
กึง่กลางสัน134.7 มม.

สัน 19.4มม 

สัน 19.4 มม 

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

        แนวเส้น กึ่งกลางปกหน้า 104.25 มม.

แนวเส้นล่าง 130 มม.

แนวกึ่งกลางปกหลัง 65 มม.

+สีทอง

ข้อมูลธรรมะนี้ จัดทำ�เพื่อประโยชน์ท�งก�รศึกษ�สู่ส�ธ�รณชนเป็นธรรมท�น ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้ได้รับก�รสงวนไว้ ในก�รจะจัดทำ�

หรือเผยแผ่ โปรดใช้คว�มละเอียดรอบคอบ เพ่ือรักษ�คว�มถูกต้องของข้อมูล ให้ขออนุญ�ตเป็นล�ยลักษณ์อักษรและปรึกษ�ด้�นข้อมูล

ในการจัดทำาเพื่อความสะดวกและประหยัด ติดต่อได้ที่ 
มูลนิธิพุทธโฆษณ์ โทร. ๐๘ ๒๒๒๒ ๕๗๙๐ - ๙๔ 

คุณศรช� โทร. ๐๘ ๑๕๑๓ ๑๖๑๑  คุณอ�รีวรรณ โทร. ๐๘ ๕๐๕๘ ๖๘๘๘
ติดต�มก�รเผยแผ่พระธรรมคำ�สอนต�มหลักพุทธวจน โดยพระอ�จ�รย์คึกฤทธ์ิ โสตฺถิผโล ได้ท่ี 

www.watnapp.com | media.watnapahpong.org | www.buddhakos.org
คลื่น ส.ว.พ. FM 91.0 MHz ทุกวันพระ เวล� 17.40 น.   
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ป้ัมทอง + ป้ัมรุ้ง H731-h4 สี

ภิกษุทัง้หลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่ง 
ที่เปลี่ยนแปลงได้เร็ว เหมือนจิต 

ภิกษุทัง้หลาย จิตเปลี่ยนแปลงได้เร็ว (ลหุปริวตฺตํ) เท่าใดนัน้ 
แม้จะอุปมาก็กระท�าได้ไม่ใช่ง่าย.

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๑๑/๔๙. 



กึง่กลางสัน134.7 มม.

สัน 19.4มม 

สัน 19.4 มม 

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

ในปกหน้า ในปกหลัง

แนวกึ่งกลาง 85  มม.

ภิกษุทัง้หลาย เปรียบเหมือนวานร
เมื่อเที่ยวไปในป่าใหญ่ 

ย่อมจับกิ่งไม้ ปล่อยกิ่งนัน้ จับกิ่งอื่น ปล่อยกิ่งที่จับเดิม 
เหนี่ยวกิ่งอื่นอีก เช่นนี้เรื่อยๆ ไป 

ภิกษุทัง้หลาย ฉันใดก็ฉันนัน้เหมือนกัน 
สิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้าง มโนบ้าง วิญญาณบ้าง 

ดวงหนึ่งเกิดขึ้น ดวงหนึ่งดับไป ตลอดวัน ตลอดคืน.

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๑๕/๒๓๒.

ภิกษุทัง้หลาย เปรียบเหมือนเรือนยอด หรือศาลาเรือนยอด 
มีหน้าต่างทางทิศตะวันออก 

อันเปิดไปทางทิศเหนือ หรือทิศใต้ก็ตาม 
เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นมา แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ส่องเข้าไป
ทางหน้าต่างแล้ว จะปรากฏอยู่ที่ส่วนไหนแห่งเรือนนัน้.

ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ  จะปรากฏทีฝ่าเรอืน ด้านทศิตะวนัตก พระเจ้าข้า.

ภิกษุทัง้หลาย  ถ้าฝาเรือนด้านทิศตะวันตกไม่มี
แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นัน้จะปรากฏที่ไหน.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  จะปรากฏที่พื้นดิน พระเจ้าข้า.

ภิกษุทัง้หลาย ถ้าพื้นดินไม่มี แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นัน้ 
จะปรากฏที่ไหน.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ จะปรากฏในน�้า พระเจ้าข้า.

ภิกษุทัง้หลาย ถ้าน�้าไม่มี แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นัน้ 
จะปรากฏที่ไหน.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั้น 

ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏแล้ว พระเจ้าข้า. …

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๒๕/๒๔๙.



พุทธวจนสถาบัน
ร่วมกันมุ่งม่ันศกึษา ปฏบัิต ิ เผยแผ่ค�าของตถาคต

พทุธวจน -หมวดธรรม
เปิดธรรมที่ถูกปิด

ฉบับ

๑๗
จิต มโน วิญญาณ



ค�ำอนุโมทนำ

ขออนุโมทนากับคณะงานธััมมะ ผู้จัดทำาหนังสือ 
พุทธวจน ฉบับ จิต มโน วิญญาณ ที่มีความตั้งใจและ 
มีเจตนาอันเป็นกุศล ในการเผยแผ่คำาสอนของตถาคต
อรหันตสัมมาสัมพุทธะท่ีออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์เอง 
ในการรวบรวมคำาสอนของตถาคต อันเก่ียวข้องกับเร่ืองของ  
จิต มโน วิญญาณ ว่ามีความเหมือนและความต่างกันอย่างไร 
ตามท่ีตถาคตได้ทรงบัญญัติ.

ด้วยเหตุอันดีที่ได้กระทำามาแล้วนี้ ขอจงเป็นเหตุ
ปัจจัยให้ผู้มีส่วนร่วมในการทำาหนังสือ และผู้ที่ได้อ่าน  
ได้ศึกษา ได้นำาไปปฏิบติั พงึสำาเร็จสมหวงั พบความเจรญิ
รุ่งเรืองของชีิวิตได้จริงในทางโลก และได้ดวงตาเห็นธรรม  
สำาเรจ็ผลยงันพิพาน สมดงัความปรารถนา ตามเหตปุจัจยั
ที่ได้สร้างมาอย่างดีแล้วด้วยเทอญ.

ขออนุโมทนา 

ภิกขุคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

พ ุท ธ ว จ น 
ฉบับ ๑๗  จิต มโน วิญญาณ

ข้อมูลธรรมะนี้ จัดท�ำเพื่อประโยชน์ทำงกำรศึกษำสู่สำธำรณชน

เป็นธรรมทำน

ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้ได้รับการสงวนไว้ 

ในการจะจัดทำาหรือเผยแผ่ โปรดใช้ความละเอียดรอบคอบ 

เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล ให้ขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

และปรึกษาด้านข้อมูลในการจัดทำาเพื่อความสะดวกและประหยัด

ติดต่อได้ที่ 

 มูลนิธิพุทธโฆษณ์ โทรศัพท์ ๐๘ ๒๒๒๒ ๕๗๙๐-๙๔

 มูลนิธิพุทธวจน โทรศัพท์ ๐๘ ๑๔๕๗ ๒๓๕๒

 คุณศรชา โทรศัพท์ ๐๘ ๑๕๑๓ ๑๖๑๑

 คุณอารีวรรณ โทรศัพท์ ๐๘ ๕๐๕๘ ๖๘๘๘

ปีที่พิมพ์ ๒๕๖๓

ศิลปกรรม อภิชญ์ บุศยศิริ, ปริญญา ปฐวินทรานนท์ 

จัดท�ำโดย มูลนิธิพุทธโฆษณ์

(เว็บไซต์ www.buddhakos.org)



ค�ำน�ำ

ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนวานร เมื่อเที่ยวไปใน

ป่าใหญ่ ย่อมจับก่ิงไม้ ปล่อยก่ิงน้ัน จับก่ิงอ่ืน ปล่อยก่ิงท่ีจับเดิม  

เหน่ียวก่ิงอ่ืนอีก เช่นน้ีเร่ือยๆ ไป ภิกษุท้ังหลาย ฉันใดก็ฉันน้ัน 

เหมือนกัน สิ่งที่เรียกกันว่า จิตบ้าง มโนบ้าง วิญญาณบ้าง  

ดวงหนึ่งเกิดขึ้น ดวงหนึ่งดับไป ตลอดวัน ตลอดคืน.

พุทธวจน ฉบับ จิต มโน วิญญาณ จึงเป็นการ

รวบรวมระเบียบวินัยของพระสุคต อันยังคงมีอยู่ในโลก  

เพื่อประโยชน์เก้ือกูลแก่ผู้ที่ได้เข้ามาศึกษา จะได้ทราบถึง

สัจจะความจริง ที่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะได้บอก  

แสดง บัญญัติ เปิดเผย จำาแนกแจกแจง กระทำาให้เข้าใจ 

ได้ง่ายซึ่ง จิต มโน วิญญาณ.

ชนเหลา่ใดถอืวา่เรือ่งนีค้วรฟงัควรเชือ่ ยอ่มจะทราบ

จิตนั้นตามความเป็นจริงว่า จิตนี้ผุดผ่อง (ปภสฺสรมิท) แต่ว่า

จิตนั้นแหละ เศร้าหมองแล้วด้วยอุปกิเลสที่จรมา และจิต 

เป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว (ลหุปริวตฺต) อันจะเป็นเหตุ

ให้เบ่ือหน่าย คลายกำาหนัด และปล่อยวางซ่ึงส่ิงท่ีเรียกกันว่า  

จิต มโน วิญญาณ.

วิญญาณเป็นปฏิจจสมุปปันนธรรม (ส่ิงท่ีอาศัยปัจจัยแล้ว

เกิดข้ึน) ถ้าเว้นจากปัจจัยแล้ว ความเกิดข้ึนแห่งวิญญาณย่อม 

ไม่มีดังน้ี วิญญาณอาศัยปัจจัยใดๆ เกิดข้ึน ก็ถึงความนับ 

ด้วยปัจจัยนั้นๆ วิญญาณอาศัยจักษุและรูปท้ังหลายเกิดข้ึน  

ก็ถึงความนับว่าจักษุวิญญาณ วิญญาณอาศัยโสตะและ 

เสียงทัง้หลายเกดิขึน้ กถ็งึความนบัวา่โสตวญิญาณ วญิญาณ 

อาศัยฆานะและกลิ่นท้ังหลายเกิดขึ้น ก็ถึงความนับว่า 

ฆานวิญญาณ วิญญาณอาศัยชิวหาและรสทั้งหลายเกิดขึ้น  

ก็ถึงความนับว่าชิวหาวิญญาณ วิญญาณอาศัยกายและ

โผฏฐัพพะทั้งหลายเกิดขึ้น ก็ถึงความนับว่ากายวิญญาณ 

วญิญาณอาศยัมโนและธรรมทัง้หลายเกดิขึน้ กถ็งึความนบัวา่ 

มโนวิญญาณ. 

เม่ือวิญญาณน้ัน ต้ังข้ึนเฉพาะ เจริญงอกงามแล้ว 

ความเกิดข้ึนแห่งภพใหม่ต่อไป (ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ) ย่อมมี.

เม่ือความเกิดข้ึนแห่งภพใหม่ต่อไปมีอยู่ ชาติ ชรามรณะ  

โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลาย จึงเกิดขึ้น

ครบถ้วน ความเกิดข้ึนพร้อมแห่งกองทุกข์ท้ังสิ้นนี้ ย่อมมี

ด้วยอาการอย่างนี้.



ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ สัตว์โลก จึงเกิดบ้าง จึงแก่บ้าง 

จึงตายบ้าง จึงจุติบ้าง จึงอุบัติบ้าง ความเวียนว่ายในวัฏฏะ 

ก็มีเพียงเท่านี้. 
ภิกษุท้ังหลาย ก็ถ้าว่าบุคคลย่อมไม่คิดถึงส่ิงใดด้วย 

ย่อมไม่ดำาริถึงส่ิงใดด้วย และย่อมไม่มีจิตฝังลงไปในส่ิงใดด้วย
ในกาลใด ในกาลนัน้ สิง่นัน้ยอ่มไมเ่ปน็อารมณเ์พือ่การตัง้อยู ่
แหง่วญิญาณไดเ้ลย เมือ่อารมณไ์มม่ ีความตัง้ขึน้เฉพาะแหง่
วิญญาณย่อมไม่มี. 

เม่ือวิญญาณน้ันไม่ต้ังข้ึนเฉพาะ ไม่เจริญงอกงามแล้ว 
เครื่องนำาไปสู่ภพใหม่ย่อมไม่มี เมื่อเครื่องนำาไปสู่ภพใหม่
ไมม่ ีการมาการไปย่อมไมม่ ีเมือ่การมาการไปไมม่ ีการเคลือ่น 
และการบังเกิดย่อมไม่มี. 

เมื่อการเคลื่อนและการบังเกิดไม่มี ชาติ ชรามรณะ 
โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะท้ังหลายต่อไปจึงดับส้ิน  
ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้  
ดังนี้แล.

คณะงานธัมมะ วัดนาป่าพง



อักษรย่อ

เพื่อควำมสะดวกแก่ผู้ที่ยังไม่เข้ำใจเรื่องอักษรย่อ

ที่ใช้หมำยแทนชื่อคัมภีร์ ซึ่งมีอยู่โดยมำก

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

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

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



สำรบัญ

จิต มโน วิญญำณ (พระสูตรท่ีควรทรำบ) 1
๑. จิต มโน วิญญาณ ดวงหน่ึงเกิดข้ึน ดวงหน่ึงดับไป ๒
๒. ทิฏฐิว่า จิต มโน วิญญาณ เป็นของเท่ียง ๙
๓. จิตดวงแรกเกิดข้ึน วิญญาณดวงแรกปรากฏ ๑๐
๔. ความเกิดแห่งจิตย่อมมี เพราะความเกิดแห่งนามรูป ๑๑
๕. ความเกิดข้ึนแห่งวิญญาณย่อมมี เพราะความเกิดข้ึนแห่งนามรูป ๑๒
๖. เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป ๑๔
๗. เพราะนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ ๑๗
๘. เพราะสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ ๒๖
๙. นามรูป ปัจจัยแห่งการบัญญัติ วิญญาณขันธ์ ๒๘

๑๐. วิญญาณ ต้ังอยู่ได้ในท่ีใด การก้าวลงแห่งนามรูป ก็มีอยู่ในท่ีน้ัน  
(อุปมาด้วยแสงกับฉาก)  

๓๐

๑๑. รายละเอียดของนามรูป ๓๖
๑๒. รายละเอียดของสังขาร (นัยท่ี ๑) ๓๗
๑๓. รายละเอียดของสังขาร (นัยท่ี ๒) ๓๘
๑๔. รายละเอียดของสังขาร (นัยท่ี ๓) ๓๙
๑๕. รายละเอียดของสังขาร (นัยท่ี ๔) ๔๑
๑๖. รายละเอียดของสังขาร (นัยท่ี ๕) ๔๓
๑๗. วิญญาณฐิติ (ท่ีต้ังอยู่ของวิญญาณ) ๔๙
๑๘. อารมณ์เพ่ือการต้ังอยู่แห่งวิญญาณ (นัยท่ี ๑)  ๕๒
๑๙. อารมณ์เพ่ือการต้ังอยู่แห่งวิญญาณ (นัยท่ี ๒) ๕๔
๒๐. อารมณ์เพ่ือการต้ังอยู่แห่งวิญญาณ (นัยท่ี ๓) ๕๖
๒๑. การต้ังอยู่ของวิญญาณ คือ การบังเกิดในภพใหม่  ๕๘

๒๒. การต้ังอยู่ของความเจตนา หรือความปรารถนา  
คือ การบังเกิดในภพใหม่  

๖๐

๒๓. ภพ ๓ ๖๒
๒๔. เคร่ืองนำาไปสู่ภพ ๖๓
๒๕. เหตุท่ีเรียกว่า “สัตว์”  ๖๔
๒๖. ผลท่ีไม่น่าปรารถนา หรือน่าปรารถนา  ๖๗

“จิต” ๖9
๒๗. จิต เปล่ียนแปลงได้เร็ว ๗๐
๒๘. จิต เป็นธรรมชาติกลับกลอก ๗๑
๒๙. จิต อบรมได้ ๗๓
๓๐. จิต ฝึกได้ ๗๖
๓๑. จิตผ่องใส ๗๙
๓๒. จิตประภัสสร ๘๑
๓๓. จิตผ่องแผ้ว ๘๒
๓๔. ผลของการไม่รักษา หรือรักษาจิต ๘๔
๓๕. ผลเม่ือจิตถึงความพินาศ ๘๖
๓๖. จิตตมโน จิตตสังกัปโป ๘๘
๓๗. อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นเคร่ืองรองรับจิต ๘๙
๓๘. เห็นจิตในจิต (นัยสติปัฏฐานสูตร) ๙๐
๓๙. เห็นจิตในจิต (นัยอานาปานสติสูตร) ๙๒
๔๐. จิตหลุดพ้น (นัยท่ี ๑) ๙๓
๔๑. จิตหลุดพ้น (นัยท่ี ๒) ๙๕
๔๒. จิตหลุดพ้น (นัยท่ี ๓) ๙๗
๔๓. จิตท่ีหลุดพ้นดีแล้ว ๙๙
๔๔. ผู้มีจิตอันหลุดพ้นแล้วด้วยดี ๑๐๓



๔๕. การเข้าไปหา เป็นความไม่หลุดพ้น  
การไม่เข้าไปหา เป็นความหลุดพ้น 

๑๐๔

๔๖. การน้อมใจเพ่ือตัดโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๑๐๖
๔๗. เหตุให้วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์  ๑๑๑
๔๘. ความแตกต่างระหว่าง อรหันตสัมมาสัมพุทธะ  

กับภิกษุปัญญาวิมุตติ 
๑๑๕

“มโน” 117
๔๙. มโน คือ ส่วนแห่งอายตนะภายใน ๑๑๘
๕๐. อกุศลธรรม-กุศลธรรม มีมโนเป็นหัวหน้า ๑๒๐
๕๑. ธรรมท้ังหลาย มีมโนเป็นหัวหน้า ๑๒๑
๕๒. มโนสังขาร (นัยท่ี ๑)  ๑๒๓
๕๓. มโนสังขาร (นัยท่ี ๒) ๑๒๕
๕๔. มโนวิตก  ๑๒๗
๕๕. กรรม ๔ แบบ (นัยท่ี ๑) ๑๒๙
๕๖. กรรม ๔ แบบ (นัยท่ี ๒) ๑๓๒
๕๗. กรรม ๔ แบบ (นัยท่ี ๓) ๑๓๔
๕๘. กรรม ๔ แบบ (นัยท่ี ๔) ๑๓๖
๕๙. กรรม ๔ แบบ (นัยท่ี ๕) ๑๓๘
๖๐. การได้อัตภาพ ๑๔๐
๖๑. เหตุให้เจริญไม่เส่ือม (อปริหานิยธรรม) ๑๔๕
๖๒. เหตุให้ระลึกถึง รัก เคารพ ไม่วิวาท  

และพร้อมเพรียงกัน (สาราณียธรรม) 
๑๔๗

๖๓. เหตุแห่งความแตกแยก ๑๔๙
๖๔. ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจย่อมมี ๑๕๑
๖๕. คนพาล-บัณฑิต (นัยท่ี ๑) ๑๕๓

๖๖. คนพาล-บัณฑิต (นัยท่ี ๒) ๑๕๕
๖๗. คนพาล-บัณฑิต (นัยท่ี ๓) ๑๕๗
๖๘. คนพาล-บัณฑิต (นัยท่ี ๔)  ๑๕๘
๖๙. ผลของกรรมท่ีไม่สม่ำาเสมอ-สม่ำาเสมอ ๑๕๙
๗๐. ผลของกรรมท่ีไม่สะอาด-สะอาด ๑๖๐
๗๑. ความไม่สะอาด-ความสะอาดทางกาย วาจา และใจ ๑๖๑

“วิญญำณ” 1๖9
๗๒. วิญญาณ ไม่ใช่ส่ิงท่ีท่องเท่ียว ๑๗๐
๗๓. วิญญาณ ไม่เท่ียง ๑๗๘
๗๔. วิญญาณ เป็นส่ิงท่ีเกิดดับ  ๑๘๔
๗๕. วิญญาณเป็นอนัตตา ๑๘๖
๗๖. ผลของผัสสะ ๑๘๗
๗๗. วิญญาณาหาร (อาหารของวิญญาณ)  ๑๙๓

“สังขตะ-อสังขตะ” 19๕
๗๘. ลักษณะของสังขตะ-อสังขตะ ๑๙๖
๗๙. สังขตธาตุ-อสังขตธาตุ ๑๙๘
๘๐. ธรรมชาติท่ีไม่ถูกอะไรทำา ไม่ถูกอะไรปรุง ๒๐๑
๘๑. ท่ีซ่ึง นามรูป ดับสนิทไม่มีเหลือ  ๒๐๓
๘๒. ส่ิงน้ันมีอยู่  ๒๐๖
๘๓. ช่ือว่านิพพาน อันบุคคลเห็นได้ยาก ๒๐๗
๘๔. นิพพานของคนตาบอด  ๒๐๘
๘๕. ยืนคนละท่ี เห็นคนละแบบ (นัยท่ี ๑)  ๒๑๓
๘๖. ยืนคนละท่ี เห็นคนละแบบ (นัยท่ี ๒)  ๒๑๘
๘๗. อุปาทานและท่ีต้ังแห่งอุปาทาน ๒๒๑
๘๘. ขันธ์ ๕ และอุปาทานขันธ์ ๕ ๒๒๓



1

๘๙. มูลรากของอุปาทานขันธ์ ๒๒๖
๙๐. อุปาทานกับอุปาทานขันธ์ ไม่ใช่อย่างเดียวกัน ๒๒๗
๙๑. สัญโญชน์และท่ีต้ังแห่งสัญโญชน์ ๒๒๘
๙๒. ความผูกติดกับอารมณ์ ๒๓๐
๙๓. กายก็ออก จิตก็ออก ๒๓๗
๙๔. อะไรคือกรรมเก่าและกรรมใหม่  ๒๓๙
๙๕. กายน้ี เป็น “กรรมเก่า”  ๒๔๒
๙๖. ลักษณะความเป็นอนัตตา ๒๔๔
๙๗. ขันธ์ ๕ ไม่เท่ียง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ๒๔๖
๙๘. เจริญสมาธิแล้ว จะรู้ได้ตามความเป็นจริงของขันธ์ ๕ ๒๕๐
๙๙. รู้ชัดอุปาทานขันธ์โดยปริวัฏฏ์ ๔ ๒๕๕

๑๐๐. ผู้ฉลาดในฐานะ ๗ ประการ ๒๖๓
๑๐๑. สัพเพ ธัมมา อนัตตา (นัยท่ี ๑)  ๒๗๒
๑๐๒. สัพเพ ธัมมา อนัตตา (นัยท่ี ๒) ๒๗๗
๑๐๓. ธรรมท้ังหลายท้ังปวง อันใครๆ ไม่ควรยึดม่ันถือม่ัน ๒๗๙
๑๐๔. อัตตามี หรือ อัตตาไม่มี ๒๘๑
๑๐๕. อัตถิตาและนัตถิตา ๒๘๒
๑๐๖. เหตุให้ไม่ปรินิพพานในทิฏฐธรรม ๒๘๕
๑๐๗. พรหมจรรย์ มีนิพพานเป็นท่ีสุด ๒๙๐
๑๐๘. ธรรมท้ังหลายท้ังปวง มีนิพพานเป็นท่ีสุด ๒๙๒

จิต มโน วิญญาณ  
(พระสูตรที่ควรทราบ)
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณ

 

เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณพุทธวจน - หมวดธรรม 

จึงไม่อาจจะเบื่อหน่าย ไม่อาจจะคลายกำาหนัด ไม่อาจจะ 
หลดุพ้นในสิง่ท่ีเรียกกนัวา่ จิตบ้าง มโนบ้าง วญิญาณบ้างนัน้ 
ได้เลย.

ภกิษท้ัุงหลาย ปถุชุนผู้มไิด้สดับ จะพงึเขา้ไปยดึถอื
เอารา่งกายอนัเปน็ท่ีประชุมแห่งมหาภตูทัง้ ๔ นี ้โดยความเป็น 
ตัวตนยังดีกว่า แต่จะเข้ำไปยึดถือเอำจิตโดยควำมเป็นตัวตน
ไมด่เีลย ขอ้นัน้เพราะเหตอุะไร เพราะเหตวุา่ รา่งกายอนั
เป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตทั้ง ๔ นี้ เมื่อดำารงอยู่ ปีหนึ่งบ้าง 
สองปีบ้าง สามปีบ้าง สี่ปีบ้าง ห้าปีบ้าง สิบปีบ้าง ยี่สิบปีบ้าง  
สามสิบปีบ้าง สี่สิบปีบ้าง ห้าสิบปีบ้าง ร้อยปีบ้าง เกินกว่า 
รอ้ยปบีา้ง กย็งัมปีรากฏ ภกิษุท้ังหลาย ส่วนส่ิงท่ีเ่รียกกนัว่ำ 
จติบำ้ง มโนบำ้ง วิญญำณบำ้งนัน้ ดวงหนึง่เกดิขึน้ ดวงหน่ึง 
ดับไป ตลอดวันตลอดคืน.

ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนวานร เมื่อเที่ยวไปใน
ป่าใหญ่ ย่อมจับก่ิงไม้ ปล่อยกิ่งนั้น จับกิ่งอื่น ปล่อยกิ่งที่ 
จับเดิม เหนี่ยวกิ่งอื่นอีก เช่นนี้เรื่อยๆ ไป ภิกษุทั้งหลาย 
ฉันใดก็ฉันน้ันเหมือนกัน สิ่งท่ี่เรียกกันว่าจิตบ้าง มโนบ้าง 
วิญญาณบ้าง ดวงหนึ่งเกิดขึ้น ดวงหนึ่งดับไป ตลอดวัน
ตลอดคืน.

จิต มโน วิญญำณ  
ดวงหนึ่งเกิดขึ้น ดวงหนึ่งดับไป

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๑๔/๒๓๐.

... ภิกษทุัง้หลาย ปถุชุนผูม้ไิดส้ดบั จะพงึเบือ่หนา่ย
ได้บ้าง คลายกำาหนัดได้บ้าง หลุดพ้นได้บ้าง ในร่างกายอัน
เป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตทั้ง ๔ น้ี ข้อน้ันเพราะเหตุอะไร  
ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุว่า ความเจริญก็ดี ความเสื่อมก็ดี  
การเกิดก็ดี การตายก็ดีของร่างกายอันเป็นท่ีประชุมแห่ง
มหาภูตท้ัง ๔ น้ี ยอ่มปรากฏ เพราะเหตุนัน้ปุถชุนผู้มิได้สดบั  
จึงเบื่อหน่ายได้บ้าง คลายกำาหนัดได้บ้าง หลุดพ้นได้บ้าง  
ในร่างกายนั้น.

ภกิษทุัง้หลาย สว่นสิง่ท่เีรยีกกนัวา่ จติบำ้ง มโนบำ้ง  
วิญญำณบ้ำง1 ปุถุชนผู้มิได้สดับ ไม่อาจจะเบ่ือหน่าย ไม่อาจจะ 
คลายกำาหนัด ไม่อาจจะหลุดพ้น จากสิ่งนั้นได้เลย ข้อน้ัน
เพราะเหตอุะไร เพราะเหตวุา่ สิง่ทีเ่รียกกนัวา่ จติเปน็ตน้นี ้ 
อันปุถุชนผู้มิได้สดับ ได้รวบรัดถือไว้ด้วยตัณหา ได้ยึดถือ
ด้วยทิฏฐิว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเรา 
ดังน้ีมาตลอดกาลช้านาน เพราะเหตุนั้นปุถุชนผู้มิได้สดับ 

๑. พระไตรปิฎกฉบับหลวง ได้แปลบทน้ีว่า แต่ตถาคตเรียกร่างกายอันเป็นท่ีประชุม
แห่งมหาภูตท้ัง ๔ น้ีว่า จิตบ้าง มโนบ้าง วิญญาณบ้าง. -ผู้รวบรวม

01 
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เพราะมีความดับแห่งผัสสะ จึงมีความดับแห่งเวทนา เพราะมี 
ความดับแห่งเวทนา จึงมีความดับแห่งตัณหา เพราะมี
ความดับแห่งตัณหา จึงมีความดับแห่งอุปาทาน เพราะมี 
ความดับแห่งอุปาทาน จึงมีความดับแห่งภพ เพราะมี 
ความดับแห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติ เพราะมีความดับ 
แห่งชาติน่ันแล ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัส 
อุปายาสะท้ังหลาย จึงดับส้ิน ความดับลงแห่งกองทุกข์ท้ังส้ินน้ี  
ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้.

ภิกษุทั้งหลาย อริยสำวกผู้ได้สดับ เห็นอยู่อย่างน้ี 
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูป ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนา ย่อม
เบือ่หนา่ยแม้ในสญัญา ยอ่มเบ่ือหน่ายแมใ้นสงัขารทัง้หลาย  
ย่อมเบ่ือหน่ายแม้ในวิญญาณ เม่ือเบ่ือหน่าย ย่อมคลาย
กำาหนัด เพราะคลายกำาหนัด ย่อมหลุดพ้น เม่ือหลุดพ้นแล้ว  
ย่อมมีญาณหย่ังรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว เธอย่อมรู้ชัดว่า ชาติส้ินแล้ว  
พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำาได้ทำาเสร็จแล้ว กิจอื่น 
ที่จะต้องทำาเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีก ดังนี้.

อีกสตูรหน่ึง -บาล ีนทิาน. ส.ํ ๑๖/๑๑๖/๒๓๕. ไดต้รสัชว่งตน้
โดยมีข้อความเหมือนกันกับสูตรข้างบนน้ีแต่ต่างกันท่ีอุปมา ซ่ึงภายหลังจาก 
ตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย ส่วนสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้าง มโนบ้าง วิญญาณบ้าง 
ดวงหน่ึงเกิดข้ึน ดวงหน่ึงดับไป ตลอดวันตลอดคืน ได้ตรัสอุปมาต่างไปดังน้ี.

ภิกษุทั้งหลาย อริยสำวกผู้ได้สดับ ย่อมกระทำาไว้
ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดี ซ่ึงปฏิจจสมุปบาทน่ันเทียว 
ดงัน้ีวา่ เมือ่สิง่นีม้ ีสิง่นีย่้อมม ี เพราะความเกดิขึน้แหง่สิง่นี ้ 
ส่ิงน้ีจึงเกิดข้ึน เม่ือส่ิงน้ีไม่มี ส่ิงน้ีย่อมไม่มี เพราะความดับไป 
แห่งสิ่งนี้ ส่ิงนี้จึงดับไป ได้แก่สิ่งเหล่าน้ีคือ เพราะมีอวิชชา
เป็นปัจจัย จึงมีสังขารทั้งหลาย เพราะมีสังขารเป็นปัจจัย 
จึงมีวิญญาณ เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป  
เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ เพราะมีสฬายตนะ 
เป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา 
เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา เพราะมีตัณหาเป็น
ปัจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ 
เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ เพราะมีชาติเป็นปัจจัย 
ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะท้ังหลาย  
จึงเกิดข้ึนครบถ้วน ความเกิดข้ึนพร้อมแห่งกองทุกข์ท้ังส้ินน้ี  
ยอ่มมดีว้ยอาการอย่างนี ้ เพราะความจางคลายดับไปโดย
ไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียว จึงมีความดับแห่งสังขาร 
เพราะมีความดับแห่งสังขาร จึงมีความดับแห่งวิญญาณ 
เพราะมีความดับแห่งวิญญาณ จึงมีความดับแห่งนามรูป 
เพราะมีความดับแห่งนามรูป จึงมีความดับแห่งสฬายตนะ 
เพราะมีความดับแห่งสฬายตนะ จึงมีความดับแห่งผัสสะ  
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ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเพราะไม้สองอัน 

เสียดสีกันจึงเกิดไออุ่น เกิดความร้อน แต่ถ้าแยกไม้ 

ท้ังสองอันน้ันแหละออกเสียจากกัน ไออุ่นซึ่งเกิดจากการ

เสยีดสกีนันัน้ ยอ่มดบั ยอ่มสงบไป แมฉ้นัใด ภกิษทุัง้หลาย 

ข้อน้ีก็ฉันน้ัน เพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ต้ังแห่งสุขเวทนา 

จึงเกิดสุขเวทนาขึ้น เพราะความดับแห่งผัสสะอันเป็นที่ต้ัง 

แห่งสุขเวทนานั้นแหละ เวทนาใดท่ีเกิดขึ้นเพราะอาศัย

ผัสสะอันเป็นท่ีตั้งแห่งสุขเวทนา สุขเวทนานั้นย่อมดับ  

ยอ่มสงบไป เพราะอาศยัผสัสะอนัเป็นท่ีต้ังแหง่ทกุขเวทนา 

จงึเกดิทกุขเวทนาขึน้ เพราะความดบัแหง่ผสัสะอนัเปน็ทีต่ัง้

แห่งทุกขเวทนาน้ันแหละ เวทนาใดที่เกิดขึ้นเพราะอาศัย

ผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนา ทุกขเวทนานั้นย่อมดับ 

ยอ่มสงบไป เพราะอาศยัผสัสะอนัเปน็ทีต่ัง้แหง่อทกุขมสขุ- 

เวทนา จึงเกิดอทุกขมสุขเวทนาข้ึน เพราะความดับแห่ง 

ผสัสะอันเปน็ท่ีตัง้แหง่อทกุขมสขุเวทนานัน้แหละ เวทนาใด

ทีเ่กดิขึน้เพราะอาศยัผสัสะอันเปน็ทีต้ั่งแห่งอทกุขมสขุเวทนา 

อทุกขมสุขเวทนานั้นย่อมดับ ย่อมสงบไป.

ภิกษุทั้งหลาย อริยสำวกผู้ได้สดับ ย่อมกระทำาไว้ 

ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดี ซ่ึงปฏิจจสมุปบาทน่ันเทียว 

ดังน้ีว่า เมื่อสิ่งน้ีมี สิ่งน้ีย่อมมี เพราะความเกิดขึ้นแห่ง 

สิ่งน้ี สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เม่ือสิ่งน้ีไม่มี สิ่งนี้ย่อมไม่มี เพราะ

ความดับไปแห่งสิ่งนี้ ส่ิงนี้จึงดับไป เพราะอาศัยผัสสะอัน

เป็นทีต่ัง้แห่งสุขเวทนา จึงเกดิสุขเวทนาขึน้ เพราะความดบั 

แห่งผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานั้นแหละ เวทนาใด

ท่ีเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนา  

สขุเวทนานัน้ยอ่มดบั ยอ่มสงบไป เพราะอาศยัผสัสะอันเปน็

ท่ีตัง้แหง่ทกุขเวทนา จงึเกดิทกุขเวทนาขึน้ เพราะความดบั 

แห่งผัสสะอันเป็นที่ต้ังแห่งทุกขเวทนานั้นแหละ เวทนาใด 

ที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนา 

ทุกขเวทนาน้ันย่อมดับ ย่อมสงบไป เพราะอาศัยผัสสะอัน

เป็นที่ต้ังแห่งอทุกขมสุขเวทนา จึงเกิดอทุกขมสุขเวทนาขึ้น  

เพราะความดบัแหง่ผัสสะอนัเปน็ทีต่ัง้แหง่อทกุขมสุขเวทนา

นั้นแหละ เวทนาใดที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็น 

ที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนา อทุกขมสุขเวทนานั้นย่อมดับ  

ย่อมสงบไป.
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ทิฏฐิว่ำ จิต มโน วิญญำณ  
เป็นของเที่ยง

-บาลี สี. ที. ๙/๒๘/๓๔. 

… อนึ่ง ในฐานะท่ี ๔ สมณพราหมณ์ผู้เจริญอาศัย
อะไร ปรารภอะไร จึงมีทิฏฐิว่า บางอย่างเท่ียง บางอย่าง
ไม่เท่ียง แล้วบัญญัติอัตตาและโลกว่า บางอย่างเท่ียง  
บางอย่างไม่เที่ยง.

ภกิษทุัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณบ์างคนในโลกนี ้ 
เป็นนักตรึก เป็นนักค้นคิด กล่าวแสดงปฏิภาณของตน 
ตามทีต่รกึได ้ตามทีค่น้คดิได้อยา่งนีว้า่ สิง่ทีเ่รยีกกันวา่ตากดี็  
หูก็ดี จมูกก็ดี ลิ้นก็ดี กายก็ดี นี้ได้ช่ือว่าอัตตา เป็นของ 
ไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน ไม่คงทน มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา 
สว่นสิง่ทีเ่รยีกกนัวำ่จติบำ้ง มโนบำ้ง วญิญำณบำ้ง นีช้ือ่ว่ำ 
อัตตำ เป็นของเที่ยง ยั่งยืน คงทน มีควำมไม่แปรปรวน
เป็นธรรมดำ จะตั้งอยู่เที่ยงเสมอไปเช่นนั้นทีเดียว. 

ภิกษุท้ังหลาย นี้เป็นฐานะที่ ๔ ซ่ึงสมณพราหมณ์
พวกหนึ่งอาศัยแล้ว ปรารภแล้ว จึงมีทิฏฐิว่า บางอย่างเที่ยง 
บางอยา่งไม่เทีย่ง ยอ่มบญัญตัอิตัตาและโลกวา่ บางอยา่งเทีย่ง  
บางอย่างไม่เที่ยง.

0๒ ภิกษุทั้งหลาย อริยสำวกผู้ได้สดับ เห็นอยู่อย่างนี้ 
ยอ่มเบือ่หนา่ยแมใ้นรปู ยอ่มเบือ่หนา่ยแมใ้นเวทนา ย่อม
เบือ่หน่ายแม้ในสญัญา ยอ่มเบือ่หนา่ยแมใ้นสงัขารทัง้หลาย  
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลาย
กำาหนัด เพราะคลายกำาหนัด ย่อมหลุดพ้น เม่ือหลุดพ้นแล้ว  
ย่อมมีญาณหย่ังรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว เธอย่อมรู้ชัดว่า ชาติส้ินแล้ว  
พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำาได้ทำาเสร็จแล้ว กิจอ่ืน 
ที่จะต้องทำาเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีก ดังนี้.
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ควำมเกิดแห่งจิตย่อมมี  
เพรำะควำมเกิดแห่งนำมรูป

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๔๖/๘๑๙.

ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงความเกิดและความดับ
แห่งสติปัฏฐาน ๔ เธอทั้งหลายจงฟัง.

ภิกษุท้ังหลาย ก็ความเกิดแห่งกายเป็นอย่างไร  
ความเกิดแห่งกายย่อมมี เพราะความเกิดแห่งอาหาร  
ความดับแห่งกายย่อมมี เพราะความดับแห่งอาหาร

ความเกิดแห่งเวทนาย่อมมี เพราะความเกิดแห่ง
ผสัสะ ความดบัแห่งเวทนายอ่มม ีเพราะความดบัแหง่ผสัสะ 

ควำมเกิดแห่งจิตย่อมมี เพรำะควำมเกิดแห่ง 
นำมรูป ความดบัแหง่จติยอ่มม ีเพราะความดบัแหง่นามรปู  
(นามรูปสมุทยา จิตฺตสฺส สมุทโย นามรูปนิโรธา จิตฺตสฺส อตฺถงฺคโม)

ควำมเกิดแห่งธรรมย่อมมี เพรำะควำมเกิดแห่ง
มนสิกำร ความดับแห่งธรรมย่อมมี เพราะความดับแห่ง
มนสิการ (มนสิการสมุทยา ธมฺมาน สมุทโย มนสิการนิโรธา ธมฺมาน 

อตฺถงฺคโม).

04 
จิตดวงแรกเกิดขึ้น  
วิญญำณดวงแรกปรำกฏ

-บาลี มหา. วิ. ๔/๑๘๗/๑๔๑.

... ภิกษทุัง้หลาย จติดวงแรกใดเกดิแล้วในครรภ์
แหง่มำรดำ วญิญำณดวงแรกปรำกฏแลว้ อาศยัจติดวงแรก  
วิญญาณดวงแรกนั้นนั่นแหละ เป็นความเกิดของสัตว์นั้น.

ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้อุปสมบทกุลบุตร
มีอายุครบ ๒๐ ปี ทั้งอยู่ในครรภ์.

บทนี้ มีบาลีอย่างนี้

ย ภิกฺขเว มาตุ กุจฺฉิสฺมึ ปม จิตฺต อุปฺปนฺน ปม 
วิฺำณ ปำตุภูต ตทปุาทาย สาวสสฺ ชาต ิอนชุานาม ิภกิขฺเว 
คพฺภวีส อุปสมฺปาเทตุนฺติ.

0๓ 
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ภิกษุท้ังหลาย ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด 
เหล่าหนึ่ง รู้ชัดแล้วซึ่งวิญญาณอย่างนี้ รู้ชัดแล้วซึ่งความ 
เกิดขึ้นแห่งวิญญาณอย่างนี้ รู้ ชัดแล้วซึ่งความดับแห่ง
วิญญาณอย่างน้ี รู้ชัดแล้วซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่ง
วิญญาณอย่างน้ี แล้วปฏิบัติเพื่อความเบ่ือหน่าย เพื่อความ 
คลายกำาหนัด เพื่อความดับแห่งวิญญาณ สมณะหรือ
พราหมณ์เหล่าน้ันช่ือว่าปฏิบัติดีแล้ว ชนเหล่าใดปฏิบัติดีแล้ว  
ชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมหยั่งลงในธรรมวินัยนี้.

ภิกษุท้ังหลาย ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด 
เหล่าหนึ่ง รู้ชัดแล้วซึ่งวิญญาณอย่างนี้ รู้ชัดแล้วซึ่งความ 
เกิดขึ้นแห่งวิญญาณอย่างนี้ รู้ ชัดแล้วซึ่งความดับแห่ง
วิญญาณอย่างน้ี รู้ชัดแล้วซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่ง
วญิญาณอยา่งนี ้แลว้เปน็ผูห้ลดุพน้ เพราะเบ่ือหน่าย เพราะ
คลายกำาหนัด เพราะความดับ เพราะไม่ถือมั่นในวิญญาณ 
สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นช่ือว่าหลุดพ้นดีแล้ว สมณะ
หรอืพราหมณเ์หลา่ใดหลดุพน้ดีแลว้ สมณะหรอืพราหมณ์
เหล่านั้นเป็นเกพลี สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเป็นเกพลี 
วัฏฏะย่อมไม่มีแก่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น.

ควำมเกิดขึ้นแห่งวิญญำณย่อมมี  
เพรำะควำมเกิดขึ้นแห่งนำมรูป

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๗๕/๑๑๗.

ภิกษุท้ังหลาย ก็วิญญาณเป็นอย่างไร ภิกษุท้ังหลาย  
หมู่แห่งวิญญาณ ๖ เหล่านี้ คือ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ 
ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ  
ภิกษุท้ังหลาย น้ีเรียกว่าวิญญาณ ควำมเกิดข้ึนแห่งวิญญำณ 
ย่อมมี เพรำะควำมเกิดขึ้นแห่งนำมรูป ความดับแห่ง
วิญญาณย่อมมี เพราะความดับแห่งนามรูป อริยมรรคอัน 
ประกอบดว้ยองค ์๘ นีน้ัน่เอง เป็นขอ้ปฏบิตัใิหถ้งึควำมดับ 
แห่งวิญญำณ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา 
สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และ
สัมมาสมาธิ. 

ภกิษทุัง้หลาย สขุโสมนสัใดๆ อาศยัวิญญาณเกดิขึน้  
นีเ้ปน็คณุแหง่วิญญำณ (อสัสาทะ) วญิญาณไมเ่ทีย่ง เปน็ทกุข ์ 
มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา นี้เป็นโทษแห่งวิญญำณ  
(อาทนีวะ) การกำาจดัฉนัทราคะ การละฉนัทราคะในวญิญาณ1  
นี้เป็นอุบำยเครื่องสลัดออกแห่งวิญญำณ (นิสสรณะ).

๑. ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับฉันทราคะ ได้ที่หน้า 22๑ และ 228. -ผู้รวบรวม

0๕ 
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อานนท์ เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ นั่นแหละคือเหตุ 
นั่นแหละคือนิทาน นั่นแหละคือสมุทัย นั่นแหละคือปัจจัย 
ของนามรูป นั้นคือวิญญำณ.

อานนท์ ก็คำาน้ีว่า เพราะนามรูปเป็นปัจจัย จึงมี
วิญญาณ ดังนี้ เป็นคำาที่เรากล่าวแล้ว.

อานนท์ เธอต้องทราบความข้อนี้ โดยปริยาย 
ดังต่อไปนี้ เหมือนท่ีเรากล่าวไว้แล้วว่า เพรำะนำมรูป 
เป็นปัจจัย จึงมีวิญญำณ.

อานนท์ ถ้าหากว่าวิญญาณ ไม่ได้มีท่ีต้ังอาศัยใน
นามรปูแลว้ ความเกดิข้ึนพรอ้มแหง่ทกุข ์คอื ชาต ิชรา มรณะ 
ต่อไป จะปรากฏได้ไหม. 

ไม่ได้เลย พระเจ้าข้า.

อานนท์ เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ นั่นแหละคือเหตุ 
นั่นแหละคือนิทาน นั่นแหละคือสมุทัย นั่นแหละคือปัจจัย
ของวิญญาณ นั้นคือนำมรูป.

อานนท์ ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ สัตว์โลกจึงเกิดบ้าง  
จึงแก่บ้าง จึงตายบ้าง จึงจุติบ้าง จึงอุบัติบ้าง ทางแห่ง 
การเรียก (อธวิจน) ก็มีเพยีงเทา่นี ้ ทางแหง่การพดูจา (นริตุตฺ)ิ  

เพรำะวิญญำณเป็นปัจจัย  
จึงมีนำมรูป

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๗๔/๖๐.

… อานนท์ ก็คำานี้ว่า เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย  
จึงมีนามรูปดังนี้ เป็นคำาที่เรากล่าวแล้ว. 

อานนท์ เธอต้องทราบความข้อนี้ โดยปริยาย 
ดังต่อไปนี้ เหมือนที่เรากล่าวไว้แล้วว่า เพรำะวิญญำณ 
เป็นปัจจัย จึงมีนำมรูป. 

อานนท์ ถ้าหากว่าวิญญาณไม่ก้าวลงในท้องแห่ง
มารดา นามรูปจะก่อตัวขึ้นมาในท้องแห่งมารดาได้ไหม. 

ไม่ได้เลย พระเจ้าข้า.

อานนท์ ถ้าหากว่าวิญญาณก้าวลงในท้องแห่ง 
มารดาแล้ว สลายลงเสีย นามรูปจะบังเกิดขึ้นเพื่อความ 
เป็นอย่างนี้ได้ไหม. 

ไม่ได้เลย พระเจ้าข้า.

อานนท์ ถ้าหากว่าวิญญาณของเด็กอ่อนที่เป็น
ชายหรือเป็นหญิงก็ตาม ขาดความสืบต่อ นามรูปจะถึงซึ่ง 
ความเจริญ ความงอกงาม ความไพบูลย์ได้ไหม. 

ไม่ได้เลย พระเจ้าข้า.

0๖ 
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เพรำะนำมรูปเป็นปัจจัย  
จึงมีวิญญำณ

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๒๖/๒๕๐.

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

ภิกษุท้ังหลาย เรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่า เมื่อ
อะไรหนอมีอยู่ ชราและมรณะจึงมี เพราะอะไรเป็นปัจจัย  
จงึมชีราและมรณะ เพราะการทำาในใจโดยแยบคายของเรานัน้  
จึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่า เมื่อชาตินั่นแหละมีอยู่ ชราและ
มรณะจึงมี เพราะมีชาติเป็นปัจจัย จึงมีชราและมรณะ.

ภิกษุท้ังหลาย เรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่า เมื่อ
อะไรหนอมีอยู่ ชาติจึงมี เพราะอะไรเป็นปัจจัย จึงมีชาติ 
เพราะการทำาในใจโดยแยบคายของเราน้ัน จึงได้รู้แจ้งด้วย
ปัญญาว่า เมื่อภพนั่นแหละมีอยู่ ชาติจึงมี เพราะมีภพเป็น
ปัจจัย จึงมีชาติ.

07 ก็มเีพยีงเทา่นี ้ ทางแหง่การบญัญตั ิ(ปญญฺตตฺ)ิ กม็เีพียงเท่าน้ี 
เรือ่งท่ีจะตอ้งรูด้้วยปญัญา (ปญญฺาวจร) กม็เีพยีงเทา่น้ี ความ
เวียนว่ายในวัฏฏะก็มีเพียงเท่านี้ นามรูปพร้อมทั้งวิญญาณ
ตั้งอยู่ เพื่อการบัญญัติซึ่งความเป็นอย่างนี้.

(ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของนามรูป และที่ต้ังของ

วิญญาณได้ที่หน้า ๓๖ และ 49. -ผู้รวบรวม)



1918

เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณพุทธวจน - หมวดธรรม 

จึงมีวิญญาณ เพราะการทำาในใจโดยแยบคายของเราน้ัน  
จึงได้ รู้แจ้งด้วยปัญญาว่า เมื่อนำมรูปนั่นแหละมีอยู่  
วิญญำณจึงม ี เพรำะมีนำมรูปเป็นปัจจัย จึงมีวิญญำณ.

ภิกษุท้ังหลาย ความรู้แจ้งนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่า 
วิญญำณนี ้ยอ่มเวียนกลบัมำ ไมไ่ปพน้จำกนำมรปูไดเ้ลย  
ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้สตัวโ์ลกจึงเกดิบ้าง จึงแกบ้่าง จึงตายบ้าง  
จึงจุติบ้าง จึงอุบัติบ้าง กล่าวคือ เพรำะมีนำมรูปเป็นปัจจัย 
จึงมีวิญญำณ เพรำะมีวิญญำณเป็นปัจจัย จึงมีนำมรูป  
เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ เพราะมีสฬายตนะ 
เป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา 
เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา เพราะมีตัณหาเป็น
ปัจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ 
เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ เพราะมีชาติเป็นปัจจัย  
ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลาย  
จึงเกิดข้ึนครบถ้วน ความเกิดข้ึนพร้อมแห่งกองทุกข์ท้ังส้ินน้ี  
ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.

ภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง 
ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟัง 
มากอ่นวา่ ความเกดิขึน้พรอ้ม (สมทุโย) ความเกดิขึน้พรอ้ม 
(สมุทโย) ดังนี้.

… เมื่ออุปาทานนั่นแหละมีอยู่ ภพจึงมี เพราะมี
อุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ.

… เมือ่ตณัหานัน่แหละมอียู ่อปุาทานจงึม ี เพราะมี
ตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน.

… เมื่อเวทนานั่นแหละมีอยู่ ตัณหาจึงมี เพราะมี
เวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา.

… เมื่อผัสสะนั่นแหละมีอยู่ เวทนาจึงมี เพราะมี 
ผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา.

… เมือ่สฬายตนะน่ันแหละมอียู ่ผสัสะจงึม ี เพราะม ี
สฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ.

… เมือ่นามรปูนัน่แหละมอียู ่สฬายตนะจงึมี เพราะม ี
นามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ.

ภิกษุทั้งหลาย เรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่า  
เมื่ออะไรหนอมีอยู่ นามรูปจึงมี เพราะอะไรเป็นปัจจัย  
จึงมีนามรูป เพราะการทำาในใจโดยแยบคายของเรานั้น  
จึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่า เมื่อวิญญำณนั่นแหละมีอยู่  
นำมรูปจึงม ี เพรำะมีวิญญำณเป็นปัจจัย จึงมีนำมรูป.

ภิกษุทั้งหลาย เรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่า  
เม่ืออะไรหนอมีอยู่ วิญญาณจึงมี เพราะอะไรเป็นปัจจัย  
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… เม่ือสฬายตนะนั่นแหละไม่มี ผัสสะจึงไม่มี 
เพราะมีความดับแห่งสฬายตนะ จึงมีความดับแห่งผัสสะ.

… เม่ือนามรูปนั่นแหละไม่มี สฬายตนะจึงไม่มี 
เพราะมีความดับแห่งนามรูป จึงมีความดับแห่งสฬายตนะ.

ภิกษุท้ังหลาย เรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่า เมื่อ
อะไรหนอไมม่ ีนามรปูจงึไมม่ ี เพราะอะไรดับ นามรปูจงึดับ  
เพราะการทำาในใจโดยแยบคายของเราน้ัน จึงได้รู้แจ้งด้วย
ปัญญาว่า เมื่อวิญญำณนั่นแหละไม่มี นำมรูปจึงไม่มี 
เพรำะมคีวำมดบัแหง่วญิญำณ จึงมคีวำมดบัแหง่นำมรปู.

ภิกษุท้ังหลาย เราน้ันได้มีความคิดอย่างน้ีว่า เม่ือ
อะไรหนอไม่มี วิญญาณจึงไม่มี เพราะอะไรดับ วิญญาณจึงดับ  
เพราะการทำาในใจโดยแยบคายของเราน้ัน จึงได้รู้แจ้งด้วย
ปัญญาว่า เมื่อนำมรูปน่ันแหละไม่มี วิญญำณจึงไม่มี 
เพรำะมคีวำมดบัแหง่นำมรปู จงึมคีวำมดบัแหง่วญิญำณ. 

ภิกษุท้ังหลาย ความรู้แจ้งน้ีได้เกิดข้ึนแก่เราว่า 
หนทางเพ่ือการตรัสรู้น้ี เราได้บรรลุแล้ว ได้แก่ส่ิงเหล่าน้ีคือ 
เพราะมีความดับแห่งนามรูป จึงมีความดับแห่งวิญญาณ 
เพราะมีความดับแห่งวิญญาณ จึงมีความดับแห่งนามรูป 
เพราะมีความดับแห่งนามรูป จึงมีความดับแห่งสฬายตนะ 

ภิกษุทั้งหลาย เรานั้นได้มีความคิดอย่างน้ีว่า เม่ือ
อะไรหนอไม่มีอยู่ ชราและมรณะจึงไม่มี เพราะอะไรดับ 
ชราและมรณะจึงดับ เพราะการทำาในใจโดยแยบคาย 
ของเรานั้น จึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่า เมื่อชาตินั่นแหละไม่มี  
ชราและมรณะจึงไม่มี เพราะความดับแห่งชาติ จึงมี 
ความดับแห่งชราและมรณะ.

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

… เมื่ออุปาทานนั่นแหละไม่มี ภพจึงไม่มี เพราะมี
ความดับแห่งอุปาทาน จึงมีความดับแห่งภพ.

… เมือ่ตณัหานัน่แหละไมมี่ อปุาทานจงึไมม่ ี เพราะมี 
ความดับแห่งตัณหา จึงมีความดับอุปาทาน.

… เมือ่เวทนานัน่แหละไมม่ ีตณัหาจงึไมม่ ี เพราะมี
ความดับแห่งเวทนา จึงมีความดับแห่งตัณหา.

… เมื่อผัสสะนั่นแหละไม่มี เวทนาจึงไม่มี เพราะม ี
ความดับแห่งผัสสะ จึงมีความดับแห่งเวทนา.
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พระราชา หรือแก่มหาอำามาตย์ของพระราชาว่า ขอเดชะ  
ขอพระองค์จงทรงทราบเถิด ข้าพระพุทธเจ้าเมื่อเที่ยวไปใน
ปา่ทึบ ไดพ้บรอยทางซ่ึงเปน็หนทางเกา่ทีม่นษุยใ์นกาลกอ่น
เคยใชเ้ดนิทางแลว้ เขาจงึเดนิตามทางนัน้ไป เมือ่เดินไปตาม
ทางนั้นอยู่ ได้พบซากนครอันเป็นราชธานีโบราณซ่ึงมนุษย์
ทั้งหลายในกาลก่อนเคยอยู่อาศัยมา เป็นที่สมบูรณ์ด้วย
สวน ป่าไม้ สระโบกขรณี ซากกำาแพงล้อม ล้วนน่ารื่นรมย์  
ขอพระองค์โปรดทรงปรับปรุงที่นั้นให้เป็นพระนครเถิด.

ภกิษทุัง้หลาย ลำาดับนัน้ พระราชาหรอืมหาอำามาตย ์
ของพระราชา จึงปรับปรงุสถานทีน่ัน้ขึน้เปน็นคร สมยัต่อมา 
นครน้ันได้กลายเป็นนครที่มั่งคั่งและรุ่งเรือง มีประชาชน
เป็นอันมาก เกล่ือนกล่นด้วยมนุษย์ และเป็นนครท่ีถึงแล้ว
ซึง่ความเจรญิไพบลูย์ นีฉ้นัใด ภกิษทุัง้หลาย ขอ้นีก้ฉั็นนัน้ 
เราไดพ้บรอยทางซึง่เปน็หนทางเกา่ทีพ่ระสมัมาสมัพทุธเจา้ 
ทั้งหลายในกาลก่อนเคยทรงดำาเนินแล้ว ภิกษุทั้งหลาย  
ก็รอยทางซึง่เปน็หนทางเกา่ทีพ่ระสมัมาสมัพทุธเจา้ทัง้หลาย 
ในกาลก่อนเคยทรงดำาเนินแล้วนั้นเป็นอย่างไร คือหนทาง
อันประกอบด้วยองค์ ๘ อันประเสริฐนี้นั่นเอง กล่าวคือ 
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ 

เพราะมีความดับแห่งสฬายตนะ จึงมีความดับแห่งผัสสะ  
เพราะมีความดับแห่งผัสสะ จึงมีความดับแห่งเวทนา 
เพราะมีความดับแห่งเวทนา จึงมีความดับแห่งตัณหา 
เพราะมีความดับแห่งตัณหา จึงมีความดับแห่งอุปาทาน  
เพราะมีความดับแห่งอุปาทาน จึงมีความดับแห่งภพ เพราะมี 
ความดับแห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติ เพราะมีความดับแห่ง 
ชาตนิัน่แล ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนสัอปุายาสะ
ทัง้หลาย จงึดบัสิน้ ความดบัลงแหง่กองทกุขท์ัง้สิน้นี ้ย่อมม ี
ได้ด้วยอาการอย่างนี้.

ภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง
ได้เกิดข้ึนแล้วแก่เรา ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟัง 
มาก่อนว่า ความดับ (นิโรธ) ความดับ (นิโรธ) ดังนี้.

ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษเมื่อเท่ียวไปใน 
ปา่ทบึ ไดพ้บรอยทางซึง่เปน็หนทางเกา่ทีม่นษุยใ์นกาลกอ่น
เคยใชเ้ดนิทางแลว้ เขาจงึเดนิตามทางนัน้ไป เมือ่เดินไปตาม
ทางนั้นอยู่ ได้พบซากนครอันเป็นราชธานีโบราณซึ่งมนุษย์
ทั้งหลายในกาลก่อนเคยอยู่อาศัยมา เป็นที่สมบูรณ์ด้วย
สวน ป่าไม้ สระโบกขรณี ซากกำาแพงล้อม ล้วนน่ารื่นรมย์ 
ภิกษุทั้งหลาย ลำาดับนั้น บุรุษคนนั้นจึงเข้าไปกราบทูลแก่
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เม่ือดำาเนินไปตามหนทางนั้นอยู่ เรำได้รู้ชัดซ่ึง
สงัขำรทัง้หลำย เหตเุกดิขึน้แห่งสงัขาร ความดับแหง่สงัขาร  
และได้รู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติอันให้ถึงความดับแห่งสังขาร. 

ภกิษท้ัุงหลาย ครัน้ไดรู้ช้ดัซึง่หนทางนัน้แลว้ เราจงึ 
ได้บอกแก่พวกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาทั้งหลาย.

ภิกษุทั้งหลาย พรหมจรรย์ของเราจึงได้ตั้งมั่นและ 
รุ่งเรือง แผ่ไพศาล เป็นที่รู้ของชนอันมาก เป็นปึกแผ่น 
แน่นหนา จนกระทัง่เทวดาและมนษุยท์ัง้หลาย กป็ระกาศได้
เป็นอย่างดี ดังนี้.

สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ นี้แหละ
รอยทางซ่ึงเป็นหนทางเก่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย
ในกาลก่อนเคยทรงดำาเนินแล้ว เรานั้นก็ได้ดำาเนินแล้วไป
ตามหนทางนั้น. 

เมื่อดำาเนินไปตามหนทางนั้นอยู่ เรำได้รู้ชัดซึ่งชรำ
และมรณะ เหตุเกิดขึ้นแห่งชราและมรณะ ความดับแห่ง
ชราและมรณะ และได้รู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติอันให้ถึงความดับ
แห่งชราและมรณะ. 

เมื่อดำาเนินไปตามหนทางน้ันอยู่ เราได้รู้ชัดซ่ึงชาติ 
เหตเุกิดขึน้แหง่ชาต ิความดบัแหง่ชาต ิและไดรู้ช้ดัข้อปฏบิตัิ
อันให้ถึงความดับแห่งชาติ.

… เรำได้รู้ชัดซึ่งภพ …
... เรำได้รู้ชัดซึ่งอุปำทำน …
... เรำได้รู้ชัดซึ่งตัณหำ …
... เรำได้รู้ชัดซึ่งเวทนำ …
... เรำได้รู้ชัดซึ่งผัสสะ …
... เรำได้รู้ชัดซึ่งสฬำยตนะ …
... เรำได้รู้ชัดซึ่งนำมรูป …
... เรำได้รู้ชัดซึ่งวิญญำณ …
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เพราะมีชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ โสกะปริเทวะ 
ทุกขะโทมนัสอุปายาสะท้ังหลาย จึงเกิดข้ึนครบถ้วน ความ
เกดิขึน้พรอ้มแหง่กองทกุขท์ัง้สิน้นี ้ยอ่มมดีว้ยอาการอยา่งนี.้ 

เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชาน้ัน 
น่ันเทียว จึงมีความดับแห่งสังขาร

เพราะมีความดับแห่งสังขาร จึงมีความดับแห่งวิญญาณ
เพราะมีความดับแห่งวิญญาณ จึงมีความดับแห่งนามรูป
เพราะมีความดับแห่งนามรูป จึงมีความดับแห่งสฬายตนะ 
เพราะมีความดับแห่งสฬายตนะ จึงมีความดับแห่งผัสสะ
เพราะมีความดับแห่งผัสสะ จึงมีความดับแห่งเวทนา
เพราะมีความดับแห่งเวทนา จึงมีความดับแห่งตัณหา
เพราะมีความดับแห่งตัณหา จึงมีความดับแห่งอุปาทาน
เพราะมีความดับแห่งอุปาทาน จึงมีความดับแห่งภพ
เพราะมีความดับแห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติ
เพราะมีความดับแห่งชาติน่ันแล ชรามรณะ โสกะปริเทวะ  

ทุกขะโทมนัสอุปายาสะท้ังหลายจึงดับส้ิน ความดับลงแห่งกองทุกข์ 
ท้ังส้ินน้ี ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างน้ี ดังน้ี.

น้ีแลอริยญายธรรม อันอริยสาวกน้ันเห็นแจ้งแทงตลอด 
ด้วยปัญญา.

เพรำะสังขำรเป็นปัจจัย  
จึงมีวิญญำณ

-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๑๙๗/๙๒.

...ก็อริยญายธรรม อันอริยสาวกนั้นเห็นแจ้ง 
แทงตลอดด้วยปัญญาเป็นอย่างไร. 

คหบดี อรยิสาวกในธรรมวนิยันี ้ยอ่มพจิารณาเหน็
อยา่งนีว้า่ เมือ่สิง่นีม้ ีสิง่นีย่้อมม ีเพราะความเกดิขึน้แหง่สิง่นี ้
สิ่งน้ีจึงเกิดขึ้น เมื่อส่ิงนี้ไม่มี สิ่งนี้ย่อมไม่มี เพราะความดับ
แห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป ได้แก่สิ่งเหล่านี้ คือ 

เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขารทั้งหลาย 
เพรำะมีสังขำรเป็นปัจจัย จึงมีวิญญำณ 
เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป
เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ 
เพราะมีสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ 
เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา 
เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา 
เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน 
เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ 
เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ 

0๘ 
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ภิกษุ วิญญำณอย่างใดอย่างหน่ึง ท้ังท่ีเป็นอดีต 
อนาคต หรอืปจัจุบนัก็ตาม เปน็ภายในหรอืภายนอกกต็าม 
หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม อยู่ใน 
ที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตาม นี้เรียกว่าวิญญำณขันธ.์

ภกิษ ุ ขนัธท้ั์งหลาย ยอ่มมช่ืีอเรยีกวา่ขันธ ์ด้วยเหตุ
เพียงเท่านี้.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการ
บญัญตัริปูขนัธ ์ อะไรหนอเปน็เหตเุป็นปจัจยัแหง่การบญัญตัเิวทนาขนัธ ์
อะไรหนอเปน็เหตเุปน็ปจัจยัแหง่การบญัญตัสิญัญาขนัธ ์ อะไรหนอเปน็
เหตเุปน็ปจัจัยแหง่การบญัญัตสิงัขารขนัธ ์ อะไรหนอเป็นเหตเุป็นปัจจยั 
แห่งการบัญญัติวิญญาณขันธ์.

ภิกษุ มหำภูตรูป 4 เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการ
บญัญัตริปูขนัธ ์ ผสัสะ1เปน็เหตุเปน็ปจัจยัแหง่การบัญญติั
เวทนำขันธ ์ ผัสสะเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการบัญญัติ
สัญญำขันธ์ ผัสสะเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการบัญญัติ
สังขำรขันธ์ นำมรูปเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการบัญญัติ
วิญญำณขันธ.์

๑. ดูเพ่ิมเติมเก่ียวกับผัสสะได้ท่ีหน้า ๑๗8 และ ๑8๗ และดูรายละเอียดเพ่ิมเติม
ของขันธ์ท้ัง ๕ ได้ท่ีหน้า 2๕๕. -ผู้รวบรวม

นำมรูป ปัจจัยแห่งกำรบัญญัติ  
วิญญำณขันธ์

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๑๐๒/๑๒๓.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขันธ์ทั้งหลายมีชื่อเรียกว่าขันธ์ได้ด้วย
เหตุเท่าไร.

ภิกษุ รูปอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง  ทั้งที่เป็นอดีต 
อนำคต หรอืปจัจบุนัก็ตำม เป็นภำยในหรือภำยนอกกต็ำม  
หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม อยู่ใน 
ที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตาม นี้เรียกว่ารูปขันธ.์

ภิกษุ เวทนำอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต 
อนาคต หรอืปจัจุบนักต็าม เปน็ภายในหรือภายนอกก็ตาม 
หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม อยู่ใน 
ที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตาม นี้เรียกว่าเวทนำขันธ.์ 

ภิกษุ สัญญำอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต 
อนาคต หรอืปจัจุบนักต็าม เปน็ภายในหรือภายนอกก็ตาม 
หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม อยู่ใน 
ที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตาม นี้เรียกว่าสัญญำขันธ.์

ภิกษุ สังขำรอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งท่ีเป็นอดีต 
อนาคต หรอืปจัจุบนักต็าม เปน็ภายในหรือภายนอกก็ตาม 
หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม อยู่ใน 
ที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตาม นี้เรียกว่าสังขำรขันธ.์ 

09 
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วิญญำณ ตั้งอยู่ได้ในที่ใด  
กำรก้ำวลงแห่งนำมรูป ก็มีอยู่ในท่ีน้ัน  
(อุปมำด้วยแสงกับฉำก) 

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๒๒/๒๔๕.

ภิกษุทั้งหลาย อาหาร ๔ อย่างเหล่านี้ เป็นไปเพื่อ
ความดำารงอยู่ของสัตว์ผู้เกิดแล้ว หรือเพื่ออนุเคราะห์แก่
เหล่าสัตว์ผู้แสวงหาที่เกิด อำหำร 4 อย่ำงนั้นมีอะไรบ้าง  
คอื กวฬีกำรำหำร (อาหารคอืคำาขา้ว) ทีห่ยาบบา้ง ละเอียดบา้ง  
อาหารที่สองคือผัสสะ อาหารที่สามคือมโนสัญเจตนำ 
อาหารที่สี่คือวิญญำณ ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แลอาหาร  
๔ อย่าง เป็นไปเพ่ือความดำารงอยู่ของสัตว์ผู้เกิดแล้ว  
หรือเพื่ออนุเคราะห์แก่เหล่าสัตว์ผู้แสวงหาที่เกิด.

ภิกษทุัง้หลาย ถำ้มีรำคะ มีนนัท ิมีตัณหำ ในอำหำร 
คือค�ำข้ำวแล้ว วิญญาณก็ตั้งอยู่ได้ เจริญงอกงามอยู่ได้ใน
อาหารคอืคำาขา้วนัน้ วญิญำณตัง้อยูไ่ด ้เจรญิงอกงำมอยูไ่ด้
ในที่ใด กำรก้ำวลงแห่งนำมรูป (นามรูปสฺส อวกฺกนฺติ) ก็มีใน 
ทีน่ัน้ การกา้วลงแหง่นามรปูมใีนทีใ่ด ความเจรญิแหง่สงัขาร
ทัง้หลายกม็ใีนทีน่ัน้ ความเจรญิแหง่สงัขารทัง้หลายมีในท่ีใด  
การเกดิในภพใหมต่อ่ไปกม็ใีนทีน่ัน้ การเกดิในภพใหมต่อ่ไป 

10 
มีในท่ีใด ชาต ิชราและมรณะต่อไปกม็ใีนทีน่ัน้ ชาติ ชราและ
มรณะต่อไปมีในท่ีใด เราเรียกที่นั้นว่า เป็นที่มีควำมโศก  
มีธุลี และมีควำมคับแค้น.

ภกิษท้ัุงหลาย ถ้ามีราคะ มีนันทิ มีตัณหา ในอาหารคือ 
ผสัสะแลว้ วญิญาณก็ตัง้อยูไ่ด้ เจรญิงอกงามอยูไ่ด้ ในอาหาร 
คือผัสสะน้ัน วิญญาณตั้งอยู่ได้ เจริญงอกงามอยู่ได้ในท่ีใด 
การก้าวลงแห่งนามรูปก็มีในท่ีน้ัน … เราเรียกท่ีน้ันว่า เป็นที่มี
ความโศก มีธุลี และมีความคับแค้น.

ภกิษท้ัุงหลาย ถ้ามีราคะ มีนันทิ มีตัณหา ในอาหารคือ 
มโนสญัเจตนำแลว้ วญิญาณกต็ัง้อยู่ได ้เจรญิงอกงามอยูไ่ด ้ 
ในอาหารคือมโนสัญเจตนานั้น วิญญาณตั้งอยู่ได้ เจริญ
งอกงามอยู่ได้ในที่ใด การก้าวลงแห่งนามรูปก็มีในที่นั้น …  
เราเรยีกทีน้ั่นวา่ เป็นทีม่คีวามโศก มธีลุ ีและมคีวามคบัแคน้.

ภิกษท้ัุงหลาย ถา้มรีาคะ มนีนัท ิมตีณัหา ในอาหาร
คือวิญญำณแล้ว วิญญาณก็ตั้งอยู่ได้ เจริญงอกงามอยู่ได้ 
ในอาหารคือวิญญาณนั้น วิญญาณตั้งอยู่ได้ เจริญงอกงาม
อยู่ได้ในที่ใด การก้าวลงแห่งนามรูปก็มีในที่นั้น การก้าวลง
แห่งนามรูปมีในที่ใด ความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายก็มีใน
ท่ีนั้น ความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายมีในที่ใด การเกิดใน
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ภพใหมต่อ่ไปก็มใีนท่ีนัน้ การเกดิในภพใหมต่่อไปมีในท่ีใด  
ชาติ ชราและมรณะต่อไปก็มีในที่นั้น ชาติ ชราและมรณะ 
ตอ่ไปมใีนทีใ่ด เราเรยีกทีน่ัน้วา่ เปน็ทีม่คีวามโศก มธีลุ ีและ
มีความคับแค้น.

