๒
อริยสั จจากพระโอษฐ์
ภาคต้ น

[๑]

พุทธวจน ๒
อริยสั จจากพระโอษฐ์ (ภาคตน)
เลขมาตรฐานประจําหนังสื อ ๙๗๘-๙๗๔-๓๐๐-๐๙๕-๙

จัดทําโดย

มูลนิธิพุทธโฆษณ (เวบไซด www.buddhakos.org)
รวมกับ คุณณัฏฐนันท ฉวีวงษ และศิษยวัดนาปาพง
โดยเจตนา ร่ วมเผยแผ่ คาํ สอนและ ธรรมวินัย ที่ ถกู ต้ อง
ตามพุทธประสงค์ เพื่อความไม่ เสื่ อมของพระพุทธศาสนา

พิมพ์ ครั้งที่ ๑

มิถุนายน ๒๕๕๒

จํานวน ๔,๐๐๐ เลม

พิมพ์ ครั้งที่ ๒

กันยายน ๒๕๕๒

จํานวน ๕,๐๐๐ เลม

ดําเนินการพิมพ์ บริษัท คิว พริ้นท แมเนจเมนท จํากัด
โทรศัพท ๐-๒๘๐๐-๒๒๙๒, โทรสาร ๐-๒๘๐๐-๓๖๔๙

คําอนุโมทนา
ขออนุโมทนา ในกุศลเจตนาครั้งนี้ เปนอยางยิ่ง ที่จะไดสรางเหตุปจจัย
อันเปนไปเพื่อความเจริญ และความมีอายุยืนยาวแหงพุทธวจน ดวยการ
สืบสายถายทอดคําสอนที่ออกจากพระโอษฐของพระองคเอง
ในสวน
อริยสัจสี่ อันเปนชั้นโลกุตตระ สูเทคโนโลยีอนาคฅ สมดังพุทธประสงค
ที่ตองการใหมีผูนําคําสอนของพระองคไปศึกษาประพฤติปฏิบัติ เพงพิสูจน
ขออรรถขอธรรม เพื่อใหเห็นแจงเปนปจจัตตัง และขยันในการถายทอด
บอกสอนกันรุนตอรุน สืบ ๆ กันไป
ดวยเหตุปจจัย ที่คณะศิษยงานธรรมทุก ๆ ทานไดมุงมั่น รวมแรง
รวมใจ ตรวจแก ปรับปรุง ตอยอด ผลงานอันเปนนอมตะงานธรรมการ
แปลพระไตรปฎก จากพระบาลีเดิมโดยตรง เฉพาะในสวนพุทธวจนที่ไม
ปะปนความเห็นผูใด ซึ่งไดมาดวยประสบการณจากการประพฤติปฏิบัติตาม
ธรรมวินัยอยางถูกตอง ดวยความมานะบากบั่นที่ตอเนื่องยาวนาน และ
การศึกษาคนควาอยางละเอียดลออ ของทานพุทธทาส ประกอบกับคณะสหาย
ธรรมของทานนั้น จึงขอใหคณะศิษย และผูสนับสนุนทุนทรัพย อีกทั้ง
ผูไดศึกษาทุกทาน ไดดวงตาเห็นธรรม สําเร็จยังพระนิพพาน สมดัง
ความปรารถนา ตามกําลังและเหตุปจจัยที่ไดสรางมาอยางดีแลว ดวยเทอญ.
พระคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
มิถุนายน ๒๕๕๒

[๑]

คําปรารภ
“นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สั มมาสั มพุทธัสสะ”
ขอนอบน้ อมแด่ พระผู้มีพระภาคอรหันตสั มมาสั มพุทธเจ้ าพระองค์ น้ัน
“นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สั มมาสั มพุทธัสสะ”
ขอนอบน้ อมแด่ พระผู้มพี ระภาคอรหันตสั มมาสั มพุทธเจ้ าพระองค์ น้ัน
“นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สั มมาสั มพุทธัสสะ”
ขอนอบน้ อมแด่ พระผู้มีพระภาคอรหันตสั มมาสั มพุทธเจ้ าพระองค์ น้ัน
ในทุกๆ โลกธาตุนั้น หมูสัตวผูมีตัณหาเปนเครื่องผูก มีอวิชชาเปนเครื่องกางกั้น ได
เวียนวายไปในกระแสแหง “ทุกข” ไมอาจที่จะพนไดซึ่ง อบาย ทุคติ วินิบาต จนกวาจะไดรู
และกระทําใหแจงได ซึ่งอริยสัจสี่ (ความรูอ ันเปนทางหลุดพน) การเวียนวายในลักษณะนี้
มิใชการเวียนวายของจิต หรือวิญญาณ หากแตเปนการเวียนวนแหงความซ้ําไปซ้ํามาของ
การเกิดดับในรูปแบบและมิติตางๆ กัน ตามแตลักษณะความหลากหลายของอุปาทานโดย
สิ่งที่เกิดดับนี้ ลวนแตเปนสภาพของทุกขัง
ตถาคต (พระพุทธเจา) คือ ผูที่มีความสามารถในการตรัสรูอ ริยสัจทั้งสี่นี้ดวยตนเอง
พรอมดวยความสามารถในการถายทอด ในการแสดง ในการบัญญัติ ในการตั้งขึ้นไวใน
การเปดเผย ในการจําแนกแจกแจง ในการทําใหเปนเหมือนการหงายของที่คว่ํา และการ
ไดมาซึ่งความเปนอรหันตสัมมาสัมพุทธะนั้น เปนผลจากการสรางเหตุที่มีลักษณะอันเอก
ความเพียรอันประมาณมิได คาบเวลาที่นับไมไดในขายความเขาใจของหมูสัตว ไดถูกใชไป
ในการสรางเหตุปจจัยอันเอกนี้ เพื่อใหไดผลแหงความเปนเอกนี้
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การที่อรหันตสัมมาสัมพุทธะ ๒ พระองค จะเกิดพรอมกันในโลกธาตุเดียวกันนั้น
ไมใชฐานะ ไมใชโอกาส เปนฐานะที่จะมีไมได
“ตถาคตเป็ นมัคคัญญู (เปนผูรูมรรค), เป็ นมัคควิทู (เปนผูรูแจงในมรรค),
เป็ นมัคคโกวิโท (เปนผูฉลาดในมรรค);
ส่ วนสาวกทั้งหลายในกาลนีเ้ ป็ นมัคคานุคา (เปนผูเดินตามมรรค) เป็ นผู้ตามมาในภายหลัง”
- พุทธสูตร ขนฺธ. สํ. ๑๗/๘๑/๑๒๖.

ขอความขางตน คือสิ่งที่ทรงยืนยันไวในพุทธสูตร ระบุถึงคุณสมบัติที่แตกตางกัน
ระหวางพระพุทธองคในฐานะพระศาสดา โดยเทียบกับความสามารถของสาวกแมในระดับ
พระอรหันตผูปญญาวิมุตติ วาเปนแคเพียงผูเดินตามมรรคเทานั้น
ในเรื่องนี้ มีขอสังเกตที่นาสนใจก็คือ แมอัครสาวกในระดับ เอตทัคคะ ในทางผู
อธิบายความยอใหพิสดาร คือ พระมหากัจจานะ ผูซึ่งพระพุทธเจายืนยันวาเปนเลิศเปน
ที่หนึ่ง เปนเอตทัคคะในการแสดงธรรม ทานพระมหากัจจานะไมเคยแสดงความขวนขวาย
ในการแสดงธรรมเพื่ออธิบายเพิ่มเติมในสิ่งที่พระพุทธองคทรงตรัสไวดีแลว (เปนสวากขาโต
แลว) จะเห็นไดจากการที่ทานปฏิเสธที่จะตอบคําถามในเรื่องตางๆ โดยแนะนําใหผูที่ถาม
นั้น ไปฟงธรรมจากพระพุทธองคดวยตนเอง ตอเมื่อถูกรบเราหลายครั้ง จึงไดจํายอมแสดง
ธรรมดวยคําพูดของตัวเอง โดยยืนยันประกบไววา เปนเพียงความเขาใจสวนตัวของตนและ
ขอใหผูที่ถามนั้นนําคําถามเดียวกันนี้ ไปทูลถามพระพุทธเจาดวยตนเอง เมื่อพระพุทธองค
ทรงตอบวาอยางไร ก็ใหถือจําพุทธวจนนั้นไวเทานั้น
เหตุการณในลักษณะเดียวกันนี้ (อัครสาวกปฏิเสธที่จะแสดงธรรมดวยคําพูดของตน
เมื่อถูกรบเราจึงคอยแสดง โดยยืนยันวาเปนเพียงความเขาใจสวนตน ใหนําไปถามพระพุทธเจา
เมื่อทรงตอบอยางไร ใหจําพุทธวจนนั้นไวเทานั้น) จะเห็นไดทั่วไปจากตัวพระสูตรที่ปรากฏใน
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ชั้นพระบาลี (คือ ขอความที่เปนพุทธวจน ซึ่งแทรกจมอยูในสิ่งที่เรียกกันวาพระไตรปฎก
ในทุกวันนี้)
ขอสังเกตนี้ คงไมใชดวยเหตุที่อัครสาวกนั้นๆ ไมมั่นใจ หรือไมแนใจ ในความเขาใจ
ในความรูข องตนเองตอเนื้อหาธรรมนั้นๆ ตรงกันขาม สาวกของพระผูมีพระภาค ยิ่งมีความ
เขาใจในเนื้อความแหงธรรมนั้นๆ มากเทาไหร ละเอียดลึกซึ้งชัดเจนเทาไหรก็ยิ่งไมตองการ
ที่จะขวนขวาย ในการแสดงธรรมดวยคําพูดของตนเอง ทั้งนี้ เพราะความสามารถในการ
กําหนดบทพยัญชนะที่บัญญัติออกมา แลวสามารถนําไปใชไดตลอดไปไมจํากัดกาล และไม
เสี่ยงตอการตีความที่นําไปสูความเขาใจที่ผิดเพี้ยนได ความสามารถตรงนี้ เปนความสามารถใน
ระดับบุคคลอันเอก คือ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเทานั้น (บาลี. อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๒๑/๑๙๓, และ
บาลี มหาสัจจกสูตร มู.ม. ๑๒/๔๖๐/๔๓๐.)

“...ภิกษุท้งั หลาย ตถาคตนั้น ได้ ทาํ ให้ แจ้ งซึ่งโลกนี้ ...ด้ วยปัญญาอันยิง่ เองแล้ ว
ประกาศให้ ผู้อนื่ รู้ แจ้ งตาม,
ตถาคตนั้น แสดงธรรมไพเราะในเบือ้ งต้ น ในท่ ามกลาง
และในทีส่ ุ ด ประกาศพรหมจรรย์ พร้ อมทั้งอรรถะ
พร้ อมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ์ สิ้นเชิง...”
-บาลี มู.ม. ๑๒/๔๘๙/๔๕๔. ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่เชตวัน, และบาลีอื่น ๆ อีกเปนอันมาก.

การแสดงธรรมงดงามในเบื้องตน งดงามในทามกลาง และในที่สุด พรอมทั้งอรรถะ
(ความหมาย) พรอมทั้งพยัญชนะ (คําที่พูด) ที่บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ดังนี้ นั้น เปนคุณสมบัติ
พิเศษเฉพาะ ในการตรัส ในการแสดงธรรมของพระพุทธองค
ทรงกําชับแกภิกษุทั้งหลาย ที่โคตมกเจดีย เวสาลี วา “พระธรรม เปนสิ่งที่พระผูมี
พระภาคตรัสไวดีแลว (เปนสวากขาโตแลว)” ในครั้งที่ทรงสั่งพระอรหันตชุดแรก (๖๐รูป)
ใหออกไปประกาศพระสัทธรรมนั้น ก็ทรงใหจําคําพูดของพระพุทธองคไปเลาตอ
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“...ภิกษุท้งั หลาย ! พวกเธอจงแสดงธรรมให้ งดงามในเบือ้ งต้ น
ให้ งดงามในท่ ามกลาง ให้ งดงามในที่สุด,
จงประกาศพรหมจรรย์ให้ เป็ นไปพร้ อมทั้งอรรถะ พร้ อมทั้งพยัญชนะ
ให้ บริสุทธิ์บริบูรณ์ สิ้นเชิง...”
-บาลี มหาวรรค วิ. ๔/๓๙/๓๒. ตรัสแกพระอรหันต ๖๐ รูป ชุดแรกที่อิสิปตนมิคทายวัน.

ดวยเหตุนี้จึงไมแปลกที่ ภิกษุในระดับอัครสาวก ผูที่ถึงธรรม รูแจง มีความเปนเลิศ
ในระดับที่พระพุทธองคสรรเสริญ จึงพยายามไมแปดเปอนคําของตน ลงไปในระบบการ
เรียนรูข องพระสัทธรรม ซึ่งตองใชพุทธวจนเปนมาตรฐานเดียวเทานั้น
กอนพระพุทธองคทรงเสด็จปรินิพพาน ทรงยืนยันวา ไมมหี ลักธรรมใดๆอีกในกํามือ
ของตถาคตแลวที่ไมไดนํามาบอกสอน อีกทั้งยังกําชับกับพระอานนทวา ธรรม และ วินัย ที่
ทรงบัญญัตไิ วครบถวนสมบูรณแลวนี้ คือพระศาสดาของเราตอไป ทรงแสดงเหตุแหงความ
เสื่อมของพระสัทธรรมไวหลายนัยยะ เพื่อใหเราหลีกเลี่ยงเหตุแหงความเสื่อมนั้น เพื่อใหเรา
สนใจเลาเรียน ใสใจวาเปนสิ่งที่ตนควรเลาเรียนศึกษา ในสิ่งที่เปนตถาคตภาษิต คือเฉพาะที่
เปนพุทธวจนเทานั้น
“พวกภิกษุเล่ าเรียนสู ตร อันถือกันมาผิด ด้ วยบทพยัญชนะทีใ่ ช้ กนั ผิด;
เมื่อบท และพยัญชนะ ใช้ กนั ผิดแล้ ว แม้ ความหมายก็มีนัยอันคลาดเคลือ่ น.
ภิกษุท้งั หลาย! นี้ มูลกรณีทหี่ นึ่ง ซึ่งทําให้ พระสั ทธรรมเลอะเลือน จนเสื่ อมสู ญไป”
-บาลี พระพุทธภาษิต จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๙๗/๑๖๐.

เหตุการณลวงเลยไปสองพันกวาป ความยอหยอนลง ความเสื่อมอันตรธานไปของ
พระสัทธรรม ไดปรากฏตัวใหเห็นชัด เริ่มจากการสังคายนาในครั้งที่สองหรือสาม ที่เริ่มมี
การเพิ่มคําของสาวกประกบเขาไปในระบบการถายทอดบอกสอน และความจริงที่ปฏิเสธ
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ไมไดเลยก็คือ รูปแบบและระบบการเรียนรูธรรมวินัยในปจจุบันนี้ ไมวาจะในระดับของชาว
พุทธทั่วไป หรือในระดับของคณะสงฆเอง เริ่มหาคําที่เปนพุทธวจนแทๆ ไมไดแลว (หาก
พุทธวจน คือตัวแทนของพระศาสดา ตามที่ทรงตรัสไวกับพระอานนท นั่นหมายความวา
ทุกวันนี้ ชาวพุทธเริ่มหาพระพุทธเจาไมเจอแลว)
ใชหรือไมวา การเรียนรูพระธรรมวินัยในปจจุบันนี้ เปนระบบการเรียนรู ที่อาศัย
คําของสาวกเปนหลักแทบทั้งหมด มีการแตงตั้ง บัญญัตนิ ิกายกันอยางอิสระ ภายใตนิกาย
เดียวกันนั้น ก็มีระบบอาจาริยวาท มีระบบคําสอนที่แตกตางกัน
นาแปลกประหลาดอยางยิ่งที่วา การกระทําทั้งหมดนี้ เกิดจากการอางถึงคําสอนของ
พระพุทธองคแทบทั้งสิ้น แตการอางถึงตรงนี้ เปนการอางโดยการแตงบัญญัติขึ้นใหม ทั้งๆ
ที่พระพุทธองคทรงรูด วยพระสัพพัญุตาญาณ และทรงรับสัง่ เตือนไวแลววา การบัญญัติขึ้น
ใหมในสิ่งที่ตถาคตมิไดบัญญัติ คือเหตุแหงความเสื่อมทีจ่ ะมีมาในอนาคตกาล (อปริหานิยธรรม
ขอที่ ๓ สตฺตก. อํ. ๒๓/๒๑/๒๑.)

ชาวพุทธในยุคหลัง จึงหางจากพระพุทธเจาออกไปเรื่อยๆ เพราะการเรียนรูธ รรมวินัย
จากคําพูดของสาวก ซึ่งยึดถือในตัวครูบาอาจารยเปนหลัก โดยรูเทาไมถึงการณวาความ
สามารถของสาวกนั้น มีขีดจํากัดเพียงแคผูเดินตามมรรคเทานั้น ความรูเ ทาไมถึงการณนี้
ไดผันแปรพระสัทธรรม ไปสูระบบอาจาริยวาทที่แข็งแรง เหนียวแนน และหลากหลาย
ครึ่งศตวรรษกอน ทานพุทธทาสภิกขุ (พระธรรมโกษาจารย, เงื่อม อินทปญโญ) เปน
ภิกษุรูปแรกที่เล็งเห็นความสําคัญของพุทธวจน ถึงกับขนาดลงทุนลงแรง ใชเวลาทั้งหมดยี่สิบ
กวาปในการ “สกัด” เฉพาะสวนที่เปนพุทธวจนออกมาจากสิ่งที่เรียกกันวาพระไตรปฎก โดย
บรรจงแปลจากฉบับบาลีของประเทศตางๆ เทียบเคียง เพื่อใหไดความสมบูรณที่สุด
ดวยศรัทธาอันไมหวั่นไหวในพระผูมีพระภาค ทานพุทธทาสและสหายธรรมของทาน
ทํางานชิ้นนี้สําเร็จออกมาเปนผลงานที่เรียกวา “ชุดจากพระโอษฐ” ซึ่งมีทั้งหมด ๕ เลม
คือ
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พุทธประวัติจากพระโอษฐ อริยสัจจากพระโอษฐภาคตน อริยสัจจากพระโอษฐภาคปลาย
ปฎิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ และ ขุมทรัพยจากพระโอษฐ
ผลงานชุดนี้ มิใชผลงานประพันธของทานพุทธทาส แตเปนผลงานแปลพุทธวจน
โดยสกัดจากตนฉบับบาลีในที่ตางๆ
สิ่งที่บรรจุอยูในหนังสือ ๕ เลมนี้ คือ พุทธวจน คือหลักธรรมที่ทรงตรัสไวเอง เปน
ตถาคตภาษิต เปนคําของพระพุทธเจา และเปนผลงานชิ้นยอดที่สุด ซึ่งทานพุทธทาสและ
สหายธรรมของทาน ใชเวลาในการแปลอยางตอเนื่องถึงยี่สิบกวาป แตเมื่อพิจารณาจาก
ยอดพิมพ และจํานวนครั้งในการพิมพ รวมถึงจํานวนเลมในการพิมพแตละครั้งแลว จะเห็น
ไดวาในระยะครึ่งศตวรรษที่ผานมานี้ “ชุดจากพระโอษฐ” กลับถูกทอดทิ้งไวบนหิ้ง ไมไดรับ
การนํามาศึกษาอยางจริงจัง
ยอนกลับไปในครั้งพุทธกาล สมัยที่ทานพระสารีบุตร (อัครสาวกเบื้องขวา และเปน
เอตทัคคะผูเลิศทางปญญา) ไดพบกับทานพระอัสสชิเถระเปนครั้งแรก เกิดความเลื่อมใสใน
อริยาบถของทานพระอัสสชิมาก ไดฟงธรรมจากทาน เพียงบทเดียวก็บรรลุโสดาปตติผล หลัง
จากนั้น แมจะเคารพศรัทธาพระอัสสชิมากเพียงใด ทานพระสารีบุตรก็มิไดติดตามฟงธรรม
จากทานพระอัสสชิเลย พระสารีบุตรฟง และทรงจําพุทธวจน ธรรมวินัยจากพระโอษฐของ
พระพุทธเจา
นอกจากนี้ สิ่งที่แสดงถึงความสําคัญของพุทธวจน คือ ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ
โดยตรงนั้น จะเห็นไดจากพระสูตรที่พระพุทธองคทรงอธิบายวิธีการเปดธรรมที่ถูกปด(
ทุก. อํ. ๒๐/ ๙๑,๙๒ /๒๙๒) ซึ่งมีขอสังเกตที่นาสนใจคือ ทรงเรียกพุทธบริษัทประเภทที่ใช
วาเปนการอาศัย “บุคคลภายนอก
คําของสาวกหรือคําที่คนแตงขึ้นใหมในการศึกษา
เหลาอื่น”
ซึ่งจะไมสามารถเปดธรรมที่ถูกปดไวไดและไมสามารถบรรเทาความสงสัยให
คลายลงไปได สวนพุทธบริษัทที่ใชเฉพาะคําของพระองค จะแกปญหาเหลานั้นได
และจัดเปนบริษัทที่เลิศ
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ดวยเหตุทั้งหลายทั้งปวงดังกลาวนี้ จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ที่สังคมชาวพุทธจะตองมี
ความชัดเจนมั่นคงในพุทธวจน เพื่อเรงสรางเหตุใหพระสัทธรรมตั้งมั่น ดวยวิธีและรูปแบบ
ที่ถูกตอง ตรงตามพุทธบัญญัติ ตรงตามพุทธประสงค
และในเมื่อพุทธวจนบาลีฉบับที่ใชอยู คือฉบับสยามรัฐ เปนตนฉบับที่ทุกๆสํานัก
ของคณะสงฆตางก็ยอมรับรวมกันอยูแลว ประกอบกับวา ทานพุทธทาสไดบรรจงคัดแปล
พุทธวจนออกมาเปนผลงานชุดจากพระโอษฐ ๕ เลมในเบื้องตนแลว งานที่เหลือก็คือ การ
ตรวจแกไขคําที่พิมพผิด และตรวจคนเพิ่มเติมเพื่อใหงานชุดนี้บรรจุพุทธวจนไวครบถวน
ที่สุด
หากจะวากันอยางตรงไปตรงมาแลว ในปจจุบันนี้ ทามกลางกระแสของการยึดคํา
สอนของสาวกเปนหลักดวยการโหมกระพือของธุรกิจสื่อธรรมะ ซึ่งถูกผลักดันดวยกลยุทธ
ทางการขายอยางแยบคายของนักการตลาด เกิดลัทธิคําสอนของสาวกรุนใหม เกิดการสราง
บัญญัติ แตงเติมมรรควิธีตางๆขึ้นใหม สรางความพราเลือน และสับสนในคําสอนขององค
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธะ ซึ่งเปนเหตุโดยตรงในการอันตรธานของพระธรรมวินัย
ตั้งแตป ๒๕๕๐ ทานพระอาจารยคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล รวมถึงคณะสงฆ คณะศิษย
วัดนาปาพง ไดรวมกันรวบรวมพุทธวจนลวนๆ จากพระสูตรทั้งหมดที่มีอยูในบาลีสยามรัฐ
พรอมจัดหมวดหมูธรรมะ โดยใชฐานขอมูลเดิมที่ทานพุทธทาสไดตั้งตนทําไว คือหนังสือชุด
จากพระโอษฐทั้ง ๕ เลม โดยคงรักษารูปแบบการจัดลําดับ หมวดธรรมที่ทานพุทธทาสไดจัด
ไวอยางดีแลว รวมไปถึงการเสริมพระสูตรในหมวดธรรมเดียวกัน (เชน หมวดของอริยสัจ ๔)
ที่ยังดึงออกมาไมหมด ตรวจแกคําผิด เชิงอรรถที่คลาดเคลื่อนและขอสงสัยที่ยังเคยคงเอาไว
ซึ่งคณะสงฆไดคนควาจนพบคําตอบแลว พรอมกับรวบรวมพุทธวจนทีเ่ ปนหลักธรรมหมวด
อื่นๆอีก ที่ยงั หลงเหลือเชน อนุปุพพิกถา, ภาวะของนิพพานฯลฯ ที่ยังไมไดรวบรวมไว ออก
มาใหครบทั้งหมด นํามาบรรจุเพื่อความถูกตองสมบูรณยิ่งขึ้นอีกทั้งยังจะจัดทําพุทธวจนของ
พระองคทั้งหมด ออกมาเปนฉบับเทียบเคียงทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยอยูในเลมเดียวกันเพื่อ
ความสะดวกแกผูตองการศึกษาอีกดวย ซึ่งปจจุบันไดทําในระดับของการตรวจแกฉบับเดิม
แลวเสร็จไป ๒ เลมคือ ขุมทรัพยจากพระโอษฐ และอริยสัจจากพระโอษฐภาคตน
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ดวยความเลื่อมใสในการถายทอดบอกสอนตามหลักพุทธวจนของทานพระอาจารย
คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล จึงเกิดมีพุทธบริษัทเล็ก ๆ กลุมหนึ่ง เกิดศรัทธาในการริเริ่ม และทุมเท
สรางความชัดเจน ดึงเอาหลักเหตุ หลักผลใหเกิดความกระจางแจงในพุทธวจนของทาน
พระอาจารยคึกฤทธิ์ ซึง่ ถือเปนความสําคัญเรงดวนอันดับหนึ่ง ของชาวพุทธทุกภาคสวน
โดยเฉพาะอยางยิ่งพระเถระ ภิกษุผูบวชนาน และหมูอุบาสก อุบาสิกา ผูปฏิบัติทั้งหลาย
เพื่อใหชาวพุทธเขาใจแกนแทของคําสอน ที่ถูกตองตรงทาง และเพื่อใหเปนมาตรฐานหลักเดียว
ในการศึกษาตอไป
คณะศิษยจึงไดปวารณาที่จะจัดพิมพหนังสือชุดนี้ ซึ่งการทํางานตรงนี้เปนผลเกิด
จากการไดเห็นความทุมเทแรงกายแรงใจของทานพระอาจารยคึกฤทธิ์ เปนหลัก อีกทั้ง
ไดรับการสนับสนุนจากบรรดาพุทธบริษัทที่ไดเห็นคุณคา และความสําคัญของพุทธวจน
ในความหมายที่ถูกตอง โดยทั้งหมดนี้ มีจุดประสงคเพียงขอเดียวเทานั้น นั่นคือ เพื่อสราง
เหตุปจจัยที่ถกู ตองตรงตามพุทธประสงค ตรงตามพุทธบัญญัติ ในการสรางความตั้งมั่น
แหงพระสัทธรรม ดวยการสรางความชัดเจน และมั่นคงในพุทธวจนนี้ ถือเปนการอัญเชิญ
พระพุทธองคกลับมาสูจิตใจชาวพุทธอีกครั้งหนึ่ง
คณะศิษยวัดนาปาพง ในนามของชาวพุทธ ขอกราบนอบนอมตอ พระผูมีพระภาค
และพระอรหันตสาวกทั้งหลาย และขออนุโมทนา กับทุกๆรูปนามที่มีสวนรวมในการทํางาน
ตรงนี้ใหสําเร็จลุลวงตอไป
ในนามพุทธบริษัท
พุทธศักราช ๒๕๕๒

คํานําเมือ่ พิมพ์ครั้งแรก
พ ศ ๒๕๐๒]

[ . .

พระพุทธศาสนาทั้งแทง มียอดสุด คือ อริยสัจ ๔. หลักธรรมทุก ๆ อยาง สงเคราะหรวมลงไดใน
อริยสัจ ๔. ขอปฏิบัติทุก ๆ ขอ ก็มีเพื่อรู อริยสัจ ดวยปญญา. ครั้นรู อริยสัจ ดวยปญญาถึงที่สุดแลว
ก็หลุดพนจากอาสวะกิเลส เปนผูที่ทําที่สุดแหงความทุกขใหปรากฏได และพนทุกขอยางเด็ดขาด
ไมกลับเปนทุกขอีกตอไป เพราะจิตหลุดพนจากสิ่งที่เคยยึดถือ.
ผูที่รู อริ ย สั จ ได โดยตนเอง อยา งแตกฉาน และสอนผูอื่น ให รูตามไดด ว ย เรีย กว า
พระสัมมาสัมพุทธเจา. ผูที่รูเอง แตกฉานเฉพาะเทาที่ทําตัวเองใหหลุดพนได แตสอนผูอื่นใหรูตามไมได
เพราะไมสามารถในการทรมานผูฟง เรียกวา พระปจเจกพุทธเจา. ผูที่ไดฟงจากพระสัมมาสัมพุทธเจา
แลวรูตามได เรียกวา พระอนุพุทธเจา หรือ พระอริยสาวก. ทั้ง ๓ จําพวกนี้ก็ลวนแต เพราะรู อริยสัจ ๔
ดวยปญญา. อริยสัจ ๔ จึงคือ ยอดธรรม. การรู อริยสัจ ก็คือ ยอดแหงพรหมจรรย. และการประพฤติ
เพื่อใหรูอริยสัจ ๔ ดวยปญญา ก็คือ ยอดแหงการประพฤติทั้งหลาย.
ในโลกนี้ หรือในโลกไหน ๆ กี่พันโลกก็ตาม ไมมีอะไรดีไปกวา “ความพนทุกข.” ความพนทุกข
มีได เพราะรู อริยสัจทั้ง ๔ อยางสมบูรณ คือ รูจักทุกข เหตุใหเกิดทุกข ความดับไมเหลือของทุกข
และทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข นั่นเอง. อริยสัจทั้ง ๔ อยางนี้ จึงเปนความรูท ี่ควร
ศึกษาสําหรับการมีชีวิตอยู ยิ่งกวาความรูอ ื่น ๆ ซึ่งเปนเพียงการหลอกลอใหชีวติ เพลินไปวันหนึ่ง ๆ
หาไดสํารอกทุกข พรอมทั้งรากเชื้อของมันออกจากดวงจิตของมนุษยไดไม.
เจา หน าที่ ก องตํา ราของคณะธรรมทาน
ได พ ยายามค น เรื่ อ งอริย สั จ มาเป น เวลานาน
ดวยความลําบากอยางยิ่ง ในการคนและการนํามาจัดเขาลําดับใหถกู ตองปะติดปะตอกันจนตลอดเรื่อง
เปนเรื่อง อริยสัจจากพระโอษฐ ฉบับที่สมบูรณ. คณะธรรมทาน ไดเริ่มพิมพหนังสือเรื่องนี้ ตั้งแตตน
พ.ศ. ๒๕๐๐ จัดเย็บเลมภาค ๑-๒ ไวตอนหนึ่งแลว. มาบัดนี้ภาค ๓ - นิโรธอริยสัจ เสร็จลง จึงไดจัดเย็บ
เลมไวอีกตอนหนึ่ง. สวนภาค ๔ - มรรคอริยสัจ และ ภาคสรุปทาย จะไดจัดพิมพตอไป.
คณะธรรมทาน, ไชยา
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๐๒

[๑๐]

หนังสื อ พุทธวจน ๒
อริยสั จจากพระโอษฐ์ (ภาคตน)
จัดทําขึ้นเพื่อเปนการสรางเหตุใหพระสัทธรรมตั้งมั่น
ดวยวิธีและรูปแบบที่ตรงตามพุทธประสงค ตรงตามพุทธบัญญัติ
นั่นคือ การที่ชาวพุทธทุกๆภาคสวน ทั้งภิกษุสงฆ และฆราวาส
พากันสนใจ ศึกษาเลาเรียน เฉพาะในสิ่งที่เปนพุทธวจน เปนพุทธภาษิต
เปนการกลับไปใชมาตรฐานหลักเดียวอันเดิม ที่ใชกนั ในครั้งพุทธกาล
เพื่อรักษาความถูกตองในหลักธรรมวินัย ที่ประกาศโดยพระพุทธเจา
ถือเปนการอัญเชิญพระพุทธเจา ผูอรหันตสัมมาสัมพุทธะกลับมาสูจิตใจ
ของชาวพุทธอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อเปนพุทธบูชา และเพื่อประโยชนสุข
แกมนุษยและเทวดาทั้งหลายสืบไป

[๑๑]

ใจความสํ าคัญ
หลังจากทรงทิ้งราชสมบัติ ทิ้งโอกาสแหงการเสพกามในระดับพระเจาจักรพรรดิ
ผูครองแผนดินสุดมหาสมุทรทั้ง ๔ สมณโคดม (โคตม) ไดบําเพ็ญเพียรอันยากยิ่ง เพื่อการ
บรรลุความรูอ ันประเสริฐ อันเปนทางหลุดพนจากหวงทุกข
ในที่สุด ทรงตรัสรูอ นุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ใตควงไมอัสสัตถะ
ในคืนวันเพ็ญเดือน ๖
เกิดแสงสวางอันโอฬารมิอาจประมาณ
ยิ่งใหญกวาอานุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบันดาลขึ้นได
ความสวางแหงแสงนี้ แผไปถึงทั่วทุกภพภูมิ
สองสวางถึงไมเวนแมแตโลกันตริกนรกอันมืดมิด
สิ่งที่ทรงตรัสรูนั้น คือ ความจริงอันประเสริฐทั้ง ๔ (อริยสัจ ๔)
อันไดแก ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค
และที่บรรจุอยูในหนังสือเลมนี้ คือ อริยสัจ ๓ ขอแรก
โดยคัดแปลมาเฉพาะพุทธวจน เปนตถาคตภาษิต
คือที่ทรงตรัสไวดวยพระองคเอง
การจัดพิมพครั้งนี้ มีการแกไขคําที่พิมพผิด ปรับแกเชิงอรรถที่ยังเปนประเด็นขอ
สงสัย หรือไมสอดคลองกับพุทธวจนและเพิ่มเติมพุทธวจนที่เพิ่งคนพบใหม โดยยังคงรักษา
เลขหนา ไวเหมือนเดิม เพื่อความสะดวกแกผูที่สนใจศึกษาเทียบเคียงกับตนฉบับเดิมของทาน
พุทธทาส และกองตําราคณะธรรมทาน ธรรมทานมูลนิธิ และเพื่อเปดโอกาสใหผูศึกษา ผูรู
ดานบาลี ไดตรวจสอบเนนย้ําความถูกตอง เพื่อความสมบูรณยิ่งขึ้นตอไป

[๑๒]

๒
อริยสั จจากพระโอษฐ์
ภาคต้ น

[๑๓]

อักษรย่ อ
(เพื่อความสะดวกแกผูที่ยังไมเขาใจเรื่องอักษรยอที่ใชหมายแทนชื่อคัมภีร ซึ่งมีอยูโดยมาก)

มหาวิ. วิ.
ภิกขุนี. วิ.
มหา. วิ.
จุลฺล. วิ.
ปริวาร.วิ.
สี. ที.
มหา. ที
ปา. ที.
มู. ม.
ม. ม.
อุปริ. ม.
สคา. สํ.
นิทาน. สํ.
ขนฺธ. สํ.
สฬา. สํ.
มหาวาร. สํ.
เอก. อํ.
ทุก. อํ.
ติก. อํ.
จตุกฺก. อํ.
ปฺจก. อํ

มหาวิภังค
วินัยปฎก.
ภิกขุนวี ิภังค
”
มหาวัคค
”
จุลลวัคค
”
ปริวารวัคค
”
สีลักขันธวัคค
ทีฆนิกาย
มหาวัคค
”
ปาฏิกวัคค
”
มัชฌิมนิกาย
มูลปณณาสก
มัชฌิมปณณาสก
”
อุปริปณณาสก
”
สคาถวัคค
สังยุตตนิกาย
นิทานวัคค
”
ขันธวารวัคค
”
สฬายตนวัคค
”
มหาวารวัคค
”
เอกนิบาต
อังคุตตรนิกาย
ทุกนิบาต
”
ติกนิกาย
”
จตุกกนิบาต
”
ปญจกนิบาต
”

ฉกฺก. อํ.
สตฺตก. อํ.
อฏฐก. อํ.
นวก. อํ.
ทสก. อํ.
เอกาทสก. อํ.
ขุ. ขุ.
ธ. ขุ.
อุ. ขุ.
อิติวุ. ขุ.
สุ. ขุ.
วิมาน.ขุ.
เปต.ขุ.
เถร.ขุ.
เถรี.ขุ.
ชา.ขุ.
มหานิ.ขุ.
จูฬนิ.ขุ.
ปฏิสมฺ.ขุ.
อปท.ขุ.
พุทฺธว.ขุ.
จริยา.ขุ.

ฉักกนิบาต
สัตตกนิบาต
อัฏฐกนิบาต
นวกนิบาต
ทสกนิบาต
เอกาทสกนิบาต
ขุททกปาฐะ
ธัมมบท
อุทาน
อิติวุตตกะ
สุตตนิบาต
วิมานวัตถุ
เปตวัตถุ
เถรคาถา
เถรีคาถา
ชาดก
มหานิทเทส
จูฬนิทเทส
ปฏิสัมภิทามัคค
อปทาน
พุทธวงส
จริยาปฎก

อังคุตตรนิกาย
”
”
”
”
”
ขุททกนิกาย
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

ตัวอย่ างคําย่อ
: ๑๔/๑๗๑/๒๔๕ ใหอานวา ไตรปฎก เลม ๑๔ หนา ๑๗๑ ขอที่ ๒๔๕
ไตรปฎก
= ไตรปฎกฉบับบาลีสยามรัฐ
ฉบับอนุสรณรัชกาลที่ ๗ ชุดพิมพครั้งแรก
วิ. อภิ.
= วิภังค อภิธรรมปฎก
สุมงฺ. ภ.
= สุมังคลวิลาสินี ภาค
พุ. โอ.
= พุทธประวัติจากพระโอษฐ
ขุ. โอ.
= ขุมทรัพยจากพระโอษฐ
อริย. โอ.
= อริยสัจจากพระโอษฐ
ปฏิจจ. โอ. = ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ
อิทัป.
= อิทัปปจจยตา
น. = หนา
ท.=ทั้งหลาย

[๑๔]

สารบาญย่ อ
(ตามลําดับภาค ทุกภาค)
หนา
ภาคนํา

ว่ าด้ วย ข้ อความทีค่ วรทราบก่ อนเกีย่ วกับจตุราริยสั จ

ภาค ๑

ว่ าด้ วย ทุกขอริยสั จความจริงอันประเสริฐคือทุกข์

๑๔๕ - ๒๗๔

ภาค ๒

ว่ าด้ วย สมุทยอริยสั จ ความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้ เกิดทุกข์ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

๒๗๗ - ๔๐๓

ว่ าด้ วย นิโรธอริยสั จ ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่ เหลือของทุกข์ _ _ _ _ _

๔๐๗ - ๘๑๖

ภาค ๓
ภาค ๔

๑ - ๑๔๐

ว่ าด้ วย มัคคอริยสั จ ความจริงอันประเสริฐคือมรรค ๘๑๙ - ๑๔๙๐

ภาคสรุป ว่ าด้ วย ข้ อความสรุปเกีย่ วกับจตุราริยสั จ _ _ _ ๑๔๙๓ - ๑๕๓๔
ภาคผนวก ว่ าด้ วย เรื่องนํามาผนวกเพือ่ ความสะดวกแก่ การอ้ างอิงฯ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๓๗ - ๑๕๗๒

[๑๕]

สารบาญขยายความ
(ตามลําดับนิทเทสของภาค ทุกนิทเทส)
หนา
ภาคนํา

ว่ าด้ วย
ตอน ๑
ตอน ๒
ตอน ๓
ตอน ๔
ตอน ๕
ตอน ๖

ภาค ๑

ว่ าด้ วย

ข้ อความที่ควรทราบก่ อนเกีย่ วกับจตุราริยสั จ
๑-๑๔๐
วาดวย สัตวโลกกับจตุราริยสัจ _ _ _ _ _ _
๓ - ๑๘
วาดวย ชีวิตมนุษยกับจตุราริยสัจ _ _ _ _ _ _
๑๙ - ๔๙
๕๐ - ๗๑
วาดวย พระพุทธองคกับจตุราริยสัจ _ _ _ _ _
วาดวย การรูอริยสัจไมเปนสิ่งสุดวิสัย _ _ _ _ ๗๒ - ๙๔
วาดวย คุณคาของอริยสัจ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๙๕ - ๑๑๐
วาดวย เคาโครงของอริยสัจ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๑ - ๑๔๐
ทุกขอริยสั จ ความจริงอันประเสริฐคือทุกข์ ๑๔๕ - ๒๗๔

นิทเทส ๑ วาดวย ประเภทและอาการแหงทุกขตามหลักทั่วไป
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๔๘ - ๑๕๓
นิทเทส ๒ วาดวย ทุกขสรุปในปญจุปาทานขันธ _ _ ๑๕๔ - ๒๕๓
นิทเทส ๓ วาดวย หลักเบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับความทุกข _ ๒๕๔ - ๒๗๓

ภาค ๒

ว่ าด้ วย

สมุทยอริยสั จ ความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้ เกิดทุกข์ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๒๗๗ - ๔๐๓

นิทเทส ๔ วาดวย ลักษณะแหงตัณหา
_ _ _ _ _ _ ๒๘๐ - ๓๑๙
นิทเทส ๕ วาดวย ทีเ่ กิดและการเกิดแหงตัณหา _ _ _ ๓๒๐ - ๓๒๗
นิทเทส ๖ วาดวย อาการที่ตัณหาทําใหเกิดทุกข _ _ _ ๓๒๘ - ๓๖๙

[๑๖]

สารบาญขยายความ

[๑๗]
หนา

นิทเทส ๗ วาดวย ทิฏฐิที่เกี่ยวกับตัณหา _ _ _ _ _
นิทเทส ๘ วาดวย กิเลสทั้งหลายในฐานะสมุทัย _ _

ภาค ๓

ว่ าด้ วย
นิทเทส ๙
นิทเทส ๑๐
นิทเทส ๑๑
นิทเทส ๑๒

ภาค ๔

๓๗๐ - ๓๘๐
๓๘๑ - ๔๐๒

นิโรธอริยสั จ ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่ เหลือแห่ งทุกข์ _ _ _ _ _ _

๔๐๗ - ๘๑๖

ความดับแหงตัณหา _ _ _ _ _ _
ธรรมเปนที่ดบั แหงตัณหา _ _ _
ผูดับตัณหา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_____
อาการดับแหงตัณหา

๔๑๐ - ๔๓๖
๔๓๗ - ๕๕๐
๕๕๑ - ๗๒๙
๗๓๐ - ๘๑๕

วาดวย
วาดวย
วาดวย
วาดวย

ว่ าด้ วย

มัคคอริยสั จความจริงอันประเสริฐคือมรรค ๘๑๙ - ๑๔๙๐
นิทเทส ๑๓ วาดวย ขอความนํามรรค _ _ _ _ _ _ _ ๘๒๒ - ๘๖๙
นิทเทส ๑๔ วาดวย สัมมาทิฏฐิ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๘๗๓ - ๑๐๒๘
นิทเทส ๑๕ วาดวย สัมมาสังกัปปะ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๒๙ - ๑๐๕๙
_ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๖๐ - ๑๐๗๙
นิทเทส ๑๖ วาดวย สัมมาวาจา
นิทเทส ๑๗ วาดวย สัมมากัมมันตะ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๘๐ - ๑๐๘๙
นิทเทส ๑๘ วาดวย สัมมาอาชีวะ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๐๙๐ - ๑๑๒๖
นิทเทส ๑๙ วาดวย สัมมาวายามะ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๒๗ - ๑๑๗๕
นิทเทส ๒๐ วาดวย สัมมาสติ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๗๖ - ๑๒๗๗
นิทเทส ๒๑ วาดวย สัมมาสมาธิ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๗๘ - ๑๓๖๗
นิทเทส ๒๒ วาดวย ขอความสรุปมรรค _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๖๘ - ๑๔๘๙

ภาคสรุป ว่ าด้ วย

ข้ อความสรุปเกีย่ วกับจตุราริยสั จ _ _ _ ๑๔๙๓ - ๑๕๓๔

ภาคผนวก ว่ าด้ วย

เรื่องนํามาผนวกเพือ่ ความสะดวกแก่การอ้ างอิง ฯ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๓๗ - ๑๕๗๒

สารบาญละเอียด
(ตามลําดับเรื่อง ทุกเรื่อง)

อักษรยอชือ่ คัมภีร _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
คํานําเมื่อพิมพครัง้ แรก
_____________________

หนา
(๖)
(๗)

ภาคนํา
ว่ าด้ วยข้ อความทีค่ วรทราบก่อนเกีย่ วกับจตุราริยสั จ
(มี ๖ ตอน ๙๑ หัวขอ)

_ _ _ _ _ _ _ ๓ - ๑๘
ตรัสรูแลว ทรงรําพึงถึงหมูสัตว
___ ____________
๓
การพนทุกขโดยไมรูอริยสัจนั้น เปนไปไมได _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
๕
เพราะไมรูอริยสัจ จึงตองแลนไปในสังสารวัฏ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _
๖
๗
สัตวเกิดกลับมาเปนมนุษยมีนอย เพราะไมรูอริยสัจ _ _ _ _ _ _ _ _
๙
ความมืดบอดของโลก มีตลอดเวลาที่พระตถาคตไมเกิดขึ้น _ _ _ _ _
อริยสัจสี่ เปนสิ่งคงที่ไมรูจักเปลี่ยนตัว
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑
สุขที่สัตวโลกควรกลัว และไมควรกลัว
ความรูสึกของบุถุชน ไขวกันอยูเสมอตอหลักแหงอริยสัจ _ _ _ _ _
๑๒

ตอน ๑ ว่ าด้ วย สั ตว์ โลกกับจตุราริยสั จ (๑๓ หัวข้ อ)

ผูติดเหยื่อโลก ชอบฟงเรื่องกาม ไมฟงเรื่องสงบ

[๑๘]

_________

๑๓

สารบาญละเอียด

[๑๙]
หนา

การฟงอริยสัจ เหมาะสําหรับจิตที่ฟอกแลวเทานั้น _ _ _ _ _ _ _ _
จิตที่ยังไมไดฟอก ยากนักที่จะเห็นนิโรธสัจ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
สัตวผูไมเปนไทตอความกําหนัด ยอมหลงกาม _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
สัตวโลก รูจักสุขอันแทจริง ตอเมื่อปญญาเกิด _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

๑๔
๑๖
๑๖
๑๗

_ _ _ _ _ ๑๙ - ๔๙
มนุษยเปนอันมาก ไดยึดถือเอาที่พึ่งผิด ๆ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๙
ผูไมรูอริยสัจ ยอมหลงสรางเหวแหงความทุกขเพื่อตัวเองอยูร่ําไป _ _
๑๙
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๒๐
ผูรูอริยสัจ หาหลงสรางทุกขขึ้นเพื่อตัวเองไม
ทุกขประเภทใหญ ๆ ก็มพี อแลว สําหรับสัตวจะสํานึกตัวมารูอริยสัจ _
๒๑
พอรูอริยสัจ ทุกขเหลือนอยขนาดฝุนติดปลายเล็บเทียบกับปฐพี _ _ _ ๒๒
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๒๓
ผูไมรูอริยสัจ ชื่อวาตกอยูในที่มืด
ผูไมรูอริยสัจ ชื่อวาตกอยูในหลุมเพลิงเปนนิจ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ๒๕
กวามนุษยจะหลุดจากบวง (คือรูอริยสัจ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
๒๖
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๒๖
๑. เมื่อจมกามตามปกติ
๒. เมื่อจมกามครั้งที่สอง
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๒๗
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๒๙
๓. เมื่อเฉไปติดบวงทิฏฐิ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๓๑
๔. เมื่อพนจากบวง
ยังมีพวกบริโภคกาม โดยไมจมกาม
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๓๔

ตอน ๒ ว่ าด้ วย ชีวติ มนุษย์ กบั จตุราริยสั จ (๒๐ หัวข้ อ)

ผูรูอริยสัจเปนหลักอยูในใจ ยอมไมมีอาการสั่นสะเทือนเพราะถูกยกวาทะ : ดุจเสาหิน _ _
ผูประกอบดวยอวิชชา คือผูไมมีความรูสี่อยาง _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
อยาคิดเรื่องโลก แตจงคิดเรื่องอริยสัจ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

๓๖
๓๗
๓๘

[๒๐]

อริยสัจจากพระโอษฐ

หนา
อยากลาวเรื่องทุมเถียงแกงแยงกัน แตจงกลาวเรื่องความพนทุกข _ _ _
อยากลาวเรื่องไมมีประโยชน แตจงกลาวเรื่องความพนทุกข _ _ _ _ _
จงบวชเพื่อรูความดับทุกข เหมือนเขาทั้งหลายผูบวชแลวโดยชอบ _ _
ไมรูอริยสัจ ก็ยังไมเปนสมณพราหมณที่แท _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ถามัวรอใหรเู รื่องที่ไมจําเปนเสียกอน ก็ตายเปลา _ _ _ _ _ _ _ _ _
อยายึดถือติดแนนในธรรม แตจงใชเพียงเปนเครื่องมือ _ _ _ _ _ _ _
เปรียบนักเรียนอริยสัจ ดวยหนูตางจําพวกกัน _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
จงสงเคราะหผูอื่น ดวยการใหรูอริยสัจ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

๔๐
๔๑
๔๒
๔๒
๔๔
๔๖
๔๗
๔๘

_ _ _ _ _ ๕๐ - ๗๑
พระพุทธองค คือผูทรงชี้ใหรูจักทุกข _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
๕๐
มุมนอยมุมหนึ่งของความทุกข ที่พระองคไมมี _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
๕๑
ทรงแสวง _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๕๒
ทรงพบ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๕๓

ตอน ๓ ว่ าด้ วย พระพุทธองค์กบั จตุราริยสั จ (๑๙ หัวข้ อ)

เมื่อยังไมทรงรูอริยสัจ ก็ยังไมชื่อวา ไดตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
ถาไมรูเบญจขันธ โดยนัยอริยสัจสี่ ก็ยงั ไมทรงปฏิญญาเปนพระพุทธเจา
พระพุทธองคทรงพระนามวาสัมมาสัมพุทธะ ก็เพราะไดตรัสรูอริยสัจสี่
ทรงรอบรูโลก (อริยสัจ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ทรงบันลือสีหนาท ประกาศจตุราริยสัจ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ทรงประกาศ อนุตตรธรรมจักร ซึ่งใคร ๆ ประกาศไมได _ _ _ _ _ _ _
สิ่งที่ไมทรงนําสอน มีมากยิ่งกวามากนัก _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
สิ่งที่ทรงนํามาสอน ก็เฉพาะเรื่องความพนทุกข _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

๕๔
๕๕
๕๗
๕๗
๕๘
๖๐
๖๐
๖๑

สารบาญละเอียด

[๒๑]
หนา

ทรงพยากรณเฉพาะเรื่องอริยสัจสี่ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_____________
ทรงบัญญัตสิ ัจจะ ไมเขาใคร ออกใคร
ตรัสถอยคําโดยโวหารโลก แตมิไดทรงยึดถือ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
สาวกมาอยูอาศัยพระองค เพราะทรงตอบปญหาอริยสัจได _ _ _ _ _
พระพุทธเจาทั้งในอดีต-อนาคต-ปจจุบัน ลวนแตตรัสรูอริยสัจสี่ _ _ _
เหตุที่ตองมีพระพุทธองคและธรรมวินัยอยูในโลก _ _ _ _ _ _ _ _ _
ผูชวยใหรูอริยสัจ นับเนื่องอยูในบุคคลผูมีอุปการะมาก _ _ _ _ _ _

๖๒
๖๔
๖๕
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐

ตอน ๔ ว่ าด้ วย การรู้อริยสั จไม่ เป็ นสิ่ งสุ ดวิสัย (๑๐ หัวข้ อ) _ _ _ _ _ ๗๒ - ๙๔
ทั้งในอดีต-อนาคต-ปจจุบัน ลวนมีการประกาศอริยสัจ ตามเปนจริง _
มีบุคคลบวชแลวรูอริยสัจ ทั้งในอดีต-อนาคต-ปจจุบัน _ _ _ _ _ _ _
ทั้งอดีต-อนาคต-ปจจุบัน ลวนแตมีการรูอริยสัจ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ตรัสวาจงหลีกเรน แลวจักรูอริยสัจ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ตรัสวาจงเจริญสมาธิ จักรูอ ริยสัจตามเปนจริง _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
จิตเปนสมาธิแลว รูอริยสัจไดแจมใส เหมือนเห็นของในน้ําอันใส _ _
เมื่อประพฤติถูกทาง กิริยาที่ไปนิพพาน เบาสบายเหมือนไมลอยน้ํา _
การรูอันตคาหิกทิฏฐิ ไมเกี่ยวกับการรูอ ริยสัจและการประพฤติพรหมจรรย
_
สัจจะ และหลักพึงปฏิบัติเกี่ยวกับการถึงสัจจะ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(ก. ความจริงตามแบบของชาวโลกตามธรรมชาติ) _ _ _ _
(ข. วิธีการตามรักษาไวซึ่งความจริง) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(ค. ลําดับแหงความเปนไป เพื่อจะไดรูซึ่งความจริง)
___

๗๒
๗๓
๗๓
๗๕
๗๕
๗๖
๗๗
๗๙
๘๓
๘๓
๘๕
๘๗

[๒๒]

อริยสัจจากพระโอษฐ

หนา
(ง. การตามบรรลุถึงซึ่งความจริง) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(จ. ธรรมเปนอุปการะมากแกการตามบรรลุถึงซึ่งความจริง) _
การรูอริยสัจเปนของไมเหลือวิสัย พระอริยบุคคล จึงมีปริมาณมาก _

๘๙
๙๐
๙๓

_ _ _ _ _ _ _ _ ๙๕ - ๑๑๐
อริยสัจสี่ เปนเอกังสิกธรรมที่ทรงแสดง _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
๙๕
๙๖
ทําที่สุดทุกขโดยไมรูอริยสัจนั้น เปนไปไมได _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
สัตวตองเวียนวาย เพราะไมเห็นอริยสัจ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
๙๗
การรูอริยสัจ รีบดวนกวาการดับไฟที่กําลังไหมอยูบนศีรษะ _ _ _ _ _
๙๘

ตอน ๕ ว่ าด้ วย คุณค่ าของอริยสั จ (๑๓ หัวข้ อ)

การรูอริยสัจ ควรแลกเอาแมดวยการถูกแทงดวยหอกวันละ__________
๓๐๐ ครั้ง ๑๐๐ ป
เมื่อยังไมรูอริยสัจ ก็ไมสามารถลงหลักแหงความรูของตน _ _ _ _ _
สัตวจําพวกวินิบาต กับการเห็นจตุราริยสัจ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
การรูอริยสัจ ทําใหมีตาครบสองตา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
การสิ้นอาสวะมีได เพราะการรูอริยสัจ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
เหตุที่ทําใหสัจจะเหลานี้ ไดนามวา “อริยะ” _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_____
เหตุที่ทําใหสัจจะเหลานี้ ไดนามวา “อริยะ” (อีกนัยหนึ่ง)
อริยสัจสี่ สําหรับความเปนอริยบุคคล _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
อริยสัจจธรรมรวมอยูในหมูธรรมที่ใครคานไมได _ _ _ _ _ _ _ _ _

๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๘

ตอน ๖ ว่ าด้ วย ประเภทหรือเค้ าโครงของอริยสั จ (๑๖ หัวข้ อ) _ _ _ ๑๑๑-๑๔๐
หลักอริยสัจมีอยางเดียว แตคําอธิบายมีปริยายมากมาย

_______

๑๑๑

สารบาญละเอียด

[๒๓]
หนา

อริยสัจสี่โดยสังเขป (นัยทั่วไป) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๑
อริยสัจสี่โดยสังเขป (อีกนัยหนึ่ง : ทรงแสดงดวยปญจุปาทานขันธ) _ ๑๑๒
อริยสัจสี่โดยสังเขป (อีกนัยหนึ่ง : ทรงแสดงดวยอายตนะหก) _ _ _ ๑๑๔
ทรงวางลําดับแหงอริยสัจ อยางตายตัว _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๖
อริยสัจสี่ ในรูปแบบพิเศษ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๖
การวางลําดับใหม ไมมีเหตุผลเลย _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๗
หนาที่อันเกี่ยวกับอริยสัจ มี ๔ ชนิด _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๘
อริยสัจสี่ มี ๓ รอบ มี ๑๒ อาการ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๑๙
อริยสัจสี่ เนื่องกันจนเห็นอริยสัจเดียวไมได _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๐
ขยายความแบบกระชับ ของจตุราริยสัจ หรือ “ขยายความแหงคําวารอบ ๓ อาการ ๑๒”
_ _ _ _ _ _ _ ๑๒๑
ขยายความ ของจตุราริยสัจ (อีกนัยหนึ่ง : ทรงแสดงดวยอันตะ)
_ _ ๑๒๒
_ ๑๒๓
ขยายความ ของจตุราริยสัจ (อีกนัยหนึ่ง : ทรงแสดงดวยสักกายะ)
ขยายความ ของจตุราริยสัจ (อีกนัยหนึ่ง : ทรงแสดงดวยคําวาโลก) _ ๑๒๔
อริยสัจสี่ ที่ทรงแสดงโดยพิสดาร (นัยที่หนึ่ง) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๕
๑. ทุกขอริยสัจ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๕
๒. ทุกขสมุทยอริยสัจ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๒๙
๓. ทุกขนิโรธอริยสัจ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๒
๔. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๕
อริยสัจสี่ ที่ทรงแสดงโดยพิสดาร (นัยทีส่ อง)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๓๘

[๒๔]

อริยสัจจากพระโอษฐ

หนา

อุทเทสแหงจตุราริยสัจ . . . . . . . . ๑๔๓
ภาค ๑

ว่ าด้ วยทุกขอริยสั จ ความจริงอันประเสริฐคือทุกข์
(มี ๑ อุทเทส ๓ นิทเทส ๑๒๗ เรื่อง)

อุทเทสแหงทุกขอริยสัจ . . . . . . . . . . . . . . . .

๑๔๗

นิทเทสแหงทุกขอริยสัจ (๓ นิทเทส : ๑-๓ รวมทั้งหมด ๑๒๕ เรื่อง) ๑๔๘ - ๒๗๓
นิทเทส ๑ วาดวย ประเภทและอาการแหงทุกขตามหลักทั่วไป (๑๒ เรื่อง)

๑๔๘ - ๑๕๓

ความเกิด _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ความแก _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ความตาย _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ความโศก _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ความร่ําไรรําพัน _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ความทุกขกาย _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ความทุกขใจ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ความคับแคนใจ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ความประสพดวยสิ่งไมเปนที่รัก _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ความพลัดพรากจากสิ่งเปนที่รัก _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ความปรารถนาอยางใดแลวไมไดอยางนั้น _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ปญจุปาทานขันธ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

๑๔๘
๑๔๘
๑๔๘
๑๔๙
๑๔๙
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๐
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๑
๑๕๓

สารบาญละเอียด

[๒๕]
หนา

นิทเทส ๒ วาดวย ทุกขสรุปในปญจุปาทานขันธ (๒ ตอนรวมทั้งหมด ๙๕ เรื่อง) ๑๕๔ - ๒๕๓
ตอน ๑ ว่ าด้ วย เบญจขันธ์ โดยวิภาค (๒ วิภาค: (ก.)-(ข.) ๗๑ เรื่อง)

๑๕๔ - ๒๒๑

(ก.) วิภาคแห่ งเบญจขันธ์ (๕ วิภาค ๖๐ เรื่อง)
๑๕๔ -๒๐๘
๑. วิภาคแหงรูปขันธ (๑๕ เรื่อง)
_ _ ๑๕๕ - ๑๕๘
รูปและรูปอาศัย
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๕
มหาภูตคือธาตุสี่ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๕๖
การเกิดขึ้นของธาตุสี่ เทากับการเกิดขึ้นของทุกข
๑๕๙
ความเพลินในธาตุสี่ เทากับความเพลินในทุกข
๑๕๙
รสอรอย - โทษ - อุบายเครื่องพนไป ของธาตุสี่
๑๕๙
ความลับของธาตุสี่ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๖๐
ธาตุสี่ ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา
_ _ _ _ _ ๑๖๑
ยังยินดีในธาตุสี่อยู เพราะไมรูจักธาตุสี่
_ _ _ _ ๑๖๒
ความหมายของคําวา “รูป”
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๖๓
อุปมาแหงรูป
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๖๓
อัสสาทะของรูป
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๖๔
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๖๔
อาทีนพของรูป
นิสสรณะของรูป
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๖๘
ขอควรกําหนดเกี่ยวกับรูป
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๖๘
รูปขันธ โดยนัยแหงอริยสัจสี่
________
๑๖๘

[๒๖]

อริยสัจจากพระโอษฐ

๒. วิภาคแหงเวทนาขันธ (๒๑ เรื่อง) _ _

หนา
๑๖๙ - ๑๙๒

เวทนาหก _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๖๙
ความหมายของคําวา “เวทนา” _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๖๙
อุปมาแหงเวทนา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๗๐
ความหมายอันแทจริงของ “บาดาล”
_ _ _ _ _ ๑๗๑
ธรรมลักษณะ ๗ ประการ แหงเวทนา
_ _ _ _ ๑๗๑
หลักที่ควรรูเกี่ยวกับเวทนา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๗๒
ประมวลเรื่องนารูพิเศษ เกี่ยวกับเวทนา
_ _ _ _ ๑๗๔
วิภาคแหงเวทนา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๗๖
“ธรรม” (คือเวทนา) เปนสิ่งที่บัญญัติไดหลายปริยาย (อันเปนเหตุใหหลงทุมเถียงกัน)
๑๗๘
เวทนามีธรรมดาไมเที่ยง
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๗๙
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๘๐
เวทนามีธรรมดาแปรปรวน
เวทนาเปนทุกข เปนลูกศร เปนของไมเที่ยง
_ _ ๑๘๑
เวทนาทุกชนิด เดินไปสูความดับ
_ _ _ _ _ _ ๑๘๒
เวทนา เปนทางมาแหงอนุสัย
_ _ _ _ _ _ _ _ ๑๘๓
อัสสาทะชั้นเลิศ ของเวทนา
_ _ _ _ _ _ _ _ ๑๘๔
เวทนา คือทางไปแหงจิตของสัตว
_ _ _ _ _ _ ๑๘๖
_ _ ๑๙๐
การเกิดของเวทนา เทากับ การเกิดของทุกข
อาการเกิดดับแหงเวทนา
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๙๐
ขอควรกําหนดเกี่ยวกับเวทนา
_ _ _ _ _ _ _ ๑๙๑
เวทนาขันธ โดยนัยแหงอริยสัจสี่
_ _ _ _ _ _ _ ๑๙๒
ประมวลสิ่งที่ตองรูเกี่ยวกับเวทนา
_ _ _ _ _ _ ๑๙๒

[๒๗]

สารบาญละเอียด

หนา
๑๙๓ - ๑๙๘

__
สัญญาหก _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๙๓
ความหมายของคําวา “สัญญา”
_ _ _ _ _ _ _ ๑๙๓
อุปมาแหงสัญญา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๙๔
หลักที่ควรรูเกี่ยวกับสัญญา
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๙๕
สัญญามีธรรมดาแปรปรวน
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๙๖
การเกิดของสัญญาเทากับการเกิดของทุกข _ _ _ ๑๙๗
ขอควรกําหนดเกี่ยวกับสัญญา
_ _ _ _ _ _ _ ๑๙๗
สัญญาขันธ โดยนัยแหงอริยสัจสี่ _ _ _ _ _ _ _ ๑๙๘
๔. วิภาคแหงสังขารขันธ (๗ เรื่อง) _ ๑๙๘ - ๒๐๒
สังขารหก _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๙๘
ความหมายของคําวา “สังขาร” _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๙๙
อุปมาแหงสังขาร _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๑๙๙
สังขารมีธรรมดาแปรปรวน
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ๒๐๐
การเกิดของสังขารเทากับการเกิดของทุกข _ _ _ ๒๐๑
_ _ _ _ _ _ _ ๒๐๑
ขอควรกําหนดเกี่ยวกับสังขาร
สังขารขันธ โดยนัยแหงอริยสัจสี่ _ _ _ _ _ _ _ ๒๐๒
๕. วิภาคแหงวิญญาณขันธ (๘ เรื่อง) _ ๒๐๓ - ๒๐๘
วิญญาณหก _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๒๐๓
ความหมายของคําวา “วิญญาณ”
_ _ _ _ _ _ ๒๐๓
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๒๐๔
อุปมาแหงวิญญาณ

๓. วิภาคแหงสัญญาขันธ (๘ เรื่อง)

วิญญาณมีธรรมดาแปรปรวน

________

๒๐๔

[๒๘]

อริยสัจจากพระโอษฐ

หนา
วิญญาณ เมื่อทําหนาที่เปนพืช
_______
_
การเกิดของวิญญาณ เทากับการเกิดของทุกข
ขอควรกําหนดเกี่ยวกับวิญญาณ
_______
วิญญาณขันธ โดยนัยแหงอริยสัจสี่
_____

(ข.) วิภาคแห่ งปัญจุปาทานขันธ์ (๑๑ เรื่อง)

๒๐๘ - ๒๒๑

อุปาทานสี่
__________________
รากเงาแหงอุปาทานขันธ
___________
____
อุปาทานกับอุปาทานขันธ มิใชอันเดียวกัน
อุปาทานและที่ตั้งแหงอุปาทาน
_________
เบญจขันธ ไดนามวาสักกายะและสักกายันตะ _ _ _
________________
ที่ติดของสัตว
ผูติดบวง-ผูหลุดจากบวง
____________
ความสะดุงหวาดเสียวเพราะอุปาทาน _ _ _ _ _ _ _
ความสะดุงหวาดเสียวเพราะอุปาทาน (อีกนัยหนึง่ ) _
ลัทธิอื่น ไมรจู ักเรื่องอัตตวาทุปาทาน
______

ตอน ๒ ว่ าด้ วย เบญจขันธ์ โดยสรุป (๒๓ เรื่อง)

๒๐๕
๒๐๗
๒๐๗
๒๐๘
๒๑๐
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๙
๒๑๙

_ _ _ _ _ _ ๒๒๑ - ๒๕๓

เบญจขันธ เปนสิ่งที่ควรรอบรู
________________
มูลฐานแหงการบัญญัติเบญจขันธ (แตละขันธ)
________
เบญจขันธ เปนที่บัญญัตกิ ฎแหงสังขตะ
____________
__________
การถูกตราหนา เพราะอนุสัยในเบญจขันธ
การถูกตราหนา เพราะตายตามเบญจขันธ
___________

๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๖

สารบาญละเอียด

[๒๙]
หนา

สัญโญชนและที่ตั้งแหงสัญโญชน (ความยึดถือหรือเครื่องรอยรัดจิต)
ความลับของเบญจขันธ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
เบญจขันธ เนื่องดวยปจจัยแหงความเศราหมองและบริสุทธิ์ _ _ _ _
____________
เบญจขันธ เปนธรรมฝายที่แตกสลายได
เบญจขันธ ไมเที่ยง
_____________________
เหตุปจจัยของเบญจขันธ ก็ไมเที่ยง
______________
เบญจขันธเปนทุกข _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
เหตุปจจัยของเบญจขันธ ก็เปนทุกข
_____________
เบญจขันธ เปนอนัตตา
___________________
__________
ขันธ ๕ ไมเปนไปตามความตองการของเรา
สิ่งใดมิใชของเรา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
เหตุปจจัยของเบญจขันธ ก็เปนอนัตตา
____________
_________________
เบญจขันธ เปนภาระที่หนัก
เบญจขันธ เปนทั้งผูฆาและผูตาย
_______________
เบญจขันธ เปนกองถานเถารึง
________________
_______________
เบญจขันธ เปนเครื่องผูกพันสัตว
เรียกกันวา “สัตว” เพราะติดเบญจขันธ
____________
ไมรูจักเบญจขันธ ชื่อวามีอวิชชา
_______________
____________
เพลินในเบญจขันธ เทากับเพลินในทุกข
ตองละฉันทราคะในเบญจขันธ
_______________

๒๒๗
๒๒๘
๒๓๐
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๖
๒๓๖
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๓
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๑
๒๕๑
๒๕๒

นิทเทส ๓ วาดวย หลักเบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับความทุกข(๑๘ เรื่อง) ๒๕๔ - ๒๗๓
หลักที่ควรรู เกี่ยวกับทุกข

___ _______________

๒๕๔

[๓๐]

อริยสัจจากพระโอษฐ

หนา
ปญจุปาทานขันธ เปนทุกขอริยสัจ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ปญจุปาทานขันธ เปนทุกข _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ทรงแสดงลักษณะความทุกข (อีกปริยายหนึ่ง) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ทรงแสดงลักษณะแหงความทุกข (อีกปริยายหนึ่ง) _ _ _ _ _ _ _ _
ความเปนทุกข ๓ ลักษณะ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ความทุกขของเทวดาและมนุษย ตามธรรมชาติ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
เปนทุกข เพราะติดอยูในอายตนะ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ทุกข เพราะยึดถือสิ่งที่ยึดถือไมได _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ทุกข คือกระแสการปรุงแตงทางจิต (ไมมีบุคคลผูทุกข) _ _ _ _ _ _ _
ไมพนทุกข เพราะมัวเพลินในอายตนะ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
อายตนะหก เปนทุกขอริยสัจ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
กลุมอายตนะ เปนของรอน _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
กลุมอายตนะ เปนของมืด _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
พิษลูกศรแหงความทุกข ของบุถุชน _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
สุขทุกข เนื่องจากการมีอยูแหงขันธ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ประพฤติพรหมจรรยนี้ เพื่อรอบรูทุกข _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ทุกขชนิดปลายแถว _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(ทรงแสดงโดยภาษาคน) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(ทรงแสดงโดยภาษาธรรม) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(คาถาผนวกทายพระสูตร) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ทุกขอริยสัจ เปนสิ่งที่ควรรอบรู

_________________

๒๕๖
๒๕๖
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๒
๒๖๔
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๓

๒๗๔

[๓๑]

สารบาญละเอียด

ภาค ๒
ว่ าด้ วยสมุทยอริยสั จ ความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้ เกิดทุกข์
(มี ๑ อุทเทส ๕ นิทเทส ๑๐๒ เรื่อง)

อุทเทสแหงสมุทยอริยสัจ . . . . . . . . . . . . . . . . ๒๗๙

นิทเทสแหงสมุทยอริยสัจ (๕ นิทเทส : ๔ - ๘, ๑๐๐ เรื่อง) ๒๘๐ - ๔๐๒
นิทเทส ๔ วาดวย ลักษณะแหงตัณหา (๔๑ เรื่อง)

๒๘๐ - ๓๑๙

ลักษณาการแหงตัณหา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_______________
สักกายสมุทัย ไวพจนแหงตัณหา
เจาเหนือหัวของสัตวโลก _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
สัญโญชนอยางเอก
_____________________
เครื่องจูงไปสูความเปนภพ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
พืชของภพ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
เหตุใหมีการเกิด
______________________
_______________________
ที่เกิดแหงอุปธิ
_____________________
ที่เกิดแหงอุปาทาน
ที่เกิดแหงอาหาร
______________________
ตัณหาโดยวิภาคแหงอารมณ ๖ อยาง _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ภพโดยวิภาค ๓ อยาง
____________________
ตัณหาโดยวิภาค ๓ อยาง _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ลักษณะแหงกามตัณหา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
กามคุณหา คือบวง
_____________________

๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๒
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๐

[๓๒]

อริยสัจจากพระโอษฐ

หนา
กาม เปนเครื่องผูก
___________________
_______________________
กาม เปนมายา
___________________
ไมมีความเย็นในกาม
คนกลาวคําเท็จ เพราะกาม
_________________
อิทธิพล ของกาม _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
เขาไปหาความตาย เพราะกาม _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ความเพลิน เปนแดนเกิดแหงทุกข _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_______
เพลินอยูกับอายตนะภายใน เทากับ เพลินอยูในทุกข
ความอรอยกลางกองทุกข (ความลวงของกาม) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ความอรอยที่ไมคุมกับความทุกข
_______________
_________________
กามเปรียบดวย ทอนกระดูก
_______________
กามเปรียบดวย ชิ้นเนื้อคาปาก
_______________
กามเปรียบดวย คบเพลิงทวนลม
________________
กามเปรียบดวย หลุมถานเพลิง
_______________
กามเปรียบดวย ของในความฝน
___________________
กามเปรียบดวย ของยืม
___________________
กามเปรียบดวย ผลไม
_____________
รายละเอียดที่ควรศึกษา เกี่ยวกับกาม
ไวพจน ของกาม
_____________________
_________________
กามเปรียบดวยรูรั่วของเรือ
___________________
ลักษณะแหงภวตัณหา
ปจจัยแหงภวตัณหา
____________________
________________
วิภาคแหงภวตัณหา รอยแปด
เหตุที่ทําใหฟงธรรมไมรูเรื่อง (เพราะภวตัณหา) _ _ _ _ _ _ _ _ _

๒๙๑
๒๙๒
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๗
๓๐๙
๓๑๒
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๗

[๓๓]

สารบาญละเอียด

หนา
ภพแมชั่วขณะดีดนิ้วมือ ก็ยังนารังเกียจ
____________
วิภวตัณหา
________________________

นิทเทส ๕ วาดวย ที่เกิดและการเกิดแหงตัณหา(๕ เรื่อง)

๓๑๙
๓๑๙

๓๒๐-๓๒๗

การเกิดขึ้นแหงตัณหา
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๓๒๐
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๓๒๑
ฐานที่เกิดแหงตัณหา (สี่อยาง)
ที่ตั้งอาศัยเกิดแหงตัณหา
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๓๒๒
สิ่งที่ตองรู ตองละ เพื่อความสิ้นทุกข
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๓๒๖
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๓๒๗
ภาวะเปนที่รักที่ยินดี เปนหนามในอริยวินัย

นิทเทส ๖ วาดวย อาการที่ตัณหาทําใหเกิดทุกข(๓๑ เรื่อง)

๓๒๘ - ๓๖๙

การเกิดขึ้นแหงกองทุกข
__________________
อาการเกิดขึ้นแหงทุกขโดยสมบูรณ (สายแหงปฏิจจสมุปบาท) _ _ _
วิภาคแหงปฏิจจสมุปบาท
_________________
_____________________
ปจจัยแหงอวิชชา
__________________
อาการเกิดแหงความทุกข
ทุกขเกิดเพราะเพลินในเบญจขันธ
______________
__________
อาการที่ทุกขเกิดขึ้น เพราะยึดถือเบญจขันธ

๓๒๘
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๓
๓๓๕
๓๓๕
๓๓๗

ความทุกข์ ใครทําให้ เกิดขึน้ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๓๓๘
อาการเกิดขึ้นแหงความทุกข (อีกปริยายหนึ่ง : ทรงแสดงดวยผัสสะ)

มีนันทิคอื มีอุปาทาน ผู้มีอุปาทานย่ อมไม่ ปรินิพพาน _ _ _ _ _ _ _ ๓๓๙
อาการเกิดขึ้นแหงความทุกข (อีกปริยายหนึ่ง : ทรงแสดงดวยนันทิ)

[๓๔]

อริยสัจจากพระโอษฐ

หนา
ความพอใจเป็ นมูลเหตุของความทุกข์ ท้งั ปวง _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๓๓๙
อาการเกิดขึ้นแหงความทุกข (อีกปริยายหนึ่ง : ทรงแสดงดวยฉันทราคะ)

อารมณ์ เพือ่ การตั้งอยู่ได้ ของวิญญาณ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๓๔๑

อาการเกิดขึ้นแหงความทุกข (อีกปริยายหนึ่ง: ทรงแสดงดวยอารมณเปนที่ตั้งแหงภพใหม)
อาการเกิดขึ้นแหงความทุกข (อีกปริยายหนึ่ง: ทรงแสดงดวยอารมณเปนที่กาลงแหงนามรูป)
อาการเกิดขึ้นแหงความทุกข (อีกปริยายหนึ่ง: ทรงแสดงดวยอารมณเปนที่ตั้งแหงนติ)
_____________
อาการเกิดแหงความทุกข โดยสังเขป
___________________
อาการเกิดขึ้นแหงโลก
ความเกิดขึ้นแหงอายตนะ นั้นคือความเกิดขึ้นแหงทุกข _ _ _ _ _ _ _
อาการที่ทุกขเกิดจากอาหาร
_________________
อาการที่ทุกขเกิดขึ้น เพราะตัณหาในอายตนะภายนอก _ _ _ _ _ _ _
อาการที่ทุกขเกิดจากตัณหา
_________________
ตัณหา เปนเชื้อแหงการเกิด
________________
_____________
อาสวะทําหนาที่อยางเดียวกับตัณหา
อาการที่สัตวเกิดตัณหาและเกิดทุกข
_____________
________
อาการที่ตัณหา (เครื่องนําไปสูภพใหม) เจริญขึ้น
___________________
เห็นแกเหยื่อจึงติดเบ็ด
ผูแบกของหนัก
______________________
จิตมีตัณหา เรียกวาอยูสองคน
________________
_______________
จิตไมมีตัณหา เรียกวาอยูคนเดียว

๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙

[๓๕]

สารบาญละเอียด

หนา
ทุกขโทษที่เกิดจากกาม
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๓๖๑
ปกิณณกทุกข ที่มีกามตัณหาเปนมูล
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๓๖๖
ตัณหา เปนเหตุแหงความโศก
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๓๖๗
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๓๖๘
ปจจัยแหงทุกข โดยอเนกปริยาย

นิทเทส ๗ วาดวย ทิฏฐิเกี่ยวกับตัณหา (๘ เรือ่ ง)

๓๗๐ - ๓๘๐

เพราะมิจฉาทิฏฐิ จึงเปนปลาติดอวน
_____________
__________
เกิดกิเลสและทุกข เพราะทิฏฐิบวก-ทิฏฐิลบ
สักกายทิฏฐิ มีไดดวยอาการอยางไร _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
สักกายสมุทยคามินีปฏิปทา
_________________
เหตุใหเกิดอันตคาหิกทิฏฐิสิบ
________________
ทิฏฐิใหเกิดเวทนาชนิดที่ลวนแตเปนทุกขสมุทัย _ _ _ _ _ _ _ _ _
ความสําคัญผิด เปนเหตุใหเกิดนันทิ (ความเพลิน)
________
ตัณหาเจริญ เพราะมิจฉาทิฏฐิในปยรูป-สาตรูป
_________

๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๘
๓๗๙

นิทเทส ๘ วาดวย กิเลสทั้งหลายในฐานะสมุทัย(๑๕ เรื่อง) ๓๘๑ - ๔๐๒
ละราคะโทสะโมหะ กอนละชาติชรามรณะ
__________
ทุกแงมุมที่เกี่ยวกับอกุศลมูล
_________________
ขอควรทราบ เกี่ยวกับอกุศลมูล (หลายแงมุม) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
___
ไมอาจละราคะโทสะโมหะ ก็เพราะหลงในสัญโญชนิยธรรม
สังโยชน เจ็ด
_______________________
(สังโยชนเจ็ด อีกนัยหนึ่ง)
______________

๓๘๑
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙

[๓๖]

อริยสัจจากพระโอษฐ

หนา
สังโยชน สิบ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ลักษณะที่เปนโอรัมภาคิยสังโยชน _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
อนุสัยสาม คูกับเวทนาสาม _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
อนุสัย เนื่องอยูกับเวทนา
__________________
อนุสัยทั้งสามเกิดได แมเมื่อเสวยทุกขเวทนา
__________
รายละเอียดที่ควรศึกษา เกี่ยวกับอาสวะ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
เหตุใหอาสวะเจริญและไมเจริญ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
เหตุใหไมปรินิพพานในปจจุบัน
_______________
บุคคลผูถึงซึ่งอวิชชา
___________________
อวิชชา ของผูถึงซึ่งอวิชชา
_________________

ทุกขสมุทยอริยสัจ เปนสิ่งที่ควรละ

__________________

๓๙๐
๓๙๐
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๖
๓๙๘
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒

๔๐๓

ภาค ๓
ว่ าด้ วยนิโรธอริยสั จ ความจริงอันประเสริฐ
คือความดับไม่ เหลือแห่ งทุกข์
(มี ๑ อุทเทส ๔ นิทเทส ๒๕๙ เรื่อง)

อุทเทสแหงนิโรธอริยสัจ . . . . . . . . . . . . . . . . ๔๐๙

นิทเทสแหงนิโรธอริยสัจ (๔ นิทเทส : ๙ - ๑๒, ๒๕๗ เรื่อง) ๔๑๐ - ๘๑๕
นิทเทส ๙ วาดวย ความดับแหงตัณหา (๒๙ เรื่อง)

๔๑๐ – ๔๓๖

สารบาญละเอียด

[๓๗]
หนา

ที่ละไปดับไป แหงตัณหา
________________
ความดับทุกขมี เพราะความดับแหงนันทิ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ลูกโซแหงความดับทุกข
_________________
พนทุกข เพราะไมเพลินในธาตุ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ความหมายของคําวา “ความดับ” _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ความดับของรูปขันธ คือความดับของทุกข _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_________
ความดับของเวทนาขันธ คือความดับของทุกข
ความดับของสัญญาขันธ คือความดับของทุกข
_________
ความดับของสังขารขันธ คือความดับของทุกข
_________
ความดับของวิญญาณขันธ คือความดับของทุกข _ _ _ _ _ _ _ _ _
ความดับของเบญจขันธ คือความดับของทุกข
_________
ดับตัณหา คือปลงภาระหนักลงได _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_____________
ละกิเลสตัณหาได คือละเบญจขันธได
ละฉันทราคะแหงสิ่งใด ก็คือการละซึ่งสิ่งนั้น
_________
ความสิ้นตัณหา คือนิพพาน
________________
_______________
ที่สุดของพรหมจรรย คือนิพพาน
ความไมเพลินในอายตนะ คือความหลุดพนจากทุกข _ _ _ _ _ _ _
หลุดพนจากทุกข เพราะไมเพลิดเพลินในเบญจขันธ
_______
________
ความดับของอายตนะ คือความดับของทุกข
ความรูที่ถึงขั้นทําลายตัณหาแหงกามคุณในอดีต
________
ความปลอดจากกามโยคะ
__________________
__________________
ความปลอดจากภวโยคะ
ความปลอดจากทิฏฐิโยคะ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

๔๑๐
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๖
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๔
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๗
๔๒๘

[๓๘]

อริยสัจจากพระโอษฐ

หนา
ความปลอดจากอวิชชาโยคะ
________________
เครื่องกีดขวางการละสัญโญชน _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ประพฤติพรหมจรรย เพื่อละเพื่อตัดอนุสัยโดยเด็ดขาด
_____
เห็นโลก ก็เห็นเหมือนเห็นฟองน้ําและพยับแดด _ _ _ _ _ _ _ _ _
เห็นโลก ชนิดที่ความตายไมเห็นเรา
_____________
การดับทุกขสิ้นเชิง ไมเนื่องดวยอิทธิวิธีแมกระทั่งวิโมกขที่ไมเกี่ยวกับการสิ้นอาสวะ

นิทเทส ๑๐ วาดวย ธรรมที่ดบั แหงตัณหา(๖๑ เรื่อง)

๔๒๘
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๓
๔๓๓
๔๓๓

๔๓๗ - ๕๕๐

ทิฏฐิทัสสนะที่เปนไปเพื่อทุกขนิโรธ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
“ที่” ซึ่งนามรูปดับไมมีเหลือ
_________________
__________________
“ที่” ซึ่งธาตสี่หยั่งลงไมถึง
ที่เที่ยวนอกโลก
______________________
สิ่งที่ไมปรุง
________________________
__________________
“สิ่งนั้น” หาพบในกายนี้
อาณาจักรแหงโลกอุดร
___________________
_____________________
เมื่อ “เธอ” ไมมี !
_________________
สิ่งที่ไมเต็มขึ้นหรือพรองลง
ตรงกันขามไปเสียทุกอยาง
_________________
ที่สุดแหงทุกข
_______________________
สิ่งนั้นมีแน ! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ธรรมที่ชื่อวา “นิพพาน” _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

๔๓๗
๔๓๘
๔๓๘
๔๓๙
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๓

สารบาญละเอียด

[๓๙]
หนา

นิพพานธาตุ
______________________
ลักษณะแหงนิพพานธาตุ ๒ ชนิด
_____________
ก. สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ
____________
____________
ข. อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ
(คาถาผนวกทายพระสูตร)
____________
(ถอยคําในพากยบาลีแหงคาถาผนวกทายพระสูตร)
___
__________________
อสังขตลักษณะ ๓ อยาง
ความดับเย็นของเวทนามีได แมในทิฏฐธรรมนี้
_________
นิพพาน คือวิราคธรรม
__________________
_______________
ไวพจนของนิพพาน (๓๒ คํา)
นิพพานอธิวจนะ
_____________________
ยาถายและยาสํารอกความเกิด-แก-ตาย
____________
ธรรมเปนเครื่องถอนอัส๎มิมานะในปจจุบัน _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
สมาธิที่มีผลเปนความไมมีอหังการะมมังการะมานานุสัย _ _ _ _ _
นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง
___________________
___________________
นิพพานเห็นไดยากยิ่ง
พอนิพพานธรรมปรากฏ ก็หมดสงสัย
____________
นิพพาน เปนที่มุงแสวงของผูมองเห็นโทษในโลก
_______
เพราะมีสิ่งที่ไมตาย สิ่งที่ตายจึงมีทางออก _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ไมถึงนิพพาน เพราะพลัดออกนอกทางจนหลงทาง
_______
นิพพานของคนตาบอด (มิจฉาทิฏฐิ)
_____________
___________
ไมนิพพาน เพราะยึดถือธรรมที่ไดบรรลุ
การทํารถใหแลนไปไดถงึ นิพพาน
______________

๔๔๔
๔๔๕
๔๔๕
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๖
๔๔๘
๔๔๘
๔๕๐
๔๕๑
๔๖๒
๔๖๔
๔๖๖
๕๖๘
๔๗๐
๔๗๐
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๕
๔๗๗
๔๗๘

[๔๐]

อริยสัจจากพระโอษฐ

หนา
ถายังมีเชื้อ ก็ยังไมปรินิพพาน
________________
__________________
ถาหมดเชื้อ ก็ปรินิพพาน
นิพพานที่เห็นไดเอง (เมื่อบุคคลนั้นรูสึกตอความสิ้นราคะโทสะ-โมหะ) _ _ _ _ _ _ _
__________
นิพพานที่เห็นไดเอง ตามคําของพระอานนท
_________________
หมด “อาหาร” ก็นิพพาน
อาสวักขยญาณ เปนเครื่องใหพนจากอาสวะ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ปริญญาที่แทจริง _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
วิโมกข ๒ ระดับ : สมยวิโมกข - อสมยวิโมกข
________
ก. สยมวิโมกข
__________________
__________________
ข. อสมยวิโมกข
ธรรมที่สมควรแกการหลุดพนจากทุกข
____________
ธาตุที่อาศัยแลว สามารถสลัดซึ่งสิ่งที่ควรสลัด
_________
ธรรมธาตุตาง ๆ ที่เปนผลของสมถวิปสสนาอันดับสุดทาย (: อภิญญาหก)
คําอธิบายปุพเพนิวาสานุสสติญาณที่แทจริง (ซึ่งไมเปนสัสสตทิฏฐิ) _
__________________
อริยวิโมกข คืออมตธรรม
บริษัทเลิศ เพราะสนใจคําของตถาคตที่เปนโลกุตตระ
______
นิพพาน เพราะไมยึดถือธรรมที่ไดบรรลุ
____________
_________
ปรินิพพานในทิฏฐธรรม ดวยการตัดอกุศลมูล

๔๗๙
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๒
๔๘๔
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๗
๔๘๗
๔๘๘
๔๙๐
๔๙๒
๔๙๕
๔๙๘
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๗
๕๐๘

ปฏิปทาเพิกถอนความมั่นหมายทั้งปวง _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๕๑๐
ปรินิพพานเฉพาะตน ผลแหงการถอนความมั่นหมายในธรรมทั้งปวงโดยความหมาย ๔ สถาน

๕๑๐

[๔๑]

สารบาญละเอียด

หนา
หยุดถือมั่น-หยุดหวั่นไหว _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ความไมสะดุงหวาดเสียว เพราะไมมีอุปาทาน
_________
ความไมสะดุงหวาดเสียว เพราะไมมีอุปาทาน (อีกนัยหนึ่ง)
____
ลําดับแหงโลกิยสุข (ลําดับแหงความสุขแบบตางๆ ในทางโลกตั้งแตหยาบจนถึงละเอียดที่สุด ซึ่งยังไมถึงนิพพาน)
_____
ธรรมเปนที่ดบั ตามลําดับ (ซึ่งยังไมถึงนิพพาน)
_
( : อนุปุพพนิโรธ-อนุปุพพวิหารอนุปุพพวิหารสมาบัติ)
ก. อนุปุพพนิโรธ เกา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ข. อนุปุพพวิหาร เกา
________________
ค. อนุปุพพวิหารสมาบัติ เกา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
อนุปุพพวิหารอาพาธ
____________________
ปญญาสติกับนามรูปดับ เพราะวิญญาณดับ
__________
เห็นโลกมีคาเทากับเศษหญาเศษไม _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
หมดกลม-หยุดหมุน _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
คนดําหรือคนขาว ลวนมีหวังในนิพพาน
___________
_______
วิมุตติ ไมมีความตางกันตามวรรณะของผูปฏิบัติ
อริยโลกุตตรธรรม สําหรับคนทุกคนทุกวรรณะ
_______

นิทเทส ๑๑ วาดวย ผูดับตัณหา (๑๐๖ เรื่อง)

๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๒๒
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๓๐
๕๔๑
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๒
๕๔๖
๕๔๘

๕๕๑ - ๗๒๙

ปุถุชน คือผูยึดถือเต็มที่ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๕๕๑
พระเสขะ คือผูกําลังจะไมยึดถือ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๕๕๑
ปุถุชน คือผูที่ยังไมรูจักนิพพาน _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๕๕๒
พระเสขะ คือผูที่กําลังจะรูจักนิพพาน _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๕๕๓
พระอเสขะ คือผูที่หมดความยึดถือในทุกสิ่ง _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๕๕๓

[๔๒]

อริยสัจจากพระโอษฐ

หนา
พระอเสขะ คือผูที่ไมยึดถือแมในนิพพาน
___________
__________________
ไตรสิกขา ของพระอเสขะ
ธรรมขันธ ของพระอเสขะ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
สัมมัตตะสิบ ของพระอเสขะ
________________
องคแหงความเปนพระเสขะและพระอเสขะ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
____________
นิทเทสแหงไตรสิกขา เพื่อเปรียบเทียบ
นิทเทสแหงไตรสิกขา (อีกนัยหนึ่ง)
______________
________________
เปรียบเทียบพระเสขะ-อเสขะ
ความลดหลั่นแหงพระอริยบุคคลผูปฏิบัติอยางเดียวกัน
_____
การรูเบญจขันธ โดยหลักแหงอริยสัจสี่
____________
__________
การรูปญจุปาทานขันธ โดยธรรมลักษณะหา
ผูละราคะ-โทสะ-โมหะ ระดับโสดาบัน
____________
พระโสดาบัน รูจักปญจุปาทานขันธ
_____________
_________________
พระโสดาบัน เปนใครกัน?
หลักเกณฑพยากรณภาวะโสดาบันของตนเอง
_________
แวนสองความเปนพระโสดาบัน
______________
ผูสมบูรณดวยทิฏฐิโดยธรรมชาติ (สิ่งที่ผูสมบูรณดวย
ทิฏฐิทําไมไดโดยธรรมชาติ)
ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ (อภัพพฐานสําหรับผูที่ถึงพรอมดวยทิฏฐิ) _ _ _
ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ (อภัพพฐานสําหรับผูที่ถึงพรอม___
ดวยทิฏฐิ อีกนัยหนึ่ง)
ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ (อภัพพฐานสําหรับผูที่ถึงพรอม___
ดวยทิฏฐิ อีกนัยหนึ่ง)

๕๕๔
๕๕๕
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๗
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๔
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๑
๕๗๑
๕๗๗
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๓

สารบาญละเอียด

[๔๓]
หนา

ผูสิ้นความสงสัย (พระโสดาบัน)
______________
ผูมีธรรมญาณและอัน๎วยญาณ (พระโสดาบัน)
_________
พระโสดาบัน รูจักอินทรียหก
________________
_____
พระโสดาบันกับพระอรหันตตางกัน ในการเห็นธรรม
พระโสดาบันกับพระอรหันตตางกัน ในการเห็นธรรม (อีกนัยหนึ่ง) _
ผูรวมอยูในกลุมโสดาบัน ๓ จําพวก _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__________________
ก. สัทธานุสารี
ข. ธัมมานุสารี
__________________
ค. โสตาปนนะ
__________________
___________
ความเปนพระโสดาบัน ไมอาจแปรปรวน
ความเปนโสดาบัน ประเสริฐกวาเปนพระเจาจักรพรรดิ
_____
ผลแหงความเปนโสดาบัน _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
____________
พระอริยบุคคล ละสังโยชนไดตางกัน
พระอริยบุคคลผูตองใชสังขารธรรมตางกัน ๔ ประเภท
_____
ก. ผูทิฏเฐวธัมเมสสังขารปรินิพพายี
_________
_________
ข. ผูกายัสสเภทาสสังขารปรินิพพายี
ค. ผูทิฏเฐวธัมเมอสังขารปรินิพพายี
_________
ง. ผูกายัสสเภทาอสังขารปรินิพพายี
_________
________
อุปมาการฝกชางศึก ดวยการฝกตนของอริยสาวก
บุคคลที่มีเชื้อเหลือ ๙ จําพวก
_______________
พระอรหันต รูจักปญจุปาทานขันธชัดแจงแลวหลุดพน
_____
_____________
บุคคลผูบรรลุอนุปาทาปรินิพพาน
พระอรหันต คือผูเปนอเสขะ
________________

๕๘๔
๕๘๗
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๒
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๐
๖๐๓
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙

[๔๔]

อริยสัจจากพระโอษฐ

หนา
ลักษณะทั่วไป ของความเปนพระอรหันต
__________
ธรรมเปนเครื่องอยูของพระอริยเจา (อริยวาส) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ผูมีคุณลักษณะพิเศษของพระอรหันต
_____________
พระอรหันต มีคุณลักษณะที่นาสนใจ
_____________
______________
พระอรหันต เลิศกวาภวัคคพรหม
ผูขามพนกามโลก-รูปโลก-อรูปโลก ยังไมชื่อวาขามพนโลก(จนกวาจะลุอนาสวสัญญาเวทยิตนิโรธ)
_________________
พระอรหันต คือผูเปนเกพลี
ผูเปนเกพลีบุคคล ในพุทธศาสนา
______________
มีศีลงาม-ธรรมงาม-ปญญางาม ก็เปนเกพลี
__________
ผูละอาสวะนานาแบบ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ก. อาสวะสวนที่ละไดดวยการเห็น
_________
ข. อาสวะสวนที่ละไดดวยการสํารวม _ _ _ _ _ _ _ _ _
_________
ค. อาสวะสวนที่ละไดดวยการเสพ
ง. อาสวะสวนที่ละไดดวยการอดกลั้น _ _ _ _ _ _ _ _ _
จ. อาสวะสวนที่ละไดดวยการเวน
__________
________
ฉ. อาสวะสวนที่ละไดดวยการบรรเทา
ช. อาสวะสวนที่ละไดดวยการเจริญทําใหมาก
_____
ซ. ผลแหงการปดกั้นอาสวะทั้งปวงโดย ๗ วิธี
_____
_______________
ผูพนพิเศษ เพราะความสิ้นตัณหา
ผูอาบแลวดวยเครื่องอาบ (หลุดพนไดเพราะการรูออกจากสัญญาคตะทั้งสาม)
ผูไมเปนทั้งฝายรับและฝายคัดคาน (ดับกิเลสและทุกขเพราะออกเสียไดจากทิฏฐิบวก - ทิฏฐิลบ)

๖๐๙
๖๑๑
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๒
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๘
๖๓๐
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖

สารบาญละเอียด

[๔๕]
หนา

ผูถอนรากแหงความรักและความเกลียดไดแลว
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ๖๓๗
ก. ผูไมถือตัว (น อุสฺเสเนติ)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๖๓๙
ข. ผูไมตอบโต (น ปฎิสฺเสเนติ)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๖๔๐
ค. ผูไมอัดควัน (น ธูปายติ)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๖๔๐
ฆ. ผูไมลุกโพลง (น ปชฺชลติ)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๖๔๑
ง. ผูไมไหมเกรียม (น ปชฺญฌายติ)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ๖๔๒
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๖๔๒
ผูลอกคราบทิ้งแลว
ผูไมสําคัญมั่นหมายแลวไมเกิดนันทิ (ความเพลิน) _ _ _ _ _ _ _ _ ๖๔๕
ผูปฏิบัติเปรียบดวยนักรบผูเชี่ยวชาญการยิงศร
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ๖๔๖
ผูหลุดพนแลว มีอุปมา ๕ อยาง
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๖๔๗
ผูรอดไปได ไมตายกลางทาง
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๖๔๘
ผูตายคาประตูนิพพาน
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๖๕๑
ผูหลุดพนได เพราะไมยึดมั่นถือมั่น
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๖๕๓
ผูกําลังโนมเอียงไปสูนิพพาน
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๖๕๓
ผูปฏิบัติเพื่อความดับเย็นเปนนิพพาน
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๖๕๔
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๖๕๕
ผูรูความลับของปยรูป-สาตรูป
ผูมีจิตอันหาขอบเขตมิได
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๖๕๖
ความรูสึกในใจของผูชนะตัณหาได
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๖๕๗
แบบวิธีในการเขาถึงความเปนอริยฯ ของบุคคล ๗ แบบ
_ _ _ _ _ ๖๕๘
๑. ผูอุภโตภาควิมุตต
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๖๕๘
ผูอุภโตภาควิมุตต โดยสมบูรณ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๖๕๙
ผูอุภโตภาควิมุตต (ตามคําของพระอานนท)
_ _ _ _ ๖๖๑
๒. ผูปญญาวิมุตต
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๖๖๒

[๔๖]

อริยสัจจากพระโอษฐ

หนา
ผูปญญาวิมุตต (อีกนัยหนึ่ง)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๖๖๓
_ _ _ _ _ _ ๖๖๕
ผูปญญาวิมุตต (ตามคําของพระอานนท)
๓. ผูกายสักขี
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๖๖๖
ผูกายสักขี (ตามคําของพระอานนท)
_ _ _ _ _ _ _ ๖๖๗
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๖๖๘
๔. ผูทิฏฐิปปตต
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๖๖๙
๕. ผูสัทธาวิมุตต
๖. ผูธัมมานุสารี
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๖๗๐
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๖๗๑
๗. ผูสัทธานุสารี
ผูอนิมิตตวิหารี
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๖๗๒
ผูมีสันทิฏฐิกธรรม ตามคําของพระอานนท
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ๖๗๓
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ๖๗๔
ผูนิพพาน-ปรินิพพาน ตามคําของพระอานนท
ผูมีทิฏฐธรรมนิพพาน ตามคําของพระอานนท
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ๖๗๔
ผูเขมัปปตต ตามคําของพระอานนท
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๖๗๕
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๖๗๖
ตทังคนิพพุโต-ผูดับเย็นดวยองคนั้น ๆ
ผูมีตทังคนิพพาน ตามคําของพระอานนท
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๖๗๗
หมดตัวตน ก็หมดเครื่องผูกพัน
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๖๗๘
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๖๗๙
หมดตัวตน ก็หมดอหังการ
สัญญาที่เปนสวนประกอบแหงวิชชา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๖๘๐
บุคคลผูถึงซึ่งวิชชา
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๖๘๑
วิชชาของผูถึงซึ่งวิชชา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๖๘๑
ผูรับผลของการปฏิบัติเกี่ยวกับธาตุสี่
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๖๘๒
ผูไมกลืนเบ็ดของมาร
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๖๘๓
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๖๘๓
ผูไมเขาไปหา ยอมหลุดพน

สารบาญละเอียด

[๔๗]
หนา

ผูลวงมัจจุราชใหหลง
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๖๘๕
เพราะความตางแหงอินทรีย จึงมีความแตกตางแหงอริยบุคคล _ _ _ ๖๘๖
พระอริยบุคคลมีหลายระดับ เพราะอินทรียยิ่งหยอนกวากัน _ _ _ _ ๖๘๗
การเปนพระอริยเจา ไมใชสิ่งสุดวิสัย
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๖๘๘
กายนครที่ปลอดภัย
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๖๘๙
ผูไมมีหนามยอกตํา
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๖๙๕
ผูอยูคนเดียว คือผูไมของติดอยูในธรรมทั้งปวง
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ๖๙๕
กายของผูที่สิ้นตัณหาแลวก็ยังตั้งอยูชั่วขณะ (นิโรธมิใชความตาย)
_ ๖๙๗
พระอรหันตตายแลวสูญหรือ?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๖๙๘
หลักการทดสอบตัวเอง วาเปนอรหันตหรือไม
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ๗๐๐
คําถามที่ใชทดสอบความเปนอรหันต (มี ๖ หมวด)
_ _ _ _ _ ๗๐๒
(หมวด ๑ : ผัสสะ)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๗๐๒
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๗๐๓
(หมวด ๒ : อุปาทานขันธ ๕)
(หมวด ๓ : ธาตุหก)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๗๐๔
(หมวด ๔-๕ : อายตนะใน-นอก)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ๗๐๕
_ _ _ _ _ _ _ ๗๐๖
(หมวด ๖ : การถอนมานะ (มานานุสัย))
สมณะสี่ประเภท
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๗๑๑
สมณะสี่ประเภท (อีกนัยหนึ่ง)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๗๑๒
สมณะสี่ประเภท (อีกนัยหนึ่ง)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๗๑๔
สมณะสี่ประเภท (อีกนัยหนึ่ง)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๗๑๕
สมณะสี่ประเภท (อีกนัยหนึ่ง)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ๗๑๗
สมณะแหงลัทธิหนึ่ง ๆ ตางจากสมณะแหงลัทธิอื่น
(ระบบลัทธิพรหมจรรยจึงไมเหมือนกัน)
๗๑๙

[๔๘]

อริยสัจจากพระโอษฐ

หนา
แตละมรรควิธีไมอาจจะกลาววาใครดีกวาใคร _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ความเหมือนและความแตกตางระหวางพระอรหันตผูเลิศทางปญญากับสัมมาสัมพุทธเจา _ _ _ _
ฝเทาไว วัดดวยการรูรอริยสัจ
________________
ผูรูจักเลือกเอาฝายดับไมเหลือแหงภพ
_____________
___________
ผูอยูอยางคนมีสุข ก็ทําวิราคะใหปรากฎได
ระดับตาง ๆ แหงบุคคลผูถอนตัวขึ้นจากทุกข
__________

นิทเทส ๑๒ วาดวยอาการดับแหงตัณหา (๖๑ เรือ่ ง)

๗๑๙
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๕
๗๒๗

๗๓๐ - ๘๑๕

อาการดับแหงโลก
_____________________
__________________
อาการดับแหงความทุกข
อาการดับแหงทุกข โดยสังเขปที่สุด
_____________
อาการดับแหงทุกข โดยสังเขป
_______________
_______________
อาการดับแหงทุกข โดยสมบูรณ
อาการดับแหงความทุกข (อีกปริยายหนึ่ง)
_________ _
อาการดับแหงความทุกข (อีกปริยายหนึ่ง)
_________ _
_________ _
อาการดับแหงความทุกข (อีกปริยายหนึ่ง)
อาการดับแหงความทุกข (อีกปริยายหนึ่ง)
_________ _
_________ _
อาการดับแหงความทุกข (อีกปริยายหนึ่ง)
_________ _
เหตุดับแหงทุกข ที่ตรัสไวโดยอเนกปริยาย
ลักษณาการแหงการรูอริยสัจและการสิ้นอาสวะจบพรหมจรรย
__
ลักษณะของความดับแหงทุกข _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
________
ลักษณะของความดับแหงทุกข (อีกปริยายหนึ่ง)

๗๓๐
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐

สารบาญละเอียด

[๔๙]
หนา

ลักษณะของความดับแหงทุกข (อีกปริยายหนึ่ง)
________
ลักษณะของความดับแหงทุกข (อีกปริยายหนึ่ง)
________
อาการแหงบุคคลผูหลุดพน
_________________
____________
อาการดับแหงตัณหาในนามแหงนันทิ
สักกายนิโรธ
_______________________
อาการแหงการละอวิชชา โดยยอ
_______________
_______
กระแสการปรุงแตงแหงการเกิดวิมุตติญาณทัสสนะ
การปรินิพพานในทิฏฐธรรม _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
การปรินิพพานในทิฏฐธรรม (อีกปริยายหนึ่ง)
_________
_________
การปรินิพพานในทิฏฐธรรม (อีกปริยายหนึ่ง)
ลักษณะแหงจิตที่หลุดพนดวยดี _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ลักษณะแหงจิตที่หลุดพนดวยดี (อีกนัยหนึ่ง)
__________
__________
ลักษณะแหงจิตที่หลุดพนดวยดี (อีกนัยหนึ่ง)
ลักษณะแหงจิตที่หลุดพนดวยดี (อีกนัยหนึ่ง)
__________
ลักษณะแหงจิตที่หลุดพนดวยดี (อีกนัยหนึ่ง)
__________
__________
ลักษณะแหงจิตที่หลุดพนดวยดี (อีกนัยหนึ่ง)
ลําดับการหลุดพนโดยละเอียด เมื่อเห็นอนัตตา
_________
ทางใหถึงความหลุดพน ๕ ทาง
_______________
______________
รูจักอุปาทาน ตอเมื่อหมดอุปาทาน
อาสวะสิ้นไป เพราะการกําจัดสมารัมภะและอวิชชา
_______
พอรูเรื่องการรอยรัด ก็สามารถทําที่สุดทุกข
__________
________________
ลักษณะแหงการถึงที่สุดทุกข
ลําดับแหงการดับของสังขาร (ลําดับแหงการดับของสรรพสิ่ง)
__

๗๔๑
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๔
๗๔๖
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๖

[๕๐]

อริยสัจจากพระโอษฐ

หนา
จิตหยั่งลงสูอมตะ เมื่อประกอบดวยสัญญาอันเหมาะสม
_____
บรรลุอรหันต โดยละมัญญนะ ๖ ชนิด
____________
ขั้นตอนอันจํากัด แหงปจจัยของการละกาม-รูป-อรูปราคะ
____
ละราคะ โทสะ โมหะได เพราะไมหลงในสัญโญชนิยธรรม
___
ภาวะแหงความสิ้นตัวตนและสิ้นโลก
_____________
สิ้นกิเลสก็แลวกัน ไมตองรูวาสิ้นไปเทาไร
___________
เมื่อสังโยชนเหมือนเครื่องหวายสิ้นอายุ
___________
ฟองไขออกเปนตัว มิใชโดยเจตนาของแมไก(เหมือนอาสวะสิ้นเอง เมื่อปฏิบัติชอบ)
__
ผลสูงต่ําแหงการปฏิบัติ ตามที่อาจทําใหเกิดขึ้น _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
อานิสงส ตามลําดับการเกิดแหงธรรมโดยไมตองเจตนา(จากสีลถึงวิมุตติ)
___________
สัญญาในอุปาทานระงับไป เมื่ออารมณแหงสัญญานั้นเปนวิภูตะ _ _
อนุสัยทั้งสามไมเกิดแกอริยสาวก แมเมื่อเสวยทุกขเวทนา
____
การไมเกิดอนุสัยสามเมื่อเสวยเวทนาสาม แลวดับเย็น
______
มรรคแปดสมบูรณเกิดขึ้นบริบูรณโดยทันทีเมื่อเห็นองคประกอบของผัสสะตามเปนจริง
____
การออกไปเสียได จากทางเดินแหงจิตของสัตวบุถุชน
_____
การละความผูกพันในความสุขทุกชั้น
_____________
ก. สุขที่ควรกลัว
_______________
ข. สุขที่ไมควรกลัว
_______________
ค. สุขที่ยังหวั่นไหวและไมหวั่นไหว
________

๗๖๖
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๑
๗๗๔
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๘๐
๗๘๒
๗๘๕
๗๘๗
๗๙๐
๗๙๓
๗๙๖
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๗
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[๕๑]
หนา

ง. การละความผูกพันในรูปสัญญาสมาบัติและอรูปสัญญาสมาบัติ
___________
การละทิฏฐิดวยอนุปสสนาญาณในอารมณของทิฏฐินั้น ๆ _ _ _ _ _
อนุสัยเจ็ดสลาย เมื่อขาดความยึดมั่นในอารมณแหงปปญจสัญญา _ _
ลําดับปจจัยแหงการกระทําใหแจงซึ่งนิพพาน
_________
วิธีการบมวิมุตติใหถึงที่สุด _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
สติปฏฐานบริบูรณ เพราะอานาปานสติบริบูรณ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(หมวดกายานุปสสนา)
_______________
(หมวดเวทนานุปสสนา) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(หมวดจิตตานุปสสนา)
_______________
(หมวดธัมมานุปสสนา) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
โพชฌงคเจ็ดบริบูรณ เพราะสติปฏฐานบริบูรณ
_________
____________
(โพชฌงคเจ็ด หมวดกายาฯ)
(โพชฌงคเจ็ด หมวดเวทนาฯ)
____________
(โพชฌงคเจ็ด หมวดจิตตาฯ)
____________
____________
(โพชฌงคเจ็ด หมวดธัมมาฯ)
วิชชา-วิมุตติบริบูรณ เพราะโพชฌงคบริบูรณ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
นิโรธอริยสัจ (อีกนัยหนึ่ง)
_________________

นิโรธอริยสัจ เปนสิ่งที่ควรทําใหแจง

______________

๗๙๙
๘๐๒
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๖
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๐๙
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๓
๘๑๔

๘๑๕

[๕๒]
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ภาคผนวก
(พระสูตรเกี่ยวกับอริยสัจสี่ที่ไดคนควาเพิ่มเติม)
กายนคร (อีกนัยหนึ่ง) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
กายนคร (อีกนัยหนึ่ง) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
กายนคร (อีกนัยหนึ่ง) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
โพชฌงคแกจิตหดหูและจิตฟุงซาน _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
โพชฌงค ๗ อาศัยแลวเปน ๑๔ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ตถาคตเทานั้นที่พยากรณไมผิดพลาด _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(๒)
(๗)
(๑๑)
(๑๓)
(๑๖)
(๑๗)

ภาคนํา
วาดวย

ข้ อความทีค่ วรทราบก่ อนเกีย่ วกับจตุราริยสั จ

๑

ภาคนํา
มีเรื่อง :-

๑. สัตวโลก กับ จตุราริยสัจ
๒. ชีวิตมนุษย กับ จตุราริยสัจ
๓. พระพุทธองค กับ จตุราริยสัจ
๔. การรูอริยสัจ ไมเปนสิ่งสุดวิสัย
๕. คุณคาของอริยสัจ
๖. เคาโครงของอริยสัจ

๒

๑๓
๒๐
๑๙
๑๐
๑๓
๑๖

หัวขอ
หัวขอ
หัวขอ
หัวขอ
หัวขอ
หัวขอ

อริยสั จจากพระโอษฐ์
ภาคนํา
วาดวย

ขอความที่ควรทราบกอนเกี่ยวกับจตุราริยสัจ
(๖ ตอน)
__________

-๑-

สั ตว์ โลก กับ จตุราริยสั จ
ตรัสรู้ แล้ว ทรงรําพึงถึงหมู่สัตว์
สัตวโลกนี้ เกิดความเดือดรอนแลว มีผัสสะบังหนา๑ ยอมกลาวซึ่งโรค (ความ
เสียดแทง) นั้น โดยความเปนตัวเปนตน
เขาสําคัญสิ่งใด โดยความเปนประการใด แตสิ่งนั้นยอมเปน (ตามที่เปนจริง)
โดยประการอื่นจากที่เขาสําคัญนั้น
๑. คําวา “มีผัสสะบังหนา (ผสฺสปเรโต)” หมายความวา เมื่อเขาถูกตองผัสสะใด จิตทั้งหมดของเขายึดมั่น
อยูในผัสสะนั้นจนไมมองเห็นสิ่งอื่น แมจะใหญโตมากมายเพียงใด ทํานองเสนผมบังภูเขา เขาหลงใหลยึดมั่นแตใน
อัสสาทะของผัสสะนั้นจนไมมองเห็นสิ่งอื่น; อยางนี้เรียกวา มีผัสสะบังหนา คือบังลูกตาของเขา ใหเห็นสิ่งตาง ๆ
ผิดไปจากตามที่เปนจริง

๓

๔

อริยสัจจากพระโอษฐ

สัตวโลกติดของอยูในภพ ถูกภพบังหนาแลว มีภพโดยความเปนอยางอืน่ (จาก
ที่มันเปนอยูจริง) จึงไดเพลิดเพลินยิ่งนักในภพนั้น.
เขาเพลิดเพลินยิง่ นักในสิ่ งใด สิ่ งนั้นเป็ นภัย (ที่เขาไม่ รู้จัก) ; เขากลัวตอสิ่งใด
สิ่งนั้นก็เปนทุกข.
พรหมจรรย์ นี้ อันบุคคลย่ อมประพฤติ ก็เพือ่ การละขาดซึ่งภพ.
สมณะหรือพราหมณ์ เหล่ าใด กล่ าวความหลุดพ้นจากภพว่ ามีได้ เพราะภพ ; เรา
กล่ าวว่ า สมณะหรือพราหมณ์ ท้งั ปวงนั้น มิใช่ ผู้หลุดพ้นจากภพ.
ถึงแมสมณะหรือพราหมณเหลาใด กลาวความออกไปไดจากภพ วามีไดเพราะ
วิภพ๑ ; เรากลาววา สมณะหรือพราหมณทงั้ ปวงนั้น ก็ยังสลัดภพออกไปไมได.
ก็ทุกขนี้มีขึ้น เพราะอาศัยซึ่งอุปธิทั้งปวง.

เพราะความสิ้นไปแห่ งอุปาทานทั้งปวง ความเกิดขึน้ แห่ งทุกข์ จงึ ไม่ มี.
ทานจงดูโลกนี้เถิด (จะเห็นวา) สัตวทั้งหลายอันอวิชชาหนาแนนบังหนาแลว ;
และวา สัตวผูยินดีในภพอันเปนแลวนั้น ยอมไมเปนผูห ลุดพนไปจากภพได.
ก็ภพทั้งหลายเหลาหนึ่งเหลาใด อันเปนไปในที่หรือในเวลาทั้งปวง๒ เพื่อความมี
แหงประโยชนโดยประการทั้งปวง ; ภพทั้งหลายทั้งหมดนั้น ไมเที่ยง เปนทุกข
มีความแปรปรวนเปนธรรมดา.
๑. คําวา “วิภพ” ในที่นี้ ตรงกันขามกับคําวา “ภพ” คือไมมีภพตามอํานาจของนัตถิกทิฏฐิ หรืออุจเฉท ทิฏฐิโดยตรง
คือไมเปนไปตามกฎของอิทัปปจจยตา; ดังนั้น แมเขาจะรูสึกวาไมมีอะไร มันก็มีความไมมีอะไรนั้นเองตั้งอยูในฐานะ
เปนภพชนิดที่เรียกวา “วิภพ” เปนที่ตั้งแหงวิภวตัณหา.
๒. คําวา “ในที่หรือในเวลาทั้งปวง” ตลอดถึงคําวา “เพื่อความมีแหงประโยชนโดยประการทั้งปวง” เปนคุณบท
แหงคาอันเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่นของภพ. ความมีความเปนอยางไรก็ตาม ยอมเนื่องดวยเวลาที่ พอเหมาะ เนือ้ ที่ ที่พอดี
ประโยชน์ ที่น่ารั ก มันจึงจะเปนที่ตั้งแหงความยึดถือ หรือยั่วยวนใหยึดถือ; ดังนั้น ภพชนิดไหนก็ตาม ยอมเนื่องอยู่
ด้ วยสิ่ งทั้ ง สามนี ้ แต แ ล ว ในที่ สุ ด มั น ก็ เ ป น เพี ย งสิ่ ง ที่ ไ ม เ ที่ ย ง เป น ทุ ก ข มี ค วามแปรปรวนเป น ธรรมดา
ดังที่กลาวแลวในพุทธอุทานนั้น.

ภาคนํา - เรื่องควรทราบกอนเกี่ยวกับจตุราริยสัจ

๕

เมื่อบุคคลเห็นอยูซึ่งขอนั้น ดวยปญญาอันชอบตามที่เปนจริงอยางนี้อยู ; เขายอม
ละภวตัณหาได และไมเพลิดเพลินวิภวตัณหาดวย.

ความดับเพราะความสํ ารอกไม่ เหลือ (แห่ งภพทั้งหลาย) เพราะความสิ้นไป
แห่ งตัณหาโดยประการทั้งปวง นั้นคือนิพพาน.
ภพใหมยอ มไมมีแกภกิ ษุนั้น ผูดับเย็นสนิทแลว เพราะไมมีความยึดมั่น.
ภิกษุนั้น เปนผูครอบงํามารไดแลว ชนะสงครามแลว กาวลวงภพทั้งหลาย
ทั้งปวงไดแลว เปนผูคงที่ (คือไมเปลี่ยนแปลงอีกตอไป), ดังนีแ้ ล.
- อุ.ขุ. ๒๕/๑๒๑/๘๔.

(ขอความนี้ เปนพระพุทธอุทานที่ทรงเปลงออก ที่โคนตนโพธิ์เปนที่ตรัสรู เมื่อตรัสรู
แลวได ๗ วัน).

การพ้นทุกข์ โดยไม่ ร้ ู อริยสั จนั้น เป็ นไปไม่ ได้
ภิกษุ ท. !

เปรียบเหมือนผูใดผูหนึ่งจะพึงกลาววา “ฉันไม่ ต้องทําพืน้ ฐาน
รากในเบือ้ งล่ างของเรื อนดอก แต่ ฉันจักทําตัวเรื อนข้ างบนได้ ” ดังนี้ : นี่ไมเปนฐานะที่
จักมีไดฉันใด ; ขอนี้ก็ไมเปนฐานะที่จักมีได ฉันนั้น คือขอที่ผใู ดผูห นึ่งจะ
พึงกลาววา “ฉันไม่ ต้องรู้ จักความจริ งอันประเสริ ฐ คือ ความจริ งเรื่ องทุกข์, เรื่ องเหตุให้
เกิดทุกข์ , เรื่ องความดับไม่ เหลือของทุกข์ และเรื่ องทางดําเนินให้ ถึงความดับไม่ เหลือของ
ทุกข์ นั้นดอก แต่ ฉันจักทําความสิ ้นสุดแห่ งทุกข์ ได้ โดยถูกต้ อง ;” ดังนี้.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๖

ภิกษุ ท. !

และเปรียบเหมือนผูใ ดผูหนึ่งจะพึงกลาววา “ฉันต้ องทําฐานรากของเรื อนตอนล่ างเสี ยก่ อน จึ งจักทําตัวเรื อนข้ างบนได้ ” ดังนี้ : นี่เปนฐานะที่จักมี
ได ฉันใด ; ขอนี้ก็เปนฐานะที่จักมีได ฉันนั้น คือขอที่ผใู ดผูหนึง่ จะพึงกลาววา “ฉัน
ครั้ นรู้ ความจริ งอันประเสริ ฐ คื อความจริ งเรื่ องทุกข์ , เรื่ องเหตุให้ เกิ ดทุกข์ , เรื่ องความ
ดับไม่ เหลื อของทุกข์ และเรื่ องทางดําเนิ นให้ ถึงความดับไม่ เหลื อของทุกข์ นั้นแล้ ว จึ ง
จั กทําความสิ ้นสุดแห่ งทุกข์ ได้ โดยถูกต้ อง ;” ดังนี.้

เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้ พวกเธอพึงทําความเพียร
ภิกษุ ท. !
เพื่อให้ รู้ ตามเป็ นจริ งวา “นี้เปนทุกข, นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข, นี้เปนความดับ
และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข ;”
ไมเหลือของทุกข
ดังนี้เถิด.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๖๔/๑๗๓๕-๖.

เพราะไม่ รู้ อริยสั จ จึงต้ องแล่นไปในสั งสารวัฏ
ภิกษุ ท. !
เพราะไม่ รู้ ถึง ไม่ แทงตลอดซึ่ งอริ ยสั จสี่ อย่ าง, เราและ
พวกเธอทั้งหลาย จึงได้ ท่องเที่ยวไปแล้ วในสั งสารวัฏ ตลอดกาลยืดยาวนาน
ถึงเพียงนี้. ภิกษุ ท. ! อริยสัจสี่อยาง เหลาไหนเลา ? ภิกษุ ท. ! เพราะ
ไมรูถึง ไมแทงตลอดซึ่งอริยสัจคือทุกข, อริยสัจคือเหตุใหเกิดทุกข, อริยสัจคือ
ความดับไมเหลือของทุกข และอริยสัจคือทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของ
ทุกข ; เราและพวกเธอทั้งหลาย จึงไดทองเที่ยวไปแลวในสังสารวัฏ ตลอดกาล
ยืดยาวนานถึงเพียงนี้.
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ภิกษุ ท. !
เมื่ออริยสัจ คือทุกข, เหตุใหเกิดทุกข, ความดับไมเหลือ
ของทุกข และทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข, เปนความจริงที่เราและ
พวกเธอทั้งหลาย รูถึง และแทงตลอดแลว ; ตัณหาในภพ ก็ถูกถอนขึ้นขาด
ตัณหาที่จะนําไปสูภพ ก็สิ้นไปหมด บัดนี้ความตองเกิดขึ้นอีก มิไดมี ; ดังนี้.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๔๑/๑๖๙๘.

(สูตรอื่นไดตรัสเหตุที่ทําให
ดังตอไปนี้ :-)

ต้ องท่ องเที่ยวไปสั งสารวัฏ

เพราะไม่ รู้ อริ ยธรรมสี่

ภิกษุ ท. !
เพราะไมรตู ามลําดับ เพราะไมแทงตลอด ซึ่งธรรม ๔
ประการ เราและพวกเธอทั้งหลาย จึงไดทองเที่ยวไปแลวในสังสารวัฏ ตลอด
กาลยื ด ยาวนานถึ ง เพี ย งนี้ . ธรรม ๔ ประการ อย า งไหนเล า ? ภิ ก ษุ ท. !
เพราะไม รู ต ามลํา ดั บ เพราะไม แ ทงตลอด ซึ่ ง อริ ย ศี ล .... ซึ่ ง อริ ย สมาธิ . ...
ซึ่ ง อริ ย ปั ญ ญา....ซึ่ ง อริ ย วิมุ ต ติ . ... เราและพวกเธอทั้ ง หลาย จึ ง ได ท อ งเที่ ย ว
ไปแลวในสังสารวัฏ ตลอดกาลยืดยาวนานถึงเพียงนี้.
เมื่ออริยศีล, อริยสมาธิ, อริยปญญา, และอริยวิ มุ ต ติ
ภิกษุ ท. !
เปนธรรมที่เราและเธอรูแลวตามลําดับ แทงตลอดแลว; ตัณหาในภพก็ถูกถอนขึ้น
ขาด ตัณหาที่จะนําไปสูภพก็สิ้นไปหมด บัดนี้ความตองเกิดขึ้นอีกมิไดม,ี ดังนี้.
-จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑/๑.

สั ตว์ เกิดกลับมาเป็ นมนุษย์ มนี ้ อย เพราะไม่ ร้ ู อริยสั จ
ภิกษุ ท. !
เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนี้วาอยางไร : ฝุนนิดหนึ่ง
ที่เราชอนขึน้ ดวยปลายเล็บนี้ กับมหาปฐพีนนั้ ขางไหนจะมากกวากัน ?

อริยสัจจากพระโอษฐ

๘
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ !

มหาปฐพีนั่นแหละเป็ นดินที่มากกว่ า.
ฝุ่ นนิดหนึ่ง
เท่ าที่ทรงช้ อนขึน้ ด้ วยปลายพระนขานี ้ เป็ นของมีประมาณน้ อย. ฝุ่ นนั้น เมื่อนําเข้ าไปเทียบ
กับมหาปฐพี
ย่ อมไม่ ถึงซึ่ งการคํานวณได้
เปรี ยบเทียบได้
ไม่ เข้ าถึงแม้ ซึ่งกะละภาค
(ส่ วนเสี ้ยว)”.

อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น : สั ตว์ ที่เกิดกลับมาสู่
หมู่มนุษย์ มีน้อย ; สั ต ว ที่ เ กิดกลั บ เป น อย า งอื่น จากหมูม นุ ษย มีม ากกว า
โดยแท. ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ขอนั้น เพราะความที่สัตว์
เหล่ านั้นไม่ เห็นอริยสั จทั้งสี่ . อริยสัจสี่ อยางไรเลา ? สี่อยางคือ อริยสัจคือ
ทุกข อริยสัจคือเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข อริยสัจคือความดับไมเหลือแหงทุกข
อริยสัจคือทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข.
ภิกษุ ท. !

ภิกษุ ท. !
เพราะเหตุ นั้ น ในเรื่ อ งนี้ เธอพึง ประกอบโยคกรรม ๑
อันเป็ นเครื่องกระทําให้ รู้ว่า “ทุกข เปนอยางนี,้ เหตุเกิดขึ้นแหงทุกข เปน
อยางนี,้ ความดับไมเหลือแหงทุกข เปนอยางนี,้ ทางดําเนินใหถึงความดับไม
เหลือแหงทุกขเปนอยางนี”้ , ดังนี้.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๗๘/๑๗๕๗.

๑ โยคกรรม คือ การกระทําความเพียรอยางมีระบบ อยางแข็งขันเต็มที่ ในรูปแบบหนึ่ง ๆ เพื่อใหสําเร็จประโยชนตาม
ความมุงหมาย เรียกกันทั่ว ๆ ไปวา “โยคะ”, เปนคํากลางใชกันไดระหวางศาสนาทุกศาสนา.
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[ในกรณีที่ไมเห็นอริยสัจนั้น ยังมีผลทําให :
สั ตว์ มาเกิดในมัชฌิมชนบท มีน้อย
สั ตว์ มีปัญญาจักษุ มีน้อย

(๑๙/๕๗๘/๑๗๕๘).
(๑๙/๕๗๙/๑๗๕๙).

สั ตว์ ไม่ เสพของเมา มีน้อย

(๑๙/๕๗๙/๑๗๖๐).

สั ตว์ เกิดเป็ นสั ตว์ บก มีน้อย (สัตวน้ํามาก)
สั ตว์ เอือ้ เฟื้ อมารดา มีน้อย

(๑๙/๕๗๙/๑๗๖๑).
(๑๙/๕๗๙/๑๗๖๑).

สั ตว์ เอือ้ เฟื้ อบิดา มีน้อย

(๑๙/๕๗๙/๑๗๖๒).

สั ตว์ เอือ้ เฟื้ อสมณะ มีน้อย
สั ตว์ เอือ้ เฟื้ อพราหมณ์ มีน้อย

(๑๙/๕๗๙/๑๗๖๓).
(๑๙/๕๘๐/๑๗๖๔).

สั ตว์ อ่อนน้ อมถ่ อมตน มีน้อย

(๑๙/๕๘๐/๑๗๖๕).

นอกจากนีพ้ ระองคยังไดทรงแสดงภาวะแหงสัตวที่ไมพึงปรารถนา อีกมากอยางตาม
ที่เรารูกันอยู เชน สัตวที่ไมตั้งอยูในกุศลกรรมบถ เปนตน, ผูรวบรวมเห็นวามากเกินความ
จําเปน จึงไมนํามาใสไวในที่นี้.]

