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กึง่กลางสัน 131.25 มม.

สัน 13 มม 

สัน 13 มม 

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

แนว พุทธวจน 25 มม.

แนวเส้น หมวดธรรม 38 มม.

        แนวเส้น กึ่งกลางปกหน้า 104.25 มม.

แนวเส้นล่าง 117 มม.

แนวสันสีทอง 12.5 มม.

แนวกึ่งกลางปกหลัง 65 มม.

+ทองกลาง

พุ ท ธ ว จ นฉบับ ๑๘

ข้อมูลธรรมะนี้ จัดทำ�เพื่อประโยชน์ท�งก�รศึกษ�สู่ส�ธ�รณชนเป็นธรรมท�น ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้ได้รับก�รสงวนไว้ 
ในก�รจะจัดทำ�หรือเผยแผ่ โปรดใช้คว�มละเอียดรอบคอบ เพื่อรักษ�คว�มถูกต้องของข้อมูล ให้ขออนุญ�ต
เป็นล�ยลักษณ์อักษรและปรึกษ�ด้�นข้อมูล  ในการจัดทำาเพื่อความสะดวกและประหยัด ติดต่อได้ที่ 

พุทธวจนภิกขุคึกฤทธิ์มูลนิธิ โทร. 09 2526 1236
ตัวแทนคณะศิษย์ คุณสหัทญ� คุ้มชนะ โทร. 09 2526 1236 
มูลนิธิพุทธโฆษณ์ โทร. 08 2222 5790 - 94 
ติดต�มก�รเผยแผ่พระธรรมคำ�สอนต�มหลักพุทธวจน โดยพระอ�จ�รย์คึกฤทธ์ิ โสตฺถิผโล ได้ท่ี 
Facebook : Buddhawajana Real | YouTube : Buddhawajana Real  
Instagram  : Buddhawajana Real  
www.watnapp.com | media.watnapahpong.org | www.buddhakos.org 
คลื่น ส.ว.พ. FM 91.0 MHz ทุกวันพระ ช่วงบ่�ย

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

แจ้งเจตนาจาคะเพื่อนำากราบเรียนพระอาจารย์คึกฤทธิ์ได้ที่

พี่ตา ตัวแทนคณะศิษย์ 092-526-1236

e-Donation วัดนาปาพง
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สกทาคามี

4 สี

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.



กึง่กลางสัน 131.25 มม.

สัน 13 มม 

สัน 13 มม 

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

ในปกหน้า ในปกหลัง

แนวกึ่งกลาง 85  มม.แนวกึ่งกลาง 85  มม.

ภิกษุท้ังหลาย

บุคคลเป็น อรหันต์ เพราะอินทรีย์ ๕ เต็มบริบูรณ์

 เป็น อนาคามี  เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของอรหันต์

 เป็น สกทาคามี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของอนาคามี

 เป็น โสดาบัน เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของสกทาคามี.

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๖๕/๘๗๗.

ความกำาหนัดไปตามอำานาจความตริตรึก (สงฺกปฺปราค) 
นั่นแหละคือกามของคนเรา 

อารมณ์อันวิจิตรทั้งหลายในโลกไม่ชื่อว่ากาม 

ความกำาหนัดไปตามอำานาจความตริตรึก 
นั่นแหละคือกามของคนเรา 

อารมณ์อันวิจิตรทั้งหลายในโลก ย่อมตั้งอยู่ตามสภาพของมันเท่านั้น 

ผู้มีปัญญาทั้งหลายย่อมกำาจัดความพอใจในอารมณ์อันวิจิตรเหล่านั้น. 

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๖๐/๓๓๔.



ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลจ�าพวกไหน 

ยังละโอรัมภาคิยสังโยชน์ไม่ได้ 
(โอรมฺภาคิยานิ สญฺโญชนานิ อปฺปหีนานิ) 

ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติไม่ได้ 
(อุปฺปตฺติปฏิลาภิกานิ สญฺโญชนานิ อปฺปหีนานิ) 

ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพไม่ได้ 
(ภวปฏิลาภิกานิ สญฺโญชนานิ อปฺปหีนานิ) 

คือ สกทาคามี.

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๘๑/๑๓๑.





พุทธวจนสถาบัน
ร่วมกนัมุง่มัน่ศกึษา ปฏบิตั ิ เผยแผ่ค�าของตถาคต

พทุธวจน -หมวดธรรม
เปิดธรรมที่ถูกปิด

ฉบับ

๑๘
สกทาคามี



พ ุท ธ ว จ น 
ฉบับ ๑๘  สกทาคามี

เปิดธรรมที่ถูกปิด

สืบค้นและรวบรวมโดย

พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล (วัดนาป่าพง)

ข้อมูลธรรมะนี้ จัดท�าเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาสู่สาธารณชน
เป็นธรรมทาน

ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้ได้รับการสงวนไว้ 
ในการจะจัดทำาหรือเผยแผ่ โปรดใช้ความละเอียดรอบคอบ 

เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล ให้ขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
และปรึกษาด้านข้อมูลในการจัดทำาเพื่อความสะดวกและประหยัด

ติดต่อได้ที่ 

พุทธวจนภิกขุคึกฤทธ์ิมูลนิธิ 
โทร. ๐๙ ๒๕๒๖ ๑๒๓๖

ตัวแทนคณะศิษย์วัดนาป่าพง 
คุณสหัทญา คุ้มชนะ  โทร. ๐๙ ๒๕๒๖ ๑๒๓๖

มูลนิธิพุทธโฆษณ์
โทร. ๐๘ ๒๒๒๒ ๕๗๙๐-๙๔

ปีที่พิมพ์ ๒๕๖๕

จัดท�าโดย 

มูลนิธิพุทธโฆษณ์



ค�าอนุโมทนา

ขออนุโมทนากับคณะงานธััมมะ ผู้จัดทำาหนังสือ 
พทุธวจน ฉบบั สกทาคาม ีทีม่คีวามตัง้ใจและมเีจตนาอนัเปน็ 
กศุล ในการเผยแผค่ำาสอนของตถาคตอรหนัตสมัมาสมัพทุธะ  
ท่ีออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์เอง ในการรวบรวมคำาสอน 
ของตถาคต อันเก่ียวข้องกับความเป็นอริยบุคคล  
ข้ันสกทาคามี.

ด้วยเหตุอันดีท่ีได้กระทำามาแล้วนี้ ขอจงเป็นเหตุ
ปัจจัยให้ผู้มีส่วนร่วมในการทำาหนังสือ และผู้ที่ได้อ่าน  
ได้ศกึษา ได้นำาไปปฏบิตั ิ พงึสำาเร็จสมหวงั พบความเจรญิ
รุ่งเรืองของชีิวิตได้จริงในทางโลก และได้ดวงตาเห็นธรรม  
สำาเรจ็ผลยงันิพพาน สมดงัความปรารถนา ตามเหตปุจัจยั
ที่ได้สร้างมาอย่างดีแล้วด้วยเทอญ.

ขออนุโมทนา 

ภิกขุคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล



ค�าน�า

ภกิษุทัง้หลาย บคุคลเปรยีบดว้ยคนตกน้ำา ๗ จำาพวก 
เหล่านี้ มีปรากฏอยู่ในโลก ๗ จำาพวกอะไรบ้าง คือ 

(๑) บุคคลบางคนในโลกนี้ จมลงคราวเดียวแล้ว  
ก็เป็นอันจมอยู่นั่นเอง

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

อยู่บนบก

ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้ว ว่ายหาฝ่ัง
เป็นอย่างไร ภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี โผล่
ขึน้มาแลว้ คอื เขามศีรัทธาดี หิริดิี โอตตปัปะด ีวิริยะดี และ
ปัญญาดี ในกุศลธรรมทั้งหลาย.

เขายังละโอรัมภาคิยสังโยชน์ไม่ได้ ยังละสังโยชน์ 
อนัเปน็ปจัจัยเพือ่ใหไ้ดอ้บุตัไิม่ได ้ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัย
เพ่ือให้ได้ภพไม่ได้ แต่เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป และเพราะ
ราคะ โทสะ โมหะเบาบาง เขาเป็นสกทาคามี มาสู่โลกน้ี 
อีกครั้งเดียวเท่านั้น แล้วจะทำาที่สุดแห่งทุกข์ได้.



จุนทะ เราไม่แสดงธรรมเพ่ือเป็นเคร่ืองปิดก้ันอาสวะ 
ทั้งหลาย ที่เป็นไปในปัจจุบันแก่พวกเธออย่างเดียวเท่านั้น 
จนุทะ อนึง่ เราไมไ่ดแ้สดงธรรมเพือ่เปน็เครือ่งกำาจดัอาสวะ 
ทั้งหลาย ที่เป็นไปในสัมปรายะอย่างเดียวเท่านั้น จุนทะ  
แต่เราแสดงธรรมเพื่อเป็นเครื่องปิดกั้นอาสวะท้ังหลาย 
ทีเ่ปน็ไปในปจัจบุนัดว้ย เพือ่เปน็เครือ่งกำาจดัอาสวะทัง้หลาย
ที่เป็นไปในสัมปรายะด้วย.

ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด อริยสาวกตั้งใจ ใส่ใจ  
รวมเข้าไว้ด้วยใจท้ังหมด เง่ียโสตลงฟังธรรม สมัยน้ันนิวรณ์ ๕  
ย่อมไม่มีแก่เธอ และโพชฌงค์ ๗ ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์.

พุทธวจน ฉบับ สกทาคามี จึงเป็นการรวบรวมสุตะ 
ที่เป็นตถาคตภาษิต อันเป็นข้อความลึก มีความหมายซึ้ง 
เป็นช้ันโลกุตตระ ว่าเฉพาะด้วยเร่ืองสุญญตา เพื่อบรรเทา
ความสงสัยในธรรมหลายประการที่น่าสงสัย อันเกี่ยวกับ
อรยิบคุคล ผูจ้ะกลบัมาสูโ่ลกนีอ้กีครัง้เดยีวเทา่นัน้ แลว้จะทำา
ทีส่ดุแหง่ทกุข์ได ้และเมือ่กระทำากาละแลว้ ยอ่มพ้นจากนรก  
พ้นจากกำาเนิดเดรัจฉาน พ้นจากเปรตวิสัย พ้นจากอบาย 
ทุคติ และวินิบาต. 



อันจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์เก้ือกูลแก่ผู้ท่ีได้เข้ามา
ศึกษา จะได้ทราบถงึสจัจะความจริง ทีต่ถาคตอรหนัตสมัมา- 
สัมพุทธะได้บอก แสดง บัญญัติ เปิดเผย จำาแนกแจกแจง 
กระทำาใหเ้ขา้ใจไดง้า่ยซึง่ขอ้ปฏบิติัเพือ่ความเป็นสกทาคามี.

ภกิษทุัง้หลาย บคุคลเหลา่ใดเหลา่หนึง่ เชือ่มัน่ในเรา  
บุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิ บุคคล 
ผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิเหล่านั้น ๕ จำาพวกสำาเร็จในโลกนี้  
และ ๕ จำาพวกละโลกนี้ไปแล้วจึงสำาเร็จ.

คณะงานธัมมะ วัดนาป่าพง





อักษรย่อ

เพื่อความสะดวกแก่ผู้ที่ยังไม่เข้าใจเรื่องอักษรย่อ

ที่ใช้หมายแทนชื่อคัมภีร์ ซึ่งมีอยู่โดยมาก

มหาวิ. วิ.  มหาวิภังค์ วินัยปิฎก.
ภิกฺขุนี. วิ.  ภิกขุนีวิภังค์  วินัยปิฎก.
มหา. วิ. มหาวรรค  วินัยปิฎก.
จุลฺล. วิ.   จุลวรรค    วินัยปิฎก.
ปริวาร. วิ.  ปริวารวรรค  วินัยปิฎก.
สี. ที.      สีลขันธวรรค  ทีฆนิกาย.
มหา. ที.     มหาวรรค  ทีฆนิกาย.
ปา. ที.      ปาฏิกวรรค  ทีฆนิกาย.
มู. ม.      มูลปัณณาสก์  มัชฌิมนิกาย.
ม. ม.      มัชฌิมปัณณาสก์  มัชฌิมนิกาย.
อุปริ. ม.      อุปริปัณณาสก์  มัชฌิมนิกาย.
สคาถ. สํ.     สคาถวรรค  สังยุตตนิกาย.
นิทาน. สํ.     นิทานวรรค  สังยุตตนิกาย.
ขนฺธ. สํ.     ขันธวารวรรค  สังยุตตนิกาย.
สฬา. สํ.     สฬายตนวรรค  สังยุตตนิกาย.
มหาวาร. สํ.     มหาวารวรรค  สังยุตตนิกาย.
เอก. อํ.     เอกนิบาต  อังคุตตรนิกาย.
ทุก. อํ.     ทุกนิบาต  อังคุตตรนิกาย.
ติก. อํ.     ติกนิบาต  อังคุตตรนิกาย.
จตุกฺก. อํ.     จตุกกนิบาต  อังคุตตรนิกาย.



ปญฺจก. อํ.     ปัญจกนิบาต  อังคุตตรนิกาย.
ฉกฺก. อํ.      ฉักกนิบาต  อังคุตตรนิกาย.
สตฺตก. อํ.     สัตตกนิบาต      อังคุตตรนิกาย.
อฏฺก. อํ.     อัฏฐกนิบาต      อังคุตตรนิกาย.   
นวก. อํ.      นวกนิบาต       อังคุตตรนิกาย.   
ทสก. อํ.      ทสกนิบาต       อังคุตตรนิกาย.   
เอกาทสก. อํ.   เอกาทสกนิบาต   อังคุตตรนิกาย.    
ขุ. ขุ.        ขุททกปาฐะ      ขุททกนิกาย.
ธ. ขุ.         ธรรมบท         ขุททกนิกาย.    
อุ. ขุ.         อุทาน          ขุททกนิกาย.    
อิติวุ. ขุ.       อิติวุตตกะ       ขุททกนิกาย.    
สุตฺต. ขุ.      สุตตนิบาต      ขุททกนิกาย.
วิมาน. ขุ.      วิมานวัตถุ       ขุททกนิกาย.
เปต. ขุ.       เปตวัตถุ        ขุททกนิกาย.  
เถร. ขุ.        เถรคาถา        ขุททกนิกาย.
เถรี. ขุ.        เถรีคาถา        ขุททกนิกาย.
ชา. ขุ.        ชาดก          ขุททกนิกาย. 
มหานิ. ขุ.      มหานิทเทส       ขุททกนิกาย. 
จูฬนิ. ขุ.       จูฬนิทเทส        ขุททกนิกาย.
ปฏิสมฺ. ขุ.      ปฏิสัมภิทามรรค    ขุททกนิกาย.
อปท. ขุ.       อปทาน         ขุททกนิกาย.
พุทฺธว. ขุ.      พุทธวงส์       ขุททกนิกาย.
จริยา. ขุ.       จริยาปิฎก      ขุททกนิกาย.

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



สารบัญ

สกทาคามี  1
๑. สมณะบุณฑริก (สกทาคามี) ๒
๒. สกทาคามีในภพมนุษย์ ๔
๓. สกทาคามี เปรียบได้กับ บุคคลผู้ว่ายเข้าหาฝ่ัง ๗
๔. เป็นสกทาคามี ได้กายช้ันดุสิต ๑๑
๕. ความเป็นอริยบุคคล กับอินทรีย์ ๕  ๑๓
๖. เอกพีชี อินทรีย์ ๕ อ่อนกว่า สกทาคามี  ๑๔
๗. ความเป็นอริยบุคคล กับการละสังโยชน์ (บุคคล ๔ จำาพวก) ๑๖
๘. สังโยชน์ ๑๐ ๑๙
๙. ความเป็นอริยบุคคล กับการละกามโยคะและภวโยคะ  

(บุคคล ๓ จำาพวก) 
๒๐

๑๐. ความเป็นอริยบุคคล กับสิกขา ๓ ๒๑
๑๑. สิกขา ๓ ๒๔
๑๒. ผู้ท่ีต้องศึกษาสิกขา ๓ ๒๖
๑๓. บุคคลท่ีมีเช้ือเหลือ แต่พ้นทุคติ ๒๗
๑๔. บุคคลผู้พ้นทุคติ หรือไม่ไปทุคติ ๓๑
๑๕. ผู้เช่ือม่ันในตถาคต ท่ีสำาเร็จในโลกน้ี  

และท่ีละโลกน้ีไปแล้วจึงสำาเร็จ 
๓๔

๑๖. ข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับ  
กับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ เม่ือได้สมาธิ (รูปสัญญา)  

๓๗

๑๗. ข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับ  
กับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ เม่ือเจริญพรหมวิหาร  

๔๑



๑๘. ข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับ  
กับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ เม่ือได้สมาธิ (อรูปสัญญา)  

๔๖

๑๙. อริยสาวกผู้ประกอบด้วยสังโยชน์ แต่ไม่มี 
สังโยชน์ท่ีเป็นเหตุให้กลับมายังโลกน้ีอีก 

๕๐

๒๐. ผลของการประกอบตนให้ติดเน่ืองในความสุข ๔ ประการ ๕๑
๒๑. บุคคลผู้ควรแก่ของทำาบุญ ๕๓
๒๒. สัทธานุสารี ธัมมานุสารี โสดาบัน ๕๔
๒๓. แม้แต่อริยบุคคลข้ันโสดาบัน ก็ไม่อาจแปรปรวน ๕๖

กาม และ กามคุณ  ๕9
๒๔. ความหมายของกามและกามคุณ ๖๐
๒๕. โลก ในอริยวินัย คือ กามคุณ ๕  ๖๒
๒๖. โลก คือ ส่ิงท่ีแตกสลายได้ ๖๖
๒๗. กามคุณ ๕ คือ เคร่ืองจองจำาในอริยวินัย ๖๘
๒๘. กามเลว ปานกลาง และประณีต ๗๑
๒๙. กามอันเป็นทิพย์ ประณีตกว่ากามของมนุษย์ ๗๓
๓๐. เทียบเคียงลักษณะเทวดาช้ันดาวดึงส์ ๘๐
๓๑. คุณของกามและโทษของกาม ๘๑
๓๒. สุขท่ีควรกลัวและไม่ควรกลัว ๘๘
๓๓. ต้ังอยู่ในภูมิคนแก่ เพราะละกามได้ ๙๐
๓๔. ไม่เวียนกลับไปสู่กามท้ังหลายอีก เพราะบรรลุสุขอ่ืนท่ีสงบกว่า ๙๒
๓๕. เหตุเกิดของอกุศลวิตก ๙๓
๓๖. ข้อปฏิบัติเพ่ือดับอกุศลสังกัปปะ (ความดำาริอันเป็นอกุศล) ๙๘
๓๗. เหตุเกิดของกามฉันทะ  ๑๐๑
๓๘. อาหารของกามฉันทะ ๑๐๒
๓๙. เม่ือต้ังใจฟังธรรม กามฉันทะ ย่อมไม่มี ๑๐๔



ราคะ โทสะ โมหะ  10๕
๔๐. ธรรมท่ีเกิดข้ึนแล้ว บรรเทาได้ยาก ๑๐๖
๔๑. ไฟ คือ ราคะ โทสะ โมหะ ๑๐๗
๔๒. เหตุให้เป็นคนดุร้าย หรือคนสงบเสง่ียม ๑๑๐
๔๓. อาชีพท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับ ราคะ โทสะ โมหะ ๑๑๒
๔๔. ความแตกต่างของ ราคะ โทสะ โมหะ  

และวิธีละราคะ โทสะ โมหะ 
๑๑๔

๔๕. เจริญอสุภะเพ่ือละราคะ เจริญเมตตาเพ่ือละโทสะ  
เจริญปัญญาเพ่ือละโมหะ 

๑๑๗

๔๖. เจริญอนุสสติ เพ่ือละราคะ โทสะ โมหะ ๑๑๘
๔๗. ศึกษาในสิกขา ๓ เพ่ือละราคะ โทสะ โมหะ ๑๒๕
๔๘. การละธรรม ๓ เพ่ือละราคะ โทสะ โมหะ ๑๒๖
๔๙. เห็นสัญโญชนิยธรรมโดยความเป็นของน่าเบ่ือหน่าย  

เพ่ือละราคะ โทสะ โมหะ 
๑๓๓

๕๐. เพราะมีความส้ินไปแห่งนันทิ จิึงมีความส้ินไปแห่งราคะ ๑๓๕
๕๑. นิพพานท่ีเห็นได้เอง ๑๓๘

ภพ ๓  141
๕๒. ภพ ๓ (กามภพ รูปภพ อรูปภพ) ๑๔๒
๕๓. การต้ังอยู่ของวิญญาณ คือ การบังเกิดในภพใหม่ ๑๔๓
๕๔. การต้ังอยู่ของความเจตนา หรือความปรารถนา  

คือ การบังเกิดในภพใหม่ 
๑๔๕

๕๕. ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหา อุปายะ  
และอุปาทาน ในขันธ์ ๕ คือ เคร่ืองนำาไปสู่ภพ  

๑๔๗

๕๖. มีจิตฝังลงไปในส่ิงใด เคร่ืองนำาไปสู่ภพใหม่ย่อมมี   ๑๔๘
๕๗. มีจิตฝังลงไปในส่ิงใด การก้าวลงแห่งนามรูปย่อมมี ๑๕๐
๕๘. มีจิตฝังลงไปในส่ิงใด การเกิดข้ึนแห่งภพใหม่ต่อไปย่อมมี ๑๕๒



ข้อปฏิบัติเพ่ือความเป็น อริยบุคคล 1๕๕
๕๙. อานิสงส์ของธรรม ๔ ประการ ๑๕๖
๖๐. ละธรรม ๕ อย่าง ได้ความเป็นอริยบุคคล ๑๖๐
๖๑. ผลของการพิจารณาเห็นสังขาร โดยความไม่เท่ียง ๑๖๒
๖๒. ผลของการพิจารณาเห็นสังขาร โดยความเป็นทุกข์ ๑๖๓
๖๓. ผลของการพิจารณาเห็นธรรม โดยความเป็นอนัตตา ๑๖๔
๖๔. ผลของการพิจารณาเห็นนิพพาน โดยความเป็นสุข ๑๖๕
๖๕. การเห็นเพ่ือละสังโยชน์ ๑๖๖
๖๖. การเห็นเพ่ือละอนุสัย ๑๖๘
๖๗. การเห็นเพ่ือละอาสวะ ๑๖๙
๖๘. การเห็นเพ่ือละอวิชชา ๑๗๐
๖๙. เหตุสำาเร็จตามความปรารถนา ๑๗๑
๗๐. บทสรุป  ๑๗๖
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สกทาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

สมณะบุณฑริก (สกทาคามี)

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๑๖/๘๘.

ภกิษทุัง้หลาย บคุคล ๔ จำาพวกเหลา่นี้1 มปีรากฏอยู ่
ในโลก ๔ จำาพวกอะไรบ้าง คือ

(๑) สมณะมจละ (สมณะผู้ไม่หวั่นไหว)

(๒) สมณะบุณฑริก (บัวขาว)

(๓) สมณะปทุมะ (บัวชมพู)

(๔) สมณะสุขุมาล (ผู้ละเอียดอ่อนในหมู่สมณะ)

ภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะผู้ไม่หวั่นไหวเป็นอย่างไร  
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นโสดาบัน เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป  
มีความไม่ตกต่ำาเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยง จะตรัสรู้ได้ในกาล
เบ้ืองหน้า บุคคลเป็นสมณะผู้ไม่หว่ันไหวเป็นอย่างน้ีแล.

ภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะบุณฑริกเป็นอย่างไร ภิกษุ
ในธรรมวินัยน้ี เป็นสกทาคามี เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป  
และเพราะราคะ โทสะ โมหะเบาบาง (ราคโทสโมหาน ตนุตฺตา) 
จะมาสูโ่ลกนีอ้กีครัง้เดียวเทา่นัน้ แลว้จะทำาทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด ้
บุคคลเป็นสมณะบุณฑริกเป็นอย่างนี้แล.

๑. ใน -บาลี ปา. ที. ๑๑/๑๙๓/๒๗๗. มีการเรียงตําแหน่งของลําดับที่ ๒ และ ๓  
ต่างออกไปดังนี้ คือ สมณะมจละ สมณะปทุมะ สมณะปุณฑรีกะ สมณะสุขุมาล.  
-ผู้รวบรวม

01 
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สกทาคามี

ภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะปทุมะเป็นอย่างไร ภิกษุ 
ในธรรมวินัยน้ีเปน็โอปปาตกิะ เพราะโอรมัภาคยิสงัโยชน์ ๕  
ส้ินไป จะปรินิพพานในท่ีน้ัน มีอันไม่กลับจากโลกน้ัน 
เป็นธรรมดา บุคคลเป็นสมณะปทุมะเป็นอย่างนี้แล.

ภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะสุขุมาล เป็นอย่างไร ภิกษุ
ในธรรมวนิยันี ้กระท�าให้แจง้ซ่ึงเจโตวมุิตติ ปญัญาวิมตุติ  
อันหาอาสวะมิได้ เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย 
ด้วยปัญญาอันย่ิงเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ บุคคลเป็นสมณะ
สุขุมาลเป็นอย่างน้ีแล.

ภกิษทุัง้หลาย บคุคล ๔ จำาพวกเหลา่น้ีแล มีปรากฏ
อยู่ในโลก.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สกทาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

สกทาคามีในภพมนุษย์
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๑๙๑/๒๘๔. 

ภกิษทุัง้หลาย ภกิษุบริษัทนี ้ไมเ่หลวไหลเลย ภกิษุ
ท้ังหลาย ภิกษุบริษัทนี้ไม่เหลวแหลกเลย ภิกษุบริษัทน้ี  
ตั้งอยู่แล้วในธรรมที่เป็นสาระล้วน. 

ภิกษุท้ังหลาย บริษัทเช่นใด มีลักษณะเป็นผู้ควรแก่
ของคำานับ ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ของทำาบุญ ควรแก่การทำา 
อญัชล ีเปน็นาบญุของโลก ไมม่นีาบญุอ่ืนยิง่กวา่ หมูภิ่กษนุีก็้ม ี
ลักษณะเช่นนั้น ภิกษุบริษัทนี้ก็มีลักษณะเช่นนั้น.

ภิกษุท้ังหลาย บริษัทเช่นใด มีลักษณะที่ทานอัน
บุคคลให้น้อย แต่กลับมีผลมาก ทานที่ให้มาก ก็มีผลมาก 
ทวียิ่งขึ้น หมู่ภิกษุนี้ก็มีลักษณะเช่นนั้น ภิกษุบริษัทนี้ก็มี
ลักษณะเช่นนั้น.

ภกิษทุัง้หลาย บริษัทเชน่ใด มลีกัษณะยากทีช่าวโลก 
จะได้เห็น หมู่ภิกษุนี้ก็มีลักษณะเช่นนั้น ภิกษุบริษัทนี้ก็มี
ลักษณะเช่นนั้น.

ภกิษทุัง้หลาย บรษิทัเชน่ใด มลีกัษณะทีค่วรจะไปด ู 
ไปเห็น แม้จะต้องเดินสิ้นหนทางนับด้วยโยชน์ๆ ถึงกับต้อง
เอาห่อเสบียงไปด้วยก็ตาม หมู่ภิกษุน้ีก็มีลักษณะเช่นนั้น 
ภิกษุบริษัทนี้ก็มีลักษณะเช่นนั้น.

0๒ 
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ภิกษุทั้งหลาย ในหมู่ภิกษุนี้ มีพวกภิกษุซึ่งเป็น 
อรหนัต ์สิน้อาสวะแลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ มีกิจท่ีควรทำา 
ไดท้ำาสำาเรจ็แลว้ มภีาระปลงลงไดแ้ลว้ มปีระโยชนข์องตนเอง 
บรรลุแล้วโดยลำาดับ มีสังโยชน์ในภพสิ้นแล้ว หลุดพ้นแล้ว 
เพราะรู้ทั่วถึงโดยชอบ พวกภิกษุแม้เห็นปานน้ี ก็มีอยู่ใน
หมู่ภิกษุนี้.

ภิกษุทั้งหลาย ในหมู่ภิกษุนี้ มีพวกภิกษุซึ่งสิ้น 
โอรมัภาคยิสงัโยชน ์๕ เปน็โอปปาตกิะ จะปรนิพิพานในทีน่ัน้  
มอีนัไมก่ลบัจากโลกนัน้เปน็ธรรมดา พวกภกิษแุมเ้หน็ปานนี ้
ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้.

ภิกษุทั้งหลาย ในหมู่ภิกษุนี้ มีพวกภิกษุซึ่งสิ้น 
สังโยชน์ ๓ และเพราะราคะ โทสะ โมหะเบาบาง (ราคโทสโมหาน  

ตนุตฺตา) เป็นสกทาคามี มาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวเท่าน้ัน  
แล้วจะทำาท่ีสุดแห่งทุกข์ได้ พวกภิกษุแม้เห็นปานน้ี ก็มีอยู่ใน
หมู่ภิกษุน้ี.

ภิกษุทั้งหลาย ในหมู่ภิกษุนี้ มีพวกภิกษุซึ่งสิ้น
สงัโยชน์ ๓ เป็นโสดาบัน มคีวามไมต่กต่ำาเปน็ธรรมดา เปน็
ผูเ้ทีย่ง จะตรสัรูไ้ดใ้นกาลเบือ้งหนา้ พวกภิกษแุม้เหน็ปานนี ้
ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้.
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ภกิษทุัง้หลาย ในหมูภ่กิษน้ีุ มพีวกภกิษซุึง่ประกอบ 
ความเพียรเป็นเคร่ืองต้องทำาเนืองๆ ในการอบรมสติปัฏฐาน ๔  
สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ 
อริยมรรคมีองค์ ๘ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา อสุภะ  
อนิจจสัญญา และอานาปานสติ พวกภิกษุแม้เห็นปานน้ี  
ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้.

(เนือ้ความของพระสตูรนีไ้ด้นำามาใสไ่ว้โดยยอ่ ดว้ยเพือ่ให ้

เห็นการกล่าวถึงสกทาคามีท่ียังมีชีวิตอยู่ ผู้ท่ีสนใจสามารถอ่าน 

เนื้อความเต็มได้จากพระสูตร. -ผู้รวบรวม)



7

 

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สกทาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

สกทาคามี เปรียบได้กับ  
บุคคลผู้ว่ายเข้าหาฝั่ง

-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๑๐/๑๕. 

ภกิษุทัง้หลาย บคุคลเปรียบดว้ยคนตกน้ำา ๗ จำาพวก 
เหล่านี้ มีปรากฏอยู่ในโลก ๗ จำาพวกอะไรบ้าง คือ 

(๑) บุคคลบางคนในโลกนี้ จมลงคราวเดียวแล้ว  
ก็เป็นอันจมอยู่นั่นเอง (สกึ นิมุคฺโค นิมุคฺโค)

(๒) บางคนโผล่ข้ึนมาแล้ว กลับจมลงไปอีก (อุมฺมุชฺชิตฺวา  

นิมุชฺชติ)

(๓) บางคนโผล่ข้ึนมาแล้ว ทรงตัวอยู่ (อุมฺมุชฺชิตฺวา ิโต)

(๔) บางคนโผลข่ึน้มาแลว้ เหลยีวดรูอบๆ (อมุมฺชุชฺติวฺา  

วิปสฺสติ วิโลเกติ)

(๕) บางคนโผล่ข้ึนมาแล้ว ว่ายหาฝ่ัง (อุมฺมุชฺชิตฺวา ปตรติ)

(๖) บางคนโผลข่ึน้มาแลว้ เขา้มาถงึทีต่ืน้ (อมฺุมชุชฺติวฺา  

ปติคาธปฺปตฺโต โหติ)

(๗) บางคนโผลข่ึน้มาแลว้ ขา้มถงึฝัง่ เปน็พราหมณ์
อยู่บนบก (อุมฺมุชฺชิตฺวา ติณฺโณ โหติ ปารคโต ถเล ติฏฺติ)

0๓ 
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ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลที่จมลงคราวเดียวแล้ว  
ก็เป็นอันจมอยู่นั่นเองเป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย บุคคล
บางคนในโลกนี้ เป็นผู้ประกอบด้วยอกุศลธรรมฝ่ายดำาโดย
ส่วนเดียว ภิกษุทั้งหลาย บุคคลที่จมลงคราวเดียวแล้ว  
ก็เป็นอันจมอยู่นั่นเองเป็นอย่างนี้แล.

ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้ว กลับจมลง 
ไปอีกเป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี 
โผล่ขึ้นมาแล้ว คือ เขามีศรัทธาดี หิริดีิ โอตตัปปะดี วิริยะดี  
และปัญญาดี ในกุศลธรรมทั้งหลาย แต่ศรัทธา หิริ 
โอตตัปปะ วิริยะ และปัญญาของเขานั้น ไม่ตั้งอยู่นาน  
ไม่เจริญข้ึน เส่ือมไปฝ่ายเดียว ภิกษุท้ังหลาย บุคคลท่ีโผล่ข้ึน 
มาแล้ว กลับจมลงไปอีกเป็นอย่างนี้แล.

ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลท่ีโผล่ขึ้นมาแล้ว ทรงตัวอยู่
เปน็อยา่งไร ภิกษท้ัุงหลาย บคุคลบางคนในโลกนีโ้ผลข่ึน้
มาแล้ว คือ เขามีศรัทธาดี หิริดีิ โอตตัปปะดี วิริยะดี และ 
ปัญญาดี ในกุศลธรรมทั้งหลาย ส่วนศรัทธา หิริ โอตตัปปะ 
วิริยะ และปัญญาของเขานั้น ไม่เสื่อมลง ไม่เจริญขึ้น  
คงที่อยู่ ภิกษุทั้งหลาย บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้ว ทรงตัวอยู่  
เป็นอย่างนี้แล.



9

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สกทาคามี

ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้ว เหลียวดู 
รอบๆ เป็นอย่างไร ภกิษทุัง้หลาย บคุคลบางคนในโลกนี ้
โผล่ขึ้นมาแล้ว คือ เขามีศรัทธาดี หิริดีิ โอตตัปปะดี วิริยะดี  
และปัญญาดี ในกุศลธรรมทั้งหลาย เพราะสังโยชน์ ๓  
สิ้นไป เขาเป็นโสดาบัน มีความไม่ตกต่ำาเป็นธรรมดา เป็น 
ผูเ้ทีย่ง จะตรสัรูไ้ด้ในกาลเบือ้งหนา้ ภิกษุทัง้หลาย บคุคล
ที่โผล่ขึ้นมาแล้ว เหลียวดูรอบๆ เป็นอย่างนี้แล.

ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้ว ว่ายหาฝ่ัง
เปน็อย่างไร ภกิษทุัง้หลาย บคุคลบางคนในโลกน้ี โผลข้ึ่น 
มาแล้ว คือ เขามีศรัทธาดี หิริดีิ โอตตัปปะดี วิริยะดี และ
ปัญญาดี ในกุศลธรรมทั้งหลาย เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป  
และเพราะราคะ โทสะ โมหะเบาบาง เขาเปน็สกทาคามี จะมาสู ่
โลกน้ีอีกคร้ังเดียวเทา่น้ัน แลว้จะทำาทีส่ดุแหง่ทกุข์ได้ ภกิษ ุ
ทั้งหลาย บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้ว ว่ายหาฝั่งเป็นอย่างนี้แล.

ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้ว เข้ามาถึง 
ที่ต้ืนเป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้  
โผล่ขึ้นมาแล้ว คือ เขามีศรัทธาดี หิริดีิ โอตตัปปะดี วิริยะดี  
และปัญญาดี ในกุศลธรรมทั้งหลาย เพราะโอรัมภาคิย- 
สงัโยชน ์๕ สิน้ไป เขาเปน็โอปปาตกิะ จะปรนิพิพานในท่ีน้ัน 
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มอัีนไม่กลบัจากโลกนัน้เป็นธรรมดา ภิกษุทัง้หลาย บคุคล
ที่โผล่ขึ้นมาแล้ว เข้ามาถึงที่ตื้นเป็นอย่างนี้แล.

ภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้ว ข้ามถึงฝั่ง  
เปน็พราหมณ์ อยู่บนบกเปน็อยา่งไร ภกิษุทัง้หลาย บคุคล
บางคนในโลกนี้ โผล่ขึ้นมาแล้ว คือ เขามีศรัทธาดี หิริดีิ  
โอตตัปปะดี วิริยะดี และปัญญาดี ในกุศลธรรมท้ังหลาย  
เขากระทำาให้แจ้งซ่ึงเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได ้ 
เพราะความสิน้ไปแหง่อาสวะทัง้หลาย ดว้ยปญัญาอนัยิง่เอง  
ในปจัจุบนัเขา้ถงึอยู ่ ภกิษทุัง้หลาย บคุคลทีโ่ผลข้ึ่นมาแลว้ 
ข้ามถึงฝั่ง เป็นพราหมณ์ อยู่บนบกเป็นอย่างนี้แล. 

ภกิษุทัง้หลาย บคุคลเปรยีบดว้ยคนตกน้ำา ๗ จำาพวก 
เหล่านี้แล มีปรากฏอยู่ในโลก.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สกทาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

เป็นสกทาคามี ได้กายชั้นดุสิต
-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๑๔๙/๗๕.

ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ … มคิสาลาอบุาสกิาไดถ้ามขา้พระองคว์า่ 

ข้าแต่ท่านอานนท์ ธรรมนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว

อันเป็นเหตุให้คนสองคน คือ คนหนึ่งประพฤติพรหมจรรย์ คนหน่ึงไม่

ประพฤติพรหมจรรย์ จะเป็นผู้มีคติเสมอกันในสัมปรายะ อันวิญญูชน 

จะพึงรู้ทั่วถึงได้อย่างไร คือ 

บดิาของดฉินัชือ่ปรุาณะ เปน็ผูป้ระพฤตพิรหมจรรย์
ประพฤตหิา่งไกล งดเวน้จากเมถนุอนัเปน็ธรรมของชาวบา้น 
ท่านทำากาละแล้ว พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่า เป็น 
สกทาคามไีดก้ายชัน้ดุสติ บรุุษชือ่อสิทิตัตะ ผูเ้ปน็ท่ีรกัของ
บิดาของดิฉัน ไม่เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ แต่ยินดีด้วย
ภรรยาของตน แม้เขาทำากาละแล้วพระผู้มีพระภาคก็ทรง
พยากรณ์ว่า เป็นสกทาคามีได้กายชั้นดุสิต.

ข้าแต่ท่านอานนท์ ธรรมนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว

อันเป็นเหตุให้คนสองคน คือ คนหนึ่งประพฤติพรหมจรรย์ คนหน่ึงไม่

ประพฤติพรหมจรรย์ จะเป็นผู้มีคติเสมอกันในสัมปรายะ อันวิญญูชน

จะพึงรู้ทั่วถึงได้อย่างไร. 

เมื่อมิคสาลาอุบาสิกากล่าวอย่างนี้แล้ว ข้าพระองค์ได้กล่าวกะ

มิคสาลาอุบาสิกาว่า น้องหญิง ก็ข้อน้ีพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ไว้

อย่างนี้แล.

04 
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อานนท ์ ก็มคิสาลาอบุาสกิาเป็นพาล ไมฉ่ลาด เปน็
คนบอด มปีญัญาทบึเปน็อะไร และสมัมาสมัพทุธะเปน็อะไร 
ในญาณเครื่องกำาหนดรู้ความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์ของ
บุคคล … อานนท์ พวกคนผู้ถือประมาณย่อมประมาณใน
เรือ่งนัน้ว่า ธรรมแมข้องคนนีก้เ็หลา่นัน้แหละ ธรรมแมข้อง 
คนอ่ืนก็เหล่าน้ันแหละ เพราะเหตุอะไรในสองคนน้ัน คนหน่ึงเลว  
คนหนึ่งดี ก็การประมาณของคนผู้ถือประมาณเหล่าน้ัน  
ย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความทุกข์ 
สิน้กาลนาน … เพราะกระแสแหง่ธรรมยอ่มถกูตอ้งบคุคลนี ้
ใครเล่าจะพงึรูเ้หตนุัน้ได ้นอกจากตถาคต อานนท ์ เพราะ 
เหตุนั้นแหละ เธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ชอบประมาณ 
ในบุคคลและอย่าได้ถือประมาณในบุคคล เพราะผู้ถือประมาณ 
ในบคุคลย่อมทำาลายคณุวเิศษของตน เราหรอืผู้ทีเ่หมือนเรา
พึงถือประมาณในบุคคลได้ … .
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สกทาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

ความเป็นอริยบุคคล  
กับอินทรีย์ ๕ 

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๖๕/๘๗๖.

ภกิษทุัง้หลาย อนิทรยี ์๕ ประการเหลา่นี ้ ๕ ประการ 
อะไรบ้าง คือ สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์  
ปัญญนิทรย์ี ภิกษทุัง้หลาย เหลา่นีแ้ล อนิทรยี ์๕ ประการ.

(๑) ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเป็นอรหันต์ เพราะ
อินทรีย์ ๕ เต็มบริบูรณ์

(๒) เป็นอนาคามี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรีย์ของอรหันต์

(๓) เป็นสกทาคามี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรีย์ของอนาคามี

(๔) เป็นโสดาบัน เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรีย์ของสกทาคามี

(๕) เป็นธัมมานุสารี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรีย์ของโสดาบัน

(๖) เป็นสัทธานุสาร ีเพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรีย์ของธัมมานุสารี. 

(มอีกีหลายสตูร ทีไ่ดต้รสัในทำานองวา่ เพราะอนิทรยี ์๕ ต่างกัน  
จึงได้ความเป็นอริยบุุคคลที่แตกต่างกัน สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก
พุทธวจน-หมวดธรรม เล่ม ๑๖ และจากพระไตรปิฎก. -ผู้รวบรวม)

0๕ 
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เอกพีชี อินทรีย์ ๕ อ่อนกว่า สกทาคามี 
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๖๖/๘๘๓.

ภกิษทุัง้หลาย อนิทรีย ์๕ ประการเหล่านี ้ ๕ ประการ 
อะไรบ้าง คือ สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์  
ปญัญินทรย์ี ภิกษทุัง้หลาย เหลา่นีแ้ล อนิทรีย ์๕ ประการ.

(๑) ภิกษุท้ังหลาย บุคคลเป็นอรหันต์ เพราะ
อินทรีย์ ๕ ประการนี้เต็มบริบูรณ์

(๒) เป็นอันตราปรินิพพายี เพราะอินทรีย์ ๕  
ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของอรหันต์

(๓) เป็นอุปหัจจปรินิพพายี เพราะอินทรีย์ ๕  
ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของอันตราปรินิพพายี

(๔) เป็นอสังขารปรินิพพายี เพราะอินทรีย์ ๕  
ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของอุปหัจจปรินิพพายี

(๕) เป็นสสังขารปรินิพพายี เพราะอินทรีย์ ๕  
ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของอสังขารปรินิพพายี

(๖) เปน็อทุธงัโสโตอกนิฏฐคาม ีเพราะอนิทรีย์ ๕ 
ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของสสังขารปรินิพพายี

(๗) เป็นสกทาคาม ีเพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรีย์ของอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี

0๖ 
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(๘) เป็นเอกพีชี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรีย์ของสกทาคามี

(๙) เป็นโกลังโกละ เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรีย์ของเอกพีชี

(๑๐) เป็นสัตตักขัตตุปรมะ เพราะอินทรีย์ ๕  
ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของโกลังโกละ

(๑๑) เปน็ธมัมานสุาร ีเพราะอนิทรีย์ ๕ ยังอ่อนกวา่
อินทรีย์ของสัตตักขัตตุปรมะ

(๑๒) เปน็สทัธานสุารี เพราะอนิทรีย ์๕ ยงัออ่นกวา่
อินทรีย์ของธัมมานุสารี.

