
กึง่กลางสัน133.25 มม.

สัน 16.5 มม 

สัน 16.5 มม 

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

        แนวเส้น กึ่งกลางปกหน้า 104.25 มม.

แนวเส้นล่าง 117 มม.

แนวกึ่งกลางปกหลัง 65 มม.

+สีทอง

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

คู่มือ

ฉบับ ๒
พ
ุ ท

 ธ
 ว

 จ
 น

คู่มือโสดาบัน

พุ ท ธ ว จ น

+ป้ัมทอง4 สี

ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุรูปใด รู้อยู่ตามเป็นจริงว่า 

“นี้เป็นทุกข์ นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์ 

และนี้เป็นทางด�าเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์” ดังนี้นั้น 

แม้ว่าจะพึงมีบุคคลที่เป็นสมณะหรือพราหมณ์ ซึ่งเป็นผู้ต้องการจะโต้วาทะ 

เที่ยวแสวงคู่โต้วาทะ มาจากทิศตะวันออก หรือทิศตะวันตก หรือทิศเหนือ หรือทิศใต้ก็ตาม 

โดยประกาศว่า “เราจักยกวาทะของภิกษุรูปนั้นเสีย” ดังนี้ 

ข้อที่สมณะหรือพราหมณ์นั้น จักท�าภิกษุนั้นให้หวั่นไหวสั่นสะเทือน หรือสั่นระรัวไป 

โดยถูกธรรมนั้น ไม่เป็นฐานะที่จะเป็นไปได้เลย ข้อนี้เป็นเพราะเหตุไรเล่า 

เพราะเหตุที่อริยสัจสี่นั้น เป็นธรรมที่ภิกษุนั้น เห็นแล้วด้วยดี.

ภกิษทุัง้หลาย !  
เปรยีบเหมอืนเสาหนิยาว ๑๖ ศอก ฝังอยูใ่นดนิ ๘ ศอก โผล่ขึน้พ้นดิน ๘ ศอก 

แม้จะมลีมพายฝุนอย่างแรงกล้า 
มาจากทิศตะวนัออก หรอืทศิตะวนัตก หรือทศิเหนือ หรือทศิใต้ กต็าม 

ไม่พึงท�าเสาหนินัน้ให้หว่ันไหว ส่ันสะเทอืน หรือส่ันระรัวไปได้เลย 
ข้อนีเ้ป็นเพราะเหตุไรเล่า 

เพราะส่วนทีฝั่งนัน้ลกึและฝังเป็นอย่างด ีฉนัใดกฉ็นันัน้.

ภิกษุทั้งหลาย !   เพราะเหตุนั้นในกรณีนี้

พวกเธอพึงท�าความเพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่า 

“นี้เป็นทุกข์ นี้เป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์ นี้เป็นความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ 

นี้เป็นทางด�าเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์” ดังนี้เถิด.

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๕๕/๑๗๒๔.



กึง่กลางสัน133.25 มม.

สัน 16.5 มม 

สัน 16.5 มม 

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

ในปกหน้า ในปกหลัง

แนวกึ่งกลาง 85  มม.

คหบดี !  ในกาลใด ภัยเวรห้าประการ 

อันอริยสาวกท�าให้สงบร�างับได้แล้ว ด้วย 

อริยสาวกประกอบพร้อมแล้ว ด้วยโสตาปัตติยังคะสี่ ด้วย

อริยญายธรรม เป็นธรรมที่อริยสาวกเห็นแล้วด้วยดี 

แทงตลอดแล้วด้วยดีด้วยปัญญา ด้วย 

ในกาลนั้น อริยสาวกนั้น 

เมื่อหวังอยู่ก็พยากรณ์ตนด้วยตนนั่นแหละว่า

“เราเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้ว มีก�าเนิดเดรัจฉานสิ้นแล้ว 

มีเปรตวิสัยสิ้นแล้ว มีอบายทุคติวินิบาตสิ้นแล้ว 

เราเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งกระแส (แห่งนิพพาน) 

มีความไม่ตกต�่าเป็นธรรมดา  เป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพาน 

มีการตรัสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้า” ดังนี้.

 -บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๑๙๕/๙๒.

ชื่อของโสดาบัน

ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิ

ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทัสสนะ

ผู้มาถึงพระสัทธรรมนี้แล้ว

ได้เห็นอยู่ซึ่งพระสัทธรรมนี้

ผู้ประกอบแล้วด้วยญาณอันเป็นเสขะ

ผู้ประกอบแล้วด้วยวิชชาอันเป็นเสขะ

ผู้ถึงซึ่งกระแสแห่งธรรมแล้ว

ผู้ประเสริฐ มีปัญญาเครื่องช�าแรกกิเลส

ยืนอยู่จรดประตูแห่งอมตะ.

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๙๕-๙๖/๑๘๗.



ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์
เพื่อตรวจสอบความเป็นโสดาบันของตนเอง

ด้วยตนเอง

พุ ท ธ ว จ น
คู่มือโสดาบัน





พุทธวจนสถาบัน
ร่วมกันมุ่งม่ันศึกษา ปฏิบัติ เผยแผ่คำาของตถาคต

พุทธวจน -หมวดธรรม
เปิดธรรมที่ถูกปิด

ฉบับ

๒
โสดาบัน



พ ุท ธ ว จ น 
ฉบับ ๒  คู่มือโสดาบัน

เปิดธรรมที่ถูกปิด

สืบค้นและรวบรวมโดย

พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล (วัดนาป่าพง)

ข้อมูลธรรมะนี้ จัดท�าเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาสู่สาธารณชน
เป็นธรรมทาน

ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้ได้รับการสงวนไว้ 
ในการจะจัดทำาหรือเผยแผ่ โปรดใช้ความละเอียดรอบคอบ 

เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล ให้ขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
และปรึกษาด้านข้อมูลในการจัดทำาเพื่อความสะดวกและประหยัด

ติดต่อได้ที่ 

พุทธวจนภิกขุคึกฤทธ์ิมูลนิธิ 
โทร. ๐๙ ๒๕๒๖ ๑๒๓๖

ตัวแทนคณะศิษย์วัดนาป่าพง 
คุณสหัทญา คุ้มชนะ  โทร. ๐๙ ๒๕๒๖ ๑๒๓๖

มูลนิธิพุทธโฆษณ์
โทร. ๐๘ ๒๒๒๒ ๕๗๙๐-๙๔

ปีที่พิมพ์ ๒๕๖๕

จัดท�าโดย 

มูลนิธิพุทธโฆษณ์



มูลนิธิพุทธโฆษณ์ เลขที่ ๒๙/๓ หมู่ที่ ๗ ตำาบลบึงทองหลาง อำาเภอลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐

โทรศัพท์ /โทรสาร ๐ ๒๕๔๙ ๒๑๗๕ เว็บไซต์ : www.buddhakos.org



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





ค�าอนุโมทนา

เพื่อต้องการให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลาย ทราบถึงแง่มุม 

ความเป็นอัจฉริยจิตของบุคคลผู้สามารถเอาชนะความตาย 

หลุดพ้นจากการเวียนว่ายเกิดตายในสังสารวัฏ สามารถ 

นำาไปตรวจสอบตนเอง ภายใต้หลักธรรมขององค์สมเด็จ 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่าเดินมาอย่างถูกต้อง ถูกทาง ก้าวหน้า

ไปแค่ไหนอย่างไร โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นมาตัดสินให้สมดังที่

พระองค์ตรัสว่า ให้บุคคลทั้งหลายพึ่งตนพึ่งธรรม คณะผู้จัดทำา 

จึงได้รวบรวมคุณธรรมความเป็นโสดาบัน ในแง่มุมต่างๆ  

ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้

ขออนุโมทนากับคณะศิษย์งานธรรมและผู้สนับสนุน

ทุกท่าน ที่ได้ร่วมแรงกาย แรงใจ กระทำาให้งานสำาเร็จลุล่วง

ไปได้อย่างดี และขออานิสงส์แห่งการช่วยเผยแผ่คำาสอนของ 

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จงเป็นเหตุให้ท่านท้ังหลาย

ท่ีได้ร่วมเกี่ยวข้องกับผลงานช้ินนี้ ทั้งที่เป็นผู้ทำาและผู้อ่าน  

ได้ดวงตาเห็นธรรมตามเหตุปัจจัยที่กระทำา ในอนาคตกาล 

อันใกล้นี้ด้วยเทอญ.

ภกิขุคึกฤทธ์ิ โสตฺถิผโล 



ค�าน�า 

หนังสือ “พุทธวจน ฉบับ คู่มือโสดาบัน” ได้จัดทำาขึ้น

ด้วยปรารภเหตุที่ว่า ปัจจุบันมีหลักเกณฑ์การพยากรณ์ความ

เป็นอรยิบคุคลเกดิขึน้มากมาย ซึง่ผูป้ฏบิตัส่ิวนใหญ่กจ็ะยึดถือ

เอาตามแบบท่ีตนเองถูกสั่งสอนมา และในบรรดาหลักเกณฑ์

ทั้งหลายเหล่านั้น ผู้ปฏิบัติจะมั่นใจได้อย่างไรว่า สามารถใช้

ตรวจวัดสอบได้อย่างถูกต้องตรงจริง ตามที่พระศาสดา

บัญญัติไว้ 

ด้วยพระศาสดาตรัสไว้ว่าบุคคล ๓ จำาพวกนี้

ปรากฏขึ้นยากในโลก คือ 

๑. พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

๒. บุคคลผู้แสดงธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้ว

๓. กตัญญูกตเวทีบุคคล

เน้ือหาของหนังสือเล่มน้ี จึงได้รวบรวม พุทธวจน ท่ีตรัส

ถึงหลักเกณฑ์สำาหรับตรวจสอบภาวะความเป็นพระโสดาบันด้วย

ตนเอง ไว้ถึง ๕๐ กว่านัย 



ดังนั้น คณะผู้จัดทำาจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พุทธวจน 

ฉบับ “คู่มือโสดาบัน” จะช่วยให้พุทธบริษัทมีหลักเกณฑ ์

วัดสอบความเป็นพระโสดาบันที่ถูกต้อง ตรงตามพุทธวจน 

สมดังพุทธประสงค์ที่ว ่า “อริยสาวกนั้น เมื่อปรารถนาอยู ่  

ก็พึงพยากรณ์ตนด้วยตนนั้นแหละว่า เราเป็นพระโสดาบัน 

ผู ้มีอันไม่ตกตำ่าเป ็นธรรมดา เที่ยงแท้ต ่อพระนิพพาน 

มีอันจะตรัสรู้ธรรมในกาลเบื้องหน้า”.

คณะงานธัมมะวัดนาป่าพง

สิงหาคม ๒๕๕๔
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คู่มือโสดาบัน 

ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์ 

เพื่อตรวจสอบความเป็นโสดาบันของตน ด้วยตนเอง 
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : คู่มือโสดาบัน

แว่นส่องความเป็นพระโสดาบัน
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๕๐-๔๕๑/๑๔๗๙-๑๔๘๐.

01 

อานนท์ !  เราจักแสดง ธรรมปริยายอันชื่อว่า

แว่นธรรม ซ่ึงหากอริยสาวกผู้ใด ได้ประกอบพร้อมแล้ว

เมื่อจำานงจะพยากรณ์ตนเอง ก็พึงทำาได้ในข้อที่ตนเป็น 

ผู้มีนรกส้ินแล้ว มีกำาเนิดเดรัจฉานส้ินแล้ว มีเปรตวิสัยส้ินแล้ว  

มีอบาย ทุคติ วินิบาตส้ินแล้ว ในข้อท่ีตนเป็นพระโสดาบัน 

ผู้มีอันไม่ตกต่ำาเป็นธรรมดา เที่ยงแท้ต่อพระนิพพาน เป็น

ผู้มีอันจะตรัสรู้ธรรมได้ในกาลเบ้ืองหน้า ดังนี้.

อานนท์ !  ก็ธรรมปริยายอันชื่อว่า แว่นธรรม 

ในที่นี้ เป็นอย่างไรเล่า ? 

อานนท์ !  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้  เป็นผู้

ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่น

ไม่หวั่นไหวในองค์พระพุทธเจ้า... ในองค์พระธรรม...

ในองค์พระสงฆ์... และอริยสาวกในธรรมวินัยน้ี เป็นผู้

ประกอบพร้อมแล้วด้วยศีลทั้งหลายชนิดเป็นที่พอใจ

ของเหล่าอริยเจ้า คือ เป็นศีลที่ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง 
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ไม่พร้อย เป็นศีลที่เป็นไทจากตัณหา เป็นศีลที่ผู้รู้ท่าน

สรรเสริญ เป็นศีลที่ทิฏฐิไม่ลูบคลำา และเป็นศีลที่เป็นไป

เพื่อสมาธิ.

อานนท ์!  ธรรมปริยายอนันีแ้ล ทีช่ือ่วา่แวน่ธรรม

ซึ่งหากอริยสาวกผู้ใดได้ประกอบพร้อมแล้ว เมื่อจ�านง

จะพยากรณ์ตนเอง ก็พึงท�าได ้ดังนี้แล.
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พระโสดาบันเป็นใคร  
(นัยที่หนึ่ง)

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๒๙-๔๓๐/๑๔๑๔-๑๔๑๕.

0๒ 

ภิกษุ ท้ังหลาย !  สาวกของพระอริยเจ้าใน 

ธรรมวินัยน้ี เป็นผู้ถึงพร้อมแล้วด้วย ธรรม ๔ ประการน้ีเอง 

จึงเป็นพระโสดาบัน ผู้มีอันไม่ตกต่ำาเป็นธรรมดา เท่ียงแท้ 

ต่อพระนิพพาน เป็นผู้มีอันจะตรัสรู้ธรรมได้ในกาลเบ้ืองหน้า.

ธรรม ๔ ประการน้ัน เป็นอย่างไร ? ๔ ประการน้ัน คือ 

(๑) ภิกษุทั้งหลาย !  สาวกของพระอริยเจ้าใน

ธรรมวินัยน้ี เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยความเล่ือมใส

อันหย่ังลงม่ัน ไม่หว่ันไหว ในองค์พระพุทธเจ้า ว่าเพราะ

เหตุอย่างน้ีๆ พระผู้มีพระภาคเจ้าน้ัน เป็นผู้ไกลจากกิเลส 

ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชา

และข้อปฏิบัติให้ถึงซ่ึงวิชชา เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี เป็นผู้รู้โลก

อย่างแจ่มแจ้ง เป็นผู้สามารถฝึกคนท่ีควรฝึกได้อย่างไม่มี

ใครย่ิงกว่า เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย เป็นผู้รู้  

ผู้ต่ืน ผู้เบิกบานด้วยธรรม เป็นผู้มีความจำาเริญ จำาแนกธรรม 

สั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
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(๒) ภิกษุทั้งหลาย !  สาวกของพระอริยเจ้าใน

ธรรมวินัยน้ี เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยความเล่ือมใส

อันหย่ังลงม่ัน ไม่หว่ันไหว ในองค์พระธรรม ว่าพระธรรม 

เป็นส่ิงท่ีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว เป็นส่ิงท่ีผู้ศึกษา

และปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และ

ให้ผลได้ไม่จำากัดกาล เป็นส่ิงท่ีควรกล่าวกะผู้อ่ืนว่าท่านจง

มาดูเถิด เป็นส่ิงท่ีควรน้อมเข้ามาใส่ตัว เป็นส่ิงท่ีผู้รู้ก็รู้ได้

เฉพาะตน ดังนี้.

(๓) ภิกษุทั้งหลาย !  สาวกของพระอริยเจ้าใน

ธรรมวินัยน้ี เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยความเล่ือมใส

อันหย่ังลงม่ัน ไม่หว่ันไหว ในพระสงฆ์ ว่าสงฆ์สาวกของ 

พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว เป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้ว  

เป็นผู้ปฏิบัติให้รู้ธรรมเคร่ืองออกจากทุกข์แล้ว เป็นผู้ปฏิบัติ

สมควรแล้ว อันได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ คู่แห่งบุรุษสี่คู่  

นับเรียงตัวได้แปดบุรุษ น่ันแหละ คือ สงฆ์สาวกของพระผู้มี- 

พระภาคเจ้า เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำามาบูชา เป็น

สงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ เป็นสงฆ์ควรรับ 

ทักษิณาทาน เป็นสงฆ์ที่บุคคลทั่วไปจะพึงทำาอัญชลี เป็น

สงฆ์ที่เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
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(๔) ภิกษุทั้งหลาย !  สาวกของพระอริยเจ้าใน

ธรรมวินัยน้ี เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยศีลทั้งหลาย

ชนิดเป็นที่พอใจของเหล่าอริยเจ้า เป็นศีลที่ไม่ขาด ไม่

ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นศีลท่ีเป็นไทจากตัณหา  

เป็นศีลท่ีผู้รู้ท่านสรรเสริญ เป็นศีลที่ทิฏฐิไม่ลูบคลำา และ

เป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิ ดังนี้.

ภิกษุทั้งหลาย !  สาวกของพระอริยเจ้า ผู้ประกอบ

พร้อมแล้วด้วยธรรม ๔ ประการน้ีแล ช่ือว่าเป็นพระโสดาบัน 

ผู้มีอันไม่ตกต่ำาเป็นธรรมดา เท่ียงแท้ต่อพระนิพพาน เป็น

ผู้มีอันจะตรัสรู้ธรรมได้ในกาลเบ้ืองหน้า.



เปิดธรรมที่ถูกปิด : คู่มือโสดาบัน

7

พุทธวจน - หมวดธรรม 

พระโสดาบันเป็นใคร  
(นัยที่สอง)

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๖๕-๔๖๖/๑๕๑๑-๑๕๑๒.

03 

อย่ากลัวเลย มหานาม !  อย่ากลัวเลย มหานาม ! 

ความตายของท่านจักไม่ต่ำาทราม กาลกิริยาของท่าน

จักไม่ต่ำาทราม. มหานาม !  อริยสาวกผู้ประกอบด้วย

ธรรม ๔ ประการ ย่อมเป็นผู้มีปกติน้อมไปในนิพพาน  

โน้มไปสู่นิพพาน เอนไปทางนิพพานโดยแท้. 

ธรรม ๔ ประการ อย่างไรเล่า ? 

ธรรม ๔ ประการ คือ 

มหานาม !  อริยสาวกในกรณีนี้ 

(๑) เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยความเล่ือมใส

อันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า ว่า “เพราะเหตุอย่างนี้ๆ

พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้

โดยพระองค์เอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและข้อปฏิบัติ

ให้ถึงซ่ึงวิชชา เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง

เป็นผู้สามารถฝึกคนท่ีควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า  
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เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น 

ผู้เบิกบาน ด้วยธรรม เป็นผู้มีความจำาเริญ จำาแนกธรรม

สั่งสอนสัตว์” ดังนี้.

(๒) เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยความเล่ือมใส

อันไม่หวั่นไหวในพระธรรม ว่า “พระธรรม เป็นสิ่งที่

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและ

ปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง เป็นส่ิงท่ีปฏิบัติได้และให้ผลได้

ไม่จำากัดกาล เป็นส่ิงท่ีควรกล่าวกะผู้อ่ืนว่าท่านจงมาดูเถิด

เป็นส่ิงท่ีควรน้อมเข้ามาใส่ตัว เป็นส่ิงท่ีผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน” 

ดังนี้.

(๓) เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยความเล่ือมใส

อันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ ว่า “สงฆ์สาวกของพระผู้มี-

พระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว เป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้ว

เป็นผู้ปฏิบัติให้รู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว เป็น

ผู้ปฏิบัติสมควรแล้ว อันได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ คู่แห่ง

บุรุษส่ีคู่ นับเรียงตัวได้แปดบุรุษ น่ันแหละสงฆ์สาวกของ 

พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะท่ีเขานำามาบูชา

เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ เป็นสงฆ์ควร
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รับทักษิณาทาน เป็นสงฆ์ที่บุคคลทั่วไปจะพึงทำาอัญชลี 

เป็นสงฆ์ท่ีเป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอ่ืนย่ิงกว่า” ดังนี้.

(๔) เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยศีลท้ังหลาย

ชนิดเป็นที่พอใจของเหล่าพระอริยเจ้า เป็นศีลที่ไม่ขาด  

ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นศีลที่เป็นไทจากตัณหา 

เป็นศีลที่ผู้รู้ท่านสรรเสริญ เป็นศีลที่ทิฏฐิไม่ลูบคลำา และ

เป็นศีลที่เป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิ ดังนี้.

มหานาม !  เปรียบเหมือนต้นไม้น้อมไปใน

ทิศปราจีน โน้มไปสู่ทิศปราจีน เอนไปทางทิศปราจีน.  

ต้นไม้นั้น เมื่อเขาตัดที่โคนแล้ว มันจะล้มไปทางไหน ?

“มันจะล้มไปทางทิศท่ีมันน้อมไป โน้มไป เอนไปพระเจ้าข้า !”.

มหานาม !  ฉันใดก็ฉันนั้น อริยสาวกประกอบ

แล้วด้วยธรรม ๔ ประการเหล่าน้ี ย่อมเป็นผู้มีปกติน้อมไป 

ในนิพพาน โน้มไปสู่นิพพาน เอนไปทางนิพพานโดยแท้ 

แล.
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พระโสดาบันประกอบพร้อมแล้ว  
ด้วยอริยมรรคมีองค์แปด

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๓๕/๑๔๓๒-๑๔๓๓.

0๔ 

สารีบุตร !  ที่มักกล่าวกันว่า โสดาบัน-โสดาบัน 

ดังนี้ เป็นอย่างไรเล่า สารีบุตร ?

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ท่านผู้ใด เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว  

ด้วยอริยมรรคมีองค์แปดน้ีอยู่ ผู้เช่นน้ันแล ข้าพระองค์เรียกว่าเป็น

พระโสดาบัน ผู้มีช่ืออย่างน้ีๆ มีโคตรอย่างน้ีๆ พระเจ้าข้า !”. 

สารีบุตร !  ถูกแล้ว ถูกแล้ว ผู้ท่ีประกอบพร้อมแล้ว  

ด้วยอริยมรรคมีองค์แปดนี้อยู่ ถึงเราเองก็เรียกผู้เช่นนั้น  

ว่าเป็น พระโสดาบัน ผู้มีชื่ออย่างนี้ๆ มีโคตรอย่างนี้ๆ.
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หลักเกณฑ์พยากรณ์  
ภาวะโสดาบันของตนเอง

-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๑๙๕-๑๙๘/๙๒.

0๕ 

คหบดี !  ในกาลใด ภัยเวร ๕ ประการอัน 

อริยสาวกท�าให้สงบร�างับได้แล้ว ด้วย อริยสาวกประกอบ

พร้อมแล้วด้วยโสตาปัตติยังคะสี่ ด้วย อริยญายธรรม

เป็นธรรมที่อริยสาวกเห็นแล้วด้วยดี แทงตลอดแล้ว

ด้วยดีด้วยปัญญา ด้วย

ในกาลนัน้ อรยิสาวกนัน้ เมือ่หวงัอยูก่พ็ยากรณ์

ตนด้วยตน นั่นแหละว่า 

“เราเป็นผู้มีนรกส้ินแล้ว มีก�าเนิดเดรัจฉานส้ินแล้ว 

มีเปรตวิสัยส้ินแล้ว มีอบายทุคติวินิบาตส้ินแล้ว เราเป็น

ผู้ถึงแล้วซึ่งกระแส (แห่งนิพพาน) มีความไม่ตกต่�าเป็น

ธรรมดา เป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพาน มีการตรัสรู้พร้อม

เป็นเบื้องหน้า” ดังนี้.

คหบดี !  ภัยเวร ๕ ประการ เหล่าไหนเล่า  

อันอริยสาวกทำาให้สงบรำางับได้แล้ว ?
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(๑) คหบดี !  บุคคลผู้ฆ่าสัตว์อยู่เป็นปกต ิ

ย่อมประสพภัยเวรใดในทิฏฐธรรม (ปัจจุบัน) บ้าง ย่อม

ประสพภัยเวรใดในสัมปรายิก (ในเวลาถัดต่อมา) บ้าง 

ย่อมเสวยทุกขโทมนัสแห่งจิตบ้าง เพราะปาณาติบาต

เป็นปัจจัย ภัยเวรน้ันๆ เป็นสิ่งที่อริยสาวกผู้เว้นขาดแล้ว

จากปาณาติบาต ทำาให้สงบรำางับได้แล้ว.

(๒) คหบดี !  บุคคลผู้ถือเอาส่ิงของท่ีเขาไม่ได้

ให้อยู่เป็นปกติ ย่อมประสพภัยเวรใดในทิฏฐธรรมบ้าง 

ย่อมประสพภัยเวรใดในสัมปรายิกบ้าง ย่อมเสวยทุกขโทมนัส

แห่งจิตบ้าง เพราะอทินนาทานเป็นปัจจัย ภัยเวรนั้นๆ 

เป็นสิ่งที่อริยสาวกผู้เว้นขาดแล้วจากอทินนาทาน ทำาให้

สงบรำางับได้แล้ว.

(๓) คหบด ี!  บคุคลผูป้ระพฤติผดิในกามท้ังหลาย 

อยูเ่ป็นปกติ ย่อมประสพภัยเวรใดในทฏิฐธรรมบ้าง ย่อม

ประสพภัยเวรใดในสัมปรายิกบ้าง ย่อมเสวยทุกขโทมนัส

แห่งจิตบ้าง เพราะกาเมสุมิจฉาจารเป็นปัจจัย ภัยเวรน้ันๆ 

เป็นส่ิงท่ีอริยสาวกผู ้เว้นขาดแล้วจากกาเมสุมิจฉาจาร 

ทำาให้สงบรำางับได้แล้ว.
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(๔) คหบด ี!  บุคคลผู้กล่าวค�าเท็จอยู่เป็นปกติ 

ย่อมประสพภัยเวรใดในทิฏฐธรรมบ้าง ย่อมประสพภัยเวร

ใดในสัมปรายิกบ้าง ย่อมเสวยทุกขโทมนัสแห่งจิตบ้าง 

เพราะมุสาวาทเป็นปัจจัย ภัยเวรนั้นๆ เป็นสิ่งที่อริยสาวก

ผู้เว้นขาดแล้วจากมุสาวาท ทำาให้สงบรำางับได้แล้ว.

(๕) คหบดี !  บุคคลผู้ด่ืมสุราและเมรัยอันเป็น

ที่ตั้งของความประมาทอยู่เป็นปกติ  ย่อมประสพภัยเวร

ใดในทิฏฐธรรมบ้าง ย่อมประสพภัยเวรใดในสัมปรายิกบ้าง 

ย่อมเสวยทุกขโทมนัสแห่งจิตบ้าง เพราะสุราและเมรัย

เป็นปัจจัย ภัยเวรนั้นๆ เป็นสิ่งที่อริยสาวกผู้เว้นขาดแล้ว

จากสุราและเมรัย ทำาให้สงบรำางับได้แล้ว.

คหบดี !  ภัยเวร ๕ ประการเหล่านี้แล อัน

อริยสาวกทำาให้สงบรำางับได้แล้ว.

… … … …

คหบดี !  อริยสาวก เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว 

ด้วย องค์แห่งโสดาบัน ๔ ประการ เหล่าไหนเล่า ?
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(๑) คหบดี !  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็น 

ผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่น

ไม่หวั่นไหว ในพระพุทธเจ้า ว่า “เพราะเหตุอย่างนี้ๆ 

พระผู้มีพระภาคเจ้าน้ัน เป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้ 

โดยพระองค์เอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เป็น

ผู้ไปแล้วด้วยดี เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นผู้สามารถ 

ฝึกคนท่ีควรฝึกได้อย่างไม่มีใครย่ิงกว่า เป็นครูของเทวดา

และมนุษย์ท้ังหลาย เป็นผู้รู้ ผู้ต่ืน ผู้เบิกบาน ด้วยธรรม  

เป็นผู้มีความจำาเริญ จำาแนกธรรมสั่งสอนสัตว์” ดังนี้.

(๒) คหบดี !  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็น 

ผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่น 

ไม่หว่ันไหว ในพระธรรม ว่า “พระธรรม เป็นส่ิงท่ีพระผู้มี- 

พระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ 

พึงเห็นได้ด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ 

ไม่จำากัดกาล เป็นส่ิงท่ีควรกล่าวกะผู้อ่ืนว่าท่านจงมาดูเถิด 

เป็นส่ิงท่ีควรน้อมเข้ามาใส่ตัว เป็นส่ิงท่ีผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน” 

ดังน้ี.
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(๓) คหบดี !  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็น 

ผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่น  

ไม่หวั่นไหว ในพระสงฆ ์ ว่า “สงฆ์สาวกของพระผู้มี-

พระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว เป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้ว 

เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว  

เป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้ว ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ คู่แห่ง

บุรุษสี่คู่ นับเรียงตัวได้แปดบุรุษ นั่นแหละ คือ สงฆ์สาวก

ของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำา

มาบูชา เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ เป็น

สงฆ์ควรรับทักษิณาทาน เป็นสงฆ์ที่บุคคลทั่วไปจะพึงทำา

อัญชลี เป็นสงฆ์ท่ีเป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอ่ืนย่ิงกว่า” 

ดังน้ี.

(๔) คหบดี !  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็น 

ผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยศีลทั้งหลายในลักษณะเป็น

ที่พอใจของพระอริยเจ้า เป็นศีลที่ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง 

ไม่พร้อย เป็นศีลที่เป็นไทจากตัณหา วิญญูชนสรรเสริญ

ไม่ถูกทิฏฐิลูบคลำา เป็นศีลที่เป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิ ดังนี้.
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คหบดี !  อริยสาวก เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว 

ด้วยองค์แห่งโสดาบัน ๔ ประการ เหล่านี้แล.

… … … …

คหบดี !  ก็ อริยญายธรรม เป็นส่ิงท่ีอริยสาวก

เห็นแล้วด้วยดี แทงตลอดแล้วด้วยดีด้วยปัญญา เป็น

อย่างไรเล่า ?

คหบดี !  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ย่อมท�าไว้

ในใจโดยแยบคาย เป็นอย่างดี ซ่ึงปฏิจจสมุปบาทน่ันเทียว

ดังน้ีว่า “เพราะส่ิงน้ีมี ส่ิงน้ีจึงมี เพราะความเกิดข้ึน

แห่งส่ิงน้ี ส่ิงน้ีจึงเกิดข้ึน. เพราะส่ิงน้ีไม่มี ส่ิงน้ีจึงไม่มี 

เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป ข้อนี้ได้แก่

ส่ิงเหล่าน้ี คือ เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขารท้ังหลาย 

เพราะมีสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ ...ฯลฯ... 

...ฯลฯ... ...ฯลฯ... เพราะมีชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ 

โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงเกิดขึ้น 

ครบถ้วน ความเกิดข้ึนพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้  

ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.
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เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชา

นั้นนั่นเทียว จึงมีความดับแห่งสังขาร เพราะมีความดับ

แห่งสังขาร จึงมีความดับแห่งวิญญาณ ...ฯลฯ... ...ฯลฯ... 

...ฯลฯ... เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแล ชรามรณะ 

โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงดับสิ้น  

ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมี ด้วยอาการ

อย่างนี้”.

คหบดี !  อริยญายธรรม1 นี้แล เป็นธรรมที่ 

อริยสาวกนั้นเห็นแล้วด้วยดี แทงตลอดแล้วด้วยดีด้วย

ปัญญา.

คหบดี !  ในกาลใดแล ภัยเวร ๕ ประการ 

เหล่านี้ เป็นสิ่งที่อริยสาวกทำาให้สงบรำางับได้แล้วด้วย 

อริยสาวกเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยโสตาปัตติยังคะสี่ 

เหล่านี้ ด้วย อริยญายธรรมนี้ เป็นธรรมอันอริยสาวก

เห็นแล้วด้วยดี แทงตลอดแล้วด้วยดี ด้วยปัญญาด้วย 

ในกาลนั้น อริยสาวกนั้นปรารถนาอยู่ ก็พยากรณ์ตน

1.  ดคู�ำอธิบำยควำมหมำยของค�ำนีโ้ดยละเอยีดได้ในหมวด “ธรรมะแวดล้อม” 
ในหัวข้อที่ ๓๑ หน้ำ ๑๒๙.
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ด้วยตนนั้นแหละว่า “เราเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้ว มีกำาเนิด 

เดรัจฉานสิ้นแล้ว มีเปรตวิสัยสิ้นแล้ว มีอบายทุคติ

วินิบาตสิ้นแล้ว เราเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งกระแส (แห่งนิพพาน)  

มีความไม่ตกต่ำาเป็นธรรมดา เป็นผู้เท่ียงแท้ต่อนิพพาน 

มีการตรัสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้า” ดังนี้.

หมายเหตผุูร้วบรวม : ยงัมสีตูรอกีสตูรหนึง่ข้อความอย่างเดียวกัน

กับสูตรนี้ ผิดกันแต่เพียงตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายแทนที่จะตรัสกับ

อนาถบิณฑกิคหบด ีคอื สูตรที ่๒ แห่งคหปตวิรรค อภสิมยสงัยตุต์ 

นทิาน. ส.ํ ๑๖/๘๕/๑๕๖. และยงัมสีตูรอกีสตูรหนึง่ (เวรสตูรที ่๒ 

อุปาสกวรรค ทสก. อํ. ๒๔/๑๙๕/๙๒.) มีเค้าโครงและใจความ

ของสูตรเหมือนกันกับสูตรข้างบนนี้ ต่างกันแต่เพียงในสูตรนั้น 

มคํีาว่า “ย่อมพจิารณาเหน็โดยประจกัษ์” แทนคาํว่า “ย่อมกระทาํ

ไว้ในใจ โดยแยบคายเป็นอย่างด ีซึง่ปฏิจจสมปุบาทนัน่เทยีว” แห่ง

สตูรข้างบนนี้ เท่านั้น.
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

พระโสดาบัน รู้จักปัญจุปาทานขันธ์
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๙๖/๒๙๖.

0๖ 

ภิกษุทั้งหลาย !  เม่ือใดแล สาวกของพระอริยเจ้า

ในธรรมวินัยนี้ 

มารู้จักความก่อขึ้นแห่งอุปาทานขันธ์ห้า 

รู้จักความตั้งอยู่ไม่ได้ของอุปาทานขันธ์ห้า 

รู้จักรสอร่อยของอุปาทานขันธ์ห้า 

รู้จักโทษอันร้ายกาจของอุปาทานขันธ์ห้า 

รู้จักอุบายท่ีไปให้พ้นอุปาทานขันธ์ห้าน้ีเสียตามท่ีถูกท่ีจริง 

ภิกษุทั้งหลาย !  เม่ือน้ันแหละ สาวกของพระอริยเจ้า

ผู้น้ัน เราเรียกว่าเป็นพระโสดาบัน ผู้มีอันไม่ตกต่ำาเป็นธรรมดา

เท่ียงแท้ต่อพระนิพพาน จักตรัสรู้ธรรมได้ในกาลเบ้ืองหน้า.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : คู่มือโสดาบัน

พระโสดาบัน รู้จักอินทรีย์หก
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๗๑/๙๐๒-๙๐๓.

07 

ภิกษุทั้งหลาย !  อินทรีย์1 ๖ อย่างเหล่านี้ มีอยู่.

๖ อย่างอะไรเล่า ? ๖ อย่าง คือ 

จักขุนทรีย์  โสตินทรีย์ 

ฆานินทรีย์   ชิวหินทรีย์ 

กายินทรีย์  มนินทรีย์

ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อใดแล อริยสาวกมา 

รู้จักความก่อขึ้นแห่งอินทรีย์ทั้งหกเหล่านี้ 

รู้จักความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งอินทรีย์ทั้งหกเหล่านี้ 

รู้จักรสอร่อยของอินทรีย์ทั้งหกเหล่านี้ 

รู้จักโทษอันร้ายกาจของอินทรีย์ทั้งหกเหล่านี้

รู้จักอุบายที่ไปให้พ้นอินทรีย์ทั้งหกเหล่านี้ 

ตามท่ีถูก ท่ีจริง. 

1.  อนิทรย์ี แปลว่ำ อ�ำนำจหรอืควำมเป็นใหญ่ เมือ่รวมกับค�ำว่ำ ตำ (จักขนุทรย์ี) 
ก็จะหมำยถึง ควำมเป็นใหญ่ในเรื่องกำรมองเห็น หรือ ก็คือควำมเป็นใหญ่
ในหน้ำที่นั้นๆ (เช่นกำรได้ยิน กำรได้กลิ่น ...).
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ภิกษุทั้งหลาย !  เมื ่อนั้นแหละ อริยสาวกนั้น

เราเรียกว่า เป็นพระโสดาบัน ผู้มีอันไม่ตกต่ำาเป็นธรรมดา 

เท่ียงแท้ต่อพระนิพพาน จักตรัสรู้ธรรมได้ในกาลเบ้ืองหน้า.



พุทธวจน - หมวดธรรม 

22

เปิดธรรมที่ถูกปิด : คู่มือโสดาบัน



เปิดธรรมที่ถูกปิด : คู่มือโสดาบัน

23

พุทธวจน - หมวดธรรม 

โสดาปัตติมรรค ๒ จ�าพวก
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๗๘/๔๖๙.

08 

ก. สัทธานุสารี

ภิกษุท้ังหลาย !  ตา...หู...จมูก...ล้ิน...กาย...ใจ  

เป็นส่ิงไม่เท่ียง มีความแปรปรวนเป็นปกติ มีความเปล่ียน

เป็นอย่างอ่ืนเป็นปกติ.

ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคลใด มีความเช่ือ น้อมจิตไป 

ในธรรม ๖ อย่างนี้ ด้วยอาการอย่างนี้

บุคคลนี้เราเรียกว่าเป็น สัทธานุสารี 

หยั่งลงสู่สัมมัตตนิยาม (ระบบแห่งความถูกต้อง) 

หยั่งลงสู่สัปปุริสภูมิ (ภูมิแห่งสัตบุรุษ) 

ล่วงพ้นบถุชุนภมูิ ไม่อาจทีจ่ะกระทำากรรม อนักระทำาแล้ว

จะเข้าถึงนรก กำาเนิดเดรัจฉาน หรือเปรตวิสัย และ 

ไม่ควรทีจ่ะทำากาละก่อนแต่ทีจ่ะทำาให้แจ้งซึง่โสดาปัตติผล.
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ข. ธัมมานุสารี

ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรม ๖ อย่างเหล่านี้ ทนต่อ 

การเพ่งโดยประมาณอันยิ่งแห่งปัญญาของบุคคลใด  

ด้วยอาการอย่างนี้ 

บุคคลนี้เราเรียกว่า ธัมมานุสารี 

หยั่งลงสู่สัมมัตตนิยาม (ระบบแห่งความถูกต้อง)

หยั่งลงสู่สัปปุริสภูมิ (ภูมิแห่งสัตบุรุษ)

ล่วงพ้นบุถุชนภูมิ ไม่อาจท่ีจะกระทำากรรม อันกระทำาแล้ว

จะเข้าถึงนรก กำาเนิดเดรัจฉาน หรือเปรตวิสัย และ 

ไมค่วรทีจ่ะทำากาละกอ่นแตท่ี่จะทำาใหแ้จง้ซึง่โสดาปตัตผิล.
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

โสดาปัตติผล
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๗๘/๔๖๙., -บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๓๔-๔๓๕/๑๔๓๑.

09 

ภิกษุท้ังหลาย !  บุคคลใดย่อมรู้ ย่อมเห็นซึ่ง 

ธรรม ๖ อย่างเหล่าน้ี ด้วยอาการอย่างน้ี (ตามท่ีกล่าวแล้ว

ในโสดาปัตติมรรค ๒ จำาพวก มีการเห็นความไม่เท่ียงเป็นต้น)

บุคคลนี้เราเรียกว่า โสดาบัน (ผู้ถึงแล้วซึ่งกระแส) 

ผู้มีอันไม่ตกต่ำาเป็นธรรมดา เป็นผู้เท่ียงแท้ต่อพระนิพพาน

มีการตรัสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้า.

สตูรข้างบนนี ้(ขนธฺ. สํ. ๑๗/๒๗๘/๔๖๙.) ทรงแสดงอารมณ์

แห่งอนิจจังเป็นต้น ด้วยธรรม ๖ อย่าง คือ อายตนะภายในหก 

ในสูตรถัดไปทรงแสดงอารมณ์นั้น ด้วยอายตนะภายนอกหก คือ  

รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ธรรมารมณ์ กม็ ีแสดงด้วยวญิญาณหก 

ก็มี ด้วยสัมผัสหก ก็มี ด้วยเวทนาหก ก็มี ด้วยสัญญาหก ก็มี  

ดว้ยสัญเจตนาหก ก็มี ด้วยตัณหาหก ก็มี ด้วยธาตุหก ก็มี และ 

ด้วยขันธ์ห้า กมี็ ทรงแสดงไว้ด้วยหลกัการปฏิบตัอิย่างเดยีวกนั.



พุทธวจน - หมวดธรรม 
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สารบีตุร !  อรยิอฏัฐงัคิกมรรค นีน้ัน่แหละ ชือ่วา่  

กระแส ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา 

สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ 

สัมมาสมาธิ.
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

พระโสดาบันเป็นผู้บริบูรณ์ในศีล  
(ปาฏิโมกข์) ได้พอประมาณในสมาธ ิ
และปัญญา

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๙๗-๒๙๙/๕๒๖.

10 

ภิกษุทั้งหลาย !  สิกขาบทร้อยห้าสิบสิกขาบทนี้ 

ย่อมมาสู่อุทเทส (การยกขึ้นแสดงในท่ามกลางสงฆ์) ทุกกึ่ง 

แห่งเดือนตามลำาดับ อันกุลบุตรผู้ปรารถนาประโยชน์ 

พากันศึกษาอยู่ในสิกขาบทเหล่านั้น. 

ภิกษุทั้งหลาย !  สิกขาสามอย่างเหล่านี้มีอยู่  

อันเป็นที่ประชุมลงของสิกขาบททั้งปวงนั้น.

สิกขาสามอย่างนั้นเป็นอย่างไรเล่า ? คือ 

อธิสีลสิกขา

อธิจิตตสิกขา

อธิปัญญาสิกขา

ภิกษุท้ังหลาย !  เหล่านี้แล สิกขาสามอย่าง  

อันเป็นที่ประชุมลงแห่งสิกขาบททั้งปวงนั้น.



พุทธวจน - หมวดธรรม 
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ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในกรณีน้ี เป็นผู้ ท�าให้บริบูรณ์

ในศีล ท�าพอประมาณในสมาธิ ท�าพอประมาณในปัญญา. 

เธอยังล่วงสิกขาบทเล็กน้อย1บ้าง และต้องออกจากอาบัติ

เล็กน้อยเหล่าน้ันบ้าง. 

ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ? 

ข้อน้ันเพราะเหตุว่าไม่มีผู้รู้ใดๆ กล่าวความอาภัพ

ต่อการบรรลุโลกุตตรธรรม จักเกิดขึ้น เพราะเหตุสักว่า

การล่วงสิกขาบทเล็กน้อย และการต้องออกจากอาบัติเล็กน้อย

เหล่าน้ี. 

ส่วนสิกขาบทเหล่าใดที่ เป็นเบื้องต้นแห่ง

พรหมจรรย์2 ท่ีเหมาะสมแก่พรหมจรรย์ เธอเป็นผู้มีศีล

ย่ังยืน มีศีลม่ันคงในสิกขาบทเหล่าน้ัน สมาทานศึกษา

อยู่ในสิกขาบททั้งหลาย. 

1.  สิกขำบทเล็กน้อย คือ อภิสมำจำริกำสิกขำ เป็นสิกขำบทที่บัญญัติเพ่ือให้
เกิดควำมเลื่อมใสแก่คนท่ียังไม่เลื่อมใส และเลื่อมใสย่ิงเกิดขึ้นแก่คนที่
เลื่อมใสแล้ว.

2. สิกขำบทเหล่ำใดที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ คือ สิกขำบทปำฏิโมกข.์
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ภิกษุน้ัน เพราะความส้ินไปรอบแห่งสังโยชน์สาม 

เป็นโสดาบัน เป็นผู้มีอันไม่ตกต่�าเป็นธรรมดา เป็น 

ผูเ้ทีย่งตอ่พระนพิพาน มกีารตรสัรูพ้รอ้มในเบ้ืองหน้า.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : คู่มือโสดาบัน

พระโสดาบันละสังโยชน์ได้สามข้อ 
มีสามจ�าพวก 

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๙๙-๓๐๑/๕๒๗.

11 

ภิกษุน้ัน เพราะความส้ินไปรอบแห่งสังโยชน์สาม1 

เป็นผู้สัตตักขัตตุปรมะ ยังต้องท่องเที่ยวไปในภพแห่ง

เทวดาและมนุษย์อีกเจ็ดคร้ัง เป็นอย่างมาก แล้วย่อม

กระทำาที่สุดแห่งทุกข์ได้.

(หรือว่า) ภิกษุน้ัน เพราะความส้ินไปรอบแห่ง

สังโยชน์สาม เป็นผู้โกลังโกละ จักต้องท่องเท่ียวไปสู่สกุล

อีกสองหรือสามคร้ัง แล้วย่อมกระทำาท่ีสุดแห่งทุกข์ได้.

(หรือว่า) ภิกษุนั้น เพราะความสิ้นไปรอบแห่ง

สังโยชน์สาม เป็นผู้เป็นเอกพีชี คือ จักเกิดในภพแห่งมนุษย์ 

อีกหนเดียวเท่าน้ัน แล้วย่อมกระทำาท่ีสุดแห่งทุกข์ได้.

1.  สงัโยชน์ คอื เครือ่งร้อยรัดจติ ๑๐ ประกำร ดใูนธรรมะแวดล้อมหัวข้อที ่๓๐ 
หน้ำ ๑๒๗.
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

ละสงัโยชน์สามและกรรมท่ีพาไปอบาย 
คือ โสดาบัน

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๘๘/๓๖๐.

1๒ 

ภิกษุท้ังหลาย !  ภิกษุไม่ละธรรม ๖ อย่างแล้ว  

เป็นผูไ้ม่ควรเพือ่กระท�าให้แจ้งซึง่ทฏิฐสิมัปทา (ความเป็น

โสดาบัน). 

ไม่ละธรรม ๖ อย่าง เหล่าไหนเล่า ? 

