
กึง่กลางสัน133.5 มม.

สัน 16.5 มม 

สัน 16.5 มม 

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

แนว พุทธวจน 25 มม.

แนวเส้น หมวดธรรม 38 มม.

        แนวเส้น กึ่งกลางปกหน้า 104.25 มม.

แนวสันสีทอง 12.5 มม.

แนวกึ่งกลางปกหลัง 65 มม.

ฉบับ ๑๙

+สีบรอนซ์เงิน

พุ ท ธ ว จ น
ราธะ  เปรียบเหมือนพวกกุมารน้อยๆ  

หรือกุมารีน้อยๆ เล่นเรือนน้อยๆ ที่ท�าด้วยดินอยู ่

ตราบใดเขายังมีราคะ มีฉันทะ มีความรัก 
มีความกระหาย  

มีความเร่าร้อน และมีตัณหา
 ในเรือนน้อยที่ท�าด้วยดินเหล่าน้ัน ตราบน้ัน พวกเด็กน้อยๆ นั้น  

ย่อมอาลัยเรือนน้อยที่ท�าด้วยดินเหล่านั้น ย่อมอยากเล่น 
 ย่อมอยากมีเรือนน้อยที่ท�าด้วยดินเหล่านั้น  
ย่อมยึดถือเรือนน้อยที่ท�าด้วยดินเหล่านั้น  

ว่าเป็นของเรา ดังน้ี.

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๓๒/๓๖๗.

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 5058 6888, 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

+ทองกลาง

พุ ท ธ ว จ นฉบับ ๑๙

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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สัตว์ อวิชฺชานีวรณ
าน สตฺตาน 

ตณ
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ฺโ
ชนาน

4 สี

ราธะ  ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหาใดๆ มีอยู่ในรูป …  

ในเวทนา … ในสัญญา … ในสังขารทั้งหลาย … ในวิญญาณ  

เพราะการติดแล้ว ข้องแล้วในสิ่งนั้น  

เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ ดังน้ี.

ราธะ  เปรียบเหมือนพวกกุมารน้อยๆ  

หรือกุมารีน้อยๆ เล่นเรือนน้อยๆ ที่ท�าด้วยดินอยู ่

ตราบใดเขายังมีราคะ มีฉันทะ มีความรัก 
มีความกระหาย  

มีความเร่าร้อน และมีตัณหา
 ในเรือนน้อยที่ท�าด้วยดินเหล่าน้ัน ตราบน้ัน พวกเด็กน้อยๆ นั้น  

ย่อมอาลัยเรือนน้อยที่ท�าด้วยดินเหล่านั้น ย่อมอยากเล่น 
 ย่อมอยากมีเรือนน้อยที่ท�าด้วยดินเหล่านั้น  
ย่อมยึดถือเรือนน้อยที่ท�าด้วยดินเหล่านั้น  

ว่าเป็นของเรา ดังน้ี.

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๓๒/๓๖๗.



กึง่กลางสัน133.5 มม.

สัน 16.5 มม 

สัน 16.5 มม 

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

ในปกหน้า ในปกหลัง

ภิกษุทั้งหลาย 

สงสารนี้ก�าหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ 

เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น 

มีตัณหาเป็นเครื่องผูก 

ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏ …

ภิกษุทั้งหลาย 

เปรียบเหมือนท่อนไม้อันบุคคลซัดขึ้นไปสู่อากาศ 

บางคราวตกเอาโคนลง บางคราวตกเอาตอนกลางลง 

บางคราวตกเอาปลายลง ข้อนี้ฉันใด.

วัจฉะ เราย่อมบัญญัติความบังเกิดขึ้น 

ส�าหรับผู้ที่ยังมีอุปาทานอยู่  

ไม่ใช่ส�าหรับผู้ที่ไม่มีอุปาทาน.

วัจฉะ เปรียบเหมือน ไฟที่มีเชื้อ ย่อมโพลงขึ้นได้  

ที่ไม่มีเชื้อ ก็โพลงขึ้นไม่ได้ …

วัจฉะ สมัยใด เปลวไฟ ถูกลมพัดหลุดปลิวไปไกล

เราย่อมบัญญัติเปลวไฟนั้นว่า มีลมนั่นแหละเป็นเชื้อ …

วัจฉะ สมัยใด สัตว ์ทอดทิ้งกายนี้ 
และยังไม่บังเกิดขึ้นด้วยกายอื่น  

เรากล่าวสัตว์นี้ว่า มีตัณหานั่นแหละเป็นเชื้อ  

เพราะว่า

สมัยนั้น ตัณหาย่อมเป็นเชื้อของสัตวน์ั้น.

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๔๘๕/๘๐๐.



ภิกษุทั้งหลาย 

สัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น 

มีตัณหาเป็นเครื่องผูก 

ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน 

บางคราวแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่น 

บางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้ …

-บาล ีนทิาน. ส.ํ ๑๖/๒๑๙/๔๓๘.





พุทธวจนสถาบัน
ร่วมกนัมุง่มัน่ศกึษา ปฏบิตั ิ เผยแผ่ค�าของตถาคต

พทุธวจน -หมวดธรรม
เปิดธรรมที่ถูกปิด

สตัว์
๑๙

ฉบับ



พ ุท ธ ว จ น 
ฉบับ ๑๙  สัตว์

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. ๒๒๒๒ ๕๗๙๐-๙๔

ปีที่พิมพ์ ๒๕๖๕

จัดท�าโดย 

มูลนิธิพุทธโฆษณ์



ค�าอนุโมทนา

ขออนุโมทนากับคณะงานธััมมะ ผู้จัดทำาหนังสือ 
พทุธวจน ฉบบั สตัว ์ทีม่คีวามต้ังใจและมเีจตนาอันเป็นกศุล 
ในการเผยแผ่คำาสอนของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ  
ท่ีออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์เอง ในการรวบรวมคำาสอน 
ของตถาคต อันเก่ียวข้องกับสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเคร่ืองก้ัน 
ตัณหาเป็นเคร่ืองผูก ท่ียังต้องแล่นไป ท่องเท่ียวไป ในสังสารวัฏ.

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

ขออนุโมทนา 

ภิกขุคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล



ค�าน�า

พระผูมี้พระภาคได้ตรัสไว้ว่า “เพราะไมรู้่ถึง ไม่แทง
ตลอดซึ่งอริยสัจคือทุกข์ อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์ อริยสัจ
คือความดบัไมเ่หลอืของทกุข ์และอรยิสจัคอืทางดำาเนนิใหถ้งึ 
ความดับไม่เหลือของทุกข์ เราและพวกเธอทั้งหลาย จึงได้ 
ท่องเท่ียวไปแล้วในสังสารวัฏตลอด กาลยืดยาวนานถึงเพียงน้ี.

สัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหาเป็น 
เคร่ืองผกู ทอ่งเทีย่วไปมาอยู ่บางคราวแลน่จากโลกนีสู้โ่ลกอืน่  
บางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้ สัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ 
ความเผ็ดร้อน ความพินาศ ได้เพิ่มพูนปฐพีที่เป็นป่าช้า
ตลอดกาลนาน ข้อนั้นเพราะความที่สัตว์เหล่านั้นไม่เห็น
อริยสัจทั้งสี่.

ฉันทะ (ความพอใจ) ราคะ (ความกำาหนัด) นันทิ  
(ความเพลนิ) ตัณหา (ความอยาก) ใดๆ มอียูใ่นรูป เวทนา สญัญา 
สังขารทั้งหลาย และวิญญาณ เพราะการติดแล้ว ข้องแล้ว  
ในรปู เวทนา สญัญา สงัขารทัง้หลาย และวญิญาณ เพราะฉะน้ัน 
จึงเรียกว่า สัตว ์(ผู้ข้องติดในขันธ์ทั้ง ๕).

เมือ่เหตุใหเ้กดิทกุข ์ความดบัไมเ่หลอืของทุกข์ และ
ทางดำาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ เป็นความจริง
ที่เราและพวกเธอทั้งหลายรู้ถึง และแทงตลอดแล้ว ตัณหา
ในภพ ก็ถูกถอนขึ้นขาด ตัณหาที่จะนำาไปสู่ภพก็สิ้นไปหมด 
บัดนี้ความต้องเกิดขึ้นอีกไม่ได้มี ดังนี้.



พวกเธอทั้งหลาย จงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่ง
ตณัหาเถิด เพราะวา่ความสิน้ไปแหง่ตณัหานัน้ คือ นิพพาน”

พุทธวจนฉบับ สัตว์ ได้รวบรวมไว้ซึ่งตถาคตภาษิต 
อันเกี่ยวข้องกับสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหาเป็น 
เครื่องผูก เพื่อให้ผู้ที่ได้อ่าน ได้ศึกษา จะได้ทราบถึง  
เหตุที่เรียกว่าสัตว์ เหตุที่สัตว์ทั้งหลายยังต้องท่องเท่ียวไป 
ในสังสารวัฏ และข้อปฏิบัติเพื่อพ้นจากความเป็นสัตว์.

อันจะเป็นเหตุให้อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว ย่อมละ 
อวิชชาเสียได้ วิชชาย่อมเกิดข้ึน เพราะความจางคลายไปแหง่ 
อวชิชา เพราะความเกดิขึน้แหง่วชิชา อรยิสาวกนัน้ ยอ่มไมม่ี
ความถอืมัน่วา่เรามอียู ่ดงันีบ้า้ง วา่นีเ้ปน็เรา ดงัน้ีบา้ง ว่า
เราจักม ีดงันีบ้า้ง วา่เราจักไม่มี ดงันีบ้า้ง วา่เราจักเปน็สตัว์
มีรูป ดังนี้บ้าง ว่าเราจักเป็นสัตว์ไม่มีรูป ดังน้ีบ้าง ว่าเรา 
จักเป็นสัตว์มีสัญญา ดังน้ีบ้าง ว่าเราจักเป็นสัตว์ไม่มีสัญญา  
ดังนี้บ้าง ว่าเราจักเป็นสัตว์มีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญา 
ก็ไม่ใช ่ดังนี้บ้าง ดังนี้แล.

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
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เหตุท่ีเรียกว่า “สัตว์”
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๓๒/๓๖๗.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ที่เรียกว่า สัตว์ สัตว์ (สตฺโต สตฺโตติ) 

ดังนี้ อันว่าสัตว์มีได้ ด้วยเหตุเพียงเท่าไรเล่า พระเจ้าข้า.

ราธะ ฉนัทะ (ความพอใจ) ราคะ (ความกำาหนดั) นนัท ิ
(ความเพลนิ) ตัณหา (ความอยาก) ใดๆ มอียูใ่นรปู เพราะการตดิ
แลว้ ขอ้งแลว้ในรปูน้ัน เพราะฉะนัน้จงึเรียกว่าสัตว์ (ผูข้อ้งตดิ 

ในขันธ์ทั้ง ๕) ดังนี้ (รูเป โย ฉนฺโท โย ราโค ยา นนฺทิ ยา ตณฺหา ตตฺร 

สตฺโต ตตฺร วิสตฺโต ตสฺมา สตฺโตติ วุจฺจติ).
ราธะ ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหาใดๆ มีอยู่ใน

เวทนา เพราะการติดแล้ว ข้องแล้วในเวทนานั้น เพราะ
ฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว ์ดังนี้.

ราธะ ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหาใดๆ มีอยู่ใน
สัญญา เพราะการติดแล้ว ข้องแล้วในสัญญาน้ัน เพราะ
ฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว ์ดังนี้.

ราธะ ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหาใดๆ มีอยู่ใน
สังขารท้ังหลาย เพราะการติดแล้ว ข้องแล้วในสังขาร 
ทั้งหลายนั้น เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว ์ดังนี้.
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ราธะ ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหาใดๆ มีอยู่ใน
วิญญาณ เพราะการติดแล้ว ข้องแล้วในวิญญาณนั้น เพราะ
ฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว ์ดังนี้ (วิฺาเณ โย ฉนฺโท โย ราโค ยา นนฺทิ 

ยา ตณฺหา ตตฺร สตฺโต ตตฺร วิสตฺโต ตสฺมา สตฺโตติ วุจฺจติ).
ราธะ เปรียบเหมือนพวกกุมารน้อยๆ หรือกุมารี

น้อยๆ เล่นเรือนน้อยๆ ที่ทำาด้วยดินอยู่ ตราบใด เขายังมี
ราคะ มีฉันทะ มีความรัก มีความกระหาย มีความเร่าร้อน 
และมีตัณหา ในเรือนน้อยที่ทำาด้วยดินเหล่าน้ัน ตราบน้ัน  
พวกเดก็นอ้ยๆ นัน้ ยอ่มอาลยัเรอืนนอ้ยทีท่ำาดว้ยดนิเหลา่นัน้  
ย่อมอยากเล่น ย่อมอยากมีเรือนน้อยที่ทำาด้วยดินเหล่านั้น 
ย่อมยึดถือเรือนน้อยที่ทำาด้วยดินเหล่านั้นว่าเป็นของเรา 
ดังนี้.

ราธะ แตเ่ม่ือใด พวกกมุารน้อยๆ หรือกุมารีน้อยๆ 
เหลา่นัน้ ปราศจากราคะแลว้ ปราศจากฉันทะแลว้ ปราศจาก
ความรักแล้ว ปราศจากความกระหายแล้ว ปราศจากความ
เร่ารอ้นแลว้ ปราศจากตณัหาแลว้ ในเรือนนอ้ยท่ีทำาด้วยดนิ
เหลา่น้ัน ในกาลนัน้ พวกเขายอ่มทำาเรือนนอ้ยๆ ท่ีทำาดว้ยดนิ 
เหล่านั้น ให้กระจัดกระจาย เรี่ยราย เกลื่อนกล่นไป กระทำา
ให้จบการเล่นเสียด้วยมือและเท้าท้ังหลาย อุปมาน้ีฉันใด.
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ราธะ อุปไมยก็ฉันนั้น คือ แม้พวกเธอทั้งหลาย 
จงเรีย่รายกระจายออกซึง่รปู จงขจดัเสยี จงทำาให้แหลกลาญ 
จงทำาให้จบการเลน่อยา่งถกูวธีิ จงปฏบิตัเิพือ่ความสิน้ไปแหง่
ตัณหาเถิด จงเร่ียรายกระจายออกซึ่งเวทนา จงขจัดเสีย  
จงทำาใหแ้หลกลาญ จงทำาใหจ้บการเลน่อยา่งถกูวธิ ีจงปฏบิตัิ
เพื่อความสิ้นไปแห่งตัณหาเถิด จงเร่ียรายกระจายออก 
ซึ่งสัญญา จงขจัดเสีย จงทำาให้แหลกลาญ จงทำาให้จบ 
การเลน่อยา่งถกูวธิ ีจงปฏบิตัเิพือ่ความสิน้ไปแหง่ตณัหาเถิด  
จงเร่ียรายกระจายออกซึ่งสังขารทั้งหลาย จงขจัดเสีย  
จงทำาใหแ้หลกลาญ จงทำาใหจ้บการเลน่อยา่งถกูวธิ ีจงปฏบิตัิ
เพื่อความสิ้นไปแห่งตัณหาเถิด จงเร่ียรายกระจายออก 
ซ่ึงวิญญาณ จงขจัดเสีย จงทำาให้แหลกลาญ จงทำาให้จบ 
การเล่นอย่างถูกวิธี จงปฏิบัติเพ่ือความส้ินไปแห่งตัณหาเถิด.

ราธะ เพราะว่า ความสิ้นไปแห่งตัณหานั้น คือ 
นิพพาน ดังนี้.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สัตว์

เพราะไม่รู้อริยสัจ สัตว์จึง 
ท่องเท่ียวไปแล้วในสังสารวัฏ

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๑๙/๔๓๘., -บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๔๑,๕๕๐/๑๖๙๘,๑๗๑๖.

ภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้กำาหนดที่สุดเบื้องต้น
เบื้องปลายไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น  
มตีณัหาเป็นเครือ่งผกู (อวชิชฺานวีรณาน สตตฺาน ตณหฺาสโฺชนานำ) 
ทอ่งเทีย่วไปมาอยู ่ทีสุ่ดเบือ้งตน้ยอ่มไมป่รากฏ สตัวเ์หลา่นัน้ 
ได้เสวยทุกข์ ความเผ็ดร้อน ความพินาศ ได้เพ่ิมพูนปฐพี 
ที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนอย่างนั้น. 

ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนท่อนไม้ อันบุคคล
ซัดข้ึนไปสู่อากาศ บางคราวตกเอาโคนลง บางคราวตกเอา 
ตอนกลางลง บางคราวตกเอาปลายลง ข้อนี้ฉันใด.

ภิกษุท้ังหลาย สัตว์ท้ังหลายผู้มีอวิชชาเป็นเคร่ืองก้ัน  
มตัีณหาเป็นเครือ่งผกู ทอ่งเทีย่วไปมาอยู ่กฉั็นนัน้เหมือนกนั  
บางคราวแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่น บางคราวแล่นจากโลกอื่น 
สู่โลกน้ี ข้อน้ันเพราะเหตุอะไรเล่า ภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุว่า  
สงสารนีก้ำาหนดทีส่ดุเบ้ืองตน้เบ้ืองปลายไมไ่ด ้เม่ือเหล่าสตัว์
ผู้มีอวิชชาเป็นเคร่ืองกั้น มีตัณหาเป็นเคร่ืองผูก ท่องเที่ยว
ไปมาอยู่ ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏ สัตว์เหล่านั้นได้เสวย
ทกุข ์ความเผด็รอ้น ความพนิาศ ได้เพิม่พนูปฐพีท่ีเปน็ปา่ช้า
ตลอดกาลนานเหมือนอย่างนั้น. 

0๒ 
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ภิกษุทั้งหลาย ด้วยเหตุเพียงเท่าน้ี ก็พอแล้วเพื่อ
จะเบ่ือหน่ายในสังขารทั้งปวง พอแล้วเพ่ือจะคลายกำาหนัด 
พอแล้วเพื่อจะหลุดพ้น ดังนี้.
 … … …

ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนท่อนไม้ อันบุคคล 
ซัดขึ้นไปสู่อากาศ บางคราวตกเอาโคนลง บางคราวตกเอา
ตอนกลางลง บางคราวตกเอาปลายลง ข้อนี้ฉันใด. 

ภิกษุท้ังหลาย สัตว์ท้ังหลายผู้มีอวิชชาเป็นเคร่ืองก้ัน  
มตัีณหาเป็นเครือ่งผกู ทอ่งเทีย่วไปมาอยู ่กฉั็นนัน้เหมือนกนั  
บางคราวแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่น บางคราวแล่นจากโลกอื่น 
สู่โลกน้ี ข้อน้ันเพราะเหตุอะไรเล่า ภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุว่า 
สัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัจทั้งสี่. 

อริยสัจทั้งสี่อะไรบ้าง คือ อริยสัจคือทุกข์์ อริยสัจ
คือเหตุให้เกิดทุกข์ อริยสัจคือความดับไม่เหลือของทุกข์ 
อริยสัจคือทางดำาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์.

ภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุน้ันในเร่ืองน้ี เธอพึง
ประกอบโยคกรรม อันเป็นเคร่ืองกระทำาให้รู้ว่า ทุกข์เป็นอย่างน้ี  
เหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้ ความดับไม่เหลือของทุกข์  
เป็นอย่างน้ี ทางดำาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์  
เป็นอย่างนี้ ดังนี้.
 … … …
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ภิกษุทั้งหลาย เพราะไม่รู้ถึง ไม่แทงตลอดซึ่ง 
อริยสัจสี่อย่าง เราและพวกเธอทั้งหลาย จึงได้ท่องเที่ยว 
ไปแล้วในสังสารวัฏ ตลอดกาลยืดยาวนานถึงเพียงนี้. 

ภิกษุทั้งหลาย อริยสัจสี่อย่าง อะไรบ้าง.
ภกิษทุัง้หลาย เพราะไมรู้่ถึง ไม่แทงตลอดซึง่อรยิสจั

คือทุกข์ อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์ อริยสัจคือความดับ 
ไม่เหลือของทุกข์ และอริยสัจคือทางดำาเนินให้ถึงความดับ
ไม่เหลือของทุกข์ เราและพวกเธอทั้งหลาย จึงได้ท่องเที่ยว
ไปแล้วในสังสารวัฏ ตลอดกาลยืดยาวนานถึงเพียงนี้.

ภิกษุทั้งหลาย เมื่ออริยสัจคือทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ 
ความดับไม่เหลือของทุกข์ และทางดำาเนินให้ถึงความดับ 
ไม่เหลือของทุกข์ เป็นความจริงท่ีเราและพวกเธอท้ังหลาย  
รู้ถึงและแทงตลอดแล้ว ตัณหาในภพ ก็ถูกถอนข้ึนขาด  
ตณัหาทีจ่ะนำาไปสูภ่พ กส็ิน้ไปหมด บดันี ้ความตอ้งเกดิขึน้อกี  
ไม่ได้มี ดังนี้.
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สัตว์ผู้มีอวิชชา ได้ท่องเท่ียวไปแล้ว 
ตลอดกาลยืดยาวนาน

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๑๖/๔๓๑.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ กัปหนึ่งนานเท่าไหร่หนอ. 

ภิกษุ กัปหน่ึงนานแล มิใช่ง่ายท่ีจะนับกัปน้ันว่า เท่าน้ีปี  
เท่านี้ ๑๐๐ ปี เท่านี้ ๑,๐๐๐ ปี หรือว่าเท่านี้ ๑๐๐,๐๐๐ ปี.

ก็พระองค์อาจจะอุปมาได้ไหม พระเจ้าข้า.

อาจอุปมาได้ ภิกษุ.
ภกิษ ุ เปรยีบเหมอืน นครทีท่ำาดว้ยเหลก็ ยาว ๑ โยชน์  

กว้าง ๑ โยชน์ สูง ๑ โยชน์ เต็มด้วยเมล็ดพันธุ์ผักกาด  
มีเมล็ดพันธุ์ผักกาดรวมกันเป็นกลุ่มก้อน บุรุษพึงหยิบเอา 
เมล็ดพันธุ์ผักกาดเมล็ดหนึ่งๆ ออกจากนครนั้นโดยล่วงไป  
๑๐๐ ปีต่อเมล็ด เมล็ดพันธ์ุผักกาดกองใหญ่น้ัน พึงถึง
ความสิ้นไป หมดไป เพราะความพยายามน้ียังเร็วกว่า  
สว่นกัปหนึง่ยงัไมถึ่งความสิน้ไป หมดไป กปันานอยา่งนีแ้ล  
บรรดากัปทีน่านอย่างนี ้พวกเธอทอ่งเทีย่วไปแลว้ มใิช ่๑ กปั  
มิใช่ ๑๐๐ กัป มิใช่ ๑,๐๐๐ กัป มิใช่ ๑๐๐,๐๐๐ กัป.

03 
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ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเล่า เพราะเหตุว่า สงสารนี้ 
ก�าหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้ม ี
อวิชชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหาเป็นเครื่องผูก ท่องเที่ยว 
ไปมาอยู่ ท่ีสุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏ สัตว์เหล่านั้นได้ 
เสวยทุกข์ ความเผ็ดร้อน ความพินาศ ได้เพิ่มพูนปฐพี 
ที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนอย่างนั้น. 

ภิกษุ ด้วยเหตุเพียงเท่านี้  ก็พอแล้วเพื่อจะ 
เบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวง พอแล้วเพื่อจะคลายก�าหนัด 
พอแล้วเพื่อจะหลุดพ้น ดังนี้.
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สังสารวัฏ ไม่ปรากฏท่ีสุด  
แก่สัตว์ผู้มีอวิชชา 

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๑๗/๔๓๕.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ กัปทั้งหลายที่ผ่านไปแล้ว ล่วงไปแล้ว 

มากเท่าไรหนอ.

พราหมณ์ กัปทั้งหลายที่ผ่านไปแล้ว ล่วงไปแล้ว 
มากแล มิใช่ง่ายที่จะนับกัปเหล่านั้นว่า เท่านี้กัป เท่านี้  
๑๐๐ กัป เทา่นี ้๑,๐๐๐ กปั หรือวา่เทา่นี ้๑๐๐,๐๐๐ กปั.

ก็พระโคดมผู้เจริญอาจจะอุปมาได้ไหม.

อาจอุปมาได้ พราหมณ์.
พราหมณ์ แม่น้ำาคงคานี้ย่อมเกิดแต่ที่ใด และย่อม

ถึงมหาสมุทร ณ ที่ใด เม็ดทรายในระยะนี้ไม่เป็นของง่าย 
ท่ีจะกำาหนดไดว้า่ เทา่นีเ้มด็ เทา่น้ี ๑๐๐ เมด็ เทา่นี ้๑,๐๐๐ เม็ด  
หรือว่าเท่านี้ ๑๐๐,๐๐๐ เม็ด. 

พราหมณ์ กัปทั้งหลายที่ผ่านไปแล้ว ล่วงไปแล้ว
มากกว่าเม็ดทรายเหล่านั้น มิใช่ง่ายที่จะนับกัปเหล่าน้ันว่า 
เท่านี้กัป เท่านี้ ๑๐๐ กัป เท่านี้ ๑,๐๐๐ กัป หรือว่าเท่าน้ี  
๑๐๐,๐๐๐ กัป.

04 
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ข้อน้ันเพราะเหตุอะไรเล่า เพราะเหตุว่า สงสารนี้ 
ก�าหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้ม ี
อวิชชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหาเป็นเครื่องผูก ท่องเที่ยว 
ไปมาอยู่ ท่ีสุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏ สัตว์เหล่านั้นได้
เสวยทุกข์ ความเผ็ดร้อน ความพินาศ ได้เพิ่มพูนปฐพี 
ที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนอย่างนั้น.

พราหมณ์ ด้วยเหตุเพียงเท่าน้ี ก็พอแล้วเพื่อจะ
เบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวง พอแล้วเพื่อจะคลายก�าหนัด 
พอแล้วเพื่อจะหลุดพ้น ดังนี้.
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สัตว์ท้ังหลายถูกสังโยชน์ คือ ตัณหา  
ผูกมัดแล้ว ย่อมแล่นไป ท่องเท่ียวไป

-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๒๓๖/๑๙๓.

ภิกษุท้ังหลาย เราไม่มองเห็นสังโยชน์อ่ืน แม้อย่างหน่ึง  
ซ่ึงเม่ือสัตว์ท้ังหลาย (สตฺตา) ถูกสังโยชน์ผูกมัดแล้ว ย่อมแล่นไป  
ท่องเที่ยวไป ตลอดกาลยืดยาวนาน เหมือนอย่างสังโยชน์ 
คือ ตัณหานี้เลย.

ภกิษทุัง้หลาย เพราะวา่สตัวท์ัง้หลายทีถ่กูสงัโยชน ์
คอื ตณัหาผกูมดัแลว้ ยอ่มแลน่ไป ทอ่งเทีย่วไป ตลอดกาล 
ยืดยาวนาน.

บรุษุผูม้ตีณัหาเปน็เพือ่นสอง ทอ่งเทีย่วไปตลอดกาล
ยืดยาวนาน ย่อมไม่ล่วงพ้นสังสารวัฏอันมีความเป็นอย่างนี้
และความเป็นอย่างอื่นไปได้.

ภิกษุรู้ซึ่งตัณหา อันเป็นเหตุให้เกิดแห่งทุกข์น้ี 
โดยความเป็นโทษแลว้ พงึเปน็ผูไ้มม่ตีณัหา ไมม่คีวามถอืมัน่  
มีสติอยู่.

0๕ 
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หมู่สัตว์ถูกนิวรณ์ คือ อวิชชา  
หุ้มห่อแล้ว ย่อมแล่นไป ท่องเท่ียวไป

-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๒๓๕/๑๙๒.

ภิกษุท้ังหลาย เราไม่มองเห็นนิวรณ์อ่ืน แม้อย่างหน่ึง  
ซึ่งเมื่อหมู่สัตว์ (ปชา) ถูกนิวรณ์หุ้มห่อแล้ว ย่อมแล่นไป 
ท่องเที่ยวไป ตลอดกาลยืดยาวนาน เหมือนอย่างนิวรณ์ 
คือ อวิชชานี้เลย. 

ภิกษุทั้งหลาย เพราะว่าหมู่สัตว์ผู้ถูกนิวรณ์ คือ 
อวิชชาหุ้มห่อแล้ว ย่อมแล่นไป ท่องเที่ยวไป ตลอดกาล
ยืดยาวนาน.

ธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นเหตุให้หมู่สัตว์ถูก
ธรรมนัน้หุม้หอ่แลว้ ต้องทอ่งเทีย่วไปตลอดกาลยืดยาวนาน 
เหมือนหมู่สัตว์ผู้ถูกโมหะหุ้มห่อแล้วไม่มีเลย.

สว่นอรยิสาวกเหลา่ใด ละโมหะแลว้ ทำาลายกองแหง่
ความมืดได้แล้ว อริยสาวกเหล่านั้น ย่อมไม่ท่องเที่ยวไปอีก 
เพราะอวชิชาอนัเปน็ตน้เหต ุยอ่มไมม่แีกอ่ริยสาวกเหลา่น้ัน.

0๖ 
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วิญญาณ ไม่ใช่ส่ิงท่ีแล่นไป ท่องเท่ียวไป
-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๗๕/๔๔๒.

สาติ ได้ยินว่าเธอมีทิฏฐิอันช่ัวเห็นปานน้ีเกิดข้ึนว่า 
เรายอ่มรูท้ัว่ถึงธรรม ตามทีพ่ระผู้มพีระภาคทรงแสดงแลว้วา่  
วิญญาณนี้นั่นแหละ ย่อมแล่นไป ย่อมท่องเที่ยวไป หาใช่ 
สิ่งอื่นไม่ ดังนี้จริงหรือ.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ย่อมรู้ทั่วถึงธรรม ตามที่ 
พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่า วิญญาณนี้แหละ ย่อมแล่นไป ย่อม 
ท่องเที่ยวไป หาใช่สิ่งอื่นไม่ ดังนี้จริง.

สาติ วิญญาณนั้นเป็นอย่างไร.
ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ สภาวะทีพ่ดูได ้รบัรู้ได ้ยอ่มเสวยวบิาก

ของกรรมทั้งหลาย ทั้งส่วนดี ทั้งส่วนชั่วในที่นั้นๆ นั่นเป็นวิญญาณ.

โมฆบุรุษ เธอรู้ทั่วถึงธรรมอย่างนี้ท่ีเราแสดงแล้ว 
แก่ใครเล่า โมฆบุรุษ วิญญาณเป็นปฏิจจสมุปปันนธรรม 
(สิ่งที่อาศัยปัจจัยแล้วเกิดข้ึน) เราได้กล่าวแล้วโดยอเนกปริยาย 
ถ้าเว้นจากปัจจัยแล้ว ความเกิดข้ึนแห่งวิญญาณย่อมไม่มี
ดังน้ีไม่ใช่หรือ โมฆบุรุษ ก็เมื่อเป็นดังนั้น เธอกล่าวตู่ 
เราดว้ย ขดุตนเสยีดว้ย จะประสบสิง่ไมใ่ชบ่ญุเปน็อนัมากดว้ย  
เพราะทฏิฐิท่ีตนถือชัว่แลว้ โมฆบรุุษ กค็วามเหน็นัน้ของเธอ 
จักเป็นไปเพื่อความทุกข์ ไม่เกื้อกูลแก่เธอตลอดกาลนาน.

07 
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ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า.

ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอจะสำาคัญความข้อน้ีว่าอย่างไร 
ภิกษสุาตเิกวฏัฏบตุรนี ้จะเปน็ผูท้ำาความเจรญิในธรรมวนิยันี ้
ได้บ้างหรือไม่.

ข้อนี้จะมีได้อย่างไร ข้อนี้มีไม่ได้เลย พระเจ้าข้า.

เมื่อภิกษุทั้งหลายทูลอย่างนี้แล้ว ภิกษุสาติเกวัฏฏบุตร นั่งนิ่ง  
เก้อเขิน คอตก ก้มหน้า ซบเซา ไม่มีปฏิภาณ พระผู้มีพระภาค 
ทอดพระเนตรเห็นดังนั้นแล้ว ได้ตรัสว่า.

โมฆบุรุษ เธอจะปรากฏด้วยทิฏฐิอันช่ัวน้ันของตนเอง 
เราจักสอบถามภิกษุทั้งหลายในที่นี้. 

ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอย่อมรู้ทั่วถึงธรรมที่เรา
แสดงแล้วเหมือนสาติภิกษุ กล่าวตู่เราด้วย ขุดตนเสียด้วย  
จะประสบสิง่ไมใ่ชบุ่ญเป็นอนัมากดว้ย เพราะทฏิฐิทีต่นถอืชัว่ 
แล้วดังนี้ใช่ไหม.

ขอ้น้ีไมม่เีลย พระเจา้ขา้ เพราะวญิญาณอาศยัปจัจยัแลว้เกดิขึน้ 
พระผู้มพีระภาคตรสัแลว้แกพ่วกขา้พระองค ์โดยอเนกปรยิาย ถา้เวน้จาก
ปัจจัยแล้ว ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณย่อมไม่มี.

ภิกษุท้ังหลาย ดีละ พวกเธอรู้ท่ัวถึงธรรมท่ีเราแสดง
อย่างน้ีถูกแล้ว ภิกษุท้ังหลาย วิญญาณอาศัยปัจจัยแล้วเกิดข้ึน  
เราไดก้ลา่วแลว้โดยอเนกปรยิาย ถา้เวน้จากปจัจยัแลว้ ความ
เกิดข้ึนแห่งวิญญาณไม่ได้มี ก็แต่ภิกษุสาติเกวัฏฏบุตรนี้ 
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กล่าวตู่เราด้วย ขุดตนเสียด้วย จะประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็น 
อันมากด้วย เพราะทิฏฐิที่ตนถือชั่วแล้ว ความเห็นน้ันของ
โมฆบุรุษน้ัน จักเป็นไปเพื่อความทุกข์ ไม่เกื้อกูลแก่เธอ
ตลอดกาลนาน.

ภิกษุทั้งหลาย วิญญาณอาศัยปัจจัยใดๆ เกิดขึ้น  
ก็ถึงความนับด้วยปัจจัยน้ันๆ วิญญาณอาศัยจักษุและรูป 
ท้ังหลายเกิดข้ึน ก็ถึงความนับว่าจักษุวิญญาณ วิญญาณอาศัย
โสตะและเสียงท้ังหลายเกิดข้ึน ก็ถึงความนับว่าโสตวิญญาณ 
วิญญาณอาศัยฆานะและกล่ินท้ังหลายเกิดข้ึน ก็ถึงความนับว่า 
ฆานวิญญาณ วิญญาณอาศัยชิวหาและรสท้ังหลายเกิดข้ึน  
ก็ถึงความนับว่าชิวหาวิญญาณ วิญญาณอาศัยกายและ
โผฏฐัพพะท้ังหลายเกิดข้ึน ก็ถึงความนับว่ากายวิญญาณ 
วิญญาณอาศัยมโนและธรรมท้ังหลายเกิดข้ึน ก็ถึงความนับว่า 
มโนวิญญาณ.

ภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนไฟอาศัยเช้ือใดๆ ติดข้ึน  
ก็ถงึความนับดว้ยเชือ้นัน้ๆ ไฟอาศยัไมติ้ดขึน้ กถ็งึความนับ 
วา่ไฟไม ้ ไฟอาศยัปา่ติดขึน้ กถ็งึความนบัวา่ไฟปา่ ไฟอาศยั 
หญ้าติดข้ึน ก็ถึงความนับว่าไฟหญ้า ไฟอาศัยมูลโคติดข้ึน  
ก็ถึงความนับว่าไฟมูลโค ไฟอาศัยแกลบติดข้ึน ก็ถึงความนับ 
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ว่าไฟแกลบ ไฟอาศัยหยากเย่ือติดข้ึน ก็ถึงความนับว่า 
ไฟหยากเย่ือ ฉันใด. 

ภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นก็เหมือนกัน วิญญาณอาศัย
ปจัจยัใดๆ เกดิขึน้ กถ็งึความนบัดว้ยปจัจยันัน้ๆ วญิญาณ
อาศัยจักษุและรูปทั้งหลายเกิดขึ้น ก็ถึงความนับว่า จักษุ- 
วิญญาณ วิญญาณอาศัยโสตะและเสียงทั้งหลายเกิดขึ้น  
ก็ถึงความนับว่า โสตวิญญาณ วิญญาณอาศัยฆานะและกล่ิน 
ท้ังหลายเกิดข้ึน ก็ถึงความนับว่า ฆานวิญญาณ วิญญาณอาศัย
ชิวหาและรสท้ังหลายเกิดข้ึน ก็ถึงความนับว่า ชิวหาวิญญาณ  
วญิญาณอาศยักายและโผฏฐพัพะทัง้หลายเกดิข้ึน ก็ถึงความ
นบัว่า กายวญิญาณ วญิญาณอาศยัมโนและธรรมทัง้หลาย
เกิดขึ้น ก็ถึงความนับว่า มโนวิญญาณ.

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายย่อมเห็นความเกิดข้ึน
ของสิ่งนี ้(ภูตมิท)

1
 หรือไม่.

เห็น พระเจ้าข้า.

ภกิษทุัง้หลาย เธอทัง้หลายยอ่มเหน็วา่ ส่ิงน้ันเกดิขึน้ 
เพราะอาหาร อย่างนั้นใช่ไหม.

เห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

๑. บาลีคําน้ี มีสํานวนแปลอย่างอ่ืนอีก เช่น ขันธปัญจกะ, ขันธ์ ๕ เป็นต้น. -ผู้รวบรวม
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ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายย่อมเห็นว่า สิ่งนั้น 
มคีวามดบัเปน็ธรรมดา เพราะความดบัแหง่อาหาร อย่างน้ัน 
ใช่ไหม.

เห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุทั้งหลาย ความสงสัยและความเคลือบแคลง 
ย่อมเกิดขึ้นว่า สิ่งนี้มีอยู่หรือไม่มี อย่างนั้นใช่ไหม.

เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุทั้งหลาย ความสงสัยและความเคลือบแคลง 
ย่อมเกิดขึ้นว่า สิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะอาหาร อย่างนั้นใช่ไหม.

เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุทั้งหลาย ความสงสัยและความเคลือบแคลง 
ยอ่มเกดิขึน้วา่ สิง่นัน้มคีวามดบัเปน็ธรรมดา เพราะความดบั 
แห่งอาหาร อย่างนั้นใช่ไหม.

เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ภกิษทุัง้หลาย บุคคลเห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบตาม
ความเป็นจริงว่า ส่ิงนีเ้กดิข้ึนแลว้ ยอ่มละความสงสยัท่ีเกิดข้ึน
เสียได้ อย่างนั้นใช่ไหม.

เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.
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ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบ 
ตามความเป็นจริงว่า ส่ิงน้ันเกิดข้ึนเพราะอาหาร ย่อมละความ
สงสัยท่ีเกิดข้ึนเสียได้ อย่างน้ันใช่ไหม.

เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุท้ังหลาย บุคคลเห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบ 
ตามความเป็นจริงว่า ส่ิงน้ันมีความดับเป็นธรรมดา เพราะ
ความดับแห่งอาหาร ย่อมละความสงสัยท่ีเกิดข้ึนเสียได้  
อย่างน้ันใช่ไหม.

เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุทั้งหลาย เธอท้ังหลายหมดความสงสัยในข้อ 
ท่ีว่า ส่ิงน้ีเกิดข้ึนแล้วเพราะเหตุอย่างนี้ๆ  ใช่ไหม.

เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อ 
ที่ว่า สิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะอาหาร อย่างนั้นใช่ไหม.

เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อ 
ทีว่า่ สิง่นัน้มคีวามดับเปน็ธรรมดา เพราะความดบัแหง่อาหาร  
อย่างนั้นใช่ไหม.

เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.
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ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายเห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบ 
ตามความเป็นจริงว่า สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้ว อย่างนั้นใช่ไหม.

เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายเห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบ
ตามความเป็นจริงว่า สิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะอาหาร อย่างน้ัน
ใช่ไหม.

เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายเห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบ
ตามความเป็นจริงว่า สิ่งนั้นมีความดับเป็นธรรมดา เพราะ
ความดับแห่งอาหาร อย่างนั้นใช่ไหม.

เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุทั้งหลาย หากว่าเธอทั้งหลาย พึงติดอยู่ 

(อลฺลีเยถ) เพลิดเพลินอยู่ (เกฬาเยถ) ปรารถนาอยู่ (ธเนยฺยาถ) 

ยึดถือว่าเป็นของเราอยู ่(มมาเยถ) ซึ่งทิฏฐิอันบริสุทธิ์ผุดผ่อง
อย่างนี้ เธอทั้งหลายพึงรู้ทั่วถึงธรรมที่เปรียบได้กับพ่วงแพ  
อันเราแสดงแล้ว เพ่ือประโยชน์ในการสลัดออก ไม่ใช่แสดงแล้ว  
เพื่อให้ยึดถือไว้ อย่างนั้นใช่ไหม.

ข้อนี้ไม่เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.
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ภิกษุทั้งหลาย หากว่าเธอทั้งหลาย ไม่ติดอยู่   
(น อลฺลีเยถ) ไม่เพลิดเพลินอยู่ (น เกฬาเยถ) ไม่ปรารถนาอยู่  
(น ธเนยยฺาถ) ไมย่ดึถอืวา่เปน็ของเราอยู ่(น มมาเยถ) ซึง่ทฏิฐิอนั
บรสิทุธิผ์ดุผอ่งอยา่งนี ้เธอทัง้หลายพงึรู้ทัว่ถงึธรรมท่ีเปรยีบ
ไดก้บัพว่งแพอนัเราแสดงแลว้ เพือ่ประโยชน์ในการสลดัออก  
ไม่ใช่แสดงแล้ว เพื่อให้ยึดถือไว้ อย่างนั้นใช่ไหม.

เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

(จากน้ันทรงแสดงเร่ืองอาหาร ๔ ปฏิจจสมุปบาท และธรรมอ่ืน 

อีกหลายประการ ผู้อ่านสามารถศึกษาได้จากเน้ือความเต็มของพระสูตรน้ี.  

-ผู้รวบรวม)



22

พุทธวจน - หมวดธรรม  เปิดธรรมที่ถูกปิด : สัตว์

ตัณหา คือ เช้ือแห่งการเกิด 
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๔๘๕/๘๐๐.

วัจฉะ เราย่อมบญัญติัความบงัเกดิข้ึนสำาหรับผูท่ี้ยัง
มีอุปาทานอยู่ (สอุปาทานสฺส) ไม่ใช่สำาหรับผู้ที่ไม่มีอุปาทาน.

วัจฉะ เปรยีบเหมอืน ไฟทีม่เีชือ้ ยอ่มลกุโพลงขึน้ได ้
(อคฺคิ สอุปาทาโน ชลติ) ที่ไม่มีเชื้อ ก็ลุกโพลงขึ้นไม่ได้ อุปมานี ้
ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น.

วจัฉะ เรายอ่มบัญญัติความบังเกดิขึน้ส�าหรบัผูท้ี่
ยังมีอุปาทานอยู่ ไม่ใช่ส�าหรับผู้ที่ไม่มีอุปาทาน.

พระโคดมผู้เจริญ ถ้าสมัยใด เปลวไฟ ถูกลมพัดหลุดปลิว 
ไปไกล สมยันัน้ พระโคดมยอ่มบญัญตัซิึง่อะไรวา่เปน็เชือ้แกเ่ปลวไฟนัน้
ถ้าถือว่ามันยังมีเชื้ออยู่.

วัจฉะ สมัยใด เปลวไฟ ถูกลมพัดหลุดปลิวไปไกล
เรายอ่มบัญญตัเิปลวไฟนัน้ว่า มลีมนัน่แหละเปน็เช้ือ วจัฉะ 
เพราะว่า สมัยนั้น ลมย่อมเป็นเชื้อของเปลวไฟนั้น.

พระโคดมผู้เจริญ ถ้าสมัยใด สัตว์ทอดทิ้งกายนี้ และยังไม่
บังเกิดขึ้นด้วยกายอื่น สมัยนั้น พระโคดมย่อมบัญญัติซึ่งอะไร ว่าเป็น
เชื้อแก่สัตว์นั้น ถ้าถือว่ามันยังมีเชื้ออยู่.

วจัฉะ สมยัใด สตัว ์(สตโฺต) ทอดทิง้กายนีแ้ละยงัไม่
บังเกดิขึน้ดว้ยกายอืน่ เรากล่าวสตัวน์ีว้า่ มตีณัหานัน่แหละ
เปน็เชือ้ เพราะว่า สมัยนัน้ ตัณหายอ่มเป็นเชือ้ของสตัวน์ัน้.

08 
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เคร่ืองน�าไปสู่ภพ
-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) อันเป็นเครื่องตั้ ง ทับ  
เคร่ืองเข้าไปอาศัย และเคร่ืองนอนเน่ืองแห่งจิต (เจตโส อธิฏฺานา- 

ภินิเวสานุสยา) ในรูป สิ่งเหล่านีเ้ราเรียกว่า เครื่องน�าไปสู่ภพ  
ความดบัไมเ่หลอืของเครือ่งน�าไปสูภ่พมไีด ้เพราะความดบั 
ไมเ่หลอืของฉนัทะ ราคะ นนัท ิตัณหา อุปายะ และอปุาทาน 
เหล่านั้นนั่นเอง.

ราธะ ฉันทะ ราคะ นนัท ิตณัหา อปุายะ และอปุาทาน  
อนัเป็นเครือ่งตัง้ทบั เคร่ืองเข้าไปอาศัย และเคร่ืองนอนเน่ือง 
แห่งจิตในเวทนา … ในสัญญา … ในสังขารท้ังหลาย …  
ในวิญญาณ สิ่งเหล่านี้เราเรียกว่า เคร่ืองน�าไปสู่ภพ  
ความดับไม่เหลือของเคร่ืองน�าไปสู่ภพมีได้ เพราะความดับ 
ไมเ่หลอืของฉนัทะ ราคะ นนัท ิตัณหา อุปายะ และอปุาทาน  
เหล่าน้ันน่ันเอง.

09 
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ความมีข้ึนแห่งภพ (นัยท่ี 1)

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๘๗/๕๑๖.

ขา้แตพ่ระองคผู์เ้จรญิ พระองคต์รสัวา่ ภพ ภพ ดงันี ้ภพ ยอ่มมไีด ้ 

ด้วยเหตุเพียงเท่าไร พระเจ้าข้า.

อานนท ์ ถ้ากรรมมีกามธาตุ1 เป็นวิบาก จะไม่ได้มีแล้ว  
กามภพจะพึงปรากฏได้หรือ.

ไม่พึงปรากฏเลย พระเจ้าข้า.

อานนท ์ ดว้ยเหตุนีแ้หละ กรรมจงึเปน็ผนืนา (กมมฺ 

เขตตฺ) วิญญาณเป็นพืช (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
2. รูปธาตุ = ส่ิงท่ีเป็นรูปในส่วนละเอียด. -ผู้รวบรวม

10 
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อานนท์ ด้วยเหตุนี้แหละ กรรมจึงเป็นผืนนา 
วิญญาณเป็นพืช ตัณหาเป็นยางของพืช วิญญาณของ 
สัตว์ท้ังหลายท่ีมีอวิชชาเป็นเคร่ืองก้ัน มีตัณหาเป็นเคร่ืองผูก  
ตัง้อยูแ่ลว้ดว้ยธาตุชัน้กลาง (มชฺฌิมาย ธาตุยา) การบังเกิดข้ึน
ในภพใหม่ต่อไป ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี.้

อานนท ์ ถ้ากรรมมีอรูปธาตุ1 เป็นวิบาก จะไม่ได้มีแล้ว  
อรูปภพจะพึงปรากฏได้หรือ.

ไม่พึงปรากฏเลย พระเจ้าข้า.

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

อานนท์ ภพ ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างน้ีแล.

๑. อรูปธาตุ = ส่ิงท่ีไม่ใช่รูป เป็นนามธรรม เช่น เวทนา สัญญา สังขาร (ผู้ได้สมาธิระดับ
อากาสานัญจายตนะข้ึนไป). -ผู้รวบรวม
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ความมีข้ึนแห่งภพ (นัยท่ี ๒)

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๘๘/๕๑๗.

ขา้แตพ่ระองคผู์เ้จรญิ พระองคต์รสัวา่ ภพ ภพ ดงันี ้ภพ ยอ่มมไีด ้ 

ด้วยเหตุเพียงเท่าไร พระเจ้าข้า.

อานนท ์ ถ้ากรรมมีกามธาตุเป็นวิบาก จะไม่ได้มีแล้ว 
กามภพจะพึงปรากฏได้หรือ.

ไม่พึงปรากฏเลย พระเจ้าข้า.

อานนท ์ ดว้ยเหตุนีแ้หละ กรรมจงึเปน็ผนืนา (กมมฺ 

เขตตฺ) วิญญาณเป็นพืช (วิฺาณ พชี) ตัณหาเปน็ยางของพชื  
(ตณฺหา 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.

11 
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อานนท์ ด้วยเหตุนี้แหละ กรรมจึงเป็นผืนนา 
วิญญาณเป็นพืช ตัณหาเป็นยางของพืช ความเจตนาก็ดี  
ความปรารถนาก็ดี ของสัตว์ท้ังหลายท่ีมีอวิชชาเป็นเคร่ืองก้ัน  
มีตัณหาเป็นเครื่องผูก ตั้งอยู่แล้วด้วยธาตุชั้นกลาง  
(มชฺฌิมาย ธาตุยา) การบังเกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไป ย่อมมีได้
ด้วยอาการอย่างนี.้

อานนท์ ถา้กรรมมีอรปูธาตเุป็นวบิาก จะไม่ไดมี้แลว้ 
อรูปภพจะพึงปรากฏได้หรือ.

ไม่พึงปรากฏเลย พระเจ้าข้า.

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

อานนท์ ภพ ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างน้ีแล.
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ภพ 3 (กามภพ รูปภพ อรูปภพ)

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๕๒/๙๒. 

ภิกษุทั้งหลาย ภพ1 เป็นอย่างไรเล่า. 

ภิกษุทั้งหลาย ภพทั้งหลาย ๓ อย่าง เหล่านี้ คือ 
กามภพ รูปภพ อรูปภพ ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า ภพ. 

ความก่อขึ้นพร้อมแห่งภพ ย่อมมี 
เพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งอุปาทาน 

ความดับไม่เหลือแห่งภพ ย่อมมี 
เพราะความดับไม่เหลือแห่งอุปาทาน 

มรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐ
นัน่เอง เปน็ปฏิปทาให้ถงึความดบัไม่เหลอืแห่งภพ ไดแ้ก่
สิ่งเหล่านี้คือ ความเห็นชอบ (สัมมาทิฏฐิ) ความด�าริชอบ  
(สัมมาสังกัปปะ) การพูดจาชอบ (สัมมาวาจา) การท�า 
การงานชอบ (สัมมากัมมันตะ) การเล้ียงชีวิตชอบ (สัมมาอาชีวะ)  

ความพากเพียรชอบ (สัมมาวายามะ) ความระลึกชอบ  
(สัมมาสติ) ความตั้งใจมั่นชอบ (สัมมาสมาธิ).

๑. ภพ = สถานที่อันวิญญาณใช้ตั้งอาศัยเพื่อเกิดขึ้น หรือเจริญงอกงามต่อไป.  
-ผู้รวบรวม

1๒ 
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ก�าเนิด 4
-บาลี มู. ม. ๑๒/๑๔๖/๑๖๙.

สารบีตุร กำาเนดิ ๔ ประการเหลา่นีมี้อยู ่ ๔ ประการ 
อะไรบ้าง คือ

(๑) อัณฑชะกำาเนิด (เกิดในไข่) 
(๒) ชลาพุชะกำาเนิด (เกิดในครรภ์) 
(๓) สังเสทชะกำาเนิด (เกิดในของสกปรก) 
(๔) โอปปาติกะกำาเนิด (เกิดผุดขึ้น) 
สารีบุตร ก็อัณฑชะกำาเนิด เป็นอย่างไรเล่า สัตว์ 

ทั้งหลายเหล่าใด ชำาแรกเปลือกแห่งฟองเกิด นี้เราเรียกว่า 
อัณฑชะก�าเนิด.