(ในสูตรอื่นๆ มีตรัสช่วงท้ายต่างกันออกไป ได้แก่ ด้วย

อาการอยา่งนี ้ความตา่งแหง่ผลยอ่มมีไดเ้พราะความตา่งแหง่อนิทรยี ์

ความตา่งแหง่บคุคลย่อมมีไดเ้พราะความตา่งแหง่ผล, หรอื อินทรย์ี 

๕ ประการนี ้ไมม่แีกผู่ใ้ดเสียเลยโดยประการท้ังปวง เราเรียกผู้นัน้วา่  

เป็นคนภายนอก ตั้งอยู่ในฝ่ายปุถุชน, หรือ บุคคลผู้กระทำาให้้

บริบูรณ์ ย่อมให้สำาเร็จได้บริบูรณ์ (ความเป็นอรหันต์) บุคคล 

ผู้กระทำาได้บางส่วน ย่อมให้สำาเร็จได้บางส่วน เรากล่าวอินทรีย์ ๕  

ว่าไม่เป็นหมันเลย. -ผู้รวบรวม)
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สกทาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

ความเป็นอริยบุคคล  
กับการละสังโยชน์ (บุคคล 4 จ�าพวก)

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๘๑/๑๓๑. 

ภกิษุทัง้หลาย บุคคล ๔ จำาพวกน้ี มีปรากฏอยู่ในโลก  
๔ จำาพวกอะไรบ้าง คือ

(๑) ภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี ยังละ 
โอรัมภาคิยสังโยชน์ไม่ได้ ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพ่ือ 
ให้ได้อุบัติไม่ได้ ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพ
ไม่ได้.

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

(๓) อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ ละโอรัมภาคิย- 
สังโยชน์ได้ ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติได้  
แต่ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพไม่ได้.

(๔) อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ ละโอรัมภาคิย- 
สังโยชน์ได้ ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติได้  
และละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพได้.

07 
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ภกิษทุัง้หลาย ก็บุคคลจำาพวกไหน ยังละโอรัมภาคิย- 
สังโยชน์ไม่ได้ (โอรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ) ยังละ
สงัโยชนอ์นัเป็นปจัจยัเพือ่ใหไ้ดอ้บุตัไิมไ่ด ้(อปุปฺตตฺปิฏลิาภกิานิ  

สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ) ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพ่ือให้ได้ภพ 
ไม่ได้ (ภวปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ) คือ สกทาคามี 
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้แล ยังละโอรัมภาคิยสังโยชน์ไม่ได้  
ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติไม่ได้ ยังละ
สังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพไม่ได้.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลจำาพวกไหน ละโอรัมภาคิย- 
สงัโยชนไ์ด ้(โอรมภฺาคยิาน ิสโฺชนาน ิปหนีานิ) แตย่งัละสงัโยชน ์
อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติไม่ได้ ยังละสังโยชน์อันเป็น
ปัจจัยเพื่อให้ได้ภพไม่ได้ คือ อุทธังโสโตอกนิฏฐคาม ี(ผู้ม ี

กระแสเบื้องบนไปสู่อกนิฏฐภพ) ภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้แล  
ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้ แต่ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัย
เพื่อให้ได้อุบัติไม่ได้ และยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อ
ให้ได้ภพไม่ได้.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลจำาพวกไหน ละโอรัมภาคิย- 
สังโยชน์ได้ ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพ่ือให้ได้อุบัติได้ (อุปฺปตฺติ- 

ปฏลิาภิกานิ สฺโชนาน ิปหนีาน)ิ แตยั่งละสงัโยชนอ์นัเปน็ปัจจยั 
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เพื่อให้ได้ภพไม่ได้ คือ อันตราปรินิพพาย ี ภิกษุทั้งหลาย 
บุคคลนี้แล ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้ ละสังโยชน์อันเป็น
ปัจจัยเพ่ือให้ได้อุบัติได้ แต่ยังละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อ
ให้ได้ภพไม่ได้.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลจำาพวกไหน ละโอรัมภาคิย- 
สังโยชน์ได้ ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติได้ และ 
ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพได้ (ภวปฏิลาภิกานิ 

สโฺชนานิ ปหนีานิ) คือ อรหันต์ผู้สิ้นอาสวะแล้ว ภิกษุท้ังหลาย  
บุคคลนี้แล ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้ ละสังโยชน์อันเป็น
ปัจจัยเพ่ือให้ได้อุบัติได้ ละสังโยชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้
ภพได้. 

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำาพวกนี้แล มีปรากฏอยู่
ในโลก.

(ควรดูประกอบเพ่ิมเติมเร่ือง “อุปมาช่างตีเหล็ก” ในหนังสือ 

พุทธวจน-หมวดธรรม เล่ม ๑๖ อนาคามี หน้า ๒๘. และจาก 

พระไตรปิฎก. -ผู้รวบรวม)
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สังโยชน์ 10
-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๑๘/๑๓.

ภกิษท้ัุงหลาย สงัโยชน์ ๑๐ ประการน้ี ๑๐ ประการ 
อะไรบา้ง คอื โอรมัภาคยิสงัโยชน ์(สงัโยชนเ์บือ้งต่ำา) ๕ ประการ 
อุทธัมภาคิยสังโยชน์ (สังโยชน์เบื้องสูง) ๕ ประการ. 

โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการอะไรบ้าง คือ 
(๑) สักกายทิฏฐิ
(๒) วิจิกิจฉา
(๓) สีลัพพตปรามาส 
(๔) กามฉันทะ 
(๕) พยาบาท 
เหล่านี้แล โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ. 

อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการอะไรบ้าง คือ 
(๑) รูปราคะ 
(๒) อรูปราคะ 
(๓) มานะ 
(๔) อุทธัจจะ 
(๕) อวิชชา 
เหล่านี้แล อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ. 

ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล สังโยชน์ ๑๐ ประการ.

08 
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ความเป็นอริยบุคคล กับการละ 
กามโยคะและภวโยคะ (บุคคล ๓ จ�าพวก)

-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๐๓/๒๗๖. 

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบแล้วด้วยกามโยคะ 
(กามโยคยุตฺโต) และประกอบแล้วด้วยภวโยคะ (ภวโยคยุตฺโต)

1 
เป็นอาคาม ียังต้องมาสู่ความเป็นอย่างนี้. 

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

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้พรากแล้วจากกามโยคะ 
พรากแล้วจากภวโยคะ (ภวโยควิสยุตฺโต) เป็นอรหันต์  
สิ้นอาสวะแล้ว.

สัตว์ท้ังหลายผู้ประกอบแล้วด้วยกามโยคะและภวโยคะ 
ย่อมไปสู่สังสารวัฏ ซ่ึงมีปกติถึงความเกิดและความตาย.

ส่วนสัตว์เหล่าใดละกามท้ังหลายได้เด็ดขาด แต่ยังไม่ถึง 
ความสิน้ไปแหง่อาสวะ ยงัประกอบดว้ยภวโยคะ สตัวเ์หลา่นัน้  
บัณฑิตกล่าวว่า เป็นอนาคาม.ี 

ส่วนสัตว์เหล่าใดตัดความสงสัยได้แล้ว มีมานะและ 
มีภพใหม่สิ้นแล้ว ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายแล้ว 
สัตว์เหล่านั้นแลถึงฝั่งแล้วในโลก.

๑. กามโยคะ = เคร่ืองผูก คือ กาม, ภวโยคะ = เคร่ืองผูก คือ ภพ. -ผู้รวบรวม

09 
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ความเป็นอริยบุคคล  
กับสิกขา ๓

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๙๗/๕๒๖. 

ภิกษุทั้งหลาย สิกขาบท ๑๕๐ ถ้วนนี้ มาสู่อุเทศ 
ทุกกึ่งเดือน ซึ่งกุลบุตรทั้งหลายผู้ปรารถนาประโยชน์ศึกษา
กันอยู่. 

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

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ทำาให้
บริบูรณ์ในศีล (สีเลสุ ปริปูรการี) เป็นผู้ทำาพอประมาณใน
สมาธ ิ(สมาธิสฺมึ มตฺตโสการี) เป็นผู้ทำาพอประมาณในปัญญา 
(ปฺาย มตฺตโสการี) เธอย่อมล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้าง ย่อม 
ออกจากอาบตันิัน้บา้ง ขอ้นัน้เพราะเหตอุะไร เพราะไม่มีใคร
กล่าวความเป็นคนอาภัพเพราะล่วงสิกขาบทเหล่าน้ี แต่ว่า 
สิกขาบทเหล่าใด เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ สมควรแก่
พรหมจรรย์ เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืน และเป็นผู้มีศีลมั่นคงใน
สิกขาบทเหล่านั้น สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบทท้ังหลาย  
เธอเป็นโสดาบัน เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป มีความไม่ตกต่ำา 
เป็นธรรมดา เป็นผู้เท่ียง จะตรัสรู้ได้ในกาลเบ้ืองหน้า.

10 
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ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ทำาให้
บริบูรณ์ในศีล เป็นผู้ทำาพอประมาณในสมาธิ เป็นผู้ทำา 
พอประมาณในปัญญา เธอย่อมล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้าง  
ย่อมออกจากอาบัติน้ันบ้าง ข้อน้ันเพราะเหตุอะไร เพราะไม่มีใคร 
กล่าวความเป็นคนอาภัพเพราะล่วงสิกขาบทเหล่าน้ี แต่ว่า
สิกขาบทเหล่าใด เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ สมควรแก่
พรหมจรรย์ เธอเป็นผู้มศีลียัง่ยนื และมีศลีมัน่คงในสกิขาบท
เหล่านั้น สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย เธอเป็น 
สกทาคาม ีเพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป และเพราะราคะ โทสะ 
โมหะเบาบาง จะมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวเท่านั้น แล้วจะทำา
ที่สุดแห่งทุกข์ได้. 

ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ทำาให้ 
บริบูรณ์ในศีล (สีเลสุ ปริปูรการี)เป็นผู้ทำาใหบ้ริบูรณ์ในสมาธ ิ
(สมาธสิมฺ ึปรปิรูการี)ี เปน็ผู้ทำาพอประมาณในปญัญา (ปฺาย 

มตตฺโสการ)ี เธอย่อมลว่งสิกขาบทเลก็นอ้ยบา้ง ยอ่มออกจาก
อาบัตินั้นบ้าง ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะไม่มีใครกล่าว 
ความเปน็คนอาภัพเพราะลว่งสกิขาบทเหลา่นี ้แตว่่าสกิขาบท
เหลา่ใด เปน็เบือ้งตน้แห่งพรหมจรรย์ สมควรแกพ่รหมจรรย ์ 
เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืน และมีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหล่านั้น 
สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย เธอเป็นโอปปาตกิะ  
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จะปรินิพพานในที่นั้น มีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดา 
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป.

ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ทำาให้
บริบูรณ์ในศีล เป็นผู้ทำาให้บริบูรณ์ในสมาธิ เป็นผู้ทำาให้
บรบิรูณใ์นปญัญา (ปฺาย ปรปิรูการ)ี เธอยอ่มลว่งสกิขาบท
เล็กน้อยบ้าง ย่อมออกจากอาบัตินั้นบ้าง ข้อนั้นเพราะเหตุ
อะไร เพราะไม่มีใครกล่าวความเป็นคนอาภัพเพราะล่วง 
สิกขาบทเหล่านี้ แต่ว่าสิกขาบทเหล่าใด เป็นเบื้องต้นแห่ง
พรหมจรรย์ สมควรแกพ่รหมจรรย์ เธอเป็นผู้มีศีลย่ังยืน และ
มีศีลม่ันคงในสิกขาบทเหล่าน้ัน สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบท
ท้ังหลาย เธอท�าให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตต ิอันหา 
อาสวะมไิด ้เพราะความสิน้ไปแหง่อาสวะทัง้หลาย ดว้ยปญัญา 
อันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่.

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทำาได้เพียงบางส่วน ย่อมให้
สำาเร็จบางส่วน ผู้ทำาให้บริบูรณ์ ย่อมให้สำาเร็จได้บริบูรณ์
อย่างนี้แล ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวสิกขาบททั้งหลายว่า 
ไม่เป็นหมันเลย.

(ในสตูรอืน่ -บาล ีตกิ. อำ. ๒๐/๒๙๙-๓๐๑/๕๒๗-๕๒๘. ก็ได้
ตรสัโดยทำานองเดยีวกนันี ้แต่กลา่วถงึประเภทอรยิบุคคลต่างจากไปจากนี ้
บางส่วน. -ผู้รวบรวม)
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สิกขา ๓
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๐๓/๕๒๙.

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

ภิกษุท้ังหลาย ก็อธิศีลสิกขาเป็นอย่างไร ภิกษุ 
ท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีศีล สำารวมแล้วด้วย
ความสำารวมในปาติโมกข์ ถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจร 
มีปกติเห็นภัยในโทษทั้งหลายแม้มีประมาณน้อย สมาทาน 
ศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า 
อธิศีลสิกขา. 

ภิกษุท้ังหลาย ก็อธิจิตตสิกขาเป็นอย่างไร ภิกษุ 
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะสงัดจากกามและ 
อกุศลธรรมท้ังหลาย บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปีติ
และสขุอนัเกดิจากวเิวกแลว้แลอยู ่ เพราะสงบวติกและวิจาร 
เสียได้ จึงบรรลุทุติยฌาน อันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งจิตใน
ภายใน ใหส้มาธเิปน็ธรรมเอกผดุขึน้ ไมม่วีติก ไมม่วีจิาร มแีต ่
ปีติและสุข อันเกิดจากสมาธิแล้วแลอยู่ เพราะความจางคลาย 
ไปแหง่ปติี จงึอยูอ่เุบกขา มสีตสิมัปชญัญะ และย่อมเสวยสขุ 
ดว้ยกาย จงึบรรลตุตยิฌาน อนัเป็นฌานทีพ่ระอริยะทัง้หลาย
กลา่ววา่ ผูไ้ดฌ้านนีเ้ปน็ผูอ้ยูอ่เุบกขา มสีตอิยูเ่ปน็สขุ เพราะ

11 
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ละสขุและทกุขเ์สยีได ้เพราะความดับหายไปแหง่โสมนสัและ
โทมนัสทั้งหลายในกาลก่อน จึงบรรลุจตุตถฌาน อันไม่มี 
ทุกข์ไม่มีสุข มีแต่สติอันบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่  
ภิกษุท้ังหลาย น้ีเรียกว่า อธิจิตตสิกขา. 

ภิกษุทั้งหลาย ก็อธิปัญญาสิกขาเป็นอย่างไร ภิกษุ 
ทัง้หลาย ภิกษใุนธรรมวนิยันี ้ยอ่มรูช้ดัตามความเปน็จริงวา่ 
น้ีทกุข์ น้ีเหตใุห้เกดิทกุข ์นีค้วามดบัทกุข ์ นีข้อ้ปฏบัิตใิหถ้งึ
ความดับทุกข์ ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า อธิปัญญาสิกขา. 

ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แลสิกขา ๓.
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ผู้ที่ต้องศึกษาสิกขา ๓
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๙๗/๕๒๕.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์ตรัสว่า เสขะๆ ดังนี้ ด้วยเหตุ 

มีประมาณเท่าไรหนอ บุคคลจึงชื่อว่าเป็นเสขะ. 

ภิกษุ ที่เรียกชื่อว่าเสขะ ด้วยเหตุว่ายังต้องศึกษา 
ศึกษาอะไร ศึกษาอธิศีลสิกขา ศึกษาอธิจิตตสิกขา และ
ศึกษาอธิปัญญาสิกขา.

ภกิษ ุ ทีเ่รยีกชือ่วา่เสขะ ด้วยเหตวุา่ยงัต้องศึกษาแล.

1๒ 
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บุคคลที่มีเชื้อเหลือ แต่พ้นทุคติ
-บาลี นวก. อํ. ๒๓/๓๙๑/๒๑๖.

สมัยหนึ่ง ในเวลาเช้า ท่านพระสารีบุตรครองจีวร ถือบาตร 
เข้าไปบิณฑบาตในนครสาวัตถี ท่านเห็นว่าเวลายังเช้าเกินไปสำาหรับ 
การบิณฑบาต จึงแวะเข้าไปในอารามของพวกปริพพาชกอัญญเดียรถีย์  
ได้ทักทายปราศรัยกันพอสมควรแล้ว จึงนั่งลง ณ ที่ควรส่วนข้างหน่ึง  
ก็ในสมัยน้ัน พวกปริพพาชกเหล่านั้น กำาลังนั่งประชุมสนทนากันว่า  
บคุคลใด ใครกต็าม ทีย่งัมเีชือ้เหลอื (สอปุาทเิสสะ) ถา้ตายแลว้ ยอ่มไมพ่น้ 
จากนรก ไม่พ้นจากกำาเนิดเดรัจฉาน ไม่พ้นจากเปรตวิสัย ไม่พ้นจาก
อบาย ทุคติ และวินิบาต ท่านพระสารีบุตรไม่ยินดี ไม่คัดค้านถ้อยคำาที ่
ปริพพาชกอัญญเดียรถีย์เหล่าน้ันกล่าว แล้วลุกจากท่ีน่ังไป โดยคิดว่า 
จะรู้ท่ัวถึงเน้ือความแห่งภาษิตน้ีในสำานักพระผู้มีพระภาค ครั้นกลับจาก
บิณฑบาต ภายหลังอาหารแล้ว จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค กราบทูล 
ถึงเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า.

สารีบุตร ปริพพาชกอัญญเดียรถีย์บางพวกโง่เขลา 
ไมฉ่ลาด จะรูไ้ดอ้ยา่งไรวา่ใครมเีชือ้เหลอื (สอปุาทเิสสะ) หรอื 
ไม่มีเชื้อเหลือ (อนุปาทิเสสะ) สารีบุตร บุคคล ๙ จำาพวกนี้ 
ที่มีเชื้อเหลือ เมื่อทำากาละ ย่อมพ้นจากนรก พ้นจาก 
กำาเนิดเดรจัฉาน พน้จากเปรตวสิยั พ้นจากอบาย ทุคต ิและ
วินิบาต ๙ จำาพวกอะไรบ้าง คือ 

1๓ 
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สารีบุตร บุคคลบางคนในโลกนี้  เป็นผู้ทำาให้
บริบูรณ์ในศีล เป็นผู้ทำาให้บริบูรณ์ในสมาธิ เป็นผู้ทำาพอ
ประมาณในปัญญา บุคคลนั้นเป็นอันตราปรินิพพายี  
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ส้ินไป สารีบุตร น้ีบุคคล
จ�าพวกท่ี 1 ที่มีเชื้อเหลือ เมื่อทำากาละ ย่อมพ้นจากนรก  
พ้นจากกำาเนิดเดรัจฉาน พ้นจากเปรตวิสัย พ้นจากอบาย 
ทุคติ และวินิบาต. 

สารีบุตร อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี 
เป็นผู้ทำาให้บริบูรณ์ในศีล เป็นผู้ทำาให้บริบูรณ์ในสมาธิ 
เป็นผู้ทำาพอประมาณในปัญญา บุคคลนั้นเป็นอุปหัจจ-
ปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป สารีบุตร  
นี้บุคคลจ�าพวกที่ ๒ … .

สารีบุตร อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี 
เป็นผู้ทำาให้บริบูรณ์ในศีล เป็นผู้ทำาให้บริบูรณ์ในสมาธ ิ 
เป็นผู้ทำาพอประมาณในปัญญา บุคคลนั้นเป็นอสังขาร- 
ปรินิพพาย ีเพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป สารีบุตร  
นี้บุคคลจ�าพวกที่ ๓ … .

สารีบุตร อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี 
เป็นผู้ทำาให้บริบูรณ์ในศีล เป็นผู้ทำาให้บริบูรณ์ในสมาธิ 
เป็นผู้ทำาพอประมาณในปัญญา บุคคลนั้นเป็นสสังขาร- 
ปรินิพพาย ีเพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป สารีบุตร  
นี้บุคคลจ�าพวกที่ 4 … .
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สารีบุตร อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี 
เป็นผู้ทำาให้บริบูรณ์ในศีล เป็นผู้ทำาให้บริบูรณ์ในสมาธิ 
เป็นผูท้ำาพอประมาณในปญัญา บคุคลนัน้เป็นอทุธังโสโต- 
อกนฏิฐคาม ีเพราะโอรมัภาคยิสงัโยชน์ ๕ สิน้ไป สารีบตุร 
นี้บุคคลจ�าพวกที่ ๕ … .

สารีบุตร อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี 
เป็นผู้ทำาให้บริบูรณ์ในศีล เป็นผู้ทำาพอประมาณในสมาธิ 
เป็นผู้ทำาพอประมาณในปัญญา บุคคลนั้นเป็นสกทาคามี  
เพราะสงัโยชน์ ๓ สิน้ไป และเพราะราคะ โทสะ โมหะเบาบาง  
จะมาสูโ่ลกนีอ้กีคร้ังเดียวเทา่นัน้ แลว้จะทำาทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด้ 
สารีบุตร นี้บุคคลจ�าพวกที่ ๖ … . 

สารีบุตร อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี 
เป็นผู้ทำาให้บริบูรณ์ในศีล เป็นผู้ทำาพอประมาณในสมาธิ 
เป็นผู้ทำาพอประมาณในปัญญา บุคคลนั้นเป็นเอกพีชี  
เพราะสงัโยชน ์๓ สิน้ไป จะมาส่ภูพมนษุยน์ีอ้กีครัง้เดยีวเท่าน้ัน  
(เอกเยว มานุสก ภว) แล้วจะทำาท่ีสุดแห่งทุกข์ได้ สารีบุตร  
น้ีบุคคลจ�าพวกท่ี 7 … .

สารีบุตร อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี 
เป็นผู้ทำาให้บริบูรณ์ในศีล เป็นผู้ทำาพอประมาณในสมาธิ 
เป็นผู้ทำาพอประมาณในปัญญา บุคคลนั้นเป็นโกลังโกละ  
เพราะสังโยชน ์๓ สิน้ไป จะทอ่งเทีย่วอยู ่๒-๓ ตระกลูเทา่นัน้  
แล้วจะทำาท่ีสุดแห่งทุกข์ได้ สารีบุตร น้ีบุคคลจ�าพวกท่ี 8 … .
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สารีบุตร อีกประการหน่ึง บุคคลบางคนในโลกน้ี  
เป็นผู้ทำาให้บริบูรณ์ในศีล เป็นผู้ทำาพอประมาณในสมาธิ  
เปน็ผู้ทำาพอประมาณในปัญญา บคุคลนัน้เปน็สตัตกัขตัต-ุ 
ปรมะ เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป จะท่องเที่ยวอยู่ในเทวดา 
และมนุษย์ ๗ ครั้งเป็นอย่างยิ่ง แล้วจะทำาที่สุดแห่งทุกข์ได้ 
สารีบุตร นี้บุคคลจ�าพวกที่ 9 ที่มีเช้ือเหลือ เมื่อทำากาละ  
ยอ่มพน้จากนรก พ้นจากกำาเนดิเดรัจฉาน พน้จากเปรตวสิยั 
พ้นจากอบาย ทุคติ และวินิบาต.

สารีบุตร ปริพพาชกอัญญเดียรถีย์บางพวกโง่เขลา  
ไม่ฉลาด จะรู้ได้อย่างไรว่าใครมีเช้ือเหลือ หรือไม่มีเช้ือเหลือ.

สารีบุตร บุคคล 9 จ�าพวกนี้แล ที่มีเชื้อเหลือ 
เมื่อท�ากาละ ย่อมพ้นจากนรก พ้นจากก�าเนิดเดรัจฉาน 
พ้นจากเปรตวิสัย พ้นจากอบาย ทุคติ และวินิบาต. 

สารีบุตร ธรรมปริยายน้ี ยังไม่เคยแสดงแก่ภิกษุ  
ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกามาก่อน ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร 
เพราะผู้ฟังธรรมปริยายน้ีแล้ว จักเข้าถึงซึ่งความประมาท  
อนึ่ง ธรรมปริยายเช่นนี้ เราจะกล่าวก็ต่อเมื่อถูกถามเจาะจง
เท่านั้น.
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บุคคลผู้พ้นทุคติ หรือไม่ไปทุคติ
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๗๑/๑๕๓๐.

มหานาม บุคคลบางคนในโลกน้ี ประกอบด้วย 
ความเลือ่มใสอยา่งไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ แมเ้พราะ
เหตุนี้ๆ พระผู้มีพระภาคนั้น เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้เอง 
โดยชอบ ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี  
เปน็ผูรู้แ้จง้โลก เปน็ผูส้ามารถฝึกคนทีค่วรฝึกอยา่งไม่มีใคร 
ย่ิงกว่า เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย เป็นผู้เบิกบานแล้ว  
เป็นผู้จำาแนกธรรม เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใส
อย่างไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่า พระธรรมเป็นสิ่งที่ 
พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว เป็นสิ่งที่เห็นได้ด้วยตนเอง  
เปน็อกาลโิก เปน็สิง่ทีค่วรกลา่วกะผูอ้ืน่วา่ทา่นจงมาด ูเป็นส่ิงท่ี 
ควรน้อมเข้ามาใส่ตน เป็นส่ิงท่ีผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน เป็นผู้
ประกอบด้วยความเล่ือมใสอย่างไม่หว่ันไหวในพระสงฆ์ว่า  
สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว เป็นผู้
ปฏิบัติตรงแล้ว เป็นผู้ปฏิบัติให้รู้ธรรมเคร่ืองออกจากทุกข์แล้ว  
เป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้ว ได้แก่บุคคลเหล่าน้ี คือ คู่แห่ง 
บุรุษส่ีคู่ นับเรียงตัวได้แปดบุรุษ น่ันแหละ คือ สงฆ์สาวกของ
พระผู้มีพระภาค เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำามาบูชา  
ควรแกส่กัการะทีเ่ขาจดัไวต้อ้นรบั ควรรบัทักษิณาทาน ควรท่ี 

14 
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บุคคลท่ัวไปจะทำาอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่น 
ยิง่กวา่ เป็นผูม้ปีญัญาร่าเริง เฉียบแหลม และประกอบด้วย
วิมุตติ เขาย่อมกระท�าให้แจ้งซ่ึงเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ 
อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ด้วยปัญญา 
อนัยิง่เองในปจัจบุนัเขา้ถงึอยู ่บคุคลนี้พน้จากนรก กำาเนิด- 
เดรัจฉาน เปรตวิสัย อบาย ทุคติ และวินิบาต.

มหานาม ก็บุคคลบางคนในโลกน้ี ประกอบด้วย 
ความเล่ือมใสอย่างไม่หว่ันไหวในพระพุทธเจ้า … ใน 
พระธรรม … ในพระสงฆ์ … มีปัญญาร่าเริง เฉียบแหลม  
แต่ไม่ประกอบด้วยวิมุตติ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ 
สิ้นไป เขาเป็นโอปปาติกะ จะปรินิพพานในท่ีนั้น มีอัน 
ไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดา บุคคลนี้ก็พ้นจากนรก 
กำาเนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย อบาย ทุคติ และวินิบาต.

มหานาม ก็บุคคลบางคนในโลกน้ี ประกอบด้วย 
ความเล่ือมใสอย่างไม่หว่ันไหวในพระพุทธเจ้า … ใน 
พระธรรม … ในพระสงฆ ์… ไมม่ปีญัญารา่เรงิ ไมเ่ฉยีบแหลม  
และไมป่ระกอบดว้ยวมุิตติ เพราะสงัโยชน ์๓ สิน้ไป และเพราะ 
ราคะ โทสะ โมหะเบาบาง เขาเป็นสกทาคาม ีมาสู่โลกนี้อีก
ครัง้เดยีวเทา่นัน้ แลว้จะทำาทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด ้บคุคลนีก้พ็น้จาก 
นรก กำาเนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย อบาย ทุคติ และวินิบาต.
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มหานาม ก็บุคคลบางคนในโลกน้ี ประกอบด้วย 
ความเล่ือมใสอย่างไม่หว่ันไหวในพระพุทธเจ้า … ใน 
พระธรรม … ในพระสงฆ ์… ไมม่ปีญัญาร่าเริง ไม่เฉยีบแหลม  
และไมป่ระกอบดว้ยวิมตุต ิเพราะสงัโยชน์ ๓ สิน้ไป เขาเปน็
โสดาบนั มคีวามไมต่กต่ำาเป็นธรรมดา เปน็ผูเ้ทีย่ง จะตรสัรูไ้ด้ 
ในกาลเบื้องหน้า บุคคลนี้ก็พ้นจากนรก กำาเนิดเดรัจฉาน 
เปรตวิสัย อบาย ทุคติ และวินิบาต.

มหานาม กบ็คุคลบางคนในโลกนี ้ไมป่ระกอบดว้ย 
ความเลื่อมใสอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า … ใน 
พระธรรม … ในพระสงฆ ์… ไมม่ปีญัญารา่เรงิ ไมเ่ฉยีบแหลม  
และไม่ประกอบด้วยวิมุตติ แต่ว่าเขามีธรรมเหล่าน้ี คือ  
สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ 
ธรรมทั้งหลาย ที่ตถาคตประกาศแล้ว ย่อมทนต่อการเพ่ง
ดว้ยปัญญาของเขา (ยิง่) กวา่ประมาณ บคุคลนีก็้ไม่ไปสูน่รก  
กำาเนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย อบาย ทุคติ และวินิบาต.

มหานาม กบ็คุคลบางคนในโลกนี ้ไมป่ระกอบดว้ย 
ความเลื่อมใสอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า … ใน 
พระธรรม … ในพระสงฆ ์… ไมม่ปีญัญารา่เรงิ ไมเ่ฉยีบแหลม 
และไม่ประกอบด้วยวิมุตติ แต่ว่าเขามีธรรมเหล่าน้ี คือ  
สัทธินทรีย์ … ปัญญินทรีย์  และเขามีศรัทธา มีความรัก 
ในตถาคตพอประมาณ บคุคลนีก้ไ็ม่ไปสู่นรก กำาเนดิเดรจัฉาน  
เปรตวิสัย อบาย ทุคติ และวินิบาต.
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ผู้เช่ือม่ันในตถาคต ท่ีส�าเร็จในโลกน้ี  
และที่ละโลกนี้ไปแล้วจึงส�าเร็จ

-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๑๒๘/๖๓. 

ภิกษุท้ังหลาย บุคคลเหล่าใดเหล่าหน่ึงเช่ือม่ันในเรา  
บคุคลเหล่านัน้ทัง้หมดเปน็ผูส้มบรูณด์ว้ยทฏิฐ ิ(ทฏิฺสิมปฺนนฺา)  
บคุคลผูส้มบรูณด์ว้ยทฏิฐเิหลา่นัน้ ๕ จำาพวกสำาเรจ็ในโลกน้ี  
และอีก ๕ จำาพวกละโลกน้ีไปแลว้จงึสำาเร็จ บคุคล ๕ จำาพวก
เหล่าไหนที่สำาเร็จในโลกนี้ คือ 

(๑) สัตตักขัตตุปรมะ 
(๒) โกลังโกละ 
(๓) เอกพีชี  
(๔) สกทาคามี  
(๕) อรหันต์ในปัจจุบัน (ทิฏฺเว ธมฺเม อรหา)

บุคคล ๕ จำาพวกเหล่านี้แล สำาเร็จในโลกนี้. 
บคุคล ๕ จำาพวกเหลา่ไหน ละโลกนีไ้ปแลว้จึงสำาเรจ็ 

คือ
(๑) อันตราปรินิพพายี  
(๒) อุปหัจจปรินิพพายี  
(๓) อสังขารปรินิพพายี  

1๕ 
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(๔) สสังขารปรินิพพายี  
(๕) อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี
บคุคล ๕ จำาพวกเหลา่นีแ้ล ละโลกนีไ้ปแลว้จงึสำาเรจ็.
ภิกษุท้ังหลาย บุคคลเหล่าใดเหล่าหน่ึงเช่ือม่ันในเรา  

บุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิ บุคคล 
ผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิิเหล่านั้น ๕ จำาพวกสำาเร็จในโลกนี้  
และอีก ๕ จำาพวกละโลกนี้ไปแล้วจึงสำาเร็จ.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเหล่าใดเหล่าหน่ึงเลื่อมใส 
อย่างไม่หว่ันไหวในเรา บุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้ถึง 
กระแสนิพพาน (โสตาปนฺนา) บุคคลผู้ถึงกระแสนิพพานเหล่าน้ัน  
๕ จำาพวกสำาเร็จในโลกน้ี และอีก ๕ จำาพวกละโลกน้ีไปแล้ว
จึงสำาเร็จ บุคคล ๕ จำาพวกเหล่าไหนที่สำาเร็จในโลกนี้ คือ 

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

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

อย่างไม่หว่ันไหวในเรา บุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้ถึง 
กระแสนิพพาน บุคคลผู้ถึงกระแสนิพพานเหล่านั้น  
๕ จำาพวกสำาเรจ็ในโลกนี ้ และอกี ๕ จำาพวกละโลกนีไ้ปแลว้
จึงสำาเร็จ.

(ใน -บาลี ปฏิสมฺ. ขุ. ๓๑/๒๔๒/๓๖๐-๓๖๑. มีบาลี 

เหมอืนกนันี ้แตพ่ระไตรปฎิกภาษาไทยฉบบัหลวง แปลส่วนทา้ยตา่ง 

ออกไปจาก ๕ จำาพวกสำาเร็จในโลกน้ี และอีก ๕ จำาพวกละโลกน้ีไปแล้ว 

จึงสำาเร็จ เป็นบุคคล ๕ จำาพวกเช่ือแน่ในธรรมน้ี บุคคล ๕ จำาพวก 

เช่ือแน่ในภพช้ันสุทธาวาส ในธรรมน้ี. -ผู้รวบรวม)
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ข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับ  
กับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ เม่ือได้สมาธิ (รูปสัญญา) 

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๖๘/๑๒๓.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล 4 จ�าพวกนี้ มีอยู่ในโลก  
หาได้ในโลก ๔ จำาพวกอะไรบ้าง คือ

(๑) บคุคลบางคนในโลกนี ้เพราะสงดัจากกามและ
อกุศลธรรมทั้งหลาย บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปีติ
และสขุ อนัเกดิจากวเิวกแลว้แลอยู ่เขายอ่มชอบใจธรรมนัน้ 
ปรารถนาธรรมน้ัน และถงึความยนิดดีว้ยธรรมน้ัน เขาดำารง
อยู่ในธรรมนั้น น้อมใจไปในธรรมนั้น อยู่มากด้วยธรรมนั้น 
ไม่เสื่อมจากธรรมนั้น เมื่อทำากาละ ย่อมเข้าถึงความเป็น
สหายของเทวดาเหล่าพรหมกายิกา ภิกษุทั้งหลาย  
กัปหนึ่งเป็นประมาณอายุของเทวดาเหล่าพรหมกายิกา 
ปุถุชนดำารงอยู่ในชั้นพรหมกายิกานั้น ตราบเท่าตลอดอายุ 
ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่าน้ันให้ส้ินไปแล้ว ย่อมเข้าถึง 
นรกบา้ง กำาเนดิเดรจัฉานบา้ง เปรตวสิยับา้ง ส่วนสาวกของ
พระผู้มีพระภาค (ภควโต สาวโก) ดำารงอยู่ในช้ันพรหมกายิกาน้ัน  
ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้ 
สิ้นไปแล้ว ย่อมปรินิพพานในภพนั้นเอง. 

ภิกษุท้ังหลาย น้ีเป็นความผิดแผกแตกต่างกัน  
เป็นความมุ่งหมายท่ีแตกต่างกัน เป็นเคร่ืองกระทำาให้แตกต่างกนั  
ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ในเมื่อ 
คติอุบัติยังมีอยู.่

1๖ 
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(๒) อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี 
เพราะสงบวิตกและวิจารเสียได้ จึงบรรลุทุติยฌาน อันเป็น 
เคร่ืองผ่องใสแห่งจิตในภายใน ให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดข้ึน  
ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุข อันเกิดจากสมาธิแล้ว 
แลอยู่ เขาย่อมชอบใจธรรมนั้น ปรารถนาธรรมนั้น และถึง
ความยินดีด้วยธรรมนั้น เขาดำารงอยู่ในธรรมนั้น น้อมใจไป
ในธรรมน้ัน อยู่มากดว้ยธรรมนัน้ ไมเ่สือ่มจากธรรมน้ัน เม่ือ
ทำากาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่า
อาภัสสระ ภิกษุทั้งหลาย ๒ กัปเป็นประมาณอายุของ
เทวดาเหล่าอาภัสสระ ปุถุชนดำารงอยู่ในชั้นอาภัสสระ  
ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่าน้ัน
ให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้าถึงนรกบ้าง กำาเนิดเดรัจฉานบ้าง 
เปรตวิสัยบ้าง ส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำารงอยู่ใน
ชั้นอาภัสสระนั้น ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของ
เทวดาเหลา่นัน้ใหส้ิน้ไปแลว้ ยอ่มปรินพิพานในภพนัน้เอง. 

ภิกษุท้ังหลาย น้ีเป็นความผิดแผกแตกต่างกัน  
เป็นความมุ่งหมายท่ีแตกต่างกัน เป็นเคร่ืองกระทำาให้แตกต่างกัน  
ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ในเมื่อ 
คติอุบัติยังมีอยู.่
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(๓) อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี  
เพราะความจางคลายไปแห่งปีติ จึงอยู่อุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ 
และย่อมเสวยสุขด้วยกาย จึงบรรลุตติยฌาน อันเป็นฌาน 
ท่ีพระอริยะท้ังหลายกล่าวว่า ผู้ได้ฌานน้ีเป็นผู้อยู่อุเบกขา มีสติ 
อยู่เป็นสุข เขายอ่มชอบใจธรรมนัน้ ปรารถนาธรรมนัน้ และ
ถึงความยินดีด้วยธรรมน้ัน เขาดำารงอยู่ในธรรมน้ัน น้อมใจไป 
ในธรรมนั้น อยู่มากด้วยธรรมนั้น ไม่เสื่อมจากธรรมน้ัน  
เมื่อทำากาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่า
สุภกิณหะ ภิกษุทั้งหลาย ๔ กัปเป็นประมาณอายุของ
เทวดาเหล่าสุภกิณหะ ปุถุชนดำารงอยู่ในชั้นสุภกิณหะนั้น
ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้น 
ให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้าถึงนรกบ้าง กำาเนิดเดรัจฉานบ้าง 
เปรตวิสัยบ้าง ส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำารงอยู่ใน
ชั้นสุภกิณหะนั้น ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของ
เทวดาเหลา่นัน้ให้สิน้ไปแลว้ ยอ่มปรินพิพานในภพนัน้เอง. 

ภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นความผิดแผกแตกต่างกัน  
เป็นความมุ่งหมายท่ีแตกต่างกัน เป็นเคร่ืองกระทำาให้แตกต่างกัน  
ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ในเมื่อ  
คติอุบัติยังมีอยู.่
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(๔) อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี  
เพราะละสุขและทุกข์เสียได้ เพราะความดับหายไปแห่ง 
โสมนัสและโทมนัสท้ังหลายในกาลก่อน จึงบรรลุจตุตถฌาน  
อันไม่มีทุกข์ไม่มีสุข มีแต่สติอันบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่  
เขาย่อมชอบใจธรรมน้ัน ปรารถนาธรรมน้ัน และถึงความยินดี 
ด้วยธรรมน้ัน เขาดำารงอยู่ในธรรมน้ัน น้อมใจไปในธรรมนั้น 
อยู่มากด้วยธรรมน้ัน ไม่เสื่อมจากธรรมนั้น เม่ือทำากาละ 
ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าเวหัปผละ  
ภิกษุทั้งหลาย ๕๐๐ กัปเป็นประมาณอายุของเทวดาเหล่า
เวหัปผละ ปุถุชนดำารงอยู่ในชั้นเวหัปผละนั้น ตราบเท่า
ตลอดอาย ุยงัประมาณอายขุองเทวดาเหลา่นัน้ใหส้ิน้ไปแลว้ 
ย่อมเข้าถึงนรกบ้าง กำาเนิดเดรัจฉานบ้าง เปรตวิสัยบ้าง  
สว่นสาวกของพระผูม้พีระภาคดำารงอยูใ่นชัน้เวหปัผละนัน้
ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้น 
ให้สิ้นไปแล้ว ย่อมปรินิพพานในภพนั้นเอง.

ภิกษุท้ังหลาย น้ีเป็นความผิดแผกแตกต่างกัน  
เป็นความมุ่งหมายท่ีแตกต่างกัน เป็นเคร่ืองกระทำาให้แตกต่างกัน  
ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ในเมื่อ 
คติอุบัติยังมีอยู.่

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล 4 จ�าพวกน้ีแล มีอยู่ในโลก 
หาได้ในโลก.
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ข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับ  
กับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ เม่ือเจริญพรหมวิหาร 

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๗๒/๑๒๕.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล 4 จ�าพวกนี้ มีอยู่ในโลก  
หาได้ในโลก ๔ จำาพวกอะไรบ้าง คือ 

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

17 
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เปรตวิสัยบ้าง ส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำารงอยู่ใน
ชัน้พรหมกายกิานัน้ตราบเทา่ตลอดอาย ุยงัประมาณอายขุอง
เทวดาเหลา่นัน้ใหส้ิน้ไปแลว้ ยอ่มปรินพิพานในภพนัน้เอง. 

ภิกษุท้ังหลาย น้ีเป็นความผิดแผกแตกต่างกัน  
เป็นความมุ่งหมายท่ีแตกต่างกัน เป็นเคร่ืองกระทำาให้แตกต่างกัน  
ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ในเมื่อ  
คติอุบัติยังมีอยู.่

(๒) อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี 
มีจิตประกอบด้วยกรุณา แผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่ง ทิศที่สอง ทิศ
ท่ีสาม ทิศที่สี่ ก็เหมือนอย่างนั้น ท้ังเบื้องบน เบื้องล่าง 
และเบ้ืองขวาง เขาแผ่ไปตลอดโลกท้ังส้ิน ในท่ีท้ังปวง แก่สัตว์ 
ท้ังหลายท่ัวหน้าเสมอกัน ด้วยจิตอันประกอบด้วยกรุณา เป็น
จิตไพบูลย์ ใหญ่หลวง ไม่มีประมาณ ไม่มีเวร ไม่มีพยาบาท
แล้วแลอยู ่เขายอ่มชอบใจธรรมนัน้ ปรารถนาธรรมน้ัน และ
ถึงความยินดีด้วยธรรมน้ัน เขาดำารงอยู่ในธรรมน้ัน น้อมใจไป
ในธรรมนั้น อยู่มากด้วยธรรมนั้น ไม่เสื่อมจากธรรมน้ัน  
เม่ือทำากาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่า
อาภัสสระ ภิกษุทั้งหลาย ๒ กัปเป็นประมาณอายุของ
เทวดาเหล่าอาภัสสระ ปุถุชนดำารงอยู่ในชั้นอาภัสสระนั้น 
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ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้น
ให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้าถึงนรกบ้าง กำาเนิดเดรัจฉานบ้าง 
เปรตวิสัยบ้าง ส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำารงอยู่ใน
ชั้นอาภัสสระนั้น ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของ
เทวดาเหลา่นัน้ให้สิน้ไปแลว้ ยอ่มปรินพิพานในภพนัน้เอง. 

ภิกษุท้ังหลาย น้ีเป็นความผิดแผกแตกต่างกัน  
เป็นความมุ่งหมายท่ีแตกต่างกัน เป็นเคร่ืองกระทำาให้แตกต่างกัน  
ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ในเมื่อ 
คติอุบัติยังมีอยู.่

(๓) อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี 
มีจิตประกอบด้วยมุทิตา แผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่ง ทิศที่สอง ทิศ
ที่สาม ทิศที่สี่ ก็เหมือนอย่างนั้น ท้ังเบื้องบน เบื้องล่าง 
และเบ้ืองขวาง เขาแผ่ไปตลอดโลกท้ังส้ิน ในท่ีท้ังปวง แก่สัตว์ 
ทั้งหลายทั่วหน้าเสมอกัน ด้วยจิตอันประกอบด้วยมุทิตา  
เป็นจิตไพบูลย์ ใหญ่หลวง ไม่มีประมาณ ไม่มีเวร ไม่มีพยาบาท 
แล้วแลอยู่ เขาย่อมชอบใจธรรมน้ัน ปรารถนาธรรมน้ัน  
และถึงความยินดีด้วยธรรมน้ัน เขาดำารงอยู่ในธรรมน้ัน  
น้อมใจไปในธรรมนั้น อยู่มากด้วยธรรมนั้น ไม่เสื่อมจาก
ธรรมนัน้ เม่ือทำากาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดา
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เหล่าสุภกิณหะ ภิกษุทั้งหลาย ๔ กัปเป็นประมาณอายุ 
ของเทวดาเหลา่สภุกณิหะ ปถุชุนดำารงอยู่ในชัน้สภุกณิหะน้ัน
ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้น
ให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้าถึงนรกบ้าง กำาเนิดเดรัจฉานบ้าง 
เปรตวิสัยบ้าง ส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำารงอยู่ใน
ชั้นสุภกิณหะนั้นตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของ
เทวดาเหลา่นัน้ใหส้ิน้ไปแลว้ ยอ่มปรินพิพานในภพนัน้เอง. 

