
กึง่กลางสัน 130 มม.
สัน 10 มม 

สัน 10  มม 

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

แนวเส้น หมวดธรรม 38 มม.

        แนวเส้น กึ่งกลางปกหน้า 104.25 มม.

แนวกึ่งกลางปกหลัง 65 มม.

+ทองกลาง

พุ ท ธ ว จ น
พุ ท ธ ว จ น

ฉบับ ๘
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 ช่วงบ�่ย

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

แจ้งเจตนาจาคะเพื่อนำากราบเรียนพระอาจารย์คึกฤทธิ์ได้ที่
พี่ตา ตัวแทนคณะศิษย์ 092-526-1236

e-Donation วัดนาปาพง

พุ ท
 ธ

 ว
 จ

 น
อินทรียสังวร

4 สี

อนิทรยีสงัวร
(ตามดู! ไม่ตามไป)

ผู้เรียกร้องหาศาสดาเพื่อความเป็นมิตร
อานนท์ !  สาวกทั้งหลายเรียกร้องหาศาสดาเพื่อความเป็นมิตร 

ไม่เรียกร้องเพื่อความเป็นศัตรู เป็นอย่างไรเล่า ? 
อานนท์ !  ในกรณีนี้ ศาสดาผู้เอ็นดู แสวงหาประโยชน์เกื้อกูล 

อาศัยความเอ็นดูแล้ว จึงแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายว่า 
“สิ่งนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกเธอทั้งหลาย 

และสิ่งนี้ก็เป็นไปเพื่อความสุขแก่พวกเธอทั้งหลาย” ดังนี้เป็นต้น 
สาวกเหล่านั้นของศาสดา ย่อมฟังด้วยดี ย่อมเงี่ยหูฟัง 

ย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง 
และไม่แกล้งทำาให้ผิดจากคำาสั่งสอนของศาสดา

อานนท์ !  สาวกทั้งหลายอย่างนี้แล  
ชื่อว่าผู้เรียกร้องหาศาสดาเพื่อความเป็นมิตร ไม่เรียกร้องเพื่อความเป็นศัตร ู
อานนท์ !  เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลาย 

จงเรียกร้องหาตถาคตเพื่อความเป็นมิตรเถิด 
อย่าเรียกร้องเพื่อความเป็นศัตรูเลย
ข้อนั้น จักเป็นไป เพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข 

แก่พวกเธอทั้งหลายเอง ตลอดกาลนาน.
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๒๔๔/๓๕๖-๗.



ลักษณะของผู้อยู่ด้วยคว�มไม่ประม�ท

ิกษุทั้งหล�ย  
ิกษุเป็นผู้มีปกติอยู่ด้วยคว�มไม่ประม�ท เป็นอย่�งไรเล่�  

ิกษุทั้งหล�ย  
เมื่อ ิกษุสำ�รวมระวัง ึ่งอินทรีย์คือต�อยู่ 
จิตย่อมไม่เกลือกกลั้ว ในรูปทั้งหล�ยอันเป็นวิสัยแห่งก�รรู้สึกด้วยต�
เมื่อ ิกษุนั้น ไม่มีจิตเกลือกกลั้วแล้ว ปร�โมทย์ย่อมเกิด
เมื่อปร�โมทย์แล้ว ปติย่อมเกิด
เมื่อใจมีปติ ปสสัทธิย่อมมี
เมื่อมีปสสัทธิ ิกษุนั้น ย่อมอยู่เป็นสุข
เมื่อมีสุข จิตย่อมตั้งมั่น
เมื่อจิตตั้งมั่นแล้ว ธรรมทั้งหล�ยย่อมปร�ก
เพร�ะธรรมทั้งหล�ยย่อมปร�ก  ิกษุนั้น 
ย่อมถึง ึ่งก�รถูกนับว่�เป็นผู้มีปกติอยู่ด้วยคว�มไม่ประม�ทโดยแท้.
ในกรณีแห่งอินทรีย์ คือ หู จมูก ลิ้น ก�ย และใจ กมีนัยยะอย่�งเดียวกัน  

ิกษุทั้งหล�ย  
อย่�งนี้แล ิกษุเป็นผู้มีปกติอยู่ด้วยคว�มไม่ประม�ท.
ในกรณีของผู้มีปกติอยู่ด้วยคว�มประม�ท ได้ตรัสไว้โดยมีนัยยะตรงกันข้�ม

-บาลี า. . ๑ / ๗/๑๔๓-๔.



พุ ท ธ ว จ น
อินทรียสังวร

ตามดู  ไม่ตามไป...)

กว่า  พระสูตร
แห่งความสอดรับกันในคำาต าคต

อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ
อานนท์ !  อารม ์อันเป็นที่ อ ใจ ไม่เป็นที่ อ ใจ
เป็นที่ อ ใจและไม่เป็นที่ อ ใจ  อัน ังเกิดขึ้นแก่ ิก นั้น
ย่อมดั ไปเรวเหมือนการกระพริ ตาของคน  อเ กขายังคงดำารงอยู่
อานนท์ !  นี้แล  เราเรียกว่า  อินทรีย์ าวนา ั้นเลิศในอริยวินัย
 -บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๕๔๑/ ๕๖.





พุทธวจน น
ร่วมกันมุ่งม่ันศึกษา ปฏิบัติ เผยแผ่คำาของตถาคต

พุทธวจน ว ธ
เปดธรรมที่ ูกปด

๘
อนิทรยีสงัวร

(ตามดู! ไม่ตามไป)



พ ุท ธ ว จ น 
ฉบับ   อินทรียสังวร ตามดู  ไม่ตามไป...)

เปิดธรรมที่ถูกปิด
สืบค้นและรวบรวมโดย

พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล (วัดนาป่าพง)

ข้อมูลธรรมะนี้ จัดท�าเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาสู่สาธารณชน
เป็นธรรมทาน

ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้ได้รับการสงวนไว้ 
ในการจะจัดทำาหรือเผยแผ่ โปรดใช้ความละเอียดรอบคอบ 

เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล ให้ขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
และปรึกษาด้านข้อมูลในการจัดทำาเพื่อความสะดวกและประหยัด

ติดต่อได้ที่ 

พุทธวจนภิกขุคึกฤทธ์ิมูลนิธิ 
โทร. ๐๙ ๒๕๒๖ ๑๒๓๖

ตัวแทนคณะศิษย์วัดนาป่าพง 
คุณสหัทญา คุ้มชนะ  โทร. ๐๙ ๒๕๒๖ ๑๒๓๖

มูลนิธิพุทธโฆษณ์
โทร. ๐๘ ๒๒๒๒ ๕๗๙๐-๙๔

ปีที่พิมพ์ ๒๕๖๕

จัดท�าโดย 
มูลนิธิพุทธโฆษณ์



มูลนิธิพุทธโฆษณ์  เลขที่ ๒๙/๓ หมู่ที่ ๗ ตำาบลบึงทองหลาง  อำาเภอลำาลูกกา  จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐
โทรศัพท์ /โทรสาร ๐ ๒๕๔๙ ๒๑๗๕ เว็บไซต์ : www.buddhakos.org





ค�าอนุโมทนา

ขออนุโมทนา กับคณะผู้จัดทำา หนังสือพุทธวจน 
ฉบับ อินทรียสังวร (ตามดู ! ไม่ตามไป) ในเจตนาอันเป็นกุศล 
ที่มีความตั้งใจเผยแผ่คำาสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์เอง ทั้งหมดที่ท่านตรัสรู ้
ในหลายแง่มุมที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิต วิธีแก้ทุกข์ ฯลฯ  
ตามหลกัพทุธวจนง่ายๆ เพือ่ให้ผูส้นใจได้ศึกษาและนำามาปฏบิตั ิ
เพื่อให้ถึงความพ้นทุกข์ด้วยเหตุอันดีนี้ ขอจงเป็นพลวปัจจัย  
ให้ผูม้ส่ีวนร่วมในการทำาหนงัสอืเล่มนีแ้ละผูท้ีไ่ด้อ่าน ได้ศกึษา  
พึงเกิดปัญญาได้ดวงตาเห็นธรรม พ้นทุกข์ในชาตินี้เทอญ 

ขออนุโมทนา 
ภิกขุคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล 



อักษรย่อ
เพื่อความสะดวกแก่ผู้ที่ยังไม่เข้าใจเรื่องอักษรย่อ

ที่ใช้หมายแทนชื่อคัมภีร์  ซึ่งมีอยู่โดยมาก

มห�วิ. วิ.  มห�วิ ังค ์ วินัยป ก.
ิกฺขุนี. วิ.   ิกขุนีวิ ังค์   วินัยป ก.

มห�. วิ. มห�วรรค   วินัยป ก.
จุลฺล. วิ.     จุลวรรค      วินัยป ก.
ปริว�ร. วิ.   ปริว�รวรรค  วินัยป ก.
สี. ที.          สีลขันธวรรค  ทีฆนิก�ย.
มห�. ที.        มห�วรรค  ทีฆนิก�ย.
ป�. ที.          ป� ิกวรรค  ทีฆนิก�ย.
มู. ม.          มูลปณณ�สก์  มัช ิมนิก�ย.
ม. ม.          มัช ิมปณณ�สก์  มัช ิมนิก�ย.
อุปริ. ม.          อุปริปณณ�สก์  มัช ิมนิก�ย.
สค�ถ. สำ.         สค�ถวรรค  สังยุตตนิก�ย.
นิท�น. สำ.         นิท�นวรรค  สังยุตตนิก�ย.
ขนฺธ. สำ.         ขันธว�รวรรค  สังยุตตนิก�ย.
ส �. สำ.         ส �ยตนวรรค  สังยุตตนิก�ย.
มห�ว�ร. สำ.         มห�ว�รวรรค  สังยุตตนิก�ย.
เอก. อำ.         เอกนิบ�ต  อังคุตตรนิก�ย.
ทุก. อำ.        ทุกนิบ�ต  อังคุตตรนิก�ย.
ติก. อำ.         ติกนิบ�ต  อังคุตตรนิก�ย.
จตุกฺก. อำ.         จตุกกนิบ�ต  อังคุตตรนิก�ย.



ป ฺจก. อำ.         ปญจกนิบ�ต  อังคุตตรนิก�ย.
ฉกฺก. อำ.          ฉักกนิบ�ต  อังคุตตรนิก�ย.
สตฺตก. อำ.        สัตตกนิบ�ต          อังคุตตรนิก�ย
อ ก. อำ.         อั กนิบ�ต          อังคุตตรนิก�ย.     
นวก. อำ.           นวกนิบ�ต             อังคุตตรนิก�ย.      
ทสก. อำ.           ทสกนิบ�ต            อังคุตตรนิก�ย.      
เอก�ทสก. อำ.     เอก�ทสกนิบ�ต    อังคุตตรนิก�ย.       
ขุ. ขุ.               ขุททกป� ะ          ขุททกนิก�ย.
ธ. ขุ.                ธรรมบท                ขุททกนิก�ย.       
อุ. ขุ.                อุท�น                   ขุททกนิก�ย.       
อิติวุ. ขุ.            อิติวุตตกะ            ขุททกนิก�ย.       
สุตฺต. ขุ.           สุตตนิบ�ต           ขุททกนิก�ย.
วิม�น. ขุ.           วิม�นวัตถุ            ขุททกนิก�ย.
เปต. ขุ.             เปตวัตถุ               ขุททกนิก�ย.    
เถร. ขุ.              เถรค�ถ�              ขุททกนิก�ย.
เถรี. ขุ.              เถรีค�ถ�               ขุททกนิก�ย.
ช�. ขุ.               ช�ดก                   ขุททกนิก�ย.  
มห�นิ. ขุ.           มห�นิทเทส            ขุททกนิก�ย. 
จู นิ. ขุ.             จู นิทเทส              ขุททกนิก�ย.
ป ิสมฺ. ขุ.           ป ิสัม ิท�มรรค      ขุททกนิก�ย.
อปท. ขุ.             อปท�น                ขุททกนิก�ย.
พุทฺธว. ขุ.           พุทธวงส์            ขุททกนิก�ย.
จริย�. ขุ.            จริย�ป ก           ขุททกนิก�ย

อ า   ๑๔/๑๗๑/๒๔๕ อา า 
รป บบ ามร  ลม ๑๔ า ๑๗๑ อ ี ๒๔๕





ล�าดับเนื้อหา

ผลเสียของการปล่อยจิตให้เพลินกับอารมณ์

ตัวอย่างพุทธวจน 
ที่ทรงตรัสไม่ให้ปล่อยจิตให้เพลินกับอารมณ์

จิตที่เพลินกับอารมณ์ ละได้ด้วยการมีอินทรียสังวร 
(การสำารวมอินทรีย์)

ความสำาคัญแห่งอินทรียสังวร

ความหมายและลักษณะของการมีอินทรียสังวร

รูปแบบการละความเพลินในอารมณ์โดยวิธีอื่น

ผลที่สุดของการละความเพลินในอารมณ์

ข้อย้ำาเตือนจากพระตถาคต





สารบัญ

บทน�า 1

ผลเสียของการปล่อยจิตให้เพลินกับอารมณ ์ 1๕
๑. ก่อให้เกิดอนุสัยทั้ง ๓ ๑๖
๒. ไม่อาจที่จะหลุดพ้นไปจากทุกข์ ๒๐
๓. เพลินอยู่กับอายตนะ เท่ากับ เพลินอยู่ในทุกข์ ๒๒
๔. ลักษณะของการอยู่อย่างมีตัณหาเป็นเพื่อน ๒๔
๕. ไม่อาจถึงซึ่ง ความเจริญงอกงามไพบูลย์ ในธรรมวินัย ๒๙

ตัวอย่างพุทธวจนที่ทรงตรัสไม่ให้ปล่อยจิต 
ให้เพลินกับอารมณ์ 

31

๖. ละความเพลิน จิตหลุดพ้น ๓๒
๗. ความพอใจ เป็นเหตุแห่งทุกข ์ ๓๓
๘. เมื่อคิดถึงสิ่งใด แสดงว่าพอใจในสิ่งนั้น ๓๔
๙. ภพแม้ชั่วขณะดีดนิ้วมือก็ยังน่ารังเกียจ ๓๕

๑๐. ตัณหา คือ “เชื้อแห่งการเกิด” ๓๗
๑๑. เมื่อมีความพอใจ ย่อมมีตัณหา ๓๙
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๑

บทน�า
มนุษย์เป็นสัตว์ที่สื่อสารกันด้วยระบบภาษาที่ซับซ้อน ทั้งโครงสร้างและความหมาย 
วจีสังขาร ที่มนุษย์ปรุงแต่งขึ้นนั้น มีความวิจิตรเทียบเท่าดุจความละเอียดของจิต  
ทั้งนี้ เพราะจิตเป็นตัวสร้างการหมายรู้ต่างๆ (จิต เป็นเหตุในการเกิดของนามรูป 
และนามรูปซึ่งจิตสร้างขึ้นนั้น เป็นเหตุในการดำารงอยู่ได้ของจิต)

ถ้อยคำาหน่ึงๆ ในภาษาหน่ึงๆ เม่ือนำาไปวางไว้ในบริบทต่างๆ กัน ก็มีความหมายต่างกัน  
ย่ิงไปกว่าน้ัน ถ้อยคำาหน่ึงๆ ในบริบทเดียวกัน สามารถถูกเข้าใจต่างกันในความหมายได้  
ข้ึนอยู่กับการหมายรู้เฉพาะของจิตผู้รับสาร ซ่ึงก็มีอนุสัยในการปรุงแต่งแตกต่างกันไป 
ความหยาบละเอียดในอารมณ์ อันมีประมาณต่างๆ แปรผันไปตามการหมายรู้น้ันๆ

การสื่อความให้เข้าใจตรงกัน จึงไม่ใช่เรื่องง่าย แม้เรื่องราวในระดับชีวิตประจำาวัน 
แม้ในระหว่างบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด เช่น ในครอบครัวเดียวกันก็ตาม 
การผิดใจกันที่มีเหตุมาจากการสื่อความหมายที่ไม่ตรง ก็มีให้เห็นเป็นเรื่องปกติ

กับกรณีของปรากฏการณ์ทางจิต ซึ่งมีมิติละเอียดปราณีตที่สุดในระบบสังขตธรรม  
ใครเลา่ จะมคีวามสามารถในการบญัญตัริะบบคำาพดู ทีใ่ชถ้า่ยทอดบอกสอนเรือ่งจิตนี ้ 
ให้ออกมาได้เป็นหลักมาตรฐานเดียว และใช้ส่ือเข้าใจตรงกันได้ โดยไม่จำากัดกาลเวลา
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๒

“ดูกายดูใจ” “ดูจิต” “ตามดูตามรู้” 

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า วลีข้างต้นนั้น ถูกใช้พูดกันทั่วไปเป็นปกติในหมู่นักภาวนา 
ปกติจนเรียกได้ว่า เป็นหนึ่งในสิ่งที่ถูกมองข้ามเพิกเฉย (take for granted) ไป
ราวกับว่า ใครๆ ก็รู้กันหมดแล้ว เหมือนคำาที่ใช้กันเป็นประจำา เช่น กินข้าว อาบน้ำา ฯ

หากพิจารณาให้ดี จะพบจุดสังเกต ๒ ข้อ

๑. เมื่อถูกถามลงไปในขั้นตอนโดยละเอียด ว่าอะไรอย่างไร เกี่ยวกับ ดูกายดูใจ ดูจิต ฯ  
คำาตอบที่ได้ มีความหลากหลายแตกต่างกันไป แต่มีสิ่งที่เหมือนกันอย่างหนึ่งคือ  
ต่างก็อ้างว่า มาจากมหาสติปัฏฐานสูตร ซึ่งเป็นทางเอก เป็นคำาสอนของพระพุทธเจ้า

 

๒. ในแง่ของความแตกต่างดังกล่าวน้ัน ส่วนมากมักจะบอกกันว่า เป็นเร่ืองธรรมดา  
“แล้วแต่จริต” จะปฏิบัติกันอย่างไร สุดท้ายแล้วก็ “ไปถึงที่หมายเดียวกัน”

เม่ือมาใคร่ครวญดูแล้ว จะพบความแปลกประหลาดซ้อนทับอีกช้ันหน่ึง คือ ท้ัง ๒ ข้อน้ัน  
เป็นส่ิงท่ีถูก take for granted อีกเช่นกัน เสมือนเป็นเร่ืองท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปแล้วว่า 
การปฏิบัติท่ีแตกต่างกันน้ันเป็นเร่ืองธรรมดา “แล้วแต่จริต” และ “ไปถึงท่ีหมายเดียวกัน”  
โดยละเลยการทำาความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจน ว่าอะไรอย่างไรในความแตกต่างนั้น
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เหตุการณ์ท้ัง ๒ น้ี จะไม่มีทางเกิดข้ึนกับอริยสาวก ผู้ประกอบพร้อมด้วยโสตาปัตติยังคะ ๔

ผู้ถึงซ่ึงศรัทธาอย่างไม่หว่ันไหว ในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ในพระธรรม ในพระสงฆ์ 
เป็นอริยสาวกในธรรมวินัยน้ี ถึงการนับว่าเป็นคนของพระพุทธเจ้าโดยไม่มีข้อสงสัยแล้ว  
ย่อมที่จะรู้ด้วย อสาธารณญาณ โดยไม่ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกจากใครอื่นว่า 
ธรรมะท่ีถูกบัญญัติโดยพระพุทธเจ้าน้ัน จะมีคุณลักษณะคล้องเกลียวเช่ือมโยงเป็นหน่ึง

“ภิกษุทั้งหลาย ! นับแต่ราตรี ที่ตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาโพธิญาณ 

จนกระทั่งถึงราตรีที่ตถาคตปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ 

ตลอดเวลาระหว่างนั้น ตถาคตได้กล่าวสอน พร่ำาสอน แสดงออกซึ่งถ้อยคำาใด 

ถ้อยคำาเหล่าน้ัน ท้ังหมด ย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวท้ังส้ิน ไม่แย้งกันเป็นประการอ่ืนเลย”

บาลี อิ ิ ุ. ุ. ๒๕/๓๒๑/๒ ๓.
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ก่อนพุทธปรินิพพาน ทรงรับส่ังไว้กับพระอานนท์เถระว่า ความสอดคล้องเข้ากันเป็นหน่ึงน้ี  
ให้ใช้เป็นหลักมาตรฐานในการตรวจสอบว่าอะไรใช่ หรือไม่ใช่พระธรรมวินัย (มหาปเทส ๔)  
ย่ิงไปกว่าน้ัน ทรงระบุไว้ด้วยว่า หากรู้แล้วว่าไม่ใช่พระธรรมวินัย ให้เราละท้ิงส่ิงน้ันไปเสีย

ความสามารถในการใช้บทพยัญชนะท่ีมีอรรถะ (ความหมาย) สอดคล้องกันเป็นหน่ึงเดียวน้ี  
เป็นพุทธวิสัย มิใช่สาวกวิสัย ท้ังน้ี เพราะเหตุคือความต่างระดับช้ันกันของบารมีท่ีสร้างสมมา 
พระตถาคต สร้างบารมีมาในระดับพุทธภูมิ เพ่ือให้ได้มา ซ่ึงความเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะ  
พระสาวก สร้างบารมีในระดับสาวกภูมิ เพ่ือให้ได้มา ซ่ึงโอกาสในการเป็นสาวกในธรรมวินัยน้ี  
ท่ีมาท่ีไปของคำาว่า ดูจิต หรือ ตามดูตามรู้ฯ ไม่ใช่เร่ืองลึกลับซับซ้อนท่ีจะสืบค้น 
ตัวสูตรที่เป็นพุทธวจน เพื่อใช้ตรวจสอบเทียบเคียงตามหลักมหาปเทส ก็มีอยู่

ใช่หรือไม่ว่า ปัญหาท่ีแท้จริงท้ังกับในกรณีน้ี และอ่ืนๆทำานองเดียวกันน้ี คือ ความข้ีเกียจ 
ความมักง่ายของชาวพุทธนั่นเอง ที่ไม่อยากเข้าไปลงทุนลงแรงศึกษาสืบค้นพุทธวจน
แล้วไปคาดหวังลมๆ แล้งๆ ว่า น่าจะมีใครสักคนหนึ่งหรือสองคน ที่มีความสามารถ
พิเศษคิดค้นย่นย่อหลักธรรมท่ีพระตถาคตบัญญัติไว้เป็นสวากขาโตแล้วน้ัน ให้ง่ายส้ันลงกว่าได้

การเชื่อเช่นนี้ เป็นลักษณะความเช่ือของปุถุชนผู้มิได้สดับ-มิได้เห็นพระอริยเจ้า- 
ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้า-ไม่ได้รับการแนะนำาในธรรมของพระอริยเจ้า จึงไม่ทราบว่า 
พระสาวกมีภูมิธรรมจำากัดอยู่เพียงแค่เป็นผู้เดินตามมรรคท่ีพระตถาคตบัญญัติไว้เท่าน้ัน  
(มคฺคานุคา จ ภิกฺขเว เอตรหิ สาวกา วิหรนฺติ ปจฺฉา สมนฺนาคตา)
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ผู้ที่สร้างบารมีมาในระดับสาวกภูมิ ไม่มีความสามารถในการคิดสร้างมรรคขึ้นเองไม่
เว้นแม้แต่ พระอรหันต์ผู้หลุดพ้นด้วยปัญญา (ป ฺ าวิมุตฺเตน ภิกฺขุนาติ) ก็ตาม

พระพุทธเจ้า (อรหำ สมฺมาสมฺพุทฺโธ) ในฐานะพระศาสดาน้ัน มีคุณสมบัติเหนือไปกว่า คือ 
ทรงเป็นผู้รู้มรรค (มคฺค ฺ )ู รู้แจ้งในมรรค (มคฺควิทู) และเป็นผู้ฉลาดในมรรค (มคฺคโกวิโท)

พระพุทธองค์จึงทรงรับส่ังป้องกันไว้ล่วงหน้าแล้วว่า สูตรใดๆ ก็ตามท่ีแต่งข้ึนใหม่ในภายหลัง 
แม้จะมีความสละสลวยวิจิตร เป็นของนอกแนว เป็นคำากล่าวของสาวก ให้เราไม่สำาคัญตนว่า 
เป็นส่ิงท่ีควรเล่าเรียนศึกษา ในทางกลับกัน คำากล่าวของตถาคต อันมีความหมายลึกซ้ึงน้ัน 
ให้เราสำาคัญตนว่าเป็นส่ิงท่ีควรเล่าเรียนศึกษา และให้พากันเล่าเรียนศึกษาคำาของตถาคตน้ัน  
แล้วให้ไต่ถามทวนถามกันและกันในเร่ืองน้ันๆ ว่าพระพุทธเจ้าทรงกล่าวเร่ืองน้ีไว้อย่างไร

ข้างต้นน้ี คือวิธีการเปิดธรรมท่ีถูกปิดด้วยพุทธวจน และชาวพุทธท่ีมีการศึกษาในลักษณะน้ี  
(ปฏิปุจฺฉาวินีตา ปริสา โน อุกฺกาจิตวินีตา) พระพุทธองค์ทรงเรียกว่าเป็นพุทธบริษัทอันเลิศ

ในมหาสติปัฏฐานสูตรน้ัน แบ่งฐานท่ีต้ังแห่งสติออกเป็น ๔ ฐาน คือ กาย เวทนา จิต ธรรม 
โดยแต่ละฐาน มีรายละเอียดระบุชัดเจนว่าปฏิบัติอย่างไร ขอบเขตแค่ไหน และจบลงอย่างไร

ผู้ท่ีศึกษาพุทธวจนโดยละเอียดรอบคอบ ย่อมท่ีจะเข้าใจแง่มุมต่างๆ โดยลึกซ้ึงครบถ้วน และ 
ย่อมท่ีจะรู้ได้ว่า ความแตกต่างในมรรควิธี มีได้ แต่ไม่ใช่มีโดยสะเปะสะปะไร้เง่ือนไขขอบเขต  
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หากแต่มีได้ หลากหลายได้ ภายใต้พุทธบัญญัติซ่ึงมีลักษณะเช่ือมโยงสอดคล้องเป็นหน่ึง 
ผลอานิสงส์มุ่งหมายในท่ีสุด ก็สามารถเข้าถึงได้ ด้วยวิธีอันหลากหลายภายใต้ความเป็นหน่ึงน้ี

ในวาระน้ี จะขอยกหมวดของ จิตตานุปัสสนา คือการตามเห็นในกรณีของจิต ข้ึนเป็นตัวอย่าง

ปัจจุบัน มีผู้ท่ีดูจิต หรือดูอาการของจิต โดยใช้คำาอธิบายสภาวะของจิตซ่ึงบัญญัติข้ึนใหม่เอง 
แล้วหลงเข้าใจไปว่า การฝึกตามดูตามรู้สภาวะน้ันๆ ไปเร่ือยๆ คือการเจริญสติ คือการดูจิต 
หากพิจารณาโดยแยบคายแล้ว คำาเรียกอาการของจิต ท่ีคิดข้ึนใหม่เองท้ังหลายเหล่าน้ัน  
เป็นเพียงการต้ังช่ือเรียกอารมณ์อันมีประมาณต่างๆ และการตามเห็นสภาวะน้ันๆ ไปเร่ือยๆ  
ก็คือการฝึกผูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยอำานาจแห่งความเพลิน (ฝึกจิตให้มีสัญโญคะ)

จะด้วยเหตุอย่างไรก็ตามแต่ ระบบคำาเรียกท่ีต่างกันตรงน้ี อาจดูเหมือนเป็นเร่ืองเล็กน้อย  
แต่หากเทียบในระดับความละเอียดของจิตแล้ว องศาท่ีเบ่ียงเพียงเล็กน้อย ณ จุดตรงน้ี 
สามารถนำาไปสู่ผลลัพธ์ท่ีสุดในการปฏิบัติ คืออานิสงส์มุ่งหมาย ท่ีแตกต่างกันโดยส้ินเชิง

นัยยะหน่ึง ท่ีพระพุทธองค์ทรงบัญญัติให้เราตามเห็นจิต (จิตฺตานุปสฺสนา) แท้จริงแล้วก็เพ่ือ 
ให้เห็นเหตุเกิดและเส่ือมไป โดยอาศัยการตามเห็น “อาการของจิต” เพียงแค่ ๘ คู่อาการเท่าน้ัน
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๗

ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ นั้นเป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุในกรณีนี้

 (๑) รู้ชัดซึ่งจิตอันมีราคะ ว่า “จิตมีราคะ”
 (๒) รู้ชัดซ่ึงจิตอันปราศจากราคะ ว่า “จิตปราศจากราคะ”
 (๓) รู้ชัดซึ่งจิตอันมีโทสะ ว่า “จิตมีโทสะ”
 (๔) รู้ชัดซ่ึงจิตอันปราศจากโทสะ ว่า “จิตปราศจากโทสะ”
 (๕) รู้ชัดซึ่งจิตอันมีโมหะ ว่า “จิตมีโมหะ”
 (๖) รู้ชัดซึ่งจิตอันปราศจากโมหะ ว่า “จิตปราศจากโมหะ”
 (๗) รู้ชัดซึ่งจิตอันหดหู่ ว่า “จิตหดหู่”
 (๘) รู้ชัดซึ่งจิตอันฟุ้งซ่าน ว่า “จิตฟุ้งซ่าน”
 (๙) รู้ชัดซ่ึงจิตอันถึงความเป็นจิตใหญ่ ว่า “จิตถึงแล้วซ่ึงความเป็นจิตใหญ่”
 (๑๐) รู้ชัดซ่ึงจิตอันไม่ถึงความเป็นจิตใหญ่ ว่า “จิตไม่ถึงแล้วซ่ึงความเป็นจิตใหญ่”
 (๑๑) รู้ชัดซึ่งจิตอันยังมีจิตอื่นยิ่งกว่า ว่า “จิตยังมีจิตอื่นยิ่งกว่า”
 (๑๒) รู้ชัดซึ่งจิตอันไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่า ว่า “จิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่า”
 (๑๓) รู้ชัดซึ่งจิตอันตั้งมั่น ว่า “จิตตั้งมั่น”
 (๑๔) รู้ชัดซึ่งจิตอันไม่ตั้งมั่น ว่า “จิตไม่ตั้งมั่น”
 (๑๕) รู้ชัดซึ่งจิตอันหลุดพ้นแล้ว ว่า “จิตหลุดพ้นแล้ว”
 (๑๖) รู้ชัดซึ่งจิตอันยังไม่หลุดพ้น ว่า “จิตยังไม่หลุดพ้น” 
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๘

ด้วยอาการอย่างน้ีแล ท่ีภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นจิตในจิต (จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสี วิหรติ)  
อันเป็นภายในอยู่บ้าง, ในจิตอันเป็นภายนอกอยู่บ้าง, ในจิตท้ังภายในและภายนอกอยู่บ้าง;

และเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุ เกิดขึ้นในจิตอยู่บ้าง, 

เห็นธรรมเป็นเหตุเสื่อมไปในจิตอยู่บ้าง, 

เห็นธรรมเป็นเหตุทั้งเกิดขึ้นและเสื่อมไปในจิตอยู่บ้าง;

ก็แหละสติ (คือความระลึก) ว่า “จิตมีอยู่” ดังนี้ ของเธอนั้น 

เป็นสติที่เธอดำารงไว้เพียงเพื่อความรู้ เพียงเพื่อความอาศัยระลึก.

