
กึง่กลางสัน135.5 มม.

สัน 21 มม 

สัน 21 มม 

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

        แนวเส้น กึ่งกลางปกหน้า 104.25 มม.

แนวกึ่งกลางปกหลัง 65 มม.

พมิพ์หมกึทองตาม ตัวอย่างเล่มทาน

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

พุทธวจนภิกขุคึกฤทธิ์มูลนิธิ โทร. 09 2526 1236
ตัวแทนคณะศิษย์ คุณสหัทญ� คุ้มชนะ โทร. 09 2526 1236 
มูลนิธิพุทธโฆษณ์ โทร. 08 5058 6888, 08 2222 5790 - 94 
ติดต�มก�รเผยแผ่พระธรรมคำ�สอนต�มหลักพุทธวจน โดยพระอ�จ�รย์คึกฤทธ์ิ โสตฺถิผโล ได้ท่ี 
Facebook : Buddhawajana Real | YouTube : Buddhawajana Real  
Instagram  : Buddhawajana Real  
www.watnapp.com | media.watnapahpong.org | www.buddhakos.org 
คลื่น ส.ว.พ. FM 91.0 MHz ทุกวันพระ ช่วงบ่�ย

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

แจ้งเจตนาจาคะเพื่อนำากราบเรียนพระอาจารย์คึกฤทธิ์ได้ที่

พี่ตา ตัวแทนคณะศิษย์ 092-526-1236

ฉบับ ๒๐

สันสีครีมตามเล่มทาน

พ
ุ ท

 ธ
 ว

 จ
 น

สังโยชน์

พุ ท ธ ว จ น 

ภิกษุทั้งหลาย  ถ้าพวกอัญญเดียรถีย์ปริพพาชก  
พึงถามเธอทั้งหลายอย่างนี้ว่า 

ผู้มีอายุทั้งหลาย
ท่านทั้งหลายอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระสมณโคดม

เพื่อประโยชน์อะไร 
ภิกษุทั้งหลาย  เมื่อเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้ว 

พึงช้ีแจงแก่พวกอัญญเดียรถีย์ปริพพาชกเหล่าน้ันอย่างน้ีว่า  
ผู้มีอายุทั้งหลาย  เราทั้งหลายอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ 

ในพระผู้มีพระภาคเพื่อละสังโยชน์.
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๓/๑๒๐.

ภิกษุทั้งหลาย  อานาปานสติสมาธิ อันบุคคลเจริญแล้ว 
กระทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือการละสังโยชน์ท้ังหลาย.

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๒๕/๑๔๐๖.



ภิกษุทั้งหลาย  เราไม่มองเห็นสังโยชน์อ่ืน  
แม้อย่างหน่ึง ซ่ึงเม่ือสัตว์ท้ังหลาย ถูกสังโยชน์ผูกมัดแล้ว  
ย่อมแล่นไป ท่องเที่ยวไป ตลอดกาลยืดยาวนาน 
เหมือนอย่างสังโยชน์ คือ ตัณหานี้เลย (ตณฺหาสโยชน).

ภิกษุทั้งหลาย  เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายที่ถูก
สังโยชน์ คือ ตัณหาผูกมัดแล้ว (ตณฺหาสโยชเนน สยุตฺตา) 
ย่อมแล่นไป ท่องเที่ยวไป ตลอดกาลยืดยาวนาน.

-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๒๓๖/๑๙๓.

มิคชาละ  ภิก ษุ ผู้ประกอบพร้อมแล้ ว  
ดว้ยการผูกติด (กบัอารมณ)์ ดว้ยความเพลนิ (นนฺทสิญโฺญชน- 

สํยุตฺโต) นั่นแหละ  เราเรียกว่า ผู้มีการอยู่อย่างมี 
เพื่อนสอง … .

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๔๓/๖๖.



ภกิษุทัง้หลาย รปู เปน็ธรรมเปน็ทีต่ัง้แหง่สงัโยชน ์ 
ความกำาหนดัดว้ยอำานาจความพอใจ (ฉนทฺราโค) ในรปู ชือ่วา่  
สังโยชน์  ภิกษุทั้งหลาย  เวทนา … สัญญา … สังขาร …  
วญิญาณ เปน็ธรรมเปน็ทีต่ัง้แหง่สงัโยชน์ ความกำาหนดั 
ด้วยอำานาจความพอใจในเวทนา … สัญญา … สังขาร …  
วิญญาณ ชื่อว่า สังโยชน ์… .

ภกิษทุัง้หลาย รปู เปน็ธรรมเปน็ทีต่ัง้แหง่อปุาทาน  
ความกำาหนดัดว้ยอำานาจความพอใจ (ฉนทฺราโค) ในรปู ชือ่วา่  
อุปาทาน  ภิกษุทั้งหลาย  เวทนา … สัญญา … สังขาร …  
วญิญาณ เป็นธรรมเปน็ท่ีตัง้แหง่อปุาทาน ความกำาหนัด 
ด้วยอำานาจความพอใจในเวทนา … สัญญา … สังขาร …  
วิญญาณ ชื่อว่า อุปาทาน … .

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๐๒/๓๐๘-๓๐๙.

… ก็บุคคลย่อมเพลิดเพลิน ย่อมพร่ําสรรเสริญ 
ยอ่มเมาหมกอยูซ่ึง่รปู เมือ่เขานัน้เพลดิเพลนิ พร่ำาสรรเสรญิ  
เมาหมกอยู่ซ่ึงรูป ความเพลิน (นนฺทิ) ย่อมเกิดข้ึน ความเพลินใด  
ในรูป ความเพลินน้ัน คือ อุปาทาน ... ความเพลินใด  
ในเวทนา ... สญัญา ... สังขาร ... วญิญาณ ความเพลนินัน้  
คือ อุปาทาน … .

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๘/๒๗.





พุทธวจนสถาบัน
ร่วมกันมุ่งม่ันศึกษา ปฏิบัติ เผยแผ่คำาของตถาคต

พุทธวจน -หมวดธรรม
เปิดธรรมที่ถูกปิด

ฉบับ

๒๐
สังโยชน์



พ ุท ธ ว จ น 
ฉบับ ๒๐  สังโยชน์

เปิดธรรมที่ถูกปิด

สืบค้นและรวบรวมโดย

พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล (วัดนาป่าพง)

ข้อมูลธรรมะนี้ จัดท�าเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาสู่สาธารณชน
เป็นธรรมทาน

ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้ได้รับการสงวนไว้ 
ในการจะจัดทำาหรือเผยแผ่ โปรดใช้ความละเอียดรอบคอบ 

เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล ให้ขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
และปรึกษาด้านข้อมูลในการจัดทำาเพื่อความสะดวกและประหยัด

ติดต่อได้ที่ 

พุทธวจนภิกขุคึกฤทธ์ิมูลนิธิ 
โทร. ๐๙ ๒๕๒๖ ๑๒๓๖

ตัวแทนคณะศิษย์วัดนาป่าพง 
คุณสหัทญา คุ้มชนะ  โทร. ๐๙ ๒๕๒๖ ๑๒๓๖

มูลนิธิพุทธโฆษณ์
โทร. ๐๘ ๒๒๒๒ ๕๗๙๐-๙๔

ปีที่พิมพ์ ๒๕๖๕

จัดท�าโดย 

มูลนิธิพุทธโฆษณ์



ค�าอนุโมทนา

ขออนุโมทนากับคณะงานธััมมะ ผู้จัดทำาหนังสือ 
พุทธวจน ฉบับ สังโยชน์ ท่ีมีความตัง้ใจและมีเจตนาอนัเปน็
กศุล ในการเผยแผค่ำาสอนของตถาคตอรหนัตสมัมาสมัพทุธะ  
ท่ีออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์เอง ในการรวบรวมคำาสอน 
ของตถาคต อันเก่ียวข้องกับสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเคร่ืองก้ัน ตัณหา
เป็นเคร่ืองผูก ท่ียังต้องแล่นไป ท่องเท่ียวไป ในสังสารวัฏ.

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

ขออนุโมทนา 

ภิกขุคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล



ค�าน�า

ความกำาหนัดด้วยอำานาจความพอใจในรูป เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ ชื่อว่า สังโยชน์ 

เราไม่มองเห็นสังโยชน์อื่นแม้อย่างหนึ่ง ซึ่งเม่ือ 
สัตว์ทั้งหลายถูกสังโยชน์ผูกมัดแล้ว ย่อมแล่นไป ย่อม 
ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ ตลอดกาลยืดยาวนานถึงเพียงน้ี 
เหมือนอย่างตัณหาสังโยชน์

เพราะว่าสัตว์ท้ังหลายท่ีถูกสังโยชน์ คือ ตัณหาผูกมัดแล้ว  
ยอ่มแลน่ไปทอ่งเทีย่วไป ตลอดกาลยดืยาวนาน สตัวเ์หลา่นัน้ 
ได้เสวยทุกข์ ความเผ็ดร้อน ความพินาศ ได้เพิ่มพูนปฐพี 
ทีเ่ปน็ป่าชา้ตลอดกาลนานเหมอืนอยา่งน้ัน ดว้ยเหตเุพียงเท่านี ้ 
ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวง พอแล้วเพ่ือจะ
คลายกำาหนัด พอแล้วเพื่อจะหลุดพ้น

พทุธวจน ฉบบั สงัโยชน ์เปน็การรวบรวมตถาคตภาษติ  
โดยรอ้ยเรยีงขอ้ธรรมตามสุคตวนิโย อนัเกีย่วขอ้งกบัสังโยชน์ไว ้ 
ทั้งลักษณะของสังโยชน์ สังโยชน์เป็นอย่างไร การเกิดขึ้น
ของสงัโยชน ์โทษของสงัโยชน์ และขอ้ปฏบิติัเพือ่ละสงัโยชน์  
เพือ่ใหผู้ท้ีเ่สพคบจะกา้วลงสูห่นทางแห่งความถกูตอ้ง กา้วลง 
สู่ภูมิแห่งสัปบุรุษ ล่วงพ้นปุถุชนภูมิ อันเป็นเหตุให้พ้นจาก
นรก กำาเนิดเดรัจฉาน หรือเปรตวิสัย



และเป็นยาถ่ายอันเป็นอริยะ ที่ได้้ผลโดยส่วนเดียว  
ไมม่ทีีจ่ะไมไ่ดผ้ล เปน็ยาถา่ยซึง่อาศยัแลว้ สตัวท่ี์มีความเกดิ 
ความแก ่ความเจบ็ ความตาย มโีสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนสั 
อปุายาสะทัง้หลายเปน็ธรรมดา จะพน้จากความเกดิ ความแก ่ 
ความเจ็บ ความตาย โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะ
ทั้งหลาย 

และเมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหา
เป็นเครื่องผูก ได้เจริญอานาปานสติสมาธิ ซึ่งเมื่อเจริญ
แล้ว ทำาให้มากแล้ว จะเป็นไปเพื่อการละสังโยชน์ทั้งหลาย  
เพราะเหตวุา่การเจริญอานาปานสต ิแมช้ัว่กาลเพยีงลดันิว้มอื  
ตถาคตกลา่ววา่ เปน็ผูอ้ยูไ่มเ่หนิหา่งจากฌาน ทำาตามคำาสอน
ของพระศาสดา ปฏบิตัติามโอวาท และมอีมตะ คือ ความส้ินไป 
แห่งราคะ ความสิ้นไปแห่งโทสะ ความสิ้นไปแห่งโมหะ  
เป็นที่สุดจบ 

ส่วนอริยสาวกเหล่าใด ละโมหะได้แล้ว ทำาลายกอง
แห่งความมืดได้แล้ว ย่อมไม่ต้องท่องเที่ยวไปอีก เพราะ
อวิชชาอันเป็นต้นเหตุ ย่อมไม่มีแก่อริยสาวกเหล่านั้น

ถา้เราไมพ่งึม ีของเรากไ็มพ่งึม ีถา้เราจกัไมม่ ีของเรา 
ก็จักไม่มี ดังนี้.

คณะงานธัมมะ วัดนาป่าพง



อักษรย่อ

เพื่อความสะดวกแก่ผู้ที่ยังไม่เข้าใจเรื่องอักษรย่อ

ที่ใช้หมายแทนชื่อคัมภีร์ ซึ่งมีอยู่โดยมาก

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



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

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



สารบัญ

ท�าความเข้าใจสังโยชน์ โดยสรุป  1
สังโยชน์คืออะไร ๒

๑. ท่ีต้ังแห่งสัญโญชน์ และสัญโญชน์ ๓
๒. ท่ีต้ังแห่งอุปาทาน และอุปาทาน ๕
๓. ความเพลิน คือ อุปาทาน ๗
๔. นิวรณ์ (เคร่ืองก้ัน) คือ อวิชชา ๑๓
๕. นิวรณ์ ๕ คือ เคร่ืองร้อยรัด ๑๔

สังโยชน์มีอะไรบ้าง 1๖
๖. สังโยชน์ ๑๐ ๑๗

ข้อเสียของการมีสังโยชน์ 18
๗. เพราะมีสังโยชน์ สัตว์จึงท่องเท่ียวไปแล้วในสังสารวัฏ ๑๙
๘. สัตว์ผู้มีอวิชชา ได้ท่องเท่ียวไปแล้วตลอดกาลยืดยาวนาน ๒๒
๙. เรียกว่า “สัตว์” เพราะมี ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหา ในขันธ์ ๕ ๒๔

๑๐. ฉันทะ เป็นมูลเหตุแห่งทุกข์ ๒๗
ข้อดีของการละสังโยชน์ 30

๑๑. ละสังโยชน์ได้ จะได้อมตะ ๓๑
๑๒. ละสังโยชน์ได้ จะพ้นจากอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ๓๒
๑๓. ก้าวข้ามปุถุชนภูมิ เม่ือละสังโยชน์ข้อแรกได้ ๓๓

วิธีในการละสังโยชน์ 3๕
๑๔. เหตุเกิดแห่งสักกายทิฏฐิ ๓๖
๑๕. ปฏิปทาอันให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะ ๓๘
๑๖. รอบรู้ซ่ึงสักกายะ ๔๐
๑๗. อานาปานสติสมาธิ เป็นเหตุให้ละสัญโญชน์ได้ ๔๒



๑๘. เจริญอานาปานสติ ช่ัวกาลลัดน้ิวมือช่ือว่าไม่เหินห่างจากฌาน ๔๓
๑๙. อานิสงส์ของการเจริญกายคตาสติ ๔๔
๒๐. ละนันทิ ๔๕

ผู้ละสังโยชน์ได้แล้วเรียกว่าอะไร 4๖
๒๑. ความเป็นอริยบุคคล กับการละสัญโญชน์ (บุคคล ๔ จำาพวก) ๔๗
๒๒. ความเป็นอริยบุคคล กับการละ 

กามโยคะและภวโยคะ (บุคคล ๓ จำาพวก)  
๕๐

๒๓. อริยบุคคลละสัญโญชน์ได้ไม่เท่ากัน (นัยท่ี ๑) ๕๑

พระสูตรศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับสังโยชน์  ๕3
๒๔. สัญโญชน์ ๘ ๕๔
๒๕. สัญโญชน์ ๗ (นัยท่ี ๑)  ๖๘
๒๖. สัญโญชน์ ๗ (นัยท่ี ๒) ๖๙
๒๗. ตัณหาสังโยชน์ ๗๐
๒๘. กามสัญโญชน์ ๗๑
๒๙. ความติดใจ ก็เป็นสัญโญชน์ ๗๗
๓๐. การผูกติดด้วยความเพลิน ๘๑
๓๑. โยคะ ๔ ๘๙
๓๒. สัญโญคะ วิสัญโญคะ ๙๒
๓๓. ความพัวพันด้วยสัญโญชน์และความยึดม่ัน ๙๖
๓๔. ความพัวพันและความหมกมุ่นด้วยสัญโญชน์และความยึดม่ัน ๙๘
๓๕. ผู้มีสัญโญชน์ในภายใน และในภายนอก ๑๐๐
๓๖. อนุสัย ๗ ๑๐๓
๓๗. อนุสัย ๕  ๑๐๔



๓๘. อนุสัย ๓ (ราคะ ปฏิฆะ อวิชชา) ๑๐๖
๓๙. อนุสัย ๓ (มานะ ภวราคะ อวิชชา) ๑๐๙
๔๐. อหังการ มมังการ มานานุสัย ๑๑๔
๔๑. สฬายตนวิภังค์ (การจำาแนกอายตนะ โดยละเอียด) ๑๑๖
๔๒. เจริญสติปัฏฐาน ๔ เพ่ือละ โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๑๓๕
๔๓. เจริญสติปัฏฐาน ๔ เพ่ือละ อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๑๓๗
๔๔. ผลของการเจริญสติปัฏฐาน ๔  ๑๓๙
๔๕. ปฏิปทาให้ถึงการเจริญสติปัฏฐาน ๑๔๐
๔๖. ถ้าเจริญสติปัฏฐาน ๔  

จะเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน โน้มไปสู่นิพพาน โอนไปสู่นิพพาน 
๑๔๒

๔๗. เจริญสัมมัปปธาน ๔ เพ่ือละ โอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๑๔๔
๔๘. เจริญสัมมัปปธาน ๔ เพ่ือละ อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ ๑๔๖
๔๙. เจริญอิทธิบาท ๔ เพ่ือละ โอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๑๔๘
๕๐. เจริญอิทธิบาท ๔ เพ่ือละ อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ ๑๕๐
๕๑. ผลของการเจริญอิทธิบาท ๔  ๑๕๒
๕๒. เจริญอินทรีย์ ๕ เพ่ือละ โอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๑๕๓
๕๓. เจริญอินทรีย์ ๕ เพ่ือละ อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ ๑๕๕
๕๔. ผลของการเจริญอินทรีย์ ๕ ๑๕๗
๕๕. เจริญพละ ๕ เพ่ือละ โอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๑๕๘
๕๖. เจริญพละ ๕ เพ่ือละ อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ ๑๖๐
๕๗. อินทรีย์ ๕ กับ พละ ๕ ๑๖๒
๕๘. เจริญโพชฌงค์ ๗ เพ่ือละ โอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๑๖๔
๕๙. เจริญโพชฌงค์ ๗ เพ่ือละ อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ ๑๖๖
๖๐. เจริญโพชฌงค์ ๗ ย่อมเป็นไปเพ่ือละ  

ธรรมเป็นท่ีต้ังแห่งสัญโญชน์ 
๑๖๘



๖๑. ผลของการเจริญโพชฌงค์ ๗ (นัยท่ี ๑)  
เหตุจากการเจริญอานาปานสติ   

๑๗๐

๖๒. ผลของการเจริญโพชฌงค์ ๗ (นัยท่ี ๒) 
เหตุจากการได้ฟังธรรม แล้วระลึกถึง ตรึกถึงธรรมน้ัน  

๑๘๖

๖๓. เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  
เพ่ือละ โอรัมภาคิยสัญโญชน์ 

๑๙๑

๖๔. เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  
เพ่ือละ อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ 

๑๙๓

๖๕. เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  
ละสัญโญชน์ได้ไม่ยาก 

๑๙๕

๖๖. เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  
เพ่ือละ อนุสัย ๗ 

๑๙๗

๖๗. เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  
เพ่ือละ โยคะ ๔ 

๑๙๘

๖๘. เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  
เพ่ือละ อาสวะ ๓ 

๑๙๙

๖๙. เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  
เพ่ือละ ตัณหา ๓ 

๒๐๐

๗๐. เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  
เพ่ือละ อุปาทานขันธ์ ๕ 

๒๐๑

๗๑. เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  
เพ่ือละ ภพ ๓ 

๒๐๒

๗๒. เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  
เพ่ือละ การแสวงหา ๓ 

๒๐๓

๗๓. เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  
เพ่ือละ กามคุณ ๕ 

๒๐๔



๗๔. เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  
เพ่ือละ นิวรณ์ ๕ 

๒๐๖

๗๕. ยาถ่ายอันเป็นอริยะ ๒๐๗
๗๖. ทุกข์เกิด เพราะเห็นสัญโญชนิยธรรม 

โดยความเป็นอัสสาทะ (นัยท่ี ๑) 
๒๑๐

๗๗. ทุกข์ดับ เพราะเห็นสัญโญชนิยธรรม 
โดยความเป็นอาทีนวะ (นัยท่ี ๑) 

๒๑๒

๗๘. ทุกข์เกิด เพราะเห็นสัญโญชนิยธรรม 
โดยความเป็นอัสสาทะ (นัยท่ี ๒) 

๒๑๔

๗๙. ทุกข์ดับ เพราะเห็นสัญโญชนิยธรรม 
โดยความเป็นอาทีนวะ (นัยท่ี ๒) 

๒๑๖

๘๐. ผลของการเห็นอัสสาทะ และนิพพิทา 
ในธรรมท้ังหลายอันเป็นท่ีต้ังแห่งสัญโญชน์ 

๒๑๘

๘๑. ส่ิงท่ีควรพิจารณาเนืองๆ เพ่ือละสัญโญชน์ ๒๑๙
๘๒. ปฏิปทาเพ่ือละโอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๒๒๖
๘๓. การน้อมใจเพ่ือตัดโอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๒๓๓
๘๔. ส่ิงใดไม่เท่ียง ส่ิงน้ันเป็นทุกข์  

ส่ิงใดเป็นทุกข์ ส่ิงน้ันเป็นอนัตตา 
๒๔๐

๘๕. ส่ิงใดเป็นอนัตตา ส่ิงน้ันจึงเป็นไปเพ่ืออาพาธ ๒๔๓
๘๖. ขันธ์ ๕ ไม่เท่ียง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ๒๔๘
๘๗. ส่ิงใดไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย ๒๕๒
๘๘. ผลของการมีมิตรดี (นัยท่ี ๑)  ๒๖๐
๘๙. ผลของการมีมิตรดี (นัยท่ี ๒)  ๒๖๑
๙๐. ผลของการมีมิตรดี (นัยท่ี ๓) ๒๖๒
๙๑. ผู้มีความเพียรเป็นเคร่ืองต่ืน ๒๖๔



๙๒. ผู้มีความหลีกเร้นเป็นท่ีมายินดี ๒๖๕
๙๓. อานิสงส์ ของการเจริญสัญญาแบบต่างๆ ๒๖๖
๙๔. ความพรากจากโยคะ ๔ ๒๗๓
๙๕. อานิสงส์การฟังธรรม และการใคร่ครวญ 

เน้ือความแห่งธรรม โดยกาลอันควร 
๒๗๖

๙๖. ประโยชน์ของการฟังกุศลธรรม ๒๘๑
๙๗. ผลของการพิจารณาเห็นสังขาร  

โดยความไม่เท่ียง 
๒๘๘

๙๘. ผลของการพิจารณาเห็นสังขาร  
โดยความเป็นทุกข์ 

๒๘๙

๙๙. ผลของการพิจารณาเห็นธรรม  
โดยความเป็นอนัตตา 

๒๙๐

๑๐๐. ผลของการพิจารณาเห็นนิพพาน  
โดยความเป็นสุข 

๒๙๑

๑๐๑. ผลของการเจริญอนิจจสัญญา ๒๙๒
๑๐๒. การเห็นเพ่ือละสัญโญชน์ ๒๙๖
๑๐๓. การเห็นเพ่ือเพิกถอนสัญโญชน์ ๒๙๘
๑๐๔. ธรรมโดยย่อ เพ่ือการหลุดพ้น (นัยท่ี ๑) ๓๐๐
๑๐๕. ธรรมโดยย่อ เพ่ือการหลุดพ้น (นัยท่ี ๒) ๓๐๒
๑๐๖. ข้อปฏิบัติเพ่ือบรรลุมรรคผล ของคนเจ็บไข้ ๓๐๓
๑๐๗. เจริญกายคตาสติ เป็นไปเพ่ือปัญญา ๓๐๔
๑๐๘. ละอนุสัย ๓ ได้ เพราะละเวทนาได้ ๓๐๗
๑๐๙. ละอนุสัย ๓ ได้เพราะละเวทนาได้ ๓๐๘
๑๑๐. การละเวทนา ๓ ๓๑๑





1

ทำ�คว�มเข้�ใจสังโยชน์ โดยสรุป 

สังโยชน์คืออะไร หน้� ๒
สังโยชน์มีอะไรบ้�ง หน้� 1๖

ข้อเสียของก�รมีสังโยชน์ หน้� 18
ข้อดีของก�รละสังโยชน์ หน้� 30

วิธีในก�รละสังโยชน์ หน้� 3๕
ผู้ละสังโยชน์ได้แล้วเรียกว่�อะไร หน้� 4๖

หมายเหตุ คำาว่า สังโยชนใ์นหนังสือเล่มนี้ 
จะมีการใช้ตัวสะกดทั้งสัญโญชนแ์ละสังโยชน์ 

ตามบาลีในพระสูตรนั้นๆ



2

สังโยชน์คืออะไร



เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์พุทธวจน - หมวดธรรม 

3

ท่ีต้ังแห่งสัญโญชน์ และสัญโญชน์
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๐๒/๓๐๘.

ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมเป็นที่ตั้งแห่ง 
สัญโญชน์ และสัญโญชน์ เธอทั้งหลายจงฟัง. 

ภิกษุท้ังหลาย ธรรมท้ังหลายอันเป็นท่ีต้ังแห่งสัญโญชน์ 
เป็นอย่างไร และสัญโญชน์์เป็นอย่างไร. 

ภกิษทุัง้หลาย รปู เปน็ธรรมเปน็ทีต่ัง้แหง่สญัโญชน์ 
ความก�าหนดัดว้ยอ�านาจความพอใจในรูป ชือ่วา่ สญัโญชน์ 
(รูป ภิกฺขเว สฺโชนิโย ธมฺโม โย ตตฺถ ฉนฺทราโค ต ตตฺถ สฺโชน).

ภกิษทุัง้หลาย เวทนา เป็นธรรมเป็นท่ีต้ังแห่งสัญโญชน์  
ความกำาหนัดด้วยอำานาจความพอใจในเวทนา ช่ือว่า สัญโญชน์.

ภกิษทุัง้หลาย สัญญา เป็นธรรมเป็นท่ีต้ังแห่งสัญโญชน์  
ความกำาหนัดด้วยอำานาจความพอใจในสัญญา ช่ือว่า สัญโญชน์.

ภกิษท้ัุงหลาย สังขาร เป็นธรรมเป็นท่ีต้ังแห่งสัญโญชน์  
ความกำาหนัดด้วยอำานาจความพอใจในสังขาร ช่ือว่า สัญโญชน์์์.

ภิกษุทั้งหลาย วิญญาณ เป็นธรรมเป็นที่ต้ังแห่ง
สญัโญชน์ ์ ความกำาหนดัด้วยอำานาจความพอใจในวญิญาณ 
ชื่อว่า สัญโญชน์์ (วิฺาณ สฺโชนิโย ธมฺโม โย ตตฺถ ฉนฺทราโค ต 

ตตฺถ สฺโชน).

01 
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

ภกิษทุัง้หลาย (ขนัธ)์ เหลา่นีเ้รียกวา่ ธรรมทัง้หลาย
อันเปน็ทีต่ัง้แหง่สญัโญชน ์ (ความกำาหนดัดว้ยอำานาจความพอใจ) 
นี้เรียกว่า สัญโญชน์์์ (อิเม วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว สฺโชนิยา ธมฺมา อิท 

สฺโชนนฺติ)

(ในสตูรอืน่ทรงแสดงธรรมเปน็ทีต่ัง้แหง่สญัโญชน ์ดว้ยอายตนะ

ภายในหก -บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๑๐/๑๕๙. และอายตนะภายนอกหก  

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๓๕/๑๘๙. -คณะผู้รวบรวม)



พุทธวจน - หมวดธรรม 
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

ท่ีต้ังแห่งอุปาทาน และอุปาทาน
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๐๒/๓๐๙.

ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมเป็นที่ตั้งแห่ง
อุปาทาน และอุปาทาน เธอทั้งหลายจงฟัง. 

ภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่ง
อุปาทานเป็นอย่างไร และอุปาทานเป็นอย่างไร. 

ภกิษทุัง้หลาย รปู เปน็ธรรมเปน็ท่ีตัง้แหง่อปุาทาน 
ความก�าหนัดด้วยอ�านาจความพอใจในรูป ช่ือว่า อุปาทาน 
(รูป ภิกฺขเว อุปาทานิโย ธมฺโม โย ตตฺถ ฉนฺทราโค ต ตตฺถ อุปาทาน). 

ภิกษุทั้งหลาย เวทนา เป็นธรรมเป็นที่ ต้ังแห่ง
อุปาทาน ความกำาหนัดด้วยอำานาจความพอใจในเวทนา 
ชื่อว่า อุปาทาน.

ภิกษุทั้งหลาย สัญญา เป็นธรรมเป็นท่ีตั้งแห่ง
อุปาทาน ความกำาหนัดด้วยอำานาจความพอใจในสัญญา 
ชื่อว่า อุปาทาน.

ภิกษุทั้งหลาย สังขาร เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่ง
อุปาทาน ความกำาหนัดด้วยอำานาจความพอใจในสังขาร 
ชื่อว่า อุปาทาน.

0๒ 
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

ภิกษุทั้งหลาย วิญญาณ เป็นธรรมเป็นที่ต้ังแห่ง
อุปาทาน ความกำาหนัดด้วยอำานาจความพอใจในวิญญาณ 
ชื่อว่า อุปาทาน (วิฺาณ อุปาทานิโย ธมฺโม โย ตตฺถ ฉนฺทราโค ต 

ตตฺถ อุปาทาน).

ภกิษทุัง้หลาย (ขนัธ)์ เหลา่นีเ้รียกวา่ ธรรมทัง้หลาย
อนัเปน็ทีต่ัง้แห่งอปุาทาน (ความกำาหนดัด้วยอำานาจความพอใจ) 
นี้เรียกว่า อุปาทาน (อิเม วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว อุปาทานิยา ธมฺมา อิท  

อุปาทานนฺติ).

(ในสตูรอืน่ทรงแสดงธรรมเป็นทีต่ัง้แหง่อปุาทานดว้ยอายตนะ

ภายในหก -บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๑๐/๑๖๐. และอายตนะภายนอกหก  

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๓๖/๑๙๐. -คณะผู้รวบรวม)



พุทธวจน - หมวดธรรม 
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

ความเพลิน คือ อุปาทาน
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๘/๒๗.

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จงเจริญสมาธิเถิด 
ภกิษผุูม้จีติตัง้มัน่แลว้ ยอ่มรู้ชดัตามความเปน็จรงิ กภิ็กษ ุ
ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซ่ึงอะไร คือ ย่อมรู้ชัดตามความ
เป็นจริง ซ่ึงความเกิดและความดับแห่งรูป ย่อมรู้ชัดตาม
ความเป็นจริง ซ่ึงความเกิดและความดับแห่งเวทนา ย่อมรู้ชัด 
ตามความเป็นจริง ซ่ึงความเกิดและความดับแห่งสัญญา ย่อม
รู้ชัดตามความเป็นจริง ซ่ึงความเกิดและความดับแห่งสังขาร  
ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริง ซ่ึงความเกิดและความดับแห่ง
วิญญาณ.

ภิกษุทั้งหลาย อะไรเป็นความเกิดแห่งรูป อะไร
เป็นความเกิดแห่งเวทนา อะไรเป็นความเกิดแห่งสัญญา 
อะไรเป็นความเกิดแห่งสังขาร อะไรเป็นความเกิดแห่ง
วิญญาณ.

ภกิษทุัง้หลาย บุคคลบางคนในกรณีน้ี ย่อมเพลิดเพลิน 
ย่อมพร่ำาสรรเสริญ ย่อมสยบมัวเมาอยู่ ก็บุคคลย่อม 
เพลิดเพลิน ย่อมพร่ำาสรรเสริญ ย่อมสยบมัวเมาอยู่ซึ่งอะไร 
ยอ่มเพลดิเพลนิ ยอ่มพร่ำาสรรเสริญ ยอ่มสยบมวัเมาอยูซ่ึง่รปู  

03 
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เม่ือเขาเพลิดเพลิน พร่�าสรรเสริญ สยบมัวเมาอยู่ซึ่งรูป 
ความเพลินย่อมเกดิขึน้ ความเพลินใดในรปู ความเพลนินัน้  
คือ อุปาทาน (อุปฺปชฺชติ นนฺทิ ยา รูเป นนฺทิ ตทุปาทาน) เพราะ
อปุาทานของเขานัน้เปน็ปจัจยั จงึมภีพ เพราะมภีพเปน็ปจัจัย 
จึงมีชาติ เพราะมีชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ โสกะปริเทวะ  
ทุกขะโทมนัสอุปายาสะท้ังหลาย จึงเกิดข้ึนครบถ้วน ความเกิดข้ึน 
พร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.

ภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในกรณีน้ี ย่อมเพลิดเพลิน 
ย่อมพร่ำาสรรเสริญ ย่อมสยบมัวเมาอยู่ … ซ่ึงเวทนา เม่ือเขา 
เพลิดเพลิน พร่�าสรรเสริญ สยบมัวเมาอยู่ซึ่งเวทนา  
ความเพลินย่อมเกิดขึ้น ความเพลินใดในเวทนา  
ความเพลินน้ัน คือ อุปาทาน …

ภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในกรณีน้ี ย่อมเพลิดเพลิน 
ย่อมพร่ำาสรรเสริญ ย่อมสยบมัวเมาอยู่ … ซ่ึงสัญญา เม่ือ
เขาเพลิดเพลิน พร่�าสรรเสริญ สยบมัวเมาอยู่ซ่ึงสัญญา  
ความเพลินย่อมเกิดขึ้น  ความเพลินใดในสัญญา  
ความเพลินนั้น คือ อุปาทาน …

ภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในกรณีน้ี ย่อมเพลิดเพลิน 
ย่อมพร่ำาสรรเสริญ ย่อมสยบมัวเมาอยู่ … ซ่ึงสังขาร เม่ือเขา 
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เพลิดเพลิน พร่�าสรรเสริญ สยบมัวเมาอยู่ซ่ึงสังขาร  
ความเพลินย่อมเกิดขึ้น ความเพลินใดในสังขาร  
ความเพลินนั้น คือ อุปาทาน …

ภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในกรณีน้ี ย่อมเพลิดเพลิน 
ย่อมพร่ำาสรรเสริญ ย่อมสยบมัวเมาอยู่ … ซ่ึงวิญญาณ เม่ือเขา
เพลิดเพลิน พร่�าสรรเสริญ สยบมัวเมาอยู่ซ่ึงวิญญาณ ความ
เพลินย่อมเกิดข้ึน ความเพลินใดในวิญญาณ ความเพลินน้ัน 
คือ อุปาทาน (อุปฺปชฺชติ นนฺทิ ยา วิฺาเณ นนฺทิ ตทุปาทาน) เพราะ
อุปาทานของเขาน้ันเป็นปัจจัย จึงมีภพ เพราะมีภพเป็นปัจจัย 
จึงมีชาติ เพราะมีชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะ 
โทมนัส อุปายาสะทัง้หลาย จึงเกดิขึน้ครบถว้น ความเกิดข้ึน
พร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.

ภกิษทุัง้หลาย นีเ้ป็นความเกดิแห่งรปู ความเกดิ
แห่งเวทนา ความเกิดแห่งสัญญา ความเกิดแห่งสังขาร 
และความเกิดแห่งวิญญาณ.

ภิกษุทั้งหลาย อะไรเป็นความดับแห่งรูป อะไร 
เป็นความดับแห่งเวทนา อะไรเป็นความดับแห่งสัญญา 
อะไรเป็นความดับแห่งสังขาร อะไรเป็นความดับแห่ง
วิญญาณ.
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ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในกรณีนี้ ย่อมไม่
เพลิดเพลิน ย่อมไม่พร่ำาสรรเสริญ ย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่  
กบ็คุคลย่อมไมเ่พลดิเพลนิ ยอ่มไมพ่ร่ำาสรรเสริญ ยอ่มไมส่ยบ
มัวเมาอยู่ซ่ึงอะไร ย่อมไมเ่พลิดเพลนิ ยอ่มไมพ่ร่ำาสรรเสรญิ 
ยอ่มไมส่ยบมวัเมาอยูซ่ึง่รูป เมือ่เขาไมเ่พลดิเพลนิ ไมพ่ร่�า
สรรเสริญ ไมส่ยบมัวเมาอยู่ซ่ึงรูป ความเพลินในรูปย่อมดับ  
เพราะมีความดับแห่งความเพลิน จึงมีความดับแห่งอุปาทาน 
(ยา รูเป นนฺทิ สา นิรุชฺฌติ ตสฺส นนฺทินิโรธา อุปาทานนิโรโธ) เพราะมี 
ความดับแห่งอุปาทาน จึงมีความดับแห่งภพ เพราะมี 
ความดับแห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติ เพราะมีความดับ 
แห่งชาตินั่นแล ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัส 
อุปายาสะทัง้หลายจงึดบัสิน้ ความดบัลงแห่งกองทุกข์ท้ังสิน้น้ี  
ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้. 

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในกรณีนี้ ย่อมไม่
เพลดิเพลนิ ย่อมไมพ่ร่ำาสรรเสริญ ยอ่มไมส่ยบมวัเมาอยู ่… 
ซึง่เวทนา เมือ่เขาไมเ่พลดิเพลิน ไมพ่ร่�าสรรเสริญ ไม่สยบ
มวัเมาอยู่ซึง่เวทนา ความเพลนิในเวทนายอ่มดบั เพราะมี
ความดับแห่งความเพลิน จึงมีความดับแห่งอุปาทาน …  



11

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในกรณีนี้ ย่อมไม่
เพลดิเพลนิ ย่อมไมพ่ร่ำาสรรเสริญ ยอ่มไมส่ยบมวัเมาอยู ่… 
ซึง่สัญญา เมือ่เขาไมเ่พลดิเพลนิ ไมพ่ร่�าสรรเสรญิ ไม่สยบ
มวัเมาอยู่ซึง่สัญญา ความเพลนิในสญัญายอ่มดบั เพราะม ี
ความดับแห่งความเพลิน จึงมีความดับแห่งอุปาทาน …  

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในกรณีนี้ ย่อมไม่
เพลดิเพลนิ ย่อมไมพ่ร่ำาสรรเสริญ ยอ่มไมส่ยบมวัเมาอยู ่… 
ซึง่สงัขาร เมือ่เขาไมเ่พลดิเพลนิ ไมพ่ร่�าสรรเสรญิ ไมส่ยบ
มวัเมาอยู่ซึง่สังขาร ความเพลนิในสังขารย่อมดบั เพราะม ี
ความดับแห่งความเพลิน จึงมีความดับแห่งอุปาทาน …  

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในกรณีนี้ ย่อมไม่
เพลิดเพลิน ย่อมไม่พร่ำาสรรเสริญ ย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่  
กบ็คุคลย่อมไมเ่พลดิเพลนิ ยอ่มไมพ่ร่ำาสรรเสรญิ ยอ่มไมส่ยบ
มวัเมาอยู่ซ่ึงอะไร ยอ่มไมเ่พลิดเพลนิ ยอ่มไมพ่ร่ำาสรรเสรญิ 
ย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ซึ่งวิญญาณ เม่ือเขาไม่เพลิดเพลิน  
ไม่พร่�าสรรเสริญ ไม่สยบมัวเมาอยู่ซ่ึงวิญญาณ ความเพลิน
ในวิญญาณย่อมดับ เพราะมีความดับแห่งความเพลิน  
จงึมคีวามดบัแหง่อปุาทาน (ยา วิฺาเณ นนทฺ ิสา นริชุฌฺต ิตสสฺ 

นนฺทินิโรธา อุปาทานนิโรโธ) เพราะมีความดับแห่งอุปาทาน  
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จงึมีความดบัแหง่ภพ เพราะมคีวามดบัแหง่ภพ จงึมีความดบั 
แห่งชาติ เพราะมีความดับแห่งชาติน่ันแล ชรามรณะ  
โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้น  
ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้. 

ภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นความดับแห่งรูป ความดับ
แห่งเวทนา ความดับแห่งสัญญา ความดับแห่งสังขาร 
และความดับแห่งวิญญาณ.



พุทธวจน - หมวดธรรม 
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

นิวรณ์ (เคร่ืองก้ัน) คือ อวิชชา
-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๒๓๕/๑๙๒.

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

ภิกษุทั้งหลาย เพราะว่าหมู่สัตว์ผู้ถูกนิวรณ์ คือ 
อวิชชาหุ้มห่อแล้ว ย่อมแล่นไป ท่องเที่ยวไป ตลอดกาล
ยืดยาวนาน.

ธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นเหตุให้หมู่สัตว์ถูก 
ธรรมน้ันหุ้มห่อแลว้ ตอ้งทอ่งเทีย่วไปตลอดกาลยดืยาวนาน 
เหมือนหมู่สัตว์ผู้ถูกโมหะหุ้มห่อแล้วไม่มีเลย.

สว่นอรยิสาวกเหลา่ใด ละโมหะแลว้ ทำาลายกองแหง่
ความมืดได้แล้ว อริยสาวกเหล่านั้น ย่อมไม่ท่องเที่ยวไปอีก 
เพราะอวิชชาอันเปน็ตน้เหตุ ยอ่มไม่มแีกอ่รยิสาวกเหลา่น้ัน.

04 
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นิวรณ์ ๕ คือ เคร่ืองร้อยรัด
-บาลี สี. ที. ๙/๓๐๕/๓๗๗.

วาเสฏฐะ เปรยีบเหมอืนแมน่้ำาอจริวด ีน้ำาเตม็เปีย่ม 
เสมอขอบฝั่ง กาก้มลงดื่มได้ คร้ังนั้น บุรุษผู้ต้องการฝั่ง 
แสวงหาฝัง่ ไปยงัฝัง่ ประสงคจ์ะขา้มฝัง่ไป เขากลบันอนคลมุ 
ตลอดศรีษะเสยีทีฝ่ัง่ วาเสฏฐะ ทา่นจะสำาคญัความขอ้นัน้
วา่อยา่งไร บรุษุนัน้พงึไปสูฝ่ั่งโนน้จากฝ่ังนีแ้หง่แมน่้ำาอจิรวดี
ได้หรือไม่.

ไม่ได้เลย ท่านพระโคดมผู้เจริญ.

วาเสฏฐะ ฉันนั้นก็เหมือนกัน นิวรณ์ ๕ เหล่าน้ี  
ในอริยวินัยเรียกว่า เครื่องปิดบ้าง เครื่อง ก้ันบ้าง  
เครื่องคลุมบ้าง เครื่องร้อยรัดบ้าง นิวรณ์ ๕ อะไรบ้าง คือ  
กามฉนัทนิวรณ ์ พยาบาทนวิรณ ์ ถนีมทิธนวิรณ ์ อทุธจัจ- 
กุกกุจจนวิรณ์ วจิกิจิฉานวิรณ ์ วาเสฏฐะ นวิรณ ์๕ เหลา่น้ี  
ในอริยวินัยเรียกว่า เครื่องปิดบ้าง เครื่องกั้นบ้าง  
เครื่องคลุมบ้าง เครื่องร้อยรัดบ้าง.

วาเสฏฐะ พวกพราหมณ์ผูไ้ดไ้ตรวชิชา ถกูนวิรณ์ ๕ 
เหล่านี้ปิดแล้ว กั้นแล้ว คลุมแล้ว ร้อยรัดแล้ว ก็พราหมณ์ 
ผู้ไดไ้ตรวชิชาเหลา่นัน้ ละธรรมทีท่ำาบุคคลให้เปน็พราหมณ์เสยี 

0๕ 



15

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

สมาทานธรรม ประพฤตธิรรมทีไ่มท่ำาบคุคลใหเ้ปน็พราหมณ์ ่ 
เขาถูกนิวรณ์ ๕ ปิดแล้ว กั้นแล้ว คลุมแล้ว ร้อยรัดแล้ว  
เบ้ืองหน้าจากการตายเพราะกายแตกทำาลาย จะเข้าถึง 
ความเป็นสหายแห่งพรหม ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้.
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สังโยชน์มีอะไรบ้�ง
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สังโยชน์ 10
-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๑๘/๑๓.

ภิกษุท้ังหลาย สังโยชน์ ๑๐ ประการเหล่าน้ี ๑๐ ประการ 
อะไรบา้ง คอื โอรมัภาคยิสงัโยชน ์(สงัโยชนเ์บือ้งต่ำา) ๕ ประการ 
และอุทธัมภาคิยสังโยชน ์(สังโยชน์เบื้องสูง) ๕ ประการ. 

โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ อะไรบ้าง คือ  
สกักายทิฏฐ ิวจิิกจิฉา สลัีพพตปรามาส กามฉนัทะ พยาบาท 
เหล่านี้แล โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ. 

อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ อะไรบ้าง คือ  
รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา เหล่าน้ีแล  
อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ.

ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล สังโยชน์ 10 ประการ.

0๖ 
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ข้อเสียของก�รมีสังโยชน์
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เพราะมีสังโยชน์ สัตว์จึง 
ท่องเท่ียวไปแล้วในสังสารวัฏ

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

ภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้กำาหนดที่สุดเบื้องต้น 
เบือ้งปลายไมไ่ด ้ทีสุ่ดเบือ้งตน้ ทีสุ่ดเบือ้งปลายย่อมไมป่รากฏ  
(อนมตคโฺคย ภกิขฺเว สสาโร ปพุพฺา โกฏ ิน ปฺายต)ิ เมือ่เหลา่สตัว์
ผู้มอีวชิชาเป็นเครือ่งกัน้ มตีณัหาเปน็เครือ่งผกู (อวชิชฺานวีรณาน 

สตฺตาน ตณฺหาสฺโชนานำ) ท่องเที่ยวไปมาอยู่ สัตว์เหล่านั้นได้
เสวยทกุข ์ความเผ็ดร้อน ความพนิาศ ไดเ้พิม่พนูปฐพีท่ีเปน็
ป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนอย่างนั้น. 

ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนท่อนไม้ อันบุคคล
ซัดข้ึนไปสู่อากาศ บางคราวตกเอาโคนลง บางคราวตกเอา 
ตอนกลางลง บางคราวตกเอาปลายลง ข้อนี้ฉันใด.

ภิกษุท้ังหลาย สัตว์ท้ังหลายผู้มีอวิชชาเป็นเคร่ืองก้ัน  
มตีณัหาเป็นเครือ่งผกู ทอ่งเทีย่วไปมาอยู ่กฉั็นนัน้เหมอืนกนั  
บางคราวแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่น บางคราวแล่นจากโลกอื่น 
สู่โลกน้ี ข้อน้ันเพราะเหตุอะไรเล่า ภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุว่า  
สงสารน้ีกำาหนดทีส่ดุเบือ้งต้นเบือ้งปลายไมไ่ด้ ท่ีสดุเบือ้งตน้ 
ทีสุ่ดเบือ้งปลายยอ่มไมป่รากฏ เมือ่เหลา่สตัวผ์ูมี้อวชิชาเปน็ 
เคร่ืองก้ัน มีตัณหาเป็นเคร่ืองผูก ท่องเท่ียวไปมาอยู่ สัตว์เหล่าน้ัน 
ได้เสวยทุกข์ ความเผ็ดร้อน ความพินาศ ได้เพ่ิมพูนปฐพี 
ที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนอย่างนั้น. 

07 
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ภิกษุทั้งหลาย ด้วยเหตุเพียงเท่าน้ี ก็พอแล้วเพื่อ
จะเบ่ือหน่ายในสังขารทั้งปวง พอแล้วเพ่ือจะคลายกำาหนัด 
พอแล้วเพื่อจะหลุดพ้น ดังนี้.
 … … …

ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนท่อนไม้ อันบุคคล 
ซัดขึ้นไปสู่อากาศ บางคราวตกเอาโคนลง บางคราวตกเอา
ตอนกลางลง บางคราวตกเอาปลายลง ข้อนี้ฉันใด. 

ภิกษุท้ังหลาย สัตว์ท้ังหลายผู้มีอวิชชาเป็นเคร่ืองก้ัน  
มีตณัหาเป็นเครือ่งผกู ทอ่งเทีย่วไปมาอยู ่กฉั็นนัน้เหมอืนกนั  
บางคราวแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่น บางคราวแล่นจากโลกอื่น 
สู่โลกน้ี ข้อน้ันเพราะเหตุอะไรเล่า ภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุว่า 
สัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัจทั้งสี่. 

อริยสัจทั้งสี่อะไรบ้าง คือ อริยสัจคือทุกข์์ อริยสัจ
คือเหตุให้เกิดทุกข์ อริยสัจคือความดับไม่เหลือของทุกข์ 
อริยสัจคือทางดำาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์.

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

ภิกษุทั้งหลาย อริยสัจสี่อย่าง อะไรบ้าง.
ภกิษทุัง้หลาย เพราะไมรู้่ถงึ ไมแ่ทงตลอดซึง่อรยิสจั

คือทุกข์ อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์ อริยสัจคือความดับ 
ไม่เหลือของทุกข์  อริยสัจคือทางดำาเนินให้ถึงความดับไม่
เหลือของทุกข์ เราและพวกเธอทั้งหลาย จึงได้ท่องเที่ยวไป
แล้วในสังสารวัฏ ตลอดกาลยืดยาวนานถึงเพียงนี้.

ภิกษุทั้งหลาย เมื่ออริยสัจคือทุกข์ เหตุให้เกิด
ทุกข์ ความดับไม่เหลือของทุกข์  ทางดำาเนินให้ถึงความดับ 
ไม่เหลือของทุกข์ เป็นความจริงท่ีเราและพวกเธอท้ังหลาย  
รู้ถึงและแทงตลอดแล้ว ตัณหาในภพ ก็ถูกถอนข้ึนขาด  
ตณัหาทีจ่ะนำาไปสูภ่พ ก็สิน้ไปหมด บดันี ้ความตอ้งเกดิขึน้อกี  
มิได้มี ดังนี้.
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สัตว์ผู้มีอวิชชา ได้ท่องเท่ียวไปแล้ว 
ตลอดกาลยืดยาวนาน

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๑๖/๔๓๑.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ กัปหนึ่งนานเท่าไหร่หนอ. 

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

ก็พระองค์อาจจะอุปมาได้ไหม พระเจ้าข้า.

อาจอุปมาได้ ภิกษุ.
ภกิษ ุ เปรยีบเหมอืน นครทีท่ำาดว้ยเหลก็ ยาว ๑ โยชน์  

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

08 
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ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเล่า เพราะเหตุว่า สงสารนี้
ก�าหนดทีส่ดุเบือ้งตน้เบือ้งปลายไมไ่ด ้ทีส่ดุเบ้ืองตน้ ทีส่ดุ
เบือ้งปลายยอ่มไม่ปรากฏ เมือ่เหลา่สตัวผ์ูม้อีวิชชาเปน็เครือ่ง
กั้น มีตัณหาเป็นเครื่องผูก ท่องเที่ยวไปมาอยู่ สัตว์เหล่านั้น
ได้เสวยทุกข์ ความเผ็ดร้อน ความพินาศ ได้เพิ่มพูนปฐพีที่
เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนอย่างนั้น. 

ภิกษุ ด้วยเหตุเพียงเท่านี้  ก็พอแล้วเพื่อจะ 
เบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวง พอแล้วเพื่อจะคลายก�าหนัด 
พอแล้วเพื่อจะหลุดพ้น ดังนี้.
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เรียกว่า “สัตว์” เพราะมี ฉันทะ 
ราคะ นันทิ ตัณหา ในขันธ์ ๕

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๓๒/๓๖๗.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ที่เรียกว่า สัตว์ สัตว์ (สตฺโต สตฺโตติ) 

ดังนี้ อันว่าสัตว์มีได้ ด้วยเหตุเพียงเท่าไรเล่า พระเจ้าข้า.

ราธะ ฉนัทะ (ความพอใจ) ราคะ (ความกำาหนดั) นนัท ิ
(ความเพลิน) ตณัหา (ความอยาก) ใดๆ มอียูใ่นรปู เพราะการตดิ
แลว้ ขอ้งแลว้ในรปูนัน้ เพราะฉะนัน้จงึเรียกวา่สัตว์ (ผูข้อ้งติด 

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

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

เวทนา เพราะการตดิแลว้ ขอ้งแลว้ในเวทนานัน้ เพราะฉะนัน้
จึงเรียกว่าสัตว ์ดังนี้.

ราธะ ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหาใดๆ มีอยู่ใน
สญัญา เพราะการตดิแลว้ ขอ้งแลว้ในสญัญานัน้ เพราะฉะน้ัน
จึงเรียกว่าสัตว ์ดังนี้.

ราธะ ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหาใดๆ มีอยู่ใน
สังขารท้ังหลาย เพราะการติดแล้ว ข้องแล้วในสังขาร 
ทั้งหลายนั้น เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว ์ดังนี้.

09 
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ราธะ ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหาใดๆ มีอยู่ใน
วิญญาณ เพราะการติดแล้ว ข้องแล้วในวิญญาณนั้น เพราะ
ฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว ์ดังนี้ (วิฺาเณ โย ฉนฺโท โย ราโค ยา นนฺทิ 

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

น้อยๆ เล่นเรือนน้อยๆ ที่ทำาด้วยดินอยู่ ตราบใด เขายังมี
ราคะ มีฉันทะ มีความรัก มีความกระหาย มีความเร่าร้อน 
และมีตัณหา ในเรือนน้อยที่ทำาด้วยดินเหล่าน้ัน ตราบน้ัน  
พวกเดก็นอ้ยๆ น้ัน ยอ่มอาลยัเรือนนอ้ยทีท่ำาดว้ยดนิเหลา่น้ัน  
ย่อมอยากเล่น ย่อมอยากมีเรือนน้อยที่ทำาด้วยดินเหล่านั้น 
ยอ่มยึดถือเรอืนนอ้ยทีท่ำาดว้ยดนิเหลา่นัน้ว่าเปน็ของเรา ดงันี.้

ราธะ แตเ่มือ่ใด พวกกมุารนอ้ยๆ หรอืกุมารีน้อยๆ 
เหลา่นัน้ ปราศจากราคะแลว้ ปราศจากฉนัทะแลว้ ปราศจาก
ความรักแล้ว ปราศจากความกระหายแล้ว ปราศจากความ
เรา่รอ้นแลว้ ปราศจากตณัหาแลว้ ในเรอืนนอ้ยทีท่ำาดว้ยดนิ
เหลา่นัน้ ในกาลนัน้ พวกเขาย่อมทำาเรือนนอ้ยๆ ท่ีทำาด้วยดนิ 
เหล่านั้น ให้กระจัดกระจาย เรี่ยราย เกลื่อนกล่นไป กระทำา
ให้จบการเล่นเสียด้วยมือและเท้าท้ังหลาย อุปมาน้ีฉันใด.
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ราธะ อุปไมยก็ฉันนั้น คือ แม้พวกเธอทั้งหลาย
จงเรี่ยรายกระจายออกซึ่งรูป จงขจัดเสีย จงทำาให้

แหลกลาญ จงทำาให้จบการเล่นอย่างถูกวิธี จงปฏิบัติเพื่อ
ความสิ้นไปแห่งตัณหาเถิด 

จงเรี่ยรายกระจายออกซึ่งเวทนา จงขจัดเสีย  
จงทำาใหแ้หลกลาญ จงทำาใหจ้บการเลน่อยา่งถกูวธิ ีจงปฏบิติั
เพื่อความสิ้นไปแห่งตัณหาเถิด 

จงเรี่ยรายกระจายออกซึ่งสัญญา จงขจัดเสีย  
จงทำาใหแ้หลกลาญ จงทำาใหจ้บการเลน่อยา่งถกูวธิ ีจงปฏบิติั
เพื่อความสิ้นไปแห่งตัณหาเถิด 

จงเรีย่รายกระจายออกซึง่สงัขารทัง้หลาย จงขจัดเสยี  
จงทำาให้แหลกลาญ จงทำาให้จบการเล่นอย่างถูกวิธี   
จงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งตัณหาเถิด 

จงเร่ียรายกระจายออกซ่ึงวิญญาณ จงขจัดเสีย  
จงทำาใหแ้หลกลาญ จงทำาให้จบการเล่นอย่างถูกวิธี จงปฏิบัติ
เพ่ือความส้ินไปแห่งตัณหาเถิด.

ราธะ เพราะว่า ความสิ้นไปแห่งตัณหานั้น คือ 
นิพพาน ดังนี้.
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ฉันทะ เป็นมูลเหตุแห่งทุกข์
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๔๐๓-๔๐๕/๖๒๗.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ขอโอกาส ขอพระผู้มีพระภาค 

โปรดทรงแสดงซึง่เหตเุกดิและความตัง้อยูไ่ม่ไดแ้หง่ทกุข์แกข่า้พระองคเ์ถดิ.

คามณ ิ ถา้เราพงึปรารภอดตีกาลแสดงเหตเุกิดและ
ความตัง้อยู่ไมไ่ดแ้หง่ทกุข ์(ทกุขฺสสฺ สมทุยจฺ อตถฺงคฺมฺจ) แก่ท่าน
วา่ ในอดตีกาลไดม้แีลว้อยา่งนี ้ความสงสยั ความเคลอืบแคลง 
ในขอ้นัน้จะพึงมีแกท่่าน ถา้เราพงึปรารภอนาคตกาลแสดง 
เหตุเกิดและความต้ังอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์แก่ท่านว่า ในอนาคตกาล 
จกัมอียา่งนี ้แมใ้นขอ้นัน้ความสงสยั ความเคลอืบแคลงจะพึงมี 
แก่ท่าน อนึ่งเล่า เรานั่งอยู่ ณ ที่นี้แหละ จักแสดงเหตุเกิด
และความตัง้อยูไ่มไ่ดแ้หง่ทกุขแ์กท่า่น ซึง่นัง่อยูท่ีน่ีเ้หมอืนกนั  
ท่านจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว. 

คามณิ ท่านจะสำาคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไร  
โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะ จะพึงเกิดขึ้นแก่ท่าน  
เพราะหมู่มนุษย์ในอุรุเวลกัปปนิคม ท่ีถูกฆ่า ถูกจองจำา  
ถูกทำาให้เสื่อมเสีย หรือถูกติเตียน มีอยู่แก่ท่านหรือ.

มีอยู่ พระเจ้าข้า.

10 
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คามณิ ก็โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะ  
จะไม่พงึเกดิข้ึนแกท่า่น เพราะหมูม่นุษยใ์นอรุุเวลกปัปนคิม 
ที่ถูกฆ่า ถูกจองจำา ถูกทำาให้เสื่อมเสีย หรือถูกติเตียน มีอยู่
แก่ท่านหรือ. 

มีอยู่ พระเจ้าข้า.

คามณิ อะไรเป็นเหตุเปน็ปจัจยั ทีโ่สกะปริเทวะ ทุกขะ  
โทมนัสอุปายาสะ จะพึงเกิดขึ้นแก่ท่าน เพราะหมู่มนุษย์ 
ชาวอุรุเวลกัปปนิคมบางพวกถูกฆ่า ถูกจองจำา ถูกทำาให้ 
เสื่อมเสีย หรือถูกติเตียน หรือว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัย  
ท่ีโสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะ จะไม่พึงเกิดขึ้นแก่
ท่าน เพราะหมู่มนุษย์ชาวอุรุเวลกัปปนิคมบางพวก ถูกฆ่า  
ถูกจองจำา ถูกทำาให้เสื่อมเสีย หรือถูกติเตียน.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะ  

จะพึงเกิดข้ึนแก่ข้าพระองค์ เพราะหมู่มนุษย์ชาวอุรุเวลกัปปนิคมเหล่าใด

ที่ถูกฆ่า ถูกจองจํา ถูกทําให้เส่ือมเสีย หรือถูกติเตียน ก็เพราะข้าพระองค์  

มฉีนัทราคะ (ฉนทฺราโค) ในหมูม่นษุยช์าวอรุเุวลกปัปนคิมเหลา่นัน้ สว่น

โสกะปริเทวะ ทกุขะโทมนัสอปุายาสะ จะไมพ่งึเกดิขึน้แกข่า้พระองค ์เพราะ

หมูม่นุษยช์าวอรุเุวลกปัปนิคมเหลา่ใด ถกูฆา่ ถูกจองจาํ ถกูทําให้เสือ่มเสยี  

หรอืถกูติเตียน ก็เพราะข้าพระองค์ไม่มีฉันทราคะในหมู่มนุษย์ชาวอุรุเวลกัปป 

นิคมเหล่านั้น พระเจ้าข้า.
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คามณิ ด้วยธรรมนี้ อันท่านเห็นแล้ว รู้แจ้งแล้ว  
บรรลแุลว้ หยัง่ลงทัว่ถงึแลว้ อนัไมข่ึน้อยูก่บักาล ทา่นจงนำาไป 
ซึ่งนัยนี้สู่อดีตและอนาคตว่า 

ทุกข์ใดๆ ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต ทุกข์ทั้งหมดนั้น 
มีฉันทะเป็นมูล (ฉนฺทมูลก) มีฉันทะเป็นเหตุ (ฉนฺทนิทาน) เพราะว่า 
ฉันทะเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์ (ฉนฺโท หิ มูล ทุกฺขสฺส)

ทุกขใ์ดๆ อนัจะเกดิขึน้ในอนาคต ทุกขท์ัง้หมดนัน้  
มีฉันทะเป็นมูล มีฉันทะเป็นเหตุ เพราะว่าฉันทะเป็น 
มูลเหตุแห่งทุกข ์ดังนี้.

[ในสูตรอื่น ตรัสว่า ฉันทะเป็นมูลของอุปาทานขันธ์ ๕  

(ปฺจปุาทานกขฺนธฺา ฉนทฺมลูกาต)ิ -บาล ีอปุร.ิ ม. ๑๔/๑๐๑/๑๒๑.] 
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ละสังโยชน์ได้ จะได้อมตะ
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๔๕๑/๗๓๒.

ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงซึ่ง อมตะ (ความไม่ตาย) 
แก่พวกเธอทั้งหลาย พวกเธอทั้งหลาย จงฟังความข้อนั้น.

ภิกษุทั้งหลาย อมตะ เป็นอย่างไรเล่า.
ภิกษุทั้งหลาย ความสิ้นไปแห่งราคะ ความสิ้นไป

แห่งโทสะ ความสิ้นไปแห่งโมหะ อันใด.  
ภิกษุทั้งหลาย อันนี้แล เราเรียกว่า อมตะ.
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พุทธวจน - หมวดธรรม  เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

ละสังโยชน์ได้ จะพ้นจาก
อบาย ทุคติ วินิบาต นรก

-บาลี นวก. อํ. ๒๓/๓๙๑/๒๑๖.

สารีบุตร อีกประการหน่ึง บุคคลบางคนในโลกน้ี  
เป็นผู้ทำาให้บริบูรณ์ในศีล เป็นผู้ทำาพอประมาณในสมาธิ  
เป็นผู้ทำาพอประมาณในปัญญา เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป 
บุคคลนั้นเป็นสัตตักขัตตุปรมะ จะท่องเที่ยวอยู่ในเทวดา
และมนุษย์ ๗ ครั้งเป็นอย่างยิ่ง แล้วจะทำาที่สุดแห่งทุกข์ได้ 
สารีบุตร นี้บุคคลจ�าพวกที่ 9 ที่มีเช้ือเหลือ เมื่อทำากาละ 
ยอ่มพน้จากนรก พน้จากกำาเนดิเดรัจฉาน พ้นจากเปรตวสิยั 
พ้นจากอบาย ทุคติ และวินิบาต.

1๒ 
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์พุทธวจน - หมวดธรรม 

ก้าวข้ามปุถุชนภูมิ  
เม่ือละสังโยชน์ข้อแรกได้

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๗๘/๔๖๙.

ภกิษทุัง้หลาย ตา เปน็สิง่ไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรปรวน
เป็นปกติ มีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติ หู... จมูก... 
ลิ้น... กาย... ใจ เป็นสิ่งไม่เที่ยง มีความแปรปรวนเป็นปกติ 
มีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติ.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลใด มีความเชื่อ น้อมจิตไปใน
ธรรม ๖ อย่างนี้ ด้วยอาการอย่างนี้ บุคคลนี้เราเรียกว่าเป็น 
สัทธานุสารี ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม (หนทางแห่งความถูกต้อง)  
ก้าวลงสู่สัปปุริสภูมิ (ภูมิแห่งสัปบุรุษ) ล่วงพ้นปุถุชนภูมิ ไม่่ใชฐ่านะ
ที่จะกระทำากรรม อันบุคคลทำาแล้ว จะเกิดในนรก กำาเนิด
เดรัจฉาน หรือเปรตวิสัย (อภพฺโพ ต กมฺม กาตุ ย กมฺม กตฺวา นิรย 

วา ติรจฺฉานโยนึ วา ปิตฺติวิสย วา อุปปชฺเชยฺย) และไม่่ใช่ฐานะที่จะ
ทำากาละ ตราบเท่าที่ยังไม่ทำาให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล.

ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ อย่างเหล่าน้ี ทนต่อการ
เพ่งโดยประมาณอนัยิง่แหง่ปญัญาของบคุคลใด ดว้ยอาการ 
อย่างน้ี บคุคลนีเ้ราเรยีกว่า ธัมมานสุาร ีกา้วลงสูส่มัมตัตนยิาม  
ก้าวลงสู่สัปปุริสภูมิ ล่วงพ้นปุถุชนภูมิ ไม่ใช่ฐานะท่ีจะกระทำากรรม  
อนับคุคลทำาแลว้จะเกดิในนรก กำาเนิดเดรัจฉาน หรอืเปรตวสิยั  

13 
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

และไม่ใช่ฐานะที่จะทำากาละ ตราบเท่าที่ยังไม่ทำาให้แจ้งซึ่ง
โสดาปัตติผล.

(พระสูตรที่ยกมานี้ ได้ตรัสถึงความไม่เที่ยงของธรรม ๖ อย่าง  

คือ อายตนะภายในหก คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ส่วนในสูตรถัดไป

ทรงแสดงอารมณ์นั้น ด้วยอายตนะภายนอกหก คือ รูป เสียง กลิ่น รส 

โผฏฐัพพะ ธรรม ก็มี, แสดงด้วยวิญญาณหก ก็มี, ด้วยสัมผัสหก ก็มี,  

ด้วยเวทนาหก ก็มี, ด้วยสัญญาหก ก็มี, ด้วยสัญเจตนาหก ก็มี,  

ด้วยตัณหาหก ก็มี, ด้วยธาตุหก ก็มี, และด้วยขันธ์ห้า ก็มี ซึ่งได้แสดงไว้

ด้วยหลักการปฏิบัติอย่างเดียวกัน. -คณะผู้รวบรวม)
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พุทธวจน - หมวดธรรม  เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

เหตุเกิดแห่งสักกายทิฏฐิ
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๒๕-๒๒๖/๓๕๖-๓๕๗.

ภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู่ เพราะอาศัยอะไร 
เพราะยึดมั่นอะไร จึงเกิดมีสักกายทิฏฐิ. 