ไม่ละธรรม ๖ อย่าง เหล่านี้ คือ 

ไม่ละ สักกายทิฏฐ ิ (ความเห็นผิดว่าขันธ์ ๕ เป็นตัวตน)

ไม่ละ วิจิกิจฉา  (ความลังเลในปฏิปทาทางดับทุกข์)

ไม่ละ สีลัพพตปรามาส (การถือเอาศีลและพรตผิดความ

      มุ่งหมายที่แท้จริง)

ไม่ละ อปายคมนิยราคะ (ราคะท่ีควรแก่การถึงซ่ึงอบาย)

ไม่ละ อปายคมนิยโทสะ (โทสะท่ีควรแก่การถึงซ่ึงอบาย)

ไม่ละ อปายคมนิยโมหะ (โมหะท่ีควรแก่การถึงซ่ึงอบาย).
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ภิกษุท้ังหลาย !  ภิกษุไม่ละธรรม ๖ อย่าง เหล่าน้ีแล

เป็นผู้ไม่ควรกระทำาให้แจ้งซึ่งทิฏฐิสัมปทา.

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุละธรรม ๖ อย่างแล้ว 

เป็นผู้ควรกระท�าให้แจ้งซึ่งทิฏฐิสัมปทา. 

ละธรรม ๖ อย่าง เหล่าไหนเล่า ? 

ละธรรม ๖ อย่าง เหล่านี้ คือ 

 ละ สักกายทิฏฐ ิ (ความเห็นผิดว่าขันธ์ ๕ เป็นตัวตน) 

 ละ วิจิกิจฉา  (ความลังเลในปฏิปทาทางดับทุกข์)

 ละ สีลัพพตปรามาส (การถือเอาศีลและพรต 

      ผิดความมุ่งหมายที่แท้จริง)

 ละ อปายคมนิยราคะ (ราคะท่ีควรแก่การถึงซ่ึงอบาย)

 ละ อปายคมนิยโทสะ (โทสะที่ควรแก่การถึงซึ่งอบาย)

 ละ อปายคมนิยโมหะ (โมหะที่ควรแก่การถึงซ่ึงอบาย).

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุละธรรม ๖ อย่างเหล่าน้ีแล้ว

เป็นผู้ควรกระทำาให้แจ้งซึ่งทิฏฐิสัมปทา ดังนี้แล.
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

พระโสดาบันมีญาณหยั่งรู้เหตุให ้
เกิดขึ้น และเหตุให้ดับไป ของโลก

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๙๒-๙๕/๑๗๘-๑๘๗.

13 

ภิกษุทั้งหลาย !  อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว ย่อมไม่มี

ความสงสัยอย่างนี ้ว่า 

“เพราะอะไรมี   อะไรจึงมีหนอ 

เพราะอะไรเกิดขึ้น อะไรจึงเกิดขึ้น 

เพราะอะไรมี   นามรูปจึงมี 

เพราะอะไรมี    สฬายตนะจึงมี 

เพราะอะไรมี   ผัสสะจึงมี 

เพราะอะไรมี    เวทนาจึงมี 

เพราะอะไรมี    ตัณหาจึงมี 

เพราะอะไรมี    อุปาทานจึงมี 

เพราะอะไรมี    ภพจึงมี 

เพราะอะไรมี    ชาติจึงมี 

เพราะอะไรมี    ชรามรณะจึงมี” ดังนี้.
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ภิกษุทั้งหลาย !  โดยท่ีแท้ อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว 

ย่อมมีญาณหยั่งรู้ในเรื่องนี้โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่น ว่า 

“เพราะสิ่งนี้มี   สิ่งนี้จึงมี

เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น  สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น

เพราะวิญญาณมี   นามรูปจึงมี

เพราะนามรูปมี   สฬายตนะจึงมี

เพราะสฬายตนะมี  ผัสสะจึงมี

เพราะผัสสะมี   เวทนาจึงมี

เพราะเวทนามี    ตัณหาจึงมี

เพราะตัณหามี    อุปาทานจึงมี

เพราะอุปาทานมี  ภพจึงมี

เพราะภพมี     ชาติจึงมี

เพราะชาติมี    ชรามรณะจึงมี” ดังนี้. 

อริยสาวกนั้น ย่อมรู้ประจักษ์อย่างนี้ ว่า

“โลกนี้ย่อมเกิดขึ้น ด้วยอาการอย่างนี้” ดังนี้.
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ภิกษุทั้งหลาย !  อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว ย่อมไม่มี

ความสงสัยอย่างนี ้ว่า 

“เพราะอะไรไม่มี  อะไรจึงไม่มีหนอ 

เพราะอะไรดับ    อะไรจึงดับ 

เพราะอะไรไม่มี  นามรูปจึงไม่มี 

เพราะอะไรไม่มี   สฬายตนะจึงไม่มี 

เพราะอะไรไม่มี   ผัสสะจึงไม่มี 

เพราะอะไรไม่มี  เวทนาจึงไม่มี 

เพราะอะไรไม่มี   ตัณหาจึงไม่มี 

เพราะอะไรไม่มี  อุปาทานจึงไม่มี 

เพราะอะไรไม่มี  ภพจึงไม่มี 

เพราะอะไรไม่มี  ชาติจึงไม่มี 

เพราะอะไรไม่มี  ชรามรณะจึงไม่มี” ดังนี้. 
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ภิกษุทั้งหลาย !  โดยท่ีแท้ อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว 

ย่อมมีญาณหยั่งรู้ในเรื่องนี้โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่น ว่า 

“เพราะสิ่งนี้ไม่มี   สิ่งนี้จึงไม่มี 

เพราะสิ่งนี้ดับ    สิ่งนี้จึงดับ

เพราะวิญญาณไม่มี  นามรูปจึงไม่มี 

เพราะนามรูปไม่มี  สฬายตนะจึงไม่มี 

เพราะสฬายตนะไม่มี  ผัสสะจึงไม่มี 

เพราะผัสสะไม่มี  เวทนาจึงไม่มี 

เพราะเวทนาไม่มี  ตัณหาจึงไม่มี 

เพราะตัณหาไม่มี  อุปาทานจึงไม่มี 

เพราะอุปาทานไม่มี  ภพจึงไม่มี 

เพราะภพไม่มี    ชาติจึงไม่มี 

เพราะชาติไม่มี   ชรามรณะจึงไม่มี” ดังนี้. 

อริยสาวกนั้น ย่อมรู้ประจักษ์อย่างนี้ ว่า 

“โลกนี้ ย่อมดับด้วยอาการอย่างนี้” ดังนี้.
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ภิกษุทั้งหลาย !  อริยสาวก ย่อมมารู้ประจักษ์ถึง 

เหตุเกิดและความดับแห่งโลก ตามที่เป็นจริงอย่างนี้ 

ในกาลใด ในกาลนั้น เราเรียกอริยสาวกนี้ ว่า 

“ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิ”   ดังนี้บ้าง 

“ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทัสสนะ”   ดังนี้บ้าง 

“ผู้มาถึงพระสัทธรรมนี้แล้ว”   ดังนี้บ้าง 

“ผู้ได้เห็นอยู่ซึ่งพระสัทธรรมนี้”   ดังนี้บ้าง 

“ผู้ประกอบแล้วด้วยญาณอันเป็นเสขะ” ดังนี้บ้าง

“ผู้ประกอบแล้วด้วยวิชชาอันเป็นเสขะ” ดังนี้บ้าง 

“ผู้ถึงซึ่งกระแสแห่งธรรมแล้ว”  ดังนี้บ้าง 

“ผู้ประเสริฐมีปัญญาเคร่ืองช�าแรกกิเลส” ดังนี้บ้าง

“ยืนอยู่จรดประตูแห่งอมตะ” ดังนี้บ้าง ดังนี้ แล.



พุทธวจน - หมวดธรรม 

38

เปิดธรรมที่ถูกปิด : คู่มือโสดาบัน



เปิดธรรมที่ถูกปิด : คู่มือโสดาบัน

39

พุทธวจน - หมวดธรรม 

พระโสดาบัน คือ ผู้เห็นชัดรายละเอียด 
แต่ละสายของปฏจิจสมปุบาทตลอดทัง้สาย 
โดยนัยแห่งอรยิสจัสี ่(เหน็ตลอดสาย นยัทีห่น่ึง) 

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๕๐-๕๑/๘๘-๙๐. 

1๔ 

ภิกษุทั้งหลาย !  

เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย  จึงมีสังขารทั้งหลาย

เพราะมีสังขารเป็นปัจจัย  จึงมีวิญญาณ

เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัย  จึงมีนามรูป 

เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย  จึงมีสฬายตนะ 

เพราะมีสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ 

เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย   จึงมีเวทนา 

เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย  จึงมีตัณหา 

เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย  จึงมีอุปาทาน 

เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ 

เพราะมีภพเป็นปัจจัย     จึงมีชาติ 
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เพราะมีชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะ 

โทมนัสอุปายาสท้ังหลาย จึงเกิดข้ึนครบถ้วน ความเกิดข้ึน

พร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี ้ ย่อมม ี ด้วยอาการอย่างนี้.

ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ ชรามรณะ เป็นอย่างไรเล่า ?

ความแก่ ความคร่ำาคร่า ความมีฟันหลุด ความมี 

ผมหงอก ความมีหนังเหี่ยว ความสิ้นไปแห่งอายุ ความ 

แก่รอบแห่งอินทรีย์ทั้งหลาย ในสัตวนิกายนั้นๆ ของสัตว์ 

ทัง้หลายเหลา่นัน้ๆ นีเ้รยีกวา่ ชรา. การจตุ ิความเคลือ่น  

การแตกสลาย การหายไป การวายชีพ การตาย การทำากาละ  

การแตกแห่งขันธ์ท้ังหลาย การทอดท้ิงร่าง การขาดแห่ง

อินทรีย์ คือ ชีวิตจากสัตวนิกายนั้นๆ ของสัตว์ทั้งหลาย

เหล่านั้นๆ นี้เรียกว่า มรณะ. ชรานี้ด้วย มรณะน้ีด้วย

ย่อมมีอยู่ ดังนี้ ภิกษุทั้งหลาย !  นี้เรียกว่า ชรามรณะ.  

ความก่อข้ึนพร้อมแห่งชรามรณะ ย่อมมี เพราะความ

ก่อขึ้นพร้อมแห่งชาติ ความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะ 

ย่อมมี เพราะความดับไม่เหลือแห่งชาติ มรรคอัน

ประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐนั่นเอง เป็นปฏิปทา
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ให้ถึงซ่ึงความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะ ได้แก่ส่ิงเหล่านี้ 

คือ ความเห็นชอบ ความดำาริชอบ การพูดจาชอบ การ

ทำาการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ 

ความระลึกชอบ ความต้ังใจม่ันชอบ.

ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ ชาติ เป็นอย่างไรเล่า ? 

การเกิด การกำาเนิด การก้าวลง (สู่ครรภ์) การ

บังเกิด การบังเกิดโดยยิ่ง ความปรากฏของขันธ์ทั้งหลาย 

การที่สัตว์ได้ซึ่งอายตนะทั้งหลาย ในสัตวนิกายนั้นๆ ของ

สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นๆ ภิกษุท้ังหลาย !  นี้เรียกว่า 

ชาติ. ความก่อขึ้นพร้อมแห่งชาติ ย่อมมี เพราะความ

ก่อขึ้นพร้อมแห่งภพ ความดับไม่เหลือแห่งชาติ ย่อมมี 

เพราะความดับไม่เหลือแห่งภพ มรรคอันประกอบด้วย

องค์แปดอันประเสริฐนั่นเอง เป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งความ

ดบัไมเ่หลอืแหง่ชาต ิ ไดแ้กส่ิ่งเหล่านี ้ คือ ความเหน็ชอบ 

ความดำาริชอบ การพูดจาชอบ การทำาการงานชอบ  

การเลี้ยงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ 

ความตั้งใจมั่นชอบ.
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ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ ภพ เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !  ภพท้ังหลาย ๓ อย่างเหล่าน้ี คือ 

กามภพ รูปภพ อรูปภพ ภิกษุท้ังหลาย !  น้ีเรียกว่า ภพ.  

ความก่อข้ึนพร้อมแห่งภพ ย่อมมี เพราะความก่อข้ึนพร้อม

แห่งอุปาทาน ความดับไม่เหลือแห่งภพ ย่อมมี เพราะ

ความดับไม่เหลือแห่งอุปาทาน มรรคอันประกอบด้วย

องค์แปดอันประเสริฐน่ันเอง เป็นปฏิปทาให้ถึงซ่ึงความดับ

ไม่เหลือแห่งภพ ได้แก่สิ่งเหล่านี้  คือ ความเห็นชอบ  

ความดำาริชอบ การพูดจาชอบ การทำาการงานชอบ  

การเลีย้งชวีติชอบ ความพากเพยีรชอบ ความระลกึชอบ 

ความตั้งใจมั่นชอบ.

ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ อุปาทาน เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุท้ังหลาย !  อุปาทานทั้งหลาย ๔ อย่าง

เหล่านี้ คือ ความยึดมั่นในกาม ความยึดมั่นในความเห็น 

ความยึดม่ันในขอ้ปฏบิตัทิางกายและวาจา (ศลีพรต) ความ 

ยึดมั่นในความเป็นตัวตน ภิกษุทั้งหลาย !  นี้เรียกว่า 

อุปาทาน. ความก่อขึ้นพร้อมแห่งอุปาทาน ย่อมมี 

เพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งตัณหา ความดับไม่เหลือ
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แห่งอุปาทาน ย่อมมี เพราะความดับไม่เหลือแห่งตัณหา 

มรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐนั่นเอง เป็น 

ปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งอุปาทาน ได้แก่ 

ส่ิงเหล่าน้ี คือ ความเห็นชอบ ความดำาริชอบ การพูดจาชอบ 

การทำาการงานชอบ การเล้ียงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ 

ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ.

ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ ตัณหา เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุท้ังหลาย !  หมู่แห่งตัณหาท้ังหลาย ๖ หมู่

เหล่านี ้ คือ ความอยากในรปู ความอยากในเสยีง ...ในกลิ่น 

...ในรส ...ในสัมผัสทางกาย ความอยากในธรรมารมณ ์ 

ภิกษุทั้งหลาย !  นี้เรียกว่า ตัณหา. ความก่อขึ้นพร้อม

แห่งตัณหา ย่อมมี เพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งเวทนา  

ความดบัไม่เหลอืแห่งตณัหา ย่อมม ีเพราะความดับไม่เหลอื 

แห่งเวทนา มรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐ 

นั่นเอง เป็นปฏปิทาให้ถงึซึง่ความดับไม่เหลอืแห่งตัณหา  

ได้แก่สิ่งเหล่านี้  คือ ความเห็นชอบ ความดำาริชอบ  

การพูดจาชอบ การทำาการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ 

ความพากเพยีรชอบ ความระลกึชอบ ความต้ังใจมัน่ชอบ.
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ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ เวทนา เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !  หมู่แห่งเวทนาท้ังหลาย ๖ หมู่ 

เหล่าน้ี คือ เวทนาท่ีเกิดจากสัมผัสทางตา ...ทางห ู...ทางจมูก 

...ทางลิ้น ...ทางกาย และเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางใจ  

ภิกษุทั้งหลาย !  นี้เรียกว่า เวทนา. ความก่อขึ้นพร้อม

แห่งเวทนา ย่อมมี เพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งผัสสะ  

ความดับไม่เหลือแห่งเวทนา ย่อมมี เพราะความดับไม่เหลือ

แห่งผัสสะ มรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐ 

น่ันเอง เป็นปฏิปทาให้ถึงซ่ึงความดับไม่เหลือแห่งเวทนา  

ได้แก่สิ่งเหล่านี้  คือ ความเห็นชอบ ความดำาริชอบ  

การพูดจาชอบ การทำาการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ 

ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความต้ังใจม่ันชอบ.

ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ ผัสสะ เป็นอย่างไรเล่า ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  หมู่แห่งผัสสะทั้งหลาย ๖ หมู่ 

เหล่านี้ คือ สัมผัสทางตา ...ทางหู ...ทางจมูก ...ทางลิ้น 

...ทางกาย สัมผัสทางใจ ภิกษุท้ังหลาย !  น้ีเรียกว่า ผัสสะ.  

ความก่อขึ้นพร้อมแห่งผัสสะ ย่อมมี เพราะความก่อขึ้น 

พร้อมแห่งสฬายตนะ ความดับไม่เหลือแห่งผัสสะ ย่อมมี 
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เพราะความดับไม่เหลือแห่งสฬายตนะ มรรคอันประกอบด้วย 

องค์แปดอันประเสริฐน่ันเอง เป็นปฏิปทาให้ถึงซ่ึงความดับ 

ไม่เหลือแห่งผัสสะ ได้แก่สิ่งเหล่านี้ คือ ความเห็นชอบ 

ความดำาริชอบ การพูดจาชอบ การทำาการงานชอบ  

การเล้ียงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ 

ความตั้งใจมั่นชอบ.

ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ สฬายตนะ เป็นอย่างไรเล่า ? 

จักข๎วายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ

กายายตนะ มนายตนะ ภิกษุท้ังหลาย !  นี้เรียกว่า 

สฬายตนะ. ความก่อขึ้นพร้อมแห่งสฬายตนะ ย่อมม ี 

เพราะความก่อข้ึนพร้อมแห่งนามรูป ความดับไม่เหลือแห่ง

สฬายตนะ ย่อมมี เพราะความดับไม่เหลือแห่งนามรูป  

มรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐนั่นเอง 

เป็นปฏิปทาให้ถึงซ่ึงความดับไม่เหลือแห่งสฬายตนะ  

ได้แก่สิ่งเหล่านี้  คือ ความเห็นชอบ ความดำาริชอบ  

การพูดจาชอบ การทำาการงานชอบ การเล้ียงชีวิตชอบ 

ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความต้ังใจม่ันชอบ.
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ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ นามรูป เป็นอย่างไรเล่า ?

เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ น้ีเรียกว่า 

นาม. มหาภูตทั้งสี่ด้วย รูปที่อาศัยมหาภูตทั้งสี่ด้วย   

น้ีเรียกว่า รูป. นามน้ีด้วย รูปน้ีด้วย ย่อมมีอยู่อย่างน้ี  ภกิษุ

ทั้งหลาย !  นี้เรียกว่า นามรูป. ความก่อขึ้นพร้อมแห่ง

นามรูป ย่อมมี เพราะความก่อข้ึนพร้อมแห่งวิญญาณ  

ความดับไม่เหลือแห่งนามรูป ย่อมมี เพราะความดับ

ไม่เหลือแห่งวิญญาณ มรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอัน 

ประเสริฐน่ันเอง เป็นปฏิปทาให้ถึงซ่ึงความดับไม่เหลือแห่ง 

นามรูป ได้แก่ส่ิงเหล่าน้ี คือ ความเห็นชอบ ความดำาริชอบ  

การพูดจาชอบ การทำาการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ 

ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความต้ังใจม่ันชอบ.

ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ วิญญาณ เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !  หมู่แห่งวิญญาณท้ังหลาย ๖ หมู่

เหล่านี้ คือ จักขุวิญญาณ (ผู้รู้แจ้งทางตา) โสตวิญญาณ 

ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ 

(ผู้รู้แจ้งทางใจ) ภิกษุทั้งหลาย !  นี้เรียกว่า วิญญาณ.  

ความก่อข้ึนพร้อมแห่งวิญญาณ ย่อมมี เพราะความก่อข้ึน

พร้อมแห่งสังขาร ความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณ ย่อมมี 
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เพราะความดับไม่เหลือแห่งสังขาร มรรคอันประกอบด้วย 

องค์แปดอันประเสริฐน่ันเอง เป็นปฏิปทาให้ถึงซ่ึงความดับ 

ไม่เหลือแห่งวิญญาณ ได้แก่ส่ิงเหล่าน้ี คือ ความเห็นชอบ 

ความดำาริชอบ การพูดจาชอบ การทำาการงานชอบ 

การเล้ียงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ 

ความตั้งใจมั่นชอบ.

ภิกษุท้ังหลาย !  ก็ สังขารท้ังหลาย เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุท้ังหลาย !  สังขารทั้งหลาย ๓ อย่างเหล่านี้ 

คือ กายสังขาร (ความปรุงแต่งทางกาย) วจีสังขาร (ความปรุงแต่ง

ทางวาจา) จิตตสังขาร (ความปรุงแต่งทางใจ) ภิกษุท้ังหลาย !

เหล่านี้เรียกว่า สังขารทั้งหลาย. ความก่อขึ้นพร้อม 

แห่งสังขารย่อมมี เพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งอวิชชา 

ความดับไม่เหลือแห่งสังขาร ย่อมมี เพราะความดับไม่เหลือ

แห่งอวิชชา มรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐ 

น่ันเอง เป็นปฏิปทาให้ถึงซ่ึงความดับไม่เหลือแห่งสังขาร  

ได้แก่สิ่งเหล่านี้  คือ ความเห็นชอบ ความดำาริชอบ  

การพูดจาชอบ การทำาการงานชอบ การเล้ียงชีวิตชอบ 

ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความต้ังใจม่ันชอบ.
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ภิกษุทั้งหลาย !  ในกาลใดแล อริยสาวก

ย่อมมารู้ท่ัวถึงซึ่งธรรม อันเป็นปัจจัย (เหตุ) 

ว่าเป็นอย่างนี้ๆ มารู้ท่ัวถึงซึ่งเหตุแห่งธรรม อันเป็น

ปัจจัยว่าเป็นอย่างนี้ๆ มารู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือ

แหง่ธรรม อนัเปน็ปจัจยั ว่าเป็นอยา่งนี้ๆ  มารูท้ัว่ถึงซึง่

ขอ้ปฏบิติัเครือ่งทำาสตัว์ให้ลถุงึความดบัไมเ่หลอืแหง่ธรรม

อันเป็นปัจจัย ว่าเป็นอย่างนี้ๆ ดังนี้ 

ภิกษท้ัุงหลาย !  ในกาลน้ัน เราเรียกอริยสาวกน้ัน ว่า

“ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิ”   ดังนี้บ้าง 

“ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทัสสนะ”   ดังนี้บ้าง 

“ผู้มาถึงพระสัทธรรมนี้แล้ว”   ดังนี้บ้าง 

“ผู้ได้เห็นอยู่ซึ่งพระสัทธรรมนี้”   ดังนี้บ้าง 

“ผู้ประกอบแล้วด้วยญาณอันเป็นเสขะ” ดังนี้บ้าง

“ผู้ประกอบแล้วด้วยวิชชาอันเป็นเสขะ” ดังนี้บ้าง 

“ผู้ถึงซึ่งกระแสแห่งธรรมแล้ว”  ดังนี้บ้าง 

“ผู้ประเสริฐมีปัญญาเคร่ืองช�าแรกกิเลส” ดังนี้บ้าง

“ยืนอยู่จรดประตูแห่งอมตะ” ดังนี้บ้าง ดังนี้ แล.
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

พระโสดาบัน คอื ผูเ้ห็นชดัรายละเอียด 
แต่ละสายของปฏจิจสมปุบาทตลอดทัง้สาย 
โดยนัยแห่งอรยิสจัสี่ (เหน็ตลอดสาย นยัทีส่อง) 

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๕๑-๕๓/๙๑-๙๓.

1๕ 

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในธรรมวินัยนี้

ย่อมรู้ท่ัวถึงซ่ึง ชรามรณะ รู้ท่ัวถึงซ่ึงเหตุให้เกิดข้ึน 

แหง่ชรามรณะ รูท้ัว่ถงึซึง่ความดับไมเ่หลอืแหง่ชรามรณะ 

รูท้ัว่ถงึซึง่ขอ้ปฏบัิตเิครือ่งทำาสตัวใ์หล้ถุงึความดบัไมเ่หลอื

แห่งชรามรณะ

ยอ่มรู้ทัว่ถงึซึง่ ชาติ รูท้ัว่ถงึซึง่เหตุใหเ้กิดขึน้แห่ง

ชาติ รู้ท่ัวถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชาติ รู้ทั่วถึงซ่ึง 

ข้อปฏิบัติเครื่องทำาสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งชาติ

ย่อมรู้ทั่วถึงซึ่ง ภพ รู้ทั่วถึงซึ่งเหต ุให้เกิดขึ้นแห่ง

ภพ รู้ท่ัวถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งภพ รู้ทั่วถึงซึ่งข้อ

ปฏิบัติเครื่องทำาสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งภพ
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ยอ่มรูท้ัว่ถึงซึง่ อปุาทาน รูท้ัว่ถงึซึง่เหตุใหเ้กิดขึน้

แห่งอุปาทาน รู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งอุปาทาน 

รูท้ัว่ถงึซึง่ขอ้ปฏบิตัเิครือ่งทำาสตัวใ์หล้ถุงึความดบัไมเ่หลอื

แห่งอุปาทาน

ย่อมรู้ทั่วถึงซึ่ง ตัณหา รู้ทั่วถึงซึ่งเหต ุให้เกิดขึ้น 

แห่งตัณหา รู้ท่ัวถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งตัณหา  

รู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัต ิเคร่ืองทำาสัตว์ให้ลุความดับไม่เหลือ

แห่งตัณหา

ย่อมรู้ท่ัวถึงซึ่ง เวทนา รู้ทั่วถึงซึ่งเหต ุให้เกิดข้ึน

แห่งเวทนา รู้ท่ัวถึงซ่ึงความดับไม่เหลือแห่งเวทนา รู้

ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัต ิเครื่องทำาสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือ

แห่งเวทนา

ย่อมรู้ทั่วถึงซึ่ง ผัสสะ รู้ทั่วถึงซึ่งเหต ุให้เกิดขึ้น

แหง่ผสัสะ รูท้ัว่ถงึซึง่ความดับไมเ่หลอืแห่งผัสสะ รูท้ัว่ถงึ 

ซึ่งข้อปฏิบัต ิเคร่ืองทำาสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่ง

ผัสสะ
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ย่อมรู้ทั่วถึงซึ่ง สฬายตนะ รู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้ 

เกิดข้ึนแห่งสฬายตนะ รู้ท่ัวถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่ง

สฬายตนะ รูท้ัว่ถงึซึง่ขอ้ปฏบิติัเครือ่งทำาสตัวใ์ห้ลถึุงความ

ดับไม่เหลือแห่งสฬายตนะ

ย่อมรู้ท่ัวถึงซึ่ง นามรูป รู้ทั่วถึงซึ่งเหต ุให้เกิด

ขึ้นแห่งนามรูป รู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งนามรูป  

รูท้ัว่ถงึซึง่ขอ้ปฏบัิตเิครือ่งทำาสตัวใ์หล้ถุงึความดบัไมเ่หลอื

แห่งนามรูป

ยอ่มรูท้ัว่ถงึซึง่ วญิญาณ รูท้ัว่ถงึซึง่เหตุใหเ้กดิขึน้

แห่งวิญญาณ รู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณ  

รูท้ัว่ถงึซึง่ขอ้ปฏิบัตเิครือ่งทำาสตัวใ์หล้ถุงึความดบัไมเ่หลอื

แห่งวิญญาณ

ย่อมรู้ท่ัวถึงซ่ึง สังขาร รู้ท่ัวถึงซ่ึงเหตุให้เกิดข้ึน

แห่งสังขาร รู้ท่ัวถึงซ่ึงความดับไม่เหลือแห่งสังขาร รู้ท่ัวถึง 

ซึ่งข้อปฏิบัต ิเคร่ืองทำาสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่ง

สังขาร.
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ภิกษุทั้งหลาย !  ชรามรณะ เป็นอย่างไรเล่า ?

ความแก่ ความคร่ำาคร่า ความมีฟันหลุด ความมี

ผมหงอก ความมีหนงัเห่ียว ความสิน้ไปๆ แหง่อาย ุความ

แก่รอบแห่งอินทรีย์ทั้งหลาย ในสัตวนิกายนั้นๆ ของสัตว์

ทั้งหลายเหล่านั้นๆ นี้เรียกว่า ชรา. การจุติ การเคลื่อน  

การแตกสลาย การหายไป การวายชีพ การตาย การทำา 

กาละ การแตกแห่งขันธ์ท้ังหลาย การทอดท้ิงร่าง การขาด 

แห่งอนิทรย์ี คอื ชีวิต จากสัตวนิกายน้ันๆ ของสัตว์ท้ังหลาย 

เหล่านั้นๆ นี้เรียกว่า มรณะ. ชรานี้ด้วย มรณะนี้ด้วย  

ย่อมมีอยู่ดังน้ี ภิกษุทั้งหลาย !  นี้เรียกว่า ชรามรณะ. 

ความก่อข้ึนพร้อมแห่งชรามรณะ ย่อมมี เพราะความก่อข้ึน

พร้อมแห่งชาติ ความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะ ย่อมมี 

เพราะความดับไม่เหลือแห่งชาติ มรรคอันประกอบด้วย 

องค์แปดอันประเสริฐน่ันเอง เป็นปฏิปทาให้ถึงซ่ึงความดับ 

ไม่เหลือแห่งชรามรณะ ได้แก่ส่ิงเหล่าน้ี คือ ความเห็นชอบ  

ความดำาริชอบ การพูดจาชอบ การทำาการงานชอบ  

การเล้ียงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ 

ความตั้งใจมั่นชอบ.
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ภิกษุทั้งหลาย !  ชาต ิ เป็นอย่างไรเล่า ?

การเกิด การกำาเนิด การก้าวลง (สู่ครรภ์) การ

บังเกิด การบังเกิดโดยย่ิง ความปรากฏของขันธ์ท้ังหลาย 

การท่ีสัตว์ได้ซ่ึงอายตนะท้ังหลาย ในสัตวนิกายน้ันๆ ของ

สัตว์ท้ังหลายเหล่าน้ันๆ ภิกษุท้ังหลาย !  น้ีเรียกว่า ชาติ. 

ความก่อข้ึนพร้อมแห่งชาติ ย่อมมี เพราะความก่อข้ึนพร้อม

แห่งภพ ความดับไม่เหลือแห่งชาติ ย่อมมี เพราะความดับ 

ไม่เหลือแห่งภพ มรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐ 

น่ันเอง เป็นปฏิปทาให้ถึงซ่ึงความดับไม่เหลือแห่งชาติ ได้แก่ 

ส่ิงเหล่าน้ี คือ ความเห็นชอบ ความดำาริชอบ การพูดจาชอบ  

การทำาการงานชอบ การเล้ียงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ 

ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ.

ภิกษุทั้งหลาย !  ภพ เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุท้ังหลาย !  ภพท้ังหลาย ๓ อย่างเหล่าน้ี คือ 

กามภพ รูปภพ อรูปภพ ภิกษุทั้งหลาย !  น้ีเรียกว่า 

ภพ. ความก่อขึ้นแห่งภพ ย่อมมี เพราะความก่อขึ้น

พร้อมแห่งอุปาทาน ความดับไม่เหลือแห่งภพ ย่อมมี  
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เพราะความดับไม่เหลือแห่งอุปาทาน มรรคอัน

ประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐนั่นเอง เป็นปฏิปทา

ให้ถึงซ่ึงความดับไม่เหลือแห่งภพ ได้แก่สิ่งเหล่านี้   

คือ ความเห็นชอบ ความดำาริชอบ การพูดจาชอบ  

การทำาการงานชอบ การเล้ียงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ 

ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ.

ภิกษุทั้งหลาย !  อุปาทาน เป็นอย่างไรเล่า ? 

ภิกษุท้ังหลาย !  อุปาทานทั้งหลาย ๔ อย่าง  

เหล่าน้ี คือ กามุปาทาน ทิฏฐุปาทาน สีลัพพัตตุปาทาน 

อัตตวาทุปาทาน  ภิกษุท้ังหลาย !  น้ีเรียกว่า อุปาทาน. 

ความก่อข้ึนพร้อมแห่งอุปาทาน ย่อมมี เพราะความก่อข้ึน 

พร้อมแห่งตัณหา ความดับไม่เหลือแห่งอุปาทาน ย่อมมี  

เพราะความดับไม่เหลือแห่งตัณหา มรรคอันประกอบด้วย 

องค์แปดอันประเสริฐน่ันเอง เป็นปฏิปทาให้ถึงซ่ึงความดับ 

ไม่เหลือแห่งอุปาทาน ได้แก่ส่ิงเหล่าน้ี คือ ความเห็นชอบ 

ความดำาริชอบ การพูดจาชอบ การทำาการงานชอบ  

การเล้ียงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ 

ความตั้งใจมั่นชอบ.
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ภิกษุทั้งหลาย !  ตัณหา เป็นอย่างไรเล่า ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  หมู่แห่งตัณหาทั้งหลาย ๖ หมู่

เหล่านี้ คือ รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา 

โผฏฐัพพตัณหา ธัมมตัณหา ภิกษุทั้งหลาย !  นี้เรียกว่า  

ตัณหา. ความก่อข้ึนพร้อมแห่งตัณหา ย่อมมี เพราะความ

ก่อข้ึนพร้อมแห่งเวทนา ความดับไม่เหลือแห่งตัณหา ย่อมมี  

เพราะความดับไม่เหลือแห่งเวทนา มรรคอันประกอบด้วย 

องค์แปดอันประเสริฐน่ันเอง เป็นปฏิปทาให้ถึงซ่ึงความดับ 

ไม่เหลือแห่งตัณหา ได้แก่สิ่งเหล่านี้ คือ ความเห็นชอบ  

ความดำาริชอบ การพูดจาชอบ การทำาการงานชอบ  

การเล้ียงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ 

ความตั้งใจมั่นชอบ.

ภิกษุทั้งหลาย !  เวทนา เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !  หมู่แห่งเวทนาท้ังหลาย ๖ หมู่

เหล่านี้ คือ จักขุสัมผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา 

ฆานสัมผัสสชาเวทนา ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา กายสัม-

ผัสสชาเวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนา ภิกษุทั้งหลาย !  

นี้เรียกว่า เวทนา. ความก่อขึ้นพร้อมแห่งเวทนา ย่อมมี  
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เพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งผัสสะ ความดับไม่เหลือ

แห่งเวทนา ย่อมมี เพราะความดับไม่เหลือแห่งผัสสะ 

มรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐนั่นเอง เป็น

ปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งเวทนา ได้แก่ 

ส่ิงเหล่าน้ี คือ ความเห็นชอบ ความดำาริชอบ การพูดจาชอบ  

การทำาการงานชอบ การเล้ียงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ  

ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ.

ภิกษุทั้งหลาย !  ผัสสะ เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !  หมู่แห่งผัสสะทั้งหลาย ๖ หมู่

เหล่านี ้คอื จกัขสุมัผสั โสตสมัผสั ฆานสมัผสั ชวิหาสมัผสั 
กายสัมผัส มโนสัมผัส ภิกษุท้ังหลาย !  น้ีเรียกว่า ผัสสะ. 
ความก่อขึ้นพร้อมแห่งผัสสะ ย่อมมี เพราะความก่อข้ึน
พร้อมแห่งสฬายตนะ ความดับไม่เหลือแห่งผัสสะ ย่อมมี  
เพราะความดับไม่เหลือแห่งสฬายตนะ มรรคอันประกอบด้วย 
องค์แปดอันประเสริฐน่ันเอง เป็นปฏิปทาให้ถึงซ่ึงความดับ 
ไม่เหลือแห่งผัสสะ ได้แก่สิ่งเหล่านี้ คือ ความเห็นชอบ  
ความดำารชิอบ การพูดจาชอบ การทำาการงานชอบ การ
เลี้ยงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ 
ความตั้งใจมั่นชอบ.
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ภิกษุทั้งหลาย !  สฬายตนะ1 เป็นอย่างไรเล่า ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  จักข๎วายตนะ โสตายตนะ 

ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ มนายตนะ  

ภิกษทุัง้หลาย !  นีเ้รยีกว่า สฬายตนะ.  ความก่อขึน้พร้อม 

แห่งสฬายตนะ ย่อมม ีเพราะความก่อขึน้พร้อมแห่งนามรปู 

ความดับไม่เหลือแห่งสฬายตนะ ย่อมมี เพราะความดับ 

ไม่เหลือแห่งนามรูป มรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอัน 

ประเสรฐินัน่เอง เป็นปฏิปทาให้ถงึซึง่ความดบัไม่เหลอืแห่ง 

สฬายตนะ ได้แก่ส่ิงเหล่านี ้คือ ความเหน็ชอบ ความดำารชิอบ 

การพูดจาชอบ การทำาการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ 

ความพากเพยีรชอบ ความระลกึชอบ ความต้ังใจมัน่ชอบ.

ภิกษุทั้งหลาย !  นามรูป เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !  เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ 

มนสิการ นี้เรียกว่า นาม มหาภูตทั้งสี่ด้วย รูปที่อาศัย 

มหาภูตทั้งสี่ด้วย นี้เรียกว่า รูป นามนี้ด้วย รูปนี้ด้วย 

ย่อมมีอยู่ดังนี้ ภิกษุทั้งหลาย !  นี้เรียกว่า นามรูป. 

ความก่อข้ึนพร้อมแห่งนามรูป ย่อมมี เพราะความก่อข้ึน 

1. คอื อำยตนะภำยในท้ัง ๖ และอำยตนะภำยนอกทัง้ ๖.
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พร้อมแห่งวิญญาณ ความดับไม่เหลือแห่งนามรูป ย่อมมี  

เพราะความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณ มรรคอันประกอบด้วย 

องค์แปดอันประเสริฐน่ันเอง เป็นปฏิปทาให้ถึงซ่ึงความดับ 

ไม่เหลือแห่งนามรูป ได้แก่สิ่งเหล่านี้ คือ ความเห็นชอบ  

ความดำาริชอบ การพูดจาชอบ การทำาการงานชอบ 

การเล้ียงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ 

ความตั้งใจมั่นชอบ.

ภิกษุทั้งหลาย !  วิญญาณ เป็นอย่างไรเล่า ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  หมู่แห่งวิญญาณท้ังหลาย ๖ หมู่ 

เหล่านี้ คือ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ 

ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ  ภิกษุ 

ทั้งหลาย !  นี้เรียกว่า วิญญาณ. ความก่อขึ้นพร้อมแห่ง 

วิญญาณ ย่อมมี เพราะความก่อข้ึนพร้อมแห่งสังขาร 

ความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณ ย่อมมี เพราะความดับ 

ไม่เหลือแห่งสังขาร มรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอัน

ประเสริฐน่ันเอง เป็นปฏิปทาให้ถึงซ่ึงความดับไม่เหลือแห่ง 

วิญญาณ ได้แก่ส่ิงเหล่าน้ี คือ ความเห็นชอบ ความดำาริชอบ 

การพูดจาชอบ การทำาการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ 

ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความต้ังใจม่ันชอบ.
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ภิกษุท้ังหลาย !  สังขารท้ังหลาย เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุท้ังหลาย !  สังขารท้ังหลาย ๓ อย่างเหล่าน้ี คือ 

กายสังขาร วจีสังขาร จิตตสังขาร ภิกษุทั้งหลาย ! 

เหล่านี้เรียกว่า สังขารทั้งหลาย. ความก่อขึ้นพร้อม

แห่งสังขาร ย่อมมี เพราะความก่อข้ึนพร้อมแห่งอวิชชา 

ความดับไม่เหลือแห่งสังขาร ย่อมมี เพราะความดับไม่เหลือ

แห่งอวชิชา มรรคอนัประกอบดว้ยองคแ์ปดอนัประเสรฐิ 

น่ันเอง เป็นปฏิปทาให้ถึงซ่ึงความดับไม่เหลือแห่งสังขาร 

ได้แก่สิ่งเหล่านี้ คือ ความเห็นชอบ ความดำาริชอบ  

การพูดจาชอบ การทำาการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ 

ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความต้ังใจม่ันชอบ.

ภิกษุทั้งหลาย !  ในกาลใดแล ภิกษุ

ย่อมมารู้ทั่วถึงซ่ึง ชรามรณะ มารู้ทั่วถึงซ่ึงเหตุ

ให้เกิดขึ้นแห่งชรามรณะ มารู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือ

แห่งชรามรณะ มารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัต ิเครื่องทำาสัตว์ให้

ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะ ว่าเป็นอย่างนี้ๆ.

ย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่ง ชาต ิ มารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิด

ขึ้นแห่งชาติ มารู้ท่ัวถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชาติ  
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มารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัต ิเครื่องทำาสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่

เหลือแห่งชาติ ว่าเป็นอย่างนี้ๆ.

ยอ่มมารูท้ัว่ถึงซึง่ ภพ มารูท่ั้วถงึซึง่เหตใุหเ้กดิขึน้ 

แห่งภพ มารู้ท่ัวถึงซ่ึงความดับไม่เหลือแห่งภพ มารู้ท่ัวถึง 

ซึง่ขอ้ปฏบิติัเครือ่งทำาสัตวใ์หล้ถุงึความดับไมเ่หลอืแหง่ภพ  

ว่าเป็นอย่างนี้ๆ.

ย่อมมารู้ท่ัวถึงซึ่ง อุปาทาน มารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้

เกิดขึ้นแห่งอุปาทาน มารู้ท่ัวถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่ง

อุปาทาน มารู้ท่ัวถึงซึ่งข้อปฏิบัต ิเคร่ืองทำาสัตว์ให้ลุถึง

ความดับไม่เหลือแห่งอุปาทาน ว่าเป็นอย่างนี้ๆ.

ย่อมมารูท่ั้วถงึซึง่ ตณัหา มารูท้ัว่ถงึซึง่เหตุใหเ้กดิ

ขึ้นแห่งตัณหา มารู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งตัณหา 

มารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัต ิเครื่องทำาสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่

เหลือแห่งตัณหา ว่าเป็นอย่างนี้ๆ.

ย่อมมารูท่ั้วถงึซึง่ เวทนา มารู้ทัว่ถงึซึง่เหตุใหเ้กดิ

ขึน้แหง่เวทนา มารูท่ั้วถงึซึง่ความดบัไมเ่หลอืแหง่เวทนา 

มารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัต ิเครื่องทำาสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่

เหลือแห่งเวทนา ว่าเป็นอย่างนี้ๆ.
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ยอ่มมารูท้ัว่ถงึซึง่ ผัสสะ มารู้ท่ัวถงึซึง่เหตใุหเ้กิด

ขึ้นแห่งผัสสะ มารู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งผัสสะ 

มารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเคร่ืองทำาสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่

เหลือแห่งผัสสะ ว่าเป็นอย่างนี้ๆ.

ย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่ง สฬายตนะ มารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุ

ให้เกิดขึ้นแห่งสฬายตนะ มารู้ท่ัวถึงซ่ึงความดับไม่เหลือ

แห่งสฬายตนะ มารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัต ิเครื่องทำาสัตว์ให้

ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งสฬายตนะ ว่าเป็นอย่างนี้ๆ.

ย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่ง นามรูป มารู้ท่ัวถึงซึ่งเหตุให้

เกิดข้ึนแห่งนามรูป มารู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่ง

นามรปู มารูท้ัว่ถงึซึง่ขอ้ปฏบิตัเิครือ่งทำาสตัวใ์หล้ถุงึความ

ดับไม่เหลือแห่งนามรูป ว่าเป็นอย่างนี้ๆ.

ย่อมมารู้ท่ัวถึงซึ่ง วิญญาณ มารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้

เกิดขึ้นแห่งวิญญาณ มารู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่ง 

วิญญาณ มารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัต ิเครื่องทำาสัตว์ให้ลุถึง

ความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณ ว่าเป็นอย่างนี้ๆ.

ย่อมมารูท้ัว่ถงึซึง่ สังขาร มารูท้ัว่ถงึซึง่เหตุใหเ้กดิ

ขึ้นแห่งสังขาร มารู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสังขาร 
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มารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัต ิเครื่องทำาสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่

เหลือแห่งสังขาร ว่าเป็นอย่างนี้ๆ.

ภิกษุท้ังหลาย !  ในกาลน้ัน เราเรียกภิกษุน้ัน ว่า 

“ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิ”   ดังนี้บ้าง

“ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทัสสนะ”   ดังนี้บ้าง

“ผู้มาถึงพระสัทธรรมนี้แล้ว”   ดังนี้บ้าง

“ผู้ได้เห็นอยู่ซึ่งพระสัทธรรมนี้”   ดังนี้บ้าง

“ผู้ประกอบแล้วด้วยญาณอันเป็นเสขะ” ดังนี้บ้าง

“ผู้ประกอบแล้วด้วยวิชชาอันเป็นเสขะ” ดังนี้บ้าง

“ผู้ถึงซึ่งกระแสแห่งธรรมแล้ว”  ดังนี้บ้าง

“ผู้ประเสริฐมีปัญญาเคร่ืองช�าแรกกิเลส” ดังนี้บ้าง

“ยืนอยู่จรดประตูแห่งอมตะ” ดังนี้บ้าง ดังนี้ แล.
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

ผู้รู้ปฏิจจสมุปบาทแต่ละสายโดยนัย 
แห่งอริยสัจสี่ ทั้งปัจจุบัน อดีต อนาคต 
ชื่อว่าโสดาบัน (ญาณวตัถ ุ๔๔) 

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๖๗-๗๑/๑๑๘-๑๒๕. 

1๖ 

ภิกษุทั้งหลาย !  

เราจักแสดง ซึ่งญาณวัตถุ1 ๔๔ อย่าง 

แก่พวกเธอทั้งหลาย. 

พวกเธอทั้งหลายจงฟังข้อความนั้น 

จงกระทำาในใจให้สำาเร็จประโยชน์ 

เราจักกล่าวบัดนี้. 

คร้ันภิกษุท้ังหลาย !  เหล่าน้ัน ทูลรับสนองพระพุทธดํารัสแล้ว 

พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถ้อยคําเหล่าน้ี ว่า 

1.  ญำณวัตถุ แปลว่ำ สิ่งซึ่งเป็นที่ก�ำหนดพิจำรณำของญำณ ญำณก�ำหนด
พิจำรณำสิ่งใด สิ่งนั้นเรียกว่ำญำณวัตถุ  เฉพำะในกรณีนี้  หมำยถึง
อำกำร ๔ อย่ำงๆ ของปฏิจจสมุปบำทแต่ละอำกำร ซึ่งมีอยู่ ๑๑ อำกำร 
ดังนั้น จึงเรียกว่ำ ญำณวัตถุ ๔๔.
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ภิกษุทั้งหลาย !  

ก็ ญาณวัตถุ ๔๔ อย่าง เป็นอย่างไรเล่า ? 