ที่แท้เธอเป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิอาศัยไม่ได้ และเธอไม่ยึดมั่นอะไรๆ ในโลกนี้.

ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีปกติตามเห็นจิตในจิตอยู่ แม้ด้วยอาการอย่างนี้.

บาลี ม า ิป า ร ม า าร. . ๑ /๓๓๑/๒ .
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จะเห็นได้ว่า พระพุทธเจ้ามิได้ให้เราฝึกตามดูตามรู้เรื่องราวในอารมณ์ไปเรื่อยๆ  
และ การตามดูตามรู้ซ่ึงจิต (จิตฺตานุปสฺสนา) จะต้องเป็นไปภายใต้ ๘ คู่อาการน้ีเท่าน้ัน

สมมุติสถานการณ์ตัวอย่าง เช่น ในขณะที่เรากำาลังโกรธอยู่ 

ในกรณีนี้ หน้าที่ของเรา ที่ต้องทำาให้ได้ คือ “รู้ชัดซึ่งจิตอันมีโทสะ ว่า จิตมีโทสะ” 
ไม่ใช่ไปตามดูตามรู้โทสะ (หรือ รู้ในอารมณ์ที่จิตผูกติดอยู่) ในจิตอันมีโทสะขณะนั้น

ปญัหามอียูว่า่ โดยธรรมชาตขิองจติ มนัรูไ้ดอ้ารมณเ์ดยีวในเวลาเดยีว (one at a time)  
ในขณะท่ีเรากำาลังโกรธอยู่น้ัน เราจึงต้องละความเพลินในอารมณ์ท่ีทำาให้เราโกรธเสียก่อน 
 ไม่เช่นนั้น เราจะไม่มีทาง “รู้ชัดซึ่งจิตอันมีโทสะ ว่า จิตมีโทสะ” ได้เลย

มีผัสสะ ➞ จิตรับรู้อารมณ์ ➞ มีสต ิ➞ ละความเพลิน ➞ รู้ชัดซึ่งจิต

ในระหว่างข้ันตอนข้างต้น ถ้าเราสามารถเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดข้ึนหรือเส่ือมไปในจิตได้  
การเห็นตรงนี้ เรียกว่า วิปัสสนา ซึ่งเป็นจุดประสงค์ของการเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่  
โปรดสังเกต สติปัฏฐานส่ี ทุกหมวด จบลงด้วยการเห็นธรรมอันเป็นเหตุเกิดข้ึนและเส่ือมไป 
ข้ันตอนของสติท่ีเข้าไปต้ังอาศัยในฐานท้ังส่ี เป็นเพียงบันไดข้ันหน่ึงเท่าน้ัน ไม่ใช่จุดหมาย
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๑๐

เม่ือผัสสะถูกต้องแล้ว หากเราหลงเพลิน “รู้สึก” ตามไปเร่ือยๆ น่ีคือ อนุสัย (ตามนอน)  
หากละความเพลินในอารมณ์ แล้วมาเห็นจิต โดยอาการ ๘ คู่ข้างต้น น่ีคือ อนุปัสสนา (ตามเห็น)  
และถ้ามีการเห็นแจ้งในธรรมเป็นเหตุเกิดข้ึนและเหตุเส่ือมไปในจิต น่ีคือ วิปัสสนา (เห็นแจ้ง)

ถ้าหากว่า เราไม่สามารถรู้ชัดซึ่งจิตโดยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งใน ๘ คู่ข้างต้นได้  
ให้ดึงสติกลับมารู้ท่ีฐานคือกาย เช่น อิริยาบถ หรือ ลมหายใจ พลิกกลับเป็นกายานุปัสสนา  
อย่ามักง่ายไปคิดคำาข้ึนใหม่ เพ่ือมาเรียกอารมณ์ท่ีจิตหลงอยู่ในขณะน้ัน เพราะน่ันคือจุดเร่ิม 
ของการเบ่ียงออกนอกมรรควิธี (ไปใช้คำาอธิบายอาการของจิตท่ีนอกแนวจากพุทธบัญญัติ 
เป็นผลให้หลงเข้าใจได้ว่า กำาลังดูจิต ท้ังๆ ท่ีกำาลังเพลินอยู่ในอารมณ์ ขาดสติ แต่หลงว่ามีสติ)

น้ี เป็นเพียงตัวอย่างของการตามเห็นในกรณีจิตตานุปัสสนา คือ ใช้จิตเป็นฐานท่ีต้ังของสติ 
ในกรณีของ กายานุปัสสนา เวทนานุปัสสนา ธรรมานุปัสสนา พึงศึกษาในลักษณะเดียวกัน 
คือปฏิบัติตามพุทธวจนในกรณีน้ันๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน ท้ังโดยอรรถะ และโดยพยัญชนะ

พระพุทธเจ้ามองเห็นธรรมชาติในจิตของหมู่สัตว์ ในแบบของผู้ท่ีสร้างบารมีมาเพ่ือบอกสอน 
การบัญญัติมรรควิธี จึงเป็นพุทธวิสัย หน้าท่ีของเราในฐานะพุทธสาวกมีเพียงอย่างเดียว คือ 
ปฏิบัติตามพุทธบัญญัติโดยระมัดระวังอย่างท่ีสุด (มคฺคานุคา จ ภิกฺขเว เอตรหิ สาวกา ฯ)

เมื่อเข้าใจความหมายของการตามเห็น (อนุปสฺสนา) และการเห็นแจ้ง (วิปสฺสนา) แล้ว 
ทีน้ี จะมีวิธีอย่างไร ท่ีจะทำาให้อัตราส่วน Ratio ของ วิปัสสนา ต่อ อนุปัสสนา มีค่าสูงท่ีสุด  
(คือ เน้นการปฏิบัติที่ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อความลัดสั้นสู่มรรคผล)



เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

๑๑

ตัวแปรหลักที่เป็นกุญแจไขปัญหานี้ คือ สมาธิ 

ตราบใดท่ีจิตยังซัดส่ายไปๆ มาๆ ท้ังการอนุปัสสนาก็ดี และการวิปัสสนาก็ดี ต่างก็ทำาได้ยาก 
พระพุทธเจ้าจึงทรงรับส่ังว่า ให้เราเจริญสมาธิเพ่ือให้ธรรมท้ังหลายปรากฏตามเป็นจริง

ภิกษุทั้งหลาย ! เธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิ.

ภิกษุมีจิตตั้งมั่นแล้ว ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริง.

ก็ภิกษุย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงอย่างไร ? 

ย่อมรู้ชัดซึ่งความเกิดและความดับแห่งรูป
ความเกิดและความดับแห่งเวทนา 
ความเกิดและความดับแห่งสัญญา 
ความเกิดและความดับแห่งสังขาร 
ความเกิดและความดับแห่งวิญญาณ.

บาลี . . ๑๗/๑๗-๑ /๒๗.
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นอกจากน้ีแล้ว พระพุทธองค์ยังทรงแนะนำาเป็นกรณีพิเศษ สำาหรับกรณีท่ีจิตต้ังม่ันยาก  
เช่น คนที่คิดมาก มีเรื่องให้วิตกกังวลมาก ย้ำาคิดย้ำาทำา คิดอยู่ตลอดเวลา หยุดคิดไม่ได ้
หรือ คนท่ีเป็น hyperactive มีบุคลิกภาพทางจิตแบบ ADHD ซ่ึงมีปัญหาในการอยู่น่ิง 
ทรงแนะนำาวิธีแก้ไขอาการเหล่านี้ โดยการเจริญทำาให้มาก ซึ่งอานาปานสติสมาธิ

ภิกษุท้ังหลาย ! ความหว่ันไหวโยกโคลงแห่งกายก็ตาม ความหว่ันไหวโยกโคลงแห่งจิตก็ตาม 
ย่อมมีไม่ได้ เพราะการเจริญทำาให้มากซึ่งอานาปานสติสมาธิ

บาลี ม า. . ๑ /๔ /๑๓๒๕.

เม่ือถึงตรงน้ี แม้จะไม่เอ่ยถึง เราก็คงจะเห็นได้ชัดแล้วว่า ความสงบแห่งจิต (สมถะ) น้ัน  
จะต้องดำาเนินไปควบคู่ และเก้ือหนุนกับระดับความสามารถในการเห็นแจ้ง (วิปัสสนา)  
ซึ่งพระพุทธองค์เองได้ตรัสเน้นย้ำาในเรื่องนี้ไว้โดยตรงด้วย

ภิกษุทั้งหลาย ! ธรรมที่ควรกระทำาให้เจริญด้วยปัญญาอันยิ่ง เป็นอย่างไรเล่า ?

สมถะ และ วิปัสสนา เหล่าน้ีเรากล่าวว่า เป็นธรรมท่ีควรกระทำาให้เจริญด้วยปัญญาอันย่ิง.

บาลี ุ . อ. ๒๑/๓๓๔/๒๕๔.



เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

๑๓

ธรรมที่ควรกระทำาให้เจริญด้วยปัญญาอันยิ่ง มีสองอย่าง คือ ทั้งสมถะ และวิปัสสนา
นั่นหมายความว่า ทั้งสมถะ และวิปัสสนา เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยปัญญาอันยิ่งในการได้มา  
ดังนั้น ใครก็ตามที่มีความสามารถในการทำาจิตให้ตั่งมั้นได้ บุคคลนั้นมีปัญญาอันยิ่ง
ใครก็ตามท่ีจิตต้ังม่ันแล้วสามารถเห็นแจ้งในธรรมอันเป็นเหตุ บุคคลน้ันมีปัญญาอันย่ิง

สำาหรับบางคนที่อาจจะเข้าใจความหมายได้ดีกว่า จากตัวอย่างอุปมาเปรียบเทียบ 
พระพุทธองค์ได้ทรงยกอุปมาเปรียบเทียบไว้ในฌานสูตร ว่าเหมือนกับการฝึกยิงธนู  
เมื่อพิจารณาแล้ว จะพบว่า มีตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องปรับให้สมดุล  
เช่น ความนิ่งของกาย วิธีการจับธนู การเล็ง น้ำาหนัก และจังหวะในการปล่อยลูกศร  
อุปมานี ้ พอจะทำาให้เราเห็นภาพได้ดี ในการเจริญสมถะวิปัสสนา ด้วยปัญญาอันยิ่ง 
ว่าการเห็นแจ้งในธรรมอันเป็นเหตุนั้น จะต้องอาศัยความสมดุลย์ต่างๆ อย่างไรบ้าง

หากจะพูดให้สั้นกระชับที่สุด การตามดูไม่ตามไปนี้ แท้จริงแล้ว คือ การไม่ตามไป  
เพราะเมื่อไม่ตาม (อารมณ์อันมีประมาณต่างๆ) ไป มันก็เหลือแค่การตามดูที่ถูกต้อง 
หลักการไม่ตามไปนี้ ก็คือ หลักการละนันทิ ซึ่งเป็นเรื่องเดียวกันกับหลักอินทรียสังวร 
ภิกษุมิคชาละ ฟังธรรมเร่ืองการละนันทิ แล้วหลีกจากหมู่ไปอยู่ผู้เดียวก็บรรลุอรหัตตผล  
ความเร็วในการละนันทิ ยังถูกใช้เป็นเครื่องวัดความก้าวหน้าในการปฏิบัติจิตภาวนา 
(ดูความเชื่อมโยงได้ในเรื่อง อินทรียสังวร, การไม่ประมาท, อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ)



พุทธวจน - หมวดธรรม 

๑๔

หนังสือ “ตามดู ! ไม่ตามไป...” เล่มน้ี จัดทำาข้ึน เพ่ืออำานวยความสะดวกแก่ชาวพุทธ 
โดยการคัดเลือกพุทธวจน ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญสติ เป็นจำานวนกว่า ๖๐ พระสูตร  
ซึ่งมีเนื้อหาสอดรับเชื่อมโยงคล้องเกลียวถึงกัน เพื่อให้เราได้ศึกษาให้เข้าใจถึงมรรควิธี 
ที่ถูกต้องทุกแง่มุม ในความหลากหลายภายใต้ความเป็นหนึ่ง จากพุทธบัญญัติโดยตรง

ขอให้บุญบารมีที่ได้สร้างมา ของชาวพุทธผู้ที่กำาลังถือหนังสือเล่มนี้อยู่ จงเป็นเหตุปัจจัย 
ให้ท่านค้นพบคำาตอบโดยแจ่มแจ้ง ในข้อสงสัยเรื่องการปฏิบัติที่ท่านอาจจะติดข้องอยู่ 
และสำาหรับบางท่านที่เข้าใจคลาดเคลื่อน ปฏิบัติคลาดเคลื่อนไปบ้าง มาแต่ทีแรก 
ก็ขอให้ได้พบ ได้เข้าใจในสิ่งที่ถูก และนำาไปใช้ขยับปรับเปลี่ยนให้ตรงทางได้โดยเร็ว  
สำาหรับท่านที่ไม่เคยรู้อะไรมาก่อนเลย ก็ถือเป็นบุญกุศลที่ได้พบแผนที่ฉบับนี้แต่แรก

คณะผู้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ ขอนอบน้อมสักการะ
ต่อ ตถาคต ผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ

และ ภิกษุสาวกในธรรมวินัยนี้
ตั้งแต่ครั้งพุทธกาล จนถึงยุคปัจจุบัน

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสืบทอดพุทธวจน
คือ ธรรม และวินัย ที่ทรงประกาศไว้ บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้ว

คณะงานธัมมะ วัดนาป่าพง



ผลเสียของการปล่อยจิต 
ให้เพลินกับอารมณ์



พุทธวจน - หมวดธรรม 

๑๖

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

ก่อให้เกิดอนุสัยทั้ง 3
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๕๑๖/ ๒๒.

ภิกษุทั้งหลาย ! 
เพราะอาศัยตาด้วย รูปทั้งหลายด้วย จึงเกิดจักขุวิญญาณ 
การประจวบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประการ นั่นคือ ผัสสะ 
เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย...

เพราะอาศัยหูด้วย เสียงทั้งหลายด้วย จึงเกิดโสตวิญญาณ 
การประจวบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประการ นั่นคือ ผัสสะ 
เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย...

เพราะอาศัยจมูกด้วย กลิ่นทั้งหลายด้วย จึงเกิดฆานวิญญาณ
การประจวบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประการ นั่นคือ ผัสสะ 
เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย...

เพราะอาศัยลิ้นด้วย รสทั้งหลายด้วย จึงเกิดชิวหาวิญญาณ
การประจวบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประการ นั่นคือ ผัสสะ 
เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย...

01 



เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

๑๗

เพราะอาศัยกายด้วย โผฏฐัพพะท้ังหลายด้วย จึงเกิดกายวิญญาณ
การประจวบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประการ นั่นคือ ผัสสะ 
เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย...

เพราะอาศัยใจด้วย ธรรมารมณ์ท้ังหลายด้วย จึงเกิดมโนวิญญาณ 
การประจวบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประการ นั่นคือ ผัสสะ 
เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย 
จึงเกิดเวทนา อันเป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์บ้าง ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้าง.

บุคคลนั้น 
เมื่อ สุขเวทนา ถูกต้องอยู่ 
ย่อมเพลิดเพลิน ย่อมพร่ำาสรรเสริญ เมาหมกอยู่
อนุสัยคือราคะ ย่อมตามนอนแก่บุคคลนั้น 
(ตสฺส ราคานุสโย อนุเสติ)

เมื่อ ทุกขเวทนา ถูกต้องอยู่
เขาย่อมเศร้าโศก ย่อมระทมใจ ย่อมคร่ำาครวญ 
ย่อมตีอกร่ำาไห้ ย่อมถึงความหลงใหลอยู่ 
อนุสัยคือปฏิฆะ ย่อมตามนอน (เพ่ิมความเคยชินให้) แก่บุคคลน้ัน.



พุทธวจน - หมวดธรรม 

๑๘

เมื่อ เวทนาอันไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข ถูกต้องอยู่ 
เขาย่อมไม่รู้ตามเป็นจริง 
ซึ่งสมุทยะ (เหตุเกิด) ของเวทนานั้นด้วย
ซึ่งอัตถังคมะ (ความดับไม่เหลือ) แห่งเวทนานั้นด้วย
ซึ่งอัสสาทะ (รสอร่อย) ของเวทนานั้นด้วย
ซึ่งอาทีนวะ (โทษ) ของเวทนานั้นด้วย
ซึ่งนิสสรณะ (อุบายเครื่องออกพ้นไป) ของเวทนานั้นด้วย 
อนุสัยคืออวิชชา ย่อมตามนอน (เพ่ิมความเคยชินให้) แก่บุคคลน้ัน.

บุคคลนั้นหนอ
(สุขาย เวทนาย ราคานุสย อปฺปหาย)
ยังละราคานุสัย อันเกิดจากสุขเวทนาไม่ได้
(ทุกฺขาย เวทนาย ปฏิฆานุสย อปฺปฏิวิโนเทตฺวา)
ยังบรรเทาปฏิฆานุสัย อันเกิดจากทุกขเวทนาไม่ได้
(อทุกฺขมสุขาย เวทนาย อวิชฺชานุสย อสมูหนิตฺวา)
ยังถอนอวิชชานุสัย อันเกิดจากอทุกขมสุขเวทนาไม่ได้



เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

๑๙

(อวิชฺช อปฺปหาย วิชฺช อนุปฺปาเทตฺวา)
เมื่อยังละอวิชชาไม่ได้ และยังท�าวิชชาให้เกิดขึ้นไม่ได้แล้ว
(ทิฏฺเ ว ธมฺเม ทุกฺขสฺสนฺตกโร ภวิสฺสตีติ)
เขาจักท�าที่สุดแห่งทุกข์ ในทิฏฐธรรม (รู้เห็นได้เลย) นี้ได้ นั้น
(เนต าน วิชฺชติฯ)
ข้อนี้ ไม่เป็นฐานะที่จักมีได.้



พุทธวจน - หมวดธรรม 

๒๐

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

ไม่อาจที่จะหลุดพ้นไปจากทุกข์
-บาลี . . ๑๗/๓ /๖๔.

ภิกษุทั้งหลาย !
ผู้ใด เพลิดเพลินอยู่ ใน รูป
ผู้นั้น เท่ากับเพลิดเพลินอยู่ ใน สิ่งที่เป็นทุกข์...

ผู้ใด เพลิดเพลินอยู่ ใน เวทนา
ผู้นั้น เท่ากับเพลิดเพลินอยู่ ใน สิ่งที่เป็นทุกข์...

ผู้ใด เพลิดเพลินอยู่ ใน สัญญา
ผู้นั้น เท่ากับเพลิดเพลินอยู่ ใน สิ่งที่เป็นทุกข์...

ผู้ใด เพลิดเพลินอยู่ ใน สังขารทั้งหลาย
ผู้นั้น เท่ากับเพลิดเพลินอยู่ ใน สิ่งที่เป็นทุกข์...

ผู้ใด เพลิดเพลินอยู่ ใน วิญญาณ
ผู้นั้น เท่ากับเพลิดเพลินอยู่ ใน สิ่งที่เป็นทุกข์
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

๒๑

เรากล่าวว่า
“ผู้ใด เพลิดเพลินอยู่ ในสิ่งที่เป็นทุกข์
ผู้นั้น ย่อมไม่หลุดพ้นไปได้จากทุกข์” ดังนี้.



พุทธวจน - หมวดธรรม 

๒๒

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

เพลินอยู่กับอายตนะ  
เท่ากับ เพลินอยู่ในทุกข์

-บาลี า. . ๑ /๑๖/๑ .

ภิกษุทั้งหลาย !
ผู้ใด เพลิดเพลินอยู่ ใน จักษุ
ผู้นั้น เท่ากับ เพลิดเพลินอยู่ ใน สิ่งที่เป็นทุกข์...

ผู้ใด เพลิดเพลินอยู่ ใน โสตะ
ผู้นั้น เท่ากับ เพลิดเพลินอยู่ ใน สิ่งที่เป็นทุกข์...

ผู้ใด เพลิดเพลินอยู่ ใน ฆานะ
ผู้นั้น เท่ากับ เพลิดเพลินอยู่ ใน สิ่งที่เป็นทุกข์...

ผู้ใด เพลิดเพลินอยู่ ใน ชิวหา
ผู้นั้น เท่ากับ เพลิดเพลินอยู่ ใน สิ่งที่เป็นทุกข์...

ผู้ใด เพลิดเพลินอยู่ ใน กายะ
ผู้นั้น เท่ากับ เพลิดเพลินอยู่ ใน สิ่งที่เป็นทุกข์...

ผู้ใด เพลิดเพลินอยู่ ใน มนะ
ผู้นั้น เท่ากับ เพลิดเพลินอยู่ ใน สิ่งที่เป็นทุกข์
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

๒๓

เรากล่าวว่า
ผู้ใด เพลิดเพลินอยู่ ใน สิ่งที่เป็นทุกข์
ผู้นั้น ย่อมไม่หลุดพ้นไปได้จากทุกข์ ดังนี้.

(ในพระสูตรต่อไป ได้ตรัสถึงในกรณีแห่ง อายตนะภายนอก ๖ 
ซึ่งมีข้อความเหมือนในกรณีแห่งอายตนะภายใน ๖ ทุกประการ 
โดยลักษณะการตรัสตรงนี้ คือทรงตรัสแยกเป็นกรณีๆ จนครบ 
ซึ่งผู้อ่านควรจะทำาความเข้าใจแยกไปตามกรณีจนครบเช่นกัน 
การที่ละไว้ด้วย ... ก็เพื่อให้รู้ว่ามีข้อความสรุปที่เหมือนกัน)



พุทธวจน - หมวดธรรม 

๒๔

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

ลักษณะของการอยู ่
อย่างมีตัณหาเป็นเพื่อน

-บาลี า. . ๑ /๔๓ ๔๔/๖๖-๖๗.

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ 
ภิกษุจึงชื่อว่า เป็นผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสอง พระเจ้าข้า ?”

มิคชาละ ! 
รูปทั้งหลายอันจะพึงเห็นได้ด้วยจักษุ 
อันเป็นรูปที่น่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลักษณะน่ารัก 
เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่
เป็นที่ตั้งแห่งความกำาหนัดย้อมใจ มีอยู่.

ถ้าหากว่าภิกษุย่อมเพลิดเพลิน พร่ำาสรรเสริญ สยบมัวเมา ซ่ึงรูปน้ันไซร้
แก่ภิกษุผู้เพลิดเพลิน พร่ำาสรรเสริญ สยบมัวเมา ซ่ึงรูปน้ันอยู่ น่ันแหละ
นันทิ (ความเพลิน) ย่อมเกิดขึ้น

เมื่อ นันท ิมีอยู่ สาราคะ (ความพอใจอย่างยิ่ง) ย่อมมี
เม่ือ สาราคะ มีอยู่ สัญโญคะ (ความผูกจิตติดกับอารมณ์) ย่อมมี 
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

๒๕

มิคชาละ ! 
ภิกษุผูป้ระกอบพร้อมแล้ว 
ด้วยการผูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยอำานาจแห่งความเพลิน 
นั่นแล เราเรียกว่า “ผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสอง”

(ในกรณีแห่งเสียงทั้งหลายอันจะพึงได้ยินด้วยหู 
กลิ่นทั้งหลายอันจะพึงดมด้วยจมูก 
รสทั้งหลายอันจะพึงลิ้มด้วยลิ้น 
โผฏฐัพพะทั้งหลายอันจะพึงสัมผัสด้วยผิวกาย 
และธรรมารมณ์ท้ังหลายอันจะพึงรู้แจ้งด้วยใจ ก็ทรงตรัสอย่างเดียวกัน).

มิคชาละ ! 
ภิกษุผู้มีการอยู่ด้วยอาการอย่างนี้ 
แม้จะส้องเสพเสนาสนะอันเป็นป่าและป่าชัฏ 
ซึ่งเงียบสงัด มีเสียงรบกวนน้อย มีเสียงกึกก้องครึกโครมน้อย 
ปราศจากลมจากผิวกายคน เป็นที่ทำาการลับของมนุษย์ 
เป็นที่สมควรแก่การหลีกเร้น เช่นนี้แล้ว ก็ตาม 
ถึงกระนั้น ภิกษุนั้นเราก็ยังคงเรียกว่า 
ผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองอยู่นั่นเอง.



พุทธวจน - หมวดธรรม 

๒๖

ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ? ข้อนั้นเพราะเหตุว่า
ตัณหานั่นแล เป็นเพื่อนสองของภิกษุนั้น.
ตัณหานั้น อันภิกษุนั้น ยังละไม่ได้แล้ว
เพราะเหตุน้ัน ภิกษุน้ันเราจึงเรียกว่า “ผู้มีการอยู่อย่างมีเพ่ือนสอง”  
ดังน้ี.