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูปมีอยู่ เพราะอาศัยรูป เพราะ
ยึดมั่นรูป จึงเกิดมีสักกายทิฏฐิ

เมื่อเวทนามีอยู่ … เมื่อสัญญามีอยู่ … เมื่อสังขาร 
มีอยู ่... เมือ่วญิญาณมอียู ่เพราะอาศยัวญิญาณ เพราะยดึมัน่ 
วิญญาณ จึงเกิดมีสักกายทิฏฐิ.

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำาคัญความข้อนั้น
เป็นอย่างไร รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง.

ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

สิง่ใดไมเ่ทีย่ง เปน็ทกุข ์มคีวามแปรปรวนเปน็ธรรมดา 
เพราะไม่อาศัยสิ่งนั้น สักกายทิฏฐิจะพึงเกิดมีขึ้นบ้างหรือ.

ไม่ใช่เช่นนั้น พระเจ้าข้า.

14 
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำาคัญความข้อนั้น
เป็นอย่างไร เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณเที่ยง
หรือไม่เที่ยง.

ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.

เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

สิง่ใดไมเ่ทีย่ง เปน็ทกุข ์มคีวามแปรปรวนเปน็ธรรมดา 
เพราะไม่อาศัยสิ่งนั้น สักกายทิฏฐิจะพึงเกิดมีขึ้นบ้างหรือ.

ไม่ใช่เช่นนั้น พระเจ้าข้า.

ภกิษทุัง้หลาย อริยสาวกผูไ้ดส้ดบัแลว้ เหน็อยูอ่ยา่งนี ้ 
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูป ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนา  
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัญญา ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสังขาร 
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลาย
กำาหนัด เพราะคลายกำาหนดั ยอ่มหลดุพน้ เม่ือหลดุพน้แลว้  
ยอ่มมญีาณหยัง่รู้ว่า หลดุพน้แลว้ เธอย่อมรู้ชดัวา่ ชาตสิิน้แลว้  
พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำาได้ทำาสำาเร็จแล้ว กิจอื่น
เพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี.

(ในสูตรอ่ืน ได้ตรัสถึงเหตุเกิดของอัตตานุทิฏฐิ ก็มีลักษณะ 
อย่างเดียวกัน -บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๒๖/๓๕๘.).
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พุทธวจน - หมวดธรรม  เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

ปฏิปทาอันให้ถึงความดับ
ไม่เหลือแห่งสักกายะ

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๕๑๖/๘๒๑.

ภิกษทุัง้หลาย กป็ฏปิทาอนัใหถ้งึความเกดิขึน้พรอ้ม
แห่งสักกายะ มีอยู่อย่างนี้ คือ

บุคคล ย่อมสำาคัญเห็นซึ่งตาว่า นั่นของเรา (เอต มม) 
นัน่เปน็เรา (เอโสหมสมฺ)ิ นัน่เปน็ตวัตนของเรา (เอโส เม อตตฺา). 

ย่อมสำาคัญเห็นซึ่งรูปทั้งหลาย … .
ย่อมสำาคัญเห็นซึ่งจักษุวิญญาณ … .
ย่อมสำาคัญเห็นซึ่งจักษุสัมผัส … .
ย่อมสำาคญัเห็นซึง่สขุเวทนา ทกุขเวทนา หรืออทุกขม- 

สุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย … 
ย่อมสำาคัญเห็นซึ่งตัณหา (ตณฺห) ว่า นั่นของเรา  

นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเรา.
(ในกรณีแห่งหมวดโสตะก็ดี – ฆานะก็ดี – ชิวหาก็ดี – กายะก็ดี  

– มนะก็ดี ได้ตรัสไว้มีนัยเดียวกันกับในกรณีแห่งหมวดจักษุน้ันทุกประการ  

ต่างกันแต่เพียงชื่อซึ่งต้องเปลี่ยนไปตามหมวดนั้นๆ เท่านั้น)

ภิกษทุัง้หลาย กป็ฏปิทาอนัใหถ้งึความดบัไมเ่หลือ
แห่งสักกายะ มีอยู่อย่างนี้ คือ

1๕ 
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

บุคคล ย่อมตามเห็นด้วยดีซึ่งตาว่า นั่นไม่ใช่ของเรา  
(เนตำ มม) นัน่ไมใ่ชเ่ปน็เรา (เนโสหมสมฺ)ิ นัน่ไมใ่ชต่วัตนของเรา  

(น เมโส อตฺตา) 
ย่อมตามเห็นด้วยดีซึ่งรูปทั้งหลาย … .
ย่อมตามเห็นด้วยดีซึ่งจักษุวิญญาณ … .
ย่อมตามเห็นด้วยดีซึ่งจักษุสัมผัส … .
ย่อมตามเห็นด้วยดีซึ่งสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ

อทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย … 
ย่อมตามเห็นด้วยดีซึ่งตัณหาว่า นั่นไม่ใช่ของเรา  

นั่นไม่ใช่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา.

(ในกรณแีหง่หมวดโสตะ – ฆานะ ไปจนกระท่ังหมวดมนะ กไ็ด้

ตรัสไว้มีนัยอย่างเดียวกันกับท่ีตรัสไว้ในกรณีแห่งหมวดจักษุน้ันทุกประการ  

ต่างกันแต่เพียงชื่อซึ่งต้องเปลี่ยนไปตามหมวดนั้นๆ เท่านั้น)
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พุทธวจน - หมวดธรรม  เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

รอบรู้ซ่ึงสักกายะ
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๙๓-๑๙๔/๒๘๔-๒๘๘.

ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงสักกายะ สักกายสมุทัย 
สักกายนโิรธ และสกักายนโิรธคามนิปีฏปิทา แกเ่ธอท้ังหลาย 
เธอทั้งหลายจงฟัง.

ภิกษุทั้งหลาย ก็สักกายะเป็นอย่างไร. 
สักกายะนั้น ควรจะกล่าวว่าคือ อุปาทานขันธ์ ๕ 

อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นอย่างไร อุปาทานขันธ์ ๕ นั้น ได้แก่ 
อปุาทานขันธค์อืรปู (รปูปูาทานขนัธ)์ อปุาทานขนัธ์คอืเวทนา 
(เวทนูปาทานขันธ์) อุปาทานขันธ์คือสัญญา (สัญูปาทานขันธ์) 
อุปาทานขันธ์คือสังขาร (สังขารูปาทานขันธ์) อุปาทานขันธ์
คือวิญญาณ (วิญญาณูปาทานขันธ์) ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า  
สักกายะ.

ภิกษุทั้งหลาย ก็สักกายสมุทัยเป็นอย่างไร. 
สกักายสมทุยันัน้ คือ ตัณหาอนัน�าให้เกิดในภพใหม ่ 

ประกอบด้วยความก�าหนัดด้วยอ�านาจความเพลินท�าให้
เพลินอย่างย่ิงในอารมณ์น้ันๆ กล่าวคือ กามตัณหา ภวตัณหา 
วิภวตัณหา ภิกษุท้ังหลาย น้ีเรียกว่า สักกายสมุทัย.

1๖ 
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ภิกษุทั้งหลาย ก็สักกายนิโรธเป็นอย่างไร. 
สกักายนิโรธ คือ ความจางคลายดับไปโดยไมเ่หลอื  

ความสละทิง้ ความสละคนื ความหลดุพ้น ความไมอ่าลยั 

ซึ่งตัณหานั้น ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า สักกายนิโรธ.
(โย ตสฺสา เยว ตณฺหาย อเสสวิราคนิโรโธ จาโค ปฏินิสฺสคฺโค 

มุตฺติ อนาลโย อย วุจฺจติ ภิกฺขเว สกฺกายนิโรธนฺโต) 

ภิกษุทั้งหลาย ก็สักกายนิโรธคามินีปฏิปทาเป็น
อย่างไร.

สักกายนิโรธคามินีปฏิปทา คือ อริยมรรคอันประกอบ 
ด้วยองค์ 8 นี้ กล่าวคือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ  
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ 
สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ ภิกษุทั้งหลาย น้ีเรียกว่า  
สักกายนิโรธคามินีปฏิปทา.
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อานาปานสติสมาธิ  
เป็นเหตุให้ละสัญโญชน์ได้

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๒๖/๑๔๐๖.

ภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติสมาธิ อันเจริญแล้ว 
ทำาให้มากแล้ว เป็นไปเพื่อการละสัญโญชน์ทั้งหลาย.

ภกิษทุัง้หลาย อานาปานสตสิมาธิ อนัเจริญแล้ว ทำาให้
มากแล้ว อย่างไรเล่า จึงเป็นไปเพ่ือการละสญัโญชนท์ัง้หลาย.

ภกิษทุัง้หลาย ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้ไปแลว้สูป่า่ หรอื 
โคนไม ้หรอืเรอืนว่างกต็าม นัง่คูข้าเขา้มาโดยรอบ ตัง้กายตรง  
ดำารงสติเฉพาะหน้า เธอนัน้ มสีตหิายใจเขา้ มสีติหายใจออก

เมือ่หายใจเขา้ยาว กรู้็ชดัว่าเราหายใจเขา้ยาว เม่ือ
หายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว

เมื่อหายใจเข้าส้ัน ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น เมื่อ
หายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น …

(แต่นี้ได้ตรัสไว้อย่างเดียวกัน ซึ่งเหมือนในหน้า ๑๗๑–๑๗๓ 
จนถึงบรรทดัทีว่่า เราเป็นผูเ้หน็ซึง่ความสลดัคนือยู่เป็นประจาํ ของหนงัสอื
เล่มนี้ทุกประการ).

ภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติสมาธิ อันเจริญแล้ว 
ท�าให้มากแลว้ อยา่งนีแ้ล ยอ่มเปน็ไปเพือ่การละสญัโญชน ์
ทั้งหลาย.

17 
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เจริญอานาปานสติ ช่ัวกาลลัดน้ิวมือ 
ช่ือว่าไม่เหินห่างจากฌาน

-บาลี เอก. อํ. ๒๐/๕๔/๒๒๔.

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุเจริญอานาปานสติ แม้ชั่ว
กาลเพียงลัดนิ้วมือ ภิกษุนี้เรากล่าวว่า อยู่ไม่เหินห่างจาก
ฌาน ท�าตามค�าสอนของพระศาสดา ปฏิบัติตามโอวาท 
ไมฉั่นบณิฑบาตของชาวแวน่แควน้เปลา่ กจ็ะป่วยกลา่วไปไย 
ถึงผู้กระทำาให้มากซึ่งอานาปานสตินั้นเล่า. 

18 
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อานิสงส์ของการเจริญกายคตาสติ
-บาลี เอก. อํ. ๒๐/๕๗/๒๓๓. 

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อธรรมข้อหนึ่งอันเจริญแล้ว 
กระทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อทำาโสดาปัตติผลให้แจ้ง 
ย่อมเป็นไปเพื่อทำาสกทาคามิผลให้แจ้ง ย่อมเป็นไปเพื่อทำา 
อนาคามิผลให้แจ้ง ย่อมเป็นไปเพื่อทำาอรหัตตผลให้แจ้ง
ธรรมข้อหนึ่งคืออะไร คือ กายคตาสติ.  

ภิกษุทั้งหลาย ธรรมข้อหนึ่งนี้แล อันเจริญแล้ว 
กระทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อทำาโสดาปัตติผลให้แจ้ง 
ยอ่มเปน็ไปเพือ่ทำาสกทาคามผิลใหแ้จง้ ยอ่มเปน็ไปเพ่ือทำา
อนาคามิผลให้แจ้ง ย่อมเป็นไปเพื่อทำาอรหัตตผลให้แจ้ง.

19 
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ละนันทิ
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๗๙/๒๔๕-๒๔๖.

ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุเห็นตาอันไม่เท่ียงน่ันแลว่า 
ไม่เที่ยง ความเห็นของภิกษุนั้น ชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิ 

(สมฺมา ปสฺสำ นิพฺพินฺทติ)

เมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้อง ย่อมเบื่อหน่าย 

(นนฺทิกฺขยา ราคกฺขโย)

เพราะความสิน้ไปแหง่นนัท ิจึงมคีวามส้ินไปแหง่ราคะ 

(ราคกฺขยา นนฺทิกฺขโย)

เพราะความสิน้ไปแหง่ราคะ จงึมคีวามสิน้ไปแหง่นนัทิ 

(นนฺทิราคกฺขยา จิตฺตำ สุวิมุตฺตนฺติ วุจฺจติ).

เพราะความส้ินไปแห่งนันทิและราคะ กล่าวได้ว่า 
จิตหลุดพ้นแล้วด้วยด ี

(ในกรณีแห่งอายตนะภายในท่ีเหลืออีก ๕ คือ หู จมูก ล้ิน กาย ใจ 

และในกรณีแห่งอายตนะภายนอก ๖ คือ เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ธรรม 

ก็ตรัสอย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งตาทุกประการ).

๒0 
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ความเป็นอริยบุคคล กับการละ
สัญโญชน์ (บุคคล 4 จ�าพวก)

 -บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๘๑/๑๓๑. 

ภกิษทุัง้หลาย บุคคล ๔ จำาพวกน้ี มีปรากฏอยู่ในโลก  
๔ จำาพวกอะไรบ้าง คือ ภิกษุท้ังหลาย

(๑) บุคคลบางคนในโลกน้ี ยังละโอรัมภาคิยสัญโญชน์ 
ไม่ได้ ยังละสัญโญชน์อันเป็นปัจจัยเพ่ือให้ได้อุบัติไม่ได้ ยังละ
สัญโญชน์อันเป็นปัจจัยเพ่ือให้ได้ภพไม่ได้.

(๒) บุคคลบางคนในโลกน้ี ละโอรัมภาคิยสัญโญชน์ได้  
แต่ยังละสัญโญชน์อันเป็นปัจจัยเพ่ือให้ได้อุบัติไม่ได้ ยังละ
สัญโญชน์อันเป็นปัจจัยเพ่ือให้ได้ภพไม่ได้.

(๓) บุคคลบางคนในโลกน้ี ละโอรัมภาคิยสัญโญชน์ได้  
ละสัญโญชน์อันเป็นปัจจัยเพ่ือให้ได้อุบัติได้ แต่ยังละสัญโญชน์ 
อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพไม่ได้.

(๔) บุคคลบางคนในโลกน้ี ละโอรัมภาคิยสัญโญชน์ได้  
ละสญัโญชนอ์นัเปน็ปจัจยัเพือ่ใหไ้ด้อุบตัไิด ้ละสญัโญชนอ์นั
เป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพได้.

ภกิษทุัง้หลาย บุคคลจำาพวกไหน ยังละโอรัมภาคิย- 
สัญโญชน์ไม่ได้ (โอรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ) ยังละ
สญัโญชนอ์นัเปน็ปจัจยัเพือ่ใหไ้ดอ้บุตัไิมไ่ด ้(อปุปฺตฺตปิฏลิาภกิาน ิ 

๒1 
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สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ) ยังละสัญโญชน์อันเป็นปัจจัยเพ่ือให้ได้ภพ 
ไม่ได้ (ภวปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ) คือ สกทาคามี 
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้แล ยังละโอรัมภาคิยสัญโญชน์ไม่ได้  
ยังละสัญโญชน์อันเป็นปัจจัยเพ่ือให้ได้อุบัติไม่ได้ ยังละสัญโญชน์ 
อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพไม่ได้.

ภิกษุท้ังหลาย บุคคลจำาพวกไหน ละโอรัมภาคิย- 
สัญโญชน์ได้ (โอรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ ปหีนานิ) แต่ยังละสัญโญชน์ 
อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติไม่ได้ ยังละสัญโญชน์อันเป็น
ปัจจัยเพื่อให้ได้ภพไม่ได้ คือ อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี (ผู้มี 

กระแสเบื้องบนไปสู่อกนิฏฐภพ) ภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้แล  
ละโอรัมภาคิยสัญโญชน์ได้ แต่ยังละสัญโญชน์อันเป็นปัจจัย
เพื่อให้ได้อุบัติไม่ได้ ยังละสัญโญชน์อันเป็นปัจจัยเพ่ือให้
ได้ภพไม่ได้.

ภิกษุท้ังหลาย บุคคลจำาพวกไหน ละโอรัมภาคิย- 
สัญโญชน์ได้ ละสัญโญชน์อันเป็นปัจจัยเพ่ือให้ได้อุบัติได้ (อุปฺปตฺติ- 

ปฏลิาภกิานิ สโฺชนานิ ปหนีาน)ิ แตยั่งละสญัโญชนอ์นัเปน็ปจัจัย 
เพื่อให้ได้ภพไม่ได้ คือ อันตราปรินิพพาย ี ภิกษุทั้งหลาย 
บุคคลนี้แล ละโอรัมภาคิยสัญโญชน์ได้ ละสัญโญชน์อันเป็น
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ปัจจยัเพ่ือให้ไดอ้บุตัไิด ้แตย่งัละสญัโญชนอ์นัเปน็ปัจจัยเพ่ือ
ให้ได้ภพไม่ได้.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลจำาพวกไหน ละโอรัมภาคิย- 
สัญโญชน์ได้ ละสัญโญชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้อุบัติได้  
ละสัญโญชน์อันเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้ภพได้ (ภวปฏิลาภิกานิ 

สฺโชนานิ ปหนีาน)ิ คือ อรหันต์ผู้สิ้นอาสวะแล้ว ภิกษุท้ังหลาย  
บุคคลนี้แล ละโอรัมภาคิยสัญโญชน์ได้ ละสัญโญชน์อันเป็น
ปจัจยัเพือ่ใหไ้ดอุ้บตัไิด ้ละสญัโญชนอ์นัเป็นปจัจัยเพ่ือให้ได้
ภพได้. 

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำาพวกนี้แล มีปรากฏอยู่
ในโลก.
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ความเป็นอริยบุคคล กับการละ 
กามโยคะและภวโยคะ (บุคคล 3 จ�าพวก) 

-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๐๓/๒๗๖. 

ภิกษุทั้งหลาย ผู้ประกอบแล้วด้วยกามโยคะ  
(กามโยคยุตฺโต) ประกอบแล้วด้วยภวโยคะ (ภวโยคยุตฺโต)  
เป็นอาคามี กลับมาสู่ความเป็นอย่างน้ี. 

ภกิษทุัง้หลาย ผูพ้รากแลว้จากกามโยคะ (กามโยค- 

วสิยตุโฺต) ประกอบแลว้ดว้ยภวโยคะ เปน็อนาคาม ีไม่กลบัมา 
สู่ความเป็นอย่างน้ี.

ภกิษทุัง้หลาย ผ ูพ้รากแลว้จากกามโยคะ พรากแลว้
จากภวโยคะ (ภวโยควิสยุตฺโต) เป็นอรหันต ์สิ้นอาสวะแล้ว.

สัตว์ท้ังหลาย ผู้ประกอบแล้วด้วยกามโยคะและภวโยคะ 
ย่อมไปสู่สังสารวัฏ ซ่ึงมีปกติถึงความเกิดและความตาย.

ส่วนผู้ท่ีละกามท้ังหลายได้เด็ดขาด แต่ยังไม่ถึงความสิน้
ไปแหง่อาสวะ ยงัประกอบดว้ยภวโยคะ กลา่ววา่ เปน็อนาคามี. 

สว่นผูท้ีต่ดัความสงสยัไดแ้ลว้ มมีานะและมีภพใหม่
สิ้นแล้ว ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายแล้ว ผู้น้ันแล 
ถึงฝั่งแล้วในโลก.

อริยบุคคลละสัญโญชน์ 
ได้ไม่เท่ากัน (นัยท่ี 1)

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๓๒๓/๒๔๑.

ภิกษุทั้งหลาย สมณะมีในธรรมวินัยนี้ สมณะที่ ๒ 
มีในธรรมวินัยนี้ สมณะที่ ๓ มีในธรรมวินัยนี้ สมณะที่ ๔ 
มีในธรรมวินัยนี้ ลัทธิอื่นว่างจากสมณะทั้ง ๔ เธอทั้งหลาย
จงบันลือสีหนาทโดยชอบอย่างนี้เถิด.

ภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะเป็นอย่างไร คือ ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ เพราะสัญโญชน์ ๓ สิ้นไป เป็นโสดาบัน มีอัน
ไม่ตกต่ำาเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงจะตรัสรู้ในเบื้องหน้า นี้
สมณะ (สมโณ)

1.
ภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะที่ ๒ เป็นอย่างไร คือ ภิกษุ

ในธรรมวินัยนี้ เพราะสัญโญชน์ ๓ สิ้นไป และเพราะราคะ 
โทสะ โมหะเบาบาง เป็นสกทาคามีมาสู่โลกนี้คราวเดียว
เท่านั้นแล้วกระทำาที่สุดทุกข์ได้ นี้สมณะที่ ๒ (ทุติโย สมโณ). 

ภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะที่ ๓ เป็นอย่างไร คือ ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ เพราะโอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ สิ้นไป เป็น 
โอปปาตกิะ จะปรนิพิพานในภพนัน้ มีอนัไม่กลบัจากโลกนัน้ 
เป็นธรรมดา นี้สมณะที่ 3 (ตติโย สมโณ). 

1. บาลีฉบับมอญ มีคําว่า ปโม ซ่ึงแปลว่า ท่ีหน่ึง  -คณะผู้รวบรวม

๒๒ 
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อริยบุคคลละสัญโญชน์ 
ได้ไม่เท่ากัน (นัยท่ี 1)

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๓๒๓/๒๔๑.

ภิกษุทั้งหลาย สมณะมีในธรรมวินัยนี้ สมณะที่ ๒ 
มีในธรรมวินัยนี้ สมณะที่ ๓ มีในธรรมวินัยนี้ สมณะที่ ๔ 
มีในธรรมวินัยนี้ ลัทธิอื่นว่างจากสมณะทั้ง ๔ เธอทั้งหลาย
จงบันลือสีหนาทโดยชอบอย่างนี้เถิด.

ภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะเป็นอย่างไร คือ ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ เพราะสัญโญชน์ ๓ สิ้นไป เป็นโสดาบัน มีอัน
ไม่ตกต่ำาเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงจะตรัสรู้ในเบื้องหน้า นี้
สมณะ (สมโณ)

1.
ภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะที่ ๒ เป็นอย่างไร คือ ภิกษุ

ในธรรมวินัยนี้ เพราะสัญโญชน์ ๓ สิ้นไป และเพราะราคะ 
โทสะ โมหะเบาบาง เป็นสกทาคามีมาสู่โลกน้ีคราวเดียว
เท่านั้นแล้วกระทำาที่สุดทุกข์ได้ นี้สมณะที่ ๒ (ทุติโย สมโณ). 

ภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะที่ ๓ เป็นอย่างไร คือ ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ เพราะโอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ สิ้นไป เป็น 
โอปปาตกิะ จะปรินพิพานในภพนัน้ มีอนัไมก่ลบัจากโลกนัน้ 
เป็นธรรมดา นี้สมณะที่ 3 (ตติโย สมโณ). 

1. บาลีฉบับมอญ มีคําว่า ปโม ซ่ึงแปลว่า ท่ีหน่ึง  -คณะผู้รวบรวม

๒๒ ๒3 
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ภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะที่ ๔ เป็นอย่างไร คือ ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ กระท�าให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตต ิ
อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญา
อันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ นี้สมณะที่ 4 (จตุตฺโถ สมโณ).

ภกิษทุัง้หลาย สมณะ มใีนธรรมวนิยันี ้ สมณะท่ี ๒ 
มีในธรรมวินัยนี้ สมณะที่ ๓ มีในธรรมวินัยนี้ สมณะที่ ๔ 
มีในธรรมวินัยนี้ ลัทธิอื่นว่างจากสมณะทั้ง ๔ เธอทั้งหลาย
จงบันลือสีหนาทโดยชอบอย่างนี้เถิด.

(ยังมีท่ีตรัสคล้ายคลึงกันถึงสมณะท้ัง ๔ ได้แก่ จูฬสีหนาทสูตร  

-บาล ีมู. ม. ๑๒/๑๒๘/๑๕๔., มหาปรนิพิพานสูตร -บาล ีมหา. ท.ี  

๑๐/๑๗๕/๑๓๘. -คณะผู้รวบรวม)
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สัญโญชน์ 8
-บาลี ม. ม. ๑๓/๓๓/๓๖. 

พระผู้ มีพระภาคเสร็จการบิณฑบาตในย่านตลาดแห่ง 

อังคุตตราปนิคม แล้วเสด็จเข้าไปประทับเพื่อทิวาวิหาร (พักกลางวัน) 

ในไพรสณฑ์ใกล้นิคมน้ัน ประทับนั่งอยู่ ณ โคนต้นไม้แห่งหน่ึง คหบดี

คนหนึ่งชื่อโปตลิยะผู้อาศัยอยู่ในนิคมนั้น ซึ่งได้จัดตัวเองไว้ในฐานะเป็น

ผู้สําเร็จกิจแห่งชีวิต พ้นจากข้อผูกพันของฆราวาส ยกทรัพย์สมบัติให ้

ลกูหลานหมดแลว้ ดาํรงชีวิตอยา่งคนหลุดพ้น ตามทีเ่ขาสมมตกัิน นุ่งหม่อย่าง

คนทีถื่อกนัวา่หลดุพน้แลว้ ถอืรม่ สวมรองเทา้ เดนิเทีย่วหาความพกัผอ่น 

ตามราวป่า ได้เข้าไปสู่ไพรสณฑ์ที่พระองค์กําลังประทับอยู่ ทักทายให้

เกดิความคุน้เคยกนัแลว้ ยนือยู ่ณ ทีข่า้งหนึง่ พระผูม้พีระภาคได้ตรสัแก่ 

โปตลิยคหบดีผู้ยืนอยู่อย่างนั้นว่า 

คหบดี อาสนะมีอยู่ ถ้าท่านประสงค์ เชิญนั่งเถิด.

เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว โปตลิยคหบดีโกรธ  

น้อยใจว่า พระสมณโคดมตรัสเรียกเราด้วยคําว่า คหบดี แล้วได้นิ่งเสีย 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกะโปตลิยคหบดีครั้งที่ ๒ ว่า

คหบดี อาสนะมีอยู่ ถ้าท่านประสงค์ เชิญนั่งเถิด.

เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว โปตลิยคหบดีโกรธ  

น้อยใจว่า พระสมณโคดมตรัสเรียกเราด้วยคําว่า คหบดี แล้วได้นิ่งเสีย

เป็นครั้งที่ ๒ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกะโปตลิยคหบดีเป็นครั้งที่ ๓ ว่า

คหบดี อาสนะมีอยู่ ถ้าท่านประสงค์ เชิญนั่งเถิด.

๒4 
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เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว โปตลิยคหบดีโกรธ 

นอ้ยใจวา่ พระสมณโคดมตรสัเรียกเราดว้ยคําวา่ คหบด ีแลว้ได้กราบทลู

พระผู้มีพระภาคว่า

ท่านพระโคดม พระดํารัสที่พระองค์ตรัสเรียกข้าพเจ้าด้วย 

คําว่า คหบดีนั้น ไม่เหมาะ ไม่ควรเลย.

คหบด ี กอ็าการของทา่น เพศของท่าน เคร่ืองหมาย
ของท่านเหล่านั้น เหมือนคหบดีทั้งนั้น.

จริงเช่นนั้น ท่านพระโคดม ก็แต่ว่าการงานทั้งปวง ข้าพเจ้า

ห้ามเสียแล้ว โวหารทั้งปวง ข้าพเจ้าตัดขาดแล้ว.

คหบดี ก็การงานทั้งปวง ท่านห้ามเสียแล้ว โวหาร
ทั้งปวง ท่านตัดขาดแล้ว อย่างไรเล่า.

ท่านพระโคดม ขอประทานโอกาส ส่ิงใดของข้าพเจ้าที่มี  

เป็นทรัพย์ก็ดี เป็นข้าวเปลือกก็ดี เป็นเงินก็ดี เป็นทองก็ดี ส่ิงน้ัน

ทั้งหมด ข้าพเจ้ามอบให้เป็นมรดกแก่บุตรทั้งหลาย ข้าพเจ้ามิได้สอน 

มิได้ว่าเขาในสิ่งนั้นๆ ข้าพเจ้ามีอาหารและเคร่ืองนุ่งห่มเป็นอย่างย่ิงอยู่ 

ทา่นพระโคดมการงานทัง้ปวง ขา้พเจา้หา้มเสยีแลว้ โวหารทัง้ปวง ขา้พเจา้

ตัดขาดแล้ว ด้วยประการอย่างนี้แล.

คหบด ี ทา่นกลา่วการตดัขาดโวหาร เปน็อยา่งหนึง่ 
ส่วนการตัดขาดโวหารในอริยวินัย เป็นอีกอย่างหนึ่ง.
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ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็การตัดขาดโวหารในอริยวินัยเป็นอย่างไรเล่า  

สาธุพระองค์ผู้เจริญ การตัดขาดโวหารในอริยวินัย มีอยู่ด้วยประการใด  

ขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้า ด้วยประการนั้นเถิด.

คหบด ี ถ้าอย่างน้ัน ท่านจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว.
คหบด ี ธรรม 8 ประการนีย้อ่มเปน็ไปเพ่ือตดัขาด

โวหารในอริยวินัย ๘ ประการอะไรบ้าง คือ 
(อฏฺ โข อเิม คหปติ ธมมฺา อรยิสสฺ วนิเย โวหารสมจุเฺฉทาย 

สวตฺตนฺติ กตเม อฏฺ)

(๑) อาศัยการไม่ฆ่าสัตว์ เพื่อละการฆ่าสัตว์
(อปาณาติปาต นิสฺสาย ปาณาติปาโต ปหาตพฺโพ)

(๒) อาศัยการถือเอาแต่ของที่เขาให้ เพื่อละการ
ถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้

(ทินฺนาทาน นิสฺสาย อทินฺนาทาน ปหาตพฺพ)

(๓) อาศัยวาจาสัตย์ เพื่อละการพูดเท็จ
(สจฺจ วาจ นิสฺสาย มุสาวาโท ปหาตพฺโพ)

(๔) อาศัยวาจาไม่ยุยง เพื่อละวาจายุยง
(อปิสุณ วาจ นิสฺสาย ปิสุณา วาจา ปหาตพฺพา)

(๕) อาศัยความไม่โลภเพราะความก�าหนัด เพ่ือละ 
ความโลภเพราะความก�าหนัด

(อคิทฺธิโลภ นิสฺสาย คิทฺธิโลโภ ปหาตพฺโพ)
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(๖) อาศัยความไม่โกรธเพราะถูกนินทา เพื่อละ
ความโกรธเพราะถูกนินทา 

(อนินฺทาโทส นิสฺสาย นินฺทาโทโส ปหาตพฺโพ)

(๗) อาศัยความไม่คับแค้นเพราะความโกรธ 
เพื่อละความคับแค้นเพราะความโกรธ

(อโกธุปายาส นิสฺสาย โกธุปายาโส ปหาตพฺโพ)

(๘) อาศัยการไม่ดูหม่ินท่าน เพ่ือละการดูหม่ินท่าน
(อนติมาน นิสฺสาย อติมาโน ปหาตพฺโพ)

คหบดี ธรรม ๘ ประการนี้แล เรากล่าวโดยย่อ  
ยังไม่ได้จำาแนกโดยพิสดาร ย่อมเป็นไปเพ่ือตัดขาดโวหาร 
ในอริยวินัย.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็ธรรม ๘ ประการนี้ พระผู้มีพระภาค

ตรสัโดยยอ่ ไมไ่ดท้รงจําแนกโดยพิสดาร ยอ่มเปน็ไปเพ่ือตดัขาดโวหารใน 

อรยิวนิยั สาธุพระองคผ์ูเ้จรญิ ขอพระผูมี้พระภาคโปรดอาศยัความกรุณา

จําแนกธรรม ๘ ประการนี้ โดยพิสดารแก่ข้าพเจ้าเถิด.

คหบด ี ถ้าอย่างน้ันท่านจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว.
คหบด ี คำาทีเ่รากลา่วแลว้ดงันีว้า่ อาศยัการไมฆ่่าสตัว ์ 

เพื่อละการฆ่าสัตว ์เรากล่าวแล้วเพราะอาศัยอะไร คหบดี 
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า เราเป็น 
ผู้ฆ่าสัตว์ เพราะเหตุแห่งสัญโญชน์เหล่าใด เราปฏิบัติ 
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เพือ่ละ เพือ่ตดัสญัโญชนเ์หลา่นัน้ อนึง่ ถา้เราเปน็ผูฆ้า่สตัว ์ 
แม้ตนเองก็ยังติเตียนตนได้ เพราะการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัย 
วิญูชนพิจารณาแล้วพึงติเตียนได้ เพราะการฆ่าสัตว์เป็น
ปจัจัย เมือ่ตายไป ทคุตเิปน็อนัหวงัได ้เพราะการฆ่าสตัวเ์ปน็
ปัจจัย การฆ่าสัตว์นี้นั่นแหละ เป็นสัญโญชน์ เป็นนิวรณ์  
อนึ่ง อาสวะท่ีเป็นเหตุคับแค้นและกระวนกระวายเหล่าใด 
พงึเกดิขึน้เพราะการฆ่าสตัว์เปน็ปจัจยั เมือ่บคุคลงดเวน้จาก 
การฆา่สตัวแ์ลว้ อาสวะทีเ่ปน็เหตคุบัแคน้และกระวนกระวาย 
เหล่าน้ัน ย่อมไม่มี คำาท่ีเรากล่าวแล้วดังน้ีว่า อาศัยการไม่ฆ่าสัตว์ 
เพื่อละการฆ่าสัตว ์เรากล่าวแล้วเพราะอาศัยข้อนี้.

คำาท่ีเรากล่าวแล้วดังน้ีว่า อาศัยการถือเอาแต่ของท่ี 
เขาให้ เพือ่ละการถือเอาของทีเ่ขาไมไ่ดใ้ห้ เรากลา่วแลว้เพราะ
อาศยัอะไร คหบด ี อริยสาวกในธรรมวนิยันี ้ย่อมพจิารณา
เห็นดังนี้ว่า เราเป็นผู้ถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ เพราะเหต ุ
แหง่สญัโญชนเ์หลา่ใด เราปฏบิตัเิพือ่ละ เพือ่ตัดสญัโญชน ์
เหล่าน้ัน อนึ่ง ถ้าเราเป็นผู้ถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ แม้
ตนเองก็ยังตเิตยีนตนได ้เพราะการถอืเอาของทีเ่ขาไม่ได้ให้ 
เป็นปัจจัย วิญูชนพิจารณาแล้วพึงติเตียนได้ เพราะ 
การถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้เป็นปัจจัย เมื่อตายไป ทุคติ
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เปน็อนัหวงัได ้เพราะการถอืเอาของทีเ่ขาไมไ่ด้ใหเ้ปน็ปจัจัย  
การถอืเอาของทีเ่ขาไมไ่ดใ้ห้นีน้ัน่แหละ เปน็สญัโญชน ์เปน็
นิวรณ์ อนึ่ง อาสวะที่เป็นเหตุคับแค้นและกระวนกระวาย
เหล่าใด พึงเกิดขึ้นเพราะการถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้เป็น
ปัจจยั เมือ่บคุคลงดเวน้จากการถอืเอาของทีเ่ขาไมไ่ดใ้หแ้ลว้  
อาสวะท่ีเป็นเหตุคับแค้นและกระวนกระวายเหล่านั้น ย่อม
ไม่มี คำาที่เรากล่าวแล้วดังนี้ว่า อาศัยการถือเอาแต่ของท่ี 
เขาให้ เพื่อละการถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ เรากล่าวแล้ว
เพราะอาศัยข้อนี้.

คำาที่เรากล่าวแล้วดังนี้ว่า อาศัยวาจาสัตย์ เพื่อละ 
การพดูเท็จ เรากลา่วแลว้เพราะอาศัยอะไร คหบด ีอรยิสาวก
ในธรรมวินัยน้ี ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า เราเป็นผู้พูดเท็จ 
เพราะเหตุแหง่สญัโญชนเ์หลา่ใด เราปฏบิติัเพือ่ละ เพือ่ตัด 
สญัโญชนเ์หล่านัน้ อนึง่ ถา้เราเปน็ผูพ้ดูเทจ็ แม้ตนเองก็ยัง 
ติเตียนตนได้ เพราะการพูดเท็จเป็นปัจจัย วิญูชนพิจารณา
แล้วพึงติเตียนได้ เพราะการพูดเท็จเป็นปัจจัย เมื่อตายไป  
ทคุตเิปน็อนัหวงัได ้เพราะการพดูเทจ็เปน็ปจัจยั การพูดเทจ็ 
นี้นั่นแหละ เป็นสัญโญชน์ เป็นนิวรณ ์ อนึ่ง อาสวะที่เป็น
เหตุคับแค้นและกระวนกระวายเหล่าใด พึงเกิดข้ึนเพราะ 
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การพดูเทจ็เปน็ปจัจยั เมือ่บคุคลงดเวน้จากการพดูเท็จแลว้  
อาสวะทีเ่ปน็เหตคุบัแคน้และกระวนกระวายเหลา่นัน้ ย่อมไม่ม ี 
คำาท่ีเรากลา่วแลว้ดงันีว้า่ อาศยัวาจาสตัย ์เพือ่ละการพดูเท็จ 
เรากล่าวแล้วเพราะอาศัยข้อนี้.

คำาท่ีเรากล่าวแล้วดังน้ีว่า อาศัยวาจาไม่ยุยง เพื่อละ
วาจายุยง เรากล่าวแล้วเพราะอาศัยอะไร คหบดี อริยสาวก 
ในธรรมวินัยนี้ ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า เราเป็นผู้กล่าว 
วาจายยุง เพราะเหตุแหง่สญัโญชนเ์หลา่ใด เราปฏบิตัเิพือ่ละ  
เพือ่ตดัสญัโญชนเ์หลา่นัน้ อนึง่ ถา้เราเปน็ผูก้ลา่ววาจายุยง  
แม้ตนเองก็ยังติเตียนตนได้ เพราะวาจายุยงเป็นปัจจัย 
วญิูชนพจิารณาแลว้พงึตเิตยีนได ้เพราะวาจายยุงเปน็ปจัจยั 
เมื่อตายไป ทุคติเป็นอันหวังได้ เพราะวาจายุยงเป็นปัจจัย 
วาจายยุงนีน้ัน่แหละ เปน็สญัโญชน ์เปน็นวิรณ ์ อนึง่ อาสวะ 
ที่เป็นเหตุคับแค้นและกระวนกระวายเหล่าใด พึงเกิดขึ้น
เพราะวาจายุยงเป็นปัจจยั เมือ่บคุคลงดเวน้จากวาจายยุงแลว้  
อาสวะทีเ่ปน็เหตคุบัแคน้และกระวนกระวายเหลา่นัน้ ย่อมไม่ม ี 
คำาทีเ่รากลา่วแลว้ดงันีว้า่ อาศยัวาจาไมย่ยุง เพือ่ละวาจายยุง 
เรากล่าวแล้วเพราะอาศัยข้อนี้.
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คำาท่ีเรากล่าวแล้วดังน้ีว่า อาศัยความไม่โลภเพราะ 
ความก�าหนัด เพ่ือละความโลภเพราะความก�าหนัด เรากล่าวแล้ว 
เพราะอาศัยอะไร คหบดี อริยสาวกในธรรมวินัยน้ี 
ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า เราเป็นผู้มีความโลภเพราะ 
ความก�าหนดั เพราะเหตุแห่งสัญโญชน์เหล่าใด เราปฏิบัติ 
เพื่อละ เพื่อตัดสัญโญชน์เหล่านั้น อนึ่ง ถ้าเราเป็นผู้มี 
ความโลภเพราะความกำาหนัด แม้ตนเองก็ยังติเตียนตนได้  
จากความโลภเพราะความก�าหนัดเป็นปัจจัย วิญูชน
พจิารณาแลว้พงึติเตยีนได้ จากความโลภเพราะความก�าหนัด 
เป็นปัจจัย เมื่อตายไป ทุคติเป็นอันหวังได้ จากความโลภ
เพราะความก�าหนดัเปน็ปจัจยั ความโลภเพราะความก�าหนดั 
นี้นั่นแหละ เป็นสัญโญชน์ เป็นนิวรณ์ อนึ่ง อาสวะที่เป็น
เหตุคับแค้นและกระวนกระวายเหล่าใด พึงเกิดข้ึนจาก 
ความโลภเพราะความก�าหนดัเปน็ปจัจยั เมือ่บคุคลไมโ่ลภ 
เพราะความกำาหนัด อาสวะที่ เป็นเหตุคับแค้นและ
กระวนกระวายเหลา่นัน้ ยอ่มไมม่ ี คำาทีเ่รากล่าวแลว้ดงัน้ีวา่  
อาศยัความไมโ่ลภเพราะความกำาหนดั เพือ่ละความโลภเพราะ
ความกำาหนัด เรากล่าวแล้วเพราะอาศัยข้อนี้.
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คำาทีเ่รากลา่วแลว้ดงันีว้า่ อาศยัความไมโ่กรธเพราะ

ถูกนนิทา เพือ่ละความโกรธเพราะถกูนนิทา เรากลา่วแลว้

เพราะอาศัยอะไร คหบดี อริยสาวกในธรรมวินัยน้ี ย่อม

พจิารณาเห็นดังน้ีว่า เราเปน็ผูม้คีวามโกรธเพราะถกูนนิทา 

เพราะเหตแุหง่สัญโญชนเ์หลา่ใด เราปฏบิติัเพือ่ละ เพือ่ตัด 

สญัโญชนเ์หลา่นัน้ อนึง่ ถา้เราเปน็ผูมี้ความโกรธเพราะถูก

นินทา แมต้นเองก็ยังติเตยีนตนได ้จากความโกรธเพราะถกู

นินทาเป็นปัจจัย วิญูชนพิจารณาแล้วพึงติเตียนได้ จาก

ความโกรธเพราะถูกนินทาเป็นปัจจัย เมื่อตายไป ทุคติ

เป็นอันหวังได้ จากความโกรธเพราะถูกนินทาเป็นปัจจัย  

ความโกรธเพราะถกูนนิทานีน้ัน่แหละ เป็นสัญโญชน์ เปน็

นิวรณ์ อนึ่ง อาสวะที่เป็นเหตุคับแค้นและกระวนกระวาย

เหล่าใด พึงเกิดข้ึนจากความโกรธเพราะถกูนนิทาเปน็ปจัจยั 

เมือ่บคุคลไมโ่กรธเพราะถกูนนิทา อาสวะทีเ่ป็นเหตคุบัแคน้

และกระวนกระวายเหล่านั้น ย่อมไม่มี คำาท่ีเรากล่าวแล้ว 

ดงันีว้า่ อาศยัความไม่โกรธเพราะถกูนนิทา เพือ่ละความโกรธ

เพราะถูกนินทา เรากล่าวแล้วเพราะอาศัยข้อนี้.
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คำาท่ีเรากล่าวแล้วดังน้ีว่า อาศัยความไม่คับแค้นเพราะ 
ความโกรธ เพื่อละความคับแค้นเพราะความโกรธ เรา
กลา่วแลว้เพราะอาศยัอะไร คหบด ีอรยิสาวกในธรรมวนิยันี ้ 
ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า เราเป็นผู้มีความคับแค้นเพราะ
ความโกรธ เพราะเหตุแห่งสัญโญชน์เหล่าใด เราปฏิบัติ
เพื่อละ เพื่อตัดสัญโญชน์เหล่านั้น อนึ่ง ถ้าเราเป็นผู้มี
ความคับแค้นเพราะความโกรธ แม้ตนเองกย็งัตเิตยีนตนได ้ 
จากความคับแค้นเพราะความโกรธเป็นปัจจัย วิญูชน
พิจารณาแล้วพึงติเตียนได้ จากความคับแค้นเพราะ 
ความโกรธเปน็ปจัจยั เมือ่ตายไป ทคุตเิปน็อนัหวงัได ้จาก
ความคบัแคน้เพราะความโกรธเปน็ปจัจยั ความคับแค้น
เพราะความโกรธนี้นั่นแหละ เป็นสัญโญชน์ เป็นนิวรณ ์  
อนึ่ง อาสวะท่ีเป็นเหตุคับแค้นและกระวนกระวายเหล่าใด  
พึงเกิดขึ้นจากความคับแค้นเพราะความโกรธเป็นปัจจัย  
เม่ือบุคคลไม่คับแค้นเพราะความโกรธ อาสวะท่ีเป็นเหตุคับแค้น 
และกระวนกระวายเหล่าน้ัน ย่อมไม่มี คำาท่ีเรากล่าวแล้วดงันีว้า่  
อาศยัความไมค่บัแคน้เพราะความโกรธ เพือ่ละความคบัแคน้
เพราะความโกรธ เรากล่าวแล้วเพราะอาศัยข้อนี้.
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คำาที่เรากล่าวแล้วดังนี้ว่า อาศัยการไม่ดูหม่ินท่าน  

เพ่ือละการดูหม่ินท่าน เรากลา่วแลว้เพราะอาศยัอะไร คหบด ี

อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า เราเป็น 

ผูด้หูมิน่ทา่น เพราะเหตุแห่งสัญโญชนเ์หลา่ใด เราปฏบิตั ิ

เพื่อละ เพื่อตัดสัญโญชน์เหล่านั้น อนึ่ง ถ้าเราเป็น 

ผู้ดูหม่ินท่าน แม้ตนเองก็ยังติเตียนตนได้ เพราะการดูหม่ินท่าน 

เป็นปัจจัย วิญูชนพิจารณาแล้วพึงติเตียนได้ เพราะ 

การดูหมิ่นท่านเป็นปัจจัย เมื่อตายไป ทุคติเป็นอันหวังได้ 

เพราะการดหูม่ินทา่นเปน็ปจัจยั การดูหม่ินท่านนีน่ั้นแหละ 

เป็นสัญโญชน์ เป็นนิวรณ์ อน่ึง อาสวะท่ีเป็นเหตุคับแค้น 

และกระวนกระวายเหล่าใด พึงเกิดข้ึนเพราะการดูหม่ินท่าน 

เปน็ปจัจยั เมือ่บคุคลไมด่หูมิน่ทา่น อาสวะทีเ่ปน็เหตุคบัแคน้ 

และกระวนกระวายเหล่านั้น ย่อมไม่มี คำาท่ีเรากล่าวแล้ว 

ดังนี้ว่า อาศัยการไม่ดูหมิ่นท่าน เพื่อละการดูหม่ินท่าน  

เรากล่าวแล้วเพราะอาศัยข้อนี้.

คหบดี เหล่านี้แล ธรรม ๘ ประการที่เรากล่าวโดย

ยอ่ ไมไ่ดจ้ำาแนกโดยพสิดาร ยอ่มเปน็ไปเพือ่ละ เพ่ือตดัขาด

โวหารในอริยวินัย คหบดี แต่เพียงเท่านี้จะได้ชื่อว่าเป็น 
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การตดัขาดโวหารทัง้หมดทัง้สิน้โดยประการทัง้ปวงในอริยวนิยั 
ก็หามิได้.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้า โปรดแสดงซ่ึง

ธรรมอนัเปน็การตดัขาดซึง่โวหารนัน้ๆ ทัง้หมดทัง้สิน้โดยประการทัง้ปวง

ในอริยวินัยแก่ข้าพระองค์เถิด.

คหบด ี ถ้าอย่างน้ัน ท่านจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว.

(ตอ่จากนี ้พระผูม้พีระภาคไดต้รสัถงึกามและโทษของกาม ซ่ึง

เปรยีบดว้ยทอ่นกระดูกไม่สามารถสนองความหวิของสนุขัหวิ ช้ินเนือ้ 

ในปากนกมีนกอื่นแย่ง จุดคบเพลิงถือทวนลม หลุมถ่านเพลิงอัน

น่ากลัว ของในฝันซึ่งตื่นแล้วก็หายไป ของยืมซึ่งต้องคืนเจ้าของ 

และเปรียบด้วยผลไม้ที่สุกแล้ว ย่อมฆ่าต้นของมันเอง อันอริยสาวก

ใคร่ครวญเห็นโทษ ทุกข์ อุปายาสะ อันยิ่งด้วยปัญญาอันชอบตามที่

เป็นจริง แล้วละอุเบกขามีอารมณ์ต่างๆ เสียได้ แล้วเจริญอุเบกขาม ี

อารมณ์เดียวอันเป็นท่ีดับอุปาทานในโลกามิสโดยไม่มีส่วนเหลือ  

อรยิสาวกนัน้อาศัยสตอินับริสทุธิเ์พราะอเุบกขามอีารมณเ์ดยีวอนัไมม่ี

อืน่ยิง่กวา่นีแ้ลว้ ระลึกไดซ้ึง่ปุพเพนิวาสานุสสติญาณมอียา่งเปน็อเนก 

และมจีกัษทุพิย์เหน็สตัว์จุตอิบุตัไิปตามกรรมของตน และในทีส่ดุได้

กระทําใหแ้จง้ซึง่เจโตวิมุตต ิปัญญาวิมุตตอินัไม่มีอาสวะในทฏิฐธรรม 

ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง แล้วแลอยู่ และตรัสต่อไปว่า)
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คหบด ี ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นีแ้ล ชือ่วา่เปน็การตดัขาด
โวหารในอริยวินัยได้ทั้งหมดทั้งสิ้นโดยประการทั้งปวง.

คหบดี ท่านจะสำาคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร ท่านได้
เห็นการตัดขาดซึ่งโวหารเหล่านี้ ว่ามีอยู่ในท่านบ้างไหม.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ จะมีอะไรกันเล่าสําหรับข้าพระองค์  

ข้าพระองค์ยังห่างไกลจากการตัดขาดโวหารอย่างนี้ในอริยวินัยนั้น.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ในกาลก่อน ข้าพระองค์ได้สําคัญพวก

ปริพาชกเดียรถีย์เหล่าอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้รู้ทั่วถึง ว่าเป็นผู้รู้ทั่วถึง ได้คบพวก

ปรพิาชกเดียรถยีเ์หลา่อืน่ผูไ้มรู้่ทัว่ถงึ ในฐานะเปน็การคบผูรู้ท้ัว่ถงึ ไดต้ัง้

ผูไ้มรู่ท้ัว่ถงึไวใ้นฐานะแห่งผูรู้ท้ัว่ถงึ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคไ์ด้

สําคัญภิกษุทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึง ว่าเป็นผู้ไม่รู้ทั่วถึง ได้คบภิกษุผู้รู้ทั่วถึง ใน

ฐานะเป็นการคบผู้ไม่รู้ทั่วถึง ได้ตั้งผู้รู้ทั่วถึงไว้ในฐานะแห่งผู้ไม่รู้ทั่วถึง.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บัดนี้ ข้าพระองค์รู้จักพวกปริพาชก

เดียรถีย์เหล่าอ่ืนซ่ึงไม่ใช่ผู้รู้ทั่วถึง ว่าเป็นผู้ไม่รู้ทั่วถึง จักคบผู้ไม่รู้ท่ัวถึง

ในฐานะเป็นการคบผู้ไม่รู้ทั่วถึง จักตั้งผู้ไม่รู้ทั่วถึงไว้ในฐานะแห่งผู้ไม่รู้

ทัว่ถงึ ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคจ์กัรูจ้กัภกิษทุัง้หลายผูรู้ท้ัว่ถงึ 

วา่เปน็ผูรู้ท่ั้วถงึ จกัคบผูรู้ท้ัว่ถงึในฐานะเปน็การคบผูรู้ท้ัว่ถงึ จกัตัง้ผูรู้ท้ัว่ถงึ 

ไว้ในฐานะแห่งผู้รู้ทั่วถึง. 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคได้ทรงยังความรัก

สมณะของข้าพระองคใ์หเ้กดิขึน้ในหมูส่มณะ ยงัความเลือ่มใสสมณะของ
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ข้าพระองค์ให้เกิดขึ้นในหมู่สมณะ ยังความเคารพสมณะของข้าพระองค์

ให้เกิดขึ้นในหมู่สมณะแล้ว. 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภาษิตของพระองค์ไพเราะนัก ภาษิต

ของพระองค์แจ่มแจ้งนัก (อภิกฺกนฺต ภนฺเต อภิกฺกนฺต ภนฺเต : บาลี 

คาํเดยีวกนัน้ี แตไ่ทยมหีลายสาํนวน เชน่ ไพเราะนกั พระเจา้ขา้ ไพเราะนกั  

พระเจ้าข้า).

เปรยีบเหมอืนการหงายของทีค่ว่าํ เปดิของทีป่ดิ บอกทางแกค่น

หลงทาง หรือส่องประทีปไว้ในที่มืด ด้วยตั้งใจว่า คนมีตาดีจะได้เห็นรูป 

ดังน้ี พระองคท์รงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายอยา่งนี ้ก็ฉันน้ันเหมอืนกัน  

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาค พระธรรม และ

พระภิกษุสงฆ์เป็นสรณะ ขอพระผู้มีพระภาค โปรดทรงจําข้าพเจ้าว่า  

เป็นอุบาสก ผู้ถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป. 
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สัญโญชน์ 7 (นัยท่ี 1) 

-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๗/๘. 

ภิกษุท้ังหลาย สัญโญชน์ ๗ ประการเหล่าน้ี ๗ ประการ 
อะไรบ้าง คือ 

(๑) อนุนยสัญโญชน์ (สัญโญชน์คือความยินดี)

(๒) ปฏิฆสัญโญชน์ (สัญโญชน์คือความยินร้าย)

(๓) ทิฏฐิสัญโญชน์ (สัญโญชน์คือความเห็น)

(๔) วิจิกิจฉาสัญโญชน์ (สัญโญชน์คือความลังเลสงสัย)

(๕) มานสัญโญชน์ (สัญโญชน์คือความถือตัว)

(๖) ภวราคสญัโญชน์ (สญัโญชน์คอืความกำาหนดัในภพ)

(๗) อวิชชาสัญโญชน ์(สัญโญชน์คืออวิชชา)

ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล สัญโญชน์ 7 ประการ. 

(ในสังคตีสิตูร -บาล ีปา. ท.ี ๑๑/๒๖๖/๓๓๘. ไดก้ลา่วถงึ 

สัญโญชน์ ๗ ด้วยนัยท่ีต่างออกไป คือ กามสัญโญชน์ ปฏิฆสัญโญชน์ 

ทิฏฐิสัญโญชน์ วิจิกิจฉาสัญโญชน์ มานสัญโญชน์ ภวราคสัญโญชน์ 

อวิชชาสัญโญชน์ -คณะผู้รวบรวม)

๒๕ 
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สัญโญชน์ 7 (นัยท่ี ๒)

-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๘/๑๐. 

ภิกษุท้ังหลาย สัญโญชน์ ๗ ประการเหล่าน้ี ๗ ประการ 
อะไรบ้าง คือ 

(๑) อนุนยสัญโญชน ์(สัญโญชน์คือความยินดี)

(๒) ปฏิฆสัญโญชน ์(สัญโญชน์คือความยินร้าย)

(๓) ทิฏฐิสัญโญชน ์(สัญโญชน์คือความเห็น)

(๔) วิจิกิจฉาสัญโญชน ์(สัญโญชน์คือความลังเลสงสัย)

(๕) มานสัญโญชน ์(สัญโญชน์คือความถือตัว)

(๖) อิสสาสัญโญชน ์(สัญโญชน์คือความริษยา)
1

(๗) มัจฉริยสัญโญชน์ (สัญโญชน์คือความตระหนี่ี)

ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล สัญโญชน์ 7 ประการ. 

1. สามารถศึกษาความหมายเพ่ิมเติมโดยดูท่ีคําว่า ความริษยาอันช่ัวช้า ได้ท่ี  
พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่ม ๒๔ หน้า ๓๗ ข้อ ๒๓ -คณะผู้รวบรวม. 

๒๖ 
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ตัณหาสังโยชน์
-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๒๓๖/๑๙๓.

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

ภกิษทุัง้หลาย เพราะวา่สตัวท์ัง้หลายทีถ่กูสงัโยชน ์
คอื ตณัหาผกูมดัแลว้ ยอ่มแลน่ไป ทอ่งเท่ียวไป ตลอดกาล 
ยืดยาวนาน (ตณฺหาสโยชเนน หิ ภิกฺขเว สยุตฺตา สตฺตา ทีฆรตฺต  

สนฺธาวนฺติ สสรนฺตีติ). 

บรุษุผูม้ตีณัหาเปน็เพือ่นสอง ทอ่งเทีย่วไปตลอดกาล
ยืดยาวนาน ย่อมไม่ล่วงพ้นสังสารวัฏอันมีความเป็นอย่างนี้
และความเป็นอย่างอื่นไปได้.

ภิกษุรู้ซึ่งตัณหา อันเป็นเหตุให้เกิดแห่งทุกข์น้ี 
โดยความเป็นโทษแลว้ พงึเปน็ผูไ้มม่ตัีณหา ไมม่คีวามถอืมัน่  
มีสติอยู่.

๒7 
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กามสัญโญชน์
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๓๖/๓๗.

ภกิษทุัง้หลาย สมณะหรือพราหมณบ์างคนในโลกนี ้
เพราะสลดัทฏิฐอินัคลอ้ยตามขันธ์สว่นอดตี และสลดัทฏิฐอินั
คล้อยตามขันธ์ส่วนอนาคตเสียได ้กามสัญโญชน์ท้ังปวงจึง
ตั้งอยู่ไม่ได ้(ปพฺุพนฺตานทุิฏฺีนฺจ ปฏินสิฺสคคฺา อปรนฺตานุทิฏฺีนฺจ 

ปฏินิสฺสคฺคา สพฺพโส กามสฺโชนาน อนธิฏฺานา) ย่อมเข้าถึงปีติ
อันเกิดจากวิเวกอยู่ ด้วยสำาคัญว่า นั่นสงบ นั่นประณีต คือ 
การเข้าถึงปีติอันเกิดจากวิเวกอยู่ ปีติอันเกิดจากวิเวกน้ัน
ของเธอย่อมดับไปได้ เพราะปีติอันเกิดจากวิเวกดับ ย่อม
เกดิโทมนสั เพราะโทมนสัดบั ยอ่มเกดิปตีอินัเกิดจากวเิวก 
เปรยีบเหมือนรม่เงาละทีแ่หง่ใด แดดย่อมแผไ่ปยงัทีแ่หง่นัน้  
แดดละทีแ่หง่ใด ร่มเงากย็อ่มแผไ่ปยังทีแ่หง่น้ัน ฉนัใดกฉ็นัน้ัน 
เหมือนกัน เพราะปีติอันเกิดจากวิเวกดับ ย่อมเกิดโทมนัส 
เพราะโทมนัสดับ ย่อมเกิดปีติอันเกิดจากวิเวก.

ภกิษทุัง้หลาย ตถาคตยอ่มทราบเร่ืองนีด้ ีสมณะหรอื 
พราหมณ์นี้แล เพราะสลัดทิฏฐิอันคล้อยตามขันธ์ส่วนอดีต  

และสลัดทิฏฐิอันคล้อยตามขันธ์ส่วนอนาคตเสียได้ กามสัญโญชน์ 
ทั้งปวงจึงตั้งอยู่ไม่ได้ ย่อมเข้าถึงปีติอันเกิดจากวิเวกอยู่  

๒8 
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ด้วยสำาคัญว่า นั่นสงบ นั่นประณีต คือ การเข้าถึงปีติอันเกิด
จากวิเวกอยู่ ปีติอันเกิดจากวิเวกนั้นของเธอย่อมดับไปได้ 
เพราะปีตอัินเกิดจากวิเวกดบั ยอ่มเกดิโทมนสั เพราะโทมนสั
ดับ ย่อมเกิดปีติอันเกิดจากวิเวก เร่ืองปีติอันเกิดจากวิเวก
ดงัน้ีน้ัน อนัปจัจยัปรงุแตง่ เปน็ของหยาบ และความดบัของ 
สิง่ท่ีปจัจยัปรงุแตง่มอียู ่ตถาคตทราบวา่สิง่นีย้งัมอียู ่จงึเหน็
อุบายเครื่องออกไปพ้นจากสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งนั้น เป็นไป
เพื่อล่วงสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งนั้นได้.

ภกิษทุัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณบ์างคนในโลกนี ้ 
เพราะสลดัทฏิฐิอันคลอ้ยตามขนัธ์สว่นอดตี และสลดัทฏิฐอินั
คลอ้ยตามขันธส์ว่นอนาคตเสยีได ้กามสญัโญชนท์ัง้ปวงจงึตัง้
อยู่ไม่ได้ และเพราะก้าวล่วงปีติอันเกิดจากวิเวกได้ ย่อมเข้า
ถึงสุขปราศจากอามิสอยู่ (นิรามิส สุข) ด้วยสำาคัญว่า นั่นสงบ 
นัน่ประณตี คอื การเขา้ถึงนิรามสิสขุ1อยู ่สขุปราศจากอามิส
นั้นของเธอย่อมดับไปได้ เพราะสุขปราศจากอามิสดับ ย่อม
เกิดปีติอันเกิดจากวิเวก เพราะปีติอันเกิดจากวิเวกดับ ย่อม
เกดิสุขปราศจากอามสิ เปรียบเหมอืนร่มเงาละทีแ่หง่ใด แดด
ย่อมแผ่ไปยังที่แห่งนั้น แดดละที่แห่งใด ร่มเงาก็ย่อมแผ่ไป

1. นิรามิสสุข = สุขปราศจากอามิส  -คณะผู้รวบรวม
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ยังที่แห่งนั้น ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะสุขปราศจาก
อามสิดบั ยอ่มเกดิปตีอินัเกดิจากวเิวก เพราะปตีอัินเกิดจาก
วิเวกดับ ย่อมเกิดสุขปราศจากอามิส.

ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตย่อมทราบเรื่องนี้ดี สมณะ
หรือพราหมณ์นี้แล เพราะสลัดทิฏฐิอันคล้อยตามขันธ์ส่วน
อดีต และสลัดทิฏฐิอันคล้อยตามขันธ์ส่วนอนาคตเสียได้ 
กามสัญโญชน์ทั้งปวงจึงตั้งอยู่ไม่ได้ และเพราะก้าวล่วงปีติ
อันเกิดจากวิเวกได้ ย่อมเข้าถึงสุขปราศจากอามิสอยู่ ด้วย
สำาคัญวา่ นัน่สงบ นัน่ประณตี คอื การเขา้ถงึนริามสิสขุอยู ่สขุ
ปราศจากอามสินัน้ของเธอยอ่มดบัไปได ้เพราะสขุปราศจาก
อามสิดบั ยอ่มเกดิปตีอินัเกดิจากวเิวก เพราะปตีอัินเกิดจาก
วเิวกดบั ยอ่มเกดิสขุปราศจากอามสิ เรือ่งสขุปราศจากอามิส
ดงันีน้ัน้ อนัปจัจัยปรุงแตง่ เปน็ของหยาบ และความดบัของ
สิง่ทีปั่จจยัปรงุแตง่มอียู ่ตถาคตทราบวา่สิง่นีย้งัมอียู ่จงึเหน็
อุบายเครื่องออกไปพ้นจากสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งนั้น เป็นไป
เพื่อล่วงสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งนั้นได้.

ภกิษทุัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณบ์างคนในโลกนี ้
เพราะสลดัทฏิฐิอันคลอ้ยตามขนัธ์สว่นอดตี และสลดัทฏิฐอินั
คลอ้ยตามขันธส่์วนอนาคตเสยีได ้กามสญัโญชนท์ัง้ปวงจงึตัง้
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อยู่ไม่ได้ และเพราะก้าวล่วงปีติอันเกิดจากวิเวก ก้าวล่วงสุข
ปราศจากอามสิได ้ย่อมเข้าถงึอทกุขมสขุเวทนาอยู ่ด้วยสำาคญัวา่  
นั่นสงบ นั่นประณีต คือ การเข้าถึงอทุกขมสุขเวทนาอยู่  
อทกุขมสขุเวทนาน้ันของเธอย่อมดบัไปได้ เพราะอทกุขมสขุ- 
เวทนาดับ ย่อมเกิดสุขปราศจากอามิส เพราะสุขปราศจาก
อามิสดับ ย่อมเกิดอทุกขมสุขเวทนา เปรียบเหมือนร่มเงา
ละที่แห่งใด แดดย่อมแผ่ไปยังที่แห่งนั้น แดดละท่ีแห่งใด  
ร่มเงาก็ย่อมแผ่ไปยังที่แห่งนั้น ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกัน  
เพราะอทุกขมสุขเวทนาดับ ย่อมเกิดสุขปราศจากอามิส  
เพราะสุขปราศจากอามิสดับ ย่อมเกิดอทุกขมสุขเวทนา.

ภกิษทุัง้หลาย ตถาคตยอ่มทราบเร่ืองนีดี้ สมณะหรอื
พราหมณ์น้ีแล เพราะสลัดทิฏฐิอันคล้อยตามขันธ์ส่วนอดีต  

และสลัดทิฏฐิอันคล้อยตามขันธ์ส่วนอนาคตเสียได้ กามสัญโญชน์ 
ทัง้ปวงจงึต้ังอยูไ่มไ่ด ้และเพราะกา้วลว่งปตีอินัเกดิจากวเิวก 
ก้าวลว่งสขุปราศจากอามสิได้ ยอ่มเข้าถงึอทกุขมสขุเวทนาอยู ่
ดว้ยสำาคญัว่า น่ันสงบ นัน่ประณตี คอื การเขา้ถงึอทกุขมสขุ- 
เวทนาอยู่ อทกุขมสขุเวทนานัน้ของเธอยอ่มดบัไปได ้เพราะ 
อทุกขมสุขเวทนาดับ ย่อมเกิดสุขปราศจากอามิส เพราะสุข
ปราศจากอามสิดบั ยอ่มเกดิอทกุขมสขุเวทนา เรือ่งอทกุขมสขุ- 
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เวทนาดังนี้นั้น อันปัจจัยปรุงแต่ง เป็นของหยาบ และความ
ดบัของสิง่ทีปั่จจยัปรุงแตง่มอียู ่ตถาคตทราบวา่สิง่นีย้งัมอียู ่
จึงเห็นอุบายเครื่องออกไปพ้นจากส่ิงท่ีปัจจัยปรุงแต่งนั้น  
เป็นไปเพื่อล่วงสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งนั้นได้.

ภกิษทุัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณบ์างคนในโลกนี ้
เพราะสลดัทฏิฐิอันคลอ้ยตามขนัธ์สว่นอดตี และสลดัทฏิฐอินั
คลอ้ยตามขันธส่์วนอนาคตเสยีได ้กามสญัโญชนท์ัง้ปวงจงึตัง้
อยู่ไม่ได้ และเพราะก้าวล่วงปีติอันเกิดจากวิเวก ก้าวล่วงสุข
ปราศจากอามิส ก้าวล่วงอทุกขมสุขเวทนาได้ ย่อมเล็งเห็น
ตัวเองว่า เป็นผู้สงบแล้ว เป็นผู้ดับแล้ว เป็นผู้ไม่มีอุปาทาน.

ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตย่อมทราบเรื่องนี้ดี สมณะ
หรือพราหมณ์นี้แล เพราะสลัดทิฏฐิอันคล้อยตามขันธ์ส่วน
อดีต และสลัดทิฏฐิอันคล้อยตามขันธ์ส่วนอนาคตเสียได้  
กามสญัโญชน์ทัง้ปวงจงึตัง้อยูไ่มไ่ด ้และเพราะกา้วลว่งปติีอนั
เกดิจากวเิวก กา้วลว่งสขุปราศจากอามสิ กา้วลว่งอทกุขมสขุ- 
เวทนาได้ ย่อมเล็งเห็นตัวเองว่า เป็นผู้สงบแล้ว เป็นผู้ดับ
แล้ว เป็นผู้ไม่มีอุปาทาน ท่านผู้นี้ย่อมกล่าวยืนยันปฏิปทาที่
ใหส้ำาเรจ็นพิพานอยา่งเดยีวโดยแท ้กส็มณะหรือพราหมณ์น้ี 
เมือ่ถอืม่ันทฏิฐอินัคลอ้ยตามขนัธ์สว่นอดตี กช็ือ่วา่ยังถือม่ันอยู่  
หรอืเมือ่ถอืมัน่ทฏิฐอินัคลอ้ยตามขนัธส์ว่นอนาคต กช็ือ่วา่ยงั
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ถอืมัน่อยู ่ หรือเมือ่ถอืม่ันกามสญัโญชน ์กช็ือ่วา่ยงัถือม่ันอยู่ 
หรอืเม่ือถือมัน่ปีตอัินเกดิจากวเิวก กช็ือ่วา่ยงัถอืม่ันอยู ่ หรอื
เมือ่ถือมัน่สขุปราศจากอามสิ ก็ชือ่ว่ายงัถอืมัน่อยู ่ หรอืเม่ือ
ถอืมัน่อทุกขมสุขเวทนา กช็ือ่วา่ยงัถอืมัน่อยู ่ และแมข้อ้ทีท่า่น
ผูน้ีเ้ลง็เหน็ตวัเองวา่ เปน็ผูส้งบแลว้ เปน็ผูด้บัแลว้ เปน็ผูไ้ม่มี
อุปาทานนั้น บัณฑิตก็เรียกว่าอุปาทานของสมณพราหมณ์นี้ 
เรือ่งอปุาทานดงัน้ีน้ันอนัปจัจยัปรุงแต่ง เปน็ของหยาบ และ
ความดบัของสิง่ท่ีปจัจยัปรงุแตง่มีอยู ่ตถาคตทราบว่าสิง่น้ียัง 
มีอยู่ จึงเห็นอุบายเคร่ืองออกไปพ้นจากส่ิงท่ีปัจจัยปรุงแต่งน้ัน  
เป็นไปเพื่อล่วงสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งนั้นได้.

ภิกษุท้ังหลาย ก็บทอันประเสริฐ สงบ ไม่มีบทอ่ืนย่ิงกว่า  
(อนตุตฺร สนตฺ วร ปท) ทีต่ถาคตตรัสรู้ดว้ยปญัญาอนัยิง่เอง คอื 
ความรูเ้หตเุกดิ (สมทุย) ความต้ังอยูไ่มไ่ด ้(อตถฺงคฺม) รสอรอ่ย  

(อสสฺาท) โทษ (อาทนีว) และอบุายเคร่ืองออกไปพน้ (นสิสฺรณ) 

แหง่ผสัสายตนะทัง้ ๖ ตามความเปน็จริง แลว้หลดุพน้ไดด้ว้ย
ไม่ถือมั่น (อนุปาทาวิโมกฺโข) ภิกษุทั้งหลาย บทอันประเสริฐ  
สงบ ไมม่บีทอืน่ยิง่กวา่นีน้ัน้ คือ ความรู้เหตเุกิด ความตัง้อยู ่
ไม่ได้ รสอร่อย โทษ และอุบายเครื่องออกไปพ้น แห่ง 
ผัสสายตนะทั้ง ๖ ตามความเป็นจริง แล้วหลุดพ้นได้ด้วย
ไม่ถือมั่น.
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ความติดใจ ก็เป็นสัญโญชน์
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๓๙/๕๕๒. 

ภกิษทุัง้หลาย เหตุ 3 อยา่งเหลา่นี ้ท�าใหเ้กดิกรรม 
(ตณีมีานิ ภกิขฺเว นทิานาน ิกมมฺาน สมทุยาย) ๓ อยา่งอะไรบา้ง คอื 

(๑) ภิกษุทั้งหลาย ความพอใจย่อมเกิดเพราะ
ปรารภธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอดีต (อตีเต 

ภิกฺขเว ฉนฺทราคฏฺานิเย ธมฺเม อารพฺภ ฉนฺโท ชายติ)

(๒) ภิกษุทั้งหลาย ความพอใจย่อมเกิดเพราะ
ปรารภธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอนาคต (อนาคเต 

ภิกฺขเว ฉนฺทราคฏฺานิเย ธมฺเม อารพฺภ ฉนฺโท ชายติ)

(๓) ภิกษุทั้งหลาย ความพอใจย่อมเกิดเพราะ 
ปรารภธรรมอันเป็นท่ีต้ังแห่งฉันทราคะในปัจจุบัน (ปจฺจุปฺปนฺเน  

ภิกฺขเว ฉนฺทราคฏฺานิเย ธมฺเม อารพฺภ ฉนฺโท ชายติ)

ภิกษุทั้งหลาย ความพอใจย่อมเกิดเพราะปรารภ
ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอดีตเป็นอย่างไร คือ 
ภกิษทุัง้หลาย บคุคลตรกึตรองตามดว้ยใจถงึธรรมอันเปน็
ที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอดีต เมื่อตรึกตรองตามด้วยใจอยู่ 
ย่อมเกิดความพอใจ (ฉนฺทชาโต) ผู้ที่เกิดความพอใจแล้ว  
กช็ือ่วา่ถกูธรรมเหลา่นัน้ผูกไวแ้ลว้ ภกิษทุัง้หลาย เรากลา่ว 
ความติดใจ (เจตโส สาราโค) นั้นว่าเป็นสัญโญชน์ ภิกษุ 

๒9 
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ท้ังหลาย ความพอใจย่อมเกิดเพราะปรารภธรรมอันเป็น 
ที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอดีต เป็นอย่างนี้แล. 

ภิกษุทั้งหลาย ความพอใจย่อมเกิดเพราะปรารภ
ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอนาคตเป็นอย่างไร คือ  
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลตรึกตรองตามด้วยใจถึงธรรมอันเป็น 
ที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอนาคต เมื่อตรึกตรองตามด้วยใจอยู่  
ยอ่มเกดิความพอใจ ผู้ทีเ่กดิความพอใจแลว้ ก็ชือ่ว่าถกูธรรม
เหล่านัน้ผกูไว้แลว้ ภกิษุทัง้หลาย เรากลา่วความตดิใจนัน้วา่ 
เป็นสัญโญชน์ ภิกษุท้ังหลาย ความพอใจย่อมเกิดเพราะปรารภ
ธรรมอันเป็นท่ีต้ังแห่งฉันทราคะในอนาคต เป็นอย่างน้ีแล. 

ภิกษุทั้งหลาย ความพอใจย่อมเกิดเพราะปรารภ
ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในปัจจุบันเป็นอย่างไร คือ 
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลตรึกตรองตามด้วยใจถึงธรรมอันเป็น 
ที่ตั้งแห่งฉันทราคะในปัจจุบัน เมื่อตรึกตรองตามด้วยใจอยู่  
ยอ่มเกดิความพอใจ ผู้ทีเ่กดิความพอใจแลว้ ก็ชือ่ว่าถกูธรรม
เหล่านัน้ผูกไวแ้ลว้ ภกิษุทัง้หลาย เรากลา่วความตดิใจนัน้ว่า
เป็นสัญโญชน์ ภิกษุท้ังหลาย ความพอใจย่อมเกิดเพราะปรารภ
ธรรมอันเป็นท่ีต้ังแห่งฉันทราคะในปัจจุบัน เป็นอย่างน้ีแล. 

ภิกษุทั้งหลาย เหตุ ๓ อย่างเหล่านี้แล ทำาให้ 
เกิดกรรม.
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ภกิษทุัง้หลาย เหตุ 3 อยา่งเหล่านี ้ท�าใหเ้กดิกรรม 
(ตณีมีานิ ภิกขฺเว นิทานาน ิกมมฺาน สมทุยาย) ๓ อยา่งอะไรบา้ง คอื 

(๑) ภกิษทุัง้หลาย ความพอใจยอ่มไม่เกิดเพราะ
ปรารภธรรมอันเป็นที่ต้ังแห่งฉันทราคะในอดีต (อตีเต 

ภิกฺขเว ฉนฺทราคฏฺานิเย ธมฺเม อารพฺภ ฉนฺโท น ชายติ)

(๒) ภิกษุทั้งหลาย ความพอใจย่อมไม่เกิดเพราะ
ปรารภธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอนาคต (อนาคเต 

ภิกฺขเว ฉนฺทราคฏฺานิเย ธมฺเม อารพฺภ ฉนฺโท น ชายติ)

(๓) ภิกษุท้ังหลาย ความพอใจย่อมไม่เกิดเพราะ
ปรารภธรรมอันเป็นท่ีต้ังแห่งฉันทราคะในปัจจุบัน (ปจฺจุปฺปนฺเน  

ภิกฺขเว ฉนฺทราคฏฺานิเย ธมฺเม อารพฺภ ฉนฺโท น ชายติ)

ภกิษทุัง้หลาย ความพอใจยอ่มไมเ่กดิเพราะปรารภ
ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอดีตเป็นอย่างไร คือ 
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลรู้ชัดซึ่งผลอันจะเกิดต่อไปของธรรม
อันเป็นทีต่ัง้แหง่ฉนัทราคะในอดตี ครัน้รูช้ดัแลว้ ก็กลบัใจ 
เสียจากเรื่องนั้น ครั้นกลับใจได้แล้ว ก็คลายใจออก และ
แทงตลอดด้วยปัญญา ภิกษุทั้งหลาย ความพอใจย่อม
ไมเ่กิดเพราะปรารภธรรมอนัเป็นทีต้ั่งแหง่ฉนัทราคะในอดตี 
เป็นอย่างนี้แล. 
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ภิกษุทั้งหลาย ความพอใจย่อมไม่เกิดเพราะ
ปรารภธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอนาคตเป็น 
อย่างไร คอื ภกิษทุัง้หลาย บคุคลรูช้ดัซึง่ผลอนัจะเกิดตอ่ไป 
ของธรรมอนัเป็นทีต่ัง้แห่งฉันทราคะในอนาคต คร้ันรูช้ดัแลว้  
ก็กลบัใจเสียจากเรือ่งนัน้ คร้ันกลบัใจไดแ้ล้ว กค็ลายใจออก 
และแทงตลอดด้วยปัญญา ภิกษุทั้งหลาย ความพอใจ
ย่อมไม่เกิดเพราะปรารภธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะ
ในอนาคต เป็นอย่างนี้แล. 

ภิกษุทั้งหลาย ความพอใจย่อมไม่เกิดเพราะ
ปรารภธรรมอันเป็นที่ต้ังแห่งฉันทราคะในปัจจุบันเป็น
อย่างไร คอื ภกิษทุัง้หลาย บคุคลรูช้ดัซึง่ผลอนัจะเกิดตอ่ไป 
ของธรรมอนัเปน็ทีต่ัง้แหง่ฉันทราคะในปจัจบุนั คร้ันรูช้ดัแลว้  
ก็กลบัใจเสียจากเรือ่งนัน้ คร้ันกลบัใจไดแ้ล้ว กค็ลายใจออก 
และแทงตลอดด้วยปัญญา ภิกษุทั้งหลาย ความพอใจ
ย่อมไม่เกิดเพราะปรารภธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะ
ในปัจจุบัน เป็นอย่างนี้แล. 

ภิกษุทั้งหลาย เหตุ ๓ อย่างเหล่านี้แล ทำาให้ 
เกิดกรรม.
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การผูกติดด้วยความเพลิน
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๔๓/๖๖.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ ภิกษุจึงชื่อว่า 

เป็นผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสอง พระเจ้าข้า.

มิคชาละ รูปทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยตา อันน่า
ปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลักษณะน่ารัก เป็นที่เข้าไป
ต้ังอาศัยอยู่แห่งความใคร่ เป็นที่ตั้งแห่งความกำาหนัดมีอยู่ 
(รูปา อิฏฺา กนฺตา มนาปา ปิยรูปา กามูปสฺหิตา รชนิยา)

ถ้าหากว่าภิกษุย่อมเพลิดเพลิน พร่�าสรรเสริญ  
สยบมัวเมาซึ่งรูปนั้น เมื่อภิกษุเพลิดเพลิน พร่ำาสรรเสริญ 
สยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นอยู่ 

นันท ิ(ความเพลิดเพลิน) ย่อมเกิดขึ้น (อุปฺปชฺชติ นนฺทิ)

เมื่อนันทิ มีอยู่ สาราคะ (ความพอใจอย่างยิ่ง) ย่อมมี
(นนฺทิยา สติ  สาราโค โหติ)

เมื่อสาราคะ มีอยู่ สัญโญคะ (ความผูกติดกับอารมณ์) 
ย่อมม ี(สาราเค สติ  สฺโโค โหติ).

มคิชาละ ภิกษุผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยการผูกติด 
(กับอารมณ์) ด้วยความเพลิน (นนฺทิสฺโชนสยุตฺโต) นั่นแหละ 
เราเรียกว่า ผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสอง.

30 
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มิคชาละ เสียงทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยหู อันน่า
ปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลักษณะน่ารัก … ถ้าหากว่า
ภิกษุย่อมเพลิดเพลิน พร่ำาสรรเสริญ สยบมัวเมาซึ่งเสียงนั้น 
… นันทิ ย่อมเกิดขึ้น เมื่อนันทิ มีอยู ่ สาราคะ ย่อมมี เมื่อ
สาราคะ มีอยู ่ สัญโญคะ ย่อมมี.

มิคชาละ ภิกษุผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยการผูกติด 
(กับอารมณ์) ด้วยความเพลิน น่ันแหละ เราเรียกว่า ผู้มีการอยู่ 
อย่างมีเพื่อนสอง.

มคิชาละ กลิน่ทัง้หลายทีจ่ะรับรูไ้ดด้ว้ยจมกู อนันา่
ปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลักษณะน่ารัก …ถ้าหากว่า
ภิกษุย่อมเพลิดเพลิน พร่ำาสรรเสริญ สยบมัวเมาซึ่งกลิ่นนั้น  
… นันทิ ย่อมเกิดขึ้น เมื่อนันทิ มีอยู่  สาราคะ ย่อมมี  
เมื่อสาราคะ มีอยู่  สัญโญคะ ย่อมมี.

มิคชาละ ภิกษุผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยการผูกติด 
(กับอารมณ์) ด้วยความเพลิน น่ันแหละ เราเรียกว่า ผู้มีการอยู่ 
อย่างมีเพื่อนสอง.

มิคชาละ รสทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยลิ้น อันน่า
ปรารถนา นา่รกัใคร ่นา่พอใจ มลีกัษณะนา่รกั … ถา้หากวา่ภิกษุ
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ยอ่มเพลดิเพลนิ พร่ำาสรรเสรญิ สยบมวัเมาซึง่รสนัน้ … นนัท ิ
ยอ่มเกดิขึน้ เมือ่นนัท ิมอียู ่ สาราคะ ยอ่มม ี เม่ือสาราคะ มีอยู่  
สัญโญคะ ย่อมมี.

มิคชาละ ภิกษุผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยการผูกติด 
(กับอารมณ์) ด้วยความเพลิน น่ันแหละ เราเรียกว่า ผู้มีการอยู่ 
อย่างมีเพ่ือนสอง.

มคิชาละ โผฏฐพัพะทัง้หลายทีจ่ะรับรูไ้ดด้ว้ยกาย 
อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลักษณะน่ารัก …  
ถ้าหากว่าภิกษุย่อมเพลิดเพลิน พร่ำาสรรเสริญ สยบมัวเมา 
ซ่ึงโผฏฐัพพะน้ัน … นันทิ ย่อมเกิดข้ึน เม่ือนันทิ มีอยู่   
สาราคะ ย่อมมี เม่ือสาราคะ มีอยู่  สัญโญคะ ย่อมมี.

มิคชาละ ภิกษุผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยการผูกติด 
(กับอารมณ์) ด้วยความเพลิน น่ันแหละ เราเรียกว่า ผู้มีการอยู่ 
อย่างมีเพ่ือนสอง.

มคิชาละ ธรรมทัง้หลายทีจ่ะรบัรู้ไดด้้วยมโน อนันา่
ปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลักษณะน่ารัก เป็นที่เข้าไป 
ต้ังอาศัยอยู่แห่งความใคร่ เป็นที่ตั้งแห่งความกำาหนัดมีอยู่ 
ถ้าหากว่าภิกษุย่อมเพลิดเพลิน พร่ำาสรรเสริญ สยบมัวเมา 
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ซ่ึงธรรมน้ัน เมื่อภิกษุเพลิดเพลิน พร่ำาสรรเสริญ สยบมัวเมา 
ซึ่งธรรมนั้นอยู่ นันทิ ย่อมเกิดขึ้น เมื่อนันทิ มีอยู่  สาราคะ 
ย่อมมี เมื่อสาราคะ มีอยู่  สัญโญคะ ย่อมมี.

มิคชาละ ภิกษุผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยการผูกติด 
(กับอารมณ์) ด้วยความเพลิน น่ันแหละ เราเรียกว่า ผู้มีการอยู่ 
อย่างมีเพ่ือนสอง.

มิคชาละ ภิกษุผู้มีปกติอยู่ด้วยอาการอย่างนี้   
ถึงจะเสพเสนาสนะ อันเป็นป่าและป่าทึบ ซึ่งเงียบสงัด  
มีเสียงรบกวนน้อย ไร้ซ่ึึงลมจากผู้คน (วิชนวาตานิ) ควรเป็น
ท่ีทำาการอันสงัดของมนุษย์ (มนุสฺสราหเสยฺยกานิ) สมควรเป็นท่ี
หลีกเร้นเช่นน้ีแล้วก็ตาม ถึงอย่างน้ัน ภิกษุน้ัน เรากย็งัคงเรียกวา่  
ผู้มีการอยูอ่ยา่งมเีพือ่นสอง ขอ้นัน้เพราะเหตอุะไร เพราะวา่ 
ตัณหาน่ันแหละเป็นเพ่ือนสองของภิกษุน้ัน ตัณหาน้ันอันเขา 
ยังละไมไ่ด้ ดงันัน้ ภกิษนุัน้ เราจึงเรยีกวา่ ผูม้กีารอยูอ่ยา่งมี 
เพื่อนสอง (ตณฺหา หิสฺส ทุติยา สาสฺส อปฺปหีนา ตสฺมา สทุติยวิหารี

ติ วุจฺจติ).

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ ภิกษุจึงชื่อว่า 

เป็นผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียว พระเจ้าข้า.
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มิคชาละ รูปทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยตา อัน 
นา่ปรารถนา นา่รักใคร่ นา่พอใจ มลีกัษณะนา่รกั เปน็ทีเ่ขา้ไป
ตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่ เป็นที่ตั้งแห่งความกำาหนัดมีอยู่ 
(รูปา อิฏฺา กนฺตา มนาปา ปิยรูปา กามูปสฺหิตา รชนิยา)

ถ้าหากว่าภิกษุไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่�าสรรเสรญิ ไม่สยบ 
มัวเมาซ่ึงรูปน้ัน เมื่อภิกษุไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่ำาสรรเสริญ  
ไม่สยบมัวเมาซึ่งรูปนั้น นั่นแหละ 

นันท ิย่อมดับ (นนฺทิ นิรุชฺฌติ) 

เมื่อนันทิ ไม่มีอยู่ สาราคะ ย่อมไม่ม ี

(นนฺทิยา อสติ  สาราโค น โหติ) 

เมื่อสาราคะ ไม่มีอยู่ สัญโญคะ ย่อมไม่มี
(สาราเค อสติ  สฺโโค น โหติ).
มิคชาละ ภิกษุผู้ไม่ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยการผูกติด 

(กับอารมณ์) ด้วยความเพลิน (นนฺทิสฺโชนวิสยุตฺโต) นั่นแหละ 
เราเรียกว่า ผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียว.

มิคชาละ เสียงทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยหู อันน่า
ปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลักษณะน่ารัก … ถ้าหากว่า
ภิกษุไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่ำาสรรเสริญ ไม่สยบมัวเมาซ่ึงเสียงน้ัน  
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… นันทิ ย่อมดับ เมื่อนันทิ ไม่มีอยู่  สาราคะ ย่อมไม่มี  
เมื่อสาราคะ ไม่มีอยู่  สัญโญคะ ย่อมไม่มี.

มคิชาละ ภิกษุผู้ไม่ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยการผูกติด  
(กับอารมณ์) ด้วยความเพลิน นัน่แหละ เราเรยีกวา่ ผูม้กีารอยู่
อย่างอยู่ผู้เดียว.

มคิชาละ กลิน่ทัง้หลายทีจ่ะรับรูไ้ดด้ว้ยจมกู อนันา่
ปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลักษณะน่ารัก … ถ้าหากว่า
ภิกษุไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่ำาสรรเสริญ ไม่สยบมัวเมาซ่ึงกล่ินน้ัน  
… นันทิ ย่อมดับ เมื่อนันทิ ไม่มีอยู่  สาราคะ ย่อมไม่มี  
เมื่อสาราคะ ไม่มีอยู่  สัญโญคะ ย่อมไม่มี.

มคิชาละ ภิกษุผู้ไม่ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยการผูกติด  
(กับอารมณ์) ด้วยความเพลิน นัน่แหละ เราเรยีกวา่ ผูม้กีารอยู่
อย่างอยู่ผู้เดียว.

มิคชาละ รสทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยลิ้น อัน 
น่าปรารถนา นา่รกัใคร ่นา่พอใจ มลีกัษณะนา่รกั … ถา้หากวา่
ภกิษไุมเ่พลดิเพลนิ ไมพ่ร่ำาสรรเสรญิ ไมส่ยบมวัเมาซึง่รสน้ัน  
… นันทิ ย่อมดับ เม่ือนันทิ ไม่มีอยู่  สาราคะ ย่อมไม่มี  
เมื่อสาราคะ ไม่มีอยู่  สัญโญคะ ย่อมไม่มี.
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มิคชาละ ภิกษุผู้ไม่ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยการผูกติด  
(กับอารมณ์) ด้วยความเพลิน นัน่แหละ เราเรยีกวา่ ผูม้กีารอยู่
อย่างอยู่ผู้เดียว.

มคิชาละ โผฏฐพัพะทัง้หลายทีจ่ะรับรูไ้ด้ดว้ยกาย  
อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลักษณะน่ารัก …  
ถ้าหากว่าภิกษุไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่ำาสรรเสริญ ไม่สยบมัวเมา 
ซ่ึงโผฏฐัพพะน้ัน … นันทิ ย่อมดับ เมื่อนันทิ ไม่มีอยู่   
สาราคะ ยอ่มไมม่ ี เมือ่สาราคะ ไมม่อียู ่ สญัโญคะ ยอ่มไมม่.ี

มิคชาละ ภิกษุผู้ไม่ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยการผูกติด  
(กับอารมณ์) ด้วยความเพลิน นัน่แหละ เราเรียกวา่ ผูม้กีารอยู่
อย่างอยู่ผู้เดียว.

มคิชาละ ธรรมทัง้หลายทีจ่ะรบัรู้ไดด้้วยมโน อนันา่
ปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลักษณะน่ารัก เป็นที่เข้าไป
ต้ังอาศัยอยู่แห่งความใคร่ เป็นที่ตั้งแห่งความกำาหนัดมีอยู่  
ถ้าหากวา่ภิกษไุม่เพลดิเพลนิ ไมพ่ร่ำาสรรเสริญ ไมส่ยบมวัเมา 
ซึ่งธรรมน้ัน เมื่อภิกษุไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่ำาสรรเสริญ  
ไมส่ยบมวัเมาซึง่ธรรมนัน้ นัน่แหละ นนัท ิยอ่มดบั เมือ่นนัท ิ
ไมม่อียู ่ สาราคะ ยอ่มไมม่ ี เมือ่สาราคะ ไมม่อียู่ สญัโญคะ  
ย่อมไม่มี.
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มิคชาละ ภิกษุผู้ไม่ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยการผูกติด  
(กับอารมณ์) ด้วยความเพลิน นัน่แหละ เราเรียกวา่ ผูม้กีารอยู่
อย่างอยู่ผู้เดียว.

มิคชาละ ภิกษุผู้มีปกติอยู่ด้วยอาการอย่างน้ี แม้จะอยู่ 
ในหมู่บ้าน อันระคนไปด้วยภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา 
พระราชา มหาอำามาตย์ของพระราชา เดียรถีย์ สาวกของ 
เดยีรถย์ีทัง้หลายก็ตาม ถงึอยา่งนัน้ ภิกษุนัน้ เรากย็งัคงเรยีกวา่  
ผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียว ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะว่า
ตัณหานั่นแหละเป็นเพื่อนสองของภิกษุนั้น ตัณหานั้น  
อนัเขาละไดแ้ลว้ ดงันัน้ ภกิษุนัน้ เราจงึเรียกวา่ ผูม้กีารอยูอ่ยา่ง 
อยูผู้่เดยีว (ตณหฺา หสิสฺ ทตุยิา สาสสฺ ปหนีา ตสมฺา เอกวหิารตี ิวจุจฺต)ิ.
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โยคะ 4
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๓/๑๐.

ภิกษุทั้งหลาย โยคะ 4 ประการนี้ ๔ ประการเป็น
อย่างไร คือ กามโยคะ ภวโยคะ ทิฏฐิโยคะ อวิชชาโยคะ. 

ภกิษทุัง้หลาย กามโยคะเปน็อยา่งไร บคุคลบางคน 
ในโลกนี้ ย่อมไม่รู้ชัดซึ่งเหตุเกิด (สมุทย) ความตั้งอยู่ไม่ได้  
(อตฺถงฺคม) รสอร่อย (อสฺสาท) โทษ (อาทีนว) และอุบาย
เครื่องออกไปพ้น (นิสฺสรณ) แห่งกามทั้งหลายตามความ
เป็นจริง เมื่อเขาไม่รู้ชัดซึ่งเหตุเกิด ความตั้งอยู่ไม่ได้  
รสอร่อย โทษ และอุบายเคร่ืองออกไปพ้นแห่งกาม 
ทั้งหลายตามความเป็นจริง กามทั้งหลาย ความกำาหนัด 
ในกาม (กามราโค) ความเพลิดเพลินในกาม (กามนนฺทิ)  
ความเยื่อใยในกาม (กามสิเนโห) ความหมกมุ่นในกาม  
(กามมจฺุฉา) ความกระหายในกาม (กามปปิาสา) ความเรา่รอ้น 
ในกาม (กามปรฬิาโห) ความหยัง่ลงในกาม (กามชโฺฌสาน) และ
ความอยากในกาม (กามตณหฺา) ยอ่มเกดิขึน้ นีเ้ราเรยีกว่า 
กามโยคะ ภิกษุทั้งหลาย กามโยคะ เป็นดังนี้.

ภกิษทุัง้หลาย ภวโยคะเปน็อยา่งไร บคุคลบางคน 
ในโลกนี ้ยอ่มไมรู่ช้ดัซึง่เหตเุกดิ ความตัง้อยูไ่มไ่ด ้ รสอรอ่ย 
โทษ และอุบายเครื่องออกไปพ้นแห่งภพท้ังหลายตาม 

31 
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ความเปน็จริง เมือ่เขาไมรู่ช้ดัซึง่เหตุเกดิ ความตัง้อยู่ไม่ได ้ 
รสอรอ่ย โทษ และอบุายเครือ่งออกไปพน้แห่งภพทัง้หลาย
ตามความเป็นจรงิ ภพทัง้หลาย ความกำาหนดัในภพ ความ
เพลดิเพลนิในภพ ความเยือ่ใยในภพ ความหมกมุน่ในภพ 
ความกระหายในภพ ความเร่าร้อนในภพ ความหย่ังลงในภพ 
และความอยากในภพ ยอ่มเกดิขึน้ นีเ้ราเรียกวา่ ภวโยคะ  
ภิกษุทั้งหลาย กามโยคะ ภวโยคะ เป็นดังนี้.

ภกิษท้ัุงหลาย ทิฏฐิโยคะเป็นอย่างไร บุคคลบางคน 
ในโลกนี ้ยอ่มไมรู่ช้ดัซ่ึงเหตเุกดิ ความตัง้อยูไ่มไ่ด ้ รสอรอ่ย  
โทษ และอุบายเครื่องออกไปพ้นแห่งทิฏฐิทั้งหลายตาม
ความเปน็จริง เมือ่เขาไมรู่ช้ดัซึง่เหตุเกดิ ความตัง้อยู่ไม่ได ้ 
รสอร่อย โทษ และอุบายเคร่ืองออกไปพ้นแห่งทิฏฐิ 
ทั้งหลายตามความเป็นจริง ทิฏฐิทั้งหลาย ความกำาหนัด 
ในทิฏฐิ ความเพลิดเพลินในทิฏฐิ ความเย่ือใยในทิฏฐิ 
ความหมกมุน่ในทฏิฐ ิ ความกระหายในทฏิฐ ิ ความเรา่รอ้น
ในทิฏฐ ิ ความหย่ังลงในทฏิฐ ิ และความอยากในทฏิฐ ิยอ่ม
เกิดขึน้ นีเ้ราเรยีกวา่ ทฏิฐโิยคะ ภกิษทุัง้หลาย กามโยคะ 
ภวโยคะ ทิฏฐิโยคะ เป็นดังนี้. 
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ภิกษุทั้งหลาย อวิชชาโยคะเป็นอย่างไร บุคคล 
บางคนในโลกนี้ ย่อมไม่รู้ชัดซึ่งเหตุเกิด ความตั้งอยู่ไม่ได้  
รสอรอ่ย โทษ และอบุายเครือ่งออกไปพน้แหง่ผสัสายตนะ ๖  
ตามความเป็นจริง เมื่อเขาไม่รู้ชัดซึ่งเหตุเกิด ความตั้งอยู่
ไม่ได้ รสอร่อย โทษ และอุบายเคร่ืองออกไปพ้นแห่ง
ผสัสายตนะ ๖ ตามความเปน็จริง ความไมรู่ ้ความไมห่ยัง่รู ้ 
ในผสัสายตนะ ๖ ยอ่มเกดิขึน้ (ฉส ุผสสฺายตเนส ุอวชฺิชา อฺาณ

1
 

สานุเสต)ิ นีเ้ราเรยีกวา่ อวิชชาโยคะ ภิกษุทัง้หลาย กามโยคะ  
ภวโยคะ ทิฏฐิโยคะ อวิชชาโยคะ เป็นดังนี้.

ภิกษุท้ังหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยอกุศลธรรม 
อันเป็นบาป อันเป็นเครื่องเศร้าหมอง เป็นเหตุให้เกิด
ในภพใหม่ มีความกระวนกระวาย มีทุกข์เป็นวิบาก  
มีชาติ ชราและมรณะอีกต่อไป ฉะนั้น เราจึงเรียกว่า  
ผู้ไม่เกษมจากโยคะ. 

ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล โยคะ ๔ ประการ. 

(ควรดูประกอบเพิ่มเติมเรื่อง “ความพรากจากโยคะ ๔”  

ในหน้า ๒๗๓ ของหนังสือเล่มนี้. -คณะผู้รวบรวม)

1. อญฺญาณ เป็นคําท่ีมีความหมายแตกต่างกันไป สํานวนแปลในบทน้ี ได้เทียบเคียงความ
หมายจากพจนานุกรม ๔ เล่ม เพ่ือให้ถูกต้องตามบริบทโดยรวม -คณะผู้รวบรวม
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สัญโญคะ วิสัญโญคะ
-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๕๘/๔๘.

ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมปริยายอันเป็น
สัญโญคะและวิสัญโญคะ แก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลาย 
จงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว.

ภิกษุทั้งหลาย ธรรมปริยายอันเป็นสัญโญคะ1และ 
วิสัญโญคะ2 (สฺโควิสฺโโค ธมฺมปริยาโย) เป็นอย่างไร.

ภกิษทุัง้หลาย หญงิยอ่มสนใจในความเปน็หญงิใน
ภายใน ทั้งกิริยา ท่าทาง ความไว้ตัว ความพอใจ เสียง และ
เครื่องประดับของหญิง เธอย่อมยินดี พอใจในความเป็น
หญงิอยา่งน้ันของตน เมือ่เธอยนิด ีพอใจในความเปน็หญิง
อยา่งนัน้ของตนแลว้ ยอ่มสนใจในความเป็นชายในภายนอก 
ทั้งกิริยา ท่าทาง ความไว้ตัว ความพอใจ เสียง และเครื่อง
ประดับของชาย เธอย่อมยินดี พอใจในความเป็นชายอย่าง
น้ัน เม่ือเธอยนิด ีพอใจในความเปน็ชายอยา่งนัน้แลว้ ย่อม
มุ่งหวังการเกี่ยวข้องกับชาย และมุ่งหวังสุขโสมนัสท่ีเกิดขึ้น 
เพราะการเกี่ยวข้องกับชายเป็นปัจจัย.3

1. คําว่า สญฺโญค ในบทน้ีใช้สํานวนแปลว่า การเก่ียวข้อง
๒. คําว่า วิสญฺโญค ในบทน้ีใช้สํานวนแปลว่า การไม่เก่ียวข้อง
๓. คําว่า ปัจจัย แปลว่า เหตุ -คณะผู้รวบรวม 

3๒ 
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ภิกษุท้ังหลาย สัตว์ท้ังหลาย ผู้พอใจในความเป็น
หญิง กถ็งึการเกีย่วขอ้งกบัชาย ดว้ยอาการอย่างน้ีแล หญงิ
จึงไม่ล่วงพ้นในความเป็นหญิงไปได้. 

ภิกษุทั้งหลาย ชายย่อมสนใจในความเป็นชายใน
ภายใน ทั้งกิริยา ท่าทาง ความไว้ตัว ความพอใจ เสียง และ
เครื่องประดับของชาย เขาย่อมยินดี พอใจในความเป็นชาย
อย่างนั้นของตน เมื่อเขายินดี พอใจในความเป็นชายอย่าง
นั้นของตนแล้ว ย่อมสนใจในความเป็นหญิงในภายนอก 
ทั้งกิริยา ท่าทาง ความไว้ตัว ความพอใจ เสียง และเครื่อง
ประดบัของหญงิ เขายอ่มยนิด ีพอใจในความเปน็หญิงอย่าง
นั้น เมื่อเขายินดี พอใจในความเป็นหญิงอย่างนั้นแล้ว ย่อม
มุง่หวงัการเกีย่วขอ้งกบัหญงิ และมุง่หวงัสขุโสมนสัท่ีเกดิข้ึน 
เพราะการเกี่ยวข้องกับหญิงเป็นปัจจัย. 

ภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลาย ผู้พอใจในความ
เป็นชาย ก็ถึงการเก่ียวข้องกับหญิง ด้วยอาการอย่างน้ีแล  
ชายจึงไม่ล่วงพ้นในความเป็นชายไปได.้ 

ภกิษทุัง้หลาย การเกีย่วขอ้ง ยอ่มม ีดว้ยอาการอยา่ง
นี้แล. 

ภิกษุทั้งหลาย การไม่เกี่ยวข้อง เป็นอย่างไร.
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ภกิษทุัง้หลาย หญงิยอ่มไมส่นใจในความเปน็หญงิ
ในภายใน ท้ังกริยิา ทา่ทาง ความไวต้วั ความพอใจ เสยีง และ
เครื่องประดับของหญิง เมื่อเธอไม่ยินดี ไม่พอใจในความ
เปน็หญงิอยา่งนัน้ของตนแลว้ ยอ่มไมส่นใจในความเปน็ชาย
ในภายนอก ทั้งกิริยา ท่าทาง ความไว้ตัว ความพอใจ เสียง 
และเครือ่งประดบัของชาย เมือ่เธอไมย่นิดี ไมพ่อใจในความ
เปน็ชายอยา่งนัน้แลว้ ยอ่มไมมุ่ง่หวังการเกีย่วขอ้งกับชาย 
และไม่มุ่งหวังสุขโสมนัสที่เกิดขึ้น เพราะการเก่ียวข้องกับ
ชายเป็นปัจจัย. 

ภิกษุท้ังหลาย สัตว์ท้ังหลายผู้ไม่พอใจในความเป็น
หญิง ก็ถึงการไม่เก่ียวข้องกับชาย ด้วยอาการอย่างน้ีแล  
หญิงจึงล่วงพ้นในความเป็นหญิงไปได.้

ภกิษทุัง้หลาย ชายยอ่มไมส่นใจในความเปน็ชายใน
ภายใน ทั้งกิริยา ท่าทาง ความไว้ตัว ความพอใจ เสียง และ
เครือ่งประดบัของชาย เมือ่เขาไมย่นิด ีไมพ่อใจในความเปน็
ชายอยา่งนัน้แลว้ ยอ่มไมส่นใจในความเปน็หญงิในภายนอก 
ทั้งกิริยา ท่าทาง ความไว้ตัว ความพอใจ เสียง และเครื่อง
ประดับของหญงิ เมือ่เขาไมย่นิด ีไมพ่อใจในความเปน็หญิง
อยา่งนัน้แลว้ ยอ่มไมมุ่ง่หวังการเกีย่วขอ้งกบัหญงิ และไม่มุ่ง
หวงัสขุโสมนสัทีเ่กดิขึน้ เพราะการเกีย่วขอ้งกับหญงิเปน็ปจัจัย. 
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ภกิษทุัง้หลาย สตัวท์ัง้หลายผูไ้มพ่อใจในความเปน็ 
ชาย ก็ถึงการไม่เกี่ยวข้องกับหญิง ด้วยอาการอย่างน้ีแล 
ชายจึงล่วงพ้นในความเป็นชายไปได.้ 

ภิกษุทั้งหลาย การไม่เกี่ยวข้องย่อมมี ด้วยอาการ
อย่างนี้แล. 

ภิกษุทั้งหลาย นี้แลชื่อว่า ธรรมปริยายอันเป็น
สัญโญคะและวิสัญโญคะ (การเกี่ยวข้อง และการไม่เกี่ยวข้อง). 



96

พุทธวจน - หมวดธรรม  เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

ความพัวพันด้วยสัญโญชน์ 
และความยึดม่ัน

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๒๖/๓๖๐.

ภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู่ เพราะอาศัยอะไร 
เพราะยึดมั่นอะไร จึงเกิดความพัวพันด้วยสัญโญชน์ และ
ความยึดมั่น (สฺโชนาภินิเวสวินิพนฺธาติ).

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูปมีอยู่ เพราะอาศัยรูป เพราะ
ยดึมัน่รูป จงึเกิดความพวัพนัดว้ยสญัโญชนแ์ละความยึดม่ัน 
เมื่อเวทนามีอยู่ ... เมื่อสัญญามีอยู่ ... เมื่อสังขารมีอยู่ ...  
เมือ่วญิญาณมอียู ่เพราะอาศยัวญิญาณ เพราะยดึมัน่วญิญาณ 
จึงเกิดความพัวพันด้วยสัญโญชน์และความยึดมั่น.

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำาคัญความข้อนั้น
เป็นอย่างไร รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง.

ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา พึงเกิดความพวัพนัดว้ยสญัโญชนแ์ละความยดึม่ัน  
เพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นบ้างหรือ.

ไม่ใช่เช่นนั้น พระเจ้าข้า.

33 
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ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำาคัญความข้อนั้น
เป็นอย่างไร เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ  
เที่ยงหรือไม่เที่ยง.

ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.

เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา พงึเกดิความพวัพนัดว้ยสญัโญชนแ์ละความยดึมัน่  
เพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นบ้างหรือ.

ไม่ใช่เช่นนั้น พระเจ้าข้า.

ภกิษทุัง้หลาย อริยสาวกผูไ้ดส้ดบัแลว้ เหน็อยูอ่ยา่งนี ้ 
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูป แม้ในเวทนา แม้ในสัญญา แม้ใน
สงัขาร แม้ในวญิญาณ เมือ่เบือ่หนา่ย ยอ่มคลายกำาหนดั เพราะ
คลายกำาหนัด จงึหลดุพน้ เมือ่หลดุพน้แลว้ ยอ่มมีญาณหยัง่รู้วา่  
หลดุพ้นแลว้ เธอยอ่มรู้ชดัวา่ ชาตสิิน้แลว้ พรหมจรรยอ์ยูจ่บแลว้  
กิจที่ควรทำาได้ทำาเสร็จแล้ว กิจอื่นที่จะต้องทำาเพื่อความเป็น
อย่างนี้มิได้มี.
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ความพัวพันและความหมกมุ่นด้วย
สัญโญชน์และความยึดม่ัน

-บาลี ขนฺธ สํ. ๑๗/๒๒๗/๓๖๒.

ภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู่ เพราะอาศัยอะไร 
เพราะยึดมัน่อะไร จึงเกิดความพวัพันและความหมกมุน่ด้วย
สญัโญชน ์และความยดึม่ัน (สฺโชนาภินิเวสวนิิพนธฺาชโฺฌสานา).

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูปมีอยู่ เพราะอาศัยรูป เพราะ 
ยดึมัน่รปู จึงเกดิความพวัพนัและความหมกมุน่ดว้ยสญัโญชน ์
และความยึดมั่น เม่ือเวทนามีอยู่ ... เม่ือสัญญามีอยู่ ... 
เมื่อสังขารมีอยู่ ... เม่ือวิญญาณมีอยู่ เพราะอาศัยวิญญาณ 
เพราะยดึมัน่วญิญาณ จงึเกดิความพวัพันและความหมกมุ่น
ด้วยสัญโญชน์และความยึดมั่น.

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำาคัญความข้อนั้น
เป็นอย่างไร รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง.

ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา พงึเกดิความพวัพนัและความหมกมุน่ดว้ยสญัโญชน ์
และความยึดมั่น เพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นบ้างหรือ.

ไม่ใช่เช่นนั้น พระเจ้าข้า.

34 
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ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำาคัญความข้อ
นั้นเป็นอย่างไร เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ  
เที่ยงหรือไม่เที่ยง.

ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.

เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา พงึเกดิความพวัพนัและความหมกมุน่ดว้ยสญัโญชน ์
และความยึดมั่น เพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นบ้างหรือ.

ไม่ใช่เช่นนั้น พระเจ้าข้า.

ภกิษทุัง้หลาย อริยสาวกผูไ้ดส้ดบัแลว้ เหน็อยูอ่ยา่งนี ้ 
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูป แม้ในเวทนา แม้ในสัญญา แม้ใน
สงัขาร แม้ในวญิญาณ เมือ่เบือ่หนา่ย ยอ่มคลายกำาหนดั เพราะ
คลายกำาหนัด จงึหลดุพน้ เมือ่หลดุพน้แลว้ ยอ่มมีญาณหยัง่รู้วา่  
หลดุพ้นแลว้ เธอยอ่มรู้ชดัวา่ ชาตสิิน้แลว้ พรหมจรรยอ์ยูจ่บแลว้  
กิจที่ควรทำาได้ทำาเสร็จแล้ว กิจอื่นที่จะต้องทำาเพื่อความเป็น
อย่างนี้มิได้มี.
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ผู้มีสัญโญชน์ในภายใน และในภายนอก
-บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๘๐/๒๘๑.

ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่า ผู้มีอายุทั้งหลาย   
เราจักแสดงบุคคลผู้มีสัญโญชน์ในภายใน และบุคคลผู้มีสัญโญชน์ในภายนอก  
ท่านทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว. 

ผู้มีอายุทั้งหลาย บุคคลผู้มีสัญโญชน์ในภายใน 
(อชฌฺตตฺสฺโชโน) เป็นอยา่งไร ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้เป็นผูมี้ศลี  
สำารวมแล้วในปาตโิมกขสงัวร ถงึพร้อมดว้ยอาจาระและโคจร 
มีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่ใน
สิกขาบททั้งหลาย ภิกษุนั้นเมื่อกายแตกทำาลาย ย่อมเข้าถึง 
หมูเ่ทพหมูใ่ดหมูห่นึง่ ครัน้จตุจิากอตัภาพนัน้แลว้ เปน็อาคาม ี
กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้ นี้เรียกว่า บุคคลผู้มีสัญโญชน์ 
ในภายใน เป็นอาคามี กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้.

ผู้มีอายุทั้งหลาย บุคคลผู้มีสัญโญชน์ในภายนอก 
(พหทิธฺาสฺโชโน) เปน็อย่างไร ภิกษุในธรรมวินยันี ้เปน็ผูมี้ศลี  
สำารวมแล้วในปาติโมกขสังวร ถึงพร้อมด้วยอาจาระและ
โคจร มปีกตเิหน็ภยัในโทษเพียงเลก็นอ้ย สมาทานศกึษาอยู่
ในสิกขาบททัง้หลาย ภกิษนุัน้ยอ่มบรรลเุจโตวมิตุตอัินสงบ 
อยา่งใดอยา่งหนึง่ ภกิษนุัน้เมือ่กายแตกทำาลาย ยอ่มเขา้ถงึหมู่
เทพหมูใ่ดหมูห่นึง่ คร้ันจตุจิากอตัภาพนัน้แลว้ เปน็อนาคามี

3๕ 
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ไมก่ลบัมาสูค่วามเปน็อยา่งนี ้ นีเ้รยีกวา่ บคุคลผูม้สีญัโญชน ์
ในภายนอก เป็นอนาคามี ไม่กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้.

ผู้มีอายุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุเป็นผู้มีศีล 
สำารวมแล้วในปาติโมกขสังวร ถึงพร้อมด้วยอาจาระและ
โคจร มีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อย สมาทานศึกษา 
อยูใ่นสกิขาบททัง้หลาย ภกิษนุัน้ยอ่มปฏบิตัเิพ่ือความหน่าย  
เพื่อคลาย เพื่อความดับกามทั้งหลาย ย่อมปฏิบัติเพื่อ 
ความหน่าย เพ่ือคลาย เพือ่ความดบัภพทัง้หลาย ยอ่มปฏบิตัิ
เพือ่สิน้ตณัหา เพือ่สิน้ความโลภ ภกิษุนัน้เมือ่กายแตกทำาลาย 
ยอ่มเข้าถงึหมู่เทพหมูใ่ดหมูห่นึง่ คร้ันจุตจิากอตัภาพนัน้แลว้  
เปน็อนาคาม ีไมก่ลบัมาสูค่วามเปน็อยา่งนี ้ นีเ้รยีกวา่ บคุคล
ผูมี้สญัโญชนใ์นภายนอก เป็นอนาคามี ไม่กลับมาสู่ความเป็น 
อย่างน้ี.

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกะท่านพระสารีบุตรว่า 

สารีบตุร เทวดาท่ีมีจิตเสมอกันมากองค์เข้าไปหาเรา 
จนถงึทีอ่ยู่ ไหว้เราแลว้ยนือยู ่ณ ทีค่วรส่วนขา้งหนึง่ ครัน้แลว้ 
บอกว่า ข้าแต่พระองคผ์ูเ้จริญ ทา่นพระสารบีตุรกำาลงัเทศนา
ถึงบคุคลผูม้สีญัโญชนใ์นภายใน และบคุคลผู้มีสญัโญชน์ใน
ภายนอกแก่ภิกษทุัง้หลายอยูท่ีป่ราสาทของนางวสิาขามคิาร 
มารดาในบุพพาราม ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บริษัทร่าเริง  
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ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผู้มีพระภาคทรงพระกรุณา
เสด็จไปหาท่านพระสารีบุตรจนถึงท่ีอยู่เถิด สารีบุตร ก็เทวดา
เหล่าน้ันยืนอยู่ในโอกาส (พ้ืนท่ี) แม้เท่าปลายเหล็กแหลมจดลง  
๑๐ องค์บ้าง ๒๐ องค์บ้าง ๓๐ องค์บ้าง ๔๐ องค์บ้าง  
๕๐ องค์บ้าง ๖๐ องค์บ้าง แต่ก็ไม่เบียดกันและกัน. 

สารบีตุร ก็เธอพงึมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ จติอยา่งนัน้  
ซึง่เปน็เหตุให้เทวดาเหลา่นัน้ยนือยูไ่ดใ้นโอกาสแม้เท่าปลาย
เหล็กแหลมจดลง ๑๐ องค์บ้าง … ๖๐ องค์บ้าง เป็นจิต
อันเทวดาเหล่าน้ันอบรมแล้วในภพนั้นแน่นอน สารีบุตร  
ก็ข้อนั้นเธอไม่ควรเห็นเช่นนี้ สารีบุตร ก็จิตอย่างน้ัน ซ่ึง
เป็นเหตุให้เทวดาเหล่านั้นยืนอยู่ได้ในโอกาสแม้เท่าปลาย
เหล็กแหลมจดลง ๑๐ องค์บ้าง … แต่ก็ไม่เบียดกันและกัน 
เทวดาเหลา่นัน้ไดอ้บรมแลว้ในศาสนานีเ้อง เพราะฉะน้ันแหละ  
สารีบุตร เธอพึงศึกษาอย่างน้ีว่า เราจักเป็นผู้มีอินทรีย์สงบ มีใจ 
สงบอยู่ เธอพึงศึกษาอย่างน้ีแหละ สารีบุตร กายกรรม  
วจีกรรม มโนกรรมของผู้มีอินทรีย์สงบ มีใจสงบ ก็จักสงบด้วย 
เพราะเหตุน้ันแหละ สารีบตุร เธอพงึศึกษาอย่างน้ีวา่ จักนำา 
กายและจิตที่สงบแล้วเท่านั้น เข้าไปในเพื่อนพรหมจารี 
ท้ังหลาย สารบีตุร เธอพงึศกึษาอยา่งน้ีแหละ สารบีตุร พวก
อัญญเดียรถีย์ปริพาชกท่ีไม่ได้ฟังธรรมบรรยายน้ี ได้พากัน 
ฉิบหายเสียแล้ว.



พุทธวจน - หมวดธรรม 

103

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

อนุสัย 7
-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๘/๑๑.

ภิกษุท้ังหลาย อนุสัย 7 ประการเหล่าน้ี ๗ ประการ
เป็นอย่างไร คือ อนุสัยคือกามราคะ อนุสัยคือปฏิฆะ อนุสัย
คือทิฏฐิ อนุสัยคือวิจิกิจฉา อนุสัยคือมานะ อนุสัยคือภวราคะ  
อนุสัยคืออวิชชา ภิกษุท้ังหลาย เหล่าน้ีแล อนุสัย ๗ ประการ.

ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุย่อมอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพ่ือละ 
เพ่ือตัด อนุสัย ๗ ประการเหล่าน้ี ๗ ประการเป็นอย่างไร คือ 
อนุสัยคือกามราคะ … อนุสัยคืออวิชชา ภิกษุย่อมอยู่ประพฤติ
พรหมจรรย์เพ่ือละ เพ่ือตัด อนุสัย ๗ ประการเหล่าน้ีแล.

ภิกษุท้ังหลาย เม่ือใด ภิกษุละอนุสัยคือกามราคะเสียได้  
ตัดรากขาดแล้ว ทำาให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วน ไม่ให้มี ไม่ให้ 
เกิดข้ึนอีกต่อไปเป็นธรรมดา ละอนุสัยคือปฏิฆะเสียได้ ...  
ละอนุสัยคือทิฏฐิเสียได้ ... ละอนุสัยคือวิจิกิจฉาเสียได้ ...ละอนุสัย
คือมานะเสียได้ ... ละอนุสัยคือภวราคะเสียได้ ... ละอนุสัยคือ
อวิชชาเสียได้ ตัดรากขาดแล้ว ทำาให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วน 
ไม่ให้มี ไม่ให้เกิดข้ึนอีกต่อไปเป็นธรรมดา เม่ือน้ัน ภิกษุน้ี 
เรากล่าวว่า ตัดตัณหาได้แล้ว เพิกถอนสัญโญชน์ได้แล้ว กระทำา
ท่ีสุดทุกข์ได้แล้ว เพราะรู้ คือ ละมานะเสียได้โดยชอบ.

3๖ 
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อนุสัย ๕ 
-บาลี ม. ม. ๑๓/๑๕๔/๑๕๓.

มาลุงก๎ยบุตร เธอจำาโอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ที่เรา
แสดงแล้วว่าอย่างไร.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ยังจําได้ซึ่งโอรัมภาคิย-

สัญโญชน์ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส กามฉันทะ 

พยาบาท ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  

ข้าพระองค์ยังจําได้ซ่ึงโอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ที่พระผู้มีพระภาค 

ทรงแสดงแล้วอย่างนี้.

มาลงุกย๎บตุร เธอจำาโอรมัภาคยิสญัโญชน ์๕ เหลา่น้ี  
ที่เราแสดงแล้วอย่างนี้แก่ใครหนอ.

มาลงุก๎ยบตุร นกับวช พวกอญัญเดยีรถยีจ์กัโตเ้ถยีง  
ด้วยคำาโต้เถียงอันเปรียบด้วยเด็กนี้ได้ มิใช่หรือว่า แม้แต่ 
ความคิดว่ากายของตนดังนี้ ย่อมไม่มีแก่เด็กอ่อนผู้ยัง
นอนหงายอยู่ ก็สักกายทิฏฐิจักเกิดขึ้นแก่เด็กนั้นแต่ท่ีไหน  
ส่วนสักกายทิฏฐิอันเป็นอนุสัย (สกฺกายทิฏฺานุสโย) เท่านั้น  
ยอ่มนอนตามแกเ่ดก็นัน้ แมแ้ตค่วามคดิวา่ธรรมทัง้หลาย
ดงันี ้ยอ่มไมม่แีกเ่ดก็ออ่นผูย้งันอนหงายอยู ่กค็วามสงสยัใน
ธรรมทั้งหลายจักเกิดขึ้นแก่เด็กนั้นแต่ที่ไหน ส่วนวิจิกิจฉา

37 
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อนัเป็นอนสัุย (วจิกิจิฉฺานสุโย) เทา่นัน้ ยอ่มนอนตามแกเ่ดก็นัน้  
แม้แต่ความคิดว่าศีลทั้งหลายดังนี้ ย่อมไม่มีแก่เด็กอ่อน 
ผูย้งันอนหงายอยู ่กส็ลีพัพตปรามาสในศลีทัง้หลายจกัเกดิขึน้ 
แก่เด็กนั้นแต่ที่ไหน ส่วนสีลัพพตปรามาสอันเป็นอนุสัย  
(สีลพพฺตปรามาสานสุโย) เทา่นัน้ ยอ่มนอนตามแกเ่ดก็น้ัน แมแ้ต่
ความคดิวา่กามทัง้หลายดงันี ้ยอ่มไมม่แีกเ่ดก็ออ่นผูย้งันอน
หงายอยู่ ก็กามฉันทะในกามทั้งหลายจักเกิดขึ้นแก่เด็กนั้น 
แตท่ีไ่หน ส่วนกามราคะอนัเป็นอนุสัย (กามราคานสุโย) เทา่นัน้ 
ย่อมนอนตามแก่เด็กนั้น แม้แต่ความคิดว่าสัตว์ทั้งหลาย
ดงัน้ี ย่อมไมม่แีกเ่ดก็ออ่นผูย้งันอนหงายอยู ่ก็ความพยาบาท
ในสตัวท์ัง้หลายจกัเกดิขึน้แกเ่ดก็นัน้แต่ทีไ่หน สว่นพยาบาท 
อันเป็นอนุสัย (พฺยาปาทานุสโย) เท่านั้น ย่อมนอนตามแก่เด็ก
นั้น … .1 

1. สามารถศึกษาเน้ือความเต็มได้ท่ี พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่ม 1๓ หน้า 1๒๓  
ข้อ 1๕๓ -คณะผู้รวบรวม.
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อนุสัย 3 (ราคะ ปฏิฆะ อวิชชา)

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๕๑๖/๘๒๒.

ภกิษทุัง้หลาย เพราะอาศยัตาดว้ย รปูทัง้หลายดว้ย 
จงึเกิดจกัขวุญิญาณ การประจวบพรอ้มแหง่ธรรม ๓ ประการ  
นั่นคือ ผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงเกิดเวทนา  
อันเป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์บ้าง เป็นอทุกขมสุข1บ้าง (อุปฺปชฺชติ  

เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา).

เพราะอาศัยห ูด้วย เสียงทั้งหลายด้วย จึงเกิด 
โสตวิญญาณ การประจวบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประการ  
นั่นคือ ผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงเกิดเวทนา  
อันเป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์บ้าง เป็นอทุกขมสุขบ้าง.

เพราะอาศัยจมูกด้วย กลิ่นทั้งหลายด้วย จึงเกิด 
ฆานวิญญาณ การประจวบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประการ  
นั่นคือ ผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงเกิดเวทนา  
อันเป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์บ้าง เป็นอทุกขมสุขบ้าง.

เพราะอาศัยลิ้นด้วย รสทั้งหลายด้วย จึงเกิด 
ชิวหาวิญญาณ การประจวบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประการ  
นั่นคือ ผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงเกิดเวทนา  
อันเป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์บ้าง เป็นอทุกขมสุขบ้าง.

1. อทุกขมสุข = ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข -คณะผู้รวบรวม

38 
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เพราะอาศัยกายด้วย โผฏฐัพพะทั้งหลายด้วย จึง
เกิดกายวิญญาณ การประจวบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประการ  
นั่นคือ ผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงเกิดเวทนา  
อันเป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์บ้าง เป็นอทุกขมสุขบ้าง.

เพราะอาศัยใจด้วย ธรรมทั้งหลายด้วย จึงเกิด 
มโนวิญญาณ การประจวบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประการ  
นั่นคือ ผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงเกิดเวทนา  
อันเป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์บ้าง เป็นอทุกขมสุขบ้าง.

บคุคลนัน้ เมือ่สขุเวทนา ถกูตอ้งอยู ่ยอ่มเพลดิเพลนิ 
พร่ำาสรรเสรญิ สยบมัวเมาอยู ่ อนสุยัคอืราคะ ยอ่มนอนตาม
แก่บุคคลนั้น (ตสฺส ราคานุสโย อนุเสติ).

เม่ือทุกขเวทนา ถูกต้องอยู่ เขาย่อมเศร้าโศก ระทมใจ  
คร่ำาครวญ ตอีกร่ำาไห ้ถงึความหลงใหลอยู ่ อนุสยัคอืปฏฆิะ 
ย่อมนอนตามแก่บุคคลนั้น (ตสฺส ปฏิฆานุสโย อนุเสติ).

เมื่ออทุกขมสุขเวทนา ถูกต้องอยู่ เขาย่อมไม่รู้ตาม 
เป็นจริงซ่ึงเหตุเกิด (สมุทย) ความต้ังอยู่ไม่ได้ (อตฺถงฺคม) รสอร่อย  

(อสฺสาท) โทษ (อาทีนว) อุบายเคร่ืองออกไปพ้น (นิสฺสรณ) 
ของเวทนานั้น อนุสัยคืออวิชชา ย่อมนอนตามแก่บุคคลน้ัน 
(ตสฺส อวิชฺชานุสโย อนุเสติ).
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บุคคลน้ันหนอ ยังละราคานุสัย อันเกิดจากสุขเวทนาไม่ได้ 
(สุขาย เวทนาย ราคานุสยำ อปฺปหาย) 

ยังบรรเทาปฏิฆานุสัย อันเกิดจากทุกขเวทนาไม่ได้ 
(ทุกฺขาย เวทนาย ปฏิฆานุสยำ อปฺปฏิวิโนเทตฺวา) 

ยงัถอนอวิชชานสุยั อนัเกดิจากอทกุขมสขุเวทนาไม่ได้ 
(อทุกฺขมสุขาย เวทนาย อวิชฺชานุสยำ อสมูหนิตฺวา) 

เม่ือยังละอวิชชาไม่ได้ และยังทำาวิชชาให้เกิดข้ึนไม่ได้แล้ว 
(อวิชฺชำ อปฺปหาย วิชฺชำ อนุปฺปาเทตฺวา) 

เขาจักทำาที่สุดแห่งทุกข์ในทิฏฐธรรมนี้ได้นั้น 
(ทิฏฺเว ธมฺเม ทุกฺขสฺสนฺตกโร ภวิสฺสตีติ) 

ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จักมีได้ 
(เนตำ านำ วิชฺชติ).
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อนุสัย 3 (มานะ ภวราคะ อวิชชา)

-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๗๑/๕๒. 

ภิกษทุัง้หลาย เราจกัแสดงปริุสคต ิ๗ ประการและ 
อนปุาทาปรนิิพพาน เธอทัง้หลายจงฟงั จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกล่าว  
ภิกษุท้ังหลาย ก็ปุริสคติ ๗ ประการอะไรบ้าง คือ

(๑) ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เป็นผู้ปฏิบัติ 
อยา่งนีแ้ลว้ ย่อมได้อุเบกขาว่า ถ้าเราไม่พึงมี ของเราก็ไม่พึงมี  
ถ้าเราจักไม่มี ของเราก็จักไม่มี ส่ิงใดมีอยู่ ส่ิงใดมีแล้ว เราจะละ 
ส่ิงน้ัน ดังน้ี เธอย่อมไม่ยินดีในภพ (ภเว น รชฺชติ) ไม่ติดข้องใน
สมภพ (สมฺภเว น สชฺชติ) ย่อมพิจารณาเห็นบทอันสงบระงับ
อย่างยิ่งด้วยปัญญาอันชอบ ก็บทนั้นแล เธอนั้นยังทำาให้
แจ้งไม่ได้โดยอาการทั้งปวง อนุสัยคือมานะ เธอก็ยังละ 
ไมไ่ด้โดยอาการท้ังปวง อนสุยัคอืภวราคะ เธอกย็งัละไมไ่ด ้
โดยอาการทั้งปวง อนุสัยคืออวิชชา เธอก็ยังละไม่ได้โดย
อาการทั้งปวง เพราะโอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ สิ้นไป เธอนั้น
ย่อมเป็นอันตราปรินิพพายี เปรียบเหมือนเมื่อนายช่าง 
ตีแผ่นเหล็กท่ีถูกเผาอยู่ตลอดวัน สะเก็ดไฟสำาเร็จแล้ว ดับไป 

ฉะนั้น.1 (ปปฺปฏิกา นิพฺพตฺติตฺวา
2

 นิพฺพาเยยฺย)

1. อุปมาน้ี พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวงไม่ได้ใส่ไว้ แต่มีมาโดยภาษาบาลี จึงได้
เทียบเคียงสํานวนแปลมาจากพระไตรปิฎกฉบับอ่ืน. -คณะผู้รวบรวม

๒. นิพฺพตฺติตฺวา = สําเร็จแล้ว, เสร็จแล้ว -คณะผู้รวบรวม

39 
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(๒) ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เป็นผู้ปฏิบัติ 
อย่างนี้แล้ว ย่อมได้อุเบกขาว่า ถ้าเราไม่พึงมี ของเราก็ไม่
พึงมี ถ้าเราจักไม่มี ของเราก็จักไม่มี สิ่งใดมีอยู่ สิ่งใดมี
แล้ว เราจะละสิ่งนั้น ดังนี้ เธอย่อมไม่ยินดีในภพ ไม่ติดข้อง
ในสมภพ ย่อมพิจารณาเห็นบทอันสงบระงับอย่างย่ิงด้วย
ปัญญาอันชอบ ก็บทนั้นแล เธอนั้นยังทำาให้แจ้งไม่ได้โดย
อาการทัง้ปวง อนสุยัคอืมานะ … อนสุยัคอืภวราคะ … อนสุยั 
คืออวิชชา เธอก็ยังละไม่ได้โดยอาการท้ังปวง เพราะโอรัมภาคิย- 
สัญโญชน์ ๕ สิ้นไป เธอย่อมเป็นอันตราปรินิพพาย ีเปรียบ 
เหมือนเม่ือนายช่างตีแผ่นเหล็กท่ีถูกเผาอยู่ตลอดวัน สะเก็ดไฟ 
สำาเร็จแล้ว ลอยไป แล้วก็ดับ ฉะนั้น (ปปฺปฏิกา นิพฺพตฺติตฺวา  

อุปฺปติตฺวา นิพฺพาเยยฺย).
(๓) ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เป็นผู้ปฏิบัติ 

อย่างนี้แล้ว … เพราะโอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ สิ้นไป เธอ
ย่อมเป็นอันตราปรินิพพายี เปรียบเหมือนเมื่อนายช่างตี
แผ่นเหลก็ทีถ่กูเผาอยูต่ลอดวนั สะเกด็ไฟสำาเร็จแล้ว ลอยไป  
ตกยังไม่ถึงพื้นก็ดับ ฉะนั้น (ปปฺปฏิกา นิพฺพตฺติตฺวา อุปฺปติตฺวา  

อนุปหจฺจตล นิพฺพาเยยฺย).
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(๔) ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เป็นผู้ปฏิบัติ 
อย่างนี้แล้ว … เพราะโอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ สิ้นไป เธอ
ย่อมเป็นอุปหัจจปรินิพพายี เปรียบเหมือนเม่ือนายช่างตี
แผน่เหลก็ทีถ่กูเผาอยูต่ลอดวนั สะเกด็ไฟสำาเร็จแล้ว ลอยไป  
ตกถึงพื้น แล้วก็ดับ ฉะนั้น (ปปฺปฏิกา นิพฺพตฺติตฺวา อุปฺปติตฺวา  

อุปหจฺจตล นิพฺพาเยยฺย).
(๕) ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เป็นผู้ปฏิบัติ 

อย่างนี้แล้ว … เพราะโอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ สิ้นไป เธอ
ย่อมเป็นอสังขารปรินิพพายี เปรียบเหมือนเมื่อนายช่างตี 
แผน่เหลก็ทีถู่กเผาอยูต่ลอดวนั สะเกด็ไฟสำาเร็จแลว้ ลอยไป  
แล้วตกลงที่กองหญ้าหรือกองไม้เล็กๆ สะเก็ดน้ันย่อมให้ 
ไฟเกิดขึ้นและควันเกิดขึ้น ครั้นให้ไฟเกิดขึ้นและควัน 
เกดิขึน้แลว้ ยอ่มเผากองหญา้หรอืกองไมเ้ลก็ๆ นัน้ใหห้มดไป 
จนหมดเชื้อแล้วก็ดับ ฉะนั้น (ปปฺปฏิกา นิพฺพตฺติตฺวา อุปฺปติตฺวา 
ปริตฺเต ติณปฺุเช วา กฏฺปฺุเช วา นิปเตยฺย สา ตตฺถ อคฺคิมฺปิ ชเนยฺย 
ธูมมฺปิ ชเนยฺย อคฺคิมฺปิ ชเนตฺวา ธูมมฺปิ ชเนตฺวา ตเมว ปริตฺต ติณปฺุช 
วา กฏฺปฺุช วา ปริยาทิยิตฺวา อนาหารา นิพฺพาเยยฺย).