ภิกษุท้ังหลาย น้ีเป็นความผิดแผกแตกต่างกัน  
เป็นความมุ่งหมายท่ีแตกต่างกัน เป็นเคร่ืองกระทำาให้แตกต่างกนั  
ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ในเมื่อ  
คติอุบัติยังมีอยู.่

(๔) อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี 
มีจิตประกอบด้วยอุเบกขา แผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่ง ทิศที่สอง  
ทิศท่ีสาม ทิศท่ีส่ี ก็เหมือนอย่างน้ัน ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองล่าง  
และเบ้ืองขวาง เขาแผ่ไปตลอดโลกท้ังส้ิน ในท่ีท้ังปวง แก่สัตว์ 
ทั้งหลายทั่วหน้าเสมอกัน ด้วยจิตอันประกอบด้วยอุเบกขา 
เป็นจิตไพบูลย์ ใหญ่หลวง ไม่มีประมาณ ไม่มีเวร ไม่มีพยาบาท 
แล้วแลอยู่ เขาย่อมชอบใจธรรมนั้น ปรารถนาธรรมนั้น  
และถึงความยินดีด้วยธรรมน้ัน เขาดำารงอยู่ในธรรมน้ัน  
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น้อมใจไปในธรรมนั้น อยู่มากด้วยธรรมนั้น ไม่เสื่อมจาก
ธรรมนัน้ เม่ือทำากาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดา 
เหล่าเวหปัผละ ภกิษทุัง้หลาย ๕๐๐ กัปเปน็ประมาณอายุ
ของเทวดาเหลา่เวหปัผละ ปถุชุนดำารงอยูใ่นช้ันเวหปัผละนัน้ 
ตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้น 
ให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้าถึงนรกบ้าง กำาเนิดเดรัจฉานบ้าง 
เปรตวิสัยบ้าง ส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำารงอยู่ใน
ชั้นเวหัปผละนั้นตราบเท่าสิ้นอายุ ยังประมาณอายุของ
เทวดาเหลา่นัน้ให้สิน้ไปแลว้ ยอ่มปรินพิพานในภพนัน้เอง. 

ภิกษุท้ังหลาย น้ีเป็นความผิดแผกแตกต่างกัน  
เป็นความมุ่งหมายท่ีแตกต่างกัน เป็นเคร่ืองกระทำาให้แตกต่างกนั  
ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ในเมื่อ 
คติอุบัติยังมีอยู.่

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล 4 จ�าพวกน้ีแล มีอยู่ในโลก 
หาได้ในโลก.
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ข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับ  
กับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ เม่ือได้สมาธิ (อรูปสัญญา) 

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๔๓/๕๕๖.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จ�าพวกนี้ มีอยู่ในโลก  
หาได้ในโลก ๓ จำาพวกอะไรบ้าง คือ 

(๑) บุคคลบางคนในโลกน้ี เพราะก้าวล่วงรูปสัญญา 
เสียได้ โดยประการท้ังปวง เพราะความดับไปแห่งปฏิฆสัญญา  
เพราะการไม่ใส่ใจซึ่งนานัตตสัญญา จึงเข้าถึงอากาสา- 
นัญจายตนะ อันมีการทำาในใจว่า อากาศไม่มีที่สิ้นสุด ดังนี้  
แล้วแลอยู ่เขายอ่มชอบใจธรรมนัน้ ปรารถนาธรรมน้ัน และ
ถึงความยินดีด้วยธรรมน้ัน เขาดำารงอยู่ในธรรมน้ัน น้อมใจ 
ไปในธรรมน้ัน อยู่มากด้วยธรรมนั้น ไม่เสื่อมจากธรรมนั้น 
เม่ือทำากาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเหล่าเทวดาที่
เขา้ถึงชัน้อากาสานัญจายตนะ ภิกษุท้ังหลาย เหล่าเทวดา 
ท่ีเข้าถึงช้ันอากาสานัญจายตนะ มีอายุประมาณสองหมื่นกัป 
ปถุชุนดำารงอยูใ่นช้ันอากาสานัญจายตนะน้ันตราบเท่าส้ินอายุ  
ยังประมาณอายขุองเทวดาเหลา่นัน้ใหส้ิน้ไปแลว้ ยอ่มเขา้ถงึ
นรกบ้าง กำาเนิดเดรัจฉานบ้าง เปรตวิสัยบ้าง ส่วนสาวก 
ของพระผู้มีพระภาคดำารงอยู่ในชั้นอากาสานัญจายตนะนั้น
ตราบเท่าสิ้นอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่าน้ันให้สิ้น
ไปแล้ว ย่อมปรินิพพานในภพนั้นเอง. 

18 
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ภิกษุท้ังหลาย น้ีเป็นความผิดแผกแตกต่างกัน  
เป็นความมุ่งหมายท่ีแตกต่างกัน เป็นเคร่ืองกระทำาให้แตกต่างกนั  
ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ในเมื่อ 
คติอุบัติยังมีอยู.่

(๒) อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกน้ี 
เพราะก้าวล่วงอากาสานัญจายตนะเสียได้ โดยประการท้ังปวง  
จึงเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะ อันมีการทำาในใจว่า วิญญาณ
ไม่มีท่ีส้ินสุด เขาย่อมชอบใจธรรมน้ัน ปรารถนาธรรมน้ัน และ 
ถึงความยินดีด้วยธรรมน้ัน เขาดำารงอยู่ในธรรมน้ัน น้อมใจ 
ไปในธรรมน้ัน อยู่มากด้วยธรรมนั้น ไม่เสื่อมจากธรรมนั้น 
เมือ่ทำากาละ ย่อมเขา้ถงึความเปน็สหายของเหลา่เทวดาที่
เขา้ถึงช้ันวญิญาณัญจายตนะ ภกิษทุัง้หลาย เหลา่เทวดา
ท่ีเข้าถึงช้ันวิญญาณัญจายตนะมีอายุประมาณสี่หมื่นกัป  
ปุถุชนดำารงอยู่ในช้ันวิญญาณัญจายตนะน้ันตราบเท่าส้ินอายุ  
ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่าน้ันให้ส้ินไปแล้ว ย่อมเข้าถึง 
นรกบ้าง กำาเนิดเดรัจฉานบ้าง เปรตวิสัยบ้าง ส่วนสาวกของ
พระผู้มีพระภาคดำารงอยู่ในช้ันวิญญาณัญจายตนะน้ันตราบเท่า 
สิ้นอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้ว 
ย่อมปรินิพพานในภพนั้นเอง. 
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ภิกษุท้ังหลาย น้ีเป็นความผิดแผกแตกต่างกัน  
เป็นความมุ่งหมายท่ีแตกต่างกัน เป็นเคร่ืองกระทำาให้แตกต่างกัน  
ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ในเมื่อ 
คติอุบัติยังมีอยู.่

(๓) อกีประการหน่ึง บคุคลบางคนในโลกนี ้เพราะ
ก้าวล่วงวิญญาณัญจายตนะเสียได้ โดยประการท้ังปวง  
จึงเข้าถึงอากิญจัญญายตนะ อันมีการทำาในใจว่า อะไรๆ  
ก็ไม่มี เขาย่อมชอบใจธรรมนั้น ปรารถนาธรรมนั้น และถึง
ความยินดีด้วยธรรมนั้น เขาดำารงอยู่ในธรรมนั้น น้อมใจไป
ในธรรมน้ัน อยู่มากดว้ยธรรมนัน้ ไมเ่สือ่มจากธรรมน้ัน เม่ือ 
ทำากาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเหล่าเทวดาท่ีเข้าถึง 
ช้ันอากิญจัญญายตนะ ภิกษุท้ังหลาย เหล่าเทวดาท่ีเข้าถึง
ชั้นอากิญจัญญายตนะมีอายุประมาณหกหม่ืนกัป ปุถุชน 
ดำารงอยู่ในชั้นอากิญจัญญายตนะน้ันตราบเท่าสิ้นอายุ  
ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่าน้ันให้ส้ินไปแล้ว ย่อมเข้าถึง 
นรกบา้ง กำาเนดิเดรจัฉานบา้ง เปรตวสิยับา้ง สว่นสาวกของ
พระผู้มีพระภาคดำารงอยู่ในช้ันอากิญจัญญายตนะน้ันตราบเท่า 
สิ้นอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้ส้ินไปแล้ว 
ย่อมปรินิพพานในภพนั้นเอง.
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ภิกษุท้ังหลาย น้ีเป็นความผิดแผกแตกต่างกัน  
เป็นความมุ่งหมายท่ีแตกต่างกัน เป็นเคร่ืองกระทำาให้แตกต่างกัน  
ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ในเมื่อ 
คติอุบัติยังมีอยู.่

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จ�าพวกน้ีแล มีอยู่ในโลก 
หาได้ในโลก. 
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อริยสาวกผู้ประกอบด้วยสังโยชน์ แต่ไม่มี 
สังโยชน์ท่ีเป็นเหตุให้กลับมายังโลกน้ีอีก

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๑๒/๕๓๔.

ภกิษทุัง้หลาย เปรยีบเหมอืนทอ้งฟา้อนัอยูห่า่งไกล  
ที่ปราศจากเมฆหมอกในสรทสมัย (ฤดูใบไม้ร่วง) ดวงอาทิตย ์
ข้ึนสู่ท้องฟ้าแล้ว ย่อมขจัดความมืดท่ีอยู่ในอากาศเสียท้ังหมด  
แล้วส่องแสงร้อนแรงและรุ่งโรจน์อยู่ฉันใด ภิกษุท้ังหลาย 
ฉันน้ันก็เหมือนกัน เมื่อใด ธรรมจักษุอันปราศจากธุลี  
ปราศจากมลทินเกิดแก่อริยสาวก พร้อมกับความเกิดขึ้น
แห่งทัศนะ อริยสาวกนั้นย่อมละสังโยชน์ ๓ อย่างได้ คือ  
สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ลำาดับต่อมา  
อริยสาวกออกจากธรรม ๒ ประการ คือ อภิชฌาและ
พยาบาท อรยิสาวกนัน้สงดัจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลาย 
บรรลปุฐมฌาน มวีติก มวิีจาร มปีตีแิละสขุ อนัเกดิจากวเิวก 
แล้วแลอยู่ ภิกษุทั้งหลาย ถ้าอริยสาวกนั้น พึงทำากาละ 
ในสมัยนั้น เธอย่อมไม่มีสังโยชน์ที่เป็นเหตุให้อริยสาวก 
ผู้ยังประกอบด้วยสังโยชน์ พึงกลับมายังโลกนี้อีก.

19 



51

 

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สกทาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

ผลของการประกอบตน 
ให้ติดเนื่องในความสุข 4 ประการ

-บาลี ปา. ที. ๑๑/๑๔๕/๑๑๖.

จนุทะ ก็เป็นฐานะท่ีจะมีได้ คือ การท่ีพวกปริพพาชก 
อัญญเดียรถีย์จะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า อาวุโส ก็เมื่อพวกท่าน
ประกอบตนให้ติดเนื่องในความสุข ๔ ประการ1เหล่านี้อยู่ 
ผลกีป่ระการ อานสิงสก์ีป่ระการ อนัทา่นทัง้หลายพึงหวงัได.้ 

จุนทะ พวกปริพพาชกอัญญเดียรถีย์ผู้มีวาทะอย่างน้ี 
อันพวกเธอพึงกล่าวอย่างน้ีว่า อาวุโส เม่ือพวกเราประกอบตน 
ใหต้ดิเนือ่งในความสขุ ๔ ประการเหลา่น้ีอยู ่ ผล ๔ ประการ  
อานิสงส์ ๔ ประการอันพวกเราพึงหวังได้ ๔ ประการ 
อะไรบ้าง คือ. 

อาวุโส ภกิษุในธรรมวนิยันี ้เพราะสงัโยชน์ ๓ สิน้ไป 
จะเป็นโสดาบัน เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป มีความไม่ตกต่ำา
เป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยง จะตรัสรู้ได้ในกาลเบื้องหน้า ข้อนี้ 
เป็นผลประการที่ ๑ เป็นอานิสงส์ประการที่ ๑.

๑. ความสุข ๔ ประการ คือ ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน และจตุตถฌาน  
ผู้อ่านสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้จากเน้ือความเต็มของพระสูตร. -ผู้รวบรวม

๒0 
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อาวโุส ขอ้อืน่ยงัมอีกี ภิกษุเพราะสงัโยชน ์๓ สิน้ไป  
และเพราะราคะ โทสะ โมหะ เบาบาง จะเปน็สกทาคาม ีมาสู ่
โลกน้ีอีกครั้งเดียวเท่านั้น แล้วจะทำาที่สุดแห่งทุกข์ได้ ข้อนี้ 
เป็นผลประการที่ ๒ เป็นอานิสงส์ประการที่ ๒. 

อาวุโส ข้ออ่ืนยังมีอีก ภิกษุเพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕  
สิ้นไป จะเป็นโอปปาติกะ ผู้จะปรินิพพานในท่ีนั้น มีอัน 
ไม่กลับมาจากโลกนัน้เปน็ธรรมดา ขอ้นีเ้ปน็ผลประการท่ี ๓ 
เป็นอานิสงส์ประการที่ ๓. 

อาวุโส ข้ออ่ืนยังมีอีก ภิกษุจะทำาให้แจ้งซ่ึงเจโตวิมุตติ 
ปญัญาวมิตุต ิอนัหาอาสวะมไิด ้เพราะความสิน้ไปแหง่อาสวะ 
ทัง้หลาย ดว้ยปัญญาอันยิง่เองในปจัจบุนัเขา้ถงึอยู ่ข้อน้ีเปน็
ผลประการที่ ๔ เป็นอานิสงส์ประการที่ ๔. 

อาวุโส เมือ่พวกเราเปน็ผูป้ระกอบตนใหติ้ดเนือ่งใน  
ความสุข ๔ ประการเหล่านี้อยู่ ผล ๔ ประการ อานิสงส์  
๔ ประการเหล่านี้ อันพวกเราพึงหวังได้ ดังนี้.
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บุคคลผู้ควรแก่ของท�าบุญ
-บาลี อฏฺก. อํ. ๒๓/๓๐๑/๑๔๙.

ภกิษทุัง้หลาย บคุคล ๘ จำาพวกนี ้ยอ่มเปน็ผูค้วรแก ่
ของคำานับ ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ของทำาบุญ ควรแก่ 
การทำาอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอ่ืนย่ิงกว่า  
๘ จำาพวกอะไรบ้าง คือ

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

ของคำานับ ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ของทำาบุญ ควรแก่การทำา 
อัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอ่ืนย่ิงกว่า ผู้ปฏิบัติแล้ว 
๔ จำาพวก และผู้ต้ังอยู่ในผลแล้ว ๔ จำาพวก น่ีแหละสงฆ์ ท่ีเป็น 
คนตรง เป็นผู้ต้ังม่ันแล้วในปัญญาและศีล ย่อมกระทำาให้เกิด
บุญอ่ืนเน่ืองด้วยอุปธิ แก่มนุษย์ท้ังหลายผู้มีความต้องการ 
ด้วยบุญ กระทำาการบูชาอยู่ ทานท่ีให้แล้วในสงฆ์จึงมีผลมาก.

๒1 
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สัทธานุสารี ธัมมานุสารี โสดาบัน
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๗๘/๔๖๙.

ภกิษทุัง้หลาย ตา เป็นสิง่ไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรปรวน
เป็นปกติ มีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติ หู... จมูก... 
ลิน้... กาย... ใจ เป็นสิง่ไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรปรวนเปน็ปกต ิ
มีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติ.

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

ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ อย่างเหล่านี้ ทนต่อการ
เพ่งโดยประมาณอนัย่ิงแหง่ปญัญาของบคุคลใด ด้วยอาการ 
อยา่งนี ้บคุคลนีเ้ราเรยีกวา่ ธมัมานสุาร ีกา้วลงสูส่มัมตัตนยิาม  
(หนทางแห่งความถูกต้อง) ก้าวลงสู่สัปปุริสภูมิ (ภูมิแห่งสัปบุรุษ) 
ลว่งพน้ปุถุชนภูม ิไมอ่าจทีจ่ะกระทำากรรม อนับคุคลทำาแลว้
จะเขา้ถงึนรก กำาเนดิเดรจัฉาน หรอืเปรตวสิยั และไม่อาจจะ
ทำากาละ ตราบเท่าที่ยังไม่ทำาให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล.

๒๒ 
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ภิกษุทั้งหลาย บุคคลใดย่อมรู้ ย่อมเห็นซึ่งธรรม  
๖ อย่างเหล่าน้ี ด้วยอาการอย่างน้ี บุคคลน้ีเราเรียกว่า 
โสดาบัน มีความไม่ตกต่ำาเป็นธรรมดา เป็นผู้เท่ียง จะตรัสรู้ได้ 
ในกาลเบื้องหน้า.

(พระสูตรที่ยกมานี้ ได้ตรัสถึงความไม่เที่ยงของธรรม ๖ อย่าง  

คือ อายตนะภายในหก คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ส่วนในสูตรถัดไป

ทรงแสดงอารมณ์น้ัน ด้วยอายตนะภายนอกหก คือ รูป เสียง กลิ่น รส 

โผฏฐัพพะ ธรรม ก็มี, แสดงด้วยวิญญาณหก ก็มี, ด้วยสัมผัสหก ก็มี,  

ด้วยเวทนาหก ก็มี, ด้วยสัญญาหก ก็มี, ด้วยสัญเจตนาหก ก็มี,  

ด้วยตัณหาหก ก็มี, ด้วยธาตุหก ก็มี, และด้วยขันธ์ห้า ก็มี ซึ่งได้แสดงไว้

ด้วยหลักการปฏิบัติอย่างเดียวกัน. -ผู้รวบรวม)
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แม้แต่อริยบุคคลขั้นโสดาบัน  
ก็ไม่อาจแปรปรวน

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๕๗/๑๔๙๔.

ภกิษทุัง้หลาย พวกเธอเอน็ดใูคร และใครถือวา่เธอ
เป็นผู้ที่เขาควรเชื่อฟัง เขาจะเป็นมิตรก็ตาม อำามาตย์ก็ตาม
ญาตหิรอืสายโลหติกต็าม เธอพงึยงัชนเหลา่นัน้ ใหส้มาทาน 
ใหต้ัง้มัน่ ใหด้�ารงอยู่ ในโสตาปตัติยงัคะ 4 ประการ (องคแ์หง่ 

ธรรมเป็นเครื่องบรรลุโสดาบัน) ๔ ประการอะไรบ้าง คือ 
ภิกษุทั้งหลาย เธอพึงยังชนเหล่าน้ัน ให้สมาทาน 

ให้ต้ังม่ัน ให้ดำารงอยู่ ในความเลื่อมใสอย่างไม่หวั่นไหว
ในพระพุทธเจ้าว่า แม้เพราะเหตุนี้ๆ พระผู้มีพระภาคนั้น 
เป็นพระอรหันต์ … เป็นผู้จำาแนกธรรม ภิกษุท้ังหลาย  
แม้มหาภูตรูป ๔ กล่าวคือ ธาตุดิน น้ำา ไฟ ลม ก็ยังมี 
ความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปได้ แต่เหล่าอริยสาวก
ในธรรมวินัยนี้ ผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยความเลื่อมใส 
อย่างไม่หว่ันไหวในพระพุทธเจ้า ย่อมไม่มีความแปรปรวน 
เป็นอย่างอ่ืนเลย ข้อท่ีว่าผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยความเล่ือมใส 
อย่างไม่หว่ันไหว ในพระพุทธเจ้า ยังจะมีความแปรปรวนเป็น
อย่างอ่ืน จนเข้าถึงนรกก็ดี กำาเนิดเดรัจฉานก็ดี เปรตวิสัยก็ดี  
ดังนี้นั้น ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เลย.

๒๓ 
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ภิกษุทั้งหลาย เธอพึงยังชนเหล่าน้ัน ให้สมาทาน  
ให้ต้ังม่ัน ให้ดำารงอยู่ ในความเลื่อมใสอย่างไม่หวั่นไหว 
ในพระธรรมวา่ พระธรรม เปน็สิง่ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัไว้ 
ดีแล้ว … เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ภิกษุท้ังหลาย  
แม้มหาภูตรูป ๔ กล่าวคือ ธาตุดิน น้ำา ไฟ ลม ก็ยังมี 
ความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปได้ แต่เหล่าอริยสาวก 
ในธรรมวินัยนี้ ผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยความเลื่อมใส
อย่างมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรม ย่อมไม่มีความแปรปรวน 
เป็นอย่างอ่ืนเลย ข้อท่ีว่าผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยความเล่ือมใส 
อย่างไม่หว่ันไหวในพระธรรม ยังจะมีความแปรปรวนเป็น
อย่างอ่ืน จนเข้าถึงนรกก็ดี กำาเนิดเดรัจฉานก็ดี เปรตวิสัยก็ดี  
ดังน้ีน้ัน ไม่เป็นฐานะท่ีจะมีได้เลย.

ภิกษุทั้งหลาย เธอพึงยังชนเหล่าน้ัน ให้สมาทาน  
ให้ต้ังม่ัน ให้ดำารงอยู่ ในความเลื่อมใสอย่างไม่หวั่นไหว 
ในพระสงฆ์ว่า สงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาค เปน็ผูป้ฏบิตัิ
ดีแล้ว … เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอ่ืนย่ิงกว่า ภิกษุ 
ท้ังหลาย แม้มหาภูตรูป ๔ กล่าวคือ ธาตุดิน น้ำา ไฟ ลม ก็ยัง 
มีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปได้ แต่เหล่าอริยสาวก 
ในธรรมวินัยน้ี ผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยความเลื่อมใส
อย่างไม่หวั่นไหว ในพระสงฆ์ย่อมไม่มีความแปรปรวนเป็น 
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อย่างอ่ืนเลย ข้อท่ีว่าผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยความเล่ือมใส 
อย่างไม่หว่ันไหวในพระสงฆ์ ยังจะมีความแปรปรวนเป็น 
อย่างอ่ืน จนเข้าถึงนรกก็ดี กำาเนิดเดรัจฉานก็ดี เปรตวิสัยก็ดี 
ดังนี้นั้น ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เลย.

ภิกษุทั้งหลาย เธอพึงยังชนเหล่าน้ัน ให้สมาทาน  
ให้ต้ังม่ัน ให้ดำารงอยู่ ในศีลท้ังหลายท่ีพระอริยะชอบใจ เป็นศีล 
ที่ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไท อันผู้รู้สรรเสริญ 
ไม่ถูกทิฏฐิครอบงำา เป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิ ภิกษุทั้งหลาย  
แม้มหาภูตรูป ๔ กล่าวคือ ธาตุดิน น้ำา ไฟ ลม ก็ยังมี 
ความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปได้ แต่เหล่าอริยสาวก 
ในธรรมวินัยนี้ ผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยศีลทั้งหลายที่
พระอรยิะชอบใจ ยอ่มไมม่คีวามแปรปรวนเป็นอย่างอ่ืนเลย  
ข้อท่ีว่าผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยศีลท้ังหลายที่พระอริยะ 
ชอบใจ ยังจะมคีวามแปรปรวนเปน็อยา่งอืน่ จนเขา้ถงึนรกกด็ ี 
กำาเนิดเดรัจฉานก็ดี เปรตวิสัยก็ดี ดังนี้นั้น ไม่เป็นฐานะ 
ที่จะมีได้เลย.

ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอเอ็นดูใคร และใครถือว่าเธอ
เป็นผู้ท่ีเขาควรเช่ือฟัง เขาจะเป็นมิตรก็ตาม อำามาตย์ก็ตาม
ญาติหรือสายโลหิตก็ตาม เธอพึงยังชนเหล่าน้ัน ให้สมาทาน 
ให้ต้ังม่ัน ให้ดำารงอยู่ ในโสตาปัตติยังคะ ๔ ประการเหล่าน้ีแล.
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ความหมายของกามและกามคุณ
-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๕๙/๓๓๔.

ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงทราบกาม เหตุเกิด  
แห่งกาม ความต่างกันแห่งกาม วิบากแห่งกาม ความดับแห่งกาม  
ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งกาม. 

ภิกษุท้ังหลาย ข้อท่ีเรากล่าวแล้วว่า เธอท้ังหลายพึง 
ทราบกาม เหตุเกิดแห่งกาม ความต่างกันแห่งกาม วิบากแห่งกาม  
ความดับแห่งกาม ปฏิปทาท่ีให้ถึงความดับแห่งกามน้ัน  
เราอาศัยอะไรกล่าว. 

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

ความก�าหนัดไปตามอ�านาจความตริตรึก (สงฺกปฺปราค)  

น่ันแหละคือกามของคนเรา อารมณ์อันวิจิตรท้ังหลายในโลก

๒4 
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ไม่ช่ือว่ากาม ความกำาหนัดไปตามอำานาจความตริตรึก น่ันแหละ 
คอืกามของคนเรา อารมณอ์นัวจิติรทัง้หลายในโลก ยอ่มตัง้อยู ่
ตามสภาพของมันเท่านั้น ผู้มีปัญญาทั้งหลายย่อมกำาจัด
ความพอใจในอารมณ์อันวิจิตรเหล่านั้น. 

ภิกษุทั้งหลาย ก็เหตุเกิดแห่งกามเป็นอย่างไร คือ 
ผัสสะเป็นเหตุเกิดแห่งกามทั้งหลาย. 

ภิกษุทั้งหลาย ก็ความต่างกันแห่งกามเป็นอย่างไร 
คือ กามในรูปเป็นอย่างหนึ่ง กามในเสียงเป็นอย่างหนึ่ง 
กามในกลิ่นเป็นอย่างหนึ่ง กามในรสเป็นอย่างหนึ่ง กามใน
โผฏฐพัพะเป็นอยา่งหนึง่ นีเ้รียกวา่ ความต่างกนัแหง่กาม. 

ภกิษทุัง้หลาย กว็บิากแหง่กามเปน็อยา่งไร คอื การที ่
บุคคลผู้ใคร่อยู่ซึ่งอารมณ์ใด ย่อมยังอัตภาพท่ีเกิดข้ึนจาก
ความใคร่นั้นๆ ให้เกิดขึ้น เป็นส่วนบุญก็ดีหรือเป็นส่วน 
ไม่ใช่บุญก็ดี นี้เรียกว่า วิบากแห่งกาม.

ภิกษุทั้งหลาย ก็ความดับแห่งกามเป็นอย่างไร คือ  
ความดับแห่งกาม ย่อมมี เพราะความดับแห่งผัสสะ 
อริยมรรคอนัประกอบดว้ยองค ์๘ ประการนี ้คือ สมัมาทิฏฐิ  
สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ 
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ เป็นปฏิปทาท่ีให้ถึง 
ความดับแห่งกาม. 
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โลก ในอริยวินัย คือ กามคุณ ๕ 
-บาลี นวก. อํ. ๒๓/๔๔๖/๒๔๒.

ครั้งหนึ่ง พราหมณ์ผู้ชำานาญในคัมภีร์โลกายตะ ๒ คน เข้าไป
เฝ้าพระผู้มีพระภาค และได้ทูลถามว่า ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ปูรณกัสสปะ  
เปน็ผูรู้ส้ิง่ทัง้ปวง เห็นสิง่ทัง้ปวง ปฏญิาณการรูก้ารเหน็อนัไมม่สีว่นเหลอืวา่  
เมื่อเราเดิน ยืน หลับ และตื่นอยู่ ญาณทัสสนะปรากฏติดต่อเนื่องกันไป  
ปูรณกัสสปะน้ันกล่าวอย่างน้ีว่า เรารู้เราเห็นโลกอันไม่มีท่ีสุด ด้วยญาณ 
อันไม่มีท่ีสุด ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ แม้นิครณฐนาฏบุตรก็เป็นผู้รู้ส่ิงท้ังปวง  
เห็นส่ิงท้ังปวง ปฏิญาณการรู้การเห็นอันไม่มีส่วนเหลือว่า เม่ือเราเดิน ยืน 
หลับ และต่ืนอยู่ ญาณทัสสนะปรากฏติดต่อเน่ืองกันไป นิครณฐนาฏบุตรน้ัน 
กล่าวอย่างนี้ว่า เรารู้เราเห็นโลกอันไม่มีที่สุด ด้วยญาณอันไม่มีที่สุด  
ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ คนทัง้ ๒ ตา่งกพ็ดูอวดรูก้นั มคีำาพดูขัดแยง้กนั 
ใครพูดจริง ใครพูดเท็จ.

พราหมณ ์ อยา่เลย ขอ้ท่ีคนทัง้ ๒ น้ีต่างพดูอวดรูก้นั  
มีคำาพูดขัดแยง้กนั ใครพดูจรงิ ใครพดูเทจ็นัน้ พกัไวก้อ่นเถดิ  
พราหมณ์ เราจักแสดงธรรมแก่ท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลาย
จงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจะกล่าว. 

พราหมณ ์ เปรียบเหมอืนชาย ๔ คน ยืนอยูใ่น ๔ ทศิ  
ตา่งกม็ฝีเีทา้ในการเดนิและการวิง่ทีเ่ยีย่มพอๆ กนั ความเร็ว 
ในการว่ิงของเขาน้ัน ประดุจลูกธนูชนิดเบาท่ีถูกยิงผ่านเงาต้นตาล
ตามขวางได้โดยง่าย ของนายขมังธนูท่ีถือธนูไว้อย่างม่ันคง  
ผู้ท่ีศึกษามาเจนฝีมือแล้ว ผ่านการประลองฝีมือแล้ว ในการ

๒๕ 
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ก้าวของเขาน้ัน ประดุจก้าวจากมหาสมุทรด้านทิศตะวันออก
ถึงมหาสมุทรด้านทิศตะวันตก1 ครั้งนั้น ชายผู้ยืนอยู่ด้าน 
ทศิตะวนัออก กลา่วอย่างนีว้า่ เราจะเดนิทางไปใหถ้งึทีส่ดุโลก  
โดยเขาเว้นจากการด่ืม การกิน การล้ิม เว้นจากการถ่ายอุจจาระ 
และปัสสาวะ เวน้จากการหลบัและการพกั เขามีอายุ ๑๐๐ ป ี 
มีชีวิตอยู่ ๑๐๐ ปี เดินทางไปตลอด ๑๐๐ ปี ยังไม่ทันถึง 
ท่ีสุดโลกเลย ก็ตายเสียก่อน ถ้าชายผู้ยืนอยู่ด้านทิศตะวันตก …  
ถ้าชายผู้ยืนอยู่ด้านทิศเหนือ … ถ้าชายผู้ยืนอยู่ด้านทิศใต้  
กล่าวอย่างน้ีว่า เราจะเดินทางไปให้ถึงท่ีสุดโลก โดยเขาเว้นจาก
การด่ืม การกิน การล้ิม เว้นจากการถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ 
เว้นจากการหลับและการพัก เขามีอายุ ๑๐๐ ปี มีชีวิตอยู่  
๑๐๐ ปี เดินทางไปตลอด ๑๐๐ ปี ยังไม่ทันถึงที่สุดโลกเลย  
ก็ตายเสียก่อน ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะเราไม่กล่าวว่า  
บคุคลจะพึงรูพึ้งเหน็ จะพงึถงึทีส่ดุของโลกดว้ยการเดนิทาง 
เหน็ปานนัน้ และเราไมก่ลา่วว่า บคุคลผูย้งัไมถ่งึทีส่ดุแหง่โลก  
จะกระทำาที่สุดแห่งทุกข์ได้. 

พราหมณ์ กามคุณ ๕ ประการนี้ เรียกว่าโลกใน 
อริยวินัย กามคุณ ๕ ประการอะไรบ้าง คือ รูปที่รู้ได้ด้วยตา 
อันน่าปรารถนา นา่รักใคร่ นา่พอใจ มลีกัษณะน่ารกั เป็นท่ีต้ัง 

๑. สํานวนแปลมีความแตกต่างจากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวงบ้าง เพ่ือให้
สามารถเข้าใจเน้ือความได้ดีข้ึน จึงได้นําสํานวนของโรหิตัสสสูตร และฉบับแปล
ภาษาอังกฤษของภิกขุโพธิมาปรับใช้บางส่วน. -ผู้รวบรวม
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อาศัยแห่งความใคร่ เป็นท่ีต้ังแห่งความกำาหนัด เสียงท่ีรู้ได้ 
ด้วยหู … กลิ่นที่รู้ได้ด้วยจมูก … รสที่รู้ได้ด้วยลิ้น … 
โผฏฐพัพะทีรู่ไ้ดด้้วยกาย อนันา่ปรารถนา นา่รักใคร ่น่าพอใจ  
มีลักษณะน่ารัก เป็นท่ีต้ังอาศัยแห่งความใคร่ เป็นท่ีต้ังแห่ง 
ความกำาหนัด พราหมณ์ กามคุณ ๕ ประการเหล่านี้แล 
เรียกว่าโลก ในอริยวินัย.

พราหมณ์ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะสงัดจากกาม 
และอกศุลธรรมทัง้หลาย บรรลปุฐมฌาน มวิีตก มวีจิาร มีปตี ิ
และสขุ อนัเกดิจากวเิวกแลว้แลอยู ่ภกิษนีุเ้รยีกวา่ ไดถ้งึทีส่ดุ 
แห่งโลกแล้ว และอยู่ในท่ีสุดแห่งโลก แต่ชนเหล่าอื่นกล่าว 
ภิกษุน้ันอย่างน้ีว่า แม้ภิกษุน้ีก็ยังนับเน่ืองอยู่ในโลก ยังสลัดตน 
ไม่พ้นไปจากโลก พราหมณ์ เป็นความจริง แม้เราก็กล่าว
อยา่งนีว้า่ แมภ้กิษนุีก้ย็งันบัเนือ่งอยูใ่นโลก ยงัสลดัตนไม่พ้น 
ไปจากโลก.

พราหมณ ์ อกีประการหนึง่ ภกิษ ุบรรลทุติุยฌาน … 
บรรลตุตยิฌาน … บรรลุจตุตถฌาน … ภกิษนุีเ้รยีกวา่ ไดถึ้ง 
ที่สุดแห่งโลกแล้ว และอยู่ในที่สุดแห่งโลก แต่ชนเหล่าอ่ืน
กล่าวภิกษุน้ันอย่างนี้ว่า แม้ภิกษุนี้ก็ยังนับเนื่องอยู่ในโลก  
ยังสลัดตนไม่พ้นไปจากโลก พราหมณ์ เป็นความจริง 
แม้เราก็กล่าวอย่างน้ีว่า แม้ภิกษุนี้ก็ยังนับเน่ืองอยู่ในโลก  
ยังสลัดตนไม่พ้นไปจากโลก.
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พราหมณ์ อีกประการหน่ึง ภิกษุ เพราะก้าวล่วง 
รูปสัญญาเสียได้ โดยประการทั้งปวง ... จึงเข้าถึงอากา- 
สานัญจายตนะ ... ภิกษุนี้เรียกว่า ได้ถึงที่สุดแห่งโลกแล้ว  
และอยู่ในท่ีสุดแห่งโลก แต่ชนเหล่าอ่ืนกล่าวภิกษุน้ันอย่างน้ีว่า  
แมภ้กิษนุีก้ย็งันบัเน่ืองอยูใ่นโลก ยงัสลดัตนไมพ่น้ไปจากโลก  
พราหมณ์ เป็นความจริง แม้เราก็กล่าวอย่างนี้ว่า แม้ภิกษุนี ้
ก็ยังนับเนื่องอยู่ในโลก ยังสลัดตนไม่พ้นไปจากโลก.

พราหมณ์ อีกประการหน่ึง ภิกษุ เพราะก้าวล่วง 
อากาสานัญจายตนะเสียได้ โดยประการท้ังปวง จึงเข้าถึง
วิญญาณัญจายตนะ … เพราะก้าวล่วงวิญญาณัญจายตนะเสียได้  
โดยประการทั้งปวง จึงเข้าถึงอากิญจัญญายตนะ … เพราะ 
ก้าวล่วงอากิญจัญญายตนะเสียได้ โดยประการท้ังปวง จึงเข้าถึง 
เนวสญัญานาสญัญายตนะ … ภกิษนุีเ้รยีกวา่ไดถึ้งท่ีสดุแหง่ 
โลกแลว้ และอยูใ่นทีส่ดุแหง่โลก แตช่นเหลา่อืน่กลา่วภกิษนุัน้ 
อยา่งนีว้า่ ภกิษนุีก้ย็งันบัเนือ่งอยูใ่นโลก ยงัสลัดตนไม่พ้นไป 
จากโลก พราหมณ ์ เป็นความจริง แมเ้รากก็ลา่วอยา่งนีว้า่  
แม้ภิกษุน้ีก็ยังนับเน่ืองอยู่ในโลก ยังสลัดตนไม่พ้นไปจากโลก.

พราหมณ์ อีกประการหนึ่ง ภิกษุ เพราะก้าวล่วง
เนวสญัญานาสญัญายตนะเสยีได ้โดยประการทัง้ปวง จงึเขา้ถงึ 
สญัญาเวทยตินโิรธ อาสวะของเธอสิน้รอบแลว้ เพราะเหน็ดว้ย
ปัญญา พราหมณ์ ภิกษุนี้เรียกว่า ได้ถึงที่สุดแห่งโลกแล้ว  
และอยู่ในท่ีสุดแห่งโลก ก้าวพ้นเคร่ืองยึดเหน่ียวในโลกได้แล้ว.
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โลก คือ สิ่งที่แตกสลายได้
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๖๔/๙๘.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ที่กล่าวกันว่า โลก โลก ดังนี้ อันว่าโลก 

มีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ.

ภิกษุ เพราะจะต้องแตกสลาย เราจึงกล่าวว่าโลก  
ก็อะไรเล่าจะต้องแตกสลาย. 

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

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

ภกิษ ุ จมกูแตกสลาย กลิน่แตกสลาย ฆานวญิญาณ
แตกสลาย ฆานสมัผสัแตกสลาย แม้สุขเวทนาก็ดี ทุกขเวทนา
ก็ดี หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะฆานสัมผัสเป็นปัจจัย 
ก็แตกสลาย.

๒๖ 
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ภิกษุ ลิ้นแตกสลาย รสแตกสลาย ชิวหาวิญญาณ 
แตกสลาย ชวิหาสมัผสัแตกสลาย แมส้ขุเวทนากด็ ีทกุขเวทนา 
ก็ดี หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย 
ก็แตกสลาย.

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

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

ภกิษ ุ เพราะจะต้องแตกสลาย เราจึงกล่าวว่า โลก 
ดังน้ี.
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กามคุณ ๕  
คือ เคร่ืองจองจ�าในอริยวินัย

-บาลี สี. ที. ๙/๓๐๕/๓๗๗.

วาเสฏฐะ เปรยีบเหมอืนแมน้่ำาอจริวดี น้ำาเตม็เปีย่ม 
เสมอขอบฝั่ง กาก้มลงดื่มได้ คร้ังนั้น บุรุษผู้ต้องการฝั่ง 
แสวงหาฝัง่ ไปยงัฝัง่ ประสงคจ์ะขา้มฝ่ังไป เขามดัแขนไพลห่ลงั 
อย่างแน่น ด้วยเชือกอย่างเหนียวท่ีริมฝ่ังน้ี วาเสฏฐะ ท่านจะ 
สำาคญัความข้อนัน้วา่อย่างไร บรุุษนัน้พงึไปสูฝ่ัง่โนน้จากฝ่ังน้ี 
แห่งแม่น้ำาอจิรวดีได้หรือไม่.

ไม่ได้เลย ท่านพระโคดมผู้เจริญ.

วาเสฏฐะ ฉันนั้นก็เหมือนกัน กามคุณ ๕ เหล่าน้ี 
ในอริยวินัยเรียกว่า ขื่อคาบ้าง เรียกว่า เคร่ืองจองจำาบ้าง 
กามคุณ ๕ อะไรบ้าง คือ รูปที่รู้ได้ด้วยตา เสียงที่รู้ได้ด้วยหู  
กลิน่ทีรู่ไ้ดด้ว้ยจมกู รสทีรู่ไ้ดด้ว้ยลิน้ โผฏฐพัพะทีรู่ไ้ดด้้วยกาย  
อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลักษณะน่ารัก เป็นที ่
ตัง้อาศยัแหง่ความใคร่ เปน็ทีต่ัง้แห่งความกำาหนดั วาเสฏฐะ  
กามคุณ ๕ เหล่าน้ี ในอริยวินัยเรียกว่า ขื่อคาบ้าง เรียกว่า 
เครื่องจองจำาบ้าง. 

๒7 
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วาเสฏฐะ พวกพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชชา ผู้หย่ังลงอยู่  
สยบอยู่ หมกมุ่นอยู่ ไม่มองเห็นโทษ ไม่มีปัญญาเคร่ืองสลัดออก  
พากันบริโภคอยู่ซึ่งกามคุณ ๕ เหล่านี้ ก็พราหมณ์ผู้ได้ 
ไตรวิชชาเหล่านั้น ละธรรมที่ทำาบุคคลให้เป็นพราหมณ์เสีย 
สมาทานธรรมประพฤตธิรรมท่ีไมท่ำาบคุคลใหเ้ปน็พราหมณ์  
เขาเป็นผู้หย่ังลงอยู่ สยบอยู่ หมกมุ่นอยู่ ไม่มองเห็นโทษ  
ไม่มีปัญญาเคร่ืองสลัดออก บริโภคอยู่ซ่ึงกามคุณ ๕  
มีกามฉันทะผูกมัดแล้ว เบ้ืองหน้าจากการตายเพราะกาย 
แตกทำาลาย จะเข้าถึงความเปน็สหายแหง่พรหม ข้อนีไ้ม่เปน็
ฐานะที่จะมีได้.

วาเสฏฐะ เปรยีบเหมอืนแมน้่ำาอจริวดี น้ำาเตม็เปีย่ม 
เสมอขอบฝั่ง กาก้มลงดื่มได้ คร้ังนั้น บุรุษผู้ต้องการฝั่ง 
แสวงหาฝั่ง ไปยังฝั่ง ประสงค์จะข้ามฝ่ังไป เขากลับนอน
คลุมตลอดศีรษะเสียที่ฝ่ัง วาเสฏฐะ ท่านจะสำาคัญความ 
ข้อนั้นว่าอย่างไร บุรุษนั้นพึงไปสู่ฝั่งโน้นจากฝั่งนี้แห่งแม่น้ำา
อจิรวดีได้หรือไม่.

ไม่ได้เลย ท่านพระโคดมผู้เจริญ.

วาเสฏฐะ ฉันนั้นก็เหมือนกัน นิวรณ์ ๕ เหล่าน้ี  
ในอริยวินัยเรียกว่า เคร่ืองปิดบ้าง เคร่ืองกางกั้นบ้าง  
เครื่องคลุมบ้าง เครื่องร้อยรัดบ้าง นิวรณ์ ๕ อะไรบ้าง คือ  
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กามฉนัทนิวรณ ์ พยาบาทนวิรณ ์ ถนีมทิธนวิรณ ์ อทุธจัจ- 
กกุกจุจนิวรณ ์ วิจกิิจฉานวิรณ ์ วาเสฏฐะ นวิรณ ์๕ เหลา่น้ี  
ในอริยวินัยเรียกว่า เคร่ืองปิดบ้าง เคร่ืองกางกั้นบ้าง  
เครื่องคลุมบ้าง เครื่องร้อยรัดบ้าง.