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอแล
ภิกษุจึงช่ือว่า เป็นผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียว พระเจ้าข้า !”

มิคชาละ ! 
รูปทั้งหลายอันจะพึงเห็นได้ด้วยจักษุ 
อันเป็นรูปที่น่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลักษณะน่ารัก 
เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่ 
เป็นที่ตั้งแห่งความกำาหนัดย้อมใจ มีอยู่.

ถ้าหากว่าภิกษุย่อมไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่ำาสรรเสริญ ไม่สยบมัวเมา  
ซึ่งรูปนั้นไซร้
แก่ภิกษุผู้ไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่ำาสรรเสริญ ไม่สยบมัวเมา ซึ่งรูป
นั้น นั่นแหละ 
นันทิ ย่อมดับ



เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

๒๗

เมื่อ นันทิ ไม่มีอยู่ สาราคะ ย่อมไม่มี
เมื่อ สาราคะ ไม่มีอยู่ สัญโญคะ ย่อมไม่มี

มิคชาละ ! 
ภิกษุผูไ้ม่ประกอบพร้อมแล้ว 
ด้วยการผูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยอำานาจแห่งความเพลิน 
นั่นแล เราเรียกว่า “ผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียว”

(ในกรณีแห่งเสียงทั้งหลายอันจะพึงได้ยินด้วยหู 
กลิ่นทั้งหลายอันจะพึงดมด้วยจมูก 
รสทั้งหลายอันจะพึงลิ้มด้วยลิ้น 
โผฏฐัพพะทั้งหลายอันจะพึงสัมผัสด้วยผิวกาย 
และธรรมารมณ์ท้ังหลายอันจะพึงรู้แจ้งด้วยใจ ก็ทรงตรัสอย่างเดียวกัน).

มิคชาละ ! 
ภิกษุผู้มีการอยู่ด้วยอาการอย่างนี้
แม้อยู่ในหมู่บ้าน อันเกลื่อนกล่นไปด้วยภิกษุ ภิกษุณี 
อุบาสก อุบาสิกาทั้งหลาย 
ด้วยพระราชา มหาอำามาตย์ของพระราชาทั้งหลาย 
ด้วยเดียรถีย์ สาวกของเดียรถีย์ทั้งหลาย ก็ตาม 
ถึงกระน้ัน ภิกษุน้ันเราก็เรียกว่า ผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวโดยแท้



พุทธวจน - หมวดธรรม 

๒๘

ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ?  ข้อนั้นเพราะเหตุว่า
ตัณหานั่นแล เป็นเพื่อนสองของภิกษุนั้น
ตัณหานั้น อันภิกษุนั้น ละเสียได้แล้ว
เพราะเหตุน้ัน ภิกษุน้ันเราจึงเรียกว่า “ผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียว” 
ดังนี้ แล.



เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

๒๙

พุทธวจน - หมวดธรรม 

ไม่อาจถึงซึ่ง ความเจริญงอกงาม 
ไพบูลย์ ในธรรมวินัย

-บาลี ม. ม. ๑๒/๔๑ /๓ ๔-๕. 

ภิกษุทั้งหลาย !  
คนเลี้ยงโคที่ประกอบด้วยความบกพร่อง ๑๑ อย่างเหล่านี้แล้ว 
ไม่เหมาะที่จะเลี้ยงโคและทำาฝูงโคให้เจริญได้.
ความบกพร่องนั้นคืออะไรกันเล่า ? 
คือ คนเล้ียงโคในกรณีน้ี ... เป็นผู้ไม่เข่ียไข่ขาง เป็นผู้ไม่ปิดแผล ...

ภิกษุทั้งหลาย !  ฉันใดก็ฉันนั้น 
ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์คุณ ๑๑ อย่างเหล่านี้แล้ว
ไม่ควรที่จะถึงความเจริญงอกงาม ไพบูลย์ ในธรรมวินัยนี้. 
องค์คุณนั้นคืออะไรกันเล่า ? 
คือ ภิกษุในกรณีนี้ ... เป็นผู้ไม่เขี่ยไข่ขาง เป็นผู้ไม่ปิดแผล ...

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุเป็นผู้ไม่เขี่ยไข่ขาง เป็นอย่างไรกันเล่า ? 
ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในกรณีนี้
ไม่อดกลั้น (อธิวาเสติ) ไม่ละ (น ปชหติ) 
ไม่บรรเทา (น วิโนเทติ)  ไม่ท�าให้สิ้นสุด (น พฺยนฺตีกโรติ) 
ไม่ท�าให้หมดสิ้น (น อนภาวงฺคเมติ)
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

๓๐

ซึ่งความตรึกเกี่ยวด้วยกาม (กามวิตก) ที่เกิดขึ้นแล้ว
ซึ่งความตรึกเกี่ยวด้วยความมุ่งร้าย (พยาบาทวิตก) ที่เกิดขึ้นแล้ว
ซ่ึงความตรึกเก่ียวด้วยการเบียดเบียน (วิหิงสาวิตก) ท่ีเกิดข้ึนแล้ว
ซึ่งบาปอกุศลธรรมทั้งหลาย ที่เกิดขึ้นแล้ว
ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุเป็นผู้ไม่เขี่ยไข่ขาง เป็นอย่างนี้แล.

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุเป็นผู้ไม่ปิดแผล เป็นอย่างไรกันเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในกรณีนี้ 
เห็นรูปด้วยตา ฟังเสียงด้วยหู ดมกลิ่นด้วยจมูก 
ลิ้มรสด้วยลิ้น ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจ
แล้วก็มีจิตยึดถือเอา ท้ังโดยลักษณะท่ีเป็นการรวบถือท้ังหมด 
(โดยนิมิต) 
และ การถือเอาโดยการแยกเป็นส่วนๆ (โดยอนุพยัญชนะ)

สิ่งอันเป็นอกุศล คือ อภิชฌาและโทมนัส 
จะพึงไหลไปตามผู้ที่ไม่สำารวม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ 
เพราะการไม่สำารวมอินทรีย์ใด เป็นเหตุ 
เธอไม่ปฏิบัติเพื่อปิดกั้น อินทรีย์เหล่านั้นไว้ 
เธอไม่รักษา และไม่ส�ารวม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุเป็นผู้ไม่ปิดแผล เป็นอย่างนี้แล.
(ในที่นี้ ยกมาให้เห็นเพียง ๒ จากทั้งหมด ๑๑ คุณสมบัติ)



ตัวอย่างพุทธวจน 
ที่ทรงตรัสไม่ให้ปล่อยจิต 

ให้เพลินกับอารมณ์



พุทธวจน - หมวดธรรม 

๓๒

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

ละความเพลิน จิตหลุดพ้น
-บาลี า. . ๑ /๑๗ /๒๔๕-๖.

สมฺมา ปสฺส นิพฺพินฺทติ
เมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้อง ย่อมเบื่อหน่าย

นนฺทิกฺขยา ราคกฺขโย
เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิ
จึงมีความสิ้นไปแห่งราคะ

ราคกฺขยา นนฺทิกฺขโย
เพราะความสิ้นไปแห่งราคะ
จึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิ

นนฺทิราคกฺขยา จิตฺต สุวิมุตฺตนฺติ วุจฺจตีติ
เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะ
กล่าวได้ว่า “จิตหลุดพ้นแล้วด้วยดี” ดังนี.้
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

๓๓

พุทธวจน - หมวดธรรม 

ความพอใจ เป็นเหตุแห่งทุกข์
-บาลี า. . ๑ /๔ ๓/๖๒๗.

“ทุกข์ใดๆ ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต 
ทุกข์ทั้งหมดนั้น มีฉันทะเป็นมูล มีฉันทะเป็นเหต ุ
เพราะว่า ฉันทะ (ความพอใจ) เป็นมูลเหตุแห่งทุกข์

ทุกข์ใดๆ อันจะเกิดขึ้นในอนาคต 
ทุกข์ทั้งหมดนั้น ก็มีฉันทะเป็นมูล มีฉันทะเป็นเหต ุ
เพราะว่า ฉันทะ (ความพอใจ) เป็นมูลเหตุแห่งทุกข์

และทุกข์ใดๆ ที่เกิดขึ้น 
ทุกข์ทั้งหมดนั้น ก็มีฉันทะเป็นมูล มีฉันทะเป็นเหต ุ
เพราะว่า ฉันทะ (ความพอใจ) เป็นมูลเหตุแห่งทุกข์”.

(ในเนื้อความพระสูตร ทรงชี้ให้เห็นถึงเหตุของทุกข์ในปัจจุบัน ซึ่งก็คือ ฉันทะ 
เป็นความรู้ที่เห็นกันได้ แล้วจึงได้สรุปให้เห็นไปถึงนัยยะโดยอดีตกับอนาคต)
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

๓๔

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

เมื่อคิดถึงสิ่งใด  
แสดงว่าพอใจในสิ่งนั้น

-บาลี ิ า . . ๑๖/๗ /๑๔๕.

ภิกษุทั้งหลาย !  
ถ้าบุคคลย่อมคิดถึงสิ่งใดอยู่ (เจเตติ) 
ย่อมดำาริถึงสิ่งใดอยู่ (ปกปฺเปติ) 
และย่อมมีจิตฝังลงไปในสิ่งใดอยู่ (อนุเสติ) 
สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณ.

เมื่ออารมณ์ มีอยู่
ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณ ย่อมมี

เมื่อวิญญาณนั้น ตั้งขึ้นเฉพาะ เจริญงอกงามแล้ว
ความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไป ย่อมมี

เมื่อความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไป มี
ชาติชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย 
จึงเกิดขึ้นครบถ้วนต่อไป 
ความเกิดข้ึนพร้อมแห่งกองทุกข์ท้ังส้ินน้ี ย่อมมี ด้วยอาการอย่างน้ี.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

๓๕

พุทธวจน - หมวดธรรม 

ภพแม้ชั่วขณะดีดนิ้วมือ 
ก็ยังน่ารังเกียจ

-บาลี อ . อ. ๒ /๔๖/๒ ๓.

ภิกษุทั้งหลาย !  
คูถ แม้นิดเดียว ก็เป็นของมีกลิ่นเหม็น ฉันใด

ภิกษุทั้งหลาย !  
สิ่งที่เรียกว่า ภพ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน
แม้มีประมาณน้อยชั่วลัดนิ้วมือเดียว 
ก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้.

(พระสูตรต่อไป ทรงตรัสถึง มูตร น้ำาลาย หนอง โลหิต ด้วยข้อความเดียวกัน)
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

๓๖

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)



เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

๓๗

พุทธวจน - หมวดธรรม 

ตัณหา คือ “เชื้อแห่งการเกิด”
-บาลี า. . ๑ /๔ ๕/ .

วัจฉะ !  
เราย่อมบัญญัติความบังเกิดขึ้น
สำาหรับสัตว์ผู้ที่ยังมีอุปาทานอยู่ (สอุปาทานสฺส)
ไม่ใช่สำาหรับสัตว์ผู้ที่ไม่มีอุปาทาน

วัจฉะ ! 
เปรียบเหมือน ไฟท่ีมีเช้ือ ย่อมโพลงข้ึนได้ (อคฺคิ สอุปาทาโน ชลติ) 
ที่ไม่มีเชื้อ ก็โพลงขึ้นไม่ได้

อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น

วัจฉะ !  
เราย่อมบัญญัติความบังเกิดขึ้น
สำาหรับสัตว์ผู้ที่ยังมีอุปาทานอยู่
ไม่ใช่สำาหรับสัตว์ผู้ที่ไม่มีอุปาทาน
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

๓๘

“พระโคดมผู้เจริญ ! 
ถ้าสมัยใด เปลวไฟ ถูกลมพัดหลุดปลิวไปไกล 
สมัยนั้น พระโคดมย่อมบัญญัติซึ่งอะไรว่าเป็นเชื้อแก่เปลวไฟนั้น 
ถ้าถือว่ามันยังมีเชื้ออยู่ ?”

วัจฉะ !  สมัยใด เปลวไฟ ถูกลมพัดหลุดปลิวไปไกล
เราย่อมบัญญัติเปลวไฟนั้น ว่า มีลมนั่นแหละเป็นเชื้อ
วัจฉะ !  เพราะว่า สมัยนั้น ลมย่อมเป็นเชื้อของเปลวไฟนั้น.

“พระโคดมผู้เจริญ !  
ถ้าสมัยใด สัตว์ทอดทิ้งกายนี้ และยังไม่บังเกิดขึ้นด้วยกายอื่น 
สมัยนั้น พระโคดมย่อมบัญญัติซึ่งอะไร ว่าเป็นเชื้อแก่สัตว์นั้น 
ถ้าถือว่ามันยังมีเชื้ออยู่ ?”

วัจฉะ !  สมัยใด สัตว์ทอดทิ้งกายนี้ 
และยังไม่บังเกิดขึ้นด้วยกายอื่น 
เรากล่าว สัตว์นี้ ว่า มีตัณหานั่นแหละเป็นเชื้อ 
เพราะว่า สมัยนั้น ตัณหาย่อมเป็นเชื้อของสัตว์นั้น แล.



เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

๓๙

พุทธวจน - หมวดธรรม 

เมื่อมีความพอใจ ย่อมมีตัณหา
-บาลี ิ า . . ๑๖/๑ ๒/๑ ๖-๑ ๗.

ภิกษุทั้งหลาย !  
เปรียบเหมือนไฟกองใหญ่ พึงลุกโพลงด้วยไม้สิบเล่มเกวียนบ้าง 
ยี่สิบเล่มเกวียนบ้าง สามสิบเล่มเกวียนบ้าง สี่สิบเล่มเกวียนบ้าง. 
บุรุษพึงเติมหญ้าแห้งบ้าง มูลโคแห้งบ้าง ไม้แห้งบ้าง 
ลงไปในกองไฟนั้น ตลอดเวลาที่ควรเติม อยู่เป็นระยะๆ.

ภิกษุทั้งหลาย !  ด้วยอาการ อย่างนี้แล ไฟกองใหญ่ 
ซึ่งมี เครื่องหล่อเลี้ยง อย่างนั้น 
มี เชื้อเพลิง อย่างนั้น 
ก็จะพึงลุกโพลง ตลอดกาลยาวนาน 

ข้อนี้ฉันใด ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อภิกษุเป็นผู้
มีปกติ เห็นโดยความเป็นอัสสาทะ (น่ารักน่ายินดี) 
ใน อุปาทานิยธรรม (ธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทาน) อยู่ 
ตัณหาย่อมเจริญ อย่างทั่วถึง

11 



พุทธวจน - หมวดธรรม 

๔๐

เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน
เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ
เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ
เพราะมีชาติเป็นปัจจัย
ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย 
จึงเกิดขึ้นครบถ้วน
ความเกิดข้ึนพร้อมแห่งกองทุกข์ท้ังส้ินน้ี ย่อมมี ด้วยอาการอย่างน้ี.



เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

๔๑

พุทธวจน - หมวดธรรม 

ตัณหา คือ เครื่องน�าไปสู่ภพใหม ่
อันเป็นเหตุเกิดทุกข์

-บาลี ิ า . . ๑๖/ /๑๔ .

ภิกษุทั้งหลาย !  
ถ้าบุคคลย่อมคิด ถึงสิ่งใดอยู่ (เจเตติ) 
ย่อมดำาริ ถึงสิ่งใดอยู่ (ปกปฺเปติ) 
และย่อมมีใจฝังลงไป ในสิ่งใดอยู่ (อนุเสติ)

(อารมฺมณเมต โหติ วิ ฺ าณสฺส ิติยา)
สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณ
(อารมฺมเณ สติ ปติฏฺ า วิ ฺ าณสฺส โหติ)
เมื่ออารมณ์ มีอยู่ ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณ ย่อมมี
(ตสฺมึ ปติฏฺ ิเต วิ ฺ าเณ วิรูเฬฺห นติ โหติ)
เม่ือวิญญาณน้ัน ต้ังข้ึนเฉพาะ เจริญงอกงามแล้ว ย่อมมีการน้อมไป

(นติยา สติ อาคติคติ โหติ)
เมื่อมีการน้อมไป ย่อมมีการไปการมา
(อาคติคติยา สติ จุตูปปาโต โหติ)
เมื่อมีการไปการมา ย่อมมีการเคลื่อนการบังเกิด
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

๔๒

เมื่อมีการเคลื่อนการบังเกิด ชาติชรามรณะ โสกะปริเทวะฯ 
จึงเกิดขึ้นครบถ้วน
ความเกิดข้ึนพร้อมแห่งกองทุกข์ท้ังส้ินน้ี ย่อมมี ด้วยอาการอย่างน้ี.

ภิกษุทั้งหลาย !  
ถ้าบุคคลย่อมไม่คิดถึงสิ่งใด ย่อมไม่ดำาริถึงสิ่งใด 
แต่เขายังมีใจปักลงไปในสิ่งใดอยู่
สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณ.

เมื่ออารมณ์ มีอยู่ ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมี 
เม่ือวิญญาณน้ัน ต้ังข้ึนเฉพาะ เจริญงอกงามแล้ว ย่อมมีการน้อมไป
เมื่อมีการน้อมไป ย่อมมีการไปการมา 
เมื่อมีการไปการมา ย่อมมีการเคลื่อนการบังเกิด 
เมื่อมีการเคลื่อนการบังเกิด ชาติชรามรณะ โสกะปริเทวะฯ 
จึงเกิดขึ้นครบถ้วน 
ความเกิดข้ึนพร้อมแห่งกองทุกข์ท้ังส้ินน้ี ย่อมมี ด้วยอาการอย่างน้ี.



เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

๔๓

พุทธวจน - หมวดธรรม 

สิ้นความอยาก ก็สิ้นทุกข์
-บาลี อุ. ุ. ๒๕/๒ /๑๖๑.

นิสฺสิตสฺส จลิตำ
ความหว่ันไหว ย่อมมี แก่บุคคลผู้อันตัณหาและทิฏฐิอาศัยแล้ว

อนิสฺสิตสฺส จลิตำ นตฺถิ
ความหว่ันไหว ย่อมไม่มี แก่บุคคลผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้ว

จลิเต อสติ ปสฺสทฺธิ
เมื่อความหวั่นไหว ไม่มี ปัสสัทธิ ย่อมมี

ปสฺสทฺธิยา สติ นติ น โหติ
เมื่อปัสสัทธิ มี ความน้อมไป ย่อมไม่มี

นติยา อสติ อาคติคติ น โหติ
เมื่อความน้อมไป ไม่มี การไปและการมา ย่อมไม่มี

อาคติคติยา อสติ จุตูปปาโต น โหติ
เม่ือการไปการมา ไม่มี การเคล่ือนและการบังเกิด ย่อมไม่มี
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

๔๔

จุตูปปาเต อสติ เนวิธ น หุรำ น อุภยมนฺตเร
เมื่อการเคลื่อนและการบังเกิดไม่มี

อะไรๆ ก็ไม่มีในโลกนี้ ไม่มีในโลกอื่น 
ไม่มีในระหว่างแห่งโลกทั้งสอง

เอเสวนฺโต ทุกฺขสฺส
นั่นแหละ คือที่สุดแห่งทุกข์ละ.



เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

๔๕

พุทธวจน - หมวดธรรม 

มีความเพลิน คือมีอุปาทาน  
ผู้มีอุปาทานย่อมไม่ปรินิพพาน

-บาลี . . ๑๗/๑ /๒ .

ภิกษุทั้งหลาย !  
ภิกษุนั้นย่อมเพลิดเพลิน ย่อมพร่ำาสรรเสริญ 
ย่อมเมาหมกอยู่ ซึ่งรูป. 
เมื่อภิกษุนั้นเพลิดเพลิน พร่ำาสรรเสริญ เมาหมกอยู่ ซึ่งรูป
ความเพลิน (นันทิ) ย่อมเกิดขึ้น 
ความเพลินใด ในรูป ความเพลินนั้นคืออุปาทาน...

ภิกษุทั้งหลาย !  
ภิกษุนั้นย่อมเพลิดเพลิน ย่อมพร่ำาสรรเสริญ 
ย่อมเมาหมกอยู่ ซึ่งเวทนา. 
เมื่อภิกษุนั้นเพลิดเพลิน พร่ำาสรรเสริญ เมาหมกอยู่ ซึ่งเวทนา
ความเพลิน (นันทิ) ย่อมเกิดขึ้น 
ความเพลินใด ในเวทนา ความเพลินนั้นคืออุปาทาน...
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

๔๖

ภิกษุทั้งหลาย !  
ภิกษุนั้นย่อมเพลิดเพลิน ย่อมพร่ำาสรรเสริญ 
ย่อมเมาหมกอยู่ ซึ่งสัญญา. 
เมื่อภิกษุนั้นเพลิดเพลิน พร่ำาสรรเสริญ เมาหมกอยู่ ซึ่งสัญญา
ความเพลิน (นันทิ) ย่อมเกิดขึ้น 
ความเพลินใด ในสัญญา ความเพลินนั้นคืออุปาทาน...

ภิกษุทั้งหลาย !  
ภิกษุนั้นย่อมเพลิดเพลิน ย่อมพร่ำาสรรเสริญ 
ย่อมเมาหมกอยู่ ซึ่งสังขาร. 
เมื่อภิกษุนั้นเพลิดเพลิน พร่ำาสรรเสริญ เมาหมกอยู่ ซึ่งสังขาร
ความเพลิน (นันทิ) ย่อมเกิดขึ้น 
ความเพลินใด ในสังขาร ความเพลินนั้นคืออุปาทาน...

ภิกษุทั้งหลาย !  
ภิกษุนั้นย่อมเพลิดเพลิน ย่อมพร่ำาสรรเสริญ 
ย่อมเมาหมกอยู่ ซึ่งวิญญาณ. 
เมื่อภิกษุนั้นเพลิดเพลิน พร่ำาสรรเสริญ เมาหมกอยู่ ซึ่งวิญญาณ
ความเพลิน (นันทิ) ย่อมเกิดขึ้น. 
ความเพลินใด ในวิญญาณ ความเพลินน้ันคืออุปาทาน



เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

๔๗

เพราะอุปาทานของภิกษุนั้นเป็นปัจจัย จึงมีภพ
เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ
เพราะมีชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ โสกะปริเทวะอุปายาสท้ังหลาย 
จึงเกิดขึ้นครบถ้วน

ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ 
ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี.้



พุทธวจน - หมวดธรรม 

๔๘

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)



เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

๔๙

พุทธวจน - หมวดธรรม 

ในอริยมรรคมีองค์ 8
-บาลี ม า. ี ๑ /๓ ๔/๒ .

ภิกษุทั้งหลาย !  สัมมาสังกัปปะ เป็นอย่างไรเล่า ?

(เนกฺขมฺมสงฺกปฺโป)
ความด�าริในการออกจากกาม
(อพฺยาปาทสงฺกปฺโป)
ความด�าริในการไม่มุ่งร้าย
(อวิหึสาสงฺกปฺโป)
ความด�าริในการไม่เบียดเบียน

ภิกษุทั้งหลาย !  อันนี้เรากล่าวว่า สัมมาสังกัปปะ.
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

๕๐

ภิกษุทั้งหลาย !  สัมมาวายามะ เป็นอย่างไรเล่า 

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในกรณีนี้
ย่อมทำาความพอใจให้เกิดขึ้น ย่อมพยายาม 
ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตไว้ 
เพื่อจะยังอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่ยังไม่เกิด ไม่ให้เกิดขึ้น

ย่อมทำาความพอใจให้เกิดขึ้น ย่อมพยายาม 
ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตไว้ 
เพื่อละอกุศลอันเป็นบาป ที่เกิดขึ้นแล้ว

ย่อมทำาความพอใจให้เกิดขึ้น ย่อมพยายาม 
ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตไว้ 
เพื่อจะยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิด ให้เกิดขึ้น

ย่อมทำาความพอใจให้เกิดขึ้น ย่อมพยายาม 
ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตไว้ 
เพื่อความตั้งอยู่ ความไม่เลอะเลือน 
ความงอกงามยิ่งขึ้น ความไพบูลย์ ความเจริญ 
ความเต็มรอบ แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว.

ภิกษุทั้งหลาย !  อันนี้เรากล่าวว่า สัมมาวายามะ.



เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

๕๑

พุทธวจน - หมวดธรรม 

ทรงตรัสว่า  
“เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเร่งกระท�า”

-บาลี . อ. ๒๔/ ๗/๕๑.

ภิกษุทั้งหลาย !  
ถ้าภิกษุไม่เป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของผู้อื่นไซร้ เม่ือเป็นเช่นน้ัน 
เธอพึงทำาความสำาเหนียกว่า “เราจักเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตแห่งตน”  
ดังนี้เถิด.

ภิกษุทั้งหลาย !  
ภิกษุเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตแห่งตน เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !  
เปรียบเหมือนชายหนุ่มหญิงสาว ท่ีชอบแต่งตัว
ส่องดูเงาหน้าของตนที่แว่นส่องหน้า 
หรือที่ภาชนะน้�าอันบริสุทธิ์หมดจดใสสะอาด
ถ้าเห็นธุลีหรือต่อมที่หน้า ก็พยายามนำาธุลีหรือต่อมนั้นออกเสีย 
ถ้าไม่เห็นธุลีหรือต่อม ก็ยินดีพอใจว่าเป็นลาภหนอ บริสุทธ์ิดีแล้วหนอ  
ข้อนี้ฉันใด

1๖ 



พุทธวจน - หมวดธรรม 

๕๒

ภิกษุทั้งหลาย !  การพิจารณาของภิกษุ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน คือ 
จะมีอุปการะมากในกุศลธรรมท้ังหลายในเม่ือเธอพิจารณาว่า
“เรามีชีวิตอยู่โดยมาก โดยมีอภิชฌา หรือไม่มีอภิชฌา
เรามีชีวิตอยู่โดยมาก โดยมีจิตพยาบาท หรือไม่มีจิตพยาบาท
เรามีชีวิตอยู่โดยมาก โดยมีถีนมิทธะกลุ้มรุมอยู่ 
หรือปราศจากถีนมิทธะ
เรามีชีวิตอยู่โดยมาก โดยมีความฟุ้งซ่าน หรือไม่ฟุ้งซ่าน
เรามีชีวิตอยู่โดยมาก โดยมีวิจิกิจฉา หรือหมดวิจิกิจฉา
เรามีชีวิตอยู่โดยมาก โดยเป็นผู้มักโกรธ หรือไม่มักโกรธ
เรามีชีวิตอยู่โดยมาก โดยมีจิตเศร้าหมอง หรือไม่มีจิตเศร้าหมอง
เรามีชีวิตอยู่โดยมาก โดยมีกายอันเครียดครัดในการปฏิบัติธรรม 
หรือมีกายไม่เครียดครัด
เรามีชีวิตอยู่โดยมาก โดยเป็นผู้เกียจคร้าน 
หรือเป็นผู้ปรารภความเพียร
เรามีชีวิตอยู่โดยมาก โดยมีจิตตั้งมั่น หรือไม่มีจิตตั้งมั่น” ดังนี้

ภิกษุทั้งหลาย !  ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่ รู้สึกว่า
“เราอยู่โดยมาก โดยความเป็นผู้มากด้วยอภิชฌา มีจิตพยาบาท 
ถีนมิทธะกลุ้มรุม ฟุ้งซ่าน มีวิจิกิจฉา มักโกรธ มีจิตเศร้าหมอง 
มีกายเครียดครัด เกียจคร้าน มีจิตไม่ตั้งมั่น” ดังนี้แล้ว



เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

๕๓

ภิกษุน้ัน พึงกระทำาซ่ึงฉันทะ (ความพอใจ) วายามะ (ความพยายาม) 
อุสสาหะ อุสโสฬ๎หี (ความขะมักเขม้น) อัปปฏิวานี (ความไม่ถอยหลัง)
สติและสัมปชัญญะ อย่างแรงกล้า
เพื่อละเสียซึ่งธรรมอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้น 
เช่นเดียวกับ บุคคลผู้มีเส้ือผ้าหรือศีรษะอันไฟลุกโพลงแล้ว จะพึงกระทำา 
ฉันทะ วายามะ อุสสาหะ อุสโสฬ๎หี อัปปฏิวานี 
สติและสัมปชัญญะอันแรงกล้า 
เพื่อจะดับไฟที่เสื้อผ้าหรือที่ศีรษะนั้นเสีย ฉันใดก็ฉันนั้น.