สารีบุตร ก็ชลาพุชะกำาเนิด เป็นอย่างไรเล่า สัตว์ 
ทั้งหลายเหล่าใด ชำาแรกไส้ (มดลูก) เกิด นี้เราเรียกว่า 
ชลาพุชะก�าเนิด. 

สารีบุตร ก็สังเสทชะกำาเนิด เป็นอย่างไรเล่า สัตว์ 
ท้ังหลายเหล่าใด ย่อมเกิดในปลาเน่า ในซากศพเน่า ในขนมบูด  
หรือในน้ำาครำา ในของสกปรก น้ีเราเรียกว่า สังเสทชะก�าเนิด.

สารีบุตร ก็โอปปาติกะกำาเนิด เป็นอย่างไรเล่า  
เทวดาทัง้หลาย สตัวน์รกทัง้หลาย มนษุย์บางพวก และวนิบิาต 
บางพวก นี้เราเรียกว่า โอปปาติกะก�าเนิด … .

13 
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คติ ๕ 
-บาลี มู. ม. ๑๒/๑๔๘/๑๗๐.

สารีบุตร คติ ๕ ประการเหล่าน้ีมีอยู่ ๕ ประการ 
อะไรบ้าง คือ 

(๑) นรก
(๒) กำาเนิดเดรัจฉาน
(๓) เปรตวิสัย
(๔) มนุษย์
(๕) เทวดา
สารีบุตร เราย่อมรู้ชัดซึ่งนรก ทางนำาสัตว์ให้ถึง

นรก และปฏปิทาอันจะนำาสตัว์ใหถ้งึนรก อนึง่ สตัวผ์ูป้ฏบิตัิ
ประการใด เบื้องหน้าจากการตายเพราะกายแตกทำาลาย  
ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เราย่อมรู้ชัดซึ่ง 
ประการนั้นด้วย.

สารีบุตร เราย่อมรู้ชัดซึ่งกำาเนิดเดรัจฉาน ทางนำา
สัตว์ให้ถึงกำาเนิดเดรัจฉาน และปฏิปทาอันจะนำาสัตว์ให้ถึง
กำาเนิดเดรจัฉาน อนึง่ สตัวผ์ูป้ฏิบัติประการใด เบ้ืองหน้าจาก
การตายเพราะกายแตกทำาลาย ย่อมเข้าถึงกำาเนิดเดรัจฉาน 
เราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วย.

14 
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สารบีตุร เรายอ่มรู้ชดัซึง่เปรตวสิยั ทางนำาสตัวใ์หถ้งึ
เปรตวสิยั และปฏปิทาอนัจะนำาสตัวใ์หถ้งึเปรตวสิยั อนึง่ สตัว ์
ผู้ปฏิบัติประการใด เบื้องหน้าจากการตายเพราะกายแตก
ทำาลาย ยอ่มเขา้ถงึเปรตวสิยั เรายอ่มรูช้ดัซึง่ประการนัน้ดว้ย.

สารีบุตร เราย่อมรู้ชัดซึ่งเหล่ามนุษย์ ทางนำาสัตว์
ให้ถึงมนุษย์โลก และปฏิปทาอันจะนำาสัตว์ให้ถึงมนุษย์โลก 
อนึ่ง สัตว์ผู้ปฏิบัติประการใด เบื้องหน้าจากการตายเพราะ
กายแตกทำาลาย ย่อมบังเกิดในหมู่มนุษย์ เราย่อมรู้ชัด 
ซึ่งประการนั้นด้วย.

สารีบุตร เราย่อมรู้ชัดซึ่งเทวดาทั้งหลาย ทางนำา
สัตว์ให้ถึงเทวโลก และปฏิปทาอันจะนำาสัตว์ให้ถึงเทวโลก 
อนึ่ง สัตว์ผู้ปฏิบัติประการใด เบื้องหน้าจากการตายเพราะ
กายแตกทำาลาย ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เราย่อมรู้ชัด 
ซึ่งประการนั้นด้วย.

สารบีตุร เรายอ่มรูช้ดัซึง่นพิพาน ทางนำาสตัวใ์หถ้งึ
นิพพาน และปฏิปทาอันจะนำาสัตว์ให้ถึงนิพพาน อนึ่ง สัตว ์
ผู้ปฏิบัติประการใด ย่อมกระทำาให้แจ้งซ่ึงเจโตวิมุตติ  
ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะไม่ได้ เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป  
ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบัน เข้าถึงแล้วแลอยู่ เราย่อม 
รู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วย.
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สารบีตุร เรายอ่มกำาหนดรูใ้จบคุคลบางคนในโลกน้ี 
ด้วยใจอย่างนี้ว่า บุคคลนี้ ปฏิบัติอย่างนั้น ดำาเนินอย่างนั้น 
และขึ้นสู่หนทางน้ัน เบื้องหน้าจากการตายเพราะกายแตก
ทำาลาย จักเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก โดยสมัยต่อมา  
เราได้เห็นบุคคลนั้น เบื้องหน้าจากการตายเพราะกาย
แตกทำาลาย เข้าถึงแล้วซึ่งอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เสวย
ทุกขเวทนาอันแรงกลา้ เผด็ร้อนโดยสว่นเดยีว ด้วยทพิยจกัษุ
อันบริสุทธิ์ ล่วงจักษุของมนุษย์. 

สารีบุตร เปรียบเหมือนหลุมถ่านเพลิง ลึก
ยิ่งกว่าชั่วบุรุษ เต็มไปด้วยถ่านเพลิง ปราศจากเปลว 
ปราศจากควัน ลำาดับนั้น บุรุษผู้มีตัวอันความร้อนแผดเผา 
เหน็ดเหนื่อย หิว กระหาย มุ่งมาสู่หลุมถ่านเพลิงนั้นแหละ  
โดยหนทางสายเดียว บุรุษผู้มีจักษุเห็นเขาแล้ว พึงกล่าวอย่างน้ี 
ว่า บุรุษผู้เจริญนี้ ปฏิบัติอย่างนั้น ดำาเนินอย่างนั้น และขึ้นสู ่
หนทางนั้น จักมาถึงหลุมถ่านเพลิงนี้ทีเดียว โดยสมัยต่อมา  
บุรุษผู้มีจักษุนั้น พึงเห็นเขาตกลงในหลุมถ่านเพลิงนั้น  
เสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้า เผ็ดร้อนโดยส่วนเดียว. 

สารบีตุร ฉนัใดกฉั็นนัน้ เรายอ่มกำาหนดรูใ้จบคุคล
บางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่า บุคคลนี้ ปฏิบัติอย่างนั้น 
ด�าเนนิอย่างนัน้ และข้ึนสูห่นทางน้ัน เบือ้งหน้าจากการตาย 
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เพราะกายแตกท�าลาย จกัเขา้ถงึอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก 
โดยสมยัต่อมา เรายอ่มเห็นบคุคลนัน้ เบือ้งหนา้จากการตาย
เพราะกายแตกทำาลาย เข้าถึงแล้วซึ่งอบาย ทุคติ วินิบาต 
นรก เสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้า เผ็ดร้อนโดยส่วนเดียว 
ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ล่วงจักษุของมนุษย์. 

สารบีตุร เรายอ่มกำาหนดรูใ้จบคุคลบางคนในโลกน้ี 
ด้วยใจอย่างนี้ว่า บุคคลนี้ ปฏิบัติอย่างนั้น ดำาเนินอย่างนั้น 
และข้ึนสู่หนทางนั้น เบื้องหน้าจากการตายเพราะกายแตก
ทำาลาย จักเข้าถึงกำาเนิดเดรัจฉาน โดยสมัยต่อมา เราย่อม
เห็นบุคคลนั้น เบื้องหน้าจากการตายเพราะกายแตกทำาลาย 
เข้าถึงแล้วซึ่งกำาเนิดเดรัจฉาน เสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้า  
เผ็ดร้อน ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ล่วงจักษุของมนุษย์. 

สารบีตุร เปรยีบเหมอืนหลมุคถู ลกึยิง่กว่าช่ัวบุรษุ 
เต็มไปด้วยคูถ ลำาดับนั้น บุรุษผู้มีตัวอันความร้อนแผดเผา  
เหน็ดเหนื่อย หิว กระหาย มุ่งมาสู่หลุมคูถนั้นแหละ โดย
หนทางสายเดียว บุรุษผู้มีจักษุเห็นเขาแล้ว พึงกล่าวอย่างนี้
ว่า บุรุษผู้เจริญนี้ ปฏิบัติอย่างนั้น ดำาเนินอย่างนั้น และขึ้นสู่
หนทางนัน้ จกัมาถงึหลมุคถูนีท้เีดยีว โดยสมยัตอ่มา บรุษุผูม้ี 
จักษุนั้น พึงเห็นเขาตกลงในหลุมคูถนั้น เสวยทุกขเวทนา 
อันแรงกล้า เผ็ดร้อน. 
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สารบีตุร ฉนัใดกฉั็นนัน้ เรายอ่มกำาหนดรูใ้จบคุคล
บางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่า บุคคลนี้ ปฏิบัติอย่างนั้น 
ด�าเนนิอย่างนัน้ และข้ึนสูห่นทางน้ัน เบือ้งหน้าจากการตาย 
เพราะกายแตกท�าลาย จักเข้าถึงก�าเนิดเดรัจฉาน โดย
สมัยต่อมา เราย่อมเห็นบุคคลนั้น เบื้องหน้าจากการตาย
เพราะกายแตกทำาลาย เข้าถึงแล้วซึ่งกำาเนิดเดรัจฉาน เสวย
ทกุขเวทนาอันแรงกลา้ เผ็ดร้อน ดว้ยทพิยจกัษอุนับรสิทุธิ ์
ล่วงจักษุของมนุษย์. 

สารบีตุร เรายอ่มกำาหนดรูใ้จบคุคลบางคนในโลกน้ี 
ด้วยใจอย่างน้ีว่า บุคคลนี้ ปฏิบัติอย่างนั้น ดำาเนินอย่างนั้น  
และขึ้นสู่หนทางน้ัน เบื้องหน้าจากการตายเพราะกายแตก
ทำาลาย จักเข้าถึงเปรตวิสัย โดยสมัยต่อมา เราย่อมเห็น
บุคคลนั้น เบื้องหน้าจากการตายเพราะกายแตกทำาลาย 
เข้าถึงแล้วซึ่งเปรตวิสัย เสวยทุกขเวทนาเป็นอันมาก ด้วย
ทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ล่วงจักษุของมนุษย์. 

สารีบุตร เปรียบเหมือนต้นไม้เกิดในพื้นที่อัน
ไม่เสมอ มีใบอ่อนและใบแก่อันเบาบาง มีเงาอันโปร่ง 
ลำาดบัน้ัน บรุษุผูม้ตีวัอนัความรอ้นแผดเผา เหนด็เหนือ่ย หวิ 
กระหาย มุง่มาสูต่น้ไมน้ัน้แหละ โดยหนทางสายเดยีว บรุษุผูม้ ี
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จักษุเห็นเขาแล้ว พึงกล่าวอย่างนี้ว่า บุรุษผู้เจริญนี้ ปฏิบัติ
อย่างน้ัน ดำาเนินอยา่งนัน้ และขึน้สูห่นทางนัน้ จักมาถงึตน้ไม้นี ้
ทีเดียว โดยสมัยต่อมา บุรุษผู้มีจักษุนั้น พึงเห็นเขานั่งหรือ
นอนในเงาต้นไม้นั้น เสวยทุกขเวทนาเป็นอันมาก. 

สารบีตุร ฉันใดกฉั็นนัน้ เรายอ่มกำาหนดรูใ้จบคุคล
บางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่า บุคคลนี้ ปฏิบัติอย่างนั้น 
ด�าเนนิอย่างนัน้ และขึน้สูห่นทางน้ัน เบ้ืองหน้าจากการตาย 
เพราะกายแตกท�าลาย จกัเขา้ถงึเปรตวสัิย โดยสมัยตอ่มา 
เราย่อมเห็นบคุคลนัน้ เบือ้งหนา้จากการตายเพราะกายแตก
ทำาลาย เข้าถงึแลว้ซ่ึงเปรตวสิยั เสวยทกุขเวทนาเปน็อันมาก 
ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ล่วงจักษุของมนุษย์. 

สารบีตุร เรายอ่มกำาหนดรูใ้จบคุคลบางคนในโลกน้ี 
ด้วยใจอย่างนี้ว่า บุคคลนี้ ปฏิบัติอย่างนั้น ดำาเนินอย่างนั้น 
และข้ึนสู่หนทางนั้น เบื้องหน้าจากการตายเพราะกายแตก
ทำาลาย จักบังเกิดในหมู่มนุษย์ โดยสมัยต่อมา เราย่อมเห็น
บุคคลนั้น เบื้องหน้าจากการตายเพราะกายแตกทำาลาย 
บังเกิดแล้วในหมู่มนุษย์ เสวยสุขเวทนาเป็นอันมาก ด้วย
ทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ล่วงจักษุของมนุษย์. 



36

พุทธวจน - หมวดธรรม 

สารบีตุร เปรยีบเหมอืนต้นไม้เกดิในพืน้ทีอ่นัเสมอ 
มีใบอ่อนและใบแก่อันหนา มีเงาหนาทึบ ลำาดับนั้น บุรุษ 
ผู้มีตวัอนัความรอ้นแผดเผา เหน็ดเหนือ่ย หิว กระหาย มุ่งมาสู ่
ตน้ไมน้ัน้แหละ โดยหนทางสายเดยีว บรุุษผูม้จัีกษเุหน็เขาแลว้  
พึงกล่าวอย่างนี้ว่า บุรุษผู้เจริญน้ี ปฏิบัติอย่างนั้น ดำาเนิน 
อย่างน้ัน และข้ึนสู่หนทางน้ัน จักมาถึงต้นไม้น้ีทีเดียว โดยสมัย
ต่อมา บุรุษผู้มีจักษุน้ัน พึงเห็นเขาน่ังหรือนอนในเงาต้นไม้น้ัน  
เสวยสุขเวทนาเป็นอันมาก. 

สารบีตุร ฉนัใดกฉั็นนัน้ เรายอ่มกำาหนดรูใ้จบคุคล
บางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่า บุคคลนี้ ปฏิบัติอย่างนั้น 
ด�าเนนิอย่างนัน้ และข้ึนสูห่นทางน้ัน เบือ้งหน้าจากการตาย 
เพราะกายแตกท�าลาย จักบังเกิดในหมู่มนุษย์ โดยสมัยต่อมา  
เรายอ่มเห็นบคุคลน้ัน เบือ้งหนา้จากการตายเพราะกายแตก
ทำาลาย บังเกิดแล้วในหมู่มนุษย์ เสวยสุขเวทนาเป็นอันมาก 
ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ล่วงจักษุของมนุษย์. 

สารบีตุร เรายอ่มกำาหนดรูใ้จบคุคลบางคนในโลกน้ี 
ด้วยใจอย่างนี้ว่า บุคคลนี้ ปฏิบัติอย่างนั้น ดำาเนินอย่างนั้น 
และขึ้นสู่หนทางน้ัน เบื้องหน้าจากการตายเพราะกายแตก
ทำาลาย จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ โดยสมัยต่อมา เราย่อม



37

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สัตว์

เห็นบุคคลนั้น เบื้องหน้าจากการตายเพราะกายแตกทำาลาย 
เข้าถึงแล้วซึ่งสุคติโลกสวรรค์ เสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียว 
ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ล่วงจักษุของมนุษย์.

สารีบุตร เปรียบเหมือนปราสาท ในปราสาทนั้น 
มีเรือนยอด ซึ่งฉาบทาแล้ว ทั้งภายในและภายนอก  
หาช่องลมไม่ได้ มีวงกรอบอันสนิท มีบานประตู และ
หน้าต่างอันปิดสนิทดี ในเรือนยอดนั้น มีบัลลังก์อันลาด
ด้วยผ้าโกเชาวข์นยาว ลาดดว้ยเครือ่งลาดท�าดว้ยขนแกะ
สขีาว ลาดดว้ยขนเจยีมเปน็แผน่ทบึ มเีครือ่งลาดอยา่งดี
ท�าด้วยหนังชะมด มีเพดานก้ันในเบื้องบน มีหมอนแดง 
วาง ณ ข้างทั้งสอง ลำาดับนั้น บุรุษผู้มีตัวอันความร้อน 
แผดเผา เหน็ดเหนือ่ย หวิ กระหาย มุง่มาสูป่ราสาทนัน้แหละ 
โดยหนทางสายเดียว บุรุษผู้มีจักษุเห็นเขาแล้ว พึงกล่าว 
อยา่งนีว้า่ บรุษุผูเ้จรญินี ้ปฏบิตัอิยา่งนัน้ ดำาเนนิอยา่งนัน้ และ
ขึ้นสู่หนทางนั้น จักมาถึงปราสาทนี้ทีเดียว โดยสมัยต่อมา  
บุรุษผู้มีจักษุนั้น พึงเห็นเขานั่งหรือนอนบนบัลลังก์ใน 
เรือนยอด ณ ปราสาทนั้น เสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียว. 

สารบีตุร ฉันใดกฉั็นนัน้ เรายอ่มกำาหนดรูใ้จบคุคล
บางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่า บุคคลนี้ ปฏิบัติอย่างนั้น 
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ด�าเนนิอย่างนัน้ และข้ึนสูห่นทางน้ัน เบือ้งหน้าจากการตาย 
เพราะกายแตกท�าลาย จกัเขา้ถงึสคุตโิลกสวรรค ์โดยสมัย
ต่อมา เราย่อมเห็นบุคคลนั้น เบื้องหน้าจากการตายเพราะ
กายแตกทำาลาย เข้าถึงแลว้ซึง่สคุตโิลกสวรรค ์เสวยสขุเวทนา
โดยส่วนเดยีว ดว้ยทพิยจกัษอุนับรสิทุธิ ์ลว่งจักษขุองมนุษย์.

สารบีตุร เรายอ่มกำาหนดรูใ้จบคุคลบางคนในโลกน้ี 
ด้วยใจอย่างนี้ว่า บุคคลนี้ ปฏิบัติอย่างนั้น ดำาเนินอย่างนั้น  
และขึ้นสู่หนทางนั้น จักกระทำาให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ  
ปญัญาวิมตุต ิอนัหาอาสวะไม่ได ้เพราะอาสวะท้ังหลายสิน้ไป  
ด้วยปัญญาอันย่ิงเองในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ โดยสมัยต่อมา  
เราย่อมเห็นบุรุษน้ัน กระทำาให้แจ้งซ่ึงเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ 
อันหาอาสวะไม่ได้ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญา
อันย่ิงเองในปัจจุบัน เข้าถึงแล้วแลอยู่ เสวยสุขเวทนาโดย
ส่วนเดียว. 

สารบีตุร เปรียบเหมอืนสระโบกขรณ ีมนี้�าอนัเยน็  
ใสสะอาด มีท่าอันดี น่ารื่นรมย์ และในที่ไม่ไกลจาก 
สระโบกขรณีนั้น มีแนวป่าอันทึบ ลำาดับนั้น บุรุษผู้มีตัว 
อันความร้อนแผดเผา เหน็ดเหนื่อย หิว กระหาย มุ่งมาสู่ 
สระโบกขรณีนั้นแหละ โดยหนทางสายเดียว บุรุษผู้มีจักษ ุ
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เหน็เขาแลว้ พึงกลา่วอยา่งนีว่้า บรุุษผูเ้จริญนี ้ปฏบิตัอิยา่งนัน้  
ดำาเนินอย่างน้ัน และขึน้สูห่นทางนัน้ จกัมาถงึสระโบกขรณีน้ี 
ทีเดียว โดยสมัยต่อมา บุรุษผู้มีจักษุนั้น พึงเห็นเขาลงสู่ 
สระโบกขรณีนั้น อาบและดื่ม ระงับความกระวนกระวาย 
ความเหน็ดเหนื่อย และความร้อนหมดแล้ว ขึ้นไปนั่งหรือ
นอนในแนวป่านั้น เสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียว. 

สารบีตุร ฉันใดกฉั็นนัน้ เรายอ่มกำาหนดรูใ้จบคุคล
บางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่า บุคคลนี้ ปฏิบัติอย่างนั้น 
ด�าเนนิอย่างนัน้ และขึน้สูห่นทางนัน้ จกักระท�าใหแ้จง้ซึง่
เจโตวมิตุต ิปญัญาวมิตุต ิอนัหาอาสวะไมไ่ด ้เพราะอาสวะ 
ทัง้หลายสิน้ไป ดว้ยปญัญาอนัยิง่เองในปจัจุบนั เขา้ถงึอยู ่ 
โดยสมัยต่อมา เราย่อมเห็นบุรุษน้ัน กระทำาให้แจ้งซึ่ง 
เจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้ เพราะอาสวะ 
ทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบัน เข้าถึงแล้ว
แลอยู่ เสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียว.
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สัตตาวาส 9 (ท่ีอยู่ ท่ีอาศัยของสัตว์)

-บาลี นวก. อํ. ๒๓/๔๑๓/๒๒๘.

ภิกษุทั้งหลาย สัตตาวาส1 ๙ มีอยู่ สัตตาวาส ๙ 
อะไรบ้าง คือ

ภกิษทุัง้หลาย สตัวท์ัง้หลาย (สตตฺา) ทีม่กีายตา่งกนั 
มีสัญญาต่างกันมีอยู่ ได้แก่ มนุษย์ทั้งหลาย เทวดาบางพวก 
และวินิบาตบางพวก นี้คือสัตตาวาสที่ ๑.

ภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลาย ที่มีกายต่างกัน  
มีสัญญาอย่างเดียวกันมีอยู่ ได้แก่ พวกเทวดาพรหมกายิกา 
(เทวดาผูน้บัเน่ืองในหมูพ่รหม) ผูเ้กดิในปฐมภมูิ2 (ปฐมานพิพฺตฺตา)  
นี้คือสัตตาวาสที่ ๒.

ภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลาย ที่มีกายอย่างเดียวกัน 
มีสัญญาต่างกันมีอยู่ ได้แก่ พวกเทวดาอาภัสสระ น้ีคือ 
สัตตาวาสที่ ๓.

ภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลาย ท่ีีมีกายอย่างเดียวกัน 
มีสัญญาอย่างเดียวกันมีอยู่ ได้แก่ พวกเทวดาสุภกิณหะ  
นี้คือสัตตาวาสที่ ๔.

๑. ท่ีอยู่ ท่ีอาศัยของสัตว์.
2. ปฐมภูมิ ภูมิเบ้ืองต้น สามารถเข้าถึงได้หลายทาง เช่น ผู้ได้ปฐมฌาน, ผู้เจริญ

เมตตา, ผู้กระทํากุศลกรรมบท ๑๐, ผู้ประกอบพร้อมด้วย ศรัทธา ศีล สุตตะ จาคะ  
ปัญญา เป็นต้น.

1๕ 



41

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สัตว์

ภิกษุท้ังหลาย สัตว์ท้ังหลาย ท่ีไม่มีสัญญา ไม่เสวย
เวทนามีอยู่ ได้แก่ พวกเทวดาอสัญญีสัตว์1 น้ีคือสัตตาวาสท่ี ๕.

ภิกษุท้ังหลาย สัตว์ท้ังหลาย เพราะก้าวล่วงเสียได ้
ซึ่งรูปสัญญา2 โดยประการทั้งปวง เพราะความดับไปแห่ง 
ปฏิฆสัญญา3 เพราะไม่ใส่ใจนานัตตสัญญา4 จึงเข้าถึง 
อากาสานญัจายตนะ5 มกีารทำาในใจว่า อากาศไมม่ทีีส่ดุ ดงันี ้ 
มีอยู่ นี้คือสัตตาวาสที่ ๖.

ภิกษุท้ังหลาย สัตว์ท้ังหลาย เพราะก้าวล่วงเสียได้
ซึง่อากาสานญัจายตนะโดยประการทัง้ปวง จงึเข้าถึงวญิญา-
ณญัจายตนะ6 มกีารทำาในใจวา่ วิญญาณไมม่ท่ีีสดุ ดงัน้ี มีอยู่ 
นี้คือสัตตาวาสที่ ๗.

ภิกษุท้ังหลาย สัตว์ท้ังหลาย เพราะก้าวล่วงเสียได ้
ซึ่งวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง จึงเข้าถึง 
อากิญจัญญายตนะ7 มีการทำาในใจว่า อะไรๆ ก็ไม่มี ดังนี้  
มีอยู่ นี้คือสัตตาวาสที่ 8.

๑. สัตว์ผู้ไม่มีสัญญา ไม่เสวยเวทนา เข้าถึงโดยผู้ท่ีได้สัญญาเวทยิตนิโรธ เป็นต้น.
2. รูปสัญญา ความหมายรู้ในรูป.
3. ปฏิฆสัญญา ความหมายรู้อันไม่น่ายินดีในส่วนรูป.
4. นานัตตสัญญา ความหมายรู้อันมีประการต่างๆ ในส่วนรูป.
๕. ความหมายรู้ในความไม่มีท่ีส้ินสุดของอากาศ.
6. ความหมายรู้ในความไม่มีท่ีสุดของวิญญาณ.
7. ความหมายรู้ในความไม่มีอะไร.
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ภิกษุท้ังหลาย สัตว์ท้ังหลาย เพราะก้าวล่วงเสียได ้
ซ่ึงอากิญจัญญายตนะโดยประการท้ังปวง จึงเข้าถึงเนวสัญญา- 
นาสัญญายตนะ1 ดังนี้ มีอยู่ นี้คือสัตตาวาสที่ ๙. 

ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล สัตตาวาส ๙.

๑. ความหมายรู้ว่า สัญญามีก็ไม่ใช่ สัญญาไม่มีก็ไม่ใช่.
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วิญญาณฐิติ 7 (ท่ีต้ังอยู่ของวิญญาณ)

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๘๑/๖๕.

อานนท์ วิญญาณฐิติ (ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ) ๗ เหล่านี้ 
และอายตนะ ๒ มีอยู่ วิญญาณฐิติ 7 อะไรบ้าง คือ

อานนท์ สัตว์ทั้งหลาย (สตฺตา) ที่มีกายต่างกัน  
มีสัญญาต่างกันมีอยู่ ได้แก่ มนุษย์ทั้งหลาย เทวดาบางพวก 
และวินิบาตบางพวก นี้คือวิญญาณฐิติที่ 1.

อานนท์ สัตว์ทั้งหลาย ที่มีกายต่างกัน มีสัญญา
อยา่งเดยีวกนัมอียู ่ไดแ้ก ่พวกเทวดาพรหมกายิกา ท่ีบงัเกิด
โดยปฐมภูมิ นี้คือวิญญาณฐิติที่ ๒.1

อานนท์ สัตว์ทั้งหลาย ที่มีกายอย่างเดียวกัน  
มีสัญญาต่างกันมีอยู่ ได้แก่ พวกเทวดาอาภัสสระ น้ีคือ
วิญญาณฐิติที่ 3.

อานนท์ สัตว์ทั้งหลาย ที่มีกายอย่างเดียวกัน  
มีสัญญาอย่างเดียวกันมีอยู่ ได้แก่ พวกเทวดาสุภกิณหะ  
นี้คือวิญญาณฐิติที่ 4.

๑. ในพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ เฉพาะในพระสูตรน้ี วิญญาณฐิติท่ี 2 มีคําว่า อบาย
ท้ัง 4 อยู่ แต่ไม่ตรงกับพระสูตรอ่ืนท่ีกล่าวถึงวิญญาณฐิติ 7 (คือใน 2 สูตรของ 
พระสารีบุตรท่ีพระพุทธเจ้ารับรอง ๑ สูตร และพระสารีบุตรทรงจําเอง ๑ สูตร) และ
ไม่ตรงกับพระไตรปิฎกฉบับภาษามอญและและภาษายุโรป ดังน้ัน คําว่า อบายท้ัง 4  
จึงไม่ได้นํามาใส่ในท่ีน้ี. -ผู้รวบรวม

1๖ 
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อานนท์ สัตว์ทั้งหลาย เพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่ง  
รูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะความดับไปแห่ง 
ปฏฆิสญัญา เพราะไมใ่สใ่จนานตัตสญัญา จงึเขา้ถงึอากาสา-
นัญจายตนะ มีการทำาในใจว่า อากาศไม่มีที่สุด ดังนี้ มีอยู่  
นี้คือวิญญาณฐิติที่ ๕.

อานนท์ สัตว์ทั้งหลาย เพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่ง 
อากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง จึงเข้าถึงวิญญา- 
ณัญจายตนะ มีการทำาในใจว่า วิญญาณไม่มีที่สุด ดังนี้ มีอยู่ 
นี้คือวิญญาณฐิติที่ ๖.

อานนท์ สัตว์ทั้งหลาย เพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่ง 
วิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง จึงเข้าถึงอากิญ- 
จัญญายตนะ มีการทำาในใจว่า อะไรๆ ก็ไม่มี ดังน้ี มีอยู่  
นี้คือวิญญาณฐิติที่ 7.

ส่วนอายตนะ ๒ นั้น คือ อสัญญีสัตตายตนะที่ 1  
และเนวสัญญานาสัญญายตนะที่ ๒.

อานนท ์ ในบรรดาวญิญาณฐติ ิ๗ และอายตนะ ๒ น้ัน  
วญิญาณฐิติที ่๑ อันใดมอียู ่คอื สตัวท์ัง้หลาย ท่ีมีกายต่างกัน  
มีสัญญาต่างกัน ได้แก่ มนุษย์ท้ังหลาย เทวดาบางพวก  
และวินิบาตบางพวก อานนท์ ผู้ใดรู้ชัดวิญญาณฐิติที ่๑ นัน้  
รู้ชัดการเกิด (สมุทัย) แห่งสิ่งนั้น รู้ชัดความดับ (อัตถังคมะ) 
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แห่งสิ่งนั้น รู้ชัดรสอร่อย (อัสสาทะ) แห่งสิ่งนั้น รู้ชัดโทษอัน 
ต่ำาทราม (อาทีนวะ) แห่งสิ่งนั้น และรู้ชัดอุบายเคร่ือง 
สลัดออก (นิสสรณะ) แห่งสิ่งนั้น ดังนี้แล้ว ควรหรือที่ผู้นั้น 
จะเพลิดเพลินยิ่งซึ่งวิญญาณฐิติที่ ๑ นั้น.

ข้อนั้น เป็นไปไม่ได้ พระเจ้าข้า.

อานนท ์ ในบรรดาวญิญาณฐติ ิ๗ และอายตนะ ๒ น้ัน  
วญิญาณฐติทิี ่๒ อนัใดมอียู ่… อานนท ์ ผูใ้ดรูช้ดัวญิญาณฐติ ิ
ที่ ๒ นั้น รู้ชัดการเกิดแห่งสิ่งนั้น รู้ชัดความดับแห่งสิ่งน้ัน  
รูช้ดัรสอรอ่ยแหง่สิง่นัน้ รูช้ดัโทษอนัต่ำาทรามแหง่สิง่น้ัน และ 
รูช้ดัอบุายเครือ่งสลดัออกแหง่สิง่นัน้ ดงันีแ้ลว้ ควรหรอืทีผู่น้ั้น  
จะเพลิดเพลินยิ่งซึ่งวิญญาณฐิติที่ ๒ นั้น.

ข้อนั้น เป็นไปไม่ได้ พระเจ้าข้า.

อานนท ์ ในบรรดาวญิญาณฐติ ิ๗ และอายตนะ ๒ น้ัน  
วญิญาณฐติทิี ่๓ อนัใดมอียู ่… อานนท ์ ผูใ้ดรูช้ดัวญิญาณฐติ ิ
ที่ ๓ นั้น รู้ชัดการเกิดแห่งสิ่งน้ัน รู้ชัดความดับแห่งสิ่งน้ัน  
รูช้ดัรสอรอ่ยแหง่สิง่นัน้ รูช้ดัโทษอนัต่ำาทรามแหง่สิง่น้ัน และ 
รูช้ดัอบุายเครือ่งสลดัออกแหง่สิง่นัน้ ดงันีแ้ลว้ ควรหรอืทีผู่น้ั้น  
จะเพลิดเพลินยิ่งซึ่งวิญญาณฐิติที่ ๓ นั้น.

ข้อนั้น เป็นไปไม่ได้ พระเจ้าข้า.
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อานนท ์ ในบรรดาวญิญาณฐติ ิ๗ และอายตนะ ๒ น้ัน  
วญิญาณฐติิที ่๔ อนัใดมอียู ่… อานนท ์ ผูใ้ดรู้ชดัวญิญาณฐิต ิ
ที่ ๔ นั้น รู้ชัดการเกิดแห่งสิ่งนั้น รู้ชัดความดับแห่งสิ่งน้ัน  
รูช้ดัรสอรอ่ยแหง่สิง่นัน้ รูช้ดัโทษอนัต่ำาทรามแหง่สิง่น้ัน และ 
รูช้ดัอบุายเครือ่งสลดัออกแหง่สิง่นัน้ ดงันีแ้ลว้ ควรหรอืทีผู่น้ั้น  
จะเพลิดเพลินยิ่งซึ่งวิญญาณฐิติที่ ๔ นั้น.

ข้อนั้น เป็นไปไม่ได้ พระเจ้าข้า.

อานนท ์ ในบรรดาวญิญาณฐติ ิ๗ และอายตนะ ๒ น้ัน  
วญิญาณฐติิที ่๕ อนัใดมอียู ่… อานนท ์ ผูใ้ดรู้ชดัวญิญาณฐิต ิ
ที่ ๕ นั้น รู้ชัดการเกิดแห่งสิ่งนั้น รู้ชัดความดับแห่งสิ่งน้ัน  
รูช้ดัรสอรอ่ยแหง่สิง่นัน้ รูช้ดัโทษอนัต่ำาทรามแหง่สิง่น้ัน และ 
รูช้ดัอบุายเครือ่งสลดัออกแหง่สิง่นัน้ ดงันีแ้ลว้ ควรหรอืทีผู่น้ั้น  
จะเพลิดเพลินยิ่งซึ่งวิญญาณฐิติที่ ๕ นั้น.

ข้อนั้น เป็นไปไม่ได้ พระเจ้าข้า.

อานนท ์ ในบรรดาวญิญาณฐติ ิ๗ และอายตนะ ๒ น้ัน  
วญิญาณฐติิที ่๖ อนัใดมอียู ่… อานนท ์ ผูใ้ดรู้ชดัวญิญาณฐติ ิ
ที่ ๖ นั้น รู้ชัดการเกิดแห่งสิ่งนั้น รู้ชัดความดับแห่งสิ่งน้ัน  
รูช้ดัรสอรอ่ยแหง่สิง่นัน้ รูช้ดัโทษอนัต่ำาทรามแหง่สิง่น้ัน และ 
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รูช้ดัอบุายเครือ่งสลดัออกแหง่สิง่นัน้ ดงันีแ้ลว้ ควรหรอืทีผู่น้ั้น  
จะเพลิดเพลินยิ่งซึ่งวิญญาณฐิติที่ ๖ นั้น.

ข้อนั้น เป็นไปไม่ได้ พระเจ้าข้า.

อานนท ์ ในบรรดาวญิญาณฐติ ิ๗ และอายตนะ ๒ นัน้  
วญิญาณฐิตทิี ่๗ อนัใดมอียู ่… อานนท ์ ผูใ้ดรูช้ดัวญิญาณฐติ ิ
ที่ ๗ นั้น รู้ชัดการเกิดแห่งสิ่งนั้น รู้ชัดความดับแห่งสิ่งนั้น  
รูช้ดัรสอรอ่ยแหง่สิง่นัน้ รูช้ดัโทษอนัต่ำาทรามแหง่สิง่น้ัน และ 
รูช้ดัอบุายเครือ่งสลดัออกแหง่สิง่นัน้ ดงันีแ้ลว้ ควรหรอืทีผู่น้ั้น  
จะเพลิดเพลินยิ่งซึ่งวิญญาณฐิติที่ ๗ นั้น.

ข้อนั้น เป็นไปไม่ได้ พระเจ้าข้า.

อานนท ์ ในบรรดาวญิญาณฐติ ิ๗ และอายตนะ ๒ นัน้  
อสัญญีสัตตายตนะอันใดมีอยู่ อานนท์ ผู้ใดรู้ชัดอสัญญี- 
สัตตายตนะน้ัน รู้ชัดการเกิดแห่งส่ิงน้ัน รู้ชัดความดับแห่งส่ิงน้ัน  
รูช้ดัรสอรอ่ยแหง่สิง่นัน้ รูช้ดัโทษอนัต่ำาทรามแห่งสิง่น้ัน และ 
รูช้ดัอบุายเครือ่งสลดัออกแหง่สิง่นัน้ ดงันีแ้ลว้ ควรหรอืทีผู่น้ั้น 
จะเพลิดเพลินยิ่งซึ่งอสัญญีสัตตายตนะนั้น.

ข้อนั้น เป็นไปไม่ได้ พระเจ้าข้า.
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อานนท ์ ในบรรดาวญิญาณฐติ ิ๗ และอายตนะ ๒ น้ัน  
เนวสัญญานาสัญญายตนะอันใดมีอยู่ อานนท์ ผู้ใดรู้ชัด
เนวสัญญานาสัญญายตนะนั้น รู้ชัดการเกิดแห่งสิ่งนั้น รู้ชัด 
ความดับแห่งสิ่งนั้น รู้ชัดรสอร่อยแห่งสิ่งน้ัน รู้ชัดโทษอัน 
ต่ำาทรามแห่งสิ่งน้ัน และรู้ชัดอุบายเครื่องสลัดออกแห่ง
สิ่งนั้น ดังนี้แล้ว ควรหรือที่ผู้นั้น จะเพลิดเพลินยิ่งซึ่ง 
เนวสัญญานาสัญญายตนะนั้น.

ข้อนั้น เป็นไปไม่ได้ พระเจ้าข้า.

อานนท์ เมื่อใดแล ภิกษุรู้แจ้งชัดตามเป็นจริง  
ซึ่งการเกิด ความดับ รสอร่อย โทษอันตำ่าทราม และอุบาย
เครือ่งสลดัออกแห่งวญิญาณฐิติ ๗ เหลา่นี ้และแหง่อายตนะ ๒  
เหล่านี้ด้วยแล้ว เป็นผู้หลุดพ้นเพราะความไม่ยึดมั่น.

อานนท์ ภิกษุนี้เรากล่าวว่า ผู้เป็นปัญญาวิมุตติ.
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การได้อัตตา 3 อย่าง
-บาลี สี. ที. ๙/๒๔๑,๒๔๕/๓๐๒,๓๐๙.

โปฏฐปาทะ ความไดอ้ตัตา ๓ เหลา่น้ี คอื ความได้ 
อตัตาท่ีหยาบ (โอฬารโิก อตตฺปฏลิาโภ) ความได้อตัตาท่ีส�าเรจ็ 
ด้วยใจ (มโนมโย อตฺตปฏิลาโภ) ความได้อัตตาที่หารูปไม่ได้  
(อรูโป อตฺตปฏิลาโภ).

ความได้อตัตาทีห่ยาบ เปน็อยา่งไร คือ อัตตาทีมี่รูป 
ประกอบด้วยมหาภตู ๔ บริโภคอาหารคอืคำาขา้ว นีคื้อความได ้
อัตตาที่หยาบ.

ความไดอ้ตัตาท่ีสำาเร็จดว้ยใจ เปน็อยา่งไร คอื อัตตา
ที่มีรูปสำาเร็จด้วยใจ มีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วน มีอินทรีย ์
ไม่บกพร่อง นี้คือความได้อัตตาที่สำาเร็จด้วยใจ.

ความได้อัตตาที่หารูปไม่ได้ เป็นอย่างไร คือ อัตตา
อนัหารปูไมไ่ด ้สำาเรจ็ดว้ยสญัญา นีค้อืความไดอั้ตตาท่ีหารูป 
ไม่ได้ … .

จิตตะ สมัยใด มีการได้อัตตาที่หยาบ สมัยนั้น  
ไม่นับว่าได้อัตตาที่สำาเร็จด้วยใจ ไม่นับว่าได้อัตตาที่หารูป 
ไม่ได้ นับว่าได้อัตตาที่หยาบอย่างเดียว.

จติตะ สมยัใด มกีารได้อตัตาทีส่ำาเร็จดว้ยใจ สมัยนัน้  
ไม่นับว่าได้อัตตาท่ีหยาบ ไม่นับว่าได้อัตตาท่ีหารูปไม่ได้ นับว่า 
ได้อัตตาที่สำาเร็จด้วยใจอย่างเดียว.

17 
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จติตะ สมยัใด มกีารไดอ้ตัตาทีห่ารปูไมไ่ด้ สมัยน้ัน 
ไม่นับว่าได้อัตตาที่หยาบ ไม่นับว่าได้อัตตาที่สำาเร็จด้วยใจ 
นับว่าได้อัตตาที่หารูปไม่ได้อย่างเดียว.

จิตตะ ถ้าชนทั้งหลายพึงถามท่านว่า เธอได้มีแล้ว 
ในอดีตกาล ไม่ใช่ว่าเธอไม่ได้มีแล้ว เธอจักมีในอนาคตกาล 
ไม่ใช่ว่าเธอจักไม่มี เธอมีอยู่ในบัดนี้ ไม่ใช่ว่าเธอไม่มีอยู่  
เช่นน้ันหรือ เมื่อท่านถูกถามอย่างนี้ ท่านจะพึงตอบเขา 
ว่าอย่างไร.

ข้าแต่พระองค์ ผู้เจริญ ถ้าเขาถามข้าพระองค์อย่างน้ัน  
ข้าพระองค์พึงตอบเขาว่า ข้าพเจ้าได้มีแล้วในอดีตกาล ไม่ใช่ว่าไม่มีแล้ว  
ขา้พเจา้จกัมใีนอนาคตกาล ไมใ่ชว่า่จกัไมม่ ีขา้พเจา้มอียูใ่นบดันี ้ไมใ่ชว่า่ 
ไม่มีอยู่.

จิตตะ ถ้าเขาพึงถามเธอว่า ท่านได้อัตตภาพท่ีเป็น
อดีตแล้ว การท่ีท่านได้อัตตภาพเช่นน้ีเท่าน้ัน เป็นของเท่ียงแท้  
การได้อัตตภาพที่เป็นอนาคตและที่เป็นปัจจุบัน เป็นโมฆะ 
ท่านจักได้อัตตภาพที่เป็นอนาคต การได้อัตตภาพเช่นนี้
เท่าน้ัน เป็นของเที่ยงแท้ การได้อัตตภาพที่เป็นอดีตและ 
ท่ีเปน็ปจัจบุนั เปน็โมฆะ ทา่นไดอ้ตัตภาพทีเ่ปน็ปจัจุบนัใน 
บดันี ้การไดอั้ตตภาพเชน่นีเ้ทา่นัน้ เปน็ของเทีย่งแท้ การได ้
อัตตภาพท่ีเป็นอดีตและท่ีเป็นอนาคต เป็นโมฆะ อย่างน้ันหรือ  
เมื่อเธอถูกถามอย่างนี้แล้ว จะตอบเขาว่าอย่างไร.
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ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ ถา้เขาถามขา้พระองคอ์ยา่งนี ้ขา้พระองค ์
จะตอบเขาว่า ข้าพเจ้าได้อัตตภาพที่เป็นอดีตแล้ว การได้อัตตภาพเช่นนี้
เท่านั้น เป็นของเที่ยงแท้ในสมัยนั้น การได้อัตตภาพที่เป็นอนาคตและ 
ที่เป็นปัจจุบัน เป็นโมฆะ ข้าพเจ้าจักได้อัตตภาพที่เป็นอนาคต การได้ 
อตัตภาพเชน่น้ีเทา่นัน้ เปน็ของเทีย่งแทใ้นสมยันัน้ การไดอ้ตัตภาพทีเ่ป็น
อดีตและที่เป็นปัจจุบัน เป็นโมฆะ ข้าพเจ้าได้อัตตภาพที่เป็นปัจจุบันใน
บัดน้ี การได้อัตตภาพเช่นนี้เท่านั้น เป็นของเที่ยงแท้ในสมัยนั้น การได้
อัตตภาพที่เป็นอดีตและที่เป็นอนาคต เป็นโมฆะ.

จิตตะ อย่างน้ันแหละ สมัยใด มีการได้อัตตาที่
หยาบ สมัยนั้น ไม่นับว่าได้อัตตาที่สำาเร็จด้วยใจ ไม่นับว่า
ได้อัตตาที่หารูปไม่ได้ นับว่าได้อัตตาที่หยาบอย่างเดียว.

จติตะ สมยัใด มกีารได้อตัตาทีส่ำาเร็จดว้ยใจ สมัยนัน้  
ไม่นบัว่าไดอั้ตตาทีห่ยาบ ไมน่บัวา่ไดอ้ตัตาทีห่ารปูไม่ได ้นบัวา่ 
ได้อัตตาที่สำาเร็จด้วยใจอย่างเดียว.

จติตะ สมยัใด มกีารไดอ้ตัตาทีห่ารปูไม่ได ้สมัยน้ัน 
ไม่นับว่าได้อัตตาที่หยาบ ไม่นับว่าได้อัตตาที่สำาเร็จด้วยใจ 
นับว่าได้อัตตาที่หารูปไม่ได้อย่างเดียว.

จติตะ เหมอืนอยา่งวา่ นมสดเกดิจากแม่โค นมสม้ 
เกดิจากนมสด เนยขน้เกดิจากนมสม้ เนยใสเกดิจากเนยข้น  
หวัเนยใสเกดิจากเนยใส สมยัใดเปน็นมสด สมยันัน้ ไมน่บัวา่ 
เป็นนมสม้ เนยขน้ เนยใส หรือหัวเนยใส แต่นับว่าเป็นนมสด 
อย่างเดียวเท่าน้ัน สมัยใดเป็นนมส้ม สมัยน้ัน ไม่นับว่า 
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เป็นนมสด เนยข้น เนยใส หรือหวัเนยใส แตน่บัวา่เปน็นมสม้ 
อย่างเดียวเท่าน้ัน สมัยใดเป็นเนยข้น สมัยนั้น ไม่นับว่า 
เปน็นมสด นมสม้ เนยใส หรือหัวเนยใส แตน่บัว่าเปน็เนยขน้ 
อย่างเดียวเท่านั้น สมัยใดเป็นเนยใส สมัยนั้นไม่นับว่า 
เปน็นมสด นมสม้ เนยขน้ หรือหัวเนยใส แตน่บัว่าเปน็เนยใส
อย่างเดียวเท่านั้น สมัยใดเป็นหัวเนยใส สมัยนั้น ไม่นับว่า 
เปน็นมสด นมสม้ เนยขน้ หรือเนยใส แตน่บัว่าเปน็หวัเนยใส 
อย่างเดียวเท่านั้น.

จิตตะ ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกัน สมัยใดมีการได้
อตัตาทีห่ยาบ สมยันัน้ ไมน่บัวา่ไดอ้ตัตาทีส่ำาเรจ็ดว้ยใจ ไมน่บั
วา่ไดอ้ตัตาทีห่ารปูไมไ่ด ้แตน่บัวา่ไดอ้ตัตาทีห่ยาบอย่างเดียว 
เทา่นัน้ สมยัใดมกีารไดอ้ตัตาทีส่ำาเร็จดว้ยใจ สมยันัน้ ไม่นบั 
ว่าได้อัตตาที่หยาบ ไม่นับว่าได้อัตตาที่หารูปไม่ได้ แต่นับ 
ว่าได้อัตตาท่ีสำาเร็จด้วยใจอย่างเดียวเท่าน้ัน สมัยใดมีการได้ 
อัตตาที่หารูปไม่ได้ สมัยนั้น ไม่นับว่าได้อัตตาที่หยาบ  
ไม่นับว่าได้อัตตาท่ีสำาเร็จด้วยใจ แต่นับว่าได้อัตตาท่ีหารูปไม่ได้ 
อย่างเดียวเท่านั้น.

จติตะ เหลา่นีแ้ลเปน็ชือ่ตามโลก เปน็ภาษาของโลก 
เป็นโวหารของโลก เป็นบัญญัติของโลก ที่ตถาคตกล่าวอยู่ 
แต่ไม่ได้ยึดถือ.
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การก้าวลงสู่ครรภ์ 4
-บาลี ปา. ที. ๑๑/๑๑๑/๗๗.

… ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อีกประการหนึ่ง ซึ่งเป็น
ขอ้ธรรมทีเ่ยีย่ม คอื พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมในการ
ก้าวลงสู่ครรภ์ การก้าวลงสู่ครรภ์ ๔ เหล่านี้คือ

สัตว์บางชนิดในโลกนี้ ไม่รู้สึกตัวก้าวลงสู่ครรภ์
มารดา ไมรู้่สึกตวัอยูใ่นครรภ์มารดา ไมรู่ส้กึตวัคลอดจาก
ครรภม์ารดา นี้เป็นการก้าวลงสู่ครรภ์ข้อที่ 1.

ข้ออ่ืนยังมอีกี สตัวบ์างชนดิในโลกนี ้รูส้กึตวักา้วลง
สู่ครรภม์ารดาอย่างเดียว แตไ่ม่รู้สึกตัวอยู่ในครรภ์มารดา 
ไมรู่ส้กึตวัคลอดจากครรภม์ารดา นีเ้ปน็การก้าวลงสูค่รรภ์
ข้อที่ ๒.

ข้ออ่ืนยังมอีกี สตัวบ์างชนดิในโลกนี ้รูส้กึตวักา้วลง 
สู่ครรภ์มารดา รู้สึกตัวอยู่ในครรภ์มารดา แต่ไม่รู้สึกตัว
คลอดจากครรภม์ารดา นี้เป็นการก้าวลงสู่ครรภ์ข้อที่ 3.

ข้ออ่ืนยังมอีกี สตัวบ์างชนดิในโลกนี ้รูส้กึตวักา้วลง
สู่ครรภ์มารดา รู้สึกตัวอยู่ในครรภ์มารดา รู้สึกตัวคลอด
จากครรภม์ารดา นี้เป็นการก้าวลงสู่ครรภ์ข้อที่ 4.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ นี้ก็เป็นข้อธรรมท่ีเย่ียม  
ในการก้าวลงสู่ครรภ์ … .

18 
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การก้าวลงสู่ครรภ์ 
ของสัตว์ผู้เกิดในครรภ์

-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๘๗/๔๕๒.

ภกิษุทัง้หลาย เพราะการประจวบพร้อมแหง่ปจัจัย 
๓ ประการ การก้าวลงสู่ครรภ์ของสตัวผ์ูเ้กดิในครรภ์ ยอ่มมีข้ึน  
(ติณฺณ โข ปน ภิกฺขเว สนฺนิปาตา คพฺภสฺสาวกฺกนฺติ โหติ) 

ในกรณีนี้ คือ มารดาบิดาอยู่ร่วมกัน แต่มารดา
ไม่มีระดู ทั้งคันธัพพะ (สัตว์ที่จะปฏิสนธิในครรภ์) ก็ยังไม่ได้
เข้าไปต้ังอยู่เฉพาะแล้ว การก้าวลงสู่ครรภ์ของสัตว์ผู้เกิด
ในครรภ์ (คพฺภสฺสาวกฺกนฺติ) ก็ยังมีไม่ไดก้่อน. 

ในกรณีน้ี แม้มารดาบิดาอยู่ร่วมกัน มารดาก็มี 
ระดู แตคั่นธพัพะยงัไมเ่ขา้ไปตัง้อยูเ่ฉพาะแลว้ การก้าวลง 
สู่ครรภ์ของสัตว์ผู้เกิดในครรภ์ ก็ยังมีไม่ไดก้่อนอยู่นั่นเอง. 