ความมืดบอดของโลก มีตลอดเวลาทีพ่ ระตถาคตไม่ เกิดขึน้
ภิกษุ ท. !
ตลอดกาลเพียงใด ที่ดวงจันทรและดวงอาทิตยยังไม
บังเกิดขึ้นในโลก ; ความปรากฏแหงแสงสวางอันใหญหลวง ความสองสวาง
อันใหญหลวง ก็ยังไมมี ตลอดกาลเพียงนั้น. ในกาลนั้น มีอยูแตความมืด
เปนความมืดซึ่งกระทําความบอด. กลางคืนกลางวัน ก็ยังไมปรากฏ, เดื อ น
หรือกึ่งเดือน ก็ไมปรากฏ, ฤดูหรือป ก็ไมปรากฏ, กอน. ภิกษุ ท. ! แตวา
ในกาลใด ดวงจันทรและดวงอาทิตยบังเกิดขึ้นในโลก; ในกาลนั้น ความปรากฏ

๑๐
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แหงแสงสวางอันใหญหลวง ความสองสวางอันใหญหลวง ยอมมี. ในกาลนั้น
ยอมไมมีความมืด อันเปนความมืดซึง่ กระทําความบอด. ลําดับนั้น กลางคืน
กลางวัน ยอมปรากฏ, เดือนหรือกึ่งเดือน ยอมปรากฏ, ฤดูหรือป ยอมปรากฏ,
นี้ฉันใด ;
ภิกษุ ท. !
ขอนี้ ก็ฉันนั้น : ตลอดกาลเพียงใด ที่ตถาคตผูอรหันตสัมมาสัมพุทธะยังไมบงั เกิดขึ้นในโลก ; ความปรากฏแหงแสงสวางอันใหญหลวง
ความสองสวางอันใหญหลวง ก็ยังไมมี ตลอดกาลเพียงนั้น. ในกาลนั้น มีอยู
แตความมืด เปนความมืดซึ่งกระทําความบอด. การบอก การแสดง การบัญญัติ
การแตงตั้ง การเปดเผย การจําแนกแจกแจง การกระทําใหเขาใจไดงาย ซึ่ง
อริยสัจทั้งสี่ ก็ยังไมมกี อน. ภิกษุ ท. ! แตวา ในกาลใดแล ตถาคตผู้อรหันตสั มมาสั มพุทธะ บังเกิดขึน้ ในโลก ; ในกาลนั้น ความปรากฏแห่ งแสงสว่ าง
อันใหญ่ หลวง ความส่ องสว่ างอันใหญ่ หลวง ย่ อมมี. ในกาลนั้น ยอมไมมี
ความมืด อันเปนความมืดซึง่ กระทําความบอด. ลําดับนั้น ย่ อมมีการบอก การ
แสดง การบัญญัติ การแตงตั้ง การเปดเผย การจําแนกแจกแจง การกระทําให
เขาใจไดงาย ซึ่งอริยสั จทั้งสี่ . ซึ่งอริยสัจทั้งสี่อยางไรเลา ? คือซึ่งทุกขอริยสัจ
ทุกขสมุทยอริยสัจ ทุกขนิโรธอริยสัจ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ.
ภิกษุ ท. ! เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้ พวกเธอพึง กระทําโยคกรรม
เพื่ อ ให้ รู้ ว่ า “นี้ ทุ ก ข , นี้ ทุ ก ขสมุ ทั ย , นี้ ทุ ก ขนิ โ รธ , นี้ ทุ ก ขนิ โ รธคามิ นี ปฏิปทา” ดังนี้เถิด.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๕๓/๑๗๒๑.
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๑๑

อริยสั จสี่ เป็ นสิ่ งทีค่ งทีไ่ ม่ ร้ ูจกั เปลีย่ นตัว
ภิกษุ ท. !
มีของสี่อยาง ซึ่งคงที่ ไมเปลี่ยนจากความคงที่ ไมไปสู
ความมีความเปนโดยประการอื่น. ของสี่อยางนั้นเหลาไหนเลา ? ของสี่อยางนั้น
คือ ความรูตามเปนจริงวา “นีเ้ ป็ นทุกข์ , นีเ้ ป็ นเหตุให้ เกิดทุกข์ , นีเ้ ป็ นความ

ดับไม่ เหลือของทุกข์ และนีเ้ ป็ นทางดําเนินให้ ถงึ ความดับไม่ เหลือของทุกข์ ,
(ทั้งสี่ อย่ างนั้น) เป็ นของคงที่ ไม่ เปลีย่ นจากความคงที่ ไม่ ไปสู่ ความมี
ความเป็ นโดยประการอื่น ;” ดังนี้. ภิกษุ ท. ! นี่แล เปนของสี่อยาง
ซึ่งคงที่ ไมเปลี่ยนจากความคงที่ ไมไปสูค วามมีความเปนโดยประการอื่น.
ภิกษุ ท. !
เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้ พวกเธอพึงทําความเพีย ร
เพือ่ ให้ รู้ตามเป็ นจริงวา “นี้เปนทุกข, นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข, นี้เปนความดับไม
เหลือของทุกข และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข ;” ดังนี้
เถิด.
- มหาวาร.สํ. ๑๙/๕๓๙/๑๖๙๗.

สุ ขทีส่ ั ตว์ โลกควรกลัว และไม่ ควรกลัว
...ก็ขอนั้น อันเรากลาวแลววา บุคคลควรรู้จักการวินิจฉัย (ตัดสินใจ)
ในความสุ ข เมื่อรู้จักการวินิจฉัยความสุ ขแล้ ว ควรประกอบความสุ ขชนิดที่เป็ น
ภายใน, ขอนั้นเรากลาวเพราะอาศัยเหตุผลอะไรเลา ? ภิกษุ ท. ! กามคุณมีห้า
อยางเหลานี้. หาอยางนั้นอะไรเลา ? หาอยางคือ รู ป ที่เห็นดวยตา, เสี ยง ที่ฟง
ดวยหู, กลิ่น ที่ดมดวยจมูก, รส ที่ลิ้มดวยลิ้น, และโผฏฐั พพะ ที่สัมผัสดวยกาย,
(แตละอยางลวน) เปนสิ่งที่นาปรารถนา นารักใคร นาพอใจ เปนสิ่งที่ยวนตายวน
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๑๒

ใจใหรัก เปนที่เขาไปตั้งอาศัยซึ่งความใคร เปนที่ตั้งแหงความกําหนัดยอมใจ ;
ภิกษุ ท. ! สุข โสมนัสอันใดเกิดขึ้น เพราะอาศัยกามคุณหาเหลานี,้ สุข โสมนัส
นั้น เราเรียกวากามสุ ข อันเปนสุขของบุถุชน เปนสุขทางเมถุน (มิฬห๎ สุข)
ไมใชสุขอันประเสริฐ. เรากลาววา สุขนั้น บุคคลไมควรเสพ ไมควรเจริญ
ไมควรทําใหมาก, ควรกลัว.
ภิกษุ ท. !
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เขาถึงซึ่ง ปฐมฌาน...ทุติยฌาน
...ตติยฌาน... จตุตถฌาน...๑ แลวแลอยู. นี้ เราเรียกวา สุ ขอาศัยเนกขัมมะ
เปนสุขเกิดแตความสงัดเงียบ สุขเกิดแตความเขาไปสงบรํางับ สุขเกิดแตความรู
พรอม. เรากลาววา สุขนั้น บุคคลควรเสพใหทวั่ ถึง ควรทําใหเจริญ ควรทํา
ใหมาก, ไม่ ควรกลัว.
คําใดที่เรากลาวแลววา บุคคลควรรูจักการวินิจฉัย (ตัดสินใจ) ในความ
สุข เมื่อรูจักการวินิจฉัยความสุขแลว ควรประกอบความสุขชนิดที่เปนภายใน,
นั้น ; คํานั้น เรากลาวแลว เพราะอาศัยเหตุผลนี้.
- อุปริ. ม. ๑๔/๔๒๗/๖๕๙.

ความรู้ สึกของบุถุชน ไขว้ กนั อยู่เสมอต่ อหลักแห่ งอริยสั จ
คหบดี !
หนาตาของทานแสดงวาทานกําลังไมมีจิตไมมใี จ, หนาตา
ของทานผิดปกติไปแลว.
๑. รายละเอียดเกี่ยวกับรูปฌานทั้งสี่นี้ หาดูไดจากหลายเรื่องในภาคถัด ๆ ไป หรือดูที่ภาคผนวกแหงหนังสือนี้
โดยหัวขอวา “ประมวลพรหมจรรยตลอดสาย” ตอนกลาวถึงเรื่องรูปฌานสี่.

ภาคนํา - เรื่องควรทราบกอนเกี่ยวกับจตุราริยสัจ

๑๓

“ท่ านผู้เจริ ญ !

หน้ าตาของข้ าพเจ้ าจะไม่ ผิดปกติได้ อย่ างไรเล่ า, เพราะว่ า บุตร
น้ อยเป็ นที่รักที่พอใจคนเดียว ของข้ าพเจ้ า ตายเสี ยแล้ ว . เพราะการตายของบุตรน้ อยนั้น
การงานก็มืดมน ข้ าวปลาอาหารก็มืดมน. ข้ าพเจ้ าเอาแต่ ไปสู่ที่เผาลูก แล้ วครํ่าครวญอยู่ว่าลูก
น้ อยคนเดียวอยู่ไหน ๆ”.

มันเปนอยางนั้นแหละ ๆ คหบดี ! โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส
และอุปายาสทั้งหลายนั้น เกิดจากของรัก มีของรักเปนแดนเกิด.
“ท่ านผู้เจริ ญ !

รั ก

โสกะปริ เทวะทุกขะโทมนัสและอุปายาสทั้งหลายนั้น

มีของรั กเป็ นแดนเกิด

ได้ อย่ างไรกัน ;

เพราะว่ า

เกิดจากของ

ความเพลิดเพลินและโสมนัส

ต่ างหากทีเ่ กิดแต่ ของรัก มีของรั กเป็ นแดนเกิด.”
คหบดี นั้ น

ไม่ ย อมรั บไม่ คั ด ค้ านคํา ของพระผู้ มี พ ระภาคเจ้ า

ลุ ก จากอาสนะแล้ ว หลี ก ไปเสี ย.

ในที่ ใ กล้ ๆ กั น นั้ น ;

เล่ า เรื่ องให้ ฟั ง แล้ ว ก็ไ ด้ รั บ คํา รั บ

เขาได้ เ ข้ า ไปหากลุ่ม นั ก เลงสกาที่ เ ล่ น สกากั น อยู่
สมอ้ า งจากพวกนักเลงสกาเหล่ านั้นว่ า “ถูกแล้ ว

ๆ ท่ านคหบดี ! ความเพลิดเพลินและโสมนัสเกิดแต่

ของรั ก มีของรั กเป็ นแดนเกิดอย่ างแน่ นอน” ดังนี ้ ;

เขาก็พอใจว่ าความคิ ดของเขาตรงกันกับความคิ ด

ของนักเลงสะกาทั้งหลาย ดังนีแ้ ล้ วก็หลีกไป.
- ม.ม. ๑๓/๔๘๙/๕๓๖.

(ขอนี้แสดงวา ความคิดของพวกบุถุชนยอมตรงกันเสมอ
กับความจริงที่เปนอริยสัจ).

แตไมอาจจะลงรอยกันได

ผู้ตดิ เหยือ่ โลก ชอบฟังเรื่องกาม ไม่ ฟังเรื่องสงบ
สุนักขัตตะ ! กามคุณมีหาอยางเหลานี้. หาอยางนั้นอะไรเลา ?
หาอยาง คือ รูปที่เห็นดวยตา, เสียงที่ฟงดวยหู, กลิ่นที่ดมดวยจมูก, รสที่ลิ้ม
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๑๔

ดวยลิ้น, และโผฏฐัพพะที่สัม ผัสดวยกาย ; ( แตละอยางลวน) เปนสิ่ง ที่นา
ปรารถนา, นารักใคร, นาพอใจ, เปนสิ่งที่ยวนตายวนใจใหรัก, เปนที่เขาไปตั้ง
อาศัยซึ่งความใคร, เปนที่ตั้งแหงความกําหนัดยอมใจ. สุนักขัตตะ ! เหลานี้แล
คือ กามคุณหาอยาง
สุนักขัตตะ !

นี้เปนสิ่งทีม่ ีไดเปนได คือขอที่บุรุษบุคคลบางคนในโลก

นี้ มีอชั ฌาสั ยน้ อมไปในเหยือ่ ของโลก (คือกามคุณหาอยาง), ถ้ อยคําสํ าหรับสนทนา
อันพรํ่าบ่ นถึงเฉพาะต่ อกามคุณนั้น ๆ ย่ อมตั้งอยู่ได้ สําหรับบุรุษบุคคลผู้มี
อัชฌาสั ยน้ อมไปในเหยือ่ ของโลก, เขายอมตรึกตามตรองตาม ถึงสิ่งอันอนุโลม
ตอกามคุณนั้น ๆ, สิ่งนั้นยอมคบกับบุรษุ นัน้ ดวย บุรุษนั้นยอมเอาใจใสตอ สิ่งนั้น
ดวย. สวนเมื่อถ้ อยคําทีป่ ระกอบด้ วยสมาบัตเิ รื่องไม่ หวัน
่ ไหว (ด้ วยกามคุณ)
ทีผ่ ่ านไปมาอยู่ เขาย่ อมไม่ ฟัง ไม่ เงีย่ หูฟัง ไม่ กาํ หนดจิตเพือ่ จะรู้ , ถอยคํา
ชนิดนั้น ก็ไมคนุ เคยกับบุรษุ นั้น บุรุษนั้น ก็ไมสนใจดวยคําชนิดนัน้ . สุนักขัตตะ !
เปรียบเหมือนบุรุษผูจากบานหรือนิคมของตนไปนมนาน ครั้นเห็นบุรุษผูห นึ่ง
เพิ่งไปจากบานหรือนิคมของตน เขายอมถามบุรษุ นั้น ถึงความเกษม ความมี
อาหารงาย ความปราศจากโรค ของบานนั้น นิคมนั้น, บุรุษนั้นก็บอกให.
สุนักขัตตะ ! เธอจะเขาใจวาอยางไร : เขายอมฟงดวยดี ยอมเงี่ยหูฟง ตอบุรษุ นั้น
ยอมกําหนดจิตเพือ่ จะรู ยอมคบบุรุษนั้น ยอมสนใจดวยบุรุษนั้น มิใชหรือ ?
- อุปริ. ม. ๑๔/๖๒/๗๐ - ๗๑.

การฟังอริยสั จ เหมาะสํ าหรับจิตทีฟ่ อกแล้วเท่ านั้น
ภิกษุ ท. ! ครั้ ง นั้ น แล มหาชนชาวพั น ธุ ม ดี ร าชธานี จํา นวนแปด
หมื่นสี่พันคน ออกจากเมือง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาควิปสสีถึงที่ประทับ
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ณ เขมมิคทายวัน ถวายอภิวาทแลวนั่งอยู ณ ที่ขางหนึ่ง. พระผูมีพระภาควิปสสี
ไดตรัส อนุ ปุพพิกถา แกชนทั้งหลายเหลานั้น กลาวคือ ทานกถา สี ลกถา
สั คคกถา ทรงประกาศ โทษอันเศร้ าหมองตํ่าทรามของกามทั้งหลาย และ
อานิสงส์ ในการออกจากกาม.
ครั้ น ทรงทราบว า ชนเหล า นั้ น มี จิ ต เหมาะสม อ อ นโยน ปราศจาก
นิวรณ ราเริง แจมใส แลว, ก็ไดตรัส ธรรมเทศนาซึ่ งพระพุทธเจ้ าทั้งหลาย
ทรงยกขึ้ น แสดงเอง กล า วคื อ เรื่ อ งทุ ก ข์ เรื่ อ งสมุ ทั ย เรื่ อ งนิ โ รธ และ
เรื่องมรรค. เปรียบเสมือนผาอันสะอาด ปราศจากสิ่งแปดเปอน ยอมรับเอาซึ่ง
น้ํายอมไดอยางดี ฉันใด ; ธรรมจักษุ ปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ไดเกิดขึ้น
แกมหาชนแปดหมื่นสี่พันเหลานั้น ณ ที่นั่งนั้นเองวา “สิ่ งใดมีความเกิดขึน้ เป็ น
ธรรมดาสิ่ งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็ นธรรมดา” ดังนี,้ ฉันนั้นเหมือนกัน.
ชนเหล า นั้ น มี ธ รรมอั น เห็ น แล ว บรรลุ แ ล ว รู แ จ ง แล ว หยั่ ง เอาได
ครบถวนแลว หมดความสงสัย ปราศจากความเคลือบแคลง ถึงความกลาหาญ
ไมตองเชื่อตามบุคคลอื่นในคําสอนแหงศาสดาตน ไดกราบทูลกะพระผูมีพระภาค
วิปสสีวา “ไพเราะนัก พระเจ้ าข้า ! ไพเราะนัก พระเจ้ าข้า ! เปรี ยบเหมือนการหงาย
ของที่ควํา่ อยู่
เปิ ดของที่ปิดอยู่ บอกทางให้ แก่ คนหลงทาง
เพื่อว่ าคนมีตาจักได้ เห็นรู ป, ฉั นใดก็ฉันนั้น” ดังนี้.
- มหา. ที. ๑๐/๔๙/๔๙.

หรื อว่ าจุดประทีปไว้ ในที่มืด
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จิตทีย่ งั ไม่ ได้ ฟอก ยากนักทีจ่ ะเห็นนิโรธสั จ
ราชกุมาร ! ...ก็สัตวเหลานี้ มีอาลัยเปนที่มายินดี ยินดีแลวในอาลัย
เพลิดเพลินแลวในอาลัย. สํ าหรั บสั ตว์ ผู้มีอาลัยเป็ นที่มายินดี ยินดีเพลิด
เพลินในอาลัยนั้น ยากนักที่จะเห็นสิ่ งนี้ คือ ปฏิจจสมุปบาท กลาวคือความที่สิ่ง
นี้ ๆ เปนปจจัยแกสิ่งนี้ ๆ (อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปาโท) ; และยากนักที่จะเห็น
แมสิ่งนี้ คือ นิพพาน อันเปนธรรมเปนที่สงบระงับแหงสังขารทั้งปวง เปนธรรม
อันสลัดคืนซึ่งอุปธิทงั้ ปวง เปนทีส่ ิ้นไปแหงตัณหา เปนความจางคลาย เปนความ
ดับไมเหลือแหงทุกข. หากเราพึงแสดงธรรมแลวสัตวอื่นไมพงึ รูทั่วถึง ขอนั้น
จักเปนความเหนื่อยเปลาแกเรา, เปนความลําบากแกเรา. โอ, ราชกุมาร ! คาถา
อันนาเศรา (อนจฺฉริยา) เหลานี้ ที่เราไมเคยฟงมาแตกอน ไดปรากฏแจมแจง
แกเราวา : -

กาลนี้ ไม่ ควรประกาศธรรมทีเ่ ราบรรลุได้ แล้ วโดยยาก. ธรรมนี้
สั ตว์ ทถี่ ูกราคะโทสะปิ ดกั้นแล้ ว ไม่ รู้ ได้ โดยง่ ายเลย. สั ตว์ ผู้กาํ หนัด
แล้ วด้ วยราคะ อันความมืดหุ้มห่ อแล้ ว จักไม่ เห็นธรรมอันไปทวน
กระแส อันเป็ นธรรมละเอียด ลึกซึ้ง เห็นได้ ยาก เป็ นอณู” ดังนี้.
“

- ม. ม. ๑๓/๔๖๑/๕๐๙.

สั ตว์ ผู้ไม่ เป็ นไทต่ อความกําหนัด ย่ อมหลงกาม
มาคัณฑิยะ ! แม ใ นกาลอั น ยื ด ยาวนานฝ า ยอดี ต กามทั้ ง หลาย ก็ มี
สัมผัสเปนทุกข มีความแผดเผาอันยิ่งใหญ มีความเรารอนอันยิ่งใหญ. แมใน
กาลอันยืดยาวนานฝายอนาคต กามทั้งหลาย ก็มีสัมผัสเปนทุกข มีความแผดเผา
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อั น ยิ่ ง ใหญ มี ค วามเร า ร อ นอั น ยิ่ ง ใหญ . แม ใ นกาลเป น ป จ จุ บั น ในบั ด นี้ กาม
ทั้งหลาย ก็มีสัมผัสเปนทุกข มีความแผดเผาอันยิ่งใหญ มีความเรารอนอันยิ่งใหญ.
มาคัณฑิยะ ! แตวา สั ตว์ ท้ังหลายเหล่ านี้ ยังไม่ ปราศจากความกําหนัดในกาม
ทั้งหลาย ถูกกามตัณหาเคีย้ วกินอยู่ ถูกความเร่ าร้ อนในกามแผดเผาอยู่ มีอนิ ทรีย์
(คือความเปนใหญแกตน) อันกามกําจัดเสี ยหมดแล้ ว จึงได้ มีความสํ าคัญอันวิปริ ต
ว่ า “สุ ข” ในกามทั้งหลาย อันมีสัมผัสเป็ นทุกข์ นั่นเอง, ดังนี้.
- ม. ม. ๑๓/๒๗๙/๒๘๔.

สั ตว์ โลก รู้ จกั สุ ขอันแท้ จริง ต่ อเมือ่ ปัญญาเกิด
มาคัณฑิยะ ! เปรี ย บเหมื อ นบุ รุ ษ ตามื ด มาแต กํา เนิ ด เขาจะมองเห็ น
รูปทั้งหลาย ที่มีสีดําหรือขาว เขียวหรือเหลือง แดงหรือขาบ ก็หาไม, จะไดเห็น
ที่อันเสมอหรือไมเสมอก็หาไม, จะไดเห็นดวงดาว หรือดวงจันทรและดวงอาทิตย
ก็หาไม. เขาไดฟงคําบอกเลาจากบุรุษผูมีตาดี วา “ทานผูเจริญ ! ผาขาวเนื้อดี
นั้น เปนของงดงาม ปราศจากมลทิน เปนผาสะอาด”, ดังนี้. เขาเที่ยวแสวงหา
ผาขาวนั้น. บุรุษผูหนึ่งลวงเขาดวยผาเนื้อเลวเปอนเขมาวา “นี่แล เปนผาขาว
เนื้อดี เปนของงดงาม ปราศจากมลทิน เปนผาสะอาด.” ดังนี้ เขารับผานั้น
แลวและหมผานั้น. ตอมา มิตรอมาตย ญาติสาโลหิตของเขา เชิญแพทยผาตัด
ผูชํานาญมารักษา. แพทยพงึ ประกอบยาถายโทษในเบื้องบน ถายโทษในเบื้อง
ต่ํา ยาหยอด ยาหยอดใหกัด และยานัตถุ. เพราะอาศัยยานั้นเอง เขากลับมี
จักษุดี ละความรักใครพอใจในผาเนื้อเลวเปอนเขมาเสียได พรอมกับการเกิด
ขึ้นแหงจักษุที่ดี เขาจะพึงเปนอมิตร เปนขาศึกหมายมั่น ตอบุรุษผูลวงเขานั้น
หรือถึงกับเขาใจเลยไปวา ควรจะปลงชีวติ เสียดวยความแคน วา “ทานผูเจริญ
เอย ! เราถูกบุรุษผูนี้ คดโกง ลอลวง ปลอมเทียมเอาดวยผาเนื้อเลวเปอนเขมา
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วา ‘นี่ทานผูเจริญ ! . นี้เปนผาขาวเนื้อดี เปนของงดงามปราศจากมลทิน เปนผา
สะอาด ,’ . มานานนั ก แล ว ”, อุ ป มานี้ ฉั น ใด ; มาคั ณ ฑิ ย ะ ! อุ ป ไมยก็ ฉัน นั้ น
เหมือนกัน, คือเราแสดงธรรมแกทานวา “เชนนี้เปนความไมมีโรค, เชนนี้เปน
นิพพาน” ดังนี้ ; ท่ านจะพึงรู้ จักความไม่ มีโรค จะพึงเห็นนิพพานได้ ก็ต่อ

เมื่อท่ านละความเพลิดเพลินและความกําหนัด ในอุปาทานนักขันธ์ ท้งั ห้ า
เสี ยได้ พร้ อมกับการเกิดขึน้ แห่ งธรรมจักษุของท่ าน ; และความรู สึ ก จะ
พึงเกิดขึ้นแกทาน วา “ทานผูเจริญเอย ! นานจริงหนอ, ที่เราถูกจิตนี้ คดโกง
ลอลวง ปลิ้นปลอก จึงเราเมื่อจะยึดถือ ก็ยึดถือเอาแลวซึ่งรูป ซึ่งเวทนา ซึ่ง
สั ญ ญา ซึ่ ง สั ง ขาร และซึ่ ง วิ ญ ญาณนั่ น เอง. เพราะความยึ ด ถื อ เป น ต น เหตุ
ภพจึงมีแกเรา, เพราะภพเปนตนเหตุ ชาติจึงมีแกเรา, เพราะชาติเปนตนเหตุ
ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส และอุปายาส จึงเกิดขึ้นพรอมหนา.
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนั้น ยอมมีไดดวยอาการอยางนี,้ ” ดังนี้ แล.
- ม.ม. ๑๓/๒๘๔/๒๙๐.
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-๒-

ชีวติ มนุษย์ กับ จตุราริยสั จ
มนุษย์ เป็ นอันมาก ได้ ยดึ ถือเอาทีพ่ งึ่ ผิด ๆ
มนุษย์ ท้งั หลายเป็ นอันมาก ถูกความกลัวคุกคามเอาแล้ ว ย่ อม
ยึดถือเอาภูเขาบ้ าง ป่ าไม้ ที่ศักดิ์สิทธิ์บ้าง สวนศักดิ์สิทธิ์บ้าง รุกขเจดีย์บ้าง
ว่ าเป็ นที่พงึ่ ของตน ๆ : นั่นไม่ ใช่ ที่พงึ่ อันทําความเกษมให้ ได้ เลย, นั่นไม่
ใช่ ที่พงึ่ อันสู งสุ ด ; ผู้ใดถือเอาสิ่ งนั้นๆ เป็ นที่พงึ่ แล้ ว ย่ อมไม่ หลุดพ้นไป
จากทุกข์ ท้งั ปวง ได้ .
ส่ วนผู้ใด ที่ถงึ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็ นที่พงึ่ แล้ ว
เห็นอริยสั จทั้งสี่ ด้ วยปัญญาอันถูกต้ อง คือ เห็นทุกข์ , เห็นเหตุเป็ นเครื่อง
ให้ เกิดขึน้ ของทุกข์ , เห็นความก้าวล่ วงเสี ยได้ ซึ่งทุกข์ , และเห็นมรรค
ประกอบด้ วยองค์ แปด อันประเสริฐ ซึ่งเป็ นเครื่องให้ ถงึ ความเข้ าไปสงบ
รํางับแห่ งทุกข์ : นั่นแหละคือ ที่พงึ่ อันเกษม, นั่นคือ ที่พงึ่ อันสู งสุ ด ;
ผู้ใดถือเอาที่พงึ่ นั้นแล้ว ย่ อมหลุดพ้นไปจากทุกข์ ท้งั ปวง ได้ แท้ .
- ธ. ขุ ๒๕/๔๐/๒๔.

ผู้ไม่ ร้ ู อริยสั จ
ย่ อมหลงสร้ างเหวแห่ งความทุกข์ เพือ่ ตัวเอง อยู่รํ่าไป
ภิกษุ ท. ! บุคคลเหลาใด จะเปนสมณะหรือพราหมณ ก็ตาม ไม่ รู้
อยู่ตามเป็ นจริง วา “นี้เปนทุกข, นี้เปนเหตุใ หเกิดทุกข, นี้เปนความดับ
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ไมเหลือของทุกข และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข ;” ดังนี้
แลว ; เขาเหลานั้น ยอม ยินดีอย่ างยิง่ ในเหตุปจจัยเครื่องปรุงแตงชนิดที่เปนไป
พรอมเพื่อความเกิด ความแก ความตาย ความโศก ความร่ําไรรําพัน ความ
ทุกขกาย ความทุกขใจ และความคับใจ. เขาผูยินดีในเหตุปจจัยเครื่องปรุงแตง
ชนิดนั้น ๆ แลว ยอมสร้ างอยู ซึ่งเหตุปจจัยเครื่องปรุงแตงชนิดที่เปนไปพรอม
เพื่อความเกิด เปนตน นั้น ๆ. ครั้นเขาสรางเหตุปจจัยนั้น ๆ แลวเขาก็ตกลง
ในเหวแหงความเกิด ความแก ความตาย ความโศก ความร่ําไรรําพัน ความ
ทุกขกาย ความทุกขใจ และความคับใจ นั่นเอง. เรายอมกลาวบุคคลเหลานั้น
วา “เขา ไม่ พ้นไปจากทุกข์ ทั้งหลาย คือความเกิด ความแก ความตาย ความโศก
ความร่ําไรรําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจ และความคับใจ ไปได,” ดังนี้.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๖๐/๑๗๒๙.

ผู้รู้ อริยสัจ หาหลงสร้ างทุกข์ ขนึ้ เพือ่ ตัวเองไม่
ภิกษุ ท. !

สวนบุคคลเหลาใดแล จะเปนสมณะหรือพราหมณ ก็ตาม
รู้ อยู่ตามเป็ นจริง วา “นี้เปนทุกข, นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข, นี้เปนความดับไมเหลือ
ของทุกข และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข ;” ดังนี้แลว ;
ขาเหลานั้น ยอม ไม่ ยน
ิ ดี ในเหตุปจจัยเครื่องปรุงแตงชนิดที่เปนไปพรอมเพื่อความ
เกิด ความแก ความตาย ความโศก ความร่ําไรรําพัน ความทุกขกาย ความ
ทุกขใจ และความคับใจเลย. เขาผูไมยินดีแลว ในเหตุปจจัยเครื่องปรุงแตง
ชนิดนั้น ๆ ก็ ไม่ สร้ างขึน้ ซึ่งเหตุปจจัยเครื่องปรุงแตงชนิดที่เปนไปพรอมเพือ่
ความเกิด เปนตน นั้น ๆ. ครั้นเขาไมกอสรางเหตุปจจัยเครื่องปรุงแตงชนิดนั้น
แลว ก็ ไม่ ตกจมลงในเหว แหงความเกิด ความแก ความตาย ความโศก ความ
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ร่ําไรรําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจ และความคับใจไดเลย. เรายอมกลาว
บุคคลเหลานั้น วา “เขา พ้ นไปจากทุกข์ ทั้งหลาย มีความเกิด ความแก เปนตน
ไปได” ดังนี้.
เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้ พวกเธอพึง ทําความเพียร
เพือ่ ให้ รู้ ตามเป็ นจริง วา “นี้เปนทุกข, นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข, นี้เปนความดับ
ไมเหลือของทุกข และนี้เปนทางดําเนินใหถงึ ความดับไมเหลือของทุกข ; ” ดังนี.้
ภิกษุ ท. !

- มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๖๑/๑๗๓๐.

ทุกข์ ประเภทใหญ่ ๆ ก็มพี อแล้ วสํ าหรับสั ตว์ จะสํ านึกตัวมารู้ อริยสั จ
(ไม่ จําเป็ นจะต้ องผ่ านทุกข์ ทุกชนิดทุกขนาด)
ภิกษุ ท. !
เปรี ย บเหมื อ นบุ รุ ษ ตั ด หญ า ไม กิ่ ง ไม และใบไม ใน
ชมพูทวีปนี้ นํามารวมไวในที่เดียวกัน ; ครั้นนํามารวมไวในที่เดียวกันแลว
กระทําใหเปนเครื่องเสียบรอย ; ครั้นกระทําใหเปนเครื่องเสียบรอยแลว ก็เสียบ
สัตวใหญๆ ในมหาสมุทร ที่เครือ่ งเสียบขนาดใหญ, เสียบสัตวขนาดกลาง ๆ ใน
มหาสมุทรที่เครื่องเสียบขนาดกลาง, เสียบสัตวขนาดเล็ก ๆ ในมหาสมุทร ที่เครื่อง
เสียบขนาดเล็ก. ภิกษุ ท. ! สัตวใหญ ๆ ในมหาสมุทรยังไมทันจะหมด แตหญา
ไม กิ่งไม และใบไม ในชมพูทวีปนี้กห็ มดเสียแลว. ภิกษุ ท. ! สัตวตัวเล็ก
ในมหาสมุทรขนาดที่เสียบดวยเครื่องเสียบไดโดยยากนั้น มีมากกวานั้นมากนัก.
ขอนี้เพราะเหตุไรเลา ? ภิกษุ ท. ! เพราะมันมาก โดยตัวมันเล็ก, ขอนี้ฉันใด ;
ภิกษุ ท. ! อบายก็กวางใหญอยางนั้นเหมือนกัน. จากอบายทีก่ ว้ างใหญ่ อย่ างนั้น

อริยสัจจากพระโอษฐ

๒๒

ก็มี ทิฏฐิสัมปันนบุคคล หลุดพ้นออกมาได้ เขารูตามเปนจริงวา “นี้ ความทุกข,
นี้ เหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข, นี้ ความดับไมเหลือแหงทุกข, นี้ ทางดําเนินให
ถึงความดับไมเหลือแหงทุกข” ดังนี้.
ภิกษุ ท. !
เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ เธอพึงประกอบโยคกรรมอัน
เป็ นเครื่องกระทําให้ รู้ว่า “ทุกข เปนอยางนี้, เหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข เปน
อยางนี้, ความดับไมเหลือแหงทุกข เปนอยางนี,้ ทางดําเนินใหถึงความดับไม
เหลือแหงทุกข เปนอยางนี”้ ดังนี้.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๕๑/๑๗๑๙.

พอรู้ อริยสั จ
ทุกข์ เหลือน้ อยขนาดฝุ่ นติดปลายเล็บเทียบกับปฐพี
ภิกษุ ท. !
เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนี้วาอยางไร : ฝุนนิดหนึ่ง
ที่เราชอนขึน้ ดวยปลายเล็บนี้ กับมหาปฐพีนี้ ขางไหนจะมากกวากัน ?
“ ข้ า แต่ พ ระองค์ ผ้ ู เ จริ ญ !

มหาปฐพี นั่ นแหละ เป็ นดิ นที่ มากกว่ า . ฝุ่ นนิ ด หนึ่ ง
เท่ าที่ ทรงช้ อนขึ น้ ด้ วยปลาพระนขานี ้ เป็ นของมี ประมาณน้ อย. ฝุ่ นนั้น เมื่ อนําไปเที ยบกับ
มหาปฐพี ย่ อ มไม่ ถึง ซึ่ ง การคํา นวณได้ เปรี ยบเที ยบได้ ไม่ เ ข้ าถึ ง แม้ ซึ่ง กะละภาค ”

ภิกษุ ท. !
อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น : สําหรับอริยสาวกผูถึง
พรอมดวย (สัมมา) ทิฏฐิ รูพรอมเฉพาะแลว, ความทุกขของทานสวนที่สิ้นไป
แลว หมดไปแลว ยอมมากกวา ; ความทุกข์ ทยี่ งั เหลืออยู่ มีประมาณน้ อย :
เมื่อนําเขาไปเทียบกับกองทุกขทสี่ ิ้นไปแลว หมดไปแลว ในกาลกอน ยอมไมถึง
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ซึ่งการคํานวณไดเปรียบเทียบได ไมเขาถึงแมซึ่งกะละภาค นั่นคือความทุกข์ ของ
โสดาบันผู้สัตตักขัตตุปรมะ๑ ผู้เห็นชัดตามเป็ นจริงวา “ทุกข เปนอยางนี,้ เหตุ
ใหเกิดทุกข เปนอยางนี,้ ความดับไมเหลือแหงทุกข เปนอยางนี,้ ทางดําเนินให
ถึงความดับไมเหลือแหงทุกข เปนอยางนี”้ ดังนี้.
ภิกษุ ท. !
เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ เธอพึงประกอบโยคกรรมอัน
เป็ นเครื่องกระทําให้ รู้ว่า “ทุกข เปนอยางนี,้ เหตุเกิดขึ้นแหงทุกข เปนอยางนี,้
ความดับไมเหลือแหงทุกข เปนอยางนี้, ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข
เปนอยางนี”้ , ดังนี้.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๗๒/๑๗๔๗.
[สูตรอื่นอุปมาเปรียบดวย เม็ดกรวดเท่ าเม็ดถั่วเขียว ๗ เม็ด กับขุนเขาหิมาลัย (๑๙/๕๖๙/๑๗๔๕-๖).
อีกสูตรหนึ่งเปรียบ นํา้ ติดปลายใบหญ้ าคา กับนํา้ ในสระกว้ าง ๕๐ โยชน์ (๑๙/๕๗๒/๑๗๔๘).
อีกสูตรหนึ่งเปรียบ นํา้ ๒-๓ หยด กับนํา้ ในแม่ นํา้ ๕ สายรวมกัน (๑๙/๕๗๓/๑๗๔๙-๑๗๕๐).
อีกสูตรหนึ่งเปรียบ เม็ดกระเบา ๗ เม็ด กับมหาปฐพี (๑๙/๕๗๔/๑๗๕๑-๒).
อีกสูตรหนึ่งเปรียบ นํา้ ๒ - ๓ หยด กับนํา้ ทั้งมหาสมุทร (๑๙/๕๗๕/๑๗๕๓-๔).
อีกสูตรหนึ่งเปรียบ เม็ดผักกาด ๒ - ๓ เม็ด กับขุนเขาหิมาลัย (๑๙/๕๗๖/๑๗๕๕-๖).]

ผู้ไม่ รู้ อริยสั จ ชื่อว่ าตกอยู่ในทีม่ ดื
บุคคลเหลาใด จะเปนสมณะหรือพราหมณ ก็ตาม ไม่ ร้ ู
อยู่ตามเป็ นจริง วา “นี้เปนทุกข, นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข, นี้เปนความดับไมเหลือ
ภิกษุ ท. !

๑. คือพระโสดาบัน ที่ตองมีกําเนิดอีก ๗ ชาติ อันเปนพระอริยบุคคลขั้นตนที่สุดของจําพวกโสดาบัน. แมกระนั้น
ก็ตรัสวา ทุกขหมดไปมากกวาที่ยังเหลือ.

๒๔
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ของทุกข และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข ;” ดังนี,้ เขา
เหลานั้น ย่ อมยินดี ตอสิ่งอันเปนปจจัยปรุงแตงที่เปนไปพรอมเพื่อความเกิด
เปนตน, เขายินดีแลว ยอม สร้ างปัจจัยนั้น ๆ ขึ้น(เพื่อตนเอง), ครั้นสรางแลว
ก็ ตกจมลงสู่ ห้วงแห่ งความมืดอันกระทําให้ เป็ นเหมือนตาบอด ไดแกความมืด
คือความเกิดความแก ความตาย ความโศก ความร่าํ ไรรําพัน ความทุกขกาย
ความทุกขใจและความคับใจ. ภิกษุ ท. ! บุคคลเหลานั้น เรากลาววา เขาไมพน ไป
จากทุกข คือความเกิดเปนตน ไปไดเลย.
ภิกษุ ท. !
สวนบุคคลเหลาใด จะเปนสมณะหรือพราหมณ ก็ตาม
เมื่อรูชดั ตามเปนจริงวา “นี้เปนทุกข, นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข. นี้เปนความดับไม
เหลือแหงทุกข และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข”, ดังนี้ ;
บุคคลเหลานั้น ยอมไมยินดี ตอสิ่งอันเปนปจจัยปรุงแตง ที่เปนไปพรอมเพื่อ
ความเกิดเปนตน, เขาผูไมยินดีแลว ยอมไมสรางปจจัยนั้น ๆ ขึ้น (เพื่อตัวเอง),
ครั้นไมกอสรางแลว ก็ไมตกจมลงสูหวงแหงความมืด อันกระทําใหเปนเหมือน
ตาบอด ไดแกความมืดคือความเกิด ความแก ความตาย ความโศก ความร่ําไร
รําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจ และความคับแคนใจ. ภิกษุ ท. ! เรา
กลาววา เขาพนไปจากทุกข คือความเกิดเปนตนไปได ดังนี้.
ภิกษุ ท. !
เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ เธอพึงประกอบโยคกรรมอัน
เป็ นเครื่องกระทําให้ รู้ว่า “ทุกข เปนอยางนี,้ เหตุเกิดขึ้นแหงทุกข เปนอยางนี,้
ความดับไมเหลือแหงทุกข เปนอยางนี้, ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข
เปนอยางนี้.” ดังนี้.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๖๗/๑๗๔๑-๑๗๔๒.
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ผู้ไม่ รู้ อริยสั จ ชื่อว่ าตกอยู่ในหลุมเพลิงเป็ นนิจ
ภิกษุ ท. !

บุคคลเหลาใด จะเปนสมณะหรือพราหมณ ก็ตาม เมื่อ
ไม่ รู้ อยู่ตามเป็ นจริ ง วา “นี้เปนทุกข, นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข, นี้เปนความ
ดับไมเหลือของทุกข และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข ;”ดังนี,้
เขาเหลานั้น ย่ อมยินดี ตอสิ่งอันเปนปจจัยปรุงแตง ที่เปนไปพรอมเพื่อความเกิด
เปนตน, เขาผูยินดีแลว ย่ อมสร้ างปัจจัยนั้น ๆ ขึ้น (เพื่อตัวเอง), ครั้นสรางแลว
ก็ เร่ าร้ อนอยู่ เพราะความแผดเผา ของความเกิด ความแก ความตาย
ความโศก ความร่ําไรรําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจ และความคับใจ.
ภิกษุ ท. ! บุคคลเหลานั้น เรากลาววา เขาไมพนไปจากทุกข คือความเกิด
เปนตน ไปไดเลย.
สวนบุคคลเหลาใด จะเปนสมณะหรือพราหมณ ก็ตาม
ภิกษุ ท. !
เมื่อรูชดั ตามเปนจริงวา “นี้เปนทุกข, นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข, นี้เปนความดับ
ไมเหลือแหงทุกข และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข”, ดังนี้ ;
บุคคลเหลานั้น ยอมไมยินดี ตอสิ่งอันเปนปจจัยปรุงแตง ที่เปนไปพรอมเพื่อ
ความเกิดเปนตน, เขาผูไมยินดีแลว ยอมไมสรางปจจัยนั้น ๆ ขึ้น (เพื่อตัวเอง),
ครั้นไมสรางแลว ก็ไมเรารอนอยู เพราะความแผดเผาของความเกิด ความแก
ความตาย ความโศก ความร่ําไรรําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจ และ
ความคับแคนใจ. บุคคลเหลานั้น ยอมหลุดพนไปจากความเกิด ความแก ความ
ตาย ความโศก ความร่ําไรรําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจ และความคับแคนใจ. เรากลาววา เขาหลุดพนไปไดจากทุกข ดังนี้.
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ภิกษุ ท. !
เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ เธอพึงประกอบโยคกรรมอัน
เป็ นเครื่องกระทําให้ รู้วา “ทุกข เปนอยางนี,้ เหตุเกิดขึ้นแหงทุกข เปนอยางนี,้
ความดับไมเหลือแหงทุกข เปนอยางนี,้ ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหง
ทุกข เปนอยางนี้.” ดังนี้.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๖๓/๑๗๓๓-๑๗๓๔.

กว่ ามนุษย์ จะหลุดจากบ่ วง (คือรู้ อริยสั จ)
(พระบาลีนี้
แสดงใหเห็นถึงการที่สามัญสัตวติดอยูในบวงของโลกอยางไรในขั้นตน
แลวจะคอยๆ รูสึกตัวขึ้นมาตามลําดับอยางไร ดังตอไปนี้ :-)

๑. เมือ่ จมกามตามปกติ

ภิกษุ ท. !
ชาวสวนผักมิไดปลูกผักดวยคิดวา “เนื้อในปาทั้งหลาย
จะไดกินผักที่เราปลูกนี้แลว จะไดมีอายุยืน รูปรางสวยงาม มีชีวิตอยูไดยาวนาน”
ดังนี้ ; แตไดคิดดังนี้วา “เนื้อในปาทั้งหลายจะเขามาสูสวนผักอันเราปลูกแลว
กินอยูอยางลืมตัว ครั้นเขามากินอยูอยางลืมตัว จักถึงซึ่งความเลินเลอ ครั้น
เลินเลออยูจักถึงซึ่งความประมาท ครั้นประมาทแลวจักเปนสัตวที่เราพึงกระทําได
ตามความพอใจในสวนผักนั้น” ดังนี้.
บรรดาเนื้อทั้งหลาย ฝูงเนือ้ พวกทีห
่ นึ่งไดเข้ าไปสู่ สวนผัก
ภิกษุ ท. !
ที่ชาวสวนผักปลูกไว กินอยู่อย่ างลืมตัว เมือ่ เขาไปกินอยูอยางลืมตัวก็ถึงซึ่งความ
เลินเลอ ครั้นเลินเลอแลวก็ถึงซึ่งความประมาท ครั้นประมาทแลวก็เปนสัตวที่
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เจาของสวนผักพึงกระทําไดตามความพอใจในสวนผักนั้น. ภิกษุ ท. ! ดวยอาการ
อยางนี้แล ฝูงเนื้อพวกที่หนึ่งเหลานั้นก็ไมพน ไปจากกํามือแหงเจาของสวนผัก.
(พระผู มี พ ระภาคเจ า
ได ท รงยกเอาสมณพราหมณ จํา พวกที่ ห นึ่ ง มาเปรี ย บกั น กั บ
ฝู ง เนื้อจําพวกที่หนึ่ง ดังตอไปนี้ :-)

บรรดาสมณพราหมณทั้งหลาย สมณพราหมณ์ พวกที่หนึ่ง
ได เข้ าไปสู่ โลกามิส เหลาโนน ซึ่งเปนเหมือนกับสวนผักอันมารปลูกไว บริโภค
อยู่อย่ างลืมตัว ครั้นเขาไปบริโภคอยูอยางลืมตัวก็ถงึ ซึ่งความมัวเมา ครั้นมัวเมา
อยูก็ถึงซึ่งความประมาท ครั้นประมาทอยูก็เปนผูที่มารพึงกระทําไดตามความพอใจ
ในโลกามิสซึ่งเปนเหมือนกับสวนผักแหงมารนั้น. ภิกษุ ท. ! ดวยอาการอยางนี้
แล สมณพราหมณพวกที่หนึ่งนี้ จึงไมพนไปจากอิทธานุภาพแหงมาร. ภิกษุ ท. !
เรากลาวสมณพราหมณพวกทีห่ นึ่งนี้ วามีอปุ มาเหมือนฝูงเนื้อพวกทีห่ นึ่งนั้น,
ฉันใดก็ฉันนั้น.
ภิกษุ ท. !

อุปมานี้มีเพื่อใหรูเนื้อความนั้น : คําวา “สวนผัก” นั้น
ภิกษุ ท. !
เปนชื่อแหงกามคุณทัง้ หา. คําวา “เจ้ าของสวนผัก” นั้น เปนชื่อของมารผูมี
บาป. คําวา “พวกพ้องของเจ้ าของสวนผัก” นั้น เปนชื่อของบริษัทแหงมาร.
คําวา “ฝูงเนือ้ ” นั้น เปนชื่อของสมณพราหมณทงั้ หลาย. (คําไขอุปมานี้ ตรัสไว
ตอนกลางของพระสูตรที่ตรัสเรื่องเนื้อพวกที่สี่จบลง ในที่นี้ไดยกมาไวตอนตนเชนนี้ เพื่อสะดวก
แกการศึกษายิ่งขึ้น).

๒. เมือ่ จมกามครั้งทีส่ อง
(ตอไปนี้ ไดตรัสถึงฝูงเนื้อจําพวกทีส่ อง ซึง่ เปรียบกันไดกับสมณพราหมณจําพวกที่สอง วา :-)
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ภิกษุ ท. !
เนือ้ พวกทีส่ อง (รูความวินาศของเนื้อจําพวกที่หนึ่งโดย
ประการทั้งปวงแลว) มาคิดกันวา “ถาอยางไร เราเวนการกินผักซึ่งเปนโภชนะ
อันตรายเหลานี้โดยประการทั้งปวงเสีย เขาไปอยูในราวปากันเถิด” ดังนี้. เนื้อ
เหลานั้น เว้ นการกินผัก ซึง่ เปนโภชนะอันตรายเหลานั้นโดยประการทัง้ ปวง แลว
เข้ าไปอยู่ในราวป่ า แลว ; ครั้นถึงเดือนสุดทายแหงฤดูรอนเปนเวลาที่หมดหญา
และน้ํา รางกายก็ถึงซึ่งความซูบผอมอยางยิ่ง เมื่อมีรางกายซูบผอมอยางยิ่งกําลัง
ิ่ แห่ ง
อันแกลวกลาก็หมดไป เมื่อกําลังอันแกลวกลาหมดไป ก็ ย้ อนกลับมาสู่ ถน
สวนผัก ที่เจาของสวนผักปลูกไวอีก. ฝูงเนื้อเหลานั้น ไดเขาไป กินผักในสวนผัก
อย่ างลืมตัว เมื่อเขาไปกินอยูอยางลืมตัวก็ถึงซึ่งความเลินเลอ เมื่อเลินเลอก็ถึงซึ่ง
ความประมาท เมื่อประมาทก็เปนสัตวที่เจาของสวนผักกระทําไดตามความพอใจ
ในสวนผักนั้น. ภิกษุ ท. ! ดวยอาการอยางนี้แล ฝูงเนื้อพวกที่สองนั้นก็ไมพน ไป
จากกํามือแหงเจาของสวนผัก.
(พระผูมีพระภาคเจ า
จําพวกที่ สอง ดัง นี้ ว า :-)

ไดท รงยกเอาสมณพราหมณจําพวกที่ ส องมาเปรี ยบกับ ฝูงเนื้ อ

ภิกษุ ท. !
บรรดาสมณพราหมณทั้งหลาย สมณพราหมณ์ จาํ พวกที่
สอง (รูความวินาศของสมณพราหมณจําพวกที่หนึ่งโดยประการทั้งปวงแลว) มาคิด
กันวา “ถากระไร เราเวนจากโลกามิสซึ่งเปนเสมือนการบริโภคเหยือ่ โดยประการ
ทั้งปวงเสีย เวนจากโภชนะอันตราย แลวเขาไปอาศัยอยูในราวปากันเถิด” ดังนี้.
สมณพราหมณเหลานัน้ เว้ นจากโลกามิส อันเปนเสมือนการบริโภคเหยือ่ โดย
ประการทั้งปวง เวนโภชนะอันตราย พากันเข้ าไปอยู่ในราวป่ าแลว. สมณพราหมณเหลานั้น เปนผูมีผักสากะเปนภักษาบาง มีผักสามากะเปนภักษาบาง
มีลูกเดือยเปนภักษาบาง มีเปลือกไมเปนภักษาบาง มีสาหรายเปนภักษาบาง
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มีรําเปนภักษาบาง มีขาวตังเปนภักษาบาง มีเมล็ดผักกาดเปนภักษาบาง มีหญา
เปนภักษาบาง มีโคมัยเปนภักษาบาง มีเงาไมและผลไมในปาเปนอาหาร ยัง
อัตภาพใหเปนไป เปนผูบริโภคผลตามที่มีอยูโดยธรรมชาติ ; ครั้นถึงเดือนสุดทาย
แหงฤดูรอน เปนเวลาที่หมดผักหมดหญาหมดน้ํา รางกายก็ถึงซึ่งความซูบผอม
อยางยิ่ง เมื่อมีรางกายซูบผอมอยางยิ่งกําลังเรี่ยวแรงก็หมดไป เมื่อกําลังเรี่ยวแรง
หมดไปเจโตวิมุตติก็เสื่อม เมื่อเจโตวิมุตติเสื่อม ก็ ย้ อนกลับมาหาโลกามิส
ซึ่งเปนเสมือนกับสวนผักอันมารปลูกไวเหลานั้นอีก. สมณพราหมณเหลานั้น
เขาไป บริโภคอยู่อย่ างลืมตัว ครั้นเขาไปบริโภคอยูอยางลืมตัวก็ถึงซึ่งความมัวเมา
ครั้นมัวเมาอยูก็ถึงซึ่งความประมาท ครั้นประมาทแลวก็เปนผูที่มารพึงกระทําได
ตามความพอใจ ในโลกามิสอันเปนเสมือนสวนผักของมารนั้น. ภิกษุ ท. ! ดวย
อาการอยางนี้แล สมณพราหมณแมพวกทีส่ องนี้ก็ไมพนไปจากอิทธานุภาพแหง
มาร. ภิกษุ ท. ! เรากลาวสมณพราหมณพวกที่สองนี้ วามีอุปมาเหมือนฝูง
เนื้อพวกที่สองนั้น, ฉันใดก็ฉันนั้น.

๓. เมือ่ เฉไปติดบ่ วงทิฏฐิ
(ตอไปนี้ไดตรัสถึงฝูงเนื้อพวกที่สาม ซึ่งเปรียบกันไดกับสมณพราหมณจาํ พวกที่สาม
สืบไปวา :-)

ภิกษุ ท. !
ฝูงเนือ้ พวกทีส่ าม (รูความวินาศของเนื้อจําพวกที่หนึ่ง
และจําพวกที่สอง โดยประการทั้งปวงแลว) มาคิดกันวา “ถาอยางไร เรา อาศัย
ทีซ่ ่ ุมซ่ อนอยู่ใกล้ ๆ สวนผัก ของเจาของผักนั้น ครั้นอาศัยที่ซุมซอนอยูใกล ๆ
สวนผักนั้นแลว ก็ ไม่ เข้ าไปกินผักนั้นอย่ างลืมตัว เมื่อไมเขาไปกินอยางลืมตัวอยู
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ก็ไมถงึ ซึ่งความเลินเลอ เมื่อไมเลินเลออยูก็ถงึ ซึ่งความไมประมาท เมื่อไมประมาท
ก็ไมเปนสัตวที่ใคร ๆ จะพึงทําอะไร ๆ ไดตามความพอใจในสวนผักของเจาของผัก
นั้น” ดังนี้. ฝูงเนื้อเหลานั้น (ก็ประพฤติกระทําตามความคิดนั้น). ภิกษุ ท. !
ความคิดไดเกิดแกเจาของสวนผักกับบริวารเหลานั้นวา “ฝูงเนื้อพวกที่สามเหลานี้
คงจะมีเลหเหลี่ยมกลโกงเหมือนมีฤทธิ์เปนแน ฝูงเนื้อพวกที่สามนี้ คงจะเปนสัตว
พิเศษชนิดอื่นเปนแน มันจึงมากินผักที่เราปลูกนี้ได. และเราก็ไมเขาใจการมา
การไปของมัน. ถากระไรเราพึงลอมซึ่งที่นั้นโดยรอบ ดวยเครื่องลอมชนิด
ทัณฑวาคุระใหญๆ ทัง้ หลาย เราคงจะไดเห็นที่ซุมซอนของฝูงเนือ้ พวกที่สาม อัน
เปนที่ซึ่งมันแอบเขามากิน” ดังนี้. ชนเหลานั้นไดทาํ การลอมพืน้ ที่ปลูกผักนั้น
โดยรอบดวยเครื่องลอมชนิดทัณฑวาคุระใหญ ๆ ทั้งหลายแลว. ภิกษุ ท. ! เจ้ า
ของสวนผัก และบริวารก็หา พบทีซ่ ่ ุมซ่ อนของฝูงเนือ้ พวกทีส่ าม อันเปน
ที่ซึ่งมันแอบเขามากิน. ภิกษุ ท. ! ดวยอาการอยางนี้แล ฝูงเนื้อแมพวกที่สามนั้น
ไมพนไปจากกํามือของเจาของสวนผัก.
(พระผูมีพระภาคเจ าไดท รงยกเอาสมณพราหมณจําพวกที่ส าม
จําพวกที่ ส าม ดัง นี้ว า :-)

มาเปรี ยบกับ ฝูงเนื้ อ

ภิกษุ ท. !
บรรดาสมณพราหมณทั้งหลาย สมณพราหมณ์ จาํ พวกที่
สาม (รูความวินาศของสมณพราหมณจําพวกที่หนึ่งและที่สอง โดยประการ
่ ่ ุมซ่ อนอยู่ใกล้ ๆ โลกามิส
ทั้งปวงแลว) มาคิดกันวา “ถากระไร เราจะ อาศัยทีซ
ซึ่งเปรียบเสมือนสวนผักของมาร ครั้นอาศัยอยูในที่ซุมซอนนั้นแลว จัก ไม่ เข้ า
ไปบริโภคโลกามิส อันเปนเสมือนสวนผักแหงมารนั้น อย่ างลืมตัว ครั้นไมเขาไป
บริโภคอยางลืมตัวอยู ก็ไมถึงซึ่งความมัวเมา เมื่อไมมัวเมาอยูก ็ไมถึงซึ่งความ
ประมาท เมื่อไมประมาทอยูก็เปนผูทมี่ ารจะพึงกระทําตามความพอใจไมได อยูใน
โลกามิสอันเปนเสมือนสวนผักแหงมารนั้น” ดังนี้. สมณพราหมณเหลานั้น
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(ก็ไดประพฤติกระทําตามความคิดนั้น ) ; ก็แต่ ว่าสมณพราหมณ์ เหล่ านั้นได้ เป็ น
ผู้มีทฏิ ฐิ ขึ้นมาแลวอยางนี้วา “โลกเที่ยง” ดังนี้บาง ; วา “โลกไม่ เที่ ยง” ดังนี้บาง ;
วา “โลกมีที่สุด” ดังนี้บาง ; วา “โลกไม่ มีที่สุด” ดังนี้บาง ; วา “ชี วะก็อัน
นั้น สรี ระก็อันนั้น” ดังนี้บาง ; วา “ชี วะก็อันอื่น สรี ระก็อันอื่น” ดังนี้บาง ;
วา “ตถาคตภายหลังแต่ ตายแล้ ว ย่ อมมีอีก” ดังนี้บาง ; วา “ตถาคตภายหลังแต่
ตายแล้ ว ย่ อมไม่ มีอีก” ดังนี้บาง ; วา “ตถาคตภายหลังแต่ ตายแล้ ว ย่ อมมีอีก
ก็มีไม่ มีอีกก็มี” ดังนีบ้ าง ; วา “ตถาคตภายหลังแต่ ตายแล้ ว ย่ อมมีอีกก็หามิได้
ไม่ มีอีกก็หามิได้ ” ดังนี้บาง. ภิกษุ ท. ! ดวยอาการอยางนี้แล สมณพราหมณ
แมพวกที่สามนี้ ก็ไมพนไปจากอิทธานุภาพแหงมาร. ภิกษุ ท. ! เรากลาว
สมณพราหมณพวกทีส่ ามนี้ วามีอุปมาเหมือนฝูงเนื้อพวกที่สามนั้น, ฉันใดก็
ฉันนั้น.

๔. เมือ่ พ้ นจากบ่ วง
(ตอไปนี้ไดตรัสถึงฝูงเนื้อพวกที่สี่

ซึ่งเปรียบกันไดกับสมณพราหมณจําพวกที่สี่ สืบ

ไปวา :-)

ภิกษุ ท. !
ฝูงเนือ้ พวกทีส่ ี่ (รูความวินาศของเนื้อพวกที่หนึ่ง พวก
ที่สอง และพวกที่สาม โดยประการทั้งปวงแลว) มาคิดกันวา “ถาอยางไร เรา
อาศัยซุ่มซ่ อนอยู่ในที่ซึ่งเจ้ าของสวนผักและบริวารไปไม่ ถึง ครั้นอาศัยที่ซุมซอน
อยูในที่ซึ่งเจาของสวนผักและบริวารไปไมถึง จะ ไม่ ลมื ตัวเข้ าไปกินผัก ที่เจาของ
สวนผักปลูก จะไมถึงซึ่งความเลินเลอ เมื่อไมเลินเลอจักไมถึงซึ่งความประมาท
เมื่อไมประมาทแลวก็ไมเปนสัตวที่ใคร ๆ พึงทําอะไร ๆ ไดตามความพอใจ ในสวน

๓๒
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ผักของเจาของผักนั้น. ฝูงเนื้อเหลานั้น (ก็ประพฤติกระทําตามความคิดนั้น).
ภิกษุ ท. ! ความคิดไดเกิดขึ้นแกเจาของสวนผักกับบริวารเหลานั้นวา “ฝูงเนื้อ
พวกที่สี่เหลานี้ คงจะมีเลหเหลี่ยมกลโกงเหมือนมีฤทธิ์เปนแน ฝูงเนื้อพวกที่สี่นี้
คงจะเปนสัตวพิเศษชนิดอื่นเปนแน มันจึงมากินผักที่เราปลูกนี้ได, และเราก็ไม
เขาใจการมาการไปของมัน. ถากระไร เราพึงลอมซึง่ ที่นั้นโดยรอบดวยเครื่อง
ลอมชนิดทัณฑวาคุระใหญ ๆ ทั้งหลาย เราคงจะไดเห็นที่ซุมซอนของฝูงเนื้อพวก
ที่สี่ อันเปนที่ซึ่งมันแอบเขามากิน” ดังนี้. ชนเหลานั้นไดทําการลอมพื้นทีป่ ลูก
ผักนั้นโดยรอบ ดวยเครื่องลอมชนิดทัณฑวาคุระใหญ ๆ ทั้งหลายแลว. ภิกษุ ท. !
เจาของสวนผักและบริวารไมไดพบที่ซุมซอนของฝูงเนื้อพวกที่สี่ อันเปนทีซ่ ึ่งมัน
แอบเขามากิน. ภิกษุ ท. ! ความคิดไดเกิดขึ้นแกเจาของสวนผักและบริวารวา
“ถาเราทําฝูงเนื้อพวกที่สี่ใหแตกตื่นแลว มันก็จะทําใหฝูงอื่นแตกตื่นดวย ดวยการ
ทําอยางนี้ฝูงเนื้อทั้งปวงก็เริศรางไปจากผักที่เราปลูกไว ถากระไรเราพึงทําความ
พยายามเจาะจง (ทําความแตกตื่น) แกเนื้อพวกที่สี่” ดังนี้. ภิกษุ ท. ! เจาของ
สวนผักและบริวารไดทําความพยายามเจาะจง (ทําความแตกตื่น) แกฝูงเนื้อพวก
ที่สี่แลว. ภิกษุ ท. ! ดวยอาการอยางนี้แล ฝูงเนื้อพวกที่สี่นั้นก็พนไปจากกํามือ
ของเจาของสวนผัก.
(พระผู มี พ ระภาคเจ า ได ท รงยกเอาสมณพราหมณ จํา พวกที่ สี่
จํา พวกที่ สี่ ดั ง นี้ ว า :- )

มาเปรี ย บกั บ ฝู ง เนื้ อ

ภิกษุ ท. !
บรรดาสมณพรหมณทั้งหลาย สมณพราหมณ์ พวกทีส่ ี่
(รูความวินาศของสมณพราหมณจําพวกที่หนึ่ง ที่สอง และทีส่ าม โดยประการ
ทั้งปวงแลว) มาคิดกันวา “ถากระไร เรา อาศัยทีซ
่ ่ ุมซ่ อนอยู่ในทีซ่ ึ่งมารและ
บริวารของมารไปไม่ ถงึ ครั้นอาศัยซุมซอนอยูในทีน่ ั้นแลว จะ ไม่ ลมื ตัวเข้ าไป
บริโภคโลกามิส ซึ่งเปนเสมือนสวนผักที่มารปลูกไว เมื่อไมลืมตัวเขาไปกินก็ไม
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ถึงซึ่งความมัวเมา เมื่อไมมัวเมาก็ไมถงึ ซึง่ ความประมาท เมือ่ ไมประมาทก็จักเปนผู
ที่มารไมทําอะไรๆไดตามความพอใจในโลกามิสซึ่งเปนเสมือนสวนผักที่มารปลูกไว”
ดังนี้. สมณพราหมณเหลานั้น (ก็ไดประพฤติกระทําตามความคิดนั้น). ภิกษุ ท. !
ดวยอาการอยางนี้แล สมณพราหมณพวกทีส่ ี่นี้ ก็พนไปจากอิทธานุภาพของมาร.
ภิกษุ ท. ! เรากลาวสมณพราหมณพวกทีส่ ี่นี้ วามีอุปมาเหมือนฝูงเนื้อพวกที่สี่
นั้น, ฉันใดก็ฉันนั้น.

ทีซ่ ึ่งมารและบริวารของมารไปไม่ ถงึ นั้น เปนอยางไร
ภิกษุ ท. !
เลา ? ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้คือ ภิกษุ เพราะสงัดจากกามและอกุศลธรรมทัง้ หลาย
จึงเขาถึง ปฐมฌาน อันมีวิตกวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก แลวแลอยู.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุนี้ เรากลาววา ไดทํามารใหเปนผูตาบอดไมมีรอ งรอย กําจัด
เสียแลวซึ่งจักษุแหงมาร ไปแลวสูที่ซึ่งมารผูมีบาปมองไมเห็น.
(ตอไปนี้ ไดตรัสถึงการบรรลุ ทุตยิ ฌาน - ตติยฌาน - จตุตถฌาน - อากาสานัญจายตนะ - วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ – เนวสั ญญานาสั ญญายตนะ วาเปนที่ซึ่งมารไปไมถึง โดยนัยเดียวกันกับการบรรลุปฐมฌาน เปนลําดับไป,
จนกระทั่งถึงสั ญญาเวทยิตนิโรธโดยขอความสืบตอไปวา :-)

ภิกษุ ท. !
ยิ่งไปกวานั้นอีก : ภิกษุกาวลวงเนวสัญญานาสัญญายตนะ
โดยประการทั้งปวง เขาถึงซึ่ง สั ญญาเวทยิตนิโรธ แลวแลอยู, และเพราะเห็น
แล้ วด้ วยปัญญา อาสวะทั้งหลายของเธอก็สิ้นไปรอบ. ภิกษุ ท. ! ภิกษุนี้เรา
กลาววา ไดทํามารใหเปนผูตาบอดไมมีรองรอย กําจัดเสียแลวซึ่งจักษุแหงมาร ไป
แลวสูที่ซึ่งมารผูมบี าปมองไมเห็น ได้ ข้ามแล้ วซึ่งตัณหาในโลก, ดังนี้แล.
(คําวา “เห็นแลวดวยปญญา” ในที่นี้ คือเห็นทุกข, เหตุใหเกิดทุกข, ความดับไม
เหลือแหงทุกข, ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข, และเห็นอาสวะ, เหตุใหเกิดอาสวะ,
ความดับไมเหลือแหงอาสวะ, ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงอาสวะ, จนเปนผูสิ้นอาสวะ
ซึ่งเรียกวา “การพนจากบวง”.)
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ยังมีพวกบริโภคกามโดยไม่ จมกาม
ภิกษุ ท. !
กามคุณเหลานี้มีหาอยาง.
หาอยางเปนอยางไรเลา ?
หาอยางคือ รูปที่เห็นดวยตา, เสียงที่ฟงดวยหู, กลิ่นที่ดมดวยจมูก, รสที่ลิ้มดวย
ลิ้น, และโผฏฐัพพะที่สัมผัสดวยผิวกาย, อันเปนสิ่งที่นาปรารถนา นารักใคร
นาพอใจ มีลักษณะนารัก เปนที่เขาไปตั้งอาศัยอยูแหงความใคร เปนที่ตั้งแหง
ความกําหนัด. ภิกษุ ท. ! กามคุณมีหาอยางเหลานี้แล.
ภิกษุ ท. !
ชนเหลาใด จะเปนสมณะหรือพราหมณก็ตาม ติดอกติดใจ สยบอยู เมาหมกอยู ในกามคุณหาอยางเหลานี้แลว ไมมองเห็นสวนที่
เปนโทษ ไมเปนผูรูแจมแจงในอุบายเปนเครื่องออกไปจากทุกข ทําการบริโภค
กามคุณทั้งหานั้นอยู ; ชนเหลานั้น อันคนทั้งหลายพึงเขาใจเถิดวา เปนผูถึง
ความพินาศยอยยับ แลวแตมารผูมีบาปตองการจะทําตามอําเภอใจอยางใด ดังนี้.
ภิกษุ ท. ! เปรียบไดดังเนื้อปาทีต่ ิดบวง นอนจมอยูใ นกองบวง ในลักษณะที่
ใคร ๆ พึงเขาใจไดวา มันจะถึงซึ่งความพินาศยอยยับ เปนไปตามความประสงค
ของพรานทุกประการ, เมื่อพรานมาถึงเขา มันจะหนีไปไหนไมพนเลย ดังนี,้
ฉันใดก็ฉันนั้น.
ภิกษุ ท. !

สวนชนเหลาใด

จะเปนสมณะหรือพราหมณก็ตาม

ไม่ ตดิ ใจ ไม่ สยบอยู่ ไม่ เมาหมกอยู่ ในกามคุณห้ าเหล่านีแ้ ล้ ว มองเห็น
ส่ วนทีเ่ ป็ นโทษอยู่
เป็ นผู้รู้ แจ่ มแจ้ งในอุบายเป็ นเครื่องออกไปจากทุกข์
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บริโภคกามคุณทั้งห้ านั้นอยู่ ; ชนเหลานั้น อันคนทั้งหลายพึงเขาใจไดอยางนี้วา
เปนผูไมถึงความพินาศยอยยับไปตามความประสงคของมารผูมีบาปแตอยางใด
ดังนี้. ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนเนื้อปาตัวทีไ่ มติดบวง แมนอนจมอยูบนกองบวง
มันก็เปนสัตวที่ใคร ๆ พึงเขาใจไดวา เปนสัตวที่ไมถงึ ความพินาศยอยยับไปตาม
ความประสงคของพรานแตอยางใด, เมื่อพรานมาถึงเขา มันจะหลีกหนีไปไดตาม
ที่ตองการ ดังนี,้ ฉันใดก็ฉันนั้น.
ภิกษุ ท. ! (อีกอยางหนึ่ง) เปรียบเหมือนเนื้อปา เที่ยวไปในปา
กวาง เดินอยูก็สงางาม ยืนอยูก็สงางาม หมอบอยูก็สงางาม นอนอยูก็สงางาม.
เพราะเหตุไรเลา ? ภิกษุ ท. ! เพราะเหตุวาเนื้อปานั้นยังไมมาสูคลองแหงจักษุ
ของพราน, ขอนี้ฉันใด ; ภิกษุ ท. !
ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน : สงัดแลว
จากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย เขาถึงซึ่งปฐมฌาณ อันมีวิตกวิจาร มีปติและ
สุขอันเกิดแตวิเวก แลวแลอยู. ภิกษุ ท. ! ภิกษุนี้ เรากลาววา ไดทํามารให
เปนผูตาบอดไมมีรองรอย กําจัดเสียแลวซึ่งจักษุแหงมาร ไปแลวสูท ี่ที่มารผูม บี าป
มองไมเห็น.
(ตอไปนี้ ไดตรัสถึงการบรรลุ ทุตยิ ฌาน - ตติยฌาน - จตุตถฌาน - อากาสานัญจายตนะ - วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ - เนวสั ญญานาสั ญญายตนะ โดยนัยเดียวกันกับการบรรลุปฐมฌาน เปนลําดับไป, จนกระทั่งถึง
สัญญาเวทยิตนิโรธโดยข้ อความสื บต่ อไปว่ า :-)

ภิกษุ ท. !
ยิ่งไปกวานั้นอีก : ภิกษุกาวลวงเนวสัญญานาสัญญายตนะ
โดยประการทั้งปวง เขาถึงซึ่ง สั ญญาเวทยิตนิโรธ แลวแลอยู. อนึ่ง เพราะเห็น
แล้ วด้ วยปัญญา อาสวะทั้งหลายของเธอก็สิ้นไปรอบ. ภิกษุ ท. ! ภิกษุนี้เรา
กลาววา ไดทํามารใหเปนผูตาบอดไมมีรอ งรอย กําจัดเสียแลวซึ่งจักษุแหงมาร
ไปแลวสูทซี่ ึ่งมารผูมบี าปมองไมเห็น, ได้ ข้ามแล้ วซึ่งตัณหาในโลก. ภิกษุนั้น
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ยืนอยูก็สงางาม เดินอยูก็สงางาม นั่งอยูกส็ งางาม นอนอยูก็สงางาม. เพราะ
เหตุไรเลา ? ภิกษุ ท. ! เพราะเหตุวา ภิกษุนั้นไมไดมาสูคลองแหงอํานาจ
ของมารผูมบี าป, ดังนีแ้ ล.
- มู. ม. ๑๒/๓๓๓-๓๓๕/๓๒๗-๓๒๘.

ผู้รู้ อริยสั จเป็ นหลักอยู่ในใจ
ย่ อมไม่ มีอาการสั่นสะเทือนเพราะถูกยกวาทะ : ดุจเสาหิน
ภิกษุ ท. !
ภิกษุรูปใด รูอยูตามเปนจริงวา “นี้เปนทุกข, นี้เปน
เหตุใหเกิดทุกข, นี้เปนความดับไมเหลือของทุกข และนี้เปนทางดําเนินใหถึง
ความดับไมเหลือของทุกข.” ดังนี้นั้น ; แมวาจะพึงมีบุคคลที่เปนสมณะหรือ
พราหมณ ซึ่งเปนผูตองการจะโตวาทะ เที่ยวแสวงคูโตวาทะ มาจากทิศตะวันออก
หรือทิศตะวันตก ทิศเหนือ ทิศใต ก็ตาม โดยประกาศวา “เราจักยกวาทะของภิกษุ
ข้ อที่สมณะหรือพราหมณ์ น้ัน จักทําภิกษุน้ันให้ หวัน่ ไหว
รู ปนั้นเสี ย” ดังนี้ ;
สั่ นสะเทือน หรือสั่ นระรัวไป โดยถูกธรรมนั้น ไม่ เป็ นฐานะทีจ่ ะเป็ นไปได้ เลย.
ขอนี้เปนเพราะเหตุไรเลา ? เพราะเหตุทอี่ ริยสั จสี่ น้ ัน เป็ นธรรมทีภ่ ิกษุน้ ัน

เห็นแล้ วด้ วยดี.
ภิกษุ ท. !
เปรียบเหมือนเสาหินยาว ๑๖ ศอก ฝงอยูในดิน ๘ ศอก
โผลขึ้นพนดิน ๘ ศอก แมจะมีลมพายุฝนอยางแรงกลา มาจากทิศตะวันออก
หรือทิศตะวันตก ทิศเหนือ ทิศใต ก็ตาม ไมพึงทําเสาหินนั้นใหหวัน่ ไหว
สั่นสะเทือน หรือสั่นระรัวไปไดเลย. ขอนี้เปนเพราะเหตุไรเลา ? เพราะ
สวนที่ฝงนัน้ ลึก และฝงเปนอยางดี ; ฉันใดก็ฉันนั้น.
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ภิกษุ ท. !
เพราะเหตุนั้นในกรณีนั้น ในกรณีนี้พวกเธอพึงทําความเพียร
เพือ่ ให้ รู้ตามเป็ นจริง วา “นี้เปนทุกข. นี้เปนเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกขนี้ เปนความ
ดับไมเหลือแหงทุกข, นี้เปนทางดําเนินใหถงึ ความดับไมเหลือแหงทุกข” ดังนี้เถิด.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๕๕/๑๗๒๔

ผู้ประกอบด้ วยอวิชชา คือผู้ไม่ มคี วามรู้ สี่อย่ าง
“ พระองค์ ผ้ ู เจริ ญ !

เป็ นอย่ างไร ?

พระองค์ กล่ าวว่ า “อวิ ชชา อวิ ชชา” ดังนี ้.
และด้ วยเหตุเท่ าไร บุคคลจึ งชื่ อว่ าเป็ นผู้ถึงแล้ วซึ่ งอวิ ชชา ?”

ก็อวิ ชชานั้น

แนะภิกษุ ! ความไมรอู นั ใด เปนความไมรูในทุกข, เปนความไมรู
ในเหตุใหเกิดทุกข, เปนความไมรูในความดับไมเหลือของทุกข และเปนความ
ไมรใู นทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข : นีเ้ ราเรียกว่ า อวิชชา ; และ
บุคคลชื่อวาถึงแลวซึ่งอวิชชา ก็เพราะเหตุไมรูความจริงมีประมาณเทานี้แล.
“ พระองค์ ผ้ ู เจริ ญ !

เป็ นอย่ างไร ?

พระองค์ กล่ าวว่ า ‘วิ ชชา วิ ชชา’ ดังนี ้.
และด้ วยเหตุเท่ าไร บุคคลจึ งชื่ อว่ าเป็ นผู้ถึงแล้ วซึ่ งวิชชา ?”

ก็วิชชานั้น

แนะภิกษุ ! ความรูอันใด เปนความรูใ นทุกข, เปนความรูในเหตุ
ใหเกิดทุกข, เปนความรูในความดับไมเหลือของทุกข และเปนความรูในทาง
ดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข : นีเ้ ราเรียกว่ า วิชชา ; และบุคคลชือ่ วา
ถึงแลวซึ่งวิชชา ก็เพราะเหตุรูความจริงมีประมาณเทานี้แล.

อริยสัจจากพระโอษฐ
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ภิกษุ ท. !
เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้ พวกเธอพึง ทําความเพียร
เพือ่ ให้ รู้ตามเป็ นจริงวา “นี้เปนทุกข. นี้เปนเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข, นี้เปนความ
ดับไมเหลือแหงทุกข, นี้เปนทางดําเนินใหถงึ ความดับไมเหลือแหงทุกข,” ดังนีเ้ ถิด.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๓๘-๕๓๙/๑๖๙๔-๑๖๙๕.

อย่ าคิดเรื่องโลก แต่ จงคิดเรื่องอริยสั จ
ภิกษุ ท. !
มีเรื่องราวในกาลกอน : บุรุษผูห นึ่ง ตั้งใจวาจะคิด ซึ่ง
ความคิดเรื่องโลก, จึงออกจากนครราชคฤหไปสูสระบัวชื่อ สุมาคธา แลวนั่งคิด
อยูที่ริมฝงสระ. บุรษุ นั้นไดเห็นแลว ซึ่งหมูเสนาประกอบดวยองคสี่ (คือชาง มา
รถ พลเดินเทา) ที่ฝงสระสุมาคธานั้น เขาไปอยู ๆ สูเหงารากบัว. ครั้นเขาเห็นแลว
เกิดความไมเชื่อตัวเองวา “เรานี้บาแลว เรานี้วิกลจริตแลว, สิ่งใดไมมีในโลก
เราไดเห็นสิ่งนั้นแลว” ดังนี้. ภิกษุ ท. ! บุรุษนั้นกลับเขาไปสูนครแลว ปาวรอง
แกมหาชน วา “ท่ านผู้เจริ ญ ! ข้าพเจ้ าเป็ นบ้ าแล้ ว ข้ าพเจ้ าวิกลจริ ตแล้ ว, เพราะว่ า
สิ่ งใดไม่ มีอยู่ในโลก ข้ าพเจ้ ามาเห็นแล้ วซึ่ งสิ่ งนั้น” ดังนี้. มีเสียงถามวา เห็นอะไรมา ?
เขาบอกแลวตามที่เห็นทุกประการ. มีเสียงรับรองวา “ถูกแล้ ว, ท่ านผู้เจริ ญเอ๋ ย !
ท่ านเป็ นบ้ าแล้ ว ท่ านวิกลจริ ตแล้ ว”.

ภิกษุ ท. !
แตวาบุรุษนั้น ไดเห็นสิ่งที่มีจริง เปนจริง หาใชเห็น
สิ่งไมมีจริง ไมเปนจริงไม. ภิกษุ ท. ! ในกาลกอนดึกดําบรรพ : สงคราม
ระหวางพวกเทพกับอสูรไดตั้งประชิดกันแลว. ในสงครามครัง้ นั้น พวกเทพ
เปนฝายชนะ อสูรเปนฝายแพ. พวกอสูรกลัว แลวแอบหนีไปสูภพแหงอสูร
โดยผานทางเหงารากบัว หลอกพวกเทพใหหลงคนอยู. (เรื่องของโลกยอมพิสดารไม
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ภิกษุ ท. ! เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้ พวกเธอทั้งหลาย จง
อย่ าคิดเรื่องโลก โดยนัยวา “โลกเที่ ยงหรื อ ? โลกไม่ เที่ ยงหรื อ ? โลกมีที่สุดหรื อ ?
โลกไม่ มีที่สุดหรื อ ? ชี พก็ดวงนั้น ร่ างกายก็ร่างนั้นหรื อ ? ชี พก็ดวงอื่น ร่ างกายก็
ร่ างอื่นหรื อ ? ตถาคตตายแล้ วย่ อมเป็ นอย่ างที่ เป็ นมาแล้ วนั้น อีกหรื อ ? ตถาคตตาย
ไปแล้ ว ไม่ เป็ นอย่ างที่ เป็ นมาแล้ วนั้น อีกหรื อ ? ตถาคตตายไปแล้ ว เป็ นอย่ างที่
เป็ นมาแล้ วอีกก็มี ไม่ เป็ นก็มี หรื อ ? ตถาคตตายไปแล้ ว เป็ นอย่ างที่ เป็ นมาแล้ วอีก
ก็ไม่ เชิ ง ไม่ เป็ นก็ไม่ เชิ ง หรื อ ?” เพราะเหตุไรจึงไมควรคิดเลา ? ภิกษุ ท. !
เพราะความคิดนั้น ไมประกอบดวยประโยชน ไมเปนเงื่อนตนแหงพรหมจรรย
ไมเปนไปพรอมเพื่อความหนายทุกข ความคลายกําหนัด ความดับ ความรํางับ
ความรูยิ่ง ความรูพรอม และนิพพาน เลย.
สิ้นสุดถึงเพียงนี้).

เมื่อพวกเธอจะคิด จงคิดวา
“เชนนี้ ๆ เปนทุกข,
ภิกษุ ท. !
เชนนี้ ๆ เปนเหตุใหเกิดทุกข, เชนนี้ ๆ เปนความดับไมเหลือของทุกข และเชน
นี้ ๆ เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข ;” ดังนี้. เพราะเหตุไรจึงควร
คิดเลา ? เพราะความคิดนี้ ย่ อมประกอบด้ วยประโยชน์ เป็ นเงื่อนต้ นของ
พรหมจรรย์ เป็ นไปพร้ อมเพือ่ ความหน่ ายทุกข์ ความคลายกําหนัด ความดับ
ความรํางับ ความรู้ยงิ่ ความรู้พร้ อม และนิพพาน.
ภิ ก ษุ ท. ! เพราะเหตุ นั้ น ในกรณี น้ี พวกเธอพึ ง ทําความเพียร
เพือ่ ให้ รู้ตามเป็ นจริง วา “นี้เปนทุกข, นี้เปนเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข, นี้เปนความ
ดับไมเหลือแหงทุกข, นี้เปนทางดําเนินใหถงึ ความดับไมเหลือแหงทุกข” ดังนีเ้ ถิด.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๕๘ - ๕๕๙/๑๗๒๕ - ๑๗๒๗.
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อย่ ากล่าวเรื่องทุ่มเถียงแก่งแย่ งกัน
แต่ จงกล่าวเรื่องความพ้ นทุกข์
ภิกษุ ท. !
พวกเธออย่ ากล่ าวถ้ อยคําที่ยดึ ถือเอาแตกต่ างกัน วา “ทาน
ไมรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้, ขาพเจารูทั่วถึงธรรมวินัยนี้, ทานจักรูทั่วถึงธรรมวินัยได
อยางไร ทานปฏิบัติผิด, ขาพเจาซิปฏิบัติชอบ, คําควรกลาวกอน ทานกลาวที
หลัง คําควรกลาวทีหลัง ทานมากลาวกอน คําพูดของทานจึงไมเปนประโยชน
คําพูดของขาพเจาเปนประโยชน. ขอที่ทานเคยถนัด มาแปรปรวนไปเสียแลว.
ขาพเจาแยงคําพูดของทานแหลกหมดแลว, ทานถูกขาพเจาขมแลว เพื่อใหถอน
คําพูดผิด ๆ นั้นเสียหรือทานสามารถก็จงคานมาเถิด ;” ดังนี้. พวกเธอไมพึง
กลาวถอยคําเชนนั้นเพราะเหตุไรเลา ? เพราะการกลาวนั้น ๆ ไมประกอบดวย
ประโยชน ไมเปนเงื่อนตนของพรหมจรรย ไมเปนไปพรอมเพื่อความหนายทุกข
ความคลายกําหนัด ความดับ ความรํางับ ความรูยิ่ง ความรูพรอม และนิพพาน.
ภิกษุ ท. !
เมื่อพวกเธอจะกล่ าว จงกล่ าวว่ า “เชนนี้ ๆ เปนความ
ทุกข, เชนนี้ ๆ เปนเหตุใหเกิดทุกข, เชนนี้ ๆ เปนความดับไมเหลือของทุกข
และเชนนี้ ๆ เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข ;” ดังนี้. เพราะ
เหตุไรจึงควรกลาวเลา ? เพราะการกลาวนั้น ๆ ยอมประกอบดวยประโยชน
เปนเงื่อนตนของพรหมจรรย เปนไปพรอมเพื่อความหนายทุกข ความคลาย
กําหนัด ความดับ ความรํางับ ความรูยิ่ง ความรูพรอม และนิพพาน.
ภิกษุ ท. !
เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้ พวกเธอพึง ทําความเพียร
เพือ่ ให้ ร้ ู ตามเป็ นจริงวา “นี้เปนทุกข, นี้เปนเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข, นี้เปนความ
ดับไมเหลือแหงทุกข, นี้เปนทางดําเนินใหถงึ ความดับไมเหลือแหงทุกข,” ดังนีเ้ ถิด.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๒๕/๑๖๖๒.
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อย่ ากล่าวเรื่องไม่ มปี ระโยชน์ แต่ จงกล่าวเรื่องความพ้นทุกข์
ภิกษุ ท. !
พวกเธอทั้งหลาย จง อย่ ามัวสนทนาเรื่องขวางหนทางธรรม
(ติรจฺฉานกถา) คือเรื่องพระราชา เรื่องโจร เรื่องอมาตย เรื่องทหาร เรื่องของ
นากลัว เรื่องการรบพุง เรื่องขาว เรื่องน้ํา เรื่องผา เรื่องที่นอน เรื่องระเบียบ
ดอกไม เรื่องของหอม เรื่องญาติ เรื่องยานพาหนะ เรื่องหมูบ าน เรื่องจังหวัด
เรื่องเมืองหลวง เรื่องบานนอก เรื่องหญิง เรื่องชาย เรื่องคนกลา เรื่องตรอก
ทางเดิน เรื่องทาน้ํา เรื่องคนที่ตายไปแลว เรื่องตาง ๆ นานา เรื่องโลก เรื่อง
มหาสมุทร เรื่องความรุงเรือง เรื่องความทรุดโทรม เหลานี้. เพราะเหตุไรจึง
ไมควรกลาวเลา ? เพราะการกลาวนั้น ๆ ไมประกอบดวยประโยชน ไมเปนเงื่อน
ตนของพรหมจรรย ไมเปนไปพรอมเพือ่ ความหนายทุกข ความคลายกําหนัด
ความดับ ความรํางับ ความรูยิ่ง ความรูพรอม และนิพพาน เลย.
เมื่อพวกเธอจะกล่ าว จงกล่ าวว่า “เชนนี้ ๆ เปนทุกข,
ภิกษุ ท. !
เชนนี้ ๆ เปนเหตุใหเกิดทุกข, เชนนี้ ๆ เปนความดับไมเหลือของทุกข และ
เชนนี้ ๆ เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข ;” ดังนี้. เพราะเหตุไร
จึงควรกลาวเลา ? เพราะการกลาวนั้นๆ ยอมประกอบดวยประโยชน เปนเงื่อนตน
ของพรหมจรรย เปนไปพรอมเพื่อความหนายทุกข ความคลายกําหนัด ความดับ
ความรํางับ ความรูยิ่ง ความรูพรอม และนิพพาน.
ภิกษุ ท. !
เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้ พวกเธอพึง ทําความเพียร
เพือ่ ให้ รู้ตามเป็ นจริง วา “นี้เปนทุกข, นี้เปนเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข, นี้เปนความ
ดับไมเหลือแหงทุกข, นี้เปนทางดําเนินใหถงึ ความดับไมเหลือแหงทุกข” ดังนีเ้ ถิด.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๒๖/๑๖๖๓.
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จงบวชเพือ่ รู้ ความดับทุกข์
เหมือนเขาทั้งหลายผู้บวชแล้ วโดยชอบ
ภิกษุ ท. !
กุลบุตรทั้งหลาย ในกาลยืดยาวนานฝายอดีต ได้ ออกจาก
เรือน บวชแล้ ว เปนผูไมเกี่ยวของดวยเรือน โดยชอบ, กุลบุตรทั้งหมดนั้น ได
บวชแลว เพื่อการรูยิ่งตามเปนจริง ซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อยาง. ภิกษุ ท. !
กุลบุตรทั้งหลาย ในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต จักออกจากเรือน บวชแล้ ว
เปนผูไมเกี่ยวของดวยเรือน โดยชอบ, กุลบุตรทั้งหมดนั้น ก็จักบวช เพื่อการ
รูยิ่งตามเปนจริง ซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อยาง. ภิกษุ ท. ! กุลบุตรทั้งหลาย
ในกาลเปนปจจุบันนี้ ก็ออกจากเรือน บวชอยู่ เปนผูไมเกี่ยวของดวยเรือน
โดยชอบ, กุลบุตรทั้งหมดนั้น บวชอยู เพือ่ การรู้ยงิ่ ตามเป็ นจริง ซึ่งความจริง
อันประเสริฐสี่ อย่ าง. สี่อยาง เหลาไหนเลา ? สี่อยางคือ ความจริงอันประเสริฐ
เรื่องทุกข์ , เรื่องเหตุให้ เกิดทุกข์ , เรื่องความดับไม่ เหลือทุกข์ และเรื่องทาง
ดําเนินให้ ถงึ ความดับไม่ เหลือของทุกข์ .
เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้ พวกเธอพึง ทําความเพียร
ภิกษุ ท. !
เพือ่ ให้ รู้ตามเป็ นจริง วา “นี้เปนทุกข, นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข, นี้เปนความดับไม
เหลือของทุกข และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข ;” ดังนี้เถิด.
- มหาวาร.สํ. ๑๙/๕๒๑/๑๖๕๖.

ไม่ รู้ อริยสั จ ก็ยงั ไม่ เป็ นสมณพราหมณ์ ทแี่ ท้
สมณะหรือพราหมณก็ตาม เหลาใดเหลาหนึ่ง ยอมไม่ ร้ ู
ชัดตามเป็ นจริงวา “นีค้ วามทุกข์ , นี้ เหตุให้ เกิดขึน้ แห่ งทุกข์ , นี้ ความดับไม่
ภิกษุ ท. !
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เหลือแห่ งทุกข์ , นี้ ทางดําเนินให้ ถึงความดับไม่ เหลือแห่ งทุกข์ ” ดังนี้ ;
ภิกษุ ท. ! สมณะหรือพราหมณเหลานั้น มิใช่ ผ้ ูทคี่ วรได้ รับการสมมติว่า
เป็ นสมณะในหมู่สมณะ มิใช่ ผู้ทคี่ วรได้ รับการสมมติว่าเป็ นพราหมณ์
ในหมู่ พราหมณ์ . อีกอยางหนึ่ง บุคคลผูไมรูเหลานั้น จะไดทําใหแจงซึ่ง
ประโยชนแหงความเปนสมณะหรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ
ปญญาอันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรมนี้เขาถึงแลวแลอยู หาไดไม.

ดวย

ภิกษุ ท. !
สวนสมณะหรือพราหมณก็ตาม เหลาใดเหลาหนึ่ง ยอม
รูชัดตามเปนจริงวา “นี้ ความทุกข, นี้ เหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข, นี้ ความดับ
ไมเหลือแหงทุกข, นี้ ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข” ดังนี้ ;
ภิกษุ ท. ! สมณะหรือพราหมณเหลานั้นแล ยอมเปนผูควรไดรับการสมมติวา
เปนสมณะในหมูสมณะ ยอมเปนผูควรไดรับการสมมติวาเปนพราหมณในหมู
พราหมณ. อีกอยางหนึ่ง บุคคลผูรูชดั ตามความเปนจริงเหลานั้น ยอมทําให
แจงซึ่งประโยชนแหงความเปนสมณะ หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ
ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรมนี้ เขาถึงแลวแลอยู ไดโดยแท.
(พระผูมีพระภาค ไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้แลว พระองคผูสุคตศาสดา ไดตรัสคําประพันธ
ตอไปอีกวา :-)

“ชนเหลาใด ไมรูทั่วถึงซึ่งทุกข และเหตุเกิดแหงทุกข และ
ธรรมเป น ที่ ดั บ แห ง ทุ ก ข ทั้ ง ปวงโดยไม เ หลื อ และหนทางเป น ที่ ถึ ง ซึ่ง
ความเขาไปสงบแหงทุก ข ; ชนเหลานั้น พลาดแล วจากเจโตวิมุตติ
มี แ ต จ ะ
และป ญ ญาวิ มุ ต ติ ไม ส มควรที่ จ ะกระทํา ที่ สุ ด แห ง ทุ ก ข
เขาถึงซึ่ งชาติและชรา.
สวนชนเหลาใด

รูทั่วถึงซึ่งทุกข

และเหตุเกิดแหงทุกข และ
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ธรรมเปนที่ดับแหงทุ ก ขทั้งปวงโดยไมเหลือ และหนทางเปนที่ ถึงซึ่ง
ความเขาไปสงบแหงทุก ข ; ชนเหลานั้น ถึงพรอมแลวด วยเจโตวิมุตติ
และปญญาวิมุตติ สมควรที่ จะกระทําที่สุดแหงทุกข ไมเขาถึ งซึ่งชาติ
และชรา”.
- มหาวาร.สํ. ๑๙/๕๔๒/๑๗๐๐ - ๑๗๐๒.

ภิกษุ ท. !
(เครื่องทํา) ความเป็ นสมณะ เปนอยางไรเลา ? อริยอัฏฐังคิกมรรคนี้นั่นเอง, ไดแก สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ : นี้เรียกวา
(เครื่องทํา) ความเปนสมณะ.

ประโยชน์ แห่ งความเป็ นสมณะ เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. !
ภิกษุ ท. ! ความสิ้นไปแหงราคะ ความสิ้นไปแหงโทสะ ความสิ้นไปแหงโมหะ :
นี้เรียกวา ประโยชนแหงความเปนสมณะ.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๐/๑๐๒ - ๑๐๔.

(สําหรับเครื่องทําความเป็ นพราหมณ์ และ ประโยชน์ แห่ งความเป็ นพราหมณ์ ก็ตรัส
ไวดวยขอความเหมือนกันกับในกรณีแหงเครื่องทําความเปนสมณะและประโยชนแหงความเปน
สมณะนั้นทุกประการ.- ๑๙/๓๑/๑๐๘ - ๑๑๐.)

ถ้ ามัวรอให้ รู้ เรื่องทีไ่ ม่ จาํ เป็ นเสี ยก่ อน ก็ตายเปล่า
มาลุงก๎ยบุตร !
ตถาคตมิไดพูดกะทานวา ทานจงมาประพฤติพรหมจรรยในสํานักเรา เราจักพยากรณแกความเห็น ๑๐ ประการ๑ แกทาน และทั้ง
๑. ทิฏฐิ ที่เปนปญหาถกเถียงกันวา โลกเที่ยง, โลกไมเที่ยง, โลกมีที่สุด, โลกไมมีที่สุด ฯลฯ เปนตน รวม ๑๐ อยาง
ซึ่งเปนปญหาดาดดื่นในยุคพุทธกาล.
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ทานก็มิไดพูดไวกะเราวา ขาพระองคจักประพฤติพรหมจรรย ในสํานักพระผูม-ี
พระภาคเจา, พระผูมพี ระภาคเจาจักพยากรณแกทิฏฐิความเห็น ๑๐ ประการแกขา
พระองค. เมื่อเปนเชนนี้ ใครเลา โมฆบุรุษ ! ที่จักบอกคืนพรหมจรรยแก
ใคร. มาลุงก๎ยบุตร ! ถึงใครกล่ าวว่ า เราจักยังไม่ ประพฤติพรหมจรรย์ ใน
สํ านักพระผู้มีพระภาคเจ้ า จนกว่ าพระองค์จักแก้ ปัญหาทิฏฐิ ๑๐ แก่ เราเสี ยก่ อน
ก็ตาม ตถาคตก็ไม่ พยากรณ์ ปัญหาทิฏฐิ ๑๐ นั้นอยู่นั่นเอง และเขาก็ตายเปล่า
โดยแท้ .
เปรียบเหมือนบุรุษผูห นึ่ง ถูกลูกศรอันกําซาบดวย
มาลุงก๎ยบุตร !
ยาพิษอยางแรงกลา มิตรอมาตย ญาติสาโลหิต จัดการเรียกแพทยผาตัดผูชํานาญ.
บุรุษนั้นกลาวเสียอยางนี้วา เรายังไมรูจักตัวบุรุษผูยิงเราวาเปนกษัตริย พราหมณ
เวสส ศูทร ชื่อไร โคตรไหน ฯลฯ ธนูที่ใชยิงนั้นเปนชนิดหนาไม หรือ
เกาฑัณฑ ฯลฯ (เปนตน) เสียกอนแลว เรายังไมตอ งการจะถอนลูกศรอยูเพียงนั้น.
มาลุงก๎ยบุตร ! เขาไมอาจรูขอความที่เขาอยากรูนั้นไดเลย ตองตายเปนแท !
อุปมานี้ฉันใด ; อุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกัน, บุคคลผูกลาววา เราจักยังไม
ประพฤติพรหมจรรย ในสํานักพระผูมพี ระภาคเจา จนกวาพระองคจักแกปญหา
ทิฏฐิ ๑๐ แกเราเสียกอน, และตถาคตก็ไมพยากรณปญหานั้นแกเขา เขาก็ตาย
เปลา โดยแท ...
ทานจงซึมทราบสิ่งที่เราไมพยากรณไว โดยความ
มาลุงก๎ยบุตร !
เปนสิ่งที่เราไมพยากรณ. ซึมทราบสิ่งที่เราพยากรณไว โดยความเปนสิ่งที่
เราพยากรณ. อะไรเล่ า ที่เราไม่ พยากรณ์ ? คือความเห็นสิบประการวา โลก
เที่ยง ฯลฯ (เปนตน) เปนสิ่งที่เราไมพยากรณ ฯลฯ. มาลุงก๎ยบุตร ! อะไรเล่ า
ที่เราพยากรณ์ ? คือสัจจะวา “นี้เปนทุกข, นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข, นี้เปนความ
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ดับไมเหลือของทุกข และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข ;”
ดังนี้ : นี้เปนสิ่งที่เราพยากรณ. เหตุใดเราจึงพยากรณเลา ? เพราะสิ่ง ๆ นี้
ยอมประกอบดวยประโยชน เปนเงื่อนตนของพรหมจรรย เปนไปพรอมเพือ่ ความ
หนายทุกข ความคลายกําหนัด ความดับ ความรํางับ ความรูยิ่ง ความรูพรอม
และนิพพาน.
- ม.ม. ๑๓/๑๔๗,๑๕๑/๑๔๙ - ๑๕๐,๑๕๒.

อย่ ายึดถือติดแน่ นในธรรม แต่ จงใช้ เพียงเป็ นเครื่องมือ
ภิกษุ ท. !
เปรียบเหมือนบุรุษเดินทางไกล ไปพบแมน้ําใหญ : ฝง
ขางนี้ก็เต็มไปดวยอันตรายนารังเกียจ นากลัว ฝงขางโนนปลอดภัย. แตเรือหรือ
สะพานสําหรับขาม ไมมีเพื่อจะขามไป. เขาใครครวญเห็นเหตุนี้แลว คิดสืบไป
วา “กระนั้นเราพึงรวบรวมหญาแหง ไมแหง กิ่งไม และใบไมมาผูกเปนแพ แลว
พยายามเอาดวยมือและเทา ก็จะพึงขามไปโดยสวัสดี,” บุรุษนั้น ครั้นทําดังนั้น
และขามไปไดโดยสวัสดีแลว ลังเลวา “แพนี้ มีอุปการะแกเราเปนอันมาก ถาไฉน
เราจักทูนไปดวยศีรษะ หรือแบกไปดวยบา พาไปดวยกัน” ดังนี้. ภิกษุ ท. !
พวกทานจะสําคัญวาอยางไร : บุรุษนั้นจักทําอยางนั้น เจียวหรือ ? “พระองค์
ผู้เจริ ญ! ข้ อนั้นหามิได้ ”. ภิกษุ ท. ! เขาพึงทําอยางไร : ถาไฉน เขาจะพึงครา
มันขึ้นบก หรือปลอยใหลอยไปในน้ํา, สวนเขาเอง ก็หลีกไปตามปรารถนา
เทานั้นเอง : นี้ฉันใด ; ธรรมที่เราแสดงแล้ ว ก็เพือ่ รื้อถอนตนออกจากทุกข์
ไม่ ใช่ เพือ่ ให้ ยดึ ถือเอาไว้ เปรียบได้ กบั พ่วงแพ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน. ภิกษุ ท. !
ท่ านทั้งหลายผู้ได้ ฟังธรรมอันเราแสดงแล้ ว อันเปรียบด้ วยพ่วงแพ ควรละธรรม
ทั้งหลายเสี ย และป่ วยกล่ าวทําไมถึงสิ่ งไม่ ใช่ ธรรม.
- มู. ม. ๑๒/๒๗๐/๒๘๐.

ภาคนํา - เรื่องควรทราบกอนเกี่ยวกับจตุราริยสัจ

๔๗

เปรียบนักเรียนอริยสั จ ด้ วยหนูต่างจําพวกกัน
ภิกษุ ท. !
หนูเหลานี้มีสี่จําพวก คือ หนูที่ขุดรู แตไมอยู, หนูที่อยู
แตไมขดุ รู, หนูที่ไมขุดรู และทั้งไมอยู, หนูที่ทงั้ ขุดรู และทั้งอยู, บุคคลสี่
จําพวก เปรียบดวยหนู ก็ฉันนั้นเหมือนกัน คือ คนปลูกเรือน แต่ ไม่ อยู่,

คนอยู่ แต่ ไม่ ปลูกเรือน, คนไม่ ปลูกเรือน และทั้งไม่ อยู่, คนทั้งปลูกเรือน
และทั้งอยู่. สี่จําพวกเหลานี้ มีอยูพรอมในโลก.
ภิกษุ ท. !
คนทีป่ ลูกเรือนแต่ ไม่ อยู่ เป็ นอย่ างไร ? ภิกษุ ท. ! คน
บางคนเรียนปริยตั ธิ รรม ที่เปนสูตร เคยยะ เวยยากรณ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ
ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ๑ แตเขา ไม่ ร้ ู ตามเป็ นจริงว่ า “นี้เปนทุกข. นี้เปน
เหตุใหเกิดทุกข, นี้เปนความดับไมเหลือของทุกข และนี้เปนทางดําเนินใหถึง
ความดับไมเหลือของทุกข ;” ดังนี้ : เชนนี้แล เรียกวา ปลูกเรือนแตไมอยู ;
เรากลาววา เปรียบไดกับหนูที่ขดุ รูแลวไมอยู.
ภิกษุ ท. !
คนอยู่แต่ ไม่ ปลูกเรือนนั้น เป็ นอย่ างไร ภิกษุ ท. ! คน
บางคน ไม่ ได้ เรียนปริยตั ธิ รรม ที่เปนสูตร ฯลฯ เวทัลละ แตเขาเปนผู้ร้ ู ตาม
เป็ นจริงว่ า “นี้เปนทุกข, นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข, นี้เปนความดับไมเหลือของ
ทุกข และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข ;” ดังนี้ : เชนนี้แล
เรียกวา อยูแตไมปลูกเรือน ; เรากลาววา เปรียบกันไดกับหนูทอี่ ยูแตไมขดุ รู.
ภิกษุ ท. ! คนไม่ ปลูกเรือนและทั้งไม่ อยู่น้ ัน เป็ นอย่ างไร ? ภิกษุ ท. !
คนบางคน ไม่ ได้ เรียนทั้งปริยตั ธิ รรม ทีเ่ ปนสูตร ฯลฯ เวทัลละ และทั้ง ไม่ ร้ ู
๑. เรียนปริยัติธรรม ครบ ๙ อยางเชนนี้ ไดแกเรียนจบ พระปริยัติธรรม หรือพระไตรปฎกสมัยนี้.
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ตามเป็ นจริงว่ า “นี้เปนทุกข, นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข, นี้เปนความดับไมเหลือของ
ทุกข และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข ;” ดังนี้ : เชนนี้แล
เรียกวา ไมปลูกเรือน และทั้งไมอยู ; เรากลาววา เปรียบกันไดกับหนูที่ไม
ขุดรู และทั้งไมอยู.
ภิกษุ ท. !
คนทีป่ ลูกเรือนทั้งอยู่น้ัน เป็ นอย่ างไร ? ภิกษุ ท. !
คนบางคนในโลกนี้ ทั้งเรียนปริยตั ธิ รรม ที่เปนสูตร ฯลฯ เวทัลละดวย และ
ทั้งรู้ ตามเป็ นจริงว่ า “นี้เปนทุกข, นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข, นี้เปนความดับไมเหลือ
ของทุกข และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข ;” ดังนี้ดวย
:เชนนี้แล เรียกวาทั้งปลูกเรือนและทั้ง อยู ; เรากลาววา เปรีย บกันไดกับหนู
ที่ทั้งขุดรูและทั้งอยู.
คนสี่จําพวกเหลานี้แล เปรียบกันไดกับหนูสจี่ ําพวก, อันมี
ภิกษุ ท. !
อยูพรอมในโลกนี้.
- จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๔๔/๑๐๗.

จงสงเคราะห์ ผ้ ูอนื่ ด้ วยการให้ รู้ อริยสั จ
ภิกษุ ท. !
พวกเธอเอ็นดูใคร และใครถือวาเธอเปนผูที่เขาควร
เชื่อฟง เขาจะเปนมิตรก็ตาม อํามาตยก็ตาม ญาติหรือสายโลหิตก็ตาม ; ชน
เหลานั้น อันเธอพึง ชักชวนให้ เข้ าไปตั้งมั่น ในความจริงอันประเสริฐสี่
ประการ ดวยปญญาอันรูเฉพาะตามที่เปนจริง. ความจริงอันประเสริฐสี่ประการ
อะไรเลา ? สี่ประการคือ ความจริงอันประเสริฐคือทุกข์ , ความจริงอันประเสริฐ
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คือเหตุให้ เกิดขึน้ แห่ งทุกข์ , ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่ เหลือแห่ งทุกข์ ,
ความจริงอันประเสริฐคือทางดําเนินให้ ถงึ ความดับไม่ เหลือแห่ งทุกข์ .
เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ เธอพึงประกอบโยคกรรมอัน
ภิกษุ ท. !
เป็ นเครื่องกระทําให้ รู้ว่า “ทุกข เปนอยางนี,้ เหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข เปนอยางนี,้
ความดับไมเหลือแหงทุกข เปนอยางนี้, ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข
เปนอยางนี้.” ดังนี้.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๔๔/๑๗๐๖.

๕๐
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พระพุทธองค์ กับ จตุราริยสั จ
พระพุทธเปนดุจดั่งผูชี้ทาง พระธรรมซึ่งมีอริยสัจเปนแกนเปนตัวทาง พระอริยสงฆ
สาวก คือผูที่ไดเดินไปตามทางแลว แตสัตวโลกผูยังถูกอวิชชากดใหจมติดอยูในเปอกตมแหง
โอฆะ กําลังตองการทางนั้นอยู, เมื่อใดเขาศึกษาจนรูจักพระพุทธองคอยางลึกซึ้งถึงที่สุด ดุจลูก
ที่เขาใจบิดาดี เมื่อนั้นเขาจะพบทางนั้นดวย และเดินตามรอยทานผูประเสริฐ ที่เดินไปแลวนั้น
ได. ถาเขาใจไมตรงพอ เชนเห็นพระพุทธองคเปนพระเปนเจาไป ก็จะมีความมุงหมายและ
การตั้งหนาทําที่พลาด ในที่สุดก็ปราศจากผล เพราะความจริงพระองคเปนแตผูชี้ทาง เทานั้น.

พระพุทธองค์ คือผู้ทรงชี้ให้ รู้ จกั ทุกข์
ภิกษุ ท. !
เปรี ย บเหมื อ นบุ รุ ษ ผู ห นึ่ ง ว า ยล อ งกระแสแม น้ํา ลงไป
เพราะเหตุสิ่งที่นารักนาเพลินใจ. บุรุษผูมจี ักษุยืนอยูบนฝง เห็นบุรุษผูน ั้นแลว
รองบอกวา “บุรุษผูเจริญ ! ทานยอมวายลองตามกระแสแมน้ํา เพราะเหตุสิ่งที่นารักนา
เพลินใจโดยแท แตวา ทางเบื้องลาง มีหวงน้ํา ประกอบดวยคลื่น ประกอบดวยน้าํ วน มี
ยักษมีรากษส ซึ่งเมื่อทานไปถึงแลว จักตองตาย หรือไดรับทุกขเจียนตาย.” ภิกษุ ท. !

บุรุษผูวายลองตามกระแสนั้น ครั้นไดฟง แลว ก็พยายามวายกลับทวนกระแส
ทั้งดวยมือและดวยเทาทั้งหลาย. ภิกษุ ท. ! คําอุปมานี้ เราผูกขึ้น เพื่อใหรู
เนื้อความ. นี้เปนเนื้อความ คือ คําวา ‘กระแสแม่ นํา้ ’ เปนชื่อแหงตัณหา, คําวา
‘สิ่ งน่ ารั กน่ าเพลินใจ’ เปนชื่อแหงอายตนะหกในภายใน, คําวา ‘ทางเบือ
้ งล่ าง
มีห้วงนํา้ ’ เปนชื่อแหงโอรัมภาคิยสังโยชนหา, คําวา ‘คลืน่ ’ เปนชื่อแหงความ
โกรธและความคับแคน, คําวา ‘นํา้ วน’ เปนชื่อแหงกามคุณหา, คําวา ‘ยักษ์ และ
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รากษส’ เปนชื่อแหงมาตุคาม.- คําวา ‘ทวนกระแส’ เปนชื่อแหงเนกขัมมะ,
คําวา ‘พยายามด้ วยมือและเท้ า’ เปนชื่อแหงการปรารถความเพียร, คําวา ‘บุรุษ
ผู้ มี จั ก ษุ ยืน อยู่ บ นฝั่ ง ’ เป น ชื่ อ แห ง ตถาคตผู อ รหั น ตสั ม มาสั ม พุ ท ธะ ; ดั ง นี้ .
- อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๑๖/๒๘๙.

พระพุทธองคทรงชี้ทุกขและทางดับทุกขได
ก็เพราะพระองค
ทรงรูจักดี จนถึงกับทําความหลุดพนใหพระองคเองได. ทุกขอันไมรูจักสิ้นสุด
ของโลกนั้น พระองคหลุดพนไดสิ้นเชิง ทั้งอยางต่ํา อยางกลาง และอยาง
ประณีต. ในทุกขอยางต่ํา ๆ ซึ่งเรามักจมกันอยูโดยสนิทใจ จะไดยกตัวอยางที่
พระองคทรงนําไปตรัสใหสติพราหมณผูหนึ่ง มาเปนเครื่องสาธกดังตอไปนี้ :-

มุมน้ อยมุมหนึ่งของความทุกข์ ทีพ่ ระองค์ ไม่ มี
พราหมณ ! วัว ๑๔ ตัว จะไดหายหาไมพบ ๖ วันมาแลวแกเรา ก็หา
มิได, เพราะเหตุนั้นแหละพราหมณ ! เราจึงเปนผูมีความสุข. ตนงาในไร จะ
ยับเยินมีใบเหลือเพียง ๒-๓ ใบ แกเราก็หามิได, เพราะเหตุนั้นแหละ พราหมณ !
เราจึงเปนผูมีความสุข. พวกหนู จะกระโดดโลดเตนในยุงเปลา แกเรา ก็หา
มิได, เพราะเหตุนั้นแหละ พราหมณ ! เราจึงเปนผูมีความสุข. ที่นอน ซึ่ง
ละเลยไวตั้ง ๗ เดือน (มิไดชําระเพราะไมมีเวลาวางพอ) เกลื่อนไปดวยตัวสัตว
เล็ก ๆ จะมีแกเราก็หามิได, เพราะเหตุนั้นแหละ พราหมณ ! เราจึงเปนผูมี
ความสุข. ลูกเล็กหญิงชาย ของลูกสาวที่เปนหมาย มีลูกติดคนหนึ่งบาง สอง
คนบาง จะมีแกเรา ก็หามิได, เพราะเหตุนั้นแหละ พราหมณ ! เราจึงเปนผูมี
ความสุข. โรคผมเหลืองตัวสะพรั่งดวยเมล็ดงา จะมีแกเรา ก็หามิได, เราจะ
ถูกปลุกดวยการถีบเตะทั้งนอนหลับ ก็หามิได, เพราะเหตุนั้นแหละ พราหมณ !
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เราจึงเปนผูมีความสุข, พวกเจาหนี้ที่มาทวงหนี้ แตเชาตรูวา ‘จงใช, จงใช’
จะมีแกเราก็หามิได, เพราะเหตุนั้นแหละ พราหมณ ! เราจึงเปนผูมีความสุข ; ดังนี้.
- สคา. สํ. ๑๕/๒๕๐/๖๖๙.

การที่พระองคจะทรงชี้ทุกขและทางดับทุกขได ก็เพราะพระองคทรง
คิดคนอยางจริงจัง มิใชมีไดดวยการนอนรอคอยใหมาปรากฏ หรือแมวาดวย
การฟงหรือการเรียนอยางตื้น ๆ หยาบ ๆ. พระองคทรงหนายกาม จนขยะแขยง
จนอึดอัด เนื่องจากมองเห็นความหลงทุกขเปนสุข แลวหมักจมอยู ซึ่งเปนการ
ใชเวลาของชีวิตใหหมดเปลืองไปโดยไรประโยชน.

ทรงแสวง
ราชกุมาร ! เมื่อเรายังเปนโพธิสัตว ยังไมไดตรัสรู กอนแตการ
ตรัสรู ไดเกิดความรูส ึกขึ้นภายในใจ วา “ชื่อวาความสุขแลว ใคร ๆ จะบรรลุได
โดยงายเปนไมม”ี ดังนี้. ครั้นสมัยอื่นอีก เรานั้น ทั้งที่ยังหนุม เกสายังดําจัด
บริบูรณดวยเยาวอันเจริญ ในปฐมวัย, เมื่อมารดาบิดาไมปรารถนาดวย กําลัง
พากันรองไห น้ําตานองหนาอยู, เราไดปลงผมและหนวด ครองผายอมฝาด
ออกจากเรือน บวช เปนผูไมเกี่ยวของดวยเรือนแลว.
เรานั้น ครั้นบวชอยางนี้แลว แสวงหาอยูว า อะไรเปนกุศล คนหา
แตสิ่งที่ประเสริฐ ชนิดที่ไมมีอะไรยิ่งไปกวา. ไดเขาไปหา อาฬารดาบส ผู
กาลามโคตร.... ไดเขาไปหา อุทกดาบส ผูรามบุตร.... เลาเรียนธรรมนัน้ ๆ
ไดฉับไวไมนานเลย.... ไดเกิดความรูสึกนี้ วา “ธรรมนี้ จะไดเปนไปพรอม
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เพื่อความหนายทุกข ความคลายกําหนัด ความดับ ความรํางับ ความรูยิ่ง ความรู
พรอม และนิพพาน ก็หาไม, แตเปนไปพรอมเพียงเพื่อการบังเกิดใน เนวสัญญานาสัญญายตนภพ เทานั้นเอง.” เราไมทาํ การหยุดเสียเฉพาะแคธรรมนั้น ๆ
เหนื่อยหนายจากธรรมนั้น ๆ แลวหลีกไปเสีย.
เรานั้น เมื่อหลีกจากสํานักอุทกดาบสผูรามบุตรแลว แสวงหาอยูวา
อะไรเปนกุศล คนหาแตสิ่งที่ประเสริฐอันไมมีอื่นยิ่งไปกวา สืบไป, เที่ยวจาริกไป
ตามลําดับหลายตําบล ในมคธรัฐ จนลุถึงตําบลอุรเุ วลาเสนานิคม พักแรมอยู
ณ ที่นั้น ไดพบพื้นที่รมณียสถาน.... ตกลงใจพักอยู ณ ที่นั้นเอง ดวยคิดวา
‘ที่นี้ ควรแลว เพื่อการตั้งความเพียร’ ดังนี้.
- ม. ม. ๑๓/๔๔๓-๔๔๘/๔๘๙-๔๙๑; ๑๓/๖๗๐-๖๗๔/๗๓๘-๗๔๐.

ตอไปนี้มีการตรัสเลาถึง
การประพฤติอัตตกิลมถานุโยคจนอุปมา
ปรากฏ และทรงทําทุกรกิริยา แลวทรงเลิกหมุนไปจับเอาการกระทําความเพียร
ทางใจ ดังแสดงไวในพระพุทธประวัติตาง ๆ จนได “พบ” คือตรัสรู
ความจริงอันประเสริฐ.

ทรงพบ
ภิกษุ ท. !
เรานั้น, ครั้นเมื่อจิตตั้งมั่น บริสุทธิ์ผุดผอง ไมมกี ิเลส
ปราศจากอุปกิเลส เปนธรรมชาติออนโยน ควรแกการงาน ตั้งอยูได ไมหวัน่ ไหว
เชนนี้แลว, ไดนอมจิตไปเฉพาะตอ ญาณเป็ นเครื่องสิ้นไปแห่ งอาสวะทั้งหลาย
เรารู้ เฉพาะแล้ วตามเป็ นจริงว่ า “นี้เปนทุกข, นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข, นี้เปนความ
ดับไมเหลือของทุกข และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข;
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เหลานี้เปนอาสวะทั้งหลาย, นี้เปนเหตุใหเกิดอาสวะ, นี้เปนความดับไมเหลือของ
อาสวะ และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของอาสวะ ;” ดังนี้. เมื่อ
เรารูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้ จิตก็พนแลวจากอาสวะคือกาม อาสวะคือภพ
อาสวะคืออวิชชา. ครั้นจิตพนแลว ก็เกิดญาณหยั่งรู วา “พนแลว” เรารู
เฉพาะแลว วา “ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําไดทําสําเร็จแลว
กิจอื่นที่จะตองทําเพื่อความเปนอยางนี้ มิไดมีอีก” ดังนี้. ภิกษุ ท. !
นี้แล วิชชาที่สาม ที่เราไดบรรลุแลวในปจฉิมยามแหงราตรี. อวิชชาถูกกําจัดแลว
วิชชาเกิดขึน้ แลว ; ความมืดถูกกําจัดแลว ความสวางเกิดขึ้นแลวโดยประการ
ที่เกิดขึ้นแกบุคคลผูไมประมาท มีความเพียรเผากิเลส มีตนสงไปแลวแลอยู.
- มู. ม. ๑๒/๒๓๗/๒๕๓.

เมือ่ ยังไม่ ทรงรู้ อริยสั จ
ก็ยงั ไม่ ชื่อว่ า ได้ ตรัสรู้ อนุตตรสั มมาสั มโพธิญาณ
ภิกษุ ท. !
ตลอดกาลเพียงใด ที่ปญญาเครื่องรูเห็น (ญาณทัสสนะ)
ตามเปนจริงของเราในอริยสัจสี่เหลานี้ วามีปริวัฏสาม มีอาการสิบสอง เชนนี้ ๆ
ยังไมเปนปญญาทีบ่ ริสุทธิ์สะอาดดวยดีแลว ; ตลอดกาลเพียงนั้นนั่นเทียว เรายัง
ไมปฏิญญา วาเปนผูตรัสรู รูพรอมเฉพาะแลว ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ใน
โลก พรอมดวยเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมทัง้ สมณพราหมณ
และเทวดาพรอมทั้งมนุษย. ภิกษุ ท. ! ก็แตวา ในกาลใดแล, ปัญญาเครื่องรู้
เห็นตามเป็ นจริงของเรา ในอริยสั จสี่ เหล่ านี้ ว่ ามีปริวฏั สาม มีอาการสิ บสอง
เช่ นนี้ ๆ เป็ นปัญญาที่บริสุทธิ์สะอาดด้ วยดีแล้ ว ; ในกาลนั้นเทียว เราก็ปฏิญญา
ว่ าเป็ นผู้ตรัสรู้ รู้พร้ อมเฉพาะแล้ว ซึ่งอนุตตรสั มมาสั มโพธิญาณ ในโลก พร้ อม
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ด้ วยเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์ พร้ อมทั้งสมณพราหมณ์ และ
เทวดาพร้ อมทั้งมนุษย์ . ทั้งปญญาเครื่องรู และปญญาเครื่องเห็น ไดเกิดขึ้นแลว
แกเรา วา “ความหลุดพนของเราไมกลับกําเริบ ชาตินี้เปนชาติสุดทาย บัดนี้
ภพที่เกิดใหมมิไดมีอกี ตอไป” ดังนี้.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๓๐/๑๖๗๐.

ถ้ าไม่ รู้ เบญจขันธ์ โดยนัยอริยสั จสี่
ก็ยงั ไม่ ทรงปฏิญญาเป็ นพระพุทธเจ้ า
ภิกษุ ท. !
ตลอดกาลเพียงใด, เรายังไมไดรูชัดแจงยิ่งแลว ซึ่ง
อุปาทานขันธทั้งหาเหลานี้ โดยปริวัฏฏสี่ ตรงตามที่เปนจริง ; เราก็ยังไมปฏิญญา
อยูเพียงนั้นวา เปนผูรูพรอมเฉพาะแลว ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ในโลก
พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก, ในหมูสัตว พรอมทัง้ สมณพราหมณ
พรอมทั้งเทวดาและมนุษย.
เมื่อใดแล, เราได้ รู้ชัดแจ้ งยิง่ แล้ ว ซึ่งอุปาทานขันธ์ ท้งั ห้ า
ภิกษุ ท. !
เหล่ านี้ โดยปริวฏั ฏ์ สี่ ตรงตามที่เป็ นจริง ; เมื่อนั้นแหละ, เราจึงปฏิญญาได้ ว่า
เป็ นผู้รู้พร้ อมเฉพาะแล้ ว ซึ่งอนุตตรสั มมาสั มโพธิญาณ ในโลก พรอมทัง้ เทวโลก
มารโลก พรหมโลก, ในหมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณ พรอมทั้งเทวดาและ
มนุษย.
ภิกษุ ท. !

ปริ วัฏฏ์ สี่น้ัน

เป็ นอย่ างไรเล่ า ?

ปริวัฎฎสี่นั้นคือ :-
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๑) เราไดรูชัดแจงยิ่งแลว ซึ่ง รู ป, ไดรูชดั แจงยิ่งแลว ซึ่งความ
กอขึ้นของรูป, ไดรชู ัดแจงยิง่ แลว ซึ่งความดับไมเหลือของรูป, ไดรูชดั แจง
ยิ่งแลว ซึ่งทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของรูป.
(

(๒) เราไดรูชัดแจงยิ่งแลว ซึ่ง เวทนา, ไดรชู ัดแจงยิง่ แลว ซึ่งความ
กอขึ้นของเวทนา, ไดรูชดั แจงยิง่ แลว ซึ่งความดับไมเหลือของเวทนา, ไดรูชดั
แจงยิ่งแลว ซึ่งทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของเวทนา.
(๓) เราไดรูชัดแจงยิ่งแลว ซึ่ง สั ญญา, ไดรชู ัดแจงยิง่ แลว ซึ่งความ
กอขึ้นของสัญญา, ไดรชู ัดแจงยิ่งแลว ซึ่งความไมเหลือของสัญญา, ไดรูชัด
แจงยิ่งแลว ซึ่งทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของสัญญา.
(๔) เราไดรูชัดแจงยิ่งแลว ซึ่ง สั งขาร ทัง้ หลาย, ไดรูชดั แจงยิ่งแลว
ซึ่งความกอขึ้นของสังขารทั้งหลาย, ไดรชู ดั แจงยิ่งแลว ซึ่งความดับไมเหลือของ
สังขารทั้งหลาย, ไดรูชดั แจงยิง่ แลว ซึ่งทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของ
สังขารทั้งหลาย.
(๕) เราไดรูชัดแจงยิ่งแลว ซึ่ง วิญญาณ, ไดรชู ัดแจงยิง่ แลว ซึ่งความ
กอขึ้นของวิญญาณ, ไดรชู ัดแจงยิ่งแลว ซึ่งความดับไมเหลือของวิญญาณ, ไดรู
ชัดแจงยิง่ แลว ซึ่งทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของวิญญาณ.
ภิกษุ ท. !

เหลานี้แหละ ชื่อวา ปริวัฏฏสี่อยางนั้น.

(ขอความที่ละเอียดยิ่งไปกวานี้ ตลอดถึงผลของการรู จนทําใหเปนเกพลี หาดูได
จากหนังสือปฏิจจ. โอ. หนา ๓๓๘ ตั้งแตคําวา “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ก็รูปเปนอยางไรเลา ?”
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๓๔๒ จบลงทีค่ ําวา... “วัฏฏะยอมไมมี เพื่อจะบัญญัติ แกบุคคลเหลานั้น”.).

- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๗๒-๗๕/๑๑๒-๑๑๗.

พระพุทธองค์ ทรงพระนามว่ า
สั มมาสั มพุทธะ ก็เพราะได้ ตรัสรู้ อริยสั จสี่
ภิกษุ ท. !
ความจริงอันประเสริฐมีสี่อยางเหลานี้.
สี่อยางเหลา
ไหนเลา ? สี่อยางคือ ความจริงอันประเสริฐ คือความทุกข, ความจริงอัน
ประเสริฐ คือเหตุใหเกิดทุกข, ความจริงอันประเสริฐ คือความดับไมเหลือของ
ทุกข และความจริงอันประเสริฐ คือทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข
:นี้ แ ล ความจริงอันประเสริฐสี่อยาง. ภิกษุ ท. ! เพราะไดตรัสรูตามเปนจริง
ซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อยางเหลานี้ ตถาคต จึงมีนามอันบัณฑิตกลาววา

อรหันตสั มมาสั มพุทธะ”.

“

ภิกษุ ท. !
เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้ พวกเธอพึง ทําความเพียร
เพือ่ ให้ รู้ตามเป็ นจริง วา “นี้เปนทุกข, นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข, นี้เปนความดับ
ไมเหลือของทุกข และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข ;” ดังนี้
เถิด.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๔๓/๑๗๐๓.

ทรงรอบรู้ โลก (อริยสั จ)
ภิกษุ ท. !

โลก (คือทุกข์ ) เปนสิ่งที่ตถาคตรอบรูไดชัดเจนแลว
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ตถาคตถอนตัวออกไดแลวจากโลก ; เหตุให้ เกิดโลก เปนสิ่งที่ตถาคตรอบรูได
ชัดเจนแลว อันตถาคตละไดขาดแลว ; ความดับไม่ เหลือของโลก เปนสิ่งที่
ตถาคตรอบรูไดชัดเจนแลว อันตถาคตไดกระทําใหแจงแลว ; และ ทางดําเนิน
ให้ ถงึ ความดับไม่ เหลือของโลก เปนสิ่งที่ตถาคตรอบรูไดชัดเจนแลว อันตถาคต
ไดทําใหมขี ึ้นแลว. สิ่งใด ที่โลกพรอมดวยเทวโลก มารโลก พรหมโลก ที่หมู
สัตว พรอมทั้งสมณพราหมณ และเทวดาพรอมทั้งมุนษย ไดเห็นแลว ฟงแลว
ดม - ลิ้ม - สัมผัสแลว รูแลว ถึงแลว แสวงแลว เที่ยวไปตามแลวดวยใจ ; สิ่งนั้น
ตถาคตรอบรูไดชัดเจนแลวทั้งหมด เหตุนั้นจึงไดมคี ํากลาววา “ตถาคต” ดังนี้.
- จตุกฺก. อํ. ๒๑/๓๐/๒๓.

ทรงบันลือสี หนาท ประกาศจตุราริยสั จ
ภิกษุ ท. !
พระยาสัตวชื่อสีหะ ออกจากถ้ําที่อาศัย ในเวลาเย็น
เหยียดกายแลว เหลียวดูทิศทั้งสีโ่ ดยรอบ บันลือสีหนาท ๓ ครั้ง แลวเที่ยวไป
เพื่อหาอาหาร. บรรดาสัตวเดรัจฉานเหลาใด ไดยินสีหนาท สัตวเหลานั้นก็
สะดุงกลัว เหี่ยวแหงใจ : พวกที่อาศัยโพรง ก็เขาโพรง, พวกที่อาศัยในน้ํา ก็
ลงน้ํา, พวกที่อยูปา ก็เขาปา, ฝูงนกก็โผบินขึ้นสูอากาศ, เหลาชางของ
พระราชาในหมูบาน และนิคมและเมืองหลวง ที่ผูกลามไวดวยเชือกอันเหนียว
ก็พากันกลัว เหนี่ยวกระชากเชือกใหขาดแลว ถายมูตรและกรีส (อุจจาระ)
พลางแลนหนีไป โดยขางโนนขางนี้. ภิกษุ ท. ! พระยาสัตวชื่อสีหะ เปนสัตว
มีฤทธิม์ าก มีศักดิ์มาก มีอานุภาพมาก กวาบรรดาสัตวเดรัจฉานทั้งหลาย ดวย
อาการอยางนี้แล.
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ภิกษุ ท. !
ฉันใดก็ฉันนั้น, ในกาลใด ตถาคตอุบัติขึ้นในโลก
เปนพระอรหันตผูตรัสรูชอบเอง ผูสมบูรณดวยวิชชาและขอปฏิบัติใหถึงวิชชา
ผูไปดี ผูร ูโลกอยางแจมแจง เปนผูฝกบุรุษที่สมควรฝกได ไมมีใครยิง่ กวา
เปนครูผูสอนของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูปลุกใหตื่น เปนผูจําแนก
ธรรมสั่งสอนสัตว.
ตถาคตนั้น แสดงธรรมวา สั กกายะ (ความยึดถือ
ตัวตน) เป็ นเช่ นนี,้ สั กกายสมุทัย เป็ นเช่ นนี,้ สั กกายนิโรธ เป็ นเช่ นนี,้
สั กกายนิโรธคามินีปฏิปทา เป็ นเช่ นนี.้ พวกเทพเหลาใด เปนผูมีอายุยืนนาน
มีวรรณะ มากไปดวยความสุข ดํารงอยูนมนามมาแลว ในวิมานชั้นสูง,
พวกเทพนั้น ๆ ไดฟงธรรมเทศนาของตถาคตแลว โดยมาก ก็สะดุงกลัว
เหี่ยวแหงใจ สํานึกไดวา “ทานผูเจริญเอย ! พวกเรา เมื่อไมเที่ยง ก็มา
สําคัญวา เราเปนผูเที่ยง, เมื่อไมยั่งยืน ก็มาสําคัญวา เราเปนผูยั่งยืน,
เมื่อไมมั่นคง ก็มาสําคัญวา เราเปนผูมั่นคง. พวกเราทั้งหลาย เปนผูไม
เที่ยง ไมยั่งยืน ไมมั่นคง และถึงทั่วแลว ซึ่ง สักกายะ (ความยึดถือตัวตน)”
ดังนี้. ภิกษุ ท. ! ตถาคตเปนผูมีฤทธิม์ าก มีศักดิ์มาก มีอานุภาพมาก
กวาสัตวโลก พรอมทัง้ เทวโลก ดวยอาการอยางนี้แล.
- จตุกฺก. อํ. ๒๑/๔๒/๓๓.