ภกิษทุัง้หลาย เปรยีบเหมอืนเมือ่มนี้ำายอ้ม คือ คร่ัง 
ขมิน้ สเีขียว หรอืสบีานเยน็ ชา่งยอ้มหรือชา่งเขยีนกส็ามารถ
เขียนรูปสตรีหรือรูปบุรุษ ลงที่แผ่นกระดาน หรือฝาผนัง 
หรือที่ผืนผ้าซึ่งเกลี้ยงเกลาได้ครบทุกส่วน แม้ฉันใด

ภกิษุทัง้หลาย ข้อน้ีก็ฉันน้ัน ถ้ามีราคะ มีนันทิ มีตัณหา  
ในอาหารคือคำาข้าวแล้ว วิญญาณก็ต้ังอยู่ได้ เจริญงอกงามอยู่ได้ 
ในอาหารคอืคำาขา้วนัน้ วญิญาณตัง้อยูไ่ด ้เจริญงอกงามอยูไ่ด ้
ในท่ีใด การกา้วลงแหง่นามรูปก็มใีนทีน่ัน้ … เราเรียกทีน่ัน้ว่า  
เป็นที่มีความโศก มีธุลี และมีความคับแค้น.

ภกิษท้ัุงหลาย ถ้ามีราคะ มีนันทิ มีตัณหา ในอาหารคือ 
ผสัสะแลว้ วญิญาณกต้ั็งอยูไ่ด ้เจรญิงอกงามอยู่ได ้ในอาหาร
คือผัสสะนั้น …

ภกิษท้ัุงหลาย ถ้ามีราคะ มีนันทิ มีตัณหา ในอาหารคือ 
มโนสัญเจตนาแล้ว วิญญาณก็ตั้งอยู่ได้ เจริญงอกงามอยู่ได้  
ในอาหารคือมโนสัญเจตนานั้น …

ภิกษท้ัุงหลาย ถา้มรีาคะ มนีนัท ิมตีณัหา ในอาหาร
คือวิญญาณแล้ว วิญญาณก็ต้ังอยู่ได้ เจริญงอกงามอยู่ได้  
ในอาหารคือวิญญาณนั้น …

ภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนเรือนยอดหรือศาลา
เรือนยอด มีหน้าต่างทางทิศตะวันออกอันเปิดไปทาง 
ทิศเหนือ หรือทิศใตก็้ตาม เมือ่ดวงอาทติยข์ึน้มา แสงสวา่ง 

(รสมฺ)ิ แหง่ดวงอาทิตย์ส่องเข้าไปทางหนา้ต่างแลว้ จะปรากฏ 
อยู่ที่ส่วนไหนแห่งเรือนนั้น.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ จะปรากฏที่ฝาเรือน ด้านทิศตะวันตก 

พระเจ้าข้า.

ภิกษุท้ังหลาย ถ้าฝาเรือนด้านทิศตะวันตกไม่มี  
แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั้น จะปรากฏที่ไหน.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ จะปรากฏที่พื้นดิน พระเจ้าข้า.

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าพื้นดินไม่มี แสงสว่างแห่ง 
ดวงอาทิตย์นั้น จะปรากฏที่ไหน.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ จะปรากฏในน้ํา พระเจ้าข้า.

ภิกษท้ัุงหลาย ถ้าน้ำาไม่มี แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์น้ัน  
จะปรากฏที่ไหน.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั้น ย่อมเป็น
สิ่งที่ไม่ปรากฏแล้ว พระเจ้าข้า.
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ภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้ก็ฉันนั้น ถ้ำไม่มีรำคะ ไม่มี
นนัท ิไมม่ตีณัหำ ในอำหำรคอืค�ำขำ้วแลว้ วญิญาณก็ตัง้อยู่
ไม่ได้ เจริญงอกงามไม่่ได้ในอาหารคือคำาข้าวนั้น วิญญำณ
ตั้งอยู่ไม่ได้ เจริญงอกงำมไม่ได้ในที่ใด กำรก้ำวลงแห่ง
นำมรูปก็ไม่มีในที่นั้น การก้าวลงแห่งนามรูปไม่มีในท่ีใด 
ความเจริญแห่งสังขารท้ังหลายก็ไม่มีในที่นั้น ความเจริญ
แห่งสังขารทั้งหลายไม่มีในที่ใด การเกิดในภพใหม่ต่อไปก็
ไม่มีในที่นั้น การเกิดในภพใหม่ต่อไปไม่มีในที่ใด ชาติ ชรา
และมรณะตอ่ไปกไ็มม่ใีนทีน่ัน้ ชาต ิชราและมรณะตอ่ไปไมม่ี
ในทีใ่ด เราเรยีกทีน่ัน้วา่ เปน็ทีไ่มม่คีวำมโศก ไมม่ธุีล ีและ
ไม่มีควำมคับแค้น.

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าไม่มีราคะ ไม่มีนันทิ ไม่มีตัณหา 
ในอาหารคือผัสสะแล้ว วิญญาณก็ต้ังอยู่ไม่ได้ เจริญงอกงาม
ไม่่ได้ในอาหารคือผัสสะน้ัน วิญญาณต้ังอยู่ไม่ได้ เจริญงอกงาม
ไม่ได้ในที่ใด การก้าวลงแห่งนามรูป ก็ไม่มีในที่นั้น …

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าไม่มีราคะ ไม่มีนันทิ ไม่มีตัณหา 
ในอาหารคือมโนสัญเจตนำแล้ว วิญญาณก็ตั้งอยู่ไม่ได้  
เจริญงอกงามไม่่ได้ในอาหารคือมโนสัญเจตนาน้ัน วิญญาณ 
ต้ังอยู่ไม่ได้ เจรญิงอกงามไมไ่ดใ้นทีใ่ด การกา้วลงแหง่นามรปู  

ก็ไม่มีในที่นั้น …

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าไม่มีราคะ ไม่มีนันทิ ไม่มีตัณหา 
ในอาหารคือวิญญำณแล้ว วิญญาณก็ต้ังอยู่ไม่ได้ เจริญ
งอกงามไม่ไ่ด้ในอาหารคอืวญิญาณนัน้ วญิญาณตัง้อยูไ่มไ่ด ้ 
เจริญงอกงามไม่ได้ในที่ใด การก้าวลงแห่งนามรูปก็ไม่มีใน
ท่ีน้ัน การก้าวลงแห่งนามรูปไม่มีในที่ใด ความเจริญแห่ง
สงัขารท้ังหลายกไ็มม่ใีนทีน้ั่น ความเจรญิแห่งสังขารทัง้หลาย
ไม่มีในท่ีใด การเกดิในภพใหมต่อ่ไปกไ็มม่ใีนทีน่ัน้ การเกดิ
ในภพใหม่ต่อไปไม่มีในทีใ่ด ชาติ ชราและมรณะต่อไปกไ็มมี่
ในท่ีนัน้ ชาต ิชราและมรณะตอ่ไปไมม่ใีนทีใ่ด เราเรยีกทีน่ัน้ 
ว่า เป็นที่ไม่มีความโศก ไม่มีธุลี และไม่มีความคับแค้น.
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รำยละเอียดของนำมรูป
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๕๑/๘๙.

ภกิษทุัง้หลาย กน็ามรปูเปน็อยา่งไร เวทนำ สญัญำ 
เจตนำ ผัสสะ มนสิกำร นีเ้รียกว่ำนำม มหำภูตทั้งสีด่้วย  
รูปท่ีอำศัยมหำภูตท้ังส่ีด้วย น้ีเรียกว่ำรูป นามน้ีด้วย รูปน้ีด้วย  
ยอ่มมดีว้ยอาการอยา่งน้ี ภกิษทุัง้หลาย นีเ้รยีกวำ่ นำมรปู.

ความเกิดขึ้นแห่งนามรูปย่อมมี เพราะความเกิดขึ้น
แห่งวิญญาณ ความดับแห่งนามรูปย่อมมี เพราะความดับ
แห่งวิญญาณ อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ นี้นั่นเอง 
เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงควำมดับแห่งนำมรูป คือ สัมมาทิฏฐิ 
สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ 
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ.

11 รำยละเอียดของสังขำร (นัยที่ 1)

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๕๑/๘๙.

ภิกษุทั้งหลาย ก็สังขารทั้งหลายเป็นอย่างไร. 
ภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลาย ๓ อย่างเหล่านี้ คือ 

กำยสังขำร (ความปรุงแต่งทางกาย) วจีสังขำร (ความปรุงแต่ง

ทางวาจา) จติตสงัขำร (ความปรงุแตง่ทางจิต) ภกิษทุัง้หลาย 
เหล่านี้เรียกว่า สังขำรทั้งหลำย.

ความเกิดขึ้นแห่งสังขารย่อมมี เพราะความเกิดขึ้น
แห่งอวิชชา ความดับแห่งสังขารย่อมมี เพราะความดับ
แห่งอวิชชา อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ นี้นั่นเอง  
เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงควำมดับแห่งสังขำร คือ สัมมาทิฏฐิ 
สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ 
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ.

1๒ 
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รำยละเอียดของสังขำร (นัยที่ ๒)

-บาลี มู. ม. ๑๒/๕๕๐/๕๐๙.

ข้าแต่พระแม่เจ้า ก็สังขารทั้งหลายเป็นอย่างไร.

อาวุโสวิสาขะ สังขำรทั้งหลำย ๓ อย่างเหล่านี้ คือ 
กำยสังขำร วจีสังขำร จิตตสังขำร.

ข้าแต่พระแม่เจ้า ก็กายสังขารเป็นอย่างไร วจีสังขารเป็น
อย่างไร จิตตสังขารเป็นอย่างไร.

อาวุโสวิสาขะ ลมหำยใจเข้ำและลมหำยใจออก 
เป็นกำยสังขำร วิตกและวิจำร เป็นวจีสังขำร สัญญำ
และเวทนำ เป็นจิตตสังขำร

ข้าแต่พระแม่เจ้า ก็เพราะเหตุอะไร ลมหายใจเข้าและ 
ลมหายใจออก จึงเปน็กายสงัขาร เพราะเหตอุะไรวติกและวจิาร จึงเปน็
วจีสังขาร เพราะเหตุอะไรสัญญาและเวทนา จึงเป็นจิตตสังขาร.

อาวุโสวิสาขะ ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเหล่าน้ี  
เป็นธรรมมีในกาย เนื่องด้วยกาย ดังนั้นลมหายใจเข้าและ 
ลมหายใจออกจึงเป็นกายสังขาร บุคคลย่อมคิด ย่อมพิจารณา 
ก่อนแล้วจึงเปล่งวาจา ดังนั้นวิตกและวิจารจึงเป็นวจีสังขาร 
สัญญาและเวทนา เป็นธรรมมีในจิต เนื่องด้วยจิต ดังนั้น
สัญญาและเวทนาจึงเป็นจิตตสังขาร. …

(อีกสูตรหนึ่ง -บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๓๖๐/๕๖๐. ก็มีการอธิบาย
โดยนัยเดียวกัน แต่เป็นการสนทนากันของสาวก. -ผู้รวบรวม)

1๓ รำยละเอียดของสังขำร (นัยที่ ๓)

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๑๕๓/๔๖๒.

ภกิษทุัง้หลาย บคุคล ๓ จำาพวกนี ้มปีรากฏอยูใ่นโลก  
๓ จำาพวกเป็นอย่างไร.

(๑) ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี ย่อม
ปรุงแต่งกำยสังขำรท่ีมีควำมเบียดเบียน ย่อมปรุงแต่ง 
วจสีงัขำรทีม่คีวำมเบยีดเบยีน ย่อมปรงุแตง่มโนสงัขำรทีม่ ี
ควำมเบียดเบียน คร้ันเขาทำาความปรุงแต่งอย่างน้ีแล้ว ย่อม 
เข้าถึงโลกที่มีความเบียดเบียน ผัสสะที่มีความเบียดเบียน
ย่อมถูกต้องเขา ซึ่งเป็นผู้เข้าถึงโลกท่ีมีความเบียดเบียนน้ัน 
เขาอันผัสสะที่มีความเบียดเบียนถูกต้องแล้ว ย่อมได้เสวย 
เวทนำอนัมคีวำมเบยีดเบยีน เปน็ทกุขโ์ดยสว่นเดยีว ดงัเชน่  
พวกสัตว์นรก. 

(๒) ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี ย่อม
ปรงุแต่งกำยสงัขำรทีไ่มม่คีวำมเบยีดเบยีน ย่อมปรุงแต่ง
วจีสังขำรท่ีไม่มีควำมเบียดเบียน ย่อมปรุงแต่งมโนสังขำรท่ี
ไม่มีควำมเบียดเบียน คร้ันเขาทำาความปรุงแต่งอย่างน้ีแล้ว  
ย่อมเข้าถึงโลกท่ีไม่มีความเบียดเบียน ผัสสะที่ไม่มีความ
เบียดเบียน ย่อมถูกต้องเขา ซ่ึงเป็นผู้เข้าถึงโลกท่ีไม่มีความ

14 
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เบียดเบียนน้ัน เขาอันผัสสะท่ีไม่มีความเบียดเบียนถูกต้องแล้ว  
ย่อมได้เสวยเวทนำอันไม่มีควำมเบียดเบียน เป็นสุข 
โดยส่วนเดียว ดังเช่น พวกเทวดำสุภกิณหะ. 

(๓) ภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี ย่อม
ปรุงแต่งกำยสังขำรท่ีมีควำมเบียดเบียนบ้ำง ไม่มี
ควำมเบียดเบียนบ้ำง ย่อมปรุงแต่งวจีสังขำรท่ีมีควำม 
เบียดเบียนบ้ำง ไม่มีควำมเบียดเบียนบ้ำง ย่อมปรุงแต่ง
มโนสังขำรท่ีมีควำมเบียดเบียนบ้ำง ไม่มีควำมเบียดเบียนบ้ำง  
คร้ันเขาทำาความปรุงแต่งอย่างนี้แล้ว ย่อมเข้าถึงโลกที่มี
ความเบียดเบียนบ้าง ไม่มีความเบียดเบียนบ้าง ผัสสะท่ีมี 
ความเบียดเบียนบ้าง ไม่มีความเบียดเบียนบ้าง ย่อมถูกต้องเขา  
ซึ่งเป็นผู้เข้าถึงโลกท่ีมีความเบียดเบียนบ้าง ไม่มีความ
เบียดเบียนบ้าง เขาอันผัสสะที่มีความเบียดเบียนบ้าง ไม่มี
ความเบยีดเบยีนบา้ง ถกูตอ้งแลว้ ยอ่มได้เสวยเวทนำอนัม ี
ควำมเบยีดเบยีนบำ้ง ไมม่คีวำมเบยีดเบยีนบำ้ง อนัเปน็สขุ 
และทกุขเ์จือปนกัน ดังเชน่ มนษุยท์ัง้หลำย เทวดำบำงพวก  
และสัตว์พวกวินิบำตบำงพวก. 

ภิกษทุัง้หลาย บคุคล ๓ จำาพวกเหลา่นีแ้ล มปีรากฏ
อยู่ในโลก.

รำยละเอียดของสังขำร (นัยที่ 4)

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๗๔/๑๑๖.

ภิกษุทั้งหลาย กส็ังขำรทั้งหลำยเป็นอย่างไร.
ภิกษุท้ังหลาย หมู่แห่งเจตนา ๖ เหล่าน้ี คือ 

สัญเจตนำในรูป สัญเจตนำในเสียง สัญเจตนำในกลิ่น  
สัญเจตนำในรส สัญเจตนำในโผฏฐัพพะ สัญเจตนำในธรรม  
ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าสังขารทั้งหลาย.

ควำมเกิดข้ึนแห่งสังขำรย่อมมี เพรำะควำมเกิดข้ึน 
แห่งผัสสะ ควำมดับแห่งสังขำรย่อมมี เพรำะควำมดับ
แห่งผัสสะ อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ นี้นั่นเอง  
เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงควำมดับแห่งสังขำร คือ สัมมาทิฏฐิ 
สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ 
สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ.

ภิกษุท้ังหลาย ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึง  
รูช้ดัแลว้ซึง่สงัขารอย่างนี ้รูชั้ดแลว้ซ่ึงความเกดิข้ึนแห่งสงัขาร
อย่างนี้ รู้ชัดแล้วซึ่งความดับแห่งสังขารอย่างนี้ รู้ชัดแล้วซึ่ง
ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสังขารอย่างน้ี แล้วปฏิบัติเพื่อ
ความเบื่อหน่าย เพื่อความคลายกำาหนัด เพื่อความดับแห่ง
สังขาร สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น ช่ือว่าปฏิบัติดีแล้ว 
ชนเหล่าใดปฏิบัติดีแล้ว ชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมหย่ังลงใน
ธรรมวินัยนี้.

1๕ 



4342

 
เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณพุทธวจน - หมวดธรรม พุทธวจน - หมวดธรรม 

รำยละเอียดของสังขำร (นัยที่ ๕)

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๔๖/๘๒.

… สาธุ สาธุ อานนท์ ตามที่สารีบุตรตอบปัญหา 
ในลักษณะนั้น ชื่อว่าได้ตอบโดยชอบ อานนท์ เรากล่าวว่า 
สุขและทุกข์เป็นของอำศัยปัจจัยเกิดขึ้น (ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน)  
สขุและทุกข์น้ันอาศยัปจัจยัอะไรเกดิขึน้ สขุและทกุขอ์ำศยั
ปัจจัยคือผัสสะเกิดขึ้น บุคคลผู้กล่าวดังนี้ จึงจะชื่อว่าเป็น 
อนักลา่วตามทีเ่รากลา่วแลว้ ไมก่ลา่วตูเ่ราดว้ยคำาไมจ่รงิ เปน็ผู ้
พยากรณ์ธรรมสมควรแก่ธรรม และสหธรรมมิกบางคน 
ที่กล่าวตาม ก็จะไม่พลอยกลายเป็นผู้ควรถูกติไปด้วย 
อานนท์ ในบรรดาสมณพราหมณ์ ที่กล่าวสอนเรื่องกรรม
ท้ัง ๔ พวกน้ัน สมณพราหมณท์ีก่ลา่วสอนเรือ่งกรรมพวกใด  
ท่ีบัญญัติสุขและทุกข์ว่าตนเองทำา สุขและทุกข์น้ันก็ย่อมเกิดข้ึน 
เพราะผัสสะเป็นปัจจัย สมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่อง
กรรมพวกใดท่ีบญัญัตสุิขและทกุขว์า่ผูอ่ื้นทำาให้ สขุและทกุข์
นั้นก็ย่อมเกิดข้ึนเพราะผัสสะเป็นปัจจัย สมณพราหมณ์ 
ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดที่บัญญัติสุขและทุกข์ว่า 
ตนเองทำาด้วย ผู้อื่นทำาให้ด้วย สุขและทุกข์นั้นก็ย่อมเกิดขึ้น

1๖ 
ภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด 

เหลา่หน่ึง รูช้ดัแลว้ซึง่สังขารอยา่งนี ้รูช้ดัแลว้ซึง่ความเกิดข้ึน 
แห่งสังขารอย่างนี้ รู้ชัดแล้วซึ่งความดับแห่งสังขารอย่างน้ี  
รู้ชัดแล้วซ่ึงข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสังขารอย่างน้ี แล้วเป็น 
ผู้หลุดพ้น เพราะเบ่ือหน่าย เพราะคลายกำาหนัด เพราะความดับ  
เพราะไมถ่อืมัน่ในสงัขาร สมณะหรอืพราหมณเ์หลา่น้ันชือ่ว่า  
หลุดพ้นดีแล้ว สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด หลุดพ้นดีแล้ว  
สมณะหรอืพราหมณเ์หลา่นัน้เปน็เกพล ีสมณะหรือพราหมณ ์
เหล่าใดเป็นเกพลี วัฏฏะย่อมไม่มีแก่สมณะหรือพราหมณ์
เหล่านั้น.

(สามารถศึกษาเน้ือความเต็มของสูตรน้ีได้ท่ีหน้า ๑๐4. -ผู้รวบรวม) 
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อานนท์ เมือ่กำยมอียู่ สขุและทกุขอั์นเปน็ภำยใน
ย่อมบังเกิดขึ้น เพรำะควำมจงใจทำงกำย (กายสญฺเจตนา)  
เป็นเหตุ อานนท์ เม่ือวำจำมีอยู่ สุขและทุกข์อันเป็นภำยใน 
ย่อมบังเกิดข้ึน เพรำะควำมจงใจทำงวำจำ (วจีสญฺเจตนา)  
เป็นเหตุ อานนท์ เมือ่มโนมอียู ่สุขและทกุขอ์นัเปน็ภำยใน  
ย่อมบังเกิดขึ้น เพรำะควำมจงใจทำงมโน (มโนสญฺเจตนา) 
เป็นเหตุ.

อานนท ์ เพรำะมอีวชิชำเปน็ปจัจัยนัน่แหละ บุคคล
ย่อมปรุงแต่งกำยสังขำร ซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อัน
เปน็ภายในเกิดขึน้ดว้ยตนเองบ้าง ยอ่มปรงุแต่งกายสงัขาร 
ซ่ึงเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดข้ึนโดยผู้อ่ืนบ้าง  
ย่อมปรุงแต่งกายสังขารซ่ึงเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อัน 
เป็นภายในเกิดข้ึนโดยรูส้กึตวับ้าง ยอ่มปรงุแต่งกายสงัขาร 
ซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดข้ึนโดยไม่ 
รู้สึกตัวบ้าง.

อานนท ์ เพรำะมอีวิชชำเปน็ปัจจัยนัน่แหละ บุคคล
ย่อมปรุงแต่งวจีสังขำร ซ่ึงเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อัน 
เป็นภายในเกิดขึ้นด้วยตนเองบ้าง ย่อมปรุงแต่งวจีสังขาร 
ซ่ึงเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดข้ึนโดยผู้อ่ืนบ้าง  

เพราะผัสสะเป็นปัจจัย สมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่อง
กรรมพวกใดที่บัญญัติสุขและทุกข์ว่าไม่ใช่ตนเองทำาด้วย 
ไม่ใช่ผู้อ่ืนทำาให้ด้วย สุขและทุกข์นั้นก็ย่อมเกิดขึ้นเพราะ
ผัสสะเป็นปัจจัย.

อานนท ์ ในบรรดาสมณพราหมณ ์ทีก่ล่าวสอนเร่ือง
กรรมทั้ง ๔ พวกนั้น สมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรม
พวกใดที่บัญญัติสุขและทุกข์ว่าตนเองทำา สมณพราหมณ์ 
พวกนั้น ถ้าเว้นจากผัสสะเสียแล้ว จะรู้สึกถึงสุขและทุกข์นั้น 
ย่อมไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ สมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเร่ือง
กรรมพวกใดที่บัญญัติสุขและทุกข์ว่าผู้อื่นทำาให้ ถ้าเว้นจาก
ผัสสะเสียแล้ว จะรู้สึกถึงสุขและทุกข์นั้น ย่อมไม่ใช่ฐานะ
ท่ีจะมีได้ สมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเร่ืองกรรมพวกใด 
ท่ีบัญญัติสุขและทุกข์ว่าตนเองทำาด้วย ผู้อ่ืนทำาให้ด้วย ถ้าเว้นจาก 
ผัสสะเสียแล้ว จะรู้สึกถึงสุขและทุกข์นั้น ย่อมไม่ใช่ฐานะ 
ท่ีจะมีได้ สมณพราหมณ์ท่ีกล่าวสอนเร่ืองกรรมพวกใดท่ี
บัญญัติสุขและทุกข์ว่าไม่ใช่ตนเองทำาด้วย ไม่ใช่ผู้อ่ืนทำาให้ด้วย  
ถ้าเวน้จากผสัสะเสยีแลว้ จะรู้สกึถงึสขุและทกุขน์ัน้ ยอ่มไมใ่ช ่
ฐานะที่จะมีได้.
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วัตถุ (พืชเพื่อการงอก) ซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็น
ภายในเกิดข้ึนจึงไม่มี อายตนะ (การสัมพนัธเ์พือ่ใหเ้กดิการงอก) 
ซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดข้ึนจึงไม่มี 
หรืออธิกรณ์ (เครื่องกระทำาให้เกิดการงอก) ซ่ึงเป็นปัจจัยให้สุข
และทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นจึงไม่มี.

อีกสตูรหนึง่ -บาล ีจตกฺุก. อ.ํ ๒๑/๒๑๓/๑๗๑. ไดต้รสักบั
ภิกษุทั้งหลาย โดยมีข้อความช่วงท้าย ต่างออกไปดังนี้.

ภิกษุทั้งหลาย ความได้อัตภาพ ๔ ประการนี้ ๔  
ประการเปน็อยา่งไร คอื ความได้อัตภาพทีส่ญัเจตนาของตน 
เป็นไป ไม่ใช่สัญเจตนาของผู้อ่ืนเป็นไปก็มี ความได้อัตภาพ
ท่ีสัญเจตนาของผู้อ่ืนเป็นไป ไม่ใช่สัญเจตนาของตนเป็นไปก็มี  
ความไดอั้ตภาพท่ีสญัเจตนาของตนดว้ย สญัเจตนาของผูอ้ืน่
ด้วยเป็นไปก็มี ความได้อัตภาพที่สัญเจตนาของตนก็ไม่ใช่  
สัญเจตนาของผู้อ่ืนก็ไม่ใช่เป็นไปก็มี ภิกษุท้ังหลาย ความได้ 
อัตภาพ ๔ ประการนี้แล.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสโดยย่อน้ี  

ข้าพระองค์ทราบชัดเน้ือความโดยพิสดารอย่างน้ีว่า บรรดาความได้อัตภาพ  

4 ประการนัน้ ความไดอั้ตภาพท่ีสญัเจตนาของตนเปน็ไป ไม่ใชส่ญัเจตนา

ของผู้อื่นเป็นไปนี้ คือ การจุติจากกายนั้นของสัตว์เหล่านั้นย่อมมี เพราะ 

สัญเจตนาของตนเป็นเหตุ ความได้อัตภาพท่ีสัญเจตนาของผู้อ่ืนเป็นไป  

ย่อมปรุงแต่งวจีสังขารซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อัน 
เป็นภายในเกิดข้ึนโดยรู้สึกตัวบ้าง ย่อมปรุงแต่งวจีสังขาร 
ซ่ึงเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดข้ึนโดยไม่ 
รู้สึกตัวบ้าง.

อานนท ์ เพรำะมีอวชิชำเป็นปัจจยันัน่แหละ บคุคล
ย่อมปรุงแต่งมโนสังขำร ซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อัน
เปน็ภายในเกดิขึน้ดว้ยตนเองบา้ง ยอ่มปรงุแตง่มโนสงัขาร 
ซ่ึงเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดข้ึนโดยผู้อ่ืนบ้าง  
ย่อมปรุงแต่งมโนสังขารซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็น 
ภายในเกิดขึ้นโดยรู้สึกตัวบ้าง ย่อมปรุงแต่งมโนสังขาร 
ซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นโดยไม่ 
รู้สึกตัวบ้าง.

อานนท์ อวิชชาแทรกอยู่แล้วในธรรมเหล่านี้.
อานนท์ เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือ

แห่งอวิชชานั้นนั่นเทียว กายซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์ 
อันเป็นภายในเกิดข้ึนจึงไม่มี วาจาซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและ
ทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นจึงไม่มี มโนซึ่งเป็นปัจจัยให้สุข
และทกุขอ์นัเปน็ภายในเกดิขึน้จงึไมมี่ เขต (ผนืนาสำาหรบังอก)  
ซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นจึงไม่มี 
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ไมใ่ชส่ญัเจตนาของตนเปน็ไปนี ้คอื การจตุจิากกายนัน้ของสตัวเ์หลา่นัน้ 

ย่อมมี เพราะสัญเจตนาของผู้อื่นเป็นเหตุ ความได้อัตภาพที่สัญเจตนา

ของตนด้วย สัญเจตนาของผู้อื่นด้วยเป็นไปนี้ คือ การจุติจากกายนั้น

ของสตัวเ์หลา่นัน้ยอ่มม ีเพราะสญัเจตนาของตนและสญัเจตนาของผู้อืน่

เป็นเหตุ ความได้อัตภาพที่สัญเจตนาของตนเป็นไปก็ไม่ใช่ สัญเจตนา

ของผู้อื่นเป็นไปก็ไม่ใช่นี้ จะพึงเห็นเทวดาทั้งหลายด้วยอัตภาพน้ันเป็น

อย่างไร พระเจ้าข้า.

สารีบตุร พึงเห็นเทวดาท้ังหลายผู้เข้าถึงเนวสัญญา- 
นาสัญญายตนะด้วยอัตภาพนั้น. …

วิญญำณฐิต ิ(ที่ตั้งอยู่ของวิญญำณ)

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๖๗/๑๐๖.

ภิกษุทั้งหลาย ส่ิงท่ีใช้เป็นพืชมี ๕ อย่ำงเหล่าน้ี  
๕ อย่างอะไรบ้าง คือ พืชจำกเหง้ำหรือรำก (มูลพีช) พืชจำกต้น  
(ขนธฺพชี) พชืจำกตำหรอืผล (ผลพชี) พชืจำกยอด (อคคฺพชี) 
พืชจำกเมล็ด (พีชพีช).

ภิกษุท้ังหลาย ถ้าสิ่งที่ใช้เป็นพืช ๕ อย่างเหล่านี้  
ที่ไม่ถูกทำาลาย ยังไม่เน่าเปื่อย ยังไม่แห้งเพราะลมและแดด 
ยังมีเชื้องอกบริบูรณ์อยู่ และอันบุคคลเก็บไว้ด้วยดี แต่ดิน  
และนำา้ไม่มี ภกิษท้ัุงหลาย สิง่ทีใ่ช้เป็นพชื ๕ อย่างเหล่านัน้  
จะพึงเจริญงอกงามไพบูลย์ได้ไหม.

ไม่ได้ พระเจ้าข้า.

ภิกษุท้ังหลาย ถ้าสิ่งท่ีใช้เป็นพืช ๕ อย่างเหล่าน้ี  
ที่ไม่ถูกทำาลาย ยังไม่เน่าเปื่อย ยังไม่แห้งเพราะลมและแดด  
ยังมีเชื้องอกบริบูรณ์อยู่ และอันบุคคลเก็บไว้ด้วยดี ทั้งดิน  
และน้ำาก็มีด้วย ภิกษุท้ังหลาย ส่ิงท่ีใช้เป็นพืช ๕ อย่างเหล่าน้ัน  
จะพึงเจริญงอกงามไพบูลย์ได้ไหม.

ได้ พระเจ้าข้า.

17 
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ภิกษุทั้งหลาย วิญญำณฐิต ิ 4 อย่ำง (รูป เวทนา 

สัญญา สังขาร) พึงเห็นว่ำเหมือนกับดิน. 
ภกิษทุัง้หลาย นนัทิรำคะ (ความกำาหนัดด้วยอำานาจแห่ง

ความเพลิน) พึงเห็นว่ำเหมือนกับน�้ำ. 
ภิกษุทั้งหลาย วิญญำณ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย 

พึงเห็นว่ำเหมือนกับพืชสดทั้ง ๕ นั้น.
ภิกษุท้ังหลาย วิญญำณ ซ่ึงเข้ำถือเอำรูป ต้ังอยู่  

ก็ต้ังอยู่ได้ เป็นวิญญาณท่ีมีรูปเป็นอารมณ์ มีรูปเป็นทีต่ัง้อาศยั 
มีนันทิเป็นที่เข้ำไปซ่องเสพ ก็ถึงควำมเจริญ งอกงำม 
ไพบูลยไ์ด้. 

ภกิษทุัง้หลาย วญิญำณ ซึง่เขำ้ถอืเอำเวทนำ ตัง้อยู ่ 
ก็ตั้งอยู่ได้ เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์ มีเวทนา 
เปน็ท่ีต้ังอาศยั มนีนัทเิป็นทีเ่ขำ้ไปซ่องเสพ กถ็งึควำมเจรญิ 
งอกงำม ไพบูลย์ได.้ 

ภิกษุทั้งหลาย วิญญำณ ซึ่งเข้ำถือเอำสัญญำ 
ตั้งอยู่ ก็ตั้งอยู่ได้ เป็นวิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์ 
มีสัญญาเป็นที่ต้ังอาศัย มีนันทิเป็นที่เข้ำไปซ่องเสพ ก็ถึง
ควำมเจริญ งอกงำม ไพบูลย์ได.้

ภกิษทุัง้หลาย วญิญำณ ซึง่เขำ้ถอืเอำสงัขำร ตัง้อยู ่ 
ก็ตั้งอยู่ได้ เป็นวิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์ มีสังขาร 
เปน็ทีต่ัง้อาศยั มนีนัทเิปน็ทีเ่ขำ้ไปซ่องเสพ กถึ็งควำมเจริญ 
งอกงำม ไพบูลย์ได.้

ภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า เรำจัก
บญัญตัซิึง่กำรมำ กำรไป กำรจุต ิ(การตาย) กำรอบุตั ิ(การเกดิ)  

ควำมเจรญิ ควำมงอกงำม และควำมไพบลูยข์องวญิญำณ  
โดยเวน้จำกรปู เวน้จำกเวทนำ เวน้จำกสญัญำ และเวน้จำก 
สังขำร ดังนี้นั้น นี่ไม่ใช่ฐำนะที่จะมีได้เลย.

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าราคะในรูปธาตุ ในเวทนาธาตุ  
ในสัญญาธาตุ ในสังขารธาตุ ในวิญญาณธาตุ เป็นส่ิงท่ีภิกษลุะ
ได้แล้ว (ราโค ปหีโน) เพรำะละรำคะนั้นได้ อำรมณ์ส�ำหรับ 
วิญญำณก็ขำดลง ที่ตั้งของวิญญำณก็ไม่มี วิญญำณอัน
ไมม่ท่ีีตัง้นัน้ กไ็มง่อกงำม หลดุพน้ไป เพรำะไมถ่กูปรงุแต่ง  
เพรำะหลุดพ้นไป ก็ตั้งมั่น (ิต) เพรำะตั้งมั่น ก็ยินดี 
ในตนเอง (สนฺตุสิต) เพรำะยินดีในตนเอง ก็ไม่หว่ันไหว  

(น ปริตสฺสติ) เม่ือไม่หว่ันไหว ก็ปรินิพพำนเฉพำะตนน่ันเทียว  
เธอย่อมรู้ชัดว่า ชาติส้ินแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจท่ี 
ควรทำาได้เสร็จแล้ว กิจอ่ืนท่ีจะต้องทำาเพ่ือความเป็นอย่างน้ี
ไม่ได้มีอีก.



5352

เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณ

 

เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณพุทธวจน - หมวดธรรม 

อำรมณ์เพื่อกำรตั้งอยู่แห่งวิญญำณ  
(นัยที่ 1) 

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๘๐/๑๔๙.

ภกิษทุัง้หลาย ถา้บคุคลยอ่มคดิ (เจเตต)ิ ถงึสิง่ใดอยู ่ 
ยอ่มด�ำริ (อนุเสติ) ถงึสิง่ใดอยู ่และย่อมมจีติฝงัลงไป (อนุเสติ)  
ในส่ิงใดอยู่ สิ่งนั้นย่อมเป็นอำรมณ์เพื่อกำรต้ังอยู่แห่ง
วิญญำณ เม่ืออารมณ์มีอยู่ ความต้ังข้ึนเฉพาะแห่งวิญญาณ 
ย่อมมี เม่ือวิญญาณน้ันต้ังข้ึนเฉพาะ เจริญงอกงามแล้ว  
เคร่ืองน�ำไปสู่ภพใหม่ (นติ) ย่อมมี เม่ือเคร่ืองนำาไปสู่ภพใหม่มี  
การมาการไป (อาคติคติ) ย่อมมี เม่ือการมาการไปมี การเคล่ือน 
และการบังเกิดย่อมมี เม่ือการเคล่ือนและการบังเกิดมี ชาติ 
ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะท้ังหลาย
จึงเกิดขึ้นครบถ้วนต่อไป ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์
ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.

ภิกษทุัง้หลาย ถา้บคุคลยอ่มไมค่ดิถงึสิง่ใด ย่อมไม่
ดำาริถึงสิ่งใด แต่เขายังมีจิตฝังลงไปในสิ่งใดอยู่ สิ่งนั้นย่อม
เป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณ เมื่ออารมณ์มีอยู่  
ความต้ังขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมี เมื่อวิญญาณน้ัน  
ตัง้ขึน้เฉพาะ เจรญิงอกงามแลว้ เครือ่งนำาไปสูภ่พใหม่ย่อมมี  

1๘ เมือ่เครือ่งนำาไปสู่ภพใหมม่ ีการมาการไปยอ่มม ี เมือ่การมา
การไปมี การเคลื่อนและการบังเกิดย่อมมี เมื่อการเคลื่อน
และการบงัเกดิม ีชาติ ชรามรณะ โสกะปรเิทวะ ทกุขะโทมนสั 
อุปายาสะท้ังหลายจึงเกิดข้ึนครบถ้วนต่อไป ความเกิดข้ึนพร้อม 
แห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.

ภกิษท้ัุงหลาย กถ็า้วา่บุคคลยอ่มไมค่ดิถงึสิง่ใดด้วย  
ย่อมไม่ดำาริถึงส่ิงใดด้วย และย่อมไม่มีจิตฝังลงไปในส่ิงใดด้วย 
ในกาลใด ในกาลนัน้ สิง่นัน้ยอ่มไม่เปน็อารมณ์เพือ่การต้ังอยู ่
แหง่วญิญาณไดเ้ลย เม่ืออารมณไ์มมี่ ความต้ังข้ึนเฉพาะแห่ง 
วิญญาณย่อมไม่มี เม่ือวิญญาณน้ันไม่ต้ังข้ึนเฉพาะ ไม่เจริญ
งอกงามแล้ว เคร่ืองนำาไปสู่ภพใหม่ย่อมไม่มี เม่ือเคร่ืองนำาไปสู่ 
ภพใหม่ไม่มี การมาการไปยอ่มไมม่ ี เมือ่การมาการไปไมมี่ 
การเคลื่อนและการบังเกิดย่อมไม่มี เมื่อการเคลื่อนและ 
การบงัเกดิไมม่ ีชาต ิชรามรณะ โสกะปรเิทวะ ทกุขะโทมนสั
อปุายาสะท้ังหลายตอ่ไปจงึดับสิน้ ความดับลงแหง่กองทกุข์
ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้แล.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณ

 

เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณพุทธวจน - หมวดธรรม 

อำรมณ์เพื่อกำรตั้งอยู่แห่งวิญญำณ  
(นัยที่ ๒)

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๗๙/๑๔๗.

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าบุคคลย่อมคิดถึงสิ่งใดอยู่ ย่อม
ด�ำริถึงส่ิงใดอยู่ และย่อมมีจิตฝังลงไป ในส่ิงใดอยู่ ส่ิงน้ัน 
ย่อมเป็นอำรมณ์เพ่ือกำรต้ังอยู่แห่งวิญญำณ เม่ืออารมณ์มีอยู่  
ความตั้งข้ึนเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมี เมื่อวิญญาณนั้น 
ตั้งขึ้นเฉพาะ เจริญงอกงามแล้ว กำรก้ำวลงแห่งนำมรูป  

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

ภิกษทุัง้หลาย ถา้บคุคลยอ่มไมค่ดิถงึสิง่ใด ย่อมไม่
ดำาริถึงสิ่งใด แต่เขายังมีจิตฝังลงไปในสิ่งใดอยู่ สิ่งนั้นย่อม
เป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณ เมื่ออารมณ์มีอยู่  

19 ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมี เมื่อวิญญาณนั้น  
ตัง้ขึน้เฉพาะ เจรญิงอกงามแลว้ การกา้วลงแหง่นามรปูยอ่มม ี 
เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ … ความเกิดข้ึนพร้อม 
แห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.

ภกิษท้ัุงหลาย กถ็า้วา่บุคคลยอ่มไมค่ดิถงึสิง่ใดด้วย  
ย่อมไม่ดำาริถึงส่ิงใดด้วย และย่อมไม่มีจิตฝังลงไปในส่ิงใดด้วย 
ในกาลใด ในกาลน้ัน ส่ิงน้ันย่อมไม่เป็นอารมณ์เพ่ือการต้ังอยู่ 
แหง่วญิญาณไดเ้ลย เม่ืออารมณไ์มมี่ ความต้ังข้ึนเฉพาะแห่ง 
วญิญาณย่อมไม่มี เม่ือวญิญาณนัน้ไมตั่ง้ขึน้เฉพาะ ไมเ่จริญ
งอกงามแล้ว การก้าวลงแห่งนามรูปย่อมไม่มี เพราะมีความดับ
แหง่นามรูป จงึมีความดับแหง่สฬายตนะ เพราะมคีวามดบั
แห่งสฬายตนะ จึงมีความดับแห่งผัสสะ เพราะมีความดับ
แห่งผัสสะ จึงมีความดับแห่งเวทนา เพราะมีความดับแห่ง
เวทนา จึงมีความดับแห่งตัณหา เพราะมีความดับแห่งตัณหา 
จึงมีความดับแห่งอุปาทาน เพราะมีความดับแห่งอุปาทาน  
จึงมีความดับแห่งภพ เพราะมีความดับแห่งภพ จึงมีความดับ 
แหง่ชาต ิ เพราะมีความดับแหง่ชาตินัน่แล ชรามรณะ โสกะ 
ปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะท้ังหลาย จึงดับส้ิน ความดับลง 
แห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้แล.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณ

 

เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณพุทธวจน - หมวดธรรม 

อำรมณ์เพื่อกำรตั้งอยู่แห่งวิญญำณ  
(นัยที่ ๓)

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๗๘/๑๔๕.

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าบุคคลย่อมคิดถึงสิ่งใดอยู่ ย่อม 
ดำาริถึงสิ่งใดอยู่ และย่อมมีจิตฝังลงไปในสิ่งใดอยู่ สิ่งน้ัน 
ย่อมเป็นอารมณ์เพ่ือการต้ังอยู่แห่งวิญญาณ เม่ืออารมณ์มีอยู่  
ความตั้งข้ึนเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมี เมื่อวิญญาณนั้น 
ตั้งขึ้นเฉพาะ เจริญงอกงามแล้ว กำรเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ 
ต่อไป (ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ) ย่อมมี เม่ือการเกิดข้ึนแห่งภพใหม่ 
ต่อไปมีอยู่ ชาติ ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะ 
ทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนต่อไป ความเกิดขึ้นพร้อมแห่ง
กองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าบุคคลย่อมไม่คิดถึงสิ่งใด ย่อม
ไมด่ำาริถงึสิง่ใด แต่เขำยงัมจีติฝงัลงไปในสิง่ใดอยู่ สิง่น้ัน 
ย่อมเป็นอารมณ์เพ่ือการต้ังอยู่แห่งวิญญาณ เม่ืออารมณ์มีอยู่  
ความตั้งข้ึนเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมี เมื่อวิญญาณนั้น 
ตั้งขึ้นเฉพาะ เจริญงอกงามแล้ว กำรเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ 
ต่อไปย่อมมี เม่ีอการเกิดข้ึนแห่งภพใหม่ต่อไปมีอยู่ ชาติ ชรา
มรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะท้ังหลายจึงเกิดข้ึน 
ครบถ้วนต่อไป ความเกิดข้ึนพร้อมแห่งกองทุกข์ท้ังส้ินน้ี 
ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.

๒0 ภกิษท้ัุงหลาย กถ็า้วา่บุคคลยอ่มไมค่ดิถงึสิง่ใดด้วย  
ย่อมไม่ดำาริถึงส่ิงใดด้วย และย่อมไม่มีจิตฝังลงไปในส่ิงใดด้วย 
ในกาลใด ในกาลน้ัน ส่ิงน้ันย่อมไม่เป็นอารมณ์เพ่ือการต้ังอยู่ 
แห่งวิญญาณ เม่ืออารมณ์ไม่มี ความต้ังขึ้นเฉพาะแห่ง
วญิญาณย่อมไม่มี เม่ือวญิญาณนัน้ไมตั่ง้ขึน้เฉพาะ ไมเ่จรญิ 
งอกงามแลว้ กำรเกิดขึน้แห่งภพใหมต่อ่ไปยอ่มไมม่ ี เมือ่
การเกิดข้ึนแห่งภพใหม่ต่อไปไม่มี ชาติ ชรามรณะ โสกะ 
ปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะท้ังหลายต่อไป จึงดับสิ้น 
ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ 
ดังนี้แล.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณ

 

เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณพุทธวจน - หมวดธรรม 

กำรตั้งอยู่ของวิญญำณ  
คือ กำรบังเกิดในภพใหม่ 

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๘๗/๕๑๖.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์ตรัสว่า ‘ภพ–ภพ’ ดังน้ี ภพ 

ย่อมมีได้ ด้วยเหตุเพียงเท่าไร พระเจ้าข้า.

อานนท ์ ถ้ากรรมมีกามธาตุ1 เป็นวิบาก จักไม่ได้มีแล้ว  
กำมภพจะพึงปรากฏได้หรือ.

ไม่พึงปรากฏเลย พระเจ้าข้า.

อานนท ์ ดว้ยเหตุนีแ้หละ กรรมจงึเปน็ผนืนำ (กมมฺ 

เขตตฺ) วิญญำณเป็นพืช (วญฺิญาณ พชี) ตัณหำเปน็ยำงของพชื  
(ตณฺหา สิเนโห) วิญญำณของสัตว์ท้ังหลำย ท่ีมีอวิชชำเป็น
เคร่ืองก้ัน มีตัณหำเป็นเคร่ืองผูก ต้ังอยู่แล้วด้วยธำตุช้ันทรำม  
กำรบงัเกิดขึน้ในภพใหมต่อ่ไป ยอ่มมไีด้ดว้ยอำกำรอยำ่งนี ้ 
(อวิชฺชานีวรณาน สตฺตาน ตณฺหาสญฺโญชนาน หีนาย ธาตุยา วิญฺญาณ 

ปติฏฺิต เอว อายตึ ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ โหติ).
อานนท์ ถ้ากรรมมีรูปธาตุ2 เป็นวิบาก จักไม่ได้มีแล้ว 

รูปภพจะพึงปรากฏได้หรือ.
ไม่พึงปรากฏเลย พระเจ้าข้า.

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

๒1 อานนท์ ด้วยเหตุนี้แหละ กรรมจึงเป็นผืนนำ 
วิญญำณเป็นพืช ตัณหำเป็นยำงของพืช วิญญำณของ 
สัตว์ท้ังหลำยท่ีมีอวิชชำเป็นเคร่ืองก้ัน มีตัณหำเป็นเคร่ืองผูก  
ตัง้อยูแ่ลว้ดว้ยธำตชุัน้กลำง (มชฌิฺมาย ธาตุยา) กำรบังเกิดข้ึน
ในภพใหม่ต่อไป ย่อมมีได้ด้วยอำกำรอย่ำงนี้.

อานนท์ ถ้ากรรมมีอรูปธาตุ1 เป็นวิบาก จักไม่ได้มีแล้ว  
อรูปภพจะพึงปรากฏได้หรือ.

ไม่พึงปรากฏเลย พระเจ้าข้า.

อานนท์ ด้วยเหตุนี้แหละ กรรมจึงเป็นผืนนำ 
วิญญำณเป็นพืช ตัณหำเป็นยำงของพืช วิญญำณของ 
สัตว์ท้ังหลำยท่ีมีอวิชชำเป็นเคร่ืองก้ัน มีตัณหำเป็นเคร่ืองผูก  
ตัง้อยูแ่ลว้ดว้ยธำตชุัน้ประณตี (ปณตีาย ธาตยุา) กำรบังเกิดข้ึน 
ในภพใหม่ต่อไป ย่อมมีได้ด้วยอำกำรอย่ำงน้ี.

อานนท์ ภพ ย่อมมีได้ด้วยอำกำรอย่ำงน้ีแล.

๑. อรูปธาตุ = ส่ิงท่ีไม่ใช่รูป เป็นนามธรรม เช่น เวทนา สัญญา สังขาร (ผู้ได้สมาธิระดับ
อากาสานัญจายตนะข้ึนไป). -ผู้รวบรวม
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กำรตั้งอยู่ของควำมเจตนำ  
หรือควำมปรำรถนำ  
คือ กำรบังเกิดในภพใหม่ 

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๘๘/๕๑๗.

ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ พระองค์ตรัสว่า ภพ ภพ ดังน้ี ภพ ย่อมมีได้  

ด้วยเหตุเพียงเท่าไร พระเจ้าข้า.

อานนท ์ ถ้ากรรมมีกามธาตุเป็นวิบาก จักไม่ได้มีแล้ว 
กำมภพจะพึงปรากฏได้หรือ.

ไม่พึงปรากฏเลย พระเจ้าข้า.

อานนท ์ ดว้ยเหตุนีแ้หละ กรรมจงึเปน็ผนืนำ (กมมฺ 

เขตตฺ) วิญญำณเป็นพืช (วญฺิญาณ พชี) ตัณหำเปน็ยำงของพชื  
(ตณฺหา สเินโห) ควำมเจตนำก็ด ีควำมปรำรถนำกด็ ีของสัตว์ 
ท้ังหลำยท่ีมีอวิชชำเป็นเคร่ืองก้ัน มีตัณหำเป็นเคร่ืองผูก  
ต้ังอยู่แล้วด้วยธำตุช้ันทรำม กำรบังเกิดข้ึนในภพใหม่ต่อไป  
ย่อมมีได้ด้วยอำกำรอย่ำงนี้ (อวิชฺชานีวรณาน สตฺตาน ตณฺหา- 

สญฺโญชนาน หีนาย ธาตุยา เจตนา ปติฏฺิตา ปตฺถนา ปติฏฺิตา เอว อายตึ  

ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ โหติิ).

อานนท์ ถ้ากรรมมีรูปธาตุเป็นวิบาก จักไม่ได้มีแล้ว 
รูปภพจะพึงปรากฏได้หรือ.

ไม่พึงปรากฏเลย พระเจ้าข้า.

๒๒ 
อานนท์ ด้วยเหตุนี้แหละ กรรมจึงเป็นผืนนำ 

วิญญำณเป็นพืช ตัณหำเป็นยำงของพืช ควำมเจตนำก็ดี  
ควำมปรำรถนำก็ดี ของสัตว์ท้ังหลำยท่ีมีอวิชชำเป็นเคร่ืองก้ัน  
มีตัณหำเป็นเครื่องผูก ตั้งอยู่แล้วด้วยธำตุชั้นกลำง  
(มชฺฌิมาย ธาตุยา) กำรบังเกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไป ย่อมมีได้
ด้วยอำกำรอย่ำงนี้.

อานนท ์ ถ้ากรรมมอีรูปธาตเุปน็วบิาก จกัไมไ่ดม้แีลว้ 
อรูปภพจะพึงปรากฏได้หรือ.

ไม่พึงปรากฏเลย พระเจ้าข้า.

อานนท์ ด้วยเหตุนี้แหละ กรรมจึงเป็นผืนนำ 
วิญญำณเป็นพืช ตัณหำเป็นยำงของพืช ควำมเจตนำก็ดี  
ควำมปรำรถนำก็ดี ของสัตว์ท้ังหลำยท่ีมีอวิชชำเป็นเคร่ืองก้ัน  
มีตัณหำเป็นเครื่องผูก ตั้งอยู่แล้วด้วยธำตุชั้นประณีต 
(ปณีตาย ธาตุยา) กำรบังเกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไป ย่อมมีได้
ด้วยอำกำรอย่ำงนี้.

อานนท์ ภพ ย่อมมีได้ด้วยอำกำรอย่ำงน้ีแล.
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เครื่องน�ำไปสู่ภพ
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๓๓/๓๖๘.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์ตรัสว่า เครื่องนําไปสู่ภพ  
เครื่องนําไปสู่ภพ ดังนี้ ก็เครื่องนําไปสู่ภพเป็นอย่างไร และความดับ 
ไม่เหลือของเครื่องนําไปสู่ภพเป็นอย่างไร พระเจ้าข้า.

ราธะ ฉันทะ (ความพอใจ) รำคะ (ความกำาหนัด) นนัท ิ
(ความเพลิน) ตัณหำ (ความอยาก) อุปำยะ (ความเข้าถึง)  
และอุปำทำน (ความถือมั่น) อันเป็นเครื่ องตั้ งทับ  
เคร่ืองเข้าไปอาศัย และเคร่ืองนอนเน่ืองแห่งจิตในรูป (เจตโส 

อธิฏฺานาภินิเวสานุสยา) สิง่เหลำ่นีเ้รำเรยีกวำ่เครือ่งน�ำไปสูภ่พ  
ควำมดบัไมเ่หลอืของเครือ่งน�ำไปสูภ่พมไีด ้เพรำะควำมดบั 
ไมเ่หลอืของฉนัทะ รำคะ นนัท ิตัณหำ อุปำยะ และอปุำทำน 
เหล่ำนั้นนั่นเอง.

ราธะ ฉันทะ รำคะ นนัทิ ตณัหำ อปุำยะ และอปุำทำน  
อนัเป็นเครือ่งตัง้ทบั เคร่ืองเข้าไปอาศัย และเคร่ืองนอนเน่ือง 
แห่งจิตในเวทนำ … ในสัญญำ … ในสังขำรท้ังหลำย …  
ในวิญญำณ สิ่งเหล่ำนี้เรำเรียกว่ำเครื่องน�ำไปสู่ภพ  
ควำมดับไม่เหลือของเคร่ืองน�ำไปสู่ภพมีได้ เพรำะควำมดับ 
ไมเ่หลอืของฉนัทะ รำคะ นนัท ิตัณหำ อุปำยะ และอปุำทำน  
เหล่ำน้ันน่ันเอง.

๒4 ภพ ๓
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๕๒/๙๒. 

ภิกษุทั้งหลาย ภพ1 เป็นอย่ำงไรเล่ำ. 
ภิกษุท้ังหลาย ภพท้ังหลาย ๓ อย่าง เหล่าน้ีคือ 
กำมภพ รูปภพ อรูปภพ.2

ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่ำ ภพ. 

ควำมเกิดข้ึนแห่งภพย่อมมี เพรำะควำมเกิดข้ึน
แห่งอุปำทำน ควำมดับแห่งภพย่อมมี เพรำะควำมดับ
แห่งอุปำทำน 

อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ นี้นั่นเอง  
เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงควำมดับแห่งภพ คือ สัมมาทิฏฐิ  
สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ 
สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธ.ิ

๑. ภพ = สถานท่ีอันวิญญาณใช้ต้ังอาศัยเพ่ือเกิดข้ึน หรือเจริญงอกงามต่อไป. 
(ดูเพ่ิมเติม ท่ีต้ังอาศัยของวิญญาณหน้า ๔9 ตรัสภพเปรียบกับดิน วิญญาณ
เปรียบกับส่วนของพืช เช่น เมล็ด ท่ีสามารถเจริญงอกงามต่อไปได้) -ผู้รวบรวม

2. กามภพ = สถานท่ีเกิดอันอาศัย ดิน นํ้า ไฟ ลม รูปภพ = สถานท่ีเกิดอันอาศัย 
ส่ิงท่ีเป็นรูปในส่วนละเอียด อรูปภพ = สถานท่ีเกิดอันอาศัยส่ิงท่ีไม่ใช่รูป. -ผู้รวบรวม

๒๓ 
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เหตุที่เรียกว่ำ “สัตว์” 
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๓๒/๓๖๗.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ท่ีเรียกกันว่า สัตว์ สัตว์ ดังน้ี อันว่าสัตว์ 

มีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรเล่า พระเจ้าข้า.

ราธะ ฉันทะ (ความพอใจ) รำคะ (ความกำาหนัด) นันทิ 
(ความเพลิน) ตัณหำ (ความอยาก) ใดๆ มีอยู่ในรูป เพราะ
การติดแล้ว ข้องแล้วในรูปน้ัน เพราะฉะน้ันจึงเรียกว่าสัตว์  
(ผู้ข้องติดในขันธ์ท้ัง ๕) ดังนี้.

ราธะ ฉนัทะ รำคะ นนัท ิตัณหำใดๆ มีอยู่ในเวทนำ  
เพราะการตดิแลว้ ขอ้งแลว้ในเวทนาน้ัน เพราะฉะน้ันจึงเรียก
ว่าสัตว์ ดังนี้.

ราธะ ฉนัทะ รำคะ นันท ิตณัหำใดๆ มอียูใ่นสญัญำ  
เพราะการติดแล้ว ข้องแล้วในสัญญานั้น เพราะฉะนั้น  
จึงเรียกว่าสัตว์ ดังนี้.

ราธะ ฉนัทะ รำคะ นันท ิตัณหำใดๆ มีอยูใ่นสังขำร- 
ทั้งหลำย เพราะการติดแล้ว ข้องแล้วในสังขารทั้งหลายนั้น 
เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว ์ดังนี้.

๒๕ 
ราธะ ฉันทะ รำคะ นันทิ ตัณหำใดๆ มีอยู่ 

ในวิญญำณ เพราะการติดแล้ว ข้องแล้วในวิญญาณน้ัน 
เพราะฉะน้ันจึงเรียกว่าสัตว์ ดังนี้แล.

ราธะ เปรียบเหมือนพวกกุมำรน้อยๆ หรือ
กุมำรีน้อยๆ เล่นเรือนน้อยๆ ที่ท�ำด้วยดินอยู่ ตรำบใด 
เขำยงัมรีำคะ มฉีนัทะ มคีวำมรกั มคีวำมกระหำย มคีวำม
เร่ำร้อน และมีตัณหำ ในเรือนน้อยที่ท�ำด้วยดินเหล่ำนั้น  
ตรำบนัน้ พวกเดก็นอ้ยๆ นัน้ ยอ่มอำลยัเรอืนนอ้ยทีท่�ำดว้ย
ดนิเหลำ่นัน้ ยอ่มอยำกเลน่ ยอ่มอยำกมเีรือนนอ้ยทีท่�ำดว้ย 
ดินเหล่ำนั้น ย่อมยึดถือเรือนน้อยที่ท�ำด้วยดินเหล่ำน้ัน 
ว่ำเป็นของเรำ ดังน้ี.

ราธะ แต่เม่ือใดแล พวกกุมารน้อยๆ หรือกุมารีน้อยๆ  
เหลา่นัน้ ปราศจากราคะแล้ว ปราศจากฉันทะแลว้ ปราศจาก
ความรักแล้ว ปราศจากความกระหายแล้ว ปราศจากความ
เรา่ร้อนแลว้ ปราศจากตณัหาแลว้ ในเรอืนนอ้ยทีท่ำาด้วยดิน 
เหลา่นัน้ ในกาลนัน้ พวกเขายอ่มทำาเรอืนนอ้ยๆ ทีท่ำาดว้ยดนิ 
เหล่านั้นให้กระจัดกระจาย เรี่ยราย เกลื่อนกล่นไป กระทำา
ให้จบการเล่นเสียด้วยมือและเท้าทั้งหลาย อุปมานี้ฉันใด.
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ราธะ อุปไมยก็ฉันนั้น คือ แม้พวกเธอทั้งหลำย 
จงเรีย่รำยกระจำยออกซึง่รปู จงขจดัเสยี จงทำาใหแ้หลกลาญ 
จงทำาให้จบการเล่นอย่างถูกวิธี จงปฏิบัติเพื่อควำมสิ้นไป 
แห่งตัณหำเถิด จงเรี่ยรำยกระจำยออกซ่ึงเวทนำ  
จงขจดัเสยี จงทำาใหแ้หลกลาญ จงทำาใหจ้บการเลน่อยา่งถูกวธิ ี 
จงปฏิบัติเพื่อควำมส้ินไปแห่งตัณหำเถิด จงเรี่ยรำย
กระจำยออกซึ่งสัญญำ จงขจัดเสีย จงทำาให้แหลกลาญ  
จงทำาให้จบการเล่นอย่างถูกวิธี จงปฏิบัติเพ่ือควำมส้ินไปแห่ง 
ตัณหำเถิด จงเรี่ยรำยกระจำยออกซึ่งสังขำรทั้งหลำย  
จงขจดัเสยี จงทำาใหแ้หลกลาญ จงทำาใหจ้บการเลน่อยา่งถูกวธิ ี 
จงปฏิบัติเพื่อควำมส้ินไปแห่งตัณหำเถิด จงเรี่ยรำย
กระจำยออกซึ่งวิญญำณ จงขจัดเสีย จงทำาให้แหลกลาญ 
จงทำาให้จบการเล่นอย่างถูกวิธี จงปฏิบัติเพื่อควำมสิ้นไป
แห่งตัณหำเถิด.

ราธะ เพรำะว่ำ ควำมส้ินไปแห่งตัณหำนั้น คือ 
นิพพำน ดังนี้แล.

ผลท่ีไม่น่ำปรำรถนำ หรือน่ำปรำรถนำ 
-บาลี เอก. อํ. ๒๐/๔๒/๑๘๙.

ภกิษท้ัุงหลาย กำยกรรมทีส่มาทานใหบ้รบิรูณต์าม
ทิฏฐิ วจีกรรมที่สมาทานให้บริบูรณ์ตามทิฏฐิ มโนกรรม 
ท่ีสมาทานให้บริบูรณ์ตามทิฏฐิ ควำมเจตนำ ควำมปรำรถนำ  
ควำมตั้งใจ (ปณิธิ) สังขำร ของบุคคลผู้มีมิจฉำทิฏฐิ 
ธรรมท้ังหมดน้ัน ย่อมเป็นไปเพ่ือผลท่ีไม่น่ำปรำรถนำ ไม่น่า 
รักใคร่ ไม่น่าชอบใจ ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล เป็นไปเพื่อ
ความทกุข ์ขอ้นัน้เพราะเหตุอะไร เพราะเหตุวา่ทิฏฐิเลวทราม  
ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเมล็ดสะเดาก็ดี เมล็ดบวบขม 
ก็ดี เมล็ดน้ำาเต้าขมก็ดี อันบุคคลเพาะไว้ในดินที่ชุ่มชื้น  
รสของดิน รสของน้ำา ที่มันดูดซึมไว้ทั้งหมด ย่อมเป็นไป 
เพือ่ความเปน็ของขม เพือ่ความเผด็ร้อน เพือ่ความไม่น่ายินดี  
ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะเหตุว่าพันธุ์พืชเหล่านั้นเลว.

ภิกษุท้ังหลาย ฉันใดก็ฉันน้ันเหมือนกัน กายกรรมท่ี
สมาทานให้บริบูรณ์ตามทิฏฐิ วจีกรรมท่ีสมาทานให้บริบูรณ์ 
ตามทิฏฐิ มโนกรรมท่ีสมาทานให้บริบูรณ์ตามทิฏฐิ ความ
เจตนา ความปรารถนา ความต้ังใจ สังขาร ของบุคคล 
ผู้มีมิจฉาทิฏฐิ ธรรมทั้งหมดนั้น ย่อมเป็นไปเพื่อผลที่ไม่น่า
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ปรารถนา ไมน่า่รกัใคร่ ไมน่า่ชอบใจ ไมเ่ปน็ประโยชนเ์กือ้กลู 
เป็นไปเพื่อความทุกข์ ข้อน้ันเพราะเหตุอะไร เพราะเหตุว่า
ทิฏฐิเลวทราม.

ภิกษุท้ังหลาย กำยกรรมท่ีสมาทานให้บริบูรณ์ตาม
ทิฏฐิ วจีกรรมท่ีสมาทานให้บริบูรณ์ตามทิฏฐิ มโนกรรม 
ท่ีสมาทานให้บริบูรณ์ตามทิฏฐิ ควำมเจตนำ ควำมปรำรถนำ  
ควำมต้ังใจ สงัขำร ของบคุคลผูม้สีมัมำทฏิฐิ ธรรมทัง้หมดน้ัน  
ยอ่มเปน็ไปเพ่ือผลท่ีน่ำปรำรถนำ น่ารักใคร่ น่าชอบใจ เป็นไป 
เพ่ือประโยชน์เก้ือกูล เพ่ือความสุข ข้อน้ันเพราะเหตุอะไร 
เพราะเหตุว่าทฏิฐิดงีาม ภกิษทุัง้หลาย เปรียบเหมอืนพันธุ์
อ้อยก็ดี พันธุ์ข้าวสาลีก็ดี พันธุ์ผลจันทน์ก็ดี อันบุคคลเพาะ
ไวใ้นดินทีชุ่ม่ชืน้ รสของดนิ รสของน้ำา ท่ีมนัดดูซมึไว้ท้ังหมด  
ยอ่มเปน็ไปเพือ่ความเปน็ของหวาน เพือ่ความนา่ยนิด ีเพือ่
ความน่าชื่นใจ ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะเหตุว่าพันธุ์พืช
เหล่านั้นดี.

ภิกษุทั้งหลาย ฉันใดก็ฉันน้ันเหมือนกัน กายกรรม
ท่ีสมาทานให้บริบูรณ์ตามทิฏฐิ วจีกรรมท่ีสมาทานให้บริบูรณ์
ตามทิฏฐิ มโนกรรมท่ีสมาทานให้บริบูรณ์ตามทิฏฐิ ความเจตนา 
ความปรารถนา ความตัง้ใจ สงัขาร ของบุคคลผูม้สีมัมาทฏิฐ ิ 
ธรรมทัง้หมดนัน้ ยอ่มเปน็ไปเพือ่ผลทีน่่าปรารถนา น่ารกัใคร ่ 
นา่ชอบใจ เป็นไปเพ่ือประโยชนเ์กือ้กลู เพือ่ความสุข ขอ้นัน้
เพราะเหตุอะไร เพราะเหตุว่าทิฏฐิดีงาม.

“จิต”
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จิต เปลี่ยนแปลงได้เร็ว
-บาลี เอก. อํ. ๒๐/๑๑/๔๙. 

ภิกษุทั้งหลาย เรำย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้ 
อยำ่งหน่ึง ท่ีเปลีย่นแปลงได้เรว็ เหมอืนจิต ภกิษทุัง้หลาย 
จติเปลีย่นแปลงไดเ้รว็ (ลหปุรวิตฺต)

1 เทำ่ใดน้ัน แมจ้ะอปุมำ 
ก็กระท�ำได้ไม่ใช่ง่ำย.

๑. ลหุปริวตตฺ บาลคีาํนี ้มสีาํนวนแปลอยา่งอืน่อีก เช่น กลบักลอกเรว็. -ผูร้วบรวม

๒7 จิต เป็นธรรมชำติกลับกลอก
-บาลี มหา. วิ. ๔/๒๙๔/๒๑๖.

ภกิษท้ัุงหลาย อนึง่ ภกิษใุนศาสนานีจ้ำาพรรษาแลว้ 
มีสตรีนิมนต์ว่า ขอท่านจงมาเถิดเจ้าข้า ดิฉันจะถวายเงิน  
ทอง นา สวน พ่อโค แม่โค ทาสชาย ทาสหญิง แก่ท่าน  
จะยกลกูสาวใหเ้ปน็ภรรยาของทา่น ดฉินัจะยอมเปน็ภรรยา
ของท่าน หรือว่าจะนำาหญิงอื่นมาให้เป็นภรรยาของท่าน  
ในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุคิดอย่างนี้ว่า พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  
จิตเป็นธรรมชำติกลับกลอกเร็วนัก (ลหุปริวตฺต) สักหน่อย
จะเป็นอันตรายแก่พรหมจรรย์ของเราก็ได้ พึงหลีกไปเสีย  
ไม่ต้องอำบัติ แต่ขำดพรรษำ.

ภกิษท้ัุงหลาย อนึง่ ภกิษใุนศาสนานีจ้ำาพรรษาแลว้ 
มีหญิงแพศยานิมนต์ ... มีหญิงสาวเทื้อ (สาวแก่) นิมนต์ …  
มีบัณเฑาะก์นิมนต์ … มีพวกญาตินิมนต์ ... มีพระราชา 
ท้ังหลายนิมนต์ ... มีพวกโจรนิมนต์ ... มีพวกนักเลง 
นมินตว์า่ ขอทา่นมาเถดิ ขอรบั พวกขา้พเจา้จะถวายเงนิ ทอง 
นา สวน พอ่โค แมโ่ค ทาสชาย ทาสหญงิ แกท่า่น จะยกลกูสาว 
ให้เป็นภรรยาของท่าน หรือจะนำาหญิงอื่นมาให้เป็นภรรยา 
ของท่าน ในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุคิดอย่างนี้ว่า พระผู้มีพระภาค
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ตรสัวา่ จติเป็นธรรมชาติกลบักลอกเร็วนกั สกัหนอ่ยจะเปน็
อันตรายแก่พรหมจรรย์ของเราก็ได้ พึงหลีกไปเสีย ไม่ต้อง
อาบัติ แต่ขาดพรรษา.

ภกิษทุัง้หลาย อนึง่ ภิกษุในศาสนานีจ้ำาพรรษาแลว้  
พบทรัพย์ไม่มีเจ้าของ ในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุคิดอย่างน้ีว่า  
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า จิตเป็นธรรมชาติกลับกลอกเร็วนัก 
สกัหนอ่ยจะเปน็อนัตรายแกพ่รหมจรรยข์องเรากไ็ด ้พึงหลกี
ไปเสีย ไม่ต้องอาบัติ แต่ขาดพรรษา.

จิต อบรมได้
-บาลี เอก. อํ. ๒๐/๕/๒๒. 

ภิกษุท้ังหลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอ่ืนแม้อย่างหน่ึง  
ท่ีไม่อบรมแล้ว ย่อมไม่ควรแก่การงานเหมือนจิต ภิกษุท้ังหลาย  
จิตที่ไม่อบรมแล้ว ย่อมไม่ควรแก่กำรงำน.

ภิกษุท้ังหลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอ่ืนแม้อย่างหน่ึง  
ที่อบรมแล้ว ย่อมควรแก่การงานเหมือนจิต ภิกษุทั้งหลาย 
จิตที่อบรมแล้ว ย่อมควรแก่กำรงำน.

ภิกษุท้ังหลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอ่ืนแม้อย่างหน่ึง  
ท่ีไม่อบรมแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์อย่างใหญ่
เหมือนจิต ภิกษุทั้งหลาย จิตที่ไม่อบรมแล้ว ย่อมเป็นไป
เพื่อไม่ใช่ประโยชน์อย่ำงใหญ่.

ภิกษุท้ังหลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอ่ืนแม้อย่างหน่ึง  
ท่ีอบรมแลว้ ยอ่มเปน็ไปเพือ่ประโยชนอ์ยา่งใหญเ่หมอืนจติ 
ภิกษุทั้งหลาย จิตที่อบรมแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์
อย่ำงใหญ่.

ภิกษุท้ังหลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอ่ืนแม้อย่างหน่ึง  
ท่ีไม่อบรมแล้ว ไม่ปรากฏแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือไม่ใช่ประโยชน์ 
อย่างใหญ่เหมือนจิต ภิกษุท้ังหลาย จิตท่ีไม่อบรมแล้ว  
ไมป่รำกฏแลว้ ยอ่มเปน็ไปเพือ่ไมใ่ชป่ระโยชนอ์ยำ่งใหญ.่
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ภิกษุท้ังหลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอ่ืนแม้อย่างหน่ึง  
ท่ีอบรมแล้ว ปรากฏแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือประโยชน์อย่างใหญ่
เหมือนจิต ภิกษุทั้งหลาย จิตที่อบรมแล้ว ปรำกฏแล้ว 
ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่ำงใหญ่.

ภิกษุท้ังหลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอ่ืนแม้อย่างหน่ึง  
ที่ไม่อบรมแล้ว ไม่กระทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่
ประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิต ภิกษุทั้งหลาย จิตที่ไม่
อบรมแล้ว ไม่กระท�ำให้มำกแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือไม่ใช่
ประโยชน์อย่ำงใหญ.่

ภิกษุท้ังหลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอ่ืนแม้อย่างหน่ึง  
ที่อบรมแล้ว กระทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือประโยชน์
อย่างใหญ่เหมือนจิต ภิกษุทั้งหลาย จิตที่อบรมแล้ว 
กระท�ำให้มำกแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่ำงใหญ่.

ภิกษุท้ังหลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอ่ืนแม้อย่างหน่ึง  
ที่ไม่อบรมแล้ว ไม่กระทำาให้มากแล้ว ย่อมนำาทุกข์มาให้
เหมือนจิต ภิกษุทั้งหลาย จิตท่ีไม่อบรมแล้ว ไม่กระท�ำ
ให้มำกแล้ว ย่อมน�ำทุกข์มำให้.

ภิกษุท้ังหลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอ่ืนแม้อย่างหน่ึง  
ที่อบรมแล้ว กระทำาให้มากแล้ว ย่อมนำาสุขมาให้เหมือนจิต 
ภกิษทุัง้หลาย จติท่ีอบรมแลว้ กระท�ำใหม้ำกแลว้ ยอ่มน�ำ 
สุขมำให้.