ภกิษทุัง้หลาย แต่ในกาลใด มารดาบดิาอยูร่ว่มกนั 
ด้วย มารดามีระดูด้วย คันธัพพะเข้าไปต้ังอยู่เฉพาะแล้วด้วย  
การก้าวลงสู่ครรภ์ของสัตว์ผู้เกิดในครรภ์ ย่อมมีเพราะ
การประจวบพรอ้มแหง่ปจัจยั ๓ ประการ ดว้ยอาการอยา่งนี.้

ภิกษุทั้งหลาย มารดาย่อมบริหารซึ่งสัตว์ผู้เกิดใน
ครรภ์นั้นด้วยท้อง ตลอดเวลา ๙ เดือนบ้าง ๑๐ เดือนบ้าง 
ด้วยความวิตกกังวลอันใหญ่หลวง เป็นภาระหนัก. 

19 
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ภิกษุทั้งหลาย มารดาย่อมคลอดซึ่งทารกนั้น โดย
กาลอันล่วงไป ๙ เดือนบ้าง ๑๐ เดือนบ้าง ด้วยความวิตก
กังวลอันใหญ่หลวง เป็นภาระหนัก เลี้ยงแล้วซึ่งทารก
อันเป็นผู้เกิดแล้วนั้น ด้วยโลหิตแห่งตน ภิกษุทั้งหลาย  
ในอริยวินัย ส่ิงท่ีเรียกว่า โลหิตน้ัน หมายถึงน้ำานมแห่งมารดา.

ภิกษุทั้งหลาย กุมารนั้น อาศัยความเจริญและ 
ความเติบโตแห่งอินทรีย์ทั้งหลายแล้ว เล่นอยู่ด้วยของเล่น 
สำาหรบัเดก็ กลา่วคอื เลน่ไถเลก็ๆ เลน่ตีไมห้ึง่ เลน่หกคะเมน  
เล่นกังหัน เล่นตวงทราย เล่นรถเล็กๆ เล่นธนูเล็กๆ.

ภิกษุทั้งหลาย กุมารนั้น อาศัยความเจริญและ 
ความเติบโตแห่งอินทรีย์ทั้งหลายแล้ว เป็นผู้ เอิบอ่ิม 
เพียบพร้อม ถูกปรนเปรอด้วยกามคุณ ๕ คือ รูปที่เห็นได้ 
ด้วยตา เสียงที่ได้ยินด้วยหู กลิ่นที่รู้ได้ด้วยจมูก รสที่รู้ได้
ดว้ยลิน้ โผฏฐััพพะทีรู้่ได้ดว้ยกาย อนันา่ปรารถนานา่รักใคร ่ 
น่าพอใจ มีลักษณะน่ารัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่ง 
ความใคร่ เป็นที่ตั้งแห่งความหนัด นำามาซึ่งความรัก.

กุมารน้ัน ครั้นเห็นรูปด้วยตาแล้ว … ได้ยินเสียง
ด้วยหูแล้ว … ได้กลิ่นด้วยจมูกแล้ว … รู้รสด้วยลิ้นแล้ว … 
รูสึ้กโผฏฐัพพะด้วยกายแลว้ … รู้แจง้ธรรมดว้ยใจแลว้ ยอ่ม
กำาหนัดยินดใีนรปู … เสยีง … กลิน่ … รส … โผฏฐัพพะ …  
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ธรรมท่ีมลีกัษณะน่ารกั ยอ่มขดัเคอืงในรปู … เสยีง … กลิน่ …  
รส … โผฏฐพัพะ … ธรรมทีม่ลีกัษณะน่าชัง กมุารนัน้ ยอ่มเปน็ 
ผู้มีสติในกายไม่ตั้งม่ัน และมีจิตเป็นอกุศลอยู่ เขาย่อม
ไม่รู้ชัดตามที่เป็นจริง ซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันเป็น 
ทีด่บัโดยไมเ่หลอื แห่งธรรมอนัเป็นบาปอกศุลทัง้หลายดว้ย.

กุมารน้ัน เมื่อประกอบด้วยความยินดีและความ
ยินร้ายอยู่เช่นนี้แล้ว เสวยอยู่ซึ่งเวทนาใดๆ เป็นสุขก็ตาม 
เปน็ทกุขก์ต็าม ไม่ใชท่กุขไ์มใ่ชส่ขุกต็าม เขายอ่มเพลดิเพลนิ  
พร่ำาสรรเสริญ เมาหมกอยู่ ซึ่งเวทนานั้นๆ เมื่อเป็น 
ผู้เพลิดเพลิน พร่ำาสรรเสริญ เมาหมกอยู่ ซึ่งเวทนานั้นๆ 
นันทิ (ความเพลิน) ย่อมเกิดขึ้น นันทิใดในเวทนาท้ังหลาย  
นนัทนิัน้ คอือปุาทาน เพราะอปุาทานของกมุารนัน้เปน็ปจัจยั  
จึงมีภพ เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ เพราะมีชาติเป็น
ปัจจัย ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะ 
ทัง้หลาย จงึเกิดข้ึนครบถว้น ความเกดิข้ึนพรอ้มแหง่กองทกุข ์
ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.



พุทธวจน - หมวดธรรม 

57

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สัตว์

เม่ือการก้าวลงสู่ครรภ์มีอยู่  
นามรูปย่อมมี

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๒๗/๕๐๑.

… ภิกษุทัง้หลาย เพราะอาศยัซึง่ธาตท้ัุง ๖ ประการ 
การก้าวลงสูค่รรภย์อ่มม ีเมือ่การกา้วลงสูค่รรภมี์อยู่ นามรูป  
ย่อมมี เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ เพราะ
มีสฬายตนะเป็นปจัจยั จงึมผีสัสะ เพราะมผีสัสะเป็นปัจจัย 
จึงมีเวทนา. 

ภิกษุทั้งหลาย เราย่อมบัญญัติว่า นี้ทุกข์ นี้เหตุ 
ใหเ้กิดทกุข์ น้ีความดบัไมเ่หลอืของทกุข์ นีข้้อปฏบิตัใิห้ถึง 
ความดับไม่เหลือของทุกข์ ดังนี้ แก่ผู้เสวยเวทนาอยู่ ผู้รู้อยู่ 
(เวทิยมานสฺส ปนาห).

๒0 
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การก่อตัวของนามรูปในท้องมารดา
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๗๔/๖๐.

… อานนท์ ก็คำานี้ว่า เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย  
จึงมีนามรูปดังนี้ เป็นคำาที่เรากล่าวแล้ว. 

อานนท์ เธอต้องทราบความข้อนี้ โดยปริยาย 
ดังต่อไปนี้ เหมือนที่เรากล่าวไว้แล้วว่า เพราะวิญญาณ 
เป็นปัจจัย จึงมีนามรูป. 

อานนท์ ถ้าหากว่าวิญญาณไม่ก้าวลงในท้องแห่ง
มารดา นามรูปจะก่อตัวขึ้นมาในท้องแห่งมารดาได้ไหม. 

ไม่ได้เลย พระเจ้าข้า.

อานนท์ ถ้าหากว่าวิญญาณก้าวลงในท้องแห่ง 
มารดาแล้ว สลายลงเสีย นามรูปจะบังเกิดขึ้นเพื่อความ 
เป็นอย่างนี้ได้ไหม. 

ไม่ได้เลย พระเจ้าข้า.

อานนท์ ถ้าหากว่าวิญญาณของเด็กอ่อนที่เป็น
ชายหรือเป็นหญิงก็ตาม ขาดความสืบต่อ นามรูปจะถึงซึ่ง 
ความเจริญ ความงอกงาม ความไพบูลย์ได้ไหม. 

ไม่ได้เลย พระเจ้าข้า.

๒1 
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อานนท์ เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ นั่นแหละคือเหตุ 
นั่นแหละคือนิทาน นั่นแหละคือสมุทัย นั่นแหละคือปัจจัย 
ของนามรูป นั้นคือวิญญาณ.

อานนท์ ก็คำานี้ว่า เพราะนามรูปเป็นปัจจัย จึงมี
วิญญาณ ดังนี้ เป็นคำาที่เรากล่าวแล้ว.

อานนท์ เธอต้องทราบความข้อนี้ โดยปริยาย 
ดังต่อไปนี้ เหมือนที่เรากล่าวไว้แล้วว่า เพราะนามรูป 
เป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ.

อานนท์ ถ้าหากว่าวิญญาณ ไม่ได้มีที่ตั้งอาศัยใน
นามรปูแลว้ ความเกดิข้ึนพร้อมแห่งทกุข ์คอื ชาต ิชรา มรณะ 
ต่อไป จะปรากฏได้ไหม. 

ไม่ได้เลย พระเจ้าข้า.

อานนท์ เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ นั่นแหละคือเหตุ 
นั่นแหละคือนิทาน นั่นแหละคือสมุทัย นั่นแหละคือปัจจัย
ของวิญญาณ นั้นคือนามรูป.

อานนท์ ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ สัตว์โลกจึงเกิดบ้าง  
จึงแก่บ้าง จึงตายบ้าง จึงจุติบ้าง จึงอุบัติบ้าง ทางแห่ง 
การเรยีก (อธวิจน) กม็เีพยีงเทา่นี ้ ทางแหง่การพูดจา (นริตุตฺ)ิ  
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ก็มเีพยีงเทา่นี ้ ทางแหง่การบญัญตั ิ(ปฺตตฺ)ิ กม็เีพียงเท่าน้ี 
เรือ่งท่ีจะตอ้งรูด้้วยปญัญา (ปฺาวจร) กม็เีพยีงเทา่น้ี ความ
เวียนว่ายในวัฏฏะก็มีเพียงเท่านี้ นามรูปพร้อมทั้งวิญญาณ
ตั้งอยู่ เพื่อการบัญญัติซึ่งความเป็นอย่างนี้.
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สัตว์ต้ังอยู่ในครรภ์ได้อย่างไร
-บาลี สคาถ. สํ. ๑๕/๓๐๓/๘๐๒.

อินทกยักษ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแล้วได้

กราบทูลด้วยคาถาว่า.

ท่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวว่า รูปหาใช่ชีพไม่ สัตว์นี้จะประสพ

ร่างกายนี้ได้อย่างไรหนอ กระดูกและก้อนเนื้อจะมาแต่ไหน สัตว์นี้จะติด

อยู่ในครรภ์ได้อย่างไร.

รปูนีเ้ปน็กลละ1จากกลละเปน็อพัพทุะ2จากอัพพุทะ
เกิดเป็นเปสิ (ชิ้นเนื้อ) จากเปสิเกิดเป็นฆนะ (ก้อน) จากฆนะ
เกิดเป็นปัญจสาขา3 ต่อจากนั้น มีผม ขน และเล็บ (เป็นต้น) 
เกิดขึ้น มารดาของสัตว์ในครรภ์บริโภคข้าว น้ำา โภชนาหาร
อย่างใด สัตว์ผู้อยู่ในครรภ์มารดา ก็ยังอัตตภาพให้เป็นไป
ด้วยอาหารอย่างนั้นในครรภ์นั้น. 

๑. กลละ รูปเร่ิมแรกท่ีปฏิสนธิในครรภ์มารดา.
2. ยังไม่พบความหมายโดยนัยแห่งพุทธวจน.
3. ปัญจสาขา ก่ิงห้า คือ แขน 2 ขา 2 หัว ๑ ของทารกท่ีอยู่ในครรภ์.

๒๒ 
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เหตุให้ได้ความเป็นหญิงหรือชาย
-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๕๘/๔๘.

ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมปริยายอันเป็น
ความเกี่ยวข้อง (สฺโค) และความไม่เกี่ยวข้อง (วิสฺโค) 
แกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟงั จงใส่ใจใหด้ ีเราจักกลา่ว.

ภกิษท้ัุงหลาย กธ็รรมปริยายอนัเปน็ความเก่ียวข้อง
และความไม่เกี่ยวข้อง เป็นอย่างไร.

ภิกษุทั้งหลาย หญิงย่อมสนใจสภาพแห่งหญิง 
ในภายใน ทั้งกิริยา ท่าทาง ความไว้ตัว ความพอใจ เสียง  
และเคร่ืองประดับของหญิง เธอย่อมยินดี พอใจในสภาพน้ันๆ  
ของตน เมื่อเธอยินดี พอใจในสภาพน้ันๆ ของตนแล้ว 
ย่อมสนใจถึงสภาพของชายในภายนอก ทั้งกิริยา ท่าทาง 
ความไว้ตัว ความพอใจ เสียง และเครื่องประดับของชาย  
เธอยอ่มยนิด ีพอใจในสภาพนัน้ๆ ของชาย เมือ่เธอยนิด ีพอใจ 
ในสภาพนั้นๆ ของชายแล้ว ย่อมมุ่งหวังการสมาคมกับชาย  
และสุขโสมนัสที่เกิดขึ้น เพราะการสมาคมกับชายเป็นเหตุ. 

ภิกษุท้ังหลาย สัตว์ท้ังหลาย (สตฺตา) ผู้พอใจใน 
ความเป็นหญิงก็ถึงความเกี่ยวข้องกับชาย ด้วยอาการ 
อย่างนี้แล หญิงจึงไม่ล่วงพ้นความเป็นหญิงไปได.้ 

๒3 
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ภิกษุทั้งหลาย ชายย่อมสนใจสภาพแห่งชาย 
ในภายใน ทั้งกิริยา ท่าทาง ความไว้ตัว ความพอใจ เสียง 
และเครือ่งประดับของชาย เขายอ่มยนิด ีพอใจในสภาพนัน้ๆ  
ของตน เม่ือเขายินดี พอใจในสภาพนั้นๆ ของตนแล้ว  
ย่อมสนใจถึงสภาพของหญิงในภายนอก ทั้งกิริยา ท่าทาง 
ความไว้ตัว ความพอใจ เสียง และเคร่ืองประดับของหญิง  
เขาย่อมยินด ีพอใจในสภาพนัน้ๆ ของหญงิ เมือ่เขายินด ีพอใจ  
ในสภาพน้ันๆ ของหญงิแลว้ ยอ่มมุง่หวงัการสมาคมกบัหญงิ 
และสขุโสมนัสทีเ่กดิขึน้ เพราะการสมาคมกับหญิงเปน็เหต.ุ 

ภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายผู้พอใจในความ 
เป็นชาย ก็ถึงความเก่ียวข้องกับหญิง ด้วยอาการอย่างน้ีแล  
ชายจึงไม่ล่วงพ้นความเป็นชายไปได.้ 

ภิกษุทั้งหลาย ความเก่ียวข้อง ย่อมมี ด้วยอาการ
อย่างนี้แล. 

ภิกษุทั้งหลาย ความไม่เกี่ยวข้อง เป็นอย่างไร.
ภกิษท้ัุงหลาย หญงิยอ่มไมส่นใจในสภาพแหง่หญิง

ในภายใน ทั้งกิริยา ท่าทาง ความไว้ตัว ความพอใจ เสียง  
และเครื่องประดับของหญิง เมื่อเธอไม่ยินดี ไม่พอใจ 
ในสภาพนัน้ๆ แหง่หญงิแลว้ ยอ่มไมส่นใจถงึสภาพแหง่ชาย 
ในภายนอก ทั้งกิริยา ท่าทาง ความไว้ตัว ความพอใจ เสียง 
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และเครือ่งประดบัแหง่ชาย เมือ่เธอไมย่นิด ีไมพ่อใจในสภาพ 
แห่งชายนั้นๆ แล้ว ย่อมไม่มุ่งหวังการสมาคมกับชาย  
และสุขโสมนัสที่เกิดขึ้น เพราะการสมาคมกับชายเป็นเหตุ. 

ภิกษุท้ังหลาย สัตว์ท้ังหลายผู้ไม่พอใจในความ 
เป็นหญิง ก็ถึงความไม่เก่ียวข้องกับชาย ด้วยอาการอย่างน้ีแล  
หญิงจึงล่วงพ้นความเป็นหญิงไปได.้

ภิกษุทั้งหลาย ชายย่อมไม่สนใจในสภาพแห่งชาย
ในภายใน ทั้งกิริยา ท่าทาง ความไว้ตัว ความพอใจ เสียง  
และเครื่องประดับของชาย เมื่อเขาไม่ยินดี ไม่พอใจใน 
สภาพนั้นๆ แห่งชายแล้ว ย่อมไม่สนใจถึงสภาพแห่งหญิง
ในภายนอก ทั้งกิริยา ท่าทาง ความไว้ตัว ความพอใจ เสียง 
และเครื่องประดับของหญิง เมื่อเขาไม่ยินดี ไม่พอใจใน 
สภาพนัน้ๆ แหง่หญงิแลว้ ยอ่มไมมุ่ง่หวังการสมาคมกบัหญงิ  
และสขุโสมนัสทีเ่กิดขึน้ เพราะการสมาคมกับหญงิเปน็เหต.ุ 

ภิกษุท้ังหลาย สัตว์ทั้งหลายผู้ไม่พอใจในความ
เป็นชาย ก็ถึงความไม่เกี่ยวข้องกับหญิง ด้วยอาการ 
อย่างนี้แล ชายจึงล่วงพ้นความเป็นชายไปได.้ 

ภกิษทุัง้หลาย ความไมเ่กีย่วขอ้ง ยอ่มม ีด้วยอาการ
อย่างนี้แล. 

ภิกษุทั้งหลาย นี้แล ชื่อว่า ธรรมปริยายอันเป็น 
ความเกี่ยวข้อง และความไม่เกี่ยวข้อง. 
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พัฒนาการของสัตว์ท่ีมาเกิด 
เป็นมนุษย์ สมัยท่ีโลกกลับเจริญข้ึน

-บาลี ปา. ที. ๑๑/๙๒/๕๖.

วาเสฏฐะและภารทวาชะ มีสมัยซึ่งในกาลบางครั้ง
บางคราวโดยการล่วงไปแห่งกาลนานไกล ที่โลกนี้จะพินาศ 
เมื่อโลกกำาลังพินาศอยู่ โดยมาก เหล่าสัตว์ (สตฺตา) ย่อมเกิด
ในอาภัสสระ (อาภสฺสร) สัตว์เหล่านั้น ได้สำาเร็จทางใจ มีปีต ิ
เป็นอาหาร มีรัศมีซ่านออกจากกายตนเอง สัญจรไปได้ 
ในอากาศ อยู่ในวิมานอันงาม สถิตอยู่ในภพนั้นสิ้นกาล 
ยืดยาวช้านาน. 

วาเสฏฐะและภารทวาชะ มีสมัยซึ่งในกาลบางครั้ง
บางคราวโดยการล่วงไปแห่งกาลนานไกล ที่โลกน้ีจะกลับ
เจรญิขึน้ เมือ่โลกกำาลงัเจรญิขึน้อยู ่โดยมาก เหลา่สตัว์พากัน 
จติุ (เคลือ่น) จากอาภสัสระ (อาภสสฺรกายา) มาสูค่วามเปน็อยา่งนี ้ 
และสตัวเ์หลา่นัน้ ได้สำาเรจ็ทางใจ มปีตีเิปน็อาหาร มรีศัมซีา่น 
ออกจากกายตนเอง สัญจรไปได้ในอากาศ อยูใ่นวมิานอนังาม  
สถิตอยู่ในภพน้ันสิน้กาลยดืยาวชา้นาน กใ็นสมัยน้ันจักรวาล 
ทัง้สิน้น้ี เป็นน้ำาทัง้นัน้ มดืมนมองไมเ่หน็อะไร ดวงจนัทร์และ
ดวงอาทติยก์ย็งัไมป่รากฏ ดาวนกัษัตรและดาวท้ังหลายก็ยัง
ไม่ปรากฏ กลางคืนและกลางวันก็ยังไม่ปรากฏ เดือนและ

๒4 
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ปักษ์ก็ยังไม่ปรากฏ ฤดูและปีก็ยังไม่ปรากฏ เพศชายและ
เพศหญิงก็ยังไม่ปรากฏ สัตว์ทั้งหลาย ถึงซึ่งการนับเพียง
ว่าสัตว์ (สตฺต) เท่านั้น.

วาเสฏฐะและภารทวาชะ ครัน้ต่อมา โดยการลว่งไป 
แห่งกาลนานไกล ได้เกิดมีง้วนดิน (รสปฐวี) ข้ึนปรากฏแก่
สัตว์เหล่านั้น ง้วนดินนี้ลอยอยู่ท่ัวไปบนน้ำา เหมือนนมสด
ที่บุคคลเคี่ยวให้งวด แล้วตั้งไว้ให้เย็น จับเป็นฝาอยู่ข้างบน  
ง้วนดินนั้นถึงพร้อมด้วยสี กลิ่น รส มีสีคล้ายเนยใส หรือ 
เนยข้นอย่างดี มีรสอร่อยดุจรวงผึ้งเล็ก อันหาโทษไม่ได้.

เม่ือสัตว์เหล่านั้น พากันเอานิ้วช้อนง้วนดินขึ้นลอง
ลิ้มดูอยู่ รสของง้วนดินได้ซาบซ่านไปแล้ว สัตว์เหล่านั้น 
จึงเกิดความอยากขึ้น ต่อมาก็ได้พากันพยายามเพื่อจะปั้น
ง้วนดินให้เป็นคำาๆ ด้วยมือแล้วบริโภค ในคราวท่ีพากัน 
บริโภคง้วนดินอยู่ รัศมีกายของสัตว์เหล่านั้นก็ได้หายไป  
เมื่อรัศมีกายหายไป ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ย่อมปรากฏ 
เมื่อดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ปรากฏ ดาวนักษัตรและดาว 
ท้ังหลายย่อมปรากฏ เม่ือดาวนักษัตรและดาวท้ังหลายปรากฏ  
กลางคนืและกลางวนัยอ่มปรากฏ เมือ่กลางคนืและกลางวนั 
ปรากฏ เดือนและปักษ์ย่อมปรากฏ เมื่อเดือนและปักษ์
ปรากฏ ฤดูและปีย่อมปรากฏ ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล โลกนี ้
จึงกลับเจริญขึ้นอีก.
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ครั้นต่อมา สัตว์เหล่านั้น พากันบริโภคง้วนดิน  
รบัประทานงว้นดิน มงีว้นดนิเป็นอาหาร ดำารงอยูไ่ดส้ิน้กาล
ชา้นาน ดว้ยเหตทุีส่ตัวเ์หลา่นัน้ มวัเพลดิเพลนิบรโิภคงว้นดนิ  
รบัประทานงว้นดิน มงีว้นดนิเป็นอาหาร ดำารงอยูไ่ดส้ิน้กาล 
ชา้นาน สตัวเ์หลา่นัน้จงึมร่ีางกายแขง็กลา้ขึน้ทกุท ีทัง้ผวิพรรณ 
กป็รากฏวา่แตกต่างกนัออกไป สตัว์บางพวกมผิีวพรรณงาม 
สตัว์บางพวกมผิีวพรรณไมง่าม ในสตัวท์ัง้สองพวกนัน้ สตัว์
พวกทีม่ผีวิพรรณงาม ไดพ้ากนัดหูมิน่สตัวพ์วกท่ีมีผวิพรรณ
ไม่งาม เมื่อสัตว์ทั้งสองพวกนั้น เกิดมีการไว้ตัวดูหม่ินกัน 
เพราะทะนงตวัปรารภผวิพรรณเปน็ปจัจยั งว้นดนิจงึหายไป.

เมื่อง้วนดินหายไปแล้ว ก็ได้เกิดมีกระบิดิน (ภูมิปปฺ- 

ปฏิก) ข้ึน สัตว์เหล่านั้นได้ใช้กระบิดินเป็นอาหาร ดำารงอยู่ 
สิน้กาลชา้นาน ผวิพรรณกป็รากฏวา่แตกตา่งกนัออกไป ดว้ย
เพราะมกีารไวต้วัดหูมิน่กนั เพราะทะนงตวัปรารภผวิพรรณ
เปน็ปัจจยั กระบดิินจงึหายไป เมือ่กระบดินิหายไปแลว้ ก็ได้
เกิดมีเครือดิน (ปทาลตา) ขึ้น สัตว์เหล่านั้นได้ใช้เครือดิน
เป็นอาหาร ดำารงอยู่สิ้นกาลช้านาน ผิวพรรณก็ปรากฏว่า 
แตกต่างกันออกไป ด้วยเพราะมีการไว้ตัวดูหม่ินกัน  
เพราะทะนงตวัปรารถผวิพรรณเปน็ปัจจยั เครอืดินจงึหายไป  
เมือ่เครอืดินหายไปแล้ว กไ็ด้มขีา้วสาลเีกดิขึน้ ในทีท่ีไ่มต้่องไถ  
เป็นข้าวไม่มีรำา ไม่มีแกลบ ขาวสะอาด มีกลิ่นหอม มีเมล็ด
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เป็นข้าวสาร ตอนเย็นสัตว์เหล่านั้น นำาเอาข้าวสาลีใดมา 
เพือ่บรโิภคในเวลาเยน็ ตอนเชา้ข้าวสาลนีัน้ กม็เีมลด็สกุแลว้
งอกข้ึนแทนที่ ตอนเช้าสัตว์เหล่านั้น นำาเอาข้าวสาลีใดมา 
เพือ่บรโิภคในเวลาเชา้ ตอนเยน็ข้าวสาลนีัน้ กม็เีมลด็สกุแลว้ 
งอกขึ้นแทนที่ ไม่ปรากฏว่าพร่องไปเลย สัตว์เหล่าน้ันจึง
ได้บริโภคข้าวสาลีนั้นเป็นอาหาร ดำารงอยู่สิ้นกาลช้านาน 
ด้วยประการที่สัตว์เหล่านั้นมีข้าวสาลีเป็นอาหาร ดำารงอยู่ 
สิ้นกาลช้านาน สัตว์เหล่านั้นจึงมีร่างกายแข็งกล้าข้ึนทุกที  
ทัง้ผวิพรรณก็ปรากฏวา่แตกตา่งกนัออกไป สตรีกม็เีพศหญงิ
ปรากฏ และบรุุษกม็เีพศชายปรากฏ ด้วยวา่ สตรีกเ็พง่ดบูรุษุ
อยู่เสมอ และบุรุษก็เพ่งดูสตรีอยู่เสมอ เมื่อคนทั้งสองเพศ  
ต่างก็เพ่งดูกันและกันอยู่เสมอ ก็เกิดความกำาหนัด เกิด 
ความเร่าร้อนขึ้นในกาย เพราะความเร่าร้อนเหล่านั้น 
เป็นปัจจัย เขาทั้งสองจึงเสพเมถุนธรรมกัน.

ในสมยันัน้ สตัวพ์วกใด เหน็สตัวพ์วกอืน่เสพเมถุน- 
ธรรมกนัอยู ่ยอ่มโปรยฝุ่นใสบ่า้ง โปรยเถา้ใสบ่า้ง โยนมูลโค
ใส่บ้าง พร้อมกับพูดว่า คนชาติชั่วจงฉิบหาย คนชาติช่ัว 
จงฉบิหาย ดงัน้ี แล้วพดูตอ่ไปวา่ กท็ำาไมข้ึนชือ่วา่สตัว์ จึงทำา 
แกส่ตัวเ์ชน่นีเ้ลา่ ข้อทีว่า่มานัน้ จงึไดเ้ปน็ธรรมเนยีมมาจนถึง
ทุกวันนี้ว่า ในชนบทบางแห่ง คนทั้งหลาย โปรยฝุ่นใส่บ้าง 
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โปรยเถา้ใสบ่า้ง โยนมลูโคใสบ่า้ง ในระหวา่งทีเ่ขาจะนำาสตัว์
ผู้ประพฤติชั่วร้ายไปสู่ที่ประหาร พวกพราหมณ์มาระลึกถึง 
อักขระที่รู้กันว่าเป็นของดี อันเป็นของโบราณนั้นเท่านั้น  
แต่พวกเขาไม่รู้ชัดถึงเนื้อความแห่งอักขระนั้นเลย.

ในสมัยนั้น การโปรยฝุ่นใส่กันเป็นต้นนั้น สมมติ
กันว่าไม่เป็นธรรม มาในบัดนี้ กลับสมมติกันว่าเป็นธรรม  
ก็สมัยนั้น สัตว์พวกใดเสพเมถุนธรรมกัน สัตว์พวกน้ัน 
เขา้บา้นหรอืนคิมไมไ่ด้ สิน้สองเดอืนบา้ง สามเดอืนบา้ง เม่ือใด  
สัตว์ท้ังหลายพากันเสพอสัทธรรมนั่นอยู่เสมอ เม่ือน้ัน  
จึงพยายามสร้างบ้านเรือนกันข้ึน เพ่ือเป็นท่ีกำาบังอสัทธรรมน้ัน.

ครั้งน้ัน สัตว์ผู้หน่ึงเกิดความเกียจคร้าน จึงได้เก็บ 
ข้าวสาลีมาไว้เพ่ือบริโภคเสียคราวเดียว ท้ังเวลาเช้าและเวลาเย็น  
ตอ่มาสตัว์พวกอืน่กถ็อืเอาแบบอยา่งของสตัวผ์ูน้ัน้ โดยเกบ็
ขา้วสาลมีาไวเ้พือ่บรโิภคเสยีคราวเดยีว ทัง้เวลาเชา้และเวลา
เย็นบ้าง เก็บไว้เพื่อบริโภคสิ้น ๒ วันบ้าง เก็บไว้เพื่อบริโภค
สิ้น ๔ วันบ้าง เก็บไว้เพื่อบริโภคสิ้น 8 วันบ้าง.

เมื่อใด สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น พยายามเก็บสะสม
ข้าวสาลีไว้เพื่อบริโภค เมื่อนั้นข้าวสาลีนั้นจึงกลายเป็นข้าว
ที่มีรำาห่อเมล็ดบ้าง มีแกลบหุ้มเมล็ดบ้าง ต้นที่ถูกเกี่ยวแล้ว 
ก็ไม่กลับงอกข้ึนแทนที่ ปรากฏความพร่องให้เห็น จึงได้มี 
ข้าวสาลีเป็นหย่อมๆ.
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(ต่อมาสัตว์เหล่านั้นพากันจับกลุ่มและได้ปรับทุกข์แก่กัน 
และกัน ถึงเรื่องที่มีการปรากฏของอกุศลธรรมอันเป็นบาป ทำาให้สัตว์
เหล่านี้จากที่เคยเป็นผู้ได้สำาเร็จทางใจ มีปีติเป็นอาหาร มีรัศมีซ่านออก 
จากกายตน แลว้กไ็ด้มกีารเปล่ียนแปลงมาเรือ่ยๆ จนกระทัง่มาถงึในสมยัที่ 
ดำารงอยู่ด้วยการบริโภคข้าวสาลี ที่มีรำาห่อเมล็ด มีแกลบหุ้มเมล็ด ต้นที่
ถกูเก่ียวแล้วกไ็ม่กลบังอกขึน้แทนที ่ปรากฏความบกพรอ่งใหเ้หน็ จากน้ัน 
จึงได้มีการแบ่งส่วนข้าวสาลีและปักปันเขตแดนกัน)

วาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้งนั้นแล สัตว์ผู้หนึ่ง 
เป็นคนโลภ สงวนส่วนของตนไว้ ไปเก็บเอาส่วนอื่นที่เขาไม่
ไดใ้หม้าบรโิภค สตัว์เหลา่นัน้จงึชว่ยกนัจบัสตัว์ผูน้ัน้ คร้ันแลว้  
ได้ตักเตือนอย่างนี้ว่า แน่ะสัตว์ผู้เจริญ ก็ท่านกระทำากรรม
อันชั่วช้านัก ที่สงวนส่วนของตนไว้ ไปเก็บเอาส่วนอื่น ที่เขา 
ไม่ได้ให้มาบริโภค ท่านอย่าได้กระทำากรรมอันชั่วช้า 
เห็นปานนี้อีกเลย สัตว์ผู้นั้นได้รับคำาของสัตว์เหล่านั้นแล้ว.

แม้ครั้งที่ ๒ สัตว์ผู้นั้นก็ยังขืนทำาเช่นเดิมและรับคำา
สตัวท้ั์งหลายวา่จะไมท่ำาอกี แมค้ร้ังที ่๓ สตัวผ์ูน้ัน้กยั็งขืนทำา 
เช่นเดิมอีก สัตว์เหล่านั้นจึงช่วยกันจับสัตว์ผู้นั้น คร้ันแล้ว  
ไดต้กัเตอืนวา่ แน่ะสตัวผ์ูเ้จรญิ ทา่นกระทำากรรมอนัชัว่ชา้นกั  
ที่สงวนส่วนของตนไว้ ไปเก็บเอาส่วนอื่น ที่เขาไม่ได้ให้ 
มาบรโิภค ทา่นอย่าได้กระทำากรรมอันชัว่ช้าเหน็ปานน้ีอกีเลย  
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สตัว์พวกหน่ึงประหารดว้ยฝ่ามือบา้ง สตัวพ์วกหนึง่ประหาร  
ด้วยก้อนดินบ้าง พวกหนึ่งประหารด้วยท่อนไม้บ้าง  
ในเพราะมีเหตุเช่นนี้เป็นต้นมา การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของ
ไม่ได้ให้จึงปรากฏ การติเตียนจึงปรากฏ การกล่าวเท็จ 
จึงปรากฏ การถือท่อนไม้จึงปรากฏ.

ครั้งนั้นแล พวกสัตว์ที่เป็นผู้ใหญ่จึงประชุมกัน 
ครั้นแล้ว ต่างก็ปรับทุกข์กันว่า ท่านผู้เจริญเอ๋ย การถือเอา
สิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้จักปรากฏ การติเตียนจักปรากฏ 
การพูดเท็จจักปรากฏ การถือท่อนไม้จักปรากฏ ในเพราะ
อกุศลธรรมอันเป็นบาปเหล่าใด อกุศลธรรมอันเป็นบาป 
เหลา่นัน้ เกดิข้ึนแลว้ในสตัวท์ัง้หลาย อยา่กระนัน้เลย พวกเรา 
จักสมมติ (แต่งตั้ง) สัตว์ผู้หนึ่งให้เป็นผู้ว่ากล่าวผู้ที่ควร 
ว่ากล่าว ให้เป็นผู้ติเตียนผู้ที่ควรติเตียน ให้เป็นผู้ขับไล่ 
ผู้ที่ควรขับไล่โดยชอบ ส่วนพวกเราจักแบ่งส่วนข้าวสาลี 
ให้แก่ผูน้ั้น ดงัน้ี คร้ันแลว้ สตัวเ์หลา่นัน้พากนัเขา้ไปหาสตัวท์ี ่
สวยงามกว่า น่าดูน่าชมกว่า น่าเล่ือมใสกว่า และน่าเกรงขามกว่า  
แล้วจึงแจ้งเรื่องนี้ว่า มาเถิดท่านผู้เจริญ ขอท่านจงว่ากล่าว
ผู้ที่ควรว่ากล่าว จงติเตียนผู้ที่ควรติเตียน จงขับไล่ผู้ที่ควร
ขับไล่โดยชอบเถิด ส่วนพวกข้าพเจ้าจักแบ่งส่วนข้าวสาลี 
ให้แก่ท่าน.
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สตัว์ผูน้ั้นรบัคำาแลว้ จงึวา่กลา่วผูท้ีค่วรวา่กลา่ว ตเิตยีน 
ผู้ทีค่วรตเิตียน ขบัไลผู่ท้ีค่วรขบัไลโ่ดยชอบ สว่นสตัวเ์หลา่นัน้ 
ก็แบ่งส่วนข้าวสาลีให้แก่สัตว์ที่เป็นหัวหน้านั้น เพราะเหตุ
ผู้ที่เป็นหัวหน้า อันมหาชนสมมติ (แต่งต้ัง) น้ัน อักขระว่า 
มหาชนสมมติ มหาชนสมมติ (มหาสมฺมต) จึงเกิดขึ้นเป็น
อันดับแรก เพราะเหตุผู้ท่ีเป็นหัวหน้า เป็นใหญ่ย่ิงแห่งเขต
ทั้งหลายนั้น อักขระว่า กษัตริย์ กษัตริย์ (ขตฺติย) จึงเกิดข้ึน
เป็นอันดับที่ ๒ เพราะเหตุที่ผู้เป็นหัวหน้า ยังชนเหล่าอื่น
ให้สุขใจได้โดยธรรม อักขระว่า ราชา ราชา (ราช) จึงเกิดขึ้น
เป็นอันดับที่ ๓.

ด้วยเหตุดังท่ีกล่าวมาน้ี การบังเกิดขึ้นแห่งพวก
กษัตริย์นั้นจึงมีขึ้นได้ เพราะอักขระที่รู้กันว่าเป็นของดี เป็น
ของโบราณอย่างน้ี เร่ืองของสัตว์เหล่านั้น จะต่างกันหรือ
เหมือนกัน จะไม่ต่างกันหรือไม่เหมือนกัน ก็ด้วยธรรม
เท่านั้น ไม่ใช่นอกไปจากธรรม ความจริง ธรรมเท่าน้ันเป็น
ของประเสรฐิสดุในหมูม่หาชน ทัง้ในปจัจบุนั (ทฏิฺธรรม) และ
ภายหน้า (อภิสมฺปราย) 

ครั้งนั้นแล สัตวบ์างจำาพวก ไดม้ีความคิดขึน้อย่างนี ้
ว่า ท่านผู้เจริญเอ๋ย การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้  
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จักปรากฏ การติเตียนจักปรากฏ การกล่าวเท็จจักปรากฏ 
การถือท่อนไม้จักปรากฏ การขับไล่จักปรากฏ ในเพราะ
อกุศลธรรมอันเป็นบาปเหล่าใด อกุศลธรรมอันเป็นบาป 
เหลา่นัน้เกิดข้ึนแลว้ในสตัวท์ัง้หลาย อยา่กระนัน้เลย พวกเรา 
ควรไปลอยอกุศลธรรมอันเป็นบาปนี้เถิด ดังนี้ ครั้นแล้ว 
สัตว์เหล่านั้นจึงได้พากันลอยอกุศลธรรมอันเป็นบาปทิ้งไป 
เพราะเหตทุีส่ตัวเ์หลา่นัน้พากนัลอยอกศุลธรรมอันเปน็บาป
อยู่ดังนี้ อักขระว่า พวกพราหมณ์ พวกพราหมณ์ (พฺราหฺมณ) 
จึงเกิดขึ้นเป็นอันดับแรก.

พราหมณ์เหล่านั้น พากันสร้างกระท่อม ซึ่งมุงและ
บังด้วยใบไม้ในราวป่า เพ่งอยู่ในกระท่อม ซึ่งมุงและบัง 
ด้วยใบไม้นั้น พวกเขาไม่มีการหุงต้ม ไม่มีการตำาข้าว 
ทัง้ในเวลาเยน็และเวลาเชา้ จงึไดพ้ากนัเทีย่วแสวงหาอาหาร  
ตามหมู่บ้าน นิคม และเมืองหลวง เพ่ือบริโภคในเวลาเย็น
และเวลาเช้า เขาเหลา่นัน้ครัน้ไดอ้าหารแลว้ จึงพากันกลบัไป 
เพ่งอยู่ในกระท่อม ซึ่งมุงและบังด้วยใบไม้ในราวป่าอีก  
คนทั้งหลาย เห็นการกระทำาของพวกพราหมณ์นั้นแล้ว  
จึงพากันพูดอย่างนี้ว่า ท่านผู้เจริญเอ๋ย สัตว์พวกน้ีพากัน
มาสรา้งกระทอ่ม ซึง่มงุและบงัดว้ยใบไมใ้นราวปา่ แลว้เพง่อยู ่
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ในกระท่อม ซึ่งมุงและบังด้วยใบไม้นั้น ไม่มีการหุงต้ม 
ไม่มีการตำาข้าว ทั้งในเวลาเย็นและเวลาเช้า จึงพากันเที่ยว
แสวงหาอาหารตามหมูบ่า้น นคิม และเมืองหลวง เพือ่บรโิภค 
ในเวลาเย็นและเวลาเช้า เขาเหล่านั้นคร้ันได้อาหารแล้ว 
จึงพากันกลับไปเพ่งอยู่ในกระท่อม ซึ่งมุงและบังด้วยใบไม้
ในราวป่าอีก ดังนี้ เพราะเหตุนั้น อักขระว่า พวกเจริญฌาน 
พวกเจริญฌาน (ฌายิกา) จึงเกิดขึ้นเป็นอันดับที่ ๒.

บรรดาสัตว์เหล่านั้น สัตว์บางพวกเมื่อไม่อาจสำาเร็จ
ฌานได้ทีก่ระท่อม ซึง่มงุและบงัดว้ยใบไมใ้นราวปา่ จงึเทีย่วไป 
ยังหมู่บ้านและนิคมที่ใกล้เคียง แล้วก็จัดทำาคัมภีร์อยู่  
คนทั้งหลาย เห็นการกระทำาของพวกพราหมณ์นั้นแล้ว  
จงึพดูอยา่งนีว่้า ทา่นผู้เจรญิเอย๋ กส็ตัว์เหลา่นี ้ไมอ่าจสำาเร็จ 
ฌานได้ทีก่ระท่อม ซึง่มงุและบงัดว้ยใบไมใ้นราวปา่ จงึเทีย่วไป 
ยงัหมูบ่า้นและนิคมทีใ่กลเ้คยีง จดัทำาคมัภีร์อยู ่บัดนีพ้วกชน
เหล่านี้ไม่เพ่งอยู่ บัดนี้พวกชนเหล่านี้ไม่เพ่งอยู่ ดังนี้ เพราะ
เหตนุัน้ อกัขระวา่ อชัฌายกิา อชัฌายกิา (อชฌฺายกิา) จงึเกดิขึน้ 
เปน็อันดบัที ่๓ กส็มยันัน้ การทรงจำา การสอน การบอกมนต ์ 
ถูกสมมติว่าเลว มาในบัดนี้ สมมติกันว่าประเสริฐ ด้วยเหตุ
ดังที่กล่าวมานี้ การเกิดขึ้นแห่งพวกพราหมณ์นั้นจึงมีขึ้นได้ 
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บรรดาสัตว์เหล่าน้ัน สัตว์บางจำาพวกยึดม่ันเมถุนธรรม  
แลว้ประกอบการงานเปน็แผนกๆ เพราะเหตทุีส่ตัว์เหลา่น้ัน
ยดึมัน่เมถนุธรรม แลว้ประกอบการงานเปน็แผนกๆ นัน้แล  
อักขระว่า เวสสา เวสสา (เวสฺสา) จึงเกิดข้ึน ด้วยเหตุดังท่ี 
กล่าวมานี้ การเกิดขึ้นของเวสส์นั้น จึงมีขึ้นได้.

บรรดาสัตว์เหล่านั้น สัตว์บางจำาพวกประพฤติตน
โหดรา้ย ทำางานต่ำาตอ้ย เพราะเหตทุีส่ตัว์เหลา่นัน้ประพฤตติน 
โหดร้าย ทำางานต่ำาตอ้ยน้ันแล อกัขระวา่ สทุทา สทุทา (สทุทฺา)  
จึงเกิดข้ึน ด้วยเหตุดังท่ีกล่าวมาน้ี การเกิดข้ึนแห่งพวกสูทท์น้ัน  
จึงมีขึ้นได้. 

มสีมยัทีก่ษตัรยิบ์า้ง พราหมณบ์า้ง เวสสบ์า้ง สทูทบ์า้ง  
ตำาหนิธรรมของตน จึงได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต  
ดว้ยประสงค์ว่า เราจกัเปน็สมณะ ดว้ยประการดงัทีก่ลา่วมานี ้ 
พวกสมณะจึงเกิดมีขึ้นได้ จากวรรณะทั้งสี่ เหล่านี้. 

กษตัรยิก์ด็ ีพราหมณก็์ดี เวสสก็์ดี สทูทก์ดี็ สมณะก็ดี  
ประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต เป็นมิจฉาทิฏฐิ  
ย่อมยึดถือการกระทำาด้วยอำานาจมิจฉาทิฏฐิ เพราะยึดถือ
การกระทำาด้วยอำานาจมิจฉาทิฏฐิเป็นเหตุ เบื้องหน้าจาก 
การตายเพราะกายแตกทำาลาย ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ 
วินิบาต นรก ทั้งสิ้น.



76

พุทธวจน - หมวดธรรม 

กษตัรยิก์ด็ ีพราหมณก็์ดี เวสสก็์ดี สทูทก์ด็ ีสมณะก็ดี  
ประพฤติกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต เป็นสัมมาทิฏฐิ 
ย่อมยึดถือการกระทำาด้วยอำานาจสัมมาทิฏฐิ เพราะยึดถือ 
การกระทำาดว้ยอำานาจสมัมาทฏิฐเิปน็เหต ุเบือ้งหนา้จากการ
ตายเพราะกายแตกทำาลาย ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์.

กษตัรยิก์ด็ ีพราหมณก็์ดี เวสสก็์ดี สทูทก์ด็ ีสมณะก็ดี  
มีปกติกระทำากรรมท้ังสอง (คือสุจริตและทุจริต) ด้วยกาย  
มีปกติกระทำากรรมท้ังสองด้วยวาจา มีปกติกระทำากรรม 
ทั้งสองด้วยใจ มีความเห็นปนกัน ยึดถือการกระทำาด้วย
อำานาจความเห็นปนกัน เพราะยึดถือการกระทำาด้วยอำานาจ
ความเห็นปนกันเป็นเหตุ เบื้องหน้าจากการตายเพราะกาย
แตกทำาลาย ย่อมเสวยสุขบ้าง ทุกข์บ้าง.

กษตัรย์ิก็ด ีพราหมณก์ด็ ีเวสส์กด็ ีสทูทก์ด็ ีสำารวมกาย  
สำารวมวาจา สำารวมใจ อาศัยการเจริญโพธิปักขิยธรรม  
ทั้ง 7 แล้ว ย่อมปรินิพพานในปัจจุบันนี้ทีเดียว.

ก็บรรดาวรรณะทั้งสี่นี้ วรรณะใด เป็นภิกษุ สิ้น 
อาสวะแลว้ มพีรหมจรรยอ์ยูจ่บแลว้ มกีจิท่ีควรทำา ทำาเสรจ็แลว้  
วางภาระเสียได้แล้ว บรรลุถึงประโยชน์ของตนแล้ว หมด
เครื่องเกาะเกี่ยวในภพแล้ว หลุดพ้นแล้ว เพราะรู้โดยชอบ 
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วรรณะนั้นปรากฏว่า เป็นผู้เลิศกว่าคนทั้งหลายโดยธรรม
แท้จริง มิใช่นอกไปจากธรรมเลย ความจริงธรรมเท่านั้น
เป็นของประเสริฐที่สุดในหมู่มหาชน ทั้งในปัจจุบัน และ
ภายหน้า.

กษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่ชนผู้รังเกียจ 
ดว้ยโคตร ทา่นผูถ้งึพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ เปน็ผูป้ระเสรฐิ 
ที่สุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ … .
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เพราะระลึกย้อนหลังได้จ�ากัด  
จึงมีความเห็นท่ีต่างกัน

-บาลี สี. ที. ๙/๒๒/๓๑.

ภิกษุทั้งหลาย มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีทิฏฐิว่า
บางอยา่งเทีย่ง บางอยา่งไมเ่ทีย่ง จงึบญัญตัอิตัตาและโลกวา่  
บางอย่างเที่ยง บางอย่างไม่เที่ยง ด้วยเหตุ ๔ ประการ.

(๑) ภกิษทุัง้หลาย เมือ่โลกกำาลังพนิาศอยู ่โดยมาก 
เหล่าสัตว์ (สตฺตา) ย่อมเกิดในอาภัสสระ สัตว์เหล่านั้น  
ได้สำาเร็จทางใจ มีปีติเป็นอาหาร มีรัศมีซ่านออกจากกาย
ตนเอง สัญจรไปได้ในอากาศ อยู่ในวิมานอันงาม สถิตอยู่ 
ในภพนั้นสิ้นกาลยืดยาวช้านาน ภิกษุทั้งหลาย มีสมัย 
บางครั้งบางคราว โดยระยะกาลยืดยาวช้านาน ที่โลกนี้กลับ
เจริญขึ้น เมื่อโลกกำาลังเจริญอยู่ วิมานของพรหมปรากฏว่า 
ว่างเปล่า ครั้งนั้น สัตว์ผู้ใดผู้หนึ่งจุติจากชั้นอาภัสสระ  
เพราะสิ้นอายุหรือเพราะสิ้นบุญ ย่อมเข้าถึงวิมานพรหม 
ที่ว่างเปล่า … เพราะสัตว์ผู้นั้นอยู่ในวิมานนั้นแต่ผู้เดียว
เป็นเวลานาน จึงเกิดความกระสัน ความด้ินรนข้ึนว่า โอหนอ  
แม้สัตว์เหล่าอ่ืนก็พึงมาเป็นอย่างนี้บ้าง ต่อมาสัตว์เหล่าอ่ืน 
ก็จุติจากชั้นอาภัสสระ เพราะสิ้นอายุหรือเพราะสิ้นบุญ  
ย่อมเข้าถึงวิมานพรหม เป็นสหายของสัตว์ผู้นั้น.

๒๕ 
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ภกิษทุัง้หลาย บรรดาสตัวจ์ำาพวกนัน้ ผูใ้ดเกดิกอ่น
ผู้นั้นย่อมมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า เราเป็นพรหม เราเป็น 
มหาพรหม เป็นใหญ่ ไม่มีใครข่มได้ เห็นถ่องแท้ เป็นผู้ 
กุมอำานาจ เปน็อสิระ เปน็ผูส้ร้าง เปน็ผูนิ้รมติ เปน็ผูป้ระเสรฐิ  
เปน็ผูบ้งการ เปน็ผูท้รงอำานาจ เป็นบิดาของหมูส่ตัวผ์ูเ้ปน็แลว้ 
และกำาลังเป็น สัตว์เหล่านี้เรานิรมิต แม้พวกสัตว์ท่ีเกิด 
ภายหลัง ก็มีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า ท่านผู้เจริญนี้แล  
เป็นพรหม เป็นมหาพรหม เป็นใหญ่ ไม่มีใครข่มได้  
เห็นถ่องแท้ เป็นผู้กุมอำานาจ เป็นอิสระ เป็นผู้สร้าง เป็นผู้
นริมติ เป็นผูป้ระเสริฐ เปน็ผูบ้งการ เปน็ผูท้รงอำานาจ เปน็บดิา 
ของหมูส่ตัวผ์ูเ้ปน็แลว้และกำาลงัเปน็ (ปติา ภตูภพยฺาน) พวกเรา
อันพระพรหมผู้เจริญนี้นิรมิตแล้ว.

ภกิษทุัง้หลาย บรรดาสตัวจ์ำาพวกนัน้ ผูใ้ดเกดิกอ่น
ผู้น้ันมีอายุยืนกว่า มีผิวพรรณกว่า มีศักดิ์มากกว่า ส่วนผู้ที่ 
เกิดภายหลังมีอายุน้อยกว่า มีผิวพรรณทรามกว่า มีศักดิ์
น้อยกว่า.

ภิกษุทั้งหลาย ก็เป็นฐานะที่จะมีได้แล ท่ีสัตว์ผู้ใด
ผู้หน่ึงจุติจากชั้นนั้นแล้วมาเป็นอย่างนี้ เมื่อมาเป็นอย่างน้ี
แล้วจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต เมื่อบวชแล้ว อาศัย
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ความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรท่ีตั้งม่ัน 
อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความไม่ประมาท อาศัย 
มนสกิารโดยชอบ แลว้บรรลเุจโตสมาธิ อนัเปน็เครือ่งตัง้ม่ัน 
แห่งจิต ตามระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในกาลก่อนนั้นได้ 
หลังแต่นั้นไประลึกไม่ได้ เขาจึงกล่าวอย่างนี้ว่า พระพรหม 
ผู้เจริญนั้นเป็นผู้เที่ยง ยั่งยืน คงทน มีความไม่แปรปรวน 
เป็นธรรมดา จักต้ังอยู่เท่ียงเสมอไปเช่นน้ันทีเดียว ส่วนพวกเรา 
ที่พระพรหมผู้เจริญนั้นนิรมิตแล้ว เป็นผู้ไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน  
มีอายุน้อย ยังต้องจุติมาเป็นอย่างนี้เช่นนี้. 

ภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นฐานะที่ 1 ซ่ึงสมณพราหมณ์
พวกหนึง่ อาศยัแลว้ ปรารภแลว้ จงึมทีฏิฐวิา่ บางอย่างเท่ียง 
บางอยา่งไม่เทีย่ง ยอ่มบญัญตัอิตัตาและโลกวา่ บางอยา่งเทีย่ง  
บางอย่างไม่เที่ยง.

(๒) ภกิษทุัง้หลาย พวกเทวดาชือ่วา่ขฑิฑาปโทสกิะ 
มีอยู่ พวกน้ันพากันหมกมุ่นอยู่แต่ในความร่ืนรมย์ คือ 
การสรวลเสและการเล่นหัวจนเกินเวลา สติก็ย่อมหลงลืม 
เพราะสติหลงลืม จึงพากันจุติจากชั้นนั้น. 

ภิกษุทั้งหลาย ก็เป็นฐานะที่จะมีได้แล ที่สัตว์ผู้ใด 
ผู้หน่ึงจตุจิากชัน้นัน้แลว้มาเปน็อยา่งนี ้เมือ่มาเปน็อยา่งนีแ้ลว้
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จึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต … แล้วบรรลุเจโตสมาธิ 
อนัเป็นเครือ่งตัง้มัน่แหง่จติ ตามระลกึถงึขนัธท์ีเ่คยอาศยัอยู่ 
ในกาลก่อนนั้นได้ หลังแต่นั้นไประลึกไม่ได้ เขาจึงกล่าว 
อย่างนี้ว่า ท่านพวกเทวดาผู้มิใช่เหล่าขิฑฑาปโทสิกะ ย่อม
ไม่พากันหมกมุ่นอยู่แต่ในความรื่นรมย์ พวกเหล่านั้นจึง 
ไมจ่ตุจิากชัน้นัน้ เปน็ผูเ้ทีย่ง ยัง่ยืน คงทน มคีวามไม่แปรปรวน 
เป็นธรรมดา จักต้ังอยู่เท่ียงเสมอไปเช่นน้ันทีเดียว ส่วนพวกเรา 
เหลา่ขฑิฑาปโทสกิะ หมกมุน่อยูแ่ตใ่นความร่ืนรมย์ พวกเรา
จึงพากันจุติจากชั้นนั้น เป็นผู้ไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน มีอายุน้อย 
ยังต้องจุติมาเป็นอย่างนี้เช่นนี้. 

ภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นฐานะที่ ๒ ซึ่งสมณพราหมณ์
พวกหนึง่ อาศยัแลว้ ปรารภแลว้ จงึมทีฏิฐวิา่ บางอย่างเท่ียง 
บางอยา่งไม่เทีย่ง ยอ่มบญัญตัอิตัตาและโลกวา่ บางอยา่งเทีย่ง  
บางอย่างไม่เที่ยง.

(๓) ภิกษุทั้งหลาย พวกเทวดาชื่อว่ามโนปโทสิกะ 
มีอยู่ พวกน้ันมักเพ่งโทษกันและกันเกินควร เม่ือมัวเพ่งโทษกัน
และกันเกินควร ย่อมคิดมุ่งร้ายกันและกัน เม่ือต่างคิดมุ่งร้าย 
กนัและกนั จงึลำาบากกายและลำาบากใจ พากนัจุตจิากชัน้น้ัน. 
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ภิกษุทั้งหลาย ก็เป็นฐานะที่จะมีได้แล ที่สัตว์ผู้ใด 
ผู้หน่ึงจตุจิากชัน้นัน้แลว้มาเปน็อยา่งนี ้เมือ่มาเปน็อยา่งนีแ้ลว้ 
จึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต เมื่อบวชแล้ว อาศัย 
ความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรท่ีตั้งม่ัน 
อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความไม่ประมาท อาศัย 
มนสิการโดยชอบ แล้วบรรลุเจโตสมาธิ อันเป็นเคร่ืองต้ังม่ัน
แห่งจิต ตามระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในกาลก่อนนั้นได้  
หลังแต่นั้นไประลึกไม่ได้ เขาจึงกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านพวก 
เทวดาผู้มใิชเ่หลา่มโนปโทสกิะ ยอ่มไมม่วัเพง่โทษกนัและกนั 
เกนิควร จงึไมจ่ตุจิากชัน้นัน้ เปน็ผูเ้ทีย่ง ยัง่ยนื คงทน มคีวาม 
ไม่แปรปรวนเป็นธรรมดา จักตั้งอยู่เที่ยงเสมอไปเช่นนั้น 
ทีเดยีว สว่นพวกเราไดเ้ปน็พวกมโนปโทสกิะ มวัเพง่โทษกัน
และกันเกนิควร พวกเราจงึพากนัจตุจิากชัน้นัน้ เปน็ผูไ้มเ่ทีย่ง  
ไม่ยั่งยืน มีอายุน้อยยังต้องจุติมาเป็นอย่างนี้เช่นนี้.

ภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นฐานะที่ 3 ซึ่งสมณพราหมณ์
พวกหนึง่ อาศยัแลว้ ปรารภแลว้ จงึมทีฏิฐวิา่ บางอย่างเท่ียง  
บางอย่างไม่เท่ียง ย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่า บางอย่างเท่ียง  
บางอย่างไม่เท่ียง.
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(๔) อนึง่ ในฐานะที ่๔ สมณพราหมณผ์ูเ้จรญิอาศยั
อะไร ปรารภอะไร จึงมีทิฏฐิว่า บางอย่างเท่ียง บางอย่าง 
ไม่เที่ยง ย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่า บางอย่างเที่ยง  
บางอย่างไม่เที่ยง.

ภกิษทุัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณบ์างคนในโลกนี ้ 
เปน็นกัตรกึ เป็นนกัคน้คดิ กลา่วแสดงปฏภิาณของตน ตามที ่
ตรึกได้ ตามที่ค้นคิดได้อย่างนี้ว่า สิ่งที่เรียกว่าตาก็ดี หูก็ดี 
จมูกก็ดี ลิ้นก็ดี กายก็ดี นี้ได้ชื่อว่าอัตตา เป็นของไม่เท่ียง  
ไม่ยั่งยืน ไม่คงทน มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ส่วนสิ่งที ่
เรียกว่าจิต หรือใจ หรือวิญญาณ นี้ชื่อว่าอัตตาเป็น 
ของเที่ยง ยั่งยืน คงทน มีความไม่แปรปรวนเป็นธรรมดา  
จักตั้งอยู่เที่ยงเสมอไปเช่นนั้นทีเดียว. 

ภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นฐานะที่ 4 ซึ่งสมณพราหมณ์
พวกหนึง่ อาศยัแลว้ ปรารภแลว้ จงึมทีฏิฐวิา่ บางอย่างเท่ียง 
บางอยา่งไม่เทีย่ง ยอ่มบญัญตัอิตัตาและโลกวา่ บางอยา่งเทีย่ง  
บางอย่างไม่เที่ยง.
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สัตว์ท้ังหลาย เป็นทายาทแห่งกรรม
-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๓๐๙/๑๙๓.

ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมปริยาย อันเป็น
เหตแุหง่ความกระเสอืกกระสนไปตามกรรม แกเ่ธอท้ังหลาย  
เธอทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว ก็ธรรมปริยาย
อันแสดงความกระเสอืกกระสนไปตามกรรมนัน้เปน็อยา่งไร.

ภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลาย เป็นผู้มีกรรมเป็นของ
ตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำาเนิด มีกรรมเป็น
เผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย กระทำากรรมใดไว้ ดีก็ตาม 
ชั่วก็ตาม จักเป็นผู้รับผลกรรมนั้น (กมฺมสฺสกา ภิกฺขเว สตฺตา กมฺม
ทายาทา กมฺมโยนี กมฺมพนฺธู กมฺมปฏิสรณา ย กมฺม กโรนฺติ กลฺยาณ วา ปา
ปก วา ตสฺส ทายาทา ภวนฺติ).

ภิกษุทั้งหลาย คนบางคนในกรณีนี้ เป็นผู้ฆ่าสัตว์ 
หยาบช้า มีฝ่ามือเปื้อนด้วยโลหิต มีแต่การฆ่าและการทุบตี  
ไม่มีความเอ็นดูในสัตว์มีชีวิต เขากระเสือกกระสนด้วยกาย  
กระเสือกกระสนดว้ยวาจา กระเสอืกกระสนดว้ยใจ กายกรรม 
ของเขาคด วจีกรรมของเขาคด มโนกรรมของเขาคด คติ 
ของเขาคด อุปบัติ (การเข้าถึงภพ) ของเขาคด.

๒๖ 
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ภิกษุทั้งหลาย สำาหรับผู้มีคติคด มีอุปบัติคดนั้น  
เรากลา่วคตอิยา่งใดอยา่งหนึง่ ในบรรดาคตสิองอย่างแก่เขา  
คือ เหล่าสัตว์นรก ผู้มีทุกข์โดยส่วนเดียว หรือว่าสัตว์
เดรัจฉานผู้มีกำาเนิดกระเสือกกระสน ได้แก่ งู แมลงป่อง  
ตะขาบ พงัพอน แมว หน ูนกเคา้ หรือสตัวเ์ดรจัฉานเหลา่อ่ืน  
ที่เห็นมนุษย์แล้วกระเสือกกระสน.

ภิกษุท้ังหลาย ภูตสัตว์ย่อมมีด้วยอาการอย่างน้ี  
คือ อุปบัติย่อมมีแก่ภูตสัตว์ เขาทำากรรมใดไว้ เขาย่อม 
อุปบัติด้วยกรรมนั้น ผัสสะทั้งหลายย่อมถูกต้องภูตสัตว์นั้น 
ผู้อุปบัติแล้ว ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็น
ทายาทแห่งกรรม ด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้.

ภกิษทุัง้หลาย คนบางคนในกรณนีี ้เปน็ผูล้กัทรพัย์ 
... เป็นผู้ประพฤติผิดในกาม ... เป็นผู้พูดเท็จ ... เป็นผู้พูด
ยุยงให้แตกกัน ... เป็นผู้พูดคำาหยาบ ... เป็นผู้พูดเพ้อเจ้อ 
... เป็นผู้โลภเพ่งเลง็ทรัพย์ของผู้อื่น ... เป็นผู้มีจติพยาบาท 
... เป็นผู้มีความเห็นผิด (มิจฉาทิฏฐิ) มีทัสสนะวิปริตว่า ทาน 
ทีใ่หแ้ลว้ไมม่ ี(ผล) ยญัทีบ่ชูาแลว้ไมม่ ี(ผล) การบชูาทีบ่ชูาแลว้ 
ไม่มี (ผล) ผลวิบากแห่งกรรมที่สัตว์ทำาดีทำาชั่วไม่มี โลกนี้
ไม่มี โลกอื่นไม่มี มารดาไม่มี บิดาไม่มี โอปปาติกะสัตว์
ไม่มี สมณพราหมณ์ผู้ดำาเนินไปโดยชอบ ปฏิบัติโดยชอบ 
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ถงึกบักระทำาให้แจง้โลกนีแ้ละโลกอืน่ ดว้ยปญัญาโดยชอบเอง  
แล้วประกาศให้ผู้อ่ืนรู้ก็ไม่มี ดังนี้ เขากระเสือกกระสน 
ดว้ยกาย กระเสอืกกระสนด้วยวาจา กระเสือกกระสนดว้ยใจ  
กายกรรมของเขาคด วจีกรรมของเขาคด มโนกรรม 
ของเขาคด คติของเขาคด อุปบัติของเขาคด.

ภิกษุทั้งหลาย สำาหรับผู้มีคติคด มีอุปบัติคดนั้น 
เรากล่าวคตอิยา่งใดอยา่งหนึง่ ในบรรดาคตสิองอย่างแก่เขา  
คือ เหล่าสัตว์นรก ผู้มีทุกข์โดยส่วนเดียว หรือว่าสัตว์
เดรัจฉานผู้มีกำาเนิดกระเสือกกระสน ได้แก่ งู แมลงป่อง 
ตะขาบ พงัพอน แมว หน ูนกเคา้ หรือสตัวเ์ดรัจฉานเหลา่อ่ืน  
ที่เห็นมนุษย์แล้วกระเสือกกระสน

ภิกษุท้ังหลาย ภูตสัตว์ย่อมมีด้วยอาการอย่างน้ี  
คือ อุปบัติย่อมมีแก่ภูตสัตว์ เขาทำากรรมใดไว้ เขาย่อม 
อุปบัติด้วยกรรมน้ัน ผัสสะทั้งหลายย่อมถูกต้องภูตสัตว์นั้น 
ผู้อุปบัติแล้ว ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็น
ทายาทแห่งกรรม ด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้.

ภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลาย เป็นผู้มีกรรมเป็นของ
ตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำาเนิด มีกรรมเป็น
เผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย กระทำากรรมใดไว้ ดีก็ตาม
ชั่วก็ตาม จักเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้น.
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ภกิษทุัง้หลาย บคุคลบางคนในกรณนีี ้ละการฆา่สตัว ์ 
เวน้ขาดจากการฆา่สตัว ์วางทอ่นไม ้วางศสัตรา มคีวามละอาย  
ถึงความเอ็นดูกรุณาเก้ือกูลแก่สัตว์ทั้งหลาย (สพฺพปาณภูเตสุ) 
เขาไมก่ระเสอืกกระสนดว้ยกาย ไมก่ระเสือกกระสนด้วยวาจา  
ไม่กระเสือกกระสนด้วยใจ กายกรรมของเขาตรง วจีกรรม
ของเขาตรง มโนกรรมของเขาตรง คติของเขาตรง อุปบัติ
ของเขาตรง.

ภิกษุทั้งหลาย สำาหรับผู้มีคติตรง มีอุปบัติตรงนั้น 
เรากลา่วคตอิยา่งใดอยา่งหนึง่ ในบรรดาคตสิองอย่างแก่เขา 
คือ เหล่าสัตว์ผู้มีสุขโดยส่วนเดียว (เอกนฺตสุขา สตฺตา) หรือว่า
ตระกูลอันสูง คือ ตระกูลขัตติยมหาศาล ตระกูลพราหมณ์
มหาศาล หรอืตระกลูคหบดมีหาศาล อนัมัง่คัง่ มีทรพัย์มาก 
มีโภคะมาก มีทองและเงินมาก มีอุปกรณ์แห่งทรัพย์มาก.

ภิกษุท้ังหลาย ภูตสัตว์ย่อมมีด้วยอาการอย่างน้ี  
คือ อุปบัติย่อมมีแก่ภูตสัตว์ เขาทำากรรมใดไว้ เขาย่อม 
อุปบัติด้วยกรรมน้ัน ผัสสะทั้งหลายย่อมถูกต้องภูตสัตว์นั้น
ผู้อุปบัติแล้ว ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็น
ทายาทแห่งกรรม ด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้.
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ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในกรณีนี้ ละการ 
ลักทรัพย์ เว้นขาดจากการลักทรัพย์ ... ละการประพฤติผิด 
ในกาม เวน้ขาดจากการประพฤติผดิในกาม ... ละการพดูเทจ็  
เว้นขาดจากการพูดเท็จ ... ละการพูดยุยงให้แตกกัน  
เว้นขาดจากการพูดยุยงให้แตกกัน ... ละการพูดคำาหยาบ  
เวน้ขาดจากการพดูคำาหยาบ ... ละการพดูเพอ้เจอ้ เว้นขาดจาก 
การพูดเพ้อเจ้อ ... เป็นผู้ไม่โลภเพ่งเล็งทรัพย์ของผู้อื่น ...  
เปน็ผูไ้มม่จีติพยาบาท ... เปน็ผูม้คีวามเหน็ถกูตอ้ง (สัมมาทฏิฐ)ิ  

มีทัสสนะไม่วิปริตว่า ทานที่ให้แล้วมี (ผล) ยัญที่บูชาแล้วมี 
(ผล) การบชูาทีบ่ชูาแลว้ม ี(ผล) ผลวบิากแหง่กรรมทีส่ตัวท์ำาด ี
ทำาชัว่ม ีโลกนีม้ ีโลกอืน่ม ีมารดาม ีบดิาม ีโอปปาตกิะสตัวมี์  
สมณพราหมณ์ผู้ดำาเนินไปโดยชอบ ปฏิบัติโดยชอบ ถึงกับ
กระทำาให้แจ้งโลกนี้และโลกอื่น ด้วยปัญญาโดยชอบเอง  
แล้วประกาศให้ผู้อ่ืนรู้ก็มี ดังน้ี เขาไม่กระเสือกกระสนด้วยกาย  
ไม่กระเสือกกระสนด้วยวาจา ไม่กระเสือกกระสนด้วยใจ  
กายกรรมของเขาตรง วจีกรรมของเขาตรง มโนกรรม 
ของเขาตรง คติของเขาตรง อุปบัติของเขาตรง.

ภิกษุทั้งหลาย สำาหรับผู้มีคติตรง มีอุปบัติตรงนั้น 
เรากล่าวคตอิยา่งใดอยา่งหนึง่ ในบรรดาคตสิองอย่างแก่เขา  
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คือ เหล่าสัตว์ผู้มีสุขโดยส่วนเดียว หรือว่าตระกูลอันสูง 
คือ ตระกูลขัตติยมหาศาล ตระกูลพราหมณ์มหาศาล หรือ
ตระกูลคหบดีมหาศาล อันมั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก 
มีทองและเงินมาก มีอุปกรณ์แห่งทรัพย์มาก.

ภิกษุท้ังหลาย ภูตสัตว์ย่อมมีด้วยอาการอย่างน้ี  
คือ อุปบัติย่อมมีแก่ภูตสัตว์ เขาทำากรรมใดไว้ เขาย่อม 
อุปบัติด้วยกรรมนั้น ผัสสะทั้งหลายย่อมถูกต้องภูตสัตว์นั้น
ผู้อุปบัติแล้ว ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็น
ทายาทแห่งกรรม ด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้.

ภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลาย เป็นผู้มีกรรมเป็นของ
ตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำาเนิด มีกรรมเป็น
เผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย กระทำากรรมใดไว้ ดีก็ตาม 
ชั่วก็ตาม จักเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้น.

ภกิษทุัง้หลาย นีแ้หละคอืธรรมปริยาย อนัเปน็เหตุ
แห่งความกระเสือกกระสนไปตามกรรม.
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หมู่สัตว์ ผู้เป็นไปตามกรรม (นัยท่ี 1)

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๓๓๔/๕๐๕.

ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเรือน ๒ หลังมีประต ู
ตรงกัน บุรุษผู้มีตาดียืนอยู่ระหว่างกลางเรือน ๒ หลังน้ัน  
พึงเห็นมนุษย์กำาลังเข้าเรือนบ้าง กำาลังออกจากเรือนบ้าง 
กำาลังเดินมาบ้าง กำาลังเดินไปบ้าง ฉันใด. 

ภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เราย่อม 
มองเหน็หมูส่ตัว์กำาลังจุติ กำาลงัอบุตั ิเลว ประณตี มผีวิพรรณด ี 
มผีวิพรรณทราม ไดดี้ ตกยาก ดว้ยทพิยจกัษอุนับรสิทุธิ ์ลว่ง
จักษุของมนุษย์ ย่อมทราบชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม
ได้ว่า สัตว์ผู้กำาลังเป็นอยู่เหล่านี้ ประกอบด้วยกายสุจริต  
วจีสุจริต มโนสุจริต ไม่ติเตียนพระอริยะ เป็นสัมมาทิฏฐิ  
เชื่อม่ันกรรมด้วยอำานาจสัมมาทิฏฐิ เมื่อตายไปแล้ว เข้าถึง
สุคติโลกสวรรค์ก็มี. 

สัตว์ผู้กำาลังเป็นอยู่เหล่านี้ ประกอบด้วยกายสุจริต 
วจีสุจริต มโนสุจริต ไม่ติเตียนพระอริยะ เป็นสัมมาทิฏฐิ 
เชื่อมั่นกรรมด้วยอำานาจสัมมาทิฏฐิ เมื่อตายไปแล้ว บังเกิด
ในหมู่มนุษย์ก็มี. 

๒7 
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สัตว์ผู้กำาลังเป็นอยู่เหล่านี้ ประกอบด้วยกายทุจริต 
วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยะ เป็นมิจฉาทิฏฐิ  
เชื่อมั่นกรรมด้วยอำานาจมิจฉาทิฏฐิ เมื่อตายไปแล้ว เข้าถึง
เปรตวิสัยก็มี. 

สัตว์ผู้กำาลังเป็นอยู่เหล่านี้ ประกอบด้วยกายทุจริต 
วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยะ เป็นมิจฉาทิฏฐิ  
เชื่อมั่นกรรมด้วยอำานาจมิจฉาทิฏฐิ เมื่อตายไปแล้ว เข้าถึง
กำาเนิดเดรัจฉานก็มี. 

สัตว์ผู้กำาลังเป็นอยู่เหล่านี้ ประกอบด้วยกายทุจริต 
วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยะ เป็นมิจฉาทิฏฐิ  
เชื่อมั่นกรรมด้วยอำานาจมิจฉาทิฏฐิ เมื่อตายไปแล้ว เข้าถึง
อบาย ทุคติ วินิบาต นรกก็มี … . 
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หมู่สัตว์ ผู้เป็นไปตามกรรม (นัยท่ี ๒) 
-บาลี สุ. ขุ. ๒๕/๔๕๓/๓๘๒., -บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๓๑๓/๑๙๓.

วาเสฏฐะ ก็ในหมู่มนุษย์ ผู้ใดอาศัยการรักษาโค
เล้ียงชวีติ ทา่นจงรูอ้ยา่งนีว้า่ ผูน้ัน้เปน็ชาวนาไมใ่ชพ่ราหมณ์.

วาเสฏฐะ อนึง่ ในหมูม่นุษย ์ผูใ้ดเลีย้งชวีติดว้ยศลิปะ 
มากอยา่ง ทา่นจงรูอ้ยา่งนีว้า่ ผูน้ัน้เปน็ศิลปนิไมใ่ชพ่ราหมณ.์

วาเสฏฐะ อนึ่ง ในหมู่มนุษย์ ผู้ใดอาศัยการค้าขาย
เล้ียงชีวติ ทา่นจงรูอ้ยา่งนีว้า่ ผูน้ัน้เปน็พอ่คา้ไมใ่ชพ่ราหมณ์.

วาเสฏฐะ อนึ่ง ในหมู่มนุษย์ ผู้ใดเลี้ยงชีวิตด้วย
การรับใช้ผู้อื่น ท่านจงรู้อย่างนี้ว่า ผู้น้ันเป็นคนรับใช้ไม่ใช่
พราหมณ์.

วาเสฏฐะ อน่ึง ในหมู่มนุษย์ ผู้ใดอาศัยของท่ีเขาไม่ให้ 
เลี้ยงชีวิต ท่านจงรู้อย่างนี้ว่า ผู้นั้นเป็นโจรไม่ใช่พราหมณ์.

วาเสฏฐะ อนึ่ง ในหมู่มนุษย์ ผู้ใดอาศัยศาตราวุธ
เล้ียงชวีติ ทา่นจงรูอ้ยา่งนีว้า่ ผูน้ัน้เปน็นกัรบไมใ่ชพ่ราหมณ์.

วาเสฏฐะ อนึ่ง ในหมู่มนุษย์ ผู้ใดเลี้ยงชีวิตด้วย 
การงานของปโุรหติ ทา่นจงรูอ้ยา่งนีว้า่ ผูน้ัน้เปน็ปโุรหติไมใ่ช่
พราหมณ์.

วาเสฏฐะ อนึง่ ในหมูม่นษุย ์ผูใ้ดปกครองบา้นและ
เมือง ท่านจงรู้อย่างนี้ว่า ผู้นี้เป็นพระราชาไม่ใช่พราหมณ์.

๒8 
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และเราก็ไม่เรียกบุคคลผู้เกิดในกำาเนิดไหนๆ หรือ 
เกิดจากมารดาว่าเป็นพราหมณ์ บุคคลถึงจะเรียกกันว่า 
ท่านผู้เจริญ ผู้น้ันก็ยังเป็นผู้มีกิเลสเคร่ืองกังวลอยู่นั่นเอง  
เราเรยีก บคุคลผูไ้มม่กีเิลสเครือ่งกงัวล ผูไ้มย่ดึม่ันนัน้วา่เปน็
พราหมณ์ เราเรียกผู้ที่ตัดสังโยชน์ทั้งหมดได้เด็ดขาดแล้ว  
ไมห่วาดสะดุง้ พน้จากกเิลสทีท่ำาใหข้ดัขอ้งไดแ้ลว้ ปลอดจาก
กิเลสทุกอย่างแล้ว ว่าเป็นพราหมณ์ … .

บุคคลเป็นพราหมณ์เพราะชาติ (กำาเนิด) ก็หามิได้ 
จะมิใช่พราหมณ์เพราะชาติ (กำาเนิด) ก็หามิได้ บุคคลเป็น
พราหมณ์เพราะกรรม ไม่เป็นพราหมณ์ ก็เพราะกรรม 
บุคคลเป็นชาวนา ก็เพราะกรรม เป็นศิลปิน ก็เพราะกรรม 
บคุคลเปน็พอ่คา้ กเ็พราะกรรม เปน็คนรับใช ้กเ็พราะกรรม  
บุคคลเป็นโจร ก็เพราะกรรม เป็นนักรบ ก็เพราะกรรม 
บุคคลเป็นปุโรหิต ก็เพราะกรรม เป็นพระราชา ก็เพราะกรรม.

บณัฑติทัง้หลายยอ่มเหน็ซึง่กรรมนัน้ ตามท่ีเปน็จรงิ
อย่างนี้ ชื่อว่าเป็นผู้เห็นซึ่งปฏิจจสมุปบาท เป็นผู้ฉลาดใน
เรื่องวิบากแห่งกรรม.

โลกยอ่มเปน็ไปตามกรรม (กมมฺนุา วตตฺต ีโลโก) หมู่สตัว ์
ย่อมเป็นไปตามกรรม (กมฺมุนา วตฺตตี ปชา).



94

พุทธวจน - หมวดธรรม 

สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นเครื่องรึงรัด (กมฺมนิพนฺธนา 

สตฺตา) เหมือนลิ่มสลักขันยึดรถที่กำาลังแล่นไปอยู่.
สัตว์ทั้งหลาย เป็นผู้มีกรรมเป็นของตน เป็นทายาท

แห่งกรรม มีกรรมเป็นกำาเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรม
เป็นที่พึ่งอาศัย กระทำากรรมใดไว้ ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม จักเป็น
ผู้รบัผลแหง่กรรมนัน้ (กมมฺสสฺกา ภกิขฺเว สตตฺา กมมฺทายาทา กมมฺ

โยนี กมมฺพนธฺ ูกมมฺปฏสิรณา ย กมมฺ กโรนฺต ิกลยฺาณ วา ปาปก วา ตสสฺ 

ทายาทา ภวนฺติ).
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โรคสองอย่าง
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๙๑/๑๕๗.

ภิกษุทั้งหลาย โรคสองอย่างเหล่านี้มีอยู่ สองอย่าง
อะไรบ้าง คือ โรคทางกายและโรคทางใจ.

ภกิษทุัง้หลาย ยอ่มเหน็กนัอยูแ่ลว้วา่ สัตวท้ั์งหลาย 
(สตฺตา) ที่ยืนยันถึงความไม่มีโรคทางกายตลอด ๑ ปีบ้าง  
๒ ปีบา้ง ๓ ปีบา้ง ๔ ปบีา้ง ๕ ปบีา้ง ๑๐ ปบีา้ง ๒๐ ปีบา้ง  
๓๐ ปีบา้ง ๔๐ ปบีา้ง ๕๐ ปบีา้ง และท่ียนืยนัถงึความไมม่ี
โรคทางกายแม้ยิ่งกว่า ๑๐๐ ปีบ้าง ก็ยังพอมีปรากฏ.

ภกิษท้ัุงหลาย แตห่มูสั่ตว ์(สตตฺา) ทีจ่ะกลา้ยืนยันถึง
ความไมม่โีรคทางใจแมช้ัว่เวลาเพยีงครูเ่ดยีว (มหุตฺุต) เว้นแต่
ผู้มีอาสวะสิ้นแล้ว นับว่าหาได้แสนยากในโลก.

๒9 
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เบ็ด ๖ ตัว เพ่ือฆ่าสัตว์ท้ังหลาย
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๙๗/๒๘๙.

ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนพรานเบ็ด ซัดเบ็ด 
ท่ีเกี่ยวเหยื่อลงไปในห้วงน้ำาลึก ปลาที่เห็นแก่เหยื่อตัวใด 
ตวัหน่ึง จะพงึกลนืเบด็นัน้เข้าไป ภกิษทุัง้หลาย ดว้ยอาการ 
อย่างน้ีแหละ ปลาที่กลืนเบ็ดตัวนั้น ถึงแล้วซ่ึงความพินาศ 
ถึงแล้วซึ่งความฉิบหายเพราะพรานเบ็ด ถูกพรานเบ็ดน้ัน
ทำาได้ตามความชอบใจ.

ภกิษทุัง้หลาย ฉันใดกฉั็นนัน้ เบด็ ๖ ตวัเหลา่นี ้มอียู ่
ในโลก เพื่อความฉิบหายของสัตว์ทั้งหลาย (สตฺตาน) เพื่อฆ่า
สัตว์ทั้งหลาย เบ็ด ๖ ตัวนั้นอะไรบ้าง คือ 

รูปท่ีเห็นด้วยตามีอยู่ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าปรารถนา  
น่ารักใคร่ น่าพอใจ เป็นที่ยวนตายวนใจให้รัก เป็นที่เข้าไป
ตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่ และเป็นที่ตั้งแห่งความกำาหนัด
ย้อมใจ ถ้าภิกษุเพลิดเพลิน พร่ำาสรรเสริญ เมาหมกอยู่ 
ซึ่งรูปนั้น ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้ เราเรียกว่า ผู้กลืนเบ็ด 
ของมาร ถึงแล้วซึ่งความพินาศ ถึงแล้วซึ่งความฉิบหาย  
ถูกมารผู้มีบาปทำาได้ตามความชอบใจ.

30 
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เสยีงทีไ่ด้ยินด้วยหูมอียู ่… กลิน่รู้ได้ด้วยจมกูมอียู ่…  
รสที่รู้ได้ด้วยลิ้นมีอยู่ … โผฏฐัพพะที่รู้ได้ด้วยกายมีอยู่ …  
ธรรมทีรู่แ้จง้ดว้ยใจมอียู ่ซึง่เปน็สิง่ทีน่า่ปรารถนา น่ารักใคร่
น่าพอใจ เป็นที่ยวนตายวนใจให้รัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย
อยู่แห่งความใคร่ และเป็นท่ีตั้งแห่งความกำาหนัดย้อมใจ  
ถ้าภิกษุเพลิดเพลิน พร่ำาสรรเสริญ เมาหมกอยู่ซึ่งธรรมนั้น 
ภกิษุทัง้หลาย ภกิษนุี ้เราเรยีกวา่ ผูก้ลนืเบด็ของมาร ถึงแลว้ 
ซึง่ความพนิาศ ถงึแลว้ซึง่ความฉบิหาย ถกูมารผูมี้บาปทำาได้
ตามความชอบใจ.



98

พุทธวจน - หมวดธรรม  เปิดธรรมที่ถูกปิด : สัตว์

ส่ิงท่ีใครๆ ในโลกไม่ได้ตามปรารถนา
-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๕๙/๔๘.

ภกิษทุัง้หลาย ฐานะ ๕ ประการเหลา่นี ้อนัสมณะ 
พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก ไม่พึง 
ไดต้ามปรารถนา ๕ ประการอะไรบา้ง คอื สมณะ พราหมณ์  
เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก ไม่อาจได้ตาม
ปรารถนาว่า

(๑) สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา อย่าแก่เลย
(๒) สิง่ทีม่คีวามเจบ็ไขเ้ปน็ธรรมดา อยา่เจบ็ไขเ้ลย
(๓) สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดา อย่าตายเลย
(๔) สิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา อย่าสิ้นไปเลย
(๕) สิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดา อย่าวินาศเลย
ภกิษทุัง้หลาย สิง่ทีม่คีวามแกเ่ปน็ธรรมดา กย็อ่มแก ่

สำาหรับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ เมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา
แก่แล้ว เขาก็ไม่พิจารณาเห็นโดยประจักษ์ว่า ไม่ใช่สิ่งท่ีมี
ความแก่เป็นธรรมดา จะแก่สำาหรับเราผู้เดียวเท่าน้ัน โดย 
ท่ีแท้แล้ว สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา ย่อมแก่สำาหรับ
สัตว์ทั้งปวง (สตฺตานำ) ที่มีการมา การไป การจุติ การอุบัติ  
ก็เมื่อสิ่งท่ีมีความแก่เป็นธรรมดา แก่แล้ว เราจะมามัว

31 
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เศร้าโศก กระวนกระวาย ร่ำาไรรำาพัน ทุบอกร่ำาไห้ ถึงความ
หลงใหล แมอ้าหารกไ็มย่อ่ย กายกเ็ศร้าหมอง การงานกห็ยดุ
ชะงกั พวกอมติรกดี็ใจ มติรสหายกเ็ศร้าใจ ดงันี ้ ปถุุชนน้ัน  
เมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา แก่แล้ว ย่อมเศร้าโศก 
กระวนกระวาย ร่ำาไรรำาพัน เป็นผู้ทุบอกร่ำาไห้ ย่อมถึงความ
หลงใหล ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวว่า ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับนี้ 
ถูกลูกศรแห่งความโศก อันมีพิษเสียบแทงแล้ว ทำาตนเอง
ให้เดือดร้อนอยู่.

ภกิษทุัง้หลาย ขอ้อืน่ยงัมอีกี สิง่ทีม่คีวามเจบ็ไขเ้ปน็
ธรรมดา ก็ย่อมเจ็บไข้สำาหรับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ … สิ่งที่มี
ความตายเป็นธรรมดา กย็อ่มตายสำาหรับปถุชุนผูไ้ม่ไดส้ดับ 
… สิง่ทีม่คีวามสิน้ไปเปน็ธรรมดา กย็อ่มสิน้ไปสำาหรับปถุุชน
ผู้ไม่ได้สดับ … สิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดา ก็ย่อมวินาศ
สำาหรบัปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดบั เมือ่สิง่ทีมี่ความวนิาศเปน็ธรรมดา
วินาศแล้ว เขาก็ไม่พิจารณาเห็นโดยประจักษ์ว่า ไม่ใช่สิ่งที่มี
ความวินาศเป็นธรรมดา จะวินาศสำาหรับเราผู้เดียวเท่าน้ัน 
โดยที่แท้แล้ว สิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดา ย่อมวินาศ
สำาหรับสัตว์ทั้งปวง ที่มีการมา การไป การจุติ การอุบัติ  
ก็เมื่อสิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดา วินาศแล้ว เราจะมามัว
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เศร้าโศก กระวนกระวาย ร่ำาไรรำาพัน ทุบอกร่ำาไห้ ถึงความ
หลงใหล แมอ้าหารกไ็มย่อ่ย กายกเ็ศร้าหมอง การงานกห็ยดุ
ชะงกั พวกอมติรกดี็ใจ มติรสหายกเ็ศร้าใจ ดงันี ้ ปุถุชนน้ัน 
เม่ือส่ิงทีม่คีวามวนิาศเปน็ธรรมดา วนิาศแลว้ ยอ่มเศรา้โศก 
กระวนกระวาย ร่ำาไรรำาพัน เป็นผู้ทุบอกร่ำาไห้ ย่อมถึงความ
หลงใหล ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวว่า ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับน้ี 
ถูกลูกศรแห่งความโศก อันมีพิษเสียบแทงแล้ว ทำาตนเอง
ให้เดือดร้อนอยู่.

ภกิษทุัง้หลาย สิง่ทีม่คีวามแกเ่ปน็ธรรมดา กย็อ่มแก ่
สำาหรับอริยสาวกผู้ได้สดับ เมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา 
แก่แล้ว อริยสาวกน้ันย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ไม่ใช่สิ่งที่มี
ความแก่เป็นธรรมดา จะแก่สำาหรับเราผู้เดียวเท่านั้น โดยที่
แท้แล้ว สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา ย่อมแก่สำาหรับสัตว์ 
ทัง้ปวง ทีม่กีารมา การไป การจุต ิการอบุตั ิกเ็มือ่สิง่ท่ีมีความแก่ 
เป็นธรรมดา แก่แล้ว เราจะมามัวเศร้าโศก กระวนกระวาย 
ร่ำาไรรำาพัน ทุบอกร่ำาไห้ ถึงความหลงใหล แม้อาหารก็ 
ไมย่อ่ย กายก็เศรา้หมอง การงานกห็ยดุชะงกั พวกอมติรกด็ใีจ  
มิตรสหายก็เศร้าใจ ดังนี้ อริยสาวกนั้น เมื่อส่ิงที่มีความแก่
เป็นธรรมดา แก่แล้ว ย่อมไม่เศร้าโศก ไม่กระวนกระวาย  
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ไม่ร่ำาไรรำาพัน ไม่เป็นผู้ทุบอกร่ำาไห้ ไม่ถึงความหลงใหล 
ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวว่า อริยสาวกผู้ได้สดับนี้ ถอนลูกศร 
แห่งความโศก อันมีพิษเสียบแทงปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้ว  
ทำาตนเองให้เดือดร้อนอยู่ อริยสาวกผู้ไม่มีความโศก ถอนลูกศร 
ได้แล้ว ย่อมปรินิพพานด้วยตน.

ภิกษุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก สิ่งท่ีมีความเจ็บไข้ 
เปน็ธรรมดา กย็อ่มเจบ็ไขส้ำาหรับอรยิสาวกผูไ้ดส้ดบั … สิง่ท่ี 
มีความตายเป็นธรรมดา ก็ย่อมตายสำาหรับอริยสาวกผู้ได้
สดบั … สิง่ทีม่คีวามสิน้ไปเปน็ธรรมดา กย็อ่มสิน้ไปสำาหรบั
อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับ … สิง่ท่ีมีความวินาศเปน็ธรรมดา ก็ย่อม
วินาศสำาหรับอริยสาวกผู้ได้สดับ เมื่อส่ิงที่มีความวินาศเป็น
ธรรมดา วินาศแล้ว อริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า  
ไม่ใช่สิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดา จะวินาศสำาหรับเรา 
ผู้เดียวเท่านั้น โดยที่แท้แล้ว สิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดา 
ย่อมวินาศสำาหรับสัตว์ทั้งปวง ท่ีมีการมา การไป การจุติ  
การอุบัติ ก็เมื่อสิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดา วินาศแล้ว  
เราจะมามวัเศรา้โศก กระวนกระวาย ร่ำาไรรำาพัน ทุบอกร่ำาไห ้ 
ถึงความหลงใหล แมอ้าหารกไ็มย่อ่ย กายกเ็ศร้าหมอง การงาน 
ก็หยุดชะงัก พวกอมิตรก็ดีใจ มิตรสหายก็เศร้าใจ ดังนี้  
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อริยสาวกนั้น เมื่อสิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดา วินาศแล้ว 
ย่อมไม่เศร้าโศก ไม่กระวนกระวาย ไม่ร่ำาไรรำาพัน ไม่เป็น 
ผู้ทุบอกร่ำาไห้ ไม่ถึงความหลงใหล ภิกษุทั้งหลาย เรา
กลา่ววา่อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบันี ้ถอนลกูศรแหง่ความโศก อันมี 
พิษเสียบแทงปุถุชนผู้ ไม่ ได้สดับแล้ว ทำ าตนเองให้  
เดือดร้อนอยู่ อริยสาวกผู้ไม่มีความโศก ถอนลูกศรได้แล้ว 
ย่อมปรินิพพานเฉพาะตน.

ภกิษทุัง้หลาย เหลา่นีแ้ล ฐานะ ๕ ประการ อนัสมณะ  
พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลกไม่พึงได้
ตามปรารถนา.
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ส่ิงท่ีควรพิจารณาเนืองๆ 
-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๘๑/๕๗.

ภิกษุทั้งหลาย ฐานะ ๕ ประการนี้ อันสตรี บุรุษ  
คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต ควรพิจารณาเนืองๆ ๕ ประการ
เป็นอย่างไร คือ สตรี บุรุษ คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต  
ควรพิจารณาเนืองๆ ว่า 

(๑) เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความแก่
ไปได้

(๒) เรามคีวามเจบ็ไขเ้ปน็ธรรมดา ไมล่ว่งพน้ความ
เจ็บไข้ไปได้

(๓) เรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความ
ตายไปได้

(๔) เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจ
ทั้งสิ้น

(๕) เรามีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม  
มีกรรมเป็นกำาเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นท่ีพ่ึง  
ทำากรรมใดไว้ ดีก็ตาม ช่ัวก็ตาม เราจะเป็นผู้รับผลของกรรมน้ัน

ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำานาจประโยชน์อะไร 
สตร ีบรุษุ คฤหสัถ ์หรอืบรรพชติ จงึควรพจิารณาเนืองๆ วา่ 

3๒ 
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เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ ภิกษุ
ทั้งหลาย ความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวมีอยู่แก่สัตว์
ทั้งหลาย ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลาย ประพฤติกายทุจริต  
วจีทุจริต มโนทุจริต เมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆ 
ย่อมละความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวนั้นได้โดยส้ินเชิง 
หรือว่าทำาให้เบาบางลงได้ ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัย 
อำานาจประโยชน์นีแ้ล สตรี บรุุษ คฤหสัถ ์หรือบรรพชิต จึงควร 
พิจารณาเนืองๆ ว่า เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้น 
ความแก่ไปได้.

ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำานาจประโยชน์อะไร 
สตร ีบรุษุ คฤหสัถ ์หรอืบรรพชติ จงึควรพจิารณาเนอืงๆ วา่ 
เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้  
ภิกษุทั้งหลาย ความมัวเมาในความไม่มีโรคมีอยู่แก่สัตว์ 
ทั้งหลาย ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลาย ประพฤติกายทุจริต 
วจีทุจริต มโนทุจริต เมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆ 
ย่อมละความมัวเมาในความไม่มีโรคน้ันได้โดยสิ้นเชิง หรือ
ว่าทำาให้เบาบางลงได้ ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำานาจ
ประโยชน์นี้แล สตรี บุรุษ คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต จึงควร
พิจารณาเนอืงๆ ว่า เรามคีวามเจบ็ไขเ้ปน็ธรรมดา ไมล่ว่งพน้ 
ความเจ็บไข้ไปได้.
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ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำานาจประโยชน์อะไร 
สตร ีบรุษุ คฤหสัถ ์หรอืบรรพชติ จงึควรพจิารณาเนืองๆ วา่ 
เรามคีวามตายเปน็ธรรมดา ไมล่ว่งพน้ความตายไปได ้ ภกิษุ
ทั้งหลาย ความมัวเมาในชีวิตมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลาย ซึ่งเป็น
เหตใุห้สตัว์ทัง้หลาย ประพฤตกิายทจุริต วจทีจุรติ มโนทจุรติ
เมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆ ย่อมละความมัวเมา 
ในชีวิตนั้นได้โดยสิ้นเชิง หรือว่าทำาให้เบาบางลงได้ ภิกษุ 
ทัง้หลาย เพราะอาศยัอำานาจประโยชนน์ีแ้ล สตร ีบรุษุ คฤหัสถ์
หรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เรามีความตาย 
เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้. 

ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำานาจประโยชน์อะไร 
สตร ีบรุษุ คฤหสัถ ์หรอืบรรพชติ จงึควรพจิารณาเนืองๆ วา่  
เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น ภิกษุ
ทั้งหลาย ความพอใจ ความรักใคร่ในของรักมีอยู่แก่สัตว์ 
ทั้งหลาย ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลาย ประพฤติกายทุจริต  
วจีทุจริต มโนทุจริต เมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆ 
ย่อมละความพอใจ ความรักใคร่นั้นได้โดยส้ินเชิง หรือว่า
ทำาให้เบาบางลงได้ ภิกษุท้ังหลาย เพราะอาศัยอำานาจ
ประโยชน์นี้แล สตรี บุรุษ คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต จึงควร
พิจารณาเนืองๆ ว่า เราจะต้องพลัดพรากจากของรัก 
ของชอบใจทั้งสิ้น.
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ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำานาจประโยชน์อะไร 
สตร ีบรุษุ คฤหสัถ ์หรอืบรรพชติ จงึควรพจิารณาเนืองๆ วา่  
เรามีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำาเนิด  
มกีรรมเปน็เผา่พนัธุ ์มกีรรมเปน็ทีพ่ึง่ ทำากรรมใดไว ้ดก็ีตาม 
ชั่วก็ตาม เราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น ภิกษุทั้งหลาย 
กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต มีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลาย เมื่อ 
เขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆ ย่อมละทุจริตเหล่าน้ัน
ได้โดยสิ้นเชิง หรือว่าทำาให้เบาบางลงได้ ภิกษุทั้งหลาย 
เพราะอาศัยอำานาจประโยชน์นี้แล สตรี บุรุษ คฤหัสถ์ หรือ
บรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เรามีกรรมเป็นของตน  
เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำาเนิด มีกรรมเป็น 
เผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นท่ีพึ่ง ทำากรรมใดไว้ ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม 
เราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น.

ภกิษทุัง้หลาย อริยสาวกน้ันย่อมพิจารณาเห็นดังน้ีว่า  
ไมใ่ชเ่ราแตผู่เ้ดยีวเทา่นัน้ทีม่คีวามแกเ่ปน็ธรรมดา ไมล่ว่งพน้ 
ความแก่ไปได้ โดยที่แท้ สัตว์ทั้งปวงที่มีการมา การไป  
การจุติ การอุบัติ ล้วนมีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้น 
ความแก่ไปได้ เม่ืออริยสาวกน้ันพิจารณาฐานะน้ันอยู่เนืองๆ 
มรรคย่อมเกิดข้ึน อริยสาวกน้ัน ย่อมเสพ อบรม ทำาให้มาก 
ซึ่งมรรคนั้น เมื่อเสพ อบรม ทำาให้มากซึ่งมรรคนั้นอยู่  
ย่อมละสังโยชน์ได้ อนุสัยย่อมสิ้นไป.
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อริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ไม่ใช่เราแต่
ผู้เดียวเท่านั้นที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความ
เจบ็ไขไ้ปได ้ โดยทีแ่ท ้สตัวท์ัง้ปวงทีม่กีารมา การไป การจุต ิ
การอุบัติ ล้วนมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความ
เจ็บไข้ไปได้ เมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆ 
มรรคย่อมเกิดข้ึน อริยสาวกนัน้ ยอ่มเสพ อบรม ทำาใหม้าก 
ซึ่งมรรคนั้น เม่ือเสพ อบรม ทำาให้มากซึ่งมรรคน้ันอยู่  
ย่อมละสังโยชน์ได้ อนุสัยย่อมสิ้นไป.

อริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ไม่ใช่เราแต่ 
ผูเ้ดยีวเทา่น้ันทีม่คีวามตายเปน็ธรรมดา ไมล่ว่งพน้ความตาย
ไปได ้ โดยทีแ่ท ้สัตวท์ัง้ปวงท่ีมกีารมา การไป การจุต ิการอุบติั  
ล้วนมีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้  
เม่ืออริยสาวกน้ันพิจารณาฐานะน้ันอยู่เนืองๆ มรรคย่อมเกิดข้ึน  
อริยสาวกนั้น ย่อมเสพ อบรม ทำาให้มากซึ่งมรรคนั้น  
เม่ือเสพ อบรม ทำาใหม้ากซึง่มรรคนัน้อยู ่ยอ่มละสงัโยชน์ได ้ 
อนุสัยย่อมสิ้นไป. 

อริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ไม่ใช่เรา 
แต่ผู้เดียวเท่านั้นที่จะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจ
ทั้งสิ้น โดยที่แท้ สัตว์ทั้งปวงที่มีการมา การไป การจุติ  
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การอบุตั ิลว้นจะตอ้งพลดัพรากจากของรกัของชอบใจท้ังสิน้  
เม่ืออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆ มรรคย่อม 
เกดิขึน้ อรยิสาวกน้ัน  ยอ่มเสพ อบรม ทำาใหม้ากซึง่มรรคนัน้ 
เมือ่เสพ อบรม ทำาใหม้ากซึง่มรรคนัน้อยู ่ยอ่มละสังโยชน์ได ้
อนุสัยย่อมสิ้นไป. 

อริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ไม่ใช่เราแต่
ผู้เดียวเท่านั้นที่มีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม 
มีกรรมเป็นกำาเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นท่ีพ่ึง  
ทำากรรมใดไว้ ดีก็ตาม ช่ัวก็ตาม เราจักเป็นผู้รับผลของกรรมน้ัน  
โดยที่แท้ สัตว์ทั้งปวงที่มีการมา การไป การจุติ การอุบัติ 
ล้วนมีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรม 
เป็นกำาเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่ง ทำากรรม 
ใดไว้ ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม จะเป็นผู้รับผลของกรรมน้ัน เม่ือ
อรยิสาวกนัน้พจิารณาฐานะนัน้อยูเ่นอืงๆ มรรคยอ่มเกดิขึน้  
อริยสาวกนั้น ย่อมเสพ อบรม ทำาให้มากซึ่งมรรคนั้น  
เมือ่เสพ อบรม ทำาใหม้ากซึง่มรรคนัน้อยู ่ยอ่มละสังโยชน์ได ้ 
อนุสัยย่อมสิ้นไป.
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สัตว์ทั้งหลาย ย่อมมีความแก่เป็นธรรมดา มีความ
เจ็บไข้เป็นธรรมดา มีความตายเป็นธรรมดา สัตว์ทั้งหลาย
ย่อมเป็นไปตามธรรมดา พวกปุถุชนย่อมเกลียด ถ้าเราพึง
เกลยีดธรรมนัน้ ในพวกสตัวผ์ูม้อีย่างน้ันเปน็ธรรมดา ข้อน้ัน 
ไมส่มควรแกเ่ราผูเ้ปน็อยูอ่ยา่งนี ้เรานัน้เปน็อยูอ่ยา่งนี ้ทราบ
ธรรมที่หาอุปธิไม่ได้ เห็นการออกบวชโดยเป็นธรรมเกษม 
ครอบงำาความมัวเมาทั้งปวงในความไม่มีโรค ในความเป็น
หนุ่มสาวและในชีวิต ความอุตสาหะได้มีแล้วแก่เราผู้เห็น
เฉพาะซึ่งนิพพาน บัดนี้ เราไม่ควรเพ่ือเสพกามทั้งหลาย  
จกัเป็นผูป้ระพฤตไิมถ่อยหลงั ตัง้หนา้ประพฤตพิรหมจรรย์.
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สัตว์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีน้อย  
เพราะไม่รู้อริยสัจ

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๗๘/๑๗๕๗.

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำาคัญความข้อนี้ 
ว่าอย่างไร ฝุ่นนิดหนึ่งที่ เราช้อนขึ้นด้วยปลายเล็บนี้   
กับมหาปฐพีนี้ ข้างไหนจะมากกว่ากัน.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ มหาปฐพีนั่นแหละเป็นดินที่มากกว่า 

ฝุน่นิดหนึง่เทา่ทีท่รงชอ้นขึน้ดว้ยปลายพระนขานี ้เปน็ของมปีระมาณนอ้ย  

ฝุ่นนั้นเมื่อนำาเข้าไปเทียบกับมหาปฐพี ย่อมไม่ถึงซึ่งการคำานวณได้ 

เปรียบเทียบได้ ไม่เข้าถึงแม้ซึ่งส่วนเสี้ยว.