[ในสูตรขางบนนี้ ทรงบันลือสี หนาทด้ วยเรื่ องสั กกายะ. ในสูตรอื่น (๑๗/๑๐๓/
๑๕๕ - ๖) ทรงบันลือด้ วยการประกาศลักษณะ ๓ อย่ างแห่ งขันธ์ ท้งั ๕ โดยนัยวา มีลักษณะ
อยางนี้ ๆ มีอาการเกิดขึ้นอยางนี้ ๆ มีอาการดับไปอยางนี้ ๆ ; ซึ่งเมื่อพวกเทพไดฟง แลว มี
อาการสลดสังเวช หวั่นไหวไปตาม ๆ กัน เหมือนขอความขางตน.]

๖๐

อริยสัจจากพระโอษฐ

ทรงประกาศ อนุตตรธรรมจักร
ซึ่งใครๆ ประกาศไม่ ได้
ภิกษุ ท. !
ณ ปาอิสิปตนมิคทายวัน ใกลกรุงพาราณสี, เราตถาคต
ผูอรหันตสัมมาสัมพุทธะ ไดประกาศใหเปนไปแลว ซึ่งอนุตตรธรรมจักรชนิดที่
ไมประกาศใหเปนไปได โดยสมณะ หรือพราหมณ หรือเทวดา มาร พรหม หรือ
ใคร ๆ ในโลก. ภิกษุ ท. ! การประกาศธรรมจักร นี้ คือการบอก การแสดง
การบัญญัติ การแตงตั้ง การเปดเผย การจําแนก และการทําใหเขาใจได ซึ่ง
อริยสัจ (ความจริงอันประเสริฐ) สี่อยาง. สี่อยางเหลาไหนเลา ? สี่อยางคือ การ
บอก การแสดง ฯลฯ การทําใหเขาใจได ซึ่งความจริงอันประเสริฐ คือทุกข,
- เหตุใหเกิดทุกข – ความดับไมเหลือของทุกข - และทางดําเนินใหถึงความดับ
ไมเหลือของทุกข, ภิกษุ ท. ! เราตถาคตผูอรหันตสัมมาสัมพุทธะ ไดประกาศ
ใหเปนไปแลว ซึ่งอนุตตรธรรมจักร ฯลฯ ดังนี้แล.
- อุปริ. ม. ๑๔/๔๔๐/๖๙๙.

สิ่ งทีไ่ ม่ ทรงนํามาสอน มีมากยิง่ กว่ ามากนัก
ครั้ งหนึ่ ง พระผู้มีพระภาคเจ้ า ทรงประทั บอยู่ที่ สี สปาวัน ใกล้ กรุ งโกสั มพี . ทรงกําใบสี สปา
ขึน้ หน่ อยหนึ่ง แล้ วตรั สถามหมู่ภิกษุ ว่ า ใบสี สปาที่ ทรงกํานี ้ กับ ที่ อยู่บนป่ าโน้ น, ไหนจะมากกว่ ากัน. เมื่อ
ภิกษุกราบทูลว่ า ที่ อยู่บนป่ าโน้ นมากกว่ ามากแล้ ว จึ งตรั สว่ า :-

ภิกษุ ท. !
ฉันใดก็ฉันนั้น, สิ่ งที่ยังอยู่มากกว่ ามาก ก็คือสิ่ งที่เรารู้
ยิ่งแล้ ว แต่ ไม่ นํามาสอนพวกเธอทั้งหลาย. เพราะเหตุไรเราจึงไมสอนสิ่งนั้น
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แกพวกเธอเลา ? เพราะวาสิ่ง ๆ นั้น ไมประกอบดวยประโยชน ไมเปนเงื่อนตน
ของพรหมจรรย ไมเปนไปพรอม เพื่อความหนายทุกข ความคลายกําหนัด
ความดับ ความรํางับ ความรูยิ่ง ความรูพรอม และนิพพาน ; เพราะเหตุนั้น
เราจึงไมสอนสิ่งนั้น แกพวกเธอทั้งหลาย.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๔๘/๑๗๑๒.

สิ่ งทีท่ รงนํามาสอน ก็เฉพาะเรื่องความพ้ นทุกข์
ภิกษุ ท. !
ก็สิ่งไร ที่เราบอกสอนแก่ พวกเธอเล่ า ? สิ่งที่เราบอก
สอนแกพวกเธอ คือ ความจริงอันประเสริฐ วา “นี้เปนทุกข, นี้เปนเหตุใหเกิด
ทุกข, นี้เปนความดับไมเหลือของทุกข และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับ
ไมเหลือของทุกข ;” ดังนี้. เพราะเหตุไร เราจึงสอนสิ่ งนีแ้ ก่ พวกเธอเล่ า ?
เพราะวาสิ่ง ๆ นี้ ยอมประกอบดวยประโยชน เปนเงื่อนตนของพรหมจรรย เปน
ไปพรอมเพื่อความหนายทุกข ความคลายกําหนัด ความดับ ความรํางับ ความรู
ยิ่ง ความรูพรอม และนิพพาน ; เพราะเหตุนั้น เราจึงสอนสิ่งนี้แกพวกเธอ
ทั้งหลาย.
ภิกษุ ท. !
เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้ พวกเธอพึง ทําความเพียร
เพือ่ ให้ รู้ตามเป็ นจริงวา “นี้เปนทุกข, นี้เปนเหตุใหเกิดแหงทุกข, นี้เปนความ
ดับไมเหลือแหงทุกข, นี้เปนทางดําเนินใหถงึ ความดับไมเหลือแหงทุกข.” ดังนีเ้ ถิด.
-มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๔๘/๑๗๑๓.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๖๒

ทรงพยากรณ์ เฉพาะเรื่องอริยสั จสี่
“ ....ข้ า แต่ พ ระองค์ ผ้ ู เ จริ ญ !

เป็ นโมฆะ ดั ง นั้ น หรื อ พระเจ้ า ข้ า

สั จ จะที่ ว่ า โลกเที่ ย ง

นี ้เ ท่ า นั้ น เป็ นคํา จริ ง

คํา อื่ น

?”

โปฏฐปาทะ ! ขอที่วา “โลกเทีย่ ง นี้เท่ านั้นเป็ นคําจริ ง คําอื่นเป็ นโมฆะ”
ดังนี้นั้น เปนขอที่ เราไม่ พยากรณ์ .
“ ข้ า แต่ พ ระองค์ ผ้ ู เ จริ ญ !

สั จ จะที่ ว่ า โลกไม่ เ ที่ ย ง นี ้เ ท่ า นั้ น เป็ นคํา จริ ง

คํา อื่ น

เป็ นโมฆะ ดั ง นั้ น หรื อ ?”

โปฏฐปาทะ ! ขอที่วา “โลกไม่ เทีย่ ง นี้เท่ านั้นเป็ นคําจริ ง
โมฆะ” ดังนี้นั้น เปนขอที่ เราไม่ พยากรณ์ .
“ ข้ า แต่ พ ระองค์ ผ้ ู เ จริ ญ !

คําอื่นเป็ น

สั จ จะที่ ว่ า โลกมี ที่ สิ้ น สุ ด นี ้เ ท่ า นั้ น เป็ นคํา จริ ง คํา อื่ น

เป็ นโมฆะ ดั ง นั้ น หรื อ ?

โปฎฐปาทะ ! ขอที่วา “โลกมีที่สิ้นสุ ด นี้เท่ านั้นเป็ นคําจริ ง คําอื่นเป็ น
โมฆะ” ดังนี้นั้น เปนขอที่ เราไม่ พยากรณ์ .
“ ข้ า แต่ พ ระองค์ ผ้ ู เ จริ ญ !

สั จ จะที่ ว่ า โลกไม่ มี ที่ สิ้ น สุ ด นี ้เ ท่ า นั้ น เป็ นคํา จริ ง คํา

อื่ น เป็ นโมฆะ ดั ง นั้ น หรื อ ?”

โปฏฐปาทะ ! ขอที่วา “โลกไม่ มีที่สิ้นสุ ด นี้เท่ านั้นเป็ นคําจริ ง คําอื่น
เป็ นโมฆะ” ดังนี้นั้น เปนขอที่ เราไม่ พยากรณ์ .
“ ข้ า แต่ พ ระองค์ ผ้ ู เ จริ ญ !

สั จ จะที่ ว่ า ชี ว ะก็อั น นั้ น สรี ระก็อั น นั้ น นี ้เ ท่ า นั้ น เป็ น
คํา จริ ง คํา อื่ น เป็ นโมฆะ ดั ง นั้ น หรื อ ?”
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โปฏฐปาทะ ! ขอที่วา “ชีวะก็อันนั้น สรี ระก็อันนั้น นี้เท่ านั้นเป็ นคํา
จริ ง คําอื่นเป็ นโมฆะ” ดังนี้นั้น เปนขอที่ เราไม่ พยากรณ์ .
“ ข้ า แต่ พ ระองค์ ผ้ ู เ จริ ญ !

สั จจะที่ ว่ า
คําจริ ง คํา อื่ นเป็ นโมฆะ ดั ง นั้ นหรื อ ?”

ชี วะก็อั นอื่ น สรี ระก็อั น อื่ น นี ้เท่ า นั้ นเป็ น

โปฏฐปาทะ ! ขอที่วา “ชีวะก็อันอื่น สรี ระก็อันอื่น นี้เท่ านั้นเป็ นคําจริ ง
คําอื่นเป็ นโมฆะ” ดังนี้นั้น เปนขอที่ เราไม่ พยากรณ์ .
“ ข้ า แต่ พ ระองค์ ผ้ ู เ จริ ญ !

สั จจะที่ ว่ า ตถาคตภายหลัง แต่ ตายแล้ ว
เท่ า นั้ นเป็ นคําจริ ง คําอื่ น เป็ นโมฆะ ดัง นั้ นหรื อ ?”

ย่ อมมี อีก

โปฏฐปาทะ ! ขอที่วา “ตถาคตภายหลังแต่ ตายแล้ ว ย่ อมมีอีก
เท่ านั้นเป็ นคําจริ ง คําอื่นเป็ นโมฆะ” ดังนี้นั้น เปนขอที่ เราไม่ พยากรณ์ .
“ ข้ า แต่ พ ระองค์ ผ้ ู เ จริ ญ !

สั จจะที่ ว่ า ตถาคตภายหลัง แต่ ต ายแล้ ว

นี ้

นี้

ย่ อ มไม่ มี อีก

นี ้เท่ า นั้ นเป็ นคําจริ ง คํา อื่ นเป็ นโมฆะ ดั ง นั้ นหรื อ ?”

โปฏฐปาทะ ! ขอที่วา “ตถาคตภายหลังแต่ ตายแล้ ว ย่ อมไม่ มีอีก นี้
เท่ านั้นเป็ นคําจริ ง คําอื่นเป็ นโมฆะ” ดังนี้นั้น เปนขอที่ เราไม่ พยากรณ์ .
“ ข้ า แต่ พ ระองค์ ผ้ ู เ จริ ญ !

สั จจะที่ ว่ า ตถาคตภายหลัง แต่ ต ายแล้ ว
ไม่ มี อีกก็มี นี ้เท่ า นั้ นเป็ นคําจริ ง คําอื่ น เป็ นโมฆะ ดัง นั้ นหรื อ ?”

ย่ อมมี อี กก็มี

โปฏฐปาทะ ! ขอที่วา “ตถาคตภายหลังแต่ ตายแล้ ว ย่ อมมีอีกก็มี ไม่ มี
อีกก็มี นี้เท่ านั้นเป็ นคําจริ ง คําอื่นเป็ นโมฆะ” ดังนี้นั้น เปนขอที่ เราไม่ พยากรณ์ .
“ ข้ า แต่ พ ระองค์ ผ้ ู เ จริ ญ !

สั จจะที่ ว่ า ตถาคตภายหลัง แต่ ตาย
ก็หามิได้ ไม่ มีอีกก็หามิได้ นีเ้ ท่ านั้นเป็ นคําจริ ง คําอื่นเป็ นโมฆะ ดังนั้นหรื อ ?”

แล้ ว ย่ อ มมี อี ก

อริยสัจจากพระโอษฐ
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โปฏฐปาทะ ! ขอที่วา “ตถาคตภายหลังแต่ ตายแล้ ว ย่ อมมีอีกก็หามิได้
ไม่ มีอีกก็หามิได้ นี้เท่ านั้นเป็ นคําจริ ง คําอื่นเป็ นโมฆะ” ดังนี้นั้น เปนขอที่ เราไม่

พยากรณ์ .
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ !

เพราะเหตุอะไรเล่ า ข้ อนั้น ๆ จึ งเป็ นสิ่ งที่ไม่ ทรงพยากรณ์ ?

โปฏฐปาทะ ! เพราะเหตุวา นั่นไม่ ประกอบด้ วยอรรถะ ไม่ ประกอบ
ด้ วยธรรมะ ไม่ เป็ นเบือ้ งต้ นของพรหมจรรย์ ไม่ เป็ นไปพร้ อมเพือ่ ความหน่ าย
ความคลายกําหนัด ความดับ ความระงับ ความรู้ยงิ่ ความรู้พร้ อม และนิพพาน,
เหตุนั้นเราจึงไมพยากรณ.
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ !

เพราะเหตุอะไรเล่ า เป็ นสิ่ งที่พระองค์ ทรงพยากรณ์ ?”

โปฏฐปาทะ ! ข้ อทีเ่ ราพยากรณ์ น้ ันคือ นีท้ ุกข์ , นีเ้ หตุให้ เกิดทุกข์ ,

นีค้ วามดับไม่ เหลือแห่ งทุกข์ , นีท้ างดําเนินให้ ถงึ ความดับไม่ เหลือแห่ งทุกข์ ,
ดังนี้.
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ !

เพราะเหตุอะไรเล่ า จึ งทรงพยากรณ์ ?”

โปฎฐปาทะ ! เพราะเหตุวา นั่นประกอบด้ วยอรรถะ ประกอบด้ วยธรรมะ
เป็ นเบือ้ งต้ นของพรหมจรรย์ เป็ นไปพร้ อมเพือ่ ความหน่ าย ความคลายกําหนัด
ความดับ ความระงับ ความรู้ยงิ่ ความรู้พร้ อม และนิพพาน, เหตุนั้นเราจึงพยากรณ.
- สี. ที. ๙/๒๓๒-๒๓๓/๒๙๒-๒๙๓.

ทรงบัญญัตสิ ั จจะ ไม่ เข้ าใคร ออกใคร
ภิกษุ ท. !

ทั้งในกาลก่อนและบัดนี,้ เราย่ อมบัญญัติแต่ ความทุกข์
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และความดับไม่ เหลือของทุกข์ เทานั้น. ภิกษุ ท. ! ถาหากวา ในการบัญญัติ
นั้นจะมีชนเหลาอื่นมาดาทอ ตัดพอ เสียดสี กระทบกระทั่ง ตถาคต แลวไซร
ความอาฆาต ความเกรี้ยวกราด ความไมยินดีแหงจิต จะมีแกตถาคตเพราะเหตุนั้น
ก็หามิได. ภิกษุ ท. ! ถาหากวา ในการบัญญัตินั้น จะมีชนเหลาอื่นมาสักการะ
เคารพ นับถือ บูชา ตถาคตไซร ความเพลิดเพลิน ความโสมนัส ความเหอเหิม
แหงจิต จะมีแกตถาคต เพราะเหตุนั้น ก็หามิได. ภิกษุ ท. ! ถาหากวา ใน
การบัญญัตนิ ั้น มีชนเหลาอื่น มาสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ตถาคตไซร
ความรูสึกในเรื่องนั้น ยอมเกิดขึ้นแกตถาคต วา “สิ่งใดที่เรากําหนดรอบรูแ ลว
ในกาลกอน เรายอมกระทําใหเหมือนกับที่เรารูในสิ่งนั้น” ดังนี้.
- มู. ม. ๑๒/๒๗๘/๒๘๖.

ตรัสถ้ อยคําโดยโวหารโลก แต่ มไิ ด้ ทรงยึดถือ
(เรื่องควรดูประกอบในปฏิจจ.โอ. หน้ า ๗๙๐)

โปฏฐปาทะ ! การไดอัตตาเฉพาะอยาง ๓ อยางเหลานี้ มีอยู คือการ
ไดอัตตาเฉพาะอยาง ชนิดหยาบ, การไดอัตตาเฉพาะอยาง ชนิดสําเร็จดวยใจ,
การไดอัตตาเฉพาะอยาง ชนิดไมมีรูป.
โปฏฐาปาทะ ! การได้ อตั ตาเฉพาะอย่ าง ชนิดหยาบ เปนอยางไรเลา ?
ชนิดหยาบคือ อัตตาที่มีรูป ประกอบดวยมหาภูตสี่ มีกวฬีการาหารเปนภักษา.
การได้ อตั ตาเฉพาะอย่ าง ชนิดสํ าเร็จด้ วยใจ เปนอยางไรเลา ? ชนิด
สําเร็จดวยใจคือ อัตตาที่มีรูป สําเร็จดวยใจ มีอวัยวะนอยใหญครบถวน มีอินทรีย
ไมบกพรอง.

๖๖
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การได้ อตั ตาเฉพาะอย่ าง ชนิดไม่ มีรูป เป็ นอย่ างไรเล่ า ?
รูปคือ อัตตาอันหารูปมิได สําเร็จดวยสัญญา.

ชนิดไมมี

(ตอจากนี้ไดทรงแสดงการละและอานิสงสแหงการละซึ่งอัตตาทั้งสามนั้น ในลักษณะ
ที่นาสนใจอยางยิ่ง แลวทรงผันไปตรัสกะจิตตหัตถิสารีบุตรผูนั่งอยูดวยกันกับโปฏฐปาทะ วา :-)

จิตตะ ! ... สมัยใด มีการไดอัตตาเฉพาะอยางชนิดหยาบ สมัยนั้นไม
ถึงซึ่งการนับวาไดอัตตาเฉพาะอยางชนิดสําเร็จดวยใจ และชนิดไมมีรูป. คงไดแต
อัตตาชนิดหยาบอยางเดียวเทานั้น. จิตตะ ! สมัยใด มีการไดอตั ตาเฉพาะอยาง
ชนิดสําเร็จดวยใจ สมัยนั้น ไมถึงซึ่งการนับวาไดอัตตาเฉพาะอยางชนิดหยาบและ
ชนิดไมมรี ปู , คงไดแตอัตตาชนิดสําเร็จดวยใจอยางเดียวเทานั้น. จิตตะ ! สมัย
ใด มีการไดอัตตาเฉพาะอยางชนิดไมมีรูป สมัยนั้น ไมถึงซึง่ การนับวาไดอัตตา
เฉพาะอยางชนิดหยาบ และชนิดสําเร็จดวยใจ, คงไดแตอัตตาชนิดไมมรี ปู อยาง
เดียวเทานั้น. จิตตะ ! เปรียบเหมือน นมสดจากแมโค นมสมจากนมสด
เนยขนจากนมสม เนยใสจากเนยขน หัวเนยใสจากเนยใส. สมัยใดเปนนมสด
สมัยนั้นไมถึงซึ่งการนับวานมสม เนยขน เนยใส หัวเนยใส, คงนับวาเปนนม
สดอยางเดียวเทานั้น. สมัยใดเปนนมสม สมัยนั้นไมถึงซึง่ การนับวาเปนนมสด
เนยขน เนยใส หัวเนยใส, คงนับวาเปนนมสมอยางเดียวเทานั้น. สมัยใดเปน
เนยขน สมัยนั้นไมถึงซึ่งการนับวาเปนนมสด นมสม เนยใส หัวเนยใส, คง
นับวาเปนเนยขนอยางเดียวเทานั้น. สมัยใดเปนเนยใส สมัยนั้นไมถึงซึง่ การ
นับวาเปนนมสด นมสม เนยขน หัวเนยใส. คงนับวาเปนเนยใสอยางเดียว
เทานั้น. สมัยใดเปนหัวเนยใส สมัยนั้นไมถึงซึ่งการนับวาเปนนมสด นมสม
เนยขน เนยใส, คงนับวาเปนหัวเนยใสอยางเดียวเทานั้น ; ฉันใดก็ฉันนั้น.

ภาคนํา - เรื่องควรทราบกอนเกี่ยวกับจตุราริยสัจ
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จิตตะ ! อัตตา ๓ ชนิดเหลานี้แล เปนโลกสมัญญา โลกนิรุติ โลกโวหาร โลกบัญญัติ ทีต่ ถาคตก็ กล่ าวอยู่อย่ างชาวโลก แต่ มไิ ด้ ยดึ ถือ
ความหมายอย่ างชาวโลก, ดังนี้.
- สี. ที. ๙/๒๔๑, ๒๔๗/๓๐๒, ๓๑๒.

สาวกมาอยู่อาศัยพระองค์ เพราะทรงตอบปัญหาอริยสั จได้
อุทายิ !
...บางคราวเราบริ โ ภคเสมอขอบปากบาตร
บางคราว
ยิ่งขึ้นไป, ถาสาวกทั้งหลาย สักการะเคารพนับถือบูชา และมาอยูอาศัยดวยเรา
เพราะเขาใจวาเราเปนผูมีอาหารนอย และกลาวสรรเสริญความมีอาหารนอยแลว
สาวกพวกที่ฉันอาหารเพียงจอกนอย ครึ่งจอกนอย เทาผลมะตูม กึ่งผลมะตูม ก็จะ
หาสักการะเคารพนับถือบูชา แลวและอยูอาศัยดวยเรา เพราะเหตุนั้นไดไม.
อุทายิ !
...บางคราวเราครองคหบดีจีวร
เนื้อแนนละเอียดดวยเสน
ดายดุจขนน้ําเตา, ถาสาวกทั้งหลาย สักการะ ฯลฯ อยูอาศัยดวยเรา เพราะ
เขาใจวา เราเปนผูสันโดษดวยจีวรตามมีตามไดแลว สาวกพวกที่ถือผาบังสุกุล
ทรงจีวรเศราหมอง เสาะหาผาขาด ๆ จากปาชาบาง จากกองขยะมูลฝอยบาง จาก
ใตรานตลาดบาง มาทําเปนสังฆาฏิครอง ก็จะหาสักการะ ฯลฯ อยูอาศัยดวยเรา
เพราะเหตุนั้นไดไม.
...บางคราวเราอยูเกลื่อนกลนดวยภิกษุทั้งหลาย ดวยภิกษุณี
อุทายิ !
ทั้งหลาย ดวยอุบาสกทั้งหลาย ดวยอุบาสิกาทั้งหลาย ดวยพระราชาและอมาตย
ของพระราชาทั้งหลาย ดวยเดียรถียและสาวกของเดียรถียทั้งหลาย, ถาวาสาวก
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ทั้งหลายสักการะ ฯลฯ อยูอาศัยดวยเรา เพราะเขาใจวา เราเปนผูเสพเสนาสนะ
อันสงัดแลว สาวกพวกที่อยูปา ถือเสนาสนะสงัดในปา มาสูที่ประชุมสงฆ
เฉพาะคราวมีปาติโมกขทุก ๆ กึ่งเดือน เทานั้น ก็จะหาสักการะ ฯลฯ อยูอาศัย
ดวยเรา เพราะเหตุนั้นไดไม. ฯลฯ
...สาวกทั้งหลายของเรา ถูกความทุกข์ หยัง
่ ลงแล้ ว มีทุกข์
อุทายิ !
อยู่ตรงหน้ าแล้ ว ด้ วยทุกข์ ใด, เธอเหล่ านั้นเข้ าไปหาเราแล้ ว ถาม ทุกขอริยสั จ
กะเรา เราถูกถามแล้ว ก็พยากรณ์ ให้ เรายังจิตของเธอเหล่ านั้น ให้ ยนิ ดีได้ ด้วย
การพยากรณ์ ปัญหา. ....เธอถาม ทุกขสมุทยอริยสั จ, ทุกขนิโรธอริ ยสั จ,
และทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริ ยสั จ กะเรา, เราถูกถามแล้ ว ก็พยากรณ์ ให้
เรายังจิตของเธอเหล่ านั้น
ให้ ยินดีได้ ด้วยการพยากรณ์ ปัญหา. อุทายิ !

นี่แลเป็ นเหตุให้ สาวกทั้งหลายของเรา สั กการะ เคารพ นับถือ บูชา
แล้ วและอยู่อาศัยด้ วยเรา.
- ม. ม. ๑๓/๓๑๘-๓๒๓/๓๒๔-๓๓๒.

พระพุทธเจ้ า ทั้งในอดีต
- อนาคต - ปัจจุบัน ล้วนแต่ ตรัสรู้ อริยสั จสี่
ภิกษุ ท. !
พระอรหันตสั มมาสั มพุทธเจ้ าองค์ ใด ๆ ไดตรัสรูตาม
เปนจริงไปแลว ในกาลยืดยาวนานฝ่ ายอดีต, ทานทั้งหลายเหลานั้น ไดตรัสรู
ตามเปนจริง ซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อยาง. ภิกษุ ท. ! พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาองคใด ๆ จักไดตรัสรูตามเปนจริง ต่ อกาลยืดยาวนานฝ่ ายอนาคต,
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ทานทั้งหลายเหลานั้น ก็จักไดตรัสรูตามเปนจริง ซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อยาง.
ภิกษุ ท. ! แมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะ ผูตรัสรูตามเปนจริงอยู ในกาล
เป็ นปัจจุบันนี้ ก็ได้ ตรัสรู้ อยู่ ซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่ อย่ าง. ความจริงอัน
ประเสริฐสี่อยางนั้น เหลาไหนเลา ? สี่อยางคือ ความจริงอันประเสริฐคือ ทุกข์ ,
ความจริงอันประเสริฐ คือ เหตุให้ เกิดทุกข์ , ความจริงอันประเสริฐ คือ ความดับ
ไม่ เหลือของทุกข์ และความจริงอันประเสริฐ คือ ทางดําเนินให้ ถงึ ความดับไม่

เหลือของทุกข์ .
ภิกษุ ท. !
เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้ พวกเธอพึง ทําความเพียร
เพือ่ ให้ รู้ตามเป็ นจริง วา “นี้เปนทุกข, นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข, นี้เปนความดับ
ไมเหลือของทุกข และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข ;” ดังนี้
เถิด.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๔๓/๑๗๐๔.

เหตุทตี่ ้ องมีพระพุทธองค์ และธรรมวินัยอยู่ในโลก
ภิกษุ ท. !
ถาธรรมชาติ ๓ อยางเหลานี้ ไมพึงมีอยูใ นโลกแลวไซร ;
ตถาคตก็ไมตองเกิดขึน้ ในโลก เปนอรหันตสัมมาสัมพุทธะ, และธรรมวินัยที่
ตถาคตประกาศแลว ก็ไมตองรุงเรืองไปในโลก. ธรรมชาติ ๓ อยางนั้น คือ
อะไรเลา ? คือ ชาติ ชรา และ มรณะ (ทุกขอริยสัจ). ภิกษุ ท. ! ธรรมชาติ ๓
อยางเหลานี้แล ถาไมมีอยูใ นโลกแลวไซร, ตถาคตก็ไมตองเกิดขึ้นในโลกเปน
อรหันตสัมมาสัมพุทธะ และธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลวก็ไมตองรุง เรืองไป
ในโลก.
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ภิกษุ ท. !
เพราะเหตุใดแล ที่ ธรรมชาติ ๓ อย่ างเหล่ านี้ มีอยู่ใน
โลก, เพราะเหตุนั้น ตถาคตจึงต้ องเกิดขึน้ ในโลกเปนอรหันตสัมมาสัมพุทธะ
และ ธรรมวินัยทีต่ ถาคตประกาศแล้ วจึงต้ องรุ่ งเรืองไปในโลก.
- ทสก. อํ. ๒๔/๑๕๔/๗๖.

ผู้ช่วยให้ รู้ อริยสั จ นับเนื่องอยู่ในบุคคลผู้มอี ปุ การะมาก
ภิกษุ ท. !
บุคคลมีอปุ การะมากตอบุคคล สามจําพวกเหลานี้ มีอยู.
สามจําพวกเหลาไหนเลา ?
ภิกษุ ท. !
บุคคลอาศัยบุคคลใดแลว
ไดเปนผูถึงพระพุทธเจา
เปนสรณะ ถึงพระธรรมเปนสรณะ ถึงพระสงฆเปนสรณะ. ภิกษุ ท. ! บุคคลนี้
ชื่อวาเปนผูม ีอุปการะมากตอบุคคลนี้.
ภิกษุ ท. !

ขออื่นอีก, บุคคลอาศัยบุคคลใดแล้ ว ได้ ร้ ู ชัดตามเป็ น

จริงว่ า “นี้ ทุกข์ , นี้ ทุกขสมุทยั , นี้ ทุกขนิโรธ, นีท้ ุกขนิโรธคามินีปฏิปทา”
ดังนี.้ ภิกษุ ท. ! บุคคลนี้ ชื่อว่ ามีอุปการะมากต่ อบุคคลนี.้
ภิกษุ ท. !
ขออื่นอีก, บุคคลอาศัยบุคคลใดแลว ไดทําใหแจงซึ่ง
เจโตวิมุตติปญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย
ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรม เขาถึงแลวแลอยู. ภิกษุ ท. ! บุคคลนี้
ชื่อวามีอุปการะมากตอบุคคลนี้.
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บุคคล ๓ จําพวกเหลานี้แล ชือ่ วาบุคคลผูมีอปุ การะมาก

เรากลาววา ไม่ มีบุคคลอืน่ ที่มีอปุ การะมากต่ อบุคคล ยิง่
ภิกษุ ท. !
ไปกว่ าบุคคล ๓ จําพวกนี.้
ภิกษุ ท. !

สํ าหรับบุคคล ๓ จําพวกนั้น บุคคลจะกระทําปฏิการะ

ได้ โดยง่ ายหามิได้ แมดวยการอภิวาท การลุกขึ้นยืนรับ การทําอัญชลี การทํา
สามีจิกรรม และการตามถวายซึ่งจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจยเภสัชชบริขาร, แล. (คือ ไมเปนการงายที่จะมีโอกาสไดกราบไหว, รับใช, .... , ถวายปจจัย ๔ ในบุคคล ๓
จําพวกนี้.)
- ติก. อํ. ๒๐/๑๕๕/๔๖๓.
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การรู้ อริยสั จ ไม่ เป็ นสิ่ งสุ ดวิสัย
ทั้งในอดีต อนาคต ปัจจุบัน
ล้วนมีการประกาศอริยสั จ ตามเป็ นจริง
ภิกษุ ท. !
ในกาลยืดยาวนานฝ่ ายอดีต, สมณะหรือพราหมณเหลา
ใด ประกาศธรรมที่ตนรูดียิ่งแลวตามเปนจริง สมณะหรือพราหมณเหลานั้น
ทุกทาน ประกาศแลว ซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อยาง, ในกาลยืดยาวนาน
ฝ่ ายอนาคต, สมณะหรือพราหมณเหลาใด จักประกาศธรรมที่ตนรูดยี ิ่งแลว
ตามเปนจริง สมณะหรือพราหมณเหลานั้นทุกทาน จักประกาศซึ่งความจริง
อันประเสริฐสี่อยาง. ในกาลเป็ นปัจจุบันนี,้ สมณะหรือพราหมณเหลาใด
ประกาศอยูซึ่งธรรมทีต่ นรูดียิ่งแลวตามเปนจริง สมณะหรือพราหมณ์ เหล่ านั้น
ทุกท่ าน ย่ อมประกาศอยู่ ซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่ อย่ าง. ความจริงอัน
ประเสริฐสี่อยางนั้นเหลาไหนเลา ? สี่อยางคือความจริงอันประเสริฐ คือ ทุกข,
เหตุใหเกิดทุกข, ความดับไมเหลือของทุกข และทางดําเนินใหถึงความดับไม
เหลือของทุกข.
เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้ พวกเธอพึง ทําความเพียรเพือ่ ให้ รู้
ภิกษุ ท. !
ตามเป็ นจริง วา “นี้เ ปนทุกข, นี้เปนเหตุใ หเกิดขึ้นแหง ทุกข, นี้เปนความ
ดับไมเหลือแหงทุกข, นี้เปนทางดําเนินใหถงึ ความดับไมเหลือแหงทุกข,” ดังนีเ้ ถิด.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๒๓/๑๖๕๙.
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มีบุคคลบวชแล้ วรู้ อริยสั จ ทั้งในอดีต - อนาคต - ปัจจุบัน
ในกาลยืดยาวนานฝายอดีต, กุลบุตรเหลาใด ออกจาก
เรือนบวชแล้ ว เปนผูไมเกี่ยวของดวยเรือน ไดรูพรอมยิ่งแลวตามเปนจริง,
กุลบุตรทั้งหมดนั้น ไดรูพรอมยิ่งแลว ซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อยาง. ใน
กาลยืดยาวนานฝายอนาคต, กุลบุตรเหลาใด จักออกจากเรือนบวช เปนผู
ไมเกี่ยวของดวยเรือน จักรูพรอมยิ่งตามเปนจริง, กุลบุตรทั้งหมดนั้น ก็จัก
รูพรอมยิ่งแลว ซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อยาง. และในกาลเปนปจจุบันนี้,
กุลบุตรเหลาใด ออกจากเรือนบวชอยู่ เปนผูไมเกี่ยวของดวยเรือน รูพรอม
ยิ่งอยูตามเปนจริง, กุลบุตรทั้งหมดนั้น ก็ร้ ู พร้ อมยิง่ อยู่ ซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่ อย่ าง. ความจริงอันประเสริฐสี่อยางนั้น เหลาไหนเลา ? สี่อยางคือ
ความจริงอันประเสริฐ คือทุกข, เหตุใหเกิดทุกข, ความดับไมเหลือของทุกข
และทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข.
ภิกษุ ท. !

ภิกษุ ท. !
เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้ พวกเธอพึง ทําความเพียร
เพือ่ ให้ รู้ตามเป็ นจริง วา “นี้เปนทุกข, นี้เปนเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข, นี้เปน
ความดับไมเหลือแหงทุกข, นี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข,”
ดังนี้เถิด.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๒๑/๑๖๕๗.

ทั้งอดีต-อนาคต-ปัจจุบัน ล้ วนแต่ มีการรู้ อริยสั จ
ภิกษุ ท. !
บุคคลทั้งหลายเหลาใด จะเปนสมณะหรือพราหมณ ก็ตาม
ใน กาลยืดยาวฝ่ ายอดีต ไดรูพรอมเฉพาะแลวตามความเปนจริง, บุคคลเหลานั้น
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ทั้งหมด ก็ไดรูพรอมเฉพาะแลวตามความเปนจริง ซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อยาง.
บุคคลทั้งหลายเหลาใด จะเปนสมณะหรือพราหมณก็ตาม
ภิกษุ ท. !
ใน กาลยืดยาวฝ่ ายอนาคต จักรูพรอมเฉพาะตามความเปนจริง, บุคคลเหลานั้น
ทั้งหมด ก็จักรูพรอมเฉพาะตามความเปนจริง ซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อยาง.
ภิกษุ ท. !
บุคคลทั้งหลายเหลาใด จะเปนสมณะหรือพราหมณก็ตาม
ใน กาลนี้ รูพรอมเฉพาะตามความเปนจริงอยู, บุคคลเหลานั้นทั้งหมด ก็รู
พรอมเฉพาะตามความเปนจริงอยู ซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อยาง.
ภิกษุ ท. !

ความจริงอันประเสริฐสี่อยาง เหลาไหนเลา ? สี่อยางคือ

ความจริงอันประเสริฐเรื่องทุกข์ , ความจริงอันประเสริฐเรื่องเหตุให้ เกิดขึน้
แห่ งทุกข์ , ความจริงอันประเสริฐเรื่องความดับไม่ เหลือแห่ งทุกข์ และ
ความจริงอันประเสริฐเรื่องทางดําเนินให้ ถงึ ความดับไม่ เหลือแห่ งทุกข์ .
ภิกษุ ท. !
เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ เธอพึงประกอบโยคกรรม๑ อัน
เป็ นเครื่องทําให้ รู้ว่า “ทุกข เปนอยางนี,้ เหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข เปนอยางนี,้
ความดับไมเหลือแหงทุกข เปนอยางนี้, ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหง
ทุกข เปนอยางนี,้ ” ดังนี้.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๒๒/๑๖๕๘.

๑. โยคกรรม คือ การกระทําความเพียรอยางมีระบบ อยางแข็งขันเต็มที่ ในรูปแบบหนึ่ง ๆ เพื่อใหสําเร็จประโยชนตาม
ความมุงหมาย เรียกกันทั่วไปวา “โยคะ” ; เปนคํากลางใชกันไดระหวางศาสนาทุกศาสนา.
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ตรัสว่ าจงหลีกเร้ น แล้ วจักรู้ อริยสั จ
พวกเธอทั้งหลาย จงประกอบความเพียรในการหลีกเร้ น
เถิด. ภิกษุ ผู้หลีกเร้ น ย่ อมรู้ ได้ ตามเป็ นจริง, รูไดตามเปนจริงซึ่งอะไรเลา ?
รูไดตามเปนจริง ซึ่ง ความจริงอันประเสริฐ วา “นี้เปนทุกข, นี้เปนเหตุใหเกิด
ภิกษุ ท. !

ทุกข, นี้เปนความดับไมเหลือของทุกข และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับ ไม
เหลือของทุกข ;” ดังนี.้ ภิกษุ ท. ! พวกเธอทั้งหลาย จงประกอบความเพียร
ในการหลีกเรนเถิด. ภิกษุผูหลีกเรน ยอมรูไดตามเปนจริง.
เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้ พวกเธอพึง ทําความเพียร
เพือ่ ให้ รู้ ตามเป็ นจริง วา “นี้เปนทุกข, นี้เปนเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข, นี้เปนความ
ดับไมเหลือแหงทุกข, นี้เปนทางดําเนินใหถงึ ความดับไมเหลือแหงทุกข,” ดังนีเ้ ถิด.
ภิกษุ ท. !

- มหาวาร.สํ. ๑๙/๕๒๐/๑๖๕๕.

ตรัสว่ าจงเจริญสมาธิ จักรู้ อริยสั จตามเป็ นจริง
พวกเธอทั้งหลาย จงเจริญสมาธิเถิด. ภิกษุ ท. ! ภิกษุ
ผู้มีจติ เป็ นสมาธิแล้ ว ย่ อมรู้ ได้ ตามเป็ นจริง. รูไดตามเปนจริงซึ่งอะไรเลา ?
รูไดตามเปนจริง ซึ่ง ความจริงอันประเสริฐ วา “นี้เปนทุกข, นี้เปนเหตุใหเกิด
ภิกษุ ท. !

ทุกข, นี้เปนความดับไมเหลือของทุกข และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไม
เหลือของทุกข ;” ดังนี้. ภิกษุ ท. ! พวกเธอทั้งหลาย จงเจริญสมาธิเถิด.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุผมู ีจิตเปนสมาธิแลว ยอมรูไดตามเปนจริง.
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ภิกษุ ท. !
เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้ พวกเธอพึง ทําความเพียร
เพือ่ ให้ รู้ตามเป็ นจริง วา “นี้เปนทุกข, นี้เปนเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข, นี้เปน
ความดับไมเหลือแหงทุกข, นี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข ; ”
ดังนี้เถิด.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๒๐/๑๖๕๔.

จิตเป็ นสมาธิแล้ว
รู้ อริยสั จได้ แจ่ มใส เหมือนเห็นของในนํา้ อันใส
...ครั้นจิตตั้งมั่น บริสุทธิ์ผุดผอง ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส
เปนธรรมชาติออนโยน ควรแกการงาน ตั้งอยูได ไมหวั่นไหว เชนนี้แลว,
เธอก็นอมจิตไปเฉพาะตอ ญาณเป็ นเครื่ องสิ้ นไปแห่ งอาสวะทั้งหลาย.
เธอยอมรูช ดั ตามเปนจริงวา “นี้เปนทุกข, นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข, นี้เปนความ
ดับไมเหลือของทุกข และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข ;
เหลานี้เปนอาสวะทั้งหลาย, นี้เปนเหตุใหเกิดอาสวะ, นี้เปนความดับไมเหลือของ
อาสวะ และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของอาสวะ ; ” ดังนี.้ เมื่อ
เธอรูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้ จิตก็พนแลว จาก อาสวะคือกาม อาสวะคือ
ภพ อาสวะคืออวิชชา. ครั้นจิตพนแลว ก็เกิดญาณหยั่งรู วา “พนแลว”
เธอรูชัดวา “ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําไดทําสําเร็จแลว
กิจอื่นที่จะตองทําเพื่อความเปนอยางนี้ มิไดมีอีก” ดังนี้.
ภิกษุ ท. !
เปรียบเหมือนหวงน้ําใส ที่ไหลเขา ไมขุนมัว, คนมีจักษุ
(ไมบอด) ยืนอยูบนฝง ณ ที่นั้น : เขาจะเห็นหอยตาง ๆ บาง กรวดและหินบาง
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ฝูงปลาบาง อันหยุดอยูและวายไปในหวงน้ํานั้น. เขาจําจะสํานึกใจอยางนี้
วา “หวงน้าํ นี้ใสไมขนุ มัวเลย : หอย กอนกรวด ปลาทั้งหลายเหลานี้ หยุดอยู
บาง วายไปบาง ในหวงน้ํานั้น” : อุปมานี้เปนฉันใด ; ภิกษุ ท. ! อุปไมย
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน, ภิกษุนั้น ยอมรูชดั ตามเปนจริง วา “นี้เปนทุกข, นี้เปน
เหตุใหเกิดทุกข, นี้เปนความดับไมเหลือของทุกข และนี้เปนทางดําเนินใหถึง
ความดับไมเหลือของทุกข ; เหลานี้เปนอาสวะทั้งหลาย, นี้เปนเหตุใหเกิดอาสวะ,
นี้เปนความดับไมเหลือของอาสวะ และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือ
ของอาสวะ ; ” ดังนี้. เมื่อเธอรูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้ จิตก็พนแลว จาก
อาสวะคือกาม อาสวะคือภพ อาสวะคืออวิชชา. ครั้นจิตพนแลว ก็เกิดญาณ
หยั่งรู วา “พนแลว” เธอนั้นรูชัดวา “ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว
กิจที่ควรทําไดทําสําเร็จแลว กิจอื่นที่จะตองทําเพื่อความเปนอยางนี้ มิไดมีอีก”
ดังนี้.
- มู. ม. ๑๒/๕๐๙/๔๗๗.

เมือ่ ประพฤติถูกทาง
กิริยาทีไ่ ปนิพพาน เบาสบายเหมือนไม้ ลอยตามนํา้
ภิกษุ ท. !
พวกเธอไดเห็น ทอนไมใหญโนน ซึ่งลอยมาโดยกระแส
แมน้ําคงคาหรือไม ? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา “ไดเห็นแลว พระเจาขา !”
ภิกษุ ท. !
ถาทอนไมนั้น จะไมเขาไปติดเสียที่ ฝงใน หรือฝงนอก,
ไมจมเสียในกลางน้ํา, ไมขึ้นไปติดแหงอยูบ นบก, ไมถูกมนุษยจับไว, ไมถูก
อมนุษยจับไว, ไมถูกเกลียวน้ําวนวนไว, ไมผุเสียเองในภายใน ไซร, ทอนไมที่
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กลาวถึงนี้ จักลอยไหลพุงออกไปสูทะเล เพราะเหตุวา ลําแมน้ําคงคาโนมนอม
ลุมลาด เอียงเทไปสูทะเล, อุปมานี้ฉันใด ; ภิกษุ ท. ! อุปไมยก็ฉันนั้น
เหมือนกัน, แมพวกเธอทั้งหลาย : ถาพวกเธอไมเขาไปติดเสียที่ฝงใน, ไมเขา
ไปติดเสียทีฝ่ งนอก, ไมจมเสียในทามกลาง, ไมติดแหงอยูบนบก, ไมถูกมนุษย
จับไว, ไมถูกอมนุษยจับไว, ไมถูกเกลียวน้ําวนวนไว, ไมเนาเสียเองในภายใน
ไซร, พวกเธอก็จะเลื่อนไหลไปสูนิพพาน เพราะเหตุวา สั มมาทิฏฐิ มีธรรมดา
ทีโ่ น้ มน้ อม ลุ่มลาด เอียงเทไปสู่ นิพพาน ฯลฯ.
ภิกษุ ท. !
คําวา ‘ฝั่งใน’ เปนชื่อของอายตนะภายใน ๖ อยาง คําวา
‘ฝั่งนอก’ เปนชื่อของอายตนะภายนอก ๖ อยาง. คําวา ‘จมเสี ยในท่ ามกลาง’
เปนชื่อของนันทิราคะ. คําวา ‘ขึน้ ไปติดแห้ งอยู่บนบก’ เปนชื่อของอัส๎มมิ านะ
(ความสําคัญวาเรามีเราเปน). คําวา ‘ถูกมนุษย์ จับไว้ ’
ไดแกภิกษุในกรณีนี้ เปนผู
ระคนดวยคฤหัสถ เพลิดเพลินดวยกัน โศกเศราดวยกัน, มีสุข เมื่อคฤหัสถ
เหลานั้นมีสุข, เปนทุกข เมื่อคฤหัสถเหลานั้นเปนทุกข, ประกอบการงานใน
กิจการที่บังเกิดขึ้นแกคฤหัสถเหลานั้นดวยตน : ภิกษุนี้ เราเรียกวาผูถูกมนุษยจับ
ไว. คําวา ‘ถูกอมนุษย์ จับไว้’ ไดแก ภิกษุบางรูป ในกรณีนี้ ประพฤติพรหมจรรย
โดยตั้งความปรารถนาเทพนิกายชั้นใดชั้นหนึ่ง วา ดวยศีลนี้ หรือดวยวัตรนี้
หรือวาดวยตบะนี้ เราจักไดเปนเทวดาผูมีศกั ดาใหญ หรือเปนเทวดาผูมีศักดานอย
อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ : ภิกษุนี้ เราเรียกวาผูถูกอมนุษยจับไว คําวา ‘ถูก
เกลียวนํา้ วนวนไว้ ’ เปนชื่อของกามคุณ ๕. ภิกษุเป็ นผู้เน่ าเสี ยเองในภายใน
คืออยางไรเลา ? คือ ภิกษุบางรูปในกรณีนี้ เปนคนทุศีล มีความเปนอยูลามก
ไมสะอาด มีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแลวก็กินแหนงตัวเอง มีการกระทํา
ที่ตองปกปดซอนเรน ไมใชสมณะก็ปฏิญญาวาเปนสมณะ ไมใชคนประพฤติ
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พรหมจรรยก็ปฏิญญาวาเปนคนประพฤติพรหมจรรย เปนคนเนาใน เปยกแฉะ
มีสัญชาติหมักหมมเหมือนบอที่เทขยะมูลฝอย ; ภิกษุนี้ เราเรียกวา ผูเ นาเสีย
เองในภายใน แล.
- สฬา. สํ. ๑๘/๒๒๓-๒๒๔/๓๒๒-๓๒๓.

การรู้ จกั อันตคาหิกทิฏฐิไม่ เกีย่ วกับ
การรู้ อริยสั จและการประพฤติพรหมจรรย์
มาลุงก๎ยบุตร !

อะไรเลา เปนสิ่งที่เราไมพยากรณ ?

มาลุงก๎ยบุตร !

ทิฏฐิวา “โลกเที่ ยง” ดังนี้ เปนสิ่งที่เราไมพยากรณ.

มาลุงก๎ยบุตร !

ทิฏฐิวา “โลกไม่ เที่ยง” ดังนี้ เปนสิ่งที่เราไมพยากรณ.

มาลุงก๎ยบุตร !

ทิฏฐิวา “โลกมีที่สิ้นสุด” ดังนี้ เปนสิ่งที่เราไมพยากรณ.

มาลุงก๎ยบุตร !
พยากรณ.

ทิฏฐิวา “โลกไม่ มีที่สิ้นสุด” ดังนี้

มาลุงก๎ยบุตร !
ที่เราไมพยากรณ.

ทิฏฐิวา “ชี วะก็อันนั้น สรี ระก็อันนั้น” ดังนี้ เปนสิ่ง

มาลุงก๎ยบุตร !
เราไมพยากรณ.

ทิฏฐิวา “ชี วะก็อันอื่น สรี ระก็อันอื่น” ดังนี้ เปนสิ่งที่

เปนสิ่งที่เราไม

มาลุงก๎ยบุตร !
ทิฏฐิวา “ตถาคตภายหลังแต่ ตายแล้ ว ย่ อมมีอีก” ดังนี้
เปนสิ่งที่เราไมพยากรณ.
มาลุงก๎ยบุตร !
ทิฏฐิวา “ตถาคตภายหลังแต่ ตายแล้ ว ย่ อมไม่ มีอีก” ดังนี้
เปนสิ่งที่เราไมพยากรณ.

อริยสัจจากพระโอษฐ
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มาลุงก๎ยบุตร !
ทิฏฐิวา “ตถาคตภายหลังแต่ ตายแล้ ว
ไม่ มีอีกก็มี” ดังนี้ เปนสิ่งเราไมพยากรณ.

ย่ อมมีอีกก็มี

ทิฏฐิว่า “ตถาคตภายหลังแต่ ตายแล้ ว ย่ อมมีอีกก็หา
มาลุงก๎ยบุตร !
มิได้ ไม่ มีอีกก็หามิได้ ” ดังนี้ เปนสิ่งที่เราไมพยากรณ.
มาลุงก๎ยบุตร !
เพราะเหตุไร นั่นจึงเปนสิ่งที่เราไมพยากรณ ? เพราะ
เหตุวา นั่นไมประกอบดวยประโยชน ไมเปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย ไมเปน
ไปพรอมเพื่อความหนาย ความคลายกําหนัด ความดับ ความระงับ ความรูยิ่ง
ความรูพรอม และนิพพาน, เหตุนั้น นั่นจึงเปนสิ่งที่เราไมพยากรณ.
มาลุงก๎ยบุตร !

อะไรเลา เปนสิ่งที่เราพยากรณ ?

มาลุงก๎ยบุตร !

สัจจะวา “นี้ ความทุกข์ ” ดังนี้ เปนสิ่งที่เราพยากรณ.

มาลุงก๎ยบุตร !
เราพยากรณ.

สัจจะวา “นี้ เหตุให้ เกิดขึน้ แห่ งทุกข์ ” ดังนี้ เปนสิ่งที่

มาลุงก๎ยบุตร !
สิ่งที่เราพยากรณ.

สัจจะวา “นี้ ความดับไม่ เหลือแห่ งทุกข์ ” ดังนี้ เปน

มาลุงก๎ยบุตร !
สัจจะวา “นี้ ทางเดินให้ ถงึ ความดับไม่ เหลือแห่ งทุกข์ ”
ดังนี้ เปนสิ่งที่เราพยากรณ.
มาลุงก๎ยบุตร !
เพราะเหตุไร นั่นจึงเปนสิ่งที่เราพยากรณ ? เพราะ
เหตุวา นั่น ประกอบด้ วยประโยชน์ นั่น เป็ นเบือ้ งต้ นแห่ งพรหมจรรย์ นั่น
เป็ นไปพร้ อมเพือ่ ความหน่ าย ความคลายกําหนัด ความดับไม่ เหลือ ความระงับ
ความรู้ยงิ่ ความรู้พร้ อม และนิพพาน, เหตุนั้น นั่นเราจึงพยากรณ.
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เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ เธอจงถือเอาสิ่ งทีเ่ ราไม่ พยากรณ์

โดยความเป็ นสิ่ งทีเ่ ราไม่ พยากรณ์ และสิ่ งทีเ่ ราพยากรณ์ โดยความเป็ นสิ่ งที่
เราพยากรณ์ ดังนี้เถิด.
มาลุงก๎ยบุตร !
เมื่อทิฏฐิวา “โลกเที่ ยง” ดังนี้ มีอยู, มันจะเปนการ
ประพฤติพรหมจรรยขึ้นมาก็หามิได ; เมือ่ ทิฏฐิวา “โลกไม่ เที่ยง” ดังนี้ มีอยู,
มันจะเปนการประพฤติพรหมจรรยขึ้นมาก็หามิไดอีกนั่นเอง.
มาลุงก๎ยบุตร !
เมื่อทิฏฐิวา โลกเที่ ยง หรือวา โลกไม่ เที่ ยง ก็ตาม มีอยู ; ชาติก็ยังมี ชราก็ยังมี
มรณะก็ยังมี, โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาส ทั้งหลาย ก็ยังมี, อันเปน

สิ่ งทีเ่ ราบัญญัตกิ ารกําจัดมันเสี ยในทิฏฐธรรมนี.้
มาลุงก๎ยบุตร !
เมื่อทิฏฐิวา “โลกมีที่สิ้นสุด” ดังนี้ มีอยู, มันจะเปน
การประพฤติพรหมจรรยขึ้นมาก็หามิได ; เมื่อทิฏฐิวา “โลกไมมที ี่สิ้นสุด” ดังนี้
มีอยู, มันจะเปนการประพฤติพรหมจรรยขึ้นมาก็หามิไดอีกนั่นเอง. มาลุงก๎ยบุตร !
เมื่อทิฏฐิวา โลกมีที่สิ้นสุด หรือวา โลกไม่ มีที่สิ้นสุด ก็ตาม มีอยู ; ชาติก็ยังมี
ชราก็ยังมี มรณะก็ยังมี, โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาส ทั้งหลายก็ยังมี,
อันเปนสิ่งที่เราบัญญัติการกําจัดมันเสียในทิฏฐธรรมนี้.
เมื่อทิฏฐิวา “ชี วะก็อันนั้น สรี ระก็อันนั้น” ดังนี้ มีอยู,
มาลุงก๎ยบุตร !
มันจะเปนการประพฤติพรหมจรรยขึ้นมาก็หามิได ; เมื่อทิฏฐิวา “ชี วะก็อันอื่น
สรี ระก็อันอื่น” ดังนี้ มีอยู, มันจะเปนการประพฤติพรหมจรรยขนึ้ มาก็หามิไดอีก
นั่นเอง. มาลุงก๎ยบุตร ! เมื่อทิฏฐิวา ชี วะก็อันนั้นสรี ระก็อันนั้น หรือวาชี วะก็
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อันอื่น สรี ระก็อันอื่น ก็ตาม มีอยู, ชาติก็ยังมี ชราก็ยังมี มรณะก็ยังมี, โสกะ
ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาส ทั้งหลาย ก็ยังมี, อันเปนสิ่งที่เราบัญญัติการ
กําจัดมันเสียในทิฏฐธรรมนี้.

มาลุงก๎ยบุตร !
เมื่อทิฏฐิวา “ตถาคตภายหลังแต่ ตายแล้ วย่ อมมีอีก”
ดังนี้ มีอยู, มันจะเปนการประพฤติพรหมจรรยขึ้นมาก็หามิได ; เมื่อทิฏฐิวา
“ตถาคตภายหลังแต่ ตายแล้ ว ย่ อมไม่ มีอีก” ดังนี้ มีอยู, มันจะเปนการประพฤติ
พรหมจรรยขึ้นมาก็หามิไดอีกนัน่ เอง. มาลุงก๎ยบุตร ! เมื่อทิฏฐิวา ตถาคต
ภายหลังแต่ ตายแล้ วย่ อมมีอีก หรื อว่ า ตถาคตภายหลังแต่ ตายแล้ วย่ อมไม่ มีอีก ก็ตาม
มีอยู ; ชาติก็ยังมี ชราก็ยังมี มรณะก็ยังมี, โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส
อุปายาส ทั้งหลาย ก็ยังมี, อันเปนสิ่งที่เราบัญญัติการกําจัดมันเสียในทิฏฐธรรมนี้.

มาลุงก๎ยบุตร !
เมื่อทิฏฐิว่า “ตถาคตภายหลังแต่ ตายแล้ ว ย่ อมมีอีก
ก็มีไม่ มีอีกก็มี” ดังนี้ มีอยู, มันจะเปนการประพฤติพรหมจรรยขึ้นมาก็หามิได ;
เมื่อทิฏฐิวา “ตถาคตภายหลังแต่ ตายแล้ ว ย่ อมมีอีกก็หามิได้ ไม่ มีอีกก็หามิได้ ” ดังนี้
มีอยู, มันจะเปนการประพฤติพรหมจรรยขึ้นมาก็หามิไดอยูนั่นเอง. มาลุงก๎ยบุตร !
เมื่อทิฏฐิวา ตถาคตภายหลังแต่ ตายแล้ วย่ อมมีอีกก็มีไม่ มีอีกก็มี หรือวา ตถาคต
ภายหลังแต่ ตายแล้ วย่ อมมีอีกก็หามิได้ ไม่ มีอีกก็หามิได้ ก็ตาม มีอยู ; ชาติก็ยังมี
ชราก็ยังมี มรณะก็ยังมี, โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาส ทั้งหลาย ก็ยังมี,
อันเปนสิ่งที่เราบัญญัติการกําจัดมันเสียในทิฏฐธรรมนี้.
- ม. ม. ๑๓/๑๕๑, ๑๕๐/๑๕๒, ๑๕๑.

ภาคนํา - เรื่องควรทราบกอนเกี่ยวกับจตุราริยสัจ

๘๓

สั จจะและหลักพึงปฏิบัตเิ กีย่ วกับการถึงสั จจะ
(ตามธรรมชาติมนุษยแตละคนมีสิ่งที่เขาเรียกวาความจริง
ที่เขาถือเปนหลักประจําตัว
ของเขาอยูดวยกันทั้งนั้น
แลวแตวาเขาไดทําใหมันเกิดขึ้นในใจของเขาอยางไร
ซึ่งยากที่จะ
เปลี่ยนแปลงได. แตวาความจริงชนิดนี้ยังไมใชความจริงที่เด็ดขาด ยังไมสูงสุด ยังใชเปน
ประโยชนในขั้นสูงสุดไมได. ดังนั้นความจริงนั้น จะตองถูกปรับปรุงใหชัดเจนแจมแจงยิ่งขึน้ ไป
จนกวาจะกลายเปนความจริงที่ใชใหสําเร็จประโยชนไดจริง โดยวิธีที่พระพุทธองคไดตรัสไวอยาง
นาอัศจรรย; กลาวคือไมยึดมั่นถือมั่นความจริงในอันดับแรกนั้น แตหลอเลี้ยงมันไวในลักษณะ
ที่มันจะพิสูจนความเปนของจริงออกมาในตัวการปฏิบัตินั้นเอง.
ในพระพุทธภาษิตที่ทรงแนะนําไวอยางยืดยาวนี้ จําเปนที่จะตองแบงออกเปน ๔
ตอน คือ ลักษณะของความจริง ที่ชาวโลกจะไดมาตามธรรมชาติ ซึ่งยังไมเปนความจริงแท ยัง
จะตองเปลี่ยนไปตามเหตุตามปจจัย นี้ตอนหนึ่ง, การหล่อเลีย้ งความจริงอันนั้นไว้ ใหมีโอกาส
พิสูจนความจริงที่ยิ่งขึ้นไป นี้ตอนหนึ่ง, การแสวงหาความจริง จากบุคคลที่กําลังปฏิบัติความจริง
ที่ตนประสงคจะรูใหแนชัด นี้ตอนหนึ่ง, เมื่อไดความแนชัดมาแลว ตนเองทีป่ ฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์
อันนั้น จนพบความจริงนั้นดวยตนเองโดยประจักษ ไมตองคาดคะเน ไมตองคํานวณ ไมตอง
เชื่อตามผูอื่นอีกตอไป นับวาเปนการเขาถึงหัวใจแหงความจริงในกรณีนั้น เปนตอนสุดทาย.

ตอไปนี้เปนพระพุทธภาษิตที่ตรัสปรารภ
ธรรมชาติ :-)

ความจริงทีเ่ ป็ นไปตามภาษาชาวโลก

ตาม

(ก. ความจริงตามแบบของชาวโลกตามธรรมชาติ)

ภารท๎วาชะ !
เมื่อกอนทานไดถึงความเชื่อ (อยางใดอยางหนึ่งลงไป
แลว) มาบัดนี้ทานกลาวมันวา (เปนเพียง) สิ่งที่ไดยนิ ไดฟง มา. ภารท๎วาชะ !
สิ่งทั้งหานี้ อยางที่เราเห็น ๆ กันอยูในบัดนี้ เปนสิ่งที่มีผลเปน ๒ ฝาย. สิ่งทั้ง
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หานั้น คืออะไรเลา ? คือ ความเชื่อ (วาจริง), ความชอบใจ (วาจริง), เรื่องที่
ฟังตาม ๆ กันมา (วาจริง), ความตริตรึกไปตามเหตุผลทีแ่ วดล้ อม (วาจริง), และ
ข้ อยุตติที่ทนได้ ต่อการเพ่งพินิจด้ วยความเห็นของเขา (วาจริง), ดังนี้. นี่แหละ
คือสิ่งทั้งหาที่เราเห็น ๆ กันอยูในบัดนี้ ซึ่งเปนสิ่งที่มีผลเปน ๒ ฝาย. ภารท๎วาชะ !
สิ่ งทีเ่ ชื่อ กันแลวเปนอยางดีนั่นแหละ ก็มีอยู, แตวาสิ่งนั้นเปนของเปลา เปนของ
ไมจริง เปนของเท็จ อยูก็มี ; แม สิ่ งทีไ่ ม่ เชื่อกันแลวเปนอยางดี ก็มีอยู, แตวา
สิ่งนั้นกลับเปนของจริง ของแท ของไมผิดเปนอยางอื่น อยูก็มี. ภารท๎วาชะ !
สิ่ งที่ชอบใจ กันแลวเปนอยางดีนั่นแหละ ก็มีอยู, แตวาสิ่งนั้นเปนของเปลา เปน
ของไมจริง เปนของเท็จ อยูก็มี ; แม สิ่ งทีไ่ ม่ ชอบใจ กันแลวเปนอยางดี ก็มีอยู,
แตวาสิ่งนัน้ กลับเปนของจริง ของแท ของไมผิดเปนอยางอื่น อยูก ็มี. ภารทวาชะ !
สิ่ งทีไ่ ด้ ฟังตามกันมา แลวเปนอยางดีนั่นแหละ ก็มีอยู, แตวาสิ่งนั้นเปนของเปลา
เปนของไมจริง เปนของเท็จ อยูก ็มี ; แม สิ่ งทีไ่ ม่ ได้ ฟังตามกันมา แลวเปนอยาง
ดี ก็มีอยู, แตวาสิ่งนั้นกลับเปนของจริง ของแท ของไมผดิ เปนอยางอื่น อยูก็มี.
ภารท๎วาชะ ! สิ่ งทีไ่ ด้ ตริตรึก กันมาแลวเปนอยางดีนั่นแหละ ก็มีอยู, แตวาสิ่ง
นั้นกลับเปนของเปลา เปนของไมจริง เปนของเท็จ อยูก็มี ; แม สิ่ งทีไ่ ม่ ได้
ตริตรึก กันมาแลวเปนอยางดี ก็มีอยู, แตวาสิ่งนั้นกลับเปนของจริง ของแท
ของไมผดิ เปนอยางอืน่ อยูก็มี. ภารท๎วาชะ ! สิ่ งที่ได้ เพ่งพินิจ กันมาแลวเปน
อยางดีนั่นแหละ ก็มีอยู, แตวาสิ่งนั้นกลับเปนของเปลา เปนของไมจริง เปน
ของเท็จ อยูก็มี ; แม สิ่ งที่ไม่ ได้ เพ่งพินิจ กันมาแลวเปนอยางดี ก็มีอยู, แตวา
สิ่งนั้นกลับเปนของจริง ของแท ของไมผดิ เปนอยางอื่น อยูก็มี. ภารท๎วาชะ !

วิญญูชนผู้จะตามรักษาไว้ ซึ่งความจริง อย่ าพึงถึงซึ่งการสั นนิษฐานโดย
ส่ วนเดียววา “อยางนี้เทานั้นจริง, อยางอืน่ เปลา” ดังนี้.

ภาคนํา - เรื่องควรทราบกอนเกี่ยวกับจตุราริยสัจ

๘๕

“ ข้ า แต่ พ ระโคดมผู้ เจริ ญ !

การตามรั กษาไว้ ซ่ึ งความจริ ง
(สจฺ จานุรกฺ ขณา)
นั้น มี ได้ ด้วยการกระทําเพี ยงเท่ าไร ? บุคคลจะตามรั กษาไว้ ซึ่งความจริ งนั้นได้ ด้ วยการ
กระทําเพี ยงเท่ าไร ? ข้ าพเจ้ าขอถามพระโคดมผู้เจริ ญถึ ง วิ ธีการตามรั กษาไว้ ซึ่งความจริ ง.”
(ตอไปนี้พระผูมีพระภาคเจา ไดตรัสวิธี การตามรักษาไว้ ซึ่งความจริง ในลักษณะที่ไมใหถือเอาดวยความยึดมั่น
ความที่ตนเชื่อ ตามที่ตนชอบใจ ตามที่ตนไดยินไดฟงมาเปนตน :-)

(ข. วิธีการตามรักษาไว้ ซึ่งความจริง)
ภารท๎วาชะ ! ถาแม ความเชื่อ ของบุรุษมีอยู และเขาก็ ตามรักษาไว้
ซึ่งความจริง กลาวอยูวา “ขาพเจามีความเชื่ออยางนี”้ ดังนี,้ เขาก็ อย่ าเพ่อถึงซึ่ง
การสั นนิษฐานโดยส่ วนเดียว วา “อยางนี้เทานั้นจริง, อยางอื่นเปลา” ดังนีก้ อน.
ภารท๎วาชะ ! ดวยการกระทําเพียงเทานี้แล การตามรักษาไว้ ซึ่งความจริง ย่ อมมี,
บุคคลชื่อวายอมตามรักษาไวซึ่งความจริง ดวยการกระทําเพียงเทานี,้ และเรา
บัญญัติการตามรักษาไวซึ่งความจริง ดวยการกระทําเพียงเทานี้ ; แตวา นั่น
ยังไมเปนการตามรูซึ่งความจริง กอน.
ภารท๎วาชะ ! ถาแม ความชอบใจ ของบุรษุ มีอยู และเขาก็ ตามรักษา
ไว้ ซึ่งความจริง กลาวอยูวา “ขาพเจามีความชอบใจอยางนี”้ ดังนี,้ เ ขาก็ อย่ า
เพ่อถึงซึ่งการสั นนิษฐานโดยส่ วนเดียว วา “อยางนี้เทานั้นจริง, อยางอื่นเปลา”
ดังนี้กอน. ภารท๎วาชะ ! ดวยการกระทําเพียงเทานี้แล การตามรักษาไว้ ซึ่ง
ความจริง ย่ อมมี, บุคคลชื่อวายอมตามรักษาไวซึ่งความจริง ดวยการกระทําเพียง
เทานี้, และเราบัญญัติการตามรักษาไวซึ่งความจริง ดวยการกระทําเพียงเทานี้ ;
แตวา นั่นยังไมเปนการตามรูซึ่งความจริง กอน.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๘๖

ถาแม เรื่องทีฟ
่ ังตาม ๆ กันมาของบุรษุ มีอยู และเขาก็
ตามรักษาไว้ ซึ่งความจริง กลาวอยูวา “ขาพเจามีเรื่องที่ฟงตาม ๆ กันมาอยางนี”้
ดังนี,้ เขาก็ อย่ าเพ่ อถึงซึ่งการสั นนิษฐานโดยส่ วนเดียว วา “อยางนี้เทานั้นจริง,
อยางอื่นเปลา” ดังนีก้ อน. ภารท๎วาชะ ! ดวยการกระทําเพียงเทานี้แล การ
ตามรักษาไว้ ซึ่งความจริง ย่ อมมี, บุคคลชื่อวายอมตามรักษาไวซึ่งความจริง
ดวยการกระทําเพียงเทานี,้ และเราบัญญัตกิ ารตามรักษาไวซึ่งความจริง ดวยการ
กระทําเพียงเทานี้ ; แตวา นั่นยังไมเปนการตามรูซึ่งความจริง กอน.
ภารท๎วาชะ !

ภารท๎วาชะ ! ถาแม ความตริตรึกไปตามเหตุผลทีแ่ วดล้ อม ของบุรุษ
มีอยู และเขาก็ ตามรักษาไว้ ซึ่งความจริง กลาวอยูวา “ขาพเจามีความตริตรึกไป
ตามเหตุผลที่แวดลอมอยางนี”้ ดังนี,้ เขาก็ อย่ าเพ่ อถึงซึ่งการสั นนิษฐานโดย
ส่ วนเดียววา “อยางนี้เทานั้นจริง, อยางอื่นเปลา” ดังนีก้ อน. ภารท๎วาชะ ! ดวย
การกระทําเพียงเทานี้แล การตามรักษาไว้ ซึ่งความจริง ย่ อมมี, บุคคลชือ่ วายอม
ตามรักษาไวซึ่งความจริง ดวยการกระทําเพียงเทานี,้ และเราบัญญัติการตาม
รักษาไวซึ่งความจริง ดวยการกระทําเพียงเทานี้ ; แตวานั่นยังไมเปนการตามรู
ซึ่งความจริง กอน.
ภารท๎วาชะ !
ถาแม ข้ อยุตติที่ทนได้ ต่อการเพ่ งพินิจด้ วยความเห็น
ของบุรษุ มีอยู และเขาก็ตามรักษาไว้ ซึ่งความจริง กลาวอยูวา “ขาพเจามีขอ
ยุตติที่ทนไดตอการเพงพินิจดวยความเห็นอยางนี”้ ดังนี้, เขาก็ อย่ าเพ่อถึงซึ่งการ
สั นนิษฐานโดยส่ วนเดียว วา “อยางนี้เทานั้นจริง. อยางอื่นเปลา” ดังนีก้ อน.
ภารท๎วาชะ ! ดวยการกระทําเพียงเทานี้แล การตามรักษาไว้ ซึ่งความจริง ย่ อม
มี, บุคคลชือ่ วายอมตามรักษาไวซึ่งความจริง ดวยการกระทําเพียงเทานี้, และเรา
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บัญญัติการตามรักษาไวซึ่งความจริง ดวยการกระทําเพียงเทานี้ ; แตวา นั่นยัง
ไมเปนการตามรูซึ่งความจริง กอน.
“ข้ าแต่ พระโคดมผู้เจริ ญ !

การตามรั กษาไว้ ซึ่งความจริ ง ย่ อมมีด้วยการกระทํา
เพียงเท่ านี.้
บุคคลชื่ อว่ าย่ อมตามรั กษาไว้ ซึ่งความจริ ง
ด้ วยการกระทําเพียงเท่ านี.้ อนึ่ง
ข้ าพเจ้ าก็ม่ งุ หวังซึ่ งการตามรั กษาไว้ ซึ่งความจริ ง
ด้ วยการกระทําเพียงเท่ านี.้ ข้ าแต่ พระโคดม
ผู้เจริ ญ ! การตามรู้ ซึ่ งความจริ ง (สจฺจานุโ พโธ) มี ไ ด้ ด้ ว ยการกระทําเพี ยงเท่ าไร ?
บุคคลชื่ อว่ าตามรู้ ซึ่งความจริ ง ด้ วยการกระทําเพียงเท่ าไร ? ข้ าพเจ้ าขอถามพระโคดมผู้เจริ ญถึง
การตามรู้ ความจริ ง”.

(ตอไปนี้พระผูมีพระภาคเจา ไดตรัสวิธี การตามรู้ ซึ่งความจริง ดวยการทรงแนะใหสังเกตธรรมะที่มีอยูที่บุคคล
ผูปฏิบัติธรรมะ เพื่อใหรูจักธรรมะซึ่งเปนตัวความจริงสําหรับจะนํามาใครครวญตอไป :-)

(ค. ลําดับแห่ งความเป็ นไป เพือ่ จะได้ รู้ซึ่งความเป็ นจริง)
ภารท๎วาชะ! ไดยินวา ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไดเขาไปอาศัยอยูใ นบาน
หรือในนิคมแหงใดแหงหนึง่ . คหบดีหรือคหบดีบุตร ไดเขาไปใกลภิกษุนั้นแลว
ใครครวญดูอยูในใจเกี่ยวกับธรรม ๓ ประการ คือธรรมเปนที่ตงั้ แหงโลภะ ธรรม
เปนที่ตั้งแหงโทสะ ธรรมเปนทีต่ ั้งแหงโมหะ ทั้งหลาย (โดยนัยเปนตนวา) “ทานผู
มีอายุผูนี้ จะมีธรรมอันเปนทีต่ ั้งแหงโลภะหรือไมหนอ อันเปนธรรมที่เมื่อ
ครอบงําจิตของทานแลว จะทําใหทานเปนบุคคลที่เมือ่ ไมรูก็กลาววารู เมื่อไมเห็น
ก็กลาววาเห็น หรือวาจะชักชวนผูอื่นในธรรมอันเปนไปเพื่อความทุกข ไมเปน
ประโยชนเกื้อกูล แกสัตวทั้งหลายเหลาอื่นตลอดกาลนาน” ดังนี้ ; เมื่อเขา
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ใครครวญดูอยูใ นใจซึ่งภิกษุนั้น ก็รูวา “ธรรมเปนที่ตั้งแหงโลภะชนิดนั้น มิไดมีแก
ทานผูมีอายุน,ี้ อนึ่ง กายสมาจาร วจีสมาจาร ของทานผูมีอายุผนู ี้ ก็เปนไปใน
ลักษณะแหงสมาจารของบุคคลผูไ มโลภแลว, อนึ่ง ทานผูมีอายุนี้ แสดงซึ่งธรรม
ใด ธรรมนัน้ เปนธรรมที่ลึก เห็นไดยาก รูตามไดยาก เปนธรรมที่รํางับ ประณีต
ไมเปนวิสัยที่จะหยั่งลงงายแหงความตรึก เปนธรรมละเอียดออน รูไดเฉพาะ
บัณฑิตวิสยั , ธรรมนัน้ มิใชธรรมที่คนผูม ีความโลภจะแสดงใหถกู ตองได” ดังนี้.
เมื่อเขาใครครวญดูอยูซึ่งภิกษุนั้น ยอมเล็งเห็นวา เปนผูบริสุทธิจ์ ากธรรมอันเปน
เขาจะพิจารณาใครครวญภิกษุนั้นใหยิ่งขึน้ ไป
ที่ตั้งแหงโลภะ. ตอแตนั้น
ในธรรมทัง้ หลายอันเปนที่ตั้งแหงโทสะ.... ในธรรมทั้งหลายอันเปนที่ตั้งแหง
โมหะ.... (ก็ไดเห็นประจักษในลักษณะอยางเดียวกันกับในกรณีแหงโลภะ ตรงเปนอันเดียว
กันทุกตัวอักษรไปจนถึงคํา วา “เมื่อเขาใครครวญดูอยูซึ่งภิกษุนั้น ยอมเล็งเห็นวา
เปนผูบริสุทธิ์จากธรรมอันเปนทีต่ ั้งแหงโมหะ”.)
ศรัทธา

ลําดับนั้น เขา (๑) ปลูกฝง ศรัทธา ลงไป ในภิกษุนั้น ครั้นมี
สัทธาเกิดแลว (๒) ยอม เข้ าไปหา ครั้นเขาไปหาแลว (๓) ยอม เข้ าไปนั่งใกล้
ครั้นเขาไปนั่งใกลแลว (๔) ยอม เงีย่ โสตลง ครั้นเงี่ยโสตลง (๕) ยอม ฟัง
ซึ่งธรรม ครั้นฟงซึ่งธรรมแลว (๖) ยอม ทรงไว้ ซึ่งธรรม (๗) ยอม ใคร่ ครวญ
ซึ่งเนือ้ ความแห่ งธรรมทั้งหลาย อันตนทรงไวแลว เมื่อใครครวญซึ่งเนื้อความ
แหงธรรมอยู (๘) ธรรมทั้งหลายย่ อมทนต่ อความเพ่ งพินิจ, เมื่อการทนตอการ
เพงพินิจของธรรมมีอยู (๙) ฉันทะย่ อมเกิดขึน้ ผูมฉี ันทะเกิดขึ้นแลว (๑๐) ยอม
มีอุสสาหะ ครั้นมีอุสสาหะแลว (๑๑) ยอม พิจารณาหาความสมดุลย์ แห่ งธรรม
ครั้นมีความสมดุลแหงธรรมแลว (๑๒) ยอม ตั้งตนไว้ ในธรรมนั้น ; เขาผูมี
ตนสงไปแลวอยางนี้อยู ยอม กระทําให้ แจ้ งซึ่งปรมัตถสั จจะ ดวยนามกาย ดวย,

ภาคนํา - เรื่องควรทราบกอนเกี่ยวกับจตุราริยสัจ

๘๙

ยอม แทงตลอดซึ่งธรรมนั้น แลวเห็นอยูดวยปญญา ดวย. ภารท๎วาชะ !
การตามรู้ซึ่งความจริง ย่ อมมี ดวยการกระทําเพียงเทานี,้ บุคคลชือ่ วายอมตามรูซึ่ง
ความจริงดวยการกระทําเพียงเทานี,้ และเราบัญญัติการตามรูซงึ่ ความจริง ดวยการ
กระทําเพียงเทานี้ ; แตวา นั่นยังไมเปนการตามบรรลุถึงซึ่งความจริง กอน.
“ข้ าแต่ พระโคดมผู้เจริ ญ !

การตามรู้ ซึ่งความจริ ง
ย่ อมมีด้วยการกระทําเพียง
เท่ านี.้ บุคคลชื่ อว่ าย่ อมตามรู้ ซึ่งความจริ ง ด้ วยการกระทําเพียงเท่ านี.้
อนึ่ง ข้ าพเจ้ าก็
มุ่งหวังซึ่ งการตามรู้ ซึ่งความจริ ง
ด้ วยการกระทําเพียงเท่ านี.้
ข้ าแต่ พระโคดมผู้เจริ ญ !
การตามบรรลุถงึ ซึ่งความจริง (สจฺจานุปตฺติ) มีได้ ด้ วยการกระทําเพียงเท่ าไร ? บุคคล
ชื่ อว่ าย่ อมตามบรรลุถึงซึ่ งความจริ ง ด้ วยการกระทําเพียงเท่ าไร ?
ข้ าพเจ้ าขอถามพระโคดม
ผู้เจริ ญถึงการตามบรรลุถึงซึ่ งความจริ ง.”
(ต อ ไปนี้ พระผู มี พ ระภาคเจ า ได ต รั ส วิ ธี การตามบรรลุ ถึ ง ซึ่ ง ความจริ ง ด ว ยการประพฤติ
กระทํา ให ม ากซึ่ ง ธรรมทั้ ง หลาย ๑๒ ประการ ดั ง ที่ ก ล า วแล ว ใน ข อ ค.จนกระทั่ ง บรรลุ ถึ ง ซึ่ ง ความจริ ง :-)

(ง. การตามบรรลุถงึ ซึ่งความจริง)
ภารท๎วาชะ ! การเสพคบ การทําให้ เจริญ การกระทําให้ มาก ซึ่ง
ธรรมทั้งหลายเหล่ านั้นแหละ เป็ นการตามบรรลุถงึ ซึ่งความจริง. ภารท๎วาชะ !
การตามบรรลุถงึ ซึ่งความจริง ย่ อมมี ดวยการกระทําเพียงเทานี,้ บุคคลชือ่ วา
ยอมตามบรรลุถึงซึ่งความจริง ดวยการกระทําเพียงเทานี,้ และเราบัญญัติการตาม
บรรลุถึงซึ่งความจริง ดวยการกระทําเพียงเทานี้.
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“ข้ าแต่ พระโคดมผู้เจริ ญ !
การตามบรรลุถึงซึ่ งความจริ ง ย่ อมมี ด้วยการกระทํา
เพี ยงเท่ านี ้. บุคคลชื่ อว่ าย่ อมตามบรรลุถึงซึ่ งความจริ ง ด้ วยการกระทําเพี ยงเท่ านี ้. อนึ่ ง
ข้ าพเจ้ าก็ม่ งุ หวังซึ่ งการตามบรรลุซึ่งความจริ ง ด้ วยการกระทําเพียงเท่ านี.้ ..”
(ตอไปนี้ กาปทิกมาณพนั้น ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาถึง ธรรมที่มอี ุปการะมากแก่ การตามบรรลุถึง
ซึ่งความจริง ดังที่พระองคไดตรัสตอบเปนลําดับไป :-)

(จ. ธรรมเป็ นอุปการะมากแก่การตามบรรลุถงึ ซึ่งความจริง)
ภารท๎วาชะ ! การตั้งตนไว้ ในธรรม (ปธาน) เปนธรรมมีอุปการะ
มากแกการตามบรรลุถึงซึ่งความจริง : ถาบุคคลไมตั้งตนไวในธรรมแลวไซร
เขาก็ไมพึงตามบรรลุถึงซึ่งความจริงได. เพราะเหตุที่เขาตั้งตนไวในธรรม เขาจึง
บรรลุถึงซึ่งความจริง, เพราะเหตุนั้น การตั้งตนไวในธรรม จึงชื่อวาเปน
ธรรมมีอุปการะมากแกการตามบรรลุถึงซึ่งความจริง.
ภารท๎วาชะ ! การพิจารณาหาความสมดุลแห่ งธรรม (ตุลนา) เปน
ธรรมมีอุปการะมากแกการตั้งตนไวในธรรม : ถาบุคคลไมพบความสมดุลแหง
ธรรมนั้นแลวไซร เขาก็ไมพึงตั้งตนไวในธรรม. เพราะเหตุที่เขาพบซึ่งความ
สมดุลแหงธรรม เขาจึงตั้งตนไวในธรรม ; เพราะเหตุนั้น การพิจารณาหา
ความสมดุลแหงธรรม จึงเปนธรรมมีอุปการะมากแกการตั้งตนไวในธรรม.
ภารท๎วาชะ ! อุสสาหะ เปนธรรมมีอุปการะมากแกการพิจารณาหา
ความสมดุลแหงธรรม : ถาบุคคลไมพึงมีอุสสาหะแลวไซร เขาก็ไมพงึ พบซึ่ง
ความสมดุลแหงธรรม. เพราะเหตุที่เขามีอุสสาหะ เขาจึงพบความสมดุลแหง
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ธรรม ; เพราะเหตุนั้น อุสสาหะจึงเปนธรรมมีอปุ การะมากแกการพิจารณา
หาความสมดุลแหงธรรม.
ภารท๎วาชะ ! ฉันทะ เปนธรรมมีอุปการะมากแกอุสสาหะ : ถา
บุคคลไมพงึ ยังฉันทะใหเกิดแลวไซร เขาก็ไมพึงมีอุสสาหะ. เพราะเหตุที่ฉันทะ
เกิดขึ้น เขาจึงมีอุสสาหะ ; เพราะเหตุนั้น ฉันทะจึงเปนธรรมมีอปุ การะมาก
แกอุสสาหะ.
ภารท๎วาชะ ! ความทีธ่ รรมทั้งหลายทนได้ ต่อการเพ่ งพินิจ(ธมฺมนิชฺฌานกฺขนฺต)ิ เปนธรรมมีอุปการะมากแกฉันทะ : ถาธรรมทั้งหลายไมพงึ ทนตอ
การเพงพินิจแลวไซร ฉันทะก็ไมพงึ เกิด. เพราะเหตุที่ธรรมทัง้ หลายทนตอการ
เพงพินิจ ฉันทะจึงเกิด ; เพราะเหตุนั้น ความที่ธรรมทั้งหลายทนตอการเพง
พินิจ จึงเปนธรรมมีอปุ การะมากแกฉันทะ.
ภารท๎วาชะ ! ความเข้ าไปใคร่ ครวญซึ่งอรรถะ (อตฺถุปปริกฺขา) เปน
ธรรมมีอุปการะมากแกความที่ธรรมทั้งหลายทนตอการเพงพินิจ : ถาบุคคล
ไมเขาไปใครครวญซึง่ อรรถะแลวไซร ธรรมทั้งหลายก็ไมพงึ ทนตอการเพงพินิจ.
เพราะเหตุที่บุคคลเขาไปใครครวญซึ่งอรรถะ ธรรมทั้งหลายจึงทนตอการ
เพงพินิจ ; เพราะเหตุนั้น การเขาไปใครครวญซึง่ อรรถะ จึงเปนธรรมมี
อุปการะมากแกความที่ธรรมทั้งหลายทนตอการเพงพินิจ.
ภารท๎วาชะ ! การทรงไว้ ซึ่งธรรม (ธมฺมธารณา) เปนธรรมมีอุปการะ
มากแกความเขาไปใครครวญซึ่งอรรถะ. ถาบุคคลไมทรงไวซึ่งธรรมแลวไซร
เขาก็ไมอาจเขาไปใครครวญซึ่งอรรถะได เพราะเหตุที่เขาทรงธรรมไวได เขาจึง
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เขาไปใครครวญซึ่งอรรถะได. เพราะเหตุนั้น การทรงไวซึ่งธรรม จึงเปนธรรมมี
อุปการะมากแกความเขาไปใครครวญซึ่งอรรถะ.
ภารท๎วาชะ ! การฟังซึ่งธรรม (ธมฺมสฺ สวน) เปนธรรมมีอุปการะ
มากแกการทรงไวซึ่งธรรม. ถาบุคคลไมพงึ ฟงซึ่งธรรมแลวไซร เขาก็ไมพึงทรง
ธรรมไวได เพราะเหตุที่เขาฟงซึ่งธรรม เขาจึงทรงธรรมไวได. เพราะเหตุนั้น
การฟงซึ่งธรรม จึงเปนธรรมมีอปุ การะมากแกการทรงไวซึ่งธรรม.
ภารท๎วาชะ ! การเงีย่ ลงซึ่งโสตะ (โสตาวธาน) เปนธรรมมีอุปการะ
มากแกการฟงซึ่งธรรม. ถาบุคคลไมเงี่ยลงซึ่งโสตะแลวไซร เขาก็ไมพึงฟงซึ่ง
ธรรมได เพราะเหตุที่เขาเงี่ยลงซึ่งโสตะ เขาจึงฟงซึ่งธรรมได. เพราะเหตุนั้น
การเงี่ยลงซึ่งโสตะ จึงเปนธรรมมีอุปการะมากแกการฟงซึ่งธรรม.
ภารท๎วาชะ ! การเข้ าไปนั่งใกล้ (ปยิรุปาสนา) เปนธรรมมีอุปการะ
มากแกการเงี่ยลงซึ่งโสตะ. ถาบุคคลไมพึงเขาไปนัง่ ใกลแลวไซร เขาก็ไมพงึ
เงี่ยลงซึ่งโสตะ เพราะเหตุที่เขาเขาไปนั่งใกล เขาจึงเงี่ยลงซึ่งโสตะได. เพราะ
เหตุนั้น การเขาไปนั่งใกล จึงเปนธรรมมีอปุ การะมากแกการเงี่ยลงซึ่งโสตะ.
ภารท๎วาชะ ! การเข้ าไปหา (อุปสงฺกมน) เปนธรรมมีอุปการะมาก
แกการเขาไปนั่งใกล. ถาบุคคลไมเขาไปหาแลวไซร เขาก็ไมพึงเขาไปนั่งใกลได
เพราะเหตุที่เขาเขาไปหา เขาจึงเขาไปนั่งใกลได. เพราะเหตุนั้น การเขาไปหา
จึงเปนธรรมมีอปุ การะมากแกการเขาไปนั่งใกล.
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ภารท๎วาชะ ! สั ทธา เปนธรรมมีอุปการะมากแกการเขาไปหา. ถา
สัทธาไมพงึ เกิดแลวไซร เขาก็จะไมเขาไปหา เพราะเหตุที่สัทธาเกิดขึ้น เขาจึง
เขาไปหา. เพราะเหตุนั้น สัทธาจึงเปนธรรมมีอุปการะมากแกการไปหา.
- ม. ม. ๑๓/๖๐๑-๖๐๘/๖๕๕-๖๕๙.

(ขอผูศึกษาพึงสังเกตวา
สิ่งที่เรียกวาความจริงในสูตรนี้
หมายถึงความจริงทั่วไป
ไมมุงหมายเฉพาะจตุราริยสัจ แตอาจจะใชกับความจริงอันมีชื่อวาจตุราริยสัจได โดยประการ
ทั้งปวง จึงไดนํามากลาวไวในหนังสือเลมนี้.)

การรู้ อริยสั จเป็ นของไม่ เหลือวิสัย
พระอริยบุคคล จึงมีปริมาณมาก
วัจฉะ !

ภิกษุผู้สาวกของเรา บรรลุเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ

อันไม่ มีอาสวะ เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ไดกระทําใหแจงแลว
ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรมนี้ มีอยู่ไม่ ใช่ ร้อยเดียว ไมใชสองรอย ไมใช
สามรอย ไมใชสี่รอย ไมใชหารอย มีอยูมากกวามาก โดยแท.
วัจฉะ !

ภิกษุณผี ู้สาวิกาของเรา บรรลุเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ

อันไม่ มีอาสวะ เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ไดกระทําใหแจงแลว
ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรมนี้ มีอยู่ไม่ ใช่ ร้อยเดียว ไมใชสองรอย ไมใช
สามรอย ไมใชสี่รอย ไมใชหารอย มีอยูมากกวามาก โดยแท.
วัจฉะ !
อุบาสก ผู้สาวกของเรา พวกเปนคฤหัสถนุงขาว อยูประพฤติ
กับผูประพฤติพรหมจรรย, เปน โอปปาติกสั ตว์ (พระอนาคามี) มีปกติปรินิพพาน
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ในภพที่ไปเกิดนั้น ไมเวียนกลับจากภพนั้นเปนธรรมดา, เพราะความสิ้นไปแหง
สัญโญชนมีสวนในเบื้องต่ําหาอยาง ก็ มีอยู่ไม่ ใช่ ร้อยเดียว ฯลฯ ไมใชหา
รอยมีอยูม ากกวามาก โดยแท.
วัจฉะ !
อุบาสก ผู้สาวกของเรา พวกเปนคฤหัสถนุงขาว ยังบริโภค
กาม เปนผู ทําตามคําสอน เปนผู สนองโอวาท มีความสงสั ยอันข้ ามได้ แล้ ว
ไมตองกลาวดวยความสงสัยวา นี่อะไร ๆ เปนผูปราศจากความครั่นคราม ไมใชผู
ตองเชือ่ ตามคําของผูอนื่ อยูประพฤติพรหมจรรยในศาสนาของพระศาสดา ก็ มีอยู่
ไม่ ใช่ ร้อยเดียว ฯลฯ ไมใชหารอย มีอยูมากกวามาก โดยแท.

อุบาสิ กา ผู้สาวิกาของเรา พวกเปนหญิงคฤหัสถนุงขาว อยู
วัจฉะ !
ประพฤติกับผูประพฤติพรหมจรรย เปน โอปปาติกสั ตว์ (พระอนาคามี) มีปกติ
ปรินิพพานในภพที่ไปเกิดนั้น ไมเวียนกลับจากภพนั้นเปนธรรมดา, เพราะ
ความสิ้นไปแหงสัญโญชนมีสวนในเบื้องต่าํ หาอยาง ก็ มีอยู่ไม่ ใช่ ร้อยเดียว ฯลฯ
ไมใชหารอย มีอยูโดยมากกวามากเปนแท.
อุบาสิ กา ผู้สาวิกาของเรา พวกเปนหญิงคฤหัสถนุงขาว ยัง
วัจฉะ !
บริโภคกาม เปนผู ทําตามคําสอน เปนผู สนองโอวาท มีความสงสั ยอันข้ าม
ได้ แล้ ว ไมตองกลาวดวยความสงสัยวา นี่อะไร ๆ เปนปราศจากความครั่นคราม
ไมตองเชื่อตามคําของผูอื่น อยูประพฤติพรหมจรรยในศาสนาของพระศาสดา ก็
มีอยู่ไม่ ใช่ ร้อยเดียว ฯลฯ ไมใชหารอย มีอยูโดยมากกวามากเปนแท.
- ม. ม. ๑๓/๒๕๑-๒๕๓/๒๕๕-๒๕๖.
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คุณค่ าของอริยสั จ
อริยสั จสี่ เป็ นเอกังสิ กธรรมทีท่ รงแสดง
(หลังจากที่ทรงปฏิเสธการแสดงอันตคาหิกทิฏฐิ สิบในฐานะที่เปนอเนกังสิกธรรมตอพระองคแลว, ไดทรงแสดง
เอกังสิ กธรรม ในธรรมวินัยของพระองค์ ดังตอไปนี้ :-)

โปฎฐปาทะ !
อยางไรเลา ?

ธรรมที่เราแสดง บัญญัติ วาเปนเอกังสิกะนั้น เปน

โปฏฐปาทะ !
ธรรมทีเ่ ราแสดง บัญญัติ ว่ าเป็ นเอกังสิ กะนั้น คือ
ขอที่วา “นี้ เป็ นทุกข์ ” ดังนี้บาง ; .... “นี้ เป็ นเหตุให้ เกิดทุกข์ ” ดังนี้บา ง ; ....
“ นี ้ เป็ นความดับไม่ เหลือแห่ งทุกข์ ” ดังนี้บาง ;
.... “นี ้ เป็ นข้ อปฏิบัติให้ ถง
ึ
ความดับไม่ เหลือแห่ งทุกข์ ” ดังนี้บาง.
เพราะเหตุไรเลาเราจึงแสดงบัญญติธรรมเหลานั้น วา
โปฏฐปาทะ !
เป น เอกั ง สิ ก ธรรม (ธรรมที่ ค วรแสดงบั ญ ญั ติ โ ดยส ว นเดี ย ว) ? โปฏฐปาทะ ! ข อ นี้
เพราะวาธรรมเหลานั้น ประกอบดวยอรรถะ ประกอบดวยธรรมะ เปนเบื้อง
ตนแหงพรหมจรรย เปนไปเพื่อความหนาย เปนไปเพื่อความคลายกําหนัด
เปนไปเพื่อความดับ เปนไปเพื่อความสงบรํางับ เปนไปเพื่อความรูยิ่ง เปนไป
เพื่อความรูพรอม เปนไปเพื่อนิพพาน ; เพราะเหตุนั้น ธรรมเหลานั้น เรา
จึงแสดง บัญญัติ วาเปนเอกังสิกธรรม.
- สี. ที. ๙/๒๓๖/๒๙๘.
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ทําทีส่ ุ ดทุกข์ โดยไม่ รู้ อริยสั จนั้นเป็ นไปไม่ ได้
ภิกษุ ท. !
ผู้ใด พึงกล่ าวอย่ างนีว้ ่ า “ ข้าพเจ้ า ไม่ ร้ ูเฉพาะตาม
เป็ นจริ ง ซึ่งอริ ยสัจคือทุกข์ ซึ่งอริ ยสัจคือเหตุให้ เกิดขึน้ แห่ งทุกข์ ซึ่งอริ ยสัจคือ
ความดับไม่ เหลือแห่ งทุกข์ ซึ่งอริยสัจคือทางดําเนินให้ ถงึ ความดับไม่ เหลือแห่ งทุกข์
แล้ วข้ าพเจ้ าก็จักกระทําที่สุดแห่ งทุกข์ โดยชอบได้ ” ดังนี้ : ข้ อนีไ้ ม่ เป็ นฐานะทีจ่ ะ
มีได้ . ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนผูใดจะพึงกลาวอยางนี้วา “ข้าพเจ้ าจักทําห่ อด้ วย
ใบแห่ งไม้ สีเสี ยด หรื อใบแห่ งไม้ สรละ หรื อใบแห่ งไม้ มะขามป้ อม แล้ วจักใส่ นา้ํ หรื อนํา้ ตก
จากต้ นตาล แล้ วนําไปได้ ” ดังนี้ : ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได ; ภิกษุ ท. ! ฉันใด
ก็ฉันนั้น ที่ผูใดจะพึงกลาวอยางนี้วา “ข้าพเจ้ าไม่ ร้ ู เฉพาะตามเป็ นจริ ง ซึ่ งอริ ยสัจคือ
ทุกข์ ซึ่ งอริ ยสัจคือเหตุให้ เกิดขึน้ แห่ งทุกข์ ซึ่ งอริ ยสัจคือความดับไม่ เหลือแห่ งทุกข์ ซึ่ ง
อริ ยสัจคือทางดําเนินให้ ถึงความดับไม่ เหลือแห่ งทุกข์ แล้ วข้ าพเจ้ าก็จักกระทําที่ สุดแห่ งทุกข์
โดยชอบได้ ” ดังนี้ : ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได.

ภิกษุ ท. !

สวนผูใดแลพึงกลาวอยางนี้วา

“ ข้ าพเจ้ ารู้ เฉพาะตามเป็ นจริ ง

ซึ่ งอริ ยสัจคือทุกข์ ซึ่ งอริ ยสัจคือเหตุให้ เกิดขึน้ แห่ งทุกข์ ซึ่ งอริ ยสัจคือความดับไม่ เหลือแห่ ง
ทุกข์ ซึ่ งอริ ยสัจคือทางดําเนินให้ ถึงความดับไม่ เหลือแห่ งทุกข์ แล้ วข้ าพเจ้ าก็จักกระทําที่ สุด
แห่ งทุกข์ โดยชอบได้ ” ดังนี้ : ขอนี้เปนฐานะที่มีได. ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนผูใด
จะพึงกลาวอยางนี้วา “ข้ าพเจ้ าจั ก ทําห่ อด้ วยใบบัว หรื อใบปลาสะ หรื อใบยางซาย
แล้ วจั ก ใส่ นา้ํ หรื อนํา้ ตกจากต้ นตาล แล้ วนําไปได้ ” ดังนี้ : ขอนี้เปนฐานะที่จะมี ได ;
ภิกษุ ท. ! ฉันใดก็ฉันนั้น ที่ผูใดจะพึงกลาวอยางนี้วา “ข้ าพเจ้ ารู้ เฉพาะตามเป็ นจริ ง
ซึ่ งอริ ยสั จคื อทุกข์ ซึ่ งอริ ยสั จคื อเหตุให้ เกิ ดขึน้ แห่ งทุกข์ ซึ่ งอริ ยสั จคื อความดับไม่ เหลือแห่ ง
ทุกข์ ซึ่ งอริ ยสั จคื อทางดําเนิ นให้ ถึงความดับไม่ เหลือแห่ งทุกข์ แล้ วข้ าพเจ้ าก็จักกระทําที่ สุด
แห่ งทุกข์ โดยชอบได้ ” ดังนี้ : ขอนี้เปนฐานะที่มีได.
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เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ เธอพึงประกอบโยคกรรมอัน

เป็ นเครื่องกระทําให้ รู้ ว่า “ทุกข เปนอยางนี้, เหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข เปนอยางนี้,
ความดับไมเหลือแหงทุกข เปนอยางนี้, ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหง
ทุกข เปนอยางนี้.” ดังนี้.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๔๙/๑๗๑๔-๑๗๑๕.

สั ตว์ ต้องเวียนว่ ายเพราะไม่ เห็นอริยสั จ
ภิ ก ษุ ท. ! เปรี ย บเหมื อ นท อ นไม อั น บุ ค คลซั ด ขึ้ น ไปสู อ ากาศ บาง
คราวตกเอาโคนลง บางคราวตกเอาตอนกลางลง บางคราวตกเอาปลายลง,
ขอนี้ฉันใด ; ภิกษุ ท. ! สั ตว์ ที่มีอวิชชาเป็ นเครื่องกั้น มีตัณหาเป็ นเครื่องผูก
แล่ นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสั งสารวัฏ ก็ทํานองเดียวกัน บางคราวแลนไปจาก
โลกนี้สูโลกอื่น บางคราวแลนจากโลกอื่นสูโลกนี้. ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ขอนั้น เพราะความที่เขาเป็ นผู้ไม่ เห็นซึ่งอริยสั จทั้งสี่ . อริยสัจสี่
อยางไรเลา ? สี่อยางคือ อริยสัจคือทุกข อริยสัจคือเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข
อริยสัจคือความดับไมเหลือแหงทุกข อริยสัจคือทางดําเนินใหถึงความดับไม
เหลือแหงทุกข.
ภิ ก ษุ ท. ! เพราะเหตุ นั้ น ในเรื่อ งนี้ เธอพึง ประกอบโยคกรรมอัน
เป็ นเครื่องกระทําให้ รู้ ว่า “ทุกข เปนอยางนี้, เหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข เปนอยางนี้,
ความดับไมเหลือแหงทุกข เปนอยางนี้, ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหง
ทุกข เปนอยางนี้.” ดังนี้.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๕๐/๑๗๑๖.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๙๘

การรู้ อริยสั จ
รีบด่ วนกว่ าการดับไฟทีก่ าํ ลังไหม้ อยู่บนศีรษะ
ภิกษุ ท. ! เมื่อไฟลุกโพลงๆอยูที่เสื้อผาก็ดีที่ศีรษะก็ดี
ควรจะทําอยางไร ?
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ ูเจริ ญ !

บุคคลนั้น

เมื่อไฟลุกโพลง ๆ อยู่ที่เสื ้อผ้ าก็ดีที่ศีรษะก็ดี,

ดับเสี ยซึ่ งไฟ ที่ เสื ้อผ้ าก็ดี ที่ ศีรษะก็ดี

เพื่ อจะ

สิ่ งที่ บุคคลนั้นพึ งกระทําโดยยิ่งก็คือ ฉั นทะ วายามะ

อุสสาหะ อุสโสฬ๎หี อัปปฏิวานี สติ และสัมปชัญญะ (เพื่อจะดับไฟนั้นเสี ย).”

ภิ ก ษุ ท. !

(

แม ก ระนั้ น ก็ ดี ) วิ ญ ู ช นจะไม ใ ส ใ จ จะไม เ อาใจใส กั บ

เสื้อผาก็ดีศีรษะก็ดีที่ไฟกําลังลุกโพลงอยู ; แตจะรูสึกวา สิ่ งที่ควรกระทําโดยยิง่
ก็คือฉันทะ วายามะ อุสสาหะ อุสโสฬ๎หี (ขะมักเขมน) อัปปฏิวานี (ไมถอยหลัง)
สติ และสัมปชัญญะ เพื่อรู้ เฉพาะตามเป็ นจริ ง ซึ่ งอริ ยสั จทั้งสี่ ที่ตนยังไม่ ร้ ู

เฉพาะ. อริยสัจสี่ อยางไรเลา ? สี่อยางคือ อริยสัจคือทุกข อริยสัจคือเหตุให
เกิดขึ้นแหงทุกข อริยสัจคือความดับไมเหลือแหงทุกข อริยสัจคือทางดําเนินให
ถึงความดับไมเหลือแหงทุกข.
ภิกษุ ท. ! เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ เธอพึงประกอบโยคกรรมอัน
เป็ นเครื่องกระทําให้ รู้ว่า “ทุกขเปนอยางนี,้ เหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข เปนอยางนี,้
ความดับไมเหลือแหงทุกข เปนอยางนี้, ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหง
ทุกข เปนอยางนี”้ ดังนี.้
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๕๐/๑๗๑๗.

ภาคนํา - เรื่องควรทราบกอนเกี่ยวกับจตุราริยสัจ

๙๙

การรู้ อริยสั จควรแลกเอา
แม้ ด้วยการถูกแทงด้ วยหอกวันละ ๓๐๐ ครั้ง ๑๐๐ ปี
ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนบุรุษผูม อี ายุรอยป พึงกลาวกะบุรุษผูมชี ีวิต
รอยป อยางนี้วา “เอาไหมล่ ะ ท่ านบุรุษผู้เจริ ญ ! เขาจักแทงท่ านด้ วยหอกร้ อย
เล่ มตลอดเวลาเช้ า ร้ อยเล่ มตลอดเวลาเที่ ยง ร้ อยเล่ มตลอดเวลาเย็น. ท่ านบุรุษผู้เจริ ญ ! เมื่อเขาแทงท่ านอยู่ด้วยหอกสามร้ อยเล่ มทุกวัน ๆ จนมีอายุร้อยปี มีชีวิต
อยู่ร้อยปี ; โดยล่ วงไปแห่ งร้ อยปี แล้ ว ท่ านจักรู้ เฉพาะซึ่ งอริ ยสัจทั้งสี่ ที่ท่านยังไม่ ร้ ู
เฉพาะแล้ ว” ดังนี้.
ภิกษุ ท. ! กุลบุ ตรผู้ ร้ ู ซึ่งประโยชน์ ควรจะตกลง. ขอนั้นเพราะ
เหตุไรเลา ? ภิกษุ ท. ! เพราะเหตุวา สังสารวัฏนี้มีเบื้องตนและที่สุดอันบุคคล
ไปตามอยูรูไมไดแลว ดังนั้นเบื้องตนและที่สุดแหงการประหารดวยหอกดวย
ดาบด ว ยหลาวด ว ยขวาน ก็ จ ะไม ป รากฏ , นี้ ฉั น ใด ; ภิ ก ษุ ท. ! ข อ นี้ ก็ เ ป น
ฉันนั้น : เรากลาวการรูเฉพาะซึ่ง อริยสัจทั้ง สี่ วาเปนไปกับดวยทุกขกับดวย
โทมนัสก็หามิได ; แต เรากล่ าวการรู้ เฉพาะซึ่ งอริยสั จทั้งสี่ ว่ าเป็ นไปกับด้ วยสุ ข
กับ ด้ ว ยโสมนั ส ที เ ดีย ว. อริ ย สั จ สี่ อย า งไรเล า ? สี่ อ ย า งคื อ อริ ย สั จ คื อ ทุ ก ข
อริยสัจคือเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข อริยสัจคือความดับไมเหลือแหงทุกข อริยสัจ
คือทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข.
ภิกษุ ท. ! เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ เธอพึงประกอบโยคกรรมอัน
เป็ นเครื่องกระทําให้ รู้ว่า “ทุกข เปนอยางนี,้ เหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข เปนอยางนี,้
ความดับไมเหลือแหงทุกข เปนอยางนี้, ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข เปนอยางนี้” ดังนี.้
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๕๑/๑๗๑๘.

๑๐๐

อริยสัจจากพระโอษฐ

เมือ่ ยังไม่ รู้ อริยสั จ
ก็ไม่ สามารถลงหลักแห่ งความรู้ ของตน
ภิกษุ ท. ! สมณพราหมณบางพวก ไมรูชัดตามที่เปนจริงวา “นี้
คือทุกข, นี้ คือเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข, นี้ คือความดับไมเหลือแหงทุกข, นี้
คือทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข” ดังนี้ ; เขายอมมองสีหนาของ
สมณพราหมณอื่น เพื่อใหรูวา “ทานผูเจริญนี้ เมื่อรูก็รูจริงหรือ, เมื่อเห็นก็เห็น
จริงหรือ” ดังนี้. เปรียบเหมือนปุยนุนหรือปุยฝาย เปนของเบา ลมพาไปได,
เมื่อวางอยูบ นพื้นที่อนั เสมอ ลมทิศตะวันออกก็พัดพามันไปทางทิศตะวันตก, ลม
ทิศตะวันตกก็พัดพามันไปทางทิศตะวันออก, ลมทิศเหนือก็พัดพามันไปทิศใต,
ลมทิศใตกพ็ ัดพามันไปทางทิศเหนือ. ขอนั้นเพราะเหตุไร ? ภิกษุ ท. ! เพราะ
ปุยฝายนั้นเปนของเบา ; ภิกษุ ท. ! ฉันใดก็ฉันนั้น ที่สมณพราหมณบางพวก
ไมรชู ดั ตามที่เปนจริงวา “นี้ คือทุกข, นี้ คือเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข, นี้ คือความ
ดับไมเหลือแหงทุกข, นี้ คือทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข” ดังนี้ ;
เขายอม มองสี หน้ าของสมณพราหมณ์ อนื่ เพื่อใหรูวา “ทานผูเจริญนี้ เมื่อรูก็รู
จริงหรือ, เมื่อเห็นก็เห็นจริงหรือ” ดังนี้. ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา ? ภิกษุ ท. !
ขอนั้น เพราะความที่เขาเป็ นผู้ไม่ เห็นซึ่งอริยสั จทั้งสี่ .
ภิ ก ษุ ท. ! ส ว นสมณพราหมณ บ างพวก รู ชั ด ตามเป น จริ ง ว า “นี้
คือทุกข, นี้คือเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข, นี้คือความดับไมเหลือแหงทุกข, นี้คือ
ทางดําเนินใหถึงซึ่งความดับไมเหลือแหงทุกข” ดังนี้ ; เขายอมไมมองสีหนาของ
สมณพราหมณอื่น เพื่อใหรูวา “ทานผูเจริญนี้ เมื่อรูก็รูจริงหรือ, เมื่อเห็นก็เห็น
จริงหรือ” ดังนี้. เปรียบเหมือนเสาเหล็กหรือเสาอินทขีล มีรากลึก เขาฝงไว

ภาคนํา - เรื่องควรทราบกอนเกี่ยวกับจตุราริยสัจ

๑๐๑

ดีแลว ไมหวั่นไหว ไมสั่นคลอน, แมพายุฝนอยางแรงพัดมาจากทิศตะวันออก....
จากทิศตะวันตก ... จากทิศเหนือ ... จากทิศใต, ก็ไมสั่นคลอน ไมสั่นสะเทือน
ไมหวั่นไหว. เพราะเหตุไรเลา ? เพราะมีรากลึก เพราะฝงไวดี, นี้ฉันใด ;
ภิกษุ ท. ! ขอนี้ก็ฉันนั้น ที่สมณพราหมณบางพวก รูชัดตามเปนจริงวา “นี้
คือทุกข, นี้คือเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข, นี้คือความดับไมเหลือแหงทุกข, นี้คือ
ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข” ดังนี้ ; เขายอม ไม่ มองสี หน้ าของ
สมณพราหมณ์ อนื่ เพื่อใหรูวา “ทานผูเจริญนี้ เมื่อรูก็รูจริงหรือ, เมื่อเห็นก็เห็น
จริงหรือ” ดังนี้. ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ขอนั้น เพราะความที่
เขาเป็ นผู้เห็นซึ่งอริยสั จทั้งสี่ ด้วยดีแล้ ว. อริยสัจสี่ อยางไรเลา ? สี่อยางคือ
อริยสัจคือทุกข อริยสัจคือเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข อริยสัจคือความดับไมเหลือ
แหงทุกข อริยสัจคือทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข.
ภิกษุ ท. ! เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ เธอพึงประกอบโยคกรรมอัน
เป็ นเครื่องกระทําให้ รู้ว่า “ทุกขเปนอยางนี,้ เหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข เปนอยางนี,้
ความดับไมเหลือแหงทุกข เปนอยางนี้, ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือ
แหงทุกข เปนอยางนี้” ดังนี้.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๕๔/๑๗๒๒-๑๗๒๓.

สั ตว์ จาํ พวกวินิบาตกับการเห็นจตุราริยสั จ
ภิกษุ ท. !
เปรียบเหมือนบุรุษทิ้งแอก (ไมไผ ?) ซึ่งมีรูอยูเพียง
รูเดียว ลงไปในมหาสมุทร. ในมหาสมุทรนั้น มีเตาตาบอดตัวหนึ่ง ลวงไป
รอยป ๆ จะผุดขึ้นมาครั้งหนึ่ง ๆ. ภิกษุ ท. ! เธอจะสําคัญความขอนี้วาอยางไร :

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๐๒

จะเปนไปไดไหม ที่เตาตาบอดตัวนั้น ลวงไปรอยป ๆ จึงผุดขึน้ มาครั้งหนึ่ง ๆ
จะพึงยื่นคอเขาไปในรูซึ่งมีอยูเพียงรูเดียวในแอกนั้น ?
“ข้ า แต่ พระองค์ ผู้ เ จริ ญ !

ข้ อ นั้ น จะเป็ นไปได้ บ้ าง ก็ ต่ อเมื่ อ ล่ วงกาลนานยาว

ในบางคราว”.

ขอที่ เต่ าตาบอด ตัวนั้น ตอ ล่ วงไปร้ อยปี ๆ จึงผุดขึน้ มา
สั กครั้งหนึ่ง ๆ จะพึง ยืน่ คอเข้ าไปในรู ซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียวในแอกนั้น ยังจะ
ภิกษุ ท. !

เร็วเสี ยกว่ าการที่คนพาลซึ่งเข้ าถึงการเกิดเป็ นวินิบาตแล้ ว จักได้ ความเป็ น
มนุษย์ ส◌ักครั้งหนึ่ง. ขอนั้นเพราะเหตุอะไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ขอนั้นเพราะเหตุ

วา
ในหมูสัตวจําพวกวินิบาตนั้น ไมมีธมั มจริยา ไมมีสมจริยา ไมมีกุสลกิริยา ไมมี
บุญญกิริยา, มีแตการเคี้ยวกินซึ่งกันและกัน. ภิกษุ ท. ! การที่ สั ตว์ มีกาํ ลังมาก
กว่ าเคีย้ วกินสั ตว์ ทมี่ ีกาํ ลังน้ อยกว่ า ยอม เป็ นไป เปนธรรมดา ในหมู่สัตว์
จําพวกวินิบาตนั้น. ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ขอนัน้ เพราะความ
ที่ไม่ เห็นอริยสั จทั้งสี่ . อริยสัจสี่ อยางไรเลา ? สี่อยางคือ อริยสัจคือทุกข
อริยสัจคือเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข
อริยสัจคือความดับไมเหลือแหงทุกข
อริยสัจคือทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข.

ภิกษุ ท. !
เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ เธอพึงประกอบโยคกรรมอัน
เป็ นเครื่องกระทําให้ รู้ว่า “ทุกข เปนอยางนี,้ เหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข เปนอยางนี,้
ความดับไมเหลือแหงทุกขเปนอยางนี้, ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหง
ทุกข เปนอยางนี”้ ดังนี.้
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๖๘/๑๗๔๓.
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การรู้ อริยสั จทําให้ มตี าครบสองตา
ภิกษุ ท. !
บุคคล ๓ จําพวกนี้ มีอยู หาไดอยู ในโลก. สาม
จําพวกอยางไรเลา ? สามจําพวกคือ คนตาบอด (อนฺโธ) คนมีตาขางเดียว
(เอกจกฺขุ) คนมีตาสองขาง (ทฺวิจกฺขุ).
ภิกษุ ท. !
คนตาบอด เปนอยางไรเลา ? คือคนบางคนในโลกนี้
ไมมีตาที่เปนเหตุใหไดโภคทรัพยที่ยังไมได หรือทําโภคทรัพยที่ไดแลวใหทวีมาก
ขึ้น นี้อยางหนึ่ง ; และไมมีตาที่เปนเหตุใหรูธรรมที่เปนกุศลอกุศล - ธรรมมี
โทษไมมีโทษ - ธรรมเลวและธรรมประณีต - ธรรมฝายดําและธรรมฝายขาว
นี้อีกอยางหนึ่ง. ภิกษุ ท. ! นี้แล คนตาบอด (ทั้งสองขาง).
ภิกษุ ท. !
คนมีตาข้ างเดียว เปนอยางไรเลา ? คือคนบางคนใน
โลกนี้ มีตาที่เปนเหตุใหไดโภคทรัพยทยี่ ังไมได หรือทําโภคทรัพยที่ไดแลว
ใหทวีมากขึ้น ; แตไมมีตาที่เปนเหตุใหรูธรรมที่เปนกุศลอกุศล - ธรรมมี
โทษไมมีโทษ - ธรรมเลวและธรรมประณีต - ธรรมฝายดําและธรรมฝายขาว.
ภิกษุ ท. ! นี้แล คนมีตาขางเดียว.
ภิ ก ษุ ท. !

คนมี ต าสองข้ า ง เป น อย า งไรเล า ? คื อ คนบางคน

ในโลกนี้ มีตาที่เป็ นเหตุให้ ได้ โภคทรัพย์ ที่ยงั ไม่ ได้ หรือ ทําโภคทรัพย์ ที่ได้

แล้ วให้ ทวีมากขึน้ นี้อยางหนึ่ง ; และ มีตาที่เป็ นเหตุให้ รู้ ธรรม ที่เปนกุศลอกุศล
- ธรรมมีโทษไมมีโทษ - ธรรมเลวและธรรมประณีต - ธรรมฝายดําและธรรม
ฝายขาว นี้อีกอยางหนึ่ง. ภิกษุ ท. ! นี้แล คนมีตาสองขาง. ...

อริยสัจจากพระโอษฐ
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ภิกษุ ท. !
ภิกษุมีตาสมบูรณ์ (จกฺขุมา) เปนอยางไรเลา ? คือภิกษุ
ในกรณีนี้ ยอม รู้ ชัดตามเป็ นจริงว่ า “นี้ ความทุกข์ , นี้ เหตุให้ เกิดทุกข์ ,

นี้ ความดับไม่ เหลือแห่ งทุกข์ , นี้ ทางดําเนินให้ ถึงความดับไม่ เหลือ
แห่ งทุกข์ ” ดังนี้. ภิกษุ ท. ! นี้แล ภิกษุมีตาสมบูรณ.
- ติก. อํ. ๒๐/๑๖๒, ๑๔๗/๔๖๘, ๔๕๙.

การสิ้นอาสวะมีได้ เพราะการรู้ อริยสั จ
ภิกษุ ท. !
เรากล่ าวความสิ้นไปแห่ งอาสวะทั้งหลาย ว่ ามีได้ สําหรับ
ผู้รู้อยู่ผู้เห็นอยู่เท่ านั้น, หาไดกลาววา มีไดสําหรับผูไมรูอยูผ ูไมเห็นอยู ไม.
ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้ สําหรับผูรูอยูผูเห็นอยู ซึ่งอะไรเลา ? ผูรูอยูผูเห็นอยูซ ึ่ง
สัจจะวา “ทุกข เปนอยางนี,้ เหตุเกิดขึ้นแหงทุกข เปนอยางนี,้ ความดับ
ไมเหลือแหงทุกขเปนอยางนี,้ ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข เปน
อยางนี”้ , ดังนี้.
ภิกษุ ท. ! เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ เธอพึงประกอบโยคกรรมอัน
เป็ นเครื่องทําให้ รู้ว่า “ทุกข เปนอยางนี,้ เหตุเกิดขึ้นแหงทุกข เปนอยางนี,้
ความดับไมเหลือแหงทุกข เปนอยางนี้, ทางดําเนินใหถึงความไมเหลือแหงทุกข
เปนอยางนี”้ , ดังนี้.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๔๔/๑๗๐๕.

เหตุทที่ าํ ให้ สัจจะเหล่ านีไ้ ด้ นามว่ า “อริยะ”
ภิกษุ ท. !

ความจริงอันประเสริฐเหลานี้ มีอยู ๔ อยาง. สี่ อยาง

ภาคนํา - เรื่องควรทราบกอนเกี่ยวกับจตุราริยสัจ
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เหลาไหนเลา ? สี่อยาง คือ ความจริงอันประเสริฐเรื่องทุกข ความจริงอัน
ประเสริฐเรื่องเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข ความจริงอันประเสริฐเรื่องความดับไมเหลือ
แหงทุกข ความจริงอันประเสริฐเรื่องทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข.
ภิ ก ษุ ท. ! ความจริ ง อัน ประเสริ ฐ ๔ อย่ า ง เหล า นี้ แ ล เป น ตถา
คือมีความเปนอยางนั้น, เปน อวิตถา คือไมผดิ ไปจากความเปนอยางนั้น, เปน

อนัญญถา คือไมเปนไปโดยประการอื่นจากความเปนอยางนั้น ; เพราะเหตุนั้น
เรา จึงกล่ าวสั จจะเหล◌่านั้นว่ าเป็ น “อริยะ (อันประเสริฐ)” ดังนี้.
ภิกษุ ท. !

เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ เธอพึงประกอบโยคกรรมอัน

เป็ นเครื่องกระทําให้ รู้ว่า “ทุกข เปนอยางนี,้ เหตุเกิดขึ้นแหงทุกข เปนอยางนี,้
ความดับไมเหลือแหงทุกข เปนอยางนี,้ ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข
เปนอยางนี”้ , ดังนี้.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๔๕/๑๗๐๗.

เหตุทที่ าํ ให้ สัจจะเหล่านีไ้ ด้ นามว่ า “อริยะ”
(อีกนัยหนึ่ง)
ภิกษุ ท. !

ความจริงอันประเสริฐ ๔ อยางเหลานี้ มีอยู. สี่อยาง

เหลาไหนเลา ? สี่อยางคือ ความจริงอันประเสริฐเรื่องทุกข ความจริงอันประเสริฐ
เรื่องเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข ความจริงอันประเสริฐเรื่องความดับไมเหลือแหงทุกข
ความจริงอันประเสริฐเรื่องทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข.

อริยสัจจากพระโอษฐ
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ผู้กล่ าวสั จจะเหล่ านั้นคือตถาคตผู้เป็ นอริยะ ในโลก พรอมทั้งเทวโลก
มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ พรอมทั้งเทวดา
และมนุษย ; เพราะเหตุนั้น เรา จึงกล่ าวสั จจะเหล่ านั้น ว่ าเป็ น “อริยะ” ดังนี้.
เพราะเหตุนั้น
ในเรื่องนี้ เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็ นเครื่อง
กระทําให้ รู้ว่า “ทุกข เปนอยางนี,้ เหตุเกิดขึ้นแหงทุกข เปนอยางนี,้ ความดับ
ไมเหลือแหงทุกข เปนอยางนี,้ ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข เปน
อยางนี้”, ดังนี้.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๔๕/๑๗๐๘.

อริยสั จสี่ สําหรับความเป็ นอริยบุคคล
ภิกษุ ท. !
ภิกษุผู้ถงึ ความเป็ นเทพ เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. !
ภิกษุในกรณีนี้ สงัดแลวจากกาม และสงัดแลวจากสิ่งอันเปนอกุศลทั้งหลาย
บรรลุฌานที่หนึ่ง ซึ่งมีวิตกวิจาร มีปติและสุข อันเกิดแตวิเวก แลวแลอยู ;
เพราะสงบวิตกวิจารเสียได บรรลุฌานที่สอง อันเปนเครื่องผองใสแหงใจใน
ภายใน ทําใหเกิดสมาธิมีอารมณอันเดียว ไมมีวิตกวิจาร มีแตปติและสุข อัน
เกิดแตสมาธิ แลวแลอยู ; เพราะความจางไปแหงปติ ยอมอยูอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย บรรลุฌานที่สาม อันเปนฌานที่พระอริยเจา
กลาววา “ผูไดฌานนี้ เปนผูอยูอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข” ดังนี้ แลวแลอยู ;
เพราะละสุขและละทุกขเสียได และเพราะความดับหายไปแหงโสมนัสและโทมนัส
ในกาลกอน บรรลุฌานที่สี่ อันไมมีทุกขไมมีสุข มีแตความที่สติเปนธรรมชาติ
บริสุทธิ์เพราะอุเบกขา แลวแลอยู. ภิกษุ ท. ! ภิกษุ ผูถึงความเปนเทพ
ยอมมีได ดวยอาการอยางนี้แล.
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ภิกษุ ท. ! ภิกษุผู้ถึงความเป็ นพรหม เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. !
ภิกษุในกรณีนี้ แผ่ จิตอันประกอบด้ วยเมตตา, กรุณา, มุทิตา, อุเบกขา สูทิศที่หนึ่ง
ทิศที่สอง ที่สาม และที่สี่ โดยลักษณะอยางเดียวกันตลอดโลกทั้งสิ้น ในที่ทั้งปวง
ทั้งเบื้องบน เบื้องต่าํ และดานขวาง, ดวยจิตอันประกอบดวยเมตตา, กรุณา,
มุทิตา, อุเบกขา อันไมมีเวร ไมมพี ยาบาท เปนจิตกวางขวาง ประกอบดวยคุณ
อันใหญหลวงหาประมาณมิได แลวแลอยู. ภิกษุ ท. ! ภิกษุ ผูถึงความเปน
พรหม ยอมมีได ดวยอาการอยางนี้แล.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุผู้ถึงอาเนญชา เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุ
ในกรณีนี้, เพราะผานพนการกําหนดหมายในรูปเสียได โดยประการทั้งปวง,
เพราะความดับแหงการกําหนดหมายในอารมณที่ขดั ใจ, และเพราะการไมทําในใจ
ซึ่งการกําหนดหมายในภาวะตาง ๆ เสียได เข้ าถึงอากาสานัญจายตนะ อันมีการ
ทําในใจวา “อากาศไมมีที่สิ้นสุด” ดังนี้, แลวแลอยู ; เพราะผานพนอากาสานัญจายตนะเสียไดโดยประการทั้งปวง เข้ าถึงวิญญาณัญจายตนะ อันมีการทําในใจ
วา “วิญญาณไมมีที่สิ้นสุด” ดังนี้, แลวแลอยู; เพราะผานพนวิญญาณัญจายตนะเสียไดโดยประการทั้งปวง เข้ าถึงอากิญจัญญายตนะ อันมีการทําในใจวา
“อะไร ๆ ไมมี” ดังนี้, แลวแลอยู ;
เพราะผานพนอากิญจัญญายตนะเสียได
โดยประการทั้งปวง เข้ าถึงเนวสั ญญานาสั ญญายตนะ, แลวแลอยู. ภิกษุ ท. !
ภิกษุ ผูถึงอาเนญชา ยอมมีได ดวยอาการอยางนี้แล.

ภิกษุผู้ถึงความเป็ นอริ ยะ เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. !
ภิกษุในกรณีนี้ ย่ อมรู้ ชัดตามทีเ่ ป็ นจริงว่ า “ทุกข์ เป็ นเช่ นนี้ ๆ”, ยอมรูช ัดตาม
ที่เปนจริงวา “เหตุให้ เกิดทุกข์ เป็ นเช่ นนี้ ๆ”, ยอมรูช ดั ตามที่เปนจริงวา “ความ
ภิกษุ ท. !

อริยสัจจากพระโอษฐ
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ดับไม่ เหลือแห่ งทุกข์ เป็ นเช่ นนี้ ๆ”, ยอมรูชดั ตามที่เปนจริงวา “ข้ อปฏิบัติ
เครื่องให้ ถึงความดับไม่ เหลือแห่ งทุกข์ เป็ นเช่ นนี้ ๆ ” ดังนี้. ภิกษุ ท. ! ภิกษุ
ผูถึงความเปนอริยะ ยอมมีได ดวยอาการอยางนี้แล.
- จตุกฺก. อํ. ๒๑/๒๔๙/๑๙๐.

อริยสั จจธรรมรวมอยู่ในหมู่ธรรมทีใ่ ครค้ านไม่ ได้
ภิกษุ ท. !
ธรรมนี้นี่แล อันเราแสดงแลว เปนธรรมอันสมณพราหมณผูรูท้ังหลายขมขี่ไมได ทําใหเศราหมองไมได ติเตียนไมได คัดงาง
ไมได.
ภิกษุ ท. ! ธรรมอันเราแสดงแล้ ว เป็ นธรรมอันสมณพราหมณ์ ผู้รู้
ทั้งหลายข่ มขี่ไม่ ได้ ทําให้ เศร้ าหมองไม่ ได้ ติเตียนไม่ ได้ คัดง้ างไม่ ได้ เป็ น
อย่ างไรเล่ า ?
.... (ทรงแสดง ธาตุ หก) ....

.... (ทรงแสดง ผัสสายตนะ หก) ....
.... (ทรงแสดง มโนปวิจาร สิ บแปด) ....

ภิกษุ ท. !

