้ นักเต้นรำ�ย่อมรวบรวมเข้าไว้
ซึ่งธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งราคะ ในท่ามกลางสถานเต้นรำ�
ในท่ามกลางสถานมหรสพแก่สัตว์เหล่านั้นมากยิ่งขึ้น.
คามณิ เมื่อก่อนสัตว์ทั้งหลายยังไม่ปราศจากโทสะ
ถูกเครื่องผูกคือโทสะผูกไว้ นักเต้นรำ�ย่อมรวบรวมเข้าไว้
ซึ่งธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งโทสะ ในท่ามกลางสถานเต้นรำ�
ในท่ามกลางสถานมหรสพแก่สัตว์เหล่านั้นมากยิ่งขึ้น.
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คามณิ เมื่อก่อนสัตว์ท้งั หลายยังไม่ปราศจากโมหะ
ถูกเครื่องผูกคือโมหะผูกไว้ นักเต้นรำ�ย่อมรวบรวมเข้าไว้
ซึ่งธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งโมหะ ในท่ามกลางสถานเต้นรำ�
ในท่ามกลางสถานมหรสพแก่สัตว์เหล่านั้นมากยิ่งขึ้น.
คามณิ นักเต้นรำ�นั้น ตนเองก็มัวเมาประมาท ตั้ง
อยู่ในความประมาท เมื่อกายแตกทำ�ลายไป ย่อมบังเกิดใน
นรกชื่อปหาสะ อนึ่ง ถ้าเขามีความเห็นอย่างนี้ว่า นักเต้นรำ�
คนใดทำ�ให้คนหัวเราะ รื่นเริงด้วยคำ�จริงบ้าง คำ�เท็จบ้าง
ในท่ามกลางสถานเต้นรำ� ในท่ามกลางสถานมหรสพ ผู้นั้น
เมือ่ กายแตกทำ�ลายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดา
ชื่อปหาสะดังนี้ไซร้ ความเห็นของเขานั้นเป็นความเห็นผิด.
คามณิ ก็เราย่อมกล่าวคติ ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึง่
ของบุคคลผูม้ คี วามเห็นผิด คือ นรกหรือกำ�เนิดเดรัจฉาน.
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ความแตกต่างของ ราคะ โทสะ โมหะ
และวิธลี ะราคะ โทสะ โมหะ

44

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๕๖/๕๐๘.

ภิกษุทั้ง หลาย ถ้าพวกปริพ พาชกอัญญเดียรถีย์
จะพึงถามอย่างนี้ว่า อาวุโส ธรรม ๓ อย่างเหล่านี้มีอยู่ คือ
ราคะ โทสะ และโมหะ อาวุโส อะไรเป็นความผิดแปลก
อะไรเป็นความแตกต่าง อะไรเป็นเครื่องแสดงความต่าง
ระหว่างธรรม ๓ อย่างเหล่านั้น ดังนี้.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เมื่ อ พวกเธอถู ก ถามอย่ า งนี้ แ ล้ ว
พึงพยากรณ์แก่เขาว่า อาวุโส ราคะมีโทษน้อย คลายช้า
โทสะมีโทษมาก คลายเร็ว โมหะมีโทษมาก คลายช้า.
ถ้าเขาถามอีกว่า อาวุโส อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นปัจจัย
ทีท่ �ำ ให้ราคะทีย่ งั ไม่เกิด เกิดขึน้ หรือราคะทีเ่ กิดอยูแ่ ล้ว เป็นไป
เพือ่ ความเจริญโดยยิง่ เพือ่ ความไพบูลย์ ดังนี้ คำ�ตอบพึงมีวา่
สุภนิมิต (สิ่งที่ทำ�ให้รู้สึกว่างาม) คือ เมื่อเขาทำ�ในใจซึ่งสุภนิมิต
โดยไม่ แ ยบคาย ราคะที่ ยั ง ไม่ เ กิ ด ก็ เ กิ ด ขึ้ น และราคะที่
เกิดอยูแ่ ล้ว ก็เป็นไปเพือ่ ความเจริญโดยยิง่ เพือ่ ความไพบูลย์
อาวุโส นี้คือเหตุ นี้คือปัจจัย.
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ถ้าเขาถามอีกว่า อาวุโส อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นปัจจัย
ที่ทำ�ให้โทสะที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือโทสะที่เกิดอยู่แล้ว
เป็นไปเพือ่ ความเจริญโดยยิง่ เพือ่ ความไพบูลย์ ดังนี้ คำ�ตอบ
พึงมีว่า ปฏิฆนิมิต (สิ่งที่ทำ�ให้รู้สึกกระทบกระทั่ง) คือ เมื่อเขาทำ�
ในใจซึง่ ปฏิฆนิมติ โดยไม่แยบคาย โทสะทีย่ งั ไม่เกิดก็เกิดขึน้
และโทสะทีเ่ กิดอยูแ่ ล้ว ก็เป็นไปเพือ่ ความเจริญโดยยิง่ เพือ่
ความไพบูลย์ อาวุโส นี้คือเหตุ นี้คือปัจจัย.
ถ้าเขาถามอีกว่า อาวุโส อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นปัจจัย
ที่ทำ�ให้โมหะที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือโมหะที่เกิดอยู่แล้ว
เป็นไปเพือ่ ความเจริญโดยยิง่ เพือ่ ความไพบูลย์ ดังนี้ คำ�ตอบ
พึงมีวา่ อโยนิโสมนสิการ (การทำ�ในใจโดยไม่แยบคาย) คือ เมือ่ เขา
ทำ�ในใจโดยไม่แยบคาย โมหะทีย่ งั ไม่เกิดก็เกิดขึน้ และโมหะ
ทีเ่ กิดอยูแ่ ล้ว ก็เป็นไปเพือ่ ความเจริญโดยยิง่ เพือ่ ความไพบูลย์
อาวุโส นี้คือเหตุ นี้คือปัจจัย.
ถ้าเขาถามอีกว่า อาวุโส อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นปัจจัย
ที่ทำ�ให้ราคะที่ยังไม่เกิด ไม่เกิดขึ้น หรือราคะที่เกิดอยู่แล้ว
ละไป ดังนี้ คำ�ตอบพึงมีว่า อสุภนิมิต (สิ่งที่ทำ�ให้รู้สึกว่าไม่งาม)
คือ เมื่อเขาทำ�ในใจซึ่งอสุภนิมิตโดยแยบคาย ราคะที่ยัง
ไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้น และราคะที่เกิดอยู่แล้วก็ละไป อาวุโส
นี้คือเหตุ นี้คือปัจจัย.
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ถ้าเขาถามอีกว่า อาวุโส อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นปัจจัย
ที่ทำ�ให้โทสะที่ยังไม่เกิด ไม่เกิดขึ้น หรือโทสะที่เกิดอยู่แล้ว
ละไป ดังนี้ คำ�ตอบพึงมีวา่ เมตตาเจโตวิมตุ ติ (ความหลุดพ้น
แห่งจิตอันประกอบอยูด่ ว้ ยเมตตา) คือ เมือ่ เขาทำ�ในใจซึง่ เมตตาเจโตวิมุตติโดยแยบคาย โทสะที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้น และ
โทสะที่เกิดอยู่แล้วก็ละไป อาวุโส นี้คือเหตุ นี้คือปัจจัย.
ถ้าเขาถามอีกว่า อาวุโส อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นปัจจัย
ที่ทำ�ให้โมหะที่ยังไม่เกิด ไม่เกิดขึ้น หรือโมหะที่เกิดอยู่แล้ว
ละไป ดังนี้ คำ�ตอบพึงมีว่า โยนิโสมนสิการ (การทำ�ในใจโดย
แยบคาย) คือ เมือ่ เขาทำ�ในใจโดยแยบคาย โมหะทีย่ งั ไม่เกิดก็
ไม่เกิดขึน้ และโมหะทีเ่ กิดอยูแ่ ล้วก็ละไป อาวุโส นีค้ อื เหตุ
นี้คือปัจจัย.
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เจริญอสุภะเพือ่ ละราคะ เจริญเมตตา
เพือ่ ละโทสะ เจริญปัญญาเพือ่ ละโมหะ

45

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๖/๓๗๘.

ภิกษุทงั้ หลาย ธรรม ๓ อย่างเหล่านีม้ อี ยู่ ๓ อย่าง
อะไรบ้าง คือ ราคะ โทสะ และโมหะ ภิกษุทงั้ หลาย เหล่านีแ้ ล
ธรรม ๓ อย่างนั้น.
ภิกษุทั้งหลาย เพื่อละเสียซึ่งธรรม ๓ อย่างเหล่านี้
ควรเจริญซึ่งธรรม ๓ อย่าง ธรรม ๓ อย่างอะไรบ้าง คือ
เจริญอสุภะ เพือ่ ละเสียซึง่ ราคะ เจริญเมตตา เพือ่ ละเสียซึง่
โทสะ เจริญปัญญา เพื่อละเสียซึ่งโมหะ.
ภิกษุทงั้ หลาย ธรรม ๓ อย่างเหล่านี้ อันบุคคลควร
เจริญเพื่อละเสียซึ่งธรรม ๓ อย่างเหล่าโน้นแล.
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เจริญอนุสสติ เพือ่ ละราคะ โทสะ โมหะ

46

-บาลี เอกาทสก. อํ. ๒๔/๓๕๕/๒๑๘.

เจ้าศากยะพระนามว่ามหานาม ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ หม่อมฉันทราบข่าวดังนีว้ า่ ภิกษุเป็นอันมากกระทำ�
จีวรกรรมเพือ่ พระผูม้ พี ระภาคด้วยหวังว่า พระผูม้ พี ระภาคมีจวี รสำ�เร็จแล้ว
จะเสด็จจาริกโดยล่วงไป ๓ เดือน ดังนี้ ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ หม่อมฉัน
ผูอ้ ยูด่ ว้ ยธรรมเครือ่ งอยูต่ า่ งๆ จะพึงอยูด่ ว้ ยธรรมเครือ่ งอยูอ่ ะไร.