ภิกษุทั้งหลาย ฉันใดก็ฉันนั้น สัตว์ (สตฺตา) ที่กลับ
มาเกิดสูห่มูม่นษุยม์นีอ้ย สตัวท์ีก่ลบัมาเกดิเป็นอยา่งอ่ืนจาก 
หมู่มนุษย์ มีมากกว่าโดยแท้ ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเล่า 
ภิกษุท้ังหลาย เพราะความท่ีสัตว์เหล่าน้ันไม่เห็นอริยสัจท้ังส่ี.

อริยสัจทั้งสี่ อะไรบ้าง คือ อริยสัจคือทุกข์ อริยสัจ 
คือเหตุให้เกิดทุกข์ อริยสัจคือความดับไม่เหลือของทุกข์  
อริยสัจคือทางดำาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์.

ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ เธอพึง 
ประกอบโยคกรรม อันเป็นเคร่ืองกระทำาให้รู้ว่า ทุกข์เป็นอย่างน้ี  

33 
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เหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้ ความดับไม่เหลือของทุกข์  
เป็นอย่างนี้ ทางดำาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์  
เป็นอย่างนี้ ดังนี้.

ในสูตรอื่นๆ ได้ตรัสไว้โดยนัยอื่นอีก ได้แก่ 

สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้ว จะกลับมาเกิดในหมู่มนุษย์ 
มนีอ้ย สตัวท์ีจ่ตุจิากมนษุยไ์ปแลว้ จะกลบัมาเกดิในหมูเ่ทวดา มนีอ้ย  
โดยที่แท้ สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้ว กลับไปเกิดในนรก ในกำาเนิด
เดรัจฉาน ในเปรติวิสัย มีมากกว่า ดังนี้ก็มี.

สัตว์ที่จุติจากเทวดาแล้ว จะกลับมาเกิดในหมู่เทวดา  
มนีอ้ย สตัวท์ีจ่ตุจิากเทวดาแลว้ จะกลบัไปเกดิในหมูม่นษุย ์มนีอ้ย 
โดยที่แท้ สัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้ว กลับไปเกิดในนรก ในกำาเนิด
เดรัจฉาน ในเปรตวิสัย มีมากกว่า ดังนี้ก็มี.

สัตว์ที่จุติจากนรกไปแล้ว จะกลับไปเกิดในหมู่มนุษย์  
มนีอ้ย สตัวท์ีจ่ตุจิากนรกไปแลว้ จะกลบัไปเกดิในหมูท่วดา มนีอ้ย 
โดยที่แท้ สัตว์ที่จุติจากนรกไปแล้ว กลับไปเกิดในนรก ในกำาเนิด
เดรัจฉาน ในเปรตวิสัย มีมากกว่า ดังนี้ก็มี.

สัตว์ที่จุติจากกำาเนิดเดรัจฉานไปแล้ว จะกลับไปเกิดใน 
หมู่มนุษย์ มีน้อย สัตว์ท่ีจุติจากกำาเนดิเดรจัฉานไปแลว้ จะกลบัไปเกิด 
ในหมู่เทวดา มีน้อย โดยท่ีแท้ สัตว์ที่จุติจากกำาเนิดเดรัจฉาน 
ไปแล้ว กลับไปเกดิในนรก ในกำาเนดิเดรจัฉาน ในเปรตวสิยั มีมากกวา่  
ดังนี้ก็มี.
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สัตว์ที่จุติจากเปรตวิสัยไปแล้ว จะกลับไปเกิดในหมู่มนุษย์ 
มีน้อย สัตว์ที่จุติจากเปรตวิสัยไปแล้ว จะกลับไปเกิดในหมู่เทวดา  
มนีอ้ย โดยทีแ่ท ้สตัวท่ี์จตุจิากเปรตวิสยัไปแลว้ กลบัไปเกดิในนรก 
ในกำาเนิดเดรัจฉาน ในเปรตวิสัย มีมากกว่า ดังนี้ก็มี เป็นต้น.

ทั้งนี้เป็นเพราะความที่สัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัจทั้งสี่.
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ถ้ามัวรอให้รู้เร่ืองท่ีไม่จ�าเป็น
เสียก่อน ก็ตายเปล่า

-บาลี ม. ม. ๑๓/๑๔๗/๑๕๐. 

… มาลุงก๎ยบุตร เปรียบเหมือนบุรุษผู้หนึ่ง ถูกยิง
ด้วยลูกศรที่อาบด้วยยาพิษอย่างแรงกล้า มิตร อำามาตย์ 
ญาติสาโลหิต จัดการเรียกแพทย์ผ่าตัดผู้ชำานาญมารักษา 
บุรุษผู้ถูกยิงด้วยลูกศรนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า ถ้าเรายังไม่รู้จัก 
ตัวบุรุษผู้ยิงเรา ว่าเป็นกษัตริย์ พราหมณ์ เวสส์ สูทท์  
เสียก่อนแล้ว เรายังไม่ต้องการจะถอนลูกศรอยู่เพียงนั้น 
บรุษุผูถู้กยิงดว้ยลกูศรนัน้กลา่วอยา่งนีว้า่ ถา้เรายงัไม่รู้จักตัว
บุรุษผู้ยิงเรา ว่าชื่ออะไร โคตรไหน … เป็นคนสูง ต่ำา หรือ 
ปานกลาง … เป็นคนผิวดำา ผวิคล้ำา หรือผวิสองส ี… อยู่ในบา้น  
นิคม หรือนครชือ่โนน้ …ธนทูีใ่ชย้งิเรา เปน็ชนดิหนา้ไม้ หรอื
เกาทณัฑ ์… สายธนทูีใ่ชย้งิเรา ทำาจากปอ ผวิไมไ้ผ ่เอ็น ปา่น 
หรือเยื่อไม้ … ลูกธนูที่ใช้ยิงเรา ทำาด้วยไม้ที่เกิดเอง หรือ
ไม้ปลูก … หางธนูท่ีใช้ยิงเรา เขาเสียบด้วยขนปีกนกแร้ง  
นกตะกรุม เหย่ียว นกยูง หรือนกสิถิลหนุ … เกาทัณฑ์ 
ทีเ่ขาใชยิ้งเรา เขาพนัด้วยเอน็วัว เอน็ควาย เอน็คา่ง หรอืเอ็นลงิ  
เสียก่อนแล้ว เรายังไม่ต้องการจะถอนลูกศรอยู่เพียงนั้น 

34 
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บุรุษผู้ถูกยิงด้วยลูกศรนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า ถ้าเรายังไม่รู้จัก 
ลูกธนูที่ใช้ยิงเรา ว่าเป็นลูกศรธรรมดา ลูกศรคม ลูกศรหัว
เกาทัณฑ์ ลูกศรหัวโลหะ ลูกศรหัวเข้ียวสัตว์ หรือลูกศรพิเศษ  
เสียก่อนแล้ว เรายังไม่ต้องการจะถอนลูกศรอยู่เพียงนั้น 
มาลุงก๎ยบุตร เขาไม่อาจรู้ข้อความที่เขาอยากรู้นั้นได้เลย 
ต้องตายเป็นแท้.

อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกัน บุคคล 
ผูน้ัน้กลา่ววา่ เราจกัยงัไมป่ระพฤตพิรหมจรรยใ์นสำานกัของ 
พระผู้มีพระภาคเจ้า จนกว่าพระองค์จักแก้ปัญหาทิฏฐิ  
๑๐ ประการแก่เราเสียก่อน และตถาคตก็ไม่พยากรณ์ปัญหาน้ัน 
แก่เขา เขาก็ตายเปล่าโดยแท้ … .

มาลุงก๎ยบุตร ท่านจงรู้ซึ่งสิ่งที่เราไม่พยากรณ์ไว้ 
โดยความเป็นสิ่งที่เราไม่พยากรณ์ รู้ซึ่งสิ่งที่เราพยากรณ์ไว้ 
โดยความเป็นสิ่งที่เราพยากรณ์.

อะไรเลา่ทีเ่ราไมพ่ยากรณ ์คอืความเหน็ ๑๐ ประการ
วา่ โลกเทีย่ง โลกไมเ่ทีย่ง โลกมทีีส่ิน้สดุ โลกไม่มีท่ีสิน้สดุ  
ชีวะก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น ชีวะก็อันอื่น สรีระก็อันอื่น 
ตถาคตภายหลังจากตายแล้ว ย่อมมีอีก ตถาคตภายหลัง
จากตายแล้ว ย่อมไม่มีอีก ตถาคตภายหลังจากตายแล้ว   
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ย่อมมีอีกก็มี ไม่มีอีกก็มี ตถาคตภายหลังจากตายแล้ว  
ยอ่มมอีกีกห็ามไิด ้ไม่มอีกีกห็ามไิด ้เปน็สิง่ท่ีเราไมพ่ยากรณ์.

มาลุงก๎ยบุตร อะไรเล่าที่เราพยากรณ์ คือสัจจะว่า  
นี้เป็นทุกข์ นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ นี้เป็นความดับไม่เหลือ
ของทุกข์ และนี้เป็นทางดำาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือ 
ของทุกข์ ดังนี้ นี้เป็นสิ่งที่เราพยากรณ์.

เหตุใดเราจึงพยากรณ์เล่า เพราะสิ่งๆ นี้ ย่อม
ประกอบอยู่ด้วยประโยชน์ เป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์  
เป็นไปพร้อมเพ่ือความเบ่ือหน่าย ความคลายกำาหนัด ความดับ  
ความสงบระงับ ความรู้ยิ่ง ความรู้พร้อม และนิพพาน.
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ตถาคตสอนเร่ืองทุกข์  
และความดับไม่เหลือของทุกข์

-บาลี มู. ม. ๑๒/๒๗๘/๒๘๖.

ภกิษทุัง้หลาย ทัง้ทีเ่รามถีอ้ยคำาอยา่งนี ้มกีารกลา่ว 
อย่างนี้ สมณะและพราหมณ์บางพวก ยังกล่าวตู่เราด้วย 
คำาเท็จเปล่าๆ อันไม่มีจริง ไม่เป็นจริงว่า พระสมณโคดม 
เปน็ผูก้ำาจดั ยอ่มบญัญตัคิวามขาดสญู ความพนิาศ ความไมม่ ี 
ของสัตว์ที่มีอยู่ขึ้นสั่งสอน ดังนี้.

ภิกษุทั้งหลาย เราจะกล่าวอย่างใด หรือไม่กล่าว
อย่างใดก็ตาม สมณะและพราหมณ์บางพวกเหล่านั้น ก็ยัง 
กล่าวตู่เราด้วยคำาเท็จเปล่าๆ อันไม่มีจริง ไม่เป็นจริงว่า  
พระสมณโคดมเป็นผู้กำาจัด ย่อมบัญญัติความขาดสูญ  
ความพินาศ ความไม่มีของสัตว์ที่มีอยู่ขึ้นสั่งสอน ดังนี้. 

ภิกษุทั้งหลาย ในกาลก่อนก็ตาม ในบัดนี้ก็ตาม 
เราบัญญัติขึ้นสอนแต่เรื่องของทุกข์ และความดับของทุกข์ 
เท่านั้น. 

ภิกษุทั้งหลาย ในการกล่าวแต่เรื่องของทุกข์และ
ความดบัของทกุขเ์ชน่นี ้แมจ้ะมใีครดา่วา่ บรภิาษ โกรธเคอืง  
เบียดเบียน กระทบกระเทียบ ตถาคตก็ไม่มีความอาฆาต 
ไม่มีความขุ่นเคือง ไม่มีความไม่ชอบใจเพราะเหตุนั้น.

3๕ 
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ภิกษุทั้งหลาย ในเรื่องเดียวกันนั้นเอง แม้จะมีใคร
มาสักการะ เคารพ นับถอื บชูา ตถาคตกไ็มม่คีวามยนิด ีไมม่ี
ความโสมนสั หรอืเคลิม้ใจไปตาม ภกิษทุัง้หลาย ถ้ามีใคร
มาสักการะ เคารพ นบัถอื บชูา ตถาคตยอ่มมคีวามคดิอยา่งนี ้
วา่ กอ่นหนา้น้ีเรามคีวามรูส้กึตัวทัว่ถงึอยา่งไร บดันีเ้ราก็ตอ้ง
ทำาความรู้สึกตัวทั่วถึงอย่างนั้น ดังนี้.
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ปัญหาท่ีไม่ควรถาม (นัยท่ี 1)

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๕/๓๑.

ภิกษุทั้งหลาย อาหาร ๔ เหล่านี้ ย่อมเป็นไปเพ่ือ
ความดำารงอยู่ของหมูส่ตัวผ์ูเ้กดิมาแลว้ หรือเพือ่อนเุคราะห์
หมู่สัตว์ผู้แสวงหาที่เกิด (จตฺตาโรเม ภิกฺขเว อาหารา ภูตาน วา  

สตฺตาน ิติยา สมฺภเวสีน วา อนุคฺคหาย) อาหาร ๔ อะไรบ้าง คือ
(๑) กวฬีการาหาร ที่หยาบหรือละเอียด 
(๒) ผัสสาหาร 
(๓) มโนสัญเจตนาหาร 
(๔) วิญญาณาหาร 
ภกิษทุัง้หลาย อาหาร ๔ เหลา่น้ีแล ยอ่มเปน็ไปเพ่ือ

ความดำารงอยู่ของหมูส่ตัวผ์ูเ้กดิมาแลว้ หรือเพือ่อนเุคราะห์
หมู่สัตว์ผู้แสวงหาที่เกิด.

ทา่นโมลยิผคัคนุะไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ ข้าแตพ่ระองค์
ผู้เจริญ ใครหนอย่อมกลืนกินวิญญาณาหาร.

นั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรถาม เราไม่ได้กล่าวว่า ย่อม
กลนืกนิ ถา้เรากลา่ววา่ยอ่มกลนืกนิ กค็วรตัง้ปัญหาในข้อน้ัน
ได้วา่ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ใครหนอยอ่มกลนืกิน แตเ่ราไม่
ไดก้ลา่วอยา่งนัน้ ผูใ้ดพงึถามเราผูไ้มไ่ดก้ลา่วอย่างนัน้เชน่นี้
วา่ ข้าแตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ วญิญาณาหารยอ่มมเีพ่ืออะไรหนอ 

3๖ 
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อันน้ีเป็นปัญหาทีค่วรถาม ในปญัหานัน้ ควรช้ีแจงใหก้ระจา่ง 
ว่า วิญญาณาหารย่อมมี เพื่อความบังเกิดในภพใหม่ต่อไป  
(ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ) เมื่อวิญญาณาหารนั้นมีอยู่ สฬายตนะ
ย่อมมี เพราะมีสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ใครหนอย่อมสัมผัส.

นั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรถาม เราไม่ได้กล่าวว่า ย่อม
สมัผสั ถา้เรากลา่ววา่ย่อมสมัผัส กค็วรตัง้ปญัหาในข้อน้ันได้
ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ใครหนอย่อมสัมผัส แต่เราไม่ได้
กล่าวอยา่งนัน้ ผูใ้ดพงึถามเราผูไ้มไ่ดก้ลา่วอยา่งนัน้เชน่นีว้า่  
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เพราะอะไรเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ  
อันนี้ปัญหาที่ควรถาม ในปัญหานั้น ควรชี้แจงให้กระจ่างว่า 
เพราะมีสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็น
ปัจจัย จึงมีเวทนา (ความรู้สึกต่ออารมณ์).

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ใครหนอย่อมรู้สึกต่ออารมณ์.

นั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรถาม เราไม่ได้กล่าวว่า ย่อม
รู้สึกต่ออารมณ์ ถ้าเรากล่าวว่า ย่อมรู้สึกต่ออารมณ์ ก็ควร
ตั้งปัญหาในข้อนั้นได้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ใครหนอ
ย่อมรู้สึกต่ออารมณ์ แต่เราไม่ได้กล่าวอย่างนั้น ผู้ใดพึง
ถามเราผูไ้มไ่ดก้ลา่วอย่างนัน้เชน่นีว้า่ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 
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เพราะอะไรเป็นปจัจยั จงึมเีวทนา อนันีเ้ปน็ปญัหาท่ีควรถาม  
ในปญัหานัน้ ควรชีแ้จงให้กระจา่งว่า เพราะมผีสัสะเปน็ปจัจยั  
จงึมเีวทนา เพราะมเีวทนาเปน็ปจัจยั จึงมตีณัหา (ความอยาก).

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ใครหนอย่อมอยาก.

นั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรถาม เราไม่ได้กล่าวว่า ย่อม
อยาก ถ้าเรากล่าวว่า ย่อมอยาก ก็ควรตั้งปัญหาในข้อน้ัน
ได้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ใครหนอย่อมอยาก แต่เราไม ่
ไดก้ลา่วอยา่งนัน้ ผูใ้ดพงึถามเราผูไ้มไ่ดก้ลา่วอย่างนัน้เชน่นี้ 
ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เพราะอะไรเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา 
อันนีเ้ป็นปัญหาทีค่วรถาม ในปญัหานัน้ ควรช้ีแจงใหก้ระจา่ง
วา่ เพราะมเีวทนาเปน็ปจัจยั จงึมตัีณหา เพราะมตีณัหาเปน็
ปัจจัย จึงมีอุปาทาน (ความยึดมั่น).

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ใครหนอย่อมยึดมั่น.

นั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรถาม เราไม่ได้กล่าวว่า ย่อม
ยึดมั่น ถ้าเรากล่าวว่า ย่อมยึดมั่น ก็ควรตั้งปัญหาในข้อนั้น
ได้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ใครหนอย่อมยึดมั่น แต่เราไม่
ไดก้ลา่วอยา่งนัน้ ผูใ้ดพงึถามเราผูไ้มไ่ดก้ลา่วอย่างนัน้เชน่นี้ 
ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เพราะอะไรเป็นปัจจัย จึงมี
อปุาทาน อนันีเ้ปน็ปญัหาทีค่วรถาม ในปญัหาน้ัน ควรชีแ้จง
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ใหก้ระจา่งวา่ เพราะมตัีณหาเปน็ปจัจยั จงึมอีปุาทาน เพราะ
มีอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมี
ชาติ เพราะมีชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะ
โทมนัสอุปายาสะทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นครบถ้วน ความเกิดขึ้น
พร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.

ผัคคุนะ เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือ
แหง่ผสัสายตนะทัง้ ๖ (บอ่เกดิแหง่ผสัสะทัง้ ๖) นัน้นัน่เทยีว จงึม ี
ความดบัแหง่ผสัสะ เพราะมคีวามดบัแหง่ผสัสะ จงึมคีวามดบั 
แห่งเวทนา เพราะมีความดับแห่งเวทนา จึงมีความดับ
แห่งตัณหา เพราะมีความดับแห่งตัณหา จึงมีความดับแห่ง
อุปาทาน เพราะมีความดับแห่งอุปาทาน จึงมีความดับแห่ง
ภพ เพราะมคีวามดับแห่งภพ จงึมคีวามดบัแห่งชาต ิเพราะมี 
ความดับแห่งชาติน่ันแล ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะ 
โทมนสัอปุายาสะทัง้หลาย จงึดบัสิน้ ความดบัลงแหง่กองทกุข ์
ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.

(พระสูตรนี้ แสดงให้เห็นว่า แท้จริงแล้ว ไม่มีบุคคลที่กลืนกิน
วิญญาณาหาร ไม่มีบุคคลท่ีเป็นเจ้าของอายตนะ ไม่มีบุคคลท่ีกระทำาผัสสะ  
ไม่มีบุคคลที่เสวยเวทนา ไม่มีบุคคลที่อยากด้วยตัณหา ไม่มีบุคคล 
ที่ยึดมั่นถือมั่น มีแต่ธรรมชาติที่เป็นปฏิจจสมุปปันนธรรมอย่างหนึ่งๆ 
เป็นปัจจัย สืบต่อแก่กันและกันต่อไปเท่านั้น)
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ปัญหาท่ีไม่ควรถาม (นัยท่ี ๒)

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๗๒/๑๒๘.

ภกิษทุัง้หลาย เพราะมีอวชิชาเปน็ปจัจัย จึงมีสงัขาร
ทั้งหลาย เพราะมีสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ เพราะมี
วิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย  
จึงมีสฬายตนะ เพราะมีสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ 
เพราะมผีสัสะเปน็ปจัจยั จงึมเีวทนา เพราะมเีวทนาเปน็ปจัจยั 
จึงมีตัณหา เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะมี
อุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมี
ชาติ เพราะมีชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะ 
โทมนัสอุปายาสะทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นครบถ้วน ความเกิดขึ้น
พร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.

ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ชรามรณะเปน็อยา่งไร และชรามรณะน้ี  
เป็นของใคร.

นั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรถาม ภิกษุ บุคคลใดจะพึง
กล่าวอย่างนี้ว่า ชรามรณะเป็นอย่างไร และชรามรณะนี้เป็น
ของใคร ดังนี้ หรือว่าบุคคลใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า ชรา 
มรณะเป็นอย่างอื่น และชรามรณะนี้เป็นของผู้อ่ืน ดังน้ี  
คำากลา่วของบคุคลทัง้สองนัน้ มอีรรถ (เนือ้ความ) อยา่งเดยีวกนั  
ต่างกันแต่เพียงพยัญชนะเท่านั้น.

37 
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ภกิษ ุ เมือ่มทีฏิฐวิา่ ชวีะกอ็นันัน้ สรรีะกอ็นัน้ัน ดงันี้ี  
การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ ย่อมไม่มี ภิกษุ หรือว่าเมื่อ
มีทิฏฐิว่า ชีวะก็อันอื่น สรีระก็อันอื่น ดังนี้ การอยู่ประพฤติ
พรหมจรรย ์ยอ่มไมมี่ ภิกษุ ตถาคต ยอ่มแสดงธรรมโดย
สายกลาง ไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้น คือ ตถาคตย่อม
แสดงดังนี้ว่า เพราะมีชาติเป็นปัจจัย จึงมีชรามรณะ ดังนี้.

ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ชาติเปน็อยา่งไร และชาตินีเ้ปน็ของใคร.

นั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรถาม ภิกษุ บุคคลใดจะพึง
กลา่วอยา่งนีว้า่ ชาตเิป็นอยา่งไร และชาตนิีเ้ป็นของใคร ดงัน้ี 
หรอืวา่บคุคลใดจะพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ชาตเิป็นอยา่งอืน่ และ 
ชาตินี้เป็นของผู้อื่น ดังนี้ คำากล่าวของบุคคลทั้งสองน้ัน  
มีอรรถอย่างเดียวกัน ต่างกันแต่เพียงพยัญชนะเท่านั้น.

ภกิษ ุ เมือ่มทีฏิฐวิา่ ชวีะกอ็นันัน้ สรรีะกอ็นัน้ัน ดงัน้ี 
การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ ย่อมไม่มี ภิกษุ หรือว่าเมื่อ
มีทิฏฐิว่า ชีวะก็อันอื่น สรีระก็อันอื่น ดังนี้ การอยู่ประพฤติ
พรหมจรรย์ ย่อมไม่มี ภิกษุ ตถาคตย่อมแสดงธรรมโดย
สายกลาง ไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้น คือ ตถาคตย่อม
แสดงดังนี้ว่า เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ ดังนี้.
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ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จริญ ภพเปน็อยา่งไร และภพนี ้เป็นของใคร.

นั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรถาม ภิกษุ บุคคลใดจะพึง
กล่าวอย่างนี้ว่า ภพเป็นอย่างไร และภพนี้เป็นของใคร ดังนี้ 
หรือว่าบุคคลใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า ภพเป็นอย่างอื่น และ
ภพนี้เป็นของผู้อื่น ดังนี้ คำากล่าวของบุคคลท้ังสองนั้น มี
อรรถอย่างเดียวกัน ต่างกันแต่เพียงพยัญชนะเท่านั้น.

ภกิษ ุ เมือ่มทีฏิฐวิา่ ชวีะกอ็นันัน้ สรรีะก็อันน้ัน ดงัน้ี 
การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ ย่อมไม่ม ี ภิกษุ หรือว่า เมื่อ
มีทิฏฐิว่า ชีวะก็อันอื่น สรีระก็อันอื่น ดังนี้ การอยู่ประพฤติ
พรหมจรรย์ ย่อมไม่มี ภิกษุ ตถาคตย่อมแสดงธรรมโดย
สายกลาง ไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้น คือ ตถาคตย่อม
แสดงดังนี้ว่า เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ ดังนี้.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อุปาทานเป็นอย่างไร และอุปาทานนี้ 
เป็นของใคร.

นั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรถาม ภิกษุ บุคคลใดจะพึง
กล่าวอย่างนี้ว่า อุปาทานเป็นอย่างไร และอุปาทานนี้เป็น
ของใคร ดงันี ้หรอืวา่บคุคลใดจะพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ อปุาทาน
เป็นอย่างอื่น และอุปาทานนี้เป็นของผู้อื่น ดังนี้ คำากล่าว
ของบคุคลทัง้สองนัน้ มอีรรถอยา่งเดยีวกนั ต่างกนัแตเ่พยีง
พยัญชนะเท่านั้น.
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ภกิษ ุ เมือ่มทีฏิฐวิา่ ชวีะกอ็นันัน้ สรรีะกอ็นัน้ัน ดงัน้ี 
การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ ย่อมไม่ม ี ภิกษุ หรือว่า เมื่อ
มีทิฏฐิว่า ชีวะก็อันอื่น สรีระก็อันอื่น ดังนี้ การอยู่ประพฤติ
พรหมจรรย์ ย่อมไม่มี ภิกษุ ตถาคตย่อมแสดงธรรมโดย
สายกลาง ไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้น คือ ตถาคตย่อม
แสดงดังนี้ว่า เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน ดังนี้.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ตัณหาเป็นอย่างไร และตัณหาน้ีเป็น

ของใคร.

นั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรถาม ภิกษุ บุคคลใดจะพึง
กล่าวอยา่งนีว้า่ ตณัหาเปน็อยา่งไร และตณัหานีเ้ปน็ของใคร  
ดงันี ้หรอืวา่บคุคลใดจะพงึกลา่วอยา่งนีว่้า ตณัหาเปน็อยา่งอืน่  
และตณัหานีเ้ป็นของผูอ้ืน่ ดงันี ้คำากลา่วของบคุคลทัง้สองนัน้  
มีอรรถอย่างเดียวกัน ต่างกันแต่เพียงพยัญชนะเท่านั้น.

ภกิษ ุ เมือ่มทีฏิฐวิา่ ชวีะกอ็นันัน้ สรรีะกอ็นัน้ัน ดงัน้ี 
การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ ย่อมไม่ม ี ภิกษุ หรือว่า เมื่อ
มีทิฏฐิว่า ชีวะก็อันอื่น สรีระก็อันอื่น ดังนี้ การอยู่ประพฤติ
พรหมจรรย ์ยอ่มไมม่ ี ภิกษุ ตถาคต ยอ่มแสดงธรรมโดย
สายกลาง ไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้น คือตถาคตย่อม
แสดงดังนี้ว่า เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา ดังนี้.
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ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เวทนาเป็นอย่างไร และเวทนาน้ีเป็น
ของใคร.

นั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรถาม ภิกษุ บุคคลใดจะพึง
กลา่วอยา่งนีว้า่ เวทนาเปน็อยา่งไร และเวทนาน้ีเปน็ของใคร  
ดงันี ้หรอืวา่บคุคลใดจะพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ เวทนาเปน็อย่างอืน่  
และเวทนานีเ้ปน็ของผูอ้ืน่ ดงันี ้คำากลา่วของบคุคลทัง้สองนัน้  
มีอรรถอย่างเดียวกัน ต่างกันแต่เพียงพยัญชนะเท่านั้น.

ภกิษ ุ เมือ่มทีฏิฐวิา่ ชวีะกอ็นันัน้ สรรีะก็อันน้ัน ดงัน้ี 
การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ ย่อมไม่ม ี ภิกษุ หรือว่า เมื่อ
มีทิฏฐิว่า ชีวะก็อันอื่น สรีระก็อันอื่น ดังนี้ การอยู่ประพฤติ
พรหมจรรย์ ย่อมไม่มี ภิกษุ ตถาคตย่อมแสดงธรรมโดย
สายกลาง ไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้น คือ ตถาคตย่อม
แสดงดังนี้ว่า เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา ดังนี้.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ผัสสะเป็นอย่างไร และผัสสะนี้เป็น 

ของใคร.

นั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรถาม ภิกษุ บุคคลใดจะพึง
กล่าวอย่างนี้ว่า ผัสสะเป็นอย่างไร และผัสสะนี้เป็นของใคร 
ดงันี ้หรอืวา่บคุคลใดจะพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ผสัสะเปน็อยา่งอืน่  
และผสัสะนีเ้ปน็ของผูอ้ืน่ ดังนี ้คำากล่าวของบคุคลท้ังสองน้ัน  
มีอรรถอย่างเดียวกัน ต่างกันแต่เพียงพยัญชนะเท่านั้น.
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ภกิษ ุ เมือ่มทีฏิฐวิา่ ชวีะกอ็นันัน้ สรรีะกอ็นัน้ัน ดงัน้ี 
การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ ย่อมไม่มี ภิกษุ หรือว่าเมื่อ
มีทิฏฐิว่า ชีวะก็อันอื่น สรีระก็อันอื่น ดังนี้ การอยู่ประพฤติ
พรหมจรรย์ ย่อมไม่มี ภิกษุ ตถาคตย่อมแสดงธรรมโดย
สายกลาง ไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้น คือ ตถาคตย่อม
แสดงดงันีว้า่ เพราะมสีฬายตนะเปน็ปจัจยั จงึมผีสัสะ ดงันี.้

ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ สฬายตนะเปน็อย่างไร และสฬายตนะนี ้
เป็นของใคร.

นั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรถาม ภิกษุ บุคคลใดจะพึง
กลา่วอยา่งนีว้า่ สฬายตนะเปน็อย่างไร และสฬายตนะน้ีเป็น
ของใคร ดงันี ้หรอืวา่บคุคลใดจะพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ สฬายตนะ 
เป็นอย่างอื่น และสฬายตนะนี้เป็นของผู้อื่น ดังนี้ คำากล่าว
ของบคุคลทัง้สองน้ัน มอีรรถอยา่งเดยีวกนั ต่างกนัแตเ่พยีง
พยัญชนะเท่านั้น.

ภกิษ ุ เมือ่มทีฏิฐวิา่ ชวีะกอ็นันัน้ สรรีะกอ็นัน้ัน ดงัน้ี 
การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ ย่อมไม่มี ภิกษุ หรือว่าเมื่อ
มีทิฏฐิว่า ชีวะก็อันอื่น สรีระก็อันอื่น ดังนี้ การอยู่ประพฤติ
พรหมจรรย ์ยอ่มไมม่ ี ภิกษุ ตถาคต ยอ่มแสดงธรรมโดย
สายกลาง ไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้น คือ ตถาคตย่อม
แสดงดงัน้ีว่า เพราะมนีามรูปเปน็ปัจจยั จงึมสีฬายตนะ ดงันี.้
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ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ นามรูปเป็นอย่างไร และนามรูปน้ีเป็น

ของใคร.

นั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรถาม ภิกษุ บุคคลใดจะพึง
กล่าวอย่างน้ีว่า นามรปูเป็นอย่างไร และนามรปูนีเ้ปน็ของใคร  
ดังน้ี หรือว่า บุคคลใดจะพึงกล่าวอย่างน้ีว่า นามรูปเป็นอย่างอ่ืน  
และนามรปูนีเ้ป็นของผูอ้ืน่ ดงันี ้คำากลา่วของบคุคลทัง้สองนัน้  
มีอรรถอย่างเดียวกัน ต่างกันแต่เพียงพยัญชนะเท่านั้น.

ภกิษ ุ เมือ่มทีฏิฐวิา่ ชวีะกอ็นันัน้ สรรีะก็อันน้ัน ดงัน้ี 
การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ ย่อมไม่มี ภิกษุ หรือว่าเมื่อ
มีทิฏฐิว่า ชีวะก็อันอื่น สรีระก็อันอื่น ดังนี้ การอยู่ประพฤติ
พรหมจรรย์ ย่อมไม่มี ภิกษุ ตถาคตย่อมแสดงธรรมโดย
สายกลาง ไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้น คือ ตถาคตย่อม
แสดงดังนี้ว่า เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป ดังนี้.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ วิญญาณเป็นอย่างไร และวิญญาณนี้

เป็นของใคร.

นั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรถาม ภิกษุ บุคคลใดจะพึง
กล่าวอย่างนี้ว่า วิญญาณเป็นอย่างไร และวิญญาณน้ีเป็น 
ของใคร ดังนี ้หรอืวา่บคุคลใดจะพงึกลา่วอยา่งน้ีว่า วิญญาณ
เป็นอย่างอื่น และวิญญาณนี้เป็นของผู้อื่น ดังนี้ คำากล่าว
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ของบคุคลทัง้สองน้ัน มอีรรถอยา่งเดยีวกนั ต่างกนัแตเ่พยีง
พยัญชนะเท่านั้น.

ภกิษ ุ เมือ่มทีฏิฐวิา่ ชวีะกอ็นันัน้ สรรีะกอ็นัน้ัน ดงัน้ี 
การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ ย่อมไม่มี ภิกษุ หรือว่าเมื่อ
มีทิฏฐิว่า ชีวะก็อันอื่น สรีระก็อันอื่น ดังนี้ การอยู่ประพฤติ
พรหมจรรย ์ยอ่มไมมี่ ภิกษุ ตถาคต ยอ่มแสดงธรรมโดย
สายกลาง ไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้น คือ ตถาคตย่อม
แสดงดังนี้ว่า เพราะมีสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ ดังนี้.

ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ สงัขารทัง้หลายเปน็อยา่งไร และสงัขาร 

ทั้งหลายเหล่านี้เป็นของใคร.

นั่นเป็นปัญหาท่ีไม่ควรถาม ภิกษุ บุคคลใดจะ
พึงกล่าวอย่างน้ีว่า สังขารทั้งหลายเป็นอย่างไร และสังขาร 
ทัง้หลายเหลา่นีเ้ปน็ของใคร ดังนี ้หรือว่าบคุคลใดจะพงึกลา่ว 
อย่างนี้ว่า สังขารทั้งหลายเป็นอย่างอื่น และสังขารทั้งหลาย
เหล่าน้ีเป็นของผู้อื่น ดังน้ี คำากล่าวของบุคคลทั้งสองน้ัน  
มีอรรถอย่างเดียวกัน ต่างกันแต่เพียงพยัญชนะเท่านั้น.

ภกิษ ุ เมือ่มทีฏิฐวิา่ ชวีะกอ็นันัน้ สรรีะกอ็นัน้ัน ดงัน้ี 
การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ ย่อมไม่มี ภิกษุ หรือว่าเมื่อ
มีทิฏฐิว่า ชีวะก็อันอื่น สรีระก็อันอื่น ดังนี้ การอยู่ประพฤติ
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พรหมจรรย์ ย่อมไม่มี ภิกษุ ตถาคตย่อมแสดงธรรมโดย
สายกลาง ไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้น คือ ตถาคตย่อม
แสดงดังนี้ว่า เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขารทั้งหลาย 
ดังนี้.

ภกิษ ุ เพราะความจางคลายดบัไปโดยไม่เหลอืแหง่
อวิชชานั้นนั่นเอง ทิฏฐิทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ดำาเนิน
ไปผิดทาง อันบุคคลเสพผิดแล้ว ดิ้นรนไปผิดแล้วว่า ชรา
มรณะเปน็อยา่งไร และชรามรณะนีเ้ปน็ของใคร ดงัน้ี หรือว่า 
ชรามรณะเป็นอย่างอื่น และชรามรณะนี้เป็นของผู้อื่น ดังน้ี 
หรอืวา่ ชวีะกอ็นันัน้ สรีระกอ็นันัน้ ดงันี ้หรือวา่ ชีวะก็อันอ่ืน  
สรีระก็อันอ่ืน ดังนี้ ทิฏฐิทั้งหมดนั้น เป็นสิ่งที่บุคคลนั้นละ
ไดแ้ลว้ ตดัรากขาดแลว้ ทำาให้เปน็เหมอืนตาลยอดดว้นแลว้ 
ถึงซึ่งความไม่มีแล้ว มีอันไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดา.

ภกิษ ุ เพราะความจางคลายดบัไปโดยไม่เหลอืแหง่
อวิชชานั้นนั่นเอง ทิฏฐิทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ดำาเนิน
ไปผิดทาง อันบุคคลเสพผิดแล้ว ดิ้นรนไปผิดแล้วว่า ชาติ
เป็นอย่างไร และชาตินี้เป็นของใคร ดังนี้ หรือว่า ชาติเป็น
อย่างอื่น และชาตินี้เป็นของผู้อื่น ดังนี้ หรือว่า ชีวะก็อันนั้น 
สรีระก็อันนั้น ดังนี้ หรือว่า ชีวะก็อันอื่น สรีระก็อันอื่น ดังนี้  
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ทฏิฐทิัง้หมดนัน้ เป็นส่ิงทีบ่คุคลนัน้ละไดแ้ลว้ ตดัรากขาดแลว้  
ทำาให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วนแล้ว ถึงซึ่งความไม่มีแล้ว  
มีอันไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดา.

ภกิษ ุ เพราะความจางคลายดบัไปโดยไมเ่หลอืแหง่
อวิชชานั้นนั่นเอง ทิฏฐิทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ดำาเนิน
ไปผิดทาง อันบุคคลเสพผิดแล้ว ดิ้นรนไปผิดแล้วว่า ภพ
เป็นอยา่งไร และภพนีเ้ปน็ของใคร … เปน็สิง่ทีบ่คุคลนัน้ละ
ไดแ้ลว้ ตดัรากขาดแล้ว ทำาให้เปน็เหมอืนตาลยอดดว้นแลว้ 
ถึงซึ่งความไม่มีแล้ว มีอันไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดา. 

ภกิษ ุ เพราะความจางคลายดบัไปโดยไมเ่หลอืแหง่ 
อวิชชานั้นนั่นเอง ทิฏฐิทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ดำาเนิน
ไปผิดทาง อันบุคคลเสพผิดแล้ว ดิ้นรนไปผิดแล้วว่า 
อุปาทานเป็นอย่างไร และอุปาทานนี้เป็นของใคร … เป็น
สิ่งที่บุคคลนั้นละได้แล้ว ตัดรากขาดแล้ว ทำาให้เป็นเหมือน
ตาลยอดด้วนแล้ว ถึงซึ่งความไม่มีแล้ว มีอันไม่เกิดข้ึนอีก
ต่อไปเป็นธรรมดา.

ภกิษ ุ เพราะความจางคลายดบัไปโดยไมเ่หลอืแหง่
อวิชชานั้นนั่นเอง ทิฏฐิทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ดำาเนิน
ไปผิดทาง อนับคุคลเสพผดิแลว้ ดิน้รนไปผดิแลว้วา่ ตณัหา
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เปน็อยา่งไร และตณัหานีเ้ปน็ของใคร … เปน็สิง่ทีบ่คุคลน้ัน 
ละไดแ้ลว้ ตดัรากขาดแลว้ ทำาใหเ้ปน็เหมอืนตาลยอดดว้นแลว้  
ถึงซึ่งความไม่มีแล้ว มีอันไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดา.

ภกิษ ุ เพราะความจางคลายดบัไปโดยไม่เหลอืแหง่
อวิชชานั้นนั่นเอง ทิฏฐิทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ดำาเนิน
ไปผดิทาง อนับคุคลเสพผดิแลว้ ดิน้รนไปผดิแลว้วา่ เวทนา
เปน็อยา่งไร และเวทนานีเ้ปน็ของใคร … เปน็สิง่ท่ีบคุคลน้ัน 
ละไดแ้ลว้ ตดัรากขาดแลว้ ทำาใหเ้ปน็เหมอืนตาลยอดดว้นแลว้  
ถึงซึ่งความไม่มีแล้ว มีอันไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดา.

ภกิษ ุ เพราะความจางคลายดบัไปโดยไม่เหลอืแหง่
อวิชชานั้นนั่นเอง ทิฏฐิทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ดำาเนิน
ไปผิดทาง อันบุคคลเสพผิดแล้ว ดิ้นรนไปผิดแล้วว่า ผัสสะ 
เป็นอย่างไร และผัสสะนี้เป็นของใคร … เป็นสิ่งที่บุคคลนั้น 
ละไดแ้ลว้ ตดัรากขาดแลว้ ทำาใหเ้ปน็เหมอืนตาลยอดดว้นแลว้  
ถึงซึ่งความไม่มีแล้ว มีอันไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดา.

ภกิษ ุ เพราะความจางคลายดบัไปโดยไม่เหลอืแหง่
อวชิชาน้ันนัน่เอง ทฏิฐทิัง้หลายอยา่งใดอยา่งหนึง่ ทีด่ำาเนนิไป
ผดิทาง อันบุคคลเสพผดิแลว้ ด้ินรนไปผดิแลว้วา่ สฬายตนะ 
เป็นอย่างไร และสฬายตนะน้ีเป็นของใคร … เป็นส่ิงท่ีบุคคลน้ัน 
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ละไดแ้ลว้ ตดัรากขาดแลว้ ทำาใหเ้ปน็เหมอืนตาลยอดดว้นแลว้  
ถึงซึ่งความไม่มีแล้ว มีอันไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดา.

ภกิษ ุ เพราะความจางคลายดบัไปโดยไมเ่หลอืแหง่
อวิชชานั้นนั่นเอง ทิฏฐิทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ดำาเนิน
ไปผดิทาง อนับคุคลเสพผดิแลว้ ด้ินรนไปผดิแลว้วา่ นามรูป
เป็นอยา่งไร และนามรูปนีเ้ปน็ของใคร … เปน็สิง่ทีบ่คุคลนัน้ 
ละไดแ้ลว้ ตดัรากขาดแลว้ ทำาใหเ้ปน็เหมอืนตาลยอดดว้นแลว้  
ถึงซึ่งความไม่มีแล้ว มีอันไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดา.

ภกิษ ุ เพราะความจางคลายดบัไปโดยไมเ่หลอืแหง่ 
อวิชชานั้นนั่นเอง ทิฏฐิทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ดำาเนิน
ไปผิดทาง อันบุคคลเสพผิดแล้ว ดิ้นรนไปผิดแล้วว่า 
วิญญาณเป็นอย่างไร และวิญญาณนี้เป็นของใคร … เป็น
สิ่งที่บุคคลนั้นละได้แล้ว ตัดรากขาดแล้ว ทำาให้เป็นเหมือน
ตาลยอดด้วนแล้ว ถึงซึ่งความไม่มีแล้ว มีอันไม่เกิดข้ึนอีก
ต่อไปเป็นธรรมดา.

ภกิษ ุ เพราะความจางคลายดบัไปโดยไมเ่หลอืแหง่
อวิชชานั้นนั่นเอง ทิฏฐิทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ดำาเนิน
ไปผดิทาง อันบคุคลเสพผดิแลว้ ดิน้รนไปผดิแลว้วา่ สงัขาร
ทัง้หลายเป็นอย่างไร และสงัขารทัง้หลายเหลา่นีเ้ปน็ของใคร 
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ดงันี ้หรอืวา่ สงัขารทัง้หลายเปน็อยา่งอืน่ และสงัขารทัง้หลาย 
เหลา่น้ีเป็นของผูอ้ืน่ ดงันี ้หรอืวา่ ชวีะกอ็นันัน้ สรีระก็อันน้ัน 
ดงันี ้หรือวา่ ชวีะกอ็นัอืน่ สรีระกอั็นอืน่ ดงันี ้ทฏิฐท้ัิงหมดนัน้  
เป็นสิ่งที่บุคคลนั้นละได้แล้ว ตัดรากขาดแล้ว ทำาให้เป็น
เหมือนตาลยอดด้วนแล้ว ถึงซึ่งความไม่มีแล้ว มีอันไม่เกิด
ขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดา ดังนี้.
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พระอรหันต์ไปเกิดหรือไม่ไปเกิด
-บาลี ม. ม. ๑๓/๒๔๕/๒๔๘.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภิกษุผู้มีจิตพ้นวิเศษแล้ว จะไปเกิดใน

ที่ใด พระเจ้าข้า.

วัจฉะ ที่ใช้คำาพูดว่า จะไปเกิด นั้นไม่ควรเลย.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าเช่นนั้น จะไม่ไปเกิดหรือ.

วัจฉะ  ที่ใช้คำาพูดว่า จะไม่ไปเกิด นั้นก็ไม่ควร.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าเช่นนั้น บางทีเกิด บางทีไม่เกิด 

กระนั้นหรือ.

วัจฉะ ที่ใช้คำาพูดว่า บางทีเกิด บางทีไม่เกิด นั้นก็
ไม่ควร.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าเช่นนั้น ภิกษุผู้มีจิตพ้นวิเศษแล้ว  

จะว่าไปเกิดก็ไม่ใช่ ไม่ไปเกิดก็ไม่ใช่ กระนั้นหรือ.

วัจฉะ  ที่ใช้คำาพูดว่า จะไปเกิดก็ไม่ใช่ ไม่ไปเกิดก็
ไม่ใช่ แม้ดังนี้ก็ไม่ควร.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้อที่พระองค์ตรัสตอบนี้ ข้าพเจ้าไม่รู้

เรื่องเสียแล้วทำาให้ข้าพเจ้าวนเวียนเสียแล้ว แม้ความเลื่อมใสที่ข้าพเจ้ามี

แล้ว ต่อพระองค์ในการตรัสไว้ตอนต้นๆ บัดนี้ก็ได้ลางเลือนไปเสียแล้ว.

38 
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วัจฉะ ที่ท่านไม่รู้เรื่องนั้น ก็สมควรแล้ว ที่ท่านเกิด 
รู้สึกวนเวียนนั้น ก็สมควรแล้ว เพราะธรรมนี้เป็นของลุ่มลึก  
ยากที่จะเห็น ยากที่จะรู้ตาม ธรรมนี้เป็นของสงบระงับ 
ประณีต ไม่เป็นวิสัยที่จะหยั่งถึงได้ดว้ยการตรึก ธรรมนี้เป็น 
ของละเอียด บัณฑิตจึงจะรู้ได้ ธรรมนี้ ตัวท่านมีความเห็น 
มาก่อนหน้านี้ เป็นอย่างอื่น มีความพอใจที่จะฟังให้เป็น
อย่างอ่ืน มีความชอบใจจะให้พยากรณ์เป็นอย่างอื่น เคย
ปฏิบัติทำาความเพียรเพื่อได้ผลเป็นอย่างอื่น ท่านเองได้มี
ครูบาอาจารย์เป็นอย่างอื่น ฉะนั้นท่านจึงรู้ได้ยาก วัจฉะ  
ถ้าเช่นนั้น เราจักย้อนถามท่านดู ท่านเห็นควรอย่างใด  
จงกล่าวแก้อย่างนั้น.

วัจฉะ ท่านจะสำาคัญความข้อน้ีว่าอย่างไร ถ้าไฟ 
ลุกโพลงอยู่ต่อหน้าท่าน ท่านจะพึงรู้ได้หรือไม่ว่า ไฟน้ี 
ลุกโพลงๆ อยู่ต่อหน้าเรา.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าพึงรู้ได้ พระเจ้าข้า.

วัจฉะ หากมีคนถามท่านว่า ไฟท่ีลุกโพลงอยู่ 
ต่อหน้าท่านนี้ มันอาศัยอะไรจึงลุกได้ เมื่อถูกถามอย่างน้ี 
ท่านจะกล่าวแก้เขาว่าอย่างไร.
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ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ไฟที่ลุกโพลงๆ อยู่ต่อหน้านี้ มันอาศัย

หญ้าหรือไม้เป็นเชื้อ มันจึงลุกอยู่ได้ พระเจ้าข้า.

วัจฉะ หากไฟนั้นดับไปต่อหน้าท่าน ท่านจะพึงรู้
หรือไม่ว่า ไฟได้ดับไปต่อหน้าเรา.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าพึงรู้ได้ พระเจ้าข้า.

วัจฉะ หากมีคนถามท่านว่า ไฟที่ดับไปต่อหน้า
ท่านนั้น มันไปทางทิศไหนเสีย ทิศตะวันออกหรือตะวันตก 
ทิศเหนือหรือใต้ เมื่อถูกถามอย่างนี้ ท่านจะกล่าวแก้เขาว่า
อย่างไร.

ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอ้นัน้ไมค่วรกลา่วอยา่งนัน้ เพราะไฟนัน้ 

อาศยัเชือ้คอืหญา้หรอืไมจ้งึลกุขึน้ได ้แตถ่า้เชือ้นัน้มนัสิน้ไปแลว้ ทัง้ไมม่ี

อะไรอื่นเป็นเชื้ออีก ไฟนั้นก็ควรนับว่าไม่มีเชื้อ ดับไปแล้ว.

วัจฉะ ฉันใดก็ฉันนั้น เมื่อไปบัญญัติอะไรขึ้นมาให้
เปน็ตถาคต โดยถือเอารูปใดขึน้มา รูปนัน้ตถาคตละไดแ้ลว้  
ตัดรากขาดแล้ว ทำาให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วนแล้ว ถึงซ่ึง
ความไม่มีแล้ว มีอันไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดา.

วัจฉะ ตถาคตอยู่นอกเหนือการนับว่าเป็นรูป 
เสยีแลว้มนัเป็นเรือ่งลึกซึง้ ทีใ่ครๆ ไมพ่งึประมาณได ้หยัง่ถงึ 
ได้ยาก เหมือนด่ังห้วงมหาสมุทรฉะนั้น วัจฉะ ข้อนี้จึง 
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ไม่ควรจะกล่าวว่าเกิด ไม่ควรจะกล่าวว่าไม่เกิด ไม่ควรจะ
กล่าวว่าบางทีก็เกิด บางทีก็ไม่เกิด และไม่ควรจะกล่าวว่า
เกิดก็ไม่ใช่ ไม่เกิดก็ไม่ใช่ 

วจัฉะ เม่ือไปบญัญตัอิะไรขึน้มาใหเ้ป็นตถาคต โดย
ถือเอาเวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณใดข้ึนมา 
วิญญาณนั้นตถาคตละได้แล้ว ตัดรากขาดแล้ว ทำาให้เป็น
เหมือนตาลยอดด้วนแล้ว ถึงซ่ึงความไม่มีแล้ว มีอันไม่เกิดข้ึน 
อีกต่อไปเป็นธรรมดา. 

วัจฉะ ตถาคตอยูน่อกเหนอืการนบัวา่เปน็วญิญาณ
เสยีแลว้มนัเป็นเร่ืองลกึซึง้ ทีใ่ครๆ ไมพ่งึประมาณได ้หยัง่ถงึ 
ได้ยาก เหมือนด่ังห้วงมหาสมุทรฉะนั้น วัจฉะ ข้อนี้จึง 
ไม่ควรจะกล่าวว่าเกิด ไม่ควรจะกล่าวว่าไม่เกิด ไม่ควรจะ
กลา่ววา่บางทกีเ็กดิ บางทกีไ็มเ่กดิ และไมค่วรจะกลา่วว่าเกิด
ก็ไม่ใช่ ไม่เกิดก็ไม่ใช่ ดังนี้แล.
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ตถาคตพ้นแล้วจากอุปาทานขันธ์ ๕ 
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๑๒/๒๑๐.

… อนุราธะ เธอจะสำาคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร  
รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง.

ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะตามเหน็สิง่นัน้วา่ นัน่ของเรา นัน่เปน็เรา  
นั่นเป็นตัวตนของเรา.

ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

อนุราธะ เธอจะสำาคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร เวทนา 
... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยง.

ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะตามเหน็สิง่นัน้วา่ นัน่ของเรา นัน่เปน็
เรา นั่นเป็นตัวตนของเรา.

ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

39 
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อนุราธะ เพราะเหตุน้ันในเร่ืองน้ี รูปอย่างใดอย่างหน่ึง  
ทั้งที่เป็นอดีต อนาคตหรือปัจจุบันก็ตาม เป็นภายในหรือ
ภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีต
ก็ตาม อยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็ตาม รูปทั้งหมดนั้นเธอพึงเห็น
ด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างน้ีว่า น่ันไม่ใช่
ของเรา ไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา. 