ญาณวัตถุ ๔๔ อย่าง คือ 

(หมวด ๑) 

๑. ญาณ คือ ความรู้ ในชรามรณะ

๒. ญาณ คือ ความรู้ ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชรามรณะ

๓. ญาณ คือ ความรู้ ในความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะ 

๔.  ญาณ คือ ความรู้ ในข้อปฏิบัติเครื่องทำาสัตว์ให้ลุถึง 

  ความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะ

(หมวด ๒)

๑. ญาณ คือ ความรู้ ในชาติ

๒. ญาณ คือ ความรู้ ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชาติ

๓. ญาณ คือ ความรู้ ในความดับไม่เหลือแห่งชาติ

๔.  ญาณ คือ ความรู้ ในข้อปฏิบัติเครื่องทำาสัตว์ให้ลุถึง

   ความดับไม่เหลือแห่งชาติ
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(หมวด ๓)

๑. ญาณ คือ ความรู้ ในภพ

๒. ญาณ คือ ความรู้ ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งภพ

๓. ญาณ คือ ความรู้ ในความดับไม่เหลือแห่งภพ

๔. ญาณ คือ ความรู้ ในข้อปฏิบัติเครื่องทำาสัตว์ให้ลุถึง

   ความดับไม่เหลือแห่งภพ

(หมวด ๔)

๑. ญาณ คือ ความรู้ ในอุปาทาน

๒. ญาณ คือ ความรู้ ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งอุปาทาน

๓. ญาณ คือ ความรู้ ในความดับไม่เหลือแห่งอุปาทาน

๔. ญาณ คือ ความรู้ ในข้อปฏิบัติเครื่องทำาสัตว์ให้ลุถึง

   ความดับไม่เหลือแห่งอุปาทาน

(หมวด ๕)

๑. ญาณ คือ ความรู้ ในตัณหา

๒. ญาณ คือ ความรู้ ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งตัณหา

๓. ญาณ คือ ความรู้ ในความดับไม่เหลือแห่งตัณหา

๔. ญาณ คือ ความรู้ ในข้อปฏิบัติเครื่องทำาสัตว์ให้ลุถึง

  ความดับไม่เหลือแห่งตัณหา
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(หมวด ๖)

๑. ญาณ คือ ความรู้ ในเวทนา

๒. ญาณ คือ ความรู้ ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งเวทนา

๓. ญาณ คือ ความรู้ ในความดับไม่เหลือแห่งเวทนา

๔.  ญาณ คือ ความรู้ ในข้อปฏิบัติเครื่องทำาสัตว์ให้ลุถึง

   ความดับไม่เหลือแห่งเวทนา 

(หมวด ๗)

๑. ญาณ คือ ความรู้ ในผัสสะ

๒. ญาณ คือ ความรู้ ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งผัสสะ

๓. ญาณ คือ ความรู้ ในความดับไม่เหลือแห่งผัสสะ

๔. ญาณ คือ ความรู้ ในข้อปฏิบัติเครื่องทำาสัตว์ให้ลุถึง

   ความดับไม่เหลือแห่งผัสสะ

(หมวด ๘)

๑. ญาณ คือ ความรู้ ในสฬายตนะ

๒. ญาณ คือ ความรู้ ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสฬายตนะ 

๓. ญาณ คือ ความรู้ ในความดับไม่เหลือแห่งสฬายตนะ 

๔. ญาณ คือ ความรู้ ในข้อปฏิบัติเครื่องทำาสัตว์ให้ลุถึง

   ความดับไม่เหลือแห่งสฬายตนะ
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(หมวด ๙)

๑. ญาณ คือ ความรู้ ในนามรูป

๒. ญาณ คือ ความรู้ ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งนามรูป 

๓. ญาณ คือ ความรู้ ในความดับไม่เหลือแห่งนามรูป 

๔. ญาณ คือ ความรู้ ในข้อปฏิบัติเครื่องทำาสัตว์ให้ลุถึง

   ความดับไม่เหลือแห่งนามรูป

(หมวด ๑๐)

๑. ญาณ คือ ความรู้ ในวิญญาณ

๒. ญาณ คือ ความรู้ ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งวิญญาณ 

๓. ญาณ คือ ความรู้ ในความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณ

๔. ญาณ คือ ความรู้ ในข้อปฏิบัติเครื่องทำาสัตว์ให้ลุถึง

   ความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณ

(หมวด ๑๑)

๑. ญาณ คือ ความรู้ ในสังขารทั้งหลาย 

๒. ญาณ คือ ความรู้ ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสังขาร 

๓. ญาณ คือ ความรู้ ในความดับไม่เหลือแห่งสังขาร 

๔. ญาณ คือ ความรู้ ในข้อปฏิบัติเครื่องทำาสัตว์ให้ลุถึง

   ความดับไม่เหลือแห่งสังขาร
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ภิกษุทั้งหลาย !  

เหล่านี้เรียกว่า ญาณวัตถุ ๔๔ อย่าง.

ภิกษทุัง้หลาย !  ก ็ชรามรณะ เปน็อยา่งไรเลา่ ?

ความแก่ ความคร่ำาคร่า ความมีฟันหลุด ความ 

มีผมหงอก ความมีหนังเหี่ยว ความสิ้นไปๆ แห่งอายุ 

ความแก่รอบแห่งอินทรีย์ท้ังหลาย ในสัตวนิกายน้ันๆ  

ของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นๆ นี้เรียกว่า ชรา. การจุติ  

ความเคลื่อน การแตกสลาย การหายไป การวายชีพ การ

ตาย การทำากาละ การแตกแห่งขันธ์ทั้งหลาย การทอดทิ้ง

ร่าง การขาดแห่งอินทรีย์ คือ ชีวิต จากสัตวนิกายนั้นๆ 

ของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นๆ นี้เรียกว่า มรณะ. ชรา

นี้ด้วย มรณะนี้ด้วย ย่อมมีอยู่ ดังนี้ ภิกษุทั้งหลาย !  

นีเ้รยีกวา่ ชรามรณะ. ความกอ่ข้ึนพรอ้มแห่งชรามรณะ 

ย่อมมี เพราะความก่อข้ึนพร้อมแห่งชาติ ความดับไม่

เหลือแห่งชรามรณะ ย่อมมี เพราะความดับไม่เหลือแห่ง

ชาติ มรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐนั่นเอง 

เป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะ 

ไดแ้กส่ิง่เหลา่นี ้คอื ความเหน็ชอบ ความดำารชิอบ การ
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พูดจาชอบ การทำาการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ ความ

พากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ.

ภิกษุทั้งหลาย !  อริยสาวก ย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่ง 

ชรามรณะ ว่าเป็นอย่างน้ีๆ มารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้น 

แห่งชรามรณะ ว่าเป็นอย่างนี้ๆ มารู้ทั่วถึงซึ่งความดับ 

ไม่เหลือแห่งชรามรณะ ว่าเป็นอย่างนี้ๆ มารู้ทั่วถึงซึ่ง 

ข้อปฏิบัติเคร่ืองทำาสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่ง 

ชรามรณะ วา่เปน็อยา่งนี้ๆ  ในกาลใด ในกาลนัน้ความรูน้ี ้

ของอริยสาวกนั้นชื่อว่า ญาณในธรรม (ธัมมญาณ).  

ด้วยธรรมนี้อันอริยสาวกนั้น เห็นแล้ว รู้แล้ว บรรลุแล้ว 

หย่ังลงแล้ว และเปน็ธรรมอนัใชไ้ดไ้มจ่ำากดักาล อรยิสาวก 

นั้น ย่อมนำาความรู้นั้นไปสู่นัยอันเป็นอดีตและอนาคต 

(ต่อไปอีก) ว่า “สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง  

ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต ได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งชรามรณะ 

ไดรู้อ้ย่างยิง่แลว้ซึง่เหตใุหเ้กดิขึน้แหง่ชรามรณะ ไดรู้อ้ย่าง

ยิ่งแล้วซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะ ได้รู้อย่างยิ่ง

แล้วซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำาสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือ 

แหง่ชรามรณะ สมณะหรอืพราหมณเ์หลา่นัน้ทกุทา่น กไ็ด้รู้
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อย่างยิง่แลว้ เหมอืนอยา่งทีเ่ราเองไดรู้อ้ยา่งยิง่แลว้ในบดันี.้ 

ถึงแม้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง ในกาล 

ยืดยาวนานฝ่ายอนาคต จักรู้อย่างยิ่ง ซึ่งชรามรณะ จักรู้ 

อย่างยิ่ง ซ่ึงเหตุให้เกิดข้ึนแห่งชรามรณะ จักรู้อย่างย่ิง 

ซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะ จักรู้อย่างยิ่ง ซึ่ง 

ข้อปฏิบัติเครื่องทำาสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งชรา

มรณะ ก็ตาม สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทุกท่าน ก็จัก

รู้อย่างยิ่ง เหมือนอย่างที่เราเองได้รู้อย่างยิ่งแล้วในบัดนี้” 

ดงันี.้ ความรูน้ีข้องอรยิสาวกนัน้ ช่ือวา่ ญาณในการรู้ตาม  

(อัน๎วยญาณ).

ภิกษุทั้งหลาย !  ญาณทั้งสอง คือ ธัมมญาณ

และอัน๎วยญาณเหล่านี้ของอริยสาวก เป็นธรรมชาติ

บริสุทธิ์ ผ่องใส ในกาลใด

ภิกษุท้ังหลาย !  ในกาลน้ัน เราเรียกอริยสาวกน้ัน ว่า 

“ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิ”   ดังนี้บ้าง

“ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทัสสนะ”   ดังนี้บ้าง 

“ผู้มาถึงพระสัทธรรมนี้แล้ว”   ดังนี้บ้าง

“ผู้ได้เห็นอยู่ซึ่งพระสัทธรรมนี้”   ดังนี้บ้าง
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“ผู้ประกอบแล้วด้วยญาณอันเป็นเสขะ” ดังนี้บ้าง

“ผู้ประกอบแล้วด้วยวิชชาอันเป็นเสขะ” ดังนี้บ้าง

“ผู้ถึงซึ่งกระแสแห่งธรรมแล้ว”  ดังนี้บ้าง 

“ผู้ประเสริฐมีปัญญาเคร่ืองช�าแรกกิเลส” ดังนี้บ้าง

“ยืนอยู่จรดประตูแห่งอมตะ” ดังนี้บ้าง ดังนี้ แล.

ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ชาติ เป็นอย่างไรเล่า ?

การเกิด การกำาเนิด การก้าวลง (สู่ครรภ์) การ

บังเกิด การบังเกิดโดยยิ่ง ความปรากฏของขันธ์ทั้งหลาย 

การที่สัตว์ได้ซึ่งอายตนะทั้งหลาย ในสัตวนิกายนั้นๆ ของ

สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นๆ ภิกษุทั้งหลาย !  นี้เรียกว่า 

ชาต ิ. ความก่อข้ึนพร้อมแห่งชาติ ย่อมมี เพราะความ

ก่อขึ้นพร้อมแห่งภพ ความดับไม่เหลือแห่งชาติ ย่อมมี 

เพราะความดับไม่เหลือแห่งภพ มรรคอันประกอบด้วย

องคแ์ปดอนัประเสริฐนัน่เอง เปน็ปฏปิทาใหถ้งึซึง่ความดับ 

ไม่เหลือแห่งชาติ ได้แก่สิ่งเหล่านี้ คือ ความเห็นชอบ 

ความดำาริชอบ การพูดจาชอบ การทำาการงานชอบ  

การเลีย้งชวีติชอบ ความพากเพยีรชอบ ความระลกึชอบ 

ความตั้งใจมั่นชอบ.
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ภิกษุท้ังหลาย !  อริยสาวก ย่อมมารู้ท่ัวถึงซึ่ง

ชาต ิวา่เปน็อยา่งนี้ๆ  มารู้ทัว่ถงึ ซึง่เหตุใหเ้กดิขึน้แห่งชาติ 

ว่าเป็นอย่างนี้ๆ มารู้ทั่วถึง ซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชาติ 

ว่าเป็นอย่างนี้ๆ มารู้ท่ัวถึง ซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำาสัตว์ให้

ลถุงึความดบัไมเ่หลอืแห่งชาติ ว่าเป็นอย่างนี้ๆ  ในกาลใด  

ในกาลนั้นความรู้นี้ของอริยสาวกนั้น ชื่อว่าญาณในธรรม 

(ธัมมญาณ). ด้วยธรรมนี้อันอริยสาวกนั้นเห็นแล้ว รู้แล้ว 

บรรลแุลว้ หยัง่ลงแลว้ และเปน็ธรรมอนัใชไ้ดไ้มจ่ำากดักาล 

อรยิสาวกนัน้ ยอ่ม น�าความรูน้ัน้ไปสู่นยัอนัเปน็อดตีและ

อนาคต (ต่อไปอีก) ว่า “สมณะหรอืพราหมณเ์หล่าใดเหลา่

หนึ่ง ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีตได้รู้อย่างย่ิงแล้ว ซึ่งชาติ 

ได้รู้อย่างยิ่งแล้ว ซ่ึงเหตุให้เกิดข้ึนแห่งชาติ ได้รู้อย่างยิ่ง

แล้ว ซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชาติ ได้รู้อย่างยิ่งแล้ว ซึ่ง

ข้อปฏิบัติเครื่องทำาสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งชาติ 

สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทุกท่านก็ได้รู้อย่างยิ่งแล้ว 

เหมือนอย่างที่เราเองได้รู้อย่างยิ่งแล้วในบัดนี้. ถึงแม้

สมณะหรือพราหมณเ์หลา่ใดเหลา่หนึง่ ในกาลยดืยาวนาน 

ฝา่ยอนาคต จกัรูอ้ยา่งยิง่ ซึง่ชาต ิ จกัรูอ้ยา่งยิง่ ซึง่เหตุให้ 
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เกิดขึน้แหง่ชาต ิ จกัรูอ้ยา่งยิง่ซึง่ความดับไมเ่หลอืแห่งชาติ 

จักรู้อย่างยิ่ง ซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำาสัตว์ให้ลุถึงความดับ 

ไม่เหลือแห่งชาติ ก็ตาม สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น 

ทุกท่าน ก็จักรู้อย่างยิ่งเหมือนอย่างที่เราเองได้รู้อย่างยิ่ง

แล้วในบัดนี้” ดังนี้. ความรู้นี้ของอริยสาวกนั้น ชื่อว่า 

ญาณในการรู้ตาม (อัน๎วยญาณ).

ภิกษุทั้งหลาย !  ญาณท้ังสอง คือ ธัมมญาณ

และอัน๎วยญาณเหล่านี้ของอริยสาวก เป็นธรรมชาติ

บริสุทธิ์ ผ่องใส ในกาลใด 

ภิกษุท้ังหลาย !  ในกาลน้ัน เราเรียกอริยสาวกน้ัน ว่า 

“ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิ”   ดังนี้บ้าง 

“ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทัสสนะ”   ดังนี้บ้าง

“ผู้มาถึงพระสัทธรรมนี้แล้ว”   ดังนี้บ้าง 

“ผู้ได้เห็นอยู่ซึ่งพระสัทธรรมนี้”   ดังนี้บ้าง

“ผู้ประกอบแล้วด้วยญาณอันเป็นเสขะ” ดังนี้บ้าง

“ผู้ประกอบแล้วด้วยวิชชาอันเป็นเสขะ” ดังนี้บ้าง

“ผู้ถึงซึ่งกระแสแห่งธรรมแล้ว”  ดังนี้บ้าง
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“ผู้ประเสริฐมีปัญญาเคร่ืองช�าแรกกิเลส” ดังนี้บ้าง

“ยืนอยู่จรดประตูแห่งอมตะ” ดังนี้บ้าง ดังนี้ แล.

ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ ภพ เป็นอย่างไรเล่า ? ...ฯลฯ...

ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ อุปาทาน เป็นอย่างไรเล่า ? ...ฯลฯ...

ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ ตัณหา เป็นอย่างไรเล่า ? ...ฯลฯ...

ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ เวทนา เป็นอย่างไรเล่า ? ...ฯลฯ...

ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ ผัสสะ เป็นอย่างไรเล่า ? ...ฯลฯ...

ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ สฬายตนะ เป็นอย่างไรเล่า ? ...ฯลฯ...

ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ นามรูป เป็นอย่างไรเล่า ? ...ฯลฯ...

ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ วิญญาณ เป็นอย่างไรเล่า ? ...ฯลฯ...

(ข้อความน้ีท่ีละไว้ด้วย ...ฯลฯ... ดงัข้างบนนี ้มข้ีอความเต็ม

ดงัในข้ออนัว่าด้วย ชรามรณะ และชาต ิข้างต้นทกุประการ ต่างกนั

แต่ชือ่หวัข้อธรรม).

ภิกษุท้ังหลาย !  ก็สังขารท้ังหลาย เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุท้ังหลาย !  สงัขารทัง้หลาย สามอยา่งเหลา่นี ้

คือ กายสังขาร วจีสังขาร จิตตสังขาร ภิกษุทั้งหลาย !    

เหล่านี้เรียกว่า สังขารทั้งหลาย. ความก่อข้ึนพร้อม
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แห่งสังขาร ย่อมมี เพราะความก่อข้ึนพร้อมแห่งอวิชชา  

ความดับไม่เหลือแห่งสังขาร ย่อมมี เพราะความดับ

ไม่เหลือแห่งอวิชชา มรรคอันประกอบด้วยองค์แปด 

อันประเสริฐนั่นเอง เป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับ 

ไม่เหลือแห่งสังขาร ได้แก่ส่ิงเหล่าน้ี คือ ความเห็นชอบ 

ความดำาริชอบ การพูดจาชอบ การทำาการงานชอบ 

การเล้ียงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ 

ความตั้งใจมั่นชอบ.

ภิกษุทั้งหลาย !  อริยสาวก ย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่ง 

สังขารทั้งหลาย ว่าเป็นอย่างนี้ๆ มารู้ท่ัวถึงซึ่งเหตุให ้

เกดิขึน้แห่งสงัขาร ว่าเป็นอย่างนี้ๆ  มารูท่ั้วถงึซึง่ความดบั

ไม่เหลอืแห่งสงัขาร ว่าเป็นอย่างนี้ๆ  มารูท้ัว่ถงึซึง่ข้อปฏบิตั ิ

เครื่องทำาสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งสังขาร ว่าเป็น 

อย่างนี้ๆ ในกาลใด ในกาลนั้นความรู้นี้ของอริยสาวกนั้น 

ชือ่ว่า ญาณในธรรม (ธมัมญาณ). ด้วยธรรมนีอ้นัอรยิสาวกนัน้ 

เห็นแล้ว รู้แล้ว บรรลุแล้ว หยั่งลงแล้ว และเป็นธรรมอัน 

ใช้ได้ไม่จำากัดกาล อริยสาวกนั้น ย่อมนำความรู้น้ันไปสู่ 

นัยอันเป็นอดีตและอนาคต (ต่อไปอีก) ว่า “สมณะหรือ 
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พราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต  

ได้รูอ้ย่างย่ิงแล้วซ่ึงสงัขารทัง้หลาย ได้รูอ้ย่างย่ิงแล้วซ่ึงเหต ุ

ให้เกดิขึน้แห่งสงัขาร ได้รูอ้ย่างยิง่แล้วซึง่ความดบัไม่เหลือ 

แห่งสังขาร ได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำาสัตว ์

ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งสังขาร สมณะหรือพราหมณ์

เหล่านั้นทุกท่าน ก็ได้รู้อย่างยิ่งแล้ว เหมือนอย่างที่เราเอง 

ได้รูอ้ย่างย่ิงแล้วในบดันี.้ ถงึแม้สมณะหรอืพราหมณ์เหล่าใด 

เหล่าหนึ่ง ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต จักรู้อย่างยิ่งซึ่ง 

สังขารทั้งหลาย จักรู้อย่างยิ่งซ่ึงเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสังขาร  

จักรู้อย่างยิ่งซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสังขาร จักรู้อย่างยิ่ง 

ซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำาสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่ง

สังขารก็ตาม สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทุกท่าน ก็จักรู้ 

อย่างยิ่ง เหมือนอย่างที่เราเองได้รู้อย่างยิ่งแล้วในบัดนี้” 

ดงัน้ี. ความรูน้ีข้องอรยิสาวกน้ัน ช่ือว่า ญาณในการรูต้าม 

(อัน๎วยญาณ).

ภิกษุทั้งหลาย !  ญาณทั้งสอง คือ ธัมมญาณ

และอัน๎วยญาณ เหล่าน้ีของอริยสาวก เป็นธรรมชาติ

บริสุทธิ์ ผ่องใส ในกาลใด
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ภิกษุท้ังหลาย !  ในกาลน้ัน เราเรียกอริยสาวกน้ัน ว่า 

“ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิ”   ดังนี้บ้าง

“ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทัสสนะ”   ดังนี้บ้าง

“ผู้มาถึงพระสัทธรรมนี้แล้ว”   ดังนี้บ้าง

“ผู้ได้เห็นอยู่ซึ่งพระสัทธรรมนี้”   ดังนี้บ้าง

“ผู้ประกอบแล้วด้วยญาณอันเป็นเสขะ” ดังนี้บ้าง

“ผู้ประกอบแล้วด้วยวิชชาอันเป็นเสขะ” ดังนี้บ้าง

“ผู้ถึงซึ่งกระแสแห่งธรรมแล้ว”  ดังนี้บ้าง

“ผู้ประเสริฐมีปัญญาเคร่ืองช�าแรกกิเลส” ดังนี้บ้าง

“ยืนอยู่จรดประตูแห่งอมตะ” ดังนี้บ้าง ดังนี้ แล.
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ผูรู้ป้ฏจิจสมปุบาทแต่ละสายถงึ “เหตเุกดิ”  
และ “ความดับ” ทัง้ปัจจบัุน อดีต อนาคต  
ก็ชื่อว่าโสดาบัน (ญาณวตัถ ุ77) 

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๗๑-๗๒/๑๒๖-๑๒๗.

17 

ภิกษุทั้งหลาย !  

เราจักแสดง ซ่ึงญาณวัตถุ 77 อย่าง 

แก่พวกเธอทั้งหลาย. 

พวกเธอทั้งหลายจงฟังความข้อนั้น 

จงทำาในใจให้สำาเร็จประโยชน์ เราจักกล่าวบัดนี้.

คร้ันภิกษุท้ังหลายเหล่าน้ันทูลรับสนองพระพุทธดํารัสน้ันแล้ว 

พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสถ้อยคําเหล่านี้ว่า 

ภิกษุทั้งหลาย !  

ก็ ญาณวัตถุ 77 อย่าง เป็นอย่างไรเล่า ? 

ญาณวัตถุ ๗๗ อย่างนั้น คือ 
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(หมวด ๑)

๑. ญาณ คือ ความรู้ว่า เพราะมีชาติเป็นปัจจัย จึงมี

 ชรามรณะ 

๒. ญาณ คือ ความรู้ว่า เม่ือชาติไม่มี ชรามรณะ ย่อมไม่มี

๓. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต

 เพราะมีชาติเป็นปัจจัย จึงมีชรามรณะ 

๔. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต

 เมื่อชาติไม่มี ชรามรณะย่อมไม่มี 

๕. ญาณ คอื ความรูว้า่ แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต 

 เพราะมีชาติเป็นปัจจัย จึงมีชรามรณะ

๖. ญาณ คอื ความรูว่้า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต 

 เมื่อชาติไม่มี ชรามรณะย่อมไม่มี 

๗. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ ธัมมัฏฐิติญาณ1 ในกรณีนี้

 ก็มีความส้ินไป เส่ือมไป จางไป ดับไป เป็นธรรมดา 

1.  ธัมมัฏฐิติญำณ ในกรณีนี้ คือ ญำณเป็นไปตำมหลักของปฏิจจสมุปบำท 
เป็นกรณีๆ ไป เช่น ในกรณีแห่งชำติ ดังที่กล่ำวนี้เป็นต้น.
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(หมวด ๒)

๑. ญาณ คือ ความรู้ว่า เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ 

๒. ญาณ คือ ความรู้ว่า เมื่อภพไม่มี ชาติย่อมไม่มี

๓. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต 

 เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ 

๔. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต

 เมื่อภพไม่มี ชาติย่อมไม่มี 

๕. ญาณ คอื ความรูว้า่ แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต 

 เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ 

๖. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต 

 เมื่อภพไม่มี ชาติย่อมไม่มี 

๗. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ ธัมมัฏฐิติญาณ ในกรณีนี้ 

 ก็มีความส้ินไป เส่ือมไป จางไป ดับไป เป็นธรรมดา 
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(หมวด ๓)

๑. ญาณ คือ ความรู้ว่า เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย 

 จึงมีภพ

๒. ญาณ คือ ความรู้ว่า เมื่ออุปาทานไม่มี ภพย่อมไม่มี

๓. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต

 เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ 

๔. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต 

 เมื่ออุปาทานไม่มี ภพย่อมไม่มี 

๕. ญาณ คอื ความรูว้า่ แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต 

 เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ 

๖. ญาณ คอื ความรูว่้า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต 

 เมื่ออุปาทานไม่มี ภพย่อมไม่มี

๗. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ ธัมมัฏฐิติญาณ ในกรณีนี้

 ก็มีความส้ินไป เส่ือมไป จางไป ดับไป เป็นธรรมดา
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(หมวด ๔)

๑. ญาณ คือ ความรู้ว่า เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย จึงมี 

 อุปาทาน 

๒. ญาณ คือ ความรู้ว่า เม่ือตัณหาไม่มี อุปาทานย่อมไม่มี 

๓. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต

 เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปทาน 

๔. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต 

 เมื่อตัณหาไม่มี อุปาทานย่อมไม่มี 

๕. ญาณ คอื ความรูว้า่ แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต 

 เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน 

๖. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต

 เมื่อตัณหาไม่มี อุปาทานย่อมไม่มี 

๗. ญาณ  คือ ความรู้ว่า แม้ ธัมมัฏฐิติญาณ ในกรณีนี้

 ก็มีความส้ินไป เส่ือมไป จางไป ดับไป เป็นธรรมดา
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(หมวด ๕)

๑. ญาณ คือ ความรู้ว่า เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมี

 ตัณหา

๒. ญาณ คือ ความรู้ว่า เมื่อเวทนาไม่มี ตัณหาย่อมไม่มี 

๓. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต

 เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา

๔. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต

 เมื่อเวทนาไม่มี ตัณหาย่อมไม่มี 

๕. ญาณ คอื ความรูว้า่ แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต 

 เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา 

๖. ญาณ คอื ความรูว่้า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต 

 เมื่อเวทนาไม่มี ตัณหาย่อมไม่มี 

๗. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ ธัมมัฏฐิติญาณ ในกรณีนี้ 

 ก็มีความส้ินไป เส่ือมไป จางไป ดับไป เป็นธรรมดา 
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(หมวด ๖)

๑. ญาณ คือ ความรู้ว่า เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงมี

 เวทนา

๒. ญาณ คือ ความรู้ว่า เมื่อผัสสะไม่มี เวทนาย่อมไม่มี 

๓. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต

 เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา 

๔. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต

 เมื่อผัสสะไม่มี เวทนาย่อมไม่มี 

๕. ญาณ คอื ความรูว้า่ แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต 

 เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา 

๖. ญาณ คอื ความรูว่้า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต 

 เมื่อผัสสะไม่มี เวทนาย่อมไม่มี 

๗. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ ธัมมัฏฐิติญาณ ในกรณีนี้ 

 ก็มีความส้ินไป เส่ือมไป จางไป ดับไป เป็นธรรมดา 
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(หมวด ๗)

๑. ญาณ คือ ความรู้ว่า เพราะมีสฬายตนะเป็นปัจจัย 

 จึงมีผัสสะ 

๒. ญาณ คือ ความรู้ว่า เม่ือสฬายตนะไม่มี ผัสสะย่อมไม่มี 

๓. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต 

 เพราะมีสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ 

๔. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต

 เมื่อสฬายตนะไม่มี ผัสสะย่อมไม่มี 

๕. ญาณ คอื ความรูว้า่ แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต 

 เพราะมีสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ 

๖. ญาณ คอื ความรูว่้า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต 

 เมื่อสฬายตนะไม่มี ผัสสะย่อมไม่มี 

๗. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ ธัมมัฏฐิติญาณ ในกรณีนี้

 ก็มีความส้ินไป เส่ือมไป จางไป ดับไป เป็นธรรมดา 
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(หมวด ๘)

๑. ญาณ คือ ความรู้ว่า เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย 

 จึงมีสฬายตนะ 

๒. ญาณ คือ ความรู้ว่า เมื่อนามรูปไม่มี สฬายตนะ 

 ย่อมไม่มี 

๓. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต 

 เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ 

๔. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต

 เมื่อนามรูปไม่มี สฬายตนะย่อมไม่มี 

๕. ญาณ คอื ความรูว้า่ แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต 

 เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ 

๖. ญาณ คอื ความรูว่้า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต 

 เมื่อนามรูปไม่มี สฬายตนะย่อมไม่มี 

๗. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ ธัมมัฏฐิติญาณ ในกรณีนี้

 ก็มีความส้ินไป เส่ือมไป จางไป ดับไป เป็นธรรมดา 



พุทธวจน - หมวดธรรม 

88

(หมวด ๙)

๑. ญาณ คือ ความรู้ว่า เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัย 

 จึงมีีนามรูป 

๒. ญาณ คือ ความรู้ว่า เม่ือวิญญาณไม่มี นามรูปย่อมไม่มี

๓. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต 

 เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป 

๔. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต

 เมื่อวิญญาณไม่มี นามรูปย่อมไม่มี 

๕. ญาณ คอื ความรูว้า่ แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต 

 เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป 

๖. ญาณ คอื ความรูว่้า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต 

 เมื่อวิญญาณไม่มี นามรูปย่อมไม่มี 

๗. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ ธัมมัฏฐิติญาณ ในกรณีนี้

 ก็มีความส้ินไป เส่ือมไป จางไป ดับไป เป็นธรรมดา 
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(หมวด ๑๐)

๑. ญาณ คือ ความรู้ว่า เพราะมีสังขารเป็นปัจจัย

 จึงมีวิญญาณ

๒. ญาณ คือ ความรู้ว่า เมื่อสังขารทั้งหลายไม่มี

 วิญญาณ ย่อมไม่มี 

๓. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต 

 เพราะมีสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ 

๔. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต

 เมื่อสังขารทั้งหลายไม่มี วิญญาณย่อมไม่มี 

๕. ญาณ คอื ความรูว้า่ แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต 

 เพราะมีสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ 

๖. ญาณ คอื ความรูว่้า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต 

 เมื่อสังขารทั้งหลายไม่มี วิญญาณย่อมไม่มี

๗. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ ธัมมัฏฐิติญาณ ในกรณีนี้

 ก็มีความส้ินไป เส่ือมไป จางไป ดับไป เป็นธรรมดา 
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(หมวดที่ ๑๑)

๑. ญาณ คือ ความรู้ว่า เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย

 จึงมีสังขารทั้งหลาย 

๒. ญาณ คือ ความรู้ว่า เมื่ออวิชชาไม่มี สังขารทั้งหลาย

 ย่อมไม่มี 

๓. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต

 เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขารทั้งหลาย

๔. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต 

 เมื่ออวิชชาไม่มี สังขารทั้งหลายย่อมไม่มี 

๕. ญาณ คอื ความรูว้า่ แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต 

 เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขารทั้งหลาย 

๖. ญาณ คอื ความรูว่้า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต 

 เมื่ออวิชชาไม่มี สังขารทั้งหลายย่อมไม่มี 

๗. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ ธัมมัฏฐิติญาณ ในกรณีนี้

 ก็มีความส้ินไป เส่ือมไป จางไป ดับไป เป็นธรรมดา.

ภกิษทุัง้หลาย !  เหลา่นี ้เรยีกวา่ ญาณวัตถ ุ77 

อย่าง ดังนี้ แล.
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18 

ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ ชรามรณะ เป็นอย่างไรเล่า ?

ความแก่ ความคร่ำาคร่า ความมีฟันหลุด ความ

มีผมหงอก ความมีหนังเห่ียว ความสิ้นไปๆ แห่งอายุ 

ความแก่รอบแห่งอินทรีย์ท้ังหลาย ในสัตวนิกายน้ันๆ ของ 

สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นๆ  นี้ เรียกว่า  ชรา. การจุติ 

ความเคลื่อน การแตกสลาย การหายไป การวายชีพ  

การตาย การทำากาละ การแตกแห่งขันธ์ท้ังหลาย การ

ทอดทิ้งร่าง การขาดแห่งอินทรีย์ คือ ชีวิต จากสัตวนิกาย

นั้นๆ ของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นๆ  นี้เรียกว่า มรณะ.  

ชรานี้ด้วย มรณะนี้ด้วย ย่อมมีอยู่ ดังนี ้ ภิกษุทั้งหลาย !   

นี้เรียกว่า ชรามรณะ. 

ความก่อข้ึนพร้อมแห่งชรามรณะ ย่อมมี เพราะ 

ความก่อข้ึนพร้อมแห่งชาติ ความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะ 
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ย่อมมี เพราะความดับไม่เหลือแห่งชาติ มรรคอันประกอบด้วย 

องค์แปดอันประเสริฐน่ันเอง เป็นปฏิปทาให้ถึงซ่ึงความดับ 

ไม่เหลือแห่งชรามรณะ ได้แก่ส่ิงเหล่าน้ี คือ ความเห็นชอบ  

ความดำาริชอบ การพูดจาชอบ การทำาการงานชอบ  

การเล้ียงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ 

ความตั้งใจมั่นชอบ.

ภิกษุทั้งหลาย !  อริยสาวก ย่อมมารู้ท่ัวถึง ซึ่ง

ชรามรณะ ว่าเป็นอย่างน้ีๆ มารู้ท่ัวถึง ซ่ึงเหตุให้เกิดข้ึน

แห่งชรามรณะ ว่าเป็นอย่างนี้ๆ มารู้ทั่วถึง ซึ่งความดับ 

ไม่เหลือแห่งชรามรณะ ว่าเป็นอย่างนี้ๆ มารู้ทั่วถึง ซึ่ง

ข้อปฏิบัติเคร่ืองทำาสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะ  

ว่าเป็นอย่างน้ีๆ ในกาลใด ในกาลน้ันความรู้น้ีของอริยสาวก 

น้ัน ช่ือว่า ธัมมญาณ (ญาณในธรรม). ด้วยธรรมน้ีอันอรยิสาวก 

นั้นเห็นแล้ว รู้แล้วบรรลุแล้ว หยั่งลงแล้ว และเป็นธรรม 

อันใช้ได้ไม่จำากัดกาล อริยสาวกนั้น ย่อม น�าความรู้นั้น 

ไปสู่นัยอันเป็นอดีตและอนาคต (ต่อไปอีก) ว่า “สมณะ 

หรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึง ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต  
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ได้รู้อย่างย่ิงแล้ว ซ่ึงชรามรณะ ได้รู้อย่างยิ่งแล้ว ซึ่งเหตุ

ให้เกิดขึ้นแห่งชรามรณะ ได้รู้อย่างยิ่งแล้ว ซึ่งความดับ

ไม่เหลือแห่งชรามรณะ ได้รู้อย่างยิ่งแล้ว ซึ่งข้อปฎิบัติ

เคร่ืองทำาสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะ  

สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทุกท่าน ก็ได้รู้อย่างยิ่งแล้ว  

เหมือนอย่างท่ีเราเองได้รู้อย่างย่ิงแล้วในบัดน้ี. ถึงแม้สมณะ 

หรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง ในกาลยืดยาวนานฝ่าย

อนาคต จักรู้อย่างยิ่ง ซึ่งชรามรณะ จักรู้อย่างยิ่ง ซึ่งเหตุ 

ให้เกิดข้ึนแห่งชรามรณะ จักรู้อย่างย่ิง ซ่ึงความดับไม่เหลือ 

แห่งชรามรณะ จักรู้อย่างยิ่ง ซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำาสัตว์ 

ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะ ก็ตาม สมณะ 

หรือพราหมณ์เหล่าน้ันทุกท่าน ก็จักรู้อย่างย่ิง เหมือนอย่าง

ท่ีเราเองได้รู้อย่างยิ่งแล้วในบัดนี้” ดังนี้. ความรู้นี้ของ 

อริยสาวกนั้น ชื่อว่า อัน๎วยญาณ (ญาณในการรู้ตาม).

ภิกษุทัง้หลาย !  ญาณท้ังสอง คือ ธมัมญาณและ

อนัว๎ยญาณเหล่านีข้องอรยิสาวก เปน็ธรรมชาติ บรสิทุธิ ์ 

ผ่องใส ในกาลใด
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ภิกษุท้ังหลาย !  ในกาลน้ัน เราเรียกอริยสาวกน้ัน ว่า 

“ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิ”   ดังนี้บ้าง

“ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทัสสนะ”   ดังนี้บ้าง

“ผู้มาถึงพระสัทธรรมนี้แล้ว”   ดังนี้บ้าง

“ผู้ได้เห็นอยู่ซึ่งพระสัทธรรมนี้”   ดังนี้บ้าง

“ผู้ประกอบแล้วด้วยญาณอันเป็นเสขะ” ดังนี้บ้าง

“ผู้ประกอบแล้วด้วยวิชชาอันเป็นเสขะ” ดังนี้บ้าง

“ผู้ถึงซึ่งกระแสแห่งธรรมแล้ว”  ดังนี้บ้าง

“ผู้ประเสริฐมีปัญญาเครื่องช�าแรกกิเลส” ดังนี้บ้าง

“ยืนอยู่จรดประตูแห่งอมตะ” ดังนี้บ้าง ดังนี้ แล.
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

ผู้สิ้นความสงสัย (พระโสดาบัน)  
ในกรณีของความเห็น 
ที่เป็นไปในลักษณะยึดถือตัวตน 

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๔๘-๒๕๐/๔๑๗-๔๑๘.

19 

ภิกษุท้ังหลาย !  เมื่ออะไรมีอยู่หนอ เพราะ

เข้าไปยึดถือซึ่งอะไร เพราะปักใจเข้าไปสู่อะไร ทิฏฐิจึง

เกิดขึ้นจนถึงกับว่า “ลมก็ไม่พัด แม่น้�าก็ไม่ไหล สตรี 

มีครรภ์ก็ไม่คลอด พระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้น

ไม่ตก แต่ละอย่างๆ เป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคงดุจการ

ตั้งอยู่ของเสาระเนียด” ดังนี้ ?

ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น กราบทูลวิงวอนว่า “ข้าแต่

พระองคผ์ูเ้จรญิ !  ธรรมทัง้หลายของพวกขา้พระองค ์มพีระผู้ม-ี 

พระภาคเป็นมูล มีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นํา มีพระผู้มีพระภาค 

เป็นที่พึ่ง. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  เป็นการชอบแล้วหนอ  

ขอให้อรรถแห่งภาษิตน้ัน จงแจ่มแจ้งกะพระผู้มีพระภาคเจ้าเอง

เถิด. ภิกษุทั้งหลายได้ฟังจากพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจําไว้” 

ดังนี้. พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเตือนให้ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น

ตั้งใจฟังด้วยดีแล้ว ได้ตรัสข้อความดังต่อไปนี้ 
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ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อ รูปนั่นแล มีอยู่ เพราะ

เข้าไปยึดถือซ่ึงรูป เพราะปักใจเข้าไปสู่รูป ทิฏฐิจึงเกิดข้ึน 

อย่างนี้ว่า “ลมก็ไม่พัด แม่น้ำาก็ไม่ไหล สตรีมีครรภ์ก็ 

ไม่คลอด พระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นไม่ตก แต ่

ละอย่างๆ เป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคงดุจการตั้งอยู่ของ

เสาระเนียด” ดังนี้. 

(ในกรณแีห่งเวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ กม็ถ้ีอยคาํ

ทีต่รสัอย่างเดียวกนัทุกตวัอกัษรกบัในกรณแีห่งรปูนี ้ต่างกนัแต่เพยีง

ชื่อแห่งขันธ์แต่ละขันธ์ เท่านั้น).

ภิกษุทั้งหลาย !  พวกเธอจะสำาคัญความข้อนี้ว่า

อย่างไร 

รูป เที่ยงหรือไม่เที่ยง ? 
“ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า !”. 

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า ? 
“เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า !”. 

แม้สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น

ธรรมดา แต่ถ้าไม่ยึดม่ันถือม่ันซึ่งสิ่งนั้นแล้ว ทิฏฐิอย่าง

นี้ จะเกิดขึ้นได้ไหม ว่า “ลมก็ไม่พัด แม่นำ้าก็ไม่ไหล สตรี

มีครรภ์ก็ไม่คลอด พระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้น



เปิดธรรมที่ถูกปิด : คู่มือโสดาบัน

97

ไม่ตก แต่ละอย่างๆ เป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคงดุจการตั้ง

อยู่ของเสาระเนียด” ดังนี้ ? 
“ข้อนั้นหามิได้พระเจ้าข้า !”. 

(ในกรณแีห่งเวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ กม็ถ้ีอยคาํ

ทีต่รสัอย่างเดียวกนัทกุตวัอกัษรกบัในกรณแีห่งรปูนี ้ต่างกนัแต่เพยีง

ชื่อแห่งขันธ์แต่ละขันธ์ เท่านั้น).

ภิกษุทั้งหลาย !  แม้สิ่งใดที่บุคคล ได้เห็นแล้ว 

ฟังแล้ว รู้สึกแล้ว รู้แจ้งแล้ว บรรลุแล้ว แสวงหาแล้ว

ครุ่นคดิอยู่ดว้ยใจแลว้ เหลา่นีเ้ปน็ของเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง ?
“ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า !”. 

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า ? 
“เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า !”. 

แม้สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวน

เป็นธรรมดา แต่ถ้าไม่ยึดม่ันถือม่ันซึ่งสิ่งนั้นแล้ว ทิฏฐิ

อย่างนี้ จะเกิดขึ้นได้ไหม ว่า “ลมก็ไม่พัด แม่น้ำาก็ไม่ไหล 

สตรีมีครรภ์ก็ไม่คลอด พระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้น

ไม่ตก แต่ละอย่างๆ เป็นของต้ังอยู่อย่างม่ันคงดุจการต้ังอยู่ 

ของเสาระเนียด” ดังนี้ ? 
“ข้อนั้นหามิได้พระเจ้าข้า !”.
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ภิกษุทั้งหลาย !  ในกาลใดแล ความสงสัย (กังขา) 

ในฐานะท้ังหลาย ๖ ประการเหล่านี้1 เป็นสิง่ท่ีอรยิสาวกละ

ขาดแล้ว ในกาลน้ัน ก็เป็นอันว่า ความสงสัยแม้ในทุกข์ แม้

ในเหตใุหเ้กิดทุกข์ แม้ในความดบัไม่เหลือแหง่ทุกข ์แมใ้น

ขอ้ปฏบิตัเิครือ่งทำาสตัวใ์หถ้งึซึง่ความดบัไมเ่หลอืแห่งทกุข์ 

ก็เป็นสิ่งที่อริยสาวกละขาดแล้ว.

ภิกษุทั้งหลาย !  อริยสาวกนี้ เราเรียกว่า เป็น 

อริยสาวกผู้เป็นโสดาบัน มีอันไม่ตกต่ำาเป็นธรรมดา 

เป็นผู้เที่ยงแท ้(ต่อนิพพาน) มีการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้า 

ดังนี้ แล.

1.  ฐำนะหกประกำร คือ ขันธ์ห้ำประกำร และอำกำรท่ีได้เห็นแล้วเป็นต้น  

ดังที่กล่ำวแล้วข้ำงบนเจ็ดอย่ำง รวมเป็นหนึ่งประกำร รวมเป็นหกประการ.
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

ผู้สิ้นความสงสัย (พระโสดาบัน)  
ในกรณีของความเห็น 
ที่เป็นไปในลักษณะขาดสูญ 

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๕๔-๒๕๖/๔๒๕-๔๒๖.

๒0 

ภกิษท้ัุงหลาย !  เม่ืออะไรมีอยู่หนอ เพราะเขา้ไป

ยึดถือซึ่งอะไร เพราะปักใจเข้าไปสู่อะไร ทิฏฐิจึงเกิดขึ้น

อยา่งนีว้า่ “ไมมี่ทานอนับคุคลบรจิาคแล้ว ไมม่ยีญัญะ

อันบุคคลประกอบแล้ว ไม่มีโหตระอันบุคคลบูชาแล้ว 

ไม่มีผลวิบากแห่งกรรม อันบุคคลกระทำาดีแล้ว กระทำาชั่ว

แล้ว ไม่มีโลกนี้ ไม่มีโลกอื่น ไม่มีมารดา ไม่มีบิดา ไม่มี

สัตวท้ั์งหลายอันเปน็โอปปาตกิะ ไมม่สีมณะและพราหมณ ์

ผูไ้ปแลว้ถูกตอ้ง ผูป้ฏบัิตแิลว้ถกูตอ้ง ผูท้ำาให้แจง้ซึง่โลกนี้

และโลกอื่น ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง แล้วประกาศอยู่ในโลก 

คนเรานี้ เป็นแต่การประชุมของมหาภูตท้ังสี่ เมื่อใดทำา 

กาละ เมื่อนั้นดินย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งดิน น้ำาย่อมเข้าไป 

สู่หมู่แห่งน้ำา ไฟย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งไฟ ลมย่อมเข้าไป 

สู่หมู่แห่งลม อินทรีย์ท้ังหลายย่อมหายไปในอากาศ บุรุษ

ท้ังหลายมีเตยีงวางศพเป็นทีค่รบหา้ จะพาเขาผูต้ายแลว้ไป

รอ่งรอยทัง้หลาย ปรากฏอยูเ่พยีงแคป่า่ช้า เปน็เพยีงกระดกู
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ทั้งหลาย มีสีเพียงดังสีแห่งนกพิราบ การบูชาเซ่นสรวง 

มีข้ีเถ้าเป็นท่ีสุด ส่ิงท่ีเรียกว่าทานน้ัน เป็นบทบัญญัติของ 

คนเขลา คำาของพวกท่ีกล่าวว่าอะไรๆ มีอยู่น้ัน เป็นคำาเปล่า  

(จากความหมาย) เป็นคำาเท็จ เป็นคำาเพ้อเจ้อ ทั้งคนพาล 

และบัณฑิต คร้ันกายแตกทำาลายแล้ว ย่อมขาดสูญพินาศไป  

มิได้มีอยู่ ภายหลังแต่การตาย” ดังนี้ ?

ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น กราบทูลวิงวอนว่า “ข้าแต่

พระองค์ผู้เจริญ !  ธรรมทั้งหลาย ของพวกข้าพระองค์ มีพระ-

ผูม้พีระภาคเป็นมลู มพีระผูม้พีระภาคเป็นผูน้าํ มพีระผูม้พีระภาค

เป็นที่พึ่ง. ข้าแต่พระองค์ผู ้เจริญ !  เป็นการชอบแล้วหนอ  

ขอให้อรรถแห่งภาษิตนั้น จงแจ่มแจ้งกะพระผู้มีพระภาคเจ้าเอง

เถิด ภิกษุทั้งหลายได้ฟังจากพระผู้มีพระภาคแล้ว จักทรงจําไว้” 

ดังนี้. พระผู้มีพระภาคเจ้า จึงตรัสเตือนให้ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น 

ตั้งใจฟังด้วยดีแล้ว ได้ตรัสข้อความดังต่อไปนี้ 

ภิกษุท้ังหลาย !  เม่ือ รูปนั่นแล มีอยู่ เพราะ

เข้าไปยึดถือซึ่งรูป เพราะปักใจเข้าไปสู่รูป ทิฏฐิจึงเกิด

ขึน้อย่างนีว้า่ “ไม่มทีานอนับคุคลบรจิาคแลว้ ไม่มยีญัญะ

อนับคุคลประกอบแลว้ ไมม่โีหตระอนับคุคลบชูาแลว้ ไมม่ี

ผลวิบากแห่งกรรม อันบุคคลกระทำาดีแล้ว กระทำาชั่วแล้ว 
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ไม่มีโลกนี้ ไม่มีโลกอื่น ไม่มีมารดา ไม่มีบิดา ไม่มีสัตว์ทั้ง

หลายอันเป็นโอปปาติกะ ไม่มีสมณะและพราหมณ์ ผู้ไป

แล้วถูกต้อง ผู้ทำาให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกอ่ืน ด้วยปัญญา

อันยิ่งเอง แล้วประกาศอยู่ในโลก คนเรานี้ เป็นแต่การ

ประชุมของมหาภูตทั้งสี่ เมื่อใดทำากาละ เมื่อนั้นดินย่อม

เข้าไปสู่หมู่แห่งดิน น้ำาย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งน้ำา ไฟย่อม

เข้าไปสู่หมู่แห่งไฟ ลมย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งลม อินทรีย์ 

ทั้งหลายย่อมหายไปในอากาศ บุรุษทั้งหลายมีเตียงวาง

ศพเปน็ทีค่รบหา้ จะพาเขาผูต้ายแลว้ไป รอ่งรอยทัง้หลาย

ปรากฏอยู่เพียงแค่ป่าช้า เป็นเพียงกระดูกทั้งหลาย มีสี

เพียงดงัสแีหง่นกพริาบ การบชูาเซน่สรวง มีข้ีเถ้าเปน็ท่ีสดุ 

สิ่งที่เรียกว่าทานนั้น เป็นบทบัญญัติของคนเขลา คำาของ

พวกทีก่ลา่ววา่อะไรๆ มอียูน่ัน้ เปน็คำาเปลา่ (จากความหมาย) 

เปน็คำาเทจ็ เปน็คำาเพอ้เจอ้ ทัง้คนพาลและบณัฑติ ครัน้กาย

แตกทำาลายแลว้ ย่อมขาดสูญ พนิาศไป มิไดม้อียู ่ภายหลงั

แต่การตาย” ดังนี้.

ภกิษทุัง้หลาย !  พวกเธอจะสำาคัญความข้อนี้ วา่

อย่างไร 
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รูป เที่ยงหรือไม่เที่ยง ? 
“ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า !”. 

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า ?
“เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า !”. 

แม้สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวน

เป็นธรรมดา แต่ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งสิ่งน้ันแล้ว ทิฏฐิ

อย่างน้ีจะเกิดข้ึนได้ไหมว่า “ไม่มีทานอันบุคคลบริจาคแล้ว 

ไม่มียัญญะอันบุคคลประกอบแล้ว ไม่มีโหตระอันบุคคล

บูชาแล้ว ไม่มีผลวิบากแห่งกรรม อันบุคคลกระทำาดีแล้ว 

กระทำาชั่วแล้ว ...ฯลฯ...ฯลฯ... คำาของพวกท่ีกล่าวว่า 

อะไรๆ มีอยู่น้ันเป็นคำาเปล่า (จากความหมาย) เป็นคำาเท็จ 

เป็นคำาเพ้อเจ้อ ทั้งคนพาลและบัณฑิต ครั้นกายแตก

ทำาลายแล้ว ย่อมขาดสูญพินาศไป มิได้มีอยู่ภายหลัง 

แต่การตาย” ดังนี้ ? 
“ข้อนั้นหามิได้ พระเจ้าข้า !”. 

(ในกรณแีห่งเวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ กม็ถ้ีอยคาํ

ทีต่รสัอย่างเดียวกนัทุกตวัอกัษรกบัในกรณแีห่งรปูนี ้ต่างกนัแต่เพยีง

ชื่อแห่งขันธ์แต่ละขันธ์ เท่านั้น).
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ภิกษุท้ังหลาย !  แม้สิ่งใดท่ีบุคคลได้เห็นแล้ว

ฟังแล้ว รู้สึกแล้ว รู้แจ้งแล้ว บรรลุแล้ว แสวงหาแล้ว

ครุน่คดิอยูด่ว้ยใจแลว้ เหล่านีเ้ป็นของเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง ?

“ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า !”. 

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า ? 

“เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า !”. 

แม้สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวน

เป็นธรรมดา แต่ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งสิ่งน้ันแล้ว ทิฏฐิ

อย่างน้ีจะเกิดข้ึนได้ไหมว่า “ไม่มีทานอันบุคคลบริจาคแล้ว 

ไม่มียัญญะอันบุคคลประกอบแล้ว ไม่มีโหตระอันบุคคล

บูชาแล้ว ไม่มีผลวิบากแห่งกรรม อันบุคคลกระทำาดีแล้ว 

กระทำาชั่วแล้ว ...ฯลฯ...ฯลฯ... คำาของพวกที่กล่าวว่า 

อะไรๆ มีอยู่น้ันเป็นคำาเปล่า (จากความหมาย) เป็นคำาเท็จ 

เป็นคำาเพ้อเจ้อ ทั้งคนพาลและบัณฑิต ครั้นกายแตก

ทำาลายแล้ว ย่อมขาดสูญพินาศไป มิได้มีอยู่ภายหลัง 

แต่การตาย” ดังนี้ ? 

“ข้อนั้นหามิได้ พระเจ้าข้า !”.
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ภิกษุทั้งหลาย !  ในกาลใดแล ความสงสัย 

(กังขา) ในฐานะทั้งหลาย ๖ ประการเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ 

อริยสาวกละขาดแล้ว ในกาลน้ัน ก็เป็นอันว่าความสงสัย 

แม้ในทุกข์ แม้ในเหตุให้เกิดข้ึนแห่งทุกข์ แม้ในความดับ 

ไม่เหลือแห่งทุกข์ แม้ในข้อปฏิบัติเครื่องทำาสัตว์ให้ลุ 

ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ ก็เป็นสิ่งที่อริยสาวกนั้น 

ละขาดแล้ว.

ภิกษุทั้งหลาย !  อริยสาวกน้ี เราเรียกว่าเป็น 

อริยสาวกผู้เป็นโสดาบัน มีอันไม่ตกต่ำาเป็นธรรมดา  

เป็นผู้เท่ียงแท้ (ต่อนิพพาน) มีการตรัสรู้พร้อมในเบ้ืองหน้า 

ดังนี้ แล.
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

ผลแห่งความเป็นโสดาบัน 
-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๐/๓๖๘.

๒1 

ภกิษท้ัุงหลาย !  อานสิงสแ์หง่การท�าใหแ้จง้ ซึง่

โสดาปัตติผล ๖ อย่าง เหล่านี้ มีอยู่. 

หกอย่างเหล่าไหนเล่า ? หกอย่าง คือ 

เป็นบุคคลผู้ เที่ยงแท้ต่อพระสัทธรรม

เป็นบุคคลผู้ มีธรรมอันไม่รู้เสื่อม

    ทุกข์ดับไปทุกขั้นตอนแห่งการกระท�า

    ที่กระท�าแล้ว

เป็นบุคคลผู้ ประกอบด้วยอสาธารณญาณ

    (ที่ไม่ทั่วไปแก่พวกอื่น)

เป็นบุคคลผู้ เห็นธรรมที่เป็นเหตุ และ

    เห็นธรรมทั้งหลาย ที่เกิดมาแต่เหตุ.

ภิกษุทั้งหลาย !  เหล่านี้แล อานิสงส์ ๖ ประการ

แห่งการทำาให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล.
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ความเป็นโสดาบัน  
ประเสริฐกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๒๘-๔๒๙/๑๔๑๑-๑๔๑๓.

๒๒ 

ภิกษุท้ังหลาย !  แม้พระเจ้าจักรพรรดิ ได้ครอง

ความเป็นใหญ่ย่ิงแห่งทวีปท้ังส่ี เบ้ืองหน้าจากการตายเพราะ 

การแตกทำาลายแห่งกาย อาจได้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ 

เป็นสหายอยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาช้ันดาวดึงส์ ถูกแวดล้อม

อยู่ด้วยหมู่นางอัปษรในสวนนันทวัน ท้าวเธอเป็นผู้เอิบอ่ิม 

เพียบพร้อมด้วยกามคุณท้ังห้า อันเป็นของทิพย์ อย่างนี้ 

ก็ตาม แต่กระน้ันท้าวเธอก็ยัง รอดพ้นไปไม่ได้ จากนรก  

จากกำาเนิดเดรัจฉาน จากวิสัยแห่งเปรต และจากอบาย 

ทุคติ วินิบาต.

ภิกษุทั้งหลาย !  ส่วนอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ 

แม้เป็นผู้ยังอัตภาพให้พอเป็นไปด้วยคำาข้าวที่ได้มาจาก

บิณฑบาตด้วยปลีแข้งของตนเอง พันกายด้วยการนุ่งห่ม

ผ้าปอนๆ ไม่มีชาย หากแต่ว่าเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว 

ด้วยธรรม ๔ ประการ เธอก็ยังสามารถ รอดพ้นเสียได้ 

จากนรก จากกำาเนิดเดรจัฉาน จากวสิยัแห่งเปรต และ

จากอบาย ทุคติ วินิบาต.
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ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรม ๔ ประการนั้นเป็นไฉน ?

๔ ประการ คือ 

อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ประกอบพร้อม

แล้วด้วยความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่น ไม่หวั่นไหว 

...ในองค์พระพุทธเจ้า 

...ในองค์พระธรรม 

...ในองค์พระสงฆ์ 

...เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยศีลทั้งหลาย

ชนิดเป็นที่พอใจของเหล่าอริยเจ้า ฯลฯ ดังนี้.

ภิกษุทั้งหลาย !  ระหว่างการได้ทวีปท้ังส่ี กับการ

ได้ธรรม ๔ ประการน้ีน้ัน การได้ทวีปท้ังส่ีมีค่าไม่ถึงเส้ียว 

ที่สิบหก ของการได้ธรรม ๔ ประการนี้ เลย.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : คู่มือโสดาบัน

ความเป็นพระโสดาบัน  
ไม่อาจแปรปรวน 

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๕๗-๔๕๘/๑๔๙๕-๖.

๒3 

ภิกษุทั้งหลาย !  แม้มหาภูตรูปสี่ กล่าวคือ ธาตุ

ดิน น้ำา ไฟ ลม ก็ยังมีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปได้. 

แต่เหล่าอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ผู้ประกอบพร้อมแล้ว 

ด้วยความเลื่อมใสอันหย่ังลงม่ัน ไม่หว่ันไหว ในองค์

พระพุทธเจ้า...ในองค์พระธรรม...ในองค์พระสงฆ์...  

ย่อมไม่มีความแปรปรวนเป็นอย่างอ่ืนเลย. ข้อที่ว่า 

ผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่น

ไม่หวั่นไหว ในองค์พระพุทธเจ้า เป็นต้นนั้น ยังจะมีการ

ปรวนแปรไปเป็นเสียอย่างอื่น จนเข้าถึงนรกก็ดี กำาเนิด

เดรัจฉานก็ด ี วสิยัแหง่เปรตกดี็ ดงันีน้ัน้ ไมใ่ชเ่ป็นฐานะ

ที่จะมีได้เลย.

ภิกษุทั้งหลาย !  แม้มหาภูตรูปสี่  กล่าวคือ  

ธาตุดิน น้ำา ไฟ ลม ก็ยังมีความแปรปรวนเป็นอ่ืนไปได้  

แต่เหล่าอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ผู้ประกอบพร้อมแล้ว
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ด้วยศีลทั้งหลาย ชนิดเป็นที่พอใจของเหล่าอริยเจ้า  

ย่อมไม่มีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นได้เลย. ข้อท่ีว่า 

ผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยศีลทั้งหลายชนิดเป็นที่พอใจ

ของเหล่าอริยเจ้านั้น ยังจะมีการปรวนแปรไปเป็นเสีย

อย่างอ่ืน จนเข้าถึงนรกก็ดี กำาเนิดเดรัจฉานก็ดี วิสัย

แห่งเปรตก็ดี ดังนี้นั้น ไม่ใช่เป็นฐานะที่จะมีได้เลย.
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สิ่งที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐ ิ(พระโสดาบัน)  
ท�าไม่ได้โดยธรรมชาติ 

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๘๙/๓๖๔.

๒๔ 

ภิกษุทั้งหลาย !  

ฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้ (โดยธรรมชาติ) 

๖ ประการเหล่านี้ มีอยู่. 

หกประการ เหล่าไหนเล่า ?

หกประการ คือ 

ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐ ิ  ไม่อาจเข้าถึงสังขารไรๆ

    โดยความเป็นของเที่ยง

ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ  ไม่อาจเข้าถึงสังขารไรๆ 

    โดยความเป็นของสุข

ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ  ไม่อาจเข้าถึงธรรมะไรๆ 

    โดยความเป็นตัวตน
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ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ  ไม่อาจกระท�าอนันตริยกรรม

ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ  ไม่อาจหวังการถึงความบริสุทธิ์ 

    โดยโกตุหลมงคล

ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ  ไม่อาจแสวงหาทักขิเณยยบุคคล 

    ภายนอกจากศาสนานี้.

ภิกษุทั้งหลาย !  เหล่านี้แล 

ฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้ ๖ ประการ.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : คู่มือโสดาบัน

ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ ส�าหรับผู้ถึง 
พร้อมด้วยทิฏฐ ิ(พระโสดาบัน)  
นัยที่หนึ่ง 

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๘๙/๓๖๓.

๒๕ 

ภิกษุท้ังหลาย !  ฐานะท่ีไม่อาจเป็นไปได้ ๖ ประการ

เหล่านี้ มีอยู่.

หกประการ เหล่าไหนเล่า ?

หกประการ คือ 

ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ  ไม่อาจอยู่อย่างไม่มีความเคารพ

    ย�าเกรง ในพระศาสดา

ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ   ไม่อาจอยู่อย่างไม่มีความเคารพ 

    ย�าเกรง ในพระธรรม

ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ  ไม่อาจอยู่อย่างไม่มีความเคารพ 

    ย�าเกรง ในพระสงฆ์
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ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ  ไม่อาจอยู่อย่างไม่มีความเคารพ

    ย�าเกรง ในสิกขา

ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ  ไม่อาจมาสู่อนาคมนียวัตถุ

    (วัตถุที่ไม่ควรเข้าหา)

ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ  ไม่อาจยังภพที่แปดให้เกิดขึ้น.

ภิกษุทั้งหลาย !  เหล่านี้แล 

ฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้ ๖ ประการ.

(คําว่า “วัตถุที่ไม่ควรเข้าหา” หมายถึงวัตถุสิ่งของ ก็ได้ 

การกระทาํทีม่ผีล กไ็ด้ ทฏิฐ ิกไ็ด้. คาํว่า “ภพทีแ่ปด” หมายความว่า

ไม่อาจจะมแีก่พระโสดาบัน พระโสดาบนัจะมภีพหรอืชาต ิต่อไปได้

อย่างมากอีกเพียงเจ็ดชาติเท่านั้น).
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : คู่มือโสดาบัน

ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ ส�าหรับผู้ถึง 
พร้อมด้วยทิฏฐ ิ(พระโสดาบัน)  
นัยที่สอง 

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๘๙-๔๙๐/๓๖๕.

๒๖ 

ภิกษุทั้งหลาย !  

ฐานะท่ีไม่อาจเป็นไปได้ ๖ ประการ เหล่าน้ี มีอยู่. 

หกประการ เหล่าไหนเล่า ? 

หกประการ คือ 

เป็นไปไม่ได้ ที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ 

    จะพึง ปลงชีวิตมารดา

เป็นไปไม่ได้ ที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ 

    จะพึง ปลงชีวิตบิดา

เป็นไปไม่ได้ ที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ 

    จะพึง ปลงชีวิตพระอรหันต์
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เป็นไปไม่ได้ ที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ 

    จะพึง คิดประทุษร้ายตถาคต

    แม้เพียงท�าโลหิตให้ห้อ

เป็นไปไม่ได้ ที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ  

    จะพึง ท�าให้สงฆ์ให้แตกกัน

เป็นไปไม่ได้ ที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ 

    จะพึง ถือศาสดาอื่น

    (นอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า).

ภิกษุทั้งหลาย !  เหล่านี้แล 

ฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้ ๖ ประการ.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : คู่มือโสดาบัน

ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ ส�าหรับผู้ถึง 
พร้อมด้วยทิฏฐ ิ(พระโสดาบัน)  
นัยที่สาม 

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๐/๓๖๖.

๒7 

ภิกษุทั้งหลาย !  

ฐานะท่ีไม่อาจเป็นไปได้ ๖ ประการเหล่าน้ี มีอยู่. 

หกประการ เหล่าไหนเล่า ? 

หกประการ คือ 

ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจมาสู่ทิฏฐ ิ  

     ว่า “สุขและทุกข์ ตนท�าเอง”

ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจมาสู่ทิฏฐ ิ  

     ว่า “สุขและทุกข์ ผู้อื่นท�าให้” 

ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจมาสู่ทิฏฐิ ว่า “สุขและทุกข ์

     ตนท�าเองก็มี ผู้อื่นท�าให้ก็มี”
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ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจมาสู่ทิฏฐิ ว่า “สุขและทุกข์

     ไม่ต้องท�าเอง เกิดข้ึนได้ตามล�าพัง”

ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจมาสู่ทิฏฐิ ว่า “สุขและทุกข์

     ไม่ต้องใครอื่นท�าให้ 

     เกิดขึ้นได้ตามล�าพัง”

ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจมาสู่ทิฏฐิ ว่า “สุขและทุกข์

     ไม่ต้องท�าเองและไม่ต้องใครอ่ืนท�าให้  

     เกิดขึ้นได้ตามล�าพัง”. 

ข้อนั้น  เพราะเหตุไรเล่า ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  ข้อนั้นเพราะเหตุว่า 

เหตุ (แห่งสุขและทุกข์) อันผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ เห็นแล้ว  

โดยแท้จริง และธรรมท้ังหลาย ก็เป็นส่ิงท่ีเกิดมาแต่เหตุด้วย.

ภิกษุทั้งหลาย !  เหล่านี้แล 

ฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้ ๖ ประการ.





ธรรมะแวดล้อม  

  
หมวดธรรม ที่ช่วยสร้างความเข้าใจ 

แต่ไม่ได้ระบุถึงความเป็นโสดาบันโดยตรง
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : คู่มือโสดาบัน

อริยมรรคมีองค์แปด 
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๓๔๓-๓๔๕/๒๙๙.

๒8 

ภิกษุท้ังหลาย !  ก็ อริยสัจ คือ หนทางเป็นเคร่ือง 

ให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างไรเล่า ?

คือ หนทางอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐ

น่ันเอง.

องค์แปด คือ 

ความเห็นชอบ ความดำาริชอบ

วาจาชอบ การงานชอบ อาชีวะชอบ

ความเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความต้ังใจม่ันชอบ. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ความเห็นชอบ เป็นอย่างไร ? 

ภิกษุท้ังหลาย !  ความรู้ในทุกข์ ความรู้ในเหตุ

ให้เกิดทุกข์ ความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ ความรู้ 

ในหนทางเป็นเครื่องให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ 

อันใด. นี้เราเรียกว่า ความเห็นชอบ.
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ภิกษุทั้งหลาย !  ความด�าริชอบ เป็นอย่างไร ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  ความดำาริในการออกจากกาม

ความดำาริในการไม่พยาบาท ความดำาริในการไม่เบียดเบียน. 

นี้เราเรียกว่า ความดำาริชอบ.

ภิกษุทั้งหลาย !  วาจาชอบ เป็นอย่างไร ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  การเว้นจากการพูดเท็จ การเว้น

จากการพูดยุให้แตกกัน การเว้นจากการพูดหยาบ การเว้น

จากการพูดเพ้อเจ้อ. นี้เราเรียกว่า วาจาชอบ.

ภิกษุทั้งหลาย !  การงานชอบ เป็นอย่างไร ? 

ภิกษุท้ังหลาย !  การเว้นจากการฆ่าสัตว์ การเว้น 

จากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ การเว้นจากการ

ประพฤติผิดในกามท้ังหลาย. น้ีเราเรียกว่า การงานชอบ.

ภิกษุทั้งหลาย !  อาชีวะชอบ เป็นอย่างไร ?  

ภิกษุทั้งหลาย !  อริยสาวกในกรณีนี้ ละการหา

เลี้ยงชีพท่ีผิดเสีย สำาเร็จความเป็นอยู่ด้วยการหาเลี้ยงชีพ

ที่ถูกต้อง. นี้เราเรียกว่า อาชีวะชอบ.
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ภิกษุทั้งหลาย !  ความเพียรชอบ เป็นอย่างไร ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในกรณีนี้ ย่อมปลูกความ 

พอใจ ย่อมพยายาม ย่อมปรารภความเพียร ย่อมประคองจิต 

ย่อมต้ังจิตไว้ เพ่ือความไม่บังเกิดข้ึนแห่งอกุศลธรรมท้ังหลาย 

อันเป็นบาป ที่ยังไม่ได้บังเกิด ย่อมปลูกความพอใจ 

ย่อมพยายาม ย่อมปรารภความเพียร ย่อมประคองจิต  

ย่อมตั้งจิตไว้ เพื่อการละเสียซึ่งอกุศลธรรมทั้งหลาย 

อนัเปน็บาป ทีบ่งัเกดิข้ึนแลว้ ยอ่มปลกูความพอใจ ยอ่ม

พยายาม ย่อมปรารภความเพียร ย่อมประคองจิต ย่อม

ตั้งจิตไว้ เพื่อการบังเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลาย ที่

ยังไม่ได้บังเกิด ย่อมปลูกความพอใจ ย่อมพยายาม 

ย่อมปรารภความเพียร ย่อมประคองจิต ย่อมตั้งจิตไว้  

เพ่ือความยั่งยืน ความไม่เลอะเลือนความงอกงามยิ่งขึ้น  

ความไพบูลย์ ความเจริญ ความเต็มรอบแห่งกุศลธรรม

ท้ังหลาย ท่ีบังเกิดข้ึนแล้ว. น้ีเราเรียกว่า ความเพียรชอบ.
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ภิกษุทั้งหลาย !  ความระลึกชอบ เป็นอย่างไร ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในกรณีนี้ เป็นผู้มีปกติ

พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียรเครื่องเผากิเลส 

มีความรู้สึกตัวท่ัวพร้อม มีสติ นำาความพอใจและความ

ไม่พอใจในโลกออกเสียได้ เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็น

เวทนาในเวทนาท้ังหลายอยู่ มีความเพียรเคร่ืองเผากิเลส 

มีความรู้สึกตัวท่ัวพร้อม มีสติ นำาความพอใจและความ

ไม่พอใจในโลกออกเสียได้ เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็น

จิตในจิตอยู่ มีความเพียรเคร่ืองเผากิเลส มีความรู้สึกตัว

ทั่วพร้อม มีสติ นำาความพอใจและความไม่พอใจในโลก 

ออกเสียได้ เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังหลาย

อยู่ มีความเพียรเคร่ืองเผากิเลส มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม  

มีสติ นำาความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้.  

นี้เราเรียกว่า ความระลึกชอบ.
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ภิกษุทั้งหลาย !  ความต้ังใจม่ันชอบ เป็นอย่างไร ?

ภิกษุท้ังหลาย !  ภิกษุในกรณีน้ี สงัดแล้วจากกาม

ทั้งหลาย สงัดแล้วจากอกุศลธรรมทั้งหลาย เข้าถึงฌาน 

ที่หนึ่ง อันมีวิตกวิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้ว

แลอยู่. เพราะวิตกวิจารรำางับลง เธอเข้าถึงฌานที่สอง

อันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายใน ให้สมาธิเป็นธรรม

อันเอกผุดข้ึน ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่ 

สมาธิ แล้วแลอยู่. เพราะปีติจางหายไป เธอเป็นผู้เพ่งเฉย 

อยู่ได้ มีสติ มีความรู้สึกตัวท่ัวพร้อม และได้เสวยสุข 

ด้วยกาย ย่อมเข้าถึงฌานท่ีสาม อันเป็นฌานท่ีพระอริยเจ้า 

ทั้งหลาย กล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่า “เป็นผู้เฉยอยู่ได้  

มีสติ มีความอยู่เป็นปกติสุข” แล้วแลอยู่. เพราะละสุข

และทุกข์เสียได้ และเพราะความดับหายไปแห่งโสมนัส

และโทมนัสในกาลก่อน เธอย่อมเข้าถึงฌานท่ีส่ี อันไม่ทุกข์

และไม่สุข มีแต่สติอันบริสุทธิ์ เพราะอุเบกขา แล้วแลอยู่. 

นี้เราเรียกว่า ความตั้งใจมั่นชอบ. 

ภิกษุทั้งหลาย !  เหล่านี้แล เรียกว่า อริยสัจ คือ 

หนทางเป็นเครื่องให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งทุกข์.
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ค�าที่ใช้เรียกแทนความเป็น 
พระโสดาบัน 

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๙๒/๑๘๗.

๒9 

...ภกิษทุัง้หลาย !  อริยสาวก ย่อมมารู้ประจักษ์

ถึงเหตุเกิดและความดับแห่งโลก ตามที่เป็นจริงอย่างนี้ 

ในกาลใด ในกาลนั้น เราเรียกอริยสาวกนี้ ว่า 

“ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิ”   ดังนี้บ้าง 

“ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทัสสนะ”   ดังนี้บ้าง

“ผู้มาถึงพระสัทธรรมนี้แล้ว”   ดังนี้บ้าง

“ผู้ได้เห็นอยู่ซึ่งพระสัทธรรมนี้”   ดังนี้บ้าง

“ผู้ประกอบแล้วด้วยญาณอันเป็นเสขะ” ดังนี้บ้าง

“ผู้ประกอบแล้วด้วยวิชชาอันเป็นเสขะ” ดังนี้บ้าง

“ผู้ถึงซึ่งกระแสแห่งธรรมแล้ว”  ดังนี้บ้าง

“ผู้ประเสริฐมีปัญญาเคร่ืองช�าแรกกิเลส” ดังนี้บ้าง

“ยืนอยู่จรดประตูแห่งอมตะ” ดังนี้บ้าง ดังนี้ แล.
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สังโยชน์สิบ 
-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๑๘-๑๙/๑๓.

30 

ภิกษุทั้งหลาย !  

สังโยชน์ ๑๐ ประการเหล่านี้ มีอยู่.

สิบประการอย่างไรเล่า ? สิบประการ คือ 

   โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ 

   อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ.

โอรัมภาคิยสังโยชน์1 ๕ ประการ เป็นอย่างไรเล่า ?

๕ ประการ คือ 

   สักกายทิฏฐิ 

   วิจิกิจฉา 

   สีลัพพตปรามาส 

   กามฉันทะ

   พยาบาท 

เหล่านี้ คือ โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ.

1. คือ สังโยชน์เบื้องต�่ำ หมำยถึง เครื่องร้อยรัดจิตอย่ำงหยำบ ๕ ประกำร.
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อุทธัมภาคิยสังโยชน์์1 ๕ ประการ 

เป็นอย่างไรเล่า ? 

๕ ประการ คือ 

   รูปราคะ 

   อรูปราคะ 

   มานะ 

   อุทธัจจะ 

   อวิชชา 

เหล่านี้ คือ อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ.

ภิกษุทั้งหลาย !  

เหล่านี้แล สังโยชน์ ๑๐ ประการ.

1.  คือ สังโยชน์เบื้องสูง หมำยถึง เครื่องร้อยรัดจิตอย่ำงละเอียด ๕ ประกำร 
ที่อริยบุคคลระดับอรหัตตมรรคจะต้องละวำง. 
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อริยญายธรรม 
คือ การรูู้เรื่องปฏิจจสมุปบาท 

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๘๓/๑๕๓.

31 

คหบดี !  

ก็อริยญายธรรม 

เป็นสิ่งที่อริยสาวกเห็นแล้วด้วยดี 

แทงตลอดแล้วด้วยดี ด้วยปัญญา 

เป็นอย่างไรเล่า ?

คหบดี !  

อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ 

ย่อม พิจารณาเห็นโดยประจักษ ์ ดังนี้ว่า

ด้วยอาการอย่างนี้

เพราะสิ่งนี้มี    สิ่งนี้จึงมี

เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้  สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น. 

เพราะสิ่งนี้ไม่มี     สิ่งนี้จึงไม่มี 

เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป 
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ข้อนี้ ได้แก่สิ่งเหล่านี้ คือ 

เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย   จึงมีสังขารทั้งหลาย

เพราะมีสังขารเป็นปัจจัย   จึงมีวิญญาณ

เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป 

เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย  จึงมีสฬายตนะ 

เพราะมีสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ 

เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย   จึงมีเวทนา 

เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย   จึงมีตัณหา 

เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย   จึงมีอุปาทาน 

เพราะมีอุปาทานปัจจัย   จึงมีภพ

เพราะมีภพเป็นปัจจัย   จึงมีชาติ 

เพราะมีชาติ เป็นปัจจัย 

ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย 

จึงเกิดขึ้นครบถ้วน 

ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ 

ย่อมมี ด้วยอาการอย่างนี้.



เปิดธรรมที่ถูกปิด : คู่มือโสดาบัน

131

เพราะความจางคลายดับไป

โดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียว

จึงมีความดับแห่งสังขาร 

เพราะมีความดับแห่งสังขาร จึงมีความดับแห่งวิญญาณ 

เพราะมีความดับแห่งวิญญาณ จึงมีความดับแห่งนามรูป

เพราะมีความดับแห่งนามรูป จึงมีความดับแห่งสฬายตนะ

เพราะมีความดับแห่งสฬายตนะ จึงมีความดับแห่งผัสสะ 

เพราะมีความดับแห่งผัสสะ  จึงมีความดับแห่งเวทนา

เพราะมีความดับแห่งเวทนา  จึงมีความดับแห่งตัณหา

เพราะมีความดับแห่งตัณหา  จึงมีความดับแห่งอุปาทาน 

เพราะมีความดับแห่งอุปาทาน  จึงมคีวามดับแห่งภพ 

เพราะมีความดับแห่งภพ   จึงมีความดับแห่งชาติ 

เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแล 

ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย 

จึงดับสิ้น ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ 

ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.

คหบดี !  อรยิญายธรรมน้ีแล เป็นสิง่ทีอ่รยิสาวก 

เห็นแล้วด้วยดี แทงตลอดแล้วด้วยดี ด้วยปัญญา.
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ฝุ่นปลายเล็บ (พอรู้อริยสัจ ทุกข์เหลือน้อย 
ขนาดฝุ่นติดปลายเล็บเทียบกับปฐพี) 

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๗๒/๑๗๔๗.

3๒ 

ภิกษุทั้งหลาย !  เธอท้ังหลายจะสำาคัญความข้อน้ี 

ว่าอย่างไร ฝุ่นนิดหนึ่งท่ีเราช้อนข้ึนด้วยปลายเล็บนี้ กับ

มหาปฐพีนี้ ข้างไหนจะมากกว่ากัน ?

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  มหาปฐพีนั่นแหละ เป็นดิน

ทีม่ากกว่า. ฝุน่นดิหนึง่เท่าทีท่รงช้อนขึน้ด้วยปลายพระนขานี ้เป็น

ของมปีระมาณน้อย. ฝุน่นัน้ เมือ่นําไปเทยีบกบัมหาปฐพ ีย่อมไม่

ถึงซึ่งการคํานวณได้ เปรียบเทียบได้ ไม่เข้าถึงแม้ซึ่งกะละภาค”.

 ภิกษุทั้งหลาย !  อุปมาน้ีฉันใด อุปไมยก็ฉันน้ัน  

สำาหรับอริยสาวกผู้ถึงพร้อมด้วย (สัมมา) ทิฏฐิ รู้พร้อมเฉพาะ

แล้ว ความทุกข์ของท่าน ส่วนท่ีส้ินไปแล้ว หมดไปแล้ว 

ย่อมมีมากกว่า ความทุกข์ท่ียังเหลืออยู่ มีประมาณน้อย 

เมื่อนำาเข้าไปเทียบกับกองทุกข์ที่สิ้นไปแล้ว หมดไปแล้ว 

ในกาลก่อน ย่อมไม่ถึงซึ่งการคำานวณได้เปรียบเทียบได้ 
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ไม่เข้าถึงแม้ซึ่งกะละภาค นั่นคือความทุกข์ของโสดาบัน

ผูส้ตัตกัขตัตปุรมะ1 ผูเ้หน็ชดัตามเปน็จรงิ วา่ “ทกุข ์เป็น

อย่างน้ี เหตุให้เกิดทุกข์ เป็นอย่างน้ี ความดับไม่เหลือแห่ง

ทุกข์ เป็นอย่างน้ี ทางดำาเนินให้ถึงซ่ึงความดับไม่เหลือแห่ง

ทุกข์ เป็นอย่างนี้” ดังนี้.

ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ 

เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเคร่ืองกระท�า

ให้รู้ว่า “ทุกข์ เป็นอย่างน้ี เหตุเกิดข้ึนแห่งทุกข์ เป็นอย่างน้ี 

ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้ ทางดำาเนินให้ถึง

ซึ่งความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้” ดังนี้.

1.  คือ พระโสดำบัน ที่ต้องมีก�ำเนิดอีกไม่เกิน ๗ ชำติ อันเป็นพระอริยบุคคล
ชั้นต้นที่สุดของจ�ำพวกโสดำบัน. แม้กระนั้น ก็ตรัสว่ำ ทุกข์หมดไปมำกกว่ำ 
ที่ยังเหลือ.
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[สูตรอื่นอุปมาเปรียบด้วย เม็ดกรวดเท่าเม็ดถั่วเขียว ๗ เม็ด กับ

ขนุเขาหมิาลยั (๑๙/๕๖๙/๑๗๔๕-๑๗๔๖).

อีกสตูรหน่ึงเปรียบ นํา้ตดิปลายใบหญ้าคากบันํา้ในสระกว้าง ๕๐ โยชน์ 

(๑๙/๕๗๒/๑๗๔๘).

อีกสตูรหน่ึงเปรียบ นํา้ ๒–๓ หยดกับนํา้ในแม่นํา้ ๕ สายรวมกัน 

(๑๙/๕๗๓/๑๗๔๙-๑๗๕๐).

อีกสตูรหน่ึงเปรียบ เมด็กระเบา ๗ เมด็กบัมหาปฐพี 

(๑๙/๕๗๔/๑๗๕๑-๑๗๕๒).

อีกสตูรหน่ึงเปรียบ นํา้ ๒–๓ หยดกับนํา้ทัง้มหาสมทุร 

(๑๙/๕๗๕/๑๗๕๓-๑๗๕๔).

อีกสตูรหน่ึงเปรียบ เมด็ผกักาด ๒–๓ เมด็กบัขนุเขาหมิาลยั

(๑๙/๕๗๖/๑๗๕๕-๑๗๕๖)] 

และยงัมีสตูรอกีกลุม่หน่ึง คอื สูตรที ่๑–๑๐ อภสิมยวรรค อภสิมยสงัยตุต์  

นทิาน. ส.ํ ๑๖/๑๖๘/๓๓๑ ตรสัแก่ภกิษทุัง้หลายทีเ่ชตวนั ประกอบด้วย

อปุมาหลายอย่างในแต่ละสูตร และมเีนือ้หาข้อความทีอ่ธบิาย เริม่ตัง้แต่ 

ดกู่อนภิกษุทัง้หลาย !  อปุมานีฉั้นใด อปุไมยกฉ็นันัน้... ไปจนจบประโยค

ว่า ...ผูเ้ป็นสตัตกัขตัตปุรมะ เหมือนกนัทกุตวัอกัษร มทีีต่่างกนัตรง

ข้อความต่อท้ายจากประโยคนี ้(ในทีแ่สดงไว้ทัง้ ๑๐ สูตร) จะต่อท้ายคํา 

สตัตกัขัตตปุรมะ ว่า “ภกิษทุัง้หลาย !  การรูพ้ร้อมเฉพาะซึง่ธรรม  
เป็นไปเพื่อประโยชน์อันใหญ่หลวงอย่างนี้ การได้เฉพาะซึ่งธรรมจักษุ 

เป็นไปเพื่อประโยชน์อันใหญ่หลวงอย่างนี้”.
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สามัญญผลในพุทธศาสนา 
เทียบกันไม่ได้ กับในลัทธิอื่น 

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๖๘-๑๖๙/๓๓๑-๓๓๒.

33 

ภิกษุท้ังหลาย !  เปรียบเหมือนบุรุษพึงโยนกรวดหิน 

มีประมาณเท่าเม็ดถ่ัวเขียวเจ็ดเม็ด เข้าไปท่ีเทือกเขาหลวง

ชือ่สิเนรุ. ภิกษทุัง้หลาย !  พวกเธอทัง้หลายจะพงึสำาคญั

ความข้อน้ี ว่าอย่างไร กรวดหินมีประมาณเท่าเม็ดถ่ัวเขียว 

เจ็ดเม็ด ที่บุรุษโยนเข้าไป (ที่เทือกเขาหลวงชื่อสิเนรุ)  

เป็นสิ่งที่มากกว่า หรือว่าเทือกเขาหลวงชื่อสิ เนรุ 

เป็นสิ่งที่มากกว่า ?

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  เทือกเขาหลวงชื่อสิเนรุนั้น

แหละ เป็นสิ่งที่มากกว่า. กรวดหินมีประมาณเท่าเม็ดถ่ัวเขียว

เจ็ดเม็ด ที่บุรุษโยนเข้าไป (ที่เทือกเขาหลวงชื่อสิเนรุ) มีประมาณ

น้อย. กรวดหินน้ีเมื่อนําเข้าไป เทียบกับเทือกเขาหลวงชื่อสิเนรุ 

ย่อมไม่เข้าถึงส่วนหนึ่งในร้อย ส่วนหนึ่งในพัน ส่วนหนึ่งในแสน”.
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ภิกษุท้ังหลาย !  อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น 

การบรรลุคุณวิเศษ แห่งสมณพราหมณ์ และ 

ปริพาชกผู้เป็นเดียรถีย์เหล่าอื่น เมื่อนำาเข้าไปเทียบกับ 

การบรรลุคุณวิเศษ ของอริยสาวก ซึ่งเป็นบุคคล 

ผู้ถึงพร้อมด้วย (สัมมา) ทิฏฐ ิ ย่อมไม่เข้าถึง ส่วนหนึ่ง

ในร้อย ส่วนหนึ่งในพัน ส่วนหนึ่งในแสน. 

ภิกษุท้ังหลาย !  บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วย (สัมมา) ทิฏฐิ 

เป็นผู้มีการบรรลุอันใหญ่หลวงอย่างนี้ เป็นผู้มีความรู้ยิ่ง

อันใหญ่หลวงอย่างนี้ ดังนี้ แล.
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ลักษณะแห่งผู้เจริญอินทรีย์ขั้นอริยะ 
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๕๔๕-๕๔๖/๘๖๓-๘๖๔

3๔ 

อานนท์ !  ผู้มีอินทรีย์อันอบรมแล้วในข้ันอริยะ

เป็นอย่างไรเล่า ?

อานนท์ !  ในกรณีนี้ 

ความพอใจ ความไม่พอใจ ความพอใจและไม่

พอใจ เกิดขึ้นแก่ภิกษุเพราะเห็นรูปด้วยตา...ฟังเสียงด้วย

ห.ู.. ดมกลิน่ดว้ยจมกู...ลิม้รสดว้ยลิน้...ถกูตอ้งสมัผสัด้วย 

ผิวกาย...รู้แจ้งธรรมารมณ์ด้วยใจ. 

ภิกษุนั้น 

ถ้าเธอหวังว่า จะเป็นผู้อยู่อย่างมีความรู้สึกว่า

ไม่ปฏิกูล ในสิ่งที่เป็นปฏิกูล ดังนี้ เธอก็อยู่อย่างผู้มี

ความรู้สึกว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งที่เป็นปฏิกูลนั้นได้.

ถ้าเธอหวังว่า จะเป็นผู้อยู่อย่างมีความรู้สึกว่า

ปฏิกูล ในสิ่งที่ไม่เป็นปฏิกูล ดังนี้ เธอก็อยู่อย่างผู้มี

ความรู้สึกว่าปฏิกูลในสิ่งที่ไม่เป็นปฏิกูลนั้นได้.
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ถ้าเธอหวังว่า จะเป็นผู้อยู่อย่างมีความรู้สึกว่า 

ไม่ปฏิกูล ท้ังในสิ่งท่ีเป็นปฏิกูลและไม่เป็นปฏิกูล ดังนี้ 

เธอก็อยู่อย่างผู้มีความรู้สึกว่าไม่ปฏิกูลทั้งในสิ่งที่เป็น

ปฏิกูลและไม่เป็นปฏิกูลนั้นได้.

ถ้าเธอหวังว่า จะเป็นผู้อยู่อย่างมีความรู้สึกว่า

ปฏิกูล ทั้งในสิ่งที่ไม่เป็นปฏิกูลและสิ่งที่เป็นปฏิกูล ดังนี้ 

เธอก็อยู่อย่างผู้มีความรู้สึกว่าปฏิกูลท้ังในสิ่งท่ีไม่เป็น

ปฏิกูลและสิ่งที่เป็นปฏิกูลนั้นได้.

และถ้าเธอหวังว่า จะเป็นผู้อยู่อย่างเว้นขาดจาก

ความรู้สึกว่าปฏิกูลและไม่ปฏิกูลทั้งสองอย่างเสียแล้ว 

อยู่อยา่งผูอ้เุบกขา มสีตสิมัปชัญญะ ดงันี ้ เธอกอ็ยูอ่ยา่ง 

ผู้อุเบกขามีสติสัมปชัญญะในสิ่งเป็นปฏิกูลและไม่เป็น

ปฏิกูลทั้งสองอย่างนั้นได้.

อานนท์ !  อย่างนี้แล ชื่อว่า 

ผู้มีอินทรีย์อันเจริญแล้วในขั้นอริยะ.
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พระโสดาบันกับพระอรหันต์ต่างกัน 
ในการเห็นธรรม 

-บาลี ขนฺธ. อํ. ๑๗/๑๙๖/๒๙๖-๒๙๗.

3๕ 

ภิกษุทั้งหลาย !  อุปาทานขันธ์ (ความยึดมั่นใน

ธรรมชาติ) ทั้งหลายเหล่านี้ มีอยู่ห้าอย่าง. 

ห้าอย่าง อย่างไรเล่า ? ห้าอย่าง คือ 

   รูปูปาทานขันธ์ 

   (ความยึดมั่นในรูปกาย) 

   เวทนูปาทานขันธ์ 

   [ความยึดมั่นในเวทนา (สุข ทุกข์ อุเบกขา)] 

   สัญญูปาทานขันธ์ 

   [ความยึดมั่นในสัญญา (ความจําได้หมายรู้)] 

   สังขารูปาทานขันธ์ 

   [ความยึดมั่นในสังขาร (ความคิดปรุงแต่ง)] 

   วิญญาณูปาทานขันธ์ 

   [ความยึดมั่นในวิญญาณ (ผู้รู้แจ้งซึ่งอารมณ์)]
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ภิกษุทั้งหลาย !  เม่ือใด อริยสาวก รู้ชัดแจ้งตาม 

เป็นจริง ซ่ึงความเกิดข้ึน (สมุทัย) ซ่ึงความต้ังอยู่ไม่ได้  

(อัตถังคมะ) ซ่ึงรสอร่อย (อัสสาทะ) ซ่ึงโทษอันต่�าทราม 

(อาทีนวะ) และซ่ึงอุบายเป็นเคร่ืองสลัดออก (นิสสรณะ) 

แห่งอุปาทานขันธ์ทั้งห้าเหล่านี้  

ภิกษุทั้งหลาย !  อริยสาวกนี้ เราเรียกว่า เป็น 

โสดาบัน มีอันไม่ตกต่ำาเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงแท้ต่อ

พระนิพพาน มีการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้า.

ภิกษุทั้งหลาย !  

อุปาทานขันธ์เหล่านี้ มีอยู่ห้าอย่าง.

ห้าอย่างอย่างไรเล่า ? ห้าอย่าง คือ 

   รูปูปาทานขันธ์ 

   เวทนูปาทานขันธ์ 

   สัญญูปาทานขันธ์ 

   สังขารูปาทานขันธ์ 

   วิญญาณูปาทานขันธ์
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ภกิษทุัง้หลาย !  เมื่อใด ภิกษ ุ รูช้ดัแจง้ตามเปน็

จรงิ ซึง่ความเกิดข้ึน ซึง่ความต้ังอยู่ไม่ได้ ซึง่รสอรอ่ย 

ซึ่งโทษอันต่�าทราม และซึ่งอุบายเป็นเครื่องสลัดออก 

แหง่อปุาทานขันธ์ท้ังห้าเหล่าน้ี ดงันีแ้ลว้ เปน็ผูห้ลดุพน้

แล้ว เพราะไม่มีความยึดมั่น. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุนี้  เราเรียกว่า เป็น 

พระอรหันต์ ผู้มีอาสวะสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว  

ทำากิจท่ีควรทำาสำาเร็จแล้ว มีภาระอันปลงลงแล้ว มี

ประโยชน์ตนอันตามถึงแล้ว มีสังโยชน์ในภพสิ้นไปรอบ

แล้ว เป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ ดังนี้ แล.
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พระโสดาบันกับพระอรหันต์ต่างกัน 
ในการเห็นธรรม (อีกนัยหนึ่ง) 

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๗๑-๒๗๒/๙๐๒-๙๐๕.