วาเสฏฐะ พวกพราหมณผ์ูไ้ดไ้ตรวิชชา ถกูนิวรณ์ ๕ 
เหลา่น้ีปิดแลว้ กัน้แลว้ คลมุแลว้ รอ้ยรดัแลว้ กพ็ราหมณผู้์ได้
ไตรวิชชาเหล่านั้น ละธรรมที่ทำาบุคคลให้เป็นพราหมณ์เสีย 
สมาทานธรรมประพฤตธิรรมท่ีไมท่ำาบคุคลใหเ้ปน็พราหมณ่์  
เขาถูกนิวรณ์ ๕ ปิดแล้ว กั้นแล้ว คลุมแล้ว ร้อยรัดแล้ว  
เบื้องหน้าจากการตายเพราะกายแตกทำาลาย จะเข้าถึง 
ความเป็นสหายแห่งพรหม ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้.
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กามเลว ปานกลาง และประณีต
-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๖/๗.

ภิกษุทั้งหลาย โดยมากสัตว์ทั้งหลาย หมกมุ่นอยู่
ในกาม กุลบุตรผู้ละเคียวและคานหาบหญ้าออกบวชเป็น
บรรพชติ ควรเรยีกวา่เปน็กลุบตุรผูม้ศีรทัธาออกบวช ขอ้นัน้ 
เพราะเหตุอะไร เพราะเขาควรได้กามด้วยความเป็นหนุ่ม  
และกามเหล่านั้นก็มีอยู่ตามสภาพ คือ กามเลว (หีนา กามา) 

กามปานกลาง (มชฌฺมิา กามา) และกามประณตี (ปณตีา กามา) 

ซึ่งกามทั้งหมดก็ถึงการนับว่าเป็นกามทั้งนั้น.
ภกิษท้ัุงหลาย เปรียบเหมอืนเดก็ทีย่งัออ่น ยังไดแ้ต่

นอนหงาย เมื่อพี่เลี้ยงเผลอ ได้คว้าชิ้นไม้หรือเศษกระเบื้อง
กลนืเขา้ไป พีเ่ลีย้งเห็นแลว้กจ็ะพยายามหาวิธีเอาออกโดยเรว็  
เมือ่เอาออกไมไ่ดโ้ดยงา่ยกจ็ะประคองศรีษะเด็กดว้ยมือซา้ย  
งอนิว้มอืขวาลว้งลงไปเกีย่วขึน้มา แมว่้าจะถงึกบัเลอืดออกก็
ต้องทำา ข้อนี้เพราะเหตุอะไรเล่า เพราะแม้เด็กนั้น จะได้รับ 
ความเจ็บปวดก็จริง แต่พี่เลี้ยงที่หวังความปลอดภัยแก่เด็ก 
หวงัจะชว่ยเหลอืเดก็ มคีวามเอน็ดเูดก็ กต็อ้งทำาเช่นนัน้ เพราะ
ความเอ็นดูน่ันเอง ครั้นเด็กนั้นเติบโตขึ้น มีความรู้เดียงสา 
พอควรแล้ว พี่เลี้ยงก็วางใจในเด็กนั้น ด้วยคิดว่าบัดนี้เด็กนี้
คุ้มครองตัวเองได้แล้ว ไม่อาจประมาทอีกต่อไปแล้ว ดังนี้. 

๒8 
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ภิกษุทั้งหลาย ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกัน ตราบใด
ที่ภิกษุยังไม่ได้ทำากิจในกุศลธรรมทั้งหลายอันตนจะต้องทำา
ดว้ยศรทัธา ดว้ยหริ ิดว้ยโอตตปัปะ ด้วยวริยิะ และดว้ยปญัญา 
ตราบนั้น เรายังจะต้องตามคุ้มครองภิกษุนั้น แต่เมื่อใด 
ภิกษุนั้นได้ทำากิจในกุศลธรรมทั้งหลาย อันตนจะต้องทำา
ด้วยศรัทธา ด้วยหิริ ด้วยโอตตัปปะ ด้วยวิริยะ ด้วยปัญญา 
สำาเรจ็แลว้ เรากห็มดหว่งในภิกษุนัน้ ดว้ยคดิวา่ บดันีภ้กิษนุี้
คุ้มครองตัวเองได้แล้ว ไม่อาจประมาทอีกต่อไปแล้ว ดังนี้.
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กามอันเป็นทิพย์ ประณีตกว่า 
กามของมนุษย์

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

เจ้าศากยะพระนามว่ามหานาม ได้ทูลถามผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่

พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันได้ยินมาว่า ภิกษุมากรูปกระทำาจีวรกรรมของ

พระผู้มีพระภาคด้วยหวังว่า พระผู้มีพระภาคทรงทำาจีวรสำาเร็จแล้ว จะเสด็จ 

หลกีไปสูท่ี่จารกิโดยลว่ง ๓ เดอืน ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เรือ่งนีห้มอ่มฉัน

ยังไม่ได้ฟัง ยังไม่ได้รับมา เฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคว่า อุบาสก 

ผูม้ปัีญญา พงึกลา่วสอนอบุาสกผูม้ปีญัญา ผูป้ว่ย ไดร้บัทกุข ์เป็นไขห้นกั.

มหานาม อุบาสกผู้มีปัญญา พึงปลอบอุบาสกผู้มี 
ปัญญา ผู้ป่วย ได้รับทุกข์ เป็นไข้หนัก ด้วยธรรมเป็นท่ีต้ัง
แห่งความเบาใจ ๔ ประการว่า ท่านจงเบาใจเถิดว่าท่าน 
มีความเลื่อมใสอย่างไม่หว่ันไหวในพระพุทธเจ้า ... ท่านม ี
ความเล่ือมใสอย่างไม่หวั่นไหวในพระธรรม ... ท่านมี 
ความเลื่อมใสอย่างไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ ... ท่านมี 
ศีลทั้งหลายที่พระอริยะชอบใจ … เป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิ.

มหานาม อุบาสกผู้มีปัญญา คร้ันปลอบอุบาสก 
ผูม้ปีญัญา ผูป้ว่ย ไดร้บัทกุข์ เปน็ไขห้นกั ดว้ยธรรมเปน็ทีต่ัง้
แหง่ความเบาใจ ๔ ประการนีแ้ลว้ พงึถามเขาอยา่งนีว้า่ ทา่นม ี

๒9 
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ความหว่งใยในมารดาและบดิาอยูห่รอื ถา้เขากลา่วอย่างน้ีวา่  
เรายังมีความห่วงใยในมารดาและบิดาอยู่ อุบาสกนั้นพึง
กล่าวกะเขาอย่างนี้ว่า ท่านผู้เช่นกับเรา ซึ่งมีความตายเป็น
ธรรมดา ถา้แมท้า่นจกักระทำาความหว่งใยในมารดาและบดิา 
ก็จักตายไป ถ้าแม้ท่านจักไม่กระทำาความห่วงใยในมารดา
และบิดา ก็จักตายไปเหมือนกัน ขอท่านจงละความห่วงใย 
ในมารดาและบิดาของท่านเสียเถิด ถ้าเขากล่าวอย่างน้ีว่า เราละ 
ความห่วงใยในมารดาและบิดาของเราแล้ว.

มหานาม อบุาสกนัน้พงึถามเขาอยา่งนีว้า่ ท่านยังมี 
ความหว่งใยในบตุรและภรรยาอยูห่รอื ถา้เขากลา่วอย่างน้ีว่า  
เรายังมีความห่วงใยในบุตรและภรรยาอยู่ อุบาสกนั้นพึง
กล่าวกะเขาอย่างนี้ว่า ท่านผู้เช่นกับเรา ซึ่งมีความตายเป็น
ธรรมดา ถา้แมท้า่นจกักระทำาความหว่งใยในบตุรและภรรยา 
ก็จกัตายไป ถ้าแมท้า่นจกัไมก่ระทำาความหว่งใยในบตุรและ 
ภรรยา ก็จักตายไปเหมือนกัน ขอท่านจงละความห่วงใยใน
บตุรและภรรยาของทา่นเสยีเถดิ ถา้เขากลา่วอยา่งนีว้า่ เราละ 
ความห่วงใยในบุตรและภรรยาของเราแล้ว.

มหานาม อบุาสกนัน้พงึถามเขาอยา่งนีว้า่ ท่านยังมี 
ความห่วงใยในกามคุณ ๕ อันเป็นของมนุษย์อยู่หรือ ถ้าเขา
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กล่าวอย่างน้ีว่า เรายังมีความห่วงใยในกามคุณ ๕ อันเป็น
ของมนุษย์อยู่ อุบาสกนั้นพึงกล่าวกะเขาอย่างนี้ว่า กามอัน
เป็นทิพย์ยังดีกว่า ประณีตกว่า กามอันเป็นของมนุษย์  
(มานสุเกห ิกาเมห ิทพิพฺา กามา อภกิกฺนตฺตรา จ ปณตีตรา จ) ขอท่าน
จงพรากจิตให้ออกจากกามอันเป็นของมนุษย์ แล้วน้อมจิต
ไปในพวกเทวดาชัน้จาตมุหาราชกิาเถดิ ถา้เขากลา่วอยา่งนีว้า่  
จิตของเราออกจากกามอันเป็นของมนุษย์แล้ว จิตของเรา
น้อมไปในพวกเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาแล้ว.

มหานาม อุบาสกน้ันพึงกล่าวกะเขาอย่างน้ีว่า พวก
เทวดาช้ันดาวดึงส์ยังดีกว่า ประณีตกว่า พวกเทวดาช้ัน 
จาตุมหาราชิกา ขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากพวกเทวดาช้ัน
จาตุมหาราชิกา แล้วน้อมจิตไปในพวกเทวดาช้ันดาวดึงส์เถิด  
ถ้าเขากล่าวอย่างน้ีว่า จิตของเราออกจากพวกเทวดาช้ัน 
จาตุมหาราชิกาแล้ว จิตของเราน้อมไปในพวกเทวดาช้ัน
ดาวดึงส์แล้ว.

มหานาม อบุาสกนัน้พงึกลา่วกะเขาอยา่งนีว้า่ พวก
เทวดาชัน้ยามายังดกีวา่ ประณตีกวา่ พวกเทวดาชัน้ดาวดงึส ์...  
พวกเทวดาช้ันดุสิตยังดีกว่า ประณีตกว่า พวกเทวดาช้ันยามา ...  
พวกเทวดาชั้นนิมมานรดียังดีกว่า ประณีตกว่า พวกเทวดา 
ช้ันดุสิต ... พวกเทวดาช้ันปรนิมมิตวสวัตตียังดีกว่า ประณีตกว่า  
พวกเทวดาชั้นนิมมานรดี ขอท่านจงพรากจิตให้ออกจาก



76

พุทธวจน - หมวดธรรม 

พวกเทวดาชั้นนิมมานรดี แล้วน้อมจิตไปในพวกเทวดา 
ชั้นปรนิมมิตวสวัตตีเถิด ถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่า จิตของเรา
ออกจากพวกเทวดาชั้นนิมมานรดีแล้ว จิตของเราน้อมไป
ในพวกเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตีแล้ว. 

มหานาม อุบาสกน้ันพึงกล่าวกะเขาอย่างน้ีว่า  
พรหมโลกยังดีกว่า ประณีตกว่า พวกเทวดาช้ันปรนิมมิตวสวัตตี  
ขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากพวกเทวดาช้ันปรนิมมิตวสวัตตี  
แล้วน้อมจิตไปในพรหมโลกเถิด ถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่า  
จิตของเราออกจากพวกเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตีแล้ว  
จิตของเราน้อมไปในพรหมโลกแล้ว.

มหานาม อุบาสกนั้นพึงกล่าวกะเขาอย่างน้ีว่า  
ทา่นผูม้อีายุ แมพ้รหมโลกกไ็มเ่ทีย่ง ไมย่ัง่ยนื ยงันับเน่ืองใน
สักกายะ ขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากพรหมโลก แล้วนำา 
จติเขา้ไปในความดบัแหง่สกักายะเถดิ ถา้เขากลา่วอยา่งนีว้า่  
จิตของเราออกจากพรหมโลกแล้ว เรานำาจิตเข้าไปในความดับ 
แห่งสักกายะแล้ว.

มหานาม เราไม่กล่าวถึงความต่างอะไรกันของ
อุบาสก ผู้มีจิตพ้นแล้วอย่างนี้ กับภิกษุผู้พ้นแล้วตั้งร้อยปี 
คือ พ้นด้วยวิมุตติเหมือนกัน.

..............
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… มาคัณฑิยะ เปรียบเหมือนคหบดี หรือบุตรของ
คหบดีที่เป็นคนมั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก เอิบอิ่ม 
เพียบพร้อมด้วยกามคุณ ๕ บำาเรอตนด้วยรูปที่รู้ได้ด้วยตา  
อนันา่ปรารถนา นา่รักใคร่ นา่พอใจ มลีกัษณะนา่รกั เปน็ทีต่ัง้ 
อาศัยแห่งความใคร่ เป็นที่ตั้งแห่งความกำาหนัด บำาเรอตน 
ด้วยเสียงที่รู้ได้ด้วยหู ... บำาเรอตนด้วยกลิ่นท่ีรู้ได้ด้วย
จมูก ... บำาเรอตนด้วยรสที่รู้ได้ด้วยลิ้น ... บำาเรอตนด้วย 
โผฏฐัพพะที่รู้ได้ด้วยกาย อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่  
น่าพอใจ มีลักษณะน่ารัก เป็นที่ตั้งอาศัยแห่งความใคร่ 
เป็นที่ต้ังแห่งความกำาหนัด เขาเป็นผู้ประพฤติกายสุจริต  
วจีสุจริต มโนสุจริต เม่ือตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ 
ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาช้ันดาวดึงส์ เทพบุตรน้ัน 
อนัหมูน่างอัปสรแวดลอ้มในสวนนนัทวนั เอบิอิม่เพยีบพรอ้ม 
ดว้ยกามคณุ ๕ อนัเป็นทิพย ์บำาเรอตนอยูใ่นดาวดงึสเ์ทวโลก 
เทพบุตรนั้นได้เห็นคหบดี หรือบุตรของคหบดี ผู้เอิบอิ่ม
เพียบพร้อมด้วยกามคุณ ๕ บำาเรอตนอยู่. 

มาคัณฑิยะ ท่านจะสำาคัญความข้อนั้นว่าอย่างไร 
เทพบตุรนัน้ อันหมูน่างอปัสรแวดลอ้มในสวนนนัทวนั เอบิอิม่ 
เพยีบพรอ้มด้วยกามคณุ ๕ อนัเปน็ทพิย ์บำาเรอตนอยู ่จะพงึ 
ทะเยอทะยานต่อคหบดี หรือต่อบุตรของคหบดี หรือต่อ
กามคณุ ๕ ของมนษุย ์หรอืจะพงึเวยีนกลบัมาในกามอันเป็น
ของมนุษย์บ้างไหม.
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ไม่เป็นอย่างน้ัน ท่านพระโคดม ข้อน้ันเพราะเหตุอะไร เพราะเหตุว่า 
กามอันเป็นทิพย์ น่าใคร่ยิ่งกว่า และประณีตกว่ากามของมนุษย์.

มาคัณฑิยะ ถึงเราเองก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อยัง
ครองเรอืนอยูใ่นกาลกอ่น เอบิอิม่เพยีบพร้อมดว้ยกามคณุ ๕  
บำาเรอตนด้วยรูปที่รู้ได้ด้วยตา อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่ 
นา่พอใจ มลีกัษณะน่ารัก เป็นทีต่ัง้อาศัยแหง่ความใคร ่เป็น
ที่ตั้งแห่งความกำาหนัด บำาเรอตนด้วยเสียงที่รู้ได้ด้วยหู ... 
บำาเรอตนดว้ยกลิน่ทีรู่ไ้ดด้ว้ยจมกู ... บำาเรอตนด้วยรสท่ีรู้ได้ 
ด้วยลิ้น ... บำาเรอตนด้วยโผฏฐัพพะที่รู้ได้ด้วยกาย อันน่า
ปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลักษณะน่ารัก เป็นที่ตั้ง
อาศัยแห่งความใคร่ เป็นที่ตั้งแห่งความกำาหนัด.

สมัยต่อมาเรานั้นรู้ความเกิด ความดับ คุณ โทษ 
และอุบายเป็นเคร่ืองออกไปแห่งกามทั้ งหลายตาม 
ความเปน็จรงิ แลว้ละตณัหาในกาม ไดบ้รรเทาความเร่าร้อน 
ที่เกิดขึ้นเพราะความปรารภกามได้แล้ว เป็นผู้ปราศจาก 
ความกระหาย มจีติสงบในภายในอยู ่เรานัน้เหน็หมู่สตัวอ์ืน่ 
ท่ียังไม่ปราศจากความกำาหนัดในกาม ถูกกามตัณหา 
เค้ียวกินอยู ่ถกูความเร่าร้อนทีเ่กดิขึน้เพราะความปรารภกาม 
แผดเผาอยู่ แต่ก็ยังขืนเสพกามอยู่นั่นเอง เราย่อมไม่ 
ทะเยอทะยานต่อสัตว์เหล่านั้น ไม่ยินดีในกามนั้น ข้อน้ัน
เพราะเหตุอะไร เพราะเรายินดีอยู่ด้วยความยินดีท่ีเว้น 
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จากกาม เว้นจากอกุศลธรรม ทั้งเป็นความยินดีท่ีล่วงเลย
ความสุขอันเป็นของทิพย์ เราจึงไม่ทะเยอทะยานต่อธรรม
อันเลว ไม่ยินดีในธรรมอันเลวนั้นเลย.

มาคัณฑิยะ เปรียบเหมือนบุรุษโรคเรื้อน มีตัว 
เป็นแผล สุกปลั่ง ถูกเชื้อโรคแทะกัดอยู่ เกาปากแผลอยู่
ด้วยเล็บ ย่างกายให้ร้อนที่หลุมถ่านเพลิง มาคัณฑิยะ  
เขาทำาเช่นน้ันอยู่เพียงใด ปากแผลเหล่านั้นของเขา ยิ่งเป็น
ของไม่สะอาด มีกลิ่นเหม็นขึ้นและเน่าขึ้นด้วยประการนั้นๆ 
และจะมีความรู้สึกว่าน่ายินดี น่าพอใจสักหน่อยหนึ่ง ก็คือ
ปากแผลทั้งหลาย ได้รับการเกาหรือการอบอุ่นด้วยไฟเป็น
เหตุเท่านั้น ข้อนี้ฉันใด.

มาคณัฑิยะ สตัวท้ั์งหลายกฉั็นนัน้เหมอืนกนั ยงัเปน็ 
ผูไ้มป่ราศจากความกำาหนดัในกาม ถกูกามตณัหาเคีย้วกนิอยู ่ 
ถูกความเร่าร้อนท่ีเกิดข้ึนเพราะความปรารภกามแผดเผาอยู่  
แต่ก็ยังขืนเสพกามอยู่น่ันเอง มาคัณฑิยะ สัตว์เหล่าน้ัน 
ทำาเช่นน้ันอยู่เพียงใด กามตัณหาก็ย่อมเจริญข้ึนแก่สัตว์ 
เหลา่นัน้ และสตัวเ์หลา่นัน้กถ็กูความเรา่รอ้นทีเ่กิดข้ึนเพราะ
ความปรารภกามแผดเผาอยู่ ด้วยประการน้ันๆ และจะมี
ความรู้สึกว่าน่ายินดี น่าพอใจสักหน่อยหนึ่ง ก็เพราะอาศัย
รสอร่อยของกามคุณ ๕ เป็นเหตุเท่านั้น.
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เทียบเคียงลักษณะเทวดาช้ันดาวดึงส์
-บาลี มหา. วิ. ๕/๙๕/๗๗., -บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๑๕/๙๒.

พวกเจา้ลจิฉวชีาวพระนครเวสาล ีไดฟ้งัขา่ววา่ พระผูม้พีระภาค

เสดจ็มาโดยลำาดบั ถงึโกฏิคามแลว้ จงึพากนัจดัยวดยานทีง่ามๆ เสดจ็ขึน้สู ่

ยวดยานที่งามๆ มียวดยานที่งามๆ ออกไปจากพระนครเวสาลี เพื่อเฝ้า 

พระผูม้พีระภาค เจา้ลจิฉวบีางพวกเขยีวล้วน คอื มผีวิสีเขยีว ทรงผา้สเีขยีว  

ทรงเคร่ืองประดับสีเขียว บางพวกเหลืองล้วน คือ มีผิวสีเหลือง ทรงผ้าสีเหลือง  

ทรงเครือ่งประดบัสเีหลอืง บางพวกแดงลว้น คอื มผีวิสแีดง ทรงผา้สแีดง  

ทรงเครื่องประดับสีแดง บางพวกขาวล้วน คือ มีผิวสีขาว ทรงผ้าสีขาว 

ทรงเครื่องประดับสีขาว.

พระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นเจ้าลิจฉวีเหล่านั้น กำาลัง

เสด็จมาแต่ไกล ครั้นแล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า. 

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่าใดไม่เคยเห็นเทวดาช้ัน
ดาวดึงส ์กจ็งมองดพูวกเจา้ลจิฉวี จงพจิารณาด ูจงเทยีบเคยีงด ู 
พวกเจ้าลิจฉวีกับพวกเทวดาชั้นดาวดึงส์เถิด.

(ในสูตรอื่น -บาลี สตฺตก. อำ. ๒๓/๒๖๙/๑๓๖. ยังพบ 

การกล่าวถึงสีที่เกี่ยวข้องกับเทวดาด้วย. ผู้รวบรวม)

๓0 
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คุณของกามและโทษของกาม
-บาลี มู. ม. ๑๒/๑๗๙/๒๐๙.

เจ้าศากยะพระนามว่ามหานาม ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า  
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันเข้าใจข้อธรรมที่พระผู้มีพระภาค 
ทรงแสดงมานานแลว้อยา่งนีว่้า โลภะ โทสะ โมหะ ตา่งเป็นอุปกิเลสแหง่จิต  
ก็เมื่อเป็นเช่นนั้น เหตุใด โลภธรรมก็ดี โทสธรรมก็ดี โมหธรรมก็ดี  
ยังครอบงำาจิตของหม่อมฉันไว้ได้เป็นบางครั้งบางคราว หม่อมฉันเกิด
ความคิดเหน็อยา่งนีว้า่ ธรรมช่ืออะไรเลา่ ทีห่มอ่มฉนัยังละไมไ่ดเ้ดด็ขาด 
ในภายใน อันเป็นเหตุให้โลภธรรมก็ดี โทสธรรมก็ดี โมหธรรมก็ดี  
ยังครอบงำาจิตของหม่อมฉันไว้ได้เป็นบางครั้งบางคราว.

มหานาม ธรรมนัน้นัน่แหละ (โลภะ โทสะ โมหะ) ทีท่า่น 
ยังละไม่ได้เด็ดขาดในภายใน อันเป็นเหตุให้โลภธรรมก็ดี 
โทสธรรมก็ดี โมหธรรมก็ดี ยังครอบงำาจิตของท่านไว้ได้ 
เป็นบางครั้งบางคราว. 

มหานาม ถ้าธรรมนั้นเป็นอันท่านละได้เด็ดขาด 
ในภายในแล้ว ท่านก็จะไม่อยู่ครองเรือน ไม่บริโภคกาม  
แต่เพราะท่านละธรรมเช่นนั้นยังไม่ได้เด็ดขาดในภายใน 
ฉะนั้นท่านจึงยังอยู่ครองเรือน จึงยังบริโภคกาม.

มหานาม ถ้าแม้ว่าอริยสาวกเล็งเห็นด้วยปัญญา 
โดยชอบตามความเป็นจริงอย่างน้ีว่า กามให้ความยินดีน้อย  
มีทุกข์มาก มีความคับแค้นมาก โทษในกามนั้นยิ่งนัก ดังนี้  
ถึงแมอ้รยิสาวกนัน้เวน้จากกาม เวน้จากอกศุลธรรม แต่ยงัไม ่

๓1 
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บรรลุปีติและสุข หรือกุศลธรรมอ่ืนท่ีสงบกว่าน้ัน เธอก็จะยัง
เป็นผู้เวียนกลับมาในกามได้ แต่เม่ือใด อริยสาวกได้เล็งเห็น 
ด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า กามให้ 
ความยนิดนีอ้ย มทีกุขม์าก มคีวามคบัแคน้มาก โทษในกามน้ัน 
ยิง่นัก ดังน้ี และเธอก็เวน้จากกาม เวน้จากอกศุลธรรม บรรลุ
ปตีแิละสขุ หรอืกศุลธรรมอืน่ทีส่งบกวา่นัน้ เมือ่นัน้ เธอย่อม
เป็นผู้ไม่เวียนกลับมาในกามได้เป็นแท้.

มหานาม แม้เราเมือ่ยงัเปน็โพธิสตัว ์ยงัไม่ไดต้รสัรู ้ 
ก่อนการตรัสรู้ ก็เล็งเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริง 
อย่างน้ีว่า กามให้ความยินดีน้อย มีทุกข์มาก มีความคับแค้นมาก  
โทษในกามนั้นยิ่งนัก ดังนี้ และเราก็เว้นจากกาม เว้นจาก
อกุศลธรรม แต่ยังไม่บรรลุปีติและสุข หรือกุศลธรรมอื่นที่ 
สงบกว่าน้ัน เราจึงปฏิญาณไม่ได้ว่า เราเป็นผู้ไม่เวียนกลับมา 
ในกาม แต่เมื่อใด เราเล็งเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตาม 
ความเป็นจริงอย่างน้ีว่า กามให้ความยินดีน้อย มีทุกข์มาก  
มีความคับแค้นมาก โทษในกามนัน้ยิง่นกั ดงันี ้และเราก็เวน้
จากกาม เวน้จากอกศุลธรรม บรรลปุตีแิละสขุ และกศุลธรรม 
อ่ืนที่สงบกว่านั้น เม่ือน้ัน เราจึงปฏิญาณได้ว่า เราเป็นผู้ไม่
เวียนกลับมาในกาม.

มหานาม ก็อะไรเล่าเป็นคุณของกามท้ังหลาย  
มหานาม กามคุณ ๕ ประการน้ี ๕ ประการอะไรบ้าง คือ รูปท่ี 
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รู้ได้ดว้ยตา อันน่าปรารถนา นา่รกัใคร ่นา่พอใจ มีลกัษณะน่ารัก  
เป็นที่ตั้งอาศัยแห่งความใคร่ เป็นที่ตั้งแห่งความกำาหนัด 
เสยีงทีรู่ไ้ด้ดว้ยหู … กลิน่ทีรู้่ไดด้้วยจมกู … รสทีรู่ไ้ดด้ว้ยลิน้ …  
โผฏฐัพพะทีรู่ไ้ดด้ว้ยกาย อนันา่ปรารถนา นา่รกัใคร่ นา่พอใจ  
มีลักษณะน่ารัก เป็นที่ตั้งอาศัยแห่งความใคร่ เป็นที่ตั้งแห่ง
ความกำาหนัด มหานาม เหล่านี้แลกามคุณ ๕ ประการ  
ความสุข ความโสมนัสใด อาศัยกามคุณ ๕ เหล่านี้เกิดขึ้น  
นี้เป็นคุณของกามทั้งหลาย.

มหานาม ก็อะไรเล่าเป็นโทษของกามทั้งหลาย  
กุลบุตรในโลกน้ี เลี้ยงชีวิตด้วยความขยันในการประกอบ
ศิลปะ คือ ด้วยการนับคะแนนก็ดี ด้วยการคำานวณก็ดี ด้วย
การนบัจำานวนกดี็ ดว้ยการไถกด็ ีดว้ยการคา้ขายกด็ ีดว้ยการ
เลี้ยงโคก็ดี ด้วยการยิงธนูก็ดี ด้วยการเป็นราชบุรุษก็ดี ด้วย
ศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดี ต้องตรากตรำากับความหนาว 
ต้องตรากตรำากับความร้อน ต้องลำาบากอยู่ด้วยสัมผัสอัน
เกิดจากเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตว์เลื้อยคลาน หรือต้อง
ตายเพราะความหิว ความกระหาย มหานาม แม้นี้ก็เป็น
โทษของกามทั้งหลาย เป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองว่า มีกาม
เป็นเหตุ มีกามเป็นต้นเค้า มีกามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะ
เหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้น. 
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มหานาม ถา้เมือ่กลุบตุรนัน้ ขยนั สบืตอ่ พยายามอยู ่
อย่างนั้น โภคะเหล่านั้นก็ไม่สำาเร็จผล เขาย่อมเศร้าโศก 
ลำาบาก ร่ำาไรรำาพัน ทุบอก คร่ำาครวญ ถึงความหลงเลือนว่า  
ความขยันของเราเป็นโมฆะหนอ ความพยายามของเรา 
ไม่มีผลหนอ มหานาม แม้นี้ก็เป็นโทษของกามท้ังหลาย 
เป็นกองทกุข์ทีเ่ห็นได้เองวา่ มกีามเป็นเหต ุมกีามเป็นต้นเคา้ 
มีกามเป็นตวับงัคบั เกดิเพราะเหตแุหง่กามทัง้หลายทัง้นัน้. 

มหานาม ถ้าเมื่อกุลบุตรนั้น ขยัน สืบต่อ พยายาม
อยู่อย่างนั้น โภคะเหล่านั้นก็สำาเร็จผล เขาก็ยังเสวย 
ทุกขะโทมนัส เพราะการคอยรักษาโภคะเหล่านั้นเป็นตัว
บงัคบัวา่ทำาอย่างไร พระราชาทัง้หลายไมพ่งึริบโภคะเหลา่นัน้ 
ไปได ้พวกโจรไมพ่งึปลน้ไปได้ ไฟไมพ่งึไหมไ้ปได ้น้ำาไม่พงึ 
พดัไปได ้ทายาทอนัไมเ่ปน็ทีร่กัไมพ่งึนำาไปได ้เมือ่กลุบตุรนัน้ 
คอยรักษาคุ้มครองอยู่อย่างนี้ พระราชาทั้งหลายริบโภคะ
เหล่านั้นไปก็ดี โจรปล้นเอาไปก็ดี ไฟไหม้ก็ดี น้ำาพัดไปก็ดี 
ทายาทอันไม่เป็นที่รักนำาไปก็ดี เขาย่อมเศร้าโศก ลำาบาก  
ร่ำาไรรำาพัน ทุบอก คร่ำาครวญ ถึงความหลงเลือนว่า สิ่งใด
เคยเปน็ของเรา แมส้ิง่นัน้กไ็มเ่ปน็ของเรา มหานาม แม้นี ้
ก็เป็นโทษของกามทั้งหลาย เป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองว่า  
มีกามเป็นเหตุ มีกามเป็นต้นเค้า มีกามเป็นตัวบังคับ  
เกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้น.
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มหานาม โทษอ่ืนยังมีอีก ท่ีมีกามเป็นเหตุ มีกาม
เป็นต้นเค้า มีกามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะเหตุแห่งกามท้ังหลาย 
นั่นเอง คือ ข้อที่พวกพระราชาก็วิวาทกันกับพวกพระราชา 
พวกกษตัรยิก์ว็วิาทกนักบัพวกกษตัรยิ ์พวกพราหมณ์ก็วิวาท
กันกับพวกพราหมณ์ พวกคหบดีก็วิวาทกันกับพวกคหบดี 
มารดาก็วิวาทกันกับบุตร บุตรก็วิวาทกันกับมารดา บิดาก็
วิวาทกันกับบุตร บุตรก็วิวาทกันกับบิดา พี่ชายน้องชายก็
ววิาทกันกบัพีช่ายน้องชาย พีช่ายนอ้งชายกว็วิาทกนักับพีส่าว
นอ้งสาว พีส่าวนอ้งสาวกว็วิาทกนักบัพีช่ายนอ้งชาย สหายก็
วิวาทกันกับสหาย เขาเหล่านั้นต่างถึงการทะเลาะ แก่งแย่ง 
วิวาทกัน ทำาร้ายซึ่งกันและกันด้วยฝ่ามือบ้าง ด้วยก้อนดิน
บ้าง ด้วยท่อนไม้บ้าง ด้วยศาสตราบ้าง ถึงความตายไปบ้าง 
ได้รบัทกุข์ปางตายบา้งอยูใ่นทีน่ัน้ๆ มหานาม แมน้ีก้เ็ปน็
โทษของกามทั้งหลาย เป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองว่า มีกาม
เป็นเหตุ มีกามเป็นต้นเค้า มีกามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะ
เหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้น.

มหานาม โทษอ่ืนยังมีอีก ท่ีมีกามเป็นเหตุ มีกาม
เป็นต้นเค้า มีกามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะเหตุแห่งกามท้ังหลาย 
น่ันเอง คือ คนทั้งหลายต่างถือดาบและโล่ สอดแล่งธนู  
วิ่งเข้าสู่สงคราม ปะทะกันทั้ง ๒ ฝ่าย เมื่อลูกศรทั้งหลายถูก
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ยิงไปบ้าง เมื่อหอกทั้งหลายถูกพุ่งไปบ้าง เมื่อดาบทั้งหลาย
ถูกกวัดแกว่งอยู่บ้าง คนเหล่านั้นต่างก็ถูกลูกศรแทงบ้าง 
ถูกหอกแทงบ้าง ถูกดาบตัดศีรษะบ้าง ถึงความตายไปบ้าง  
ไดร้บัทกุข์ปางตายบา้งอยูใ่นทีน่ัน้ๆ มหานาม แมน้ีก้เ็ปน็
โทษของกามทั้งหลาย เป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองว่า มีกาม
เป็นเหตุ มีกามเป็นต้นเค้า มีกามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะ
เหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้น.

มหานาม โทษอ่ืนยังมีอีก ท่ีมีกามเป็นเหตุ มีกาม
เป็นต้นเค้า มีกามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะเหตุแห่งกามท้ังหลาย 
นั่นเอง คือ คนทั้งหลายต่างถือดาบและโล่ สอดแล่งธนู  
กรูกันเข้าไปสู่เชิงกำาแพงที่ฉาบด้วยเปือกตมร้อน เมื่อลูกศร
ทัง้หลายถกูยงิไปบา้ง เมือ่หอกทัง้หลายถกูพุง่ไปบา้ง เมือ่ดาบ 
ท้ังหลายถูกกวัดแกว่งอยู่บ้าง คนเหล่านั้นต่างก็ถูกลูกศร 
แทงบา้ง ถกูหอกแทงบา้ง ถกูราดดว้ยโคมยัรอ้นๆ บา้ง ถกูสบั 
ด้วยคราดบ้าง ถูกดาบตัดศีรษะบ้าง ถึงความตายไปบ้าง  
ไดร้บัทกุข์ปางตายบา้งอยูใ่นทีน่ัน้ๆ มหานาม แมน้ีก้เ็ปน็
โทษของกามทั้งหลาย เป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองว่า มีกาม
เป็นเหตุ มีกามเป็นต้นเค้า มีกามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะ
เหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้น.
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มหานาม โทษอ่ืนยังมีอีก ท่ีมีกามเป็นเหตุ มีกาม
เป็นต้นเค้า มีกามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะเหตุแห่งกามท้ังหลาย 
นั่นเอง คือ คนทั้งหลายตัดช่องย่องเบาบ้าง ปล้นอย่าง
กวาดล้างบ้าง ปล้นในเรือนหลังเดียวบ้าง ดักปล้นในทาง
เปลี่ยวบ้าง สมสู่ภรรยาคนอื่นบ้าง พระราชาท้ังหลายจับ
คนๆ น้ันไดแ้ลว้ ใหท้ำาการลงโทษแบบตา่งๆ คอื เฆีย่นดว้ย
แส้บ้าง เฆี่ยนด้วยหวายบ้าง ทุบด้วยท่อนไม้บ้าง ตัดมือบ้าง 
ตดัเทา้บา้ง ตดัทัง้มอืและเทา้บา้ง ตดัหบู้าง ตดัจมูกบา้ง ตดั
ทัง้หแูละจมูกบา้ง ลงโทษดว้ยวธิหีม้อเคีย่วน้ำาสม้บา้ง ด้วยวิธี
ขอดสังข์บ้าง ด้วยวิธีปากราหูบ้าง ด้วยวิธีพุ่มเพลิงบ้าง ด้วย
วธิมีอืไฟบา้ง ดว้ยวธินีุง่หนงัชา้งบา้ง ดว้ยวธินีุง่เปลอืกไมบ้า้ง 
ดว้ยวธิยีนืกวางบา้ง ดว้ยวธิกีระชากเนือ้ดว้ยเบ็ดบา้ง ด้วยวธิี
ควักเนื้อทีละกหาปณะบ้าง ด้วยวิธีแปรงแสบบ้าง ด้วยวิธี
กางเวียนบ้าง ด้วยวิธีตั่งฟางบ้าง ราดด้วยน้ำามันร้อนๆ บ้าง 
ให้สุนัขกัดกินบ้าง เสียบด้วยหลาวท้ังเป็นๆ บ้าง ใช้ดาบ
ตัดศีรษะบ้าง1 คนเหล่านั้นถึงความตายไปบ้าง ได้รับทุกข์
ปางตายบ้างอยู่ในที่นั้นๆ มหานาม แม้นี้ก็เป็นโทษของ
กามทั้งหลาย เป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองว่า มีกามเป็นเหตุ  
มีกามเป็นต้นเค้า มีกามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะเหตุแห่ง
กามทั้งหลายทั้งนั้น.

๑. รายละเอียดวิธีการลงโทษน้ัน สามารถดูเพ่ิมเติมได้จากกฎหมายตรา ๓ ดวง หมวด
พระไอยการกระบดศึก. -ผู้รวบรวม
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สุขที่ควรกลัวและไม่ควรกลัว
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๔๒๗/๖๕๙.

... ก็ข้อนั้น อันเรากล่าวแล้วว่า บุคคลควรรู้จัก 
การวินิจฉัยในความสุข เมื่อรู้จักการวินิจฉัยความสุขแล้ว 
ควรประกอบความสุขชนิดที่เป็นภายใน ข้อนั้นเรากล่าว
เพราะอาศัยเหตุผลอะไร.

ภิกษุทั้งหลาย กามคุณ ๕ อย่างเหล่านี้ ๕ อย่าง
อะไรบ้าง คือ รูปที่รู้ได้ด้วยตา อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่  
นา่พอใจ มลีกัษณะนา่รกั เปน็ทีเ่ขา้ไปตัง้อาศยัแหง่ความใคร ่ 
เป็นที่ตั้งแห่งความกำาหนัด เสียงที่รู้ได้ด้วยหู … กลิ่นที่รู้ได้ 
ด้วยจมูก … รสที่รู้ได้ด้วยล้ิน … และโผฏฐัพพะ ที่รู้ได้ 
ดว้ยกาย อนันา่ปรารถนา นา่รักใคร่ นา่พอใจ มลีกัษณะนา่รกั  
เป็นท่ีเข้าไปต้ังอาศัยแห่งความใคร่ เป็นท่ีต้ังแห่งความกำาหนัด  
ภิกษุท้ังหลาย สุข โสมนัสอันใดอาศัยกามคุณ ๕ เหลา่น้ีเกิดข้ึน  
สุข โสมนัสนั้น เราเรียกว่ากามสุข อันเป็นสุขของปุถุชน 
เป็นสุขทางเมถุน ไม่ใช่สุขอันประเสริฐ เรากล่าวว่า สุขนั้น  
บุคคลไม่ควรเสพ ไม่ควรเจริญ ไม่ควรทำาให้มาก ควรกลัว.

๓๒ 
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ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เข้าถึงซึ่ง 
ปฐมฌาน ... ทุติยฌาน ... ตติยฌาน ... จตุตถฌาน ...  
แลว้แลอยู ่ นีเ้ราเรยีกวา่ สขุอาศยัเนกขมัมะ เปน็สขุเกิดจาก
ความสงดัเงียบ สขุเกดิจากความเขา้ไปสงบรำางบั สขุเกิดจาก
ความรู้พร้อม เรากล่าวว่า สุขนั้น บุคคลควรเสพให้ท่ัวถึง 
ควรทำาให้เจริญ ควรทำาให้มาก ไม่ควรกลัว.

คำาใดที่เรากล่าวแล้วว่า บุคคลควรรู้จักการวินิจฉัย 
ในความสุข เมื่อรู้จักการวินิจฉัยความสุขแล้ว ควรประกอบ
ความสุขชนิดที่เป็นภายในนั้น คำานั้น เรากล่าวแล้ว เพราะ
อาศัยเหตุผลนี้.



90

 
เปิดธรรมที่ถูกปิด : สกทาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

ตั้งอยู่ในภูมิคนแก่ เพราะละกามได้
-บาลี ทุก อํ. ๒๐/๘๖/๒๘๓. 

ทา่นกจัจานะ ขา้พเจา้ไดฟั้งมาดงันีว้า่ ทา่นสมณะกจัจานะหาได้
อภวิาท ลกุขึน้ตอ้นรบัพวกพราหมณผ์ูแ้ก ่ผูเ้ฒา่ ผูใ้หญ ่ผูล้ว่งกาลผา่นวัย  
หรือไม่เชื้อเชิญด้วยอาสนะ ท่านกัจจานะ ข่าวที่ได้ฟังมานั้นจริงแท้ 
เพราะท่านกัจจานะหาได้อภิวาท หรือลุกข้ึนต้อนรับพวกพราหมณ์ผู้แก่  
ผูเ้ฒา่ ผูใ้หญ ่ผูล้ว่งกาลผา่นวยั หรอืไมเ่ช้ือเชิญดว้ยอาสนะ ทา่นกจัจานะ  
การกระทำาเช่นนี้นั้น เป็นการไม่สมควรแท้.

พราหมณ ์ ภมูคินแกแ่ละภมูเิดก็ ทีพ่ระผูม้พีระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธะ ผู้ทรงรู้ทรงเห็นพระองค์นั้นตรัสไว ้
มีอยู่ พราหมณ์ ถึงแม้จะเป็นคนแก่มีอายุ ๘๐ ปี ๙๐ ปี 
หรือ ๑๐๐ ปี โดยกำาเนิดก็ดี แต่เขายังบริโภคกาม อยู่ใน
ท่ามกลางกาม ถูกความเร่าร้อนเพราะกามแผดเผา ถูก
กามวิตกเคี้ยวกินอยู่ ยังเป็นผู้ขวนขวายเพื่อแสวงหากาม 
เขากย็อ่มถึงการนบัว่าเป็นพาล ไมใ่ช่เถระโดยแท ้ พราหมณ ์
ถึงแม้วา่จะเปน็เดก็ ยงัเปน็หนุม่ มผีมดำาสนทิ ประกอบดว้ย 
ความเป็นหนุ่มอันเจริญ ยังต้ังอยู่ในปฐมวัย แต่เขาไม่บริโภคกาม  
ไม่อยู่ในท่ามกลางกาม ไม่ถูกความเร่าร้อนเพราะกามแผดเผา  
ไม่ถูกกามวิตกเคี้ยวกิน ไม่ขวนขวายเพื่อแสวงหากาม เขาก็
ย่อมถึงการนับว่าเป็นบัณฑิต เป็นเถระแน่แท้ทีเดียว.

๓๓ 
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เม่ือท่านมหากัจจานะกล่าวอย่างน้ีแล้ว พราหมณ์กัณฑรายนะ 

ได้ลุกจากท่ีน่ัง ห่มผ้าเฉวียงบ่าข้างหน่ึง กราบเท้าของภิกษุหนุ่ม ๑๐๐ รูป
1
  

ดว้ยเศยีรเกลา้กลา่ววา่ ‘พระคณุเจา้ทัง้หลายเปน็ผูใ้หญ ่ตัง้อยูใ่นภมูขิอง

คนแก่ แต่ข้าพเจ้าเป็นเด็ก ตั้งอยู่ในภูมิของเด็ก’.

๑. พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ ฉบับหลวง และฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ไม่มี 
ระบุจํานวน ๑๐๐ รูป แต่ในพระไตรปิฎกฉบับมอญ และมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
มีระบุจํานวนว่า ๑๐๐ รูป. -ผู้รวบรวม
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ไม่เวียนกลับไปสู่กามทั้งหลายอีก  
เพราะบรรลุสุขอื่นที่สงบกว่า

-บาลี มู. ม. ๑๒/๑๘๐/๒๑๑.