ภิกษุท้ังหลาย ต้นจันทน์ บัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่า
รุกขชาติทุกชนิด เพราะเป็นของอ่อนและควรแก่การงาน  
ฉันใด ภิกษุท้ังหลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอ่ืนแม้อย่างหน่ึง  
ท่ีอบรมแลว้ กระทำาใหม้ากแลว้ ยอ่มเปน็ธรรมชาติออ่นและ
ควรแก่การงานเหมือนจิต ภิกษุทั้งหลาย จิตที่อบรมแล้ว 
กระท�ำให้มำกแล้ว ย่อมเป็นธรรมชำติอ่อนและควรแก่
กำรงำน ฉันนั้นเหมือนกัน.
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จิต ฝึกได้
-บาลี เอก. อํ. ๒๐/๗/๓๒. 

ภิกษุท้ังหลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอ่ืนแม้อย่างหน่ึง  
ท่ีไม่ฝึกแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือไม่ใช่ประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิต  
ภิกษุท้ังหลาย จิตท่ีไม่ฝึกแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือไม่ใช่ประโยชน์ 
อย่ำงใหญ่.

ภิกษุท้ังหลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอ่ืนแม้อย่างหน่ึง  
ท่ีฝึกแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิต  
ภิกษุท้ังหลาย จิตท่ีฝึกแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือประโยชน์ 
อย่ำงใหญ่.

ภิกษุท้ังหลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอ่ืนแม้อย่างหน่ึง  
ทีไ่มคุ่ม้ครองแลว้ ยอ่มเปน็ไปเพือ่ไมใ่ชป่ระโยชน์อย่างใหญ่ 
เหมือนจติ ภกิษทุัง้หลาย จิตท่ีไม่คุ้มครองแล้ว ย่อมเป็นไป 
เพ่ือไม่ใช่ประโยชน์อย่ำงใหญ่.

ภิกษุท้ังหลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอ่ืนแม้อย่างหน่ึง  
ท่ีคุ้มครองแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิต  
ภกิษท้ัุงหลาย จติทีคุ่ม้ครองแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ประโยชน ์
อย่ำงใหญ่.

๓0 
ภิกษุท้ังหลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอ่ืนแม้อย่างหน่ึง  

ท่ีไม่รักษาแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์อย่างใหญ่
เหมือนจิต ภิกษุทั้งหลาย จิตที่ไม่รักษำแล้ว ย่อมเป็นไป
เพื่อไม่ใช่ประโยชน์อย่ำงใหญ่.

ภิกษุท้ังหลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอ่ืนแม้อย่างหน่ึง  
ที่รักษาแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิต 
ภิกษุทั้งหลาย จิตที่รักษำแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์
อย่ำงใหญ่.

ภิกษุท้ังหลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอ่ืนแม้อย่างหน่ึง  
ที่ไม่สังวรแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์อย่างใหญ่
เหมือนจิต ภิกษุทั้งหลาย จิตที่ไม่สังวรแล้ว ย่อมเป็นไป
เพื่อไม่ใช่ประโยชน์อย่ำงใหญ่.

ภิกษุท้ังหลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอ่ืนแม้อย่างหน่ึง  
ที่สังวรแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิต 
ภิกษุทั้งหลาย จิตที่สังวรแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์
อย่ำงใหญ.่

ภิกษุท้ังหลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอ่ืนแม้อย่างหน่ึง  
ที่ไม่ฝึกแล้ว ไม่คุ้มครองแล้ว ไม่รักษาแล้ว ไม่สังวรแล้ว 
ย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิต ภิกษุ
ทั้งหลาย จิตที่ไม่ฝึกแล้ว ไม่คุ้มครองแล้ว ไม่รักษำแล้ว 
ไม่สังวรแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์อย่ำงใหญ.่
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ภิกษุท้ังหลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอ่ืนแม้อย่างหน่ึง  
ที่ฝึกแล้ว คุ้มครองแล้ว รักษาแล้ว สังวรแล้ว ย่อมเป็นไป 
เพ่ือประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิต ภิกษุท้ังหลาย จิตท่ีฝึกแล้ว  
คุ้มครองแล้ว รักษำแล้ว สังวรแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือประโยชน์ 
อย่ำงใหญ่.

ภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนเดือยข้าวสาลีหรือ
เดือยข้าวเหนยีวทีบ่คุคลตัง้ไวผ้ดิ มอืหรือเทา้ย่ำาเหยยีบแลว้ 
จะทำาลายมอืหรอืเทา้ หรอืวา่จะทำาใหห้อ้เลอืด ขอ้นีไ้มใ่ชฐ่านะ
ทีจ่ะมไีด ้ขอ้นัน้เพราะเหตุอะไร เพราะเหตวุา่เดือยอนับคุคล 
ตั้งไว้ผิด ภิกษุทั้งหลาย ฉันใดก็ฉันนั้น ภิกษุนั้นจะท�ำลำย
อวิชชำ จะยังวิชชำให้เกิด จะท�ำนิพพำนให้แจ้ง ด้วยจิต
ที่ตั้งไว้ผิด ข้อน้ีไม่ใช่ฐำนะท่ีจะมีได้ ข้อน้ันเพรำะเหตุอะไร 
เพรำะเหตุว่ำจิตต้ังไว้ผิด.

ภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนเดือยข้าวสาลีหรือ
เดือยข้าวเหนียวที่บุคคลตั้งไว้ถูก มือหรือเท้าย่ำาเหยียบแล้ว  
จะทำาลายมือหรือเท้า หรือว่าจะทำาให้ห้อเลือด ข้อน้ีเป็นฐานะ
ท่ีมีได้ ข้อน้ันเพราะเหตุอะไร เพราะเหตุว่าเดือยอันบุคคล
ตั้งไว้ถูก ภิกษุทั้งหลาย ฉันใดก็ฉันน้ัน ภิกษุนั้นจะท�ำลำย
อวิชชำ จะยังวิชชำให้เกิด จะท�ำนิพพำนให้แจ้ง ด้วยจิต 
ที่ตั้งไว้ถูก ข้อนี้เป็นฐำนะที่มีได้ ข้อนั้นเพรำะเหตุอะไร 
เพรำะเหตุว่ำจิตตั้งไว้ถูก.

จิตผ่องใส
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๑๐/๔๔. 

ภิกษุทั้งหลาย เรากำาหนดรู้ใจด้วยใจอย่างน้ีแล้ว 
ย่อมรู้ชัดบุคคลบางคนในโลกนี้ ผู้มีจิตอันโทษประทุษร้าย  
(ปทฏฺุจตฺิต) วา่ ถ้าบคุคลนีท้ำากาละในตอนนี ้พงึต้ังอยูใ่นนรก
เหมือนถกูนำาตวัมาฝงัไว ้ขอ้น้ันเพราะเหตุอะไร เพราะวา่จติ
ของเขาถูกโทษประทุษรา้ยแลว้ ภกิษุทัง้หลาย กเ็พรำะเหตุ
ที่จิตถูกประทุษร้ำย สัตว์บำงพวกในโลกนี้ ภำยหลังจำก
กำรตำย เพรำะกำยแตกท�ำลำย ย่อมเข้ำถึงอบำย ทุคติ 
วินิบำต นรก.

ภิกษุทั้งหลาย เรากำาหนดรู้ใจด้วยใจอย่างน้ีแล้ว 
ย่อมรู้ชดับคุคลบางคนในโลกนี ้ผูม้จีติผอ่งใส (ปสนนฺจติตฺ) วา่  
ถ้าบุคคลนี้ทำากาละในตอนนี้ พึงตั้งอยู่ในสวรรค์เหมือน
ถูกนำาตัวไปเก็บไว้ ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะว่าจิต 
ของเขาผ่องใส ภิกษุทั้งหลาย ก็เพรำะเหตุท่ีจิตผ่องใส 
สัตว์บำงพวกในโลกน้ี ภำยหลังจำกกำรตำย เพรำะกำย
แตกท�ำลำย ย่อมเข้ำถึงสุคติโลกสวรรค์.

ภกิษทุัง้หลาย เปรยีบเหมอืนหว้งน้ำาทีขุ่น่มวัเปน็ตม 
บรุุษผูมี้จักษยืุนอยู่บนฝัง่ ไมอ่าจเหน็หอยตา่งๆ บา้ง ไมอ่าจ

๓1 
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เห็นก้อนกรวดและก้อนหินบ้าง ไม่อาจเห็นฝูงปลา ซึ่งว่าย
ไปมา หรอืหยุดอยู่บา้ง ในหว้งน้ำานัน้ ขอ้นัน้เพราะเหตอุะไร  
เพราะเหตุว่าน้ำาน้ันขุ่น ภิกษุท้ังหลาย ฉันใดก็ฉันน้ันเหมือนกัน  
ภิกษุน้ันจะรู้ประโยชน์ตน หรือจะรู้ประโยชน์ผู้อ่ืน หรือจะรู้
ประโยชน์ท้ังสองฝ่ำย หรือจะกระท�ำให้แจ้งซ่ึงคุณวิเศษ คือ  
อุตริมนุสธรรม อันเป็นควำมรู้ควำมเห็นอย่ำงประเสริฐ อย่ำง
สำมำรถ ได้ด้วยจิตท่ีขุ่นมัว (อาวเิลน จติเฺตน) ดงันีน้ัน้ นัน่ไมใ่ช ่
ฐานะท่ีจะมีได้ ข้อน้ันเพราะเหตุอะไร เพราะเหตุว่าจิตขุ่นมัว.

ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนห้วงน้ำาใสสะอาด  
ไม่ขุ่นมัว บุรุษผู้มีจักษุยืนอยู่บนฝ่ัง สามารถเห็นหอยต่างๆ บ้าง  
สามารถเหน็กอ้นกรวดและกอ้นหนิบา้ง สามารถเห็นฝงูปลา
ซึ่งว่ายไปมา หรือหยุดอยู่บ้าง ในห้วงน้ำานั้น ข้อนั้นเพราะ 
เหตุอะไร เพราะเหตุว่าน้ำาไม่ขุ่น ภิกษุท้ังหลาย ฉันใดก็ฉันน้ัน 
เหมือนกัน ภิกษุนั้นจะรู้ประโยชน์ตน หรือจะรู้ประโยชน์ 
ผูอ้ืน่ หรอืจะรูป้ระโยชนท์ัง้สองฝำ่ย หรือจะกระท�ำใหแ้จง้
ซึง่คณุวเิศษ คอื อตุรมินสุธรรม อันเป็นควำมรู้ควำมเหน็  
อย่ำงประเสริฐอย่ำงสำมำรถ ได้ด้วยจิตท่ีไม่ขุ่นมัว (อนาวิเลน  

จติเฺตน) ดงันีน้ัน้ น่ันเปน็ฐานะทีจ่ะมไีด ้ ขอ้นัน้เพราะเหตอุะไร  
เพราะเหตุว่าจิตไม่ขุ่นมัว.

จิตประภัสสร
-บาลี เอก. อํ. ๒๐/๑๑/๕๒. 

ภิกษุทั้งหลาย จิตนี้ผุดผ่อง (ปภสฺสรมิท) แต่ว่ำจิต
นั้นแหละเศร้ำหมองแล้ว ด้วยอุปกิเลสที่จรมำ ปุถุชน 
ผู้ไม่ได้สดับแล้ว ย่อมจะไม่ทราบจิตน้ันตามความเป็นจริง 
ดังนั้น เราจึงกล่าวว่า ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้ว ย่อมไม่มี
กำรอบรมจิต.

ภิกษุท้ังหลาย จิตนี้ผุดผ่อง และจิตนั้นแหละ 
พ้นไปแล้ว (วิปฺปมุตฺต) จำกอุปกิเลสที่จรมำ อริยสาวกผู้ได้
สดับแล้ว ย่อมทราบจิตนั้นตามความเป็นจริง ดังนั้น เราจึง 
กล่าวว่า อริยสำวกผู้ได้สดับแล้ว ย่อมมีกำรอบรมจิต.

๓๒ 
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จิตผ่องแผ้ว
-บาลี สี. ที. ๙/๑๑๐/๑๓๘. 

… ภิกษุนั้น เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธ์ิ ผ่องแผ้ว  
(ปรโิยทาเต)

1 ไมม่กีเิลส ปราศจากอปุกเิลส ออ่น ควรแก่การงาน  
ตั้งมั่น ถึงความไม่หวั่นไหวอย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อ
อาสวักขยญาณ เธอย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า น้ีทุกข์  
นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหล่านี ้
อาสวะ นีอ้าสวสมทุยั นีอ้าสวนโิรธ นีอ้าสวนโิรธคามนิปีฏปิทา  
เม่ือเธอรู้อยู่อย่างน้ี เห็นอยู่อย่างน้ี จิตย่อมหลุดพ้นจากกามาสวะ  
หลุดพ้นจากภวาสวะ หลุดพ้นจากอวิชชาสวะ เม่ือจิต 
หลดุพ้นแลว้ กม็ญีาณหยัง่รู้วา่ หลดุพน้แลว้ เธอยอ่มรูช้ดัวา่  
ชาตสิิน้แลว้ พรหมจรรยอ์ยูจ่บแลว้ กจิทีค่วรทำาไดท้ำาเสรจ็แลว้  
กิจอื่นที่จะต้องทำาเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีก.

มหาราช เปรียบเหมอืนสระน้ำาบนยอดเขาใสสะอาด 
ไม่ขุ่นมัว บุรุษผู้มีจักษุยืนอยู่บนขอบสระนั้น สามารถเห็น
หอยต่างๆ บ้าง สามารถเห็นก้อนกรวดและก้อนหินบ้าง  
สามารถเห็นฝูงปลาซ่ึงว่ายไปมา หรือหยุดอยู่บ้าง ในสระน้ำาน้ัน  
บุรุษน้ันมีความคิดอย่างนี้ว่า สระน้ำานี้ใสสะอาด ไม่ขุ่นมัว  

๑. บาลีคําน้ี มีแปลสํานวนอ่ืนอีก เช่่น ผุดผ่อง, ผุดผ่องแผ้ว เป็นต้น นอกจากน้ียังพบ
การใช้คําน้ีในบริบทท่ีกล่าวถึงผิวพรรณว่า ผิวพรรณผุดผ่อง (ฉวิวณฺโณ ปริโยทาโต).  
-ผู้รวบรวม

๓๓ 
มีหอยต่างๆ มีกอ้นกรวดและกอ้นหนิ มฝีงูปลาซึง่วา่ยไปมา 
หรือหยุดอยู่ ในสระน้ำานั้น นี้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน 
ที่เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ์ ผ่องแผ้ว ไม่มีกิเลส ปราศจาก
อุปกิเลส อ่อน ควรแก่การงาน ตั้งมั่น ถึงความไม่หวั่นไหว
อย่างน้ี ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ ย่อมรู้ชัด 
ตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ  
น้ีทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหล่านี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย  
นีอ้าสวนโิรธ นีอ้าสวนโิรธคามนิปีฏปิทา เมือ่เธอรูอ้ยูอ่ยา่งนี ้ 
เห็นอยู่อย่างนี้ จิตย่อมหลุดพ้นจากกามาสวะ หลุดพ้นจาก 
ภวาสวะ หลดุพน้จากอวชิชาสวะ เมือ่จติหลดุพน้แลว้ กม็ญีาณ 
หยัง่รูว้า่ หลุดพน้แลว้ เธอยอ่มรูช้ดัวา่ ชาตสิิน้แลว้ พรหมจรรย ์
อยู่จบแลว้ กิจท่ีควรทำาได้ทำาเสรจ็แลว้ กจิอืน่ทีจ่ะต้องทำาเพือ่
ความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีก.

มหาราช น้ีแหละสามัญผลท่ีเห็นประจักษ์ ท้ังดีย่ิงกว่า  
ทั้งประณีตกว่าสามัญผลที่เห็นประจักษ์ข้อก่อนๆ 

มหาราช ก็สามัญผลท่ีเห็นประจักษ์ข้ออ่ืน ท้ังดีย่ิงกว่า  
ทั้งประณีตกว่าสามัญผลที่เห็นประจักษ์ข้อนี้ ย่อมไม่มี.

(ผู้อ่านสามารถศึกษาเน้ือความเต็มของพระสูตรน้ีได้จาก 

สามัญญผลสูตร -บาลี สี. ที. 9/๖๑/9๑. -ผู้รวบรวม).
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ผลของกำรไม่รักษำ หรือรักษำจิต
-บาลี ติก.อํ. ๒๐/๓๓๕/๕๔๙.

คหบดี เมื่อจิตไม่ได้รับกำรรักษำ (จิตฺเต อรกฺขิเต) 

กำยกรรม วจีกรรม มโนกรรม ก็เป็นอันว่ำไม่ได้รับกำร 
รกัษา เมือ่กายกรรม วจกีรรม มโนกรรมไม่ไดรั้บการรกัษา 
กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ก็มีสภาพเปียกแฉะ เม่ือ
กายกรรม วจกีรรม มโนกรรมเปยีกแฉะ กายกรรม วจกีรรม  
มโนกรรม ก็มีสภาพบูดเน่า เมื่อกายกรรม วจีกรรม 
มโนกรรมบูดเน่า ก็มีกำรตำยที่ไม่งดงำม มีกำรท�ำกำละ
ที่ไม่งดงำม.

เปรยีบเหมอืน เมือ่เรือนมุงไวไ้มด่ ียอดหลงัคากเ็ปน็
อันไม่ได้รับการรักษา กลอนหลังคาก็เป็นอันไม่ได้รับการ
รกัษา ฝาเรอืนก็เป็นอนัไม่ไดรั้บการรักษา อกไกก่เ็ปยีกชืน้  
กลอนหลังคาก็เปียกชื้น ฝาเรือนก็เปียกชื้น อกไก่ก็ผุเปื่อย  
กลอนหลังคาก็ผุเป่ือย ฝาเรือนก็ผุเป่ือย คหบดี ฉันใดก็ฉันน้ัน 
เหมือนกัน เมื่อจิตไม่ได้รับการรักษา กายกรรม วจีกรรม 
มโนกรรม ก็เป็นอันไม่ได้รับการรักษา … ก็มีการตายที่ไม่
งดงาม มีการทำากาละที่ไม่งดงาม.

๓4 
คหบดี เมื่อจิตได้รับกำรรักษำ (จิตฺเต รกฺขิเต) 

กำยกรรม วจีกรรม มโนกรรม ก็เป็นอันว่ำได้รับกำร
รักษำ เม่ือกายกรรม วจีกรรม มโนกรรมได้รับการรักษา  
กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ก็มีสภาพไม่เปียกแฉะ เมื่อ
กายกรรม วจกีรรม มโนกรรมไมเ่ปยีกแฉะ กายกรรม วจกีรรม  
มโนกรรม ก็มีสภาพไม่บูดเน่า เม่ือกายกรรม วจีกรรม 
มโนกรรมไม่บูดเน่า ก็มีกำรตำยที่งดงำม มีกำรท�ำกำละ
ที่่งดงำม.

เปรียบเหมือน เมื่อเรือนมุงไว้อย่างดี ยอดหลังคา 
ก็เป็นอันได้รับการรักษา กลอนหลังคาก็เป็นอันได้รับการ
รกัษา ฝาเรอืนกเ็ป็นอนัได้รบัการรกัษา อกไกก่ไ็มเ่ปยีกช้ืน  
กลอนหลังคาก็ไม่เปียกชื้น ฝาเรือนก็ไม่เปียกชื้น อกไก่ก็
ไม่ผุเป่ือย กลอนหลังคาก็ไม่ผุเปื่อย ฝาเรือนก็ไม่ผุเป่ือย 
คหบดี ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกัน เม่ือจิตได้รับการรักษา 
กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ก็เป็นอันได้รับการรักษา … 
ก็มีการตายที่งดงาม มีการทำากาละที่งดงาม.
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ผลเมื่อจิตถึงควำมพินำศ
-บาลี ติก.อํ. ๒๐/๓๓๗/๕๕๐.

คหบดี เมื่อจิตถึงควำมพินำศ (จิตฺเต พฺยาปนฺเน)
1
 

กำยกรรม วจกีรรม มโนกรรม ก็เปน็อนัวำ่ถงึควำมพินำศ 
เม่ือกายกรรม วจกีรรม มโนกรรมถงึความพนิาศ กายกรรม  
วจีกรรม มโนกรรม ก็มีสภาพเปียกแฉะ เมื่อกายกรรม  
วจีกรรม มโนกรรมเปยีกแฉะ กายกรรม วจกีรรม มโนกรรม 
ก็มสีภาพบดูเน่า เมือ่กายกรรม วจกีรรม มโนกรรมบดูเนา่ 
กม็ีกำรตำยที่ไม่งดงำม มีกำรท�ำกำละที่ไม่งดงำม.

เปรียบเหมือน เมื่อเรือนมุงไว้ไม่ดี ยอดหลังคา 
ก็เป็นอันถึงความพินาศ กลอนหลังคาก็เป็นอันถึงความ
พินาศ ฝาเรือนก็เป็นอันถึงความพินาศ อกไก่ก็เปียกชื้น 
กลอนหลังคาก็เปียกชื้น ฝาเรือนก็เปียกชื้น อกไก่ก็ผุเปื่อย 
กลอนหลังคาก็ผุเปื่อย ฝาเรือนก็ผุเปื่อย คหบดี ฉันใด 
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อจิตถึงความพินาศ กายกรรม  
วจีกรรม มโนกรรม ก็เป็นอันถึงความพินาศ … ก็มีการตาย
ที่ไม่งดงาม มีการทำากาละที่ไม่งดงาม.

๑. จิตฺเต พฺยาปนฺเน บาลีคํานี้ มีสํานวนแปลอย่างอื่นอีก เช่น จิตถึงความผิดปกติ, 
จิตวิบัติ เป็นต้น. -ผู้รวบรวม

๓๕ 
คหบดี เม่ือจิตไม่ถึงควำมพินำศ (จิตฺเต อพฺยาปนฺเน)

1
 

กำยกรรม วจกีรรม มโนกรรม กเ็ปน็อนัวำ่ไมถ่งึควำมพนิำศ  
เมื่อกายกรรม วจีกรรม มโนกรรมไม่ถึงความพินาศ  
กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ก็มีสภาพไม่เปียกแฉะ  
เมื่อกายกรรม วจีกรรม มโนกรรมไม่เปียกแฉะ กายกรรม 
วจีกรรม มโนกรรม ก็มีสภาพไม่บูดเน่า เม่ือกายกรรม  
วจกีรรม มโนกรรมไม่บดูเนา่ กม็กีำรตำยทีง่ดงำม มกีำรท�ำ 
กำละที่่งดงำม.

เปรียบเหมือน เมื่อเรือนมุงไว้อย่างดี ยอดหลังคา 
ก็เป็นอันไม่ถึงความพินาศ กลอนหลังคาก็เป็นอันไม่ถึง
ความพินาศ ฝาเรือนก็เป็นอันไม่ถึงความพินาศ อกไก่ 
กไ็มเ่ปยีกชืน้ กลอนหลงัคากไ็มเ่ปยีกชืน้ ฝาเรอืนกไ็มเ่ปยีกชืน้  
อกไก่ก็ไม่ผุเป่ือย กลอนหลังคาก็ไม่ผุเป่ือย ฝาเรือนก็ไม่ผุเป่ือย  
คหบดี ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อจิตไม่ถึงความพินาศ 
กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ก็เป็นอันไม่ถึงความพินาศ 
… ก็มีการตายที่งดงาม มีการทำากาละที่งดงาม.

๑. จติเฺต อพยฺาปนเฺน บาลคีาํนี ้มสีาํนวนแปลอยา่งอืน่อกี เชน่ จติไมถ่งึความผดิปกต,ิ  
จิตไม่วิบัติ เป็นต้น. -ผู้รวบรวม
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จิตตมโน จิตตสังกัปโป
-บาลี มหาวิ. วิ. ๑/๑๓๗/๑๘๐.

อนึ่ง ภิกษุใดจงใจพรากกายมนุษย์จากชีวิต หรือ
แสวงหาศัสตราอันจะปลิดชีวิตให้แก่กายมนุษย์น้ัน หรือ 
พรรณนาคุณแห่งความตาย หรือชักชวนเพื่อให้ตายด้วย 
คำาว่า ท่านผู้เจริญ จะมีประโยชน์อะไรแก่ท่าน ด้วยชีวิตอัน
แสนลำาบากยากแคน้นี ้ท่านตายเสยีดกีวา่มชีวีติอยูด่งันี้ เธอม ี
จิตใจอย่ำงนี้ มีควำมด�ำริใจอย่ำงนี้ พรรณนาคุณแห่ง 
ความตายก็ดี ชักชวนเพ่ือให้ตายก็ดี โดยหลายนัย แม้ภิกษุนี้
ก็เป็นปาราชิก หาสังวาสมิได้.

ในบทนี้ มีบาลีอย่างนี้

โย ปน ภิกฺขุ สญฺจิจฺจ มนุสฺสวิคฺคห ชีวิตา โวโรเปยฺย 
สตถฺหารก วาสสฺ ปริเยเสยยฺ มรณวณณฺ วา สวณเฺณยยฺ มรณาย  
วา สมาทเปยฺย อมฺโภ ปุริส กึ ตุยฺหิมินา ปาปเกน ทุชฺชีวิเตน  
มตนฺเต ชีวิตา เสยฺโยติ อิติจิตฺตมโน จิตฺตสงฺกปฺโป อเนก- 
ปรยิาเยน มรณวณณฺ วา สวณเฺณยยฺ มรณาย วา สมาทเปยยฺ 
อยมฺปิ ปาราชิโก โหติ อสวาโส.

๓๖ อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นเคร่ืองรองรับจิต
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๕/๗๘.

ภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนหม้อที่ไม่มีเครื่อง
รองรับ ย่อมหมุนกลิ้งไปได้ง่าย ส่วนหม้อที่มีเครื่องรองรับ  
ย่อมหมุนกล้ิงไปได้ยาก ภิกษุท้ังหลาย ฉันใดก็ฉันนั้น
เหมือนกัน จิตที่ไม่มีเครื่องรองรับ ย่อมหมุนไปได้ง่ำย 
ส่วนจิตที่มีเครื่องรองรับ ย่อมหมุนไปได้ยำก.

ภิกษุท้ังหลาย ก็อะไรเป็นเคร่ืองรองรับจิต อริยมรรค 
อันประกอบด้วยองค์ ๘ นี้นั่นเอง เป็นเครื่องรองรับจิต 
คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ 
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ.

๓7 
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เห็นจิตในจิต (นัยสติปัฏฐำนสูตร)

-บาลี มู. ม. ๑๒/๑๑๐/๑๔๐. 

ภกิษทุัง้หลาย ภกิษุเปน็ผูพ้จิารณาเหน็จติในจิตอยู่
เป็นอย่างไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

จิตมีรำคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะ หรือจิตปรำศจำก
รำคะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากราคะ 

จิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะ หรือจิตปรำศจำก
โทสะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากโทสะ 

จิตมีโมหะก็รู้ชัดว่าจิตมีโมหะ หรือจิตปรำศจำก
โมหะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากโมหะ 

จิตหดหู่ก็รู้ชัดว่าจิตหดหู่ หรือจิตฟุ้งซ่ำนก็รู้ชัดว่า
จิตฟุ้งซ่าน 

จิตถึงควำมเป็นจิตใหญ่ (มหรคต) ก็รู้ชัดว่าจิตถึง
ความเป็นจิตใหญ่ หรือจิตไม่ถึงควำมเป็นจิตใหญ่ก็รู้ชัดว่า
จิตไม่ถึงความเป็นจิตใหญ่ 

จิตมีธรรมอ่ืนย่ิงกว่ำก็รู้ชัดว่าจิตมีธรรมอื่นยิ่งกว่า 
หรือจิตไม่มีธรรมอ่ืนย่ิงกว่ำก็รู้ชัดว่าจิตไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า 

จิตต้ังม่ันก็รู้ชัดว่าจิตต้ังมั่น หรือจิตไม่ต้ังม่ันก็รู้ชัด
ว่าจิตไม่ตั้งมั่น 

๓๘ 
จิตหลุดพ้นก็รู้ชัดวา่จติหลดุพ้น หรือจิตยังไม่หลุดพ้น 

ก็รู้ชัดว่าจิตยังไม่หลุดพ้น.
ด้วยอำกำรอย่ำงนี้ ที่ภิกษุเป็นผู้พิจำรณำเห็นจิต 

ในจิตภายในอยู่บ้าง พิจารณาเห็นจิตในจิตภายนอกอยู่บ้าง  
พิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายในและภายนอกอยู่ บ้าง 
พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในจิตอยู่บ้าง พิจารณา
เห็นธรรมคือความเสื่อมในจิตอยู่บ้าง พิจารณาเห็นธรรม 
คอื ท้ังความเกิดข้ึนและความเสือ่มในจติอยูบ้่าง อนึง่ สติว่ำ  
จิตมีอยู่ ก็เป็นสติท่ีด�ำรงไว้เพียงสักว่ำควำมรู้ เพียงสักว่ำ
อำศัยระลึกเท่ำน้ัน เป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่  
และไม่ถือมั่นอะไรๆ ในโลก. 

ภิกษุท้ังหลาย ด้วยอำกำรอย่ำงนี้แล ภิกษุชื่อว่ำ 
เป็นผู้พิจำรณำเห็นจิตในจิตอยู.่
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เห็นจิตในจิต (นัยอำนำปำนสติสูตร)

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๒๔/๑๔๐๓.

… ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุย่อมทำาการฝึกหัด 
ศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพำะซ่ึงจิต หายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้ 
รูพ้รอ้มเฉพาะซึง่จติ หายใจออก ยอ่มทำาการฝกึหัดศกึษา
ว่า เราเป็นผู้ท�ำจิตให้ปรำโมทย์ยิ่ง หายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้ 
ทำาจิตให้ปราโมทย์ยิ่ง หายใจออก ย่อมทำาการฝึกหัด
ศึกษาว่า เราเป็นผู้ท�ำจิตให้ต้ังม่ัน หายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้
ทำาจิตให้ตั้งมั่น หายใจออก ย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า  
เราเป็นผู้ท�ำจิตให้ปล่อยอยู่ หายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้ทำาจิต 
ให้ปล่อยอยู่ หายใจออก ภิกษุท้ังหลาย สมัยน้ัน ภิกษุนั้น 
ช่ือว่า เป็นผู้เห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจ�ำ มีความเพียรเผากิเลส  
มสีมัปชญัญะ มสีต ินำาอภิชฌาและโทมนสัในโลกออกเสยีได.้ 

ภิกษุท้ังหลาย เรำไม่กล่ำวอำนำปำนสติ ว่ำเป็น
สิง่ทีม่ไีด้แก่บคุคลผู้มสีตอินัลมืหลงแลว้ ไมม่สีมัปชัญญะ 
ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่า
เป็นผู้เห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำา มีความเพียรเผากิเลส  
มสีมัปชญัญะ มสีต ินำาอภิชฌาและโทมนสัในโลกออกเสยีได.้

๓9 จิตหลุดพ้น (นัยที่ 1)

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๖๓/๑๐๓.

ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุเห็นรูปอันไม่เที่ยงนั่นแหละ 
ว่ำไม่เที่ยง ความเห็นของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิ เมื่อเห็น
อยูโ่ดยถกูตอ้ง ยอ่มเบือ่หนำ่ย เพราะความสิน้ไปแหง่นนัท ิ
จงึมคีวามสิน้ไปแหง่ราคะ เพราะความสิน้ไปแหง่ราคะ จงึม ี
ความสิน้ไปแหง่นนัท ิเพรำะควำมส้ินไปแหง่นนัทแิละรำคะ  
กล่ำวได้ว่ำ จิตหลุดพ้นแล้วด้วยดี.

ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุเห็นเวทนำอันไม่เท่ียงน่ันแหละ  
ว่ำไม่เท่ียง … ภิกษุเห็นสัญญำอันไม่เท่ียงน่ันแหละ ว่ำไม่เท่ียง  
… ภิกษุเห็นสังขำรอันไม่เท่ียงน่ันแหละ ว่ำไม่เท่ียง … 

ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุเห็นวิญญำณอันไม่เท่ียงน่ันแหละ  
วำ่ไมเ่ท่ียง ความเหน็ของเธอนัน้เปน็สมัมาทฏิฐ ิเมือ่เหน็อยู ่
โดยถูกต้อง ย่อมเบื่อหน่ำย เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิ 
จงึมคีวามสิน้ไปแหง่ราคะ เพราะความสิน้ไปแหง่ราคะ จงึม ี
ความสิน้ไปแหง่นนัท ิเพรำะควำมส้ินไปแหง่นนัทแิละรำคะ  
กล่ำวได้ว่ำ จิตหลุดพ้นแล้วด้วยด.ี
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ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงกระทำาไว้ในใจซึ่งรูป
โดยอุบายอันแยบคาย และจงพิจำรณำเห็นควำมไม่เที่ยง
แห่งรูป ตำมควำมเป็นจริง เมื่อภิกษุกระทำาไว้ในใจซึ่งรูป 
โดยอุบายอนัแยบคาย และพจิารณาเหน็ความไมเ่ทีย่งแหง่รปู  
ตามความเป็นจริง ย่อมเบ่ือหน่ำยในรูป เพราะความส้ินไป 
แห่งนันทิ จึงมีความสิ้นไปแห่งราคะ เพราะความสิ้นไป 
แห่งราคะ จึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิ เพรำะควำมสิ้นไป 
แห่งนันทิและรำคะ กล่ำวได้ว่ำ จิตหลุดพ้นแล้วด้วยด.ี

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงกระทำาไว้ในใจซึ่ง
เวทนาโดยอุบายอันแยบคาย … เธอทั้งหลายจงกระทำา
ไว้ในใจซึ่งสัญญาโดยอุบายอันแยบคาย … เธอท้ังหลาย 
จงกระทำาไว้ในใจซึ่งสังขารโดยอุบายอันแยบคาย … 

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงกระทำาไว้ในใจซึ่ง
วิญญาณโดยอุบายอันแยบคาย และจงพิจำรณำเห็นควำม
ไมเ่ทีย่งแหง่วญิญำณ ตำมควำมเปน็จรงิ เมือ่ภกิษกุระทำา
ไวใ้นใจซึง่วิญญาณโดยอบุายอนัแยบคาย และพจิารณาเหน็ 
ความไมเ่ทีย่งแหง่วญิญาณตามความเปน็จริง ยอ่มเบือ่หนำ่ย
ในวิญญำณ เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิ จึงมีความสิ้นไป 
แห่งราคะ เพราะความสิ้นไปแห่งราคะ จึงมีความสิ้นไป 
แหง่นันท ิเพรำะควำมสิน้ไปแหง่นนัทแิละรำคะ กลำ่วไดว้ำ่  
จิตหลุดพ้นแล้วด้วยดี.

จิตหลุดพ้น (นัยที่ ๒)

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๗๙/๒๔๕,๒๔๗.

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเห็นจักษุอันไม่เที่ยงน่ันแหละ 
วำ่ไมเ่ท่ียง ความเหน็ของเธอนัน้เปน็สมัมาทฏิฐ ิเมือ่เหน็อยู ่
โดยถูกต้อง ย่อมเบื่อหน่ำย เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิ 
จงึมคีวามสิน้ไปแหง่ราคะ เพราะความสิน้ไปแหง่ราคะ จงึม ี
ความสิ้นไปแห่งนันทิ เพรำะควำมส้ินไปแห่งนันทิและ
รำคะ กล่ำวได้ว่ำ จิตหลุดพ้นแล้วด้วยด.ี

ภกิษท้ัุงหลาย ภกิษเุหน็โสตะอนัไมเ่ทีย่งนัน่แหละ 
ว่ำไม่เท่ียง … ภิกษุเห็นฆำนะอันไม่เที่ยงนั่นแหละว่ำ 
ไมเ่ทีย่ง … ภกิษเุหน็ชิวหำอนัไมเ่ทีย่งนัน่แหละวำ่ไมเ่ทีย่ง …  
ภิกษเุห็นกำยอันไม่เที่ยงนั่นแหละว่ำไม่เที่ยง …

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเห็นมนะอันไม่เที่ยงนั่นแหละ
วำ่ไมเ่ท่ียง ความเหน็ของเธอนัน้เปน็สมัมาทฏิฐ ิเมือ่เหน็อยู ่
โดยถูกต้อง ย่อมเบื่อหน่ำย เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิ 
จงึมคีวามสิน้ไปแหง่ราคะ เพราะความสิน้ไปแหง่ราคะ จงึม ี
ความสิน้ไปแหง่นนัท ิเพรำะควำมส้ินไปแหง่นนัทแิละรำคะ  
กล่ำวได้ว่ำ จิตหลุดพ้นแล้วด้วยด.ี

41 
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ภกิษทุัง้หลาย เธอทัง้หลายจงกระทำาไวใ้นใจซ่ึงจกัษุ
โดยอุบายอันแยบคาย และจงพิจำรณำเห็นควำมไม่เที่ยง
แหง่จกัษุตำมควำมเป็นจริง เมือ่ภกิษกุระทำาไวใ้นใจซึง่จักษุ
โดยอุบายอันแยบคาย และพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่ง
จกัษุตามความเปน็จรงิ ยอ่มเบ่ือหนำ่ยในจกัษุ เพราะความ
สิน้ไปแหง่นนัท ิจงึมคีวามสิน้ไปแหง่ราคะ เพราะความสิน้ไป 
แห่งราคะ จึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิ เพรำะควำมสิ้นไป 
แห่งนันทิและรำคะ กล่ำวได้ว่ำ จิตหลุดพ้นแล้วด้วยด.ี

ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงกระทำาไว้ในใจซ่ึงโสตะ 
โดยอุบายอันแยบคาย … เธอทั้งหลายจงกระทำาไว้ในใจ 
ซึ่งฆานะโดยอุบายอันแยบคาย … เธอทั้งหลายจงกระทำา
ไว้ในใจซ่ึงชิวหาโดยอุบายอันแยบคาย … เธอท้ังหลาย 
จงกระทำาไว้ในใจซึ่งกายะโดยอุบายอันแยบคาย … 

ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงกระทำาไว้ในใจซ่ึงมนะ
โดยอุบายอันแยบคาย และจงพิจำรณำเห็นควำมไม่เท่ียงแห่ง 
มนะตำมควำมเป็นจรงิ เม่ือภิกษุกระทำาไว้ในใจซึง่มนะโดย
อุบายอันแยบคาย และพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งมนะ 
ตามความเป็นจรงิ ยอ่มเบ่ือหนำ่ยในมนะ เพราะความสิน้ไป 
แหง่นันท ิจงึมคีวามสิน้ไปแหง่ราคะ เพราะความสิน้ไปแหง่
ราคะ จึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิ เพรำะควำมสิ้นไปแห่ง
นันทิและรำคะ กล่ำวได้ว่ำ จิตหลุดพ้นแล้วด้วยด.ี

จิตหลุดพ้น (นัยที่ ๓)

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๗๙,๑๘๐/๒๔๖,๒๔๘.

ภกิษท้ัุงหลาย ภกิษุเหน็รปูอนัไมเ่ทีย่งนัน่แหละวำ่
ไม่เที่ยง ความเห็นของเธอน้ันเป็นสัมมาทิฏฐิ เมื่อเห็นอยู่
โดยถูกต้อง ย่อมเบื่อหน่ำย เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิ 
จงึมคีวามสิน้ไปแหง่ราคะ เพราะความสิน้ไปแหง่ราคะ จงึม ี
ความสิน้ไปแหง่นนัท ิเพรำะควำมส้ินไปแหง่นนัทแิละรำคะ  
กล่ำวได้ว่ำ จิตหลุดพ้นแล้วด้วยด.ี

ภกิษท้ัุงหลาย ภกิษเุหน็เสยีงอนัไมเ่ทีย่งนัน่แหละ 
ว่ำไม่เที่ยง … ภิกษุเห็นกลิ่นอันไม่เที่ยงนั่นแหละว่ำ 
ไมเ่ท่ียง … ภกิษเุหน็รสอนัไมเ่ทีย่งนัน่แหละวำ่ไมเ่ทีย่ง …  
ภิกษเุห็นโผฏฐัพพะอันไม่เที่ยงนั่นแหละว่ำไม่เที่ยง …

ภิกษท้ัุงหลาย ภกิษเุห็นธรรมอนัไมเ่ทีย่งนัน่แหละ
วำ่ไมเ่ท่ียง ความเหน็ของเธอนัน้เปน็สมัมาทฏิฐ ิเมือ่เหน็อยู ่
โดยถูกต้อง ย่อมเบื่อหน่าย เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิ  
จงึมคีวามสิน้ไปแหง่ราคะ เพราะความสิน้ไปแหง่ราคะ จงึม ี
ความสิน้ไปแหง่นนัท ิเพรำะควำมส้ินไปแหง่นนัทแิละรำคะ  
กล่ำวได้ว่ำ จิตหลุดพ้นแล้วด้วยด.ี
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ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงกระทำาไว้ในใจซึ่งรูป
โดยอุบายอันแยบคาย และจงพิจำรณำเห็นควำมไม่เที่ยง
แห่งรูปตำมควำมเป็นจริง เมื่อภิกษุกระทำาไว้ในใจซึ่งรูป 
โดยอุบายอนัแยบคาย และพจิารณาเหน็ความไมเ่ทีย่งแหง่รปู 
ตามความเป็นจริง ยอ่มเบือ่หนำ่ยในรปู เพราะความสิน้ไป 
แห่งนันทิ จึงมีความสิ้นไปแห่งราคะ เพราะความสิ้นไป 
แห่งราคะ จึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิ เพรำะควำมสิ้นไป 
แห่งนันทิและรำคะ กล่ำวได้ว่ำ จิตหลุดพ้นแล้วด้วยด.ี

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงกระทำาไว้ในใจซึ่ง
เสียงโดยอุบายอันแยบคาย … เธอทั้งหลายจงกระทำาไว้ใน
ใจซ่ึงกล่ินโดยอุบายอนัแยบคาย … เธอทัง้หลายจงกระทำาไว้
ในใจซึ่งรสโดยอุบายอันแยบคาย … เธอทั้งหลายจงกระทำา
ไว้ในใจซึ่งโผฏฐัพพะโดยอุบายอันแยบคาย … 

ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงกระทำาไว้ในใจซ่ึงธรรม
โดยอุบายอันแยบคาย และจงพิจำรณำเห็นควำมไม่เท่ียง 
แห่งธรรมตำมควำมเป็นจริง เมื่อภิกษุกระทำาไว้ในใจซึ่ง
ธรรมโดยอบุายอนัแยบคาย และพจิารณาเหน็ความไม่เท่ียง
แหง่ธรรมตามความเป็นจรงิ ยอ่มเบือ่หน่ำยในธรรม เพราะ
ความสิน้ไปแหง่นนัท ิจงึมีความสิน้ไปแหง่ราคะ เพราะความ
สิน้ไปแห่งราคะ จึงมคีวามสิน้ไปแหง่นนัท ิเพรำะควำมสิน้ไป 
แห่งนันทิและรำคะ กล่ำวได้ว่ำ จิตหลุดพ้นแล้วด้วยด.ี

จิตที่หลุดพ้นดีแล้ว
-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๒๗๒/๒๐๐. 

ภิกษุท้ังหลาย ธาตุที่พึงพรากได้ (นิสฺสารณิยธาตุ)  
๕ ประการนี้ ๕ ประการอะไรบ้าง คือ 

ภกิษท้ัุงหลาย เมือ่ภกิษุในธรรมวนิยันี ้มนสกิำรถงึ
กำมทั้งหลำย จิตของเธอย่อมไม่แล่นไป ย่อมไม่เลื่อมใส 
ย่อมไม่ตั้งอยู่ ย่อมไม่น้อมไปในกำมทั้งหลำย แต่เมื่อ
เธอมนสิกำรถึงเนกขัมมะ จิตของเธอย่อมแล่นไป ย่อม
เลือ่มใส ยอ่มตัง้อยู ่ยอ่มนอ้มไปในเนกขมัมะ จิตของเธอน้ัน 
ช่ือว่าเป็นจิตด�ำเนินไปดีแล้ว อบรมดีแล้ว ต้ังอยู่ดีแล้ว หลุดพ้น 
ดีแล้ว พรากออกดีแล้วจากกามท้ังหลาย อาสวะ ทุกข์ และความ
เร่าร้อนเหล่าใด ย่อมเกิดเพราะกามเป็นปัจจัย เธอหลุดพ้นแล้ว 
จากอาสวะ ทุกข์ และความเรา่รอ้นเหลา่นัน้ เธอยอ่มไมเ่สวย
เวทนาท่ีเกิดเพราะเหตนุัน้ นีเ้รากลา่ววา่ เปน็กำรพรำกออก
แห่งกำมทั้งหลำย.

ภิกษุทั้งหลาย อีกประการหน่ึง เม่ือภิกษุมนสิกำร
ถึงพยำบำท จิตของเธอย่อมไม่แล่นไป ย่อมไม่เลื่อมใส 
ย่อมไม่ตั้งอยู่ ย่อมไม่น้อมไปในพยำบำท แต่เมื่อเธอ
มนสิกำรถึงควำมไม่พยำบำท จิตของเธอย่อมแล่นไป  

4๓ 
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ย่อมเลื่อมใส ย่อมตั้งอยู่ ย่อมน้อมไปในควำมไม่พยำบำท 
จิตของเธอนั้นชื่อว่าเป็นจิตด�ำเนินไปดีแล้ว อบรมดีแล้ว 
ตั้งอยู่ดีแล้ว หลุดพ้นดีแล้ว พรากออกดีแล้วจากพยาบาท  
อาสวะ ทุกข์ และความเร่าร้อนเหล่าใด ย่อมเกิดเพราะ 
พยาบาทเป็นปัจจัย เธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะ ทุกข์  
และความเร่าร้อนเหล่านั้น เธอย่อมไม่เสวยเวทนาที่เกิด
เพราะเหตุน้ัน น้ีเรากล่าวว่า เป็นกำรพรำกออกแห่งพยำบำท.

ภกิษทุัง้หลาย อกีประการหนึง่ เมือ่ภกิษมุนสกิำรถึง 
วิหิงสำ จิตของเธอย่อมไม่แล่นไป ย่อมไม่เลื่อมใส  
ยอ่มไมต่ัง้อยู่ ยอ่มไม่น้อมไปในวิหิงสำ แตเ่มือ่เธอมนสกิำร 
ถงึอวิหงิสำ จติของเธอยอ่มแลน่ไป ยอ่มเลือ่มใส ยอ่มตัง้อยู่  
ยอ่มนอ้มไปในอวหิงิสำ จติของเธอนัน้ชือ่ว่าเปน็จติด�ำเนนิ
ไปดแีลว้ อบรมดีแล้ว ตัง้อยู่ดแีลว้ หลดุพน้ดแีลว้ พรากออก 
ดีแล้วจากวิหิงสา อาสวะ ทุกข์ และความเร่าร้อนเหล่าใด 
ยอ่มเกดิเพราะวหิงิสาเปน็ปจัจยั เธอหลดุพน้แลว้จากอาสวะ  
ทุกข์ และความเร่าร้อนเหล่านั้น เธอย่อมไม่เสวยเวทนา 
ที่เกิดเพราะเหตุนั้น นี้เรากล่าวว่า เป็นกำรพรำกออก 
แห่งวิหิงสำ.

ภิกษุทั้งหลาย อีกประการหน่ึง เม่ือภิกษุมนสิกำร
ถงึรปูทัง้หลำย จติของเธอยอ่มไมแ่ลน่ไป ยอ่มไมเ่ลือ่มใส 
ย่อมไม่ตั้งอยู่ ย่อมไม่น้อมไปในรูปทั้งหลำย แต่เมื่อเธอ
มนสิกำรถึงอรูป จิตของเธอย่อมแล่นไป ย่อมเลื่อมใส 
ย่อมตั้งอยู่ ย่อมน้อมไปในอรูป จิตของเธอนั้นช่ือว่าเป็น 
จติด�ำเนนิไปดแีลว้ อบรมดแีลว้ ต้ังอยูด่แีลว้ หลดุพน้ดแีลว้  
พรากออกดีแล้วจากรูปทั้งหลาย อาสวะ ทุกข์ และความ 
เรา่รอ้นเหลา่ใด ยอ่มเกดิเพราะรูปเปน็ปจัจยั เธอหลุดพน้แลว้  
จากอาสวะ ทุกข์ และความเรา่รอ้นเหลา่นัน้ เธอยอ่มไมเ่สวย
เวทนาท่ีเกิดเพราะเหตนุัน้ นีเ้รากลา่ววา่ เปน็กำรพรำกออก
แห่งรูปทั้งหลำย.

ภิกษุทั้งหลาย อีกประการหน่ึง เม่ือภิกษุมนสิกำร
ถึงสักกำยะ จิตของเธอย่อมไม่แล่นไป ย่อมไม่เลื่อมใส 
ย่อมไม่ตั้งอยู่ ย่อมไม่น้อมไปในสักกำยะ แต่เมื่อเธอ
มนสกิำรถงึควำมดบัแหง่สกักำยะ จติของเธอยอ่มแลน่ไป  
ย่อมเล่ือมใส ย่อมต้ังอยู่ ย่อมน้อมไปในควำมดับแห่งสักกำยะ  
จิตของเธอนั้นชื่อว่าเป็นจิตด�ำเนินไปดีแล้ว อบรมดีแล้ว  
ตั้งอยู่ดีแล้ว หลุดพ้นดีแล้ว พรากออกดีแล้วจากสักกายะ  
อาสวะ ทุกข ์และความเรา่รอ้นเหลา่ใด ย่อมเกดิเพราะสกักายะ 
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เป็นปัจจัย เธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะ ทุกข์ และความ
เร่ารอ้นเหลา่นัน้ เธอย่อมไม่เสวยเวทนาทีเ่กดิเพราะเหตนุัน้  
นี้เรากล่าวว่า เป็นกำรพรำกออกแห่งสักกำยะ.

ภกิษทุัง้หลาย ความเพลนิในกามกด็ ีความเพลนิใน 
พยาบาทก็ดี ความเพลินในวิหิงสาก็ดี ความเพลินในรูปก็ดี 
ความเพลินในสักกายะก็ดี ย่อมไม่บังเกิดขึ้นแก่เธอ เพราะ
ความเพลนิในกามกด็ ีความเพลนิในพยาบาทกด็ ีความเพลนิ 
ในวหิงิสาก็ด ีความเพลนิในรูปกด็ ีความเพลนิในสกักายะกด็ ี 
ไม่บังเกิดขึ้น ภิกษุนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่มีอาลัย ตัดตัณหา 
ไดแ้ลว้ คลายสงัโยชนไ์ดแ้ลว้ ทำาทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ดแ้ล้ว เพราะ
ละมานะได้โดยชอบ. 

ภกิษทุัง้หลาย ธำตุทีพ่งึพรำกได้ ๕ ประกำรนีแ้ล.

ผู้มีจิตอันหลุดพ้นแล้วด้วยดี
-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๓๓/๒๐.

… ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเป็นผู้มีกายสังขารอันสงบ
ระงับแล้วเป็นอย่างไร ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เพราะละสุข
และทุกข์เสียได้ เพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัส
ก่อนๆ ย่อมบรรลุจตุตถฌาน อันไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข มีแต่สติ
อันบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
เป็นผู้มีกายสังขารอันสงบระงับแล้ว เป็นอย่างนี้แล.

ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเป็นผู้มีจิตอันหลุดพ้นแล้ว
ด้วยดีเป็นอย่างไร จิตของภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็น
ธรรมชำติหลุดพ้นแล้วจำกรำคะ หลุดพ้นแล้วจำกโทสะ 
หลุดพ้นแล้วจำกโมหะ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้มีจิต 
อันหลุดพ้นแล้วด้วยดี เป็นอย่างนี้แล.

ภิกษุท้ังหลาย ก็ภิกษุเป็นผู้มีปัญญาอันหลุดพ้นแล้ว
ด้วยดีเป็นอย่างไร ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ย่อมรู้ชัดว่า ราคะเรา
ละไดแ้ลว้ ตัดรากได้ขาดแลว้ ทำาใหเ้ป็นเหมอืนตาลยอดดว้น 
ทำาใหไ้มม่ ีและมอีนัไมเ่กดิขึน้อกีตอ่ไปเปน็ธรรมดา ยอ่มรูช้ดั 
ว่าโทสะเราละได้แล้ว … ย่อมรู้ชัดว่าโมหะเราละได้แล้ว  
ตดัรากไดข้าดแลว้ ทำาใหเ้ปน็เหมอืนตาลยอดดว้น ทำาใหไ้มม่ ี 
และมีอันไม่เกิดข้ึนอีกต่อไปเป็นธรรมดา ภิกษุท้ังหลาย 
ภิกษเุปน็ผูมี้ปัญญาอันหลดุพน้แลว้ด้วยดี เป็นอยา่งนีแ้ล. …

44 
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กำรเข้ำไปหำ เป็นควำมไม่หลุดพ้น  
กำรไม่เข้ำไปหำ เป็นควำมหลุดพ้น

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๖๖/๑๐๕.

ภกิษทุัง้หลาย กำรเขำ้ไปหำ เปน็ควำมไมห่ลดุพน้ 
กำรไม่เข้ำไปหำ เป็นควำมหลุดพ้น.

ภิกษุทั้ งหลาย วิญญำณ ซ่ึง เข้ ำ ถือเอำรูป 
ตั้งอยู่ ก็ตั้งอยู่ได้ เป็นวิญญาณท่ีมีรูปเป็นอารมณ์ มีรูปเป็น
ที่ตั้งอาศัย มีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพ ก็ถึงความเจริญ 
งอกงาม ไพบูลย์ได้.

ภิกษุทั้งหลาย วิญญำณ ซึ่งเข้ำถือเอำเวทนำ 
ตั้งอยู่ ก็ตั้งอยู่ได้ เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์ 
มีเวทนาเป็นที่ตั้งอาศัย มีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพ ก็ถึง
ความเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ได้. 

ภิกษุทั้งหลาย วิญญำณ ซึ่งเข้ำถือเอำสัญญำ 
ตั้งอยู่ ก็ตั้งอยู่ได้ เป็นวิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์ 
มีสัญญาเป็นที่ตั้งอาศัย มีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพ ก็ถึง
ความเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ได้.

ภิกษุทั้งหลาย วิญญำณ ซึ่งเข้ำถือเอำสังขำร 
ตั้งอยู่  ก็ ต้ังอยู่ได้ เป็นวิญญาณท่ีมีสังขารเป็นอารมณ์ 

4๕ มีสังขารเป็นที่ต้ังอาศัย มีนันทิเป็นท่ีเข้าไปซ่องเสพ ก็ถึง
ความเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ได้.

ภิกษุท้ังหลาย ผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า เราจัก
บัญญัติ การมา การไป การจุติ การอุปบัติ หรือความเจริญ 
ความงอกงาม ความไพบูลย์แห่งวิญญาณ โดยเว้นจากรูป 
จากเวทนา จากสัญญา จากสังขารดังนี้ ข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะ
มีได้.

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าราคะในรูปธาตุ ในเวทนาธาตุ  
ในสัญญาธาตุ ในสังขารธาตุ ในวิญญาณธาตุ เป็นสิ่งที่ภิกษุ
ท้ังหลายละไดแ้ลว้ (ราโค ปหโีน) เพราะละราคะนัน้ได้ อารมณ์
สำาหรับวิญญาณย่อมขาดลง ที่ต้ังแห่งวิญญาณย่อมไม่มี 
วิญญาณอันไม่มีที่ตั้งน้ัน ก็ไม่งอกงาม หลุดพ้นไปเพราะ 
ไม่ถกูปรงุแตง่ เพราะหลดุพน้ไป กต้ั็งมัน่ (ติ) เพราะต้ังมัน่  
ก็ยินดใีนตนเอง (สนฺตุสติ) เพราะยินดใีนตนเอง กไ็มห่วัน่ไหว  

(น ปรติสสฺต)ิ เม่ือไม่หวัน่ไหว ก็ปรินิพพาน เฉพาะตนน่ันเทียว 
เธอย่อมรู้ชัดว่า ชาติส้ินแล้ว พรหมจรรยอ์ยูจ่บแลว้ กิจท่ีควรทำา 
ได้ทำาเสร็จแล้ว กิจอ่ืนที่จะต้องทำาเพื่อความเป็นอย่างนี้ 
ไม่ได้มีอีก. 
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กำรน้อมใจเพ่ือตัดโอรัมภำคิยสังโยชน์
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๖๘/๑๐๘. 

เมือ่ภกิษนุอ้มใจไปอยา่งนีว้า่ ถำ้เรำไมพ่งึม ีของเรำ
กไ็มพ่งึม ีถ้ำเรำจักไมม่ ีของเรำกจ็กัไมม่ ี(โน จสสฺ โน จ เม สยิา  

น ภวิสฺสติ น เม ภวิสฺสติ) ดังนี้ ภิกษุนั้น พึงตัดโอรัมภำคิย-
สังโยชน์ได้.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็ภิกษุน้อมใจไปอย่างน้ีว่า ถ้าเราไม่พึงมี  

ของเรากไ็มพ่งึม ีถา้เราจกัไมม่ ีของเรากจ็กัไมม่ ีดงันี ้พงึตดัโอรมัภาคยิ-

สังโยชน์ได้อย่างไร พระเจ้าข้า.

ภิกษุ ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วในโลกนี้ ไม่ได้เห็น
พระอริยะ ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ไม่ได้รับการ
แนะนำาในธรรมของพระอริยะ ไม่ได้เห็นสัปบุรุษ ไม่ฉลาด 
ในธรรมของสปับรุษุ ไมไ่ดร้บัการแนะนำาในธรรมของสปับรุษุ  
ย่อมตามเห็นรูปโดยความเป็นตน ย่อมเห็นตนมีรูป  
ยอ่มเหน็รปูในตน ยอ่มเหน็ตนในรูป ยอ่มตามเหน็เวทนา
โดยความเป็นตน … ย่อมตามเห็นสัญญาโดยความเป็นตน 
… ย่อมตามเห็นสังขารโดยความเป็นตน … ย่อมตามเห็น
วิญญาณโดยความเป็นตน ย่อมเห็นตนมีวิญญาณ ย่อม
เห็นวิญญาณในตน ย่อมเห็นตนในวิญญาณ เขาย่อม 

4๖ 
ไม่ทราบชัดรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันไม่เที่ยง 
ตามความเป็นจริงว่า ไม่เท่ียง ไม่ทราบชัดซ่ึงรูป เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ อันเป็นทุกข์ ตามความเป็นจริงว่า   
เปน็ทุกข ์ ไม่ทราบชดัซึง่รปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ   
อนัเป็นอนัตตา ตามความเป็นจริงว่า เป็นอนัตตา ไม่ทราบชดั  
ซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันปัจจัยปรุงแต่ง 
ตามความเป็นจริงว่า อันปัจจัยปรุงแต่ง ไม่ทราบชัด  
ตามความเปน็จรงิวา่ แมร้ปู แมเ้วทนา แมส้ญัญา แมส้งัขาร  
แม้วิญญาณ จักไม่มี.

ภกิษ ุ สว่นอรยิสำวกผูไ้ดส้ดบัแลว้ ไดเ้หน็พระอรยิะ 
ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ได้รับการแนะนำาดีในธรรม
ของพระอริยะ ได้เห็นสัปบุรุษ ฉลาดในธรรมของสัปบุรุษ  
ไดร้บัการแนะนำาดใีนธรรมของสปับุรษุ ยอ่มไมพ่จิำรณำเหน็
รูปโดยควำมเป็นตน … ย่อมไม่พิจำรณำเห็นเวทนำโดย 
ควำมเป็นตน … ย่อมไม่พิจำรณำเห็นสัญญำโดยควำม
เปน็ตน … ยอ่มไมพ่จิำรณำเห็นสังขำรโดยควำมเปน็ตน …  
ยอ่มไมพ่จิำรณำเหน็วญิญำณโดยควำมเปน็ตน … เธอยอ่ม 
ทรำบชดัซึง่รปู เวทนำ สัญญำ สังขำร วิญญำณ อนัไม่เท่ียง  
ตำมควำมเป็นจริงว่ำ ไม่เที่ยง ย่อมทราบชัดซึ่งรูป เวทนา 
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สัญญา สังขาร วิญญาณ อันเป็นทุกข์ ตามความเป็นจริง
ว่ำเป็นทุกข์ ย่อมทราบชัดซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ อันเป็นอนัตตา ตามความเป็นจริงว่ำเป็นอนัตตำ  
ย่อมทราบชัดซ่ึงรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ  
อันปัจจัยปรุงแต่ง ตามความเป็นจริงว่า อันปัจจัยปรุง
แต่ง ย่อมทราบชัดตามความเป็นจริงว่า แม้รูป แม้เวทนำ  
แม้สัญญำ แม้สังขำร แม้วิญญำณ ก็ไม่ม ี ย่อมทราบชัด
ตามความเปน็จรงิเชน่นัน้ เพราะเห็นความเปน็ตา่งๆ แหง่รปู  
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ.

ภิกษุ เมื่อภิกษุน้อมใจไปอย่างนี้ว่า ถ้าเราไม่พึงมี  
ของเราก็ไมพึ่งม ีถ้าเราจกัไมม่ ีของเรากจ็กัไมม่ดัีงนี้ ภกิษนุัน้
พึงตัดโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้ ด้วยอาการอย่างนี้แล.

ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ภกิษนุอ้มใจไปอยูอ่ยา่งนี ้พงึตดัโอรมั- 

ภาคยิสงัโยชน์เสยีได ้ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่ภกิษรุูอ้ยูอ่ยา่งไร เหน็อยู ่

อย่างไร อาสวะทั้งหลายจึงจะสิ้นไปโดยลําดับ.

ภิกษุ ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วในโลกนี้ ไม่ได้เห็น 
พระอริยะ ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ไม่ได้รับการ
แนะนำาในธรรมของพระอริยะ ไม่ได้เห็นสัปบุรุษ ไม่ฉลาด 
ในธรรมของสัปบุรุษ ไม่ได้รับการแนะนำาในธรรมของ 

สปับรุุษ ย่อมถึงความสะดุ้ง ในฐานะอนัไมค่วรสะดุ้ง ภกิษุ 
ก็ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้ว ย่อมมีความสะดุ้งดังน้ีว่า ถ้าเรา
ไม่พึงมี ของเราก็ไม่พึงมี ถ้าเราจักไม่มี ของเราก็จักไม่มี 
ดังนี ้ ภิกษุ ส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว ได้เห็นพระอริยะ 
ฉลาดในธรรมของพระอรยิะ ไดร้บัการแนะนำาดใีนธรรมของ 
พระอริยะ ได้เห็นสัปบุรุษ ฉลาดในธรรมของสัปบุรุษ ได้รับ
การแนะนำาดีในธรรมของสัปบุรุษ ย่อมไม่ถึงความสะดุ้ง 
ในฐานะอันไม่ควรสะดุ้ง ภิกษุ อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว 
ไม่มีความสะดุ้งดังน้ีว่า ถ้าเราไม่พึงมี ของเราก็ไม่พึงมี  
ถ้าเราจักไม่มี ของเราก็จักไม่มี ดังนี้. 

ภิกษุ วิญญาณ ซ่ึงเข้าถือเอารูป ต้ังอยู่ ก็ต้ังอยู่ได้ 
เป็นวิญญาณท่ีมีรูปเป็นอารมณ์ มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัย มีนันทิ
เป็นที่เข้าไปซ่องเสพ ก็ถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ได้.

ภกิษ ุ วญิญาณ ซึง่เขา้ถอืเอาเวทนา ตัง้อยู ่กต็ัง้อยูไ่ด ้
เปน็วญิญาณทีมี่เวทนาเป็นอารมณ ์มเีวทนาเปน็ท่ีต้ังอาศัย มี
นันทิเป็นท่ีเข้าไปซ่องเสพ ก็ถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ได้. 

ภกิษ ุ วญิญาณ ซ่ึงเข้าถือเอาสญัญา ต้ังอยู ่ก็ต้ังอยูไ่ด้ 
เป็นวิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์ มีสัญญาเป็นท่ีต้ังอาศัย 
มีนันทิเป็นท่ีเข้าไปซ่องเสพ ก็ถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ได้.
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ภกิษ ุ วญิญาณ ซึง่เขา้ถอืเอาสงัขาร ตัง้อยู ่กต็ัง้อยูไ่ด้ 
เปน็วญิญาณทีม่สีงัขารเปน็อารมณ ์มสีงัขารเปน็ทีต่ัง้อาศยั มี
นันทิเป็นท่ีเข้าไปซ่องเสพ ก็ถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ได้.

ภกิษ ุ ผูใ้ดจะพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ เราจกับญัญติั การมา  
การไป การจุติ การอุปบัติ หรือความเจริญ ความงอกงาม  
ความไพบูลย์แห่งวิญญาณ โดยเว้นจากรูป จากเวทนา  
จากสัญญา จากสังขารดังน้ี ข้อน้ีไม่เป็นฐานะท่ีจะมีได้.

ภกิษ ุ ถา้ราคะในรปูธาต ุในเวทนาธาต ุในสญัญาธาต ุ 
ในสังขารธาตุ ในวิญญาณธาตุ เป็นส่ิงท่ีภิกษุละได้แล้ว (ราโค ปหีโน)  
เพราะละราคะนั้นได้ อารมณ์สำาหรับวิญญาณก็ขาดลง ที่ตั้ง
แหง่วญิญาณยอ่มไมมี่ วญิญาณอนัไมม่ทีีต่ัง้นัน้ กไ็มง่อกงาม  
หลดุพ้นไป เพราะไมถ่กูปรุงแตง่ เพราะหลดุพน้ไป กต็ัง้ม่ัน  
เพราะตั้งมั่น ก็ยินดีในตนเอง เพราะยินดีในตนเอง ก็ไม่
หวั่นไหว เมื่อไม่หว่ันไหว ก็ปรินิพพานเฉพาะตนนั่นเทียว 
เธอย่อมรู้ชัดว่า ชาติส้ินแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจท่ีควรทำา  
ได้ทำาเสร็จแล้ว กิจอื่นที่จะต้องทำาเพื่อความเป็นอย่างน้ี  
ไม่ได้มีอีก. 

ภิกษุ เมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้แล  
อาสวะทั้งหลายย่อมสิ้นไปโดยลำาดับ.

เหตุให้วิชชำและวิมุตติบริบูรณ์ 
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๐๕/๓๙๔.

กุณฑลิยปริพพาชก ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่ท่าน
พระโคดมผู้เจริญ ข้าพเจ้าเที่ยวไปในอาราม เข้าไปสู่บริษัท เมื่อข้าพเจ้า 
บริโภคอาหารเช้าแล้ว ในเวลาปัจฉาภัต ข้าพเจ้าเดินไปเนืองๆ เที่ยวไป
เนืองๆ สู่อารามจากอาราม สู่อุทยานจากอุทยาน ณ ที่น้ัน ข้าพเจ้าเห็น 
สมณพราหมณพ์วกหน่ึง เป็นผูม้กีารเปลือ้งวาทะแกก่นัและกนั วา่อยา่งนี้ๆ   
เป็นเคร่ืองสนุกสนานชอบใจ (อานิสํ) ก็มี มีการติเตียนกันเมื่อกล่าว 
กถาน้ันๆ อยู่ เป็นเคร่ืองสนุกสนานชอบใจก็มี ส่วนท่านพระโคดมผู้เจริญเล่า  
เป็นผู้อยู่ด้วยการมีอะไรเป็นเครื่องสนุกสนานชอบใจ. 

กุณฑลยิะ ตถาคตอยู่ด้วยการมวีชิชาและวมิตุติเปน็
เครื่องสนุกสนานชอบใจ (ผลานิสำ).

ข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญ ก็ธรรมเหล่าไหนท่ีบุคคลเจริญแล้ว  
กระทําให้มากแล้ว ย่อมทําวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์.

กุณฑลิยะ โพชฌงค์ทั้ง ๗ อันบุคคลเจริญแล้ว 
กระทำาให้มากแล้ว ย่อมทำาวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์.

ข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญ ก็ธรรมเหล่าไหนท่ีบุคคลเจริญแล้ว  
กระทําให้มากแล้ว ย่อมทําโพชฌงค์ทั้ง ๗ ให้บริบูรณ์.

กุณฑลิยะ สติปัฏฐานทั้ง ๔ อันบุคคลเจริญแล้ว 
กระทำาให้มากแล้ว ย่อมทำาโพชฌงค์ทั้ง ๗ ให้บริบูรณ์.

ข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญ ก็ธรรมเหล่าไหนท่ีบุคคลเจริญแล้ว  
กระทําให้มากแล้ว ย่อมทําสติปัฏฐานทั้ง 4 ให้บริบูรณ์.

47 
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กุณฑลิยะ สุจริตทั้ง ๓ อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำา
ให้มากแล้ว ย่อมทำาสติปัฏฐานทั้ง ๔ ให้บริบูรณ์.

ข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญ ก็ธรรมเหล่าไหนท่ีบุคคลเจริญแล้ว  

กระทําให้มากแล้ว ย่อมทําสุจริตทั้ง ๓ ให้บริบูรณ์.

กณุฑลยิะ อนิทรียส์งัวรอนับคุคลเจริญแลว้ กระทำา
ใหม้ากแลว้ ยอ่มทำาสจุริตทัง้ ๓ ใหบ้ริบรูณ ์อนิทรียส์งัวรอนั
บุคคลเจริญแล้ว กระทำาให้มากแล้วอย่างไร ย่อมทำาสุจริต 
ทัง้ ๓ ใหบ้รบิรูณ ์ กณุฑลยิะ ภกิษใุนธรรมวนัิยนี ้เหน็รปูทีน่า่ 
พอใจด้วยตาแล้ว ย่อมไม่ยินดี ไม่หวังจะเอามาทะนุถนอม 
ไม่ยังความกำาหนัดให้เกิด และกายของเธอก็คงที่ จิตก็คงที่  
ตั้งม่ันดีแล้ว หลุดพ้นดีแล้วในภายใน อน่ึง เธอเห็นรูป 
ทีไ่ม่น่า่พอใจดว้ยตาแลว้ กไ็มเ่สยีใจ ไมม่จีติตัง้อยูด่ว้ยโทสะ  
(อปฺปติฏฺิตจิตฺโต) มีใจไม่หดหู ่(อาทีนมานโส) มีจิตไม่พยาบาท 
(อพฺยาปนฺนเจตโส) และกายของเธอก็คงที่ จิตก็คงท่ี ต้ังม่ัน
ดีแล้ว หลุดพ้นดีแล้วในภายใน.

อีกประการหนึ่ง ภิกษุฟังเสียงที่น่าพอใจด้วยหูแล้ว 
… ดมกลิน่ทีน่า่พอใจดว้ยจมกูแลว้ … ลิม้รสทีน่า่พอใจดว้ย
ลิ้นแล้ว … ถูกต้องโผฏฐัพพะที่น่าพอใจด้วยกายแล้ว …  
รู้ธรรมที่น่าพอใจด้วยใจแล้ว ย่อมไม่ยินดี ไม่หวังจะเอามา
ทะนุถนอม ไมยั่งความกำาหนดัใหเ้กดิ และกายของเธอกค็งที ่
จิตก็คงที่ ตั้งมั่นดีแล้ว หลุดพ้นดีแล้วในภายใน อนึ่ง เธอ 

รู้ธรรมท่ีไม่น่าพอใจด้วยใจแล้ว ก็ไม่เสียใจ ไม่มีจิตต้ังอยู่
ด้วยโทสะ มีใจไม่หดหู่ มีจิตไม่พยาบาท และกายของเธอ 
ก็คงที่ จิตก็คงที่ ตั้งมั่นดีแล้ว หลุดพ้นดีแล้วในภายใน.