ภิกษุทั้งหลาย !  ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่ รู้สึกว่า
“เราอยู่โดยมาก โดยความเป็นผู้ไม่มีอภิชฌา ไม่มีจิตพยาบาท
ไม่มีถีนมิทธะกลุ้มรุม ไม่ฟุ้งซ่าน หมดวิจิกิจฉา ไม่มักโกรธ 
มีจิตไม่เศร้าหมอง มีกายไม่เครียดครัด 
ปรารภความเพียร มีจิตตั้งมั่น” ดังนี้แล้ว
ภิกษุนั้น พึงตั้งอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นแหละ
แล้วประกอบโยคกรรม เพ่ือความส้ินอาสวะท้ังหลายให้ย่ิงข้ึนไป.



พุทธวจน - หมวดธรรม 

๕๔

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

ต้องเพียรละความเพลิน 
ในทุกๆ อิริยาบถ

-บาลี ุ . อ. ๒๑/๑๗/๑๑.

ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อภิกษุก�าลังเดินอยู่ 
ถ้าเกิดครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในกาม (กามวิตก) 
หรือ ครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางเดือดแค้น (พยาบาทวิตก) 
หรือ ครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางทำาผู้อื่นให้ลำาบากเปล่าๆ 
(วิหิงสาวิตก) ขึ้นมา 
และภิกษุก็ ไม่รับเอาความครุ่นคิดนั้นไว้ 
สละทิ้งไป ถ่ายถอนออก ท�าให้สิ้นสุดลงไปจนไม่มีเหลือ
ภิกษุที่เป็นเช่นนี้ แม้กำาลังเดินอยู่ ก็เรียกว่า 
เป็นผู้ทำาความเพียรเผากิเลส รู้สึกกลัวต่อสิ่งลามก 
เป็นคนปรารภความเพียร อุทิศตนในการเผากิเลส อยู่เนืองนิจ.

ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อภิกษุก�าลังยืนอยู่ 
ถ้าเกิดครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในกาม 
หรือ ครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางเดือดแค้น 
หรือ ครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางทำาผู้อ่ืนให้ลำาบากเปล่าๆ ข้ึนมา
และภิกษุก็ ไม่รับเอาความครุ่นคิดนั้นไว้ 
สละทิ้งไป ถ่ายถอนออก ท�าให้สิ้นสุดลงไปจนไม่มีเหลือ
ภิกษุที่เป็นเช่นนี้ แม้กำาลังยืนอยู่ ก็เรียกว่า 
เป็นผู้ทำาความเพียรเผากิเลส รู้สึกกลัวต่อสิ่งลามก 
เป็นคนปรารภความเพียร อุทิศตนในการเผากิเลสอยู่เนืองนิจ.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

๕๕

ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อภิกษุก�าลังนั่งอยู่ 
ถ้าเกิดครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในกาม 
หรือ ครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางเดือดแค้น 
หรือ ครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางทำาผู้อ่ืนให้ลำาบากเปล่าๆ ข้ึนมา 
และภิกษุก็ ไม่รับเอาความครุ่นคิดนั้นไว้ 
สละทิ้งไป ถ่ายถอนออก ท�าให้สิ้นสุดลงไปจนไม่มีเหลือ 
ภิกษุที่เป็นเช่นนี้ แม้กำาลังนั่งอยู่ ก็เรียกว่า 
เป็นผู้ทำาความเพียรเผากิเลส รู้สึกกลัวต่อสิ่งลามก 
เป็นคนปรารภความเพียร อุทิศตนในการเผากิเลสอยู่เนืองนิจ.

ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อภิกษุก�าลังนอนอยู่ 
ถ้าเกิดครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในกาม 
หรือ ครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางเดือดแค้น 
หรือ ครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางทำาผู้อ่ืนให้ลำาบากเปล่าๆ ข้ึนมา 
และภิกษุก็ ไม่รับเอาความครุ่นคิดนั้นไว้ 
สละท้ิงไป ถ่ายถอนออก ท�าให้ส้ินสุดลงไปจนไม่มีเหลือ
ภิกษุที่เป็นเช่นนี้ แม้กำาลังนอนอยู่ ก็เรียกว่า 
เป็นผู้ทำาความเพียรเผากิเลส รู้สึกกลัวต่อสิ่งลามก 
เป็นคนปรารภความเพียร อุทิศตนในการเผากิเลสอยู่เนืองนิจแล.



พุทธวจน - หมวดธรรม 

๕๖

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

ความเพียร 4 ประเภท (นัยที่ 1)
-บาลี ุ . อ. ๒๑/ ๖/๖ .

ภิกษุทั้งหลาย !  ปธานสี่อย่างเหล่านี้ มีอยู่. 
สี่อย่าง อย่างไรเล่า ? สี่อย่าง คือ 
สังวรปธาน (เพียรระวัง) ปหานปธาน (เพียรละ) 
ภาวนาปธาน (เพียรบำาเพ็ญ) อนุรักขนาปธาน (เพียรตามรักษาไว้)

ภิกษุทั้งหลาย !  สังวรปธาน เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในกรณีนี้ ย่อมทำาความพอใจให้เกิดขึ้น 
ย่อมพยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตไว้ 
เพื่อจะยังอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่ยังไม่เกิด ไม่ให้เกิดขึ้น
ภิกษุทั้งหลาย !  นี้เรียกว่า สังวรปธาน.

ภิกษุทั้งหลาย !  ปหานปธาน เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในกรณีนี้ ย่อมทำาความพอใจให้เกิดขึ้น 
ย่อมพยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตไว้ 
เพื่อจะละอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่บังเกิดขึ้นแล้ว
ภิกษุทั้งหลาย !  นี้เรียกว่า ปหานปธาน.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

๕๗

ภิกษุทั้งหลาย !  ภาวนาปธาน เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในกรณีนี้ ย่อมทำาความพอใจให้เกิดขึ้น 
ย่อมพยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตไว้ 
เพื่อยังกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิด ให้เกิดขึ้น
ภิกษุทั้งหลาย !  นี้เรียกว่า ภาวนาปธาน.

ภิกษุทั้งหลาย !  อนุรักขนาปธาน เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในกรณีนี้ ย่อมทำาความพอใจให้เกิดขึ้น 
ย่อมพยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตไว้ 
เพื่อความตั้งอยู่ ความไม่เลอะเลือน 
ความงอกงามยิ่งขึ้น ความไพบูลย์ ความเจริญ 
ความเต็มรอบ แห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้ว 
ภิกษุทั้งหลาย !  นี้เรียกว่า อนุรักขนาปธาน.

ภิกษุทั้งหลาย !  เหล่านี้แล ปธานสี่อย่าง



พุทธวจน - หมวดธรรม 

๕๘

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

ความเพียร 4 ประเภท (นัยที่ ๒)
-บาลี ุ . อ. ๒๑/๒ /๑๔.

ภิกษุทั้งหลาย !  ปธานสี่อย่างเหล่านี้ มีอยู่. 
สี่อย่าง อย่างไรเล่า ? สี่อย่าง คือ 
สังวรปธาน ปหานปธาน ภาวนาปธาน อนุรักขนาปธาน.

ภิกษุทั้งหลาย !  สังวรปธาน เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในกรณีนี้ เห็นรูปด้วยตาแล้ว 
ไม่เป็นผู้ถือเอาในลักษณะที่เป็นการรวบถือเอาทั้งหมด 
ไม่เป็นผู้ถือเอาในลักษณะที่เป็นการถือเอาโดยแยกเป็นส่วนๆ

อกุศลธรรมอันเป็นบาป คือ อภิชฌาและโทมนัส 
จะพึงไหลไปตามบุคคลผู้ไม่ส�ารวมอยู่
ซึ่งอินทรีย์อันเป็นต้นเหตุคือตา ใด
เธอย่อมปฏิบัติเพื่อส�ารวมซึ่งอินทรีย์นั้น 
ย่อมรักษาอินทรีย์คือตา ย่อมถึงการสำารวมในอินทรีย์คือตา 
(ในกรณีแห่งอินทรีย์คือหู อินทรีย์คือจมูก อินทรีย์คือลิ้น 
อินทรีย์คือกาย อินทรีย์คือใจ ก็มีข้อความที่ได้ตรัสไว้ทำานองเดียวกัน)
ภิกษุทั้งหลาย !  นี้เรากล่าวว่า สังวรปธาน.

19 



เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

๕๙

ภิกษุทั้งหลาย !  ปหานปธาน เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในกรณีนี้
ไม่รับเอาไว้ สละทิ้งไปถ่ายถอนออก 
ท�าให้สิ้นสุดเสีย ท�าให้ถึงความไม่มี
ซึ่งกามวิตก ที่เกิดขึ้นแล้ว...
ซึ่งพยาบาทวิตก ที่เกิดขึ้นแล้ว...
ซึ่งวิหิงสาวิตก ที่เกิดขึ้นแล้ว...
ซึ่งอกุศลธรรมอันเป็นบาปทั้งหลาย ที่บังเกิดขึ้นแล้วๆ
ภิกษุทั้งหลาย !  นี้เรากล่าวว่า ปหานปธาน.

ภิกษุทั้งหลาย !  ภาวนาปธาน เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในกรณีนี้
ย่อมเจริญซึ่ง สติสัมโพชฌงค์... ซึ่งธัมมวิจยสัมโพชฌงค์...
ซ่ึงวิริยสัมโพชฌงค์... ซ่ึงปีติสัมโพชฌงค์... ซ่ึงปัสสัทธิสัมโพชฌงค์... 
ซ่ึงสมาธิสัมโพชฌงค์... ซ่ึงอุเบกขาสัมโพชฌงค์ อัน (แต่ละอย่างๆ) 
อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปเพื่อโวสสัคคะ
ภิกษุทั้งหลาย !  นี้เรากล่าวว่า ภาวนาปธาน.



พุทธวจน - หมวดธรรม 

๖๐

ภิกษุทั้งหลาย !  อนุรักขนาปธาน เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในกรณีนี้
ย่อมตามรักษาซึ่งสมาธินิมิตอันเจริญ ที่เกิดขึ้นแล้ว คือ
อัฏฐิกสัญญา ปุฬวกสัญญา วินีลกสัญญา
วิปุพพกสัญญา วิจฉิทกสัญญา อุทธุมาตกสัญญา
ภิกษุทั้งหลาย !  นี้เราเรียกว่า อนุรักขนาปธาน.

ภิกษุทั้งหลาย !  ปธานสี่อย่างเหล่านี้ แล.



จิตที่เพลินกับอารมณ์  
ละได้ด้วยการมีอินทรียสังวร  

(การส�ารวมอินทรีย์)



พุทธวจน - หมวดธรรม 

๖๒

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

เมื่อมีสติ ความเพลินย่อมดับ
-บาลี ม. ม. ๑๒/๔ ๔/๔๕ .

ภิกษุทั้งหลาย !  
ภิกษุนั้น เห็นรูปด้วยตาแล้ว
ยอ่มไม่ก�าหนัดยินดี ในรูป อันมีลักษณะเป็นท่ีต้ังแห่งความรัก
ย่อมไม่ขัดเคือง ในรูป อันมีลักษณะเป็นท่ีต้ังแห่งความเกลียดชัง...

ภิกษุนั้น ได้ยินเสียงด้วยหูแล้ว
ย่อมไม่ก�าหนัดยินดี ในเสียง อันมีลักษณะเป็นท่ีต้ังแห่งความรัก
ย่อมไม่ขัดเคือง ในเสียง อันมีลักษณะเป็นท่ีต้ังแห่งความเกลียดชัง...

ภิกษุนั้น รู้สึกกลิ่นด้วยจมูกแล้ว
ย่อมไม่ก�าหนัดยินดี ในกล่ิน อันมีลักษณะเป็นท่ีต้ังแห่งความรัก
ย่อมไม่ขัดเคือง ในกล่ิน อันมีลักษณะเป็นท่ีต้ังแห่งความเกลียดชัง...

ภิกษุนั้น ลิ้มรสด้วยลิ้นแล้ว
ย่อมไม่ก�าหนัดยินดี ในรส อันมีลักษณะเป็นที่ตั้งแห่งความรัก
ย่อมไม่ขัดเคือง ในรส อันมีลักษณะเป็นท่ีต้ังแห่งความเกลียดชัง...

๒0 



เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

๖๓

ภิกษุนั้น ถูกต้องสัมผัสด้วยกายแล้ว
ย่อมไม่ก�าหนัดยินดี ในสัมผัสทางกาย 
อันมีลักษณะเป็นที่ตั้งแห่งความรัก
ย่อมไม่ขัดเคือง ในสัมผัสทางกาย 
อันมีลักษณะเป็นที่ตั้งแห่งความเกลียดชัง...

ภิกษุนั้น รู้แจ้งธรรมารมณ์ด้วยใจแล้ว
ย่อมไม่ก�าหนัดยินดี ในธรรมารมณ์ 
อันมีลักษณะเป็นที่ตั้งแห่งความรัก
ย่อมไม่ขัดเคือง ในธรรมมารมณ์ 
อันมีลักษณะเป็นที่ตั้งแห่งความเกลียดชัง

เป็นผู้อยู่ด้วยสติเป็นไปในกายอันตนเข้าไปตั้งไว้แล้ว 
มีจิตหาประมาณมิได้ด้วย 
ย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ 
อันเป็นท่ีดับโดยไม่เหลือแห่งธรรมอันเป็นบาปอกุศลท้ังหลายด้วย



พุทธวจน - หมวดธรรม 

๖๔

ภิกษุน้ัน เป็นผู้ละเสียได้แล้ว ซ่ึงความยินดี และความยินร้ายอย่างน้ีแล้ว 
เสวยเวทนาใดๆ อันเป็นสุขก็ตาม เป็นทุกข์ก็ตาม 
มิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ตาม
ย่อมไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่ำาสรรเสริญ ไม่เมาหมกอยู่ ในเวทนาน้ันๆ
เมื่อภิกษุนั้น ไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่�าสรรเสริญ 
ไม่เมาหมกอยู่ ในเวทนานั้นๆ 
นันทิ (ความเพลิน) ในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้น ย่อมดับไป

เพราะความดับแห่งนันทิของภิกษุนั้น จึงมีความดับแห่งอุปาทาน
เพราะมีความดับแห่งอุปาทาน จึงมีความดับแห่งภพ
เพราะมีความดับแห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติ
เพราะมีความดับแห่งชาติน่ันแล ชรามรณะ โสกะปริเทวะฯ จึงดับส้ิน
ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมี ด้วยอาการอย่างนี้.



เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

๖๕

พุทธวจน - หมวดธรรม 

กายคตาสติ  
มีความส�าคัญต่ออินทรียสังวร

-บาลี า. . ๑ /๒๔๖ ๒๔ /๓๔ ๓๕ .

ลักษณะของผู้ไม่ตั้งจิตในกายคตาสติ  
(จิตที่ไม่มีเสาหลัก)

ภิกษุทั้งหลาย !  
เปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์หกชนิด อันมีที่อยู่อาศัยต่างกัน
มีที่เที่ยวหากินต่างกัน มาผูกรวมกันด้วยเชือกอันมั่นคง
คือ เขาจับงู มาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่ง 
จับจระเข้...จับนก...จับสุนัขบ้าน...จับสุนัขจิ้งจอก...
จับลิง มาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งๆ 
แล้วผูกรวมเข้าด้วยกัน เป็นปมเดียวในท่ามกลาง ปล่อยแล้ว.

ภิกษุทั้งหลาย !  
ครั้งนั้น สัตว์เหล่านั้นทั้งหกชนิด มีที่อาศัยและที่เที่ยวต่างๆ กัน
ก็ยื้อแย่งฉุดดึงกัน เพื่อจะไปสู่ที่อาศัยที่เที่ยวของตนๆ 
งูจะเข้าจอมปลวก จระเข้จะลงน้ำา นกจะบินขึ้นไปในอากาศ 
สุนัขจะเข้าบ้าน สุนัขจิ้งจอกจะไปป่าช้า ลิงก็จะไปป่า.

๒1 



พุทธวจน - หมวดธรรม 

๖๖

ครั้นเหนื่อยล้ากันทั้งหกสัตว์แล้ว สัตว์ใดมีกำาลังกว่า 
สัตว์นอกนั้นก็ต้องถูกลากติดตามไป ตามอำานาจของสัตว์นั้น

ข้อนี้ฉันใด ภิกษุทั้งหลาย !  
ภิกษุใดไม่อบรมท�าให้มากในกายคตาสติแล้ว

ตา ก็จะฉุดเอาภิกษุนั้นไปหารูปที่น่าพอใจ
รูปที่ไม่น่าพอใจก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยง
หู ก็จะฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาเสียงที่น่าฟัง
เสียงที่ไม่น่าฟังก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยง
จมูก ก็จะฉุดเอาภิกษุนั้นไปหากลิ่นที่น่าสูดดม
กลิ่นที่ไม่น่าสูดดมก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยง
ลิ้น ก็จะฉุดเอาภิกษุนั้นไปหารสที่ชอบใจ
รสที่ไม่ชอบใจก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยง
กาย ก็จะฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาสัมผัสที่ยั่วยวนใจ
สัมผัสที่ไม่ยั่วยวนใจก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยง
และใจ ก็จะฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาธรรมารมณ์ที่ถูกใจ
ธรรมารมณ์ที่ไม่ถูกใจก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยง

ข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน



เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

๖๗

ลักษณะของผู้ตั้งจิตในกายคตาสติ  
(จิตที่มีเสาหลักมั่นคง)

ภิกษุทั้งหลาย !  
เปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์หกชนิด อันมีที่อยู่อาศัยต่างกัน
มีที่เที่ยวหากินต่างกัน มาผูกรวมกันด้วยเชือกอันมั่นคง
คือ เขาจับงูมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่ง 
จับจระเข้...จับนก...จับสุนัขบ้าน...จับสุนัขจิ้งจอก...
และจับลิงมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งๆ 
ครั้นแล้ว น�าไปผูกไว้กับเสาเขื่อน หรือเสาหลักอีกต่อหนึ่ง

ภิกษุทั้งหลาย !  
ครั้งนั้น สัตว์ทั้งหกชนิดเหล่านั้น มีที่อาศัยและที่เที่ยวต่างๆ กัน
ก็ยื้อแย่งฉุดดึงกัน เพื่อจะไปสู่ที่อาศัยที่เที่ยวของตนๆ 
งูจะเข้าจอมปลวก จระเข้จะลงน้ำา นกจะบินขึ้นไปในอากาศ
สุนัขจะเข้าบ้าน สุนัขจิ้งจอกจะไปป่าช้า ลิงก็จะไปป่า



พุทธวจน - หมวดธรรม 

๖๘

ภิกษุทั้งหลาย !  
ในกาลใดแล ความเป็นไปภายในของสัตว์ทั้งหกชนิดเหล่านั้น
มีแต่ความเมื่อยล้าแล้ว ในกาลนั้น มันทั้งหลายก็จะพึงเข้าไป 
ยืนเจ่า นั่งเจ่า นอนเจ่า อยู่ข้างเสาเขื่อนหรือเสาหลักนั้นเอง

ข้อนี้ฉันใด ภิกษุทั้งหลาย !
ภิกษุใดได้อบรมท�าให้มากในกายคตาสติแล้ว

ตา ก็จะไม่ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหารูปที่น่าพอใจ
รูปที่ไม่น่าพอใจ ก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยง
หู ก็จะไม่ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาเสียงที่น่าฟัง
เสียงที่ไม่น่าฟัง ก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยง
จมูก ก็จะไม่ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหากลิ่นที่น่าสูดดม
กลิ่นที่ไม่น่าสูดดม ก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยง
ลิ้น ก็จะไม่ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหารสที่ชอบใจ
รสที่ไม่ชอบใจ ก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยง
กาย ก็จะไม่ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาสัมผัสที่ยั่วยวนใจ
สัมผัสที่ไม่ยั่วยวนใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยง
และใจ ก็จะไม่ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาธรรมารมณ์ที่ถูกใจ
ธรรมารมณ์ที่ไม่ถูกใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยง



เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

๖๙

ข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน. ภิกษุทั้งหลาย ! 
คำาว่า “เสาเขื่อน หรือเสาหลัก” นี้ 
เป็นคำาเรียกแทนชื่อแห่ง กายคตาสติ

ภิกษุทั้งหลาย !  
เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลายพึงสำาเหนียกใจไว้ว่า 
“กายคตาสติของเราทั้งหลาย 
จักเป็นสิ่งที่เราอบรม กระท�าให้มาก 
กระทำาให้เป็นยานเครื่องนำาไป กระทำาให้เป็นของที่อาศัยได้
เพียรตั้งไว้เนืองๆ เพียรเสริมสร้างโดยรอบคอบ 
เพียรปรารภสม่ำาเสมอด้วยดี” ดังนี้. 

ภิกษุทั้งหลาย !  
พวกเธอทั้งหลาย พึงสำาเหนียกใจไว้ด้วยอาการอย่างนี้แล.



พุทธวจน - หมวดธรรม 

๗๐

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

อินทรียสังวร 
ปิดกั้นการเกิดขึ้นแห่งบาปอกุศล

-บาลี า. . ๑ /๒๒๒/๓๒ .

ภิกษุทั้งหลาย !  
เร่ืองเคยมีมาแต่ก่อน เต่าตัวหน่ึง เท่ียวหากินตามริมลำาธารในตอนเย็น
สุนัขจ้ิงจอกตัวหน่ึง ก็เท่ียวหากินตามริมลำาธารในตอนเย็นเช่นเดียวกัน.

เต่าตัวนี้ได้เห็นสุนัขจิ้งจอกซึ่งเที่ยวหากินแต่ไกล 
ครั้นแล้ว จึงหดอวัยวะทั้งหลาย มีศีรษะเป็นที่ห้า 
เข้าในกระดองของตนเสีย เป็นผู้ขวนขวายน้อยนิ่งอยู่. 

แม้สุนัขจ้ิงจอกก็ได้เห็นเต่าตัวท่ีเท่ียวหากินน้ันแต่ไกลเหมือนกัน 
ครั้นแล้ว จึงเดินตรงเข้าไปที่เต่า คอยช่องอยู่ว่า 
“เมื่อไรหนอ เต่าจักโผล่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งออก 
ในบรรดาอวัยวะทั้งหลาย มีศีรษะเป็นที่ห้า 
แล้วจักกัดอวัยวะส่วนนั้นคร่าเอาออกมากินเสีย” ดังนี้. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ตลอดเวลาที่เต่าไม่โผล่อวัยวะออกมา 
สุนัขจิ้งจอกก็ไม่ได้โอกาส ต้องหลีกไปเอง

๒๒ 



เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

๗๑

ภิกษุทั้งหลาย !  ฉันใดก็ฉันนั้น มารผู้ใจบาป 
ก็คอยช่อง ต่อพวกเธอท้ังหลายติดต่อไม่ขาดระยะอยู่เหมือนกันว่า 
“ถ้าอย่างไร เราคงได้ช่อง ไม่ทางตา ก็ทางหู หรือทางจมูก 
หรือทางลิ้น หรือทางกาย หรือทางใจ” ดังนี้.

ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะฉะน้ัน ในเร่ืองน้ี 
พวกเธอท้ังหลาย จงเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ท้ังหลายอยู่เถิด

ได้เห็นรูปด้วยตา ได้ฟังเสียงด้วยหู ได้ดมกลิ่นด้วยจมูก
ได้ลิ้มรสด้วยลิ้น ได้สัมผัสโผฏฐัพพะด้วยกาย 
หรือได้รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้ว 
จงอย่าได้ถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือทั้งหมด 
อย่าได้ถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการแยกถือเป็นส่วนๆ เลย 

ส่ิงท่ีเป็นบาปอกุศลคือ อภิชฌาและโทมนัส จะพึงไหลไปตามบุคคล
ผู้ไม่สำารวม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ 
เพราะการไม่สำารวมอินทรีย์เหล่าใดเป็นเหตุ. 
พวกเธอทั้งหลายจงปฏิบัติเพื่อการปิดกั้นอินทรีย์นั้นไว้
พวกเธอทั้งหลายจงรักษา และถึงความส�ารวม 
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เถิด.



พุทธวจน - หมวดธรรม 

๗๒

ภิกษุทั้งหลาย !  
ในกาลใด พวกเธอทั้งหลาย 
จักเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอยู่ 
ในกาลนั้น มารผู้ใจบาป 
จักไม่ได้ช่องแม้จากพวกเธอทั้งหลาย และจักต้องหลีกไปเอง 
เหมือนสุนัขจิ้งจอกไม่ได้ช่องจากเต่าก็หลีกไปเอง ฉะนั้น.

“เต่า หดอวัยวะไว้ในกระดอง ฉันใด 
ภิกษุ พึงตั้งมโนวิตก (ความตริตรึกทางใจ) ไว้ในกระดอง ฉันนั้น. 
เป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิไม่อิงอาศัยได้ 
ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
ไม่กล่าวร้ายต่อใครทั้งหมด 
เป็นผู้ดับสนิทแล้ว” ดังนี้แล.



ความส�าคัญแห่งอินทรียสังวร



พุทธวจน - หมวดธรรม 

๗๔

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

อินทรียสังวร เป็นเหตุให ้
ได้มาซึ่งวิมุตติญาณทัสสนะ

-บาลี . อ. ๒๒/๔ ๒/๓๒๑.

ภิกษุทั้งหลาย !  
เปรียบเหมือนต้นไม้ เมื่อสมบูรณ์ด้วยกิ่งและใบแล้ว 
สะเก็ดเปลือกนอก ก็บริบูรณ์ เปลือกชั้นใน ก็บริบูรณ์ 
กระพี้ ก็บริบูรณ์ แก่น ก็บริบูรณ์ นี้ฉันใด 

ภิกษุทั้งหลาย !  
เมื่ออินทรียสังวร มีอยู ่ศีล ก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัย 
เมื่อ ศีล มีอยู่ สัมมาสมาธิ ก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัย 
เม่ือ สัมมาสมาธิ มีอยู่ ยถาภูตญาณทัสสนะ ก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัย 
เม่ือ ยถาภูตญาณทัสนะ มีอยู่ นิพพิทาวิราคะ ก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัย 
เม่ือ นิพพิทาวิราคะ มีอยู่ วิมุตติญาณทัสสนะ ก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัย
ฉันนั้น เหมือนกันแล.

๒3 



เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

๗๕

พุทธวจน - หมวดธรรม 

ผู้ไม่ส�ารวมอินทรีย์คือผู้ประมาท  
ผู้ส�ารวมอินทรีย์คือผู้ไม่ประมาท

-บาลี า. . ๑ / ๗/๑๔๓-๔.

ภิกษุทั้งหลาย !  
ภิกษุเป็นผู้มีปกติอยู่ด้วยความประมาท เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อภิกษุไม่ส�ารวมระวัง ซึ่งอินทรีย์คือตาอยู่ 
จิตย่อมเกลือกกล้ัวในรูปท้ังหลายอันเป็นวิสัยแห่งการรู้สึกด้วยตา
เมื่อภิกษุนั้นมีจิตเกลือกกลั้วแล้ว ปราโมทย์ ย่อมไม่มี
เมื่อ ปราโมทย์ ไม่มี ปีติ ก็ไม่มี
เมื่อ ปีติ ไม่มี ปัสสัทธิ ก็ไม่มี
เมื่อ ปัสสัทธิ ไม่มี ภิกษุนั้นย่อมอยู่เป็นทุกข์
เมื่อ มีทุกข์ จิตย่อมไม่ตั้งมั่น
เมื่อ จิตไม่ตั้งมั่น ธรรมทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏ
เพราะธรรมทั้งหลายไม่ปรากฏ 
ภิกษุนั้น ย่อมถึงซึ่งการถูกนับว่า
เป็นผู้มีปกติอยู่ด้วยความประมาท โดยแท้. 
(ในกรณีแห่งอินทรีย์ คือ หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ก็มีนัยยะอย่างเดียวกัน)

ภิกษุทั้งหลาย !  
อย่างนี้แล ภิกษุเป็นผู้มีปกติอยู่ด้วยความประมาท.