มหานาม ถ้าแม้ว่าอริยสาวกเล็งเห็นด้วยปัญญา 
โดยชอบตามความเป็นจริงอย่างน้ีว่า กามให้ความยินดีน้อย  
มีทุกข์มาก มีความคับแค้นมาก โทษในกามนั้นยิ่งนัก ดังนี้ 
ถึงแม้อริยสาวกนั้นเว้นจากกาม เว้นจากอกุศลธรรม แต่ยัง 
ไมบ่รรลปีุตแิละสขุ หรอืกศุลธรรมอืน่ทีส่งบกวา่นัน้ เธอก็จะ
ยังเป็นผู้เวียนกลับมาในกามได้.

มหานาม แตเ่มือ่ใด อรยิสาวกไดเ้ลง็เหน็ดว้ยปญัญา 
โดยชอบตามความเป็นจริงอยา่งนีว้า่ กามใหค้วามยนิดนีอ้ย 
มีทุกข์มาก มีความคับแค้นมาก โทษในกามนั้นยิ่งนัก ดังนี้  
และเธอก็เว้นจากกาม เว้นจากอกศุลธรรม บรรลปุติีและสขุ  
หรือกุศลธรรมอ่ืนที่สงบกว่านั้น เมื่อนั้น เธอย่อมเป็นผู้ไม่
เวียนกลับมาในกามได้เป็นแท้.

๓4 
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เหตุเกิดของอกุศลวิตก
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๘๑/๓๕๕. 

ภกิษทุัง้หลาย กามวติกยอ่มเกดิอยา่งมีเหต ุไม่เกิด
อย่างไม่มีเหตุ พยาบาทวิตกย่อมเกิดอย่างมีเหตุ ไม่เกิด
อยา่งไมม่เีหต ุ วหิงิสาวติกยอ่มเกดิอยา่งมเีหตุ ไม่เกิดอย่าง
ไม่มีเหตุ. 

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

ภิกษุท้ังหลาย เพราะอาศัยกามธาตุ จึงเกิดความหมายรู้ 
ในกาม (กามธาตุ ภิกฺขเว ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ กามสฺา)

1

เพราะอาศัยความหมายรู้ในกาม จึงเกิดความดำาริ 
ในกาม (กามสฺ ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ กามสงฺกปฺโป)

เพราะอาศัยความดำาริในกาม จึงเกิดความพอใจ 
ในกาม (กามสงฺกปฺป ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ กามจฺฉนฺโท)

เพราะอาศยัความพอใจในกาม จงึเกดิความเร่าร้อน
เพราะกาม (กามจฺฉนฺท ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ กามปริฬาโห)

เพราะอาศัยความเร่าร้อนเพราะกาม จึงเกิด 
การแสวงหากาม (กามปริฬาห ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ กามปริเยสนา).

๑. ได้ปรับสํานวนแปลให้เป็นแบบปฏิจจฯ ซ่ึงเป็นลักษณะพิเศษของคําพระศาสดา 
อันเป็นสุคตวินโย. -ผู้รวบรวม

๓๕ 
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ภิกษุท้ังหลาย ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ เม่ือแสวงหากาม 
ย่อมปฏิบัติผิดโดยฐานะ ๓ คือ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ.

ภิกษุท้ังหลาย เพราะอาศัยพยาบาทธาตุ จึงเกิด 
ความหมายรู้ในพยาบาท เพราะอาศัยความหมายรู้ใน
พยาบาท จึงเกิดความดำาริในพยาบาท เพราะอาศัยความดำาริ 
ในพยาบาท จึงเกิดความพอใจในพยาบาท เพราะอาศัย 
ความพอใจในพยาบาท จึงเกิดความเร่าร้อนเพราะพยาบาท 

เพราะอาศัยความเร่าร้อนเพราะพยาบาท จึงเกิดการแสวงหา
พยาบาท ภิกษุท้ังหลาย ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ เมื่อแสวงหา
พยาบาทย่อมปฏิบัติผิดโดยฐานะ ๓ คือ ทางกาย ทางวาจา 
และทางใจ. 

ภิกษุท้ังหลาย เพราะอาศัยวิหิงสาธาตุ จึงเกิด 
ความหมายรู้ในวิหิงสา เพราะอาศัยความหมายรู้ในวิหิงสา  
จึงเกิดความดำาริในวิหิงสา เพราะอาศัยความดำาริในวิหิงสา  
จึงเกิดความพอใจในวิหิงสา เพราะอาศัยความพอใจในวิหิงสา  
จึงเกิดความเร่าร้อนเพราะวิหิงสา เพราะอาศัยความเร่าร้อน
เพราะวิหิงสา จึงเกิดการแสวงหาวิหิงสา ภิกษุท้ังหลาย 
ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ เมื่อแสวงหาวิหิงสา ย่อมปฏิบัติผิดโดย
ฐานะ ๓ คือ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ.
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ภิกษุทั้งหลาย บุรุษวางคบหญ้าที่ไฟติดแล้วใน 
ป่าหญา้แหง้ ถา้หากเขาไมร่บีดบัดว้ยมอืและเทา้แลว้ เมือ่เปน็ 
เช่นนั้น บรรดาสัตว์มีชีวิตทั้งหลาย ที่อาศัยหญ้าและไม้อยู่ 
ก็จะถึงความพินาศย่อยยับ ภิกษุทั้งหลาย ฉันใดก็ฉันน้ัน  
สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึง เม่ือไม่รีบละ ไม่รีบ
บรรเทา ไม่รีบทำาให้ส้ินสุด ไม่รีบทำาให้ไม่มีเหลือ ซ่ึงอกุศลสัญญา 
ที่เกิดข้ึนก่อกวนแล้ว เขาย่อมอยู่เป็นทุกข์ มีความอึดอัด  
มีความคับแค้น มีความเร่าร้อนในปัจจุบัน เบ้ืองหน้าจากการตาย 
เพราะกายแตกทำาลาย 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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เพราะอาศัยความหมายรู้ในเนกขัมมะ จึงเกิดความดำาริ 
ในเนกขัมมะ (เนกฺขมฺมสฺ ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ เนกฺขมฺมสงฺกปฺโป)

เพราะอาศัยความดำาริในเนกขัมมะ จึงเกิดความพอใจ 
ในเนกขัมมะ (เนกฺขมฺมสงฺกปฺป ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ เนกฺขมฺมจฺฉนฺโท)

เพราะอาศัยความพอใจในเนกขัมมะ จึงเกิด 
ความเร่าร้อนเพราะเนกขมัมะ (เนกฺขมฺมจฺฉนฺท ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ 

เนกฺขมฺมปริฬาโห)

เพราะอาศัยความเร่าร้อนเพราะเนกขัมมะ จึงเกิด
การแสวงหาเนกขมัมะ (เนกขฺมมฺปรฬิาห ปฏจิจฺ อปุปฺชฺชต ิเนกขฺมฺม- 
ปริเยสนา)

ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับ เมื่อแสวงหา
เนกขัมมะ ย่อมปฏิบัติชอบโดยฐานะ ๓ คือ ทางกาย  
ทางวาจา และทางใจ. 

ภิกษุท้ังหลาย เพราะอาศัยอัพยาบาทธาตุ จึงเกิด
ความหมายรู้ในความไม่พยาบาท เพราะอาศัยความหมายรู้ 
ในความไม่พยาบาท จึงเกิดความดำาริในความไม่พยาบาท 
เพราะอาศัยความดำาริในความไม่พยาบาท จึงเกิดความพอใจ 
ในความไม่พยาบาท เพราะอาศัยความพอใจใน 
ความไม่พยาบาท จึงเกิดความเร่าร้อนเพราะความไม่พยาบาท 

เพราะอาศัยความเร่าร้อนเพราะความไม่พยาบาท จึงเกิด 
การแสวงหาความไม่พยาบาท ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวก 
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ผูไ้ดส้ดับ เมือ่แสวงหาความไมพ่ยาบาท ยอ่มปฏบิตัชิอบโดย
ฐานะ ๓ คือ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ. 

ภิกษุท้ังหลาย เพราะอาศัยอวิหิงสาธาตุ จึงเกิด 
ความหมายรู้ในอวิหิงสา เพราะอาศัยความหมายรู้ในอวิหิงสา  
จึงเกิดความดำาริในอวิหิงสา เพราะอาศัยความดำาริในอวิหิงสา 
จึงเกิดความพอใจในอวิหิงสา เพราะอาศัยความพอใจใน 
อวิหิงสา จึงเกิดความเร่าร้อนเพราะอวิหิงสา เพราะอาศัย
ความเร่าร้อนเพราะอวิหิงสา จึงเกิดการแสวงหาอวิหิงสา 
ภิกษทุัง้หลาย อริยสาวกผูไ้ดส้ดบั เมือ่แสวงหาอวหิงิสา ยอ่ม
ปฏิบัติชอบโดยฐานะ ๓ คือ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ.

ภิกษุทั้งหลาย บุรุษวางคบหญ้าที่ไฟติดแล้วใน 
ป่าหญ้าแห้ง ถ้าหากเขารีบดับด้วยมือและเท้าแล้ว เมื่อเป็น
เช่นนั้น บรรดาสัตว์มีชีวิตทั้งหลาย ที่อาศัยหญ้าและไม้อยู่  
ก็จะไมถ่งึความพนิาศยอ่ยยบั ภกิษทุัง้หลาย ฉนัใดกฉ็นันัน้ 
สมณะหรอืพราหมณเ์หลา่ใดเหล่าหนึง่ เมือ่รีบละ รบีบรรเทา 
รบีทำาใหส้ิน้สดุ รบีทำาใหไ้มม่เีหลอื ซึง่อกศุลสัญญาท่ีเกดิข้ึน 
ก่อกวนแล้ว เขาย่อมอยู่เป็นสุข ไม่มีความอึดอัด ไม่มี 
ความคับแค้น ไม่มีความเร่าร้อนในปัจจุบัน เบื้องหน้าจาก
การตายเพราะกายแตกทำาลาย สุคติเป็นอันหวังได.้
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ข้อปฏิบัติเพื่อดับอกุศลสังกัปปะ  
(ความด�าริอันเป็นอกุศล)

-บาลี ม. ม. ๑๓/๓๔๙/๓๖๔. 

ช่างไม้ ก็ความดำาริอันเป็นอกุศล (อกุศลสังกัปปะ) 

เปน็อย่างไร ชา่งไม ้ ความดำาริในกาม ความดำาริในพยาบาท  
ความดำาริในวิหิงสา (ความเบียดเบียน) เหล่านี้เรากล่าวว่า  
ความดำาริอันเป็นอกุศล.

ช่างไม้ ก็ความดำาริอันเป็นอกุศลนี้ มีอะไรเป็นเหต ุ
ให้เกิด แม้เหตุให้เกิดแห่งความดำาริอันเป็นอกุศลน้ัน เรากล่าว 
แล้วว่า มีสัญญาเป็นเหตุให้เกิด ก็สัญญาเป็นอย่างไร แม้สัญญา 
ก็มมีาก หลายอย่าง นานาประการ สญัญาใดเป็นสญัญาในกาม  
เป็นสัญญาในพยาบาท เป็นสัญญาในวิหิงสา ความดำาริอันเป็น 
อกุศลน้ี มีสัญญาเป็นเหตุให้เกิด.

ชา่งไม ้ ก็ความดำาริอนัเปน็อกศุลเหลา่นี ้ดบัไมเ่หลอื 
ในที่ไหน แม้ความดับแห่งความดำาริอันเป็นอกุศลนั้น เราก ็
กล่าวไว้แล้ว ช่างไม้ ในกรณีนี้ ภิกษุเพราะสงัดจากกาม
และอกุศลธรรมทั้งหลาย บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร  
มีปีติและสุข อันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่ ความดำาริอันเป็น
อกุศลเหล่านี้ ย่อมดับไม่เหลือในปฐมฌานนั้น.1

๑. ข้อสังเกต แม้ในปฐมฌาน ก็สามารถละอกุศลสังกัปปะท้ัง ๓ อย่างได้. -ผู้รวบรวม

๓๖ 
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ช่างไม้ ก็ผู้ปฏิบัติอย่างไร จึงจะชื่อว่าปฏิบัติเพื่อ 
ความดับแห่งความดำาริอันเป็นอกุศล ช่างไม้ ภิกษุใน 
ธรรมวินัยน้ี ย่อมปลูกความพอใจ ย่อมพยายาม ย่อมปรารภ
ความเพียร ย่อมประคองจิต ย่อมต้ังจิตไว้ เพ่ือความไม่บังเกิด
แห่งอกุศลธรรมอันเป็นบาปท้ังหลาย ท่ียังไม่ได้บังเกิดข้ึน … 
เพ่ือละอกุศลธรรมอันเป็นบาปท้ังหลายท่ีบังเกิดข้ึนแล้ว …  
เพ่ือการบังเกิดข้ึนแห่งกุศลธรรมท้ังหลายท่ียังไม่ได้บังเกิด …  
เพ่ือความย่ังยืน ความไม่เลอะเลือน ความงอกงามย่ิงข้ึน 
ความไพบูลย์ ความเจริญ ความเต็มเป่ียมแห่งกุศลธรรม 
ท้ังหลายท่ีบังเกิดข้ึนแล้ว ช่างไม้ ผู้ปฏิบัติอย่างน้ีแลช่ือว่า
ปฏิบัติเพ่ือความดับแห่งความดำาริอันเป็นอกุศล.

ช่างไม้ ก็ความดำาริอันเป็นกุศลเป็นอย่างไร ช่างไม้  
ความดำาริในเนกขัมมะ ความดำาริในความไม่พยาบาท ความดำาริ 
ในอวิหิงสา (ความไม่เบียดเบียน) เหล่าน้ีเรากล่าวว่าความดำาริ 
อันเป็นกุศล.

ช่างไม้ ก็ความดำาริอันเป็นกุศลน้ี มีอะไรเป็นเหตุให้เกิด  
แม้เหตุให้เกิดแห่งความดำาริอันเป็นกุศลน้ัน เรากล่าวแล้วว่า  
มีสัญญาเป็นเหตุให้เกิด ก็สัญญาเป็นอย่างไร แม้สัญญาก็มีมาก 
หลายอยา่ง นานาประการ สญัญาใดเปน็สญัญาในเนกขัมมะ  
เป็นสัญญาในความไม่พยาบาท เป็นสัญญาในอวิหิงสา ความดำาริ 
อันเป็นกุศลนี้ มีสัญญาเป็นเหตุให้เกิด.
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ช่างไม้ ก็ความดำาริอันเป็นกุศลเหล่านี้ ดับไม่เหลือ
ในที่ไหน แม้ความดับแห่งความดำาริอันเป็นกุศลนั้น เราก็
กลา่วไวแ้ลว้ ชา่งไม ้ ในกรณนีี ้ภิกษบุรรลทุตุยิฌาน มคีวาม
ผ่องใสแหง่จติในภายใน เปน็ธรรมเอกผดุขึน้ ไมม่วีติก ไม่มี 
วิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปีติและสุขเกิดอันจากสมาธิ
แล้วแลอยู่ ความดำาริอันเป็นกุศลเหล่าน้ี ย่อมดับไม่เหลือใน
ทุติยฌานน้ัน. 

ช่างไม้ ก็ผู้ปฏิบัติอย่างไร จึงจะชื่อว่าปฏิบัติเพื่อ
ความดับแห่งความดำาริอันเป็นกุศล ช่างไม้ ภิกษุใน 
ธรรมวินัยนี้ ย่อมปลูกความพอใจ ย่อมพยายาม ย่อมปรารภ
ความเพียร ย่อมประคองจิต ย่อมต้ังจิตไว้ เพ่ือความไม่บังเกิด
แห่งอกุศลธรรมอันเป็นบาปท้ังหลาย ท่ียังไม่ได้บังเกิดข้ึน … 
เพ่ือละอกุศลธรรมอันเป็นบาปท้ังหลายท่ีบังเกิดข้ึนแล้ว …  
เพ่ือการบังเกิดข้ึนแห่งกุศลธรรมท้ังหลายท่ียังไม่ได้บังเกิด …  
เพ่ือความย่ังยืน ความไม่เลอะเลือน ความงอกงามย่ิงข้ึน  
ความไพบูลย์ ความเจริญ ความเต็มเป่ียมแห่งกุศลธรรม
ท้ังหลายท่ีบังเกิดข้ึนแล้ว ช่างไม้ ผู้ปฏิบัติอย่างนี้แลชื่อว่า
ปฏิบัติเพื่อความดับแห่งความดำาริอันเป็นกุศล.
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เหตุเกิดของกามฉันทะ 
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๒๐/๔๓๘.

ภิกษุทั้งหลาย กามฉันทะที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดข้ึน 
และที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น  
เพราะกระทำาในใจมากถึงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งกามราคะ.

ภิกษุทั้งหลาย พยาบาทที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้น 
และที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น  
เพราะกระทำาในใจมากถึงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งพยาบาท.

ภิกษุทั้งหลาย ถีนมิทธะที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้น 
และที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น  
เพราะกระทำาในใจมากถึงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งถีนมิทธะ.

ภิกษุท้ังหลาย อุทธัจจกุกกุจจะท่ียังไม่เกิด ย่อมเกิดข้ึน  
และท่ีเกิดข้ึนแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือความเจริญไพบูลย์ย่ิงข้ึน 
เพราะกระทำาในใจมากถึงธรรมอันเป็นท่ีต้ังแห่งอุทธัจจกุกกุจจะ.

ภิกษุทั้งหลาย วิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้น 
และที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น  
เพราะกระทำาในใจมากถึงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉา.

(ในสูตรอ่ืน ตรัสว่า เพราะกระทำาในใจโดยไม่แยบคาย จึงเป็น

เหตุให้นิวรณ์ท้ัง ๕ ท่ียังไม่เกิด ย่อมเกิดข้ึน และท่ีเกิดแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือ

ความเจริญไพบูลย์ย่ิงข้ึน -บาลี มหาวาร. สำ. ๑๙/๑๓๒/๔๘๒. -ผู้รวบรวม) 
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อาหารของกามฉันทะ
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๙๔/๓๕๗.

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

ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้กามฉันทะ
ที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น  
ภิกษุท้ังหลาย สุภนมิติมอียู ่การกระทำาใหม้ากซึง่อโยนโิส-
มนสิการในสภุนมิตินัน้ นีเ้ปน็อาหารให้กามฉันทะทีย่งัไมเ่กดิ  
เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น.

ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้พยาบาท 
ที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น   
ภกิษทุัง้หลาย ปฏฆินมิติมอียู ่การกระทำาให้มากซึง่อโยนโิส- 
มนสิการในปฏิฆนิมิตนั้น นี้เป็นอาหารให้พยาบาทท่ียัง 
ไม่เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น.

ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้ถีนมิทธะ 
ที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น  
ภิกษุท้ังหลาย ความไม่ยินดี ความเกียจคร้าน ความบิดข้ีเกียจ  
ความเมาอาหาร ความทีใ่จหดหู่มอียู ่การกระทำาใหม้ากซึง่ 
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อโยนิโสมนสกิารในธรรมเหลา่นัน้ น้ีเปน็อาหารใหถ้นีมิทธะ 
ทีย่งัไมเ่กดิ เกดิขึน้ หรอืทีเ่กดิขึน้แลว้ใหเ้จรญิไพบลูย์ย่ิงข้ึน.

ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้อุทธัจจ- 
กุกกุจจะที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญ 
ไพบูลย์ย่ิงข้ึน ภิกษุท้ังหลาย ความไม่สงบใจมีอยู่ การกระทำา 
ให้มากซึ่งอโยนิโสมนสิการในความไม่สงบใจนั้น นี้เป็น
อาหารให้อุทธัจจกุกกุจจะที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้น
แล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น.

ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้วิจิกิจฉา 
ที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น 
ภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ต้ังแห่งวิจิกิจฉา 
มอียู่ การกระทำาใหม้ากซึง่อโยนโิสมนสกิารในธรรมเหลา่น้ัน  
นีเ้ปน็อาหารใหว้จิกิจิฉาทีย่งัไมเ่กดิ เกดิขึน้ หรอืทีเ่กดิขึน้แลว้ 
ให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น.

ภิกษุทั้งหลาย กายนี้มีอาหารเป็นที่ต้ัง ดำารงอยู่ได้ 
เพราะอาศัยอาหาร ไม่มีอาหารดำารงอยู่ไม่ได้ แม้ฉันใด นิวรณ์ ๕  
เหล่านี้ ก็มีอาหารเป็นที่ตั้ง ดำารงอยู่ได้เพราะอาศัยอาหาร 
ไม่มีอาหารดำารงอยู่ไม่ได้ ฉันนั้นเหมือนกัน.
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เม่ือต้ังใจฟังธรรม กามฉันทะ ย่อมไม่มี
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๓๔/๔๙๒. 

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

ในสมัยนั้น นิวรณ์ ๕ อะไรบ้างย่อมไม่มีแก่เธอ 
คือ กามฉันทนิวรณ์ ย่อมไม่มี พยาบาทนิวรณ์ ย่อมไม่มี  
ถีนมิทธนิวรณ์ ย่อมไม่มี อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ ย่อมไม่มี 
วิจกิจิฉานวิรณ ์ยอ่มไมม่ ี ภกิษทุัง้หลาย ในสมยันัน้ นวิรณ ์๕  
เหล่านี้ ย่อมไม่มีแก่เธอ.

ในสมัยน้ัน โพชฌงค์ ๗ อะไรบ้างย่อมถึงความเจริญ 
บริบูรณ์ คือ สติสัมโพชฌงค์ ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์   
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์ 
วิริยสัมโพชฌงค์ ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์ ปีติสัมโพชฌงค์ 
ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ ย่อมถึง 
ความเจริญบริบูรณ์ สมาธิสัมโพชฌงค์ ย่อมถึงความเจริญ
บริบูรณ์ อุเบกขาสัมโพชฌงค์ ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์ 
ภิกษุท้ังหลาย ในสมัยน้ัน โพชฌงค์ ๗ เหล่าน้ี ย่อมถึง 
ความเจริญบริบูรณ์.

ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด อริยสาวกตั้งใจ ใส่ใจ  
รวมเข้าไว้ด้วยใจท้ังหมด เง่ียโสตลงฟังธรรม สมัยน้ันนิวรณ์ ๕  
ย่อมไม่มีแก่เธอ และโพชฌงค์ ๗ ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์.
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ธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว บรรเทาได้ยาก
-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๒๐๖/๑๖๐.

ภกิษทุัง้หลาย ธรรม ๕ ประการเหลา่นี ้เกดิขึน้แลว้
บรรเทาได้ยาก ๕ ประการอะไรบ้าง คือ 

(๑) ราคะ เกิดขึ้นแล้วบรรเทาได้ยาก
(๒) โทสะ เกิดขึ้นแล้วบรรเทาได้ยาก 
(๓) โมหะ เกิดขึ้นแล้วบรรเทาได้ยาก 
(๔) ปฏิภาณ เกิดขึ้นแล้วบรรเทาได้ยาก
(๕) จิตคิดจะไป (คมิกจิตฺต) เกิดข้ึนแล้วบรรเทาได้ยาก 
ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการเหล่านี้แล เกิดขึ้น

แล้วบรรเทาได้ยาก.
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ไฟ คือ ราคะ โทสะ โมหะ
-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๔๒/๔๓.

ภิกษุท้ังหลาย ไฟ ๗ อย่างเหล่าน้ีมีอยู่ ๗ อย่าง 
อะไรบ้าง คือ ไฟคือราคะ ไฟคือโทสะ ไฟคือโมหะ ไฟคือ 
อาหไุนยะ ไฟคอืคหบดี ไฟคอืทกัขไิณยะ และไฟทีเ่กดิจากไม ้ 
ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แลไฟ ๗ อย่าง.

… พราหมณ ์ ไฟ ๓ อย่างเหลา่นี ้ทา่นควรละ ควรเวน้  
ไม่ควรเสพ ๓ อย่างอะไรบ้าง คือ ไฟคือราคะ ไฟคือโทสะ 
ไฟคือโมหะ. 

พราหมณ์ ก็เพราะเหตุอะไร จึงควรละ ควรเว้น 
ไม่ควรเสพไฟคือราคะนี้ เพราะบุคคลผู้มีราคะ ถูกราคะ
ครอบงำา มีจิตถูกราคะกลุ้มรุม ย่อมประพฤติกายทุจริต  
วจีทุจริต และมโนทุจริตได้ คร้ันประพฤติกายทุจริต  
วจีทุจริต และมโนทุจริตแล้ว เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบาย 
ทุคติ วินิบาต นรก ดังนั้น ไฟคือราคะนี้ จึงควรละ ควรเว้น  
ไมค่วรเสพ พราหมณ ์กเ็พราะเหตอุะไร จงึควรละ ควรเว้น  
ไม่ควรเสพไฟคือโทสะนี้ เพราะบุคคลผู้มีโทสะ ถูกโทสะ
ครอบงำา มีจิตถูกโทสะกลุ้มรุม ย่อมประพฤติกายทุจริต  
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วจทีจุรติ และมโนทจุริตได ้คร้ันประพฤตกิายทจุริต วจทีจุรติ  
และมโนทจุรติแลว้ เมือ่ตายไปยอ่มเขา้ถงึอบาย ทคุต ิวนิบิาต 
นรก ดังนั้น ไฟคือโทสะนี้ จึงควรละ ควรเว้น ไม่ควรเสพ  
พราหมณ์ กเ็พราะเหตอุะไร จงึควรละ ควรเวน้ ไมค่วรเสพ 
ไฟคอืโมหะน้ี เพราะบุคคลผูม้โีมหะ ถกูโมหะครอบงำา มีจิต 
ถูกโมหะกลุ้มรุม ย่อมประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต และ 
มโนทุจริตได้ ครั้นประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต และ 
มโนทุจริตแล้ว เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต 
นรก ดังนั้น ไฟคือโมหะนี้ จึงควรละ ควรเว้น ไม่ควรเสพ.

พราหมณ์ ไฟ ๓ อยา่งเหลา่นีแ้ล ทา่นควรละ ควรเวน้  
ไม่ควรเสพ. 

พราหมณ์ ไฟ ๓ อย่างเหล่านี้ ท่านควรสักการะ  
เคารพ นบัถอื บชูา บรหิารให้อยูเ่ปน็สขุโดยถกูตอ้ง ๓ อยา่ง 
อะไรบ้าง คือ ไฟคืออาหุไนยะ ไฟคือคหบดี ไฟคือทักขิไณยะ.

พราหมณ์ ก็ไฟคืออาหุไนยะเป็นอย่างไร พราหมณ์  
บุคคลบางคนในกรณีนี ้คอื มารดากด็ ีบดิากด็ ีเหลา่นีเ้รยีกวา่  
ไฟคอือาหไุนยะ ข้อน้ันเพราะเหตุอะไร เพราะเหตุวา่ บคุคล 
ย่อมเกิดมาจากมารดาและบิดา ดังน้ัน ไฟคืออาหุไนยะน้ี จึงควร 
สกัการะ เคารพ นบัถอื บชูา บรหิารใหอ้ยูเ่ป็นสขุโดยถูกตอ้ง  
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พราหมณ์ ก็ไฟคือคหบดีเป็นอย่างไร พราหมณ์ บุคคล 
บางคนในกรณนีี ้คอื บตุรกด็ ีภรรยากด็ ีทาสกด็ ีคนทำางานกด็ ี 
เหล่านี้เรียกว่า ไฟคือคหบดี ดังนั้น ไฟคือคหบดีน้ี จึงควร
สกัการะ เคารพ นบัถอื บชูา บรหิารใหอ้ยูเ่ป็นสขุโดยถูกตอ้ง  
พราหมณ์ ก็ไฟคือทักขิไณยะเป็นอย่างไร พราหมณ์  
สมณพราหมณ์บางคนในโลกน้ี เป็นผู้งดเว้นจากความประมาท 
มวัเมา ผูต้ัง้มัน่อยู่ในขนัตแิละโสรจัจะ ผูฝ้กึฝน ทำาความสงบ  
ทำาความดับเย็นแก่ตนเอง เหล่านี้เรียกว่าไฟคือทักขิไณยะ 
ดงัน้ัน ไฟคอืทกัขไิณยะนี ้จงึควรสกัการะ เคารพ นบัถอื บชูา
บริหารให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้อง.

พราหมณ์ ไฟ ๓ อย่างเหล่านี้แล ท่านควรสักการะ 
เคารพ นับถือ บูชา บริหารให้เป็นสุขโดยถูกต้อง. 

พราหมณ์ ส่วนไฟท่ีเกิดจากไม้ ต้องก่อให้ลุกโพลงข้ึน 
ตามกาลอันควร ต้องคอยดูตามกาลอันควร ต้องคอยดับ
ตามกาลอันควร ต้องคอยเก็บตามกาลอันควร.
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เหตุให้เป็นคนดุร้าย  
หรือคนสงบเสงี่ยม

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๓๗๖/๕๘๖.

คามณิ บุคคลบางคนในโลกนี้ยังละราคะไม่ได้ 
เพราะเป็นผู้ยังละราคะไม่ได้ คนอ่ืนจึงย่ัวให้โกรธได้ เม่ือถูก
คนอ่ืนย่ัวให้โกรธ ย่อมแสดงความโกรธให้ปรากฏ ด้วยเหตุน้ัน  
ผู้นั้นจึงถึงความนับว่า เป็นคนดุร้าย.

คามณิ บุคคลบางคนในโลกนี้ยังละโทสะไม่ได้
เพราะเปน็ผูย้งัละโทสะไมไ่ด้ คนอืน่จงึยัว่ให้โกรธได้ เม่ือถูก 
คนอืน่ยัว่ให้โกรธ ย่อมแสดงความโกรธใหป้รากฏ ดว้ยเหตนุัน้  
ผู้นั้นจึงถึงความนับว่า เป็นคนดุร้าย.

คามณิ บุคคลบางคนในโลกนี้ยังละโมหะไม่ได้
เพราะเปน็ผูย้งัละโมหะไมไ่ด ้คนอืน่จงึยัว่ใหโ้กรธได ้เม่ือถูก 
คนอืน่ยัว่ให้โกรธ ย่อมแสดงความโกรธใหป้รากฏ ดว้ยเหตนุัน้  
ผู้นั้นจึงถึงความนับว่า เป็นคนดุร้าย.

คามณ ิ น้ีแลเปน็เหตเุปน็ปจัจยั ใหบ้คุคลบางคนใน
โลกนี้จึงถึงความนับว่า เป็นคนดุร้าย.

คามณิ อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ละราคะได้แล้ว
เพราะเป็นผู้ละราคะได้ คนอื่นจึงยั่วให้โกรธไม่ได้ เม่ือถูก 

4๒ 



111

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สกทาคามี

คนอืน่ยัว่ใหโ้กรธ กไ็มแ่สดงความโกรธใหป้รากฏ ดว้ยเหตนุัน้ 
ผู้นั้นจึงถึงความนับว่า เป็นคนสงบเสงี่ยม.

คามณิ บุคคลบางคนในโลกนี้ละโทสะได้แล้ว 
เพราะเป็นผู้ละโทสะได้ คนอื่นจึงยั่วให้โกรธไม่ได้ เม่ือถูก 
คนอืน่ยัว่ใหโ้กรธ กไ็มแ่สดงความโกรธใหป้รากฏ ดว้ยเหตนุัน้  
ผู้นั้นจึงถึงความนับว่า เป็นคนสงบเสงี่ยม.

คามณิ บุคคลบางคนในโลกนี้ละโมหะได้แล้ว 
เพราะเป็นผู้ละโมหะได้ คนอื่นจึงยั่วให้โกรธไม่ได้ เมื่อถูก 
คนอืน่ยัว่ใหโ้กรธ กไ็มแ่สดงความโกรธใหป้รากฏ ดว้ยเหตนุัน้  
ผู้นั้นจึงถึงความนับว่า เป็นคนสงบเสงี่ยม.

คามณิ นี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้บุคคลบางคน 
ในโลกนี้จึงถึงความนับว่า เป็นคนสงบเสงี่ยม.
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อาชีพที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ  
ราคะ โทสะ โมหะ

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๓๗๗/๕๘๙.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์เคยได้ยินคำาของนักเต้นรำา 
ผูเ้ปน็อาจารยแ์ละปาจารยก์อ่นๆ กล่าววา่ นกัเตน้รำาคนใดทำาใหค้นหวัเราะ  
รืน่เรงิ ดว้ยคำาจรงิบา้ง คำาเทจ็บา้ง ในทา่มกลางสถานเตน้รำา ในทา่มกลาง
สถานมหรสพ ผู้นั้นเมื่อกายแตกทำาลายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหาย
แห่งเทวดาชื่อปหาสะ ในข้อนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่างไร.

อย่าเลยคามณิ ขอพักข้อนี้เสียเถิด ท่านอย่าถาม 
ข้อนี้กะเราเลย. 

แม้ครั้งที่ ๒ คามณิ ได้ทูลถามอีก พระผู้มีพระภาคตรัสห้าม 
แม้คร้ังท่ี ๓ คามณิ ได้ทูลถามอีก พระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่า

คามณิ เมื่อก่อนสัตว์ทั้งหลายยังไม่ปราศจากราคะ  
ถูกเครื่องผูกคือราคะผูกไว้ นักเต้นร�าย่อมรวบรวมเข้าไว้ 
ซึ่งธรรมอันเป็นท่ีตั้งแห่งราคะ ในท่ามกลางสถานเต้นรำา  
ในท่ามกลางสถานมหรสพแก่สัตว์เหล่านั้นมากยิ่งขึ้น. 

คามณิ เมื่อก่อนสัตว์ทั้งหลายยังไม่ปราศจากโทสะ  
ถูกเครื่องผูกคือโทสะผูกไว้ นักเต้นร�าย่อมรวบรวมเข้าไว้ 
ซึ่งธรรมอันเป็นท่ีตั้งแห่งโทสะ ในท่ามกลางสถานเต้นรำา  
ในท่ามกลางสถานมหรสพแก่สัตว์เหล่านั้นมากยิ่งขึ้น. 
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คามณิ เม่ือก่อนสัตว์ท้ังหลายยังไม่ปราศจากโมหะ  
ถูกเคร่ืองผูกคือโมหะผูกไว้ นักเต้นร�าย่อมรวบรวมเข้าไว้
ซึ่งธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งโมหะ ในท่ามกลางสถานเต้นรำา  
ในท่ามกลางสถานมหรสพแก่สัตว์เหล่านั้นมากยิ่งขึ้น. 

คามณิ นักเต้นรำานั้น ตนเองก็มัวเมาประมาท ตั้ง
อยู่ในความประมาท เมื่อกายแตกทำาลายไป ย่อมบังเกิดใน
นรกชื่อปหาสะ อนึ่ง ถ้าเขามีความเห็นอย่างนี้ว่า นักเต้นรำา
คนใดทำาให้คนหัวเราะ ร่ืนเริงด้วยคำาจริงบ้าง คำาเท็จบ้าง  
ในท่ามกลางสถานเต้นรำา ในท่ามกลางสถานมหรสพ ผู้นั้น 
เม่ือกายแตกทำาลายไป ยอ่มเขา้ถงึความเปน็สหายแหง่เทวดา 
ชื่อปหาสะดังนี้ไซร้ ความเห็นของเขานั้นเป็นความเห็นผิด.

คามณิ ก็เราย่อมกล่าวคติ ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหน่ึง  
ของบุคคลผู้มีความเห็นผิด คือ นรกหรือก�าเนิดเดรัจฉาน.
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ความแตกต่างของ ราคะ โทสะ โมหะ  
และวิธีละราคะ โทสะ โมหะ

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๕๖/๕๐๘.

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าพวกปริพพาชกอัญญเดียรถีย์  
จะพึงถามอย่างนี้ว่า อาวุโส ธรรม ๓ อย่างเหล่านี้มีอยู่ คือ 
ราคะ โทสะ และโมหะ อาวุโส อะไรเป็นความผิดแปลก 
อะไรเป็นความแตกต่าง อะไรเป็นเครื่องแสดงความต่าง 
ระหว่างธรรม ๓ อย่างเหล่านั้น ดังนี้. 

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อพวกเธอถูกถามอย่างนี้แล้ว  
พึงพยากรณ์แก่เขาว่า อาวุโส ราคะมีโทษน้อย คลายช้า 
โทสะมีโทษมาก คลายเร็ว โมหะมีโทษมาก คลายช้า.

ถา้เขาถามอกีวา่ อาวโุส อะไรเปน็เหต ุอะไรเปน็ปจัจยั  
ท่ีทำาใหร้าคะทีย่งัไมเ่กดิ เกดิข้ึน หรือราคะทีเ่กดิอยูแ่ล้ว เป็นไป 
เพือ่ความเจรญิโดยย่ิง เพือ่ความไพบลูย ์ดงันี ้คำาตอบพงึมวีา่  
สุภนิมิต (สิ่งที่ทำาให้รู้สึกว่างาม) คือ เมื่อเขาทำาในใจซึ่งสุภนิมิต 
โดยไม่แยบคาย ราคะที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น และราคะที่ 
เกดิอยูแ่ลว้ กเ็ป็นไปเพือ่ความเจรญิโดยยิง่ เพือ่ความไพบลูย ์ 
อาวุโส นี้คือเหตุ นี้คือปัจจัย.

44 
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ถา้เขาถามอกีวา่ อาวโุส อะไรเปน็เหต ุอะไรเปน็ปจัจยั  
ที่ทำาให้โทสะที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือโทสะท่ีเกิดอยู่แล้ว  
เปน็ไปเพือ่ความเจรญิโดยยิง่ เพือ่ความไพบลูย ์ดงันี ้คำาตอบ 
พึงมีว่า ปฏิฆนิมิต (สิ่งที่ทำาให้รู้สึกกระทบกระทั่ง) คือ เมื่อเขาทำา
ในใจซึง่ปฏฆินิมติโดยไมแ่ยบคาย โทสะทีย่งัไม่เกิดก็เกิดข้ึน 
และโทสะทีเ่กิดอยูแ่ลว้ กเ็ปน็ไปเพือ่ความเจรญิโดยยิง่ เพือ่
ความไพบูลย์ อาวุโส นี้คือเหตุ นี้คือปัจจัย.

ถา้เขาถามอกีวา่ อาวโุส อะไรเปน็เหต ุอะไรเปน็ปจัจยั  
ที่ทำาให้โมหะที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือโมหะที่เกิดอยู่แล้ว  
เปน็ไปเพือ่ความเจรญิโดยยิง่ เพือ่ความไพบลูย ์ดงันี ้คำาตอบ 
พงึมว่ีา อโยนิโสมนสกิาร (การทำาในใจโดยไมแ่ยบคาย) คอื เมือ่เขา 
ทำาในใจโดยไม่แยบคาย โมหะท่ียังไม่เกิดก็เกิดข้ึน และโมหะ 
ท่ีเกิดอยู่แล้ว ก็เป็นไปเพ่ือความเจริญโดยย่ิง เพ่ือความไพบูลย์  
อาวุโส นี้คือเหตุ นี้คือปัจจัย.

ถา้เขาถามอกีวา่ อาวโุส อะไรเปน็เหต ุอะไรเปน็ปจัจยั 
ที่ทำาให้ราคะที่ยังไม่เกิด ไม่เกิดขึ้น หรือราคะที่เกิดอยู่แล้ว  
ละไป ดังนี้ คำาตอบพึงมีว่า อสุภนิมิต (สิ่งที่ทำาให้รู้สึกว่าไม่งาม) 
คือ เมื่อเขาทำาในใจซึ่งอสุภนิมิตโดยแยบคาย ราคะที่ยัง 
ไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้น และราคะที่เกิดอยู่แล้วก็ละไป อาวุโส  
นี้คือเหตุ นี้คือปัจจัย.
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ถา้เขาถามอกีวา่ อาวโุส อะไรเปน็เหต ุอะไรเปน็ปจัจยั  
ที่ทำาให้โทสะที่ยังไม่เกิด ไม่เกิดขึ้น หรือโทสะท่ีเกิดอยู่แล้ว 
ละไป ดงันี ้ คำาตอบพงึมว่ีา เมตตาเจโตวิมตุต ิ(ความหลดุพน้

แหง่จติอันประกอบอยูด่ว้ยเมตตา) คอื เม่ือเขาทำาในใจซึง่เมตตา- 
เจโตวิมุตติโดยแยบคาย โทสะที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้น และ
โทสะที่เกิดอยู่แล้วก็ละไป อาวุโส นี้คือเหตุ นี้คือปัจจัย.

ถา้เขาถามอกีวา่ อาวโุส อะไรเปน็เหต ุอะไรเปน็ปจัจยั  
ที่ทำาให้โมหะที่ยังไม่เกิด ไม่เกิดขึ้น หรือโมหะที่เกิดอยู่แล้ว 
ละไป ดังนี้ คำาตอบพึงมีว่า โยนิโสมนสิการ (การทำาในใจโดย

แยบคาย) คอื เมือ่เขาทำาในใจโดยแยบคาย โมหะทีย่งัไมเ่กดิก็ 
ไม่เกิดข้ึน และโมหะทีเ่กดิอยูแ่ล้วกล็ะไป อาวโุส นีค้อืเหตุ 
นี้คือปัจจัย.
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เจริญอสุภะเพ่ือละราคะ เจริญเมตตา  
เพ่ือละโทสะ เจริญปัญญาเพ่ือละโมหะ

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๖/๓๗๘.

ภกิษทุัง้หลาย ธรรม ๓ อยา่งเหลา่นีมี้อยู ่ ๓ อยา่ง 
อะไรบา้ง คอื ราคะ โทสะ และโมหะ ภิกษุทัง้หลาย เหลา่นีแ้ล  
ธรรม ๓ อย่างนั้น.

ภิกษุทั้งหลาย เพื่อละเสียซึ่งธรรม ๓ อย่างเหล่านี้ 
ควรเจริญซึ่งธรรม ๓ อย่าง ธรรม ๓ อย่างอะไรบ้าง คือ  
เจรญิอสภุะ เพือ่ละเสยีซึง่ราคะ เจริญเมตตา เพือ่ละเสยีซึง่  
โทสะ เจริญปัญญา เพื่อละเสียซึ่งโมหะ.

ภกิษทุัง้หลาย ธรรม ๓ อย่างเหลา่นี ้อนับคุคลควร
เจริญเพื่อละเสียซึ่งธรรม ๓ อย่างเหล่าโน้นแล.

4๕ 
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เจริญอนุสสติ เพ่ือละราคะ โทสะ โมหะ
-บาลี เอกาทสก. อํ. ๒๔/๓๕๕/๒๑๘.

เจ้าศากยะพระนามว่ามหานาม ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า  
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันทราบข่าวดังน้ีว่าภิกษุเป็นอันมากกระทำา
จีวรกรรมเพ่ือพระผู้มีพระภาคด้วยหวังว่า พระผู้มีพระภาคมีจีวรสำาเร็จแล้ว  
จะเสดจ็จารกิโดยลว่งไป ๓ เดอืน ดงันี ้ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จริญ หมอ่มฉัน 
ผู้อยู่ด้วยธรรมเคร่ืองอยู่ต่างๆ จะพึงอยู่ด้วยธรรมเคร่ืองอยู่อะไร.

สาธุ สาธุ มหานาม การที่พระองค์ เสด็จเข้ามาหา 
ตถาคตแลว้ตรสัถามวา่ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จริญ หมอ่มฉนัผูอ้ยู่
ดว้ยธรรมเครือ่งอยู่ตา่งๆ จะพงึอยูด่ว้ยธรรมเคร่ืองอยู่อะไร 
ดังนี้ เป็นการสมควรแก่พระองค์ผู้เป็นกุลบุตร.