กุณฑลิยะ เพราะเหตุท่ีภิกษุเห็นรูปด้วยตาแล้ว  
ก็เป็นผู้คงที่ มีใจไม่หดหู่ มีจิตไม่พยาบาท ในรูปทั้งหลาย 
ทั้งที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจ กายของเธอก็คงที่ จิตก็คงที่ 
เปน็จิตตัง้ม่ันดแีลว้ หลดุพน้ดีแลว้ในภายใน ภกิษฟุงัเสยีง
ดว้ยหแูลว้ … ดมกลิน่ดว้ยจมกูแลว้ … ลิม้รสดว้ยลิน้แลว้ …  
ถกูตอ้งโผฏฐพัพะดว้ยกายแลว้ … รูธ้รรมด้วยใจแลว้ กเ็ปน็
ผูค้งที ่มใีจไมห่ดหู ่มจีติไมพ่ยาบาท ในธรรมทัง้หลาย ทัง้ที่ 
น่าพอใจและไม่น่าพอใจ กายของเธอก็คงท่ี จิตก็คงท่ี  
เป็นจิตตั้งมั่นดีแล้ว หลุดพ้นดีแล้วในภายใน กุณฑลิยะ  
อินทรีย์สังวรอันบุคคลเจริญแล้ว กระทำาให้มากแล้วอย่างน้ีแล  
ย่อมทำาสุจริตทั้ง ๓ ให้บริบูรณ์.

กุณฑลิยะ ก็สุจริตทั้ง ๓ ประการนั้น อันบุคคล
เจริญแล้ว กระทำาให้มากแล้วอย่างไร ย่อมทำาสติปัฏฐาน 
ท้ัง ๔ ให้บริบูรณ์ กุณฑลิยะ ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ย่อมเจริญ
กายสุจริตเพ่ือละกายทุจริต ย่อมเจริญวจีสุจริตเพ่ือละวจีทุจริต  
ย่อมเจริญมโนสุจริตเพ่ือละมโนทุจริต กุณฑลิยะ สุจริต 
ท้ัง ๓ อันบคุคลเจริญแล้ว กระทำาใหม้ากแลว้อยา่งนีแ้ล ย่อมทำา 
สติปัฏฐานทั้ง ๔ ให้บริบูรณ์.
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กุณฑลิยะ สติปัฏฐานทั้ง ๔ อันบุคคลเจริญแล้ว 
กระทำาให้มากแลว้อย่างไร ยอ่มทำาโพชฌงคท์ัง้ ๗ ใหบ้รบิรูณ ์
กณุฑลยิะ ภิกษใุนธรรมวนิยันี ้ยอ่มพจิารณาเหน็กายในกาย
เนืองๆ อยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำาจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกออกเสียได้ ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาใน
เวทนาท้ังหลายเนืองๆ อยู่ … ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิต
เนืองๆ อยู่ … ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย
เนืองๆ อยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำาจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกออกเสียได้ กุณฑลิยะ สติปัฏฐานทั้ง ๔ 
อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำาให้มากแล้วอย่างนี้แล ย่อมทำา
โพชฌงค์ทั้ง ๗ ให้บริบูรณ์.

กุณฑลิยะ โพชฌงค์ทั้ง ๗ อันบุคคลเจริญแล้ว 
กระทำาให้มากแล้วอย่างไร ย่อมทำาวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์  
กุณฑลิยะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์  
อนัอาศยัวเิวก อาศยัวริาคะ อาศยันโิรธ นอ้มไปในการสละ 
ย่อมเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ … ย่อมเจริญวิริยสัมโพชฌงค์ …  
ยอ่มเจริญปีตสิมัโพชฌงค ์… ยอ่มเจริญปสัสทัธสิมัโพชฌงค ์…  
ย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ … ย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ 
อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละ 
กุณฑลิยะ โพชฌงค์ทั้ง ๗ อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำาให้
มากแล้วอย่างนี้แล ย่อมทำาวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ได้.

ควำมแตกต่ำงระหว่ำง  
อรหันตสัมมำสัมพุทธะ  
กับภิกษุปัญญำวิมุตติ

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๘๑/๑๒๕.

ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ  
หลดุพน้แลว้ เพราะเบือ่หนา่ย เพราะคลายกำาหนัด เพราะดับ
ไม่เหลอื เพราะไม่ยดึมัน่ในรปู จงึได้นามว่า สมัมาสมัพทุธะ  
ภิกษุท้ังหลาย แม้ภิกษุผู้หลุดพ้นได้ด้วยปัญญา (ปญฺญาวิมุตฺโต)  
กห็ลดุพน้แลว้ เพราะเบือ่หนา่ย เพราะคลายกำาหนดั เพราะดับ 
ไม่เหลือ เพราะไม่ยึดม่ันในรูป จึงได้นามว่า ปัญญาวิมุตติ.

ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ  
หลุดพ้นแล้ว เพราะเบ่ือหน่าย เพราะคลายกำาหนัด เพราะดับ
ไม่เหลือ เพราะไม่ยึดม่ันในเวทนา ... เพราะไม่ยึดม่ันในสัญญา 
... เพราะไม่ยึดม่ันในสังขาร จึงได้นามว่า สัมมาสัมพุทธะ  
ภิกษุท้ังหลาย แม้ภิกษุผู้หลุดพ้นได้ด้วยปัญญา ก็หลุดพ้นแล้ว  
เพราะเบื่อหน่าย เพราะคลายกำาหนัด เพราะดับไม่เหลือ 
เพราะไม่ยึดมั่นในสังขาร จึงได้นามว่า ปัญญาวิมุตติ.

ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ  
หลดุพน้แลว้ เพราะเบือ่หนา่ย เพราะคลายกำาหนัด เพราะดับ 

4๘ 
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ไม่เหลือ เพราะไม่ยึดม่ันในวิญญาณ จึงได้นามว่า สัมมาสัมพุทธะ  
ภิกษุท้ังหลาย แม้ภิกษุผู้หลุดพ้นได้ด้วยปัญญา ก็หลุดพ้นแล้ว  
เพราะเบื่อหน่าย เพราะคลายกำาหนัด เพราะดับไม่เหลือ 
เพราะไม่ยึดมั่นในวิญญาณ จึงได้นามว่า ปัญญาวิมุตติ.

ภกิษทุัง้หลาย ในขอ้นัน้จะมอีะไรเปน็ความผดิแผก
แตกต่างกัน เป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกัน เป็นเหตุที่
แตกตา่งกนั ระหวา่งตถาคตอรหนัตสมัมาสมัพทุธะกบัภกิษุ
ปัญญาวิมุตติ. …

ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ  
ได้ทำามรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น ได้ทำามรรคที่ยังไม่มีใครรู้
ให้มีคนรู ้ไดท้ำามรรคท่ียงัไมม่ใีครกลา่วใหเ้ปน็มรรคท่ีกลา่ว
กันแล้ว ตถาคตเป็นผู้รู้มรรค (มคฺคญฺญู) เป็นผู้รู้แจ้งมรรค 

(มคฺควิทู) เป็นผู้ฉลาดในมรรค (มคฺคโกวิโท) ภิกษุทั้งหลาย 
ส่วนสาวกทั้งหลายในบัดนี้ เป็นผู้เดินตามมรรค (มคฺคานุคา) 

เป็นผู้ตามมาในภายหลัง ภิกษุทั้งหลาย นี้แหละเป็นความ
ผิดแผกแตกต่างกัน เป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกัน เป็น
เหตุที่แตกต่างกัน ระหว่างตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ
กับภิกษุปัญญาวิมุตติ.

“มโน”
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มโน คือ ส่วนแห่งอำยตนะภำยใน
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๑๖๘,๔๐๐/๒๔๓,๖๑๙.

ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ กจ็ะควรเรยีกวา่ ภกิษผุูฉ้ลาดในอายตนะ  

ด้วยเหตุเท่าไร.

… อานนท์ อำยตนะภำยในและอำยตนะภำยนอกน้ี  
มอียำ่งละ ๖ คอื จกัษแุละรปู โสตะและเสยีง ฆำนะและ
กลิ่น ชวิหำและรส กำยและโผฏฐัพพะ มโนและธรรม  
อานนท์ เหล่านี้แล อำยตนะภำยในและอำยตนะภำยนอก 
อย่างละ ๖ และด้วยเหตุที่ภิกษุรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้ 
จึงควรเรียกได้ว่า ภิกษุผู้ฉลาดในอายตนะ. …

… ภิกษุท้ังหลาย ก็ข้อท่ีเรากล่าวแล้วดังน้ีว่า พึงทราบ 
อำยตนะภำยใน ๖ นั้น เรากล่าวหมายถึงอะไรเล่า ภิกษุ 
ทั้งหลาย ข้อนั้นเรากล่าวหมายถึง อายตนะคือจักษ ุ  
อายตนะคือโสตะ อายตนะคือฆำนะ อายตนะคือชิวหำ 
อายตนะคือกำย อายตนะคือมโน ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่า 
พึงทราบอายตนะภายใน ๖ น้ัน เราอาศัยความข้อน้ีกล่าวแล้ว.

49 
ภิกษุท้ังหลาย ก็ข้อท่ีเรากล่าวแล้วดังน้ีว่า พึงทราบ

อำยตนะภำยนอก ๖ น้ัน เรากล่าวหมายถึงอะไรเล่า ภิกษุ 
ท้ังหลาย ข้อน้ัน เรากล่าวหมายถึง อายตนะคือรูป อายตนะคือ 
เสียง อายตนะคือกล่ิน อายตนะคือรส อายตนะคือ 
โผฏฐัพพะ อายตนะคือธรรม ข้อท่ีเรากล่าวดังน้ีว่า พึงทราบ 
อายตนะภายนอก ๖ นั้น เราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้ว. …
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อกุศลธรรม-กุศลธรรม  
มีมโนเป็นหัวหน้ำ

-บาลี เอก. อํ. ๒๐/๑๒/๕๗.

ภิกษุทั้งหลาย อกุศลธรรมทั้งหลำย ที่เป็นไปใน
สว่นอกศุล ทีเ่ป็นไปในฝกัฝา่ยอกศุล ทัง้หมดนัน้ มีมโนเปน็ 
หัวหน้ำ (มโนปุพฺพงฺคมา) มโนเกิดก่อนธรรมเหล่าน้ัน อกุศลธรรม 
ทั้งหลายเกิดทีหลัง.

ภกิษทุัง้หลาย กศุลธรรมทัง้หลำย ทีเ่ปน็ไปในสว่น
กุศล ทีเ่ป็นไปในฝกัฝา่ยกศุล ทัง้หมดนัน้ มมีโนเป็นหวัหนำ้ 
มโนเกิดก่อนธรรมเหล่านั้น กุศลธรรมทั้งหลายเกิดทีหลัง.

ในพระสูตรนี้ มีบาลีอย่างนี้

เยเกจ ิภกฺิขเว ธมมฺา อกสุลา อกสุลภาคยิา อกสุลปกขฺกิา  
สพฺเพ เต มโนปุพฺพงฺคมา มโน เตส ธมฺมาน ปม อุปฺปชฺชติ 
อนฺวเทว อกุสลา ธมฺมาติ.

เยเกจ ิภกิขฺเว ธมมฺา กสุลา กสุลภาคยิา กสุลปกขิฺกา  
สพฺเพ เต มโนปุพฺพงฺคมา มโน เตส ธมฺมาน ปม อุปฺปชฺชติ 
อนฺวเทว กุสลา ธมฺมาติ.

๕0 
ธรรมทั้งหลำย มีมโนเป็นหัวหน้ำ

-บาลี ขุ. ขุ. ๒๕/๑๕/๑๑.

ธรรมท้ังหลำยมีมโนเป็นหัวหน้ำ มีมโนประเสริฐทีส่ดุ 
สำาเร็จแล้วแต่มโน ถ้าบุคคลมีมโนอันโทษประทุษร้ายแล้ว  
กล่าวอยู่ก็ตาม กระทำาอยู่ก็ตาม ทุกข์ย่อมไปตามบุคคลนั้น 
เหมือนล้อหมุนไปตามรอยเท้าโคที่ลากเกวียนไป ฉะนั้น.

ธรรมทัง้หลายมมีโนเปน็หัวหนา้ มมีโนประเสรฐิทีส่ดุ  
สำาเร็จแล้วแต่มโน ถ้าบุคคลมีมโนผ่องใส กล่าวอยู่ก็ตาม 
กระทำาอยู่ก็ตาม สขุย่อมไปตามบุคคลนัน้ เหมอืนเงาติดตาม
ตัวไป ฉะนั้น.

ก็ชนเหล่าใด ยังผูกใจเจ็บอยู่ว่า ผู้นั้นได้ด่าเรา ได้
ทำาร้ายเรา ได้เอาชนะเรา ได้ลักทรัพย์ของเรา เวรของชน
เหล่านั้น ย่อมระงับไม่ลง ส่วนชนเหล่าใด ไม่ผูกใจเจ็บว่า  
ผู้นั้นได้ด่าเรา ได้ทำาร้ายเรา ได้เอาชนะเรา ได้ลักทรัพย์ 
ของเรา เวรของชนเหลา่นัน้ ย่อมระงับได ้ ในยคุไหนกต็าม 
เวรท้ังหลาย ไม่เคยระงับได้ด้วยการจองเวรเลย แต่ระงบัได้
ด้วยการไม่จองเวร ธรรมนี้เป็นของเก่า ที่ใช้ได้ตลอดกาล. 
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ในพระสูตรนี้ มีบาลีอย่างนี้

มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฺา มโนมยา มนสา 
เจ ปทุฏฺเน ภาสติ วา กโรติ วา ตโต น ทุกฺขมเนฺวติ จกฺกว 
วหโต ปท. 

มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฺา มโนมยา มนสา 
เจ ปสนฺเนน ภาสติ วา กโรติ วา ตโต น สุขมเนฺวติ ฉายาว 
อนุปายินี.

อกฺโกจฺฉิ ม อวธิ ม อชินิ ม อหาสิ เม เย จ ต  
อุปนยฺหนฺติ เวร เตส น สมฺมติ อกฺโกจฺฉิ ม อวธิ ม อชินิ  
ม อหาสิ เม เย จ ต นูปนยฺหนฺติ เวร  เตสูปสมฺมติ  
น หิ เวเรน เวรานิ สมฺมนฺตีธ กุทาจน อเวเรน จ สมฺมนฺติ 
เอส ธมฺโม สนนฺตโน.

มโนสังขำร (นัยที่ 1) 

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๑๘/๕๐๐.

พราหมณ์ กอ็ำเทสนำปำฏิหำริยเ์ป็นอย่างไร. 
พราหมณ์ ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยน้ี ย่อมทำยใจได้ 

โดยอำศัยนิมิตว่า ใจของท่านเป็นอย่างน้ี (อวมฺปิ เต มโน)  

ใจของท่านมีอาการอย่างนี ้(อิตฺถมฺปิ เต มโน) จิตของท่านเป็น
ดังน้ี (อิติปิ เต จิตฺตนฺติ) เขาทายมากเท่าไหร่ก็ถูกหมด ไม่ผิดเลย.

พราหมณ์ ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ทายใจไม่ได ้
โดยอาศัยนิมิต แต่เมื่อได้ฟังเสียงของมนุษย์ หรือของ 
อมนุษย์ หรือของเทวดำทั้งหลำยแล้ว จึงทำยใจได้ว่า  
ใจของท่านเป็นอย่างนี้ ใจของท่านมีอาการอย่างนี้ จิตของ
ท่านเป็นดังนี้ เขาทายมากเท่าไหร่ก็ถูกหมด ไม่ผิดเลย.

พราหมณ์ ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ทายใจไม่ได้
โดยอาศยันมิติ แมฟ้งัเสยีงของมนษุย ์หรอืของอมนษุย ์หรอื
ของเทวดาทั้งหลายแล้ว ก็ทายใจไม่ได้ แต่เมื่อได้ฟังเสียง
วิตกวิจำรของบคุคลทีก่�ำลงัวติกวจิำรอยู ่(วติกกฺยโต วจิารยโต 

วติกกฺวิจารสททฺ
1
 สตุวฺา) จงึทำยใจไดว้า่ ใจของทา่นเปน็อยา่งนี ้ 

ใจของท่านมีอาการอย่างน้ี จติของทา่นเป็นดังนี ้เขาทายมาก
เท่าไหร่ก็ถูกหมด ไม่ผิดเลย.

๑. วิตกฺกวิจารสทฺท คําน้ี บาลีฉบับมหาจุฬาฯ และฉบับอักษรโรมัน ใชัว่า วิตกฺกวิปฺผารสทฺท  
ส่วนฉบับสยามรัฐ ใช้เหมือนกับฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2๕๔9. -ผู้รวบรวม
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พราหมณ์ ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ทายใจไม่ได้
โดยอาศัยนิมิต แม้ได้ฟังเสียงของมนุษย์ หรือของอมนุษย์  
หรือของเทวดาทั้งหลายแล้ว ก็ทายใจไม่ได้ และแม้ได้ 
ฟังเสียงวิตกวิจารของบุคคลท่ีกำาลังวิตกวิจารอยู่ ก็ทายใจไม่ได้  
แตเ่ขาก�ำหนดรู้ใจของผูท้ีไ่ดส้มำธอินัไมม่วิีตกวจิำรดว้ยใจ
ของตนแลว้ว่า มโนสงัขำรของทำ่นผู้นีต้ั้งไวด้้วยประกำรใด  
เขำจะตอ้งตรกึถงึวติกช่ือน้ี ในล�ำดับจตินีด้้วยประกำรน้ัน 
เขาทายมากเท่าไหร่ก็ถูกหมด ไม่ผิดเลย.

พราหมณ์ นี้แล เรียกว่าอาเทสนาปาฏิหาริย์.

มโนสังขำร (นัยที่ ๒)

-บาลี ปา. ที. ๑๑/๑๑๒/๗๘.

... ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ยังมีอีกข้อหนึ่ง ซึ่งเป็น
ธรรมท่ีเย่ียม คอื พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมในวธิแีหง่
การทายใจ วิธีแห่งการทายใจ ๔ อย่างเหล่านี้ คือ

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ คนบางคนในโลกน้ี ย่อม
ทำยใจได้โดยอำศัยนิมิตว่า ใจของท่านเป็นอย่างนี้ (อวมฺปิ 

เต มโน) ใจของท่านมีอาการอย่างนี้ (อิตฺถมฺปิ เต มโน) จิตของ
ท่านเปน็ดงันี ้(อิติปิ เต จติตฺนตฺ)ิ เขาทายมากเทา่ไหรก่ถ็กูหมด  
ไม่ผิดเลย นี้เป็นวิธีแห่งกำรทำยใจข้อที่ 1.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้ออ่ืนยังมีอีก คนบางคน 
ในโลกน้ี ทายใจไม่ไดโ้ดยอาศยันมิติ แตเ่มือ่ได้ฟงัเสยีงของ
มนุษย์ หรือของอมนุษย์ หรือของเทวดำทั้งหลำยแล้ว  
จึงทำยใจไดว้่า ใจของท่านเป็นอย่างน้ี ใจของท่านมีอาการ
อย่างนี้ จิตของท่านเป็นดังนี้ เขาทายมากเท่าไหร่ก็ถูกหมด 
ไม่ผิดเลย นี้เป็นวิธีแห่งกำรทำยใจข้อที่ ๒.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้ออ่ืนยังมีอีก คนบางคน 
ในโลกนี ้ทายใจไมไ่ดโ้ดยอาศัยนิมิต แม้ได้ฟงัเสยีงของมนุษย ์ 
หรือของอมนุษย์ หรือของเทวดาทัง้หลายแลว้ กท็ายใจไมไ่ด้  
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แตเ่ม่ือได้ฟงัเสยีงละเมอของผูว้ติกวจิำร (วติกกฺยโต วจิารยโต 

วติกกฺวปิผฺารสทฺท สตุวฺา) จงึทำยใจไดว้า่ ใจของทา่นเปน็อย่างน้ี  
ใจของท่านมีอาการอย่างนี้ จิตของท่านเป็นดังนี้ เขาทาย
มากเท่าไหร่ก็ถูกหมด ไม่ผิดเลย นี้เป็นวิธีแห่งกำรทำยใจ
ข้อที่ ๓.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้ออื่นยังมีอีก คนบางคน 
ในโลกนี ้ทายใจไมไ่ดโ้ดยอาศยันมิติ แมไ้ดฟ้งัเสยีงของมนุษย ์ 
หรอืของอมนษุย ์หรอืของเทวดาทัง้หลายแลว้ กท็ายใจไม่ได้  
และแมไ้ดฟ้งัเสยีงละเมอของผูว้ติกวจิาร กท็ายใจไมไ่ด ้แต่เขา 
ก�ำหนดรู้ใจของผู้ที่ได้สมำธิอันไม่มีวิตกวิจำรด้วยใจ 
ของตนแลว้ว่า มโนสงัขำรของทำ่นผู้นีต้ั้งไวด้้วยประกำรใด 
เขำจะตอ้งตรกึถงึวติกช่ือน้ี ในล�ำดับจตินีด้้วยประกำรน้ัน  
เขาทายมากเท่าไหร่ก็ถูกหมด ไม่ผิดเลย นี้เป็นวิธีแห่ง 
กำรทำยใจข้อที่ 4.

ขา้แตพ่ระองค์ผู้เจริญ นีก้เ็ปน็ขอ้ธรรมทีเ่ยีย่ม ในวธิ ี
แห่งการทายใจ. ...

(เป็นคํากล่าวของท่านสารีบุตร ซ่ึงเม่ือพระผู้มีพระภาคได้ฟังแล้ว  

ตรัสให้กล่าวธรรมปริยายนี้เนืองๆ. -ผู้รวบรวม)

มโนวิตก 
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๒๒๒/๓๒๐.

ภกิษท้ัุงหลาย เรือ่งนีเ้คยมมีาแลว้ เต่าตัวหนึง่เทีย่ว
หากินตามริมลำาธารในตอนเย็น สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่ง ก็เที่ยว
หากินตามริมลำาธารในตอนเยน็เชน่เดยีวกนั เตา่ตวันีไ้ดเ้หน็
สุนัขจิ้งจอกซึ่งเที่ยวหากินมาแต่ไกล ครั้นแล้วจึงหดอวัยวะ
ทั้งหลาย มีศีรษะเป็นที่ ๕ เข้าในกระดองของตนเสีย เป็นผู้
ขวนขวายน้อยน่ิงอยู่ แม้สุนัขจ้ิงจอกก็ได้เห็นเต่าตัวท่ีเท่ียว 
หากินน้ันมาแต่ไกลเหมือนกัน ครั้นแล้ว จึงเดินตรงเข้าไป 
ท่ีเต่า คอยช่องอยู่ว่า เมื่อไรหนอเต่าจะโผล่อวัยวะส่วนใด 
ส่วนหน่ึงออกในบรรดาอวัยวะท้ังหลาย มีศีรษะเป็นท่ี ๕  
แล้วจะกัดอวัยวะส่วนนั้น คร่าเอาออกมากินเสีย ดังนี้.

ภิกษุท้ังหลาย ตลอดเวลาท่ีเต่าไม่โผล่อวัยวะออกมา  
สุนัขจิ้งจอกก็ไม่ได้โอกาสต้องหลีกไปเอง.

ภกิษทุัง้หลาย ฉนัใดกฉ็นันัน้ มารผูม้บีาปกค็อยชอ่ง 
ต่อพวกเธอท้ังหลายติดต่อไม่ขาดระยะอยู่เหมือนกันว่า  
ถ้าอย่างไรเราคงได้ช่อง ไม่ทางตา ก็ทางหู หรือทางจมูก  
หรือทางลิ้น หรือทางกาย หรือทางใจ ดังนี้.
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ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นในเร่ืองนี้ พวกเธอ 
ทั้งหลาย จงเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอยู่เถิด 
ได้เห็นรูปด้วยตา ได้ฟังเสียงด้วยหู ได้ดมกลิ่นด้วยจมูก  
ไดล้ิ้มรสดว้ยลิน้ ไดส้มัผัสโผฏฐพัพะดว้ยกาย หรอืไดรู้้ธรรม
ด้วยใจแล้ว จงอย่าได้ถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือ 
ท้ังหมด และอย่าได้ถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการแยกถือ 
เปน็สว่นๆ เลย สิง่ทีเ่ปน็บาปอกศุล คอื อภิชฌาและโทมนัส 
จะพึงไหลไปตามบุคคลผู้ไม่สำารวม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ  
เพราะการไม่สำารวมอินทรีย์ใดเป็นเหตุ พวกเธอท้ังหลาย  
จงปฏิบัติเพ่ือการปิดก้ันอินทรีย์น้ันไว้ พวกเธอท้ังหลาย จงรักษา 
และถึงความสำารวม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เถิด.

ภิกษุทั้งหลาย ในกาลใด พวกเธอทั้งหลาย จักเป็น 
ผูคุ้ม้ครองทวารในอนิทรยีท์ัง้หลายอยู ่ในกาลนัน้ มารผูม้บีาป  
จะไม่ได้ช่องจากพวกเธอทั้งหลาย และต้องหลีกไปเอง 
เหมือนสุนัขจิ้งจอกไม่ได้ช่องจากเต่าก็หลีกไปเอง ฉะนั้น.

เต่าหดอวัยวะไว้ในกระดอง ฉันใด ภิกษุพึงต้ังมโนวิตก  
(ความตรติรกึทางใจ) ไวใ้นกระดอง ฉันนัน้ เป็นผูท้ีต่ณัหาและ
ทิฏฐิไม่อิงอาศัยได้ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่กล่าวร้ายต่อใคร
ทั้งหมด เป็นผู้ดับสนิทแล้ว ดังนี้แล.

กรรม 4 แบบ (นัยที่ 1)

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๓๒๐/๒๓๗.

ภิกษท้ัุงหลาย กรรม ๔ ประการนี ้เรากระทำาให้แจง้ 
ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้ว ประกาศให้ทราบ ๔ ประการ 
อะไรบา้ง คอื กรรมด�ำมวิีบำกด�ำกม็ ีกรรมขำวมวีบิำกขำวกม็ ี 
กรรมทั้งด�ำทั้งขำวมีวิบำกทั้งด�ำทั้งขำวก็มี กรรมไม่ด�ำ 
ไม่ขำวมีวิบำกไม่ด�ำไม่ขำว ย่อมเป็นไปเพ่ือความส้ินกรรมก็มี.

ภิกษุท้ังหลาย ก็กรรมด�ำมีวิบำกด�ำเป็นอย่างไร 
ภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี ย่อมปรุงแต่งกำยสังขำร 
ที่มีควำมเบียดเบียน ย่อมปรุงแต่งวจีสังขำรที่มีควำม
เบยีดเบยีน ย่อมปรงุแตง่มโนสงัขำรท่ีมคีวำมเบยีดเบยีน 
ครั้นเขาทำาความปรุงแต่งอย่างนี้แล้ว ย่อมเข้าถึงโลกท่ีมี
ความเบยีดเบยีน ผัสสะทีม่คีวามเบียดเบียนยอ่มถกูต้องเขา 
ซึ่งเป็นผู้เข้าถึงโลกที่มีความเบียดเบียนนั้น เขาอันผัสสะที่มี
ความเบยีดเบยีนถกูตอ้งแลว้ ยอ่มไดเ้สวยเวทนาอนัมคีวาม 
เบียดเบียน เป็นทุกข์โดยส่วนเดียว ดังเช่น พวกสัตว์นรก  
นี้เราเรียกว่า กรรมดำามีวิบากดำา.

ภิกษุท้ังหลาย ก็กรรมขำวมีวิบำกขำวเป็นอย่างไร 
ภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี ย่อมปรุงแต่งกำยสังขำร 

๕๕ 
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ท่ีไม่มีควำมเบียดเบียน ย่อมปรุงแต่งวจีสังขำรท่ีไม่มีควำม
เบียดเบียน ย่อมปรุงแต่งมโนสังขำรท่ีไม่มีควำมเบียดเบียน 
ครั้นเขาทำาความปรุงแต่งอย่างนี้แล้ว ย่อมเข้าถึงโลกที่ไม่มี 
ความเบียดเบียน ผัสสะท่ีไม่มีความเบียดเบียน ย่อมถูกต้องเขา  
ซึง่เปน็ผูเ้ข้าถึงโลกทีไ่มม่คีวามเบยีดเบยีนนัน้ เขาอันผสัสะท่ี
ไม่มีความเบยีดเบียนถูกตอ้งแลว้ ยอ่มไดเ้สวยเวทนาอนัไมม่ี
ความเบียดเบียน เป็นสุขโดยส่วนเดียว ดังเช่น พวกเทวดำ
สุภกิณหะ นี้เราเรียกว่า กรรมขาวมีวิบากขาว.

ภิกษุท้ังหลาย ก็กรรมท้ังด�ำท้ังขำวมีวิบำกท้ังด�ำ
ท้ังขำวเป็นอย่างไร ภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี  
ย่อมปรุงแต่งกำยสังขำรท่ีมีควำมเบียดเบียนบ้าง ไม่มี
ควำมเบียดเบียนบ้าง ย่อมปรุงแต่งวจีสังขำรท่ีมีควำม
เบียดเบียนบ้าง ไม่มีควำมเบียดเบียนบ้าง ย่อมปรุงแต่ง 
มโนสังขำรท่ีมีควำมเบียดเบียนบ้าง ไม่มีควำมเบียดเบียนบ้าง  
คร้ันเขาทำาความปรุงแต่งอย่างน้ีแล้ว ย่อมเข้าถึงโลกท่ีมี
ความเบียดเบียนบ้าง ไม่มีความเบียดเบียนบ้าง ผัสสะท่ีมี 
ความเบียดเบียนบ้าง ไม่มีความเบียดเบียนบ้าง ย่อมถูกต้องเขา  
ซ่ึงเป็นผู้เข้าถึงโลกท่ีมีความเบียดเบียนบ้าง ไม่มีความ 
เบียดเบียนบ้างน้ัน เขาอันผัสสะท่ีมีความเบียดเบียนบ้าง  

ไม่มีความเบียดเบียนบ้าง ถูกต้องแล้ว ย่อมได้เสวยเวทนาอัน
มีความเบียดเบียนบ้าง ไม่มีความเบียดเบียนบ้าง อันเป็นสุข
และทุกข์เจือปนกัน ดังเช่น มนุษย์ท้ังหลำย เทวดำบำงพวก  
และสัตว์พวกวินิบำตบำงพวก น้ีเราเรียกว่า กรรมท้ังดำา 
ท้ังขาวมีวิบากท้ังดำาท้ังขาว.

ภิกษุท้ังหลาย ก็กรรมไม่ด�ำไม่ขำวมีวิบำกไม่ด�ำ 
ไม่ขำว ย่อมเป็นไปเพื่อควำมสิ้นกรรมเป็นอย่างไร คือ 
สัมมำทิฏฐิ สัมมำสังกัปปะ สัมมำวำจำ สัมมำกัมมันตะ 
สัมมำอำชีวะ สัมมำวำยำมะ สัมมำสติ สัมมำสมำธ ิ นี้เรา
เรียกว่า กรรมไม่ดำาไม่ขาวมีวิบากไม่ดำาไม่ขาว ย่อมเป็นไป
เพื่อความสิ้นกรรม.

ภกิษทุัง้หลาย กรรม ๔ ประการเหลา่น้ีแล เรากระทำา 
ให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้ว ประกาศให้ทราบ.



133132

เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณ

 
เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณพุทธวจน - หมวดธรรม 

กรรม 4 แบบ (นัยที่ ๒)

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๓๒๑/๒๓๘.

ภกิษทุัง้หลาย กรรม ๔ ประการนี ้เรากระทำาใหแ้จ้ง 
ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้ว ประกาศให้ทราบ ๔ ประการ 
อะไรบา้ง คอื กรรมด�ำมวิีบำกด�ำกม็ ีกรรมขำวมวีบิำกขำวกมี็  
กรรมทั้งด�ำทั้งขำวมีวิบำกทั้งด�ำทั้งขำวก็มี กรรมไม่ด�ำ 
ไม่ขำวมีวิบำกไม่ด�ำไม่ขำว ย่อมเป็นไปเพ่ือความส้ินกรรมก็มี.

ภิกษุท้ังหลาย ก็กรรมด�ำมีวิบำกด�ำเป็นอย่างไร 
ภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี ย่อมปรุงแต่งกำยสังขำร  
… วจีสังขำร … มโนสังขำรท่ีมีควำมเบียดเบียน ครั้นเขา 
ทำาความปรุงแต่งอย่างนี้แล้ว ย่อมเข้าถึงโลกที่มีความ
เบียดเบียน … ย่อมได้เสวยเวทนาอันมีความเบียดเบียน 
เป็นทุกข์โดยส่วนเดียว ดังเช่น พวกสัตว์นรก นี้เราเรียกว่า 
กรรมดำามีวิบากดำา.

ภิกษุทั้งหลาย กก็รรมขำวมีวิบำกขำวเป็นอย่างไร 
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมปรุงแต่ง 
กำยสังขำร … วจีสังขำร … มโนสังขำรท่ีไม่มีควำม
เบียดเบียน ครัน้เขาทำาความปรงุแตง่อยา่งนีแ้ลว้ ย่อมเข้าถึง 
โลกท่ีไม่มีความเบียดเบียน … ย่อมได้เสวยเวทนาอันไม่มี
ความเบียดเบียน เป็นสุขโดยส่วนเดียว ดังเช่น พวกเทวดำ
สุภกิณหะ นี้เราเรียกว่า กรรมขาวมีวิบากขาว.

๕๖ 
ภิกษุท้ังหลาย ก็กรรมท้ังด�ำท้ังขำวมีวิบำกท้ังด�ำ 

ท้ังขำวเป็นอย่างไร ภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี 
ย่อมปรุงแต่งกำยสังขำร … วจีสังขำร … มโนสังขำรท่ีมีควำม
เบียดเบียนบ้าง ไม่มีควำมเบียดเบียนบ้าง คร้ันเขาทำาความ 
ปรุงแตง่อย่างน้ีแลว้ ย่อมเขา้ถงึโลกทีม่คีวามเบยีดเบยีนบา้ง 
ไม่มีความเบียดเบียนบ้าง … ย่อมได้เสวยเวทนาอันมีความ
เบียดเบียนบ้าง ไม่มีความเบียดเบียนบ้าง อันเป็นสุขและ
ทุกข์เจือปนกัน ดังเช่น มนุษย์ทั้งหลำย เทวดำบำงพวก  
และสัตว์พวกวินิบำตบำงพวก น้ีเราเรียกว่า กรรมท้ังดำาท้ังขาว 
มีวิบากทั้งดำาทั้งขาว.

ภิกษุท้ังหลาย ก็กรรมไม่ด�ำไม่ขำวมีวิบำกไม่ด�ำ 
ไม่ขำว ย่อมเป็นไปเพื่อควำมสิ้นกรรมเป็นอย่างไร คือ  
สติสัมโพชฌงค์ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ วิริยสัมโพชฌงค์ 
ปีติสัมโพชฌงค์ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ สมำธิสัมโพชฌงค์ 
อุเบกขำสัมโพชฌงค์ น้ีเราเรียกว่า กรรมไม่ดำาไม่ขาวมีวบิาก
ไม่ดำาไม่ขาว ย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม.

ภกิษทุัง้หลาย กรรม ๔ ประการเหลา่น้ีแล เรากระทำา 
ให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้ว ประกาศให้ทราบ.
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กรรม 4 แบบ (นัยที่ ๓)

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๓๑๓/๒๓๒.

ภิกษุทั้งหลาย กรรม ๔ ประการนี้ เรากระทำาให้
แจง้ดว้ยปญัญาอนัยิง่เองแลว้ ประกาศให้ทราบ ๔ ประการ 
อะไรบา้ง คอื กรรมด�ำมวิีบำกด�ำกม็ ีกรรมขำวมวีบิำกขำวกมี็  
กรรมทั้งด�ำทั้งขำวมีวิบำกทั้งด�ำทั้งขำวก็มี กรรมไม่ด�ำ 
ไม่ขำวมีวิบำกไม่ด�ำไม่ขำว ย่อมเป็นไปเพ่ือความส้ินกรรมก็มี.

ภิกษุท้ังหลาย ก็กรรมด�ำมีวิบำกด�ำเป็นอย่างไร 
ภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี ย่อมปรุงแต่งกำยสังขำร  
… วจสีงัขำร … มโนสังขำรทีมี่ควำมเบียดเบียน ครัน้เขา 
ทำาความปรุงแต่งอย่างนี้แล้ว ย่อมเข้าถึงโลกที่มีความ
เบียดเบียน … ย่อมได้เสวยเวทนาอันมีความเบียดเบียน 
เป็นทุกข์โดยส่วนเดียว ดังเช่น พวกสัตว์นรก นี้เราเรียกว่า 
กรรมดำามีวิบากดำา.

ภิกษุทั้งหลาย กก็รรมขำวมีวิบำกขำวเป็นอย่างไร  
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้  ย่อมปรุงแต่ง 
กำยสังขำร … วจีสังขำร … มโนสังขำรที่ไม่มีควำม
เบยีดเบยีน ครัน้เขาทำาความปรงุแตง่อยา่งนีแ้ลว้ ยอ่มเขา้ถงึ 
โลกท่ีไม่มีความเบียดเบียน … ย่อมได้เสวยเวทนาอันไม่มี
ความเบียดเบียน เป็นสุขโดยส่วนเดียว ดังเช่น พวกเทวดำ
สุภกิณหะ นี้เราเรียกว่า กรรมขาวมีวิบากขาว.

๕7 
ภิกษุท้ังหลาย ก็กรรมท้ังด�ำท้ังขำวมีวิบำกท้ังด�ำ 

ท้ังขำวเป็นอย่างไร ภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี 
ย่อมปรุงแต่งกำยสังขำร … วจีสังขำร … มโนสังขำรท่ีมีควำม
เบียดเบียนบ้าง ไม่มีควำมเบียดเบียนบ้าง คร้ันเขาทำาความ
ปรุงแต่งอย่างน้ีแล้ว ย่อมเข้าถึงโลกท่ีมีความเบียดเบียนบ้าง 
ไม่มีความเบียดเบียนบ้าง … ย่อมได้เสวยเวทนาอันมีความ
เบียดเบียนบ้าง ไม่มีความเบียดเบียนบ้าง อันเป็นสุขและ 
ทุกข์เจือปนกัน ดังเช่น มนุษย์ทั้งหลำย เทวดำบำงพวก 
และสัตว์พวกวินิบำตบำงพวก นี้เราเรียกว่า กรรมทั้งดำา 
ทั้งขาวมีวิบากทั้งดำาทั้งขาว.

ภิกษุท้ังหลาย ก็กรรมไม่ด�ำไม่ขำวมีวิบำกไม่ด�ำ 
ไม่ขำว ย่อมเป็นไปเพื่อควำมส้ินกรรมเป็นอย่างไร ภิกษุ 
ท้ังหลาย ในบรรดากรรมเหล่าน้ัน เจตนาใดเพ่ือละกรรมดำา
อันมีวิบากดำาก็ดี เจตนาใดเพ่ือละกรรมขาวอันมีวิบากขาวก็ดี  
เจตนาใดเพ่ือละกรรมท้ังดำาท้ังขาวอันมีวิบากท้ังดำาท้ังขาวก็ดี  
น้ีเราเรียกว่า กรรมไม่ดำาไม่ขาวมีวิบากไม่ดำาไม่ขาว ย่อมเป็นไป 
เพื่อความสิ้นกรรม.

ภกิษทุัง้หลาย กรรม ๔ ประการเหลา่น้ีแล เรากระทำา 
ให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้ว ประกาศให้ทราบ.

(อีกสูตรหน่ึง -บาลี ม. ม. ๑๓/๘๒/๘๘. ก็ได้ตรัสไว้ด้วย

ถ้อยคําอย่างเดียวกันนี้. -ผู้รวบรวม)
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กรรม 4 แบบ (นัยที่ 4)

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๓๑๘/๒๓๕.

ภิกษุทั้งหลาย กรรม ๔ ประการนี้ เรากระทำาให้
แจง้ดว้ยปญัญาอนัยิง่เองแลว้ ประกาศให้ทราบ ๔ ประการ 
อะไรบา้ง คอื กรรมด�ำมวิีบำกด�ำกม็ ีกรรมขำวมวีบิำกขำวกมี็  
กรรมทั้งด�ำทั้งขำวมีวิบำกทั้งด�ำทั้งขำวก็มี กรรมไม่ด�ำ 
ไม่ขำวมีวิบำกไม่ด�ำไม่ขำว ย่อมเป็นไปเพ่ือความส้ินกรรมก็มี.

ภิกษุทั้งหลาย ก็กรรมด�ำมีวิบำกด�ำเป็นอย่างไร 
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ฆ่ำสัตว์ เป็น 
ผูล้กัทรพัย์ เป็นผูป้ระพฤตผิดิในกำม เปน็ผูพ้ดูโกหก เปน็ 
ผูด้ืม่น้�ำเมำคือสุรำและเมรยั อนัเปน็ทีต่ัง้แห่งความประมาท  
นี้เราเรียกว่า กรรมดำามีวิบากดำา.

ภิกษุทั้งหลาย กก็รรมขำวมีวิบำกขำวเป็นอย่างไร 
ภกิษทุัง้หลาย บคุคลบางคนในโลกนี ้เปน็ผูง้ดเวน้จำกกำร
ฆำ่สตัว ์เป็นผูง้ดเวน้จำกกำรลกัทรพัย ์เป็นผูง้ดเวน้จำกกำร 
ประพฤติผิดในกำม เป็นผู้งดเว้นจำกกำรพูดโกหก เป็น 
ผู้งดเว้นจำกกำรดื่มน้�ำเมำคือสุรำและเมรัย อันเป็นที่ตั้ง 
แห่งความประมาท นี้เราเรียกว่า กรรมขาวมีวิบากขาว.

๕๘ 
ภิกษุทั้งหลาย ก็กรรมทั้งด�ำท้ังขำวมีวิบำกทั้งด�ำ 

ทั้งขำวเป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้  
ย่อมปรุงแต่งกำยสังขำรที่มีควำมเบียดเบียนบ้าง ไม่มี
ควำมเบียดเบียนบ้าง ย่อมปรุงแต่งวจีสังขำรท่ีมีควำม
เบียดเบียนบ้าง ไม่มีควำมเบียดเบียนบ้าง ย่อมปรุงแต่ง 
มโนสังขำรท่ีมีควำมเบียดเบียนบ้าง ไม่มีควำมเบียดเบียนบ้าง  
นี้เราเรียกว่า กรรมทั้งดำาทั้งขาวมีวิบากทั้งดำาทั้งขาว.

ภิกษุท้ังหลาย ก็กรรมไม่ด�ำไม่ขำวมีวิบำกไม่ด�ำ 
ไม่ขำว ย่อมเป็นไปเพื่อควำมส้ินกรรมเป็นอย่างไร ภิกษุ 
ท้ังหลาย ในบรรดากรรมเหล่าน้ัน เจตนำใดเพ่ือละกรรมด�ำ
อันมีวิบากดำาก็ดี เจตนำใดเพ่ือละกรรมขำวอันมีวิบากขาวก็ดี  
เจตนำใดเพ่ือละกรรมท้ังด�ำท้ังขำวอันมีวิบากท้ังดำาท้ังขาวก็ดี  
น้ีเราเรียกว่า กรรมไม่ดำาไม่ขาวมีวิบากไม่ดำาไม่ขาว ย่อมเป็นไป 
เพื่อความสิ้นกรรม.

ภกิษทุัง้หลาย กรรม ๔ ประการเหลา่น้ีแล เรากระทำา 
ให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้ว ประกาศให้ทราบ.
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กรรม 4 แบบ (นัยที่ ๕)

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๓๑๙/๒๓๖.

ภกิษทุัง้หลาย กรรม ๔ ประการนี ้เรากระทำาใหแ้จ้ง 
ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้ว ประกาศให้ทราบ ๔ ประการ 
อะไรบา้ง คอื กรรมด�ำมวิีบำกด�ำกม็ ีกรรมขำวมวีบิำกขำวกมี็  
กรรมทั้งด�ำทั้งขำวมีวิบำกทั้งด�ำทั้งขำวก็มี กรรมไม่ด�ำ 
ไม่ขำวมีวิบำกไม่ด�ำไม่ขำว ย่อมเป็นไปเพ่ือความส้ินกรรมก็มี.

ภิกษุทั้งหลาย ก็กรรมด�ำมีวิบำกด�ำเป็นอย่างไร 
ภกิษทุัง้หลาย บคุคลบางคนในโลกนี ้เปน็ผู้ฆำ่มำรดำ เปน็
ผูฆ้่ำบิดำ เป็นผูฆ้่ำพระอรหันต์ เป็นผูม้ีจิตประทุษร้ำยต่อ
พระตถำคตจนท�ำให้พระโลหิตห้อขึ้น เป็นผู้ท�ำลำยสงฆ์
ให้แตกกัน นี้เราเรียกว่า กรรมดำามีวิบากดำา.

ภิกษุทั้งหลาย กก็รรมขำวมีวิบำกขำวเป็นอย่างไร 
ภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้งดเว้นจำก 
กำรฆ่ำสัตว ์ เป็นผู้งดเว้นจำกกำรลักทรัพย ์ เป็นผู้งดเว้น
จำกกำรประพฤตผิดิในกำม เปน็ผูง้ดเวน้จำกกำรพูดโกหก 
เป็นผู้งดเว้นจำกกำรพูดยุยงให้แตกกัน เป็นผู้งดเว้นจำก
กำรพูดค�ำหยำบ เป็นผู้งดเว้นจำกกำรพูดเพ้อเจ้อ เป็นผู้
ไม่่่เพ่งเล็งทรัพย์ของผู้อื่น เป็นผู้มีจิตไม่พยำบำท เป็นผู้ 
มีสัมมำทิฏฐ ินี้เราเรียกว่า กรรมขาวมีวิบากขาว.

๕9 
ภิกษุทั้งหลาย ก็กรรมทั้งด�ำท้ังขำวมีวิบำกทั้งด�ำ

ทั้งขำวเป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้  
ย่อมปรุงแต่งกำยสังขำรท่ีมีควำมเบียดเบียนบ้าง ไม่มี
ควำมเบียดเบียนบ้าง ย่อมปรุงแต่งวจีสังขำรท่ีมีควำม 
เบียดเบียนบ้าง ไม่มีควำมเบียดเบียนบ้าง ย่อมปรุงแต่ง 
มโนสังขำรท่ีมีควำมเบียดเบียนบ้าง ไม่มีควำมเบียดเบียนบ้าง  
น้ีเราเรียกว่า กรรมทั้งดำาทั้งขาวมีวิบากทั้งดำาทั้งขาว.

ภิกษุท้ังหลาย ก็กรรมไม่ด�ำไม่ขำวมีวิบำกไม่ด�ำ 
ไม่ขำว ย่อมเป็นไปเพื่อควำมส้ินกรรมเป็นอย่างไร ภิกษุ 
ท้ังหลาย ในบรรดากรรมเหล่าน้ัน เจตนำใดเพ่ือละกรรมด�ำ
อันมีวิบากดำาก็ดี เจตนำใดเพ่ือละกรรมขำวอันมีวิบากขาวก็ดี  
เจตนำใดเพ่ือละกรรมท้ังด�ำท้ังขำวอันมีวิบากท้ังดำาท้ังขาวก็ดี  
น้ีเราเรียกว่า กรรมไม่ดำาไม่ขาวมีวิบากไม่ดำาไม่ขาว ย่อมเป็นไป 
เพื่อความสิ้นกรรม.

ภกิษทุัง้หลาย กรรม ๔ ประการเหลา่น้ีแล เรากระทำา 
ให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้ว ประกาศให้ทราบ.
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กำรได้อัตภำพ
-บาลี สี. ที. ๙/๔๓/๔๙.

ภกิษทุัง้หลาย มสีมณพราหมณพ์วกหนึง่ มวีาทะวา่ 
ขาดสูญ ย่อมบัญญัติความขาดสูญ ความพินาศ ความไม่เกิดอีก 
ของสัตว์ที่มีอยู่ด้วยเหตุ ๗ ประการ ก็สมณพราหมณ์ 
ผูเ้จรญิเหลา่น้ัน อาศยัอะไร ปรารภอะไร จึงมวีาทะวา่ขาดสญู  
ย่อมบัญญัติความขาดสูญ ความพินาศ ความไม่เกิดอีกของสัตว์ 
ที่มีอยู่ด้วยเหตุ ๗ ประการ.

(๑) ภิกษุท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณ์บางคน 
ในโลกน้ี มีวาทะอย่างน้ี มีทิฏฐิอย่างน้ีว่า ท่านผู้เจริญ เพราะ
อัตตานี้มีรูป สำาเร็จด้วยมหาภูตรูปทั้ง ๔ มีมารดาบิดาเป็น
แดนเกิด ภายหลังแต่การตาย เพราะการทำาลายแห่งกาย 
ยอ่มขาดสญู ยอ่มพนิาศ ยอ่มไมเ่กดิอกี ดว้ยเหตเุพยีงเท่านี ้ 
อัตตานี้จึงเป็นอันขาดสูญอย่างเด็ดขาด สมณพราหมณ์ 
พวกหน่ึง ย่อมบัญญัติความขาดสูญ ความพินาศ ความไม่เกิดอีก 
ของสัตว์ที่มีอยู่อย่างนี้.

(๒) สมณะหรือพราหมณ์พวกอ่ืน กล่าวกะสมณะหรือ 
พราหมณ์พวกน้ันอย่างน้ีว่า ท่านผู้เจริญ อัตตาท่ีท่านกล่าวถึงน้ัน 
มีอยู่จริง ข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวว่าไม่มี แต่ว่าอัตตาน้ีใช่ว่าจะขาดสูญ 

๖0 
อยา่งเดด็ขาดดว้ยเหตเุพยีงเทา่น้ีก็หาไม ่ ทา่นผูเ้จรญิ ยงัมี
อตัตาอยา่งอืน่ทีเ่ปน็ทพิย ์เปน็อตัตามรีปู เปน็พวกกามาพจร 
บริโภคอาหารคอืคำาข้าว อตัตานัน้ทา่นยงัไมรู่ ้ท่านยงัไมเ่หน็ 
แตข้่าพเจ้ารู้ ข้าพเจ้าเหน็ ทา่นผูเ้จรญิ ภายหลงัแต่การตาย 
เพราะการทำาลายแหง่กาย อตัตานัน้แหละยอ่มขาดสญู ยอ่ม
พินาศ ย่อมไม่เกิดอีก ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ อัตตานี้จึงเป็น
อันขาดสูญอย่างเด็ดขาด สมณพราหมณ์พวกหน่ึง ย่อม
บัญญัติความขาดสูญ ความพินาศ ความไม่เกิดอีกของสัตว์
ที่มีอยู่อย่างนี้.

(๓) สมณะหรือพราหมณ์พวกอื่น กล่าวกะสมณะ
หรือพราหมณ์พวกนั้นอย่างนี้ว่า ท่านผู้เจริญ อัตตาที่ท่าน
กลา่วถึงน้ันมีอยู่จริง ข้าพเจา้ไมไ่ด้กลา่ววา่ไมมี่ แต่วา่อตัตานี ้ 
ใช่ว่าจะขาดสูญอย่างเด็ดขาด ด้วยเหตุเพียงเท่าน้ีก็หาไม่ 
ท่านผู้เจริญ ยังมีอัตตาอย่างอื่น ที่เป็นทิพย์ เป็นอัตตามีรูป 
สำาเรจ็ดว้ยใจ (มโนมโย) มอีวยัวะใหญน่อ้ยครบถว้น มอีนิทรยี์
ไมบ่กพรอ่ง อตัตานัน้ทา่นยงัไมรู่ ้ทา่นยงัไมเ่หน็ แตข่า้พเจา้รู ้ 
ข้าพเจ้าเห็น ท่านผู้เจริญ ภายหลังแต่การตาย เพราะการ
ทำาลายแห่งกาย อัตตานั้นแหละย่อมขาดสูญ … 
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(๔) สมณะหรือพราหมณ์พวกอื่น กล่าวกะสมณะ 
หรือพราหมณ์พวกนั้น อย่างน้ีว่า ท่านผู้เจริญ อัตตาที่ท่าน
กลา่วถงึน้ันมอียูจ่รงิ ขา้พเจา้ไมไ่ดก้ลา่ววา่ไมมี่ แต่ว่าอัตตาน้ี  
ใช่ว่าจะขาดสูญอย่างเด็ดขาด ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็หาไม่ 
ท่านผู้เจรญิ ยงัมอีตัตาอยา่งอืน่ทีเ่ขา้ถงึอากาสานญัจายตนะ  
อันมีการทำาในใจว่า อากาศไม่มีท่ีส้ินสุด เพราะก้าวล่วงรูปสัญญา 
เสียได้ เพราะความดับแห่งปฏิฆสัญญา เพราะไม่ใส่ใจใน
สญัญาตา่งๆ (นานตตฺสญญฺา) โดยประการทัง้ปวง อตัตานัน้ท่าน
ยงัไม่รู ้ทา่นยังไมเ่ห็น แตข่า้พเจา้รู้ ขา้พเจา้เหน็ ทา่นผูเ้จรญิ  
ภายหลังแต่การตาย เพราะการทำาลายแห่งกาย อัตตาน้ันแหละ 
ย่อมขาดสูญ …

(๕) สมณะหรือพราหมณ์พวกอ่ืน กล่าวกะสมณะหรือ 
พราหมณ์พวกน้ัน อย่างน้ีว่า ท่านผู้เจริญ อัตตาท่ีท่านกล่าวถึงน้ัน 
มีอยู่จริง ข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวว่าไม่มี แต่ว่าอัตตาน้ีใช่ว่าจะขาดสูญ 
อย่างเด็ดขาด ด้วยเหตุเพียงเท่าน้ีก็หาไม่ ท่านผู้เจริญ ยังมี
อัตตาอย่างอ่ืนท่ีเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะอันมีการทำาในใจว่า  
วิญญาณไม่มีท่ีส้ินสุด เพราะก้าวล่วงอากาสานัญจายตนะเสียได้ 
โดยประการทั้งปวง อัตตานั้นท่านยังไม่รู้ ท่านยังไม่เห็น  
แตข้่าพเจา้รู ้ข้าพเจา้เหน็ ทา่นผูเ้จริญ ภายหลังแต่การตาย 
เพราะการทำาลายแห่งกาย อัตตาน้ันแหละย่อมขาดสูญ …

(๖) สมณะหรือพราหมณ์พวกอื่น กล่าวกะสมณะ
หรือพราหมณ์พวกนั้น อย่างน้ีว่า ท่านผู้เจริญ อัตตาท่ีท่าน
กลา่วถึงน้ันมีอยู่จริง ข้าพเจา้ไมไ่ด้กลา่ววา่ไมมี่ แต่วา่อตัตานี ้
ใช่ว่าจะขาดสูญอย่างเด็ดขาด ด้วยเหตุเพียงเท่าน้ีก็หาไม่  
ท่านผู้เจริญ ยังมีอัตตาอย่างอ่ืนท่ีเข้าถึงอากิญจัญญายตนะอันมี 
การทำาในใจว่า อะไรๆ ไม่มี เพราะก้าวล่วงวิญญาณัญจายตนะ 
เสยีไดโ้ดยประการทัง้ปวง อตัตานัน้ทา่นยงัไมรู้่ ทา่นยงัไมเ่หน็  
แตข้่าพเจ้ารู้ ข้าพเจ้าเหน็ ทา่นผูเ้จรญิ ภายหลงัแต่การตาย 
เพราะการทำาลายแห่งกาย อัตตานั้นแหละย่อมขาดสูญ …

(๗) สมณะหรือพราหมณ์พวกอื่น กล่าวกะสมณะ
หรือพราหมณ์พวกนั้นอย่างนี้ว่า ท่านผู้เจริญ อัตตาที่ท่าน 
กลา่วถึงน้ันมีอยู่จริง ข้าพเจา้ไมไ่ด้กลา่ววา่ไมมี่ แต่วา่อตัตานี ้
ใช่ว่าจะขาดสูญอย่างเด็ดขาด ด้วยเหตุเพียงเท่าน้ีก็หาไม่ ท่าน
ผู้เจริญ ยังมีอัตตาอย่างอ่ืนท่ีเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ  
เพราะกา้วลว่งอากญิจญัญายตนะเสยีไดโ้ดยประการทัง้ปวง 
อตัตานัน้ท่านยงัไมรู่ ้ทา่นยงัไม่เห็น แต่ข้าพเจ้ารู ้ข้าพเจ้าเห็น  
ท่านผูเ้จรญิ ภายหลงัแต่การตาย เพราะการทำาลายแหง่กาย 
อัตตานั้นแหละย่อมขาดสูญ …
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ภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ์ผู้มีวาทะว่า 
ขาดสูญ ย่อมบัญญัติความขาดสูญ ความพินาศ ความไม่เกิดอีก 
ของสัตว์ที่มีอยู่ด้วยเหตุ ๗ ประการเหล่านี้แล

ภิกษุท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด ท่ีมีวาทะ 
วา่ขาดสญู ยอ่มบญัญตัคิวามขาดสญู ความพนิาศ ความไม่เกิด 
อีกของสัตว์ที่มีอยู่ สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมด 
ย่อมบัญญัติด้วยเหตุ ๗ ประการเหล่าน้ีเท่าน้ัน จะบัญญัติด้วย
เหตุอ่ืนนอกจากน้ีไม่มี.

… ภิกษุท้ังหลาย ธรรมเหล่าน้ีแลอันลึกซ้ึง เห็นได้ยาก  
รู้ตามได้ยาก สงบระงับ ประณีต จะคาดคะเนเอาไม่ได้  
เปน็ของละเอยีด รู้ไดเ้ฉพาะบณัฑติวสิยั ซึง่ตถาคตทำาใหแ้จ้ง
ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง แล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตาม ซึ่งเป็นเหตุให้
คนเม่ือกล่าวชมตถาคต พึงกล่าวได้ถูกต้องตามความเป็นจริง.

เหตุให้เจริญไม่เสื่อม (อปริหำนิยธรรม)

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๙๔/๗๕.

ภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงอปริหำนิยธรรม ๖ 
ประการ อีกหมวดหนึ่งแก่พวกเธอ พวกเธอจงฟัง จงใส่ใจ
ให้ดี เราจะกล่าว. 

(๑) ภกิษุทัง้หลาย พวกภกิษมุกีำยกรรมประกอบ
ด้วยเมตตำ ปรากฏในเพื่อนร่วมประพฤติพรหมจรรย์  
ทั้งในที่แจ้ง ทั้งในที่ลับ อยู่เพียงใด ความเจริญก็เป็นสิ่งท่ี
ภิกษุทั้งหลายหวังได้ ไม่มีความเสื่อมเลย อยู่เพียงนั้น.

(๒) ภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุมีวจีกรรมประกอบ
ด้วยเมตตำ ปรากฏในเพื่อนร่วมประพฤติพรหมจรรย์  
ทั้งในที่แจ้ง ทั้งในที่ลับ อยู่เพียงใด ความเจริญก็เป็นสิ่งท่ี
ภิกษุทั้งหลายหวังได้ ไม่มีความเสื่อมเลย อยู่เพียงนั้น.

(๓) ภกิษทุัง้หลาย พวกภกิษมุมีโนกรรมประกอบ
ด้วยเมตตำ ปรากฏในเพื่อนร่วมประพฤติพรหมจรรย์  
ทั้งในที่แจ้ง ทั้งในที่ลับ อยู่เพียงใด ความเจริญก็เป็นสิ่งท่ี
ภิกษุทั้งหลายหวังได้ ไม่มีความเสื่อมเลย อยู่เพียงนั้น.

(๔) ภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุมีลำภใดๆ เกิด
โดยธรรม ได้แล้วโดยธรรม ท่ีสุดแม้เพียงอาหารติดบาตร  
ก็บรโิภคโดยไมเ่กียดกนัไวเ้พือ่ตน ยอ่มเปน็ผูบ้รโิภคเฉลีย่ 

๖1 
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ทั่วไปกับเพื่อนร่วมประพฤติพรหมจรรย์ผู้มีศีล อยู่เพียงใด 
ความเจริญก็เป็นส่ิงท่ีภิกษุท้ังหลายหวังได้ ไม่มีความเส่ือมเลย  
อยู่เพียงนั้น.

(๕) ภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุเป็นผู้มีศีลที่ไม่ขำด 
ไม่ทะลุ ไม่ด่ำง ไม่พร้อย เป็นไท อันผู้รู้สรรเสริญ ไม่ถูก
ทิฏฐิครอบงำา เป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิ และถึงความเป็นผู้มี
ศลีเสมอกนัในศลีเช่นนัน้ กบัเพือ่นร่วมประพฤตพิรหมจรรย์
ทั้งหลาย ทั้งในที่แจ้ง ทั้งในที่ลับ อยู่เพียงใด ความเจริญก็
เป็นส่ิงท่ีภิกษุท้ังหลายหวังได้ ไม่มีความเส่ือมเลย อยู่เพียงน้ัน.

(๖) ภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุเป็นผู้มีทิฏฐิอันเป็น
อริยะ อันเป็นเคร่ืองนำาออก นำาไปเพื่อความส้ินทุกข์โดย
ชอบแก่ผู้กระทำาตาม และถึงความเป็นผู้มีทิฏฐิเสมอกันใน
ทฏิฐิเชน่นัน้ กบัเพือ่นร่วมประพฤตพิรหมจรรย ์ทัง้ในท่ีแจ้ง  
ทั้งในที่ลับ อยู่เพียงใด ความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลาย
หวังได้ ไม่มีความเสื่อมเลย อยู่เพียงนั้น.

ภกิษทุัง้หลาย อปริหานยิธรรมทัง้ ๖ ประการเหลา่นี ้ 
ยังคงดำารงอยู่ได้ในหมู่ภิกษุทั้งหลาย และพวกเธอเหล่านั้น  
กย็งัเหน็พอ้งตอ้งกนัในธรรมท้ัง ๖ ประการเหลา่นี ้อยูเ่พยีงใด  
ความเจริญก็เป็นส่ิงท่ีภิกษุท้ังหลายหวังได้ ไม่มีความเส่ือมเลย  
อยู่เพียงนั้น.

เหตุให้ระลึกถึง รัก เคำรพ ไม่วิวำท 
และพร้อมเพรียงกัน (สำรำณียธรรม)

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๓๒๓/๒๘๓.

ภกิษท้ัุงหลาย ธรรม ๖ ประการเหลา่นี ้เปน็เหตใุห้
ระลกึถงึกัน เปน็เหตกุ่อควำมรกั กอ่ควำมเคำรพ เปน็ไปเพือ่ 
ควำมสงเครำะห์กัน เพ่ือไม่วิวำทกัน เพ่ือควำมพร้อมเพรียงกัน  
เพ่ือควำมเปน็อนัหนึง่อนัเดยีวกนั ๖ ประการอะไรบ้าง คอื 

(๑) ภิกษท้ัุงหลาย ภกิษุมกีำยกรรมประกอบดว้ย
เมตตำ ปรากฏในเพื่อนร่วมประพฤติพรหมจรรย์ ทั้งใน 
ทีแ่จง้ ทัง้ในทีล่บั ธรรมแม้นีเ้ปน็เหตุให้ระลกึถงึกนั เปน็เหตุ 
กอ่ความรกั ก่อความเคารพ เปน็ไปเพือ่ความสงเคราะหก์นั 
เพื่อไม่วิวาทกัน เพื่อความพร้อมเพรียงกัน เพื่อความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน.

(๒) ภกิษทุัง้หลาย อีกประการหนึง่ ภกิษุมวีจกีรรม 
ประกอบด้วยเมตตำ ปรากฏในเพื่อนร่วมประพฤติ
พรหมจรรย์ ทั้งในที่แจ้ง ทั้งในที่ลับ ...

(๓) ภิกษุท้ังหลาย อีกประการหน่ึง ภิกษุมีมโนกรรม 
ประกอบด้วยเมตตำ ปรากฏในเพ่ือนร่วมประพฤติพรหมจรรย์  
ทั้งในที่แจ้ง ทั้งในที่ลับ ...

(๔) ภิกษุท้ังหลาย อีกประการหน่ึง ภิกษุมีลำภใดๆ  
เกดิโดยธรรม ไดแ้ลว้โดยธรรม ทีสุ่ดแมเ้พยีงอาหารตดิบาตร  

๖๒ 
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ก็บรโิภคโดยไมเ่กยีดกนัไวเ้พือ่ตน ยอ่มเปน็ผูบ้ริโภคเฉลีย่
ทั่วไปกับเพื่อนร่วมประพฤติพรหมจรรย์ผู้มีศีล ...

(๕) ภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุเป็น 
ผู้มีศีลท่ีไม่ขำด ไม่ทะลุ ไม่ด่ำง ไม่พร้อย เป็นไท อันผู้รู ้
สรรเสริญ ไม่ถูกทิฏฐิครอบงำา เป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิ และ
ถึงความเป็นผู้มีศีลเสมอกันในศีลเช่นนั้น กับเพื่อนร่วม
ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลาย ทั้งในที่แจ้ง ทั้งในที่ลับ ...

(๖) ภิกษุท้ังหลาย อีกประการหน่ึง ภิกษุเป็นผู้มี
ทิฏฐิอันเป็นอริยะ อันเป็นเคร่ืองนำาออก นำาไปเพ่ือความส้ินทุกข์ 
โดยชอบแก่ผูก้ระทำาตาม และถงึความเปน็ผูม้ทีฏิฐิเสมอกนั 
ในทิฏฐิเช่นน้ัน กับเพ่ือนร่วมประพฤติพรหมจรรย์ ท้ังในท่ีแจ้ง  
ทั้งในที่ลับ ธรรมแม้นี้เป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน เป็นเหตุก่อ
ความรัก ก่อความเคารพ เป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กัน 
เพื่อไม่วิวาทกัน เพื่อความพร้อมเพรียงกัน เพื่อความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน.

ภกิษทุัง้หลาย ธรรม ๖ ประการเหลา่นีแ้ล เป็นเหตุให ้
ระลึกถงึกัน เป็นเหตกุอ่ความรัก กอ่ความเคารพ เปน็ไปเพือ่ 
ความสงเคราะห์กัน เพ่ือไม่วิวาทกัน เพ่ือความพร้อมเพรียงกัน  
เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน.

เหตุแห่งควำมแตกแยก
-บาลี มู. ม. ๑๒/๕๘๒/๕๔๑.

ภิกษุทั้งหลาย ได้ยินว่า พวกเธอเกิดขัดใจ ทะเลาะ 
ววิาท ทิม่แทงกนัและกนัด้วยหอกคอืปากอยู ่ไม่ยังกันและกัน 
ให้เข้าใจ ไม่ปรารถนาความเข้าใจกัน ไม่ยังกันและกันให้
ปรองดอง ไม่ปรารถนาความปรองดองกันจริงหรือ.

เป็นอย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า.

ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสำาคัญความข้อนั้น 
เปน็อยา่งไร สมยัใด พวกเธอ เกดิขดัใจ ทะเลาะ ววิาท ทิม่แทง 
กันและกันด้วยหอกคือปากอยู่ สมัยนั้น พวกเธอเข้าไปต้ัง
เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรม  
ในเพ่ือนสพรหมจารีท้ังหลาย ท้ังต่อหน้าและลับหลัง บ้างหรือ.

ข้อนั้นไม่มีเลย พระพุทธเจ้าข้า.

ภิกษุทั้งหลาย เช่นนี้ก็เป็นอันว่า สมัยใด พวกเธอ  
เกิดขัดใจ ทะเลำะ วิวำท ทิ่มแทงกันและกันด้วยหอก 
คอืปำกอยู ่สมัยน้ัน พวกเธอไม่ได้เข้ำไปต้ังเมตตำกำยกรรม 
เมตตำวจีกรรม และเมตตำมโนกรรม ในเพ่ือนสพรหมจำรี 
ท้ังหลำย ท้ังต่อหน้ำและลับหลัง โมฆบุรุษทั้งหลาย  

๖๓ 
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เมือ่เป็นดงันัน้ พวกเธอรู้อะไร เห็นอะไร จงึเกดิขัดใจ ทะเลาะ  
ววิาท ทิม่แทงกนัและกนัดว้ยหอกคอืปากอยู ่ไมยั่งกนัและกนั 
ให้เข้าใจ ไม่ปรารถนาความเข้าใจกัน ไม่ยังกันและกันให้
ปรองดอง ไม่ปรารถนาความปรองดองกัน.

โมฆบุรุษทั้งหลาย ข้อนั้นนั่นแหละ จักไม่เป็นไป 
เพ่ือประโยชน์ เป็นไปเพ่ือทุกข์ แก่พวกเธอท้ังหลำย 
ตลอดกำลนำน. 

ควำมพลัดพรำก 
จำกของรักของชอบใจย่อมมี

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๖๗/๑๓๕.

อานนท์ เธออย่าได้เศร้าโศกเสียใจไปเลย เราได้บอก 
ไวก่้อนแลว้ไม่ใชห่รอืวา่ ควำมเปน็ตำ่งๆ ควำมพลดัพรำก 
ควำมเป็นอย่ำงอื่น จำกของรักของชอบใจทั้งสิ้นย่อมม ี  
อานนท์ ข้อน้ันจะได้มาแต่ท่ีไหนเล่า ส่ิงใดเกิดข้ึนแล้ว เป็นแล้ว  
อันปัจจัยปรุงแต่งแล้ว มีความแตกทำาลายไปเป็นธรรมดา  
วา่สิง่นีอ้ยา่แตกทำาลายไปเลยดงันี ้ยอ่มไมใ่ชฐ่านะท่ีจะมไีด.้

อานนท์ เธอได้อุปัฏฐากตถาคต ด้วยกำยกรรม
ที่ประกอบด้วยเมตตำ อันเกื้อกูล เป็นความสุข อย่าง
สม่ำาเสมอ หาประมาณไม่ได้มาช้านาน เธอได้อุปัฏฐากตถาคต 
ด้วยวจีกรรมทีป่ระกอบดว้ยเมตตำ อนัเกือ้กลู เปน็ความสขุ 
อยา่งสม่ำาเสมอ หาประมาณไมไ่ดม้าชา้นาน เธอไดอ้ปุฏัฐาก
ตถาคต ด้วยมโนกรรมที่ประกอบด้วยเมตตำ อันเกื้อกูล 
เป็นความสุข อย่างสม่ำาเสมอ หาประมาณไม่ได้มาช้านาน.

อานนท์ เธอได้กระท�ำบญุไวแ้ลว้ เธอจงประกอบ 
ควำมเพียรเถิด แล้วจะเป็นผู้ไม่มีอำสวะโดยพลัน.
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ภิกษุท้ังหลาย พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าท้ังหลาย 
เหล่าใด ที่ได้มีแล้วในกาลก่อน ภิกษุผู้เป็นอุปัฏฐากอันเลิศ
ของพระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้ กเ็ลศิเสมอกันกบัอานนท์ของ
เรานี ้ ภกิษทุัง้หลาย พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ท้ังหลาย 
เหล่าใด ที่จะมีในอนาคต ภิกษุผู้เป็นอุปัฏฐากอันเลิศของ
พระผู้มีพระภาคเหล่าน้ัน ก็เลิศเสมอกันกับอานนท์ของเราน้ี.

ภิกษุท้ังหลาย อานนท์เป็นบัณฑิต ย่อมรู้เวลาท่ี 
เหมาะสมเพื่อจะเข้าเฝ้าตถาคตว่า นี้เป็นเวลาของภิกษุ 
ทั้งหลาย นี้เป็นเวลาของภิกษุณีทั้งหลาย นี้เป็นเวลาของ 
อบุาสกทัง้หลาย นีเ้ปน็เวลาของอบุาสกิาท้ังหลาย น้ีเปน็เวลา
ของเหล่าพระราชา นี้เป็นเวลาของเหล่ามหาอำามาตย์ของ
พระราชา น้ีเป็นเวลาของเดียรถีย์ทั้งหลาย นี้เป็นเวลาของ
สาวกเดียรถีย์ทั้งหลาย. …

คนพำล-บัณฑิต (นัยที่ 1)

 -บาลี ติก. อํ. ๒๐/๑๓๐,๓๗๖/๔๔๕,๕๘๖.

ภิกษุท้ังหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๓ ประกำร  
ให้ทรำบว่ำเป็นคนพำล ธรรม ๓ ประการอะไรบ้าง คือ 
กำยกรรมที่เป็นอกุศล วจีกรรมที่เป็นอกุศล มโนกรรม 
ทีเ่ปน็อกศุล ภกิษทุัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๓ 
ประการเหล่านี้แล ให้ทราบว่าเป็นคนพาล.