๒4 



พุทธวจน - หมวดธรรม 

๗๖

ภิกษุทั้งหลาย !  
ภิกษุเป็นผู้มีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาท เป็นอย่างไรเล่า ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  
เมื่อภิกษุส�ารวมระวัง ซึ่งอินทรีย์คือตาอยู่ 
จิตย่อมไม่เกลือกกล้ัว ในรูปท้ังหลายอันเป็นวิสัยแห่งการรู้สึกด้วยตา 
เมื่อภิกษุนั้น ไม่มีจิตเกลือกกลั้วแล้ว ปราโมทย์ ย่อมเกิด
เมื่อ ปราโมทย์ แล้ว ปีติ ย่อมเกิด
เมื่อใจมี ปีติ ปัสสัทธิ ย่อมมี
เมื่อมี ปัสสัทธิ ภิกษุนั้น ย่อมอยู่เป็นสุข
เมื่อ มีสุข จิตย่อมตั้งมั่น
เมื่อ จิตตั้งมั่น แล้ว ธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏ
เพราะธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏ 
ภิกษุนั้น ย่อมถึงซึ่งการถูกนับว่า
เป็นผู้มีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาท โดยแท้.
(ในกรณีแห่งอินทรีย์ คือ หู จมูก ล้ิน กาย และใจ ก็มีนัยยะอย่างเดียวกัน) 

ภิกษุทั้งหลาย !  
อย่างนี้แล ภิกษุเป็นผู้มีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาท.



เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

๗๗

พุทธวจน - หมวดธรรม 

ความไม่ประมาท  
เป็นยอดแห่งกุศลธรรม

-บาลี ม า าร. . ๑ /๖๒-๖๗/๒๔๕-๒๖๓.

ภิกษุทั้งหลาย !  
สัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีเท้า มีสองเท้า มีมากเท้าก็ดี 
มีรูป ไม่มีรูป มีสัญญา ไม่มีสัญญา 
มีสัญญาก็หามิได้ไม่มีสัญญาก็หามิได้ก็ดี มีประมาณเท่าใด 
ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ 
ย่อมปรากฏว่าเลิศกว่าบรรดาสัตว์เหล่านั้น. 

ภิกษุทั้งหลาย !  
กุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งบรรดามี 
กุศลธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้น 
มีความไม่ประมาทเป็นมูล มีความไม่ประมาทเป็นที่ประชุมลง.
ความไม่ประมาท ย่อมปรากฏว่าเป็นเลิศ
กว่าบรรดากุศลธรรมเหล่านั้น ฉันใดก็ฉันนั้น.

ภิกษุทั้งหลาย !  
ข้อนี้เป็นสิ่งที่ภิกษุผู้ไม่ประมาทพึงหวังได้ คือ 
เธอจักเจริญ กระทำาให้มากซึ่งอริยมรรคมีองค์ ๘.

๒๕ 



พุทธวจน - หมวดธรรม 

๗๘

(การที่ความไม่ประมาทเป็นยอดแห่งกุศลธรรมทั้งปวง 
ในสูตรนี้ ทรงอุปมาด้วยพระตถาคตเป็นสัตว์เลิศกว่าสัตว์ทั้งปวง. 
ส่วนในสูตรอื่นอีกมากแห่ง
ทรงอุปมาด้วย  รอยเท้าช้างเลิศคือใหญ่กว่ารอยเท้าสัตว์ทั้งหลาย
ทรงอุปมาด้วย  ยอดเรือนเลิศคืออยู่เหนือไม้โครงเรือนทั้งหลาย 
ทรงอปุมาด้วย  รากไม้โกฏฐานุสาริยะ เลิศกว่ารากไม้หอมท้ังหลาย 
ทรงอุปมาด้วย  แก่นจันทร์แดง เลิศกว่าไม้แก่นหอมทั้งหลาย 
ทรงอุปมาด้วย  ดอกวัสสิกะ (มะลิ) เลิศกว่าดอกไม้หอมทั้งหลาย 
ทรงอุปมาด้วย  ราชาจักรพรรดิ เลิศกว่าพระราชาเมืองข้ึนเมืองออกท้ังหลาย 
ทรงอุปมาด้วย  แสงจันทร์ เลิศคือรุ่งเรืองกว่าแสงดาวทั้งหลาย 
ทรงอุปมาด้วย  แสงอาทิตย์ภายหลังฝนตกไม่มีเมฆในฤดูสารท แจ่มใสกว่าฯ 
ทรงอปุมาด้วย  ผ้ากาสี เลิศกว่าบรรดาผ้าทอด้วยเส้นด้ายท้ังหลาย)



เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

๗๙

พุทธวจน - หมวดธรรม 

ผู้มีอินทรียสังวร  
จึงสามารถเจริญสติปัฏฐานทั้ง 4 ได้

-บาลี . อ. ๒๒/๒๕ /๓ .

ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคลอาจเพ่ือเป็นผู้มีปกติตามเห็นกายในกายอยู่
เพราะเขาละธรรมหกอย่าง. หกอย่าง อย่างไรเล่า ? หกอย่าง คือ

ความเป็นผู้ยินดีในการงาน
ความเป็นผู้ยินดีในการคุยฟุ้ง
ความเป็นผู้ยินดีในการหลับ
ความเป็นผู้ยินดีในการคลุกคลีกันเป็นหมู่
ความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย
ความเป็นผู้ไม่รู้ประมาณในการบริโภค.

ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะละธรรมหกอย่างเหล่านี้แล 
บุคคลจึงเป็นผู้อาจเพื่อเป็นผู้มีปกติตามเห็นกายในกายอยู่.

(ผู้ อาจเป็นผู้มีปกติตามเห็นกายในกายในภายใน-ในภายนอก- 
ในภายในและภายนอก และผู้อาจเป็นผู้มีปกติตามเห็นเวทนาในเวทนา-
ตามเห็นจิตในจิต-ตามเห็นธรรมในธรรม ล้วนแต่มีข้อความที่ทรงตรัสไว้
อย่างเดียวกัน)

๒๖ 



พุทธวจน - หมวดธรรม 

๘๐

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

อาสวะบางส่วนสามารถละได ้
ด้วยการส�ารวม

-บาลี ม. ม. ๑๒/๑๖/๑๓.

ภิกษุทั้งหลาย !  
อาสวะท้ังหลาย ส่วนท่ีจะพึงละเสียด้วยการสำารวม เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในกรณีนี้ 
พิจารณาโดยแยบคายแล้วเป็นผู้ส�ารวมด้วยการสังวรในอินทรีย์
คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ อันเป็นอินทรีย์ท่ีเม่ือภิกษุไม่สำารวมแล้ว 
อาสวะทั้งหลาย อันเป็นเครื่องทำาความคับแค้นและเร่าร้อน 
จะพึงบังเกิดขึ้น.
และ เมื่อภิกษุเป็นผู้สำารวมแล้วเป็นอยู่ 
อาสวะทั้งหลาย อันเป็นเครื่องทำาความคับแค้นและเร่าร้อน 
จะไม่พึงบังเกิดขึ้น แก่ภิกษุนั้น.
ภิกษุทั้งหลาย !  ข้อนี้เป็นเพราะ 
เมื่อภิกษุไม่ส�ารวมด้วยอาการอย่างนี้
อาสวะทั้งหลาย อันเป็นเครื่องทำาความคับแค้นและเร่าร้อน
จะพึงบังเกิดขึ้น 
และ เมื่อภิกษุส�ารวมแล้วเป็นอยู่ 
อาสวะทั้งหลาย อันเป็นเครื่องทำาความคับแค้นและเร่าร้อน 
จะไม่พึงบังเกิดขึ้น แก่ภิกษุนั้น.
ภิกษุทั้งหลาย !  
นี้เรากล่าวว่า อาสวะทั้งหลาย ส่วนที่จะพึงละเสียด้วยการสำารวม.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

๘๑

พุทธวจน - หมวดธรรม 

อาสวะบางส่วนสามารถละได ้
ด้วยการบรรเทา

-บาลี ม. ม. ๑๒/๑ /๑๗.

ภิกษุทั้งหลาย !  
อาสวะท้ังหลาย ส่วนท่ีจะพึงละเสียด้วยการบรรเทา เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในกรณีนี้ 
พิจารณาโดยแยบคายแล้ว ย่อมไม่รับเอาไว้ในใจ 
ย่อมละเสีย ย่อมบรรเทา ทำาให้สิ้นสุด ทำาให้ถึงความมีไม่ได้ 
ซึ่งกามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก อันบังเกิดขึ้นแล้ว 
และย่อมไม่รับเอาไว้ในใจ 
ย่อมละเสีย ย่อมบรรเทา ทำาให้สิ้นสุด ทำาให้ถึงความมีไม่ได้ 
ซึ่งสิ่งอันเป็นอกุศลธรรมอันเป็นบาปทั้งหลาย ที่บังเกิดขึ้นแล้ว.

ภิกษุทั้งหลาย !  ข้อนี้เป็นเพราะ 
เมื่อภิกษุไม่บรรเทาด้วยอาการอย่างนี ้
อาสวะท้ังหลาย อันเป็นเคร่ืองคับแค้นและเร่าร้อน จะพึงบังเกิดข้ึน 
และ เมื่อภิกษุบรรเทาอยู่ 
อาสวะทั้งหลาย อันเป็นเครื่องคับแค้นและเร่าร้อน 
จะไม่พึงบังเกิดขึ้น แก่ภิกษุนั้น.
ภิกษุทั้งหลาย !  นี้เรากล่าวว่า 
อาสวะทั้งหลาย ส่วนที่จะละเสียด้วยการบรรเทา.
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

๘๒

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

ผลที่ได ้
เพราะเหตุแห่งการปิดกั้นอาสวะ

-บาลี ม. ม. ๑๒/๒ /๑ .

ภิกษุทั้งหลาย !  
เมื่อใด ภิกษุละเสียได้ซึ่งอาสวะทั้งหลาย 
อันจะพึงละได้ด้วยการสังวร ... 
ละเสียได้ซึ่งอาสวะทั้งหลาย 
อันจะถึงละได้ด้วยการบรรเทา ... แล้ว

ภิกษุทั้งหลาย !  
ภิกษุนี้เรากล่าวว่า 
เป็นผู้ปิดกั้นแล้วด้วยการปิดกั้นซึ่งอาสวะทั้งปวง อยู่ 
ตัดตัณหาได้ขาดแล้ว รื้อถอนสังโยชน์ได้แล้ว 
กระทำาที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้ว 
เพราะรู้เฉพาะซึ่งมานะโดยชอบ ดังนี้แล.
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ความหมายและลักษณะ 
ของการมีอินทรียสังวร



พุทธวจน - หมวดธรรม 

๘๔

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

ความหมายแห่งอินทรีย์
-บาลี ม า าร. . ๑ /๒๗๑/ ๒.

ภิกษุทั้งหลาย !  อินทรีย์หกเหล่านี้ มีอยู่. 
หกเหล่าไหนเล่า ? หกอย่าง คือ 
อินทรีย์คือตา อินทรีย์คือหู อินทรีย์คือจมูก 
อินทรีย์คือลิ้น อินทรีย์คือกาย อินทรีย์คือใจ.

ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อใด อริยสาวก รู้ชัดแจ้งตามเป็นจริง
ซึ่งความเกิดขึ้น (สมุทัย) 
ซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้ (อัตถังคมะ) 
ซึ่งรสอร่อย (อัสสาทะ) 
ซึ่งโทษอันต่�าทราม (อาทีนวะ) และ
ซึ่งอุบายเครื่องออก (นิสสรณะ) แห่งอินทรีย์หกเหล่านี้

ภิกษุทั้งหลาย !  อริยสาวกนี้ เราเรียกว่า เป็นโสดาบัน 
มีอันไม่ตกต่ำาเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงแท้ต่อพระนิพพาน 
จักตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้า.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

๘๕

พุทธวจน - หมวดธรรม 

ลักษณะของผู้ส�ารวมอินทรีย์
-บาลี ุ . อ. ๒๑/๕ /๓๗.

ภิกษุทั้งหลาย !  
ภิกษุเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
ได้เห็นรูปด้วยตา ได้ฟังเสียงด้วยหู ได้ดมกลิ่นด้วยจมูก
ได้ลิ้มรสด้วยลิ้น ได้สัมผัสโผฏฐัพพะด้วยกาย 
และได้รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้ว 
ก็ไม่รวบถือเอาทั้งหมด (โดยนิมิต) 
และ ไม่แยกถือเอาเป็นส่วนๆ (โดยอนุพยัญชนะ) 

อกุศลธรรมอันเป็นบาป คือ อภิชฌาและโทมนัส 
มักไหลไปตามภิกษุ ผู้ไม่สำารวมตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ 
เพราะการไม่สำารวมอินทรีย์เหล่าใดเป็นเหตุ 
เธอก็ปฏิบัติเพื่อปิดกั้นอินทรีย์นั้นไว ้
เธอรักษาและถึงความส�ารวม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

ภิกษุทั้งหลาย !  
ภิกษุอย่างนี้ชื่อว่า เป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย.
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

๘๖

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

ผู้ที่ถึงซึ่ง ความเจริญงอกงาม  
ไพบูลย์ ในธรรมวินัย

-บาลี อ า . อ. ๒๔/๓ ๑/๒๒๔.

ภิกษุทั้งหลาย !  
คนเลี้ยงโคที่ประกอบด้วยองค์คุณ ๑๑ อย่างเหล่านี้แล้ว 
ย่อมเหมาะสมที่จะเลี้ยงโค ทำาให้เพิ่มกำาไรได้. 
องค์คุณ ๑๑ อย่างนั้น คืออะไรบ้างเล่า ? 
คือ คนเลี้ยงโคในกรณีนี้ ... เป็นผู้เขี่ยไข่ขาง เป็นผู้ปิดแผล ... 

ภิกษุท้ังหลาย !  คนเล้ียงโคท่ีประกอบด้วยองค์คุณเหล่าน้ีแล้ว 
ย่อมเหมาะสมที่จะเลี้ยงโค ทำาให้เพิ่มกำาไรได้ ข้อนี้ฉันใด
ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุที่ประกอบด้วยองค์คุณเหล่านี้แล้ว 
ย่อมเหมาะสมที่จะถึงความเจริญงอกงาม ไพบูลย์ 
ในธรรมวินัยนี้ได้ ฉันนั้น...

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุเป็นผู้คอยเขี่ยไข่ขาง เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
อดกลั้นได้ (นาธิวาเสติ) ละ (ปชหติ) บรรเทา (วิโนเทติ) 
ท�าให้สิ้นสุด (พฺยนฺตีกโรติ) ท�าให้หมดสิ้น (อนภาว คเมติ) 
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

๘๗

ซึ่งความตรึกเกี่ยวด้วยกาม (กามวิตก) ที่เกิดขึ้นแล้ว
ซึ่งความตรึกเกี่ยวด้วยความมุ่งร้าย (พยาบาทวิตก) ที่เกิดขึ้นแล้ว
ซ่ึงความตรึกเก่ียวด้วยการเบียดเบียน (วิหิงสาวิตก) ท่ีเกิดข้ึนแล้ว
ซึ่งบาปอกุศลธรรมทั้งหลาย ที่เกิดขึ้นแล้ว
ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุเป็นผู้คอยเขี่ยไข่ขาง เป็นอย่างนี้แล. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุเป็นผู้ปิดแผล เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
เห็นรูปด้วยตา ฟังเสียงด้วยหู ดมกลิ่นด้วยจมูก ลิ้มรสด้วยลิ้น  
สัมผัสโผฏฐัพพะด้วยกาย รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้ว 
ก็ไม่มีจิตยึดถือเอาทั้งโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือทั้งหมด 
(โดยนิมิต) 
และไม่ถือเอาโดยการแยกเป็นส่วนๆ (โดยอนุพยัญชนะ) 
อกุศลธรรมอันเป็นบาป คือ อภิชฌาและโทมนัส 
มักไหลไปตามภิกษุ ผู้ไม่สำารวมตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ 
เพราะการไม่สำารวมอินทรีย์เหล่าใดเป็นเหตุ 
เธอก็ปฏิบัติ เพื่อปิดกั้นอินทรีย์นั้นไว ้
เธอรักษาและถึงการส�ารวม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ.
ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุเป็นผู้ปิดแผล เป็นอย่างนี้แล.
(ในที่นี้ ยกมาให้เห็นเพียง ๒ จากทั้งหมด ๑๑ คุณสมบัติ)





รูปแบบการละ 
ความเพลินในอารมณ์โดยวิธีอื่น 



พุทธวจน - หมวดธรรม 

๙๐

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

กระจายซึ่งผัสสะ
-บาลี า. . ๑ / ๕/๑๒๔-๗.

ภิกษุทั้งหลาย !  วิญญาณย่อมมีข้ึน เพราะอาศัยธรรมสองอย่าง. 
สองอย่างอะไรเล่า ? สองอย่าง คือ 

ภิกษุทั้งหลาย !  
เพราะอาศัยซ่ึงจักษุด้วย ซ่ึงรูปท้ังหลายด้วย จักขุวิญญาณ จึงเกิดข้ึน.
จักษุ เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง 
มีความแปรปรวน มีความเป็นไปโดยประการอื่น
รูปทั้งหลาย เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง 
มีความแปรปรวน มีความเป็นไปโดยประการอื่น  
ธรรมทั้งสองอย่างนี้แล เป็นสิ่งที่หวั่นไหวด้วย อาพาธด้วย 
ไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเป็นไปโดยประการอื่น
จักขุวิญญาณ เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง 
มีความแปรปรวน มีความเป็นไปโดยประการอื่น 

เหตุอันใดก็ตาม ปัจจัยอันใดก็ตาม เพ่ือความเกิดข้ึนแห่งจักขุวิญญาณ 
แม้เหตุอันนั้น แม้ปัจจัยอันนั้น ก็ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง 
มีความแปรปรวน มีความเป็นไปโดยประการอื่น. 
ภิกษุทั้งหลาย !  จักขุวิญญาณเกิดขึ้นแล้ว 
เพราะอาศัยปัจจัยท่ีไม่เท่ียงดังน้ี จักขุวิญญาณเป็นของเท่ียงมาแต่ไหน.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

๙๑

ภิกษุทั้งหลาย !  ความประจวบพร้อม ความประชุมพร้อม 
ความมาพร้อมกันแห่งธรรมท้ังหลาย (จักษุ+รูป+จักขุวิญญาณ) 
๓ อย่างเหล่านี้ อันใดแล 
ภิกษุทั้งหลาย !  อันนี้เราเรียกว่าจักขุสัมผัส. 
ภิกษุทั้งหลาย !  แม้จักขุสัมผัสก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง 
มีความแปรปรวน มีความเป็นไปโดยประการอื่น. 

เหตุอันใดก็ตาม ปัจจัยอันใดก็ตาม เพ่ือความเกิดข้ึนแห่งจักขุสัมผัส
แม้เหตุอันนั้น แม้ปัจจัยอันนั้น ก็ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง 
มีความแปรปรวน มีความเป็นไปโดยประการอื่น. 
ภิกษุทั้งหลาย !  จักขุสัมผัสเกิดขึ้นแล้ว 
เพราะอาศัยปัจจัยที่ไม่เที่ยงดังนี้ 
จักขุสัมผัสจักเป็นของเที่ยงมาแต่ไหน. 
(ในกรณีแห่งโสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ 
ก็มีนัยเดียวกัน).

ภิกษุทั้งหลาย !  
เพราะอาศัยซึ่งมโนด้วย ซึ่งธรรมารมณ์ทั้งหลายด้วย 
มโนวิญญาณจึงเกิดขึ้น. 
มโนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง 
มีความแปรปรวน มีความเป็นไปโดยประการอื่น 
ธรรมารมณ์ทั้งหลายเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง 
มีความแปรปรวน มีความเป็นไปโดยประการอื่น 



พุทธวจน - หมวดธรรม 

๙๒

ธรรมทั้งสองอย่างนี้แล เป็นสิ่งที่หวั่นไหวด้วย อาพาธด้วย 
ไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเป็นไปโดยประการอื่น 
มโนวิญญาณ เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง 
มีความแปรปรวน มีความเป็นไปโดยประการอื่น

เหตุอันใดก็ตาม ปัจจัยอันใดก็ตาม เพ่ือความเกิดข้ึนแห่งมโนวิญญาณ 
แม้เหตุอันนั้น แม้ปัจจัยอันนั้น ก็ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง 
มีความแปรปรวน มีความเป็นไปโดยประการอื่น. 
ภิกษุทั้งหลาย !  มโนวิญญาณเกิดขึ้นแล้ว 
เพราะอาศัยปัจจัยที่ไม่เที่ยงดังนี้ 
มโนวิญญาณเป็นของเที่ยงมาแต่ไหน.

ความประจวบพร้อม ความประชุมพร้อม 
ความมาพร้อมกัน แห่งธรรมทั้งหลาย 
(มโน+ธรรมารมณ์+มโนวิญญาณ) ๓ อย่างเหล่านี้อันใดแล 
ภิกษุทั้งหลาย !  อันนี้เราเรียกว่า มโนสัมผัส. 
ภิกษุทั้งหลาย !  แม้มโนสัมผัส ก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง 
มีความแปรปรวน มีความเป็นไปโดยประการอื่น.

เหตุอันใดก็ตาม ปัจจัยอันใดก็ตาม เพ่ือความเกิดข้ึนแห่งมโนสัมผัส 
แม้เหตุอันนั้น แม้ปัจจัยอันนั้น ก็ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง 
มีความแปรปรวน มีความเป็นไปโดยประการอื่น. 
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ภิกษุทั้งหลาย !  มโนสัมผัสเกิดขึ้นแล้ว 
เพราะอาศัยปัจจัยที่ไม่เที่ยงดังนี้ 
มโนสัมผัสจักเป็นของเที่ยงมาแต่ไหน.

ภิกษุทั้งหลาย !  
บุคคลที่ผัสสะกระทบแล้วย่อมรู้สึก (เวเทติ) 
ผัสสะกระทบแล้วย่อมคิด (เจเตติ) 
ผัสสะกระทบแล้วย่อมจำาได้หมายรู้ (ส ฺชานาติ) 
แม้ธรรมทั้งหลายอย่างนี้เหล่านี้ 
ก็ล้วนเป็นสิ่งที่หวั่นไหวด้วย อาพาธด้วย
ไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเป็นไปโดยประการอื่น.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

ตามแนวแห่งสัมมาสังกัปปะ
-บาลี ม. ม. ๑๒/๒๓๒-๒๓๖/๒๕๒.

ภิกษุทั้งหลาย !  
ภิกษุตรึกตามตรองตามถึงอารมณ์ใดๆ มาก 
จิตย่อมน้อมไป โดยอาการอย่างนั้นๆ 

ถ้าภิกษุตรึกตามตรองตามถึง กามวิตก มาก 
ก็เป็นอันว่า ละเนกขัมมวิตกเสีย 
กระทำาแล้วอย่างมากซึ่ง กามวิตก 
จิตของเธอนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความตรึกในกาม

ถ้าภิกษุตรึกตามตรองตามถึง พ๎ยาปาทวิตก มาก 
ก็เป็นอันว่า ละอัพ๎ยาปาทวิตกเสีย 
กระทำาแล้วอย่างมากซึ่ง พ๎ยาปาทวิตก 
จิตของเธอนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความตรึกในการพยาบาท

ถ้าภิกษุตรึกตามตรองตามถึง วิหิงสาวิตก มาก 
ก็เป็นอันว่า ละอวิหิงสาวิตกเสีย 
กระทำาแล้วอย่างมากซึ่ง วิหิงสาวิตก
จิตของเธอนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความตรึกในการทำาสัตว์ให้ลำาบาก
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ภิกษุทั้งหลาย !  
เปรียบเหมือนในคราวฤดูสารท คือเดือนสุดท้ายแห่งฤดูฝน 
คนเลี้ยงโคต้องเลี้ยงฝูงโคในที่แคบเพราะเต็มไปด้วยข้าวกล้า
เขาต้องตีต้อนห้ามกันฝูงโคจากข้าวกล้านั้นด้วยท่อนไม้ 
เพราะเขาเห็นโทษ คือ การถูกประหาร การถูกจับกุม 
การถูกปรับไหม การติเตียน เพราะมีข้าวกล้านั้นเป็นเหตุ 

ข้อนี้ฉันใด ภิกษุทั้งหลาย !  ถึงเราก็ฉันนั้น 
ได้เห็นแล้วซึ่งโทษความเลวทราม 
เศร้าหมองแห่งอกุศลธรรมทั้งหลาย 
เห็นอานิสงส์ในการออกจากกาม 
ความเป็นฝักฝ่ายของความผ่องแผ้วแห่งกุศลธรรมทั้งหลาย.

ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาท มีเพียร 
มีตนส่งไปอย่างนี้ เนกขัมมวิตก ย่อมเกิดขึ้น ... 
อัพ๎ยาปาทวิตก ย่อมเกิดขึ้น ... อวิหิงสาวิตก ย่อมเกิดขึ้น.
เราย่อมรู้แจ้งชัดว่า อวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นแก่เราแล้ว 
ก็อวิหิงสาวิตกนั้น ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตน 
เบียดเบียนผู้อื่น หรือเบียดเบียนทั้งสองฝ่าย
แต่เป็นไปพร้อมเพื่อความเจริญแห่งปัญญา 
ไม่เป็นฝักฝ่ายแห่งความคับแค้น เป็นไปพร้อมเพื่อนิพพาน.
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แม้เราจะตรึกตามตรองตามถึงอวิหิงสาวิตกนั้นตลอดคืน
ก็มองไม่เห็นภัยอันจะเกิดขึ้น เพราะอวิหิงสาวิตกนั้นเป็นเหตุ
แม้เราจะตรึกตามตรองตามถึงอวิหิงสาวิตกนั้น ตลอดวัน
หรือตลอดทั้งกลางคืนกลางวัน 
ก็มองไม่เห็นภัยอันจะเกิดขึ้นเพราะ อวิหิงสาวิตกนั้นเป็นเหตุ

ภิกษุทั้งหลาย !  
ก็แต่ว่า เม่ือเราตรึกตามตรองตามนานเกินไปนัก กายก็เม่ือยล้า 
เมื่อกายเมื่อยล้า จิตก็อ่อนเพลีย 
เมื่อจิตอ่อนเพลีย จิตก็ห่างจากสมาธิ 
เพราะเหตุนั้น เราจึงด�ารงจิตให้หยุดอยู่ในภายใน 
กระท�าให้มีอารมณ์อันเดียวตั้งมั่นไว.้ 
ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ? 
เพราะเราประสงค์อยู่ว่าจิตของเราอย่าฟุ้งขึ้นเลย ดังนี้.
ภิกษุทั้งหลาย !  
ภิกษุตรึกตามตรองตามถึงอารมณ์ใดๆ มาก 
จิตย่อมน้อมไปโดยอาการอย่างนั้นๆ 

ถ้าภิกษุตรึกตามตรองตามถึง เนกขัมมวิตกมาก 
ก็เป็นอันว่าละกามวิตกเสีย 
กระทำาแล้วอย่างมากซึ่งเนกขัมมวิตก 
จิตของเธอนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความตรึกในการออกจากกาม



เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

๙๗

ถ้าภิกษุตรึกตามตรองตามถึง อัพ๎ยาปาทวิตกมาก 
ก็เป็นอันว่าละพ๎ยาปาทวิตกเสีย 
กระทำาแล้วอย่างมากในอัพ๎ยาปาทวิตก
จิตของเธอนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความตรึกในการไม่พยาบาท 

ถ้าภิกษุตรึกตามตรองตามถึง อวิหิงสาวิตกมาก 
ก็เป็นอันว่าละวิหิงสาวิตกเสีย 
กระทำาแล้วอย่างมากในอวิหิงสาวิตก 
จิตของเธอนั้นย่อมน้อมไป
เพื่อความตรึกในการไม่ยังสัตว์ให้ลำาบาก 
ภิกษุทั้งหลาย !  เปรียบเหมือนในเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อน
ข้าวกล้าทั้งหมด เขาขนนำาไปในบ้านเสร็จแล้ว 
คนเลี้ยงโคพึงเลี้ยงโคได้. 
เมื่อเขาไปพักใต้ร่มไม้ หรือไปกลางทุ่งแจ้งๆ 
พึงทำาแต่ความกำาหนดว่า นั่นฝูงโคดังนี้ (ก็พอแล้ว) 
ฉันนั้นเหมือนกัน.
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

ย่อมยุบ ย่อมไม่ก่อ ย่อมขว้างทิ้ง  
ย่อมไม่ถือเอา ซึ่ง... ขันธ์ ๕

-บาลี . . ๑๗/๑ ๕-๑๑ /๑๕ -๑๖๔.