(๖) ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เป็นผู้ปฏิบัติ 
อย่างนี้แล้ว … เพราะโอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ สิ้นไป เธอ
ย่อมเป็นสสังขารปรินิพพายี เปรียบเหมือนเมื่อนายช่างตี 
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แผ่นเหลก็ทีถ่กูเผาอยูต่ลอดวนั สะเกด็ไฟสำาเร็จแล้ว ลอยไป  
แล้วตกลงที่กองหญ้าหรือกองไม้เข่ืองๆ สะเก็ดนั้นย่อมให้ 
ไฟเกิดขึ้นและควันเกิดขึ้น ครั้นให้ไฟเกิดขึ้นและควัน 
เกิดข้ึนแล้ว ย่อมเผากองหญ้าหรือกองไม้เข่ืองๆ น้ันให้หมดไป 
จนหมดเชื้อแล้วก็ดับ ฉะนั้น (ปปฺปฏิกา นิพฺพตฺติตฺวา อุปฺปติตฺวา 
วิปุเล ติณปฺุเช วา กฏฺปฺุเช วา นิปเตยฺย สา ตตฺถ อคฺคิมฺปิ ชเนยฺย 
ธมูมปฺ ิชเนยยฺ อคคฺมิปฺ ิชเนตฺวา ธมูมปฺ ิชเนตวฺา ตเมว วปิลุ ตณิปุชฺ วา 
กฏฺปฺุช วา ปริยาทิยิตฺวา อนาหารา นิพฺพาเยยฺย).

(๗) ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เป็นผู้ปฏิบัติ 
อย่างนี้แล้ว … เพราะโอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ สิ้นไป เธอ 
ย่อมเป็นอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี (ผู้มีกระแสในเบ้ืองบนไปสู่ 

อกนิฏฐภพ) เปรียบเหมือนเมื่อนายช่างตีแผ่นเหล็กท่ีถูกเผา
อยู่ตลอดวัน สะเก็ดไฟสำาเร็จแล้ว ลอยไป แล้วตกลงที่กอง
หญ้าหรือกองไม้ใหญ่ๆ สะเก็ดนั้นย่อมให้ไฟเกิดขึ้นและ 
ควนัเกดิข้ึน ครัน้ให้ไฟเกดิขึน้และควนัเกดิขึน้แลว้ ยอ่มเผา
กองหญ้าหรือกองไม้ใหญ่ๆ นั้นให้หมดไป แล้วจึงลามไป
ไหม้ไม้กอและป่าไม้ คร้ันไหม้ไม้กอและป่าไม้แล้ว ลามมา
ถึงที่สุดหญ้าเขียว ที่สุดภูเขา ที่สุดชายน้ำา หรือภูมิภาคอัน
น่ารื่นรมย์ หมดเชื้อแล้วก็ดับ ฉะนั้น. 

ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล ปุริสคติ 7 ประการ.
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ภกิษทุัง้หลาย สว่นอนปุาทาปรนิพิพานเปน็อย่างไร 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ปฏิบัติอย่างนี้แล้ว 
ย่อมได้อุเบกขาว่า ถ้าเราไม่พึงมี ของเราก็ไม่พึงมี ถ้าเรา 
จกัไมม่ ีของเรากจ็กัไมม่ ีสิง่ใดมอียู ่สิง่ใดมแีลว้ เราจะละสิง่นัน้  
ดังนี้ เธอย่อมไม่ยินดีในภพ ไม่ติดข้องในสมภพ ย่อม
พิจารณาเห็นบทอันสงบระงับอย่างยิ่งด้วยปัญญาอันชอบ 
ก็บทนั้นแล เธอนั้นทำาให้แจ้งแล้วโดยอาการทั้งปวง อนุสัย 
คือมานะ เธอก็ละได้แล้วโดยอาการทั้งปวง อนุสัยคือ 
ภวราคะ เธอกล็ะได้แลว้โดยอาการทัง้ปวง อนสุยัคอือวชิชา 
เธอก็ละไดแ้ล้วโดยอาการทัง้ปวง เธอยอ่มกระท�าใหแ้จง้ซึง่
เจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตต ิอันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะ
ทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่.

ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า อนุปาทาปรินิพพาน. 

ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล ปุริสคติ ๗ ประการ และ
อนุปาทาปรินิพพาน.
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อหังการ มมังการ มานานุสัย
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๒๕/๑๙๑. 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างไร เห็นอยู่อย่างไร
จึงจะไม่มีอหังการ มมังการ และมานานุสัย ในกายที่มีวิญญาณน้ี และ 
ในนิมิตทั้งปวงในภายนอก.

ภกิษ ุ รปูอยา่งใดอย่างหน่ึง ทัง้ทีเ่ปน็อดีต อนาคต หรอื 
ปัจจุบันก็ดี ทั้งที่เป็นภายในหรือภายนอกก็ดี หยาบหรือ
ละเอียดก็ดี เลวหรือประณีตก็ดี มีในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ดี 
อรยิสาวกยอ่มพจิารณาเห็นรูปทัง้หมดนัน้ ดว้ยปญัญาอนัชอบ 
ตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา (เนตำ มม) นั่นไม่ใช่
เป็นเรา (เนโสหมสฺมิ) นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา (น เมโส อตฺตา). 

เวทนาอยา่งใดอยา่งใดหนึง่ … อริยสาวกยอ่มพจิารณา
เหน็เวทนาทัง้หมดน้ัน ดว้ยปญัญาอนัชอบ ตามทีเ่ปน็จรงิอยา่ง
น้ีวา่ น่ันไมใ่ชข่องเรา น่ันไมใ่ช่เปน็เรา นัน่ไมใ่ชต่วัตนของเรา 

สัญญาอยา่งใดอยา่งหนึง่ … อรยิสาวกยอ่มพิจารณา
เหน็สญัญาทัง้หมดนัน้ ด้วยปญัญาอนัชอบ ตามทีเ่ปน็จรงิอย่าง
น้ีวา่ น่ันไมใ่ชข่องเรา น่ันไมใ่ช่เปน็เรา นัน่ไมใ่ชต่วัตนของเรา

สงัขารอยา่งใดอยา่งหนึง่ … อริยสาวกยอ่มพจิารณา
เหน็สงัขารทัง้หมดนัน้ ดว้ยปญัญาอนัชอบ ตามทีเ่ปน็จรงิอยา่ง
น้ีวา่ น่ันไมใ่ชข่องเรา น่ันไมใ่ช่เปน็เรา นัน่ไมใ่ชต่วัตนของเรา

40 
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วิญญาณอย่างใดอย่างหน่ึง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต  
หรอืปัจจุบนักดี็ ทัง้ทีเ่ปน็ภายในหรือภายนอกก็ด ี หยาบหรือ 
ละเอียดก็ดี เลวหรือประณีตก็ดี มีในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ดี  
อรยิสาวกยอ่มพจิารณาเห็นวิญญาณทัง้หมดนัน้ ดว้ยปญัญา
อันชอบ ตามทีเ่ปน็จรงิอยา่งนีว้า่ นัน่ไม่ใชข่องเรา นัน่ไมใ่ช่
เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา.

ภิกษุ เมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างน้ีแล 
จึงจะไม่มีอหังการ มมังการ และมานานุสัย1 ในกายที่มี
วิญญาณนี้ และในนิมิตทั้งปวงในภายนอก (สวิฺาณเก กาเย  

พหิทฺธา จ สพฺพนิมิตฺเตสุ อหงฺการมมงฺการมานานุสยา น โหนฺตีติ).

1. อหังการ  = ทิฏฐิอันเป็นเหตุให้กระทําความถือตัวว่าเรา 
มมังการ  = ตัณหาอันเป็นเหตุให้กระทําการยึดถือว่าของเรา 
มานานุสัย  = อนุสัย คือ มานะ (ความเคยชิน คือ ความถือตัว) -คณะผู้รวบรวม
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สฬายตนวิภังค์  
(การจ�าแนกอายตนะ โดยละเอียด)

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๔๐๐/๖๑๗

ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงสฬายตนวิภังค์แก่เธอ 
ทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟังสฬายตนวิภังค์นั้น จงใส่ใจให้ดี  
เราจักกล่าว.

ภกิษทุัง้หลาย เธอทัง้หลายพงึทราบอายตนะภายใน ๖  
(ฉ อชฺฌตฺติกานิ อายตนานิ) อายตนะภายนอก ๖ (ฉ พาหิรานิ  

อายตนานิ) วิญญาณ ๖ (ฉ วิฺาณกายา) ผสัสะ ๖ (ฉ ผสสฺกายา)  
มโนปวิจาร ๑๘1 (อฏฺารส มโนปวิจารา) สัตตบท ๓๖2

(ฉตฺตึส 

สตฺตปทา) ในธรรมเหล่านั้น เธอท้ังหลายอาศัยธรรมนี้แล้ว 
จงละธรรมนีเ้สยี และพงึทราบสตปัิฏฐาน ๓ (ตโย สตปิฏฺานา) 
ที่พระอริยะเสพ ซึ่งเมื่อเสพอยู่ชื่อว่า เป็นผู้สอน (สตฺถา) ควร
เพื่อสั่งสอนหมู่ อันเราเรียกว่าเป็นสารถีผู้สามารถฝึกบุรุษที่
ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมกว่าอาจารย์ผู้ฝึกทั้งหลาย น้ีเป็น
อุทเทสแห่งสฬายตนวิภังค์.

1  มโนปวิจาร แปลว่า ความพิจารณาทางใจ, ใจท่ีพิจารณาอย่างท่ัวถึง -คณะผู้
รวบรวม

๒  สัตตบท แปลว่า ทางไปของสัตว์ -คณะผู้รวบรวม

41 
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คำาที่เรากล่าวแล้วว่า พึงทราบอายตนะภายใน ๖ 
ดงันีน้ัน้ เราอาศยัอะไรกลา่ว คอื อายตนะคอืตา (จกขฺวฺายตน)  

อายตนะคือหู (โสตายตน) อายตนะคือจมูก (ฆานายตน) 
อายตนะคือลิ้น (ชิวฺหายตน) อายตนะคือกาย (กายายตน) 

อายตนะคือใจ (มนายตน) คำาที่เรากล่าวแล้วว่า พึงทราบ
อายตนะภายใน ๖ ดังนี้นั้น เราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้ว.   

คำาที่เรากล่าวแล้วว่า พึงทราบอายตนะภายนอก ๖  
ดังนี้นั้น เราอาศัยอะไรกล่าว คือ อายตนะคือรูป (รูปายตน) 

อายตนะคือเสียง (สทฺทายตน) อายตนะคือกลิ่น (คนฺธายตน)  
อายตนะคือรส (รสายตน  ) อายตนะคือโผฏฐัพพะ  
(โผฏฺพฺพายตน) อายตนะคือธรรม (ธมฺมายตน) คำาท่ีเรา
กลา่วแลว้วา่ พึงทราบอายตนะภายนอก ๖ ดงัน้ีน้ัน เราอาศัย 
ความข้อน้ีกล่าวแล้ว. 

คำาที่เรากล่าวแล้วว่า พึงทราบวิญญาณ ๖ ดังน้ีน้ัน 
เราอาศัยอะไรกล่าว คือ จักขุวิญญาณ (ความรู้แจ้งทางตา)  
โสตวิญญาณ (ความรู้แจ้งทางหู) ฆานวิญญาณ (ความรู้แจ้ง

ทางจมูก) ชิวหาวิญญาณ (ความรู้แจ้งทางล้ิน)  กายวิญญาณ 
(ความรู้แจ้งทางกาย) มโนวิญญาณ (ความรู้แจ้งทางใจ) คำาที่เรา
กล่าวแล้วว่า พึงทราบวิญญาณ ๖ ดังนี้น้ัน เราอาศัยความ
ข้อนี้กล่าวแล้ว. 
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คำาที่เรากล่าวแล้วว่า พึงทราบผัสสะ ๖ ดังนี้นั้น เรา
อาศัยอะไรกล่าว คือ จักขุสัมผัส (สัมผัสทางตา) โสตสัมผัส 
(สมัผสัทางห)ู ฆานสัมผสั (สมัผสัทางจมกู) ชวิหาสมัผัส (สมัผสั

ทางลิน้) กายสัมผสั (สมัผสัทางกาย) มโนสมัผสั (สมัผสัทางใจ) 
คำาที่เรากล่าวแล้วว่า พึงทราบผัสสะ ๖ ดังนี้นั้น เราอาศัย
ความข้อนี้กล่าวแล้ว. 

คำาทีเ่รากลา่วแลว้วา่ พึงทราบมโนปวจิาร ๑๘ ดงันีน้ัน้  
เราอาศัยอะไรกล่าว คือ บุคคลเห็นรูปทางตาแล้ว ย่อม
พิจารณารูป (รูป อุปวิจรติ) อันเป็นที่ต้ังแห่งโสมนัส ย่อม
พจิารณารปูอนัเปน็ทีต่ัง้แหง่โทมนสั ยอ่มพจิารณารปูอนัเปน็ 
ที่ตั้งแห่งอุเบกขาไว้

ฟังเสียงทางหูแล้ว …
ดมกลิ่นทางจมูกแล้ว …
ลิ้มรสทางลิ้นแล้ว …
ถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายแล้ว …
รู้แจ้งธรรมทางใจแล้ว ย่อมพิจารณาธรรมอันเป็น 

ทีต่ัง้แห่งโสมนัส ย่อมพจิารณาธรรมอนัเปน็ทีต่ัง้แหง่โทมนัส 
ยอ่มพจิารณาธรรมอนัเปน็ทีต่ัง้แห่งอเุบกขาไว้ การพจิารณา
ฝ่ายโสมนัส ๖ ฝ่ายโทมนัส ๖ ฝ่ายอุเบกขา ๖ ย่อมมีด้วย 
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ประการฉะนี้ คำาที่เรากล่าวแล้วว่า พึงทราบมโนปวิจาร ๑๘ 
ดังนี้นั้น เราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้ว.

คำาที่เรากล่าวแล้วว่า พึงทราบสัตตบท ๓๖ ดังนี้นั้น  
เราอาศัยอะไรกล่าว คือ โสมนัสอาศัยเรือน ๖ (เคหสิตานิ  

โสมนสฺสานิ) โสมนสัอาศัยเนกขมัมะ ๖ โทมนสัอาศยัเรอืน ๖ 
โทมนสัอาศยัเนกขมัมะ ๖ อเุบกขาอาศยัเรือน ๖ อเุบกขา
อาศัยเนกขัมมะ ๖ ในสัตตบท ๓๖ นั้น โสมนัสอาศัยเรือน 
๖ ประการ อะไรบ้าง คือ โสมนัสย่อมเกิดข้ึนแก่บุคคล 
ผู้พิจารณาเห็นการได้เฉพาะซึ่งรูป ที่พึงรู้แจ้งทางตา อันน่า
ปรารถนา นา่รกัใคร่ นา่พอใจ นา่ร่ืนรมยใ์จ (อฏฺิาน กนฺตาน มนาปาน  

มโนรมาน) ประกอบดว้ยโลกามสิ โดยเปน็ของอนัตนไดเ้ฉพาะ 
หรือหวนระลึกถึงรูปที่ตนเคยได้มาก่อน อันล่วงไปแล้ว  
ดบัไปแลว้ แปรปรวนไปแลว้ โสมนสัเชน่นีเ้ราเรียกวา่ โสมนสั
อาศัยเรือน

โสมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้พิจารณาเห็นการได้
เฉพาะซึ่งเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหู …

โสมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้พิจารณาเห็นการได้
เฉพาะซึ่งกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูก …
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โสมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้พิจารณาเห็นการได้
เฉพาะซึ่งรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้น …

โสมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้พิจารณาเห็นการได้
เฉพาะซึ่งโผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกาย …

โสมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้พิจารณาเห็นการได้
เฉพาะซึ่งธรรมที่พึงรู้แจ้งทางใจ ที่น่าปรารถนา น่ารักใคร่ 
น่าพอใจ น่ารื่นรมย์ใจ ประกอบด้วยโลกามิส โดยเป็นของ
อันตนได้เฉพาะ หรือหวนระลึกถึงธรรมที่ตนเคยได้มาก่อน 
อันล่วงไปแล้ว ดับไปแล้ว แปรปรวนไปแล้ว โสมนัสเช่นน้ี
เราเรียกว่า โสมนัสอาศัยเรือน 

เหล่านี้แลโสมนัสอาศัยเรือน ๖ ประการ

ในสตัตบท ๓๖ นัน้ โสมนสัอาศัยเนกขมัมะ ๖ ประการ 
อะไรบ้าง คือ

เพราะรู้ความท่ีรูปท้ังหลายนั่นแลว่าไม่เท่ียง เห็น 
ความแปรปรวน ความคลายกำาหนัด และความดับว่า รูป
ในกาลก่อนและในบัดนี้ ทั้งหมดนั้น ล้วนไม่เที่ยง เป็นทุกข์  
มีความแปรปรวนเปน็ธรรมดา ตามทีเ่ป็นจริงอยา่งนัน้ เพราะ
เห็นด้วยปัญญาโดยชอบ โสมนัสย่อมเกิดขึ้น โสมนัสเช่นนี้ 
เราเรียกว่า โสมนัสอาศัยเนกขัมมะ
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เพราะรู้ความที่เสียงท้ังหลายนั่นแลว่าไม่เที่ยง … 
โสมนัสย่อมเกิดขึ้น … เราเรียกว่า โสมนัสอาศัยเนกขัมมะ

เพราะรู้ความที่กลิ่นทั้งหลายนั่นแลว่าไม่เที่ยง … 
โสมนัสย่อมเกิดขึ้น … เราเรียกว่า โสมนัสอาศัยเนกขัมมะ

เพราะรู้ความที่รสท้ังหลายนั่นแลว่าไม่เที่ยง …  
โสมนัสย่อมเกิดขึ้น … เราเรียกว่า โสมนัสอาศัยเนกขัมมะ

เพราะรูค้วามทีโ่ผฏฐพัพะทัง้หลายนัน่แลวา่ไมเ่ทีย่ง  
… โสมนสัยอ่มเกดิขึน้ … เราเรยีกวา่ โสมนสัอาศัยเนกขัมมะ

เพราะรู้ความที่ธรรมทั้งหลายนั่นแลว่าไม่เที่ยง  
เห็นความแปรปรวน ความคลายกำาหนัด และความดับว่า  
ธรรมในกาลก่อนและในบดันี ้ทัง้หมดนัน้ ลว้นไมเ่ทีย่ง เปน็ทกุข ์ 
มคีวามแปรปรวนเปน็ธรรมดา ตามทีเ่ป็นจริงอยา่งนัน้ เพราะ
เห็นด้วยปัญญาโดยชอบ โสมนัสย่อมเกิดขึ้น โสมนัสเช่นนี้ 
เราเรียกว่า โสมนัสอาศัยเนกขัมมะ 

เหล่านี้แลโสมนัส อาศัยเนกขัมมะ ๖ ประการ

ในสัตตบท ๓๖ นั้น โทมนัสอาศัยเรือน ๖ ประการ 
อะไรบ้าง คือ

โทมนัสยอ่มเกดิขึน้แกบ่คุคลผูเ้หน็ความไมไ่ดเ้ฉพาะ
ซึง่รปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตา ทีน่า่ปรารถนา นา่รักใคร่ นา่พอใจ นา่
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รื่นรมย์ใจ ประกอบด้วยโลกามิส โดยความเป็นของอันตน 
ไม่ได้เฉพาะ หรือหวนระลึกถึงรูปท่ีตนไม่เคยได้มาก่อน (อปฺปฏิลาภ  

วา อปปฺฏิลาภโต สมนุปสสฺโต) อนัลว่งไปแลว้ ดบัไปแลว้ แปรปรวน
ไปแล้ว โทมนัสเช่นนี้เราเรียกว่า โทมนัสอาศัยเรือน

โทมนัสย่อมเกดิขึน้แกบ่คุคลผูเ้หน็ความไมไ่ดเ้ฉพาะ
ซึ่งเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหู …

โทมนัสย่อมเกดิขึน้แกบ่คุคลผูเ้หน็ความไมไ่ดเ้ฉพาะ
ซึ่งกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูก …

โทมนัสย่อมเกดิขึน้แกบ่คุคลผูเ้หน็ความไมไ่ดเ้ฉพาะ
ซึ่งรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้น …

โทมนัสย่อมเกดิขึน้แกบ่คุคลผูเ้หน็ความไมไ่ดเ้ฉพาะ
ซึ่งโผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกาย …

โทมนัสย่อมเกดิขึน้แกบ่คุคลผูเ้หน็ความไมไ่ดเ้ฉพาะ
ซึง่ธรรมทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจ ทีน่า่ปรารถนา นา่รักใคร่ นา่พอใจ 
นา่รืน่รมยใ์จ ประกอบดว้ยโลกามสิ โดยความเปน็ของอนัตน
ไม่ได้เฉพาะ หรือหวนระลึกถึงธรรมที่ตนไม่เคยได้มาก่อน 
อันล่วงไปแล้ว ดับไปแล้ว แปรปรวนไปแล้ว โทมนัสเช่นนี้
เราเรียกว่า โทมนัสอาศัยเรือน 

เหล่านี้แลโทมนัสอาศัยเรือน ๖ ประการ



123

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

ในสตัตบท ๓๖ นัน้ โทมนสัอาศัยเนกขมัมะ ๖ ประการ 
อะไรบ้าง คือ

เพราะ รู้ความที่ รูปทั้ งหลายนั้นแลว่าไม่เ ท่ียง  
เห็นความแปรปรวน ความคลายกำาหนัด และความดับว่า  
รปูในกาลกอ่นและในบดันี ้ทัง้หมดนัน้ ลว้นไมเ่ทีย่ง เปน็ทกุข ์ 
มคีวามแปรปรวนเปน็ธรรมดา ตามท่ีเป็นจริงอย่างน้ัน เพราะ
เห็นด้วยปัญญาโดยชอบ โทมนัสย่อมเกิดขึ้น

แลว้ตัง้ความปรารถนาในอนตุตรวโิมกขว์า่ ในกาลไร  
เราจักบรรลุตทายตนัง (ตทายตน)

1 ที่พระอริยะทั้งหลายได้
บรรลุอยู่ในบัดนี้ 

เพราะความปรารถนาเปน็ปจัจยั โทมนสัจงึเกดิขึน้แก่
บคุคลผูต้ั้งความปรารถนาในอนตุตรวโิมกข ์ดว้ยประการฉะนี ้

โทมนัสเช่นนี้ เราเรียกว่า โทมนัสอาศัยเนกขัมมะ

เพราะรู้ความที่เสียงท้ังหลายนั้นแลว่าไม่เที่ยง … 
โทมนัสย่อมเกิดขึ้น …2 เราเรียกว่า โทมนัสอาศัยเนกขัมมะ

1. ข้อสังเกต ให้ดูความหมายของตทายตน ได้ท่ี พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ เล่มท่ี 
๒๕ หน้า ๒๐๖ ข้อ 1๕๘ -คณะผู้รวบรวม.

๒. ข้อสังเกต ในกรณีโทมนัสอาศัยเนกขัมมะ จะมีเพ่ิมว่า แล้วต้ังความปรารถนาใน 
อนุตตรวิโมกข์ว่า ในกาลไร เราจักบรรลุตทายตนัง … โทมนัสจึงเกิดข้ึน …  
-คณะผู้รวบรวม.
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เพราะรู้ความที่กลิ่นทั้งหลายนั้นแลว่าไม่เที่ยง … 
โทมนัสย่อมเกิดขึ้น … เราเรียกว่า โทมนัสอาศัยเนกขัมมะ

เพราะรู้ความที่รสท้ังหลายนั้นแลว่าไม่เที่ยง …  
โทมนัสย่อมเกิดขึ้น … เราเรียกว่า โทมนัสอาศัยเนกขัมมะ

เพราะรูค้วามทีโ่ผฏฐพัพะทัง้หลายนัน้แลวา่ไมเ่ทีย่ง  
… โทมนสัยอ่มเกดิขึน้ … เราเรยีกวา่ โทมนัสอาศัยเนกขัมมะ

เพราะรู้ความที่ธรรมทั้งหลายนั้นแลว่าไม่เที่ยง เห็น
ความแปรปรวน ความคลายกำาหนัด และความดับว่า ธรรม
ในกาลก่อนและในบัดนี้ ทั้งหมดนั้น ล้วนไม่เที่ยง เป็นทุกข์ 
มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ตามที่เป็นจริงอย่างนั้น  
เพราะเห็นด้วยปัญญาโดยชอบ โทมนัสย่อมเกิดขึ้น 

แลว้ตัง้ความปรารถนาในอนตุตรวโิมกขว์า่ ในกาลไร  
เราจักบรรลุตทายตนัง ที่พระอริยะทั้งหลายได้บรรลุอยู่ใน
บัดนี้ 

เพราะความปรารถนาเป็นปัจจัย โทมนัสจึงเกิดขึ้น
แก่เขาผูต้ั้งความปรารถนาในอนตุตรวโิมกขด์ว้ยประการฉะน้ี 

โทมนัสเช่นนี้เราเรียกว่า โทมนัสอาศัยเนกขัมมะ
เหล่านี้แลโทมนัสอาศัยเนกขัมมะ ๖ ประการ.
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ในสัตตบท ๓๖ นั้น อุเบกขาอาศัยเรือน ๖ ประการ 
อะไรบ้าง คือ

เพราะเห็นรูปทางตา อุเบกขาจงึเกิดข้ึนแกป่ถุชุน ผู้โง่
เขลา งมงาย ผูยั้งไมช่นะกเิลส ยงัไมช่นะวบิาก ผูไ้ม่เหน็โทษ 
ไมไ่ดส้ดบั เป็นคนกเิลสหนา อเุบกขาเชน่นียั้งลว่งพน้รปูไมไ่ด้ 
เพราะฉะนั้น เราจึงเรียกอุเบกขานั้นว่า อุเบกขาอาศัยเรือน

เพราะฟังเสียงทางหู อุเบกขาจึงเกิดขึ้น…
เพราะดมกลิ่นทางจมูก อุเบกขาจึงเกิดขึ้น…
เพราะลิ้มรสทางลิ้น อุเบกขาจึงเกิดขึ้น…
เพราะถกูตอ้งโผฏฐพัพะทางกาย อเุบกขาจงึเกดิขึน้…
เพราะรูแ้จง้ธรรมทางใจ อเุบกขาจงึเกดิข้ึนแก่ปถุชุน 

ผู้โง่เขลา งมงาย ผู้ยังไม่ชนะกิเลส ยังไม่ชนะวิบาก ผู้ไม่เห็น
โทษ ไมไ่ดส้ดบั เปน็คนกเิลสหนา อเุบกขาเชน่น้ันยังลว่งพ้น
ธรรมไม่ได้ เพราะฉะนั้น เราจึงเรียกอุเบกขานั้นว่า อุเบกขา
อาศัยเรือน 

เหล่านี้แลอุเบกขาอาศัยเรือน ๖ ประการ.

ในสัตตบท ๓๖ นั้น อุเบกขาอาศัยเนกขัมมะ ๖ 
ประการ อะไรบ้าง คือ
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เพราะรู้ความที่รูปทั้งหลายนั้นแลว่าไม่เที่ยง  
เหน็ความแปรปรวน ความคลายกำาหนดั และความดบัว่า รูปใน
กาลกอ่นและในบดันี ้ทัง้หมดนัน้ ลว้นไมเ่ท่ียง เปน็ทกุข์ มีความ
แปรปรวนเป็นธรรมดา ตามที่เป็นจริงอย่างนั้น เพราะเห็น
ดว้ยปัญญาโดยชอบ อเุบกขายอ่มเกดิขึน้ (รปูาน เตฺวว อนจิจฺต  
วิทิตฺวา วิปริณามวิราคนิโรธ ปุพฺเพ เจว รูปา เอตรหิ จ สพฺเพ เต รูปา 
อนจฺิจา ทุกขฺา วปิรณิามธมมฺาต ิ เอวเมต ยถาภตู สมมฺปปฺฺาย ปสสฺโต  

อปุปฺชชฺต ิอเุปกขฺา) อเุบกขาเชน่นีน้ัน้ยอ่มลว่งพน้รปูได้ เพราะ
ฉะนั้น เราจึงเรียกอุเบกขานั้นว่า อุเบกขาอาศัยเนกขัมมะ.1

เพราะรู้ความที่เสียงทั้งหลายนั้นแลว่าไม่เที่ยง  … 
อุเบกขาย่อมเกิดขึ้น … เราจึงเรียกอุเบกขานั้นว่า อุเบกขา
อาศัยเนกขัมมะ.

เพราะรู้ความที่กลิ่นทั้งหลายนั้นแลว่าไม่เที่ยง  … 
อุเบกขาย่อมเกิดขึ้น … เราจึงเรียกอุเบกขานั้นว่า อุเบกขา
อาศัยเนกขัมมะ.

เพราะรู้ความที่รสทั้งหลายนั้นแลว่าไม่เที่ยง  … 
อุเบกขาย่อมเกิดขึ้น … เราจึงเรียกอุเบกขานั้นว่า อุเบกขา
อาศัยเนกขัมมะ.

1. สํานวนการแปลในวรรคน้ีเรียงตามสุคตวินโย -คณะผู้รวบรวม
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เพราะรูค้วามทีโ่ผฏฐพัพะทัง้หลายนัน้แลวา่ไม่เทีย่ง 
… อเุบกขายอ่มเกดิขึน้ … เราจงึเรยีกอเุบกขานัน้วา่ อเุบกขา
อาศัยเนกขัมมะ.

เพราะรู้ความที่ธรรมทั้งหลายนั้นแลว่าไม่เท่ียง  
เหน็ความแปรปรวน ความคลายกำาหนดั และความดบัวา่ ธรรม
ในกาลก่อนและในบัดนี้ ทั้งหมดนั้น ล้วนไม่เที่ยง เป็นทุกข์  
มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ตามที่เป็นจริงอย่างนั้น  
เพราะเห็นด้วยปัญญาโดยชอบ อุเบกขาย่อมเกิดขึ้น 
อุเบกขาเช่นนี้นั้นย่อมล่วงพ้นธรรมได้ เพราะฉะนั้น  
เราจึงเรียกอุเบกขานั้นว่า อุเบกขาอาศัยเนกขัมมะ 

เหล่านี้แลอุเบกขาอาศัยเนกขัมมะ ๖ ประการ
คำาที่เรากล่าวแล้วว่า พึงทราบสัตตบท ๓๖ ดังนี้นั้น 

เราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้ว.

คำาทีเ่รากลา่วแลว้วา่ ในสตัตบท ๓๖ นัน้ เธอทัง้หลาย
อาศยัธรรมนี ้แลว้จงละธรรมนีเ้สยี เพราะอาศยัเหตอุะไร เรา
จึงกล่าวไว้เช่นนั้น

ภิกษุทั้งหลาย1 ในสัตตบท ๓๖ นั้น เธอทั้งหลาย
จงอาศัยพึ่งพิงโสมนัสอาศัยเนกขัมมะ ๖ นั้นแล้ว จงละ  

1. ข้อสังเกต มีคําว่า ภิกษุท้ังหลาย อยู่ในทุกย่อหน้าของสัตตบท ๓๖ -คณะผู้รวบรวม.
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จงก้าวล่วงโสมนัสอาศัยเรือน ๖ นั้นเสีย การละ การก้าวล่วง
โสมนัสเหล่านั้นมีได้ด้วยอาการอย่างนี้

ในสัตตบท ๓๖ นัน้ เธอทัง้หลายอาศยัพึง่พงิโทมนัส
อาศัยเนกขัมมะ ๖ นั้นแล้ว จงละ จงก้าวล่วงโทมนัส 
อาศัยเรือน ๖ นั้นเสีย การละ การก้าวล่วง โทมนัสเหล่านั้น
มีได้ด้วยอาการอย่างนี้

ในสตัตบท ๓๖ นัน้ เธอทัง้หลายอาศยัพึง่พงิอเุบกขา
อาศัยเนกขัมมะ ๖ นั้นแล้ว จงละ จงก้าวล่วงอุเบกขา 
อาศัยเรือน ๖ นั้นเสีย การละ การก้าวล่วง อุเบกขาเหล่านั้น
มีได้ด้วยอาการอย่างนี้

ในสตัตบท ๓๖ นัน้ เธอทัง้หลายอาศัยพึง่พงิโสมนสั
อาศัยเนกขัมมะ ๖ นั้นแล้ว จงละ จงก้าวล่วงโทมนัสอาศัย
เนกขัมมะ ๖ นั้นเสีย การละ การก้าวล่วง โทมนัสเหล่านั้น 
มีได้ด้วยอาการอย่างนี้

ในสตัตบท ๓๖ นัน้ เธอทัง้หลายอาศยัพึง่พงิอเุบกขา
อาศัยเนกขัมมะ ๖ นั้นแล้ว จงละ จงก้าวล่วงโสมนัสอาศัย
เนกขัมมะ ๖ นั้นเสีย การละ การก้าวล่วงโสมนัสเหล่าน้ัน 
มีได้ด้วยอาการอย่างนี้
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ภิกษุทั้งหลาย อุเบกขาที่มีประเภทต่างกัน อาศัย
อารมณ์ต่างกันก็มี อุเบกขาที่เป็นประเภทเดียวกัน อาศัย
อารมณ์เดียวกันก็มี (อตฺถิ ภิกฺขเว อุเปกฺขา นานตฺตา นานตฺตสิตา 

อตฺถิ อุเปกฺขา เอกตฺตา เอกตฺตสิตา)

อเุบกขาทีม่ปีระเภทตา่งกนั อาศัยอารมณ์ต่างกันก็มี  
เป็นอย่างไร

คอื อเุบกขาในรปูกม็ ีอเุบกขาในเสยีงกม็ ีอเุบกขาใน
กลิน่กม็ ีอเุบกขาในรสกม็ ีอุเบกขาในโผฏฐพัพะกม็ ีอเุบกขา
ในธรรมก็มี (อตฺถิ ภิกฺขเว อุเปกฺขา รูเปสุ อตฺถิ สทฺเทสุ อตฺถิ คนฺเธสุ 

อตฺถิ รเสสุ อตฺถิ โผฏฺพฺเพสุ อตฺถิ ธมฺเมสุ)
1 

นี้จัดเป็นอุเบกขาที่มีประเภทต่างกัน อาศัยอารมณ์
ตา่งกนั อเุบกขาทีเ่ปน็ประเภทเดยีวกนั อาศยัอารมณเ์ดยีวกนั 
เป็นอย่างไร

คอื อเุบกขาทีอ่าศยัอากาสานญัจายตนก็มี อุเบกขาท่ี
อาศยัวญิญาณัญจายตนกม็ ีอเุบกขาทีอ่าศยัอากญิจญัญายตน 
ก็มี อุเบกขาที่อาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนก็มี น้ีจัดเป็น
อุเบกขาที่เป็นประเภทเดียวกัน อาศัยอารมณ์เดียวกัน

1. ข้อสังเกตในพระไตรปิฎกฉบับบาลีสยามรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๘ ไม่มี อุเบกขาในธรรม 
แต่มีเชิงอรรถในท่ีเดียวกันน้ีว่า โป. เอตฺถนฺตเร อตฺถิ ธมฺเมสูติ ทิสฺสติ ซ่ึงหมายถึง 
อุเบกขาในธรรม (เม่ือเทียบเคียงตามหลักธรรมแล้วในส่วนของมโนปวิจาร 1๘ จะ
หายไปไม่ครบ 1๘ จึงได้ใส่ไว้) -คณะผู้รวบรวม.
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ในอุเบกขา ๒ ประการนั้น เธอทั้งหลายอาศัยพึ่งพิง
อเุบกขาทีเ่ป็นประเภทเดยีวกนั อาศยัอารมณเ์ดยีวกนัแลว้ จงละ  
จงก้าวล่วงอุเบกขาที่มีประเภทต่างกัน อาศัยอารมณ์ต่างกัน
นัน้เสยี การละ การกา้วลว่งอเุบกขานีม้ไีด้ดว้ยอาการอยา่งนี้

ภกิษทุัง้หลาย เธอทัง้หลายอาศัยพึง่พงิอตมัมยตา1 
แลว้ จงละ จงกา้วลว่งอุเบกขาทีเ่ปน็ประเภทเดยีวกนั อาศยั
อารมณเ์ดียวกนัเสยี การละ การกา้วลว่ง อเุบกขาน้ีมีไดด้ว้ย
อาการอย่างนี้ 

คำาทีเ่รากลา่วแลว้วา่ ในสตัตบท ๓๖ นัน้ เธอทัง้หลาย
อาศัยธรรมนี้แล้ว จงละธรรมนี้เสีย ดังนี้นั้น เราอาศัยความ
ข้อนี้กล่าวแล้ว

คำาทีเ่รากลา่วแลว้วา่ พงึทราบสตปิฏัฐาน ๓ ทีพ่ระอริยะ 
เสพ ซึ่งเมื่อเสพ ชื่อว่าเป็นผู้สอนควรเพื่อสั่งสอนหมู่ เพราะ
อาศัยเหตุอะไร เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้น

1. ในบทน้ี อตัมมยตา เป็นไปเพ่ือละอรูปสัญญา ๔ (ผืนนาประณีต : ปณีตาย ธาตุยา)  
มีความหมายเทียบได้กับการใช้ เนตํ มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตา ในหลายๆ  
พระสูตรท่ีใช้ในการละผืนนาเลว ผืนนาปานกลาง ผืนนาประณีต และจิต มโน วิญญาณ  
และในพระสูตรน้ีได้ใช้สติปัฏฐาน ๓ ต่อจากอตัมมยตา จึงเป็นผู้สอนควรแก่ 
การสอนหมู่ -คณะผู้รวบรวม
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ภิกษุทั้งหลาย ผู้สอนในโลกนี้เป็นผู้อนุเคราะห์ 
แสวงหาประโยชน์เกื้อกูล อาศัยความเอ็นดู จึงแสดงธรรม
แก่สาวกทั้งหลายว่า นี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่เธอ
ทัง้หลาย นีเ้ปน็ไปเพือ่สขุแกเ่ธอทัง้หลาย สาวกท้ังหลายของ
ผู้สอนนั้น ย่อมไม่ฟัง ไม่เงี่ยโสตสดับ ไม่ตั้งจิตรับรู้ และ
ประพฤติหลีกเลี่ยงคำาสอนของผู้สอน ในข้อนั้น ตถาคต
ไมม่ใีจยินด ีไมช่ืน่ชม และไมถ่กูรัว่รด1 มสีตสิมัปชัญญะอยู่

ภกิษทุัง้หลาย นีเ้ราเรียกวา่ สตปิฏัฐานประการที ่1  
ที่พระอริยะเสพ ซ่ึงเมื่อเสพ ชื่อว่าเป็นผู้สอนควรเพื่อ 
สั่งสอนหมู่

อีกประการหนึ่ง ผู้สอนเป็นผู้อนุเคราะห์ แสวงหา
ประโยชน์เกื้อกูล อาศัยความเอ็นดูจึงแสดงธรรมแก่สาวก 
ทั้งหลายว่า นี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่เธอท้ังหลาย  
น้ีเป็นไปเพ่ือสขุแกเ่ธอทัง้หลาย สาวกทัง้หลายของผู้สอนน้ัน  
บางพวกไมฟั่ง ไมเ่งีย่โสตสดบั ไมต่ัง้จติรบัรู ้และประพฤติ
หลีกเล่ียงคำาสอนของผู้สอน บางพวกฟังด้วยดี เงี่ยโสต
สดับ ต้ังจิตรับรู้ ไม่ประพฤติหลีกเลี่ยงคำาสอนของผู้สอน 
ในข้อนั้น ตถาคตก็ไม่มีใจยินดี ไม่ชื่นชม ไม่มีใจยินดีก็มิใช่ 

1. ไม่ถูกร่ัวรด หมายถึง ไม่ถูกครอบงํา -คณะผู้รวบรวม
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ไม่ชืน่ชมกม็ใิช่ เวน้ความมใีจยนิดแีละความไมม่ใีจยนิดทีัง้ ๒  
อย่างนั้นแล้ว จึงเป็นผู้วางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู่

ภกิษทุัง้หลาย นีเ้ราเรียกวา่ สตปิฏัฐานประการที ่๒  
ที่พระอริยะเสพ ซึ่งเมื่อเสพ ชื่อว่าเป็นผู้สอนควรเพื่อ 
สั่งสอนหมู่

อีกประการหนึ่ง ผู้สอนเป็นผู้อนุเคราะห์ แสวงหา
ประโยชน์เกื้อกูล อาศัยความเอ็นดูจึงแสดงธรรมแก่สาวก
ทั้งหลายว่า นี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่เธอท้ังหลาย  
นีเ้ปน็ไปเพือ่สขุแก่เธอทัง้หลาย สาวกทัง้หลายของผู้สอนน้ัน 
ย่อมฟังด้วยดี เงี่ยโสตสดับ ตั้งจิตรับรู้ ไม่ประพฤติหลีก
เลี่ยงคำาสอนของผู้สอน ในข้อนั้น ตถาคตมีใจยินดี ชื่นชม 
และไม่ถูกรั่วรด มีสติสัมปชัญญะอยู่

ภิกษทุัง้หลาย นีเ้ราเรียกว่า สตปิฏัฐานประการที ่3  
ที่พระอริยะเสพ ซึ่งเมื่อเสพ ชื่อว่าเป็นผู้สอนควรเพื่อ 
สั่งสอนหมู่

คำาที่เรากล่าวแล้วว่า พระอริยะเสพธรรม คือ  
สตปิฏัฐาน ๓ ซึง่เมือ่เสพ ชือ่วา่เปน็ผูส้อนควรเพือ่สัง่สอนหมู ่ 
ดังนี้นั้น เราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้ว
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คำาทีเ่รากล่าวแลว้วา่ พระอริยะนัน้อนัเราเรยีกวา่ เปน็
สารถผีูส้ามารถฝึกบรุุษทีค่วรฝึกได้อย่างยอดเยีย่มกวา่อาจารย์
ผู้ฝึกทั้งหลาย เพราะอาศัยเหตุอะไร เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้น

ภกิษทุัง้หลาย ชา้งทีค่วรฝกึ อนัควาญช้างบงัคบัใหว้ิง่ 
ย่อมวิ่งไปสู่ทิศเดียวเท่านั้น คือ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก  
ทิศเหนือ หรือทิศใต้

ม้าที่ควรฝึก อันคนฝึกม้าบังคับให้วิ่ง ย่อมวิ่งไปสู่
ทิศเดียวเท่าน้ัน คือ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนือ 
หรือทิศใต้

โคที่ควรฝึก อันคนฝึกโคบังคับให้วิ่ง ย่อมวิ่งไปสู่
ทิศเดียวเท่าน้ัน คือ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนือ 
หรือทิศใต้ 

แตบ่รุษุทีค่วรฝึก อนัตถาคตอรหันตสมัมาสมัพุทธะ
สอนให้วิ่ง ย่อมวิ่งไปได้ตลอดทั้ง ๘ ทิศ คือ

ผู้มีรูป ย่อมเห็นรูปทั้งหลายได้ นี้เป็นทิศที่ ๑
ผูม้สีญัญาในอรูปในภายใน ยอ่มเหน็รูปทัง้หลายใน

ภายนอกได้ นี้เป็นทิศที่ ๒
เป็นผู้น้อมใจว่างามทั้งนั้น นี้เป็นทิศที่ ๓
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เพราะกา้วลว่งรปูสญัญา เพราะดบัปฏฆิสญัญา เพราะ
ไมใ่สใ่จนานัตตสญัญา โดยประการทัง้ปวง จึงบรรลอุากาสา- 
นัญจายตนอยู่ ด้วยการทำาในใจว่า อากาศไม่มีท่ีสิ้นสุด  
นี้เป็นทิศที่ ๔

เพราะก้าวล่วงอากาสานัญจายตนได้โดยประการ 
ทั้งปวง จึงบรรลุวิญญาณัญจายตนอยู่ ด้วยการทำาในใจว่า 
วิญญาณไม่มีที่สิ้นสุด นี้เป็นทิศที่ ๕

เพราะก้าวล่วงวิญญาณัญจายตนได้โดยประการ 
ทั้งปวง จึงบรรลุอากิญจัญญายตนอยู่ ด้วยการทำาในใจว่า 
อะไรๆ ก็ไม่มี นี้เป็นทิศที่ ๖

เพราะก้าวล่วงอากิญจัญญายตนได้โดยประการ 
ทั้งปวง จึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนอยู่ นี้เป็นทิศที่ ๗

เพราะกา้วลว่งเนวสญัญานาสญัญายตนไดโ้ดยประการ
ทั้งปวง จึงบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่ นี้เป็นทิศที่ ๘

ภิกษุทั้งหลาย บุรุษที่ควรฝึกอันตถาคตอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธะสอนให้วิ่ง ย่อมวิ่งไปได้ตลอดทั้ง ๘ ทิศ 

คำาทีเ่รากล่าวแลว้วา่ พระอริยะนัน้อนัเราเรียกวา่ เปน็
สารถผีูส้ามารถฝึกบรุษุทีค่วรฝึกได้อย่างยอดเยีย่มกวา่อาจารย์
ผู้ฝึกทั้งหลาย ดังนี้นั้น เราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้ว.
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เจริญสติปัฏฐาน 4  
เพ่ือละ โอรัมภาคิยสังโยชน์

-บาลี นวก. อํ. ๒๓/๔๘๐/๒๗๑.

ภกิษทุัง้หลาย โอรัมภาคยิสงัโยชน ์(สงัโยชนเ์บือ้งต่ำา) 
๕ ประการเหล่านี้ ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ สักกายทิฏฐิ  
วิจกิจิฉา สลีพัพตปรามาส กามฉนัทะ พยาบาท ภกิษุ
ทั้งหลาย เหล่านี้แล โอรัมภาคิยสังโยชน ์๕ ประการ. 

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปัฏฐาน ๔ 
เพือ่ละโอรมัภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการเหลา่นี ้สตปิฏัฐาน 4  
เป็นอย่างไร คือ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู ่มีความเพียรเผา
กิเลส (อาตาปี) มีสัมปชัญญะ (สมฺปชาโน) มีสติ (สติมา) นำา 
อภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ (วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสำ)

ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู ่… 
ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ … 
ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่  

มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำาอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกออกเสียได้.

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปัฏฐาน 4 
เหล่านี้ เพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการแล.

4๒ 
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(ในสูตรอื่น -บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๕๔/๘๔๒. ตรัสว่า 

ให้เจริญสติปัฏฐาน ๔ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อกําหนดรู้ เพื่อความสิ้นไป 

เพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน์.

ในสูตรอื่น -บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๓๒/๗๗๘. ตรัสว่า   

เพราะมีการกระทําให้เจริญ มีการกระทําให้มาก ซึ่งสติปัฏฐาน ๔  

ในเมื่อตถาคตปรินิพพานแล้ว สัทธรรมย่อมตั้งอยู่นาน. -คณะผู้

รวบรวม)
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เจริญสติปัฏฐาน 4  
เพ่ือละ อุทธัมภาคิยสังโยชน์

-บาลี นวก. อํ. ๒๓/๔๘๑/๒๗๔.

ภกิษทุัง้หลาย อทุธมัภาคยิสงัโยชน ์(สงัโยชน์เบือ้งสงู)  
๕ ประการเหล่าน้ี ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ รูปราคะ  
อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา ภิกษุท้ังหลาย  
เหล่านี้แล อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ.

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปัฏฐาน ๔ 
เพือ่ละอุทธมัภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการเหลา่นี ้สตปิฏัฐาน 4  
เป็นอย่างไร คือ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร 
เผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำาอภิชฌาและโทมนัสในโลก
ออกเสียได้.

ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู ่… 
ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ …
ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่  

มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำาอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกออกเสียได้.

43 
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ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปัฏฐาน 4 
เหล่านี้ เพื่อละอุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการแล.

(ในสูตรอื่นตรัสว่า ให้เจริญสติปัฏฐาน ๔ เพื่อความ

รู้ยิ่ง เพื่อกําหนดรู้ เพื่อความส้ินไป เพ่ือละอุทธัมภาคิยสังโยชน์.  

-คณะผู้รวบรวม)
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ผลของการเจริญสติปัฏฐาน 4 

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๔๑/๘๐๕.

ภกิษทุัง้หลาย สตปิฏัฐาน ๔ เหลา่นี ้ สติปฏัฐาน 4 
เป็นอย่างไร คือ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้

ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู ่มีความเพียรเผา
กิเลส มสีมัปชญัญะ มสีต ินำาอภิชฌาและโทมนสัในโลกออก
เสียได้. 

ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู ่…  
ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ่…
ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่  

มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำาอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกออกเสียได.้

ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล สติปัฏฐาน ๔.
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อสติปัฏฐาน ๔ เหล่านี้ อันเจริญ 

กระทำาใหม้ากแลว้ พงึหวังผลได ้๒ อยา่ง อยา่งใดอยา่งหนึง่  
คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน (ทิฏฺเวธมฺเม อฺา สติ) หรือเมื่อ
ยงัมอีปุาทเิหลอือยูก่จ็ะเปน็อนาคาม ี(อปุาทเิสเส อนาคามติาติ).

44 
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ปฏิปทาให้ถึงการเจริญสติปัฏฐาน
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๔๔/๘๑๕.

ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงสติปัฏฐาน การเจริญ 
สติปฏัฐาน และปฏปิทาอนัใหถ้งึการเจรญิสติปฏัฐาน แก่เธอ
ทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง. 

ภิกษุทั้งหลาย สติปัฏฐาน (สติปฏฺาน) เป็นอย่างไร 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอย ู่ มีความเพียร 
เผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำาอภิชฌาและโทมนัสในโลก
ออกเสียได้ 

ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู ่… 
ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ … 
ยอ่มพจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอย ู ่มคีวาม

เพียรเผากเิลส มสีมัปชญัญะ มสีต ินำาอภชิฌาและโทมนัสใน
โลกออกเสียได้.

ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า สติปัฏฐาน.

ภิกษทุัง้หลาย การเจริญสตปิฏัฐาน (สตปิฏฐฺานภาวนา) 

เป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

พจิารณาเหน็ธรรม คอื ความเกิดข้ึน ในกาย พิจารณา
เห็นธรรมคือความเส่ือม ในกาย พจิารณาเหน็ธรรม คือ ความ

4๕ 
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เกิดขึ้นและความเสื่อม ในกายอยู่ มีความเพียรเผากิเลส  
มสีมัปชญัญะ มสีต ิ นำาอภชิฌาและโทมนสัในโลกออกเสยีได ้

พจิารณาเห็นธรรม คอื ความเกดิขึน้ … ความเสือ่ม 
… ความเกิดขึ้นและความเสื่อม ในเวทนาทั้งหลาย … 

พจิารณาเห็นธรรม คอื ความเกดิขึน้ … ความเสือ่ม 
… ความเกิดขึ้นและความเสื่อม ในจิต … 

พจิารณาเหน็ธรรม คอื ความเกดิขึน้ ในธรรมท้ังหลาย  
พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเส่ือม ในธรรมท้ังหลาย  
พจิารณาเหน็ธรรม คอื ความเกดิขึน้และความเสือ่ม ในธรรม 
ทั้งหลายอยู่ มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ  
นำาอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้.

ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า การเจริญสติปัฏฐาน.

ภิกษุท้ังหลาย ปฏิปทาอันให้ถึงการเจริญสติปัฏฐาน 
(สติปฏฺฐานภาวนาคามินี ปฏิปทา)เป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย 
อรยิมรรคประกอบดว้ยองค ์๘ คอื สมัมาทฏิฐ ิสมัมาสงักัปปะ 
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ 
สัมมาสติ สัมมาสมาธ ิ

ภกิษทุัง้หลาย นีเ้รียกวา่ ปฏิปทาอันใหถ้งึการเจรญิ
สติปัฏฐาน.
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ถ้าเจริญสติปัฏฐาน 4  
จะเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน  
โน้มไปสู่นิพพาน โอนไปสู่นิพพาน

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๕๔/๘๓๙. 

ภกิษทุัง้หลาย แมน่้ำาคงคาไหลไปสูท่ศิปราจีน หลัง่ไป 
สู่ทิศปราจีน บ่าไปสู่ทิศปราจีน แม้ฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญ 
สติปัฏฐาน ๔ เมื่อกระทำาให้มากซึ่งสติปัฏฐาน ๔ ก็เป็น 
ผูน้อ้มไปสูน่พิพาน (นิพพฺานนนิโฺน) โนม้ไปสูน่พิพาน (นิพพฺาน-

โปโณ) โอนไปสูน่พิพาน (นพิพฺานปพภฺาโร) ฉันนัน้เหมือนกนั.  
ภิกษุทั้ งหลาย ภิกษุเมื่อเจริญสติปัฏฐาน ๔  

เมื่อกระทำาให้มากซึ่งสติปัฏฐาน ๔ อย่างไร จึงจะเป็นผู้น้อม
ไปสู่นิพพาน โน้มไปสู่นิพพาน โอนไปสู่นิพพาน ภิกษุ 
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้

ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร 
เผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำาอภิชฌาและโทมนัส 
ในโลกออกเสียได้. 

ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู ่…  
ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ่…

4๖ 
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ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่  
มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำาอภิชฌา 
และโทมนัสในโลกออกเสียได.้

ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุเมื่อเจริญสติปัฏฐาน 4 เมื่อ
กระทำาให้มาก ซึ่งสติปัฏฐาน ๔ อย่างเหล่านี้แล จึงจะเป็น
ผู้น้อมไปสู่นิพพาน โน้มไปสู่นิพพาน โอนไปสู่นิพพาน.
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เจริญสัมมัปปธาน 4  
เพ่ือละ โอรัมภาคิยสัญโญชน์

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๒๑/๑๐๙๕.
1

ภิกษุทั้งหลาย โอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการ 
เหล่านี้ ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา 
สีลัพพตปรามาส กามฉันทะ พยาบาท ภิกษุทั้งหลาย  
เหล่านี้แล โอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการ. 

ภิกษทุัง้หลาย สมัมปัปธาน2 ๔ (จตตฺาโร สมมฺปฺปธานา)  
อันภิกษุพึงเจริญ เพ่ือความรู้ย่ิง เพ่ือกำาหนดรู้ เพ่ือความส้ินไป  
เพ่ือละ โอรมัภาคยิสญัโญชน ์๕ ประการเหลา่นี ้ ภิกษท้ัุงหลาย  
สัมมัปปธาน 4 เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้

(๑) ย่อมยังความพอใจให้เกิดข้ึน ย่อมพยายาม 
ปรารภความเพยีร ประคองจติ ตัง้จติไว้ เพือ่บาปอกุศล-
ธรรมที่ยังไม่เกิด ไม่ให้เกิดขึ้น

(๒) ย่อมยังความพอใจให้เกิดข้ึน ย่อมพยายาม 
ปรารภความเพยีร ประคองจติ ตัง้จติไว้ เพือ่บาปอกุศล-
ธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ให้ละไป

1. ท่ีมาพระสูตรบาลีได้มีการย่อไว้โดยแสดงท่ี -บาลี มหาวาร. สํ. 1๙/๓๒1/1๐๙๕-1๐๙๘.  
ซ่ึงจะต้องเทียบเคียงจาก -บาลี มหาวาร. สํ. 1๙/๙๐/๓๔๙-๓๕๔.

๒. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานใช้ว่า สัมมัปธาน -คณะผู้รวบรวม

47 
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(๓) ย่อมยังความพอใจให้เกิดข้ึน ย่อมพยายาม 
ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตไว้ เพื่อกุศลธรรม
ท่ียังไม่เกิด ให้เกิดขึ้น

(๔) ย่อมยังความพอใจให้เกิดข้ึน ย่อมพยายาม 
ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตไว้ เพื่อกุศลธรรม
ที่เกิดขึ้นแล้ว (อุปฺปนฺนาน กุสลาน ธมฺมาน) ให้ตั้งอยู่ (ิติยา) 
ไม่เลือนหาย (อสมฺโมสาย) ให้มียิ่งๆ ขึ้นไป (ภิยฺโยภาวาย) 
ให้ไพบูลย์ (เวปุลฺลาย) ให้เจริญ (ภาวนาย) ให้บริบูรณ์  
(ปาริปูริยา).

ภิกษุทั้งหลาย สัมมัปปธาน 4 เหล่าน้ี อันภิกษุ 
พงึเจรญิ เพือ่ความรูย้ิง่ (อภิฺาย) เพือ่กำาหนดรู ้(ปรฺิาย) 
เพือ่ความสิน้ไป (ปรกิขฺยาย) เพ่ือละ (ปหานาย) โอรมัภาคยิ- 
สัญโญชน ์๕ ประการแล.
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เจริญสัมมัปปธาน 4  
เพ่ือละ อุทธัมภาคิยสัญโญชน์

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๒๒/๑๐๙๗.

ภิกษุทั้งหลาย อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการ 
เหล่านี้ ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ รูปราคะ อรูปราคะ 
มานะ อุทธัจจะ อวิชชา ภิกษุทั้งหลาย เหล่าน้ีแล  
อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการ.

ภิกษุทั้งหลาย สัมมัปปธาน ๔ อันภิกษุพึงเจริญ  
เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อกำาหนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ  
อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการเหล่านี้ ภิกษุท้ังหลาย 
สัมมัปปธาน 4 เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้

(๑) ย่อมยังความพอใจให้เกิดขึ้น ย่อมพยายาม 
ปรารภความเพยีร ประคองจติ ตัง้จติไว ้เพือ่บาปอกุศล-
ธรรมที่ยังไม่เกิด ไม่ให้เกิดขึ้น

(๒) ย่อมยังความพอใจให้เกิดขึ้น ย่อมพยายาม 
ปรารภความเพยีร ประคองจติ ตัง้จติไว้ เพือ่บาปอกุศล-
ธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ให้ละไป

(๓) ย่อมยังความพอใจให้เกิดขึ้น ย่อมพยายาม 
ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตไว้ เพื่อกุศลธรรม
ที่ยังไม่เกิด ให้เกิดขึ้น

48 
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(๔) ย่อมยังความพอใจให้เกิดขึ้น ย่อมพยายาม 
ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตไว้ เพื่อกุศลธรรม
ท่ีเกิดข้ึนแล้ว ให้ตั้งอยู่ ไม่เลือนหาย ให้มียิ่งๆ ขึ้นไป 
ให้ไพบูลย์ ให้เจริญ ให้บริบูรณ์. 

ภิกษุทั้งหลาย สัมมัปปธาน 4 เหล่าน้ี อันภิกษุ
พึงเจริญ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อกำาหนดรู้ เพื่อความสิ้นไป  
เพื่อละ อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการแล.
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เจริญอิทธิบาท 4  
เพ่ือละ โอรัมภาคิยสัญโญชน์

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๗๔/๑๒๔๙. 
1

ภิกษุทั้งหลาย โอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการ
เหล่านี้ ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา  
สีลัพพตปรามาส กามฉันทะ พยาบาท ภิกษุทั้งหลาย 
เหล่านี้แล โอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการ. 

ภิกษุท้ังหลาย อิทธิบาท ๔ อันภิกษุพึงเจริญ  
เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อกำาหนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ  
โอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการเหล่านี้ ภิกษุทั้งหลาย  
อิทธิบาท 4 เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

(๑) ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทสมาธิ2 
และปธานสังขาร (ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต) 

1. ท่ีมาพระสูตรบาลีได้มีการย่อไว้โดยแสดงท่ี -บาลี มหาวาร. สํ. 1๙/๓๗๔/1๒๔๙-1๒๕๒.  
ซ่ึงจะต้องเทียบเคียงจาก -บาลี มหาวาร. สํ. 1๙/๙๐/๓๔๙-๓๕๔.

๒. อาศัยฉันทะแล้ว ได้สมาธิ ได้เอกัคคตาจิต น้ีเรียกว่า ฉันทสมาธิ (-บาลี มหาวาร. สํ.  
1๙/๓๔๔/11๕๐.) -คณะผู้รวบรวม

49 
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(๒) ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยสมาธิ1 
และปธานสังขาร

(๓) ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยจิตต-
สมาธิ2และปธานสังขาร

(๔) ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิมังสา- 
สมาธิ3และปธานสังขาร4

ภิกษุทั้งหลาย อิทธิบาท 4 เหล่านี้ อันภิกษุ 
พึงเจริญ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อกำาหนดรู้ เพื่อความสิ้นไป 
เพื่อละ โอรัมภาคิยสัญโญชน ์๕ ประการแล.

1. อาศัยวิริยะแล้ว ได้สมาธิ ได้เอกัคคตาจิต น้ีเรียกว่า วิริยสมาธิ (-บาลี มหาวาร. สํ.  
1๙/๓๔๕/11๕1.) -คณะผู้รวบรวม

๒. อาศัยจิตแล้ว ได้สมาธิ ได้เอกัคคตาจิต น้ีเรียกว่า จิตตสมาธิ (-บาลี มหาวาร. สํ. 
1๙/๓๔๕/11๕๒.) -คณะผู้รวบรวม

๓. อาศัยวิมังสาแล้ว ได้สมาธิ ได้เอกัคคตาจิต น้ีเรียกว่า วิมังสาสมาธิ (-บาลี มหาวาร. สํ.  
1๙/๓๔๖/11๕๓.) -คณะผู้รวบรวม

๔. ปธานสังขาร หมายถึง การยังความพอใจให้เกิดข้ึน พยายาม ปรารภความเพียร 
ประคองจิต ต้ังจิตไว้ เพ่ือบาปอกุศลธรรมท่ียังไม่เกิด ไม่ให้เกิดข้ึน, เพ่ือบาปอกุศล-
ธรรมท่ีเกิดข้ึนแล้ว ให้ละไป, เพ่ือกุศลธรรมท่ียังไม่เกิด ให้เกิดข้ึน, เพ่ือกุศลธรรม 
ท่ีเกิดข้ึนแล้ว ให้ต้ังอยู่ ไม่เลือนหาย ให้มีย่ิงๆ ข้ึนไป ให้ไพบูลย์ ให้เจริญ ให้บริบูรณ์ 
(-บาลี มหาวาร. สํ. 1๙/๓๔๖/11๕๓.) -คณะผู้รวบรวม
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เจริญอิทธิบาท 4  
เพ่ือละ อุทธัมภาคิยสัญโญชน์

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๗๔/๑๒๕๑. 

ภิกษุทั้งหลาย อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการ 
เหล่านี้ ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ รูปราคะ อรูปราคะ 
มานะ อุทธัจจะ อวิชชา ภิกษุท้ังหลาย เหล่าน้ีแล  
อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการ.

ภิกษุท้ังหลาย อิทธิบาท ๔ อันภิกษุพึงเจริญ  
เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อกำาหนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ  
อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการเหล่านี้ ภิกษุท้ังหลาย 
อิทธิบาท 4 เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

(๑) ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทสมาธิ 
และปธานสังขาร 

(๒) ย่อมเจรญิอทิธบิาทอนัประกอบดว้ยวิรยิสมาธิ
และปธานสังขาร

(๓) ยอ่มเจรญิอทิธิบาทอนัประกอบดว้ยจติตสมาธิ
และปธานสังขาร

(๔) ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิมังสาสมาธิ 
และปธานสังขาร

๕0 
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ภิกษุทั้งหลาย อิทธิบาท 4 เหล่านี้ อันภิกษุ 
พึงเจริญ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อกำาหนดรู้ เพื่อความสิ้นไป 
เพื่อละ อุทธัมภาคิยสัญโญชน ์๕ ประการแล.
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ผลของการเจริญอิทธิบาท 4 
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๖๕/๑๒๑๗.

ภิกษุทั้งหลาย อิทธิบาท ๔ เหล่านี้ อิทธิบาท ๔  
เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

(๑) ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทสมาธิ 
และปธานสังขาร 

(๒) ย่อมเจรญิอทิธบิาทอนัประกอบดว้ยวิรยิสมาธิ
และปธานสังขาร

(๓) ยอ่มเจรญิอทิธิบาทอนัประกอบดว้ยจติตสมาธิ
และปธานสังขาร

(๔) ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิมังสาสมาธิ 
และปธานสังขาร

ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล อิทธิบาท ๔.

ภกิษทุัง้หลาย เมือ่อทิธบิาท 41 เหลา่นี ้ อนัเจรญิ 
กระทำาใหม้ากแลว้ พงึหวังผลได ้๒ อยา่ง อยา่งใดอยา่งหนึง่  
คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน (ทิฏฺเวธมฺเม อฺา สติ) หรือเมื่อ
ยงัมอีปุาทเิหลอือยู่ ก็จะเปน็อนาคามี (อปุาทเิสเส อนาคามติาติ).

1. ผลของการเจริญอิทธิบาท ๔ ยังได้ตรัสไว้อีกหลายนัย เช่น ได้ผล ๗ อานิสงส์ ๗ 
(สตฺต ผลา สตฺตานิสสา) -บาลี มหาวาร. สํ. 1๙/๓๖๖/1๒1๙. -คณะผู้รวบรวม

๕1 
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เจริญอินทรีย์ ๕  
เพ่ือละ โอรัมภาคิยสัญโญชน์

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๑๖/๑๐๘๔.
1

   

ภิกษุทั้งหลาย โอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการ
เหลา่นี ้ ๕ ประการเปน็อยา่งไร คอื สกักายทฏิฐ ิ วจิกิจิฉา  
สีลัพพตปรามาส กามฉันทะ พยาบาท ภิกษุทั้งหลาย 
เหล่านี้แล โอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการ. 

ภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์  ๕ อันภิกษุพึงเจริญ  
เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อกำาหนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ  
โอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการเหล่านี้ ภิกษุทั้งหลาย 
อินทรีย์ ๕ เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

(๑) ย่อมเจริญสัทธินทรีย ์ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ (ความสละลง)

(๒) ย่อมเจริญวิริยินทรีย์ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วริาคะ อาศยันโิรธ นอ้มไปเพือ่โวสสคัคะ (โวสสฺคคฺปรณิาม)ึ

(๓) ย่อมเจริญสตินทรีย์ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

1. ท่ีมาพระสูตรบาลีได้มีการย่อไว้โดยแสดงท่ี -บาลี มหาวาร. สํ. 1๙/๓1๖/1๐๘๒-1๐๘๙.  
ซ่ึงจะต้องเทียบเคียงจาก -บาลี มหาวาร. สํ. 1๙/๙๐/๓๔๙-๓๕๔.