สาธุ สาธุ มหานาม การที่พระองค์ เสด็จเข้ามาหา
ตถาคตแล้วตรัสถามว่า ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ หม่อมฉันผูอ้ ยู่
ด้วยธรรมเครือ่ งอยูต่ า่ งๆ จะพึงอยูด่ ว้ ยธรรมเครือ่ งอยูอ่ ะไร
ดังนี้ เป็นการสมควรแก่พระองค์ผู้เป็นกุลบุตร.
มหานาม กุลบุตรผู้มีศรัทธาย่อมเป็นผู้บริบูรณ์
ผู้ไม่มีศรัทธาย่อมไม่เป็นผู้บริบูรณ์ ผู้ปรารภความเพียร
ย่อมเป็นผูบ้ ริบรู ณ์ ผูเ้ กียจคร้านย่อมไม่เป็นผูบ้ ริบรู ณ์ ผูม้ สี ติ
ตัง้ มัน่ ย่อมเป็นผูบ้ ริบรู ณ์ ผูม้ สี ติหลงลืมย่อมไม่เป็นผูบ้ ริบรู ณ์
ผูม้ จี ติ ตัง้ มัน่ ย่อมเป็นผูบ้ ริบรู ณ์ ผูม้ จี ติ ไม่ตงั้ มัน่ ย่อมไม่เป็น
ผู้บริบูรณ์ ผู้มีปัญญาย่อมเป็นผู้บริบูรณ์ ผู้มีปัญญาทราม
ย่อมไม่เป็นผูบ้ ริบรู ณ์ มหานาม เมือ่ พระองค์ตงั้ อยูใ่ นธรรม
๕ ประการเหล่านี้แล้ว พึงเจริญธรรม ๖ ประการเหล่านี้ให้
ยิง่ ขึน้ ไป.
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มหานาม ในธรรม ๖ ประการนัน้ พระองค์พงึ ระลึกถึง
ตถาคตว่า แม้เพราะเหตุนี้ๆ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
เป็นพระอรหันต์ … เป็นผู้จำ�แนกธรรม มหานาม สมัยใด
อริยสาวกระลึกถึงตถาคต สมัยนัน้ จิตของอริยสาวกนัน้ ย่อม
ไม่ถูกราคะกลุ้มรุม ไม่ถูกโทสะกลุ้มรุม ไม่ถูกโมหะกลุ้มรุม
สมัยนัน้ จิตของอริยสาวกนัน้ ย่อมดำ�เนินไปตรง มหานาม
อริยสาวกผู้มีจิตดำ�เนินไปตรงเพราะปรารภตถาคต ย่อมได้
ความรู้อรรถ ย่อมได้ความรู้ธรรม ย่อมได้ความปราโมทย์
อั น ประกอบด้ ว ยธรรม ปี ติ ย่ อ มเกิ ด แก่ อ ริ ย สาวกผู้ มี
ความปราโมทย์ กายของผู้มีใจประกอบด้วยปีติย่อมสงบ
ผูม้ กี ายสงบย่อมเสวยสุข จิตของผูม้ สี ขุ ย่อมตัง้ มัน่ มหานาม
อริยสาวกนีเ้ รากล่าวว่า เป็นผูถ้ งึ ความสงบอยูใ่ นหมูส่ ตั ว์ผถู้ งึ
ความไม่สงบ เป็นผู้ไม่มีความพยาบาทอยู่ในหมู่สัตว์ผู้มี
ความพยาบาท เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสแห่งธรรมเจริญ
พุทธานุสสติ.
มหานาม อีกประการหนึ่ง พระองค์พึงระลึกถึง
พระธรรมว่า พระธรรมอันพระผูม้ พี ระภาคตรัสดีแล้ว อันบุคคล
พึงเห็นเอง … อันวิญญูชนพึงรูเ้ ฉพาะตน มหานาม สมัยใด
อริยสาวกระลึกถึงพระธรรม สมัยนั้น จิตของอริยสาวกนั้น
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ย่อมไม่ถูกราคะกลุ้มรุม ไม่ถูกโทสะกลุ้มรุม ไม่ถูกโมหะ
กลุ้มรุม สมัยนั้น จิตของอริยสาวกนั้น ย่อมดำ�เนินไปตรง
มหานาม อริ ย สาวกผู้ มี จิ ต ดำ � เนิ น ไปตรงเพราะปรารภ
พระธรรม ย่อมได้ความรูอ้ รรถ ย่อมได้ความรูธ้ รรม ย่อมได้
ความปราโมทย์ อั น ประกอบด้ ว ยธรรม … มหานาม
อริยสาวกนี้เรากล่าวว่า เป็นผู้ถึงความสงบอยู่ในหมู่สัตว์
ผูถ้ งึ ความไม่สงบ เป็นผูไ้ ม่มคี วามพยาบาทอยูใ่ นหมูส่ ตั ว์ผมู้ ี
ความพยาบาท เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสแห่งธรรมเจริญ
ธรรมานุสสติ.
มหานาม อีกประการหนึ่ง พระองค์พึงระลึกถึง
พระสงฆ์วา่ พระสงฆ์สาวกของพระผูม้ พี ระภาค เป็นผูป้ ฏิบตั ิ
ดีแล้ว … เป็นนาบุญของโลก ไม่มนี าบุญอืน่ ยิง่ กว่า มหานาม
สมัยใด อริยสาวกระลึกถึงพระสงฆ์ สมัยนัน้ จิตของอริยสาวกนัน้
ย่อมไม่ถูกราคะกลุ้มรุม ไม่ถูกโทสะกลุ้มรุม ไม่ถูกโมหะ
กลุ้มรุม สมัยนั้น จิตของอริยสาวกนั้น ย่อมดำ�เนินไปตรง
มหานาม อริ ย สาวกผู้ มี จิ ต ดำ � เนิ น ไปตรงเพราะปรารภ
พระสงฆ์ ย่อมได้ความรู้อรรถ ย่อมได้ความรู้ธรรม ย่อมได้
ความปราโมทย์อนั ประกอบด้วยธรรม … มหานาม อริยสาวกนี้
เรากล่าวว่า เป็นผูถ้ งึ ความสงบอยูใ่ นหมูส่ ตั ว์ผถู้ งึ ความไม่สงบ
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เป็นผู้ไม่มีความพยาบาทอยู่ในหมู่สัตว์ผู้มีความพยาบาท
เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสแห่งธรรมเจริญสังฆานุสสติ.
มหานาม อีกประการหนึ่ง พระองค์พึงระลึกถึงศีล
ของตนว่า เราเป็นผูม้ ศี ลี ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ดา่ ง ไม่พร้อย …
เป็นไปเพื่อสมาธิ มหานาม สมัยใด อริยสาวกระลึกถึงศีล
สมัยนัน้ จิตของอริยสาวกนัน้ ย่อมไม่ถกู ราคะกลุม้ รุม ไม่ถกู
โทสะกลุม้ รุม ไม่ถกู โมหะกลุม้ รุม สมัยนัน้ จิตของอริยสาวกนัน้
ย่อมดำ�เนินไปตรง มหานาม อริยสาวกผูม้ จี ติ ดำ�เนินไปตรง
เพราะปรารภศีล ย่อมได้ความรู้อรรถ ย่อมได้ความรู้ธรรม
ย่อมได้ความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรม … มหานาม
อริยสาวกนี้เรากล่าวว่า เป็นผู้ถึงความสงบอยู่ในหมู่สัตว์
ผู้ถึงความไม่สงบ เป็นผู้ไม่มีความพยาบาทอยู่ในหมู่สัตว์
ผูม้ คี วามพยาบาท เป็นผูถ้ งึ พร้อมด้วยกระแสแห่งธรรมเจริญ
สีลานุสสติ.
มหานาม อีกประการหนึง่ พระองค์พงึ ระลึกถึงจาคะ
ของตนว่า เป็นลาภของเราหนอ เราได้ดแี ล้วหนอ แม้หมูส่ ตั ว์
เป็นผูถ้ กู มลทิน คือ ความตระหนีค่ รอบงำ� แต่เราเป็นผูม้ จี ติ
ปราศจากมลทิน คือ ความตระหนี่ อยูค่ รองเรือน มีการบริจาค
อันปล่อยอยู่เป็นประจำ� มีฝ่ามืออันชุ่ม ยินดีแล้วในการสละ
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เป็นผูค้ วรแก่การขอ ยินดีในการให้และการแบ่งปัน มหานาม
สมัยใด อริยสาวกระลึกถึงจาคะ สมัยนัน้ จิตของอริยสาวกนัน้
ย่อมไม่ถูกราคะกลุ้มรุม ไม่ถูกโทสะกลุ้มรุม ไม่ถูกโมหะ
กลุ้มรุม สมัยนั้น จิตของอริยสาวกนั้น ย่อมดำ�เนินไปตรง
มหานาม อริยสาวกผู้มีจิตดำ�เนินไปตรงเพราะปรารภจาคะ
ย่อมได้ความรูอ้ รรถ ย่อมได้ความรูธ้ รรม ย่อมได้ความปราโมทย์
อันประกอบด้วยธรรม … มหานาม อริยสาวกนีเ้ รากล่าวว่า
เป็นผูถ้ งึ ความสงบอยูใ่ นหมูส่ ตั ว์ผถู้ งึ ความไม่สงบ เป็นผูไ้ ม่มี
ความพยาบาทอยูใ่ นหมูส่ ตั ว์ผมู้ คี วามพยาบาท เป็นผูถ้ งึ พร้อม
ด้วยกระแสแห่งธรรมเจริญจาคานุสสติ.
มหานาม อีกประการหนึ่ง พระองค์พึงระลึกถึง
เทวดาทั้งหลายว่า เทวดาชั้นจาตุมหาราชิกามีอยู่ เทวดา
ชั้นดาวดึงส์มีอยู่ เทวดาชั้นยามามีอยู่ เทวดาชั้นดุสิตมีอยู่
เทวดาชั้นนิมมานรดีมีอยู่ เทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตีมีอยู่
เทวดาชัน้ พรหมกายิกามีอยู่ เทวดาชัน้ ทีส่ งู ขึน้ ไปกว่านัน้ ก็มอี ยู่
เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศรัทธาเช่นใด จุติจากโลกนี้
แล้วไปบังเกิดในเทวโลกชั้นนั้นๆ ถึงเราก็เป็นผู้มีศรัทธา
เช่นนัน้ เทวดาเหล่านัน้ ประกอบด้วยศีลเช่นใด จุตจิ ากโลกนี้
แล้วไปบังเกิดในเทวโลกชัน้ นัน้ ๆ ถึงเราก็เป็นผูม้ ศี ลี เช่นนัน้
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เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยสุตะเช่นใด จุติจากโลกนี้แล้ว
ไปบังเกิดในเทวโลกชั้นนั้นๆ ถึงเราก็เป็นผู้มีสุตะเช่นนั้น
เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยจาคะเช่นใด จุติจากโลกนี้แล้ว
ไปบังเกิดในเทวโลกชั้นนั้นๆ ถึงเราก็เป็นผู้มีจาคะเช่นนั้น
เทวดาเหล่านัน้ ประกอบด้วยปัญญาเช่นใด จุตจิ ากโลกนีแ้ ล้ว
ไปบังเกิดในเทวโลกชั้นนั้นๆ ถึงเราก็เป็นผู้มีปัญญาเช่นนั้น
มหานาม สมัยใด อริยสาวกระลึกถึงศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ
และปัญญาของตนและของเทวดาเหล่านั้น สมัยนั้น จิตของ
อริยสาวกนัน้ ย่อมไม่ถกู ราคะกลุม้ รุม ไม่ถกู โทสะกลุม้ รุม ไม่ถกู
โมหะกลุม้ รุม สมัยนัน้ จิตของอริยสาวกนัน้ ย่อมดำ�เนินไปตรง
มหานาม อริยสาวกผูม้ จี ติ ดำ�เนินไปตรงเพราะปรารภเทวดา
ทั้งหลาย ย่อมได้ความรู้อรรถ ย่อมได้ความรู้ธรรม ย่อมได้
ความปราโมทย์ อั น ประกอบด้ ว ยธรรม ปี ติ ย่ อ มเกิ ด แก่
อริยสาวกผูม้ คี วามปราโมทย์ กายของผูม้ ใี จประกอบด้วยปีติ
ย่อมสงบ ผูม้ กี ายสงบแล้วย่อมเสวยสุข จิตของผูม้ สี ขุ ย่อมตัง้ มัน่
มหานาม อริยสาวกนี้เรากล่าวว่า เป็นผู้ถึงความสงบอยู่ใน
หมู่สัตว์ผู้ถึงความไม่สงบ เป็นผู้ไม่มีความพยาบาทอยู่ใน
หมูส่ ตั ว์ผมู้ คี วามพยาบาท เป็นผูถ้ งึ พร้อมด้วยกระแสแห่งธรรม
เจริญเทวตานุสสติ.
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(ในสูตรอืน่ -บาลี ฉกฺก. อ.ํ ๒๒/๓๔๘/๒๙๖. ตรัสว่า การระลึก
ถึงตถาคต ระลึกถึงพระธรรม ระลึกถึงพระสงฆ์ ระลึกถึงศีล ระลึก
ถึงจาคะ ระลึกถึงธรรมอันทำ�ให้เป็นเทวดา (อนุสสติทั้ง ๖ ประการ
อย่างใดอย่างหนึง่ ) ทำ�ให้จติ ไม่ถกู กลุม้ รุมด้วยราคะ โทสะ และโมหะ
เป็นจิตดำ�เนินไปตรง ก้าวออก หลุดพ้นไปจากความอยาก (เคธ)
ซึ่งความอยาก หรือเคธนี้ เป็นชื่อแทนกามคุณ ๕.
ในสูตรอืน่ - บาลี เอกาทสก. อ.ํ ๒๔/๓๖๑/๒๑๙. ตรัสว่า
อนุสสติทงั้ ๖ ประการนี้ สามารถทำ�ได้แม้เมือ่ เดินอยู่ หรือเมือ่ ยืนอยู่
หรือเมื่อนั่งอยู่ หรือเมื่อนอนอยู่ หรือเมื่อกำ�ลังทำ�งานอยู่ หรือเมื่อ
นอนเบียดบุตรอยู่บนที่นอน).
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เพื่อละราคะ โทสะ โมหะ
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47
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๙๖/๕๒๔.

ภิกษุวัชชีบุตรรูปหนึ่ง ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่
พระองค์ผู้เจริญ สิกขาบท ๑๕๐ ถ้วนนี้ ย่อมมาสู่อุเทศทุกกึ่งเดือน
ข้าพระองค์ไม่สามารถที่จะศึกษาในสิกขาบทเหล่านี้ พระเจ้าข้า.