ธรรมอันเราแสดงแลววา “เหลานี้ คือ อริยสั จทั้งหลาย

๔ ประการ” ดังนี้ เป็ นธรรมอันสมณพราหมณ์ ผู้รู้ ท้ังหลายข่ มขี่ไม่ ได้ ทําให้
เศร้ าหมองไม่ ได้ ติเตียนไม่ ได้ คัดง้ างไม่ ได้ .
....ฯลฯ.... ....ฯลฯ....
ภิกษุ ท. ! ธรรมอันเราแสดงแล้ วว่ า “เหล่ านี้ คืออริ ยสั จทั้งหลาย
๔ ประการ” ดังนี้ เป็ นธรรมอันสมณพราหมณ์ ผู้รู้ท้งั หลายข่ มขีไ่ ม่ ได้ ทําให้ เศร้ า
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หมองไม่ ได้ ติเตียนไม่ ได้ คัดง้ างไม่ ได้ . ข้ อนีเ้ ป็ นธรรมที่เรากล่ าวแล้ วอย่ างนี้
เราอาศัยซึ่งอะไรเล่ า จึงกล่ าวแล้ วอย่ างนี้ ? ภิกษุ ท. ! เพราะอาศัยซึ่งธาตุ
ทั้งหลาย ๖ ประการ การกาวลงสูครรภยอ มมี; เมื่อการกาวลงสูครรภ มีอยู,
นามรูปยอมมี ;
เพราะมีนามรูปเปนปจจัย จึงมีสฬายตนะ ; เพราะมี
สฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะ ; เพราะมีผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา
ภิกษุ ท. ! เ ราย่ อมบัญญัติว่า “นี้ เป็ นความทุกข์ ” ดังนี้ ; ว่ า “นี้ เป็ นทุกข-

สมุทัย” ดังนี้ ; ว่ า “นี้ เป็ นทุกขนิโรธ” ดังนี้ ; ว่ า “นี้ เป็ นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา” ดังนี้ ; แก่ สัตว์ ผู้สามารถเสวยเวทนา.
ภิ ก ษุ ท. ! ทุ ก ขอริ ย สั จ เป น อย า งไรเล า ? แม ค วามเกิ ด ก็ เ ป น
ทุกข, แมความแก ก็เปนทุกข, แมความตาย ก็เปนทุกข, แมโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย ก็เปนทุกข, การประสบกับสิ่งไมเปนที่รกั เปน
ทุกข, ความพลัดพรากจากสิ่งเปนที่รัก เปนทุกข, ปรารถนาสิ่งใดแลวไมได
สิ่งนั้น นั่นก็เปนทุกข : กลาวโดยยอ ปญจุปาทานขันธทั้งหลาย เปนทุกข.
ภิกษุ ท. ! นี้เรากลาววา ทุกขอริยสัจ.
ภิกษุ ท. ! ทุกขสมุทยอริ ยสั จ เปนอยางไรเลา ? เพราะมีอวิชชา
เปนปจจัย จึงมีสังขารทั้งหลาย ; เพราะมีสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ;
เพราะมีวิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป ; เพราะมีนามรูปเปนปจจัย จึงมี
สฬายตนะ ; เพราะมีสฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะ ; เพราะมีผัสสะเปนปจจัย
จึงมีเวทนา ; เพราะมีเวทนาเปนปจจัย จึงมีตณ
ั หา ; เพราะมีตัณหาเปนปจจัย
จึงมีอุปาทาน ; เพราะมีอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ ; เพราะมีภพเปนปจจัย
จึงมีชาติ ; เพราะมีชาติเปนปจจัย, ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นครบถวน : ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้

๑๑๐
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ยอมมี ดวยอาการอยางนี้. ภิกษุ ท. ! นี้เรากลาววา ทุกขสมุทยอริยสัจ.
ภิกษุ ท. !
ทุกขนิโรธอริยสั จ เปนอยางไรเลา ? เพราะความ
จางคลายดับไปโดยไมเหลือแหงอวิชชานัน้ นั่นเทียว. จึงมีความดับแหงสังขาร ;
เพราะมีความดับแหงสังขาร จึงมีความดับแหงวิญญาณ ; เพราะมีความดับแหง
วิญญาณ จึงมีความดับแหงนามรูป ; เพราะมีความดับแหงนามรูป จึงมีความ
ดับแหงสฬายตนะ ; เพราะมีความดับแหงสฬายตนะ จึงมีความดับแหงผัสสะ ;
เพราะมีความดับแหงผัสสะ จึงมีความดับแหงเวทนา ; เพราะมีความดับแหง
เวทนา จึงมีความดับแหงตัณหา ; เพราะมีความดับแหงตัณหา จึงมีความดับ
แหงอุปาทาน ; เพราะมีความดับแหงอุปาทาน จึงมีความดับแหงภพ ; เพราะ
มีความดับแหงภพ จึงความดับแหงชาติ ; เพราะมีความดับแหงชาตินั่นแล
ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงดับสิ้น : ความดับ
ลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ ยอมมี ดวยอาการอยางนี้. ภิกษุ ท. ! นี้เรากลาววา
ทุกขนิโรธอริยสัจ.
ภิกษุ ท. !
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสั จ เปนอยางไรเลา ?
มรรคอันประเสริฐ ประกอบดวยองค ๘ ประการ นี้นั่นเอง กลาวคือ สัมมาทิฏฐิ
สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ
สัมมาสมาธิ. ภิกษุ ท. ! นี้เรากลาววา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ.
ภิกษุ ท. !
ขอที่วา “ธรรมอันเราแสดงแลววา ‘เหลานี้ คืออริยสัจ
ทั้งหลาย ๔ ประการ’ ดังนี้ เปนธรรมอันสมณพราหมณผรู ูทั้งหลายขมขี่ไมได
ทําใหเศราหมองไมได ติเตียนไมได คัดงางไมได” ดังนี้อันใด อันเรากลาว
แลว ; ขอนั้น เรากลาวหมายถึงขอความดังกลาวมานี้ แล.
- ติก. อํ. ๒๐/๒๒๕/๕๐๑.
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-๖-

ประเภทหรือเค้ าโครงของอริยสั จ
หลักอริยสั จมีอย่ างเดียว แต่ คาํ อธิบายมีปริยายมากมาย
ภิกษุ ท. !
ความจริงอันประเสริฐ วา “นี้เปน ทุกข์ .., นี้เปน เหตุให้
เกิดทุกข์ .., นี้เปนความดับไม่ เหลือของทุกข์ .., และนี้เปนทางดําเนินให้ ถึง
ความดับไม่ เหลือของทุกข์ ..,” ดังนี,้ เป็ นสิ่ งที่เราได้ บัญญัติแล้ ว : แตใน
ความจริงนั้น การพรรณาความ การกําหนดบทพยัญชนะ และการจําแนก
เพือ่ พิสดาร มีมากจนประมาณไม่ ได้ (อปริมาณา วณฺณา อปริมาณา พฺยฺชนา
อปริมาณา สงฺกาสนา) : วาปริยายเชนนี้ ๆ เปนความจริงคือทุกข ถึงแมเชนนี้
ก็เปนความจริงคือทุกข ฯลฯ.
ภิกษุ ท. !
เพราะเหตุนั้นในกรณีนี้ พวกเธอพึงทําความเพียรเพือ่
ให้ รู้ตามเป็ นจริง วา “นี้เปนทุกข, นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข, นี้เปนความดับไมเหลือ
ของทุกข และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข ;” ดังนี้เถิด.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๓๙/๑๖๙๖.

อริยสั จสี่ โดยสั งเขป
(นัยทัว่ ไป)

ภิกษุ ท. ! นี้แลคือ ความจริงอันประเสริฐ เรื่องความทุกข์ คือ
ความเกิดก็เปนทุกข, ความแกก็เปนทุกข ความเจ็บไขก็เปนทุกข ความตาย
ก็เปนทุกข, ความประจวบกับสิ่งที่ไมรัก เปนทุกข ความพลัดพรากจากสิ่งที่รัก
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เปนทุกข ความปรารถนาสิ่งใดแลวไมไดสิ่งนั้น เปนทุกข, กลาวโดยยอ ขันธ
หาที่ประกอบดวยอุปาทาน เปนทุกข.
ภิกษุ ท. ! นี้แลคือ ความจริ งอันประเสริ ฐ เรื่ องแดนเกิดของความ
ทุกข์ คือตัณหา อันเปนเครื่องทําใหมีการเกิดอีก อันประกอบอยูดวยความ
กําหนัดดวยอํานาจความเพลิน อันเปนเครื่องใหเพลิดเพลินอยางยิ่งในอารมณ
นั้น ๆ, ไดแกตัณหาในกาม ตัณหาในความมีความเปน ตัณหาในความไมมี
ไมเปน.
ภิกษุ ท. ! นี้แลคือ ความจริงอันประเสริฐ เรื่องความดับไม่ เหลือ
ของความทุกข์ คือความดับสนิทเพราะจางไปโดยไมมีเหลือของตัณหานั้นนัน่ เอง
คือความสละทิ้ง ความสลัดคืน ความปลอย ความทําไมใหมที ี่อาศัย ซึ่งตัณหานั้น.
นี้แลคือ ความจริงอันประเสริฐ เรื่องข้ อปฏิบัติอนั ทําสั ตว์
ให้ ลุถึงความดับไม่ เหลือของความทุกข์ คือขอปฏิบัติอันเปนหนทางอันประเสริฐ
อันประกอบดวยองคแปดประการนี้ ไดแกความเห็นที่ถูกตอง ความดําริที่ถกู ตอง
การพูดจาที่ถูกตอง การทําการงานที่ถูกตอง การอาชีพที่ถูกตอง ความพากเพียร
ที่ถูกตอง ความรําลึกที่ถูกตอง ความตั้งใจมั่นที่ถูกตอง.
ภิกษุ ท. !

- มหา.วิ. ๔/๑๘/๑๔.

อริยสั จสี่ โดยสั งเขป(อีกนัยหนึ่ง)
(ทรงแสดงด้ วยปัญจุปาทานขันธ์ )

ภิกษุ ท. ! ความจริงอันประเสริฐมีสี่อยางเหลานี้. สี่อยางเหลาไหนเลา ? สี่อยางคือ ความจริงอันประเสริฐ คือทุกข, ความจริงอันประเสริฐ
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คือเหตุใหเกิดทุกข, ความจริงอันประเสริฐ คือความดับไมเหลือของทุกข, และ
ความจริงอันประเสริฐ คือทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข.
ภิกษุ ท. ! ความจริ งอัน ประเสริ ฐ คือ ทุ ก ข์ เปนอยางไรเลา ?
คําตอบคือ ขันธ์ อนั เป็ นที่ต้งั แห่ งความยึดมั่นถือมั่นห้ าอย่ าง. หาอยางนั้น อะไร
เลา ? หาอยางคือ ขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่นถือมั่น ไดแก รูป เวทนา
สัญญา สังขาร และวิญญาณ. ภิกษุ ท. ! อันนี้ เรากลาววา ความจริง
อันประเสริฐ คือทุกข.
ภิกษุ ท. ! ความจริ งอันประเสริฐ คือเหตุให้ เกิดทุกข์ เปนอยางไร
เลา ? คือตัณหาอันใดนี้ ที่เปนเครื่องนําใหมีการเกิดอีก อันประกอบดวยความ
กําหนัดเพราะอํานาจความเพลิน มักทําใหเพลิดเพลินยิ่งในอารมณนั้น ๆ ไดแก
ตัณหาในกาม, ตัณหาในความมีความเปน, ตัณหาในความไมมีไมเปน.
ภิกษุ ท. ! อันนี้ เรากลาววา ความจริงอันประเสริฐ คือเหตุใหเกิดทุกข.
ภิกษุ ท. ! ความจริ งอันประเสริฐ คือความดับไม่ เหลือของทุกข์
เปนอยางไรเลา ? คือความดับสนิทเพราะความจางคลายไปโดยไมเหลือของตัณหา
นั้น ความสละลงเสีย ความสลัดทิ้งไป ความปลอยวาง ความไมอาลัยถึง
ซึ่งตัณหานั่นเอง อันใด. ภิกษุ ท. ! อันนี้ เรากลาววา ความจริงอันประเสริฐ
คือความดับไมเหลือของทุกข.
ภิกษุ ท. ! ความจริงอันประเสริฐ คือทางดําเนินให้ ถึงความดับไม่
เหลือของทุกข์ เปนอยางไรเลา ? คือหนทาง อันประเสริฐ ประกอบดวยองค
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๘ นี้นั่นเอง, ไดแกสิ่งเหลานี้คือ ความเห็นชอบ ความดําริชอบ ; การพูดจา
ชอบ การทําการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ ; ความพากเพียรชอบ ความ
ระลึ ก ชอบ ความตั้ ง ใจมั่ น ชอบ. ภิ ก ษุ ท. ! อั น นี้ เรากล า วว า ความ
จริงอันประเสริฐ คือทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข.
ภิกษุ ท. !

เหลานี้แลคือ ความจริงอันประเสริฐสี่อยาง.

ภิ ก ษุ ท. ! เพราะเหตุ นั้ น ในกรณี นี้ พวกเธอพึ ง ทํา ความเพีย ร
เพื่อให้ รู้ ตามเป็ นจริ งวา “นี้เปนทุกข, นี้เปนเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข, นี้เปน
ความดับไมเหลือแหงทุกข, นี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข,”
ดังนี้เถิด.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๓๔-๕/๑๖๗๘-๑๖๘๓.

อริยสั จสี่ โดยสั งเขป (อีกนัยหนึ่ง)
(ทรงแสดงด้ วยอายตนะหก)
อริยสัจมีสี่อยางเหลานี้.. สี่อยางเหลาไหนเลา ? สี่อยาง

ภิกษุ ท. !
คือ อริยสัจคือทุกข อริยสัจคือทุกขสมุทัย อริยสัจคือทุกขนิโรธ อริยสัจคือ
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
ภิกษุ ท. !
อริยสั จคือทุกข์ เปนอยางไรเลา ? ควรจะกลาววาไดแก
อายตนะภายในหก. อายตนะภายในหก เหลาไหนเลา ? คือจักขุอายตนะ
โสตะอายตนะ ฆานะอายตนะ ชิวหาอายตนะ กายะอายตนะ มนะอายตนะ.
ภิกษุ ท. ! นี้เราเรียกวา อริยสัจคือทุกข.
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ภิ ก ษุ ท. ! อริ ย สั จ คื อ ทุ ก ขสมุ ทั ย เป น อย า งไรเล า ? คื อ ตั ณ หา
อันใดนี้ ที่เปนเครื่องนําใหมีการเกิดอีก อันประกอบดวยความกําหนัดเพราะ
อํานาจความเพลิน มักทําใหเพลิดเพลินยิ่งในอารมณนนั้ ๆ ; ไดแก กามตัณหา
ภวตัณหา วิภวตัณหา. ภิกษุ ท. ! นี้เราเรียกวา อริยสัจคือทุกขสมุทัย.
ภิ ก ษุ ท. !

อริ ย สั จ คือ ทุ ก ขนิ โ รธ เป น อย า งไรเล า ? คื อ ความดั บ

สนิทเพราะความจางคลายไปโดยไมเหลือของตัณหานั้น ความสละทิ้ง ความสลัด
คืน ความปลอยวาง ความไมอาลัยถึง ซึ่งตัณหานั่นเอง. ภิกษุ ท. ! นี้เรา
เรียกวา อริยสัจคือทุกขนิโรธ.
ภิกษุ ท. !

อริ ยสั จคือทุ กขนิ โรธคามินีปฏิปทา เปนอยางไรเลา ?

คือหนทางอันประเสริฐ ประกอบดวยองคแปดประการนี้นั่นเอง ; ไดแกสิ่ง
เหลานี้คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ. ภิกษุ ท. ! นี้เราเรียกวา อริยสัจคือ
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
ภิกษุ ท. !

เหลานี้แล อริยสัจ ๔ อยาง.

ภิกษุ ท. ! เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ เธอพึงประกอบโยคกรรมอัน
เป็ นเครื่องกระทําให้ รู้ ว่า “ทุกข เปนอยางนี้, ทุกขสมุทัย เปนอยางนี้, ทุกขนิโรธ เปนอยางนี,้ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เปนอยางนี”้ ดังนี้.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๓๕/๑๖๘๔-๑๖๘๙.
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ทรงวางลําดับแห่ งอริยสั จ อย่ างตายตัว
....แนะภิกษุ !

ถูกแลว,

ถูกแลว. แนะภิกษุ !

เธอจําอริยสั จ

สี่ ประการ อันเราแสดงไว้ แล้ วโดยถูกต้ อง คือ : เราแสดงอริยสัจคือทุกข ไวเปน
ขอที่หนึ่ง, แสดงอริยสัจ คือเหตุใหเกิดทุกข ไวเปนขอที่สอง, แสดงอริยสัจ
คือความดับไมเหลือของทุกข ไวเปนขอที่สาม, และแสดงอริยสัจ คือทางดําเนิน
ใหถึงความดับไมเหลือของทุกข ไวเปนขอที่สี่. แนะภิกษุ ! เธอจงทรงจํา
อริยสั จสี่ ไว้โดยประการที่เราแสดงนั้น ๆ เถิด.
แนะภิกษุ ! เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้ พวกเธอพึง ทําความเพียร
เพื่อให้ รู้ ตามเป็ นจริ ง วา “นี้เปนทุกข, นี้เปนเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข, นี้เปน
ความดับไมเหลือแหงทุกข, นี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข.”
ดังนี้เถิด.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๓๖/๑๖๙๑.

อริยสั จสี่ ในรู ปแบบพิเศษ
ภิกษุ ท. ! ธรรม ๔ ประการเหลานี้ มีอยู. สี่ประการคืออะไรเลา ?
สี่ประการคือ ธรรมที่ควรรอบรูดวยปญญาอันยิ่ง มีอยู ; ธรรมที่ควรละดวย
ปญญาอันยิ่ง มีอยู ; ธรรมที่ควรกระทําใหเจริญดวยปญญาอันยิ่ง มีอยู ; ธรรม
ที่ควรกระทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่ง มีอยู.
ภิกษุ ท. !

ธรรมที่ควรรอบรู้ ด้วยปัญญาอันยิง่

เปนอยางไรเลา ?

อุปาทานขันธ์ ๕ เหลานี้เรากลาววา เปนธรรมทีค่ วรรอบรูด วยปญญาอันยิ่ง.
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เปนอยางไรเลา ?

อวิชชา และ ภวตัณหา เหลานี้เรากลาววา เปนธรรมที่ควรละดวยปญญาอันยิ่ง.
ภิกษุ ท. !

ธรรมที่ควรกระทําให้ เจริญด้ วยปัญญาอันยิง่ เปนอยางไร

เลา ? สมถะ และ วิปัสสนา เหลานี้เรากลาววา เปนธรรมที่ควรกระทําใหเจริญ
ดวยปญญาอันยิ่ง.
ภิกษุ ท. !

ธรรมที่ควรกระทําให้ แจ้ งด้ วยปัญญาอันยิง่ เปนอยางไร

เลา ? วิชชา และ วิมุตติ เหลานี้เรากลาววา เปนธรรมที่ควรกระทําใหแจง
ดวยปญญาอันยิ่ง.
ภิกษุ ท. !

ธรรม ๔ ประการเหลานี้แล มีอยู.

- จตุกฺก.อํ. ๒๑/๓๓๓/๒๕๔.

(ผูศึกษาพึงสังเกตใหเห็นวา อริยสัจสี่ในรูปแบบนี้ มีแปลกจากแบบธรรมดาทั้งโดยชื่อ
และโดยลําดับ.)

การวางลําดับใหม่ ไม่ มเี หตุผลเลย
แนะภิกษุ ! การที่ผูใด จะเปนสมณะหรือพราหมณ ก็ตาม จะพึง
กลาววา “อริยสัจที่พระสมณะโคดม แสดง ทุกข ไวเปนขอที่หนึ่ง, เหตุใหเกิด
ทุกข ไวเปนขอที่สอง, ความดับไมเหลือของทุกข ไวเปนขอที่สาม, และทาง
ดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข ไวเปนขอที่สี่ นั้น เปนไปไมได, เรา
คัดคาน, เราบัญญัตเิ ปนอยางอื่น” ดังนี้ จะเปนคํามีเหตุผลเปนหลักฐาน
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เธอจงทรงจําอริ ยสั จสี่ อันเราแสดงแล้ ว โดย
ประการที่แสดงแล้ วอย่ างนั้น ๆ เถิด.

ไมไดเลย. แนะภิกษุ !

แนะภิกษุ ! เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้ พวกเธอพึง ทําความเพียร
เพือ่ ให้ รู้ตามเป็ นจริง วา “นี้เปนทุกข, นี้เปนเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข, นี้เปน
ความดับไมเหลือแหงทุกข, นี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข,”
ดังนี้เถิด.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๓๘/๑๖๙๓.

หน้ าทีอ่ นั เกีย่ วกับอริยสั จ มีสี่ชนิด
ภิกษุ ท. ! ความจริงอันประเสริฐมีสี่อยางเหลานี้. สี่อยางเหลาไหน
เลา ? สี่อยางคือ ความจริงอันประเสริฐ คือทุกข, - เหตุใหเกิดทุกข, - ความ
ดับไมเหลือของทุกข, - และทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข.
ภิกษุ ท. ! เหลานี้แลคือ ความจริงอันประเสริฐสี่อยาง.
ภิกษุ ท. ! ในความจริง อันประเสริฐสี่อย างเหลานี้, ความจริง อัน
ประเสริฐ ที่ควรกําหนดรอบรู้ ก็ม,ี ความจริงอันประเสริฐ ที่ควรละเสี ย ก็ม,ี
ความจริงอันประเสริฐ ที่ควรทําให้ แจ้ ง ก็ม,ี และความจริงอันประเสริฐ ที่ควร
ทําให้ เจริญ ก็มี.
ภิกษุ ท. !

ความจริงอันประเสริฐ ที่ควรกําหนดรอบรู้ ไดแก ความ

จริงอันประเสริฐ คือทุกข์ , ความจริงอันประเสริฐ ที่ควรละเสี ย ไดแก ความ
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จริงอันประเสริฐ คือเหตุให้ เกิดทุกข์ , ความจริงอันประเสริฐ ที่ควรทําให้ แจ้ ง
ไดแก ความจริงอันประเสริฐ คือความดับไม่ เหลือของทุกข์ , และความจริง
อันประเสริฐ ที่ควรทําให้ เจริ ญ ไดแก ความจริงอันประเสริฐ คือทางดําเนิน

ให้ ถึงความดับไม่ เหลือของทุกข์ .
ภิกษุ ท. !
เพราะเหตุนั้น ในกรณีน้ี พวกเธอพึงทําความเพียร
เพือ่ ให้ รู้ตามเป็ นจริงวา “นี้เปนทุกข, นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข, นี้เปนความดับ
ไมเหลือแหงทุกข, นี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข” ดังนี้เถิด.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๔๖/๑๗๐๙.

อริยสั จสี่ มีสามรอบ มีสิบสองอาการ
๑. ภิกษุ ท. !
ดวงตา, ญาณ, ปญญา, วิชชา, และแสงสวาง
ของเราไดเกิดขึ้นแลว ในธรรมที่เราไมเคยไดยินไดฟง มาแตกอนวา ๑. นีเ้ ป็ น
ความจริงอันประเสริฐคือทุกข์ ,

๒. ความจริงอันประเสริฐคือทุกข์ นี้ ควร

กําหนดรอบรู้ , ๓. ความจริงอันประเสริฐคือทุกข์ นี้ เราไดกาํ หนดรอบรู้ แล้ ว.
๒. ภิกษุ ท. !
ดวงตา, ฯลฯ แสงสวางของเรา ไดเกิดขึ้นแลว
ในธรรมที่เราไมเคยไดยินไดฟง มาแตกอนวา ๑. นีเ้ ป็ นความจริงอันประเสริฐคือ
เหตุให้ เกิดทุกข์ , ๒. ความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้ เกิดทุกข์ นี้ ควรละเสี ย,
๓. ความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้ เกิดทุกข์ นี้ เราไดละเสี ยแล้ ว.
๓. ภิกษุ ท. !
ดวงตา, ฯลฯ แสงสวางของเรา ไดเกิดขึ้นแลว
ในธรรมที่เราไมเคยไดยินไดฟง มาแตกอนวา ๑. นีเ้ ป็ น ความจริงอันประเสริฐคือ

ความดับไม่ เหลือของทุกข์ , ๒. ความจริงอันประเสริฐคือ ความดับไม่ เหลือ
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ของทุกข์ นี้ ควรทําให้ แจ้ ง, ๓. ความจริงอันประเสริฐคือ ความดับไม่ เหลือ
ของทุกข์ นี้ เราไดทําให้ แจ้ งแล้ ว.
๔. ภิกษุ ท. !
ดวงตา, ฯลฯ แสงสวางของเรา ไดเกิดขึ้นแลว
ในธรรมที่เราไมเคยไดยินไดฟง มาแตกอนวา ๑. นีเ้ ป็ น ความจริงอันประเสริฐคือ
ทางดําเนินให้ ถึงความดับไม่ เหลือของทุกข์ , ๒. ความจริงอันประเสริฐคือ ทาง
ดําเนินให้ ถึงความดับไม่ เหลือของทุกข์ นี้ ควรทําให้ เจริญ, ๓. ความจริงอัน
ประเสริฐคือ ทางดําเนินให้ ถึงความดับไม่ เหลือของทุกข์ นี้ เราได ทําให้ เจริญ

แล้ ว.

ตลอดเวลาที่ ปัญญาเครื่องรู้ เห็นตามเป็ นจริง ในอริยสั จ
สี่ อนั มีรอบสาม มีอาการสิ บสอง เช่ นนี้ ยังไมบริสทุ ธิ์สะอาดดวยดี, เราก็ยังไม
ปฏิญญา วา ไดตรัสรู รูพรอมเฉพาะ ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ อยูเพียง
นั้น. เมื่อใด บริสุทธิ์สะอาดด้ วยดี, เมื่อนั้น เราก็ ปฏิญญาว่ า ได้ ตรัสรู้
ภิกษุ ท. !

รู้ พร้ อมเฉพาะแล้ ว ซึ่งอนุตตรสั มมาสั มโพธิญาณ.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๒๙-๕๓๐/๑๖๖๖-๑๖๗๐.

อริยสั จสี่ เนื่องกันจนเห็นแต่ อริยสั จเดียวไม่ ได้
ท่ านผู้มีอายุ ท. ! ข้ าพเจ้ าได้ รับฟั งเรื่ องนีม้ าเฉพาะพระพักตร์ พระผู้มีพระภาคเจ้ าว่ า

ภิกษุ ท. !
ผูใดเห็นทุกข์ , ผูนั้น ยอมเห็นแมซึ่งเหตุใหเกิดขึ้น
แหงทุกข ยอมเห็นแมซึ่งความดับไมเหลือแหงทุกข ยอมเห็นแมซึ่งทางดําเนิน
ใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข.
“
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ผู ใ ดเห็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้น แห่ ง ทุ ก ข์ , ผู นั้ น ย อ มเห็ น แม ซึ่ ง ทุ ก ข
ยอมเห็นแมซึ่งความดับไมเหลือแหงทุกข ยอมเห็นแมซึ่งทางดําเนินใหถึง
ความดับไมเหลือแหงทุกข.
ผู ใ ดเห็ น ความดั บ ไม่ เ หลื อ แห่ ง ทุ ก ข์ , ผู นั้ น ย อ มเห็ น แม ซึ่ ง ทุ ก ข
ยอมเห็นแมซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข ยอมเห็นแมซงึ่ ทางดําเนินใหถึงความดับ
ไมเหลือแหงทุกข.
ผูใดเห็นทางดําเนินให้ ถงึ ความดับไม่ เหลือแห่ งทุกข์ , ผูนั้น ยอมเห็น
แมซึ่งทุกข ยอมเห็นแมซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข ยอมเห็นแมซึ่งความดับไม
เหลือแหงทุกข.” ดังนี้ แล.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๔๖/๑๗๑๑.
(ความหมายของคําวา “จากพระโอษฐ” ในกรณีอยางนี้ หมายความวาทานผูกลาวเปนผูยืนยันในที่นี้ วาพระผูมี
พระภาคเจาไดตรัสอยางนั้นจริง.)

ขยายความแบบกระชับของจตุราริยสั จ
หรือ “ขยายความแห่ งคําว่า รอบสามอาการสิ บสอง”
ภิกษุ ท. ! ธรรมเหลาไหนเลา ควรกําหนดรอบรู ดวยปญญา
อั น ยิ่ ง ? คํา ตอบคื อ อุ ป าทานขั น ธ์ ห้ า ; ได แ ก สิ่ ง เหล า นี้ คื อ : รู ป เป น
อุปาทานขันธ, เวทนาเปนอุปาทานขันธ, สัญญาเปนอุปาทานขันธ, สังขาร
เปนอุปาทานขันธ, และวิญญาณเปนอุปาทานขันธ. ภิกษุ ท. ! ธรรมเหลาไหน
เลา ควรละ ดวยปญญาอันยิ่ง ? คําตอบคือ อวิชชา และ ภวตัณหา,
....
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ภิกษุ ท. ! ธรรมเหลาไหนเลา ควรทําใหแจง ดวยปญญาอันยิ่ง ? คําตอบคือ
วิช ชา และ วิมุ ต ติ. ภิ ก ษุ ท. ! ธรรมเหล าไหนเล า ควรทํา ให เ จริญ ด ว ย
ปญญาอันยิ่ง ? คําตอบคือ สมถะ และ วิปัสสนา.
- อุปริ. ม. ๑๔/๕๒๔/๘๒๙.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๗๘/๒๙๑-๒๙๔.
อุปาทานขันธ = ขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดถือ โดยสรุปไดแก ทุกขสัจ ; อวิชชา และ
ภวตัณหา ไดแก สมุทัยสัจ ; วิชชา คือความรูแจงวิมุตติ คือความหลุดพน ไดแก นิโรธสัจ; สมถะ
คืออุบายสงบใจเปนสมาธิ วิปสสนา คืออุบายใหเห็นแจงในธรรมทั้งปวง ไดแก มรรคสัจ ; จึง
อาจจะกลาวไดวาเปนไวพจนของจตุราริยสัจ ในที่นี้ที่ใชคําวา “อาจจะกลาว” ก็เพราะวาพระองคมิได
ตรัสโดยตรงเหมือนอยางเชน คําที่ใชแทนชื่อของตถาคตบาง หรืออยางตถาคตวิหาร ที่ใชแทน
อานาปานสติ เปนตน. - ผู้รวบรวม.

ขยายความของจตุราริยสั จ (อีกนัยหนึ่ง)
(ทรงแสดงดวยคําวา อันตะ)

ภิกษุ ท. !
อันตะ ๔ อยางเหลานี้ มีอยู สี่อยางเหลาไหนเลา ?
สี่อยางคือ อันตะคือสักกายะ อันตะคือสักกายสมุทัย อันตะคือสักกายนิโรธ
อันตะคือสักกายนิโรธคามินีปฏิปทา.
ภิกษุ ท. ! อันตะคือสั กกายะ เปนอยางไรเลา ? ควรจะกลาววา
ไดแก อุปาทานขันธหา. หาอยางไรเลา ? หาอยางคือ รูปูปาทานขันธ
เวทนูปาทานขันธ สัญูปาทานขันธ สังขารูปาทานขันธ วิญญาณูปาทานขันธ
ภิกษุ ท. ! นี้เราเรียกวา อันตะคือสักกายะ.
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ภิ ก ษุ ท. ! อัน ตะคือ สั ก กายสมุ ทั ย เป น อย า งไรเล า ? คื อ ตั ณ หา
อันเปนเครือ่ งทําใหมกี ารเกิดอีก ประกอบดวยความกําหนัดดวยอํานาจความเพลิน
มีปกติทําใหเพลิดเพลินในอารมณนั้นๆ ; ไดแกตัณหาเหลานี้คือ กามตัณหา
ภวตัณหา วิภวตัณหา. ภิกษุ ท. ! นี้เราเรียกวา อันตะคือสักกายสมุทัย.
ภิกษุ ท. !
อันตะคือสั กกายนิโรธ เปนอยางไรเลา ? คือความจาง
คลายดับไปโดยไมเหลือ ความสละทิ้ง ความสลัดคืน ความปลอย ความ
ทําไมใหมที ี่อาศัย ซึ่งตัณหานั้นนั่นแหละ. ภิกษุ ท. ! นี้เราเรียกวา อันตะคือ
สักกายนิโรธ.
ภิกษุ ท. ! อันตะคือสั กกายนิโรธคามินีปฏิปทา เปนอยางไรเลา ?
คือ หนทางอันประเสริฐ ซึ่งประกอบดวยองคแปดประการนี้เอง กลาวคือ
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ. ภิกษุ ท. ! นี้เราเรียกวา อันตะคือ
สักกายนิโรธคามินีปฏิปทา.
ภิกษุ ท. !

อันตะ ๔ อยาง เหลานี้แล.

- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๙๒/๒๗๔-๒๗๘.

ขยายความของจตุราริยสั จ (อีกนัยหนึ่ง)
(ทรงแสดงดวยคําวา สักกายะ)

ภิกษุ ท. ! เราจะแสดง ซึ่ง สักกายะ สักกายสมุทัย สั กกายนิโรธ
และสักกายนิโรธคามินีปฏิปทา แกพวกเธอ. เธอทั้งหลาย จงฟงความขอนั้น.
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ภิกษุ ท. !
สั กกายะ เปนอยางไรเลา ? ควรจะกลาววาไดแก
อุปาทานขันธหา. อุปาทานขันธหาเหลาไหนเลา ? อุปาทานขันธหาคือ รูปูปาทานขันธ เวทนูปาทานขันธ สัญูปาทานขันธ สังขารูปาทานขันธ
วิญญาณูปาทานขันธ. ภิกษุ ท. ! นี้เราเรียกวา สักกายะ.
ภิกษุ ท. !
สั กกายสมุทัย เปนอยางไรเลา ? คือ ตัณหาอันเปน
เครื่องทําใหมีการเกิดอีก ประกอบดวยความกําหนัดเพราะอํานาจความเพลิน
มีปกติทําใหเพลินอยางยิ่งในอารมณนั้น ๆ ; ไดแกตัณหาเหลานี้ คือ กามตัณหา
ภวตัณหา วิภวตัณหา. ภิกษุ ท. ! นี้เราเรียกวา สักกายสมุทัย.
ภิกษุ ท. !
สั กกายนิโรธ เปนอยางไรเลา ? คือ ความจางคลาย
ดับไปโดยไมเหลือ ความสละทิ้ง ความสลัดคืน ความปลอย ความทําไมใหมีที่
อาศัย ซึ่งตัณหานั้นนั่นแหละ. ภิกษุ ท. ! นี้เราเรียกวา สักกายนิโรธ.
ภิกษุ ท. !
สั กกายนิโรธคามินีปฏิปทา เปนอยางไรเลา ? คือ
หนทางอันประเสริฐ ซึ่งประกอบดวยองคแปดประการ กลาวคือ สัมมาทิฏฐิ
สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ
สัมมาสมาธิ. ภิกษุ ท. ! นี้เราเรียกวา สักกายนิโรธคามินีปฏิปทา, ดังนี้แล.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๙๓/๒๘๔-๒๘๘.

ขยายความของจตุราริยสั จ (อีกนัยหนึ่ง)
(ทรงแสดงดวยคําวา โลก)

ภิกษุ ท. ! โลก เปนสิ่งที่ตถาคตไดรูพรอมเฉพาะแลว, ตถาคต
เปนผูถอนตนจากโลกไดแลว. เหตุให้ เกิดโลก เปนสิ่งที่ตถาคตไดรพู รอม
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เฉพาะแลว. ตถาคต ละเหตุใหเกิดโลกไดแลว. ความดับไม่ เหลือแห่ งโลก
เปนสิ่งที่ตถาคตรูพรอมเฉพาะแลว, ตถาคต ทําใหแจงความดับไมเหลือแหงโลก
ไดแลว. ทางให้ ถึงความดับไม่ เหลือแห่ งโลก เปนสิ่งที่ตถาคตรูพรอมเฉพาะ
แลว. ตถาคต ทําใหเกิดมีขึ้นไดแลวซึ่งทางใหถึงความดับไมเหลือแหงโลกนั้น.
- อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๒๑/๒๙๓.

....แน ะ เธอ ! ในร า งกายที่ ย าววาหนึ่ ง ซึ่ ง ประกอบด ว ยสั ญ ญา
และใจนี่เอง เราไดบัญญัติ โลก, เหตุเกิดของโลก, ความดับไม่ เหลือของโลก,
และทางให้ ถงึ ความดับไม่ เหลือของโลกไว.
- จตุกฺก. อํ. ๒๑/๖๔/๔๖.

อริยสั จสี่ ทีท่ รงแสดงโดยพิสดาร
(นัยทีห่ นึ่ง)
ภิกษุ ท. !
ภิกษุเป็ นผู้มีปกติพจิ ารณาเห็นธรรมในธรรม ท.
คือ
อริยสั จ ๔ อย่ างอยู่น้ัน เป็ นอย่ างไรเล่ า ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้
ยอมรูแจงชัดตามเปนจริงวา “นี้คือทุกข,” ยอมรูแจงชัดตามเปนจริงวา “นี้คือ
เหตุใหเกิดทุกข,”
ยอมรูแจงชัดตามเปนจริงวา
“นี้คือความดับไมเหลือ
แหงทุกข,”
ยอมรูแจงชัดตามเปนจริงวา
“นี้คือหนทางเปนเครื่องใหถึง
ความดับไมเหลือแหงทุกข”
๑. ทุกขอริยสั จ

ภิ ก ษุ ท. ! ก็ อริ ย สั จ คือ ทุ ก ข์ นั้ น เป น อย า งไรเล า ? ความเกิ ด ก็
เปนทุกข, ความแกก็เปนทุกข, ความตายก็เปนทุกข, ความโศก ความร่ําไร-

๑๒๖
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รําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจ ความคับแคนใจ ก็เปนทุกข, ความระคน
ดวยสิ่งไมเปนที่รัก ก็เปนทุกข, ความพลัดพรากจากสิ่งเปนที่รัก ก็เปนทุกข,
ความที่ตนปรารถนาแลวไมไดสงิ่ นั้นสมหวัง ก็เปนทุกข, กลาวโดยยอ ขันธอัน
เปนที่ตั้งแหงความยึดถือทั้ง ๕ เปนทุกข.
ภิกษุ ท. ! ความเกิด เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. !
การเกิด
การกําเนิด การกาวลง (สูครรภ) การบังเกิด การบังเกิดโดยยิ่ง ภาวะแหง
ความปรากฏของขันธทั้งหลาย การที่สัตวไดอายตนะทั้งหลาย ในจําพวกสัตว
นั้น ๆ ของสัตวนั้น ๆ, นี้เราเรียกวาความเกิด.
ภิกษุ ท. ! ความแก่ เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. !
ความแก
ความคร่ําครา ความมีฟนหลุด ความมีผมหงอก ความมีหนังเหี่ยว ความสิ้น
ไป ๆ แหงอายุ ความแกรอบแหงอินทรียทั้งหลาย ในสัตวนิกายนั้น ๆ ของสัตว
เหลานั้น ๆ, นี้เราเรียกวาความแก.
ภิกษุ ท. ! ความตาย เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. !
การจุติ
ความเคลื่อน การแตกสลาย การหายไป การวายชีพ การตาย การทํากาละ
การแตกแหงขันธ ท. การทอดทิ้งราง การขาดแหงอินทรียคือชีวิต จากจําพวก
สัตวนั้น ๆ ของสัตวเหลานั้น ๆ, นี้เราเรียกวาความตาย.
ภิกษุ ท. ! ความโศก เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ความโศก
การโศก ภาวะแหงการโศก ความโศกในภายใน ความโศกทั่วในภายใน ของ
บุคคลผูประกอบแลวดวยความฉิบหายอันใดอันหนึ่ง หรือของบุคคลผูอันความ
ทุกขอยางใดอยางหนึ่งกระทบแลว, นี้เราเรียกวาความโศก.
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ภิกษุ ท. ! ความรํ่าไรรําพัน เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ความ
คร่ําครวญ ความร่ําไรรําพัน การคร่ําครวญ การร่ําไรรําพัน ภาวะแหงผูคร่ําครวญ
ภาวะแหงผูร ่ําไรรําพัน ของบุคคลผูประกอบแลวดวยความฉิบหายอันใดอันหนึ่ง
หรือของบุคคลผูอันความทุกขอยางใดอยางหนึ่งกระทบแลว. นี้เราเรียกวาความ
ร่ําไรรําพัน.
ภิกษุ ท. ! ความทุกข์ กาย เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! การทน
ไดยากที่เปนไปทางกาย การไมดี (คือไมสบายเปนปกติ) ที่เปนไปทางกาย
การทนยากที่เกิดแตความกระทบทางกาย ความรูสึกที่ไมดีอันเกิดแตความกระทบ
ทางกายใด ๆ, นี้เราเรียกวาความทุกขกาย.
ภิกษุ ท. ! ความทุกข์ ใจ เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! การทน
ยากที่เปนไปทางใจ การไมดี (คือไมสบายเปนปกติ) ที่เปนไปทางใจ การทน
ยากที่เกิดแตความกระทบทางใจ ความรูสึกที่ไมดีอันเกิดแตความกระทบทางใจ
ใด ๆ, นี้เราเรียกวาความทุกขใจ.
ภิกษุ ท. ! ความคับแค้ นใจ เป นอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ความ
กลุมใจ ความคับแคนใจ ภาวะแหงผูกลุม ใจ ภาวะแหงผูคบั แคนใจ ของบุคคล
ผูประกอบแลวดวยความฉิบหายอันใดอันหนึ่ง หรือของบุคคลผูอ ันทุกขอยางใด
อยางหนึ่งกระทบแลว, นี้เราเรียกวาความคับแคนใจ.
ภิกษุ ท. ! ความระคนด้ วยสิ่ งไม่ เป็ นที่รักเป็ นทุกข์ เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ในโลกนี้ อารมณคือรูป เสียง รส โผฏฐัพพะเหลานั้น อัน

๑๒๘
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เปนที่ไมนาปรารถนารักใครพอใจ แกผูใด หรือวาชนเหลาใดเปนผูไมหวัง
ประโยชน ไมหวังความเกื้อกูล ไมหวังความผาสุก ไมหวังความเกษมจากเครื่อง
ผูกรัด ตอเขา. การที่ไปดวยกัน การมาดวยกัน การหยุดอยูรวมกัน ความ
ปะปนกันกับดวยอารมณ หรือบุคคลเหลานั้น , นี้เราเรียกว า ความระคน
ดวยสิ่งไมเปนที่รักเปนทุกข.
ภิกษุ ท. ! ความพลัดพรากจากสิ่ งเป็ นที่รักเป็ นทุกข์ เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ในโลกนี้ อารมณคอื รูป เสียง กลิ่น รส โผฎฐัพพะเหลานั้น อัน
เปนที่นาปรารถนารักใครพอใจ ของผูใด หรือวาชนเหลาใดเปนผูหวังประโยชน
หวังความเกื้อกูล หวังความผาสุก หวังความเกษมจากเครื่องผูกรัดตอเขาคือมารดา
บิดา พี่นองชาย พี่นองหญิง มิตร อมาตย ญาติสาโลหิตก็ตาม, การที่ไมได
ไปรวม การที่ไมไดมารวม การไมไดหยุดอยูรวม ไมไดปะปนกับดวยอารมณ
หรือบุคคลเหลานั้น, นี้เราเรียกวา ความพลัดพรากจากสิ่งเปนที่รักเปนทุกข.
ภิ ก ษุ ท. ! ความที่สั ตว์ ปรารถนาแล้ วไม่ ได้ สิ่ งนั้ น สมหวั ง เป็ นทุ ก ข์
เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ความปรารถนาเกิดขึ้นแกสัตวผูมีความเกิดเปน
ธรรมดา อยางนี้วา “โอหนอ ! ขอเรา ท. ไมพึงเปนผูมีความเกิดเปนธรรมดา
และความเกิดไมพึงมาถึงเรา ท. หนอ,” ก็ขอนี้ไมใชสัตวจะบรรลุไดดวยความ
ปรารถนา. แมนี้ก็ชื่อวา ปรารถนาสิ่งใดแลวไมไดสิ่งนั้นเปนทุกข. ภิกษุ ท. !
ความปรารถนาเกิดขึ้นแกสัตวผูมคี วามแกเปนธรรมดา อยางนี้วา “โอหนอ !
ขอเรา ท. ไมพึงเปนผูมีความแกเปนธรรมดา และความแกไมพึงมาถึงเรา ท.
หนอ,” ก็ขอนี้ไมใชสัตวจะบรรลุไดดวยความปรารถนา. แมนี้ก็ชื่อวาปรารถนา
สิ่งใดแลวไมไดสิ่งนั้น เปนทุกข. ภิกษุ ท. ! ความปรารถนาเกิดขึ้นแกหมู
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สัตวผูมีความเจ็บปวยเปนธรรมดา.... มีความตายเปนธรรมดา.... มีความโศก
ความร่ําไรรําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจ ความคับแคนใจ เปนธรรมดา....
(ความทํานองเดียวกันกับขางตน) .... ก็ขอนี้ไมใชสัตวจะบรรลุไดดวยความปรารถนา.
แมนี้ก็ชื่อวา ปรารถนาสิ่งใดแลวไมไดสิ่งนัน้ เปนทุกข.
ภิกษุ ท. !
กล่ าวโดยย่ อ ขันธ์ อนั เป็ นที่ต้งั แห่ งความยึดถือทั้ง ๕
เป็ นทุกข์ เปนอยางไรเลา ? นี้คือ ขันธเปนที่ตั้งแหงความยึดถือไดแกรูป, ขันธ
เปนที่ตั้งแหงความยึดถือไดแกเวทนา, ขันธเปนที่ตั้งแหงความยึดถือไดแกสัญญา,
ขันธเปนที่ตั้งแหงความยึดถือไดแกสังขาร, ขันธเปนที่ตั้งแหงความยึดถือไดแก
วิญญาณ. ภิกษุ ท. ! เหลานี้ เราเรียกวา กลาวโดยยอขันธเปนที่ตั้งแหงความ
ยึดถือเปนทุกข.
ภิกษุ ท. !

นี้เราเรียกวาอริยสัจ คือ ทุกข.
๒. ทุกขสมุทยอริยสั จ

ภิ ก ษุ ท. ! ก็ อ ริ ย สั จ คื อ เหตุ ใ ห้ เ กิ ด ทุ ก ข์ นั้ น เป น อย า งไรเล า ?
ตัณหานี้ใด ทําความเกิดใหมเปนปกติ เปนไปกับดวยความกําหนัดเพราะความ
เพลิน มักเพลินยิ่งในอารมณนั้นๆ, นี้คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา.
ภิ ก ษุ ท. ! ก็ ตั ณ หานั้ น เมื่ อ จะเกิ ด ย่ อ มเกิ ด ในที่ ไ หน ? เมื่ อ จะ
เข้ าไปตั้งอยู่ ย่ อมเข้ าไปตั้งอยู่ในที่ไหน ? สิ่งใดในโลกมีภาวะเปนที่รักมีภาวะ
เปนที่ยินดี (ปยรูปสาตรูป) ; ตัณหานั้น เมื่อจะเกิดยอมเกิดในสิ่งนั้น, เมื่อ
จะเขาไปตั้งอยูยอมเขาไปตั้งอยูใ นสิ่งนั้น. ก็อะไรเลา มีภาวะเปนที่รักมีภาวะ
เปนที่ยินดีในโลก ?

๑๓๐
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ตา...หู...จมูก...ลิ้น...กาย...ใจ... (แตละอยางทุกอยาง) มีภาวะเปนที่รักมีภาวะ
เปนที่ยินดีในโลก ; ตัณหานี้ เมื่อจะเกิด ยอมเกิดในที่นั้น, เมื่อจะเขาไปตั้งอยู
ยอมเขาไปตั้งอยูในทีน่ ั้น.
รูปทั้งหลาย... เสียงทั้งหลาย.... กลิ่นทั้งหลาย.... รสทั้งหลาย.... โผฏฐัพพะ
ทั้งหลาย....ธรรมารมณทั้งหลาย.... (แตละอยางทุกอยาง) มีภาวะเปนที่รักมีภาวะเปนยินดี
ในโลก ; ตัณหานี้เมื่อจะเกิด ยอมเกิดในที่นั้น, เมื่อจะเขาไปตั้งอยู ยอมเขาไป
ตั้งอยูในทีน่ ั้น.
ความรูแจงทางตา....ความรูแจงทางหู....ความรูแจงทางจมูก....ความรูแจง
ทางลิ้น....ความรูแจงทางกาย....ความรูแจงทางใจ.... (แตละอยางทุกอยาง) มีภาวะเปน
ที่รักมีภาวะเปนที่ยินดีในโลก ; ตัณหานี้เมื่อจะเกิด ยอมเกิดในที่นั้น, เมื่อจะ
เขาไปตั้งอยู ยอมเขาไปตั้งอยูในที่นั้น.
การกระทบทางตา...การกระทบทางหู... การกระทบทางจมูก...การกระทบ
ทางลิ้น...การกระทบทางกาย...การกระทบทางใจ... (แตละอยางทุกอยาง) มีภาวะเปน
ที่รักมีภาวะเปนที่ยินดีในโลก ; ตัณหานี้เมื่อจะเกิด ยอมเกิดในที่นั้น, เมื่อจะ
เขาไปตั้งอยู ยอมเขาไปตั้งอยูในที่นั้น.
ความรู สึ ก เกิ ด แต ก ารกระทบทางตา... ความรู สึ ก เกิ ด แต ก ารกระทบ
ทางหู...ความรูสึกเกิดแตการกระทบทางจมูก... ความรูสึกเกิดแตการกระทบ
ทางลิ้น... ความรูสึกเกิดแตการกระทบทางกาย... ความรูสึกเกิดแตการกระทบ
ทางใจ... (แตละอยางทุกอยาง) มีภาวะเปนที่รักมีภาวะเปนที่ยินดีในโลก ; ตัณหานี้
เมื่อจะเกิด ยอมเกิดในที่นั้น, เมื่อจะเขาไปตั้งอยู ยอมเขาไปตั้งอยูใ นที่นั้น.
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ความจําหมายในรูป... ความจําหมายในเสียง... ความจําหมายในกลิ่น...
ความจําหมายในรส... ความจําหมายในโผฏฐัพพะ... ความจําหมายในธรรมารมณ...
(แตละอยางทุกอยาง) มีภาวะเปนที่รักมีภาวะเปนที่ยินดีในโลก ; ตัณหานี้เมื่อจะเกิด
ยอมเกิดในที่นั้น, เมื่อจะเขาไปตั้งอยู ยอมเขาไปตั้งอยูใ นที่นั้น.
ความนึกถึงรูป...ความนึกถึงเสียง... ความนึกถึงกลิ่น... ความนึกถึงรส...
ความนึกถึงโผฏฐัพพะ....ความนึกถึงธรรมารมณ....(แตละอยางทุกอยาง) มีภาวะเปน
ที่รักมีภาวะเปนที่ยินดีในโลก ; ตัณหานี้เมื่อจะเกิด ยอมเกิดในที่นั้น, เมื่อจะ
เขาไปตั้งอยู ยอมเขาไปตั้งอยูในที่นั้น.
ความอยากในรูป...ความอยากในเสียง... ความอยากในกลิ่น.... ความอยาก
ในรส.... ความอยากในโผฏฐัพพะ... ความอยากในธรรมารมณ... (แตละอยางทุกอยาง)
มีภาวะเปนที่รักมีภาวะเปนที่ยินดีในโลก ; ตัณหานี้เมื่อจะเกิด ยอมเกิดในที่นั้น,
เมื่อจะเขาไปตั้งอยู ยอมเขาไปตั้งอยูในที่นั้น.
ความตริหารูป...ความตริหาเสียง... ความตริหากลิ่น... ความตริหารส...
ความตริหาโผฏฐัพพะ... ความตริหาธรรมารมณ... (แตละอยางทุกอยาง) มีภาวะเปนที่รัก
มีภาวะเปนที่ยินดีในโลก ; ตัณหานี้เมื่อจะเกิด ยอมเกิดในที่นั้น, เมื่อจะเขาไป
ตั้งอยู ยอมเขาไปตั้งอยูในที่นั้น.
ความไตร ต รองต อ รู ป (ที่ ต ริ ห าได แ ล ว )...ความไตร ต รองต อ เสี ย ง...
ความไตรตรองตอกลิน่ ... ความไตรตรองตอรส... ความไตรตรองตอโผฏฐัพพะ..
ความไตรตรองตอธรรมารมณ... (แตละอยางทุกอยาง) มีภาวะเปนที่รักมีภาวะเปน
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ที่ยินดีในโลก ; ตัณหานี้เมื่อจะเกิด ยอมเกิดในที่นั้น. เมื่อจะเขาไปตั้งอยู
ยอมเขาไปตั้งอยูในทีน่ ั้น.
ภิกษุ ท. !

นี้เราเรียกวาอริยสัจ คือ เหตุใหเกิดทุกข.
๓. ทุกขนิโรธอริยสั จ

ภิกษุ ท. !

อริ ยสั จคือความดับไม่ เหลือแห่ งทุกข์ เปนอยางไรเลา ?

คือความคลายคืน โดยไมมีเหลือและความดับไมเหลือ ความละวาง ความสละคืน
ความผานพน ความไมอาลัย ซึ่งตัณหานั้นนั่นเทียว.
ภิ ก ษุ ท. ! ก็ ตั ณ หานั้ น เมื่ อ บุ ค คลจะละได้ ย่ อ มละได้ ใ นที่ ไ หน ?
เมื่อจะดับ ย่ อมดับได้ ในที่ไหน ? สิ่งใดมีภาวะเปนที่รัก มีภาวะเปนที่ยินดี
ในโลก ; ตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละ ยอมละไดในสิ่งนั้น, เมื่อจะดับยอมดับได
ในสิ่งนั้น. ก็อะไรเลา มีภาวะเปนที่รัก มีภาวะเปนที่ยินดี ในโลก ?
ตา... หู . .. จมู ก ... ลิ้ น ... กาย... ใจ... (แต ล ะอย า งทุ ก อย า ง) มี ภ าวะ
เปนที่รัก มีภาวะเปนที่ยินดี ในโลก ; ตัณหานี้ เมื่อจะละ ยอมละไดในที่นั้น,
เมื่อจะดับ ยอมดับไดในที่นั้น.
รู ป ทั้ ง หลาย... เสี ย งทั้ ง หลาย... กลิ่ น ทั้ ง หลาย... รสทั้ ง หลาย...
โผฏฐัพพะทั้งหลาย... ธรรมารมณทั้งหลาย... (แตละอยางทุกอยาง) มีภาวะเปน
ที่รัก มีภาวะเปนที่ยินดี ในโลก ; ตัณหานี้ เมื่อจะละ ยอมละไดในที่นั้น,
เมื่อจะดับ ยอมดับไดในที่นั้น.
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๑๓๓

ความรู แ จ ง ทางตา ... ความรู แ จ ง ทางหู ... ความรู แ จ ง ทางจมู ก ...
ความรูแจงทางลิ้น ... ความรูแจงทางกาย ... ความรูแจงทางใจ... (แตละอยาง
ทุกอยาง)

มีภาวะเปนที่รัก มีภาวะเปนที่ยินดี ในโลก ; ตัณหานี้ เมื่อจะละ

ยอมละไดในที่นั้น, เมื่อจะดับ ยอมดับไดในที่นั้น.
การกระทบทางตา... การกระทบทางหู . .. การกระทบทางจมู ก ...
การกระทบทางลิ้น... การกระทบทางกาย... การกระทบทางใจ... (แตละอยาง
ทุ ก อย า ง)

มี ภาวะเปนที่รัก มีภาวะเปนที่ยินดี ในโลก ; ตัณหานี้ เมื่อจะละ

ยอมละไดในที่นั้น, เมื่อจะดับ ยอมดับไดในที่นั้น.
ความรูสึกเกิดแตการกระทบทางตา... ความรูสึกเกิดแกการกระทบ
ทางหู... ความรูสึกเกิดแตการกระทบทางจมูก... ความรูสึกเกิดแตการกระทบ
ทางลิ้น... ความรูสึกเกิดแตการกระทบทางกาย... ความรูสึกเกิดแตการกระทบ
ทางใจ... (แต ล ะอย า งทุ ก อย า ง) มี ภ าวะเป น ที่ รั ก มี ภ าวะเป น ที่ ยิ น ดี ในโลก ;
ตัณหานี้ เมื่อจะละ ยอมละไดในที่นั้น, เมื่อจะดับ ยอมดับไดในที่นั้น.
ความจํา หมายในรู ป ... ความจํา หมายในเสี ย ง... ความจํา หมายใน
กลิ่น... ความจําหมายในรส... ความจําหมายในโผฏฐัพพะ... ความจําหมาย
ในธรรมารมณ . .. (แต ล ะอย า งทุ ก อย า ง) มี ภ าวะเป น ที่ รั ก มี ภ าวะเป น ที่ ยิ น ดี
ในโลก ; ตัณหานี้ เมื่อจะละ ยอมละไดในที่นั้น, เมื่อจะดับ ยอมดับไดใน
ที่นั้น.
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๑๓๔

ความนึกถึงรูป ... ความนึกถึงเสียง... ความนึกถึงกลิ่น... ความ
นึกถึงรส... ความนึกถึงโผฏฐัพพะ... ความนึกถึงธรรมารมณ ... (แตละอยาง
ทุกอยาง) มีภาวะเป นที่รัก มีภ าวะเป นที่ ยินดี ในโลก ; ตัณ หานี้ เมื่อ จะละ
ยอมละไดในที่นั้น, เมื่อจะดับ ยอมดับไดในที่นั้น.
ความอยากในรู ป ... ความอยากในเสี ย ง... ความอยากในกลิ่ น ....
ความอยากในรส... ความอยากในโผฏฐัพพะ... ความอยากในธรรมารมณ...
(แตละอยางทุกอยาง) มีภาวะเปนที่รัก มีภาวะเปนที่ยินดี ในโลก ; ตัณหานี้
เมื่อจะละ ยอมละไดในที่นั้น, เมื่อจะดับ ยอมดับไดในที่นั้น.
ความตริ ห ารู ป ... ความตริ ห าเสี ย ง ... ความตริ ห ากลิ่ น ... ความ
ตริหารส... ความตริหาโผฏฐัพพะ... ความตริหาธรรมารมณ ... (แตละอยาง
ทุกอยาง) มีภาวะเปนที่รัก มีภาวะเปนที่ยินดี ในโลก ; ตัณหานี้ เมื่อจะละ
ยอมละไดในที่นั้น, เมื่อจะดับ ยอมดับไดในที่นั้น.
ความไตรตรองตอรูป (ที่ตริหาไดแลว) ... ความไตรตรองตอเสียง ...
ความไตรตรองตอกลิ่น... ความไตรตรองตอรส... ความไตรตรองตอโผฏฐัพพะ ... ความไตรตรองตอธรรมารมณ... (แตละอยางทุกอยาง) มีภาวะเปนที่
รัก มีภาวะเปนที่ยินดี ในโลก ; ตัณหานี้ เมื่อจะละ ยอมละไดในที่นั้น,
เมื่อจะดับ ยอมดับไดในที่นั้น.
ภิกษุ ท. !

นี้เราเรียกวาอริยสัจคือ ความดับไมเหลือแหงทุกข.
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๑๓๕

๔. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสั จ

ภิกษุ ท. !

ก็ อริยสั จ คือหนทางเป็ นเครื่องให้ ถึงความดับไม่ เหลือ

แห่ งทุกข์ เปนอยางไรเลา ? คือ หนทางอันประกอบดวยองคแปดอันประเสริฐ
นี้เอง, องคแปดคือ ความเห็นชอบ ความดําริชอบ วาจาชอบ การงานชอบ
อาชีวะชอบ ความเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ.
ภิกษุ ท. !

ความเห็นชอบ เปนอยางไร ? ภิกษุ ท. ! ความรูในทุกข

ความรูในเหตุใหเกิดทุกข ความรูในความดับไมเหลือแหงทุกข ความรูใน
หนทางเปนเครื่องใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข อันใด , นี้เราเรียกวา
ความเห็นชอบ.
ภิกษุ ท. ! ความดําริชอบ เปนอยางไร ? ภิกษุ ท. ! ความดําริใน
การออก (จากกาม) ความดําริในการไมพยาบาท ความดําริในการไมเบียดเบียน,
นี้เราเรียกวา ความดําริชอบ.
ภิกษุ ท. ! วาจาชอบ เปนอยางไร ? ภิกษุ ท. ! การเวนจากการพูด
เท็จ การเวนจากการพูดยุใหแตกกัน การเวนจากการพูดหยาบ การเวนจากการ
พูดเพอเจอ, นี้เราเรียกวา วาจาชอบ.
ภิกษุ ท. ! การงานชอบ เปนอยางไร ? ภิกษุ ท. ! การเวนจากการ
ฆาสัตว การเวนจากการถือเอาสิ่งของที่เจาของไมไ ดใ ห การเวนจากการ
ประพฤติผดิ ในกามทัง้ หลาย, นี้เราเรียกวา การงานชอบ.

๑๓๖

อริยสัจจากพระโอษฐ

ภิกษุ ท. ! อาชี วะชอบ เปนอยางไร ? ภิกษุ ท. ! อริยสาวกในกรณีนี้
ละการหาเลี้ ย งชี พ ที่ ผิ ด เสี ย สํา เร็ จ ความเป น อยู ด ว ยการหาเลี้ย งชี พ ที่ ช อบ ,
นี้เราเรียกวา อาชีวะชอบ
ภิกษุ ท. !
ความเพียรชอบ เปนอยางไร ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณี
นี้ ยอมปลูกความพอใจ ยอมพยายาม ยอมปรารภความเพียร ยอมประคองจิต
ย อ มตั้ ง จิ ต ไว เพื่ อ ความไม บั ง เกิ ด ขึ้ น แห ง อกุ ศ ลธรรมทั้ ง หลายอั น ลามก
ที่ยังไมไดบังเกิด ; ยอมปลูกความพอใจ ยอมพยายาม ยอมปรารภความเพียร
ยอมประคองจิต ยอมตั้งจิตไว เพื่อการละเสียซึ่งอกุศลธรรมทั้งหลายอันลามก
ที่บังเกิดขึ้นแลว ; ยอมปลูกความพอใจ ยอมพยายาม ยอมปรารภความเพียร
ยอมประคองจิต ย อ มตั้ง จิตไว เพื่อการบังเกิดขึ้นแหง กุศลธรรมทั้งหลาย
ที่ยังไมไดบังเกิด ; ยอมปลูกความพอใจ ยอมพยายาม ยอมปรารภความเพียร
ยอมประคองจิต ยอมตั้งจิตไว เพื่อความยั่งยืน ความไมเลอะเลือน ความ
งอกงามยิ่งขึ้น ความไพบูลย ความเจริญ ความเต็มรอบ แหงกุศลธรรมทัง้ หลาย
ที่บังเกิดขึน้ แลว. ภิกษุ ท. ! นี้เราเรียกวา ความเพียรชอบ
ภิกษุ ท. ! ความระลึกชอบ เปนอยางไร ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้
เปนผูมีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอยู , มีความเพียรเครื่องเผาบาปมีความ
รูสึกตัวทั่วพรอม มีสติ นําความพอใจและความไมพอใจในโลกออกเสียได ;
เปนผูมีปกติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู, มีความเพียรเครื่องเผา
บาป มีความรูสึกตัวทั่วพรอม มีสติ นําความพอใจและความไมพอใจในโลกออก
เสียได ; เปนผูมีปกติพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู, มีความเพียรเครื่องเผาบาป
มีความรูสึกตัวทั่วพรอม มีสติ นําความพอใจและความไมพอใจในโลกออกเสียได ;

ภาคนํา - เรื่องควรทราบกอนเกี่ยวกับจตุราริยสัจ

๑๓๗

เปนผูมีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู, มีความเพียรเครื่องเผา
บาป มีความรูสึกตัวทั่วพรอม มีสติ นําความพอใจและความไมพอใจในโลกออก
เสียได. ภิกษุ ท. ! นี้เราเรียกวา ความระลึกชอบ.
ภิกษุ ท. !

ความตั้งใจมั่นชอบ เปนอยางไร ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุ

ในกรณีนี้ สงัดแลวจากกามทั้งหลาย สงัดแลวจากอกุศลธรรมทัง้ หลาย เขาถึง
ฌานที่หนึ่ง อันมีวิตกวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก แลวแลอยู. เพราะ
วิตกวิจารรํางับลง, เธอเขาถึงฌานที่สอง อันเปนเครื่องผองใสแหงใจในภายใน
ใหสมาธิเปนธรรมอันเอกผุดขึ้น ไมมีวิตกไมมีวิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดแต
สมาธิ แลวแลอยู. เพราะปติจางหายไป, เธอเปนผูเพงเฉยอยูได มีสติ
มีความรูสกึ ตัวทั่วพรอม และไดเสวยสุขดวยนามกาย ยอมเขาถึงฌานที่สาม อัน
เปนฌานที่พระอริยเจาทั้งหลาย กลาวสรรเสริญผูไดบรรลุ วา “เปนผูเฉยอยูได
มีสติ มีความอยูเปนปกติสุข” แลวแลอยู เพราะละสุขและทุกขเสียได และ
เพราะความดับหายแหงโสมนัสและโทมนัสในกาลกอน เธอยอมเขาถึงฌานที่สี่
อันไมทุกขและไมสุข มีแตสติอันบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา แลวแลอยู. ภิกษุ ท. !
นี้เราเรียกวา สัมมาสมาธิ.
ภิกษุ ท. ! นี้เราเรียกวา อริยสัจคือหนทางเปนเครื่องใหถึงความดับ
ไมเหลือแหงทุกข.
- มหา. ที. ๑๐/๓๔๐-๓๕๐/๒๙๔-๒๙๙.

๑๓๘
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อริยสั จสี่ ทีท่ รงแสดงโดยพิสดาร

(นัยทีส่ อง)
ภิกษุ ท. ! ธรรมอันเราแสดงแลววา “เหลานี้ คืออริยสัจทั้งหลาย
๔ ประการ” ดังนี้ เปนธรรมอันสมณพราหมณผูรูทงั้ หลายขมขีไ่ มได ทําให
เศราหมองไมได ติเตียนไมได คัดงางไมได. ขอนี้ เปนธรรมที่เรากลาวแลว
อยางนี้ เราอาศัยซึ่งอะไรเลา จึงกลาวแลวอยางนี้ ? ภิกษุ ท. ! เพราะอาศัย
ซึ่งธาตุทั้งหลาย ๖ ประการ การกาวลงสูครรภ ยอมมี ; เมื่อการกาวลงสูครรภ
มีอยู, นามรูป ยอมมี ; เพราะมีนามรูปเปนปจจัย จึงมีสฬายตนะ ; เพราะ
มีสฬายตนะเปนปจ จัย จึง มีผัสสะ ; เพราะมีผัสสะเปนปจจั ย จึง มีเวทนา.
ภิกษุ ท. ! เราย่ อมบัญญัติว่า “นี้ เป็ นความทุ กข์ ” ดังนี้ ; ว่ า” นี้ เป็ น

ทุกขสมุทัย” ดังนี้ ; ว่ า “นีเ้ ป็ นทุกขนิโรธ” ดังนี้ ; ว่ า “นีเ้ ป็ นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา” ดังนี้ ; แก่ สัตว์ ผู้สามารถเสวยเวทนา.
ภิกษุ ท. ! ทุกขอริ ยสั จ เปนอยางไรเลา ? แมความเกิด ก็เปนทุกข,
แมความแก ก็เปนทุกข, แมความตาย ก็เปนทุกข, แมโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย
ก็เปนทุกข,
การประสบกับสิ่งไมเปนที่รัก
เปนทุกข, ความพลัดพรากจากสิ่งเปนที่รัก เปนทุกข, ปรารถนาสิ่งใดแลว
ไมไดสิ่งนัน้ นั่นก็เปนทุกข : กลาวโดยยอ ปญจุปาทานขันธทั้งหลายเปนทุกข.
ภิกษุ ท. ! นี้เรากลาววา ทุกขอริยสัจ.
ภิกษุ ท. ! ทุ กขสมุ ทยอริ สัจ เปนอยางไรเลา ? เพราะมีอวิชชาเปน
ปจจัย จึ ง มีสังขารทั้งหลาย ; เพราะมีสังขารเปนปจจัย จึง มีวิญญาณ ;

ภาคนํา - เรื่องควรทราบกอนเกี่ยวกับจตุราริยสัจ

๑๓๙

เพราะมีวิญ ญาณเปนปจจัย จึ ง มีนามรูป ; เพราะมีนามรูปเปนปจจัย จึง มี
สฬายตนะ ; เพราะมีสฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะ ; เพราะมีผัสสะเปน
ปจจัย จึงมีเวทนา ; เพราะมีเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา ; เพราะมีตัณหาเปน
ปจจัย จึง มีอุปาทาน ; เพราะมีอุปาทานเปนปจจัย จึง มีภ พ ; เพราะมีภ พ
เปนปจจัย จึงมีชาติ ; เพราะมีชาติเปนปจจัย, ชรามรณะ โสกะปริเทวะ
ทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นครบถวน : ความเกิดขึ้นพรอมแหงกอง
ทุกขทั้งสิ้นนี้ ยอมมีดว ยอาการอยางนี้. ภิกษุ ท. ! นี้เรากลาววา ทุกขสมุทยอริยสัจ.
ภิกษุ ท. ! ทุกขนิโรธอริ ยสั จ เปนอยางไรเลา ? เพราะความจางคลาย
ดับไปโดยไมเหลือแหงอวิชชานั้นนั่นเทียว, จึงมีความดับแหงสังขาร ; เพราะมี
ความดับแหงสังขาร จึงมีความดับแหงวิญญาณ ; เพราะมีความดับแหงวิญญาณ
จึงมีความดับแหงนามรูป ; เพราะมีความดับแหงนามรูป จึงมีความดับแหง
สฬายตนะ ; เพราะมีความดับสฬายตนะ จึงมีความดับแหงผัสสะ ; เพราะมี
ความดับแหงผัสสะ
จึงความดับแหงเวทนา ;
เพราะมีความดับแหง
เวทนา จึงความดับแหงตัณหา ; เพราะมีความดับแหงตัณหา จึงมีความดับ
แหงอุปาทาน ; เพราะมีความดับแหงอุปาทาน จึงมีความดับแหงภพ ; เพราะ
มีความดับแหงภพ จึงความดับแหงชาติ ; เพราะมีความดับแหงชาตินั่นแล,
ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงดับสิ้น : ความดับลง
แหงกองทุกขทั้ง สิ้นนี้ ยอ มมีดวยอาการอยางนี้. ภิกษุ ท. ! นี้เรากลาววา
ทุกขนิโรธอริยสัจ.
ภิ ก ษุ ท. ! ทุ ก ขนิ โ รธคามิ นี ป ฏิ ป ทาอริ ย สั จ เป น อย า งไรเล า ?
มรรคอันประเสริฐ ประกอบดวยองค ๘ ประการ นี้นั่นเอง, กลาวคือ

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๔๐

สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ. ภิกษุ ท. ! นี้เรากลาววา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ.
ภิ ก ษุ ท. !

ธรรมอั น เราแสดงแล ว ว า “ เหล า นี้ คื อ อริ ย สั จ ทั้ ง หลาย

๔ ประการ” ดังนี้ เปนธรรมอันสมณพราหมณผูรูทั้งหลายขมขี่ไมได ทําให
เศราหมองไมได ติเตียนไมได คัดงางไมได ดังนี้อันใด อันเรากลาวแลว ;
ขอนั้น เรากลาวหมายถึงขอความดังกลาวมานี,้ ดังนี้ แล.
- ติก. อํ. ๒๐/๒๒๗-๒๒๘/๕๐๑.

ภาคนํา
ว่ าด้ วย ข้ อความทีค่ วรทราบก่ อนเกีย่ วกับจตุราริยสั จ

จบ

คําชี้ชวนวิงวอน
_______________

ภิกษุ ท. ! โยคกรรม อันเธอพึงกระทํา เพือ่ ให้ รู้ว่า
“นีท
้ ุกข์ นีเ้ หตุให้ เกิดทุกข์ นีค้ วามดับสนิทแห่ งทุกข์
นีท้ างให้ ถงึ ความดับสนิทแห่ งทุกข์ .”
เทสิตํ โว มยา นิพฺพานํ เทสิโต นิพฺพานคามิมคฺโค

นิพพาน เราได้ แสดงแล้ ว,
ทางให้ ถงึ นิพพาน เราก็ได้ แสดงแล้ ว แก่ เธอทั้งหลาย.
กิจใด ที่ศาสดาผู้เอ็นดู แสวงหาประโยชน์ เกือ้ กูล
อาศัยความเอ็นดูแล้ ว จะพึงทําแก่ สาวกทั้งหลาย,
กิจนั้น เราได้ ทําแล้ วแก่ พวกเธอ.
นั่น โคนไม้ ; นั่น เรือนว่ าง.
พวกเธอจงเพียรเผากิเลส, อย่ าได้ ประมาท,
อย่ าเป็ นผู้ทตี่ ้ องร้ อนใจ ในภายหลังเลย.
อยํ โว อมฺหากํ อนุสาสนี

นี่แหละ วาจาเครื่องพรํ่าสอนของเรา แก่ เธอทั้งหลาย.
(มหาวาร. สํ. - สฬา.สํ.)

๑๔๑

๑๔๒

อริยสัจจากพระโอษฐ

อุทเทสแหงจตุราริยสัจ
ภิกษุ ท. ! ตถาคต ผูอรหันตสัมมาสัมพุทธ ไดประกาศอนุตตรธรรมจักรใหเปนไปแลว ที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ใกลนครพาราณสี, เปน
ธรรมจักร ที่สมณะหรือพราหมณ, เทพ มาร พรหม หรือใคร ๆ ในโลก จะ
ตานทานใหหมุนกลับมิได ขอนี้คือ การบอก การแสดง การบัญญัติ
การแตงตั้ง การเปดเผย การจําแนก และการทําใหเขาใจไดงาย ซึ่ง
ความจริงอันประเสริฐสี่อยาง. สี่อยางเหลาไหนเหลา ? สี่อยางไดแก
ความจริงอันประเสริฐคือ ทุกข์ , ความจริงอันประเสริฐคือ เหตุให้ เกิดทุกข์ ,
ความจริงอันประเสริฐคือ ความดับไม่ เหลือของทุกข์ , และ ความจริงอันประเสริฐ
คือ ทางดําเนินให้ ถงึ ความดับไม่ เหลือของทุกข์ .
ภิกษุ ท. !

ตถาคต ผูอรหันตสัมมาสัมพุทธะ ไดประกาศอนุตตร-

ธรรมจักรใหเปนไปแลว ที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ใกลนครพาราณสี, เปน
ธรรมจักร ที่สมณะหรือพราหมณ, เทพ มาร พรหม หรือใคร ๆ ในโลก จะตาน
ทานใหหมุนกลับมิได ขอนี้คือ การบอก การแสดง การบัญญัติ การแตงตั้ง การ
เปดเผย การจําแนก และการทําใหเขาใจไดงาย ซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อยาง
เหลานี้แล.
- อุปริ. ม. ๑๔/๔๔๙/๖๙๙.

๑๔๓

๑๔๔

อริยสัจจากพระโอษฐ

ภาค ๑
วาดวย

ทุกขอริยสั จ ความจริงอันประเสริฐคือทุกข์

๑๔๕

ภาค ๑

มีเรื่อง :-

นิทเทส ๑ วาดวยประเภทและอาการแหงทุกขตามหลักทั่วไป ๑๒ เรื่อง
นิทเทส ๒ วาดวยทุกขสรุปในปญจุปาทานขันธ
๙๕ เรื่อง
นิทเทส ๓ วาดวยหลักเบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับความทุกข
๑๘ เรื่อง

๑๔๖

อริยสั จจากพระโอษฐ์
ภาค ๑
วาดวย
ทุกขอริยสั จ
ความจริงอันประเสริฐคือทุกข์
(มี ๓ นิทเทส)
_________

อุทเทสแห่ งทุกขอริยสั จ
ภิกษุ ท. ! ความจริงอันประเสริฐคือทุกข เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. !
ความเกิด เปนทุกข, ความแก่ เปนทุกข, ความตาย เปนทุกข, ความโศก
ความรํ่าไรรําพัน ความทุกข์ กาย ความทุกข์ ใจ ความคับแค้ นใจ เปนทุกข,
ความประสพด้ วยสิ่ งไม่ เป็ นที่รัก เปนทุกข, ความพลัดพรากจากสิ่ งเป็ นที่รัก
เปนทุกข, ความปรารถนาอย่ างใดแล้ ว ไม่ ได้ อย่ างนั้น เปนทุกข ; กลาว
โดยสรุปแลว ปัญจุปาทานขันธ์ (ขันธหาอันเปนที่ตั้งแหงอุปาทาน) เปนตัว
ทุกข ; นี้ เรียกวา ความจริงอันประเสริฐคือทุกข.
- ติก. อํ. ๒๐/๒๒๗/๕๐๑.

๑๔๗

อริยสัจจากพระโอษฐ

๑๔๘

นิทเทสแห่ งทุกขอริยสั จ
__________

นิทเทส ๑ ว่ าด้ วยประเภทและอาการแห่ งทุกข์ ตามหลักทัว่ ไป
(มี ๑๒ เรื่อง)

ความเกิด
ภิกษุ ท. ! ความเกิด เป็ นอย่ างไรเล่ า ? ภิกษุ ท. ! การเกิด การกําเนิด
การกาวลง (สูครรภ) การบังเกิด การบังเกิดโดยยิ่ง ความปรากฏของขันธ
ทั้งหลาย การที่สัตวไดซึ่งอายตนะทั้งหลาย ในสัตวนิกายนั้น ๆ ของสัตว
เหลานั้น ๆ ; นี้ เรียกวา ความเกิด.
- มหา. ที. ๑๐/๓๔๑/๒๙๕.

ความแก่
ภิ ก ษุ ท. ! ความแก่ เป็ นอย่ า งไรเล่ า ? ภิ ก ษุ ท. !
ความแก
ความคร่ําครา ความมีฟนหลุด ความมีผมหงอก ความมีหนังเหี่ยว ความเสื่อม
ไปแหงอายุ ความแกรอบแหงอินทรียทั้งหลาย ในสัตวนิกายนั้น ๆ ของสัตว
เหลานั้น ๆ ; นี้ เรียกวา ความแก.
- มหา. ที. ๑๐/๓๔๑/๒๙๕.

ความตาย
ภิกษุ ท. ! ความตาย เป็ นอย่ างไรเล่ า ? ภิกษุ ท. ! การจุติ ความเคลื่อน
การแตกสลายไป การหายไป การวายชีพ การตาย การทํากาละ การแตกแหง

ภาค ๑ - ทุกขอริ ยสัจ

๑๔๙

ขันธทั้งหลาย การทอดทิ้งราง การขาดแหงอินทรียคอื ชีวิต จากสัตวนิกายนั้น ๆ
ของสัตวเหลานั้น ๆ ; นี้ เรียกวา ความตาย.
- มหา. ที. ๑๐/๓๔๑/๒๙๕

ความโศก
ภิ ก ษุ ท. ! ความโศก เป็ นอย่ า งไรเล่ า ? ภิ ก ษุ ท. ! ความโศก
ความเศรา ความเปนผูเศรา ความโศกกลุมกลัด ความโศกสุมกลุมกลัด ของ
บุคคลผูเผชิญแลวดวยความวิบัตอิ ยางใดอยางหนึง่ อันความทุกขชนิดใดชนิดหนึง่
กระทบแลว ; นี้ เรียกวา ความโศก.
- มหา. ที. ๑๐/๓๔๑/๒๙๕.

ความรํ่าไรรําพัน
ภิ ก ษุ ท. ! ความรํ่า ไรรํา พั น เป็ นอย่ า งไรเล่ า ? ภิ ก ษุ ท. ! ความ
คร่ําครวญ ความร่ําไรรําพัน การคร่ําครวญ การร่ําไรรําพัน ความเปนผูคร่ําครวญ
ความเปนผูร่ําไรรําพัน ของบุคคลผูเผชิญแลวดวยความวิบัติอยางใดอยางหนึ่ง
อันความทุกขชนิดใดชนิดหนึง่ กระทบแลว ; นี้ เรียกวา ความร่ําไรรําพัน.
- มหา. ที. ๑๐/๓๔๑/๒๙๕.

ความทุกข์ กาย
ภิ ก ษุ ท. !

ความทุ ก ข์ ก าย เป็ นอย่ า งไรเล่ า ? ภิ ก ษุ ท. ! ความ

ทนไดยากที่เปนไปทางกาย ความไมผาสุกที่เปนไปทางกาย ความทนไดยาก

อริ ยสัจจากพระโอษฐ์

๑๕๐

ความรูสึกอันไมผาสุก ที่เกิดแตความกระทบทางกาย ; นี้ เรียกวา ความทุกขกาย.
- มหา. ที. ๑๐/๓๔๒/๒๙๕.

ความทุกข์ ใจ
ภิ ก ษุ ท. !

ความทุ ก ข์ ใ จ เป็ นอย่ า งไรเล่ า ? ภิ ก ษุ ท. !

ความ

ทนไดยากที่เปนไปทางใจ ความไมผาสุกที่เปนไปทางใจ ความทนไดยาก ความ
รูสึกอันไมผาสุก ที่เกิดแตความความกระทบทางใจ ; นี้ เรียกวา ความทุกขใจ.
- มหา. ที. ๑๐/๓๔๒/๒๙๕.

ความคับแค้ นใจ
ภิ ก ษุ ท. !

ความคั บ แค้ น ใจ เป็ นอย่ า งไรเล่ า ? ภิ ก ษุ ท. ! ความ

กลุมใจ ความคับใจ ความเปนผูกลุมใจ ความเปนผูคับใจ ของบุคคลผูเผชิญ
แลวดวยความวิบัติอยางใดอยางหนึ่ง

อันความทุกขชนิดใดชนิดหนึ่งกระทบ

แลว ; นี้ เรียกวา ความคับแคนใจ.
- มหา. ที. ๑๐/๓๔๒/๒๙๕๕.

ความประสพด้ วยสิ่ งไม่ เป็ นทีร่ ัก
ภิกษุ ท. !

ความประสพด้ วยสิ่ ง ไม่ เ ป็ นที่รัก เป็ นทุ กข์ เป็ นอย่ า งไร

เล่ า ? ภิกษุ ท. !

รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เหลาใด ในโลกนี้ ที่ไม

นาปรารถนา ไมนารักใคร ไมนาพอใจ มีแกผูนั้น หรือวา ชนเหลาใด เปนผู

ภาค ๑ - ทุกขอริ ยสัจ

๑๕๑

ไมหวังประโยชน ไมหวังความเกื้อกูล ไมหวังความผาสุก ไมหวังความเกษมจาก
เครื่องผูกรัด ตอเขา, การต้ องไปด้ วยกัน การต้ องมาด้ วยกัน การต้ องอยู่

ร่ วมกัน ความระคนกัน กับด้ วยอารมณ์ หรือบุคคลเหล่ านั้น ; นี้ เรียกว่ า
ความประสพด้ วยสิ่ งไม่ เป็ นที่รัก เป็ นทุกข์ .
- มหา. ที. ๑๐/๓๔๒/๒๙๕.

ความพลัดพรากจากสิ่ งเป็ นทีร่ ัก
ภิกษุ ท. ! ความพลัดพรากจากสิ่ งเป็ นที่รัก เป็ นทุกข์ เป็ นอย่ างไรเล่ า ?
ภิกษุ ท. ! รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เหลาใด ในโลกนี้ ที่นาปรารถนา
น า รั ก ใคร น า พอใจ มี แ ก ผู นั้ น หรื อ ว า ชนเหล า ใด เป น ผู ห วั ง ประโยชน
หวั ง ความเกื้ อ กู ล หวั ง ความผาสุ ก หวั ง ความเกษมจากเครื่อ งผู ก รั ด ต อ เขา
เชน มารดาบิด า พี่นองชาย พี่นองหญิง มิตรอมาตย ญาติ สาโลหิตก็ตาม,

การไม่ ไ ด้ ไ ปร่ ว มกัน การไม่ ไ ด้ ม าร่ ว มกัน การไม่ ไ ด้ อ ยู่ ร่ ว มกัน ความ
ไม่ ได้ ระคนกัน กับด้ วยอารมณ์ หรื อบุ คคลเหล่ านั้ น ; นี้ เรี ยกว่ า ความ
พลัดพรากจากสิ่ งเป็ นที่รัก เป็ นทุกข์ .
- มหา. ที. ๑๐/๓๔๒/๒๙๕.

ความปรารถนาอย่างใดแล้วไม่ ได้ อย่ างนั้น
ภิกษุ ท. !
ความปรารถนาอย่ างใดแล้ วไม่ ได้ อย่ างนั้น เป็ นทุกข์ เป็ น
อย่ างไรเล่ า ? ภิกษุ ท. ! สัตวทั้งหลาย ผูมีความเกิดเปนธรรมดา ยอมเกิด
ความปรารถนาขึ้น วา “โอหนอ ! ขอเราไมพงึ เปนผูมีความเกิดเปนธรรมดา

๑๕๒
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และความเกิดเลา ก็อยาพึงมีมาถึงเราเลย” ดังนี,้ ขอนี้ไมใชสิ่งที่สัตวจะบรรลุ
ไดดวยความปรารถนา ; นี้ เรียกวา ความปรารถนาอยางใดแลวไมไดอยางนั้น
เปนทุกข.
ภิกษุ ท. !
สัตวทั้งหลาย
ปรารถนาขึ้น วา “โอหนอ ! ขอเรา
ความแกเลา ก็อยาพึงมีมาถึงเราเลย”
ดวยความปรารถนา ; แมนี้ เรียกวา
เปนทุกข.

ผูมีความแกเปนธรรมดา ยอมเกิดความ
ไมพึงเปนผูมีความแกเปนธรรมดา และ
ดังนี,้ ขอนี้ ไมใชสิ่งที่สตั วจะบรรลุได
ความปรารถนาอยางใดแลวไมไดอยางนั้น

ภิกษุ ท. ! สัตวทั้งหลาย ผูมีความตายเปนธรรมดา ยอมเกิดความ
ปรารถนาขึ้น วา “โอหนอ ! ขอเรา ไมพึงเปนผูมคี วามตายเปนธรรมดา และ
ความตายเลา ก็อยาพึงมีมาถึงเราเลย” ดังนี,้ ขอนี้ ไมใชสิ่งทีส่ ัตวจะบรรลุได
ดวยความปรารถนา ; แมนี้ เรียกวา ความปรารถนาอยางใดแลวไมไดอยางนั้น
เปนทุกข.
ภิ ก ษุ ท. ! สั ต ว ทั้ ง หลาย ผู มี ค วามโศก ความร่ํา ไรรํา พั น ความ
ทุกขกาย ความทุกขใจ ความคับแคนใจ เปนธรรมดา ยอมเกิดความปรารถนา
ขึ้น วา “โอหนอ ! ขอเรา ไมพึงเปนผูมีความโศก ความร่ําไรรําพัน ความ
ทุกขกาย ความทุกขใจ ความคับแคนใจ เปนธรรมดา และความโศก ความ
ร่ําไรรําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจ ความคับแคนใจ เลา ก็อยาพึงมีมาถึง
เราเลย ” ดัง นี้, ขอนี้ไ มใชสิ่ง ที่สัตวจะบรรลุไ ดดวยความปรารถนา ; แมนี้
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เรียกวา ความปรารถนาอยางใดแลวไมไดอยางนั้น เปนทุกข.
- มหา. ที. ๑๐/๓๔๓/๒๙๕.

ปัญจุปาทานขันธ์
ภิกษุ ท. !
กล่ าวโดยสรุปแล้ ว ปัญจุปาทานขันธ์ เป็ นตัวทุกข์
เป็ นอย่ างไรเล่ า ? ภิกษุ ท. ! ปญจุปาทานขันธไดแกสิ่งเหลานี้คือ ขันธ
อันเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่นคือ รูป, ขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดมัน่ คือ
เวทนา, ขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดมัน่ คือ สัญญา, ขันธอันเปนที่ตั้งแหง
ความยึดมัน่ คือ สังขาร, และขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดมัน่ คือ วิญญาณ ;
เหลานี้แล เรียกวา กลาวโดยสรุปแลว ปญจุปาทานขันธ เปนตัวทุกข.
- มหา. ที.๑๐/๓๔๓/๒๙๕.

นิทเทส ๑
ว่ าด้ วยประเภทและอาการแห่ งทุกข์ ตามหลักทัว่ ไป
จบ
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๑๕๔

นิทเทส ๒ ว่ าด้ วยทุกข์ สรุ ปในปัญจุปาทานขันธ์
( มี ๙๕ เรื่อง)

ภิ ก ษุ ท. ! กล่ า วโดยสรุ ป แล้ ว ปั ญ จุ ป าทานขั น ธ์ เป็ นตั ว ทุ ก ข์
นั้น เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ปญจุปาทานขันธนั้น ไดแกสิ่งเหลานี้คือ
ขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดมัน่ คือ รูป, ขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดมัน่ คือ
เวทนา, ขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดมัน่ คือ สัญญา, ขันธอันเปนที่ตั้ง
แหงความยึดมั่นคือ สังขาร, และขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดมัน่ คือ วิญญาณ.
เหลานี้แล เรียกวา กลาวโดยสรุปแลว ปญจุปาทานขันธ เปนตัวทุกข.
- มหา. ที. ๑๐/๓๔๓/๒๙๕.

ตอน ๑ ว่ าด้ วยเบญจขันธ์ โดยวิภาค
(ก.) วิภาคแห่ งเบญจขันธ์
(มี ๕ วิภาค)

ภิกษุ ท. !

เบญจขันธ์ เปนอยางไรเลา ?

ภิ ก ษุ ท. ! รู ป ชนิ ด ใดชนิ ด หนึ่ ง มี อ ยู จะเป น อดี ต อนาคตหรื อ
ปจจุบันก็ตาม เปนภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือ
ประณีตก็ตาม มีในที่ไกลหรือที่ใกลก็ตาม ; นี้ เรียกวา รู ปขันธ์ .
ภิกษุ ท. ! เวทนา ชนิดใดชนิดหนึ่ง มีอยู จะเปนอดีตอนาคตหรือ
ปจจุบันก็ตาม เปนภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือ
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ประณีตก็ตาม มีในที่ไกลหรือที่ใกลก็ตาม ; นี้ เรียกวา เวทนาขันธ์ .
ภิกษุ ท. ! สัญ ญา ชนิดใดชนิดหนึ่ง มีอยู จะเปน อดีตอนาคตหรือ
ปจจุบันก็ตาม เปนภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือ
ประณีตก็ตาม มีในทีไ่ กลหรือทีใ่ กลก็ตาม ; นี้ เรียกวา สั ญญาขันธ์ .
ภิกษุ ท. !
สังขารทั้งหลาย ชนิดใดชนิดหนึ่ง มีอยู จะเปนอดีต
อนาคตหรือปจจุบันก็ตาม เปนภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม
เลวหรือประณีตก็ตาม มีในที่ไกลหรือทีใ่ กลก็ตาม ; นี้ เรียกวา สั งขารขันธ์ .
ภิ ก ษุ ท. ! วิ ญ ญาณ ชนิ ด ใดชนิ ด หนึ่ ง มี อ ยู จะเป น อดี ต อนาคต
หรือปจจุบนั ก็ตาม เปนภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลว
หรือประณีตก็ตาม มีในที่ไกลหรือที่ใกลกต็ าม ; นี้ เรียกวา วิญญาณขันธ์ .
ภิกษุ ท. !

เหลานี้ เรียกวา เบญจขันธ.

- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๕๙/๙๕.

๑. วิภาคแหงรูปขันธ

รู ปและรู ปอาศัย
ภิกษุ ท. !
มหาภูต
เหลานั้นดวย ; นี้ เรียกวา รูป.

(ธาตุ)

- นิทาน. สํ. ๑๖/๔/๑๔; และ ขนฺธ. สํ. ๑๗/๗๒/๑๑๓.

สี่อยาง

และรูปที่อาศัยมหาภูตสี่อยาง
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๑๕๖

ภิกษุ ท. ! ภิกษุ ชื่อวาผูไมรูจักรูป เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุ
ในกรณีนี้ ยอมไมรูตามเปนจริง วา “รูป ชนิดใดชนิดหนึ่งนั้น คือมหาภูต
สี่อยาง และรูปที่อาศัยมหาภูตสี่อยางเหลานั้นดวย” ดังนี้. ภิกษุ ท. ! นี้แล
เรียกวา ภิกษุ ผู้ไม่ ร้ ู จักรู ป.
- เอกาทสก. อํ. ๒๔/๓๗๘/๒๒๔.

ภิกษุ ท. !

ภิกษุ ชื่อวาผูรูจักรูป เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุ

ในกรณีนี้ ยอมรูตามเปนจริง วา “รูปชนิดใดชนิดหนึ่งนั้นคือ มหาภูตสี่อยาง
และรูปที่อาศัยมหาภูตสี่อยางเหลานั้นดวย” ดัง นี้. ภิกษุ ท. ! นี้แลเรียกวา
ภิกษุ ผู้ร้ ู จักรู ป.
- เอกาทสก. อํ. ๒๔/๓๘๑/๒๒๔.

มหาภูต คือ ธาตุสี่
ภิกษุ ท. ! ธาตุมีสี่อยางเหลานี้. สี่อยางเหลาไหนเลา ? สี่อยางคือ
ปฐวี ธ าตุ (ธาตุ ดิ น ) อาโปธาตุ (ธาตุ น้ํา ) เตโชธาตุ (ธาตุ ไ ฟ) และวาโยธาตุ
(ธาตุลม). ภิกษุ ท. ! เหลานีแ
้ ล คือ ธาตุสี่อย่ าง.
- นิทาน. สํ. ๑๖/๒๐๓/๔๐๓.

ภิกษุ !
ปฐวีธาตุ เปนอยางไรเลา ? ปฐวีธาตุ ที่เปนไปในภายใน
ก็มี, ที่เปนภายนอก ก็มี.
ภิกษุ !

ปฐวีธาตุ ที่เปนไปในภายใน เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ !
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สวนใดเปนของแข็ง เปนของหยาบ อันวิญญาณธาตุอาศัยแลว ซึ่งมีอยูในตน
เฉพาะตน กลาวคือ ผมทั้งหลาย ขนทั้งหลาย เล็บทั้งหลาย ฟนทั้งหลาย หนังเนื้อ
เอ็นทั้งหลาย กระดูกทั้งหลาย เยื่อในกระดูก ไต หัวใจ ตับ พังผืด มาม ปอด
ลําไส ลําไสสุด อาหารในกระเพาะ อุจจาระ ; หรือแมสวนอื่นอีกไร ๆ (ซึ่งมี
ลักษณะอยางเดียวกั น). ภิกษุ ! นี้ เรียกวา ปฐวี ธาตุ ที่เป นไปในภายใน.
ภิกษุ ! ปฐวีธาตุ ที่เปนไปในภายใน ก็ตาม ที่เปนภายนอก ก็ตาม ; นี้แหละ
เรียกวา ปฐวีธาตุ.
- อุปริ. ม. ๑๔/๔๓๗/๖๘๔.

ภิกษุ ท. ! อาโปธาตุ เปนอยางไรเลา ? อาโปธาตุท่ีเปนไปในภายในก็
มี, ที่เปนภายนอก ก็มี.
ภิกษุ ท. ! อาโปธาตุ ที่เปนไปในภายใน เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ !
สวนใดเอิบอาบ เปยกชุม อันวิญญาณธาตุอาศัยแลว ซึ่งมีอยูในตน เฉพาะตน
กลาวคือ น้ําดี เสลด หนอง โลหิต เหงื่อ มัน น้ําตา น้ําเหลือง น้ําลาย น้ําเมือก
น้ําลื่นหลอขอ น้ํามูตร ; หรือแมสวนอื่นอีกไร ๆ (ซึ่งมีลักษณะอยางเดียวกัน).
ภิกษุ ! นี้เรียกวา อาโปธาตุ ที่เปนไป ในภายใน. ภิกษุ ! อาโปธาตุ
ที่เปนไปในภายใน ก็ตาม ที่เปนภายนอก ก็ตาม ; นี้แหละ เรียกวา อาโปธาตุ.
- อุปริ. ม. ๑๔/๔๓๘/๖๘๕.

ภิกษุ !

เตโชธาตุ เปนอยางไรเลา ? เตโชธาตุ ที่เปนไปในภายใน

ก็ม,ี ที่เปนภายนอก ก็มี.

๑๕๘
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ภิกษุ !
เตโชธาตุ ที่เปนไปในภายใน เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ !
สวนใดเปนของเผา เปนของไหม อันวิญญาณธาตุอาศัยแลว ซึ่งมีอยูในตน
เฉพาะตน กลาวคือธาตุไฟที่ยังกายใหอบอุนอยางหนึ่ง, ธาตุไฟที่ยังกายใหชราทรุดโทรมอยางหนึ่ง, ธาตุไฟที่ยังกายใหกระวนกระวายอยางหนึ่ง, ธาตุไฟ
ที่ทําอาหาร ซึ่งกินแลว ดื่มแลว เคี้ยวแลว ลิ้มแลว ใหแปรไปดวยดีอยางหนึ่ง ;
หรือแมสวนอื่นอีกไร ๆ (ซึ่งมีลักษณะอยางเดียวกัน). ภิกษุ ! นี้เรียกวา
เตโชธาตุ ที่เปนไปในภายใน. ภิกษุ ! เตโชธาตุ ที่เปนไปในภายใน ก็ตาม
ที่เปนภายนอก ก็ตาม ; นี้แหละ เรียกวา เตโชธาตุ.
- อุปริ. ม. ๑๔/๔๓๘/๖๘๖.

ภิกษุ !
วาโยธาตุ เปนอยางไรเลา ? วาโยธาตุ ที่เปนไปในภายใน
ก็ม,ี ที่เปนภายนอก ก็มี.
ภิกษุ !
วาโยธาตุ ที่เปนไปในภายใน เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ !
สวนใดเปนลม ไหวตัวได อันวิญญาณธาตุอาศัยแลว ซึ่งมีอยูในตน เฉพาะ
ตน กลาวคือ ลมพัดขึ้นเบื้องสูงอยางหนึ่ง, ลมพัดลงเบื้องต่าํ อยางหนึ่ง, ลม
นอนอยูในทองอยางหนึ่ง, ลมนอนอยูในลําไสอยางหนึ่ง, ลมแลนไปทั่วทั้งตัวอยางหนึ่ง , และลมหายใจเขาออกอยางหนึ่ง ; หรือแมสวนอื่นอีกไร ๆ
(ซึ่งมีลักษณะอยางเดียวกัน). ภิกษุ ! นี้ เรียกวา วาโยธาตุ ที่เปนไปใน
ภายใน. ภิกษุ ! วาโยธาตุ ที่เปนไปในภายใน ก็ตาม ที่เปนภายนอก ก็ตาม ;
นี้แหละ เรียกวา วาโยธาตุ.
- อุปริ. ม. ๑๔/๔๓๙/๖๘๗.

ภาค ๑ - ทุกขอริ ยสัจ

๑๕๙

การเกิดขึน้ ของธาตุสี่เท่ ากับการเกิดขึน้ ของทุกข์
ภิกษุ ท. ! การเกิดขึ้น การตั้งอยู การเกิดโดยยิ่ง และความปรากฏ
ของปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ และวาโยธาตุ ใด ๆ นั่นเทากับ เปนการเกิดขึ้น
ของทุกข, เปนการตั้งอยูของสิ่งซึ่งมีปกติเสียดแทงทั้งหลาย, และเปนความ
ปรากฏของชราและมรณะ.
- นิทาน. สํ. ๑๖/๒๐๘/๔๑๔.

ความเพลินในธาตุสี่เท่ ากับความเพลินในทุกข์
ภิกษุ ท. ! ผูใด ยอมเพลินโดยยิ่ง ซึ่ง ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ
และวาโยธาตุ , ผู นั้ น ย อ มเพลิ น โดยยิ่ ง ซึ่ ง สิ่ ง เป น ทุ ก ข . เราย อ มกล า วว า
“ผูใด ยอมเพลินโดยยิ่ง ซึ่งสิ่งเปนทุกข, ผูนั้น ยอมไมหลุดพนไปได จากทุกข”
ดังนี้แล.
- นิทาน. สํ. ๑๖/๒๐๘/๔๑๒.

รสอร่ อย - โทษ - อุบายเครื่องพ้นไปของธาตุสี่
ภิ ก ษุ ท. ! ครั้ ง ก อ นแต ก ารตรั ส รู เมื่ อ เรายั ง ไม ไ ด ต รั ส รู ยั ง เป น
โพธิสัตวอยู, ความสงสัยไดเกิดขึ้นแกเราวา “อะไรหนอ เปนรสอรอยของ
ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ และวาโยธาตุ ? อะไร เปนโทษของปฐวีธาตุ
อาโปธาตุ เตโชธาตุ และวาโยธาตุ ? อะไร เปนอุบายเครื่องออกไปพนไดจาก
ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ และวาโยธาตุ ?”

๑๖๐

อริ ยสัจจากพระโอษฐ์

ภิกษุ ท. ! ความรูขอนี้ไดเกิดขึ้นแกเราวา “สุข โสมนัส ใด ๆ ที่
อาศัย ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ และวาโยธาตุ แลวเกิดขึ้น, สุข และ
โสมนัส นี้แล เปน รสอร่ อย ของปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ และวาโยธาตุ ;
ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ และวาโยธาตุ ไมเที่ยง เปนทุกขมี ความแปรปรวนเปนธรรมดา ดวยอาการใด, อาการนี้แล เปน โทษ ของปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ และวาโยธาตุ ; การนําออกเสียไดซึ่งความกําหนัดดวยอํานาจ
ความพอใจ การละความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจ ในปฐวีธาตุ อาโปธาตุ
เตโชธาตุ และวาโยธาตุ เสียได ดวยอุบายใด, อุบายนี้แล เปน อุบายเครื่อง

ออกไปพ้ นได้ จากปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ และวาโยธาตุ,” ดังนี้แล.
- นิทาน. สํ. ๑๖/๒๐๓/๔๐๔.

ความลับของธาตุสี่
ถาหาก รสอร่ อย ในปฐวีธาตุก็ดี อาโปธาตุก็ดี เตโชธาตุ

ภิกษุ ท. !
ก็ดี และวาโยธาตุ ก็ดี นี้ จักไมไดมีอยูแลวไซร, สัตวทั้งหลาย ก็จะไมกําหนัด
ยินดีนัก ในปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ และวาโยธาตุนี้. ภิกษุ ท. !
แตเพราะเหตุที่ รสอรอย ในปฐวีธาตุก็ดี อาโปธาตุก็ดี เตโชธาตุก็ดี และ
วาโยธาตุก็ดี มีอยูแล สัตวทั้งหลาย จึงกําหนัดยินดีนกั ในปฐวีธาตุ อาโปธาตุ
เตโชธาตุ และวาโยธาตุ.
ภิกษุ ท. ! ถาหาก โทษ ในปฐวีธาตุก็ดี อาโปธาตุก็ดี เตโชธาตุก็ดีและ
วาโยธาตุก็ดี นี้ จักไมไดมอี ยูแ ลวไซร, สัตวทั้งหลาย ก็จะไมเบื่อหนายใน

ภาค ๑ - ทุกขอริ ยสัจ

ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ และวาโยธาตุนี้.

๑๖๑

ภิกษุ ท. !

แตเพราะเหตุที่

โทษในปฐวีธาตุก็ดี อาโปธาตุก็ดี เตโชธาตุก็ดี และวาโยธาตุก็ดี มีอยูแล
สัตวทั้งหลาย จึงเบื่อหนาย ในปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ และวาโยธาตุ.
ภิกษุ ท. ! ถาหาก อุบายเครื่องออกไปพ้ นได้ จากปฐวีธาตุก็ดี อาโปธาตุก็ดี เตโชธาตุก็ดี และวาโยธาตุก็ดี นี้ จักไมไดมีอยูแลวไซร, สัตวทั้งหลาย
ก็จะไมออกไปพนไดจากปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ และวาโยธาตุนี้.
ภิกษุ ท. ! แตเพราะเหตุที่ อุบายเครื่องออกไปพนไดจากปฐวีธาตุก็ดี อาโปธาตุก็ดี
เตโชธาตุก็ดี และวาโยธาตุก็ดี มีอยูแล สัตวทั้งหลาย จึงออกไปพนไดจาก
ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ และวาโยธาตุ.
- นิทาน. สํ. ๑๖/๒๐๕/๔๐๘.

ธาตุสี่ไม่ เทีย่ ง เป็ นทุกข์ เป็ นอนัตตา
ราหุ ล !

เธอเข า ใจความข อ นั้ น ว า อย า งไร ? ปฐวี ธ าตุ อาโปธาตุ

เตโชธาตุวาโยธาตุ เที่ยงหรือไมเที่ยง ?
“ไม่ เที่ ยง พระเจ้ าข้ า !”

ก็สิ่งใด ไมเที่ยง, สิ่งนั้น เปนทุกข หรือเปนสุขเลา ?
“เป็ นทุกข์ พระเจ้ าข้ า !”

๑. ตรัสถึงอากาสธาตุ และวิญญาณธาตุ ในที่นี้ดวย.

อริ ยสัจจากพระโอษฐ์

๑๖๒

ก็สิ่งใด ไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรแล
หรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา

“

นั่น เปนของเรา (เอตํ มม),

นั่นเปนเรา

(เอโสหมสฺมิ) นั่นเปนตัวตนของเรา (เอโส เม อตฺตา).”
“ข้ อนั้น ไม่ ควรเห็นเช่ นนั้น พระเจ้ าข้ า !”
- นิทาน.สํ. ๑๖/๒๙๑/๖๑๖.

ยังยินดีในธาตุสี่อยู่ เพราะไม่ ร้ ู จกั ธาตุสี่
ภิกษุ ท. ! ในโลกนี้ บุถุชน เปนผูไมไดยินไดฟง ไมไดเห็นเหลา
พระอริยเจา ไมฉลาดในธรรมของพระอริยเจา ไมถูกแนะนําในธรรมของพระ
อริยเจา, ไมไดเห็นเหลาสัตบุรุษ ไมฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ไมถูกแนะ
นําในธรรมของสัตบุรษุ ยอมหมายรูดิน น้ํา ไฟ ลม โดยความเปนดิน น้ํา
ไฟ ลม, ครั้นหมายรูดิน น้ํา ไฟ ลม โดยความเปน ดิน น้ํา ไฟ ลม
แลว ยอมทําความหมายมั่น ซึ่ง ดิน น้ํา ไฟ ลม, ยอมทําความหมายมั่น
ใน ดิ น น้ํา ไฟ ลม , ย อ มทํา ความหมายมั่ น โดยเป น ดิ น น้ํา ไฟ ลม ,
ยอมทําความหมายมั่นวา “ดิน น้ํา ไฟ ลม เปนของเรา” ดังนี้, และยอม
เพลินโดยยิ่ง ซึ่งดิน น้ํา ไฟ ลม. ขอนั้นเพราะเหตุไร ? เรายอมกลาววา
เพราะเหตุวาดิน น้ํา ไฟ ลม เปนสิ่งที่บุถชุ นนั้น ยังไมไดกําหนดรูโดยทัว่ ถึง
แลว.
- มู. ม. ๑๒/๑/๒.

ภาค ๑ - ทุกขอริ ยสัจ

๑๖๓

ความหมายของคําว่ า “รู ป”
ภิกษุ ท. !
คนทั่วไป กลาวกันวา “รูป” เพราะอาศัยความหมาย
อะไรเลา ? ภิกษุ ท. ! เพราะกิริยาที่แตกสลายได้ มีอยู่ ในสิ่ งนั้น (เชน
นี้แล) ดังนั้น สิ่ งนั้น จึงถูกเรียกว่ า รู ป. สิ่งนั้น แตกสลายได เพราะอะไร ?
สิ่งนั้น แตกสลายไดเพราะความเย็นบาง, แตกสลายได เพราะความรอนบาง,
แตกสลายได เพราะความหิวบาง, แตกสลายได เพราะความกระหายบาง,
แตกสลายได เพราะถูกตองกับเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตวเลื้อยคลานบาง,
(ดั ง นี้ เ ป น ต น ). ภิ ก ษุ ท. ! เพราะกิ ริ ย าที่ แ ตกสลายได มี อ ยู ในสิ่ ง นั้ น
(เชนนี้แล) ดังนั้น สิ่งนั้น จึงถูกเรียกวารูป.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๐๕/๑๕๙.

อุปมาแห่ งรู ป
ภิกษุ ท. !
แมน้ําคงคานี้ ไหลพาเอาฟองนํา้ กอนใหญกอนหนึ่งมา,
บุรุษผูจักษุ (ตามปกติ) เห็นฟองน้ํากอนใหญกอนนัน้ ก็พึงเพงพินิจพิจารณา
โดยแยบคาย. เมื่ อ บุ รุ ษ ผู นั้ น เห็ น อยู เพ ง พิ นิ จ พิ จ ารณา โดยแยบคายอยู ,

ก้ อนฟองนํา้ นั้น ย่ อมปรากฏเป็ นของว่ างของเปล่ า และปรากฏเป็ นของ
หาแก่ นสารมิได้ ไป. ภิกษุ ท. ! ก็แกนสารในกอนฟองน้ํานั้น จะพึงมีได
อยางไร, อุปมานี้ฉันใด ;
ภิกษุ ท. ! อุปไมยก็ฉันนั้น คือ รูป ชนิดใดชนิดหนึ่ง มีอยู จะเปน
อดีตอนาคตหรือปจจุบันก็ตาม เปนภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียด
ก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม มีในที่ไกลหรือทีใ่ กลก็ตาม, ภิกษุเห็นรูปนั้น

อริ ยสัจจากพระโอษฐ์

๑๖๔

ยอมเพงพินิจพิจารณาโดยแยบคาย. เมื่อภิกษุนั้นเห็นอยู เพงพินิจพิจารณา
โดยแยบคายอยู, รู ปนั้น ย่ อมปรากฏเป็ นของว่ างของเปล่ า และปรากฏเป็ น
ของหาแก่ นสารมิได้ ไป. ภิกษุ ท. ! ก็แกนสารในรูปนั้น จะพึงมีไดอยางไร.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๗๑/๒๔๒.

ภิกษุ ท. !

อัสสาทะของรู ป
อัสสาทะ (รสอร่ อย) ของรู ป เปนอยางไรเลา ?

ภิกษุ ท. !
เปรียบเหมือนนางสาวนอยแหงกษัตริยก็ดี นางสาวนอย
แหงพราหมณก็ดี และนางสาวนอยแหงคฤหบดีก็ดี ที่มีวัยอันบุคคลพึงแสดงวา
อายุสิบหาหรือสิบหก ไมสูงนัก ไมต่ํานัก ไมผอมนัก ไมอวนพีนัก ไมดาํ นัก
ไมขาวนัก. ภิกษุ ท.! เหลานางสาวนอยนั้น ๆ จักมีสีสรรแหงวรรณะ
อันงดงาม ในสมัยนั้น เปนอยางยิ่ง มิใชหรือ ?
“ข้ อนั้น

เป็ นเช่ นนั้นแล พระเจ้ าข้ า !”

ภิกษุ ท. ! สุข โสมนัส ใด ๆ ที่อาศัยสีสรรแหงวรรณะอันงดงามแลว
บังเกิดขึ้น, สุข โสมนัสนี้แล เปนอัสสาทะของรูป.
- มู. ม. ๑๒/๑๗๓/๒๐๑.

ภิกษุ ท. !

อาทีนพของรู ป
อาทีนพ (โทษ) ของรู ป เปนอยางไรเลา ?

ภิกษุ ท. !

บุคคล จะไดเห็นนองหญิง ในกรณีน้ีนั่นแหละ โดยกาล
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ตอมา มีอายุได ๘๐ ปก็ตาม ๙๐ ปก็ตาม ๑๐๐ ปก็ตาม ชราทรุ ดโทรมแล้ ว
มีหลังงอดุจไมโคปาณสิแหงหลังคา มีกายคดไปคดมา มีไมเทายันไปในเบื้องหนา
เดินตัวสั่นเทิ้ม กระสับกระสาย ผานวัยอันแข็งแกรงไปแลว มีฟนหักแลว มี
ผมหงอกแลว มีผมตัดสั้นอยางลวก ๆ มีผิวหนังหยอนยาน และมีตัวเต็มไป
ดวยจุด. ภิกษุ ท. ! พวกเธอเขาใจความขอนั้นวาอยางไร ? สีสรรแหงวรรณะ
อันงดงามที่มีแตเดิม ใด ๆ สีสรรแหงวรรณะอันงดงามนั้น ยอมอันตรธานหายไป,
โทษ ยอมบังเกิดปรากฏ มิใชหรือ ?
“ข้ อนั้น เป็ นเช่ นนั้น พระเจ้ าข้ า !”

ภิกษุ ท. !

นี้แล เปนอาทีนพของรูป.

ภิกษุ ท. !

โทษอยางอื่นยังมีอกี : บุคคล จะไดเห็นนองหญิงนั้นแหละ อาพาธลง ไดรับทุกขทรมาน เปนไขหนัก นอนกลิ้งเกลือกอยูในมูตร
และคูถของตนเอง อันบุคคลตองชวยพะยุพยุงใหลุกและใหนอน.
ภิกษุ ท. !
พวกเธอเขาใจความขอนั้นวาอยางไร ? สีสรรแหงวรรณะ
อันงดงามที่มีแตเดิมใด ๆ สีสรรแหงวรรณะอันงดงามนั้น ยอมอันตรธานหาย
ไป, โทษ ยอมบังเกิดปรากฏ มิใชหรือ ?
“ข้ อนั้น เป็ นเช่ นนั้น พระเจ้ าข้ า !”

ภิกษุ ท. !

แมนี้แล เปนอาทีนพของรูป.

ภิกษุ ท. ! โทษอยางอืน่ ยังมีอีก : บุคคล จะไดเห็นนองหญิงนั้นแหละ
อันเขาทิ้งแลว ในปาชาเปนที่ทิ้งศพ ตายแล้ ววันหนึ่งก็ตาม ตายแลว
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สองวันก็ตาม ตายแลวสามวันก็ตาม หรือกําลังขึ้นพอง มีสีเขียว มีหนองไหล.
ภิกษุ ท. ! พวกเธอเขาใจความขอนั้นวาอยางไร ? สีสรรแหงวรรณะอันงดงาม
ที่มีแตเดิม ใด ๆ สีสรรวรรณะอันงดงามนั้น ยอมอันตรธานหายไป, โทษ
ยอมบังเกิดปรากฏ มิใชหรือ ?
“ข้ อนั้น

เป็ นเช่ นนั้น พระเจ้ าข้ า !”

ภิกษุ ท. !

แมนี้แล เปนอาทีนพของรูป.

ภิกษุ ท. !

โทษอยางอื่นยังมีอีก : บุคคล จะไดเห็นนองหญิงนั้น-

แหละ อันเขาทิ้งแลว ในปาชาเปนที่ทิ้งศพ อันฝูงกาจิกกินอยู่ ก็ตาม อันฝูงแรง
จักกินอยูก็ตาม อันฝูงนกตะกรุมจิกกินอยูก็ตาม อันฝูงสุนัขกัดกินอยูก็ตาม
อันฝูงสุนัขจิ้งจอกกัดกินอยูก็ตาม และอันหมูหนอนตางชนิดบอนกินอยูก็ตาม.
ภิกษุ ท. ! พวกเธอเขาใจความขอนั้นวาอยางไร ? สีสรรแหงวรรณะอันงดงาม
ที่มีแตเดิม ใด ๆ สีสรรวรรณะอันงดงามนั้น ยอมอันตรธานหายไป, โทษ
ยอมบังเกิดปรากฏ มิใชหรือ ?
“ข้ อนั้น

เป็ นเช่ นนั้น พระเจ้ าข้ า !”

ภิกษุ ท. !

แมนี้แล เปนอาทีนพของรูป.

ภิกษุ ท. ! โทษอยางอื่นยัง มีอีก : บุคคล จะไดเห็นนองหญิง นั้นแหละ อันเขาทิ้งแลว ในปาชาเปนที่ศพ เป็ นร่ างกระดูก ยังมีเนื้อและเลือด
และยังมีเอ็นเปนเครื่องรึงรัดอยูก็ตาม เปนรางกระดูก ที่ปราศจากเนื้อ แตยังมี
เลือดเปอนอยู และยังมีเอ็นเปนเครื่องรึงรัดไวก็ตาม เปนรางกระดูก ที่ปราศจาก
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เนื้อและเลือด แตยังมีเอ็นเปนเครื่องรึงรัดไวก็ตาม เปนทอนกระดูก ที่ปราศจาก
เอ็นเปนเครื่องรึงรัด กระจัดกระจายไปคนละทิศละทาง กระดูกมือไปทางหนึ่ง
กระดูกเทาไปทางหนึ่ง กระดูกแขงไปทางหนึ่ง กระดูกขาไปทางหนึ่ง กระดูก
สะเอวไปทางหนึ่ง กระดูกขอสันหลังไปทางหนึ่ง กระดูกสีขางไปทางหนึ่ง
กระดูกหนาอกไปทางหนึ่ง กระดูกแขนไปทางหนึ่ง กระดูกไหลไปทางหนึ่ง
กระดูกคอไปทางหนึ่ง กระดูกคางไปทางหนึ่ง ฟนไปทางหนึ่ง กระโหลก
ศี ร ษะไปทางหนึ่ ง . ภิ ก ษุ ท. ! พวกเธอเข า ใจความข อ นั้ น ว า อย า งไร ?
สีสันแหงวรรณะอันงดงามทีม่ ีแตเดิม ใด ๆ สีสรรแหงวรรณะอันงดงามนั้น
ยอมอันตรธานหายไป, โทษ ยอมบังเกิดปรากฏ มิใชหรือ ?
“ข้ อนั้น

เป็ นเช่ นนั้น พระเจ้ าข้ า !”

ภิกษุ ท. !

แมนี้แล เปนอาทีนพของรูป.

ภิกษุ ท. !
โทษอยางอื่นยังมีอีก : บุคคล จะไดเห็นนองหญิงนั้นแหละ อันเขาทิ้งแลว ในปาชาเปนที่ทิ้งศพ เป็ นชิ้นกระดูก มีสีขาวดั่งสีสังข
ก็ตาม เปนชิ้นกระดูกกองเรี่ยรายอยูนานเกินกวาปหนึ่งไปแลวก็ตาม เปน
กระดูกเปอยผงละเอียดไปแลวก็ตาม. ภิกษุ ท. ! พวกเธอเขาใจความขอนั้น
วาอยางไร : สีสันแหงวรรณะอันงดงามที่มีแตเดิม ใด ๆ สีสรรแหงวรรณะ
อันงดงามนั้น ยอมอันตรธานหายไป, โทษ ยอมบังเกิดปรากฏ มิใชหรือ ?
“ข้ อนั้น

เป็ นเช่ นนั้น พระเจ้ าข้ า !”

ภิกษุ ท. !
- มู. ม. ๑๒/๑๗๓/๒๐๒.

แมนี้แล ก็เปนอาทีนพของรูป.
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ภิกษุ ท. !
อยางไรเลา ?

นิสสรณะของรู ป
นิ สสรณะ (อุบายเครื่ องออกไปพ้ นได้ ) ของรู ป เปน

ภิกษุ ท. ! การนําออกเสียได ซึ่งความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจ
ในรูป การละเสียได ซึ่งความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจในรูป ดวยอุบายใด,
อุบายนี้แล เปนอุบายเครื่องออกพนไปไดของรูป แล.
- มู. ม. ๑๒/๑๗๕/๒๐๓, และ ขนฺธ. สํ. ๑๗/๗๗/๑๑๙.

ข้ อควรกําหนดเกีย่ วกับ รู ป
ภิกษุ ท. !

สุข โสมนัส ใด ๆ ที่อาศัยรูป แลวเกิดขึ้น. สุข โสมนัสนี้แล
เปน รสอร่ อย (อัสสาทะ) ของรูป ; รูป ไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวน
เปนธรรมดา ดวยอาการใด ๆ, อาการนี้แล เปน โทษ (อาทีนพ) ของรูป ;
การนําออกเสียได ซึ่งความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจ ในรูปการละเสียได
ซึ่งความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจ ในรูป ดวยอุบายใด ๆ อุบายนี้แล
เปน เครื่องออกพ้ นไปได้ (นิสสรณะ) จาก รูป.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๔, ๗๗/๕๙,๑๑๙.

รู ปขันธ์ โดยนัยแห่ งอริยสั จสี่
ภิกษุ ท. !

รูป เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! มหาภูตสี่อยางและรูปที่

อาศัยมหาภูตสี่อยางเหลานั้นดวย : ภิกษุ ท. !

นี้ เรียกวา รูป ; ความเกิดขึน้
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แห่ งรูป มีได้ เพราะความเกิดขึน้ แห่ งอาหาร ; ความดับไม่ เหลือแห่ งรู ป
มีได้ เพราะความดับไม่ เหลือแห่ งอาหาร ; อริยมรรคมีองค ๘ นี้นั่นเอง
เปน ทางดําเนินให้ ถึงความดับไม่ เหลือแห่ งรู ป, ไดแก ความเห็นชอบ ความ
ดําริชอบ ; การพูดจาชอบ การทําการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ ; ความ
พากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๗๒/๑๑๓.

๒. วิภาคแหงเวทนาขันธ

เวทนาหก
ภิกษุ ท. ! เวทนา เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! หมูแหงเวทนาหกเหลานี้
คือ เวทนา อันเกิดแตสัมผัสทางตา, เวทนา อันเกิดแตสัมผัสทางหู, เวทนา อัน
เกิดแตสัมผัสทางจมูก, เวทนา อันเกิดแตสัมผัสทางลิน้ , เวทนา อันเกิดแตสัมผัส
ทางกาย, และ เวทนา อันเกิดแตสัมผัสทางใจ. ภิกษุ ท. ! นี้เรียกวา เวทนา.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๗๓/๑๑๔.

ความหมายของคําว่ า “เวทนา”
ภิกษุ ท. !

คนทั่วไป กลาวกันวา “เวทนา” เพราะอาศัยความหมาย

อะไรเลา ? ภิกษุ ท. ! เพราะกิริยาที่ร้ ู สึก (ตอผลอันเกิดจากผัสสะ) ได้ มีอยู่

ในสิ่ งนั้น (เชนนี้แล) ดังนั้น สิ่ งนั้น จึงถูกเรียกว่ า เวทนา. สิ่งนั้น ยอมรูสึกได
ซึ่งอะไร ? สิ่งนั้น ยอมรูสึกได ซึ่งความรูสึกอันเปนสุขบาง, ยอมรูสึกได ซึ่งความ
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รูสึกอันเปนทุกขบาง,

และยอมรูสึกได ซึ่งความรูสึกอันไมทุกขไมสุขบาง
เพราะกิริยาที่รูสึก (ตอผลอันเกิดจากผัสสะ) ได

(ดังนี้เปนตน). ภิกษุ ท. !

มีอยู ในสิ่งนั้น (เชนนี้แล) ดังนั้น สิ่งนั้น จึงถูกเรียกวา เวทนา.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๐๕/๑๕๙.

อุปมาแห่ งเวทนา
ภิกษุ ท. ! เมื่อฝนเมล็ดหยาบ ตกในสรทสมัย (ทายฤดูฝน), ต่ อมนํา้
ยอมเกิดขึ้นและแตกกระจายอยูบนผิวน้ํา. บุรุษผูม ีจักษุ (ตามปกติ) เห็นตอม
น้ํานั้น ก็เพงพินิจพิจารณา โดยแยบคาย. เมื่อบุรุษนัน้ เห็นอยู เพงพินิจพิจารณา
โดยแยบคายอยู, ต่ อมนํา้ นั้น ย่ อมปรากฏเป็ นของว่ างของเปล่ าและปรากฏ

เป็ นของหาแก่ นสารมิได้ ไป. ภิกษุ ท. !

ก็แกนสารในตอมน้าํ นั้นจะพึงมีได

อยางไร, อุปมานี้ฉันใด ;
ภิกษุ ท. ! อุปไมยก็ฉันนั้น คือ เวทนา ชนิดใดชนิดหนึ่ง มีอยู
จะเปนอดีตอนาคตหรือปจจุบันก็ตาม เปนภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือ
ละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม มีในทีไ่ กลหรือทีใ่ กลก็ตาม ; ภิกษุ
รูสึกในเวทนานั้น ยอมเพงพินิจพิจารณาโดยแยบคาย. เมื่อภิกษุน้ันรูสึกอยู
เพง พินิจพิจารณาโดยแยบคายอยู, เวทนานั้ น ย่ อ มปรากฏเป็ นของว่ า ง

ของเปล่ า และปรากฏเป็ นของหาแก่ นสารมิได้ ไป. ภิกษุ ท. !
ในเวทนานั้นจะพึงมีไดอยางไร.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๗๑/๒๔๓.

ก็แกนสาร
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ความหมายอันแท้ จริงของ “บาดาล”
ภิกษุ ท. ! บุถุชนผูไมมีการสดับ พูดกันวาบาดาลมีอยูใตมหาสมุทร.
ภิกษุ ท. ! บุถุชนผูไ มมีการสดับ กลาวสิ่งนั้น ซึ่งไมมีอยูไมเปนอยู วาบาดาล
มีอยูใตมหาสมุทร.

ภิกษุ ท. !

คําวา “บาดาล” นั้น เป็ นคําแทนชื่อ ของ

ทุกขเวทนาอันมีอยู่ในสรีระนี.้ ภิกษุ ท. !

บุถุชน ผูไมมีการสดับ ถูกต้ อง

ทุกขเวทนาในสรีระนี้อยู ย่ อมเศร้ าโศก ยอมลําบากใจ ร่ําไรรําพัน เปนผู
ทุบอกร่ําไห ยอมถึงความมีสติฟนเฟอน. ภิกษุ ท. ! เรากลาววา บุถุชนผู
ไมมีการสดับนี้ จมลงแลวในบาดาล ไมมที ี่ยืนเหยียบถึง.
ภิ ก ษุ ท. ! ส ว น อริ ย สาวก ผู มี ก ารสดั บ เมื่ อ ถู ก ต้ อ งทุ ก ขเวทนา
ที่เปนไปในสรีระ ยอมไม่ เศร้ าโศก ยอมไมลําบากใจ ไมร่ําไรรําพัน ไมเปน
ผูทุบอกร่ําไห ยอมไมถึงความเปนผูมีสติฟนเฟอน. ภิกษุ ท. ! เรากลาววา
อริยสาวกผูมีการสดับนี้ ไมจมลงแลวในบาดาล มีที่ยืนเหยียบถึง.
- สฬา. สํ. ๑๘/๒๕๕/๓๖๕.

ธรรมลักษณะ ๗ ประการแห่ งเวทนา
(รู้ จกั เวทนา, เหตุเกิดเวทนา, ความดับเวทนา, วิธีดบั เวทนา, อัสสาทะของเวทนา, อาทีนวะของเวทนา, นิสสรณะของเวทนา)

(๑). ภิกษุ ท. ! เวทนา ๓ อยางเหลานี้มีอยู คือ สุ ขเวทนา ทุกขเวทนา

อทุกขมสุ ขเวทนา : นี้เราเรียกวา เวทนา.
(๒). เพราะความเกิดขึ้นแหงผัสสะ จึงมี ความเกิดขึน้ แหงเวทนา ( : นี้
คือสมุทัยแหงเวทนา)

อริ ยสัจจากพระโอษฐ์

๑๗๒

ปฏิปทาใหถึงตัณหายอมมี เพราะการเกิดขึ้นแหงเวทนา (ตณฺหาเวทนาสมุทยคามินี
ปฏิปทา)

(๓). เพราะความดับแหงผัสสะ จึงมีความดับ แหงเวทนา (: นี้คือนิโรธแหง
เวทนา).

(๔). อริยอัฏฐังคิกมรรคนี้ เปนปฏิปทาให้ ถึงความดับแหงเวทนา ; คือ
สัมมาทิฎฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ (: นี้คือนิโรธคามินีปฏิปทาแหงเวทนา).
(๕). สุขโสมนัสอันใด อาศัยเวทนาเกิดขึ้น : นี้คืออัสสาทะ (รสอรอย)
แหงเวทนา.
(๖). ความไมเทีย่ ง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา แหงเวทนา :
นี้คือ อาทีนวะ (โทษ) จากเวทนา.
(๗). การนําออกเสียไดซึ่งฉันทราคะ การละเสียไดซึ่งฉันทราคะ ใน
เวทนา : นี้คือ นิสสรณะ (อุบายเครื่องออก) จากเวทนา
- สฬา. สํ. ๑๘/๒๘๙/๔๓๘.

หลักทีค่ วรรู้ เกีย่ วกับ เวทนา
ภิ ก ษุ ท. ! ข อ ที่ เ รากล า วว า “พึ ง รู จั ก เวทนา , พึ ง รู จั ก เหตุ เ ป น แดน
เกิดของเวทนา, พึงรูจักความเปนตางกันของเวทนา, พึงรูจักผลของเวทนา,
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๑๗๓

พึงรูจักความดับไมเหลือของเวทนา, และพึงรูจักทางดําเนินใหถึงความดับไม
เหลือของเวทนา” ดังนี้นั้น, เรากลาวหมายถึงอะไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ขอนั้น เรากลาวหมายถึง เวทนาสาม เหลานี้ ; คือสุขเวทนา
ทุกขเวทนา และอทุกขมสุขเวทนา.
ภิกษุ ท. !

เหตุเป็ นแดนเกิดของเวทนา เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. !

ผัสสะ (การประจวบกันแหงอายตนะภายใน และภายนอก และวิญญาณ) เปนเหตุเปนแดน
เกิดของเวทนา.
ภิกษุ ท. ! ความเป็ นต่ างกันของเวทนา เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. !
สุขเวทนา ที่เจือดวยอามิส (กามคุณ ๕) ก็มี สุขเวทนา ที่ไมเจือดวยอามิส
(ไมมีกามคุณ ๕) ก็มี ; ทุกขเวทนา ที่เจือดวยอามิสก็มี ทุกขเวทนา ที่ไมเจือ
ดวยอามิสก็มี ; อทุกขมสุขเวทนา ที่เจือดวยอามิสก็มี อทุกขมสุขเวทนา
ที่ไมเจือดวยอามิสก็มี. ภิกษุ ท. ! นี้ เรียกวา ความเปนตางกันของเวทนา.
ภิกษุ ท. ! ผลของเวทนา เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! เมื่อเสวย
เวทนาใดอยู ยังอัตภาพซึ่งเกิดแตเวทนานั้น ๆ ใหเกิดขึ้น เปนฝายบุญก็ตาม
เปนฝายมิใชบญ
ุ ก็ตาม. ภิกษุ ท. ! นี้ เรียกวา ผลของเวทนา.
ภิกษุ ท. ! ความดับไม่ เหลือของเวทนา เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. !
ความดับไมเหลือของเวทนา มีได เพราะความดับไมเหลือของผัสสะ.