มหานาม กุลบุตรผู้มีศรัทธาย่อมเป็นผู้บริบูรณ์  
ผู้ไม่มีศรัทธาย่อมไม่เป็นผู้บริบูรณ์ ผู้ปรารภความเพียร
ย่อมเป็นผู้บริบูรณ์ ผู้เกียจคร้านย่อมไม่เป็นผู้บริบูรณ์ ผู้มีสติ 
ตัง้มัน่ยอ่มเป็นผูบ้รบิรูณ ์ผูม้สีตหิลงลมืยอ่มไมเ่ปน็ผูบ้รบิรูณ ์
ผูม้จีติต้ังมัน่ยอ่มเป็นผูบ้ริบรูณ ์ผูม้จีติไมต่ัง้มัน่ยอ่มไมเ่ปน็
ผู้บริบูรณ์ ผู้มีปัญญาย่อมเป็นผู้บริบูรณ์ ผู้มีปัญญาทราม
ยอ่มไมเ่ป็นผูบ้รบิรูณ์ มหานาม เมือ่พระองคต์ัง้อยูใ่นธรรม 
๕ ประการเหล่าน้ีแล้ว พึงเจริญธรรม ๖ ประการเหล่าน้ีให้ 
ย่ิงข้ึนไป.

4๖ 
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มหานาม ในธรรม ๖ ประการนัน้ พระองคพึ์งระลกึถึง 
ตถาคตว่า แม้เพราะเหตุนี้ๆ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น  
เป็นพระอรหันต์ … เป็นผู้จำาแนกธรรม มหานาม สมัยใด
อรยิสาวกระลกึถงึตถาคต สมยันัน้ จติของอริยสาวกนัน้ ย่อม
ไม่ถูกราคะกลุ้มรุม ไม่ถูกโทสะกลุ้มรุม ไม่ถูกโมหะกลุ้มรุม  
สมยันัน้ จติของอริยสาวกนัน้ ยอ่มดำาเนนิไปตรง มหานาม 
อริยสาวกผู้มีจิตดำาเนินไปตรงเพราะปรารภตถาคต ย่อมได ้
ความรู้อรรถ ย่อมได้ความรู้ธรรม ย่อมได้ความปราโมทย์
อันประกอบด้วยธรรม ปีติย่อมเกิดแก่อริยสาวกผู้มี 
ความปราโมทย์ กายของผู้มีใจประกอบด้วยปีติย่อมสงบ  
ผูม้กีายสงบยอ่มเสวยสขุ จิตของผูม้สุีขยอ่มตัง้มัน่ มหานาม 
อริยสาวกน้ีเรากลา่ววา่ เปน็ผูถ้งึความสงบอยูใ่นหมู่สตัวผ์ูถึ้ง 
ความไม่สงบ เป็นผู้ไม่มีความพยาบาทอยู่ในหมู่สัตว์ผู้มี
ความพยาบาท เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสแห่งธรรมเจริญ 
พุทธานุสสต.ิ

มหานาม อีกประการหนึ่ง พระองค์พึงระลึกถึง 
พระธรรมว่า พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้ว อันบุคคล 
พงึเหน็เอง … อนัวญิชูนพงึรู้เฉพาะตน มหานาม สมัยใด  
อริยสาวกระลึกถึงพระธรรม สมัยนั้น จิตของอริยสาวกนั้น 
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ย่อมไม่ถูกราคะกลุ้มรุม ไม่ถูกโทสะกลุ้มรุม ไม่ถูกโมหะ
กลุ้มรุม สมัยนั้น จิตของอริยสาวกนั้น ย่อมดำาเนินไปตรง  
มหานาม อริยสาวกผู้มีจิตดำาเนินไปตรงเพราะปรารภ 
พระธรรม ยอ่มไดค้วามรู้อรรถ ยอ่มไดค้วามรู้ธรรม ย่อมได ้
ความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรม … มหานาม  
อริยสาวกนี้เรากล่าวว่า เป็นผู้ถึงความสงบอยู่ในหมู่สัตว์ 
ผูถ้งึความไมส่งบ เป็นผูไ้มม่คีวามพยาบาทอยูใ่นหมู่สตัว์ผูมี้
ความพยาบาท เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสแห่งธรรมเจริญ
ธรรมานุสสต.ิ

มหานาม อีกประการหนึ่ง พระองค์พึงระลึกถึง 
พระสงฆว์า่ พระสงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาค เปน็ผูป้ฏบิตัิ
ดแีล้ว … เปน็นาบญุของโลก ไมม่นีาบญุอืน่ยิง่กว่า มหานาม  
สมัยใด อริยสาวกระลึกถึงพระสงฆ์ สมัยน้ัน จิตของอริยสาวกน้ัน 
ย่อมไม่ถูกราคะกลุ้มรุม ไม่ถูกโทสะกลุ้มรุม ไม่ถูกโมหะ
กลุ้มรุม สมัยนั้น จิตของอริยสาวกนั้น ย่อมดำาเนินไปตรง   
มหานาม อริยสาวกผู้มีจิตดำาเนินไปตรงเพราะปรารภ 
พระสงฆ์ ย่อมได้ความรู้อรรถ ย่อมได้ความรู้ธรรม ย่อมได ้
ความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรม … มหานาม อริยสาวกน้ี 
เรากล่าววา่ เป็นผูถ้งึความสงบอยูใ่นหมูส่ตัวผ์ูถ้งึความไมส่งบ  
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เป็นผู้ไม่มีความพยาบาทอยู่ในหมู่สัตว์ผู้มีความพยาบาท 
เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสแห่งธรรมเจริญสังฆานุสสต.ิ

มหานาม อีกประการหนึ่ง พระองค์พึงระลึกถึงศีล
ของตนว่า เราเป็นผูม้ศีีลไมข่าด ไมท่ะล ุไมด่า่ง ไม่พรอ้ย …  
เป็นไปเพื่อสมาธิ มหานาม สมัยใด อริยสาวกระลึกถึงศีล 
สมยันัน้ จติของอรยิสาวกนัน้ ยอ่มไมถ่กูราคะกลุม้รุม ไม่ถูก 
โทสะกลุม้รมุ ไมถ่กูโมหะกลุม้รุม สมยันัน้ จติของอรยิสาวกนัน้ 
ยอ่มดำาเนนิไปตรง มหานาม อริยสาวกผูม้จีติดำาเนนิไปตรง
เพราะปรารภศีล ย่อมได้ความรู้อรรถ ย่อมได้ความรู้ธรรม 
ย่อมได้ความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรม … มหานาม  
อริยสาวกนี้เรากล่าวว่า เป็นผู้ถึงความสงบอยู่ในหมู่สัตว์ 
ผู้ถึงความไม่สงบ เป็นผู้ไม่มีความพยาบาทอยู่ในหมู่สัตว์ 
ผูม้คีวามพยาบาท เป็นผูถ้งึพร้อมดว้ยกระแสแหง่ธรรมเจรญิ 
สีลานุสสต.ิ

มหานาม อกีประการหนึง่ พระองคพ์งึระลกึถงึจาคะ 
ของตนว่า เป็นลาภของเราหนอ เราไดดี้แลว้หนอ แมห้มูส่ตัว ์
เปน็ผูถ้กูมลทนิ คอื ความตระหนีค่รอบงำา แต่เราเปน็ผูมี้จิต 
ปราศจากมลทนิ คอื ความตระหนี ่อยูค่รองเรือน มีการบริจาค 
อันปล่อยอยู่เป็นประจำา มีฝ่ามืออันชุ่ม ยินดีแล้วในการสละ  
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เป็นผู้ควรแก่การขอ ยินดีในการให้และการแบ่งปัน มหานาม  
สมัยใด อรยิสาวกระลกึถงึจาคะ สมยันัน้ จติของอรยิสาวกนัน้ 
ย่อมไม่ถูกราคะกลุ้มรุม ไม่ถูกโทสะกลุ้มรุม ไม่ถูกโมหะ
กลุ้มรุม สมัยนั้น จิตของอริยสาวกนั้น ย่อมดำาเนินไปตรง  
มหานาม อริยสาวกผู้มีจิตดำาเนินไปตรงเพราะปรารภจาคะ  
ย่อมได้ความรู้อรรถ ย่อมได้ความรู้ธรรม ย่อมได้ความปราโมทย์ 
อันประกอบดว้ยธรรม … มหานาม อริยสาวกนีเ้รากลา่ววา่  
เปน็ผู้ถึงความสงบอยูใ่นหมูส่ตัวผู้์ถงึความไมส่งบ เปน็ผูไ้มมี่ 
ความพยาบาทอยู่ในหมู่สัตว์ผู้มีความพยาบาท เป็นผู้ถึงพร้อม 
ด้วยกระแสแห่งธรรมเจริญจาคานุสสต.ิ

มหานาม อีกประการหนึ่ง พระองค์พึงระลึกถึง
เทวดาทั้งหลายว่า เทวดาชั้นจาตุมหาราชิกามีอยู่ เทวดา
ชั้นดาวดึงส์มีอยู่ เทวดาชั้นยามามีอยู่ เทวดาชั้นดุสิตมีอยู่ 
เทวดาชั้นนิมมานรดีมีอยู่ เทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตีมีอยู่  
เทวดาช้ันพรหมกายิกามีอยู่ เทวดาช้ันท่ีสูงข้ึนไปกว่าน้ันก็มีอยู่  
เทวดาเหล่าน้ันประกอบด้วยศรัทธาเช่นใด จุติจากโลกนี้
แล้วไปบังเกิดในเทวโลกชั้นน้ันๆ ถึงเราก็เป็นผู้มีศรัทธา 
เชน่นัน้ เทวดาเหลา่นัน้ประกอบดว้ยศลีเชน่ใด จตุจิากโลกนี ้
แล้วไปบงัเกดิในเทวโลกชัน้นัน้ๆ ถึงเรากเ็ปน็ผูม้ศีลีเชน่นัน้  
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เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยสุตะเช่นใด จุติจากโลกน้ีแล้ว 
ไปบังเกิดในเทวโลกชั้นนั้นๆ ถึงเราก็เป็นผู้มีสุตะเช่นนั้น  
เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยจาคะเช่นใด จุติจากโลกนี้แล้ว 
ไปบังเกิดในเทวโลกชั้นน้ันๆ ถึงเราก็เป็นผู้มีจาคะเช่นน้ัน  
เทวดาเหลา่น้ันประกอบดว้ยปญัญาเชน่ใด จติุจากโลกน้ีแลว้ 
ไปบังเกิดในเทวโลกชั้นนั้นๆ ถึงเราก็เป็นผู้มีปัญญาเช่นนั้น  
มหานาม สมัยใด อริยสาวกระลึกถึงศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ 
และปัญญาของตนและของเทวดาเหล่านั้น สมัยนั้น จิตของ 
อริยสาวกน้ัน ย่อมไม่ถูกราคะกลุ้มรุม ไม่ถูกโทสะกลุ้มรุม ไม่ถูก 
โมหะกลุม้รมุ สมยันัน้ จติของอริยสาวกนัน้ ยอ่มดำาเนนิไปตรง   
มหานาม อรยิสาวกผูม้จีติดำาเนนิไปตรงเพราะปรารภเทวดา
ทั้งหลาย ย่อมได้ความรู้อรรถ ย่อมได้ความรู้ธรรม ย่อมได ้
ความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรม ปีติย่อมเกิดแก่ 
อริยสาวกผู้มีความปราโมทย์ กายของผู้มีใจประกอบด้วยปีติ
ย่อมสงบ ผู้มีกายสงบแล้วย่อมเสวยสุข จิตของผู้มีสุขย่อมต้ังม่ัน  
มหานาม อริยสาวกนี้เรากล่าวว่า เป็นผู้ถึงความสงบอยู่ใน
หมู่สัตว์ผู้ถึงความไม่สงบ เป็นผู้ไม่มีความพยาบาทอยู่ใน 
หมู่สัตว์ผู้มีความพยาบาท เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสแห่งธรรม 
เจริญเทวตานุสสต.ิ
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(ในสูตรอ่ืน -บาลี ฉกฺก. อำ. ๒๒/๓๔๘/๒๙๖. ตรัสว่า การระลึก 

ถึงตถาคต ระลึกถึงพระธรรม ระลึกถึงพระสงฆ์ ระลึกถึงศีล ระลึก 

ถึงจาคะ ระลึกถึงธรรมอันทำาให้เป็นเทวดา (อนุสสติทั้ง ๖ ประการ

อยา่งใดอยา่งหนึง่) ทำาให้จิตไม่ถกูกลุ้มรมุดว้ยราคะ โทสะ และโมหะ  

เป็นจิตดำาเนินไปตรง ก้าวออก หลุดพ้นไปจากความอยาก (เคธ) 

ซึ่งความอยาก หรือเคธนี้ เป็นชื่อแทนกามคุณ ๕.

ในสตูรอืน่ - บาล ีเอกาทสก. อำ. ๒๔/๓๖๑/๒๑๙. ตรสัวา่ 

อนสุสตทัิง้ ๖ ประการนี ้สามารถทำาไดแ้ม้เม่ือเดนิอยู ่หรอืเมือ่ยนือยู ่

หรือเมื่อนั่งอยู่ หรือเมื่อนอนอยู่ หรือเมื่อกำาลังทำางานอยู่ หรือเมื่อ

นอนเบียดบุตรอยู่บนที่นอน).
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ศึกษาในสิกขา ๓  
เพื่อละราคะ โทสะ โมหะ

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๙๖/๕๒๔. 

ภิกษุวัชชีบุตรรูปหนึ่ง ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่

พระองค์ผู้เจริญ สิกขาบท ๑๕๐ ถ้วนนี้ ย่อมมาสู่อุเทศทุกกึ่งเดือน  

ข้าพระองค์ไม่สามารถที่จะศึกษาในสิกขาบทเหล่านี้ พระเจ้าข้า.

ภิกษุ ก็เธอสามารถหรือ ที่จะศึกษาในสิกขาทั้ง ๓ 
คอื ในอธศิลีสกิขา ในอธจิติตสกิขา และในอธปิญัญาสกิขา.

ขา้พระองคส์ามารถทีจ่ะศกึษาในสกิขาทัง้ ๓ คอื ในอธศิลีสกิขา 

ในอธิจิตตสิกขา และในอธิปัญญาสิกขานั้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุ ถ้าอย่างนั้น เธอจงศึกษาในสิกขาท้ัง ๓ คือ
ในอธศิลีสกิขา ในอธิจติตสกิขา และในอธิปญัญาสกิขาเถดิ.

ภกิษ ุ เมือ่ใด เธอศกึษาในอธศิลีสกิขาบา้ง ศกึษาใน
อธิจิตตสิกขาบ้าง และศึกษาในอธิปัญญาสิกขาบ้าง เมื่อนั้น 
เธอผู้กำาลังศึกษาในศีลอันยิ่ง ศึกษาในจิตอันยิ่ง และศึกษา
ในปญัญาอนัยิง่อยู ่จะละราคะ โทสะ และโมหะเสยีได ้เพราะ 
ละราคะ โทสะ และโมหะได้นั้นเอง เธอจะไม่กระทำาสิ่งอัน
เป็นอกุศล และจะไม่เสพสิ่งที่เป็นบาปโดยแท้.
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การละธรรม ๓ เพ่ือละราคะ โทสะ โมหะ
-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๑๕๔/๗๖.

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าธรรม ๓ ประการเหล่านี้ ไม่มีอยู่
ในโลก ตถาคตก็ไม่ต้องเกิดขึ้นในโลก เป็นอรหันตสัมมา- 
สัมพุทธะ และธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ก็ไม่ต้อง 
รุ่งเรืองอยู่ในโลก ธรรม ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ ชาติ ชรา 
และมรณะ ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการเหล่าน้ีแล  
ถ้าไม่มีในโลก ตถาคตก็ไม่ต้องเกิดขึ้นในโลกเป็น 
อรหนัตสมัมาสมัพทุธะ และธรรมวนิยัทีต่ถาคตประกาศแลว้ 
ก็ไม่ต้องรุ่งเรืองอยู่ในโลก.

ภกิษทุัง้หลาย เพราะเหตทุีธ่รรม ๓ ประการเหลา่น้ี 
มีอยู่ในโลก ดังน้ัน ตถาคตจึงต้องเกิดขึ้นในโลก เป็น 
อรหนัตสมัมาสมัพทุธะ และธรรมวนิยัทีต่ถาคตประกาศแลว้ 
จึงต้องรุ่งเรืองอยู่ในโลก.

ภกิษทุัง้หลาย บคุคลเมือ่ไม่ละซึง่ธรรม ๓ คอื ราคะ 
โทสะ และโมหะ ก็ไม่อาจละซึ่งธรรม ๓ คือ ชาติ ชรา และ
มรณะ.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อไม่ละซึ่งธรรม ๓ คือ 
สกักายทฏิฐ ิ(ความเหน็วา่กายของตน) วจิิกิจฉา (ความลงัเลในธรรม

48 
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ที่ไม่ควรลังเล) และสีลัพพัตตปรามาส (การลูบคลำาศีลและพรต)  
ก็ไม่อาจละซึ่งธรรม ๓ คือ ราคะ โทสะ และโมหะ.

ภกิษทุัง้หลาย บคุคลเมือ่ไมล่ะซึง่ธรรม ๓ คือ การทำา 
ในใจโดยไมแ่ยบคาย (อโยนโิส มนสกิาร) การพัวพันอยู่ในทิฏฐิ 
อันชัว่ (กมุมัคคเสวนา) และการมจิีตหดหู ่(เจตโสลนีตัตา) กไ็มอ่าจ 
ละซ่ึงธรรม ๓ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพัตตปรามาส.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อไม่ละซึ่งธรรม ๓ คือ 
ความมีสติอันลืมหลง (มุฏฐสัจจะ) ความไม่มีสัมปชัญญะ  

(อสมัปชญัญะ) และความสา่ยแหง่จติ (เจตโส วกิเขปะ) กไ็มอ่าจ
ละซึ่งธรรม ๓ คือ การทำาในใจโดยไม่แยบคาย การพัวพัน
อยู่ในทิฏฐิอันชั่ว และการมีจิตหดหู่.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อไม่ละซึ่งธรรม ๓ คือ 
ความไม่อยากเหน็พระอรยิะ (อรยิานงั อทสัสนกมัย๎ตา) ความไม่ 
อยากฟังธรรมของพระอริยะ (อริยธัมมัง อโสตุกัม๎ยตา) และ
ความมีจิตเที่ยวเกาะเกี่ยว (อุปารัมภจิตตตา) ก็ไม่อาจละซึ่ง
ธรรม ๓ คือ ความมีสติอันลืมหลง ความไม่มีสัมปชัญญะ 
และความส่ายแห่งจิต.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อไม่ละซึ่งธรรม ๓ คือ  
ความฟุ้งซ่าน (อุทธัจจะ) ความไม่สำารวม (อสังวระ) และความทุศีล  
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(ทุสสีล๎ยะ) ก็ไม่อาจละซ่ึงธรรม ๓ คือ ความไม่อยากเห็นพระอริยะ  
ความไม่อยากฟังธรรมของพระอริยะ และความมีจิตเที่ยว
เกาะเกี่ยว.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อไม่ละซึ่งธรรม ๓ คือ 
ความไม่มีศรัทธา (อสัทธิยะ) ความไม่เอื้อเฟื้อ (อวทัญุตา)  
และความเกียจคร้าน (โกสัชชะ) ก็ไม่อาจละซึ่งธรรม ๓ คือ 
ความฟุ้งซ่าน ความไม่สำารวม และความทุศีล.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อไม่ละซึ่งธรรม ๓ คือ 
ความไมใ่สใ่จ (อนาทรยิะ) ความเปน็ผูว้า่ยาก (โทวจสัสตา) และ
ความมีมิตรชั่ว (ปาปมิตตา) ก็ไม่อาจละซึ่งธรรม ๓ คือ ความ
ไม่มีศรัทธา ความไม่เอื้อเฟื้อ และความเกียจคร้าน.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อไม่ละซึ่งธรรม ๓ คือ 
ความไมมี่หิร ิ(ไม่ละอายตอ่บาปอกศุล) ความไมม่โีอตตัปปะ (ไม่
เกรงกลวัตอ่บาปอกศุล) และความประมาท กไ็มอ่าจละซึง่ธรรม 
๓ คือ ความไมใ่สใ่จ ความเปน็ผูว้า่ยาก และความมีมิตรชัว่.

ภิกษุท้ังหลาย เม่ือบุคคลน้ี เป็นผู้ไม่มีหิริ (ไม่ละอาย

ต่อบาปอกุศล) ไม่มีโอตตัปปะ (ไม่เกรงกลัวต่อบาปอกุศล) และมี 
ความประมาทแล้ว เขาเม่ือเป็นผู้ประมาท ก็ไม่อาจละซ่ึง
ความไม่ใส่ใจ ความเป็นผู้ว่ายาก และความมีมิตรชั่ว.
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เขาเมื่อเป็นผู้มีมิตรชั่ว ก็ไม่อาจละซึ่งความไม่มี
ศรัทธา ความไม่เอื้อเฟื้อ และความเกียจคร้าน.

เขาเมือ่เป็นผูเ้กียจครา้น กไ็มอ่าจละซ่ึงความฟุ้งซา่น 
ความไม่สำารวม และความทุศีล.

เขาเมื่อเป็นผู้ทุศีล ก็ไม่อาจละซึ่งความไม่อยากเห็น
พระอรยิะ ความไมอ่ยากฟงัธรรมของพระอรยิะ และความมี 
จิตเที่ยวเกาะเกี่ยว.

เขาเมื่อเป็นผู้มีจิตเที่ยวเกาะเกี่ยว ก็ไม่อาจละซ่ึง 
ความมีสติอันลืมหลง ความไม่มีสัมปชัญญะ และความส่าย
แห่งจิต.

เขาเม่ือเป็นผู้มีความส่ายแห่งจิต ก็ไม่อาจละซ่ึงการทำา 
ในใจโดยไมแ่ยบคาย การพวัพนัอยูใ่นทิฏฐิอนัชัว่ และการมี 
จิตหดหู่.

เขาเมื่อเป็นผู้มีจิตหดหู่ ก็ไม่อาจละซ่ึงสักกายทิฏฐิ  
วิจิกิจฉา และสีลัพพัตตปรามาส.

เขาเมื่อเป็นผู้มีวิจิกิจฉา ก็ไม่อาจละซ่ึงราคะ 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.

ภิกษุท้ังหลาย บุคคลเม่ือละซ่ึงธรรม ๓ คือ สักกายทิฏฐิ  
วิจิกิจฉา และสีลัพพัตตปรามาส ก็อาจละซึ่งธรรม ๓ คือ 
ราคะ โทสะ และโมหะ.

ภกิษทุัง้หลาย บคุคลเมือ่ละซึง่ธรรม ๓ คอื การทำา
ในใจโดยไมแ่ยบคาย การพวัพนัอยูใ่นทิฏฐิอนัชัว่ และการมี 
จิตหดหู่ ก็อาจละซึ่งธรรม ๓ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา  
สีลัพพัตตปรามาส.

ภกิษทุัง้หลาย บคุคลเมือ่ละซึง่ธรรม ๓ คอื ความมี 
สติอันลืมหลง ความไม่มีสัมปชัญญะ และความส่ายแห่งจิต  
กอ็าจละซึง่ธรรม ๓ คอื การทำาในใจโดยไมแ่ยบคาย การพัวพัน 
อยู่ในทิฏฐิอันชั่ว และการมีจิตหดหู่.

ภิกษุท้ังหลาย บุคคลเม่ือละซ่ึงธรรม ๓ คือความไม่
อยากเห็นพระอริยะ ความไม่อยากฟังธรรมของพระอริยะ 
และความมีจิตเท่ียวเกาะเก่ียว ก็อาจละซ่ึงธรรม ๓ คือ ความมี 
สติอันลืมหลง ความไม่มีสัมปชัญญะ และความส่ายแห่งจิต.
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ภิกษุท้ังหลาย บุคคลเม่ือละซ่ึงธรรม ๓ คือ ความฟุ้งซ่าน  
ความไม่สำารวม และความทุศีล ก็อาจละซึ่งธรรม ๓ คือ 
ความไม่อยากเห็นพระอริยะ ความไม่อยากฟังธรรมของ 
พระอริยะ และความมีจิตเที่ยวเกาะเกี่ยว.

ภกิษทุัง้หลาย บคุคลเมือ่ละซึง่ธรรม ๓ คอื ความไม่มี 
ศรัทธา ความไม่เอื้อเฟื้อ และความเกียจคร้าน ก็อาจละซึ่ง
ธรรม ๓ คือ ความฟุ้งซ่าน ความไม่สำารวม และความทุศีล.

ภกิษทุัง้หลาย บคุคลเมือ่ละซึง่ธรรม ๓ คอื ความไม ่
ใส่ใจ ความเป็นผู้ว่ายาก และความมีมิตรชั่ว ก็อาจละ
ซึ่งธรรม ๓ คือ ความไม่มีศรัทธา ความไม่เอื้อเฟื้อ และ 
ความเกียจคร้าน.

ภกิษทุัง้หลาย บคุคลเมือ่ละซึง่ธรรม ๓ คอื ความไม่มี 
หิริ ความไม่มีโอตตัปปะ และความประมาท ก็อาจละซึ่ง 
ธรรม ๓ คือ ความไม่ใส่ใจ ความเป็นผู้ว่ายาก และความมี
มิตรชั่ว.

ภกิษทุัง้หลาย เมือ่บคุคลนี ้เปน็ผูม้หีริิ มีโอตตปัปะ  
และมคีวามไมป่ระมาทแลว้ เขาเมือ่เปน็ผูไ้มป่ระมาท กอ็าจ
ละซึ่งความไม่ใส่ใจ ความเป็นผู้ว่ายาก และความมีมิตรชั่ว.

เขาเมือ่เปน็ผูม้กีลัยาณมิตร (มติรทีด่งีาม) แลว้ กอ็าจละ 
ซึง่ความไมม่ศีรทัธา ความไมเ่อือ้เฟือ้ และความเกียจคร้าน.
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เขาเม่ือเป็นผู้มีความเพียรอันปรารภแล้ว (อารัทธวิริยะ) 
ก็อาจละซ่ึงความฟุ้งซ่าน ความไม่สำารวม และความทุศีล.

เขาเมื่อเป็นผู้มีศีล ก็อาจละซึ่งความไม่อยากเห็น
พระอรยิะ ความไมอ่ยากฟงัธรรมของพระอรยิะ และความมี 
จิตเที่ยวเกาะเกี่ยว.

เขาเม่ือเป็นผู้มีจิตไม่เท่ียวเกาะเก่ียว (อนุปารัมภจิตตะ)  
ก็อาจละซึง่ความมสีตอินัลมืหลง ความไมม่สีมัปชญัญะ และ
ความส่ายแห่งจิต.

เขาเมือ่เปน็ผูมี้จิตไมส่า่ยแลว้ (อวกิขติตจติตะ) กอ็าจละ 
ซึ่งการทำาในใจโดยไม่แยบคาย การพัวพันอยู่ในทิฏฐิอันชั่ว 
และการมีจิตหดหู่.

เขาเม่ือเป็นผู้มีจิตไม่หดหู่แล้ว (อลีนจิตตะ) ก็อาจละ 
ซึ่งสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพัตตปรามาส.

เขาเมื่อเป็นผู้ไม่มีวิจิกิจฉาแล้ว ก็อาจละซึ่งราคะ 
โทสะ และโมหะ.

เขาเม่ือเป็นผู้ละได้แล้วซ่ึงราคะ โทสะ และโมหะ ก็อาจ 
ละซึ่งชาติ ชรา และมรณะได้ ดังนี้.
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เห็นสัญโญชนิยธรรมโดยความเป็นของ
น่าเบ่ือหน่าย เพ่ือละราคะ โทสะ โมหะ

-บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๖๕/๒๕๒.

ภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๒ อย่างเหล่าน้ีมีอยู่ ๒ อย่าง
อะไรบ้าง คือ การตามเห็นความเป็นของน่ายินดี (อสฺสาทา)  

ในธรรมท้ังหลายอันเป็นท่ีต้ังแห่งสังโยชน์ (สฺโชนิเยสุ ธมฺเมสุ) 

และการตามเห็นความเป็นของน่าเบ่ือหน่าย (นิพฺพิทา) ในธรรม
ท้ังหลายอันเป็นท่ีต้ังแห่งสังโยชน์.

ภิกษุทั้งหลาย ผู้ตามเห็นความเป็นของน่ายินดี 
ในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์อยู่ ย่อมละราคะ 
โทสะ โมหะไม่ได้ เพราะละราคะ โทสะ โมหะไม่ได้ ย่อม
ไม่หลุดพ้นจากชาติ ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัส  
อุปายาสะทั้งหลาย เรากล่าวว่า ย่อมไม่หลุดพ้นจากทุกข์.

ภิกษุท้ังหลาย ผู้ตามเห็นความเป็นของน่าเบ่ือหน่าย  
ในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์อยู่ ย่อมละราคะ  
โทสะ โมหะได ้ เพราะละราคะ โทสะ โมหะได ้ย่อมหลดุพ้น
จากชาติ ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัส อุปายาสะ 
ทั้งหลาย เรากล่าวว่า ย่อมหลุดพ้นจากทุกข์.

ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แลธรรม ๒ อย่าง.

49 
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(ธรรมเป็นทีต่ัง้แหง่สงัโยชน์ ไดแ้ก ่อายตนะภายในหก คอื 

ตา หู จมกู ล้ิน กาย ใจ -บาล ีสฬา. สำ. ๑๘/๑๑๐/๑๕๙. อายตนะ

ภายนอกหก คอื รูป เสยีง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ธรรม -บาลี สฬา. สำ. 

๑๘/๑๓๕/๑๘๙. ขันธ์ห้า คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ  

-บาลี ขนฺธ. สำ. ๑๗/๒๐๒/๓๐๘. นอกจากนี้ ยังได้ตรัสอีกว่า  

ธรรมเหล่านี ้กเ็ปน็ทีต่ัง้แหง่อปุาทาน (อปุาทานนยิธรรม) ดว้ยเช่นกัน  

ผูส้นใจสามารถศึกษาเพิม่เตมิไดจ้าก หนังสอืพทุธวจน-หมวดธรรม  

เล่ม ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา หรือจากพระไตรปิฎก. -ผู้รวบรวม)
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เพราะมีความสิ้นไปแห่งนันทิ  
จึิงมีความสิ้นไปแห่งราคะ

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๖๓/๑๐๓.

ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุเห็นรูปอันไม่เที่ยงนั่นแหละ 

ว่าไม่เที่ยง ความเห็นของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิ เม่ือเห็น

อยู่โดยถกูตอ้ง ยอ่มเบือ่หนา่ย เพราะความสิน้ไปแหง่นันทิ 

(ความเพลิน) จึงมีความสิ้นไปแห่งราคะ เพราะความสิ้นไป

แหง่ราคะ จงึมีความสิน้ไปแหง่นนัทิ เพราะความสิน้ไปแห่ง

นันทิและราคะ กล่าวได้ว่า จิตหลุดพ้นแล้วด้วยดี.

ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุเห็นเวทนาอันไม่เท่ียงน่ันแหละ  

ว่าไม่เท่ียง … ภิกษุเห็นสัญญาอันไม่เท่ียงน่ันแหละ ว่าไม่เท่ียง  

… ภิกษุเห็นสังขารอันไม่เท่ียงน่ันแหละ ว่าไม่เท่ียง … 

ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุเห็นวิญญาณอันไม่เท่ียงน่ันแหละ  

วา่ไมเ่ท่ียง ความเหน็ของเธอนัน้เปน็สมัมาทฏิฐิ เมือ่เหน็อยู ่

โดยถูกต้อง ย่อมเบื่อหน่าย เพราะความส้ินไปแห่งนันทิ 

จงึมคีวามสิน้ไปแหง่ราคะ เพราะความสิน้ไปแหง่ราคะ จงึม ี

ความส้ินไปแหง่นนัท ิเพราะความสิน้ไปแหง่นนัทแิละราคะ  

กล่าวได้ว่า จิตหลุดพ้นแล้วด้วยด.ี

๕0 
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ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงกระทำาไว้ในใจซึ่งรูป
โดยอุบายอันแยบคาย และจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยง
แห่งรูป ตามความเป็นจริง เมื่อภิกษุกระทำาไว้ในใจซึ่งรูป 
โดยอุบายอนัแยบคาย และพจิารณาเหน็ความไมเ่ทีย่งแหง่รปู  
ตามความเป็นจริง ย่อมเบ่ือหน่ายในรูป เพราะความส้ินไป 
แห่งนันทิ จึงมีความสิ้นไปแห่งราคะ เพราะความสิ้นไป 
แห่งราคะ จึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิ เพราะความสิ้นไป 
แห่งนันทิและราคะ กล่าวได้ว่า จิตหลุดพ้นแล้วด้วยด.ี

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงกระทำาไว้ในใจซึ่ง
เวทนาโดยอุบายอันแยบคาย … เธอทั้งหลายจงกระทำา
ไว้ในใจซึ่งสัญญาโดยอุบายอันแยบคาย … เธอท้ังหลาย 
จงกระทำาไว้ในใจซึ่งสังขารโดยอุบายอันแยบคาย … .

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงกระทำาไว้ในใจ
ซึ่งวิญญาณโดยอุบายอันแยบคาย และจงพิจารณาเห็น 
ความไม่เที่ยงแห่งวิญญาณ ตามความเป็นจริง เมื่อภิกษุ 
กระทำาไว้ในใจซ่ึงวิญญาณโดยอุบายอันแยบคาย และพิจารณา 
เห็นความไม่เที่ยงแห่งวิญญาณ ตามความเป็นจริง ย่อม 
เบ่ือหน่ายในวิญญาณ เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิ จึงมี 
ความสิ้นไปแห่งราคะ เพราะความสิ้นไปแห่งราคะ จึงมี 
ความส้ินไปแหง่นนัท ิเพราะความสิน้ไปแหง่นนัทแิละราคะ  
กล่าวได้ว่า จิตหลุดพ้นแล้วด้วยดี.
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(ในสตูรอืน่ -บาลี สฬา. สำ. ๑๘/๑๗๙-๑๘๐/๒๔๕-๒๔๘.  

ได้ตรัสโดยลักษณะเดียวกันนี้  แต่เปลี่ยนจากชื่อของขันธ์ห้า  

เป็นอายตนะภายในหก คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ และอายตนะ

ภายนอกหก คอื รปู เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ธรรม. -ผูร้วบรวม)
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นิพพานที่เห็นได้เอง
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๐๒/๔๙๕.

ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ คำาทีพ่ระโคดมกลา่ววา่ นพิพานทีเ่หน็

ไดเ้อง (สนทฺฏิฺกิ นพิพฺาน) นพิพานทีเ่หน็ไดเ้อง ดงันี ้ ขา้แต่พระโคดม 

ผูเ้จรญิ นิพพานท่ีเห็นไดเ้อง ไมป่ระกอบดว้ยกาล เปน็ส่ิงทีก่ล่าวกะผูอ้ืน่วา่ 

ท่านจงมาดูเถิด เป็นส่ิงท่ีควรน้อมเข้ามาใส่ใจ เป็นส่ิงท่ีผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนน้ัน 

มีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรเล่า พระเจ้าข้า.

พราหมณ์ บุคคลผู้มีราคะ ถูกราคะครอบงำา มีจิต
ถกูราคะกล้มุรมุ ย่อมคดิเพือ่เบยีดเบยีนตนเองบา้ง ย่อมคดิ 
เพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง ย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนทั้งสอง 
ฝ่ายบ้าง ย่อมเสวยเฉพาะซ่ึงทุกขะโทมนัสอันเป็นไปทางจิตบ้าง  
เมื่อละราคะได้แล้ว เขาย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนตนเอง 
ย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่น ย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียน 
ทั้งสองฝ่าย และย่อมไม่เสวยเฉพาะซึ่งทุกขะโทมนัสอัน 
เป็นไปทางจิตโดยแท้ พราหมณ์ นิพพานที่เห็นได้เอง 
(สนทฺฏิฺกิ นพิพฺาน) ไมป่ระกอบด้วยกาล เปน็สิง่ทีค่วรกลา่วกะ 
ผูอ่ื้นวา่ทา่นจงมาดเูถดิ เปน็สิง่ทีค่วรนอ้มเขา้มาใสใ่จ เปน็สิง่ที ่
ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้.

๕1 
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พราหมณ์ บุคคลผู้มีโทสะ ถูกโทสะครอบงำา มีจิต
ถกูโทสะกลุม้รมุ ยอ่มคดิเพือ่เบยีดเบยีนตนเองบา้ง ย่อมคดิ 
เพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง ย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนทั้งสอง 
ฝ่ายบ้าง ย่อมเสวยเฉพาะซ่ึงทุกขะโทมนัสอันเป็นไปทางจิตบ้าง  
เมื่อละโทสะได้แล้ว เขาย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนตนเอง 
ย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่น ย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียน 
ทั้งสองฝ่าย และย่อมไม่เสวยเฉพาะซึ่งทุกขะโทมนัสอัน 
เป็นไปทางจิตโดยแท้ พราหมณ์ นิพพานท่ีเห็นได้เอง  
ไม่ประกอบด้วยกาล เป็นส่ิงท่ีควรกล่าวกะผู้อ่ืนว่าท่านจงมา
ดูเถิด เป็นส่ิงท่ีควรน้อมเข้ามาใส่ใจ เป็นส่ิงท่ีผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน  
ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้.

พราหมณ์ บุคคลผู้มีโมหะ ถูกโมหะครอบงำา มีจิต
ถกูโมหะกลุม้รมุ ยอ่มคดิเพือ่เบยีดเบยีนตนเองบา้ง ย่อมคดิ 
เพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง ย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนทั้งสอง 
ฝ่ายบ้าง ย่อมเสวยเฉพาะซ่ึงทุกขะโทมนัสอันเป็นไปทางจิตบ้าง  
เม่ือละโมหะได้แล้ว เขาย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนตนเอง 
ย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่น ย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียน
ทั้งสองฝ่าย และย่อมไม่เสวยเฉพาะซึ่งทุกขะโทมนัสอัน 
เป็นไปในทางจิตโดยแท้ พราหมณ์ นิพพานท่ีเห็นได้เอง  
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ไม่ประกอบด้วยกาล เป็นส่ิงท่ีควรกล่าวกะผู้อ่ืนว่าท่านจงมา
ดูเถิด เป็นส่ิงท่ีควรน้อมเข้ามาใส่ใจ เป็นส่ิงท่ีผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน  
ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้.

พราหมณ ์ เมือ่ใด ผูน้ีย้อ่มเสวยเฉพาะซึง่ความสิน้ไป 
แหง่ราคะ อันหาเศษเหลอืมไิด ้ยอ่มเสวยเฉพาะซึง่ความสิน้ไป 
แห่งโทสะ อันหาเศษเหลือมิได้ ย่อมเสวยเฉพาะซ่ึงความส้ินไป 
แห่งโมหะ อันหาเศษเหลือมิได้ พราหมณ์เอย เม่ือน้ัน 
นิพพานท่ีเห็นได้เอง ไม่ประกอบด้วยกาล เป็นส่ิงท่ีควรกล่าวกะ
ผู้อ่ืนว่าท่านจงมาดูเถิด เป็นส่ิงท่ีควรน้อมเข้ามาใส่ใจ เป็นส่ิงท่ี 
ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้แล.
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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 
เปน็ปฏิปทาให้ถึงความดบัไมเ่หลอืแหง่ภพ ไดแ้กส่ิง่เหลา่นี ้
คือ ความเห็นชอบ ความดำาริชอบ การพูดจาชอบ การทำา 
การงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ  
ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ.

๑. ภพ = สถานที่อันวิญญาณใช้ตั้งอาศัยเพื่อเกิดขึ้น หรือเจริญงอกงามต่อไป.  
-ผู้รวบรวม

๒. กามภพ = ท่ีเกิดอันอาศัย ดิน นํ้า ไฟ ลม รูปภพ = สถานท่ีเกิดอันอาศัยส่ิงท่ีเป็น 
รูปในส่วนละเอียด อรูปภพ = สถานท่ีเกิดอันอาศัยส่ิงท่ีไม่ใช่รูป. -ผู้รวบรวม

๕๒ 
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สกทาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

การตั้งอยู่ของวิญญาณ  
คือ การบังเกิดในภพใหม่

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๘๗/๕๑๖.

ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระองคต์รสัวา่ ภพ ภพ ดงันี ้ภพ ยอ่มมไีด ้ 

ด้วยเหตุเพียงเท่าไร พระเจ้าข้า.

อานนท ์ ถ้ากรรมมีกามธาตุ1 เป็นวิบาก จะไม่ได้มีแล้ว  
กามภพจะพึงปรากฏได้หรือ.

ไม่พึงปรากฏเลย พระเจ้าข้า.

อานนท ์ ด้วยเหตุนีแ้หละ กรรมจงึเปน็ผนืนา (กมมฺ 

เขตตฺ) วิญญาณเปน็พชื (วิฺาณ พชี) ตัณหาเปน็ยางของพชื  
(ตณฺหา สิเนโห) วิญญาณของสัตว์ท้ังหลายท่ีมีอวิชชาเป็น 
เคร่ืองก้ัน มีตัณหาเป็นเคร่ืองผูก ต้ังอยู่แล้วด้วยธาตุช้ันทราม  
การบงัเกิดขึน้ในภพใหมต่่อไป ยอ่มมไีดด้ว้ยอาการอยา่งนี ้ 
(อวิชฺชานีวรณาน สตฺตาน ตณฺหาสฺโชนาน หีนาย ธาตุยา วิฺาณ 

ปติฏฺิต เอว อายตึ ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ โหติ).
อานนท์ ถ้ากรรมมีรูปธาตุ2 เป็นวิบาก จะไม่ได้มีแล้ว 

รูปภพจะพึงปรากฏได้หรือ.
ไม่พึงปรากฏเลย พระเจ้าข้า.

๑. กามธาตุ = ธาตุดิน ธาตุนํ้า ธาตุไฟ และธาตุลม. -ผู้รวบรวม
๒. รูปธาตุ = ส่ิงท่ีเป็นรูปในส่วนละเอียด. -ผู้รวบรวม

๕๓ 
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อานนท์ ด้วยเหตุนี้แหละ กรรมจึงเป็นผืนนา 
วิญญาณเป็นพืช ตัณหาเป็นยางของพืช วิญญาณของ 
สัตว์ท้ังหลายท่ีมีอวิชชาเป็นเคร่ืองก้ัน มีตัณหาเป็นเคร่ืองผูก  
ตัง้อยูแ่ลว้ดว้ยธาตชุัน้กลาง (มชฺฌิมาย ธาตุยา) การบังเกิดข้ึน
ในภพใหม่ต่อไป ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี.้

อานนท ์ ถ้ากรรมมีอรูปธาตุ1 เป็นวิบาก จะไม่ได้มีแล้ว  
อรูปภพจะพึงปรากฏได้หรือ.

ไม่พึงปรากฏเลย พระเจ้าข้า.

อานนท์ ด้วยเหตุนี้แหละ กรรมจึงเป็นผืนนา 
วิญญาณเป็นพืช ตัณหาเป็นยางของพืช วิญญาณของ 
สัตว์ท้ังหลายท่ีมีอวิชชาเป็นเคร่ืองก้ัน มีตัณหาเป็นเคร่ืองผูก  
ตัง้อยูแ่ล้วดว้ยธาตุชัน้ประณตี (ปณตีาย ธาตยุา) การบังเกิดข้ึน 
ในภพใหม่ต่อไป ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างน้ี.

อานนท์ ภพ ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างน้ีแล.

๑. อรูปธาตุ = ส่ิงท่ีไม่ใช่รูป เป็นนามธรรม เช่น เวทนา สัญญา สังขาร (ผู้ได้สมาธิระดับ
อากาสานัญจายตนะข้ึนไป). -ผู้รวบรวม
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สกทาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

การตั้งอยู่ของความเจตนา  
หรือความปรารถนา  
คือ การบังเกิดในภพใหม่

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๘๘/๕๑๗.

ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระองคต์รสัวา่ ภพ ภพ ดงันี ้ภพ ยอ่มมไีด ้ 
ด้วยเหตุเพียงเท่าไร พระเจ้าข้า.

อานนท ์ ถ้ากรรมมีกามธาตุเป็นวิบาก จะไม่ได้มีแล้ว 
กามภพจะพึงปรากฏได้หรือ.

ไม่พึงปรากฏเลย พระเจ้าข้า.