ภิกษุ ก็เธอสามารถหรือ ที่จะศึกษาในสิกขาทั้ง ๓
คือ ในอธิศลี สิกขา ในอธิจติ ตสิกขา และในอธิปญ
ั ญาสิกขา.
ข้าพระองค์สามารถทีจ่ ะศึกษาในสิกขาทัง้ ๓ คือ ในอธิศลี สิกขา
ในอธิจิตตสิกขา และในอธิปัญญาสิกขานั้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุ ถ้าอย่างนั้น เธอจงศึกษาในสิกขาทั้ง ๓ คือ
ในอธิศลี สิกขา ในอธิจติ ตสิกขา และในอธิปญ
ั ญาสิกขาเถิด.
ภิกษุ เมือ่ ใด เธอศึกษาในอธิศลี สิกขาบ้าง ศึกษาใน
อธิจิตตสิกขาบ้าง และศึกษาในอธิปัญญาสิกขาบ้าง เมื่อนั้น
เธอผู้กำ�ลังศึกษาในศีลอันยิ่ง ศึกษาในจิตอันยิ่ง และศึกษา
ในปัญญาอันยิง่ อยู่ จะละราคะ โทสะ และโมหะเสียได้ เพราะ
ละราคะ โทสะ และโมหะได้นั้นเอง เธอจะไม่กระทำ�สิ่งอัน
เป็นอกุศล และจะไม่เสพสิ่งที่เป็นบาปโดยแท้.
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การละธรรม ๓ เพือ่ ละราคะ โทสะ โมหะ

48

-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๑๕๔/๗๖.

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าธรรม ๓ ประการเหล่านี้ ไม่มีอยู่
ในโลก ตถาคตก็ไม่ต้องเกิดขึ้นในโลก เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะ และธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ก็ไม่ต้อง
รุ่งเรืองอยู่ในโลก ธรรม ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ ชาติ ชรา
และมรณะ ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการเหล่านี้แล
ถ้ า ไม่ มี ใ นโลก ตถาคตก็ ไ ม่ ต้ อ งเกิ ด ขึ้ น ในโลกเป็ น
อรหันตสัมมาสัมพุทธะ และธรรมวินยั ทีต่ ถาคตประกาศแล้ว
ก็ไม่ต้องรุ่งเรืองอยู่ในโลก.
ภิกษุทงั้ หลาย เพราะเหตุทธี่ รรม ๓ ประการเหล่านี้
มี อ ยู่ ใ นโลก ดั ง นั้ น ตถาคตจึ ง ต้ อ งเกิ ด ขึ้ น ในโลก เป็ น
อรหันตสัมมาสัมพุทธะ และธรรมวินยั ทีต่ ถาคตประกาศแล้ว
จึงต้องรุ่งเรืองอยู่ในโลก.
ภิกษุทงั้ หลาย บุคคลเมือ่ ไม่ละซึง่ ธรรม ๓ คือ ราคะ
โทสะ และโมหะ ก็ไม่อาจละซึ่งธรรม ๓ คือ ชาติ ชรา และ
มรณะ.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย บุ ค คลเมื่ อ ไม่ ล ะซึ่ ง ธรรม ๓ คื อ
สักกายทิฏฐิ (ความเห็นว่ากายของตน) วิจกิ จิ ฉา (ความลังเลในธรรม
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และสีลัพพัตตปรามาส (การลูบคลำ�ศีลและพรต)
ก็ไม่อาจละซึ่งธรรม ๓ คือ ราคะ โทสะ และโมหะ.
ภิกษุทงั้ หลาย บุคคลเมือ่ ไม่ละซึง่ ธรรม ๓ คือ การทำ�
ในใจโดยไม่แยบคาย (อโยนิโส มนสิการ) การพัวพันอยูใ่ นทิฏฐิ
อันชัว่ (กุมมัคคเสวนา) และการมีจติ หดหู่ (เจตโสลีนตั ตา) ก็ไม่อาจ
ละซึง่ ธรรม ๓ คือ สักกายทิฏฐิ วิจกิ จิ ฉา และสีลพั พัตตปรามาส.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย บุ ค คลเมื่ อ ไม่ ล ะซึ่ ง ธรรม ๓ คื อ
ความมีสติอันลืมหลง (มุฏฐสัจจะ) ความไม่มีสัมปชัญญะ
(อสัมปชัญญะ) และความส่ายแห่งจิต (เจตโส วิกเขปะ) ก็ไม่อาจ
ละซึ่งธรรม ๓ คือ การทำ�ในใจโดยไม่แยบคาย การพัวพัน
อยู่ในทิฏฐิอันชั่ว และการมีจิตหดหู่.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย บุ ค คลเมื่ อ ไม่ ล ะซึ่ ง ธรรม ๓ คื อ
ความไม่อยากเห็นพระอริยะ (อริยานัง อทัสสนกัมย๎ ตา) ความไม่
อยากฟังธรรมของพระอริยะ (อริยธัมมัง อโสตุกัม๎ยตา) และ
ความมีจิตเที่ยวเกาะเกี่ยว (อุปารัมภจิตตตา) ก็ไม่อาจละซึ่ง
ธรรม ๓ คือ ความมีสติอันลืมหลง ความไม่มีสัมปชัญญะ
และความส่ายแห่งจิต.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย บุ ค คลเมื่ อ ไม่ ล ะซึ่ ง ธรรม ๓ คื อ
ความฟุง้ ซ่าน (อุทธัจจะ) ความไม่ส�ำ รวม (อสังวระ) และความทุศลี
ที่ไม่ควรลังเล)
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(ทุสสีลย๎ ะ) ก็ไม่อาจละซึง่ ธรรม ๓ คือ ความไม่อยากเห็นพระอริยะ

ความไม่อยากฟังธรรมของพระอริยะ และความมีจิตเที่ยว
เกาะเกี่ยว.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย บุ ค คลเมื่ อ ไม่ ล ะซึ่ ง ธรรม ๓ คื อ
ความไม่มีศรัทธา (อสัทธิยะ) ความไม่เอื้อเฟื้อ (อวทัญญุตา)
และความเกียจคร้าน (โกสัชชะ) ก็ไม่อาจละซึ่งธรรม ๓ คือ
ความฟุ้งซ่าน ความไม่สำ�รวม และความทุศีล.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย บุ ค คลเมื่ อ ไม่ ล ะซึ่ ง ธรรม ๓ คื อ
ความไม่ใส่ใจ (อนาทริยะ) ความเป็นผูว้ า่ ยาก (โทวจัสสตา) และ
ความมีมิตรชั่ว (ปาปมิตตา) ก็ไม่อาจละซึ่งธรรม ๓ คือ ความ
ไม่มีศรัทธา ความไม่เอื้อเฟื้อ และความเกียจคร้าน.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย บุ ค คลเมื่ อ ไม่ ล ะซึ่ ง ธรรม ๓ คื อ
ความไม่มหี ริ ิ (ไม่ละอายต่อบาปอกุศล) ความไม่มโี อตตัปปะ (ไม่
เกรงกลัวต่อบาปอกุศล) และความประมาท ก็ไม่อาจละซึง่ ธรรม
๓ คือ ความไม่ใส่ใจ ความเป็นผูว้ า่ ยาก และความมีมติ รชัว่ .
ภิกษุท้งั หลาย เมื่อบุคคลนี้ เป็นผู้ไม่มีหิริ (ไม่ละอาย
ต่อบาปอกุศล) ไม่มีโอตตัปปะ (ไม่เกรงกลัวต่อบาปอกุศล) และมี
ความประมาทแล้ว เขาเมื่อเป็นผู้ประมาท ก็ไม่อาจละซึ่ง
ความไม่ใส่ใจ ความเป็นผู้ว่ายาก และความมีมิตรชั่ว.
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เขาเมื่ อ เป็ น ผู้ มี มิ ต รชั่ ว ก็ ไ ม่ อ าจละซึ่ ง ความไม่ มี
ศรัทธา ความไม่เอื้อเฟื้อ และความเกียจคร้าน.
เขาเมือ่ เป็นผูเ้ กียจคร้าน ก็ไม่อาจละซึง่ ความฟุง้ ซ่าน
ความไม่สำ�รวม และความทุศีล.
เขาเมื่อเป็นผู้ทุศีล ก็ไม่อาจละซึ่งความไม่อยากเห็น
พระอริยะ ความไม่อยากฟังธรรมของพระอริยะ และความมี
จิตเที่ยวเกาะเกี่ยว.
เขาเมื่อเป็นผู้มีจิตเที่ยวเกาะเกี่ยว ก็ไม่อาจละซึ่ง
ความมีสติอันลืมหลง ความไม่มีสัมปชัญญะ และความส่าย
แห่งจิต.
เขาเมือ่ เป็นผูม้ คี วามส่ายแห่งจิต ก็ไม่อาจละซึง่ การทำ�
ในใจโดยไม่แยบคาย การพัวพันอยูใ่ นทิฏฐิอนั ชัว่ และการมี
จิตหดหู่.
เขาเมื่อเป็นผู้มีจิตหดหู่ ก็ไม่อาจละซึ่งสักกายทิฏฐิ
วิจิกิจฉา และสีลัพพัตตปรามาส.
เขาเมื่อเป็นผู้มีวิจิกิจฉา ก็ไม่อาจละซึ่งราคะ โทสะ
และโมหะ.
เขาเมื่อไม่ละซึ่งราคะ โทสะ และโมหะ ก็ไม่อาจละ
ซึ่งชาติ ชรา และมรณะได้.
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ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อละซึ่งธรรม ๓ คือ ราคะ
โทสะ และโมหะ ก็อาจละซึ่งธรรม ๓ คือ ชาติ ชรา และ
มรณะ.
ภิกษุทง้ั หลาย บุคคลเมือ่ ละซึง่ ธรรม ๓ คือ สักกายทิฏฐิ
วิจิกิจฉา และสีลัพพัตตปรามาส ก็อาจละซึ่งธรรม ๓ คือ
ราคะ โทสะ และโมหะ.
ภิกษุทงั้ หลาย บุคคลเมือ่ ละซึง่ ธรรม ๓ คือ การทำ�
ในใจโดยไม่แยบคาย การพัวพันอยูใ่ นทิฏฐิอนั ชัว่ และการมี
จิตหดหู่ ก็อาจละซึ่งธรรม ๓ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา
สีลัพพัตตปรามาส .
ภิกษุทงั้ หลาย บุคคลเมือ่ ละซึง่ ธรรม ๓ คือ ความมี
สติอันลืมหลง ความไม่มีสัมปชัญญะ และความส่ายแห่งจิต
ก็อาจละซึง่ ธรรม ๓ คือ การทำ�ในใจโดยไม่แยบคาย การพัวพัน
อยู่ในทิฏฐิอันชั่ว และการมีจิตหดหู่.
ภิกษุทง้ั หลาย บุคคลเมือ่ ละซึง่ ธรรม ๓ คือความไม่
อยากเห็นพระอริยะ ความไม่อยากฟังธรรมของพระอริยะ
และความมีจติ เทีย่ วเกาะเกีย่ ว ก็อาจละซึง่ ธรรม ๓ คือ ความมี
สติอนั ลืมหลง ความไม่มสี มั ปชัญญะ และความส่ายแห่งจิต.
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ภิกษุทง้ั หลาย บุคคลเมือ่ ละซึง่ ธรรม ๓ คือ ความฟุง้ ซ่าน
ความไม่สำ�รวม และความทุศีล ก็อาจละซึ่งธรรม ๓ คือ
ความไม่อยากเห็นพระอริยะ ความไม่อยากฟังธรรมของ
พระอริยะ และความมีจิตเที่ยวเกาะเกี่ยว.
ภิกษุทงั้ หลาย บุคคลเมือ่ ละซึง่ ธรรม ๓ คือ ความไม่มี
ศรัทธา ความไม่เอื้อเฟื้อ และความเกียจคร้าน ก็อาจละซึ่ง
ธรรม ๓ คือ ความฟุ้งซ่าน ความไม่สำ�รวม และความทุศีล.
ภิกษุทงั้ หลาย บุคคลเมือ่ ละซึง่ ธรรม ๓ คือ ความไม่
ใส่ ใ จ ความเป็ น ผู้ ว่ า ยาก และความมี มิ ต รชั่ ว ก็ อ าจละ
ซึ่งธรรม ๓ คือ ความไม่มีศรัทธา ความไม่เอื้อเฟื้อ และ
ความเกียจคร้าน.
ภิกษุทงั้ หลาย บุคคลเมือ่ ละซึง่ ธรรม ๓ คือ ความไม่มี
หิริ ความไม่มีโอตตัปปะ และความประมาท ก็อาจละซึ่ง
ธรรม ๓ คือ ความไม่ใส่ใจ ความเป็นผู้ว่ายาก และความมี
มิตรชั่ว.
ภิกษุทงั้ หลาย เมือ่ บุคคลนี้ เป็นผูม้ หี ริ ิ มีโอตตัปปะ
และมีความไม่ประมาทแล้ว เขาเมือ่ เป็นผูไ้ ม่ประมาท ก็อาจ
ละซึ่งความไม่ใส่ใจ ความเป็นผู้ว่ายาก และความมีมิตรชั่ว.
เขาเมือ่ เป็นผูม้ กี ลั ยาณมิตร (มิตรทีด่ งี าม) แล้ว ก็อาจละ
ซึง่ ความไม่มศี รัทธา ความไม่เอือ้ เฟือ้ และความเกียจคร้าน.
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เขาเมือ่ เป็นผูม้ คี วามเพียรอันปรารภแล้ว (อารัทธวิรยิ ะ)
ก็อาจละซึง่ ความฟุง้ ซ่าน ความไม่ส�ำ รวม และความทุศลี .
เขาเมื่อเป็นผู้มีศีล ก็อาจละซึ่งความไม่อยากเห็น
พระอริยะ ความไม่อยากฟังธรรมของพระอริยะ และความมี
จิตเที่ยวเกาะเกี่ยว.
เขาเมือ่ เป็นผูม้ จี ติ ไม่เทีย่ วเกาะเกีย่ ว (อนุปารัมภจิตตะ)
ก็อาจละซึง่ ความมีสติอนั ลืมหลง ความไม่มสี มั ปชัญญะ และ
ความส่ายแห่งจิต.
เขาเมือ่ เป็นผูม้ จี ติ ไม่สา่ ยแล้ว (อวิกขิตตจิตตะ) ก็อาจละ
ซึ่งการทำ�ในใจโดยไม่แยบคาย การพัวพันอยู่ในทิฏฐิอันชั่ว
และการมีจิตหดหู่.
เขาเมื่อเป็นผู้มีจิตไม่หดหู่แล้ว (อลีนจิตตะ) ก็อาจละ
ซึ่งสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพัตตปรามาส.
เขาเมื่อเป็นผู้ไม่มีวิจิกิจฉาแล้ว ก็อาจละซึ่งราคะ
โทสะ และโมหะ.
เขาเมือ่ เป็นผูล้ ะได้แล้วซึง่ ราคะ โทสะ และโมหะ ก็อาจ
ละซึ่งชาติ ชรา และมรณะได้ ดังนี้.
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เห็นสัญโญชนิยธรรมโดยความเป็นของ
น่าเบือ่ หน่าย เพือ่ ละราคะ โทสะ โมหะ