อริ ยสัจจากพระโอษฐ์

๑๗๔

อริยมรรคมีองค ๘ นี้นั่นเอง เปนทางดําเนินให้ ถึงความ
ดับไม่ เหลือของเวทนา, ไดแก ความเห็นชอบ ความดําริชอบ ; การพูดจาชอบ
การทําการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ ; ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ
ความตั้งใจมั่นชอบ. ....
ภิกษุ ท. !

ภิกษุ ท. ! คําใด ที่เรากลาววา “พึงรูจักเวทนา, พึงรูจักเหตุเปนแดน
เกิดของเวทนา, พึงรูจักความเปนตางกันของเวทนา, พึงรูจักผลของเวทนา,
พึงรูจักความดับไมเหลือของเวทนา, และพึงรูจักทางดําเนินใหถึงความดับ
ไมเหลือของเวทนา” ดังนี้นั้น, เรากลาวหมายถึงความขอนี้แล.
- ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๖๐/๓๓๔.

ประมวลเรื่องน่ ารู้ พเิ ศษ เกีย่ วกับเวทนา
พุทธสาวก เป็ นผู้มีจิตตั้งมั่น มีสติ มีสัมปชั ญญะ ย่ อมรู้ ชัด
ซึ่ งเวทนา ซึ่ งแดนเกิดแห่ งเวทนา ซึ่ งธรรมเป็ นที่ดับแห่ งเวทนา ซึ่ งหนทาง
ให้ ถึงความสิ้ นไป (แห่ งฉั นทราคะในเวทนา), ภิกษุ เพราะสิ้ น(ฉั นทราคะ)
แห่ งเวทนาทั้งหลาย เป็ นผู้หายหิว ดับเย็นสนิท.
เวทนาอย่ างใดอย่ างหนึ่ง มีอยู่ เป็ นสุ ขก็ตาม เป็ นทุกข์ ก็ตาม
เป็ นอทุกขมสุ ขก็ตาม เป็ นภายในก็ตาม ภายนอกก็ตาม บุคคลรู้ ว่าสิ่ ง
เหล่ านีเ้ ป็ นทุกข์ มีความหลอกลวงเป็ นธรรมดา มีการแตกสลายเป็ นธรรมดา
เสวยแล้ ว เสวยแล้ ว เห็นอยู่ว่าเป็ นสิ่ งที่มีความสิ้ นไปเป็ นธรรมดา : ดังนี้
ย่ อมปราศจากความกําหนัดในเวทนานั้น ๆ.
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๑๗๕

เมื่อบุคคลเสวยสุ ขเวทนาอยู่ ไม่ รู้ จักชั ดซึ่ งเวทนานั้น ราคานุสัย
ย่ อมมีแก่ เขาผู้มองไม่ เห็นทางออกจากอํานาจของเวทนานั้น.
เสวยทุกขเวทนาอยู่

เมื่อบุคคล

ไม่ รู้ จักชั ดซึ่ งเวทนานั้น

ปฏิฆานุสัยย่ อมมีแก่ เขา

ผู้มองไม่ เห็นทางออกจากอํานาจของเวทนานั้น.

บุคคลเพลิดเพลิน

แม้ ในอทุกขมสุ ขอันพระภูริปัญญาพุทธเจ้ าทรงแสดงว่ าเป็ นธรรมอันรํางับ
ก็หาพ้ นจากทุกข์ ไปได้ ไม่ .
เมื่อใดภิกษุมีความเพียรเผากิเลส ไม่ ทอดทิ้งสั มปชั ญญะ ก็เป็ น
บัณฑิตรอบรู้ เวทนาทั้งปวง ภิกษุน้ัน เพราะรอบรู้ ซึ่งเวทนา จึงเป็ นผู้ไม่ มี
อาสวะในทิฏฐิ ธรรม

เป็ นผู้ต้ังอยู่ในธรรมจนกระทั่งกายแตก

จบเวท

ไม่ เข้ าถึงซึ่ งการนับว่ าเป็ นอะไร.
บุคคลใด ถูกทุกขเวทนาอันเกิดขึ้นแล้ วในสรี ระปานว่ าจะนําเสี ย
ซึ่ งชี วิต อดกลั้นไม่ ได้ ย่ อมหวั่นไหว ย่ อมครํ่าครวญรํ่าไห้ ทุพพลภาพ
หมดกําลัง ; บุคคลนั้น จมลงแล้ วในบาดาล (แห่ งเวทนา) ซึ่ งไม่ มีที่
ยืนเหยียบถึง.
ส่ วนบุคคลใด

ถูกทุกขเวทนาอันเกิดขึ้นแล้ วในสรี ระปานว่ าจะ

นําเสี ยซึ่ งชี วิต ย่ อมอดกลั้นได้ ไม่ หวั่นไหว ; บุคคลนั้น ไม่ จมลงแล้ ว
ในบาดาล เพราะมีที่ยืนเหยียบถึง.
ผู้ใด เห็นสุ ขโดยความเป็ นทุกข์ เห็นทุกข์ โดยความเป็ นลูกศร
เห็นอทุกขมสุ ขอันกําลังมีอยู่

โดยความเป็ นของไม่ เที่ยง ;

ผู้น้ันเป็ น

ภิกษุ ผู้รู้ เห็นโดยชอบ ย่ อมรอบรู้ ซึ่งเวทนา เพราะรอบรู้ เวทนา จึง

๑๗๖

อริ ยสัจจากพระโอษฐ์

เป็ นผู้ไม่ มีอาสวะในทิฎฐิ ธรรม

เป็ นผู้ต้ังอยู่ในธรรมจนกระทั่งกายแตก

จบเวท ไม่ เข้ าถึงซึ่ งการนับว่ าเป็ นอะไร,
- สฬา. สํ. ๑๘/๒๕๔-๒๕๗/๓๖๐, ๓๖๒, ๓๖๔, ๓๖๖, ๓๖๘.

วิภาคแห่ งเวทนา
เราจักแสดงธรรมปริยายซึ่งมีปริยายร้ อยแปด แกพวกเธอ

ภิกษุ ท. !
ทั้งหลาย, พวกเธอ จงฟงธรรมปริยายขอนั้น.

ภิกษุ ท. ! ธรรมปริยาย ซึ่งมีปริยายร้ อยแปดนั้น เป็ นอย่ างไรเล่ า ?
ภิกษุ ท. ! เวทนา แมสองอยาง เราไดกลาวแลวโดยปริยาย, เวทนา แมสาม
อยาง เราก็ไดกลาวแลวโดยปริยาย, เวทนา แมหาอยาง เราก็ไดกลาวแลวโดย
ปริยาย, เวทนา แมหกอยาง เราก็ไดกลาวแลวโดยปริยาย, เวทนาแมสิบ
แปดอยาง เราก็ไดกลาวแลวโดยปริยาย, เวทนา แมสามสิบหกอยางเราก็ได
กลาวแลวโดยปริยาย, และเวทนา แมรอยแปดอยาง เราก็ไดกลาวแลวโดย
ปริยาย.
ภิกษุ ท. ! เวทนา สองอย่ าง นั้นเปนอยางไรเลา ? เวทนา สอง
อยางนั้น คือ เวทนาที่เปนไปทางกาย และเวทนาที่เปนไปทางใจ. ภิกษุ ท. !
เหลานี้ เรียกวา เวทนาสองอยาง
ภิกษุ ท. ! เวทนา สามอย่ าง นั้นเปนอยางไรเลา ? เวทนา สาม
อยางนั้น คือ สุขเวทนา (ความรูสึกอันเปนสุข) ทุกขเวทนา (ความรูสึกอันเปนทุกข)

ภาค ๑ - ทุกขอริ ยสัจ

และอทุกขมสุขเวทนา (ความรูสึกก็ยังไมอาจกลาวไดวาเปนทุกขหรือสุข).
เหลานี้ เรียกวา เวทนาสามอยาง.

๑๗๗

ภิกษุ ท. !

ภิกษุ ท. ! เวทนา ห้ าอย่ าง นั้น เปนอยางไรเลา ? เวทนา หาอยาง
นั้นคือ อินทรียคือสุข อินทรียคือทุกข อินทรียคือโสมนัส อินทรียคือโทมนัส
และอินทรียคืออุเบกขา. ภิกษุ ท. ! เหลานี้ เรียกวา เวทนาหาอยาง.
ภิกษุ ท. ! เวทนา หกอย่ าง นั้น เปนอยางไรเลา ? เวทนา หกอยางนั้น
คือ เวทนา อันเกิดแตสัมผัสทางตา, เวทนา อันเกิดแตสัมผัสทางหู, เวทนา
อันเกิดแตสัมผัสทางจมูก, เวทนา อันเกิดแตสัมผัสทางลิ้น, เวทนา อันเกิด
แตสัมผัสทางกาย, และเวทนา อันเกิดแตสัมผัสทางใจ. ภิกษุ ท. ! เหลานี้
เรียกวา เวทนาหกอยาง.
ภิกษุ ท. ! เวทนา สิ บแปดอย่ าง นั้น เปนอยางไรเลา ? เวทนา สิบแปด
อยางนั้น คือ ความรูสึกของจิตที่มั่วสุมอยูดวยโสมนัสหกอยาง, ความรูสึก
ของจิตที่ม่ัวสุมอยูดวยโทมนัสหกอยาง, และความรูสึกของจิตที่มั่วสุมอยู
ดวยอุเบกขาหกอยาง. ภิกษุ ท. ! เหลานี้ เรียกวา เวทนาสิบแปดอยาง.
ภิกษุ ท. ! เวทนา สามสิ บหกอย่ าง นั้น เปนอยางไรเลา ? เวทนา
สามสิบหกอยางนั้น คือ โสมนัสเวทนาที่เนื่องดวยเหยาเรือน (กามคุณ ๕) หกอยาง,
โสมนัสเวทนาที่เนื่องดวยการหลีกออกจากเหยาเรือน (ไมเกี่ยวดวยกามคุณ ๕)
หกอยาง, โทมนัสเวทนาที่เนื่องดวยเหยาเรือนหกอยาง, โทมนัสเวทนาที่
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เนื่องดวยการหลีกออกจากเหยาเรือนหกอยาง,
อุเบกขาเวทนาที่เนื่องดวย
เหยาเรือนหกอยาง, และอุเบกขาเวทนาที่เนื่องดวยการหลีกออกจากเหยาเรือน
หกอยาง. ภิกษุ ท. ! เหลานี้ เรียกวา เวทนาสามสิบหกอยาง.
ภิกษุ ท. ! เวทนา ร้ อยแปดอย่ าง นั้น เปนอยางไรเลา ? เวทนารอย
แปดอยางนั้น คือ เวทนาสามสิบหก (ดังที่กลาวแลวขางตน) สวนที่เปนอดีต,
เวทนาสามสิบหกสวนที่เปนอนาคต, และเวทนาสามสิบหกสวนที่เปนปจจุบัน.
ภิกษุ ท. ! เหลานี้ เรียกวา เวทนารอยแปดอยาง.
ภิกษุ ท. !

เหลานี้ ชื่อวาธรรมปริยาย ซึ่งมีปริยายรอยแปด แล.

- สฬา. สํ. ๑๘/๒๘๖-๘/๔๓๐-๗.

“

ธรรม” (คือเวทนา) เป็ นสิ่ งทีบ่ ัญญัตไิ ด้ หลายปริยาย
(อันเป็ นเหตุให้ หลงทุ่มเถียงกัน)

เวทนาเรากล่ าวแล้ ว โดยปริ ยายแม้ สองอย่ าง, โดย
ปริยายแม้ สามอย่ าง, โดยปริยายแม้ ห้าอย่ าง, โดยปริยายแม้ หกอย่ าง, โดย
ปริยายแม้ สิบแปดอย่ าง, โดยปริยายแม้ สามสิ บหกอย่ าง, โดยปริยายแม้
ร้ อยแปดอย่ าง.
ภิกษุ ท. !

ภิกษุ ท. !

โดยปริยายอยางนี้ ที่เราแสดงธรรม.

เมื่อเราแสดง

ภาค ๑ - ทุกขอริ ยสัจ
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ธรรมอยูโดยปริยายอยางนี้, ชนเหลาใด จักไม่ สําคัญร่ วม จักไมรูรวม จัก
ไมพอใจรวม แกกันและกัน วาเปนธรรมที่เรากลาวดีแลว พูดไวดีแลว ; เมื่อ
เปนอยางนี้ สิ่ งที่เขาหวังได้ ก็คือ จักบาดหมางกัน ทะเลาะกัน วิวาทกันทิ่มแทง
กันและกันดวยหอกปาก อยู.
ภิกษุ ท. !

โดยปริยายอยางนั้น ที่เราแสดงธรรม. เมื่อเราแสดงธรรม

อยูโดยปริยายอยางนั้น, ชนเหลาใด จักสํ าคัญร่ วม จักรูรวม จักพอใจรวม แกกัน
และกัน วาเปนธรรมที่เรากลาวดีแลว พูดไวดีแลว ; เมื่อเปนอยางนี้ สิ่ งที่เขา

หวังได้ ก็คือ จักพรอมเพรียงกัน บันเทิงตอกัน ไมวิวาทกันเขากันไดเหมือน
น้ํานมกับน้ํา มองกันและกันดวยสายตาอันเปนที่รักอยู, ดังนี้แล.
- สฬา. สํ. ๑๘/๒๘๓/๔๒๕.

เวทนามีธรรมดาไม่ เทีย่ ง
อัคคิเวสสนะ !
เวทนามีสามอยางเหลานี้. สามอยางเหลาไหนเลา ?
สามอยางคือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา และอทุกขมสุขเวทนา.
อัคคิเวสสนะ ! สมัยใด เสวยสุขเวทนาอยู สมัยนั้น ไมไดเสวยทุกขเวทนา และไมไดเสวยอทุกขมสุขเวทนา สมัยนั้น เสวยแตสุขเวทนาอยางเดียว.
อัคคิเวสสนะ ! สมัยใด เสวยทุกขเวทนาอยู สมัยนั้น ไมไดเสวยสุขเวทนา และไมไดเสวยอทุกขมสุขเวทนา สมัยนั้น เสวยแตทุกขเวทนาอยางเดียว.
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อัคคิเวสสนะ ! สมัยใด เสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู สมัยนั้นไมไดเสวยสุข
เวทนา และไมไดเสวยทุกขเวทนา สมัยนั้น เสวยแตอทุกขมสุขเวทนาอยางเดียว.
อัคคิเวสสนะ !
สุ ขเวทนา เปนของไมเที่ยง อันปจจัยปรุงแตงแลว
อาศัยเหตุเกิดขึ้นแลว มีความสิ้นไปเปนธรรมดา มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา
มีความจางคลายไปเปนธรรมดา มีความดับเปนธรรมดา. อัคคิเวสสนะ ! แม
ทุกขเวทนา ก็เปนของไมเที่ยง อันปจจัยปรุงแตงแลว อาศัยเหตุเกิดขึ้นแลว
มีความสิ้นไปเปนธรรมดา มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา มีความจางคลายไป
เปนธรรมดา มีความดับเปนธรรมดา. อัคคิเวสสนะ ! แม อทุ กขมสุ ขเวทนา เลา ก็เปนของไมเที่ยง อันปจจัยปรุงแตงแลว อาศัยเหตุเกิดขึ้นแลว
มีความสิ้นไปเปนธรรมดา มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา มีความจางคลายไปเปน
ธรรมดา มีความดับเปนธรรมดา แล.
- ม. ม. ๑๓/๒๖๗/๒๗๓.

เวทนามีธรรมดาแปรปรวน
ภิกษุ ท. !

เวทนา อันเกิดแตสัมผัสทางตา เปนของไมเที่ยง มีความ

แปรปรวน มีความเปนโดยอยางอื่นได ;
ภิกษุ ท. !

เวทนา อันเกิดแตสัมผัสทางหู เปนของไมเที่ยง มีความ

แปรปรวน มีความเปนโดยอยางอื่นได ;

ภาค ๑ - ทุกขอริ ยสัจ
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ภิกษุ ท. ! เวทนา อันเกิดแตสัมผัสทางจมูก เปนของไมเที่ยง มี
ความแปรปรวน มีความเปนโดยอยางอื่นได ;
ภิกษุ ท. ! เวทนา อันเกิดแตสัมผัสทางลิน้ เปนของไมเที่ยง มีความ
แปรปรวน มีความเปนโดยอยางอื่นได ;
ภิกษุ ท. ! เวทนา อันเกิดแตสัมผัสทางกาย เปนของไมเที่ยง มีความ
แปรปรวน มีความเปนโดยอยางอื่นได ;
ภิกษุ ท. ! เวทนา อันเกิดแตสัมผัสทางใจ เปนของไมเที่ยง มีความ
แปรปรวน มีความเปนโดยอยางอื่นได แล.
- ขนฺธ. สํ ๑๗/๒๘๐/๔๗๓.

เวทนาเป็ นทุกข์ เป็ นลูกศร เป็ นของไม่ เทีย่ ง
ภิกษุ ท. ! เวทนา มีสามอยางเหลานี้. สามอยางเหลาไหนเลา ?
สามอยางคือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา และอทุกขมสุขเวทนา.

สุ ขเวทนา พึงเห็นโดยความเป็ นทุกข์ , ทุ กขเวทนา
พึงเห็นโดยความเป็ นลูกศร, อทุกขมสุ ขเวทนา พึงเห็นโดยความเป็ นของ
ไม่ เที่ยง.
ภิกษุ ท. !

ภิกษุ ท. ! แตกาลใดแล สุขเวทนา เปนสิ่งที่ภิกษุเห็นแลว โดยความ
เปนทุกข, ทุกขเวทนา เปนสิ่งที่ภิกษุเห็นแลว โดยความเปนลูกศร, อทุกขมสุขเวทนา เปนสิ่งที่ภิกษุเห็นแลว โดยความเปนของไมเที่ยง ; ภิกษุ ท. ! แต
กาลนั้น ภิกษุนี้เราเรียกวา “ผู้เห็นโดยถูกต้ อง (สมฺมทฺทโส) ได้ ตัดตัณหา
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เสี ยแล้ ว รื้อถอนสั ญโญชน์ ได้ แล้ ว ได้ กระทําที่สุดแห่ งทุกข์ เพราะรู้จักหน้ าตา
ของมานะอย่ างถูกต้ องแล้ ว.”
- สฬา. สํ. ๑๘/๒๕๖/๓๖๗.

เวทนาทุกชนิดเดินไปสู่ ความดับ
ภิกษุองคหนึ่งกราบทูลวา :“ ข้ า แต่ พ ระองค์ ผ้ ู เ จริ ญ !

ขึน้ ในใจว่ า

เมื่ อ ข้ าพระองค์ หลี ก ออกเร้ นอยู่

‘พระผู้มีพระภาคได้ ตรั สเวทนาไว้

ได้ เกิ ด การใคร่ ครวญ

๓ อย่ าง คือสุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขม-

เวทนาใด ๆ ก็ตาม เวทนานั้น ๆ
ประมวลลงในความทุกข’ ดังนี ้ ข้อที่พระองค์ ตรั สว่ า ‘เวทนาใด ๆ ก็ตาม เวทนา
นั้น ๆ ประมวลลงในความทุกข ดังนี ้ ทรงหมายถึงอะไรหนอ ?’’
สุขเวทนา. ก็พระผู้มีพระภาคเจ้ าได้ ตรั สคํานีไ้ ว้ ว่า

‘

ภิกษุ ! ดีแลว ดีแลว. เรากลาวเวทนาไว ๓ อยาง เหลานี้คือ สุขเวทนา
ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา จริง ; และยังไดกลาวา “เวทนาใด ๆ ก็ตาม

เวทนานั้น ๆ ประมวลลงในความทุกข์ ”. ขอนี้เรากลาวหมายถึงความเปนของ
ไมเที่ยงแหงสังขารทั้งหลายนั่นเอง, และเรายังกลาวหมายถึงความเปนของสิ้นไป
เปนธรรมดา ความเปนของเสื่อมไปเปนธรรมดา ความเปนของจางคลายไปเปน
ธรรมดา ความเปนของดับไมเหลือเปนธรรมดา ความเปนของแปรปรวนเปน
ธรรมดา ของสังขารทั้งหลายนั่นแหละ ที่ไดกลาววา “เวทนาใด ๆ ก็ตาม
เวทนานั้น ๆ ประมวลลงในความทุกข” ดังนี้.
- สฬา. สํ. ๑๘/๒๖๘/๓๙๑.
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เวทนาเป็ นทางมาแห่ งอนุสัย
ภิกษุ ท. ! อาศัยตากับรูป เกิด จักขุวิญญาณ (ความรูแจงทางตา) ขึ้น, อาศัย
หูกับเสียง เกิด โสตวิญญาณ (ความรูแจงทางหู) ขึ้น, อาศัยจมูกกับกลิ่น เกิด ฆานวิญญาณ (ความรูแจงทางจมูก) ขึ้น, อาศัยลิ้นกับรส เกิด ชิวหาวิญญาณ (ความรูแจง
ทางลิ้น) ขึ้น,
อาศัยกายกับโผฏฐัพพะ เกิด กายวิญญาณ (ความรูแจงทางกาย) ขึ้น,
และอาศัยใจกับธรรมารมณ เกิด มโนวิญญาณ (ความรูแจงทางใจ) ขึ้น ; ความ
ประจวบกันแหงสิ่งทั้งสาม (เชน ตา รูป จักขุวิญญาณ เปนตน แตละหมวด) นั้น ชื่อวา
ผัสสะ. เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดมีเวทนา อันเปนสุขบาง ทุกขบาง
ไมทุกขไมสุขบาง. บุคคลนั้น เมื่อ สุ ขเวทนา ถูกตองแลว ยอมเพลิดเพลิน
ยอมพร่ําสรรเสริญ เมาหมกอยู, อนุสัยคือราคะ ยอมนอนเนื่องอยูในสันดาน
ของบุคคลนั้น. เมื่อ ทุกขเวทนา ถูกตองแลว ยอมเศราโศก ยอมระทมใจ
คร่ําครวญ ตีอกร่ําไห ถึงความหลงใหลอยู, อนุสัยคือปฏิฆะ ยอมนอนเนื่อง
อยูในสันดานของบุคคลนั้น. เมื่อ เวทนาอันไม่ ทุกข์ ไม่ สุข ถูกตองแลว ยอม
ไมรูตามเปนจริง ซึ่งเหตุใหเกิดเวทนานั้นดวย ซึ่งความดับแหงเวทนานั้นดวย
ซึ่งอัสสาทะ (รสอรอย) ของเวทนานั้นดวย ซึ่งอาทีนพ (โทษ) ของเวทนานั้นดวย
ซึ่งนิสสรณะ (อุบายเครื่องออกพน) ของเวทนานั้นดวย, อนุสัยคืออวิชชา ยอม
นอนเนื่องอยูในสันดานของบุคคลนั้น.
ภิกษุ ท. ! บุคคลนั้นหนอ ยังละอนุสัยคือราคะในเพราะสุขเวทนา
ไมได, ยังบรรเทาอนุสัยคือปฏิฆะในเพราะทุกขเวทนาไมได, ยังถอนอนุสัย
คืออวิชชาในเพราะอทุกขมสุขเวทนาไมได, ยังละอวิชชาไมได และยังทํา
วิชชาใหเกิดขึ้นไมไดแลว จักทําที่สุดแหงทุกข ในทิฏฐธรรม (ปจจุบัน) นี้
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ดังนี้ : ขอนี้ไมใชฐานะที่จักมีไดเลย.
- อุปริ. ม. ๑๔/๕๑๖/๘๒๒.

อัสสาทะชั้นเลิศของเวทนา
ภิกษุ ท. ! อัสสาทะ (รสอร่ อย) ของเวทนาทั้งหลาย เป็ นอย่ างไรเล่ า ?
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ เพราะสงัดจากกามและสงัดจากอกุศลธรรมทั้ง
หลาย ยอมบรรลุฌานที่หนึ่ง ซึ่งมีวิตกวิจาร มีปติและสุข อันเกิดแตวิเวกแลว
แลอยู. ภิกษุ ท. ! ในสมัยใด ภิกษุ, เพราะสงัดจากกามและสงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลาย ยอมบรรลุฌานที่หนึ่ง ซึ่งมีวิตกวิจาร มีปติและสุข
อันเกิดแตวิเวก แลวแลอยู, ในสมัยนั้น เธอยอมไมคิดแมในทางที่จะใหเกิด
ความเดือดรอนแกตนเอง, ยอมไมคิดแมในทางที่จะใหเกิดความเดือดรอน
แกผูอื่น,
และยอมไมคิดแมในทางที่จะใหเกิดความเดือดรอนแกตนเองและ
ผูอื่นทั้งสองฝาย. ในสมัยนั้น เธอยอมเสวยเวทนา อันไมทาํ ความเดือดรอน

เรากล่ าว อัสสาทะ (รสอรอย) ของเวทนา
ทั้งหลาย ว่ า มีการไม่ ทําความเดือดร้ อนแก่ ผู้ใดเป็ นอย่ างยิง่ .
แตอยางใดเลย.

ภิกษุ ท. !

ภิกษุ ท. !

ขออื่นยังมีอีก, ภิกษุ, เพราะสงบวิตกวิจารเสียได ยอม

บรรลุฌานที่สอง อันเปนเครื่องผองใสในภายใน นําใหเกิดสมาธิมีอารมณ
อันเดียวแหงใจ ไมมวี ิตกวิจาร มีแตปติและสุข อันเกิดแตสมาธิ แลวแลอยู.
ภิกษุ ท. ! ในสมัยใด, ภิกษุ, เพราะสงบวิตกวิจารเสียได ยอมบรรลุฌาน
ที่สอง อันเปนเครื่องผองใสในภายใน นําใหเกิดสมาธิมีอารมณอันเดียวแหงใจ
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ไมมีวิตกวิจาร มีแตปติและสุข อันเกิดแตสมาธิ แลวแลอยู, ในสมัยนั้น
เธอ ยอมไมคิดแมในทางที่จะใหเกิดความเดือดรอนแกตนเอง, ยอมไมคิดแมใน
ทางที่จะใหเกิดความเดือดรอนแกผูอื่น, และยอมไมคิดแมในทางที่จะใหเกิด
ความเดือดรอนแกตนเองและผูอนื่ ทั้งสองฝาย. ในสมัยนั้น เธอ ยอมเสวย
เวทนาอันไมทําความเดือดรอนแตอยางใดเลย. ภิกษุ ท. ! เรากลาว อัสสาทะ
(รสอรอย) ของเวทนาทั้งหลาย วา มีการไมทําความเดือดรอนแกผูใดเปนอยางยิ่ง.
ภิกษุ ท. ! ขออื่นยังมีอีก, ภิกษุ, เพราะความจางคลายไปแหงปติ
เปนผูอยูอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย ยอมบรรลุฌานที่

สาม อันเปนฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายกลาววา “ผูไ ดบรรลุฌานนี้ เปนผูอยู
อุเบกขา มีสติ อยูเปนปกติสุข” ดังนี้ แลวแลอยู. ภิกษุ ท. ! ในสมัยใด
ภิกษุ, เพราะความจางคลายไปแหงปติ เปนผูอยูอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ
เสวยสุขดวยนามกาย
ยอมบรรลุฌานที่สาม
อันเปนฌานที่พระอริยเจา
ทั้งหลายกลาววา “ผูไ ดบรรลุฌานนี้ เปนผูอยูอุเบกขา มีสติ อยูเปนปกติสุข”
ดังนี้ แลวแลอยู. ในสมัยนั้น เธอ ยอมไมคิดแมในทางที่จะใหเกิดความเดือด
รอนแกตนเอง, ยอมไมคิดแมในทางที่จะใหเกิดความเดือดรอนแกผูอื่น, และ
ย อ มไม คิ ด แม ใ นทางที่ จ ะให เ กิ ด ความเดื อ ดร อ นแก ต นเองและผู อื่ น ทั้ ง สอง
ฝาย. ในสมัยนั้น เธอยอมเสวยเวทนา อันไมทําความเดือดรอนแตอยางใดเลย.
ภิกษุ ท. ! เรากลาว อัสสาทะ (รสอรอย) ของเวทนาทั้งหลาย วา มีการไมทํา
ความเดือดรอนแกผูใดเปนอยางยิ่ง.
ภิกษุ ท. !

ขออื่นยังมีอีก, ภิกษุ, เพราะละสุขเสียได และเพราะละ

๑๘๖

อริ ยสัจจากพระโอษฐ์

ทุกขเสียได, เพราะความดับหายไปแหงโสมนัสและโทมนัสในกาลกอน, ยอม

บรรลุฌานที่สี่ อันไมทุกขไมสุข มีแตความที่สติเปนธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะ
อุเบกขา แลวแลอยู. ภิกษุ ท. ! ในสมัยใด ภิกษุ, เพราะละสุขเสียได
และเพราะละทุกขเสียได, เพราะความดับหายไปแหงโสมนัสและโทมนัสใน
กาลกอน, ยอมบรรลุฌานที่สี่ อันไมทุกขไมสุข มีแตความที่สติเปน
ธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา แลวแลอยู. ในสมัยนั้น เธอ ยอมไมคิดแม
ในทางที่จะใหเกิดความเดือดรอนแกตนเอง, ยอมไมคิดแมในทางที่จะใหเกิด
ความเดือดรอนแกผูอนื่ , และยอมไมคดิ แมในทางที่จะใหเกิดความเดือดรอน
แกตนเองและผูอื่นทั้งสองฝาย. ในสมัยนั้น เธอ ยอมเสวยเวทนาอันไมทํา
ความเดือดรอนแตอยางใดเลย. ภิกษุ ท. ! เรากลาว อัสสาทะ (รสอรอย)
ของเวทนาทั้งหลาย วา มีการไมทําความเดือดรอนแกผูใดเปนอยางยิ่งแล.
- มู. ม. ๑๒/๑๗๖/๒๐๕.

เวทนาคือทางไปแห่ งจิตของสั ตว์
ภิกษุ ท. ! คําที่เรากลาววา “พึงรูจักทางไป (แหงจิต) ของสัตว ๓๖ อยาง”
ดังนี้นั้น, ขอนั้น เรากลาวอาศัยหลักเกณฑอะไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ขอนั้น
เรากลาวอาศัยหลักเกณฑคือ ความโสมนัสเนื่องดวยเหยาเรือน ๖ อยาง, ความ
โสมนัสเนื่องดวยการหลีกออกจากเหยาเรือน ๖ อยาง, ความโทมนัสเนื่อง
ดวยเหยาเรือน ๖ อยาง, ความโทมนัสเนื่องดวยการหลีกออกจากเหยาเรือน
๖ อย า ง , อุ เ บกขาเนื่ อ งด ว ยเหย า เรื อ น ๖ อย า ง , อุ เ บกขาเนื่ อ งด ว ยการ
หลีกออกจากเหยาเรือน ๖ อยาง.

ภาค ๑ - ทุกขอริ ยสัจ

ภิกษุ ท. !

๑๘๗

ในเวทนาทั้งหลายเหลานั้น, ความโสมนัสเนื่องด้ วยเหย้ า

เรือน ๖ อย่ าง เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! เมื่อคนเรามองเห็นการได้ ซึ่ง
รู ป อันน่ าปรารถนา นารักใคร นาพอใจ นารื่นรมยใจ อันเนื่องในความเปน
เหยื่อโลก ในทางตา ว่ า เป็ นสิ่ งที่ตนกําลังได้ อยู่กต็ าม, หรือว่ าเมื่อระลึกถึง
รู ป เช่ นนั้น อันตนเคยได้ แล้ วแต่ กาลก่ อน ซึ่งลวงแลว ดับสิ้น แปรปรวน
ไปแลวก็ตาม แล้ วเกิดความโสมนัสขึน้ . ความโสมนัสใด มีลักษณะเชนนี้
ความโสมนัสนี้ เรียกว่ า ความโสมนัสเนื่องด้ วยเหย้ าเรือน (เคหสิตโสมนัส).
(ในกรณีที่เกี่ยวกับ เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ อีก ๕ อยาง ก็ตรัสทํานองเดียวกับขอ
วา รูป ผิดกันแตชื่อ เทานั้น).

ภิกษุ ท. !

เหลานี้คือ ความโสมนัสเนื่องดวย

เหยาเรือน ๖ อยาง.
ในเวทนาทั้งหลายเหลานั้น,
ความโสมนัสเนื่องด้ วย
การหลีกออกจากเหย้ าเรือน ๖ อย่ าง เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! เมื่อคน
เรารูแจงถึงความเปนของไมเที่ยงของรูปทั้งหลาย ความแปรปรวน ความจางคลาย
ความกําหนัดยินดี และความดับไมเหลือของรูปทั้งหลาย เห็นอยูดวยปญญาอัน
ชอบ ตรงตามที่เปนจริงอยางนี้ วา “รูปทั้งหลาย ในกาลกอนหรือในบัดนี้กต็ าม
รูปทั้งหมดเหลานั้น เปนของไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา”
ดังนี้ แลวเกิดความโสมนัสขึ้น. ความโสมนัสใด มีลักษณะเชนนี้ ความ
โสมนัสนี้ เรียกวา ความโสมนัสเนื่องดวยการหลีกออกจากเหยาเรือน (เนกขัมมสิตโสมนัส). (ในกรณีที่เกี่ยวกับ เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ อีก ๕ อยาง ก็ตรัสทํานองเดียวกับ
ขอวา รูป ผิดกันแตชื่อเทานั้น). ภิกษุ ท. ! เหลานี้คือ ความโสมนัสเนื่องดวยการหลีก
ออกจากเหยาเรือน ๖ อยาง.
ภิกษุ ท. !

อริ ยสัจจากพระโอษฐ์

๑๘๘

ในเวทนาทั้งหลายเหลานั้น, ความโทมนัสเนื่องด้ วยเหย้ า
เรือน ๖ อย่ าง เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! เมือ่ คนเรามองเห็นการไมได
ซึ่งรูป อันนาปรารถนา นารักใคร นาพอใจ นารื่นรมยใจ อันเนื่องในความ
เปนเหยื่อโลกในทางตา วา เปนสิ่งที่ตนไมไดก็ตาม, หรือวา เมื่อระลึกถึง รูป
เชนนั้น อันตนยังไมเคยไดแตกาลกอน ซึ่งลวงลับ ดับสิ้นแปรปรวนไปแลว
ก็ตาม แลวเกิดความโทมนัสขึ้น. ความโทมนัสใดมีลักษณะเชนนี้ ความ
โทมนัสนี้ เรียกวา ความโทมนัสเนื่องดวยเหยาเรือน (เคหสิตโทมนัส). (ในกรณีที่
ภิกษุ ท. !

เกี่ยวกับ เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ อีก ๕ อยาง ก็ตรัสทํานองเดียวกับขอวา รูป ผิด
กันแตชื่อเทานั้น).

ภิกษุ ท. !

ภิกษุ ท. ! เหลานี้คือ ความโทมนัสเนื่องดวยเหยาเรือน ๖ อยาง.
ในเวทนาทั้งหลายเหลานั้น,

ความโทมนัสเนื่องด้ วย

การหลีกออกจากเหย้ าเรือน ๖ อย่ าง เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! เมื่อคน
เรารูแจงถึงความเปนของไมเที่ยงของรูปทั้งหลาย ความแปรปรวน ความจางคลายความกําหนัดยินดี และความดับไมเหลือของรูปทั้งหลาย เห็นอยูดวยปญญา
อันชอบตรงตามที่เปนจริงอยางนี้ วา “รูปทั้งหลาย ในกาลกอนหรือในบัดนี้ ก็ตาม
รูปทั้งหมดเหลานั้นเปนของไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา”
ดังนี้แลว เขา ยอมเขาไปตั้งไว ซึ่งความกระหยิ่ม ในอนุตตรวิโมกขทั้งหลาย
วา “เมื่อไรหนอ ! เราจักเขาถึงซึ่งอายตนะนั้น แลวแลอยู อันเปนอายตนะ
ที่พระอริยเจาทั้งหลาย เขาถึงซึ่งอายตนะนั้นแลวแลอยู ในบัดนี้” ดังนี้. เมื่อ
เขาเขาไปตั้งไว ซึ่งความกระหยิ่ม ในอนุตตรวิโมกขทั้งหลาย อยูดังนี้ ยอมเกิด
ความโทมนัสขึ้น เพราะความกระหยิ่มนั้นเปนปจจัย. ความโทมนัสใด มี
ลักษณะเชนนี้ ความโทมนัสนี้ เรียกวาความโทมนัสเนื่องดวยการหลีกออกจาก
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เหยาเรือน (เนกขัมมสิตโทมนัส) (ในกรณีที่เกี่ยวกับ เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะและ
ธรรมารมณ อีก ๕ อยาง ก็ตรัสทํานองเดียวกับขอวา รูป ผิดกันแตชื่อเทานั้น). ภิกษุ ท. !
เหลานี้คือ ความโทมนัสเนื่องดวยการหลีกออกจากเหยาเรือน ๖ อยาง.
ภิกษุ ท. !

ในเวทนาทั้งหลายเหลานั้น, อุเบกขาเนื่องด้ วยเหย้ าเรือน

(เคหสิ ตอุเบกขา) ๖ อย่ าง เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! เพราะเห็นรูปดวยตา
แลวอุเบกขาก็เกิดขึ้นแกคนพาล ผูหลง ผูเขลา ผูบุถุชน ผูยังไมชนะกิเลส ผูยัง
ไมชนะวิบาก ผูไมเห็นโทษ ผูไมไดยินไดฟง . อุเบกขาใด ซึ่งเปนอุเบกขา
ของบุถชุ น อุเบกขานั้น ไมอาจจะเปนไปลวง ซึ่งวิสัยแหงรูป เพราะเหตุนั้น
เราเรียกอุเบกขานั้น วา อุเบกขาเนื่องดวยเหยาเรือน. (ในกรณีที่เกี่ยวกับ เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ อีก ๕ อยาง ก็ตรัสทํานองเดียวกับขอวา รูป ผิดกันแต
ชื่อเรียกเทานั้น).

ภิกษุ ท. ! เหลานี้คือ อุเบกขาเนื่องดวยเหยาเรือน ๖ อยาง.

ในเวทนาทั้งหลายเหลานั้น, อุเบกขาเนื่องด้ วยการหลีก
ออกจากเหย้ าเรือน ๖ อย่ าง เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! เมื่อคนเรารูแจงถึง
ความเปนของไมเที่ยงของรูปทั้งหลาย ความแปรปรวน ความจางคลายความ
กําหนัดยินดี และความดับไมเหลือของรูปทั้งหลาย เห็นอยูดวยปญญาอันชอบ
ตรงตามที่เปนจริงอยางนี้วา “รูปทั้งหลาย ในกาลกอน หรือในบัดนี้ ก็ตาม
รูปทั้งหมดเหลานั้น เปนของไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา”
ดังนี้ แลวเกิดอุเบกขาขึ้น. อุเบกขาใด มีลักษณะเชนนี้ อุเบกขานั้น ไม
อาจจะเปนไปลวง ซึ่งวิสัยแหงรูป เพราะเหตุนั้น เราเรียกอุเบกขานั้น วา
อุเบกขาเนื่องดวยการหลีกออกจากเหยาเรือน (เนกขัมมสิตอุเบกขา). (ในกรณี
ภิกษุ ท. !

ที่เกี่ยวกับ เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ อีก ๕ อยาง ก็ตรัสทํานองเดียวกับ
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๑๙๐

ภิกษุ ท. ! เหลานี้คือ อุเบกขาเนื่องดวยการ
หลีกออกจากเหยาเรือน ๖ อยางแล.
ขอ ว า รูป ผิด กันแตชื่ อเรี ยกเทา นั้ น ).

ภิกษุ ท. !

คําใดที่เรากลาววา “พึงรูจักทางไป (แหงจิต) ของสัตว

๓๖ อยาง” ดังนี้นั้น, คํานั้น เรากลาวอาศัยความขอนีแ้ ล.
- อุปริ. ม. ๑๔/๔๐๒-๔๐๕/๖๒๔-๖๓๐.

การเกิดของเวทนา เท่ ากับ การเกิดของทุกข์
ภิกษุ ท. !

การเกิดขึ้น การตั้งอยู การเกิดโดยยิ่ง และความปรากฏ

ของเวทนา อันเกิดแตสัมผัสทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และ
ทางใจ ใด ๆ นั่นเทา กับ เปนการเกิดขึ้น ของทุกข เปนการตั้ง อยูของสิ่งซึ่ง มี
ปกติเสีย ดแทงทั้งหลาย และเปนความปรากฏของชราและมรณะ แล.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๘๔/๔๘๗.

อาการเกิดดับแห่ งเวทนา
ภิกษุ ท. !

เวทนา ๓ อยางเหลานี้ เกิดมาจากผัสสะ มีผัสสะ

เปนมูล มีผัสสะเปนเหตุ มีผัสสะเปนปจจัย. สามอยางเหลาไหนเลา ? สาม
อยางคือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา.
ภิกษุ ท. !

เพราะอาศัยผัสสะอันเป็ นที่ต้งั แห่ งสุ ขเวทนา สุ ขเวทนา

ภาค ๑ - ทุกขอริ ยสัจ

๑๙๑

ย่ อมเกิดขึ้น ; เพราะความดับแห่ งผัสสะอันเป็ นที่ต้ังแห่ งสุ ขเวทนานั้น
สุ ขเวทนา อันเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเปนที่ตั้งแหงสุขเวทนานั้น ย่ อมดับ
ไปย่ อมระงับไป.
(ในกรณีแหง ทุกขเวทนา และ อทุกขมสุ ขเวทนา ก็ไดตรัสไวดวยถอยคํามีนัยยะอยางเดียวกัน).

เปรียบเหมือน เมื่อไม้ สีไฟสองอันสี กนั ก็เกิดความร้ อน
และเกิดไฟ, เมื่อไม้ สีไฟสองอันแยกกัน ความร้ อนก็ดับไปสงบไป.
ภิกษุ ท. ! ฉันใดก็ฉันนั้น : เวทนาทั้งสามนี้ ซึ่ งเกิดจากผัสสะ มีผัสสะ
เปนมูล มีผัสสะเปนเหตุ มีผัสสะเปนปจจัย อาศั ยผัสสะแล้ วย่ อมเกิดขึ้น,
ย่ อมดับไปเพราะผัสสะดับ, ดังนี้แล.
ภิกษุ ท. !

- สฬา, สํ. ๑๘/๒๖๖/๓๘๙-๓๙๐.

ข้ อควรกําหนดเกีย่ วกับ เวทนา
ภิกษุ ท. ! สุข โสมนัส ใด ๆ ที่อาศัยเวทนาแลวเกิดขึ้น, สุขโสมนัส
นี้แล เปน รสอร่ อย (อัสสาทะ) ของเวทนา ; เวทนา ไมเที่ยง เปนทุกข มีความ
แปรปรวนเปนธรรมดา ดวยอาการใด ๆ, อาการนี้แล เปน โทษ (อาทีนพ) ของ
เวทนา ; การนําออกเสียได ซึ่งความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจ ในเวทนา
การละเสียไดซึ่งความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจ ในเวทนา ดวยอุบาย
ใด ๆ , อุบายนี้แล เปน เครื่องออกพ้ นไปได้ (นิสสรณะ) จากเวทนา.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๕/๕๙.

อริ ยสัจจากพระโอษฐ์

๑๙๒

เวทนาขันธ์ โดยนัยแห่ งอริยสั จสี่
ภิกษุ ท. ! เวทนา เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! หมูแหงเวทนาหก
เหลานี้ คือ เวทนา อันเกิดแตสัมผัสทางตา, เวทนา อันเกิดแตสัมผัสทางหู,
เวทนา อันเกิดแตสัม ผัสทางจมูก, เวทนา อันเกิดแตสัม ผัสทางลิ้น, เวทนา
อันเกิดแตสัมผัสทางกาย, และเวทนา อันเกิดแตสัมผัสทางใจ : ภิกษุ ท. ! นี้
เรียกวา เวทนา ; ความเกิดขึน้ แห่ งเวทนา มีได เพราะความเกิดขึ้นแหง ผัสสะ ;

ความดับไม่ เหลือแห่ งเวทนา มีได เพราะความดับไมเหลือแหง ผัสสะ ;
อริยมรรคมีองค ๘ นีน้ ั่นเอง เปนทางดําเนินให้ ถงึ ความดับไม่ เหลือแห่ งเวทนา,
ไดแก ความเห็นชอบ ความดําริชอบ ; การพูดจาชอบ การทําการงานชอบ
การเลี้ยงชีวิตชอบ ; ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๗๓/๑๑๔.

ประมวลสิ่ งทีต่ ้ องรู้ เกีย่ วกับเวทนา
พระอานนทไดกราบทูลถามวา :“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ !

เวทนา

เป็ นอย่ างไรหนอ ?

เป็ นอย่ างไร ? ความดับ ไม่ เหลื อแห่ งเวทนา เป็ นอย่ างไร
ไม่ เหลื อแห่ งเวทนา
เลวทรามของเวทนา ?

อานนท !

เป็ นอย่ างไร

?

?

ความเกิดขึน้ แห่ งเวทนา

ปฏิ ป ทาเครื่ องให้ ถึ งความดับ

อะไรเป็ นรสอร่ อยของเวทนา ?

อะไรเป็ นโทษ

อะไรเป็ นอุบายเครื่ องออกจากเวทนา ?”

เวทนา มี ๓ อยาง คือ สุ ขเวทนา ทุกขเวทนา อทุก-

ขมสุ ขเวทนา ; อานนท ! นี้เราเรียกวาเวทนา. ความเกิดขึ้นแหงเวทนายอม
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มีเพราะความเกิดขึน้ แห่ งผัสสะ. ความดับไมเหลือแหงเวทนา ยอมมีเพราะ

ความดับไม่ เหลือแห่ งผัสสะ. มรรคอันประเสริฐประกอบด้ วยองค์ แปด
ประการนี้เอง เปนปฏิปทาเครื่องใหถึงความดับไมเหลือแหงเวทนา, ไดแก สัมมา
ทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ
สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สุ ขโสมนัสอันใดเกิดขึน้ เพราะอาศัยเวทนา นั้นคือรส
อรอยของเวทนา. เวทนา ไม่ เทีย่ ง เป็ นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็ นธรรมดา
นั้นคือโทษเลวทรามของเวทนา. การกําจัด การละเสี ย ซึ่งฉันทราคะใน
เวทนา นั้นคืออุบายเปนเครื่องออกจากเวทนา.
- สฬา. สํ. ๑๘/๒๗๒/๓๙๙.

๓. วิภาคแหงสัญญขันธ

สั ญญาหก
ภิกษุ ท. ! สัญญา เปนอยางไรเลา ? หมูแหงสัญญาหกเหลานี้คือ สัญญา
ในรูป, สัญญาในเสียง, สัญญาในกลิ่น, สัญญาในรส, สัญญาในโผฏฐัพพะ,
และสัญญาในธรรมารมณ. ภิกษุ ท. ! นี้ เรียกวา สั ญญา.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๗๔/๑๑๕.

ความหมายของคําว่ า “สั ญญา”
ภิกษุ ท. !

คนทั่วไป กลาวกันวา “สัญญา” เพราะอาศัยความหมาย

อะไรเลา ? ภิกษุ ท. ! เพราะกิริยาทีห
่ มายรู้ ได้ พร้ อม มีอยู่ ในสิ่ งนั้น (เชนนี้
แล) ดังนั้น สิ่งนั้น จึงถูกเรียกวา สัญญา. สิ่งนั้น ยอมหมายรูไดพรอม ซึ่งอะไร ?

๑๙๔

อริ ยสัจจากพระโอษฐ์

สิ่งนั้น ยอมหมายรูไดพรอม ซึ่งสีเขียวบาง, ยอมหมายรูไดพรอม ซึ่งสีเหลือง
บาง, ยอมหมายรูไดพรอม ซึ่งสีแดงบาง, และยอมหมายรูไดพรอม ซึ่ง
สีขาวบาง (ดังนี้เปนตน). ภิกษุ ท. ! เพราะกิริยาที่หมายรูไดพรอม มีอยู ใน
สิ่งนั้น (เชนนี้แล) ดังนั้น สิ่งนั้น จึงถูกเรียกวา สัญญา.
- ขนฺธฺ. สํ. ๑๗/๑๐๕/๑๕๙.

อุปมาแห่ งสั ญญา
ภิกษุ ท. !
เมื่อเดือนทายแหงฤดูรอนยังเหลืออยู,
ในเวลาเที่ยงวัน
พยับแดดยอมไหวยิบยับ. บุรุษผูมีจักษุ (ตามปกติ) เห็นพยับแดดนั้น ก็
เพงพินิจพิจารณาโดยแยบคาย. เมื่อบุรษุ นั้นเห็นอยู เพงพินิจพิจารณาโดย
แยบคายอยู, พยับแดดนั้น ย่ อมปรากฏเป็ นของว่ างของเปล่ า และปรากฏ

เป็ นของหาแก่ นสารมิได้ ไป. ภิกษุ ท. ! ก็แกนสารในพยับแดดนั้น จะพึง
มีไดอยางไร, อุปมานีฉ้ ันใด ;
ภิกษุ ท. ! อุปไมยก็ฉันนั้น คือ สัญญา ชนิดใดชนิดหนึ่ง มีอยู
จะเปนอดีตอนาคตหรือปจจุบันก็ตาม เปนภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบ
หรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม มีในที่ไกลหรือทีใ่ กลก็ตาม ; ภิกษุ
สังเกตเห็น (การบังเกิดขึ้นแหง) สัญญานั้น ยอมเพงพินิจพิจารณาโดยแยบคาย.

สั ญญานั้น
ย่ อมปรากฏเป็ นของว่ างของเปล่ า และปรากฏเป็ นของหาแก่ นสารมิได้ ไป.
เมื่อภิกษุนนั้ สังเกตเห็นอยู

เพงพินิจพิจารณาโดยแยบคายอยู,

ภิกษุ ท. ! ก็แกนสารในสัญญานัน้ จะพึงมีไดอยางไร.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๗๒/๒๔๔.
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หลักทีค่ วรรู้ เกีย่ วกับ สั ญญา
ภิกษุ ท. ! ขอที่เรากลาววา “พึงรูจักสัญญา, พึงรูจักเหตุเปนแดน
เกิดของสัญญา, พึงรูจักความเปนตางกันของสัญญา, พึงรูจกั ผลของสัญญา,
พึงรูจักความดับไมเหลือของสัญญา, และพึงรูจักทางดําเนินใหถึงความดับไม
เหลือของสัญญา” ดังนี้นั้น, เรากลาวหมายถึงอะไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ขอนั้น เรากลาวหมายถึง สั ญญาหก เหลานี้ คือ สัญญา
ในรูป สัญญาในเสียง สัญญาในกลิ่น สัญญาในรส สัญญาในโผฏฐัพพะ และ
สัญญาในธรรมารมณ.
ภิกษุ ท. !

เหตุเป็ นแดนเกิดของสั ญญา เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. !

ผัสสะ (การประจวบกันแหงอายตนะภายใน และภายนอก และวิญญาณ) เปนเหตุ เปนแดน
เกิดของสัญญา.
ภิกษุ ท. ! ความเป็ นต่ างกันของสั ญญา เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. !
สัญญาในรูปก็เปนอยางหนึ่ง, สัญญาในเสียงก็เปนอยางหนึ่ง, สัญญาในกลิ่นก็เปน
อยางหนึ่ง, สัญญาในรสก็เปนอยางหนึ่ง, สัญญาในโผฏฐัพพะก็เปนอยาง
หนึ่ง, และสัญญาในธรรมารมณก็เปนอยางหนึ่ง. ภิกษุ ท. ! นี้ เรียกวา
ความเปนตางกันของสัญญา.

ผลของสั ญญา เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! เรากล่ าว
สั ญญา ว่ า มีถ้อยคําทีพ่ ูดออกมานั้นแหละ เป็ นผล, เพราะบุคคลย่ อมพูด
ภิกษุ ท. !

อริ ยสัจจากพระโอษฐ์

๑๙๖

ไปตามสั ญญา โดยรู้ สึกว่ า “เราได้ มีสัญญาอย่ างนี้ ๆ” ดังนี.้
นี้ เรียกว่ า ผลของสั ญญา.

ภิกษุ ท. !

ภิกษุ ท. ! ความดับไม่ เหลือของสั ญญา เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. !
ความดับไมเหลือของสัญญา มีได เพราะความดับไมเหลือของผัสสะ.
อริยมรรคมีองค ๘ นีน้ ั่นเอง เปนทางดําเนินให้ ถงึ ความดับ
ไม่ เหลือของสั ญญา, ไดแก ความเห็นชอบ ความดําริชอบ ; การพูดจาชอบ
การทําการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ ; ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ
ความตั้งใจมั่นชอบ. ....
ภิกษุ ท. !

ภิกษุ ท. ! คําใด ที่เรากลาววา “พึงรูจักสัญญา, พึงรูจักเหตุเปน
แดนเกิดของสัญญา, พึงรูจักความเปนตางกันของสัญญา, พึงรูจักผลของ
สัญญา, พึงรูจักความดับไมเหลือของสัญญา, และพึงรูจักทางดําเนินใหถึงความ
ดับไมเหลือของสัญญา” ดังนี้นั้น, เรากลาวหมายถึงความขอนี้แล.
- ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๖๑/๓๓๔.

สั ญญามีธรรมดาแปรปรวน
ภิกษุ ท. ! สัญญาในรูป เปนของไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความ
เปนโดยอยางอื่นได ;
ภิกษุ ท. ! สัญญาในเสียง เปนของไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความ
เปนโดยอยางอื่นได ;

ภาค ๑ - ทุกขอริ ยสัจ
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ภิกษุ ท. ! สัญญาในกลิ่น เปนของไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความ
เปนโดยอยางอื่นได ;
ภิกษุ ท. ! สัญญาในรส เปนของไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความ
เปนโดยอยางอื่นได ;
ภิกษุ ท. ! สัญญาในโผฎฐัพพะ เปนของไมเที่ยง มีความแปรปรวน มี
ความเปนโดยอยางอื่นได ;
ภิกษุ ท. ! สัญญาในธรรมารมณ เปนของไมเที่ยง มีความแปรปรวน
มีความเปนโดยอยางอืน่ ได แล.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๘๐/๔๗๔.

การเกิดของสั ญญาเท่ ากับการเกิดของทุกข์
ภิกษุ ท. ! การเกิดขึน้ การตั้งอยู่ การเกิดโดยยิง่ และความปรากฏ
ของสั ญญาในรูป สัญญาในเสียง สัญญาในกลิ่น สัญญาในรส สัญญาใน
โผฏฐัพพะ และสัญญาในธรรมารมณ ใด ๆ นั่นเท่ ากับ เป็ นการเกิดขึน้ ของ
ทุกข์ , เปนการตั้งอยูของสิ่งซึ่งมีปกติเสียดแทงทั้งหลาย, และเป็ นความ
ปรากฏของชราและมรณะ แล.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๘๕/๔๘๙.

ข้ อควรกําหนดเกีย่ วกับ สั ญญา
สุ ข โสมนัส ใด ๆ ที่อาศัย สั ญญา แล้วเกิดขึน้ , สุ ข
โสมนัส นีแ้ ล เป็ นรสอร่ อย (อัสสาทะ) ของสั ญญา ; สั ญญาไม่ เทีย่ ง
ภิกษุ ท. !

อริ ยสัจจากพระโอษฐ์
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เป็ นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็ นธรรมดา ด้ วยอาการใด ๆ, อาการนีแ้ ล
เป็ นโทษ (อาทีนพ) ของสั ญญา ; การนําออกเสียได ซึ่งความกําหนัด
ดวยอํานาจความพอใจ ในสัญญา การละเสี ยได้ ซึ่งความกําหนัดด้ วยอํานาจ
ความพอใจ ในสั ญญา ด้ วยอุบายใด ๆ, อุบายนี้แล เป็ นเครื่ อง
ออกพ้ นไปได้ (นิสสรณะ) จากสั ญญา.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๕, ๗๘/๕๙, ๑๒๑.

สั ญญาขันธ์ โดยนัยแห่ งอริยสั จสี่
ภิกษุ ท. ! สั ญญา เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! หมูแหงสัญญาหก
เหลานี้ คือ สัญญาในรูป, สัญญาในเสียง, สัญญาในกลิ่น, สัญญาในรส, สัญญา
ในโผฏฐัพพะ, และสัญญาในธรรมารมณ. ภิกษุ ท. ! นี้ เรียกวา
้ แห่ งสั ญญา มีได เพราะความเกิดขึ้นแหงผัสสะ ;
สัญญา. ความเกิดขึน
ความดับไม่ เหลือแห่ งสั ญญา มีได เพราะความดับไมเหลือแหงผัสสะ; อริยมรรค
มีองค ๘ นีน้ ั่นเอง เปนทางดําเนินให้ ถงึ ความดับไม่ เหลือแห่ งสั ญญา, ไดแก
ความเห็นชอบ ความดําริชอบ ; การพูดจาชอบ การทําการงานชอบ การเลี้ยง
ชีวิตชอบ ; ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๗๔/๑๑๕.

๔. วิภาคแหงสังขารขันธ

สั งขารหก
(เรื่องควรดูประกอบในปฏิจจ. โอ. หนา ๓๒๓)

ภิกษุ ท. ! สังขารทั้งหลาย เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! หมูแหงเจตนา
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หกเหลานี้ คือ สัญเจตนา (ความคิดนึก) ในเรื่องรูป, สัญเจตนาในเรื่องเสียง,
สัญเจตนาในเรื่องกลิ่น, สัญเจตนาในเรื่องรส, สัญเจตนาในเรื่องโผฎฐัพพะ,
และสัญเจตนาในเรื่องธรรมารมณ. ภิกษุ ท. ! นี้เรียกวา สั งขารทั้งหลาย.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๗๔/๑๑๖.

ความหมายของคําว่ า “สั งขาร”
ภิกษุ ท. ! คนทั่วไป กลาวกันวา “สังขารทั้งหลาย” เพราะอาศัยความ
หมายอะไรเลา? ภิกษุ ท. ! เพราะกิริยาทีป่ รุ งแต่ งให้ สําเร็จรู ป มีอยู่ ในสิ่ ง
นั้น (เชนนี้แล) ดังนั้น สิ่ งนั้น จึงถูกเรียกว่ า สั งขาร. สิ่งนั้นยอมปรุงแตง
อะไร ใหเปนของสําเร็จรูป ? สิ่งนั้นยอมปรุงแตงรูป ใหสําเร็จรูปเพื่อความ
เปนรูป, ยอมปรุงแตงเวทนา ใหสําเร็จรูป เพื่อความเปนเวทนา, ยอมปรุง
แตงสัญญา ใหสําเร็จรูป เพื่อความเปนสัญญา, ย่ อมปรุ งแต่ งสั งขารให้ สําเร็จ
รู ป เพือ่ ความเป็ นสั งขาร, และย่ อมปรุ งแต่ งวิญญาณให้ สําเร็จรู ปเพือ่ ความ
เป็ นวิญญาณ. ภิกษุ ท. ! เพราะกิริยาที่ปรุงแตงใหสําเร็จรูป มีอยูในสิ่งนั้น
(เชนนี้แล) ดังนั้น สิ่งนั้น จึงถูกเรียกวาสังขารทั้งหลาย.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๐๖/๑๕๙.

อุปมาแห่ งสั งขาร
ภิกษุ ท. ! บุรุษผูห นึ่ง มีความตองการดวยแกนไม เสาะหาแกนไม
เที่ยวหาแกนไมอยู, เขาจึงถือเอาขวานอันคมเขาไปสูปา. เขาเห็น ต้ นกล้ วย
ตนใหญ ในปานั้น ลําตนตรง ยังออนอยู ยังไมเกิดแกนไส. เขาตัดตนกลวย
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นั้นที่โคน แลวตัดปลาย แลวจึงปอกกาบออก. บุรุษนั้น เมื่อปอกกาบออกอยู
ณ ที่นั้น ก็ไมพบแมแตกระพี้ (ของมัน) จักพบแกนไดอยางไร. บุรุษผูมีจกั ษุ
(ตามปกติ) เห็นตนกลวยนั้น ก็เพงพินิจพิจารณาโดยแยบคาย. เมื่อบุรุษนั้น
เห็นอยู เพงพินิจพิจารณาโดยแยบคายอยู, ต้ นกล้ วยนั้น ย่ อมปรากฏเป็ น
ของว่ างของเปล่ า และปรากฏเป็ นของหาแก่ นสารมิได้ ไป.
ภิกษุ ท. !
ก็แกนสารในตนกลวยนั้น จะพึงมีไดอยางไร, อุปมานี้ฉันใด ;
ภิกษุ ท. ! อุปไมยก็ฉนั นั้น คือ สังขารทัง้ หลาย ชนิดใดชนิดหนึง่ มีอยู จะ
เปนอดีตอนาคตหรือปจจุบันก็ตาม เปนภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือ
ละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม มีในที่ไกลหรือที่ใกลก็ตาม ;
ภิกษุ
สังเกตเห็น (การเกิดขึ้นแหง) สังขารทั้งหลายเหลานั้น ยอมเพงพินิจพิจารณาโดย
แยบคาย. เมื่อภิกษุนั้นสังเกตเห็นอยู เพงพินิจพิจารณาโดยแยบคายอยู, สั งขาร

ทั้งหลาย ย่ อมปรากฏเป็ นของว่ างของเปล่ า และปรากฏเป็ นของหาแก่ นสาร
มิได้ ไป. ภิกษุ ท. ! ก็แกนสารในสังขารทัง้ หลายเหลานั้น จะพึงมีไดอยางไร.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๗๒/๒๔๕.

สั งขารมีธรรมดาแปรปรวน
ภิกษุ ท. ! สัญเจตนา (ความคิดนึก) ในเรื่องรูป เปนของไมเที่ยง มีความ
แปรปรวน มีความเปนโดยอยางอื่นได ;
ภิกษุ ท. ! สัญเจตนาในเรื่องเสียง เปนของไมเที่ยง มีความแปรปรวน
มีความเปนโดยอยางอืน่ ได ;
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ภิกษุ ท. ! สัญเจตนาในเรื่องกลิ่น เปนของไมเที่ยง มีความแปรปรวน
มีความเปนโดยอยางอืน่ ได ;
ภิกษุ ท. ! สัญเจตนาในเรื่องรส เปนของไมเที่ยง มีความแปรปรวน
มีความเปนโดยอยางอืน่ ได ;
ภิกษุ ท. ! สัญเจตนาในเรื่องโผฏฐัพพะ เปนของไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปนโดยอยางอื่นได ;
ภิกษุ ท. ! สัญเจตนาในเรื่องธรรมารมณ เปนของไมเที่ยง มีความ
แปรปรวน มีความเปนโดยอยางอื่นได แล.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๘๐/๔๗๕.

การเกิดของสั งขารเท่ ากับการเกิดของทุกข์
ภิกษุ ท. ! การเกิดขึ้น การตั้งอยู และความปรากฏ ของสัญเจตนา
ในเรื่องรูป สัญเจตนาในเรื่องเสียง สัญเจตนาในเรื่องกลิ่น สัญเจตนาในเรื่อง
รส สัญเจตนาในเรื่องโผฏฐัพพะ และสัญเจตนาในเรื่องธรรมารมณ ใด ๆ นั่น
เทากับ เปนการเกิดขึ้นของทุกข, เปนการตั้งอยูของสิ่งซึ่งมีปกติเสียดแทง
ทั้งหลาย, และเปนความปรากฏของชราและมรณะ แล.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๘๕/๔๙๑.

ข้ อควรกําหนดเกีย่ วกับ สั งขาร
ภิกษุ ท. !

สุข โสมนัส ใด ๆ ที่อาศัยสังขารทั้งหลาย

แลวเกิดขึ้น,
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สุขโสมนัส นี้แล เปน รสอร่ อย (อัสสาทะ) ของสังขารทั้งหลาย ;
สังขาร
ทั้งหลาย ไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ดวยอาการใด ๆ,
อาการนี้แล เปน โทษ (อาทีนพ) ของสังขารทัง้ หลาย ; การนําออกเสียได ซึ่ง
ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจ ในสังขารทั้งหลาย การละเสียได ซึ่งความ
กําหนัดดวยอํานาจความพอใจ ในสังขารทั้งหลาย ดวยอุบายใด ๆ , อุบายนี้แล
เปน เครื่องออกพ้ นไปได้ (นิสสรณะ) จากสังขารทั้งหลาย.
- ขนธ.สํ. ๑๗/๗๙/๑๒๒.

สั งขารขันธ์ โดยนัยแห่ งอริยสั จสี่
ภิกษุ ท. ! สั งขารทั้งหลาย เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! หมูแหง
เจตนาหกเหลานี้ คือ สัญเจตนา (ความคิดนึก) ในเรื่องรูป, สัญเจตนาในเรื่อง
เสียง, สัญเจตนาในเรื่องกลิ่น, สัญเจตนาในเรื่องรส, สัญเจตนาในเรื่อง
โผฏฐัพพะ, และสัญเจตนาในเรื่องธรรมารมณ. ภิกษุ ท. ! นี้เรียกวา สังขาร
ทั้งหลาย. ความเกิดขึน้ แห่ งสั งขารทั้งหลาย มีไดเพราะความเกิดขึ้นแหง
ผัสสะ ; ความดับไม่ เหลือแห่ งสั งขารทั้งหลาย มีได เพราะความดับไมเหลือ
แหงผัสสะ ; อริยมรรคมีองค ๘ นี้นั่นเอง เปน ทางดําเนินให้ ถงึ ความดับไม่
เหลือแห่ งสั งขารทั้งหลาย, ไดแก ความเห็นชอบ ความดําริชอบ ; การ
พูดจาชอบ การทําการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ ; ความพากเพียรชอบ
ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ.
- ขนฺธ.สํ. ๑๗/๗๔/๑๑๖.

ภาค ๑ - ทุกขอริ ยสัจ

๒๐๓

๕. วิภาคแหงวิญญาณขันธ

วิญญาณหก
ภิกษุ ท. ! วิญญาณ เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! หมูแ หงวิญญาณหก
เหลานี้ คือ วิญญาณทางตา, วิญญาณทางหู, วิญญาณทางจมูก, วิญญาณทางลิ้น,
วิญญาณทางกาย, และวิญญาณทางใจ. ภิกษุ ท. ! นี้เรียกวา วิญญาณ.
- ขนฺธ. สํ ๑๗/๗๕/๑๑๗.

ความหมายของคําว่ า “วิญญาณ”
ภิกษุ ท. ! คนทั่วไป กลาวกันวา “วิญญาณ” เพราะอาศัยความหมาย
อะไรเลา ? ภิกษุ ท. ! เพราะกิริยาที่รูแจง (ตออารมณที่มากระทบ) ได มีอยู
ในสิ่งนั้น (เชนนี้แล) ดังนั้น สิ่งนั้น จึงถูกเรียกวา วิญญาณ. สิ่งนั้น ยอมรูแ จง
ซึ่งอะไร ? สิ่งนั้น ยอมรูแจง ซึ่งความเปรีย้ วบาง, ยอมรูแจง ซึ่งความขมบาง,
ยอมรูแจง ซึ่งความเผ็ดรอนบาง, ยอมรูแจงซึ่ง ความหวานบาง, ยอมรูแ จง
ซึ่งความขื่นบาง, ยอมรูแจง ซึ่งความความไมขื่นบาง, ยอมรูแจง ซึ่งความเค็ม
บาง, ยอมรูแจง ซึ่งความไมเค็มบาง (ดังนี้เปนตน). ภิกษุ ท. ! เพราะ
กิริยาที่รูแจง (ตออารมณทมี่ ากระทบ) ได มีอยูในสิ่งนั้น (เชนนี้แล) ดังนั้น
สิ่งนั้น จึงถูกเรียกวา วิญญาณ.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๐๖/๑๕๙.

๒๐๔

อริ ยสัจจากพระโอษฐ์

อุปมาแห่ งวิญญาณ
ภิกษุ ท. ! นักแสดงกลก็ตาม ลูกมือของนักแสดงกลก็ตาม แสดงกล
อยูที่ทางใหญสี่แยก. บุรุษผูมจี ักษุ (ตามปกติ) เห็นกลนั้น ก็เพงพินิจพิจารณา
โดยแยบคาย. เมื่อบุรษุ ผูนั้นเห็นอยู เพงพินิจพิจารณาโดยแยบคายอยู, กลนั้น

ย่ อมปรากฏเป็ นของว่ างของเปล่ า และปรากฏเป็ นของหาแก่ นสารมิได้ ไป.
ภิกษุ ท. ! ก็แกนสาร ในกลนั้น จะพึงมีไดอยางไร, อุปมานี้ฉันใด ;
ภิกษุ ท. ! อุปไมยก็ฉันนั้น คือ วิญญาณ ชนิดใดชนิดหนึ่ง มีอยู
จะเปนอดีตอนาคตหรือปจจุบันก็ตาม เปนภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือ
ละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม มีในที่ไกลหรือใกลก็ตาม ; ภิกษุสังเกต
เห็น (การเกิดขึ้นแหง) วิญญาณนั้น ยอมเพงพินิจพิจารณาโดยแยบคาย เมื่อ
ภิกษุนั้นสังเกตเห็นอยู เพงพินิจพิจารณาโดยแยบคายอยู, วิญญาณนั้น ย่ อม

ปรากฏเป็ นของว่ างของเปล่ า และปรากฏเป็ นของหาแก่ นสารมิได้ ไป.
ภิกษุ ท. ! ก็แกนสารในวิญญาณนั้น จะพึงมีไดอยางไร.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๗๓/๒๔๖.

วิญญาณมีธรรมดาแปรปรวน
ภิกษุ ท. ! วิญญาณทางตา เปนของไมเที่ยง มีความแปรปรวน มี
ความเปนโดยอยางอื่นได ;
ภิกษุ ท. ! วิญญาณทางหู เปนของไมเที่ยง มีความแปรปรวน มี
ความเปนโดยอยางอื่นได ;

ภาค ๑ - ทุกขอริ ยสัจ

ภิกษุ ท. ! วิญญาณทางจมูก เปนของไมเที่ยง
ความเปนโดยอยางอื่นได ;
ภิกษุ ท. ! วิญญาณทางลิ้น เปนของไมเที่ยง
ความเปนโดยอยางอื่นได ;
ภิกษุ ท. ! วิญญาณทางกาย เปนของไมเที่ยง
ความเปนโดยอยางอื่นได ;
ภิกษุ ท. ! วิญญาณทางใจ เปนของไมเที่ยง
ความเปนโดยอยางอื่นได แล.

๒๐๕

มีความแปรปรวน มี
มีความแปรปรวน มี
มีความแปรปรวน มี
มีความแปรปรวน มี

- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๗๙/๔๗๑.

วิญญาณเมือ่ ทําหน้ าทีเ่ ป็ นพืช
ภิกษุ ท. ! สิ่งที่ใชเปนพืชมีหาอยางเหลานี้. หาอยางเหลาไหนเลา ?
หาอยางคือ พืชจากเหงาหรือราก (มูลพีช ), พืชจากตน (ขนฺธพีช), พืชจากตา
หรือผล (ผลุพีช), พืชจากยอด (อคฺคพีช), และพืชจากเมล็ด (เชนขาวเปนตน)
เปนคํารบหา (พีชพีช).
ภิกษุ ท. ! ถาสิ่งที่ใชเปนพืชหาอยางเหลานี้ ที่ไมถูกทําลาย ยังไมเนา
เปอย ยังไมแหงเพราะลมและแดด ยังมีเชื้องอกบริบรู ณอยู และอันเจาของเก็บ
ไวดวยดี, แตดิน น้ํา ไมมี. ภิกษุ ท. ! สิ่งที่ใชเปนพืชหาอยางเหลานั้น จะพึง
เจริญงอกงามไพบูลย ไดแลหรือ ?
“หาเป็ นเช่ นนั้นไม่ พระเจ้ าข้ า !”

อริ ยสัจจากพระโอษฐ์

๒๐๖

ภิกษุ ท. ! ถาสิ่งที่ใชเปนพืชหาอยางเหลานี้แหละ ที่ไมถูกทําลาย
ยังไมเนาเปอย ยังไมแหงเพราะลมและแดด ยังมีเชื้องอกบริบรู ณอยู และอัน
ภิกษุ ท. ! สิ่งที่ใชเปนพืช
เจาของเก็บไวดวยดี, ทั้งดิน น้ํา ก็มีดวย.
หาอยางเหลานั้นจะพึงเจริญ งอกงาม ไพบูลย ไดมิใชหรือ ?
“อย่ างนั้น พระเจ้ าข้ า !”

วิญญาณฐิติ (ที่ต้งั อยู่ของวิญญาณ) สี่อยาง (รูป เวทนา สัญญา
สังขาร) พึงเห็นวา เหมือนกับ ดิน.
ภิกษุ ท. ! นันทิราคะ พึงเห็นวา
เหมือนกับ นํา้ . ภิกษุ ท. ! วิญญาณ ซึ่งประกอบดวยปจจัย (วิญญาณ
ซึ่งประกอบดวยเหตุดังนี้) พึงเห็นวาเหมือนกับ พืชสดทั้งหานั้น.
ภิกษุ ท. !

ภิกษุ ท. ! วิญญาณ ซึ่งเขาถือเอา รู ป ตั้งอยู ก็ตั้งอยูได, เปนวิญญาณ
ที่มีรูปเปนอารมณ มีรูปเปนที่ตั้งอาศัย มีนันทิเปนที่เขาไปสองเสพ ก็ถึงความ
เจริญ งอกงาม ไพบูลย ได ;
ภิกษุ ท. ! วิญญาณ ซึ่งเขาถือเอา เวทนา ตัง้ อยู ก็ตั้งอยูได, เปนวิญญาณ
ที่มีเวทนาเปนอารมณ มีเวทนาเปนที่ตั้งอาศัย มีนันทิเปนที่เขาไปสองเสพ
ก็ถือความเจริญ งอกงาม ไพบูลย ได ;
ภิกษุ ท. ! วิญญาณ ซึ่งเขาถือเอา สั ญญา ตั้งอยู ก็ตั้งอยูได, เปนวิญญาณ
ที่มีสัญญาเปนอารมณ มีสัญญาเปนที่ต้ังอาศัย มีนันทิเปนที่เขาไปสองเสพ
ก็ถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย ได ;

ภาค ๑ - ทุกขอริ ยสัจ

๒๐๗

ภิกษุ ท. ! วิญญาณ ซึ่งเขาถือเอา สั งขาร ตัง้ อยู ก็ตั้งอยูได, เปนวิญญาณ
ที่มีสังขารเปนอารมณ มีสังขารเปนที่ตั้งอาศัย มีนันทิเปนที่เขาไปสองเสพ
ก็ถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย ได.
ภิกษุ ท. !

ผูใด จะพึงกลาวอยางนี้ วา “เราจักบัญญัติ ซึ่ งการมา

การไป การจุติ การอุบัติ ความเจริญ ความงอกงาม และความไพบูลย์
ของวิญญาณ โดยเว้ นจากรู ป เว้ นจากเวทนา เว้ นจากสั ญญา และเว้ นจาก
สั งขาร” ดังนี้นั้น, นี่ ไมใชฐานะที่จักมีไดเลย.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๖๗/๑๐๖-๑๐๗.

การเกิดของวิญญาณเท่ ากับการเกิดของทุกข์
การเกิดขึน้ การตั้งอยู่ การเกิดโดยยิง่ และความปรากฏ
ของวิญญาณทางตา วิญญาณทางหู วิญญาณทางจมูก วิญญาณทางลิน้
วิญญาณทางกาย และวิญญาณทางใจ ใด ๆ นั่นเท่ ากับ เป็ นการเกิดขึน้
ของทุกข์ , เป็ นการตั้งอยู่ของสิ่ งซึ่งมีปกติเสี ยดแทงทั้งหลาย, และเป็ น
ความปรากฏของชราและมรณะ แล.
ภิกษุ ท. !

- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๘๔/๔๘๓.

ข้ อควรกําหนดเกีย่ วกับ วิญญาณ
ภิกษุ ท. ! สุขโสมนัส ใด ๆ ที่อาศัย วิญญาณ แลวเกิดขึ้น, สุขโสมนัส
นี้แล เปน รสอร่ อย (อัสสาทะ) ของวิญญาณ ; วิญญาณ ไมเที่ยง เปนทุกข

อริ ยสัจจากพระโอษฐ์

๒๐๘

มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ดวยอาการใด ๆ, อาการนี้แล เปน โทษ (อาทีนพ)
ของวิญญาณ ; การนําออกเสียได ซึ่งความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจใน
วิญญาณ การละเสียได ซึ่งความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจในวิญญาณ
ดวยอุบายใด ๆ, อุบายนี้แล เปน เครื่องออกพ้ นไปได้ (นิสสรณะ) จากวิญญาณ.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๘๐/๑๒๓.

วิญญาณขันธ์ โดยนัยแห่ งอริยสั จสี่
(เรื่องควรดูประกอบในเลมนี้ หนา ๖๘๔)

ภิกษุ ท. ! วิญญาณ เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! หมูแหงวิญญาณ
หกเหลานี้คือ วิญญาณทางตา, วิญญาณทางหู, วิญญาณทางจมูก, วิญญาณทางลิ้น,
วิญญาณทางกาย, และวิญญาณทางใจ. ภิกษุ ท. ! นี้ เรียกวา วิญญาณ.
ความเกิดขึน้ แห่ งวิญญาณ มีได เพราะความเกิดขึ้นแหงนามรูป ; ความดับ
ไม่ เหลือแห่ งวิญญาณ มีได เพราะความดับไมเหลือแหงนามรูป ; อริยมรรค
มีองค ๘ นี้นั่นเอง เปนทางดําเนินให้ ถงึ ความดับไม่ เหลือแห่ งวิญญาณ,
ไดแก ความเห็นชอบ ความดําริชอบ ; การพูดจาชอบ การทําการงานชอบ
การเลี้ยงชีวิตชอบ ; ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ.
- ธนฺธ. สํ. ๑๗/๗๕/๑๑๗.

(ข.) วิภาคแห่ งปัญจุปาทานขันธ์

ภิกษุ ท. !

ปัญจุปาทานขันธ์ เปนอยางไรเลา ?

ภาค ๑ - ทุกขอริ ยสัจ

๒๐๙

ภิกษุ ท. ! รู ป ชนิดใดชนิดหนึ่ง มีอยู จะเปนอดีต อนาคตหรือปจจุบัน
ก็ตาม เปนภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีต
ก็ตาม มีในที่ไกลหรือใกลก็ตาม ซึ่ งยังมีอาสวะ เป็ นที่ต้ ังอาศั ยอยู่แห่ ง
อุปาทาน. ภิกษุ ท. ! นี้เรียกวา รู ปขันธ์ ทยี่ งั มีอุปาทาน.
ภิกษุ ท. ! เวทนา ชนิดใดชนิดหนึ่ง มีอยู จะเปนอดีตอนาคตหรือ
ปจจุบันก็ตาม เปนภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือ
ประณีตก็ตาม มีในที่ไกลหรือใกลก็ตาม ซึ่งยังมีอาสวะ เป็ นทีต่ ้งั อาศัยอยู่
แห่ งอุปาทาน. ภิกษุ ท. ! นี้เรียกวา เวทนาขันธ์ ทยี่ งั มีอุปาทาน.
ภิกษุ ท. ! สั ญญา ชนิดใดชนิดหนึ่ง มีอยู จะเปนอดีตอนาคตหรือ
ปจจุบันก็ตาม เปนภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลว
หรือประณีตก็ตาม มีในที่ไกลหรือใกลก็ตาม ซึ่งยังมีอาสวะ เป็ นทีต่ ้งั อาศัยอยู่
แห่ งอุปาทาน. ภิกษุ ท. ! นี้เรียกวา สั ญญาขันธ์ ทยี่ งั มีอุปาทาน.
ภิกษุ ท. ! สั งขารทั้งหลาย ชนิดใดชนิดหนึ่ง มีอยู จะเปนอดีตอนาคต
หรือปจจุบนั ก็ตาม เปนภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลว
หรือประณีตก็ตาม มีในที่ไกลหรือใกลก็ตาม ซึ่งยังมีอาสวะ เป็ นทีต่ ้งั อาศัยอยู่
แห่ งอุปาทาน. ภิกษุ ท. ! นี้เรียกวา สั งขารขันธ์ ทยี่ งั มีอุปาทาน.
ภิกษุ ท. ! วิญญาณ ชนิดใดชนิดหนึ่ง มีอยู จะเปนอดีตอนาคตหรือ
ปจจุบันก็ตาม เปนภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือ
ประณีตก็ตาม มีในทีไ่ กลหรือใกลก็ตาม ซึ่งยังมีอาสวะ เป็ นทีต่ ้งั อาศัยอยู่
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แห่ งอุปาทาน.
ภิกษุ ท. !
นักขันธ์ แล.

ภิกษุ ท. !

นี้เรียกวา วิญญาณขันธ์ ทยี่ งั มีอุปาทาน.

ขันธ์ ที่ยังมีอุปาทานห้ าขันธ์ เหล่ านี้ เรียกว่ า ปัญจุปาทา-

- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๕๙/๙๖.

อุปาทานสี่
ภิกษุ ท. !
สี่ อยางคือ :๑.
๒.
๓.
๔.

อุปาทานมี ๔ อย่ าง เหลานี้.

กามุปาทาน
ทิฏฐุ ปาทาน
สี ลพั พตุปาทาน
อัตตวาทุปาทาน

ภิกษุ ท. !
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๘๘/๓๓๗.

สี่อยางเหลาไหนเลา ?

ความถือมัน่ ใน กาม
ความถือมัน่ ใน ทิฎฐิ
ความถือมัน่ ใน ศีลพรต
ความถือมัน่ ใน วาทะว่ าตน.

เหลานี้แล คือ อุปาทานสี่อยาง.

ภาค ๑ - ทุกขอริ ยสัจ
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อริ ยสัจจากพระโอษฐ์

๒๑๒

รากเง่ าแห่ งอุปาทานขันธ์
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ !

อุปาทานขันธ์ มีแต่ เพียงห้ าอย่ าง คือ รู ปขันธ์ ที่ยงั มี
อุปาทาน ๑ เวทนาขันธ์ ที่ยงั มีอุปาทาน ๑ สัญญาขันธ์ ที่ยงั มีอุปาทาน ๑ สังขารขันธ์ ที่ยงั มี
อุปาทาน ๑ และวิญญาณขันธ์ ที่ยงั มีอุปาทาน ๑ เหล่ านี ้ เท่ านั้นหรื อ ?

ภิกษุ !
อุปาทานขันธ มีแตเพียงหาอยาง คือ รูปขันธที่ยัง มี
อุปาทาน ๑ เวทนาขันธที่ยัง มีอุปาทาน ๑ สัญ ญาขันธที่ยัง มีอุปาทาน ๑
สังขารขันธที่ยังมีอุปาทาน ๑ และวิญญาณขันธที่ยังมีอปุ าทาน ๑ เหลานี้
เทานั้น.

“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ !

ภิกษุ !
แล.
- อุปริ. ม. ๑๔/๑๐๑/๑๒๑.

ก็อุปาทานขันธ์ ห้าเหล่ านี ้ มีอะไรเป็ นรากเง่ าเล่ าพระเจ้ าข้ า ?”

อุปาทานขันธ์ ห้าเหล่านี้ มีฉันทะ (ความพอใจ) เป็ นรากเง่ า

ภาค ๑ - ทุกขอริ ยสัจ
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อุปาทานกับอุปาทานขันธ์ มใิ ช่ อนั เดียวกัน
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ ูเจริ ญ !

เหล่ านั้น ?

อุปาทานนั้นเองหรื อ
ชื่ อว่ า
ปั ญจุ ปาทานขันธ์
หรื อว่ าอุปทาน เป็ นอื่ นไปจาก ปั ญจุ ปาทานขันธ์ ทั้งหลายเล่ า ? พระเจ้ าข้ า !”

ภิกษุ !
ตัวอุปาทานนั้น ไมใชตัวปญจุปาทานขันธ, แตอุปาทานนั้น
ก็มิไดมีในที่อื่น นอกไปจาก ปญจุปาทานขันธทั้งหลาย ; เพราะวา ตัว
ฉันทราคะ ที่มีอยูในปญจุปาทานขันธ นั่นแหละ คือ ตัวอุปาทานในที่นี้แล.
- อุปริ. ม. ๑๔/๑๐๑/๑๒๑.

อุปาทานและทีต่ ้งั แห่ งอุปาทาน
ภิกษุ ท. ! เราจักแสดงสิ่งซึ่งเปนที่ตั้งแหงอุปาทาน (อุปาทานิยมธมฺม)
และตัวอุปาทาน. พวกเธอทั้งหลาย จงฟงขอนั้น.
ภิกษุ ท. ! สิ่ งซึ่งเป็ นทีต่ ้งั แห่ งอุปาทาน เปนอยางไร ? และ ตัวอุปาทาน
เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. !

รู ป (กาย) เปนสิ่งซึ่งเปนที่ตั้งแหงอุปาทาน, ฉันทราคะ

(ความกําหนัดเพราะพอใจ) ใด

เขาไปมีอยูในรูปนั้น นั่นคือ ตัวอุปาทาน ในรูปนั้น ;

ภิกษุ ท. ! เวทนา เปนสิ่งซึ่งเปนที่ตั้งแหงอุปาทาน, ฉันทราคะ
ใด เขาไปมีอยูในเวทนานั้น ฉันทราคะนั้น คือ ตัวอุปาทาน ในเวทนานั้น ;
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ภิกษุ ท. ! สั ญญา เปนสิ่งเปนที่ตั้งแหงอุปาทาน, ฉันทราคะใด เขาไป
มีอยูในสัญญานั้น ฉันทราคะนั้น คือ ตัวอุปาทาน ในสัญญานั้น ;
ภิกษุ ท. ! สั งขาร ทั้งหลาย เปนสิ่งซึ่งเปนทีต่ ั้งแหงอุปาทาน, ฉันทราคะ
ใด เขาไปมีอยูในสังขารทั้งหลายเหลานั้น ฉันทราคะนั้น คือ ตัวอุปาทาน ใน
สังขารทั้งหลายเหลานั้น.
ภิกษุ ท. ! วิญญาณ เปนสิ่งซึ่งเปนที่ตั้งแหงอุปาทาน, ฉันทราคะ
ใด เขาไปมีอยูในวิญญาณนั้น ฉันทราคะนั้น คือ ตัวอุปาทาน ในวิญญาณนั้น.
ภิกษุ ท. ! ขันธเหลานี้ เรียกวา
ฉันทราคะนี้ เรียกวา ตัวอุปาทาน แล.

สิ่งซึ่งเปนที่ตั้งแหงอุปาทาน,

- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๐๒/๓๐๙.

(ในสู ต รอื่ น ทรงแสดง

อุ ป าทานิ ย ธรรม

ด ว ยอายตนะภายในหก

(๑๘/๑๑๐/๑๖๐)

และ

อายตนะภายนอกหก (๑๘/๑๓๖/๑๙๐).

เบญจขันธ์ ได้ นามว่ าสั กกายะและสั กกายันตะ
ภิกษุ ท. ! สั กกายะ เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! คําตอบ คืออุปาทาน
ขันธทั้งหา. หาเหลาไหนเลา ? หาคือ รูปขันธที่ยังมีอุปาทาน ๑ เวทนาขันธ
ที่ยังมีอปุ าทาน ๑ สัญญาขันธที่ยังมีอุปาทาน ๑ สังขารขันธที่ยังมีอุปาทาน ๑
และวิญญาณขันธที่ยังมีอุปาทาน ๑. ภิกษุ ท. ! นี้ เรียกวา สักกายะ.

ภาค ๑ - ทุกขอริ ยสัจ
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ภิกษุ ท. ! สั กกายันตะ เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! คําตอบคือ
อุปาทานขันธทั้งหา. หาเหลาไหนเลา ? หาคือ รูปขันธทยี่ ังมีอุปาทาน ๑
เวทนาขันธที่ยังมีอปุ าทาน ๑ สัญญาขันธที่ยังมีอุปาทาน ๑ สังขารขันธที่ยังมี
อุปาทาน ๑ และวิญญาณขันธที่ยังมีอุปาทาน ๑. ภิกษุ ท. ! นี้ เรียกวา
สักกายันตะ แล.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๙๓, ๑๙๒/๒๘๕, ๒๗๕.

ทีต่ ดิ ของสั ตว์
ภิกษุ ท. ! สังสารวัฏนี้ เปนสิ่งที่มีเบื้องตนและเบื้องปลายอันบุคคล
รูไมได (เพราะเปนวงกลม), เบื้องตน เบื้องปลาย ไมปรากฏ แกสัตวทั้งหลาย
ซึ่งมีอวิชชาเปนเครื่องกั้น มีตัณหาเปนเครื่องผูกพัน กําลังแลนไปอยู ทองเที่ยว
ไปอยู.
ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนสุนัข ถูกผูกดวยเครื่องผูกสุนัข ซึ่งเขา
ผูกไวที่หลักหรือเสา
อันมั่นคง : ถามันจะเดินก็เดินเบียดหลักหรือเสา
นั้นเอง, ถามันจะยืนก็ยืนเบียดหลักหรือเสานั้นเอง, ถามันจะนั่งก็นั่งเบียด
หลักหรือเสานั้นเอง, ถามันจะนอนก็นอนเบียดหลักหรือเสานั้นเอง, อุปมานี้
ฉันใด ;
ภิกษุ ท. ! อุปไมยก็ฉันนั้น คือ บุถุชน ผูไมไดยินไดฟง ยอมตามเห็น
พรอม (คือเห็นดิ่งอยูเปนประจํา) ซึ่ง รู ป วา “นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปน
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ตัวตนของเรา” ดังนี้ ; ยอมตามเห็นพรอม ซึ่ง เวทนา วา “นั่นของเรา (เอตฺ มม)
นั่นเปนเรา (เอโสหมสฺมิ) นั่นเปนตัวตนของเรา (เอโส เม อตฺตา)” ดังนี้ ;
ยอมตามเห็นพรอม ซึ่ง สั ญญา วา “นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของ
เรา” ดังน ;ี้ ยอมตามเห็นพรอม ซึ่ง สั งขาร ทัง้ หลาย วา “นั่นของเรา นั่นเปน
เรา นั่นเปนตัวตนของเรา” ดังนี้ ; และยอมตามเห็นพรอม ซึ่ง วิญญาณ วา
“นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา” ดังนี้. ถาบุถุชนนั้นเดินอยูก็เดิน
อยูใกล ๆ ปญจุปาทานขันธนี้เอง,
ถาบุถุชนนั้นยืนอยูก็ยืนอยูใกล ๆ
ปญจุปาทานขันธนี้เอง, ถาบุถุชนนั้นนั่งอยูก็นั่งอยูใกล ๆ ปญจุปาทานขันธนี้
เอง, ถาบุถุชนนั้นนอนอยูก็นอนอยูใกล ๆ ปญจุปาทานขันธนี้เอง.
ภิกษุ ท. ! เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ บุคคลควรพิจารณาดูจิตของตนอยู
เสมอไป วา “จิตนี้ เศราหมองแลว ดวยราคะ โทสะ และโมหะ ตลอดกาลนาน”
ดังนี้เถิด.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๘๓/๒๕๘.

ผู้ตดิ บ่ วง - ผู้หลุดจากบ่ วง
ภิกษุ !
บุคคลผู้ยดึ มั่นอยู่ เรียกวามีเครื่องผูกแหงมาร.
ยึดมั่นอยู่ เรียกวา พนแลวจาก (เครื่องผูกแหง) มาร.
“ข้ าแต่ พระผู้มีพระภาค !

ซึ มซาบแล้ ว”.

ผู้ไม่

ข้ าพระองค์ เข้ าใจซึ มซาบแล้ ว. ข้ าแต่ พระสุคต ! ข้ าพระองค์ เข้ าใจ

ภาค ๑ - ทุกขอริ ยสัจ

ภิกษุ !
วาอยางไร ?

๒๑๗

เธอ เขาใจเนื้อความแหงคําที่เรากลาวแลวโดยยอ ไดโดยพิสดาร

“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ

! บุคคลผู้ยึดมัน่ อยู่ ซึ่ งรู ป ... ซึ่ งเวทนา... ซึ่ งสัญญา... ซึ่ ง

สังขาร... ซึ่ งวิญญาณ ชื่ อว่ ามีเครื่ องผูกแห่ งมาร ; ส่ วนผู้ไม่ ยึดมัน่ อยู่ ซึ่ งรู ป ... ซึ่ งเวทนา... ซึ่ ง
สัญญา... ซึ่ งสังขาร... ซึ่ งวิญญาณ ชื่ อว่ าพ้ นแล้ วจาก (เครื่ องผูกแห่ ง) มาร. ข้ าพระองค์ เข้ าใจ
เนือ้ ความแห่ งคํา อันพระผู้มีพระภาคตรั สแล้ วโดยย่ อนี ้ ได้ โดยพิสดารอย่ างนี ้ พระเจ้ าข้ า !”

สาธุ สาธุ ภิกษุ ! เธอ เขาใจเนื้อความแหงคําที่เรากลาวแลวโดยยอ
เนื้อความแหงคําอันเรากลาวแลวโดยยอ
ไดโดยพิสดารอยางดี.
ภิกษุ !
นี้ บุคคลพึงเห็นโดยพิสดาร อยางนั้นแหละ.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๙๑/๑๓๘.

[ในสูตรนี้ ใช คํา ว า
“ สํา คั ญ มั่ น หมายอยู ”

“ ยึ ด มั่ น อยู ”

(มฺ ฌ มาน) ก็ มี ,

(อุ ป าทิ ย มาน)
ใช คํา ว า

สํา หรั บ การติ ด บ ว ง ; ในสู ต รอื่ น ใช คํา ว า

“ หลงเพลิ ด เพลิ น อยู ”

(อภิ น นฺ ท มาน)

ก็ มี ;

ซึ่งเปนคําที่ใชแทนกันได. (๑๗/๙๒, ๙๓/๑๔๐, ๑๔๑)].

ความสะดุ้งหวาดเสี ยวเพราะอุปาทาน
ภิกษุ ท. ! เราจักแสดง ความสะดุ้งหวาดเสี ยวเพราะอุปาทาน....
แกพวกเธอ. เธอทั้งหลาย จงฟงขอนั้น กระทําไวในใจใหสําเร็จประโยชน
เราจักกลาวบัดนี้.
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ภิกษุ ท. !
ความสะดุ้งหวาดเสี ยวเพราะอุปาทาน เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ในโลกนี้ บุถุชนผูไมไดยินไดฟง ไมไดเห็นพระอริยเจา ไมฉลาด
ในธรรมของพระอริ ย เจ า ไม ถู ก แนะนํา ในธรรมของพระอริ ย เจ า , ไม ไ ด เ ห็ น
สั ต บุ รุ ษ ไม ฉ ลาดในธรรมของสั ต บุ รุ ษ ไม ถู ก แนะนํา ในธรรมของสั ต บุ รุ ษ ,
เขายอม ตามเห็ นอยู่เป็ นประจํา ซึ่ งรู ป โดยความเป็ นตน บาง, ยอมตามเห็นอยู
เปนประจํา ซึ่ งตน ว่ ามี รูป บาง, ยอมตามเห็นอยูเปนประจํา ซึ่ งรู ป ว่ ามี อยู่ในตน
บาง, ยอมตามเห็นอยูเปนประจํา ซึ่ งตน ว่ ามี อยู่ในรู ป บาง ; แตรูปนั้น ยอม
แปรปรวน ย อ มเป น โดยประการอื่ น แก เ ขา , วิ ญ ญาณของเขาก็ เ ป น วิ ญ ญาณ
ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปตามความแปรปรวนของรู ป เพราะความแปรปรวนของรู ป
ได มี โ ดยประการอื่ น ; ( เมื่ อ เป น เช น นั้ น ) ความเกิ ด ขึ้ น แห ง ธรรมเป น เครื่ อ ง
สะดุ ง หวาดเสี ย ว
อั น เกิ ด มาจากการเปลี่ ย นแปลงไปตามความแปรปรวน
เพราะความที่จติ ถูกครอบงําด้ วยธรรมเป็ น
ของรูปยอมครอบงําจิตของเขาตั้งอยู ;

เครื่องสะดุ้งหวาดเสี ยว เขาก็เป็ นผู้หวาดสะดุ้ง คับแค้น พะว้ าพะวัง และสะดุ้ง
หวาดเสี ยวอยู่ด้วยอุปาทาน.
(ในกรณีที่เกี่ ยวกับ การตามเห็ น เวทนา สั ญญา สั ง ขาร และ วิญ ญาณ ก็ ไ ดตรัส ไว
ดวยขอความทํานองเดียวกันกับในกรณีแหงรูป).

ภิกษุ ท. !
อยางนี้ แล.
- ขนธ. สํ. ๑๗/๒๐/๓๑-๓๒.

ความสะดุงหวาดเสียวเพราะอุปาทาน

ย อ มมี ไ ด

ด ว ยอาการ
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ความสะดุ้งหวาดเสี ยวเพราะอุปาทาน
(อีกนัยหนึ่ง)

ภิกษุ ท. ! เราจักแสดงความสะดุ้งหวาดเสี ยวเพราะอุปาทาน....แกพวก
เธอ. เธอทั้งหลายจงฟงความขอนั้น จงทําในใจใหสําเร็จประโยชน เราจักกลาว
บัดนี้.
ภิกษุ ท. !

ความสะดุ้งหวาดเสี ยวเพราะอุปาทาน เป็ นอย่ างไรเล่ า ?

ภิกษุ ท. !

ในกรณีนี้ บุถุชนผูไมมกี ารสดับ ยอม ตามเห็นอยู่เป็ นประจํา

ซึ่งรู ป ว่ า “นั่นของเรา (เอตํ มม) นั่นเป็ นเรา (เอโสหมสฺ ม)ิ นั่นเป็ นอัตตา
ของเรา (เอโส เม อตฺตา)” ดังนี้. แตรูปนั้น ยอมแปรปรวน ยอมเปนโดย
ประการอื่น แกเขา. เพราะความแปรปรวนเปนโดยประการอื่นแหงรูป โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย ยอมเกิดขึ้นแกบุถุชนนั้น. (ในกรณีแหง
เวทนา สั ญญา สั งขาร และ วิญญาณ ก็มีขอความที่ตรัสเหมือนกับในกรณีแหงรูป).

ภิกษุ ท. !
อยางนี้ แล.

ความสะดุงหวาดเสียวเพราะอุปาทาน ยอมมีได ดวยอาการ

- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๔/๓๔.

ลัทธิอนื่ ไม่ รู้ จกั เรื่องอัตตวาทุปาทาน
ภิกษุ ท. ! อุปาทานมีสี่อยางเหลานี้. สี่อยางเหลาไหนเลา ? สี่
อยางคือ ๑. กามุปาทาน ความถือมั่นในกาม ; ๒. ทิฏุปาทาน ความถือมั่น

๒๒๐
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ในทิฏฐิ ; ๓. สีลัพพตุปาทาน ความถือมั่นในศีลพรต ; ๔. อัตตวาทุปาทาน
ความถือมัน่ ในวาทะวาตน.
เปนผู
ภิกษุ ท. ! มีสมณพราหมณบางพวก ซึ่งปฏิญาณตัววา
กลาวการรอบรูซึ่งอุปาทานทั้งปวง, แตสมณพราหมณเหลานั้น หาไดบัญญัติ
การรอบรูซึ่งอุปาทานทั้งปวงโดยชอบไม คือ เขาบัญญัตไิ ด้ แต่ การรอบรู้ ซึ่ง
กามุปาทาน แตไมบัญญัติการรอบรู ซึ่งทิฏุปาทาน ไมบัญญัติการรอบรู ซึ่ง
สีลัพพตุปาทาน และไมบญ
ั ญัตกิ ารรอบรู ซึ่งอัตตวาทุปาทาน. ขอนั้นเพราะ
เหตุไร ? เพราะวาสมณพราหมณเหลานั้น ยอมไมรูจักฐานะ (อุปาทาน)
ทั้งสาม (นอกนั้น) เหลานี้ ตามที่เปนจริง เพราะเหตุนั้น สมณพราหมณ
เหลานั้น ทั้งที่ปฏิญาณตัววาเปนผูกลาวการรอบรู ซึ่งอุปาทานทั้งปวง ก็หาได
บัญญัติการรอบรูซึ่งอุปาทานทั้งปวงโดยชอบไม คือเขาบัญญัตไิ ดแตการรอบรูซึ่ง
กามุปาทาน, แตไมบัญญัติการรอบรู ซึ่งทิฏุปาทาน ไมบัญญัติการรอบรู
ซึ่งสีลัพพตุปาทาน และไมบญ
ั ญัติการรอบรู ซึ่งอัตตวาทุปาทาน.
ภิกษุ ท. ! มีสมณพราหมณอีกบางพวก ซึ่งปฏิญาณตัววา เปนผู
กลาวการรอบรู ซึ่งอุปาทานทั้งปวง, แตสมณพราหมณเหลานัน้ หาไดบัญญัติ
การรอบรู ซึ่งอุปาทานทั้งปวงโดยชอบไม คือ เขาบัญญัตไิ ด้ แต่ การรอบรู้ ซึ่ง
กามุปาทาน และบัญญัตไิ ดแตการรอบรู ซึ่งทิฏฐุ ปาทาน, แตไมบญั ญัติการ
ั ญัตกิ ารรอบรู ซึ่งอัตตวาทุปาทาน. ขอนั้น
รอบรู ซึ่งสีลัพพตุปาทาน และไมบญ
เพราะเหตุไร ? เพราะวา สมณพราหมณเหลานั้น ยอมไมรูจักฐานะ (อุปาทาน)
ทั้งสอง (นอกนั้น) เหลานี้ ตามที่เปนจริง เพราะเหตุนั้น สมณพราหมณ
เหลานั้น ทั้งที่ปฏิญาณตัววา เปนผูกลาวการรอบรู ซึ่งอุปาทานทั้งปวง ก็หาได
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บัญญัติการรอบรู ซึ่งอุปาทานทั้งปวงโดยชอบไม คือ เขาบัญญัตไิ ดแตการรอบรู
ซึ่งกามุปาทาน และบัญญัติไดแตการรอบรู ซึ่งทิฏุปาทาน, แตไมอาจบัญญัติ
การรอบรู ซึ่งสีลัพพตุปาทาน และไมอาจบัญญัติการรอบรู ซึ่งอัตตวาทุปาทาน.
ภิกษุ ท. ! มีสมณพราหมณอีกบางพวก ซึ่งปฏิญาณตัววา เปนผู
ั ญัติ
กลาวการรอบรู ซึ่งอุปาทานทั้งปวง, แตสมณพราหมณเหลานัน้ หาไดบญ
การรอบรู ซึ่งอุปาทานทั้งปวงโดยชอบไม คือ เขาบัญญัตไิ ด้ แต่ การรอบรู้ ซึ่ง
กามุปาทาน, บัญญัติไดแตการรอบรู ซึ่ง ทิฏฐุ ปาทาน, และบัญญัตไิ ดแตการ
ั พตุปาทาน ; แตไมอาจบัญญัติการรอบรู ซึ่งอัตตวาทุปาทาน.
รอบรู ซึ่ง สี ลพ
ขอนั้นเพราะเหตุไร ? เพราะวา สมณพราหมณเหลานั้น ยอมไมรูจักฐานะ
(อุปาทาน) หนึ่งอันนี้ ตามที่เปนจริง เพราะเหตุนั้น สมณพราหมณเหลานั้น
ทั้งที่ปฏิญาณตัววา เปนผูกลาวการรอบรูซึ่งอุปาทานทั้งปวง ก็หาไดบัญญัตกิ าร
รอบรู ซึ่งอุปาทานทั้งปวง โดยชอบไม คือ เขาบัญ ญัติไ ดแตการรอบรู ซึ่ง
กามุปาทาน, บัญญัติไดแตการรอบรู ซึ่งทิฏุปาทาน, และบัญญัติไดแตการ
รอบรู ซึ่งสีลัพพตุปาทาน ; แตไมอาจบัญญัติการรอบรูซึ่งอัตตาวาทุปาทาน แล.
- มู. ม. ๑๒/๑๓๒/๑๕๖.

ตอน ๒ ว่ าด้ วยเบญจขันธ์ โดยสรุป
เบญจขันธ์ เป็ นสิ่ งทีค่ วรรอบรู้
ภิกษุ ท. ! เราจั ก แสดงสิ่ ง ทั้ ง หลาย
พวกเธอทั้งหลายจงฟงขอนั้น.

ซึ่ ง เป น สิ่ ง ที่ ค วรรอบรู ....

อริ ยสัจจากพระโอษฐ์
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ภิกษุ ท. !

สิ่ง ทั้งหลาย ซึ่งเปน สิ่ง ที่ควรรอบรู เปนอยางไรเลา ?

ภิกษุ ท. ! รูป เปนสิ่ ง ที่ควรรอบรู, เวทนา เปน สิ่ง ที่ควรรอบรู,
สัญญาเปนสิ่งที่ควรรอบรู, สังขารทั้งหลาย เปนสิ่งที่ควรรอบรู, และวิญญาณ
เปนสิ่งที่ควรรอบรู.
ภิกษุ ท. !

- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๓/๕๔.

สิ่งทั้งหลายเหลานี้ เรียกวา สิ่งที่ควรรอบรูแล.

มูลฐานแห่ งการบัญญัตเิ บญจขันธ์ (แต่ ละขันธ์ )
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ !

อะไรเป็ นเหตุปัจจัย

เพื่อการบัญญัติรูปขันธ์

เวทนาขันธ์

สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ และวิญญาณขันธ์ เล่ า ? พระเจ้ าข้ า !”

ภิกษุ !
รูปขันธ ;

มหาภูต (ธาตุ) สี่อยาง เปนเหตุเปนปจจัย เพื่อการบัญญัติ

ภิกษุ !
ผัสสะ(การประจวบแหงอายตนะภายใน และภายนอก และวิญญาณ) เปนเหตุ
เปนปจจัย เพื่อการบัญญัติ เวทนาขันธ ;
ภิกษุ !
ผัสสะ เปนเหตุเปนปจจัย เพื่อการบัญญัติ สัญญาขันธ ;
ภิกษุ !

ผัสสะ เปนเหตุเปนปจจัย เพื่อการบัญญัติ สังขารขันธ ;

ภิกษุ !

นามรูป แล เปนเหตุเปนปจจัย เพื่อการบัญญัติ วิญญาณ

ขันธ.
- อุปริ. ม. ๑๔/๑๐๒/๑๒๔.
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เบญจขันธ์ เป็ นทีบ่ ญ
ั ญัตกิ ฎแห่ งสั งขตะ
(เรื่องควรดูประกอบในเลมนี้ หนา ๔๑๕, ๔๓๘, ๔๔๒, ๔๔๘, ๕๐๒, ๘๐๕ / ในพุ.โอ.หนา
๓๙๙, ๔๖๒ / ในปฏิจจ.โอ.หนา ๑๕, ๖๕๕)

อานนท !

ถาคนทั้งหลาย จะพึงถามเธออยางนี้วา “ท่ านอานนท์ ! กฎแห่ ง

ความบังเกิดขึน้ ก็ดี กฎแห่ งความเสื่ อมไปก็ดี กฎแห่ งความเปลี่ยนไปเป็ นอย่ างอื่น จากที่เป็ นอยู่แล้ วก็ดี
ได้ ถกู บัญญัติแล้ ว จักถูกบัญญัติ และย่ อมถูกบัญญัติอยู่ แก่ ธรรมเหล่ าไหนเล่ า ?” ดังนี.้ อานนท !

เธอถูกถามอยางนี้แลว จะตอบเขาวาอยางไร ?
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ !

ถ้ าคนทั้งหลาย จะพึงถามข้ าพระองค์ เช่ นนั้นแล้ ว ข้ าแต่ พระองค์
จะตอบแก่ เขาอย่ างนีว้ ่ า ‘ผู้มีอายุ ! รู ป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณเหล่ าใด ล่ วงไปแล้ ว
ดับไปแล้ ว แปรปรวนไปแล้ ว ; กฎแห่ งความบังเกิดขึน้ ก็ดี กฎแห่ งความเสื่ อมไปก็ดี กฎแห่ งความ
เปลี่ยนไปเป็ นอย่ างอื่นจากที่เป็ นอยู่แล้ วก็ดี ได้ ถกู บัญญัติแล้ วแก่ หมู่แห่ งธรรมเหล่ านั้น. ผู้มีอายุ ! รู ป
เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ เหล่ าใดยังไม่ เกิด ยังไม่ ปรากฏ ; กฎแห่ งความบังเกิดขึน้ ก็ดี
กฎแห่ งความเสื่ อมไปก็ดี กฎแห่ งความเปลี่ยนไปเป็ นอย่ างอื่นจากที่ เป็ นอยู่แล้ วก็ดี จักถูกบัญญัติ
แก่ หมู่แห่ งธรรมเหล่ านั้น, ผู้มีอายุ ! รู ป เวทนา สั ญญา สังขาร และวิญญาณเหล่ าใด เป็ นสิ่ ง
เกิดอยู่แล้ ว ปรากฏอยู่แล้ ว ; กฎแห่ งความบังเกิดขึน้ ก็ดี กฎแห่ งความเสื่ อมไปก็ดี กฎแห่ งความ
เปลี่ยนไปเป็ นอย่ างอื่นจากที่ เป็ นอยู่แล้ วก็ดี ย่ อมถูกบัญญัติอยู่ แก่ หมู่แห่ งธรรมเหล่ านั้น.’ ดังนี.้
ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ ! ข้ าพระองค์ เมื่อถูกถามอย่ างนั้น จะพึงตอบแก่ เขาอย่ างนี.้ ”

ถูกแลว อานนท ! ถูกแลว อานนท ! รูป เวทนา สัญญา สังขาร และ
วิญญาณ เหลาใด ล่ วงไปแล้ ว ดับไปแลว แปรปรวนไปแลว ; กฎแหงความ
บังเกิดขึ้นก็ดี กฎแหงความเสื่อมไปก็ดี กฎแหงความเปลี่ยนไปเปนอยางอื่น
จากที่เปนอยูแลวก็ดี ไดถูกบัญญัติแลว แกหมูแหงธรรมเหลานั้น. อานนท !
รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ เหลาใด ยังไม่ เกิด ยังไมปรากฏ ;
กฎแหงความบังเกิดขึ้นก็ดี กฎแหงความเสื่อมไปก็ดี กฎแหงความเปลี่ยนไปเปน
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อยางอื่นจากที่เปนอยูแลวก็ดี จักถูกบัญญัติแกหมูแหงธรรมเหลานั้น. อานนท !
รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ เหลาใด เป็ นสิ่ งเกิดอยู่แล้ ว ปรากฏ
อยูแลว ; กฎแหงความบังเกิดขึน้ ก็ดี กฎแหงความเสื่อมไปก็ดี กฎแหงความ
เปลี่ยนไปเปนอยางอืน่ จากที่เปนอยูแลวก็ดี ยอมถูกบัญญัติอยู แกหมูแหงธรรม
เหลานั้น. อานนท ! เธอ เมื่อถูกถามอยางนั้นแลว พึงตอบแกเขาอยางนี้เถิด.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๔๗-๔๙/๘๑-๘๒.

การถูกตราหน้ าเพราะอนุสัยในเบญจขันธ์
ถูกแลว ภิกษุ ! ถูกแลว ภิกษุ ! ภิกษุ ! เธอเขาใจเนื้อความแหงคําที่
เรากลาวโดยยอ (วาถามีอนุสัยในสิ่งใด จะถูกตราหนา เพราะสิ่งนั้น), ไดโดยพิสดาร
อยางถูกตองแลว.
ภิกษุ ! ถาบุคคลมีจิตเขาไปมีอนุสัยใน รูป,
เพราะอนุสัยซึ่งเขาไปมีใน รูป นั้น ;๑

เขายอมถูกตราหนา

ภิกษุ ! ถาบุคคลมีจิตเขาไปมีอนุสัยใน เวทนา, เขายอมถูกตราหนา
เพราะอนุสัยซึ่งเขาไปมีใน เวทนา นั้น ;
ภิกษุ ! ถาบุคคลมีจิตเขาไปมีอนุสัย ในสัญญา, เขายอมถูกตราหนา
เพราะอนุสัยซึ่งเขาไปมีใน สัญญา นั้น ;
๑. อนุ สั ย ในที่ นี้ ได แ ก กามราคานุ สั ย ปฏิ ฆ านุ สั ย และ อวิ ช ชานุ สั ย เป น ต น , และเขาจะถู ก ตราหน า ว า
เป น คนกํา หนั ด แล ว ด ว ยกามราคานุ สั ย , หรื อ เป น คนโกรธแล ว ด ว ยปฏิ ฆ านุ สั ย , หรื อ ว า เป น คนหลงแล ว ด ว ย
อวิชชานุสัย ในเพราะรูปเปนตน ดังนี้.

ภาค ๑ - ทุกขอริ ยสัจ
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ภิกษุ !
ถาบุคคลมีจิตเขาไปมีอนุสัยใน สังขารทั้งหลาย, เขายอมถูก
ตราหนา เพราะอนุสัย ซึ่งเขาไปมีใน สังขารทั้งหลาย นั้น ;
ภิกษุ !
ถาบุคคลมีจิตเขาไปมีอนุสัยใน วิญญาณ, เขายอมถูกตราหนา
เพราะอนุสัย ซึ่งเขาไปมีใน วิญญาณ นั้น.
(ปฏิปักขนัย)

ภิกษุ !
ถาบุคคลมีจิตไมเขาไปมีอนุสัยใน รูป,
ตราหนา เพราะอนุสัยซึ่งเขาไปมีใน รูป นั้น ;

เขายอมไมถูก

ภิกษุ !
ถาบุคคลมีจิตไมเขาไปอนุสัยใน เวทนา,
ตราหนา เพราะอนุสัยซึ่งเขาไปมีใน เวทนา นั้น ;

เขายอมไมถูก

ภิกษุ !
ถาบุคคลมีจิตไมเขาไปอนุสัยใน สัญญา,
ตราหนา เพราะอนุสัยซึ่งเขาไปมีใน สัญญา นั้น ;

เขายอมไมถูก

ภิกษุ !
ถาบุคคลมีจิตไมเขาไปมีอนุสัยใน สังขารทั้งหลาย, เขายอม
ไมถูกตราหนา เพราะอนุสัยซึ่งเขาไปมีใน สังขารทั้งหลาย นั้น ;
ภิกษุ !
ถาบุคคลมีจิตไมเขาไปมีอนุสัยใน วิญญาณ,
ไมถูกตราหนา เพราะอนุสัยซึ่งเขาไปมีใน วิญญาณ นั้นเลย.

เขายอม

เนื้อความแหงภาษิตอันเรากลาวแลวโดยยอนี้ ใคร ๆ พึงเห็น
ภิกษุ !
โดยพิสดาร ดังนี้เถิด.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๔๔/๗๕.

๒๒๖

อริ ยสัจจากพระโอษฐ์

การถูกตราหน้ าเพราะตายตามเบญจขันธ์
ถูกแลว ภิกษุ ! ถูกแลว ภิกษุ ! เธอเขาใจเนื้อความแหงคําที่เรากลาว
โดยยอ (วาถามีอนุสัยในสิ่งใด ยอมตายไปตามสิ่งนั้น ; ตายตามสิ่งใดไปยอมถูก
ตราหนา เพราะสิ่งนั้น), ได โดยพิสดาร อยางถูกตองแลว.
ภิกษุ ! ถาบุคคลมีจิตเขาไปมีอนุสัย (ยึดถือเคยชิน) ใน รูป, เขายอม
ตายไปตามรูปนั้น, ตายตามสิ่งใดไป, เขายอมถูกตราหนา เพราะสิ่งนั้น ;
ภิกษุ ! ถาบุคคลมีจิตเขาไปมีอนุสัยใน เวทนา, เขายอมตายไปตามเวทนา
นั้น, ตายตามสิ่งใดไป, เขายอมถูกตราหนา เพราะสิ่งนั้น ;
ภิกษุ ! ถาบุคคลมีจิตเขาไปมีอนุสัยใน สัญญา, เขายอมตายไปตามสัญญา
นั้น, ตายตามสิ่งใดไป, เขายอมถูกตราหนา เพราะสิ่งนั้น ;
ภิกษุ ! ถาบุคคลมีจิตเขาไปมีอนุสัยใน สังขารทั้งหลาย, เขายอมตายไป
ตามสังขารนั้น, ตายตามสิ่งใดไป, เขายอมถูกตราหนา เพราะสิ่งนั้น ;
ภิกษุ ! ถาบุคคลมีจิตเขาไปมีอนุสัยใน วิญญาณ, เขายอมตายไปตาม
วิญญาณนั้น, ตายตามสิ่งใดไป, เขายอมถูกตราหนา เพราะสิ่งนั้น.
(ปฏิปักขนัย)

ภิกษุ ! ถาบุคคลมีจิตไมเขาไปมีอนุสัยใน รูป, เขายอมไมตายไปตาม
รูปนั้น, ไมตายตามสิ่งใดไป, เขายอมไมถูกตราหนา เพราะสิ่งนั้น ;
ภิกษุ ! ถาบุคคลมีจิตไมเขาไปมีอนุสัยใน เวทนา, เขายอมไมตายไป
ตามเวทนานั้น, ไมตายตามสิ่งใดไป, เขายอมไมถูกตราหนา เพราะสิ่งนั้น ;
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ภิกษุ ! ถาบุคคลมีจิตไมเขาไปมีอนุสัยใน สัญญา, เขายอมไมตายไป
ตามสัญญานั้น, ไมตายตามสิ่งใดไป, เขายอมไมถูกตราหนา เพราะสิ่งนั้น ;
ภิกษุ ! ถาบุคคลมีจิตไมเขาไปอนุสัยใน สังขารทั้งหลาย, เขายอมไมตาย
ไปตามสังขารนั้น, ไมตายตามสิ่งใดไป, เขายอมไมถกู ตราหนา เพราะสิ่งนั้น ;
ภิกษุ ! ถาบุคคลมีจิตไมเขาไปมีอนุสัยใน วิญญาณ, เขายอมไมตายไปตาม
วิญญาณนั้น, ไมตายตามสิ่งใดไป, เขายอมไมถูกตราหนา เพราะสิ่งนั้น.
ภิกษุ ! เนื้อความแหงภาษิตอันเรากลาวแลวโดยยอนี้ ใคร ๆพึงเห็นโดย
พิสดาร ดังนี้เถิด.
- ขนฺธ.สํ. ๑๗/๔๕/๗๘.

สั ญโญชน์ และทีต่ ้งั แห่ งสั ญโญชน์
(ความยึดถือหรือเครื่องร้ อยรัดจิต)

ภิกษุ ท. ! เราจักแสดงสิ่งซึ่งเปนที่ตั้งแหงสัญโญชน (สฺโญชนิยธมฺม)
และตัวสัญโญชน. พวกเธอทั้งหลาย จงฟงขอนั้น.
ภิกษุ ท. ! สิ่ งซึ่งเป็ นทีต่ ้งั แห่ งสั ญโญชน์ เปนอยา งไร ? และตัว
สั ญโญชน์ เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. !

รู ป (กาย) เปนสิ่งซึ่งเปนที่ตั้งแหงสัญโญชน. ฉันทราคะ

(ความกําหนัดเพราะพอใจ)

ในรูปนั้น ;

ใด เขาไปมีอยูในรูปนัน้ ฉันทราคะนั้น คือตัวสัญโญชน
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ภิกษุ ท. ! เวทนา เปนสิ่งซึ่งเปนที่ตั้งแหงสัญโญชน, ฉันทราคะ
ใด เขาไปมีอยูในเวทนานั้น ฉันทราคะนั้น คือตัวสัญโญชน ในเวทนานั้น ;
ภิกษุ ท. ! สั ญญา เปนสิ่งซึ่งเปนที่ตั้งแหงสัญโญชน, ฉันทราคะใด
เขาไปมีอยูใ นสัญญานัน้ ฉันทราคะนั้น คือ ตัวสัญโญชน ในสัญญานั้น ;
ภิกษุ ท. ! สั งขาร ทั้งหลาย เปนสิ่ง ซึ่งเปนที่ตั้งแหง สัญโญชน,
ฉันทราคะใด เขาไปมีอยูในสังขารทั้งหลายเหลานั้น ฉันทราคะนั้น คือ ตัว
สัญโญชน ในสังขารทั้งหลายเหลานั้น ;
ภิกษุ ท. ! วิญญาณ เปนสิ่งซึ่งเปนที่ตั้งแหงสัญโญชน, ฉันทราคะใด
เขาไปมีอยูใ นวิญญาณนั้น ฉันทราคะนั้น คือ ตัวสัญโญชน ในวิญญาณนั้น.
ภิกษุ ท. ! ขั น ธ เ หล า นี้ เรี ย กว า สิ่ ง ซึ่ ง เป น ที่ ต้ัง แห ง สั ญ โญชน ;
ฉันทราคะนี้เรียกวา ตัวสัญโญชน แล.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๐๒/๓๐๘.
(ในสูตรอื่นทรงแสดง สั ญโญชนิยธรรม ดวยอายตนะภายในหก (๑๘/๑๑๐/๑๕๙) และอายตนะภายนอกหก
(๑๘/๑๓๕/๑๘๙).

ความลับของเบญจขันธ์
ถาหากอัสสาทะ (รสอรอย) ของรูปก็ดี ของเวทนาก็ดี ของ

ภิกษุ ท. !
สัญญาก็ดี ของสังขารทั้งหลายก็ดี และของวิญญาณก็ดี เหลานี้ จักไมไดมีอยู
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แลวไซร, สัตวทั้งหลาย ก็จะไมกําหนัดยินดีนักในรูป ในเวทนา ในสัญญา
ในสังขารทัง้ หลาย และในวิญญาณ เหลานี้. ภิกษุ ท. ! แตเพราะเหตุที่
อัสสาทะของรูปก็ดี ของเวทนาก็ดี ของสัญญาก็ดี ของสังขารทั้งหลายก็ดี
และของวิญญาณก็ดี มีอยู, สัตวทั้งหลาย จึงกําหนัดยินดีนัก ในรูป ในเวทนา
ในสัญญา ในสังขารทั้งหลาย และในวิญญาณ.
ภิกษุ ท. ! ถาหาก อาทีนพ (โทษ) ของรูปก็ดี ของเวทนาก็ดี ของสัญญา
ก็ดี ของสังขารทั้งหลายก็ดี และของวิญญาณก็ดี เหลานี้ จักไมไดมีอยูแลวไซร,
สัตวทั้งหลาย ก็จะไมเบื่อหนาย ในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขารทั้งหลาย
และในวิญญาณ เหลานี้. ภิกษุ ท. ! แตเพราะเหตุที่อาทีนพของรูปก็ดี ของ
เวทนาก็ดี ของสัญญาก็ดี ของสังขารทั้งหลายก็ดี และของวิญญาณก็ดี มีอยู,
สัตวทั้งหลาย จึงเบื่อหนายในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขารทั้งหลาย
และในวิญญาณ.
ภิกษุ ท. ! ถาหาก นิสสรณะ (อุบายเครื่องออกพนไปได) จากรูปก็ดี
จากเวทนาก็ดี จากสัญญาก็ดี จากสังขารทั้งหลายก็ดี และจากวิญญาณก็ดี
เหลานี้ จักไมไดมีอยูแลวไซร, สัตวทั้งหลาย ก็จะไมออกไปพนไดจากรูป
จากเวทนา จากสัญญา จากสังขารทั้งหลาย และจากวิญญาณ เหลานี้.
ภิกษุ ท. ! แตเพราะเหตุที่ นิสสรณะจากรูปก็ดี จากเวทนาก็ดี จากสัญญา
ก็ดี จากสังขารทั้งหลายก็ดี และจากวิญญาณก็ดี มีอยู, สัตวทั้งหลาย จึง
ออกไปพนไดจากรูป จากเวทนา จากสัญญา จากสังขารทั้งหลาย และจาก
วิญญาณ, ดังนี้ แล.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๗/๖๒.

อริ ยสัจจากพระโอษฐ์

๒๓๐

เบญจขันธ์ เนื่องด้ วยปัจจัยแห่ งความเศร้ าหมองและบริสุทธิ์
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ !

ปูรณกัสสปะ ได้ กล่ าวอย่ างนีว้ ่ า

‘เหตุไม่ มี

ปั จจัยไม่ มี เพื่อ

ความเศร้ าหมองของสัตว์ ทั้งหลาย, สัตว์ ทั้งหลาย จักเศร้ าหมอง โดยไม่ มีเหตุ ไม่ มีปัจจัย ; และ
เหตุไม่ มี ปั จจัยไม่ มี เพื่อความบริ สุทธิ์ ของสัตว์ ทั้งหลาย, สัตว์ ทั้งหลายย่ อมบริ สุทธิ์ ได้ โดยไม่ มีเหตุ
ไม่ มีปัจจัย’ ดังนี ้ ; ในเรื่ องนี ้ พระผู้มีพระภาคเจ้ า กล่ าวอย่ างไร ? พระเจ้ าข้ า !”

มหลิ !
เหตุมี ปั จจัยมี เพื่อความเศร้ าหมองของสั ตว์ ท้ังหลาย,
สั ตว์ ท้ังหลายจักเศร้ าหมอง เพราะมีเหตุมปี ัจจัย ; มหลิ ! และเหตุมี ปัจจัย
มี เพื่อความบริ สุทธิ์ของสั ตว์ ท้ังหลาย, สั ตว์ ท้ังหลาย ย่ อมบริ สุทธิ์ได้
เพราะมีเหตุ มีปัจจัย.
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ !

เหตุปัจจัย เพื่อความเศร้ าหมองของสัตว์ ทั้งหลายเป็ นอย่ างไร ?

และสัตว์ ทั้งหลาย จักเศร้ าหมอง เพราะมีเหตุมีปัจจัย อย่ างไรเล่ า ? พระเจ้ าข้ า !”

มหลิ !
ถาหากรูปก็ดี เวทนาก็ดี สัญญาก็ดี สังขารทั้งหลายก็ดี
และวิญญาณก็ดี เหลานี้ จักไดเปนทุกขโดยถายเดียว อันทุกขตามสนอง หยั่ง
ลงสูความทุกข ไมหยัง่ ลงสูความสุขเสียเลยไซร, สัตวทั้งหลาย ก็จะไมกําหนัด
ยินดีนักในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขารทั้งหลาย และในวิญญาณเหลานี้.
มหลิ ! แตเพราะเหตุที่ (ตามความรูสึกของสัตวผูยังไมรูตามเปนจริง) รูปก็ดี
เวทนาก็ดี สัญญาก็ดี สังขารทั้งหลายก็ดี และวิญญาณก็ดี ยังนํามาซึ่งความสุข
อันสุขตามสนอง หยั่งลงสูความสุข ไมหยัง่ ลงสูความทุกขก็มีอยู, สัตวทั้งหลาย

ภาค ๑ - ทุกขอริ ยสัจ

๒๓๑

จึงกําหนัดยินดีนักในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขารทั้งหลาย และใน
วิญญาณ. เพราะความกําหนัดยินดี จึงพัวพันอยู่ในมัน เพราะความ
พัวพัน จึงเศร้ าหมองรอบด้ าน. มหลิ ! สิ่งเหลานี้แหละ เปนเหตุ เปน
ปจจัย เพื่อความเศราหมองของสัตวทั้งหลาย, สัตวทั้งหลาย ยอมเศราหมอง
เพราะมีเหตุ มีปจจัย โดยลักษณะเชนนี้.
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ !

ก็เหตุปัจจัย เพื่อความบริ สุทธิ์ ของสัตว์ ทั้งหลายเป็ นอย่ างไร ?

และสัตว์ ทั้งหลาย ย่ อมบริ สุทธิ์ ได้ เพราะมีเหตุ มีปัจจัย อย่ างไรเล่ า ? พระเจ้ าข้ า !”

มหลิ ! ถาหากรูปก็ดี เวทนาก็ดี สัญญาก็ดี สังขารทั้งหลายก็ดี
และวิญญาณก็ดี เหลานี้ จักไดมสี ุขโดยถายเดียว อันสุขตามสนอง หยั่งลงสู
ความสุข ไมหยัง่ ลงสูความทุกขเสียเลยไซร, สัตวทั้งหลาย ก็จะไมเบื่อหนาย
ในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขารทัง้ หลาย และในวิญญาณ เหลานี้.
มหลิ ! แตเพราะเหตุที่ รูปก็ดี เวทนาก็ดี สัญญาก็ดี สังขารทั้งหลายก็ดี
และวิญญาณก็ดี เปนทุกข อันทุกขตามสนอง หยั่งลงสูความทุกข ไมหยั่งลงสู
ความสุข ก็มีอยู, สัตวทั้งหลายจึงเบื่อหนาย ในรูป ในเวทนา ในสัญญา ใน
สังขารทั้งหลาย และในวิญญาณ. เมื่อเบื่อหน่ าย ย่ อมคลายกําหนัด เพราะ
คลายกําหนัด ย่ อมบริสุทธิ์ได้ . มหลิ ! สิ่งเหลานี้แหละ เปนเหตุเปนปจจัย
เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตวทั้งหลาย, สัตวทั้งหลาย ยอมบริสุทธิ์ได เพราะมี
เหตุมีปจจัย โดยลักษณะเชนนี้ แล.
- ขนธ. สํ. ๑๗/๘๕, ๘๗/๑๓๑, ๑๓๒.