ภิกษุท้ังหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๓ ประกำร  
ให้ทรำบว่ำเป็นบัณฑิต ธรรม ๓ ประการอะไรบ้าง คือ  
กำยกรรมที่เป็นกุศล วจีกรรมที่เป็นกุศล มโนกรรม 
ที่เป็นกุศล ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๓ 
ประการเหล่านี้แล ให้ทราบว่าเป็นบัณฑิต.

ภิกษุท้ังหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๓ ประกำร  
ย่อมตกนรก เหมือนกับถูกนำาตัวไปฝังไว้ ธรรม ๓ ประการ
อะไรบ้าง คือ กำยกรรมท่ีเป็นอกุศล วจีกรรมท่ีเป็นอกุศล 
มโนกรรมท่ีเป็นอกุศล ภิกษุท้ังหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วย
ธรรม ๓ ประการเหล่าน้ีแล ย่อมตกนรกเหมือนกับถูกนำาตัว 
ไปฝังไว้.
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ภิกษุท้ังหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๓ ประกำร  
ย่อมไปสวรรค์ เหมือนกับถูกนำาตัวไปเก็บไว้ ธรรม ๓ ประการ 
อะไรบ้าง คือ กำยกรรมท่ีเป็นกุศล วจีกรรมท่ีเป็นกุศล 
มโนกรรมท่ีเป็นกุศล ภิกษุท้ังหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วย 
ธรรม ๓ ประการเหล่าน้ีแล ย่อมไปสวรรค์เหมือนกับถูกนำาตัว 
ไปเก็บไว้.

คนพำล-บัณฑิต (นัยที่ ๒)

 -บาลี ติก. อํ. ๒๐/๑๓๑,๓๗๗/๔๔๖,๕๘๗.

ภิกษุท้ังหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๓ ประกำร  
ให้ทรำบว่ำเป็นคนพำล ธรรม ๓ ประการอะไรบ้าง คือ 
กำยกรรมท่ีมีโทษ วจีกรรมท่ีมีโทษ มโนกรรมท่ีมีโทษ  
ภิกษุท้ังหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๓ ประการเหล่าน้ีแล  
ให้ทราบว่าเป็นคนพาล. 

ภิกษุท้ังหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๓ ประกำร  
ให้ทรำบว่ำเป็นบัณฑิต ธรรม ๓ ประการอะไรบ้าง คือ 
กำยกรรมที่ไม่มีโทษ วจีกรรมที่ไม่มีโทษ มโนกรรมท่ี 
ไม่มีโทษ ภิกษุท้ังหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๓ ประการ 
เหล่านี้แล ให้ทราบว่าเป็นบัณฑิต.

ภิกษุท้ังหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๓ ประกำร  
ยอ่มตกนรก เหมือนกับถกูนำาตัวไปฝงัไว ้ ธรรม ๓ ประการ 
อะไรบ้าง คือ กำยกรรมท่ีมีโทษ วจีกรรมท่ีมีโทษ มโนกรรม
ท่ีมีโทษ ภิกษุท้ังหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๓ 
ประการเหล่าน้ีแล ย่อมตกนรกเหมือนกับถูกนำาตัวไปฝังไว้.
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ภิกษุท้ังหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๓ ประกำร  
ย่อมไปสวรรค์ เหมือนกับถูกนำาตัวไปเก็บไว้ ธรรม ๓ ประการ 
อะไรบ้าง คือ กำยกรรมที่ไม่มีโทษ วจีกรรมที่ไม่มีโทษ 
มโนกรรมท่ีไมม่โีทษ ภกิษทุัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ย 
ธรรม ๓ ประการเหลา่นีแ้ล ยอ่มไปสวรรคเ์หมอืนกบัถกูนำาตวั 
ไปเก็บไว้.

คนพำล-บัณฑิต (นัยที่ ๓)

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๑๓๑/๔๔๗.

ภิกษุท้ังหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๓ ประกำร  
ให้ทรำบว่ำเป็นคนพำล ธรรม ๓ ประการอะไรบ้าง คือ  
กำยกรรมท่ีเป็นกำรเบียดเบียน วจีกรรมท่ีเป็นกำร
เบียดเบียน มโนกรรมทีเ่ปน็กำรเบยีดเบยีน ภกิษทุัง้หลาย 
บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๓ ประการเหลา่นีแ้ล ใหท้ราบวา่ 
เป็นคนพาล. 

ภิกษุท้ังหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๓ ประกำร  
ให้ทรำบว่ำเป็นบัณฑิต ธรรม ๓ ประการอะไรบ้าง คือ 
กำยกรรมที่ไม่เป็นกำรเบียดเบียน วจีกรรมที่ไม่เป็น 
กำรเบียดเบียน มโนกรรมที่ไม่เป็นกำรเบียดเบียน  
ภิกษุท้ังหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๓ ประการ 
เหล่านี้แล ให้ทราบว่าเป็นบัณฑิต.

ภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุน้ันแหละ เธอท้ังหลายพึง
ศึกษาอย่างน้ีว่า บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๓ ประกำรเหล่ำใด  
ท่ีท�ำให้ทรำบว่ำเป็นคนพำล เรำจะไม่ประพฤติธรรมเหล่ำน้ัน 
ส่วนบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๓ ประกำรเหล่ำใด ท่ีท�ำให้
ทรำบว่ำเป็นบัณฑิต เรำจะสมำทำนประพฤติธรรมเหล่ำน้ัน 
ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงศึกษาอย่างน้ีแล.
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คนพำล-บัณฑิต (นัยที่ 4) 

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๑๓๒/๔๔๘.

ภิกษุท้ังหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๓ ประกำร  
ยอ่มเปน็คนพำล เปน็คนไมฉ่ลาด เปน็อสปับรุษุ ยอ่มทำาตน 
ให้ถูกกำาจัด ให้ถูกทำาลาย เป็นไปกับด้วยโทษ ถูกผู้รู้ติเตียน 
และประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมาก ธรรม ๓ ประการ 
อะไรบ้าง คือ กำยทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ภิกษุท้ังหลาย  
บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๓ ประการเหล่าน้ีแล ย่อมเป็น 
คนพาล เป็นคนไม่ฉลาด เป็นอสัปบุรุษ ย่อมทำาตนใหถ้กูกำาจัด 
ให้ถูกทำาลาย เป็นไปกับด้วยโทษ ถูกผู้รู้ติเตียน และประสบ 
สิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมาก. 

ภิกษุท้ังหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๓ ประกำร  
ย่อมเป็นบัณฑิต เป็นคนฉลาด เป็นสัปบุรุษ ย่อมทำาตนไม่ให้ 
ถูกกำาจัด ไม่ให้ถูกทำาลาย ไม่มีโทษ ผู้รู้ไม่ติเตียน และประสบบุญ 
เป็นอันมาก ธรรม ๓ ประการอะไรบ้าง คือ กำยสุจริต  
วจีสุจริต มโนสุจริต ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วย
ธรรม ๓ ประการเหล่านี้แล ย่อมเป็นบัณฑิต เป็นคนฉลาด 
เป็นสัปบุรุษ ย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกำาจัด ไม่ให้ถูกทำาลาย 
ไม่มีโทษ ผู้รู้ไม่ติเตียน และประสบบุญเป็นอันมาก.

๖๘ ผลของกรรมท่ีไม่สม่�ำเสมอ-สม่�ำเสมอ
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๗๗/๕๘๘.

ภิกษุท้ังหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๓ ประกำร  
ย่อมตกนรก เหมือนกับถูกนำาไปฝังไว้ ธรรม ๓ ประการ 
อะไรบ้าง คือ กำยกรรมที่ไม่สม่�ำเสมอ (กายกมฺเมน วิสเมน)  
วจีกรรมที่ไม่สม่�ำเสมอ (วจีกมฺเมน วิสเมน) มโนกรรม 
ที่ไม่สม่�ำเสมอ (มโนกมฺเมน วิสเมน) ภิกษุทั้งหลาย บุคคล
ผู้ประกอบด้วยธรรม ๓ ประการเหล่านี้แล ย่อมตกนรก 
เหมือนกับถูกนำาตัวไปฝังไว้. 

ภิกษุท้ังหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๓ ประกำร  
ย่อมไปสวรรค์ เหมือนกับถูกนำาตัวไปเก็บไว้ ธรรม ๓ ประการ 
อะไรบ้าง คือ กำยกรรมท่ีสม่�ำเสมอ (กายกมฺเมน สเมน)  
วจีกรรมที่สม่� ำเสมอ (วจีกมฺเมน สเมน) มโนกรรม 
ที่สม่�ำเสมอ (มโนกมฺเมน สเมน) ภิกษุทั้งหลาย บุคคล 
ผู้ประกอบด้วยธรรม ๓ ประการเหล่านี้แล ย่อมไปสวรรค์
เหมือนกับถูกนำาตัวไปเก็บไว้.

๖9 
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ผลของกรรมที่ไม่สะอำด-สะอำด
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๗๗/๕๘๙.

ภิกษุท้ังหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๓ ประกำร  
ย่อมตกนรก เหมือนกับถูกนำาไปฝังไว้ ธรรม ๓ ประการ  
อะไรบ้าง คือ กำยกรรมที่ไม่สะอำด (กายกมฺเมน อสุจินา)  
วจีกรรมท่ีไม่สะอำด  (วจีกมฺเมน อสุจินา) มโนกรรม 
ที่ไม่สะอำด (มโนกมฺเมน อสุจินา) ภิกษุทั้งหลาย บุคคล
ผู้ประกอบด้วยธรรม ๓ ประการเหล่านี้แล ย่อมตกนรก 
เหมือนกับถูกนำาตัวไปฝังไว้. 

ภิกษุท้ังหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๓ ประกำร  
ย่อมไปสวรรค์ เหมือนกับถูกนำาตัวไปเก็บไว้ ธรรม ๓ ประการ 
อะไรบ้าง คือ กำยกรรมท่ีสะอำด (กายกมฺเมน สุจินา) วจีกรรม 
ท่ีสะอำด (วจีกมฺเมน สุจินา) มโนกรรมท่ีสะอำด (มโนกมฺเมน สจุนิา)  
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๓ ประการ 
เหล่านี้แล ย่อมไปสวรรค์เหมือนกับถูกนำาตัวไปเก็บไว้.

70 ควำมไม่สะอำด-ควำมสะอำด 
ทำงกำย วำจำ และใจ

-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๒๘๕,๓๐๖/๑๖๕,๑๘๙.

จุนทะ ควำมไม่สะอำดทำงกำยมี ๓ อย่ำง
(ติวิธ โข จุนฺท กาเยน อโสเจยฺย)

ควำมไม่สะอำดทำงวำจำมี 4 อย่ำง 
(จตุพฺพิธ วาจา อโสเจยฺย)

ควำมไม่สะอำดทำงใจมี ๓ อย่ำง.
(ติวิธ มนสา อโสเจยฺย)

จุนทะ ควำมไมส่ะอำดทำงกำยม ี๓ อยำ่ง อะไรบำ้ง  
คือ จุนทะ คนบางคนในกรณีนี้

(๑) เป็นผู้มีปกติฆ่ำสัตว์ หยาบช้า มีฝ่ามือเปื้อน
ด้วยโลหิต มีแต่การฆ่าและการทุบตี ไม่มีความเอ็นดูในสัตว์
มีชีวิต 

(๒) เปน็ผูม้ปีกตถืิอเอำส่ิงของทีม่เีจ้ำของไมไ่ดใ้ห้ 
คือ วัตถุอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของบุคคลอ่ืน ท่ีอยู่ในบ้านหรือ 
ในป่าก็ตาม เป็นผู้ถือเอาสิ่งของท่ีเขาไม่ได้ให้ด้วยอาการ
แห่งขโมย

(๓) เป็นผู้มีปกติประพฤติผิดในกำม ในหญิง  
ซึง่มารดารกัษา บดิารกัษา พีน้่องชาย พีน่อ้งหญงิ หรอืญาติ
รักษา อันธรรมรักษา เป็นหญิงมีสามี หญิงอยู่ในสินไหม 

71 
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โดยที่สุดแม้หญิงอันเขาหมั้นไว้ ด้วยการคล้องพวงมาลัย 

เป็นผู้ประพฤติผิดจารีตในรูปแบบเหล่านั้น 
จุนทะ อย่างน้ีแล ความไม่สะอาดทางกาย ๓ อย่าง.

จุนทะ ควำมไม่สะอำดทำงวำจำมี 4 อย่ำง อะไรบ้ำง  
คือ จุนทะ คนบางคนในกรณีนี้ี้ 

(๑) เป็นผู้มีปกติกล่ำวเท็จ (มุสาวาท) ไปสู่สภาก็ดี 
ไปสู่บริษัทก็ดี ไปสู่ท่ามกลางหมู่ญาติก็ดี ไปสู่ท่ามกลางศาลา
ประชาคมก็ดี ไปสู่ท่ามกลางราชสกุลก็ดี อันเขานำาไปเป็นพยาน 
ถามว่า บุรุษผู้เจริญ ท่านรู้อย่างไร ท่านจงกล่าวไปอย่างน้ัน 
ดังนี้ บุรุษนั้น เมื่อไม่รู้ก็กล่าวว่ารู้ เมื่อรู้ก็กล่าวว่าไม่รู้ 
เม่ือไม่เห็นก็กล่าวว่าเห็น เม่ือเห็นก็กล่าวว่าไม่เห็น เพราะเหตุ
ตนเอง เพราะเหตผุูอ้ืน่ หรือเพราะเหตเุหน็แกอ่ามสิอะไรๆ 
ก็เป็นผู้กล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ 

(๒) เป็นผู้มีวำจำส่อเสียด (ปิสุณวาจา) คือฟังจาก 
ฝ่ายน้ีแล้วไปบอกฝ่ายโน้นเพ่ือทำาลายฝ่ายน้ี หรือฟังจากฝ่ายโน้น 
แล้วมาบอกฝ่ายน้ีเพ่ือทำาลายฝ่ายโน้น เป็นผู้ทำาคนท่ีสามัคคีกัน
ให้แตกกัน หรือทำาคนท่ีแตกกันแล้วให้แตกกันย่ิงข้ึน พอใจ ยินดี 
เพลิดเพลินในการแตกกันเป็นพวก เป็นผู้กล่าววาจาทีก่ระทำา
ให้แตกกันเป็นพวก 

(๓) เป็นผู้มีวำจำหยำบ (ผรุสวาจา) อันเป็นวาจา
หยาบคาย กล้าแข็ง แสบเผ็ดต่อผู้อ่ืน กระทบกระเทียบผู้อ่ืน  
แวดล้อมอยู่ด้วยความโกรธ ไม่เป็นไปเพ่ือสมาธิ เขาเป็น 
ผู้กล่าววาจามีรูปลักษณะเช่นนั้น 

(๔) เป็นผู้มีวำจำเพ้อเจ้อ (สมฺผปฺปลาป) คือเป็นผู้กล่าว
ไม่ถูกกาล ไม่กล่าวตามจริง กล่าวไม่อิงอรรถ ไม่อิงธรรม  
ไม่อิงวินัย เป็นผู้กล่าววาจาไม่มีท่ีต้ังอาศัย ไม่ถูกกาลเทศะ 
ไม่มีจุดจบ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ 

จุนทะ อย่างน้ีแล ความไม่สะอาดทางวาจา ๔ อย่าง.

จุนทะ ควำมไมส่ะอำดทำงใจม ี๓ อยำ่ง อะไรบำ้ง  
คือ จุนทะ คนบางคนในกรณีนี้ี้ 

(๑) เป็นผู้มำกด้วยอภิชฌำ (ความโลภเพ่งเล็ง) เป็น 
ผู้โลภเพ่งเล็งวัตถุอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นว่า สิง่ใดเปน็
ของผู้อื่น สิ่งนั้นจงเป็นของเรา ดังนี้ 

(๒) เปน็ผู้มีจิตพยำบำท มีความดำาริในใจเป็นไปใน
ทางประทุษร้ายว่า สัตว์ท้ังหลายเหล่าน้ี จงเดือดร้อน จงแตก
ทำาลาย จงขาดสูญ จงพินาศ อย่าได้มีอยู่เลย ดังนี้ 
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(๓) เป็นผู้มีควำมเห็นผิด มีทัสสนะวิปริตว่า ทาน
ท่ีให้แล้วไม่มี (ผล) ยัญที่บูชาแล้วไม่มี (ผล) การบูชาที่บูชา
แลว้ไมม่ ี(ผล) ผลวบิากแหง่กรรมทีส่ตัวท์ำาดทีำาชัว่ไมม่ ีโลกนี ้
ไม่มี โลกอืน่ไมม่ ีมารดาไมม่ ีบดิาไมม่ ีโอปปาตกิะสตัวไ์ม่มี  
สมณพราหมณ์ผู้ดำาเนินไปโดยชอบ ปฏิบัติโดยชอบถึงกับ
กระทำาให้แจ้งโลกนี้และโลกอื่น ด้วยปัญญาโดยชอบเอง  
แล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ก็ไม่มี ดังนี้ 

จนุทะ อย่างนี้แล ความไม่สะอาดทางใจ ๓ อยา่ง.
จุนทะ เหล่านี้แล เรียกว่า อกุศลกรรมบถสิบ.

จุนทะ อนึ่ง เพรำะมีกำรประกอบด้วยอกุศล-
กรรมบถทั้งสิบประกำรเหล่ำนี้เป็นเหตุ นรกย่อมปรำกฏ 
ก�ำเนิดเดรัจฉำนย่อมปรำกฏ เปรตวิสัยย่อมปรำกฏ หรือ
ว่ำทุคติใดๆ แม้อื่นอีก ย่อมมี.

… ภิกษุท้ังหลำย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม  
10 ประกำรเหล่ำน้ีแล ย่อมเป็นเหมือนบุคคลผู้ถูกน�ำตัว
ไปฝังไว้ในนรก.

จุนทะ ควำมสะอำดทำงกำยมี ๓ อย่ำง 
(ติวิธ โข จุนฺท กาเยน โสเจยฺย)

ควำมสะอำดทำงวำจำมี 4 อย่ำง 
(จตุพฺพิธ วาจา โสเจยฺย)

ควำมสะอำดทำงใจมี ๓ อย่ำง.
(ติวิธ มนสา โสเจยฺย)

จุนทะ ควำมสะอำดทำงกำยม ี๓ อยำ่ง อะไรบำ้ง  
คือ จุนทะ บุคคลบางคนในกรณีนี้ 

(๑) ละกำรฆ่ำสัตว์ เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ วาง
ทอ่นไม ้วางศสัตรา มคีวามละอายถงึความเอ็นดูกรุณาเกือ้กลู
แก่สัตว์ทั้งหลายอยู่ 

(๒) ละกำรถือเอำส่ิงของท่ีเจ้ำของมิได้ให้ เว้นขาด 
จากการถือเอาส่ิงของท่ีเจ้าของไม่ได้ให้ ไม่ถือเอาทรัพย์และ 
อุปกรณ์แห่งทรัพย์ท่ีเจ้าของไม่ได้ให้ ในบ้านก็ดี ในป่าก็ดี  
ด้วยอาการแห่งขโมย

(๓) ละกำรประพฤติผิดในกำม เว้นขาดจากการ 
ประพฤติผิดในกาม ในหญิงซ่ึงมารดารักษา บิดารักษา พ่ีน้องชาย  
พี่น้องหญิงหรือญาติรักษา อันธรรมรักษา เป็นหญิงมีสามี 
หญงิอยูใ่นสนิไหม โดยทีส่ดุแมห้ญงิอนัเขาหมัน้ไว ้ด้วยการ
คล้องพวงมาลัย ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจารีตในรูปแบบเหล่านัน้

จุนทะ อย่างน้ีแล ความสะอาดทางกาย ๓ อย่าง.
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จนุทะ ควำมสะอำดทำงวำจำมี 4 อยำ่ง อะไรบำ้ง  
คือ จุนทะ บุคคลบางคนในกรณีนี้ 

(๑) ละกำรพูดเท็จ เว้นขาดจากการพูดเท็จ ไปสู่ 
สภาก็ดี ไปสู่บริษัทก็ดี ไปสู่ท่ามกลางหมู่ญาติก็ดี ไปสู่
ท่ามกลางศาลาประชาคมก็ดี ไปสู่ท่ามกลางราชสกุลก็ดี  
อันเขานำาไปเป็นพยาน ถามว่า บุรุษผู้เจริญ ท่านรู้อย่างไร 
ท่านจงกลา่วไปอย่างนัน้ ดงันี ้ บรุุษนัน้เมือ่ไมรู้่กก็ลา่ววา่ไมรู้่ 
เมือ่รูก้ก็ลา่ววา่รู ้เมือ่ไมเ่หน็กก็ล่าววา่ไม่เหน็ เม่ือเหน็ก็กลา่ว
ว่าเห็น เพราะเหตุตนเอง เพราะเหตุผู้อื่น หรือเพราะเหตุ
เห็นแก่อามิสอะไรๆ ก็ไม่เป็นผู้กล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่

(๒) ละค�ำส่อเสียด เว้นขาดจากคำาส่อเสียด ได้ฟัง 
จากฝ่ายนี้แล้วไม่เก็บไปบอกฝ่ายโน้น เพื่อแตกจากฝ่ายน้ี 
หรือได้ฟังจากฝ่ายโน้นแล้วไม่เก็บมาบอกแก่ฝ่ายน้ี เพ่ือแตกจาก
ฝ่ายโน้น แต่จะสมานคนท่ีแตกกันแล้ว ให้กลับพร้อมเพรียงกัน  
อุดหนุนคนที่พร้อมเพรียงกันอยู่ ให้พร้อมเพรียงกันยิ่งขึ้น  
เป็นคนชอบในความพร้อมเพรียง เป็นคนยินดีในความ
พร้อมเพรียง เป็นคนพอใจในความพร้อมเพรียง กล่าวแต่
วาจาที่ทำาให้พร้อมเพรียงกัน 

(๓) ละกำรกล่ำวค�ำหยำบ เว้นขาดจากการกล่าว
คำาหยาบ กลา่วแต่วาจาทีไ่มม่โีทษ เสนาะโสต ให้เกดิความรกั  
เป็นคำาฟูใจ เป็นคำาสุภาพที่ชาวเมืองเขาพูดกัน เป็นที่ใคร่ที่
พอใจของมหาชน กล่าวแต่วาจาเช่นนั้นอยู่ 

(๔) ละค�ำพูดเพ้อเจ้อ เว้นขาดจากคำาพูดเพ้อเจ้อ  
กล่าวแต่ในเวลาอันสมควร กล่าวแต่คำาจริง เป็นประโยชน์ 
เปน็ธรรม เปน็วนิยั กลา่วแต่วาจามทีีต้ั่ง มหีลกัฐานทีอ่า้งองิ  
มีเวลาจบ ประกอบด้วยประโยชน์ สมควรแก่เวลา 

จุนทะ อย่างน้ีแล ความสะอาดทางวาจา ๔ อย่าง.

จุนทะ ควำมสะอำดทำงใจมี ๓ อย่ำง อะไรบ้ำง 
คือ จุนทะ บุคคลบางคนในกรณีนี้ 

(๑) เป็นผู้ไม่มำกด้วยอภิชฌำ คือ เป็นผู้ไม่โลภ  
ไม่เพ่งเล็งวัตถุอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อ่ืนว่า ส่ิงใดเป็นของ 
ผู้อื่น สิ่งนั้นจงเป็นของเรา ดังนี้ 

(๒) เป็นผู้ไม่มีจิตพยำบำท มีความดำาริแห่งใจอัน
ไม่ประทุษร้ายว่า สัตว์ท้ังหลายเหล่าน้ี จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่มี
ความเบียดเบียน ไม่มีทุกข์ มีสุข บริหารตนอยู่เถิด ดังนี้

(๓) เปน็ผูม้คีวำมเหน็ถูกตอ้ง มทีสัสนะไมว่ปิริตวา่  
ทานท่ีให้แล้วมี (ผล) ยัญที่บูชาแล้วมี (ผล) การบูชาที่บูชา
แล้วมี (ผล) ผลวิบากแห่งกรรมที่สัตว์ทำาดีทำาชั่วมี โลกนี้มี 
โลกอืน่ม ีมารดาม ีบดิาม ีโอปปาตกิะสตัวม์ ีสมณพราหมณ์
ผู้ดำาเนินไปโดยชอบ ปฏิบัติโดยชอบ ถึงกับกระทำาให้แจ้ง
โลกนี้และโลกอื่น ด้วยปัญญาโดยชอบเอง แล้วประกาศให้
ผู้อื่นรู้ก็มี ดังนี้ 

จุนทะ อย่างนี้แล ความสะอาดทางใจ ๓ อย่าง.
จุนทะ เหล่านี้แล เรียกว่า กุศลกรรมบถสิบ.
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จุนทะ อนึ่ง เพรำะมีกำรประกอบด้วยกุศล- 
กรรมบถท้ังสิบประกำรเหล่ำน้ีเป็นเหตุ พวกเทวดำจึงปรำกฏ  
พวกมนุษย์จึงปรำกฏ หรือว่ำสุคติใดๆ แม้อ่ืนอีก ย่อมมี.

… ภิกษุท้ังหลำย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม  
10 ประกำรเหล่ำน้ีแล ย่อมเป็นเหมือนบุคคลผู้ถูกน�ำตัว
ไปเก็บไว้ในสวรรค์.

(ในสูตรอื่น -บาลี ทสก. อํ. ๒4/๓๒๕–๓๓๒/๑9๘-๒๐๑. 
แทนที่จะนับจํานวนกรรมบถมี ๑๐ ได้ทรงขยายออกไปเป็น ๒๐ คือ  
ทำ�เองสิบ ชักชวนผู้อื่นให้ทําอีกสิบ และทรงขยายออกไปเป็น ๓๐ คือ 
ทาํเองสบิ ชกัชวนผูอ้ืน่ใหท้าํสบิ ยนิดเีมือ่เขาทาํสบิ และทรงขยายออกไป
เปน็ 4๐ คือ ทําเองสิบ ชักชวนผู้อ่ืนให้ทําสิบ ยินดีเม่ือเขาทําสิบ สรรเสริญ
ผู้กระทําสิบ จึงมีกรรมบถ สิบ ยี่สิบ สามสิบ สี่สิบ. 

ในสูตรอื่น -บาลี ทสก. อํ. ๒4/๓๓๒-๓๓๓/๒๐๒–๒๐๓. 
แสดงผลแห่งการกระทําแปลกออกไป จากคําว่า เหมือนถูกนำ�ตัวไปฝัง 
ไว้ในนรก นั้น ทรงแสดงด้วยคําว่า เป็นผู้ ขุดร�กตนเอง ก็มี,  
ต�ยแลว้ไปทคุต ิกม็,ี เปน็พ�ล กม็ ี และจากคําวา่ เหมอืนถกูนำ�ตวัไป
เก็บไว้ในสวรรค์ นั้น ทรงแสดงด้วยคําว่า เป็นผู้ไม่ขุดร�กตนเอง ก็มี 
ต�ยแล้วไปสุคต ิก็มี เป็นบัณฑิต ก็มี.)

“วิญญาณ”
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วิญญำณ ไม่ใช่สิ่งที่ท่องเที่ยว
-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๗๕/๔๔๒.

สาติ ได้ยินว่าเธอมีทิฏฐิอันช่ัวเห็นปานน้ีเกิดข้ึนว่า 
เรายอ่มรูท้ัว่ถึงธรรมตามทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงแลว้วา่  
วิญญาณนี้นั่นแหละ ย่อมแล่นไป ย่อมท่องเที่ยวไป หาใช่ 
สิ่งอื่นไม่ดังนี้ จริงหรือ.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ย่อมรู้ทั่วถึงธรรมตามที่ 
พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่า วิญญาณนี้แหละ ย่อมแล่นไป ย่อม 
ท่องเที่ยวไป หาใช่สิ่งอื่นไม่ ดังนี้จริง.

สาติ วิญญาณนั้นเป็นอย่างไร.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ สภาวะที่พูดได้ รับรู้ได้ ย่อมเสวยวิบาก

ของกรรมทั้งหลายทั้งส่วนดี ทั้งส่วนชั่วในที่นั้นๆ นั่นเป็นวิญญาณ.

โมฆบุรุษ เธอรู้ทั่วถึงธรรมอย่างนี้ท่ีเราแสดงแล้ว 
แก่ใครเล่า โมฆบุรุษ วิญญำณเป็นปฏิจจสมุปปันนธรรม 
(สิ่งที่อาศัยปัจจัยแล้วเกิดข้ึน) เราได้กล่าวแล้วโดยอเนกปริยาย 
ถ้ำเว้นจำกปัจจัยแล้ว ควำมเกิดข้ึนแห่งวิญญำณย่อมไม่มี
ดังน้ีไม่ใช่หรือ โมฆบุรุษ ก็เมื่อเป็นดังนั้น เธอกล่าวตู่ 
เราดว้ย ขดุตนเสยีดว้ย จะประสบสิง่ไมใ่ชบ่ญุเปน็อนัมากดว้ย  
เพราะทฏิฐิท่ีตนถือชัว่แลว้ โมฆบรุุษ กค็วามเหน็นัน้ของเธอ 
จักเป็นไปเพื่อความทุกข์ ไม่เกื้อกูลแก่เธอตลอดกาลนาน.

7๒ 
ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า 

ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอจะสำาคัญความข้อน้ันว่า
อย่างไร ภิกษุสาติเกวัฏฏบุตรนี้ จะเป็นผู้ทำาความเจริญใน
ธรรมวินัยนี้ได้บ้างหรือไม่.

ข้อนี้จะมีได้อย่างไร ข้อนี้มีไม่ได้เลย พระเจ้าข้า.

เมื่อภิกษุทั้งหลายทูลอย่างนี้แล้ว ภิกษุสาติเกวัฏฏบุตร นั่งนิ่ง 
เก้อเขิน คอตก ก้มหน้า ซบเซา ไม่มีปฏิภาณ พระผู้มีพระภาคทอด
พระเนตรเห็นดังนั้นแล้ว ได้ตรัสว่า 

โมฆบุรุษ เธอจะปรากฏด้วยทิฏฐิอันช่ัวน้ันของตนเอง 
เราจักสอบถามภิกษุทั้งหลายในที่นี้. 

ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอย่อมรู้ทั่วถึงธรรมที่เรา
แสดงแล้วเหมือนสาติภิกษุ กล่าวตู่เราด้วย ขุดตนเสียด้วย  
จะประสบสิง่ไมใ่ชบุ่ญเป็นอนัมากดว้ย เพราะทฏิฐิทีต่นถอืชัว่ 
แล้วดังนี้ใช่ไหม.

ขอ้นีไ้มม่เีลย พระเจา้ขา้ เพราะวญิญาณอาศยัปจัจยัแลว้เกดิขึน้ 
พระผู้มพีระภาคตรสัแลว้แกพ่วกขา้พระองค ์โดยอเนกปรยิาย ถา้เวน้จาก
ปัจจัยแล้ว ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณย่อมไม่มี.

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

ภิกษุทั้งหลาย วิญญำณอำศัยปัจจัยใดๆ เกิดขึ้น  
ก็ถึงควำมนับด้วยปัจจัยน้ันๆ วิญญาณอาศัยจักษุและรูป 
ท้ังหลายเกิดข้ึน ก็ถึงความนับว่าจักษุวิญญาณ วิญญาณอาศัย
โสตะและเสียงท้ังหลายเกิดข้ึน ก็ถึงความนับว่าโสตวิญญาณ 
วิญญาณอาศัยฆานะและกล่ินท้ังหลายเกิดข้ึน ก็ถึงความนับว่า 
ฆานวิญญาณ วิญญาณอาศัยชิวหาและรสท้ังหลายเกิดข้ึน  
ก็ถึงความนับว่าชิวหาวิญญาณ วิญญาณอาศัยกายและ
โผฏฐัพพะท้ังหลายเกิดข้ึน ก็ถึงความนับว่ากายวิญญาณ 
วิญญาณอาศัยมโนและธรรมท้ังหลายเกิดข้ึน ก็ถึงความนับ
ว่า มโนวิญญาณ.

ภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนไฟอาศัยเช้ือใดๆ ติดข้ึน  
ก็ถงึความนับดว้ยเชือ้นัน้ๆ ไฟอาศยัไมติ้ดขึน้ กถ็งึความนับ 
วา่ไฟไม ้ ไฟอาศยัปา่ติดขึน้ กถ็งึความนบัวา่ไฟปา่ ไฟอาศยั 
หญ้าติดขึ้น ก็ถึงความนับว่าไฟหญ้า ไฟอาศัยโคมัยติดขึ้น  
ก็ถึงความนับว่าไฟโคมัย ไฟอาศัยแกลบติดข้ึน ก็ถึงความนับ 
ว่าไฟแกลบ ไฟอาศัยหยากเย่ือติดข้ึน ก็ถึงความนับว่าไฟ 
หยากเย่ือ ฉันใด. 

ภิกษุทั้งหลาย ฉันน้ันก็เหมือนกัน วิญญำณอำศัย
ปจัจยัใดๆ เกดิขึน้ กถ็งึควำมนบัดว้ยปจัจยันัน้ๆ วญิญาณ
อาศัยจักษุและรูปทั้งหลายเกิดขึ้น ก็ถึงความนับว่า จักษุ- 
วิญญำณ วิญญาณอาศัยโสตะและเสียงท้ังหลายเกิดข้ึน  
ก็ถึงความนับว่า โสตวิญญำณ วิญญาณอาศัยฆานะและกล่ิน 
ท้ังหลายเกิดข้ึน ก็ถึงความนับว่า ฆำนวิญญำณ วิญญาณอาศัย
ชิวหาและรสท้ังหลายเกิดข้ึน ก็ถึงความนับว่า ชิวหำวิญญำณ  
วญิญาณอาศยักายและโผฏฐพัพะทัง้หลายเกดิขึน้ ก็ถงึความ
นบัวา่ กำยวิญญำณ วญิญาณอาศยัมโนและธรรมทัง้หลาย
เกิดขึ้น ก็ถึงความนับว่า มโนวิญญำณ.

ภิกษุท้ังหลาย เธอทั้งหลายย่อมเห็นความเกิดข้ึน
ของสิ่งนีู้่ (ภูตมิทำ)

1 หรือไม่.
เห็น พระเจ้าข้า.

ภกิษทุัง้หลาย เธอทัง้หลายยอ่มเหน็วา่ ส่ิงน้ันเกดิขึน้ 
เพราะอาหาร อย่างนั้นใช่ไหม.

เห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

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

เห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุทั้งหลาย ความสงสัยและความเคลือบแคลง 
ย่อมเกิดขึ้นว่า สิ่งนี้มีอยู่หรือไม่มี อย่างนั้นใช่ไหม.

เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุทั้งหลาย ความสงสัยและความเคลือบแคลง 
ย่อมเกิดขึ้นว่า สิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะอาหาร อย่างนั้นใช่ไหม.

เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุทั้งหลาย ความสงสัยและความเคลือบแคลง 
ยอ่มเกดิขึน้วา่ สิง่นัน้มคีวามดบัเปน็ธรรมดา เพราะความดบั 
แห่งอาหาร อย่างนั้นใช่ไหม.

เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ภกิษทุัง้หลาย บุคคลเห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบตาม
ความเป็นจริงว่า สิง่นีเ้กดิขึน้แลว้ ยอ่มละความสงสยัทีเ่กดิขึน้
เสียได้ อย่างนั้นใช่ไหม.

เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบ
ตามความเปน็จรงิวา่ สิง่นัน้เกิดข้ึนเพราะอาหาร ย่อมละความ
สงสัยท่ีเกิดข้ึนเสียได้ อย่างน้ันใช่ไหม.

เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุท้ังหลาย บุคคลเห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบ 
ตามความเป็นจริงว่า ส่ิงน้ันมีความดับเป็นธรรมดา เพราะ
ความดับแห่งอาหาร ย่อมละความสงสัยท่ีเกิดข้ึนเสียได้ 
อย่างน้ันใช่ไหม.

เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายหมดความสงสัยในข้อ 
ที่ว่า สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วเพราะเหตุอย่างนี้ๆ ใช่ไหม.

เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อ 
ที่ว่า สิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะอาหาร อย่างนั้นใช่ไหม.

เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อ 
ทีว่า่ สิง่นัน้มคีวามดับเป็นธรรมดา เพราะความดับแห่งอาหาร 
อย่างนั้นใช่ไหม.

เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.
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ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายเห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบ 
ตามความเป็นจริงว่า สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้ว อย่างนั้นใช่ไหม.

เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายเห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบ
ตามความเป็นจริงว่า สิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะอาหาร อย่างน้ัน
ใช่ไหม.

เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายเห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบ
ตามความเป็นจริงว่า สิ่งนั้นมีความดับเป็นธรรมดา เพราะ
ความดับแห่งอาหาร อย่างนั้นใช่ไหม.

เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุทั้งหลาย หากว่าเธอทั้งหลาย พึงติดอยู่ 

(อลฺลีเยถ) เพลิดเพลินอยู่ (เกฬาเยถ) ปรารถนาอยู่ (ธเนยฺยาถ) 

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

ข้อนี้ไม่เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุทั้งหลาย หากว่าเธอทั้งหลาย ไม่ติดอยู่   
(น อลฺลีเยถ) ไม่เพลิดเพลินอยู่ (น เกฬาเยถ) ไม่ปรารถนาอยู่  
(น ธเนยยฺาถ) ไมย่ดึถอืวา่เปน็ของเราอยู ่(น มมาเยถ) ซึง่ทฏิฐอินั
บรสิทุธิผ์ดุผอ่งอย่างน้ี เธอทัง้หลายพงึรูท้ัว่ถงึธรรมทีเ่ปรยีบ
ไดก้บัพว่งแพอนัเราแสดงแลว้ เพือ่ประโยชนใ์นการสลดัออก  
ไม่ใช่แสดงแล้ว เพื่อให้ยึดถือไว้ อย่างนั้นใช่ไหม.

เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

(จากน้ันทรงแสดงเร่ืองอาหาร 4, ปฏิจจสมุปบาท และธรรมอ่ืน 

อีกหลายประการ ผู้อ่านสามารถศึกษาได้จากเน้ือความเต็มของพระสูตรน้ี.  

-ผู้รวบรวม)
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วิญญำณ ไม่เที่ยง
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๘๕/๑๒๔.

ภกิษุทัง้หลาย วญิญาณเกดิขึน้เพราะอาศยัสว่นสอง 
วิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยส่วนสองเป็นอย่างไร.

ภิกษุทั้งหลาย จักษุวิญญำณเกิดขึ้น เพรำะอำศัย
จกัษแุละรปู จักษุไม่เท่ียง มีความแปรปรวน มีความเปล่ียน
เป็นอย่างอ่ืน รูปท้ังหลำยไม่เท่ียง มีความแปรปรวน มีความ
เปล่ียนเป็นอย่างอ่ืน ส่วนสองอย่างนี้ หวั่นไหวและอาพาธ 
ไม่เท่ียง มีความแปรปรวน มีความเปล่ียนเป็นอย่างอื่น 
จกัษวุญิญาณไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรปรวน มคีวามเปลีย่นเปน็
อย่างอื่น แม้เหตุปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งจักษุวิญญาณ
ก็ไม่เท่ียง มีความแปรปรวน มีความเปล่ียนเป็นอย่างอื่น 
ภิกษุทั้งหลาย ก็จักษุวิญญำณที่เกิดขึ้นแล้ว เพรำะอำศัย
ปัจจัยอันไม่เที่ยง จะเป็นของเที่ยงได้อย่ำงไร. 

ภิกษุทั้งหลาย ความประจวบ ความประชุม ความ
พร้อมกันแห่งธรรมทั้ง ๓ ประการนี้แล เรียกว่าจักษุสัมผัส 
ถึงจักษุสัมผัสก็ไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยน
เปน็อย่างอ่ืน แมเ้หตปุจัจยัเพือ่ความเกดิขึน้แหง่จกัษสุมัผสั
ก็ไม่เท่ียง มีความแปรปรวน มีความเปล่ียนเป็นอย่างอื่น 
ภิกษุทั้งหลาย ก็จักษุสัมผัสท่ีเกิดขึ้นแล้ว เพรำะอำศัย
ปัจจัยอันไม่เที่ยง จะเป็นของเที่ยงได้อย่ำงไร. 

7๓ 
ภิกษุท้ังหลาย บุคคลอันผัสสะ1กระทบแล้วย่อม

รูส้กึ (เวเทต)ิ อนัผสัสะกระทบแลว้ยอ่มคดิ (เจเตต)ิ อนัผสัสะ 
กระทบแล้วย่อมจ�ำได้หมำยรู้ (สัญชานาติ) แม้ธรรมเหล่านี้ 
ก็หว่ันไหวและอาพาธ ไม่เท่ียง มีความแปรปรวน มีความเปล่ียน 
เป็นอย่างอื่น. 

ภิกษุทั้งหลาย โสตวิญญำณเกิดขึ้น เพรำะอำศัย
โสตะและเสียง โสตะไม่เท่ียง มีความแปรปรวน มีความ
เปล่ียนเป็นอย่างอ่ืน เสียงท้ังหลายไม่เท่ียง มีความแปรปรวน  
มีความเปล่ียนเป็นอย่างอ่ืน … กโ็สตวญิญำณทีเ่กดิข้ึนแลว้ 
เพรำะอำศยัปจัจยัอนัไมเ่ทีย่ง จะเปน็ของเทีย่งไดอ้ยำ่งไร. 

ภิกษุทั้งหลาย ความประจวบ ความประชุม ความ
พร้อมกันแห่งธรรมทั้ง ๓ ประการน้ีแล เรียกว่าโสตสัมผัส 
ถงึโสตสมัผสัก็ไมเ่ทีย่ง มคีวำมแปรปรวน มคีวำมเปลีย่น
เป็นอย่ำงอื่น … 

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลอันผัสสะกระทบแล้วย่อม
รูส้กึ อนัผัสสะกระทบแลว้ยอ่มคดิ อนัผัสสะกระทบแลว้ยอ่ม 
จ�ำไดห้มำยรู ้แม้ธรรมเหลา่นีก้ห็วัน่ไหวและอาพาธ ไมเ่ทีย่ง 
มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น. 

๑. ดูเพ่ิมเติมเก่ียวกับผัสสะได้ท่ีหน้า 28 และ ๑8๗. -ผู้รวบรวม
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ภิกษุทั้งหลาย ฆำนวิญญำณเกิดขึ้น เพรำะอำศัย
ฆำนะและกลิ่น ฆำนะไม่เท่ียง มีความแปรปรวน มีความ
เปล่ียนเป็นอย่างอ่ืน กล่ินท้ังหลำยไม่เท่ียง มีความแปรปรวน  
มีความเปล่ียนเป็นอย่างอ่ืน … กฆ็ำนวญิญำณท่ีเกิดขึน้แลว้ 
เพรำะอำศยัปจัจยัอนัไมเ่ทีย่ง จะเปน็ของเทีย่งไดอ้ยำ่งไร. 

ภิกษุทั้งหลาย ความประจวบ ความประชุม ความ
พร้อมกันแห่งธรรมทั้ง ๓ ประการน้ีแล เรียกว่าฆานสัมผัส 
ถงึฆำนสมัผสักไ็มเ่ท่ียง มคีวำมแปรปรวน มคีวำมเปล่ียน
เป็นอย่ำงอื่น … 

ภิกษุท้ังหลาย บุคคลอันผัสสะกระทบแล้วย่อม
รูส้กึ อนัผสัสะกระทบแลว้ยอ่มคดิ อันผัสสะกระทบแล้วย่อม 
จำาไดห้มายรู ้แมธ้รรมเหลา่นีก้ห็วัน่ไหวและอาพาธ ไม่เทีย่ง 
มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น. 

ภิกษทุัง้หลาย ชวิหำวญิญำณเกิดขึน้ เพรำะอำศัย
ชิวหำและรส ชิวหำไม่เท่ียง มีความแปรปรวน มีความ
เปล่ียนเป็นอย่างอ่ืน รสท้ังหลำยไม่เท่ียง มีความแปรปรวน 
มีความเปล่ียนเป็นอย่างอ่ืน … กช็วิหำวญิญำณทีเ่กดิขึน้แลว้ 
เพรำะอำศยัปจัจยัอนัไมเ่ทีย่ง จะเปน็ของเทีย่งไดอ้ยำ่งไร. 

ภิกษุทั้งหลาย ความประจวบ ความประชุม ความ
พร้อมกันแห่งธรรมทั้ง ๓ ประการนี้แล เรียกว่าชิวหาสัมผัส 
ถึงชิวหำสัมผัสก็ไม่เที่ยง มีควำมแปรปรวน มีควำม
เปลี่ยนเป็นอย่ำงอื่น … 

ภิกษุท้ังหลาย บุคคลอันผัสสะกระทบแล้วย่อม
รู้สกึ อันผสัสะกระทบแลว้ยอ่มคดิ อันผัสสะกระทบแล้วยอ่ม 
จำาไดห้มายรู ้แมธ้รรมเหลา่นีก้ห็วัน่ไหวและอาพาธ ไม่เทีย่ง 
มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น. 

ภิกษุท้ังหลาย กำยวิญญำณเกิดขึ้น เพรำะอำศัย
กำยและโผฏฐพัพะ กำยไม่เท่ียง มีความแปรปรวน มีความ
เปล่ียนเป็นอย่างอ่ืน โผฏฐัพพะท้ังหลำยไม่เท่ียง มีความ 
แปรปรวน มีความเปล่ียนเป็นอย่างอ่ืน … ก็กำยวิญญำณ 
ท่ีเกิดข้ึนแล้ว เพรำะอำศัยปัจจัยอันไม่เท่ียง จะเป็นของเท่ียง 
ได้อย่ำงไร. 

ภิกษุทั้งหลาย ความประจวบ ความประชุม ความ
พร้อมกันแห่งธรรมทั้ง ๓ ประการน้ีแล เรียกว่ากายสัมผัส 
ถงึกำยสมัผสัก็ไม่เทีย่ง มคีวำมแปรปรวน มคีวำมเปลีย่น
เป็นอย่ำงอื่น … 
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ภิกษุท้ังหลาย บุคคลอันผัสสะกระทบแล้วย่อม
รูส้กึ อนัผสัสะกระทบแลว้ยอ่มคดิ อันผัสสะกระทบแล้วย่อม 
จำาไดห้มายรู ้แมธ้รรมเหลา่นีก้ห็วัน่ไหวและอาพาธ ไม่เทีย่ง 
มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น. 

ภิกษุทั้งหลาย มโนวิญญำณเกิดขึ้น เพรำะอำศัย
ใจและธรรม ใจไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรปรวน มคีวามเปลีย่น
เป็นอย่างอ่ืน ธรรมทั้งหลำยไม่เท่ียง มีความแปรปรวน 
มีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น ส่วนสองอย่างนี้ หว่ันไหว
และอาพาธ ไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยนเป็น
อย่างอ่ืน มโนวิญญาณไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความ
เปลี่ยนเป็นอย่างอ่ืน แม้เหตุปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่ง
มโนวิญญาณ ก็ไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปลี่ยน
เป็นอย่างอื่น ภิกษุทั้งหลาย ก็มโนวิญญำณที่เกิดขึ้นแล้ว 
เพรำะอำศยัปจัจยัอนัไมเ่ทีย่ง จะเปน็ของเทีย่งไดอ้ยำ่งไร. 

ภิกษุทั้งหลาย ความประจวบ ความประชุม ความ
พร้อมกันแห่งธรรม ๓ ประการนี้แล เรียกว่ามโนสัมผัส  
ถึงมโนสมัผสักไ็มเ่ท่ียง มคีวามแปรปรวน มคีวามเปลีย่นเปน็ 
อย่างอื่น แม้เหตุปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งมโนสัมผัส 

ก็ไม่เท่ียง มีความแปรปรวน มีความเปล่ียนเป็นอย่างอื่น 
ภิกษุทั้งหลาย ก็มโนสัมผัสที่เกิดขึ้นแล้ว เพรำะอำศัย
ปัจจัยอันไม่เที่ยง จะเป็นของเที่ยงได้อย่ำงไร.

ภิกษุท้ังหลาย บุคคลอันผัสสะกระทบแล้วย่อมรู้สึก  
อันผัสสะกระทบแล้วย่อมคิด อันผัสสะกระทบแล้วย่อม 
จำาได้หมายรู้ แม้ธรรมเหล่าน้ีก็หว่ันไหวและอาพาธ ไม่เท่ียง  
มีความแปรปรวน มีความเปล่ียนเป็นอย่างอ่ืน.
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ภกิษทุัง้หลาย ปถุชุนผูไ้มไ่ด้สดบั จะพงึเขา้ไปยดึถอื 
เอาร่างกาย อันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตทั้ง ๔ นี้ โดยความ
เป็นตัวตนยังดีกว่า แต่จะเข้าไปยึดถือเอาจิต โดยความเป็น
ตวัตนไม่ดเีลย ข้อน้ันเพราะเหตุอะไร ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นัน้ 
เพราะเหตุว่า ร่างกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตท้ัง ๔ น้ี 
ดำารงอยู่ ปีหนึ่งบ้าง สองปีบ้าง สามปีบ้าง สี่ปีบ้าง ห้าปีบ้าง 
สิบปีบ้าง ยี่สิบปีบ้าง สามสิบปีบ้าง สี่สิบปีบ้าง ห้าสิบปีบ้าง  
รอ้ยปบีา้ง เกนิกวา่รอ้ยปีบ้าง ก็ยงัมีปรากฏอยู่ ภกิษุท้ังหลาย  
สว่นสิง่ท่ีเรยีกกนัวา่ จิตบา้ง มโนบา้ง วญิญาณบา้งนัน้ ดวงหนึง่ 
เกิดขึ้น ดวงหนึ่งดับไป ตลอดวันตลอดคืน. …

(เนื้อความเต็มของสูตรนี้ ผู้อ่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ 

หน้า ๒. -ผู้รวบรวม)

วิญญำณ เป็นสิ่งที่เกิดดับ 
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๑๖/๒๓๕.

ภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ จะพึงเบื่อหน่าย
ได้บ้าง คลายกำาหนัดได้บ้าง หลุดพ้นได้บ้าง ในร่างกายอัน
เป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตทั้ง ๔ น้ี ข้อน้ันเพราะเหตุอะไร 
ภกิษทุัง้หลาย ข้อน้ันเพราะเหตวุา่ ความเจรญิกด็ ีความเสือ่ม
ก็ดี การเกิดก็ดี การตายก็ดี ของร่างกายอันเป็นท่ีประชุม
แห่งมหาภูตทั้ง ๔ นี้ ย่อมปรากฏ เพราะเหตุนั้น ปุถุชน
ผู้ไม่ได้สดับ จึงเบื่อหน่ายได้บ้าง จึงคลายกำาหนัดได้บ้าง  
จึงหลุดพ้นได้บ้าง ในร่างกายนั้น.

ภกิษทุัง้หลาย สว่นสิง่ทีเ่รยีกกนัวา่ จติบา้ง มโนบา้ง 
วญิญาณบา้ง ปุถชุนผูไ้มไ่ดส้ดบั ไมอ่าจจะเบือ่หนา่ย ไม่อาจ
จะคลายกำาหนัด ไม่อาจจะหลุดพ้นจากสิ่งนั้นได้เลย ข้อนั้น 
เพราะเหตุอะไร ภิกษุทั้งหลาย ข้อนั้นเพราะเหตุว่า สิ่งท่ี 
เรยีกกนัวา่ จติเปน็ตน้นี ้อนัปุถชุนผูไ้มไ่ดส้ดับ ไดร้วบรดัถือ
ไวด้ว้ยตณัหา ไดย้ดึถอืแลว้ดว้ยทฏิฐวิา่ นัน่ของเรา นัน่เปน็เรา  
น่ันเป็นตัวตนของเรา ดังน้ี มาตลอดกาลช้านาน เพราะเหตุน้ัน  
ปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดบั จงึไมอ่ำจจะเบือ่หนำ่ย ไมอ่ำจจะคลำย
ก�ำหนัด ไม่อำจจะหลุดพ้น ซ่ึงส่ิงท่ีเรียกกันว่ำ จิตบ้ำง มโนบ้ำง  
วิญญำณบ้ำงน้ันได้เลย.

74 
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ผลของผัสสะ
-บาลี มู. ม. ๑๒/๒๒๖/๒๔๘.

(พระผู้มีพระภาคได้แสดงธรรมโดยย่อ ภิกษุทั้งหลายไม่เข้าใจ 
เน้ือความ จึงได้ไปขอร้องท่านมหากัจจายนะให้อธิบายธรรมน้ัน ซ่ึงภายหลัง 
พระผู้มีพระภาคทรงรับรองคําตอบของท่านมหากัจจายนะ)

ผูม้อีายทุัง้หลาย ผมรูถ้งึเน้ือความแห่งอเุทศทีพ่ระผู้มพีระภาค 
ทรงแสดงไว้โดยย่อ ไม่ทรงชี้แจงเนื้อความไว้โดยพิสดารนี้ให้พิสดาร 
ได้อย่างนี้.

ผู้มีอายุท้ังหลาย เพรำะอำศัยตำและรูป จึงเกิด 
จกัขวุญิญำณ ควำมประกอบพรอ้มแหง่ธรรม ๓ ประกำร  
จงึเกดิผสัสะ1 เพรำะมผีสัสะเปน็ปจัจยั จงึมเีวทนำ บคุคล
เสวยเวทนำอนัใด กย็อ่มจ�ำ (สญชฺานาต)ิ เวทนาอนันัน้ บคุคล
จำาเวทนาอันใด ก็ตรึกถึง (วิตกฺเกติ) เวทนาอันนั้น บุคคล 
ตรกึถงึเวทนาอนัใด กเ็นิน่ชำ้ (ปปญเฺจต)ิ อยูก่บัเวทนาอนันัน้  
บุคคลเนิ่นช้าอยู่กับเวทนาอันใด สัญญำชนิดต่ำงๆ อันท�ำ 
ควำมเนิน่ชำ้ (ปปญจฺสญญฺาสงขฺา) กค็รอบง�ำบคุคลนัน้ โดยม ี
เวทนานั้นเป็นเหตุ ในรูปทั้งหลายอันจะรู้แจ้งด้วยตา ทั้งที่
เป็นอดีตก็ตาม เป็นอนาคตก็ตาม หรือเป็นปัจจุบันก็ตาม.

ผู้มีอายุทั้งหลาย เพรำะอำศัยหูและเสียง จึงเกิด
โสตวิญญำณ ควำมประกอบพรอ้มแหง่ธรรม ๓ ประกำร 
จึงเกิดผัสสะ ...

๑. ดูเพ่ิมเติมเก่ียวกับผัสสะได้ท่ีหน้า 28 และ ๑๗8. -ผู้รวบรวม

7๖ วิญญำณเป็นอนัตตำ
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๘๓/๑๒๘.

… ภิกษุท้ังหลาย วิญญำณเป็นอนัตตำ ก็หากว่า
วิญญาณน้ีจักเป็นอัตตาแล้วไซร้ วิญญาณก็คงไม่เป็นไปเพ่ือ
อาพาธ ท้ังสัตว์ย่อมจะได้ตามความปรารถนาในวิญญาณว่า 
ขอวิญญาณของเรา จงเป็นอย่างน้ีเถิด อย่าได้เป็นอย่างน้ันเลย  
แต่เพราะเหตุที่วิญญาณเป็นอนัตตา ดังนั้น วิญญาณจึง 
เป็นไปเพื่ออาพาธ และสัตว์ย่อมไม่ได้ตามความปรารถนา
ในวญิญาณวา่ ขอวญิญาณของเรา จงเปน็อยา่งนีเ้ถดิ อย่าได้ 
เป็นอย่างนั้นเลย. …

(ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นอนัตตาของขันธ์ ๕ ได้ที่  

หน้า ๒44. -ผู้รวบรวม

7๕ 
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ผูม้อีายทุัง้หลาย เมือ่ตำม ีรปูม ีและจักขวุญิญำณม ี 
เขำจะบัญญัติว่ำผัสสะ ข้อนี้เป็นฐำนะที่จะมีได้ เมื่อการ
บัญญัติผัสสะมี เขาจะบัญญัติว่าเวทนา ข้อน้ีเป็นฐานะท่ีจะ
มีได้ เมื่อการบัญญัติเวทนามี เขาจะบัญญัติว่าสัญญา ข้อนี้
เป็นฐานะที่จะมีได้ เมื่อการบัญญัติสัญญามี เขาจะบัญญัติ 
วา่วติก ข้อน้ีเปน็ฐานะทีจ่ะมไีด้ เมือ่การบญัญตัวิติกม ีเขาจะ 
บัญญัติว่าการครอบงำาโดยสัญญาชนิดต่างๆ อันทำาความ 
เนิ่นช้า ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้.

ผู้มีอายุท้ังหลาย เม่ือหูมี เสียงมี และโสตวิญญำณมี  
เขำจะบัญญัติว่ำผัสสะ ข้อนี้เป็นฐำนะที่จะมีได ้... 

ผู้มีอายุท้ังหลาย เม่ือจมูกมี กล่ินมี และฆำนวิญญำณมี  
เขำจะบัญญัติว่ำผัสสะ ข้อนี้เป็นฐำนะที่จะมีได ้... 

ผูม้อีายทุัง้หลาย เม่ือล้ินมี รสมี และชิวหำวิญญำณมี  
เขำจะบัญญัติว่ำผัสสะ ข้อนี้เป็นฐำนะที่จะมีได ้... 

ผู้มีอายุท้ังหลาย เม่ือกำยมี โผฏฐัพพะมี และ 
กำยวิญญำณมี เขำจะบัญญัติว่ำผัสสะ ข้อน้ีเป็นฐำนะ 
ท่ีจะมีได้ ...

ผู้มีอายุท้ังหลาย เมื่อใจมี ธรรมมี และมโน-
วิญญำณมี เขำจะบัญญตัวิำ่ผสัสะ ขอ้นีเ้ปน็ฐำนะทีจ่ะมไีด ้ 
เมื่อการบัญญัติผัสสะมี เขาจะบัญญัติว่าเวทนา ข้อน้ีเป็น

ผูม้อีายทุัง้หลาย เพรำะอำศยัจมกูและกลิน่ จงึเกดิ 
ฆำนวญิญำณ ควำมประกอบพรอ้มแหง่ธรรม ๓ ประกำร 
จึงเกิดผัสสะ ...

ผู้มีอายุทั้งหลาย เพรำะอำศัยลิ้นและรส จึงเกิด 
ชวิหำวญิญำณ ควำมประกอบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประกำร 
จึงเกิดผัสสะ ...

ผู้มีอายุท้ังหลาย เพรำะอำศัยกำยและโผฏฐัพพะ 
จึงเกิดกำยวิญญำณ ควำมประกอบพร้อมแห่งธรรม  
๓ ประกำร จึงเกิดผัสสะ ...

ผูม้อีายทุัง้หลาย เพรำะอำศยัใจและธรรม จงึเกิด
มโนวญิญำณ ควำมประกอบพร้อมแห่งธรรม ๓ ประกำร 
จงึเกิดผัสสะ เพรำะมผีสัสะเปน็ปจัจยั จงึมเีวทนำ บคุคล
เสวยเวทนำอันใด ก็ย่อมจ�ำเวทนาอันนั้น บุคคลจำาเวทนา 
อันใด ก็ตรึกถึงเวทนาอันนั้น บุคคลตรึกถึงเวทนาอันใด  
ก็เนิน่ชำ้อยูก่บัเวทนาอนันัน้ บคุคลเนิน่ชา้อยูก่บัเวทนาอนัใด  
สญัญำชนดิตำ่งๆ อนัท�ำควำมเนิน่ชำ้กค็รอบง�ำบุคคลนัน้  
โดยมีเวทนาน้ันเป็นเหตุ ในธรรมท้ังหลายอันจะรู้แจ้งได้ด้วยใจ  
ทั้งที่เป็นอดีตก็ตาม เป็นอนาคตก็ตาม หรือเป็นปัจจุบัน
ก็ตาม.
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ผู้มีอายุทั้งหลาย เมื่อกำยไม่มี โผฏฐัพพะไม่มี 
และกำยวิญญำณไม่ม ี...

ผู้มีอายุทั้งหลาย เมื่อใจไม่มี ธรรมไม่มี และ 
มโนวิญญำณไมม่ ีเขำจะบญัญตัวิำ่ผสัสะ ขอ้นีไ้มใ่ชฐ่ำนะ
ที่จะมีได้ เมื่อการบัญญัติผัสสะไม่มี เขาจะบัญญัติว่าเวทนา 
ข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ เม่ือการบัญญัติเวทนาไม่มี เขาจะ
บัญญัติว่าสัญญา ข้อนี้ไม่ใช่ฐานะท่ีจะมีได้ เม่ือการบัญญัติ
สัญญาไม่มี เขาจะบัญญัติว่าวิตก ข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้  
เม่ือการบญัญัตวิติกไม่มี เขำจะบญัญตัวิำ่กำรครอบง�ำโดย
สัญญำชนิดต่ำงๆ อันท�ำควำมเนิ่นช้ำ ข้อนี้ไม่ใช่ฐำนะ 
ที่จะมีได.้

ผูม้อีายทุัง้หลาย พระผูม้พีระภาคทรงแสดงอุเทศนีไ้วโ้ดยย่อวา่ 

ภิกษุ สัญญาชนิดต่างๆ อันทำาความเน่ินช้า ย่อม
ครอบงำาบุรุษเพราะเหตุใด ถ้าส่ิงท่ีบุคคลจะเพลิดเพลิน พร่ำาถึง  
สยบมวัเมา ไมม่ใีนเหตนุัน้ นัน่แหละ เปน็ท่ีสดุแห่งราคานสุยั  
เป็นที่สุดแห่งปฏิฆานุสัย เป็นที่สุดแห่งทิฏฐานุสัย เป็นที่สุด
แห่งวิจิกิจฉานุสัย เป็นที่สุดแห่งมานานุสัย เป็นที่สุดแห่ง 
ภวราคานุสยั เปน็ท่ีสดุแหง่อวชิชานสุยั เปน็ทีส่ดุแหง่การจบั

ฐานะที่จะมีได้ เมื่อการบัญญัติเวทนามี เขาจะบัญญัติว่า
สัญญา ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ เมื่อการบัญญัติสัญญามี  
เขาจะบญัญตัวิา่วติก ขอ้นีเ้ปน็ฐานะทีจ่ะมไีด ้เมือ่การบญัญติั
วิตกมี เขาจะบัญญัติว่าการครอบงำาโดยสัญญาชนิดต่างๆ  
อันทำาความเนิ่นช้า ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้.

ผู้ มีอายุทั้งหลาย เมื่อตำไม่มี รูปไม่มี และ 
จกัขวุญิญำณไมม่ ีเขำจะบัญญัติวำ่ผัสสะ ขอ้นีไ้มใ่ช่ฐำนะ
ที่จะมีได ้เมื่อการบัญญัติผัสสะไม่มี เขาจะบัญญัติว่าเวทนา 
ข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ เมื่อการบัญญัติเวทนาไม่มี เขาจะ
บัญญัติว่าสัญญา ข้อน้ีไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ เม่ือการบัญญัติ
สัญญาไม่มี เขาจะบัญญัติว่าวิตก ข้อนี้ไม่ใช่ฐานะท่ีจะมีได้  
เมือ่การบญัญตัวิติกไม่มี เขำจะบญัญตัวิำ่กำรครอบง�ำโดย
สัญญำชนิดต่ำงๆ อันท�ำควำมเนิ่นช้ำ ข้อนี้ไม่ใช่ฐำนะ 
ที่จะมีได.้

ผู้มีอายุทั้งหลาย เมื่อหูไม่มี เสียงไม่มี และ 
โสตวิญญำณไม่มี ...

ผู้มีอายุทั้งหลาย เม่ือจมูกไม่มี กลิ่นไม่มี และ 
ฆำนวิญญำณไม่มี ...

ผู้มีอายุทั้งหลาย เม่ือลิ้นไม่มี รสไม่มี และชิวหำ
วิญญำณไม่ม ี...
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณพุทธวจน - หมวดธรรม พุทธวจน - หมวดธรรม 

วิญญำณำหำร (อำหำรของวิญญำณ) 

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๒๑/๒๔๔.

ภกิษท้ัุงหลาย กว็ญิญาณาหารจะพงึเหน็ได้อยา่งไร  
ภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือน พวกเจ้าหน้าท่ีจับโจรผู้กระทำาผิด 
ไดแ้ลว้ แสดงแก่พระราชาวา่ ขอเดชะ ด้วยโจรผูน้ี้กระทำาผดิ 
ขอพระองคโ์ปรดใหล้งโทษโจรผูน้ี ้ตามทีท่รงเหน็สมควรเถดิ  
พระเจ้าข้า พระราชาจึงมีรับส่ังอย่างน้ีว่า ท่านผู้เจริญท้ังหลาย  
ท่านท้ังหลายจงไปประหารบุรุษน้ัน ด้วยหอก ๑๐๐ เล่ม 
ในเวลาเช้าน้ี พวกเจ้าหน้าท่ีเหล่าน้ัน จึงช่วยกันประหารนักโทษ
คนนั้น ด้วยหอก ๑๐๐ เล่มในเวลาเช้า. 

ต่อมาเป็นเวลาเท่ียงวัน พระราชาได้ซักถามพวก 
เจ้าหน้าท่ีเหล่าน้ันอย่างน้ีว่า ท่านผู้เจริญท้ังหลาย นักโทษคนน้ัน 
เปน็อย่างไรบา้ง พวกเขาพากนักราบทลูวา่ ขอเดชะ เขายงัม ี
ชวีติอยู ่พระเจา้ขา้ พระราชาจงึมรีบัสัง่อยา่งน้ีวา่ ทา่นผูเ้จรญิ 
ท้ังหลาย ท่านท้ังหลายจงไปประหารบุรุษนั้น ด้วยหอก 
๑๐๐ เลม่ในเวลาเท่ียงวนั พวกเจา้หนา้ทีเ่หล่านัน้ จงึชว่ยกนั
ประหารนกัโทษคนนัน้ ดว้ยหอก ๑๐๐ เลม่ในเวลาเทีย่งวนั.

ต่อมาเป็นเวลาเย็น พระราชาได้ซักถามพวก 
เจ้าหน้าท่ีเหลา่น้ันอีกวา่ ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย นกัโทษคนนัน้ 
เปน็อย่างไรบา้ง พวกเขาพากนักราบทลูวา่ ขอเดชะ เขายงัม ี

77 
ทอ่นไม้ การจบัศาสตรา การทะเลาะ การแกง่แยง่ การววิาท  
การดา่วา่กนั การยยุงใหแ้ตกกัน และการกลา่วเทจ็ อกุศลธรรม 
อันเป็นบาปเหล่านี้ ย่อมดับไปโดยไม่มีเหลือเพราะเหตุนั้น 
แลว้ไมท่รงชีแ้จงเน้ือความใหพิ้สดารเสดจ็ลกุจากอาสนะเขา้ทีป่ระทบัเสยี 
ผูม้อีายทุัง้หลาย ผมรู้ถงึเน้ือความแหง่อเุทศทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดง 
ไว้โดยย่อน้ี ไม่ทรงชี้แจงเนื้อความไว้โดยพิสดาร ให้พิสดารได้อย่างน้ี  
ก็แลเม่ือท่านท้ังหลายปรารถนา ก็พึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค แล้วทูลถาม 
เนือ้ความนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงพยากรณป์ระการใด ทา่นทัง้หลายพงึ
ทรงจําข้อนั้นไว้โดยประการนั้นเถิด.
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พุทธวจน - หมวดธรรม 

“สังขตะ-อสังขตะ”

ชวีติอยู ่พระเจา้ข้า พระราชาจงึมรีบัสัง่อยา่งน้ีวา่ ทา่นผูเ้จรญิ 
ทั้งหลาย ท่านทั้งหลาย จงไปประหารบุรุษนั้น ด้วยหอก 
๑๐๐ เล่มในเวลาเย็น พวกเจ้าหน้าที่เหล่านั้น จึงช่วยกัน
ประหารนักโทษคนนั้น ด้วยหอก ๑๐๐ เล่มในเวลาเย็น. 

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำาคัญความข้อนี้ว่า
อย่างไร การที่บุรุษนักโทษคนนั้น เมื่อถูกเจ้าหน้าที่ประหาร
อยู่ด้วยหอก ๓๐๐ เล่มตลอดทั้งวันนั้น เขาจะพึงได้รับแต่
ทุกขโทมนัสซึ่งมีข้อนั้นเป็นเหตุ ไม่ใช่หรือ.

ภิกษุท้ังหลาย เมื่อเขาถูกประหารอยู่แม้ด้วยหอก
เพียงเล่มเดียว ก็พึงได้รับทุกขโทมนัสซึ่งมีข้อนั้นเป็นเหตุ 
จะป่วยการกล่าวไปไยถึงการที่เขาถูกประหารอยู่ด้วยหอก  
๓๐๐ เลม่เลา่ ขอ้นีม้อีปุมาฉนัใด ภกิษทุัง้หลาย เรากลา่ววา่  
พึงเห็นวิญญำณำหำร ฉันนั้นเหมือนกัน.

ภิกษุท้ังหลาย เม่ืออริยสำวกก�ำหนดรู้วิญญำณำหำร 
ได้แล้ว นำมรูปก็เป็นส่ิงท่ีก�ำหนดรู้ได้แล้ว เม่ืออริยสำวก
ก�ำหนดรู้นำมรูปได้แล้ว เรำกล่ำวว่ำ ไม่มีส่ิงใดท่ีอริยสำวกน้ัน  
จะต้องท�ำให้ยิ่งขึ้นไปกว่ำนี.้

(ผูอ้า่นสามารถศกึษาเพ่ิมเติมเรือ่งอาหาร 4 ได้ทีเ่นือ้ความเตม็

ของสูตรนี้ และที่หน้า ๓๐. -ผู้รวบรวม)
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณ

 
เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณพุทธวจน - หมวดธรรม 

พระสูตรนี้ มีบาลีอย่างนี้

ตีณีมานิ ภิกฺขเว สงฺขตสฺส สงฺขตลกฺขณานิ กตมานิ 
ตีณิ อุปฺปาโท ปญฺญายติ วโย ปญฺญายติ ิตสฺส อญฺญถตฺต 
ปญญฺายต ิอิมานิ โข ภกิขฺเว ตณี ิสงขฺตสสฺ สงขฺตลกขฺณานตี.ิ

ตณีมีาน ิภกิขฺเว อสงฺขตสฺส อสงฺขตลกขฺณาน ิกตมาน ิ 
ตีณิ น อุปฺปาโท ปญฺญายติ น วโย ปญฺญายติ น ิตสฺส 
อญฺญถตฺต ปญฺญายติ อิมานิ โข ภิกฺขเว ตีณิ อสงฺขตสฺส  
อสงฺขตลกฺขณานีติ.

ลักษณะของสังขตะ-อสังขตะ
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๑๙๒/๔๘๖.

ภกิษทุัง้หลาย สงัขตลกัษณะของสงัขตะ ๓ ประการ 
เหล่านี้ ๓ ประการอะไรบ้าง คือ 

มีความเกิดขึ้นปรากฏ (อุปฺปาโท ปญฺญายติ) 
มีความเสื่อมปรากฏ (วโย ปญฺญายติ) 
เมื่อตั้งอยู่มีความแปรปรวนปรากฏ (ิตสฺส อญฺญถตฺต 

ปญฺญายติ)

ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล สังขตลักษณะของสังขตะ 
๓ ประการ.

ภิกษุทั้ งหลาย อสังขตลักษณะของอสังขตะ  
๓ ประการเหล่านี้ ๓ ประการอะไรบ้าง คือ 

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

อญฺญถตฺต ปญฺญายติ)

ภกิษท้ัุงหลาย เหล่าน้ีแล อสังขตลักษณะของอสังขตะ  
๓ ประการ.

7๘ 
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณ

 
เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณพุทธวจน - หมวดธรรม 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็ปริยายอื่นที่ควรเรียกว่า ภิกษุเป็น 

ผู้ฉลาดในธาตุ จะพึงมีอีกไหม พระเจ้าข้า.