อนรุาธะ เวทนาอยา่งใดอยา่งหนึง่ … สญัญาอยา่งใด 
อย่างหนึ่ง … สังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่ง … วิญญาณอย่างใด
อย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต หรือปัจจุบันก็ตาม เป็น
ภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลว
หรือประณีตก็ตาม อยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็ตาม วิญญาณ
ทั้งหมดน้ัน เธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็น
จริงอย่างน้ีว่า น่ันไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตน
ของเรา.

อนุราธะ อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ 
ย่อมเบ่ือหน่ายแม้ในรูป ย่อมเบ่ือหน่ายแม้ในเวทนา ย่อม
เบ่ือหน่ายแมใ้นสัญญา ยอ่มเบือ่หนา่ยแมใ้นสงัขารท้ังหลาย 
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลาย
กำาหนดั เพราะคลายกำาหนดั ยอ่มหลดุพน้ เม่ือหลดุพ้นแลว้ 
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ยอ่มมญีาณหยัง่รูว้า่ หลดุพน้แล้ว อริยสาวกนัน้ยอ่มรูช้ดัวา่  
ชาตสิิน้แลว้ พรหมจรรยอ์ยูจ่บแลว้ กจิทีค่วรทำาไดท้ำาเสรจ็แลว้  
กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มี ดังนี้.

อนุราธะ เธอจะสำาคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร เธอ
พิจารณาเห็นรูปว่าเป็นตถาคตหรือ.

ไม่ใช่อย่างนั้น พระเจ้าข้า.

อนุราธะ เธอจะสำาคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร เธอ
พิจารณาเห็นเวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณว่า
เป็นตถาคตหรือ.

ไม่ใช่อย่างนั้น พระเจ้าข้า.

อนุราธะ เธอจะสำาคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร เธอ
พิจารณาเห็นว่า ตถาคตมีในรูปหรือ.

ไม่ใช่อย่างนั้น พระเจ้าข้า.

อนุราธะ เธอจะสำาคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร เธอ
พิจารณาเห็นว่า ตถาคตมีนอกจากรูปหรือ.

ไม่ใช่อย่างนั้น พระเจ้าข้า.

อนุราธะ เธอจะสำาคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร เธอ
พิจารณาเห็นว่า ตถาคตมีในเวทนา … มีนอกจากเวทนา … 
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มใีนสญัญา ... มนีอกจากสญัญา … มใีนสงัขาร ... มนีอกจาก 
สังขาร ... มีในวิญญาณ … มีนอกจากวิญญาณ หรือ.

ไม่ใช่อย่างนั้น พระเจ้าข้า.

อนุราธะ เธอจะสำาคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร เธอ
พิจารณาเห็นว่า ตถาคตมีรูป ... มีเวทนา ... มีสัญญา ...  
มีสังขาร ... มีวิญญาณ หรือ.

ไม่ใช่อย่างนั้น พระเจ้าข้า.

อนุราธะ เธอจะสำาคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร เธอ
พิจารณาเห็นว่า ตถาคตไมม่รูีป ... ไมม่เีวทนา ... ไมม่สีญัญา  
... ไม่มีสังขาร … ไม่มีวิญญาณ หรือ.

ไม่ใช่อย่างนั้น พระเจ้าข้า.

อนุราธะ โดยที่แท้แล้วเธอจะค้นหาตถาคตในขันธ์
ทัง้ ๕ นีใ้นปัจจบุนัไมไ่ดเ้ลย ควรหรือทีเ่ธอจะตอบวา่ ผูม้อีายุ
ทัง้หลาย พระตถาคตเปน็อดุมบรุษุ เปน็บรมบุรุษ ทรงบรรลุ
ธรรมที่ควรบรรลุอย่างยอดเยี่ยม เม่ือจะทรงบัญญัติข้อนั้น 
ย่อมทรงบัญญัติเว้นจากฐานะ 4 ประการนี้ คือ.

หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอีก (โหติ ตถาคโต ปรมฺ

มรณาติ).
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หลงัจากตายแลว้ ตถาคตไมเ่กดิอีก (น โหติ ตถาคโต  

ปรมฺมรณาติ).
หลังจากตายแล้ว ตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีก 

(โหติ จ น จ โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ).
หลงัจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกิดอกีก็มิใช่ จะว่า

ไม่เกิดอีกก็มิใช่ (เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ) หรือ.

ข้อนั้นไม่ควรเลย พระเจ้าข้า.

ดีละ ดีละ อนุราธะ ทั้งในกาลก่อนและในบัดนี้  
เราย่อมบัญญัติทุกข์และความดับทุกข์เท่านั้น.
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ความเกิดข้ึน และความดับแห่งทุกข์
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๒๖/๒๕๐.

ภิกษุทั้งหลาย คร้ังก่อนแต่การตรัสรู้ เมื่อเรายัง 
ไมไ่ดต้รสัรู ้ยงัเปน็โพธสิตัวอ์ยู ่เรานัน้ไดม้คีวามคดิอยา่งนีว้า่ 
สัตว์โลกนี้ถึงความลำาบากหนอ ย่อมเกิด ย่อมแก่ ย่อมตาย 
ย่อมจุติ และย่อมอุบัติ ก็เมื่อสัตว์โลกไม่รู้จักอุบายเครื่อง
ออกไปพ้นจากทกุขค์อืชราและมรณะแลว้ การออกจากทกุข์
คือชราและมรณะนี้ จะปรากฏขึ้นได้อย่างไร.

ภิกษุทั้งหลาย เรานั้นได้มีความคิดอย่างน้ีว่า เม่ือ
อะไรหนอมีอยู่ ชราและมรณะจึงมี เพราะอะไรเป็นปัจจัย  
จงึมชีราและมรณะ เพราะการทำาในใจโดยแยบคายของเรานัน้  
จึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่า เมื่อชาตินั่นแหละมีอยู่ ชราและ
มรณะจึงมี เพราะมีชาติเป็นปัจจัย จึงมีชราและมรณะ.

ภิกษุทั้งหลาย เรานั้นได้มีความคิดอย่างน้ีว่า เม่ือ
อะไรหนอมีอยู่ ชาติจึงมี เพราะอะไรเป็นปัจจัย จึงมีชาติ 
เพราะการทำาในใจโดยแยบคายของเรานั้น จึงได้รู้แจ้งด้วย
ปัญญาว่า เมื่อภพนั่นแหละมีอยู่ ชาติจึงมี เพราะมีภพเป็น
ปัจจัย จึงมีชาติ.

40 
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… เมื่ออุปาทานนั่นแหละมีอยู่ ภพจึงมี เพราะมี
อุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ.

… เมือ่ตณัหานัน่แหละมอียู ่อปุาทานจงึม ี เพราะมี
ตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน.

… เมื่อเวทนานั่นแหละมีอยู่ ตัณหาจึงมี เพราะมี
เวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา.

… เมื่อผัสสะนั่นแหละมีอยู่ เวทนาจึงมี เพราะมี 
ผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา.

… เมือ่สฬายตนะน่ันแหละมอียู ่ผสัสะจงึม ี เพราะม ี
สฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ.

… เมือ่นามรปูนัน่แหละมอียู ่สฬายตนะจงึมี เพราะม ี
นามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ.

ภิกษุทั้งหลาย เรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่า  
เมื่ออะไรหนอมีอยู่ นามรูปจึงมี เพราะอะไรเป็นปัจจัย  
จึงมีนามรูป เพราะการทำาในใจโดยแยบคายของเรานั้น  
จึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่า เมื่อวิญญาณนั่นแหละมีอยู่  
นามรูปจึงม ี เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป.

ภิกษุทั้งหลาย เรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่า  
เม่ืออะไรหนอมีอยู่ วิญญาณจึงมี เพราะอะไรเป็นปัจจัย  
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จึงมีวิญญาณ เพราะการทำาในใจโดยแยบคายของเราน้ัน  
จึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่า เม่ือนามรูปน่ันแหละมีอยู่ 
วิญญาณจึงม ี เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ.

ภิกษุท้ังหลาย ความรู้แจ้งนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่า 
วญิญาณนี ้ยอ่มเวยีนกลบัมา ไม่ไปพน้จากนามรปูไดเ้ลย  
ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้สตัวโ์ลกจงึเกดิบา้ง จงึแกบ่า้ง จงึตายบา้ง  
จึงจุติบ้าง จึงอุบัติบ้าง กล่าวคือ เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย 
จึงมีวิญญาณ เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป  
เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ เพราะมีสฬายตนะ 
เป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา 
เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา เพราะมีตัณหาเป็น
ปัจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ 
เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ เพราะมีชาติเป็นปัจจัย  
ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะท้ังหลาย  
จึงเกิดข้ึนครบถ้วน ความเกิดข้ึนพร้อมแห่งกองทุกข์ท้ังส้ินน้ี  
ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.

ภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง 
ได้เกิดข้ึนแล้วแก่เรา ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟัง 
มากอ่นวา่ ความเกดิขึน้พร้อม (สมทุโย) ความเกดิข้ึนพรอ้ม 
(สมุทโย) ดังนี้.
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ภิกษุทั้งหลาย เรานั้นได้มีความคิดอย่างน้ีว่า เม่ือ
อะไรหนอไม่มีอยู่ ชราและมรณะจึงไม่มี เพราะอะไรดับ 
ชราและมรณะจึงดับ เพราะการทำาในใจโดยแยบคาย 
ของเรานั้น จึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่า เมื่อชาตินั่นแหละไม่มี  
ชราและมรณะจึงไม่มี เพราะความดับแห่งชาติ จึงมี 
ความดับแห่งชราและมรณะ.

ภิกษุทั้งหลาย เรานั้นได้มีความคิดอย่างน้ีว่า เม่ือ
อะไรหนอไม่มีอยู่ ชาติจึงไม่มี เพราะอะไรดับ ชาติจึงดับ  
เพราะการทำาในใจโดยแยบคายของเรานั้น จึงได้รู้แจ้งด้วย 
ปัญญาว่า เมื่อภพนั่นแหละไม่มี ชาติจึงไม่มี เพราะมี 
ความดับแห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติ.

… เมื่ออุปาทานนั่นแหละไม่มี ภพจึงไม่มี เพราะมี
ความดับแห่งอุปาทาน จึงมีความดับแห่งภพ.

… เมือ่ตณัหานัน่แหละไมมี่ อปุาทานจงึไมม่ ี เพราะมี 
ความดับแห่งตัณหา จึงมีความดับอุปาทาน.

… เมือ่เวทนานัน่แหละไมม่ ีตณัหาจงึไมม่ ี เพราะมี
ความดับแห่งเวทนา จึงมีความดับแห่งตัณหา.

… เมื่อผัสสะนั่นแหละไม่มี เวทนาจึงไม่มี เพราะม ี
ความดับแห่งผัสสะ จึงมีความดับแห่งเวทนา.



149

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สัตว์

… เมื่อสฬายตนะนั่นแหละไม่มี ผัสสะจึงไม่มี 
เพราะมีความดับแห่งสฬายตนะ จึงมีความดับแห่งผัสสะ.

… เมื่อนามรูปนั่นแหละไม่มี สฬายตนะจึงไม่มี 
เพราะมีความดับแห่งนามรูป จึงมีความดับแห่งสฬายตนะ.

ภิกษุทั้งหลาย เรานั้นได้มีความคิดอย่างน้ีว่า เม่ือ
อะไรหนอไมม่ ีนามรูปจงึไมม่ ี เพราะอะไรดบั นามรปูจงึดับ  
เพราะการทำาในใจโดยแยบคายของเรานั้น จึงได้รู้แจ้งด้วย
ปัญญาว่า เมื่อวิญญาณนั่นแหละไม่มี นามรูปจึงไม่มี 
เพราะมคีวามดบัแห่งวญิญาณ จึงมคีวามดบัแหง่นามรปู.

ภิกษุท้ังหลาย เราน้ันได้มีความคิดอย่างน้ีว่า เม่ือ
อะไรหนอไม่มี วิญญาณจึงไม่มี เพราะอะไรดับ วิญญาณจึงดับ  
เพราะการทำาในใจโดยแยบคายของเรานั้น จึงได้รู้แจ้งด้วย
ปัญญาว่า เมื่อนามรูปน่ันแหละไม่มี วิญญาณจึงไม่มี 
เพราะมคีวามดบัแห่งนามรปู จงึมคีวามดบัแหง่วญิญาณ. 

ภิกษุท้ังหลาย ความรู้แจ้งน้ีได้เกิดข้ึนแก่เราว่า 
หนทางเพ่ือการตรัสรู้น้ี เราได้บรรลุแล้ว ได้แก่ส่ิงเหล่าน้ีคือ 
เพราะมีความดับแห่งนามรูป จึงมีความดับแห่งวิญญาณ 
เพราะมีความดับแห่งวิญญาณ จึงมีความดับแห่งนามรูป 
เพราะมีความดับแห่งนามรูป จึงมีความดับแห่งสฬายตนะ 
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เพราะมีความดับแห่งสฬายตนะ จึงมีความดับแห่งผัสสะ  
เพราะมีความดับแห่งผัสสะ จึงมีความดับแห่งเวทนา 
เพราะมีความดับแห่งเวทนา จึงมีความดับแห่งตัณหา 
เพราะมีความดับแห่งตัณหา จึงมีความดับแห่งอุปาทาน  
เพราะมีความดับแห่งอุปาทาน จึงมีความดับแห่งภพ เพราะมี 
ความดับแห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติ เพราะมีความดับแห่ง 
ชาตนิัน่แล ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนสัอปุายาสะ
ทัง้หลาย จงึดบัสิน้ ความดบัลงแหง่กองทกุขท์ัง้สิน้นี ้ยอ่มม ี
ได้ด้วยอาการอย่างนี้.

ภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง
ได้เกิดข้ึนแล้วแก่เรา ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟัง 
มาก่อนว่า ความดับ (นิโรธ) ความดับ (นิโรธ) ดังนี้ … .
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อัตถิตาและนัตถิตา
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๐/๔๒.

ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ทีก่ลา่วกนัวา่ สมัมาทฏิฐ ิสมัมาทฏิฐ ิดังน้ี  

อันว่าสัมมาทิฏฐิ ย่อมมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไร พระเจ้าข้า.

กัจจานะ สัตว์โลกน้ี อาศัยแล้วซ่ึงส่วนสุดท้ังสอง 
โดยมาก คือส่วนสุดว่า อัตถิตา (ความมี) และส่วนสุดว่า นัตถิตา  
(ความไม่มี).

กัจจานะ ส่วนสุดว่า นัตถิตา ย่อมไม่มีแก่บุคคล 
ผู้เห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริง ซึ่งธรรมคือ 
เหตุให้เกิดขึ้นแห่งโลก.

กัจจานะ ส่วนสุดว่า อัตถิตา ย่อมไม่มีแก่บุคคล
ผู้เห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริง ซึ่งธรรมคือ 
ความดับไม่เหลือแห่งโลก.

กัจจานะ สัตว์โลกนี้โดยมาก ถูกผูกพันแล้วด้วย
ตัณหา ด้วยอุปาทาน ด้วยทิฏฐิ (อุปายุปาทานาภินิเวสวินิพนฺโธ) 
แต่อริยสาวกนี้ ไม่เข้าถึง ไม่ถือเอา ไม่ถึงทับ ซึ่งตัณหาและ
อุปาทาน อนัเปน็เครือ่งถงึทบัแหง่ใจ อนัเปน็อนุสยัแหง่ทิฏฐิ
ว่า อัตตาของเราดังนี้ ย่อมไม่สงสัย ย่อมไม่ลังเลในข้อที่ว่า 
เมื่อจะเกิด ทุกข์เท่านั้นย่อมเกิดข้ึน เมื่อจะดับ ทุกข์เท่านั้น

41 
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ย่อมดับดังนี้ ญาณในข้อนี้ ย่อมมีแก่อริยสาวกนั้น โดยไม่
ต้องเชื่อตามผู้อื่น กัจจานะ สัมมาทิฏฐิ ย่อมมีได้ด้วยเหตุ
เพียงเท่านี้แล.

กัจจานะ คำากล่าวท่ียืนยันลงไปด้วยทิฏฐิว่า ส่ิงท้ังปวง 
มอียู ่(สพพฺมตถฺตี)ิ ดงันี ้นีเ้ป็นสว่นสดุท่ีหนึง่ คำากลา่วท่ียืนยัน 
ลงไปด้วยทิฏฐิว่า ส่ิงท้ังปวงไม่มีอยู่ (สพฺพ นตฺถีติ) ดังน้ี  
น้ีเป็นส่วนสุดที่สอง.

กัจจานะ ตถาคตย่อมแสดงธรรมโดยสายกลาง 
ไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้น คือตถาคตย่อมแสดงดังนี้
ว่า เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขารทั้งหลาย เพราะมี
สงัขารเป็นปัจจยั จงึมวีญิญาณ เพราะมวีญิญาณเปน็ปจัจยั 
จึงมีนามรูป เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ  
เพราะมสีฬายตนะเป็นปจัจยั จงึมผีสัสะ เพราะมผีสัสะเปน็
ปัจจัย จึงมีเวทนา เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา 
เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะมีอุปาทาน
เปน็ปจัจยั จงึมภีพ เพราะมภีพเปน็ปจัจยั จงึมชีาต ิ เพราะ
มีชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัส 
อุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วน ความเกิดข้ึนพร้อม
แห่งกองทุกข์ท้ังส้ินน้ี ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้. 
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เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชาน้ัน  
นั่นเทียว จึงมีความดับแห่งสังขาร เพราะมีความดับแห่ง
สังขาร จึงมีความดับแห่งวิญญาณ เพราะมีความดับแห่ง
วิญญาณ จึงมีความดับแห่งนามรูป เพราะมีความดับแห่ง
นามรูป จึงมีความดับแห่งสฬายตนะ เพราะมีความดับ
แห่งสฬายตนะ จึงมีความดับแห่งผัสสะ เพราะมีความดับ
แห่งผัสสะ จึงมีความดับแห่งเวทนา เพราะมีความดับแห่ง
เวทนา จึงมีความดับแห่งตัณหา เพราะมีความดับแห่ง
ตัณหา จึงมีความดับแห่งอุปาทาน เพราะมีความดับแห่ง
อุปาทาน จึงมีความดับแห่งภพ เพราะมีความดับแห่งภพ  
จึงมีความดับแห่งชาติ เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแล  
ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะท้ังหลาย  
จึงดับสิ้น ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วย
อาการอย่างนี้ ดังนี้แล.
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โสดาบัน เป็นผู้หมดความสงสัย  
ในฐานะ ๖ ประการ และในอริยสัจ 4

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๔๘/๔๑๗.

ภกิษทุัง้หลาย เมือ่อะไรมอียู ่เพราะเขา้ไปยึดถอืซึง่
อะไร เพราะปักใจเข้าไปสู่อะไร ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นจนถึงกับว่า 
ลมก็ไมพั่ด แมน้่ำาก็ไม่ไหล สตรีมคีรรภ์กไ็มค่ลอด พระจันทร์
และพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นไม่ตก แต่ละอย่างๆ เป็นของตั้งอยู่
อย่างมั่นคงดุจการตั้งอยู่ของเสาระเนียด ดังนี้. 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมทั้งหลายของพวกข้าพระองค์  
มพีระผูม้พีระภาคเปน็มลู มพีระผูม้พีระภาคเปน็ผูน้ำา มพีระผู้มีพระภาค
เปน็ทีพ่ึง่ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เปน็การชอบแลว้หนอ ขอใหอ้รรถแหง่
ภาษตินัน้ จงแจ่มแจ้งกะพระผู้มพีระภาคเจา้เองเถดิ ภกิษทุัง้หลายไดฟ้งั
จากพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำาไว้.

ภกิษทุัง้หลาย ถา้เชน่นัน้ เธอทัง้หลายจงฟงั จงใสใ่จ 
ให้ดี เราจักกล่าว.

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูปมีอยู่ เพราะเข้าไปยึดถือ 
ซึ่งรูป เพราะปักใจเข้าไปสู่รูป ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่า ลม
ก็ไม่พัด แม่น้ำาก็ไม่ไหล สตรีมีครรภ์ก็ไม่คลอด พระจันทร์
และพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นไม่ตก แต่ละอย่างๆ เป็นของตั้งอยู่ 
อย่างมั่นคง ดุจการตั้งอยู่ของเสาระเนียด. 

4๒ 
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ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเวทนามีอยู่ … เมื่อสัญญามีอยู่ 
… เม่ือสังขารท้ังหลายมีอยู่ … เม่ือวิญญาณมีอยู่ เพราะเขา้ไป
ยดึถอืซึง่วญิญาณ เพราะปกัใจเข้าไปสูว่ญิญาณ ทฏิฐจิงึเกดิขึน้ 
อยา่งนีว้า่ ลมกไ็มพ่ดั แมน่้ำากไ็มไ่หล สตรมีคีรรภก็์ไม่คลอด 
พระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นไม่ตก แต่ละอย่างๆ  
เป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคง ดุจการตั้งอยู่ของเสาระเนียด. 

ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสำาคัญความข้อน้ีว่า
อย่างไร รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง. 

ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า. 

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า. 

เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า. 

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา แต่ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งสิ่งนั้นแล้ว ทิฏฐิอย่างนี้  
จะเกิดขึ้นได้ไหมว่า ลมก็ไม่พัด แม่น้ำาก็ไม่ไหล สตรีมีครรภ ์
ก็ไม่คลอด พระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นไม่ตก  
แต่ละอย่างๆ เป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคง ดุจการตั้งอยู่ของ
เสาระเนียด ดังนี้. 

ข้อนั้นหาไม่ได้ พระเจ้าข้า. 
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ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสำาคัญความข้อน้ีว่า
อย่างไร เวทนา … สัญญา … สังขารทั้งหลาย … วิญญาณ
เที่ยงหรือไม่เที่ยง. 

ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า. 

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.

เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า. 

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา แต่ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งสิ่งนั้นแล้ว ทิฏฐิอย่างนี้  
จะเกิดขึ้นได้ไหมว่า ลมก็ไม่พัด แม่น้ำาก็ไม่ไหล สตรีมีครรภ ์
ก็ไม่คลอด พระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ไม่ ข้ึนไม่ตก  
แต่ละอย่างๆ เป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคง ดุจการตั้งอยู่ของ
เสาระเนียด ดังนี้. 

ข้อนั้นหาไม่ได้ พระเจ้าข้า.

ภกิษท้ัุงหลาย แมส้ิง่ใดทีบ่คุคล ไดเ้หน็แลว้ ฟงัแลว้  
รู้สึกแล้ว รู้แจ้งแล้ว บรรลุแล้ว แสวงหาแล้วครุ่นคิดอยู่ 
ด้วยใจแล้ว เหล่านี้เป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยง. 

ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า. 
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ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า. 

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา แต่ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งสิ่งนั้นแล้ว ทิฏฐิอย่างนี้ 
จะเกิดขึ้นได้ไหมว่า ลมก็ไม่พัด แม่น้ำาก็ไม่ไหล สตรีมีครรภ ์
ก็ไม่คลอด พระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ไม่ ข้ึนไม่ตก  
แต่ละอย่างๆ เป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคง ดุจการตั้งอยู่ของ
เสาระเนียด ดังนี้.

ข้อนั้นหาไม่ได้ พระเจ้าข้า.

ภิกษุทั้งหลาย ในกาลใดแล ความสงสัย (กงฺขา)  
ในฐานะ ๖ ประการเหล่านี้ เป็นสิ่งที่อริยสาวกละขาดแล้ว 
ในกาลนั้น ก็เป็นอันว่า ความสงสัยแม้ในทุกข์ แม้ในเหตุ 
ให้เกิดทกุข์ แมใ้นความดบัไม่เหลอืของทกุข ์แมใ้นขอ้ปฏบิตัิ
ให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือของทุกข์ ก็เป็นสิ่งท่ีอริยสาวก 
ละขาดแล้ว.

ภกิษทุัง้หลาย อริยสาวกนี ้เราเรียกวา่ เปน็โสดาบนั 
มีความไม่ตกต่ำาเป็นธรรมดา เป็นผู้เท่ียง จะตรัสรู้ได้ในกาล
เบ้ืองหน้า.
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สังขตลักษณะ-อสังขตลักษณะ
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๑๙๒/๔๘๖.

ภิกษุทั้ งหลาย สั งขตลั กษณะของสั งขตะ  
3 ประการเหล่านี้มีอยู่ ๓ ประการอะไรบ้าง คือ 

มีความเกิดขึ้นปรากฏ (อุปฺปาโท ปฺายติ) 
มีความเสื่อมปรากฏ (วโย ปฺายติ) 
เมือ่ตัง้อยูม่คีวามแปรปรวนปรากฏ (ิตสสฺ อฺถตตฺ 

ปฺายติ)

ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล สังขตลักษณะของสังขตะ  
๓ ประการ.

ภิกษุทั้งหลาย อสังขตลักษณะของอสังขตะ  
3 ประการเหล่านี้มีอยู่ ๓ ประการอะไรบ้าง คือ 

ไม่ปรากฏความเกิด (น อุปฺปาโท ปฺายติ) 
ไม่ปรากฏความเสื่อม (น วโย ปฺายติ) 
เมื่อตั้งอยู่ไม่ปรากฏความแปรปรวน (น ิตสฺส 

อฺถตฺต ปฺายติ)

ภิกษุท้ังหลาย เหล่าน้ีแล อสังขตลักษณะของอสังขตะ  
๓ ประการ.
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ธรรมชาติ อันไม่เกิดแล้ว  
อันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้แล้ว มีอยู่

-บาลี อุ. ขุ. ๒๕/๒๐๗/๑๖๐. 

ภกิษทุัง้หลาย ธรรมชาติอันไม่เกิดแล้ว ไม่เป็นแล้ว 
อันปัจจัยกระท�าไม่ได้แล้ว ปรุงแต่งไม่ได้แล้ว มีอยู่ ภิกษุ
ทั้งหลาย ถ้าธรรมชาติอันไม่เกิดแล้ว ไม่เป็นแล้ว อันปัจจัย 
กระทำาไม่ได้แล้ว ปรุงแต่งไม่ได้แล้ว จักไม่ได้มีแล้วไซร้ การสลัด 
ออกซึ่งธรรมชาติที่เกิดแล้ว เป็นแล้ว อันปัจจัยกระทำาแล้ว 
ปรุงแต่งแล้ว จะไม่พึงปรากฏในโลกนี้เลย. 

ภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะธรรมชาติอันไม่เกิดแล้ว 
ไม่เป็นแล้ว อันปัจจัยกระทำาไม่ได้แล้ว ปรุงแต่งไม่ได้แล้ว  
มอียู่ ดงัน้ัน การสลดัออกซึง่ธรรมชาตทิีเ่กดิแลว้ เป็นแลว้ 
อันปัจจัยกระท�าแล้ว ปรุงแต่งแล้วจึงปรากฏ.

พระสูตรนี้ มีบาลีอย่างนี้

อตฺถิ ภิกฺขเว อชาต อภูต อกต อสงฺขต โน เจ ต 
ภิกขฺเว อภวิสสฺ อชาต อภตู อกต อสงขฺต นยธิ ชาตสสฺ ภูตสสฺ  
กตสฺส สงฺขตสฺส นิสฺสรณ ปฺาเยถ.

ยสฺมา จ โข ภิกฺขเว อตฺถิ อชาต อภูต อกต อสงฺขต 
ตสฺมา ชาตสฺส ภูตสฺส กตสฺส สงฺขตสฺส นิสฺสรณ ปฺายตีติ.

44 
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อกีสูตรหนึง่ -บาล ีอติวุิ. ข.ุ ๒๕/๒๕๘/๒๒๑. ตรสัช่วงตน้

เหมือนกันกับสูตรข้างบนนี้ แต่มีตรัสช่วงท้ายเพิ่มเติม ดังนี้.

ใครๆ ไมค่วรเพลดิเพลนิ ตอ่สิง่ทีเ่กดิแลว้ เปน็แลว้  
เกิดข้ึนพรอ้มแลว้ อนัปจัจยักระทำาแลว้ ปรงุแตง่แลว้ ไมย่ัง่ยนื  
ปรุงแต่งเพื่อชราและมรณะ เป็นรังแห่งโรค เป็นของผุพัง  
มีอาหารและตัณหา เป็นแดนเกิด.

การสลัดออกซึ่งธรรมชาตินั้น เป็นบทอันระงับ  
จะคาดคะเนเอาไมไ่ด้ เป็นของยัง่ยืน ไมเ่กดิ ไมเ่กดิขึน้พรอ้ม  
ไม่มีความโศก ปราศจากธุลี เป็นความดับแห่งส่ิงท่ีมีความทุกข์ 
เป็นธรรมดา เป็นความเข้าไปสงบรำางับแห่งสังขาร เป็นสุข.
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ประพฤติพรหมจรรย์เพ่ือละขาดซ่ึงภพ
-บาลี อุ. ขุ. ๒๕/๑๒๑/๘๔.

สัตว์โลกนี้ เกิดความเดือดร้อนแล้ว มีผัสสะบังหน้า  
ย่อมกล่าวซ่ึงโรคน้ัน โดยความเป็นตัวเป็นตน เขาสำาคัญส่ิงใด  
โดยความเป็นประการใด แตส่ิง่น้ันยอ่มเปน็โดยประการอืน่
จากที่เขาสำาคัญนั้น.

สัตว์โลกติดข้องอยู่ในภพ ถูกภพบังหน้าแล้ว มีภพ
โดยความเป็นอย่างอื่น จึงได้เพลิดเพลินยิ่งนักในภพนั้น  
เขาเพลิดเพลนิยิง่นกัในสิง่ใด สิง่นัน้เป็นภยั เขากลวัตอ่สิง่ใด  
สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์.

พรหมจรรย์นี้ อันบุคคลย่อมประพฤติ ก็เพื่อการ 
ละขาดซึ่งภพ.

สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด กล่าวความหลุดพ้น
จากภพว่ามีได้เพราะภพ เรากล่าวว่า สมณะหรือพราหมณ์
ทั้งปวงนั้น มิใช่ผู้หลุดพ้นจากภพ.

ถึงแม้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด กล่าวความออกไป 
ได้จากภพ ว่ามีได้เพราะวิภพ เรากล่าวว่า สมณะหรือ
พราหมณ์ทั้งปวงนั้น ก็ยังสลัดภพออกไปไม่ได้.

4๕ 
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ก็ทุกข์นี้มีขึ้น เพราะอาศัยซึ่งอุปธิทั้งปวง เพราะ
ความสิ้นไปแห่งอุปาทานทั้งปวง ความเกิดขึ้นแห่งทุกข์จึง
ไม่มี.

ทา่นจงดูโลกนีเ้ถดิ (จะเหน็วา่) สตัวท์ัง้หลายอนัอวชิชา 
หนาแน่นบังหน้าแล้ว และว่าสัตว์ผู้ยินดีในภพอันเป็นแล้วน้ัน  
ย่อมไม่เป็นผู้หลุดพ้นไปจากภพได้.

ก็ภพท้ังหลายเหล่าหน่ึงเหล่าใด อันเป็นไปในท่ีหรือ
ในเวลาท้ังปวง เพ่ือความมีแห่งประโยชน์โดยประการท้ังปวง.

ภพทั้งหลายทั้งหมดนั้น ไม่เที่ยง เป็นทุกข์มีความ
แปรปรวนเป็นธรรมดา.

เมื่อบุคคลเห็นอยู่ซึ่งข้อน้ัน ด้วยปัญญาอันชอบ
ตามที่เป็นจริงอย่างนี้อยู่ เขาย่อมละภวตัณหาได้ และ 
ไม่เพลิดเพลินวิภวตัณหาด้วย.

ความดับเพราะความสำารอกไม่เหลือ เพราะความส้ินไป 
แห่งตัณหาโดยประการท้ังปวง น้ันคือนิพพาน.

ภพใหม่ย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้น ผู้ดับเย็นสนิทแล้ว 
เพราะไม่มคีวามยดึมัน่ ภกิษุนัน้ เปน็ผูค้รอบงำามารได้แลว้ 
ชนะสงครามแล้ว ก้าวล่วงภพทั้งหลายทั้งปวงได้แล้ว เป็น 
ผู้คงที่ ดังนี้แล.
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เหตุปัจจัยเพ่ือความเศร้าหมอง  
และความบริสุทธ์ิของสัตว์ท้ังหลาย

-บาลี ขนธ. สํ. ๑๗/๘๕/๑๓๑.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ปูรณกัสสปะ ได้กล่าวอย่างน้ีว่า เหตุไม่มี 
ปัจจัยไม่มี เพ่ือความเศร้าหมองของสัตว์ท้ังหลาย สัตว์ท้ังหลาย จักเศร้าหมอง  
โดยไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย และเหตุไม่มี ปัจจัยไม่มี เพ่ือความบริสุทธ์ิของ
สัตว์ท้ังหลาย สัตว์ท้ังหลายย่อมบริสุทธ์ิได้ โดยไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย ดังนี้ 
ในเรื่องนี้ พระผู้มีพระภาคกล่าวอย่างไร.

มหลิ เหตุมี ปัจจัยมี เพื่อความเศร้าหมองของ 
สัตว์ท้ังหลาย (สตฺตาน สงฺกิเลสาย) สัตว์ทั้งหลาย (สตฺตา) จัก 
เศร้าหมอง เพราะมีเหตุ มีปัจจัย มหลิ และเหตุมี ปัจจัยมี เพ่ือ
ความบริสุทธ์ิของสัตว์ท้ังหลาย (สตฺตาน วิสุทฺธิยา) สัตว์ท้ังหลาย 
ย่อมบริสุทธิ์ได้ เพราะมีเหตุ มีปัจจัย.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เหตุปัจจัย เพื่อความเศร้าหมองของ
สัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างไร และสัตว์ทั้งหลาย จักเศร้าหมอง เพราะมีเหตุ
มีปัจจัย อย่างไรเล่า.

มหลิ ถ้าหากรูป จักเป็นทุกข์โดยส่วนเดียว อันทุกข์
ตามสนอง หย่ังลงสู่ความทุกข์ ไม่หย่ังลงสู่ความสุขเสียเลยไซร้  
สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่กำาหนัดยินดีในรูป.

มหล ิ แตเ่พราะเหตทุีรู่ป ยงันำามาซึง่ความสขุ อนัสขุ 
ตามสนอง หยั่งลงสู่ความสุข ไม่หยั่งลงสู่ความทุกข์ก็มีอยู่ 

4๖ 
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สัตว์ทั้งหลายจึงกำาหนัดยินดีในรูป (รูปสฺมึ สารชฺชนฺติ) เพราะ
ความกำาหนัดยินดี จึงถูกผูกไว้ (สาราคา สฺุชฺชนฺติิ) เพราะถูก
ผูกไว้ จึงเศร้าหมองรอบด้าน (สฺโคา สงฺกิลิสฺสนฺติิิ).

มหล ิ ถา้หากเวทนา … สญัญา … สงัขารทัง้หลาย …  
วญิญาณ จกัเปน็ทกุขโ์ดยสว่นเดยีว อนัทกุขต์ามสนอง หยัง่ลง 
สู่ความทุกข์ ไม่หยั่งลงสู่ความสุขเสียเลยไซร้ สัตว์ทั้งหลาย 
ก็จะไม่กำาหนัดยินดีในวิญญาณ.

มหลิ แต่เพราะเหตุที่เวทนา … สัญญา … สังขาร
ทั้งหลาย … วิญญาณ ยังนำามาซึ่งความสุข อันสุขตามสนอง 
หยัง่ลงสูค่วามสขุ ไมห่ยัง่ลงสูค่วามทกุขก์ม็อียู่ สตัวท้ั์งหลาย
จึงกำาหนัดยินดีในวิญญาณ เพราะความกำาหนัดยินดี จึงถูก
ผูกไว้ เพราะถูกผูกไว้ จึงเศร้าหมองรอบด้าน. 

มหลิ ส่ิงเหล่านี้แหละ เป็นเหตุ เป็นปัจจัย เพื่อ
ความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายย่อม 
เศร้าหมองเพราะมีเหตุ มีปัจจัย โดยอาการอย่างนี้.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็เหตุปัจจัย เพ่ือความบริสุทธิ์ของ 
สัตว์ท้ังหลายเป็นอย่างไร และสัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ได้ เพราะมีเหตุ 
มีปัจจัย อย่างไรเล่า พระเจ้าข้า.

มหล ิ ถา้หากรปู จกัเปน็สขุโดยสว่นเดยีว อนัสขุตาม
สนอง หยั่งลงสู่ความสุข ไม่หย่ังลงสู่ความทุกข์เสียเลยไซร้ 
สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่เบื่อหน่ายจากรูป.
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มหล ิ แตเ่พราะเหตทุีร่ปูเปน็ทกุข ์อนัทกุขต์ามสนอง 
หยัง่ลงสูค่วามทกุข ์ไมห่ยัง่ลงสูค่วามสขุกม็อียู่ สตัวท้ั์งหลาย 
จงึเบือ่หนา่ยจากรปู เมือ่เบือ่หนา่ย ยอ่มคลายกำาหนัด เพราะ
คลายกำาหนัด ย่อมบริสุทธิ์ได้.

มหล ิ ถา้หากเวทนา … สัญญา … สังขารท้ังหลาย  … 
วิญญาณ จักเป็นสุขโดยส่วนเดียว อันสุขตามสนอง หย่ังลงสู่
ความสุข ไม่หย่ังลงสู่ความทุกข์เสียเลยไซร้ สัตว์ท้ังหลายก็จะ
ไม่เบ่ือหน่ายจากวิญญาณ. 

มหลิ แต่เพราะเหตุที่เวทนา … สัญญา … สังขาร
ทั้งหลาย … วิญญาณ เป็นทุกข์ อันทุกข์ตามสนอง หยั่งลง 
สู่ความทุกข์ ไม่หยั่งลงสู่ความสุขก็มีอยู่ สัตว์ทั้งหลายจึง 
เบื่อหน่ายจากเวทนา … จากสัญญา … จากสังขารทั้งหลาย  
… จากวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลายกำาหนัด เพราะ
คลายกำาหนัด ย่อมบริสุทธิ์ได้.

มหลิ สิ่งเหล่านี้แหละ เป็นเหตุ เป็นปัจจัย เพื่อ 
ความบรสิทุธิข์องสตัวท์ัง้หลาย สตัวท์ัง้หลายยอ่มบรสิทุธิไ์ด ้
เพราะมีเหตุ มีปัจจัย โดยอาการอย่างนี้.
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ธาตุ 4 มีอัสสาทะ อาทีนวะ  
และนิสสรณะ

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๐๕/๔๐๘.

ภิกษุท้ังหลาย ถ้าหากอัสสาทะ (รสอร่อย) ของปฐวีธาตุ  
จักไม่ได้มีอยู่ สัตว์ทั้งหลาย (สตฺตา) ก็จะไม่กำาหนัดยินดีใน 
ปฐวีธาตุ ภิกษุทั้งหลาย แต่เพราะอัสสาทะ ของปฐวีธาตุ 
มีอยู่ สัตว์ทั้งหลาย จึงกำาหนัดยินดีในปฐวีธาตุ.

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าหากอาทีนวะ (โทษ) ของปฐวีธาตุ 
จักไม่ได้มีอยู่ สัตว์ทั้งหลาย ก็จะไม่เบื่อหน่ายจากปฐวีธาตุ 
ภิกษุทั้งหลาย แต่เพราะอาทีนวะของปฐวีธาตุมีอยู่ สัตว์ 
ทั้งหลาย จึงเบื่อหน่ายจากปฐวีธาตุุ.

ภิกษุท้ังหลาย ถ้าหากนิสสรณะ (อุบายเคร่ืองสลัดออก)  
ของปฐวีธาตุ จักไม่ได้มีอยู่ สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่ออกไปพ้น
ได้จากปฐวีธาตุ ภิกษุท้ังหลาย แต่เพราะนิสสรณะของ
ปฐวีธาตุมีอยู่ สัตว์ทั้งหลาย จึงออกพ้นไปได้จากปฐวีธาตุ.

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าหากอัสสาทะของอาโปธาตุุ … 
ของเตโชธาตุ … ของวาโยธาตุ จักไม่ได้มีอยู่ สัตว์ทั้งหลาย  
ก็จะไมก่ำาหนัดยินดใีนอาโปธาต ุ… ในเตโชธาต ุ… ในวาโยธาต ุ 
ภิกษุทั้งหลาย แต่เพราะอัสสาทะของอาโปธาตุุ … ของ

47 
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เตโชธาตุ … ของวาโยธาตุมีอยู่ สัตว์ท้ังหลาย จึงกำาหนัดยินดี
ในอาโปธาตุุ … ในเตโชธาตุ … ในวาโยธาตุ.

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าหากอาทีนวะของอาโปธาตุุ … 
ของเตโชธาตุ … ของวาโยธาตุ จักไม่ได้มีอยู่ สัตว์ทั้งหลาย 
ก็จะไม่เบื่อหน่ายจากอาโปธาตุุ … จากเตโชธาตุ … จาก
วาโยธาตุ ภิกษุทั้งหลาย แต่เพราะอาทีนวะของอาโปธาตุุ 
… ของเตโชธาตุ … ของวาโยธาตุมีอยู่ สัตว์ท้ังหลาย จึง 
เบื่อหน่ายจากอาโปธาตุุ … จากเตโชธาตุ … จากวาโยธาตุ.

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าหากนิสสรณะของอาโปธาตุุ … 
ของเตโชธาตุ … ของวาโยธาตุ จักไม่ได้มีอยู่ สัตว์ทั้งหลาย 
ก็จะไม่ออกไปพ้นได้จากอาโปธาตุุ … จากเตโชธาตุ … จาก 
วาโยธาตุ ภิกษทุัง้หลาย แตเ่พราะนสิสรณะของอาโปธาตุ ุ
… ของเตโชธาตุ … ของวาโยธาตมุอียู ่สตัวทั์ง้หลาย จึงออก
พ้นไปได้จากอาโปธาตุุ … จากเตโชธาตุ … จากวาโยธาตุ.
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ขันธ์ ๕ มีอัสสาทะ อาทีนวะ  
และนิสสรณะ

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๗/๖๒.

ภกิษทุัง้หลาย ถา้หากอสัสาทะของรปู จักไม่ได้มีอยู่  
สัตว์ทั้งหลาย ก็จะไม่กำาหนัดยินดีในรูป ภิกษุทั้งหลาย  
แตเ่พราะอสัสาทะของรูปมอียู ่สตัว์ทัง้หลาย จึงกำาหนัดยินดี
ในรูป.

ภกิษทุัง้หลาย ถา้หากอาทนีวะของรปู จักไม่ไดมี้อยู่  
สัตว์ท้ังหลาย ก็จะไม่เบ่ือหน่ายจากรูป ภิกษุท้ังหลาย  
แต่เพราะอาทีนวะของรูปมีอยู่ สัตว์ท้ังหลาย จึงเบ่ือหน่าย 
จากรูป.

ภกิษทุัง้หลาย ถา้หากนสิสรณะของรปูจักไม่ไดมี้อยู่ 
สัตว์ทั้งหลาย ก็จะไม่ออกไปพ้นได้จากรูป ภิกษุทั้งหลาย 
แตเ่พราะนิสสรณะของรปูมอียู่ สตัวท์ัง้หลาย จงึออกพน้ไปได ้
จากรูป.

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าหากอัสสาทะของเวทนา … ของ
สญัญา … ของสงัขารทัง้หลาย … ของวญิญาณ จักไม่ได้มีอยู่ 
สัตว์ทั้งหลาย ก็จะไม่กำาหนัดยินดีในเวทนา … ในสัญญา … 
ในสงัขารทัง้หลาย … ในวญิญาณ ภกิษทุัง้หลาย แตเ่พราะ

48 
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อสัสาทะของเวทนา … ของสญัญา … ของสงัขารทัง้หลาย … 
ของวญิญาณมอียู ่สตัวท์ัง้หลาย จงึกำาหนดัยนิดใีนเวทนา … 
ในสัญญา … ในสังขารทั้งหลาย … ในวิญญาณ.

ภิกษุท้ังหลาย ถ้าหากอาทีนวะของเวทนา … ของ
สัญญา … ของสังขารทั้งหลาย … ของวิญญาณ จักไม่ได้
มีอยู่ สัตว์ทั้งหลาย ก็จะไม่เบ่ือหน่ายจากเวทนา … จาก 
สัญญา … จากสังขารทั้งหลาย … จากวิญญาณ ภิกษุ 
ทั้งหลาย แต่เพราะอาทีนวะของเวทนา … ของสัญญา … 
ของสังขารทั้งหลาย … ของวิญญาณมีอยู่ สัตว์ท้ังหลาย  
จงึเบือ่หน่ายจากเวทนา … จากสญัญา … จากสังขารทัง้หลาย …  
จากวิญญาณ.

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าหากนิสสรณะของเวทนา … ของ
สญัญา … ของสงัขารทัง้หลาย … ของวญิญาณ จกัไม่ได้มีอยู่  
สตัวท้ั์งหลาย กจ็ะไม่ออกไปพน้ไดจ้ากเวทนา … จากสัญญา …  
จากสังขารท้ังหลาย … จากวิญญาณ ภิกษุท้ังหลาย แต่เพราะ 
นสิสรณะของเวทนา … ของสญัญา … ของสงัขารท้ังหลาย … 
ของวญิญาณมอียู ่สตัวท์ัง้หลาย จงึออกพน้ไปไดจ้ากเวทนา …  
จากสัญญา … จากสังขารทั้งหลาย … จากวิญญาณ.
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ความพรากจากโยคะ 4
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๓/๑๐. 

ภิกษุทั้งหลาย ความพรากจากโยคะ ๔ ประการนี้ 
๔ ประการอะไรบ้าง คือ 

(๑) ความพรากจากกามโยคะ (กามโยควิสโยโค)
1

(๒) ความพรากจากภวโยคะ (ภวโยควิสโยโค)

(๓) ความพรากจากทิฏฐิโยคะ (ทิฏฺิโยควิสโยโค)

(๔) ความพรากจากอวิชชาโยคะ (อวิชฺชาโยควิสโยโค)

ภิกษุท้ังหลาย ก็ความพรากจากกามโยคะเป็นอย่างไร  
บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมรู้ชัดซึ่งความเกิด (สมุทย) ความ
ตั้งอยู่ไม่ได้ (อตฺถงฺคม) คุณ (อสฺสาท) โทษ (อาทีนว) และอุบาย
เคร่ืองสลัดออก (นสิสฺรณ) แห่งกามท้ังหลาย ตามความเป็นจริง  
เมื่อเขารู้ชัดซึ่งความเกิด ความต้ังอยู่ไม่ได้ คุณ โทษ และ
อุบายเครื่องสลัดออกแห่งกามทั้งหลาย ตามความเป็นจริง 
ความกำาหนดัเพราะกาม ความเพลดิเพลนิเพราะกาม ความ
เยื่อใยเพราะกาม ความหมกมุ่นเพราะกาม ความกระหาย
เพราะกาม ความเร่าร้อนเพราะกาม ความหย่ังลงในกาม  

๑. บุคคลผู้พรากแล้วจากกามโยคะ (กามโยควิสยุตฺโต) (แต่) ยังประกอบด้วยภวโยคะ 
เป็นอนาคามี ไม่มาสู่ความเป็นอย่างน้ี. บุคคลผู้พรากแล้วจากกามโยคะ พรากแล้ว 
จากภวโยคะ (ภวโยควิสยุตฺโต) เป็นอรหันต์ ส้ินอาสวะแล้ว. -บาลี อิติวุ. ขุ. 
2๕/3๐3/276. 
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ความทะยานอยากเพราะกามในกามทัง้หลาย ยอ่มไมเ่กดิข้ึน  
ภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกว่า ความพรากจากกามโยคะ.

ความพรากจากกามโยคะเป็นดังน้ี.

ภิกษุท้ังหลาย ก็ความพรากจากภวโยคะเป็นอย่างไร 
บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมรู้ชัดซึ่งความเกิด ความตั้งอยู่
ไม่ได้ คุณ โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออก แห่งภพทั้งหลาย  
ตามความเป็นจรงิ เมือ่เขารู้ชดัซึง่ความเกดิ ความตัง้อยูไ่มไ่ด ้ 
คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแห่งภพทั้งหลายตาม
ความเป็นจริง ความกำาหนัดเพราะภพ ความเพลิดเพลิน
เพราะภพ ความเยื่อใยเพราะภพ ความหมกมุ่นเพราะภพ  
ความกระหายเพราะภพ ความเร่าร้อนเพราะภพ ความหย่ังลง 
ในภพ และความทะยานอยากเพราะภพในภพท้ังหลาย ย่อม
ไม่เกิดข้ึน ภิกษุทั้งหลาย น้ีเราเรียกว่า ความพรากจาก 
ภวโยคะ.

ความพรากจากกามโยคะ ความพรากจากภวโยคะ
เป็นดังนี้. 

ภิกษุท้ังหลาย ก็ความพรากจากทิฏฐิโยคะเป็นอย่างไร  
บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมรู้ชัดซึ่งความเกิด ความตั้งอยู่
ไม่ได้ คุณ โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออก แห่งทิฏฐิท้ังหลาย 
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ตามความเป็นจริง เมือ่เขารูช้ดัซึง่ความเกดิ ความตัง้อยู่ไม่ได ้
คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแห่งทิฏฐิทั้งหลาย ตาม
ความเป็นจริง ความกำาหนัดเพราะทิฏฐิ ความเพลิดเพลิน
เพราะทิฏฐิ ความเยื่อใยเพราะทิฏฐิ ความหมกมุ่นเพราะ
ทิฏฐิ ความกระหายเพราะทิฏฐิ ความเร่าร้อนเพราะทิฏฐิ 
ความหยั่งลงในทิฏฐิ และความทะยานอยากเพราะทิฏฐิใน 
ทิฏฐิทั้งหลาย ย่อมไม่เกิดขึ้น ภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกว่า 
ความพรากจากทิฏฐิโยคะ.

ความพรากจากกามโยคะ ความพรากจากภวโยคะ 
ความพรากจากทิฏฐิโยคะเป็นดังนี้. 

ภิกษุทั้งหลาย ก็ความพรากจากอวิชชาโยคะเป็น
อย่างไร บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมรู้ชัดซึ่งความเกิด  

ความตั้งอยู่ไม่ได้ คุณ โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออก แห่ง 
ผัสสายตนะ ๖ ประการ ตามความเป็นจริง เมื่อเขารู้ชัดซึ่ง 
ความเกดิ ความต้ังอยู่ไม่ได้ คุณ โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออก 
แห่งผัสสายตนะ ๖ ประการ ตามความเป็นจริง ความไม่รู้ 
ความไม่หย่ังรู้ในผัสสายตนะ ๖ ประการ ย่อมไม่เกิดข้ึน  
ภิกษุท้ังหลาย น้ีเราเรียกว่า ความพรากจากอวิชชาโยคะ.

ความพรากจากกามโยคะ ความพรากจากภวโยคะ 
ความพรากจากทิฏฐิโยคะ ความพรากจากอวิชชาโยคะเป็นดังน้ี.
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บุคคลผู้พรากจากอกุศลธรรมอันเป็นบาป อันเป็น
เคร่ืองเศร้าหมอง เป็นเหตุให้มีภพใหม่ มีความกระสับกระส่าย  
มผีลเปน็ทกุข ์มชีาต ิชราและมรณะตอ่ไป เพราะฉะนัน้ เราจงึ 
เรียกว่า ผู้เกษมจากโยคะ (โยคกฺเขมี).

ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้คือ ความพรากจากโยคะ ๔ 
ประการ.

สตัว์ทัง้หลายผูป้ระกอบแลว้ดว้ยกามโยคะ (กามโยเคน 

สยตุตฺา) ดว้ยภวโยคะ ดว้ยทฏิฐโิยคะ และถกูอวชิชากระทำาใน
เบือ้งหนา้แลว้ มปีกติไปสูช่าติและมรณะ ยอ่มไปสูส่งัสารวฏั.