๒๓๒

อริ ยสัจจากพระโอษฐ์

เบญจขันธ์ เป็ นธรรมฝ่ ายทีแ่ ตกสลายได้
ภิกษุ ท. ! เราจักแสดง สิ่ งซึ่ งแตกสลายได้ และ สิ่ งซึ่งแตกสลาย
ไม่ ได้ , พวกเธอทั้งหลายจงฟงขอนั้น.
ภิกษุ ท. ! สิ่ งซึ่ งแตกสลายได้ เป็ นอย่ างไร ?
ไม่ ได้ เป็ นอย่ างไรเล่ า ?

และสิ่ งซึ่งแตกสลาย

ภิกษุ ท. ! รูป เปนสิ่งซึ่งแตกสลายได, สวนธรรมเปนที่ดับไมเหลือ
เปนที่สงบระงับ และเปนที่เขาไปตั้งอยูไมได ของรูป นั้น, นั่นคือสิ่งซึ่งแตก
สลายไมได ;
ภิกษุ ท. ! เวทนา เปนสิ่งซึ่งแตกสลายได, สวนธรรมเปนที่ดับ
ไมเหลือ เปนที่สงบระงับ และเปนที่เขาไปตั้งอยูไมได ของเวทนานั้น, นั่น
คือสิ่งซึ่งแตกสลายไมได ;
ภิกษุ ท. ! สัญญา เปนสิ่งซึ่งแตกสลายได, สวนธรรมเปนที่ดับ
ไมเหลือ เปนที่สงบระงับ และเปนที่เขาไปตั้งอยูไมได ของสัญญานั้น, นั่น
คือสิ่งซึ่งแตกสลายไมได ;
ภิกษุ ท. ! สังขารทั้งหลาย เปนสิ่งซึ่งแตกสลายได, สวนธรรมเปน
ที่ดับไมเหลือ เปนที่สงบระงับ และเปนที่เขาไปตั้งอยูไมได ของสังขารทั้ง
หลายเหลานั้น, นั่นคือสิ่งซึ่งแตกสลายไมได ;

ภาค ๑ - ทุกขอริ ยสัจ

๒๓๓

ภิกษุ ท. ! วิญญาณ เปนสิ่งซึ่งแตกสลายได, สวนธรรมเปนที่ดับ
ไมเหลือ เปนที่สงบระงับ และเปนที่เขาไปตั้งอยูไมได ของวิญญาณนั้น,
นั่นคือ สิ่งซึ่งแตกสลายไมได ; ดังนี้ แล.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๔๐/๗๐.

เบญจขันธ์ ไม่ เทีย่ ง
ภิกษุ ท. !
โดยอยางอืน่ ได ;

รูป เปนของไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปน

ภิกษุ ท. !
โดยอยางอืน่ ได ;

เวทนา เปนของไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปน

ภิกษุ ท. !
โดยอยางอืน่ ได ;

สัญญา เปนของไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปน

ภิกษุ ท. ! สังขารทั้งหลาย เปนของไมเที่ยง มีความแปรปรวน มี
ความเปนโดยอยางอื่นได ;
ภิกษุ ท. ! วิญญาณ เปนของไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความ
เปนโดยอยางอื่นได แล.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๘๑/๔๗๘.
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ !

คนกล่ าวกันว่ า ‘สมุทยธรรม สมุทยธรรม’ (มีความก่ อขึน้ เป็ น

ธรรมดา) ดังนี,้ ก็สมุทยธรรมนั้น เป็ นอย่ างไรเล่ า ? พระเจ้ าข้ า !”

อริ ยสัจจากพระโอษฐ์

๒๓๔

ราธะ !
รูป เปนสมุทยธรรม, เวทนา เปนสมุทยธรรม, สัญญา
เปนสมุทยธรรม, สังขารทั้งหลาย เปนสมุทยธรรม, และวิญญาณ เปน
สมุทยธรรม แล.
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ ! คนกล่ าวกันว่ า ‘วยธรรม วยธรรม (มีความเสื่ อมเป็ นธรรมดา)’
ดังนี,้ ก็วยธรรมนั้น เป็ นอย่ างไรเล่ า ? พระเจ้ าข้ า !”

ราธะ !
รูป เปนวยธรรม, เวทนา เปนวยธรรม, สัญญา เปน
วยธรรม, สังขารทั้งหลาย เปนวยธรรม, และวิญญาณ เปนวยธรรม แล.
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ

!

คนกล่ าวกันว่ า ‘นิโรธธรรม, นิโรธธรรม (มีความดับเป็ นธรรมดา)’

ดังนี,้ ก็นิโรธธรรมนั้น เป็ นอย่ างไรเล่ า ? พระเจ้ าข้ า ! ”

ราธะ !
รูป เปนนิโรธธรรม, เวทนา เปนนิโรธธรรม, สัญญา
เปนนิโรธธรรม, สังขารทั้งหลาย เปนนิโรธธรรม, และวิญญาณ เปน
นิโรธธรรม แล.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๔๑-๒/๓๘๗,๓๘๖,๓๘๘.

ภิกษุ ท. !
รูป ไมเที่ยง, สิ่งใด ไมเที่ยง สิ่งนั้น เปนทุกข, สิ่งใด
เปนทุกข สิ่งนั้น เปนอนัตตา, สิ่งใด เปนอนัตตา พึงเห็นสิ่งนั้น ดวยปญญา
อันชอบ ตามที่เปนจริง อยางนีว้ า “นั่น ไมใชของเรา (เนตํ มม), นั่น ไมใชเรา
(เนโสหมสฺมิ), นั่นไมใชตัวตนของเรา (น เมโส อตฺตา) ” ดังนี้ ;

ภาค ๑ - ทุกขอริ ยสัจ

๒๓๕

ภิกษุ ท. ! เวทนา ไมเที่ยง, สิ่งใด ไมเที่ยง สิ่งนั้น เปนทุกข, สิ่งใด
เปนทุกข สิ่งนั้น เปนอนัตตา, สิ่งใด เปนอนัตตา พึงเห็นสิ่งนั้น ดวยปญญา
อันชอบ ตามที่เปนจริง อยางนี้วา “นั่น ไมใชของเรา (เนตํ มม), นั่นไมใชเรา
(เนโสหมสฺมิ), นั่น ไมใชตัวตนของเรา (น เมโส อตฺตา) ” ดังนี้ ;
ภิกษุ ท. ! สัญญา ไมเที่ยง, สิ่งใด ไมเที่ยง สิ่งนั้น เปนทุกข, สิ่งใด
เปนทุกข สิ่งนั้น เปนอนัตตา, สิ่งใด เปนอนัตตา พึงเห็นสิ่งนั้น ดวยปญญา
อันชอบ ตามที่เปนจริง อยางนี้วา “นั่น ไมใชของเรา, นั่น ไมใชเรา, นั่น
ไมใชตัวตนของเรา” ดังนี้ ;
ภิกษุ ท. ! สังขารทั้งหลาย ไมเที่ยง, สิ่งใด ไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข,
สิ่งใด เปนทุกข สิ่งนั้น เปนอนัตตา, สิ่งใด เปนอนัตตา พึงเห็นสิ่งนั้น ดวย
ปญญาอันชอบ ตามที่เปนจริงอยางนี้วา “นั่น ไมใชของเรา, นั่น ไมใชเรา,
นั่นไมใชตวั ตนของเรา” ดังนี้ ;
ภิกษุ ท. ! วิญญาณ ไมเที่ยง, สิ่งใด ไมเที่ยง สิ่งนั้น เปนทุกข, สิ่งใด
เปนทุกข สิ่งนั้น เปนอนัตตา, สิ่งใด เปนอนัตตา พึงเห็นสิ่งนั้น ดวยปญญาอัน
ชอบ ตามที่เปนจริงอยางนี้วา “นั่น ไมใชของเรา, นั่น ไมใชเรา, นั่นไมใช
ตัวตนของเรา” ดังนี้ แล.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๘/๔๒.

อริ ยสัจจากพระโอษฐ์

๒๓๖

เหตุปัจจัยของเบญจขันธ์ กไ็ ม่ เทีย่ ง
ภิกษุ ท. ! รูป ไมเที่ยง, ถึงแมเหตุ แมปจจัย เพื่อการบังเกิดขึ้นของรูป
ก็ไมเที่ยง, รูป ที่เกิดจากเหตุปจจัย อันไมเทีย่ งแลว จักเปนของเที่ยงไดอยางไร ;
ภิกษุ ท. ! เวทนา ไมเที่ยง, ถึงแมเหตุ แมปจจัย เพื่อการบังเกิดขึ้น
ของเวทนา ก็ไมเที่ยง, เวทนา ที่เกิดจากเหตุปจจัย อันไมเที่ยงแลว จักเปน
ของเที่ยงไดอยางไร ;
ภิกษุ ท. ! สัญญา ไมเที่ยง, ถึงแมเหตุ แมปจจัย เพื่อการบังเกิดขึ้น
ของสัญญาก็ไมเที่ยง, สัญญา ที่เกิดจากเหตุปจจัย อันไมเที่ยงแลว จักเปนของ
เที่ยงไดอยางไร ;
ภิกษุ ท. ! สังขารทั้งหลาย ไมเที่ยง, ถึงแมเหตุ แมปจจัย เพื่อการ
บังเกิดขึ้นของสังขารทั้งหลาย ก็ไมเที่ยง, สังขาร ที่เกิดจากเหตุปจจัยอัน
ไมเที่ยงแลว จักเปนของเที่ยงไดอยางไร ;
ภิกษุ ท. ! วิญญาณ ไมเที่ยง, ถึงแมเหตุ แมปจจัย เพื่อการบังเกิด
ขึ้นของวิญญาณ ก็ไมเที่ยง, วิญญาณ ที่เกิดจากเหตุปจจัยอันไมเที่ยงแลว จัก
เปนของเที่ยงไดอยางไร.
- ขนฺธ. ส. ๑๗/๒๙/๔๕.

เบญจขันธ์ เป็ นทุกข์
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ !

พระเจ้ าข้ า !”

คนกล่ าวกันว่ า ‘ทุกข์ ทุกข์ ’ ดังนี,้ ทุกข์ นั้นเป็ นอย่ างไรเล่ า ?

ภาค ๑ - ทุกขอริ ยสัจ

๒๓๗

ราธะ !
รูป เปนทุกข, เวทนา เปนทุกข, สัญญา เปนทุกข, สังขาร
ทั้งหลาย เปนทุกข, และวิญญาณ เปนทุกข แล.
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ !

คนกล่ าวกันว่ า ‘ทุกขธรรม ทุกขธรรม (มีทุกข์ เป็ นธรรมดา)’ ดังนี,้

ก็ทุกขธรรมนั้น เป็ นอย่ างไรเล่ า ? พระเจ้ าข้ า !”

ราธะ !
รูป เปนทุกขธรรม, เวทนา เปนทุกขธรรม, สัญญา เปน
ทุกขธรรม, สังขารทั้งหลาย เปนทุกขธรรม, และวิญญาณ เปนทุกขธรรม แล.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๔๐/๓๘๑-๓๘๒.

ภิกษุ ท. !
รูป เปน ทุกข, สิ่งใด เปนทุกข สิ่งนั้น เปนอนัตตา, สิ่งใด
เปนอนัตตา พึงเห็นสิ่งนั้น ดวยปญญาอันชอบ ตามที่เปนจริงอยางนี้วา “นั่น
ไมใชของเรา (เนตํ มม), นั่น ไมใชเรา (เนโสหมสฺม)ิ , นั่นไมใชตัวตนของเรา
(น เมโส อตฺตา)” ดังนี้ ;
ภิกษุ ท. !
เวทนา เปนทุกข, สิ่งใด เปนทุกข, สิ่งนั้น เปนอนัตตา,
สิ่งใด เปนอนัตตา พึงเห็นสิง่ นั้น ดวยปญญาอันชอบ ตามที่เปนจริงอยางนี้วา
“นั่น ไมใชของเรา, นั่น ไมใชเรา, นั่น ไมใชตัวตนของเรา” ดังนี้ ;
ภิกษุ ท. !
สัญญา เปนทุกข, สิ่งใด เปนทุกข สิ่งนั้น เปนอนัตตา,
สิ่งใด เปนอนัตตา พึงเห็นสิ่งนั้น ดวยปญญาอันชอบ ตามที่เปนจริงอยางนี้วา
“นั่น ไมใชของเรา, นั่น ไมใชเรา, นั่น ไมใชตัวตนของเรา” ดังนี้ ;

๒๓๘

อริ ยสัจจากพระโอษฐ์

ภิกษุ ท. ! สังขารทั้งหลาย เปนทุกข, สิ่งใด เปนทุกข สิ่งนั้นเปน
อนัตตา, สิ่งใด เปนอนัตตา พึงเห็นสิ่งนั้น ดวยปญญาอันชอบ ตามที่เปนจริง
อยางนี้วา “นั่น ไมใชของเรา (เนตํ มม), นั่น ไมใชเรา (เนโสหมสฺมิ), นั่น
ไมใชตัวตนของเรา (น เมโส อตฺตา)” ดังนี้ ;
ภิกษุ ท. ! วิญญาณ เปนทุกข, สิ่งใด เปนทุกข สิ่งนั้น เปนอนัตตา,
สิ่งใด เปนอนัตตา พึงเห็นสิ่งนั้น ดวยปญญาอันชอบ ตามที่เปนจริงอยางนี้วา
“นั่น ไมใชของเรา, นั่น ไมใชเรา, นั่น ไมใชตัวตนของเรา” ดังนี้ แล.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๘/๔๓.

เหตุปัจจัยของเบญจขันธ์ กเ็ ป็ นทุกข์
ภิกษุ ท. ! รูป เปนทุกข, ถึงแมเหตุ แมปจจัย เพื่อการบังเกิดขึ้น
ของรูป ก็เปนทุกข, รูป ที่เกิดจากเหตุปจจัย อันเปนทุกขแลว จักเปนสุขได
อยางไร ;
ภิกษุ ท. ! เวทนา เปนทุกข, ถึงแมเหตุ แมปจจัย เพื่อการบังเกิด
ขึ้นของเวทนา ก็เปนทุกข, เวทนา ทีเ่ กิดจากเหตุปจจัย อันเปนทุกขแลว
จักเปนสุขไดอยางไร ;
ภิกษุ ท. ! สัญญา เปนทุกข, ถึงแมเหตุ แมปจจัย เพื่อการบังเกิด
ขึ้นของสัญญา ก็เปนทุกข, สัญญา ที่เกิดจากเหตุปจจัย อันเปนทุกขแลว
จักเปนสุขไดอยางไร ;

ภาค ๑ - ทุกขอริ ยสัจ

๒๓๙

ภิกษุ ท. ! สังขารทั้งหลาย เปนทุกข, ถึงแมเหตุ แมปจจัย เพื่อการ
บังเกิดขึ้นของสังขารทัง้ หลาย ก็เปนทุกข, สังขาร ที่เกิดจากเหตุปจจัย อันเปน
ทุกขแลว จักเปนสุขไดอยางไร ;
ภิกษุ ท. ! วิญญาณ เปนทุกข, ถึงแมเหตุ แมปจจัย เพื่อการบังเกิด
ขึ้นของวิญญาณ ก็เปนทุกข, วิญญาณ ที่เกิดจากเหตุปจจัย อันเปนทุกขแลว
จักเปนสุขไดอยางไร.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๙/๔๖.

เบญจขันธ์ เป็ นอนัตตา
ภิกษุ ท. ! รูป เปนอนัตตา, บุคคล พึงเห็นรูปนัน้ ดวยปญญาอัน
ชอบ ตามที่เปนจริงอยางนี้วา “นั่น ไมใชของเรา (เนตํ มม), นัน่ ไมใชเรา
(เนโสหมสฺมิ), นั่นไมใชตัวตนของเรา (น เมโส อตฺตา)” ดังนี้ ;
ภิกษุ ท. ! เวทนา เปนอนัตตา, บุคคล พึงเห็นเวทนานั้น ดวยปญญา
อันชอบ ตามที่เปนจริงอยางนี้วา “นั่น ไมใชของเรา, นั่น ไมใชเรา, นั่น
ไมใชตัวตนของเรา” ดังนี้ ;
ภิกษุ ท. ! สัญญา เปนอนัตตา, บุคคล พึงเห็นสัญญานั้น ดวยปญญา
อันชอบ ตามที่เปนจริงอยางนี้วา “นั่น ไมใชของเรา, นั่น ไมใชเรา, นั่น
ไมใชตัวตนของเรา” ดังนี้ ;

อริ ยสัจจากพระโอษฐ์

๒๔๐

ภิกษุ ท. ! สังขารทั้งหลาย เปนอนัตตา, บุคคล พึงเห็นสังขารทั้ง
หลายเหลานั้น ดวยปญญาอันชอบ ตามที่เปนจริงอยางนี้ วา “นั่น ไมใชของเรา
(เนตํ มม), นั่น ไมใชเรา (เนโสหมสฺมิ), นั่น ไมใชตัวตนของเรา (น เมโส
อตฺตา)” ดังนี้ ;
ภิกษุ ท. ! วิญญาณ เปนอนัตตา, บุคคล พึงเห็นวิญญาณนั้น ดวย
ปญญาอันชอบ ตามที่เปนจริงอยางนี้ วา “นั่น ไมใชของเรา, นั่น ไมใชเรา. นั่น
ไมใชตัวตนของเรา” ดังนี้ แล.
- ขนฺธ สํ. ๑๗/๒๘/๔๔.

ขันธ์ ๕ ไม่ เป็ นไปตามความต้ องการของเรา
ภิกษุ ท. ! รูป เปนอนัตตา. ภิกษุ ท. ! ถารูป จักเปนอัตตาแลวไซร
รูปนี้ ก็ไมพึงเปนไปเพื่ออาพาธ (ความถูกเบียดเบียนดวยโรคเปนตน) ; อนึ่ง สัตว
จะพึงไดในรูปตามปรารถนาวา ‘รูปของเรา จงเปนอยางนี้เถิด, รูปของเรา อยา
ไดเปนอยางนั้นเลย’ ดังนี้. ภิกษุ ท. ! แตเพราะเหตุที่ รูปเปนอนัตตา
รูป จึงเปนไปเพื่ออาพาธ ; อนึ่ง สั ตว์ ย่อมไม่ ได้ ในรู ปตามปรารถนาว่ า ‘รู ป
ของเราจงเป็ นอย่ างนีเ้ ถิด, รู ปของเรา อย่ าได้ เป็ นอย่ างนั้นเลย’ ดังนี้.
ภิกษุ ท. ! เวทนา เปนอนัตตา. ภิกษุ ท. ! ถาเวทนา จักเปนอัตตา
แลวไซร เวทนานี้ ก็ไมพงึ เปนเพื่ออาพาธ ; อนึ่ง สัตวจะพึงไดในเวทนา
ตามปรารถนาวา ‘เวทนาของเรา จงเปนอยางนี้เถิด, เวทนาของเราอยาได
เปนอยางนั้นเลย’ ดังนี้. ภิกษุ ท. ! แตเพราะเหตุที่ เวทนา เปนอนัตตา เวทนา
จึงเปนไปเพื่ออาพาธ ; อนึ่ง สั ตว์ ย่ อมไม่ ได้ ในเวทนาตามปรารถนาว่ า ‘เวทนา
ของเรา จงเป็ นอย่ างนีเ้ ถิด, เวทนาของเรา อย่ าได้ เป็ นอย่ างนั้นเลย’ ดังนี้.

ภาค ๑ - ทุกขอริ ยสัจ

๒๔๑

ภิกษุ ท. ! สัญญา เปนอนัตตา. ภิกษุ ท. ! ถาสัญญา จักเปนอัตตา
แลวไซร สัญญานี้ ก็ไมพงึ เปนไปเพื่ออาพาธ ; อนึ่ง สัตว จะพึงไดในสัญญา
ตามปรารถนาวา ‘สัญญาของเรา จงเปนอยางนี้เถิด, สัญญาของเราอยาได
เปนอยางนั้นเลย’ ดังนี้. ภิกษุ ท. ! แตเพราะเหตุที่ สัญญา เปนอนัตตา
สัญญา จึงเปนไปเพื่ออาพาธ ; อนึ่ง สั ตว์ ย่อมไม่ ได้ ในสั ญญาตามปรารถนา

ว่ า ‘สั ญญาของเรา จงเป็ นอย่ างนี้เถิด,
อย่ างนั้นเลย’ ดังนี้.

สั ญญาของเรา อย่ าได้ เป็ น

ภิกษุ ท. ! สังขารทั้งหลาย เปนอนัตตา. ภิกษุ ท. ! ถาสังขารทั้งหลาย
จักเปนอัตตาแลวไซร สังขารทั้งหลายเหลานี้ ก็ไมพึงเปนไปเพื่ออาพาธ ; อนึ่ง
สัตว จะพึงไดในสังขารทั้งหลายตามปรารถนาวา ‘สังขารทั้งหลายของเรา จงเปน
อยางนี้เถิด, สังขารทั้งหลายของเรา อยาไดเปนอยางนั้นเลย’ ดังนี้. ภิกษุ ท. !
แตเพราะเหตุที่สังขารทั้งหลายเปนอนัตตา สังขารทั้งหลายจึงเปนไปเพื่ออาพาธ ;
อนึ่ง สั ตว์ ย่ อมไม่ ได้ ในสั งขารทั้งหลายตามปรารถนาว่ า ‘สั งขารทั้งหลาย

ของเรา จงเป็ นอย่ างนีเ้ ถิด, สั งขารทั้งหลายของเรา อย่ าได้ เป็ นอย่ างนั้น
เลย’ ดังนี้.
ภิกษุ ท. ! วิญญาณ เปนอนัตตา. ภิกษุ ท. ! ถาวิญญาณ จักเปน
อัตตาแลวไซร วิญญาณนี้ก็ไมพึงเปนไปเพื่ออาพาธ ; อนึ่ง สัตว จะพึงไดใน
วิญญาณตามปรารถนาวา ‘วิญญาณของเรา จงเปนอยางนี้เถิด, วิญญาณของเรา
อยาไดเปนอยางนั้นเลย’ ดังนี้. ภิกษุ ท. ! แตเพราะเหตุที่ วิญญาณเปนอนัตตา
วิญญาณ จึงเปนไปเพือ่ อาพาธ ; อนึ่ง สั ตว์ ย่ อมไม่ ได้ ในวิญญาณตามปรารถนา

ว่ า ‘วิญญาณของเรา จงเป็ นอย่ างนีเ้ ถิด, วิญญาณของเรา อย่ าได้ เป็ น
อย่ างนั้นเลย’ ดังนี้. ....

๒๔๒

อริ ยสัจจากพระโอษฐ์

ภิกษุ ท. ! เพราะฉะนั้น ในกรณีนี้, รูป ชนิดใดชนิดหนึง่ มีอยู จะ
เปนอดีตอนาคตหรือปจจุบันก็ตาม เปนภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียด
ก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม มีในที่ไกลหรือใกลก็ตาม, รูปทั้งปวงนั้น อันใคร ๆ
พึงเห็นดวยปญญาอันชอบ ตามที่เปนจริงอยางนี้วา ‘นั่น ไม่ ใช่ ของเรา

(เนตํ มม), นั่น ไม่ ใช่ เรา (เนโสหมสฺ ม)ิ , นั่น ไม่ ใช่ ตวั ตนของเรา (น เมโส
อตฺตา)’ ดังนี้.
ภิกษุ ท. ! เวทนา ชนิดใดชนิดหนึ่ง มีอยู จะเปนอดีตอนาคตหรือ
ปจจุบันก็ตาม เปนภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือ
ประณีตก็ตาม มีในที่ไกลหรือใกลก็ตาม, เวทนาทั้งปวงนั้น อันใคร ๆ พึง
เห็นดวยปญญาอันชอบ ตามที่เปนจริงอยางนี้วา ‘นั่น ไม่ ใช่ ของเรา, นั่น
ไม่ ใช่ เรา, นั่น ไม่ ใช่ ตวั ตนของเรา’ ดังนี้.
ภิกษุ ท. ! สัญ ญา ชนิดใดชนิดหนึ่ง มีอยู จะเปนอดีตอนาคต
หรือปจจุบนั ก็ตาม เปนภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลว
หรือประณีตก็ตาม มีในที่ไกลหรือใกลก็ตาม, สัญญาทั้งปวงนั้น อันใคร ๆ
พึงเห็นดวยปญญาอันชอบ ตามที่เปนจริงอยางนี้วา ‘นั่น ไม่ ใช่ ของเรา, นั่น
ไม่ ใช่ เรา, นั่น ไม่ ใช่ ตวั ตนของเรา’ ดังนี้.
ภิกษุ ท. ! สังขารทั้งหลาย ชนิดใดชนิดหนึ่ง มีอยู จะเปนอดีต
อนาคตหรือปจจุบันก็ตาม เปนภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม
เลวหรื อ ประณี ต ก็ ต าม มี ใ นที่ ไ กลหรื อ ใกล ก็ ต าม , สั ง ขารทั้ ง หลายทั้ ง ปวง
เหลานั้น อันใคร ๆ พึงเห็นดวยปญญาอันชอบ ตามที่เปนจริงอยางนี้วา ‘นั่น
ไม่ ใช่ ของเรา, นั่น ไม่ ใช่ เรา, นั่น ไม่ ใช่ ตวั ตนของเรา’ ดังนี้.

ภาค ๑ - ทุกขอริ ยสัจ
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ภิกษุ ท. ! วิญญาณ ชนิดใดชนิดหนึ่ง มีอยู จะเปนอดีตอนาคตหรือ
ปจจุบันก็ตาม เปนภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลว
หรือประณีตก็ตาม มีในที่ไกลหรือใกลก็ตาม, วิญญาณทั้งปวงนั้น อันใครๆ
พึงเห็นดวยปญญาอันชอบ ตามที่เปนจริงอยางนี้วา ‘นั่น ไม่ ใช่ ของเรา

(เนตํ มม), นั่น ไม่ ใช่ เรา (เนโสหมสฺ มิ), นั่น ไม่ ใช่ ตัวตนของเรา
(น เมโส อตฺตา)’ ดังนี้ แล.
- ขนฺธ. สํ ๑๗/๘๒-๘๔/๑๒๗-๑๒๙.

สิ่ งใดมิใช่ ของเรา
ภิกษุ ท. ! เพราะฉะนั้น ในกรณีนี้, สิ่งใดมิใชของพวกเธอ, พวก
เธอจงละสิ่งนั้นเสีย, สิ่งนั้น อันพวกเธอละไดแลว จักเปนไปเพื่อประโยชน
สุขแกพวกเธอเอง ตลอดกาลนาน. ภิกษุ ท. ! ก็สิ่งใดเล่ า มิใช่ ของพวก

เธอ ?
ภิกษุ ท. ! รูป มิใชของพวกเธอ, พวกเธอจงละรูปนั้นเสีย ; รูป
นั้น อันพวกเธอละไดแลว จักเปนไปเพื่อประโยชนสุขแกพวกเธอเอง ตลอด
กาลนาน.
ภิกษุ ท. ! เวทนา มิ ใ ช ข องพวกเธอ , พวกเธอจงละเวทนานั้ น
เสีย ; เวทนานั้น อันพวกเธอละไดแลว จักเปนไปเพื่อประโยชนสุขแกพวก
เธอเอง ตลอดกาลนาน.
ภิกษุ ท. !

สั ญ ญา มิ ใ ช ข องพวกเธอ , พวกเธอจงละสั ญ ญานั้ น

อริ ยสัจจากพระโอษฐ์
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เสีย ; สัญญานั้น อันพวกเธอละไดแลว จักเปนไปเพื่อประโยชนสุขแกพวก
เธอเอง ตลอดกาลนาน.
ภิกษุ ท. ! สังขารทั้งหลาย มิใชของพวกเธอ, พวกเธอจงละสังขาร
ทั้งหลายเหลานั้นเสีย ; สังขารทั้งหลายเหลานั้น อันพวกเธอละไดแลว จักเปน
ไปเพื่อประโยชนสุขแกพวกเธอเอง ตลอดกาลนาน.
ภิกษุ ท. ! วิญญาณ มิใชของพวกเธอ, พวกเธอจงละวิญญาณ
นั้นเสีย ; วิญญาณนั้น อันพวกเธอละไดแลว จักเปนไปเพื่อประโยชนสุขแก
พวกเธอเอง ตลอดกาลนาน.

คือข้ อทีห่ ญ้ า
ไม้ กิง่ ไม้ และใบไม้ ใด ๆ มีอยู่ ในเชตวันนี,้ เมื่อคนเขาขนเอามันไปก็ตาม
เผาเสี ยก็ตาม หรือกระทําตามความต้ องการอย่ างใดอย่ างหนึ่งก็ตาม ; พวก
เธอเคยเกิดความคิดอย่ างนีบ้ ้ างหรือไม่ ว่ า “คนเขาขนเอาเราไปบ้ าง เขา
เผาเราบ้ าง เขาทําแก่เราตามความปรารถนาของเขาบ้ าง” ดังนี้ ?
ภิกษุ ท. !

“ข้ อนั้น

พวกเธอจะสําคัญ ความขอนี้วาอยางไร ?

หามิได้ พระเจ้ าข้ า !”

ขอนั้น เพราะเหตุไรเลา ? “เพราะเหตุว่านั่น หาได้ เป็ น

ตัวตน หรื อของเนื่องด้ วยตัวตน ของข้ าพระองค์ ไม่ พระเจ้ าข้ า !”

ภิกษุ ท. !

ฉันใดก็ฉันนั้น, คือ สิ่ งใด มิใช่ ของพวกเธอ, พวกเธอ

จงละสิ่ งนั้นเสี ย ; สิ่ งนั้น อันพวกเธอละได้ แล้ ว จักเป็ นไปเพือ่ ประโยชน์
สุ ขแก่ พวกเธอเอง ตลอดกาลนาน แล.
- มู. ม. ๑๒/๒๗๙/๒๘๗

ภาค ๑ - ทุกขอริ ยสัจ
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เหตุปัจจัยของเบญจขันธ์ กเ็ ป็ นอนัตตา
ภิกษุ ท. ! รูป เปนอนัตตา. ถึงแมเหตุ แมปจจัย เพื่อการบังเกิดขึ้น
ของรูป ก็เปนอนัตตา, รูป ที่เกิดจากเหตุปจจัย อันเปนอนัตตาแลว จักเปน
อัตตาไดอยางไร ;
ภิกษุ ท. ! เวทนา เปนอนัตตา. ถึงแมเหตุ แมปจจัย เพื่อการบังเกิดขึ้น
ของเวทนา ก็เปนอนัตตา, เวทนา ที่เกิดจากเหตุปจจัย อันเปนอนัตตาแลว จัก
เปนอัตตาไดอยางไร ;
ภิกษุ ท. ! สัญญา เปนอนัตตา. ถึงแมเหตุ แมปจจัย เพื่อการบังเกิดขึ้น
ของสัญญา ก็เปนอนัตตา, สัญญา ที่เกิดจากเหตุปจจัย อันเปนอนัตตาแลว
จักเปนอัตตาไดอยางไร ;
ภิกษุ ท. ! สังขารทั้งหลาย เปนอนัตตา. ถึงแมเหตุ แมปจจัยเพื่อการ
บังเกิดขึ้นของสังขารทัง้ หลาย ก็เปนอนัตตา, สังขาร ที่เกิดจากเหตุปจจัย อัน
เปนอนัตตาแลว จักเปนอัตตาไดอยางไร ;

วิญญาณ เป็ นอนัตตา. ถึงแม้ เหตุ แม้ ปัจจัย เพือ่ การ
บังเกิดขึน้ ของวิญญาณ ก็เป็ นอนัตตา, วิญญาณ ทีเ่ กิดจากเหตุปัจจัย
อันเป็ นอนัตตาแล้ ว จักเป็ นอัตตาได้ อย่ างไร แล.
ภิกษุ ท. !

- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๐/๔๗.

อริ ยสัจจากพระโอษฐ์
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เบญจขันธ์ เป็ นภาระทีห่ นัก
ภิกษุ ท. !
จงฟงขอนัน้ .

เราจักแสดงภาระ (ของหนัก)... แกพวกเธอ. เธอทั้งหลาย

ภิกษุ ท. !
อะไรเลา เปนของหนัก ? ภิกษุ ท. ! อุปาทานขันธทั้งหา
นั้นแหละ เรากลาววาเปนของหนัก. หาอยางเหลาไหนเลา ? หาอยางคือ
ขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดมัน่ คือ รูป, ขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดมัน่ คือ
เวทนา, ขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดมัน่ คือ สัญญา, ขันธอันเปนที่ตั้งแหง
ความยึดมัน่ คือ สังขาร, และขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดมัน่ คือ วิญญาณ.
ภิกษุ ท. ! นี้ เราเรียกวา ของหนัก แล.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๒/๔๙.

เบญจขันธ์ เป็ นทั้งผู้ฆ่าและผู้ตาย
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ !

คนกล่ าวกันว่ า ‘มาร มาร’ ดังนี,้ เขากล่ าวกันว่ า ‘มาร’ เช่ นนี ้

มีความหมายเพียงไร พระเจ้ าข้ า ?”

ราธะ !
หรือผูตายก็จะมี.

เมื่อ (ความยึดถือใน) รูป มีอยู, มารก็จะมี ผูใหตายก็จะมี

ราธะ !
เมื่อ (ความยึดถือใน) เวทนา มีอยู, มารก็จะมี ผูใหตายก็
จะมีหรือผูต ายก็จะมี.

ภาค ๑ - ทุกขอริ ยสัจ
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ราธะ ! เมื่อ (ความยึดถือใน) สัญญา มีอยู, มารก็จะมี ผูใหตายก็จะมี
หรือผูตายก็จะมี.
ราธะ ! เมื่อ (ความยึดถือใน) สังขารทั้งหลาย มีอยู, มารก็จะมี ผูใหตาย
ก็จะมี หรือผูตายก็จะมี.
ราธะ ! เมื่อ (ความยึดถือใน) วิญญาณ มีอยู, มารก็จะมี ผูใหตาย
ก็จะมี หรือผูตายก็จะมี.
ราธะ ! เพราะฉะนั้น ในกรณีนี้ เธอ พึงเห็นรูปก็ดี เวทนาก็ดี สัญญา
ก็ดี สังขารทั้งหลายก็ดี และวิญญาณก็ดี วาเปนมาร, วาเปนผูใหตาย, วาผูตาย,
วาโรค, วาหัวฝ, วาลูกศร, วาทุกข, และวาทุกขที่เกิดแลว, บุคคลเหล่าใด
เห็นขันธ์ ท้งั ห้ าในลักษณะเช่ นนี้ บุคคลเช่ นนั้นชื่อว่ าเห็นอยู่โดยชอบ แล.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๓๑/๓๖๖.

เบญจขันธ์ เป็ นกองถ่ านเถ้ ารึง
ภิกษุ ท. ! รูป เปนกองถานเถารึง,๑ เวทนา เปนกองถานเถารึง, สัญญา
เปนกองถานเถารึง , สังขารทั้งหลาย เปนกองถานเถารึง , และวิญญาณ
เปนกองถานเถารึง.
ภิกษุ ท. ! สาวกของพระอริ ย เจ า ผู ไ ด ยิ น ได ฟ ง เมื่ อ เห็ น อยู อ ย า งนี้
ยอมเบื่อหนายแมในรูป, ยอมเบื่อหนายแมในเวทนา, ยอมเบื่อหนายแมใน
๑. ถานเถารึง คือ ไฟถานที่ซอนอยูใตขี้เถารอน.

อริ ยสัจจากพระโอษฐ์
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สัญญา, ยอมเบื่อหนายแมในสังขารทั้งหลาย,
วิญญาณ แล.

และยอมเบื่อหนายแมใน

- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๑๗/๓๓๔.

เบญจขันธ์ เป็ นเครื่องผูกพันสั ตว์
ภิกษุ ท. ! ในโลกนี้ บุ ถุ ช น ผู ไ ม ไ ด ยิ น ได ฟ ง ไม ไ ด เ ห็ น เหล า
พระอริยเจา ไมฉลาดในธรรมของพระอริยเจา ไมถูกแนะนําในธรรมของพระอริยเจา ไมไดเห็นเหลาสัตบุรุษ ไมฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ไมถูกแนะนํา
ในธรรมของสัตบุรุษ :-

ย่ อมตามเห็นพร้ อม

(คื อ เห็ น ดิ่ ง อยู เ ป น ประจํา )

ซึ่ ง รู ป โดยความเป น ตน

หรือตามเห็นพรอม ซึ่งตน วามีรูป หรือตามเห็นพรอม ซึ่งรูปวามีอยูใ นตน
หรือตามเห็นพรอม ซึง่ ตนวามีอยูใ นรูป บาง ;

ย่ อมตามเห็นพร้ อม ซึ่งเวทนา โดยความเปนตน หรือตามเห็นพรอม
ซึ่งตน วามีเวทนา หรือตามเห็นพรอม ซึ่งเวทนาวามีอยูในตน หรือตามเห็น
พรอม ซึ่งตนวามีอยูในเวทนา บาง ;

ย่ อมตามเห็นพร้ อม ซึ่งสั ญญา โดยความเปนตน หรือตามเห็นพรอม
ซึ่งตนวามีสัญญา หรือตามเห็นพรอม ซึ่งสัญญาวามีอยูในตน หรือตามเห็น
พรอม ซึ่งตนวามีอยูในสัญญา บาง ;

ภาค ๑ - ทุกขอริ ยสัจ
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ย่ อมตามเห็นพร้ อม ซึ่งสั งขารทั้งหลาย โดยความเปนตน หรือตาม
เห็นพรอม ซึ่งตน วามีสังขาร หรือตามเห็นพรอม ซึ่งสังขารทั้งหลาย วามีอยู
ในตน หรือตามเห็นพรอม ซึ่งตนวามีอยูในสังขารทั้งหลาย บาง ;

ย่ อมตามเห็นพร้ อม ซึ่งวิญญาณ โดยความเปนตน หรือตามเห็น
พรอม ซึ่งตน วามีวิญญาณ หรือตามเห็นพรอม ซึ่งวิญญาณ วามีอยูในตน
หรือตามเห็นพรอม ซึง่ ตนวามีอยูใ นวิญญาณ บาง.
ภิกษุ ท. ! บุถุชนผูไมไดยินไดฟงนี้ เราเรียกวา ผูถูกผูกพันดวย
เครื่อ งผูกพันคือรูปบาง ผูถู กผูกพันดวยเครื่อ งผูกพันคือเวทนาบาง ผูถูก
ผูกพันดวยเครื่องผูกพันคือสัญญาบาง ผูถูกผูกพันดวยเครื่องผูกพันคือสังขาร
ทั้งหลายบาง ผูถูกผูกพันดวยเครื่องผูกพันคือวิญญาณบาง ;
เปนผูถูกผูกพันดวยเครื่อ งผูกพันทั้งภายในและภายนอก เปนผูไม
เห็นฝงนี้ (คือวัฏฏสงสาร) เปนผูไมเห็นฝงโนน (คือนิพพาน), เกิดอยู่อย่ างผู้มี

เครื่องผูกพัน, แก่ อยู่อย่ างผู้มีเครื่องผูกพัน, ตายอยู่อย่ างผู้มีเครื่อง
ผูกพัน, จากโลกนีไ้ ปสู่ โลกอืน่ อย่ างผู้มีเครื่องผูกพัน แล.
ขนธ. สํ. ๑๗/๒๐๐/๓๐๔.

เรียกกันว่ า “สั ตว์ ” เพราะติดเบญจขันธ์
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ !

คนกล่ าวกันว่ า ‘สัตว์ สั ตว์ ’ ดังนี,้ เขากล่ าวกันว่ า ‘สัตว์ ’ เช่ นนี ้

มีความหมายเพียงไร ? พระเจ้ าข้ า !”

๒๕๐

อริ ยสัจจากพระโอษฐ์

ราธะ !
ฉันทะ (ความพอใจ) ราคะ (ความกําหนัด ) นันทิ (ความเพลิน)
ตัณ หา (ความทะยานอยาก) ใด ๆ มีอยู ในรูป, สัตว ยอมเกี่ยวของ ยอมติด
ในรูปนั้น ดวยฉันทราคะเปนต นนั้น เพราะฉะนั้น สัตวนั้น จึง ถูกเรียกวา
“สัตว (ผูของติด)” ดังนี้ ;
ราธะ !
ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหา ใด ๆ มีอยูในเวทนา, สัตวยอม
เกี่ยวของ ยอ มติดในเวทนานั้น ดวยฉันทราคะเปนตนนั้น เพราะฉะนั้น
สัตวนั้น จึงถูกเรียกวา “สัตว” ดังนี้ ;
ราธะ !
ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหา ใด ๆ มีอยูในสัญญา, สัตวยอม
เกี่ยวของ ยอ มติดในสัญญานั้น ดวยฉันทราคะเปนตนนั้น เพราะฉะนั้น
สัตวนั้น จึงถูกเรียกวา “สัตว” ดังนี้ ;
ราธะ !
ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหา ใด ๆ มีอยูในสังขารทั้งหลาย,
สัตวยอมเกี่ยวของ ยอมติดในสังขารทั้งหลายเหลานั้น ดวยฉันทราคะเปนตนนั้น
เพราะฉะนั้น สัตวนั้น จึงถูกเรียกวา “สัตว” ดังนี้ ;
ราธะ !
ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหา ใด ๆ มีอยู่ในวิญญาณ, สัตว
ยอมเกี่ยวของ ยอมติดในวิญญาณนั้น ดวยฉันทราคะเปนตนนั้น เพราะฉะนั้น

สั ตว์ น้ัน จึงถูกเรียกว่ า “สั ตว์ ” ดังนี้ แล.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๓๒/๓๖๗.
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๒๕๑

ไม่ รู้ จกั เบญจขันธ์ ชื่อว่ ามีอวิชชา
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ !

คนกล่ าวกันว่ า ‘อวิชชา อวิชชา’ ดังนี.้ ก็อวิชชานั้น เป็ น

อย่ างไร ? และบุคคลชื่ อว่ า มีอวิชชา ด้ วยเหตุเพียงไรเล่ า ? พระเจ้ าข้ า !”

ภิกษุ ! ในโลกนี้ บุถุชน ผูไมไดยินไดฟง ยอมไม่ ร้ ู จกั รู ป, ไมรูจัก
เหตุใหเกิดของรูป, ไมรูจักความดับไมเหลือของรูป, ไมรูจักทางดําเนินใหถึง
ความดับไมเหลือของรูป ; เขายอมไม่ ร้ ู จกั เวทนา, ไมรจู ักเหตุใหเกิดของเวทนา,
ไมรูจักความดับไมเหลือของเวทนา, ไมรูจักทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือ
ของเวทนา ; เขายอมไม่ ร้ ู จกั สั ญญา, ไมรูจักเหตุใหเกิดของสัญญา, ไมรูจัก
ความดับไมเหลือของสัญญา, ไมรูจักทางดําเนินใหถงึ ความดับไมเหลือของสัญญา ;
เขายอม ไม่ ร้ ู จกั สั งขารทั้งหลาย, ไมรูจักเหตุใหเกิดของสังขารทั้งหลาย, ไม
ไมรูจักทางดําเนินใหถึงความดับ
รูจักความดับไมเหลือของสังขารทั้งหลาย,
ไมเหลือของสังขารทั้งหลาย ; และเขายอม ไม่ ร้ ู จกั วิญญาณ, ไมรูจักเหตุให
เกิดของวิญญาณ, ไมรูจักความดับไมเหลือของวิญญาณ, ไมรูจักทางดําเนิน
ใหถึงความดับไมเหลือของวิญญาณ. ภิกษุ ! ความไม่ ร้ ู นีเ้ ราเรียกว่ า ‘อวิชชา’
และบุคคลชื่อวามีอวิชชาดวยเหตุมีประมาณเทานี้ แล.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๙๘/๓๐๐.

เพลินในเบญจขันธ์ เท่ ากับเพลินในทุกข์
ภิกษุ ท. ! ผูใ ด เพลิดเพลินอยูในรูป, ผูนั้น เทา กับ เพลิดเพลินอยู
ในสิ่ง ที่เปนทุกข. เรากลาวว า “ผูใ ด เพลิดเพลินอยู ในสิ่ง ที่เปนทุกข,
ผูนั้น ยอมไมหลุดพนไปไดจากทุกข” ดังนี้ ;

๒๕๒
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ภิกษุ ท. ! ผูใด เพลิดเพลิน อยูในเวทนา, ผูนั้น เทากับเพลิดเพลิน
อยู ในสิ่งทีเ่ ปนทุกข. เรากลาววา “ผูใด เพลิดเพลินอยู ในสิง่ ที่เปนทุกข,
ผูนั้น ยอมไมหลุดพนไปไดจากทุกข” ดังนี้ ;
ภิกษุ ท. ! ผูใด เพลิดเพลินอยู ในสัญญา, ผูนั้น เทากับเพลิดเพลิน
อยูในสิ่งที่เปนทุกข. เรากลาววา “ผูใด เพลิดเพลินอยู ในสิง่ ที่เปนทุกข,
ผูนั้น ยอมไมหลุดพนไปไดจากทุกข” ดังนี้ ;
ภิกษุ ท. ! ผูใด เพลิดเพลินอยู ในสังขารทั้งหลาย, ผูนั้น เทากับ
เพลิดเพลินอยู ในสิ่งที่เปนทุกข. เรากลาววา “ผูใด เพลิดเพลินอยู ในสิ่งที่เปน
ทุกข, ผูนั้น ยอมไมหลุดพนไปไดจากทุกข” ดังนี้ ;
ภิกษุ ท. ! ผูใด เพลิดเพลินอยู ในวิญญาณ, ผูนั้น เทากับเพลิดเพลิน
อยู ในสิ่งที่เปนทุกข. เรากลาววา “ผูใด เพลิดเพลินอยูในสิ่งที่เปนทุกข,
ผูนั้น ยอมไมหลุดพนไปไดจากทุกข” ดังนี้ แล.
- ขนฺธ สํ. ๑๗/๓๙/๖๔.

ต้ องละฉันทราคะในเบญจขันธ์
ภิกษุ ท. ! สิ่งใดไมเที่ยง, พวกเธอพึงละฉันทราคะ (ความกําหนัดเพราะ
ภิกษุ ท. ! รูป ไมเที่ยง,
พอใจ) ในสิ่งนั้น. ภิกษุ ท. ! ก็สิ่งใดเลาไมเที่ยง ?
เวทนา ไมเที่ยง, สัญญา ไมเที่ยง, สังขารทั้งหลาย ไมเที่ยง, และวิญญาณ
ไมเที่ยง. พวกเธอพึงละฉันทราคะในสิ่งนั้น. ภิกษุ ท. ! คือสิ่งใด ที่ไมเที่ยง
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๒๕๓

พวกเธอพึงละฉันทราคะในสิ่งนั้นแหละ.
- ขนฺธ. สํ ๑๗/๒๑๗/๓๓๗.

ภิกษุ ท. ! สิ่งใดเปนทุกข, พวกเธอพึงละฉันทราคะ (ความกําหนัดเพราะพอใจ)
ในสิ่งนั้น. ภิกษุ ท. ! ก็สิ่งใดเลาเปนทุกข ? ภิกษุ ท. ! รูปเปนทุกข, เวทนา
เปนทุกข, สัญญา เปนทุกข, สังขารทั้งหลาย เปนทุกข, และวิญญาณ
เปนทุกข. พวกเธอพึงละฉันทราคะในสิ่งนั้น. ภิกษุ ท. ! คือสิ่งใด ทีเ่ ปน
ทุกข พวกเธอพึงละฉันทราคะในสิ่งนั้นแหละ.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๑๘/๓๓๘.

ภิกษุ ท. ! สิ่งใดเปนอนัตตา, พวกเธอพึงละฉันทราคะ (ความกําหนัดเพราะพอใจ)
ในสิ่งนั้น. ภิกษุ ท. ! ก็สิ่งใดเลาเปนอนัตตา ? ภิกษุ ท. ! รูป เปนอนัตตา,
เวทนา เปนอนัตตา, สัญญา เปนอนัตตา, สังขารทั้งหลาย เปนอนัตตา,
และวิญญาณ เปนอนัตตา. พวกเธอพึงละฉันทราคะในสิ่งนั้น. ภิกษุ ท. !
คือสิ่งใด ที่เปนอนัตตา พวกเธอพึงละฉันทราคะในสิ่งนั้นแหละ.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๑๘/๓๔๑.

นิทเทส ๒
ว่ าด้ วยทุกข์ สรุปในปัญจุปาทานขันธ์
จบ
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๒๕๔

นิทเทส ๓ ว่ าด้ วยหลักเบ็ดเตล็ดเกีย่ วกับความทุกข์
(มี ๑๘ เรื่อง)

หลักทีค่ วรรู้ เกีย่ วกับทุกข์
ภิกษุ ท. ! ขอที่เรากลาววา “พึง รูจักทุกข, พึง รูจักเหตุเปนแดน
เกิดของทุกข, พึงรูจกั ความเปนตางกันของทุกข, พึงรูจักผลของทุกข, พึงรูจัก
ความดับไมเหลือของทุกข, และพึงรูจักทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของ
ทุกข” ดังนี้นั้น, ขอนั้น เรากลาวหมายถึงอะไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ขอนั้น เรากลาวหมายถึง ความเกิด เปนทุกข, ความแก่
เปนทุกข, ความเจ็บไข้ เปนทุกข, ความตาย เปนทุกข, ความโศก
ความรํ่าไรรํ่าพัน ความทุกข์ กาย ความทุกข์ ใจ ความคับแค้ นใจ เปนทุกข,
ความปรารถนาอย่ างใดแล้ ว ไม่ ได้ อย่ างนั้น เปนทุกข ; กลาวโดยสรุปแลว
ปัญจุปาทานขันธ์ เปนทุกข.
ภิกษุ ท. ! เหตุเป็ นแดนเกิดของทุกข์ เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. !
ตัณหา เปนเหตุเปนแดนเกิดของทุกข.

ความเป็ นต่ างกันของทุกข์ เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. !
ทุกข์ ทมี่ ีประมาณยิง่ มีอยู่, ทีม่ ีประมาณเล็กน้ อย มีอยู่, ทีค่ ลายช้ า มีอยู่,
และที่คลายเร็ ว มีอยู่ . ภิกษุ ท. ! นี้เรียกวา ความเปนตางกันของทุกข.
ภิกษุ ท. !
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ภิกษุ ท. !

บางคนในโลกนี้

๒๕๕

ผลของทุ กข์ เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! บุ คคล
ถูกความทุกข์ ชนิดใดครอบงําแล้ ว มีจิตอันความทุกข

รวบรัดแลว ยอมโศกเศรา ยอมระทมใจ คร่ําครวญ ตีอกร่ําไห ยอมถึงความ
หลงใหล ; หรือวา ถูกความทุกขชนิดใดครอบงําแลว มีจิตอันความทุกขรวบรัด
แลว ย่ อมถึงการแสวงหาทีพ
่ งึ่ ภายนอก ว่ า “ใครหนอย่ อมรู้ วธิ ี เพือ่ ความ
ดับไม่ เหลือของทุกข์ นี้ สั กวิธีหนึ่ง หรือสองวิธี” ดังนี้. ภิกษุ ท. ! เรากลาว
วา ความทุกข์ มีความหลงใหลเป็ นผล หรือมิฉะนั้น ก็มีการแสวงหาทีพ
่ งึ่
ภายนอกเป็ นผล. ภิกษุ ท. ! นี้เรียกวา ผลของทุกข.
ภิกษุ ท. ! ความดับไม่ เหลือของทุกข์ เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. !
ความดับไมเหลือของทุกข มีได เพราะความดับไมเหลือของตัณหา.
อริยมรรคมีองค ๘ นี้นั่นเอง เปนทางดําเนินให้ ถงึ ความ
ดับไม่ เหลือของทุกข์ , ไดแก ความเห็นชอบ ความดําริชอบ ; การพูดจาชอบ
การทําการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ ; ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ
ความตั้งใจมั่นชอบ. ....
ภิกษุ ท. !

ภิกษุ ท. ! คําใด ที่เรากลาววา “พึง รูจักทุกข, พึง รูจักเหตุเปน
แดนเกิดของทุกข, พึงรูจักความเปนตางกันของทุกข, พึงรูจักผลของทุกข,
พึงรูจักความดับไมเหลือของทุกข, และพึงรูจักทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือ
ของทุกข” ดังนี้นั้น, เรากลาวหมายถึงความขอนี้ แล.
- ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๖๔/๓๓๔.
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๒๕๖

ปัญจุปาทานขันธ์ เป็ นทุกขอริยสั จ
ภิกษุ ท. !

อริยสั จคือทุกข์ เปนอยางไรเลา ? ควรจะกลาววาไดแก

อุปาทานขันธ์ ห้า. อุปาทานขันธหา

อยางไรเลา ? อุปาทานขันธหาคือ
รูปูปาทานขันธ เวทนูปาทานขันธ สัญูปาทานขันธ สังขารูปาทานขันธ
วิญญาูปาทานขันธ. ภิกษุ ท. ! นี้เราเรียกวา อริยสัจคือทุกข.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๓๔/๑๖๗๙.

ปัญจุปาทานขันธ์ เป็ นทุกข์
ภิกษุ ท. ! ทุกขเปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ปญจุปาทานขันธ
นั้นแหละ เรากลาววา เปนทุกข. อุปาทานขันธทั้งหาเหลาไหนเลา ? หาคือ
อุปาทานขันธคือ รูป, อุปาทานขันธคือ เวทนา, อุปาทานขันธคือสัญญา,
อุปาทานขันธคือ สังขาร, และอุปาทานขันธคือ วิญญาณ . ภิกษุ ท. ! นี้แล
เรียกวา ทุกข.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๙๓/๒๘๐.

ทรงแสดงลักษณะความทุกข์ (อีกปริยายหนึ่ง)
“ข้ าแต่ พระโคดมผู้เจริ ญ !

คําว่ า ‘ทุกข์ ๆ’ ดังนี ้ เป็ นคําที่เขากล่ าวกันอยู่ ทุกข์ นั้นเป็ น

อย่ างไร พระเจ้ าข้ า ?”

ราธะ ! รู ป แล เปนทุกข, เวทนา เปนทุกข,
สั งขาร ท. เปนทุกข, วิญญาณ เปนทุกข.

สั ญญา เปนทุกข,
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ราธะ ! อริยสาวกผูไดสดับ เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายแมในรูป
แมในเวทนา แมในสัญญา แมในสังขาร ท. แมในวิญญาณ. ....
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๔๐/๓๘๑.

(ในสูตรอื่น (๑๗/๒๔๐/๓๘๒) ไดตรัสเรียกสิ่งที่เรียกวาทุกข วา ทุกขธรรม คือ มีทุกข์ เป็ น
ธรรมดา).

ทรงแสดงลักษณะแห่ งความทุกข์ (อีกปริยายหนึ่ง)
“ ข้ า แต่ พ ระโคดมผู้ เจริ ญ !

คําว่ า

‘ ทุ ก ข์

ๆ’ ดังนี ้ เป็ นคําที่ เขากล่ าวกันอยู่. ทุ กข์

หรื อการบัญญัติว่าทุกข์ พึงมีได้ ด้วยเหตุมีประมาณเท่ าไร พระเจ้ าข้ า ?”

สมิทธิ ! จักษุ รู ป จักขุวญ
ิ ญาณ ธรรมทีพ่ งึ รู้ แจ้ งด้ วยจักขุวญ
ิ ญาณ
มีอยูในทีใ่ ด, ทุกข หรือการบัญญัติวาทุกข ยอมมีอยูในที่นั้น.
(ในกรณีแหง โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ และ มนะ ก็ไดตรัสไวโดยขอความมีลักษณะอยาง
เดียวกันกับกรณีแหงจักษุนี้).
- สฬา. สํ. ๑๘/๔๘/๗๔.

ความเป็ นทุกข์ สามลักษณะ
ภิกษุ ท. ! ความเปนทุกข
เหลาไหนเลา ? สามลักษณะคือ :-

มีสามลักษณะเหลานี้.

สามลักษณะ

อริ ยสัจจากพระโอษฐ์
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๑. ความเปนทุกข เพราะมีลักษณะทนไดยาก,
๒. ความเปนทุกข เพราะมีลักษณะเปนของปรุงแตงและปรุงแตงสิ่งอื่น
พรอมกันไปในตัว,
๓. ความเปนทุกข เพราะมีลักษณะแหงความแปรปรวนเปนไปตาง ๆ.
ภิกษุ ท. !

เหลานี้แล คือ ความเปนทุกขสามลักษณะ.

- มหาวาร. สํ. ๑๙/๘๕/๓๑๙.

ความทุกข์ ของเทวดาและมนุษย์ ตามธรรมชาติ
ภิกษุ ท. ! เทวดาและมนุษยทั้งหลาย มีรูปเป็ นทีม่ ายินดี ยินดีแลว
ในรูป บันเทิงแลวในรูป ยอม อยู่เป็ นทุกข์ เพราะความแปรปรวนจาง

คลายดับไปแห่ งรู ป.

(ในกรณีแหง เสี ยง กลิน่ รส โผฎฐั พพะ และ ธรรมมารมณ์ ก็ตรัสอยางเดียวกัน).

ภิกษุ ท. ! ส ว นตถาคตอรหั น ตสั ม มาสั ม พุ ท ธะ รู แ จ ง ความเกิ ด
ความตั้งอยูไ มได รสอรอย โทษ และอุบายเครื่องสลัดออก แหงรูป ตามเปน
จริง ไมมรี ูปเปนที่มายินดี ไมยินดีในรูป ไมบันเทิงในรูป ยังคงอยูเปนสุขแม
เพราะความแปรปรวนจางคลายดับไปแหงรูป. (ในกรณีแหง เสี ยง กลิ่น รส โผฎฐั พพะ
และ ธรรมารมณ์ ก็ตรัสอยางเดียวกัน).
- สฬา. สํ. ๑๘/๑๕๙/๒๑๖.
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เป็ นทุกข์ เพราะติดอยู่ในอายตนะ
ภิกษุ ท. ! เทวดาและมนุษยทั้งหลาย มี รู ป เปนที่รื่นรมยใจ ยินดีแลว
ในรูป บันเทิงดวยรูป. ภิกษุ ท. ! เทวดาและมนุษยทั้งหลาย ยอมอยูเปน
ทุกข เพราะความเปลี่ยนแปลง เสื่อมสลาย และความดับไปของรูป ;
ภิกษุ ท. ! เทวดาและมนุษยทั้งหลาย มี เสี ยง เปนที่รื่นรมยใจยินดีแลว
ในเสียง บันเทิงดวยเสียง. ภิกษุ ท. ! เทวดาและมนุษยทั้งหลาย ยอมอยู
เปนทุกข เพราะความเปลี่ยนแปลง เสื่อมสลาย และความดับไปของเสียง ;
ภิกษุ ท. ! เทวดาและมนุษยทั้งหลาย มี กลิน
่ เปนที่รื่นรมยใจยินดีแลว
ในกลิ่น บันเทิงดวยกลิ่น. ภิกษุ ท. ! เทวดาและมนุษยทั้งหลาย ยอมอยูเปน
ทุกข เพราะความเปลี่ยนแปลง เสื่อมสลาย และความดับไปของกลิ่น ;
ภิกษุ ท. ! เทวดาและมนุษยทั้งหลาย มี รส เปนที่รื่นรมยใจ ยินดีแลว
ในรส บันเทิงดวยรส. ภิกษุ ท. ! เทวดาและมนุษยทั้งหลาย ยอมอยูเปน
ทุกข เพราะความเปลี่ยนแปลง เสื่อมสลาย และความดับไปของรส ;
ภิกษุ ท. ! เทวดาและมนุษยทั้งหลาย มี โผฎฐั พพะ เปนที่รื่นรมยใจ
ยินดีแลวโผฎฐัพพะ บันเทิงดวยโผฎฐัพพะ. ภิกษุ ท. ! เทวดาและมนุษยทั้ง
หลาย ยอมอยูเปนทุกข เพราะความเปลี่ยนแปลง เสื่อมสลาย และความดับไป
ของโผฏฐัพพะ ;

๒๖๐
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ภิกษุ ท. ! เทวดาและมนุษยทั้งหลาย มี ธรรมารมณ์ เปนที่รื่นรมยใจ
ยินดีแลวในธรรมารมณ บันเทิงดวยธรรมารมณ. ภิกษุ ท. ! เทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย ยอมอยูเปนทุกข เพราะความเปลี่ยนแปลง เสื่อมสลายและความดับ
ไปของธรรมารมณ แล.
- สฬา. สํ. ๑๘/๑๖๑/๒๑๘.

ทุกข์ เพราะยึดถือสิ่ งทีย่ ดึ ถือไม่ ได้
ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนแมน้ํา ซึ่งมีกําเนิดแตภูเขา ไหลไปทางต่ํา
สิ้นระยะไกล มีกระแสเชี่ยวจัด. ถาหากหญากาสะก็ตาม หญากุสะก็ตาม หญา
ปพพชะก็ตาม หญาวีรณะก็ตาม หรือตนไมก็ตาม เกิดอยูที่ฝงทั้งสองของแมน้ํา
นั้นไซร, หญาหรือตนไมเหลานั้น ก็จะพึงยอยลงปกฝงทั้งสองของแมน้ํานั้น.
บุรุษผูห นึ่ง ถูกกระแสแหงแมนา้ํ นั้นพัดมา ถาจะจับหญากาสะก็ตาม หญากุสะ
ก็ตาม หญาปพพชะก็ตาม หญาวีรณะก็ตาม หรือตนไมก็ตาม สิ่งเหลานั้นก็
จะพึงขาดหลุดไป (เพราะกระแสเชี่ยวจัดของแมน้ํา). บุรุษผูนั้นยอมถึงการพินาศ
เพราะการทําเชนนั้น, อุปมานี้ฉันใด ;
ภิกษุ ท. ! อุปไมยก็ฉันนั้น คือ บุถุชน ผูไมไดยนิ ไดฟง ไมได
เห็นเหลาพระอริยเจา ไมฉลาดในธรรมของพระอริยเจา ไมถูกแนะนําในธรรม
ของพระอริยเจา, ไมไดเห็นเหลาสัตบุรุษ ไมฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ไมถูก
แนะนําในธรรมของสัตบุรุษ ยอม ตามเห็นพร้ อม (คือเห็นดิง่ อยู่เป็ นประจํา)
ซึ่งรู ป โดยความเปนตน หรือตามเห็นพรอม ซึ่งตน วามีรูป หรือตามเห็นพรอม
ซึ่งรูป วามีอยูในตน หรือตามเห็นพรอม ซึ่งตน วามีอยูในรูป, รูปนั้นยอม
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แตกสลายแกเขา เขายอมถึงการพินาศ เพราะขอนั้นเปนเหตุ บาง ;
บุถุชนนั้น ยอม ตามเห็นพร้ อม ซึ่งเวทนา โดยความเปนตน หรือ
ตามเห็นพรอม ซึ่งตน วามีเวทนา หรือตามเห็นพรอม ซึ่งเวทนา วามีอยูใน
ตน หรือตามเห็นพรอม ซึ่งตน วามีอยูในเวทนา, เวทนานั้นยอมแตกสลาย
แกเขา เขายอมถึงการพินาศ เพราะขอนั้นเปนเหตุ บาง ;
บุถุชนนั้น ยอม ตามเห็นพร้ อม ซึ่งสั ญญา โดยความเปนตน หรือ
ตามเห็นพรอม ซึ่งตน วามีสัญญา หรือตามเห็นพรอม ซึ่งสัญญา วามีอยูใน
ตน หรือตามเห็นพรอม ซึ่งตน วามีอยูในสัญญา, สัญญานั้นยอมแตกสลาย
แกเขา, เขายอมถึงการพินาศ เพราะขอนั้นเปนเหตุ บาง ;
บุถุชนนั้น ยอม ตามเห็นพร้ อม ซึ่งสั งขาร ทั้งหลาย โดยความเปน
ตน หรือตามเห็นพรอม ซึ่งตน วามีสังขาร หรือตามเห็นพรอม ซึ่งสังขาร
ทั้งหลาย วามีอยูในตน หรือตามเห็นพรอม ซึ่งตน วามีอยูในสังขารทั้งหลาย,
สังขารทั้งหลายเหลานั้น ยอมแตกสลายแกเขา เขายอมถึงการพินาศ เพราะ
ขอนั้นเปนเหตุ บาง ;
บุถุชนนั้น ยอม ตามเห็นพร้ อม ซึ่งวิญญาณ โดยความเปนตน หรือ
ตามเห็นพรอม ซึ่งตน วามีวิญญาณ หรือตามเห็นพรอมซึง่ วิญญาณ วามีอยู
ในตน หรือตามเห็นพรอมซึง่ ตน วามีอยูในวิญญาณ, วิญญาณนั้น ยอม
แตกสลายแกเขา เขายอมถึงการพินาศ เพราะขอนั้นเปนเหตุ แล.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๖๘/๒๓๗.
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ทุกข์ คอื กระแสการปรุ งแต่ งทางจิต
(ไม่ มบี ุคคลผู้ทุกข์ )

กัสสปะ ! เมื่อบุคคลมีความสําคัญมั่นหมายมาแตตน วา “ผู้นั้นกระทํา
ผู้นั้นเสวย (ผล)” ดังนี้เสียแลว เขามีวาทะ (คือลัทธิยืนยันอยู) วา “ความทุกข์
เป็ นสิ่งที่บุคคลกระทําเอง” ดังนี้ : นั้นยอมแลนไปสู (คลองแหง) สัสสตะ (ทิฏฐิ
ที่ถือวาเที่ยง). กัสสปะ ! เมื่อบุคคลถูกเวทนากระทบใหมีความสําคัญมั่นหมาย
วา “ผู้อื่นกระทํา ผู้อื่นเสวย (ผล)” ดังนี้เสียแลว เขามีวาทะ (คือลัทธิยืนยันอยู)
วา “ความทุกข์ เป็ นสิ่งที่บุคคลอื่นกระทําให้ ” ดังนี้ : นั่นยอมแลนไปสู (คลอง
แหง) อุจเฉทะ (ทิฏฐิที่ถือวาขาดสูญ).
กัสสะปะ ! ตถาคต ยอม แสดงธรรมโดยสายกลาง ไม่ เข้ าไปหาส่ วน
สุ ดทั้งสองนั้น คือ ตถาคตยอมแสดงดังนี้วา “เพราะมีอวิชชาเปนปจจัย จึงมี
สังขารทั้งหลาย ; เพราะมีสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ; ....ฯลฯ....ฯลฯ
....ฯลฯ.... เพราะมี ช าติ เ ป น ป จ จั ย , ชรามรณะ โสกะปริ เ ทวะทุ ก ขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นครบถวน : ความเกิดขึน้ พร้ อมแห่ งกอง
ทุกข์ ท้งั สิ้นนี้ ย่ อมมีด้วยอาการอย่ างนี.้
เพราะความจางคลายดับไปโดยไมเหลือแหง อวิชชานั้นนั่นเที ยว, จึง
มีความดับแหงสังขาร; เพราะมีความดับแหงสังขาร จึงมีความดับแหงวิญญาณ ;
.... ฯลฯ.... ฯลฯ....ฯลฯ....เพราะมี ค วามดั บ แห ง ชาติ นั่ น แล , ชรามรณะ
โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงดับสิ้น : ความดับลงแห่ ง
กองทุกข์ ท้งั สิ้นนี้ ย่ อมมีด้วยอาการอย่ างนี.้ ” ดังนี้.
- นิทาน. สํ. ๑๖/๒๔/๕๐.
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(พุทธศาสนามิไดถือวาจิตเปนบุคคล
กระแสการปรุงแตงทางจิตเปนไปไดเองตาม
ธรรมชาติ ผลที่เกิดขึ้นเปนความทุกขจึงมิใชการกระทําของบุคคลใด ; ดังนั้น จึงมิใชการกระทํา
ของบุคคลผูรูสึกเปนทุกข หรือการกระทําของบุคคลอื่นใดที่ทําใหบุคคลอื่นเปนทุกข. นี้เปน
หลักสําคัญของพุทธศาสนาที่สอนเรื่องอนัตตา ไมมีสัตวบุคคลที่เปนผูกระทําหรือถูกกระทํา มีแต
กระแสแหงอิทัปปจจยตาซึ่งจิตรูสึกไดเทานั้น ; เปนเรื่องสําคัญที่สุดในพุทธศาสนา ที่จะตอง
ศึกษาใหเขาใจถึงที่สุด).

อุปวาณะ ! เรากลาววา ความทุกข์ เป็ นสิ่ งที่อาศั ยปั จจัยเกิดขึ้น
(ปฏิจจสมุปปนนธรรม). ทุกขนั้น อาศัยปจจัยอะไรเกิดขึ้นเลา ? อุปวาณะ !
ทุกข์ อาศัยปัจจัยคือผัสสะเกิดขึน้ . ....
ทุกขที่สมณพราหมณพวกหนึ่งบัญญัติวา ตนทําเอง
ผัสสะเกิดขึ้น.

ก็เปนทุกขที่อาศัย

ทุกขที่สมณพราหมณพวกหนึ่งบัญญัติวา ผู้อื่นทําให้ ก็เปนทุกขที่อาศัย
ผัสสะเกิดขึ้น.
ทุกขที่สมณพราหมณพวกหนึ่งบัญญัติวา
ก็เปนทุกขที่อาศัยผัสสะเกิดขึ้น.

ตนทําเองด้ วยผู้อื่นทําให้ ด้วย

ทุกขที่สมณพราหมณพวกหนึ่งบัญญัติวา ตนทําเองก็หามิได้ ผ้ อู ื่นทําให้ ก็
หามิได้ ก็เปนทุกขที่อาศัยผัสสะเกิดขึ้น.
- นิทาน. สํ. ๑๖/๔๙/๘๗.

(คําวา ผั ส สะ ในที่นี้ เป นส ว นหนึ่ง แหง ปฏิจ จสมุ ปบาท หรื อ กระแสแหง การปรุง แตง ในทางจิต , มิใ ชบุ ค คล ; ดัง นั้ นจึง กลาวว า ทุ ก ขนี้ไ ม มี ใ ครทําใหเกิ ดขึ้ น เป นเพี ยงกระแส
แหงการปรุงแตงทางจิต).
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ไม่ พ้นทุกข์ เพราะมัวเพลินในอายตนะ
ภิกษุ ท. ! ผูใด เพลิดเพลินอยูกับตา, เพลิดเพลินอยูกับหู, เพลิด
เพลินอยูกับจมูก, เพลิดเพลินอยูกับลิ้น, เพลิดเพลินอยูกับกาย, และเพลิด
เพลินอยูกับใจ ; ผูนั้น ชื่อวาเพลิดเพลินอยู ในสิ่งที่เปนทุกข. เรากลาววา
“ผูใดเพลิดเพลินอยู ในสิ่งที่เปนทุกข ผูนั้น ยอมไมหลุดพนไปไดจากทุกข”
ดังนี้.
ภิกษุ ท. ! ผูใด เพลิดเพลินอยูกับรูป, เพลิดเพลินอยูกับเสียง,
เพลิดเพลินอยูกับกลิ่น, เพลิดเพลินอยูกับรส, เพลิดเพลินอยูกับโผฏฐัพพะ,
เพลิดเพลินอยูกับธรรมารมณ ; ผูนั้น ชื่อวา เพลิดเพลินอยู ในสิ่งที่เปนทุกข.
เรากลาววา “ผูใด เพลิดเพลินอยู ในสิ่งที่เปนทุกข ผูนั้นยอมไมหลุดพนไปได
จากทุกข” ดังนี้แล.
- สฬา.สํ. ๑๘/๑๖/๑๙, ๒๐.

อายตนะหกเป็ นทุกขอริยสั จ
ภิกษุ ท. !

อริยสั จคือทุกข์ เปนอยางไรเลา ? ควรจะกลาววาไดแก

อายตนะภายในหก. อายตนะภายในหกเหลาไหนเลา ? หกคือ จักขุอายตนะ
โสตะอายตนะ ฆานะอายตนะ ชิวหาอายตนะ กายะอายตนะ มนะอายตนะ.
ภิกษุ ท. ! นี้เราเรียกวา อริยสัจคือ ทุกข.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๓๕/๑๖๘๕.

ภาค ๑ - ทุกขอริ ยสัจ
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กลุ่มอายตนะเป็ นของร้ อน
ภิกษุ ท. ! สิ่ งทั้งปวง เป็ นของร้ อน. ภิกษุ ท. ! ก็อะไรเลาชือ่ วาสิ่ง
ทั้งปวง ซึ่งเปนของรอน ?
ภิกษุ ท. ! ตา เปนของรอน, รู ป เปนของรอน, ความรู้ แจ้ งทางตา
เปนของรอน, สั มผัสทางตา เปนของรอน, เวทนาทีเ่ กิดขึน้ เพราะสั มผัส
ทางตาเป็ นปัจจัย เปนสุขก็ตาม ทุกขก็ตาม ไมใชสุข ไมใชทกุ ขก็ตาม ก็เปน
ของรอน.
ภิกษุ ท. ! รอนเพราะอะไรเลา ? เรากลาววา “รอนเพราะไฟคือราคะ.
รอนเพราะไฟคือโทสะ, รอนเพราะไฟคือโมหะ, รอนเพราะความเกิด
เพราะความแก เพราะความตาย เพราะความร่ําไรรําพัน เพราะความทุกขกาย
เพราะความทุกขใจ และเพราะความคับแคนใจ” ดังนี้.
ภิกษุ ท. ! หู เปนของรอน, เสี ยง เปนของรอน, ความรู้ แจ้ งทางหู
เปนของรอน, สั มผัสทางหู เปนของรอน, เวทนาทีเ่ กิดขึน้ เพราะสั มผัส
ทางหูเป็ นปัจจัย เปนสุขก็ตาม ทุกขก็ตาม ไมใชสขุ ไมใชทุกขก็ตาม ก็เปน
ของรอน. ...
ภิกษุ ท. ! จมูก เปนของรอน, กลิน
่ เปนของรอน, ความรู้ แจ้ งทางจมูก
เปนของรอน, สั มผัสทางจมูก เปนของรอน, เวทนาทีเ่ กิดขึน้ เพราะสั มผัส
ทางจมูกเป็ นปัจจัย เปนสุขก็ตาม ทุกขก็ตาม ไมใชสุขไมใชทกุ ขก็ตาม ก็เปน
ของรอน. ...

๒๖๖
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ภิกษุ ท. ! ลิน้ เปนของรอน, รส เปนของรอน, ความรู้ แจ้ งทางลิน้ เปน
ของรอน, สั มผัสทางลิน้ เปนของรอน, เวทนาที่เกิดขึน้ เพราะสั มผัสทางลิน้
เป็ นปัจจัย เปนสุขก็ตาม ทุกขก็ตาม ไมใชสุขไมใชทุกขก็ตาม ก็เปนของรอน. ...
ภิกษุ ท. ! กาย เปนของรอน, โผฏฐั พพะ เปนของรอน, ความรู้ แจ้ งทั้ง
ทางกาย เปนของรอน, สั มผัสทางกาย เปนของรอน, เวทนาทีเ่ กิดขึน้ เพราะ
สั มผัสทางกายเป็ นปัจจัย เปนสุขก็ตาม ทุกขก็ตาม ไมใชสุขไมใชทุกขก็ตาม
ก็เปนของรอน. ...
ภิกษุ ท. ! ใจ เปนของรอน, ธรรมารมณ์ เปนของรอน, ความรู้ แจ้ งทาง
ใจ เปนของรอน, สั มผัสทางใจ เปนของรอน, เวทนาทีเ่ กิดขึน้ เพราะสัมผัส
ทางใจเป็ นปัจจัย เปนสุขก็ตาม ทุกขก็ตาม ไมใชสขุ ไมใชทุกขก็ตาม ก็เปน
ของรอน.
ภิกษุ ท. ! รอนเพราะอะไรเลา ? เรากลาววา “รอนเพราะไฟ คือราคะ,
รอนเพราะไฟคือโทสะ, รอนเพราะไฟคือโมหะ, รอนเพราะความเกิด เพราะ
ความแก เพราะความตาย เพราะความโศก เพราะความร่ําไรรําพัน เพราะ
ความทุกขกาย เพราะความทุกขใจ และเพราะความคับแคนใจ” ดังนี้แล.
- สฬา. สํ. ๑๘/๒๓/๓๑.

กลุ่มอายตนะเป็ นของมืด
ภิกษุ ท. ! สิ่ง ทั้งปวง เปนของมืด.
สิ่งทั้งปวง ซึ่งเปนของมืด ?

ภิก ษุ ท. ! ก็อะไรเลา ชื่อวา
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ภิกษุ ท. ! ตา เปนของมืด, รู ป เปนของมืด ความรู้ แจ้ งทางตา เปนของ
มืด, สั มผัสทางตา เปนของมืด, เวทนาทีเ่ กิดขึน้ เพราะสั มผัสทางตาเป็ นปัจจัย
เปนสุขก็ตาม ทุกขก็ตาม ไมใชสขุ ไมใชทุกขก็ตาม ก็เปนของมืด.
ภิกษุ ท. ! มืดเพราะอะไรเลา ? เรากลาววา “มืดเพราะความเกิด
เพราะความแก เพราะความตาย เพราะความโศก เพราะความร่ําไรรําพัน
เพราะความทุกขกาย เพราะความทุกขใจ และเพราะความคับแคนใจ” ดังนี้.
(ในกรณีแหงหมวด หู จมูก ลิน้ กาย และใจ ก็ไดตรัสเหมือนกันกับในกรณีแหงตา).
- สฬา. สํ. ๑๘/๒๕/๓๒.

พิษลูกศรแห่ งความทุกข์ ของบุถุชน
ภิกษุ ท. ! ฐานะ ๕ ประการเหลานี้ อันสมณะ พราหมณ์ เทพ มาร
พรหม หรือใคร ๆ ในโลก ไม่ พงึ ได้ ตามปรารถนา มีอยู. หาประการเหลา
ไหนเลา ? หาประการคือ สมณะ พราหมณ เทพ มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก
ไมอาจไดตามปรารถนาวา “สิ่ งที่มีความแก่ เป็ นธรรมดา อย่ าแก่ เลย, สิ่ งทีม่ ี

ความเจ็บไข้ เป็ นธรรมดา อย่ าเจ็บไข้ เลย, สิ่ งทีม่ ีความตายเป็ นธรรมดา
อย่ าตายเลย, สิ่ งทีม่ ีความสิ้นไปเป็ นธรรมดา อย่ าสิ้นไปเลย, สิ่ งทีม่ ี
ความวินาศเป็ นธรรมดาอย่ าวินาศเลย” ดังนี้.
ภิกษุ ท. ! สิ่ ง ที่ มี ค วามแก เ ป น ธรรมดา ก็ ย อ มแก สํา หรั บ บุ ถุ ช นผู
มิไดสดับ. เมื่อสิ่งที่มคี วามแกเปนธรรมดาแกแลว เขาก็ ไม่ พจิ ารณาเห็นโดย
ประจักษ์ วา “ไมใชสงิ่ ที่มีความแกเปนธรรมดา จะแกสําหรับเราผูเดียวเทานั้น,

อริ ยสัจจากพระโอษฐ์

๒๖๘

โดยที่แทแลว สิ่งที่มีความแกเปนธรรมดา ยอมแกสําหรับสัตวทั้งหลายทัง้ ปวง
ที่มีการมา การไป การจุติ การอุบัต,ิ ก็เมื่อสิ่งทีม่ ีความแกเปนธรรมดาแกแลว
เราจะมามัวเศราโศก กระวนกระวาย ร่ําไรรําพัน ทุบอกร่ําไห ถึงความหลงใหล
แมอาหารก็ไมยอย กายก็เศราหมอง การงานก็หยุดชงัก พวกอมิตรก็ดีใจ
มิตรสหายก็เศราใจ” ดังนี้. บุถุชนนั้น เมื่อสิ่งที่มคี วามแกเปนธรรมดาแกแลว
ยอมเศราโศก กระวนกระวาย ร่ําไรรําพัน เปนผูทุบอกร่ําไห ยอมถึงความ
หลงใหล. ภิกษุ ท. ! เรากลาววา บุถุชนผู้มิได้ สดับนี้ ถูกลูกศรแห่ งความ

โศก อันมีพษิ เสี ยบแทงแล้ ว ทําตนเองให้ เดือดร้ อนอยู่.

(ในกรณี แ ห ง สิ่ ง ที่ มี ความเจ็ บ ไข้ เป น ธรรมดา มี ความตาย เป น ธรรมดา มี ความสิ้ น ไป เป น ธรรมดา
มี ความวินาศไป เปนธรรมดา ก็ไดตรัสไวดวยถอยคําอยางเดียวกันกับในกรณีแหงสิ่งที่มีความแกเปนธรรมดาขางบนนี้.
และพระองคยังไดตรัสไว ในลักษณะที่ตรงกันขามจากขอความนี้ สําหรับอริยสาวก ผูไดสดับ.)
- ปฺจก. อํ. ๒๒/๕๙/๔๘.

สุ ขทุกข์ เนื่องจากการมีอยู่แห่ งขันธ์
ภิกษุ ท. ! เมื่อรูป มีอยู, ความรูสึกที่เปนสุขหรือทุกขในใจ ยอม
เกิดขึ้น เพราะอาศัยรูป ;
ภิกษุ ท. ! เมื่อเวทนา มีอยู, ความรูสึกที่เปนสุขหรือทุกขในใจ ยอม
เกิดขึ้น เพราะอาศัยเวทนา ;
ภิกษุ ท. ! เมื่อสัญญา มีอยู, ความรูสึกที่เปนสุขหรือทุกขในใจ ยอม
เกิดขึ้น เพราะอาศัยสัญญา ;
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ภิกษุ ท. ! เมื่ อ สั ง ขารทั้ ง หลาย มี อ ยู , ความรู สึ ก ที่ เ ป น สุ ข หรื อ
ทุกขในใจ ยอมเกิดขึ้น เพราะอาศัยสังขารทั้งหลาย ;
ภิกษุ ท. ! เมื่อวิญญาณ มีอยู, ความรูสึกที่เปนสุข หรือทุกขในใจ
ยอมเกิดขึ้น เพราะอาศัยวิญญาณ แล.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๒๑/๓๔๖.

ประพฤติพรหมจรรย์ นี้ เพือ่ รอบรู้ ทุกข์
ภิกษุ ท. ! ถาพวกปริพาชกผูถือลัทธิศาสนาอื่น จะพึงถามพวกเธอ
อยางนี้วา “ผู้มีอายุ ! ท่ านประพฤติพรหมจรรย์ในพระสมณะโคดม เพื่อประโยชน์ อะไรเล่ า ?
ดังนี้. ภิกษุ ท. ! พวกเธอถูกถามอยางนี้แลว จะตองตอบแกพวกปริพาชก
เหลานั้นวา “ผูมีอายุ ! เราประพฤติพรหมจรรย์ ในพระผู้มีพระภาค

เพือ่ รอบรู้ ซึ่งทุกข์ ” ดังนี้.
ภิกษุ ท. ! ถาพวกปริพาชกเหลานั้น จะพึงถามตอไปวา “ผู้มีอายุ !
ก็ทุกข์ ซึ่งท่ านอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ ในพระสมณะโคดม เพื่อจะรอบรู้ นั้น เป็ นอย่ างไรเล่ า ?”

ดังนี้. ภิกษุ ท. ! พวกเธอถูกถามอยางนี้อีกแลว จะตองตอบแกพวก
ปริพาชกเหลานั้นตอไปวา “ผูมีอายุ ! ตา เปนทุกข. เราอยูประพฤติ
พรหมจรรยในพระผูม ีพระภาค ก็เพื่อรอบรูตา ซึ่งเปนทุกขนั้น. รู ป เปนทุกข.
เราอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค ก็เพื่อรอบรูรูป ซึง่ เปนทุกขนั้น.
ความรู้ แจ้ งทางตา เปนทุกข. เราอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมพี ระภาค
ก็เพื่อรอบรูค วามรูแจงทางตา ซึ่งเปนทุกขนั้น. สั มผัสทางตา เปนทุกข เรา
อยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค ก็เพื่อรอบรูสัมผัสทางตา ซึ่งเปน

อริ ยสัจจากพระโอษฐ์

๒๗๐

ทุกขนั้น, เวทนาทีเ่ กิดขึน้ เพราะสั มผัสทางตาเป็ นปัจจัย เปนสุขก็ตาม ทุกขก็
ตาม ไมใชสุขไมใชทุกขก็ตาม ก็เปนทุกข. เราอยูประพฤติพรหมจรรยใน
พระผูมพี ระภาค ก็เพื่อรอบรูเวทนาเชนนั้น ซึ่งเปนทุกขนั้น. (ในกรณีที่เกี่ยวกับอายตนะ
ภายใน ภายนอก วิญญาณ สัมผัส และ เวทนา อีก ๕ หมวดนั้น ก็ตรัสทํานองเดียวกับหมวดแรกนี้).
ผูมีอายุ !
เราอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคนี้ก็เพื่อรอบรูซึ่งทุกข” ดังนี้.
ภิกษุ ท. ! ถาพวกเธอถูกถามอยางนี้แลว จะตองตอบแกพวกปริพาชก
ผูถือลัทธิศาสนาอื่นเหลานั้น ดวยอาการอยางนี้แล.
- สฬา. สํ. ๑๘/๑๗๒/๒๓๘.

ทุกข์ ชนิดปลายแถว
(ทรงแสดงโดยภาษาคน)

ภิกษุ ท. !

ความยากจน เปนทุกขของคนผูบริโภคกามในโลก.

“อย่ างนั้น พระเจ้ าข้ า !”

ภิกษุ ท. ! คนจนเข็ญใจไรทรัพยสมบัติ ยอมกูหนี,้ การกู้หนี้ นั้น
เปนทุกขของคนบริโภคกามในโลก.
“อย่ างนั้น พระเจ้ าข้ า !”

ภิกษุ ท. !

คนจนเข็ญใจไรทรัพยสมบัติ กูหนี้แลว ตองใชดอกเบี้ย,
การต้ องใช้ ดอกเบีย้ นั้น เปนทุกขของคนบริโภคกามในโลก.

ภาค ๑ - ทุกขอริ ยสัจ

๒๗๑

“อย่ างนั้น พระเจ้ าข้ า !”

ภิกษุ ท. ! คนจนเข็ ญ ใจไร ท รั พ ย ส มบั ติ กู ห นี้ แ ล ว ต อ งใช ด อกเบี้ ย
ไมอาจใชดอกเบี้ยตามเวลา เจาหนี้ก็ทวง, การถูกทวงหนี้ นั้น เปนทุกขของ
คนบริโภคกามในโลก.
“อย่ างนั้น พระเจ้ าข้ า !”

ภิกษุ ท. ! คนจนเข็ญใจไรทรัพยสมบัติ ถูกทวงหนี้อยูไมอาจจะใชให
เจาหนี้ยอมติดตาม, การถูกติดตาม นั้น เปนทุกขของคนบริโภคกามในโลก.
“อย่ างนั้น พระเจ้ าข้ า !”

ภิกษุ ท. ! คนจนเข็ญใจไรทรัพยสมบัติ ถูกติดตามอยูไมอาจจะใชให เจา
หนี้ยอมจับกุม, การถูกจับกุม นั้น เปนทุกขของคนบริโภคกามในโลก.
“อย่ างนั้น พระเจ้ าข้ า !”

ความยากจน ก็ดี การกู้หนี้ ก็ดี การต้ องใช้ ดอกเบีย้ ก็ดี
การถูกทวงหนี้ ก็ดี การถูกติดตาม ก็ดี การถูกจับกุม ก็ดี, ทั้งหมดนี้ เป็ น
ทุกข์ ของคนบริโภคกามในโลก.
ภิกษุ ท. !

(ทรงแสดงโดยภาษาธรรม)

ภิกษุ ท. ! ฉันใดก็ฉันนั้น : ความไมมีศรัทธา – หิริ - โอตตัปปะ วิริยะ - ปญญา, ในกุศลธรรม มีอยูแกผูใด ; เรากลาวบุคคลผูนั้นวา เปน

คนจนเข็ญใจไร้ ทรัพย์ สมบัติ ในอริยวินัย.

๒๗๒

อริ ยสัจจากพระโอษฐ์

ภิกษุ ท. !
คนจนชนิดนั้น เมื่อไมมีศรัทธา – หิริ - โอตตัปปะ วิริยะ - ปญญา, ในกุศลธรรม เขายอมประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต, เรากลาว การประพฤติทุจริต ของเขานี้ วาเปน การกู้หนี.้
เพื่อจะปกปดกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริตของเขา เขาตั้งความ
ปรารถนาลามก ปรารถนาไมใหใครรูจักเขา ดําริไมใหใครรูจกั เขา พูดจาเพื่อ
ไมใหใครรูจ ักเขา ขวนขวายทุกอยางเพื่อไมใหใครรูจักเขา, เรากลาวการ
ปกปิ ดความทุจริตอย่ างนีข้ องเขานี้ วาเปน ดอกเบีย้ ทีเ่ ขาต้ องใช้ .
เพื่อนสพรหมจารีผูมีศีลเปนที่รัก พากั นกลาวปรารภเขาอยางนี้วา
“ทานผูมีอายุนี้ ทําอะไร ๆ (นาเกลียดนาชัง) อยางนี้ มีปกติประพฤติกระทํา
อะไร ๆ (นาเกลียดนาชัง) อยางนี”้ , เรากลาว การถูกกล่ าวอย่ างนี้ นี้ วาเปน

การถูกทวงหนี.้
เขาจะไปอยูปาก็ตาม อยูโคนไมก็ตาม อยูเรือนวางก็ตาม อกุศลวิตก
อันลามกประกอบอยูดวยความรอนใจ ยอม เกิดขึน้ กลุ้มรุ มจิตใจเขา, เรากลาว
อาการอยางนี้ นี้ วาเปน การถูกติดตามเพือ่ ทวงหนี.้
คนจนชนิดนี้ ครัน้ ประพฤติกาย – วจี - มโนทุจริตแลว
ภิกษุ ท. !
ภายหลังแตการตายเพราะการแตกทําลายแหงกาย ยอม ถูกจองจําอยู่ในนรก บาง
ใน กําเนิดเดรัจฉาน บาง.

ภาค ๑ - ทุกขอริ ยสัจ

๒๗๓

ภิกษุ ท. ! เราไมมองเห็นการจองจําอื่นแมอยางเดียว ที่ทารุณอยางนี้
เจ็บปวดอยางนี้ เปนอันตรายอยางนี้ ตอการบรรลุโยคักเขมธรรมอันไมมธี รรม
อื่นยิ่งกวา เหมือนการถูกจองจําในนรก หรือในกําเนิดเดรัจฉาน อยางนี้.
(เรื่องควรดูประกอบใน อริย.โอ.ปลาย. หนา ๑๐๗๙, ๑๐๘๗)

(คาถาผนวกท้ ายพระสู ตร)
ความยากจน และการกู้หนี้ ท่ านกล่ าวว่ าเป็ นความทุกข์ ใน
โลก. คนจนกู้หนี้มาเลี้ยงชี วิต ย่ อมเดือดร้ อน เพราะเจ้ าหนี้ติดตาม
บ้ าง เพราะถู กจับกุมบ้ าง. การถู กจับกุมนั้น เป็ นความทุกข์ ของคน
บูชาการได้ กาม.
ถึงแม้ ในอริยวินัยนีก้ เ็ หมือนกัน : ผู้ใด ไม่ มศี รัทธา ไม่ มี
หิริ ไม่ มโี อตตัปปะ สั่ งสมแต่ บาปกรรม กระทํากายทุจริต - วจีทุจริต มโนทุจริต ปกปิ ดอยู่ด้วยการกระทําทางกาย ทางวาจา ทางจิต เพือ่
ไม่ ให้ ผ้ ูใดรู้ จักเขา, ผู้น้ัน พอกพูนบาปกรรมอยู่เนืองนิตย์ ในที่น้ัน ๆ.
คนชั่วทําบาปกรรม รู้ สึกแต่ กรรมชั่วของตน เสมือนคนยากจน
กู้หนีม้ าบริโภคอยู่ ย่ อมเดือดร้ อน.
ความตริตรึกทีเ่ กิดจากวิปฏิสาร อันเป็ นเครื่องทรมานใจ ย่ อม
ติดตามเขา ทั้งในบ้ านและในป่ า.
คนชั่วทําบาปกรรม รู้ สึกแต่ กรรมชั่วของตน ไปสู่ กาํ เนิด
เดรัจฉานบางอย่ าง หรือว่ าถูกจองจําอยู่ในนรก. การถูกจองจํานั้น
เป็ นทุกข์ ชนิดทีธ่ ีรชนไม่ เคยประสบเลย. ...
- ฉกฺก. อํ. ๒๒/๓๙๒/๓๑๖.

อริ ยสัจจากพระโอษฐ์

๒๗๔

ทุกขอริยสั จเป็ นสิ่ งทีค่ วรรอบรู้
ภิกษุ ท. ! อริยสัจมีสี่อยางเหลานี้. สี่อยางเหลาไหนเลา ? สี่อยาง
คือ :- ทุกขอริยสัจ ทุกขสมุทยอริยสัจ ทุกขนิโรธอริยสัจ และทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ. ภิกษุ ท. ! เหลานี้แล คือ อริยสัจสี่อยาง.
ภิกษุ ท. ! ในบรรดาอริ ย สั จ สี่ อ ย า งเหล า นี้ , อริ ย สั จ ที่ ใ ครๆควร
รอบรู มีอยู. .... ภิกษุ ท. ! อริ ยสั จที่ใคร ๆ ควรรอบรู้ เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! อริยสัจที่ใคร ๆ ควรรอบรูนั้น ไดแก อริยสั จคือ ทุกข์ . ....
เพราะฉะนั้น ในกรณีนี้ พวกเธอทั้งหลาย พึงทําความ
เพียรเพือ่ ให้ รู้ ตามทีเ่ ป็ นจริง วา ‘ทุกข เปนเชนนี้ ๆ.....’ ดังนี้เถิด.
ภิกษุ ท. !

- มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๔๖/๑๗๐๙.

นิทเทส ๓
ว่ าด้ วยหลักเบ็ดเตล็ดเกีย่ วกับความทุกข์
จบ

ภาค ๑
ว่ าด้ วยทุกขอริยสั จ ความจริงอันประเสริฐคือทุกข์

จบ

คําชี้ชวนวิงวอน
____________

ภิกษุ ท. ! โยคกรรม อันเธอพึงกระทํา เพือ่ ให้ รู้ว่า
“นีท
้ ุกข์ นีเ้ หตุให้ เกิดทุกข์ นีค้ วามดับสนิทแห่ งทุกข์
นีท้ างให้ ถงึ ความดับสนิทแห่ งทุกข์ .”
เทสิตํ โว มยา นิพฺพานํ เทสิโต นิพฺพานคามิมคฺโค

นิพพาน เราได้ แสดงแล้ ว,
ทางให้ ถงึ นิพพาน เราก็ได้ แสดงแล้ ว แก่ เธอทั้งหลาย.
กิจใด ที่ศาสดาผู้เอ็นดู แสวงหาประโยชน์ เกือ้ กูล
อาศัยความเอ็นดูแล้ ว จะพึงทําแก่ สาวกทั้งหลาย,
กิจนั้น เราได้ ทําแล้ วแก่พวกเธอ.
นั่น โคนไม้ ; นั่น เรือนว่ าง.
พวกเธอจงเพียรเผากิเลส, อย่ าได้ ประมาท,
อย่ าเป็ นผู้ทตี่ ้ องร้ อนใจ ในภายหลังเลย.
อยํ โว อมฺหากํ อนุสาสนี

นี่แหละ วาจาเครื่องพรํ่าสอนของเรา แก่ เธอทั้งหลาย.
(มหาวาร.สํ. - สฬา.สํ.)

๒๗๕

๒๗๖

อริ ยสัจจากพระโอษฐ์

ภาค ๒
วาดวย

สมุทยอริยสั จ
ความจริงอันประเสริฐ คือเหตุให้ เกิดทุกข์

๒๗๗

ภาค ๒

มีเรื่อง :-

นิทเทส ๔ วาดวยลักษณะแหงตัณหา
นิทเทส ๕ วาดวยที่เกิดและการเกิดแหงตัณหา
นิทเทส ๖ วาดวยอาการที่ตัณหาทําใหเกิดทุกข
นิทเทส ๗ วาดวยทิฎฐิทเี่ กี่ยวกับตัณหา
นิทเทส ๘ วาดวยกิเลสทั้งหลายในฐานะสมุทัย

๒๗๘

๔๑
๕
๓๑
๘
๑๕

เรือ่ ง
เรือ่ ง
เรื่อง
เรือ่ ง
เรือ่ ง

อริยสั จจากพระโอษฐ์
ภาค ๒
วาดวย
สมุทยอริยสั จ
ความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้ เกิดทุกข์
(มี ๓ นิทเทส)
__________

อุทเทสแห่ งสมุทยอริยสั จ
ภิกษุ ท. !
ความจริงอันประเสริฐคือเหตุใหเกิดทุกข เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ตัณหานี้ใด ที่ทําใหมีการเกิดอีก อันประกอบดวยความกําหนัด
เพราะอํานาจแหงความเพลิน ซึ่งมีปกติทําใหเพลิดเพลินในอารมณนั้นๆ,
ไดแก ตัณหาในกาม ตัณหาในความมีความเป็ น ตัณหาในความไม่ มี
ไม่ เป็ น ; นี้เรียกวา ความจริงอันประเสริฐคือเหตุใหเกิดทุกข.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๓๔/๑๖๘๐.

๒๗๙

๒๘๐

อริยสัจจากพระโอษฐ

นิทเทสแห่ งสมุทยอริยสั จ
____________

นิทเทส ๔ ว่ าด้ วยลักษณะแห่ งตัณหา
(มี ๔๑ เรื่อง)

ลักษณาการแห่ งตัณหา
ภิกษุ ท. ! ตัณหานี้ใด ทําใหมีการเกิดอีก ประกอบดวยความกําหนัด
เพราะอํานาจแหงความเพลิน มีปกติทําใหเพลิดเพลินในอารมณนนั้ ๆ.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๒/๕๑; และ ๑๙/๕๒๙/๑๖๖๕.

ตัณหา ย่ อมปกคลุมบุคคล ผู้ประพฤติตนเป็ นคนมัวเมา
เหมือนเครือเถามาลุวา (ใบดกขึน้ ปกคลุมต้ นไม้ อยู่) ฉะนั้น. เขา
ผู้ถูกตัณหาปกคลุมแล้ ว ย่ อมเร่ ร่อนไปสู่ ภพน้ อยภพใหญ่ เหมือน
วานรต้ องการผลไม้ เร่ ร่อนไปในป่ า ฉะนั้น.
ตัณหา ซึ่งเป็ นของลามก ส่ ายซ่ านไปได้ ทั่วโลกนี้ ครอบงํา
ผู้ใดเข้ าแล้ว, ความโศกทั้งหลาย ย่ อมลุกลามแก่ บุคคลผู้น้ัน
เหมือนหญ้ าวีรณะ๑ ซึ่งงอกงาม แผ่ กว้ างออกไปโดยเร็ว ฉะนั้น.
ต้ นไม้ แม้ ถูกตัดแล้ ว แต่ เมื่อรากยังมั่นคง ไม่ มีอนั ตราย
ย่ อมงอกงามขึน้ มาได้ อกี ฉันใด ; ความทุกข์ นีก้ ฉ็ ันนั้น, เมื่อ
ตัณหานุสัย (ซึ่งเป็ นรากเง่ าของมัน) ยังไม่ ถูกถอนขึน้ แล้ ว, มัน
ย่ อมเกิดขึน้ รํ่าไป.
๑. วีรณะ เปนชื่อซึ่งหมายถึงหญาที่ขึ้นรกแผกวางโดยเร็วชนิดหนึ่ง ยังไมทราบชื่อในภาษาไทย.

ภาค ๒ - สมุทยอริยสัจ

๒๘๑

ตัณหา ซึ่งมีกระแสสามสิ บหกสาย มีกาํ ลังกล้ าแข็ง
ไหลไปตามใจชอบ ของบุคคลใด มีอยู่, ความดําริซึ่งอาศัยราคะ
มีกระแสอันใหญ่ หลวง ย่ อมพัดพาไป ซึ่งบุคคลนั้น อันมีทฏิ ฐิ
ผิดเป็ นธรรมดา.
กระแส (แห่ งตัณหา) ย่ อมหลัง่ ไหลไปในอารมณ์ ท้งั ปวง.
เถาวัลย์ (คือตัณหา) แตกขึน้ แล้ ว ตั้งอยู่. ท่ านทั้งหลาย เห็น
เถาวัลย์ น้ันเกิดขึน้ แล้ ว จงตัดรากมันเสี ย ด้ วยปัญญา.
โสมนัส ซึ่งซาบซ่ านและมีเยือ่ ใย มีอยู่แก่ สัตว์ , สั ตว์
เหล่านั้น จึงแสวงสุ ข เพราะอาศัยความยินดี, สั ตว์ เหล่านั้น
แหละเป็ นผู้เข้ าถึงชาติและชรา.
หมู่สัตว์ เผชิญหน้ าด้ วยตัณหา (เครื่องให้ เกิดความสะดุ้ง)
ย่ อมกระสั บกระส่ าย เหมือนกระต่ ายทีต่ ิดบ่ วง เผชิญหน้ านาย
พราน กระสั บกระส่ ายอยู่ ฉะนั้น. สั ตว์ ผู้ข้องแล้ วด้ วยสั ญโญชน์
ก็เข้ าถึงความทุกข์ อยู่รํ่าไป ตลอดกาลนาน แล.
- ธ. ขุ. ๒๕/๖๐/๓๔.

สั กกายสมุทยั ไวพจน์ แห่ งตัณหา
ภิกษุ ท. ! สั กกายสมุทัย เปนอยางไรเลา ? ตัณหานี้ใด อันเปนเครื่อง
ทําใหมีการเกิดอีก ประกอบอยูดวยความกําหนัดดวยอํานาจความเพลิน ทําใหเพลิน
อยางยิ่งในอารมณนั้นๆ ; ไดแก กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา. ภิกษุ ท. !
นี้เรากลาววา สักกายสมุทัย.
- ขนฺธ. สํ ๑๗/๑๙๔/๒๘๖.

(ในสูตรอื่น แทนที่จะตรัสวา สักกายสมุทัย แตตรัสเรียกวา สักกายสมุทัยยันตะ ก็มี.
- ๑๗/๑๙๒/๒๗๖).

อริยสัจจากพระโอษฐ

๒๘๒

เจ้ าเหนือหัวของสั ตว์ โลก
“โลก

ถูกอะไรชักนําไป ? โลก ถูกอะไรฉุดดึงไปรอบ ๆ ?

สัตว์ โลกทั้งหมด ตกอยู่ในอํานาจของสิ่ ง ๆเดียวกันนั้น คืออะไร ?”

โลก ถูกตัณหาชักนําไป, โลก ถูกตัณหาฉุดดึงไปรอบๆ.
สั ตว์ โลกทั้งหมด ตกอยู่ในอํานาจของสิ่ งๆ เดียว สิ่ งนั้น
คือ ตัณหา.
- สคา. สํ. ๑๕/๕๔/๑๘๒-๑๘๓.

สั ญโญชน์ อย่ างเอก
ภิกษุ ท. ! เราไมมองเห็นสัญโญชนอื่น แมแตอยางเดียว ซึ่งเมื่อสัตว
ทั้งหลาย ประกอบแลว ยอมแลนไป ยอมทองเที่ยวไป ในวัฏฏสงสารตลอดกาลนาน
อยางนี้ เหมือนอยาง ตัณหาสั ญโญชน์ นี้. ภิกษุ ท. ! เพราะวาสัตวทั้งหลายที่
ประกอบดวยตัณหาสัญโญชนแลว ยอมแลนไป ยอมทองเที่ยวไปในวัฏฏสงสาร
ตลอดกาลนาน โดยแทจริง แล.
- อติวุ. ขุ. ๒๕/๒๓๖/๑๙๓.

เครื่องจูงไปสู่ ความเป็ นภพ
พระองค์ ตรั สอยู่ว่า ‘เครื่ องนําไปสู่ภพ๑ เครื่ องนําไปสู่ ภพ’ ดังนี,้
ก็เครื่ องนําไปสู่ภพ เป็ นอย่ างไร ? พระเจ้ าข้ า ! และความดับไม่ เหลือของเครื่ องนําไปสู่ภพนั้น
เป็ นอย่ างไรเล่ า พระเจ้ าข้ า ?”
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ !

๑. อรรถกถาแกคํา วา ‘ภวเนตฺติ’ ซึ่งใน ที่นี้แปลวา ‘เครื่องนําไปสูภพ’ วา ‘ภวรชฺขุ’ ซึ่งหมายถึง เชือก หรือบวง
ที่จะจูงสัตวไปสูภพ.

ภาค ๒ - สมุทยอริยสัจ

๒๘๓

ฉันทะ (ความพอใจ) ก็ดี ราคะ (ความกําหนัด) ก็ดี นันทิ (ความเพลิน)
ราธะ !
ก็ดี ตัณหาก็ดี และอุปายะ (กิเลสเปนเหตุเขาไปสูภพ) และอุปาทานอันเปน
เครื่องตั้งทับ เครื่องเขาไปอาศัย และเครื่องนอนเนื่องแหงจิตก็ดี ใด ๆ ในรูป
้ ี่เรา
ในเวทนา ในสัญญา ในสังขารทัง้ หลาย และในวิญญาณ ; กิเลสเหล่ านีน
เรียกว่ า ‘เครื่องนําไปสู่ ภพ.’ ความดับไมเหลือของเครื่องนําไปสูภพมีได เพราะ
ความดับไมเหลือของกิเลสมีฉันทราคะเปนตนเหลานั้นเอง.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๓๓/๓๖๘.

พืชของภพ
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ !

พระผู้มีพระภาคเจ้ ากล่ าวอยู่ว่า ‘ภพ – ภพ’ ดังนี.้ ภพ ย่ อมมีได้

ด้ วยเหตุเพียงเท่ าไรเล่ า ? พระเจ้ าข้ า !”

อานนท ! ถากรรม มีกามธาตุเปนวิบาก จักไมไดมีแลวไซร. กามภพ
จะพึงปรากฏไดแลหรือ ?
“หามิได้ พระเจ้ าข้ า !”

อานนท ! ดวยเหตุนี้แหละ กรรมจึงเปนเนื้อนา, วิญญาณเปนเมล็ดพืช,
ตัณหาเปนยาง (สําหรับหลอเลี้ยงเชื้องอก) ของพืช. วิญญาณของสัตวทั้งหลาย
มีอวิชชาเปนเครื่องกั้น มีตัณหาเปนเครื่องผูกพัน ตั้งอยูแลวดวยธาตุชั้นทราม
(กามธาตุ), การบังเกิดขึ้นในภพใหมตอ ไป ยอมมีได ดวยอาการอยางนี้.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๒๘๔

อานนท ! ถากรรม มีรูปธาตุเปนวิบาก จักไมไดมีแลวไซร, รู ปภพ
จะพึงปรากฏไดแลหรือ ?
“หามิได้ พระเจ้ าข้ า !”

อานนท ! ด ว ยเหตุ นี้ แ หละ กรรมจึ ง เป น เนื้ อ นา , วิ ญ ญาณเป น
เมล็ดพืช, ตัณหาเปนยาง (สําหรับหลอเลี้ยงเชื้องอก) ของพืช.
วิญญาณ
ของสัตวทั้งหลาย มีอวิชชาเปนเครื่องกั้น มีตัณหาเปนเครื่องผูกพัน ตั้งอยูแลว
ดวยธาตุช้ันกลาง (รูปธาตุ). การบังเกิดขึ้นในภพใหมตอไป ยอมมีได ดวย
อาการอยางนี้.

อานนท ! ถากรรม มีอรูปธาตุเปนวิบาก จักไมไดมีแลวไซร, อรู ปภพ
จะพึงปรากฏไดแลหรือ ?
“หามิได้ พระเจ้ าข้ า !”

อานนท ! ด ว ยเหตุ นี้ แ หละ กรรมจึ ง เป น เนื้ อ หา , วิ ญ ญาณเป น
เมล็ดพืช, ตัณหาเปนยาง (สําหรับหลอเลี้ยงเชื้องอก) ของพืช. วิญญาณ
ของสัตวทงั้ หลาย มีอวิชชาเปนเครื่องกั้น มีตัณหาเปนเครื่องผูกพัน ตั้งอยูแลว
ดวยธาตุชั้นประณีต(อรูปธาตุ), การบังเกิดขึ้นในภพใหมตอไป ยอมมีได
ดวยอาการอยางนี้.
อานนท  !
- ติก. อํ. ๒๐/๒๘๗/๕๑๖.

ภพ ยอมมีได ดวยอาการอยางนี้แล.

ภาค ๒ - สมุทยอริยสัจ

๒๘๕

เหตุให้ มกี ารเกิด
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ !

พระผู้มีพระภาคเจ้ ากล่ าวอยู่ว่า

‘ภพ

– ภพ’

ดังนี.้

ภพ

ย่ อมมีได้ ด้ วยเหตุเพียงเท่ าไรเล่ า ? พระเจ้ าข้ า”

อานนท ! ถากรรม มีกามธาตุเปนวิบาก จักไมไดมีแลวไซร, กามภพ
จะพึงปรากฏไดแลหรือ ?
“หามิได้ พระเจ้ าข้ า !”

อานนท ! ดวยเหตุนี้แหละ กรรมจึงเปนเนื้อนา, วิญญาณ เปนเมล็ดพืช,
ตัณหาเปนยาง (สําหรับหลอเลี้ยงเชื้องอก) ของพืช. ความเจตนาก็ดี ความ
ปรารถนาก็ดี ของสัตวทั้งหลาย ที่มอี วิชชาเปนเครือ่ งกัน้ มีตณ
ั หาเปนเครือ่ งผูกพัน
ตั้งอยูแลว ดวยธาตุชนั้ ทราม, การบังเกิดขึ้นในภพใหมตอไป ยอมมีได ดวย
อาการอยางนี้.
อานนท ! ถากรรม มีรูปธาตุเปนวิบาก จักไมไดมแี ลวไซร, รู ปภพ
จะพึงปรากฏไดแลหรือ ?
“หามิได้ พระเจ้ าข้ า !”

อานนท ! ดวยเหตุนี้แหละ กรรมจึงเปนเนื้อนา, วิญญาณเปนเมล็ดพืช,
ตัณหาเปนยาง (สําหรับหลอเลี้ยงเชื้องอก) ของพืช.
ความเจตนาก็ดี ความ
ปรารถนาก็ดี ของสัตวทั้งหลาย ที่มอี วิชชาเปนเครือ่ งกัน้ มีตณ
ั หาเปนเครือ่ งผูกพัน
ตั้งอยูแลว ดวยธาตุชั้นกลาง, การบังเกิดขึ้นในภพใหมตอไป ยอมมีได ดวย
อาการอยางนี้.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๒๘๖

อานนท ! ถากรรม มีอรูปธาตุเปนวิบาก จักไมไดมแี ลวไซร. อรู ปภพ
จะพึงปรากฏไดแลหรือ ?
“หามิได้ พระเจ้ าข้ า !”

อานนท ! ดวยเหตุนี้แหละ กรรมจึงเปนเนื้อนา, วิญญาณเปนเมล็ดพืช,
ตัณหาเปนยาง (สําหรับหลอเลี้ยงเชื้องอก) ของพืช. ความเจตนาก็ดี ความ
ปรารถนาก็ดี ของสัตวทั้งหลาย ที่มีอวิชชาเปนเครื่องกั้น มีตัณหาเปนเครื่องผูกพัน
ตั้ง อยูแลว ดวยธาตุชั้นประณีต. การบังเกิดขึ้นในภพใหมตอ ไป ยอมมีไ ด
ดวยอาการอยางนี้.
อานนท !

ภพ ยอมมีได ดวยอาการอยางนี้แล.

- ติก. อํ. ๒๐/๒๘๘/๕๑๗.

ทีเ่ กิดแห่ งอุปธิ
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เมื่อพิจารณาสืบตอไป ยอมพิจารณา
ลึกลงไปอีกวา “อุปธินี้เลา มีอะไรเปนเหตุใหเกิด ? มีอะไรเปนเครื่องกอใหเกิด ?
มีอะไรเปนเครื่องกําเนิด ? และมีอะไรเปนแดนเกิด ? เมื่ออะไรมีอยู อุปธิก็มอี ยู ?
เมื่ออะไรไมมี อุปธิก็ไมมี ?” ดังนี้.
ภิกษุนั้น เมือ่ พิจารณาอยู ยอมรูไ ดชัดอยางนี้วา “อุปธิมีตณ
ั หา
เป็ นเหตุให้ เกิด, มีตัณหาเปนเครื่องกอใหเกิด, มีตัณหาเปนเครื่องกําเนิด, และ
มีตัณหาเปนแดนเกิด ; เมื่อตัณหามีอยู อุปธิก็มีอยู, เมื่อตัณหาไมมี อุปธิกไ็ มม,ี
ดังนี้แล.
ภิกษุ ท. !

- นิทาน. สํ. ๑๖/๑๓๑/๒๕๗.

ภาค ๒ - สมุทยอริยสัจ

๒๘๗

ทีเ่ กิดแห่ งอุปาทาน
ภิกษุ ท. ! อุปาทานสี่อยางเหลานี้ มีอะไรเปนเหตุใหเกิด ? มีอะไรเปน
เครื่องกอใหเกิด ? มีอะไรเปนเครื่องกําเนิด ? และมีอะไรเปนแดนเกิดเลา ?
ภิกษุ ท. ! อุปาทานสี่ เหลานี้ มีตณ
ั หาเป็ นเหตุให้ เกิด, มีตัณหาเปน
ั หาเปนเครื่องกําเนิด, และมีตัณหาเปนแดนเกิด.
เครื่องกอใหเกิด, มีตณ
ภิกษุ ท. ! ก็ตัณหานี้เลา มีอะไรเปนเหตุใหเกิด? มีอะไรเปนเครื่อง
กอใหเกิด ? มีอะไรเปนเครื่องกําเนิด ? และมีอะไรเปนแดนเกิด ?
ภิกษุ ท. ! ตัณหานี้ มีเวทนาเปนเหตุใ หเกิด , มีเวทนาเปนเครื่ อง
กอใหเกิด, มีเวทนาเปนเครื่องกําเนิด, และมีเวทนาเปนแดนเกิด แล.
- มู. ม. ๑๒/๑๓๔/๑๕๘.
[ขอสังเกตุ : โดยปกติคําวา อุปธิ จะถูกใหความหมายกันไปหลายแบบ แตเมื่อพิจารณา ๑) คําตรัสถึงสาเหตุการเกิดของ
อุปธิ และอุปาทานแลว ตางก็มีเหตุเกิดมาจากสิ่ งเดียวกัน คือ ตัณหา จึงควรแปลทั้ง อุปธิและอุปาทานใหมีความหมายทํานอง
เดียวกัน ๒) ดูหนา ๓๖๘ ประกอบเพราะเปนตัวอยางของอุปธิที่กินความหมายกวางกอนอวิชาซึ่งควรหมายถึงความพอใจใน
สมมุติทั้งระบบหรือสังขตธรรม.]

ทีเ่ กิดแห่ งอาหาร
ภิกษุ ท. ! อาหารสี่อยางเหลานี้ มีอยู เพื่อความตัง้ อยูไดของสัตว
ผูเกิดแลวบาง เพื่ออนุเคราะหสัตว์ ผ้ ูกาํ ลังแสวงหาทีเ่ กิด (สั มภเวสี ) บาง. อาหาร
สี่อยางอะไรเลา ? สี่อยางคือ อาหารที่หนึ่ง คือ อาหารคําขาว หยาบก็ตาม
ละเอียดก็ตาม, อาหารที่สอง คือ ผัสสะ, อาหารที่สาม คือมโนสัญเจตนา
(มโนกรรม), อาหารที่สี่ คือ วิญญาณ ; ภิกษุ ท. ! อาหารสี่อยางเหลานี้
*

* ดูหนา ๓๕๒ ยอหนา ๒ คือ คําตอบที่ใชเทียบเคียงความหมายของสัมภเวสีสัตวโดยหลักพุทธวัจน
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แล มีอยู เพื่อความตัง้ อยูไดของสัตวผูเกิดแลวบาง เพื่ออนุเคราะหสัตวผูกําลัง
แสวงหาที่เกิดบาง.
ภิกษุ ท. ! ก็อาหารสี่อยางเหลานี้ มีอะไรเปนเหตุใหเกิด (นิทาน) ?
มีอะไรเปนเครื่องกอใหเกิด (สมุทัย) ? มีอะไรเปนเครื่องกําเนิด (ชาติกะ) ?
และมีอะไรเปนแดนเกิด (ปภพ) ? ภิกษุ ท. ! อาหารสี่ อย่ างเหลานี้ มีตณ
ั หา
เป็ นเหตุให้ เกิด, มีตัณหาเปนเครื่องกอใหเกิด, มีตณั หาเปนเครื่องกําเนิด, และ
มีตัณหาเปนแดนเกิด แล.
- นิทาน. สํ. ๑๖/๑๔/๒๘-๒๙.

ตัณหาโดยวิภาคแห่ งอารมณ์ หกอย่ าง
ภิกษุ ท. !

ตัณหา เปนอยางไรเลา ?

ภิกษุ ท. ! หมูแหงตัณหาหกอยางเหลานี้ คือ ตัณหาในรูป, ตัณหาใน
เสียง, ตัณหาในกลิ่น, ตัณหาในรส, ตัณหาในโผฏฐัพพะ, และตัณหาในธรรมารมณ.
ภิกษุ ท. !

นี้ เรียกวา ตัณหา.

- นิทาน. สํ. ๑๖/๓/๑๐.

ภพโดยวิภาค สามอย่ าง
ภิกษุ ท. !

ภพ เปนอยางไรเลา ?

ภิกษุ ท. !

ภพ มีสามอยางเหลานี้ คือ:-
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๑. กามภพ ภพมีกาม ;
๒. รูปภพ ภพมีรูป ;
๓. อรูปภพ ภพไมมีรูป.
ภิกษุ ท. !

นี้ เรียกวา ภพ.

- นิทาน. สํ. ๑๖/๓/๘.

ตัณหาโดยวิภาค สามอย่ าง
ภิกษุ ท. !
สามอยางคือ :-

ตัณหามีสามอย่ างเหลานี้, สามอยางเหลาไหนเลา ?
๑. กามตัณหา
๒. ภวตัณหา
๓. วิภวตัณหา

ภิกษุ ท. !

ตัณหาในกาม ;
ตัณหาในความมีความเปน ;
ตัณหาในความไมมีไมเปน.

เหลานี้แล คือ ตัณหาสามอยาง.๑

-มหาวาร. สํ. ๑๙/๘๖/๓๒๙.
๑. ตัณหาสามคื อ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา.
กามตัณหา เปนอยางไร ? คือ ราคะ สาราคะ ฯลฯ สาราคะแหงจิตที่ประกอบดวยกามธาตุ :
นี้ เรียกวา กามตัณหา.
ภวตัณหา เปนอยางไร ? คือ ราคะ สาราคะ ฯลฯ สาราคะแหงจิตที่ประกอบดวย ภวทิฏฐิ :
นี้ เรียกวา ภวตัณหา.
วิภวตัณหา เปนอยางไร ? คือ ราคะ สาราคะ ฯลฯ สาราคะแหงจิตที่ประกอบดวย อุจเฉททิฏฐิ :
นี้ เรียกวา วิภวตัณหา.
- นัย วิภงฺค. อภิธมฺ ๓๕/๔๙๕/๙๓๓-๔.

๒๘๙

๒๙๐
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ลักษณะแห่ งกามตัณหา
กามโยคะ (การประกอบอยู่ด้วยกาม) เป็ นอย่ างไรเล่ า ?

ภิกษุ ท. !
ภิกษุ ท. ! บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมไมรแู จงชัด ตามที่เปนจริง ซึ่งความกอขึ้น
แหงกามทัง้ หลาย ซึ่งความดับไปแหงกามทั้งหลาย ซึ่งรสอรอยแหงกามทัง้ หลาย
ซึ่งโทษแหงกามทั้งหลาย และซึ่งอุบายเครื่องออกพนไปไดจากกามทั้งหลาย.
ภิกษุ ท. ! เมื่อเขาไมรูอยูอยางนั้น, ความกําหนัดในกาม ความเพลินในกาม
ความเสน่ หาในกาม ความสยบในกาม ความหิวกระหายในกาม ความเร่ าร้ อน
เพราะกาม ความเมาหมกในกาม และกามตัณหา ในกามทั้งหลายย่ อมนอนเนื่อง
อยู่ในบุคคลนั้น. ภิกษุ ท. ! นี้ เราเรียกวา กามโยคะ, ดังนี้แล.
- จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๓/๑๐.

กามคุณห้ าคือบ่ วง
ภิกษุ ท. ! กามคุณมีหา อยางเหลานี้. หาอยางเหลาไหนเลา ? หา
อยางคือ รูปที่เห็นดวยตา, เสียงที่ฟงดวยหู, กลิ่นที่ดมดวยจมูก, รสที่ลิ้ม
ดวยลิ้น, และโผฏฐัพพะที่สัมผัสดวยกาย, อันเปนสิ่งที่นาปรารถนา นารักใคร
นาพอใจ ที่ยวนตายวนใจใหรัก เปนที่เขาไปตั้งอาศัยอยูแหงความใคร เปนที่ตั้ง
แหงความกําหนัดยอมใจ. ภิกษุ ท. ! เหลานี้แล คือกามคุณหาอยาง.
ภิกษุ ท. ! สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึ่ง ติดอกติดใจสยบอยู
เมาหมกอยู ในกามคุณหาอยางเหลานี้แลว ก็ไมมองเห็นสวนที่เปนโทษ ไมเปน
ผูรูแจมแจงในอุบายเปนเครื่องออกพนไปไดจากทุกข ทําการบริโภคกามคุณทั้งหานั้นอยู ; สมณะหรือพราหมณพวกนั้น อันคนทั้งหลายพึงเขาใจเถิดวา
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เปนผูจะถึงความพินาศยอยยับ แลวแตมารผูใจบาป ตองการจะทําตามอําเภอใจ
อยางใด.
ภิกษุ ท. ! เปรียบไดดงั่ เนื้อปา ตัวที่ติดบวง นอนจมอยูในบวง. เมื่อ
นายพรานมาถึงเขา, มันจะหนีไปไหนไมพน เลย ฉันใด ; ภิกษุ ท. ! สมณะหรือ
พราหมณเหลานั้น ก็ฉันนั้นเหมือนกัน, พวกเขา พากันติดอกติดใจ สยบอยู เมา
หมกอยู ในกามคุณหาอยางเหลานั้นแลว ก็ไมมองเห็นสวนที่เปนโทษ ไมเปนผูรู
แจมแจงในอุบายเปนเครื่องออกพนไปไดจากทุกข ทําการบริโภคกามคุณทั้งหา
นั้นอยู ; สมณะหรือพราหมณพวกนั้น อันคนทั้งหลายพึงเขาใจเถิดวา เปนผูจะถึง
ความพินาศยอยยับ แลวแตมารผูใ จบาป ตองการจะทําตามอําเภอใจอยางใด แล.
- มู. ม. ๑๒/๓๓๓/๓๒๗-๘.

กามเป็ นเครื่องผูก
เครื่องผูกอันใด เกิดแต่ เหล็ก เกิดแต่ ไม้ และเกิดแต่ หญ้ า
ปัพพชะก็ตาม, ผู้มปี ัญญาทั้งหลาย ไม่ กล่ าวเครื่องผูกอันนั้น ว่ า
เป็ นเครื่องผูกอันมั่นคงเลย.
ส่ วนความยินดีของบุคคลผู้ยนิ ดีแล้ ว ในตุ้มหูแก้ วมณีเป็ นต้ น
ด้ วย และความเยือ่ ใยในบุตรและภรรยาด้ วย, ผู้มีปัญญาทั้งหลาย
กล่ าวความยินดีและเยือ่ ใยอันนั้น ว่ าเป็ นเครื่องผูกอันมัน่ คงที่จะฉุด
สั ตว์ ลงสู่ ทตี่ ํ่าได้ โดยแท้ ซึ่งผูกไว้ หย่ อน ๆ แต่ แก้ได้ ยาก แล.
- สคา. สํ. ๑๕/๑๑๒/๓๕๓.
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กามเป็ นมายา
ภิกษุ ท. ! กามทั้งหลาย เปนของไมเที่ยง เปนของเปลา ๆ ปลี้ ๆ เปน
ของเท็จ เป็ นสิ่ งทีม่ ีการหลอกให้ หลงเป็ นธรรมดา. ภิกษุ ท. ! กามนั้นเปน
่ รํ่าบ่ นหาของคนพาล, ไดแก กาม และ
เหมือนสิ่งที่ทําแลวดวยมายา เป็ นทีพ
สั ญญาในกาม ทั้งที่เปนไปในภพปจจุบันนี้ และที่เปนไปในภพเบื้องหนา. กาม
และสัญญาในกาม ทั้งสองอยางนั้น เปน อาณาจักรของมาร เปน วิสัยของมาร
เปน เหยือ่ ของมาร และเปน ทีเ่ ทีย่ วหาอาหารของมาร. จิตอันเปนบาปอกุศลเปน
อภิชฌาก็ดี พยาบาทก็ดี และสารัมภะ (การแขงดี)ก็ดี เหลานี้ยอมเปนไปใน
อาณาจักรของมารนั้น. อนึ่ง อกุศลธรรมเหลานั้น ยอมมีขึ้น เพือ่ เปนอันตราย
แกพระอริยสาวก ผูตามศึกษาอยู ในธรรมวินัยนี้ได โดยแท แล.
- อุปริ. ม. ๑๔/๗๔/๘๑.

ไม่ มคี วามเย็นในกาม
มาคัณฑิยะ !
ทานจะสําคัญความขอนีว้ าอยางไร คือ ทานเคยได
เห็นหรือเคยไดฟงบางหรือไม วา พระราชาก็ดี อํามาตยผูใหญของพระราชาก็ดี
ผูเอิบอิม่ เพียบพรอมดวยกามคุณ ๕ ใหเขาบําเรออยู, ยังละกามตัณหาไมได
ยังบรรเทาความเรารอนเพราะกามไมได แลวจะเปนผูปราศจากความกระหาย มี
จิตสงบเย็นอยู ณ ภายใน ในอดีตก็ตาม กําลังอยูในปจจุบันก็ตาม หรือจักอยู
ในอนาคตก็ตาม นั้นมีอยูบางหรือ ?”
“ข้ อนั้น ไม่ เคยมีเลย ท่ านโคดม !”
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มาคัณฑิยะ ! ถูกแลว, แมเราเอง ก็ไมเคยใหเห็นไมเคยไดฟง เชนนั้น
เลยวา พระราชาก็ดี อํามาตยผูใหญของพระราชาก็ดี ผูเอิบอิม่ เพียบพรอมดวย
กามคุณ ๕ ใหเขาบําเรออยู, ยังละกามตัณหาไมได ยังบรรเทาความเรารอน
เพราะกามไมได แลวจะเปนผูปราศจากความกระหาย มีจิตสงบเย็นอยู ณ ภายใน
ในอดีตก็ตาม กําลังอยูในปจจุบันก็ตาม หรือจักอยูในอนาคตก็ตาม ดังนี้แล.
- ม. ม. ๑๓/๒๘๐/๒๘๖.

คนกล่ าวคําเท็จเพราะกาม
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ !

หม่ อมฉั น นั่งแล้ ว ในที่วินิจฉั ยอรรถคดีนั่นแหละ ได้ เห็นพวก

กษัตริ ย์มหาศาลบ้ าง พวกพราหมณ์ มหาศาลบ้ าง พวกคฤหบดี มหาศาลบ้ าง ซึ่ งเป็ นผู้มั่งคั่ ง
มี ทรั พย์ มาก มี โภคะมาก มี ทองเงิ นเพี ยงพอ มี อุปกรณ์ ในการหาทรั พย์ มากมาย มี ข้าวเปลื อก
เป็ นหลักทรั พย์ อยู่มากมาย ทําการกล่ าวเท็จทั้ งที่ ร้ ู ว่ าเป็ นเท็จ เพราะกามเป็ นเหตุ เพราะกามเป็ น
ต้ นเหตุ เพราะกามเป็ นเครื่ องทําให้ พูดออกมา. ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ ูเจริ ญ ! ความคิ ดได้ เกิ ดขึ น้ แก่
หม่ อมฉั น ว่ า ‘บัดนี ้พอแล้ ว ในการวิ นิจฉั ยอรรถคดี , บัดนี ้ภัท๎รมุข (วิ ฑูฑภะ) จั กปรากฏตัว
ในการวินิจฉั ยอรรถคดีสืบไป’ ดังนี.้ ”

มหาราช ! ขอนั้น เปนอยางนั้น, มหาราช ! ขอนั้น เปนอยางนั้น ;
มหาราช ! คือขอทีพ่ วกกษัตริยมหาศาลบาง พวกพราหมณมหาศาลบาง พวก
คฤหบดีมหาศาลบาง ซึ่งเปนผูม ั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก มีทองเงินเพียงพอ มี
อุปกรณในการหาทรัพยมากมาย มีขาวเปลือกเปนหลักทรัพยอยูม ากมาย ทําการ
กลาวเท็จทั้งที่รูวาเปนเท็จ เพราะกามเปนเหตุ เพราะกามเปนตนเหตุ เพราะกาม
เปนเครื่องทําใหพดู ออกมา. การทําเชนนี้ ของคนเหลานั้น จักเปนไป เพื่อความ
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ทุกข อันไมเปนประโยชนเกื้อกูล ตลอดกาลนาน ;
ครั้ นตรั สดังนีแ้ ล้ ว ได้ ตรั สต่ อไปซึ่ งเป็ นคําร้ อยกรอง ว่ า :-

ผู้ย้อมติดอยู่ในการบริ โภคกาม พัวพัน เมาหมก
อยู่ในกามทั้งหลาย ย่ อมไม่ รู้ สึกความหลวมตัวของตัว
ดัง่ มัศยาชาติ พลัดเข้ าสู่ เครื่องดัก ฉะนั้น. ความเดือดร้ อน
ย่ อมมีแก่ เขา ในภายหลัง เพราะว่ า ผล ที่เขาสร้ างไว้
เป็ นความชั่ว” ดังนี ้ แล.
“

- สคา. สํ. ๑๕/๑๐๗/๓๔๓-๓๔๕.