อานนท ์ ด้วยเหตุนีแ้หละ กรรมจงึเปน็ผนืนา (กมมฺ 

เขตตฺ) วิญญาณเปน็พชื (วิฺาณ พชี) ตัณหาเปน็ยางของพชื  
(ตณหฺา สเินโห) ความเจตนาก็ด ีความปรารถนากด็ ีของสัตว์ 
ท้ังหลายท่ีมีอวิชชาเป็นเคร่ืองก้ัน มีตัณหาเป็นเคร่ืองผูก  
ต้ังอยู่แล้วด้วยธาตุช้ันทราม การบังเกิดข้ึนในภพใหม่ต่อไป  
ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ (อวิชฺชานีวรณาน สตฺตาน ตณฺหา- 
สฺโชนาน หีนาย ธาตุยา เจตนา ปติฏฺิตา ปตฺถนา ปติฏฺิตา เอว อายตึ  
ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ โหติิ).

อานนท์ ถ้ากรรมมีรูปธาตุเป็นวิบาก จะไม่ได้มีแล้ว 
รูปภพจะพึงปรากฏได้หรือ.

ไม่พึงปรากฏเลย พระเจ้าข้า.

๕4 
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อานนท์ ด้วยเหตุนี้แหละ กรรมจึงเป็นผืนนา 
วิญญาณเป็นพืช ตัณหาเป็นยางของพืช ความเจตนาก็ดี  
ความปรารถนาก็ดี ของสัตว์ท้ังหลายท่ีมีอวิชชาเป็นเคร่ืองก้ัน  
มีตัณหาเป็นเคร่ืองผูก ตั้งอยู่แล้วด้วยธาตุชั้นกลาง  
(มชฺฌิมาย ธาตุยา) การบังเกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไป ย่อมมีได้
ด้วยอาการอย่างนี.้

อานนท์ ถา้กรรมมีอรปูธาตเุป็นวบิาก จะไม่ไดมี้แลว้ 
อรูปภพจะพึงปรากฏได้หรือ.

ไม่พึงปรากฏเลย พระเจ้าข้า.

อานนท์ ด้วยเหตุนี้แหละ กรรมจึงเป็นผืนนา 
วิญญาณเป็นพืช ตัณหาเป็นยางของพืช ความเจตนาก็ดี  
ความปรารถนาก็ดี ของสัตว์ท้ังหลายท่ีมีอวิชชาเป็นเคร่ืองก้ัน  
มีตัณหาเป็นเครื่องผูก ต้ังอยู่แล้วด้วยธาตุชั้นประณีต 
(ปณีตาย ธาตุยา) การบังเกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไป ย่อมมีได้
ด้วยอาการอย่างนี.้

อานนท์ ภพ ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างน้ีแล.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สกทาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

ฉนัทะ ราคะ นันท ิตณัหา อปุายะ  

และอปุาทาน ในขนัธ์ ๕ คอื เครือ่งน�าไปสูภ่พ 

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๓๓/๓๖๘.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์ตรัสว่า เครื่องนำาไปสู่ภพ  
เครื่องนำาไปสู่ภพ ดังนี้ ก็เคร่ืองนำาไปสู่ภพเป็นอย่างไร และความดับ 
ไม่เหลือของเครื่องนำาไปสู่ภพเป็นอย่างไร พระเจ้าข้า.

ราธะ ฉันทะ (ความพอใจ) ราคะ (ความกำาหนัด) นนัท ิ
(ความเพลิน) ตัณหา (ความอยาก) อุปายะ (ความเข้าถึง)  
และอุปาทาน (ความถือมั่น) อันเป็นเครื่ องตั้ งทับ  
เคร่ืองเข้าไปอาศัย และเคร่ืองนอนเน่ืองแห่งจิต (เจตโส อธิฏฺานา- 

ภินิเวสานุสยา) ในรูป สิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าเคร่ืองน�าไปสู่ภพ  
ความดบัไมเ่หลอืของเครือ่งน�าไปสูภ่พมไีด ้เพราะความดบั 
ไมเ่หลือของฉนัทะ ราคะ นนัท ิตัณหา อุปายะ และอปุาทาน 
เหล่านั้นนั่นเอง.

ราธะ ฉันทะ ราคะ นนัทิ ตัณหา อปุายะ และอปุาทาน  
อนัเป็นเครือ่งตัง้ทบั เคร่ืองเข้าไปอาศัย และเคร่ืองนอนเน่ือง 
แห่งจิตในเวทนา … ในสัญญา … ในสังขารท้ังหลาย …  
ในวิญญาณ สิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าเคร่ืองน�าไปสู่ภพ  
ความดับไม่เหลือของเคร่ืองน�าไปสู่ภพมีได้ เพราะความดับ 
ไมเ่หลือของฉนัทะ ราคะ นนัท ิตัณหา อุปายะ และอปุาทาน  
เหล่าน้ันน่ันเอง.

๕๕ 
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สกทาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

มีจิตฝังลงไปในสิ่งใด  
เครื่องน�าไปสู่ภพใหม่ย่อมม ี 

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๘๐/๑๔๙.

ภกิษทุัง้หลาย ถา้บคุคลยอ่มคดิ (เจเตต)ิ ถงึสิง่ใดอยู ่ 
ย่อมด�าริ (ปกปฺเปติ) ถึงส่ิงใดอยู่ และย่อมมีจิตฝังลงไป (อนุเสติ)  
ในส่ิงใดอยู่ สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการต้ังอยู่แห่ง
วิญญาณ เม่ืออารมณ์มีอยู่ ความต้ังข้ึนเฉพาะแห่งวิญญาณ 
ย่อมมี เม่ือวิญญาณน้ันต้ังข้ึนเฉพาะ เจริญงอกงามแล้ว  
เคร่ืองน�าไปสู่ภพใหม่ (นติ) ย่อมมี เม่ือเคร่ืองนำาไปสู่ภพใหม่มี  
การมาการไป (อาคติคติ) ย่อมมี เม่ือการมาการไปมี การเคล่ือน 
และการบังเกิดย่อมมี เม่ือการเคล่ือนและการบังเกิดมี ชาติ 
ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัส อุปายาสะทั้งหลาย
จึงเกิดขึ้นครบถ้วนต่อไป ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์
ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.

ภิกษทุัง้หลาย ถา้บคุคลย่อมไม่คดิถึงสิง่ใด ยอ่มไม่
ด�าริถึงสิ่งใด แต่เขายังมีจิตฝังลงไปในสิ่งใดอยู่ สิ่งนั้นย่อม
เป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณ เมื่ออารมณ์มีอยู่  
ความต้ังขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมี เมื่อวิญญาณน้ัน  
ตัง้ขึน้เฉพาะ เจรญิงอกงามแลว้ เครือ่งนำาไปสูภ่พใหม่ย่อมมี  

๕๖ 
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เมือ่เครือ่งนำาไปสู่ภพใหมม่ ีการมาการไปยอ่มม ี เมือ่การมา
การไปมี การเคลื่อนและการบังเกิดย่อมมี เมื่อการเคลื่อน
และการบงัเกิดมี ชาติ ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทกุขะโทมนสั 
อุปายาสะท้ังหลาย จึงเกิดข้ึนครบถ้วนต่อไป ความเกิดข้ึนพร้อม 
แห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.

ภกิษทุัง้หลาย กถ้็าวา่บคุคลยอ่มไม่คดิถึงสิง่ใดดว้ย  
ย่อมไม่ด�าริถึงส่ิงใดด้วย และย่อมไม่มีจิตฝังลงไปในส่ิงใดด้วย 
ในกาลใด ในกาลนัน้ สิง่นัน้ยอ่มไมเ่ปน็อารมณเ์พือ่การตัง้อยู ่
แหง่วญิญาณไดเ้ลย เมือ่อารมณไ์มมี่ ความตัง้ขึน้เฉพาะแหง่ 
วิญญาณย่อมไม่มี เม่ือวิญญาณน้ันไม่ต้ังข้ึนเฉพาะ ไม่เจริญ
งอกงามแล้ว เคร่ืองนำาไปสู่ภพใหม่ย่อมไม่มี เม่ือเคร่ืองนำาไปสู่ 
ภพใหมไ่มม่ ีการมาการไปยอ่มไมม่ ี เมือ่การมาการไปไม่มี 
การเคลื่อนและการบังเกิดย่อมไม่มี เมื่อการเคลื่อนและ 
การบงัเกดิไมม่ ีชาต ิชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทกุขะโทมนสั
อุปายาสะทัง้หลายต่อไป จงึดบัสิน้ ความดบัลงแหง่กองทุกข์
ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้แล.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สกทาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

มีจิตฝังลงไปในสิ่งใด  
การก้าวลงแห่งนามรูปย่อมมี

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๗๙/๑๔๗.

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าบุคคลย่อมคิดถึงสิ่งใดอยู่ ย่อม
ด�าริถึงส่ิงใดอยู่ และย่อมมีจิตฝังลงไปในส่ิงใดอยู่ ส่ิงน้ัน 
ย่อมเป็นอารมณ์เพ่ือการต้ังอยู่แห่งวิญญาณ เม่ืออารมณ์มีอยู่  
ความตั้งข้ึนเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมี เมื่อวิญญาณนั้น 
ตั้งขึ้นเฉพาะ เจริญงอกงามแล้ว การก้าวลงแห่งนามรูป  

(นามรูปสฺส อวกฺกนฺติ) ย่อมมี เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย  
จึงมีสฬายตนะ เพราะมีสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ 
เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย 
จงึมตีณัหา เพราะมตีณัหาเปน็ปจัจยั จงึมอีปุาทาน เพราะม ี
อุปาทานเป็นปัจจยั จงึมภีพ เพราะมภีพเป็นปัจจยั จงึมชีาต ิ 
เพราะมีชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะ 
โทมนัสอุปายาสะท้ังหลาย จึงเกิดข้ึนครบถ้วน ความเกิดข้ึน
พร้อมแห่งกองทุกข์ท้ังส้ินน้ี ย่อมมีด้วยอาการอย่างน้ี.

ภิกษทุัง้หลาย ถา้บคุคลย่อมไม่คดิถึงสิง่ใด ยอ่มไม่
ด�าริถึงสิ่งใด แต่เขายังมีจิตฝังลงไปในสิ่งใดอยู่ สิ่งนั้นย่อม
เป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณ เมื่ออารมณ์มีอยู่  

๕7 
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ความตั้งข้ึนเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมี เมื่อวิญญาณนั้น  
ตัง้ขึน้เฉพาะ เจริญงอกงามแลว้ การกา้วลงแห่งนามรปูยอ่มม ี 
เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ … ความเกิดข้ึนพร้อม 
แห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.

ภกิษทุัง้หลาย กถ้็าวา่บคุคลยอ่มไม่คดิถึงสิง่ใดดว้ย  
ย่อมไม่ด�าริถึงส่ิงใดด้วย และย่อมไม่มีจิตฝังลงไปในส่ิงใดด้วย 
ในกาลใด ในกาลน้ัน ส่ิงน้ันย่อมไม่เป็นอารมณ์เพ่ือการต้ังอยู่ 
แหง่วญิญาณไดเ้ลย เมือ่อารมณไ์มมี่ ความตัง้ขึน้เฉพาะแหง่ 
วญิญาณยอ่มไมม่ ี เมือ่วญิญาณนัน้ไมต้ั่งขึน้เฉพาะ ไม่เจริญ
งอกงามแล้ว การก้าวลงแห่งนามรูปย่อมไม่มี เพราะมีความดับ
แหง่นามรปู จงึมคีวามดับแหง่สฬายตนะ เพราะมีความดบั
แห่งสฬายตนะ จึงมีความดับแห่งผัสสะ เพราะมีความดับ
แห่งผัสสะ จึงมีความดับแห่งเวทนา เพราะมีความดับแห่ง
เวทนา จึงมีความดับแห่งตัณหา เพราะมีความดับแห่งตัณหา 
จึงมีความดับแห่งอุปาทาน เพราะมีความดับแห่งอุปาทาน  
จึงมีความดับแห่งภพ เพราะมีความดับแห่งภพ จึงมีความดับ 
แหง่ชาต ิ เพราะมคีวามดบัแห่งชาตินัน่แล ชรามรณะ โสกะ 
ปริเทวะ ทุกขะโทมนัส อุปายาสะท้ังหลาย จึงดับส้ิน ความดับ
ลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้แล.
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มีจิตฝังลงไปในสิ่งใด  
การเกิดข้ึนแห่งภพใหม่ต่อไปย่อมมี

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๗๘/๑๔๕.

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าบุคคลย่อมคิดถึงสิ่งใดอยู่ ย่อม 
ด�าริถึงสิ่งใดอยู่ และย่อมมีจิตฝังลงไปในสิ่งใดอยู่ สิ่งนั้น 
ย่อมเป็นอารมณ์เพ่ือการต้ังอยู่แห่งวิญญาณ เม่ืออารมณ์มีอยู่  
ความตั้งข้ึนเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมี เมื่อวิญญาณนั้น 
ตั้งขึ้นเฉพาะ เจริญงอกงามแล้ว การเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ 
ต่อไป (ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ) ย่อมมี เม่ือการเกิดข้ึนแห่งภพใหม่ 
ต่อไปมีอยู่ ชาติ ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัส อุปายาสะ 
ทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนต่อไป ความเกิดขึ้นพร้อมแห่ง
กองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าบุคคลย่อมไม่คิดถึงสิ่งใด ย่อม
ไม่ด�ารถิงึสิง่ใด แตเ่ขายงัมีจติฝงัลงไปในสิง่ใดอยู ่ สิง่นัน้ 
ย่อมเป็นอารมณ์เพ่ือการต้ังอยู่แห่งวิญญาณ เม่ืออารมณ์มีอยู่  
ความตั้งข้ึนเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมี เมื่อวิญญาณนั้น 
ตั้งขึ้นเฉพาะ เจริญงอกงามแล้ว การเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ 
ต่อไปย่อมมี เม่ือการเกิดข้ึนแห่งภพใหม่ต่อไปมีอยู่ ชาติ ชรา
มรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัส อุปายาสะท้ังหลาย จึงเกิดข้ึน 

๕8 



153

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สกทาคามี

ครบถ้วนต่อไป ความเกิดข้ึนพร้อมแห่งกองทุกข์ท้ังส้ินน้ี 
ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.

ภกิษทุัง้หลาย กถ้็าวา่บคุคลยอ่มไม่คดิถึงสิง่ใดดว้ย  
ย่อมไม่ด�าริถึงส่ิงใดด้วย และย่อมไม่มีจิตฝังลงไปในส่ิงใดด้วย 
ในกาลใด ในกาลน้ัน ส่ิงน้ันย่อมไม่เป็นอารมณ์เพ่ือการต้ังอยู่ 
แหง่วญิญาณไดเ้ลย เมือ่อารมณไ์มมี่ ความตัง้ขึน้เฉพาะแหง่
วญิญาณยอ่มไมม่ ี เมือ่วญิญาณนัน้ไมต้ั่งขึน้เฉพาะ ไม่เจริญ 
งอกงามแลว้ การเกดิขึน้แห่งภพใหม่ต่อไปย่อมไมม่ ี เม่ือ
การเกิดข้ึนแห่งภพใหม่ต่อไปไม่มี ชาติ ชรามรณะ โสกะ 
ปริเทวะ ทุกขะโทมนัส อุปายาสะทั้งหลายต่อไป จึงดับสิ้น 
ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ 
ดังนี้แล.
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ข้อปฏิบัติเพื่อความเป็น  
อริยบุคคล
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อานิสงส์ของธรรม 4 ประการ
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๑๖/๑๖๓๔., -บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๓๓๒/๒๔๘.

ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการเหล่านี้ อันบุคคล
เจรญิแลว้ กระทำาใหม้ากแลว้ ยอ่มเปน็ไปเพือ่กระทำาใหแ้จ้ง
ซึ่งโสดาปัตติผล ๔ ประการอะไรบ้าง คือ 

(๑) การคบสัตบุรุษ (สปฺปุริสสำเสว)

(๒) การฟังสัทธรรม (สทฺธมฺมสฺสวน)

(๓) การกระท�าไว้ในใจโดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) 
(๔) การปฏบิติัธรรมสมควรแก่ธรรม (ธมมฺานธุมมฺ- 

ปฏิปตฺติ)

ภิกษทุัง้หลาย ธรรม ๔ ประการเหลา่นีแ้ล อนับคุคล 
เจรญิแลว้ กระทำาใหม้ากแลว้ ยอ่มเปน็ไปเพือ่กระทำาใหแ้จ้ง
ซึ่งโสดาปัตติผล.

ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการเหล่านี้ อันบุคคล
เจรญิแลว้ กระทำาใหม้ากแลว้ ยอ่มเปน็ไปเพือ่กระทำาใหแ้จ้ง 
ซึ่งสกทาคามิผล ๔ ประการอะไรบ้าง คือ การคบสัตบุรุษ  
การฟงัสทัธรรม การกระทำาไวใ้นใจโดยแยบคาย การปฏบิตัิ
ธรรมสมควรแก่ธรรม.

ภิกษทุัง้หลาย ธรรม ๔ ประการเหลา่นีแ้ล อนับคุคล 
เจรญิแลว้ กระทำาใหม้ากแลว้ ยอ่มเปน็ไปเพือ่กระทำาใหแ้จ้ง
ซึ่งสกทาคามิผล.

๕9 
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ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการเหล่านี้ อันบุคคล
เจรญิแลว้ กระทำาใหม้ากแลว้ ยอ่มเปน็ไปเพือ่กระทำาใหแ้จ้ง 
ซึ่งอนาคามิผล ๔ ประการอะไรบ้างคือ การคบสัตบุรุษ 
การฟงัสทัธรรม การกระทำาไวใ้นใจโดยแยบคาย การปฏบิตัิ
ธรรมสมควรแก่ธรรม.

ภกิษทุัง้หลาย ธรรม ๔ ประการเหลา่นีแ้ล อนับคุคล 
เจรญิแลว้ กระทำาใหม้ากแลว้ ยอ่มเปน็ไปเพือ่กระทำาใหแ้จ้ง
ซึ่งอนาคามิผล.

ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการเหล่านี้ อันบุคคล
เจริญแล้ว กระทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อกระทำาให้
แจง้ซึง่อรหตัตผล ๔ ประการอะไรบา้ง คอื การคบสัตบรุษุ 
การฟงัสทัธรรม การกระทำาไวใ้นใจโดยแยบคาย การปฏบิตัิ
ธรรมสมควรแก่ธรรม.

ภกิษทุัง้หลาย ธรรม ๔ ประการเหลา่นีแ้ล อนับคุคล 
เจรญิแลว้ กระทำาใหม้ากแลว้ ยอ่มเปน็ไปเพือ่กระทำาใหแ้จ้ง
ซึ่งอรหัตตผล.

ภกิษทุัง้หลาย ธรรมท้ังหลาย ๔ ประการเหล่าน้ี เป็นไป 
เพือ่ไดเ้ฉพาะซึง่ปญัญา (ปฺาปฏลิาภ) ๔ ประการอะไรบา้ง  
คือ การคบสัตบุรุษ การฟังสัทธรรม การกระทำาไว้ในใจ 
โดยแยบคาย การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม.

ภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๔ ประการเหล่าน้ีแล เป็นไปพร้อม 
เพ่ือได้เฉพาะซ่ึงปัญญา. 
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[ธรรม ๔ ประการเหล่าน้ีเป็นหลักธรรมท่ีสำาคัญ เพราะได้ตรัสไว้ 
ในบาลีแห่งอื่นอีกหลายพระสูตร ดังนี้ 

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

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

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

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

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

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

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

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

เป็นเครื่องให้มีปัญญาอันหาประมาณมิได้ (อปฺปมตฺต- 
ปญฺญตา) (-บาลี มหาวาร. สำ. ๑๙/๕๑๘/๑๖๔๕.) 
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เป็นเครื่องให้มีปัญญาเสมือนแผ่นดิน (ภูริปญฺญตา)  
(-บาลี มหาวาร. สำ. ๑๙/๕๑๘/๑๖๔๖.) 

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

เปน็เครือ่งใหเ้ปน็ผูมี้ปัญญาฉับพลัน (สีฆปญฺญตา) (-บาล ี
มหาวาร. สำ. ๑๙/๕๑๘/๑๖๔๘.) 

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

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

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

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

เป็นเครื่องให้เป็นผู้มีปัญญาเครื่องเจาะแทง (นิพฺเพธิก- 
ปญฺญตา) (-บาลี มหาวาร. สำ. ๑๙/๕๑๘/๑๖๕๓.)]
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สกทาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

ละธรรม ๕ อย่าง  
ได้ความเป็นอริยบุคคล

-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) ความเป็นคนอกตัญูกตเวที 
ภกิษทุัง้หลาย ภิกษุไมล่ะธรรม ๕ ประการเหลา่นีแ้ล  

ไม่ควรเพื่อบรรลุปฐมฌาน. 

ภกิษทุัง้หลาย ภกิษไุมล่ะธรรม ๕ ประการ ไมค่วรเพ่ือ 
บรรลุทุติยฌาน … ตติยฌาน … จตุตถฌาน … ไม่ควรเพื่อ
ทำาใหแ้จง้ซึง่โสดาปัตตผิล … สกทาคามผิล … อนาคามผิล …  
อรหัตตผล ธรรม ๕ ประการอะไรบ้าง คือ 

(๑) ความตระหนี่ที่อยู่  (๒) ความตระหนี่สกุล 
(๓) ความตระหนี่ลาภ  (๔) ความตระหนี่วรรณะ 
(๕) ความเป็นคนอกตัญูกตเวที 
ภกิษทุัง้หลาย ภิกษุไมล่ะธรรม ๕ ประการเหลา่นีแ้ล  

ไม่ควรเพื่อทำาให้แจ้งซึ่งอรหัตตผล. 

๖0 
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ภกิษทุัง้หลาย ภกิษลุะธรรม ๕ ประการได ้ควรเพ่ือ
บรรลุปฐมฌาน ธรรม ๕ ประการอะไรบ้าง คือ 

(๑) ความตระหนี่ที่อยู่  (๒) ความตระหนี่สกุล 
(๓) ความตระหนี่ลาภ  (๔) ความตระหนี่วรรณะ 
(๕) ความเป็นคนอกตัญูกตเวที 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๕ ประการเหล่านี้ได้  

ควรเพื่อบรรลุปฐมฌาน. 

ภกิษทุัง้หลาย ภกิษลุะธรรม ๕ ประการได ้ควรเพ่ือ 
บรรลุทุติยฌาน … ตติยฌาน … จตุตถฌาน … ควรเพ่ือ 
ทำาให้แจง้ซึง่โสดาปตัตผิล … สกทาคามผิล … อนาคามผิล …  
อรหัตตผล ธรรม ๕ ประการอะไรบ้าง คือ 

(๑) ความตระหนี่ที่อยู่  (๒) ความตระหนี่สกุล 
(๓) ความตระหนี่ลาภ  (๔) ความตระหนี่วรรณะ 
(๕) ความเป็นคนอกตัญูกตเวที 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๕ ประการเหล่านี้ได้ 

ควรเพื่อทำาให้แจ้งซึ่งอรหัตตผล.

(ในสตูรอืน่ ไดต้รสัโดยนยัเดยีวกนันี ้ตา่งกนัเฉพาะในขอ้ที ่๕  
โดยตรัสวา่เปน็ ความตระหนีธ่รรม -บาล ีปญจฺก. อำ. ๒๒/๓๐๒/๒๕๗.  
-ผู้รวบรวม) 
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สกทาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

ผลของการพิจารณาเห็นสังขาร  
โดยความไม่เที่ยง

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๑/๓๖๙.  

ภกิษทุัง้หลาย ภกิษผุูพ้จิารณาเหน็สงัขารใดๆ โดย 
ความเป็นของเท่ียง จะเป็นผู้ประกอบด้วยขันติท่ีสมควร  

(อนุโลมิกาย ขนฺติยา) ข้อน้ันย่อมไม่เป็นฐานะท่ีจะมีได้ เธอไม่
ประกอบด้วยขันติท่ีสมควรแล้ว จะก้าวลงสู่หนทางแห่งความ
ถูกต้อง (สมฺมตฺตนิยาม) ข้อน้ันย่อมไม่เป็นฐานะท่ีจะมีได้ เม่ือ 
ไม่ก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้องแล้ว จะกระทำาให้แจ้ง 
ซ่ึงโสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตตผล 
ข้อนั้นย่อมไม่เป็นฐานะที่จะมีได้.

ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผู้พิจารณาเห็นสังขารท้ังปวงโดย
ความเป็นของไม่เท่ียง จะเป็นผู้ประกอบด้วยขันติท่ีสมควร  
ข้อน้ันย่อมเป็นฐานะท่ีจะมีได้ เธอประกอบด้วยขันติท่ี 
สมควรแล้ว จะก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้อง (สมฺมตฺตนิยาม)   

ข้อน้ันย่อมเป็นฐานะท่ีจะมีได้ เม่ือก้าวลงสู่หนทางแห่ง 
ความถูกต้องแล้ว จะกระทำาให้แจ้งซ่ึง โสดาปัตติผล สกทาคามิผล  
อนาคามิผล หรืออรหัตตผล ข้อน้ันย่อมเป็นฐานะท่ีจะมีได้.

๖1 
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สกทาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

ผลของการพิจารณาเห็นสังขาร  
โดยความเป็นทุกข์

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๒/๓๗๐.  

ภกิษทุัง้หลาย ภกิษผุูพ้จิารณาเหน็สงัขารใดๆ โดย
ความเป็นสุข จะเป็นผู้ประกอบด้วยขันติที่สมควร ข้อนั้น 
ยอ่มไมเ่ปน็ฐานะทีจ่ะมไีด ้เธอไมป่ระกอบดว้ยขันตท่ีิสมควร
แล้ว จะก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้อง ข้อนั้นย่อมไม่เป็น
ฐานะที่จะมีได้ เมื่อไม่ก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้องแล้ว 

จะกระทำาให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล 
หรืออรหัตตผล ข้อน้ันย่อมไม่เป็นฐานะท่ีจะมีได้.

ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผู้พิจารณาเห็นสังขารท้ังปวงโดย 
ความเป็นทุกข์ จะเป็นผู้ประกอบด้วยขันติที่สมควร ข้อนั้น 
ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้ เธอประกอบด้วยขันติที่สมควรแล้ว 
จะก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้อง ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะ 
ทีจ่ะมไีด ้เมือ่กา้วลงสูห่นทางแห่งความถูกต้องแลว้ จะกระทำา 
ให้แจ้งซึ่ง โสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรือ 
อรหัตตผล ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้.

๖๒ 
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สกทาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

ผลของการพิจารณาเห็นธรรม  
โดยความเป็นอนัตตา

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๒/๓๗๑.  

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมใดๆ โดย
ความเป็นอัตตา จะเปน็ผูป้ระกอบดว้ยขนัตทิีส่มควร ขอ้นัน้ 
ยอ่มไมเ่ปน็ฐานะทีจ่ะมไีด ้เธอไมป่ระกอบดว้ยขนัติท่ีสมควร
แล้ว จะก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้อง ข้อนั้นย่อมไม่เป็น
ฐานะที่จะมีได้ เมื่อไม่ก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้องแล้ว 

จะกระทำาให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล 
หรืออรหัตตผล ข้อน้ันย่อมไม่เป็นฐานะท่ีจะมีได้.

ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมท้ังปวงโดย
ความเป็นอนัตตา จะเป็นผู้ประกอบด้วยขันติท่ีสมควร ข้อน้ัน 
ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้ เธอประกอบด้วยขันติที่สมควรแล้ว 
จะก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้อง ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะ 
ทีจ่ะมไีด ้เมือ่กา้วลงสูห่นทางแห่งความถูกต้องแลว้ จะกระทำา 
ให้แจ้งซึ่ง โสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรือ 
อรหัตตผล ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้.

๖๓ 
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สกทาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

ผลของการพิจารณาเห็นนิพพาน  
โดยความเป็นสุข

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๒/๓๗๒.  

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้พิจารณาเห็นนิพพานโดย
ความเป็นทุกข์ จะเป็นผู้ประกอบด้วยขันติที่สมควร ข้อนั้น 
ยอ่มไมเ่ปน็ฐานะทีจ่ะมไีด ้เธอไมป่ระกอบดว้ยขันตท่ีิสมควร
แล้ว จะก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้อง ข้อนั้นย่อมไม่เป็น
ฐานะที่จะมีได้ เมื่อไม่ก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้องแล้ว 

จะกระทำาให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล 
หรืออรหัตตผล ข้อน้ันย่อมไม่เป็นฐานะท่ีจะมีได้.

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้พิจารณาเห็นนิพพานโดย
ความเป็นสุข จะเป็นผู้ประกอบด้วยขันติที่สมควร ข้อน้ัน 
ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้ เธอประกอบด้วยขันติที่สมควรแล้ว 
จะก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้อง ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะ 
ทีจ่ะมไีด ้เมือ่กา้วลงสูห่นทางแห่งความถูกต้องแลว้ จะกระทำา 
ให้แจ้งซึ่ง โสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรือ 
อรหัตตผล ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้.

๖4 
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สกทาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

การเห็นเพื่อละสังโยชน์
-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 … .
เม่ือบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ ซึ่งสุขเวทนา ทุกขเวทนา  

หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย 
โดยความเป็นของไม่เที่ยง ย่อมละสังโยชน์ได้.

ภกิษ ุ เมือ่บคุคลรู้อยู ่เหน็อยู ่ซึง่ห ู… ซึง่เสยีงท้ังหลาย  
… ซึ่งโสตวิญญาณ … ซึ่งโสตสัมผัส … ซึ่งสุขเวทนา 
ทกุขเวทนา หรอือทกุขมสขุเวทนา ทีเ่กดิขึน้เพราะโสตสมัผสั
เป็นปัจจัย โดยความเป็นของไม่เที่ยง ย่อมละสังโยชน์ได้.

ภกิษ ุ เม่ือบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ ซ่ึงจมูก … ซ่ึงกล่ินท้ังหลาย  
… ซึ่งฆานวิญญาณ … ซึ่งฆานสัมผัส … ซึ่งสุขเวทนา 
ทกุขเวทนา หรอือทกุขมสขุเวทนา ทีเ่กดิขึน้เพราะฆานสมัผสั
เป็นปัจจัย โดยความเป็นของไม่เที่ยง ย่อมละสังโยชน์ได้.

๖๕ 
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ภกิษ ุ เมือ่บคุคลรูอ้ยู ่เหน็อยู ่ซึง่ลิน้ … ซึง่รสทัง้หลาย  
… ซึ่งชิวหาวิญญาณ … ซึ่งชิวหาสัมผัส … ซึ่งสุขเวทนา 
ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะชิวหา-
สัมผัสเป็นปัจจัย โดยความเป็นของไม่เท่ียง ย่อมละสังโยชน์ได้.

ภิกษุ เมื่อบุคคลรู้อยู่  เห็นอยู่  ซึ่งกาย … ซึ่ง
โผฏฐัพพะทั้งหลาย … ซึ่งกายวิญญาณ … ซึ่งกายสัมผัส …  
ซึ่งสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึน
เพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัย โดยความเป็นของไม่เท่ียง  
ย่อมละสังโยชน์ได้.

ภกิษ ุ เมือ่บคุคลรู้อยู ่เหน็อยู ่ซึง่ใจ … ซึง่ธรรมทัง้หลาย  
… ซึ่งมโนวิญญาณ … ซึ่งมโนสัมผัส … ซึ่งสุขเวทนา 
ทกุขเวทนา หรอือทกุขมสขุเวทนา ทีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผสั
เป็นปัจจัย โดยความเป็นของไม่เที่ยง ย่อมละสังโยชน์ได้.

ภิกษุ เมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้แล  
ย่อมละสังโยชน์ได้.

(ในสูตรอ่ืนตรัสว่า เม่ือรู้อยู่ เห็นอยู่ซ่ึงธรรมเหล่าน้ี โดยความเป็น 
อนัตตา สังโยชน์จึงจะถึงความเพิกถอน -บาลี สฬา. สำ. ๑๘/๓๘/๕๘.  
-ผู้รวบรวม)
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สกทาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

การเห็นเพื่อละอนุสัย
-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 … .
เม่ือบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ ซึ่งสุขเวทนา ทุกขเวทนา 

หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย  
โดยความเป็นของไม่เที่ยง ย่อมละอนุสัยได้.

(ในกรณแีห่งธรรมหมวด ห ูจมกู ลิน้ กาย และใจ กม็ขีอ้ความ

อย่างเดียวกัน)

ภิกษุ บุคคลรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้แล ย่อมละ
อนุสัยได้.

(ในสูตรอ่ืนตรัสว่า เม่ือรู้อยู่ เห็นอยู่ซ่ึงธรรมเหล่าน้ี โดยความ

เป็นอนัตตา อนุสัยจึงจะถึงความเพิกถอน -บาลี สฬา. สำ. ๑๘/๓๙/๖๒.  

-ผู้รวบรวม)

๖๖ 
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สกทาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

การเห็นเพื่อละอาสวะ
-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 … .
เม่ือบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ ซึ่งสุขเวทนา ทุกขเวทนา  

หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย 
โดยความเป็นของไม่เที่ยง ย่อมละอาสวะได้.

(ในกรณแีห่งธรรมหมวด ห ูจมกู ลิน้ กาย และใจ กม็ขีอ้ความ

อย่างเดียวกัน)

ภิกษุ บุคคลรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้แล ย่อมละ
อาสวะได้.

(ในสูตรอื่นตรัสว่า เมื่อรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งธรรมเหล่านี้ โดยความ

เปน็อนัตตา อาสวะจงึจะถงึความเพกิถอน -บาล ีสฬา. สำ. ๑๘/๓๘/๖๐.  

-ผู้รวบรวม)

๖7 
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สกทาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

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

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างไร เห็นอยู่อย่างไร  

จึงจะละอวิชชาได้ วิชชาจึงจะเกิดขึ้น.

ภิกษุ เมื่อบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ ซึ่งตาโดยความเป็น
ของไม่เที่ยง ย่อมละอวิชชาได้ วิชชาย่อมเกิดขึ้น. 

เมื่อบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ ซึ่งรูปทั้งหลาย … .
เมื่อบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ ซึ่งจักษุวิญญาณ … .
เมื่อบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ ซึ่งจักษุสัมผัส … .
เม่ือบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ ซึ่งสุขเวทนา ทุกขเวทนา 

หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย  
โดยความเป็นของไม่เท่ียง ย่อมละอวิชชาได้ วิชชาย่อมเกิดข้ึน.

(ในกรณแีห่งธรรมหมวด ห ูจมกู ลิน้ กาย และใจ กม็ขีอ้ความ

อย่างเดียวกัน)

ภิกษุ เมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้แล  
ย่อมละอวิชชาได้ วิชชาย่อมเกิดขึ้น.

๖8 
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สกทาคามีพุทธวจน - หมวดธรรม 

เหตุส�าเร็จตามความปรารถนา
-บาลี มู. ม. ๑๒/๕๘/๗๓.

ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงเป็นผู้มีศีลอันสมบูรณ์  
มีปาติโมกข์อันสมบูรณ์อยู่เถิด จงเป็นผู้สำารวมด้วยความ
สำารวมในปาติโมกข์ ถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจรอยู่เถิด 
จงเป็นผู้มีปกติเห็นภัยในโทษทั้งหลาย แม้มีประมาณน้อย 
สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเถิด.

ภกิษทุัง้หลาย ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า ขอเราพึงเป็นท่ีรัก  
เป็นที่ชอบใจ เป็นที่เคารพ และเป็นผู้ควรยกย่องของเพื่อน
สพรหมจารีทั้งหลายเถิดดังนี้ ภิกษุนั้น พึงกระทำาให้บริบูรณ์ 
ในศีล หม่ันประกอบธรรมอันเป็นเคร่ืองสงบแห่งใจในภายใน  
ไมเ่หนิหา่งจากฌาน ประกอบดว้ยวปิสัสนา และใหว้ตัรของ
ผู้อยู่สุญญาคารเจริญงอกงาม.

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า ขอเราพึงได้
จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขารเถิด 
ดังนี้ … .

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า เราบริโภคจีวร 
บณิฑบาต เสนาสนะ และคลิานปจัจยัเภสชับริขารของเทวดา
หรือมนุษย์เหล่าใด สักการะเหล่าน้ันของเทวดาและมนุษย์
เหล่านั้นพึงมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่เถิด ดังนี้ … .

๖9 
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ภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า ญาติและ 
สายโลหติของเราเหลา่ใด ลว่งลบัทำากาละไปแลว้ มจิีตเลือ่มใส 
ระลึกถึงอยู่ ความระลึกถึงด้วยจิตอันเลื่อมใสของญาติและ 
สายโลหิตเหล่าน้ัน พึงมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่เถิด ดังน้ี … .

ภกิษทุัง้หลาย ถา้ภิกษุจะพงึหวงัวา่ เราพงึเปน็ผูข้ม่ 
ความไม่ยินดีและความยินดีได้ อนึ่ง ความไม่ยินดีไม่พึง 
ครอบงำาเราได้ เราพึงครอบงำาย่ำายี ความไม่ยินดีท่ีเกิดข้ึนอยู่
ได้เถิดดังนี้ … .

ภกิษทุัง้หลาย ถา้ภิกษุจะพงึหวงัวา่ เราพงึเปน็ผูข้ม่
ความกลวัและความขลาดได ้อนึง่ ความกลวัและความขลาด 
อยา่พึงครอบงำาเราไดเ้ลย เราพงึครอบงำาย่ำาย ีความกลวัและ
ความขลาดที่เกิดขึ้นอยู่ได้เถิด ดังนี้ … .

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า เราพึงเป็นผู้ได ้
ตามความปรารถนา ได้ไม่ยาก ได้ไม่ลำาบาก ซึ่งฌานท้ัง ๔  
อันเกิดข้ึนเพราะจิตอันย่ิง เป็นธรรมเคร่ืองอยู่เป็นสุขใน
ปัจจุบันเถิด ดังนี้ … .

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า เราพึงถูกต้อง
ดว้ยกายซึง่วิโมกข์อันสงบ อนัไมม่รีปู เพราะกา้วลว่งรปูเสยีได้ 
แล้วอยู่เถิด ดังนี้ … .
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สกทาคามี

ภกิษทุัง้หลาย ถา้ภกิษจุะพงึหวังวา่ เพราะสังโยชน ์๓  
สิ้นไป เราพึงเป็นโสดาบัน มีความไม่ตกต่ำาเป็นธรรมดา  
เป็นผู้เท่ียง จะตรัสรู้ได้ในกาลเบ้ืองหน้าเถิด ดังนี้ … .

ภกิษทุัง้หลาย ถา้ภกิษจุะพงึหวังวา่ เพราะสังโยชน ์๓  
สิ้นไป และเพราะราคะ โทสะ โมหะเบาบาง เราพึงเป็น
สกทาคามี จะมาสู่โลกนี้อีกคร้ังเดียวเท่านั้น แล้วจะทำา 
ที่สุดแห่งทุกข์ได้เถิด ดังนี้ … .

ภิกษุท้ังหลาย ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า เพราะโอรัมภาคิย- 
สังโยชน์ ๕ สิ้นไป เราพึงเป็นโอปปาติกะ จะปรินิพพานใน 
ที่นั้น มีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเถิด ดังนี้ … .

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า เราพึงบรรลุ
อิทธิวิธีหลายประการ … .

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า เราพึงได้ยิน
เสียงทั้ง ๒ ชนิด คือ เสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ … .

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า เราพึงกำาหนด 
รู้ใจของสัตว์อื่น ของบุคคลอื่นด้วยใจ … .

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า เราพึงระลึก 
ชาติก่อนได้เป็นอันมาก … .
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ภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า เราพึงเห็น 
หมู่สัตว์ที่กำาลังจุติ กำาลังอุบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี  
มีผิวพรรณทราม ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์  
ล่วงจักษุของมนุษย์ … .

ภกิษทุัง้หลาย ถา้ภกิษจุะพงึหวังวา่ เราพงึทำาใหแ้จง้ 
ซ่ึงเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะความส้ินไป 
แหง่อาสวะทัง้หลาย ดว้ยปญัญาอนัยิง่เอง ในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ 
เถิดดังน้ี ภิกษุน้ัน พึงเป็นผู้กระทำาให้บริบูรณ์ในศีล หม่ัน
ประกอบธรรมอันเป็นเคร่ืองสงบแห่งใจในภายใน ไม่เหินห่าง 
จากฌาน ประกอบด้วยวิปัสสนา และให้วัตรของผู้อยู่สุญญาคาร
เจริญงอกงาม.

คำาใด ท่ีเรากล่าวแล้วว่า ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลาย 
จงเป็นผู้มีศีลอันสมบูรณ์ มีปาติโมกข์อันสมบูรณ์อยู่เถิด   
จงเปน็ผูส้ำารวมดว้ยความสำารวมในปาตโิมกข ์ถงึพรอ้มดว้ย
มารยาทและโคจรอยู่เถิด จงเป็นผู้มีปกติเห็นภัยในโทษ 
ทั้งหลายแม้มีประมาณน้อย สมาทานศึกษาในสิกขาบท 
ท้ังหลายเถิด ดังนี้ คำานั้น อันเราอาศัยอำานาจประโยชน์นี้ 
จึงได้กล่าวแล้ว.
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บทสรุป

๑.) ราคะ โทสะ โมหะ ในส่วนใดของกามภพที่สกทาคามี 
ยังต้องทำาลาย (ละ)

๒.) สกทาคามี คือ ผู้ยังต้องมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวนั้น  
คือ โลกส่วนใด

• สกทาคามียังต้องมาสู่กามภพเพราะยังไม่พรากจากกาม 
แต่เป็นผู้เริ่มทำาลายกาม

-บคุคล ๓ จำาพวก ทีย่งัประกอบแลว้ดว้ยกามโยคะ 
(กามโยคยุตฺโต) และภวโยคะ (ภวโยคยุตฺโต) เป็นอาคามี (เหตุที่
ต้องกลับสู่กามภพ) บทที่ ๙ หน้า ๒๐.

-บคุคล ๔ จำาพวก ทีย่งัละโอรัมภาคิยสงัโยชนไ์ม่ได ้
(โอรมภฺาคยิาน ิสโฺชนาน ิอปปฺหีนาน)ิ คอื เริม่ทำาลายกามแต่ยัง
ทำาลายได้ไม่หมด บทที่ ๗ หน้า ๑๖.

-สกทาคามี เปรียบได้กับบุคคลตกน้ำา ท่ีเป็นพวก 
วา่ยเขา้หาฝัง่ (เปน็ผูท้ำาลายกามโดยลกัษณะอปุมาอนิทรยี ์๕ ทีแ่กก่ลา้
กว่าโสดาบัน) บทที่ ๓ หน้า ๗, บทที่ ๕ หน้า ๑๓.

-โสดาบัน เปรียบได้กับบุคคลตกน้ำา ที่เป็นพวก
ลอยตัวและเห็นฝั่ง แต่ยังไม่ได้ว่ายสู่ฝั่ง บทที่ ๓ หน้า ๗.

• อนิทรยี ์๕ ของสกทาคาม ีแกก่ลา้กว่าอนิทรีย ์๕ ของโสดาบนั 
ประเภทเอกพีชี ซ่ึงมาสู่ภพมนุษย์คราวเดียว บทท่ี ๖  
หน้า ๑๔, บทที่ ๑๓ หน้า ๒๗.
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• กามทีด่กีวา่ ประณตีกวา่ กามของมนุษย ์คอื กามอนัเปน็ทพิย ์ 
(ทพิพฺา กามา) แตส่กทาคามยีงัไมถ่งึการหมดกาม บทที ่๒๙  

หน้า ๗๓, บทที่ ๙ หน้า ๒๐.

• ภพที่สกทาคามีไปไม่ได้ 
-ผูส้ิน้สงัโยชน ์๓ พน้แลว้จาก นรก กำาเนดิเดรจัฉาน  

เปรตวิสัย บทที่ ๑๓ หน้า ๒๗, บทที่ ๑๔ หน้า ๓๑.

-รูปภพ และอรูปภพ ไปไม่ได้ เพราะเป็นผู้ทำา 
พอประมาณในสมาธิ และยังไม่พรากจากกาม ยังต้องเป็น 

อาคาม ีบทที ่๙ หนา้ ๒๐, บทท่ี ๑๐ หน้า ๒๑, บทท่ี ๑๖ หนา้ ๓๗,  

บทที่ ๑๘ หน้า ๔๖, บทที่ ๑๙ หน้า ๕๐.