ภิกษุทั้งหลาย !  สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด 
เมื่อตามระลึก ย่อมตามระลึกถึงชาติก่อน ได้เป็นอันมาก 
สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมด 
ย่อมตามระลึกถึงซึ่งอุปาทานขันธ์ทั้งห้า 
หรือขันธ์ใดขันธ์หนึ่ง แห่งอุปาทานขันธ์ทั้งห้านั้น. 
ห้าอย่างไรกันเล่า ? ห้าอย่างคือ 
ภิกษุทั้งหลาย !  
เขาเมื่อตามระลึก ย่อมตามระลึกถึงซึ่ง รูป นั่นเทียว ว่า 
“ในอดีตกาลนานไกล เราเป็นผู้มีรูปอย่างนี้” ดังนี้บ้าง
ภิกษุทั้งหลาย !  
เขาเมื่อตามระลึก ย่อมตามระลึกถึงซึ่ง เวทนา นั่นเทียว ว่า 
“ในอดีตกาลนานไกล เราเป็นผู้มีเวทนาอย่างนี้” ดังนี้บ้าง
ภิกษุทั้งหลาย !  
เขาเมื่อตามระลึก ย่อมตามระลึกถึงซึ่ง สัญญา นั่นเทียว ว่า
“ในอดีตกาลนานไกล เราเป็นผู้มีสัญญาอย่างนี้” ดังนี้บ้าง
ภิกษุทั้งหลาย !  
เขาเมื่อตามระลึก ย่อมตามระลึกถึงซึ่ง สังขาร นั่นเทียว ว่า
“ในอดีตกาลนานไกล เราเป็นผู้มีสังขารอย่างนี้” ดังนี้บ้าง
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ภิกษุทั้งหลาย !  
เขาเมื่อตามระลึก ย่อมตามระลึกถึงซึ่ง วิญญาณ นั่นเทียว ว่า
“ในอดีตกาลนานไกล เราเป็นผู้มีวิญญาณอย่างนี้” ดังนี้บ้าง.

ภิกษุทั้งหลาย !  ทำาไมเขาจึงกล่าวกันว่า รูป ? 
ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรมชาตินั้น ย่อมสลาย (รุปฺปติ) 
เหตุนั้นจึงเรียกว่า รูป. สลายเพราะอะไร ? 
สลายเพราะความเย็นบ้าง เพราะความร้อนบ้าง 
เพราะความหิวบ้าง เพราะความระหายบ้าง 
เพราะการสัมผัสกับเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตว์เล้ือยคลานบ้าง.
ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรมชาติน้ัน ย่อมสลาย เหตุน้ันจึงเรียกว่า รูป.

ภิกษุทั้งหลาย !  ทำาไมเขาจึงกล่าวกันว่าเวทนา ? 
ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรมชาตินั้น อันบุคคลรู้สึกได้ (เวทยติ) 
เหตุนั้นจึงเรียกว่า เวทนา. รู้สึกซึ่งอะไร ? 
รู้สึกซึ่งสุขบ้าง ซึ่งทุกข์บ้าง ซึ่งอทุกขมสุขบ้าง. 
ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรมชาตินั้น อันบุคคลรู้สึกได้ 
เหตุนั้นจึงเรียกว่า เวทนา.
ภิกษุทั้งหลาย !  ทำาไมเขาจึงกล่าวกันว่า สัญญา ? 
ภิกษุท้ังหลาย !  ธรรมชาติน้ัน ย่อมหมายรู้ได้พร้อม (ส ชฺานาติ)
เหตุนั้นจึงเรียกว่า สัญญา. หมายรู้ได้พร้อมซึ่งอะไร ? 
หมายรู้ได้พร้อมซ่ึงสีเขียวบ้าง ซ่ึงสีเหลืองบ้าง ซ่ึงสีแดงบ้าง ซ่ึงสีขาวบ้าง. 
ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรมชาตินั้น ย่อมหมายรู้ได้พร้อม 
เหตุนั้นจึงเรียกว่า สัญญา.
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ภิกษุทั้งหลาย !  ทำาไมเขาจึงกล่าวกันว่า สังขาร ? 
ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรมชาตินั้น ย่อมปรุงแต่ง (อภิสงฺขโรนฺติ) 
ให้เป็นของปรุงแต่ง 
เหตุนั้นจึงเรียกว่าสังขาร. ปรุงแต่งอะไรให้เป็นของปรุงแต่ง ?
ปรุงแต่งรูปให้เป็นของปรุงแต่งโดยความเป็นรูป 
ปรุงแต่งเวทนาให้เป็นของปรุงแต่งโดยความเป็นเวทนา 
ปรุงแต่งสัญญาให้เป็นของปรุงแต่งโดยความเป็นสัญญา 
ปรุงแต่งสังขารให้เป็นของปรุงแต่งโดยความเป็นสังขาร 
ปรุงแต่งวิญญาณให้เป็นของปรุงแต่งโดยความเป็นวิญญาณ.
ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรมชาติน้ัน ย่อมปรุงแต่งให้เป็นของปรุงแต่ง
เหตุนั้นจึงเรียกว่าสังขาร.

ภิกษุทั้งหลาย !  ทำาไมเขาจึงกล่าวกันว่า วิญญาณ ? 
ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรมชาตินั้น ย่อมรู้แจ้ง (วิชานาติ) 
เหตุนั้นจึงเรียกว่า วิญญาณ. รู้แจ้งซึ่งอะไร ? 
รู้แจ้งซึ่งความเปรี้ยวบ้าง ซึ่งความขมบ้าง 
ซึ่งความเผ็ดร้อนบ้าง ซึ่งความหวานบ้าง ซึ่งความขื่นบ้าง 
ซึ่งความไม่ขื่นบ้าง ซึ่งความเค็มบ้าง ซึ่งความไม่เค็มบ้าง. 
ภิกษุทั้งหลาย !  
ธรรมชาตินั้น ย่อมรู้แจ้ง เหตุนั้นจึงเรียกว่า วิญญาณ.



พุทธวจน - หมวดธรรม 

๑๐๒

ภิกษุทั้งหลาย !  ในขันธ์ทั้งห้านั้น อริยสาวกผู้มีการสดับ 
ย่อมพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ชัดดังนี้ว่า 
“ในกาลนี้ เราถูกรูปเคี้ยวกินอยู่ แม้ในอดีตกาลนานไกล 
เราก็ถูกรูปเคี้ยวกินแล้ว เหมือนกับที่ถูกรูปอันเป็นปัจจุบันเคี้ยว
กินอยู่ในกาลนี้ ฉันใดก็ฉันนั้น. ถ้าเราเพลิดเพลินรูปในอนาคต 
แม้ในอนาคตนานไกล เราก็จะถูกรูปเคี้ยวกิน เหมือนกับที่เรา
ถูกรูปอันเป็นปัจจุบันเคี้ยวกินอยู่ในกาลนี้ ฉันใดก็ฉันนั้น”. 
อริยสาวกนั้น พิจารณาเห็นดังนี้แล้ว 
ย่อมเป็นผู้ไม่เพ่งต่อรูปอันเป็นอดีต ไม่เพลิดเพลินรูปอนาคต
ย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพ่ือเบ่ือหน่าย คลายก�าหนัด 
ดับไม่เหลือ แห่งรูปอันเป็นปัจจุบัน.
(ในกรณีแห่ง เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ทรงตรัสไว้อย่างเดียวกันแล้วตรัสต่อไปว่า)

ภิกษุทั้งหลาย !  เธอจะสำาคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร 
รูปเที่ยง หรือไม่เที่ยง ? 
“ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า !”.
ส่ิงใดท่ีไม่เท่ียง ส่ิงน้ันเป็นทุกข์ หรือเป็นสุขเล่า ? 
“เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า !”.
สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา 
ควรหรือหนอ ? ที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่า 
“นั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นอัตตาของเรา” ดังนี.้ 
“ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า !”
(ในกรณีแห่ง เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มีการถามตอบแบบเดียวกัน แล้วตรัสต่อไปว่า)



เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

๑๐๓

ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ 
รูปอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบัน 
มีในภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม 
เลวหรือประณีตก็ตาม มีในที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตาม 
รูปทั้งหมดนั้นบุคคลควรเห็นด้วยปัญญาโดยชอบ 
ตามที่เป็นจริงอย่างนี้ ว่า 
“น่ันไม่ใช่ของเรา น่ันไม่ใช่เป็นเรา น่ันไม่ใช่อัตตาของเรา” ดังนี้.
(ในกรณีแห่ง เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ทรงตรัสไว้อย่างเดียวกันแล้วตรัสต่อไปว่า)

ภิกษุทั้งหลาย !  อริยสาวกนี้ เรากล่าวว่า 
เธอย่อมยุบ-ย่อมไม่ก่อ ย่อมขว้างทิ้ง-ย่อมไม่ถือเอา 
ย่อมทำาให้กระจัดกระจาย-ย่อมไม่ทำาให้เป็นกอง 
ย่อมทำาให้มอด-ย่อมไม่ทำาให้ลุกโพลง.
อริยสาวกนั้น ย่อมยุบ-ย่อมไม่ก่อ ซึ่งอะไร ? 
เธอย่อมยุบ-ย่อมไม่ก่อ ซ่ึงรูป ซ่ึงเวทนา ซ่ึงสัญญา ซ่ึงสังขาร ซ่ึงวิญญาณ.
อริยสาวกนั้น ย่อมขว้างทิ้ง-ย่อมไม่ถือเอา ซึ่งอะไร ? 
เธอย่อมขว้างทิ้ง-ย่อมไม่ถือเอา 
ซึ่งรูป ซึ่งเวทนา ซึ่งสัญญา ซึ่งสังขาร ซึ่งวิญญาณ.
อริยสาวกน้ัน ย่อมท�าให้กระจัดกระจาย-ย่อมไม่ท�าให้เป็นกอง ซ่ึงอะไร? 
เธอย่อมทำาให้กระจัดกระจาย-ย่อมไมท่�าให้เป็นกอง 
ซึ่งรูป ซึ่งเวทนา ซึ่งสัญญา ซึ่งสังขาร ซึ่งวิญญาณ.
อริยสาวกน้ัน ย่อมท�าให้มอด-ย่อมไม่ท�าให้ลุกโพลง ซ่ึงอะไร ? 
เธอย่อมทำาให้มอด-ย่อมไม่ทำาให้ลุกโพลง 
ซ่ึงรูป ซ่ึงเวทนา ซึ่งสัญญา ซึ่งสังขาร ซึ่งวิญญาณ.



พุทธวจน - หมวดธรรม 

๑๐๔

ภิกษุทั้งหลาย !  อริยสาวกผู้มีการสดับ เมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ 
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูป แม้ในเวทนา แม้ในสัญญา 
แม้ในสังขาร แม้ในวิญญาณ. 
เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลายก�าหนัด 
เพราะความคลายก�าหนัด ย่อมหลุดพ้น 
เมื่อหลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณหยั่งรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว. 
อริยสาวกนั้น ย่อมทราบชัดว่า 
“ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำาได้สำาเร็จแล้ว
กิจอื่นที่จะต้องทำาเพื่อความเป็นอย่างนี้ มิได้มีอีก” ดังนี้.

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุ (ผู้ซึ่งหลุดพ้นแล้ว) นี้ เราเรียกว่า 
ไม่ก่ออยู่-ไม่ยุบอยู่ แต่เป็นอันว่ายุบแล้ว-ดำารงอยู่ 
ไม่ขว้างทิ้งอยู่-ไม่ถือเอาอยู่ แต่เป็นอันว่าขว้างทิ้งแล้ว-ดำารงอยู ่
ไม่ทำาให้กระจัดกระจายอยู่-ไม่ทำาให้เป็นกองอยู่ 
แต่เป็นอันว่าทำาให้กระจัดกระจายแล้ว-ดำารงอยู่ 
ไม่ทำาให้มอดอยู่-ไม่ทำาให้ลุกโพลงอยู่ 
แต่เป็นอันว่าทำาให้มอดแล้ว-ดำารงอยู่.

ภิกษุนั้น ไม่ก่ออยู่-ไม่ยุบอยู่ 
แต่เป็นอันว่ายุบ ซึ่งอะไรแล้ว ด�ารงอยู่ ? 
เธอไม่ก่ออยู่-ไม่ยุบอยู่ 
แต่เป็นอันว่ายุบ ซึ่งรูป ซึ่งเวทนา 
ซึ่งสัญญา ซึ่งสังขาร ซึ่งวิญญาณ แล้ว ดำารงอยู่



เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

๑๐๕

ภิกษุนั้น ไม่ขว้างทิ้งอยู่-ไม่ถือเอาอยู่ 
แต่เป็นอันว่าขว้างทิ้ง ซึ่งอะไรแล้ว ด�ารงอยู่ ? 
เธอไม่ขว้างทิ้งอยู่-ไม่ถือเอาอยู่ 
แต่เป็นอันว่าขว้างทิ้ง ซึ่งรูป ซึ่งเวทนา 
ซึ่งสัญญา ซึ่งสังขาร ซึ่งวิญญาณ แล้ว ดำารงอยู่.

ภิกษุนั้น ไม่ท�าให้กระจัดกระจายอยู่-ไม่ท�าให้เป็นกองอยู่ 
แต่เป็นอันว่าท�าให้กระจัดกระจาย ซึ่งอะไรแล้ว ด�ารงอยู ่? 
เธอไม่ทำาให้กระจัดกระจายอยู่-ไม่ทำาให้เป็นกองอยู่ 
แต่เป็นอันว่าทำาให้กระจัดกระจายซึ่งรูป ซึ่งเวทนา 
ซึ่งสัญญา ซึ่งสังขาร ซึ่งวิญญาณ แล้ว ดำารงอยู่.

ภิกษุนั้น ไม่ท�าให้มอดอยู่-ไม่ท�าให้ลุกโพลงอยู่ 
แต่เป็นอันว่าท�าให้มอด ซึ่งอะไรแล้ว ด�ารงอยู่ ? 
เธอไม่ทำาให้มอดอยู่-ไม่ทำาให้ลุกโพลงอยู่ 
แต่เป็นอันว่าทำาให้มอดซึ่งรูป ซึ่งเวทนา 
ซึ่งสัญญา ซึ่งสังขาร ซึ่งวิญญาณ แล้ว ดำารงอยู่.

ภิกษุท้ังหลาย !  เทวดาท้ังหลาย พร้อมท้ังอินทร์ พรหม และปชาบดี 
ย่อมนมัสการภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างน้ี มาจากท่ีไกลเทียว กล่าวว่า 
“ข้าแต่ท่านบุรุษอาชาไนย ! ข้าแต่ท่านบุรุษผู้สูงสุด ! ข้าพเจ้าขอนมัสการท่าน
เพราะข้าพเจ้าไม่อาจจะทราบส่ิงซ่ึงท่าน อาศัยแล้วเพ่ง ของท่าน” ดังนี้.



พุทธวจน - หมวดธรรม 

๑๐๖

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

เห็นประจักษ์ตามความเป็นจริง
-บาลี อุ. ุ. ๒๕/๑๒๑/ ๔.

สัตว์โลกนี้ เกิดความเดือนร้อนแล้ว มีผัสสะบังหน้า 
ย่อมกล่าวซึ่งโรคนั้น โดยความเป็นตน

เขาสำาคัญสิ่งใด โดยความเป็นประการใด 
แต่สิ่งนั้นย่อมเป็นโดยประการอื่น จากที่เขาสำาคัญนั้น.

สัตว์โลกติดข้องอยู่ในภพ ถูกภพบังหน้าแล้ว 
มีภพโดยความเป็นอย่างอื่น จึงได้เพลิดเพลินยิ่งนักในภพนั้น.

เขาเพลิดเพลินยิ่งนักในสิ่งใด สิ่งนั้นก็เป็นภัย 
เขากลัวต่อสิ่งใด สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์.

พรหมจรรย์น้ี อันบุคคลย่อมประพฤติ ก็เพ่ือการละขาดซ่ึงภพ น้ันเอง. 
สมณะหรือพราหมณ์ทั้งหลายเหล่าใด 
กล่าวความหลุดพ้นจากภพ ว่ามีได้เพราะ ภพ 
เรากล่าวว่า สมณะทั้งปวงนั้น มิใช่ผู้หลุดพ้นจากภพ. 

ถึงแม้สมณะหรือพราหมณ์ทั้งหลายเหล่าใด 
กล่าวความออกไปได้จากภพ ว่ามีได้เพราะ วิภพ 
เรากล่าวว่า สมณะหรือพราหมณ์ท้ังปวงน้ัน ก็ยังสลัดภพออกไปไม่ได้.

3๖ 



เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

๑๐๗

ก็ทุกข์นี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยซึ่ง อุปธิ ทั้งปวง.
ความเกิดข้ึนแห่งทุกข์ ไม่มี ก็เพราะความส้ินไปแห่งอุปาทานท้ังปวง.

ท่านจงดูโลกนี้เถิด 
(จะเห็นว่า) สัตว์ทั้งหลาย อันอวิชชาหนาแน่นบังหน้าแล้ว
และว่าสัตว์ผู้ยินดีในภพ อันเป็นแล้วนั้น 
ย่อมไม่เป็นผู้หลุดพ้นไปจากภพได้.

ก็ภพท้ังหลายเหล่าหน่ึงเหล่าใด อันเป็นไปในท่ีหรือในเวลาท้ังปวง
เพื่อความมีแห่งประโยชน์โดยประการทั้งปวง 
ภพทั้งหลายทั้งหมดนั้น ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ 
มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา.

เม่ือบุคคลเห็นอยู่ซ่ึงข้อน้ัน ด้วยปัญญาอันชอบตามท่ีเป็นจริง อย่างน้ีอยู่ 
เขาย่อมละภวตัณหาได้ และไม่เพลิดเพลินซึ่งวิภวตัณหาด้วย.
ความดับเพราะความสำารอกไม่เหลือ 
เพราะความสิ้นไปแห่งตัณหาโดยประการทั้งปวง นั้นคือ นิพพาน. 
ภพใหม่ย่อมไม่มีแก่ภิกษุน้ัน ผู้ดับเย็นสนิทแล้ว เพราะไม่มีความยึดม่ัน. 
ภิกษุนั้นเป็นผู้ครอบงำามารได้แล้ว ชนะสงครามแล้ว 
ก้าวล่วงภพทั้งหลายทั้งปวงได้แล้ว เป็นผู้คงที่ ดังนี้แล.



พุทธวจน - หมวดธรรม 

๑๐๘

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

พึงเห็นว่า ชีวิตนั้นแสนสั้น
-บาลี อ . อ. ๒๓/๓๒๗/๑๗ .

ภิกษุทั้งหลาย !  
ฝ่ายภิกษุพวกที่เจริญมรณสติอย่างนี้ 
ว่า “โอหนอ เราอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียง
ชั่วขณะฉันอาหารเสร็จเพียงค�าเดียว. 
เราพึงใส่ใจถึงคำาสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิด. 
การปฏิบัติตามคำาสอนควรทำาให้มากแล้วหนอ” ดังนี้ก็ดี 

ว่า “โอหนอ เราอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียง
ชั่วขณะที่หายใจเข้าแล้วหายใจออก 
หรือชั่วหายใจออกแล้วหายใจเข้า. 
เราพึงใส่ใจถึงคำาสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิด. 
การปฏิบัติตามคำาสอนควรทำาให้มากแล้วหนอ” ดังนี้ก็ดี 

ภิกษุเหล่านี้ เราเรียกว่า เป็นผู้ไม่ประมาทแล้ว 
เป็นผู้เจริญมรณสติเพื่อความสิ้นอาสวะอย่างแท้จริง.

37 



เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

๑๐๙

ภิกษุทั้งหลาย !  
เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ 
พวกเธอทั้งหลาย พึงสำาเหนียกใจไว้ว่า 
“เราทั้งหลาย จักเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นอยู่ 
จักเจริญมรณสติ เพื่อความสิ้นอาสวะอย่างแท้จริง” ดังนี้.

ภิกษุทั้งหลาย !  
เธอทั้งหลาย พึงสำาเหนียกใจไว้อย่างนี้แล.





ผลที่สุด 
ของการละความเพลิน 

ในอารมณ์ 



พุทธวจน - หมวดธรรม 

๑๑๒

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

ผู้ได้ชื่อว่า อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๕๔๒ ๕๔๕/ ๕๖ ๖๑.

อานนท ์!  อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ (อนุตฺตรา อินฺทฺริยภาวนา) 
ในอริยวินัย เป็นอย่างไรเล่า ? 
อานนท ์!  ในกรณีนี้ 
อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจ–ไม่เป็นที่ชอบใจ–
ทั้งเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจ 
อันบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุเพราะเห็นรูปด้วยตา. 

ภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่า 
“อารมณ์ท่ีเกิดข้ึนแล้วแก่เราน้ี เป็นส่ิงมีปัจจัยปรุงแต่ง (สงฺขต) 
เป็นของหยาบๆ (โอฬาริก)
เป็นสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้น (ปฏิจฺจ สมุปฺปนฺน) 
แต่มีสิ่งโน้นซึ่งร�างับและประณีต กล่าวคือ อุเบกขา” ดังนี้.

(เมื่อรู้ชัดอย่างนี้) 
อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจ–ไม่เป็นที่ชอบใจ-
ทั้งเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจ อันบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้น 
ย่อมดับไป อุเบกขายังคงด�ารงอยู.่
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

๑๑๓

อานนท ์!  อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจ–ไม่เป็นที่ชอบใจ-
ทั้งเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจ อันบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้น 
ย่อมดับไป เร็วเหมือนการกระพริบตาของคน 
อุเบกขายังคงด�ารงอยู่.

อานนท ์!  นี้แล เราเรียกว่า อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศในอริยวินัย 
ในกรณีแห่ง รูปที่รู้แจ้งด้วยจักษุ.

(ในกรณีแห่ง เสียงที่รู้แจ้งด้วยโสตะ กลิ่นที่รู้แจ้งด้วยฆานะ 
รสที่รู้แจ้งด้วยชิวหา โผฎฐัพพะที่รู้แจ้งด้วยผิวกาย และ 
ธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งด้วยใจ ทรงตรัสอย่างเดียวกัน
ต่างกันแต่อุปมาแห่งความเร็วในการดับแห่งอารมณ์นั้นๆ คือ
กรณีเสียง เปรียบด้วยความเร็วแห่งการดีดนิ้วมือ 
กรณีกลิ่น เปรียบด้วยความเร็วแห่งหยดน้ำาตกจากใบบัว 
กรณีรส เปรียบด้วยความเร็วแห่งน้ำาลายท่ีถ่มจากปลายล้ินของคนแข็งแรง
กรณีโผฏฐัพพะ เปรียบด้วยความเร็วแห่งการเหยียดแขนพับแขนของคนแข็งแรง
กรณีธรรมารมณ์ เปรียบด้วยความเร็วแห่งการแห้งของหยดน้ำาบนกระทะเหล็กท่ีร้อน
แดงอยู่ตลอดวัน)



พุทธวจน - หมวดธรรม 

๑๑๔

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

ผู้เข้าไปหาเป็นผู้ไม่หลุดพ้น  
ผู้ไม่เข้าไปหาย่อมหลุดพ้น

-บาลี . . ๑๗/๖๖/๑ ๕.

ภิกษุทั้งหลาย !  
ผู้เข้าไปหา เป็นผู้ไม่หลุดพ้น ผู้ไม่เข้าไปหา เป็นผู้หลุดพ้น.

ภิกษุทั้งหลาย !  
วิญญาณ ซึ่งเข้าถือเอารูป ตั้งอยู่ ก็ตั้งอยู่ได้ 
เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์ มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัย 
มีนันทิเป็นที่เข้าไปส้องเสพ ก็ถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ ได ้

ภิกษุทั้งหลาย !  
วิญญาณ ซึ่งเข้าถือเอาเวทนา ตั้งอยู่ ก็ตั้งอยู่ได้ 
เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์ มีเวทนาเป็นที่ตั้งอาศัย
มีนันทิเป็นที่เข้าไปส้องเสพ ก็ถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ ได้ 

ภิกษุทั้งหลาย !  
วิญญาณ ซึ่งเข้าถือเอาสัญญา ตั้งอยู่ ก็ตั้งอยู่ได้ 
เป็นวิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์ มีสัญญาเป็นที่ตั้งอาศัย
มีนันทิเป็นที่เข้าไปส้องเสพ ก็ถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ ได้

39 



เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

๑๑๕

ภิกษุทั้งหลาย !  
วิญญาณ ซึ่งเข้าถือเอาสังขาร ตั้งอยู่ ก็ตั้งอยู่ได้ 
เป็นวิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์ มีสังขารเป็นที่ตั้งอาศัย
มีนันทิเป็นที่เข้าไปส้องเสพ ก็ถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ ได้

ภิกษุทั้งหลาย !  ผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า 
“เราจักบัญญัติ ซึ่งการมา การไป การจุติ การอุบัติ
ความเจริญ ความงอกงาม และความไพบูลย์ ของวิญญาณ
โดยเว้นจากรูป เว้นจากเวทนา เว้นจากสัญญา 
และเว้นจากสังขาร” ดังนี้นั้น. นี่ ไม่ใช่ฐานะที่จักมีได้เลย.

ภิกษุทั้งหลาย !  
ถ้าราคะในรูปธาตุ ในเวทนาธาตุ ในสัญญาธาตุ 
ในสังขารธาตุ ในวิญญาณธาตุ เป็นสิ่งที่ภิกษุละได้แล้ว 

เพราะละราคะได้ อารมณ์ส�าหรับวิญญาณก็ขาดลง 
ท่ีต้ังของวิญญาณก็ไม่มี วิญญาณอันไม่มีท่ีต้ังน้ัน ก็ไม่งอกงาม 
หลุดพ้นไปเพราะไม่ถูกปรุงแต่ง 
เพราะหลุดพ้นไป ก็ตั้งมั่น เพราะตั้งมั่น ก็ยินดีในตนเอง 
เพราะยินดีในตนเอง ก็ไม่หว่ันไหว เม่ือไม่หว่ันไหว ก็ปรินิพพานเฉพาะตน 
ย่อมรู้ชัดว่า “ชาติส้ินแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจท่ีควรทำาได้สำาเร็จแล้ว 
กิจอ่ืนท่ีจะต้องทำาเพ่ือความเป็นอย่างน้ีมิได้มีอีก” ดังน้ี.



พุทธวจน - หมวดธรรม 

๑๑๖

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

เพราะไม่เพลิน จึงละอนุสัยทั้ง 3 ได้
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๕๑ / ๒๓.