อานนท์ ธาตุ ๖ อย่างเหล่านี้มีอยู่ คือ ธาตุคือดิน 
ธาตุคือน้ำา ธาตุคือไฟ ธาตุคือลม ธาตุคืออากาศ ธาตุคือ 
วญิญาณ อานนท ์ เหลา่นีแ้ลธาต ุ๖ อยา่ง อานนท ์ ดว้ยเหตุ
ที่ภิกษุรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้ เราจึงเรียกว่า ภิกษุเป็น 
ผู้ฉลาดในธาตุ.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็ปริยายอื่นที่ควรเรียกว่า ภิกษุเป็น 

ผู้ฉลาดในธาตุ จะพึงมีอีกไหม พระเจ้าข้า.

อานนท์ ธาตุ ๖ อย่างเหล่านี้มีอยู่ คือ ธาตุคือสุข 
ธาตคุอืทกุข ์ธาตคุอืโสมนสั ธาตุคอืโทมนสั ธาตคุอือเุบกขา 
ธาตุคืออวิชชา อานนท์ เหล่านี้แลธาตุ ๖ อย่าง อานนท์ 
ด้วยเหตุที่ภิกษุรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้ เราจึงเรียกว่า 
ภิกษุเป็นผู้ฉลาดในธาตุ.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็ปริยายอื่นที่ควรเรียกว่า ภิกษุเป็น 

ผู้ฉลาดในธาตุ จะพึงมีอีกไหม พระเจ้าข้า.

อานนท์ ธาตุ ๖ อย่างเหล่านี้มีอยู่ คือ ธาตุคือกาม  
ธาตุคือเนกขัมมะ ธาตุคือพยาบาท ธาตุคืออัพยาบาท 
(ความไม่พยาบาท) ธาตุคือวิหิงสา (ความเบียดเบียน) ธาตุคือ 

สังขตธำตุ-อสังขตธำตุ
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๑๖๗/๒๓๗.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็ปริยายอื่นที่ควรเรียกว่า ภิกษุเป็น 
ผู้ฉลาดในธาตุ จะพึงมีอีกไหม พระเจ้าข้า.

อานนท ์ ธำต ุ๒ อย่ำงนีมี้อยู ่คอื สงัขตธำต ุและ 
อสังขตธำต ุ อานนท์ เหล่านี้แลธาตุ ๒ อย่าง อานนท์  
ด้วยเหตุที่ภิกษุรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้ เราจึงเรียกว่า 
ภิกษุเป็นผู้ฉลาดในธาตุ.

(ในพระสูตรนี้ ได้ตรัสเกี่ยวกับเรื่องธาตุไว้หลายนัย ดังนี้)

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็จะควรเรียกว่า ภิกษุผู้ฉลาดในธาตุ  
ด้วยเหตุเพียงเท่าไร พระเจ้าข้า.

อานนท ์ ธาต ุ๑๘ อยา่งเหลา่นีม้อียู ่คอื ธาตคุอืจกัษ ุ
ธาตุคือรูป ธาตุคือจักษุวิญญาณ ธาตุคือโสตะ ธาตุคือเสียง  
ธาตุคือโสตวิญญาณ ธาตุคือฆานะ ธาตุคือกลิ่น ธาตุคือ 
ฆานวิญญาณ ธาตคุอืชวิหา ธาตุคอืรส ธาตคุอืชวิหาวญิญาณ 
ธาตคืุอกาย ธาตุคอืโผฏฐพัพะ ธาตคุอืกายวญิญาณ ธาตคุอื
มโน ธาตุคอืธรรม ธาตคุอืมโนวญิญาณ อานนท ์ เหลา่น้ีแล
ธาต ุ๑๘ อยา่ง อานนท ์ ดว้ยเหตทุีภ่กิษรุูอ้ยูอ่ยา่งน้ี เหน็อยู่
อย่างนี้ เราจึงเรียกว่า ภิกษุเป็นผู้ฉลาดในธาตุ.

79 
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณพุทธวจน - หมวดธรรม พุทธวจน - หมวดธรรม 

ธรรมชำติที่ไม่ถูกอะไรท�ำ  
ไม่ถูกอะไรปรุง

-บาลี อุ. ขุ. ๒๕/๒๐๗/๑๖๐. 

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

ภิกษุท้ังหลาย ก็เพราะธรรมชาติอันไม่เกิดแล้ว 
ไม่เป็นแล้ว อันปัจจัยกระทำาไม่ได้แล้ว ปรุงแต่งไม่ได้แล้ว  
มีอยู่ ดงัน้ัน กำรสลดัออกซ่ึงธรรมชำตทิีเ่กดิแลว้ เปน็แลว้ 
อันปัจจัยกระท�ำแล้ว ปรุงแต่งแล้วจึงปรำกฏ.

พระสูตรนี้ มีบาลีอย่างนี้

อตฺถิ ภิกฺขเว อชำต อภูต อกต อสงฺขต โน เจ ต 
ภกิขฺเว อภวสิสฺ อชาต อภตู อกต อสงฺขต นยธิ ชาตสสฺ ภูตสสฺ  
กตสฺส สงฺขตสฺส นิสฺสรณ ปญฺญาเยถ.

ยสฺมา จ โข ภิกฺขเว อตฺถิ อชาต อภูต อกต อสงฺขต 
ตสฺมา ชำตสฺส ภูตสฺส กตสฺส สงฺขตสฺส นิสฺสรณ ปญฺญายตีติ.

๘0 อวหิงิสา (ความไมเ่บียดเบยีน) อานนท ์ เหลา่นีแ้ล ธาต ุ๖ อยา่ง  
อานนท์ ด้วยเหตุที่ภิกษุรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้ เราจึง
เรียกว่า ภิกษุเป็นผู้ฉลาดในธาตุ.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็ปริยายอื่นที่ควรเรียกว่า ภิกษุเป็น 

ผู้ฉลาดในธาตุ จะพึงมีอีกไหม พระเจ้าข้า.

อานนท์ ธาตุ ๓ อย่างเหล่านี้มีอยู่ คือ ธาตุคือกาม 
ธาตุคือรูป ธาตุคืออรูป อานนท์ เหล่านี้แล ธาตุ ๓ อย่าง 
อานนท์ ด้วยเหตุที่ภิกษุรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้ เราจึง
เรียกว่า ภิกษุเป็นผู้ฉลาดในธาตุ.
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ที่ซึ่ง นำมรูป ดับสนิทไม่มีเหลือ 
-บาลี สี. ที. ๙/๒๗๗/๓๔๓. 

เกวัฏฏะ เรื่องเคยมีมาแล้ว ภิกษุรูปหนึ่ง ในหมู่
ภิกษุนี้เอง เกิดความสงสัยข้ึนในใจว่า มหาภูต ๔ คือ ธาตุ
ดิน ธาตุน้ำา ธาตุไฟ ธาตุลม เหล่านี้ ย่อมดับสนิทไม่มีเหลือ 
ในที่ไหนหนอ ดังนี้. 

(พระผู้พระภาคได้ตรัสต่อไปว่า ภิกษุรูปนั้นได้เข้าสมาธิ อัน
นำาไปสู่เทวโลก แล้วได้นำาเอาปัญหาที่ตนสงสัยนั้น ไปถามพวกเทวดา 
ชั้นจาตุมหาราชิกา พวกเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาไม่ทราบ ได้ให้ไปถาม
ท้าวมหาราชทั้ง ๔ ท้าวมหาราชทั้ง ๔ ไม่ทราบ ได้ให้ไปถามพวกเทวดา
ชั้นดาวดึงส์ พวกเทวดาชั้นดาวดึงส์ไม่ทราบ ได้ให้ไปถามท้าวสักกะ  
ทา้วสกักะไมท่ราบ ไดใ้หไ้ปถามพวกเทวดาชัน้ยามา พวกเทวดาชัน้ยามา
ไมท่ราบ ไดใ้หไ้ปถามทา้วสยุามะ ทา้วสยุามะไมท่ราบ ไดใ้หไ้ปถามพวก
เทวดาชั้นดุสิต พวกเทวดาชั้นดุสิตไม่ทราบ ได้ให้ไปถามท้าวสันตุสิตะ 
ทา้วสนัตุสติะไมท่ราบ ได้ใหไ้ปถามพวกเทวดาชัน้นมิมานรด ีพวกเทวดา
ชัน้นมิมานรดีไม่ทราบ ได้ใหไ้ปถามทา้วสนุมิมติะ ทา้วสนุมิมิตะไมท่ราบ  
ได้ให้ไปถามพวกเทวดาช้ันปรินิมมิตวสวัตตี พวกเทวดาชั้นปรนิม- 
มิตวสวัตตีไม่ทราบ ได้ให้ไปถามท้าวปรนิมมิตวสวัตตี ท้าวปรนิมมิตวสวัตตี 
ไมท่ราบ ไดใ้หไ้ปถามพวกเทวดาพรหมกายิกา พวกเทวดาพรหมกายิกา 
ไม่ทราบ ได้ให้ไปถามท้าวมหาพรหม เมื่อไปถามท้าวมหาพรหม  
ทา้วมหาพรหมพยายามหลกีเลีย่ง บา่ยเบีย่งทีจ่ะไม่ตอบอยูพ่กัหนึง่ แลว้ 
ในทีส่ดุกไ็ดส้ารภาพวา่ พวกเทวดาทัง้หลายพากนัคดิวา่ ทา้วมหาพรหมเอง  

๘1 
อกีสตูรหนึง่ -บาล ีอติิว.ุ ข.ุ ๒๕/๒๕๘/๒๒๑. ตรสัเหมอืนกัน 

กับสูตรข้างบนนี้ แต่ได้ตรัสช่วงท้ายต่างไป ดังนี้.

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

การสลัดออกซึ่งธรรมชาตินั้น เป็นบทอันระงับ  
จะคาดคะเนเอาไมไ่ด้ เป็นของยัง่ยืน ไมเ่กดิ ไมเ่กดิขึน้พรอ้ม  
ไม่มีความโศก ปราศจากธุลี เป็นความดับแห่งส่ิงท่ีมีความทุกข์ 
เป็นธรรมดา เป็นความเข้าไปสงบรำางับแห่งสังขาร เป็นสุข.
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ภิกษุ ในปัญหาของเธอนั้น เธอไม่ควรตั้งคำาถาม
อย่างนั้นว่า มหาภูต ๔ คือ ธาตุดิน ธาตุน้ำา ธาตุไฟ ธาตุลม 
เหล่านี้ ย่อมดับสนิทไม่มีเหลือในที่ไหน อันที่จริง เธอควร
จะตั้งคำาถามขึ้นอย่างนี้ว่า

ดิน น้ำา ไฟ ลม ย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ในที่ไหน ความยาว 
ความสัน้ ความเลก็ ความใหญ ่ความงาม ความไมง่าม ยอ่ม
ตั้งอยู่ไม่ได้ในที่ไหน นามและรูป ย่อมดับสนิทไมม่ีเหลือใน
ที่ไหน ดังนี้ ต่างหาก.

ภิกษุ ในปัญหานั้น คำาตอบมีดังนี้ 
สิง่อนัพงึรูแ้จง้ ไมม่ปีรำกฏกำรณ ์ไมม่ทีีส่ดุ แตม่ี

ทำงปฏบิตัเิขำ้มำถงึไดโ้ดยรอบ น้ันมอียู่ ในสิง่นัน้แหละ ดนิ  
น้�ำ ไฟ ลม ตัง้อยูไ่มไ่ด้ ในสิง่นัน้แหละ ควำมยำว ควำมสัน้  
ควำมเลก็ ควำมใหญ ่ควำมงำม ควำมไมง่ำม ตัง้อยูไ่มไ่ด ้
ในสิง่นัน้แหละ นำมและรูปยอ่มดบัสนทิไมม่เีหลอื นำมรูป 
ดับสนิทในสิ่งนี้ เพรำะกำรดับสนิทของวิญญำณ ดังนี้.

เนื้อความในย่อหน้าสุดท้าย มีบาลีอย่างนี้

วิญฺญาณ อนิทสฺสน อนนฺต สพฺพโต ปภ เอตฺถ อาโป 
จ ปวี จ เตโช วาโย น คาธติ เอตฺถ ทีฆญฺจ รสฺสญฺจ อนน ถูล 
สุภาสุภ เอตฺถ นามญฺจ รูปญฺจ อเสส อุปรุชฺฌติ วิญฺญาณสฺส 
นิโรเธน เอตฺเถต อุปรุชฺฌตีติ.

เป็นผู้รู้เห็นไปทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ที่จริงก็ไม่รู้ในปัญหาที่ว่า มหาภูต ๔  
จกัดบัไปในท่ีไหนนัน้เลย มนัเป็นความผดิพลาดของภกิษนุัน้เอง ทีไ่มไ่ป 
ทูลถามพระผู้มีพระภาค).

เกวฏัฏะ ลำาดบันัน้ ภกิษนุัน้ไดห้ายตวัจากพรหมโลก  
มาปรากฏข้างหน้าเรา เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำาลังเหยียด
แขนที่งออยู่ออกไป หรืองอแขนที่เหยียดไว้เข้ามา จากนั้น 
เธอไหว้เราแล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วถามเราว่า  
ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ มหาภูต ๔ คอื ธาตุดนิ ธาตุน้ำา ธาตุไฟ  
ธาตุลม เหล่านี้ ย่อมดับสนิทไม่มีเหลือในที่ไหน ดังนี้.

เกวัฏฏะ เม่ือเธอถามอย่างน้ี เราได้กล่าวกะภิกษุน้ันว่า  
แน่ะภิกษุ เรื่องเคยมีมาแล้ว พวกค้าทางทะเล ได้พานก
สำาหรบัคน้หาฝัง่ (นกตรีทสัส)ี ไปกบัเรือดว้ย เมือ่มองไมเ่หน็ฝัง่  
พวกเขาปล่อยนกสำาหรับค้นหาฝั่งนั้นไป นกนั้นบินไปทาง
ทศิตะวนัออกบา้ง ทศิใตบ้า้ง ทศิตะวันตกบา้ง ทศิเหนือบา้ง  
ทิศเบื้องบนบ้าง ทิศน้อยๆ บ้าง เมื่อมันเห็นฝั่งทางทิศใด
แลว้มันกจ็ะบนิตรงไปยงัทศินัน้ แต่ถา้มนัไมเ่หน็ฝ่ัง กจ็ะบนิ 
กลับมาสู่เรือตามเดิม ภิกษุ เช่นเดียวกับเธอน้ันแหละ ได้เท่ียว 
แสวงหาคำาตอบของปัญหานี ้มาจนกระทัง่ถงึพรหมโลกแลว้
ก็ไม่ได้คำาตอบ ในที่สุดก็ยังต้องย้อนมาหาเราอีก.
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ชื่อว่ำนิพพำน อันบุคคลเห็นได้ยำก
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๔๗๘/๗๕๑., -บาลี อุ. ขุ. ๒๕/๒๐๗,๒๐๘/๑๕๙,๑๖๑. 

ช่ือว่ำนิพพำนอันบุคคลเห็นได้ยำก ไม่มีควำมน้อมไป  
เพรำะว่ำนพิพำนนัน้ เปน็ธรรมชำติจรงิแท ้อนับคุคลเหน็
ไมไ่ดง้ำ่ยเลย ตณัหำอนับคุคลแทงตลอดแลว้ เพรำะรูอ้ยู่
เห็นอยู่ จึงไม่มีกิเลสเครื่องกังวล.

ความหว่ันไหวย่อมมีแก่บุคคลผู้อันตัณหาและทิฏฐิ
อาศัยแล้ว ความหว่ันไหวย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้อันตัณหา 
และทิฏฐิไม่อาศัยแล้ว เม่ือความหว่ันไหวไม่มี ปัสสัทธิย่อมมี  
เมื่อปัสสัทธิมี ความน้อมไปย่อมไม่มี เมื่อความน้อมไป
ไม่มี  การมาและการไปยอ่มไม่ม ีเมือ่การมาและการไปไมม่ ี 
การจุติและอุปบัติย่อมไม่มี เมื่อการจุติและอุปบัติไม่มี 
อะไรๆ ก็ไม่มีในโลกนี้ ไม่มีในโลกอื่น ไม่มีในระหว่างแห่ง
โลกทั้งสอง นั่นแหละ คือ ที่สุดแห่งทุกข์.

ใน ๓ พระสูตรนี้ มีบาลีอย่างนี้

ททุทฺส อนต นาม น ห ิสจจฺ สทุสสฺน ปฏวิทิธฺา ตณหฺา  
ชานโต ปสฺสโต นตฺถิ กิญฺจนนฺติ.

นิสฺสิตสฺส จลิต อนิสฺสิตสฺส จลิต นตฺถิ จลิเต อสติ 
ปสฺสทฺธิ ปสฺสทฺธิยา สติ นติ น โหติ นติยา อสติ อาคติคติ น 
โหติ อาคติคติยา อสติ จุตูปปาโต น โหติ จุตูปปาเต อสติ 
เนวิธ น หุร น อุภยมนฺตเร เอเสวนฺโต ทุกฺขสฺสาติ.

๘๓ สิ่งนั้นมีอยู่ 
-บาลี อุ. ขุ. ๒๕/๒๐๖/๑๕๘.

ภิกษุทั้งหลาย อำยตนะนั้นมีอยู่1 เป็นสิ่งซึ่งไม่มี
ดิน ไม่มีน้�ำ ไม่มีไฟ ไม่มีลม ไม่ใช่อำกำสำนัญจำยตนะ  
ไม่ใช่วิญญำณัญจำยตนะ ไม่ใช่อำกิญจัญญำยตนะ ไม่ใช ่
เนวสญัญำนำสัญญำยตนะ ไม่ใชโ่ลกนี ้ไมใ่ช่โลกอืน่ ไมใ่ช่
ดวงจันทร์ หรือดวงอำทิตย์ทั้งสองอย่ำง.

ภิกษุทั้งหลาย ในสิ่งนั้น เรำไม่กล่ำวว่ำมีกำรมำ  
ไม่กล่ำวว่ำมีกำรไป ไม่กล่ำวว่ำมีกำรต้ังอยู่ ไม่กล่ำวว่ำมีกำรจุติ  
ไม่กล่ำวว่ำมีกำรอุปบัติ ส่ิงน้ันไม่ได้ต้ังอยู่ ส่ิงน้ันไม่ได้เป็นไป  
และสิ่งนั้นไม่ใช่อำรมณ์ นั่นแหละ คือ ที่สุดแห่งทุกข์.

พระสูตรนี้ มีบาลีอย่างนี้

อตฺถิ ภิกฺขเว ตทำยตน ยตฺถ เนว ปวี น อาโป  
น เตโช น วาโย น อากาสานญฺจายตน น วิญฺญาณญฺจายตน 
น อากญิจฺญญฺายตน น เนวสญญฺานาสญญฺายตน นาย โลโก 
น ปรโลโก น อุโภ จนฺทิมสุริยา. 

ตมห ภิกฺขเว เนว อาคตึ วทามิ น คตึ น ิตึ น จุตึ  
น อปุปตตฺ ึอปปฺตฏิฺ อปปฺวตตฺ อนารมมฺณเมว ต เอเสวนฺโต  
ทุกฺขสฺสาติ. 

๑. คําน้ี มีสํานวนแปลอย่างอ่ืนอีก เช่น ส่ิงๆ น้ันมีอยู่ เป็นต้น. -ผู้รวบรวม

๘๒ 
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เห็นดวงดาว ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ เขาได้ยินคนตาดี 
กล่าวอยู่ว่า ท่านผู้เจริญ ผ้าขาวเนื้อดี สะอาด ไม่มีมลทิน 
งดงามนักหนอ บรุุษตาบอดนัน้กเ็ทีย่วแสวงหาผ้าขาว บรุษุ
คนหนึง่ลวงเขาดว้ยผา้เก่าเปือ้นเขม่าวา่ บุรุษผูเ้จริญ น้ีผา้ขาว 
เน้ือดี สะอาด ไม่มีมลทิน งดงามนัก สำาหรับท่าน บุรุษ
ตาบอดน้ัน รับผา้น้ันมาหม่ แลว้พดูออกมาดว้ยความดใีจวา่  
ท่านผู้เจริญทั้งหลาย นี้ผ้าขาวเนื้อดี สะอาด ไม่มีมลทิน 
งดงามนักหนอ ดังนี้. 

มาคัณฑิยะ ท่านจะสำาคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร  
บรุษุตาบอดแตก่ำาเนดินัน้เปน็ผูรู้อ้ยูเ่ห็นอยู ่แลว้รบัเอาผา้เกา่ 
เปื้อนเขม่านั้นมาห่ม และพูดออกมาด้วยความดีใจว่า  
ท่านผู้เจริญทั้งหลาย นี้ผ้าขาวเนื้อดี สะอาด ไม่มีมลทิน 
งดงามนักหนอ ดงันี ้หรอืวา่เขาพดูอยา่งนัน้ เพราะเชือ่คนตาด ี
ที่ลวงเขา.

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ บุรุษตาบอดแต่กําเนิดนั้นเป็นผู้ไม่รู้ 

ไม่่เห็น แล้วก็รับเอาผ้าเก่าเป้ือนเขม่าน้ันมาห่ม และพูดออกมาด้วย 

ความดีใจว่า ท่านผู้เจริญทั้งหลาย น้ีผ้าขาวเน้ือดี สะอาด ไม่มีมลทิน 

งดงามนกัหนอ ดงันี ้ ทีเ่ขาพดูเชน่น้ัน เพราะเชือ่คนตาดทีีล่วงเขาเทา่น้ัน.

นิพพำนของคนตำบอด 

-บาลี ม. ม. ๑๓/๒๘๑/๒๘๗. 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ น่าอัศจรรย์จริง ไม่เคยมีมาแต่ก่อน 
คือข้อที่พระสมณโคดมได้กล่าวคํานี้ว่า ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่ง 
นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง ดังนี้ ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ข้าพเจ้าก็ได้เคย 
ฟังคํากล่าวน้ี ของปริพพาชกผู้เป็นอาจารย์แห่งอาจารย์กล่าวอยู่ว่า ความไม่มี 
โรคเป็นลาภอย่างยิ่ง นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง ดังนี้ ด้วยเหมือนกัน  
ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ข้อนี้ช่างตรงกันนัก.

มาคัณฑิยะ ข้อนี้ท่านฟังมาแต่ปริพพาชกผู้เป็น
อาจารย์แห่งอาจารย์ ที่กล่าวอยู่ว่า ความไม่มีโรคเป็นลาภ
อย่างยิ่ง นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง ดังนี้นั้น ความไม่มีโรคนั้น 
เป็นอย่างไร นิพพานนั้นเป็นอย่างไร.

เม่ือพระผูมี้พระภาคตรสัอยา่งนีแ้ล้ว มาคณัฑยิปรพิพาชก ไดล้บู 
รา่งกายของตนด้วยฝา่มอื แล้วร้องขึน้วา่ ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ นีย่งัไงละ่ 
ความไมม่โีรค น่ียงัไงละ่นิพพาน พระโคดมผูเ้จริญ เวลานี ้ขา้พเจา้เปน็สขุ  
ไม่มีโรค ไม่มีอาพาธอะไรๆ.

มาคัณฑิยะ ข้อนี้เปรียบเหมือนบุรุษตาบอดมาแต่
กำาเนดิ เขาไมอ่าจเหน็รปูสดีำาหรอืสขีาว ไมอ่าจเหน็รูปสเีขียว  
ไม่อาจเห็นรูปสีเหลือง ไม่อาจเห็นรูปสีแดง ไม่อาจเห็นรูป
สีชมพู ไม่อาจเห็นพื้นที่อันสม่ำาเสมอหรือขรุขระ ไม่อาจ

๘4 
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มาคณัฑยิะ เปรยีบเหมือนบรุษุตาบอดมาแตก่ำาเนิด 
เขาไม่อาจเหน็รูปสดีำาหรอืสขีาว ไม่อาจเห็นรปูสีเขยีว ไมอ่าจ
เห็นรูปสีเหลือง ไม่อาจเห็นรูปสีแดง ไม่อาจเห็นรูปสีชมพู 
ไมอ่าจเหน็พืน้ทีอ่นัสม่ำาเสมอหรอืขรขุระ ไมอ่าจเหน็ดวงดาว  
ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ เขาได้ยินคนตาดีกล่าวอยู่ว่า  
ทา่นผูเ้จรญิ ผา้ขาวเนือ้ด ีสะอาด ไมม่มีลทนิ งดงามนกัหนอ  
บรุษุตาบอดนัน้กเ็ท่ียวแสวงหาผา้ขาว บุรษุคนหนึง่ลวงเขา
ดว้ยผา้เกา่เปือ้นเขม่าวา่ บรุษุผูเ้จรญิ นีผ้า้ขาวเนือ้ด ีสะอาด 
ไมม่มีลทนิ งดงามนกั สำาหรบัทา่น บรุษุตาบอดนัน้ รบัผา้นัน้ 
มาห่มแล้ว.

ในกาลต่อมา มิตร อำามาตย์ ญาติสาโลหิตของเขา 
เชิญแพทย์ผ่าตัดผู้ชำานาญมารักษา แพทย์นั้นทำายาอันถ่าย
โทษในเบื้องบน ถ่ายโทษในเบ้ืองล่าง ยาหยอด ยากัดและ
ยานัตถุ์ เขาอาศัยยานั้นแล้วจึงมองเห็นได้ ชำาระตาให้ใสได้ 
พร้อมกับการที่มีตาดีขึ้นนั้น เขาย่อมละความรักใคร่พอใจ 
ในผ้าเนื้อเลวเปื้อนเขม่าเสียได้ เขาจะพึงเบียดเบียนบุรุษ 
ท่ีลวงเขาน้ัน โดยความเปน็ศตัร ูโดยความเปน็ขา้ศกึ และจะ
สำาคัญว่าควรปลงชีวิตบุรุษนั้นด้วยความแค้น โดยกล่าวว่า  
ท่านผู้เจริญทั้งหลาย เราถูกบุรุษน้ีคดโกง หลอกลวง 

มาคัณฑิยะ ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกัน ที่ปริพพาชก 
เดยีรถียเ์หลา่อืน่เป็นคนบอดไมม่จีกัษ ุไมรู่จ้กัความไม่มีโรค 
ไมเ่หน็นิพพาน เมือ่เปน็เชน่นัน้ ก็ยงัมากลา่วคาถานีว้า่ ความ
ไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่ง นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง ดังนี้. 

มาคณัฑยิะ คาถานี ้เปน็คาถาทีพ่ระอรหนัตสมัมา-
สัมพุทธเจ้าทั้งหลายในกาลก่อน กล่าวกันแล้วว่า

ควำมไม่มีโรคเป็นลำภอย่ำงย่ิง นิพพำนเป็นสุข
อย่ำงย่ิง ทำงมอีงค์ ๘ เปน็ทำงอนัเกษมกวำ่ทำงทัง้หลำย 
ซึ่งเป็นเครื่องให้ถึงอมตะ ดังนี้นั้น บัดนี้ ได้มากลายเป็น
คาถาของปุถุชนกล่าวไปเสียแล้ว. 

มาคัณฑิยะ กายนี้แหละเป็นดังโรค เป็นดังหัวฝี 
เป็นดังลูกศร เป็นความยากลำาบาก เป็นอาพาธ ท่านก็มา 
กล่าวซ่ึงกายน้ีที่เป็นดังโรค เป็นดังหัวฝี เป็นดังลูกศร  
เป็นความยากลำาบาก เป็นอาพาธ ว่าเป็นความไม่มีโรค  
เป็นนิพพาน มาคัณฑิยะ อริยจักษุสำาหรับจะรู้จักความ 
ไม่มีโรค จะเห็นนิพพานของท่านไม่มีิ …

ข้าพระองค์เลื่อมใสต่อท่านพระโคดมผู้เจริญอย่างน้ีแล้ว  

ขอทา่นพระโคดมผูเ้จรญิ โปรดแสดงธรรมแกข่า้พระองค ์โดยประการที่

ข้าพระองค์จะรู้จักความไม่มีโรคและเห็นนิพพานได้.
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ยืนคนละที่ เห็นคนละแบบ (นัยที่ 1) 

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๒๖๒/๓๙๒.

… อคัคเิวสสนะ ราชกมุารนัน้จะพงึไดป้ระโยชน์จาก
ความทีเ่ธอกลา่วแลว้แตท่ีไ่หน ความขอ้นัน้ อนับคุคลจะพึงรู ้ 
พึงเห็น พึงบรรลุ พึงกระทำาให้แจ้งกันได้ด้วยเนกขัมมะ  
แตเ่พราะชยเสนราชกมุารยงัอยูท่า่มกลางกาม ยงับรโิภคกาม  
ยังถูกกามวิตกเค้ียวกิน ยังถูกความเร่าร้อนเพราะกาม 
แผดเผา ยงัขวนขวายในการแสวงหากามอยู ่แลว้จะรู ้จะเห็น 
หรือจะกระทำาให้แจ้งซึ่งความข้อนั้น นั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้.

อัคคิเวสสนะ เปรียบเหมือนคู่แห่งช้างที่ควรฝึก 
หรือคู่แห่งม้าท่ีควรฝึก หรือคู่แห่งโคที่ควรฝึก คู่หนึ่งที่ถูก
ฝึกดี ถูกแนะนำาดีแล้ว ส่วนอีกคู่หนึ่งไม่ได้ถูกฝึก ไม่ได้ถูก
แนะนำา อัคคิเวสสนะ เธอจะสำาคัญความข้อนั้นว่าอย่างไร  
คู่แห่งช้างที่ควรฝึก หรือคู่แห่งม้าที่ควรฝึก หรือคู่แห่งโค 
ที่ควรฝึก ที่ถูกฝึกดีแล้ว ถูกแนะนำาดีแล้วน้ัน จะพึงถึงเหตุ
แห่งสัตว์ที่ฝึกแล้ว1 พึงบรรลุภูมิแห่งสัตว์ที่ฝึกแล้วใช่ไหม

ใช่ พระเจ้าข้า.

๑. ประโยคน้ี มาจากคําบาลีท่ีว่า ทนฺตาว ทนฺตการณ คจฺเฉยฺยุ ซ่ึงมีสํานวนแปล 
อย่างอ่ืนอีก เช่น จึงเลียนเหตุการณ์ท่ีฝึกแล้ว, จะเรียนรู้เหตุการณ์ท่ีผู้ฝึกฝึกแล้ว 
เป็นต้น. -ผู้รวบรวม

๘๕ 
ปลิน้ปลอกดว้ยผา้เนือ้เลวเปือ้นเขมา่ มานานหนกัหนอ โดย
หลอกเราวา่ บรุษุผูเ้จรญิ นีแ้หละเปน็ผา้ขาวเนือ้ดี เปน็ของ
งดงาม ปราศจากมลทิน เป็นผ้าสะอาดสำาหรับท่าน ดังนี้. 

มาคัณฑิยะ ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกัน ถ้าเรา
แสดงธรรมแก่ท่านว่า อย่างนี้เป็นความไม่มีโรค อย่างนี้
เป็นนิพพาน ดังนี้ ท่านจะรู้จักความไม่มีโรค จะพึงเห็น
นิพพานได้ ก็ต่อเมื่อท่านละความกำาหนัดด้วยอำานาจความ
พอใจ (ฉนทฺราโค) ในอปุาทานขนัธท้ั์ง ๕ เสยีได ้พรอ้มกับการ 
เกิดขึ้นแห่งจักษุของท่าน อนึ่ง ความรู้สึกจะพึงเกิดข้ึน 
แก่ท่านว่า ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย เรำถูกจิตนี้คดโกง  
หลอกลวง ปลิ้นปลอก มำนำนนักหนอ จึงเรำเมื่อยึดมั่น  
ก็ยึดมั่นเอำแล้ว ซึ่งรูป ซึ่งเวทนำ ซึ่งสัญญำ ซ่ึงสังขำร 
และซึ่งวิญญำณ นั่นเทียว.

เพราะความยึดมั่น (อุปาทาน) ของเรานั้นเป็นปัจจัย 
จึงมีภพ เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ เพราะมีชาติเป็น
ปัจจัย ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะ 
ทัง้หลาย จงึเกิดข้ึนครบถว้น ความเกดิข้ึนพรอ้มแหง่กองทกุข ์
ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้.
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อย่างนี้ว่า แน่ะเพื่อน เท่าที่เพื่อนยืนอยู่ข้างบนภูเขานั้น 
เพื่อนเห็นอะไรบ้าง สหายคนน้ันตอบอย่างน้ีว่า เพื่อนเอ๋ย  
เรายืนอยู่ข้างบนภูเขาแล้ว มองเห็นสวนอันน่าร่ืนรมย์ มองเห็น 
ป่าไม้อันน่าร่ืนรมย์ มองเห็นภูมิภาคอันน่าร่ืนรมย์ และมองเห็น 
สระโบกขรณีอันน่ารื่นรมย์.

สหายผู้ท่ีอยู่ด้านล่างกล่าวอย่างน้ีว่า แน่ะเพื่อน  
นั่นไม่ใช่ฐานะ ไม่ใช่โอกาสเลย ที่เพื่อนเมื่อยืนอยู่ข้างบน
ภูเขาแล้ว จะมองเห็นสวนอันน่ารื่นรมย์ จะมองเห็นป่าไม ้
อันน่าร่ืนรมย์ จะมองเห็นภูมิภาคอันน่าร่ืนรมย์ หรือจะมองเห็น 
สระโบกขรณีอันน่ารื่นรมย์.

สหายผู้ท่ียืนอยู่ข้างบนภูเขา จึงลงมายังเชิงเขาด้านล่าง  
แล้วจูงแขนสหายคนนั้น ให้ขึ้นไปข้างบนภูเขาลูกนั้น พักให ้
หายเหนื่อยกันครู่หนึ่งแล้ว ได้เอ่ยถามสหายคนนั้นว่า  
แน่ะเพ่ือน เท่าท่ีเพ่ือนยืนอยู่ข้างบนภูเขาแล้ว เพ่ือนเห็น
อะไร สหายคนน้ันตอบอย่างน้ีว่า เพ่ือนเอ๋ย เรายืนอยู่ข้างบน 
ภูเขาแล้ว มองเห็นสวนอันน่ารื่นรมย์ มองเห็นป่าไม้อัน 
น่ารื่นรมย์ มองเห็นภูมิภาคอันน่ารื่นรมย์ และมองเห็น 
สระโบกขรณีอันน่ารื่นรมย์.

สว่นคู่แห่งชา้งทีค่วรฝกึ หรอืคูแ่หง่มา้ทีค่วรฝึก หรือ
คู่แหง่โคทีค่วรฝกึ ทีไ่มไ่ดรั้บการฝึก ไมไ่ดรั้บการแนะนำานัน้  
จะพึงถึงเหตุแห่งสัตว์ท่ีฝึกแล้ว พึงบรรลุภูมิแห่งสัตว์ท่ีฝึกแล้ว  
เหมือนอย่างคู่ที่ฝึกดีแล้วแนะนำาดีแล้วนั้นได้ไหม.

ไม่ได้เลย พระเจ้าข้า.

อคัคเิวสสนะ ฉนัใดกฉั็นนัน้เหมอืนกนั ความข้อนัน้  
อันบุคคลจะพึงรู้ พึงเห็น พึงบรรลุ พึงกระทำาให้แจ้งกันได้
ดว้ยเนกขมัมะ แตเ่พราะชยเสนราชกมุารยงัอยูท่่ามกลางกาม  
ยังบริโภคกาม ยังถูกกามวิตกเคี้ยวกิน ยังถูกความเร่าร้อน 
เพราะกามแผดเผา ยังขวนขวายในการแสวงหากามอยู่  
แล้วจะรู้ จะเห็น หรือจะกระทำาให้แจ้งซึ่งความข้อนั้น  
นั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้.

อัคคเิวสสนะ เปรียบเหมอืนมภูีเขาใหญ ่อยูไ่ม่หา่ง
ไกลจากหมู่บ้านหรือนิคม มีสหาย ๒ คนออกจากหมู่บ้าน
หรือนิคมเพื่อไปยังภูเขาลูกนั้น แล้วก็จูงมือกันเข้าไปยัง 
ที่ภูเขาน้ันต้ังอยู่ ครั้นแล้ว สหายคนหนึ่ง ยืนอยู่ที่เชิงภูเขา
ดา้นลา่ง สหายอกีคนหนึง่ขึน้ไปยงัขา้งบนภเูขา สหายคนทีย่นื
อยูท่ี่เชงิภเูขาดา้นลา่ง เอย่ถามสหายผูย้นือยูข่า้งบนภเูขานัน้ 
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แสวงหากามอยู่ แล้วจะรู้ จะเห็น หรือจะกระทำาให้แจ้งซ่ึง
ความข้อนั้น อันบุคคลจะพึงรู้ พึงเห็น พึงบรรลุ พึงกระทำา
ให้แจ้งกันได้ด้วยเนกขัมมะ นั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้.

อคัคเิวสสนะ ถา้อปุมา ๒ ขอ้ทีน่ำ่อศัจรรยน์ี ้เธอพงึ 
ทำาให้แจ่มแจ้งแก่ชยเสนราชกุมารได้ ชยเสนราชกุมารก็จะ
เลื่อมใสเธอ และเมื่อเล่ือมใสแล้ว ก็จะทำาอาการของบุคคล
ผู้เลื่อมใสต่อเธอ.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์จะอธิบายอุปมา ๒ ข้อท่ี 

น่�อัศจรรย์ ที่ข้าพระองค์ยังไม่เคยได้ฟังมาก่อน ให้แจ่มแจ้งแก่ 

ชยเสนราชกุมาร เหมือนพระผู้มีพระภาคได้อย่างไรเล่า พระเจ้าข้า. ...

ใน ๒ ย่อหน้าสุดท้าย มีบาลีอย่างนี้

สเจ โข ต อคฺคิเวสฺสน ชยเสนสฺส ราชกุมารสฺส อิมา 
เทฺว อุปมา ปฏิภาเสยฺยุ อนจฺฉริยนฺเต1 ชยเสโน ราชกุมาโร  
ปสีเทยฺย ปสนฺโน จ เต ปสนฺนาการ กเรยฺยาติ.

กุโต ปน ม ภนฺเต ชยเสนสฺส ราชกุมารสฺส อิมา 
เทฺว อุปมา ปฏิภาสิสฺสนฺติ อนจฺฉริยำ ปุพฺเพ อสฺสุตปุพฺพา  
เสยฺยถาปิ ภควนฺตนฺติ.

๑. บาลีคําน้ี นิยมแปลกันว่า น่าอัศจรรย์ โดยแปลตามนัยฎีกา สารตฺถทีปนี ภาค ๑ 
หน้า ๕๓๐ ซ่ึงแก้ไว้ว่า อนุอจฺฉริยาติ. -ผู้รวบรวม

สหายผู้ที่ขึ้นไปก่อนกล่าวว่า แน่ะเพื่อน เราพ่ึง
เข้าใจคำาที่ท่านกล่าวอย่างนี้ว่า เพื่อนเอ๋ย นั่นไม่ใช่ฐานะ  
ไม่ใช่โอกาสเลย ท่ีเพ่ือนเม่ือยืนอยู่ข้างบนภูเขาแล้ว จะมองเห็น 
สวนอันนา่รืน่รมย ์จะมองเหน็ปา่ไม้อนันา่ร่ืนรมย ์จะมองเหน็ 
ภูมิภาคอันน่ารื่นรมย์ หรือจะมองเห็นสระโบกขรณีอัน 
น่ารื่นรมย์เดี๋ยวนี้เอง.

และสหายผู้ที่ขึ้นไปทีหลังน้ันกล่าวว่า แน่ะเพื่อน 
เราก็เพิ่งเข้าใจคำาที่ท่านกล่าวอย่างนี้ว่า เพื่อนเอ๋ย เรายืน
อยู่ข้างบนภูเขาแล้ว มองเห็นสวนอันน่าร่ืนรมย์ มองเห็น 
ป่าไม้อันน่าร่ืนรมย์ มองเห็นภูมิภาคอันน่าร่ืนรมย์ และมองเห็น 
สระโบกขรณีอันน่ารื่นรมย์เดี๋ยวนี้เหมือนกัน.

สหายผู้ที่ขึ้นไปก่อนกล่าวอย่างนี้ว่า เพื่อนเอ๋ย 
แท้จริงแล้ว เราถูกภูเขาลูกใหญ่น้ีก้ันไว้ จึงมองไม่เห็นส่ิงท่ี
ควรเห็น.

อัคคิเวสสนะ ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกัน ชยเสน- 
ราชกุมาร ถูกกองอวิชชาที่ใหญ่ยิ่งกว่าภูเขาลูกน้ันก้ันไว้  
ปิดบังไว้ รึงรัดไว้ ห่อหุ้มไว้แล้ว ชยเสนราชกุมารนั้น  
อยู่ท่ามกลางกาม ยังบริโภคกาม ยังถูกกามวิตกเคี้ยวกิน 
ยังถูกความเร่าร้อนเพราะกามแผดเผา ยังขวนขวายในการ
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ภิกษุทั้งหลาย ก็ปริยายที่กระแสแห่งแม่น้ำานั้น 
อาศัยแล้ว ย่อมถึงซึ่งความนับว่ากระแสเดียวเป็นอย่างไร  
คือน้ำาในที่สุดด้านตะวันออก และในที่สุดด้านตะวันตกแห่ง
เกาะนัน้ ปรยิายนีแ้ล ทีก่ระแสแหง่แมน่้ำานัน้อาศยัแลว้ ยอ่มถงึ 
ซึ่งความนับว่ากระแสเดียว.

ภิกษุทั้งหลาย ก็ปริยายที่กระแสแห่งแม่น้ำานั้น 
อาศัยแล้ว ย่อมถึงซึ่งความนับว่าสองกระแสเป็นอย่างไร 
คือน้ำาในที่สุดด้านเหนือ และในท่ีสุดด้านใต้แห่งเกาะน้ัน  
ปริยายนี้แล ที่กระแสแห่งแม่น้ำานั้นอาศัยแล้ว ย่อมถึง 
ซึ่งความนับว่าสองกระแส.

ภิกษุท้ังหลาย ฉันใดฉันน้ันก็เหมือนกัน ส่ิงใดเป็น 
สัทธินทรีย์ สิ่งนั้นเป็นสัทธาพละ สิ่งใดเป็นสัทธาพละ  
สิ่งน้ันเป็นสัทธินทรีย์ สิ่งใดเป็นวิริยินทรีย์ สิ่งนั้นเป็น 
วิริยพละ สิ่งใดเป็นวิริยพละ สิ่งนั้นเป็นวิริยินทรีย์ สิ่งใด
เป็นสตินทรีย์ สิ่งนั้นเป็นสติพละ สิ่งใดเป็นสติพละ สิ่งน้ัน 
เป็นสตินทรีย์ ส่ิงใดเป็นสมาธินทรีย์ ส่ิงน้ันเป็นสมาธิพละ ส่ิงใด 
เป็นสมาธิพละ สิง่นัน้เปน็สมาธนิทรยี ์ สิง่ใดเปน็ปญัญนิทรยี ์ 
สิ่งน้ันเป็นปัญญาพละ สิ่งใดเป็นปัญญาพละ สิ่งนั้นเป็น
ปัญญินทรีย์.

ยืนคนละที่ เห็นคนละแบบ (นัยที่ ๒) 

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๙๐/๙๗๖.

ภิกษุทั้งหลาย ปริยายที่อินทรีย์ ๕ อาศัยแล้วเป็น
พละ ๕ ที่พละ ๕ อาศัยแล้วเป็นอินทรีย์ ๕ มีอยู่ ปริยายที่
อินทรีย์ ๕ อาศัยแล้วเป็นพละ ๕ ที่พละ ๕ อาศัยแล้วเป็น
อินทรีย์ ๕ เป็นอย่างไร.

ภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดเป็นสัทธินทรีย์ สิ่งนั้นเป็น 
สทัธาพละ สิง่ใดเปน็สทัธาพละ สิง่นัน้เป็นสทัธินทรยี ์ สิง่ใด  
เป็นวิริยินทรีย์ สิ่งนั้นเป็นวิริยพละ สิ่งใดเป็นวิริยพละ  
สิง่น้ันเป็นวิรยิินทรย์ี สิง่ใดเป็นสตนิทรยี ์สิง่นัน้เปน็สตพิละ 
สิง่ใดเปน็สตพิละ สิง่นัน้เปน็สตนิทรีย ์ สิง่ใดเปน็สมาธนิทรยี ์ 
สิ่งน้ันเป็นสมาธิพละ สิ่งใดเป็นสมาธิพละ สิ่งน้ันเป็น 
สมาธินทรีย์ สิ่งใดเป็นปัญญินทรีย์ สิ่งนั้นเป็นปัญญาพละ 
สิ่งใดเป็นปัญญาพละ สิ่งนั้นเป็นปัญญินทรีย์.

ภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนแม่น้ำาซ่ึงไหลไปทางทิศ
ตะวันออก หล่ังไปทางทิศตะวันออก บ่าไปทางทิศตะวันออก  
ที่ตรงกลางแม่น้ำานั้นมีเกาะ ปริยายที่กระแสแห่งแม่น้ำาน้ัน
อาศัยแล้ว ย่อมถึงซึ่งความนับว่ากระแสเดียวมีอยู่ อนึ่ง  
ปริยายท่ีกระแสแห่งแม่น้ำาน้ันอาศัยแล้ว ย่อมถึงซ่ึงความนับว่า 
สองกระแสมีอยู่.

๘๖ 
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อุปำทำนและที่ตั้งแห่งอุปำทำน
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๐๒/๓๐๙.

ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมเป็นที่ตั้งแห่ง
อุปาทานและอุปาทาน เธอทั้งหลายจงฟัง. 

ภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมเป็นท่ีต้ังแห่งอุปาทานเป็น
อย่างไร และอุปาทานเป็นอย่างไร. 

ภกิษุทัง้หลาย รูป เปน็ธรรมเปน็ทีตั่ง้แหง่อปุำทำน  
ควำมก�ำหนัดด้วยอ�ำนำจควำมพอใจในรูป ช่ือว่ำอุปำทำน. 

ภิกษุท้ังหลาย เวทนำ เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่ง
อปุำทำน ควำมก�ำหนดัดว้ยอ�ำนำจควำมพอใจในเวทนำ 
ชื่อว่ำอุปำทำน.

ภิกษุทั้งหลาย สัญญำ เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่ง
อปุำทำน ควำมก�ำหนัดด้วยอ�ำนำจควำมพอใจในสญัญำ 
ชื่อว่ำอุปำทำน.

ภิกษุทั้งหลาย สังขำร เป็นธรรมเป็นที่ต้ังแห่ง
อปุำทำน ควำมก�ำหนัดดว้ยอ�ำนำจควำมพอใจในสงัขำร 
ชื่อว่ำอุปำทำน.

๘7 
ภกิษทุัง้หลาย เพราะความทีอ่นิทรยี ์๕ อนัตนเจรญิ

แลว้ กระทำาให้มากแล้ว ภิกษุจงึกระทำาใหแ้จง้ซึง่เจโตวมุิตต ิ
ปญัญาวิมตุต ิอนัหาอาสวะไม่ได ้เพราะอาสวะท้ังหลายสิน้ไป 
ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่.
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ขันธ์ ๕ และอุปำทำนขันธ์ ๕
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๕๘/๙๕.

ภิกษุท้ังหลาย เราจะแสดงขันธ์ ๕ และอุปาทานขันธ์ ๕  
เธอท้ังหลายจงฟัง. 

ภิกษุทั้งหลาย ก็ขันธ์ ๕ เป็นอย่างไร. 
ภกิษท้ัุงหลาย รปูอยำ่งใดอยำ่งหนึง่ ท้ังทีเ่ปน็อดีต 

อนาคต หรอืปจัจุบนัก็ตาม เปน็ภายในหรอืภายนอกกต็าม 
หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม อยู่ในที่
ไกลหรือใกล้ก็ตาม นี้เรียกว่ำ รูปขันธ์. 

ภิกษุทั้งหลาย เวทนำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ทั้งที่เป็น 
อดตี อนาคต หรอืปจัจบุนักต็าม เปน็ภายในหรอืภายนอก 
กต็าม หยาบหรือละเอยีดกต็าม เลวหรอืประณตีกต็าม อยูใ่น 
ที่ไกลหรือใกล้ก็ตาม นี้เรียกว่ำ เวทนำขันธ์. 

ภกิษท้ัุงหลาย สญัญำอยำ่งใดอยำ่งหนึง่ ทัง้ทีเ่ปน็
อดตี อนาคต หรอืปจัจบุนักต็าม เปน็ภายในหรอืภายนอก  
กต็าม หยาบหรือละเอยีดกต็าม เลวหรอืประณตีกต็าม อยูใ่น 
ที่ไกลหรือใกล้ก็ตาม นี้เรียกว่ำ สัญญำขันธ์.

ภิกษุทั้งหลาย สังขำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ทั้งที่เป็น
อดีต อนาคต หรือปัจจุบันก็ตาม เป็นภายในหรือภายนอก 

๘๘ 
ภิกษุทั้งหลาย วิญญำณ เป็นธรรมเป็นท่ีตั้งแห่ง 

อปุำทำน ควำมก�ำหนดัดว้ยอ�ำนำจควำมพอใจในวญิญำณ 
ชื่อว่ำอุปำทำน.

ภกิษทุัง้หลาย ขนัธเ์หลำ่นีเ้รียกวำ่ ธรรมเปน็ทีต่ัง้
แห่งอุปำทำน ฉันทรำคะ (ความกำาหนัดด้วยอำานาจความพอใจ)  

นี้เรียกว่ำอุปำทำน.

(ในสตูรอืน่ทรงแสดง อปุาทานยิธรรม ดว้ยอายตนะภายในหก  

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

๑๘/๑๓๖/๑9๐. -ผู้รวบรวม)
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ภกิษท้ัุงหลาย สญัญำอยำ่งใดอยำ่งหนึง่ ทัง้ทีเ่ปน็
อดตี อนาคต หรอืปจัจบุนักต็าม เปน็ภายในหรอืภายนอก 
ก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม  
อยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็ตาม อันเป็นไปกับด้วยอำสวะ  
เป็นปัจจัยแก่อุปำทำน น้ีเรียกว่ำ อุปำทำนขันธ์คือสัญญำ. 

ภิกษุทั้งหลาย สังขำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ทั้งที่เป็น
อดตี อนาคต หรอืปจัจบุนักต็าม เปน็ภายในหรอืภายนอก 
ก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม  
อยู่ในท่ีไกลหรือใกล้ก็ตาม อันเป็นไปกับด้วยอำสวะ  
เป็นปัจจัยแก่อุปำทำน น้ีเรียกว่ำ อุปำทำนขันธ์คอืสงัขำร.

ภิกษุท้ังหลาย วิญญำณอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง ท้ังท่ีเป็น
อดตี อนาคต หรอืปจัจบุนักต็าม เปน็ภายในหรอืภายนอก 
ก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม  
อยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็ตาม อันเป็นไปกับด้วยอำสวะ  
เป็นปัจจัยแก่อุปำทำน น้ีเรียกว่ำ อุปำทำนขันธ์คือวิญญำณ.

ภิกษุทั้งหลาย เหล่ำนี้เรียกว่ำ อุปำทำนขันธ์ ๕.

ก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม อยู่ใน 
ที่ไกลหรือใกล้ก็ตาม นี้เรียกว่ำ สังขำรขันธ์. 

ภิกษุท้ังหลาย วิญญำณอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง ท้ังท่ีเปน็
อดตี อนาคต หรอืปัจจบุนักต็าม เปน็ภายในหรือภายนอก 
ก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม อยู่ใน 
ที่ไกลหรือใกล้ก็ตาม นี้เรียกว่ำ วิญญำณขันธ์. 

ภิกษุทั้งหลาย เหล่ำนี้เรียกว่ำ ขันธ์ ๕.

ภิกษุทั้งหลาย ก็อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นอย่างไร. 
ภกิษทุัง้หลาย รปูอยำ่งใดอยำ่งหนึง่ ท้ังท่ีเปน็อดีต 

อนาคต หรอืปจัจุบนักต็าม เปน็ภายในหรือภายนอกก็ตาม
หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม อยู่ในที่ 
ไกลหรือใกล้ก็ตาม อันเป็นไปกับด้วยอำสวะ เป็นปัจจัย 
แก่อุปำทำน น้ีเรียกว่ำ อุปำทำนขันธ์คือรูป.

ภิกษุทั้งหลาย เวทนำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ทั้งที่เป็น
อดตี อนาคต หรอืปัจจบุนักต็าม เปน็ภายในหรือภายนอก
ก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม  
อยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็ตาม อันเป็นไปกับด้วยอำสวะ  
เป็นปัจจัยแก่อุปำทำน น้ีเรียกว่ำ อุปำทำนขันธ์คือเวทนำ.



227226

 

เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณพุทธวจน - หมวดธรรม 

 
เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณพุทธวจน - หมวดธรรม 

อุปำทำนกับอุปำทำนขันธ์  
ไม่ใช่อย่ำงเดียวกัน

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๑๐๑/๑๒๑.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อุปาทานกับอุปาทานขันธ์ ๕ นั้น  

เป็นอย่างเดียวกัน หรือว่าอุปาทานเป็นอย่างอื่น ไม่ใช่อุปาทานขันธ์ ๕ 

พระเจ้าข้า.

ภิกษุ อุปำทำนกับอุปำทำนขันธ์ ๕ นั้น ไม่ใช่
อยำ่งเดยีวกนั แตอ่ปุาทานนัน้กไ็มไ่ดม้อียูใ่นทีอ่ืน่ นอกไป 
เสียจากอุปาทานขันธ์ ๕ ภิกษุ ควำมก�ำหนัดด้วยอ�ำนำจ
ควำมพอใจ (ฉนัทราคะ) ในอุปำทำนขนัธ ์๕ นัน่แหละ นีเ้ป็น 
ตัวอุปำทำน.

90 
มูลรำกของอุปำทำนขันธ์

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๑๐๑/๑๒๑.

ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อปุาทานขนัธ ์มอียู ่๕ ประการนีเ้ทา่นัน้

ใช่ไหม คือ อุปาทานขันธ์คือรูป อุปาทานขันธ์คือเวทนา อุปาทานขันธ์

คอืสญัญา อปุาทานขนัธคื์อสงัขาร อปุาทานขนัธค์อืวญิญาณ พระเจ้าข้า.

ภิกษุ อุปาทานขันธ์ มีอยู่ ๕ ประการนี้เท่านั้น คือ 
อุปำทำนขันธ์คือรูป อุปำทำนขันธ์คือเวทนำ  

อุปำทำนขันธ์คือสัญญำ อุปำทำนขันธ์คือสังขำร  
อุปำทำนขันธ์คือวิญญำณ.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็อุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้ มีอะไรเป็น

มูลราก พระเจ้าข้า.

ภิกษุ อุปำทำนขันธ์ ๕ เหล่ำน้ี มีฉันทะ (ความพอใจ) 
เป็นมูลรำก (ฉนฺทมูลกา).

1

๑. ดูเพ่ิมเติมเก่ียวกับส่ิงท่ีมีฉันทะเป็นมูลได้ท่ีหน้า 292. -ผู้รวบรวม.

๘9 
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ภิกษุทั้งหลาย วิญญำณ เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่ง
สัญโญชน ์  ควำมก�ำหนัดด้วยอ�ำนำจควำมพอใจใน
วิญญำณ ชื่อว่ำสัญโญชน.์

ภกิษท้ัุงหลาย ขนัธเ์หลำ่นีเ้รยีกวำ่ ธรรมเปน็ทีต่ัง้
แหง่สญัโญชน ์ ฉนัทรำคะ (ความกำาหนดัดว้ยอำานาจความพอใจ) 

นี้เรียกว่ำสัญโญชน์.

(ในสตูรอืน่ทรงแสดง สญัโญชนยิธรรม ดว้ยอายตนะภายในหก  

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๑๐/๑๕9. และอายตนะภายนอกหก -บาลี สฬา. สํ. 

๑๘/๑๓๕/๑๘9. -ผู้รวบรวม)

สัญโญชน์และที่ตั้งแห่งสัญโญชน์
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๐๒/๓๐๘.

ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมเป็นที่ตั้งแห่ง 
สัญโญชน์และสัญโญชน์ เธอทั้งหลายจงฟัง. 

ภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสัญโญชน์เป็น
อย่างไร และสัญโญชน์เป็นอย่างไร. 

ภกิษทุัง้หลาย รูป เป็นธรรมเป็นท่ีต้ังแห่งสัญโญชน์  
ควำมก�ำหนัดด้วยอ�ำนำจควำมพอใจในรูป ช่ือว่ำสัญโญชน์.

ภิกษุท้ังหลาย เวทนำ เป็นธรรมเป็นท่ีตั้งแห่ง
สญัโญชน์ ควำมก�ำหนดัดว้ยอ�ำนำจควำมพอใจในเวทนำ 
ชื่อว่ำสัญโญชน.์

ภิกษุทั้งหลาย สัญญำ เป็นธรรมเป็นท่ีตั้งแห่ง
สญัโญชน์ ควำมก�ำหนดัด้วยอ�ำนำจควำมพอใจในสญัญำ 
ชื่อว่ำสัญโญชน.์

ภิกษุทั้งหลาย สังขำร เป็นธรรมเป็นท่ีต้ังแห่ง
สญัโญชน์ ควำมก�ำหนดัดว้ยอ�ำนำจควำมพอใจในสังขำร 
ชื่อว่ำสัญโญชน.์

91 
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นนัท ิยอ่มเกิดขึน้ (อปุปฺชฺชต ินนฺท)ิ เมือ่นนัท ิมอียู ่(นนฺทยิา สต)ิ  

สำรำคะ ย่อมม ี(สาราโค โหติ) เมื่อสาราคะ มีอยู่ (สาราเค สติ) 

สัญโญคะ ย่อมม ี(สญฺโญโค โหติ).
มคิชาละ ภิกษุผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยกำรผูกติด 

กับอำรมณ์ด้วยอ�ำนำจแห่งควำมเพลิน น่ันแหละ เรำเรียกว่ำ  
ผู้มีกำรอยู่อย่ำงมีเพื่อนสอง.

มิคชาละ กลิ่นทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยจมูก อันน่า
ปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลักษณะน่ารัก …ถ้ำหำกว่ำ
ภกิษยุอ่มเพลดิเพลนิ พร่�ำถึง สยบมวัเมำซ่ึงกลิน่นัน้ … นนัท ิ 
ยอ่มเกดิขึน้ เมือ่นนัท ิมอียู ่สำรำคะ ยอ่มม ีเมือ่สาราคะ มอียู ่ 
สัญโญคะ ย่อมม.ี

มิคชาละ ภิกษุผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยกำรผูกติด
กับอำรมณ์ด้วยอ�ำนำจแห่งควำมเพลิน น่ันแหละ เรำเรียกว่ำ 
ผู้มีกำรอยู่อย่ำงมีเพื่อนสอง.

มิคชาละ รสทั้งหลายท่ีจะรับรู้ได้ด้วยลิ้น อันน่า
ปรารถนา นา่รกัใคร ่นา่พอใจ มลีกัษณะนา่รกั … ถ้ำหำกวำ่
ภกิษยุอ่มเพลดิเพลนิ พร่�ำถงึ สยบมวัเมำซึง่รสน้ัน … นนัท ิ
ยอ่มเกดิขึน้ เมือ่นนัท ิมอียู ่สำรำคะ ยอ่มม ีเมือ่สาราคะ มอียู ่ 
สัญโญคะ ย่อมม.ี

ควำมผูกติดกับอำรมณ์
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๔๓/๖๖.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ ภิกษุจึงชื่อว่า 

เป็นผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสอง พระเจ้าข้า.

มิคชาละ รูปทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยตา อันน่า
ปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลักษณะน่ารัก เป็นที่เข้าไป
ตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่ เป็นที่ตั้งแห่งความกำาหนัดมีอยู่.

ถำ้หำกวำ่ภกิษยุอ่มเพลดิเพลนิ พร่�ำถงึ สยบมวัเมำ 
ซึง่รปูนัน้ เมือ่ภกิษเุพลดิเพลนิ พร่ำาถงึ สยบมวัเมาซึง่รปูนัน้อยู่  
นันท ิ(ความเพลิดเพลิน) ย่อมเกิดขึ้น.

เมื่อนันทิ มีอยู่ สำรำคะ (ความพอใจอย่างยิ่ง) ย่อมมี
เมื่อสาราคะ มีอยู่ สัญโญคะ (ความผูกติดกับอารมณ์) 

ย่อมม.ี
มคิชาละ ภิกษุผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยกำรผูกติด 

กับอำรมณ์ด้วยอ�ำนำจแห่งควำมเพลิน (นนฺทสิญโฺญชนสยตุโฺต) 

นั่นแหละ เรำเรียกว่ำ ผู้มีกำรอยู่อย่ำงมีเพื่อนสอง.

มิคชาละ เสียงทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยหู อันน่า
ปรารถนา นา่รกัใคร ่นา่พอใจ มลีกัษณะนา่รัก … ถำ้หำกว่ำ
ภิกษุย่อมเพลิดเพลิน พร่�ำถึง สยบมัวเมำซึ่งเสียงนั้น … 

9๒ 
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มิคชาละ ภิกษุผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยกำรผูกติด
กับอำรมณ์ด้วยอ�ำนำจแห่งควำมเพลิน น่ันแหละ เรำเรียกว่ำ  
ผู้มีกำรอยู่อย่ำงมีเพ่ือนสอง.

มิคชาละ ภิกษุผู้ มีปกติอยู่ ด้วยอาการอย่างน้ี  
ถึงจะเสพเสนาสนะ อันเป็นป่าและป่าทึบ ซึ่งเงียบสงัด  
มีเสียงรบกวนน้อย ไร้ซ่ึงลมจากกายคน ควรเป็นท่ีทำาการ 
อันสงบของมนุษย์ สมควรเป็นท่ีหลีกเร้นเช่นน้ีแล้วก็ตาม  
ถึงอย่างน้ัน ภิกษุน้ัน เราก็ยังคงเรียกว่า ผู้มีการอยู่อย่างมี
เพือ่นสอง ขอ้นัน้เพราะเหตอุะไร เพราะวา่ตณัหำน่ันแหละ
เป็นเพ่ือนสองของภิกษุนั้น เขำยังละตัณหำนั้นไม่ได ้  
ดงันัน้ ภกิษนุัน้ เรำจงึเรยีกวำ่ ผูม้กีำรอยูอ่ยำ่งมเีพ่ือนสอง.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ ภิกษุจึงชื่อว่า 

เป็นผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียว พระเจ้าข้า.

มิคชาละ รูปทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยตา อันน่า
ปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลักษณะน่ารัก เป็นที่เข้าไป
ตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่ เป็นที่ตั้งแห่งความกำาหนัดมีอยู่  
ถ้ำหำกว่ำภิกษุไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่�ำถึง ไม่สยบมัวเมำซ่ึงรูปน้ัน  
เมื่อภิกษุไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่ำาถึง ไม่สยบมัวเมา ซึ่งรูปนั้น 

มิคชาละ ภิกษุผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยกำรผูกติด
กับอำรมณ์ด้วยอ�ำนำจแห่งควำมเพลิน น่ันแหละ เรำเรียกว่ำ 
ผู้มีกำรอยู่อย่ำงมีเพ่ือนสอง.

มิคชาละ โผฏฐัพพะทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยกาย 
อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลักษณะน่ารัก …
ถ้ำหำกว่ำภิกษุย่อมเพลิดเพลิน พร่�ำถึง สยบมัวเมำซ่ึง
โผฏฐัพพะน้ัน … นันทิ ย่อมเกิดข้ึน เม่ือนันทิ มีอยู่ สำรำคะ 
ย่อมมี เม่ือสาราคะ มีอยู่ สัญโญคะ ย่อมมี.

มิคชาละ ภิกษุผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยกำรผูกติด
กับอำรมณ์ด้วยอ�ำนำจแห่งควำมเพลิน น่ันแหละ เรำเรียกว่ำ 
ผู้มีกำรอยู่อย่ำงมีเพ่ือนสอง.

มคิชาละ ธรรมทัง้หลายท่ีจะรับรู้ไดด้ว้ยมโน อันน่า
ปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลักษณะน่ารัก เป็นที่เข้าไป
ตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่ เป็นที่ตั้งแห่งความกำาหนัดมีอยู่  
ถ้ำหำกว่ำภิกษุย่อมเพลิดเพลิน พร่�ำถึง สยบมัวเมำซ่ึงธรรมน้ัน  
เมื่อภิกษุเพลิดเพลิน พร่ำาถึง สยบมัวเมา ซึ่งธรรมนั้นอยู่ 
นนัท ิยอ่มเกดิขึน้ เมือ่นนัทิ มอียู ่สำรำคะ ยอ่มม ีเมือ่สาราคะ  
มีอยู่ สัญโญคะ ย่อมมี.
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มิคชาละ ภิกษุผู้ไม่ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยกำร
ผูกติดกับอำรมณ์ด้วยอ�ำนำจแห่งควำมเพลิน นั่นแหละ 
เรำเรียกว่ำ ผู้มีกำรอยู่อย่ำงอยู่ผู้เดียว.

มิคชาละ รสทั้งหลายท่ีจะรับรู้ได้ด้วยลิ้น อันน่า
ปรารถนา นา่รกัใคร ่นา่พอใจ มลีกัษณะนา่รกั … ถ้ำหำกวำ่
ภกิษไุมเ่พลดิเพลนิ ไมพ่ร่�ำถงึ ไมส่ยบมวัเมำซึง่รสนัน้ … 
นันทิ ย่อมดับ เมื่อนันทิ ไม่มีอยู่ สำรำคะ ย่อมไม่มี เมื่อ 
สาราคะ ไม่มีอยู่ สัญโญคะ ย่อมไม่ม.ี

มิคชาละ ภิกษุผู้ไม่ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยกำร
ผูกติดกับอำรมณ์ด้วยอ�ำนำจแห่งควำมเพลิน นั่นแหละ 
เรำเรียกว่ำ ผู้มีกำรอยู่อย่ำงอยู่ผู้เดียว.

มิคชาละ โผฏฐัพพะทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยกาย 
อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลักษณะน่ารัก … 
ถ้ำหำกว่ำภิกษุไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่�ำถึง ไม่สยบมัวเมำซ่ึง
โผฏฐัพพะน้ัน … นนัท ิยอ่มดบั เมือ่นนัท ิไมม่อียู ่สำรำคะ 
ย่อมไม่ม ีเมื่อสาราคะ ไม่มีอยู่ สัญโญคะ ย่อมไม่ม.ี

มิคชาละ ภิกษุผู้ไม่ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยกำร
ผูกติดกับอำรมณ์ด้วยอ�ำนำจแห่งควำมเพลิน นั่นแหละ 
เรำเรียกว่ำ ผู้มีกำรอยู่อย่ำงอยู่ผู้เดียว.

นั่นแหละ นันทิ ย่อมดับ (นนฺทิ นิรุชฺฌติ) เมื่อนันทิ ไม่มีอยู่ 

(นนทฺยิา อสต)ิ สำรำคะ ยอ่มไมม่ ี(สาราโค น โหต)ิ เมือ่สาราคะ 
ไม่มีอยู ่(สาราเค อสติ) สัญโญคะ ย่อมไม่ม ี(สญฺโญโค น โหติ).

มิคชาละ ภิกษุผู้ไม่ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยกำรผูกติด 
กับอำรมณ์ด้วยอ�ำนำจแห่งควำมเพลิน (นนฺทิสญฺโญชนวิสยุตฺโต) 

นั่นแหละ เรำเรียกว่ำ ผู้มีกำรอยู่อย่ำงอยู่ผู้เดียว.

มิคชาละ เสียงทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยหู อันน่า
ปรารถนา น่ารกัใคร ่นา่พอใจ มลีกัษณะนา่รัก … ถ้ำหำกว่ำ
ภิกษุไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่�ำถึง ไม่สยบมัวเมำซ่ึงเสียงน้ัน … 
นันทิ ย่อมดับ เมื่อนันทิ ไม่มีอยู่ สำรำคะ ย่อมไม่มี เมื่อ 
สาราคะ ไม่มีอยู่ สัญโญคะ ย่อมไม่ม.ี

มิคชาละ ภิกษุผู้ไม่ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยกำร
ผูกติดกับอำรมณ์ด้วยอ�ำนำจแห่งควำมเพลิน นั่นแหละ 
เรำเรียกว่ำ ผู้มีกำรอยู่อย่ำงอยู่ผู้เดียว.

มิคชาละ กลิ่นทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยจมูก อันน่า
ปรารถนา น่ารกัใคร ่นา่พอใจ มลีกัษณะนา่รัก … ถ้ำหำกว่ำ
ภิกษุไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่�ำถึง ไม่สยบมัวเมำซ่ึงกล่ินน้ัน … 
นันทิ ย่อมดับ เมื่อนันทิ ไม่มีอยู่ สำรำคะ ย่อมไม่ม ี เมื่อ 
สาราคะ ไม่มีอยู่ สัญโญคะ ย่อมไม่มี.
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กำยก็ออก จิตก็ออก
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๘๕/๑๓๘.

ภิกษท้ัุงหลาย บุคคล ๔ จำาพวกเหลา่นี ้มีปรากฏอยู่
ในโลก ๔ จำาพวกอะไรบ้าง คือ 

(๑) กายออก แต่จิตไม่ออก (นิกฺกฏฺกาโย อนิกฺกฏฺจิตฺโต)

(๒) กายไม่ออก แต่จิตออก (อนิกฺกฏฺกาโย นิกฺกฏฺจิตฺโต)

(๓) กายก็ไม่ออก จิตก็ไม่ออก (อนิกฺกฏฺกาโย จ  

อนิกฺกฏฺจิตฺโต จ)

(๔) กายก็ออก จิตก็ออก (นิกฺกฏฺกาโย จ นิกฺกฏฺจิตฺโต จ)

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลท่ีช่ือว่า กายออก แต่จิต 
ไม่ออกเป็นอย่างไร ภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี 
เสพเสนำสนะอันสงัด คือป่ำและป่ำทึบ ในท่ีน้ันๆ เขำตรึกถึง 
กำมวิตกบ้ำง ตรึกถึงพยำบำทวิตกบ้ำง ตรึกถึงวิหิงสำ- 
วติกบำ้ง ภกิษทุัง้หลาย อยำ่งนีแ้ล บคุคลทีช่ือ่วำ่ กำยออก  
แต่จิตไม่ออก.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลที่ชื่อว่า กายไม่ออก แต่จิต
ออกเป็นอย่างไร ภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้  
ไม่ได้เสพเสนำสนะอันสงัด คือป่ำและป่ำทึบ ในที่นั้นๆ 
เขำตรึกถึงเนกขัมมวิตกบ้ำง ตรึกถึงอัพยำบำทวิตกบ้ำง 

9๓ 
มคิชาละ ธรรมทัง้หลายท่ีจะรับรู้ไดด้ว้ยมโน อันน่า

ปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลักษณะน่ารัก เป็นที่เข้าไป
ตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่ เป็นที่ตั้งแห่งความกำาหนัดมีอยู่ 
ถำ้หำกวำ่ภิกษุไมเ่พลดิเพลิน ไมพ่ร่�ำถงึ ไมส่ยบมวัเมำซึง่
ธรรมนั้น เมื่อภิกษุไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่ำาถึง ไม่สยบมัวเมา  
ซึง่ธรรมนัน้ นัน่แหละ นันท ิยอ่มดบั เมือ่นนัท ิไม่มอียู ่สำรำคะ  
ย่อมไม่มี เม่ือสาราคะ ไม่มีอยู่ สัญโญคะ ย่อมไม่มี.

มิคชาละ ภิกษุผู้ไม่ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยกำร
ผูกติดกับอำรมณ์ด้วยอ�ำนำจแห่งควำมเพลิน นั่นแหละ 
เรำเรียกว่ำ ผู้มีกำรอยู่อย่ำงอยู่ผู้เดียว.