• ตัวอย่างของภพที่สกทาคามีมาเกิด
-เทวดาชั้นดุสิต ในมิคสาลาสูตร บทที่ ๔ หน้า ๑๑.

• เมือ่ตดัภพทีส่กทาคามไีปไมไ่ดอ้อก ดว้ยเหตุของสงัโยชน์
ทีล่ะได ้และกำาลงัของอนิทรีย ์๕ ทีแ่กก่ลา้กวา่เอกพชี ีรวมถงึ 
กำาลังของอินทรีย์ ๕ ในส่วนของการเป็นผู้ทำาพอประมาณ 
ในสมาธิ จึงทำาให้กรอบของความน่าจะเป็นไปได้ของ 
การมาสู่โลกน้ีอีกคร้ังเดียว ท่ีสกทาคามีจะมาเกิดได้ คือ 
กลุ่มของเทวดาในกามภพ (ซึ่งเป็นส่วนของกามอันเป็นทิพย์  

ในกามภพ ที่สกทาคามีกำาลังเริ่มละสังโยชน์ในส่วนนี้ จนกระทั่งราคะ 

โทสะ และโมหะสิ้นไป)



หมายเหต ุนอกจากพระสตูรทีป่รากฏในหนงัสอื
เล่มนี้แล้ว พระศาสดายังได้ตรัสถึงข้อปฏิบัติเพื่อ 
การละสงัโยชน ์และธรรมะทีเ่กีย่วกบัสกทาคามไีวอ้กีมาก  
คณะงานธัมมะฯ ได้รวบรวมมาไว้ เพียงบางส่วน
เท่านั้น ผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก หนังสือ 
พุทธวจน-หมวดธรรม เล่ม ๑-๑๗ / แอปพลิเคชัน 
ตรวจหาและเทียบเคียงพุทธวจนจากพระไตรปิฎก  
(E-Tipitaka) และจากพระไตรปิฎก.





ขอนอบน้อมแด่

ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ 
พระองค์นั้นด้วยเศียรเกล้า

(สาวกตถาคต)
คณะงานธัมมะ วัดนาปาพง

(กลุ่มอาสาสมัครพุทธวจน-หมวดธรรม)



หากมีความประสงค์รับสื่อ พุทธวจน เพื่อน�าไปศึกษา 
หรือน�าไปแจกเป็นธรรมทาน สามารถแจ้งความจ�านงและขอรับ 

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

• สนับสนุนการเผยแผ่พุทธวจน ได้ที่
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา คลอง 10 (ธัญบุรี)

ชื่อบัญชี วัดนาป่าพง 

เลขที่บัญชี 318-2-46175-6
หรือ

• กรณีโอนเงินจากต่างประเทศ ได้ที่ 

ธนาคารไทยพาณชิย์ (Siam Commercial Bank) 

Account name : WATNAPAPONG
Account Number : 318-2-46175-6
SWIFT CODE : SICOTHBK 
Bank Code : 0014
Branch Code : 0318

• ติดตามข่าวสารและข่าวประชาสัมพันธ์ พร้อมสื่อธรรมพุทธวจน

 ติดต่อสอบถามได้ที่ พี่ตา ตัวแทนคณะศิษย์ 092-526-1236

e-Donation วดันาป่าพง

1. เปิดแอปฯ Mobile Banking

2. เลือกสแกน QR

3. ระบุจ�านวนเงิน

4. กดยืนยันบริจาค

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

ดาวน์โหลดโปรแกรมตรวจหาและเทียบเคยีงพทุธวจน (E-Tipitaka) 
ส�าหรับคอมพิวเตอร ์
• ระบบปฏิบัติการ Windows, Macintosh, Linux 
 http://etipitaka.com/download 

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

ดาวน์โหลดโปรแกรมพุทธวจน (Buddhawajana)
เฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต
• ระบบปฏิบัติการ Android
 ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ buddhawajana
• ระบบปฏิบัติการ iOS (ส�าหรับ iPad, iPhone, iPod)
 ดาวน์โหลดได้ที่ App Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ buddhawajana

ดาวน์โหลดโปรแกรมวิทยุวัดนาป่าพง (Watnapahpong Radio) 
เฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต
• ระบบปฏิบัติการ Android 
 ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ วิทยุวัดนาปาพง
• ระบบปฏิบัติการ iOS (ส�าหรับ iPad, iPhone, iPod) 
 ดาวน์โหลดได้ที่ App Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ วิทยุวัดนาปาพง

วิทยุ
• คลื่น ส.ว.พ. FM ๙๑.๐ MHz ช่วงบ่าย 

ขอกราบขอบพระคุณแด่ 
พระอาจารย์คกึฤทธิ ์ โสตฺถผิโล  และคณะสงฆ์วัดนาป่าพง
ที่กรุณาให้ค�าปรึกษาในการจัดท�าหนังสือเล่มนี้ 

ติดตามการเผยแผ่พระธรรมค�าสอนตามหลักพุทธวจน 
โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ได้ที่ 



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

ดาวน์โหลดโปรแกรมตรวจหาและเทียบเคยีงพทุธวจน (E-Tipitaka) 
ส�าหรับคอมพิวเตอร ์
• ระบบปฏิบัติการ Windows, Macintosh, Linux 
 http://etipitaka.com/download 

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

ดาวน์โหลดโปรแกรมพุทธวจน (Buddhawajana)
เฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต
• ระบบปฏิบัติการ Android
 ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ buddhawajana
• ระบบปฏิบัติการ iOS (ส�าหรับ iPad, iPhone, iPod)
 ดาวน์โหลดได้ที่ App Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ buddhawajana

ดาวน์โหลดโปรแกรมวิทยุวัดนาป่าพง (Watnapahpong Radio) 
เฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต
• ระบบปฏิบัติการ Android 
 ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ วิทยุวัดนาปาพง
• ระบบปฏิบัติการ iOS (ส�าหรับ iPad, iPhone, iPod) 
 ดาวน์โหลดได้ที่ App Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ วิทยุวัดนาปาพง

วิทยุ
• คลื่น ส.ว.พ. FM ๙๑.๐ MHz ช่วงบ่าย 

ขอกราบขอบพระคุณแด่ 
พระอาจารย์คกึฤทธิ ์ โสตฺถผิโล  และคณะสงฆ์วัดนาป่าพง
ที่กรุณาให้ค�าปรึกษาในการจัดท�าหนังสือเล่มนี้ 

ติดตามการเผยแผ่พระธรรมค�าสอนตามหลักพุทธวจน 
โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ได้ที่ 



บรรณานุกรม
พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ

พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง

หนังสือธรรมโฆษณ์ ชุดจากพระโอษฐ์ 
(ผลงานแปลพุทธวจน โดยท่านพุทธทาสภิกขุในนามกองต�าราคณะธรรมทาน)

ร่วมสนับสนุนการจัดท�าโดย

พุทธวจนภิกขุคึกฤทธิ์มูลนิธ ิ

คณะศิษย์วัดนาปาพงผู้สนับสนุนจากทั่วประเทศและทั่วโลก

คณะงานธัมมะ วัดนาปาพง (กลุ่มอาสาสมัครพุทธวจน-หมวดธรรม) 

พุทธวจนสถาบันภาคกลาง

พุทธวจนสถาบันภาคเหนือ

พุทธวจนสถาบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พุทธวจนสถาบันภาคตะวันออก 

พุทธวจนสถาบันภาคใต้

พุทธวจนสถาบันภาคตะวันตก

บรรณานุกรม

พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ

พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง
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ผ่านมา ๒,๕๐๐ กว่าปี 

ค�าสอนทางพระพทุธศาสนาเกดิความหลากหลายมากขึน้ 

มสี�านักต่างๆ มากมาย ซึง่แต่ละหมูค่ณะกม็คีวามเหน็ของตน 

หามาตรฐานไม่ได้ แม้จะกล่าวในเรือ่งเดยีวกนั

ทัง้น้ีไม่ใช่เพราะค�าสอนของพระพทุธเจ้าไม่สมบรูณ์ 

แล้วเราควรเชือ่และปฏบิตัติามใคร ?

ลองพจิารณาหาค�าตอบง่ายๆ ได้จาก ๑๐ พระสตูร  

ซ่ึงพระตถาคตทรงเตอืนเอาไว้

แล้วตรัสบอกวธิป้ีองกนัและแก้ไขเหตเุสือ่มแห่งธรรมเหล่านี.้ 

ขอเชิญมาตอบตวัเองกนัเถอะว่า ถงึเวลาแล้วหรอืยงั ? 

ทีพ่ทุธบรษิทัจะมมีาตรฐานเพยีงหนึง่เดยีว คอื “พทุธวจน” ธรรมวนิยั

จากองค์พระสงัฆบดิาอนัวญิญชูนพงึปฏบิตัแิละรูต้ามได้เฉพาะตน ดงันี.้

พระสูตรของความส�าคญั

ท่ีชาวพทุธต้องศกึษา

แต่ค�าสอนจากพระพทุธเจ้า

เท่านัน้

๑๐ 



อ

๑.	พระองค์ทรงสามารถก�าหนดสมาธ	ิเมือ่จะพดู	ทกุถ้อยค�าจงึไม่ผดิพลาด

-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๕๘/๔๓๐.

อคัคเิวสนะ !  เรานัน้หรอื จ�าเดมิแต่เร่ิมแสดง กระทัง่ค�าสดุท้ายแห่ง

การกล่าวเรือ่งนัน้ๆ ย่อมตัง้ไว้ซึง่จติในสมาธนิมิติอนัเป็นภายในโดยแท้		

ให้จติด�ารงอยู	่ให้จติต้ังมัน่อยู	่กระท�าให้มจีติเป็นเอก ดงัเช่นทีค่นทัง้หลาย 

เคยได้ยนิว่าเรากระท�าอยูเ่ป็นประจ�า ดงัน้ี.

๒.	แต่ละค�าพดูเป็นอกาลโิก	คอื	ถกูต้องตรงจรงิไม่จ�ากดักาลเวลา

-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๘๕/๔๕๑.

ภิกษุทั้งหลาย !  พวกเธอทัง้หลายเป็นผูท้ีเ่ราน�าไปแล้วด้วยธรรมนี้ 

อนัเป็นธรรมท่ีบุคคลจะพงึเหน็ได้ด้วยตนเอง	(สนทฺฏิโิก) เป็นธรรมให้

ผลไม่จ�ากดักาล	(อกาลโิก)	 เป็นธรรมทีค่วรเรยีกกนัมาด	ู(เอหปิสสฺโิก)  

ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว	(โอปนยิโก) อันวิญญูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตน	

(ปจจฺตตฺ� เวทติพโฺพ วญิญฺหู)ิ. 

๓.	ค�าพดูท่ีพดูมาท้ังหมดนบัแต่วนัตรสัรู้นัน้	สอดรับไม่ขดัแย้งกนั

-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๒๑/๒๙๓.

ภิกษุทั้งหลาย !  นับตั้งแต่ราตรี ที่ตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมา- 

สัมโพธิญาณ จนกระทั่งถึงราตรีที่ตถาคตปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสส 

นิพพานธาตุ ตลอดเวลาระหว่างนั้น ตถาคตได้กล่าวสอน พร�่าสอน 

แสดงออก ซึง่ถ้อยค�าใด ถ้อยค�าเหล่านัน้ท้ังหมด	 ย่อมเข้ากนัได้โดย

ประการเดยีวทัง้สิน้	ไม่แย้งกนัเป็นประการอืน่เลย.

ผ่านมา ๒,๕๐๐ กว่าปี 

ค�าสอนทางพระพทุธศาสนาเกดิความหลากหลายมากขึน้ 

มสี�านกัต่างๆ มากมาย ซึง่แต่ละหมูค่ณะกม็คีวามเหน็ของตน 

หามาตรฐานไม่ได้ แม้จะกล่าวในเรือ่งเดยีวกนั

ทัง้นีไ้ม่ใช่เพราะค�าสอนของพระพทุธเจ้าไม่สมบรูณ์ 

แล้วเราควรเชือ่และปฏบิตัติามใคร ?

ลองพจิารณาหาค�าตอบง่ายๆ ได้จาก ๑๐ พระสตูร  

ซึง่พระตถาคตทรงเตอืนเอาไว้

แล้วตรสับอกวธิป้ีองกนัและแก้ไขเหตเุสือ่มแห่งธรรมเหล่านี.้ 

ขอเชญิมาตอบตวัเองกนัเถอะว่า ถงึเวลาแล้วหรอืยงั ? 

ทีพ่ทุธบรษิทัจะมมีาตรฐานเพยีงหนึง่เดยีว คอื “พทุธวจน” ธรรมวนิยั

จากองค์พระสงัฆบดิาอนัวญิญชูนพงึปฏบิตัแิละรูต้ามได้เฉพาะตน ดงันี.้

พระสตูรของความส�าคญั

ทีช่าวพทุธต้องศกึษา

แต่ค�าสอนจากพระพทุธเจ้า

เท่านัน้

๑๐ 



๔.	ทรงบอกเหตแุห่งความอนัตรธานของค�าสอนเปรยีบด้วยกลองศกึ

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๓๑๑/๖๗๒-๓.

ภกิษทุัง้หลาย !  เรือ่งนีเ้คยมีมาแล้ว กลองศกึของกษตัริย์พวกทสารหะ  

เรียกว่า อานกะ มอียู ่ เมือ่กลองอานกะนี ้มแีผลแตกหรอืล ิพวกกษตัริย์

ทสารหะได้หาเนือ้ไม้อืน่ท�าเป็นลิม่ เสรมิลงในรอยแตกของกลองนัน้ (ทกุ

คราวไป). ภิกษุท้ังหลาย ! เม่ือเชื่อมปะเข้าหลายครั้งหลายคราวเช่นน้ัน

นานเข้ากถ็งึสมยัหนึง่ ซึง่เนือ้ไม้เดมิของตวักลองหมดสิน้ไป เหลอือยูแ่ต่

เน้ือไม้ท่ีท�าเสรมิเข้าใหม่เท่านัน้.

ภกิษทุัง้หลาย !  ฉนัใดกฉ็นันัน้ ในกาลยดืยาวฝ่ายอนาคต จกัมภีกิษุ 

ทัง้หลาย สตุตนัตะเหล่าใด ทีเ่ป็นค�าของตถาคต เป็นข้อความลกึ มคีวามหมายซึง้  

เป็นช้ันโลกตุตระ ว่าเฉพาะด้วยเรือ่งสุญญตา เมือ่มผู้ีน�าสตุตนัตะเหล่านัน้

มากล่าวอยู่ เธอจักไม่ฟังด้วยดี จักไม่เงี่ยหูฟัง จักไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง 

และจกัไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษาเล่าเรยีน ส่วนสุตตนัตะเหล่าใดที่

นกักวแีต่งขึน้ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มอีกัษรสละสลวย  

มพียัญชนะอนัวจิติร เป็นเร่ืองนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่มผีูน้�า 

สุตตันตะที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เหล่านั้นมากล่าวอยู่ เธอจักฟังด้วยดี จัก

เง่ียหฟัูง จกัตัง้จติ เพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และจกัส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษา

เล่าเรียนไป.

ภกิษทุัง้หลาย !  ความอนัตรธานของสตุตนัตะเหล่านัน้ ทีเ่ป็นค�าของ

ตถาคต เป็นข้อความลกึ มคีวามหมายซึง้ เป็นชัน้โลกตุตระ ว่าเฉพาะด้วย

เร่ืองสุญญตา จกัมไีด้ด้วยอาการอย่างนี ้แล.



๕. ทรงก�าชับให้ศึกษาปฏิบัติเฉพาะจากค�าของพระองค์เท่านั้น	

	 อย่าฟังคนอื่น

-บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๙๑-๙๒/๒๙๒.

ภกิษทุัง้หลาย !  พวกภกิษบุรษิทัในกรณนีี ้ สุตตนัตะเหล่าใด ทีก่วี

แต่งขึน้ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มีอกัษรสละสลวย มี

พยญัชนะอนัวจิติร เป็นเรือ่งนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่มผีูน้�า

สตุตนัตะเหล่านัน้มากล่าวอยู ่เธอจกัไม่ฟังด้วยด ีไม่เงีย่หฟัูง ไม่ตัง้จติเพือ่

จะรูท้ัว่ถงึ และจกัไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศึกษาเล่าเรยีน.

ภกิษทุัง้หลาย !  ส่วนสตุตนัตะเหล่าใด ทีเ่ป็นค�าของตถาคต เป็น

ข้อความลกึ มคีวามหมายซึง้ เป็นชัน้โลกุตตระ ว่าเฉพาะด้วยเรือ่งสญุญตา  

เมือ่มผีูน้�าสตุตนัตะเหล่านัน้มากล่าวอยู ่ เธอย่อมฟังด้วยด ี ย่อมเงีย่หฟัูง 

ย่อมตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และย่อมส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศึกษาเล่าเรยีน 

จงึพากนัเล่าเรยีน ไต่ถาม ทวนถามแก่กนัและกนัอยูว่่า “ข้อนีเ้ป็นอย่างไร 

มคีวามหมายกีน่ยั” ดงันี ้ด้วยการท�าดงันี ้เธอย่อมเปิดธรรมทีถ่กูปิดไว้ได้  

ธรรมทีย่งัไม่ปรากฏ เธอก็ท�าให้ปรากฏได้ ความสงสัยในธรรมหลายประการ 

ทีน่่าสงสยั เธอกบ็รรเทาลงได้.

ภกิษทุัง้หลาย !  บรษิทัช่ือ	อกุกาจติวนิตีา	ปรสิา	โน	ปฏปิจุฉาวนิตีา		

เป็นอย่างไรเล่า ? 

ภกิษทุัง้หลาย !  ในกรณีนีค้อื ภกิษทุัง้หลายในบริษทัใด เม่ือสตุตนัตะ 

ทัง้หลาย อนัเป็นตถาคตภาษติ	(ตถาคตภาสติา) อนัลกึซึง้	(คมภฺรีา) มี

อรรถอันลึกซึ้ง	(คมฺภีรตฺถา) เป็นโลกุตตระ	(โลกุตฺตรา) ประกอบด้วย

เร่ืองสญุญตา	(สญุญฺตปฏสิ�ยตุตฺา) อนับคุคลน�ามากล่าวอยู ่กไ็ม่ฟังด้วยดี  

ไม่เงีย่หฟัูง ไม่เข้าไปตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควร

ศกึษาเล่าเรยีน.



ส่วนสุตตนัตะเหล่าใด ทีก่วแีต่งข้ึนใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภท

กาพย์กลอน มอีกัษรสละสลวย มพียญัชนะอนัวจิติร เป็นเรือ่งนอกแนว 

เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่มผีูน้�าสตุตนัตะเหล่านีม้ากล่าวอยู่

พวกเธอย่อมฟังด้วยด ีเงีย่หฟัูง ตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และส�าคญัไป

ว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษาเล่าเรยีน พวกเธอเล่าเรยีนธรรมอนักวแีต่งใหม่

นั้นแล้ว ก็ไม่สอบถามซึ่งกันและกัน ไม่ท�าให้เปิดเผยแจ่มแจ้งออกมาว่า 

ข้อน้ีพยัญชนะเป็นอย่างไร อรรถเป็นอย่างไร ดงันี ้เธอเหล่านัน้ เปิดเผย

สิง่ทีย่งัไม่เปิดเผยไม่ได้ ไม่หงายของทีค่ว�า่อยูใ่ห้หงายขึน้ได้ ไม่บรรเทา 

ความสงสยัในธรรมทัง้หลายอนัเป็นทีต่ัง้แห่งความสงสยัมอีย่างต่างๆ ได้.

ภกิษท้ัุงหลาย ! นีเ้ราเรยีกว่า อกุกาจติวนิตีา	ปรสิา	โน	ปฏปิจุฉาวนิตีา.

ภกิษทุัง้หลาย !  บรษิทัช่ือ	ปฏปุิจฉาวนิตีา	ปรสิา	โน	อกุกาจติวนิตีา		

เป็นอย่างไรเล่า ?

ภกิษทุัง้หลาย !  ในกรณีนีค้อื ภกิษทุัง้หลายในบริษทัใด เม่ือสตุตนัตะ 

ทัง้หลาย ทีก่วแีต่งขึน้ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มอีกัษร

สละสลวย มพียญัชนะอนัวจิติร เป็นเรือ่งนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก 

อนับคุคลน�ามากล่าวอยู ่กไ็ม่ฟังด้วยด ีไม่เงีย่หฟัูง ไม่เข้าไปตัง้จติเพือ่จะ 

รู้ทัว่ถึง และไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษาเล่าเรยีน ส่วน สตุตนัตะ

เหล่าใด	อนัเป็นตถาคตภาษติ	อนัลกึซึง้	มอีรรถอนัลกึซึง้	เป็นโลกตุตระ		

ประกอบด้วยเรือ่งสญุญตา	เมือ่มีผู้น�าสตุตนัตะเหล่าน้ี	มากล่าวอยู	่พวก

เธอย่อมฟังด้วยด	ี ย่อมเงีย่หฟัูง	 ย่อมเข้าไปตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถึง	 และ

ย่อมส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีค่วรศกึษาเล่าเรยีน พวกเธอเล่าเรยีนธรรมทีเ่ป็น

ตถาคตภาษตินัน้แล้ว กส็อบถามซึง่กนัและกนั ท�าให้เปิดเผยแจ่มแจ้งออก

มาว่า ข้อนีพ้ยญัชนะเป็นอย่างไร อรรถะเป็นอย่างไร ดงันี ้เธอเหล่านัน้ 

เปิดเผยสิง่ทีย่งัไม่เปิดเผยได้ หงายของทีค่ว�า่อยูใ่ห้หงายขึน้ได้ บรรเทา

ความสงสยัในธรรมทัง้หลายอนัเป็นทีต่ัง้แห่งความสงสยัมอีย่างต่างๆ ได้.

ภกิษทุัง้หลาย ! นีเ้ราเรยีกว่า ปฏปิจุฉาวนิตีา	ปรสิา	โน	อกุกาจติวนิตีา.

ภกิษทุัง้หลาย !  เหล่านีแ้ลบรษิทั ๒ จ�าพวกนัน้. ภกิษทุัง้หลาย ! 

บรษิทัทีเ่ลศิในบรรดาบรษิทัทัง้สองพวกนัน้	คอื	บรษิทัปฏปิจุฉาวนิตีา		

ปรสิา	โน	อกุกาจติวนิตีา	(บรษิทัทีอ่าศยัการสอบสวนทบทวนกนัเอาเอง 

เป็นเครือ่งน�าไป ไม่อาศยัความเชือ่จากบุคคลภายนอกเป็นเครือ่งน�าไป) แล.

๖.	ทรงห้ามบัญญัติเพิ่มหรือตัดทอนสิ่งที่บัญญัติไว้

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๙๐/๗๐. 

ภกิษทุัง้หลาย !  ภกิษทุัง้หลาย จกัไม่บญัญตัสิิง่ทีไ่ม่เคยบญัญตั	ิจกั

ไม่เพกิถอนสิง่ทีบ่ญัญตัไิว้แล้ว	จกัสมาทานศกึษาในสกิขาบททีบ่ญัญตัไิว้

แล้วอย่างเคร่งครดั	อยูเ่พยีงใด ความเจรญิกเ็ป็นสิง่ท่ีภกิษทุัง้หลายหวงัได้  

ไม่มคีวามเสือ่มเลย อยู่เพยีงนัน้.

๗.	ส�านึกเสมอว่าตนเองเป็นเพียงผู้เดินตามพระองค์เท่านั้น	

	 ถึงแม้จะเป็นอรหันต์ผู้เลิศทางปัญญาก็ตาม

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๘๒/๑๒๖.

ภกิษทุัง้หลาย !  ตถาคตผูอ้รหนัตสัมมาสมัพทุธะ	ได้ท�ามรรคทีย่งั

ไม่เกิดให้เกดิขึน้	ได้ท�ามรรคทีย่งัไม่มใีครรู้ให้มคีนรู้ ได้ท�ามรรคทีย่งัไม่มี

ใครกล่าวให้เป็นมรรคทีก่ล่าวกนัแล้ว	ตถาคตเป็นผูรู้ม้รรค	(มคคฺญญฺ)ู เป็น

ผูรู้แ้จ้งมรรค	(มคคฺวทิ)ู เป็นผูฉ้ลาดในมรรค	(มคคฺโกวโิท). ภิกษุทั้งหลาย ! 

ส่วนสาวกทัง้หลายในกาลนี	้เป็นผูเ้ดนิตามมรรค	(มคฺคานคุา)	เป็นผูต้ามมา	

ในภายหลงั.



เปิดเผยสิง่ทีย่งัไม่เปิดเผยได้ หงายของทีค่ว�า่อยูใ่ห้หงายขึน้ได้ บรรเทา

ความสงสยัในธรรมทัง้หลายอนัเป็นทีต่ัง้แห่งความสงสยัมอีย่างต่างๆ ได้.

ภกิษทุัง้หลาย ! นีเ้ราเรยีกว่า ปฏปิจุฉาวนิตีา	ปรสิา	โน	อกุกาจติวนิตีา.

ภกิษทุัง้หลาย !  เหล่านีแ้ลบรษิทั ๒ จ�าพวกนัน้. ภกิษทุัง้หลาย ! 

บรษิทัทีเ่ลศิในบรรดาบรษิทัทัง้สองพวกนัน้	คอื	บรษิทัปฏปิจุฉาวนิตีา		

ปรสิา	โน	อกุกาจติวนิตีา	(บรษิทัทีอ่าศยัการสอบสวนทบทวนกนัเอาเอง 

เป็นเครือ่งน�าไป ไม่อาศยัความเชือ่จากบุคคลภายนอกเป็นเครือ่งน�าไป) แล.

๖.	ทรงห้ามบัญญัติเพิ่มหรือตัดทอนสิ่งที่บัญญัติไว้

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๙๐/๗๐. 

ภกิษทุัง้หลาย !  ภกิษทุัง้หลาย จกัไม่บญัญตัสิิง่ทีไ่ม่เคยบญัญตั	ิจกั

ไม่เพกิถอนสิง่ทีบั่ญญตัไิว้แล้ว	จกัสมาทานศกึษาในสกิขาบททีบ่ญัญตัไิว้

แล้วอย่างเคร่งครดั	อยูเ่พยีงใด ความเจรญิกเ็ป็นสิง่ท่ีภกิษทุัง้หลายหวงัได้  

ไม่มคีวามเสือ่มเลย อยู่เพยีงนัน้.

๗.	ส�านึกเสมอว่าตนเองเป็นเพียงผู้เดินตามพระองค์เท่านั้น	

	 ถึงแม้จะเป็นอรหันต์ผู้เลิศทางปัญญาก็ตาม

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๘๒/๑๒๖.

ภกิษทุัง้หลาย !  ตถาคตผูอ้รหนัตสัมมาสมัพทุธะ	ได้ท�ามรรคทีย่งั

ไม่เกิดให้เกดิขึน้	ได้ท�ามรรคทีย่งัไม่มใีครรู้ให้มคีนรู้ ได้ท�ามรรคทีย่งัไม่มี

ใครกล่าวให้เป็นมรรคทีก่ล่าวกนัแล้ว	ตถาคตเป็นผูรู้ม้รรค	(มคคฺญฺญู) เป็น

ผูรู้แ้จ้งมรรค	(มคคฺวทิ)ู เป็นผูฉ้ลาดในมรรค	(มคคฺโกวโิท). ภิกษุท้ังหลาย ! 

ส่วนสาวกทัง้หลายในกาลนี	้เป็นผูเ้ดนิตามมรรค	(มคฺคานคุา)	เป็นผูต้ามมา	

ในภายหลงั.



ภกิษทุัง้หลาย !  นีแ้ล เป็นความผิดแผกแตกต่างกนั เป็นความมุง่หมาย 

ทีแ่ตกต่างกนั เป็นเครือ่งกระท�าให้แตกต่างกนั ระหว่างตถาคตผูอ้รหนัต-

สัมมาสัมพุทธะ กับภิกษุผู้ปัญญาวิมุตติ.

๘.	ตรัสไว้ว่าให้ทรงจ�าบทพยัญชนะและค�าอธิบายอย่างถูกต้อง	

	 พร้อมขยันถ่ายทอดบอกสอนกันต่อไป

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๙๗/๑๖๐.

ภิกษทุัง้หลาย !  พวกภกิษใุนธรรมวนิยันี	้เล่าเรยีนสตูรอนัถอืกนั

มาถูก	ด้วยบทพยญัชนะทีใ่ช้กันถกู	ความหมายแห่งบทพยญัชนะทีใ่ช้กนั	

กถ็กู	ย่อมมนียัอนัถกูต้องเช่นนัน้.	ภกิษทุัง้หลาย !  นีเ่ป็น มลูกรณทีีห่นึง่  

ซึง่ท�าให้พระสทัธรรมตัง้อยูไ่ด้ไม่เลอะเลอืนจนเสือ่มสญูไป... 

ภกิษทุัง้หลาย !  พวกภกิษเุหล่าใด เป็นพหสุตู คล่องแคล่ว ในหลกั

พระพทุธวจน ทรงธรรม ทรงวนิยั ทรงมาตกิา	(แม่บท)	พวกภกิษเุหล่านัน้		

เอาใจใส่	บอกสอน	เน้ือความแห่งสูตรท้ังหลายแก่คนอืน่ๆ เม่ือท่านเหล่านัน้ 

ล่วงลับไป สตูรทัง้หลาย กไ็ม่ขาดผู้เป็นมูลราก	(อาจารย์) มีทีอ่าศยัสบืกนัไป.  

ภิกษุทั้งหลาย !  นี่เป็น มูลกรณีท่ีสาม ซึ่งท�าให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได ้

ไม่เลอะเลอืนจนเสือ่มสูญไป... 

*** ในที่นี้ยกมา ๒ นัย จาก ๔ นัย ของมูลเหตุส่ีประการ ที่ท�าให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้ 

ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป

๙.	ทรงบอกวิธีแก้ไขความผิดเพี้ยนในค�าสอน

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๔๔/๑๑๓-๖.

๑. (หากม)ี ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า ผู้มีอายุ ! ข้าพเจ้า 

ได้สดบัรบัมาเฉพาะพระพกัตร์พระผูม้พีระภาคว่า “นีเ้ป็นธรรม นีเ้ป็นวนิยั 

นีเ้ป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

๒. (หากม)ี ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า ในอาวาสช่ือโน้นมี

สงฆ์อยูพ่ร้อมด้วยพระเถระ พร้อมด้วยปาโมกข์ ข้าพเจ้าได้สดบัมาเฉพาะ

หน้าสงฆ์นัน้ว่า “นีเ้ป็นธรรม นีเ้ป็นวนิยั น้ีเป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

๓. (หากม)ี ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า ในอาวาสช่ือโน้นมี

ภกิษผุูเ้ป็นเถระอยูจ่�านวนมาก เป็นพหสุตู เรยีนคมัภร์ี ทรงธรรม ทรงวนิยั  

ทรงมาตกิา ข้าพเจ้าได้สดบัมาเฉพาะหน้าพระเถระเหล่านัน้ว่า “น้ีเป็นธรรม 

นีเ้ป็นวนิยั นีเ้ป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

๔. (หากม)ี ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า ในอาวาสช่ือโน้นมี

ภกิษผุูเ้ป็นเถระอยูร่ปูหนึง่ เป็นพหสูุต เรยีนคมัภร์ี ทรงธรรม ทรงวนิยั 

ทรงมาตกิา ข้าพเจ้าได้สดบัมาเฉพาะหน้าพระเถระรปูนัน้ว่า “นีเ้ป็นธรรม 

นีเ้ป็นวนิยั นีเ้ป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

เธอทัง้หลายยงัไม่พงึชืน่ชม ยงัไม่พงึคดัค้านค�ากล่าวของผู้นัน้ พึงเรียน 

บทและพยญัชนะเหล่านัน้ให้ด ี แล้วพงึสอบสวนลงในพระสูตร เทียบเคยีง

ดใูนวนิยั 



๙.	ทรงบอกวิธีแก้ไขความผิดเพี้ยนในค�าสอน

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๔๔/๑๑๓-๖.

๑. (หากม)ี ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า ผู้มีอายุ ! ข้าพเจ้า 

ได้สดบัรบัมาเฉพาะพระพกัตร์พระผูม้พีระภาคว่า “นีเ้ป็นธรรม นีเ้ป็นวนิยั 

น้ีเป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

๒. (หากม)ี ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า ในอาวาสช่ือโน้นมี

สงฆ์อยูพ่ร้อมด้วยพระเถระ พร้อมด้วยปาโมกข์ ข้าพเจ้าได้สดบัมาเฉพาะ

หน้าสงฆ์นัน้ว่า “นีเ้ป็นธรรม นีเ้ป็นวนิยั น้ีเป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

๓. (หากม)ี ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า ในอาวาสช่ือโน้นมี

ภกิษผุูเ้ป็นเถระอยูจ่�านวนมาก เป็นพหสุตู เรยีนคมัภร์ี ทรงธรรม ทรงวนิยั  

ทรงมาตกิา ข้าพเจ้าได้สดบัมาเฉพาะหน้าพระเถระเหล่านัน้ว่า “น้ีเป็นธรรม 

น้ีเป็นวนิยั นีเ้ป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

๔. (หากม)ี ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า ในอาวาสช่ือโน้นมี

ภกิษผุูเ้ป็นเถระอยูร่ปูหนึง่ เป็นพหสูุต เรยีนคมัภร์ี ทรงธรรม ทรงวนิยั 

ทรงมาตกิา ข้าพเจ้าได้สดบัมาเฉพาะหน้าพระเถระรปูนัน้ว่า “นีเ้ป็นธรรม 

น้ีเป็นวนิยั นีเ้ป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

เธอทัง้หลายยงัไม่พงึชืน่ชม ยงัไม่พงึคดัค้านค�ากล่าวของผู้นัน้ พึงเรียน 

บทและพยญัชนะเหล่านัน้ให้ด ี แล้วพงึสอบสวนลงในพระสูตร เทียบเคยีง

ดใูนวนิยั 



ถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้น	สอบลงในสูตรก็ไม่ได้	เทียบเข้าใน

วินัยก็ไม่ได้	 พึงลงสันนิษฐานว่า “นี้มิใช่พระด�ารัสของพระผู้มีพระภาค

พระองค์นัน้แน่นอน และภิกษุนีร้บัมาผิด” เธอทัง้หลาย	พงึท้ิงค�านัน้เสยี	

ถ้าบทและพยญัชนะเหล่านัน้	สอบลงในสตูรกไ็ด้	เทยีบเข้าในวนิยั

กไ็ด้	พงึลงสนันษิฐานว่า	“นีเ้ป็นพระด�ารสั	ของพระผูม้พีระภาคพระองค์นัน้	

แน่นอน	และภิกษน้ัุนรบัมาด้วยดี”	เธอทัง้หลาย	พงึจ�ามหาปเทส...	นีไ้ว้.

๑๐.	ทรงตรัสแก่พระอานนท์	

	 ให้ใช้ธรรมวินัยที่ตรัสไว้เป็นศาสดาแทนต่อไป

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๗๘/๑๔๑.

-บาลี ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๑๗/๗๔๐

อานนท์ !  ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างน้ีว่า ‘ธรรมวินัยของ

พวกเรามีพระศาสดาล่วงลับไปเสียแล้ว พวกเราไม่มีพระศาสดา’ ดังนี้. 

อานนท์ ! พวกเธออย่าคิดอย่างนั้น. อานนท์ ! ธรรมก็ดี	วินัยก็ดี	ที่เรา

แสดงแล้ว	 บัญญัติแล้ว	 แก่พวกเธอทั้งหลาย	 ธรรมวินัยนั้น	 จักเป็น

ศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย	โดยกาลล่วงไปแห่งเรา.

อานนท์ !  ในกาลบดันีก้ด็ ีในกาลล่วงไปแห่งเรากด็ ีใครกต็าม จกั

ต้องมตีนเป็นประทปี มตีนเป็นสรณะ ไม่เอาสิง่อืน่เป็นสรณะ มธีรรมเป็น

ประทีป มีธรรมเป็นสรณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ เป็นอยู่. อานนท์	!

ภิกษุพวกใด	 เป็นผู้ใคร่ในสิกขา	 ภิกษุพวกนั้น	 จักเป็นผู้อยู่ในสถานะ

อันเลิศที่สุดแล.



อานนท์ !  ความขาดสูญแห่งกัลยาณวัตรน้ี มีในยุคแห่งบุรุษใด 

บุรุษนั้นชื่อว่า เป็นบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลาย... เราขอกล่าวย�้ากะ

เธอว่า... เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของเราเลย.

เธอทั้งหลายอย่าเป็น
บุรุษคนสุดท้าย
ของเราเลย

-บาลี ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.
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๑)	 หลักฐานสมัย	พุทธกาล		

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

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

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

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

ท่ีมา	: 

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

หนังสือ สารานุกรมพระพุทธศาสนา ประมวลจากพระนิพนธ์  
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส หน้า ๖๙๖ 

ท่ีมา	:		

ภาพท่ี	๑.๑

ภาพท่ี	๑.๒
• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



๑)	 หลักฐานสมัย	พุทธกาล		

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

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

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

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

ท่ีมา	: 

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

หนังสือ สารานุกรมพระพุทธศาสนา ประมวลจากพระนิพนธ์  
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส หน้า ๖๙๖ 

ท่ีมา	:		

ภาพท่ี	๑.๑

ภาพท่ี	๑.๒
• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



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

ภาพท่ี	๒.๑

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

หนังสือ พงษาวดารกรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ แล คำาแปล
ท่ีมา	:	

ภาพท่ี	๒.๒

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

๒)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๑		

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



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

ภาพท่ี	๒.๑

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

หนังสือ พงษาวดารกรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ แล คำาแปล
ท่ีมา	:	

ภาพท่ี	๒.๒

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

๒)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๑		

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



๓)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๔		

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

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

หนังสือ พระคาถาสรรเสริญพระธรรมวินัย พระราชนิพนธ์ ในรัชกาลท่ี ๔ 
ทรงแปลเป็นภาษาไทยโดย สมเด็จพระสังฆราช วัดราชประดิษฐ หน้า ๒๕

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี ๔ 

ท่ีมา	:	

ภาพท่ี	๓.๑

ภาพท่ี	๓.๒ ภาพท่ี	๓.๓

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

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



๓)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๔		

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

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

หนังสือ พระคาถาสรรเสริญพระธรรมวินัย พระราชนิพนธ์ ในรัชกาลท่ี ๔ 
ทรงแปลเป็นภาษาไทยโดย สมเด็จพระสังฆราช วัดราชประดิษฐ หน้า ๒๕

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี ๔ 

ท่ีมา	:	

ภาพท่ี	๓.๑

ภาพท่ี	๓.๒ ภาพท่ี	๓.๓

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

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



หนังสือ พระราชวิจารณ์ เทียบลัทธิพระพุทธศาสนาหินยานกับมหายาน  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ หน้า ๑๘ 

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

ท่ีมา	:	 

ภาพท่ี	๔.๑

๔)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๕	

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี ๕ 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



หนังสือ พระราชวิจารณ์ เทียบลัทธิพระพุทธศาสนาหินยานกับมหายาน  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ หน้า ๑๘ 

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

ท่ีมา	:	 

ภาพท่ี	๔.๑

๔)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๕	

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี ๕ 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



ภาพท่ี	๔.๒ ภาพท่ี	๔.๓ ภาพท่ี	๔.๔

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

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



ภาพท่ี	๔.๒ ภาพท่ี	๔.๓ ภาพท่ี	๔.๔

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

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



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

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

ภาพท่ี	๖

๖)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๙		

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน • ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

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

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

ภาพท่ี	๕

๕)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๗		

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙ พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



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

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

ภาพท่ี	๖

๖)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๙		

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน • ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

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

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

ภาพท่ี	๕

๕)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๗		

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙ พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



 พราหมณ์ กามคุณ ๕ ประการนี้ เรียกว่าโลก ในอริยวินัย 

  กามคุณ ๕ ประการอะไรบ้าง คือ 

พราหมณ์ กามคุณ ๕ ประการเหล่านี้แล 

เรียกว่าโลก ในอริยวินัย.

-บาลี นวก. อํ. ๒๓/๔๔๘/๒๔๒.

รูป

เสียง

กลิ่น

รส

โผฏฐัพพะ

ตา

หู

จมูก

ลิ้น

กาย

ที่รู้ได้ด้วย

อนัน่าปรารถนา น่ารกัใคร่ 

น่าพอใจ มลีกัษณะน่ารกั 

เป็นท่ีตัง้อาศัยแห่งความใคร่

เป็นทีต่ัง้แห่งความก�าหนดั 



กึง่กลางสัน 131.25 มม.

สัน 13 มม 

สัน 13 มม 

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

ในปกหน้า ในปกหลัง

แนวกึ่งกลาง 85  มม.แนวกึ่งกลาง 85  มม.

ภิกษุท้ังหลาย

บุคคลเป็น อรหันต์ เพราะอินทรีย์ ๕ เต็มบริบูรณ์

 เป็น อนาคามี  เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของอรหันต์

 เป็น สกทาคามี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของอนาคามี

 เป็น โสดาบัน เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของสกทาคามี.

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๖๕/๘๗๗.

ความกำาหนัดไปตามอำานาจความตริตรึก (สงฺกปฺปราค) 
นั่นแหละคือกามของคนเรา 

อารมณ์อันวิจิตรทั้งหลายในโลกไม่ชื่อว่ากาม 

ความกำาหนัดไปตามอำานาจความตริตรึก 
นั่นแหละคือกามของคนเรา 

อารมณ์อันวิจิตรทั้งหลายในโลก ย่อมตั้งอยู่ตามสภาพของมันเท่านั้น 

ผู้มีปัญญาทั้งหลายย่อมกำาจัดความพอใจในอารมณ์อันวิจิตรเหล่านั้น. 

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๖๐/๓๓๔.



กึง่กลางสัน 131.25 มม.

สัน 13 มม 

สัน 13 มม 

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

แนว พุทธวจน 25 มม.

แนวเส้น หมวดธรรม 38 มม.

        แนวเส้น กึ่งกลางปกหน้า 104.25 มม.

แนวเส้นล่าง 117 มม.

แนวสันสีทอง 12.5 มม.

แนวกึ่งกลางปกหลัง 65 มม.

+ทองกลาง

พุ ท ธ ว จ นฉบับ ๑๘

ข้อมูลธรรมะนี้ จัดทำ�เพื่อประโยชน์ท�งก�รศึกษ�สู่ส�ธ�รณชนเป็นธรรมท�น ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้ได้รับก�รสงวนไว้ 
ในก�รจะจัดทำ�หรือเผยแผ่ โปรดใช้คว�มละเอียดรอบคอบ เพื่อรักษ�คว�มถูกต้องของข้อมูล ให้ขออนุญ�ต
เป็นล�ยลักษณ์อักษรและปรึกษ�ด้�นข้อมูล  ในการจัดทำาเพื่อความสะดวกและประหยัด ติดต่อได้ที่ 

พุทธวจนภิกขุคึกฤทธิ์มูลนิธิ โทร. 09 2526 1236
ตัวแทนคณะศิษย์ คุณสหัทญ� คุ้มชนะ โทร. 09 2526 1236 
มูลนิธิพุทธโฆษณ์ โทร. 08 2222 5790 - 94 
ติดต�มก�รเผยแผ่พระธรรมคำ�สอนต�มหลักพุทธวจน โดยพระอ�จ�รย์คึกฤทธ์ิ โสตฺถิผโล ได้ท่ี 
Facebook : Buddhawajana Real | YouTube : Buddhawajana Real  
Instagram  : Buddhawajana Real  
www.watnapp.com | media.watnapahpong.org | www.buddhakos.org 
คลื่น ส.ว.พ. FM 91.0 MHz ทุกวันพระ ช่วงบ่�ย

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

แจ้งเจตนาจาคะเพื่อนำากราบเรียนพระอาจารย์คึกฤทธิ์ได้ที่

พี่ตา ตัวแทนคณะศิษย์ 092-526-1236

e-Donation วัดนาปาพง

พ
ุ ท

 ธ
 ว

 จ
 น

สกทาคามี

4 สี

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.