ภิกษุทั้งหลาย !  
เพราะอาศัย ตา ด้วย รูปทั้งหลาย ด้วย จึงเกิด จักขุวิญญาณ
การประจวบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประการนั่น คือ ผัสสะ
เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย...

เพราะอาศัย หู ด้วย เสียงทั้งหลาย ด้วย จึงเกิดโสตวิญญาณ 
การประจวบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประการนั่น คือ ผัสสะ
เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย...

เพราะอาศัย จมูก ด้วย กลิ่นทั้งหลาย ด้วย จึงเกิดฆานวิญญาณ
การประจวบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประการนั่น คือ ผัสสะ
เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย...

เพราะอาศัย ลิ้น ด้วย รสทั้งหลาย ด้วย จึงเกิดชิวหาวิญญาณ 
การประจวบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประการนั่นคือ ผัสสะ
เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย...
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

๑๑๗

เพราะอาศัย กาย ด้วย โผฏฐัพพะทั้งหลาย ด้วย 
จึงเกิดกายวิญญาณ 
การประจวบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประการนั่น คือ ผัสสะ
เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย...

เพราะอาศัย ใจ ด้วย ธรรมารมณ์ท้ังหลาย ด้วย จึงเกิดมโนวิญญาณ 
การประจวบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประการนั่น คือ ผัสสะ
เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย 
จึงเกิดเวทนา อันเป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์บ้าง ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้าง.

บุคคลนั้น 
เมื่อ สุขเวทนา ถูกต้องอยู่ 
ย่อมไม่เพลิดเพลิน ย่อมไม่พร่ำาสรรเสริญ ไม่เมาหมกอยู่
อนุสัยคือราคะ ย่อมไม่ตามนอน (ตสฺส ราคานุสโย นานุเสติ) แก่บุคคลน้ัน.

เมื่อ ทุกขเวทนา ถูกต้องอยู่ 
เขาย่อมไม่เศร้าโศก ย่อมไม่ระทมใจ ย่อมไม่คร่ำาครวญ 
ย่อมไม่ตีอกร่ำาไห้ ย่อมไม่ถึงความหลงใหลอยู่
อนุสัยคือปฏิฆะ ย่อมไม่ตามนอน (ไม่เพ่ิมความเคยชินให้) แก่บุคคลน้ัน.



พุทธวจน - หมวดธรรม 

๑๑๘

เมื่อ เวทนาอันไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข ถูกต้องอยู่ 
เขาย่อมรู้ตามเป็นจริง
ซึ่งสมุทยะ (เหตุเกิด) ของเวทนานั้นด้วย
ซึ่งอัตถังคมะ (ความดับไม่เหลือ) แห่งเวทนานั้นด้วย
ซึ่งอัสสาทะ (รสอร่อย) ของเวทนานั้นด้วย
ซึ่งอาทีนวะ (โทษ) ของเวทนานั้นด้วย
ซึ่งนิสสรณะ (อุบายเครื่องออกพ้นไป) ของเวทนานั้นด้วย
อนุสัยคืออวิชชา ย่อมไม่ตามนอน (ไม่เพ่ิมความเคยชินให้) แก่บุคคลน้ัน.

ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคลนั้นหนอ 
(สุขาย เวทนาย ราคานุสย ปหาย)
ละราคานุสัยอันเกิดจากสุขเวทนาเสียได้แล้ว 
(ทุกฺขาย เวทนาย ปฏิฆานุสย ปฏิวิโนเทตฺวา)
บรรเทาปฏิฆานุสัยอันเกิดจากทุกขเวทนาเสียได้แล้ว
(อทุกฺขมสุขาย เวทนาย อวิชฺชานุสย สมูหนิตฺวา)
ถอนอวิชชานุสัย อันเกิดจากอทุกขมสุขเวทนาเสียได้แล้ว



เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

๑๑๙

(อวิชฺช ปหาย วิชฺช อุปฺปาเทตฺวา)
เมื่อละอวิชชาเสียได้แล้ว และท�าวิชชาให้เกิดขึ้นได้แล้ว
(ทิฏฺเ ว ธมฺเม ทุกฺขสฺสนฺตกโร ภวิสฺสตีติ)
เขาจักท�าที่สุดแห่งทุกข์ ในทิฏฐธรรม (รู้เห็นได้เลย) นี้ได้ นั้น
( านเมต วิชฺชติฯ) 
ข้อนี้เป็นฐานะที่จักมีได.้



พุทธวจน - หมวดธรรม 

๑๒๐

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

ย่อมหลุดพ้นไปจากทุกข์
-บาลี . . ๑๗/๓ /๖๕.  -บาลี า. . ๑ /๑๖/๑ -๒ . 

ภิกษุทั้งหลาย !  
ผู้ใด ไม่เพลิดเพลินอยู่ ใน รูป
ผู้นั้น เท่ากับไม่เพลิดเพลินอยู่ ใน สิ่งที่เป็นทุกข์...

ผู้ใด ไม่เพลิดเพลินอยู่ ใน เวทนา
ผู้นั้น เท่ากับไม่เพลิดเพลินอยู่ ใน สิ่งที่เป็นทุกข์...

ผู้ใด ไม่เพลิดเพลินอยู่ ใน สัญญา
ผู้นั้น เท่ากับไม่เพลิดเพลินอยู่ ใน สิ่งที่เป็นทุกข์...

ผู้ใด ไม่เพลิดเพลินอยู่ ใน สังขารทั้งหลาย
ผู้นั้น เท่ากับไม่เพลิดเพลินอยู่ ใน สิ่งที่เป็นทุกข์...

ผู้ใด ไม่เพลิดเพลินอยู่ ใน วิญญาณ
ผู้นั้น เท่ากับไม่เพลิดเพลินอยู่ ใน สิ่งที่เป็นทุกข์
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

๑๒๑

เรากล่าวว่า
“ผู้ใด ไม่เพลิดเพลินอยู่ ใน สิ่งที่เป็นทุกข์
ผู้นั้น ย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกข์” ดังนี้.



พุทธวจน - หมวดธรรม 

๑๒๒

ภิกษุทั้งหลาย !  
(ทรงตรัสกรณีเพลิน แล้วทรงตรัสกรณีไม่เพลินต่อเทียบกัน)
...ส่วนผู้ใด ไม่เพลิดเพลินอยู่ ใน จักษุ
ผู้นั้น เท่ากับ ไม่เพลิดเพลินอยู่ ใน สิ่งที่เป็นทุกข์...

ผู้ใด ไม่เพลิดเพลินอยู่ ใน โสตะ
ผู้นั้น เท่ากับ ไม่เพลิดเพลินอยู่ ใน สิ่งที่เป็นทุกข์...

ผู้ใด ไม่เพลิดเพลินอยู่ ใน ฆานะ
ผู้นั้น เท่ากับ ไม่เพลิดเพลินอยู่ ใน สิ่งที่เป็นทุกข์...

ผู้ใด ไม่เพลิดเพลินอยู่ ใน ชิวหา
ผู้นั้น เท่ากับ ไม่เพลิดเพลินอยู่ ใน สิ่งที่เป็นทุกข์...

ผู้ใด ไม่เพลิดเพลินอยู่ ใน กายะ
ผู้นั้น เท่ากับ ไม่เพลิดเพลินอยู่ ใน สิ่งที่เป็นทุกข์...

ผู้ใด ไม่เพลิดเพลินอยู่ ใน มนะ
ผู้นั้น เท่ากับ ไม่เพลิดเพลินอยู่ ใน สิ่งที่เป็นทุกข์



เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

๑๒๓

เรากล่าวว่า 
ผู้ใด ไม่เพลิดเพลินอยู่ ใน สิ่งที่เป็นทุกข์
ผู้นั้น ย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกข์ ดังนี้.

ภิกษุทั้งหลาย !  
(ทรงตรัสกรณีเพลิน แล้วทรงตรัสกรณีไม่เพลินต่อเทียบกัน)
...ส่วนผู้ใด ไม่เพลิดเพลินอยู่ ใน รูป
ผู้นั้น เท่ากับ ไม่เพลิดเพลินอยู่ ใน สิ่งที่เป็นทุกข์...

ผู้ใด ไม่เพลิดเพลินอยู่ ใน เสียง
ผู้นั้น เท่ากับ ไม่เพลิดเพลินอยู่ ใน สิ่งที่เป็นทุกข์...

ผู้ใด ไม่เพลิดเพลินอยู่ ใน กลิ่น
ผู้นั้น เท่ากับ ไม่เพลิดเพลินอยู่ ใน สิ่งที่เป็นทุกข์...

ผู้ใด ไม่เพลิดเพลินอยู่ ใน รส
ผู้นั้น เท่ากับ ไม่เพลิดเพลินอยู่ ใน สิ่งที่เป็นทุกข์...



พุทธวจน - หมวดธรรม 

๑๒๔

ผู้ใด ไม่เพลิดเพลินอยู่ ใน โผฏฐัพพะ
ผู้นั้น เท่ากับ ไม่เพลิดเพลินอยู่ ใน สิ่งที่เป็นทุกข์...

ผู้ใด ไม่เพลิดเพลินอยู่ ใน ธรรมารมณ์
ผู้นั้น เท่ากับ ไม่เพลิดเพลินอยู่ ใน สิ่งที่เป็นทุกข์

เรากล่าวว่า
ผู้ใด ไม่เพลิดเพลินอยู่ ใน สิ่งที่เป็นทุกข์
ผู้นั้น ย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกข์ ดังนี้.



เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

๑๒๕

พุทธวจน - หมวดธรรม 

ลักษณะของบุคคลสี่ประเภท
-บาลี ุ . อ. ๒๑/๑ ๕/๑๓ .

ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคลสี่จำาพวกเหล่านี้ มีอยู่ หาได้อยู่ ในโลก. 
สี่จำาพวก อย่างไรเล่า ? สี่จำาพวกคือ 
กายออก แต่จิตไม่ออก (นิกฺกฏฺ กาโย อนิกฺกฏฺ จิตฺโต)
กายไม่ออก แต่จิตออก (อนิกฺกฏฺ กาโย นิกฺกฏฺ จิตฺโต)
กายก็ไม่ออกจิตก็ไม่ออก (อนิกฺกฏฺ กาโย จ อนิกฺกฏฺ จิตฺโต จ)
กายก็ออก จิตก็ออก (นิกฺกฏฺ กาโย จ นิกฺกฏฺ จิตฺโต จ)

ภิกษุทั้งหลาย !  
บุคคลที่ชื่อว่า กายออก แต่จิตไม่ออก เป็นอย่างไรเล่า ? 
ภิกษุทั้งหลาย !  
ในกรณีน้ี บุคคลบางคน เสพเสนาสนะอันสงัด คือป่าและป่าทึบ 
ในที่นั้นๆ เขาวิตกซึ่งกามวิตกบ้าง ซึ่งพ๎ยาปาทวิตกบ้าง 
ซึ่งวิหิงสาวิตกบ้าง. 
ภิกษุทั้งหลาย !  อย่างนี้แล บุคคลที่ กายออก แต่จิตไม่ออก. 

ภิกษุทั้งหลาย !  
บุคคลที่ชื่อว่า กายไม่ออก แต่จิตออก เป็นอย่างไรเล่า ? 
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

๑๒๖

ภิกษุทั้งหลาย !  
ในกรณีน้ี บุคคลบางคน ไม่ได้เสพเสนาสนะอันสงัด คือป่าและ
ป่าทึบ ในที่นั้นๆ เขาวิตกซึ่งเนกขัมมวิตกบ้าง 
ซึ่งอัพ๎ยาปาทวิตกบ้าง ซึ่งอวิหิงสาวิตกบ้าง. 
ภิกษุทั้งหลาย !  อย่างนี้แล บุคคลที ่กายไม่ออก แต่จิตออก. 

ภิกษุทั้งหลาย !  
บุคคลที่ชื่อว่า กายก็ไม่ออก จิตก็ไม่ออก เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย ! 
ในกรณีน้ี บุคคลบางคน ไม่ได้เสพเสนาสนะอันสงัด คือป่าและ
ป่าทึบ ในที่นั้นๆ เขาวิตกซึ่งกามวิตกบ้าง ซึ่งพ๎ยาปาทวิตกบ้าง 
ซึ่งวิหิงสาวิตกบ้าง. 
ภิกษุท้ังหลาย !  อย่างน้ีแล บุคคลท่ี กายก็ไม่ออก จิตก็ไม่ออก.

ภิกษุทั้งหลาย !  
บุคคลที่ชื่อว่า กายก็ออก จิตก็ออก เป็นอย่างไรเล่า ? 
ภิกษุทั้งหลาย !  
ในกรณีน้ี บุคคลบางคน เสพเสนาสนะอันสงัด คือป่าและป่าทึบ
ในที่นั้นๆ เขาวิตกซึ่งเนกขัมมวิตกบ้าง ซึ่งอัพ๎ยาปาทวิตกบ้าง 
ซึ่งอวิหิงสาวิตกบ้าง. 
ภิกษุทั้งหลาย !  อย่างนี้แล บุคคลที่ กายก็ออก จิตก็ออก. 

ภิกษุท้ังหลาย !  บุคคล ๔ จำาพวกเหล่าน้ีแล มีอยู่ หาได้อยู่ ในโลก.



ข้อย้�าเตือนจากพระตถาคต 



พุทธวจน - หมวดธรรม 

๑๒๘

เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

ความไม่ประมาท  
ยังกุศลธรรมทั้งหลายให้เกิดขึ้น

-บาลี อ . อ. ๒ /๑๓/๖ .

ภิกษุทั้งหลาย !  
เราไม่มองเห็นธรรมอื่นแม้สักอย่างหนึ่ง 
ที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น 
หรืออกุศลธรรมที่เกิดอยู่แล้ว ย่อมเสื่อมสิ้นไป 
เหมือนความไม่ประมาท นี้. 

ภิกษุทั้งหลาย !  
เมื่อบุคคลไม่ประมาทแล้ว 
กุศลธรรมที่ยังไม่เกิด ก็เกิดขึ้น 
และอกุศลธรรมที่เกิดอยู่แล้ว ก็เสื่อมสิ้นไป.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : อนิทรยีสงัวร (ตามด ู! ไม่ตามไป)

๑๒๙

พุทธวจน - หมวดธรรม 

พินัยกรรม ของพระสังฆบิดา
-บาลี ม า. ี. ๑ /๑ /๑๔๓.

ภิกษุทั้งหลาย !  
บัดนี้ ตถาคต ขอเตือนพวกเธอทั้งหลายไว้ ว่า 
สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา
พวกเธอทั้งหลาย จงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด
นี่แล เป็นพระวาจาที่ตรัสครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้า.
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ขอนอบน้อมแด่
ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ 

พระองค์นั้นด้วยเศียรเกล้า

(สาวกตถาคต)
คณะงานธัมมะ วัดนาป่าพง

(กลุ่มอาสาสมัครพุทธวจน-หมวดธรรม)



หากมีความประสงค์รับสื่อ พุทธวจน เพื่อนำาไปศึกษา 
หรือนำาไปแจกเป็นธรรมทาน สามารถแจ้งความจำานงและขอรับ 

ได้ที่ พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
 วัดนาป่าพง  
 เลขที่  หมู่ที่  ตำาบลบึงทองหลาง อำาเภอลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
 โทรศัพท์   ,    
  oo , ueng hong ang, am uk a, athumthani , hai and

 สนับสนุนการเผยแผ่พุทธวจน ได้ที่
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา คลอง  (ธัญบุรี)
ชื่อบัญชี วัดนาป่าพง 
เลขที่บัญชี - - -
หรือ

 กรณีโอนเงินจากต่างประเทศ ได้ที่ 
ธนาคารไทยพาณชิย์ ( iam ommercia  ank) 
Account name : A A A
Account umber : - - -

 D  : H  
ank ode : 
ranch ode : 

 ติดตามข่าวสารและข่าวประชาสัมพันธ์ พร้อมสื่อธรรมพุทธวจน

 ติดต่อสอบถามได้ที่ พี่ตา ตัวแทนคณะศิษย์ - -

e-Donation วดันาปาพง

 เปดแอป  o i e an in
 เลือกสแกน 
 ระบุจำานวนเงิน
 กดยืนยันบริจาค

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

ดาวน์โหลดโปรแกรมตรวจหาและเทียบเคยีงพทุธวจน ( - ) 
ส�าหรับคอมพิวเตอร ์
 ระบบปฏิบัติการ indows, acintosh, inu  

 http://etipitaka.com/down oad 
ส�าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต
 ระบบปฏิบัติการ Android 

 ดาวน์โหลดได้ที่ ay tore โดยพิมพ์คำาว่า พุทธวจน หรือ e-tipitaka
 ระบบปฏิบัติการ i  (สำาหรับ i ad, i hone, i od)

 ดาวน์โหลดได้ที่ App tore โดยพิมพ์คำาว่า พุทธวจน หรือ e-tipitaka
ดาวน์โหลดโปรแกรมพุทธวจน ( )
เฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต
 ระบบปฏิบัติการ Android

 ดาวน์โหลดได้ที่ oog e ay tore โดยพิมพ์คำาว่า พุทธวจน หรือ buddhawa ana
 ระบบปฏิบัติการ i  (สำาหรับ i ad, i hone, i od)

 ดาวน์โหลดได้ที่ App tore โดยพิมพ์คำาว่า พุทธวจน หรือ buddhawa ana
ดาวน์โหลดโปรแกรมวิทยุวัดนาป่าพง (  ) 
เฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต
 ระบบปฏิบัติการ Android 

 ดาวน์โหลดได้ที่ oog e ay tore โดยพิมพ์คำาว่า พุทธวจน หรือ วิทยุวัดนาป่าพง
 ระบบปฏิบัติการ i  (สำาหรับ i ad, i hone, i od) 

 ดาวน์โหลดได้ที่ App tore โดยพิมพ์คำาว่า พุทธวจน หรือ วิทยุวัดนาป่าพง
วิทยุ
 คลื่น ส.ว.พ.  ๙๑.๐ H  ช่วงบ่าย 

ขอกราบขอบพระคุณแด่ 
พระอาจารย์คกึฤทธิ ์ โสตฺถผิโล  และคณะสงฆ์วัดนาป่าพง
ที่กรุณาให้คำาปรึกษาในการจัดทำาหนังสือเล่มนี้ 

ติดตามการเผยแผ่พระธรรมค�าสอนตามหลักพุทธวจน 
โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ได้ที่ 



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

ดาวน์โหลดโปรแกรมตรวจหาและเทียบเคยีงพทุธวจน ( - ) 
ส�าหรับคอมพิวเตอร ์
 ระบบปฏิบัติการ indows, acintosh, inu  

 http://etipitaka.com/down oad 
ส�าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต
 ระบบปฏิบัติการ Android 

 ดาวน์โหลดได้ที่ ay tore โดยพิมพ์คำาว่า พุทธวจน หรือ e-tipitaka
 ระบบปฏิบัติการ i  (สำาหรับ i ad, i hone, i od)

 ดาวน์โหลดได้ที่ App tore โดยพิมพ์คำาว่า พุทธวจน หรือ e-tipitaka
ดาวน์โหลดโปรแกรมพุทธวจน ( )
เฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต
 ระบบปฏิบัติการ Android

 ดาวน์โหลดได้ที่ oog e ay tore โดยพิมพ์คำาว่า พุทธวจน หรือ buddhawa ana
 ระบบปฏิบัติการ i  (สำาหรับ i ad, i hone, i od)

 ดาวน์โหลดได้ที่ App tore โดยพิมพ์คำาว่า พุทธวจน หรือ buddhawa ana
ดาวน์โหลดโปรแกรมวิทยุวัดนาป่าพง (  ) 
เฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต
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ผ่านมา ๒,๕๐๐ กว่าปี 
ค�าสอนทางพระพทุธศาสนาเกดิความหลากหลายมากขึน้ 
มสี�านกัต่างๆ มากมาย ซึง่แต่ละหมูค่ณะกม็คีวามเหน็ของตน 
หามาตรฐานไม่ได้ แม้จะกล่าวในเรือ่งเดยีวกนั
ทัง้นีไ้ม่ใช่เพราะค�าสอนของพระพทุธเจ้าไม่สมบรูณ์ 
แล้วเราควรเชือ่และปฏบิตัติามใคร ?
ลองพจิารณาหาค�าตอบง่ายๆ ได้จาก ๑๐ พระสตูร  
ซึง่พระตถาคตทรงเตอืนเอาไว้
แล้วตรสับอกวธิป้ีองกนัและแก้ไขเหตเุสือ่มแห่งธรรมเหล่านี.้ 
ขอเชญิมาตอบตวัเองกนัเถอะว่า ถงึเวลาแล้วหรอืยงั ? 
ทีพ่ทุธบรษิทัจะมมีาตรฐานเพยีงหนึง่เดยีว คอื “พทุธวจน” ธรรมวนิยั
จากองค์พระสงัฆบดิาอนัวญิญชูนพงึปฏบิตัแิละรูต้ามได้เฉพาะตน ดงันี.้

พระสตูรของความส�าคญั
ทีช่าวพทุธต้องศกึษา
แต่ค�าสอนจากพระพทุธเจ้า
เท่านัน้

10 
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พระองคทรงสามาร ก�า น สมาธ เมอ่จะพู ทกุ อ้ ค�าจงึ ม่ พ า
-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๕๘/๔๓๐.

อคัคเิวสนะ   เรานัน้หรอื จ�าเดมิแต่เริม่แสดง กระทัง่ค�าสดุท้ายแห่ง
การกล่าวเรือ่งนัน้ๆ ย่อมตัง้ ว้ ึง่จต นสมาธนมตอนัเ น า น แท้

จ้ต �ารงอ ู่ จ้ตต้ังมัน่อ ู่ กระท�า ม้จีตเ นเอก ดงัเช่นทีค่นทัง้หลาย 
เคยได้ยนิว่าเรากระท�าอยูเ่ปนประจ�า ดงัน้ี.

แต่ ะค�าพู เ นอกา ก คอ กูต้องตรงจรง ม่จ�ากั กา เว า
-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๘๕/๔๕๑.

ิกษุทั้งหลาย   พวกเธอทัง้หลายเปนผูท้ีเ่ราน�าไปแล้วด้วยธรรมนี้ 
อนัเปนธรรมท่ี คุค จะพงึเ น ้ ว้ ตนเอง สนทฏิ ิ ก  เ นธรรม ้

ม่จ�ากั กา อกาลิ ก เ นธรรมทีค่วรเรี กกนัมา ู เอหปิสสิ ก   
ควรน้อมเข้ามา ส่ตัว อปนยิ ก  อันวญ ูชนจะพึงรู้ ้เ พาะตน
ปจจตต� เวทติพ พ วญิญหูิ . 

ค�าพู ท่ีพู มาท้ัง ม นั แต่วนัตรสัรู้นัน้ สอ รั ม่ขั แ ง้กนั
-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๒๑/๒๙๓.

ิกษุทั้งหลาย   นับตั้งแต่ราตรี ที่ตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมา  
สัม พธิญาณ จนกระทั่งถึงราตรีที่ตถาคตปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสส 
นิพพานธาตุ ตลอดเวลาระหว่างนั้น ตถาคตได้กล่าวสอน พร�่าสอน 
แสดงออก ซึง่ถ้อยค�าใด อ้ ค�าเ า่นัน้ท้ัง ม อ่มเข้ากนั ้
ระการเ ี วทัง้สน้ ไม่แย้งกนัเปนประการอืน่เลย.



ทรง อกเ ตแุ ง่ความอนัตรธานของค�าสอนเ รี ว้ ก องศกึ
-บาลี ิ า . . ๑ /๓๑๑/ ๒-๓.

กิษทุัง้หลาย   เรือ่งนีเ้คยมมีาแล้ว กลองศกึของกษตัรย์ิพวกทสารหะ  
เรยีกว่า อานกะ มอียู ่ เมือ่กลองอานกะนี ้มแีผลแตกหรอืล ิพวกกษตัริย์
ทสารหะได้หาเนือ้ไม้อืน่ท�าเปนลิม่ เสรมิลงในรอยแตกของกลองนัน้ ทกุ
คราวไป . ิกษุท้ังหลาย  เมื่อเชื่อมปะเข้าหลายครั้งหลายคราวเช่นน้ัน
นานเข้ากถ็งึสมยัหนึง่ ซึง่เนือ้ไม้เดมิของตวักลองหมดสิน้ไป เหลอือยูแ่ต่
เนือ้ไม้ทีท่�าเสรมิเข้าใหม่เท่านัน้.

กิษทุัง้หลาย   ฉนัใดกฉ็นันัน้ ในกาลยดืยาว ายอนาคต จกัมี กิษุ 
ทัง้หลาย สตุตนัตะเหล่าใด ทีเ่ปนค�าของตถาคต เปนข้อความลกึ มคีวามหมายซึง้  
เปนช้ัน ลกตุตระ ว่าเฉพาะด้วยเรือ่งสุญญตา เมือ่มผู้ีน�าสตุตนัตะเหล่านัน้
มากล่าวอยู่ เธอจักไม่ งด้วยดี จักไม่เงี่ยหู ง จักไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง 
และจกัไม่ส�าคญัว่าเปนสิง่ทีต่นควรศกึษาเล่าเรยีน ส่วนสุตตนัตะเหล่าใดที่
นกักวแีต่งขึน้ใหม่ เปนค�าร้อยกรองประเ ทกาพย์กลอน มอีกัษรสละสลวย  
มพียญัชนะอนัวจิติร เปนเร่ืองนอกแนว เปนค�ากล่าวของสาวก เมือ่มผีูน้�า 
สุตตันตะที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เหล่านั้นมากล่าวอยู่ เธอจัก งด้วยดี จัก
เงีย่หู ง จกัตัง้จติ เพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และจกัส�าคญัว่าเปนสิง่ทีต่นควรศกึษา
เล่าเรยีนไป.

กิษทุัง้หลาย   ความอนัตรธานของสตุตนัตะเหล่านัน้ ทีเ่ปนค�าของ
ตถาคต เปนข้อความลกึ มคีวามหมายซึง้ เปนชัน้ ลกตุตระ ว่าเฉพาะด้วย
เรือ่งสญุญตา จกัมไีด้ด้วยอาการอย่างนี ้แล.



๕. ทรงก�าชั ้ศึกษา ัตเ พาะจากค�าของพระองคเท่านั้น
อ ่า งคนอ่น

-บาลี ุ . อ. ๒๐/๙๑-๙๒/๒๙๒.

กิษทุัง้หลาย   พวก กิษบุรษิทัในกรณนีี ้ สุตตนัตะเหล่าใด ทีก่วี
แต่งขึน้ใหม่ เปนค�าร้อยกรองประเ ทกาพย์กลอน มีอกัษรสละสลวย มี
พยญัชนะอนัวจิติร เปนเรือ่งนอกแนว เปนค�ากล่าวของสาวก เมือ่มผีูน้�า
สตุตนัตะเหล่านัน้มากล่าวอยู ่เธอจกัไม่ งด้วยด ีไม่เงีย่หู ง ไม่ตัง้จติเพือ่
จะรูท้ัว่ถงึ และจกัไม่ส�าคญัว่าเปนสิง่ทีต่นควรศึกษาเล่าเรยีน.

กิษทุัง้หลาย   ส่วนสตุตนัตะเหล่าใด ทีเ่ปนค�าของตถาคต เปน
ข้อความลกึ มคีวามหมายซึง้ เปนชัน้ ลกตุตระ ว่าเ พาะ ว้ เรอ่งสญุญตา  
เมือ่มผีูน้�าสตุตนัตะเหล่านัน้มากล่าวอยู ่ เธอย่อม งด้วยด ี ย่อมเงีย่หู ง 
ย่อมตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และย่อมส�าคญัว่าเปนสิง่ทีต่นควรศึกษาเล่าเรยีน 
จงึพากนัเล่าเรยีน ไต่ถาม ทวนถามแก่กนัและกนัอยูว่่า “ข้อนีเ้ปนอย่างไร 
มคีวามหมายกีน่ยั” ดงันี ้ด้วยการท�าดงันี ้เธอย่อมเปดธรรมทีถ่กูปดไว้ได้  
ธรรมทีย่งัไม่ปรากฏ เธอกท็�าให้ปรากฏได้ ความสงสยัในธรรมหลายประการ 
ทีน่่าสงสยั เธอกบ็รรเทาลงได้.