๕๒ 



154

พุทธวจน - หมวดธรรม 

(๔) ยอ่มเจรญิสมาธนิทรยี ์ อนัอาศยัวเิวก อาศยั
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

(๕) ยอ่มเจรญิปญัญนิทรย์ี อนัอาศยัวเิวก อาศยั
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

ภิกษุทั้งหลาย อินทรี ย์ ๕ เหล่านี้  อันภิกษุ 
พึงเจริญ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อกำาหนดรู้ เพื่อความสิ้นไป 
เพื่อละ โอรัมภาคิยสัญโญชน ์๕ ประการแล.
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เจริญอินทรีย์ ๕  
เพ่ือละ อุทธัมภาคิยสัญโญชน์

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๑๖/๑๐๘๔. 

ภิกษุทั้งหลาย อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการ 
เหล่านี้ ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ รูปราคะ อรูปราคะ 
มานะ อุทธัจจะ อวิชชา ภิกษุทั้งหลาย เหล่าน้ีแล  
อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการ.

ภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์  ๕ อันภิกษุพึงเจริญ  
เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อกำาหนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ  
อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการเหล่านี้ ภิกษุท้ังหลาย 
อินทรีย์ ๕ เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

(๑) ย่อมเจริญสัทธินทรีย์ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

(๒) ย่อมเจริญวิริยินทรีย์ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

(๓) ย่อมเจริญสตินทรีย์ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

(๔) ย่อมเจริญสมาธนิทรีย ์ อนัอาศยัวเิวก อาศยั
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

๕3 



156

พุทธวจน - หมวดธรรม 

(๕) ยอ่มเจรญิปญัญนิทรยี ์ อนัอาศยัวเิวก อาศยั
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

ภิกษุทั้งหลาย อินทรี ย์ ๕ เหล่านี้  อันภิกษุ 
พึงเจริญ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อกำาหนดรู้ เพื่อความสิ้นไป 
เพื่อละ อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการแล.

[ในสูตรอื่นตรัสว่า ให้เจริญอินทรีย์ ๕ มีอันกําจัดราคะ 

เป็นที่สุด มีอันกําจัดโทสะเป็นที่สุด มีอันกําจัดโมหะเป็นที่สุด  

เพือ่ละอทุธมัภาคยิสญัโญชน์ -บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๑๗/๑๐๘๘.  

ตรัสว่า เจริญอินทรีย์ ๕ เป็นไปเพื่อละสัญโญชน์ เพื่อถอนอนุสัย 

เพือ่กาํหนดรูอ้ทัธานะ (ทางไกล หรอื อวิชชา) เพือ่ความสิน้อาสวะ  

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๑๑/๑๐๖๗. -คณะผู้รวบรวม]
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ผลของการเจริญอินทรีย์ ๕
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๑๒/๑๐๖๘.

ภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์ ๕ เหล่านี้ อินทรีย์ ๕ เป็น
อยา่งไร คอื สทัธินทรีย ์ วิริยนิทรีย ์ สตนิทรีย์ สมาธนิทรย์ี  
ปัญญินทรีย ์ ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล อินทรีย์ ๕.

ภิกษุทั้งหลาย เมื่ออินทรีย์ ๕1 เหล่าน้ี อันเจริญ 
กระทำาใหม้ากแลว้ พงึหวงัผลได ้๒ อย่าง อยา่งใดอยา่งหนึง่  
คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน (ทิฏฺเวธมฺเม อฺา สติ) หรือเมื่อ
ยงัมอุีปาทเิหลอือยู ่กจ็ะเปน็อนาคามี (อปุาทเิสเส อนาคามติาติ).

1. ผลของการเจริญอินทรีย์ ๕ ยังได้ตรัสไว้อีกหลายนัย เช่น ได้ผล ๗ อานิสงส์ ๗  
(สตฺต ผลา สตฺตานิสสา) -บาลี มหาวาร. สํ. 1๙/๓1๒/1๐๖๙. -คณะผู้รวบรวม

๕4 
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เจริญพละ ๕  
เพ่ือละ โอรัมภาคิยสัญโญชน์

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๒๓/๑๑๐๑.
1

   

ภิกษุทั้งหลาย โอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการ 
เหลา่นี ้ ๕ ประการเปน็อยา่งไร คอื สกักายทฏิฐ ิ วจิกิจิฉา 
สีลัพพตปรามาส กามฉันทะ พยาบาท ภิกษุทั้งหลาย 
เหล่านี้แล โอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการ. 

ภิกษุทั้งหลาย พละ ๕ อันภิกษุพึงเจริญ เพื่อ 
ความรู้ยิ่ ง เพื่อกำาหนดรู้  เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ  
โอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการเหล่านี้ ภิกษุทั้งหลาย  
พละ ๕ เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

(๑) ย่อมเจริญสัทธาพละ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ (ความสละลง)

(๒) ย่อมเจริญวิริยพละ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วริาคะ อาศยันโิรธ นอ้มไปเพือ่โวสสคัคะ (โวสสฺคคฺปรณิาม)ึ

(๓) ย่อมเจริญสติพละ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

1. ท่ีมาพระสูตรบาลีได้มีการย่อไว้โดยแสดงท่ี -บาลี มหาวาร. สํ. 1๙/๓1๖/1๐๘๒-1๐๘๙.  
ซ่ึงจะต้องเทียบเคียงจาก -บาลี มหาวาร. สํ. 1๙/๙๐/๓๔๙-๓๕๔.

๕๕ 
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(๔) ย่อมเจริญสมาธิพละ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

(๕) ย่อมเจริญปัญญาพละ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

ภิกษุทั้งหลาย พละ ๕ เหล่านี้ อันภิกษุพึงเจริญ 
เพื่อความรู้ย่ิง เพื่อกำาหนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ  
โอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการแล.
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เจริญพละ ๕  
เพ่ือละ อุทธัมภาคิยสัญโญชน์

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๒๓/๑๑๐๒. 

ภิกษุทั้งหลาย อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการ 
เหล่านี้ ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ รูปราคะ อรูปราคะ 
มานะ อุทธัจจะ อวิชชา ภิกษุทั้งหลาย เหล่าน้ีแล  
อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการ.

ภิกษุทั้งหลาย พละ ๕ อันภิกษุพึงเจริญ เพื่อ 
ความรู้ยิ่ ง เพื่อกำาหนดรู้  เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ  
อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการเหล่านี้ ภิกษุท้ังหลาย 
พละ ๕ เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

(๑) ย่อมเจริญสัทธาพละ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

(๒) ย่อมเจริญวิริยพละ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

(๓) ย่อมเจริญสติพละ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

(๔) ย่อมเจริญสมาธิพละ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

๕๖ 
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(๕) ยอ่มเจริญปัญญาพละ อนัอาศยัวเิวก อาศยั
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

ภิกษุทั้งหลาย พละ ๕ เหล่านี้ อันภิกษุพึงเจริญ 
เพื่อความรู้ย่ิง เพื่อกำาหนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ  
อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการแล.

(ในสูตรอื่นตรัสว่า ให้เจริญพละ ๕ มีอันกําจัดราคะ 

เป็นที่สุด มีอันกําจัดโทสะเป็นที่สุด มีอันกําจัดโมหะเป็นที่สุด  

เพ่ือละอทุธัมภาคยิสญัโญชน์ -บาลี มหาวาร. ส.ํ ๑๙/๓๒๕/๑๑๐๖.  

-คณะผู้รวบรวม)
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อินทรีย์ ๕ กับ พละ ๕
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๙๐/๙๗๖.

ภิกษุทั้งหลาย ปริยายที่อินทรีย์ ๕ อาศัยแล้ว เป็น
พละ ๕ ที่พละ ๕ อาศัยแล้ว เป็นอินทรีย์ ๕ มีอยู่ ปริยายที่
อินทรีย์ ๕ อาศัยแล้ว เป็นพละ ๕ ที่พละ ๕ อาศัยแล้ว เป็น
อินทรีย์ ๕ เป็นอย่างไร.

ภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดเป็นสัทธินทรีย์ สิ่งนั้นเป็น 
สทัธาพละ สิง่ใดเปน็สทัธาพละ สิง่นัน้เปน็สทัธินทรีย ์ สิง่ใด 
เป็นวริยินิทรย์ี สิง่น้ันเปน็วริิยพละ สิง่ใดเปน็วริิยพละ สิง่นัน้ 
เปน็วริยินิทรยี ์ สิง่ใดเปน็สตนิทรีย ์สิง่นัน้เปน็สตพิละ สิง่ใด 
เปน็สตพิละ สิง่นัน้เป็นสตนิทรีย ์ สิง่ใดเปน็สมาธินทรยี ์สิง่นัน้ 
เปน็สมาธพิละ สิง่ใดเปน็สมาธพิละ สิง่นัน้เปน็สมาธนิทรยี ์ 
สิ่งใดเป็นปัญญินทรีย์ สิ่งนั้นเป็นปัญญาพละ สิ่งใดเป็น
ปัญญาพละ สิ่งนั้นเป็นปัญญินทรีย์.

ภกิษทุัง้หลาย เปรียบเหมอืนแมน่้ำา ซึง่ไหลไปทางทศิ
ตะวนัออก หลัง่ไปทางทศิตะวนัออก บา่ไปทางทศิตะวนัออก  
ที่ตรงกลางแม่น้ำานั้นมีเกาะ ปริยายที่กระแสแห่งแม่น้ำาน้ัน
อาศยัแลว้ ย่อมถึงซึง่ความนบัวา่กระแสเดยีวมอียู ่อนึง่ ปรยิาย
ท่ีกระแสแห่งแม่น้ำานั้นอาศัยแล้ว ย่อมถึงซึ่งความนับว่า 
สองกระแสมีอยู่.

๕7 
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ภิกษุทั้งหลาย ก็ปริยายที่กระแสแห่งแม่น้ำานั้น 
อาศัยแล้ว ย่อมถึงซึ่งความนับว่ากระแสเดียว เป็นอย่างไร 
คือ น้ำาในที่สุดด้านตะวันออก และในที่สุดด้านตะวันตก 
แหง่เกาะนัน้ ปริยายนีแ้ล ทีก่ระแสแห่งแม่น้ำาน้ันอาศยัแลว้ 
ย่อมถึงซึ่งความนับว่ากระแสเดียว.

ภิกษุทั้งหลาย ก็ปริยายที่กระแสแห่งแม่น้ำานั้น  
อาศัยแล้ว ย่อมถึงซึ่งความนับว่าสองกระแส เป็นอย่างไร  
คือ น้ำาในที่สุดด้านเหนือ และในที่สุดด้านใต้แห่งเกาะน้ัน 
ปริยายนี้แล ที่กระแสแห่งแม่น้ำานั้นอาศัยแล้ว ย่อมถึงซึ่ง
ความนับว่าสองกระแส ฉันใด.

ภิกษุท้ังหลาย ฉันน้ันก็เหมือนกัน ส่ิงใดเป็นสัทธินทรีย์  
สิ่งน้ันเป็นสัทธาพละ สิ่งใดเป็นสัทธาพละ สิ่งนั้นเป็น 
สทัธนิทรยี ์ สิง่ใดเปน็วริิยนิทรีย ์สิง่นัน้เปน็วริยิพละ สิง่ใด 
เป็นวิริยพละ สิ่งน้ันเป็นวิริยินทรีย์ สิ่งใดเป็นสตินทรีย์  
สิ่งนั้นเป็นสติพละ สิ่งใดเป็นสติพละ สิ่งนั้นเป็นสตินทรีย์  
ส่ิงใดเป็นสมาธินทรีย์ ส่ิงน้ันเป็นสมาธิพละ ส่ิงใดเป็นสมาธิพละ  
สิ่งน้ันเป็นสมาธินทรีย์ สิ่งใดเป็นปัญญินทรีย์ สิ่งนั้นเป็น
ปัญญาพละ สิ่งใดเป็นปัญญาพละ สิ่งนั้นเป็นปัญญินทรีย์.

ภิกษุทั้งหลาย เพราะความที่อินทรีย์ ๕ อันเจริญ  
กระทำาให้มากแล้ว ภิกษุจึงกระทำาให้แจ้งซ่ึงเจโตวิมุตติ  
ปญัญาวมิตุต ิอนัหาอาสวะมไิด ้เพราะอาสวะทัง้หลายสิน้ไป 
ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่.
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เจริญโพชฌงค์ 7  
เพ่ือละ โอรัมภาคิยสัญโญชน์

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๘๔/๖๖๘.
1

ภิกษุทั้งหลาย โอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการ 
เหลา่นี ้ ๕ ประการเปน็อยา่งไร คอื สกักายทฏิฐ ิ วจิกิจิฉา 
สีลัพพตปรามาส กามฉันทะ พยาบาท ภิกษุทั้งหลาย 
เหล่านี้แล โอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการ. 

ภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค์ ๗ อันภิกษุพึงเจริญ  
เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อกำาหนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ  
โอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการเหล่านี้ ภิกษุทั้งหลาย 
โพชฌงค์ 7 เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

(๑) ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก 
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพ่ือโวสสัคคะ (ความสละลง)

(๒) ย่อมเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ อันอาศัย
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ 
(โวสฺสคฺคปริณามึ)

1. ท่ีมาพระสูตรบาลีได้มีการย่อไว้โดยแสดงท่ี -บาลี มหาวาร. สํ. 1๙/1๘๔/๖๖๘-๖๗1. 
ซ่ึงจะต้องเทียบเคียงจาก -บาลี มหาวาร. สํ. 1๙/๙๐/๓๔๙-๓๕๔.

๕8 
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(๓) ย่อมเจริญวิริยสัมโพชฌงค ์ อันอาศัยวิเวก 
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

(๔) ย่อมเจริญปีติสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก 
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

(๕) ย่อมเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก  
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

(๖) ย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค ์ อันอาศัยวิเวก 
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

(๗) ย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก  
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

ภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค์ 7 เหล่านี้ อันภิกษุ 
พึงเจริญ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อกำาหนดรู้ เพ่ือความสิ้นไป 
เพื่อละ โอรัมภาคิยสัญโญชน ์๕ ประการแล.
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เจริญโพชฌงค์ 7  
เพ่ือละ อุทธัมภาคิยสัญโญชน์

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๘๔/๖๖๙. 

ภิกษุทั้งหลาย อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการ
เหล่านี้ ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ รูปราคะ อรูปราคะ 
มานะ อุทธัจจะ อวิชชา ภิกษุทั้งหลาย เหล่าน้ีแล  
อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการ.

ภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค์ ๗ อันภิกษุพึงเจริญ
เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อกำาหนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ  
อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการเหล่านี้ ภิกษุท้ังหลาย 
โพชฌงค์ 7 เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

(๑) ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก 
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

(๒) ย่อมเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก  
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

(๓) ย่อมเจริญวิริยสัมโพชฌงค ์ อันอาศัยวิเวก 
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

(๔) ย่อมเจริญปีติสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก 
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

๕9 
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(๕) ย่อมเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก  
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

(๖) ย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค ์ อันอาศัยวิเวก 
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

(๗) ย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก  
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

ภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค์ 7 เหล่านี้ อันภิกษุ 
พึงเจริญ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อกำาหนดรู้ เพื่อความสิ้นไป 
เพื่อละ อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการแล.

(ในสูตรอื่นตรัสว่า ให้เจริญโพชฌงค์ ๗ มีอันกําจัดราคะ 

เป็นที่สุด มีอันกําจัดโทสะเป็นที่สุด มีอันกําจัดโมหะเป็นที่สุด หรือ

เจรญิโพชฌงค ์๗ อนัหยัง่ลงสูอ่มตะ มอีมตะเปน็เบือ้งหนา้ มอีมตะ

เปน็ทีส่ดุ หรอืเจรญิโพชฌงค ์๗ อนันอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน 

โอนไปสู่นิพพาน -บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๘๗/๖๗๗. -คณะผู้

รวบรวม)
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เจริญโพชฌงค์ 7 ย่อมเป็นไปเพ่ือละ  
ธรรมเป็นท่ีต้ังแห่งสัญโญชน์

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๒๕/๔๕๕. 

ภิกษุท้ังหลาย เรายังไม่มองเห็นธรรมอ่ืน แม้อย่างหน่ึง  
อันเจรญิ กระทำาใหม้ากแล้ว ยอ่มเปน็ไปเพือ่ละธรรมเปน็
ที่ตั้งแห่งสัญโญชน์ เหมือนโพชฌงค์ ๗ นี้เลย

ภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค์ ๗ เป็นอย่างไร คือ  
สติสัมโพชฌงค์ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ วิริยสัมโพชฌงค์ 
ปีติสัมโพชฌงค์ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ สมาธิสัมโพชฌงค์ 
อุเบกขาสัมโพชฌงค์.

ภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค์ ๗ อันเจริญ กระทำา 
ให้มากแล้วอย่างไร ย่อมเป็นไปเพื่อละธรรมเป็นที่ตั้งแห่ง
สัญโญชน์ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

(๑) ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก 
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

(๒) ย่อมเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค ์…
(๓) ย่อมเจริญวิริยสัมโพชฌงค ์… 
(๔) ย่อมเจริญปีติสัมโพชฌงค์ … 
(๕) ย่อมเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค ์… 

๖0 
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(๖) ย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ …
(๗) ย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค ์ อันอาศัย

วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
ภกิษทุัง้หลาย โพชฌงค์ 7 อนัเจริญ กระทำาใหม้าก

แลว้อย่างน้ี ย่อมเปน็ไปเพือ่ละธรรมเปน็ทีต่ัง้แหง่สญัโญชน.์

ภิกษุทั้งหลาย ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสัญโญชน์ เป็น
อย่างไร.

ตา เป็นธรรมเป็นท่ีตั้งแห่งสัญโญชน์ เครื่องผูก 
เครื่องจองจำา คือ สัญโญชน์เหล่านั้น ย่อมเกิดที่ตานี้ 

หู เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสัญโญชน์ ...
จมูก เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสัญโญชน์ ...
ลิ้น เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสัญโญชน์ ...
กาย1 เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสัญโญชน์ ...
ใจ เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสัญโญชน์ เครื่องผูก 

เครื่องจองจำา คือ สัญโญชน์เหล่านั้น ย่อมเกิดที่ใจนี้
ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้เรียกว่า ธรรมเป็นที่ต้ังแห่ง

สัญโญชน.์

1. บาลีสยามรัฐ พ.ศ. ๒๔๗๐ ไม่มีตัวย่อให้ทราบเหมือนบาลีสยามรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๘  
-คณะผู้รวบรวม
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ผลของการเจริญโพชฌงค์ 7 (นัยที่ ๑)  

เหตุจากการเจริญอานาปานสต ิ 
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๒๔/๑๔๐๒.

ภกิษทุัง้หลาย ธรรมอนัเอกนัน้มอียู ่ซ่ึงเมือ่เจรญิแลว้ 
ทำาให้มากแล้ว ย่อมทำาธรรมทั้ง ๔ ให้บริบูรณ์ ครั้นธรรม 
ทัง้ ๔ นัน้ อันเจรญิแลว้ ทำาใหม้ากแลว้ ยอ่มทำาธรรมทัง้ ๗ ให้
บริบูรณ์ ครั้นธรรมทั้ง ๗ นั้น อันเจริญแล้ว ทำาให้มากแล้ว  
ย่อมทำาธรรมทั้ง ๒ ให้บริบูรณ์ได้.

ภกิษทุัง้หลาย อานาปานสติสมาธิน้ีแล เป็นธรรม
อันเอก ซ่ึงเม่ือเจริญแล้ว ท�าให้มากแล้ว ย่อมท�าสติปัฏฐาน 4  
ให้บริบูรณ์ สติปัฏฐาน 4 อันเจริญแล้ว ท�าให้มากแล้ว  
ย่อมท�าโพชฌงค์ 7 ให้บริบูรณ์ โพชฌงค์ 7 อันเจริญแล้ว 
ท�าให้มากแล้ว ย่อมท�าวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ได้.

ภิกษุทั้งหลาย ก็อานาปานสติสมาธิ อันเจริญแล้ว 
ทำาให้มากแล้วอย่างไรเล่า จึงทำาสติปัฏฐาน ๔ ให้บริบูรณ์ได้.

ภกิษท้ัุงหลาย ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้ไปแลว้สูป่า่ หรือ 
โคนไม ้หรอืเรอืนวา่งก็ตาม นัง่คูข้าเขา้มาโดยรอบ ตัง้กายตรง  
ดำารงสติเฉพาะหนา้ เธอนัน้ มสีตหิายใจเขา้ มสีตหิายใจออก

๖1 
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เมือ่หายใจเขา้ยาว กรู้็ชดัวา่เราหายใจเขา้ยาว เม่ือ
หายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว

เม่ือหายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น เมื่อ
หายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น

ยอ่มฝกึหดัศกึษาวา่ เรา1เปน็ผูรู้พ้รอ้มเฉพาะซึง่กาย
ทัง้ปวง หายใจเข้า ยอ่มฝึกหดัศึกษาวา่ เราเปน็ผูรู้พ้รอ้มเฉพาะ 
ซึ่งกายทั้งปวง หายใจออก

ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้ท�ากายสังขารให้ร�างับ 
หายใจเข้า ยอ่มฝกึหดัศึกษาวา่ เราเป็นผู้ทำากายสังขารให้รำางับ  
หายใจออก

ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผูรู้้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติ 
หายใจเขา้ ยอ่มฝึกหดัศกึษาวา่ เราเปน็ผูรู้พ้รอ้มเฉพาะซึง่ปตี ิ 
หายใจออก

ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผูรู้้พร้อมเฉพาะซึ่งสุข 
หายใจเข้า ย่อมฝกึหดัศกึษาวา่ เราเปน็ผูรู้พ้รอ้มเฉพาะซึง่สขุ  
หายใจออก

ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่ง 
จิตตสังขาร หายใจเข้า ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้ 
พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขาร หายใจออก

1. สํานวนแปลน้ีมีท้ังคําว่า "เรา" และไม่มีคําว่า "เรา" -คณะผู้รวบรวม
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ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้ท�าจิตตสังขารใหร้�างบั  
หายใจเข้า ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำาจิตตสังขารให้รำางับ  
หายใจออก 

ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผูรู้้พร้อมเฉพาะซึ่งจิต 
หายใจเขา้ ยอ่มฝกึหดัศกึษาวา่ เราเปน็ผูรู้พ้รอ้มเฉพาะซึง่จติ  
หายใจออก

ยอ่มฝกึหดัศกึษาวา่ เราเปน็ผูท้�าจิตใหป้ราโมทยย์ิง่ 
หายใจเขา้ ยอ่มฝกึหดัศึกษาว่า เราเปน็ผูท้ำาจติให้ปราโมทย์ย่ิง  
หายใจออก

ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้ท�าจิตให้ต้ังม่ัน หายใจเข้า  
ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำาจิตให้ตั้งมั่น หายใจออก

ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้ท�าจิตให้ปล่อยอย ู่ 
หายใจเข้า ย่อมฝกึหดัศกึษาวา่ เราเป็นผูท้ำาจติใหป้ลอ่ยอยู ่ 
หายใจออก

ยอ่มฝกึหดัศกึษาวา่ เราเปน็ผู้เห็นซ่ึงความไมเ่ทีย่ง
อยูเ่ปน็ประจ�า หายใจเขา้ ยอ่มฝึกหัดศึกษาวา่ เราเปน็ผูเ้หน็
ซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำา หายใจออก

ยอ่มฝกึหดัศกึษาวา่ เราเปน็ผูเ้หน็ซึง่ความจางคลาย
อยู่เป็นประจ�า หายใจเข้า ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเปน็ผูเ้หน็
ซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำา หายใจออก
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ยอ่มฝกึหดัศกึษาวา่ เราเปน็ผูเ้ห็นซึง่ความดบัไมเ่หลอื 
อยูเ่ป็นประจ�า หายใจเขา้ ยอ่มฝึกหดัศึกษาวา่ เราเปน็ผูเ้หน็
ซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำา หายใจออก

ยอ่มฝกึหดัศึกษาวา่ เราเปน็ผ ูเ้ห็นซ่ึงความสลดัคนื
อยูเ่ปน็ประจ�า หายใจเขา้ ยอ่มฝึกหัดศกึษาว่า เราเปน็ผูเ้หน็
ซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำา หายใจออก

ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุ เมื่อหายใจเข้ายาว ก็
รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเรา
หายใจออกยาว

เมื่อหายใจเข้าสั้น ก็ รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น  
เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น

ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกาย 
ทัง้ปวง หายใจเข้า ยอ่มฝึกหดัศึกษาวา่ เราเปน็ผูรู้พ้รอ้มเฉพาะ 
ซึ่งกายทั้งปวง หายใจออก

ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้ท�ากายสังขารใหร้�างบั 
หายใจเข้า ย่อมฝกึหดัศกึษาวา่ เราเปน็ผูท้ำากายสงัขารใหร้ำางบั  
หายใจออก 

ภกิษทุัง้หลาย สมยันัน้ ภกิษนุัน้ชือ่วา่ เปน็ผูเ้หน็กาย
ในกายอยู่เป็นประจ�า มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ 
มีสติ นำาอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้.
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ภิกษุทั้งหลาย เราย่อมกล่าว ลมหายใจเข้าและ 
ลมหายใจออก ว่าเป็นกายอันหนึ่งๆ ในกายทั้งหลาย.

ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุน้ันในเร่ืองน้ี ภิกษุน้ัน 
ย่อมช่ือว่าเป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำา มีความเพียร
เผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำาอภิชฌาและโทมนัสในโลก
ออกเสียได้. 

ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุ ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า  
เราเปน็ผูรู้้พรอ้มเฉพาะซึง่ปีต ิหายใจเข้า ยอ่มฝกึหดัศกึษาวา่  
เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติ หายใจออก

ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซ่ึงสุข 
หายใจเข้า ย่อมฝกึหัดศกึษาวา่ เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซ่ึงสุข  
หายใจออก

ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่ง 
จิตตสังขาร หายใจเข้า ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้ 
พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขาร หายใจออก

ยอ่มฝึกหดัศกึษาวา่ เราเป็นผู้ท�าจติตสงัขารใหร้�างับ  
หายใจเข้า ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำาจิตตสังขารให้รำางับ  
หายใจออก
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ภิกษุทั้งหลาย สมัยนั้น ภิกษุนั้นชื่อว่า เป็นผู้เห็น
เวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจ�า มีความเพียร 
เผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำาอภิชฌาและโทมนัสในโลก
ออกเสียได้.

ภกิษุทัง้หลาย เราย่อมกล่าวการท�าในใจเป็นอย่างดี
ต่อลมหายใจเข้า และลมหายใจออก ว่าเป็นเวทนาอันหน่ึงๆ 
ในเวทนาท้ังหลาย.

ภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุน้ันในเร่ืองน้ี ภิกษุน้ัน 
ย่อมช่ือว่าเป็นผู้เห็นเวทนาในเวทนาท้ังหลายอยู่เป็นประจำา 
มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำาอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกออกเสียได้. 

ภิกษุท้ังหลาย สมัยใด ภิกษุ ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า  
เราเปน็ผูรู้้พรอ้มเฉพาะซึง่จติ หายใจเขา้ ยอ่มฝกึหดัศกึษาวา่  
เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิต หายใจออก

ย่อมฝกึหดัศึกษาว่า เราเปน็ผูท้�าจติให้ปราโมทยย์ิง่ 
หายใจเขา้ ยอ่มฝึกหดัศกึษาว่า เราเปน็ผูท้ำาจติใหป้ราโมทย์ย่ิง  
หายใจออก

ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้ท�าจิตให้ต้ังม่ัน หายใจเข้า  
ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำาจิตให้ต้ังม่ัน หายใจออก
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ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้ท�าจิตให้ปล่อยอยู่ 
หายใจเข้า ย่อมฝกึหดัศกึษาวา่ เราเป็นผูท้ำาจติใหป้ลอ่ยอยู ่ 
หายใจออก 

ภิกษุทั้งหลาย สมัยนั้น ภิกษุนั้นชื่อว่า เป็นผู้เห็น
จิตในจิตอยู่เป็นประจ�า มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ  
มีสติ นำาอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้. 

ภกิษทุัง้หลาย เราไม่กล่าวการเจริญอานาปานสติ- 
สมาธิ ว่าเป็นส่ิงท่ีมีได้แก่ผู้มีสติอันลืมหลงแล้ว ไม่มี
สัมปชัญญะ (นาห ภิกฺขเว มุฏฺสฺสติสฺส อสมฺปชานสฺส อานาปานสฺสติ

สมาธิภาวน วทามิ).
1

ภกิษทุัง้หลาย เพราะเหตุน้ันในเร่ืองน้ี ภิกษุน้ันยอ่ม
ชือ่วา่เปน็ผู้เหน็จติในจติอยูเ่ปน็ประจำา มคีวามเพียรเผากิเลส 
มีสัมปชัญญะ มีสติ นำาอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสยีได้. 

ภิกษุท้ังหลาย สมัยใด ภิกษุ ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า  
เราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจ�า หายใจเข้า  
ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้เห็นซ่ึงความไม่เท่ียงอยู่เป็นประจำา  
หายใจออก

1. เทียบเคียงได้ท่ี -บาลี มหาวาร. สํ. 1๙/๔1๙/1๓๘๔. และ -บาลี อุปริ. ม. 1๔/1๙๖/๒๘๙.  
-คณะผู้รวบรวม
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ยอ่มฝกึหดัศึกษาวา่ เราเปน็ผูเ้หน็ซึง่ความจางคลาย
อยู่เป็นประจ�า หายใจเข้า ย่อมฝึกหัดศึกษาว่า เราเปน็ผูเ้หน็
ซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำา หายใจออก

ยอ่มฝกึหดัศกึษาว่า เราเปน็ผูเ้ห็นซึง่ความดบัไม่เหลือ 
อยู่เป็นประจ�า หายใจเข้า ยอ่มฝกึหดัศกึษาวา่ เราเป็นผู้เห็นซ่ึง 
ความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำา หายใจออก

ยอ่มฝกึหดัศึกษาวา่ เราเปน็ผู้เห็นซึง่ความสลดัคนื
อยูเ่ป็นประจ�า หายใจเขา้ ยอ่มฝึกหดัศึกษาวา่ เราเปน็ผูเ้หน็
ซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำา หายใจออก

ภิกษุทั้งหลาย สมัยนั้น ภิกษุนั้นชื่อว่า เป็นผู้เห็น
ธรรมในธรรมทัง้หลายอยู่เปน็ประจ�า มคีวามเพียรเผากิเลส 
มีสัมปชัญญะ มีสติ นำาอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสยีได้.

เธอเห็นการละอภิชฌาและโทมนัสทั้งหลายด้วย
ปัญญา จึงเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะเป็นอย่างดี (โส ยนฺตำ โหติ 

อภิชฌฺาโทมนสสฺาน� ปหาน� ต� ปฺาย ทสิวฺา สาธกุำ อชฌฺเุปกขิฺตา โหต)ิ.
1

ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุน้ันในเร่ืองน้ี ภิกษุน้ัน 
ย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำา 
มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำาอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกออกเสียได้.

1. -บาลี อุปริ. ม. 1๔/1๙๗/๒๙๐. มีเน้ือความว่า โส ยนฺต อภิชฺฌาโทมนสฺสาน ปหาน 
ปญฺญาย ทิสฺวา สาธุก อชฺฌุเปกฺขิตา โหติ (ไม่มีคําว่า โหติ) -คณะผู้รวบรวม
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ภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติสมาธิ อันเจริญแล้ว
อย่างน้ี ท�าให้มากแล้วอย่างน้ี ย่อมท�าสติปัฏฐาน 4  
ให้บริบูรณ์ได้. 

ภิกษุทั้งหลาย ก็สติปัฏฐาน ๔ อันเจริญแล้ว ทำาให้
มากแล้วอย่างไรเล่า จึงทำาโพชฌงค์ ๗ ให้บริบูรณ์ได้.

ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุเป็นผู้เห็นกายในกาย
อยู่เป็นประจำา มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ  
นำาอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ สมัยนั้น สติของ
ภิกษุผู้เข้าไปตั้งไว้แล้ว เป็นธรรมชาติไม่ลืมหลง (อุปฏฺิตสฺส 

ตสฺมึ สมเย สติ โหติ อสมฺมุฏฺา).
ภกิษทุัง้หลาย สมยัใด สตขิองภกิษผุูเ้ข้าไปตัง้ไวแ้ลว้  

เป็นธรรมชาติไม่ลืมหลง (ภิกฺขุโน อุปฏฺิตา สติ โหติ อสมฺมุฏฺา) 
สมัยน้ัน สติสัมโพชฌงค์ ก็เป็นอันว่าภิกษุน้ันปรารภแล้ว 
สมัยน้ัน ภิกษุช่ือว่าย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์ สมัยน้ัน  
สติสัมโพชฌงค์ของภิกษุชื่อว่าถึงความเจริญบริบูรณ์.

เธอน้ัน เม่ือเป็นผู้มีสติเชน่นัน้อยู ่ ยอ่มทำาการเลอืก  
ย่อมทำาการเฟ้น ย่อมทำาการใคร่ครวญซ่ึงธรรมน้ันด้วยปัญญา 

(โส ตถา สโต วิหรนฺโต ต ธมฺม ปฺาย ปวิจินติ ปวิจรติ ปริวีมสมาปชฺชติ).
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ภกิษทุัง้หลาย สมยัใด ภิกษเุมือ่เปน็ผูมี้สติเชน่นัน้อยู ่ 
ย่อมทำาการเลือก ย่อมทำาการเฟ้น ย่อมทำาการใคร่ครวญ 
ซึ่งธรรมนั้นด้วยปัญญา (ภิกฺขุ ตถา สโต วิหรนฺโต ต ธมฺม ปฺาย  

ปวจินิต ิปวจิรต ิปรวิมีสมาปชชฺต)ิ สมยันัน้ ธมัมวจิยสมัโพชฌงค ์
ก็เปน็อนัวา่ภกิษนุัน้ปรารภแลว้ สมยันัน้ ภิกษุช่ือวา่ย่อมเจรญิ 
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ สมัยนั้น ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ของ
ภิกษุชื่อว่าถึงความเจริญบริบูรณ์. 

เธอน้ัน เมื่อเลือกเฟ้น ใคร่ครวญอยู่ซึ่งธรรมน้ัน
ด้วยปัญญา ความเพียรอันไม่ย่อหย่อน ชื่อว่าเป็นธรรม
อันภิกษุนั้นปรารภแล้ว (ตสฺส ต ธมฺม ปฺาย ปวิจินโต ปวิจรโต 

ปริวีมสมาปชฺชโต อารทฺธ โหติ วิริย อสลฺลีน).
ภิกษุท้ังหลาย สมัยใด ภิกษุนั้น เม่ือเลือกเฟ้น 

ใคร่ครวญอยู่ซึ่งธรรมนั้นด้วยปัญญา ความเพียรอันไม่
ย่อหย่อน ชื่อว่าเป็นธรรมอันภิกษุนั้นปรารภแล้ว (ภิกฺขุโน ต 

ธมมฺ ปฺาย ปวจินิโต ปวจิรโต ปรวิมีสมาปชชฺโต อารทธฺ โหต ิวริิย อสลลฺนี)  
สมัยนั้น วิริยสัมโพชฌงค์ ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้ว 
สมัยน้ัน ภิกษุช่ือว่าย่อมเจริญวิริยสัมโพชฌงค์ สมัยน้ัน  
วิริยสัมโพชฌงค์ของภิกษุชื่อว่าถึงความเจริญบริบูรณ์. 

เธอนัน้ เมือ่มคีวามเพยีรอนัปรารภแลว้ ปตีอินัเปน็
นิรามิสก็เกิดขึ้น (อารทฺธวิริยสฺส อุปฺปชฺชติ ปีติ นิรามิสา).
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ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุนั้น เมื่อมีความเพียร
อันปรารภแล้ว ปีติอันเป็นนิรามิสก็เกิดขึ้น (ภิกฺขุโน อารทฺธ- 

วิริยสฺส อุปฺปชฺชติ ปีติ นิรามิสา) สมัยนั้น ปีติสัมโพชฌงค์ ก็เป็น
อันว่าภิกษุน้ันปรารภแล้ว สมัยนั้น ภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญ 
ปีติสัมโพชฌงค์ สมัยนั้น ปีติสัมโพชฌงค์ของภิกษุชื่อว่า 
ถึงความเจริญบริบูรณ์. 

เธอนั้น เมื่อมีใจประกอบด้วยปีติ แม้กายก็รำางับ 
แม้จิตก็รำางับ (ปีติมนสฺส กาโยปิ ปสฺสมฺภติ จิตฺตมฺปิ ปสฺสมฺภติ). 

ภกิษทุัง้หลาย สมยัใด ภิกษุนัน้ เมือ่มใีจประกอบดว้ย
ปตี ิ แมก้ายก็รำางบั แมจ้ติกร็ำางบั (ภกิขฺโุน ปตีมินสฺส กาโยป ิปสสฺมภฺต ิ 

จติตฺมปฺ ิปสสฺมภฺต)ิ สมยันัน้ ปสัสทัธสิมัโพชฌงค ์กเ็ปน็อันวา่
ภกิษนุัน้ปรารภแลว้ สมัยน้ัน ภิกษุช่ือว่าย่อมเจริญปัสสัทธิ-
สัมโพชฌงค์ (ปสฺสทฺธสิมโฺพชฌฺงคฺ) สมัยน้ัน ปสัสทัธสิมัโพชฌงค์
ของภิกษุชื่อว่าถึงความเจริญบริบูรณ์. 

เธอน้ัน เม่ือมีกายอันสงบแล้ว มีความสุขอยู่  
จิตย่อมต้ังม่ัน (ปสฺสทฺธกายสฺส สุขิโน จิตฺต สมาธิยติ).

ภกิษทุัง้หลาย สมยัใด ภิกษุน้ัน เม่ือมีกายอันสงบแล้ว  
มีความสุขอยู่ จิตย่อมต้ังม่ัน (ภิกฺขุโน ปสฺสทฺธกายสฺส สุขิโน จิตฺต สมาธิยติ)  
สมัยน้ัน สมาธสัิมโพชฌงค ์กเ็ปน็อนัวา่ภกิษนุัน้ปรารภแลว้  
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สมัยน้ัน ภิกษุช่ือว่าย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ (สมาธิสมฺโพชฺฌงฺค)  
สมัยน้ัน สมาธิสัมโพชฌงค์ของภิกษุช่ือว่าถึงความเจริญบริบูรณ์.

เธอเปน็ผูม้จีติตัง้มัน่แลว้ จงึเปน็ผูเ้ขา้ไปเพง่เฉพาะ
เป็นอย่างด ี(โส ตถา สมาหิต จิตฺต สาธุก อชฺฌุเปกฺขิตา โหติ).

ภกิษทุัง้หลาย สมยัใด ภกิษุ เป็นผู้มจิีตตัง้มัน่แลว้ 
จงึเป็นผู้เขา้ไปเพง่เฉพาะเปน็อยา่งดี (ภกิขฺ ุตถา สมาหติ จติตฺ  

สาธกุ อชฌฺเุปกขฺติา โหต)ิ สมยันัน้ อเุบกขาสมัโพชฌงค ์ก็เปน็
อันว่าภิกษุน้ันปรารภแล้ว สมัยนั้น ภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญ 
อุเบกขาสมัโพชฌงค ์ สมยันัน้ อเุบกขาสมัโพชฌงคข์องภกิษุ
ชื่อว่าถึงความเจริญบริบูรณ์. 

ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุเป็นผู้เห็นเวทนา 
ในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำา มีความเพียรเผากิเลส  
มสัีมปชญัญะ มีสติ นำาอภชิฌาและโทมนสัในโลกออกเสยีได ้ 
สมัยน้ัน สติของภิกษุผู้เข้าไปต้ังไว้แล้ว เป็นธรรมชาติ 
ไม่ลืมหลง …

ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุเป็นผู้เห็นจิตในจิต
อยู่เป็นประจำา มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ  
นำาอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ สมัยนั้น สติของ
ภิกษุผู้เข้าไปตั้งไว้แล้ว เป็นธรรมชาติไม่ลืมหลง … 
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ภกิษทุัง้หลาย สมยัใด ภกิษเุปน็ผูเ้ห็นธรรมในธรรม
ทัง้หลายอยู่เป็นประจำา มีความเพยีรเผากเิลส มสัีมปชัญญะ 
มีสติ นำาอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ สมัยนั้น  
สติของภิกษุผู้เข้าไปตั้งไว้แล้ว เป็นธรรมชาติไม่ลืมหลง.

ภกิษทุัง้หลาย สมยัใด สตขิองภกิษผุูเ้ข้าไปตัง้ไวแ้ลว้  
เป็นธรรมชาติไม่ลืมหลง สมัยนั้น สติสัมโพชฌงค์  
ก็เป็นอันว่าภิกษุน้ันปรารภแล้ว สมัยน้ัน ภิกษุช่ือว่าย่อมเจริญ
สติสัมโพชฌงค์ สมัยนั้น สติสัมโพชฌงค์ของภิกษุชื่อว่า 
ถึงความเจริญบริบูรณ์.

เธอน้ัน เม่ือเป็นผู้มีสติเช่นนั้นอยู่ ย่อมทำาการเลือก 
ยอ่มทำาการเฟน้ ย่อมทำาการใคร่ครวญซึง่ธรรมนัน้ดว้ยปญัญา. 

ภกิษทุัง้หลาย สมัยใด ภิกษุเม่ือเป็นผู้มีสติเชน่นัน้อยู ่ 
ย่อมทำาการเลือก ย่อมทำาการเฟ้น ย่อมทำาการใคร่ครวญ
ซึ่งธรรมนั้นด้วยปัญญา สมัยน้ัน ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์  
ก็เป็นอันว่าภิกษุน้ันปรารภแล้ว สมัยน้ัน ภิกษุช่ือว่าย่อมเจริญ 
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ สมัยน้ัน ธมัมวจิยสมัโพชฌงค์ของภกิษุ
ชื่อว่าถึงความเจริญบริบูรณ์. 

เธอน้ัน เมื่อเลือกเฟ้น ใคร่ครวญอยู่ซึ่งธรรมน้ัน
ด้วยปัญญา ความเพียรอันไม่ย่อหย่อน ชื่อว่าเป็นธรรม
อันภิกษุนั้นปรารภแล้ว.
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ภกิษทุัง้หลาย สมัยใด ภิกษุน้ัน เม่ือเลือกเฟ้น ใคร่ครวญ 
อยู่ซึง่ธรรมน้ันดว้ยปญัญา ความเพียรอนัไมย่อ่หยอ่น ชือ่วา่
เปน็ธรรมอนัภกิษนุัน้ปรารภแลว้ สมยันัน้ วริยิสมัโพชฌงค ์
ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้ว สมัยนั้น ภิกษุชื่อว่าย่อม
เจริญวิริยสัมโพชฌงค์ สมัยนั้น วิริยสัมโพชฌงค์ของภิกษุ
ชื่อว่าถึงความเจริญบริบูรณ์. 

เธอนัน้ เม่ือมีความเพียรอันปรารภแล้ว ปีติอันเป็น 
นิรามิสก็เกิดขึ้น.

ภกิษท้ัุงหลาย สมยัใด ภิกษุนัน้ เมือ่มคีวามเพยีรอนั 
ปรารภแล้ว ปีติอันเป็นนิรามิสก็เกิดข้ึน สมัยน้ัน ปีติสัมโพชฌงค์  
ก็เปน็อนัวา่ภกิษนุัน้ปรารภแลว้ สมยันัน้ ภิกษุช่ือวา่ย่อมเจรญิ 
ปีติสัมโพชฌงค์ สมัยนั้น ปีติสัมโพชฌงค์ของภิกษุชื่อว่า 
ถึงความเจริญบริบูรณ์. 

เธอนั้น เมื่อมีใจประกอบด้วยปีติ แม้กายก็รำางับ 
แม้จิตก็รำางับ (ปีติมนสฺส กาโยปิ ปสฺสมฺภติ จิตฺตมฺปิ ปสฺสมฺภติ). 

ภิกษุท้ังหลาย สมยัใด ภกิษุนัน้ เมือ่มใีจประกอบด้วย 
ปีต ิแมก้ายกร็ำางบั แมจ้ติกร็ำางับ (ภกิขฺโุน ปตีมินสฺส กาโยป ิปสสฺมภฺต ิ 

จติตฺมปฺ ิปสสฺมฺภต)ิ สมยันัน้ ปสัสทัธสิมัโพชฌงค ์ก็เปน็อันวา่
ภกิษุนัน้ปรารภแลว้ สมยันัน้ ภกิษชุือ่วา่ยอ่มเจริญปัสสทัธ-ิ 
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สมัโพชฌงค ์(ปสสฺทธฺสิมโฺพชฺฌงคฺ) สมยันัน้ ปัสสทัธิสมัโพชฌงค์
ของภิกษุชื่อว่าถึงความเจริญบริบูรณ์. 

เธอน้ัน เม่ือมีกายอันสงบแล้ว มีความสุขอยู่  
จิตย่อมต้ังม่ัน (ปสฺสทฺธกายสฺส สุขิโน จิตฺต สมาธิยติ).

ภิกษุท้ังหลาย สมัยใด ภิกษุน้ัน เม่ือมีกายอันสงบแล้ว 
มีความสุขอยู่ จิตย่อมต้ังม่ัน (ภิกฺขุโน ปสฺสทฺธกายสฺส สุขิโน จิตฺต 

สมาธิยติ) สมัยนั้น สมาธิสัมโพชฌงค์ ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้น
ปรารภแลว้ สมยันัน้ ภกิษุชือ่วา่ยอ่มเจริญสมาธิสมัโพชฌงค ์
(สมาธิสมฺโพชฺฌงฺค) สมยันัน้ สมาธิสมัโพชฌงคข์องภกิษชุือ่วา่
ถึงความเจริญบริบูรณ์. 

เธอเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นแล้ว จึงเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะ
เป็นอย่างดี.

ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุ เป็นผู้มีจิตตั้งมั่นแล้ว 
จึงเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะเป็นอย่างดี สมัยนั้น อุเบกขา-
สัมโพชฌงค ์ ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้ว สมัยน้ัน  
ภกิษชุือ่ว่าย่อมเจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงค ์ สมยันัน้ อเุบกขา-
สัมโพชฌงค์ของภิกษุชื่อว่าถึงความเจริญบริบูรณ์.

ภิกษุทั้งหลาย สติปัฏฐาน ๔ อันเจริญแล้ว ทำาให้ 
มากแล้ว อย่างนี้แล ย่อมทำาโพชฌงค์ ๗ ให้บริบูรณ์ได้.
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ภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค์ ๗ อันเจริญแล้ว ทำาให้
มากแล้วอย่างไรเล่า จึงจะทำาวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ได้. 

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อาศัย

วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
ย่อมเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อาศัย 

วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
ย่อมเจริญวิริยสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อาศัย

วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
ย่อมเจริญปีติสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อาศัย

วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
ย่อมเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อาศัย 

วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
ยอ่มเจรญิสมาธสิมัโพชฌงค ์ อนัอาศยัวเิวก อาศยั

วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
ย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อาศัย 

วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
ภกิษทุัง้หลาย โพชฌงค์ 7 อันเจริญแล้ว ทำาให้มากแล้ว  

อย่างน้ีแล ย่อมท�าวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ได้ ดังนี้.
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ผลของการเจริญโพชฌงค์ 7 (นัยท่ี ๒) 

เหตุจากการได้ฟังธรรม  

แล้วระลึกถึง ตรึกถึงธรรมน้ัน 

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๙๘/๓๗๓.

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล 
เปน็ผู้ถงึพรอ้มดว้ยสมาธิ เปน็ผูถ้งึพร้อมดว้ยปญัญา เปน็ 
ผูถ้งึพรอ้มดว้ยวมิตุติ เปน็ผูถ้งึพร้อมดว้ยวมิตุตญิาณทสัสนะ  
การได้เห็นภิกษุเหล่านั้นก็ดี การได้ฟังภิกษุเหล่าน้ันก็ดี  
การเข้าไปหาภิกษุเหล่าน้ันก็ดี การเข้าไปน่ังใกล้ภิกษุเหล่าน้ันก็ดี  
การระลกึถงึภกิษเุหลา่นัน้กดี็ การบวชตามภกิษเุหลา่น้ันก็ด ี 
แต่ละอยา่งๆ เรากลา่ววา่มอีปุการะมาก ข้อนัน้เพราะเหตอุะไร  
เพราะว่าผู้ท่ีได้ฟังธรรมของภิกษุเห็นปานน้ันแล้ว ย่อมหลีกออก
อยูด้่วย ๒ วธิ ี คอื หลกีออกดว้ยกาย และหลกีออกดว้ยจติ  
เมือ่เธอหลกีออกอยู่อยา่งนัน้แลว้ ยอ่มระลึกถงึ ยอ่มตรกึถงึ 
ธรรมนั้น.

ภิกษทุัง้หลาย สมยัใด ภิกษุหลกีออกอยูอ่ยา่งน้ันแลว้  
ยอ่มระลกึถึง ย่อมตรกึถงึธรรมนัน้ สมยันัน้ สตสิมัโพชฌงค ์
ก็เป็นอันว่าภิกษุน้ันปรารภแล้ว สมัยน้ัน ภิกษุช่ือว่าย่อมเจริญ 
สติสัมโพชฌงค์ สมัยนั้น สติสัมโพชฌงค์ของภิกษุชื่อว่า 
ถึงความเจริญบริบูรณ์ …

๖๒ 



187

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเป็นผู้ มีสติเช่นนั้นอยู่  
ย่อมทำาการเลือก ย่อมทำาการเฟ้น ย่อมทำาการใคร่ครวญ 
ซึ่งธรรมนั้นด้วยปัญญา สมัยน้ัน ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์  
ก็เป็นอันว่าภิกษุน้ันปรารภแล้ว …

ภิกษุท้ังหลาย สมัยใด ภิกษุนั้น เม่ือเลือกเฟ้น 
ใคร่ครวญอยู่ซึ่งธรรมนั้นด้วยปัญญา ความเพียรอันไม่
ยอ่หย่อน ชือ่ว่าเปน็ธรรมอนัภิกษุนัน้ปรารภแลว้ สมัยนัน้  
วิริยสัมโพชฌงค ์ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้ว … 

ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุนั้น เม่ือมีความเพียร
อันปรารภแล้ว ปีติอันเป็นนิรามิสก็เกิดขึ้น สมัยนั้น ปีติ- 
สัมโพชฌงค์ ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้ว …

ภิกษุท้ังหลาย สมัยใด ภิกษุนั้น เมื่อมีใจประกอบ
ด้วยปีติ แม้กายก็รำางับ แม้จิตก็รำางับ สมัยน้ัน ปัสสัทธิ- 
สัมโพชฌงค์ ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้ว …

ภิกษุท้ังหลาย สมัยใด ภิกษุน้ัน เม่ือมีกายอันสงบแล้ว  
มีความสุขอยู่ จิตย่อมต้ังม่ัน สมัยนั้น สมาธิสัมโพชฌงค์  
ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้ว …

ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุ เป็นผู้มีจิตต้ังมั่นแล้ว 
จึงเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะเป็นอย่างดี สมัยนั้น อุเบกขา- 
สมัโพชฌงค์ กเ็ปน็อนัวา่ภกิษนุัน้ปรารภแลว้ สมยัน้ัน ภกิษุ
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ชื่อว่าย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ สมัยนั้น อุเบกขา- 
สัมโพชฌงค์ของภิกษุชื่อว่าถึงความเจริญบริบูรณ์.

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อโพชฌงค์ ๗ เหล่านี้ อันเจริญ 
กระทำาให้มากแลว้อย่างนี ้ ผล ๗ ประการ อานสิงส ์๗ ประการ  
ย่อมเป็นสิ่งที่หวังได้ คือ 

(๑) ย่อมสำาเรจ็ในปจัจบุนั (ทฏิเฺว ธมเฺม ปฏกิจจฺ อฺ 

อาราเธติ)

(๒) ถ้าไม่สำาเร็จในปัจจุบัน ย่อมส�าเร็จในกาล
แห่งมรณะ (โน เจ ทิฏฺเว ธมเฺม ปฏกิจจฺ อฺ อาราเธต ิ อถ มรณกาเล  

อฺ อาราเธติ) 

(๓) ถ้าไม่สำาเร็จในปัจจุบัน และไม่สำาเร็จในกาล
แหง่มรณะ เพราะโอรัมภาคยิสญัโญชน ์๕ สิน้ไป ยอ่มเปน็ 
อันตราปรินิพพายี (โน เจ ทิฏฺเว ธมฺเม ปฏิกจฺจ อฺ อาราเธติ  

โน เจ มรณกาเล อฺ อาราเธต ิ อถ ปจฺนนฺ โอรมภฺาคยิาน สโฺชนาน  

ปริกฺขยา อนฺตราปรินิพฺพายี โหติ)

(๔) ถ้าไม่สำาเร็จในปัจจุบัน ไม่สำาเร็จในกาลแห่ง
มรณะ เพราะโอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ สิ้นไป ไม่ได้เป็น
อันตราปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ สิ้นไป 
ย่อมเป็นอุปหัจจปรินิพพายี (โน เจ ทิฏฺเว ธมฺเม ปฏิกจฺจ อฺ  

อาราเธติ โน เจ มรณกาเล อฺ อาราเธติ โน เจ ปจฺนนฺ โอรมฺภาคยิาน  

สโฺชนาน ปรกิขฺยา อนฺตราปรนิิพพฺาย ีโหต ิ อถ ปจฺนนฺ โอรมภฺาคยิาน  

สฺโชนาน ปริกฺขยา อุปหจฺจปรินิพฺพายี โหติ)
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(๕) ถ้าไม่สำาเร็จในปัจจุบัน ไม่สำาเร็จในกาลแห่ง
มรณะ เพราะโอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ สิ้นไป ไม่ได้เป็น
อันตราปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ สิ้นไป  
ไม่ได้เป็นอุปหัจจปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิยสัญโญชน์์ ๕  
สิน้ไป ยอ่มเปน็อสังขารปรินิพพาย ี(โน เจ ทฏิเฺว ธมเฺม ปฏกิจจฺ  

อฺ อาราเธติ โน เจ มรณกาเล อฺ อาราเธติ โน เจ ปฺจนฺน  

โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน ปริกฺขยา อนฺตราปรินิพฺพายี โหติ โน เจ  

ปจฺนนฺ โอรมมภฺาคยิาน สโฺชนาน ปรกิขฺยา อปุหจจฺปรนิพิพฺายี โหต ิ 

อถ ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน ปริกฺขยา อสงฺขารปรินิพฺพายี โหติ)

(๖) ถ้าไม่สำาเร็จในปัจจุบัน ไม่สำาเร็จในกาลแห่ง
มรณะ เพราะโอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ สิ้นไป ไม่ได้เป็น
อันตราปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ สิ้นไป  
ไม่ได้เป็นอุปหัจจปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕  
ส้ินไป ไม่ได้เป็นอสังขารปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิย- 
สัญโญชน์ ๕ สิน้ไป ยอ่มเปน็สสงัขารปรนิพิพาย ี(โน เจ ทฏิเฺว  

ธมเฺม ปฏกิจจฺ อฺ อาราเธต ิ โน เจ มรณกาเล อฺ อาราเธติ โน เจ 

ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน ปริกฺขยา อนฺตราปรินิพฺพายี โหติ 

โน เจ ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน ปริกฺขยา อุปหจฺจปรินิพฺพา

ยี โหติ โน เจ ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน ปริกฺขยา อสงฺขาร- 

ปรินิพฺพายี โหติ อถ ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน ปริกฺขยา  

สสงฺขารปรินิพฺพายี โหติ)
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(๗) ถ้าไม่สำาเร็จในปัจจุบัน ไม่สำาเร็จในกาลแห่งมรณะ  
เพราะโอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ สิ้นไป ไม่ได้เป็นอันตรา- 
ปรนิพิพายี เพราะโอรมัภาคิยสญัโญชน ์๕ สิน้ไป ไม่ได้เป็น
อุปหัจจปรินิพพายีี เพราะโอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ สิ้นไป  
ไม่ได้เป็นอสังขารปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ส้ินไป  
ไม่ได้เป็นสสังขารปรินิพพายี เพราะโอรัมภาคิยสัญโญชน์์ ๕  
ส้ินไป ย่อมเป็นอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี (โน เจ ทิฏฺเว ธมฺเม  

ปฏกิจจฺ อฺ อาราเธต ิ โน เจ มรณกาเล อฺ อาราเธต ิ โน เจ ปจฺนนฺ  

โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน ปริกฺขยา อนฺตราปรินิพฺพายี โหติ โน เจ 

ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน ปริกฺขยา อุปหจฺจปรินิพฺพายี โหติ 

โน เจ ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน ปริกฺขยา อสงฺขารปรินิพฺพา

ยี โหติ โน เจ ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน ปริกฺขยา สสงฺขาร- 

ปรินิพฺพายี โหติ อถ ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน ปริกฺขยา  

อุทฺธโสโต โหติ อกนิฏฺคามี)

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อโพชฌงค์ ๗ เหล่านี้ อันเจริญ 
กระทำาให้มากแล้วอย่างนี้ ผล 7 ประการ อานิสงส์ 7  
ประการเหล่านี้แล ย่อมเป็นสิ่งที่หวังได้.
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เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ 8  
เพ่ือละ โอรัมภาคิยสัญโญชน์

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๙๐/๓๔๙.

ภิกษุทั้งหลาย โอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการ 
เหลา่นี ้ ๕ ประการเปน็อยา่งไร คอื สกักายทฏิฐ ิ วจิกิจิฉา 
สีลัพพตปรามาส กามฉันทะ พยาบาท ภิกษุทั้งหลาย 
เหล่านี้แล โอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการ. 

ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุพึงเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ด้วยองค ์๘ เพือ่ความรูย้ิง่ เพือ่กำาหนดรู ้ เพ่ือความสิน้ไป  
เพือ่ละ โอรมัภาคยิสญัโญชน ์๕ ประการเหลา่นี ้ ภิกษทุัง้หลาย  
อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ 8 เป็นอย่างไร คือ  
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

(๑) ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ (ความสละลง)

(๒) ย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะ อันอาศัยวิเวก อาศัย 
วริาคะ อาศยันโิรธ นอ้มไปเพือ่โวสสคัคะ (โวสสฺคคฺปรณิาม)ึ

(๓) ยอ่มเจริญสัมมาวาจา อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

๖3 
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(๔) ย่อมเจริญสัมมากัมมันตะ อันอาศัยวิเวก อาศัย 
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

(๕) ย่อมเจริญสัมมาอาชีวะ อันอาศัยวิเวก อาศัย 
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

(๖) ย่อมเจริญสัมมาวายามะ อันอาศัยวิเวก อาศัย 
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

(๗) ย่อมเจริญสัมมาสต ิ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

(๘) ย่อมเจรญิสมัมาสมาธ ิ อนัอาศยัวเิวก อาศยั
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

ภิกษุทั้งหลาย อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ 8 
เหล่านี้ อันภิกษุพึงเจริญ เพ่ือความรู้ยิ่ง เพ่ือกำาหนดรู้ 
เพ่ือความส้ินไป เพ่ือละ โอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการแล.
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เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ 8  
เพ่ือละ อุทธัมภาคิยสัญโญชน์

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๙๐/๓๕๑. 

ภิกษุท้ังหลาย อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการ 
เหล่าน้ี ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ รูปราคะ อรูปราคะ 
มานะ อุทธัจจะ อวิชชา ภิกษุทั้งหลาย เหล่าน้ีแล  
อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการ.

ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุพึงเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ด้วยองค์ ๘ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อกำาหนดรู้ เพื่อความสิ้นไป 
เพื่อละ อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ประการเหล่านี้ ภิกษุ 
ทัง้หลาย อริยมรรคอันประกอบด้วยองค ์๘ เปน็อยา่งไร คอื 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

(๑) ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

(๒) ย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะ อันอาศัยวิเวก อาศัย 
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

(๓) ยอ่มเจริญสัมมาวาจา อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

(๔) ย่อมเจริญสัมมากัมมันตะ อันอาศัยวิเวก อาศัย 
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

๖4 
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(๕) ย่อมเจริญสัมมาอาชีวะ อันอาศัยวิเวก อาศัย 
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

(๖) ย่อมเจริญสัมมาวายามะ อันอาศัยวิเวก อาศัย 
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

(๗) ย่อมเจริญสัมมาสต ิ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

(๘) ย่อมเจรญิสมัมาสมาธ ิ อนัอาศยัวเิวก อาศยั
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

ภิกษุทั้งหลาย อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ 8 
เหล่านี้ อันภิกษุพึงเจริญ เพ่ือความรู้ยิ่ง เพ่ือกำาหนดรู้ 
เพ่ือความส้ินไป เพ่ือละ อุทธมัภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการแล.

(ในสูตรอื่นตรัสว่า ให้เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วย 

องค์ ๘ มีอันกําจัดราคะเป็นที่สุด มีอันกําจัดโทสะเป็นที่สุด มีอัน

กําจัดโมหะเป็นที่สุด หรือเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  

อันหยั่งลงสู่อมตะ มีอมตะเป็นเบื้องหน้า มีอมตะเป็นที่สุด หรือ

เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อันน้อมไปสู่นิพพาน  

โน้มไปสู่นิพพาน โอนไปสู่นิพพาน เพ่ือละอุทธัมภาคิยสัญโญชน์  

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๙๒/๓๕๔. -คณะผู้รวบรวม)
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เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ 8  
ละสัญโญชน์ได้ไม่ยาก

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๗๖/๒๘๘.  

ภกิษทุัง้หลาย เมือ่เรือเดนิสมทุรทีผ่กูดว้ยเคร่ืองผกู  
คือหวาย แช่อยู่ในน้ำาตลอด ๖ เดือน เขายกขึ้นบกใน 
ฤดูหนาว เครื่องผูกต้องลมและแดดแล้ว อันฝนตกรดแล้ว 
ยอ่มจะเสยีไป ผไุป โดยไมย่ากเลย ฉนัใดกฉ็นัน้ัน เม่ือภิกษ ุ
เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ กระทำาให้มาก 
ซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ สัญโญชน์ท้ังหลาย
ยอ่มสงบไป หมดไป โดยไมย่ากเลย (อปปฺกสเิรเนว สโฺชนาน ิ 

ปฏิปฺปสฺสมฺภนฺติ ปูติกานิ ภวนฺติ).
ภกิษทุัง้หลาย ภิกษุเมือ่เจริญอริยมรรคอนัประกอบ

ด้วยองค์ ๘ กระทำาให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วย 
องค์ ๘ อย่างไรเล่า สัญโญชน์ทั้งหลายจึงสงบไป หมดไป  
โดยไม่ยากเลย ภิกษุ ท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้   
ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย
นิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ ย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะ ... 
ยอ่มเจรญิสัมมาวาจา … ยอ่มเจรญิสัมมากมัมนัตะ … ยอ่ม
เจรญิสมัมาอาชวีะ … ยอ่มเจริญสมัมาวายามะ … ยอ่มเจริญ

๖๕ 
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สัมมาสต ิ… ยอ่มเจรญิสมัมาสมาธิ อนัอาศยัวเิวก อาศยั
วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ.

ภกิษทุัง้หลาย เมือ่เจรญิอรยิมรรคอนัประกอบดว้ย
องค์ ๘ กระทำาให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ 
อยา่งน้ีแล สญัโญชน์ทัง้หลายจงึสงบ หมดไป โดยไมย่ากเลย.



พุทธวจน - หมวดธรรม 

197

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ 8  
เพ่ือละ อนุสัย 7

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๘๙/๓๔๑.

ภกิษทุัง้หลาย อนสุยั 7 อยา่งนี ้ ๗ อย่างเปน็อย่างไร  
ได้แก ่อนสุยัคอืกามราคะ อนสุยัคอืปฏฆิะ อนสุยัคอืทฏิฐ ิ
อนุสัยคือวิจิกิจฉา อนุสัยคือมานะ อนุสัยคือภวราคะ 
อนุสัยคืออวชิชา ภกิษทุัง้หลาย เหลา่นีแ้ล อนสุยั ๗ อยา่ง.

ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุพึงเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดว้ยองค ์๘ เพือ่ความรูย้ิง่ เพือ่กำาหนดรู ้ เพือ่ความสิน้ไป 
เพือ่ละอนุสยั ๗ อย่างนี ้ ภกิษทุัง้หลาย ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้
ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย
นิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ ย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะ …  
ย่อมเจริญสัมมาวาจา … ย่อมเจริญสัมมากัมมันตะ … ย่อมเจริญ 
สัมมาอาชีวะ … ย่อมเจริญสัมมาวายามะ … ย่อมเจริญสัมมาสติ  
… ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ 
อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ.

ภิกษุทั้งหลาย อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ 8 
เหล่านี้ อันภิกษุพึงเจริญ เพ่ือความรู้ยิ่ง เพ่ือกำาหนดรู้ 
เพ่ือความส้ินไป เพ่ือละ อนุสัย 7 อย่างเหล่านี้.
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พุทธวจน - หมวดธรรม  เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ 8  
เพ่ือละ โยคะ 4

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๘๘/๓๓๕.

ภกิษทุัง้หลาย โยคะ 4 อยา่งนี ้ ๔ อยา่งเปน็อยา่งไร  
คือ กามโยคะ ภวโยคะ ทิฏฐิโยคะ อวิชชาโยคะ ภิกษุ 
ทั้งหลาย เหล่านี้แล โยคะ ๔ อย่าง.

ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุพึงเจริญอริยมรรคอันประกอบ 
ดว้ยองค ์๘ เพือ่ความรูย้ิง่ เพือ่กำาหนดรู ้ เพือ่ความสิน้ไป  
เพื่อละโยคะ ๔ อย่างนี้ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย
นิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ ย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะ 
… ย่อมเจริญสัมมาวาจา … ย่อมเจริญสัมมากัมมันตะ 
… ย่อมเจริญสัมมาอาชีวะ … ย่อมเจริญสัมมาวายามะ …  
ยอ่มเจรญิสมัมาสต ิ… ยอ่มเจรญิสมัมาสมาธ ิ อนัอาศยัวเิวก 
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ.

ภิกษุทั้งหลาย อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ 8 
เหล่านี้ อันภิกษุพึงเจริญ เพ่ือความรู้ยิ่ง เพ่ือกำาหนดรู้ 
เพ่ือความส้ินไป เพ่ือละ โยคะ 4 อย่างเหล่านี้.

๖7 
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์พุทธวจน - หมวดธรรม 

เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ 8  
เพ่ือละ อาสวะ 3

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๘๔/๓๑๕.

ภิกษุทั้งหลาย อาสวะ 3 อย่างนี้ ๓ อย่างเป็น
อย่างไร คือ อาสวะคือกาม อาสวะคือภพ อาสวะคือ
อวิชชา ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล อาสวะ ๓ อย่าง.