อิทธิพลของกาม
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ !

ความคิดในกรณี เช่ นนี ้ ได้ เกิดขึน้ แล้ วแก่ หม่ อมฉั นผู้ไปสู่ที่เร้ นลับ

ว่ า ‘สัตว์ เหล่ าใด ได้ โภคะอันมโหฬารแล้ ว ไม่ เมาอยู่ด้วย ไม่ มวั เมาอยู่ด้วย ไม่ ถึงความยินดีในกาม
ทั้งหลายด้ วย และไม่ ปฏิบัติผิดในสัตว์ ทั้งหลายด้ วย, สัตว์ เหล่ านั้นมีน้อยนักในโลก. อันที่จริ ง
สัตว์ เหล่ าใด ได้ โภคะอันมโหฬารแล้ ว เมาอยู่ด้วย มัวเมาอยู่ด้วย ถึงความยินดีในกามทั้งหลาย
ด้ วย และปฏิ บัติผิดในสัตว์ ทั้งหลายด้ วย, สัตว์ เหล่ านั้นมีอยู่มากในโลก’ ดังนี.้ ”

มหาราช ! ขอนั้น เปนอยางนั้น, มหาราช ! ขอนั้น เปนอยางนั้น ;
มหาราช ! คือขอที่ สัตวเหลาใด ไดโภคะอันมโหฬารแลว ไมเมาอยูด วย ไมมวั เมา
อยูดวย ไมถึงความยินดีในกามทั้งหลายดวย และไมปฏิบัติผิดในสัตวทั้งหลายดวย,
สัตวเหลานั้น มีนอยนักในโลก. อันที่จริง สัตวเหลาใดไดโภคะอันมโหฬารแลว
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เมาอยูดวย มัวเมาอยูดว ย ถึงความยินดีในกามทั้งหลายดวย และปฏิบัติผิดในสัตว
ทั้งหลายดวย, สัตวเหลานั้น มีอยูมากในโลก ;
ครั้ นตรั สดังนีแ้ ล้ ว ได้ ตรั สต่ อไป ซึ่ งเป็ นคําร้ อยกรอง ว่ า :-

ผู้ย้อมติดอยู่ในการบริ โภคกาม พัวพัน เมาหมก
อยู่ในกามทั้งหลาย ย่ อมไม่ รู้ สึกความหลวมตัวของตัว
เหมือนเนือ้ หรื อนก พลัดเข้ าสู่ เครื่ องดัก ฉะนั้น. ความ
เดือดร้ อนย่ อมมีแก่ เขา ในกาลภายหลัง เพราะว่ า ผล ที่เขา
สร้ างไว้ เป็ นของชั่ว” ดังนี ้ แล.
“

- สคา. สํ. ๑๕/๑๐๖/๓๔๐-๓๔๒.

เข้ าไปหาความตายเพราะกาม
เช้ าวันหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้ า ทรงครองจี วร ถือบาตร เ ข้ าไปบิณฑบาต ในเมืองสาวัตถี,
พระพุทธองค์ ได้ ทรงเห็นหมู่มนุษย์ ในเมืองสาวัตถีเหล่ านั้น ซึ่ งกําลังข้ องเกี่ยว ติดพัน อยู่กะกาม
กําหนัดในกาม เมาหมกอยู่ในกาม เป็ นอยู่โดยส่ วนมาก, จึ งทรงเปล่ งพระอุทานนี ้ ว่ า :-

สั ตว์ ท้งั หลาย ผู้มดื มนธ์ เพราะอํานาจแห่ งกาม ถูก
ตัณหา เป็ นดุจข่ ายเครื่องดักสั ตว์ ปกคลุมไว้ ถูกเครื่องมุงคือ
ตัณหาปิ ดบังไว้ ถูกหมู่มารซึ่งเป็ นเหมือนพวกพ้องของผู้ประมาท
จองจําตัวไว้ ย่ อมไปสู่ ชราและมรณะ เหมือนปลาเข้ าไปสู่ ปาก
แห่ งเครื่องดัก หรือเหมือนลูกโคทีย่ งั ดืม่ นมเข้ าไปหาแม่ ฉะนั้น”
“

ดังนี ้ แล.
- อุ. ขุ. ๒๕/๒๐๐/๑๕๐.
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ความเพลินเป็ นแดนเกิดแห่ งทุกข์
ปุณณะ ! รูป ที่เห็นดวยตาก็ด,ี เสียง ที่ฟงดวยหูก็ด,ี กลิ่นที่ดมดวย
จมูกก็ด,ี รสที่ลิ้มดวยลิ้นก็ดี, โผฏฐัพพะ ที่สัมผัสดวยกายก็ดี, และธรรมารมณ
ที่รูแจงดวยใจก็ด,ี อันเปนสิ่งที่นาปรารถนา นารักใคร นาพอใจที่ยวนตายวนใจ
ใหรัก เปนที่เขาไปตั้งอาศัยอยูแหงความใคร เปนที่ตั้งแหงความกําหนัดยอมใจ มี
อยู. ถาภิกษุยอมเพลิดเพลิน ยอมพร่ําสรรเสริญ ยอมเมาหมกอยู ซึ่งอารมณมีรูป
เปนตนนั้นไซร. เมื่อภิกษุนั้น เพลิดเพลิน พร่ําสรรเสริญ เมาหมกอยู ซึ่งอารมณมี
รูปเปนตนนั้นอยู, นันทิ (ความเพลิน) ยอมบังเกิดขึ้น. เรากลาววา เพราะความ
เพลินเป็ นสมุทยั (เครื่องกอขึ้น) จึงเกิดมีทุกขสมุทยั (ความกอขึ้นแหงทุกข), ดังนี้ แล.
-อุปริ. ม. ๑๔/๔๘๑/๗๕๕.

เพลินอยู่กบั อายตนะภายใน เท่ ากับ เพลินอยู่ในทุกข์
ผูใด เพลิดเพลินอยู่ ในจักษุ, ผูนั้น เท่ ากับเพลิดเพลิน
อยู่ ในสิ่ งทีเ่ ป็ นทุกข์ เรากลาววา “ผูใด เพลิดเพลินอยู ในสิ่งทีเ่ ปนทุกข, ผูนั้น
ยอมไม่ หลุดพ้ นไปได้ จากทุกข์ ” ดังนี้ ;
ภิกษุ ท. !

ผูใด เพลิดเพลินอยู่ ในโสตะ, ผูนั้น เท่ ากับเพลิดเพลิน
อยู่ ในสิ่ งทีเ่ ป็ นทุกข์ . เรากลาววา “ผูใด เพลิดเพลินอยู ในสิ่งที่เปนทุกข. ผูนั้น
ยอมไม่ หลุดพ้ นไปได้ จากทุกข์ ” ดังนี้ ;
ภิกษุ ท. !

ผูใด เพลิดเพลินอยู่ ในฆานะ, ผูนั้น เท่ ากับเพลิดเพลิน
อยู่ ในสิ่ งทีเ่ ป็ นทุกข์ . เรากลาววา “ผูใด เพลิดเพลินอยู ในสิ่งที่เปนทุกข, ผูนั้น
ภิกษุ ท. !
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ยอมไม่ หลุดพ้นไปได้ จากทุกข์ ” ดังนี้ ;
ผูใด เพลิดเพลินอยู่ ในชิวหา, ผูนั้น เท่ ากับเพลิดเพลิน
อยู่ ในสิ่ งทีเ่ ป็ นทุกข์ . เรากลาววา “ผูใด เพลิดเพลินอยู ในสิ่งที่เปนทุกข, ผูนั้น
ยอมไม่ หลุดพ้ นไปได้ จากทุกข์ ” ดังนี้ ;
ภิกษุ ท. !

ผูใด เพลิดเพลินอยู่ ในกายะ, ผูนั้น เท่ ากับเพลิดเพลิน
อยู่ ในสิ่ งทีเ่ ป็ นทุกข์ . เรากลาววา “ผูใด เพลิดเพลินอยู ในสิ่งที่เปนทุกข, ผูนั้น
ยอมไม่ หลุดพ้ นไปได้ จากทุกข์ ” ดังนี;้
ภิกษุ ท. !

ผูใด เพลิดเพลินอยู่ ในมนะ, ผูนั้น เท่ ากับเพลิดเพลิน
อยู่ ในสิ่ งทีเ่ ป็ นทุกข์ . เรากลาววา “ผูใด เพลิดเพลินอยู ในสิ่งที่เปนทุกข, ผูนั้น
ยอมไม่ หลุดพ้ นไปได้ จากทุกข์ ” ดังนี้.
ภิกษุ ท. !

-สฬา. สํ. ๑๘/๑๖/๑๙.

(ในสูตรตอไป ไดตรัสถึงในกรณีแหง อายตนะภายนอกหก ซึ่งมีขอความเหมือนในกรณีแหง
อายตนะภายในขางบนนี้ทุกประการ ตางแตชื่ออายตนะ).

ความอร่ อยกลางกองทุกข์
(ความลวงของกาม)
มาคัณฑิยะ ! บุรุษโรคเรือ้ น มีตัวเปนแผล สุกปลั่ง ถูกตัวเชื้อโรค
แทะกัดอยู ใชเล็บเกาปากแผลอยู รมตัวอยูที่หลุมถานไฟ. มาคัณฑิยะ ! เขา
ทําเชนนั้นอยูเพียงใด, ปากแผลของเขา ก็ยิ่งไมสะอาด ยิ่งมีกลิ่นเหม็น และ
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เปอยเนามากยิ่งขึ้น อยูเพียงนั้น, จะมีความรูสึกสักวา ความพอใจ และความ
สบายเนื้ออยูบาง ก็ตรงที่แผลไดรับการเกาหรือการอบอุน เพราะไฟนั้นเปนเหตุ
ขอนี้มีอุปมาฉันใด ;
มาคัณฑิยะ ! อุปไมยก็ฉันนั้น คือ สัตวทั้งหลาย ยังเปนผูไมไป
ปราศจากความกําหนัดในกามทัง้ หลาย ถูกกามตัณหาแทะกัดอยู ถูกความเรารอน
เพราะกามแผดเผาอยู ก็ยังขืนเสพกามทั้งหลายอยูนั่นเอง. มาคัณฑิยะ ! เขายัง
ทําเชนนั้น อยูเพียงใด, กามตัณหาของสัตวทั้งหลายเหลานั้น ยอมเจริญขึ้น
ดวย เขาถูกความเรารอนเพราะกามแผดเผาอยูดวย และสัตวเหลานั้น จะมีความ
รูสึกสักวาความพอใจ และความสบายเนื้ออยูบาง ก็ตรงที่รสอันอาศัยกามคุณ ๕
เปนเหตุอยูเพียงนั้น เทานั้นแล.
- ม. ม. ๑๓/๒๗๔/๒๘๕.

ความอร่ อยทีไ่ ม่ คุ้มกับความทุกข์
ภิกษุ ท. !
อริฏฐภิกขุคันธวาธิปุพพะ กลาวตูพวกเราดวย ขุดราก
ตนเองดวย ประสพสิ่งมิใชบญ
ุ เปนอันมากดวย เพราะตัวเองจับฉวยเอาผิด ใน
ธรรมที่เราแสดงแลวอยางไร, แมพวกเธอทั้งหลาย ก็เขาใจธรรมที่เราแสดง
แลว เหมือนอยางอริฎฐภิกขุนั้นหรือ ?
“หามิได้

พระเจ้ าข้ า ! ธรรมเหล่ าใด อันพระผู้มีพระภาคเจ้ า ตรั สแล้ วโดยหลายแง่ หลาย
มุม แก่ พวกข้ าพระองค์ ทั้งหลาย ว่ า เป็ นธรรมที่ทาํ อันตรายแก่ ผ้ ปู ฏิบัติ, ธรรมเหล่ านั้น ก็สามารถที่จะ
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ทําอันตราย แก่ ผ้ ปู ฏิบัติได้ จริ ง. กามทั้งหลาย อันพระผู้มีพระภาคเจ้ า ตรั สแล้ วว่ า มีรสอร่ อยน้ อย
มีทุกข์ มาก มีเรื่ องทําให้ คับแค้ นใจมาก และมีโทษอย่ างยิ่ง เป็ นสิ่ งที่ควรเปรี ยบเทียบด้ วยท่ อน
แห่ งกระดูก, ควรเปรี ยบด้ วยชิ น้ เนือ้ , ควรเปรี ยบด้ วยคบเพลิงหญ้ า, ควรเปรี ยบด้ วยหลุมถ่ านเพลิง,
ควรเปรี ยบด้ วยความฝั น, ควรเปรี ยบด้ วยของยืม, ควรเปรี ยบด้ วยผลไม้ , ควรเปรี ยบด้ วยเขียงสับเนือ้ .
ควรเปรี ยบด้ วยหอกและหลาว, และควรเปรี ยบด้ วยหั วงู, ดังนี”้

ภิกษุ ท. !
แลวอยางนั้น.

ถูกแลว,

ที่พวกเธอทั้งหลาย

เขาใจธรรมที่เราแสดง

ภิกษุ ท. !
ธรรมเหลาใด ที่เรากลาวแลว โดยหลายแงหลายมุม
แกพวกเธอทั้งหลาย วา เปนธรรมทีท่ ําอันตรายแกผูปฏิบัติ ธรรมเหลานั้น
ก็สามารถที่จะทําอันตราย แกผูปฏิบัติไดจริง. กามทั้งหลาย เรากล่ าวแล้ ว

ว่ า มีรสอร่ อยน้ อย มีทุกข์ มาก มีเรื่องทําให้ คบั แค้ นใจมาก และมีโทษ
อย่ างยิง่ เปนสิ่งที่ ควรเปรียบด้ วยท่ อนแห่ งกระดูก, ควรเปรียบด้ วยชิ้นเนือ้ ,
ควรเปรียบด้ วยคบเพลิงหญ้ า, ควรเปรียบด้ วยหลุมถ่ านเพลิง, ควรเปรียบด้ วย
ของในความฝัน, ควรเปรียบด้ วยของยืม, ควรเปรียบด้ วยผลไม้ , ควรเปรียบ
ด้ วยเขียงสั บเนือ้ , ควรเปรียบด้ วยหอกและหลาว, และควรเปรียบด้ วยหัวงู
ฉะนั้น. ก็แตวา อริฎฐภิกขุคันธวาธิปุพพะนี้ เพราะตัวเอง ถือเอาธรรมที่เรา
แสดงแลวผิด จึงกลาวตูพวกเราดวย ขุดรากตนเองดวย และประสพสิ่งมิใชบญ
ุ
ขอนั้น จักเปนไป เพื่อความทุกข อันมิใชประโยชน
เปนอันมากดวย,
เกื้อกูล ตลอดกาลนาน แกโมฆบุรุษนั้นแล.
- มู. ม. ๑๒/๒๖๖/๒๗๗.
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กามเปรียบด้ วยท่ อนกระดูก
คฤหบดี ! เปรียบเหมือนสุนัข ที่หมดกําลังเพราะหิวจัด จะพึงเขา
ไปยืนชะเงออยู ในทีท่ ี่ฆาโค. คนฆาโคหรือลูกมือของเขา ผูเชี่ยวชาญ ก็จะพึง
เอาทอนกระดูก ที่ชําแหละเนื้อออกหมดแลว ไมมีสว นที่ยังเปนเยื่อออนเหลืออยู
แมแตนอยเดียว เพียงแตเปอนเลือดอยูบาง โยนไปใหสนุ ัขตัวนั้นแทะ.
คฤหบดี !
ทานจะสําคัญความขอนั้นวาอยางไร ? สุนัขตัวนั้นแทะทอน
กระดูก ที่ชําแหละเนื้อออกหมดแลว ไมมีสวนที่ยงั เปนเยื่อออนเหลืออยูแม
แตนอยเดียว เพียงแตเปอนเลือดอยูบาง นั้นอยู, จะพึงบรรเทาความหมดกําลัง
เพราะหิวจัด ไดละหรือ ?
พระเจ้ าข้ า !” ขอนั้นเพราะเหตุไร ? “เพราะว่ าท่ อนกระดูกที่ชาํ แหละเนือ้
ออกหมดแล้ วนั้น ไม่ มีส่วนที่ยงั เป็ นเยื่ออ่ อนเหลืออยู่แม้ แต่ น้อยเดียว
เพียงแต่ เปื ้ อนเลือดอยู่บ้าง
เท่ านั้น. สุนัขตัวนั้น ก็จะได้ รับแต่ ความเหนื่อยใจ และความแค้ นใจโดยแท้ พระเจ้ าข้ า !”
“หามิได้

คฤหบดี !
ดวยเหตุนี้แหละ สาวกของพระอริยเจา ยอมพิจารณาเห็น
โดยประจักษดังนี้วา
“กามทั้งหลาย อันพระผู้มีพระภาคเจ้ าตรั สแล้ ว ว่ า มี
อุปมาด้ วยท่ อนกระดู ก เป็ นสิ่ งที่ให้ เกิดทุ กข์ มาก ทําให้ คับแค้ นใจมาก และ
มีโทษอย่ างยิ่ง” ดังนี้, ครั้นเห็นกามนั้น ดวยปญญาอันชอบ ตามที่เปนจริงอยางนี้
แลวก็เวนเสียโดยเด็ดขาด ซึ่งความเพง มีประการตาง ๆ อันอาศัยอารมณตาง ๆ
(กามคุณหา), แลวเจริญ ซึ่งความเพงอันเดียว อันอาศัยอารมณอันเดียว (เชนอุเบกขา
ที่ เ ป น องค ข องจตุ ต ถฌาน)
อั น เป น ที่ ดั บ สนิ ท ไม มี ส ว นเหลื อ ของ
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อุปาทานอันมีอยูในเหยื่อโลก โดยประการทั้งปวงแล.
- ม. ม. ๑๓/๔๑/๔๗.

กามเปรียบด้ วยชิ้นเนือ้ คาปาก
คฤหบดี ! เปรียบเหมือนแรง หรือเหยีย่ ว หรือนกตะกรุมก็ตาม
ตัวหนึ่ง คาบชิ้นเนื้อพาบินไป. ฝูงแรงบาง ฝูงเหยีย่ วบาง ฝูงนกตะกรุมบาง
ตามโฉบ ตอมโฉบ นกตัวนั้น เพื่อใหทิ้งชิ้นเนื้อนั้น ยังนกตัวนั้นใหปลอย
ใหคาย.
คฤหบดี ! ทานจะสําคัญความขอนั้นวาอยางไร ?
ถาแรง หรือ
เหยี่ยว หรือนกตะกรุมนั้น ไมรบี สลัดทิ้งชิน้ เนื้อนั้นเสียไซร, มันก็จะถึงซึ่ง
ความตายหรือไดรับทุกขเจียนตาย เพราะขอนั้นเปนเหตุ มิใชหรือ ?
“อย่ างนั้น

พระเจ้ าข้ า !”

คฤหบดี ! ดวยเหตุนี้แหละ สาวกของพระอริยเจา ยอมพิจารณา
เห็นโดยประจักษดังนี้ วา “กามทั้งหลาย อันพระผู้มพี ระภาคเจ้ าตรัสแล้ ว
ว่ า มีอุปมาด้ วยชิ้นเนือ้ เป็ นสิ่ งที่ให้ เกิดทุกข์ มาก ทําให้ คบั แค้ นใจมาก และ
มีโทษอย่ างยิง่ ” ดังนี,้ ครั้นเห็นกามนั้น ดวยปญญาอันชอบ ตามที่เปนจริง
อยางนี้แลว ก็เวนเสียโดยเด็ดขาด ซึ่งความเพง มีประการตาง ๆ อันอาศัย
อารมณตาง ๆ (กามคุณหา), แลวเจริญ ซึ่งความเพงอันเดียว อันอาศัยอารมณ
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อันเดียว (เชนอุเบกขาที่เปนองคของจตุตถฌาน) อันเปนที่ดับสนิทไมมีสวน
เหลือของอุปาทานอันมีอยูในเหยือ่ โลก โดยประการทั้งปวงแล.
- ม. ม. ๑๓/๔๑/๔๘.

กามเปรียบด้ วยคบเพลิงทวนลม
คฤหบดี ! เปรียบเหมือนบุรุษผูห นึ่ง ถือเอาคบหญาแหง ที่ตดิ ไฟ
โพลงอยู พาทวนลมไป.
คฤหบดี ! ทานจะสําคัญความขอนั้นวาอยางไร ?
ถาบุรุษผูนั้น
คบไฟนั้น ก็จะพึงลามไหมมือ
ไมรีบทิ้งคบหญาแหงนั้นเสียโดยเร็วไซร,
ไหมแขน หรือไหมอวัยวะนอยใหญสวนใดสวนหนึง่ ของบุรุษนั้น, เขาก็จะ
ถึงซึ่งความตาย หรือไดรับทุกขเจียนตาย เพราะขอนั้นเปนเหตุ มิใชหรือ ?
“อย่ างนั้น

พระเจ้ าข้ า !”

คฤหบดี ! ดวยเหตุนี้แหละ สาวกของพระอริยเจา ยอมพิจารณา
เห็นโดยประจักษดังนี้วา “กามทั้งหลาย อันพระผู้มีพระภาคเจ้ าตรั สแล้ วว่ า มี
อุปมาด้ วยคบหญ้ าแห้ ง เป็ นสิ่ งที่ให้ เกิดทุกข์ มาก ทําให้ คับแค้ นใจมาก และมี
โทษอย่ างยิ่ง” ดังนี้, ครั้นเห็นกามนั้น ดวยปญญาอันชอบ ตามที่เปนจริงอยาง
นี้แลว ก็เวนเสียโดยเด็ดขาด ซึ่งความเพง มีประการตาง ๆ อันอาศัยอารมณ
ตาง ๆ (กามคุณหา), แลวเจริญซึ่งความเพงอันเดียว อันอาศัยอารมณอันเดียว
(เชนอุเบกขาที่เปนองคของจตุตถฌาน) อันเปนที่ดับสนิทไมมีสวนเหลือ
ของอุปาทานอันมีอยูในเหยื่อโลก โดยประการทั้งปวงแล.
- ม. ม. ๑๓/๔๒/๔๙.
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กามเปรียบด้ วยหลุมถ่ านเพลิง
คฤหบดี ! เปรียบเหมือนหลุมถานเพลิง ลึกชั่วบุรุษหนึ่ง เต็มดวย
ถานเพลิง ที่ปราศจากเปลวและปราศจากควัน. ครั้งนั้น บุรุษผูห นึ่ง ผูตองการ
เปนอยู ไมอยากตาย รักสุข เกลียดทุกข มาสูที่นั้น. และมีบุรุษ ที่มีกําลังกลาแข็ง
อีกสองคน จับบุรุษนั้น ที่แขนแตละขาง แลวฉุดคราพาไปยังหลุมถานเพลิง.
คฤหบดี ! ทานจะสําคัญความขอนั้นวาอยางไร ? บุรษุ นั้น จะไมบิด
ตัวดิ้นไปทางโนนที ทางนีท้ ี บางแลหรือ ?
“หามิได้

พระเจ้ าข้ า !” เพราะเหตุไร ? “เพราะเหตุว่า บุรุษนั้น รู้ อยู่ว่าถ้ าเราจะตกลงไป
เราก็จะถึงซึ่ งความตาย หรื อได้ รับทุกข์ เจี ยนตายเพราะข้ อนั้นเป็ นเหตุ
สู่หลุมถ่ านเพลิงนีไ้ ซร้ ,
พระเจ้ าข้ า !” ดังนี.้

คฤหบดี ! ดวยเหตุนี้แหละ สาวกของพระอริยเจา ยอมพิจารณา
เห็นโดยประจักษดังนี้วา “กามทั้งหลาย อันพระผู้มพี ระภาคเจ้ าตรัสแล้ วว่า มี
อุปมาด้ วยหลุมถ่ านเพลิง เป็ นสิ่ งที่ให้ เกิดทุกข์ มาก ทําให้ คบั แค้ นใจมาก และ
มีโทษอย่ างยิง่ ” ดังนี้. ครั้นเห็นกามนั้น ดวยปญญาอันชอบ ตามที่เปนจริง
อยางนี้แลว ก็เวนเสียโดยเด็ดขาด ซึ่งความเพง มีประการตาง ๆ อันอาศัย
อารมณตาง ๆ (กามคุณหา) แลวเจริญซึ่งความเพงอันเดียว อันอาศัยอารมณ
อันเดียว (เชนอุเบกขาที่เปนองคของจตุตถฌาน) อันเปนที่ดับสนิทไมมีสวน
เหลือของอุปาทานอันมีอยูในเหยือ่ โลก โดยประการทั้งปวงแล.
- ม. ม. ๑๓/๔๓/๕๐.

๓๐๔

อริยสัจจากพระโอษฐ

กามเปรียบด้ วยของในความฝัน
คฤหบดี ! เปรียบเหมือนบุรุษผูห นึ่ง ฝนเห็น สวน อันรื่นรมยใจบาง
ปาไม อันรื่นรมยใจบาง ภูมิภาค อันรื่นรมยใจบาง หรือสระโบกขรณี อัน
รื่นรมยใจบาง, ครั้นบุรุษนั้นตืน่ ขึ้นมา ก็ไมไดพบเห็นอะไรเลย.
คฤหบดี ! ดวยเหตุนี้แหละ สาวกของพระอริยเจา ยอมพิจารณาเห็น
โดยประจักษดังนี้วา “กามทั้งหลาย อันพระผู้มพี ระภาคเจ้ าตรัสแล้ วว่ า มี
อุปมาด้ วยของในความฝัน เป็ นสิ่ งที่ให้ เกิดทุกข์ มาก ทําให้ คบั แค้ นใจมาก และ
มีโทษอย่ างยิง่ ” ดังนี้. ครั้นเห็นกามนั้น ดวยปญญาอันชอบ ตามที่เปนจริง
อยางนี้แลว ก็เวนเสียโดยเด็ดขาด ซึ่งความเพง มีประการตาง ๆ อันอาศัย
อารมณตาง ๆ (กามคุณหา) แลวเจริญซึ่งความเพงอันเดียว อันอาศัยอารมณ
อันเดียว (เชนอุเบกขาที่เปนองคของจตุตถฌาน) อันเปนสิ่งที่ดับสนิทไมมี
สวนเหลือของอุปาทานอันมีอยูในเหยื่อโลก โดยประการทั้งปวงแล.
- ม. ม. ๑๓/๔๓/๕๑.

กามเปรียบด้ วยของยืม
คฤหบดี ! เปรียบเหมือนบุรุษผูห นึ่ง ขอยืมทรัพยจากผูอื่นไดแลว
เอาลงใสเกวียนนอย มีตุมหูแกวมณีอันล้ําคา เปนตน. บุรุษผูนนั้ วางของยืม
เหลานั้นไวขางหนาตัวบาง รอบ ๆ ตัวบาง ขับผานไปตามหมูช าวราน. หมูชน
เห็นบุรุษผูน ั้นแลว ก็จะพึงกลาวกันแซวา “ทานผูเจริญทั้งหลายเอย ! บุรุษ
ผูนี้ร่ํารวยจริงหนอ ! ดูซ,ิ พวกคนรวย เขาใชสอยโภคะกันอยางนี้เอง” ดังนี,้
ครั้นเจาของทรัพย พบบุรุษ ซึ่งทําอยูดังนัน้ ในที่ใด ๆ เขาก็จะทวงเอาทรัพยของ
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เขาคืนไปเสีย ณ ที่นั้น ๆ นั่นเอง.
คฤหบดี ! ทานจะสําคัญความขอนั้นวาอยางไร ? คือควรจะทําอยาง
อื่นแกบุรุษนั้นไหมหนอ ?
“หามิได้

พระเจ้ าข้ า !”
เอาทรั พย์ ของเขาคืนไป” ดังนี.้

เพราะเหตุไร ? “เพราะเหตุว่า ธรรมดาเจ้ าของทรั พย์ ก็ต้องทวง

คฤหบดี ! ดวยเหตุนี้แหละ สาวกของพระอริยเจา ยอมพิจารณา
เห็นโดยประจักษดังนี้วา “กามทั้งหลาย อันพระผู้มพี ระภาคเจ้ าตรัสแล้ วว่า มี
อุปมาด้ วยของยืม เป็ นสิ่ งที่ให้ เกิดทุกข์ มาก ทําให้ คบั แค้ นใจมาก และมีโทษ
อย่ างยิง่ ” ดังนี,้ ครั้นเห็นกามนั้น ดวยปญญาอันชอบ ตามที่เปนจริงอยางนี้
แลว ก็เวนเสียโดยเด็ดขาด ซึ่งความเพง มีประการตาง ๆ อันอาศัยอารมณ
ตาง ๆ (กามคุณหา), แลวเจริญซึ่งความเพงอันเดียว อันอาศัยอารมณอันเดียว
(เชนอุเบกขาที่เปนองคของจตุตถฌาน)
อันเปนที่ดับสนิทไมมีสว นเหลือ
ของอุปาทานอันมีอยูในเหยื่อโลก โดยประการทั้งปวงแล.
- ม. ม. ๑๓/๔๓/๕๒.

กามเปรียบด้ วยผลไม้
คฤหบดี ! เปรียบเหมือนปาใหญ ตั้งอยูไ มไกลหมูบา นหรือนิคมนัก.
ในปาใหญนั้น มีตนไม ซึ่งมีผลนากินดวย ดกดวย, สวนผลที่หลนอยูต าม
พื้นดินไมมเี ลย. ครั้งนั้น มีบุรุษผูหนึ่งผานมา เปนผูตองการดวยผลไม เที่ยว
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แสวงหาผลไมอยู, เขาเขาไปยังปานั้นแลว พบตนไมตนนั้นแลวคิดวา “ตนไม
นี้มีผลนากินดวย ดกดวย สวนผลที่หลนอยูตามพื้นดินไมมีเลย และเราก็รูจัก
วิธีขึ้นตนไมอยู, ถาไฉน เราขึ้นสูตนไมนี้แลว จะพึงกินผลไมตามความพอใจ
ดวย จะพึงยังหอใหเต็มดวย” ดังนี้แลว เขาก็ขึ้นสูตนไมนั้น เก็บกินตามความ
พอใจดวย หอจนเต็มหอดวย. ในลําดับนั้นเอง บุรุษคนที่สอง ซึ่งเปนผูตอง
การดวยผลไม เที่ยวแสวงหาผลไมอยางเดียวกัน ถือขวานคมผานมาที่นั้น, เขา
เขาไปยังปานั้นแลวก็พบตนไมตน เดียวนั้น ซึ่งมีผลนากินดวย ดกดวย, เขาจึง
คิดวา “ตนไมนี้ มีผลนากินดวย ดกดวย สวนผลที่หลนอยูตามพื้นดินไมมีเลย
และเราก็ไมรูจักวิธีขึ้นตนไม, ถาไฉน เราจะโคนมันที่โคน แลวจะพึงกิน
ผลไมตามความพอใจดวย จะพึงยังหอใหเต็มดวย” ดังนี้แลว เขาจึงโคนตนไมนั้น
ที่โคน.
คฤหบดี ! ทานจะสําคัญความขอนั้นวาอยางไร ? บุรุษผูขึ้นอยูบน
ตนไมคนแรก, ถาเขาไมรีบลงมาโดยเร็วไซร, เมื่อตนไมนั้นลมลง, เขาก็
จะตองมือหักบาง เทาหักบาง หรืออวัยวะนอยใหญสวนใดสวนหนึ่งหักบาง โดย
แท. บุรุษผูนั้น ก็จะถึงซึ่งความตาย หรือไดรบั ทุกขเจียนตาย เพราะขอนั้น
เปนเหตุ มิใชหรือ ?
“อย่ างนั้น

พระเจ้ าข้ า !”

คฤหบดี ! ดวยเหตุนี้แหละ สาวกของพระอริยเจา ยอมพิจารณา
เห็นโดยประจักษดังนี้ วา “กามทั้งหลาย อันพระผู้มพี ระภาคเจ้ าตรัสแล้ วว่า มี
อุปมาด้ วยผลไม้ เป็ นสิ่ งที่ให้ เกิดทุกข์ มาก ทําให้ คบั แค้ นใจมาก และมีโทษ
อย่ างยิง่ ” ดังนี,้ ครั้นเห็นกามนั้น ดวยปญญาอันชอบ ตามที่เปนจริงอยางนี้
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แลว ก็เวนเสียโดยเด็ดขาด ซึ่งความเพง มีประการตาง ๆ อันอาศัยอารมณตา ง ๆ
(กามคุณหา), แลวเจริญซึ่งความเพงอันเดียว อันอาศัยอารมณอันเดียว (เชนเจริญ
อุเบกขาที่เปนองคของจตุตถฌาน)
อันเปนที่ดบั สนิทไมมสี วนเหลือของ
อุปาทานอันมีอยูในเหยื่อโลก โดยประการทั้งปวง แล.
- ม. ม. ๑๓/๔๔/๕๓.

รายละเอียดทีค่ วรศึกษาเกีย่ วกับกาม
(เรื่องควรดูประกอบในอริย.โอ.ปลาย หนา ๑๑๙๖ และในปฏิจจ.โอ. หนา ๓๒๔)

ภิกษุ ท. !
ที่เรากลาววา “กาม นิทานสั มภวะแห่ งกาม เวมัตตตา
แห่ งกาม วิบากแห่ งกาม นิโรธแห่ งกาม ปฏิปทาให้ ถงึ ซึ่งนิโรธแห่ งกาม เป็ นสิ่ ง
ที่ควรรู้แจ้ ง” นั้น เรากลาวหมายถึงกามไหนกันเลา ? ภิกษุ ท. ! กามคุณ ๕
อย่ างเหลานี้ คือ รู ป ทั้งหลาย อันจะพึงรูแจงไดดว ยจักษุ.... เสี ยง ทั้งหลาย
อันจะถึงรูแจงไดดวยโสตะ.... กลิน
่ ทั้งหลาย อันจะพึงรูแจงไดดว ยฆานะ.... รส
ทั้งหลาย อันจะพึงรูแ จงไดดวยชิวหา.... โผฏฐั พพะ ทั้งหลาย อันจะพึงรูแจง
ไดดวยกาย อันเปนสิ่งที่นาปรารถนา นารักใคร นาพอใจ มีลกั ษณะอันนารัก
เปนที่เขาไปตั้งอาศัยแหงความใคร เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด มีอยู, ภิกษุ ท. !
อารมณ์ ๕ อย่ างเหล่านี้ หาใช่ กามไม่ ; หาอยางเหลานี้ เรียกกันในอริยวินัย
วา กามคุณ.
(คาถาจํากัดความตอนนี้)

ความกําหนัดไปตามอํานาจความตริตรึก (สงฺกปฺปราค)
นั่นแหละคือกามของคนเรา ; อารมณ์ อนั วิจิตรทั้งหลายในโลก
นั้น หาใช่ กามไม่ ; ความกําหนัดไปตามอํานาจความตริตรึก
นั่นแหละคือกามของคนเรา ; อารมณ์ อนั วิจิตร ก็มีอยู่ในโลก
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ตามประสาของมันเท่ านั้น ; ดังนั้น ผู้มปี ัญญาจึงนําออกเสี ยซึ่ง
ฉันทะ ในอารมณ์ อนั วิจิตรเหล่ านั้น ดังนี.้
ภิกษุ ท. !
นิทานสัมภวะ (เหตุเปนแดนเกิด) แหงกาม เปนอยางไรเลา ?

นิทานสั มภวะแห่ งกาม คือ ผัสสะ.
ภิกษุ ท. !
เวมัตตา (ประมาณตาง ๆ) แหงกาม
เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! เวมัตตตาแหงกาม๑ คือ ความใคร (กาม) ในรูปารมณก็อยางหนึ่ง ๆ,
ความใครในสัททารมณ ก็อยางหนึ่งๆ, ความใครในคันธารมณ ก็อยางหนึ่ง ๆ,
ความใครในรสารมณ ก็อยางหนึ่ง ๆ, ความใครในโผฏฐัพพารมณ ก็อยาง
หนึ่ง ๆ ; ภิกษุ ท. ! นีเ้ ราเรียกว่ า เวมัตตาแห่ งกาม.

บุคคล
ใคร่ อยู่ซึ่งอารมณ์ (แห่ งกาม) ใด เขากระทําอัตตภาพอันเกิดจากกามนั้น ๆ ให้
เกิดขึน้ ๒ เป็ นอัตตภาพมีส่วนแห่ งบุญ ก็ดี มีส่วนแห่ งอบุญ ก็ดี ;
ภิกษุ ท. ! นีเ้ ราเรียกว่ า วิบากแห่ งกาม.
ภิกษุ ท. !

วิบากแหงกาม เปนอยางไรเลา ?

ภิกษุ ท. !

ภิกษุ ท. !
นิโรธ (ความดับ) แหงกาม เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. !
นิโรธแห่ งกามย่ อมมี เพราะนิโรธแห่ งผัสสะ. อริยอัฏฐังคิกมรรคนี้นั่นแล เป็ น
ปฏิปทาให้ ถงึ ซึ่งนิโรธแห่ งกาม ; ปฏิปทานัน้ ไดแก สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ
๑. ใหสังเกตวาในเรื่องของกามนั้นไมมีสวนของธรรมารมณ มีแตเฉพาะอายตนะ ๕ ในสวนของกายเทานั้นหรือกลุม
ของดิน น้ํา ลม ไฟ
๒. ขอความนี้ใชไดทั้งภาษาคนและภาษาธรรม : ภาษาคนก็คือเกิดใหมหลังจากตายแลว ดังที่ทราบกันอยู ; ถาเปน
ภาษาธรรมก็คือ จิตที่ครองอัตตภาพปจจุบันของเขานั้นเกิดเปลี่ยนเปนบุญหรือบาป ตามสมควรแกอุปาทานที่เกิด
ขึ้นจากความใครนั้น ๆ โดยที่ยังไมตองตาย ; ทั้งนี้ก็เปนไปไดทั้งสองกรณี ซึ่งจะเกิดตอเนื่องกัน ถารางกายแตกดับ
ขณะนั้น อัตตภาพใหมตอไปของเขา ก็จะเปนตามจิตสุดทาย ที่พอใจอยูซึ่งอารมณใดอันเปนสุคติ(บุญ) หรือทุคติ(อบุญ)
ในขณะนั้นนั่นเอง แตถารางกายยังไมแตกดับ จิตก็จะทํางานเกิดดับในอารมณตาง ๆ เปนวัฏฏะภายในจิต ตอไปเรื่อยๆ.
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สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ.
ภิกษุ ท. ! ในกาลใดแล อริยสาวกยอมรูชดั ซึ่งกาม อยางนี้, รูชัด
ซึ่งนิทานสัมภวะแหงกาม อยางนี้, รูชดั ซึ่งเวมัตตตาแหงกาม อยางนี้, รูชัด
ซึ่งวิบากแหงกาม อยางนี,้ รูชัดซึ่งนิโรธแหงกาม อยางนี้, รูชัดซึ่งปฏิปทา
ใหถึงซึ่งนิโรธแหงกาม อยางนี้ ; ในกาลนั้น อริยสาวกนั้น ย่ อมรู้ ชัดซึ่ง

พรหมจรรย์ นีอ้ นั เป็ นเครื่องเจาะแทงกิเลส ว่ าเป็ นนิโรธแห่ งกาม.
- ฉกฺก. อ. ๒๒/๔๕๗-๔๖๐/๓๓๔.

ไวพจน์ ของกาม
ภิกษุ ท. !
ภิกษุ ท. !
ภิกษุ ท. !
ภิกษุ ท. !
ภิกษุ ท. !
ภิกษุ ท. !
ภิกษุ ท. !
ภิกษุ ท. !

คําวา ‘ภัย’ ดังนี้นั้น เปนคําแทนชือ่ ของ กามทั้งหลาย.
คําวา ‘ทุกข์ ’ ดังนี้นั้น เปนคําแทนชื่อของ กามทั้งหลาย.
คําวา ‘โรค’ ดังนี้นั้น เปนคําแทนชื่อของ กามทั้งหลาย.
คําวา ‘หัวฝี ’ ดังนี้นั้น เปนคําแทนชื่อของ กามทั้งหลาย.
คําวา ‘ลูกศร’ ดังนี้นั้น เปนคําแทนชื่อของ กามทั้งหลาย.
คําวา ‘เครื่องข้ อง’ ดังนี้นั้น เปนคําแทนชื่อของ กามทั้งหลาย.
คําวา ‘เปื อกตม’ ดังนีน้ ั้น เปนคําแทนชื่อของ กามทั้งหลาย.
คําวา ‘ครรภ์ ’ ดังนี้นั้น เปนคําแทนชื่อของ กามทั้งหลาย.

ภิกษุ ท. ! เพราะเหตุไร คําวา ‘ภัย’ จึงเปนคําแทนชื่อของกาม
ทั้งหลายเลา ? ภิกษุ ท. ! เพราะเหตุวา สั ตว์ นี้ เป็ นผู้กาํ หนัดแล้ ว ด้ วย
กามราคะ ถูกผูกพันแล้ ว ด้ วยฉันทราคะ ย่ อมไม่ หลุดพ้นไปได้ จากภัย ทั้งที่

๓๑๐
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เปนไปในทิฏฐธรรม (ปจจุบันนี้)
และที่เปนไปในกาลอนาคตเบื้องหนา,
เพราะฉะนั้น คําวา ‘ภัย’ จึงเปนคําแทนชื่อของ กามทั้งหลาย.
เพราะเหตุไร คําวา ‘ทุกข’
จึงเปนคําแทนชื่อของกาม
ภิกษุ ท. !
ภิกษุ ท. ! เพราะเหตุวา สั ตว์ นี้ เป็ นผู้กําหนัดแล้ ว ด้ วย
ทั้งหลายเลา ?
กามราคะ ถูกผูกพันแล้ ว ด้ วยฉันทราคะ ย่ อมไม่ หลุดพ้ นไปได้ จากทุกข์ ทั้งที่
เปนไปในทิฏฐธรรม(ปจจุบัน)นี้ และที่เปนไปในกาลอนาคตเบื้องหนา, เพราะ
ฉะนั้นคําวา ‘ทุกข’ จึงเปนคําแทนชื่อของ กามทั้งหลาย.
ภิกษุ ท. !
เพราะเหตุไร คําวา ‘โรค’ จึงเปนคําแทนชื่อของกาม
ทั้งหลายเลา ? ภิกษุ ท. ! เพราะเหตุวา สั ตว์ นี้ เป็ นผู้กาํ หนัดแล้ ว ด้ วย
กามราคะ ถูกผูกพันแล้ ว ด้ วยฉันทราคะ ย่ อมไม่ หลุดพ้นไปได้ จากโรค ทั้งที่
เปนไปในทิฏฐธรรม(ปจจุบัน)นี้ และที่เปนไปในกาลอนาคตเบื้องหนา, เพราะ
ฉะนั้น คําวา ‘โรค’ จึงเปนคําแทนชื่อของ กามทั้งหลาย.
ภิกษุ ท. !
เพราะเหตุไร คําวา ‘หัวฝ’ จึงเปนคําแทนชื่อของกาม
ทั้งหลายเลา ?
ภิกษุ ท. ! เพราะเหตุวา สั ตว์นี้ เป็ นผู้กาํ หนัดแล้ ว ด้ วย
กามราคะ ถูกผูกพันแล้ ว ด้ วยฉันทราคะ ย่ อมไม่ หลุดพ้นไปได้ จากหัวฝี
ทั้งที่เปนไปในทิฏฐธรรม(ปจจุบนั )นี้
และที่เปนไปในกาลอนาคตเบื้องหนา,
เพราะฉะนั้น คําวา ‘หัวฝ’ จึงเปนคําแทนชื่อของ กามทัง้ หลาย.
ภิกษุ ท. !
เพราะเหตุไร คําวา ‘ลูกศร’ จึงเปนแทนชื่อของกาม
ทั้งหลายเลา ? ภิกษุ ท. ! เพราะเหตุวา สั ตว์ นี้ เป็ นผู้กาํ หนัดแล้ ว ด้ วยกาม-

ภาค ๒ - สมุทยอริยสัจ

๓๑๑

ราคะ ถูกผูกพันแล้ ว ด้ วยฉันทราคะ ย่ อมไม่ หลุดพ้นไปได้ จากลูกศร ทั้งที่เปน
ไปในทิฏฐธรรม(ปจจุบัน)นี้ และที่เปนไปในกาลอนาคตเบื้องหนา, เพราะ
ฉะนั้น คําวา ‘ลูกศร’ จึงเปนคําแทนชื่อของ กามทั้งหลาย.
ภิกษุ ท. ! เพราะเหตุไร คําวา ‘เครื่องของ’ จึงเปนคําแทนชื่อของ
กามทั้งหลายเลา ? ภิกษุ ท. ! เพราะเหตุวา สั ตว์ นี้ เป็ นผู้กาํ หนัดแล้ ว
ด้ วยกามราคะ ถูกผูกพันแล้ ว ด้ วยฉันทราคะ ย่ อมไม่ หลุดพ้นไปได้ จากเครื่อง
ข้ อง ทัง้ ที่เปนไปในทิฏฐธรรม(ปจจุบัน)นี้ และที่เปนไปในกาลอนาคตเบือ้ งหนา,
เพราะฉะนั้น คําวา ‘เครื่องของ’ จึงเปนคําแทนชื่อของ กามทั้งหลาย.
ภิกษุ ท. ! เพราะเหตุไร คําวา ‘เปอกตม’ จึงเปนคําแทนชือ่ ของ
กามทั้งหลาย ? ภิกษุ ท. ! เพราะเหตุวา สั ตว์ นี้ เป็ นผู้กาํ หนัดแล้ ว
ด้ วยกามราคะ ถูกผูกพันแล้ ว ด้ วยฉันทราคะ ย่ อมไม่ หลุดพ้นไปได้ จากเปื อกตม
ทั้งที่เปนไปทิฏฐธรรม(ปจจุบัน)นี้
และที่เปนไปในกาลอนาคตเบื้องหนา,
เพราะฉะนั้น คําวา ‘เปอกตม’ จึงเปนคําแทนชื่อของ กามทั้งหลาย.
ภิกษุ ท. !
เพราะเหตุไร คําวา ‘ครรภ’ จึงเปนคําแทนชื่อของกาม
ทั้งหลายเลา ? ภิกษุ ท. ! เพราะเหตุวา สั ตว์ นี้ เป็ นผู้กาํ หนัดแล้ ว ด้ วยกามราคะ ถูกผูกพันแล้ ว ด้ วยฉันทราคะ ย่ อมไม่ หลุดพ้นไปได้ จากครรภ์ ทั้งที่
เปนไปในทิฏฐธรรม(ปจจุบัน)นี้
และที่เปนไปในกาลอนาคตเบื้องหนา,
เพราะฉะนั้นคําวา ‘ครรภ’ จึงเปนคําแทนชื่อของ กามทัง้ หลาย, ดังนี้แล.
- อฎฐก. อํ. ๒๓/๒๙๘/๑๔๖.
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กามเปรียบด้ วยรู รั่วของเรือ
เมื่อสั ตว์ มีความใคร่ ในกามอยู่, ถ้ ากามนั้น สํ าเร็จ
แก่ เขา คือเขาได้ ตามปรารถนาแล้ ว, เขา ย่ อมมีปีติในใจ
โดยแท้ . เมื่อสั ตว์ ผู้มีความพอใจ กําลังใคร่ ในกามอยู่, ถ้ า
กามนั้น สู ญหายไป, เขา ย่ อมเดือดร้ อน เหมือนถูกแทง
ด้ วยศร ฉะนั้น.
ผู้ใด เว้ นขาดจากกาม ด้ วยความเห็น ว่ า เป็ นดุจ
หัวงู ผู้น้ันเป็ นคนมีสติ ล่ วงพ้นตัณหาอันส่ ายไปในโลก
เสี ยได้ .
ผู้ใด เข้ าไปผูกใจอยู่ในทีน่ า ทีส่ วน เงิน โค ม้ า
ทาสชายและสตรี พวกพ้อง และกามทั้งหลายอืน่ ๆเป็ น
อันมาก กิเลสมารย่ อมครอบงําบุคคลผู้น้ันได้ , อันตราย
รอบด้ าน ย่ อมยํา่ ยีบุคคลผู้น้ัน ; เพราะเหตุน้ัน ความทุกข์
ย่ อมติดตามเขา เหมือนนํา้ ไหลเข้ าสู่ เรืออันแตกแล้ว ฉะนั้น.
เพราะฉะนั้น บุคคล ควรเป็ นผู้มีสติ ทุกเมื่อ, พึงเว้ น
ขาดจากกาม, ละกามแล้ว พึงข้ ามโอฆะเสี ยได้ ดุจบุคคล
อุดยาเรือดีแล้ ว ก็พงึ ข้ ามไปถึงฝั่งโน้ น (นิพพาน) ได้ ฉะนั้น
แล.
- สุตฺต.ขุ.๒๕/๔๘๔/๔๐๘.

ลักษณะแห่ งภวตัณหา
ภิกษุ ท. !

ภวโยคะ (การประกอบอยู่ด้วยภพ) เป็ นอย่ างไรเล่า ?

ภาค ๒ - สมุทยอริยสัจ
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ภิกษุ ท. ! บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมไมรูชัด ตามที่เปนจริง ซึ่งความกอขึ้น
แหงภพทัง้ หลาย ซึ่งความดับไปแหงภพทัง้ หลาย ซึ่งรสอรอยแหงภพทั้งหลาย
ซึ่งโทษแหงภพทั้งหลาย
และซึ่งอุบายเครื่องออกพนไปไดจากภพทั้งหลาย.
ภิกษุ ท. ! เมื่อเขาไมรอู ยูอยางนั้น, ความกําหนัดในภพ ความเพลิดเพลินในภพ
ความเสน่ หาในภพ ความสยบในภพ ความหิวระหายในภพ ความเร่ าร้ อน
เพราะภพ ความเมาหมกในภพ และภวตัณหาในภพทั้งหลาย ย่ อมนอนเนื่อง
อยู่ในบุคคลนั้น. ภิกษุ ท. ! นี้ เราเรียกวา ภวโยคะ (การประกอบอยูดวยภพ),
ดังนี้แล.
- จตุกฺก. อํ.๒๑/๑๓/๑๐.

ปัจจัยแห่ งภวตัณหา
ทีส่ ุ ดในเบือ้ งต้ นของภวตัณหา ย่ อมไม่ ปรากฏ ; ก่ อนแต่
นี้ ภวตัณหามิได้ มี ; แต่ ว่า ภวตัณหาเพิง่ มีต่อภายหลัง.
ภิกษุ ท. !
คํากลาวอยางนี้แหละเปนคําที่ใคร ๆ ควรกลาว และควรกลาวดวยวา “ภวตัณหา
ย่ อมปรากฏ เพราะมีสิ่งนีส้ ิ่ งนีเ้ ป็ นปัจจัย” ดังนี้.
ภิกษุ ท. !

ภิกษุ ท. !
เรากลาววา ถึงแมภวตัณหานั้น ก็เปน ธรรมชาติมอี าหาร
หาใชเปนธรรมชาติทไี่ มมีอาหารไม. ก็อะไรเลา เปนอาหารของภวตัณหา ?
คําตอบพึงมีวา “อวิชชา เป็ นอาหารของภวตัณหา” ดังนี้.
ภิกษุ ท. !
เรากลาววา ถึงแมอวิชชา ก็เปนธรรมชาติมีอาหาร หาใช
เปนธรรมชาติที่ไมมีอาหารไม. ก็อะไรเลา เปนอาหารของอวิชชา ? คําตอบ
พึงมีวา “นิวรณ์ ท้งั หลาย ๕ ประการ เปนอาหารของอวิชชา” ดังนี้.

อริยสัจจากพระโอษฐ
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ภิกษุ ท. !
เรากลาวว า ถึงแมนวิ รณทงั้ หลาย ๕ ประการ ก็เปนธรรมชาติ
มีอาหาร หาใชเปนธรรมชาติที่ไมมีอาหารไม. ก็อะไรเลา เปนอาหารของ
นิวรณทั้งหลาย ๕ ประการ ? คําตอบพึงมีวา “ทุจริตทั้งหลาย ๓ ประการ”
ดังนี้.
....ฯลฯ....

....ฯลฯ....

การไม่ สํารวมอินทรีย์บริบูรณ์ แล้ ว ย่ อมทําทุจริต ๓ ประการให้ บริบูรณ์ ;
ทุจริต ๓ ประการบริบูรณ์ แล้ ว ย่ อมทํานิวรณ์ ๕ ประการให้ บริบูรณ์ ;
นิวรณ์ ๕ ประการบริบูรณ์ แล้ ว ย่ อมทําอวิชชาให้ บริบูรณ์ ;
อวิชชาบริบูรณ์ แล้ ว ย่ อมทําภวตัณหาให้ บริบูรณ์ .
ภิกษุ ท. !
อาหารแหงภวตัณหานี้
บริบูรณแลวดวยอาการอยางนี้.

ยอมมีไดดวยอาการอยางนี้และ

- ทสก.อํ.๒๔/๑๒๔/๖๒.

วิภาคแห่ งภวตัณหาร้ อยแปด
ภิกษุ ท. !
เราจักแสดงแกพวกเธอ ถึงเรื่อง ตัณหา อันมีธรรมชาติ
เหมือนข่ ายเป็ นเครื่องดักสั ตว์ มีธรรมชาติไหลนอง แผ่ กว้ าง เป็ นเครื่องเกาะเกีย่ ว
ของสั ตว์, ซึ่งด้ วยตัณหานั้นเอง สั ตว์ โลกนี้ ถูกปกคลุมหุ้มห่ อไว้ ถูกทําให้
ยุ่งเหยิงเหมือนด้ ายยุ่ง ประสานกันสั บสนดุจรังนก นุงนังเหมือนพงหญ้ ามุญชะ
และปัพพชะ จึงไม่ ล่วงพ้นอบาย ทุคติ วินิบาต และสั งสารวัฏไปได้ . พวกเธอ
จงฟงขอความนั้น ทําในใจใหสําเร็จประโยชน เราจักกลาวบัดนี้.

ภาค ๒ - สมุทยอริยสัจ
ครั้ น ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายเหล่ า นั้ น
พระพุ ท ธวจนะนี ้ว่ า :-

๓๑๕

ทู ล สนองรั บ พระพุ ท ธดํา รั ส แล้ ว , พระผู้ มี พ ระภาคเจ้ า จึ ง ได้ ต รั ส

ตัณหานั้น เปนอยางไรเลา จึงชื่อวามีธรรมชาติเหมือนขาย
ภิกษุ ท. !
เปนเครื่องดักสัตว มีธรรมชาติไหลนอง แผกวาง เปนเครื่องเกาะเกี่ยวของสัตว,
ซึ่งดวยตัณหานั้นเอง สัตวโลกนี้ ถูกปกคลุมหุม หอไว ถูกทําใหยุงเหยิงเหมือน
ดายยุง ประสานกันสับสนดุจรังนก นุงนังเหมือนพงหญามุญชะและปพพชะ จึง
ไมลวงพนอบาย ทุคติ วินิบาต และสังสารวัฏไปได ?
ตัณหาวิจริต (ความนึกที่ซานไปดวยอํานาจแหงตัณหา) ๑๘ อยาง ที่เขาไป
ภิกษุ ท. !
จับยึดขันธอันเปนภายใน และตัณหาวิจริต ๑๘ อยาง ที่เขาไปจับยึดขันธ
อันเปนภายนอก เหลานี้ มีอยู.
ภิกษุ ท. !
ตัณหาวิจริต (ความนึกที่ซ่านไปด้ วยอํานาจแห่ งตัณหา)
๑๘ อย่ าง ที่เข้ าไปจับยึดขันธ์ อนั เป็ นภายใน เหลานั้น เปนอยางไรเลา ?
ตัณหาวิจริต ๑๘ อยาง ที่เขาไปจับยึดขันธ อันเปนภายใน
ภิกษุ ท. !
นั้นคือ เมื่อมีความนึกไปในทาง ที่วา “เรามี เราเป็ น” ดังนี้ ก็เกิดความนึกที่เปน
ไปตามอํานาจแหงตัณหา วา “เรามีอยู่ เป็ นอยู่” ดังนี้ ๑, วา “เราเป็ นอย่างนีๆ้ ” ดังนี้ ๑,
วา “เราเป็ นอย่างนั้นๆ (คืออย่างเดียวกันกับคู่เปรี ยบ)” ดังนี้ ๑, วา “เราเป็ นอย่างอื่น (คือแตกต่ าง
ตรงกันข้ ามจากคู่เปรี ยบ)” ดังนี้ ๑, วา “เราเป็ นผู้ไม่ เที่ยงไม่ ยงั่ ยืน” ดังนี้ ๑, วา “เราเป็ นผู้เที่ยง
ผู้ยงั่ ยืน” ดังนี้ ๑, วา “เราพึงมีอยู่ พึงเป็ นอยู่” ดังนี้ ๑, วา “เราพึงเป็ นอย่ างนีๆ้ ” ดังนี้ ๑, วา
“เราพึงเป็ นอย่ างนั้นๆ ” ดังนี้ ๑,
วา “เราพึงเป็ นอย่างอื่น” ดังนี้ ๑, วา “ขอให้ เรามีอยู่

๓๑๖
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เป็ นอยู่” ดังนี้ ๑,

วา “ขอให้ เราเป็ นอย่างนีๆ้ ” ดังนี้ ๑, วา “ขอให้ เราเป็ นอย่างนั้นๆ” ดังนี้ ๑,
วา “ขอให้ เราเป็ นอย่างอื่น” ดังนี้ ๑, วา “เราจักมีอยู่ จักเป็ นอยู่” ดังนี้ ๑, วา “เรา
จักเป็ นอย่ างนีๆ้ ” ดังนี้ ๑, วา “เราจักเป็ นอย่ างนั้นๆ” ดังนี้ ๑, วา “เราจักเป็ น
อย่ างอื่น” ดังนี้ ๑. ภิกษุ ท. ! เหลานี้แล ชื่อวา ตัณหาวิจริต ๑๘ อยาง ที่เขาไป
จับยึดขันธอันเปนภายใน.

ภิกษุ ท. !
ตัณหาวิจริต (ความนึกที่ซ่านไปด้ วยอํานาจแห่ งตัณหา) ๑๘
ภิกษุ ท. !
อย่ าง ทีเ่ ข้ าไปจับยึดขันธ์ อนั เป็ นภายนอก เปนอยางไรเลา ?
ตัณหาวิจริต ๑๘ อยาง ที่เขาไปจับยึดขันธอันเปนภายนอก คือ เมื่อมีความนึก
ไปในทางที่วา “เรามี เราเป็ น ด้ วยสิ่ ง (คือขันธ์ อันเป็ นภายนอก) นี”้ ดังนี้ ก็เกิด
ความนึกที่เปนไปตามอํานาจแหงตัณหา วา “เรามีอยู่ เป็ นอยู่ ด้ วยสิ่ ง (คือขันธ์ อันเป็ น
ภายนอก)นี”้ ดังนี้ ๑, วา “เราเป็ นอย่ างนี ้ ๆ ด้ วยสิ่ งนี”้ ดังนี้ ๑, วา “เราเป็ นอย่ างนั้น ๆ
ด้ วยสิ่ งนี”้ ดังนี้ ๑, วา “เราเป็ นอย่ างอื่นด้ วยสิ่ งนี”้ ดังนี้ ๑, วา “เราเป็ นผู้ไม่ เที่ยง
ไม่ ยงั่ ยืน ด้ วยสิ่ งนี”้ ดังนี้ ๑, วา “เราเป็ นผู้เที่ยง ผู้ยงั่ ยืน ด้ วยสิ่ งนี”้ ดังนี้ ๑, วา
“เราพึงมีอยู่ พึงเป็ นอยู่ ด้ วยสิ่ งนี ”้
ดังนี้ ๑, วา “เราพึงเป็ นอย่างนี ้ ๆ ด้ วยสิ่ งนี”้
ดังนี้ ๑, วา “เราพึงเป็ นอย่างนั้น ๆ ด้ วยสิ่ งนี”้ ดังนี้ ๑, วา “เราพึงเป็ นอย่างอื่น
ด้ วยสิ่ งนี”้ ดังนี้ ๑, วา “ขอให้ เรามีอยู่ เป็ นอยู่ ด้ วยสิ่ งนี”้ ดังนี้ ๑, วา “ขอให้
เราเป็ นอย่ างนี ้ ๆ ด้ วยสิ่ งนี”้ ดังนี้ ๑, วา “ขอให้ เราเป็ นอย่ างนั้น ๆ ด้ วยสิ่ งนี”้ ดังนี้ ๑,
วา “ขอให้ เราเป็ นอย่างอื่น ด้ วยสิ่ งนี”้ ดังนี้ ๑, วา “เราจักมีอยู่ จักเป็ นอยู่ ด้ วยสิ่ งนี”้
ดังนี้ ๑, วา “เราจักเป็ นอย่างนี ้ ๆ ด้ วยสิ่ งนี”้ ดังนี้ ๑, วา “เราจักเป็ นอย่างนั้น ๆ ด้ วย
สิ่ งนี”้ ดังนี้ ๑, วา “เราจักเป็ นอย่ างอื่น ด้ วยสิ่ งนี”้ ดังนี้ ๑. ภิกษุ ท. ! เหลานี้แล
ชื่อวา ตัณหาวิจริต ๑๘ อยาง ที่เขาไปจับยึดขันธอันเปนภายนอก.
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ภิกษุ ท. !
ดวยเหตุนี้แหละ ตัณหาวิจริต ๑๘ อยาง ที่เขาไปจับยึด
ขันธอันเปนภายในดวย และตัณหาวิจริต ๑๘ อยาง ที่เขาไปจับยึดขันธอนั เปน
ภายนอกดวย เหลานี้แล เรียกวา ตัณหาวิจริต ๓๖ อยาง.
ดวยเหตุนี้แหละ ตัณหาวิจริตอยางนี้แล เปนอดีต ๓๖
ภิกษุ ท. !
อยาง, เปนอนาคต ๓๖ อยาง, และปจจุบัน ๓๖ อยาง, รวมเปนตัณหาวิจริต
๑๐๘ อยาง.
นี่แลคือ ตัณหานั้น อันมีธรรมชาติเหมือนขายเปน
ภิกษุ ท. !
เครื่องดักสัตว มีธรรมชาติไหลนอง แผกวาง เปนเครื่องเกาะเกี่ยวของสัตว,
ซึ่งดวยตัณหานั้นเอง สัตวโลกนี้ ถูกปกคลุมหุม หอไว ถูกทําใหยุงเหยิงเหมือน
ดายยุง ประสานกันสับสนดุจรังนก นุงนังเหมือนพงหญามุญชะและปพพชะ๑
จึงไมลวงพนอบาย ทุคติ วินิบาต และสังสารวัฏไปได แล.
- จตุกฺก. อํ. ๒๑/๒๘๙/๑๙๙.

เหตุทที่ าํ ให้ ฟังธรรมไม่ ร้ ู เรื่อง
(เพราะภวตัณหา)
ภิกษุ ท. !
บุคคลประกอบอยูดวยเหตุหาอยาง แมฟงธรรมอยู ก็
ไมอาจเพื่อจะกาวลงสูนิยาม คือความถูกตองในกุศลธรรมทัง้ หลาย. เหตุหา
อยางอะไรเลา ? หาอยางคือ สนใจแต่ คาํ พูด สนใจแต่ ผ้ ูพูด สนใจแต่ ตวั เอง
๑. หญ า สองชนิ ด นี้ เคยแปลกั น ว า
ในที่นี้จึงไมแปลไว.

หญ า มุ ง กระต า ยและหญ า ปล อ ง

แต ไ ม มี ห ลั ก ฐานที่ แ น น อน.

๓๑๘
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มีจติ ฟุ้ งซ่ านไม่ มีเอกัคคตาจิตฟังธรรม และทําในใจไม่ แยบคาย. ภิกษุ ท. !
บุคคลประกอบดวยเหตุหาอยางเหลานี้แล แมฟง ธรรมอยู ก็ไมอาจเพื่อจะกาวลง
สูนิยาม คือความถูกตองในกุศลธรรมทัง้ หลาย.
- ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๙๕/๑๕๑.

(อีกปริยายหนึ่ง)

ภิกษุ ท. !
บุคคลประกอบอยูดวยเหตุหาอยาง แมฟง ธรรมอยู ก็
ไมอาจเพื่อจะกาวลงสูนิยาม คือความถูกตองในกุศลธรรมทัง้ หลาย. เหตุหา
อยางอะไรเลา ? หาอยางคือ สนใจแต่ คาํ พูด สนใจแต่ ผ้ ูพูด สนใจแต่ ตวั เอง
เป็ นคนโง่ เง่ าเงอะงะ มัวแต่ สําคัญตนว่ ารู้ ในสิ่ งทีต่ นไม่ รู้ . ภิกษุ ท. ! บุคคล
ประกอบ ดวยเหตุหาอยางนี้แล แมฟงธรรมอยู ก็ไมอาจเพื่อจะกาวลง
สูนิยาม คือความถูกตองในกุศลธรรมทัง้ หลาย.
- ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๙๕/๑๕๒.

(อีกปริยายหนึ่ง)

ภิกษุ ท. !
บุคคลประกอบอยูดวยเหตุหาอยาง แมฟงธรรมอยู ก็
ไมอาจเพื่อจะกาวลงสูนิยาม คือความถูกตองในกุศลธรรมทั้งหลาย. เหตุหาอยาง
อะไรเลา ? หาอยางคือ เป็ นคนลบหลู่ฟังธรรม มีจติ มากไปด้ วยความ

ลบหลู่ แข่ งดีฟังธรรม คอยจ้ องจับความผิดพลาดในผู้แสดงธรรมด้ วยจิต
มุ่งร้ ายแข็งกระด้ าง เป็ นคนโง่ เง่ าเงอะงะ มัวแต่ สําคัญตนว่ ารู้ ในสิ่ งทีต่ น
ไม่ รู้ . ภิกษุ ท. ! บุคคลประกอบดวยเหตุหาอยางเหลานี้แล แมฟงธรรมอยู
ก็ไมอาจเพือ่ จะกาวลงสูนิยาม คือความถูกตองในกุศลธรรมทัง้ หลาย.
- ปญจก. อํ. ๒๒/๑๙๖/๑๕๓.
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(ในตอนทายของแตละปริยาย ไดตรัสถึงบุคคลผูมีธรรมตรงกันขาม
ผูศึกษาพึงคํานวณเอาดวยตนเอง โดยปฏิปกขนัยจากขอความขางบนนี้)

๓๑๙
คือสามารถฟงธรรมสําเร็จประโยชน,

ภพแม้ ชั่วขณะดีดนิว้ มือก็ยงั น่ ารังเกียจ
ภิกษุ ท. !
คูถแมนิดเดียว ก็เปนของมีกลิน่ เหม็น ฉันใด ; ภิกษุ ท. !
สิ่งที่เรียกวา ภพ (ผลแห่ งภวตัณหา) ก็ฉนั นั้นเหมือนกัน, แม้ มีประมาณน้ อย

ชั่วลัดนิว้ มือเดียว ก็ไม่ มีคุณอะไรทีพ่ อจะกล่ าวได้ .
- เอก. อํ. ๒๐/๔๖/๒๐๓.
(ในสูตรถัดไป ไดตรัสอุปมาดวย มูตร ดวย นํา้ ลาย ดวย หนอง ดวย โลหิต โดยทํานองเดียวกัน,
- ๒๐/๔๖/๒๐๔).

วิภวตัณหา
เรื่ องของ วิภวตัณหา ทีเ่ ป็ นพุทธดํารัสโดยตรง ยังไม่ พบทีม่ า ;
โดยเป็ นปฏิปักขนัยของ ภวตัณหา.

นิทเทส ๓
ว่ าด้ วยลักษณะแห่ งตัณหา
จบ

ขอนักศึกษาจงทราบ

อริยสัจจากพระโอษฐ
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นิทเทส ๕ ว่ าด้ วยทีเ่ กิดและการเกิดแห่ งตัณหา
(มี ๕ เรื่อง)

การเกิดขึน้ แห่ งตัณหา
ภิกษุ ท. !

การก่ อขึน้ แห่ งทุกข์ เปนอยางไรเลา ?

ภิกษุ ท. !
เพราะอาศัย ตา ดวย รูปดวย จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น, การ
ประจวบพรอม (แหงตา+รูป+จักขุวิญญาณ) ทั้ง ๓ อยางนั้น จึงเกิดมีผัสสะ,
เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดมีเวทนา, เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงเกิดมีตัณหา ;
นี้ คือ การกอขึ้นแหงทุกข
ภิกษุ ท. !
เพราะอาศัย หู ดวย เสียงดวย จึงเกิดโสตวิญญาณขึ้น.
การประจวบพรอม (แหงหู+เสียง+โสตวิญญาณ) ทั้ง ๓ อยางนั้น จึงเกิดมีผัสสะ,
เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดมีเวทนา, เพราะเวทนาเปนปจจัยจึงเกิดมีตัณหา ;
นี้ คือ การกอขึ้นแหงทุกข.
ภิกษุ ท. !
เพราะอาศัย จมูก ดวย กลิ่นดวย จึงเกิดฆานวิญญาณขึ้น,
การประจวบพรอม (แหงจมูก+กลิ่น+ฆานวิญญาณ) ทั้ง ๓ อยางนั้น จึงเกิดมี
ผัสสะ, เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดมีเวทนา, เพราะเวทนาเปนปจจัย จึง
เกิดมีตัณหา ; นี้ คือ การกอขึ้นแหงทุกข
ภิกษุ ท. !
เพราะอาศัย ลิน้ ดวย รสดวย จึงเกิดชิวหาวิญญาณขึ้น,
การประจวบพรอม (แหงลิ้น+รส+ชิวหาวิญญาณ) ทั้ง ๓ อยางนั้น จึงเกิดมี
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ผัสสะ, เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดมีเวทนา, เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงเกิดมี
ตัณหา ; นี้ คือ การกอขึ้นแหงทุกข.
ภิกษุ ท. !
เพราะอาศัย กาย ดวย โผฏฐัพพะดวย จึงเกิดกายวิญญาณ
ขึ้น, การประจวบพรอม (แหงกาย+โผฏฐัพพะ+กายวิญญาณ) ทั้ง ๓ อยางนั้น จึง
เกิดมีผัสสะ, เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดมีเวทนา, เพราะเวทนาเปน
ปจจัย จึงเกิดมีตณ
ั หา ; นี้ คือ การกอขึ้นแหงทุกข.
ภิกษุ ท. !
เพราะอาศัย ใจ ดวย ธรรมารมณดวย จึงเกิดมโนวิญญาณ
ขึ้น, การประจวบพรอม (แหงใจ+ธรรมารมณ+มโนวิญญาณ) ทั้ง ๓ อยางนั้น จึง
เกิดมีผัสสะ, เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดมีเวทนา, เพราะเวทนาเปนปจจัย
จึงเกิดมีตัณหา ; นี้ คือ การขึ้นแหงทุกข.
ภิกษุ ท. !

นี้แล คือ การกอขึ้นแหงทุกข.

- สฬา. สํ. ๑๘/๑๐๖/๑๕๔.

ฐานทีเ่ กิดแห่ งตัณหา
(สี่ อย่ าง)

ภิกษุ ท. !
การเกิดขึ้นแหงตัณหา เมื่อจะเกิด ยอมเกิดขึ้น แกภิกษุใน
อารมณใด ๆ ก็ตาม มีสี่อยางเหลานี้. สี่อยางเหลาไหนเลา ? สี่อยางคือ :ภิกษุ ท. !
เหตุ บาง ;

ตัณหา เมื่อจะเกิด ยอมเกิดขึ้น แกภิกษุ เพราะจีวรเป็ น

อริยสัจจากพระโอษฐ

๓๒๒

ตัณหา เมือ่ จะเกิด ยอมเกิดขึ้น แกภิกษุ เพราะอาหาร
บิณฑบาตเป็ นเหตุ บาง ;
ภิกษุ ท. !

ภิกษุ ท. !
เป็ นเหตุ บาง ;

ตัณหา เมื่อจะเกิด ยอมเกิดขึ้น แกภิกษุ เพราะเสนาสนะ

ตัณหา เมือ่ จะเกิด ยอมเกิดขึ้น แกภิกษุ เพราะความได้
เป็ นหรือไม่ ได้ เป็ นอย่ างนั้นอย่ างนีเ้ ป็ นเหตุ บาง.
ภิกษุ ท. !

ภิกษุ ท. !
เหลานี้แล คือ การเกิดขึ้นแหงตัณหา เมื่อจะเกิดยอมเกิดขึ้น
แกภิกษุ ในอารมณใด ๆ ก็ตาม มีสี่อยาง แล.
- จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๒/๙; จตุกฺก. อํ. ๒๑/๓๓๕/๒๕๗.

ทีต่ ้งั อาศัยเกิดแห่ งตัณหา
ภิกษุ ท. !
ตัณหานั้น เมื่อจะเกิดย่ อมเกิดขึน้ ณ ที่ไหน ? เมื่อจะตั้งอยู่
ย่ อมตั้งอยู่ ณ ที่ไหน ?
ภิกษุ ท. !
สิ่งใด มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก, ตัณหานั้น เมื่อจะ
เกิด ยอมเกิดขึ้น ในสิ่งนั้น, เมื่อจะตั้งอยู ยอมตั้งอยู ในสิ่งนั้น.
ภิกษุ ท. !

ก็สิ่งใดเล่า มีภาวะเป็ นทีร่ ักทีย่ นิ ดีในโลก ?

ภิกษุ ท. !
ตา มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก, หู มีภาวะเปนที่รัก
ที่ยินดีในโลก, จมูก มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก, ลิน้ มีภาวะเปนที่รักที่ยินดี

ภาค ๒ - สมุทยอริยสัจ

๓๒๓

ในโลก, กาย มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก, และ ใจ มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีใน
โลก ; ตัณหานั้น เมื่อจะเกิด ยอมเกิดขึ้น ในสิ่งนั้นๆ, เมื่อจะตั้งอยู ยอมตั้งอยู
ในสิ่งนั้น ๆ.
ภิกษุ ท. !
รู ป ทั้งหลาย มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก, เสี ยง ทั้งหลาย
มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก, กลิน
่ ทั้งหลาย มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก, รส
ทั้งหลาย มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก, โผฏฐั พพะ ทั้งหลายมีภาวะเปนที่รัก
ที่ยินดีในโลก, และธรรมารมณ์ ทั้งหลาย มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก ; ตัณหา
นั้น เมื่อจะเกิด ยอมเกิดขึ้น ในสิ่งนั้น ๆ, เมื่อจะตั้งอยู ยอมตั้งอยู ในสิ่งนั้น ๆ.
ภิกษุ ท. !
วิญญาณทางตา มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก, วิญญาณ
ทางหู มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก, วิญญาณ ทางจมูก มีภาวะเปนที่รักที่
ยินดีในโลก, วิญญาณ ทางลิน้ มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก, วิญญาณ ทาง
กาย มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก, และวิญญาณ ทางใจ มีภาวะเปนที่รักที่
ยินดีในโลก ; ตัณหานั้น เมื่อจะเกิด ยอมเกิดขึ้น ในสิ่งนั้น ๆ, เมื่อจะตั้งอยู ยอม
ตั้งอยู ในสิ่งนั้น ๆ.
ภิกษุ ท. !
สั มผัสทางตา มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก, สัมผัส
ทางหู มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก, สัมผัส ทางจมูก มีภาวะเปนที่รักที่ยินดี
ในโลก, สัมผัส ทางลิน้ มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก, สัมผัส ทางกาย
มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก, และสัมผัส ทางใจ มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก ;
ตัณหานั้น เมื่อจะเกิด ยอมเกิดขึ้น ในสิ่งนั้น ๆ, เมื่อจะตั้งอยู ยอมตั้งอยู
ในสิ่งนั้น ๆ.

๓๒๔

อริยสัจจากพระโอษฐ

ภิกษุ ท. !
เวทนาเกิดแต่ สัมผัสทางตา มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีใน
โลก, เวทนาเกิดแตสัมผัส ทางหู มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก, เวทนาเกิด
แตสัมผัส ทางจมูก มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก, เวทนาเกิดแตสัมผัส
ทางลิน้ มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก, เวทนาเกิดแตสัมผัส ทางกาย มีภาวะ
เปนที่รักที่ยินดีในโลก, และเวทนาเกิดแตสัมผัส ทางใจ มีภาวะเปนที่รักที่ยินดี
ในโลก ; ตัณหานั้น เมื่อจะเกิด ยอมเกิดขึ้น ในสิ่งนั้น ๆ, เมื่อจะตั้งอยู ยอม
ตั้งอยู ในสิ่งนั้นๆ.

ภิกษุ ท. !
ความหมายรู้ ในรู ป
มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก,
ความหมายรู ในเสี ยง มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก, ความหมายรู ในกลิน
่ มี
ภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก, ความหมายรู ในรส มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก,
ความหมายรูใน โผฏฐั พพะ มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก, และความหมายรู
ในธรรมารมณ์ มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก ; ตัณหานั้น เมื่อจะเกิด
ยอมเกิดขึ้น ในสิ่งนั้น ๆ, เมื่อจะตั้งอยู ยอมตัง้ อยู ในสิ่งนั้น ๆ

ภิกษุ ท. !
ความคิดนึกในรู ป
มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก,
ความคิดนึก ในเสี ยง มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก, ความคิดนึก ในกลิน
่ มี
ภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก, ความคิดนึก ในรส มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก,
ความคิดนึก ในโผฏฐั พพะ มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก, และความคิดนึก
ในธรรมารมณ์ มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก ;
ตัณหานัน้ เมื่อจะเกิด
ยอมเกิดขึ้น ในสิ่งนั้น ๆ, เมื่อจะตั้งอยู ยอมตั้งอยู ในสิ่งนั้น ๆ.

ภาค ๒ - สมุทยอริยสัจ

๓๒๕

ภิกษุ ท. !
ตัณหาในรู ป มีภาวะเปนที่รักที่ยนิ ดีในโลก, ตัณหา ในเสี ยง
มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก, ตัณหา ในกลิน
่ มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก,
ตัณหา ในรส มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก, ตัณหา ในโผฏฐัพพะ มีภาวะเปน
ที่รักที่ยินดีในโลก, และตัณหา ในธรรมารมณ์ มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก ;
ตัณหานั้น เมื่อจะเกิด ยอมเกิดขึ้น ในสิ่งนั้น ๆ, เมื่อจะตั้งอยู ยอมตั้งอยู ในสิ่ง
นั้น ๆ.
ภิกษุ ท. !
ความตริตรึกในรู ป มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก, ความ
ตริตรึก ในเสี ยง มีภาวะเปนทีร่ ักที่ยินดีในโลก, ความตริตรึก ในกลิน
่ มีภาวะ
เปนที่รักที่ยินดีในโลก, ความตริตรึก ในรส มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก,
ความตริตรึก ในโผฏฐั พพะ มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก, และความตริตรึก
ในธรรมารมณ์ มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก ; ตัณหานั้น เมื่อจะเกิด ยอมเกิด
ขึ้น ในสิ่งนั้น ๆ, เมื่อจะตั้งอยู ยอมตั้งอยู ในสิ่งนั้น ๆ.
ภิกษุ ท. !
ความตริตรองในรู ป มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก, ความ
ตริตรอง ในเสี ยง มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก, ความตริตรอง ในกลิน
่ มีภาวะ
เปนที่รักที่ยินดีในโลก, ความตริตรอง ในรส มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก,
ความตริตรอง ในโผฏฐั พพะ มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก, ความตริตรอง
ในธรรมารมณ์ มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก ; ตัณหานั้น เมื่อจะเกิด ยอมเกิด
ขึ้น ในสิ่งนั้น ๆ, เมื่อจะตั้งอยู ยอมตั้งอยู ในสิ่งนั้น ๆ. เมื่อจะตั้งอยู ยอมตั้งอยู
ในสิ่งนั้น ๆ. ดังนี้แล.
- มหา. ที. ๑๐/๓๔๓/๒๙๗.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๓๒๖

สิ่ งทีต่ ้ องรู้ ต้ องละ เพือ่ ความสิ้นทุกข์
ภิกษุ ท. !
เมื่อไมรูยิ่ง ไมรรู อบ ไมคลายกําหนัด ไมละขาด ซึ่งสิง่ ทัง้ ปวง
ยอมไมเปนผูสมควรเพือ่ ความสิ้นไปแหงทุกข. สิ่งทัง้ ปวง อะไรกันเลา ? สิ่งทัง้ ปวง
คือ (ตอไปนี้ทรงแสดง ธรรมทีค่ วรรู้ควรละ เปนหมวด ๆ ตามหลักแหงอายตนะหกประการ คือ:-)
อายตนะภายใน หก ประการ (จักษุ ฯลฯ มโน) :
อายตนะภายนอก หก ประการ (รูป ฯลฯ ธรรมารมณ) ;
วิญญาณ หก ประการ (จักขุวิญญาณ ฯลฯ มโนวิญญาณ) ;
สั มผัส หก ประการ (จักขุสัมผัส ฯลฯ มโนสัมผัส) ;
เวทนา หก ประการ (จักขุสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ มโนสัมผัสสชาเวทนา).

ภิกษุ ท. !
เหลานี้แล คือสิ่งทั้งปวง ซึ่งเมื่อไมรูยิ่ง ไมรูรอบ ไมคลาย
กําหนัด ไมละขาดแลว ยอมเปนผูไมควรเพือ่ ความสิ้นไปแหงทุกข.
(ตอไปนี้ ทรงแสดงโดยปฏิปักขนัย ถึงสิ่งทั้งปวงที่เมื่อรูและละแลว เปนผูสมควรเพื่อความ
สิ้นไปแหงทุกข โดยนัยตรงกันขาม ซึ่งผูศึกษาอาจเทียบเคียงไดเอง).
- สฬา. สํ. ๑๘/๒๑/๒๗ -๒๘.

(อีกนัยหนึ่ง)

ภิกษุ ท. !
เมื่อไมรูยิ่ง ไมรรู อบ ไมคลายกําหนัด ไมละขาด ซึ่งสิง่ ทัง้ ปวง
ยอมไมเปนผูสมควรเพื่อความสิน้ ไปแหงทุกข. สิ่งทั้งปวง อะไรกันเลา ? สิ่งทั้ง
ปวงคือ (ตอไปนี้ทรงแสดง ธรรมทีค่ วรรู้ควรละ เปนหมวด ๆ ตามหลักแหงอายตนะหกประการ คือ :-)
อายตนะภายใน หก ประการ (จักษุ ฯลฯ มโน) ;
อายตนะภายนอก หก ประการ (รูป ฯลฯ ธรรมารมณ) ;
วิญญาณ หก ประการ (จักขุวิญญาณ ฯลฯ มโนวิญญาณ) ;

ภาค ๒ - สมุทยอริยสัจ

๓๒๗

วิญญาณวิญญาตัพพธรรม หก ประการ (จักขุวิญญาณวิญญาตัพพธรรม ฯลฯ มโนวิญญาณวิญญาตัพพธรรม).

ภิกษุ ท. !
เหลานี้แล คือสิ่งทั้งปวง ซึ่งเมื่อไมรูยิ่ง ไมรูรอบ ไมคลาย
กําหนัด ไมละขาดแลว ยอมเปนผูไมควรเพือ่ ความสิ้นไปแหงทุกข.
(ตอไปนี้ ทรงแสดงโดย ปฏิปักขนัย ถึงสิ่งทั้งปวงที่เมื่อรูและละแลว เปนผูสมควรเพื่อความ
สิ้นไปแหงทุกข โดยนัยตรงกันขาม ซึ่งผูศึกษาอาจเทียบเคียงไดเอง).
- สฬา.สํ. ๑๘/๒๒ -๒๓/๒๙ -๓๐.

ภาวะเป็ นทีร่ ักทีย่ นิ ดี เป็ น หนามในอริยวินัยนี้
ภิกษุ ท. !
เปรียบเหมือนบุรุษผูห นึ่ง จะพึงเขาไปสูปา ที่มีหนามมาก ;
คือ หนามขางหนาของบุรษุ นั้น ก็มีอยู, หนามขางหลัง ก็มีอยู, หนามขางเหนือ
ก็มีอยู, หนามขางใต ก็มีอยู, หนามขางลางก็มีอยู, หนามขางบน ก็มีอยู,
บุรุษนั้น จะตองมีสติ คอยๆ กาวไปขางหนา มีสติคอยๆ ถอยกลับหลัง ดวย
คิดอยูวา “หนามอยายอก อยาตํา เราเลย” ดังนี้.
ภิกษุ ท. !

ฉันใดก็ฉันนั้น, ภาวะเปนที่รัก ภาวะเปนที่ยินดี (ปยรูปสาตรูป
ซึ่งเปนที่เกิดที่ดับแหงตัณหา) ในโลก ใดๆ ; ภิกษุ ท. ! ปิ ยรู ปสาตรู ปนี้ เราเรียก
ว่ า “หนามในวินัยของพระอริยเจ้ า” ดังนี้ แล.
- สฬา. สํ. ๑๘/๒๓๔/๓๓๔

นิทเทส ๕
ว่ าด้ วยทีเ่ กิดและการเกิดแห่ งตัณหา
จบ
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๓๒๘

นิทเทส ๖ ว่ าด้ วยอาการทีต่ ณ
ั หาทําให้ เกิดทุกข์
(มี ๓๑ เรื่อง)

การเกิดขึน้ แห่ งกองทุกข์
ภิกษุ ท. !

อริยสั จคือความก่ อขึน้ แห่ งทุกข์ เปนอยางไรเลา ?

ภิกษุ ท. !
เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงเกิดมีสังขาร ; เพราะสังขาร
เพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงเกิดมีนามรูป ;
เปนปจจัย จึงเกิดมีวิญญาณ ;
เพราะนามรูปเปนปจจัย จึงเกิดมีอายตนะหก ; เพราะอายตนะหกเปนปจจัย
จึงเกิดมีผัสสะ ; เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดมีเวทนา ; เพราะเวทนาเปน
ปจจัย จึงเกิดมีตัณหา ; เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงเกิดมีอุปาทาน ; เพราะ
อุปาทานเปนปจจัย จึงเกิดมีภพ ; เพราะภพเปนปจจัย จึงเกิดมีชาติ ; เพราะ
ชาติเปนปจจัย, ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส และอุปายาส จึง
เกิดมีพรอม. ความกอขึ้นแหงกองทุกขทั้งสิ้นนั้น ยอมมีไดดวยอาการอยางนี้.
ภิกษุ ท. !

นี้ เราเรียกวา อริยสัจคือความกอขึ้นแหงทุกข แล.

- ติก. อํ. ๒๐/๒๒๗/๕๐๑.

อาการเกิดขึน้ แห่ งทุกข์ โดยสมบูรณ์
(สายแห่ งปฏิจจสมุปบาท)

ภิกษุ ท. !
อย่ างไรเล่ า ?

ปฏิจจสมุปบาท (ธรรมที่อาศัยกันและกันแลวทยอยกันเกิดขึ้น) เป็ น

ภาค ๒ - สมุทยอริยสัจ

๓๒๙

ภิกษุ ท. !

เพราะอวิชชาเปนปจจัย
จึงเกิดมี
สั งขาร ;
เพราะสังขารเปนปจจัย
จึงเกิดมี
วิญญาณ ;
เพราะวิญญาณเปนปจจัย
จึงเกิดมี
นามรูป ;
เพราะนามรูปเปนปจจัย
จึงเกิดมี
อายตนะหก ;
เพราะอายตนะหกเปนปจจัย จึงเกิดมี
ผัสสะ ;
เพราะผัสสะเปนปจจัย
จึงเกิดมี
เวทนา ;
เพราะเวทนาเปนปจจัย
จึงเกิดมี
ตัณหา ;
เพราะตัณหาเปนปจจัย
จึงเกิดมี
อุปาทาน ;
เพราะอุปาทานเปนปจจัย
จึงเกิดมี
ภพ ;
เพราะภพเปนปจจัย
จึงเกิดมี
ชาติ ;
เพราะชาติเปนปจจัย, ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ
โทมนัส และอุปายาส จึงเกิดมีพรอม.
การกอขึ้นแหงกองทุกขทั้งสิ้นนั้น
ยอมมีไดดว ยอาการอยางนี้.
ภิกษุ ท. !
นี้ เราเรียกวา ปฏิจจสมุปบาท (ธรรมที่อาศัยกันและกันแลวทยอย
กันเกิดขึ้น) ดังนี้ แล.
- นิทาน. สํ. ๑๖/๑/๒.

วิภาคแห่ งปฏิจจสมุปบาท
ภิกษุ ท. !

ปฏิจจสมุปบาท เปนอยางไรเลา ?

ภิกษุ ท. !
เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงเกิดมีสังขาร ; เพราะสังขาร
เปนปจจัย จึงเกิดมีวิญญาณ ;
เพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงเกิดมีนามรูป ;

๓๓๐
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เพราะนามรูปเปนปจจัย จึงเกิดมีอายตนะหก ; เพราะอายตนะหกเปนปจจัย จึง
เกิดมีผัสสะ ; เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดมีเวทนา ; เพราะเวทนาเปนปจจัย
จึงเกิดมีตัณหา ; เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงเกิดมีอุปาทาน ; เพราะอุปาทาน
เปนปจจัย จึงเกิดมีภพ ; เพราะภพเปนปจจัย จึงเกิดมีชาติ ; เพราะชาติเปน
ปจจัย, ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส จึงเกิดมีพรอม.
ความกอขึ้นแหงกองทุกขทั้งสิ้นนั้น ยอมมีได ดวยอาการอยางนี้.
ภิกษุ ท. !
ชรา มรณะ เปนอยางไรเลา ? ชรา คือ ความแก ความ
คร่ําครา ความมีฟนหลุด ความมีผมหงอก ความมีหนังเหี่ยว ความเสื่อมไป
แหงอายุ ความแกรอบแหงอินทรียทั้งหลาย ในสัตวนิกายนั้น ๆ ของสัตวเหลา
นั้น ๆ ; นี้เรียกวา ชรา.
ภิกษุ ท. !
มรณะ เปนอยางไรเลา ? มรณะคือ การจุติ ความเคลื่อน
การแตกสลาย การหายไป การวายชีพ การตาย การทํากาละ การแตกแหงขันธ
ทั้งหลาย การทอดทิง้ ราง การขาดแหงอินทรียคือชีวิต จากสัตวนิกายนั้น ๆ ของสัตว
เหลานั้น ๆ ; นี้ เรียกวา มรณะ ; ดวยเหตุนี้แหละ ชราอันนี้ดวย มรณะอันนี้
ดวย. ภิกษุ ท. ! นี้ เรียกวา ชรามรณะ.
ภิกษุ ท. !
ชาติ เปนอยางไรเลา ? ชาติ คือ การเกิด การกําเนิด การ
กาวลง (สูครรภ) การบังเกิด การบังเกิดโดยยิ่ง ความปรากฏของขันธทงั้ หลาย
การที่สัตวไดซึ่งอายตนะทั้งหลาย ในสัตวนิกายนั้น ๆ ของสัตวเหลานั้น ๆ.
ภิกษุ ท. ! นี้ เรียกวา ชาติ.
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๓๓๑

ภิกษุ ท. !
ภพ เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ภพมีสามเหลานี้ คือ
กามภพ รูปภพ และอรูปภพ. ภิกษุ ท. ! นี้ เรียกวา ภพ.
ภิกษุ ท. !
อุปาทาน เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! อุปาทานมีสี่อยาง
เหลานี้ คือ กามุปาทาน ทิฏุปาทาน สีลัพพตุปาทาน และอัตตวาทุปาทาน.
ภิกษุ ท. ! นี้ เรียกวา อุปาทาน.
ภิกษุ ท. !
ตัณหา เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! หมูแ หงตัณหา มีหก
อยาง เหลานี้ คือตัณหาในรูป ตัณหาในเสียง ตัณหาในกลิ่น ตัณหาในรส ตัณหา
ในโผฏฐัพพะ และตัณหาในธรรมารมณ. ภิกษุ ท. ! นี้ เรียกวา ตัณหา.
ภิกษุ ท. !
เวทนา เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! หมูแ หงเวทนา มีหก
อยาง เหลานี้ คือ เวทนาเกิดแตสัมผัสทางตา เวทนาเกิดแตสัมผัสทางหู เวทนา
เกิดแตสัมผัสทางจมูก เวทนาเกิดแตสัมผัสทางลิ้น เวทนาเกิดแตสัมผัสทาง
กาย และเวทนาเกิดแตสัมผัสทางใจ. ภิกษุ ท. ! นี้ เรียกวา เวทนา.
ภิกษุ ท. !
ผัสสะ เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! หมูแหงผัสสะ มีหก
อยาง เหลานี้ คือ สัมผัสทางตา สัมผัสทางหู สัมผัสทางจมูก สัมผัสทางลิ้น
สัมผัสทางกาย และสัมผัสทางใจ. ภิกษุ ท. ! นี้ เรียกวา ผัสสะ.
ภิกษุ ท. !
อายตนะหก เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! หมูแหงอายตนะ
มีหกอยาง เหลานี้คือ อายตนะคือตา อายตนะคือหู อายตนะคือจมูก อายตนะ
คือลิ้น อายตนะคือกาย และอายตนะคือใจ. ภิกษุ ท. ! นี้ เรียกวาอายตนะหก.

๓๓๒
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ภิกษุ ท. !
นามรู ป เปนอยางไรเลา ? นาม คือ เวทนา สัญญา เจตนา
ผัสสะ และมนสิการ. นี้ เรียกวา นาม. รู ป คือ มหาภูตทัง้ สี่ดวยและรูปที่
อาศัยมหาภูตทั้งสี่ดวย. นี้ เรียกวา รูป. ดวยเหตุนี้แหละ นามอันนี้ดวย รูป
อันนี้ดวย. ภิกษุ ท. ! นี้ เรียกวา นามรูป.
ภิกษุ ท. !
วิญญาณ เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! หมูแหงวิญญาณ
มีหกอยางเหลานี้ คือ วิญญาณทางตา วิญญาณทางหู วิญญาณทางจมูก
วิญญาณทางลิ้น วิญญาณทางกาย และวิญญาณทางใจ. ภิกษุ ท. ! นี้ เรียกวา
วิญญาณ.
ภิกษุ ท. !
สั งขาร ทัง้ หลาย เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! สังขาร
ทั้งหลายเหลานี้ คือ กายสังขาร วจีสังขาร และจิตตสังขาร. ภิกษุ ท. ! เหลานี้
เรียกวา สังขารทั้งหลาย.
ภิกษุ ท. !
อวิชชา เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ความไมรอู นั ใด
เปนความไมรูในทุกข, เปนความไมรใู นเหตุใหเกิดทุกข, เปนความไมรูในความ
ดับไมเหลือของทุกข, ละเปนไมรูในทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข.
ภิกษุ ท. ! นี้ เรียกวา อวิชชา.
ภิกษุ ท. !
ดวยเหตุนี้แหละ, เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงเกิดมีสังขาร ;
เพราะสังขารเปนปจจัย จึงเกิดมีวิญญาณ ; เพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงเกิดมีนาม
รูป ; เพราะนามรูปเปนปจจัย จึงเกิดมีอายตนะหก ; เพราะอายตนะหกเปน
ปจจัย จึงเกิดมีผัสสะ ; เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดมีเวทนา ; เพราะเวทนา
เปนปจจัย จึงเกิดมีตัณหา ; เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงเกิดมีอุปาทาน ; เพราะ

ภาค ๒ - สมุทยอริยสัจ

๓๓๓

อุปาทานเปนปจจัย จึงเกิดมีภพ ; เพราะภพเปนปจจัย จึงเกิดมีชาติ ; เพราะชาติ
เปนปจจัย, ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส จึงเกิดมีพรอม.
ความกอขึ้นแหงกองทุกขทั้งสิ้นนั้น ยอมมีได ดวยอาการอยางนี้ แล.
- นิทาน. สํ. ๑๖/๒-๕/๕-๑๗.

ปัจจัยแห่ งอวิชชา
ทีส่ ุ ดในเบือ้ งต้ นของอวิชชา ย่ อมไม่ ปรากฏ ; ก่ อนแต่ นี้
อวิชชามิได้ มี ; แต่ ว่า อวิชชาเพิง่ มีต่อภายหลัง. ภิกษุ ท. ! คํากลาว
อยางนี้แหละ เปนคําที่ใคร ๆ๑ ควรกลาว และควรกลาวดวยวา “อวิชชาย่ อม
ปรากฏเพราะมีสิ่งนีส้ ิ่ งนีเ้ ป็ นปัจจัย” ดังนี.้
ภิกษุ ท. !

ภิกษุ ท. !
เรากลาววา ถึงแมอวิชชานั้น ก็เปนธรรมชาติมีอาหารหา
ใชเปนธรรมชาติทไี่ มมีอาหารไม. ก็อะไรเลา เปนอาหารของอวิชชา ? คําตอบ
พึงมีวา “นิวรณ์ ท้งั หลาย ๕ ประการ เป็ นอาหารของอวิชชา” ดังนี้.
ภิกษุ ท. !
เรากลาววา ถึงแมนิวรณทั้งหลาย ๕ ประการ ก็เปนธรรมชาติ
มีอาหาร หาใชเปนธรรมชาติทไี่ มมีอาหารไม. ก็อะไรเลา เปนอาหารของนิวรณ
ทั้งหลาย ๕ ประการ ? คําตอบพึงมีวา “ทุจริตทั้งหลาย ๓ ประการ” ดังนี้.

๒. คําวา วุจฺจติ คํานี้ เคยแปลกันแตวา อันตถาคตย่ อมกล่ าว กันจนเปนธรรมเนียมไปเสีย. ในที่นี้ พิจารณาดูแลว เห็นไดวา
ควรจะแปลวาใคร ๆ ทุกคนที่เปนผูรู รวมทั้งพระองคเองดวย ควรจะกลาว, หาใชเปนการผูกขาดเพราะไวแตพระองค
ผูเดียวไม.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๓๓๔

ภิกษุ ท. !
เรากลาววา ถึงแมทุจริตทั้งหลาย ๓ ประการ ก็เปนธรรมชาติ
มีอาหาร หาใชเปนธรรมชาติทไี่ มมีอาหารไม. ก็อะไรเลา เปนอาหารของทุจริต
ทั้งหลาย ๓ ประการ ? คําตอบพึงมีวา “การไม่ สํารวมอินทรีย์” ดังนี้.
....ฯลฯ....

การไม่ สํารวมอินทรีย์บริบูรณ์ แล้ ว
ประการให้ บริบูรณ์ ;

....ฯลฯ....

ย่ อมทําทุจริตทั้งหลาย

๓

ทุจริตทั้งหลาย ๓ ประการบริบูรณ์ แล้ ว ย่ อมทํานิวรณ์ ท้งั หลาย ๕
ประการให้ บริบูรณ์ ;
นิวรณ์ ท้งั หลาย ๕ ประการบริบูรณ์ แล้ ว ย่ อมทําอวิชชาให้ บริบูรณ์ .
ภิกษุ ท. !
อาหารแหงอวิชชานี้
บริบูรณแลวดวยอาการอยางนี้.

ยอมมีไดดวยอาการอยางนี้

และ

- ทสก. อํ. ๒๔/๑๒๐/๖๑.

[ตามปกติเราไดยินไดฟงสั่งสอนกันมาวา อวิชชาไมมีปจจัย ในที่นี้ไดตรัสวา มีสิ่งนี้สิ่งนี้เปนปจจัย ควรที่
นักศึกษาจะไดพิจารณาดูใหเปนอยางดี วามีนิวรณเปนปจจัยหรืออาหาร เพราะมีประโยควา “อิทปฺป จฺจยา อวิชฺชา”
(ทสก. อํ. ๒๔/๑๒๐/๖๑ บรรทัดที่สาม นับขึ้น)]
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๓๓๕

อาการเกิดแห่ งความทุกข์
เพราะอาศัยซึ่ง จักษุ ดวย ซึ่งรูปทั้งหลายดวย, จึงเกิดจักขุวิญญาณ ;
การประจวบพรอมแหงธรรม ๓ ประการ (จักษุ+รูป+จักขุวิญญาณ) นั่นคือ ผัสสะ ;
เพราะมีผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา ; เพราะมีเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา ;
เพราะมีตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน ; เพราะมีอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ ;
เพราะมีภพเปนปจจัย จึงมีชาติ ; เพราะมีชาติเปนปจจัย, ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นครบถวน : ความเกิดขึน้

พร้ อมแห่ งกองทุกข์ ท้งั สิ้นนี้ ย่ อมมีด้วยอาการอย่ างนี.้
(ในกรณีแหง
แหงจักษุ).

โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ และ มนะ

ก็ไดตรัสไวโดยนัยอยางเดียวกันกับกรณี

- สฬา. สํ. ๑๘/๑๑๑/๑๖๓.

ทุกข์ เกิดเพราะเพลินในเบญจขันธ์
ภิกษุ ท. !
ความเปนสมุทัยแหงรูป เปนอยางไรเลา ? ความเปน
สมุทัยแหงเวทนา เปนอยางไรเลา ? ความเปนสมุทัยแหงสัญญา เปนอยางไร
เลา ? ความเปนสมุทัยแหงสังขารทั้งหลาย เปนอยางไรเลา ? และความเปน
สมุทัยแหงวิญญาณ เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. !
บุคคลในโลกนี้ ยอมเพลิดเพลิน ยอมพร่ําสรรเสริญ ยอม
เมาหมกอยู. เขาเพลิดเพลิน พร่ําสรรเสริญ เมาหมกอยู ซึ่งอะไรเลา ?

๓๓๖
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ภิกษุ ท. ! เขา ยอมเพลิดเพลิน ยอมพร่ําสรรเสริญ ยอมเมาหมกอยู ซึ่ง
รู ป. เมื่อเขาเพลิดเพลิน พร่ําสรรเสริญ เมาหมกอยู ซึ่งรูป, นันทิ (ความเพลิน)
ยอมบังเกิดขึ้น. ความเพลินใดในรูป ความเพลินนั้น เปนอุปาทาน. เพราะอุปาทาน
ของเขานั้นเปนปจจัย จึงเกิดมีภพ ;
เพราะภพเปนปจจัย จึงเกิดมีชาติ ;
เพราะชาติเปนปจจัย, ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส และอุปายาส
จึงเกิดมีพรอม. ความกอขึ้นแหงกองทุกขทั้งสิ้นนั้น ยอมมีได ดวยอาการอยาง
นี้.
ภิกษุ ท. ! เขา ยอมเพลิดเพลิน ยอมพร่ําสรรเสริญ ยอมเมาหมกอยู ซึ่ง
เวทนา. เมื่อเขาเพลิดเพลิน พร่ําสรรเสริญ เมาหมกอยู ซึ่งเวทนา, นันทิ (ความ
เพลิน) ยอมบังเกิดขึ้น. ความเพลินใดในเวทนา ความเพลินนั้น เปนอุปาทาน.
เพราะอุปาทานของเขานั้นเปนปจจัย จึงเกิดมีภพ ; เพราะภพเปนปจจัย จึงเกิด
มีชาติ ; เพราะชาติเปนปจจัย, ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส และ
อุปายาส จึงเกิดมีพรอม. ความกอขึ้นแหงกองทุกขทั้งสิ้นนั้น ยอมมีได ดวย
อาการอยางนี้.
ภิกษุ ท. !
เขา ยอมเพลิดเพลิน ยอมพร่ําสรรเสริญ ยอมเมาหมกอยู ซึ่ง
สั ญญา. เมื่อเขาเพลิดเพลิน พร่ําสรรเสริญ เมาหมกอยู ซึ่งสัญญา, นันทิ
(ความเพลิน) ยอมบังเกิดขึ้น. ความเพลินใดในสัญญา ความเพลินนั้น เปนอุปาทาน.
เพราะอุปาทานของเขานั้นเปนปจจัย จึงเกิดมีภพ ; เพราะภพเปนปจจัย จึงเกิด
มีชาติ ; เพราะชาติเปนปจจัย, ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส และ
อุปายาส จึงเกิดมีพรอม. ความกอขึ้นแหงกองทุกขทั้งสิ้นนั้น ยอมมีได ดวย
อาการอยางนี้.
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ภิกษุ ท. !

เขา ยอมเพลิดเพลิน ยอมพร่ําสรรเสริญ ยอมเมาหมกอยู ซึ่ง
สั งขารทั้งหลาย. เมื่อเขาเพลิดเพลิน พร่ําสรรเสริญ เมาหมกอยู ซึ่งสังขาร
ทั้งหลาย, นันทิ (ความเพลิน) ยอมบังเกิดขึน้ , ความเพลินใดในสังขารทั้งหลาย
ความเพลินนั้น เปนอุปาทาน. เพราะอุปาทานของเขานั้นเปนปจจัย จึงเกิดมี
ภพ ; เพราะภพเปนปจจัย จึงเกิดมีชาติ ; เพราะชาติเปนปจจัย, ชรา มรณะ
โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส และอุปายาส จึงเกิดมีพรอม. ความกอขึ้นแหง
กองทุกขทงั้ สิ้นนั้น ยอมมีได ดวยอาการอยางนี้.
ภิกษุ ท. !
เขายอมเพลิดเพลิน ยอมพร่ําสรรเสริญ ยอมเมาหมกอยู ซึ่ง
วิญญาณ. เมื่อเขาเพลิดเพลิน พร่ําสรรเสริญ เมาหมกอยู ซึ่งวิญญาณ, นันทิ
(ความเพลิน) ยอมบังเกิดขึ้น.
ความเพลินใดในวิญญาณ ความเพลินนั้น เปน
อุปาทาน. เพราะอุปาทานของเขานั้นเปนปจจัย จึงเกิดมีภพ ; เพราะภพเปน
ปจจัย จึงเกิดมีชาติ ; เพราะชาติเปนปจจัย, ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ
โทมนัส และอุปายาส จึงเกิดมีพรอม. ความกอขึ้นแหงกองทุกขทั้งสิน้ นั้น
ยอมมีได ดวยอาการอยางนี้ แล.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๘/๒๘.

อาการทีท่ ุกข์ เกิดขึน้ เพราะยึดถือเบญจขันธ์
ภิกษุ ท. !

บุถุชนผูไ มมีการสดับ ในโลกนี้ ยอมตามเห็นซึ่ง รู ป ว่ า

นั่นของเรา (เอตํ มม), นั่นเป็ นเรา (เอโสหมสฺ มิ), นั่นเป็ นตัวตน
ของเรา (เอโส เม อตฺตา)” ดังนี้. รูปนั้น ยอมแปรปรวนเปนอยางอื่นแกเขา ;
“

๓๓๘
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โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาส

ย่ อมปรากฏแก่ เขา

เพราะความ

แปรปรวนเปนอยางอืน่ แหงรูป. (ในกรณีแหงเวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ก็ไดตรัส
อยางเดียวกัน).
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๔/๓๔.

ความทุกข์ ใครทําให้ เกิดขึน้
อาการเกิดขึน้ แห่ งความทุกข์ (อีกปริยายหนึ่ง)
(ทรงแสดงดวยผัสสะ)

ถูกแลว ถูกแลว อานนท ! ตามที่สารีบุตรเมื่อตอบปญหาในลักษณะ
นั้นเชนนั้น, ชื่อวาไดตอบโดยชอบ : อานนท ! ความทุกขนั้น เรากลาววา
เปนสิ่งที่อาศัยปจจัยอยางใดอยางหนึ่งแลวเกิดขึ้น (เรียกวาปฏิจจสมุปปนนธรรม).
ความทุกขนั้นอาศัยปจจัยอะไรเลา ? ความทุกข์ น้ ัน อาศัยปัจจัยคือ ผัสสะ,
ผูกลาวอยางนี้แล ชือ่ วา กลาวตรงตามที่เรากลาว ไมเปนการกลาวตูเราดวยคํา
ไมจริง ; แตเปนการกลาวโดยถูกตอง และสหธรรมิกบางคนที่กลาวตาม ก็จะ
ไมพลอยกลายเปนผูควรถูกติไปดวย.
อานนท ! ในบรรดาสมณพราหมณ ที่กลาวสอนเรื่องกรรมทั้งสีพ่ วกนั้น :
สมณพราหมณ ที่กลาวสอนเรื่องกรรมพวกใด ยอมบัญญัติความทุกข วาเป็ นสิ่ ง
ทีต่ นทําเอาด้ วยตนเอง, แมความทุกขทพี่ วกเขาบัญญัตินั้นก็ยังตองอาศัยผัสสะ
เปนปจจัย จึงเกิดมีได ; สมณพราหมณที่กลาวสอนเรื่องกรรมพวกใด ยอมบัญญัติ
ื่ ทําให้ , แมความทุกขที่พวกเขาบัญญัตินั้น ก็ยังตอง
ความทุกข วาเป็ นสิ่ งทีผ่ ้ ูอน
อาศัยผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดมีได ; สมณพราหมณที่กลาวสอนเรื่องกรรมพวกใด
ยอมบัญญัติความทุกข วาเป็ นสิ่ งทีต่ นทําเอาด้ วยตนเองด้ วย ผู้อน
ื่ ทําให้ ด้วย
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แมความทุกขที่พวกเขาบัญญัตนิ ั้น ก็ยังตองอาศัยผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดมีได ;
ถึงแมสมณพราหมณ ที่กลาวสอนเรื่องกรรมพวกใด ยอมบัญญัตคิ วามทุกข วา
เป็ นสิ่ งทีไ่ ม่ ใช่ ทาํ เองหรือใครทําให้ กเ็ กิดขึน้ ได้ ก็ตาม. แมความทุกขทพี่ วก
เขาบัญญัตนิ ั้น ก็ยังตองอาศัยผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดมีไดอยูนั่นเอง.
- นิทาน. สํ. ๑๖/๔๐/๗๕.

มีนันทิ คือ มีอปุ าทาน ผู้มอี ปุ าทานย่ อมไม่ ปรินิพพาน
อาการเกิดแห่ งความทุกข์ (อีกปริยายหนึ่ง)
(ทรงแสดงดวยนันทิ)

ภิกษุ ท. !
ภิกษุนั้นยอมเพลิดเพลิน ยอมพร่ําสรรเสริญ ยอมเมาหมก
อยู ซึ่งรู ป. เมื่อภิกษุนั้นเพลิดเพลิน พร่ําสรรเสริญ เมาหมกอยู ซึ่งรูป, นันทิ
(ความเพลิน) ยอมเกิดขึ้น.
ความเพลินใด ในรูป, ความเพลินนั้นคืออุปาทาน.
เพราะอุปาทานของภิกษุนั้นเปนปจจัย จึงมีภพ ; เพราะมีภพเปนปจจัย จึงมีชาติ ;
เพราะมีชาติเปนปจจัย, ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย
จึงเกิดขึ้นพรอม : ความเกิดขึน้ แห่ งกองทุกข์ ท้งั สิ้นนี้ ย่ อมมีด้วยอาการอย่ างนี.้
(ในกรณี แ ห ง เวทนา สั ญ ญา สั ง ขาร และวิ ญ ญาณ ก็ มี ข อ ความที่ ต รั ส อย า งเดี ย วกั บ ในกรณี แ ห ง รู ป ).
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๘/๒๘.

ความพอใจเป็ นมูลเหตุของความทุกข์ ท้งั ปวง
อาการเกิดแห่ งความทุกข์ (อีกปริยายหนึ่ง)
(ทรงแสดงดวยฉันทราคะ)
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ !

ข้ าพระองค์ ขอโอกาส ขอพระผู้มีพระภาค จงทรงแสดงซึ่ งความ
เกิดและความดับไปแห่ งทุกข์ แก่ ข้าพระองค์ เถิด.”

อริยสัจจากพระโอษฐ
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คามณิ !
ถ า เราจะแสดงความเกิ ด และความดั บ แห ง ทุ ก ข แ ก ท า น
ปรารภอดีตกาลนานไกลวา มันไดมีแลวอยางนี้ในอดีตกาล ดังนี้ไซร, ความ
สงสัยเคลือบแคลงในขอนั้น ก็จะพึงมีแกทาน. ถาเราจะแสดงความเกิดและ
ความดับแหงทุกข ปรารภอนาคตกาลนานไกล วามันไดมีแลวอยางนี้ในอนาคตกาล ดังนี้ไซร,
ความสงสัยเคลือบแคลงแมในขอนั้น ก็จะพึงมีแกทาน.
เอาละ คามณิ ! เรานั่งอยูที่นี่ จะแสดงความเกิดและความดับแหงทุกขแกทาน
ผูนั่งอยูที่นี่ดวยกัน, ทานจงฟง จงทําในใจใหด,ี เราจะกลาว.
ทานจะสําคัญความขอนี้วาอยางไร : มีไหม มนุษยใน
คามณิ !
หมูบานอุรุเวลกัปปะนี้ ที่ถูกฆา ถูกจองจํา ถูกทําใหเสื่อมเสีย ถูกติเตียนแลว
โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาส จะเกิดขึ้นแกทาน ? “มี พระเจ้ าข้ า !”
คามณิ !
มีไหม มนุษยในหมูบ า นอุรุเวลกัปปะนี้ ที่ถูกฆา ถูกจองจํา
ถูกทําใหเสื่อมเสีย ถูกติเตียนแลว โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาส จะไม
เกิดขึ้นแกทาน ? “มี พระเจ้ าข้ า!”
คามณิ !
อะไรเป็ นเหตุ อะไรเป็ นปัจจัย ที่ความโศก (เปนตน) เกิดขึน้
แกทานเพราะมนุษยพวกหนึ่ง และไม่ เกิดขึน้ แกทานเพราะมนุษยพวกหนึ่ง ?
ฉันทราคะของข้ าพระองค์ มีอยู่ ในหมู่มนุษย์ที่
ทําให้ ความโศก (เปนตน) เกิดขึน้ แก่ ข้าพระองค์ และ ฉันทราคะของข้ าพระองค์ ไม่ มีอยู่
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ !

เพราะว่ า

ในหมู่มนุษย์ ที่ไม่ ทาํ ให้ ความโศก (เป็ นต้ น) เกิดขึน้ แก่ ข้าพระองค์ .
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คามณิ !
ดวยธรรมนี้ อันทานเห็นแลว รูแ จงแลว บรรลุแลว หยั่งลง
ทั่วถึงแลว อันไมขึ้นอยูกับเวลา ทานจงนําไปซึ่งนัยนี้สูธรรมในอดีตและอนาคต
วา “ทุกขใด ๆ ที่เกิดขึ้นแลวในอดีต ทุกขทั้งหมดนั้นมีฉันทะเปนมูล มีฉนั ทะ
เปนเหตุ เพราะวา ฉันทะเป็ นมูลเหตุแห่ งทุกข์ ; และทุกขใด ๆ อันจะเกิดขึ้นใน
อนาคต ทุกขทั้งหมดนั้นก็มีฉันทะเปนมูล มีฉันทะเปนเหตุ เพราะวาฉันทะเป็ น
มูลเหตุแห่ งทุกข์ ,” ดังนี้.
- สฬา.สํ. ๑๘/๔๐๓/๖๒๗.

อารมณ์ เพือ่ การตั้งอยู่ได้ ของวิญญาณ
อาการเกิดขึน้ แห่ งความทุกข์ (อีกปริยายหนึ่ง)
(ทรงแสดงดวยอารมณเปนที่ตั้งแหงภพใหม)

ภิกษุ ท. !
ถาบุคคลยอมคิด (เจเตติ) ถึงสิ่งใดอยู, ยอมดําริ (ปกปฺเปติ)
สิ่งนั้นยอมเปน
ถึงสิ่งใดอยู, และยอมมีจิตฝงลงไป (อนุเสติ) ในสิ่งใดอยู ;
อารมณ เพือ่ การตั้งอยูแ หงวิญญาณ. เมื่ออารมณ มีอยู, ความตั้งขึ้นเฉพาะแหง
วิญญาณ ยอมมี; เมื่อวิญญาณนั้น ตั้งขึ้นเฉพาะ เจริญงอกงามแลว, ความเกิด
ขึน้ แห่ งภพใหม่ ต่อไป ย่ อมมี ; เมื่อความเกิดขึ้นแหงภพใหมตอ ไป มี, ชาติชรา
มรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นครบถวนตอไป :
ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ ยอมมี ดวยอาการอยางนี้.
ภิกษุ ท. !
ถาบุคคลยอมไมคิด (โน เจเตติ) ถึงสิ่งใด, ยอมไมดําริ (โน ปกปฺเปติ)
แตเขายังมีใจฝงลงไป (อนุเสติ) ในสิ่งใดอยู;
สิ่งนั้นยอมเปน
ถึงสิ่งใด,
อารมณ เพื่อการตั้งอยูแหงวิญญาณ. เมื่ออารมณ มีอยู, ความตั้งขึ้นเฉพาะแหง
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วิญญาณ ยอมมี; เมื่อวิญญาณนั้น ตั้งขึ้นเฉพาะ เจริญงอกงามแลว, ความเกิด
ขึน้ แห่ งภพใหม่ ต่อไป ย่ อมมี ; เมื่อความเกิดขึ้นแหงภพใหมตอไป มี, ชาติ
ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย ยอมเกิดขึ้นครบถวนตอ
ไป : ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ ยอมมี ดวยอาการอยางนี้.
- นิทาน. สํ. ๑๖/๗๘/๑๔๕.

อาการเกิดขึน้ แห่ งความทุกข์ (อีกปริยายหนึ่ง)
(ทรงแสดงดวยอารมณเปนที่กาวลงแหงนามรูป)

ภิกษุ ท. !
ถาบุคคลยอมคิด (เจเตติ) ถึงสิ่งใดอยู, ยอมดําริ (ปกปฺเปติ)
ถึงสิ่งใดอยู, และยอมมีจิตปกลงไป (อนุเสติ) ในสิ่งใดอยู ; สิ่งนั้นยอมเปน
อารมณ เพือ่ การตั้งอยูแ หงวิญญาณ. เมื่ออารมณ มีอยู, ความตั้งขึ้นเฉพาะแหง
วิญญาณ ยอมมี ; เมื่อวิญญาณนั้น ตั้งขึ้นเฉพาะ เจริญงอกงามแลว, การก้ าวลง
แห่ งนามรู ป ย่ อมมี ; เพราะมีนามรูปเปนปจจัย จึงมีสฬายตนะ ; เพราะมีสฬายตนะ
เปนปจจัย จึงมีผัสสะ ; เพราะมีผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา ; เพราะ
มีเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา ; เพราะมีตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน ; เพราะมี
อุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ ; เพราะมีภพเปนปจจัย จึงมีชาติ ; เพราะมีชาติเปน
ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงเกิด
ปจจัย,
ขึ้นครบถวน : ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ ยอมมี ดวยอาการอยางนี้
ภิกษุ ท. !

ถาบุคคลยอมไมคดิ ถึงสิ่งใด, ยอมไมดําริถึงสิ่งใด, แตเขายัง

ภาค ๒ - สมุทยอริยสัจ

๓๔๓

มีใจฝงลงไป (คือมีอนุสัย) ในสิ่งใดอยู ; สิ่งนั้น ยอมเปนอารมณ เพื่อการ
ตั้งอยูแหงวิญญาณ. เมื่ออารมณ มีอยู, ความตั้งขึน้ เฉพาะแหงวิญญาณ ยอม
มี ; เมื่อวิญญาณนั้น ตั้งขึ้นเฉพาะ เจริญงอกงามแลว, การก้ าวลงแห่ งนามรู ป
ย่ อมมี ; เพราะมีนามรูปเปนปจจัย จึงมีสฬายตนะ ; เพราะมีสฬายตนะเปนปจจัย
จึงมีผัสสะ ; เพราะมีผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา ; เพราะมีเวทนาเปนปจจัย จึงมี
ตัณหา ; เพราะมีตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน ; เพราะมีอุปาทานเปนปจจัย จึง
มีภพ ; เพราะมีภพเปนปจจัย จึงมีชาติ ; เพราะมีชาติเปนปจจัย, ชรามรณะ
โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถวน : ความเกิดขึ้น
พรอมแหงกองทุกขทงั้ สิ้นนี้ ยอมมี ดวยอาการอยางนี้.
- นิทาน. สํ. ๑๖/๗๙/๑๔๗.

อาการเกิดขึน้ แห่ งความทุกข์ (อีกปริยายหนึ่ง)
(ทรงแสดงดวยอารมณเปนที่ตั้งแหงนติ)

ภิกษุ ท. !
ถาบุคคลยอมคิด (เจเตติ) ถึงสิ่งใดอยู, ยอมดําริ (ปกปฺเปติ)
ถึงสิ่งใดอยู, และยอมมีใจฝงลงไป (อนุเสติ) ในสิ่งใดอยู ; สิ่งนั้นยอมเปนอารมณ
เพื่อการตั้งอยูแหงวิญญาณ. เมื่ออารมณ มีอยู, ความตั้งขึ้นเฉพาะแหงวิญญาณ
ยอมมี ; เมื่อวิญญาณนั้น ตั้งขึ้นเฉพาะ เจริญงอกงามแลว, เครื่องนําไปสู่ ภพ
ใหม่ (นติ - ตัณหา) ย่ อมมี ; เมื่อเครื่องนําไปสูภพใหม มี, การมาการไป (อาคติคติ)
ยอมมี ; เมื่อการมาการไป มี, การเคลื่อนและการบังเกิด (จุติ + อุปะปาตะ) ยอมมี ;
เมื่อมีการเคลื่อนและการบังเกิด มี, ชาติชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัส
อุปายาสทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นครบถวนตอไป : ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกข

๓๔๔

อริยสัจจากพระโอษฐ

ทั้งสิ้นนี้ ยอมมี ดวยอาการอยางนี้.
ถาบุคคลยอมไมคิดถึงสิ่งใด, ยอมไมดําริถึงสิ่งใด, แตเขายัง
ภิกษุ ท. !
มีใจปกลงไปในสิ่งใดอยู ; สิ่งนั้น ยอมเปนอารมณ เพื่อการตั้งอยูแหงวิญญาณ.
เมื่ออารมณ มีอยู, ความตั้งขึ้นเฉพาะแหงวิญญาณ ยอมมี ; เมื่อวิญญาณนั้น ตั้ง
ขึ้นเฉพาะ เจริญงอกงามแลว, เครื่องนําไปสู่ ภพใหม่ (นติ - ตัณหา) ย่ อมมี ; เมื่อ
เครื่องนําไปสูภพใหม มี, การมาการไป (อาคติคติ) ยอมมี ; เมื่อการมาการไป
มี, การเคลื่อนและการบังเกิด (จุติ+อุปะปาตะ) ยอมมี ; เมื่อการเคลื่อนและการบังเกิด
มี, ชาติชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงเกิดขึ้น
ครบถวนตอไป : ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ ยอมมี ดวยอาการ
อยางนี้.
- นิทาน. สํ. ๑๖/๖๘๐/๑๔๙

อาการเกิดแห่ งความทุกข์ โดยสั งเขป
มิคชาละ ! รู ป ทั้งหลายที่เห็นดวยตา
อันเปนรูปที่นาปรารถนา
นารักนาใคร นาพอใจ เปนที่ยั่วยวนชวนใหรัก เปนที่เขาไปตั้งอาศัยอยูแหง
ความใคร เปนที่ตั้งแหงความกําหนัดยอมใจ มีอยู.
ถาภิกษุเพลิดเพลิน
พร่ําสรรเสริญ สยบมัวเมา ในรูปนั้นไซร ; เมื่อภิกษุนนั้ เพลิดเพลิน
พร่ําสรรเสริญ สยบมัวเมา ในรูปนั้นอยู, นันทิ (ความเพลิน) ยอมเกิดขึ้น.
มิคชาละ ! เรากลาววา “ความเกิดขึน้ แห่ งทุกข์ มีได้ เพราะความเกิดขึน้
แห่ งนันทิ (ความเพลิน)” ดังนี้

ภาค ๒ - สมุทยอริยสัจ
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(ในกรณีแหงเสี ยงที่ไดยินดวยหู กลิน่ ที่ดมดวยจมูก รสที่ลิ้มดวยลิ้น โผฏฐัพพะทีส่ ัมผัสดวย
ผิวกาย และธัมมารมณ์ ที่รูแจงดวยใจ ก็ไดตรัสไวโดยทํานองเดียวกันกับในกรณีแหงรูปที่เห็นดวยตา).
- สฬา. สํ. ๑๘/๔๕/๖๘.

อาการเกิดขึน้ แห่ งโลก
ภิกษุ ท. !

การก่ อขึน้ แห่ งโลก (ปญจุปาทานขันธ) เปนอยางไรเลา ?

ภิกษุ ท. !
เพราะอาศัย ตา ดวย รูปดวย จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น ; การ
ประจวบพรอม (แหงตา+รูป+จักขุวิญญาณ) ทั้งสามอยางนั้น จึงเกิดมีผัสสะ ;
เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดมี เวทนา ;
เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงเกิดมี
ตัณหา ; เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงเกิดมีอปุ าทาน ; เพราะอุปาทานเปนปจจัย
จึงเกิดมีภพ ;
เพราะภพเปนปจจัย จึงเกิดมีชาติ ;
เพราะชาติเปนปจจัย,
ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส และอุปายาส จึงเกิดมีพรอม. นี่คือ
การกอขึ้นแหงโลก.
เพราะอาศัย หู ดวย เสียงดวย จึงเกิดโสตวิญญาณขึ้น ; การ
ภิกษุ ท. !
ประจวบพรอม (แหงหู+เสียง+โสตวิญญาณ) ทั้งสามอยางนั้น จึงเกิดมีผัสสะ ;
เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดมีเวทนา ;
เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงเกิด
มีตัณหา ; เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงเกิดมีอุปาทาน ; เพราะอุปาทานเปนปจจัย
เพราะภพเปนปจจัย จึงเกิดมีชาติ ;
เพราะชาติเปนปจจัย,
จึงเกิดมีภพ ;
ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส และอุปายาส จึงเกิดมีพรอม. นี่คือ
การกอขึ้นแหงโลก.

๓๔๖

อริยสัจจากพระโอษฐ

ภิกษุ ท. !
เพราะอาศัย จมูก ดวยกลิ่นดวย จึงเกิดฆานวิญญาณขึ้น ;
การประจวบพรอม (แหงจมูก+กลิ่น+ฆานวิญญาณ) ทั้งสามอยางนั้น จึงเกิดมี
ผัสสะ ; เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดมีเวทนา ; เพราะเวทนาเปนปจจัย
จึงเกิดมีตัณหา ; เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงเกิดมีอุปาทาน ; เพราะอุปาทานเปน
ปจจัย จึงเกิดมีภพ ; เพราะภพเปนปจจัย จึงเกิดมีชาติ ; เพราะชาติเปน
ปจจัย, ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส และอุปายาส จึงเกิดมี
พรอม. นี่คือ การกอขึ้นแหงโลก.
ภิกษุ ท. !
เพราะอาศัย ลิน้ ดวย รสดวย จึงเกิดชิวหาวิญญาณขึ้น ;
การประจวบพรอม (แหงลิ้น+รส+ชิวหาวิญญาณ) ทั้งสามอยางนั้น จึงเกิดมี
ผัสสะ ; เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดมีเวทนา ; เพราะเวทนาเปนปจจัย
จึงเกิดมีตัณหา ; เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงเกิดมีอุปาทาน ; เพราะอุปาทานเปน
ปจจัย จึงเกิดมีภพ ; เพราะภพเปนปจจัย จึงเกิดมีชาติ ; เพราะชาติเปน
ปจจัย, ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส และอุปายาส จึงเกิดมี
พรอม. นี่คือ การกอขึ้นแหงโลก.
ภิกษุ ท. !
เพราะอาศัย กาย ดวย โผฏฐัพพะดวย จึงเกิดกายวิญญาณ
ขึ้น ; การประจวบพรอม (แหงกาย+โผฏฐัพพะ+กายวิญญาณ) ทั้งสามอยางนั้น
จึงเกิดมีผัสสะ ; เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดมีเวทนา ; เพราะเวทนาเปนปจจัย
จึงเกิดมีตัณหา ; เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงเกิดมีอุปาทาน ; เพราะอุปาทานเปน
ปจจัย จึงเกิดมีภพ ; เพราะภพเปนปจจัย จึงเกิดมีชาติ ; เพราะชาติเปน
ปจจัย, ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส และอุปายาส จึงเกิดมี
พรอม. นี่คือ การกอขึ้นแหงโลก.