3๖ 

ภิกษุทั้งหลาย !  อินทรีย์หกเหล่านี้ มีอยู่. 

หกเหล่าไหนเล่า ? หกเหล่า คือ 

จักขุนทรีย์  โสตินทรีย์ 

ฆานินทรีย์  ชิวหินทรีย์ 

กายินทรีย์  มนินทรีย์.

ภิกษุทั้งหลาย !  เม่ือใด อริยสาวก รู้ชัดแจ้ง

ตามเป็นจริง ซึ่งความเกิดขึ้น ซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้  

ซึ่งรสอร่อย ซึ่งโทษอันต่�าทราม และซ่ึงอุบายเป็น

เครื่องสลัดออก แห่งอินทรีย์หกเหล่านี้ 

ภิกษุทั้งหลาย !  อริยสาวกนี้ เราเรียกว่า เป็น 

โสดาบัน มีอันไม่ตกตำ่าเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงแท้ต่อ

พระนิพพาน จักตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้า.
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ภิกษุทั้งหลาย !  อินทรีย์หกเหล่านี้ มีอยู่. 

หกเหล่าไหนเล่า ? หกเหล่า คือ 

จักขุนทรีย์ โสตินทรีย์ ฆานินทรีย์ 

ชิวหินทรีย์ กายินทรีย์ มนินทรีย์.

ภิกษุทั้ งหลาย !  เ ม่ือใด ภิกษุ รู้ชัดแจ้ง

ตามเป็นจริง ซึ่งความเกิดขึ้น ซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้  

ซึ่งรสอร่อย ซึ่งโทษอันต่�าทราม และซ่ึงอุบายเป็น 

เครื่องสลัดออก แห่งอินทรีย์หกเหล่านี้ ดังนี้ และ 

เป็นผู้หลุดพ้นแล้ว เพราะไม่มีความยึดมั่น. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุนี้  เราเรียกว่า เป็น 

พระอรหันต์ ผู้มีอาสวะส้ินแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว  

ทำากิจที่ควรทำาสำาเร็จแล้ว มีภาระอันปลงลงแล้ว มี

ประโยชน์ตนอันตามถึงแล้ว มีสังโยชน์ในภพสิ้นไปรอบ

แล้ว เป็นผู้หลุดพ้นแล้ว เพราะรู้โดยชอบ ดังนี้ แล.

(สูตรข้างบนน้ีทรงแสดงอินทรีย์โดยอายตนะภายในหก 

ยังมีสูตรอื่น (๑๙/๒๗๕/๙๑๔-๙๑๘) ทรงแสดงอินทรีย์โดย

เวทนาห้า คอื สขิุนทรย์ี ทกุขนิทรย์ี โสมนสัสนิทรย์ี โทมนสัสนิทรย์ี 

อุเปกขินทรีย์ ดังนี้ก็มี).
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ความลดหลั่นแห่งพระอริยบุคคล 
ผู้ปฏิบัติอย่างเดียวกัน 

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๐๑-๓๐๓/๕๒๘.

37 

ภิกษุทั้งหลาย !  สิกขาบทร้อยห้าสิบสิกขาบทนี้

ย่อมมาสู่อุทเทส ทุกกึ่งแห่งเดือนตามลำาดับ อันกุลบุตร 

ผูป้รารถนาประโยชนพ์ากนัศกึษาอยูใ่นสกิขาบทเหลา่นัน้.

ภิกษุทั้งหลาย !  สิกขาสามอย่างเหล่านี้ มีอยู่ 

อันเป็นที่ประชุมลงของสิกขาบททั้งปวงนั้น. 

สิกขาสามอย่างนั้น เป็นอย่างไรเล่า ? 

คือ อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขา. 

ภิกษุทั้งหลาย !  เหล่านี้แล สิกขาสามอย่าง  

อันเป็นที่ประชุมลงแห่งสิกขาบททั้งปวงนั้น.

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในกรณีนี้ เป็นผู้ท�าให้

บริบูรณ์ในศีล ท�าให้บริบูรณ์ในสมาธิ ท�าให้บริบูรณ์ 

ในปญัญา. เธอยงัลว่งสกิขาบทเลก็นอ้ยบา้ง และตอ้งออก

จากอาบตัเิล็กนอ้ยเหลา่นัน้บา้ง. ข้อนัน้เพราะเหตุไรเลา่ ? 
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ขอ้นัน้เพราะเหตวุา่ ไมม่ผีูรู้ใ้ดๆ กลา่วความอาภพั

ต่อการบรรลุโลกุตตรธรรม จักเกิดข้ึน เพราะเหตุสักว่า 

การล่วงสกิขาบทเล็กน้อย และการต้องออกจากอาบตัิเล็ก

น้อยเหล่านี้. ส่วนสิกขาบทเหล่าใดที่เป็นเบื้องต้นแห่ง

พรหมจรรย ์ทีเ่หมาะสมแก่พรหมจรรย ์ เธอเปน็ผูม้ศีลี

ยัง่ยนื มศีลีมัน่คงในสกิขาบทเหลา่นัน้ สมาทานศกึษา

อยู่ในสิกขาบททั้งหลาย. ภิกษุนั้น ได้กระท�าให้แจ้ง

ซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะ 

ความส้ินไปแห่งอาสวะท้ังหลาย ด้วยปัญญาอันยิ่งเองใน

ทิฏฐธรรมนี ้เข้าถึงแล้วแลอยู่.

หรอืว่า (บางพวก) ยงัไม่ได้ทำาให้เกดิม ี ยงัไม่ได้

แทงตลอด ซึง่อนาสววมิตุต ิแต่เพราะความสิน้ไปรอบแห่ง

โอรมัภาคยิสังโยชน์เบือ้งตำา่ห้า จงึเป็น อนัตราปรนิพิพายี

ผู้ปรินิพพานในระหว่างอายุยังไม่ทันถึงกึ่ง.

หรอืว่า (บางพวก) ยงัไม่ได้ทำาให้เกดิม ี ยงัไม่ได้

แทงตลอด ซึง่อนาสววมิตุต ิแต่เพราะความสิน้ไปรอบแห่ง

โอรมัภาคยิสังโยชน์เบ้ืองตำา่ห้า จงึเป็น อปุหัจจปรนิพิพายี 

ผู้ปรินิพพานเมื่ออายุพ้นกึ่งแล้วจวนถึงที่สุด.
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หรอืว่า (บางพวก) ยงัไม่ได้ทำาให้เกดิม ี ยงัไม่ได้

แทงตลอดซ่ึงอนาสววมิตุต ิ แต่เพราะความสิน้ไปรอบแห่ง

โอรมัภาคยิสงัโยชน์เบือ้งตำา่ห้า จงึเป็น อสงัขารปรนิพิพายี 

ผู้ปรินิพพานด้วยไม่ต้องใช้ความเพียรเรี่ยวแรง.

หรอืว่า (บางพวก) ยงัไม่ได้ทำาให้เกดิม ี ยงัไม่ได้

แทงตลอด ซึง่อนาสววมิตุต ิแต่เพราะความสิน้ไปรอบแห่ง

โอรมัภาคยิสงัโยชน์เบือ้งตำา่ห้า จงึเป็น สสงัขารปรนิพิพายี 

ผู้ปรินิพพานด้วยต้องใช้ความเพียรเรี่ยวแรง.

หรอืว่า (บางพวก) ยงัไม่ได้ทำาให้เกดิม ี ยงัไม่ได้

แทงตลอด ซึง่อนาสววมิตุต ิแต่เพราะความสิน้ไปรอบแห่ง

โอรมัภาคยิสงัโยชน์เบือ้งตำา่ห้า จงึเป็น อทุธงัโสโตอกนฏิ-

ฐคามี ผู้มีกระแสในเบื้องบนไปถึงอกนิฏฐภพ.

หรอืวา่ (บางพวก) ยงัไมไ่ด้ทำาใหเ้กดิม ี ยงัไมไ่ด้ 

แทงตลอด ซ่ึงอนาสววิมุตติ แต่เพราะความสิ้นไปรอบ 

แห่งสังโยชน์สาม และเพราะความที่ราคะ โทสะ โมหะ  

ก็เบาบางน้อยลง เป็น สกทาคาม ี ยังจะมาสู่โลกนี้อีก

ครั้งเดียวเท่านั้น แล้วย่อมกระทำาที่สุดแห่งทุกข์ได้.
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หรอืว่า (บางพวก) ยงัไม่ได้ทำาให้เกดิม ี ยงัไม่ได้

แทงตลอด ซึ่งอนาสววิมุตติ แต่เพราะความสิ้นไปรอบ

แห่งสังโยชน์สาม เป็นผู ้ เอกพีชี คือ จักเกิดในภพ 

แห่งมนุษย์อีกหนเดียวเท่านั้น แล้วย่อมกระทำาท่ีสุดแห่ง

ทุกข์ได้.

หรือว่า (บางพวก) ยังไม่ได้ทำาให้เกิดมี ยังไม่

ได้แทงตลอด ซึง่อนาสววิมตุต ิ แต่เพราะความสิน้ไปรอบ

แห่งสังโยชน์สาม เป็นผู ้โกลังโกละ จักต้องท่องเที่ยวไปสู่

สกลุอีกสองหรอืสามครัง้ แล้วย่อมกระทำาทีส่ดุแห่งทกุข์ได้.

หรอืว่า (บางพวก) ยงัไม่ได้ทำาให้เกดิม ี ยงัไม่ได้

แทงตลอด ซึง่อนาสววมิตุต ิแต่เพราะความสิน้ไปรอบแห่ง

สงัโยชน์สาม เป็นผู ้สตัตกัขตัตปุรมะ ยงัต้องท่องเทีย่วไป

ในภพแห่งเทวดาและมนุษย์อีกเจ็ดครั้ง เป็นอย่างมาก 

แล้วย่อมกระทำาที่สุดแห่งทุกข์ได้.

ภิกษุทั้งหลาย !  ผู้กระทำาได้เพียงบางส่วนย่อม

ทำาให้สำาเร็จได้บางส่วน ผู้ทำาให้บริบูรณ์ก็ย่อมทำาให้สำาเร็จ

ได้บริบูรณ์ ดังนั้น เราจึงกล่าวว่า สิกขาบททั้งหลาย  

ย่อมไม่เป็นหมันเลย ดังนี้ แล.
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หมายเหตผุูร้วบรวม 

๑. ถ้าพจิารณาจนจบเร่ืองจะเหน็ประเดน็แง่มุมของผลทีไ่ด้ไม่เท่า

กนัเกดิเนือ่งจากความบกพร่องในสกิขาบทเลก็น้อย (อภิสมาจาร) 

ของเธอซึง่ไม่มีผูรู้ใ้ดๆ มาบอกเธอถงึความอาภพัต่อโลกุตตรธรรม

เพราะการกระทาํน้ัน พวกทีก่าํลงั (พละ) ยงัไม่แก่กล้าจงึไม่สามารถ

ทาํให้เกดิมหีรอืแทงตลอดซึง่อนาสววมิตุตไิด้ จงึมคีวามลดหลัน่กัน

ออกไปในระดับความเป็นอริยบุคคล พระองค์จึงสรุปปิดท้ายว่า 

สกิขาบททัง้หลายท่ีทรงบญัญัตนิัน้ มิได้เปล่าประโยชน์เลย.

๒. แสดงถึงความบริบูรณ์ของสิกขาบทอันเพียงพอต่อความเป็น

อรยิบคุคลทีท่รงหมายถงึ กค็อื ปาฏโิมกข์ (คอืสกิขาบททีบ่ญัญตัิ

เพือ่เป็นเบือ้งต้นแห่งพรหมจรรย์).
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คนตกน�้า 7 จ�าพวก 
(ระดับต่างๆ แห่งบุคคลผู้ถอนตัวขึ้นจากทุกข์) 

-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๑๐-๑๒/๑๕.

38 

ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคลเปรียบด้วยบุคคลตกน้�า

เจ็ดจ�าพวก เหล่านี้ มีอยู่หาได้อยู่ในโลก. 

เจ็ดจำาพวกเหล่าไหนเล่า ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  ในกรณีนี้ 

(๑) บุคคลบางคน  จมน้�าคราวเดียวแล้วก็จมเลย

(๒) บุคคลบางคน  ผุดข้ึนคร้ังหน่ึงแล้วจึงจมเลย

(๓) บุคคลบางคน  ผุดข้ึนแล้ว ลอยตัวอยู่

(๔) บุคคลบางคน  ผุดข้ึนแล้ว เหลียวดูรอบๆ อยู่

(๕) บุคคลบางคน  ผุดข้ึนแล้ว ว่ายเข้าหาฝ่ัง

(๖) บุคคลบางคน  ผุดข้ึนแล้ว เดินเข้ามาถึงท่ีต้ืนแล้ว

(๗) บุคคลบางคน  ผุดข้ึนแล้ว ถึงฝ่ังข้ามข้ึนบกแล้ว

        เป็นพราหมณ์ยืนอยู่.
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(๑) ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคล จมน้�าคราวเดียว

แล้วก็จมเลย เป็นอย่างไรเล่า ?

ภกิษุทัง้หลาย !  บุคคลบางคนในกรณีน้ี ประกอบ

ด้วยอกุศลธรรมฝ่ายเดียว โดยส่วนเดียว. อย่างนี้แล 

เรียกว่า จมคราวเดียวแล้วก็จมเลย.

(๒) ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคล ผุดขึ้นคร้ังหน่ึง

แล้วจึงจมเลย เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคลบางคนในกรณีน้ี ผุดขึ้น 

คือ มีศรัทธาดีในกุศลธรรมทัง้หลาย มหีริดิ-ีมโีอตตปัปะด ี 

-มีวิริยะดี-มีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลาย. แต่ว่า

ศรัทธาเป็นต้นของเขา ไม่ต้ังอยู่นาน ไม่เจริญ เส่ือมส้ินไป. 

อย่างนี้แล เรียกว่า ผุดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วจึงจมเลย.

(๓) ภิกษุท้ังหลาย !  บุคคล ผุดข้ึนแล้วลอยตัว

อยู่ เป็นอย่างไรเล่า ? 

ภิกษุท้ังหลาย !  บุคคลบางคนในกรณีน้ี ผุดข้ึน 

คือ มีศรัทธาดีในกุศลธรรมท้ังหลาย มีหิริดี-มีโอตตัปปะดี  
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มีวิริยะดี-มีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลาย และศรัทธา

เป็นต้นของเขา ไม่เสื่อม ไม่เจริญ แต่ทรงตัวอยู่.  

อย่างนี้แล เรียกว่า ผุดขึ้นแล้วลอยตัวอยู่.

(๔) ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคล ผุดข้ึนแล้วเหลียว

ดูรอบๆ อยู ่ เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคลบางคนในกรณีนี้ ผุดขึ้น 

คือ มศีรัทธาดใีนกุศลธรรมทัง้หลาย มหีริดิ-ีมโีอตตัปปะดี 

-มีวิริยะดี-มีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลาย. บุคคล

นั้นเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์สาม เป็น โสดาบัน  

มคีวามไม่ตกต่ำาเป็นธรรมดา เป็นผู้เท่ียงแท้ต่อพระนิพพาน  

มีการตรัสรู้พร้อมในเบ้ืองหน้า. อย่างน้ีแล เรียกว่า ผุดข้ึนแล้ว 

เหลียวดูรอบๆ อยู่.

(๕) ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคล ผุดข้ึนแล้วว่าย

เข้าหาฝั่ง เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคลบางคนในกรณีน้ี ผุดข้ึน 

คือ มีศรัทธาดีในกุศลธรรมทัง้หลาย มหิีรดีิ-มโีอตตัปปะดี 
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-มีวิริยะดี-มีปัญญาดีในกุศลธรรมท้ังหลาย. บุคคลน้ัน 

เพราะความส้ินไปแห่งสังโยชน์สาม และเพราะความเบาบาง 

แห่งราคะ โทสะ โมหะ เป็น สกทาคามี มาสู่โลกนี้อีก 

เพียงครั้งเดียว แล้วทำาที่สุดแห่งทุกข์ได้. อย่างนี้แล  

เรียกว่า ผุดขึ้นแล้ว ว่ายเข้าหาฝั่ง.

(๖) ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคล ผุดขึ้นแล้วเดิน

เข้ามาถึงที่ตื้นแล้ว เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคลบางคนในกรณีนี้ ผุดขึ้น 

คือ มีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลาย มีหิริดี-มีโอตตัปปะ

ดี-มีวิริยะดี-มีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลาย. บุคคล 

นั้นเพราะความส้ินไปแห่งโอรัมภาคิยสังโยชน์ห้า เป็น 

โอปปาติกะ มีการปรินิพพานในภพนั้น ไม่เวียนกลับ

จากโลกนัน้เปน็ธรรมดา. อย่างนีแ้ล เรียกว่า ผดุขึน้แลว้ 

เดินเข้ามาถึงที่ตื้นแล้ว.

(๗) ภิกษุท้ังหลาย !  บุคคล ผุดขึ้นแล้ว ถึง

ฝัง่ขา้มขึน้บกแลว้ เปน็พราหมณ์ยนือยู ่เป็นอยา่งไรเลา่ ? 
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ภิกษุท้ังหลาย !  บุคคลบางคนในกรณีน้ี ผุดข้ึน 

คือ มีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลาย มีหิริดี-มีโอตตัปปะ

ดี-มีวริิยะด-ีมีปญัญาดใีนกศุลธรรมทัง้หลาย. บคุคลนัน้ 

ได้กระท�าให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหา 

อาสวะมิได้ (พระอรหันต์) เพราะความส้ินไปแห่งอาสวะ 

ท้ังหลาย ด้วยปัญญาอันย่ิงเองในทิฏฐธรรมน้ี เข้าถึงแล้วอยู่. 

อย่างนี้แล เรียกว่า ผุดขึ้นแล้ว ถึงฝั่งข้ามขึ้นบกแล้ว 

เป็นพราหมณ์ยืนอยู่.

ภิกษุท้ังหลาย !  เหล่านี้แล บุคคลเปรียบด้วย

บุคคลตกน้ำาเจ็ดจำาพวก ซึ่งมีอยู่ หาได้อยู่ ในโลก.
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คนมีกิเลสตกนรกทั้งหมดทุกคน  
จริงหรือ ? (บุคคลที่มีเชื้อเหลือ 9 จ�าพวก) 

-บาลี นวก. อํ. ๒๓/๓๙๑-๓๙๖/๒๑๖.

39 

เช้าวันหนึ่ง ท่านพระสารีบุตรครองจีวร ถือบาตร เข้าไป

บิณฑบาตในนครสาวัตถี ท่านเห็นว่าเวลายังเช้าเกินไปสําหรับ

การบิณฑบาต จึงแวะเข้าไปในอารามของพวกปริพาชกลัทธิ

อื่นได้ทักทายปราศรัยกันตามธรรมเนียมแล้ว นั่งลง ณ ส่วน

ข้างหนึ่ง. ก็ในเวลานั้นแล พวกปริพาชกทั้งหลายนั้น กําลังยก

ข้อความขึ้นกล่าวโต้เถียงกันอยู่ ถึงเรื่องบุคคลใด ใครก็ตาม ที่

ยังมีเชื้อเหลือ ถ้าตายแล้ว ย่อมไม่พ้นเสียจากนรก จากกำาเนิด

เดรัจฉาน จากวิสัยแห่งเปรต จากอบาย ทุคติ วินิบาต ไปได้

เลยสักคนเดียว ดังนี้. ท่านพระสารีบุตรไม่แสดงว่าเห็นด้วย 

และไม่คัดค้าน ข้อความของปริพาชกเหล่านั้น ลุกจากที่นั่งไป 

โดยคดิวา่ทลูถวายพระผูม้พีระภาคเจา้แลว้จกัไดท้ราบความขอ้นี.้  

ครัน้กลบัจากบณิฑบาต ภายหลงัอาหารแลว้ จงึเขา้ไปเฝา้พระผูม้-ี 

พระภาคเจ้า กราบทูลถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตอนเช้าทุกประการ. 

พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า 
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สารีบุตร !  พวกปริพาชกลัทธิอ่ืน ยังอ่อนความรู้  

ไม่ฉลาด จักรู้ได้อย่างไรกันว่า ใครมีเชื้อเหลือ ใครไม่มี

เชื้อเหลือ.

สารบีตุร !  บุคคลท่ีมีเช้ือ (กิเลส) เหลือ 9 จ�าพวก 

ดังท่ีจะกล่าวต่อไปนี้ แม้ตายไป ก็พ้นแล้วจากนรก  

พ้นแล้วจากกำาเนิดเดรัจฉาน พ้นแล้วจากวิสัยแห่งเปรต 

พ้นแล้วจากอบาย ทุคติ วินิบาต.

บุคคลเก้าจำาพวกเหล่านั้น เป็นอย่างไรเล่า ? 

เก้าจำาพวก คือ 

(๑) สารีบุตร !  บุคคลบางคนในกรณีน้ี เป็นผู้

ท�าได้เต็มท่ีในส่วนศีล ท�าได้เต็มท่ีในส่วนสมาธิ แต่ท�าได้

พอประมาณในส่วนปัญญา. เพราะทำาสังโยชน์ ๕ อย่าง  

ในเบื้องต้นให้สิ้นไป บุคคลนั้นเป็น อันตราปรินิพพายี  

ผู้จะปรินิพพานในระหว่างอายุยังไม่ทันถึงกึ่ง. 

สารีบุตร !  นี้เป็นบุคคลผู้มีเชื้อเหลือพวกที่ ๑  

ท่ีเม่ือตาย ก็พ้นแล้วจากนรก จากกำาเนิดเดรัจฉาน จากวิสัย

แห่งเปรต จากอบาย ทุคติ วินิบาต.
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(๒) สารบีตุร !  บคุคลบางคนในกรณีนี ้ เป็นผู้

ท�าได้เตม็ทีใ่นส่วนศลี ท�าได้เตม็ทีใ่นส่วนสมาธ ิแต่ท�าได้

พอประมาณในส่วนปัญญา. เพราะทำาสังโยชน์ ๕ อย่าง  

ในเบื้องต้นให้สิ้นไป บุคคลนั้นเป็น อุปหัจจปรินิพพายี

ผู้จะปรินิพพานเมื่ออายุพ้นกึ่งแล้วจวนถึงที่สุด. 

สารีบุตร !  นี้เป็นบุคคลผู้มีเชื้อเหลือพวกที่ ๒  

ที่เมื่อตาย ก็พ้นแล้วจากนรก จากกำาเนิดเดรัจฉาน จาก

วิสัยแห่งเปรต จากอบาย ทุคติ วินิบาต.

(๓) สารบีตุร !  บคุคลบางคนในกรณนีี ้ เป็นผู้

ท�าได้เตม็ทีใ่นส่วนศลี ท�าได้เตม็ทีใ่นส่วนสมาธ ิแต่ท�าได้

พอประมาณในส่วนปัญญา. เพราะทำาสังโยชน์ ๕ อย่าง  

ในเบื้องต้นให้สิ้นไป บุคคลนั้นเป็น อสังขารปรินิพพายี 

ผู้จะปรินิพพานโดยไม่ต้องใช้ความเพียรเรี่ยวแรง. 

สารีบุตร !  นี้เป็นบุคคลผู้มีเชื้อเหลือพวกที่ ๓  

ที่เมื่อตาย ก็พ้นแล้วจากนรก จากกำาเนิดเดรัจฉาน จาก

วิสัยแห่งเปรต จากอบาย ทุคติ วินิบาต.
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(๔) สารีบุตร !  บุคคลบางคนในกรณีน้ี เป็นผู้

ท�าได้เต็มท่ีในส่วนศีล ท�าได้เต็มท่ีในส่วนสมาธิ แต่ท�าได้

พอประมาณในส่วนปัญญา. เพราะทำาสังโยชน์ ๕ อย่าง  

ในเบื้องต้นให้สิ้นไป บุคคลนั้นเป็น สสังขารปรินิพพายี  

ผู้จะปรินิพพานโดยต้องใช้ความเพียรเรี่ยวแรง. 

สารีบุตร !  นี้เป็นบุคคลผู้มีเชื้อเหลือพวกที่ ๔  

ที่เมื่อตาย ก็พ้นแล้วจากนรก จากกำาเนิดเดรัจฉาน จาก

วิสัยแห่งเปรต จากอบาย ทุคติ วินิบาต.

(๕) สารบีตุร !  บคุคลบางคนในกรณนีี ้ เป็นผู้

ท�าได้เตม็ทีใ่นส่วนศลี ท�าได้เตม็ทีใ่นส่วนสมาธ ิแต่ท�าได้

พอประมาณในส่วนปัญญา. เพราะทำาสังโยชน์ ๕ อย่าง 

ในเบ้ืองต้นให้สิน้ไป บคุคลนัน้เป็น อทุธงัโสโตอกนฏิฐคามี

ผู้มีกระแสในเบื้องบนไปถึงอกนิฏฐภพ. 

สารีบุตร !  นี้เป็นบุคคลผู้มีเชื้อเหลือพวกที่ ๕ 

ท่ีเม่ือตาย ก็พ้นแล้วจากนรก จากกำาเนิดเดรัจฉาน จากวิสัย

แห่งเปรต จากอบาย ทุคติ วินิบาต.
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(๖) สารีบุตร !  บุคคลบางคนในกรณีนี้ เป็นผู้ 

ท�าได้เต็มท่ีในส่วนศีล แต่ท�าได้พอประมาณในส่วนสมาธิ 

ท�าได้พอประมาณในส่วนปัญญา. เพราะทำาสังโยชน์ ๓ อย่าง

ให้สิ้นไป และเพราะมีราคะ โทสะ โมหะ เบาบางน้อยลง 

เป็น สกทาคาม ี  ยังจะมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวเท่านั้น 

แล้วกระทำาที่สุดแห่งทุกข์ได้. 

สารีบุตร !  นี้เป็นบุคคลผู้มีเชื้อเหลือพวกที่ ๖  

ที่เมื่อตาย ก็พ้นแล้วจากนรก จากกำาเนิดเดรัจฉาน จาก

วิสัยแห่งเปรต จากอบาย ทุคติ วินิบาต.

(๗) สารีบุตร !  บุคคลบางคนในกรณีนี้ เป็นผู ้

ท�าได้เต็มท่ีในส่วนศีล แต่ท�าได้พอประมาณในส่วน

สมาธิ ท�าได้พอประมาณในส่วนปัญญา. เพราะทำา

สงัโยชน์ ๓ อย่างให้สิน้ไป บคุคลนัน้เป็น โสดาบันผู้มีพชื

หนเดียว คือ จักเกิดในภพแห่งมนุษย์อีกหนเดียวเท่านั้น 

แล้วกระทำาที่สุดแห่งทุกข์ได้. 

สารีบุตร !  นี้เป็นบุคคลผู้มีเชื้อเหลือพวกที่ ๗  

ที่เมื่อตาย ก็พ้นแล้วจากนรก จากกำาเนิดเดรัจฉาน จาก

วิสัยแห่งเปรต จากอบาย ทุคติ วินิบาต.
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(๘) สารีบุตร !  บุคคลบางคนในกรณีนี้ เป็นผู้ 

ท�าได้เต็มท่ีในส่วนศีล แต่ท�าได้พอประมาณในส่วนสมาธิ 

ท�าได้พอประมาณในส่วนปัญญา. เพราะทำาสังโยชน์ ๓ อย่าง

ให้สิ้นไป บุคคลผู้น้ันเป็น โสดาบันผู้ต้องท่องเท่ียวไปสู่สกุล

อีก ๒ หรือ 3 คร้ัง แล้วกระทำาท่ีสุดแห่งทุกข์ได้.

สารีบุตร !  นี้เป็นบุคคลผู้มีเชื้อเหลือพวกที่ ๘  

ท่ีเม่ือตาย ก็พ้นแล้วจากนรก จากกำาเนิดเดรัจฉาน จากวิสัย

แห่งเปรต จากอบาย ทุคติ วินิบาต.

(๙) สารีบุตร !  บุคคลบางคนในกรณีนี้ เป็นผู้ 

ท�าได้เต็มท่ีในส่วนศีล แต่ท�าได้พอประมาณในส่วนสมาธิ 

ท�าได้พอประมาณในส่วนปัญญา. เพราะทำาสังโยชน์ ๓ อย่าง 

ให้ส้ินไป บุคคลน้ันเป็น โสดาบันผู้ต้องเท่ียวไปในเทวดา

และมนุษย์อีก 7 ครั้งเป็นอย่างมาก แล้วกระทำาที่สุด

แห่งทุกข์ได้. 

สารีบุตร !  นี้เป็นบุคคลผู้มีเชื้อเหลือพวกที่ ๙  

ท่ีเม่ือตาย ก็พ้นแล้วจากนรก จากกำาเนิดเดรัจฉาน จากวิสัย

แห่งเปรต จากอบาย ทุคติ วินิบาต.
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สารีบุตร !  ปริพาชกลัทธิอื่น ยังอ่อนความรู้ 

ไม่ฉลาด จักรู้ได้อย่างไรกันว่า ใครมีเชื้อเหลือ ใครไม่มี

เชื้อเหลือ. สารีบุตร !  บุคคลเหล่านี้แล ที่มีเชื้อเหลือ 

๙ จำาพวก เมื่อตายไป ก็พ้นแล้วจากนรก จากกำาเนิด

เดรัจฉาน จากวิสัยแห่งเปรต จากอบาย ทุคติ วินิบาต.

สารีบุตร !  ธรรมปริยายข้อนี้ ยังไม่เคยแสดง

ให้ปรากฏ แก่หมู่ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาทั้งหลาย

มาแต่กาลก่อน. 

ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ? 

เพราะเราเห็นว่าถ้าเขาเหล่าน้ันได้ฟังธรรมปริยาย

ข้อนี้แล้ว จักพากันเกิดความประมาท 

อนึ่งเล่า ธรรมปริยายเช่นนี้ เป็นธรรมปริยาย  

ที่เรากล่าว ต่อเมื่อถูกถามเจาะจงเท่านั้น ดังนี้ แล.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : คู่มือโสดาบัน

ผลแปดประการอันเป็นภาพรวม 
ของความเป็นพระโสดาบัน 

-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๘๓-๔๘๕/๔๕๐-๔๕๑.

๔0 

ภิกษุทั้งหลาย !  ถูกแล้ว !   

เมื่อเป็นอย่างนี้ก็เป็นอันว่า 

พวกเธอทั้งหลายก็กล่าวอย่างนั้น 

แม้เราตถาคตก็กล่าวอย่างนั้น ว่า 

“เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ย่อมไม่มี 

เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้ย่อมดับ1 

1.  ค�ำบำลีของประโยคนี้มีว่ำ “อิมสฺมึ อสติ อิท� น โหติ อิมสฺส นิโรธำ  
อิท� นิรุชฺฌติ” เป็นกำรอธิบำยล�ำดับเหตุในกำรดับไปแห่งระบบสมมติ  
(คือระบบธรรมชำติที่มีกำรเกิด แก่ ตำย ทุกสิ่ง ทั้งรูปและนำม).
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กล่าวคือ 

เพราะมีความดับแห่งอวิชชา จึงมีความดับแห่งสังขาร

เพราะมีความดับแห่งสังขาร จึงมีความดับแห่งวิญญาณ

เพราะมีความดับแห่งวิญญาณ จึงมีความดับแห่งนามรูป 

เพราะมีความดับแห่งนามรูป จึงมีความดับแห่งสฬายตนะ 

เพราะมีความดับแห่งสฬายตนะ จึงมคีวามดับแห่งผัสสะ

เพราะมีความดับแห่งผัสสะ จึงมีความดับแห่งเวทนา

เพราะมีความดับแห่งเวทนา จึงมีความดับแห่งตัณหา

เพราะมีความดับแห่งตัณหา จึงมีความดับแห่งอุปาทาน

เพราะมีความดับแห่งอุปาทาน จึงมีความดับแห่งภพ

เพราะมีความดับแห่งภพ  จึงมีความดับแห่งชาติ

เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแล

ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย

จึงดับสิ้น 

ความดับลงแห่งกองทุกข์ท้ังส้ินน้ี ย่อมมีด้วยอาการอย่างน้ี”.

(๑) ภิกษุทั้งหลาย !  จะเป็นไปได้ไหมว่า พวก

เธอเม่ือรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้ จึงพึงแล่นไปสู่ ทิฏฐิ

อันปรารภที่สุดในเบ้ืองต้น (ความเห็นท่ีนึกถึงขันธ์ในอดีต) 

ว่า “ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต เราได้มีแล้วหรือหนอ 
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เราไม่ได้มีแล้วหรือหนอ เราได้เป็นอะไรแล้วหนอ เราได้

เป็นอย่างไรแล้วหนอ เราเป็นอะไรแล้ว จึงได้เป็นอะไรอีก

แล้วหนอ” ดังน้ี ?
“ข้อนั้น หามิได้ พระเจ้าข้า !”.

(๒) ภกิษทุัง้หลาย !  หรอืว่า จะเป็นไปได้ไหมว่า

พวกเธอ เม่ือรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้ จะพึงแล่นไปสู่

ทิฏฐิอันปรารภที่สุดในเบ้ืองปลาย (ความเห็นที่นึกถึงขันธ์ใน

อนาคต) ว่า “ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต เราจักมี 

หรือหนอ เราจักไม่มีหรือหนอ เราจักเป็นอะไรหนอ  

เราจักเป็นอย่างไรหนอ เราเป็นอะไรแล้ว จักเป็นอะไร 

ต่อไปหนอ” ดังนี้  ?
“ข้อนั้น หามิได้ พระเจ้าข้า !”.

(๓) ภิกษุทั้งหลาย !  หรือว่า จะเป็นไปได้ไหม

ว่าพวกเธอ เมื่อรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้ จะพึงเป็นผู้ 

มีความสงสัยเกี่ยวกับตน ปรารภกาลอันเป็นปัจจุบัน  

ในกาลนี้ว่า “เรามีอยู่หรือหนอ เราไม่มีอยู่หรือหนอ เรา

เป็นอะไรหนอ เราเป็นอย่างไรหนอ สัตว์นี้มาจากที่ไหน 

แล้ว จักเป็นผู้ไปสู่ที่ไหนอีกหนอ” ดังนี้ ?
“ข้อนั้น หามิได้ พระเจ้าข้า !”.
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(๔) ภกิษทุัง้หลาย !  หรอืว่า จะเป็นไปได้ไหมวา่  

พวกเธอ เม่ือรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้ แล้วจะพึงกล่าว

ว่า “พระศาสดาเป็นครูของพวกเรา ดังนั้น พวกเรา

ต้องกล่าวอย่างที่ท่านกล่าว เพราะความเคารพใน 

พระศาสดานั่นเทียว” ดังนี้ ?
“ข้อนั้น หามิได้ พระเจ้าข้า !”.

(๕) ภกิษทุัง้หลาย !  หรอืว่า จะเป็นไปได้ไหมวา่  

พวกเธอ เม่ือรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้ แล้วจะพึงกล่าว

ว่า “พระสมณะ (พระพุทธองค์) กล่าวแล้วอย่างนี้  

แตส่มณะทัง้หลายและพวกเราจะกลา่วอยา่งอืน่” ดังนี ้?
“ข้อนั้น หามิได้ พระเจ้าข้า !”.

(๖) ภิกษทุั้งหลาย !  หรือว่า จะเป็นไปได้ไหมว่า 

พวกเธอ เมื่อรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้ จะพึงประกาศ

การนับถือศาสดาอื่น ?
“ข้อนั้น หามิได้ พระเจ้าข้า !”.

(๗) ภิกษทุั้งหลาย !  หรือว่า จะเป็นไปได้ไหมว่า  

พวกเธอ เมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ จะพึงเวียนกลับ

ไปสู่การประพฤติซึ่งวัตตโกตูหลมงคลทั้งหลายตาม
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แบบของสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่าอื่นเป็นอันมาก  

โดยความเป็นสาระ ?
“ข้อนั้น หามิได้ พระเจ้าข้า !”.

(๘) ภิกษุทั้งหลาย !  พวกเธอ จะกล่าวแต่สิ่งที่

พวกเธอรู้เอง เห็นเอง รู้สึกเองแล้ว เท่านั้น มิใช่หรือ ?
“อย่างนั้น พระเจ้าข้า !”.

ภิกษุทั้งหลาย !  ถูกแล้ว. 

ภิกษุทั้งหลาย !  

พวกเธอทั้งหลาย เป็นผู้ที่เราน�าไปแล้วด้วยธรรมนี ้

อันเป็นธรรมท่ีบุคคลจะพึงเห็นได้ด้วยตนเอง (สนฺทิฏฐิโก) 

เป็นธรรมให้ผลไม่จ�ากัดกาล (อกาลิโก) 

เป็นธรรมที่ควรเรียกกันมาดู (เอหิปสฺสิโก) 

ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว (โอปนยิโก) 

อันวิญญูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตน (ปจฺจตฺตำ เวทิตพฺโพวิญฺญูหิ).

ภิกษุทั้งหลาย !  คำานี้เรากล่าวแล้ว หมายถึง 

คำาที่เราได้เคยกล่าวไว้แล้วว่า “ภิกษุท้ังหลาย !  ธรรมนี้  

เป็นธรรมที่บุคคลจะพึงเห็นได้ด้วยตนเอง เป็นธรรม

ใหผ้ลไม่จ�ากดักาล เปน็ธรรมท่ีควรเรยีกกันมาด ู ควร

น้อมเข้ามาใส่ตน อันวิญญูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตน” ดงันี.้
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

ระวังตายคาประตูนิพพาน !  
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๖๖-๖๙/๗๖.

๔1 

สุนักขัตตะ !  ข้อน้ีเป็นฐานะที่มีได้ คือ จะมภีิกษุ

บางรูปในกรณีนี้ มีความเข้าใจของตน มีความหมายอัน

สรุปได้อย่างนี้ เป็นต้นว่า “ตัณหานั้น สมณะกล่าวกันว่า 

เป็นลูกศร โทษอันมีพิษของอวิชชา ย่อมงอกงาม เพราะ

ฉันทราคะและพยาบาท ลูกศร คือ ตัณหาน้ัน เราละได้แล้ว 

โทษอันมีพิษของอวิชชา เราก็นำาออกไปหมดแล้ว เราเป็น

ผู้น้อมไปแล้วในนิพพานโดยชอบ” ดังนี้. แต่เธอนั้น

ย่อมตามประกอบซึ่งธรรมท้ังหลาย อันไม่เป็นที่สบาย

แก่ผู้น้อมไปแล้วในนิพพานโดยชอบ คือ ตามประกอบ

ซ่ึงธรรมอันไม่เป็นท่ีสบาย ในการเห็นรูปด้วยตา ฟังเสียง

ด้วยหู ดมกลิ่นด้วยจมูก ลิ้มรสด้วยลิ้น ถูกต้องโผฏฐัพพะ

ด้วยกาย รู้สึกธรรมารมณ์ด้วยใจ อันล้วนไม่เป็นที่สบาย. 

เม่ือเธอตามประกอบซึง่ธรรมอนัไมเ่ปน็ทีส่บายเหลา่นี ้อยู ่

ราคะย่อมเสียบแทงจิตของเธอ เธอมีจิตอันราคะเสียบแทง

แล้ว ย่อมถึงความตายหรือความทุกข์เจียนตาย.
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สนุกัขตัตะ !  เปรยีบเหมอืนบุรษุถกูยงิดว้ยลกูศร

อันอาบไว้ด้วยยาพิษอย่างแรงกล้า. มิตรอำามาตย์ญาติ- 

สาโลหิตของเขา จัดหาหมอผ่าตัดมารักษา หมอได้ใช้

ศสัตราชำาแหละปากแผลของเขา แลว้ใชเ้ครือ่งตรวจค้นหา

ลกูศร พบแลว้ถอนลูกศรออก กำาจดัโทษอนัเป็นพษิทีย่งัมี

เชื้อเหลือติดอยู่ จนรู้ว่าไม่มีเชื้อเหลือติดอยู่แล้วกล่าวแก่

เขาอย่างนีว้า่ “บรุุษผูเ้จรญิ !  ลกูศรถกูถอนออกแลว้ โทษ

อันเป็นพิษเรานำาออกจนไม่มีเชื้อเหลืออยู่แล้ว ท่านไม่มี

อันตรายอีกแล้ว. และท่านจะบริโภคอาหารได้ตามสบาย 

แตอ่ยา่ไปกนิอาหารชนดิทีไ่มส่บายแกแ่ผลอนัจะทำาใหแ้ผล

อกัเสบ และจงลา้งแผลตามเวลา ทายาท่ีปากแผลตามเวลา 

เมื่อท่านล้างแผลตามเวลา ทายาที่ปากแผลตามเวลา อย่า

ให้หนองและเลือดเกรอะกรังปากแผล และท่านอย่าเที่ยว

ตากลมตากแดด เมื่อเที่ยวตากลมตากแดด ก็อย่าให้ฝุ่น

ละอองและของโสโครกเขา้ไปในปากแผล. บรุุษผู้เจริญ !  

ท่านจงเป็นผู้ระวังรักษาแผล มีเรื่องแผลเป็นเรื่องสำาคัญ

เถอะนะ” ดังนี้. 
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บุรุษน้ัน มีความคิดว่า “หมอถอนลูกศรให้เรา

เสร็จแล้ว โทษอันเป็นพิษ หมอก็นำาออกจนไม่มีเชื้อเหลือ

อยู่แล้ว เราหมดอันตราย” เขาจึงบริโภคโภชนะที่แสลง 

เมือ่บรโิภคโภชนะทีแ่สลง แผลกก็�าเรบิ และเขาไมช่ะแผล

ตามเวลา ไม่ทายาที่ปากแผลตามเวลา เมื่อเขาไม่ชะแผล

ตามเวลา ไม่ทายาท่ีปากแผลตามเวลา หนองและเลือด 

ก็เกรอะกรังปากแผล และเขาเที่ยวตากลมตากแดด 

ปล่อยให้ฝุ่นละอองของโสโครกเข้าไปในปากแผล และ

เขาไม่ระวังรักษาแผล ไม่มีเรื่องแผลเป็นเรื่องสำาคัญ.  

เขานำาโทษพิษอันไม่สะอาดออกไปด้วยการกระทำาอัน 

ไม่ถูกต้องเหล่านี้ แผลจึงมีเชื้อเหลืออยู่ แผลก็บวมขึ้น 

เพราะเหตุทั้งสองนั้น. บุรุษนั้นมีแผลบวมแล้ว ก็ถึงซึ่ง

ความตายบ้าง หรือความทุกข์เจียนตายบ้าง นี้ฉันใด

สุนักขัตตะ !  ข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน คือ ข้อที่ 

ภิกษุบางรูป ส�าคัญตนว่าน้อมไปแล้วในนิพพานโดย

ชอบ... แต่ตามประกอบในธรรมไม่เป็นที่สบายแก่การ 

น้อมไปในนิพพานโดยชอบ... ราคะก็เสียบแทงจิตของเธอ.  

เธอมีจิตอันราคะเสียบแทงแล้ว ย่อมถึงความตาย
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หรือความทุกข์เจียนตาย. สุนักขัตตะ !  ในอริยวินัยนี้  

ความตายหมายถึงการบอกคืนสิกขา เวียนไปสู่เพศต่ำา 

ความทุกข์เจียนตายหมายถึงการต้องอาบัติ อันเศร้าหมอง

อย่างใดอย่างหนึ่ง แล.

(ภิกษุในกรณีนี้ มีการศึกษาดี ตั้งความปรารถนาดี แต่มี

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับตนเองและธรรมะ คือ เข้าใจไปว่า ลูกศร 

คอื ตณัหาเป็นส่ิงทีล่ะได้โดยไม่ต้องถอน อวชิชาเป็นสิง่ทีเ่หวีย่งทิง้

ไปได้โดยไม่ต้องกําจัดตัดราก และเข้าใจตัวเองว่า น้อมไปแล้วสู่

นพิพานโดยชอบดงัน้ี แต่แล้วกม็ากระทาํผดิในสิง่ทีไ่ม่เป็นทีส่บาย

แก่การน้อมไปในนิพพานนั้น ทั้งทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ  

จนราคะเกิดขึ้นเสียบแทงถึงแก่ความตายในอริยวินัย จึงเรียกว่า 

เขาล้มลงตายตรงหน้าประตูแห่งพระนิพพาน นั่นเอง).
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ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้า 
-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๓๑-๓๔/๒๐.

๔๒ 

ภิกษุทั้งหลาย !  การอยู่แบบพระอริยเจ้า ซึ่ง

พระอริยเจ้าท้ังหลาย ได้อยู่มาแล้วก็ดี กำาลังอยู่ในบัดน้ีก็ดี 

จักอยู่ต่อไปก็ดี มีเครื่องอยู่สิบประการเหล่านี้. 

สิบประการ อะไรบ้างเล่า ? สิบประการ คือ 

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในกรณีนี้ 

เป็นผู้ละองค์ห้าได้ขาด 

เป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์หก 

เป็นผู้มีอารักขาอย่างเดียว

เป็นผู้มีพนักพิงสี่ด้าน

เป็นผู้ถอนความเห็นว่าจริงดิ่งไปคนละทางขึ้นเสียแล้ว

เป็นผู้ละการแสวงหาสิ้นเชิงแล้ว 

เป็นผู้มีความด�าริอันไม่ขุ่นมัว 

เป็นผู้มีกายสังขารอันสงบร�างับแล้ว 

เป็นผู้มีจิตหลุดพ้นด้วยดี 

เป็นผู้มีปัญญาในความหลุดพ้นด้วยดี.
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(๑) ภิกษุเป็นผู้ละองค์ห้าได้ขาด

   เป็นอย่างไรเล่า ?

 ภิกษุในกรณีน้ี เป็นผู้ละกามฉันทะ ละพยาบาท 

ละถีนมิทธะ ละอุทธัจจกุกกุจจะ และละวิจิกิจฉาได้แล้ว. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุอย่างน้ี ช่ือว่าเป็นผู้ละองค์ห้าได้ขาด.

(๒) ภิกษุเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์หก 

   เป็นอย่างไรเล่า ?

ภกิษใุนกรณนีี ้ได้เหน็รูปด้วยตา ได้ฟังเสยีงด้วยหู 

ได้ดมกลิน่ด้วยจมกู ได้ลิม้รสด้วยลิน้ ได้สมัผสัโผฏฐพัพะ

ด้วยกาย และได้รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้ว ก็เป็นผู้ไม่ดีใจ 

ไม่เสียใจ มีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะอยู่ได้. ภิกษ ุ

ทั้งหลาย !  ภิกษุอย่างนี้ ชื่อว่าเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วย

องค์หก.