49

-บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๖๕/๒๕๒.

ภิกษุทง้ั หลาย ธรรม ๒ อย่างเหล่านีม้ อี ยู่ ๒ อย่าง
อะไรบ้าง คือ การตามเห็นความเป็นของน่ายินดี (อสฺสาทา)
ในธรรมทัง้ หลายอันเป็นทีต่ ง้ั แห่งสังโยชน์ (สฺโชนิเยสุ ธมฺเมสุ)
และการตามเห็นความเป็นของน่าเบือ่ หน่าย (นิพพฺ ทิ า) ในธรรม
ทัง้ หลายอันเป็นทีต่ ง้ั แห่งสังโยชน์.
ภิ กษุ ทั้ ง หลาย ผู้ตามเห็น ความเป็นของน่า ยินดี
ในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์อยู่ ย่อมละราคะ
โทสะ โมหะไม่ได้ เพราะละราคะ โทสะ โมหะไม่ได้ ย่อม
ไม่หลุดพ้นจากชาติ ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัส
อุปายาสะทั้งหลาย เรากล่าวว่า ย่อมไม่หลุดพ้นจากทุกข์.
ภิกษุทง้ั หลาย ผูต้ ามเห็นความเป็นของน่าเบือ่ หน่าย
ในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์อยู่ ย่อมละราคะ
โทสะ โมหะได้ เพราะละราคะ โทสะ โมหะได้ ย่อมหลุดพ้น
จากชาติ ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัส อุปายาสะ
ทั้งหลาย เรากล่าวว่า ย่อมหลุดพ้นจากทุกข์.
ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แลธรรม ๒ อย่าง.
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(ธรรมเป็นทีต่ งั้ แห่งสังโยชน์ ได้แก่ อายตนะภายในหก คือ
ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ -บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๑๐/๑๕๙. อายตนะ
ภายนอกหก คือ รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ธรรม -บาลี สฬา. ส.ํ
๑๘/๑๓๕/๑๘๙. ขันธ์ห้า คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๐๒/๓๐๘. นอกจากนี้ ยังได้ตรัสอีกว่า
ธรรมเหล่านี้ ก็เป็นทีต่ งั้ แห่งอุปาทาน (อุปาทานนิยธรรม) ด้วยเช่นกัน
ผูส้ นใจสามารถศึกษาเพิม่ เติมได้จาก หนังสือพุทธวจน-หมวดธรรม
เล่ม ๑๕ ปฏิบตั ิ สมถะ วิปสั สนา หรือจากพระไตรปิฎก. -ผูร้ วบรวม)
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เพราะมีความสิ้นไปแห่งนันทิ
จึิงมีความสิ้นไปแห่งราคะ

50
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๖๓/๑๐๓.

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเห็นรูปอันไม่เที่ยงนั่นแหละ
ว่าไม่เที่ยง ความเห็นของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิ เมื่อเห็น
อยูโ่ ดยถูกต้อง ย่อมเบือ่ หน่าย เพราะความสิน้ ไปแห่งนันทิ
(ความเพลิน) จึงมีความสิ้นไปแห่งราคะ เพราะความสิ้นไป
แห่งราคะ จึงมีความสิน้ ไปแห่งนันทิ เพราะความสิน้ ไปแห่ง
นันทิและราคะ 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 … .
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เธอทั้ ง หลายจงกระทำ � ไว้ ใ นใจ
ซึ่งวิญญาณโดยอุบายอันแยบคาย และจงพิจ ารณาเห็น
ความไม่เที่ยงแห่งวิญญาณ ตามความเป็นจริง เมื่อภิกษุ
กระทำ�ไว้ในใจซึง่ วิญญาณโดยอุบายอันแยบคาย และพิจารณา
เห็นความไม่เที่ยงแห่งวิญญาณ ตามความเป็นจริง ย่อม
เบื่อหน่ายในวิญญาณ เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิ จึงมี
ความสิ้นไปแห่งราคะ เพราะความสิ้นไปแห่งราคะ จึงมี
ความสิน้ ไปแห่งนันทิ เพราะความสิน้ ไปแห่งนันทิและราคะ
กล่าวได้ว่า จิตหลุดพ้นแล้วด้วยดี.
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(ในสูตรอืน่ -บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๗๙-๑๘๐/๒๔๕-๒๔๘.
ได้ ต รั ส โดยลั ก ษณะเดี ย วกั น นี้ แต่ เ ปลี่ ย นจากชื่ อ ของขั น ธ์ ห้ า
เป็นอายตนะภายในหก คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ และอายตนะ
ภายนอกหก คือ รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ธรรม. -ผูร้ วบรวม)
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นิพพานที่เห็นได้เอง

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สกทาคามี

51

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๐๒/๔๙๕.

ข้าแต่พระโคดมผูเ้ จริญ คำ�ทีพ่ ระโคดมกล่าวว่า นิพพานทีเ่ ห็น
ได้เอง (สนฺทฏิ ฺ กิ  นิพพฺ าน) นิพพานทีเ่ ห็นได้เอง ดังนี้ ข้าแต่พระโคดม
ผูเ้ จริญ นิพพานทีเ่ ห็นได้เอง ไม่ประกอบด้วยกาล เป็นสิง่ ทีก่ ล่าวกะผูอ้ นื่ ว่า
ท่านจงมาดูเถิด เป็นสิง่ ทีค่ วรน้อมเข้ามาใส่ใจ เป็นสิง่ ทีผ่ รู้ กู้ ร็ ไู้ ด้เฉพาะตนนัน้
มีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรเล่า พระเจ้าข้า.

พราหมณ์ บุคคลผู้มีราคะ ถูกราคะครอบงำ� มีจิต
ถูกราคะกล้มุ รุม ย่อมคิดเพือ่ เบียดเบียนตนเองบ้าง ย่อมคิด
เพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง ย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนทั้งสอง
ฝ่ายบ้าง ย่อมเสวยเฉพาะซึง่ ทุกขะโทมนัสอันเป็นไปทางจิตบ้าง
เมื่อละราคะได้แล้ว เขาย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนตนเอง
ย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่น ย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียน
ทั้งสองฝ่าย และย่อมไม่เสวยเฉพาะซึ่งทุกขะโทมนัสอัน
เป็ น ไปทางจิ ต โดยแท้ พราหมณ์ นิ พ พานที่ เ ห็ น ได้ เ อง
(สนฺทฏิ ฺ กิ  นิพพฺ าน) ไม่ประกอบด้วยกาล เป็นสิง่ ทีค
่ วรกล่าวกะ
ผูอ้ นื่ ว่าท่านจงมาดูเถิด เป็นสิง่ ทีค่ วรน้อมเข้ามาใส่ใจ เป็นสิง่ ที่
ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้.
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พราหมณ์ บุคคลผู้มีโทสะ ถูกโทสะครอบงำ� มีจิต
ถูกโทสะกลุม้ รุม ย่อมคิดเพือ่ เบียดเบียนตนเองบ้าง ย่อมคิด
เพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง ย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนทั้งสอง
ฝ่ายบ้าง ย่อมเสวยเฉพาะซึง่ ทุกขะโทมนัสอันเป็นไปทางจิตบ้าง
เมื่อละโทสะได้แล้ว เขาย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนตนเอง
ย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่น ย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียน
ทั้งสองฝ่าย และย่อมไม่เสวยเฉพาะซึ่งทุกขะโทมนัสอัน
เป็ น ไปทางจิ ต โดยแท้ พราหมณ์ นิ พ พานที่ เ ห็ น ได้ เ อง
ไม่ประกอบด้วยกาล เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกะผู้อ่นื ว่าท่านจงมา
ดูเถิด เป็นสิง่ ทีค่ วรน้อมเข้ามาใส่ใจ เป็นสิง่ ทีผ่ รู้ กู้ ร็ ไู้ ด้เฉพาะตน
ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้.
พราหมณ์ บุคคลผู้มีโมหะ ถูกโมหะครอบงำ� มีจิต
ถูกโมหะกลุม้ รุม ย่อมคิดเพือ่ เบียดเบียนตนเองบ้าง ย่อมคิด
เพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง ย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนทั้งสอง
ฝ่ายบ้าง ย่อมเสวยเฉพาะซึง่ ทุกขะโทมนัสอันเป็นไปทางจิตบ้าง
เมื่อละโมหะได้แล้ว เขาย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนตนเอง
ย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่น ย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียน
ทั้งสองฝ่าย และย่อมไม่เสวยเฉพาะซึ่งทุกขะโทมนัสอัน
เป็นไปในทางจิตโดยแท้ พราหมณ์ นิพพานที่เห็นได้เอง
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ไม่ประกอบด้วยกาล เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกะผู้อ่นื ว่าท่านจงมา
ดูเถิด เป็นสิง่ ทีค่ วรน้อมเข้ามาใส่ใจ เป็นสิง่ ทีผ่ รู้ กู้ ร็ ไู้ ด้เฉพาะตน
ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้.
พราหมณ์ เมือ่ ใด ผูน้ ยี้ อ่ มเสวยเฉพาะซึง่ ความสิน้ ไป
แห่งราคะ อันหาเศษเหลือมิได้ ย่อมเสวยเฉพาะซึง่ ความสิน้ ไป
แห่งโทสะ อันหาเศษเหลือมิได้ ย่อมเสวยเฉพาะซึง่ ความสิน้ ไป
แห่งโมหะ อันหาเศษเหลือมิได้ พราหมณ์เอย เมื่อนั้น
นิพพานทีเ่ ห็นได้เอง ไม่ประกอบด้วยกาล เป็นสิง่ ทีค่ วรกล่าวกะ
ผูอ้ น่ื ว่าท่านจงมาดูเถิด เป็นสิง่ ทีค่ วรน้อมเข้ามาใส่ใจ เป็นสิง่ ที่
ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้แล.
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52

ภพ ๓ (กามภพ รูปภพ อรูปภพ)

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๕๒/๙๒.

ภิกษุทั้งหลาย ภพ1 เป็นอย่างไรเล่า.
ภิกษุทั้งหลาย ภพทั้งหลาย ๓ อย่าง เหล่านี้ คือ
กามภพ รูปภพ อรูปภพ2 ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า ภพ.
ความก่อขึ้นพร้อมแห่งภพ ย่อมมี
เพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งอุปาทาน
ความดับไม่เหลือแห่งภพ ย่อมมี
เพราะความดับไม่เหลือแห่งอุปาทาน
มรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐนั่นเอง
เป็นปฏิปทาให้ถงึ ความดับไม่เหลือแห่งภพ ได้แก่สงิ่ เหล่านี้
คือ ความเห็นชอบ ความดำ�ริชอบ การพูดจาชอบ การทำ�
การงานชอบ การเลี้ ย งชี วิ ต ชอบ ความพากเพี ย รชอบ
ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ.
1. ภพ = สถานทีอ่ นั วิญญาณใช้ตง้ั อาศัยเพือ่ เกิดขึน้ หรือเจริญงอกงามต่อไป.
2. กามภพ = ทีเ่ กิดอันอาศัย ดิน น้ำ� ไฟ ลม รูปภพ = สถานทีเ่ กิดอันอาศัยสิง่ ทีเ่ ป็น
รูปในส่วนละเอียด อรูปภพ = สถานทีเ่ กิดอันอาศัยสิง่ ทีไ่ ม่ใช่รปู .
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53

การตั้งอยู่ของวิญญาณ
คือ การบังเกิดในภพใหม่

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๘๗/๕๑๖.

ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ พระองค์ตรัสว่า ภพ ภพ ดังนี้ ภพ ย่อมมีได้
ด้วยเหตุเพียงเท่าไร พระเจ้าข้า.

อานนท์ ถ้ากรรมมีกามธาตุ1 เป็นวิบาก จะไม่ได้มแี ล้ว
กามภพจะพึงปรากฏได้หรือ.
ไม่พึงปรากฏเลย พระเจ้าข้า.

อานนท์ ด้วยเหตุนแี้ หละ กรรมจึงเป็นผืนนา (กมฺม
เขตฺต) วิญญาณเป็นพืช (วิ
ฺ าณ พีช) ตัณหาเป็นยางของพืช
(ตณฺหา สิเนโห) วิญญาณของสัตว์ท้ังหลายที่มีอวิชชาเป็น
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 จะไม่ได้มแี 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 ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี.้
อานนท์ ถ้ากรรมมีอรูปธาตุ1 เป็นวิบาก จะไม่ได้มแี 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

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สกทาคามี

54
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๘๘/๕๑๗.

ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ พระองค์ตรัสว่า ภพ ภพ ดังนี้ ภพ ย่อมมีได้
ด้วยเหตุเพียงเท่าไร พระเจ้าข้า.

อานนท์ ถ้ากรรมมีกามธาตุเป็นวิบาก จะไม่ได้มแี 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 ตณฺหา-

สฺโชนาน หีนาย ธาตุยา เจตนา ปติฏฺ ติ า ปตฺถนา ปติฏฺ ติ า เอว อายตึ
ปุนพฺภวาภินพิ พฺ ตฺติ โหติ)ิ .

อานนท์ ถ้ากรรมมีรปู ธาตุเป็นวิบาก จะไม่ได้มแี 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
ด้วยอาการอย่างนี.้
อานนท์ ถ้ากรรมมีอรูปธาตุเป็นวิบาก จะไม่ได้มีแล้ว
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
ด้วยอาการอย่างนี.้
อานนท์ ภพ ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนีแ้ ล.
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ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหา อุปายะ
และอุปาทาน ในขันธ์ ๕ คือ เครือ่ งน�ำไปสูภ่ พ

55

-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 งแห่งจิต (เจตโส อธิฏฺ านาภินเิ วสานุสยา) ในรูป สิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าเครื่องนำ�ไปสู่ภพ

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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มีจิตฝังลงไปในสิ่งใด
เครื่องนำ�ไปสู่ภพใหม่ย่อมมี

56
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๘๐/๑๔๙.

ภิกษุทงั้ หลาย ถ้าบุคคลย่อมคิด (เจเตติ) ถึงสิง่ ใดอยู่
ย่อมดำ�ริ (ปกปฺเปติ) 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 ทุกขะโทมนัส อุปายาสะทั้งหลาย
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 หลาย จึงเกิดขึน้ 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 หลายต่อไป จึงดับสิน้ ความดับลงแห่งกองทุกข์
ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้แล.
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มีจิตฝังลงไปในสิ่งใด
การก้าวลงแห่งนามรูปย่อมมี

57
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๗๙/๑๔๗.

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าบุคคลย่อมคิดถึงสิ่งใดอยู่ ย่อม
ดำ�ริถึงสิ่งใดอยู่ และย่อมมีจิตฝังลงไปในสิ่งใดอยู่ 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 ทุกขะโทมนัส อุปายาสะทัง้ หลาย จึงดับสิน้ ความดับ
ลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้แล.
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มีจิตฝังลงไปในสิ่งใด
การเกิดขึน้ แห่งภพใหม่ตอ่ ไปย่อมมี

58

-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 ทุกขะโทมนัส อุปายาสะ
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 เมือ่ การเกิดขึน้ แห่งภพใหม่ตอ่ ไปมีอยู่ ชาติ ชรา
มรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัส อุปายาสะทัง้ หลาย จึงเกิดขึน้
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ครบถ้วนต่อไป ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ท้ังสิ้นนี้
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 การเกิดขึน้ แห่งภพใหม่ตอ่ ไปย่อมไม่มี เมือ่
การเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปไม่มี ชาติ ชรามรณะ โสกะ
ปริเทวะ ทุกขะโทมนัส อุปายาสะทั้งหลายต่อไป จึงดับสิ้น
ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้
ดังนี้แล.
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อานิสงส์ของธรรม ๔ ประการ

59

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

ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการเหล่านี้ อันบุคคล
เจริญแล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพือ่ กระทำ�ให้แจ้ง
ซึ่งโสดาปัตติผล ๔ ประการอะไรบ้าง คือ
(1) การคบสัตบุรุษ (สปฺปุริสสํเสว)
(2) การฟังสัทธรรม (สทฺธมฺมสฺสวน)
(3) การกระทำ�ไว้ในใจโดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ)
(4) การปฏิบตั ธิ รรมสมควรแก่ธรรม (ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติ)

ภิกษุทงั้ หลาย ธรรม ๔ ประการเหล่านีแ้ ล อันบุคคล
เจริญแล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพือ่ กระทำ�ให้แจ้ง
ซึ่งโสดาปัตติผล.
ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการเหล่านี้ อันบุคคล
เจริญแล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพือ่ กระทำ�ให้แจ้ง
ซึ่งสกทาคามิผล ๔ ประการอะไรบ้าง คือ การคบสัตบุรุษ
การฟังสัทธรรม การกระทำ�ไว้ในใจโดยแยบคาย การปฏิบตั ิ
ธรรมสมควรแก่ธรรม.
ภิกษุทงั้ หลาย ธรรม ๔ ประการเหล่านีแ้ ล อันบุคคล
เจริญแล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพือ่ กระทำ�ให้แจ้ง
ซึ่งสกทาคามิผล.
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ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการเหล่านี้ อันบุคคล
เจริญแล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพือ่ กระทำ�ให้แจ้ง
ซึ่งอนาคามิผล ๔ ประการอะไรบ้างคือ การคบสัตบุรุษ
การฟังสัทธรรม การกระทำ�ไว้ในใจโดยแยบคาย การปฏิบตั ิ
ธรรมสมควรแก่ธรรม.
ภิกษุทงั้ หลาย ธรรม ๔ ประการเหล่านีแ้ ล อันบุคคล
เจริญแล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพือ่ กระทำ�ให้แจ้ง
ซึ่งอนาคามิผล.
ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการเหล่านี้ อันบุคคล
เจริญแล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อกระทำ�ให้
แจ้งซึง่ อรหัตตผล ๔ ประการอะไรบ้าง คือ การคบสัตบุรษุ
การฟังสัทธรรม การกระทำ�ไว้ในใจโดยแยบคาย การปฏิบตั ิ
ธรรมสมควรแก่ธรรม.
ภิกษุทงั้ หลาย ธรรม ๔ ประการเหล่านีแ้ ล อันบุคคล
เจริญแล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพือ่ กระทำ�ให้แจ้ง
ซึ่งอรหัตตผล.
ภิกษุทงั้ หลาย ธรรมทัง้ หลาย ๔ ประการเหล่านี้ เป็นไป
เพือ่ ได้เฉพาะซึง่ ปัญญา (ปฺาปฏิลาภ) ๔ ประการอะไรบ้าง
คือ การคบสัตบุรุษ การฟังสัทธรรม การกระทำ�ไว้ในใจ
โดยแยบคาย การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม.
ภิกษุทง้ั หลาย ธรรม ๔ ประการเหล่านีแ้ ล เป็นไปพร้อม
เพือ่ ได้เฉพาะซึง่ ปัญญา.
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[ธรรม ๔ ประการเหล่านีเ้ ป็นหลักธรรมทีส่ �ำ คัญ เพราะได้ตรัสไว้
ในบาลีแห่งอื่นอีกหลายพระสูตร ดังนี้
เป็นธรรมที่มีอุปการะมากแก่มนุษย์ (มนุสฺสภูตพหุการ)
(-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๓๓๒/๒๔๙.)
เป็นองค์คุณเครื่องให้ถึงกระแสแห่งพระนิพพาน (โสตาปตฺติยงฺค) (-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๓๔/๑๔๒๙.)
เป็ น เครื่ อ งให้ มี ค วามเจริ ญ แห่ ง ปั ญ ญา (ปฺ  าวุ ฑฺ ฒิ )
(-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๑๗/๑๖๓๙.)
เป็นเครื่องให้มีความไพบูลย์แห่งปัญญา (ปฺาเวปุลฺล)
(-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๑๗/๑๖๔๐.)
เป็ น เครื่ อ งให้ มี ปั ญ ญาอั น ใหญ่ ห ลวง (มหาปฺ  ตา)
(-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๑๘/๑๖๔๑.)
เป็นเครื่องให้มีปัญญาอันหนาแน่น (ปุถุปฺตา) (-บาลี
มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๑๘/๑๖๔๒.)
เป็นเครื่องให้มีปัญญาอันไพบูลย์ (วิปุลปฺตา) (-บาลี
มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๑๘/๑๖๔๓.)
เป็นเครื่องให้มีปัญญาอันลึกซึ้ง (คมฺภีรปฺตา) (-บาลี
มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๑๘/๑๖๔๔.)
เป็นเครื่องให้มีปัญญาอันหาประมาณมิได้ (อปฺปมตฺตปฺตา) (-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๑๘/๑๖๔๕.)
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เป็ น เครื่ อ งให้ มี ปั ญ ญาเสมื อ นแผ่ น ดิ น (ภู ริ ป ฺ  ตา)
(-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๑๘/๑๖๔๖.)
เป็นเครื่องให้มีปัญญามาก (ปฺาพาหุลฺลาย) (-บาลี
มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๑๘/๑๖๔๗.)
เป็นเครือ่ งให้เป็นผูม้ ปี ญ
ั ญาฉับพลัน (สีฆปฺตา) (-บาลี
มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๑๘/๑๖๔๘.)
เป็นเครื่องให้เป็นผู้มีปัญญาไว (ลหุปฺตา) (-บาลี
มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๑๘/๑๖๔๙.)
เป็ น เครื่ อ งให้ เ ป็ น ผู้ มี ปั ญ ญาอั น ร่ า เริ ง (หาสปฺ  ตา)
(-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๑๘/๑๖๕๐.)
เป็นเครื่องให้เป็นผู้มีปัญญาแล่น (ชวนปฺตา) (-บาลี
มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๑๘/๑๖๕๑.)
เป็ น เครื่ อ งให้ เ ป็ น ผู้ มี ปั ญ ญาคมกล้ า (ติ กฺ ข ปฺ  ตา)
(-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๑๘/๑๖๕๒.)
เป็นเครื่องให้เป็นผู้มีปัญญาเครื่องเจาะแทง (นิพฺเพธิกปฺตา) (-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๑๘/๑๖๕๓.)]
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ละธรรม ๕ อย่าง
ได้ความเป็นอริยบุคคล
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60
-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๓๐๓/๒๕๙.