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงเจริญอริยมรรคอันประกอบ 
ด้วยองค์ ๘ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อกำาหนดรู้ เพื่อความสิ้นไป  
เพือ่ละอาสวะ ๓ อยา่งนี ้ ภกิษทุัง้หลาย ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้
ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย
นิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ ย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะ 
… ย่อมเจริญสัมมาวาจา … ย่อมเจริญสัมมากัมมันตะ 
… ย่อมเจริญสัมมาอาชีวะ … ย่อมเจริญสัมมาวายามะ …  
ยอ่มเจรญิสมัมาสต ิ… ยอ่มเจรญิสมัมาสมาธ ิ อนัอาศยัวเิวก 
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ.

ภิกษุทั้งหลาย อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ 8 
เหล่านี้ อันภิกษุพึงเจริญ เพ่ือความรู้ยิ่ง เพ่ือกำาหนดรู้ 
เพ่ือความส้ินไป เพ่ือละ อาสวะ 3 อย่างเหล่านี้.

๖8 
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พุทธวจน - หมวดธรรม  เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ 8  
เพ่ือละ ตัณหา 3

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๘๖/๓๒๙.

ภกิษทุัง้หลาย ตณัหา 3 อยา่งนี ้ ๓ อยา่งเป็นอย่างไร  
คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ภิกษุท้ังหลาย 
เหล่านี้แล ตัณหา ๓ อย่าง.

ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุพึงเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ด้วยองค์ ๘ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อกำาหนดรู้ เพื่อความสิ้นไป  
เพื่อละตัณหา ๓ อย่างนี ้ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย
นิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ ย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะ 
… ย่อมเจริญสัมมาวาจา … ย่อมเจริญสัมมากัมมันตะ 
… ย่อมเจริญสัมมาอาชีวะ … ย่อมเจริญสัมมาวายามะ …  
ยอ่มเจรญิสมัมาสต ิ… ยอ่มเจรญิสมัมาสมาธ ิ อนัอาศยัวเิวก 
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ.

ภิกษุทั้งหลาย อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ 8 
เหล่านี้ อันภิกษุพึงเจริญ เพ่ือความรู้ยิ่ง เพ่ือกำาหนดรู้ 
เพ่ือความส้ินไป เพ่ือละ ตัณหา 3 อย่างเหล่านี้.

๖9 
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์พุทธวจน - หมวดธรรม 

เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ 8  
เพ่ือละ อุปาทานขันธ์ ๕

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๙๐/๓๔๗.

ภิกษุทั้งหลาย อุปาทานขันธ์ ๕ อย่างนี้ ๕ อย่าง
เป็นอย่างไร ได้แก่ อุปาทานขันธ์คือรูป อุปาทานขันธ์
คือเวทนา อุปาทานขันธ์คือสัญญา อุปาทานขันธ์
คือสังขาร อุปาทานขันธ์คือวิญญาณ ภิกษุท้ังหลาย  
เหล่านี้แลอุปาทานขันธ์ ๕ อย่าง.

ภกิษทุัง้หลาย ภิกษุพงึเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ด้วยองค์ ๘ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อกำาหนดรู้ เพื่อความสิ้นไป  
เพื่อละอุปาทานขันธ์ ๕ อย่างนี้ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วริาคะ อาศยันโิรธ นอ้มไปเพือ่โวสสคัคะ ยอ่มเจรญิสมัมา- 
สงักปัปะ … ยอ่มเจรญิสมัมาวาจา … ยอ่มเจรญิสมัมากมัมันตะ  
… ย่อมเจริญสัมมาอาชีวะ … ย่อมเจริญสัมมาวายามะ … 
ยอ่มเจรญิสมัมาสต ิ… ยอ่มเจรญิสมัมาสมาธ ิ อนัอาศยัวเิวก  
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพ่ือโวสสัคคะ.

ภิกษุทั้งหลาย อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ 8 
เหล่านี้ อันภิกษุพึงเจริญ เพ่ือความรู้ยิ่ง เพ่ือกำาหนดรู้ 
เพ่ือความส้ินไป เพ่ือละ อุปาทานขันธ์ ๕ อย่างเหล่าน้ี.
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พุทธวจน - หมวดธรรม  เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ 8  
เพ่ือละ ภพ 3

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๘๔/๓๑๗.

ภกิษทุัง้หลาย ภพ 3 อยา่งนี ้ ๓ อยา่งเปน็อยา่งไร 
คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล 
ภพ ๓ อย่าง.

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ด้วยองค์ ๘ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อกำาหนดรู้ เพื่อความสิ้นไป 
เพ่ือละภพ ๓ อย่างนี้ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย 
นิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ ย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะ 
… ย่อมเจริญสัมมาวาจา … ย่อมเจริญสัมมากัมมันตะ …  
ย่อมเจริญสัมมาอาชีวะ … ย่อมเจริญสัมมาวายามะ …  
ยอ่มเจรญิสมัมาสต ิ… ยอ่มเจรญิสมัมาสมาธ ิ อนัอาศยัวเิวก 
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ.

ภิกษุทั้งหลาย อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ 8 
เหล่านี้ อันภิกษุพึงเจริญ เพ่ือความรู้ยิ่ง เพ่ือกำาหนดรู้ 
เพ่ือความส้ินไป เพ่ือละ ภพ 3 อย่างเหล่านี้.
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เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ 8  
เพ่ือละ การแสวงหา 3

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๘๒/๓๐๔.

ภกิษทุัง้หลาย การแสวงหา 3 อยา่งนี ้ ๓ อยา่งเปน็
อยา่งไร คอื การแสวงหากาม การแสวงหาภพ การแสวงหา
พรหมจรรย์ ภกิษทุัง้หลาย เหลา่นีแ้ล การแสวงหา ๓ อย่าง.

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ด้วยองค์ ๘ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อกำาหนดรู้ เพื่อความสิ้นไป  
เพื่อละการแสวงหา ๓ อย่างนี้ ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุใน 
ธรรมวินัยน้ี ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ  
อาศยันโิรธ นอ้มไปเพือ่โวสสคัคะ ยอ่มเจรญิสมัมาสงักปัปะ 
… ย่อมเจริญสัมมาวาจา … ย่อมเจริญสัมมากัมมันตะ  
… ย่อมเจริญสัมมาอาชีวะ … ย่อมเจริญสัมมาวายามะ …  
ยอ่มเจรญิสมัมาสต ิ… ยอ่มเจรญิสมัมาสมาธ ิ อนัอาศยัวเิวก  
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ.

ภิกษุทั้งหลาย อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ 8 
เหล่านี้ อันภิกษุพึงเจริญ เพ่ือความรู้ยิ่ง เพ่ือกำาหนดรู้ 
เพ่ือความส้ินไป เพ่ือละ การแสวงหา 3 อย่างเหล่านี้.
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พุทธวจน - หมวดธรรม  เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ 8  
เพ่ือละ กามคุณ ๕

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๘๙/๓๔๓.

ภิกษุทั้งหลาย กามคุณ ๕ อย่างนี้ ๕ อย่างเป็น
อยา่งไร คอื รปูท้ังหลายทีจ่ะรบัรูไ้ดด้ว้ยตา อนันา่ปรารถนา 
นา่รกัใคร ่น่าพอใจ มีลกัษณะนา่รัก เปน็ทีเ่ขา้ไปต้ังอาศยัอยู่
แหง่ความใคร ่เปน็ทีต้ั่งแห่งความกำาหนดั เสียงทัง้หลายที่
จะรบัรูไ้ด้ด้วยห ู… กลิน่ทัง้หลายท่ีจะรับรูไ้ดด้ว้ยจมกู … 
รสทั้งหลายท่ีจะรับรู้ได้ด้วยลิ้น … โผฏฐัพพะท้ังหลาย
ที่จะรับรู้ได้ด้วยกาย อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ  
มีลักษณะน่ารัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่ เป็น
ที่ตั้งแห่งความกำาหนัด ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล กามคุณ 
๕ อย่าง.

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดว้ยองค ์๘ เพือ่ความรูย้ิง่ เพือ่กำาหนดรู ้ เพือ่ความสิน้ไป  
เพ่ือละกามคณุ ๕ อยา่งนี ้ ภกิษทุัง้หลาย ภกิษใุนธรรมวนิยัน้ี  
ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย
นิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ ย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะ 
… ย่อมเจริญสัมมาวาจา … ย่อมเจริญสัมมากัมมันตะ 
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… ย่อมเจริญสัมมาอาชีวะ … ย่อมเจริญสัมมาวายามะ …  
ยอ่มเจรญิสมัมาสต ิ… ยอ่มเจรญิสมัมาสมาธ ิ อนัอาศยัวเิวก  
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ.

ภิกษุทั้งหลาย อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ 8 
เหล่านี้ อันภิกษุพึงเจริญ เพ่ือความรู้ยิ่ง เพ่ือกำาหนดรู้ 
เพ่ือความส้ินไป เพ่ือละ กามคุณ ๕ อย่างเหล่านี้.
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พุทธวจน - หมวดธรรม  เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ 8  
เพ่ือละ นิวรณ์ ๕

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๙๐/๓๔๕.

ภกิษทุัง้หลาย นวิรณ ์๕ อยา่งนี ้ ๕ อยา่งเปน็อยา่งไร 
คือ กามฉันทนิวรณ์ พยาบาทนิวรณ์ ถีนมิทธนิวรณ์  
อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ วิจิกิจฉานิวรณ ์ ภิกษุทั้งหลาย 
เหล่านี้แล นิวรณ์ ๕ อย่าง.

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดว้ยองค ์๘ เพ่ือความรูย้ิง่ เพือ่กำาหนดรู ้ เพือ่ความสิน้ไป  
เพือ่ละนิวรณ ์๕ อย่างนี ้ ภกิษทุัง้หลาย ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้
ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย
นิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ ย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะ 
… ย่อมเจริญสัมมาวาจา … ย่อมเจริญสัมมากัมมันตะ …  
ย่อมเจริญสัมมาอาชีวะ … ย่อมเจริญสัมมาวายามะ …  
ยอ่มเจรญิสมัมาสต ิ… ยอ่มเจรญิสมัมาสมาธ ิ อนัอาศยัวเิวก 
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ.

ภิกษุทั้งหลาย อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ 8 
เหล่านี้ อันภิกษุพึงเจริญ เพ่ือความรู้ยิ่ง เพ่ือกำาหนดรู้ 
เพ่ือความส้ินไป เพ่ือละ นิวรณ์ ๕ อย่างเหล่านี้.
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ยาถ่ายอันเป็นอริยะ
-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๒๓๓/๑๐๘. 

ภิกษุทั้งหลาย แพทย์ทั้งหลาย ย่อมให้ยาถ่ายเพื่อ
กำาจัดโรค ที่มีน้ำาดีเป็นเหตุบ้าง ที่มีเสมหะเป็นเหตุบ้าง  
ที่มีลมเป็นเหตุบ้าง ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวว่า ยาถ่าย 
ชนิดนั้นมีอยู่ มิใช่ไม่มี แต่ว่ายาถ่ายชนิดนั้น บางทีก็ได้ผล 
บางทีก็ไม่ได้ผล. 

ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดง ยาถ่ายอันเป็นอริยะ 
(อริย วิเรจน) อันเป็นยาถ่ายที่ได้ผลโดยส่วนเดียว ไม่มีที่จะ 
ไม่ได้ผล เป็นยาถ่ายซึ่งอาศัยแล้ว สัตว์ที่มีความเกิดเป็น
ธรรมดา (ชาตธิมมฺา สตตฺา) จะพน้จากความเกิด สตัวท์ีม่คีวามแก ่
เป็นธรรมดา (ชราธมฺมา สตฺตา) จะพ้นจากความแก่ สัตว์ที่มี
ความตายเปน็ธรรมดา (มรณธมมฺา สตตฺา) จะพน้จากความตาย 
สัตว์ที่มีโสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายเป็น
ธรรมดา (โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสธมฺมา สตฺตา) จะพ้นจาก
โสกะปรเิทวะ ทกุขะโทมนสัอปุายาสะทัง้หลาย พวกเธอจงฟงั  
จงทำาในใจให้ดี เราจักกล่าว. 

ภิกษุทั้งหลาย ยาถ่ายอันเป็นอริยะ ที่ได้้ผลโดย 
สว่นเดยีว ไมม่ทีีจ่ะไมไ่ดผ้ล เปน็ยาถา่ยซึง่อาศยัแลว้ สตัวท์ีม่ ี

7๕ 
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ความเกดิเป็นธรรมดา จะพน้จากความเกดิ สตัวท่ี์มคีวามแก ่
เป็นธรรมดา จะพ้นจากความแก่ สัตว์ที่มีความตายเป็น
ธรรมดา จะพ้นจากความตาย สัตว์ที่มีโสกะปริเทวะ ทุกขะ 
โทมนสัอปุายาสะทัง้หลายเปน็ธรรมดา จะพน้จากโสกะปรเิทวะ  
ทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายได้นั้น เป็นอย่างไร.

ภิกษุทั้งหลาย ผู้มีสัมมาทิฏฐิ ย่อมระบายมิจฉา-
ทิฏฐิออกได้ กล่าวคือ บาปอกุศลธรรมเป็นอเนกเกิดขึ้น 
เพราะมจิฉาทฏิฐิเหล่าใดเปน็ปจัจยั บาปอกศุลธรรมเหลา่น้ัน
เปน็สิง่ทีเ่ขาระบายออกไดแ้ลว้ และกศุลธรรมเปน็อเนกท่ีมี
สัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัย ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์.

ภิกษุทั้งหลาย ผู้มีสัมมาสังกัปปะ ย่อมระบาย 
มิจฉาสังกัปปะออกได้ …

ภกิษทุัง้หลาย ผูมี้สมัมาวาจา ยอ่มระบายมจิฉา-
วาจาออกได้ … 

ภิกษุทั้งหลาย ผู้มีสัมมากัมมันตะ ย่อมระบาย 
มิจฉากัมมันตะออกได ้… 

ภิกษุทั้งหลาย ผู้้มีสัมมาอาชีวะ ย่อมระบาย 
มิจฉาอาชีวะออกได้ … 

ภิกษุทั้งหลาย ผู้มีสัมมาวายามะ ย่อมระบาย 
มิจฉาวายามะออกได้ … 
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ภกิษทุัง้หลาย ผูมี้สมัมาสต ิ ยอ่มระบายมจิฉาสต ิ
ออกได้ …

ภกิษทุัง้หลาย ผูม้สีมัมาสมาธ ิ ยอ่มระบายมจิฉา-
สมาธิออกได้ …

ภกิษทุัง้หลาย ผูม้สีมัมาญาณะ ยอ่มระบายมิจฉา-
ญาณะออกได้ …

ภกิษทุัง้หลาย ผู้มีสมัมาวมุิตติ ยอ่มระบายมจิฉา-
วิมุตติออกได้ กล่าวคือ บาปอกุศลธรรมเป็นอเนกเกิดขึ้น
เพราะมจิฉาวมิตุตเิหลา่ใดเปน็ปจัจยั บาปอกศุลธรรมเหลา่นัน้  
เปน็สิง่ทีเ่ขาระบายออกไดแ้ลว้ และกศุลธรรมเปน็อเนกท่ีมี
สัมมาวิมุตติเป็นปัจจัย ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์.

ภกิษุทัง้หลาย เหลา่นีแ้ล ยาถา่ยอนัเปน็อรยิะ อนัเปน็ 
ยาถ่ายที่ได้้ผลโดยส่วนเดียว ไม่มีที่จะไม่ได้ผล เป็นยาถ่าย
ซึ่งอาศัยแล้ว สัตว์ที่มีความเกิดเป็นธรรมดา จะพ้นจาก 
ความเกดิ สตัวท์ีม่คีวามแกเ่ปน็ธรรมดา จะพน้จากความแก ่
สตัวท์ีม่คีวามตายเปน็ธรรมดา จะพน้จากความตาย สตัวท์ีม่ ี
โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายเป็นธรรมดา 
จะพ้นจากโสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลาย.
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ทุกข์เกิด เพราะเห็นสัญโญชนิยธรรม 
โดยความเป็นอัสสาทะ (นัยท่ี 1)

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๐๓/๒๐๐.

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นอัสสาทะเนืองๆ ใน 
ธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสัญโญชน์1 อยู่ ตัณหาย่อม
เจริญ เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะมี
อปุาทานเปน็ปจัจยั จงึมภีพ เพราะมีภพเปน็ปจัจยั จึงมีชาต ิ
เพราะมชีาตเิปน็ปจัจยั ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทกุขะโทมนสั 
อุปายาสะทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นครบถ้วน ความเกิดขึ้นพร้อม
แห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้. 

ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนประทีปน้ำามันพึงลุก 
อยู่ได้เพราะอาศัยน้ำามันและไส้ บุรุษพึงเติมน้ำามันและ 
เปลีย่นไสใ้หมอ่ยู่ตลอดเวลาทีค่วรเตมิควรเปลีย่นทกุระยะๆ 
เมือ่เปน็อย่างนี ้ ประทปีน้ำามนันัน้ ซ่ึงมอีาหารอยา่งนัน้ มเีช้ือ 
อยา่งนัน้ ก็พงึลกุโพลงตลอดกาลนาน แมฉ้นัใด ภกิษุท้ังหลาย  
เม่ือภิกษุเห็นอัสสาทะเนืองๆ ในธรรมทั้งหลายอันเป็น 

1 ธรรมอันเป็นท่ีต้ังสัญโญชน์ หรือสัญโญชนิยธรรมน้ัน ได้แก่ รูป, เวทนา, สัญญา, 
สังขาร, วิญญาณ (-บาลี ขนฺธ. สํ. 1๗/๒๐๒/๓๐๘.) ; ตา, หู, จมูก, ล้ิน, กาย, ใจ  
(-บาลี สฬา. สํ. 1๘/11๐/1๕๙.) ; รูป, เสียง, กล่ิน, รส, โผฏฐัพพะ, ธรรม  
(-บาลี สฬา. สํ. 1๘/1๓๕/1๘๙.) -คณะผู้รวบรวม
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ทีต่ัง้แหง่สญัโญชนอ์ยู ่ตณัหายอ่มเจรญิ ก็ฉนันัน้เหมือนกัน 
เพราะมตีณัหาเปน็ปจัจยั จงึมอีปุาทาน เพราะมอีปุาทานเปน็
ปัจจยั จงึมภีพ เพราะมภีพเปน็ปจัจยั จงึมชีาต ิ เพราะมชีาติ
เป็นปัจจัย ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะ 
ท้ังหลาย จึงเกิดข้ึนครบถ้วน ความเกิดข้ึนพร้อมแห่งกองทุกข์ 
ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างน้ี.

(ในสูตรอื่น มีข้อความเหมือนสูตรข้างบนนี้ ผิดกันแต่ว่าทรง

เร่ิมต้นสูตรด้วยคําอุปมาก่อน แล้วจึงกล่าวถึงข้อธรรมซ่ึงเป็นตัวอุปไมย  

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๐๔/๒๐๔.)

(ในสูตรอื่น แสดงข้อธรรมอย่างเดียวกันกับสูตรข้างบนนี้  

ต่างกันแต่อุปมา โดยทรงอุปมาด้วยต้นไม้ยังอ่อนอยู่ มีผู้คอยพรวนดิน 

รดน้ํา ใส่ปุ๋ย จึงเจริญเติบโต -บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๐๗/๒๑๒.)
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ทุกข์ดับ เพราะเห็นสัญโญชนิยธรรม 
โดยความเป็นอาทีนวะ (นัยท่ี 1)

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๐๔/๒๐๒.

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นอาทีนวะเนืองๆ ใน
ธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสัญโญชน์อยู่ ตัณหาย่อมดับ  
เพราะมีความดับแห่งตัณหา จึงมีความดับแห่งอุปาทาน 
เพราะมคีวามดับแหง่อุปาทาน จงึมีความดับแห่งภพ เพราะมี 
ความดบัแหง่ภพ จงึมคีวามดบัแหง่ชาต ิ เพราะมคีวามดบัแหง่ 
ชาตน่ัินแล ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทกุขะโทมนัสอปุายาสะ 
ท้ังหลายจึงดบัสิน้ ความดบัลงแหง่กองทกุขท์ัง้สิน้นี ้ย่อมมี 
ด้วยอาการอย่างนี้.

ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนประทีปน้ำามันพึงลุก 
อยู่ได้เพราะอาศัยน้ำามันและไส้ บุรุษไม่พึงเติมน้ำามันและ
ไม่เปล่ียนไส้ใหม่ตลอดเวลาท่ีควรเติมควรเปล่ียนทุกระยะๆ  
เมื่อเป็นอย่างนี้ เพราะหมดอาหาร เพราะส้ินเช้ือเก่า ก็เป็น
ประทปีน้ำามนัทีห่มดเชือ้แลว้ดับไป แม้ฉันใด ภิกษท้ัุงหลาย  
เมือ่ภกิษเุหน็อาทนีวะเนอืงๆ ในธรรมทัง้หลายอันเปน็ทีต่ัง้
แหง่สญัโญชนอ์ยู่ ตัณหายอ่มดบั กฉ็นันัน้เหมอืนกนั เพราะมี 
ความดับแห่งตัณหา จึงมีความดับแห่งอุปาทาน เพราะมี 
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ความดบัแหง่อปุาทาน จงึมคีวามดบัแห่งภพ เพราะมคีวามดบั 
แห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติ เพราะมีความดับแห่งชาติ 
นั่นแล ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะ 
ทัง้หลายจงึดบัสิน้ ความดับลงแห่งกองทกุขทั์ง้สิน้นี ้ยอ่มมี 
ด้วยอาการอย่างนี.้

(ในสูตรอื่น มีข้อความเหมือนสูตรข้างบนนี้ ผิดกันแต่ว่าทรง

เร่ิมต้นสูตรด้วยคําอุปมาก่อน แล้วจึงกล่าวถึงข้อธรรมซ่ึงเป็นตัวอุปไมย 

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๐๔/๒๐๕.)

(ในสูตรอ่ืน แสดงข้อธรรมอย่างเดียวกันกับสูตรข้างบนน้ี  

ตา่งกนัแตอ่ปุมา โดยทรงอปุมาด้วยตน้ไมย้งัออ่นอยู ่มผีูต้ดัทีโ่คน ขุดเอา 

รากออก ตัดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ ผ่าให้เป็นช้ินๆ ตากลม ตากแดด  

เอาไฟเผาจนเป็นเขม่า แล้วนําไปโปรยลงในลม หรือลอยในแม่นํ้า  

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๐๗/๒๑๔.)
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ทุกข์เกิด เพราะเห็นสัญโญชนิยธรรม 
โดยความเป็นอัสสาทะ (นัยท่ี ๒)

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๐๘/๒๑๖.

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นอัสสาทะเนืองๆ ใน
ธรรมทัง้หลายอันเป็นทีต่ัง้แหง่สญัโญชนอ์ยู ่การกา้วลงแหง่
นามรูป ย่อมมี (นามรูปสฺส อวกฺกนฺติ โหติ) เพราะมีนามรูป 
เป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ เพราะมีสฬายตนะเป็นปัจจัย 
จึงมีผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา เพราะ
มีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา เพราะมีตัณหาเป็น
ปัจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ  
เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ เพราะมีชาติเป็นปัจจัย  
ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะท้ังหลาย 
จงึเกดิขึน้ครบถว้น ความเกดิขึน้พร้อมแห่งกองทกุขท์ัง้สิน้นี ้ 
ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้. 

ภกิษทุัง้หลาย เปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่มีรากหย่ังลง 
และแผ่ไปข้างๆ รากทั้งหมดนั้นย่อมดูดโอชารสไปเบื้องบน  
เมื่อเป็นอย่างน้ี ต้นไม้ใหญ่น้ัน ซึ่งมีอาหารอย่างนั้น มีเชื้อ
อยา่งนัน้ พงึเปน็อยูต่ลอดกาลนาน แมฉ้นัใด ภกิษท้ัุงหลาย  
เมือ่ภกิษเุหน็อสัสาทะเนอืงๆ ในธรรมทัง้หลายอนัเป็นท่ีตัง้แหง่
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สญัโญชนอ์ยู ่การกา้วลงแห่งนามรูป ยอ่มม ีกฉั็นนัน้เหมือนกนั  
เพราะมนีามรปูเปน็ปจัจยั จงึมสีฬายตนะ เพราะมสีฬายตนะ 
เป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา 
เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา เพราะมีตัณหาเป็น
ปัจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ 
เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ เพราะมีชาติเป็นปัจจัย  
ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะท้ังหลาย 
จงึเกดิขึน้ครบถว้น ความเกดิขึน้พร้อมแห่งกองทุกข์ท้ังส้ินน้ี  
ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.

(ในสตูรอืน่ มขีอ้ความคลา้ยสตูรขา้งบนนี ้ผดิกนัแต่ทีท่รงตรสัวา่  

การก้าวลงแห่งวิญญาณ แทนจะเป็นการก้าวลงแห่งนามรูป แล้วไล่เรียง 

ข้อธรรมไปตามแนวของปฏิจจสมุปบาท -บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๐๙/๒๒๐.)
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ทุกข์ดับ เพราะเห็นสัญโญชนิยธรรม 
โดยความเป็นอาทีนวะ (นัยท่ี ๒)

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๐๙/๒๑๘.

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นอาทีนวะเนืองๆ ใน
ธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสัญโญชน์อยู่ นามรูปก็ 
ไม่ก้าวลง เพราะมีความดับแห่งนามรูป จึงมีความดับแห่ง 
สฬายตนะ เพราะมีความดับแห่งสฬายตนะ จึงมีความดับ
แห่งผัสสะ เพราะมีความดับแห่งผัสสะ จึงมีความดับแห่ง
เวทนา เพราะมคีวามดบัแหง่เวทนา จงึมคีวามดบัแหง่ตณัหา 
เพราะมีความดับแห่งตัณหา จึงมีความดับแห่งอุปาทาน 
เพราะมคีวามดับแหง่อุปาทาน จงึมีความดับแห่งภพ เพราะมี 
ความดบัแหง่ภพ จงึมคีวามดบัแหง่ชาต ิ เพราะมคีวามดบัแหง่ 
ชาตน่ัินแล ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทกุขะโทมนัสอปุายาสะ 
ท้ังหลายจึงดบัสิน้ ความดบัลงแหง่กองทกุขท์ัง้สิน้นี ้ย่อมมี 
ด้วยอาการอย่างนี้.

ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ยืนต้น
อยู่อย่างน้ัน ทีน้ันบุรุษเอาจอบและภาชนะมา ตัดต้นไม้นั้น 
ทีโ่คนตน้แลว้ ขุดลงไป คร้ันขดุลงไปแลว้ คุย้เอารากใหญเ่ลก็ 
แมเ้ทา่ก้านแฝกข้ึน บรุุษน้ันพงึทอนต้นไมน้ัน้เปน็ท่อนเลก็
ท่อนใหญ่แล้วพึงผ่า คร้ันผ่าแล้วจักให้เป็นชิ้นๆ คร้ันจัก 
ใหเ้ป็นช้ินๆ แลว้ พึงผึง่ลม ตากแดด ครัน้ผ่ึงลม ตากแดดแลว้  
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พึงเอาไฟเผา ครั้นเอาไฟเผาแล้ว พึงทำาให้เป็นเขม่า  
ครัน้ทำาใหเ้ปน็เขมา่แลว้ พงึโปรยทีล่มแรงหรือลอยในแม่น้ำา
มีกระแสอันเชี่ยว ก็เมื่อเป็นอย่างนี้ ต้นไม้ใหญ่น้ัน ถูกตัด
เอารากขึ้นแล้ว ถูกทำาให้เป็นดังตาลยอดด้วน ถึงความไม่มี  
ไม่เกิดอีกต่อไป แม้ฉันใด. 

ภกิษทุัง้หลาย เมือ่ภกิษเุหน็อาทนีวะเนอืงๆ ในธรรม
ทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสัญโญชน์อยู่ นามรูปก็ไม่ก้าวลง  
ฉนัน้ันเหมอืนกัน เพราะมคีวามดับแหง่นามรูป จึงมีความดบั 
แหง่สฬายตนะ เพราะมคีวามดบัแห่งสฬายตนะ จึงมีความดบั 
แห่งผัสสะ เพราะมีความดับแห่งผัสสะ จึงมีความดับแห่ง
เวทนา เพราะมคีวามดบัแหง่เวทนา จงึมคีวามดบัแหง่ตณัหา 
เพราะมีความดับแห่งตัณหา จึงมีความดับแห่งอุปาทาน 
เพราะมคีวามดับแหง่อปุาทาน จงึมีความดับแหง่ภพ เพราะมี 
ความดบัแหง่ภพ จงึมคีวามดบัแหง่ชาต ิ เพราะมีความดบัแหง่ 
ชาตนิัน่แล ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทกุขะโทมนัสอปุายาสะ
ทัง้หลายจึงดบัส้ิน ความดบัลงแหง่กองทกุขท์ัง้สิน้นี ้ยอ่มมี 
ด้วยอาการอย่างนี้.

(ในสตูรอืน่ มขีอ้ความคลา้ยสตูรขา้งบนนี ้ผดิกนัแต่ทีท่รงตรสัวา่  

วิญญาณก็ไม่ก้าวลง แทนจะเป็นนามรูปก็ไม่ก้าวลง แล้วไล่เรียงข้อธรรม

ไปตามแนวของปฏิจจสมุปบาท -บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๑๐/๒๒๒.)
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ผลของการเห็นอัสสาทะ และนิพพิทา 

ในธรรมท้ังหลายอันเป็นท่ีต้ังแห่งสัญโญชน์

-บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๖๕/๒๕๒.

ภกิษทุัง้หลาย ธรรม ๒ อยา่งนี ้ ๒ อยา่งเปน็อยา่งไร  
คอื การเห็นรสอรอ่ยเนอืงๆ (อสฺสาทานปุสฺสิตา) ในธรรมท้ังหลาย 
อันเปน็ทีต่ัง้แห่งสญัโญชน ์ การเหน็ความเบือ่หนา่ยเนืองๆ 
(นพิพฺทิานุปสสฺติา ) ในธรรมทัง้หลายอนัเปน็ทีต่ัง้แหง่สญัโญชน์.์ 

ภกิษทุัง้หลาย บคุคลผูเ้หน็รสอรอ่ยเนอืงๆ ในธรรม 
ทัง้หลายอนัเปน็ทีต่ัง้แหง่สญัโญชนอ์ยู่ ย่อมละราคะไม่ได้  
ย่อมละโทสะไม่ได้ ย่อมละโมหะไม่ได้ เรากล่าวว่า บุคคล 
ยังละราคะไม่ได้ ยังละโทสะไม่ได้ ยังละโมหะไม่ได้แล้ว  
ย่อมไม่พ้นจากชาติ ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัส 
อุปายาสะ ย่อมไม่พ้นไปจากทุกข์.

ภิกษุท้ังหลาย บุคคลผู้เห็นความเบ่ือหน่ายเนืองๆ 
ในธรรมท้ังหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสัญโญชน์์อยู่ ย่อมละ
ราคะได้ ย่อมละโทสะได้ ย่อมละโมหะได้ เรากล่าวว่า 
บุคคลผู้ละราคะ ละโทสะ ละโมหะได้แล้ว ย่อมพ้นจากชาติ 
ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะ ย่อมพ้น
ไปจากทุกข์ได้.

ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล ธรรม ๒ อย่าง.
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ส่ิงท่ีควรพิจารณาเนืองๆ  
เพ่ือละสัญโญชน์

-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๘๑/๕๗.

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

(๑) เรามคีวามแกเ่ปน็ธรรมดา ไมล่ว่งพ้นความแก่ 
ไปได้

(๒) เรามคีวามเจบ็ไขเ้ปน็ธรรมดา ไม่ลว่งพ้นความ
เจ็บไข้ไปได้

(๓) เรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความตาย
ไปได้

(๔) เราจะต้องพลัดพรากจากของรัก ของชอบใจ
ทั้งสิ้น

(๕) เรามีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม  
มีกรรมเป็นกำาเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นท่ีพ่ึง  
ทำากรรมใดไว้ ดีก็ตาม ช่ัวก็ตาม เราจะเป็นผู้รับผลของกรรมน้ัน
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ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำานาจประโยชน์อะไร 
สตรี บุรุษ คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ 
ว่า เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได ้
ภิกษุท้ังหลาย ความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวมีอยู่แก่
สตัวท์ัง้หลาย ซึง่เปน็เหตใุหส้ตัวท์ัง้หลายประพฤตกิายทุจริต  
วจีทุจริต มโนทุจริต เมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆ 
ย่อมละความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวนั้นได้โดยส้ินเชิง 
หรอืวา่ทำาให้เบาบางลงได ้ ภกิษทุัง้หลาย เพราะอาศยัอำานาจ
ประโยชน์นี้แล สตรี บุรุษ คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต จึงควร
พิจารณาเนืองๆ ว่า เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้น
ความแก่ไปได้.

ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำานาจประโยชน์อะไร 
สตร ีบรุษุ คฤหสัถ ์หรอืบรรพชติ จงึควรพจิารณาเนอืงๆ วา่ 
เรามคีวามเจบ็ไขเ้ปน็ธรรมดา ไมล่ว่งพน้ความเจบ็ไขไ้ปได ้ 
ภิกษุทั้งหลาย ความมัวเมาในความไม่มีโรคมีอยู่แก่สัตว์ 
ทั้งหลาย ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลาย ประพฤติกายทุจริต 
วจีทุจริต มโนทุจริต เมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆ 
ย่อมละความมัวเมาในความไม่มีโรคน้ันได้โดยสิ้นเชิง หรือ
ว่าทำาให้เบาบางลงได้ ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำานาจ
ประโยชน์นี้แล สตรี บุรุษ คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต จึงควร
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พจิารณาเนอืงๆ วา่ เรามคีวามเจ็บไขเ้ปน็ธรรมดา ไม่ลว่งพ้น 
ความเจ็บไข้ไปได้.

ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำานาจประโยชน์อะไร 
สตรี บุรุษ คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ 
วา่ เรามคีวามตายเปน็ธรรมดา ไมล่ว่งพน้ความตายไปได ้
ภกิษทุัง้หลาย ความมวัเมาในชวิีตมอียูแ่กสั่ตวท้ั์งหลาย ซึง่เป็น 
เหตใุหส้ตัวท์ัง้หลายประพฤตกิายทจุรติ วจีทจุริต มโนทุจริต
เมือ่เขาพจิารณาฐานะนัน้อยูเ่นืองๆ ยอ่มละความมัวเมาในชีวติ 
นั้นได้โดยสิ้นเชิง หรือว่าทำาให้เบาบางลงได้ ภิกษุทั้งหลาย 
เพราะอาศัยอำานาจประโยชน์นี้แล สตรี บุรุษ คฤหัสถ์หรือ
บรรพชติ จงึควรพิจารณาเนอืงๆ วา่ เรามคีวามตายเปน็ธรรมดา  
ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้. 

ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำานาจประโยชน์อะไร 
สตรี บุรุษ คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ  
ว่า เราจะต้องพลัดพรากจากของรัก ของชอบใจทั้งสิ้น  
ภิกษุทั้งหลาย ความพอใจ ความรักใคร่ในของรักมีอยู่แก่ 
สตัวท์ัง้หลาย ซึง่เปน็เหตใุหส้ตัวท์ัง้หลายประพฤตกิายทุจริต 
วจีทุจริต มโนทุจริต เมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆ  
ย่อมละความพอใจ ความรักใคร่น้ันได้โดยส้ินเชิง หรือว่าทำาให้
เบาบางลงได้ ภิกษุท้ังหลาย เพราะอาศัยอำานาจประโยชน์น้ีแล  
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สตร ีบรุษุ คฤหสัถ ์หรือบรรพชติ จงึควรพจิารณาเนอืงๆ วา่ 
เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น.

ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำานาจประโยชน์อะไร 
สตร ีบรุษุ คฤหสัถ ์หรอืบรรพชติ จงึควรพจิารณาเนอืงๆ วา่  
เรามีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็น
ก�าเนิด มกีรรมเปน็เผา่พนัธุ ์มกีรรมเปน็ทีพ่ึง่ ท�ากรรมใดไว ้ 
ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม เราจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น ภิกษุ
ทั้งหลาย กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต มีอยู่แก่สัตว์ 
ทัง้หลาย เมือ่เขาพิจารณาฐานะนัน้อยูเ่นอืงๆ ยอ่มละทุจริต
เหล่านั้นได้โดยสิ้นเชิง หรือว่าทำาให้เบาบางลงได้ ภิกษุ 
ทั้งหลาย เพราะอาศัยอำานาจประโยชน์นี้แล สตรี บุรุษ  
คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เรามี
กรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำาเนิด 
มีกรรมเปน็เผา่พนัธุ ์มกีรรมเปน็ทีพ่ึง่ ทำากรรมใดไว ้ดกีต็าม 
ชั่วก็ตาม เราจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น.

ภกิษทุัง้หลาย อริยสาวกน้ันย่อมพิจารณาเห็นดังน้ีว่า  
ไม่ใชเ่ราแตผู่เ้ดยีวเท่านัน้ทีม่คีวามแกเ่ปน็ธรรมดา ไม่ลว่งพ้น 
ความแก่ไปได้ โดยที่แท้ สัตว์ทั้งปวงที่มีการมา การไป  
การจุติ การอุบัติ ล้วนมีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้น 
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ความแก่ไปได้ เม่ืออริยสาวกน้ันพิจารณาฐานะน้ันอยู่เนืองๆ 
มรรคย่อมเกิดข้ึน อริยสาวกน้ัน ย่อมเสพ อบรม ทำาให้มาก 
ซึ่งมรรคนั้น เมื่อเสพ อบรม ท�าให้มากซึ่งมรรคนั้นอยู่  
ย่อมละสัญโญชน์ได้ อนุสัยย่อมสิ้นไป.

อริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ไม่ใช่เรา 
แต่ผู้เดียวเท่าน้ันที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้น 
ความเจ็บไข้ไปได้ โดยที่แท้ สัตว์ทั้งปวงที่มีการมา การไป 
การจุติ การอุบัติ ล้วนมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้น
ความเจบ็ไข้ไปได ้ เมือ่อรยิสาวกนัน้พจิารณาฐานะนัน้อยู่
เนืองๆ มรรคย่อมเกิดขึ้น อริยสาวกนั้น ย่อมเสพ อบรม 
ทำาให้มากซึ่งมรรคนั้น เมื่อเสพ อบรม ท�าให้มากซึ่งมรรค
นั้นอยู่ ย่อมละสัญโญชน์ได้ อนุสัยย่อมสิ้นไป.

อริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ไม่ใช่เรา 
แต่ผู้เดียวเท่านั้นที่มีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้น 
ความตายไปได้ โดยที่แท้ สัตว์ทั้งปวงที่มีการมา การไป  
การจุติ การอุบัติ ล้วนมีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้น
ความตายไปได้ เม่ืออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยู่
เนอืงๆ มรรคยอ่มเกิดขึน้ อริยสาวกนัน้ ยอ่มเสพ อบรม 
ทำาใหม้ากซึง่มรรคนัน้ เมือ่เสพ อบรม ท�าให้มากซึง่มรรค
นั้นอยู่ ย่อมละสัญโญชน์ได้ อนุสัยย่อมสิ้นไป. 
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อริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ไม่ใช่เรา 
แตผู่เ้ดยีวเทา่น้ันทีจ่ะต้องพลดัพรากจากของรักของชอบใจ
ทั้งสิ้น โดยที่แท้ สัตว์ทั้งปวงที่มีการมา การไป การจุติ  
การอบุตั ิลว้นจะตอ้งพลดัพรากจากของรกัของชอบใจท้ังสิน้  
เมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆ มรรคย่อม
เกดิขึน้ อรยิสาวกนัน้ยอ่มเสพ อบรม ทำาใหม้ากซึง่มรรคนัน้  
เมือ่เสพ อบรม ท�าใหม้ากซึง่มรรคนัน้อยู ่ยอ่มละสญัโญชนไ์ด ้ 
อนุสัยย่อมสิ้นไป. 

อริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ไม่ใช่เรา 
แตผู่เ้ดยีวเทา่น้ันทีม่กีรรมเป็นของตน เปน็ทายาทแหง่กรรม 
มีกรรมเป็นกำาเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นท่ีพ่ึง  
ทำากรรมใดไว ้ดกีต็าม ชัว่กต็าม เราจกัเปน็ผูร้บัผลของกรรมน้ัน  
โดยที่แท้สัตว์ทั้งปวงท่ีมีการมา การไป การจุติ การอุบัติ 
ล้วนมีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็น
กำาเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่ง ทำากรรมใดไว้  
ดกีต็าม ชัว่กต็าม จกัเปน็ผูรั้บผลของกรรมนัน้ เมือ่อรยิสาวกน้ัน 
พจิารณาฐานะนัน้อยูเ่นอืงๆ มรรคยอ่มเกดิขึน้ อริยสาวกนัน้ 
ย่อมเสพ อบรม ทำาให้มากซึ่งมรรคนั้น เมื่อเสพ อบรม 
ท�าให้มากซึ่งมรรคน้ันอยู่ ย่อมละสัญโญชน์ได้ อนุสัย
ย่อมสิ้นไป.
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สัตว์ทั้งหลาย ย่อมมีความแก่เป็นธรรมดา มีความ
เจบ็ไขเ้ปน็ธรรมดา มคีวามตายเปน็ธรรมดา สตัวท้ั์งหลาย
ย่อมเป็นไปตามธรรมดา พวกปุถุชนย่อมเกลียด ถ้าเราพึง
เกลยีดธรรมน้ัน ในพวกสตัวผ์ูม้อียา่งนัน้เปน็ธรรมดา ข้อน้ัน
ไม่สมควรแก่เราผู้เป็นอยู่อย่างนี้

เรานั้นเป็นอยู่อย่างนี้ ทราบธรรมท่ีหาอุปธิมิได้  
เห็นการออกบวชโดยเป็นธรรมเกษม ครอบงำาความมัวเมา
ทั้งปวง ในความไม่มีโรค ในความเป็นหนุ่มสาว และในชีวิต 
ความอุตสาหะไดม้แีลว้แกเ่ราผูเ้หน็เฉพาะซึง่นิพพาน บดัน้ี 
เราไมค่วรเพือ่เสพกามทัง้หลาย จกัเป็นผูป้ระพฤตไิมถ่อยหลงั  
ตั้งหน้าประพฤติพรหมจรรย์.
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ปฏิปทาเพ่ือละโอรัมภาคิยสัญโญชน์
-บาลี ม. ม. ๑๓/๑๕๗/๑๕๖.  

อานนท ์ เม่ือบุคคลจักไม่อาศัยมรรค ไม่อาศัยปฏิปทา 
ทีเ่ปน็ไปเพ่ือการละโอรัมภาคยิสญัโญชน ์๕ แล้ว จกัรู ้จกัเหน็ 
หรอืจกัละโอรมัภาคยิสญัโญชน์ ์๕ ไดน้ัน้ ไมเ่ปน็ฐานะทีจ่ะมไีด ้ 
อานนท์ เปรียบเหมือนเมื่อไม่ถากเปลือก ไม่ถากกะพี้ของ
ต้นไม้ใหญ่ที่ยืนต้นมีแก่น แล้วจักถากแก่นนั้น ไม่เป็นฐานะ 
ท่ีจะมีได้ ฉันใดก็ฉันนั้น ข้อที่ว่าบุคคลจักไม่อาศัยมรรค  
ไม่อาศัยปฏิปทาท่ีเป็นไปเพ่ือการละโอรัมภาคิยสญัโญชน์ ์๕ แล้ว  
จกัรู ้จักเห็น หรอืจกัละโอรัมภาคยิสญัโญชน์ ์๕ ไดน้ัน้ กไ็ม่เปน็ 
ฐานะที่จะมีได้.

อานนท ์ เม่ือบคุคลอาศยัมรรค อาศยัปฏปิทาทีเ่ปน็ไป 
เพื่อการละโอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ แล้ว จักรู้ จักเห็น หรือ 
จักละโอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ ได้นั้น เป็นฐานะที่จะมีได้ 
อานนท์ เปรียบเหมือนเม่ือถากเปลือก ถากกะพี้ของต้นไม้
ใหญ่ที่ยืนต้นมีแก่น แล้วจึงถากแก่นนั้น เป็นฐานะที่จะมีได้ 
ฉนัใดกฉ็นันัน้ ข้อทีว่่า บคุคลอาศัยมรรค อาศยัปฏปิทาทีเ่ปน็ไป 
เพื่อการละโอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ แล้ว จักรู้ จักเห็น หรือ
จักละโอรัมภาคิยสัญโญชน์์ ๕ ได้นั้น ก็เป็นฐานะที่จะมีได้. 

8๒ 
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อานนท์ เปรียบเหมือนแม่น้ำาคงคา น้ำาเต็มเปี่ยม
เสมอขอบฝั่ง กาก้มลงดื่มได้ ครั้งนั้น บุรุษผู้มีกำาลังน้อย  
พึงมาด้วยหวังว่า เราจักว่ายตัดขวางกระแสน้ำาแห่งแม่น้ำา
คงคาน้ี ไปใหถ้งึฝัง่โดยสวสัด ีดังนี ้เขาไมอ่าจจะวา่ยตดัขวาง
กระแสน้ำาแห่งแม่น้ำาคงคา ไปให้ถึงฝ่ังโดยสวัสดีได้ ฉันใด
ก็ฉันนั้น เมื่อธรรมอันบุคคลแสดงอยู่แก่ผู้ใดผู้หน่ึง เพ่ือ
ความดับสักกายะ แต่จิตของผู้นั้นไม่แล่นไป ไม่เลื่อมใส  
ไม่ตั้งอยู่ได้ ไม่หลุดออกไป พึงเห็นบุคคลเหล่านั้น ว่าเป็น
บุรุษผู้มีกำาลังน้อยนั้น.

อานนท์ เปรียบเหมือนแม่น้ำาคงคา น้ำาเต็มเปี่ยม
เสมอขอบฝ่ัง กาก้มลงดื่มได้ คร้ังนั้น บุรุษมีกำาลัง พึงมา
ด้วยหวังว่า เราจักว่ายตัดขวางกระแสน้ำาแห่งแม่น้ำาคงคานี้ 
ไปให้ถึงฝัง่โดยสวสัด ีดังนี ้เขาอาจจะวา่ยตดัขวางกระแสน้ำา 
แห่งแม่น้ำาคงคา ไปให้ถึงฝั่งโดยสวัสดีได้ ฉันใดก็ฉันนั้น  
เมื่อธรรมอันบุคคลแสดงอยู่แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเพื่อดับสักกายะ 
และจิตของผู้นั้นก็แล่นไป เลื่อมใส ต้ังอยู่ได้ หลุดออกไป 
พึงเห็นบุคคลเหล่านั้น ว่าเป็นบุรุษมีกำาลังนั้น.

อานนท์ มรรคและปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อการละ 
โอรัมภาคิยสัญโญชน์์ ๕ เป็นอย่างไร อานนท์ ภิกษุใน 
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ธรรมวนัิยนี ้เพราะละอกศุลธรรมทัง้หลายดว้ยอปุธวิิเวก เพราะ
ระงบัความเกยีจครา้นทางกายไดโ้ดยประการทัง้ปวง จึงสงดั
จากกาม สงดัจากอกศุลธรรมทัง้หลาย บรรลปุฐมฌาน อันมี
วติก มวีจิาร มปีตีแิละสขุอนัเกดิจากวเิวกอยู ่เธอยอ่มพจิารณา
เหน็ธรรมทัง้หลาย คอื รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวญิญาณ  
อันมีอยู่ในธรรมนั้น โดยความเป็นของไม่เที่ยง (อนิจฺจโต) 

เปน็ทกุข์ (ทุกขฺโต) เปน็ดังโรค (โรคโต) เปน็ดังหวัฝี (คณฺฑโต)  

เป็นดังลูกศร (สลฺลโต) เป็นของทนได้ยาก (อฆโต) เป็น 
ของเบียดเบียน (อาพาธโต) เป็นของผู้อื่น (ปรโต) เป็นของ
แตกสลาย (ปโลกโต) เป็นของว่างเปลา่ (สฺุโต) เป็นอนตัตา 
(อนตตฺโต) เธอดำารงจิตดว้ยธรรมเหลา่นัน้ แลว้จงึน้อมจิตไป 
สูอ่มตธาตุ (อมตาย ธาตยุา จติตฺ อปุสหรต) วา่ นัน่สงบ นัน่ประณีต 
นั่นคือ ความสงบระงับแห่งสังขารทั้งปวง ความสลัดคืนซึ่ง 
อุปธิทั้งปวง ความสิ้นไปแห่งตัณหา ความจางคลาย ความ
ดบั เปน็นิพพาน ดงันี ้ เธอดำารงอยูใ่นปฐมฌานนัน้ ยอ่มถงึ 
ความสิน้ไปแห่งอาสวะทัง้หลาย ถา้ไมถ่งึความสิน้ไปแหง่อา
สวะท้ังหลาย เพราะอำานาจแหง่ธัมมราคะ ธัมมนนัท ิและเพราะ 
โอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕ สิ้นไป ย่อมเป็นโอปปาติกะ ผู้
ปรินิพพานในภพนั้น มีอันไม่กลับจากโลกน้ันเป็นธรรมดา 
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อานนท์ นี้มรรค นี้ปฏิปทา เป็นไปเพื่อการละโอรัมภา-
คิยสัญโญชน์ ๕.

อานนท ์ อกีประการหนึง่ เพราะสงบวติกวจิารเสยีได้  
จึงบรรลุทุติยฌาน อันเป็นเคร่ืองผ่องใสแห่งจิตในภายใน 
สมาธเิป็นธรรมอันเอกผดุขึน้ ไมม่วิีตกวิจาร มีแตป่ตีแิละสขุ  
อันเกดิแตส่มาธ ิแลว้แลอยู ่เธอยอ่มพจิารณาเห็นธรรมท้ังหลาย  
คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณอันมีอยู่ 
ในธรรมนัน้ โดยความเป็นของไม่เทีย่ง … อานนท ์นีม้รรค 
นี้ปฏิปทา เป็นไปเพื่อการละโอรัมภาคิยสัญโญชน์์ ๕.

อานนท ์ อกีประการหนึง่ เพราะความจางคลายไปแหง่
ปตี ิจงึอยูอ่เุบกขา มสีตสิมัปชญัญะ และยอ่มเสวยสขุดว้ยกาย  
จึงบรรลุตติยฌาน เธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลาย 
คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณอันมีอยู่ใน 
ธรรมนั้น โดยความเป็นของไม่เที่ยง … อานนท์ นี้มรรค  
นี้ปฏิปทา เป็นไปเพื่อการละโอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕.

อานนท ์ อกีประการหนึง่ เพราะละสขุและทกุขเ์สยีได ้ 
เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสท้ังหลาย 
ในกาลก่อน จึงบรรลุจตุตถฌาน เธอย่อมพิจารณาเห็น 
ธรรมทัง้หลาย คอื รปู เวทนา สญัญา สงัขาร และวิญญาณ
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อนัมอียู่ในธรรมนัน้ โดยความเปน็ของไม่เทีย่ง เธอพจิารณา
เห็นธรรมเหล่านั้น โดยความเป็นของไม่เที่ยง … อานนท์ 
น้ีมรรค นีป้ฏปิทา เป็นไปเพือ่การละโอรัมภาคยิสญัโญชน์ ์๕.

อานนท์ อีกประการหนึ่ง ภิกษุเพราะก้าวล่วง 
รูปสัญญาเสียได้โดยประการทั้งปวง เพราะความดับไปแห่ง
ปฏิฆสัญญา เพราะการไม่ใส่ใจซึ่งนานัตตสัญญา บรรลุ 
อากาสานญัจายตนะ อนัมกีารทำาในใจวา่ อากาศไมม่ทีีส่ิน้สดุ  
ดังน้ีแล้วแลอยู่ เธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลาย คือ 
1เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณอันมีอยู่ในธรรมนั้น 
โดยความเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นดังโรค เป็นดัง 
หัวฝี เป็นดังลูกศร เป็นของทนได้ยาก เป็นของเบียดเบียน 
เป็นของผู้อื่น เป็นของแตกสลาย เป็นของว่างเปล่า  
เปน็อนตัตา เธอดำารงจติดว้ยธรรมเหลา่นัน้ แลว้จึงน้อมจิต 
ไปสูอ่มตธาตวุา่ น่ันสงบ นัน่ประณตี นัน่คอื ความสงบระงบั
แห่งสังขารทั้งปวง ความสลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวง ความสิ้นไป 
แห่งตัณหา ความจางคลาย ความดับ เป็นนิพพาน ดังนี้  
เธอดำารงอยู่ในอากาสานัญจายตนะนั้น ย่อมถึงความสิ้นไป
แหง่อาสวะทัง้หลาย ถา้ไมถ่งึความสิน้ไปแหง่อาสวะท้ังหลาย 

1. ข้อสังเกต ในสมาธิระดับน้ีเป็นต้นไป จะไม่มีรูป -คณะผู้รวบรวม
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เพราะอำานาจแหง่ธมัมราคะ ธมัมนนัท ิ และเพราะโอรัมภา-
คิยสัญโญชน์ ๕ ส้ินไป ย่อมเป็นโอปปาติกะ ผู้ปรินิพพาน 
ในภพน้ัน มีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดา อานนท์  
นีม้รรค นีป้ฏปิทา เปน็ไปเพือ่การละโอรัมภาคยิสญัโญชน ์๕.

อานนท์ อีกประการหนึ่ง ภิกษุเพราะก้าวล่วง 
อากาสานัญจายตนะเสียได้โดยประการทั้งปวง บรรลุ
วิญญาณัญจายตนะ อันมีการทำาในใจว่า วิญญาณไม่มีที่สุด 
ดังนี้แล้วแลอยู่ เธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมท้ังหลาย คือ 
เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณอันมีอยู่ในธรรมนั้น 
โดยความเป็นของไม่เที่ยง … อานนท์ นี้มรรค นี้ปฏิปทา 
เป็นไปเพื่อการละโอรัมภาคิยสัญโญชน์ ๕.

อานนท์ อีกประการหนึ่ง ภิกษุเพราะก้าวล่วง 
วิญญาณัญจายตนะเสียได้โดยประการทั้งปวง บรรลุ 
อากิญจญัญายตนะ อนัมกีารทำาในใจวา่ไม่มีอะไร แลว้แลอยู ่ 
เธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลาย คือ เวทนา สัญญา 
สังขาร และวิญญาณอันมีอยู่ในธรรมนั้น โดยความเป็น 
ของไม่เท่ียง … อานนท์ นี้มรรค นี้ปฏิปทา เป็นไปเพื่อ 
การละโอรัมภาคิยสัญโญชน์์ ๕.
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ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้ามรรคนี้ ปฏิปทาน้ี ย่อมเป็นไปเพื่อ

ละโอรมัภาคยิสญัโญชน ์๕ เมือ่เปน็อยา่งนัน้ เพราะเหตไุร ภกิษบุางพวก 

ในธรรมวินัยนี้ จึงเป็นเจโตวิมุตติ บางพวกเป็นปัญญาวิมุตติเล่า.

อานนท ์ ในเร่ืองนี ้เรากลา่วความตา่งกนัแหง่อนิทรยี ์
ของภิกษุเหล่านั้น. 
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การน้อมใจเพ่ือตัดโอรัมภาคิยสัญโญชน์
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๖๘/๑๐๘. 

เมือ่ภกิษนุอ้มใจไปอยา่งนีว้า่ ถา้เราไมพ่งึม ีของเรา 
ก็ไม่พึงมี ถ้าเราจักไม่มี ของเราก็จักไม่มี ดังนี้ ภิกษุนั้น 
พึงตัดโอรัมภาคิยสัญโญชน์์ได้.

ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ กภ็กิษนุอ้มใจไปอยา่งนีว้า่ ถ้าเราไมพ่งึม ี 
ของเรากไ็มพ่งึม ีถา้เราจกัไมม่ ีของเรากจ็กัไมม่ ีดงันี ้พงึตัดโอรมัภาคยิ-
สัญโญชน์ได้อย่างไร พระเจ้าข้า.

ภิกษุ ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วในโลกนี้ ไม่ได้เห็น 
พระอริยะ ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ไม่ได้รับการแนะนำา
ในธรรมของพระอริยะ ไม่ได้เห็นสัปบุรุษ ไม่ฉลาดในธรรมของ 
สัปบุรุษ ไม่ได้รับการแนะนำาในธรรมของสัปบุรุษ 

ย่อมตามเห็นรปูเปน็ตน ตามเห็นตนเปน็รปู ตาม
เหน็รปูมใีนตน ตามเหน็ตนมใีนรปู ยอ่มตามเหน็เวทนา
เปน็ตน … ย่อมตามเหน็สญัญาเปน็ตน … ย่อมตามเหน็
สงัขารเปน็ตน … ยอ่มตามเหน็วญิญาณเป็นตน ตามเหน็
ตนเปน็วญิญาณ ตามเหน็วญิญาณมใีนตน ตามเหน็ตน
มีในวิญญาณ.

เธอยอ่มไมรู่ช้ดัซึง่รปู อนัไมเ่ทีย่ง ตามความเปน็จรงิ
วา่ ไมเ่ทีย่ง ยอ่มไมรู่ช้ดัซึง่เวทนา … ซึง่สญัญา … ซึง่สงัขาร 
… ซึ่งวิญญาณ อันไม่เที่ยง ตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ยง 

83 
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ไม่รู้ชัดซึ่งรูป อันเป็นทุกข์ ตามความเป็นจริงว่า 
เป็นทุกข์ ไม่รู้ชัดซึ่งเวทนา … ซึ่งสัญญา … ซึ่งสังขาร … 
ซึ่งวิญญาณ อันเป็นทุกข์ ตามความเป็นจริงว่า เป็นทุกข์

ไม่รู้ชัดซึ่งรูป อันเป็นอนัตตา ตามความเป็นจริงว่า 
เป็นอนัตตา ไม่รู้ชัดซึ่งเวทนา … ซึ่งสัญญา … ซึ่งสังขาร 
… ซึ่งวิญญาณ อันเป็นอนัตตา ตามความเป็นจริงว่า เป็น
อนัตตา

ไมรู่ชั้ดซึง่รูป อนัปจัจยัปรุงแตง่ ตามความเปน็จรงิ
ว่า ปัจจัยปรุงแต่ง ไม่รู้ชัดซึ่งเวทนา ... ซึ่งสัญญา ... ซึ่ง
สงัขาร ... ซึง่วญิญาณ อนัปจัจยัปรงุแต่ง ตามความเปน็จรงิ 
ว่า ปัจจัยปรุงแต่ง

ไมรู่ช้ดัตามความเปน็จริงวา่แม้รปู (รูปปิ)
1 จกัเปน็ไป  

(ภวิสฺสตีติ)
2 ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าแม้เวทนา … แม้

สญัญา … แมส้งัขารทัง้หลาย … แมว้ญิญาณ จกัเปน็ไป3.

1. บาลีฉบับสยามรัฐ ใช้ รูปปิ ส่วนบาลีฉบับมอญ และสมาคมบาลีปกรณ์ฯ ใช้ รูป 
วิภวิสฺสตีติ -คณะผู้รวบรวม

๒. บาลีฉบับสยามรัฐ ใช้ ภวิสฺสตีติ ส่วนบาลีฉบับมอญ และสมาคมบาลีปกรณ์ฯ ใช้ 
รูป วิภวิสฺสตีติ ซ่ึงภาษาอังกฤษแปลว่า Form will be exterminated หมายถึง 
รูปจะถูกทําลาย -คณะผู้รวบรวม

๓. บาลี ภวิสฺสติ มีหลายสํานวนแปล เช่น พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาฯ และ
ฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. ๒๕๔๙ เล่ม 1๘ ข้อ 1๐1  -คณะผู้รวบรวม
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ภกิษ ุ สว่นอริยสาวกผู้ได้สดับแลว้ ไดเ้หน็พระอรยิะ 
ฉลาดในธรรมของพระอรยิะ ไดร้บัการแนะนำาดีในธรรมของ
พระอรยิะ ไดเ้หน็สปับรุษุ ฉลาดในธรรมของสปับรุุษ ไดรั้บ
การแนะนำาดีในธรรมของสัปบุรุษ 

ย่อมไม่ตามเห็นรูปเป็นตน ไม่ตามเห็นตนเป็น
รปู ไมต่ามเหน็รูปมีในตน ไม่ตามเห็นตนมใีนรปู ย่อม
ไม่ตามเห็นเวทนาเป็นตน … ย่อมไม่ตามเห็นสัญญาเป็น
ตน … ย่อมไม่ตามเห็นสังขารเป็นตน … ย่อมไม่ตามเห็น
วญิญาณเปน็ตน ไม่ตามเห็นตนเป็นวญิญาณ ไมต่ามเหน็
วิญญาณมีในตน ไม่ตามเห็นตนมีในวิญญาณ1

เธอย่อมรู้ชัดซึ่งรูป อันไม่เที่ยง ตามความเป็นจริง
วา่ ไมเ่ทีย่ง ยอ่มรู้ชดัซึง่เวทนา … ซึง่สญัญา … ซึง่สงัขาร 
… ซึ่งวิญญาณ อันไม่เที่ยง ตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ยง 

ย่อมรู้ชัดซึ่งรูป อันเป็นทุกข ์ ตามความเป็นจริงว่า 
เป็นทุกข์ ย่อมรู้ชัดซึ่งเวทนา … ซึ่งสัญญา … ซึ่งสังขาร 
… ซึง่วญิญาณ อนัเปน็ทกุข์ ตามความเปน็จรงิวา่ เป็นทกุข ์

ย่อมรู้ชัดซึ่งรูป อันเป็นอนัตตา ตามความเป็นจริง
ว่า เป็นอนัตตา ย่อมรู้ชัดซึ่งเวทนา … ซึ่งสัญญา  … ซึ่ง

1. การแปลมีหลายสํานวน ในท่ีน้ีเลือกใช้สํานวนแปลท่ีเหมาะสมตามบาลี  
-คณะผู้รวบรวม
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สังขาร … ซึ่งวิญญาณ อันเป็นอนัตตา ตามความเป็นจริง
ว่า เป็นอนัตตา

ย่อมรู้ชัดซึง่รูป อนัปจัจยัปรงุแตง่ ตามความเปน็จรงิ 
ว่า ปัจจัยปรุงแต่ง ย่อมรู้ชัดซ่ึงเวทนา … ซึ่งสัญญา … ซึ่ง
สงัขาร … ซึง่วญิญาณ อนัปัจจยัปรุงแต่ง ตามความเปน็จรงิ 
ว่า ปัจจัยปรุงแต่ง

ยอ่มรูช้ดัตามความเปน็จริงว่าแมร้ปู จกัเปน็ไป ยอ่ม
รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าแม้เวทนา … แม้สัญญา … แม้
สังขารทั้งหลาย … แมว้ิญญาณ จักเป็นไป

ย่อมรูช้ดัตามความเปน็จรงิเชน่นัน้ เพราะเหน็ความ
เป็นต่างๆ ของรูป ของเวทนา ของสัญญา ของสังขาร 
ทั้งหลาย ของวิญญาณ.

ภิกษุ เมื่อภิกษุน้อมใจไปอย่างนี้ว่า ถ้าเราไม่พึงมี  
ของเราก็ไม่พึงมี ถ้าเราจักไม่มี ของเราก็จักไม่มี ดังน้ี  
ภกิษุน้ันพึงตดัโอรมัภาคยิสญัโญชน์ได ้ดว้ยอาการอยา่งนีแ้ล.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภิกษุน้อมใจไปอยู่อย่างน้ี พึงตัด 

โอรมัภาคยิสญัโญชน์เสยีได ้ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่ภกิษรุูอ้ยูอ่ยา่งไร

เห็นอยู่อย่างไร อาสวะทั้งหลายจึงจะสิ้นไปในกาลเป็นลําดับ.
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ภิกษุ ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วในโลกนี้ ไม่ได้เห็น 
พระอรยิะ ไมฉ่ลาดในธรรมของพระอรยิะ ไมไ่ดร้บัการแนะนำา
ในธรรมของพระอริยะ ไมไ่ดเ้หน็สปับรุุษ ไม่ฉลาดในธรรม 
ของสปับรุษุ ไม่ได้รับการแนะนำาในธรรมของสัปบุรุษ ย่อมถึง
ความสะดุง้ในฐานะอนัไมค่วรสะดุง้ ภิกษุ กป็ถุชุนผูไ้ม่ได้
สดับแล้ว ย่อมมีความสะดุ้ง ดังนี้ว่า ถ้าเราไม่พึงมี ของเราก็
ไม่พึงมี ถ้าเราจักไม่มี ของเราก็จักไม่มี ดังนี้.

ภกิษ ุ สว่นอรยิสาวกผู้ได้สดับแลว้ ไดเ้หน็พระอรยิะ 
ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ได้รับการแนะนำาดีในธรรม 
ของพระอริยะ ได้เห็นสัปบุรุษ ฉลาดในธรรมของสัปบุรุษ  
ได้รับการแนะนำาดีในธรรมของสัปบุรุษ ย่อมไม่ถึงความ
สะดุง้ในฐานะอนัไมค่วรสะดุ้ง ภิกษุ อริยสาวกผูไ้ดส้ดบัแลว้  
ไม่มีความสะดุ้งดังนี้ว่า ถ้าเราไม่พึงมี ของเราก็ไม่พึงมี  
ถ้าเราจักไม่มี ของเราก็จักไม่มี ดังนี้.  

ภิกษุ วิญญาณ ซึ่งเข้าถือเอารูป ตั้งอยู่ ก็ตั้งอยู่ได้ 
เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์ มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัย มีนันทิ
เป็นที่เข้าไปซ่องเสพ ก็ถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ได้.

ภกิษ ุ วิญญาณ ซึง่เขา้ถอืเอาเวทนา ตัง้อยู ่กต็ัง้อยูไ่ด ้
เป็นวิญญาณท่ีมีเวทนาเป็นอารมณ์ มีเวทนาเป็นที่ต้ังอาศัย  
มีนันทิเป็นท่ีเข้าไปซ่องเสพ ก็ถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ได้. 
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ภกิษ ุ วญิญาณ ซึง่เขา้ถอืเอาสญัญา ตัง้อยู ่กต็ัง้อยูไ่ด ้ 
เป็นวิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์ มีสัญญาเป็นท่ีตั้งอาศัย  
มีนันทิเป็นท่ีเข้าไปซ่องเสพ ก็ถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ได้.

ภกิษ ุ วญิญาณ ซ่ึงเขา้ถอืเอาสงัขาร ต้ังอยู ่กต็ัง้อยูไ่ด ้ 
เป็นวิญญาณ ที่มีสังขารเป็นอารมณ์ มีสังขารเป็นที่ตั้งอาศัย  
มีนันทิเป็นท่ีเข้าไปซ่องเสพ ก็ถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ได้.