(๓) ภิกษุเป็นผู้มีอารักขาอย่างเดียว

   เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุในกรณีนี้ ประกอบการรักษาจิตด้วยสติ. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุอย่างนี้ ชื่อว่ามีอารักขาอย่างเดียว.
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(๔) ภิกษุเป็นผู้มีพนักพิงสี่ด้าน

   เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุในกรณีนี้ พิจารณาแล้วเสพของสิ่งหนึ่ง 

พิจารณาแล้วอดกลั้นของสิ่งหนึ่ง พิจารณาแล้วเว้นขาด

ของสิ่งหน่ึง พิจารณาแล้วบรรเทาของสิ่งหน่ึง. ภิกษุ 

ทั้งหลาย !   ภิกษุอย่างนี้ ชื่อว่าเป็นผู้มีพนักพิงสี่ด้าน.1

(๕) ภิกษุเป็นผู้ถอนความเห็นว่าจริงดิ่งไป 

   คนละทาง ขึน้เสยีแลว้ เปน็อยา่งไรเลา่ ? 

ภิกษุในกรณีนี้ เป็นผู้ถอน สละ คาย ปล่อย ละ 

ทิ้งเสียแล้ว ซึ่งความเห็นว่าจริงดิ่งไปคนละทางมากอย่าง  

ของเหล่าสมณพราหมณ์มากผู้ด้วยกัน ที่มีความเห็นว่า  

“โลกเที่ยง บ้าง โลกไม่เที่ยง บ้าง โลกมีที่สุด บ้าง  

โลกไม่มีที่สุด บ้าง ชีวะก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น บ้าง ชีวะ

ก็อันอื่น สรีระก็อันอื่น บ้าง ตถาคตภายหลังแต่การตาย 

ย่อมมีอีก บ้าง ตถาคตภายหลังแต่การตาย ย่อมไม่มีอีก 

บ้าง ตถาคตภายหลังแต่การตาย ย่อมมีอีกก็มี ไม่มีอีก

1.  กำรพิจำรณำแล้วเสพ อดกลัน้ งดเว้น บรรเทำ หำดรูำยละเอยีดท่ีตรสัไว้ได้ 
ในหนังสืออริยสัจจำกพระโอษฐ์ภำคต้น หน้ำ ๖๓๐-๖๓๓.
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ก็มี บ้าง ตถาคตภายหลังแต่การตาย ย่อมมีอีกก็หามิได้ 

ไม่มีอีกก็หามิได้ บ้าง. ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุอย่างนี้ ชื่อ

วา่เปน็ผูถ้อนความเหน็วา่จรงิดิง่ไปคนละทาง ข้ึนเสยีแลว้.

(๖) ภิกษุเป็นผู้ละการแสวงหาสิ้นเชิงแล้ว

   เป็นอย่างไรเล่า ? 

ภิกษุในกรณีนี้ เป็นผู้ละการแสวงหากามแล้ว  

เป็นผู้ละการแสวงหาภพแล้ว และการแสวงหาพรหมจรรย์

ของเธอน้ันก็ระงบัไปแลว้. ภกิษทุัง้หลาย !  ภกิษอุยา่งน้ี  

ชื่อว่าเป็นผู้ละการแสวงหาสิ้นเชิงแล้ว.

(๗) ภิกษุเป็นผู้มีความด�าริไม่ขุ่นมัว

   เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุในกรณีน้ี เป็นผู้ละความดำาริในทางกาม 

เสียแล้ว เป็นผู้ละความดำาริในทางพยาบาทเสียแล้ว และ

เป็นผู้ละความดำาริในทางเบียดเบียนเสียแล้ว. ภิกษุ 

ทัง้หลาย !  ภกิษุอย่างนี ้ช่ือวา่เป็นผูม้คีวามดำารไิมขุ่น่มัว.

(๘) ภิกษุเป็นผู้มีกายสังขารอันสงบร�างับแล้ว

   เป็นอย่างไรเล่า ? 
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ภิกษุในกรณีนี้เพราะละสุขเสียได้ เพราะละทุกข์

เสียได้ และเพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัส

ในกาลก่อนจึงบรรลุฌานที่ ๔ อันไม่มีทุกข์และสุข มีแต่

ความท่ีสติเป็นธรรมชาติท่ีบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขา แล้วแลอยู่.

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุอย่างนี้ ชื่อว่าเป็นผู้มีกายสังขาร 

อันสงบรำางับแล้ว.

(๙) ภิกษุเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นด้วยดี

   เป็นอย่างไรเล่า ?

ภกิษุในกรณนีี ้เป็นผูมี้จติหลดุพน้แล้วจากราคะ 

จากโทสะ จากโมหะ. ภกิษทุัง้หลาย !  ภกิษอุยา่งนี ้ชือ่วา่

เป็นผู้มีจิตหลุดพ้นด้วยดี.

(๑๐) ภิกษุเป็นผู้มีปัญญาในความหลุดพ้นด้วยดี 

   เป็นอย่างไรเล่า ? 

ภิกษุในกรณีน้ี ย่อมรู้ชัดว่า “เราละ ราคะ โทสะ โมหะ 

เสียแล้ว ถอนข้ึนได้กระท่ังราก ทำาให้เหมือนตาลยอดเน่า 

ไม่ให้มี ไม่ให้เกิดได้อีกต่อไป” ดังนี้. ภิกษุทั้งหลาย !   

ภิกษุอย่างนี้ ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาในความหลุดพ้นด้วยดี.
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ภกิษทุัง้หลาย !  ในกาลยดืยาวฝ่าย อดตี พระ-

อรยิเจ้าเหล่าใดเหลา่หนึง่ ไดเ้ปน็อยูแ่ลว้อยา่งพระอรยิเจา้ 

พระอริยเจ้าทั้งหมดเหล่านั้น ก็ได้เป็นอยู่แล้วในการอยู่

อย่างพระอริยเจ้าสิบประการนี้เหมือนกัน.

ภิกษุทัง้หลาย !  ในกาลยืดยาวฝ่าย อนาคต พระ-

อริยเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึ่ง จักเป็นอยู่อย่างพระอริยเจ้า  

พระอริยเจ้าทั้งหมดเหล่านั้น ก็จักเป็นอยู่ในการอยู่อย่าง

พระอริยเจ้าสิบประการนี้เหมือนกัน.

ภกิษทุัง้หลาย !  ในกาล บัดน้ี พระอริยเจ้าเหล่าใด 

เหล่าหน่ึง กำาลังเป็นอยู่อย่างพระอริยเจ้า พระอริยเจ้าท้ังหมด

เหล่าน้ัน ก็กำาลังเป็นอยู่ในการอยู่อย่างพระอริยเจ้าสิบประการ

น้ีเหมือนกัน.

ภิกษุทั้งหลาย !  การอยู่แบบพระอริยเจ้า ซึ่ง

พระอริยเจ้าทั้งหลายได้อยู่มาแล้วก็ดี กำาลังอยู่ในบัดนี้ก็ดี 

จักอยู่ต่อไปก็ดี มีเครื่องอยู่สิบประการเหล่านี้แล.
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ผู้สามารถละอาสวะทั้งหลาย 
ในส่วนที่ละได้ด้วยการเห็น 

-บาลี มู. ม. ๑๒/๑๒-๑๖/๑๒.

๔3 

ภิกษุทั้งหลาย !  อริยสาวกผู้มีการสดับ ได้เห็น 

พระอริยเจ้า ฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้า ได้รับ 

การแนะนำาในธรรมของพระอริยเจ้า ได้เห็นสัปบุรุษ 

ฉลาดในธรรมของสัปบรุษุ ไดร้บัการแนะนำาในธรรมของ

สัปบุรุษ ย่อมรู้ชัด ซึ่งธรรมทั้งหลายที่ควรกระทำาไวใ้นใจ 

และไม่ควรกระทำาไว้ในใจ. 

อริยสาวกนั้น รู้ชัดอยู่ซึ่งธรรมทั้งหลายที่ควร

กระท�าไว้ในใจและไม่ควรกระท�าไว้ในใจ ท่านย่อม

ไม่กระทำาไว้ในใจซ่ึงธรรมท้ังหลายท่ีไม่ควรกระทำาไว้ในใจ  

จะกระทำาไว้ในใจแต่ธรรมทั้งหลายที่ควรกระทำาไว้ในใจ

เท่านั้น.

ภกิษทุัง้หลาย !  ธรรมทัง้หลายอนัไมค่วรกระทำา

ไวใ้นใจ ทีอ่รยิสาวกทา่นไมก่ระทำาไวใ้นใจน้ัน เปน็อยา่งไร

เล่า ?
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ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อบุคคลกระทำาไว้ในใจซึ่ง

ธรรมเหล่าใด อยู่ กามาสวะ ภวาสวะ หรืออวิชชาสวะ 

กต็าม ทีย่งัไม่เกดิยอ่มเกดิข้ึน หรือท่ีเกดิข้ึนแล้วย่อมเจรญิ

ยิ่งขึ้น ธรรมเหล่านี้แล เป็นธรรมท่ีไม่ควรกระทำาไว้ในใจ 

ซึ่งอริยสาวกท่านไม่กระทำาไว้ในใจ.

ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรมทั้งหลาย อันเป็นธรรม

ที่ควรกระทำาไว้ในใจ ที่อริยสาวกท่านกระทำาไว้ในใจนั้น 

เป็นอย่างไรเล่า ? 

ภกิษทุัง้หลาย !  กามาสวะ ภวาสวะ หรืออวิชชาสวะ  

ก็ตาม ที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้ว 

ย่อมละไป แก่บุคคลผู้กระทำาซ่ึงธรรมเหล่าใดไว้ในใจ อยู่ 

ธรรมเหล่าน้ีแล เป็นธรรมท่ีควรกระทำาไว้ในใจ ซ่ึงอริยสาวก

ท่านกระทำาไว้ในใจ.

เพราะอริยสาวกนั้น

ไม่กระท�าไว้ในใจ ซึ่งธรรมทั้งหลายที่ไม่ควร

กระท�าไว้ในใจ 

แต่มากระท�าไว้ในใจ ซึ่งธรรมทั้งหลายที่ควร

กระท�าไว้ในใจเท่านั้น 
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อาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิด จึงไม่เกิดขึ้น และ

อาสวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมละไป. 

อริยสาวกนั้น ย่อม กระท�าไว้ในใจโดยแยบคาย 

ว่า “ทุกข์เป็นอย่างนี้ เหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้  

ความดับไมเ่หลอืแห่งทุกข์เปน็อยา่งนี ้ ทางด�าเนนิใหถ้งึ

ซึ่งความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้” ดังนี้. 

เมื่ออริยสาวกนี้ กระทำาไว้ในใจโดยแยบคายอยู่ 

อย่างนี้ สังโยชน์สาม  คือ  สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา  

สีลัพพตปรามาส ย่อมละไป. 

ภิกษุทั้งหลาย !  นี้เรากล่าวว่า  

อาสวะทั้งหลายจะพึงละเสียด้วยการเห็น.
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ความต่างแห่งผล 
เพราะความต่างแห่งอินทรีย์

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๖๖/๘๗๘-๘๗๙.

๔๔ 

ภิกษุท้ังหลาย !  อินทรีย์ ๕ ประการเหล่านี้มีอยู่  
๕ ประการเป็นอย่างไร? คือ สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์  
สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์. ภิกษุทั้งหลาย !  
เหล่านี้แล อินทรีย์ ๕ ประการ.

ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคลเป็นอรหันต์ เพราะ

อินทรีย์ ๕ ประการนี้เต็มบริบูรณ์ เป็นอนาคามี เพราะ
อนิทรยี ์๕ ยงัออ่นกว่าอนิทรย์ีของอรหันต ์ เปน็สกทาคาม ี
เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของอนาคามี เป็น
โสดาบนั เพราะอนิทรยี ์๕ ยงัออ่นกว่าอนิทรยีข์องสกทาคาม ี 
เป็นธัมมานุสารี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของ
โสดาบัน เป็นสัทธานุสารี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรีย์ของธัมมานุสารี. 

ภิกษุท้ังหลาย !  ด้วยอาการอย่างน้ี ความต่าง
แห่งผลย่อมมีได้เพราะความต่างแห่งอินทรีย์ ความต่าง
แห่งบุคคลย่อมมีได้เพราะความต่างแห่งผล.
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ภิกษุทั้งหลาย !  อินทรีย์ ๕ ประการเหล่านี้มีอยู่ 
๕ ประการเป็นอย่างไร? คือ สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์  
สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์. ภิกษุท้ังหลาย !  
เหล่านี้แล อินทรีย์ ๕ ประการ.

ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคลเป็นอรหันต์ เพราะ
อินทรีย์ ๕ ประการนี้เต็มบริบูรณ์ เป็นอันตราปรินิพพายี  
เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของอรหันต์ เป็น
อุปหัจจปรินิพพายี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์
ของอันตราปรินิพพายี เป็นอสังขารปรินิพพายี เพราะ
อนิทรย์ี ๕ ยงัออ่นกวา่อนิทรยีข์องอปุหจัจปรนิพิพาย ี เปน็

สสังขารปรินิพพายี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย ์
ของอสังขารปรินิพพายี เป็นอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี 
เพราะอนิทรยี ์๕ ยงัออ่นกว่าอนิทรีย์ของสสังขารปรินพิพาย ี 
เป็นสกทาคามี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของ 
อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เป็นโสดาบัน เพราะอินทรีย์ ๕ 
ยงัออ่นกวา่อนิทรยีข์องสกทาคาม ี เปน็ธมัมานสุาร ีเพราะ
อนิทรยี ์๕ ยงัออ่นกวา่อนิทรยีข์องโสดาบนั เปน็สทัธานสุาร ี 
เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของธัมมานุสารี.
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ภิกษุท้ังหลาย !  อินทรีย์ ๕ ประการเหล่านี้มีอยู่ 
๕ ประการเป็นอย่างไร? คือ สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์  
สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์. ภิกษุทั้งหลาย !  
เหล่านี้แล อินทรีย์ ๕ ประการ.

ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคลผู้เป็นอรหันต์ เพราะ
อินทรีย์ ๕ ประการนี้เต็มบริบูรณ์ เป็นผู้ปฏิบัติเพ่ือทำา 
อรหตัตผลใหแ้จง้ เพราะอนิทรยี ์๕ ยงัออ่นกว่าอินทรยีข์อง 
อรหนัต ์ เปน็อนาคาม ีเพราะอนิทรยี ์๕ ยงัออ่นกวา่อินทรยี ์
ของผูป้ฏบิตัเิพือ่ทำาอรหัตตผลใหแ้จง้ เปน็ผูป้ฏิบติัเพ่ือทำา
อนาคามิผลใหแ้จง้ เพราะอนิทรยี ์๕ ยงัออ่นกว่าอนิทรยีข์อง 

อนาคามี เป็นสกทาคามี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ 
ของผู้ปฏิบัติเพื่อทำาอนาคามิผลให้แจ้ง เป็นผู้ปฏิบัติ
เพื่อทำาสกทาคามิผลให้แจ้ง เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรยีข์องสกทาคาม ี เปน็โสดาบนั เพราะอนิทรยี ์๕ ยงั
อ่อนกว่าอินทรีย์ของผู้ปฏิบัติเพื่อทำาสกทาคามิผลให้แจ้ง 
เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำาโสดาปัตติผลให้แจ้ง เพราะอินทรีย์ ๕ 
ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของโสดาบัน

ภกิษทุัง้หลาย !  อนิทรยี ์๕ ประการนี ้ไมม่แีกผู่ใ้ด 
เสียเลยโดยประการท้ังปวง เราเรียกผู้น้ันว่า เป็นคนภายนอก  
ตั้งอยู่ในฝ่ายปุถุชน.
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ภิกษุทั้งหลาย !  อินทรีย์ ๕ ประการเหล่านี้มีอยู่ 
๕ ประการเป็นอย่างไร? คือ สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์  
สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์. ภิกษุท้ังหลาย !  
เหล่านี้แล อินทรีย์ ๕ ประการ.

ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคลเป็นอรหันต์ เพราะ
อินทรีย์ ๕ ประการนี้เต็มบริบูรณ์ เป็นอันตราปรินิพพายี  
เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของอรหันต์ เป็น
อุปหัจจปรินิพพายี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์
ของอันตราปรินิพพายี เป็นอสังขารปรินิพพายี เพราะ 
อนิทรย์ี ๕ ยงัออ่นกวา่อนิทรยีข์องอปุหจัจปรนิพิพาย ี เปน็ 
สสงัขารปรนิิพพาย ีเพราะอนิทรยี ์๕ ยงัออ่นกวา่อนิทรยีข์อง 
อสังขารปรินิพพายี เป็นอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เพราะ
อินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของสสังขารปรินิพพายี 
เป็นสกทาคามี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของ 
อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เป็นเอกพีชี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อน 
กวา่อินทรยีข์องสกทาคาม ี เปน็โกลงัโกละ เพราะอนิทรีย ์๕  
ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของเอกพีชี เป็นสัตตักขัตตุปรมะ
เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของโกลังโกละ เป็น
ธัมมานุสารีเพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าสัตตักขัตตุปรมะ 
เป็นสัทธานุสารีเพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของ
ธัมมานุสารี.
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ผู้ถึงไตรสรณคมน์ไม่ไปสู่วินิบาต
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๗๐/๑๕๒๗-๑๕๓๖.

๔๕ 

ครั้งนั้น เจ้ามหานามศากยราช เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มี-

พระภาคถึงท่ีประทับ ทรงถวายบังคมผู้มีภาคแล้วประทับน่ัง ณ ท่ีควร 

สว่นขา้งหน่ึง ครัน้แลว้ไดก้ราบทลูวา่ ข้าแตอ่งคผ์ูเ้จรญิ ขอประทาน

วโรกาส เจ้าสรกานิศากยะส้ินชนม์ ผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ท่านว่า 

เป็นโสดาบัน มีความไม่ตกต่ําเป็นธรรมดา เป็นผู้เท่ียงที่จะตรัสรู้

ในเบื้องหน้า ดังได้ยินมา พวกเจ้าศากยะมากด้วยกันมาประชุม

พร้อมกันแล้ว ย่อมยกโทษติเตียนบ่นว่า น่าอัศจรรย์หนอ ท่านผู้เจริญ  

ไม่เคยมีมาแล้วหนอ ท่านผู้เจริญ บัดน้ี ในที่นี้ ใครเล่าจักไม่เป็น

โสดาบัน เพราะเจา้สรกานศิากยะสิน้ชนมแ์ลว้ พระผูมี้พระภาคทรง

พยากรณ์ท่านว่า เป็นโสดาบัน ... เจ้าสรกานิศากยะถึงความเป็น 

ผู้ทุรพลด้วยสิกขา เสวยน้ําจัณฑ์.

มหาราช ! อบุาสกผูถ้งึพระพทุธเจา้ พระธรรม และ
พระสงฆ ์วา่เปน็สรณะตลอดกาลนาน จะพงึไปสูว่นิบิาตได้ 
อย่างไร? ก็บุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูก พึงกล่าวอุบาสกนั้น
ว่า เป็นอุบาสกผู้ถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ 
ว่าเป็นสรณะตลอดกาลนาน บุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูก พึง
กล่าวเจ้าสรกานิศากยะว่า เจ้าสรกานิศากยะเป็นอุบาสก 
ผู้ถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ว่าเป็นสรณะ
ตลอดกาลนาน จะพึงไปสู่วินิบาตได้อย่างไร.
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มหาราช ! บุคคลบางคนในโลกนี้ ประกอบด้วย
ความเล่ือมใสอันไม่หว่ันไหวในพระพุทธเจ้า ... ในพระธรรม  
... ในพระสงฆ์ ... มีปัญญาร่าเริง เฉียบแหลม และ
ประกอบด้วยวิมุตติ เขาย่อมกระทำาให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ 
ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลาย
สิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ บุคคล
แม้นี้พ้นจากนรก กำาเนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย อบาย ทุคติ 
วินิบาต.

มหาราช ! กบ็คุคลบางคนในโลกนี ้ประกอบดว้ย 
ความเล่ือมใสอันไม่หว่ันไหวในพระพุทธเจ้า ... ในพระธรรม  
... ในพระสงฆ์ ... มีปัญญาร่าเริง เฉียบแหลม แต่ไม่
ประกอบด้วยวิมุตติ เพราะสังโยชน์อันเปน็ส่วนเบื้องต่ำา ๕ 
ส้ินไป เขายอ่มเปน็โอปปาตกิะ จักปรนิพิพานในภพทีเ่กิด
นัน้ มีอันไม่กลับจากโลกนัน้เปน็ธรรมดา บคุคลแมน้ีก้พ็น้
จากนรก กำาเนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย อบาย ทุคติ วินิบาต.

มหาราช ! กบ็คุคลบางคนในโลกนี ้ประกอบดว้ย 
ความเล่ือมใสอันไม่หว่ันไหวในพระพุทธเจ้า ... ในพระธรรม  
... ในพระสงฆ ์... ไมม่ปัีญญารา่เรงิ ไมเ่ฉียบแหลมและไม่
ประกอบดว้ยวมิตุต ิเพราะสงัโยชน ์๓ สิน้ไป (และ) เพราะ
ราคะ โทสะ และโมหะเบาบาง เขาย่อมเป็นสกทาคามี  



เปิดธรรมที่ถูกปิด : คู่มือโสดาบัน

187

มาสูโ่ลกนีอี้กคราวเดยีวเทา่นัน้ จะกระทำาทีส่ดุแห่งทกุข์ได้  
บุคคลแม้นี้ก็พ้นจากนรก กำาเนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย 
อบาย ทุคติ วินิบาต.

มหาราช ! กบ็คุคลบางคนในโลกนี ้ประกอบดว้ย 
ความเล่ือมใสอันไม่หว่ันไหวในพระพุทธเจ้า ... ในพระธรรม  
... ในพระสงฆ์ ... ไม่มีปัญญาร่าเริง ไม่เฉียบแหลมและ
ไม่ประกอบด้วยวิมุตติ เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป เขาย่อม
เป็นโสดาบัน มีความไม่ตกต่ำาเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงที่
จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า บุคคลแม้น้ีก็พ้นจากนรก กำาเนิด
เดรัจฉาน เปรตวิสัย อบาย ทุคติ วินิบาต.

มหาราช ! กบ็คุคลบางคนในโลกน้ี ไม่ประกอบด้วย 
ความเล่ือมใสอันไม่หว่ันไหวในพระพุทธเจ้า ... ในพระธรรม  
... ในพระสงฆ์ ... ไม่มีปัญญาร่าเริง ไม่เฉียบแหลมและ 
ไม่ประกอบด้วยวิมุตติ แต่ว่าเขามีธรรมเหล่านี้  คือ  
สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ 

ธรรมทั้งหลายท่ีตถาคตประกาศแล้ว ย่อมทนซึ่งการเพ่ง
ด้วยปัญญาของเขา (ยิ่ง) กว่าประมาณ บุคคลแม้นี้ก็ไม่ไป 
สู่นรก กำาเนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย อบายทุคติ วินิบาต.

มหาราช ! กบ็คุคลบางคนในโลกน้ี ไม่ประกอบด้วย 
ความเล่ือมใสอันไม่หว่ันไหวในพระพุทธเจ้า ... ในพระธรรม  
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... ในพระสงฆ์ ... ไม่มีปัญญาร่าเริง ไม่เฉียบแหลมและ 
ไม่ประกอบด้วยวิมุตติ แต่ว่าเขามีธรรมเหล่าน้ี คือ สัทธินทรีย์  
วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์์ และเขา 
มีศรัทธา มีความรักในตถาคตพอประมาณ บุคคลแม้นี้ก ็
ไม่ไปสู่นรก กำาเนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย อบาย ทุคติ 
วินิบาต.

มหาราช ! ถ้าแม้ต้นไม้ใหญ่เหล่านี้ พึงรู้ทั่วถึง 
สุภาษิตทุพภาษิตไซร้ เราก็จะพึงพยากรณ์ต้นไม้ใหญ่ 
เหล่าน้ีว่า เป็นโสดาบัน มีความไม่ตกต่ำาเป็นธรรมดา เป็น 
ผู้เท่ียงท่ีจะตรัสรู้ในเบ้ืองหน้า จะป่วยการกล่าวไปไยถึง 

เจ้าสรกานิศากยะ เจ้าสรกานิศากยะ สมาทานสิกขาในเวลา
ส้ินชนม์.
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ผู้สิ้นความสงสัย (พระโสดาบัน)  
ในกรณีของความเห็น 
ที่เป็นไปในลักษณะถือมั่นว่าของเรา 

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๔๐-๒๕๑/๔๑๙-๔๒๐.

๔๖ 

ภกิษุทัง้หลาย !  เมือ่อะไรมีอยู ่เพราะเขา้ไปอาศัย
ซึ่งอะไร เพราะยึดมั่นซึ่งอะไร ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ 
ว่า “นั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเรา”?

“ข้าแต่พระองค์ผู ้เจริญ !  ธรรมทั้งหลาย ของพวก 

ข้าพระองค์ มีพระผู้มีพระภาคเป็นมูล มีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นํา 

มพีระผูม้พีระภาคเป็นทีพ่ึง่. ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ ! เป็นการชอบแล้ว 

หนอ ขอให้อรรถแห่งภาษิตนั้น จงแจ่มแจ้งกะพระผู้มีพระภาค

เองเถิด ภิกษุทั้งหลายได้ฟังจากพระผู้มีพระภาคแล้ว จักทรงจําไว้ 

ดังนี”้. 

ภิกษุท้ังหลาย !  เม่ือรูปมีอยู่ เพราะเขา้ไปอาศัยซึง่
รูป เพราะยึดม่ันซ่ึงรูป ทิฏฐิจึงเกิดข้ึนอย่างน้ีว่า น่ันของเรา  
น่ันเป็นเรา น่ันเป็นตัวตนของเรา. 

(ในกรณแีห่งเวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ กม็ถ้ีอยคาํ

ทีต่รสัอย่างเดียวกนัทกุตวัอกัษรกบัในกรณแีห่งรปูนี ้ต่างกนัแต่เพยีง

ชื่อแห่งขันธ์แต่ละขันธ์ เท่านั้น).
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ภกิษทุัง้หลาย !  เธอท้ังหลายจะสำาคัญความข้อน้ัน 
ว่าอย่างไร รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง?

“ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า !”.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า?
“เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า !”.

ก็ส่ิงใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา เพราะไม่ถือม่ันส่ิงน้ัน ทิฏฐิจะพึงเกิดข้ึนอย่างน้ีว่า 
น่ันของเรา น่ันเป็นเรา น่ันเป็นตัวตนของเรา บ้างไหม?

“ไม่พึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า !”.

(ในกรณแีห่งเวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ กม็ถ้ีอยคาํ

ทีต่รสัอย่างเดียวกนัทุกตวัอกัษรกบัในกรณแีห่งรปูนี ้ต่างกนัแต่เพยีง

ชื่อแห่งขันธ์แต่ละขันธ์ เท่านั้น).

แม้สิ่งที่บุคคลเห็นแล้ว ฟังแล้ว ทราบแล้ว รู้แจ้ง
แล้ว ถึงแล้ว แสวงหาแล้ว ใคร่ครวญแล้วด้วยใจ ส่ิงนั้น
เที่ยงหรือไม่เที่ยง?

“ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า !”.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า?

“เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า !”.
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ก็ส่ิงใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา เพราะไม่ถือม่ันส่ิงน้ัน ทิฏฐิจะพึงเกิดข้ึนอย่างน้ีว่า 
น่ันของเรา น่ันเป็นเรา น่ันเป็นตัวตนของเรา บ้างไหม?

“ไม่พึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า !”.

ภกิษทุัง้หลาย !  ในกาลใดแล อรยิสาวกละความ
สงสัยในฐานะ ๖ ประการเหล่านี้ ชื่อว่าเป็นอันละความ
สงสัยแม้ในทุกข์ แม้ในทุกขสมุทัย แม้ในทุกขนิโรธ แม้ใน 
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา. ภิกษุทั้งหลาย !  เม่ือนั้น 
อริยสาวกนี้เราเรียกว่า เป็นโสดาบัน มีความไม่ตกต่ำาเป็น
ธรรมดา เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า.
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ผู้สิ้นความสงสัย (พระโสดาบัน)  
ในกรณีของความเห็น 
ที่เป็นสัสสตทิฏฐ ิ

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๕๑-๒๕๒/๔๒๑-๔๒๒.

๔7 

ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่ออะไรมีอยู่ เพราะเข้าไป
อาศัยซึ่งอะไร เพราะยึดมั่นซึ่งอะไร ทิฏฐิจึงเกิดขึ้น
อย่างนี้ว่า “ตนก็อันนั้น โลกก็อันนั้น เรานั้นละโลกไปแล้ว 
จักเป็นผู้เที่ยง ยั่งยืน มั่นคง มีความไม่เปลี่ยนแปลงเป็น
ธรรมดา” ดังนี้?

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! ธรรมท้ังหลาย ของพวก 

ข้าพระองค์ มีพระผู้มีพระภาคเป็นมูล มีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นํา 

… ภกิษทุัง้หลายไดฟ้งัจากพระผูม้พีระภาคแลว้ จกัทรงจําไว ้ดังน้ี”. 

ภิกษุทั้งหลาย !  เม่ือรูปมีอยู่ เพราะเข้าไปอาศัย

ซึง่รปู เพราะยดึมัน่ซึง่รูป ทิฏฐิจงึเกดิข้ึนอย่างนี ้ตนกอ็นันัน้  
โลกก็อันนั้น เรานั้นละโลกไปแล้ว จักเป็นผู้เที่ยง ยั่งยืน 
มั่นคง มีความไม่เปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดา. 

(ในกรณแีห่งเวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ กม็ถ้ีอยคาํ

ทีต่รสัอย่างเดียวกนัทุกตวัอกัษรกบัในกรณแีห่งรปูนี ้ต่างกนัแต่เพยีง

ชื่อแห่งขันธ์แต่ละขันธ์ เท่านั้น).
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ภกิษทุัง้หลาย !  เธอท้ังหลายจะสำาคัญความข้อน้ัน  
ว่าอย่างไร รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง?

“ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า !”.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า?
“เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า !”.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา เพราะไมถ่อืมัน่ในสิง่นัน้ ทฏิฐยิอ่มเกดิขึน้อยา่งนี ้
ว่า ตนก็อันนั้น … มีความไม่เปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดา 

บ้างไหม?
“ไม่พึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า !”.

(ในกรณแีห่งเวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ กม็ถ้ีอยคาํ

ทีต่รสัอย่างเดียวกนัทกุตวัอกัษรกบัในกรณแีห่งรปูนี ้ต่างกนัแต่เพยีง

ชื่อแห่งขันธ์แต่ละขันธ์ เท่านั้น).

แม้สิ่งที่บุคคลเห็นแล้ว ฟังแล้ว ทราบแล้ว รู้แจ้ง

แล้ว ถึงแล้ว แสวงหาแล้ว ใคร่ครวญแล้วด้วยใจ ส่ิงนั้น

เที่ยงหรือไม่เที่ยง?
“ไม่เที่ยง เจ้าข้า !”.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า?
“เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า !”.



พุทธวจน - หมวดธรรม 

194

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา เพราะไม่ถือมัน่ในสิง่นัน้ ทฏิฐยิอ่มเกดิขึน้อยา่งนี ้
ว่า ตนก็อันนั้น … มีความไม่เปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดา 
บ้างไหม?

“ไม่พึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเลย เจ้าข้า !”.

ภิกษุท้ังหลาย !  เมื่อใดแล อริยสาวกละความ
สงสัยในฐานะ ๖ ประการเหล่านี้ ชื่อว่าเป็นอันละความ
สงสัยแม้ในทุกข์ แม้ในทุกขสมุทัย แม้ในทุกขนิโรธ แม้ใน 

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา. ภิกษุทั้งหลาย !  เม่ือนั้น 
อริยสาวกนี้เราเรียกว่า เป็นโสดาบัน มีความไม่ตกต่ำาเป็น

ธรรมดา เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า.
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

ผู้สิ้นความสงสัย (พระโสดาบัน)  
ในกรณีของความเห็น 
ที่เป็นไปในลักษณะว่าเราไม่พึงมี 

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๕๒-๒๕๓/๔๒๓-๔๒๔.

๔8 

ภิกษุทั้งหลาย !  เม่ืออะไรมีอยู่ เพราะอาศัย
ซึ่งอะไร เพราะยึดม่ันซึ่งอะไร ทิฏฐิจึงเกิดข้ึนอย่างนี้ว่า  
“เราไม่พึงมี และบริขารของเราไม่พึงมี เราจักไม่มี และ
บริขารของเราจักไม่มี” ดังนี้? 

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! ธรรมท้ังหลาย ของพวก 

ข้าพระองค์ มีพระผู้มีพระภาคเป็นมูล มีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นํา 

… ภิกษทุัง้หลายไดฟ้งัจากพระผูม้พีระภาคแลว้ จกัทรงจําไว ้ดังน้ี”. 

ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อรูปมีอยู่ เพราะถือม่ันรูป 
เพราะยึดมั่นซึ่งรูป จึงเกิดทิฏฐิอย่างนี้ว่า เราไม่พึงมีและ
บริขารของเราไม่พึงมี เราจักไม่มี และบริขารของเราจัก
ไม่มี. เมื่อเวทนามีอยู่ ... เมื่อสัญญามีอยู่ ... เมื่อสังขาร
มีอยู่ ... เมื่อวิญญาณมีอยู่ เพราะถือม่ันวิญญาณ เพราะ
ยึดมั่นวิญญาณ จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า เราไม่พึงมี และ

บริขารของเราไม่พึงมี เราจักไม่มี และบริขารของเรา 

จักไม่มี.
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ภกิษทุัง้หลาย !  เธอท้ังหลายจะสำาคัญความข้อน้ัน  
ว่าอย่างไร รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง?

“ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า !”.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า?
“เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า !”.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น

ธรรมดา เพราะไม่ถือมั่นในสิ่งนั้นพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้
ว่า เราไม่พึงมี และบริขารของเราไม่พึงมี เราจักไม่มี และ
บริขารของเราจักไม่มี บ้างไหม? 

“ไม่พึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า !”.

เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ เที่ยง
หรือไม่เที่ยง? 

“ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า !”.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 
“เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า !”.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา เพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้นพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า 
เราไม่พึงมี และบริขารของเราไม่พึงมี เราจักไม่มี และ
บริขารของเราจักไม่มี บ้างไหม?

“ไม่พึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า !”.
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แม้สิ่งที่บุคคลเห็นแล้ว ฟังแล้ว ทราบแล้ว รู้แจ้ง
แล้ว ถึงแล้ว แสวงหาแล้วใคร่ครวญแล้วด้วยใจ สิ่งนั้น
เที่ยงหรือไม่เที่ยง?

“ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า !”.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า?
“เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า !”.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา เพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้นพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า 
เราไม่พึงมี และบริขารของเราไม่พึงมี เราจักไม่มี บริขาร
ของเราจักไม่มีบ้างไหม?

“ไม่พึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า !”.

ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อใดแล อริยสาวกละความ
สงสัยในฐานะ ๖ เหล่านี้ ชื่อว่าเป็นอันละความสงสัย 
แม้ในทุกข์ แม้ในทุกขสมุทัย แม้ในทุกขนิโรธ แม้ใน
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา. ภิกษุทั้งหลาย !  เม่ือนั้น 

อริยสาวกนี้เราเรียกว่า เป็นโสดาบัน มีความไม่ตกต่ำา 
เป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า.
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ผู้สิ้นความสงสัย (พระโสดาบัน)  
ในกรณีของความเห็น 
ที่เป็นอกิริยาทิฏฐ ิ

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๕๖-๒๕๗/๔๒๗-๔๒๘.

๔9 

ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่ออะไรมีอยู่ เพราะถือมั่นซึ่ง
อะไร เพราะยึดม่ันซึ่งอะไร จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า เมื่อ
บคุคลทำาเอง ใชผู้อ้ืน่ใหท้ำา ตัดเอง ใชผู้อ้ืน่ให้ตดั เดอืดรอ้น 
เอง ทำาให้ผูอ้ืน่เดอืดร้อน เศรา้โศกเอง ทำาใหผู้อ้ืน่เศรา้โศก 
ลำาบากเอง ทำาให้ผู้อื่นลำาบาก ดิ้นรนเอง ทำาให้ผู้อื่นดิ้นรน 
ฆา่สตัว ์ลกัทรพัยต์ดัทีต่อ่ ปลน้ไมใ่ห้เหลอื ทำาโจรกรรมใน
เรือนหลังเดียว ซุ่มอยู่ท่ีทางเปลี่ยว ทำาชู้ภริยาเขา พูดเท็จ  
ผูท้ำาไมช่ือ่วา่ทำาบาป แม้หากผู้ใดจะใช้จกัรซึง่มีคมโดยรอบ 
เหมือนมีดโกน สังหารเหล่าสัตว์ในปฐพีน้ี ให้เป็นลาน
เป็นกองมังสะอันเดียว บาปที่มีการทำาเช่นนั้นเป็นเหตุ 
ย่อมไม่มีแก่เขา ไม่มีบาปมาถึงเขา แม้หากบุคคลจะไป

ยังฝั่งขวาแห่งแม่น้ำาคงคา ฆ่าเอง ใช้ผู้อื่นให้ฆ่า ตัดเอง  
ใชผู้อ่ื้นใหตั้ด เดอืดรอ้นเอง ทำาผู้อืน่ให้เดอืดรอ้น บาปทีม่ี
การทำาเช่นนั้นเป็นเหตุ ย่อมไม่มีแก่เขา ไม่มีบาปมาถึงเขา  
แม้หากบคุคล จะไปยงัฝัง่ซา้ยแหง่แม่น้ำาคงคา ใหท้านเอง 



เปิดธรรมที่ถูกปิด : คู่มือโสดาบัน

199

ใช้ผู้อ่ืนให้ให้ทาน บูชาเอง ใช้ผู้อื่นให้บูชา บุญที่มีการทำา 
เชน่นัน้เปน็เหต ุยอ่มไมมี่แกเ่ขา ไมม่บุีญมาถงึเขา บญุทีเ่นือ่ง 
ดว้ยการใหท้าน การทรมานอนิทรีย ์ความสำารวม การกลา่ว
คำาสัตย์ ไม่มีแก่เขา ไม่มีบุญมาถึงเขา.

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! ธรรมท้ังหลาย ของพวก 

ข้าพระองค์ มีพระผู้มีพระภาคเป็นมูล มีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นํา 

… ภิกษทุัง้หลายไดฟ้งัจากพระผูม้พีระภาคแลว้ จกัทรงจําไว ้ดังน้ี”. 

ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อมีรูปอยู่ เพราะถือม่ันรูป 
เพราะยดึมัน่รปู จงึเกดิทฏิฐขิึน้อยา่งนีว้า่ เมือ่บคุคลทำาเอง  
ใช้ผู้อ่ืนทำาให้ … บุญที่เนื่องด้วยการให้ทาน การฝึกฝน

อินทรีย์ ความสำารวม การกล่าวคำาสัตย์ ไม่มีแก่เขา ไม่มี
บญุมาถึงเขา. เมือ่เวทนามอียู ่... เมือ่สญัญามอียู ่... เมือ่
สังขารมีอยู่ ... เมื่อวิญญาณมีอยู่ เพราะถือมั่นวิญญาณ 
เพราะยดึมัน่วญิญาณ จงึเกดิทฏิฐขิึน้อยา่งนีว้า่ เมือ่บคุคล
ทำาเอง ใช้ผู้อื่นให้ทำา … บุญที่เนื่องด้วยการให้ทาน การ
ฝึกฝนอินทรีย์ ความสำารวม การกล่าวคำาสัตย์ ไม่มีแก่เขา 
ไม่มีบุญมาถึงเขา.

ภกิษทุัง้หลาย !  เธอท้ังหลายจะสำาคัญความข้อน้ัน 
เป็นไฉน รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง. 

“ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า !”.
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ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 
“เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า !”.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา เพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้น จะพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอย่างนี้
ว่า เมื่อบุคคลทำาเอง ใช้ผู้อื่นให้ทำา … บุญที่เนื่องด้วยการ
ให้ทาน การฝึกฝนอินทรีย์ ความสำารวม การกล่าวคำาสัตย์ 
ไม่มีแก่เขา ไม่มีบุญมาถึงเขา บ้างไหม?

“ไม่พึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า !”.

เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ เที่ยง
หรือไม่เที่ยง? 

“ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า !”.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า?
“เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า !”.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา เพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้นจะพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอย่างนี้
ว่า เมื่อบุคคลทำาเอง ใช้ผู้อื่นให้ทำา … บุญที่เนื่องด้วยการ
ให้ทาน การฝึกฝนอินทรีย์ ความสำารวม การกล่าวคำาสัตย์ 
ไม่มีแก่เขา ไม่มีบุญมาถึงเขา บ้างไหม? 

“ไม่พึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า !”.
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แม้สิ่งที่บุคคลเห็นแล้ว ฟังแล้ว ทราบแล้ว รู้แจ้ง
แล้ว ถึงแล้ว แสวงหาแล้ว ใคร่ครวญแล้วด้วยใจ ส่ิงนั้น
เที่ยงหรือไม่เที่ยง? 

“ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า !”.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า?
“เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า !”.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา เพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้นจะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้
ว่า เมื่อบุคคลทำาเอง ใช้ผู้อื่นให้ทำา … บุญที่เนื่องด้วยการ
ให้ทานการฝึกฝนอินทรีย์ ความสำารวม การกล่าวคำาสัตย์ 
ไม่มีแก่เขา ไม่มีบุญมาถึงเขา บ้างไหม? 

“ไม่พึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า !”.

ภิกษุท้ังหลาย !  เมื่อใดแล อริยสาวก ละความ
สงสัย ในฐานะ ๖ เหล่านี้ ชื่อว่าเป็นอันละความสงสัย 
แม้ในทุกข์ แม้ในทุกขสมุทัย แม้ในทุกขนิโรธ แม้ใน
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา. ภิกษุทั้งหลาย !  เม่ือนั้น 
อริยสาวกนี้ เราเรียกว่า เป็นโสดาบัน มีความไม่ตกต่ำา 
เป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้เป็นเบื้องหน้า.
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ผู้สิ้นความสงสัย (พระโสดาบัน)  
ในกรณีของความเห็น 
ที่เป็นอเหตุกทิฏฐ ิ

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๕๗-๒๕๙/๔๒๙-๔๓๐.

๕0 

ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่ออะไรมีอยู่ เพราะถือมั่นซึ่ง
อะไร เพราะยึดม่ันซ่ึงอะไร จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอย่างน้ีว่า ไม่มีเหตุ 
ไม่มีปัจจัย เพื่อความเศร้าหมองแห่งสัตว์ทั้งหลาย สัตว์ 
ทั้งหลายหาเหตุมิได้ หาปัจจัยมิได้ ย่อมเศร้าหมองเอง  
ไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย เพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลาย 

สัตว์ทั้งหลายหาเหตุมิได้ หาปัจจัยมิได้ ย่อมบริสุทธิ์เอง 

ไม่มีกำาลัง ไม่มีความเพียร ไม่มีเรี่ยวแรงของบุรุษ ไม่มี
ความบากบัน่ของบรุษุ สตัวท์ัง้ปวง ปาณะทัง้ปวง ภูตทัง้ปวง  
ชีวะทั้งปวง ล้วนไม่มีอำานาจ ไม่มีกำาลัง ไม่มีความเพียร 
แปรไปตามภาวะแห่งความแน่นอนและความไม่แน่นอน 
ย่อมเสวยสุขเสวยทุกข์ในอภิชาติทั้ง ๖ เท่านั้น. 

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! ธรรมท้ังหลาย ของพวก 

ข้าพระองค์ มีพระผู้มีพระภาคเป็นมูล มีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นํา 

… ภกิษุทัง้หลายไดฟ้งัจากพระผูม้พีระภาคแลว้ จกัทรงจําไว ้ดังน้ี”. 

ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อรูปมีอยู่ เพราะถือมั่นซึ่งรูป 
เพราะยึดม่ันซ่ึงรปู จงึเกดิทฏิฐิข้ึนอยา่งนีว้า่ ไมม่เีหต ุไมม่ี
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ปัจจัย … ย่อมเสวยสุขเสวยทุกข์ในอภิชาติทั้ง ๖ เท่านั้น. 
เม่ือเวทนามีอยู่ ... เม่ือสัญญามีอยู่ ... เมื่อสังขารมีอยู่ 
... เมื่อวิญญาณมีอยู่ เพราะถือมั่นวิญญาณ เพราะยึดมั่น
วิญญาณ จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า ไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย … 
ย่อมเสวยสุขเสวยทุกข์ในอภิชาติทั้ง ๖ เท่านั้น.

ภกิษทุัง้หลาย !  เธอท้ังหลายจะสำาคัญความข้อน้ัน 
เป็นไฉน รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง?

“ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า !”.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 

“เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า !”.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา เพราะไมถ่อืมัน่สิง่นัน้ จะพงึเกดิทฏิฐขิึน้อยา่งนีว้า่  
ไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย … ย่อมเสวยสุขเสวยทุกข์ในอภิชาติ
ทั้ง ๖ เท่านั้น บ้างไหม? 

“ไม่พึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า !”.

เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ เที่ยง
หรือไม่เที่ยง? 

“ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า !”.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า?
“เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า !”.
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ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา เพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้น จะพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอย่างน้ีว่า 
ไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย … ย่อมเสวยสุขเสวยทุกข์ในอภิชาติ 
ทั้ง ๖ เท่านั้น บ้างไหม? 

“ไม่พึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า !”.

แม้สิ่งที่บุคคลเห็นแล้ว ฟังแล้ว ทราบแล้ว รู้แจ้ง
แล้ว ถึงแล้ว แสวงหาแล้ว ใคร่ครวญแล้วด้วยใจ ส่ิงนั้น
เที่ยงหรือไม่เที่ยง? 

“ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า !”.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 
“เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า !”.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา เพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้นจะพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอย่างนี้ 
ว่า ไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย … ย่อมเสวยสุขเสวยทุกข์ใน 
อภิชาติทั้ง ๖ เท่านั้น บ้างไหม? 