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่ละธรรม ๕ ประการ ไม่ควร
เพื่อบรรลุปฐมฌาน ธรรม ๕ ประการอะไรบ้าง คือ
(๑) ความตระหนี่ที่อยู่ (๒) ความตระหนี่สกุล
(๓) ความตระหนี่ลาภ (๔) ความตระหนี่วรรณะ
(๕) ความเป็นคนอกตัญญูกตเวที
ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุไม่ละธรรม ๕ ประการเหล่านีแ้ ล
ไม่ควรเพื่อบรรลุปฐมฌาน.
ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุไม่ละธรรม ๕ ประการ ไม่ควรเพือ่
บรรลุทุติยฌาน … ตติยฌาน … จตุตถฌาน … ไม่ควรเพื่อ
ทำ�ให้แจ้งซึง่ โสดาปัตติผล … สกทาคามิผล … อนาคามิผล …
อรหัตตผล ธรรม ๕ ประการอะไรบ้าง คือ
(๑) ความตระหนี่ที่อยู่ (๒) ความตระหนี่สกุล
(๓) ความตระหนี่ลาภ (๔) ความตระหนี่วรรณะ
(๕) ความเป็นคนอกตัญญูกตเวที
ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุไม่ละธรรม ๕ ประการเหล่านีแ้ ล
ไม่ควรเพื่อทำ�ให้แจ้งซึ่งอรหัตตผล.
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ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุละธรรม ๕ ประการได้ ควรเพือ่
บรรลุปฐมฌาน ธรรม ๕ ประการอะไรบ้าง คือ
(๑) ความตระหนี่ที่อยู่ (๒) ความตระหนี่สกุล
(๓) ความตระหนี่ลาภ (๔) ความตระหนี่วรรณะ
(๕) ความเป็นคนอกตัญญูกตเวที
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๕ ประการเหล่านี้ได้
ควรเพื่อบรรลุปฐมฌาน.
ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุละธรรม ๕ ประการได้ ควรเพือ่
บรรลุทุติยฌาน … ตติยฌาน … จตุตถฌาน … ควรเพื่อ
ทำ�ให้แจ้งซึง่ โสดาปัตติผล … สกทาคามิผล … อนาคามิผล …
อรหัตตผล ธรรม ๕ ประการอะไรบ้าง คือ
(๑) ความตระหนี่ที่อยู่ (๒) ความตระหนี่สกุล
(๓) ความตระหนี่ลาภ (๔) ความตระหนี่วรรณะ
(๕) ความเป็นคนอกตัญญูกตเวที
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๕ ประการเหล่านี้ได้
ควรเพื่อทำ�ให้แจ้งซึ่งอรหัตตผล.
(ในสูตรอืน่ ได้ตรัสโดยนัยเดียวกันนี้ ต่างกันเฉพาะในข้อที่ ๕
โดยตรัสว่าเป็น ความตระหนีธ่ รรม -บาลี ปญฺจก. อ.ํ ๒๒/๓๐๒/๒๕๗.
-ผู้รวบรวม)
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ผลของการพิจารณาเห็นสังขาร
โดยความไม่เที่ยง

61

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๑/๓๖๙.

ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผพู้ จิ ารณาเห็นสังขารใดๆ โดย
ความเป็นของเที่ยง จะเป็นผู้ประกอบด้วยขันติท่ีสมควร
(อนุโลมิกาย ขนฺตยิ า) ข้อนัน
้ ย่อมไม่เป็นฐานะทีจ่ ะมีได้ เธอไม่
ประกอบด้วยขันติทส่ี มควรแล้ว จะก้าวลงสูห่ นทางแห่งความ
ถูกต้อง (สมฺมตฺตนิยาม) ข้อนัน้ ย่อมไม่เป็นฐานะทีจ่ ะมีได้ เมือ่
ไม่ก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้องแล้ว จะกระทำ�ให้แจ้ง
ซึง่ โสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตตผล
ข้อนั้นย่อมไม่เป็นฐานะที่จะมีได้.
ภิกษุทง้ั หลาย ภิกษุผพู้ จิ ารณาเห็นสังขารทัง้ ปวงโดย
ความเป็นของไม่เทีย่ ง จะเป็นผูป้ ระกอบด้วยขันติทส่ี มควร
ข้ อ นั้น ย่ อ มเป็ น ฐานะที่จ ะมี ไ ด้ เธอประกอบด้ ว ยขั น ติ ท่ี
สมควรแล้ว จะก้าวลงสูห่ นทางแห่งความถูกต้อง (สมฺมตฺตนิยาม)
ข้ อ นั้น ย่ อ มเป็ น ฐานะที่จ ะมี ไ ด้ เมื่อ ก้ า วลงสู่ห นทางแห่ ง
ความถูกต้องแล้ว จะกระทำ�ให้แจ้งซึง่ โสดาปัตติผล สกทาคามิผล
อนาคามิผล หรืออรหัตตผล ข้อนัน้ ย่อมเป็นฐานะทีจ่ ะมีได้.
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ผลของการพิจารณาเห็นสังขาร
โดยความเป็นทุกข์

62

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๒/๓๗๐.

ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผพู้ จิ ารณาเห็นสังขารใดๆ โดย
ความเป็นสุข จะเป็นผู้ประกอบด้วยขันติที่สมควร ข้อนั้น
ย่อมไม่เป็นฐานะทีจ่ ะมีได้ เธอไม่ประกอบด้วยขันติทสี่ มควร
แล้ว จะก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้อง ข้อนั้นย่อมไม่เป็น
ฐานะที่จะมีได้ เมื่อไม่ก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้องแล้ว
จะกระทำ�ให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล
หรืออรหัตตผล ข้อนัน้ ย่อมไม่เป็นฐานะทีจ่ ะมีได้.
ภิกษุทง้ั หลาย ภิกษุผพู้ จิ ารณาเห็นสังขารทัง้ ปวงโดย
ความเป็นทุกข์ จะเป็นผู้ประกอบด้วยขันติที่สมควร ข้อนั้น
ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้ เธอประกอบด้วยขันติที่สมควรแล้ว
จะก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้อง ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะ
ทีจ่ ะมีได้ เมือ่ ก้าวลงสูห่ นทางแห่งความถูกต้องแล้ว จะกระทำ�
ให้แจ้งซึ่ง โสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรือ
อรหัตตผล ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้.
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ผลของการพิจารณาเห็นธรรม
โดยความเป็นอนัตตา

63

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๒/๓๗๑.

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมใดๆ โดย
ความเป็นอัตตา จะเป็นผูป้ ระกอบด้วยขันติทสี่ มควร ข้อนัน้
ย่อมไม่เป็นฐานะทีจ่ ะมีได้ เธอไม่ประกอบด้วยขันติทสี่ มควร
แล้ว จะก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้อง ข้อนั้นย่อมไม่เป็น
ฐานะที่จะมีได้ เมื่อไม่ก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้องแล้ว
จะกระทำ�ให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล
หรืออรหัตตผล ข้อนัน้ ย่อมไม่เป็นฐานะทีจ่ ะมีได้.
ภิกษุทง้ั หลาย ภิกษุผพู้ จิ ารณาเห็นธรรมทัง้ ปวงโดย
ความเป็นอนัตตา จะเป็นผูป้ ระกอบด้วยขันติทส่ี มควร ข้อนัน้
ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้ เธอประกอบด้วยขันติที่สมควรแล้ว
จะก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้อง ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะ
ทีจ่ ะมีได้ เมือ่ ก้าวลงสูห่ นทางแห่งความถูกต้องแล้ว จะกระทำ�
ให้แจ้งซึ่ง โสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรือ
อรหัตตผล ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้.
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ผลของการพิจารณาเห็นนิพพาน
โดยความเป็นสุข

64

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๒/๓๗๒.

ภิ กษุ ทั้ ง หลาย ภิก ษุผู้พิจารณาเห็นนิพพานโดย
ความเป็นทุกข์ จะเป็นผู้ประกอบด้วยขันติที่สมควร ข้อนั้น
ย่อมไม่เป็นฐานะทีจ่ ะมีได้ เธอไม่ประกอบด้วยขันติทสี่ มควร
แล้ว จะก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้อง ข้อนั้นย่อมไม่เป็น
ฐานะที่จะมีได้ เมื่อไม่ก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้องแล้ว
จะกระทำ�ให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล
หรืออรหัตตผล ข้อนัน้ ย่อมไม่เป็นฐานะทีจ่ ะมีได้.
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้พิจารณาเห็นนิพพานโดย
ความเป็นสุข จะเป็นผู้ประกอบด้วยขันติที่สมควร ข้อนั้น
ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้ เธอประกอบด้วยขันติที่สมควรแล้ว
จะก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้อง ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะ
ทีจ่ ะมีได้ เมือ่ ก้าวลงสูห่ นทางแห่งความถูกต้องแล้ว จะกระทำ�
ให้แจ้งซึ่ง โสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรือ
อรหัตตผล ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้.
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65

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๓๗/๕๗.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างไร เห็นอยู่อย่างไร
จึงจะละสังโยชน์ได้.

ภิกษุ เมื่อบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ ซึ่งตาโดยความเป็น
ของไม่เที่ยง ย่อมละสังโยชน์ได้.
เมื่อบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ ซึ่งรูปทั้งหลาย … .
เมื่อบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ ซึ่งจักษุวิญญาณ … .
เมื่อบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ ซึ่งจักษุสัมผัส … .
เมื่อบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ ซึ่งสุขเวทนา ทุกขเวทนา
หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย
โดยความเป็นของไม่เที่ยง ย่อมละสังโยชน์ได้.
ภิกษุ เมือ่ บุคคลรูอ้ ยู่ เห็นอยู่ ซึง่ หู … ซึง่ เสียงทัง้ หลาย
… ซึ่ ง โสตวิ ญ ญาณ … ซึ่ ง โสตสั ม ผั ส … ซึ่ ง สุ ข เวทนา
ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ทีเ่ กิดขึน้ เพราะโสตสัมผัส
เป็นปัจจัย โดยความเป็นของไม่เที่ยง ย่อมละสังโยชน์ได้.
ภิกษุ เมือ่ บุคคลรูอ้ ยู่ เห็นอยู่ ซึง่ จมูก … ซึง่ กลิน่ ทัง้ หลาย
… ซึ่ ง ฆานวิ ญ ญาณ … ซึ่ ง ฆานสั ม ผั ส … ซึ่ ง สุ ข เวทนา
ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ทีเ่ กิดขึน้ เพราะฆานสัมผัส
เป็นปัจจัย โดยความเป็นของไม่เที่ยง ย่อมละสังโยชน์ได้.
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ภิกษุ เมือ่ บุคคลรูอ้ ยู่ เห็นอยู่ ซึง่ ลิน้ … ซึง่ รสทัง้ หลาย
… ซึ่งชิวหาวิญญาณ … ซึ่งชิวหาสัมผัส … ซึ่งสุขเวทนา
ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย โดยความเป็นของไม่เทีย่ ง ย่อมละสังโยชน์ได้.
ภิ ก ษุ เมื่ อ บุ ค คลรู้ อ ยู่ เห็ น อยู่ ซึ่ ง กาย … ซึ่ ง
โผฏฐัพพะทั้งหลาย … ซึ่งกายวิญญาณ … ซึ่งกายสัมผัส …
ซึ่งสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้น
เพราะกายสั ม ผั ส เป็ น ปั จ จั ย โดยความเป็ น ของไม่ เ ที่ ย ง
ย่อมละสังโยชน์ได้.
ภิกษุ เมือ่ บุคคลรูอ้ ยู่ เห็นอยู่ ซึง่ ใจ … ซึง่ ธรรมทัง้ หลาย
… ซึ่ ง มโนวิ ญ ญาณ … ซึ่ ง มโนสั ม ผั ส … ซึ่ ง สุ ข เวทนา
ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ทีเ่ กิดขึน้ เพราะมโนสัมผัส
เป็นปัจจัย โดยความเป็นของไม่เที่ยง ย่อมละสังโยชน์ได้.
ภิ ก ษุ เมื่ อ บุ ค คลรู้ อ ยู่ อ ย่ า งนี้ เห็ น อยู่ อ ย่ า งนี้ แ ล
ย่อมละสังโยชน์ได้.
(ในสูตรอืน่ ตรัสว่า เมือ่ รูอ้ ยู่ เห็นอยูซ่ ง่ึ ธรรมเหล่านี้ โดยความเป็น
อนัตตา สังโยชน์จึงจะถึงความเพิกถอน -บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๓๘/๕๘.
-ผูร้ วบรวม)
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การเห็นเพื่อละอนุสัย
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66

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๓๙/๖๑.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างไร เห็นอยู่อย่างไร
จึงจะละอนุสัยได้.

ภิกษุ เมื่อบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ ซึ่งตาโดยความเป็น
ของไม่เที่ยง ย่อมละอนุสัยได้.
เมื่อบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ ซึ่งรูปทั้งหลาย … .
เมื่อบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ ซึ่งจักษุวิญญาณ … .
เมื่อบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ ซึ่งจักษุสัมผัส … .
เมื่อบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ ซึ่งสุขเวทนา ทุกขเวทนา
หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย
โดยความเป็นของไม่เที่ยง ย่อมละอนุสัยได้.
(ในกรณีแห่งธรรมหมวด หู จมูก ลิน้ กาย และใจ ก็มขี อ้ ความ
อย่างเดียวกัน).

ภิกษุ บุคคลรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้แล ย่อมละ
อนุสัยได้.
(ในสูตรอืน่ ตรัสว่า เมือ่ รูอ้ ยู่ เห็นอยูซ่ ง่ึ ธรรมเหล่านี้ โดยความ
เป็นอนัตตา อนุสยั จึงจะถึงความเพิกถอน -บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๓๙/๖๒.
-ผูร้ วบรวม)
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67

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๓๘/๕๙.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างไร เห็นอยู่อย่างไร
จึงจะละอาสวะได้.