ภกิษ ุ ผูใ้ดจะพึงกลา่วอยา่งนีว่้า เราจกับญัญตักิารมา  
การไป การจุติ การอุบัติ หรือความเจริญ ความงอกงาม  
ความไพบูลย์แห่งวิญญาณ โดยเว้นจากรูป จากเวทนา  
จากสัญญา จากสังขาร ดังนี้ ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได.้

ภกิษ ุ ถา้ราคะในรปูธาต ุเปน็อนัภกิษลุะไดแ้ลว้ (ราโค  

ปหีโน) เพราะละราคะนั้นได้ อารมณ์สำาหรับวิญญาณย่อม
ขาดลง ที่ตั้งแห่งวิญญาณย่อมไม่มี

ถ้าราคะในเวทนาธาต ุเปน็อนัภิกษุละไดแ้ลว้ เพราะ
ละราคะนั้นได้ อารมณ์สำาหรับวิญญาณย่อมขาดลง ท่ีตั้ง
แห่งวิญญาณย่อมไม่มี 

ถา้ราคะในสญัญาธาต ุเปน็อนัภิกษุละไดแ้ลว้ เพราะ
ละราคะนั้นได้ อารมณ์สำาหรับวิญญาณย่อมขาดลง ท่ีตั้ง
แห่งวิญญาณย่อมไม่มี
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ถา้ราคะในสงัขารธาตุ เปน็อนัภกิษุละไดแ้ลว้ เพราะ
ละราคะนั้นได้ อารมณ์สำาหรับวิญญาณย่อมขาดลง ท่ีตั้ง
แห่งวิญญาณย่อมไม่มี

ถ้าราคะในวิญญาณธาตุ เป็นอันภิกษุละได้แล้ว 
เพราะละราคะนั้นได้ อารมณ์สำาหรับวิญญาณย่อมขาดลง 
ที่ตั้งแห่งวิญญาณย่อมไม่มี

วญิญาณอนัไมม่ท่ีีตัง้น้ัน ก็ไม่งอกงาม ไม่ถูกปรุงแต่ง 
ย่อมหลุดพ้นไป  

1
(ตทปฺปติฏฺิต วิฺาณ อวิรูฬฺห อนภิสงฺขจฺจ วิมุตฺต)

เพราะหลุดพ้นแล้ว จึงดำารงอยู่ (วิมุตฺตตฺตา ิต)

เพราะดำารงอยู่แล้ว จึงยินดี (ิตตฺตา สนฺตุสิต)

เพราะยินดีแล้ว จึงไม่สะดุ้ง (สนฺตุสิตตฺตา น ปริตสฺสติ)

เมื่อไม่สะดุ้ง ย่อมปรินิพพานเฉพาะตนนั่นเทียว 
(อปริตสฺส ปจฺจตฺตฺเว ปรินิพฺพายติ)

เธอยอ่มรู้ชดัว่า ชาตสิิน้แลว้ พรหมจรรย์อยู่จบแลว้ กิจ
ทีค่วรทำา ไดท้ำาสำาเรจ็แลว้ กจิอืน่เพือ่ความเปน็อย่างนีมิ้ไดมี้. 

ภิกษุ เมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้แล  
อาสวะทั้งหลายย่อมสิ้นไป ในกาลเป็นลำาดับ.

1. ในสูตรอ่ืนตรัสว่า จิตย่อมจางคลายในรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ย่อมหลุดพ้น
จากอาสวะท้ังหลาย เพราะไม่ถือม่ัน -บาลี ขนฺธ. สํ. 1๗/๕๗/๙๓. -คณะผู้รวบรวม
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ส่ิงใดไม่เท่ียง ส่ิงน้ันเป็นทุกข์  
ส่ิงใดเป็นทุกข์ ส่ิงน้ันเป็นอนัตตา

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑/๑.

ภิกษุทั้งหลาย ตาไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้น
เป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา สิ่งนั้นเธอ 
ท้ังหลายพงึเหน็ดว้ยปญัญาอนัชอบ ตามความเปน็จรงิอย่างนี้
วา่ นัน่ไมใ่ชข่องเรา (เนต มม) นัน่ไมใ่ชเ่ปน็เรา (เนโสหมสมฺ)ิ  
นัน่ไมใ่ชต่วัตนของเรา (น เมโส อตฺตา) ห ู... จมกู ... ลิน้ ... 
กาย ... ใจไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใด 
เป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา สิ่งนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็น
ด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ 
ของเรา นั่นไม่ใช่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา. 

ภกิษทุัง้หลาย อริยสาวกผูไ้ดส้ดบัแลว้ เหน็อยูอ่ยา่งนี ้ 
ยอ่มเบือ่หน่าย แมใ้นตา ยอ่มเบือ่หน่าย แมใ้นห ู ย่อมเบือ่
หนา่ย แมใ้นจมกู ยอ่มเบือ่หนา่ย แมใ้นลิน้ ยอ่มเบือ่หนา่ย 
แม้ในกาย ย่อมเบื่อหน่าย แม้ในใจ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อม
คลายกำาหนัด (นิพฺพินฺท วิรชฺชติ) เพราะคลายกำาหนัด ย่อม 
หลดุพน้ (วริาคา วมิจุจฺต)ิ เมือ่หลดุพน้แลว้ ยอ่มมญีาณหยัง่รูว้า่  
หลุดพน้แล้ว เธอย่อมรู้ชดัวา่ ชาตสิิน้แลว้ พรหมจรรยอ์ยู่

84 
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จบแล้ว กิจที่ควรทำา ได้ทำาสำาเร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็น
อย่างนี้มิได้ม.ี

ภิกษทุัง้หลาย ตาเปน็ทกุข ์ สิง่ใดเป็นทุกข์ สิง่น้ัน 
เป็นอนัตตา สิ่งใดเป็นอนัตตา สิ่งนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็น
ด้วยปญัญาอนัชอบ ตามความเปน็จรงิอยา่งนีว้า่ นัน่ไมใ่ช่
ของเรา นั่นไม่ใช่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา หู ... 
จมูก ... ล้ิน ... กาย ... ใจเปน็ทกุข์ สิง่ใดเปน็ทกุข ์ สิง่นัน้
เป็นอนัตตา สิ่งใดเป็นอนัตตา สิ่งนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็น
ด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่
ของเรา นั่นไม่ใช่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา.

ภิกษทุัง้หลาย อริยสาวกผูไ้ดส้ดบัแลว้ เหน็อยูอ่ยา่งนี ้ 
ย่อมเบื่อหน่าย แม้ในตา ย่อมเบื่อหน่าย แม้ในหู ย่อม
เบื่อหน่าย แม้ในจมูก ย่อมเบื่อหน่าย แม้ในลิ้น ย่อมเบื่อ
หน่าย แม้ในกาย ย่อมเบื่อหน่าย แม้ในใจ เมื่อเบื่อหน่าย 
ยอ่มคลายกำาหนดั เพราะคลายกำาหนดั ยอ่มหลดุพน้ เมือ่
หลดุพ้นแลว้ ยอ่มมีญาณหยัง่รู้วา่ หลดุพน้แลว้ เธอย่อม
รู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำา  
ได้ทำาสำาเร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้ม.ี
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ภิกษุทั้งหลาย ตาเป็นอนัตตา สิ่งใดเป็นอนัตตา 
สิ่งน้ันเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความ
เป็นจริงอย่างน้ีว่า นั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่ใช่เป็นเรา  
นัน่ไมใ่ชต่วัตนของเรา หู ... จมูก ... ลิน้ ... กาย ... ใจเปน็
อนัตตา สิง่ใดเป็นอนตัตา สิง่นัน้เธอทัง้หลายพงึเหน็ดว้ย
ปญัญาอนัชอบ ตามความเป็นจริงอยา่งนีว้า่ นัน่ไมใ่ช่ของเรา  
นั่นไม่ใช่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา.

ภกิษทุัง้หลาย อริยสาวกผูไ้ดส้ดบัแลว้ เหน็อยูอ่ยา่งนี ้ 
ย่อมเบื่อหน่าย แม้ในตา ย่อมเบื่อหน่าย แม้ในหู ย่อม 
เบ่ือหน่าย แม้ในจมูก ย่อมเบ่ือหน่าย แม้ในล้ิน ย่อมเบ่ือหน่าย  
แม้ในกาย ย่อมเบ่ือหน่าย แม้ในใจ เม่ือเบ่ือหน่าย ย่อมคลาย
กำาหนัด เพราะคลายกำาหนัด ย่อมหลุดพ้น เม่ือหลุดพ้น 
แล้ว ย่อมมีญาณหยั่งรู้ว่า หลุดพ้นแล้ว เธอย่อมรู้ชัดว่า 
ชาตส้ิินแลว้ พรหมจรรยอ์ยูจ่บแลว้ กจิทีค่วรทำา ได้ทำาสำาเรจ็
แล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้ม.ี

(ในสตูรอืน่ ทรงแสดงโดยอายตนะภายนอก ๖ -บาล ีสฬา. ส.ํ  

๑๘/๓/๔).
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ส่ิงใดเป็นอนัตตา  
ส่ิงน้ันจึงเป็นไปเพ่ืออาพาธ

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๘๒/๑๒๗.

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

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

ภิกษุทั้งหลาย สัญญาเป็นอนัตตา ก็หากสัญญานี้ 
จักเป็นอัตตาแล้วไซร้ สัญญาก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธ  

8๕ 
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ทัง้สตัวย์อ่มจะไดต้ามความปรารถนาในสัญญาว่า ขอสญัญา
ของเรา จงเปน็อย่างนีเ้ถดิ อยา่ไดเ้ปน็อยา่งนัน้เลย แตเ่พราะ
เหตุทีส่ญัญาเปน็อนตัตา ดงันัน้ สญัญาจงึเปน็ไปเพ่ืออาพาธ  
และสตัวย์อ่มไมไ่ดต้ามความปรารถนาในสญัญาว่า ขอสญัญา 
ของเรา จงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย.

ภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายเป็นอนัตตา ก็หาก
สงัขารทัง้หลายนีจ้กัเปน็อตัตาแลว้ไซร้ สงัขารทัง้หลายกค็งไม่
เป็นไปเพื่ออาพาธ ทั้งสัตว์ย่อมจะได้ตามความปรารถนาใน
สงัขารทัง้หลายวา่ ขอสงัขารทัง้หลายของเรา จงเปน็อย่างนีเ้ถดิ 
อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย แต่เพราะเหตุที่สังขารทั้งหลายเป็น
อนัตตา ดงันัน้ สงัขารทัง้หลายจงึเป็นไปเพ่ืออาพาธ และสตัว์
ยอ่มไมไ่ดต้ามความปรารถนาในสงัขารทัง้หลายวา่ ขอสงัขาร
ท้ังหลายของเรา จงเป็นอยา่งนีเ้ถดิ อยา่ได้เปน็อยา่งนัน้เลย.

ภิกษทุัง้หลาย วญิญาณเปน็อนตัตา กห็ากวญิญาณน้ี 
จกัเปน็อตัตาแลว้ไซร ้วญิญาณกค็งไมเ่ปน็ไปเพือ่อาพาธ ทัง้สตัว ์
ย่อมจะได้ตามความปรารถนาในวิญญาณว่า ขอวิญญาณของเรา  
จงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย แต่เพราะเหตุที่
วญิญาณเปน็อนตัตา ดังนัน้ วิญญาณจงึเปน็ไปเพือ่อาพาธ และ 
สตัวย์อ่มไมไ่ดต้ามความปรารถนาในวญิญาณวา่ ขอวญิญาณ
ของเรา จงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย.
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ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำาคัญความข้อนี้ 
ว่าอย่างไร รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง.

ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะตามเหน็สิง่นัน้วา่ นัน่ของเรา นัน่เปน็เรา  
นั่นเป็นตัวตนของเรา.

ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำาคัญความข้อนี้ว่า
อยา่งไร เวทนา … สญัญา … สงัขารทัง้หลาย …  วญิญาณ 
เที่ยงหรือไม่เที่ยง.

ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะตามเหน็สิง่นัน้วา่ นัน่ของเรา นัน่เปน็เรา  
นั่นเป็นตัวตนของเรา.

ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.
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ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ รูปอย่างใด
อย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต หรือปัจจุบันก็ตาม เป็น
ภายในหรอืภายนอกกต็าม หยาบหรือละเอยีดกต็าม เลวหรอื
ประณตีกต็าม อยูใ่นทีไ่กลหรอืใกลก้ต็าม รปูท้ังหมดน้ัน เธอ
ทัง้หลาย พงึเหน็ดว้ยปญัญาอนัชอบ ตามความเปน็จริงอย่าง
น้ีวา่ น่ันไมใ่ช่ของเรา นัน่ไมใ่ชเ่ปน็เรา นัน่ไมใ่ชต่วัตนของเรา.

ภิกษุทั้งหลาย เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็น
อดีต อนาคต หรือปัจจุบันก็ตาม เป็นภายในหรือภายนอก 
ก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม  
อยู่ในท่ีไกลหรือใกล้ก็ตาม เวทนาทั้งหมดนั้น เธอทั้งหลาย 
พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า  
นั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่ใช่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา.

ภกิษทุัง้หลาย สญัญาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ทัง้ทีเ่ปน็
อดีต อนาคต หรือปัจจุบันก็ตาม เป็นภายในหรือภายนอก
ก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม  
อยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็ตาม สัญญาทั้งหมดนั้น เธอทั้งหลาย 
พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า  
นั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่ใช่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา.
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ภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่ง 
ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต หรือปัจจุบันก็ตาม เป็นภายในหรือ
ภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีต
กต็าม อยู่ในทีไ่กลหรอืใกลก้ต็าม สงัขารทัง้หลายท้ังหมดน้ัน 
เธอทั้งหลาย พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริง 
อย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่ใช่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตน
ของเรา.

ภกิษทุัง้หลาย วญิญาณอยา่งใดอยา่งหนึง่ ทัง้ทีเ่ปน็
อดีต อนาคต หรือปัจจุบันก็ตาม เป็นภายในหรือภายนอก 
ก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม  
อยูใ่นทีไ่กลหรอืใกลก้ต็าม วญิญาณทัง้หมดนัน้ เธอท้ังหลาย 
พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า  
นั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่ใช่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา.

ภกิษทุัง้หลาย อริยสาวกผูไ้ดส้ดบัแลว้ เหน็อยูอ่ยา่งนี ้ 
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูป ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนา ย่อม 
เบือ่หนา่ยแมใ้นสัญญา ยอ่มเบือ่หนา่ยแมใ้นสงัขารท้ังหลาย 
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลาย
กำาหนดั เพราะคลายกำาหนดั ยอ่มหลดุพน้ เมือ่หลดุพน้แลว้ 
ยอ่มมญีาณหยัง่รู้ว่า หลดุพน้แลว้ เธอย่อมรู้ชดัวา่ ชาตสิิน้แลว้  
พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำา ได้ทำาสำาเร็จแล้ว กิจอื่น
เพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี.
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ขันธ์ ๕ ไม่เท่ียง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๙,๑๐๑/๔๕,๑๕๒.

ภิกษุทั้งหลาย รูปไม่เท่ียง แม้เหตุปัจจัยที่ให้รูป 
เกิดขึ้น ก็ไม่เที่ยง รูปที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยง จะเป็นของ
เที่ยงได้อย่างไร.

ภิกษุท้ังหลาย เวทนาไม่เที่ยง แม้เหตุปัจจัยท่ี
ให้เวทนาเกิดขึ้น ก็ไม่เที่ยง เวทนาที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เท่ียง  
จะเป็นของเที่ยงได้อย่างไร.

ภิกษุทั้งหลาย สัญญาไม่เที่ยง แม้เหตุปัจจัยท่ี
ให้สัญญาเกิดข้ึน ก็ไม่เที่ยง สัญญาที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยง  
จะเป็นของเที่ยงได้อย่างไร.

ภิกษุท้ังหลาย สังขารท้ังหลายไม่เท่ียง แม้เหตุปัจจัย
ทีใ่หส้งัขารทัง้หลายเกดิขึน้ กไ็มเ่ทีย่ง สงัขารทัง้หลายท่ีเกิด
จากสิ่งที่ไม่เที่ยง จะเป็นของเที่ยงได้อย่างไร.

ภกิษทุัง้หลาย วญิญาณไมเ่ทีย่ง แมเ้หตปุจัจัยท่ีให้
วิญญาณเกิดขึ้น ก็ไม่เที่ยง วิญญาณที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยง 
จะเป็นของเที่ยงได้อย่างไร.

ภิกษุทั้งหลาย รูปเป็นทุกข์ แม้เหตุปัจจัยท่ีให้รูป
เกิดขึ้น ก็เป็นทุกข์ รูปที่เกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์ จะเป็นสุข
ได้อย่างไร.

8๖ 
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ภิกษุทั้งหลาย เวทนาเป็นทุกข์ แม้เหตุปัจจัยที่
ให้เวทนาเกิดขึ้น ก็เป็นทุกข์ เวทนาที่เกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์  
จะเป็นสุขได้อย่างไร.

ภิกษุทั้งหลาย สัญญาเป็นทุกข์ แม้เหตุปัจจัยที่ 
ให้สัญญาเกิดขึ้น ก็เป็นทุกข์ สัญญาที่เกิดจากสิ่งท่ีเป็นทุกข์ 
จะเป็นสุขได้อย่างไร.

ภิกษุท้ังหลาย สังขารท้ังหลายเป็นทุกข์ แม้เหตุปัจจัย 
ที่ให้สังขารทั้งหลายเกิดขึ้น ก็เป็นทุกข์ สังขารทั้งหลายที่ 
เกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์ จะเป็นสุขได้อย่างไร.

ภิกษุทั้งหลาย วิญญาณเป็นทุกข์ แม้เหตุปัจจัยที่ 
ใหว้ญิญาณเกดิขึน้ กเ็ปน็ทกุข ์วญิญาณทีเ่กดิจากสิง่ทีเ่ปน็ทกุข ์ 
จะเป็นสุขได้อย่างไร.

ภิกษุทั้งหลาย รูปเป็นอนัตตา แม้เหตุปัจจัยท่ี 
ให้รูปเกิดข้ึน ก็เป็นอนัตตา รูปที่เกิดจากสิ่งท่ีเป็นอนัตตา  
จะเป็นอัตตาได้อย่างไร.

ภิกษุทั้งหลาย เวทนาเป็นอนัตตา แม้เหตุปัจจัยที่ 
ให้เวทนาเกิดขึ้น ก็เป็นอนัตตา เวทนาที่เกิดจากสิ่งท่ีเป็น
อนัตตา จะเป็นอัตตาได้อย่างไร.

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

ภกิษทุัง้หลาย วญิญาณเปน็อนตัตา แมเ้หตปุจัจยัที ่
ใหวิ้ญญาณเกดิขึน้ กเ็ปน็อนตัตา วญิญาณท่ีเกดิจากสิง่ท่ีเปน็
อนัตตา จะเป็นอัตตาได้อย่างไร.

ภิกษุทั้งหลาย รูปไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้น 
เป็นทุกข์ ส่ิงใดเป็นทุกข์ ส่ิงน้ันเป็นอนัตตา ส่ิงใดเป็น 
อนัตตา ส่ิงน้ัน น่ันไม่ใช่ของเรา (เนตำ มม) น่ันไม่ใช่เป็นเรา 
(เนโสหมสฺมิ) น่ันไม่ใช่ตัวตนของเรา (น เมโส อตฺตา) ข้อนี้ 
อริยสาวกพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างน้ี.

ภิกษทุัง้หลาย เวทนาไม่เทีย่ง ส่ิงใดไม่เทีย่ง สิง่นัน้ 
เป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา สิ่งใดเป็น 
อนัตตา ส่ิงน้ัน น่ันไม่ใช่ของเรา น่ันไม่ใช่เป็นเรา น่ันไม่ใช่
ตัวตนของเรา ข้อนี้อริยสาวกพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ  
ตามความเป็นจริงอย่างนี้.

ภิกษทุัง้หลาย สญัญาไมเ่ทีย่ง สิง่ใดไมเ่ทีย่ง สิง่นัน้ 
เป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา สิ่งใดเป็น 
อนัตตา ส่ิงน้ัน น่ันไม่ใช่ของเรา น่ันไม่ใช่เป็นเรา น่ันไม่ใช่
ตัวตนของเรา ข้อนี้อริยสาวกพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ  
ตามความเป็นจริงอย่างนี้.
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ภิกษุท้ังหลาย สังขารท้ังหลายไม่เท่ียง ส่ิงใดไม่เท่ียง  
สิง่นัน้เป็นทกุข ์สิง่ใดเปน็ทกุข ์สิง่น้ันเปน็อนตัตา สิง่ใดเปน็ 
อนัตตา สิ่งนั้น น่ันไม่ใช่ของเรา น่ันไม่ใช่เป็นเรา น่ันไม่ใช่
ตัวตนของเรา ข้อนี้อริยสาวกพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ  
ตามความเป็นจริงอย่างนี้.

ภิกษุทั้งหลาย วิญญาณไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยง  
สิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา สิ่งใด
เป็นอนัตตา สิ่งนั้น น่ันไม่ใช่ของเรา น่ันไม่ใช่เป็นเรา น่ัน
ไม่ใช่ตัวตนของเรา ขอ้นีอ้ริยสาวกพงึเหน็ด้วยปญัญาอนัชอบ  
ตามความเป็นจริงอย่างนี้.

ภกิษทุัง้หลาย อริยสาวกผูไ้ดส้ดบัแลว้ เหน็อยูอ่ยา่งนี ้ 
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูป ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนา ย่อม 
เบือ่หนา่ยแมใ้นสัญญา ยอ่มเบือ่หนา่ยแมใ้นสงัขารท้ังหลาย 
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลาย
กำาหนดั เพราะคลายกำาหนดั ยอ่มหลดุพน้ เมือ่หลดุพน้แลว้ 
ย่อมมีญาณหยั่งรู้ว่า หลุดพ้นแล้ว เธอย่อมรู้ชัดว่า ชาติสิ้น
แล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำาได้ทำาสำาเร็จแล้ว  
กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี.
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ส่ิงใดไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๐๐/๑๔๙.

ภกิษทุัง้หลาย สิง่ใดไมใ่ชข่องเธอ สิง่นัน้เธอจงละมนั
เสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล
และความสุขแก่เธอ. 

ภิกษุทั้งหลาย อะไรเล่า ที่ไม่ใช่ของเธอ.
ภิกษุทั้งหลาย ตา (จกฺขุ ) ไม่ใช่ของเธอ เธอจง 

ละมนั(ตำ)เสยี สิง่นัน้อันเธอละไดแ้ลว้ จกัเป็นไปเพือ่ประโยชน์
เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ (จกฺขำุ ภิกฺขเว น ตุมฺหากำ ตำ ปชหถ ตำ โว 

ปหีนำ หิตาย สุขาย ภวิสฺสติ).
รปู (รปูา) ไมใ่ชข่องเธอ เธอจงละมนัเสยี สิง่นัน้อนัเธอ

ละไดแ้ลว้ จกัเปน็ไปเพือ่ประโยชนเ์ก้ือกลูและความสุขแกเ่ธอ.
จักษุวิญญาณไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้น

อันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและความ
สุขแก่เธอ.

จักษุสัมผัสไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้นอัน
เธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุข
แก่เธอ.

87 
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สขุเวทนา ทกุขเวทนา หรอือทกุขมสขุเวทนา ทีเ่กดิขึน้ 
เพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย ไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย 
สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและ
ความสุขแก่เธอ.

ห ู(โสต) ไมใ่ชข่องเธอ เธอจงละมนัเสยี สิง่นัน้อันเธอ
ละไดแ้ลว้ จกัเปน็ไปเพือ่ประโยชนเ์ก้ือกลูและความสุขแกเ่ธอ.

เสียง (สทฺทา) ไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้น
อันเธอละไดแ้ลว้ จกัเปน็ไปเพือ่ประโยชน์เกือ้กลูและความสขุ 
แก่เธอ.

โสตวิญญาณไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้น 
อันเธอละไดแ้ลว้ จกัเปน็ไปเพือ่ประโยชน์เกือ้กลูและความสขุ 
แก่เธอ.

โสตสมัผัสไมใ่ชข่องเธอ เธอจงละมนัเสยี สิง่นัน้อันเธอ
ละไดแ้ลว้ จกัเปน็ไปเพือ่ประโยชนเ์ก้ือกลูและความสุขแกเ่ธอ.

สขุเวทนา ทกุขเวทนา หรอือทกุขมสขุเวทนา ทีเ่กดิขึน้ 
เพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัย ไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย 
สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและ
ความสุขแก่เธอ.
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จมูก (ฆาน) ไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย สิ่งน้ัน 
อันเธอละไดแ้ลว้ จกัเปน็ไปเพือ่ประโยชน์เกือ้กลูและความสขุ 
แก่เธอ.

กลิ่น (คนฺธา) ไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้น
อันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและความ
สุขแก่เธอ.

ฆานวิญญาณไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย ส่ิงนั้น 
อันเธอละไดแ้ลว้ จกัเปน็ไปเพือ่ประโยชน์เกือ้กลูและความสขุ 
แก่เธอ.

ฆานสัมผัสไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้น 
อันเธอละไดแ้ลว้ จกัเปน็ไปเพือ่ประโยชน์เกือ้กลูและความสขุ 
แก่เธอ.

สขุเวทนา ทกุขเวทนา หรอือทกุขมสขุเวทนา ทีเ่กดิขึน้ 
เพราะฆานสัมผัสเป็นปัจจัย ไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย 
สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและ
ความสุขแก่เธอ.

ลิ้น (ชิวฺหา) ไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้น 
อันเธอละไดแ้ลว้ จกัเปน็ไปเพือ่ประโยชน์เกือ้กลูและความสขุ 
แก่เธอ.
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รส (รสา) ไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย สิ่งน้ัน 
อันเธอละไดแ้ลว้ จกัเปน็ไปเพือ่ประโยชน์เกือ้กลูและความสขุ 
แก่เธอ.

ชิวหาวิญญาณไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้น
อันเธอละไดแ้ลว้ จกัเปน็ไปเพือ่ประโยชน์เกือ้กลูและความสขุ 
แก่เธอ.

ชิวหาสัมผัสไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย สิ่งน้ัน 
อันเธอละไดแ้ลว้ จกัเปน็ไปเพือ่ประโยชน์เกือ้กลูและความสขุ 
แก่เธอ.

สขุเวทนา ทกุขเวทนา หรอือทกุขมสขุเวทนา ทีเ่กดิขึน้ 
เพราะชวิหาสมัผสัเปน็ปจัจยั ไมใ่ชข่องเธอ เธอจงละมนัเสยี 
สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและ
ความสุขแก่เธอ.

กาย (กาโย) ไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย สิ่งน้ัน 
อันเธอละไดแ้ลว้ จกัเปน็ไปเพือ่ประโยชน์เกือ้กลูและความสขุ 
แก่เธอ.

โผฏฐัพพะ (โผฏฐพัพา) ไมใ่ชข่องเธอ เธอจงละมนัเสยี  
สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและ
ความสุขแก่เธอ.
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กายวิญญาณไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้น 
อันเธอละไดแ้ลว้ จกัเปน็ไปเพือ่ประโยชน์เกือ้กลูและความสขุ 
แก่เธอ.

กายสัมผัสไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้น 
อันเธอละไดแ้ลว้ จกัเปน็ไปเพือ่ประโยชน์เกือ้กลูและความสขุ 
แก่เธอ.

สขุเวทนา ทกุขเวทนา หรอือทกุขมสขุเวทนา ทีเ่กดิขึน้ 
เพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัย ไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย 
สิง่นัน้อนัเธอละไดแ้ลว้ จกัเปน็ไปเพือ่ประโยชนเ์ก้ือกูลและ
ความสุขแก่เธอ.

ใจ (มโน) ไมใ่ชข่องเธอ เธอจงละมนัเสยี สิง่นัน้อนัเธอ
ละไดแ้ลว้ จกัเปน็ไปเพือ่ประโยชนเ์ก้ือกลูและความสุขแกเ่ธอ.

ธรรม (ธมฺมา) ไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้น
อันเธอละไดแ้ลว้ จกัเปน็ไปเพือ่ประโยชน์เกือ้กลูและความสขุ 
แก่เธอ.

มโนวิญญาณไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้น 
อันเธอละไดแ้ลว้ จกัเปน็ไปเพือ่ประโยชน์เกือ้กลูและความสขุ 
แก่เธอ.
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มโนสัมผัสไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้น 
อันเธอละไดแ้ลว้ จกัเปน็ไปเพือ่ประโยชน์เกือ้กลูและความสขุ 
แก่เธอ.

สขุเวทนา ทกุขเวทนา หรอือทกุขมสขุเวทนา ทีเ่กดิขึน้ 
เพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย ไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย 
สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและ
ความสุขแก่เธอ.

ภกิษทุัง้หลาย เปรยีบเหมอืนอะไรๆ ในเชตวนั (เชต

วเน) นี้ ที่เป็นหญ้า เป็นไม้ เป็นกิ่งไม้ เป็นใบไม้ ที่คนเขาขน
ไปทิ้ง หรือเผาเสีย หรือทำาตามปัจจัยของเขา พวกเธอรู้สึก
อย่างนี้บ้างหรือไม่ว่า คนเขาขนเราไป หรือเผาเรา หรือทำา
แก่เราตามปัจจัยของเขา.

ไม่รู้สึกอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า.

ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เพราะเหตุว่า ความรู้สึกว่าตัวตน (อตฺตา)  

ของตน (อตฺตนิยา) ของข้าพระองค์ไม่มีในสิ่งเหล่านั้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุทั้งหลาย ฉันใดก็ฉันนั้น ตา ... รูป ...  
จักษุวิญญาณ ... จักษุสัมผัส … สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ
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อทกุขมสขุเวทนา ทีเ่กิดขึน้เพราะจกัษุสมัผสัเปน็ปจัจัย ไม่ใช่
ของเธอ เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไป
เพื่อประโยชน์เกื้อกูล และความสุขแก่เธอ 

หู ... เสียง ... โสตวิญญาณ ... โสตสัมผัส …  
สขุเวทนา ทกุขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ทีเ่กดิข้ึนเพราะ
โสตสัมผัสเป็นปัจจัย ไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้น 
อนัเธอละไดแ้ลว้ จกัเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลู และความสขุ 
แก่เธอ

จมูก ... กลิ่น ... ฆานวิญญาณ ... ฆานสัมผัส …  
สขุเวทนา ทกุขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ทีเ่กดิข้ึนเพราะ
ฆานสัมผัสเป็นปัจจัย ไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้น 
อนัเธอละไดแ้ลว้ จกัเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลู และความสขุ 
แก่เธอ

ลิ้น ... รส ... ชิวหาวิญญาณ ... ชิวหาสัมผัส …  
สขุเวทนา ทกุขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ทีเ่กดิข้ึนเพราะ
ชวิหาสมัผสัเปน็ปจัจัย ไมใ่ชข่องเธอ เธอจงละมนัเสีย สิง่นัน้ 
อนัเธอละไดแ้ลว้ จกัเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลู และความสขุ 
แก่เธอ
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กาย ... โผฏฐพัพะ ... กายวญิญาณ ... กายสมัผสั …  
สขุเวทนา ทกุขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะ
กายสัมผัสเป็นปัจจัย ไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้น 
อนัเธอละไดแ้ลว้ จกัเป็นไปเพือ่ประโยชน์เกือ้กลู และความสขุ 
แก่เธอ

ใจ ... ธรรม ... มโนวิญญาณ ... มโนสัมผัส …  
สขุเวทนา ทกุขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะ
มโนสัมผัสเป็นปัจจัย ไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย สิ่งนั้น 
อนัเธอละไดแ้ลว้ จกัเป็นไปเพือ่ประโยชน์เกือ้กลู และความสขุ 
แก่เธอ.

(ในสูตรอื่น ทรงแสดงโดยนััยขันธ์ ๕ -บาลี มู. ม. 

๑๒/๒๗๙/๒๘๗., -บาล ีขนธฺ. ส.ํ ๑๗/๔๒/๗๑. -คณะผูร้วบรวม)
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ผลของการมีมิตรดี (นัยท่ี 1) 
-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๗๒/๓๓๘.  

ภกิษท้ัุงหลาย ภิกษุผู้มีมิตรช่ัว มีสหายช่ัว มีพวกพ้องช่ัว  
เสพคบ เข้าไปน่ังใกล้มิตรช่ัว และประพฤติตามมิตรช่ัว 
เหล่าน้ันอยู่ จักบำาเพ็ญอภิสมาจาริกธรรม (อภิสมาจาริก  ธมฺม) 
ให้บริบูรณ์ ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ เมื่อภิกษุไม่บำาเพ็ญ
อภิสมาจาริกธรรมให้บริบูรณ์แล้ว จักบำาเพ็ญเสขธรรมให้
บรบิรูณ ์ขอ้นีไ้มเ่ปน็ฐานะทีจ่ะมไีด ้ เมือ่ไมบ่ำาเพญ็เสขธรรม
ให้บริบูรณ์แล้ว จักบำาเพ็ญศีลทั้งหลายให้บริบูรณ์ (สีลานิ  

ปริปูเรสฺสตีติ) ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เม่ือไม่บำาเพ็ญศีล 
ทัง้หลายให้บรบิรูณแ์ลว้ จกัละกามราคะ รูปราคะ หรืออรปูราคะ  
ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้.

ภกิษทุัง้หลาย ภกิษผุูม้มีติรด ีมสีหายด ีมพีวกพอ้งด ี 
เสพคบ เข้าไปน่ังใกล้มิตรดี และประพฤติตามมิตรดีเหล่าน้ันอยู่  
จักบำาเพ็ญอภิสมาจาริกธรรมให้บริบูรณ์ ข้อน้ีย่อมเป็นฐานะ
ท่ีจะมีได้ เม่ือภิกษุบำาเพ็ญอภสิมาจารกิธรรมใหบ้รบิรูณ์แลว้ 
จกับำาเพญ็เสขธรรมใหบ้ริบรูณ ์ข้อนีย่้อมเปน็ฐานะทีจ่ะมไีด ้ 
เมือ่บำาเพ็ญเสขธรรมใหบ้ริบรูณแ์ลว้ จกับำาเพญ็ศีลท้ังหลาย
ให้บริบูรณ์ ข้อนี้ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้ เมื่อบำาเพ็ญศีล 
ทัง้หลายให้บรบิรูณแ์ลว้ จกัละกามราคะ รูปราคะ หรืออรปูราคะ  
(กามราค วา รปูราค วา อรปูราค วา) ขอ้นีย้อ่มเปน็ฐานะทีจ่ะมีได.้
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ผลของการมีมิตรดี (นัยท่ี ๒) 
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๑๒/๔๑๑.  

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อพระอาทิตย์จะขึ้น สิ่งที่ขึ้นก่อน  
สิ่งที่เป็นนิมิตมาก่อน คือ แสงเงินแสงทอง ฉันใด สิ่งที่เป็น
เบ้ืองต้น เป็นนิมติมากอ่น เพือ่ความบงัเกดิขึน้แหง่โพชฌงค ์๗  
แก่ภิกษุ คือ ความเป็นผู้มีมิตรดี ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุ 
ทั้งหลาย อันภิกษุผู้มีมิตรดี พึงหวังข้อนี้ได้ว่า จักเจริญ
โพชฌงค์ ๗ จักกระทำาให้มากซึ่งโพชฌงค์ ๗.

ภกิษท้ัุงหลาย กภ็กิษผุูม้มีติรด ียอ่มเจริญโพชฌงค ์๗  
ยอ่มกระทำาให้มากซึง่โพชฌงค ์๗ อยา่งไรเลา่ ภกิษท้ัุงหลาย 
ภิกษใุนธรรมวนิยันี ้ยอ่มเจรญิสตสิมัโพชฌงค ์อนัอาศยัวิเวก 
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ ย่อมเจริญ 
ธมัมวจิยสมัโพชฌงค ์… ยอ่มเจริญวิริยสมัโพชฌงค ์… ย่อม
เจริญปีติสัมโพชฌงค์ … ย่อมเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์  … 
ยอ่มเจริญสมาธสิมัโพชฌงค ์… ยอ่มเจริญอเุบกขาสมัโพชฌงค ์
อันอาศยัวเิวก อาศยัวริาคะ อาศยันโิรธ นอ้มไปเพือ่โวสสคัคะ. 

ภกิษทุัง้หลาย ภกิษผุูม้มีติรด ียอ่มเจรญิโพชฌงค ์๗  
ย่อมกระทำาให้มากซึ่งโพชฌงค์ ๗ อย่างนี้แล.
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ผลของการมีมิตรดี (นัยท่ี 3)

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒/๔. 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมนี้ เป็นคร่ึงหน่ึงของพรหมจรรย์ 

กล่าวคือ ความเป็นผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีพวกพ้องดี.

อานนท์ อย่ากล่าวอย่างนั้น อานนท์ อย่ากล่าว 
อย่างนั้น อานนท์ ธรรมนี้ เป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดทีเดียว 
กล่าวคือ ความเป็นผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีพวกพ้องดี.

อานนท์ อันภิกษุผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีพวกพ้องดี  
พงึหวงัขอ้นีไ้ดว้า่ จกัเจรญิอรยิมรรคอนัประกอบดว้ยองค ์๘  
จักกระทำาให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘.

อานนท์ ก็ภิกษุผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีพวกพ้องดี 
ย่อมเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ย่อมกระทำา
ให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างไรเล่า  
อานนท ์ ภิกษใุนธรรมวนิยันี ้ย่อมเจริญสมัมาทฏิฐ ิอันอาศยั
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ ย่อม
เจริญสัมมาสังกัปปะ … ย่อมเจริญสัมมาวาจา … ย่อมเจริญ
สมัมากมัมนัตะ … ยอ่มเจรญิสมัมาอาชวีะ … ยอ่มเจรญิสมัมา- 
วายามะ … ย่อมเจริญสัมมาสติ … ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ  
อนัอาศยัวเิวก อาศยัวริาคะ อาศยันโิรธ นอ้มไปเพือ่โวสสคัคะ. 
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อานนท์ ภิกษุผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีพวกพ้องดี  
ย่อมเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ย่อมกระทำา 
ให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างนี้แล.

อานนท์ ข้อที่ ว่าความเป็นผู้มีมิตรดี มีสหายดี  
มีพวกพ้องดี เป็นพรหมจรรย์ทั้งสิ้นทีเดียวนั้น อันใครๆ  
พึงทราบโดยปริยายแม้นี้.

อานนท์ เพราะอาศยัเราแลเปน็กลัยาณมิตร สตัวท่ี์
มคีวามเกดิเปน็ธรรมดา ยอ่มหลดุพน้จากความเกดิ สตัวท่ี์ 
มีความแก่เป็นธรรมดา ย่อมหลุดพ้นจากความแก่ สัตว์ที่ 
มคีวามตายเปน็ธรรมดา ย่อมหลดุพน้จากความตาย สตัวท่ี์ 
มีโสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัส อุปายาสะเป็นธรรมดา ย่อม
หลุดพ้นจากโสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัส อุปายาสะ.

อานนท์ โดยปริยายนี้แล อันใครๆ พึงทราบว่า 
ความเปน็ผูม้มีติรด ีมสีหายด ีมพีวกพอ้งดี นีเ้ปน็พรหมจรรย์
ทั้งสิ้นทีเดียว ดังนี้.

(มีสูตรอื่นท่ีตรัสไว้ทํานองเดียวกัน -บาลี สคา. สํ. 

๑๕/๑๒๗/๓๘๓. -คณะผู้รวบรวม)
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ผู้มีความเพียรเป็นเคร่ืองต่ืน
-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๒๖๑/๒๒๕.

ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุพึงเป็นผู้มีความเพียรเป็น
เคร่ืองตื่น มีสติสัมปชัญญะ มีจิตตั้งม่ัน เบิกบาน ผ่องใส 
และพึงเป็นผู้เห็นแจ้งในกุศลธรรมทั้งหลาย สมควรแก่กาล
ในการประกอบความเพียรนั้นเนืองๆ เถิด ภิกษุทั้งหลาย  
เมื่อภิกษุมีความเพียรเป็นเครื่องตื่น มีสติสัมปชัญญะ มีจิต 
ต้ังม่ัน เบิกบาน และผ่องใส เห็นแจ้งในกุศลธรรมท้ังหลาย 
สมควรแก่กาลในการประกอบความเพียรน้ันเนืองๆ พึงหวังผล 
ได้ ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน 
(ทฏิเฺว ธมฺเม อฺา สต)ิ หรือเมือ่ยงัมอีปุาทิเหลอือยู ่กจ็ะเปน็ 
อนาคามี (อุปาทิเสเส อนาคามิตาติ).

เธอท้ังหลายท่ีต่ืนอยู่ จงฟังคำาน้ี (ชาครนฺตา สุณาเถต)  

เธอเหล่าใดผู้หลับอยู่ เธอเหลา่นัน้จงตืน่ (เย สุตตฺา เต ปพชุฌฺถ)  
ผู้ตืน่จากความหลบัเปน็คณุประเสริฐ เพราะภยัยอ่มไมม่แีก่
ผู้ตื่นอยู่ ผู้ใดตื่นอยู่ มีสติสัมปชัญญะ มีจิตตั้งมั่น เบิกบาน  
และผ่องใส พิจารณาธรรมอยู่โดยชอบโดยกาลอันควร  
ผูน้ั้นมสีมาธเิปน็ธรรมเอกผดุขึน้ กจ็ะพงึกำาจดัความมดืเสยีได ้ 
เพราะเหตุน้ันแล ภิกษุพึงประพฤติธรรมเป็นเคร่ืองตื่น  
ภกิษผุูม้คีวามเพยีร มปีญัญาเปน็เคร่ืองรกัษาตน มปีกตไิดฌ้าน  
ตัดสังโยชน์ในชาติและชราได้แล้ว พึงถูกต้องสัมโพธิอย่าง
ยอดเยี่ยมในอัตภาพนี้แล.
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ผู้มีความหลีกเร้นเป็นท่ีมายินดี
-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๒๕๙/๒๒๓. 

ภิกษทุัง้หลาย เธอทัง้หลายจงเป็นผู้มีความหลกีเรน้ 
เป็นที่มายินดี ยินดีแล้วในความหลีกเร้น จงเป็นผู้ตาม
ประกอบเจโตสมถะในภายใน มฌีานไมเ่สือ่ม ประกอบดว้ย
วิปัสสนา พอกพูนสุญญาคารอยู่เถิด.

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเธอทั้งหลายมีความหลีกเร้น 
เป็นทีม่ายินด ียินดีแลว้ในความหลีกเร้น ประกอบเจโตสมถะ
ในภายใน มีฌานไม่เสื่อม ประกอบด้วยวิปัสสนา พอกพูน
สุญญาคารอยู่ พึงหวังผลได้ ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ 
อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่ ก็จะเป็น
อนาคามี.

ชนเหล่าใดมีจิตสงบแล้ว มีปัญญาเป็นเคร่ืองรักษาตน  
มีสติ มีฌาน ไม่มีความยินดีในกามทั้งหลาย ย่อมเห็นแจ้ง
ธรรมโดยชอบ เป็นผู้ยินดีแล้วในความไม่ประมาท มีปกติ
เห็นภัยในความประมาท ชนเหล่านั้นเป็นผู้จะไม่เสื่อม  
ดำารงอยู่ใกล้นิพพานเทียว.

9๒ 
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อานิสงส์ ของการเจริญสัญญาแบบต่างๆ

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๗๙/๖๔๑. 

ภิกษุทั้งหลาย อัฏฐิกสัญญา (สัญญาในกระดูก) อัน
เจรญิแลว้ กระทำาใหม้ากแลว้ ยอ่มมผีลมาก มอีานสิงสม์าก 
ภิกษุทั้งหลาย อัฏฐิกสัญญาอันเจริญแล้วอย่างไร กระทำาให้
มากแล้วอย่างไร ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก. 

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมเจริญ 
สติสมัโพชฌงค ์อนัประกอบดว้ยอฏัฐกิสญัญา อนัอาศยัวิเวก 
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ ย่อมเจริญ 
ธมัมวจิยสมัโพชฌงค ์… ย่อมเจริญวิริยสมัโพชฌงค ์… ย่อม
เจริญปีติสัมโพชฌงค์ … ย่อมเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ 
… ย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ … ย่อมเจริญอุเบกขา- 
สัมโพชฌงค์ อันประกอบด้วยอัฏฐิกสัญญา อันอาศัยวิเวก  
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ. 

ภิกษุทั้งหลาย อัฏฐิกสัญญา อันเจริญแล้วอย่างน้ี 
กระทำาให้มากแล้วอย่างน้ี ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก.

ภิกษทุัง้หลาย เมือ่อฏัฐกิสญัญา อนัเจริญแล้ว กระทำา
ให้มากแล้ว พึงหวังผลได้ ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ 
อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเม่ือยังมีอุปาทิเหลืออยู่ ก็จะเป็น

93 
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อนาคามี ภิกษุทั้งหลาย เมื่ออัฏฐิกสัญญา อันเจริญแล้ว
อย่างไร กระทำาให้มากแล้วอย่างไร พึงหวังผลได้ ๒ อย่าง 
อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมี
อุปาทิเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี. 

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญ 
สตสิมัโพชฌงค ์อนัประกอบดว้ยอฏัฐกิสญัญา อนัอาศยัวเิวก 
อาศยัวิราคะ อาศยันโิรธ นอ้มไปเพ่ือโวสสคัคะ … ย่อมเจริญ 
อุเบกขาสมัโพชฌงค ์อนัประกอบดว้ยอฏัฐกิสญัญา อนัอาศยั
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ. 

ภกิษทุัง้หลาย เมือ่อฏัฐกิสญัญา อนัเจรญิแลว้อยา่งนี ้ 
กระทำาให้มากแล้วอย่างนี้ พึงหวังผลได้ ๒ อย่าง อย่างใด
อย่างหน่ึง คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเม่ือยังมีอุปาทิ 
เหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี.

ภิกษุทั้งหลาย อัฏฐิกสัญญาอันเจริญแล้ว กระทำา
ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก ภิกษุทั้งหลาย 
อัฏฐกิสญัญาอนัเจรญิแลว้อยา่งไร กระทำาใหม้ากแลว้อยา่งไร 
ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก. 
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ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมเจริญ 
สตสิมัโพชฌงค ์อนัประกอบดว้ยอฏัฐกิสญัญา อนัอาศยัวเิวก 
อาศยัวิราคะ อาศยันโิรธ นอ้มไปเพ่ือโวสสคัคะ … ยอ่มเจริญ 
อุเบกขาสมัโพชฌงค ์อนัประกอบดว้ยอฏัฐกิสญัญา อนัอาศยั
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ. 

ภิกษุท้ังหลาย อัฏฐิกสัญญา อันเจริญแล้วอย่างน้ี 
กระทำาให้มากแล้วอย่างน้ี ย่อมเป็นไปเพ่ือประโยชน์มาก.

ภิกษุทั้งหลาย อัฏฐิกสัญญา อันเจริญแล้ว กระทำา
ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความเกษมจากโยคะใหญ่  
ภกิษทุัง้หลาย อฏัฐกิสัญญา อนัเจริญแลว้อยา่งไร กระทำาให้
มากแลว้อยา่งไร ยอ่มเปน็ไปเพือ่ความเกษมจากโยคะใหญ่.

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมเจริญ 
สตสิมัโพชฌงค ์อนัประกอบดว้ยอฏัฐกิสญัญา อนัอาศยัวเิวก 
อาศยัวิราคะ อาศยันโิรธ นอ้มไปเพ่ือโวสสคัคะ … ยอ่มเจริญ 
อุเบกขาสมัโพชฌงค ์อนัประกอบดว้ยอฏัฐกิสญัญา อนัอาศยั
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ.

ภิกษุทั้งหลาย อัฏฐิกสัญญา อันเจริญแล้วอย่างน้ี 
กระทำาให้มากแล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความเกษมจาก
โยคะใหญ่.
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ภกิษทุัง้หลาย อฏัฐกิสัญญา อนัเจริญแลว้ กระทำาให้
มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความสังเวชมาก ภิกษุทั้งหลาย 
อฏัฐกิสญัญา อนัเจริญแลว้อยา่งไร กระทำาให้มากแลว้อยา่งไร 
ย่อมเป็นไปเพื่อความสังเวชมาก. 

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมเจริญ 
สตสิมัโพชฌงคอ์นัประกอบดว้ยอฏัฐกิสญัญา อันอาศยัวเิวก 
อาศยัวิราคะ อาศยันโิรธ นอ้มไปเพ่ือโวสสคัคะ … ย่อมเจริญ 
อุเบกขาสมัโพชฌงค ์อนัประกอบดว้ยอฏัฐกิสญัญา อนัอาศยั
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ. 

ภิกษุทั้งหลาย อัฏฐิกสัญญา อันเจริญแล้วอย่างน้ี 
กระทำาให้มากแล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความสังเวชมาก.

ภกิษทุัง้หลาย อฏัฐกิสญัญา อนัเจริญแลว้ กระทำาให้
มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ืออยู่เป็นผาสุกมาก ภิกษุทั้งหลาย 
อัฏฐิกสญัญา อนัเจริญแลว้อยา่งไร กระทำาให้มากแลว้อย่างไร 
ย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นผาสุกมาก. 

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมเจริญ 
สตสิมัโพชฌงค ์อนัประกอบดว้ยอฏัฐกิสญัญา อนัอาศยัวเิวก 
อาศยัวิราคะ อาศยันโิรธ นอ้มไปเพ่ือโวสสคัคะ … ย่อมเจริญ 
อุเบกขาสมัโพชฌงค ์อนัประกอบดว้ยอฏัฐกิสญัญา อนัอาศยั
วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ. 
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ภิกษุทั้งหลาย อัฏฐิกสัญญา อันเจริญแล้วอย่างน้ี  
กระทำาใหม้ากแลว้อยา่งนี ้ยอ่มเปน็ไปเพือ่อยู่เป็นผาสกุมาก.

ภิกษุทั้งหลาย ปุฬวกสัญญา (ซากศพมีหนอน) …1

ภิกษุทั้งหลาย วินีลกสัญญา (ซากศพมีสีเขียวคล้ำา) …
ภิกษทุัง้หลาย วิจฉิททกสญัญา (ซากศพทีข่าดจากกนั) …
ภิกษทุัง้หลาย อทุธุมาตกสัญญา (ซากศพทีเ่นา่พอง) …
ภิกษุทั้งหลาย เมตตา อันเจริญแล้ว …
ภิกษุทั้งหลาย กรุณา อันเจริญแล้ว …
ภิกษุทั้งหลาย มุทิตา อันเจริญแล้ว …
ภิกษุทั้งหลาย อุเบกขา อันเจริญแล้ว …
ภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติ อันเจริญแล้ว …
ภิกษุทั้งหลาย อสุภสัญญา อันเจริญแล้ว …
ภิกษุทั้งหลาย มรณสัญญา อันเจริญแล้ว …
ภิกษุทั้งหลาย อาหาเรปฏิกูลสัญญา …
ภิกษุทั้งหลาย สัพพโลเก อนภิรตสัญญา …
ภิกษุทั้งหลาย อนิจจสัญญา …
ภิกษุทั้งหลาย อนิจเจทุกขสัญญา …

1. พึงขยายข้อความท้าย … โดยเทียบเคียงเน้ือความท่ีปรากฏในอัฏฐิกสัญญา.  
-คณะผู้รวบรวม
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ภิกษุทั้งหลาย ทุกเขอนัตตสัญญา …
ภิกษุทั้งหลาย ปหานสัญญา …
ภิกษุทั้งหลาย วิราคสัญญา …

ภกิษทุัง้หลาย นโิรธสญัญา อนัเจรญิแลว้ กระทำาให้
มากแล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก … 

ภกิษทุัง้หลาย เมือ่นโิรธสญัญา อนัเจรญิแลว้ กระทำา
ให้มากแล้วพึงหวังผลได้ ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ 
อรหตัตผลในปัจจบุนั หรือเมือ่ยงัมอีปุาทเิหลอือยู ่กจ็ะเปน็
อนาคาม ี… 

ภิกษุทั้งหลาย นิโรธสัญญาอันเจริญแล้ว กระทำาให้
มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก … 

ภิกษุทั้งหลาย นิโรธสัญญา อันเจริญแล้ว กระทำา
ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความเกษมจากโยคะใหญ่ … 

ภกิษทุัง้หลาย นโิรธสญัญา อนัเจรญิแลว้ กระทำาให้
มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความสังเวชมาก …

ภกิษทุัง้หลาย นโิรธสญัญา อนัเจรญิแลว้ กระทำาให้
มากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่อยูเ่ป็นผาสุกมาก ภกิษท้ัุงหลาย 
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นโิรธสญัญา อนัเจรญิแลว้อยา่งไร กระทำาใหม้ากแลว้อย่างไร 
ย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นผาสุกมาก. 

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมเจริญ 
สตสิมัโพชฌงค ์อนัประกอบด้วยนโิรธสญัญา อนัอาศยัวเิวก 
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ ย่อมเจริญ 
ธมัมวจิยสมัโพชฌงค ์… ยอ่มเจริญวิริยสมัโพชฌงค ์… ย่อม
เจริญปีติสัมโพชฌงค์ … ย่อมเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ … 
ยอ่มเจรญิสมาธสิมัโพชฌงค ์… ยอ่มเจริญอเุบกขาสมัโพชฌงค ์ 
อันประกอบด้วยนิโรธสัญญา อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ 
อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ. 

ภิกษุทั้งหลาย นิโรธสัญญา อันเจริญแล้วอย่างนี้  
กระทำาใหม้ากแลว้อยา่งนี ้ยอ่มเปน็ไปเพือ่อยู่เป็นผาสกุมาก.
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ความพรากจากโยคะ 4
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๔/๑๐. 

ภิกษุทั้งหลาย ความพรากจากโยคะ ๔ ประการนี้ 
๔ ประการเป็นอย่างไร คือ 

(๑) ความพรากจากกามโยคะ (กามโยควิสโยโค)
1

(๒) ความพรากจากภวโยคะ (ภวโยควิสโยโค)

(๓) ความพรากจากทิฏฐิโยคะ (ทิฏฺิโยควิสโยโค)

(๔) ความพรากจากอวิชชาโยคะ (อวิชฺชาโยควิสโยโค)

ภิกษุท้ังหลาย ความพรากจากกามโยคะเป็นอย่างไร  
บุคคลบางคนในโลกน้ี ย่อมรู้ชัดซ่ึงเหตุเกิด (สมุทย) ความต้ังอยู่ 
ไมไ่ด ้(อตถฺงฺคม) รสอรอ่ย (อสสฺาท) โทษ (อาทนีว) และอบุาย 
เคร่ืองออกไปพ้น (นิสฺสรณ) แห่งกามท้ังหลายตามความเป็นจริง  
เม่ือเขารู้ชัดซ่ึงเหตุเกิด ความต้ังอยู่ไม่ได้ รสอร่อย โทษ 
และอุบายเคร่ืองออกไปพ้นแห่งกามท้ังหลายตามความเป็นจริง  
กามท้ังหลาย ความกำาหนัดในกาม (กามราโค) ความ
เพลดิเพลนิในกาม (กามนนทฺ)ิ ความเยือ่ใยในกาม (กามสเินโห)  
ความหมกมุ่นในกาม (กามมุจฺฉา) ความกระหายในกาม  
(กามปิปาสา) ความเร่าร้อนในกาม (กามปรฬิาโห) ความหยัง่ลง 
ในกาม (กามชฺโฌสาน) และความอยากในกาม (กามตณฺหา)  

1. มีคําท่ีมีความหมายใกล้เคียงกัน สามารถใช้แทนกันได้ เช่น กามโยควิสยุตฺโต, 
กาเมสุ กามฉนฺท วิราเชตฺวา -คณะผู้รวบรวม

94 
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ย่อมไม่เกิดขึ้น ภิกษุท้ังหลาย นี้เราเรียกว่า ความพราก
จากกามโยคะ ความพรากจากกามโยคะเป็นดังน้ี.

ภิกษุท้ังหลาย ความพรากจากภวโยคะเป็นอย่างไร 
บคุคลบางคนในโลกนี ้ยอ่มรูช้ดัซึง่เหตเุกดิ ความตัง้อยู่ไมไ่ด ้ 
รสอรอ่ย โทษ และอบุายเครือ่งออกไปพน้แห่งภพทัง้หลาย
ตามความเปน็จรงิ เมือ่เขารูช้ดัซึง่เหตุเกดิ ความตัง้อยูไ่มไ่ด ้ 
รสอรอ่ย โทษ และอบุายเครือ่งออกไปพน้แห่งภพทัง้หลาย
ตามความเป็นจรงิ ภพทัง้หลาย ความกำาหนดัในภพ ความ
เพลดิเพลนิในภพ ความเยือ่ใยในภพ ความหมกมุน่ในภพ 
ความกระหายในภพ ความเร่าร้อนในภพ ความหย่ังลงในภพ  
และความอยากในภพ ย่อมไม่เกิดข้ึน ภิกษุทั้งหลาย  
น้ีเราเรียกว่า ความพรากจากภวโยคะ ความพรากจาก 
กามโยคะ ความพรากจากภวโยคะเป็นดังนี้. 

ภิกษุท้ังหลาย ความพรากจากทิฏฐิโยคะเป็นอย่างไร 
บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมรู้ชัดซึ่งเหตุเกิด ความตั้งอยู่
ไม่ได้ รสอร่อย โทษ และอุบายเคร่ืองออกไปพ้นแห่ง
ทิฏฐิท้ังหลายตามความเป็นจริง เมื่อเขารู้ชัดซึ่งเหตุเกิด  
ความตั้งอยู่ไม่ได้ รสอร่อย โทษ และอุบายเครื่องออก
ไปพ้นแห่งทิฏฐิทั้งหลายตามความเป็นจริง ทิฏฐิท้ังหลาย 
ความกำาหนดัในทฏิฐิ ความเพลดิเพลนิในทฏิฐ ิ ความเยือ่ใย 
ในทิฏฐิ ความหมกมุ่นในทิฏฐิ ความกระหายในทิฏฐิ 
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ความเร่าร้อนในทิฏฐิ ความหยั่งลงในทิฏฐิ และความ
อยากในทฏิฐ ิย่อมไมเ่กดิขึน้ ภกิษท้ัุงหลาย นีเ้ราเรยีกวา่  
ความพรากจากทิฏฐโิยคะ ความพรากจากกามโยคะ ความ
พรากจากภวโยคะ ความพรากจากทิฏฐิโยคะ เป็นดังนี้. 

ภิกษุทั้งหลาย ความพรากจากอวิชชาโยคะเป็น
อย่างไร บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมรู้ชัดซึ่งเหตุเกิด ความ
ตั้งอยู่ไม่ได้ รสอร่อย โทษ และอุบายเครื่องออกไปพ้น 
แหง่ผสัสายตนะ ๖ ตามความเปน็จริง เมือ่เขารูชั้ดซึง่เหตเุกดิ  
ความตัง้อยู่ไมไ่ด ้ รสอร่อย โทษ และอบุายเครือ่งออกไป
พน้แหง่ผสัสายตนะ ๖ ตามความเปน็จรงิ ความไม่รู ้ความ
ไม่หย่ังรู้ในผัสสายตนะ ๖ ย่อมไม่เกิดข้ึน (ฉสุ ผสฺสายตเนสุ  

อวิชฺชา อฺาณ สา นานุเสติ) ภิกษุทั้งหลาย น้ีเราเรียกว่า  
ความพรากจากอวิชชาโยคะ ความพรากจากกามโยคะ  
ความพรากจากภวโยคะ ความพรากจากทิฏฐโิยคะ ความพราก 
จากอวิชชาโยคะ เป็นดังนี้.

บุคคลผู้พรากจากอกุศลธรรมอันเป็นบาป อันเป็น 
เคร่ืองเศร้าหมอง เป็นเหตุให้เกิดในภพใหม่ มีความ
กระวนกระวาย มีทุกข์เป็นวิบาก มีชาติ ชรา และมรณะ 
ต่อไปอีก ฉะนั้น เราจึงเรียกว่า ผู้เกษมจากโยคะ. 

ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล ความพรากจากโยคะ  
๔ ประการ.
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อานิสงส์การฟังธรรม และการใคร่ครวญ
เน้ือความแห่งธรรม โดยกาลอันควร

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๒๔/๓๒๗.

กส็มยัน้ัน ทา่นพระผคัคณุะอาพาธ มทีกุข ์เปน็ไขห้นกั พระผูม้-ี 
พระภาคได้เสด็จเข้าไปเย่ียมท่านพระผัคคุณะถึงท่ีอยู่ แล้วได้ทรงช้ีแจง
ด้วยธรรมีกถาให้ท่านพระผัคคุณะเห็นแจ้ง ให้สมาทาน อาจหาญ ร่าเริง 
แล้วเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไป คร้ันเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จไปแล้ว 
ไมน่าน ท่านพระผคัคณุะไดก้ระทาํกาละ และในเวลาตายอนิทรยีข์องทา่น
พระผัคคุณะนั้น ผ่องใสยิ่งนัก.

ครั้งนั้น ท่านพระอานนท์ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่

พระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่พระผู้มพีระภาคเสด็จจากมาไมน่าน ทา่นพระผคัคณุะ 

กก็ระทํากาละ และในเวลาตายอนิทรยีข์องทา่นพระผคัคณุะผอ่งใสยิง่นัก 

(อินฺทฺริยานิ วิปฺปสีทึสูติ
1
).

อานนท์ ก็อินทรีย์ของผัคคุณภิกษุจักไม่ผ่องใส 
ได้อย่างไร (อินฺทฺริยานิ น วิปฺปสีทิสฺสนฺติ) จิตของผัคคุณภิกษุ 
ยังไม่หลุดพ้นจากสัญโญชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำา ๕  
เพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้น จิตของผัคคุณภิกษุน้ัน  
ก็หลุดพ้นแล้วจากสัญโญชน์ อันเป็นไปในส่วนเบ้ืองต่�า ๕2

 

(ตสฺส ต ธมฺมเทสน สุตฺวา ปฺจหิ โอรมฺภาคิเยหิ สฺโชเนหิ จิตฺต วิมุตฺต). 

1. วิปฺปสีทึสุ หมายถึง ผ่องใส, เล่ือมใส -คณะผู้รวบรวม
๒. ปญฺจหิ โอรมฺภาคิเยหิ สญฺโญชเนหิ บาลีน้ี มีหลายสํานวนแปล -คณะผู้รวบรวม

9๕ 
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อานนท ์ อานสิงสใ์นการฟงัธรรมโดยกาลอันควร ใน
การใคร่ครวญเน้ือความแห่งธรรมโดยกาลอันควร ๖ ประการน้ี   
๖ ประการเป็นอย่างไร คือ

(๑) อานนท์ จิตของภิกษุในธรรมวินัยน้ี ยังไม่
หลุดพ้นจากสญัโญชนอ์นัเปน็ไปในสว่นเบือ้งต่ำา ๕ ในเวลา
ใกล้ตาย (มรณกาเล) เธอได้เห็นตถาคต ตถาคตย่อมแสดง
ธรรมอันงามในเบื้องต้น อันงามในท่ามกลาง อันงาม
ในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้ง
พยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณ์ส้ินเชิง1แก่เธอ เพราะได้ฟัง 
ธรรมเทศนาน้ัน จิตของเธอย่อมหลุดพ้นจากสัญโญชน์ 
อันเป็นไปในส่วนเบ้ืองต่�า ๕ (ตสฺส ต ธมฺมเทสน สุตฺวา ปฺจหิ  

โอรมฺภาคิเยหิ สฺโชเนหิ จิตฺต วิมุจฺจติ) อานนท์ นีเ้ปน็อานสิงส์
ข้อที่ ๑ ในการฟังธรรมโดยกาลอันควร.

(๒) อีกประการหนึ่ง จิตของภิกษุยังไม่หลุดพ้น
จากสัญโญชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำา ๕ ในเวลาใกล้
ตาย เธอไม่ได้เห็นตถาคตเลย แต่ได้เห็นสาวกของตถาคต 
สาวกของตถาคตยอ่มแสดงธรรมอนังามในเบือ้งต้น อนังาม
ในทา่มกลาง อนังามในทีส่ดุ ประกาศพรหมจรรย ์พรอ้มท้ัง 
อรรถ พร้อมท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิ บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่เธอ 

1. เป็นความหมายของสุคตวินโย -บาลี จตุกฺก. อํ. ๒1/1๔๔/1๖๐. -คณะผู้รวบรวม
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เพราะได้ฟงัธรรมเทศนาน้ัน จิตของเธอยอ่มหลดุพน้จาก
สัญโญชน์ อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่�า ๕ อานนท์ นี้เป็น
อานิสงส์ข้อที่ ๒ ในการฟังธรรมโดยกาลอันควร.

(๓) อีกประการหนึ่ง จิตของภิกษุยังไม่หลุดพ้น
จากสญัโญชน์อันเป็นไปในสว่นเบือ้งต่ำา ๕ ในเวลาใกลต้าย 
เธอไม่ได้เห็นตถาคต และไม่ได้เห็นสาวกของตถาคตเลย  
แต่เธอย่อมตรึกตรองเพ่งด้วยใจ ซ่ึงธรรมตามท่ีได้ฟังมา  
ได้เรียนมา เม่ือเธอตรึกตรองเพ่งด้วยใจ ซ่ึงธรรมตามท่ีได้ฟังมา  
ได้เรียนมาอยู่ จิตของเธอย่อมหลุดพ้นจากสัญโญชน์ 
อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่�า ๕ อานนท์ นี้เป็นอานิสงส์ 
ข้อท่ี ๓ ในการใคร่ครวญเน้ือความแห่งธรรมโดยกาลอันควร.

(๔) อานนท์ จิตของภิกษุในธรรมวินัยน้ี ได้หลุดพ้น 
จากสญัโญชนอั์นเป็นไปในสว่นเบือ้งต่ำา ๕ แต่จติของเธอยงั 
ไม่หลุดพ้นไปในธรรม อันเป็นท่ีส้ินไปแห่งอุปธิ อันหาธรรมอ่ืน 
ย่ิงกว่ามิได้ ในเวลาใกล้ตาย เธอได้เห็นตถาคต ตถาคต
ยอ่มแสดงธรรมอนังามในเบือ้งตน้ อนังามในทา่มกลาง อนั
งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้ง
พยญัชนะ บรสิทุธิ ์บรบิรูณส์ิน้เชงิแกเ่ธอ เพราะได้ฟังธรรม- 
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เทศนาน้ัน จิตของเธอย่อมหลุดพ้นไปในธรรม อันเป็นที่
สิ้นไปแห่งอุปธิ อันหาธรรมอ่ืนย่ิงกว่ามิได้ อานนท์ น้ีเป็น
อานิสงส์ข้อท่ี ๔ ในการฟังธรรมโดยกาลอันควร.