“ไม่พึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า !”.

ภิกษุท้ังหลาย !  เมื่อใดแล อริยสาวกละความ
สงสัยในฐานะ ๖ นี้ ชื่อว่าเป็นอันละความสงสัยแม้ในทุกข์ 
แมใ้นทกุขสมทุยั แมใ้นทกุขนโิรธ แมใ้นทกุขนโิรธคามนิ-ี 
ปฏปิทา. ภกิษทุัง้หลาย !  เมือ่นัน้ อรยิสาวกนีเ้ราเรยีก
ว่า เป็นโสดาบัน มีความไม่ตกต่ำาเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยง
ที่จะตรัสรู้เป็นเบื้องหน้า.
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ผู้สิ้นความสงสัย (พระโสดาบัน)  
ในกรณีของความเห็น 
ที่เป็นมิจฉาทิฏฐ ิ

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๕๙-๒๖๑/๔๓๑-๔๓๒.

๕1 

ภกิษทุัง้หลาย !  เม่ืออะไรมอียู ่เพราะถอืมัน่อะไร 
เพราะยดึม่ันอะไร จงึเกดิทฏิฐิขึน้อยา่งนีว้า่ สภาวะ ๗ กองนี ้ 
ไม่มีใครทำาไม่มีแบบอย่างอันใครทำา ไม่มีใครเนรมิต ไม่มี
แบบอย่างอันใครเนรมิต เป็นสภาพไม่มีผล ตั้งอยู่มั่นคง 
ดุจยอดภูเขา ตั้งอยู่มั่นคงดุจเสาระเนียด สภาวะ ๗ กอง
นั้น ไม่หวั่นไหว ไม่แปรปรวน ไม่เบียดเบียนกันและกัน  
ไม่อาจใหเ้กิดสขุหรอืทกุขแ์กก่นัและกนั.  สภาวะ ๗ กอง 
เป็นไฉน? คือ กองดิน กองน้ำา กองไฟ กองลม สุข ทุกข์ 
ชีวะ. สภาวะ ๗ กองนี้ ไม่มีใครทำา ไม่มีแบบอย่างอัน
ใครทำา ไม่มีใครเนรมติ ไมม่แีบบอยา่งอนัใครเนรมติ เปน็
สภาพยั่งยืน ตั้งอยู่มั่นคงดุจยอดภูเขา ตั้งอยู่มั่นคงดุจ 
เสาระเนียด สภาวะ ๗ กองนั้น ไม่หวั่นไหว ไม่แปรปรวน 
ไมเ่บยีดเบยีนกนัและกนั ไมอ่าจใหเ้กดิสขุหรอืทกุขแ์ก่กัน
และกัน. แม้ผู้ใดจะเอาศัสตราอย่างคมตัดศีรษะกัน ไม่
ชื่อว่าใครปลงชีวิตใคร เป็นแต่ศัสตราสอดเข้าไปตามช่อง
ระหว่าง ๗ กองเท่านั้น. อนึ่ง กำาเนิดที่เป็นประธาน 
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๑,๔๐๖,๖๐๐ กรรม ๖,๐๐๐ กรรม ๖๐๐ กรรม ๕๐๐ กรรม  
๕ กรรม ๓ กรรม ๑ กรรมกึ่งปฏิปทา ๖๒ อันตร ๖๒ กัป  
๖๒ อภิชาติ ๖ ปุริสภูมิ ๘ อาชีวะ ๔,๙๐๐ ปริพาชก 
๔,๙๐๐ นาควาส ๔,๙๐๐ อินทรีย์ ๒,๐๐๐ นรก ๓,๐๐๐ 
รโชธาต ุ๓๖ สญัญคีรรภ ์๗ อสญัญคีรรภ ์๗ นคิณัฐครรภ ์
๗ สภาวทิพย์ ๗ มนุษย์ ๗ ปีศาจ ๗ สระ ๗ ปวุฏใหญ่ 
๗ ปวุฏ ๗๐๐ เหวใหญ่ ๗ เหวน้อย ๗๐๐ มหาสุบิน  
๗ สุบิน ๗๐๐ มหากัป ๘๔๐,๐๐๐ เหล่านี้ ทั้งพาลและ
บัณฑิตเร่ร่อนท่องเที่ยวไปแล้ว จักทำาท่ีสุดทุกข์ได้ ความ
หวังว่า เราจักอบรมกรรมท่ียังไม่อำานวยผลให้อำานวยผล 
หรอืเราสมัผสัถกูต้องกรรมทีอ่ำานวยผลแลว้จกัทำาใหส้ดุสิน้
ดว้ยศลี ดว้ยพรต ด้วยตบะ หรอืดว้ยพรหมจรรยน์ี ้ไม่มีใน
ที่นั้น สุขทุกข์ท่ีทำาให้มีที่สิ้นสุดได้เหมือนตวงของให้หมด
ดว้ยทะนาน ยอ่มไมม่ใีนสงสารดว้ยอาการอยา่งนีเ้ลย ไมมี่
ความเสือ่มและความเจรญิ ไมม่กีารเลือ่นข้ึนและเล่ือนลง. 
พาลและบณัฑติเรร่่อนไป เสวยสขุและทกุข์เองเหมอืนกลุม่
ด้ายที่บุคคลขว้างไปย่อมคลี่หมดลงไปเอง ฉะนั้น.

ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อรูปมีอยู่ เพราะถือม่ันรูป 
เพราะยึดมั่นรูป จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า สภาวะ ๗ กอง
เหล่านี้ ไม่มีใครทำา ไม่มีแบบอย่างอันใครทำา … พาลและ
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บัณฑิตเร่ร่อนไป เสวยสุขและทุกข์เอง เหมือนกลุ่มด้ายที่
บุคคลขว้างไปย่อมคลี่หมดไปเอง ฉะนั้น. เมื่อเวทนามี
อยู่ ... เม่ือสัญญามอียู ่... เมือ่สงัขารมอียู ่... เมือ่วญิญาณ
มีอยู่ เพราะถือม่ันวิญญาณ เพราะยึดม่ันวิญญาณ จึงเกิด
ทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า สภาวะ ๗ กองเหล่านี้ ไม่มีใครทำา ไม่มี
แบบอย่างอันใครทำา … พาลและบัณฑิตเร่ร่อนไป เสวย
สุขและทุกข์เอง เหมือนกลุ่มด้ายที่บุคคลขว้างไป ย่อมคลี่
หมดไปเอง ฉะนั้น.

ภกิษทุัง้หลาย !  เธอท้ังหลายจะสำาคัญความข้อน้ัน 
เป็นไฉน รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง?

“ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า !”.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า?
“เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า !”.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา เพราะไม่ถือมัน่ในสิง่น้ัน จะพงึเกิดทิฏฐขิึน้อยา่งนี้ 
ว่า สภาวะ ๗ กองเหล่านี้ ไม่มีใครทำา ไม่มีแบบอย่างอัน
ใครทำา … พาลและบณัฑติเรร่อ่นไป เสวยสขุและทกุข ์เอง 
เหมอืนกลุม่ดา้ยทีบ่คุคลขวา้งไป ยอ่มคลีห่มดไปเอง ฉะนัน้  
บ้างไหม? 
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“ไม่พึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า !”.

ภิกษุทั้งหลาย !  เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... 
วิญญาณ เที่ยงหรือไม่เที่ยง?

“ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า !”.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 
“เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า !”.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา เพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้นจะพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอย่างนี้
ว่า สภาวะ ๗ กองเหล่านี้ ไม่มีใครทำา ไม่มีแบบอย่างอัน
ใครทำา … พาลและบัณฑิตเร่ร่อนไป เสวยสุขและทุกข์
เอง เหมือนกลุ่มด้ายที่บุคคลขว้างไป ย่อมคลี่หมดไปเอง 
ฉะนั้น บ้างไหม? 

“ไม่พึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า !”.

สิง่ใดทีไ่ดเ้หน็แลว้ ไดย้นิแลว้ ไดท้ราบแลว้ รูแ้จ้ง
แลว้ บรรลแุลว้ แสวงหาแลว้ ใครค่รวญแลว้ดว้ยใจ แมส้ิง่
นั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยง? 

“ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า !”.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 
“เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า !”.
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ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา เพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้นจะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้
ว่า สภาวะ ๗ กองเหล่านี้ ไม่มีใครทำา ไม่มีแบบอย่างอัน
ใครทำา … พาลและบัณฑิตเร่ร่อนไป เสวยสุขและทุกข์
เอง เหมือนกลุ่มด้ายที่บุคคลขว้างไป ย่อมคลี่หมดไปเอง 
ฉะนั้น บ้างไหม? 

“ไม่พึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า !”.

ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อใดแล อริยสาวกละความ
สงสัยในฐานะ ๖ นี้ ชื่อว่าเป็นอันละความสงสัยแม้ในทุกข์ 
แมใ้นทกุขสมทุยั แมใ้นทกุขนโิรธ แมใ้นทกุขนิโรธคามนิ-ี
ปฏิปทา. ภกิษทุัง้หลาย !  เมือ่นัน้ อรยิสาวกนีเ้ราเรยีกวา่ 
เปน็โสดาบนั มคีวามไมต่กต่ำาเป็นธรรมดา เป็นผูเ้ทีย่งทีจ่ะ
ตรัสรู้เป็นเบื้องหน้า.
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ผู้สิ้นความสงสัย (พระโสดาบัน)  
ในกรณีของความเห็น 
ที่ว่าโลกเที่ยง 

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๖๑-๒๖๒/๔๓๓-๔๓๔.

๕๒ 

ภิกษุท้ังหลาย !  เพราะถอืมัน่อะไร เพราะยดึมัน่
อะไร จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า โลกเที่ยง? 

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! ธรรมท้ังหลาย ของพวก 

ข้าพระองค์ มีพระผู้มีพระภาคเป็นมูล มีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นํา 

… ภกิษุทัง้หลายไดฟ้งัจากพระผูม้พีระภาคแลว้ จกัทรงจําไว ้ดังน้ี”. 

ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อรูปมีอยู่ เพราะถือม่ันรูป 
เพราะยึดม่ันรูป จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า โลกเที่ยง. เมื่อ
เวทนามอียู ่... เมือ่สญัญามอียู ่... เมือ่สงัขารมอียู ่... เมือ่
วญิญาณมีอยู่ เพราะถอืมัน่วญิญาณ เพราะยดึมัน่วญิญาณ 
จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า โลกเที่ยง.

ภกิษทุัง้หลาย !  เธอท้ังหลายจะสำาคัญความข้อน้ัน 
เป็นไฉน รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง? 

“ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า !”.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า?
“เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า !”.
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ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา เพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้นจะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้
ว่า โลกเที่ยง บ้างไหม?

“ไม่พึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า !”.

เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ เที่ยง
หรือไม่เที่ยง? 

“ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า !”.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า?
“เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า !”.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น

ธรรมดา เพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้นจะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้
ว่า โลกเที่ยง บ้างไหม?

“ไม่พึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า !”.

สิง่ใดทีไ่ดเ้หน็แลว้ ไดย้นิแลว้ ไดท้ราบแลว้ รูแ้จ้ง
แล้ว บรรลุแล้ว ค้นคว้าแล้วด้วยใจ แม้สิ่งนั้นเที่ยงหรือ 
ไม่เที่ยง? 

“ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า !”.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า?
“เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า !”.
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ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา เพราะไม่ถอืมั่นสิ่งนั้นจะพงึเกิดทฏิฐขิึ้นอย่างนีว้่า 
โลกเที่ยง บ้างไหม? 

“ไม่พึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า !”.

ภิกษุทั้งหลาย !  เม่ือใดแล อริยสาวกละความ
สงสัยในฐานะ ๖ เหล่านี้ ชื่อว่าเป็นอันละความสงสัย 
แม้ในทุกข์ แม้ในทุกขสมุทัย แม้ในทุกขนิโรธ แม้ใน
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา. ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อนั้น  
อรยิสาวกผูน้ี ้เราเรยีกวา่ เปน็โสดาบนั มคีวามไมต่กต่ำาเป็น
ธรรมดา เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้เป็นเบื้องหน้า.

(ในกรณีแห่งความเห็นอีก ๙ อย่าง คือ ความเห็นที่ว่า 

โลกไม่เทีย่ง, โลกมท่ีีสิน้สดุ, โลกไม่มทีีส่ิน้สดุ, ชพีกอ็นันัน้ สรรีะกอ็นัน้ัน,  

ชีพก็อันอื่น สรีระก็อันอื่น, ชีพเป็นอย่างอ่ืน สรีระก็เป็นอย่างอ่ืน, 

สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีก, สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้ว 

ย่อมเกิดอีกก็มี ย่อมไม่มีเกิดอีกก็มี, สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้ว 

ย่อมเกดิอกีกห็ามิได้ ย่อมไม่เกดิอกีกห็ามไิด้้ ก็ได้ตรสัไว้โดยทาํนอง

เดยีวกนั ผูศ้กึษาพงึเทยีบเคยีงได้เอง).



ภาคผนวก  
 

พระสูตรที่ค้นคว้าเพิ่มเติม
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คุณสมบัติพระโสดาบัน (นัยที่ 1) 
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๓๔/๑๔๒๗.

๕3 

ครั้งนั้น  พระสารีบุตรเข ้าไปเฝ้าพระผู ้มีพระภาค

ถึงทีป่ระทบั ถวายบงัคมพระผูมี้พระภาคแล้ว นัง่ ณ ทีค่วรส่วนข้าง

หนึ่ง ครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่านพระสารีบุตรว่า  

สารีบุตร !  ที่เรียกว่า โสตาปัตติยังคะ โสตาปัตติยังคะ 

ดังนี้. โสตาปัตติยังคะ เป็นอย่างไรเล่า ?

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  โสตาปัตติยังคะ คือ 

(๑) การคบสัตบุรุษ (สปฺปริสสำ เสว)

(๒) การฟังพระสัทธรรม (สทฺธมฺมสฺสวน) 

(๓) การท�าไว้ในใจโดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) 

(๔) การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม (ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติ)

ถกูแลว้ ถกูแล้ว สารีบตุร !  โสตาปัตติยังคะ คอื  

การคบสตับรุษุ การฟงัพระสัทธรรม การทำาไวใ้นใจโดย

แยบคาย การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม.
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คุณสมบัติพระโสดาบัน (นัยที่ ๒) 
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๔๐/๑๔๕๑.

๕๔ 

ชา่งไมท้ัง้หลาย !  อรยิสาวกผูป้ระกอบด้วยธรรม  

๔ ประการ ย่อมเป็นพระโสดาบัน มีความไม่ตกต่ำา 

เป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงแท้ที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า. 

ธรรม ๔ ประการนั้น เป็นอย่างไรเล่า ?

๔ ประการ คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้

(1) ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหว

ในพระพุทธเจ้า

(๒) ประกอบด้วยความเล่ือมใสอันไม่หว่ันไหวในพระธรรม 

(3) ประกอบด้วยความเล่ือมใสอันไม่หว่ันไหวในพระสงฆ์

(๔) มีใจปราศจากความตระหน่ีอันเป็นมลทิน มีจาคะ

อันปล่อยแล้ว มีฝ่ามืออันชุ่ม ยินดีในการสละ 

ควรแก่การขอ ยินดีในการจ�าแนกทาน อยู่ครองเรือน.

ช่างไม้ท้ังหลาย !  อริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม  

๔ ประการเหล่าน้ี แล ย่อมเป็นพระโสดาบัน มีความไม่ตกต่ำา 

เป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงแท้ที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า.
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คุณสมบัติพระโสดาบัน (นัยที่ 3) 
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๔๓/๑๔๕๙.

๕๕ 

พราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย !  เราจักแสดง

ธรรมปรยิายอนัควรนอ้มเข้ามาในตนแกท่่านท้ังหลาย ท่าน

ท้ังหลายจงฟังธรรมปริยายน้ัน จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว 

พราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย !  ธรรมปริยาย 

ที่ควรน้อมเข้ามาในตน เป็นอย่างไรเล่า ? 

(๑) อริยสาวกในธรรมวินัยน้ี ย่อมพิจารณาเห็น

ดังน้ีว่า เราอยากเป็นอยู่ ไม่อยากตาย รักสุข เกลียดทุกข์ ผู้ใด 

จะปลงเราผู้อยากเป็นอยู่ ไม่อยากตาย รักสุข เกลียดทุกข์  

เสียจากชีวิต ข้อน้ันไม่เป็นท่ีรักท่ีชอบใจของเรา อน่ึง เราพึง 

ปลงผู้อ่ืนผู้อยากเป็นอยู่ ไม่อยากตาย รักสุข เกลียดทุกข์  

เสียจากชีวิต ข้อนั้นก็ไม่เป็นท่ีรักท่ีชอบใจแม้ของผู้อื่น  

ธรรมข้อใด ไม่เป็นท่ีรักท่ีชอบใจของเรา ธรรมข้อน้ัน ก็ไม่เป็น 

ท่ีรักท่ีชอบใจแม้ของผู้อ่ืน ธรรมข้อใด ไม่เป็นท่ีรักท่ีชอบใจ 

ของเรา เราจะพึงประกอบผู้อ่ืนไว้ด้วยธรรมข้อน้ันได้อย่างไร  

อริยสาวกน้ันพิจารณาเห็นดังน้ันแล้ว ตนเองย่อมงดเว้นจาก 
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ปาณาติบาตด้วย ชักชวนผู้อ่ืนเพ่ืองดเว้นจากปาณาติบาต

ด้วย กล่าวสรรเสริญคุณแห่งการงดเว้นปาณาติบาตด้วย 

กายสมาจารของอริยสาวกนั้น ย่อมบริสุทธิ์โดยส่วนสาม

อย่างนี้.

(๒) พราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย !  อีก

ประการหนึ่ง อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ผู้ใด

พึงถือเอาส่ิงของ ท่ีเรามิได้ให้ด้วยอาการขโมย ข้อนั้น

ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา อนึ่ง เราพึงถือเอาสิ่งของ

ที่ผู้อื ่นมิได้ให้ด้วยอาการขโมย ข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รัก

ท่ีชอบใจแม้ของผู้อ่ืน ธรรมข้อใด ไม่เป็นท่ีรักท่ีชอบใจ

ของเรา ธรรมข้อนั้น ก็ไม่เป็นท่ีรักท่ีชอบใจแม้ของผู้อื่น 

ธรรมข้อใด ไม่เป็นท่ีรักท่ีชอบใจของเรา เราจะพึงประกอบ

ผู้อื่นไว้ด้วยธรรมข้อนั้นได้อย่างไร อริยสาวกน้ันพิจารณา

เห็นดังนี้แล้ว ตนเองย่อมงดเว้นจากอทินนาทานด้วย 

ชักชวนผู้อื่นเพื่อให้งดเว้นจากอทินนาทานด้วย กล่าว 

สรรเสรญิคณุแห่งการงดเว้นจากอทินนาทานดว้ย กาย-

สมาจารของอริยสาวกน้ัน ย่อมบริสุทธ์ิโดยส่วนสามอย่างน้ี.
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(๓) พราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย !  อีก
ประการหนึง่อรยิสาวกย่อมพจิารณาเหน็ดงัน้ีว่า ผู้ใดพงึถงึ
ความประพฤต ิ(ผดิ) ในภรยิาของเรา ข้อนัน้ไม่เป็นท่ีรัก
ท่ีชอบใจของเรา อนึง่ เราพงึถึงความประพฤต ิ(ผดิ) ใน
ภริยาของผู้อื่นข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของผู้อื่น 
ธรรมข้อใด ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา ธรรมข้อนั้น ก็ไม่
เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของผู้อื่น ธรรมข้อใด ไม่เป็นท่ีรัก
ทีช่อบใจของเรา เราจะพงึประกอบผูอ้ืน่ไว้ด้วยธรรมข้อนัน้
ได้อย่างไร อรยิสาวกนัน้พจิารณาเหน็ดงันีแ้ล้ว ตนเองย่อม
งดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารด้วย ชักชวนผู้อื่นเพื่อให้ 

งดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารด้วย กล่าวสรรเสริญคุณ
แห่งการงดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารด้วย กายสมาจาร
ของอริยสาวกนั้น ย่อมบริสุทธ์ิโดยส่วนสามอย่างนี้.

(๔) พราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย !  อีก
ประการหนึ่งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ผู้ใดพึง
ท�าลายประโยชน์ของเราด้วยการกล่าวเท็จ ข้อนั้นไม่
เป็นที่รักที่่ชอบใจของเรา อนึ่ง เราพึงท�าลายประโยชน์
ของผูอ้ืน่ด้วยการกล่าวเทจ็ ข้อนัน้กไ็ม่เป็นทีร่กัท่ีชอบใจ
แม้ของผู้อื่น ธรรมข้อใด ไม่เป็นท่ีรักท่ีชอบใจของเรา 
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ธรรมข้อนั้น ก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของผู้อื่น ธรรม 
ข้อใด ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา เราจะพึงประกอบผู้อื่น
ไว้ด้วยธรรมข้อนั้นได้อย่างไร อริยสาวกนั้นพิจารณาเห็น
ดงันีแ้ล้ว ตนเองย่อมงดเว้นจากมสุาวาทด้วย ชักชวนผู้อืน่
เพือ่ให้งดเว้นจากมสุาวาทด้วย กล่าวสรรเสริญคุณแห่ง
การงดเว้นจากมุสาวาทด้วย วจสีมาจารของอรยิสาวกนัน้ 
ย่อมบริสุทธิ์โดยส่วนสามอย่างนี้.

(๕) พราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย !  อีก
ประการหนึ่งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ผู้ใดพึง
ยุยงให้เราแตกจากมิตรด้วยค�าส่อเสียด ข้อน้ันไม่เป็น

ที่รักที่ชอบใจของเรา อนึ่ง เราพึงยุยงผู้อื่นให้แตกจาก
มติรด้วยค�าส่อเสยีดข้อนัน้กไ็ม่เป็นทีร่กัทีช่อบใจแม้ของ
ผูอ้ืน่ ธรรมข้อใด ไม่เป็นทีร่กัท่ีชอบใจของเรา ธรรมข้อนัน้ 
กไ็ม่เป็นทีร่กัทีช่อบใจแม้ของผูอื้น่ ธรรมข้อใด ไม่เป็นทีร่กั
ทีช่อบใจของเรา เราจะพงึประกอบผูอ้ืน่ไว้ด้วยธรรมข้อนัน้
ได้อย่างไร อรยิสาวกนัน้พจิารณาเหน็ดงันีแ้ล้ว ตนเองย่อม
งดเว้นจากปิสุณาวาจาด้วย ชักชวนผู้อื่นเพื่อให้เว้นจาก
ปิสณุาวาจาด้วย กล่าวสรรเสรญิคุณแห่งการงดเว้นจาก
ปิสุณาวาจาด้วย วจสีมาจารของอรยิสาวกนัน้ ย่อมบรสิทุธิ์
โดยส่วนสามอย่างนี้.
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(๖) พราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย !  อีก

ประการหนึ่งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ผู้ใดพึง

พดูกะเราด้วยค�าหยาบ ข้อนัน้ไม่เป็นท่ีรกัท่ีชอบใจของเรา  

อนึง่ เราพงึพดูกะผู้อ่ืนด้วยค�าหยาบ ข้อนัน้ก็ไม่เป็นท่ีรกั

ท่ีชอบใจแม้ของผู้อื่น ธรรมข้อใด ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจ

ของเรา ธรรมข้อนั้น ก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของผู้อื่น 

ธรรมข้อใดไม่เป็นทีร่กัทีช่อบใจของเรา เราจะพงึประกอบ

ผู้อื่นไว้ด้วย ธรรมข้อนั้นได้อย่างไร อริยสาวกนัน้พิจารณา

เห็นดังนี้แล้ว ตนเองย่อมงดเว้นจากผรุสวาจาด้วย 

ชักชวนผู้อื่นเพ่ือให้งดเว้นจากผรุสวาจาด้วย กล่าว

สรรเสริญคุณแห่งการงดเว้นจากผรุสวาจาด้วย วจี-

สมาจารของอรยิสาวกนัน้ ย่อมบรสิทุธิโ์ดยส่วนสามอย่างนี.้

(๗) พราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย !  อีก

ประการหนึ่ง อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ผู้ใดพึง

พดูกะเราด้วยถ้อยค�าเพ้อเจ้อ ข้อนัน้ไม่เป็นทีร่กัทีช่อบใจ

ของเรา อนึ่ง เราพึงพูดกะผู้อื่นด้วยถ้อยค�าเพ้อเจ้อ  

ข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักท่ีชอบใจแม้ของผู้อื่น ธรรมข้อใด  

ไม่เป็นท่ีรักท่ีชอบใจ ของเรา ธรรมข้อนั้น ก็ไม่เป็นที่รัก 
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ท่ีชอบใจแม้ของผู้อื่น ธรรมข้อใด ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจ 

ของเรา เราจะพึงประกอบผู้อื่นไว้ด้วยธรรมข้อนั้นได้

อย่างไร อริยสาวกนั้น พิจารณาเห็นดังนี้แล้ว ตนเองย่อม

งดเว้นจากสมัผปัปลาปะด้วย ชกัชวนผูอ้ืน่เพือ่ให้งดเว้น

จากสัมผัปปลาปะด้วย กล่าวสรรเสริญคุณแห่งการ 

งดเว้นจากสมัผปัปลาปะด้วย วจสีมาจารของอริยสาวกน้ัน  

ย่อมบริสุทธิ์โดยส่วนสามอย่างนี้.

อริยสาวกนั้นประกอบด้วยความเลื่อมใสอัน 

ไม่หว่ันไหวในพระพุทธเจ้า... ในพระธรรม... ในพระสงฆ์... 

ประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้ารักใคร่แล้ว... เป็นไปเพ่ือ

สมาธิ.

พราหมณ์และคฤหบดีท้ังหลาย !  เม่ือใด อริยสาวก 

ประกอบด้วยสัทธรรม 7 ประการน้ี เม่ือน้ัน อริยสาวกน้ัน 

หวังอยู่ ด้วยฐานะเป็นท่ีตั้งแห่งความหวัง ๔ ประการน ี้  

พึงพยากรณ์ตนด้วยตนเองได้ว่า เรามีนรก กำาเนิดดิรัจฉาน  

วิสัยแห่งเปรต อบาย ทุคติ วินิบาตสิ้นแล้ว เราเป็น 

พระโสดาบนั มคีวามไม่ตกต่ำาเป็นธรรมดา เปน็ผูเ้ทีย่งแท้

ที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : คู่มือโสดาบัน

คุณสมบัติพระโสดาบัน (นัยที่ ๔) 
(โสตาปัตติยังคะ ๔ จ�าแนกด้วยอาการ 10) 

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๗๙/๑๕๔๙.

๕๖ 

ก็สมัยนั้น ท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดีป่วย ได้รับทุกข์ 

เป็นไข้หนัก ครั้งนั้น ท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดีเรียกบุรุษคนหน่ึง

มาส่ังว่า บุรุษผู้เจริญ !  ท่านจงไปเถิด จงเข้าไปหาท่านพระสารีบุตร 

ครั้นแล้ว จงไหว้เท้าทั้งสองของท่านพระสารีบุตรด้วยเศียรเกล้า

ตามคําของเราว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ !  อนาถบิณฑิกคฤหบดีป่วย 

ได้รับทุกข์ เป็นไข้หนัก เขาขอกราบเท้าท้ังสองของท่านพระสารีบุตร

ด้วยเศียรเกล้า และท่านจงเรียนอย่างนี้ว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ !  

ได้โปรดเถิด ขอท่านพระสารีบุตรจงอาศัยความอนุเคราะห์เข้าไป

ยังนิเวศน์ ของท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดีเถิด 

บุรุษน้ันรบัคาํของท่านอนาถบณิฑิกคฤหบดีแล้ว เข้าไปหา

ท่านพระสารีบตุรถงึท่ีอยู ่อภิวาทแล้ว นัง่ ณ ทีค่วรส่วนข้างหนึง่ ครัน้แล้ว

ได้เรียนว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ !  ท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดีป่วย 

ได้รบัทกุข์ เป็นไข้หนัก ท่านขอกราบเท้าทัง้สองของท่านพระสารบีตุร

ด้วยเศียรเกล้า และท่านส่ังมาอย่างนี้ว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ! 

ได้โปรดเถิด ขอท่านพระสารีบุตรจงอาศัยความอนุเคราะห์เข้าไป

ยงันเิวศน์ของท่านอนาถบณิฑกิคฤหบดเีถดิ. ท่านพระสารบีตุรรบั

นิมนต์ด้วยดุษณีภาพ.
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ครั้งนั้น เวลาเช้า ท่านพระสารีบุตรนุ่งแล้ว ถือบาตรและ

จีวร มีท่านพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะ เข้าไปยังนิเวศน์ของท่าน

อนาถบิณฑิกคฤหบดี แล้วนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว้ คร้ันแล้ว

ได้ถามท่านอนาถบณิฑกิคฤหบดว่ีา คฤหบด ี!  ท่านพออดทนได้หรอื 

พอยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือ ทุกขเวทนาคลายลง ไม่กําเริบขึ้น

แลหรือ ความทุเลาย่อมปรากฏ ความกําเริบไม่ปรากฏแลหรือ ? 

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ !   กระผมอดทนไม่ได้ ยังอัตภาพ 

ให้เป็นไปไม่ได้ ทุกขเวทนาของกระผมกําเริบหนัก ไม่ทุเลาลงเลย 

ความกําเริบย่อมปรากฏ ความทุเลาไม่ปรากฏ.

คฤหบดี !  ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ประกอบด้วยความ

ไม่เล่ือมใสในพระพุทธเจ้าเห็นปานใด เม่ือแตกกายตายไป  

ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ความไม่เลื่อมใส 

ในพระพุทธเจ้าเห็นปานนั้น ย่อมไม่มีแก่ท่าน ส่วนท่าน

มีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่า แม้

เพราะเหตุนี้ๆ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ... เป็นผู้

จำาแนกธรรม ก็เมื่อท่านเห็นความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหว

ในพระพุทธเจ้าน้ันอยู่ในตน เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.
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คฤหบดี !  ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ประกอบด้วย 

ความไม่เล่ือมใสในพระธรรมเห็นปานใด เม่ือแตกกายตายไป  

ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ความไม่เล่ือมใสใน

พระธรรมเห็นปานน้ัน ย่อมไม่มีแก่ท่าน ส่วนท่านมีความ

เลือ่มใสอนัไมห่วัน่ไหวในพระธรรม วา่ธรรมอนัพระผู้มี- 

พระภาคตรัสดีแล้ว ... อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน ก็เมื่อ 

ท่านเห็นความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมน้ันอยู่

ในตน เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.

คฤหบดี !  ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ประกอบด้วย

ความไม่เล่ือมใสในพระสงฆ์เห็นปานใด เม่ือแตกกายตายไป  

ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ความไม่เลื่อมใสใน

พระสงฆ์เห็นปานนั้น ย่อมไม่มีแก่ท่าน ส่วนท่านมีความ

เล่ือมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่า พระสงฆ์สาวกของ

พระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว ... เป็นนาบุญของโลก 

ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ก็เมื่อท่านเห็นความเลื่อมใสอันไม่

หวั่นไหวในพระสงฆ์นั้นอยู่ในตน เวทนาจะพึงสงบระงับ

โดยพลัน.
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คฤหบดี !  ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ประกอบด้วย 

ความเป็นผู้ทุศีลเห็นปานใด เม่ือแตกกายตายไป ย่อมเข้าถึง 

อบาย ทุคติ วินิบาต นรก ความเป็นผู้ทุศีลเห็นปานน้ัน 

ย่อมไม่มีแก่ท่าน ส่วนท่านมีศีลท่ีพระอริยเจ้าใคร่แล้ว 

ไม่ขาด ... เป็นไปเพ่ือสมาธิก็เม่ือท่านเห็นศีลท่ีพระอริยเจ้า

ใคร่แล้วอยู่ในตน เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.

คฤหบดี !  ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ประกอบด้วย

มิจฉาทิฏฐิเห็นปานใด เมื่อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถึง 

อบาย ทุคติ วินิบาต นรก มิจฉาทิฏฐิเห็นปานนั้น 

ย่อมไม่มีแก่ท่าน ส่วนท่านมีสัมมาทิฏฐิ ก็เมื่อท่านเห็น

สัมมาทิฏฐินั้นอยู่ในตน เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.
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คฤหบดี !  ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ประกอบด้วย 

มจิฉาสงักัปปะเหน็ปานใด เมือ่แตกกายตายไป ยอ่มเขา้ถงึ 

อบาย ทุคติ วินิบาต นรก มิจฉาสังกัปปะเห็นปานนั้น 

ย่อมไม่มีแก่ท่าน ส่วนท่านมีสัมมาสังกัปปะ ก็เมื่อท่าน

เห็นสัมมาสังกัปปะนั้นอยู่ในตน เวทนาจะพึงสงบระงับ

โดยพลัน.

คฤหบดี !  ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ประกอบด้วย

มิจฉาวาจาเห็นปานใด เมื่อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถึง

อบาย ทุคติ วินิบาต นรก มิจฉาวาจาเห็นปานนั้น 

ย่อมไม่มีแก่ท่าน ส่วนท่านมีสัมมาวาจา ก็เมื่อท่านเห็น 

สัมมาวาจานั้นอยู่ในตน เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.
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คฤหบดี !  ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ประกอบด้วย

มิจฉากัมมันตะเห็นปานใด เม่ือแตกกายตายไป ย่อมเข้าถึง 

อบาย ทุคติ วินิบาต นรก มิจฉากัมมันตะเห็นปานน้ัน  

ย่อมไม่มีแก่ท่าน ส่วนท่านมีสัมมากัมมันตะ ก็เมื่อท่าน

เห็นสัมมากัมมันตะนั้นอยู่ในตน เวทนาจะพึงสงบระงับ

โดยพลัน.

คฤหบดี !  ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ประกอบด้วย

มิจฉาอาชีวะเห็นปานใด เมื่อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถึง 

อบาย ทุคติ วินิบาต นรก มิจฉาอาชีวะเห็นปานนั้น  

ย่อมไม่มีแก่ท่าน ส่วนท่านมีสัมมาอาชีวะ ก็เมื่อท่านเห็น

สมัมาอาชวีะนัน้อยูใ่นตน เวทนาจะพึงสงบระงบัโดยพลัน.

คฤหบดี !  ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ประกอบด้วย

มจิฉาวายามะเหน็ปานใด เมือ่แตกกายตายไป ยอ่มเขา้ถึง 

อบาย ทุคติ วินิบาต นรก มิจฉาวายามะเห็นปานนั้น  

ย่อมไม่มีแก่ท่าน ส่วนท่านมีสัมมาวายามะ ก็เม่ือท่านเห็น 

สัมมาวายามะน้ันอยู่ในตน เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.
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คฤหบดี !  ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ประกอบด้วย

มจิฉาสตเิหน็ปานใด เมือ่แตกกายตายไป ยอ่มเข้าถงึอบาย 

ทคุต ิวนิบิาต นรก มจิฉาสติเหน็ปานนัน้ ยอ่มไมม่แีกท่า่น 

สว่นทา่นมสีมัมาสต ิกเ็มือ่ทา่นเหน็สมัมาสตนิัน้อยูใ่นตน 

เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.

คฤหบดี !  ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ประกอบด้วย

มิจฉาสมาธิเห็นปานใด เม่ือแตกกายตายไป ย่อมเข้าถึงอบาย  

ทุคติ วินิบาต นรก มิจฉาสมาธิเห็นปานน้ัน ย่อมไม่มีแก่ท่าน 

ส่วนท่านมีสัมมาสมาธิ ก็เม่ือท่านเห็นสัมมาสมาธิน้ันอยู่ในตน 

เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.

คฤหบดี !  ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ประกอบด้วย

มิจฉาญาณะเห็นปานใด เม่ือแตกกายตายไป ย่อมเข้าถึงอบาย 

ทุคติ วินิบาต นรก มิจฉาญาณะเห็นปานน้ัน ย่อมไม่มีแก่ท่าน 

ส่วนท่านมีสัมมาญาณะ ก็เมื่อท่านเห็นสัมมาญาณะนั้น

อยู่ในตน เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.
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คฤหบดี !  ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ประกอบด้วย

มิจฉาวิมุตติเห็นปานใด เม่ือแตกกายตายไป ย่อมเข้าถึง

อบาย ทุคติ วินิบาต นรก มิจฉาวิมุตติเห็นปานน้ัน ย่อมไม่มี 

แก่ท่าน ส่วนท่านมีสัมมาวิมุตติ ก็เม่ือท่านเห็นสัมมาวิมุตติ

นั้นอยู่ในตน เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.

ครัง้น้ัน เวทนาของท่านอนาถบณิฑกิคฤหบดสีงบระงับแล้ว

โดยพลัน ท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดีอังคาส ท่านพระสารีบุตร

และท่านพระอานนท์ ด้วยอาหารที่เขาจัดมาเฉพาะตน ครั้งนั้น 

ท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดี เมื่อท่านพระสารีบุตรฉันเสร็จนํามือ

ออกจากบาตรแล้ว จึงถือเอาอาสนะต่ําอันหนึ่ง นั่ง ณ ที่ควร

ส่วนข้างหนึ่งแล้ว ท่านพระสารีบุตรอนุโมทนาด้วยคาถาเหล่านี้
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ผู้ใดมีศรัทธา ตั้งมั่นไม่หวั่นไหว ในพระตถาคต  

มีศีลอันงามที่พระอริยเจ้าใคร่แล้ว สรรเสริญแล้ว มีความ

เล่ือมใสในพระสงฆ์ และมีความเห็นอันตรง บัณฑิตท้ังหลาย

เรียกผู้นั้นว่า เป็นคนไม่ขัดสน ชีวิตของผู้น้ันไม่เปล่า

ประโยชน์ เพราะฉะนั้นบุคคลผู้มีปัญญา เมื่อระลึกถึง

คำาสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พึงประกอบตามซึ่ง

ศรัทธา ศีล ความเลื่อมใส และความเห็นธรรม.

ครั้งนั้น ท่านพระสารีบุตร ครั้นอนุโมทนาด้วยคาถา

เหล่านี้แล้ว จึงลุกจากอาสนะหลีกไป.

ลําดับนั้น ท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค 

ถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วน

ข้างหนึ่ง ครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่านพระอานนท์ว่า 

อานนท์ !  เธอมาจากไหนแต่ยังวัน. 
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ท่านพระสารีบุตรกล่าวสอน

อนาถบิณฑิกคฤหบดีด้วยโอวาทข้อนี้ๆ. 
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อานนท์ !   

สารีบุตรเป็นบัณฑิต 

สารีบุตรมีปัญญามาก 

ได้จ�าแนกโสตาปัตติยังคะ ๔ 

ด้วยอาการ 10 อย่าง.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : คู่มือโสดาบัน

อานิสงส์ของธรรม ๔ ประการ 

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๑๖/๑๖๓๔.

๕7 

ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรม ๔ ประการนี้ 

อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำาให้มากแล้ว 

ย่อมเป็นไปเพื่อกระทำาให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล.

ธรรม ๔ ประการอย่างไรเล่า ? ๔ ประการคือ 

   การคบสัตบุรุษ ๑ 

   การฟังพระสัทธรรม ๑

   การกระทำาไว้ในใจโดยแยบคาย ๑ 

   การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ๑.

ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรม ๔ ประการนี้แล 

อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำาให้มากแล้ว 

ย่อมเป็นไปเพื่อกระทำาให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล.
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ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรม ๔ ประการนี้ 

อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำาให้มากแล้ว 

ย่อมเป็นไปเพ่ือกระทำาให้แจ้งซ่ึงสกทาคามิผล ... .

... ย่อมเป็นไปเพ่ือกระทำาให้แจ้งซ่ึงอนาคามิผล ... .

... ย่อมเป็นไปเพื่อกระทำาให้แจ้งซึ่งอรหัตตผล ... .

... ย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญา (ปญฺญาปฏิลาภาย) ... .

... ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญา   

  (ปญฺญาวุฑฺฒิยา) ... .

... ย่อมเป็นไปเพื่อความไพบูลย์แห่งปัญญา   

  (ปญฺญาเวปุลฺลาย) ... .

... ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาใหญ่  

  (มหาปญฺญตาย) ... .

... ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาแน่นหนา  

  (ปุถุปญฺญตาย) ... .

... ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาไพบูลย์  

   (วิปุลปญฺญตาย)... .
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... ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาลึกซึ้ง   

  (คมฺภีรปญฺญตาย) ... .

... ย่อมเป็นไปเพ่ือความเป็นผู้มีปัญญาประมาณมิได้  

  (อปฺปมตฺตปญฺญตาย) ... .

... ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญา  

  เพียงดังแผ่นดิน (ภูริปญฺญตาย) ... .

... ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามาก   

  (ปญฺญาพาหุลฺลาย) ... .

... ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเร็ว   

  (สีฆปญฺญตาย) ... .

... ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเบา   

  (ลหุปญฺญตาย) ... .

... ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาร่าเริง   

  (หาสปญฺญตาย) ... .

... ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาไว   

  (ชวนปญฺญตาย ) ... .

... ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาคม   

  (ติกฺขปญฺญตาย) ... .
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ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรม ๔ ประการนี้ 

อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำาให้มากแล้ว 

ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเป็นเครื่อง

ชำาแรกกิเลส (นิพฺเพธิกปญฺญตาย).

ธรรม ๔ ประการอย่างไรเล่า ? 

๔ ประการ คือ 

   การคบสัตบุรุษ ๑ 

   การฟังพระสัทธรรม ๑

   การกระทำาไว้ในใจโดยแยบคาย ๑ 

   การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ๑.

ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรม ๔ ประการนี้แล 

อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำาให้มากแล้ว 

ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเป็นเครื่อง

ชำาแรกกิเลส.
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ผู้ตั้งอยู่ในเสขภูม ิ

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๐๓/๑๐๓๒-๑๐๓๕.

๕8 

ภิกษุทั้งหลาย !  ปริยายที่ภิกษุผู้เป็นเสขะอาศัย

แล้ว ตั้งอยู่ในเสขภูมิ พึงรู้ว่า เราเป็นพระเสขะ ...มีอยู่.

ภิกษุทั้งหลาย !  ปริยายที่ภิกษุผู้เป็นเสขะอาศัย

แลว้ ตัง้อยูใ่นเสขภมู ิย่อมรูว้า่ เราเปน็พระเสขะ เปน็ไฉน ? 

ภิกษุผู้เป็นเสขะในธรรมวินัยนี้ ย่อมรู้ชัดตาม

ความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ  

นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา. ภิกษุทั้งหลาย !  ปริยาย

แม้นี้แล ที่ภิกษุผู้เป็นเสขะอาศัยแล้ว ตั้งอยู่ในเสขภูมิ 

ย่อมรู้ชัดว่า เราเป็นพระเสขะ.

ภกิษทุัง้หลาย !  อกีประการหนึง่ ภกิษผุูเ้ป็นเสขะ  

ย ่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว ่า สมณะหรือพราหมณ์อื่น

ภายนอกจากศาสนานี ้ ซึง่จะแสดงธรรมทีจ่รงิแท้แน่นอน

เหมือนพระผู้มีพระภาค มีอยู่หรือ ? 
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พระเสขะนั้นย่อมรู้ชัด อย่างนี้ว่า สมณะหรือ

พราหมณ์อืน่ภายนอกจากศาสนาน้ี ซึง่จะแสดงธรรมทีจ่รงิ

แท้แน่นอนเหมอืนพระผูม้พีระภาค ไม่ม.ี ภกิษทุัง้หลาย !  

ปริยายแม้นี้แล ที่ภิกษุผู ้เป็นเสขะอาศัยแล้ว ตั้งอยู ่ใน 

เสขภูมิ ย่อมรู้ว่า เราเป็นพระเสขะ.

ภกิษทุัง้หลาย !  อีกประการหน่ึง ภิกษุผู้เป็นเสขะ  

ย่อมรู้ชัด ซ่ึงอินทรีย์ ๕ คือ สัทธินทรีย์ ๑ วิริยินทรีย์ ๑  

สตนิทรยี ์๑ สมาธนิทรยี ์๑ ปญัญนิทรยี ์๑ อนิทรีย ์๕ นัน้  

มีส่ิงใดเป็นคติ มีส่ิงใดเป็นอย่างย่ิง มีส่ิงใดเป็นผล มีส่ิงใด 

เป็นท่ีสุด ภิกษุผู้เป็นเสขะยังไม่ถูกต้องส่ิงน้ันด้วยนามกาย1 

แต่เห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญา. ภิกษุทั้งหลาย !  

ปริยายแม้นี้แล ที่ภิกษุผู้เป็นเสขะอาศัยแล้ว ต้ังอยู่ใน

เสขภูมิ ย่อมรู้ว่า เราเป็นพระเสขะ.

1.  นำมกำย บำลีใช้ว่ำ “กำเยน ผุสิตฺวำ”.
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คณุธรรมของผูต้�า่กว่าโสตาปัตตมิรรค 
และเป็นเหตใุห้ไม่ไปสูอ่บายในชาตนิัน้ 

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๗๓/๑๕๓๔-๑๕๓๕.

๕9 

ลักษณะของผู้ไม่ไปสู่อบาย (นัยที่ 1)

มหาราช !  ก็บุคคลบางคนในโลกน้ีไม่ประกอบ

ด้วยความเลื่อมใส อันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า ... 

ในพระธรรม ... ในพระสงฆ์ ... ไม่มีปัญญาร่าเริง ไม่เฉียบแหลม 

และไม่ประกอบด้วยวิมุตติ แต่ว่าเขามีธรรมเหล่าน้ี คือ 

สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์  

และธรรมทั้งหลาย ท่ีพระตถาคตประกาศแล้ว ย่อม

ทนต่อการเพ่งด้วยปัญญาของเขา (ยิ่ง) กว่าประมาณ 

บุคคลแม้น้ีก็ไม่ไปสู่นรก กำาเนิดเดรัจฉาน วิสัยแห่งเปรต 

อบาย ทุคติ วินิบาต.
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ลักษณะของผู้ไม่ไปสู่อบาย (นัยที่ ๒)

มหาราช !  ก็บุคคลบางคนในโลกน้ีไม่ประกอบ

ด้วยความเลื่อมใส อันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า ... 