ภิกษุ เมื่อบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ ซึ่งตาโดยความเป็น
ของไม่เที่ยง ย่อมละอาสวะได้.
เมื่อบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ ซึ่งรูปทั้งหลาย … .
เมื่อบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ ซึ่งจักษุวิญญาณ … .
เมื่อบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ ซึ่งจักษุสัมผัส … .
เมื่อบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ ซึ่งสุขเวทนา ทุกขเวทนา
หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย
โดยความเป็นของไม่เที่ยง ย่อมละอาสวะได้.
(ในกรณีแห่งธรรมหมวด หู จมูก ลิน้ กาย และใจ ก็มขี อ้ ความ
อย่างเดียวกัน).

ภิกษุ บุคคลรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้แล ย่อมละ
อาสวะได้.
(ในสูตรอื่นตรัสว่า เมื่อรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งธรรมเหล่านี้ โดยความ
เป็นอนัตตา อาสวะจึงจะถึงความเพิกถอน -บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๓๘/๖๐.
-ผู้รวบรวม)
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68

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๓๗/๕๖.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บุคคลเมื่อรู้อยู่อย่างไร เห็นอยู่อย่างไร
จึงจะละอวิชชาได้ วิชชาจึงจะเกิดขึ้น.

ภิกษุ เมื่อบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ ซึ่งตาโดยความเป็น
ของไม่เที่ยง ย่อมละอวิชชาได้ วิชชาย่อมเกิดขึ้น.
เมื่อบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ ซึ่งรูปทั้งหลาย … .
เมื่อบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ ซึ่งจักษุวิญญาณ … .
เมื่อบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ ซึ่งจักษุสัมผัส … .
เมื่อบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ ซึ่งสุขเวทนา ทุกขเวทนา
หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย
โดยความเป็นของไม่เทีย่ ง ย่อมละอวิชชาได้ วิชชาย่อมเกิดขึน้ .
(ในกรณีแห่งธรรมหมวด หู จมูก ลิน้ กาย และใจ ก็มขี อ้ ความ
อย่างเดียวกัน).

ภิ ก ษุ เมื่ อ บุ ค คลรู้ อ ยู่ อ ย่ า งนี้ เห็ น อยู่ อ ย่ า งนี้ แ ล
ย่อมละอวิชชาได้ วิชชาย่อมเกิดขึ้น.
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เหตุสำ�เร็จตามความปรารถนา

69

-บาลี มู. ม. ๑๒/๕๘/๗๓.

ภิกษุทง้ั หลาย เธอทัง้ หลายจงเป็นผูม้ ศี ลี อันสมบูรณ์
มีปาติโมกข์อันสมบูรณ์อยู่เถิด จงเป็นผู้สำ�รวมด้วยความ
สำ�รวมในปาติโมกข์ ถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจรอยู่เถิด
จงเป็นผู้มีปกติเห็นภัยในโทษทั้งหลาย แม้มีประมาณน้อย
สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเถิด.
ภิกษุทงั้ หลาย ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า ขอเราพึงเป็นทีร่ กั
เป็นที่ชอบใจ เป็นที่เคารพ และเป็นผู้ควรยกย่องของเพื่อน
สพรหมจารีทั้งหลายเถิดดังนี้ ภิกษุนั้น พึงกระทำ�ให้บริบรู ณ์
ในศีล หมัน่ ประกอบธรรมอันเป็นเครือ่ งสงบแห่งใจในภายใน
ไม่เหินห่างจากฌาน ประกอบด้วยวิปสั สนา และให้วตั รของ
ผู้อยู่สุญญาคารเจริญงอกงาม.
ภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า ขอเราพึงได้
จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขารเถิด
ดังนี้ … .
ภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า เราบริโภคจีวร
บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขารของเทวดา
หรือมนุษย์เหล่าใด สักการะเหล่านั้นของเทวดาและมนุษย์
เหล่านั้นพึงมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่เถิด ดังนี้ … .
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ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ถ้ า ภิ ก ษุ จ ะพึ ง หวั ง ว่ า ญาติ แ ละ
สายโลหิตของเราเหล่าใด ล่วงลับทำ�กาละไปแล้ว มีจติ เลือ่ มใส
ระลึกถึงอยู่ ความระลึกถึงด้วยจิตอันเลื่อมใสของญาติและ
สายโลหิตเหล่านัน้ พึงมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่เถิด ดังนี้ … .
ภิกษุทงั้ หลาย ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า เราพึงเป็นผูข้ ม่
ความไม่ยินดีและความยินดีได้ อนึ่ง ความไม่ยินดีไม่พึง
ครอบงำ�เราได้ เราพึงครอบงำ�ย่�ำ ยี ความไม่ยนิ ดีทเ่ี กิดขึน้ อยู่
ได้เถิดดังนี้ … .
ภิกษุทงั้ หลาย ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า เราพึงเป็นผูข้ ม่
ความกลัวและความขลาดได้ อนึง่ ความกลัวและความขลาด
อย่าพึงครอบงำ�เราได้เลย เราพึงครอบงำ�ย่�ำ ยี ความกลัวและ
ความขลาดที่เกิดขึ้นอยู่ได้เถิด ดังนี้ … .
ภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า เราพึงเป็นผู้ได้
ตามความปรารถนา ได้ไม่ยาก ได้ไม่ลำ�บาก ซึ่งฌานทัง้ ๔
อันเกิดขึ้นเพราะจิตอันยิ่ง เป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขใน
ปัจจุบันเถิด ดังนี้ … .
ภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า เราพึงถูกต้อง
ด้วยกายซึง่ วิโมกข์อนั สงบ อันไม่มรี ปู เพราะก้าวล่วงรูปเสียได้
แล้วอยู่เถิด ดังนี้ … .
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ภิกษุทงั้ หลาย ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า เพราะสังโยชน์ ๓
สิ้นไป เราพึงเป็นโสดาบัน มีความไม่ตกต่ำ�เป็นธรรมดา
เป็นผูเ้ ทีย่ ง จะตรัสรูไ้ ด้ในกาลเบือ้ งหน้าเถิด ดังนี้ … .
ภิกษุทงั้ หลาย ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า เพราะสังโยชน์ ๓
สิ้นไป และเพราะราคะ โทสะ โมหะเบาบาง เราพึงเป็น
สกทาคามี จะมาสู่ โ ลกนี้ อี ก ครั้ ง เดี ย วเท่ า นั้ น แล้ ว จะทำ �
ที่สุดแห่งทุกข์ได้เถิด ดังนี้ … .
ภิกษุทง้ั หลาย ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป เราพึงเป็นโอปปาติกะ จะปรินิพพานใน
ที่นั้น มีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเถิด ดังนี้ … .
ภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า เราพึงบรรลุ
อิทธิวิธีหลายประการ … .
ภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า เราพึงได้ยิน
เสียงทั้ง ๒ ชนิด คือ เสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ … .
ภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า เราพึงกำ�หนด
รู้ใจของสัตว์อื่น ของบุคคลอื่นด้วยใจ … .
ภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า เราพึงระลึก
ชาติก่อนได้เป็นอันมาก … .
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ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ถ้ า ภิ ก ษุ จ ะพึ ง หวั ง ว่ า เราพึ ง เห็ น
หมู่สัตว์ที่กำ�ลังจุติ กำ�ลังอุบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี
มีผิวพรรณทราม ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์
ล่วงจักษุของมนุษย์ … .
ภิกษุทงั้ หลาย ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า เราพึงทำ�ให้แจ้ง
ซึง่ เจโตวิมตุ ติ ปัญญาวิมตุ ติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะความสิน้ ไป
แห่งอาสวะทัง้ หลาย ด้วยปัญญาอันยิง่ เอง ในปัจจุบนั เข้าถึงอยู่
เถิดดังนี้ ภิกษุน้ัน พึงเป็นผู้กระทำ�ให้บริบูรณ์ในศีล หมั่น
ประกอบธรรมอันเป็นเครือ่ งสงบแห่งใจในภายใน ไม่เหินห่าง
จากฌาน ประกอบด้วยวิปสั สนา และให้วตั รของผูอ้ ยูส่ ญ
ุ ญาคาร
เจริญงอกงาม.
คำ�ใด ทีเ่ รากล่าวแล้วว่า ภิกษุทง้ั หลาย เธอทัง้ หลาย
จงเป็นผู้มีศีลอันสมบูรณ์ มีปาติโมกข์อันสมบูรณ์อยู่เถิด
จงเป็นผูส้ �ำ รวมด้วยความสำ�รวมในปาติโมกข์ ถึงพร้อมด้วย
มารยาทและโคจรอยู่เถิด จงเป็นผู้มีปกติเห็นภัยในโทษ
ทั้งหลายแม้มีประมาณน้อย สมาทานศึกษาในสิกขาบท
ทั้งหลายเถิด ดังนี้ คำ�นั้น อันเราอาศัยอำ�นาจประโยชน์นี้
จึงได้กล่าวแล้ว.
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บทสรุป
๑.) ราคะ โทสะ โมหะ ในส่วนใดของกามภพที่สกทาคามี
ยังต้องทำ�ลาย (ละ)
๒.) สกทาคามี คื อ ผู้ ยั ง ต้ อ งมาสู่ โ ลกนี้ อี ก ครั้ ง เดี ย วนั้ น
คือ โลกส่วนใด
• สกทาคามียังต้องมาสู่กามภพเพราะยังไม่พรากจากกาม
แต่เป็นผู้เริ่มทำ�ลายกาม
-บุคคล ๓ จำ�พวก ทีย่ งั ประกอบแล้วด้วยกามโยคะ
(กามโยคยุตฺโต) และภวโยคะ (ภวโยคยุตฺโต) เป็นอาคามี (เหตุท่ี
ต้องกลับสู่กามภพ) บทที่ ๙ หน้า ๒๐.

-บุคคล ๔ จำ�พวก ทีย่ งั ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ไม่ได้
(โอรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ) คือ เริม
่ ทำ�ลายกามแต่ยงั
ทำ�ลายได้ไม่หมด บทที่ ๗ หน้า ๑๖.
-สกทาคามี เปรียบได้กับบุคคลตกน้ำ� ที่เป็นพวก
ว่ายเข้าหาฝัง่ (เป็นผูท้ �ำ ลายกามโดยลักษณะอุปมาอินทรีย์ ๕ ทีแ่ ก่กล้า
กว่าโสดาบัน) บทที่ ๓ หน้า ๗, บทที่ ๕ หน้า ๑๓.

-โสดาบัน เปรียบได้กับบุคคลตกน้ำ� ที่เป็นพวก
ลอยตัวและเห็นฝั่ง แต่ยังไม่ได้ว่ายสู่ฝั่ง บทที่ ๓ หน้า ๗.
• อินทรีย์ ๕ ของสกทาคามี แก่กล้ากว่าอินทรีย์ ๕ ของโสดาบัน
ประเภทเอกพีชี ซึ่งมาสู่ภพมนุษย์คราวเดียว บทที่ ๖
หน้า ๑๔, บทที่ ๑๓ หน้า ๒๗.
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• กามทีด่ กี ว่า ประณีตกว่า กามของมนุษย์ คือ กามอันเป็นทิพย์

(ทิพพฺ า กามา) แต่สกทาคามียงั ไม่ถงึ การหมดกาม บทที่ ๒๙

หน้า ๗๓, บทที่ ๙ หน้า ๒๐.

• ภพที่สกทาคามีไปไม่ได้

-ผูส้ นิ้ สังโยชน์ ๓ พ้นแล้วจาก นรก กำ�เนิดเดรัจฉาน
เปรตวิสัย บทที่ ๑๓ หน้า ๒๗, บทที่ ๑๔ หน้า ๓๑.
-รูปภพ และอรูปภพ ไปไม่ได้ เพราะผูพ้ อประมาณ
ในสมาธิ และยั ง ไม่ พ รากจากกาม ยั ง ต้ อ งเป็ น อาคามี

บทที่ ๙ หน้า ๒๐, บทที่ ๑๐ หน้า ๒๑, บทที่ ๑๖ หน้า ๓๗,
บทที่ ๑๘ หน้า ๔๖, บทที่ ๑๙ หน้า ๕๐.