(๕) อกีประการหนึง่ จติของภกิษหุลดุพน้แลว้จาก
สัญโญชน์ อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำา ๕ แต่จิตของเธอยังไม่
หลดุพน้ไปในธรรม อนัเปน็ทีส่ิน้ไปแหง่อปุธ ิอนัหาธรรมอ่ืน
ยิง่กว่ามิได้ ในเวลาใกล้ตาย เธอไมไ่ด้เห็นตถาคตเลย แต่ได้
เหน็สาวกของตถาคต สาวกของตถาคตยอ่มแสดงธรรมอัน
งามในเบือ้งตน้ อนังามในทา่มกลาง อนังามในทีส่ดุ ประกาศ
พรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์ 
บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่เธอ เพราะได้ฟังธรรมเทศนาน้ัน จิต
ของเธอยอ่มหลุดพน้ไปในธรรม อนัเป็นทีส่ิน้ไปแหง่อปุธิ 
อนัหาธรรมอืน่ย่ิงกวา่มิได้ อานนท ์ นีเ้ปน็อานสิงสข้์อท่ี ๕ 
ในการฟังธรรมโดยกาลอันควร.

(๖) อกีประการหนึง่ จติของภกิษหุลดุพน้แลว้จาก
สัญโญชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำา ๕ แต่จิตของเธอยังไม่
หลดุพน้ไปในธรรม อนัเปน็ทีส่ิน้ไปแหง่อปุธ ิอนัหาธรรมอ่ืน
ยิง่กว่ามไิด ้ในเวลาใกลต้าย เธอไมไ่ดเ้หน็ตถาคต และไมไ่ด้
เหน็สาวกของตถาคตเลย แตเ่ธอยอ่มตรกึตรองเพ่งดว้ยใจ 
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ซึ่งธรรมตามที่ได้ฟังมา ได้เรียนมา เมื่อเธอตรึกตรองเพ่ง
ด้วยใจซึ่งธรรมตามที่ได้ฟังมา ได้เรียนมาอยู่ จิตของเธอ
ย่อมหลุดพ้นไปในธรรม อันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิ อันหา
ธรรมอื่นยิ่งกว่ามิได้ อานนท์ นี้เป็นอานิสงส์ข้อที่ ๖ ใน
การใคร่ครวญเนื้อความแห่งธรรมโดยกาลอันควร. 

อานนท ์ เหลา่นีแ้ล อานสิงสใ์นการฟงัธรรมโดยกาล
อันควร ในการใคร่ครวญเน้ือความแห่งธรรมโดยกาลอันควร 
๖ ประการ.
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ประโยชน์ของการฟังกุศลธรรม
-บาลี สุตฺต. ขุ. ๒๕/๔๗๓/๓๙๐.

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าจะพึงมีผู้ถามเธอทั้งหลายอย่างนี้ 
ว่า จะมีประโยชน์อะไร เพื่อการฟังกุศลธรรมอันเป็น
อริยะ เป็นเครื่องนำาออก อันให้ถึงปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้  
เธอท้ังหลายพึงตอบเขาอย่างน้ีว่า มีประโยชน์เพ่ือรู้ธรรมอัน
เป็นธรรม ๒ อย่างตามความเป็นจริง ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า  
ท่านทั้งหลายกล่าวอะไรว่าเป็นธรรม ๒ อย่าง เธอทั้งหลาย 
พึงตอบเขาอย่างนี้ว่า การพิจารณาเห็นเนืองๆ (อนุปสฺสนา) 
ว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้เป็นอย่างท่ี 1 การพิจารณา
เห็นเนืองๆ (อนุปสฺสนา) ว่า นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินี-
ปฏิปทา นี้เป็นอย่างท่ี ๒ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้พิจารณา
เห็นธรรมอันเป็นธรรม ๒ อย่างโดยชอบเนืองๆ อย่างนี้  
เปน็ผู้ไมป่ระมาท มคีวามเพยีร มใีจเด็ดเดีย่วอยู ่ พงึหวงัผล
ได้ ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน  
หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี.

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า การพิจารณา
เหน็ธรรมอนัเปน็ธรรม ๒ อย่างโดยชอบเนอืงๆ จะพงึมีโดย
ปรยิายอยา่งอืน่อกีบา้งไหม ใหต้อบเขาวา่ พงึมี ถา้เขาถาม

9๖ 
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ตอ่ไปอกีวา่ พงึมอียา่งไรเลา่ ให้ตอบเขาว่า การพจิารณาเหน็
เนืองๆ ว่า ทุกข์ใดๆ ที่เกิดขึ้น ทุกข์ทั้งหมดนั้น ย่อมเกิดขึ้น
เพราะอปุธิเป็นปจัจัย1

 (อปุธปิจจฺยาต)ิ นีเ้ปน็อยา่งที ่1 การ
พิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่
เหลอืแหง่อปุธนิัน่เอง ทกุขจ์งึไมเ่กดิ นีเ้ปน็อยา่งที ่๒ ภกิษุ
ทั้งหลาย ภิกษุผู้พิจารณาเห็นเนืองๆ ซึ่งธรรมอันเป็นธรรม 
๒ อย่าง โดยชอบอย่างนี้ … พึงหวังผลได้ ๒ อย่าง อย่าง
ใดอยา่งหนึง่ คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเม่ือยังมีอุปาทิ 
(อุุปาทิเสเส) เหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี. 

ภิกษุท้ังหลาย … ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า  
ใหต้อบเขาว่า การพิจารณาเหน็เนอืงๆ วา่ ทกุขใ์ดๆ ทีเ่กดิขึน้  
ทุกข์ทั้งหมดน้ัน ย่อมเกิดขึ้นเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย  
(อวิชฺชาปจฺจยาติ) นี้เป็นอย่างที่ 1 การพิจารณาเห็นเนืองๆ 
ว่า เพราะความจางคลาย ดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชา
น่ันเอง ทกุขจ์งึไมเ่กดิ นีเ้ป็นอยา่งที ่๒ ภกิษทุัง้หลาย ภิกษุ
ผู้พิจารณาเห็นเนืองๆ ซึ่งธรรมอันเป็นธรรม ๒ อย่างโดย
ชอบอย่างนี้ … พึงหวังผลได้ ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง 

1. ข้อสังเกต พระองค์ทรงนํามากล่าวก่อนอวิชชา -คณะผู้รวบรวม.
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คือ อรหตัตผลในปจัจบัุน หรือเมือ่ยงัมีอปุาทเิหลอือยู ่ก็
จะเป็นอนาคาม.ี

ภิกษุท้ังหลาย … ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า  
ให้ตอบเขาว่า การพจิารณาเหน็เนอืงๆ วา่ ทกุขใ์ดๆ ทีเ่กดิขึน้  
ทุกข์ทั้งหมดนั้น ย่อมเกิดข้ึนเพราะสังขารเป็นปัจจัย  
นี้เป็นอย่างที่ 1 การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า เพราะความ
จางคลายดับไปโดยไมเ่หลอืแหง่สงัขารนัน่เอง ทกุขจ์งึไมเ่กดิ  
นี้เป็นอย่างท่ี ๒ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้พิจารณาเห็น
เนืองๆ ซึ่งธรรมอันเป็นธรรม ๒ อย่างโดยชอบอย่างน้ี … 
พึงหวังผลได้ ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ อรหัตตผล 
ในปัจจบุนั หรอืเมือ่ยงัมอีปุาทเิหลอือยู ่กจ็ะเปน็อนาคาม.ี

ภิกษุท้ังหลาย … ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า  
ให้ตอบเขาว่า การพจิารณาเหน็เนอืงๆ วา่ ทกุขใ์ดๆ ทีเ่กดิขึน้  
ทุกข์ทั้งหมดน้ัน ย่อมเกิดขึ้นเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย  
นีเ้ปน็อยา่งท่ี 1 การพจิารณาเหน็เนอืงๆ วา่ เพราะความจาง
คลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งวิญญาณนั่นเอง ทุกข์จึงไม่เกิด  
นีเ้ปน็อยา่งท่ี ๒ ภกิษทุัง้หลาย ภกิษผุูพ้จิารณาเห็นเนืองๆ 
ซึง่ธรรมอันเป็นธรรม ๒ อยา่งโดยชอบอยา่งนี ้… พงึหวังผล  
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ได้ ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน 
หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคาม.ี 

ภิกษุท้ังหลาย … ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า  
ใหต้อบเขาว่า การพิจารณาเหน็เนอืงๆ วา่ ทกุขใ์ดๆ ทีเ่กดิขึน้  
ทุกข์ ท้ังหมดนั้น ย่อมเกิดขึ้นเพราะผัสสะเป็นปัจจัย  
นี้เป็นอย่างที่ 1 การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า เพราะความ
จางคลายดบัไปโดยไมเ่หลอืแหง่ผสัสะนัน่เอง ทกุขจึ์งไม่เกิด 
นีเ้ปน็อย่างท่ี ๒ ภิกษทุัง้หลาย ภกิษผุูพ้จิารณาเห็นเนืองๆ 
ซึง่ธรรมอันเป็นธรรม ๒ อยา่งโดยชอบอยา่งนี ้… พงึหวังผล
ได้ ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน 
หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคาม.ี 

ภิกษุท้ังหลาย … ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า  
ใหต้อบเขาว่า การพิจารณาเหน็เนอืงๆ วา่ ทกุขใ์ดๆ ทีเ่กดิขึน้  
ทุกข์ทั้งหมดนั้น ย่อมเกิดขึ้นเพราะเวทนาเป็นปัจจัย  
นี้เป็นอย่างที่ 1 การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า เพราะความ
จางคลายดบัไปโดยไมเ่หลอืแหง่เวทนานัน่เอง ทกุขจ์งึไมเ่กดิ 
นีเ้ปน็อย่างท่ี ๒ ภิกษทุัง้หลาย ภกิษผุูพ้จิารณาเห็นเนืองๆ 
ซึง่ธรรมอันเป็นธรรม ๒ อยา่งโดยชอบอยา่งนี ้… พงึหวังผล
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ได้ ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน 
หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี.

ภิกษุท้ังหลาย … ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า  
ให้ตอบเขาว่า การพจิารณาเหน็เนอืงๆ วา่ ทกุขใ์ดๆ ทีเ่กดิขึน้  
ทุกข์ทั้งหมดน้ัน ย่อมเกิดขึ้นเพราะตัณหาเป็นปัจจัย  
นี้เป็นอย่างท่ี 1 การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า เพราะความ
จางคลายดับไปโดยไมเ่หลอืแหง่ตัณหาน่ันเอง ทุกข์จึงไม่เกิด  
นีเ้ปน็อยา่งท่ี ๒ ภกิษทุัง้หลาย ภกิษผุูพ้จิารณาเห็นเนืองๆ 
ซึง่ธรรมอันเป็นธรรม ๒ อยา่งโดยชอบอยา่งนี ้… พงึหวังผล
ได้ ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน 
หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี. 

ภิกษุท้ังหลาย … ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า  
ให้ตอบเขาว่า การพจิารณาเหน็เนอืงๆ วา่ ทกุขใ์ดๆ ทีเ่กดิขึน้  
ทุกข์ทั้งหมดน้ัน ย่อมเกิดขึ้นเพราะอุปาทานเป็นปัจจัย  
นีเ้ปน็อยา่งท่ี 1 การพจิารณาเหน็เนอืงๆ วา่ เพราะความจาง
คลายดบัไปโดยไมเ่หลอืแหง่อปุาทานนัน่เอง ทกุขจ์งึไมเ่กดิ  
นีเ้ปน็อยา่งท่ี ๒ ภกิษทุัง้หลาย ภกิษผุูพ้จิารณาเห็นเนืองๆ 
ซึง่ธรรมอันเป็นธรรม ๒ อยา่งโดยชอบอยา่งนี ้… พงึหวังผล
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ได้ ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน
หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามี. 

ภิกษุท้ังหลาย … ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า  
ใหต้อบเขาว่า การพิจารณาเหน็เนอืงๆ วา่ ทกุขใ์ดๆ ทีเ่กดิขึน้  
ทุกข์ทั้งหมดนั้น ย่อมเกิดข้ึนเพราะความริเริ่มเป็นปัจจัย   
(อารมฺภปจฺจยาติ) นี้เป็นอย่างที่ 1 การพิจารณาเห็นเนืองๆ 
ว่า เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งความริเริ่ม
นั่นเอง ทุกข์จึงไม่เกิด นี้เป็นอย่างที่ ๒ ภิกษุท้ังหลาย 
ภิกษุผู้พิจารณาเห็นเนืองๆ ซึ่งธรรมอันเป็นธรรม ๒ อย่าง 
โดยชอบอย่างนี้ … พึงหวังผลได้ ๒ อย่าง อย่างใดอย่าง
หนึง่ คอื อรหตัตผลในปัจจบัุน หรือเม่ือยงัมีอุปาทิเหลอือยู ่ 
ก็จะเป็นอนาคามี.

ภิกษุท้ังหลาย … ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า  
ใหต้อบเขาว่า การพิจารณาเหน็เนอืงๆ วา่ ทกุขใ์ดๆ ทีเ่กดิขึน้  
ทุกข์ทั้งหมดนั้น ย่อมเกิดขึ้นเพราะอาหารเป็นปัจจัย  
นี้เป็นอย่างที่ 1 การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า เพราะความ
จางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอาหารทั้งหมดนั่นเอง  
ทุกข์จึงไม่เกิด นี้เป็นอย่างที่ ๒ ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุ 
ผู้พิจารณาเห็นเนืองๆ ซึ่งธรรมอันเป็นธรรม ๒ อย่างโดย
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ชอบอย่างนี้ … พึงหวังผลได้ ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง 
คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเม่ือยังมีอุปาทิเหลืออยู่  
ก็จะเป็นอนาคามี.

ภิกษุท้ังหลาย … ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่า  
ให้ตอบเขาว่า การพิจารณาเห็นเนืองๆ ว่า ทุกข์ใดๆ ท่ีเกิดข้ึน 
ทุกข์ทัง้หมดนัน้ ยอ่มเกดิขึน้เพราะความหวัน่ไหวเป็นปจัจยั 
(อิชฺติปจจฺยาต)ิ น้ีเป็นอยา่งที ่1 การพจิารณาเหน็เนอืงๆ วา่ 
เพราะความจางคลายดบัไปโดยไมเ่หลอืแหง่ความหวัน่ไหวทัง้
หลายนัน่เอง ทกุขจ์งึไมเ่กดิ นีเ้ปน็อยา่งที ่๒ ภกิษท้ัุงหลาย 
ภิกษุผู้พิจารณาเห็นเนืองๆ ซึ่งธรรมอันเป็นธรรม ๒ อย่าง
โดยชอบอย่างนี้ … พึงหวังผลได้ ๒ อย่าง อย่างใดอย่าง
หน่ึง คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเม่ือยังมีอุปาทิเหลืออยู่  
ก็จะเป็นอนาคามี. 

(สาํหรบัพระสูตรนีม้เีนือ้หาคอ่นขา้งยาว จงึไดน้าํมาใสไ่วบ้างสว่น  

ผู้สนใจพึงตามอ่านเน้ือความเต็มได้จากท่ีมาของพระสูตร. -คณะผู้รวบรวม)
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ผลของการพิจารณาเห็นสังขาร  
โดยความไม่เท่ียง

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๑/๓๖๙.  

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้พิจารณาเห็นสังขารใดๆ   
(กฺจิ สงฺขาร) โดยความเป็นของเท่ียง จักเป็นผู้ประกอบด้วย
ขันติท่ีสมควร (อนุโลมิกาย ขนฺติยา) ข้อน้ันย่อมไม่เป็นฐานะท่ีจะ 
มีได้ เธอไม่ประกอบด้วยขันติท่ีสมควรแล้ว จักก้าวลงสู่ 
สัมมัตตนิยาม1

 ข้อน้ันย่อมไม่เป็นฐานะท่ีจะมีได้ เม่ือไม่ก้าวลง 
สู่สัมมัตตนิยามแล้ว จักกระทำาให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล  
สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหันต์ (โสตาปตฺติผล วา  

สกทาคามิผล วา อนาคามิผล วา อรหตฺต วา) ข้อนั้นย่อมไม่เป็น
ฐานะที่จะมีได้.

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้พิจารณาเห็นสังขารท้ังปวง  

(สพฺพสงฺขาเร) โดยความเป็นของไม่เท่ียง จักเป็นผู้ประกอบด้วย
ขันติท่ีสมควร ข้อน้ันย่อมเป็นฐานะท่ีจะมีได้ เธอประกอบด้วย
ขันติท่ีสมควรแล้ว จักก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม ข้อน้ันย่อมเป็น
ฐานะท่ีจะมีได้ เม่ือก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามแล้ว จักกระทำาให้
แจ้งซ่ึงโสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหันต์ 
ข้อน้ันย่อมเป็นฐานะท่ีจะมีได้.

1. สัมมัตตนิยาม หมายถึง ระบบแห่งความถูกต้อง -คณะผู้รวบรวม
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ผลของการพิจารณาเห็นสังขาร  
โดยความเป็นทุกข์

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๒/๓๗๐.  

ภกิษทุัง้หลาย ภกิษผุูพ้จิารณาเหน็สงัขารใดๆ โดย
ความเป็นสุข จักเป็นผู้ประกอบด้วยขันติที่สมควร ข้อน้ัน 
ยอ่มไมเ่ป็นฐานะทีจ่ะมไีด ้เธอไมป่ระกอบดว้ยขันตท่ีิสมควร
แล้ว จักก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม ข้อนั้นย่อมไม่เป็นฐานะที่จะ
มีได้ เมื่อไม่ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามแล้ว จักกระทำาให้แจ้งซ่ึง
โสดาปัตตผิล สกทาคามผิล อนาคามิผล หรืออรหันต์ ข้อน้ัน
ย่อมไม่เป็นฐานะท่ีจะมีได้.

ภกิษทุัง้หลาย ภิกษุผู้พิจารณาเห็นสังขารท้ังปวงโดย 
ความเป็นทุกข์ จักเป็นผู้ประกอบด้วยขันติที่สมควร ข้อนั้น 
ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้ เธอประกอบด้วยขันติที่สมควรแล้ว 
จกัก้าวลงสูส่มัมตัตนยิาม ข้อนัน้ยอ่มเปน็ฐานะท่ีจะมีได้ เม่ือ
ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามแล้ว จักกระทำาให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติ
ผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหันต์ ข้อนั้นย่อมเป็น
ฐานะที่จะมีได้.
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ผลของการพิจารณาเห็นธรรม  
โดยความเป็นอนัตตา

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๒/๓๗๑.  

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมใดๆ โดย
ความเปน็อตัตา จกัเป็นผูป้ระกอบดว้ยขนัติทีส่มควร ข้อนัน้ 
ยอ่มไมเ่ป็นฐานะทีจ่ะมไีด ้เธอไมป่ระกอบดว้ยขนัติท่ีสมควร
แล้ว จักก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม ข้อนั้นย่อมไม่เป็นฐานะที่จะ
มีได้ เมื่อไม่ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามแล้ว จักกระทำาให้แจ้งซ่ึง
โสดาปัตตผิล สกทาคามผิล อนาคามิผล หรืออรหันต์ ข้อน้ัน
ย่อมไม่เป็นฐานะท่ีจะมีได้.

ภกิษทุัง้หลาย ภกิษผุูพ้จิารณาเหน็ธรรมท้ังปวงโดย
ความเปน็อนตัตา จกัเปน็ผูป้ระกอบดว้ยขนัตทิีส่มควร ขอ้น้ัน 
ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้ เธอประกอบด้วยขันติที่สมควร
แล้ว จักก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะ
ที่จะมีได้ เมื่อก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามแล้ว จักกระทำา 
ให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรือ 
อรหันต์ ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้.
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ผลของการพิจารณาเห็นนิพพาน  
โดยความเป็นสุข

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๒/๓๗๒.  

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้พิจารณาเห็นนิพพานโดย
ความเป็นทุกข์ จักเป็นผู้ประกอบด้วยขันติที่สมควร ข้อนั้น 
ยอ่มไมเ่ป็นฐานะทีจ่ะมไีด ้เธอไมป่ระกอบดว้ยขันตท่ีิสมควร
แล้ว จักก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม ข้อนั้นย่อมไม่เป็นฐานะที่จะ
มีได้ เมื่อไม่ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามแล้ว จักกระทำาให้แจ้งซ่ึง
โสดาปัตตผิล สกทาคามผิล อนาคามิผล หรืออรหันต์ ข้อน้ัน
ย่อมไม่เป็นฐานะท่ีจะมีได้.

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้พิจารณาเห็นนิพพานโดย
ความเป็นสุข จักเป็นผู้ประกอบด้วยขันติที่สมควร ข้อน้ัน 
ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้ เธอประกอบด้วยขันติท่ีสมควร
แล้ว จักก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะ
ที่จะมีได้ เมื่อก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามแล้ว จักกระทำา 
ให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรือ 
อรหันต์ ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้.
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ผลของการเจริญอนิจจสัญญา
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๘๙/๒๖๓. 

ภกิษทุัง้หลาย อนจิจสญัญา อนัเจรญิแลว้ กระทำาให้
มากแลว้ ย่อมครอบง�ากามราคะไดท้ัง้หมด ยอ่มครอบง�า
รปูราคะได้ท้ังหมด ยอ่มครอบง�าภวราคะไดท้ัง้หมด ยอ่ม
ครอบง�าอวชิชาไดท้ั้งหมด ยอ่มถอนขึน้ซึง่อสัมมิานะ1ได้ 
ทั้งหมด ภิกษุท้ังหลาย ในสรทสมัย (ฤดูใบไม้ร่วง) ชาวนา
เมือ่ไถนาดว้ยไถคนัใหญ ่ยอ่มไถทำาลายความสืบตอ่แหง่ราก  
ทุกชนิด แม้ฉันใด อนิจจสัญญา อันเจริญแล้ว กระทำาให้
มากแล้ว ย่อมครอบงำากามราคะได้ท้ังหมด (สพฺพ กามราค) ย่อม
ครอบงำารูปราคะได้ท้ังหมด (สพพฺ รปูราค) ย่อมครอบงำาภวราคะ
ได้ท้ังหมด (สพพฺ ภวราค) ย่อมครอบงำาอวิชชาได้ท้ังหมด (สพพฺ 

อวิชฺช) ย่อมถอนขึ้นซึ่งอัสมิมานะได้ทั้งหมด (สพฺพ อสฺมิมาน)  
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.

ภิกษุทั้งหลาย คนเกี่ยวหญ้ามุงกระต่าย เกี่ยวหญ้า
มุงกระต่ายแล้ว จับปลาย เขย่า ฟาด สลัดออก แม้ฉันใด  
อนิจจสญัญา อนัเจรญิแลว้ กระทำาให้มากแล้ว … ยอ่มถอนขึน้ 
ซึ่งอัสมิมานะได้ทั้งหมด ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.

1. ข้อสังเกต พระองค์ทรงยกอัสมิมานะต่อจากอวิชชา ให้ดูเทียบเคียงเร่ือง ความไม่
ม่ันหมายใน ขันธ์, ธาตุ, อายตนะ และนิพพาน ใน -บาลี มู. ม. 1๒/1/๒. และ  
-บาลี สฬา. สํ. 1๘/๒๖/๓๓. -คณะผู้รวบรวม
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ภิกษทุัง้หลาย เมือ่พวงมะมว่งขาดจากขัว้ ในมะมว่ง 
เหลา่นัน้ มะมว่งเหลา่ใดเนือ่งดว้ยขัว้ มะมว่งเหลา่นัน้ทัง้หมด  
ยอ่มเปน็ของหลุดไปตามขัว้มะมว่งนัน้ แมฉ้นัใด อนจิจสญัญา  
อันเจริญแล้ว กระทำาให้มากแล้ว … ยอ่มถอนขึน้ซึง่อสัมิมานะ
ได้ทั้งหมด ก็ฉันน้ันเหมือนกัน.

ภิกษุทั้งหลาย กลอนใดๆ แห่งเรือนยอด กลอน
ทั้งหมดนั้นไปสู่ยอด (กูฏงฺคมา) น้อมไปสู่ยอด (กูฏนินฺนา)  
ประชมุลงสูย่อด (กฏูสโมสรณา) ยอดเรือน ชนทัง้หลายกลา่ววา่ 
เลศิกวา่กลอนเหลา่นัน้ แมฉ้นัใด อนจิจสญัญา อันเจริญแลว้ 
กระทำาให้มากแล้ว … ย่อมถอนขึ้นซ่ึงอัสมิมานะได้ทั้งหมด  
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.

ภิกษุทั้งหลาย ไม้มีกลิ่นที่รากใดๆ ไม้กะลำาพัก1  
ชนทัง้หลายกลา่ววา่เลศิกวา่ไม้มกีลิน่ทีร่ากเหลา่นัน้ แมฉั้นใด  
อนิจจสัญญา อันเจริญแล้ว … ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.

ภิกษุทั้งหลาย ไม้มีกลิ่นที่แก่นใดๆ จันทน์แดง  
ชนทัง้หลายกลา่ววา่เลศิกวา่ไมม้กีลิน่ทีแ่กน่เหลา่นัน้ แมฉ้นัใด  
อนิจจสัญญา อันเจริญแล้ว … ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.

1. กะลําพัก มีช่ือเรียกอีกอย่างว่า สลัดได. -คณะผู้รวบรวม
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ภกิษทุัง้หลาย ไมม้กีลิน่ทีด่อกใดๆ มะล ิชนทัง้หลาย 
กล่าวว่าเลิศกว่าไม้มีกล่ินท่ีดอกเหล่าน้ัน แม้ฉันใด อนิจจสัญญา  
อันเจรญิแลว้ กระทำาให้มากแล้ว … ยอ่มถอนขึน้ซึง่อสัมมิานะ
ได้ทั้งหมด ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.

ภกิษทุัง้หลาย พระราชาผูน้อ้ยใดๆ ทัง้หมดนัน้ ยอ่ม
เป็นผู้เสด็จไปตาม (คล้อยตาม) พระเจ้าจักรพรรดิ พระเจ้า
จกัรพรรด ิชนท้ังหลายกลา่ววา่เลศิกวา่พระราชาผูน้อ้ยเหลา่น้ัน  
แม้ฉันใด อนิจจสัญญา อันเจริญแล้ว กระทำาให้มากแล้ว … 
ย่อมถอนขึ้นซึ่งอัสมิมานะได้ทั้งหมด ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.

ภิกษุทั้งหลาย แสงดาวทั้งหลาย ชนิดใดชนิดหนึ่ง 
แสงดาวทั้งหมดนั้นไม่ถึงเสี้ยวที่ ๑๖ แห่งแสงพระจันทร์ 
แสงพระจนัทร ์ชนทัง้หลายกลา่ววา่ เลศิกวา่แสงดาวเหลา่นัน้  
แม้ฉันใด อนิจจสัญญา อันเจริญแล้ว กระทำาให้มากแล้ว 
… ย่อมถอนขึ้นซึ่งอัสมิมานะได้ทั้งหมด ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.

ภกิษทุัง้หลาย ในสรทสมยั ทอ้งฟ้าบริสทุธ์ิ ปราศจาก
เมฆ พระอาทิตย์ขึ้นไปสู่ท้องฟ้า ย่อมส่องแสงและแผดแสง
ไพโรจน์ กำาจัดความมืดอันอยู่ในอากาศทั่วไปแม้ฉันใด  
อนิจจสญัญา อนัเจรญิแลว้ กระทำาใหม้ากแลว้ ยอ่มครอบงำา
กามราคะได้ทั้งหมด ย่อมครอบงำารูปราคะได้ทั้งหมด ย่อม
ครอบงำาภวราคะได้ทั้งหมด ย่อมครอบงำาอวิชชาได้ทั้งหมด 
ย่อมถอนขึ้นซึ่งอัสมิมานะได้ทั้งหมด ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.
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ภิกษทุัง้หลาย กอ็นจิจสญัญา อันเจรญิแลว้อยา่งไร 
กระทำาให้มากแล้วอย่างไร จึงครอบงำากามราคะได้ทั้งหมด  
ครอบงำารูปราคะได้ทั้งหมด ครอบงำาภวราคะได้ทั้งหมด 
ครอบงำาอวิชชาได้ทั้งหมด ถอนขึ้นซึ่งอัสมิมานะได้ทั้งหมด 
อนจิจสญัญา อันเจริญแลว้อย่างนี ้กระทำาใหม้ากแลว้อยา่งนีว้า่ 

รูปเป็นอย่างนี้ ความเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นอย่างนี้  
ความตั้งอยู่ไม่ได้ (อตฺถงฺคโม) แห่งรูปเป็นอย่างนี้ 

เวทนาเปน็อยา่งนี ้ความเกดิข้ึนแหง่เวทนาเปน็อยา่งนี ้ 
ความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งเวทนาเป็นอย่างนี้ 

สญัญาเปน็อยา่งนี ้ความเกดิขึน้แห่งสญัญาเปน็อย่างนี ้ 
ความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งสัญญาเป็นอย่างนี้ 

สงัขารเปน็อยา่งนี ้ความเกดิขึน้แหง่สงัขารเปน็อยา่งนี ้ 
ความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งสังขารเป็นอย่างนี้

วิญญาณเป็นอย่างนี้ ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเป็น
อย่างนี้ ความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้. 

ภิกษุทั้งหลาย อนิจจสัญญา อันเจริญแล้ว กระทำา
ให้มากแล้วอย่างน้ีแล ย่อมครอบงำากามราคะได้ท้ังหมด  
ย่อมครอบงำารูปราคะได้ท้ังหมด ย่อมครอบงำาภวราคะได้ท้ังหมด  
ย่อมครอบงำาอวิชชาได้ท้ังหมด ย่อมถอนขึ้นซึ่งอัสมิมานะ 
ได้ทั้งหมด.
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การเห็นเพ่ือละสัญโญชน์
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๓๗/๕๗. 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อรู้อยู่อย่างไร เห็นอยู่อย่างไร จึงจะ

ละสัญโญชน์ได้.

ภิกษุ เมื่อรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งตา โดยความเป็นของไม่
เที่ยง ย่อมละสัญโญชน์ได้. 

เมื่อรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งรูปทั้งหลาย … .
เมื่อรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งจักษุวิญญาณ … .
เมื่อรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งจักษุสัมผัส … .
เมื่อรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ 

อทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย โดย
ความเป็นของไม่เที่ยง ย่อมละสัญโญชน์ได้.

ภิกษุ เมื่อรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งหู … ซึ่งเสียงทั้งหลาย  
… ซึง่โสตวญิญาณ … ซึง่โสตสมัผสั … ซึง่สขุเวทนา ทุกขเวทนา 
หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดข้ึนเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัย 
โดยความเป็นของไม่เที่ยง ย่อมละสัญโญชน์ได้.

ภิกษุ เม่ือรู้อยู่ เห็นอยู่ซ่ึงจมูก … ซ่ึงกล่ินท้ังหลาย  
… ซ่ึงฆานวญิญาณ … ซึง่ฆานสมัผสั … ซึง่สขุเวทนา ทุกขเวทนา 
หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะฆานสัมผัสเป็นปัจจัย 
โดยความเป็นของไม่เที่ยง ย่อมละสัญโญชน์ได้.
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ภิกษุ เมื่อรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งลิ้น … ซ่ึงรสท้ังหลาย  
… ซึ่งชิวหาวิญญาณ … ซึ่งชิวหาสัมผัส … ซึ่งสุขเวทนา 
ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะชิวหา-
สัมผัสเป็นปัจจัย โดยความเป็นของไม่เท่ียง ย่อมละสัญโญชน์ได้.

ภิกษุ เมื่อรู้อยู่ เห็นอยู่ซ่ึงกาย … ซึ่งโผฏฐัพพะ
ทั้ งหลาย … ซึ่ งกายวิญญาณ … ซึ่ งกายสัมผัส …  
ซึ่งสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึน
เพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัย โดยความเป็นของไม่เท่ียง  
ย่อมละสัญโญชน์ได้.

ภิกษุ เมื่อรู้อยู่ เห็นอยู่ซ่ึงใจ … ซึ่งธรรมท้ังหลาย  
… ซึง่มโนวิญญาณ … ซึง่มโนสมัผสั … ซึง่สขุเวทนา ทุกขเวทนา 
หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย 
โดยความเป็นของไม่เที่ยง ย่อมละสัญโญชน์ได้.

ภิกษุ เมื่อรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้แล ย่อมละ
สัญโญชน์ได้.
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การเห็นเพ่ือเพิกถอนสัญโญชน์
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๓๘/๕๘. 

ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่รูอ้ยูอ่ยา่งไร เหน็อยู่อยา่งไร สญัโญชน ์
จึงถึงความเพิกถอน.

ภิกษุ เมื่อรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งตา โดยความเป็นอนัตตา 
สัญโญชน์จึงถึงความเพิกถอน. 

เมื่อรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งรูปทั้งหลาย … .
เมื่อรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งจักษุวิญญาณ … .
เมื่อรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งจักษุสัมผัส … .
เมื่อรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ 

อทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย โดย
ความเป็นอนัตตา สัญโญชน์จึงถึงความเพิกถอน.

ภิกษุ เมื่อรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งหู … ซึ่งเสียงทั้งหลาย  
… ซึง่โสตวญิญาณ … ซึง่โสตสมัผสั … ซึง่สขุเวทนา ทุกขเวทนา 
หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดข้ึนเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัย 
โดยความเป็นอนัตตา สัญโญชน์จึงถึงความเพิกถอน.

ภิกษุ เม่ือรู้อยู่ เห็นอยู่ซ่ึงจมูก … ซ่ึงกล่ินท้ังหลาย  
… ซ่ึงฆานวญิญาณ … ซึง่ฆานสมัผสั … ซึง่สขุเวทนา ทุกขเวทนา 
หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะฆานสัมผัสเป็นปัจจัย 
โดยความเป็นอนัตตา สัญโญชน์จึงถึงความเพิกถอน.
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ภิกษุ เมื่อรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งลิ้น … ซ่ึงรสท้ังหลาย  
… ซึ่งชิวหาวิญญาณ … ซึ่งชิวหาสัมผัส … ซึ่งสุขเวทนา 
ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะชิวหา-
สัมผัสเป็นปัจจัย โดยความเป็นอนัตตา สัญโญชน์จึงถึงความ
เพิกถอน.

ภิกษุ เมื่อรู้อยู่ เห็นอยู่ซ่ึงกาย … ซึ่งโผฏฐัพพะ
ทั้ งหลาย … ซึ่ งกายวิญญาณ … ซึ่ งกายสัมผัส …  
ซึ่งสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึน 
เพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัย โดยความเป็นอนัตตา  
สัญโญชน์จึงถึงความเพิกถอน.

ภิกษุ เมื่อรู้อยู่ เห็นอยู่ซ่ึงใจ … ซึ่งธรรมท้ังหลาย  
… ซึง่มโนวิญญาณ … ซึง่มโนสมัผสั … ซึง่สขุเวทนา ทุกขเวทนา 
หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย 
โดยความเป็นอนัตตา สัญโญชน์จึงถึงความเพิกถอน.

ภิกษุ เมื่อรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้แล สัญโญชน์
จึงถึงความเพิกถอน.

[จากพระสูตรท่ีพบตอนน้ี ในหน้า ๒๙๖ และหน้า ๒๙๘  
มีการเห็น ๒ แบบ คือ เห็นโดยความเป็นของไม่เท่ียง และเห็นโดย 
ความเป็นอนัตตา 

การเห็นโดยความเป็นของไม่เท่ียง ให้ผล ๔ แบบ คือ ย่อมละ
อวชิชาได้ วชิชายอ่มเกดิข้ึน, ย่อมละสัญโญชน์ได้ (สฺโชนา ปหียนฺตีติ), 
ย่อมละอาสวะได้, ย่อมละอนุสัยได้ 

ส่วนการเห็นโดยความเป็นอนัตตา ให้ผล ๓ แบบ คือ สัญโญชน์
จึงถึงความเพิกถอน (สฺโชนา สมุคฺฆาต คจฺฉนฺตีติ), อาสวะจึงถึงความ
เพิกถอน, อนุสัยจึงถึงความเพิกถอน -คณะผู้รวบรวม]
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ธรรมโดยย่อ เพ่ือการหลุดพ้น (นัยท่ี 1)

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๒๘/๓๖๔.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ขอโอกาส ขอพระผู้มีพระภาค

โปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อ ซึ่งเมื่อข้าพระองค์ได้ฟังแล้วจะ

เป็นผู้หลีกออกผู้เดียว เป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเด่ียวอยู่เถิด. 

อานนท ์ เธอจะสำาคญัความขอ้นี ้วา่อยา่งไร รูปเท่ียง
หรือไม่เที่ยง.

ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า.

สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า. 
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า.

สิง่ใดไมเ่ทีย่ง เปน็ทกุข ์มคีวามแปรปรวนเปน็ธรรมดา 
ควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา 
นั่นเป็นตัวตนของเรา ดังนี้.  

ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

อานนท์ เพราะเหตุน้ัน ในเร่ืองน้ี รูปอย่างใดอย่างหน่ึง  
ทัง้ทีเ่ปน็อดตี อนาคต หรือปจัจุบันกต็าม อนัมอียูใ่นภายใน
หรอืภายนอกกต็าม หยาบหรอืละเอยีดกต็าม เลวหรอืประณีต
ก็ตาม มีในที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตาม รูปท้ังหมดน้ัน เธอพึง
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เห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างน้ีว่า นั่น
ไม่ใช่ของเรา นั่นไม่ใช่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา. 

(ในกรณีแห่งเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็มีการตรัสถาม 

และการทลูตอบ ซึง่ไดต้รสัอยา่งเดยีวกนัทกุตัวอกัษร กบัในกรณแีหง่รูป  

ต่างกันแต่เพียงชื่อแห่งขันธ์แต่ละขันธ์เท่านั้น).

อานนท์ อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้  
ยอ่มเบือ่หนา่ยแมใ้นรปู แมใ้นเวทนา แมใ้นสญัญา แม้ใน 
สังขาร แม้ในวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลายก�าหนัด 
เพราะคลายก�าหนัด ย่อมหลุดพ้น เมื่อหลุดพ้นแล้ว ย่อม
มญีาณหย่ังรูว้า่หลดุพน้แลว้ เธอยอ่มรูช้ดัวา่ ชาตสิิน้แลว้  
พรหมจรรยอ์ยูจ่บแลว้ กจิทีค่วรท�า ได้ท�าส�าเรจ็แลว้ กจิอืน่ 
เพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้ม.ี
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ธรรมโดยย่อ เพ่ือการหลุดพ้น (นัยท่ี ๒)

-บาลี อุ. ขุ. ๒๕/๘๓/๔๙.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็ความเป็นไปแห่งอันตรายแก่ชีวิตของ

พระผูม้พีระภาคกด็ ีความเปน็ไปแหง่อนัตรายแกชี่วติของขา้พระองคก์ด็ ี

รู้ได้ยากแล ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรม

แก่ข้าพระองค์ ขอพระสุคตโปรดแสดงธรรมเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อ

ความสุข แก่ข้าพระองค์สิ้นกาลนานเถิด. 

พาหิยะ เพราะเหตุนั้นแล เธอพึงศึกษาอย่างน้ีว่า 
เมื่อเห็นแล้ว สักว่าเห็น (ทิฏฺเ ทิฏฺมตฺต ภวิสฺสติ) เมื่อฟังแล้ว
สักว่าฟัง (สุเต สุตมตฺต ภวิสฺสติ) เมื่อรู้สึกแล้ว สักว่ารู้สึก (มุเต  

มตุมตตฺ ภวสิสฺต)ิ เมือ่รูแ้จง้แลว้ สกัวา่รู้แจ้ง (วิฺาเต วฺิาตมตฺต  

ภวิสฺสติ) พาหิยะ เธอพึงศึกษาอย่างนี้แล.
พาหิยะ ในกาลใด เม่ือเธอเห็นจักเป็นเพียง

สักว่าเห็น เมื่อฟังจักเป็นเพียงสักว่าฟัง เมื่อรู้สึกจัก
เป็นเพียงสักว่ารู้สึก เม่ือรู้แจ้งจักเป็นเพียงสักว่ารู้แจ้ง  
ในกาลนั้น เธอย่อมไม่ม.ี

ในกาลใด เธอไม่มี เธอก็ไม่ปรากฏในโลกนี้  
ไม่ปรากฏในโลกอ่ืน ไม่ปรากฏในระหว่างแห่งโลกท้ังสอง  
นั่นแหละ คือที่สุดแห่งทุกข.์

10๕ 



303

เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์พุทธวจน - หมวดธรรม 

ข้อปฏิบัติเพ่ือบรรลุมรรคผล  
ของคนเจ็บไข้

-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๑๖๐/๑๒๑.

ภกิษท้ัุงหลาย ถา้ธรรม ๕ ประการ ไมเ่วน้หา่งไปเสีย
จากคนเจ็บไข้ทุพพลภาพคนใด เธอนั้นพึงหวังผลข้อนี้ คือ 
จักทำาให้แจ้งซ่ึงเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ 
เพราะอาสวะทัง้หลายสิน้ไป ด้วยปญัญาอนัย่ิงเอง ในปจัจบุนั 
เขา้ถงึอยู ่ไดต้อ่กาลไมน่านเลย ธรรม ๕ ประการเปน็อยา่งไร 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

(๑) พิจารณาเห็นความไม่งามในกาย
(๒) มีความสำาคัญว่าเป็นของปฏิกูลในอาหาร
(๓) มีความสำาคญัว่าโลกทั้งปวงไมม่ีอะไรทีน่่ายินดี
(๔) พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวง
(๕) มีมรณสัญญาอันตั้งไว้ดีแล้วในภายใน
ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการเหล่านี้ ไม่เว้นห่าง 

ไปเสยีจากคนเจบ็ไข้ทพุพลภาพคนใด เธอนัน้พงึหวงัผลขอ้นี ้
คอื จกัทำาใหแ้จง้ซึง่เจโตวมุิตติ ปญัญาวมิตุต ิอนัหาอาสวะมไิด ้
เพราะอาสวะทัง้หลายสิน้ไป ดว้ยปญัญาอนัยิง่เองในปจัจุบนั 
เข้าถึงอยู่ได้ต่อกาลไม่นานเลย.

10๖ 
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เจริญกายคตาสติ เป็นไปเพ่ือปัญญา
-บาลี เอก. อํ. ๒๐/๕๕/๒๒๕. 

ภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันผู้ใดผู้หนึ่งเจริญแล้ว 
กระทำาให้มากแล้ว กุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ซ่ึงเป็นไป
ในส่วนวิชชา ย่อมหยั่งลงในภายในของผู้นั้น เปรียบเหมือน
มหาสมทุรอันผูใ้ดผูห้นึง่ถกูตอ้งดว้ยใจแลว้แมน่้ำานอ้ยสายใด 
สายหนึ่งซึ่งไหลไปสู่สมุทร ย่อมหย่ังลงในภายในของผู้นั้น
ฉะนั้น.

ภกิษทุัง้หลาย เมือ่ธรรมขอ้หนึง่อนัเจรญิแลว้ กระทำา
ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความสังเวชใหญ่ เป็นไปเพื่อ
ประโยชนใ์หญ ่ เปน็ไปเพือ่ความเกษมจากโยคะใหญ่ เปน็
ไปเพือ่สตแิละสมัปชญัญะ เปน็ไปเพือ่ได้ญาณทสัสนะ เปน็
ไปเพ่ืออยู่เป็นสุขในปัจจุบัน เป็นไปเพื่อทำาให้แจ้งซึ่งผล  
คอืวชิชาและวมิตุต ิ ธรรมขอ้หนึง่คอือะไร คอื กายคตาสติ. 

ภกิษทุัง้หลาย เมือ่ธรรมขอ้หนึง่อนัเจรญิแลว้ กระทำา
ให้มากแล้ว แม้กายก็สงบ (กาโยปิ ปสฺสมฺภติ) แม้จิตก็สงบ  
(จิตฺตปิ ปสฺสมฺภติ) แม้วิตกวิจารก็สงบ (วิตกฺกวิจาราปิ วูปสมฺมนฺติ) 
ธรรมที่เป็นไปในส่วนแห่งวิชชาแม้ทั้งสิ้น ก็ถึงความเจริญ
บริบูรณ์ ธรรมข้อหนึ่งคืออะไร คือ กายคตาสติ. 
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ภกิษทุัง้หลาย เมือ่ธรรมข้อหนึง่อนัเจรญิแลว้ กระทำา
ให้มากแล้ว อกุศลธรรมท่ียังไม่เกิด ย่อมไม่เกิดข้ึนได้เลย  
และอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมละเสียได้ ธรรมข้อหนึ่ง
คืออะไร คือ กายคตาสติ. 

ภกิษทุัง้หลาย เมือ่ธรรมขอ้หน่ึงอันเจรญิแลว้ กระทำา 
ให้มากแล้ว กุศลธรรมท่ียังไม่เกิด ย่อมเกิดข้ึน และกุศลธรรม
ที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่ง ธรรม
ข้อหนึ่งคืออะไร คือ กายคตาสติ.

ภกิษทุัง้หลาย เมือ่ธรรมขอ้หนึง่อนัเจรญิแลว้ กระทำา
ให้มากแล้ว ย่อมละอวิชชาเสียได้ วิชชาย่อมเกิดขึ้น ย่อมละ 
อัสมมิานะเสยีได้ อนุสยัยอ่มถงึความเพกิถอน ย่อมละสงัโยชน์
เสียได้  ธรรมข้อหนึ่งคืออะไร คือ กายคตาสติ.

ภกิษทุัง้หลาย เมือ่ธรรมขอ้หนึง่อนัเจรญิแลว้ กระทำา
ใหม้ากแลว้ ยอ่มเปน็ไปเพือ่ความแตกฉานแหง่ปญัญา ย่อม
เป็นไปเพื่ออนุปาทาปรินิพพาน ธรรมข้อหนึ่งคืออะไร คือ 
กายคตาสติ.

ภกิษทุัง้หลาย เมือ่ธรรมขอ้หนึง่อนัเจรญิแลว้ กระทำา
ให้มากแล้ว ย่อมมีการแทงตลอดธาตุมากหลาย ย่อมมีการ
แทงตลอดธาตุต่างๆ ยอ่มมคีวามแตกฉานในธาตมุากหลาย 
ธรรมข้อหนึ่งคืออะไร คือ กายคตาสติ.
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ภกิษทุัง้หลาย เมือ่ธรรมขอ้หนึง่อนัเจรญิแลว้ กระทำา
ให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อ

ได้ปัญญา (ปฺาปฏิลาภ) …

ปัญญาเจริญ (ปฺาวุฑฺฒิ) …

ปัญญามั่งคั่ง (ปฺาเวปุลฺล) …

ปัญญาใหญ่ (มหาปฺตา) …

ปัญญาแน่น (ปุถุปฺตา) …

ปัญญาไพบูลย์ (วิปุลปฺตา) …

ปัญญาลึกซึ้ง (คมฺภีรปฺตา) …

ปัญญาสามารถยิ่ง (อสมตฺถปฺตา) …

ปัญญาเสมือนแผ่นดิน (ภูริปฺตา) …

ปัญญามาก (ปฺาพาหุลฺลา) …

ปัญญาว่องไว (สีฆปฺตา) …

ปัญญาเร็ว (ลหุปฺตา) …
ปัญญาร่าเริง (หาสปฺตา) …
ปัญญาแล่น (ชวนปฺตา) …

ปัญญาคม (ติกฺขปฺตา) …

ปัญญาเจาะแทงกิเลส (นิพฺเพธิกปฺตา) 
ธรรมข้อหนึ่งคืออะไร คือ กายคตาสติ. 
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ละอนุสัย 3 ได้ เพราะละเวทนาได้
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๒๕๔/๓๖๓. 

ภิกษุทั้งหลาย เวทนา ๓ เหล่านี้ เวทนา ๓ เป็น
อย่างไร คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา.

ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงละราคานุสัยใน 
สขุเวทนา พงึละปฏฆิานุสยัในทกุขเวทนา พงึละอวชิชานสุยั 
ในอทุกขมสุขเวทนา เพราะเหตุที่ภิกษุละราคานุสัยใน 
สุขเวทนา ละปฏิฆานุสัยในทุกขเวทนา ละอวิชชานุสัยใน 
อทุกขมสุขเวทนา ภิกษุนี้เราเรียกว่า เป็นผู้ไม่มีราคานุสัย  
มคีวามเหน็ชอบ ตดัตัณหาไดเ้ดด็ขาด เพกิถอนสังโยชน์ไดแ้ลว้  
ได้กระทำาที่สุดแห่งทุกข์แล้ว เพราะละมานะได้โดยชอบ.
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ละอนุสัย 3 ได้เพราะละเวทนาได้
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๕๑๘/๘๒๓.

ภกิษทุัง้หลาย เพราะอาศยัตาดว้ย รปูทัง้หลายด้วย 
จงึเกดิจกัขวุญิญาณ การประจวบพรอ้มแหง่ธรรม ๓ ประการ  
น่ันคือ ผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงเกิดเวทนา  
อันเป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์บ้าง เป็นอทุกขมสุข1บ้าง (อุปฺปชฺชติ  

เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา).

เพราะอาศัยห ูด้วย เสียงทั้งหลายด้วย จึงเกิด 
โสตวิญญาณ การประจวบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประการ  
น่ันคือ ผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงเกิดเวทนา  
อันเป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์บ้าง เป็นอทุกขมสุขบ้าง.

เพราะอาศัยจมูกด้วย กลิ่นทั้งหลายด้วย จึงเกิด 
ฆานวิญญาณ การประจวบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประการ  
น่ันคือ ผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงเกิดเวทนา  
อันเป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์บ้าง เป็นอทุกขมสุขบ้าง.

เพราะอาศัยลิ้นด้วย รสทั้งหลายด้วย จึงเกิด 
ชิวหาวิญญาณ การประจวบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประการ  
น่ันคือ ผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงเกิดเวทนา  
อันเป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์บ้าง เป็นอทุกขมสุขบ้าง.

1. อทุกขมสุข = ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข -คณะผู้รวบรวม
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เพราะอาศัยกายด้วย โผฏฐัพพะทั้งหลายด้วย จึง
เกิดกายวิญญาณ การประจวบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประการ  
นั่นคือ ผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงเกิดเวทนา  
อันเป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์บ้าง เป็นอทุกขมสุขบ้าง.

เพราะอาศัยใจด้วย ธรรมทั้งหลายด้วย จึงเกิด 
มโนวิญญาณ การประจวบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประการ  
นั่นคือ ผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงเกิดเวทนา  
อันเป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์บ้าง เป็นอทุกขมสุขบ้าง.

บคุคลนัน้ เมือ่สขุเวทนา ถกูตอ้งอยู ่ยอ่มเพลดิเพลนิ 
พร่ำาสรรเสรญิ สยบมัวเมาอยู ่ อนสุยัคอืราคะ ยอ่มนอนตาม
แก่บุคคลนั้น (ตสฺส ราคานุสโย อนุเสติ).

เม่ือทุกขเวทนา ถูกต้องอยู่ เขาย่อมเศร้าโศก ระทมใจ  
คร่ำาครวญ ตอีกร่ำาไห ้ถงึความหลงใหลอยู ่ อนุสยัคอืปฏฆิะ 
ย่อมนอนตามแก่บุคคลนั้น (ตสฺส ปฏิฆานุสโย อนุเสติ).

เมื่ออทุกขมสุขเวทนา ถูกต้องอยู่ เขาย่อมไม่รู้ตาม 
เป็นจริงซ่ึงเหตุเกิด (สมุทย) ความต้ังอยู่ไม่ได้ (อตฺถงฺคม) รสอร่อย  

(อสฺสาท) โทษ (อาทีนว) อุบายเคร่ืองออกไปพ้น (นิสฺสรณ) 
ของเวทนานั้น อนุสัยคืออวิชชา ย่อมนอนตามแก่บุคคลน้ัน 
(ตสฺส อวิชฺชานุสโย อนุเสติ).
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บุคคลน้ันหนอ ยังละราคานุสัย อันเกิดจากสุขเวทนาไม่ได้ 
(สุขาย เวทนาย ราคานุสยำ อปฺปหาย) 

ยังบรรเทาปฏิฆานุสัย อันเกิดจากทุกขเวทนาไม่ได้ 
(ทุกฺขาย เวทนาย ปฏิฆานุสยำ อปฺปฏิวิโนเทตฺวา) 

ยงัถอนอวิชชานสุยั อนัเกดิจากอทกุขมสขุเวทนาไม่ได้ 
(อทุกฺขมสุขาย เวทนาย อวิชฺชานุสยำ อสมูหนิตฺวา) 

เม่ือยังละอวิชชาไม่ได้ และยังทำาวิชชาให้เกิดข้ึนไม่ได้แล้ว 
(อวิชฺชำ อปฺปหาย วิชฺชำ อนุปฺปาเทตฺวา) 

เขาจักทำาที่สุดแห่งทุกข์ในทิฏฐธรรมนี้ได้นั้น 
(ทิฏฺเว ธมฺเม ทุกฺขสฺสนฺตกโร ภวิสฺสตีติ) 

ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จักมีได้ 
(เนตำ านำ วิชฺชติ).
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : สังโยชน์

การละเวทนา 3
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๒๕๖/๓๖๗

ภิกษุท้ังหลาย เวทนา ๓ เหล่าน้ี เวทนา ๓ เป็น
อย่างไร คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา.

ภิกษุทั้งหลาย พึงเห็นสุขเวทนาโดยความเป็น
ทุกข์ พึงเห็นทุกขเวทนาโดยความเป็นลูกศร พึงเห็น
อทุกขมสุขเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยง.

ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุที่ภิกษุเห็นสุขเวทนา
โดยความเปน็ทกุข ์ เหน็ทุกขเวทนาโดยความเปน็ลกูศร 
เหน็อทกุขมสขุเวทนาโดยความเปน็ของไม่เท่ียง ภิกษนุี ้
เรากลา่ววา่ มคีวามเหน็ชอบ ตดัตณัหาไดเ้ด็ดขาด เพกิถอน 
สัญโญชน์ได้แล้ว ได้กระทำาที่สุดแห่งทุกข์แล้ว เพราะละ 
มานะได้โดยชอบ.

110 
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หมายเหต ุนอกจากพระสตูรทีป่รากฏในหนงัสอื
เลม่นีแ้ลว้ พระศาสดายงัไดต้รสัถงึสงัโยชน ์และขอ้ปฏบิตัิ
เพือ่การละสงัโยชน ์และธรรมะทีเ่กีย่วกบัอรยิบคุคลไวอ้กี
มาก ดว้ยขอ้จำากดัดา้นความหนาของหนงัสอื จงึไดร้วบรวม 
มาไว้เพียงบางส่วน ผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติม 
ได้จาก หนังสือพุทธวจน-หมวดธรรม เล่ม ๑-๑๙ และ 
จากพระไตรปิฎก.



ขอนอบน้อมแด่

ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ 
พระองค์นั้นด้วยเศียรเกล้า

(สาวกตถาคต)
คณะงานธัมมะ วัดนาปาพง

(กลุ่มอาสาสมัครพุทธวจน-หมวดธรรม)



ขอนอบน้อมแด่

ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ 
พระองค์นั้นด้วยเศียรเกล้า

(สาวกตถาคต)
คณะงานธัมมะ วัดนาปาพง

(กลุ่มอาสาสมัครพุทธวจน-หมวดธรรม)



หากมีความประสงค์รับสื่อ พุทธวจน เพื่อน�าไปศึกษา 
หรือน�าไปแจกเป็นธรรมทาน สามารถแจ้งความจ�านงและขอรับ 

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

• สนับสนุนการเผยแผ่พุทธวจน ได้ที่
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา คลอง 10 (ธัญบุรี)

ชื่อบัญชี วัดนาป่าพง 

เลขที่บัญชี 318-2-46175-6
หรือ

• กรณีโอนเงินจากต่างประเทศ ได้ที่ 

ธนาคารไทยพาณชิย์ (Siam Commercial Bank) 

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

• ติดตามข่าวสารและข่าวประชาสัมพันธ์ พร้อมสื่อธรรมพุทธวจน

 ติดต่อสอบถามได้ที่ พี่ตา ตัวแทนคณะศิษย์ 092-526-1236

e-Donation วดันาป่าพง

1. เปิดแอปฯ Mobile Banking

2. เลือกสแกน QR

3. ระบุจ�านวนเงิน

4. กดยืนยันบริจาค

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

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

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

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

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

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

ขอกราบขอบพระคุณแด่ 
พระอาจารย์คกึฤทธิ ์ โสตฺถผิโล  และคณะสงฆ์วัดนาป่าพง
ที่กรุณาให้ค�าปรึกษาในการจัดท�าหนังสือเล่มนี้ 

ติดตามการเผยแผ่พระธรรมค�าสอนตามหลักพุทธวจน 
โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ได้ที่ 



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

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

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

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

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

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

ขอกราบขอบพระคุณแด่ 
พระอาจารย์คกึฤทธิ ์ โสตฺถผิโล  และคณะสงฆ์วัดนาป่าพง
ที่กรุณาให้ค�าปรึกษาในการจัดท�าหนังสือเล่มนี้ 

ติดตามการเผยแผ่พระธรรมค�าสอนตามหลักพุทธวจน 
โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ได้ที่ 



บรรณานุกรม
พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ

พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง

หนังสือธรรมโฆษณ์ ชุดจากพระโอษฐ์ 
(ผลงานแปลพุทธวจน โดยท่านพุทธทาสภิกขุในนามกองต�าราคณะธรรมทาน)

ร่วมสนับสนุนการจัดท�าโดย

พุทธวจนภิกขุคึกฤทธิ์มูลนิธ ิ

คณะศิษย์วัดนาปาพงผู้สนับสนุนจากทั่วประเทศและทั่วโลก

คณะงานธัมมะ วัดนาปาพง (กลุ่มอาสาสมัครพุทธวจน-หมวดธรรม) 

พุทธวจนสถาบันภาคกลาง

พุทธวจนสถาบันภาคเหนือ

พุทธวจนสถาบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พุทธวจนสถาบันภาคตะวันออก 

พุทธวจนสถาบันภาคใต้

พุทธวจนสถาบันภาคตะวันตก

บรรณานุกรม

พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ

พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง
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ผ่านมา ๒,๕๐๐ กว่าปี 

ค�าสอนทางพระพทุธศาสนาเกดิความหลากหลายมากขึน้ 

มสี�านักต่างๆ มากมาย ซึง่แต่ละหมูค่ณะกม็คีวามเหน็ของตน 

หามาตรฐานไม่ได้ แม้จะกล่าวในเรือ่งเดยีวกนั

ทัง้น้ีไม่ใช่เพราะค�าสอนของพระพทุธเจ้าไม่สมบรูณ์ 

แล้วเราควรเชือ่และปฏบิตัติามใคร ?

ลองพจิารณาหาค�าตอบง่ายๆ ได้จาก ๑๐ พระสตูร  

ซ่ึงพระตถาคตทรงเตอืนเอาไว้

แล้วตรัสบอกวธิป้ีองกนัและแก้ไขเหตเุสือ่มแห่งธรรมเหล่านี.้ 

ขอเชิญมาตอบตวัเองกนัเถอะว่า ถงึเวลาแล้วหรอืยงั ? 

ทีพ่ทุธบรษิทัจะมมีาตรฐานเพยีงหนึง่เดยีว คอื “พทุธวจน” ธรรมวนิยั

จากองค์พระสงัฆบดิาอนัวญิญชูนพงึปฏบิตัแิละรูต้ามได้เฉพาะตน ดงันี.้

พระสูตรของความส�าคญั

ท่ีชาวพทุธต้องศกึษา

แต่ค�าสอนจากพระพทุธเจ้า

เท่านัน้

๑๐ 



อ

๑.	พระองค์ทรงสามารถก�าหนดสมาธ	ิเมือ่จะพดู	ทกุถ้อยค�าจงึไม่ผดิพลาด

-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๕๘/๔๓๐.

อคัคเิวสนะ !  เรานัน้หรอื จ�าเดมิแต่เร่ิมแสดง กระทัง่ค�าสดุท้ายแห่ง

การกล่าวเรือ่งนัน้ๆ ย่อมตัง้ไว้ซึง่จติในสมาธนิมิติอนัเป็นภายในโดยแท้		

ให้จติด�ารงอยู	่ให้จติต้ังมัน่อยู	่กระท�าให้มจีติเป็นเอก ดงัเช่นทีค่นทัง้หลาย 

เคยได้ยนิว่าเรากระท�าอยูเ่ป็นประจ�า ดงัน้ี.

๒.	แต่ละค�าพดูเป็นอกาลโิก	คอื	ถกูต้องตรงจรงิไม่จ�ากดักาลเวลา

-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๘๕/๔๕๑.

ภิกษุทั้งหลาย !  พวกเธอทัง้หลายเป็นผูท้ีเ่ราน�าไปแล้วด้วยธรรมนี้ 

อนัเป็นธรรมท่ีบุคคลจะพงึเหน็ได้ด้วยตนเอง	(สนทฺฏิโิก) เป็นธรรมให้

ผลไม่จ�ากดักาล	(อกาลโิก)	 เป็นธรรมทีค่วรเรยีกกนัมาด	ู(เอหปิสสฺโิก)  

ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว	(โอปนยิโก) อันวิญญูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตน	

(ปจจฺตตฺ� เวทติพโฺพ วญิญฺหู)ิ. 

๓.	ค�าพดูท่ีพดูมาท้ังหมดนบัแต่วนัตรสัรู้นัน้	สอดรับไม่ขดัแย้งกนั

-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๒๑/๒๙๓.

ภิกษุทั้งหลาย !  นับตั้งแต่ราตรี ที่ตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมา- 

สัมโพธิญาณ จนกระทั่งถึงราตรีที่ตถาคตปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสส 

นิพพานธาตุ ตลอดเวลาระหว่างนั้น ตถาคตได้กล่าวสอน พร�่าสอน 

แสดงออก ซึง่ถ้อยค�าใด ถ้อยค�าเหล่านัน้ท้ังหมด	 ย่อมเข้ากนัได้โดย

ประการเดยีวทัง้สิน้	ไม่แย้งกนัเป็นประการอืน่เลย.



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

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
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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



… ภิกษุทั้งหลาย  บุคคลตรึกตรอง ตามตรอง 
ด้วยใจ ถึงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอดีต  
เม่ือตรกึตรอง ตามตรองดว้ยใจอยู ่ยอ่มเกดิความพอใจ  
(ฉนฺทชาโต) ผู้ที่เกิดความพอใจแล้ว ก็ชื่อว่าถูกธรรม 
เหล่าน้ันผูกไว้แล้ว (ธมฺเมหิ สยุตฺโต)  ภิกษุท้ังหลาย เรากล่าว 
ความติดใจ (เจตโส สาราโค) นั้นว่าเป็นสังโยชน์ …

ภิกษุทั้งหลาย  บุคคลตรึกตรอง ตามตรอง 
ดว้ยใจ ถงึธรรมอนัเปน็ทีต่ัง้แหง่ฉนัทราคะในอนาคต  
เม่ือตรกึตรอง ตามตรองดว้ยใจอยู ่ยอ่มเกดิความพอใจ  
ผู้ที่เกิดความพอใจแล้ว ก็ชื่อว่าถูกธรรมเหล่านั้น 
ผกูไวแ้ลว้  ภกิษทุัง้หลาย  เรากลา่วความตดิใจนัน้วา่ 
เป็นสังโยชน์ …

ภิกษุทั้งหลาย  บุคคลตรึกตรอง ตามตรอง 
ดว้ยใจ ถึงธรรมอันเปน็ทีต่ัง้แหง่ฉันทราคะในปจัจบุนั  
เม่ือตรึกตรอง ตามด้วยใจอยู่ ย่อมเกิดความพอใจ 
ผู้ที่เกิดความพอใจแล้ว ก็ชื่อว่าถูกธรรมเหล่านั้น 
ผกูไวแ้ลว้  ภกิษทุัง้หลาย  เรากลา่วความตดิใจนัน้วา่ 
เป็นสังโยชน ์… .

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๓๙/๕๕๒. 



ภิกษุทั้งหลาย  สังโยชน์ ๗ ประการเหล่านี้  
๗ ประการอะไรบา้ง คือ อนุนยสังโยชน์ ปฏิฆสังโยชน์  

ทิฏฐิสังโยชน์  วิจิกิจฉาสังโยชน์ มานสังโยชน์  
ภวราคสังโยชน์ อวิชชาสังโยชน์

ภกิษุทัง้หลาย เหลา่นีแ้ลสงัโยชน ์๗ ประการ. 
-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๗/๘. 

ภกิษุทัง้หลาย  สงัโยชน ์๑๐ ประการเหลา่นี ้ 
๑๐ ประการอะไรบ้าง คือ โอรัมภาคิยสังโยชน ์ 
(สงัโยชนเ์บือ้งต่าํ) ๕ ประการ  และอทุธมัภาคยิสงัโยชน ์ 
(สังโยชน์เบื้องสูง) ๕ ประการ. 

ภิกษุทั้ งหลาย  ก็ โอรัมภาคิยสังโยชน์   
๕ ประการอะไรบ้าง คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา  
สีลัพพตปรามาส กามฉันทะ พยาบาท …

ภิกษุทั้ งหลาย  ก็อุทธัมภาคิยสังโยชน์  
๕ ประการอะไรบา้ง คอื รปูราคะ อรปูราคะ มานะ 
อุทธัจจะ อวิชชา …

ภิกษุท้ังหลาย  เหล่าน้ีแลสังโยชน์ ๑๐ ประการ.

-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๑๘/๑๓.



กึง่กลางสัน135.5 มม.

สัน 21 มม 

สัน 21 มม 

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

        แนวเส้น กึ่งกลางปกหน้า 104.25 มม.

แนวกึ่งกลางปกหลัง 65 มม.

พมิพ์หมกึทองตาม ตัวอย่างเล่มทาน

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

ฉบับ ๒๐

สันสีครีมตามเล่มทาน

พ
ุ ท

 ธ
 ว

 จ
 น

สังโยชน์

พุ ท ธ ว จ น 

ภิกษุทั้งหลาย  ถ้าพวกอัญญเดียรถีย์ปริพพาชก  
พึงถามเธอทั้งหลายอย่างนี้ว่า 

ผู้มีอายุทั้งหลาย
ท่านทั้งหลายอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระสมณโคดม

เพื่อประโยชน์อะไร 
ภิกษุทั้งหลาย  เมื่อเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้ว 

พึงช้ีแจงแก่พวกอัญญเดียรถีย์ปริพพาชกเหล่าน้ันอย่างน้ีว่า  
ผู้มีอายุทั้งหลาย  เราทั้งหลายอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ 

ในพระผู้มีพระภาคเพื่อละสังโยชน์.
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๓/๑๒๐.

ภิกษุทั้งหลาย  อานาปานสติสมาธิ อันบุคคลเจริญแล้ว 
กระทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือการละสังโยชน์ท้ังหลาย.

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๒๕/๑๔๐๖.