ในพระธรรม ... ในพระสงฆ์ ... ไม่มีปัญญาร่าเริง ไม่เฉียบแหลม 

และไม่ประกอบด้วยวิมุตติ แต่ว่าเขามีธรรมเหล่าน้ี คือ 

สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ 

และเขามีศรัทธา มีความรักในพระตถาคตพอประมาณ  

บุคคลแม้น้ีก็ไม่ไปสู่นรก กำาเนิดเดรัจฉาน วิสัยแห่งเปรต 

อบาย ทุคต ิ วินิบาต.
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ธรรม 7 ประการของ 
ผู้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผล 

-บาลี มู. ม. ๑๒/๕๘๑/๕๔๒.

๖0 

ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรม ๖ ประการนี้ เป็นเหตุให้
ระลึกถึงกัน เป็นเหตุก่อความรัก ก่อความเคารพ เป็นไปเพ่ือ 
ความสงเคราะห์กัน เพ่ือไม่วิวาทกัน เพ่ือความพร้อมเพรียง 
กัน เพ่ือความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน ธรรม ๖ ประการน้ัน 
เป็นอย่างไร คือ 

(๑) ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุมีกายกรรมประกอบ
ด้วยเมตตา ปรากฏในเพื่อนร่วมประพฤติพรหมจรรย์ 
ทั้งในที่แจ้ง ทั้งในที่ลับ ธรรมแม้นี้เป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน 
เป็นเหตุก่อความรัก ก่อความเคารพ เป็นไปเพื่อความ
สงเคราะห์กัน เพื่อไม่วิวาทกัน เพื่อความพร้อมเพรียงกัน 
เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน.

(๒) ภิกษุทั้งหลาย !  อีกประการหนึ่ง ภิกษุมี 
วจีกรรมประกอบด้วยเมตตา ปรากฏในเพ่ือนร่วมประพฤติ
พรหมจรรย์ ท้ังในท่ีแจ้ง ท้ังในท่ีลับ ธรรมแม้น้ีเป็นเหตุให้
ระลึกถึงกัน เป็นเหตุก่อความรัก ก่อความเคารพ เป็นไปเพ่ือ 
ความสงเคราะห์กัน เพ่ือไม่วิวาทกัน เพ่ือความพร้อมเพรียง 
กัน เพ่ือความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน.
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(๓) ภิกษุทั้งหลาย !  อีกประการหนึ่ง ภิกษุมี
มโนกรรมประกอบด้วยเมตตา ปรากฏในเพ่ือนร่วมประพฤติ 
พรหมจรรย์ ท้ังในท่ีแจ้ง ท้ังในท่ีลับ ธรรมแม้น้ีเป็นเหตุให้
ระลึกถึงกัน เป็นเหตุก่อความรัก ก่อความเคารพ เป็นไปเพ่ือ 
ความสงเคราะห์กัน เพ่ือไม่วิวาทกัน เพ่ือความพร้อมเพรียง 
กัน เพ่ือความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน.

(๔) ภิกษุทั้งหลาย !  อีกประการหนึ่ง ภิกษุมี
ลาภใดๆ เกิดโดยธรรม ไดแ้ลว้โดยธรรม ทีส่ดุแมเ้พียง
อาหารติดบาตร ก็บริโภคโดยไม่เกียดกันไว้เพ่ือตน ย่อมเป็น 
ผู้บริโภคเฉล่ียท่ัวไปกับเพ่ือนร่วมประพฤติพรหมจรรย์ผู้มีศีล  
ธรรมแม้น้ีเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน เป็นเหตุก่อความรัก ก่อ
ความเคารพ เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์กัน เพ่ือไม่วิวาทกัน  
เพ่ือความพร้อมเพรียงกัน เพ่ือความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน.

(๕) ภิกษุท้ังหลาย !  อีกประการหน่ึง ภิกษุเป็น 
ผู้มีศีลท่ีไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไท อันผู้รู้
สรรเสริญ ไม่ถูกทิฏฐิครอบงำา เป็นไปพร้อมเพ่ือสมาธิ และ
ถึงความเป็นผู้มีศีลเสมอกันในศีลเช่นนั้นกับเพ่ือนร่วม
ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลาย ทั้งในที่แจ้ง ทั้งในที่ลับ 
ธรรมแม้น้ีเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน เป็นเหตุก่อความรัก ก่อ
ความเคารพ เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์กัน เพ่ือไม่วิวาทกัน  
เพ่ือความพร้อมเพรียงกัน เพ่ือความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน.
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(๖) ภิกษุท้ังหลาย !  อีกประการหน่ึง ภิกษุเป็น 
ผู้มีทิฏฐิอันเป็นอริยะ อันเป็นเคร่ืองนำาออก (นิยฺยานิก) นำาไป 
เพ่ือความส้ินทุกข์โดยชอบแก่ผู้กระทำาตาม และถึงความเป็น 
ผู้มีทิฏฐิเสมอกันในทิฏฐิเช่นนั้นกับเพ่ือนร่วมประพฤติ
พรหมจรรย์ ท้ังในท่ีแจ้ง ท้ังในท่ีลับ ธรรมแม้น้ีเป็นเหตุให้
ระลึกถึงกัน เป็นเหตุก่อความรัก ก่อความเคารพ เป็นไป
เพ่ือความสงเคราะห์กัน เพ่ือไม่วิวาทกัน เพ่ือความพร้อม-
เพรียงกัน เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน.

ภิกษทุัง้หลาย !  ธรรม ๖ ประการเหล่าน้ีแล เปน็
เหตุให้ระลึกถึงกัน เป็นเหตุก่อความรัก ก่อความเคารพ 
เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์กัน เพ่ือไม่วิวาทกัน เพ่ือความ
พร้อมเพรียงกัน เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน.

ภิกษุทั้งหลาย !  ทิฏฐิอันเป็นอริยะ อันเป็นเคร่ือง
นำาออก นำาไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้กระทำาตาม 
เป็นยอดยึดคุมธรรม ๖ ประการเหล่าน้ี ท่ีเป็นเหตุให้ระลึก
ถึงกันไว้. 

ภิกษุทั้งหลาย !  เปรียบเหมือนยอดเป็นที่สูงสุด
เป็นที่ยึดคุมของเรือนยอด ฉันใด ทิฏฐิอันเป็นอริยะ อัน
เป็นเครื่องนำาออก นำาไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ 
ผู้กระทำาตาม ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เป็นยอดยึดคุมธรรม  
๖ ประการเหล่านี้ ที่เป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน.
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ภิกษุท้ังหลาย !  ก็ทิฏฐิอันเป็นอริยะ อันเป็นเคร่ือง
นำาออก นำาไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้กระทำาตาม 
เป็นอย่างไร ?

ภิกษุท้ังหลาย !  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ไปแล้วสู่ป่า  
สู่โคนไม้ หรือสู่เรือนว่างก็ตาม ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า  
เราเป็นผู้มีจิตถูกเคร่ืองครอบงำาใดครอบงำาแล้ว (ปริยุฏฺฐาเนน  

ปริยุฏฺฐิตจิตฺโต) ไม่พึงรู้เห็นตามความเป็นจริง เคร่ืองครอบงำา
นั้นที่เรายังละไม่ได้ในภายใน มีอยู่หรือไม่หนอ.

ภิกษุท้ังหลาย !  ถ้าภิกษุมีจิตอันกามราคะครอบงำา 
หรือมีจิตอันพยาบาทครอบงำา หรือมีจิตอันถีนมิทธะครอบงำา 
หรือมีจิตอันอุทธัจจกุกกุจจะครอบงำา หรือมีจิตอันวิจิกิจฉา
ครอบงำา ก็ช่ือว่าเป็นผู้มีจิตถูกเคร่ืองครอบงำาครอบงำาแล้ว.

ถ้าภกิษเุป็นผูข้วนขวายในการคดิเร่ืองโลกนี ้หรอื
เป็นผู้ขวนขวายในการคิดเรื่องโลกอื่น ก็ช่ือว่าเป็นผู้มีจิต 
ถูกเครื่องครอบงำาครอบงำาแล้ว.

ถ้าภิกษุุเกิดขัดใจ ทะเลาะ วิวาท ท่ิมแทงกันและกัน 
ด้วยหอกคือปากอยู่ ก็ช่ือว่าเป็นผู้มีจิตถูกเคร่ืองครอบงำา
ครอบงำาแล้ว.

ภิกษุนั้น ย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่า เราเป็นผู้มีจิตถูก 
เคร่ืองครอบงำาใดครอบงำาแล้ว ไม่พึงรู้เห็นตามความเป็นจริง  
เครื่องครอบงำานั้นที่เรายังละไม่ได้ในภายใน มิได้มีเลย  
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จติของเราตัง้ไวด้แีลว้ เพือ่ความตรสัรูส้จัจะทัง้หลาย นีค้อื 
ญาณท่ี ๑ อันเป็นอริยะ เป็นโลกุตระไม่ท่ัวไปกับพวกปุถุชน
อันภิกษุนั้นบรรลุแล้ว.

ภิกษุท้ังหลาย !  อีกข้อหน่ึง อริยสาวกย่อมพิจารณา 
เห็นดังน้ีว่า เราเสพให้ท่ัวถึง ทำาให้เจริญ ทำาให้มากซ่ึงทิฏฐิน้ี  
ย่อมได้ความสงบเฉพาะตน ย่อมได้ความดับเฉพาะตน
หรือหนอ อริยสาวกน้ันย่อมรู้ชัดอย่างน้ีว่า เราเสพให้ท่ัวถึง 
ทำาให้เจริญ ทำาใหม้ากซึง่ทฏิฐน้ีิ ยอ่มไดค้วามสงบเฉพาะตน  
ย่อมได้ความดับเฉพาะตน น้ีคือญาณท่ี ๒ อันเป็นอริยะ เป็น
โลกุตระ ไม่ท่ัวไปกับพวกปุถุชน อันอริยสาวกน้ันบรรลุแล้ว.

ภิกษุท้ังหลาย !  อีกข้อหน่ึง อริยสาวกย่อมพิจารณา
เหน็ดงันีว้า่ เราเปน็ผู้ประกอบด้วยทฏิฐิเช่นใด สมณะหรอื
พราหมณ์อื่นนอกธรรมวินัยนี้ ท่ีเป็นผู้ประกอบด้วยทิฏฐิ
เชน่นัน้มีอยู่หรอืหนอ อรยิสาวกนัน้ยอ่มรูช้ดัอยา่งนีว้า่ เรา
เป็นผู้ประกอบด้วยทิฏฐิเช่นใด สมณะหรือพราหมณ์อื่น
นอกธรรมวินัยนี้ ที่เป็นผู้ประกอบด้วยทิฏฐิเช่นนั้นมิได้มี  
นี้คือญาณที่ ๓ อันเป็นอริยะ เป็นโลกุตระ ไม่ทั่วไปกับ 
พวกปุถุชน อันอริยสาวกนั้นบรรลุแล้ว.

ภิกษุท้ังหลาย !  อีกข้อหน่ึง อริยสาวกย่อมพิจารณา
เห็นดังน้ีว่า บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ เป็นผู้ประกอบด้วย
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ธรรมดาเช่นใด ถึงเราก็เป็นผู้ประกอบด้วยธรรมดาเช่นน้ัน.  
ภิกษุท้ังหลาย !  ก็บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ เป็นผู้ประกอบ 
ด้วยธรรมดาเป็นอย่างไร ? ภิกษุท้ังหลาย !  บุคคลผู้ถึงพร้อม 
ด้วยทิฏฐิมีธรรมดาดังน้ี คือ ความออกจากอาบัติเช่นใด
ย่อมปรากฏ อริยสาวกย่อมต้องอาบัติเช่นนั้นบ้างโดยแท้ 
แต่ถึงอย่างน้ัน อริยสาวกน้ันจะรีบแสดง เปิดเผย ทำาให้ต้ืน 
ซ่ึงอาบัติน้ัน ในสำานักพระศาสดาหรือเพ่ือนร่วมประพฤติ
พรหมจรรย์ท่ีเป็นวิญญูชนท้ังหลาย คร้ันแสดง เปิดเผย  
ทำาให้ต้ืนแล้ว ก็ถึงความสำารวมต่อไป เปรียบเหมือนเด็กอ่อน 
ท่ีนอนหงาย ถูกถ่านไฟด้วยมือ หรือด้วยเท้าเข้าแล้ว ก็จะชัก
หนีเร็วพลัน ฉะน้ัน อริยสาวกน้ันย่อมรู้ชัดอย่างน้ีว่า บุคคล
ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ เป็นผู้ประกอบด้วยธรรมดาเช่นใด  
ถึงเราก็เป็นผู้ประกอบด้วยธรรมดาเช่นน้ัน น้ีคือญาณท่ี ๔  
อันเป็นอริยะ เป็นโลกุตระ ไม่ท่ัวไปกับพวกปุถุชน อันอริยสาวก 
น้ันบรรลุแล้ว.

ภิกษุท้ังหลาย !  อีกข้อหน่ึง อริยสาวกย่อมพิจารณา
เห็นดังน้ีว่า บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ เป็นผู้ประกอบด้วย
ธรรมดาเช่นใด ถึงเราก็เป็นผู้ประกอบด้วยธรรมดาเช่นน้ัน.  
ภิกษุท้ังหลาย !  ก็บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ เป็นผู้ประกอบ 
ด้วยธรรมดาเป็นอย่างไร ? ภิกษุท้ังหลาย !  บุคคลผู้ถึง
พรอ้มดว้ยทิฏฐิมธีรรมดาดงันี ้คือ อรยิสาวกยอ่มถงึความ
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ขวนขวายในกิจใหญ่น้อยท่ีควรทำาของเพื่อนร่วมประพฤติ
พรหมจรรย์โดยแท้ แต่ถึงอย่างนั้น ความปรารถนาอย่าง
แรงกล้าในอธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา 
ของอริยสาวกนั้นก็ยังมีอยู่ เปรียบเหมือนแม่โคลูกอ่อน  
ย่อมเล็มหญ้ากินไปด้วย ชำาเลืองดูลูกไปด้วยฉะน้ัน อริยสาวก 
นั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่า บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ เป็นผู้
ประกอบด้วยธรรมดาเช่นใด ถึงเราก็เป็นผู้ประกอบด้วย
ธรรมดาเชน่นัน้ นีค้อืญาณที ่๕ อนัเปน็อรยิะ เปน็โลกุตระ 
ไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชน อันอริยสาวกนั้นบรรลุแล้ว.

ภิกษุท้ังหลาย !  อีกข้อหน่ึง อริยสาวกย่อมพิจารณา 
เห็นดังน้ีว่า บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ เป็นผู้ประกอบด้วยพละ 
เช่นใด ถึงเราก็เป็นผู้ประกอบด้วยพละเช่นน้ัน. ภิกษุท้ังหลาย !   
ก็บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ เป็นผู้ประกอบด้วยพละเป็น 
อย่างไร ? ภิกษุท้ังหลาย !  พละของบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วย
ทิฏฐิเป็นดังนี้ คือ อริยสาวกนั้น เม่ือธรรมวินัยท่ีตถาคต
ประกาศแล้ว อันบณัฑติแสดงอยู ่ยอ่มทำาใหเ้กดิประโยชน ์
ย่อมทำาไวใ้นใจ ยอ่มกำาหนดดว้ยจติทัง้ปวง ยอ่มเงีย่โสตลง 
ฟังธรรม อริยสาวกน้ันย่อมรู้ชัดอย่างน้ีว่าบุคคลผู้ถึงพร้อม 
ด้วยทิฏฐิ เป็นผู้ประกอบด้วยพละเช่นใด ถึงเราก็เป็นผู้ประกอบ 
ดว้ยพละเชน่นัน้ นีคื้อญาณที ่๖ อนัเป็นอรยิะ เป็นโลกตุระ 
ไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชน อันอริยสาวกนั้นบรรลุแล้ว.
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ภิกษุท้ังหลาย !  อีกข้อหน่ึง อริยสาวกย่อมพิจารณา
เห็นดังน้ีว่า บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ เป็นผู้เป็นผู้ประกอบ 
ด้วยพละเช่นใด ถึงเราก็เป็นผู้ประกอบด้วยพละเช่นนั้น.  
ภิกษุท้ังหลาย !  ก็บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ เป็นผู้ประกอบ 
ดว้ยพละเป็นอยา่งไร ? ภิกษท้ัุงหลาย !  พละของบคุคลผู้
ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเป็นดังน้ี คือ อริยสาวกน้ัน เม่ือธรรมวินัย 
ท่ีตถาคตประกาศแล้ว อันบัณฑิตแสดงอยู่ ย่อมได้ความรู้
อรรถ ย่อมได้ความรู้ธรรม ย่อมได้ปราโมทย์อันประกอบ
ด้วยธรรม อริยสาวกน้ันย่อมรู้ชัดอย่างน้ีว่า บุคคลผู้ถึงพร้อม 
ด้วยทิฏฐิ เป็นผู้ประกอบด้วยพละเช่นใด ถึงเราก็เป็นผู้
ประกอบด้วยพละเช่นนั้น นี้คือญาณที่ ๗ อันเป็นอริยะ 
เป็นโลกุตระ ไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชน อันอริยสาวกนั้น
บรรลุแล้ว.

ภิกษุท้ังหลาย !  ธรรมดาอันอริยสาวกผู้ประกอบ
ด้วยองค์ ๗ ประการอย่างนี้ ตรวจดูดีแล้ว ด้วยการ
ทำาให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล. ภิกษุท้ังหลาย !  อริยสาวกผู้
ประกอบด้วยองค์ ๗ ประการน้ีแล ย่อมเป็นผู้เพรียบพร้อม
ด้วยโสดาปัตติผล ดังนี้แล.
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ธรรมที่ควรสงเคราะห์ 
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๕๖/๑๔๙๓.

๖1 

ภิกษุทั้งหลาย !  พวกเธอเอน็ดใูคร และใครถอืว่า

เธอเป็นผู้ที่เขาควรเช่ือฟัง เขาจะเป็นมิตรก็ตาม อำามาตย์

ก็ตาม ญาติหรือสายโลหิตก็ตาม ชนเหล่าน้ัน อันเธอพึง

ชักชวนให้เข้าไปตั้งมั่น ให้ดำารงอยู่ ในธรรมเป็นเครื่อง

บรรลุโสดา ๔ ประการ ๔ ประการเป็นอย่างไร คือ 

(๑) พึงชักชวนให้เข้าไปต้ังมั่น ให้ดำารงอยู่ ใน

ความเลือ่มใสอนัหยัง่ลงมัน่ไม่หวัน่ไหวในพระพทุธเจ้า ...

(๒) พึงชักชวนให้เข้าไปตั้งมั่น ให้ดำารงอยู่ ใน

ความเลือ่มใสอนัหยัง่ลงมัน่ไม่หวัน่ไหวในพระธรรม ...

(๓) พึงชักชวนให้เข้าไปต้ังมั่น ให้ดำารงอยู่ ใน

ความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ ...

(๔) พึงชักชวนให้เข้าไปตั้งมั่น ให้ดำารงอยู่ ใน

ศีลทั้งหลายในลักษณะเป็นที่พอใจของพระอริยะ ... เป็น

ไปพร้อมเพื่อสมาธิ
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ภิกษุทั้งหลาย !  พวกเธอเอน็ดใูคร และใครถอืว่า

เธอเป็นผู้ที่เขาควรเช่ือฟัง เขาจะเป็นมิตรก็ตาม อำามาตย์

ก็ตาม ญาติหรือสายโลหิตก็ตาม ชนเหล่าน้ัน อันเธอพึง

ชักชวนให้เข้าไปตั้งมั่น ให้ดำารงอยู่ ในธรรมเป็นเครื่อง

บรรลุโสดา ๔ ประการเหล่านี้แล.
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• 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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บรรณานุกรม
พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ

พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง

หนังสือธรรมโฆษณ์ ชุดจากพระโอษฐ์ 
(ผลงานแปลพุทธวจน โดยท่านพุทธทาสภิกขุในนามกองต�าราคณะธรรมทาน)

ร่วมสนับสนุนการจัดท�าโดย

พุทธวจนภิกขุคึกฤทธิ์มูลนิธ ิ

คณะศิษย์วัดนาปาพงผู้สนับสนุนจากทั่วประเทศและทั่วโลก

คณะงานธัมมะ วัดนาปาพง (กลุ่มอาสาสมัครพุทธวจน-หมวดธรรม) 

พุทธวจนสถาบันภาคกลาง

พุทธวจนสถาบันภาคเหนือ

พุทธวจนสถาบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พุทธวจนสถาบันภาคตะวันออก 

พุทธวจนสถาบันภาคใต้

พุทธวจนสถาบันภาคตะวันตก
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ผ่านมา ๒,๕๐๐ กว่าปี 

ค�าสอนทางพระพทุธศาสนาเกดิความหลากหลายมากขึน้ 

มสี�านักต่างๆ มากมาย ซึง่แต่ละหมูค่ณะกม็คีวามเหน็ของตน 

หามาตรฐานไม่ได้ แม้จะกล่าวในเรือ่งเดยีวกนั

ทัง้น้ีไม่ใช่เพราะค�าสอนของพระพทุธเจ้าไม่สมบรูณ์ 

แล้วเราควรเชือ่และปฏบิตัติามใคร ?

ลองพจิารณาหาค�าตอบง่ายๆ ได้จาก ๑๐ พระสตูร  

ซ่ึงพระตถาคตทรงเตอืนเอาไว้

แล้วตรัสบอกวธิป้ีองกนัและแก้ไขเหตเุสือ่มแห่งธรรมเหล่านี.้ 

ขอเชิญมาตอบตวัเองกนัเถอะว่า ถงึเวลาแล้วหรอืยงั ? 

ทีพ่ทุธบรษิทัจะมมีาตรฐานเพยีงหนึง่เดยีว คอื “พทุธวจน” ธรรมวนิยั

จากองค์พระสงัฆบดิาอนัวญิญชูนพงึปฏบิตัแิละรูต้ามได้เฉพาะตน ดงันี.้

พระสูตรของความส�าคญั

ท่ีชาวพทุธต้องศกึษา

แต่ค�าสอนจากพระพทุธเจ้า

เท่านัน้

๑๐ 
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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.



๔.	ทรงบอกเหตแุห่งความอนัตรธานของค�าสอนเปรยีบด้วยกลองศกึ

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๓๑๑/๖๗๒-๓.

ภกิษทุัง้หลาย !  เรือ่งนีเ้คยมีมาแล้ว กลองศกึของกษตัริย์พวกทสารหะ  

เรียกว่า อานกะ มอียู ่ เมือ่กลองอานกะนี ้มแีผลแตกหรอืล ิพวกกษตัริย์

ทสารหะได้หาเนือ้ไม้อืน่ท�าเป็นลิม่ เสรมิลงในรอยแตกของกลองนัน้ (ทกุ

คราวไป). ภิกษุท้ังหลาย ! เม่ือเชื่อมปะเข้าหลายครั้งหลายคราวเช่นน้ัน

นานเข้ากถ็งึสมยัหนึง่ ซึง่เนือ้ไม้เดมิของตวักลองหมดสิน้ไป เหลอือยูแ่ต่

เน้ือไม้ท่ีท�าเสรมิเข้าใหม่เท่านัน้.

ภกิษทุัง้หลาย !  ฉนัใดกฉ็นันัน้ ในกาลยดืยาวฝ่ายอนาคต จกัมภีกิษุ 

ทัง้หลาย สตุตนัตะเหล่าใด ทีเ่ป็นค�าของตถาคต เป็นข้อความลกึ มคีวามหมายซึง้  

เป็นช้ันโลกตุตระ ว่าเฉพาะด้วยเรือ่งสุญญตา เมือ่มผู้ีน�าสตุตนัตะเหล่านัน้

มากล่าวอยู่ เธอจักไม่ฟังด้วยดี จักไม่เงี่ยหูฟัง จักไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง 

และจกัไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษาเล่าเรยีน ส่วนสุตตนัตะเหล่าใดที่

นกักวแีต่งขึน้ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มอีกัษรสละสลวย  

มพียัญชนะอนัวจิติร เป็นเร่ืองนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่มผีูน้�า 

สุตตันตะที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เหล่านั้นมากล่าวอยู่ เธอจักฟังด้วยดี จัก

เง่ียหฟัูง จกัตัง้จติ เพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และจกัส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษา

เล่าเรียนไป.

ภกิษทุัง้หลาย !  ความอนัตรธานของสตุตนัตะเหล่านัน้ ทีเ่ป็นค�าของ

ตถาคต เป็นข้อความลกึ มคีวามหมายซึง้ เป็นชัน้โลกตุตระ ว่าเฉพาะด้วย

เร่ืองสุญญตา จกัมไีด้ด้วยอาการอย่างนี ้แล.



๕. ทรงก�าชับให้ศึกษาปฏิบัติเฉพาะจากค�าของพระองค์เท่านั้น	

	 อย่าฟังคนอื่น

-บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๙๑-๙๒/๒๙๒.

ภกิษทุัง้หลาย !  พวกภกิษบุรษิทัในกรณนีี ้ สุตตนัตะเหล่าใด ทีก่วี

แต่งขึน้ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มีอกัษรสละสลวย มี

พยญัชนะอนัวจิติร เป็นเรือ่งนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่มผีูน้�า

สตุตนัตะเหล่านัน้มากล่าวอยู ่เธอจกัไม่ฟังด้วยด ีไม่เงีย่หฟัูง ไม่ตัง้จติเพือ่

จะรูท้ัว่ถงึ และจกัไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศึกษาเล่าเรยีน.

ภกิษทุัง้หลาย !  ส่วนสตุตนัตะเหล่าใด ทีเ่ป็นค�าของตถาคต เป็น

ข้อความลกึ มคีวามหมายซึง้ เป็นชัน้โลกุตตระ ว่าเฉพาะด้วยเรือ่งสญุญตา  

เมือ่มผีูน้�าสตุตนัตะเหล่านัน้มากล่าวอยู ่ เธอย่อมฟังด้วยด ี ย่อมเงีย่หฟัูง 

ย่อมตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และย่อมส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศึกษาเล่าเรยีน 

จงึพากนัเล่าเรยีน ไต่ถาม ทวนถามแก่กนัและกนัอยูว่่า “ข้อนีเ้ป็นอย่างไร 

มคีวามหมายกีน่ยั” ดงันี ้ด้วยการท�าดงันี ้เธอย่อมเปิดธรรมทีถ่กูปิดไว้ได้  

ธรรมทีย่งัไม่ปรากฏ เธอก็ท�าให้ปรากฏได้ ความสงสัยในธรรมหลายประการ 

ทีน่่าสงสยั เธอกบ็รรเทาลงได้.

ภกิษทุัง้หลาย !  บรษิทัช่ือ	อกุกาจติวนิตีา	ปรสิา	โน	ปฏปิจุฉาวนิตีา		

เป็นอย่างไรเล่า ? 

ภกิษทุัง้หลาย !  ในกรณีนีค้อื ภกิษทุัง้หลายในบริษทัใด เม่ือสตุตนัตะ 

ทัง้หลาย อนัเป็นตถาคตภาษติ	(ตถาคตภาสติา) อนัลกึซึง้	(คมภฺรีา) มี

อรรถอันลึกซึ้ง	(คมฺภีรตฺถา) เป็นโลกุตตระ	(โลกุตฺตรา) ประกอบด้วย

เร่ืองสญุญตา	(สญุญฺตปฏสิ�ยตุตฺา) อนับคุคลน�ามากล่าวอยู ่กไ็ม่ฟังด้วยดี  

ไม่เงีย่หฟัูง ไม่เข้าไปตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควร

ศกึษาเล่าเรยีน.



ส่วนสุตตนัตะเหล่าใด ทีก่วแีต่งข้ึนใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภท

กาพย์กลอน มอีกัษรสละสลวย มพียญัชนะอนัวจิติร เป็นเรือ่งนอกแนว 

เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่มผีูน้�าสตุตนัตะเหล่านีม้ากล่าวอยู่

พวกเธอย่อมฟังด้วยด ีเงีย่หฟัูง ตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และส�าคญัไป

ว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษาเล่าเรยีน พวกเธอเล่าเรยีนธรรมอนักวแีต่งใหม่

นั้นแล้ว ก็ไม่สอบถามซึ่งกันและกัน ไม่ท�าให้เปิดเผยแจ่มแจ้งออกมาว่า 

ข้อน้ีพยัญชนะเป็นอย่างไร อรรถเป็นอย่างไร ดงันี ้เธอเหล่านัน้ เปิดเผย

สิง่ทีย่งัไม่เปิดเผยไม่ได้ ไม่หงายของทีค่ว�า่อยูใ่ห้หงายขึน้ได้ ไม่บรรเทา 

ความสงสยัในธรรมทัง้หลายอนัเป็นทีต่ัง้แห่งความสงสยัมอีย่างต่างๆ ได้.

ภกิษท้ัุงหลาย ! นีเ้ราเรยีกว่า อกุกาจติวนิตีา	ปรสิา	โน	ปฏปิจุฉาวนิตีา.

ภกิษทุัง้หลาย !  บรษิทัช่ือ	ปฏปุิจฉาวนิตีา	ปรสิา	โน	อกุกาจติวนิตีา		

เป็นอย่างไรเล่า ?

ภกิษทุัง้หลาย !  ในกรณีนีค้อื ภกิษทุัง้หลายในบริษทัใด เม่ือสตุตนัตะ 

ทัง้หลาย ทีก่วแีต่งขึน้ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มอีกัษร

สละสลวย มพียญัชนะอนัวจิติร เป็นเรือ่งนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก 

อนับคุคลน�ามากล่าวอยู ่กไ็ม่ฟังด้วยด ีไม่เงีย่หฟัูง ไม่เข้าไปตัง้จติเพือ่จะ 

รู้ทัว่ถึง และไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษาเล่าเรยีน ส่วน สตุตนัตะ

เหล่าใด	อนัเป็นตถาคตภาษติ	อนัลกึซึง้	มอีรรถอนัลกึซึง้	เป็นโลกตุตระ		

ประกอบด้วยเรือ่งสญุญตา	เมือ่มีผู้น�าสตุตนัตะเหล่าน้ี	มากล่าวอยู	่พวก

เธอย่อมฟังด้วยด	ี ย่อมเงีย่หฟัูง	 ย่อมเข้าไปตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถึง	 และ

ย่อมส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีค่วรศกึษาเล่าเรยีน พวกเธอเล่าเรยีนธรรมทีเ่ป็น

ตถาคตภาษตินัน้แล้ว กส็อบถามซึง่กนัและกนั ท�าให้เปิดเผยแจ่มแจ้งออก

มาว่า ข้อนีพ้ยญัชนะเป็นอย่างไร อรรถะเป็นอย่างไร ดงันี ้เธอเหล่านัน้ 

เปิดเผยสิง่ทีย่งัไม่เปิดเผยได้ หงายของทีค่ว�า่อยูใ่ห้หงายขึน้ได้ บรรเทา

ความสงสยัในธรรมทัง้หลายอนัเป็นทีต่ัง้แห่งความสงสยัมอีย่างต่างๆ ได้.

ภกิษทุัง้หลาย ! นีเ้ราเรยีกว่า ปฏปิจุฉาวนิตีา	ปรสิา	โน	อกุกาจติวนิตีา.

ภกิษทุัง้หลาย !  เหล่านีแ้ลบรษิทั ๒ จ�าพวกนัน้. ภกิษทุัง้หลาย ! 

บรษิทัทีเ่ลศิในบรรดาบรษิทัทัง้สองพวกนัน้	คอื	บรษิทัปฏปิจุฉาวนิตีา		

ปรสิา	โน	อกุกาจติวนิตีา	(บรษิทัทีอ่าศยัการสอบสวนทบทวนกนัเอาเอง 

เป็นเครือ่งน�าไป ไม่อาศยัความเชือ่จากบุคคลภายนอกเป็นเครือ่งน�าไป) แล.

๖.	ทรงห้ามบัญญัติเพิ่มหรือตัดทอนสิ่งที่บัญญัติไว้

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๙๐/๗๐. 

ภกิษทุัง้หลาย !  ภกิษทุัง้หลาย จกัไม่บญัญตัสิิง่ทีไ่ม่เคยบญัญตั	ิจกั

ไม่เพกิถอนสิง่ทีบ่ญัญตัไิว้แล้ว	จกัสมาทานศกึษาในสกิขาบททีบ่ญัญตัไิว้

แล้วอย่างเคร่งครดั	อยูเ่พยีงใด ความเจรญิกเ็ป็นสิง่ท่ีภกิษทุัง้หลายหวงัได้  

ไม่มคีวามเสือ่มเลย อยู่เพยีงนัน้.

๗.	ส�านึกเสมอว่าตนเองเป็นเพียงผู้เดินตามพระองค์เท่านั้น	

	 ถึงแม้จะเป็นอรหันต์ผู้เลิศทางปัญญาก็ตาม

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๘๒/๑๒๖.

ภกิษทุัง้หลาย !  ตถาคตผูอ้รหนัตสัมมาสมัพทุธะ	ได้ท�ามรรคทีย่งั

ไม่เกิดให้เกดิขึน้	ได้ท�ามรรคทีย่งัไม่มใีครรู้ให้มคีนรู้ ได้ท�ามรรคทีย่งัไม่มี

ใครกล่าวให้เป็นมรรคทีก่ล่าวกนัแล้ว	ตถาคตเป็นผูรู้ม้รรค	(มคคฺญญฺ)ู เป็น

ผูรู้แ้จ้งมรรค	(มคคฺวทิ)ู เป็นผูฉ้ลาดในมรรค	(มคคฺโกวโิท). ภิกษุทั้งหลาย ! 

ส่วนสาวกทัง้หลายในกาลนี	้เป็นผูเ้ดนิตามมรรค	(มคฺคานคุา)	เป็นผูต้ามมา	

ในภายหลงั.



เปิดเผยสิง่ทีย่งัไม่เปิดเผยได้ หงายของทีค่ว�า่อยูใ่ห้หงายขึน้ได้ บรรเทา

ความสงสยัในธรรมทัง้หลายอนัเป็นทีต่ัง้แห่งความสงสยัมอีย่างต่างๆ ได้.

ภกิษทุัง้หลาย ! นีเ้ราเรยีกว่า ปฏปิจุฉาวนิตีา	ปรสิา	โน	อกุกาจติวนิตีา.

ภกิษทุัง้หลาย !  เหล่านีแ้ลบรษิทั ๒ จ�าพวกนัน้. ภกิษทุัง้หลาย ! 

บรษิทัทีเ่ลศิในบรรดาบรษิทัทัง้สองพวกนัน้	คอื	บรษิทัปฏปิจุฉาวนิตีา		

ปรสิา	โน	อกุกาจติวนิตีา	(บรษิทัทีอ่าศยัการสอบสวนทบทวนกนัเอาเอง 

เป็นเครือ่งน�าไป ไม่อาศยัความเชือ่จากบุคคลภายนอกเป็นเครือ่งน�าไป) แล.

๖.	ทรงห้ามบัญญัติเพิ่มหรือตัดทอนสิ่งที่บัญญัติไว้

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๙๐/๗๐. 

ภกิษทุัง้หลาย !  ภกิษทุัง้หลาย จกัไม่บญัญตัสิิง่ทีไ่ม่เคยบญัญตั	ิจกั

ไม่เพกิถอนสิง่ทีบั่ญญตัไิว้แล้ว	จกัสมาทานศกึษาในสกิขาบททีบ่ญัญตัไิว้

แล้วอย่างเคร่งครดั	อยูเ่พยีงใด ความเจรญิกเ็ป็นสิง่ท่ีภกิษทุัง้หลายหวงัได้  

ไม่มคีวามเสือ่มเลย อยู่เพยีงนัน้.

๗.	ส�านึกเสมอว่าตนเองเป็นเพียงผู้เดินตามพระองค์เท่านั้น	

	 ถึงแม้จะเป็นอรหันต์ผู้เลิศทางปัญญาก็ตาม

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๘๒/๑๒๖.

ภกิษทุัง้หลาย !  ตถาคตผูอ้รหนัตสัมมาสมัพทุธะ	ได้ท�ามรรคทีย่งั

ไม่เกิดให้เกดิขึน้	ได้ท�ามรรคทีย่งัไม่มใีครรู้ให้มคีนรู้ ได้ท�ามรรคทีย่งัไม่มี

ใครกล่าวให้เป็นมรรคทีก่ล่าวกนัแล้ว	ตถาคตเป็นผูรู้ม้รรค	(มคคฺญฺญู) เป็น

ผูรู้แ้จ้งมรรค	(มคคฺวทิ)ู เป็นผูฉ้ลาดในมรรค	(มคคฺโกวโิท). ภิกษุท้ังหลาย ! 

ส่วนสาวกทัง้หลายในกาลนี	้เป็นผูเ้ดนิตามมรรค	(มคฺคานคุา)	เป็นผูต้ามมา	

ในภายหลงั.



ภกิษทุัง้หลาย !  นีแ้ล เป็นความผิดแผกแตกต่างกนั เป็นความมุง่หมาย 

ทีแ่ตกต่างกนั เป็นเครือ่งกระท�าให้แตกต่างกนั ระหว่างตถาคตผูอ้รหนัต-

สัมมาสัมพุทธะ กับภิกษุผู้ปัญญาวิมุตติ.

๘.	ตรัสไว้ว่าให้ทรงจ�าบทพยัญชนะและค�าอธิบายอย่างถูกต้อง	

	 พร้อมขยันถ่ายทอดบอกสอนกันต่อไป

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๙๗/๑๖๐.

ภิกษทุัง้หลาย !  พวกภกิษใุนธรรมวนิยันี	้เล่าเรยีนสตูรอนัถอืกนั

มาถูก	ด้วยบทพยญัชนะทีใ่ช้กันถกู	ความหมายแห่งบทพยญัชนะทีใ่ช้กนั	

กถ็กู	ย่อมมนียัอนัถกูต้องเช่นนัน้.	ภกิษทุัง้หลาย !  นีเ่ป็น มลูกรณทีีห่นึง่  

ซึง่ท�าให้พระสทัธรรมตัง้อยูไ่ด้ไม่เลอะเลอืนจนเสือ่มสญูไป... 

ภกิษทุัง้หลาย !  พวกภกิษเุหล่าใด เป็นพหสุตู คล่องแคล่ว ในหลกั

พระพทุธวจน ทรงธรรม ทรงวนิยั ทรงมาตกิา	(แม่บท)	พวกภกิษเุหล่านัน้		

เอาใจใส่	บอกสอน	เน้ือความแห่งสูตรท้ังหลายแก่คนอืน่ๆ เม่ือท่านเหล่านัน้ 

ล่วงลับไป สตูรทัง้หลาย กไ็ม่ขาดผู้เป็นมูลราก	(อาจารย์) มีทีอ่าศยัสบืกนัไป.  

ภิกษุทั้งหลาย !  นี่เป็น มูลกรณีท่ีสาม ซึ่งท�าให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได ้

ไม่เลอะเลอืนจนเสือ่มสูญไป... 

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

ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป

๙.	ทรงบอกวิธีแก้ไขความผิดเพี้ยนในค�าสอน

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๔๔/๑๑๓-๖.

๑. (หากม)ี ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า ผู้มีอายุ ! ข้าพเจ้า 

ได้สดบัรบัมาเฉพาะพระพกัตร์พระผูม้พีระภาคว่า “นีเ้ป็นธรรม นีเ้ป็นวนิยั 

นีเ้ป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

๒. (หากม)ี ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า ในอาวาสช่ือโน้นมี

สงฆ์อยูพ่ร้อมด้วยพระเถระ พร้อมด้วยปาโมกข์ ข้าพเจ้าได้สดบัมาเฉพาะ

หน้าสงฆ์นัน้ว่า “นีเ้ป็นธรรม นีเ้ป็นวนิยั น้ีเป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

๓. (หากม)ี ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า ในอาวาสช่ือโน้นมี

ภกิษผุูเ้ป็นเถระอยูจ่�านวนมาก เป็นพหสุตู เรยีนคมัภร์ี ทรงธรรม ทรงวนิยั  

ทรงมาตกิา ข้าพเจ้าได้สดบัมาเฉพาะหน้าพระเถระเหล่านัน้ว่า “น้ีเป็นธรรม 

นีเ้ป็นวนิยั นีเ้ป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

๔. (หากม)ี ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า ในอาวาสช่ือโน้นมี

ภกิษผุูเ้ป็นเถระอยูร่ปูหนึง่ เป็นพหสูุต เรยีนคมัภร์ี ทรงธรรม ทรงวนิยั 

ทรงมาตกิา ข้าพเจ้าได้สดบัมาเฉพาะหน้าพระเถระรปูนัน้ว่า “นีเ้ป็นธรรม 

นีเ้ป็นวนิยั นีเ้ป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

เธอทัง้หลายยงัไม่พงึชืน่ชม ยงัไม่พงึคดัค้านค�ากล่าวของผู้นัน้ พึงเรียน 

บทและพยญัชนะเหล่านัน้ให้ด ี แล้วพงึสอบสวนลงในพระสูตร เทียบเคยีง

ดใูนวนิยั 
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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.
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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
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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



สารีบุตร !   ที่มักกล่าวกันว่า โสดาบัน 

โสดาบัน ดังนี้ เป็นอย่างไรเล่า สารีบุตร ? 

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   

ท่านผู้ใด เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยอริยมรรคมีองค์แปดนี้อยู่

 ผู้เช่นนั้นแล ข้าพระองค์เรียกว่า เป็นพระโสดาบัน 

ผู้มีชื่ออย่างนี้ๆ  มีโคตรอย่างนี้ๆ  พระเจ้าข้า !”.

สารีบุตร !  ถูกแล้ว ถูกแล้ว 

ผู้ที่ประกอบพร้อมแล้ว 

ด้วยอริยมรรคมีองค์แปดนี้อยู่ 

ถึงเราเอง ก็เรียกผู้เช่นนั้นว่า เป็น พระโสดาบัน 

ผู้มีชื่ออย่างนี้ๆ มีโคตรอย่างนี้ๆ.

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๓๕/๑๔๓๒-๓.



กึง่กลางสัน133.25 มม.

สัน 16.5 มม 

สัน 16.5 มม 

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

ในปกหน้า ในปกหลัง

แนวกึ่งกลาง 85  มม.

คหบดี !  ในกาลใด ภัยเวรห้าประการ 

อันอริยสาวกท�าให้สงบร�างับได้แล้ว ด้วย 

อริยสาวกประกอบพร้อมแล้ว ด้วยโสตาปัตติยังคะสี่ ด้วย

อริยญายธรรม เป็นธรรมที่อริยสาวกเห็นแล้วด้วยดี 

แทงตลอดแล้วด้วยดีด้วยปัญญา ด้วย 

ในกาลนั้น อริยสาวกนั้น 

เมื่อหวังอยู่ก็พยากรณ์ตนด้วยตนนั่นแหละว่า

“เราเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้ว มีก�าเนิดเดรัจฉานสิ้นแล้ว 

มีเปรตวิสัยสิ้นแล้ว มีอบายทุคติวินิบาตสิ้นแล้ว 

เราเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งกระแส (แห่งนิพพาน) 

มีความไม่ตกต�่าเป็นธรรมดา  เป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพาน 

มีการตรัสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้า” ดังนี้.

 -บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๑๙๕/๙๒.

ชื่อของโสดาบัน

ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิ

ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทัสสนะ

ผู้มาถึงพระสัทธรรมนี้แล้ว

ได้เห็นอยู่ซึ่งพระสัทธรรมนี้

ผู้ประกอบแล้วด้วยญาณอันเป็นเสขะ

ผู้ประกอบแล้วด้วยวิชชาอันเป็นเสขะ

ผู้ถึงซึ่งกระแสแห่งธรรมแล้ว

ผู้ประเสริฐ มีปัญญาเครื่องช�าแรกกิเลส

ยืนอยู่จรดประตูแห่งอมตะ.

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๙๕-๙๖/๑๘๗.



กึง่กลางสัน133.25 มม.

สัน 16.5 มม 

สัน 16.5 มม 

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

        แนวเส้น กึ่งกลางปกหน้า 104.25 มม.

แนวเส้นล่าง 117 มม.

แนวกึ่งกลางปกหลัง 65 มม.

+สีทอง

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

คู่มือ

ฉบับ ๒
พ
ุ ท

 ธ
 ว

 จ
 น

คู่มือโสดาบัน

พุ ท ธ ว จ น

+ป้ัมทอง4 สี

ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุรูปใด รู้อยู่ตามเป็นจริงว่า 

“นี้เป็นทุกข์ นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์ 

และนี้เป็นทางด�าเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์” ดังนี้นั้น 

แม้ว่าจะพึงมีบุคคลที่เป็นสมณะหรือพราหมณ์ ซึ่งเป็นผู้ต้องการจะโต้วาทะ 

เที่ยวแสวงคู่โต้วาทะ มาจากทิศตะวันออก หรือทิศตะวันตก หรือทิศเหนือ หรือทิศใต้ก็ตาม 

โดยประกาศว่า “เราจักยกวาทะของภิกษุรูปนั้นเสีย” ดังนี้ 

ข้อที่สมณะหรือพราหมณ์นั้น จักท�าภิกษุนั้นให้หวั่นไหวสั่นสะเทือน หรือสั่นระรัวไป 

โดยถูกธรรมนั้น ไม่เป็นฐานะที่จะเป็นไปได้เลย ข้อนี้เป็นเพราะเหตุไรเล่า 

เพราะเหตุที่อริยสัจสี่นั้น เป็นธรรมที่ภิกษุนั้น เห็นแล้วด้วยดี.

ภกิษทุัง้หลาย !  
เปรยีบเหมอืนเสาหนิยาว ๑๖ ศอก ฝังอยูใ่นดนิ ๘ ศอก โผล่ขึน้พ้นดนิ ๘ ศอก 

แม้จะมีลมพายฝุนอย่างแรงกล้า 
มาจากทิศตะวันออก หรือทศิตะวนัตก หรือทศิเหนือ หรอืทศิใต้ กต็าม 

ไม่พงึท�าเสาหนินัน้ให้หว่ันไหว ส่ันสะเทอืน หรือส่ันระรวัไปได้เลย 
ข้อน้ีเป็นเพราะเหตุไรเล่า 

เพราะส่วนทีฝั่งนัน้ลกึและฝังเป็นอย่างด ีฉนัใดกฉ็นันัน้.

ภิกษุทั้งหลาย !   เพราะเหตุนั้นในกรณีนี้

พวกเธอพึงท�าความเพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่า 

“นี้เป็นทุกข์ นี้เป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์ นี้เป็นความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ 

นี้เป็นทางด�าเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์” ดังนี้เถิด.

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๕๕/๑๗๒๔.