มิคชาละ ภิกษุผู้มีปกติอยู่ด้วยอาการอย่างน้ี แม้จะอยู่ 
ในหมู่บ้าน อันระคนไปด้วยภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา 
พระราชา มหาอำามาตย์ของพระราชา เดียรถีย์ สาวกของ 
เดยีรถย์ีทัง้หลายก็ตาม ถงึอย่างนัน้ ภิกษุนัน้ เรากย็งัคงเรยีกวา่  
ผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียว ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะว่า
ตัณหำนั่นแหละเป็นเพื่อนสองของภิกษุนั้น ตัณหำนั้น 
เธอละได้แล้ว ดังนั้น ภิกษุนั้น เรำจึงเรียกว่ำ ผู้มีกำรอยู่
อย่ำงอยู่ผู้เดียว.
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อะไรคือกรรมเก่ำและกรรมใหม ่
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๖๖/๒๒๗.

ภกิษทุัง้หลาย เราจกัแสดงซึง่กรรมทัง้หลาย ท้ังใหม่
และเก่า (นวปุราณ) ความดับแห่งกรรม และข้อปฏิบัติให้ถึง
ความดับแห่งกรรม พวกเธอจงฟงั จงใสใ่จใหดี้ เราจะกลา่ว.

ภิกษุทั้งหลาย กรรมเก่าเป็นอย่างไร.
ภิกษุท้ังหลาย ตำ อันเธอทั้งหลาย พึงเห็นว่ำเป็น

กรรมเกำ่ อนัปจัจัยปรงุแต่งขึน้ (อภสิงขฺต) สำาเรจ็ด้วยเจตนา 
(อภิสญเฺจตยิต) เปน็ท่ีต้ังแห่งเวทนา (เวทนิย ทฏฺพฺพ) หู อนัเธอ
ทั้งหลาย พึงเห็นว่ำเป็นกรรมเก่ำ ... จมูก อันเธอทั้งหลาย 
พึงเห็นว่ำเป็นกรรมเก่ำ ... ล้ิน อันเธอท้ังหลาย พึงเห็นว่ำ 
เป็นกรรมเก่ำ ... กำย อันเธอทั้งหลาย พึงเห็นว่ำเป็น 
กรรมเก่ำ ... มโน อันเธอทั้งหลาย พึงเห็นว่ำเป็นกรรมเก่ำ 
อนัปจัจัยปรุงแตง่ขึน้ สำาเรจ็ด้วยเจตนา เปน็ทีต้ั่งแหง่เวทนา 

ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่ำ กรรมเก่ำ.

ภิกษุทั้งหลาย กรรมใหม่ เป็นอย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย ข้อท่ีบุคคลกระท�ำกรรม ด้วยกำย 

ด้วยวำจำ ด้วยใจ ในกำลบัดน้ี อันน้ีเรียกว่ำ กรรมใหม่.

94 
ตรกึถงึอวหิงิสำวติกบ้ำง ภกิษทุัง้หลาย อยำ่งนีแ้ล บคุคล
ที่ชื่อว่ำ กำยไม่ออก แต่จิตออก.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลที่ชื่อว่ากายก็ไม่ออก จิตก็ 
ไม่ออกเป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี 
ไม่ได้เสพเสนำสนะอันสงัด คือป่ำและป่ำทึบ ในที่นั้นๆ 
เขำตรึกถงึกำมวติกบำ้ง ตรกึถงึพยำบำทวติกบำ้ง ตรกึถึง 
วิหิงสำวิตกบ้ำง ภิกษุทั้งหลาย อย่ำงนี้แล บุคคลที่ชื่อว่ำ 
กำยก็ไม่ออก จิตก็ไม่ออก.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลที่ชื่อว่า กายก็ออก จิตก็ออก 
เป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เสพ 
เสนำสนะอันสงัด คือป่ำและป่ำทึบ ในที่นั้นๆ เขำตรึกถึง 
เนกขัมมวิตกบ้ำง ตรึกถึงอัพยำบำทวิตกบ้ำง ตรึกถึง 
อวิหงิสำวติกบำ้ง ภกิษทุัง้หลาย อยำ่งนีแ้ล บคุคลท่ีชือ่วำ่  
กำยก็ออก จิตก็ออก.

ภกิษทุัง้หลาย บคุคล ๔ จำาพวกเหลา่นีแ้ล มีปรากฏ
อยู่ในโลก.



241240

เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณพุทธวจน - หมวดธรรม 

ภิกษุท้ังหลาย กิจใดท่ีศำสดำผู้เอ็นดู แสวงหำ
ประโยชน์เก้ือกูล อำศัยควำมเอ็นดูแล้ว จะพึงท�ำแก่สำวก
ท้ังหลำย กิจนั้นเรำได้ท�ำแล้วแก่พวกเธอ. 

ภิกษุทั้งหลาย นั่นโคนไม้ นั่นเรือนว่ำง พวกเธอ
จงเพียรเผำกิเลส อย่ำได้ประมำท อย่ำเป็นผู้ท่ีต้องร้อนใจ 
ในภำยหลังเลย นี่แล เป็นวำจำเครื่องพร่�ำสอนของเรำ 
แก่เธอทั้งหลำย.

ภิกษุทั้งหลาย ความดับแห่งกรรม เป็นอย่างไร.
ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่บุคคลถูกต้องวิมุตติ เพรำะ

ควำมดับแห่งกำยกรรม วจีกรรม มโนกรรม อันน้ีเรียกว่ำ 
ควำมดับแห่งกรรม.

ภิกษุทั้งหลาย ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งกรรม 
เป็นอย่างไร.

อริยมรรคอนัประกอบดว้ยองค ์๘ นีน้ัน่เอง เปน็ขอ้ 
ปฏิบัติให้ถึงควำมดับแห่งกรรม คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ  
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ 
สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ ภิกษุทั้งหลาย นี้ เรียกว่ำ  
ข้อปฏิบัติให้ถึงควำมดับแห่งกรรม.

ภกิษทุัง้หลาย ดว้ยประการดงันีแ้ล กรรมเกา่เรากไ็ด ้
แสดงแล้ว กรรมใหม่เราก็ได้แสดงแล้ว ความดับแห่งกรรม 
เราก็ไดแ้สดงแลว้ ขอ้ปฏบิตัใิห้ถงึความดบัแหง่กรรมเรากไ็ด้
แสดงแล้วแก่เธอทั้งหลาย. 
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เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา เพราะมีเวทนาเป็น
ปัจจัย จึงมีตัณหา เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน 
เพราะมีอปุาทานเปน็ปจัจยั จงึมภีพ เพราะมภีพเปน็ปัจจยั 
จึงมีชาติ เพราะมีชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ โสกะปริเทวะ  
ทุกขะโทมนัสอุปายาสะท้ังหลาย จึงเกิดข้ึนครบถ้วน ความ
เกิดขึน้พร้อมแห่งกองทุกข์ท้ังส้ินน้ี ย่อมมี ด้วยอาการอยา่งน้ี. 

เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชาน้ัน  
นั่นเทียว จึงมีความดับแห่งสังขาร เพราะมีความดับ 
แห่งสังขาร จึงมีความดับแห่งวิญญาณ เพราะมีความดับ
แห่งวิญญาณ จึงมีความดับแห่งนามรูป เพราะมีความดับ
แหง่นามรูป จงึมีความดับแหง่สฬายตนะ เพราะมคีวามดบั 
แห่งสฬายตนะ จึงมีความดับแห่งผัสสะ เพราะมีความดับ 
แห่งผัสสะ จึงมีความดับแห่งเวทนา เพราะมีความดับ 
แห่งเวทนา จึงมีความดับแห่งตัณหา เพราะมีความดับ 
แห่งตัณหา จึงมีความดับแห่งอุปาทาน เพราะมีความดับ
แห่งอุปาทาน จึงมีความดับแห่งภพ เพราะมีความดับ 
แห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติ เพราะมีความดับแห่ง 
ชาตนิัน่แล ชรามรณะ โสกะปรเิทวะ ทกุขะโทมนสัอปุายาสะ 
ท้ังหลายจึงดับสิ้น ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้   
ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้แล.

กำยนี้ เป็น “กรรมเก่ำ” 
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๗๗/๑๔๓.

ภิกษุทั้งหลาย กำยนี้ไม่ใช่ของเธอท้ังหลำย และ
ทั้งไม่ใช่ของบุคคลเหล่ำอื่น. 

ภิกษุทั้งหลาย กรรมเก่า (กาย) นี้ อันเธอทั้งหลาย 
พงึเหน็วำ่เปน็ส่ิงท่ีปจัจยัปรงุแตง่ขึน้ (อภสิงขฺต) ส�ำเรจ็ดว้ย
เจตนำ (อภิสญฺเจตยิต) เป็นที่ตั้งแห่งเวทนำ (เวทนิย ทฏฺพฺพ).

ภิกษุทั้งหลาย ในกรณีของกายนั้น อริยสาวกผู้ได้ 
สดับแล้ว ย่อมกระทำาไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดี  
ซ่ึงปฏิจจสมุปบำทน่ันเทียว ดังน้ีว่า 

เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมี (อิมสฺมึ สติ  อิท โหติ)

เพรำะควำมเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น 
(อิมสฺสุปฺปาทา  อิท อุปฺปชฺชติ)

เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ย่อมไม่มี (อิมสฺมึ สติ  อิท น โหติ)

เพรำะควำมดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป 
(อิมสฺส นิโรธา  อิท นิรุชฺฌติ)

ได้แก่สิ่งเหล่ำนี้ คือ 
เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขารทั้งหลาย 

เพราะมีสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ เพราะมีวิญญาณ
เป็นปัจจัย จึงมีนามรูป เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย  
จึงมีสฬายตนะ เพราะมีสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ 
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ของเรา จงเปน็อยา่งนีเ้ถิด อยา่ได้เปน็อยา่งน้ันเลย แต่เพราะ 
เหตุท่ีสัญญาเป็นอนัตตา ดังน้ัน สัญญาจึงเป็นไปเพ่ืออาพาธ 
และสัตว์ย่อมไม่ได้ตามความปรารถนาในสัญญาว่า ขอสัญญา
ของเรา จงเป็นอย่างน้ีเถิด อย่าได้เป็นอย่างน้ันเลย. 

ภิกษท้ัุงหลาย สังขำรเปน็อนตัตำ กห็ากวา่สงัขารนี ้ 
จักเป็นอัตตาแล้วไซร้ สังขารก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธ  
ทัง้สตัวย์อ่มจะไดต้ามความปรารถนาในสงัขารวา่ ขอสงัขาร
ของเรา จงเป็นอย่างน้ีเถิด อย่าได้เป็นอย่างน้ันเลย แต่เพราะ
เหตุท่ีสังขารเป็นอนัตตา ดังน้ัน สังขารจึงเป็นไปเพ่ืออาพาธ 
และสัตว์ย่อมไม่ได้ตามความปรารถนาในสังขารว่า ขอสังขาร 
ของเรา จงเป็นอย่างน้ีเถิด อย่าได้เป็นอย่างน้ันเลย. 

ภิกษุท้ังหลาย วิญญำณเป็นอนัตตำ ก็หากว่า
วิญญาณน้ีจักเป็นอัตตาแล้วไซร้ วิญญาณก็คงไม่เป็นไปเพ่ือ
อาพาธ ท้ังสัตว์ย่อมจะได้ตามความปรารถนาในวิญญาณว่า 
ขอวิญญาณของเรา จงเป็นอย่างน้ีเถิด อย่าได้เป็นอย่างน้ันเลย  
แต่เพราะเหตุที่วิญญาณเป็นอนัตตา ดังนั้น วิญญาณจึง 
เป็นไปเพื่ออาพาธ และสัตว์ย่อมไม่ได้ตามความปรารถนา
ในวญิญาณวา่ ขอวญิญาณของเรา จงเปน็อยา่งนีเ้ถดิ อยา่ได้ 
เป็นอย่างนั้นเลย.

ลักษณะควำมเป็นอนัตตำ
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๘๒/๑๒๗.

ภกิษทุัง้หลาย รปูเปน็อนตัตำ กห็ากวา่รูปน้ีจักเปน็
อัตตาแล้วไซร้ รูปก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธ ทั้งสัตว์ย่อมจะ 
ได้ตามความปรารถนาในรูปว่า ขอรูปของเรา จงเป็นอย่างน้ีเถิด  
อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย แต่เพราะเหตุที่รูปเป็นอนัตตา  
ดงัน้ัน รปูจงึเป็นไปเพือ่อาพาธ และสัตว์ย่อมไมไ่ดต้ามความ
ปรารถนาในรูปว่า ขอรูปของเรา จงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้
เป็นอย่างนั้นเลย. 

ภกิษทุัง้หลาย เวทนำเปน็อนตัตำ กห็ากว่าเวทนาน้ี  
จักเป็นอัตตาแล้วไซร้ เวทนาก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธ  
ทั้งสัตว์ย่อมจะได้ตามความปรารถนาในเวทนาว่า ขอ
เวทนาของเรา จงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างน้ันเลย  
แตเ่พราะเหตทุีเ่วทนาเป็นอนตัตา ดงันัน้ เวทนาจงึเป็นไปเพือ่
อาพาธ และสัตว์ย่อมไม่ได้ตามความปรารถนาในเวทนาว่า  
ขอเวทนาของเรา จงเปน็อยา่งนีเ้ถดิ อยา่ไดเ้ปน็อยา่งนัน้เลย. 

ภิกษทุัง้หลาย สญัญำเปน็อนตัตำ กห็ากวา่สญัญานี ้ 
จักเป็นอัตตาแล้วไซร้ สัญญาก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธ  
ทัง้สตัวย์อ่มจะไดต้ามความปรารถนาในสัญญาว่า ขอสญัญา 
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ภิกษุทั้งหลาย รูปเป็นทุกข์ แม้เหตุปัจจัยที่ให้ 
รูปเกิดข้ึน ก็เป็นทุกข์ รูปท่ีเกิดจากสิ่งท่ีเป็นทุกข์ จะเป็นสุข 
ได้อย่างไร. 

เวทนำเป็นทุกข ์ แม้เหตุปัจจัยท่ีให้เวทนาเกิดข้ึน  
กเ็ป็นทุกข์ เวทนาท่ีเกิดจากส่ิงท่ีเป็นทุกข์ จะเป็นสุขได้อย่างไร.

สัญญำเป็นทุกข์ แม้เหตุปัจจัยที่ให้สัญญาเกิดขึ้น  
กเ็ป็นทุกข์ สัญญาท่ีเกิดจากส่ิงท่ีเป็นทุกข์ จะเป็นสุขได้อย่างไร.

สังขำรเป็นทุกข์ แม้เหตุปัจจัยท่ีให้สังขารเกิดข้ึน  
ก็เป็นทุกข์ สังขารท่ีเกิดจากส่ิงท่ีเป็นทุกข์ จะเป็นสุขได้อย่างไร.

วญิญำณเปน็ทกุข์ แมเ้หตปุจัจยัทีใ่หว้ญิญาณเกดิขึน้  
ก็เป็นทุกข์ วิญญาณท่ีเกิดจากส่ิงท่ีเป็นทุกข์ จะเป็นสุขได้อย่างไร.

ภิกษุท้ังหลาย รูปเป็นอนัตตำ แม้เหตุปัจจัยที่ให้ 
รูปเกิดข้ึน ก็เป็นอนัตตา รูปที่เกิดจากสิ่งที่เป็นอนัตตา  
จะเป็นอัตตาได้อย่างไร.

เวทนำเปน็อนตัตำ แมเ้หตุปจัจยัทีใ่หเ้วทนาเกดิขึน้  
ก็เปน็อนัตตา เวทนาท่ีเกดิจากสิง่ทีเ่ปน็อนตัตา จะเปน็อตัตา
ได้อย่างไร.

ขันธ์ ๕ ไม่เท่ียง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตำ
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๙/๔๕.

ภิกษุทั้งหลาย รูปไม่เท่ียง แม้เหตุปัจจัยที่ให้รูป 
เกดิขึน้ กไ็มเ่ทีย่ง รปูทีเ่กดิจากสิง่ทีไ่มเ่ทีย่ง จะเปน็ของเท่ียง
ได้อย่างไร.

เวทนำไม่เที่ยง แม้เหตุปัจจัยที่ให้เวทนาเกิดขึ้น  
ก็ไม่เที่ยง เวทนาที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยง จะเป็นของเที่ยง 
ได้อย่างไร. 

สัญญำไม่เที่ยง แม้เหตุปัจจัยที่ให้สัญญาเกิดข้ึน  
ก็ไม่เที่ยง สัญญาที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยง จะเป็นของเท่ียง 
ได้อย่างไร. 

สังขำรไม่เที่ยง แม้เหตุปัจจัยที่ให้สังขารเกิดขึ้น  
ก็ไม่เที่ยง สังขารที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยง จะเป็นของเท่ียง 
ได้อย่างไร. 

วิญญำณไม่เท่ียง แม้เหตุปัจจัยท่ีให้วิญญาณเกิดข้ึน 
ก็ไม่เที่ยง วิญญาณที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยง จะเป็นของเท่ียง 
ได้อย่างไร. 
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สญัญำไมเ่ทีย่ง สิง่ใดไมเ่ทีย่ง สิง่นัน้เปน็ทุกข ์สิง่ใด  
เป็นทุกข์ ส่ิงน้ันเป็นอนัตตำ ส่ิงใดเป็นอนัตตำ ส่ิงน้ันไม่ใช่
ของเรำ ไม่ใช่เป็นเรำ ไม่ใช่ตัวตนของเรำ ข้อน้ีอริยสาวก  
พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้.

สงัขำรไมเ่ทีย่ง ส่ิงใดไมเ่ทีย่ง ส่ิงนัน้เป็นทกุข ์ส่ิงใด  
เป็นทุกข์ ส่ิงน้ันเป็นอนัตตำ ส่ิงใดเป็นอนัตตำ ส่ิงน้ันไม่ใช่
ของเรำ ไม่ใช่เป็นเรำ ไม่ใช่ตัวตนของเรำ ข้อน้ีอริยสาวก  
พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้.

วิญญำณไม่เท่ียง ส่ิงใดไม่เท่ียง ส่ิงน้ันเป็นทุกข์ ส่ิงใด 
เป็นทุกข์ ส่ิงน้ันเป็นอนัตตำ ส่ิงใดเป็นอนัตตำ ส่ิงน้ันไม่ใช่
ของเรำ ไม่ใช่เป็นเรำ ไม่ใช่ตัวตนของเรำ ข้อน้ีอริยสาวก  
พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้.

อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบัแลว้ เหน็อยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มเบือ่หนา่ย  
แม้ในรูป แม้ในเวทนา แม้ในสัญญา แม้ในสังขาร แม้ใน
วญิญาณ เม่ือเบือ่หน่าย ยอ่มคลายกำาหนดั เพราะคลายกำาหนัด  
จึงหลดุพน้ เม่ือหลดุพน้แลว้ ยอ่มมญีาณหยัง่รูว้า่ หลุดพน้แลว้  
อรยิสาวกน้ัน ยอ่มรูช้ดัวา่ ชาติสิน้แลว้ พรหมจรรยอ์ยูจ่บแลว้  
กิจท่ีควรทำาได้ทำาเสร็จแล้ว กิจอ่ืนท่ีจะต้องทำาเพ่ือความเป็น
อย่างน้ี ไม่ได้มีอีก.

สญัญำเปน็อนตัตำ แมเ้หตปุจัจยัทีใ่หส้ญัญาเกิดข้ึน  
ก็เปน็อนตัตา สญัญาทีเ่กดิจากสิง่ทีเ่ปน็อนตัตา จะเปน็อตัตา
ได้อย่างไร.

สงัขำรเปน็อนัตตำ แมเ้หตุปจัจยัทีใ่ห้สงัขารเกิดข้ึน  
ก็เปน็อนตัตา สงัขารทีเ่กดิจากสิง่ทีเ่ปน็อนตัตา จะเปน็อัตตา
ได้อย่างไร.

วิญญำณเป็นอนัตตำ แม้เหตุปัจจัยที่ให้วิญญาณ 
เกิดขึ้น ก็เป็นอนัตตา วิญญาณที่เกิดจากส่ิงที่เป็นอนัตตา 
จะเป็นอัตตาได้อย่างไร.

ภิกษุทั้งหลาย รูปไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยง ส่ิงนั้น
เป็นทุกข์ ส่ิงใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตำ สิ่งใดเป็น 
อนตัตำ ส่ิงน้ันไม่ใช่ของเรำ (เนต มม) ไม่ใช่เป็นเรำ (เนโสหมสฺม)ิ  
ไม่ใช่ตัวตนของเรำ (น เมโส อตฺตา) ข้อน้ีอริยสาวกพึงเห็นด้วย
ปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างน้ี.

เวทนำไมเ่ท่ียง สิง่ใดไมเ่ทีย่ง สิง่นัน้เปน็ทกุข ์สิง่ใด
เปน็ทกุข ์ส่ิงนัน้เปน็อนตัตำ สิง่ใดเปน็อนตัตำ สิง่นัน้ไมใ่ช่
ของเรำ ไมใ่ชเ่ปน็เรำ ไมใ่ชต่วัตนของเรำ ขอ้นีอ้ริยสาวก  
พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้.
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ควำมเพลินใดในรูป ควำมเพลินน้ันเป็นอุปำทำน เพราะ
อุปาทานของเขาน้ันเป็นปัจจัย จึงมีภพ เพราะมีภพเป็นปัจจัย  
จึงมีชาติ เพราะมีชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะ- 
โทมนัสอุปายาสะท้ังหลาย จงึเกดิขึน้ครบถว้น ความเกดิขึน้
แห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.

ภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในกรณีน้ี ย่อม
เพลิดเพลิน ย่อมพร่ำาถึง ย่อมสยบมัวเมาอยู่ … ซ่ึงเวทนา เม่ือเขำ 
เพลิดเพลิน พร่�ำถึง สยบมัวเมำอยู่ซ่ึงเวทนำ ควำมเพลิน 
ก็เกิดข้ึน ควำมเพลินใดในเวทนำ ควำมเพลินน้ันเป็น
อุปำทำน …

ภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในกรณีน้ี ย่อม
เพลิดเพลิน ย่อมพร่ำาถึง ย่อมสยบมัวเมาอยู่ … ซ่ึงสัญญา เม่ือเขำ 
เพลิดเพลิน พร่�ำถึง สยบมัวเมำอยู่ซ่ึงสัญญำ ควำมเพลิน 
ก็เกิดข้ึน ควำมเพลินใดในสัญญำ ควำมเพลินน้ันเป็น
อุปำทำน …

ภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในกรณีน้ี ย่อม
เพลิดเพลิน ย่อมพร่ำาถึง ย่อมสยบมัวเมาอยู่ … ซ่ึงสังขาร เม่ือเขำ 
เพลิดเพลิน พร่�ำถึง สยบมัวเมำอยู่ซ่ึงสังขำร ควำมเพลิน 
ก็เกิดข้ึน ควำมเพลินใดในสังขำร ควำมเพลินน้ันเป็น
อุปำทำน …

เจริญสมำธิแล้ว จะรู้ได้ตำม
ควำมเป็นจริงของขันธ์ ๕

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๘/๒๗.

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลำย จงเจริญสมำธิเถิด 
ภกิษุผูม้จีติตัง้มัน่แลว้ ยอ่มรู้ชดัตำมควำมเป็นจริง กภ็กิษ ุ
ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซ่ึงอะไร คือ ย่อมรู้ชัดตำมควำม
เป็นจริง ซ่ึงควำมเกิดและควำมดับแห่งรูป ย่อมรู้ชัดตาม
ความเป็นจริง ซ่ึงความเกิดและความดับแห่งเวทนำ ย่อมรู้ชัด 
ตามความเป็นจริง ซ่ึงความเกิดและความดับแห่งสัญญำ ย่อม
รู้ชัดตามความเป็นจริง ซ่ึงความเกิดและความดับแห่งสังขำร  
ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริง ซ่ึงความเกิดและความดับ 
แห่งวิญญำณ.

ภกิษทุัง้หลาย กอ็ะไรเปน็ควำมเกดิแหง่รปู อะไร
เป็นความเกิดแห่งเวทนา อะไรเป็นความเกิดแห่งสัญญา 
อะไรเป็นความเกิดแห่งสังขาร อะไรเป็นความเกิดแห่ง
วิญญาณ.

ภิกษุทั้ งหลาย บุคคลบางคนในกรณีนี้  ย่อม
เพลิดเพลิน ย่อมพร่ำาถึง ย่อมสยบมัวเมาอยู่ ก็บุคคลย่อม
เพลิดเพลิน ย่อมพร่ำาถึง ย่อมสยบมัวเมาอยู่ซ่ึงอะไร ย่อม
เพลิดเพลิน ย่อมพร่ำาถึง ย่อมสยบมัวเมาอยู่ซ่ึงรูป เม่ือเขำ 
เพลิดเพลิน พร่�ำถึง สยบมัวเมำอยู่ซ่ึงรูป ควำมเพลินก็เกิดข้ึน  

9๘ 
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มัวเมาอยู่ซึ่งรูป เมื่อเขำไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่�ำถึง ไม่สยบ 
มัวเมำอยู่ซ่ึงรูป ควำมเพลินในรูปย่อมดับ เพรำะมีควำมดับ
แห่งควำมเพลิน จึงมีควำมดับแห่งอุปำทำน เพราะมีความ
ดับแห่งอุปาทาน จึงมีความดับแห่งภพ เพราะมีความดับ 
แห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติ เพราะมีความดับแห่งชาติ
นั่นแล ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะ
ท้ังหลายจึงดบัสิน้ ความดับลงแหง่กองทกุขท์ัง้สิน้นี ้ยอ่มม ี
ด้วยอาการอย่างนี้. 

ภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในกรณีนี้ ย่อมไม่
เพลิดเพลิน ย่อมไม่พร่ำาถึง ย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ … ซ่ึง
เวทนา เม่ือเขำไม่เพลดิเพลนิ ไมพ่ร่�ำถึง ไมส่ยบมวัเมำอยู่
ซึง่เวทนำ ควำมเพลนิในเวทนำยอ่มดบั เพรำะมคีวำมดบั 
แหง่ควำมเพลนิ จงึมคีวำมดบัแหง่อปุำทำน … ความดับลง 
แห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้. 

ภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในกรณีนี้ ย่อมไม่
เพลิดเพลิน ย่อมไม่พร่ำาถึง ย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ … ซ่ึง
สญัญา เมือ่เขำไมเ่พลดิเพลนิ ไมพ่ร่�ำถงึ ไมส่ยบมวัเมำอยู่
ซึง่สญัญำ ควำมเพลนิในสัญญำยอ่มดบั เพรำะมคีวำมดบั
แหง่ควำมเพลนิ จงึมคีวำมดบัแหง่อปุำทำน … ความดับลง 
แห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้. 

ภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในกรณีน้ี ย่อม
เพลิดเพลิน ย่อมพร่ำาถึง ย่อมสยบมัวเมาอยู่ … ซ่ึงวิญญาณ 
เม่ือเขำเพลิดเพลิน พร่�ำถึง สยบมัวเมำอยู่ซ่ึงวิญญำณ ควำม
เพลินก็เกิดข้ึน ควำมเพลินใดในวิญญำณ ควำมเพลินน้ัน
เป็นอุปำทำน เพราะอุปาทานของเขาน้ันเป็นปัจจัย จึงมีภพ  
เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ เพราะมีชาติเป็นปัจจัย  
ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะท้ังหลาย  
จึงเกิดข้ึนครบถ้วน ความเกิดข้ึนแห่งกองทุกข์ท้ังส้ินน้ี ย่อมมี 
ด้วยอาการอย่างนี้.

ภกิษทุัง้หลาย นีเ้ปน็ควำมเกดิแหง่รูป ควำมเกิด
แหง่เวทนำ ควำมเกดิแหง่สญัญำ ควำมเกดิแหง่สงัขำร 
และควำมเกิดแห่งวิญญำณ.

ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเป็นความดับแห่งรูป อะไร
เป็นความดับแห่งเวทนา อะไรเป็นความดับแห่งสัญญา 
อะไรเป็นความดับแห่งสังขาร อะไรเป็นความดับแห่ง
วิญญาณ.

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในกรณีนี้ ย่อมไม่
เพลิดเพลิน ย่อมไม่พร่ำาถึง ย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ ก็บุคคล
ย่อมไม่เพลิดเพลิน ย่อมไม่พร่ำาถึง ย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่
ซึ่งอะไร ย่อมไม่เพลิดเพลิน ย่อมไม่พร่ำาถึง ย่อมไม่สยบ
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รู้ชัดอุปำทำนขันธ์โดยปริวัฏฏ์ 4
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๗๒/๑๑๒.

ภกิษท้ัุงหลาย อปุำทำนขนัธ ์๕ ประการนี ้๕ ประการ 
อะไรบ้าง คือ อุปาทานขันธ์คือรูป อุปาทานขันธ์คือเวทนำ  
อุปาทานขันธ์คือสัญญำ อุปาทานขันธ์คือสังขำร อุปาทานขันธ์ 
คือวิญญำณ ภิกษุท้ังหลาย ตลอดกาลเพียงใด ท่ีเรายังไม่รู้ชัด  

(อพฺภญฺญาสึ) ซึ่งอุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้ โดยปริวัฏฏ์ ๔ ตาม
ความเป็นจริง ตลอดกาลเพียงนั้น เราก็จะยังไม่ปฏิญาณว่า  
เป็นผู้ตรัสรู้ชอบย่ิงซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก 
พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์ พร้อมทั้ง
สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์. 

ภิกษุท้ังหลาย เมื่อใด เรารู้ชัดซึ่งอุปาทานขันธ์ ๕ 
เหล่าน้ี โดยปริวัฏฏ์ ๔ ตามความเป็นจริง เมื่อนั้น เราจึง
ปฏญิาณวา่ เป็นผูต้รัสรูช้อบยิง่ซ่ึงอนตุตรสมัมาสมัโพธญิาณ
ในโลก พร้อมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์ 
พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์.

ภกิษทุัง้หลาย ปรวิฏัฏ ์๔ เปน็อยา่งไร คอื เราไดรู้ช้ดั 
ซ่ึงรูป ได้รู้ชัดซ่ึงควำมเกิดแห่งรูป ได้รู้ชัดซ่ึงควำมดับแห่งรูป  
ได้รู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงควำมดับแห่งรูป เราได้รู้ชัดซึ่ง

99 
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในกรณีนี้ ย่อมไม่

เพลิดเพลิน ย่อมไม่พร่ำาถึง ย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ … ซึ่ง
สงัขาร เมือ่เขำไมเ่พลดิเพลนิ ไมพ่ร่�ำถงึ ไมส่ยบมัวเมำอยู ่
ซึง่สงัขำร ควำมเพลนิในสงัขำรยอ่มดบั เพรำะมคีวำมดบั
แหง่ควำมเพลนิ จงึมคีวำมดบัแหง่อปุำทำน … ความดบัลง 
แห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้. 

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในกรณีนี้ ย่อมไม่
เพลิดเพลิน ย่อมไม่พร่ำาถึง ย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ ก็บุคคล
ย่อมไม่เพลิดเพลิน ย่อมไม่พร่ำาถึง ย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่
ซึ่งอะไร ย่อมไม่เพลิดเพลิน ย่อมไม่พร่ำาถึง ย่อมไม่สยบ 
มัวเมาอยู่ซึ่งวิญญาณ เมื่อเขำไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่�ำถึง  
ไม่สยบมัวเมำอยู่ซ่ึงวิญญำณ ควำมเพลินในวิญญำณย่อมดับ  
เพรำะมีควำมดับแห่งควำมเพลิน จึงมีควำมดับแห่ง
อุปำทำน เพราะมีความดับแห่งอุปาทาน จึงมีความดับ
แห่งภพ เพราะมีความดับแห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติ 
เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแล ชรามรณะ โสกะปริเทวะ 
ทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้น ความดับลงแห่ง
กองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้. 

ภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นควำมดับแห่งรูป ควำมดับ
แห่งเวทนำ ควำมดับแห่งสัญญำ ควำมดับแห่งสังขำร 
และควำมดับแห่งวิญญำณ.
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รูปอย่างนี้ รู้ชัดแล้วซึ่งความดับแห่งรูปอย่างน้ี รู้ชัดแล้วซ่ึง 
ขอ้ปฏบิตัใิหถึ้งความดบัแห่งรปูอยา่งน้ี แลว้ปฏบัิติเพือ่ความ 
เบื่อหน่าย เพื่อความคลายกำาหนัด เพื่อความดับแห่งรูป 
สมณะหรือพราหมณ์เหลา่นัน้ ช่ือวา่ปฏบัิติดีแลว้ ชนเหลา่ใด 
ปฏิบัติดีแล้ว ชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมหยั่งลงในธรรมวินัยนี้.

ภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด 
เหล่าหน่ึง รู้ชดัแลว้ซึง่รปูอยา่งนี ้รูชั้ดแลว้ซ่ึงความเกดิขึน้แห่ง
รปูอยา่งนี ้รูช้ดัแลว้ซึง่ความดับแห่งรูปอยา่งนี ้รูชั้ดแลว้ซ่ึงข้อ
ปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งรูปอย่างน้ี แล้วเป็นผู้หลุดพ้น เพราะ 
เบ่ือหน่าย เพราะคลายกำาหนัด เพราะความดับ เพราะไม่ถือม่ัน 
ในรูป สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น ช่ือว่าหลุดพ้นดีแล้ว 
สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด หลุดพ้นดีแล้ว สมณะหรือ
พราหมณ์เหล่านั้นเป็นเกพลี สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด
เป็นเกพลี วัฏฏะย่อมไม่มีแก่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น.

ภิกษุทั้งหลาย ก็เวทนาเป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย 
หมู่แห่งเวทนา ๖ เหล่านี้ คือ เวทนาอันเกิดจากจักขุสัมผัส 
เวทนาอันเกิดจากโสตสัมผัส เวทนาอันเกิดจากฆานสัมผัส 
เวทนาอันเกิดจากชิวหาสัมผัส เวทนาอันเกิดจากกายสัมผัส 
เวทนาอันเกิดจากมโนสัมผัส ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า

เวทนำ ไดรู้ช้ดัซึง่ควำมเกดิแห่งเวทนำ ไดรู้้ชดัซึง่ควำมดบั 
แหง่เวทนำ ไดรู้ช้ดัซึง่ขอ้ปฏบิตัใิห้ถงึควำมดบัแหง่เวทนำ 
เราไดรู้ช้ดัซึง่สญัญำ ไดรู้ช้ดัซ่ึงควำมเกดิแหง่สัญญำ ไดรู้ช้ดั 
ซึง่ควำมดบัแหง่สัญญำ ไดรู้ช้ดัซ ึง่ขอ้ปฏบิตัใิหถ้งึควำมดบั 
แห่งสัญญำ เราได้รู้ชัดซึ่งสังขำร ได้รู้ชัดซึ่งควำมเกิด 
แห่งสังขำร ได้รู้ชัดซ่ึงควำมดับแห่งสังขำร ได้รู้ชัดซ่ึงข้อปฏิบัติ 
ให้ถึงควำมดับแห่งสังขำร เราได้รู้ชัดซ่ึงวิญญำณ ไดรู้้ชดัซึง่
ควำมเกิดแห่งวิญญำณ ได้รู้ชัดซึ่งควำมดับแห่งวิญญำณ 
ได้รู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงควำมดับแห่งวิญญำณ.

ภิกษุทั้งหลาย ก็รูปเป็นอย่างไร ภิกษุท้ังหลาย  
มหาภูตรูป ๔ และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔ นี้เรียกว่ารูป  
ความเกิดขึ้นแห่งรูปย่อมมี เพราะความเกิดข้ึนแห่งอาหาร  
ความดับแห่งรูปย่อมมี เพราะความดับแห่งอาหาร 
อรยิมรรคอนัประกอบด้วยองค ์๘ นีน้ัน่เอง เปน็ขอ้ปฏบิตั ิ
ให้ถึงควำมดับแห่งรูป คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ 
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ 
สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ. 

ภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด 
เหลา่หนึง่ รูช้ดัแลว้ซึง่รูปอยา่งนี ้รู้ชดัแลว้ซึง่ความเกดิขึน้แหง่
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ในธรรม ภกิษทุัง้หลาย นีเ้รยีกวา่สญัญา ความเกดิขึน้แหง่ 
สัญญาย่อมมี เพราะความเกิดข้ึนแห่งผัสสะ ความดับแห่งสัญญา 
ย่อมมี เพราะความดับแห่งผัสสะ อริยมรรคอันประกอบ
ด้วยองค์ ๘ นี้นั่นเอง เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงควำมดับแห่ง
สัญญำ …

ภิกษุท้ังหลาย ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด 
เหล่าหน่ึง รู้ชัดแลว้ซึง่สญัญาอยา่งนี ้… แลว้ปฏบัิติเพือ่ความ
เบือ่หน่าย เพือ่ความคลายกำาหนดั เพือ่ความดับแหง่สญัญา 
สมณะหรือพราหมณ์เหลา่นัน้ ช่ือวา่ปฏบัิติดีแลว้ ชนเหลา่ใด
ปฏิบัติดีแล้ว ชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมหยั่งลงในธรรมวินัยนี้.

ภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด 
เหล่าหน่ึง รู้ชัดแล้วซ่ึงสัญญาอย่างน้ี … แล้วเป็นผู้หลุดพ้น 
เพราะเบ่ือหน่าย เพราะคลายกำาหนัด เพราะความดับ เพราะไม่ 
ถอืมัน่ในสญัญา สมณะหรือพราหมณเ์หลา่นัน้ ชือ่วา่หลดุพน้
ดแีลว้ สมณะหรือพราหมณเ์หลา่ใด หลดุพน้ดีแลว้ … วฏัฏะ
ย่อมไม่มีแก่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น.

ภิกษุทั้งหลาย ก็สังขารท้ังหลายเป็นอย่างไร ภิกษุ
ทั้งหลาย หมู่แห่งเจตนา ๖ เหล่านี้ คือ สัญเจตนาในรูป 

เวทนา ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาย่อมมี เพราะความเกิดขึ้น
แห่งผัสสะ ความดับแห่งเวทนาย่อมมี เพราะความดับแห่ง
ผัสสะ อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ นี้นั่นเอง เป็น
ข้อปฏิบัติให้ถึงควำมดับแห่งเวทนำ …

ภิกษุท้ังหลาย ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด 
เหล่าหน่ึง รูช้ดัแลว้ซึง่เวทนาอยา่งนี ้… แลว้ปฏบิตัเิพ่ือความ 
เบือ่หน่าย เพ่ือความคลายกำาหนดั เพือ่ความดบัแหง่เวทนา 
สมณะหรอืพราหมณเ์หลา่นัน้ ชือ่วา่ปฏบิตัดิแีลว้ ชนเหลา่ใด
ปฏิบัติดีแล้ว ชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมหยั่งลงในธรรมวินัยนี้.

ภิกษุท้ังหลาย ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด 
เหล่าหน่ึง รู้ชัดแล้วซ่ึงเวทนาอย่างน้ี … แล้วเป็นผู้หลุดพ้น 
เพราะเบ่ือหน่าย เพราะคลายกำาหนัด เพราะความดับ เพราะไม่
ถือม่ันในเวทนา สมณะหรือพราหมณ์เหล่าน้ัน ช่ือว่าหลุดพ้น 
ดแีลว้ สมณะหรือพราหมณเ์หลา่ใด หลดุพน้ดแีลว้ … วัฏฏะ
ย่อมไม่มีแก่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น.

ภกิษุทัง้หลาย กส็ญัญาเปน็อยา่งไร ภกิษุท้ังหลาย 
หมู่แห่งสัญญา ๖ เหล่านี้ คือ สัญญาในรูป สัญญาในเสียง 
สัญญาในกลิ่น สัญญาในรส สัญญาในโผฏฐัพพะ สัญญา 
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ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ 
ภกิษท้ัุงหลาย นีเ้รยีกวา่วญิญาณ ความเกดิขึน้แหง่วญิญาณ 
ย่อมมี เพราะความเกิดข้ึนแห่งนามรูป ความดับแห่ง
วิญญาณย่อมมี เพราะความดับแห่งนามรูป อริยมรรคอัน
ประกอบด้วยองค์ ๘ น้ีน่ันเอง เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงควำม
ดับแห่งวิญญำณ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา 
สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และ
สัมมาสมาธิ.

ภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด 
เหล่าหน่ึง รู้ชัดแล้วซ่ึงวิญญาณอย่างน้ี รู้ชัดแล้วซ่ึงความเกิดข้ึน 
แหง่วญิญาณอยา่งน้ี รูช้ดัแลว้ซึง่ความดบัแหง่วญิญาณอยา่งนี ้ 
รู้ชัดแล้วซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งวิญญาณอย่างนี้ 
แลว้ปฏบิตัเิพ่ือความเบ่ือหน่าย เพือ่ความคลายกำาหนดั เพือ่
ความดบัแหง่วญิญาณ สมณะหรอืพราหมณเ์หลา่นัน้ ช่ือวา่
ปฏบัิตดิแีลว้ ชนเหลา่ใดปฏิบัติดีแลว้ ชนเหลา่นัน้ช่ือวา่ยอ่ม
หยั่งลงในธรรมวินัยนี้.

ภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด 
เหล่าหน่ึง รู้ชัดแล้วซ่ึงวิญญาณอย่างน้ี รู้ชัดแล้วซ่ึงความเกิดข้ึน 
แห่งวิญญาณอย่างน้ี รู้ชัดแล้วซ่ึงความดับแห่งวิญญาณอย่างน้ี 

สัญเจตนาในเสียง สัญเจตนาในกลิ่น สัญเจตนาในรส 
สัญเจตนาในโผฏฐัพพะ สัญเจตนาในธรรม ภิกษุทั้งหลาย 
นี้เรียกว่าสังขารทั้งหลาย ความเกิดขึ้นแห่งสังขารย่อมมี 
เพราะความเกิดขึ้นแห่งผัสสะ ความดับแห่งสังขารย่อมมี  
เพราะความดับแห่งผัสสะ อริยมรรคอันประกอบด้วย 
องค์ ๘ น้ีน่ันเอง เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงควำมดับแห่งสังขำร …

ภิกษุท้ังหลาย ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด 
เหล่าหน่ึง รู้ชดัแลว้ซึง่สงัขารอยา่งนี ้… แลว้ปฏบิตัเิพือ่ความ
เบือ่หน่าย เพ่ือความคลายกำาหนัด เพือ่ความดบัแหง่สงัขาร 
สมณะหรอืพราหมณเ์หลา่นัน้ ชือ่วา่ปฏบิตัดิแีลว้ ชนเหลา่ใด
ปฏิบัติดีแล้ว ชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมหยั่งลงในธรรมวินัยนี้.

ภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด 
เหล่าหน่ึง รู้ชัดแล้วซ่ึงสังขารอย่างน้ี … แล้วเป็นผู้หลุดพ้น 
เพราะเบ่ือหน่าย เพราะคลายกำาหนัด เพราะความดับ เพราะไม่
ถือม่ันในสังขาร สมณะหรือพราหมณ์เหล่าน้ัน ช่ือว่าหลุดพ้น 
ดแีลว้ สมณะหรือพราหมณเ์หลา่ใด หลดุพน้ดแีลว้ … วัฏฏะ
ย่อมไม่มีแก่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น.

ภิกษุท้ังหลาย ก็วิญญาณเป็นอย่างไร ภิกษุท้ังหลาย 
หมู่แห่งวิญญาณ ๖ เหล่านี้ คือ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ 
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ผู้ฉลำดในฐำนะ 7 ประกำร
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๗๖/๑๑๘.

... ภกิษทุัง้หลาย ภกิษผูุ้ฉลำดในฐำนะ 7 ประการ 
(สตฺตฏฺฐานกุสโล) ผู้พิจำรณำใคร่ครวญโดยวิธี ๓ ประการ  
(ติวิธูปปริกฺขี) เราเรียกว่าเกพลี อยู่จบกิจแห่งพรหมจรรย์ 
เป็นอุดมบุรษในธรรมวินัยนี.้

ภิกษุท้ังหลาย ก็ภิกษุผู้ฉลาดในฐานะ ๗ ประการ
เปน็อย่างไร ภกิษท้ัุงหลาย ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้รูช้ดัซึง่รปู 
รู้ชัดซึ่งควำมเกิดแห่งรูป รู้ชัดซึ่งควำมดับแห่งรูป รู้ชัดซึ่ง 
ขอ้ปฏบิตัใิหถ้งึควำมดบัแหง่รปู รูช้ดัซึง่คณุ (อสสฺาท) แหง่รปู  
รู้ชัดซึ่งโทษ (อาทีนว) แห่งรูป รู้ชัดซึ่งอุบำยเครื่องสลัดออก 
(นิสฺสรณ) แห่งรูป รู้ชัดซ่ึงเวทนำ รู้ชัดซึ่งควำมเกิดแห่ง
เวทนำ รู้ชัดซึ่งควำมดับแห่งเวทนำ รู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติให้
ถงึควำมดบัแหง่เวทนำ รูช้ดัซึง่คณุแห่งเวทนำ รูช้ดัซึง่โทษ
แหง่เวทนำ รูช้ดัซึง่อบุำยเคร่ืองสลดัออกแหง่เวทนำ รูช้ดั
ซึ่งสัญญำ รู้ชัดซึ่งควำมเกิดแห่งสัญญำ รู้ชัดซึ่งควำมดับ 
แห่งสัญญำ รู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงควำมดับแห่งสัญญำ  
รู้ชัดซึ่งคุณแห่งสัญญำ รู้ชัดซึ่งโทษแห่งสัญญำ รู้ชัดซึ่ง
อุบำยเครื่องสลัดออกแห่งสัญญำ รู้ชัดซึ่งสังขำร รู้ชัดซึ่ง

100 
รูช้ดัแล้วซึง่ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งวิญญาณอย่างน้ี แล้ว
เป็นผู้หลุดพ้น เพราะเบ่ือหน่าย เพราะคลายกำาหนัด เพราะ
ความดับ เพราะไม่ถือม่ันในวิญญาณ สมณะหรือพราหมณ์
เหล่าน้ัน ช่ือว่าหลุดพ้นดีแล้ว สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด 
หลุดพ้นดีแล้ว สมณะหรือพราหมณ์เหล่าน้ันเปน็เกพล ีสมณะ
หรือพราหมณ์เหล่าใดเป็นเกพลี วัฏฏะย่อมไม่มีแก่สมณะ
หรือพราหมณ์เหล่านั้น.
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ภิกษุท้ังหลาย ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด 
เหล่าหน่ึง รู้ชดัแลว้ซึง่รปูอยา่งนี ้รูชั้ดแลว้ซ่ึงความเกดิขึน้แห่ง
รูปอย่างนี้ รู้ชัดแล้วซึ่งความดับแห่งรูปอย่างน้ี รู้ชัดแล้วซ่ึง
ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งรูปอย่างนี้ รู้ชัดแล้วซึ่งคุณแห่ง
รูปอย่างนี้ รู้ชัดแล้วซึ่งโทษแห่งรูปอย่างนี้ รู้ชัดแล้วซึ่งอุบาย 
เคร่ืองสลัดออกแห่งรูปอย่างนี้  แล้วปฏิบัติเพื่อความ 
เบื่อหน่าย เพื่อความคลายกำาหนัด เพื่อความดับแห่งรูป 
สมณะหรือพราหมณ์เหลา่นัน้ ช่ือวา่ปฏบัิติดีแลว้ ชนเหลา่ใด 
ปฏิบัติดีแล้ว ชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมหยั่งลงในธรรมวินัยนี้.

ภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด 
เหล่าหน่ึง รู้ชดัแลว้ซึง่รปูอยา่งนี ้รูชั้ดแลว้ซ่ึงความเกดิขึน้แห่ง
รูปอย่างนี้ รู้ชัดแล้วซึ่งความดับแห่งรูปอย่างน้ี รู้ชัดแล้วซ่ึง
ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งรูปอย่างน้ี รู้ชัดแล้วซ่ึงคุณแห่ง
รูปอย่างนี้ รู้ชัดแล้วซึ่งโทษแห่งรูปอย่างนี้ รู้ชัดแล้วซึ่งอุบาย 
เคร่ืองสลัดออกแห่งรูปอย่างน้ี แล้วเป็นผู้หลุดพ้น เพราะเบ่ือหน่าย  
เพราะคลายกำาหนัด เพราะความดับ เพราะไม่ถือม่ันในรูป 
สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น ชื่อว่าหลุดพ้นดีแล้ว สมณะ
หรือพราหมณ์เหล่าใด หลุดพ้นดีแล้ว สมณะหรือพราหมณ์
เหล่านั้นเป็นเกพลี สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเป็นเกพลี 
วัฏฏะย่อมไม่มีแก่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น.

ควำมเกดิแหง่สงัขำร รูช้ัดซึง่ควำมดบัแหง่สงัขำร รูช้ัดซึง่
ขอ้ปฏบัิติใหถึ้งควำมดับแห่งสงัขำร รูช้ดัซึง่คณุแหง่สงัขำร 
รู้ชัดซึ่งโทษแห่งสังขำร รู้ชัดซึ่งอุบำยเครื่องสลัดออกแห่ง 
สังขำร รู้ชัดซึ่งวิญญำณ รู้ชัดซึ่งควำมเกิดแห่งวิญญำณ  
รูช้ดัซึง่ควำมดบัแหง่วญิญำณ รูช้ดัซึง่ขอ้ปฏบิตัใิหถ้งึควำม
ดบัแหง่วญิญำณ รูช้ดัซึง่คณุแห่งวญิญำณ รูช้ดัซึง่โทษแหง่
วิญญำณ รู้ชัดซึ่งอุบำยเครื่องสลัดออกแห่งวิญญำณ.

ภิกษุทั้งหลาย ก็รูปเป็นอย่างไร ภิกษุท้ังหลาย 
มหาภูตรูป ๔ และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔ นี้เรียกว่ารูป  
ความเกิดขึ้นแห่งรูปย่อมมี เพราะความเกิดขึ้นแห่งอาหาร  
ความดบัแหง่รปูยอ่มม ีเพราะความดบัแห่งอาหาร อรยิมรรค
อันประกอบด้วยองค์ ๘ นี้นั่นเอง เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความ
ดับแห่งรูป คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา  
สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ  
และสัมมาสมาธิ สุขโสมนัสใดอาศัยรูปเกิดขึ้น น้ีเป็นคุณ
แหง่รปู รปูไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรปรวนเปน็ธรรมดา  
นีเ้ปน็โทษแหง่รปู การกำาจดัฉันทราคะ (ฉนทฺราควนิโย) การละ 
ฉันทราคะ (ฉนฺทราคปฺปหาน) ในรูปเสียได้ นี้เป็นอุบายเครื่อง
สลัดออกแห่งรูป.
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เพราะเบ่ือหน่าย เพราะคลายกำาหนัด เพราะความดับ เพราะไม่ 
ถอืมัน่ในเวทนา สมณะหรอืพราหมณเ์หลา่น้ัน ช่ือวา่หลดุพน้ 
ดแีลว้ สมณะหรือพราหมณเ์หลา่ใด หลดุพน้ดีแลว้ … วัฏฏะ
ย่อมไม่มีแก่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น.

ภกิษุท้ังหลาย กส็ญัญาเปน็อยา่งไร ภกิษุทัง้หลาย 
หมู่แห่งสัญญา ๖ เหล่านี้ คือ สัญญาในรูป สัญญาในเสียง  
สัญญาในกล่ิน สัญญาในรส สัญญาในโผฏฐัพพะ สัญญา 
ในธรรม ภิกษุท้ังหลาย น้ีเรียกว่าสัญญา ความเกิดข้ึนแห่ง
สัญญาย่อมมี เพราะความเกิดข้ึนแห่งผัสสะ ความดับแห่งสัญญา  
ยอ่มม ีเพราะความดับแหง่ผสัสะ อรยิมรรคอนัประกอบด้วย
องค์ ๘ น้ีน่ันเอง เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสัญญา 
… สุขโสมนัสใดอาศัยสัญญาเกิดขึ้น นี้เป็นคุณแห่งสัญญา  
สัญญาไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา  
น้ีเป็นโทษแห่งสัญญา การกำาจัดฉันทราคะ การละฉันทราคะ
ในสัญญาเสียได้ น้ีเป็นอุบายเคร่ืองสลัดออกแห่งสัญญา.

ภิกษุท้ังหลาย ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด 
เหล่าหน่ึง รู้ชดัแลว้ซึง่สญัญาอยา่งนี ้… แลว้ปฏบิตัเิพือ่ความ
เบือ่หน่าย เพือ่ความคลายกำาหนดั เพือ่ความดับแหง่สญัญา 
สมณะหรือพราหมณ์เหลา่นัน้ ช่ือวา่ปฏบัิติดีแลว้ ชนเหลา่ใด
ปฏิบัติดีแล้ว ชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมหยั่งลงในธรรมวินัยนี้.

ภิกษุทั้งหลาย ก็เวทนาเป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย  
หมู่แห่งเวทนา ๖ เหล่านี้ คือ เวทนาอันเกิดจากจักขุสัมผัส 
เวทนาอันเกิดจากโสตสัมผัส เวทนาอันเกิดจากฆานสัมผัส 
เวทนาอันเกิดจากชิวหาสัมผัส เวทนาอันเกิดจากกายสัมผัส 
เวทนาอันเกิดจากมโนสัมผัส ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า
เวทนา ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาย่อมมี เพราะความเกิดขึ้น
แห่งผัสสะ ความดับแห่งเวทนาย่อมมี เพราะความดับแห่ง
ผัสสะ อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ นี้นั่นเอง เป็น
ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งเวทนา … สุขโสมนัสใดอาศัย 
เวทนาเกดิขึน้ นีเ้ป็นคณุแห่งเวทนา เวทนาไมเ่ทีย่ง เปน็ทุกข ์ 
มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา นี้เป็นโทษแห่งเวทนา  
การกำาจัดฉันทราคะ การละฉันทราคะในเวทนาเสียได้  
นี้เป็นอุบายเครื่องสลัดออกแห่งเวทนา.

ภิกษุท้ังหลาย ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด 
เหล่าหน่ึง รูช้ดัแลว้ซึง่เวทนาอยา่งนี ้… แลว้ปฏบิตัเิพ่ือความ
เบือ่หน่าย เพ่ือความคลายกำาหนดั เพือ่ความดบัแหง่เวทนา 
สมณะหรอืพราหมณเ์หลา่นัน้ ชือ่วา่ปฏบิตัดิแีลว้ ชนเหลา่ใด
ปฏิบัติดีแล้ว ชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมหยั่งลงในธรรมวินัยนี้.

ภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด 
เหล่าหน่ึง รู้ชัดแล้วซ่ึงเวทนาอย่างน้ี … แล้วเป็นผู้หลุดพ้น 
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เบือ่หนา่ย เพือ่ความคลายกำาหนัด เพือ่ความดับแหง่สงัขาร 
สมณะหรือพราหมณ์เหลา่นัน้ ช่ือวา่ปฏบัิติดีแลว้ ชนเหลา่ใด
ปฏิบัติดีแล้ว ชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมหยั่งลงในธรรมวินัยนี้.

ภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด 
เหล่าหน่ึง รู้ชัดแล้วซึ่งสังขารอย่างนี้ … แล้วเป็นผู้หลุดพ้น  
เพราะเบือ่หน่าย เพราะคลายกำาหนดั เพราะความดบั เพราะไม ่
ถอืมัน่ในสงัขาร สมณะหรอืพราหมณเ์หลา่นัน้ ชือ่วา่หลดุพน้ 
ดแีลว้ สมณะหรือพราหมณเ์หลา่ใด หลดุพน้ดีแลว้ … วฏัฏะ
ย่อมไม่มีแก่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น.

ภิกษุท้ังหลาย ก็วิญญาณเป็นอย่างไร ภิกษุท้ังหลาย 
หมู่แห่งวิญญาณ ๖ เหล่านี้ คือ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ 
ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ 
ภกิษท้ัุงหลาย นีเ้รยีกวา่วญิญาณ ความเกดิขึน้แหง่วญิญาณ 
ย่อมมี เพราะความเกิดข้ึนแห่งนามรูป ความดับแห่ง
วิญญาณย่อมมี เพราะความดับแห่งนามรูป อริยมรรคอัน
ประกอบด้วยองค์ ๘ นี้น่ันเอง เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความ 
ดับแห่งวิญญาณ … สุขโสมนัสใดอาศัยวิญญาณเกิดขึ้น  
นี้เป็นคุณแห่งวิญญาณ วิญญาณไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความ
แปรปรวนเป็นธรรมดา นี้เป็นโทษแห่งวิญญาณ การกำาจัด
ฉันทราคะ การละฉันทราคะในวิญญาณเสียได้ น้ีเป็นอุบาย
เครื่องสลัดออกแห่งวิญญาณ.

ภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด 
เหล่าหน่ึง รู้ชัดแล้วซ่ึงสัญญาอย่างน้ี … แล้วเป็นผู้หลุดพ้น  
เพราะเบือ่หนา่ย เพราะคลายกำาหนดั เพราะความดบั เพราะไม่ 
ถือมัน่ในสญัญา สมณะหรือพราหมณเ์หลา่นัน้ ชือ่วา่หลดุพน้ 
ดแีลว้ สมณะหรือพราหมณเ์หลา่ใด หลดุพน้ดแีลว้ … วัฏฏะ
ย่อมไม่มีแก่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น.

ภิกษุทั้งหลาย ก็สังขารทั้งหลายเป็นอย่างไร ภิกษุ
ท้ังหลาย หมู่แห่งเจตนา ๖ เหล่านี้ คือ สัญเจตนาในรูป 
สัญเจตนาในเสียง สัญเจตนาในกลิ่น สัญเจตนาในรส 
สัญเจตนาในโผฏฐัพพะ สัญเจตนาในธรรม ภิกษุทั้งหลาย 
นี้เรียกว่าสังขารทั้งหลาย ความเกิดขึ้นแห่งสังขารย่อมมี 
เพราะความเกิดขึ้นแห่งผัสสะ ความดับแห่งสังขารย่อมมี  
เพราะความดับแห่งผัสสะ อริยมรรคอันประกอบด้วย 
องค์ ๘ นีน้ัน่เอง เปน็ขอ้ปฏบิตัใิหถ้งึความดบัแหง่สังขาร …  
สุขโสมนัสใดอาศัยสังขารเกิดขึ้น นี้เป็นคุณแห่งสังขาร  
สังขารไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา  
น้ีเปน็โทษแห่งสงัขาร การกำาจดัฉันทราคะ การละฉนัทราคะ
ในสังขารเสียได้ นี้เป็นอุบายเครื่องสลัดออกแห่งสังขาร.

ภิกษุท้ังหลาย ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด 
เหล่าหน่ึง รู้ชดัแลว้ซึง่สงัขารอยา่งนี ้… แลว้ปฏบิตัเิพือ่ความ
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ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเป็นผู้พิจำรณำใคร่ครวญ
โดยวิธี ๓ ประการเป็นอย่างไร ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  
ยอ่มพจิำรณำใครค่รวญโดยควำมเปน็ธำต ุยอ่มพจิำรณำ
ใคร่ครวญโดยควำมเปน็อำยตนะ ยอ่มพจิำรณำใคร่ครวญ
โดยควำมเป็นปฏิจจสมุปบำท ภิกษุท้ังหลาย อย่างนี้แล 
ภิกษุย่อมเป็นผู้พิจารณาใคร่ครวญโดยวิธี ๓ ประการ.

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ฉลาดในฐานะ ๗ ประการ  
ผู้พิจารณาใคร่ครวญโดยวิธี ๓ ประการ เราเรียกว่าเกพลี  
อยูจ่บกจิแหง่พรหมจรรย ์เปน็อดุมบรุษในธรรมวนิยันี ้ดงันี.้

(ดูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการพิจารณาโดยความเป็นอายตนะ และ 

การพิจารณาโดยความเป็นธาตุได้ท่ีหน้า ๑๑๘ และ ๑9๘. -ผู้รวบรวม)

ภิกษุท้ังหลาย ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด 
เหล่าหน่ึง รูช้ดัแลว้ซ่ึงวญิญาณอยา่งนี ้รูช้ดัแลว้ซึง่ความเกดิขึน้ 
แหง่วญิญาณอย่างน้ี รูช้ดัแลว้ซ่ึงความดบัแหง่วญิญาณอยา่งนี ้ 
รู้ชัดแล้วซ่ึงข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งวิญญาณอย่างน้ี รู้ชัด
แล้วซ่ึงคุณแห่งวิญญาณอย่างน้ี รู้ชัดแล้วซ่ึงโทษแห่งวิญญาณ
อย่างน้ี รู้ชัดแล้วซ่ึงอุบายเคร่ืองสลัดออกแห่งวิญญาณ 
อย่างน้ี แล้วปฏิบัติเพ่ือความเบ่ือหน่าย เพ่ือความคลายกำาหนัด 
เพ่ือความดับแห่งวิญญาณ สมณะหรือพราหมณ์เหล่าน้ัน 
ช่ือว่าปฏิบัติดีแล้ว ชนเหล่าใดปฏิบัติดีแล้ว ชนเหล่าน้ัน 
ช่ือว่าย่อมหย่ังลงในธรรมวินัยน้ี.

ภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด 
เหล่าหน่ึง รูช้ดัแลว้ซ่ึงวญิญาณอยา่งนี ้รูช้ดัแลว้ซึง่ความเกดิขึน้ 
แหง่วญิญาณอย่างน้ี รูช้ดัแลว้ซ่ึงความดบัแหง่วญิญาณอยา่งนี ้ 
รูช้ดัแลว้ซึง่ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งวิญญาณอย่างน้ี รู้ชดั
แลว้ซึง่คณุแหง่วญิญาณอยา่งนี ้รูช้ดัแลว้ซึง่โทษแหง่วญิญาณ
อย่างนี้ รู้ชัดแล้วซึ่งอุบายเครื่องสลัดออกแห่งวิญญาณ 
อย่างน้ี แล้วเป็นผู้หลุดพ้น เพราะเบ่ือหน่าย เพราะคลายกำาหนัด  
เพราะความดับ เพราะไม่ถือมั่นในวิญญาณ สมณะหรือ
พราหมณเ์หลา่นัน้ ชือ่วา่หลดุพน้ดแีลว้ สมณะหรอืพราหมณ ์
เหล่าใด หลุดพ้นดีแล้ว สมณะหรือพราหมณ์เหล่าน้ันเป็นเกพลี  
สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเป็นเกพลี วัฏฏะย่อมไม่มีแก่
สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น.



273272

เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณ

 
เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณพุทธวจน - หมวดธรรม 

เหมอืนการงานอยา่งใดอยา่งหนึง่ทีต่อ้งทําดว้ยกําลงั อนับคุคลกระทําอยู่  
การงานเหลา่นัน้ท้ังหมด บคุคลตอ้งอาศยัแผ่นดนิ ตอ้งตัง้อยูบ่นแผน่ดิน 
จึงจะกระทํากันได้ ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกัน ที่บุรุษบุคคลนี้ มีรูปเป็น
อตัตา ตอ้งดาํรงอยูใ่นรปู จงึจะประสบผลบญุหรอืบาปได ้ บรุษุบคุคลน้ี 
มเีวทนาเปน็อตัตา ตอ้งดํารงอยู่ในเวทนา จงึจะประสบผลบญุหรอืบาปได ้ 
บรุษุบคุคลน้ี มสีญัญาเป็นอัตตา ตอ้งดํารงอยู่ในสญัญา จึงจะประสบผลบญุ 
หรือบาปได้ บุรุษบุคคลนี้ มีสังขารเป็นอัตตา ต้องดํารงอยู่ในสังขาร  
จึงจะประสบผลบุญหรือบาปได้ บุรุษบุคคลนี้ มีวิญญาณเป็นอัตตา  

ต้องดํารงอยู่ในวิญญาณ จึงจะประสบผลบุญหรือบาปได้.

อัคคิเวสสนะ ท่านกล่าวอย่างน้ีว่า รูปเป็นอัตตา
ของเรา เวทนาเป็นอัตตาของเรา สัญญาเป็นอัตตาของเรา  
สงัขารท้ังหลายเปน็อัตตาของเรา วญิญาณเปน็อตัตาของเรา 
ใช่ไหม.

ท่านพระโคดมผู้เจริญ ข้าพเจ้ากล่าวอย่างนั้นจริง และหมู่ชน
เป็นอันมากก็กล่าวอย่างน้ันว่า รูปเป็นอัตตาของเรา เวทนาเป็นอัตตา 
ของเรา สัญญาเป็นอัตตาของเรา สังขารทั้งหลายเป็นอัตตาของเรา 
วิญญาณเป็นอัตตาของเรา.

อัคคิเวสสนะ หมู่ชนเป็นอันมากน้ันจะช่วยอะไร
ท่านได้ อัคคิเวสสนะ เชิญท่านยืนยันถ้อยคำาของท่านเถิด.

ท่านพระโคดมผู้เจริญ เป็นความจริง ข้าพเจ้ากล่าวอย่างน้ีว่า
รูปเป็นอัตตาของเรา เวทนาเป็นอัตตาของเรา สัญญาเป็นอัตตาของเรา 
สังขารทั้งหลายเป็นอัตตาของเรา วิญญาณเป็นอัตตาของเรา ดังนี้.

สัพเพ ธัมมำ อนัตตำ (นัยที่ 1) 

-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๒๖/๓๙๖.

… ท่านพระโคดมผู้เจริญ ทรงแนะนําสาวกทั้งหลายอย่างไร 
และคําสั่งสอนของท่านพระโคดมผู้เจริญ ท่ีเป็นไปในสาวกท้ังหลายโดย
ส่วนมากเป็นอย่างไร.

อคัคเิวสสนะ เราแนะนำาสาวกทัง้หลายอยา่งนี ้และ
คำาสัง่สอนของเราทีเ่ปน็ไปในสาวกทัง้หลายโดยสว่นมากเปน็
อย่างนี้ว่า รูปไม่เที่ยง เวทนาไม่เที่ยง สัญญาไม่เที่ยง สังขาร
ทั้งหลายไม่เที่ยง วิญญาณไม่เที่ยง รูปเป็นอนัตตา เวทนา
เป็นอนัตตา สัญญาเป็นอนัตตา สังขารทั้งหลายเป็นอนัตตา  
วญิญาณเปน็อนตัตา สงัขำรทัง้หลำยทัง้ปวงไมเ่ทีย่ง (สพเฺพ  

สงฺขารา อนิจจา)
1
 ธรรมทั้งหลำยทั้งปวงเป็นอนัตตำ (สพฺเพ  

ธมฺมา อนตฺตา) ดังนี้ อัคคิเวสสนะ เราแนะนำาสาวกทั้งหลาย
อยา่งน้ี และคำาสัง่สอนของเราทีเ่ปน็ไปในสาวกทัง้หลายโดย
ส่วนมากเป็นอย่างนี้.

ท่านพระโคดมผู้เจริญ ขออุปมาจงแจ่มแจ้งแก่ข้าพเจ้า.

อัคคิเวสสนะ อุปมานั้นจงแจ่มแจ้งแก่ท่านเถิด.

ท่านพระโคดมผู้เจริญ เหมือนพืชพันธุ์ไม้เหล่าใดเหล่าหนึ่ง 
ที่ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ พืชพันธุ์เหล่านั้นทั้งหมด ต้องอาศัย 
แผ่นดิน ตั้งอยู่ในแผ่นดิน จึงจะถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้ หรือ

๑. พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ ใช้ว่า สพฺเพ สงฺขารา อนตฺตา. -ผู้รวบรวม

101 
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เป็นไปในรูปนั้นว่า ขอรูปของเราจงเป็นอย่างน้ีเถิด อย่าได้
เป็นอย่างนั้นเลย อย่างนี้หรือ.

ข้อนี้เป็นไปไม่ได้เลย ท่านพระโคดมผู้เจริญ.

อัคคิเวสสนะ ท่านจงทำาไว้ในใจเถิด ครั้นทำาไว้ใน
ใจแล้ว จึงค่อยตอบ เพราะคำาหลังกับคำาก่อน หรือคำาก่อน
กับคำาหลังของท่านไม่ตรงกัน อัคคิเวสสนะ ท่านจะสำาคัญ
ความข้อน้ันวา่อย่างไร ทา่นกลา่วอย่างนีว้า่ เวทนาเปน็อตัตา
ของเรา … สัญญาเป็นอัตตาของเรา … สังขารทั้งหลายเป็น
อตัตาของเรา … วญิญาณเปน็อตัตาของเรา อำานาจของทา่น 
เป็นไปในวิญญาณน้ันว่า ขอวิญญาณของเราจงเป็นอย่างน้ีเถิด  
อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย อย่างนี้หรือ.

ข้อนี้เป็นไปไม่ได้เลย ท่านพระโคดมผู้เจริญ.

อัคคิเวสสนะ ท่านจงทำาไว้ในใจเถิด ครั้นทำาไว้ใน
ใจแล้ว จึงค่อยตอบ เพราะคำาหลังกับคำาก่อน หรือคำาก่อน
กับคำาหลังของท่านไม่ตรงกัน อัคคิเวสสนะ ท่านจะสำาคัญ
ความข้อนั้นว่าอย่างไร รูป เวทนา สัญญา สังขารทั้งหลาย 
และวิญญาณ เที่ยงหรือไม่เที่ยง.

ไม่เที่ยง ท่านพระโคดมผู้เจริญ.

อัคคิเวสสนะ ถ้าอย่างน้ัน เราจักสอบถามท่านในข้อน้ี
แหละ ท่านเห็นควรอย่างไร ท่านจงตอบอย่างน้ัน อัคคิเวสสนะ  
ท่านจะสำาคัญความข้อนั้นว่าอย่างไร อำานาจของพระราชา 
มหากษัตริย์ผู้ได้มุรธาภิเษกแล้ว เช่น พระเจ้าปเสนทิโกศล 
หรือพระเจ้าอชาตศัตรูเวเทหิบุตรแห่งมคธ มีอำานาจท่ีจะ
ฆ่าคนท่ีควรฆ่า ริบทรัพย์คนที่ควรริบทรัพย์ เนรเทศคนท่ี
ควรเนรเทศ ซึ่งสามารถกระทำาได้ในพระราชอาณาเขตของ
พระองค์ใช่ไหม.

ท่านพระโคดมผู้เจริญ อํานาจของพระราชามหากษัตริย์ผู้ได้
มุรธาภิเษกแล้ว เช่น พระเจ้าปเสนทิโกศล หรือพระเจ้าอชาตศัตรูเวเทหิบุตร 
แห่งมคธ มีอํานาจท่ีจะฆ่าคนที่ควรฆ่า ริบทรัพย์คนที่ควรริบทรัพย์ 
เนรเทศคนที่ควรเนรเทศ ซ่ึงสามารถกระทําได้ในพระราชอาณาเขต
ของพระองค์ แม้แต่อํานาจของหมู่คณะผู้ปกครองเหล่านี้ คือ เจ้าวัชชี  
เจ้ามัลละ ก็มีอํานาจท่ีจะฆ่าคนที่ควรฆ่า ริบทรัพย์คนที่ควรริบทรัพย์ 
เนรเทศคนที่ควรเนรเทศ ซึ่งสามารถกระทําได้้ในแว่นแคว้นของตนๆ 
ทาํไมพระราชามหากษตัรยิผ์ูไ้ดมุ้รธาภเิษกแลว้ เช่น พระเจ้าปเสนทโิกศล 
หรอืพระเจา้อชาตศตัรูเวเทหิบุตรแห่งมคธ จะไม่มีอํานาจเล่า อํานาจเช่นน้ัน 
ของพระราชามหากษัตริย์ผู้ได้มุรธาภิเษกแล้วนั้น ต้องเป็นไปได้ด้วย  
และควรจะเป็นไปได้ด้วย.

อัคคิเวสสนะ ท่านจะสำาคัญความข้อนั้นว่าอย่างไร 
ข้อที่ท่านกล่าวว่า รูปเป็นอัตตาของเรา อำานาจของท่าน 
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สัพเพ ธัมมำ อนัตตำ (นัยที่ ๒)

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๖๘/๕๗๖.

ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุที่ตถาคตจะบังเกิดข้ึน
ก็ตาม จะไม่บงัเกิดข้ึนกต็าม ธาตนุัน้ยอ่มตัง้อยูแ่ลว้นัน่เทยีว  
คือ ควำมตั้งอยู่ตำมธรรมดำ (ธมฺมฏฺิตตา) ควำมเป็นกฎ
ตำยตวัตำมธรรมดำ (ธมมฺนิยามตา) ควำมทีสั่งขำรทัง้หลำย 
ท้ังปวงไม่เท่ียง (สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา) ตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะ  
ย่อมถึงพร้อมเฉพาะ ซ่ึงธาตุน้ัน คร้ันรู้พร้อมเฉพาะแล้ว  
ถึงพร้อมเฉพาะแล้ว ย่อมบอก ย่อมแสดง ย่อมบัญญัติ  
ย่อมตั้งขึ้นไว้ ย่อมเปิดเผย ย่อมจำาแนกแจกแจง ย่อมทำาให้
เข้าใจได้ง่ายว่า1 สังขำรทั้งหลำยทั้งปวงไม่เที่ยง.

ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุที่ตถาคตจะบังเกิดข้ึน
ก็ตาม จะไม่บงัเกิดข้ึนกต็าม ธาตนุัน้ยอ่มตัง้อยูแ่ลว้นัน่เทยีว  
คือ ควำมตั้งอยู่ตำมธรรมดำ ควำมเป็นกฎตำยตัวตำม
ธรรมดำ ควำมท่ีสังขำรทั้งหลำยทั้งปวงเป็นทุกข์ (สพฺเพ  

สงขฺารา ทกุขฺา) ตถาคตยอ่มรูพ้รอ้มเฉพาะ ยอ่มถงึพรอ้มเฉพาะ  
ซ่ึงธาตุน้ัน คร้ันรู้พร้อมเฉพาะแล้ว ถึงพร้อมเฉพาะแล้ว  
ยอ่มบอก ยอ่มแสดง ยอ่มบัญญติั ยอ่มต้ังข้ึนไว ้ยอ่มเปดิเผย  
ย่อมจำาแนกแจกแจง ยอ่มทำาใหเ้ขา้ใจได้งา่ยวา่ สังขำรท้ังหลำย 
ท้ังปวงเป็นทุกข์.

๑. ประโยคน้ี มาจากคําบาลีท่ีว่า อุตฺตานีกโรติ ซ่ึงมีสํานวนแปลอย่างอ่ืนอีก เช่น  
ทําให้เป็นเหมือนการหงายของท่ีควํ่า. -ผู้รวบรวม

10๒ 
ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า.

สิ่งนั้นเป็นทุกข์ ท่านพระโคดมผู้เจริญ.

ก็ส่ิงใดไม่เท่ียง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ควรแล้วหรือท่ีจะตามเห็นส่ิงน้ันว่า น่ันของเรา (เอต มม)  
นัน่เปน็เรา (เอโสหมสมิฺ) นัน่เปน็ตวัตนของเรา (เอโส เม อตตฺา).

ข้อนั้นไม่ควรเลย ท่านพระโคดมผู้เจริญ.

อัคคิเวสสนะ ท่านจะสำาคัญความข้อนั้นว่าอย่างไร 
ผู้ใดติดทุกข์ เข้าถึงทุกข์ กล้ำากลืนทุกข์อยู่แล้ว แต่ก็ยังตาม
เห็นทุกข์ว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเรา
ดงันี ้ผู้นัน้จะกำาหนดรูท้กุขไ์ดเ้อง หรือจะทำาทกุขใ์ห้สิน้ไปได้  
มีอยู่บ้างไหม.

จะพึงมีได้อย่างไร ข้อนี้มีไม่ได้เลย ท่านพระโคดมผู้เจริญ.

อัคคิเวสสนะ ท่านจะสำาคัญความข้อนั้นว่าอย่างไร 
เมื่อเป็นเช่นนี้ ตัวท่านเองก็ติดทุกข์ เข้าถึงทุกข์ กล้ำากลืน
ทุกข์อยู่แล้ว แต่ก็ยังตามเห็นทุกข์ว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา 
นั่นเป็นตัวตนของเรา เป็นอย่างนี้ใช่ไหม.

จะไม่เป็นอย่างน้ันได้อย่างไร ข้อน้ีย่อมเป็นอย่างน้ัน ท่านพระโคดม 

ผู้เจริญ. …
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ธรรมทั้งหลำยทั้งปวง  
อันใครๆ ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๖๒/๙๖.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อภิกษุละได้แล้ว 
ย่อมละอวิชชาได้ วิชชาย่อมเกิดขึ้น มีอยู่หรือไม่หนอ พระเจ้าข้า. 

ภิกษ ุ ธรรมอย่างหน่ึง ซ่ึงเมือ่ภิกษุละได้แลว้ ยอ่มละ
อวิชชาได้ วิชชาย่อมเกิดขึ้นมีอยู่.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อภิกษุละได้แล้ว 
ย่อมละอวิชชาได้ วิชชาย่อมเกิดขึ้นเป็นอย่างไร พระเจ้าข้า.

ภกิษ ุธรรมอยำ่งหนึง่ คอื อวชิชำแล ซึง่เมือ่ภกิษุ
ละได้แล้ว ย่อมละอวิชชำได้ วิชชำย่อมเกิดขึ้น. 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็เมื่อภิกษุรู้อยู่อย่างไร เห็นอยู่อย่างไร  
จึงละอวิชชาได้ วิชชาจึงจะเกิดขึ้น พระเจ้าข้า.

ภิกษุ ภิกษุในกรณีน้ีได้สดับว่า ธรรมทั้งหลำย 
ท้ังปวงอันใครๆ ไม่ควรยึดม่ันถือม่ัน (สพฺเพ ธมฺมา นาลำ อภินิเวสาย)  
ครั้นเธอได้สดับว่า ธรรมท้ังหลายท้ังปวงอันใครๆ ไม่ควร 
ยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้แล้ว เธอนั้นย่อมรู้ยิ่งซึ่งธรรมทั้งปวง  
คร้ันรู้ย่ิงซึ่งธรรมท้ังปวงแล้ว ย่อมรอบรู้ซ่ึงธรรมทั้งปวง 
ครั้นรอบรู้ซึ่งธรรมท้ังปวงแล้ว ย่อมเห็นนิมิตของส่ิงท้ังปวง
โดยประการอื่น คือ ย่อมเห็นจักษุโดยประการอื่น ย่อมเห็น
รูปโดยประการอ่ืน ย่อมเห็นจักษุวิญญาณโดยประการอื่น  

10๓ ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุที่ตถาคตจะบังเกิดข้ึน
ก็ตาม จะไมบ่งัเกดิข้ึนกต็าม ธาตนุัน้ยอ่มตัง้อยูแ่ลว้นัน่เทียว  
คือ ควำมต้ังอยู่ตำมธรรมดำ ควำมเป็นกฎตำยตัวตำม
ธรรมดำ ควำมท่ีธรรมท้ังหลำยท้ังปวงเป็นอนัตตำ (สพฺเพ 

ธมฺมา อนตฺตา) ตถาคตยอ่มรูพ้ร้อมเฉพาะ ยอ่มถงึพร้อมเฉพาะ  
ซ่ึงธาตุน้ัน คร้ันรู้พร้อมเฉพาะแล้ว ถึงพร้อมเฉพาะแล้ว ย่อมบอก  
ย่อมแสดง ย่อมบัญญัติ ย่อมตั้งขึ้นไว้ ย่อมเปิดเผย ย่อม
จำาแนกแจกแจง ย่อมทำาให้เข้าใจได้ง่ายว่า ธรรมท้ังหลำย
ท้ังปวงเป็นอนัตตำ.

(อกีสตูรหน่ึง -บาลี นทิาน. สํ. ๑๖/๓๐/๖๑. ไดต้รสัวา่ เพราะเหต ุ

ทีต่ถาคตจะบงัเกดิขึน้กต็าม จะไมบ่งัเกดิขึน้กต็าม ธาตนัุน้ยอ่มต้ังอยูแ่ลว้

นั่นเทียว คือ คว�มตั้งอยู่ต�มธรรมด� (ธมฺมฏฺิตตา) คว�มเป็นกฎ

ต�ยตวัต�มธรรมด� (ธมฺมนยิามตา) คว�มทีเ่มือ่มสีิง่นีส้ิง่นีเ้ปน็ปจัจยั 

สิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น (อิทปฺปจฺจยตา) ซ่ึงธรรมะในพระสูตรนี้ พระองค์

ตรัสหมายถึงปฏิจจสมุปบาท และมีการลงรายละเอียดในแต่ละคู่อาการ 

โดยเริ่มจาก เพราะมีชาติเป็นปัจจัย จึงมีชรามรณะ ไปจนถึง เพราะมี 

อวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขารทั้งหลาย ผู้อ่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่

เนือ้ความเตม็ของพระสตูร หรอื หนงัสอืพุทธวจน-หมวดธรรม ฉบบัที ่๑4  

ตถาคต หน้า ๒๐. -ผู้รวบรวม)
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อัตตำมี หรือ อัตตำไม่มี
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๔๘๖/๘๐๑.

ปริพพาชกวัจฉโคตรเข้าไปทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า อัตตามีหรือ  
ทรงน่ิงเสีย ทูลถามว่า อัตตาไม่มีหรือ ก็ทรงนิ่งเสีย ปริพพาชกนั้นได้
ลุกหลีกไป ท่านอานนท์กราบทูลถามถึงเหตุที่ทรงนิ่งเสีย พระองค์ได้
ตรัสตอบดังนี้ว่า.

อานนท์ เม่ือเราถูกวัจฉโคตรปริพพาชกถามว่า 
อตัตามหีรอื (อตฺถตฺตาติ) ถา้ตอบวา่ อัตตาม ีกจ็ะไปตรงกนักบั  
ความเชือ่ของสมณพราหมณบ์างพวกทีเ่ปน็สสัสตทฏิฐ ิ เม่ือ
ถูกถามว่า อัตตาไม่มีหรือ (นตฺถตฺตาติ) ถ้าตอบว่า อัตตาไม่มี 
ก็จะไปตรงกันกับความเช่ือของสมณพราหมณ์บางพวก 
ที่เป็นอุจเฉททิฏฐิเข้าอีก.

อานนท์ ถ้าตอบว่า อัตตามี มันจะเป็นการอนุโลม
เพือ่ใหเ้กดิญาณวา่ ธรรมทัง้หลายทัง้ปวงเปน็อนตัตา (สพเฺพ 

ธมฺมา อนตฺตา) ดังนี้บ้างไหม.

ข้อนั้นหาไม่ได้ พระเจ้าข้า.

อานนท์ ถ้าตอบว่า อัตตาไม่มี ก็จะทำาให้วัจฉโคตร 
ปริพพาชกผู้หลงใหลอยู่แล้ว ถึงความงงงวยหนักย่ิงข้ึนไปอีกว่า  
เม่ือก่อนอัตตาของเราได้มีแล้วแน่นอน แต่ตอนน้ีกลายเป็นว่า 
อัตตาน้ันไม่มี ดังน้ี.

104 
ย่อมเห็นจักษุสัมผัสโดยประการอื่น ย่อมเห็นสุขเวทนา 
ทุกขเวทนา หรอือทกุขมสขุเวทนา ทีเ่กดิขึน้เพราะจกัษสุมัผสั
เป็นปัจจัย โดยประการอื่น.

ย่อมเห็นโสตะ … เสียง … โสตวิญญาณ … โสตสัมผัส  
… สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึน
เพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัย โดยประการอ่ืน.

ย่อมเห็นฆานะ … กล่ิน … ฆานวิญญาณ … ฆานสัมผัส  
… สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึน 
เพราะฆานสัมผัสเป็นปัจจัย โดยประการอ่ืน.

ย่อมเห็นชิวหา … รส … ชิวหาวิญญาณ … ชิวหาสัมผัส  
… สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึน
เพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย โดยประการอ่ืน.

ย่อมเห็นกาย … โผฏฐัพพะ … กายวิญญาณ … กายสัมผัส  
… สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึน
เพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัย โดยประการอ่ืน.

ย่อมเห็นมโนโดยประการอ่ืน ย่อมเห็นธรรมโดย 
ประการอ่ืน ย่อมเห็นมโนวิญญาณโดยประการอ่ืน ย่อมเห็น
มโนสัมผัสโดยประการอ่ืน ย่อมเห็นสุขเวทนา ทุกขเวทนา 
หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย 
โดยประการอ่ืน.

ภิกษุ เมื่อภิกษุรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้แล จึงละ
อวิชชาได้ วิชชาจึงจะเกิดขึ้น.
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ย่อมดับดังนี้ ญาณในข้อนี้ ย่อมมีแก่อริยสาวกนั้น โดยไม่
ต้องเชื่อตามผู้อื่น กัจจานะ สัมมาทิฏฐิ ย่อมมีได้ด้วยเหตุ
เพียงเท่านี้แล.

กัจจานะ คำากล่าวท่ียืนยันลงไปด้วยทิฏฐิว่า ส่ิงท้ังปวง 
มอียู ่(สพพฺมตถฺตี)ิ ดงันี ้นีเ้ปน็สว่นสดุทีห่นึง่ คำากลา่วทีย่นืยนั 
ลงไปด้วยทิฏฐิว่า ส่ิงท้ังปวงไม่มีอยู่ (สพฺพ นตฺถีติ) ดังน้ี  
น้ีเป็นส่วนสุดที่สอง.

กัจจานะ ตถำคตย่อมแสดงธรรมโดยสำยกลำง 
ไม่เข้ำไปหำส่วนสุดทั้งสองนั้น คือตถาคตย่อมแสดงดังนี้
ว่า เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขารท้ังหลาย เพราะมี
สงัขารเปน็ปจัจยั จงึมวีญิญาณ เพราะมวีญิญาณเปน็ปจัจยั 
จึงมีนามรูป เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ  
เพราะมีสฬายตนะเปน็ปจัจยั จงึมผีสัสะ เพราะมผีสัสะเปน็
ปัจจัย จึงมีเวทนา เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา 
เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะมีอุปาทาน
เปน็ปจัจัย จึงมีภพ เพราะมภีพเปน็ปัจจยั จงึมชีาติ เพราะ
มีชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัส 
อุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วน ความเกิดข้ึนพร้อม
แห่งกองทุกข์ท้ังส้ินน้ี ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้. 

อัตถิตำและนัตถิตำ
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๒๑/๔๓.

ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ทีก่ลา่วกนัวา่ สมัมาทฏิฐ ิสัมมาทฏิฐ ิดังน้ี  

อันว่าสัมมาทิฏฐิ ย่อมมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไร พระเจ้าข้า.

กัจจานะ สัตว์โลกน้ี อำศัยแล้วซ่ึง ส่วนสุดท้ังสอง 
โดยมำก คือส่วนสุดว่า อัตถิตำ (ความมี) และส่วนสุดว่า นัตถิตำ  
(ความไม่มี).

กัจจานะ ส่วนสุดว่า นัตถิตำ ย่อมไม่มีแก่บุคคล 
ผู้เห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริง ซึ่งธรรมคือ 
เหตุให้เกิดขึ้นแห่งโลก.

กัจจานะ ส่วนสุดว่า อัตถิตำ ย่อมไม่มีแก่บุคคล
ผู้เห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริง ซึ่งธรรมคือ 
ความดับไม่เหลือแห่งโลก.

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

10๕ 
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เหตุให้ไม่ปรินิพพำนในทิฏฐธรรม
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๒๘/๑๗๘.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัย ที่ทําให้สัตว์ 
บางพวกในโลกน้ี ไมป่รนิิพพานในทฏิฐธรรม และอะไรเปน็เหตเุปน็ปจัจยั  
ที่ทําให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ ปรินิพพานในทิฏฐธรรม.

จอมเทพ รูปทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยตา อันน่า
ปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลักษณะน่ารัก เป็นที่เข้าไป
ตั้งอาศัยแห่งความใคร่ เป็นที่ต้ังแห่งความกำาหนัดมีอยู่  
ถา้หากวา่ ภกิษยุอ่มเพลดิเพลนิ พร่ำาถงึ สยบมวัเมาซ่ึงรปูนัน้  
เมื่อภิกษุนั้นเพลิดเพลิน พร่�ำถึง สยบมัวเมำซ่ึงรูปนั้นอยู่ 
วิญญำณอันอำศัยรูปนั้น ยึดมั่นรูปนั้นย่อมม ี(ต อภินนฺทโต 

อภิวทโต อชฺโฌสาย ติฏฺโต ต นิสฺสิต วิญฺญาณ โหติ ตทุปาทาน) จอมเทพ 
ภิกษุผู้มีอุปำทำน (ความยึดมั่น) ย่อมไม่ปรินิพพำน.

จอมเทพ เสียงทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยหู อันน่า 
ปรารถนา นา่รกัใคร ่นา่พอใจ มลีกัษณะนา่รัก … เมือ่ภกิษนุัน้ 
เพลิดเพลิน พร่�ำถึง สยบมัวเมำซึ่งเสียงนั้นอยู่ วิญญำณ
อันอำศัยเสียงนั้น ยึดมั่นเสียงนั้นย่อมมี จอมเทพ ภิกษุ
ผู้มีอุปำทำน ย่อมไม่ปรินิพพำน.

10๖ 
เพราะความจางคลายดบัไปโดยไมเ่หลอืแหง่อวชิชา

นั้น นั่นเทียว จึงมีความดับแห่งสังขาร เพราะมีความดับ
แห่งสังขาร จึงมีความดับแห่งวิญญาณ เพราะมีความดับ
แห่งวิญญาณ จึงมีความดับแห่งนามรูป เพราะมีความดับ
แห่งนามรูป จึงมีความดับแห่งสฬายตนะ เพราะมีความ
ดับแห่งสฬายตนะ จึงมีความดับแห่งผัสสะ เพราะมีความ
ดับแห่งผัสสะ จึงมีความดับแห่งเวทนา เพราะมีความดับ
แหง่เวทนา จงึมคีวามดบัแห่งตณัหา เพราะมคีวามดับแหง่
ตัณหา จึงมีความดับแห่งอุปาทาน เพราะมีความดับแห่ง
อุปาทาน จึงมีความดับแห่งภพ เพราะมีความดับแห่งภพ  
จึงมีความดับแห่งชาติ เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแล  
ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัสอุปายาสะท้ังหลาย  
จึงดับสิ้น ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วย
อาการอย่างนี้ ดังนี้แล.
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จอมเทพ นี้เป็นเหตุ นี้เป็นปัจจัย ท่ีท�ำให้สัตว์ 

บำงพวกในโลกนี้ ไม่ปรินิพพำนในทิฏฐธรรม.

จอมเทพ รูปท้ังหลายท่ีจะรับรู้ได้ด้วยตา อันน่า

ปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลักษณะน่ารัก เป็นท่ีเข้าไป

ต้ังอาศัยแห่งความใคร่ เป็นท่ีต้ังแห่งความกำาหนัดมีอยู่  

ถ้าหากว่า ภิกษุย่อมไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่ำาถึง ไม่สยบมัวเมา 

ซ่ึงรูปน้ัน เม่ือภิกษุน้ันไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่�ำถึง ไม่สยบมัวเมำ

ซ่ึงรูปน้ันอยู่ วิญญำณอันอำศัยรูปน้ัน ยึดม่ันรูปน้ันย่อมไม่มี  

(ต อนภินนฺทโต อนภิวทโต อนชฺโฌสาย ติฏฺโต น ต นิสฺสิต วิญฺญาณ โหติ  

น ตทุปาทาน) จอมเทพ ภิกษุผู้ไม่มีอุปำทำน (ความยึดม่ัน)  

ย่อมปรินิพพำน.

จอมเทพ เสียงทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยหู อันน่า

ปรารถนา นา่รกัใคร ่นา่พอใจ มลีกัษณะนา่รัก … เมือ่ภกิษนุัน้ 

ไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่�ำถึง ไม่สยบมัวเมำซึ่งเสียงนั้นอยู่  

วิญญำณอันอำศัยเสียงนั้น ยึดมั่นเสียงนั้นย่อมไม่ม ี  

จอมเทพ ภิกษุผู้ไม่มีอุปำทำน ย่อมปรินิพพำน.

จอมเทพ กล่ินทัง้หลายทีจ่ะรับรู้ไดด้ว้ยจมูก อันนา่
ปรารถนา นา่รกัใคร ่นา่พอใจ มลีกัษณะนา่รัก … เม่ือภกิษนุัน้ 
เพลิดเพลิน พร่�ำถึง สยบมัวเมำซึ่งกลิ่นนั้นอยู่ วิญญำณ
อันอำศัยกลิ่นนั้น ยึดมั่นกลิ่นนั้นย่อมมี จอมเทพ ภิกษุ
ผู้มีอุปำทำน ย่อมไม่ปรินิพพำน.

จอมเทพ รสทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยลิ้น อันน่า
ปรารถนา นา่รกัใคร ่นา่พอใจ มลีกัษณะนา่รกั … เม่ือภกิษนุัน้ 
เพลิดเพลิน พร่�ำถึง สยบมัวเมำซึ่งรสนั้นอยู่ วิญญำณ
อันอำศัยรสนั้น ยึดม่ันรสนั้นย่อมมี จอมเทพ ภิกษุ 
ผู้มีอุปำทำน ย่อมไม่ปรินิพพำน.

จอมเทพ โผฏฐัพพะทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยกาย 
อนัน่าปรารถนา นา่รกัใคร่ นา่พอใจ มีลกัษณะนา่รกั … เมือ่
ภกิษนุัน้เพลิดเพลิน พร่�ำถงึ สยบมวัเมำซึง่โผฏฐพัพะนัน้อยู ่ 
วิญญำณอันอำศัยโผฏฐัพพะน้ัน ยึดม่ันโผฏฐัพพะน้ันย่อมมี  
จอมเทพ ภิกษุผู้มีอุปำทำน ย่อมไม่ปรินิพพำน.

จอมเทพ ธรรมทัง้หลายทีจ่ะรบัรูไ้ดด้ว้ยมโน อันน่า
ปรารถนา นา่รกัใคร ่นา่พอใจ มลีกัษณะนา่รัก … เม่ือภกิษนุัน้ 
เพลิดเพลิน พร่�ำถึง สยบมัวเมำซึ่งธรรมนั้นอยู่ วิญญำณ
อนัอำศยัธรรมนัน้ ยดึม่ันธรรมนัน้ยอ่มมี จอมเทพ ภกิษุ
ผู้มีอุปำทำน ย่อมไม่ปรินิพพำน.
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จอมเทพ กล่ินทัง้หลายทีจ่ะรับรู้ไดด้ว้ยจมกู อันนา่
ปรารถนา นา่รกัใคร ่นา่พอใจ มลีกัษณะนา่รัก … เม่ือภกิษนุัน้ 
ไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่�ำถึง ไม่สยบมัวเมำซึ่งกลิ่นน้ันอยู่  
วิญญำณอันอำศัยกลิ่นนั้น ยึดม่ันกลิ่นนั้นย่อมไม่ม ี  
จอมเทพ ภิกษุผู้ไม่มีอุปำทำน ย่อมปรินิพพำน.

จอมเทพ รสทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยลิ้น อันน่า
ปรารถนา นา่รกัใคร ่นา่พอใจ มลีกัษณะนา่รกั … เม่ือภกิษนุัน้ 
ไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่�ำถึง ไม่สยบมัวเมำซึ่งรสนั้นอยู่ 
วญิญำณอันอำศยัรสน้ัน ยึดม่ันรสนัน้ยอ่มไม่มี จอมเทพ  
ภิกษุผู้ไม่มีอุปำทำน ย่อมปรินิพพำน.

จอมเทพ โผฏฐัพพะทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยกาย 
อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลักษณะน่ารัก … 
เมื่อภิกษุนั้นไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่�ำถึง ไม่สยบมัวเมำซ่ึง
โผฏฐัพพะนัน้อยู่ วิญญำณอันอำศัยโผฏฐัพพะนั้น ยึดมั่น
โผฏฐัพพะนั้นย่อมไม่มี จอมเทพ ภิกษุผู้ไม่มีอุปำทำน 
ย่อมปรินิพพำน.

จอมเทพ ธรรมทัง้หลายทีจ่ะรบัรูไ้ดด้ว้ยมโน อันน่า
ปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลักษณะน่ารัก เป็นที่เข้าไป 
ตั้งอาศัยแห่งความใคร่ เป็นที่ตั้งแห่งความกำาหนัดมีอยู่  

ถ้าหากวา่ ภกิษยุ่อมไม่เพลดิเพลนิ ไมพ่ร่ำาถงึ ไมส่ยบมวัเมา
ซึง่ธรรมน้ัน เมือ่ภกิษนุัน้ไมเ่พลดิเพลนิ ไมพ่ร่�ำถงึ ไมส่ยบ
มัวเมำซึ่งธรรมนั้นอยู่ วิญญำณอันอำศัยธรรมนั้น ยึดมั่น 
ธรรมนั้นย่อมไม่มี  จอมเทพ ภิกษุผู้ไม่มีอุปำทำน  
ย่อมปรินิพพำน.

จอมเทพ นี้เป็นเหตุ นี้เป็นปัจจัย ที่ท�ำให้สัตว์ 
บำงพวกในโลกนี้ ปรินิพพำนในทิฏฐธรรม.



291290

เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณ

 
เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณพุทธวจน - หมวดธรรม 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ อะไรเป็นปฏิสรณะของวิมุตติ.

พราหมณ์ นิพพำน เป็นปฏิสรณะของวิมุตต.ิ

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ อะไรเป็นปฏิสรณะของนิพพาน.

พราหมณ์ ท่านได้ล่วงเลยปัญหาไปเสียแล้ว ท่าน
ไม่อาจถือเอาท่ีสุดแห่งปัญหาได้ เพรำะว่ำพรหมจรรย์ 
อันบุคคลประพฤติกันอยู่นั้น มีนิพพำนเป็นที่หยั่งลง  
มีนิพพำนเป็นเบื้องหน้ำ มีนิพพำนเป็นที่สุด

พรหมจรรย์ มีนิพพำนเป็นที่สุด
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๘๘/๙๖๘.

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ อินทรีย์ ๕ อย่างเหล่าน้ีมีวิสัยต่างกัน  

มีโคจรต่างกัน ไม่เสวยโคจรและวิสัยของกันและกัน อินทรีย์ ๕ อย่าง คือ 

อินทรีย์คือตา อินทรีย์คือหู อินทรีย์คือจมูก อินทรีย์คือล้ิน อินทรีย์คือกาย 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ อะไรเป็นปฏิสรณะ (ท่ียึดเหน่ียว, ท่ีแล่นไปสู่) 

ของอินทรีย์เหล่าน้ัน อะไรย่อมเสวยซ่ึงโคจรและวิสัย ของอินทรีย์เหล่าน้ัน.

พราหมณ์ อินทรีย์ ๕ อย่างเหล่านี้มีวิสัยต่างกัน  
มีโคจรต่างกนั ไมเ่สวยโคจรและวสิยัของกนัและกนั อินทรีย์ 
๕ อย่าง คือ อินทรีย์คือตา อินทรีย์คือหู อินทรีย์คือจมูก 
อนิทรย์ีคอืลิน้ อนิทรยีค์อืกาย พราหมณ ์ เหลา่น้ีแลอินทรีย์ 
๕ อย่าง อันมีวิสัยต่างกัน มีโคจรต่างกัน ไม่เสวยโคจรและ 
วิสัยของกันและกัน มโน เป็นปฏิสรณะ (ท่ียึดเหน่ียว, ท่ีแล่นไปสู่)  

ของอินทรยีเ์หลำ่น้ัน มโน ยอ่มเสวยซ่ึงโคจรและวสิยัของ
อินทรีย์เหล่ำนั้น.

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ อะไรเป็นปฏิสรณะของมโน.

พราหมณ์ สติ เป็นปฏิสรณะของมโน.

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ อะไรเป็นปฏิสรณะของสติ. 

พราหมณ์ วิมุตติ เป็นปฏิสรณะของสต.ิ

107 



293292
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : จิต มโน วิญญาณพุทธวจน - หมวดธรรม 

ธรรมทั้งหลายทั้งปวง มีผัสสะ เป็นเหตุเกิด. 
ธรรมทั้งหลายทั้งปวง มีเวทนา เป็นที่ประชุมลง.
ธรรมทั้งหลายทั้งปวง มีสมาธิ เป็นประมุข.
ธรรมทั้งหลายทั้งปวง มีสติ เป็นอธิบดี. 
ธรรมทั้งหลายทั้งปวง มีปัญญา เป็นอันดับสูงสุด.
ธรรมทั้งหลายทั้งปวง มีวิมุตติ เป็นแก่น. 
ธรรมทั้งหลายทั้งปวง มีอมตะ เป็นที่หยั่งลง.
ธรรมทั้งหลายทั้งปวง มีนิพพาน เป็นที่สุด. 
ภกิษุท้ังหลาย พวกเธอถูกถามอยา่งนีแ้ลว้ พงึตอบ

แก่ปริพพาชกอัญญเดียรถีย์เหล่านั้น อย่างนี้แล.

ธรรมหลำยทั้งปวง  
มีนิพพำนเป็นที่สุด

-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๑๑๓/๕๘.

ภิกษุท้ังหลาย ถ้าปริพพาชกเดียรถีย์เหล่าอ่ืน จะถาม 
อย่างนี้ว่า “อาวุโส ธรรมทั้งหลายทั้งปวง (สพฺเพ ธมฺมา)  
มีอะไรเป็นมูล (มูลก) ธรรมทั้งหลายท้ังปวง มีอะไรเป็น
แดนเกดิ (สมภฺว) ธรรมทัง้หลายทัง้ปวง มอีะไรเปน็เหตุเกดิ  

(สมุทย) ธรรมท้ังหลายท้ังปวง มีอะไรเป็นท่ีประชุมลง (สโมสรณ)  

ธรรมท้ังหลายท้ังปวง มีอะไรเป็นประมุข (ปมุข) ธรรมท้ังหลาย 
ทั้งปวง มีอะไรเป็นอธิบด ี(อธิปเตยฺย) ธรรมทั้งหลายทั้งปวง 
มอีะไรเปน็อนัดบัสงูสดุ (อตฺุตร) ธรรมทัง้หลายทัง้ปวงมอีะไร
เป็นแก่น (สาร) ธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีอะไรเป็นท่ีหยั่งลง 

(โอคธ) ธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีอะไรเป็นที่สุด (ปริโยสาน)” 
ดังนี้. 

ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอถูกถามอยา่งนีแ้ลว้ พงึตอบ
แกป่รพิพาชกเดยีรถยีอ์ืน่เหลา่นัน้อยา่งนีว้า่ อาวโุสทัง้หลาย

ธรรมทัง้หลายทัง้ปวง มฉีนัทะ เปน็มลู (ฉนทฺมลูกา). 
1 

ธรรมทั้งหลายทั้งปวง มีมนสิการ เป็นแดนเกิด. 

๑. ดูเพ่ิมเติมเก่ียวกับส่ิงท่ีมีฉันทะเป็นมูลได้ท่ีหน้า 226. -ผู้รวบรวม.
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ขอนอบน้อมแด่

ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ 
พระองค์นั้นด้วยเศียรเกล้า

(สาวกตถาคต)
คณะงานธัมมะ วัดนาปาพง

(กลุ่มอาสาสมัครพุทธวจน-หมวดธรรม)



มูลนิธิพุทธโฆษณ์ 

มูลนิธิแห่งมหาชนชาวพุทธ ผู้ซึ่งชัดเจน และมั่นคงในพุทธวจน

 เริม่จากชาวพุทธกลุม่เลก็ๆ กลุ่มหนึง่ ได้มีโอกาสมาฟังธรรมบรรยายจาก
ท่านพระอาจารย์คกึฤทธิ ์โสตฺถิผโล ทีเ่น้นการน�าพุทธวจน (ธรรมวินยัจากพทุธโอษฐ์
ทีพ่ระพทุธองค์ทรงยนืยนัว่าทรงตรัสไว้ดแีล้ว บรสิทุธิบ์รบิรูณ์สิน้เชิง ทัง้เนือ้ ความและ
พยญัชนะ) มาใช้ในการถ่ายทอดบอกสอน ซึง่เป็นรปูแบบการแสดงธรรมท่ีตรงตาม
พุทธบัญญัติตามที่ ทรงรับสั่งแก่พระอรหันต์ ๖๐ รูปแรกที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน
ในการประกาศพระสัทธรรม และเป็นลักษณะเฉพาะทีภ่กิษใุนครัง้พุทธกาลใช้เป็น
มาตรฐานเดยีว

 หลกัพทุธวจนนี ้ได้เข้ามาตอบค�าถาม ต่อความลงัเลสงสยั ได้เข้ามาสร้าง
ความชัดเจน ต่อความพร่าเลือนสับสน ในข้อธรรมต่างๆ ที่มีอยู่ในสังคมชาวพุทธ
ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นผลจากสาเหตุเดียวคือ การไม่ใช้ค�าของพระพุทธเจ้าเป็นตัวตั้งต้น
ในการศกึษาเล่าเรยีน

 ด้วยศรทัธาอย่างไม่หวัน่ไหวต่อองค์สมัมาสมัพทุธะ ในฐานะพระศาสดา
ท่านพระอาจารย์คกึฤทธิ ์ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่า “อาตมาไม่มคี�าสอนของตัวเอง” 
และใช้เวลาที่มีอยู่  ไปกับการรับสนองพุทธประสงค์  ด้วยการโฆษณาพุทธวจน
เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม และความประสานเป็นหนึ่งเดียวของชาวพุทธ

 เมือ่กลบัมาใช้หลกัพทุธวจน เหมอืนทีเ่คยเป็นในครัง้พทุธกาล สิง่ทีเ่กดิขึน้
คือ ความชัดเจนสอดคล้องลงตัว ในความรู้ความเข้าใจ ไม่ว่าในแง่ของหลักธรรม
ตลอดจนมรรควธีิทีต่รง และสามารถน�าไปใช้ปฏบิติัให้เกดิผล รู้เหน็ประจกัษ์ได้จริง
ด้วยตนเองทนัท ี ด้วยเหตนุี ้ชาวพุทธทีเ่หน็คุณค่าในค�าของพระพทุธเจ้าจงึขยายตวั
มากขึ้นเรื่อยๆ เกิดเป็น “กระแสพุทธวจน” ซึ่งเป็นพลังเงียบที่ก�าลังจะกลายเป็น
คลืน่ลกูใหม่ ในการกลบัไปใช้ระบบการเรียนรู้พระสทัธรรม เหมอืนดงัครัง้พทุธกาล

 ด้วยการขยายตัวของกระแสพุทธวจนนี้ สื่อธรรมที่เป็นพุทธวจน ไม่ว่า
จะเป็นหนังสือ หรือซีดี ซึ่งแจกฟรีแก่ญาติโยมเริ่มมีไม่พอเพียงในการแจก ทั้งนี้
เพราะจ�านวนของผู้ที่สนใจเห็นความส�าคัญของพุทธวจน ได้ขยายตัวมากข้ึนอย่าง
รวดเร็ว ประกอบกับว่าท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เคร่งครัดในข้อวัตร
ปฏิบัติที่พระศาสดาบัญญัติไว้  อันเป็นธรรมวินัยที่ออกจากพระโอษฐ์ของตถาคต
โดยตรง  การเผยแผ่พุทธวจนที่ผ่านมา  จึงเป็นไปในลักษณะสันโดษตามมีตามได้
เมื่อมีโยมมาปวารณาเป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์ ได้มาจ�านวนเท่าไหร่ ก็ทยอยแจก
ไปตามท่ีมีเท่าน้ัน เม่ือมีมา กแ็จกไป เม่ือหมด ก็คือหมด

 เนือ่งจากว่า หน้าทีใ่นการด�ารงพระสทัธรรมให้ตัง้มัน่สบืไป ไม่ได้ผกูจ�ากัด
อยู่แต่เพียงพุทธสาวกในฐานะของสงฆ์เท่านั้น ฆราวาสกลุ่มหนึ่งซึ่งเห็นความส�าคัญ
ของพทุธวจน จงึรวมตวักนัเข้ามาช่วยขยายผลในสิง่ทีท่่านพระอาจารย์คกึฤทธิ ์โสตถิฺผโล
ท�าอยูแ่ล้ว นัน่คอื การน�าพทุธวจนมาเผยแพร่โฆษณา โดยพิจารณาตดัสนิใจจดทะเบยีน
จัดตั้งเป็นมูลนิธิอย่างถูกต้องตามกฏหมาย  เพื่อให้การด�าเนินการต่างๆ  ทั้งหมด
อยูใ่นรปูแบบท่ีโปร่งใส เปิดเผย และเปิดกว้างต่อสาธารณชนชาวพทุธทัว่ไป

 ส�าหรับผู้ที่เห็นความส�าคัญของพุทธวจน และมีความประสงค์ที่จะด�ารง
พระสัทธรรมให้ต้ังม่ัน ด้วยวธีิของพระพทุธเจ้า สามารถสนบัสนนุการด�าเนนิการตรงน้ีได้
ด้วยวิธีง่ายๆ นั่นคือ เข้ามาใส่ใจศึกษาพุทธวจน และน�าไปใช้ปฏิบัติด้วยตนเอง
เมื่อรู้ประจักษ์ เห็นได้ด้วยตนแล้ว ว่ามรรควิธีที่ได้จากการท�าความเข้าใจ โดย
ใช้ค�าของพระพุทธเจ้าเป็นตัวตั้งต้นนั้น น�าไปสู่ความเห็นท่ีถูกต้อง ในหลักธรรม
อันสอดคล้องเป็นเหตุเป็นผล  และเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว  กระทั่งได้ผลตามจริง
ท�าให้เกิดมีจิตศรัทธา ในการช่วยเผยแพร่ขยายสื่อพุทธวจน เพียงเท่านี้ คุณก็คือ
หน่ึงหน่วยในขบวน “พุทธโฆษณ์” แล้ว

 นี่คือเจตนารมณ์ของมูลนิธิพุทธโฆษณ์ นั่นคือเป็นมูลนิธิแห่งมหาชน
ชาวพุทธ ซึง่ชดัเจน และม่ันคงในพทุธวจน



ผู้ที่สนใจรับสื่อธรรมที่เป็นพุทธวจน  เพื่อไปใช้ศึกษาส่วนตัว  
หรือน�าไปแจกเป็นธรรมทาน แก่พ่อแม่พี่น้อง ญาติ หรือเพื่อน  

สามารถมารับได้ฟรี ที่วัดนาปาพง  
หรือตามที่พระอาจารย์คึกฤทธิ์ได้รับนิมนต์ไปแสดงธรรมนอกสถานที่

ส�าหรับรายละเอียดกิจธรรมต่างๆ  ภายใต้เครือข่ายพุทธวจนโดยวัดนาปาพง ค้นหา
ข้อมูลได้จาก

www.buddhakos.org  หรือ  www.watnapp.com
 

หากมีความจ�านงที่จะรับไปแจกเป็นธรรมทานในจ�านวนหลายสิบชุด 
ขอความกรุณาแจ้งความจ�านงได้ที่

มูลนิธิพุทธโฆษณ์
ประสานงานและเผยแผ่ : เลขที่ ๒๙/๓ หมู่ที่ ๗ 

ถนนเลียบคลอง ๑๐ ฝั่งตะวันออก
ต�าบลบึงทองหลาง  อ�าเภอล�าลูกกา  จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐

โทรศัพท์ ๐๘ ๒๒๒๒ ๕๗๙๐-๙๔, ๐๘ ๕๐๕๘ ๖๘๘๘, ๐๘ ๑๕๑๓ ๑๖๑๑
โทรสาร ๐ ๒๑๕๙ ๐๕๒๖

เว็บไซต์ : www.buddhakos.org   อีเมล์ : buddhakos@hotmail.com

สนับสนุนการเผยแผ่พุทธวจนได้ที่ 
ชือ่บญัช ี“มลูนธิพิทุธโฆษณ์” ธนาคารไทยพาณชิย์ สาขา คลอง ๑๐ (ธัญบุรี)

ประเภท บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๓๑๘-๒-๔๗๔๖๑-๐

วิธีการโอนเงินจากต่างประเทศ
ยื่นแบบฟอร์ม ค�าขอโอนได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ 
Account name: “Buddhakos Foundation”

SWIFT CODE : SICOTHBK
Branch Number : 318

Siam Commercial Bank PCL, Khlong 10(Thanyaburi) Branch,
33/14 Mu 4 Chuchat Road, Bung Sanun Sub District,
Thanyaburi District, Pathum Thani 12110, Thailand

Saving Account Number : 318-2-47461-0

ขอกราบขอบพระคุณแด่ 
พระอาจารย์คกึฤทธิ ์ โสตฺถผิโล  และคณะสงฆ์วัดนาป่าพง
ที่กรุณาให้ค�าปรึกษาในการจัดท�าหนังสือเล่มนี้ 

ติดตามการเผยแผ่พระธรรมค�าสอนตามหลักพุทธวจน 
โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ได้ที่  

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

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

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

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

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

วิทยุ
• คลื่น ส.ว.พ. FM ๙๑.๐ MHz ทุกวันพระ เวลา ๑๗.๔๐ น. 



บรรณานุกรม
พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ

พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง

หนังสือธรรมโฆษณ์ ชุดจากพระโอษฐ์ 
(ผลงานแปลพุทธวจน โดยท่านพุทธทาสภิกขุในนามกองต�าราคณะธรรมทาน)

ร่วมสนับสนุนการจัดท�าโดย

คณะงานธัมมะ วัดนาปาพง (กลุ่มอาสาสมัครพุทธวจน-หมวดธรรม), 

คณะศิษย์วัดนาปาพง, มูลนิธิพุทธวจน, 

พุทธวจนสถาบันภาคกลาง, พุทธวจนสถาบันภาคเหนือ, 

พุทธวจนสถาบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, พุทธวจนสถาบันภาคตะวันออก, 

พุทธวจนสถาบันภาคใต้, พุทธวจนสถาบันภาคตะวันตก,

กลุ่มศิษย์ตถาคต, กลุ่มสมณะศากยะปุตติยะ, 

กลุ่มชวนม่วนธรรม, กลุ่มละนันทิ, 

กลุ่มพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัทการบินไทย, 

กลุ่มมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 

ชมรมพุทธวจนอุดรธานี,

บจก. สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น, บจก. สยามรักษ์, 

บจก. เซเว่นสเต็ปส์, บจก. ห้างพระจันทร์โอสถ, 

สถานกายภาพบ�าบัด คิดดีคลินิค, 

บจก. ดีเทลส์ โปรดักส์

บรรณำนุกรม

พระไตรปิฎกฉบับสยำมรัฐ

พระไตรปิฎกภำษำไทยฉบับหลวง

โท
รศ

ัพ
ท์ 

๐๘
 ๑

๕๑
๓

 ๑
๖๑

๑,
 

๐๘
 ๔

๐๙
๖ 

๘๔
๓

๐,
 

๐๘
 ๒

๒
๒

๒
 ๕

๗
๙

๐-
๔,

 
๐๘

 ๖
๕๕

๒
 ๒

๔๕
๙

ลง
สะ

พ
าน

คล
อง

 ๑
๐ 

เลี้
ยว

ซ้า
ยค

อส
ะพ

าน

ลง
สะ

พ
าน

คล
อง

 ๑
๐ 

ไป
ยูเ

ทิร
์นแ

รก
มา

แล
้วเ

ลี้ย
วซ

้าย
ก่อ

นข
ึ้นส

ะพ
าน

แน
วท

ิวส
น

วัด
นา
ป่า
พ
ง

แผ
นที่

วัด
นา

ป่า
พง



ผ่านมา ๒,๕๐๐ กว่าปี 
ค�าสอนทางพระพทุธศาสนาเกดิความหลากหลายมากขึน้ 
มสี�านักต่างๆ มากมาย ซึง่แต่ละหมูค่ณะกม็คีวามเหน็ของตน 
หามาตรฐานไม่ได้ แม้จะกล่าวในเรือ่งเดยีวกนั
ทัง้น้ีไม่ใช่เพราะค�าสอนของพระพทุธเจ้าไม่สมบรูณ์ 
แล้วเราควรเชือ่และปฏบิตัติามใคร ?
ลองพจิารณาหาค�าตอบง่ายๆ ได้จาก ๑๐ พระสตูร  
ซ่ึงพระตถาคตทรงเตอืนเอาไว้
แล้วตรัสบอกวธิป้ีองกนัและแก้ไขเหตเุสือ่มแห่งธรรมเหล่านี.้ 
ขอเชิญมาตอบตวัเองกนัเถอะว่า ถงึเวลาแล้วหรอืยงั ? 
ทีพ่ทุธบริษทัจะมมีาตรฐานเพยีงหนึง่เดยีว คอื “พทุธวจน” ธรรมวนิยั
จากองค์พระสงัฆบดิาอนัวญิญชูนพงึปฏบิตัแิละรูต้ามได้เฉพาะตน ดงันี.้

พระสตูรของความส�าคญั
ท่ีชาวพทุธต้องศกึษา
แต่ค�าสอนจากพระพทุธเจ้า
เท่านัน้

๑.	พระองค์ทรงสามารถก�าหนดสมาธ	ิเมือ่จะพดู	ทกุถ้อยค�าจงึไม่ผดิพลาด
-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๕๘/๔๓๐.

อคัคเิวสนะ !  เรานัน้หรอื จ�าเดมิแต่เร่ิมแสดง กระทัง่ค�าสดุท้ายแห่ง
การกล่าวเรือ่งนัน้ๆ ย่อมตัง้ไว้ซึง่จติในสมาธนิมิติอนัเป็นภายในโดยแท้		
ให้จติด�ารงอยู	่ให้จติต้ังมัน่อยู	่กระท�าให้มจีติเป็นเอก ดังเช่นทีค่นทัง้หลาย 
เคยได้ยินว่าเรากระท�าอยูเ่ป็นประจ�า ดงัน้ี.

๑๐ 

อ

๒.	แต่ละค�าพดูเป็นอกาลโิก	คอื	ถกูต้องตรงจรงิไม่จ�ากดักาลเวลา
-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๘๕/๔๕๑.

ภิกษุท้ังหลาย !  พวกเธอทัง้หลายเป็นผูท้ีเ่ราน�าไปแล้วด้วยธรรมนี้ 
อนัเป็นธรรมท่ีบุคคลจะพงึเหน็ได้ด้วยตนเอง	(สนทฺฏิโิก) เป็นธรรมให้
ผลไม่จ�ากดักาล	(อกาลโิก)	 เป็นธรรมทีค่วรเรยีกกนัมาด	ู(เอหปิสสฺโิก)  
ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว	(โอปนยิโก) อันวิญญูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตน	
(ปจจฺตตฺ� เวทติพโฺพ วญิญฺหู)ิ. 

๓.	ค�าพดูท่ีพดูมาท้ังหมดนบัแต่วนัตรสัรู้นัน้	สอดรับไม่ขดัแย้งกนั
-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๒๑/๒๙๓.

ภิกษุทั้งหลาย !  นับตั้งแต่ราตรี ที่ตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมา- 
สัมโพธิญาณ จนกระท่ังถึงราตรีที่ตถาคตปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสส 
นิพพานธาตุ ตลอดเวลาระหว่างนั้น ตถาคตได้กล่าวสอน พร�่าสอน 
แสดงออก ซึง่ถ้อยค�าใด ถ้อยค�าเหล่านัน้ท้ังหมด	 ย่อมเข้ากนัได้โดย
ประการเดยีวทัง้สิน้	ไม่แย้งกนัเป็นประการอืน่เลย.

๔.	ทรงบอกเหตแุห่งความอนัตรธานของค�าสอนเปรยีบด้วยกลองศกึ
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๓๑๑/๖๗๒-๓.

ภกิษทุัง้หลาย !  เรือ่งนีเ้คยมมีาแล้ว กลองศกึของกษตัรย์ิพวกทสารหะ  
เรยีกว่า อานกะ มอียู ่ เมือ่กลองอานกะนี ้มแีผลแตกหรอืล ิพวกกษตัริย์
ทสารหะได้หาเนือ้ไม้อืน่ท�าเป็นลิม่ เสรมิลงในรอยแตกของกลองนัน้ (ทกุ
คราวไป). ภิกษุท้ังหลาย ! เมื่อเชื่อมปะเข้าหลายครั้งหลายคราวเช่นน้ัน
นานเข้ากถ็งึสมยัหนึง่ ซึง่เนือ้ไม้เดมิของตวักลองหมดสิน้ไป เหลอือยูแ่ต่
เนือ้ไม้ทีท่�าเสรมิเข้าใหม่เท่านัน้.

ภกิษทุัง้หลาย !  ฉนัใดกฉ็นันัน้ ในกาลยดืยาวฝ่ายอนาคต จกัมภีกิษุ 
ท้ังหลาย สตุตนัตะเหล่าใด ทีเ่ป็นค�าของตถาคต เป็นข้อความลกึ มคีวามหมายซึง้  
เป็นช้ันโลกตุตระ ว่าเฉพาะด้วยเรือ่งสุญญตา เมือ่มผู้ีน�าสตุตนัตะเหล่านัน้



มากล่าวอยู่ เธอจักไม่ฟังด้วยดี จักไม่เงี่ยหูฟัง จักไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง 
และจกัไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษาเล่าเรยีน ส่วนสุตตนัตะเหล่าใดที่
นกักวแีต่งขึน้ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มอีกัษรสละสลวย  
มพียัญชนะอนัวจิติร เป็นเร่ืองนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่มผีูน้�า 
สุตตันตะที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เหล่านั้นมากล่าวอยู่ เธอจักฟังด้วยดี จัก
เง่ียหฟัูง จกัตัง้จติ เพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และจกัส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษา
เล่าเรียนไป.

ภกิษทุัง้หลาย !  ความอนัตรธานของสตุตนัตะเหล่านัน้ ทีเ่ป็นค�าของ
ตถาคต เป็นข้อความลกึ มคีวามหมายซึง้ เป็นชัน้โลกตุตระ ว่าเฉพาะด้วย
เร่ืองสุญญตา จกัมไีด้ด้วยอาการอย่างนี ้แล.

๕. ทรงก�าชับให้ศึกษาปฏิบัติเฉพาะจากค�าของพระองค์เท่านั้น	
	 อย่าฟังคนอื่น

-บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๙๑-๙๒/๒๙๒.

ภกิษทุัง้หลาย !  พวกภกิษบุรษิทัในกรณนีี ้ สุตตนัตะเหล่าใด ทีก่วี
แต่งข้ึนใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มีอกัษรสละสลวย มี
พยัญชนะอนัวจิติร เป็นเรือ่งนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่มผีูน้�า
สตุตนัตะเหล่านัน้มากล่าวอยู ่เธอจกัไม่ฟังด้วยด ีไม่เงีย่หฟัูง ไม่ตัง้จติเพือ่
จะรู้ท่ัวถงึ และจกัไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศึกษาเล่าเรยีน.

ภกิษทุัง้หลาย !  ส่วนสตุตนัตะเหล่าใด ทีเ่ป็นค�าของตถาคต เป็น
ข้อความลกึ มคีวามหมายซ้ึง เป็นชัน้โลกุตตระ ว่าเฉพาะด้วยเรือ่งสญุญตา  
เมือ่มผีูน้�าสตุตนัตะเหล่านัน้มากล่าวอยู ่ เธอย่อมฟังด้วยด ี ย่อมเงีย่หฟัูง 
ย่อมตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และย่อมส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศึกษาเล่าเรยีน 
จงึพากันเล่าเรยีน ไต่ถาม ทวนถามแก่กนัและกนัอยูว่่า “ข้อนีเ้ป็นอย่างไร 
มคีวามหมายกีน่ยั” ดงันี ้ด้วยการท�าดงันี ้เธอย่อมเปิดธรรมทีถ่กูปิดไว้ได้  
ธรรมท่ียงัไม่ปรากฏ เธอกท็�าให้ปรากฏได้ ความสงสัยในธรรมหลายประการ 
ทีน่่าสงสยั เธอกบ็รรเทาลงได้.

ภกิษทุัง้หลาย !  บรษิทัช่ือ	อกุกาจติวนิตีา	ปรสิา	โน	ปฏปิจุฉาวนิตีา		
เป็นอย่างไรเล่า ? 

ภกิษทุัง้หลาย !  ในกรณนีีค้อื ภกิษทุัง้หลายในบรษิทัใด เม่ือสตุตนัตะ 
ทัง้หลาย อนัเป็นตถาคตภาษติ	(ตถาคตภาสติา) อนัลกึซึง้	(คมภฺรีา) มี
อรรถอันลึกซ้ึง	(คมฺภีรตฺถา) เป็นโลกุตตระ	(โลกุตฺตรา) ประกอบด้วย
เรือ่งสญุญตา	(สญุญฺตปฏสิ�ยตุตฺา) อนับคุคลน�ามากล่าวอยู ่กไ็ม่ฟังด้วยดี  
ไม่เงีย่หฟัูง ไม่เข้าไปตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควร
ศกึษาเล่าเรยีน.

ส่วนสุตตนัตะเหล่าใด ทีก่วแีต่งข้ึนใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภท
กาพย์กลอน มอีกัษรสละสลวย มพียญัชนะอนัวจิติร เป็นเรือ่งนอกแนว 
เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่มผีูน้�าสตุตนัตะเหล่านีม้ากล่าวอยู่

พวกเธอย่อมฟังด้วยด ีเงีย่หฟัูง ตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และส�าคญัไป
ว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษาเล่าเรยีน พวกเธอเล่าเรยีนธรรมอนักวแีต่งใหม่
นั้นแล้ว ก็ไม่สอบถามซึ่งกันและกัน ไม่ท�าให้เปิดเผยแจ่มแจ้งออกมาว่า 
ข้อนีพ้ยญัชนะเป็นอย่างไร อรรถเป็นอย่างไร ดงันี ้เธอเหล่านัน้ เปิดเผย
สิง่ทีย่งัไม่เปิดเผยไม่ได้ ไม่หงายของทีค่ว�า่อยูใ่ห้หงายขึน้ได้ ไม่บรรเทา 
ความสงสยัในธรรมทัง้หลายอนัเป็นทีต่ัง้แห่งความสงสยัมอีย่างต่างๆ ได้.
ภกิษทุัง้หลาย ! นีเ้ราเรยีกว่า อกุกาจติวนิตีา	ปรสิา	โน	ปฏปิจุฉาวนิตีา.

ภกิษทุัง้หลาย !  บรษิทัช่ือ	ปฏปิจุฉาวนิตีา	ปรสิา	โน	อกุกาจติวนิตีา		
เป็นอย่างไรเล่า ?

ภกิษทุัง้หลาย !  ในกรณนีีค้อื ภกิษทุัง้หลายในบรษิทัใด เม่ือสตุตนัตะ 
ทัง้หลาย ทีก่วแีต่งขึน้ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มอีกัษร
สละสลวย มพียญัชนะอนัวจิติร เป็นเรือ่งนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก 
อนับคุคลน�ามากล่าวอยู ่กไ็ม่ฟังด้วยด ีไม่เงีย่หฟัูง ไม่เข้าไปตัง้จติเพือ่จะ 
รูท้ัว่ถงึ และไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษาเล่าเรยีน ส่วน สตุตนัตะ
เหล่าใด	อนัเป็นตถาคตภาษติ	อนัลกึซึง้	มอีรรถอนัลกึซึง้	เป็นโลกตุตระ		
ประกอบด้วยเรือ่งสญุญตา	เมือ่มีผู้น�าสตุตนัตะเหล่าน้ี	มากล่าวอยู	่พวก



เธอย่อมฟังด้วยด	ี ย่อมเงีย่หฟัูง	 ย่อมเข้าไปตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถึง	 และ
ย่อมส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีค่วรศกึษาเล่าเรยีน พวกเธอเล่าเรยีนธรรมทีเ่ป็น
ตถาคตภาษตินัน้แล้ว กส็อบถามซึง่กนัและกนั ท�าให้เปิดเผยแจ่มแจ้งออก
มาว่า ข้อนีพ้ยญัชนะเป็นอย่างไร อรรถะเป็นอย่างไร ดงันี ้เธอเหล่านัน้ 
เปิดเผยสิง่ทีย่งัไม่เปิดเผยได้ หงายของทีค่ว�า่อยูใ่ห้หงายขึน้ได้ บรรเทา
ความสงสยัในธรรมทัง้หลายอนัเป็นทีต่ัง้แห่งความสงสยัมอีย่างต่างๆ ได้.
ภกิษท้ัุงหลาย ! นีเ้ราเรยีกว่า ปฏปิจุฉาวนิตีา	ปรสิา	โน	อกุกาจติวนิตีา.

ภกิษทุัง้หลาย !  เหล่านีแ้ลบรษิทั ๒ จ�าพวกนัน้. ภกิษทุัง้หลาย ! 
บรษิทัทีเ่ลศิในบรรดาบรษิทัทัง้สองพวกนัน้	คอื	บรษิทัปฏปิจุฉาวนิตีา		
ปรสิา	โน	อกุกาจติวนิตีา	(บรษิทัทีอ่าศยัการสอบสวนทบทวนกนัเอาเอง 
เป็นเครือ่งน�าไป ไม่อาศยัความเชือ่จากบุคคลภายนอกเป็นเคร่ืองน�าไป) แล.

๖.	ทรงห้ามบัญญัติเพิ่มหรือตัดทอนสิ่งที่บัญญัติไว้
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๙๐/๗๐. 

ภกิษทุัง้หลาย !  ภกิษทุัง้หลาย จกัไม่บญัญตัสิิง่ทีไ่ม่เคยบญัญตั	ิจกั
ไม่เพิกถอนสิง่ทีบั่ญญติัไว้แล้ว	จกัสมาทานศกึษาในสกิขาบททีบ่ญัญตัไิว้
แล้วอย่างเคร่งครดั	อยูเ่พยีงใด ความเจรญิกเ็ป็นสิง่ท่ีภกิษทุัง้หลายหวงัได้  
ไม่มคีวามเสือ่มเลย อยู่เพยีงนัน้.

๗.	ส�านึกเสมอว่าตนเองเป็นเพียงผู้เดินตามพระองค์เท่านั้น	
	 ถึงแม้จะเป็นอรหันต์ผู้เลิศทางปัญญาก็ตาม

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๘๒/๑๒๖.

ภกิษทุัง้หลาย !  ตถาคตผูอ้รหนัตสัมมาสมัพทุธะ	ได้ท�ามรรคทียั่ง
ไม่เกิดให้เกดิขึน้	ได้ท�ามรรคทีย่งัไม่มใีครรู้ให้มคีนรู้ ได้ท�ามรรคทีย่งัไม่มี
ใครกล่าวให้เป็นมรรคทีก่ล่าวกนัแล้ว	ตถาคตเป็นผูรู้ม้รรค	(มคคฺญฺญู) เป็น
ผูรู้แ้จ้งมรรค	(มคคฺวทิ)ู เป็นผูฉ้ลาดในมรรค	(มคคฺโกวโิท). ภิกษุท้ังหลาย ! 
ส่วนสาวกทัง้หลายในกาลนี	้เป็นผูเ้ดนิตามมรรค	(มคฺคานคุา)	เป็นผูต้ามมา	
ในภายหลงั.

ภกิษทุัง้หลาย !  นีแ้ล เป็นความผดิแผกแตกต่างกนั เป็นความมุง่หมาย 
ทีแ่ตกต่างกนั เป็นเครือ่งกระท�าให้แตกต่างกนั ระหว่างตถาคตผูอ้รหนัต-
สัมมาสัมพุทธะ กับภิกษุผู้ปัญญาวิมุตติ.

๘.	ตรัสไว้ว่าให้ทรงจ�าบทพยัญชนะและค�าอธิบายอย่างถูกต้อง	
	 พร้อมขยันถ่ายทอดบอกสอนกันต่อไป

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๙๗/๑๖๐.

ภิกษทุัง้หลาย !  พวกภกิษใุนธรรมวนิยันี	้เล่าเรยีนสตูรอนัถอืกนั
มาถูก	ด้วยบทพยญัชนะทีใ่ช้กันถกู	ความหมายแห่งบทพยญัชนะทีใ่ช้กนั	
กถ็กู	ย่อมมนียัอนัถกูต้องเช่นนัน้.	ภกิษทุัง้หลาย !  นีเ่ป็น มลูกรณทีีห่นึง่  
ซึง่ท�าให้พระสทัธรรมตัง้อยูไ่ด้ไม่เลอะเลอืนจนเสือ่มสญูไป... 

ภกิษทุัง้หลาย !  พวกภกิษเุหล่าใด เป็นพหสุตู คล่องแคล่ว ในหลกั
พระพทุธวจน ทรงธรรม ทรงวนิยั ทรงมาตกิา	(แม่บท)	พวกภกิษเุหล่านัน้		
เอาใจใส่	บอกสอน	เนือ้ความแห่งสูตรทัง้หลายแก่คนอืน่ๆ เมือ่ท่านเหล่านัน้ 
ล่วงลบัไป สตูรทัง้หลาย กไ็ม่ขาดผูเ้ป็นมลูราก	(อาจารย์) มทีีอ่าศยัสบืกนัไป.  
ภิกษุท้ังหลาย !  นี่เป็น มูลกรณีที่สาม ซึ่งท�าให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้ 
ไม่เลอะเลอืนจนเสือ่มสูญไป... 

*** ในที่นี้ยกมา ๒ นัย จาก ๔ นัย ของมูลเหตุสี่ประการ ที่ท�าให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้ 
ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป

๙.	ทรงบอกวิธีแก้ไขความผิดเพี้ยนในค�าสอน
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๔๔/๑๑๓-๖.

๑. (หากม)ี ภกิษใุนธรรมวนิยันีก้ล่าวอย่างนีว่้า ผูม้อีาย ุ! ข้าพเจ้า 
ได้สดบัรบัมาเฉพาะพระพกัตร์พระผูม้พีระภาคว่า “นีเ้ป็นธรรม นีเ้ป็นวนิยั 
นีเ้ป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

๒. (หากม)ี ภกิษใุนธรรมวนิยันีก้ล่าวอย่างนีว่้า ในอาวาสชือ่โน้นมี
สงฆ์อยูพ่ร้อมด้วยพระเถระ พร้อมด้วยปาโมกข์ ข้าพเจ้าได้สดบัมาเฉพาะ
หน้าสงฆ์นัน้ว่า “นีเ้ป็นธรรม นีเ้ป็นวนิยั น้ีเป็นค�าสอนของพระศาสดา”...



๓. (หากม)ี ภกิษใุนธรรมวนิยันีก้ล่าวอย่างนีว่้า ในอาวาสชือ่โน้นมี
ภกิษผุูเ้ป็นเถระอยู่จ�านวนมาก เป็นพหสุตู เรยีนคมัภร์ี ทรงธรรม ทรงวนัิย  
ทรงมาตกิา ข้าพเจ้าได้สดบัมาเฉพาะหน้าพระเถระเหล่านัน้ว่า “นีเ้ป็นธรรม 
น้ีเป็นวินยั นีเ้ป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

๔. (หากม)ี ภกิษใุนธรรมวนิยันีก้ล่าวอย่างนีว่้า ในอาวาสชือ่โน้นมี
ภกิษผุูเ้ป็นเถระอยูร่ปูหนึง่ เป็นพหสุตู เรยีนคมัภร์ี ทรงธรรม ทรงวนิยั 
ทรงมาตกิา ข้าพเจ้าได้สดบัมาเฉพาะหน้าพระเถระรปูนัน้ว่า “นีเ้ป็นธรรม 
น้ีเป็นวินยั นีเ้ป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

เธอทัง้หลายยังไม่พึงชืน่ชม ยงัไม่พงึคดัค้านค�ากล่าวของผู้นัน้ พงึเรยีน 
บทและพยญัชนะเหล่านัน้ให้ด ีแล้วพงึสอบสวนลงในพระสตูร เทยีบเคยีง
ดใูนวินัย 

ถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้น	สอบลงในสูตรก็ไม่ได้	เทียบเข้าใน
วินัยก็ไม่ได้	 พึงลงสันนิษฐานว่า “นี้มิใช่พระด�ารัสของพระผู้มีพระภาค
พระองค์นัน้แน่นอน และภิกษุนีร้บัมาผิด” เธอทัง้หลาย	พงึท้ิงค�านัน้เสยี	

ถ้าบทและพยญัชนะเหล่านัน้	สอบลงในสตูรกไ็ด้	เทยีบเข้าในวนิยั
กไ็ด้	พงึลงสนันษิฐานว่า	“นีเ้ป็นพระด�ารสั	ของพระผูม้พีระภาคพระองค์นัน้	
แน่นอน	และภิกษน้ัุนรบัมาด้วยดี”	เธอทัง้หลาย	พงึจ�ามหาปเทส...	นีไ้ว้.

๑๐.	ทรงตรัสแก่พระอานนท์	
	 ให้ใช้ธรรมวินัยที่ตรัสไว้เป็นศาสดาแทนต่อไป

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๗๘/๑๔๑.

-บาลี ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๑๗/๗๔๐.

อานนท์ !  ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างน้ีว่า ‘ธรรมวินัยของ
พวกเรามีพระศาสดาล่วงลับไปเสียแล้ว พวกเราไม่มีพระศาสดา’ ดังนี้. 
อานนท์ ! พวกเธออย่าคิดอย่างนั้น. อานนท์ ! ธรรมก็ดี	วินัยก็ดี	ที่เรา
แสดงแล้ว	 บัญญัติแล้ว	 แก่พวกเธอทั้งหลาย	 ธรรมวินัยนั้น	 จักเป็น
ศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย	โดยกาลล่วงไปแห่งเรา.

อานนท์ !  ในกาลบดันีก้ด็ ีในกาลล่วงไปแห่งเรากด็ ีใครกต็าม จกั
ต้องมตีนเป็นประทปี มตีนเป็นสรณะ ไม่เอาสิง่อืน่เป็นสรณะ มธีรรมเป็น
ประทีป มีธรรมเป็นสรณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ เป็นอยู่. อานนท์	!
ภิกษุพวกใด	 เป็นผู้ใคร่ในสิกขา	 ภิกษุพวกนั้น	 จักเป็นผู้อยู่ในสถานะ
อันเลิศที่สุดแล.

อานนท์ !  ความขาดสูญแห่งกัลยาณวัตรนี้ มีในยุคแห่งบุรุษใด 
บุรุษนั้นชื่อว่า เป็นบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลาย... เราขอกล่าวย�้ากะ
เธอว่า... เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของเราเลย.

เธอทั้งหลายอย่าเป็น
บุรุษคนสุดท้าย
ของเราเลย

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

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

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

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

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

ท่ีมา	: 

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

หนังสือ สารานุกรมพระพุทธศาสนา ประมวลจากพระนิพนธ์  
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส หน้า ๖๙๖ 

ท่ีมา	:		

ภาพท่ี	๑.๑

ภาพท่ี	๑.๒
• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



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

ภาพท่ี	๒.๑

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

หนังสือ พงษาวดารกรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ แล คำาแปล
ท่ีมา	:	

ภาพท่ี	๒.๒

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

๒)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๑		

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



๓)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๔		

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

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

หนังสือ พระคาถาสรรเสริญพระธรรมวินัย พระราชนิพนธ์ ในรัชกาลท่ี ๔ 
ทรงแปลเป็นภาษาไทยโดย สมเด็จพระสังฆราช วัดราชประดิษฐ หน้า ๒๕

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี ๔ 

ท่ีมา	:	

ภาพท่ี	๓.๑

ภาพท่ี	๓.๒ ภาพท่ี	๓.๓

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

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



หนังสือ พระราชวิจารณ์ เทียบลัทธิพระพุทธศาสนาหินยานกับมหายาน  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ หน้า ๑๘ 

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

ท่ีมา	:	 

ภาพท่ี	๔.๑

๔)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๕	

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี ๕ 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



ภาพท่ี	๔.๒ ภาพท่ี	๔.๓ ภาพท่ี	๔.๔

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

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



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

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

ภาพท่ี	๖

๖)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๙		

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

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

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

ภาพท่ี	๕

๕)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๗		

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



กึง่กลางสัน134.7 มม.

สัน 19.4มม 

สัน 19.4 มม 

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

ในปกหน้า ในปกหลัง

แนวกึ่งกลาง 85  มม.

ภิกษุทัง้หลาย เปรียบเหมือนวานร
เมื่อเที่ยวไปในป่าใหญ่ 

ย่อมจับกิ่งไม้ ปล่อยกิ่งนัน้ จับกิ่งอื่น ปล่อยกิ่งที่จับเดิม 
เหนี่ยวกิ่งอื่นอีก เช่นนี้เรื่อยๆ ไป 

ภิกษุทัง้หลาย ฉันใดก็ฉันนัน้เหมือนกัน 
สิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้าง มโนบ้าง วิญญาณบ้าง 

ดวงหนึ่งเกิดขึ้น ดวงหนึ่งดับไป ตลอดวัน ตลอดคืน.

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๑๕/๒๓๒.

ภิกษุทัง้หลาย เปรียบเหมือนเรือนยอด หรือศาลาเรือนยอด 
มีหน้าต่างทางทิศตะวันออก 

อันเปิดไปทางทิศเหนือ หรือทิศใต้ก็ตาม 
เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นมา แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ส่องเข้าไป
ทางหน้าต่างแล้ว จะปรากฏอยู่ที่ส่วนไหนแห่งเรือนนัน้.

ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ  จะปรากฏทีฝ่าเรอืน ด้านทศิตะวนัตก พระเจ้าข้า.

ภิกษุทัง้หลาย  ถ้าฝาเรือนด้านทิศตะวันตกไม่มี
แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นัน้จะปรากฏที่ไหน.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  จะปรากฏที่พื้นดิน พระเจ้าข้า.

ภิกษุทัง้หลาย ถ้าพื้นดินไม่มี แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นัน้ 
จะปรากฏที่ไหน.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ จะปรากฏในน�้า พระเจ้าข้า.

ภิกษุทัง้หลาย ถ้าน�้าไม่มี แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นัน้ 
จะปรากฏที่ไหน.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั้น 

ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏแล้ว พระเจ้าข้า. …

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๒๕/๒๔๙.



กึง่กลางสัน134.7 มม.

สัน 19.4มม 

สัน 19.4 มม 

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

        แนวเส้น กึ่งกลางปกหน้า 104.25 มม.

แนวเส้นล่าง 130 มม.

แนวกึ่งกลางปกหลัง 65 มม.

+สีทอง

ข้อมูลธรรมะนี้ จัดทำ�เพื่อประโยชน์ท�งก�รศึกษ�สู่ส�ธ�รณชนเป็นธรรมท�น ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้ได้รับก�รสงวนไว้ ในก�รจะจัดทำ�

หรือเผยแผ่ โปรดใช้คว�มละเอียดรอบคอบ เพ่ือรักษ�คว�มถูกต้องของข้อมูล ให้ขออนุญ�ตเป็นล�ยลักษณ์อักษรและปรึกษ�ด้�นข้อมูล

ในการจัดทำาเพื่อความสะดวกและประหยัด ติดต่อได้ที่ 
มูลนิธิพุทธโฆษณ์ โทร. ๐๘ ๒๒๒๒ ๕๗๙๐ - ๙๔ 

คุณศรช� โทร. ๐๘ ๑๕๑๓ ๑๖๑๑  คุณอ�รีวรรณ โทร. ๐๘ ๕๐๕๘ ๖๘๘๘
ติดต�มก�รเผยแผ่พระธรรมคำ�สอนต�มหลักพุทธวจน โดยพระอ�จ�รย์คึกฤทธ์ิ โสตฺถิผโล ได้ท่ี 

www.watnapp.com | media.watnapahpong.org | www.buddhakos.org
คลื่น ส.ว.พ. FM 91.0 MHz ทุกวันพระ เวล� 17.40 น.   

ฉบับ ๑๗
พ
ุ ท

 ธ
 ว

 จ
 น

จิต มโน วิญ
ญ

าณ

จิต
วิญญาณ

พุ ท ธ ว จ น

ป้ัมทอง + ป้ัมรุ้ง H731-h4 สี

ภิกษุทัง้หลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่ง 
ที่เปลี่ยนแปลงได้เร็ว เหมือนจิต 

ภิกษุทัง้หลาย จิตเปลี่ยนแปลงได้เร็ว (ลหุปริวตฺตํ) เท่าใดนัน้ 
แม้จะอุปมาก็กระท�าได้ไม่ใช่ง่าย.

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๑๑/๔๙. 