• ตัวอย่างของภพที่สกทาคามีมาเกิด

-เทวดาชั้นดุสิต ในมิคสาลาสูตร บทที่ ๔ หน้า ๑๑.
• เมือ่ ตัดภพทีส่ กทาคามีไปไม่ได้ออก ด้วยเหตุของสังโยชน์
ทีล่ ะได้ และกำ�ลังของอินทรีย์ ๕ ทีแ่ ก่กล้ากว่าเอกพีชี รวมถึง
กำ�ลังของอินทรีย์ ๕ ในส่วนของการเป็นผูท้ �ำ พอประมาณ
ในสมาธิ จึงทำ�ให้กรอบของความน่าจะเป็นไปได้ของ
การมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียว ที่สกทาคามีจะมาเกิดได้ คือ
กลุ่มของเทวดาในกามภพ (ซึ่งเป็นส่วนของกามอันเป็นทิพย์
ในกามภพ ที่สกทาคามีกำ�ลังเริ่มละสังโยชน์ในส่วนนี้ จนกระทั่งราคะ
โทสะ และโมหะสิ้นไป)
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หมายเหตุ นอกจากพระสูตรทีป่ รากฏในหนังสือ
เล่ ม นี้ แ ล้ ว พระศาสดายั ง ได้ ต รั ส ถึ ง ข้ อ ปฏิ บั ติ เ พื่ อ
การละสังโยชน์ และธรรมะทีเ่ กีย่ วกับสกทาคามีไว้อกี มาก
คณะงานธั ม มะฯ ได้ ร วบรวมมาไว้ เ พี ย งบางส่ ว น
เท่านั้น ผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก หนังสือ
พุทธวจน-หมวดธรรม เล่ม 1-1๗ / แอปพลิเคชัน
ตรวจหาและเที ย บเคี ย งพุ ท ธวจนจากพระไตรปิ ฎ ก
(E-Tipitaka) และจากพระไตรปิฎก.

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
http://www.ratana5.com : พุทธวจนสมาคม

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)
เฉพาะส�าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต

• 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

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, พุทธวจนสมาคม, 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,
ร้านต้นมะขามช่างทอง, บ้านเมตตาเรสซิเด้นท์,
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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• ลําดับการสืบทอดพุทธวจน
พุทธกาล

รัชกาลที่ ๑

รัชกาลที่ ๔

๑) หลักฐานสมัย

รัชกาลที่ ๕

รัชกาลที่ ๗

รัชกาลที่ ๘

รัชกาลที่ ๙

พุทธกาล

การใช พุทธวจน ที่มีความหมายถึงคําสอนของ
พระพุทธเจา มีมาตัง้ แตในสมัยพุทธกาล ดังปรากฏหลักฐาน
ในพระวิ นั ย ป ฎ ก ว า พระศาสดาให เรี ย นพุ ท ธวจน
(ภาพที่ ๑.๑ และภาพที่ ๑.๒)

ตามภาษาเดิม
ดูกรภ
ขึน้ โดยภาษาส
[๑๘๐] ... ฯล

ภาพที่ ๑.๑

คําอธิบายภาพ : ขอความสวนหนึง่ จากพระไตรปฎก ฉบับ ร.ศ. ๑๑๒
(จปร.อักษรสยาม) หนา ๖๔ ซึง่ พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับหลวง พ.ศ. ๒๕๒๕
เลมที่ ๗ พระวินยั ปฎก จุลวรรค ภาค ๒ หนา ๔๕ ไดแปลเปนภาษาไทยไวดงั นี้
[๑๘๐] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงยกพุทธวจนะขึ้นโดยภาษา
สันสกฤต รูปใดยกขึ้น ตองอาบัติทุกกฏ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให
เลาเรียนพุทธวจนะตามภาษาเดิม.

ทีม่ า :
พระไตรปฎก ฉบับ ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ.๒๔๓๖) พระวินยปฏก
จุลล วัคค เลม ๒ หนา ๖๔

ภาพที่ ๑.๒

คําอธิบายภาพ :
คําแปลเปนภาษาไทย
ของภาพที่ ๑.๑ จาก
หนังสือ สารานุกรม
พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า
ประมวลจาก
พระนิ พ นธ สมเด็ จ
พระมหาสมณเจ า
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

ม ... ฯลฯ ...
ภิกษุทง้ั หลาย เราอนุญาตใหเลาเรียนพุทธวจนะ
สันสกฤต รูปใดยกขึน้ ตองอาบัตทิ กุ กฏ
ลฯ ... ดูกรภิกษุทง้ั หลาย ภิกษุไมพงึ ยกพุทธวจนะ

ทีม่ า :
หนังสือ สารานุกรมพระพุทธศาสนา ประมวลจากพระนิพนธ
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส หนา ๖๙๖

• ลําดับการสืบทอดพุทธวจน
พุทธกาล

รัชกาลที่ ๑

๒) หลักฐานสมัย

รัชกาลที่ ๔

รัชกาลที่ ๕

รัชกาลที่ ๗

รัชกาลที่ ๘

รัชกาลที่ ๙

รัชกาลที่ ๑

พุ ท ธวจนะ มี ป รากฏในหนั ง สื อ พงษาวดาร
กรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ แล คําแปล ซึง่ แตงเปนภาษามคธ
เพือ่ เฉลิมพระเกียรติเมือ่ สังคายนาในรัชกาลที่ ๑ เปนหนังสือ
๗ ผูก ตนฉบับมีอยูในวัดพระแกว กรุงพนมเปญ ประเทศ
กัมพูชา แปลเปนภาษาไทยโดยพระยาพจนสุนทร คํานําของ
หนังสือเลมนี้ เปนพระนิพนธในสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ (ภาพที่ ๒.๑ และภาพที่ ๒.๒)

ภาพที่ ๒.๑

คําอธิบายภาพ : ขอความสวนหนึ่งจากหนังสือ พงษาวดาร
กรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ แล คําแปล หนา ๑

ภาพที่ ๒.๒

คําอธิบายภาพ : ขอความสวนหนึ่ง
จากหนังสือ พงษาวดารกรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ
แล คําแปล หนา ๒

ทีม่ า :
หนังสือ พงษาวดารกรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ แล คําแปล

• ลําดับการสืบทอดพุทธวจน
พุทธกาล

รัชกาลที่ ๑

๓) หลักฐานสมัย

รัชกาลที่ ๔

รัชกาลที่ ๕

รัชกาลที่ ๗

รัชกาลที่ ๘

รัชกาลที่ ๙

รัชกาลที่ ๔

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

ภาพที่ ๓.๑

ทีม่ า :
หนังสือ พระคาถาสรรเสริญพระธรรมวินยั พระราชนิพนธ ในรัชกาลที่ ๔
ทรงแปลเปนภาษาไทยโดย สมเด็จพระสังฆราช วัดราชประดิษฐ หนา ๒๕

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห วั
รัชกาลที่ ๔

ภาพที่ ๓.๒

ภาพที่ ๓.๓

ทีม่ า :
หนังสือ ประชุมพระราชนิพนธภาษาบาลี ในรัชกาลที่ ๔ ภาค ๒
หนา ๑๘๐ และหนา ๑๘๓

• ลําดับการสืบทอดพุทธวจน
พุทธกาล

รัชกาลที่ ๑

๔) หลักฐานสมัย

รัชกาลที่ ๔

รัชกาลที่ ๕

รัชกาลที่ ๗

รัชกาลที่ ๘

รัชกาลที่ ๙

รัชกาลที่ ๕

พุทธวจน มีปรากฏในหนังสือ พระราชวิจารณ เทียบ
ลัทธิพระพุทธศาสนาหินยานกับมหายาน พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั ทรงพระราชนิพนธ (ภาพที่ ๔.๑)
และปรากฏในหนังสือ พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จ
พระจุ ล จอมเกล า เจ า อยู หั ว ทรงมี ไ ปมากั บ สมเด็ จ
พระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (ภาพที่ ๔.๒
และภาพที่ ๔.๓)

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั
รัชกาลที่ ๕

สมเด็จพระมหาสมณเจา
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

ภาพที่ ๔.๑
ทีม่ า :
หนังสือ พระราชวิจารณ เทียบลัทธิพระพุทธศาสนาหินยานกับมหายาน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั ทรงพระราชนิพนธ หนา ๑๘

ภาพที่ ๔.๒

ภาพที่ ๔.๓

ทีม่ า :
หนังสือ พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั
ทรงมีไปมากับ สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
หนา ๑๐๒ และ ๑๐๙

• ลําดับการสืบทอดพุทธวจน
พุทธกาล

รัชกาลที่ ๑

๕) หลักฐานสมัย

รัชกาลที่ ๔

รัชกาลที่ ๕

รัชกาลที่ ๗

รัชกาลที่ ๘

รัชกาลที่ ๙

รัชกาลที่ ๗

พุทธวจนะ มีปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๔๔
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๔๗๐ เรือ่ ง รายงานการสรางพระไตรปฎก
โดย พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากิติยากรวรลักษณ
กรมพระจันทบุรีนฤนาถ (ภาพที่ ๕)

ภาพที่ ๕

ทีม่ า :
ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๔๔ หนา ๓๙๓๙ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๔๗๐
เรื่อง รายงานการสรางพระไตรปฎก

• ลําดับการสืบทอดพุทธวจน
พุทธกาล

รัชกาลที่ ๑

๖) หลักฐานสมัย

รัชกาลที่ ๔

รัชกาลที่ ๕

รัชกาลที่ ๗

รัชกาลที่ ๘

รัชกาลที่ ๙

รัชกาลที่ ๘

พุทธวจนะ มีปรากฏในหนังสือ บาลีไวยากรณพเิ ศษ
เลม ๓ อาขยาต ของหลวงเทพดรุณานุศษิ ฏ จัดพิมพครัง้ แรก
สมัยรัชกาลที่ ๘ เมือ่ ป พ.ศ. ๒๔๘๖ (ภาพที่ ๖)

ภาพที่ ๖

คําอธิบายภาพ : ขอความสวนหนึง่ จาก
หนังสือ บาลีไวยากรณพิเศษ เลม ๓ อาขยาต
ของหลวงเทพดรุณานุศิษฏ คํานําหนา ๓

ทีม่ า :
หนังสือ บาลีไวยากรณพเิ ศษ เลม ๓ อาขยาต ของหลวงเทพดรุณานุศษิ ฏ

• ลําดับการสืบทอดพุทธวจน
พุทธกาล

รัชกาลที่ ๑

รัชกาลที่ ๔

๗) หลักฐานสมัย

รัชกาลที่ ๕

รัชกาลที่ ๗

รัชกาลที่ ๘

รัชกาลที่ ๙

รัชกาลที่ ๙

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

ภาพที่ ๗
ทีม่ า :
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หนา ๑๖ เลมที่ ๑๐๒ ตอนที่ ๑๖๗ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๘
เรือ่ ง ประกาศสังคายนาพระธรรมวินยั ตรวจชําระพระไตรปฎก

พราหมณ์ กามคุณ ๕ ประการนี้ เรียกว่าโลก ในอริยวินัย
		 กามคุณ ๕ ประการอะไรบ้าง คือ
ตา
รูป
หู อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่
เสียง
ที่รู้ได้ด้วย จมูก น่าพอใจ มีลกั ษณะน่ารัก
กลิ่น
ลิ้น เป็นทีต่ งั้ อาศัยแห่งความใคร่
รส
กาย เป็นทีต่ งั้ แห่งความก�ำหนัด
โผฏฐัพพะ
พราหมณ์ กามคุณ ๕ ประการเหล่านี้แล
เรียกว่าโลก ในอริยวินัย.
-บาลี นวก. อํ. ๒๓/๔๔๘/๒๔๒.

ความกำาหนัดไปตามอำานาจความตริตรึก (สงฺกปฺปราค)
นั่นแหละคือกามของคนเรา
อารมณ์อันวิจิตรทั้งหลายในโลกไม่ชื่อว่ากาม
ความกำาหนัดไปตามอำานาจความตริตรึก
นั่นแหละคือกามของคนเรา
อารมณ์อันวิจิตรทั้งหลายในโลก ย่อมตั้งอยู่ตามสภาพของมันเท่านั้น
ผู้มีปัญญาทั้งหลายย่อมกำาจัดความพอใจในอารมณ์อันวิจิตรเหล่านั้น.
-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๖๐/๓๓๔.

ภิกษุทั้งหลาย
ก็บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้ว ว่ายหาฝั่งเป็นอย่างไร
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โผล่ขึ้นมาแล้ว
คือ เขามีศรัทธาดี หิริดีิ โอตตัปปะดี วิริยะดี
และปัญญาดี ในกุศลธรรมทั้งหลาย
เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป และเพราะราคะ โทสะ โมหะเบาบาง
เขาเป็น สกทาคามี
มาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวเท่านั้น
แล้วจะทำาที่สุดแห่งทุกข์ได.้
-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๑๒/๑๕.

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

ในการจัดทำาเพื่อความสะดวกและประหยัด ติดต่อได้ที่
มูลนิธิพุทธโฆษณ์ 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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