กิษทุัง้หลาย   รษทัช่อ อกุกาจตวนตีา รสา น จุ าวนตีา
เปนอย่างไรเล่า ? 

กิษทุัง้หลาย   ในกรณนีีค้อื กิษทุัง้หลายในบริษทัใด เม่ือสตุตนัตะ 
ทัง้หลาย อนัเปนตถาคต าษติ ตถาคต าสติา  อนัลกึซึง้ คม รีา  มี
อรรถอันลึกซึ้ง คม ีรตถา  เปน ลกุตตระ ลกุตตรา  ประกอบด้วย
เรือ่งสญุญตา สญุญตปฏสิ�ยตุตา  อนับคุคลน�ามากล่าวอยู ่กไ็ม่ งด้วยดี  
ไม่เงีย่หู ง ไม่เข้าไปตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และไม่ส�าคญัว่าเปนสิง่ทีต่นควร
ศกึษาเล่าเรยีน.



ส่วนสุตตนัตะเหล่าใด ทีก่วแีต่งข้ึนใหม่ เปนค�าร้อยกรองประเ ท
กาพย์กลอน มอีกัษรสละสลวย มพียญัชนะอนัวจิติร เปนเรือ่งนอกแนว 
เปนค�ากล่าวของสาวก เมือ่มผีูน้�าสตุตนัตะเหล่านีม้ากล่าวอยู่

พวกเธอย่อม งด้วยด ีเงีย่หู ง ตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และส�าคญัไป
ว่าเปนสิง่ทีต่นควรศกึษาเล่าเรยีน พวกเธอเล่าเรยีนธรรมอนักวแีต่งใหม่
นั้นแล้ว ก็ไม่สอบถามซึ่งกันและกัน ไม่ท�าให้เปดเผยแจ่มแจ้งออกมาว่า 
ข้อนีพ้ยญัชนะเปนอย่างไร อรรถเปนอย่างไร ดงันี ้เธอเหล่านัน้ เปดเผย
สิง่ทีย่งัไม่เปดเผยไม่ได้ ไม่หงายของทีค่ว�า่อยูใ่ห้หงายขึน้ได้ ไม่บรรเทา 
ความสงสยัในธรรมทัง้หลายอนัเปนทีต่ัง้แห่งความสงสยัมอีย่างต่างๆ ได้.
กิษทุัง้หลาย  นีเ้ราเรยีกว่า อกุกาจตวนตีา รสา น จุ าวนตีา

กิษทุัง้หลาย   รษทัช่อ จุ าวนตีา รสา น อกุกาจตวนตีา
เปนอย่างไรเล่า ?

กิษทุัง้หลาย   ในกรณนีีค้อื กิษทุัง้หลายในบริษทัใด เม่ือสตุตนัตะ 
ทัง้หลาย ทีก่วแีต่งขึน้ใหม่ เปนค�าร้อยกรองประเ ทกาพย์กลอน มอีกัษร
สละสลวย มพียญัชนะอนัวจิติร เปนเรือ่งนอกแนว เปนค�ากล่าวของสาวก 
อนับคุคลน�ามากล่าวอยู ่กไ็ม่ งด้วยด ีไม่เงีย่หู ง ไม่เข้าไปตัง้จติเพือ่จะ 
รูท้ัว่ถงึ และไม่ส�าคญัว่าเปนสิง่ทีต่นควรศกึษาเล่าเรยีน ส่วน สตุตนัตะ
เ า่ อนัเ นต าคต าษต อนั กึ ึง้ มอีรร อนั กึ ึง้ เ น กตุตระ
ระกอ ว้ เรอ่งสญุญตา เมอ่มี ูน้�าสตุตนัตะเ า่น้ี มาก า่วอ ู่ พวก

เธอ อ่ม ง ว้ ี อ่มเงี่ ู ง อ่มเข้า ตัง้จตเพอ่จะรูท้ัว่ งึ แ ะ
อ่มส�าคญัว่าเ นสง่ทีค่วรศกึษาเ า่เรี น พวกเธอเล่าเรยีนธรรมทีเ่ปน

ตถาคต าษตินัน้แล้ว กส็อบถามซึง่กนัและกนั ท�าให้เปดเผยแจ่มแจ้งออก
มาว่า ข้อนีพ้ยญัชนะเปนอย่างไร อรรถะเปนอย่างไร ดงันี ้เธอเหล่านัน้ 

เปดเผยสิง่ทีย่งัไม่เปดเผยได้ หงายของทีค่ว�า่อยูใ่ห้หงายขึน้ได้ บรรเทา
ความสงสยัในธรรมทัง้หลายอนัเปนทีต่ัง้แห่งความสงสยัมอีย่างต่างๆ ได้.
กิษทุัง้หลาย  นีเ้ราเรยีกว่า จุ าวนตีา รสา น อกุกาจตวนตีา

กิษทุัง้หลาย   เหล่านีแ้ลบรษิทั ๒ จ�าพวกนัน้. กิษทุัง้หลาย  
รษทัทีเ่ ศ น รร า รษทัทัง้สองพวกนัน้ คอ รษทั จุ าวนตีา
รสา น อกุกาจตวนตีา บรษิทัทีอ่าศยัการสอบสวนทบทวนกนัเอาเอง 

เปนเครือ่งน�าไป ไม่อาศยัความเชือ่จากบุคคล ายนอกเปนเครือ่งน�าไป  แล.

ทรง ้าม ัญญัตเพ่ม รอตั ทอนส่งที่ ัญญัต ว้
-บาลี ม า. ี. ๑๐/๙๐/ ๐. 

กิษทุัง้หลาย   กิษทุัง้หลาย จกั ม่ ญัญตัสง่ที่ ม่เค ญัญตั จกั
ม่เพก อนสง่ที่ ญัญตั ว้แ ว้ จกัสมาทานศกึษา นสกขา ทที่ ญัญตั ว้
แ ว้อ า่งเคร่งครั อยูเ่พยีงใด ความเจรญิกเ็ปนสิง่ท่ี กิษทุัง้หลายหวงัได้  
ไม่มคีวามเสือ่มเลย อยู่เพยีงนัน้.

ส�านึกเสมอว่าตนเองเ นเพี ง ู้เ นตามพระองคเท่านั้น
ึงแม้จะเ นอร ันต ู้เ ศทาง ญญากตาม

-บาลี ข . . ๑ /๘๒/๑๒ .

กิษทุัง้หลาย   ต าคต ูอ้ร นัตสัมมาสมัพทุธะ ท้�ามรรคที่ งั
ม่เก เ้ก ขึน้ ได้ท�ามรรคทีย่งัไม่มใีครรู้ให้มคีนรู้ ได้ท�ามรรคทีย่งัไม่มี
ใครกล่าวให้เปนมรรคทีก่ล่าวกนัแล้ว ต าคตเ น ูรู้ม้รรค มคคญญู  เ น
ูรู้แ้จ้งมรรค มคควทิู  เ น ู้ า นมรรค มคค กวิ ท . ิกษุทั้งหลาย  

ส่วนสาวกทัง้ า นกา นี้ เ น ูเ้ นตามมรรค มคคานคุา เ น ูต้ามมา
น า งั



เปดเผยสิง่ทีย่งัไม่เปดเผยได้ หงายของทีค่ว�า่อยูใ่ห้หงายขึน้ได้ บรรเทา
ความสงสยัในธรรมทัง้หลายอนัเปนทีต่ัง้แห่งความสงสยัมอีย่างต่างๆ ได้.
กิษทุัง้หลาย  นีเ้ราเรยีกว่า จุ าวนตีา รสา น อกุกาจตวนตีา

กิษทุัง้หลาย   เหล่านีแ้ลบรษิทั ๒ จ�าพวกนัน้. กิษทุัง้หลาย  
รษทัทีเ่ ศ น รร า รษทัทัง้สองพวกนัน้ คอ รษทั จุ าวนตีา
รสา น อกุกาจตวนตีา บรษิทัทีอ่าศยัการสอบสวนทบทวนกนัเอาเอง 

เปนเครือ่งน�าไป ไม่อาศยัความเชือ่จากบุคคล ายนอกเปนเครือ่งน�าไป  แล.

ทรง ้าม ัญญัตเพ่ม รอตั ทอนส่งที่ ัญญัต ว้
-บาลี ม า. ี. ๑๐/๙๐/ ๐. 

กิษทุัง้หลาย   กิษทุัง้หลาย จกั ม่ ญัญตัสง่ที่ ม่เค ญัญตั จกั
ม่เพก อนสง่ที่ ญัญตั ว้แ ว้ จกัสมาทานศกึษา นสกขา ทที่ ญัญตั ว้
แ ว้อ า่งเคร่งครั อยูเ่พยีงใด ความเจรญิกเ็ปนสิง่ท่ี กิษทุัง้หลายหวงัได้  
ไม่มคีวามเสือ่มเลย อยู่เพยีงนัน้.

ส�านึกเสมอว่าตนเองเ นเพี ง ู้เ นตามพระองคเท่านั้น
ึงแม้จะเ นอร ันต ู้เ ศทาง ญญากตาม

-บาลี ข . . ๑ /๘๒/๑๒ .

กิษทุัง้หลาย   ต าคต ูอ้ร นัตสัมมาสมัพทุธะ ท้�ามรรคที่ งั
ม่เก เ้ก ขึน้ ได้ท�ามรรคทีย่งัไม่มใีครรู้ให้มคีนรู้ ได้ท�ามรรคทีย่งัไม่มี
ใครกล่าวให้เปนมรรคทีก่ล่าวกนัแล้ว ต าคตเ น ูรู้ม้รรค มคคญญู  เ น
ูรู้แ้จ้งมรรค มคควทิู  เ น ู้ า นมรรค มคค กวิ ท . ิกษุทั้งหลาย  

ส่วนสาวกทัง้ า นกา นี้ เ น ูเ้ นตามมรรค มคคานคุา เ น ูต้ามมา
น า งั



กิษทุัง้หลาย   นีแ้ล เปนความผดิแผกแตกต่างกนั เปนความมุง่หมาย 
ทีแ่ตกต่างกนั เปนเครือ่งกระท�าให้แตกต่างกนั ระหว่างตถาคตผูอ้รหนัต
สัมมาสัมพุทธะ กับ ิกษุผู้ปญญาวิมุตติ.

ตรัส ว้ว่า ้ทรงจ�า ทพ ัญชนะแ ะค�าอธ า อ ่าง ูกต้อง
พร้อมข ัน ่า ทอ อกสอนกันต่อ

-บาลี ตุ . อ. ๒๑/๑๙ /๑ ๐.

ิกษทุัง้หลาย   พวก กษุ นธรรมวนั นี้ เ า่เรี นสตูรอนั อกนั
มา กู ว้ ทพ ญัชนะที่ ช้กัน กู ความ มา แ ง่ ทพ ญัชนะที่ ช้กนั
ก กู อ่มมนีั อนั กูต้องเช่นนัน้ กิษทุัง้หลาย   นีเ่ปน มลูกรณทีีห่นึง่  
ซึง่ท�าให้พระสทัธรรมตัง้อยูไ่ด้ไม่เลอะเลอืนจนเสือ่มสญูไป... 

กิษทุัง้หลาย   พวก กิษเุหล่าใด เปนพหสุตู คล่องแคล่ว ในหลกั
พระพทุธวจน ทรงธรรม ทรงวนิยั ทรงมาตกิา แม่บท พวก กษเุ า่นัน้
เอา จ ส่ อกสอน เนอ้ความแ ง่สูตรทัง้ า แก่คนอน่  เมือ่ท่านเหล่านัน้ 
ล่วงลบัไป สตูรทัง้หลาย กไ็ม่ขาดผูเ้ปนมลูราก อาจารย์  มทีีอ่าศยัสบืกนัไป.  
ิกษุทั้งหลาย   นี่เปน มู กร ีที่สาม ซึ่งท�าให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได ้

ไม่เลอะเลอืนจนเสือ่มสูญไป... 

 ในที่นี้ยกมา ๒ นัย จาก  นัย ของมูลเหตุสี่ประการ ที่ท�าให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้ 
ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป



ทรง อกวธีแก้ ขความ เพี้ น นค�าสอน
-บาลี ม า. ี. ๑๐/๑๔๔/๑๑๓- .

๑. หากมี  ิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า ผู้มีอายุ  ข้าพเจ้า 
ได้สดบัรบัมาเฉพาะพระพกัตร์พระผูม้พีระ าคว่า “นีเ้ปนธรรม นีเ้ปนวนิยั 
นีเ้ปนค�าสอนของพระศาสดา”...

๒. หากมี  ิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า ในอาวาสช่ือ น้นมี
สงฆ์อยูพ่ร้อมด้วยพระเถระ พร้อมด้วยปา มกข์ ข้าพเจ้าได้สดบัมาเฉพาะ
หน้าสงฆ์นัน้ว่า “นีเ้ปนธรรม นีเ้ปนวนิยั น้ีเปนค�าสอนของพระศาสดา”...

. หากมี  ิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า ในอาวาสช่ือ น้นมี
กิษผุูเ้ปนเถระอยูจ่�านวนมาก เปนพหสุตู เรยีนคมั ร์ี ทรงธรรม ทรงวนิยั  

ทรงมาตกิา ข้าพเจ้าได้สดบัมาเฉพาะหน้าพระเถระเหล่านัน้ว่า “น้ีเปนธรรม 
นีเ้ปนวนิยั นีเ้ปนค�าสอนของพระศาสดา”...

. หากมี  ิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า ในอาวาสช่ือ น้นมี
กิษผุูเ้ปนเถระอยูร่ปูหนึง่ เปนพหสูุต เรยีนคมั ร์ี ทรงธรรม ทรงวนิยั 

ทรงมาตกิา ข้าพเจ้าได้สดบัมาเฉพาะหน้าพระเถระรปูนัน้ว่า “นีเ้ปนธรรม 
นีเ้ปนวนิยั นีเ้ปนค�าสอนของพระศาสดา”...

เธอทัง้หลายยงัไม่พงึชืน่ชม ยงัไม่พงึคดัค้านค�ากล่าวของผู้นัน้ พึงเรียน 
บทและพยญัชนะเหล่านัน้ให้ด ี แล้วพงึสอบสวนลงในพระสูตร เทียบเคยีง
ดใูนวนิยั 



้า ทแ ะพ ัญชนะเ ่านั้น สอ ง นสูตรก ม่ ้ เที เข้า น
วนั ก ม่ ้ พึงลงสันนิษฐานว่า “นี้มิใช่พระด�ารัสของพระผู้มีพระ าค
พระองค์นัน้แน่นอน และ กิษุนีร้บัมาผิด” เธอทัง้ า พงึท้งค�านัน้เสี

า้ ทแ ะพ ญัชนะเ า่นัน้ สอ ง นสตูรก ้ เที เข้า นวนั
ก ้ พงึ งสนันษ านว่า นีเ้ นพระ �ารสั ของพระ ูม้พีระ าคพระองคนัน้
แน่นอน แ ะ กษนุัน้รั มา ว้ ี เธอทัง้ า พงึจ�าม า เทส นี้ ว้

ทรงตรัสแก่พระอานนท
้ ช้ธรรมวนั ที่ตรัส ว้เ นศาส าแทนต่อ

-บาลี ม า. ี. ๑๐/๑ ๘/๑๔๑.

-บาลี ม. ม. ๑๓/๔๒ /๔ ๓.

-บาลี ม าวา . . ๑๙/๒๑ / ๔๐

อานนท์   ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่า ธรรมวินัยของ
พวกเรามีพระศาสดาล่วงลับไปเสียแล้ว พวกเราไม่มีพระศาสดา  ดังนี้. 
อานนท์  พวกเธออย่าคิดอย่างนั้น. อานนท์  ธรรมก ี วนั ก ี ที่เรา
แส งแ ้ว ัญญัตแ ้ว แก่พวกเธอทั้ง า ธรรมวนั นั้น จักเ น
ศาส าของพวกเธอทั้ง า กา ่วง แ ่งเรา

อานนท์   ในกาลบดันีก้ด็ ีในกาลล่วงไปแห่งเรากด็ ีใครกต็าม จกั
ต้องมตีนเปนประทปี มตีนเปนสรณะ ไม่เอาสิง่อืน่เปนสรณะ มธีรรมเปน
ประทีป มีธรรมเปนสรณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเปนสรณะ เปนอยู่. อานนท
กษุพวก เ น ู้ คร่ นสกขา กษุพวกนั้น จักเ น ู้อ ู่ นส านะ

อันเ ศที่สุ แ

อานนท์   ความขาดสูญแห่งกัลยาณวัตรนี้ มีในยุคแห่งบุรุษใด 
บุรุษนั้นชื่อว่า เปนบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลาย... เราขอกล่าวย�า้กะ
เธอว่า... เธอทั้ง า อ ่าเ น ุรุษคนสุ ท้า ของเราเ

เธอทั้ง า อ ่าเ น
ุรุษคนสุ ท้า
ของเราเ

-บาลี ม. ม. ๑๓/๔๒ /๔ ๓.



อานนท์   ความขาดสูญแห่งกัลยาณวัตรนี้ มีในยุคแห่งบุรุษใด 
บุรุษนั้นชื่อว่า เปนบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลาย... เราขอกล่าวย�้ากะ
เธอว่า... เธอทั้ง า อ ่าเ น ุรุษคนสุ ท้า ของเราเ

เธอทั้ง า อ ่าเ น
ุรุษคนสุ ท้า
ของเราเ

-บาลี ม. ม. ๑๓/๔๒ /๔ ๓.
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พุทธวจน-หมวดธรรม

พุทธวจน-ปฎก



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	: 

ภาพท่ี	๑.๑

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน
พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



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	๑.๒



พุทธวจนะ มีปรากฏในหนังสอพ าวดาร	
กรุ ศรี ยธุยา	ภา าม ธ	 ล	 า ปล	 ึง่แตง่เปนภา ามคธ  
เพ่อเ ลมพระเกียรตเม่อสังคายนาในรัชกาลท่ี	๑ เปนหนังสอ  

 ก ต้น ั มีอย่ในวัดพระแก้ว กรุงพนมเป  ประเท
กมัพชา แปลเปนภา า ทย ดยพระยาพจนสนุทร คำานำาของ
หนงัสอเลม่นี ้เปนพระนพนธในสมเดจพระเจา้ รมวง เธอ  
กรมพระยาดำารงราชานภุาพ (ภาพที ่๒.๑ และภาพที ่๒.๒)

ภาพท่ี	๒.๑
คำ�อธิบ�ยภ�พ : ข้อความส่วนหนึ่งจากหนังสือ พงษาวดาร 

กรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ แล คำาแปล หน้า ๑ 

๒)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๑		

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน
พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



หนังสือ พงษาวดารกรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ แล คำาแปล
ท่ีมา	:	

ภาพท่ี	๒.๒
คำ�อธิบ�ยภ�พ : ข้อความส่วนหนึ่ง

จากหนังสือ พงษาวดารกรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ  
แล คำาแปล หน้า ๒



)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๔		

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พุทธวจน มีปรากฏในหนังสอ พระ า าสรรเสริ 	
พระธรรมวินัย พระราชนพนธในรัชกาลท่ี	๔ (ภาพท่ี .๑) 
และปรากฏในหนังสอ ประชุมพระราชนิพนธภา า าลี	
ในรัชกาลท่ี	๔ ภาค ๒ (ภาพท่ี .๒ และภาพท่ี . )

หนังสือ พระคา าสรรเสริญพระธรรมวินัย พระราชนิพนธ์ ในรัชกาลท่ี ๔ 
ทรงแปลเป็นภาษาไทยโดย สมเด็จพระสัง ราช วัดราชประดิษ  หน้า ๒๕

ท่ีมา	:	

ภาพท่ี	 .๑

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



พระ าทสมเดจพระจอมเกล้าเจ้าอย่หัว
รัชกาลท่ี  

ภาพท่ี	 .๒ ภาพท่ี	 .

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



พุทธวจน	มีปรากฏในหนังสอ พระราชวิจาร 	เทีย 	
ลัทธิพระพุทธศาสนาหินยานกั มหายาน	พระ าทสมเดจ	
พระจุลจ มเกล้าเจ้า ยหัว	ทร พระราชนิพนธ (ภาพท่ี .๑)   
ปรากฏในหนังสอ พระราชหั เล า	พระ าทสมเดจ	
พระจุลจ มเกล้าเจ้า ยหัว ทรงมี ปมากั  สมเดจ 
พระมหาสม เจ้า กรมพระยาวชร า ว รรส (ภาพที ่ .๒  
และภาพที่ . ) และปรากฏในหนังสอ พระราชดารัส	
ในพระ าทสมเดจพระจุลจ มเกล้าเจ้า ยหัว (ต้ังแต่  
พ. . ๒ ๑  ถึง พ. . ๒ ) จัดทำา ดย มลนธสมเดจ 
พระเทพรัตนราชสุดา (ภาพที่ . )

๔)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๕	

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พระ าทสมเดจพระจุลจอมเกล้าเจ้าอย่หัว
รัชกาลท่ี  

สมเดจพระมหาสม เจ้า 
กรมพระยาวชร า ว รรส

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



หนังสือ พระราชวิจารณ์ เทียบลัทธิพระพุทธศาสนาหินยานกับมหายาน  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ หน้า ๑๘ 

ท่ีมา	:	 

ภาพท่ี	๔.๑



ภาพท่ี	๔.๒ ภาพท่ี	๔.

ท่ีมา	: 
หนังสือ พระราชหัต เลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีไปมากับ  
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส หน้า ๑๐๒ และ ๑๐๙



ภาพท่ี	๔.๔

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



• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

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

พทุธวจนะ	มปีรากฏในราชกจจานเุ ก า เล่มท่ี   
วนัที ่  มนีาคม ๒  เรอ่ง รายงานการสรา้งพระ ตรป ก  
ดย พระเจ้า รมวง เธอ พระองคเจ้ากตยากรวรลัก   

กรมพระจันท ุรีน นาถ (ภาพที่ )

ภาพท่ี	๕

๕)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๗		

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	มปีรากฏในราชกจจานเุ ก า ั พเ   
วันท่ี ๑  พ จกายน ๒ ๒  เร่อง ประกา สังคายนา 
พระธรรมวนัยตรวจชำาระพระ ตรป ก (ภาพท่ี )

ภาพท่ี	

)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๙		

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน
พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



ธรรมว�ที ย่อมไม่กล่�วขัดแย้งกะใคร  ในโลก

ิกษุทั้งหล�ย   เร�ย่อมไม่กล่�วขัดแย้งกะโลก 
แต่โลกต่�งห�กย่อมกล่�วขัดแย้งต่อเร�. 
ิกษุทั้งหล�ย   ผู้เป็นธรรมว�ที ย่อมไม่กล่�วขัดแย้งกะใคร  ในโลก. 
ิกษุทั้งหล�ย   สิ่งใดที่บัณ ิตในโลกสมมติ รู้เหมือน  กัน  ว่�ไม่มี 

แม้เร�กกล่�วสิ่งนั้นว่�ไม่มี.
ิกษุทั้งหล�ย   สิ่งใดที่บัณ ิตในโลกสมมติว่�มี แม้เร�กกล่�วสิ่งนั้นว่�มี.

ิกษุทั้งหล�ย  
อะไรเล่� ที่บัณ ิตในโลกสมมติว่�ไม่มี และเร�กกล่�วว่�ไม่มี.

ิกษุทั้งหล�ย   รูป ที่เที่ยง ที่ยั่งยืน ที่เที่ยงแท้
ที่ไม่มีก�รแปรปรวนเป็นธรรมด�
บัณ ิตในโลกสมมติว่�ไม่มี
แม้เร�กกล่�วว่�ไม่มี.

ิกษุทั้งหล�ย   อะไรเล่� ที่บัณ ิตในโลกสมมติว่�มี และเร�กกล่�วว่�มี.

ิกษุทั้งหล�ย   รูป ที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์
มีก�รแปรปรวนเป็นธรรมด�
บัณ ิตในโลกสมมติว่�มี แม้เร�กกล่�วว่�มี.

 -บาลี . . ๑๗/๑๖ /๒๓ .



ผู้เรียกร้องห�ศ�สด�เพื่อคว�มเป็นศัตรู

อ�นนท์   ส�วกทั้งหล�ยเรียกร้องห�ศ�สด�เพื่อคว�มเป็นศัตรู
ไม่เรียกร้องเพื่อคว�มเป็นมิตร เป็นอย่�งไรเล่� ?

อ�นนท์   ในกรณีนี้ ศ�สด�ผู้เอนดู แสวงห�ประโยชน์เกื้อกูล
อ�ศัยคว�มเอนดูแล้ว จึงแสดงธรรมแก่ส�วกทั้งหล�ยว่�

สิ่งนี้เป็นไป เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกเธอทั้งหล�ย 
และสิ่งนี้กเป็นไป เพื่อคว�มสุขแก่พวกเธอทั้งหล�ย  ดังนี้เป็นต้น

ส�วกเหล่�นั้นของศ�สด� ไม่ งด้วยดี
ไม่เงี่ยหู ง ไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง

แต่แกล้งทำ�ให้ผิดจ�กคำ�สั่งสอนของศ�สด�ไปเสีย

อ�นนท์   ส�วกทั้งหล�ยอย่�งนี้แล ชื่อว่�

ผู้เรียกร้องห�ศ�สด� เพื่อคว�มเป็นศัตรู
ไม่เรียกร้องเพื่อคว�มเป็นมิตร.

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๒๔๔/๓๕๕.



กึง่กลางสัน 130 มม.
สัน 10 มม 

สัน 10  มม 

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

แนวเส้น หมวดธรรม 38 มม.

        แนวเส้น กึ่งกลางปกหน้า 104.25 มม.

แนวกึ่งกลางปกหลัง 65 มม.

+ทองกลาง

พุ ท ธ ว จ น
พุ ท ธ ว จ น

ฉบับ ๘

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

พุ ท
 ธ

 ว
 จ

 น
อินทรียสังวร

4 สี

อนิทรยีสงัวร
(ตามดู! ไม่ตามไป)

ผู้เรียกร้องหาศาสดาเพื่อความเป็นมิตร
อานนท์ !  สาวกทั้งหลายเรียกร้องหาศาสดาเพื่อความเป็นมิตร 

ไม่เรียกร้องเพื่อความเป็นศัตรู เป็นอย่างไรเล่า ? 
อานนท์ !  ในกรณีนี้ ศาสดาผู้เอ็นดู แสวงหาประโยชน์เกื้อกูล 

อาศัยความเอ็นดูแล้ว จึงแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายว่า 
“สิ่งนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกเธอทั้งหลาย 

และสิ่งนี้ก็เป็นไปเพื่อความสุขแก่พวกเธอทั้งหลาย” ดังนี้เป็นต้น 
สาวกเหล่านั้นของศาสดา ย่อมฟังด้วยดี ย่อมเงี่ยหูฟัง 

ย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง 
และไม่แกล้งทำาให้ผิดจากคำาสั่งสอนของศาสดา

อานนท์ !  สาวกทั้งหลายอย่างนี้แล  
ชื่อว่าผู้เรียกร้องหาศาสดาเพื่อความเป็นมิตร ไม่เรียกร้องเพื่อความเป็นศัตร ู
อานนท์ !  เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลาย 

จงเรียกร้องหาตถาคตเพื่อความเป็นมิตรเถิด 
อย่าเรียกร้องเพื่อความเป็นศัตรูเลย
ข้อนั้น จักเป็นไป เพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข 

แก่พวกเธอทั้งหลายเอง ตลอดกาลนาน.
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๒๔๔/๓๕๖-๗.