ส่วนสัตว์เหล่าใดรอบรู้แล้ว ซึ่งกามทั้งหลาย  
และภวโยคะ โดยประการทัง้ปวง ถอนขึน้ไดแ้ลว้ซึง่ทฏิฐโิยคะ 
และพรากออกได้โดยเด็ดขาดซึ่งอวิชชา สัตว์เหล่านั้นแล  
เป็นผู้พรากจากโยคะท้ังปวง (สพฺพโยควิสยุตฺตา) เป็นมุนีผู้ล่วงพ้น 
โยคะเสียได้. 
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ความดับสนิทไม่เหลือของโลก  
หาพบในกายน้ี

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๖๓/๔๖.

ภิกษุท้ังหลาย เราได้กล่าวกะโรหิตัสสเทวบุตรน้ันว่า
อาวุโส ที่สุดโลกแห่งใด อันสัตว์ไม่เกิด ไม่แก่  

ไม่ตาย ไม่จุติ ไม่อุบัติ เราไม่กล่าวการรู้ การเห็น การถึงที่
สุดโลกนั้น เพราะการไป.

อาวุโส เมื่อยังไม่ถึงที่สุดแห่งโลกแล้ว เราย่อม 
ไม่กล่าวซึ่งการกระทำาที่สุดแห่งทุกข์. 

อาวุโส ในร่างกายที่ยาวประมาณวาหน่ึงน้ี ท่ียัง
ประกอบด้วยสัญญาและใจนี่เอง เราได้บัญญัติโลก เหตุ
ให้เกิดโลก ความดับสนิทไม่เหลือของโลก และทางดำาเนิน 
ให้ถึงความดับสนิทไม่เหลือของโลกไว้ ดังนี้.

๕0 
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ยาถ่ายอันเป็นอริยะ
-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๒๓๓/๑๐๘. 

ภิกษุทั้งหลาย แพทย์ทั้งหลาย ย่อมให้ยาถ่ายเพื่อ
กำาจัดโรค ที่มีน้ำาดีเป็นเหตุบ้าง ที่มีเสมหะเป็นเหตุบ้าง  
ท่ีมีลมเป็นเหตุบ้าง ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวว่า ยาถ่าย 
ชนิดน้ันมีอยู่ มิใช่ไม่มี แต่ว่ายาถ่ายชนิดนั้น บางทีก็ได้ผล 
บางทีก็ไม่ได้ผล. 

ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดง ยาถ่ายอันเป็นอริยะ 
(อริย วิเรจน) อันเป็นยาถ่ายที่ได้ผลโดยส่วนเดียว ไม่มีที่จะ 
ไม่ได้ผล เป็นยาถ่ายซึ่งอาศัยแล้ว สัตว์ที่มีความเกิดเป็น
ธรรมดา (ชาตธิมฺมา สตตฺา) จะพน้จากความเกดิ สตัวท์ีมี่ความแก ่
เป็นธรรมดา (ชราธมฺมา สตฺตา) จะพ้นจากความแก่ สัตว์ท่ีมี
ความตายเปน็ธรรมดา (มรณธมมฺา สตตฺา) จะพน้จากความตาย 
สัตว์ที่มีโสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายเป็น
ธรรมดา (โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสธมฺมา สตฺตา) จะพ้นจาก
โสกะปรเิทวะ ทกุขะโทมนสัอปุายาสะท้ังหลาย พวกเธอจงฟงั  
จงทำาในใจให้ดี เราจักกล่าว. 

ภิกษุทั้งหลาย ยาถ่ายอันเป็นอริยะ ที่ได้้ผลโดย 
สว่นเดยีว ไมม่ทีีจ่ะไมไ่ดผ้ล เปน็ยาถา่ยซึง่อาศยัแลว้ สตัวท์ีม่ี 
ความเกดิเป็นธรรมดา จะพน้จากความเกดิ สตัวท์ีม่คีวามแก่ 

๕1 



177

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สัตว์

เป็นธรรมดา จะพ้นจากความแก่ สัตว์ที่มีความตาย
เป็นธรรมดา จะพ้นจากความตาย สัตว์ที่มีโสกะปริเทวะ  
ทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายเป็นธรรมดา จะพ้นจาก 
โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายได้น้ัน  
เป็นอย่างไร.

ภกิษทุัง้หลาย ผูม้สีมัมาทฏิฐ ิยอ่มระบายมจิฉาทิฏฐิ
ออกได้ กล่าวคือ บาปอกุศลธรรมเป็นอเนกเกิดข้ึนเพราะ
มิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยเหล่าใด บาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเป็น
สิ่งที่เขาระบายออกได้แล้ว และกุศลธรรมเป็นอเนก ที่มี
สัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัย ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์.

ภกิษทุัง้หลาย ผูม้สีมัมาสงักปัปะ ยอ่มระบายมิจฉา 
สังกัปปะออกได้ …

ภิกษุทั้งหลาย ผู้มีสัมมาวาจา ย่อมระบายมิจฉา
วาจาออกได้ … 

ภกิษทุัง้หลาย ผู้มีสัมมากัมมันตะ ย่อมระบายมิจฉา 
กัมมันตะออกได้ … 

ภิกษุทั้งหลาย ผู้้มีสัมมาอาชีวะ ย่อมระบายมิจฉา
อาชีวะออกได้ … 

ภิกษุทั้งหลาย ผู้มีสัมมาวายามะ ย่อมระบายมิจฉา
วายามะออกได้ … 
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ภิกษุทั้งหลาย ผู้มีสัมมาสติ ย่อมระบายมิจฉาสติ 
ออกได้ …

ภิกษุทั้งหลาย ผู้มีสัมมาสมาธิ ย่อมระบายมิจฉา
สมาธิออกได้ …

ภิกษุทั้งหลาย ผู้มีสัมมาญาณะ ย่อมระบายมิจฉา
ญาณะออกได้ …

ภิกษุทั้งหลาย ผู้มีสัมมาวิมุตติ ย่อมระบายมิจฉา-
วิมุตติออกได้ กล่าวคือ บาปอกุศลธรรมเป็นอเนกเกิดข้ึน 
เพราะมิจฉาวิมุตติเป็นปัจจัยเหล่าใด บาปอกุศลธรรม 
เหลา่นัน้ เป็นสิง่ทีเ่ขาระบายออกไดแ้ลว้ และกศุลธรรมเปน็
อเนก ทีม่สีมัมาวมิตุตเิปน็ปจัจยั ยอ่มถงึความเจรญิบริบูรณ์.

ภกิษทุัง้หลาย เหลา่นีแ้ล ยาถา่ยอนัเปน็อริยะ อันเปน็ 
ยาถ่ายที่ได้้ผลโดยส่วนเดียว ไม่มีที่จะไม่ได้ผล เป็นยาถ่าย
ซึ่งอาศัยแล้ว สัตว์ที่มีความเกิดเป็นธรรมดา จะพ้นจาก 
ความเกิด สัตว์ทีม่คีวามแกเ่ปน็ธรรมดา จะพน้จากความแก ่
สตัวท์ีม่คีวามตายเปน็ธรรมดา จะพน้จากความตาย สตัวท่ี์มี
โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายเป็นธรรมดา 
จะพ้นจากโสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลาย.
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ส่ิงท่ีปุถุชนยึดถือ
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๘๓/๒๕๘.

ภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้กำาหนดที่สุดเบื้องต้น 
เบื้องปลายไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น  
มีตัณหาเป็นเคร่ืองผูก ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ที่สุดเบื้องต้น  
ย่อมไม่ปรากฏ.

ภิกษุทั้งหลาย สุนัขที่เขาผูกไว้ด้วยเชือก ถูกล่ามไว้
ที่หลักหรือเสาอันมั่นคง ถ้าแม้มันเดิน มันก็ย่อมเดินใกล้
หลักหรือเสานั้นเอง ถ้าแม้มันยืน มันก็ย่อมยืนใกล้หลัก
หรือเสานั้นเอง ถ้าแม้มันนั่ง มันก็ย่อมนั่งใกล้หลักหรือเสา 
นัน้เอง ถา้แมม้นันอน มันกย็อ่มนอนใกลห้ลักหรอืเสานัน้เอง  
แม้ฉันใด.

ภกิษุทัง้หลาย ปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับ กฉ็นันัน้เหมอืนกนั  
ย่อมตามเห็นรูปว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา น่ันเป็นตัวตน 
ของเรา ย่อมตามเห็นเวทนา … สัญญา … สังขารทั้งหลาย 
… วญิญาณวา่ นัน่ของเรา นัน่เปน็เรา นัน่เปน็ตวัตนของเรา.

ปุ ถุชนนั้น ถ้ าแม้ เดินอยู่  เขาก็ย่อมเดินใกล้  
อุปาทานขันธ์์ ๕ เหลา่นีน้ัน้เอง ถา้แมย้นือยู ่เขากย็อ่มยนืใกล้
อุปาทานขนัธ ์๕ เหลา่นีน้ัน้เอง ถา้แมน้ัง่อยู ่เขาก็ย่อมน่ังใกล ้

๕๒ 
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อุปาทานขันธ์ ์๕ เหลา่นีน้ัน้เอง ถา้แมน้อนอยู ่เขาย่อมนอนใกล ้
อุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้นั้นเอง.

ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เธอทั้งหลาย พึง
พจิารณาจติของตนเนอืงๆ วา่ จตินีเ้ศรา้หมองแลว้ดว้ยราคะ 
โทสะ โมหะ สิน้กาลนาน ภกิษทุัง้หลาย สตัวท์ัง้หลาย ยอ่ม
เศร้าหมองเพราะจิตเศร้าหมอง สัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ 
เพราะจิตผ่องแผ้ว (จิตฺตโวทานา) … .

ภิกษุทั้ งหลาย เปรียบเหมือนช่างย้อม หรือ 
ช่างเขียน เมื่อมีน้ำาย้อมคือครั่ง ขมิ้น คราม หรือสีแดงอ่อน 
ก็จะพึงเขียนรูปสตรี หรือรูปบุรุษ ลงที่แผ่นกระดาษ หรือ 
ฝาผนัง หรือผืนผ้า ซึ่งเกลี้ยงเกลา ได้ครบทุกส่วน ภิกษุ 
ท้ังหลาย ปุถชุนผูไ้มไ่ดส้ดับ ฉันน้ันเหมอืนกนั เมือ่จะใหเ้กดิ  
ย่อมทำารูปนั่นแหละให้เกิด เมื่อจะให้เกิด ย่อมทำาเวทนา 
น่ันแหละใหเ้กดิ เมือ่จะใหเ้กดิ ยอ่มทำาสญัญานัน่แหละใหเ้กดิ  
เมื่อจะให้เกิด ย่อมทำาสังขารนั่นแหละให้เกิด เมื่อจะให้เกิด 
ย่อมทำาวิญญาณนั่นแหละให้เกิด.

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำาคัญความข้อนี้ว่า
อย่างไร รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง.

ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.
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ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.

เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะตามเหน็สิง่นัน้วา่ นัน่ของเรา นัน่เปน็เรา  
นั่นเป็นตัวตนของเรา.

ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ภกิษทุัง้หลาย เธอทัง้หลายจะสำาคญัความขอ้นัน้วา่ 
อยา่งไร … เวทนา … สญัญา … สงัขารทัง้หลาย … วญิญาณ 
เที่ยงหรือไม่เที่ยง.

ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.

เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะตามเหน็สิง่นัน้วา่ นัน่ของเรา นัน่เปน็เรา  
นั่นเป็นตัวตนของเรา.

ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.
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ภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างน้ี  
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูป ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนา ย่อม
เบือ่หนา่ยแมใ้นสญัญา ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นสงัขารท้ังหลาย 
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลาย 
กำาหนดั เพราะคลายกำาหนดั ยอ่มหลดุพน้ เมือ่หลดุพน้แลว้ 
ยอ่มมญีาณหยัง่รูว้า่ หลดุพน้แล้ว อริยสาวกนัน้ยอ่มรูช้ดัวา่  
ชาตสิิน้แลว้ พรหมจรรยอ์ยูจ่บแลว้ กจิทีค่วรทำาไดท้ำาเสรจ็แลว้  
กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มี ดังนี้.
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ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ของเรา
-บาลี มู. ม. ๑๒/๒๗๙/๒๘๗., -บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๔๒/๗๑.

… ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล ถ้าแม้ว่า 
ชนเหลา่อืน่พงึดา่วา่ บริภาษ โกรธเคอืง เบยีดเบยีน กระทบ
กระเทียบพวกเธอ พวกเธอไม่พึงมีความอาฆาต ไม่พึงมี
ความขุ่นเคือง ไม่พึงมีความไม่ชอบใจในชนเหล่าอื่นนั้น. 

ภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล แม้จะมีใครมา 
สักการะ เคารพ นับถือ บูชาพวกเธอ พวกเธอไม่พึงมี 
ความยินดี ไม่พึงมีความโสมนัส หรือไม่มีความเคล้ิมใจ
ไปตามสิ่งเหล่านั้น ภิกษุทั้งหลาย ถ้ามีใครมาสักการะ 
เคารพ นบัถอื บชูาพวกเธอ พวกเธอพงึมคีวามคดิอย่างน้ีวา่  
ก่อนหน้านี้เรามีความรู้สึกตัวท่ัวถึงอย่างไร บัดน้ีเราก็ต้อง
ทำาความรู้สึกตัวทั่วถึงอย่างนั้น ดังนี้.

ภกิษทุัง้หลาย เพราะเหตนุัน้แล สิง่ใดไม่ใชข่องเธอ 
สิ่งนั้นเธอจงละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไป 
เพื่อประโยชน์เกื้อกูล และความสุขแก่เธอ.

ภิกษุทั้งหลาย อะไรเล่า ที่ไม่ใช่ของเธอ.
ภิกษุท้ังหลาย รูปไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย  

ส่ิงน้ันอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เก้ือกูล  
และความสุขแก่เธอ.

๕3 
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ภกิษทุัง้หลาย เวทนาไมใ่ชข่องเธอ เธอจงละมันเสยี  
สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เก้ือกูล  
และความสุขแก่เธอ.

ภกิษุทัง้หลาย สญัญาไมใ่ชข่องเธอ เธอจงละมนัเสยี  
สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เก้ือกูล  
และความสุขแก่เธอ.

ภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายไม่ใช่ของเธอ เธอจง
ละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์
เกื้อกูล และความสุขแก่เธอ.

ภิกษุท้ังหลาย วิญญาณไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย  
สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เก้ือกูล  
และความสุขแก่เธอ.

ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนอะไรๆ ในเชตวันน้ี
ที่เป็นหญ้า เป็นไม้ เป็นกิ่งไม้ เป็นใบไม้ ที่คนเขาขนไปทิ้ง
หรอืเผาเสยี หรอืทำาตามสมควรแกเ่หต ุพวกเธอรู้สกึอย่างน้ี 
บ้างหรือไม่ว่า คนเขาขนเราไป หรือเผาเรา หรือทำาแก่เรา
ตามสมควรแก่เหตุ.

ไม่รู้สึกอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า.
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ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร.

ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เพราะเหตุวา่ ความรูส้กึวา่ตวัตน (อตตฺา)  

ของตน (อตฺตนิยา) ของข้าพระองค์ไม่มีในสิ่งเหล่านั้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุทั้งหลาย ฉันใดก็ฉันนั้น รูปไม่ใช่ของเธอ  
เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์เกื้อกูล และความสุขแก่เธอ.

ภกิษทุัง้หลาย เวทนาไมใ่ชข่องเธอ เธอจงละมันเสยี  
สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เก้ือกูล  
และความสุขแก่เธอ.

ภกิษุทัง้หลาย สญัญาไมใ่ชข่องเธอ เธอจงละมนัเสยี  
สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เก้ือกูล  
และความสุขแก่เธอ.

ภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายไม่ใช่ของเธอ เธอจง
ละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์
เกื้อกูล และความสุขแก่เธอ.

ภิกษุท้ังหลาย วิญญาณไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย  
สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เก้ือกูล  
และความสุขแก่เธอ.
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อายตนะภายใน ๖ ไม่ใช่ของเรา
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๖๑/๒๑๙.

ภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดไม่ใช่ของเธอ สิ่งนั้นเธอจงละ
มันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์
เกื้อกูล และความสุขแก่เธอ. 

ภิกษุทั้งหลาย อะไรเล่า ที่ไม่ใช่ของเธอ.
ภิกษุท้ังหลาย จักษุ (ตา) ไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย  

สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เก้ือกูล 
และความสุขแก่เธอ.

ภิกษุทั้งหลาย โสตะ (หู) … ฆานะ (จมูก) … ชิวหา  

(ลิน้) … กายะ (กาย) … มโน (ใจ) ไมใ่ชข่องเธอ เธอจงละมันเสยี  
สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์์เก้ือกูล 
และความสุขแก่เธอ.

ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือน อะไรๆ ในเชตวันนี้ 
ที่เป็นหญ้า เป็นไม้ เป็นกิ่งไม้ เป็นใบไม้ ที่คนเขาขนไปทิ้ง 
หรอืเผาเสยี หรอืทำาตามสมควรแกเ่หต ุพวกเธอรู้สกึอย่างน้ี 
บ้างหรือไม่ว่า คนเขาขนเราไป หรือเผาเรา หรือทำาแก่เรา
ตามสมควรแก่เหตุ.

ไม่รู้สึกอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า. 

๕4 
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ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เพราะเหตุว่า ความรู้สึกว่าตัวตน (อตฺตา) 

ของตน (อตฺตนิยา) ของข้าพระองค์ไม่มีในส่ิงเหล่าน้ัน พระเจ้าข้า. 

ภิกษุทั้งหลาย ฉันใดก็ฉันนั้น จักษุไม่ใช่ของเธอ 
เธอจงละมันเสีย สิ่งน้ัน อันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อ 
ประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ … โสตะ … ฆานะ 
… ชิวหา … กายะ … มโน ไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย  
สิ่งนั้น อันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล 
และความสุขแก่เธอ.
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อายตนะภายนอก ๖ ไม่ใช่ของเรา
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๖๒/๒๒๐.

ภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดไม่ใช่ของเธอ สิ่งนั้นเธอจงละ
มันเสีย สิ่งน้ันอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์
เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ. 

ภิกษุทั้งหลาย อะไรเล่า ที่ไม่ใช่ของเธอ.
ภิกษุทั้งหลาย รูปไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย  

สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เก้ือกูล 
และความสุขแก่เธอ.

ภกิษทุัง้หลาย เสยีง … กลิน่ … รส … โผฏฐพัพะ …  
ธรรมไมใ่ชข่องเธอ เธอจงละมนัเสยี สิง่นัน้อนัเธอละไดแ้ลว้ 
จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ.

ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนอะไรๆ ในเชตวันน้ี 
ที่เป็นหญ้า เป็นไม้ เป็นกิ่งไม้ เป็นใบไม้ ที่คนเขาขนไปทิ้ง  
หรอืเผาเสยี หรอืทำาตามสมควรแกเ่หต ุพวกเธอรู้สกึอย่างน้ี 
บ้างหรือไม่ว่า คนเขาขนเราไป หรือเผาเรา หรือทำาแก่เรา
ตามสมควรแก่เหตุ. 

ไม่รู้สึกอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า. 

๕๕ 
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ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เพราะเหตุว่า ความรู้สึกว่าตัวตน (อตฺตา)  

ของตน (อตฺตนิยา) ของข้าพระองค์ไม่มีในสิ่งเหล่านั้น พระเจ้าข้า. 

ภิกษุทั้งหลาย ฉันใดก็ฉันนั้น รูปไม่ใช่ของเธอ 
เธอจงละมันเสีย สิ่งน้ัน อันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อ 
ประโยชนเ์กือ้กลูและความสขุแกเ่ธอ เสยีง … กลิน่ … รส …  
โผฏฐัพพะ … ธรรมไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้น 
อันเธอละไดแ้ลว้ จกัเปน็ไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลู และความสขุ 
แก่เธอ.
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จิต มโน วิญญาณ  
ไม่ใช่ของเรา

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๑๔/๒๓๐.

... ภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ จะพึงเบื่อ
หนา่ยไดบ้า้ง คลายกำาหนัดไดบ้า้ง หลดุพน้ไดบ้า้ง ในร่างกาย
อันเปน็ทีป่ระชมุแหง่มหาภตูทัง้ ๔ นี ้ ขอ้นัน้เพราะเหตอุะไร  
ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุว่า ความเจริญก็ดี ความเสื่อมก็ดี  
การเกิดก็ดี การตายก็ดีของร่างกายอันเป็นท่ีประชุมแห่ง
มหาภูตท้ัง ๔ น้ี ย่อมปรากฏ เพราะเหตนุัน้ปถุุชนผูไ้มไ่ดส้ดับ  
จึงเบื่อหน่ายได้บ้าง คลายกำาหนัดได้บ้าง หลุดพ้นได้บ้าง  
ในร่างกายนั้น.

ภกิษทุัง้หลาย สว่นสิง่ท่เีรยีกกนัวา่ จติบา้ง มโนบา้ง  
วิญญาณบ้าง1 ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ไม่อาจจะเบ่ือหน่าย ไม่อาจจะ 
คลายกำาหนัด ไม่อาจจะหลุดพ้น จากสิ่งนั้นได้เลย ข้อน้ัน
เพราะเหตอุะไร เพราะเหตวุา่ สิง่ทีเ่รียกกนัวา่ จติเปน็ตน้นี ้ 
อันปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ได้รวบรัดถือไว้ด้วยตัณหา ได้ยึดถือ
ด้วยทิฏฐิว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเรา 
ดังนี้มาตลอดกาลช้านาน เพราะเหตุนั้นปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ 

๑. พระไตรปิฎกฉบับหลวง ได้แปลบทน้ีว่า แต่ตถาคตเรียกร่างกายอันเป็นท่ีประชุม
แห่งมหาภูตท้ัง 4 น้ีว่า จิตบ้าง มโนบ้าง วิญญาณบ้าง. -ผู้รวบรวม

๕๖ 
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จึงไม่อาจจะเบื่อหน่าย ไม่อาจจะคลายกำาหนัด ไม่อาจจะ 
หลดุพน้ในสิง่ท่ีเรียกกนัวา่ จิตบา้ง มโนบา้ง วญิญาณบ้างน้ัน 
ได้เลย.

ภกิษทุัง้หลาย ปถุชุนผูไ้มไ่ด้สดบั จะพงึเขา้ไปยดึถอื
เอารา่งกายอันเปน็ทีป่ระชมุแห่งมหาภูตทัง้ ๔ นี ้โดยความเป็น 
ตัวตนยังดีกว่า แต่จะเข้าไปยึดถือเอาจิตโดยความเป็นตัวตน
ไมดี่เลย ข้อนัน้เพราะเหตอุะไร เพราะเหตุวา่ รา่งกายอนั 
เป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตทั้ง ๔ นี้ เมื่อดำารงอยู่ ๑ ปีบ้าง  
๒ ปีบา้ง ๓ ปีบา้ง ๔ ปบีา้ง ๕ ปบีา้ง ๑๐ ปบีา้ง ๒๐ ปีบา้ง  
๓๐ ปีบ้าง ๔๐ ปีบ้าง ๕๐ ปีบ้าง ๑๐๐ ปีบ้าง เกินกว่า 
๑๐๐ ปีบ้าง ก็ยังมีปรากฏ ภิกษุทั้งหลาย ส่วนสิ่งท่ี่เรียก
กันว่าจิตบ้าง มโนบ้าง วิญญาณบ้างนั้น ดวงหนึ่งเกิดขึ้น 
ดวงหนึ่งดับไป ตลอดวันตลอดคืน.

ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนวานร เมื่อเที่ยวไปใน
ป่าใหญ่ ย่อมจับกิ่งไม้ ปล่อยกิ่งนั้น จับกิ่งอ่ืน ปล่อยก่ิงท่ี 
จับเดิม เหนี่ยวกิ่งอื่นอีก เช่นนี้เร่ือยๆ ไป ภิกษุท้ังหลาย 
ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกัน สิ่งท่ี่เรียกกันว่าจิตบ้าง มโนบ้าง 
วิญญาณบ้าง ดวงหนึ่งเกิดขึ้น ดวงหนึ่งดับไป ตลอดวัน
ตลอดคืน.
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ภกิษทุัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ด้สดบัแลว้ ยอ่มกระทำา
ไวใ้นใจโดยแยบคายเปน็อยา่งด ีซ่ึงปฏจิจสมปุบาทนัน่เทียว 
ดงัน้ีวา่ เมือ่สิง่นีม้ ีสิง่นีย่้อมม ี เพราะความเกดิขึน้แหง่สิง่นี ้ 
ส่ิงน้ีจึงเกิดข้ึน เม่ือส่ิงน้ีไม่มี ส่ิงน้ีย่อมไม่มี เพราะความดับไป 
แห่งสิ่งนี้ ส่ิงนี้จึงดับไป ได้แก่สิ่งเหล่าน้ีคือ เพราะมีอวิชชา
เป็นปัจจัย จึงมีสังขารทั้งหลาย เพราะมีสังขารเป็นปัจจัย 
จึงมีวิญญาณ เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป  
เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ เพราะมีสฬายตนะ 
เป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา 
เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา เพราะมีตัณหาเป็น
ปัจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ 
เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ เพราะมีชาติเป็นปัจจัย 
ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะท้ังหลาย  
จึงเกิดข้ึนครบถ้วน ความเกิดข้ึนพร้อมแห่งกองทุกข์ท้ังส้ินน้ี  
ยอ่มมดีว้ยอาการอย่างนี ้ เพราะความจางคลายดับไปโดย
ไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียว จึงมีความดับแห่งสังขาร 
เพราะมีความดับแห่งสังขาร จึงมีความดับแห่งวิญญาณ 
เพราะมีความดับแห่งวิญญาณ จึงมีความดับแห่งนามรูป 
เพราะมีความดับแห่งนามรูป จึงมีความดับแห่งสฬายตนะ 
เพราะมีความดับแห่งสฬายตนะ จึงมีความดับแห่งผัสสะ  
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เพราะมีความดับแห่งผัสสะ จึงมีความดับแห่งเวทนา เพราะมี 
ความดับแห่งเวทนา จึงมีความดับแห่งตัณหา เพราะมี
ความดับแห่งตัณหา จึงมีความดับแห่งอุปาทาน เพราะมี 
ความดับแห่งอุปาทาน จึงมีความดับแห่งภพ เพราะมี 
ความดับแห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติ เพราะมีความดับ 
แห่งชาตินั่นแล ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัส 
อุปายาสะท้ังหลาย จึงดับส้ิน ความดับลงแห่งกองทุกข์ท้ังส้ินน้ี  
ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้.

ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับ เห็นอยู่อย่างนี้ 
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูป ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนา ย่อม
เบือ่หนา่ยแมใ้นสัญญา ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นสังขารท้ังหลาย  
ย่อมเบ่ือหน่ายแม้ในวิญญาณ เม่ือเบ่ือหน่าย ย่อมคลาย
กำาหนัด เพราะคลายกำาหนัด ย่อมหลุดพ้น เม่ือหลุดพ้นแล้ว  
ย่อมมีญาณหย่ังรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว เธอย่อมรู้ชัดว่า ชาติส้ินแล้ว  
พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำาได้ทำาเสร็จแล้ว กิจอ่ืน 
เพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มี ดังนี้.

อกีสตูรหนึง่ -บาล ีนทิาน. สำ. ๑๖/๑๑๖/๒๓๕. ได้ตรสัช่วงต้น
โดยมีเน้ือความเหมือนกันกับสูตรข้างบนน้ี แต่ต่างกันท่ีอุปมาช่วงท้าย  
ผู้สนใจสามารถศึกษาได้จากท่ีมาของพระสูตร. -ผู้รวบรวม
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อะไรๆ ก็ไม่ใช่ของเรา
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๐๐/๑๔๙.

ภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดไม่ใช่ของเธอ สิ่งนั้นเธอจงละ
มันเสีย สิ่งน้ันอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์
เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ 

ภิกษุทั้งหลาย อะไรเล่า ที่ไม่ใช่ของเธอ.
ภิกษุทั้งหลาย จักษุ (ตา) ไม่ใช่ของเธอ เธอจง 

ละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์
เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ.

ภิกษุทั้งหลาย รูปไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย  
สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เก้ือกูล 
และความสุขแก่เธอ.

ภิกษุทั้งหลาย จักษุวิญญาณไม่ใช่ของเธอ เธอจง
ละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์
เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ.

ภิกษุทั้งหลาย จักษุสัมผัสไม่ใช่ของเธอ เธอจง 
ละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์
เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ.

๕7 
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ภกิษทุัง้หลาย สขุเวทนา ทกุขเวทนา หรอือทุกขม- 
สขุเวทนา ทีเ่กดิขึน้เพราะจกัษสุมัผสัเปน็ปจัจยั ไมใ่ชข่องเธอ  
เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ.

ภิกษุทั้งหลาย โสตะ (หู) ไม่ใช่ของเธอ เธอจง 
ละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์
เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ.

ภิกษุทั้งหลาย เสียงไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย 
สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและ
ความสุขแก่เธอ.

ภิกษุทั้งหลาย โสตวิญญาณไม่ใช่ของเธอ เธอจง
ละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์
เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ.

ภิกษุทั้งหลาย โสตสัมผัสไม่ใช่ของเธอ เธอจง 
ละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์
เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ.

ภกิษทุัง้หลาย สขุเวทนา ทกุขเวทนา หรอือทุกขม- 
สขุเวทนา ทีเ่กดิขึน้เพราะโสตสมัผสัเปน็ปจัจยั ไม่ใชข่องเธอ  
เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ.
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ภิกษุท้ังหลาย ฆานะ (จมูก) ไม่ใช่ของเธอ เธอจง
ละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์
เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ.

ภิกษุทั้งหลาย กลิ่นไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย 
สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและ
ความสุขแก่เธอ.

ภิกษุทั้งหลาย ฆานวิญญาณไม่ใช่ของเธอ เธอจง
ละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์
เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ.

ภิกษุทั้งหลาย ฆานสัมผัสไม่ใช่ของเธอ เธอจงละ 
มันเสีย สิ่งน้ันอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์
เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ.

ภกิษทุัง้หลาย สขุเวทนา ทกุขเวทนา หรืออทุกขม- 
สขุเวทนา ทีเ่กดิขึน้เพราะฆานสมัผสัเปน็ปจัจยั ไมใ่ชข่องเธอ  
เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ.

ภิกษุทั้งหลาย ชิวหา (ลิ้น) ไม่ใช่ของเธอ เธอจง 
ละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์
เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ.
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ภิกษุทั้งหลาย รสไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย 
สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและ
ความสุขแก่เธอ.

ภิกษุทั้งหลาย ชิวหาวิญญาณไม่ใช่ของเธอ เธอจง
ละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์
เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ.

ภิกษุทั้งหลาย ชิวหาสัมผัสไม่ใช่ของเธอ เธอจง 
ละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์
เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ.

ภกิษทุัง้หลาย สขุเวทนา ทกุขเวทนา หรอือทุกขม- 
สขุเวทนา ทีเ่กดิขึน้เพราะชวิหาสมัผสัเปน็ปจัจัย ไมใ่ชข่องเธอ  
เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ.

ภิกษุทั้งหลาย กายะ (กาย) ไม่ใช่ของเธอ เธอจง 
ละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์
เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ.

ภิกษุทั้งหลาย โผฏฐัพพะไม่ใช่ของเธอ เธอจง 
ละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์
เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ.
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ภิกษุทั้งหลาย กายวิญญาณไม่ใช่ของเธอ เธอจง
ละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์
เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ.

ภิกษุทั้งหลาย กายสัมผัสไม่ใช่ของเธอ เธอจง 
ละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์
เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ.

ภกิษทุัง้หลาย สขุเวทนา ทกุขเวทนา หรืออทุกขม-
สขุเวทนา ทีเ่กดิขึน้เพราะกายสัมผสัเปน็ปจัจยั ไมใ่ชข่องเธอ  
เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ.

ภิกษุทั้งหลาย มโน (ใจ) ไม่ใช่ของเธอ เธอจง 
ละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์
เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ.

ภกิษทุัง้หลาย ธรรมไมใ่ชข่องเธอ เธอจงละมนัเสยี 
สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและ
ความสุขแก่เธอ.

ภิกษุทั้งหลาย มโนวิญญาณไม่ใช่ของเธอ เธอจง
ละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์
เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ.
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ภิกษุทั้งหลาย มโนสัมผัสไม่ใช่ของเธอ เธอจง 
ละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์
เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ.

ภกิษทุัง้หลาย สขุเวทนา ทกุขเวทนา หรอือทุกขม- 
สขุเวทนา ทีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผสัเปน็ปจัจยั ไม่ใชข่องเธอ  
เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ.

ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนอะไรๆ ในเชตวันน้ี
ที่เป็นหญ้า เป็นไม้ เป็นกิ่งไม้ เป็นใบไม้ ที่คนเขาขนไปทิ้ง 
หรอืเผาเสยี หรอืทำาตามสมควรแกเ่หต ุพวกเธอรู้สกึอย่างน้ี 
บ้างหรือไม่ว่า คนเขาขนเราไป หรือเผาเรา หรือทำาแก่เรา
ตามสมควรแก่เหตุ.

ไม่รู้สึกอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า.

ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เพราะเหตุว่า ความรู้สึกว่าตัวตน (อตฺตา)  

ของตน (อตฺตนิยา) ของข้าพระองค์ไม่มีในสิ่งเหล่านั้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุทั้งหลาย ฉันใดก็ฉันนั้น จักษุ ... รูป ...  
จักษุวิญญาณ ... จักษุสัมผัส … สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ
อทกุขมสขุเวทนา ทีเ่กดิขึน้เพราะจกัษสุมัผสัเปน็ปัจจัย ไม่ใช่
ของเธอ เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละไดแ้ล้ว จักเป็นไป
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เพือ่ประโยชน์เก้ือกูล และความสขุแกเ่ธอ ... โสตะ ... เสยีง 
... โสตวญิญาณ ... โสตสมัผสั … สขุเวทนา ทกุขเวทนา หรือ
อทกุขมสขุเวทนา ทีเ่กดิขึน้เพราะโสตสมัผสัเปน็ปจัจัย ไม่ใช่
ของเธอ เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละไดแ้ล้ว จักเป็นไป
เพือ่ประโยชน์เก้ือกูล และความสขุแกเ่ธอ … ฆานะ ... กลิน่ 
... ฆานวญิญาณ ... ฆานสมัผสั … สขุเวทนา ทกุขเวทนา หรอื
อทกุขมสขุเวทนา ท่ีเกดิขึน้เพราะฆานสมัผสัเป็นปจัจัย ไม่ใช่
ของเธอ เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละไดแ้ล้ว จักเป็นไป
เพื่อประโยชน์เกื้อกูล และความสุขแก่เธอ … ชิวหา ... รส 
... ชิวหาวิญญาณ ... ชิวหาสัมผัส … สุขเวทนา ทุกขเวทนา 
หรอือทกุขมสขุเวทนา ทีเ่กดิขึน้เพราะชวิหาสมัผสัเปน็ปจัจัย 
ไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว  
จกัเปน็ไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลู และความสขุแกเ่ธอ … กายะ 
... โผฏฐัพพะ ... กายวิญญาณ ... กายสัมผัส … สุขเวทนา 
ทกุขเวทนา หรอือทกุขมสขุเวทนา ทีเ่กดิขึน้เพราะกายสมัผสั 
เป็นปัจจัย ไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละ 
ไดแ้ลว้ จกัเปน็ไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลู และความสขุแกเ่ธอ ...  
มโน ... ธรรม ... มโนวิญญาณ ... มโนสัมผัส … สุขเวทนา 
ทกุขเวทนา หรอือทกุขมสขุเวทนา ทีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผสั
เป็นปัจจัย ไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละ 
ไดแ้ลว้ จกัเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์ก้ือกลู และความสขุแก่เธอ.
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ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ตัวตนของเรา (นัยท่ี 1)

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๙-๓๐,๑๐๑/๔๕-๔๗,๑๕๒.

ภิกษุทั้งหลาย รูปไม่เท่ียง แม้เหตุปัจจัยที่ให้รูป 
เกดิขึน้ กไ็มเ่ทีย่ง รปูทีเ่กดิจากสิง่ทีไ่มเ่ทีย่ง จะเปน็ของเท่ียง
ได้อย่างไร.

ภิกษุท้ังหลาย เวทนาไม่เที่ยง แม้เหตุปัจจัยท่ี
ให้เวทนาเกิดข้ึน ก็ไม่เที่ยง เวทนาท่ีเกิดจากสิ่งท่ีไม่เท่ียง  
จะเป็นของเที่ยงได้อย่างไร.

ภิกษุทั้งหลาย สัญญาไม่เที่ยง แม้เหตุปัจจัยท่ี 
ให้สัญญาเกิดขึ้น ก็ไม่เที่ยง สัญญาที่เกิดจากสิ่งท่ีไม่เท่ียง  
จะเป็นของเที่ยงได้อย่างไร.

ภิกษุท้ังหลาย สังขารท้ังหลายไม่เท่ียง แม้เหตุปัจจัย 
ที่ให้สังขารท้ังหลายเกิดขึ้น ก็ไม่เที่ยง สังขารทั้งหลายที่ 
เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยง จะเป็นของเที่ยงได้อย่างไร.

ภิกษุทั้งหลาย วิญญาณไม่เที่ยง แม้เหตุปัจจัยท่ี 
ใหว้ญิญาณเกดิขึน้ กไ็มเ่ทีย่ง วญิญาณทีเ่กดิจากสิง่ท่ีไม่เท่ียง 
จะเป็นของเที่ยงได้อย่างไร.

ภิกษุทั้งหลาย รูปเป็นทุกข์ แม้เหตุปัจจัยท่ีให้รูป
เกิดขึ้น ก็เป็นทุกข์ รูปที่เกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์ จะเป็นสุข 
ได้อย่างไร.

๕8 
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ภิกษุทั้งหลาย เวทนาเป็นทุกข์ แม้เหตุปัจจัยที่
ให้เวทนาเกิดขึ้น ก็เป็นทุกข์ เวทนาที่เกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์  
จะเป็นสุขได้อย่างไร.

ภิกษุทั้งหลาย สัญญาเป็นทุกข์ แม้เหตุปัจจัยที่ 
ให้สัญญาเกิดขึ้น ก็เป็นทุกข์ สัญญาที่เกิดจากสิ่งท่ีเป็นทุกข์ 
จะเป็นสุขได้อย่างไร.

ภิกษุท้ังหลาย สังขารท้ังหลายเป็นทุกข์ แม้เหตุปัจจัย 
ที่ให้สังขารทั้งหลายเกิดขึ้น ก็เป็นทุกข์ สังขารทั้งหลายที่ 
เกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์ จะเป็นสุขได้อย่างไร.

ภิกษุทั้งหลาย วิญญาณเป็นทุกข์ แม้เหตุปัจจัยที่ 
ใหว้ญิญาณเกดิข้ึน กเ็ป็นทกุข ์วญิญาณทีเ่กดิจากสิง่ทีเ่ปน็ทกุข ์ 
จะเป็นสุขได้อย่างไร.

ภิกษุทั้งหลาย รูปเป็นอนัตตา แม้เหตุปัจจัยท่ี 
ให้รูปเกิดข้ึน ก็เป็นอนัตตา รูปที่เกิดจากสิ่งที่เป็นอนัตตา  
จะเป็นอัตตาได้อย่างไร.

ภิกษุทั้งหลาย เวทนาเป็นอนัตตา แม้เหตุปัจจัยที่ 
ให้เวทนาเกิดขึ้น ก็เป็นอนัตตา เวทนาที่เกิดจากสิ่งท่ีเป็น
อนัตตา จะเป็นอัตตาได้อย่างไร.

ภิกษุทั้งหลาย สัญญาเป็นอนัตตา แม้เหตุปัจจัยที ่
ให้สัญญาเกิดขึ้น ก็เป็นอนัตตา สัญญาที่เกิดจากสิ่งท่ีเป็น
อนัตตา จะเป็นอัตตาได้อย่างไร.
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ภกิษทุัง้หลาย สงัขารทัง้หลายเปน็อนตัตา แม้เหต ุ
ปัจจัยท่ีให้สังขารท้ังหลายเกิดข้ึน ก็เป็นอนัตตา สังขารท้ังหลาย 
ที่เกิดจากสิ่งที่เป็นอนัตตา จะเป็นอัตตาได้อย่างไร.

ภกิษทุัง้หลาย วญิญาณเปน็อนตัตา แมเ้หตปัุจจยัที ่
ใหว้ญิญาณเกดิขึน้ กเ็ปน็อนตัตา วญิญาณทีเ่กดิจากสิง่ทีเ่ปน็
อนัตตา จะเป็นอัตตาได้อย่างไร.

ภิกษุทั้งหลาย รูปไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้น 
เป็นทุกข์ ส่ิงใดเป็นทุกข์ ส่ิงน้ันเป็นอนัตตา ส่ิงใดเป็น 
อนัตตา ส่ิงน้ันไม่ใช่ของเรา (เนตำ มม) ไม่ใช่เป็นเรา (เนโสหมสฺมิ)  
ไม่ใช่ตัวตนของเรา (น เมโส อตฺตา) ข้อนี้อริยสาวกพึงเห็น
ด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้.

ภกิษทุัง้หลาย เวทนาไม่เทีย่ง สิง่ใดไมเ่ทีย่ง สิง่นัน้ 
เป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา สิ่งใดเป็น 
อนัตตา ส่ิงน้ันไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา  
ข้อนี้อริยสาวกพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็น
จริงอย่างนี้.

ภกิษทุัง้หลาย สญัญาไมเ่ทีย่ง สิง่ใดไมเ่ทีย่ง สิง่นัน้ 
เป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา สิ่งใดเป็น 
อนัตตา ส่ิงน้ันไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา  
ขอ้น้ีอรยิสาวกพงึเหน็ดว้ยปญัญาอนัชอบ ตามความเปน็จริง 
อย่างนี้.
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ภิกษุท้ังหลาย สังขารท้ังหลายไม่เท่ียง ส่ิงใดไม่เท่ียง  
สิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา สิ่งใด 
เป็นอนัตตา ส่ิงน้ันไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ 
ตัวตนของเรา ข้อนี้อริยสาวกพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ 
ตามความเป็นจริงอย่างนี้.

ภิกษุท้ังหลาย วิญญาณไม่เท่ียง ส่ิงใดไม่เท่ียง ส่ิงน้ัน 
เป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา สิ่งใดเป็น
อนตัตา สิง่นัน้ไมใ่ชข่องเรา ไมใ่ชเ่ปน็เรา ไมใ่ชต่วัตนของเรา  
ขอ้น้ีอริยสาวกพึงเห็นดว้ยปญัญาอนัชอบ ตามความเปน็จริง 
อย่างนี้.

ภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างน้ี  
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูป ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนา ย่อม
เบือ่หนา่ยแมใ้นสญัญา ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นสงัขารท้ังหลาย  
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลาย
กำาหนดั เพราะคลายกำาหนดั ยอ่มหลดุพน้ เมือ่หลดุพน้แลว้ 
ยอ่มมญีาณหยัง่รูว้า่ หลดุพน้แลว้ อรยิสาวกนัน้ ยอ่มรูช้ดัวา่  
ชาตสิิน้แลว้ พรหมจรรยอ์ยูจ่บแลว้ กจิทีค่วรทำาไดท้ำาเสรจ็แลว้  
กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มี ดังนี้.



พุทธวจน - หมวดธรรม 

205

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สัตว์

ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ตัวตนของเรา (นัยท่ี ๒)

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๘๒/๑๒๗.

ภิกษุทั้งหลาย รูปเป็นอนัตตา ก็หากรูปน้ีจักเป็น
อัตตาแล้วไซร้ รูปก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธ ทั้งสัตว์ย่อมจะ 
ได้ตามความปรารถนาในรูปว่า ขอรูปของเรา จงเป็นอย่างน้ีเถิด  
อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย แต่เพราะรูปเป็นอนัตตา ดังน้ัน  
รูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ และสัตว์ย่อมไม่ได้ตามความ
ปรารถนาในรูปว่า ขอรูปของเรา จงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้
เป็นอย่างนั้นเลย.

ภิกษุทั้งหลาย เวทนาเป็นอนัตตา ก็หากเวทนานี้  
จักเป็นอัตตาแล้วไซร้ เวทนาก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธ  
ทัง้สตัว์ย่อมจะได้ตามความปรารถนาในเวทนาวา่ ขอเวทนา
ของเรา จงเปน็อยา่งนีเ้ถดิ อยา่ไดเ้ปน็อยา่งนัน้เลย แตเ่พราะ
เวทนาเป็นอนัตตา ดังนั้น เวทนาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ และ
สัตว์ย่อมไม่ได้ตามความปรารถนาในเวทนาว่า ขอเวทนา 
ของเรา จงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย.

ภิกษุทั้งหลาย สัญญาเป็นอนัตตา ก็หากสัญญานี้ 
จักเป็นอัตตาแล้วไซร้ สัญญาก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธ  
ทัง้สตัวย์อ่มจะไดต้ามความปรารถนาในสัญญาวา่ ขอสญัญา
ของเรา จงเปน็อยา่งนีเ้ถดิ อยา่ไดเ้ปน็อยา่งนัน้เลย แตเ่พราะ
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เหตทีุส่ญัญาเป็นอนตัตา ดังนัน้ สญัญาจงึเปน็ไปเพือ่อาพาธ  
และสตัวย์อ่มไมไ่ดต้ามความปรารถนาในสญัญาวา่ ขอสญัญา 
ของเรา จงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย.

ภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายเป็นอนัตตา ก็หาก
สังขารทั้งหลายนี้จักเป็นอัตตาแล้วไซร้ สังขารทั้งหลายก็คง
ไม่เป็นไปเพื่ออาพาธ ทั้งสัตว์ย่อมจะได้ตามความปรารถนา
ในสังขารทั้งหลายว่า ขอสังขารท้ังหลายของเรา จงเป็น
อย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย แต่เพราะเหตุที่สังขาร 
ท้ังหลายเป็นอนัตตา ดังน้ัน สังขารท้ังหลายจึงเป็นไปเพ่ืออาพาธ 
และสัตว์ย่อมไม่ได้ตามความปรารถนาในสังขารท้ังหลาย 
ว่า ขอสังขารทั้งหลายของเรา จงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้เป็น
อย่างนั้นเลย.

ภิกษุท้ังหลาย วิญญาณเป็นอนัตตา ก็หากวิญญาณน้ี 
จักเป็นอัตตาแล้วไซร้ วิญญาณก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธ  
ท้ังสัตว์ย่อมจะได้ตามความปรารถนาในวิญญาณว่า ขอ
วิญญาณของเรา จงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย 
แต่เพราะเหตุที่วิญญาณเป็นอนัตตา ดังนั้น วิญญาณจึง 
เป็นไปเพื่ออาพาธ และสัตว์ย่อมไม่ได้ตามความปรารถนา
ในวญิญาณวา่ ขอวญิญาณของเรา จงเปน็อยา่งนีเ้ถดิ อย่าได้ 
เป็นอย่างนั้นเลย.
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ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำาคัญความข้อนี้ว่า
อย่างไร รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง.

ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะตามเหน็สิง่นัน้วา่ นัน่ของเรา นัน่เปน็เรา  
นั่นเป็นตัวตนของเรา.

ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำาคัญความข้อนี้ว่า
อย่างไร เวทนา … สัญญา … สังขารทั้งหลาย …  วิญญาณ 
เที่ยงหรือไม่เที่ยง.

ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะตามเหน็สิง่นัน้วา่ นัน่ของเรา นัน่เปน็เรา  
นั่นเป็นตัวตนของเรา.

ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.
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ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ รูปอย่างใด
อย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต หรือปัจจุบันก็ตาม เป็น
ภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลว
หรอืประณตีกต็าม อยูใ่นทีไ่กลหรอืใกลก้ต็าม รปูทัง้หมดนัน้ 
เธอทั้งหลาย พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริง
อย่างน้ีว่า น่ันไมใ่ชข่องเรา ไมใ่ช่เปน็เรา ไมใ่ชต่วัตนของเรา.

ภิกษุทั้งหลาย เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง ท้ังท่ีเป็น
อดีต อนาคต หรือปัจจุบันก็ตาม เป็นภายในหรือภายนอก 
ก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม  
อยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็ตาม เวทนาทั้งหมดนั้น เธอทั้งหลาย 
พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า  
นั่นไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา.

ภิกษุทั้งหลาย สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็น
อดีต อนาคต หรือปัจจุบันก็ตาม เป็นภายในหรือภายนอก
ก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม  
อยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็ตาม สัญญาทั้งหมดนั้น เธอทั้งหลาย 
พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า  
นั่นไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา.
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ภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่ง 
ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต หรือปัจจุบันก็ตาม เป็นภายในหรือ
ภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีต
ก็ตาม อยูใ่นทีไ่กลหรอืใกลก้ต็าม สงัขารทัง้หลายท้ังหมดน้ัน 
เธอทั้งหลาย พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริง 
อย่างน้ีว่า น่ันไมใ่ชข่องเรา ไมใ่ช่เปน็เรา ไมใ่ช่ตวัตนของเรา.

ภกิษทุัง้หลาย วญิญาณอยา่งใดอยา่งหน่ึง ท้ังทีเ่ปน็
อดีต อนาคต หรือปัจจุบันก็ตาม เป็นภายในหรือภายนอก 
ก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม  
อยูใ่นทีไ่กลหรอืใกลก้ต็าม วญิญาณทัง้หมดนัน้ เธอท้ังหลาย 
พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า  
นั่นไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา.

ภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างน้ี  
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูป ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนา ย่อม
เบือ่หนา่ยแมใ้นสัญญา ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นสังขารท้ังหลาย 
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลาย
กำาหนดั เพราะคลายกำาหนดั ยอ่มหลดุพน้ เม่ือหลดุพ้นแลว้ 
ยอ่มมญีาณหยัง่รูว้า่ หลดุพน้แลว้ อรยิสาวกนัน้ ยอ่มรูช้ดัวา่  
ชาตสิิน้แลว้ พรหมจรรยอ์ยูจ่บแลว้ กจิทีค่วรทำาไดท้ำาเสรจ็แลว้  
กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มี ดังนี้.
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ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ตัวตนของเรา (นัยท่ี 3)

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๙๒/๖๑๘.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ขอโอกาส ขอพระผู้มีพระภาค 
โปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อ ซ่ึงเมื่อข้าพระองค์ได้ฟังแล้ว  
จะเป็นผู้หลีกออกผู้เดียว ไม่ประมาท มีความเพียร มีส่งตนไปแล้วอยู่.

ราหุล เธอจะสำาคัญความข้อน้ีว่าอย่างไร รูปเท่ียง
หรือไม่เที่ยง.

ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.

เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะตามเหน็สิง่นัน้วา่ นัน่ของเรา นัน่เปน็เรา  
นั่นเป็นตัวตนของเรา.

ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ราหุล เธอจะสำาคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร เวทนา … 
สัญญา … สังขารทั้งหลาย …วิญญาณ เที่ยงหรือไม่เที่ยง.

ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

๖0 
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ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.

เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะตามเหน็สิง่นัน้วา่ นัน่ของเรา นัน่เปน็เรา  
นั่นเป็นตัวตนของเรา.

ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ราหุล อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้  
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูป ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนา ย่อม
เบือ่หนา่ยแมใ้นสัญญา ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นสังขารท้ังหลาย  
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลาย
กำาหนดั เพราะคลายกำาหนดั ยอ่มหลดุพน้ เม่ือหลดุพ้นแลว้  
ยอ่มมญีาณหยัง่รูว้า่ หลดุพน้แลว้ อรยิสาวกนัน้ ยอ่มรูช้ดัวา่  
ชาตสิิน้แลว้ พรหมจรรยอ์ยูจ่บแลว้ กจิทีค่วรทำาไดท้ำาเสรจ็แลว้  
กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มี ดังนี้.
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ย่อมท�าลาย ย่อมไม่ก่อข้ึน ย่อมละท้ิง  
ย่อมไม่ถือเอาซ่ึงขันธ์ ๕

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๐๕/๑๕๘.

ภิกษุท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึง  
เม่ือตามระลึก ย่อมตามระลึกถึงชาติก่อน ได้เป็นอันมาก สมณะ
หรือพราหมณ์ท้ังหมดน้ัน ก็ย่อมตามระลึกถึงอุปาทานขันธ์ ๕  
หรือขันธ์ใดขันธ์หนึ่งแห่งอุปาทานขันธ์ ก็อุปาทานขันธ์ ๕ 
อะไรบ้าง คือ

ภิกษุทั้งหลาย ย่อมตามระลึกถึงรูปดังนี้ว่า ใน
อดีตกาล เราเป็นผู้มีรูปอย่างนี้ ย่อมตามระลึกถึงเวทนา
ดงันีว้า่ ในอดตีกาล เราเปน็ผูม้เีวทนาอยา่งนี ้ยอ่มตามระลกึ
ถงึสญัญาดงันีว้า่ ในอดตีกาล เราเปน็ผูม้สีญัญาอย่างน้ี ย่อม
ตามระลึกถึงสังขารดังนี้ว่า ในอดีตกาล เราเป็นผู้มีสังขาร 
อยา่งนี ้ยอ่มตามระลกึถงึวญิญาณดงันีว้า่ ในอดีตกาล เราเปน็ 
ผู้มีวิญญาณอย่างนี้.

ภิกษุท้ังหลาย เพราะอะไรจึงเรียกว่า รูป เพราะส่ิงน้ัน 
แตกสลาย ดังน้ันจึงเรียกว่า รูป แตกสลายไปเพราะอะไร 
แตกสลายไปเพราะความหนาวบ้าง แตกสลายไปเพราะ
ความร้อนบ้าง แตกสลายไปเพราะความหิวบ้าง แตกสลาย 

๖1 
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ไปเพราะกระหายบ้าง แตกสลายไปเพราะสัมผัสแห่งเหลือบ  
ยุง ลม แดด และสัตว์เล้ือยคลานบ้าง (ฑสมกสวาตาตปสริสีป- 

สมฺผสฺเสนปิ) บ้าง ภิกษุท้ังหลาย เพราะส่ิงน้ันแตกสลาย ดังน้ัน 
จึงเรียกว่า รูป.

ภกิษทุัง้หลาย เพราะอะไรจงึเรียกว่า เวทนา เพราะ 
สิง่นัน้รู้สกึ ดังนัน้จงึเรยีกวา่ เวทนา รูส้กึได้ซึง่อะไร รูส้กึ
ไดซ้ึง่สุขบา้ง รูส้กึได้ซึง่ทกุขบ์า้ง รูส้กึไดซ่ึ้งอทกุขมสขุบา้ง 
ภิกษุท้ังหลาย เพราะส่ิงน้ันรู้สึก ดังน้ันจึงเรียกว่า เวทนา.

ภิกษุท้ังหลาย เพราะอะไรจึงเรียกว่า สัญญา เพราะ
จ�าได้หมายรู้ จึงเรียกว่าสัญญา จำาได้หมายรู้อะไร จำาได้ 
หมายรู้สีเขียวบ้าง สีเหลืองบ้าง สีแดงบ้าง สีขาวบ้าง ภิกษุ
ทั้งหลาย เพราะจำาได้หมายรู้ จึงเรียกว่าสัญญา.

ภกิษทุัง้หลาย เพราะอะไรจึงเรียกว่า สังขาร เพราะ
ปรุงแต่งสังขตธรรม จึงเรียกว่าสังขาร ปรุงแต่งสังขตธรรม
อะไร ปรุงแต่งสังขตธรรมคือรูปโดยความเป็นรูป ปรุงแต่ง 
สังขตธรรมคือเวทนาโดยความเป็นเวทนา ปรุงแต่งสังขตธรรม 
คือสัญญาโดยความเป็นสัญญา ปรุงแต่งสังขตธรรมคือ
สงัขารโดยความเปน็สงัขาร ปรุงแตง่สงัขตธรรมคอืวญิญาณ 
โดยความเป็นวิญญาณ ภิกษุทั้งหลาย เพราะปรุงแต่ง 
สังขตธรรม จึงเรียกว่าสังขาร.
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ภิกษุทั้งหลาย เพราะอะไรจึงเรียกว่า วิญญาณ 
เพราะรู้แจ้ง จึงเรียกว่า วิญญาณ รู้แจ้งซ่ึงอะไร รู้แจ้งรส
เปร้ียวบ้าง รู้แจ้งรสขมบ้าง รู้แจ้งรสเผ็ดบ้าง รู้แจ้งรสหวานบ้าง 
รู้แจ้งรสข่ืนบ้าง รู้แจ้งรสไม่ข่ืนบ้าง รู้แจ้งรสเค็มบ้าง รู้แจ้งรส
ไม่เค็มบ้าง ภกิษทุัง้หลาย เพราะรู้แจง้ จงึเรียกวา่วญิญาณ.

ภิกษุทั้งหลาย ในข้อนั้น อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว 
ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ในกาลนี้เราถูกรูปเคี้ยวกินอยู่ แม้
ในกาลอดีต เราก็ถูกรูปเคี้ยวกินแล้ว เหมือนกับที่ถูกรูป
อันเป็นปัจจุบันเคี้ยวกินอยู่ในบัดนี้ ถ้าเรานี้ พึงยินดีรูปใน
อนาคต แมใ้นกาลอนาคต เรากจ็ะถกูรปูเคีย้วกิน เหมือนกบั 
ที่ถูกรูปอันเป็นปัจจุบันเคี้ยวกินอยู่ในบัดนี้ เธอพิจารณา
เห็นดังนี้แล้ว ย่อมไม่มีความอาลัยในรูปอันเป็นอดีต 
ย่อมไม่ยินดีในรูปอันเป็นอนาคต ย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อ 
ความเบ่ือหน่าย เพ่ือความคลายก�าหนัด เพ่ือความดับ 
ไม่เหลือแห่งรูปอันเป็นปัจจุบัน.

ภิกษุท้ังหลาย ในข้อน้ัน อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว ย่อม
พิจารณาเห็นดังน้ีว่า ในกาลน้ีเราถูกเวทนา … ถูกสัญญา …  
ถูกสังขาร … ถูกวิญญาณเค้ียวกินอยู่ แม้ในกาลอดีต  
เราก็ถูกเวทนา … ถูกสัญญา … ถูกสังขาร … ถูกวิญญาณ 
เค้ียวกินแล้ว เหมือนกับที่ถูกเวทนา … ถูกสัญญา …  
ถกูสงัขาร … ถกูวญิญาณอนัเปน็ปจัจบุนัเคีย้วกนิอยู่ในบดัน้ี 
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ถ้าเรานี้ พึงยินดีเวทนา … สัญญา … สังขาร … วิญญาณ
อันเป็นอนาคต แม้ในกาลอนาคต เราก็จะถูกเวทนา …  
ถกูสญัญา … ถกูสงัขาร … ถกูวญิญาณเคีย้วกนิ เหมือนกับที่
ถูกเวทนา … ถกูสญัญา … ถกูสงัขาร … ถกูวญิญาณอนัเปน็ 
ปจัจบัุนเคีย้วกนิอยูใ่นบดันี ้ เธอพจิารณาเหน็ดงัน้ีแลว้ ย่อม
ไม่มีความอาลัยในเวทนา … ในสัญญา … ในสังขาร … ใน
วิญญาณอันเป็นอดีต ย่อมไม่ชื่นชมเวทนา … สัญญา …  
สังขาร … วิญญาณอันเป็นอนาคต ย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อ
ความเบื่อหน่าย เพื่อความคลายกำาหนัด เพ่ือความดับ 
ไม่เหลือแห่งเวทนา … แห่งสัญญา … แห่งสังขาร …  
แห่งวิญญาณอันเป็นปัจจุบัน.

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำาคัญความข้อนี้ว่า
อย่างไร รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง.

ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ หรือเป็นสุขเล่า.

เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะตามเหน็สิง่นัน้วา่ นัน่ของเรา นัน่เปน็เรา  
นั่นเป็นตัวตนของเรา.

ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.
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ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำาคัญความข้อนี้ว่า
อย่างไร เวทนา … สัญญา … สังขาร … วิญญาณ เที่ยงหรือ
ไม่เที่ยง.

ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ หรือเป็นสุขเล่า.

เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะตามเหน็สิง่นัน้วา่ นัน่ของเรา นัน่เปน็เรา  
นั่นเป็นตัวตนของเรา.

ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุทั้งหลาย รูปอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต 
อนาคต หรือปัจจุบันก็ตาม เป็นภายในหรือภายนอกก็ตาม 
หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม อยู่ใน 
ท่ีไกลหรอืใกลก้ต็าม รูปทัง้หมดนัน้ เธอทัง้หลาย พงึเหน็ด้วย
ปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของ
เรา (เนต มม) ไม่ใช่เป็นเรา (เนโสหมสฺมิ) ไม่ใช่ตัวตนของเรา  

(น เมโส อตฺตา).
ภิกษุทั้งหลาย เวทนา … สัญญา … สังขาร … 

วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต หรือ
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ปัจจุบันก็ตาม เป็นภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือ
ละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม อยู่ในที่ไกลหรือใกล้
ก็ตาม เวทนา … สัญญา … สังขาร … วิญญาณทั้งหมดนั้น 
เธอทั้งหลาย พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริง
อย่างน้ีว่า น่ันไมใ่ชข่องเรา ไมใ่ช่เปน็เรา ไมใ่ช่ตวัตนของเรา.

ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกนี้ เราเรียกว่า ย่อมทำาลาย 
ย่อมไม่ก่อข้ึน ย่อมละทิ้ง ย่อมไม่ถือเอา ย่อมเรี่ยราย ย่อม
ไม่รวบรวมเข้าไว้ ย่อมทำาให้มอด ย่อมไม่ทำาให้ลุกโพลงขึ้น.

อริยสาวกนั้น ย่อมทำาลาย ย่อมไม่ก่อขึ้นซึ่งอะไร  
เธอย่อมทำาลาย ยอ่มไมก่อ่ขึน้ซึง่รูป … เวทนา … สญัญา …
สังขาร … วิญญาณ.

อริยสาวกนั้น ย่อมละทิ้ง ย่อมไม่ถือเอาซึ่งอะไร  
เธอย่อมละทิ้ง ย่อมไม่ถือเอาซึ่งรูป … เวทนา … สัญญา … 
สังขาร … วิญญาณ.

อริยสาวกนั้น ย่อมเร่ียราย ย่อมไม่รวบรวมเข้าไว้ 
ซึ่งอะไร เธอย่อมเร่ียราย ย่อมไม่รวบรวมเข้าไว้ซึ่งรูป … 
เวทนา … สัญญา … สังขาร … วิญญาณ.

อริยสาวกน้ัน ย่อมทำาให้มอด ย่อมไม่ก่อให้ลุกโพลงข้ึน 
ซึ่งอะไร เธอย่อมทำาให้มอด ย่อมไม่ก่อให้ลุกโพลงขึ้น 
ซึ่งรูป … เวทนา … สัญญา … สังขาร … วิญญาณ.
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ภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างน้ี  
ยอ่มเบือ่หนา่ยแมใ้นรปู … แมใ้นเวทนา … แมใ้นสญัญา … 
แม้ในสังขาร … แม้ในวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลาย
กำาหนดั เพราะคลายกำาหนดั ยอ่มหลดุพน้ เมือ่หลดุพน้แลว้  
ย่อมมีญาณหย่ังรู้ว่า หลุดพ้นแล้ว รู้ชัดว่า ชาติส้ินแล้ว 
พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำาได้ทำาเสร็จแล้ว กิจอ่ืน 
เพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มี ดังนี้.

ภกิษทุัง้หลาย อริยสาวกนี ้เราเรียกว่า ยอ่มไมก่่อข้ึน  
ยอ่มไมท่ำาลาย แตเ่ปน็อนัวา่ทำาลายได้แลว้ตัง้อยู ่ยอ่มไมล่ะทิง้ 
ย่อมไม่ถือเอา แต่เป็นอันว่าละท้ิงได้แล้วตั้งอยู่ ย่อมไม่ 
เรี่ยราย ย่อมไม่รวบรวมเข้าไว้ แต่เป็นอันว่าเรี่ยรายได้แล้ว
ตั้งอยู่ ย่อมไม่ทำาให้มอด ย่อมไม่ทำาให้ลุกโพลงขึ้น แต่เป็น
อันว่าทำาให้มอดได้แล้วตั้งอยู่.

อริยสาวก ย่อมไม่ก่อขึ้น ย่อมไม่ทำาลายซึ่งอะไร แต่
เป็นอันว่าทำาลายได้แล้วตั้งอยู่ เธอย่อมไม่ก่อขึ้น ย่อมไม่
ทำาลายซึ่งรูป … เวทนา … สัญญา … สังขาร … วิญญาณ 
แต่เป็นอันว่าทำาลายได้แล้วตั้งอยู่.

อริยสาวก ย่อมไม่ละทิ้ง ย่อมไม่ถือเอาซึ่งอะไร แต่
เปน็อนัวา่ละทิง้ไดแ้ลว้ตัง้อยู ่เธอยอ่มไมล่ะทิง้ ย่อมไมถ่อืเอา
ซึ่งรูป … เวทนา … สัญญา … สังขาร … วิญญาณ แต่เป็น
อันว่าละทิ้งได้แล้วตั้งอยู่.
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อริยสาวก ย่อมไม่เรี่ยราย ย่อมไม่รวบรวมเข้าไว้ซึ่ง
อะไร แต่เป็นอันว่าเรี่ยรายได้แล้วตั้งอยู่ เธอย่อมไม่เรี่ยราย 
ยอ่มไมร่วบรวมเขา้ไว้ซึง่รูป … เวทนา … สญัญา … สงัขาร …  
วิญญาณ แต่เป็นอันว่าเรี่ยรายได้แล้วตั้งอยู่.

อรยิสาวก ยอ่มไมท่ำาใหม้อด ยอ่มไมท่ำาใหล้กุโพลงขึน้ 
ซึ่งอะไร แต่เป็นอันว่าทำาให้มอดได้แล้วตั้งอยู่ ย่อมไม่ทำา 
ให้มอด ย่อมไมท่ำาใหล้กุโพลงขึน้ซึง่รูป … เวทนา … สญัญา …  
สังขาร … วิญญาณ แต่เป็นอันว่าทำาให้มอดได้แล้วตั้งอยู่.

ภกิษทุัง้หลาย เทวดาพร้อมดว้ยอนิทร ์พรหม และ
ปชาบดยีอ่มนมสัการภกิษผุูม้จีติหลดุพน้แลว้อย่างน้ี มาจาก
ที่ไกลทีเดียวว่า ข้าแต่ท่านบุรุษอาชาไนย ข้าแต่ท่านบุรุษ 
ผู้สูงสุด ข้าพเจ้าขอนมัสการท่าน เพราะข้าพเจ้าไม่อาจ 
จะทราบสิ่งซึ่งท่านอาศัยแล้วเพ่งอยู่ ดังนี้.
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อายตนะภายใน ๖  
ไม่ใช่ตัวตนของเรา 

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๘๗/๕๙๙.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ขอโอกาส ขอพระผู้มีพระภาค 
โปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อ ซ่ึงเมื่อข้าพระองค์ได้ฟังแล้ว  
จะเป็นผู้หลีกออกผู้เดียว ไม่ประมาท มีความเพียร มีส่งตนไปแล้วอยู่.

ราหุล เธอจะสำาคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร จักษุ (ตา)

เที่ยงหรือไม่เที่ยง.
ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะตามเหน็สิง่นัน้วา่ นัน่ของเรา นัน่เปน็เรา  
นั่นเป็นตัวตนของเรา.

ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ราหุล เธอจะสำาคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร โสตะ (หู) 
… ฆานะ (จมูก) … ชิวหา (ล้ิน) … กายะ (กาย) … มโน (ใจ) 

เที่ยงหรือไม่เที่ยง.

ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

๖๒ 
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ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.

เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะตามเหน็สิง่นัน้วา่ นัน่ของเรา นัน่เปน็เรา  
นั่นเป็นตัวตนของเรา.

ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ราหุล อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างน้ี ย่อม
เบ่ือหน่ายแม้ในจักษุ ย่อมเบ่ือหน่ายแม้ในโสตะ ย่อมเบ่ือหน่าย 
แม้ในฆานะ ย่อมเบ่ือหน่ายแม้ในชิวหา ย่อมเบื่อหน่าย 
แม้ในกายะ ย่อมเบ่ือหน่ายแม้ในมโน เม่ือเบ่ือหน่าย ย่อมคลาย 
กำาหนดั เพราะคลายกำาหนดั ยอ่มหลดุพน้ เม่ือหลดุพ้นแลว้ 
ยอ่มมญีาณหยัง่รูว้า่ หลดุพน้แลว้ อรยิสาวกนัน้ ยอ่มรูช้ดัวา่  
ชาตสิิน้แลว้ พรหมจรรยอ์ยูจ่บแลว้ กจิทีค่วรทำาไดท้ำาเสรจ็แลว้  
กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มี ดังนี้.
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อายตนะภายนอก ๖  
ไม่ใช่ตัวตนของเรา 

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๘๘/๖๐๒.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ขอโอกาส ขอพระผู้มีพระภาค 
โปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อ ซ่ึงเมื่อข้าพระองค์ได้ฟังแล้ว  
จะเป็นผู้หลีกออกผู้เดียว ไม่ประมาท มีความเพียร มีส่งตนไปแล้วอยู่.

ราหุล เธอจะสำาคัญความข้อน้ีว่าอย่างไร รูปเท่ียง
หรือไม่เที่ยง.

ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.

เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะตามเหน็สิง่นัน้วา่ นัน่ของเรา นัน่เปน็เรา  
นั่นเป็นตัวตนของเรา.

ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ราหุล เธอจะสำาคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร เสียง … 
กลิ่น … รส … โผฏฐัพพะ … ธรรมเที่ยงหรือไม่เที่ยง.

ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

๖3 
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ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.

เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะตามเหน็สิง่นัน้วา่ นัน่ของเรา นัน่เปน็เรา  
นั่นเป็นตัวตนของเรา.

ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ราหุล อริยสาวกผู้ไดส้ดบัแลว้ เหน็อยูอ่ยา่งนี ้ยอ่ม 
เบือ่หน่ายแมใ้นรปู ยอ่มเบือ่หนา่ยแมใ้นเสยีง ยอ่มเบือ่หนา่ย 
แม้ในกลิ่น ย่อมเบ่ือหน่ายแม้ในรส ย่อมเบื่อหน่ายแม้ใน 
โผฏฐัพพะ ย่อมเบ่ือหน่ายแม้ในธรรม เม่ือเบ่ือหน่าย ย่อมคลาย 
กำาหนดั เพราะคลายกำาหนดั ยอ่มหลดุพน้ เม่ือหลดุพ้นแลว้ 
ยอ่มมญีาณหยัง่รู้ว่า หลดุพน้แล้ว อริยสาวกนัน้ย่อมรูช้ดัวา่ 
ชาติสิน้แลว้ พรหมจรรยอ์ยูจ่บแลว้ กจิทีค่วรทำา ทำาเสร็จแลว้ 
กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มี ดังนี้.
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วิญญาณ ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๘๙/๖๐๔.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ขอโอกาส ขอพระผู้มีพระภาค 
โปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อ ซ่ึงเมื่อข้าพระองค์ได้ฟังแล้ว  
จะเป็นผู้หลีกออกผู้เดียว ไม่ประมาท มีความเพียร มีส่งตนไปแล้วอยู่.

ราหุล เธอจะสำาคัญความข้อน้ีว่าอย่างไร จักขุวิญญาณ  
เที่ยงหรือไม่เที่ยง.

ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.

เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะตามเหน็สิง่นัน้วา่ นัน่ของเรา นัน่เปน็เรา  
นั่นเป็นตัวตนของเรา.

ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ราหุล เธอจะสำาคัญความข้อน้ีว่าอย่างไร โสตวิญญาณ  
… ฆานวิญญาณ … ชิวหาวิญญาณ … กายวิญญาณ … มโนวิญญาณ  
เท่ียงหรือไม่เท่ียง.

ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

๖4 
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ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.

เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะตามเหน็สิง่นัน้วา่ นัน่ของเรา นัน่เปน็เรา  
นั่นเป็นตัวตนของเรา.

ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ราหุล อริยสาวกผู้ไดส้ดบัแลว้ เหน็อยูอ่ยา่งนี ้ยอ่ม 
เบื่อหน่ายแม้ในจักขุวิญญาณ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ใน 
โสตวิญญาณ ย่อมเบ่ือหน่ายแม้ในฆานวิญญาณ ย่อม 
เบ่ือหน่ายแม้ในชิวหาวิญญาณ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ใน 
กายวิญญาณ ย่อมเบือ่หนา่ยแมใ้นมโนวญิญาณ เมือ่เบือ่หนา่ย  
ย่อมคลายกำาหนัด เพราะคลายกำาหนัด ย่อมหลุดพ้น เมื่อ
หลดุพน้แลว้ ยอ่มมญีาณหยัง่รูว้า่ หลดุพน้แล้ว อรยิสาวกนัน้  
ยอ่มรูช้ดัวา่ ชาติสิน้แลว้ พรหมจรรยอ์ยูจ่บแลว้ กจิท่ีควรทำา 
ได้ทำาเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มี ดังนี้.
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ผัสสะ ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๘๙/๖๐๖.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ขอโอกาส ขอพระผู้มีพระภาค 
โปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อ ซ่ึงเมื่อข้าพระองค์ได้ฟังแล้ว  
จะเป็นผู้หลีกออกผู้เดียว ไม่ประมาท มีความเพียร มีส่งตนไปแล้วอยู่.

ราหลุ เธอจะสำาคญัความขอ้นีว้า่อย่า่งไร จักขุสมัผสั 
เที่ยงหรือไม่เที่ยง.

ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.

เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะตามเหน็สิง่นัน้วา่ นัน่ของเรา นัน่เปน็เรา  
นั่นเป็นตัวตนของเรา.

ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ราหุล เธอจะสำาคญัความขอ้นีว้า่อย่า่งไร โสตสมัผสั 
… ฆานสัมผัส … ชิวหาสัมผัส … กายสัมผัส … มโนสัมผัส 
เที่ยงหรือไม่เที่ยง.

ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

๖๕ 
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ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.

เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะตามเหน็สิง่นัน้วา่ นัน่ของเรา นัน่เปน็เรา  
นั่นเป็นตัวตนของเรา.

ไม่ควรตามเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ราหุล อริยสาวกผู้ไดส้ดบัแลว้ เหน็อยูอ่ยา่งนี ้ยอ่ม 
เบื่อหน่ายแม้ในจักขุสัมผัส ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโสตสัมผัส  
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในฆานสัมผัส ย่อมเบื่อหน่ายแม้ใน 
ชวิหาสมัผสั ย่อมเบือ่หน่ายแมใ้นกายสมัผสั ยอ่มเบ่ือหนา่ย 
แม้ในมโนสัมผัส เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลายกำาหนัด เพราะ
คลายกำาหนัด ย่อมหลุดพ้น เม่ือหลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณ
หยัง่รูว้า่ หลดุพน้แลว้ อรยิสาวกนัน้ยอ่มรูช้ดัวา่ ชาตสิิน้แลว้  
พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำาได้ทำาเสร็จแล้ว กิจอ่ืน 
เพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มี ดังนี้.



228

พุทธวจน - หมวดธรรม  เปิดธรรมที่ถูกปิด : สัตว์

เวทนา ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๘๙/๖๐๘.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ขอโอกาส ขอพระผู้มีพระภาค 
โปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อ ซ่ึงเมื่อข้าพระองค์ได้ฟังแล้ว  
จะเป็นผู้หลีกออกผู้เดียว ไม่ประมาท มีความเพียร มีส่งตนไปแล้วอยู่.

ราหุล เธอจะสำาคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร เวทนา 
ที่เกิดจากจักขุสัมผัส เที่ยงหรือไม่เที่ยง.

ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะตามเหน็สิง่นัน้วา่ นัน่ของเรา นัน่เปน็เรา  
นั่นเป็นตัวตนของเรา.

ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ราหุล เธอจะสำาคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร เวทนา 
ที่เกิดจากโสตสัมผัส … เวทนาที่เกิดจากฆานสัมผัส … 
เวทนาที่เกิดจากชิวหาสัมผัส … เวทนาที่เกิดจากกายสัมผัส 
… เวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัส เที่ยงหรือไม่เที่ยง.

ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

๖๖ 
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ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะตามเหน็สิง่นัน้วา่ นัน่ของเรา นัน่เปน็เรา  
นั่นเป็นตัวตนของเรา.

ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ราหุล อริยสาวกผู้ไดส้ดบัแลว้ เหน็อยูอ่ยา่งนี ้ยอ่ม
เบื่อหน่ายแม้ในเวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัส ย่อมเบื่อหน่าย 
แม้ในเวทนาที่เกิดจากโสตสัมผัส ย่อมเบื่อหน่ายแม้ใน
เวทนาที่เกิดจากฆานสัมผัส ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนา 
ทีเ่กดิจากชวิหาสัมผสั ยอ่มเบือ่หนา่ยแมใ้นเวทนาท่ีเกดิจาก
กายสัมผัส ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัส  
เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลายกำาหนัด เพราะคลายกำาหนัด ย่อม
หลดุพ้น เมือ่หลดุพน้แลว้ ยอ่มมญีาณหยัง่รูว้า่ หลดุพ้นแลว้   
อรยิสาวกนัน้ยอ่มรูช้ดัวา่ ชาตสิิน้แลว้ พรหมจรรย์อยู่จบแลว้  
กิจที่ควรทำาได้ทำาเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างน้ี 
ไม่ได้มี ดังนี้.

(เน้ือหาในบทท่ี ๖๑ (อายตนะภายใน ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา)  
จนถึงบทท่ี ๖๕ (เวทนา ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา) รวมท้ังส้ิน ๕ บท  
ในสูตรอ่ืน -บาลี สฬา. สำ. ๑๘/๑๖๘/๒๓๕. ตรัสว่า เป็นปฏิปทาท่ีสัปปายะ 
แก่การบรรลุนิพพาน. -ผู้รวบรวม)
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สัญญา ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๙๐/๖๑๐.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ขอโอกาส ขอพระผู้มีพระภาค 
โปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อ ซ่ึงเมื่อข้าพระองค์ได้ฟังแล้ว  
จะเป็นผู้หลีกออกผู้เดียว ไม่ประมาท มีความเพียร มีส่งตนไปแล้วอยู่.

ราหุล เธอจะสำาคญัความขอ้นีว้า่อยา่งไร รปูสญัญา 
(ความหมายรู้ในรูป) เที่ยงหรือไม่เที่ยง.

ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะตามเหน็สิง่นัน้วา่ นัน่ของเรา นัน่เปน็เรา  
นั่นเป็นตัวตนของเรา.

ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ราหุล เธอจะสำาคญัความขอ้นีว่้าอยา่งไร สทัทสญัญา  

(ความหมายรู้ในเสียง) … คันธสัญญา (ความหมายรู้ในกลิ่น) … 
รสสญัญา (ความหมายรูใ้นรส) … โผฏฐพัพสญัญา (ความหมายรู ้

ในสัมผัสทางกาย) … ธัมมสัญญา (ความหมายรู้ในธรรม) เท่ียง
หรือไม่เที่ยง.

ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

๖7 
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ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.

เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะตามเหน็สิง่นัน้วา่ นัน่ของเรา นัน่เปน็เรา  
นั่นเป็นตัวตนของเรา.

ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ราหุล อริยสาวกผู้ไดส้ดบัแลว้ เหน็อยูอ่ยา่งนี ้ยอ่ม 
เบื่อหน่ายแม้ในรูปสัญญา ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัททสัญญา 
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในคันธสัญญา ย่อมเบื่อหน่ายแม้ใน 
รสสัญญา ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโผฏฐัพพสัญญา ย่อม 
เบื่อหน่ายแม้ในธัมมสัญญา เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลาย
กำาหนดั เพราะคลายกำาหนดั ยอ่มหลดุพน้ เม่ือหลดุพ้นแลว้  
ยอ่มมญีาณหยัง่รู้ว่า หลดุพน้แล้ว อริยสาวกนัน้ย่อมรูช้ดัวา่  
ชาตสิิน้แลว้ พรหมจรรยอ์ยูจ่บแลว้ กจิทีค่วรทำาไดท้ำาเสรจ็แลว้  
กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มี ดังนี้.
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สัญเจตนา ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๙๐/๖๑๒.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ขอโอกาส ขอพระผู้มีพระภาค 
โปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อ ซ่ึงเมื่อข้าพระองค์ได้ฟังแล้ว  
จะเป็นผู้หลีกออกผู้เดียว ไม่ประมาท มีความเพียร มีส่งตนไปแล้วอยู่.

ราหุล เธอจะสำาคัญความข้อน้ีว่าอย่างไร รูปสัญเจตนา  

(เจตนาในรูป) เที่ยงหรือไม่เที่ยง.
ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะตามเหน็สิง่นัน้วา่ นัน่ของเรา นัน่เปน็เรา  
นั่นเป็นตัวตนของเรา.

ไม่ควรห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ราหุล เธอจะสำาคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร สัทท- 
สญัเจตนา (เจตนาในเสยีง) … คนัธสญัเจตนา (เจตนาในกลิน่) … 
รสสัญเจตนา (เจตนาในรส) … โผฏฐัพพสัญเจตนา (เจตนาใน 

สัมผัสทางกาย) … ธัมมสัญเจตนา (เจตนาในธรรม) เท่ียงหรือ
ไม่เที่ยง.

ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

๖8 
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ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.

เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะตามเหน็สิง่นัน้วา่ นัน่ของเรา นัน่เปน็เรา  
นั่นเป็นตัวตนของเรา.

ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ราหุล อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ 
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปสัญเจตนา ย่อมเบื่อหน่ายแม้ใน 
สทัทสญัเจตนา ย่อมเบือ่หนา่ยแมใ้นคนัธสญัเจตนา ยอ่มเบือ่
หน่ายแม้ในรสสัญเจตนา ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโผฏฐัพพ- 
สญัเจตนา ยอ่มเบือ่หนา่ยแมใ้นธมัมสญัเจตนา เมือ่เบือ่หนา่ย  
ย่อมคลายกำาหนัด เพราะคลายกำาหนัด ย่อมหลุดพ้น เมื่อ
หลดุพน้แลว้ ยอ่มมญีาณหยัง่รูว้า่ หลดุพน้แล้ว อรยิสาวกนัน้ 
ยอ่มรูช้ดัวา่ ชาติสิน้แลว้ พรหมจรรยอ์ยูจ่บแลว้ กจิท่ีควรทำา 
ได้ทำาเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มี ดังนี้.
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ตัณหา ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๙๑/๖๑๔.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ขอโอกาส ขอพระผู้มีพระภาค 
โปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อ ซ่ึงเมื่อข้าพระองค์ได้ฟังแล้ว  
จะเป็นผู้หลีกออกผู้เดียว ไม่ประมาท มีความเพียร มีส่งตนไปแล้วอยู่.

ราหุล เธอจะสำาคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร รูปตัณหา 
(ความอยากในรูป) เที่ยงหรือไม่เที่ยง.

ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะตามเหน็สิง่นัน้วา่ นัน่ของเรา นัน่เปน็เรา  
นั่นเป็นตัวตนของเรา.

ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ราหลุ เธอจะสำาคญัความขอ้นีว่้าอยา่งไร สทัทตณัหา  

(ความอยากในเสยีง) … คนัธตัณหา (ความอยากในกล่ิน) … รสตณัหา  

(ความอยากในรส) … โผฏฐัพพตัณหา (ความอยากในสัมผัส 

ทางกาย) … ธมัมตณัหา (ความอยากในธรรม) เทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง.
ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

๖9 
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ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.

เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะตามเหน็สิง่นัน้วา่ นัน่ของเรา นัน่เปน็เรา  
นั่นเป็นตัวตนของเรา.

ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ราหุล อริยสาวกผู้ได้สดับ เห็นอยู่อย่างน้ี ย่อม 
เบื่อหน่ายแม้ในรูปตัณหา ย่อมเบ่ือหน่ายแม้ในสัททตัณหา  
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในคันธตัณหา ย่อมเบื่อหน่ายแม้ใน 
รสตัณหา ย่อมเบ่ือหน่ายแม้ในโผฏฐัพพตัณหา ย่อมเบ่ือหน่าย 
แม้ในธัมมตัณหา เม่ือเบื่อหน่าย ย่อมคลายกำาหนัด เพราะ
คลายกำาหนัด ย่อมหลุดพ้น เม่ือหลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณ
หยัง่รูว้า่ หลดุพน้แลว้ อรยิสาวกนัน้ยอ่มรูช้ดัวา่ ชาตสิิน้แลว้  
พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำาได้ทำาเสร็จแล้ว กิจอ่ืน 
เพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มี ดังนี้.
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ธาตุ ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๙๑/๖๑๖.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ขอโอกาส ขอพระผู้มีพระภาค 
โปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อ ซ่ึงเมื่อข้าพระองค์ได้ฟังแล้ว  
จะเป็นผู้หลีกออกผู้เดียว ไม่ประมาท มีความเพียร มีส่งตนไปแล้วอยู่.

ราหุล เธอจะสำาคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร ปฐวีธาตุ 
(ธาตุดิน) เที่ยงหรือไม่เที่ยง.

ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.

เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะตามเหน็สิง่นัน้วา่ นัน่ของเรา นัน่เปน็เรา  
นั่นเป็นตัวตนของเรา.

ไม่ควรตามเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ราหุล เธอจะสำาคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร อาโปธาต ุ 

(ธาตุน้ำา) … เตโชธาตุ (ธาตุไฟ) … วาโยธาตุ (ธาตุลม) …  
อากาสธาตุ (ธาตุคืออากาศ) … วิญญาณธาตุ (ธาตุคือวิญญาณ) 
เที่ยงหรือไม่เที่ยง.

ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

70 
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ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.

เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะตามเหน็สิง่นัน้วา่ นัน่ของเรา นัน่เปน็เรา  
นั่นเป็นตัวตนของเรา.

ไม่ควรตามเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ราหุล อริยสาวกผู้ได้สดับ เห็นอยู่อย่างน้ี ย่อม
เบื่อหน่ายแม้ในปฐวีธาตุ ย่อมเบ่ือหน่ายแม้ในอาโปธาตุ  
ยอ่มเบือ่หนา่ยแมใ้นเตโชธาตุ ยอ่มเบือ่หนา่ยแม้ในวาโยธาตุ  
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในอากาสธาตุ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ใน
วญิญาณธาตุ เมือ่เบือ่หนา่ย ยอ่มคลายกำาหนดั เพราะคลาย
กำาหนดั ยอ่มหลุดพน้ เมือ่หลดุพน้แลว้ ยอ่มมญีาณหย่ังรูว้า่  
หลุดพ้นแล้ว อริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว 
พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำาได้ทำาเสร็จแล้ว กิจอ่ืน 
เพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มี ดังนี้.
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เม่ือละอวิชชาได้ ความเห็นว่า  
เรามีอยู่ ย่อมไม่มี 

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๕๗/๙๔.

ภิกษุท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึง  
เมื่อสำาคัญเห็น ย่อมสำาคัญเห็นซึ่งอัตตา (ตน) มีอย่างต่างๆ 
สมณพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมด ย่อมสำาคัญเห็นซึ่งอุปาทาน
ขนัธท์ัง้ ๕ อยา่งบา้ง หรือว่า ยอ่มสำาคญัเห็นซึง่อปุาทานขันธ์
ขนัธใ์ดขนัธห์นึง่ ในบรรดาอปุาทานขนัธท์ัง้ ๕ เหล่านัน้บา้ง.

ภิกษุทั้งหลาย อุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ อะไรบ้าง ภิกษุ
ท้ังหลาย ในโลกนี้ ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้ว ไม่ได้เห็น 
พระอรยิะทัง้หลาย ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ไม่ไดร้บั
การแนะนำาในธรรมของพระอริยะ ไม่เห็นสัปบุรุษทั้งหลาย 
ไม่ฉลาดในธรรมของสัปบุรุษ ไม่ได้รับการแนะนำาในธรรม
ของสัปบรุษุ เขายอ่มสำาคญัเหน็ซึง่รูป โดยความเปน็ตนบา้ง  
ย่อมสำาคัญเห็นซึ่งตนว่ามีรูปบ้าง ย่อมสำาคัญเห็นซึ่งรูป 
ในตนบา้ง ย่อมสำาคญัเหน็ซึง่ตนในรูปบา้ง เขายอ่มสำาคญั
เหน็ซึง่เวทนา โดยความเปน็ตนบา้ง ยอ่มสำาคญัเหน็ซึง่ตนวา่
มีเวทนาบา้ง ยอ่มสำาคัญเหน็ซึง่เวทนาในตนบา้ง ยอ่มสำาคญั
เห็นซึ่งตนในเวทนาบ้าง เขาย่อมสำาคัญเห็นซ่ึงสัญญา 
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โดยความเป็นตนบ้าง ย่อมสำาคัญเห็นซ่ึงตนว่ามีสัญญาบ้าง 
ย่อมสำาคัญเห็นซึ่งสัญญาในตนบ้าง ย่อมสำาคัญเห็นซึ่งตน
ในสัญญาบ้าง เขาย่อมสำาคัญเห็นซึ่งสังขารทั้งหลาย โดย
ความเป็นตนบา้ง ยอ่มสำาคญัเหน็ซึง่ตนวา่มสีงัขารบา้ง ย่อม
สำาคัญเห็นซึ่งสังขารทั้งหลายในตนบ้าง ย่อมสำาคัญเห็นซึ่ง
ตนในสังขารทั้งหลายบ้าง เขาย่อมสำาคัญเห็นซึ่งวิญญาณ  
โดยความเปน็ตนบา้ง ยอ่มสำาคญัเหน็ซ่ึงตนวา่มีวญิญาณบา้ง 
ย่อมสำาคัญเห็นซึ่งวิญญาณในตนบ้าง ย่อมสำาคัญเห็นซึ่งตน
ในวิญญาณบ้าง.

การสำาคัญเห็นด้วยอาการอย่างน้ี เป็นอันว่าการถือม่ัน  
(อธิคตำ) ของบุคคลนั้นว่า เรามีอยู่ ย่อมมี ดังนี้.

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลนั้นถือมั่นว่า เรามีอยู่  
(อสฺมีติ) ดังนี้แล้ว ลำาดับนั้น การก้าวลงแห่งอินทรีย์ทั้งหลาย 
๕ ประการ ย่อมมีขึ้น (ปฺจนฺน อินฺทฺริยาน อวกฺกนฺติ) ได้แก่ 
อินทรีย์คือตา อินทรีย์คือหู อินทรีย์คือจมูก อินทรีย์คือลิ้น 
อินทรีย์คือกาย.

ภิกษุท้ังหลาย มโนมีอยู่ ธรรมท้ังหลายมีอยู่ อวิชชาธาตุ 
มีอยู่.
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ภกิษทุัง้หลาย เมือ่ปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดบัแลว้ ถกูเวทนา
อันเกดิจากอวชิชาสมัผสัถกูตอ้งแลว้ เขายอ่มมคีวามถอืมัน่วา่  
เรามีอยู ่(อสมฺตี)ิ ดงันีบ้า้ง วา่นีเ้ปน็เรา (อยมหมสมีฺต)ิ ดงันีบ้า้ง  
ว่าเราจักมี (ภวิสฺสำอิติ) ดังนี้บ้าง ว่าเราจักไม่มี (น ภวิสฺสำอิติ)  
ดังน้ีบ้าง ว่าเราจักเป็นสัตว์มีรูป (รูปี ภวิสฺสำอิติ) ดังน้ีบ้าง ว่าเรา 
จักเป็นสัตว์ไม่มีรูป (อรูปี ภวิสฺสำอิติ) ดังน้ีบ้าง ว่าเราจักเป็นสัตว์ 
มีสัญญา (สฺญีภวิสฺสำอิติ) ดังน้ีบ้าง ว่าเราจักเป็นสัตว์ไม่มีสัญญา 
(อสญฺภีวสิสฺำอติ)ิ ดงันีบ้า้ง วา่เราจกัเปน็สตัวม์สีญัญากไ็มใ่ช ่
ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ (เนวสฺญินาสฺญี ภวิสฺสำอิติ) ดังนี้บ้าง.

ภกิษทุัง้หลาย อนิทรียท์ัง้หลาย ๕ ประการ ย่อมตัง้อยู่  
เพราะการสำาคัญเห็นด้วยอาการอย่างน้ี เมื่อเป็นเช่นน้ี  
อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว ย่อมละอวิชชาเสียได้ วิชชาย่อม 
เกิดข้ึน เพราะความจางคลายไปแห่งอวิชชา เพราะความ
เกิดขึ้นแห่งวิชชา อริยสาวกนั้น ย่อมไม่มีความถือมั่นว่า  
เรามอียู ่ดังนีบ้า้ง วา่นีเ้ป็นเรา ดังนีบ้า้ง วา่เราจกัม ีดังนีบ้า้ง  
ว่าเราจักไม่มี ดังนี้บ้าง ว่าเราจักเป็นสัตว์มีรูป ดังนี้บ้าง  
ว่าเราจักเป็นสัตว์ไม่มีรูป ดังน้ีบ้าง ว่าเราจักเป็นสัตว์มีสัญญา  
ดังนี้บ้าง ว่าเราจักเป็นสัตว์ไม่มีสัญญา ดังนี้บ้าง ว่าเรา 
จักเป็นสัตว์มีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช ่ดังนี้บ้าง.



หมายเหตุ  นอกจากพระสูตรที่ปรากฏใน
หนังสือเล่มนี้แล้ว พระศาสดายังได้ตรัสถึงเรื่องสัตว์ 
และข้อปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความเป็นสัตว์  
ไวอ้กีมาก คณะงานธมัมะฯ ไดร้วบรวมมาไวเ้พยีงบางสว่น 
เท่านั้น ผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก หนังสือ
พุทธวจน-หมวดธรรม เล่ม ๑-๑8 / แอปพลิเคชัน 
ตรวจหาและเทียบเคียงพุทธวจนจากพระไตรปิฎก  
(E-Tipitaka) และจากพระไตรปิฎก.



ขอนอบน้อมแด่

ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ 
พระองค์นั้นด้วยเศียรเกล้า

(สาวกตถาคต)
คณะงานธัมมะ วัดนาปาพง

(กลุ่มอาสาสมัครพุทธวจน-หมวดธรรม)



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

ขอกราบขอบพระคุณแด่ 
พระอาจารย์คกึฤทธิ ์ โสตฺถผิโล  และคณะสงฆ์วัดนาป่าพง
ที่กรุณาให้ค�าปรึกษาในการจัดท�าหนังสือเล่มนี้ 

ติดตามการเผยแผ่พระธรรมค�าสอนตามหลักพุทธวจน 
โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ได้ที่ 
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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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อ

๑.	พระองค์ทรงสามารถก�าหนดสมาธ	ิเมือ่จะพดู	ทกุถ้อยค�าจงึไม่ผดิพลาด

-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๕๘/๔๓๐.

อคัคเิวสนะ !  เรานัน้หรอื จ�าเดมิแต่เริม่แสดง 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.

ภิกษุท้ังหลาย !  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 จนกระท่ังถึงราตรีที่ตถาคตปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสส 

นิพพานธาตุ ตลอดเวลาระหว่างนั้น ตถาคตได้กล่าวสอน พร�่าสอน 

แสดงออก ซึง่ถ้อยค�าใด ถ้อยค�าเหล่านัน้ท้ังหมด	 ย่อมเข้ากนัได้โดย

ประการเดยีวทัง้สิน้	ไม่แย้งกนัเป็นประการอืน่เลย.

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 เป็นชัน้โลกตุตระ ว่าเฉพาะด้วยเรือ่งสญุญตา  

เมือ่มผีูน้�าสตุตนัตะเหล่านัน้มากล่าวอยู ่ เธอย่อมฟังด้วยด ี ย่อมเงีย่หฟัูง 

ย่อมตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และย่อมส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศึกษาเล่าเรยีน 

จงึพากนัเล่าเรยีน ไต่ถาม ทวนถามแก่กนัและกนัอยูว่่า “ข้อนีเ้ป็นอย่างไร 

มคีวามหมายกีน่ยั” ดงันี ้ด้วยการท�าดงันี ้เธอย่อมเปิดธรรมทีถ่กูปิดไว้ได้  

ธรรมทีย่งัไม่ปรากฏ เธอกท็�าให้ปรากฏได้ ความสงสยัในธรรมหลายประการ 

ทีน่่าสงสยั เธอกบ็รรเทาลงได้.

ภกิษทุัง้หลาย !  บรษิทัช่ือ	อกุกาจติวนิตีา	ปรสิา	โน	ปฏปิจุฉาวนิตีา		

เป็นอย่างไรเล่า ? 

ภกิษทุัง้หลาย !  ในกรณนีีค้อื ภกิษทุัง้หลายในบรษัิทใด เม่ือสตุตนัตะ 

ทัง้หลาย อนัเป็นตถาคตภาษติ	(ตถาคตภาสติา) อนัลกึซึง้	(คมภฺรีา) มี

อรรถอันลึกซ้ึง	(คมฺภีรตฺถา) เป็นโลกุตตระ	(โลกุตฺตรา) ประกอบด้วย

เรือ่งสญุญตา	(สญุญฺตปฏสิ�ยตุตฺา) อนับคุคลน�ามากล่าวอยู ่กไ็ม่ฟังด้วยดี  

ไม่เงีย่หฟัูง ไม่เข้าไปตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควร

ศกึษาเล่าเรยีน.



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 !  ความขาดสูญแห่งกัลยาณวัตรนี้ มีในยุคแห่งบุรุษใด 

บุรุษนั้นชื่อว่า เป็นบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลาย... เราขอกล่าวย�้ากะ

เธอว่า... เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของเราเลย.

เธอทั้งหลายอย่าเป็น
บุรุษคนสุดท้าย
ของเราเลย

-บาลี ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.



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



ภิกษุทั้งหลาย เราไม่มองเห็นสังโยชน์อื่น แม้อย่างหนึ่ง 
ซึ่งเมื่อสัตว์ทั้งหลาย ถูกสังโยชน์ผูกมัดแล้ว 

ย่อมแล่นไป ย่อมท่องเที่ยวไป ตลอดกาลยืดยาวนาน 
เหมือนอย่างสังโยชน์ คือ ตัณหานี้เลย.

ภิกษุทั้งหลาย เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายที่ถูกสังโยชน ์คือ 
ตัณหาผูกมัดแล้ว ย่อมแล่นไป ย่อมท่องเที่ยวไป 

ตลอดกาลยืดยาวนาน.

-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๒๓๖/๑๙๓.



กึง่กลางสัน133.5 มม.

สัน 16.5 มม 

สัน 16.5 มม 

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

ในปกหน้า ในปกหลัง

ภิกษุทั้งหลาย 

สงสารนี้ก�าหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ 

เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น 

มีตัณหาเป็นเครื่องผูก 

ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏ …

ภิกษุทั้งหลาย 

เปรียบเหมือนท่อนไม้อันบุคคลซัดขึ้นไปสู่อากาศ 

บางคราวตกเอาโคนลง บางคราวตกเอาตอนกลางลง 

บางคราวตกเอาปลายลง ข้อนี้ฉันใด.

วัจฉะ เราย่อมบัญญัติความบังเกิดขึ้น 

ส�าหรับผู้ที่ยังมีอุปาทานอยู่  

ไม่ใช่ส�าหรับผู้ที่ไม่มีอุปาทาน.

วัจฉะ เปรียบเหมือน ไฟที่มีเชื้อ ย่อมโพลงขึ้นได้  

ที่ไม่มีเชื้อ ก็โพลงขึ้นไม่ได้ …

วัจฉะ สมัยใด เปลวไฟ ถูกลมพัดหลุดปลิวไปไกล

เราย่อมบัญญัติเปลวไฟนั้นว่า มีลมนั่นแหละเป็นเชื้อ …

วัจฉะ สมัยใด สัตว ์ทอดทิ้งกายนี้ 
และยังไม่บังเกิดขึ้นด้วยกายอื่น  

เรากล่าวสัตว์นี้ว่า มีตัณหานั่นแหละเป็นเชื้อ  

เพราะว่า

สมัยนั้น ตัณหาย่อมเป็นเชื้อของสัตวน์ั้น.

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๔๘๕/๘๐๐.



กึง่กลางสัน133.5 มม.

สัน 16.5 มม 

สัน 16.5 มม 

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

แนว พุทธวจน 25 มม.

แนวเส้น หมวดธรรม 38 มม.

        แนวเส้น กึ่งกลางปกหน้า 104.25 มม.

แนวสันสีทอง 12.5 มม.

แนวกึ่งกลางปกหลัง 65 มม.

ฉบับ ๑๙

+สีบรอนซ์เงิน

พุ ท ธ ว จ น
ราธะ  เปรียบเหมือนพวกกุมารน้อยๆ  

หรือกุมารีน้อยๆ เล่นเรือนน้อยๆ ที่ท�าด้วยดินอยู่ 

ตราบใดเขายังมีราคะ มีฉันทะ มีความรัก 
มีความกระหาย  

มีความเร่าร้อน และมีตัณหา
 ในเรือนน้อยที่ท�าด้วยดินเหล่าน้ัน ตราบน้ัน พวกเด็กน้อยๆ นั้น  

ย่อมอาลัยเรือนน้อยที่ท�าด้วยดินเหล่านั้น ย่อมอยากเล่น 
 ย่อมอยากมีเรือนน้อยที่ท�าด้วยดินเหล่านั้น  
ย่อมยึดถือเรือนน้อยที่ท�าด้วยดินเหล่านั้น  

ว่าเป็นของเรา ดังน้ี.

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๓๒/๓๖๗.

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 5058 6888, 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

+ทองกลาง

พุ ท ธ ว จ นฉบับ ๑๙

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
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สัตว์ อวิชฺชานีวรณ
าน สตฺตาน 

ตณ
ฺหาส

ฺโ
ชนาน

4 สี

ราธะ  ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหาใดๆ มีอยู่ในรูป …  

ในเวทนา … ในสัญญา … ในสังขารทั้งหลาย … ในวิญญาณ  

เพราะการติดแล้ว ข้องแล้วในสิ่งนั้น  

เพราะฉะน้ันจึงเรียกว่าสัตว์ ดังน้ี.

ราธะ  เปรียบเหมือนพวกกุมารน้อยๆ  

หรือกุมารีน้อยๆ เล่นเรือนน้อยๆ ที่ท�าด้วยดินอยู่ 

ตราบใดเขายังมีราคะ มีฉันทะ มีความรัก 
มีความกระหาย  

มีความเร่าร้อน และมีตัณหา
 ในเรือนน้อยที่ท�าด้วยดินเหล่าน้ัน ตราบน้ัน พวกเด็กน้อยๆ นั้น  

ย่อมอาลัยเรือนน้อยที่ท�าด้วยดินเหล่านั้น ย่อมอยากเล่น 
 ย่อมอยากมีเรือนน้อยที่ท�าด้วยดินเหล่านั้น  
ย่อมยึดถือเรือนน้อยที่ท�าด้วยดินเหล่านั้น  

ว่าเป็นของเรา ดังน้ี.

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๓๒/๓๖๗.