ภาค ๒ - สมุทยอริยสัจ
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ภิกษุ ท. !
เพราะอาศัย ใจ ดวย ธรรมารมณดวย จึงเกิดมโนวิญญาณ
ขึ้น ; การประจวบพรอม (แหงใจ+ธรรมารมณ+มโนวิญญาณ) ทั้งสามอยางนั้น
จึงเกิดมีผัสสะ ; เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดมีเวทนา ; เพราะเวทนาเปนปจจัย
จึงเกิดมีตัณหา ; เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงเกิดมีอุปาทาน ; เพราะอุปาทานเปน
ปจจัย จึงเกิดมีภพ ; เพราะภพเปนปจจัย จึงเกิดมีชาติ ; เพราะชาติเปน
ปจจัย, ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส และอุปายาส จึงเกิดมี
พรอม. นี่คือ การกอขึ้นแหงโลก.
ภิกษุ ท. !

นี่คือ การกอขึ้นแหงโลก แล.

- สฬา. สํ. ๑๘/๑๐๘/๑๕๖.

ความเกิดขึน้ แห่ งอายตนะ นั้นคือความเกิดขึน้ แห่ งทุกข์
ภิกษุ ท. !
การเกิดขึน้ การตั้งอยู การเกิดโดยยิ่ง การปรากฏแห่ งจักษุ,
อันใด ; อันนั้น เปนการ เกิดขึน้ แห่ งทุกข์ , เปนการตั้งอยูแหงโรค, เปนการ
ปรากฏออกแหงชราและมรณะ.
(ในกรณีแหง โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ และมนะ ก็ตรัสไวโดยขอความอยางเดียวกันกับใน
กรณีแหงจักษุ.)
คําวา เกิดขึ้น ในกรณีอยางนี้ หมายความวา สิ่งนั้น ๆ ทําหนาที่ของมัน ตามอํานาจของอวิชชา.
ในสูตรอื่น ๆ แทนที่จะทรงแสดงดวยอายตนะภายในอยางนี้ ไดทรงแสดงไวดวยอายตนะ
ภายนอกหก วิญญาณหก ผัสสะหก เวทนาหก สั ญญาหก สั ญเจตนาหก ตัณหาหก ธาตุหก และขันธ์ ห้า.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๓๔๘

นอกจากนั้น ยังไดทรงแสดงฝายดับโดยปฏิปกขนัยเปนความดับไมเหลือแหงทุกข ความเขาไป
สงบแหงโรค ความตั้งอยูไมไดแหงชรามรณะ ตรงกันขามจากขอความฝายเกิด ทุกๆขอดวย ซึ่งผู
ศึกษาอาจกําหนดไดดวยตนเอง).
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๘๓ - ๒๘๗/๔๗๙ - ๔๙๘.

อาการทีท่ ุกข์ เกิดจากอาหาร
ภิกษุ ท. !
อาหารสี่อยางเหลานี้ มีอยู เพื่อความตัง้ อยูไดแหงสัตว
ผูเกิดแลว หรือเพื่ออนุเคราะหสัตวผูแสวงหาที่เกิด. อาหารสี่อยางเหลาไหนเลา ?
สี่อยางคือ อาหารที่หนึ่งคือ อาหารคือคําข้ าว หยาบก็ตาม ละเอียดก็ตาม, อาหาร
ที่สองคือ ผัสสะ, อาหารที่สามคือ มโนสั ญเจตนา, อาหารที่สี่คือ วิญญาณ.
ภิกษุ ท. ! อาหารสี่อยางเหลานี้แล มีอยู เพื่อความตั้งอยูไ ดแหงสัตวผูเกิดแลว
หรือเพื่ออนุเคราะหสัตวผูแสวงหาที่เกิด.
ภิกษุ ท. !
ถามีราคะ มีนันทิ มีตัณหา ในอาหารคือคําข้ าวไซร.
วิญญาณก็เปนสิ่งที่ตั้งอยูได เจริญงอกงามอยูได ในอาหารคือคําขาวนั้น ๆ.
วิญญาณทีต่ ั้งอยูได เจริญงอกงามอยูได มีอยูในทีใ่ ด, การกาวลงแหงนามรูป
ก็มีอยูในทีน่ ั้น. การกาวลงแหงนามรูป มีอยูในทีใ่ ด, ความเจริญแหงสังขาร
ทั้งหลาย ก็มีอยูในทีน่ ั้น. ความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย มีอยูในที่ใด,
การบังเกิดในภพใหมตอไป ก็มอี ยูในที่นั้น. การบังเกิดในภพใหมตอไป มีอยู
ในที่ใด, ชาติ ชรา และมรณะ ตอไป ก็มอี ยู ในที่นั้น. ชาติ ชรา และมรณะ
ตอไป มีอยู ในที่ใด ; ภิกษุ ท. ! เราเรียกที่นั้น วา “เป็ น ทีม่ โี ศก มีธุลี และมี
ความคับแค้ น” ดังนี้. (ในกรณีเกี่ยวกับอาหารอีก ๓ อยาง คือ ผัสสะ มโนสัญเจตนา และ
วิญญาณ ก็ตรัสโดยทํานองเดียวกับอาหารคือคําขาว).
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ภิกษุ ท. !
เปรียบเหมือนชางยอม หรือชางเขียน, เมื่อมีน้ํายอม คือ ครั่ง
ขมิ้น ครามหรือสีแดงออน ก็จะพึงเขียนรูปสตรี หรือรูปบุรุษ ลงที่แผนกระดาน
หรือฝาผนัง หรือผืนผา ซึ่งเกลี้ยงเกลา ไดครบทุกสวน, อุปมานี้ฉันใด ;
ภิกษุ ท. !
อุปไมยก็ฉันนั้น คือ ถามีราคะ มีนันทิ มีตัณหา ในอาหาร
คือคําขาวไซร, วิญญาณ ก็เปนสิ่งที่ตั้งอยูไ ด เจริญงอกงามอยูได ในอาหารคือคํา
ขาวนั้น ๆ, วิญญาณ ที่ตั้งอยูไ ด เจริญงอกงามอยูได มีอยูในที่ใด, การกาวลง
แหงนามรูป ก็มีอยูในที่นั้น. การกาวลงแหงนามรูป มีอยูในที่ใด, ความเจริญ
แหงสังขารทั้งหลาย ก็มีอยู ในทีน่ ั้น. ความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย มีอยูในที่
ใด. การบังเกิดในภพใหมตอไป ก็มีอยูในที่นั้น. การบังเกิดในภพใหมตอไป
มีอยูในทีใ่ ด, ชาติ ชราและมรณะตอไป ก็มีอยูในทีน่ ั้น. ชาติ ชรา และมรณะ
ตอไป มีอยูในที่ใด ; ภิกษุ ท. ! เราเรียกที่นั้น วา “เปนที่มีโศก มีธุลี และมี
ความคับแคน. (มีขอความตรัสตอไปจนกระทัง่ จบขอความในกรณีอาหารที่สี่คือวิญญาณ ซึง่ อาหาร
อีก ๓ อยางที่ตรัสตอไปนั้น ก็มีขอความเหมือนกับในกรณีอาหารคือคําขาวขางบนนี้ทุกประการ
ตางแตชื่ออาหารเทานั้น)” ดังนี้ แล.
- นิทาน. สํ. ๑๖/๑๒๒-๑๒๓/๒๔๕-๒๔๗.

อาการทีท่ ุกข์ เกิดขึน้ เพราะตัณหาในอายตนะภายนอก
ภิกษุ ท. !
การเกิดขึ้น การเกิดโดยยิ่ง การตั้งอยู และความปรากฏ
ของตัณหาในรูป, ของตัณหาในเสียง, ของตัณหาในกลิ่น, ของตัณหาในรส,
ของตัณหาในโผฏฐัพพะ, และของตัณหาในธรรมารมณ, อันใด ;
อันนั้น

อริยสัจจากพระโอษฐ
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แหละ เปนการเกิดขึ้นของทุกข, อันนั้นแหละ เปนการตั้งอยูของสิ่งซึ่งมี
ปกติเสียดแทงทั้งหลาย, อันนั้นแหละเปนความปรากฏของชราและมรณะแล.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๘๖/๔๙๓.

อาการทีท่ ุกข์ เกิดมาจากตัณหา
ภิกษุ ท. !

เมื่อภิกษุเปนผูม ีปกติเห็นโดยความเป็ นอัสสาทะ (น่ ารัก

น่ ายินดี) ในธรรมทั้งหลายอันเป็ นทีต่ ้งั แห่ งอุปาทาน (อุปาทานิยธรรม)
อยู่, ตัณหาย่ อมเจริญอย่ างทัว่ ถึง, เพราะมีตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน ;
เพราะมีอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ ; เพราะมีภพเปนปจจัย จึงมีชาติ ; เพราะมี
ชาติเปนปจจัย, ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึง
เกิดขึ้นครบถวน : ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ ยอมมี ดวยอาการ
อยางนี้.
เปรียบเหมือนไฟกองใหญ พึงลุกโพลงดวยไมสิบเลมภิกษุ ท. !
เกวียนบาง ยี่สิบเลมเกวียนบาง สามสิบเลมเกวียนบาง สี่สิบเลมเกวียนบาง.
บุรุษพึงเติมหญาแหงบาง มูลโคแหงบาง ไมแหงบาง ลงไปในกองไฟนั้น ตลอด
เวลาที่ควรเติม อยูเปนระยะๆ.
ภิกษุ ท. ! ดวยอาการอยางนี้แล ไฟกอง
ใหญซึ่งมีเครื่องหลอเลี้ยงอยางนั้น มีเชื้อเพลิงอยางนัน้ ก็จะพึงลุกโพลงตลอด
กาลยาวนาน, ขอนี้ฉันใด ; ภิกษุ ท. ! เมื่อภิกษุเปนผูมีปกติเห็นโดยความ
ในธรรมทั้งหลายอันเปนที่ตั้งแหงอุปาทานอยู.
เปนอัสสาทะ (นารักนายินดี)
ตัณหายอมเจริญอยางทั่วถึง ฉันนั้นเหมือนกัน. เพราะมีตัณหาเปนปจจัย จึงมี
อุปาทาน ; เพราะมีอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ ; เพราะมีภพเปนปจจัย จึง
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มีชาติ ; เพราะมีชาติเปนปจจัย, ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นครบถวน : ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้
ยอมมีดวยอาการอยางนี้ แล.
- นิทาน. สํ. ๑๖/๑๐๒/๑๙๖-๑๙๗.

(ในสูตรถัดไปทรงแสดงสัญโญชนิยธรรม แทนคําวา อุปาทานิยธรรม; และในตอนอุปมา
ทรงแสดงอุปมาดวยประทีปน้ํามันลุกโพลงอยูไดเพราะอาศัยเชื้อและมีผูคอยเติม โดยนัยเดียวกับ
สูตรขางบน).

ตัณหาเป็ นเชื้อแห่ งการเกิด
วัจฉะ !
เรายอมบัญญัติความบังเกิดขึ้น สําหรับสัตวผูที่ยังมีอุปาทาน
(เชื้อ) อยู, ไมใชสาํ หรับสัตวผูที่ไมมอี ุปาทาน. วัจฉะ ! เปรียบเหมือนไฟ
ที่มีเชื้อ ยอมโพลงขึน้ ได, ที่ไมมีเชื้อ ก็โพลงขึ้นไมได, อุปมานี้ฉันใด
อุปไมยก็ฉันนั้น; วัจฉะ ! เรายอมบัญญัติความบังเกิดขึ้น สําหรับสัตวผทู ี่ยังมี
อุปาทานอยู, ไมใชสําหรับสัตวผทู ี่ไมมีอุปาทาน.
“พระโคดมผู้เจริ ญ !

ถ้ าสมัยใด เปลวไฟ ถูกลมพัดหลุดปลิวไปไกล, สมัยนั้น พระโคดม
ย่ อมบัญญัติ ซึ่ งอะไร ว่ าเป็ นเชื อ้ แก่ เปลวไฟนั้น ถ้ าถือว่ ามันยังมีเชื อ้ อยู่ ?”

วัจฉะ !
สมัยใด เปลวไฟ ถูกลมพัดหลุดปลิวไปไกล, เรายอม
บัญญัติเปลวไฟนั้น วา มีลมนั่นแหละเปนเชื้อ. วัจฉะ ! เพราะวา สมัยนั้น
ลมยอมเปนเชื้อของเปลวไฟนั้น.
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“พระโคดมผู้เจริ ญ !

ถ้ าสมัยใด สัตว์ ทอดทิง้ กายนี ้ และยังไม่ บังเกิดขึน้ ด้ วยกายอื่น,
สมัยนั้นพระโคดม ย่ อมบัญญัติ ซึ่ งอะไร ว่ าเป็ นเชื อ้ แก่ สัตว์ นั้น ถ้ าถือว่ า มันยังมีเชื อ้ อยู่ ?”
(ใหผูศึกษาพึงสังเกตคําตรัสตอไปนี้ ซึ่งจะสามารถนําไปอธิบายถึงคําสัมภเวสีสัตวได ดูหนา ๒๘๗)

วัจฉะ !
สมัยใด สัตวทอดทิง้ กายนี้ และยังไมบงั เกิดขึ้นดวยกายอื่น
(สัมภเวสีสัตว), เรากลาว สั ตว์ นี้ ว่ า มีตัณหานั่นแหละเป็ นเชื้อ ; เพราะวา
สมัยนั้น ตัณหายอมเปนเชื้อของสัตวนั้น แล. [ยสฺมึ โข วจฺฉ สมเย อิม จ กายํ นิกฺขิปติ สตฺโต จ
อฺญตรํ กายํ อนุปปนฺโน โหติ ตมหํ ตณฺหุปาทานํ วทามิ ตณฺหา หิสฺส วจฺฉ ตสฺมึ สมเย อุปาทานํ โหตีติฯ]
- สฬา. สํ. ๑๘/๔๘๕/๘๐๐.

อาสวะทําหน้ าทีอ่ ย่ างเดียวกับตัณหา
(เรื่องควรดูประกอบในเลมนี้ หนา ๓๙๖)

อัคคิเวสสนะ ! อยางไรเลา เรียกวาเปนคนหลงใหล ?

อาสวะเหลาใด อันกระทําให้ เศร้ าหมอง ทําให้
เกิดในภพใหม่ ให้ มีความกระวนกระวาย มีวบิ ากเป็ นทุกข์ ให้ มีชาติ
ชรามรณะต่ อไป เปนอาสวะที่บุคคลใดละไมได เรากลาวบุคคลนั้นวา เปนคน
หลงใหล. อัคคิเวสสนะ ! เพราะ ละอาสวะไม่ ได้ จงึ เป็ นคนหลงใหล.
อัคคิเวสสนะ !

อาสวะเหลาใด อันกระทําใหเศราหมอง ทําใหเกิด
อัคคิเวสสนะ !
ในภพใหม ใหมีความกระวนกระวาย มีวิบากเปนทุกข ใหมชี าติชรามรณะตอไป
เปนอาสวะที่บุคคลใดละไดแลว เรากลาวบุคคลนั้นวา เปนคนไมหลงใหล.
อัคคิเวสสนะ ! เพราะ ละอาสวะได้ จงึ เป็ นคนไม่ หลงใหล.
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อัคคิเวสสนะ !
อาสวะเหลาใด อันกระทําใหเศราหมอง ทําใหเกิด
ในภพใหม ใหมีความกระวนกระวาย มีวิบากเปนทุกข ใหมีชาติชรามรณะ
ตอไป ; อาสวะเหลานั้น ตถาคตละไดแลว ทําใหมีรากขาดแลว ทําใหเหมือน
ตาลไมมีขวั้ ยอดแลว ถึงความไมมีไมเปน มีอันไมเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา
เปรียบเหมือนตนตาลมีขั้วยอดขาดแลว ไมอาจงอกงามไดอีกตอไป ฉันใดก็
ฉันนั้น.
- มู. ม. ๑๒/๔๖๑/๔๓๑.

อาการทีส่ ัตว์ เกิดตัณหาและเกิดทุกข์
ภิกษุ ท. !
การปฏิสนธิของสัตวในครรภ ยอมมีได เพราะการประชุม
พรอมของสิ่ง ๓ อยาง. ในสัตวโลกนี้ แมมารดาและบิดาเปนผูอยูรวมกัน
แตมารดายังไมผานการมีระดู และคันธัพพะ (สัตวที่จะเขาไปปฏิสนธิในครรภนั้น)
ก็ยังไมเขาไปตั้งอยูโดยเฉพาะดวย, การปฏิสนธิของสัตวในครรภ ก็ยังมีขึ้น
ไมไดกอน. ในสัตวโลกนี้ แมมารดาและบิดาเปนผูอยูรวมกัน และมารดา
ก็ผานการมีระดู
แตคันธัพพะยังไมเขาไปตั้งอยูโดยเฉพาะ, การปฏิสนธิ
ของสัตวในครรภก็ยังมีขึ้นไมไดนั่นเอง ; ภิกษุ ท. ! แตเมือ่ ใด มารดาและ
บิดาเป็ นผู้อยู่ร่วมกันดวย, (ยโต จ โข ภิกฺขเว มาตาปตโร จ สนฺนิปติตา โหนติ มาตา จ อุตุนี โหติ คนฺธพฺโพ จ
ปจฺจุปฏฐิโต โหติ เอวํ ติณฺณํ สนฺนิปาตา คพฺภสฺสาวกฺกนฺติ โหติฯ ); มารดาก็ผ่านการมีระดูดวย คันธัพพะ
ก็เข้ าไปตั้งอยู่โดยเฉพาะดวย, การปฏิสนธิของสัตวในครรภ ยอมสําเร็จได เพราะ
การประชุมพรอมกัน ของสิ่ง ๓ อยาง ดวยอาการอยางนี้.
[หมายเหตุ ; คําวา คันธัพพะ (คนฺธพฺโพ) ควรหมายถึงชื่อเรียกเฉพาะกรณีที่บงบอกถึงวิญญาณที่จะเขาไปตั้งอยูในสัตวที่อาศัย
ครรภ์ เปนการเกิด, การประชุมพรอมกันของสิ่ง ๓ อยางจึงจะครบทัง้ รูปและนาม การปฏิสนธิของสัตวในครรภยอมจะสําเร็จ,
จะสอดคลองกันที่พระองคตรัสเกีย่ วกับเด็กในครรภจะเจริญเติบโตตอไปไดตองอาศัยวิญญาณ ดังที่ตรัสไวกับพระอานนทใน
ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ หนา ๗๘๙ และในเลมนี้หนา ๑๓๘]

๓๕๔
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ภิกษุ ท. !
มารดา ยอมบริหารสัตวที่เกิดในครรภนนั้
ดวยความ
เปนหวงอยางใหญหลวง เปนภาระหนัก ตลอดเวลาเกาเดือนบาง สิบเดือนบาง.
เมื่อลวงไปเกาเดือนหรือสิบเดือน, มารดา ยอมคลอด
ภิกษุ ท. !
บุตรนั้นดวยความเปนหวงอยางใหญหลวง เปนภาระหนัก ; ไดเลี้ยงซึ่งบุตรอัน
เกิดแลวนั้น ดวยโลหิตของตนเอง.
ภิกษุ ท. ! ในวินัยของพระอริยเจ้ า
คําว่ า “โลหิต” นี้ หมายถึงนํา้ นมของมารดา.
ภิกษุ ท. !
ทารกนั้น เจริญวัยขึ้น มีอินทรียอนั เจริญเต็มที่แลว
เลนของเลนสําหรับเด็ก เชน เลนไถนอย ๆ เลนหมอขาวหมอแกง เลน
ของเลนชื่อโมกขจิกะ๑ เลนกังหันลมนอย ๆ เลนตวงของดวยเครื่องตวงที่ทําดวย
ใบไม เลนรถนอย ๆ เลนธนูนอย ๆ.
ทารกนั้น ครั้นเจริญวัยขึ้นแลว มีอินทรียอันเจริญเต็มที่
ภิกษุ ท. !
แลว เปนผูเอิบอิม่ เพียบพรอมดวยกามคุณหา ใหเขาบําเรออยู : ทางตาดวยรูป,
ทางหูดวยเสียง, ทางจมูกดวยกลิ่น, ทางลิน้ ดวยรส, และทางกายดวย
โผฏฐัพพะ, ซึ่งลวนแตเปนสิ่งที่นาปรารถนา นารักใคร นาพอใจ ที่ยวนตา
ยวนใจใหรกั เปนที่เขาไปตั้งอาศัยอยูแหงความใคร เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด
ยอมใจ และเปนที่ตั้งแหงความรัก. ทารกนั้น ครั้นเห็นรูปดวยจักษุ เปนตน
แลว ยอมกําหนัดยินดี ในรูป เปนตน ที่ยั่วยวนใหเกิดความรัก, ยอมขัดใจ
ในรูป เปนตน อันไมเปนที่ตงั้ แหงความรัก ; ไม่ เป็ นผู้ต้งั ไว้ ซึ่งสติอน
ั เป็ น
๑. โมกขจิกะ เปนของเลนสําหรับเด็กชนิดหนึ่ง ที่ตอนบนหมุนได.
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ไปในกาย มีใจเปนอกุศล ไมรูตามที่เปนจริง ซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ
อันเปนที่ดบั ไมเหลือแหงธรรมอันเปนบาปอกุศลทั้งหลาย. กุมารนอยนั้น เมื่อ
ประกอบดวย ความยินดีและความยินรายอยูเชนนี้แลว, เสวยเฉพาะซึ่งเวทนา
ใด ๆ เปนสุขก็ตาม ทุกขก็ตาม ไมใชทุกขไมใชสุขก็ตาม, เขายอมเพลิดเพลิน
พร่ําสรรเสริญ เมาหมกอยู ซึ่งเวทนานั้น ๆ. เมื่อเปนอยูเชนนั้น, ความเพลิน
(นันทิ) ยอมบังเกิดขึน้ . ความเพลินใด ในเวทนาทั้งหลาย มีอยู, ความเพลิน
อันนั้นเปนอุปาทาน. เพราะอุปาทานของเขานั้นเปนปจจัย จึงเกิดมีภพ ; เพราะ
ภพเปนปจจัย จึงเกิดมีชาติ ; เพราะชาติเปนปจจัย, ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ
ทุกขะ โทมนัส และอุปายาส จึงเกิดมีพรอม. ความกอขึ้นแหงกองทุกขทั้งสิน้ นั้น
ยอมมีได ดวยอาการอยางนี้ แล.
- มู. ม. ๑๒/๔๘๗-๔๘๘/๔๕๒-๔๕๓

อาการทีต่ ณ
ั หา (เครื่องนําไปสู่ ภพใหม่ ) เจริญขึน้
ภิกษุ ท. !
บุคคล เมื่อไม่ ร้ ู ไม่ เห็น ซึ่ง จักษุ ตามที่เปนจริง, เมื่อไมรู
ไมเห็น ซึ่ง รู ป ทั้งหลาย ตามที่เปนจริง, เมื่อไมรไู มเห็น ซึ่ง จักขุวญ
ิ ญาณ
ตามที่เปนจริง, เมื่อไมรไู มเห็น ซึ่ง จักขุสัมผัส ตามที่เปนจริง, เมื่อไมรู
ไมเห็น ซึง่ เวทนา อันเกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย อันเปนสุขก็ตาม
เปนทุกขก็ตาม ไมใชทุกขไมใชสุขก็ตาม ตามที่เปนจริง แลว ; เขายอม
กําหนัดในจักษุ, กําหนัดในรูปทั้งหลาย, กําหนัดในจักขุวิญญาณ, กําหนัด
และกําหนัดในเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย
ในจักขุสัมผัส,
อันเปนสุขก็ตาม เปนทุกขก็ตาม ไมใชทุกขไมใชสุขก็ตาม. เมื่อบุคคลนั้น
กําหนัดแลว ติดพันแลว ลุมหลงแลว จองมองตออัสสาทะอยู, ปญจุปาทาน-
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๓๕๖

ขันธทั้งหลาย ยอมถึงซึ่งความกอเกิดตอไป ;

และตัณหาของเขาอันเป็ น

เครื่ องนําไปสู่ ภพใหม่ อันประกอบอยู่ด้วยความกําหนัดด้ วยอํานาจความ
เพลิน เป็ นเครื่ องทําให้ เพลินอย่ างยิ่งในอารมณ์ น้ัน ๆ นั้นย่ อมเจริ ญถึงที่
สุ ด แก่ เขา ;
ความกระวนกระวาย (ทรถ) แมทางกาย ยอมเจริญถึงที่สุด
แกเข า , ความกระวนกระวาย แมทางจิต ยอมเจริญถึงที่สุด แกเขา ; ความแผด
เผา (สนฺตาป) แมทางกาย ยอมเจริญถึงที่สุด แกเขา, ความแผดเผา แมทางจิต
ยอมเจริญถึงที่สุด แกเขา ; ความเรารอน (ปริฬาห) แมทางกาย ยอมเจริญถึงที่สุด
ความเรารอน แมทางจิต ยอมเจริญ ถึง ที่สุด แกเขา.
แกเขา,
บุคคลนั้น ยอมเสวยซึ่งความทุกขอันเปนไปทางกาย ดวย, ซึ่งความทุกขอันเปน
ไปทางจิตดวย.
(ในกรณีแหงหมวด โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย และมโน ก็ไดตรัสไวโดยทํานองเดียวกัน).
- อุปริ. ม. ๑๔/๕๒๑/๘๒๖-๘๒๗.

เห็นแก่เหยือ่ จึงติดเบ็ด
ภิกษุ ท. !
เปรียบเหมือนพรานเบ็ด
ซัดเบ็ดที่เกี่ยวเหยื่อลงไปใน
หวงน้ําลึก.
ปลาที่เห็นแกเหยื่อตัวใดตัวหนึ่ง
จะพึงกลืนเบ็ดนั้นเขาไป.
ภิกษุ ท. ! ดวยอาการนี้แหละ ปลาที่กลืนเบ็ดตัวนั้น ถึงแลวซึ่งความพินาศ
ถึงแลวซึ่งความฉิบหาย เพราะพรานเบ็ด แลวแตพรานเบ็ดนั้นใครจะทําตาม
อําเภอใจอยางใด.
ภิกษุ ท. !

ฉันใดก็ฉันนั้น, เบ็ดหกตัวเหลานี้ มีอยูในโลก เพื่อความ
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๓๕๗

ฉิบหายของสัตวทั้งหลาย เพื่อฆาสัตวทั้งหลาย. เบ็ดหกตัวนั้น เปนอยางไรเลา ?
เบ็ดหกตัวนั้น คือ รูป ที่เห็นดวยตาก็ด,ี เสียง ที่ฟงดวยหูก็ด,ี กลิ่น ที่ดมดวย
จมูกก็ด,ี รส ที่ลิ้มดวยลิ้นก็ดี, โผฏฐัพพะ ที่สัมผัสดวยกายก็ดี, และธรรมารมณ
ที่รูแจงดวยใจก็ด,ี มีอยู ซึ่งเปนสิ่งที่นาปรารถนา นารักใครนาพอใจ ที่ยวนตา
ยวนใจใหรกั เปนที่เขาไปตั้งอาศัยอยูแหงความใคร และเปนที่ตั้งแหงความ
กําหนัดยอมใจ. ถ้ าภิกษุเพลิดเพลิน พรํ่าสรรเสริญ เมาหมกอยู่ซึ่งอารมณ์

มีรูปเป็ นต้ นนั้นไซร้ ;
ภิกษุ ท. !
ภิกษุนี้ เราเรียกว่ า ผู้กลืนเบ็ดของมาร ถึงแลวซึ่งความ
พินาศ ถึงแลวซึ่งความฉิบหาย แลวแตมารผูมีบาปใครจะทําประการใด แล.
- สฬา. สํ. ๑๘/๑๙๗/๒๘๙.

ผู้แบกของหนัก
ภิกษุ ท. !
เราจักแสดงของหนัก ผู้แบกของหนัก และการแบก
ของหนัก.... แกพวกเธอ. เธอทั้งหลาย จงฟงขอความนั้น.
ภิกษุ ท. !
อะไรเล่ า ชื่อว่ า ของหนัก ? ภิกษุ ท. ! อุปาทานักขันธ
ทั้งหานั้นแหละ เรากลาววาเปนของหนัก.
อุปาทานนักขันธทั้งหาเหลา
ไหนเลา ? หาคือ:- ขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่นคือ รูป, ขันธอัน
ขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดมัน่ คือ
เปนที่ตั้งแหงความยึดมั่นคือ เวทนา,
สัญญา, ขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่นคือ สังขาร, และขันธอันเปนที่ตั้งแหง
ความยึดมัน่ คือ วิญญาณ. ภิกษุ ท. ! นี้ เราเรียกวา ของหนัก.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๓๕๘

ภิกษุ ท. !
อะไรเล่ า ชื่อว่ า ผู้แบกของหนัก ? ภิกษุ ท. ! บุคคล
(ตามสมมติ) นั้นแหละ เราเรียกวา ผูแบกของหนัก. เขามีชื่ออยางนี้ มี
โคตรอยางนั้น ตามที่รูกันอยู. ภิกษุ ท. ! นี้ เราเรียกวา ผู้แบกของหนัก.
ภิกษุ ท. !
อะไรเล่ า ชื่อว่ า การแบกของหนัก ? ภิกษุ ท. ! ตัณหา
นี้ใด ที่ทําใหมีการเกิดอีก อันประกอบดวยความกําหนัดเพราะอํานาจแหง
ความเพลิน ซึ่งมีปกติทําใหเพลิดเพลินในอารมณนนั้ ๆ, ไดแก ตัณหาใน
กาม ตัณหาในความมีความเปน ตัณหาในความไมมีไมเปน. ภิกษุ ท. ! นี้
เราเรียกวา การแบกของหนัก.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๒/๔๙-๕๑.

จิตมีตณ
ั หา เรียกว่าอยู่สองคน
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ !

ด้ วยเหตุเพียงเท่ าไรหนอ ภิกษุจึงชื่ อว่ า เป็ นผู้มีการอยู่อย่ างมีเพื่อน

สอง พระเจ้ าข้ า ?”

มิคชาละ ! รู ป ทั้งหลายอันจะพึงเห็นไดดวยจักษุ อันเปนรูปที่นา
ปรารถนา นารักใคร นาพอใจ มีลักษณะนารัก เปนที่เขาไปตั้งอาศัยอยูแหง
ความใคร เปนที่ตั้งแหงความกําหนัดยอมใจ มีอยู.
ถาหากวาภิกษุยอม
เพลิดเพลิน พร่ําสรรเสริญ สยบมัวเมา ซึ่งรูปนั้นไซร ;

แก่ ภิกษุผู้เพลิดเพลิน พรํ่าสรรเสริญ สยบมัวเมา ซึ่งรู ปนั้นอยู่
นั่นแหละ, นันทิ (ความเพลิน) ย่ อมเกิดขึน้ .
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เมื่อนันทิ มีอยู่, สาราคะ (ความพอใจอย่ างยิง่ ) ย่ อมมี ;
เมื่อสาราคะ

มีอยู่, สั ญโญคะ (ความผูกจิตติดกับอารมณ์) ย่ อมมี ;

ภิกษุผู ประกอบพร้ อมแล้ ว ด้ วยการผูกจิตติดกับอารมณ์
ด้ วยอํานาจแห่ งความเพลิน นัน่ แล เราเรียกวา “ผู้มกี ารอยู่อย่ างมีเพือ่ นสอง”.
มิคชาละ !

(ในกรณีแหง

เสี ยง ทั้งหลายอันจะพึงไดยินดวยหูก็ดี, กลิน่ ทั้งหลายอันจะพึงดมดวยจมูก
ก็ดี, รส ทั้งหลายอันจะพึงลิ้มดวยลิ้นก็ดี, โผฏฐัพพะ ทั้งหลายอันจะพึงสัมผัสดวยผิวกายก็ดี,
และธรรมารมณ์ ทั้งหลายอันจะพึงรูแจงดวยใจก็ด,ี พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไวมีนัยยะอยางเดียวกัน
กับในกรณีแหงรูปทั้งหลายอันจะพึงเห็นดวยจักษุ).

มิคชาละ ! ภิกษุผมู ีการอยูดวยอาการอยางนี้ แมจะสองเสพเสนาสนะ
อันเปนปาและปาชัฏ ซึ่งเงียบสงัด มีเสียงรบกวนนอย มีเสียงกึกกองครึกโครม
นอย ปราศจากลมจากผิวกายคน เปนที่ทําการลับของมนุษย เปนที่สมควร
แกการหลีกเรน เชนนี้แลวก็ตาม, ถึงกระนั้น ภิกษุนั้นเราก็ยังคงเรียกวาผูมีการ
อยูอยางมีเพื่อนสองอยูนั่นเอง. ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา ? ขอนั้นเพราะเหตุวา
ตัณหานั่นแล เปนเพื่อนสองของภิกษุนั้น ; ตัณหานั้น อันภิกษุน้ ันยังละไม่ ได้
แล้ ว เพราะเหตุนั้น ภิกษุนั้นเราจึงเรียกว่ า ผู้มีการอยู่อย่ างมีเพือ่ นสอง ดังนี้.
- สฬา. สํ. ๑๘/๔๓/๖๖.

จิตไม่ มตี ัณหา เรียกว่ าอยู่คนเดียว
ผูเดียว พระเจาขา ?”
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ !

ผู้เดียว ? พระเจ้ าข้ า !”

ด้ วยเหตุเพียงเท่ าไรหนอแล ภิกษุจึงชื่ อว่ า เป็ นผู้มีการอยู่อย่ างอยู่

อริยสัจจากพระโอษฐ

๓๖๐

มิคชาละ ! รูป ทั้งหลายอันจะพึงเห็นไดดวยจักษุ
เปนรูปที่นา
ปรารถนา นารักใคร นาพอใจ มีลักษณะนารัก เปนที่เขาไปตั้งอาศัยอยู
แหงความใคร เปนที่ตั้งแหงความกําหนัดยอมใจ มีอยู, ถาหากวาภิกษุยอมไม
เพลิดเพลิน ไมพร่ําสรรเสริญ ไมสยบมัวเมา ซึ่งรูปนั้นไซร,
แกภิกษุผูไมเพลิดเพลิน ไมพร่าํ สรรเสริญ ไมสยบมัวเมา ซึ่งรูปนั้น
นั่นแหละ, นันทิ (ความเพลิน) ยอมดับ ;

เมือ่ นันทิ ไม่ มอี ยู่, สาราคะ (ความกําหนัดกล้า) ย่ อมไม่ มี ;
เมือ่ สาราคะ ไม่ มอี ยู่,
ย่ อมไม่ มี ;

สั ญโญคะ (ความผูกจิตติดกับอารมณ์ )

ภิกษุผู ไม่ ประกอบพร้ อมแล้ ว ด้ วยการผูกจิตติดกับ
อารมณ์ ด้วยอํานาจแห่ งความเพลิน นั่นแล เราเรียกวา “ผู้มกี ารอยู่อย่ างอยู่
มิคชาละ !

ผู้เดียว”.
(ในกรณีแหง เสี ยง ทั้งหลายอันจะพึงไดยินดวยหูก็ดี, กลิน่ ทั้งหลายอันจะพึงดมดวยจมูก
ก็ดี, รส ทั้งหลายอันจะพึงลิ้มดวยลิ้นก็ดี, โผฏฐัพพะ ทั้งหลายอันจะพึงสัมผัสดวยผิวกายก็ดี,
และ ธรรมารมณ์ ทั้งหลายอันจะพึงรูแจงดวยใจก็ด,ี พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไวมีนัยยะอยาง
เดียวกันกับในกรณีแหงรูปทั้งหลายอันจะพึงเห็นดวยจักษุ).

ภิกษุผมู ีการอยูดวยอาการอยางนี้ แม้ อยู่ในหมู่บ้าน อัน
เกลือ่ นกล่นไปด้ วยภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิ กาทั้งหลาย, ดวยพระราชา
มหาอํามาตยของพระราชาทั้งหลาย, ดวยเดียรถีย สาวกของเดียรถียทั้งหลาย
ก็ตาม ; ถึงกระนั้น ภิกษุน้ ันเราก็เรียกว่ า ผู้มีการอยู่อย่ างอยู่ผ้ ูเดียวโดยแท้ .
มิคชาละ !

ภาค ๒ - สมุทยอริยสัจ

๓๖๑

ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา ? ขอนั้นเพราะเหตุวาตัณหานั่นแล เปนเพื่อนสองของ
ภิกษุนั้น ; ตัณหานั้น อันภิกษุน้ ันละเสี ยได้ แล้ ว เพราะเหตุนั้น ภิกษุนั้นเรา
จึงเรียกว่ า ผู้มีการอยู่อย่ างอยู่ผ้ ูเดียว, ดังนี้ แล.
- สฬา.สํ. ๑๘/๔๔/๖๗.

(เรื่องนี้ควรจะอยูในหมวดนิโรธ แตนํามาใสไวตอทายเรื่องนี้ซึ่งเปนหมวดสมุทัยก็เพื่อความสะดวกแกการศึกษา
คือศึกษาพรอมกัน อันจะเปนการงาย ไดผลดีกวาที่จะแยกกัน.
แตยังมีลักษณะแหงจิตของผูที่เรียกวาอยูคนเดียวที่ลึกซึ้งกวา ประณีตกวาเรื่องนี้ในหมวดนิโรธ หรือภาค ๓
ขอใหดูจากที่นั้น ที่หนา ๖๙๕ โดยหัวขอวา “ผูอยูคนเดียวคือผูไมของติดอยูในธรรมทั้งปวง”).

ทุกข์ โทษทีเ่ กิดจากกาม
ภิกษุ ท. !

โทษของกามทั้งหลาย เป็ นอย่ างไรเล่ า ?

ภิกษุ ท. !
กุลบุตรในโลกนี้ สําเร็จการเลี้ยงชีวิตดวยอาชีพศิลปะใด ๆ
เชนศิลปะแหงการใชสัญญาดวยมือ, ศิลปะแหงการคํานวณ, ศิลปะแหงการ
พยากรณ, การทํากสิกรรม พาณิชยกรรม และโครักขกรรม, ศิลปะแหง
ศัสตราวุธ, และการทําราชการ และศิลปะอยางใดอยางหนึ่ง ; เพราะการ
ประกอบอาชีพนั้น ๆ เขาตองเผชิญหนาตอความหนาว ความรอน เผชิญหนา
ดวย เหลือบ ยุง ลม แดด และสัมผัสดวยสัตวเลื้อยคลานทั้งหลาย ซูบผอมอยู
หิวระหายอยู เพราะการไมไดบริโภคตามเวลา. ภิกษุ ท. ! นี้ เปนโทษของ
กามทั้งหลาย เปนกองทุกขที่เห็นไดเอง มีกามเปนเหตุ มีกามเปนเครื่องกอ
มีกามเปนเครื่องใหกระทํา เปนเหตุเพราะกามนั่นเทียว.

๓๖๒

อริยสัจจากพระโอษฐ

ภิกษุ ท. !
เมื่อกุลบุตรนั้น พากเพียร ขวนขวาย พยายามอยูอยางนี้,
โภคทรัพย ก็ยังไมสําเร็จแกเขา, เขา ยอมโศกเศรา ระทมใจ คร่ําครวญ ตีอก
ร่ําไห ถึงความมืดมัวอยู วา “ความขยันของเรา เปนหมันหนอ, ความพยายาม
ภิกษุ ท. ! แมนี้ก็เปนโทษของกามทั้งหลาย
ของเราไรผลหนอ” ดังนี้.
เปนกองทุกขที่เห็นไดเอง มีกามเปนเหตุ มีกามเปนเครื่องกอ มีกามเปนเครื่อง
ใหกระทํา เปนเหตุเพราะกามนั่นเทียว.
ภิกษุ ท. !
เมื่อกุลบุตรนั้น พากเพียร ขวนขวาย พยายาม อยูอยางนี,้
โภคทรัพย ก็สําเร็จแกเขาดวย เขา ก็จะตองเสวยทุกข โทมนัสเพราะการ
อารักขาโภคทรัพยเหลานั้นเปนตนเหตุ ดวยหวังอยู วา “พระราชาจะไม
ริบทรัพยเหลานั้นไป, โจร จะไมปลนทรัพยเหลานั้นไป, ไฟ จะไมไหมทรัพย
เหลานั้น, น้ํา จะไมทวมทําลายทรัพยเหลานั้น ; ทายาทที่ไมพอใจ จะไมยื้อ
ทําการอารักขาคุมครองอยู
แยงทรัพยเหลานั้นไป” ดังนี้. เมื่อกุลบุตรนั้น
อยางนี้ พระราชา ริบเอาทรัพยเหลานั้นไปเสียก็ตาม, โจร ปลนเอาทรัพย
เหลานั้นไปเสียก็ตาม, ไฟ ไหมทรัพยเหลานั้นเสียก็ตาม, น้ํา ทวมทําลาย
ทรัพยเหลานั้นเสียก็ตาม, หรือทายาทที่ไมพอใจ ยื้อแยงเอาทรัพยเหลานั้นไป
ไดก็ตาม, เขา ยอมโศกเศรา ระทมใจ คร่ําครวญ ตีอกร่ําไห ถึงความมืดมัว
รําพันอยู วา “ ทรัพยใดไดมีแลวแกเรา ทรัพยนั้นไมมเี สียแลว” ดังนี้. ภิกษุ ท. !
แมนี้ก็เปนโทษของกามทั้งหลาย เปนกองทุกขที่เห็นไดเอง มีกามเปนเหตุ มีกาม
เปนเครื่องกอ มีกามเปนเครื่องใหกระทํา เปนเหตุเพราะกามนั่นเทียว.
ภิกษุ ท. !
โทษอยางอืน่ ยังมีอีก : เพราะกามเปนเหตุ เพราะกาม
เปนเครื่องกอ เพราะกามเปนเครื่องใหกระทํา เปนเหตุเพราะกามนั่นเทียว :

ภาค ๒ - สมุทยอริยสัจ

๓๖๓

พระราชา ยอมวิวาทกับพระราชาบาง,
กษัตริยยอมวิวาทกับกษัตริยบาง,
พราหมณยอ มวิวาทกับพราหมณบาง, คฤหบดียอมวิวาทกับคฤหบดีบาง, มารดา
ยอมวิวาทกับบุตรบาง, บุตรยอมวิวาทกับมารดาบาง, บิดายอมวิวาทกับบุตร
บาง. บุตรยอมวิวาทกับบิดาบาง, พี่นองชายยอมวิวาทกับพี่นองชายบาง,
พี่นองชายยอมวิวาทกับพี่นองหญิงบาง, พี่นองหญิงยอมวิวาทกับพี่นองชายบาง,
สหายยอมวิวาทกับสหายบาง ; คนเหลานั้น ทําการทะเลาะ วิวาท บาดหมางกัน
แลว ยอมตอสูกันและกันดวยมือบาง, ยอมตอสูกนั และกันดวยกอนดินบาง
ยอมตอสูกนั และกันดวยทอนไมบาง, ยอมตอสูกันและกันดวยศัสตราบาง, อยู
ในที่นั้นๆ. เขาเหลานั้น ยอมถึงซึ่งความตาย หรือไดรบั ทุกขเจียนตาย ใน
ที่นั้น ๆ. ภิกษุ ท. ! แมนี้ก็เปนโทษของกามทั้งหลาย เปนกองทุกขที่เห็น
ไดเอง มีกามเปนเหตุ มีกามเปนเครื่องกอ มีกามเปนเครื่องใหกระทํา เปนเหตุ
เพราะกามนั่นเทียว.

โทษอยางอืน่ ยังมีอีก : เพราะกามเปนเหตุ เพราะกาม
ภิกษุ ท. !
เปนเครื่องกอ เพราะกามเปนเครื่องใหกระทํา เปนเหตุเพราะกามนั่นเทียว :
คนทั้งหลาย ถือดาบและโล ผูกสอดธนูและแลงศร แบงกันเปนสองกองทัพ
พุงเขาทําสงครามกัน. เมื่อลูกศรถูกปลอยไป, เมื่อหอกถูกซัดไป, เมื่อดาบ
ถูกกวัดแกวงอยู, คนเหลานั้น ยิงกันดวยลูกศรบาง, แทงกันดวยหอก
บาง, ตัดศีรษะกันดวยดาบบาง, ในสงครามนั้น ๆ, เขาเหลานั้น ยอมถึงซึ่ง
ความตายหรือไดรับทุกขเจียนตาย ในที่นั้น ๆ. ภิกษุ ท. ! แมนี้ก็เปนโทษ
ของกามทั้งหลาย เปนกองทุกขที่เห็นไดเอง มีกามเปนเหตุ มีกามเปนเครื่องกอ
มีกามเปนเครื่องใหกระทํา เปนเหตุเพราะกามนั่นเทียว.

๓๖๔
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ภิกษุ ท. !
โทษอยางอืน่ ยังมีอีก : เพราะกามเปนเหตุ เพราะกาม
เปนเครื่องกอ เพราะกามเปนเครื่องใหกระทํา เปนเหตุเพราะกามนั่นเทียว :
คนทั้งหลาย ถือดาบและโล ผูกสอดธนูและแลงศร วิ่งขึ้นปนเชิงเทิน (เพื่อ
ปลนเอาเมือง), เมื่อลูกศรถูกปลอยไป, เมื่อหอกถูกซัดไป, เมื่อดาบถูก
กวัดแกวงอยู, คนเหลานั้น ยิงกันดวยลูกศรบาง, แทงกันดวยหอกบาง,
ราดกันดวยเถาถานโคมัยอันรอนบาง. ปลอยของหนักใหตกลงทับทีเดียวตาย
ทั้งหมูบาง, ตัดศีรษะกันดวยดาบบาง, ในสงครามนั้น ๆ, เขาเหลานั้นยอม
ถึงซึ่งความตาย หรือไดรบั ทุกขเจียนตาย ในที่นั้น ๆ. ภิกษุ ท. ! แมนี้
ก็เปนโทษของกามทั้งหลาย เปนกองทุกขที่เห็นไดเอง มีกามเปนเหตุ มีกาม
เปนเครื่องกอ มีกามเปนเครื่องใหกระทํา เปนเหตุเพราะกามนั่นเทียว.

ภิกษุ ท. ! โทษอยางอืน่ ยังมีอีก : เพราะกามเปนเหตุ เพราะกาม
เปนเครื่องกอ เพราะกามเปนเครื่องใหกระทํา เปนเหตุเพราะกามนั่นเทียว :
คนทั้งหลาย ยอมตัดชอง ยองเบา ปลนสะดมในเรือนหลังเดียว คอยดักทําราย
ในที่เปลี่ยว และลวงภรรยาผูอื่น. พระราชา จับคนเหลานั้นมาแลว ใหลง
กรรมกรณหลายวิธีดวยกัน เชนเฆี่ยนดวยหวายบาง, หวดดวยเชือกหนังบาง,
ทุบดวยทอนไมบาง, ตัดมือเสียบาง, ตัดเทาเสียบาง, ตัดเสียทั้งมือและเทา
บาง, ตัดหูบาง, ตัดจมูกบาง, ตัดเสียทั้งหูและจมูกบาง, ยอมทําโทษโดยวิธี
หมอเคี่ยวน้ําสม๑ บาง, ยอมทําโทษโดยวิธี ขอดสังข๒ บาง. ยอมทําโทษ
๑.

หมอเคี่ยวน้ําสม
คือตอยหัวขมองแยกออก
พลุงขึ้น เหมือนน้ําสมเดือดลนหมอ.

แลวใชคีมคีบกอนเหล็กที่ลุกแดงใสลงไปใหมันสมองเดือด

๒. ขอดสังข คือตัดหนังควั่นไปใหรอบจอนหูทั้งสองขาง และหลุมคอ แลวรวบผมทั้งหมดขมวดไว ใชไมสอดหมุน
ยกขึ้น ใหหนังหลุดติดขึ้นมาพรอมกับผมแลวใชทรายหยาบขัดกระโหลกศีรษะลางใหขาว ดั่งสังข.
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โดยวิธี ปากราหู๓ บาง, ยอมทําโทษโดยวิธี มาลัยไฟ๔ บาง. ยอมทําโทษ
โดยวิธีคบมือ๕ บาง, ยอมทําโทษโดยวิธี ริ้วสาย๖ บาง, ยอมทําโทษ
โดยวิธี นุงเปลือกไม๗ บาง, ยอมทําโทษโดยวิธี ยืนกวาง๘ บาง, ยอมทําโทษโดย
วิธีเกี่ยวเหยื่อเบ็ด๙ บาง,
ยอมทําโทษโดยวิธี เหรียญกษปณ๑๐ บาง,
ยอมทําโทษโดยวิธี ทาเกลือบาง, ยอมทําโทษโดยวิธี แปรงแสบ๑๑ บาง,
ยอมทําโทษโดยวิธี กางเกวียน๑๒ บาง, ยอมทําโทษโดยวิธี ตั่งฟาง๑๓ บาง, ยอม
ราดดวยน้ํามันรอนๆ บาง, ยอมปลอยใหสุนัขทึ้ง๑๔ บาง, ยอมใหนอน
หงายบนหลาวทั้งเปน ๆ บาง, ยอมตัดศีรษะดวยดาบบาง. เขาเหลานั้น ยอม
๓. ปากราหู คือใชขอเหล็กงางปากใหอาแลวจุดไฟในปาก. อีกอยางหนึ่ง ใชสิ่วตอกเจาะตั้งแตจอนหูเขาไปจนถึงปาก
ใหโลหิตไหลออกมาเต็มปาก ดูปากอา ดั่งปากราหู.
๔. มาลัยไฟ คือใชผาชุบน้ํามันพันจนทั่วตัวแลวจุดไฟ
๕. คบมือ คือใชผาชุบน้ํามันพันมือทั่วสองขางจนทัว่ แลวจุดไฟ.
๖. ริ้วสาย คือเชือดหนังลอกออกเปนริ้วๆ ตั้งแตใตคอไปจนถึงขอเทา แลวเอาเชือกผูกฉุดคราไป นักโทษเดินเหยียบ
ริ้วหนังของตัวลมลุกคลุกคลานไปกวาจะตาย
๗. นุงเปลือกไม คือเชือดหนังเปนริ้ว ๆ อยางบทกอน แตทําเปนสองตอน ตั้งแตใตคอจนถึงเอวตอนหนึ่ง ตั้งแตเอว
จนถึงขอเทาตอนหนึ่ง ริ้วหนังตอนบนหอยคลุมลงมาปดกายตอนลาง ดูดั่งนุงเปลือกไม
๘. ยืนกวาง คือใชหวงเหล็กรัดศอกทั้งสอง และเขาทั้งสอง ตรึงติดไวกับหลักเหล็กสี่หลักบนพื้นดิน ดูดั่ง กวางถูกตรึง
แลวกอไฟลอมลนไปกวาจะตาย.
๙. เกี่ยวเหยื่อเบ็ด คือใชเบ็ดมีเงี่ยงสองขาง เกี่ยวตัวดึงเอาหนังเนื้อและเอ็นออกมาใหหมด.
๑๐. เหรียญกษาปณ คือใชมีดคมเชือดเนื้อออกเปนแวนๆ ขนาดเทาเงินเหรียญจนกวาจะตาย.
๑๑. แปรงแสบ คือฟนสับเสียใหยับทั่วกาย แลวใชแปรงชุบน้ําแสบ (มีน้ําเกลือเปนตน) ถูครูดสีไปมาใหหนังเนื้อเอ็น
ขาดหลุดออกมาหมด เหลือแตกระดูก.
๑๒. กางเกวียน คือใหนอนตะแคง แลวใชหลาวเหล็กตอกเขาชองหูใหทะลุ ลงไปตรึงแนนอยูกับดิน แลวจับเทาทั้งสองยก
เดินเวียน.
๑๓. ตั่งฟาง คือใชลกู หินบดทับตัว บดใหกระดูกแตกละเอียด แตไมใหหนังขาด แลวจับผมรวบขึ้นเขยาๆ ใหเนื้อรวมเขา
เปนกอง แลวใชผมนั่นแหละพันตะลอมวางไว เหมือนดั่งที่ทําดวยฟางสําหรับเช็ดเทา.
๑๔. ใหสุนัขทึ้ง คือขังฝูงสุนัขใหอดหิวโซหลายวัน แลวปลอยใหออกมารุมทึ้ง พักเดียวเหลือแตกระดูก, -นัยอรรถกถา
และพระไตรปิ ฎกแปลของ ม.อําไพจริ ต.
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ถึงซึ่งความตาย หรือไดรับทุกขเจียนตาย ในที่นั้น ๆ. ภิกษุ ท. ! แมนี้ก็เปน
โทษของกามทั้งหลาย เปนกองทุกขที่เห็นไดเอง มีกามเปนเหตุ มีกามเปน
เครื่องกอ มีกามเปนเครื่องใหกระทํา เปนเหตุเพราะกามนั่นเทียว.
ภิกษุ ท. !
โทษอยางอืน่ ยังมีอีก : เพราะกามเปนเหตุ เพราะกาม
เปนเครื่องกอ เพราะกามเปนเครื่องใหกระทํา เปนเหตุเพราะกามนั่นเทียว :
คนทั้งหลาย ยอมประพฤติทุจริตดวยกาย ดวยวาจา และดวยใจ. ครั้นประพฤติ
ทุจริตดวยกาย ดวยวาจา และดวยใจแลว, เขาเหลานั้น ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ
วินิบาต นรก เบื้องหนาแตการตาย เพราะการแตกสลายแหงกาย. ภิกษุ ท. !
แมนี้ก็เปนโทษของกามทั้งหลาย เปนกองทุกขที่เห็นไดเองมีกามเปนเหตุ มีกาม
เปนเครื่องกอ มีกามเปนเครื่องใหกระทํา เปนเหตุเพราะกามนั่นเทียว, ดังนีแ้ ล.
- มู. ม. ๑๒/๑๖๙/๑๙๘.

ปกิณณกทุกข์ ทีม่ กี ามตัณหาเป็ นมูล
ภิกษุ ท. !
เราจักแสดงธรรม (เปนฝกฝายแหงทุกข) ทีม่ ี (กาม) ตัณหา
เปนมูล ๙ อยาง. เกาอยาง อยางไรเลา ?

เพราะอาศัยตัณหา จึงมีการแสวงหา (ปริเยสนา) ;
เพราะอาศัยการแสวงหา จึงมีการได้ (ลาโภ) ;
เพราะอาศัยการได จึงมีความปลงใจรัก (วินิจฺฉโย) ;
เพราะอาศัยความปลงใจรัก จึงมีความกําหนัดด้ วยความพอใจ (ฉนฺทราโค) ;
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เพราะอาศัยความกําหนัดดวยความพอใจ จึงมีความสยบมัวเมา (อชฺโฌสานํ) ;
เพราะอาศัยความสยบมัวเมา จึงมีความจับอกจับใจ (ปริคฺคโห) ;
เพราะอาศัยความจับอกจับใจ จึงมีความตระหนี่ (มจฺฉริยํ) ;
เพราะอาศัยความตระหนี่ จึงมีการหวงกั้น (อารกฺโข) ;
เพราะอาศัยการหวงกั้น จึงมีเรื่องราวอันเกิดจากการหวงกั้น (อารกฺขาธิกรณํ) ;
กลาวคือ การใชอาวุธไมมีคม การใชอาวุธมีคม การทะเลาะ การ
แกงแยง การวิวาท การกลาวคําหยาบวา “มึง ! มึง !” การพูดคําสอเสียด และ
การพูดเท็จทั้งหลาย : ธรรมอันเปนบาปอกุศลเปนอเนก ยอมเกิดขึ้นพรอม.
ภิกษุ ท. !
เหลานี้แล
(กาม) ตัณหาเปนมูล ๙ อยาง.

ชื่อวาธรรม (เปนฝกฝายแหงทุกข)

- นวก. อํ. ๒๓/๔๑๓/๒๒๗; (สอบทานดวย - มหา. ที. ๑๐/๖๙/๕๙).

ตัณหาเป็ นเหตุแห่ งความโศก
ความโศก ย่ อมเกิดมาแต่ สิ่งอันเป็ นที่รัก,
ความกลัว
เมื่อพ้นแล้วจากสิ่ งเป็ นที่รัก,
ย่ อมเกิดมาแต่ สิ่งอันเป็ นที่รัก ;
ความโศก ย่ อมไม่ มี แล้ วความกลัว จะมีมาแต่ ไหนเล่ า.
ความโศก ย่ อมเกิดมาแต่ ความรัก,
ความกลัว ย่ อม
ความโศก
เกิดมาแต่ ความรัก ; เมื่อพ้นแล้ วจา ความรัก,
ย่ อมไม่ ม,ี แล้ วความกลัว จะมีมาแต่ ไหนเล่ า.

ที่มี
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ความโศก ย่ อมเกิดมาแต่ ความยินดี, ความกลัว ย่ อม
เกิดมาแต่ ความยินดี ; เมื่อพ้นแล้ วจากความยินดี, ความโศก
ย่ อมไม่ ม,ี แล้ วความกลัว จะมีมาแต่ ไหนเล่า.
ความโศก ย่ อมเกิดมาแต่ ความใคร่ , ความกลัว ย่ อม
เกิดมาแต่ ความใคร่ ; เมื่อพ้นแล้วจากความใคร่ , ความโศก
ย่ อมไม่ ม,ี แล้ วความกลัว จะมีมาแต่ ไหนเล่า.
ความโศก ย่ อมเกิดมาแต่ ตัณหา, ความกลัว ย่ อมเกิด
มาแต่ ตณ
ั หา ; เมื่อพ้นแล้ วตัณหา, ความโศก ย่ อมไม่ ม,ี
แล้ วความกลัว จะมีมาแต่ ไหนเล่า.
- ธ. ขุ. ๒๕/๔๓/๒๖.

ปัจจัยแห่ งทุกข์ โดยอเนกปริยาย
....

ทุกขอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น

ทุกขทั้งปวงนั้นมี อุปธิ

....

ทุกขอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น

ทุกขทั้งปวงนั้นมี อวิชชา เปนปจจัย....

....

ทุกขอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น

ทุกขทั้งปวงนั้นมี สั งขาร เปนปจจัย....

....

ทุกขอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น

ทุกขทั้งปวงนั้นมี วิญญาณ เปนปจจัย....

....

ทุกขอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น

ทุกขทั้งปวงนั้นมี ผัสสะ เปนปจจัย....

....

ทุกขอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น

ทุกขทั้งปวงนั้นมี เวทนา เปนปจจัย....

....

ทุกขอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น

ทุกขทั้งปวงนั้นมี ตัณหา เปนปจจัย....

เปนปจจัย....
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....

ทุกขอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น

ทุกขทั้งปวงนั้นมี อุปาทาน เปนปจจัย....

....

ทุกขอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น
เปนปจจัย....

ทุกขทั้งปวงนั้นมี อารัมภะ (ความเกาะเกี่ยว)

....

ทุกขอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น

ทุกขทั้งปวงนั้นมี อาหาร เปนปจจัย....

....

ทุกขอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น
เปนปจจัย....

ทุกขทั้งปวงนั้นมี อิญชิตะ (ความหวั่นไหว)

นี้เปนอนุปสสนาหนึ่ง ๆ.
(๑. อนุปสสนา ๑๑ ประการนี้ เปนคูกับอนุปสสนาอีก ๑๑ ประการ อันเปนฝายนิโรธซึ่ง
ไดแยกไปใสไวในหมวดทุกขนิโรธอริยสัจ โดยหัวขอวา “เหตุดบั แห่ งทุกข์ ทตี่ รัสไว้ โดยอเนกปริยาย”.
ผูศึกษาพึงสังเกตเห็นไดเองวา การแยกใหเปนปริยายมากออกไป กระทําไดโดยลักษณะเชนนี้.
๒. ใหสังเกตคําตรัสที่วาอุปธิในหนา ๓๖๘ นี้กินความหมายกวางกวาอุปาทานแตเปนความยึดใน
สังขตธรรมทั้งหมดเพราะการไมละความเพลินแมในนิพพานดังที่ตรัสในปฏิจจ.หนา ๔๑๘ ที่ทรงให
พระอรหันตละความเพลินในนิพพาน. ๓. ใหดูในเลมนี้เรื่อง อุปธิและอุปาทาน ในหนา ๒๘๖
ประกอบดวย).
- สุตฺต. ขุ. ๒๕/๔๗๔-๔๗๙/๓๙๒-๔๐๒.

นิทเทส ๖
ว่ าด้ วยอาการทีต่ ณ
ั หาทําให้ เกิดทุกข์
จบ
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นิทเทส ๗ ว่ าด้ วยทิฏฐิทเี่ กีย่ วกับตัณหา
(มี ๘ เรื่อง)

เพราะมิจฉาทิฏฐิจงึ เป็ นปลาติดอวน
ภิกษุ ท. !
สมณพราหมณทงั้ หลายเหลาใดเหลาหนึ่ง ที่บัญญัตทิ ิฏฐิ
ปรารภปุพพันตขันธบาง ปรารภอปรันตขันธบาง ปรารภทั้งปุพพันตะและ
อปรันตขันธบาง ลวนแตเปนผูมีปุพพันตาปรันตานุทิฏฐิ ปรารภขันธทั้งทีเ่ ปน
ปุพพันตะและอปรันตะ ดังนี้แลว
กลาวบัญญัติทิฏฐิอันเปนอธิมุตติบท
(ทางแหงความหลุดพนอยางยิ่งของสัตว
ตามทิฏฐิแหงตน ๆ)
มีอยางตาง ๆ กันเปนอเนก ;
สมณพราหมณทงั้ หลายเหลานั้นทั้งหมด ถูกกระทําแลวใหตกอยู่ภายในแห่ งข่ าย
ดวยวัตถุ (ที่ตั้งแหงทิฏฐิ) ทั้งหลาย ๖๒ ประการเหลานั้นเอง เมื่อโงหัวอยูที่เดียว
ก็โงหัวอยู่ในข่ ายนั้น เมื่อเที่ยวโงหัวอยูในทีท่ ั่ว ๆ ไป ก็โงหัวอยู่ในข่ ายนั้น.
ภิกษุ ท. !
เปรี ย บเหมื อ นชาวประมงและลู ก มื อ ของชาวประมงผู
เชี่ยวชาญ ไดลอมแหลงน้ํานอยไวดวยอวนตาถี่ เมื่อเปนอยางนี้ สัตวมีชีวิต
ทั้งหลายเปนอันมากเหลาหนึ่งเหลาใด ในแหลงน้ํานี้ สัตวทั้งหลายเหลานั้น
แมทั้งหมด ชื่อวาถูกกระทําไวแลวในภายในแหงอวน เมื่อผุดอยูที่เดียว ก็ผุดอยู
ในอวนนั้น เมื่อเที่ยวผุดอยูในที่ทั่ว ๆ ไป ก็ยังคงผุดอยูในอวนนั้นนั่นเอง,
นี้ฉันใด ; ภิกษุ ท. ! ขอนี้ก็ฉันนั้น กลาวคือ สมณพราหมณทั้งหลายเหลาใด
เหลาหนึ่ง ที่บัญญัติทิฏฐิปรารภปุพพันตขันธบาง ปรารภอปรันตขันธบาง
ปรารภทั้งปุพพันตะและอปรันตขันธบาง ลวนแตเปนผูมีปุพพันตาปรันตานุทิฏฐิ ปรารภขันธทั้งที่เปนปุพพันตะและอปรันตะ ดังนี้แลว กลาวบัญญัติทิฏฐิ
อันเปนอธิมุตติบท (ทางแหงความหลุดพนอยางยิ่ง ของสัตว ตามทิฏ ฐิแหงตน ๆ) มีอยาง
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ตาง ๆ กัน เปนอเนก ; สมณพราหมณทั้งหลายเหลานั้นทั้งหมด ถูกกระทําแลว
ใหตกอยูภายในแหงขาย ดวยวัตถุ (ที่ตั้งแหงทิฏฐิ) ทั้งหลาย ๖๒ ประการเหลานั้น
เอง เมื่อโงหัวอยูที่เดียว ก็โงหัวอยูในขายนั้น เมื่อเที่ยวโงหัวอยูในที่ทั่ว ๆ ไป
ก็โงหัวอยูในขายนั้นนั่นเอง.
- สี. ที. ๘/๕๘/๙๐.

เกิดกิเลสและทุกข์ เพราะทิฏฐิบวก - ทิฏฐิลบ
ภิกษุ ท. !
ทิฏฐิสองอยางนี้มีอยู
วิภวทิฏฐิ (ทิฏฐิฝายลบ).

คือ ภวทิฏฐิ (ทิฏฐิฝายบวก).

ภิกษุ ท. !
สมณะหรือพราหมณเหลาใด แอบอิงภวทิฏฐิ เขาถึง
ภวทิฏฐิ หยั่งลงสูภวทิฏฐิ ; สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ยอมคัดคานตอ
วิภวทิฏฐิ.
ภิกษุ ท. !
สมณะหรือพราหมณเหลาใด แอบอิงวิภวทิฏฐิ เขาถึง
วิภวทิฏฐิ หยั่งลงสูวภิ วทิฏฐิ ; สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ยอมคัดคานตอ
ภวทิฏฐิ.
ภิกษุ ท. !
สมณะหรือพราหมณเหลาใด ไม่ ร้ ู ชัดตามความเป็ นจริง
ซึ่งความเกิดขึ้น ความตั้งอยูไ มได รสอรอย โทษต่ําทราม และอุบายเครื่อง
ออกแหงทิฏฐิทั้งสองนี้ ; สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ ชือ่ วา ผู มีราคะ มีโทสะ
มีโมหะ มีตณ
ั หา มีอุปาทาน เปนผูไมรูแจง ประเดี๋ยวยอมรับประเดี๋ยวคัดคาน
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มีความเนิ่นชาเปนที่มายินดี มักยินดีในความเนิ่นชา. เขาเหลานั้น ยอมไม่ พ้น
จากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาส, เรากลาววา
เขาเหลานั้น ไม่ พ้นจากทุกข์ .
(ต อ จากนี้ ไ ด ต รั ส สมณพราหมณ พ วกตรงกั น ข า ม
โดยนัยตรงกันขาม).

ไม มี ทิ ฏ ฐิ บ วก-ทิ ฏ ฐิ ล บ

พ น จากทุ ก ข ไ ด

- มู. ม. ๑๒/๑๓๑/๑๕๕.

สั กกายทิฏฐิ มีได้ ด้วยอาการอย่ างไร
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ !

สักกายทิฏฐิ ย่ อมมีได้ ด้วยอาการอย่ างไรหนอแล ?”

ภิกษุ !
ในกรณีนี้ บุถุชนผู้ไม่ มีการสดับ ไมไดเห็นพระอริยเจา
ไมฉลาดในธรรมของพระอริยเจา ไมไดรับการแนะนําในธรรมของพระอริยเจา
ไมไดเห็นสัตบุรุษ ไมฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ไมไดรับการแนะนําในธรรม
ของสัตบุรษุ เขายอมตามเห็นรู ปโดยความเปนตนบาง ตามเห็นตนวามีรูปบาง
ตามเห็นรูปวามีอยูในตนบาง หรือตามเห็นตนวามีอยูในรูปบาง ; ยอมตามเห็น
เวทนาโดยความเปนตนบาง ตามเห็นตนวามีเวทนาบาง ตามเห็นเวทนาวามีอยู
ในตนบาง หรือตามเห็นตนวามีอยูในเวทนาบาง ; ยอมตามเห็นสั ญญาโดย
ความเปนตนบาง ตามเห็นตนวามีสัญญาบาง ตามเห็นสัญญาวามีอยูในตนบาง
หรือตามเห็นตนวามีอยูในสัญญาบาง ; ยอมตามเห็นสั งขารโดยความเปนตน
บาง ตามเห็นตนวามีสังขารบาง ตามเห็นสังขารวามีอยูในตนบาง หรือตามเห็น
ตนวามีอยูในสังขารบาง ; ยอมตามเห็นวิญญาณโดยความเปนตนบาง ตามเห็น
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ตนวามีวิญญาณบาง ตามเห็นวิญญาณวามีอยูในตนบาง หรือตามเห็นตนวามีอยู
ในวิญญาณบาง. ภิกษุ ! สั กกายทิฏฐิ ย่ อมมีได้ ด้วยอาการอย่ างนี้ แล.
(ตอไปนี้ ไดตรัสอาการที่สักกายทิฏฐิไมม,ี โดยนัยตรงกันขาม).
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๒๔/๑๘๘-๑๘๙.

สั กกายสมุทยคามินีปฏิปทา
สั กกายสมุทยคามินีปฏิปทา (ทางดําเนินแห่ งจิตให้ ถงึ
ซึ่งการเกิดขึน้ แห่ งสั กกายะ) เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. !

ภิกษุ ท. !
ในกรณีนี้ บุถุชนผูไมมีการสดับ ไมไดเห็นพระอริยเจา
ไมฉลาดในธรรมของพระอริยเจา ไมถูกแนะนําในธรรมของพระอริยเจา ไมได
เห็นสัตบุรุษ ไมฉลาดในธรรมของสัตบุรษุ ไมถูกแนะนําในธรรมของสัตบุรุษ
ยอมตามเห็นพรอม (คือเห็นดิ่งอยูเปนประจํา) ซึ่ง รู ป โดยความเปนตน หรือตาม
เห็นพรอมซึ่งตนวามีรูป หรือตามเห็นพรอมซึ่งรูปวามีอยูในตน หรือตามเห็น
พรอมซึง่ ตนวามีอยูในรูป บาง ;
ยอมตามเห็นพรอมซึ่ง เวทนา โดยความเปนตน หรือตามเห็นพรอม
ซึ่งตนวามีเวทนา หรือตามเห็นพรอมซึง่ เวทนาวามีอยูในตน หรือตามเห็นพรอม
ซึ่งตนวามีอยูในเวทนา บาง ;
ยอมตามเห็นพรอมซึ่ง สั ญญา โดยความเปนตน หรือตามเห็นพรอม
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ซึ่งตนวามีสัญญา หรือตามเห็นพรอมซึง่ สัญญาวามีอยูในตน หรือตามเห็นพรอม
ซึ่งตนวามีอยูในสัญญา บาง ;
ยอมตามเห็นพรอมซึ่ง สั งขาร โดยความเปนตน หรือตามเห็นพรอมซึ่งตน
วามีสังขาร หรือตามเห็นพรอมซึ่งสังขารวามีอยูในตน หรือตามเห็นพรอมซึ่งตนวา
มีอยูในสังขาร บาง ;
ยอมตามเห็นพรอมซึ่ง วิญญาณ โดยความเปนตน หรือเห็นพรอมซึ่งตน
วามีวิญญาณ หรือตามเห็นพรอมซึ่งวิญญาณวามีอยูในตน หรือตามเห็นพรอม
ซึ่งตนวามีอยูในวิญญาณ บาง.
ภิกษุ ท. !

นี้เราเรียกวา สักกายสมุทยคามินปี ฏิปทา ดังนี้.

ภิกษุ ท. !
ขอนี้อธิบายวา ขอ (ที่กลาวมาทั้งหมด) นั้น เรียกวาการ
(ทุกฺขสมุทยคามินีสม
ตามเห็นอันเปนเครื่องใหถงึ ซึ่งการเกิดขึ้นแหงทุกข,
นุปสฺสนา).
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๕๕/๘๙.
[ผู ศึ ก ษาพึ ง สั ง เกตให เ ห็ น ว า ทุ ก ขสมุ ท ยคามิ นี ส มนุ ป ส สนานั่ น แหละ คื อ สั ก กายสมุ ท ยคามิ นี ป ฏิ ป ทา
(ทางดําเนินแหงจิตใหถึงซึ่งการเกิดขึ้นแหงสักกายะ). คําวา ปฏิปทาในกรณีเชนนี้ หมายถึงทางดําเนินแหงจิต
มิใชการปฏิบัติดวยเจตนา ไดแกความเห็นผิดเหลานั้นนั่นเองเปนตัวปฏิปทา.
ในบาลีแหงอื่น (อุปริ. ม. ๑๔/๕๑๕/๘๒๐) แทนที่จะยกเอาเบญจขันธมาเปนวัตถุแหงการเห็น แตไดตรัส
ยกเอาอายตนิกธรรม ๖ หมวดคือ อายตนะภายในหก อายตนะภายนอกหก วิญญาณหก ผัสสะหก เวทนาหก ตัณหาหก
มาเปนวัตถุแหงการตามเห็นเกี่ยวกับตัวตน และทรงเรียกการตามเห็นนั้นวา ทางดําเนินแหงจิตใหถึงซึ่งการเกิดขึ้นแหง
สักกายะ อยางเดียวกับสูตรขางบน].
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เหตุให้ เกิดอันตคาหิกทิฏฐิสิบ
“ข้ าแต่ พระโคดมผู้เจริ ญ !

อะไรหนอ เป็ นเหตุ เป็ นปั จจัย ที่ทาํ ให้ เกิดทิฏฐิ มีอย่ างเป็ นอเนก

เหล่ านี ้ ขึน้ มาในโลก ว่ า ‘โลกเที่ ยง’ บ้ าง ว่ า ‘โลกไม่ เที่ ยง’ บ้ าง ว่ า ‘โลกมีที่สุด’ บ้ าง
ว่ า ‘โลกไม่ มีที่สุด’ บ้ าง ว่ า

ชี วะก็อันนั้น สรี ระก็อันนั้น’ บ้ าง ว่ า ‘ชี วะก็อัน
อื่น สรี ระก็อันอื่น’ บ้ าง ว่ า ‘ตถาคตภายหลังแต่ ตายแล้ วย่ อมมีอีก’ บ้ าง ว่า
‘ตถาคตภายหลังแต่ ตายแล้ ว ย่ อมไม่ มีอีก’ บ้ าง ว่ า ‘ตถาคตภายหลังแต่ ตาย
แล้ ว ย่ อมมีอีกก็มีไม่ มีอีกก็มี’ บ้ าง ว่า ‘ตถาคตภายหลังแต่ ตายแล้ วย่ อมมีอีก
ก็หามิได้ ไม่ มีอีกก็หามิได้ ’ บ้ าง ?”
วัจฉะ !

‘

เพราะความไม่ ร้ ู ในรู ป ในเหตุให้ เกิดขึน้ แห่ งรู ป ในความ

ดับไม่ เหลือแห่ งรู ป ในหนทางเครื่องให้ ถงึ ความดับไม่ เหลือแห่ งรู ป ทิฏฐิมี
อย่ างเป็ นอเนกเหล่ านี้ จึงเกิดขึน้ มาในโลก วา “โลกเที่ยง” บาง วา “โลกไม่
เที่ ยง”บาง ....ฯลฯ.... วา “ตถาคตภายหลังแต่ ตายแล้ ว ย่ อมมีอีกก็หามิได้ ไม่ มีอีก
ก็หามิได้ ” บาง.
(ในกรณีแหง ความไม่ ร้ ู ในเวทนา ในสั ญญา ในสั งขาร และในวิญญาณ แลวจึงเกิดทิฏฐิตาง ๆ เหลานี้ ก็ไดตรัสไว
โดยทํานองเดียวกันกับในกรณีแหงความไมรูในรูป.
สําหรับคําวา “เพราะความไมร”ู ในสูตรขางบนนี้ ในสูตรอื่น ๆ ไดตรัสไวดวยคําว่ า เพราะไม่ เห็น, เพราะไม่ ถึง
พร้ อมเฉพาะ, เพราะไม่ ร้ ู โดยลําดับ, เพราะไม่ แทงตลอด, เพราะไม่ กาํ หนดทั่วถึง, เพราะไม่ เข้ าไปกําหนด, เพราะความไม่
เพ่ งพินิจอย่ างสมํา่ เสมอ, เพราะความไม่ พจิ ารณาโดยเจาะจง, เพราะความไม่ เข้ าไปกําหนดโดยเฉพาะ และเพราะไม่ ทําให้
ประจักษ์ , อีกถึง ๑๐ คํา ซึ่งก็มีใจความอยางเดียวกัน).
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๑๙-๓๒๖/๕๕๔-๕๘๔.

๓๗๖
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ทิฏฐิให้ เกิดเวทนาชนิดทีล่ ้วนแต่ เป็ นทุกขสมุทยั
ภิกษุ ท. !
บรรดาสมณพราหมณทั้งหลายเหลานั้น สมณพราหมณเหลา
ใด เปนพวก สั สสตวาท ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวาเที่ยง ดวยวัตถุ (ที่ตั้งแหงทิฏฐิ)
๔ ประการ ก็ดี,
สมณพราหมณเหลาใด เปนพวก เอกัจจสัสสติกเอกัจจอสัสสติกวาท (ยอม
บัญญัติอัตตาและโลกวาเที่ยงบางอยางไมเที่ยงบางอยาง ดวยวัตถุ ๔ ประการ) ก็ดี,
สมณพราหมณเหลาใด เปนพวกอันตานันติกวาท
โลกวามีที่สุดหรือไมมีที่สุด ดวยวัตถุ ๔ ประการ) ก็ด,ี

(ยอมบัญญัติซึ่ง

สมณพราหมณเหลาใด
เปนพวกอมราวิกเขปิ กวาท
(เมื่อถูกถาม
ปญหาในทีน่ ั้น ๆ ยอมถึงความสายแหงวาจาอันดิ้นไดไมตายตัว ดวยวัตถุ ๔
ประการ) ก็ดี,
สมณพราหมณเหลาใด เปนพวกอธิ จจสมุปปั นนิกวาท
อัตตาและโลกวาเกิดเองลอย ๆ ดวยวัตถุ ๒ ประการ) ก็ดี,

(ยอมบัญญัติ

สมณพราหมณเหลาใด เปนพวกปุพพันตกัปปิ กวาท (มีปุพพันตนานุทิฏฐิ ปรารภขันธอันมีแลวในกาลกอน ยอมกลาวบัญญัติซึ่งอธิมตุ ติบท (ทางแหง
ความหลุดพนอยางยิ่งของสัตวตามทิฏฐิแหงตนๆ) มีอยางเปนอเนก ดวยวัตถุ ๑๘ ประการ) ก็ดี;
สมณพราหมณเหลาใด เปนพวกอุทธมาฆตนิกสัญญีวาท (ยอมบัญญัติ
อัตตาหลังจากตายแลววามีสัญญา ดวยวัตถุ ๑๖ ประการ) ก็ดี,
สมณพราหมณเหลาใด เปน พวกอุทธมาฆตนิกอสัญญีวาท (ยอมบัญญัติ
อัตตาหลังจากตายแลววาไมมีสญ
ั ญา ดวยวัตถุ ๘ ประการ) ก็ดี,
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สมณพราหมณเหลาใด
เปนพวกอุทธมาฆตนิกเนวสัญญีนาสัญญีวาท
(ยอมบัญญัติอัตตาหลังจากตายแลว วามีสัญญาก็หามิไดไมมีสัญญาก็หามิได
ดวยวัตถุ ๘ ประการ) ก็ดี,
สมณพราหมณเหลาใด เปนพวกอุจเฉทวาท (ยอมบัญญัตซิ ึ่งความ
ขาดสูญ ความพินาศ ความไมมี แหงสัตวที่มอี ยู ดวยวัตถุ ๗ ประการ) ก็ดี,
สมณพราหมณเหลาใด เปนพวกทิ ฏฐธัมมนิพพานวาท (ยอมบัญญัติ
ซึ่งปรมทิฏฐธัมมนิพพานวาท แกสัตวที่มีอยู ดวยวัตถุ ๕ ประการ) ก็ดี,
สมณพราหมณเหลาใด เปนพวกอปรั นตกัปปิ กวาท (มีอปรันตานุทิฏฐิ
ปรารภขันธมีสวนสุดในเบื้องหนา ยอมกลาวบัญญัติซึ่งอธิมุตติบท มีประการ
ตาง ๆ เปนอเนก ดวยวัตถุ ๔๔ ประการ) ก็ดี ;
แมสมณพราหมณเหลาใด เปนพวกปุพพันตกัปปิ กวาท ก็ดี อปรั นตกัปปิ กวาท ก็ดี เปนพวก ปุพพันตาปรั นตกัปปิ กวาท ก็ดี ลวนแตเปนผูมี
ปุพพันตาปรันตานุทิฏฐิ
ปรารภขันธทั้งที่มีแลวในกาลกอนและขันธอันมีใน
เบื้องหนายอมกลาวบัญญัตอิ ธิมตุ ติบท มีอยางเปนอเนก ดวยวัตถุ ๖๒ ประการ ;
สมณพราหมณทั้งหลายเหลานั้นทัง้ หมด รู้ สึกต่ อเวทนาตามทิฏฐิ เฉพาะ

อย่ าง ๆ ของตน ๆ ขึน้ มา (ปฏิสํเวทเทนฺต๑ิ ) เพราะการถูกต้ องแล้ ว ๆ ด้ วย
๑. คําวา “รูสึก” (ปฏิสํเวเทนฺติ) ในที่นี้ เปนความรูสึกตอธัมมารมณดวยมโน, เมื่อคนมีทิฏฐิอยูอยางไร การเสวยเวทนา
ของเขา ยอมทําใหเกิดความรูสึกชนิดที่เปนไปตามอํานาจแหงทิฏฐิที่เขามีอยู ; ดังนั้นเมื่อมีทิฏฐิตางกัน แมอารมณ
ที่มีมากระทบจะเปนอยางเดียวกัน เขายอมเกิดความรูสึกตออารมณตางกันไปตามทิฏฐิของเขา ; ดังนั้น เวทนาที่มาจาก
อารมณเดียวกัน จึงมีความหมายตางกันได เปนเหตุใหมีทิฏฐิชนิดที่หลอเลี้ยงทิฏฐิเดิมใหแนนแฟนอยูเสมอไป : นี้เรียก
ไดวา ผัสสะหรือเวทนาสรางทิฏฐิ แลวก็หลอเลี้ยงทิฏฐินั้นไว. ถาปราศจากผัสสะหรือเวทนาเสียอยางเดียวเทานั้น
ยอมไมมีทางที่จะเกิดทิฏฐิได.
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ผัสสายตนะ ๖ ประการ,
เพราะเวทนาแห่ งสมณพราหมณ์ ท้งั หลาย
เหล่านั้นเป็ นปัจจัย จึงมีตณ
ั หา ; เพราะมีตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน ;
เพราะมีอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ ; เพราะมีภพเปนปจจัย จึงมีชาติ; เพราะมี
ชาติเปนปจจัย จึงมีชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย.
- สี. ที. ๙/๕๗/๙๐.

(รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ สมณพราหมณ ทุ ก พวกข า งบนนี้
เปนตนไป.)

หาดู ไ ด จ ากหนั ง สื อ ปฏิ จ จ.โอ.หน า ๗๓๓

ความสํ าคัญผิดเป็ นเหตุให้ เกิดนันทิ (ความเพลิน)
ภิกษุ ท. !
ในโลกนี้ บุถุชนผูไมมีการสดับ ไมเห็นพระอริยเจา
ไมฉลาดในธรรมของพระอริยเจา ไมไดรับการแนะนําในธรรมของพระอริยเจา,
ไมเห็นสัปบุรุษ ไมฉลาดในธรรมของสัปบุรุษ ไมไดรบั การแนะนําในธรรมของ
สัปบุรุษ. บุถุชนนั้น ยอมรู้ สึกซึ่งดิน โดยความเป็ นดิน ; ครั้นรูสึกซึ่งดิน
โดยความเปนดินแลว ยอมสํ าคัญมั่นหมายซึ่งดิน ; ยอมสําคัญมั่นหมาย ในดิน ;
ยอมสําคัญมั่นหมายโดยความเป็ นดิน ;
ยอมสําคัญมั่นหมายว่ าดินของเรา ;
ยอมเพลินอย่ างยิง่ ซึ่งดิน.
ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา?
ขอนั้นเรากลาววา
เพราะความไมกําหนดรอบรูซึ่งดิน.
(ในกรณีแหงธรรมอื่นอีก ๒๓ อยาง คือ นํา้ ไฟ ลม ภูตสั ตว์ เทพ ปชาบดี พรหม
อาภัสสรพรหม สุ ภกิณหพรหม เวหัปผลพรหม อภิภู อากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ
อากิญจัญญายตนะ เนวสั ญญานาสั ญญายตนะ รู ปที่เห็นแล้ ว เสี ยงที่ได้ ยนิ แล้ ว สิ่ งทีร่ ู้ สึกแล้วทางจมูก,
ลิน้ , ผิวกาย สิ่ งทีร่ ู้ แจ้ งแล้ ว เอกภาวะ นานาภาวะ สิ่ งทั้งปวง และ นิพพาน, แตละอยาง ๆ
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พระผูมีพระภาคไดตรัสวาสัตวยอมสําคัญผิดในความเปนของตนเปนตน แลวเพลิดเพลินเฉพาะตอสิ่ง
นั้น ๆ เพราะความไมรอบรูตอสิ่งนั้น ๆ จึงกลาวไดวา ความสําคัญผิดเปนเหตุใหเกิดนันทิ).
- มู. ม. ๑๒/๑/๒.

ตัณหาเจริญเพราะมิจฉาทิฏฐิในปิ ยรูป - สาตรูป
ภิกษุ ท. !
สมณะหรือพราหมณพวกใด ในกาลอดีตก็ตาม, ในกาล
อนาคตก็ตาม, ในกาลนี้ก็ตาม, ยอม เห็นสิ่ งอันเป็ นทีร่ ักทีส่ นิทใจ (ปิ ยรู ปสาต

รู ป) ในโลก โดยความเป็ นของเทีย่ ง โดยความเป็ นสุ ข โดยความเป็ น
ตัวตน โดยความเป็ นของไม่ เสี ยบแทง โดยความเป็ นของเกษม ; สมณะ
หรือพราหมณพวกนั้น ย่ อมทําตัณหาให้ เจริญ. เมื่อทําตัณหาใหเจริญอยู ก็ทํา
อุปธิใหเจริญ. เมื่อทําอุปธิใหเจริญอยู ก็ทําทุกขใหเจริญ. เมื่อทําทุกขใหเจริญอยู
สมณะหรือพราหมณพวกนั้น ยอมไมหลุดพนจากความเกิด ความแก ความตาย
ความโศก ความร่ําไรรําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจ ความคับแคนใจ ; เรา
ตถาคต ยอมกลาววา “พวกเหลานั้น ยอมไมหลุดพนจากทุกข” ดังนี้.
ถวยดื่มสําริดมีเครื่องดืม่ ใสอยูแลวชนิด
ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือน
หนึ่ง สมบูรณดวยสี กลิ่น และรส แตวามียาพิษปนติดอยู. ครั้งนั้น มีบุรุษ
ผูหนึ่งซึ่งกําลังรอนจัด มีความรอนระอุไปทัง้ ตัว เหน็ดเหนื่อย คอแหง ระหายน้ํา
มาถึงเขา. คนทั้งหลายบอกแกบุรุษนั้นวา “นี่แนทานผูเจริญ ! ถวยดื่มสําริด
ใบนี้ มีเครื่องดืม่ สมบูรณดวยสี กลิ่น และรส สําหรับทาน, แตวามียาพิษ
ปนติดอยู, ถาหากทานตองการดื่มก็ดมื่ ได, เมื่อทานกําลังดื่ม จักติดใจมัน
ดวยสีของมันบาง ดวยกลิ่นของมันบาง ดวยรสของมันบาง ; แตวา ครั้นดื่ม

๓๘๐
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เขาไปแลว ทานจักถึงความตาย หรือไดรบั ทุกขเจียนตายเพราะเหตุนั้น” ดังนี้.
บุรุษนั้น ไมทันจะพิจารณาถวยดื่มสําริดอันนั้น (วาจะควรดื่มหรือไมควรดื่ม
อยางไร เปนตน) รีบดื่มเอาๆ ไมยอมวาง. บุรุษนั้น ก็ถึงความตาย หรือ
ไดรับทุกขเจียนตาย เพราะเหตุนั้น. ฉันใดก็ฉันนั้น ที่สมณะหรือพราหมณ
พวกใด ในกาลอดีตก็ตาม. ในกาลอนาคตก็ตาม, ในกาลนี้ก็ตาม, ยอม
เห็นสิ่งอันเปนที่รักที่สนิทใจในโลก โดยความเปนของเที่ยง ....ฯลฯ.... ยอม
ไมหลุดพนจากทุกข” ดังนี้.
- นิทาน. สํ. ๑๖/๑๓๒-๑๓๓/๒๕๙-๒๖๐.

นิทเทส ๗
ว่ าด้ วยทิฏฐิเกีย่ วกับตัณหา
จบ
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นิทเทส ๘ ว่ าด้ วยกิเลสทั้งหลายในฐานะสมุทยั
(มี ๑๕ เรื่อง)

ละราคะโทสะโมหะก่ อนละชาติชรามรณะ
ภิกษุ ท. !
บุคคล เมื่อไมละซึ่งธรรมสาม คือ ราคะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ
๑ ก็ไมอาจเพื่อละซึ่งธรรมสาม คือ ชาติ ๑ ชรา ๑ มรณะ ๑.
ภิกษุ ท. !
บุคคล เมื่อไมละซึ่งธรรมสาม คือ สักกายทิฏฐิ (ความเห็นวากาย
ของตน) ๑ วิจิกิจฉา (ความลังเลในธรรมที่ไมควรลังเล) ๑ สีลัพพตปรามาส(การลูบคลํา
ศีลและวัตรอยางปราศจากเหตุผล) ๑ ก็ไมอาจเพื่อละซึ่งธรรมสาม คือราคะ ๑ โทสะ ๑
โมหะ ๑.
ภิกษุ ท. !
บุคคล เมือ่ ไมละซึ่งธรรมสาม คือ อโยนิโสมนสิการ (ความทํา
ในใจไมแยบคาย) ๑ กุมมัคคเสวนา (การพัวพันอยูในทิฏฐิอันชั่ว) ๑ เจตโสลีนัตตา (ความ
มีจิตหดหู) ๑ ก็ไมอาจเพื่อละซึ่งธรรมสาม คือ สักกายทิฏฐิ ๑ วิจิกิจฉา ๑
สีลัพพตปรามาส ๑.
ภิกษุ ท. ! บุคคล เมื่อไมละซึ่งธรรมสาม คือ มุฏฐสัจจะ (ความมีสติอัน
ลืมหลง) ๑ อสัมปชัญญะ (ความปราศจากสัมปชัญญะ) ๑ เจตโสวิกเขปะ (ความ
สายแหงจิต) ๑ ก็ไมอาจเพื่อละซึ่งธรรมสาม คือ อโยนิโสมนสิการ ๑ กุมมัคคเสวนา ๑ เจตโสลีนัตตา ๑.
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ภิกษุ ท. !

บุคคลเมื่อไมละซึ่งธรรมสาม คือ อริยานังอทัสสนกัม๎ยตา
(ความไมอยากเห็นพระอริยเจา) ๑ อริยธัมมังอโสตุกัม๎ยตา (ความไมอยากฟงธรรมธรรมของ
พระอริยเจา) ๑ อุปารัมภจิตตตา (ความมีจิตเที่ยวเกาะเกี่ยว) ๑ ก็ไมอาจเพื่อละซึ่งธรรม
สาม คือ มุฏฐสัจจะ ๑ อสัมปชัญญะ ๑ เจตโสวิกเขปะ ๑.
ภิกษุ ท. !
บุคคล เมื่อไมละซึ่งธรรมสาม คือ อุทธัจจะ (ความฟุงซาน) ๑
อสังวระ (ความไมสํารวม) ๑ ทุสสีล๎ยะ (ความทุศีล) ๑ ก็ไมอาจเพื่อละซึ่งธรรมสาม
คือ อริยานังอทัสสนกัม๎ยตา ๑ อริยธัมมังอโสตุกัม๎ยตา ๑ อุปารัมภจิตตตา ๑.
ภิกษุ ท. !
บุคคล เมื่อไมละซึ่งธรรมสาม คือ อสัทธิยะ (ความไมมีสัทธา) ๑
อวทัญุตา (ความไมเปนวทัญู) ๑ โกสัชชะ (ความเกียจคราน) ๑ ก็ไมอาจเพือ่ ละ
ซึ่งธรรมสาม คือ อุทธัจจะ ๑ อสังวระ ๑ ทุสสีล๎ยะ ๑.
ภิกษุ ท. !

บุคคล เมื่อไมละซึ่งธรรมสาม คือ อนาทริยะ (ความไมเอื้อเฟอ
ในบุคคลและธรรมอันควรเอื้อเฟอ) ๑ โทวจัสสตา (ความเปนคนวายาก) ๑ ปาปมิตตตา
(ความมีมิตรชั่ว) ๑ ก็ไมอาจเพื่อละซึ่งธรรมสาม คือ อสัทธิยะ ๑ อวทัญุตา ๑
โกสัชชะ ๑.
ภิกษุ ท. !
บุคคล เมื่อไมละซึ่งธรรมสาม คือ อหิริกะ (ความไมละอายใน
สิ่งที่ควรละอาย) ๑ อโนตตัปปะ (ความไมกลัวในสิ่งที่ควรกลัว) ๑ ปมาทะ (ความประมาท) ๑
ก็ไมอาจเพือ่ ละซึ่งธรรมสาม คือ อนาทริยะ ๑ โทวจัสสตา ๑ ปาปมิตตตา ๑ :
ภิกษุ ท. !

บุคคลนี้ เปนผูมี อหิริกะ มีอโนตตัปปะ มีปมาทะ แลว.

เขาเมื่อเปนผู มีปมาทะอยู่แล้ ว
โทวจัสสตา ๑ ปาปมิตตตา ๑ ;

ก็ไมอาจเพื่อละซึ่งอนาทริยะ ๑
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เขาเมื่อเปนผู มีปาปมิตตตา ก็ไมอาจเพื่อละซึ่งอสัทธิยะ ๑ อวทัญุตา ๑
โกสัชชะ ๑ ;
เขาเมื่อเปนผู มีโกสั ชชะ ก็ไมอาจเพื่อละซึ่งอุทธัจจะ ๑ อสังวระ ๑
ทุสสีล๎ยะ ๑ ;
เขาเมื่อเปนผู มีทุสสี ลย๎ ะ ก็ไมอาจเพื่อละซึ่งอริยานังอทัสสนกัม๎ยตา ๑
อริยธัมมังอโสตุกัม๎ยตา ๑ อุปารัมภจิตตตา ๑ ;
เขาเมื่อเปนผู มีอุปารัมภจิตตตา
อสัมปชัญญะ ๑ เจตโสวิกเขปะ ๑ ;

ก็ไมอาจเพื่อละซึ่งมุฏฐสัจจะ ๑

เขาเมื่อเปผผู มีเจตโสวิกเขปะ ก็ไมอาจเพื่อละซึ่งอโยนิโสมนสิการ ๑
กุมมัคคเสวนา ๑ เจตโสลีนัตตา ๑ ;
เขาเมื่อเปนผู มีเจตโสลีนัตตา
วิจิกิจฉา ๑ สีลัพพตปรามาส ๑ ;

ก็ไมอาจเพื่อละซึ่งสักกายทิฏฐิ ๑

เขาเมื่อเปนผู มีวจิ กิ จิ ฉา ก็ไมอาจเพื่อละซึ่งราคะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑ ;
เขาเมื่อไม่ ละซึ่งราคะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑ ก็ไม่ อาจเพือ่ ละซึ่งชาติ ๑

ชรา ๑ มรณะ ๑.

(ต อ ไปได ต รั ส ข อ ความเกี่ ย วกั บ ปฏิ ป ก ขนั ย ฝ า ยตรงกั น ข า ม
ได ผูอานสามารถเทียบเคียงไดเอง จึงมิไดนํามากลาวไวในที่นี้).
- ทสก. อํ. ๒๔/๑๕๔-๑๕๗/๗๖.

อั น เป น ฝ า ยที่ ทํ า ให ล ะชาติ -ชรา-มรณะ
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อริยสัจจากพระโอษฐ

ทุกแง่ มุมทีเ่ กีย่ วกับอกุศลมูล
ภิกษุ ท. !
อกุศลมูล ๓ อยางเหลานี้ มีอยู. สามอยางเหลาไหนเลา? สาม
อยางคือ โลภะ เปน อกุศลมูล โทสะ เปน อกุศลมูล โมหะ เปน อกุศลมูล.
ภิกษุ ท. !
แม โลภะ นั้น ก็เปน อกุศล. คนโลภแลว ประกอบ
กรรมใดทางกาย ทางวาจา ทางใจ แม กรรมนั้น ก็เปน อกุศล. คนโลภ
ถูกความโลภครอบงําแลว มีจิตอันความโลภกลุมรุมแลว ทําความทุกขใหแกผูอื่น
โดยที่ไมควรจะมี ดวยการฆาบาง ดวยการจองจําบาง ดวยการใหเสื่อมเสียบาง
ดวยการติเตียนบาง ดวยการขับไลบาง โดยการถือวา เรามีกําลังเหนือกวา ดังนี้
แมกรรมนีก้ ็เปน อกุศล : อกุศลธรรมอันลามกเปนอเนก ที่เกิดจากความโลภ
มีความโลภเปนเหตุ มีความโลภเปนสมุทยั มีความโลภเปนปจจัย เหลานี้ ยอม
เกิดขึ้นแกเขา ดวยอาการอยางนี้.
(ในกรณีแหง โทสะ และ โมหะ ก็ไดตรัสไวดวยขอความทํานองเดียวกันอยางที่กลาวไดวา
ทุกตัวอักษร ผิดกันแตชื่อเทานั้น).

ภิกษุ ท. !
บุคคลชนิดนี้นั้น ควรถูกเรียกวาเปนอกาลวาที บาง
อภูตวาที บาง อนัตถวาที บาง อธัมมวาที บาง อวินยวาที บาง. เพราะเหตุไร
จึงควรถูกเรียกอยางนั้น ? เพราะเหตุวาบุคคลนี้ทําความทุกขใหแกผูอื่น โดยที่
ไมควรจะมี ดวยการฆาบาง ดวยการจองจําบาง ดวยการใหเสื่อมเสียบาง ดวย
การติเตียนบาง ดวยการขับไลบาง โดยการถือวา เรามีกําลังเหนือกวา ดังนี้ ;
และเมื่อ เขาถูกกล่ าวหาอยู่ด้วยเรื่องทีเ่ ป็ นจริง ก็บิดพลิว้ ไม่ ยอมรับ ; เมื่อถูก
กล่ าวหาอยู่ด้วยเรื่องทีไ่ ม่ เป็ นจริง ก็ไม่ พยายามทีจ่ ะทําให้ แจ้ งชัด ออกไปวา
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นั่นไมตรง นั่นไมจริง อยางนี้ ๆ. เพราะฉะนั้นบุคคลชนิดนี้ จึงควรถูกเรียกวา
เปนอกาลวาทีบาง อภูติวาทีบาง อนัตถวาทีบาง อธัมมวาทีบาง อวินยวาทีบาง.

บุคคลชนิดนี้ ถูกอกุศลธรรมอันลามกซึ่งเกิดมาจาก
ความโลภครอบงําแล้ ว มีจิตอันอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดจากโลภะกลุมรุมแลว
ยอม อยู่เป็ นทุกข์ มีความลําบาก มีความคับแคน มีความเรารอน ในทิฏฐธรรม
นั่นเทียว, ภายหลังแต่ การตาย เพราะการทําลายแหงกาย ยอมหวังได้ แต่ ทุคติ.
ภิกษุ ท. !

(ในกรณีแหง ความโกรธ และ ความหลง ก็ตรัสไวโดยขอความทํานองเดียวกัน อยางที่กลาวไดวาทุกตัว
อักษร ผิดกันแตชื่อเทานั้น). ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนตนไมใหญ ๆ เชนตนสาละ

ตันธวะ หรือตนผันทนะก็ดี ถูกเครือเถามาลุวาสามชนิดขึ้นคลุมแลว รัดรึงแลว
ยอมถึงความพินาศฉิบหาย, ฉันใดก็ฉันนั้น.
ภิกษุ ท. !

เหลานี้แล อกุศลมูล ๓ อยาง.

(พระองคยังไดตรัสขอความเปนปฏิปก ขนัยฝายตรงกันขามอีก ซึ่งผูศ ึกษาหาดูไดจากหัวขอวา
“ปรินิพพานในทิฏฐธรรมดวยการตัดอกุศลมูล” ในภาค ๓ แหงหนังสือเลมนี้).
- ติก. อํ. ๒๐/๒๕๘/๕๐๙.

ข้ อควรทราบเกีย่ วกับอกุศลมูล
(หลายแง่ มุม)

ภิกษุ ท. !
“อาวุโส!

ถาพวกปริพพาชกเดียรถียเหลาอื่น

จะพึงถามอยางนี้วา

ธรรม ๓ อย่ างเหล่ านี ้ มีอยู่ คือราคะ โทสะ โมหะ. อาวุโส ! อะไรเป็ นความ
ผิดแปลก
อะไรเป็ นความแตกต่ าง
อะไรเป็ นเครื่ องแสดงความต่ าง
ระหว่ างธรรม

อริยสัจจากพระโอษฐ

๓๘๖

ดังนี้ .... ภิกษุ ท. ! พวกเธอถูกถาม อยางนี้แลว พึง
พยากรณแกเขาวา “อาวุโส ! ราคะมีโทษน้ อย คลายช้ า.
โทสะมีโทษมาก
คลายเร็ว. โมหะมีโทษมาก คลายช้ า”.
๓ อย่ างเหล่ านั้น ?

”

ถาเขาถามวา

“อาวุโส !

อะไรเป็ นเหตุ อะไรเป็ นปั จจัย ที่ ทาํ ให้ ราคะที่ ยงั
ไม่ เกิด เกิดขึน้ , หรื อราคะที่ เกิดขึน้ แล้ ว เป็ นไปเพื่อความเจริ ญโดยยิ่ง เพื่อความไพบูลย์ ?”

ดังนี้. คําตอบพึงมีวา สุ ภนิมิต (สิ่งที่แสดงใหรูสึกวางาม) ; คือเมื่อเขาทําในใจ
ซึ่งสุภนิมิตโดยไมแยบคาย ราคะที่ยังไมเกิดก็เกิดขึ้น และราคะที่เกิดอยูแลวก็
เปนไปเพื่อความเจริญโดยยิ่ง เพื่อความไพบูลย. อาวุโส ! นี้คือเหตุ นี้คือ
ปจจัย.
ถาเขาถามอีกวา

“อาวุโส !

อะไรเป็ นเหตุ อะไรเป็ นปั จจัย ที่ ทาํ ให้ โทสะที่
หรื อโทสะที่ เกิดขึน้ แล้ ว เป็ นไปเพื่อความเจริ ญโดยยิ่ง เพื่อความ

ยังไม่ เกิด
เกิดขึน้ ,
ไพบูลย์ ?” ดังนี้. คําตอบพึงมีวา

ปฏิฆนิมิต

(สิ่งที่แสดงใหรูสึกกระทบกระทั่ง);

คือเมื่อเขาทําในใจซึ่งปฏิฆนิมิตโดยไมแยบคาย โทสะที่ยังไมเกิดก็เกิดขึ้น และ
โทสะที่เกิดอยูแลวก็เปนไปเพื่อความเจริญโดยยิ่ง เพื่อความไพบูลย. อาวุโส !
นี้คือเหตุ นี้คือปจจัย.
ถาเขาถามอีกวา

“อาวุโส !

อะไรเป็ นเหตุ อะไรเป็ นปั จจัย ที่ ทาํ ให้ โมหะที่
หรื อโมหะที่ เกิดขึน้ แล้ ว เป็ นไปเพื่อความเจริ ญโดยยิ่ง เพื่อความ

ยังไม่ เกิด
เกิดขึน้ ,
ไพบูลย์ ?” ดังนี้. คําตอบพึงมีวา อโยนิโสมนสิ การ ( การกระทําในใจโดยไมแยบคาย) ;

คือเมื่อทําในใจโดยไมแยบคาย โมหะที่ยังไมเกิดก็เกิดขึ้น และโมหะที่เกิดอยูแลว
ก็เปนไปเพื่อความเจริญโดยยิ่ง เพื่อความไพบูลย. อาวุโส ! นี้คือเหตุ นี้คือ
ปจจัย.
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อะไรเป็ นเหตุ อะไรเป็ นปั จจัย ที่ ทาํ ให้ ราคะที่ ยงั

ไม่ เกิด ไม่ เกิดขึน้ , หรื อราคะที่ เกิดขึน้ แล้ ว ละไป ?” ดังนี้. คําตอบพึงมีวา อสุ ภนิมิต

คือเมื่อเขาทําในใจซึ่งอสุภนิมิตโดยแยบคาย ราคะที่
ยังไมเกิดก็ไมเกิดขึ้น และราคะที่เกิดอยูแลวก็ละไป.
อาวุโส ! นี้คือเหตุ
นี้คือปจจัย.

(สิ่งที่แสดงใหรูสึกวาไมงาม) ;

ถาเขาถามอีกวา

อะไรเป็ นเหตุ อะไรเป็ นปั จจัย ที่ ทาํ ให้ โทสะ
ดังนี้. คําตอบพึงมีวา
ที่ ยงั ไม่ เกิด ไม่ เกิดขึน้ , หรื อโทสะที่ เกิดขึน้ แล้ ว ละไป ?”

เมตตาเจโตวิมุตติ

“อาวุโส !

คือเมื่อเขาทํา
ในใจซึ่งเมตตาเจโตวิมุตติโดยแยบคาย โทสะที่ยังไมเกิดก็ไมเกิดขึ้น และโทสะที่
เกิดอยูแลวก็ละไป. อาวุโส ! นี้คือเหตุ นี้คือปจจัย.
(ความหลุดพนแหงจิตอันประกอบอยูดวยเมตตา) ;

ถาเขาถามอีกวา

“อาวุโส !

อะไรเป็ นเหตุ อะไรเป็ นปั จจัย ที่ ทาํ ให้ โมหะ
ดังนี้. คําตอบพึงมีวา
ที่ ยงั ไม่ เกิด ไม่ เกิดขึน้ , หรื อโมหะที่ เกิดขึน้ แล้ ว ละไป ?”

โยนิโสมนสิ การ คือเมื่อทําในใจโดยแยบคาย โมหะที่ยังไมเกิดก็ไมเกิดขึ้น และ
โมหะที่เกิดอยูแลวก็ละไป. อาวุโส ! นี้คือเหตุ นี้คือปจจัย.
- ติก. อํ. ๒๐/๒๕๖/๕๐๘.

ไม่ อาจละราคะโทสะโมหะ
ก็เพราะหลงในสั ญโญชนิยธรรม
ภิกษุ ท. !
ธรรม ๒ อยางเหลานี้ มีอยู.
สองอยางอะไรเลา ?
สองอยางคือ ความเปนผูมัวแตเห็นเปนของอรอยในสัญโญชนิยธรรมทั้งหลาย

อริยสัจจากพระโอษฐ
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อยางหนึง่ และความเปนผูตามเห็นความเปนของนาเบือ่ หนายในสั ญโญชนิยธรรม
(ธรรมอันเป็ นเครื่องผูกพัน) ทั้งหลาย นี้อีกอยางหนึ่ง.
บุคคลผูม ัวแต่ เห็นเป็ นของอร่ อยในสั ญโญชนิยธรรม
(กามคุณห้ า ฯลฯ) ทั้งหลาย อยู ยอม ละราคะไม่ ได้ ละโทสะไม่ ได้ ละโมหะ
ไม่ ได้ . เพราะละราคะโทสะโมหะไมได ยอมไมพนจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ
ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส และอุปายาส ; เรากลาววา ยอมไมพนจากทุกข.
ภิกษุ ท. !

บุคคลผู้ตามเห็นความเป็ นของน่ าเบื่อหน่ ายในสั ญโญชนิยธรรมทั้งหลายอยู่ ย่ อมละราคะได้ ย่ อมละโทสะได้ ย่ อมละโมหะได้ .
ภิกษุ ท. !

เพราะละราคะโทสะโมหะได ยอมพนจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ
โทมนัส และอุปายาส ; เรากลาววา ยอมพนจากทุกขได.
ภิกษุ ท. !

นี้แหละ คือธรรม ๒ อยาง.

- ทุก. อํ. ๒๐/๖๕/๒๕๒.

สั งโยชน์ เจ็ด
ภิกษุ ท. !
สัญโญชน (สิ่งผูกพัน) ๗ อยางเหลานี้ มีอยู. เจ็ดอยาง
อยางไรเลา ? เจ็ดอยาง คือ อนุนยสัญโญชน (สังโยชนคือกามราคะเปนเหตุใหติดตาม)
๑ ปฏิฆสัญโญชน (สังโยชนคือความโกรธไมไดอยางใจ) ๑ ทิฏฐิสัญโญชน (สังโยชน
คือความเห็นผิด) ๑ วิจิกิจฉาสัญโญชน (สังโยชนคือความลังเลสงสัย) ๑ มานสัญโญชน
(สังโยชนคือความสําคัญตน) ๑
ภวราคสัญโญชน (สังโยชนคือความกําหนัดในภพ) ๑
อวิชชาสัญโญชน (สังโยชนคืออวิชชา) ๑. ภิกษุ ท. ! เหลานี้แล คือสัญโญชน
๗ อยาง.

ภาค ๒ - สมุทยอริยสัจ

ภิกษุ ท. !

๓๘๙

พรหมจรรย์ ทปี่ ระพฤติกนั อยู่นี้ เพือ่ ละเพือ่ ตัดขาด ซึ่ง

สั ญโญชน์ ๗ อย่ าง. เจ็ดอยางเหลาไหนเลา ?
ภิกษุ ท. !
พรหมจรรยที่ประพฤติกันอยู เพื่อละเพื่อตัดขาด ซึ่ง
อนุนยสัญโญชน ๑ ปฏิฆสัญโญชน ๑ ทิฏฐิสัญโญชน ๑ วิจิกิจฉาสัญโญชน ๑
มานสัญโญชน ๑ ภวราคสัญโญชน ๑ อวิชชาสัญโญชน ๑.
ภิกษุ ท. !
พรหมจรรยที่ประพฤติกันอยูนี้ เพื่อละเพื่อตัดขาด ซึ่งสัญโญชน ๗ อยางเหลานี้แล.
เมื่อใดแล,
อนุนยสัญโญชนก็ดี ปฏิฆสัญโญชนก็ดี
ภิกษุ ท. !
ทิฏฐิสัญโญชนก็ดี วิจิกิจฉาสัญโญชนก็ดี มานสัญโญชนก็ดี ภวราคสัญโญชนก็ดี
อวิชชาสัญโญชนก็ดี เปนสิ่งที่ภิกษุละไดแลว มีรากเงาอันตัดขาดแลว ทําให
เหมือนตาลยอดเนา ทําใหมไี มได ทําใหเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไมไดอีกตอไป ;
ภิกษุ ท. !
เมื่อนั้น, ภิกษุนี้ เราเรียกวา “ตัดตัณหาไดแลว
รื้อถอนสัญโญชนไดแลว ไดทําที่สุดแหงทุกข เพราะรูจักหนาตาของมานะอยาง
ถูกตองแลว” ดังนี้แล.
- สตฺตก. อํ. ๒๓/๗-๘/๘-๙.

(เกี่ยวกับเรื่องนี้ ควรดูหัวขอวา “ประพฤติพรหมจรรยเพื่อละเพื่อตัดอนุสัยโดยเด็ดขาด”
ที่หนา ๔๓๑ แหงหนังสือนี้ ประกอบดวย).

(สั งโยชน์ เจ็ด อีกนัยหนึ่ง)
สัญโญชน ๗ อยางเหลานี้ มีอยู.
เจ็ดอยาง อยางไร
ภิกษุ ท. !
เลา? เจ็ดอยางคือ อนุนยสัญโญชน ๑ ปฏิฆสัญโญชน ๑ ทิฏฐิสัญโญชน ๑
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๓๙๐

วิจิกิจฉาสัญโญชน ๓ มานสัญโญชน ๑ อิสสาสัญโญชน (สังโยชนคือความริษยา)
ภิกษุ ท. ! เหลานี้แล
๑ มัจฉริยสัญโญชน (สังโยชนคือความตระหนี่) ๑.
สัญโญชน ๗ อยาง
- สตฺตก. อํ. ๒๓/๘/๑๐.

สั งโยชน์ สิบ
ภิกษุ ท. !
สังโยชน ๑๐ ประการเหลานี้ มีอยู. สิบประการอยางไร
เลา ? สิบประการ คือ โอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ประการ อุทธัมภาคิยสังโยชน
๕ ประการ.

โอรัมภาคิยสั งโยชน์ ๕ ประการ เปนอยางไรเลา ? คือ สั กกายทิฏฐิ
วิจกิ จิ ฉา สี ลพั พตปรามาส กามฉันทะ พยาบาท : เหลานี้ คือ โอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ประการ.

อุทธัมภาคิยสั งโยชน์ ๕ ประการ เปนอยางไรเลา ? คือ รู ปราคะ
อรู ปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา : เหลานี้ คือ อุทธัมภาคิยสังโยชน ๕
ประการ.
ภิกษุ ท. !

เหลานี้แล สัญโญชน ๑๐ ประการ.

- ทสก. อํ. ๒๔/๑๘-๑๙/๑๓.

ลักษณะทีเ่ ป็ นโอรัมภาคิยสั งโยชน์
“ข้ าแต่ พระผู้มีพระภาค !

บัดนี ้

เป็ นการอันสมควรที่ พระผู้มีพระภาคจะพึง

ภาค ๒ - สมุทยอริยสัจ
ทรงแสดงโอรั มภาคิยสังโยชน์ ห้า.

๓๙๑

ภิกษุทั้งหลายได้ ฟังต่ อพระผู้มีพระภาคแล้ วจักทรงจําไว้ .”

อานนท !
ในกรณีนี้ บุถุชน ผู้ไม่ มีการสดับ ไมเห็นพระอริยเจา
ไมฉลาดในธรรมของพระอริยเจา ไมไดรับการแนะนําในธรรมของพระอริยเจา,
ไมเห็นสัปบุรุษ ไมฉลาดในธรรมของสัปบุรุษ ไมไดรบั การแนะนําในธรรมของ
สัปบุรุษ : เขามีจิตอัน สั กกายทิฏฐิ กลุ้มรุ ม แลว อันสักกายทิฏฐิหอหุมแลว อยู ;

ไม่ รู้ ชัดตามเป็ นจริงซึ่งอุบายเป็ นเครื่องสลัดออกจากสั กกายทิฏฐิอนั
เกิดขึน้ แล้ว, สักกายทิฏฐินั้นก็เปนของมีกาํ ลัง จนเขานําออกไปไมได จึงเปน
เขา

โอรัมภาคิยสังโยชน.

(ในกรณีแหงวิจกิ จิ ฉา สี ลพั พตปรามาส กามราคะและ พยาบาท

(หรือปฏิฆะ) ก็มีขอความตรัสไวอยางเดียวกันกับในกรณีแหงสักกายทิฏฐิทุกประการ).

อานนท ! สวน อริยสาวกผู้มกี ารสดับ ไดเห็นพระอริยเจา เปนผู
ฉลาดในธรรมของพระอริยเจา ไดรับการแนะนําในธรรมของพระอริยเจา, ได
เห็นสัปบุรุษ เปนผูฉลาดในธรรมของสัปบุรุษ ไดรับการแนะนําในธรรมของ
สัปบุรุษ :เธอมีจิตอัน สั กกายทิฏฐิ ไม่ กลุ้มรุ ม อันสักกายทิฏฐิไมหอหุม อยู.
อริยสาวกนั้นยอม รู้ ชัดตามทีเ่ ป็ นจริง ซึ่งอุบายเป็ นเครื่องสลัดออกจาก
สั กกายทิฏฐิอนั เกิดขึน้ แล้ ว, สักกายทิฏฐินั้น อันอริยสาวกนั้นยอมละได
พรอมทั้งอนุสัย. (ในกรณีแหง วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส กามราคะ และพยาบาท (หรือปฏิฆะ)
ก็มีขอความตรัสไวอยางเดียวกันกับในกรณีแหงสักกายทิฏฐิทุกประการ).
- ม. ม. ๑๓/๑๕๖/๑๕๕.

๓๙๒

อริยสัจจากพระโอษฐ

(การที่บุคคลละสักกายทิฏฐิเปนตนไมได จนเปนธรรมชาติมีกําลังถึงกับเขานําออกไมได นั่นคือลักษณะแหง
ความเปนโอรัมภาคิยสังโยชน. รายละเอียดของสักกายทิฏฐิ ดูไดที่หัวขอวา “สักกายทิฏฐิ มีไดดวยอาการอยางไร”
แหงหนังสือเลมนี้ ที่หนา ๓๗๒).

อนุสัยสามคู่กบั เวทนาสาม
ภิกษุ ท. ! เพราะอาศัยตาดวย
รูปทั้งหลายดวย
จึงเกิดจักขุวิญญาณ ; การประจวบพรอมแหงธรรม ๓ ประการ (ตา+รูป+จักขุวิญญาณ)
นั่นคือผัสสะ ; เพราะมีผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา อันเปนสุขบาง เปน
ทุกขบาง ไมใชทุกขไมใชสุขบาง.
บุคคลนั้น เมื่อสุ ขเวทนาถูกตองอยู ยอมเพลิดเพลิน
ยอมพร่ํา
อนุสัยคือราคะ ยอมตามนอน (เพิ่มความเคยชินให)
สรรเสริญ เมาหมกอยู ;
แกบุคคลนั้น (ตสฺส ราคานุสโย อนุเสติ) ;
เมื่อทุกขเวทนาถูกตองอยู เขายอมเศราโศก ยอมระทมใจ ยอม
คร่ําครวญ ยอมตีอกร่าํ ไห ยอมถึงความหลงใหลอยู ; อนุสัยคือปฏิฆะ ยอม
ตามนอน (เพิ่มความเคยชินให) แกบุคคลนั้น.
เมื่อเวทนาอันไม่ ใช่ ทุกข์ ไม่ สุขถูกตองอยู
เขายอมไมรูตามเปนจริง
ซึ่งเหตุใหเกิดเวทนานั้นดวย ซึ่งความดับไมเหลือแหงเวทนานั้นดวย ซึ่งอัสสาทะ
(รสอรอย) ของเวทนานั้นดวย ซึ่งอาทีนวะ (โทษ) ของเวทนานั้นดวย ซึ่ง
นิสสรณะ (อุบายเครื่องออกพนไป) ของเวทนานั้นดวย ; อนุสัยคืออวิชชา ยอม
ตามนอน (เพิ่มความเคยชินให) แกบุคคลนั้น.

ภาค ๒ - สมุทยอริยสัจ

๓๙๓

ภิกษุ ท. !
บุคคลนั้นหนอ ยังละราคานุสัยอันเกิดจากสุขเวทนาไม
ได ; ยังบรรเทาปฏิฆานุสัยอันเกิดจากทุกขเวทนาไมได ; ยังถอนอวิชชานุสัย
อันเกิดจากอทุกขมสุขเวทนาไมได ; เมื่อยังละอวิชชาไมได และยังทําวิชชาให
เกิดขึ้นไมไดแลว, เขาจักทําที่สุดแหงทุกขในทิฏฐธรรม (ปจจุบัน) นี้ได นั้น ;
ขอนี้ไมเปนฐานะที่จักมีได.
(ในกรณีแหง หู จมูก ลิน
้ กาย และ ใจ ก็ไดตรัสโดยทํานองเดียวกันกับในกรณีแหงตา).
- อุปริ.ม. ๑๔/๕๑๖/๘๒๒.

อนุสัยเนื่องอยู่กบั เวทนา
ภิกษุ ท. !
เวทนา ๓ อยางเหลานี้ มีอยู. สามอยางเหลาไหนเลา ?
สามอยางคือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา.

ราคานุสัยอันเกิดจากสุ ขเวทนา เปนสิ่งที่ควรละเสีย.
ปฏิฆานุสัยอันเกิดจากทุกขเวทนา เปนสิ่งที่ควรละเสีย. อวิชชานุสัยอันเกิด
จากอทุกขมสุ ขเวทนา เปนสิ่งที่ควรละเสีย.
ภิกษุ ท. !

ภิกษุ ท. !
เมื่อใด ราคานุสัยอันเกิดจากสุขเวทนา เปนสิ่งที่ภิกษุ
ปฏิฆานุสัยอันเกิดจากทุกขเวทนา เปนสิ่งที่ภิกษุละไดแลว.
ละไดแลว,
อวิชชานุสัยอันเกิดจากอทุกขมสุขเวทนา เปนสิ่งที่ภิกษุละไดแลว ; ภิกษุ ท. !
ภิกษุนี้ เรากลาววา เปนผูไมมีอนุสัย เปนผูเห็นชอบ ตัดตัณหาไดขาดแลว
รื้อถอนสังโยชนไดแลว
กระทําที่สุดแหงทุกขไดแลวเพราะรูเฉพาะซึ่งมานะ
โดยชอบ.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๓๙๔

(คาถาผนวกท้ ายพระสู ตร)
เมื่อบุคคลเสวยสุ ขเวทนาอยู่
ไม่ รู้จักชัดซึ่งเวทนานั้น
ราคานุสัยย่ อมมีแก่ เขาผู้มองไม่ เห็นทางออกจากอํานาจของเวทนา
นั้น. เมื่อบุคคลเสวยทุกขเวทนาอยู่ ไม่ รู้จักชัดซึ่งเวทนานั้น
ปฏิฆานุสัยย่ อมมีแก่ เขาผู้มองไม่ เห็นทางออกจากอํานาจของเวทนา
นั้น. บุคคลเพลิดเพลินแม้ ในอทุกขมสุ ข อันพระภูริปัญญาพุทธเจ้ าทรงแสดงว่ าเป็ นธรรมอันรํางับ ก็หาพ้นจากทุกข์ ไปได้ ไม่ .
เมื่อใดภิกษุ มีความเพียรเผากิเลส ไม่ ทอดทิง้ สั มปชัญญะ
ก็เป็ นบัณฑิต รอบรู้ เวทนาทั้งปวง. ภิกษุน้ัน เพราะรอบรู้ ซึ่ง
เวทนา จึง เป็ นผู้ ไ ม่ มีอาสวะในทิ ฏฐธรรม เป็ นผู้ ต้ัง อยู่ ในธรรม
จนกระทั่งกายแตก จบเวท ไม่ เข้ าถึงซึ่งการนับ (ว่ าเป็ นอะไร) แล.
- สฬา. สํ. ๑๘/๒๕๔/๓๖๓-๓๖๔.

อนุสัยทั้งสามเกิดได้ แม้ เมือ่ เสวยทุกขเวทนา
ภิกษุ ท. ! บุถุชนผูไ มมีการสดับ ก็เสวยสุขเวทนาบาง ทุกขเวทนาบาง
อทุกขมสุขเวทนาบาง. แมอริยสาวกผูมีการสดับ ก็เสวยสุขเวทนาบาง ทุกขเวทนา
บาง อทุกขมสุขเวทนาบาง. ภิกษุ ท. ! เมื่อเปนเชนนั้น ในระหว่ างอริยสาวก

ผู้มีการสดับ กับบุถุชนผู้ไม่ มีการสดับดังทีก่ ล่ าวมานี้ อะไรเป็ นความผิดแผก
แตกต่ างกัน อะไรเป็ นความมุ่งหมายทีแ่ ตกต่ างกัน อะไรเป็ นเหตุที่
แตกต่ างกัน ระหว่ างอริยสาวกผู้มกี ารสดับ จากบุถุชนผู้ไม่ มีการสดับ ?

ภาค ๒ - สมุทยอริยสัจ
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ภิกษุท้ังหลายเหลานั้น กราบทูลวิงวอนวา “ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ ูเจริ ญ ! ธรรมทั้ งหลาย
ของพวกข้ าพระองค์ มีพระผู้มีพระภาคเป็ นมูล มีพระผู้มีพระภาคเป็ นผู้นาํ มีพระผู้มีพระภาค
เป็ นที่พึ่ง. ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ ! เป็ นการชอบแล้ วหนอ ขอให้ อรรถแห่ งภาษิตนั้น จงแจ่ มแจ้ ง
กะพระผู้มีพระภาคเองเถิด ภิกษุทั้งหลายได้ ฟังจากพระผู้มีพระภาคแล้ ว จักทรงจําไว้ ” ดังนี้.

ภิกษุ ท. !
บุถุชนผู้ไม่ มีการสดับ อันทุกขเวทนาถูกต้ องอยู่ ยอม
เศราโศก ยอมกระวนกระวาย ยอมร่ําไรรําพัน เปนผูทุบอกร่ําไห ถึงความมีสติ
ฟนเฟอน ; เขาย่ อมเสวยซึ่งเวทนาทั้ง ๒ ฝ่ าย คือเวทนาทั้งทางกายและ

ทางจิต.
ภิกษุ ท. !
เปรียบเหมือนบุรุษพึงยิงบุรุษดวยลูกศร
แลวพึงยิงซ้ํา
ซึ่งบุรุษนั้นดวยลูกศรที่สองอีก บุรุษผูถูกยิงดวยลูกศรสองลูกอยางนี้ ยอมเสวย
เวทนาทางกายดวย ทางจิตดวย, แมฉันใด ; ภิกษุ ท. ! บุถุชนผูไ มมีการ
สดับ ก็เปนฉันนั้น คือ เมื่อทุกขเวทนาถูกตองอยู ยอมเศราโศก ยอม
กระวนกระวาย ยอมร่ําไรรําพัน เปนผูทุบอกร่ําไห ถึงความมีสติฟนเฟอนอยู ;
ชื่อวาเขายอมเสวยซึ่งเวทนาทั้งสองอยาง คือทั้งทางกายและทางจิต. เขาเปนผู
มีปฏิฆะเพราะทุกขเวทนานั้นนั่นเอง. ปฏิฆานุสัยอันใด อันเกิดจากทุกขเวทนา,
ปฏิฆานุสัยอันนั้น ก็ย่อมนอนตามซึ่งบุถุชนนั้นผูมีปฏิฆะดวยทุกขเวทนา.

บุถุชนนั้นอันทุกขเวทนาถูกต้ องอยู่

ย่ อมจะ(น้ อมนึก)พอใจซึ่งกามสุ ข.
ขอนั้น เพราะเหตุไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ข้ อนั้นเพราะเหตุว่า บุถุชนผู้ไม่ มีการ
สดับ ย่ อมไม่ รู้ ชัดอุบายเครื่องปลดเปลือ้ งซึ่งทุกขเวทนาอืน่ นอกไปจาก
กามสุ ข. เมื่อบุถุชนนั้น พอใจยิ่งอยูซึ่งกามสุข, ราคานุสัยอันใด อันเกิดจาก
สุ ขเวทนา, ราคานุสัยอันนั้น ย่ อมนอนตามซึ่งบุถุชนนั้น. บุถุชนนั้น
ยอมไมรูชดั ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงเวทนา ซึ่งความตั้งอยูไมได ซึ่งรสอรอย ซึ่ง
โทษอันต่ําทราม และซึ่งอุบายเปนเครื่องออกไปพน แหงเวทนาทั้งหลายเหลานั้น

อริยสัจจากพระโอษฐ
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ตามที่เปนจริง, เมื่อบุถุชนนั้น ไมรชู ัดอยูซึ่งเหตุใหเกิดขึ้น ซึ่งความตั้งอยูไ มได
ซึ่งรสอรอย ซึ่งโทษอันต่ําทราม และซึ่งอุบายเปนเครื่องออกไปพน แหงเวทนา
ทั้งหลายเหลานั้น ตามที่เปนจริงอยู. อวิชชานุสัยอันใด อันเกิดจากอทุกขมสุ ขเวทนา, อวิชชานุสัยอันนั้น ย่ อมนอนตามซึ่งบุถุชนนั้น. บุถุชนนั้น
ถาเสวยสุขเวทนายอมเปนผูติดพัน (ในเวทนา) เสวยเวทนานั้น; ถาเสวยทุกขเวทนา ก็เปนผูติดพันเสวยเวทนานั้น ; ถาเสวยอทุกขมสุขเวทนา ก็เปนผูติดพัน
เสวยเวทนานั้น.
ภิกษุ ท. !
บุถุชนผูไ มมีการสดับนี้ เรากลาววา เปนผูติดพันแลว
ดวยชาติชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย ; เรากลาววา
เปนผูติดพันแลวดวยทุกข ดังนี้.
- สฬา. สํ. ๑๘/๒๕๗-๒๕๘/๓๖๙-๓๗๐.

รายละเอียดทีค่ วรศึกษาเกีย่ วกับอาสวะ
(เรื่องควรดูประกอบในเลมนี้ หนา ๓๕๒)

ภิกษุ ท. !
ที่เรากลาววา “อาสวะ นิทานสั มภวะแห่ งอาสวะ เวมัตตตาแห่ งอาสวะ วิบากแห่ งอาสวะ นิโรธแห่ งอาสวะ ปฏิปทาให้ ถงึ ซึ่งนิโรธแห่ ง
อาสวะ เป็ นสิ่ งที่ควรรู้แจ้ ง” นั้น เรากลาวหมายถึงอาสวะไหนกันเลา ? ภิกษุ ท. !
อาสวะ ๓ อยางเหลานี้ มีอยู คือกามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ.
ภิกษุ ท. !
เลา ? ภิกษุ ท. !

นิทานสัมภวะ (เหตุเปนแดนเกิด) แหงอาสวะ เปนอยางไร
อวิชชา เป็ นนิทานสั มภวะแห่ งอาสวะ.

ภาค ๒ - สมุทยอริยสัจ
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ภิกษุ ท. !
เวมัตตตา (ประมาณตาง ๆ) แหงอาสวะ เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! อาสวะนําไปสูนรกก็มี อาสวะนําไปสูกําเนิดเดรัจฉานก็มี อาสวะ
นําไปสูเปรตวิสัยก็มี อาสวะนําไปสูมนุสสโลกก็มี อาสวะนําไปสูเทวโลกก็มี.
ภิกษุ ท. ! นีเ้ ราเรียกว่า เวมัตตตาแห่ งอาสวะ.
ภิกษุ ท. !
วิบากแหงอาสวะ เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ขอที่
บุคคลถึงซึง่ อวิชชาแลว เขากระทําอัตตภาพอันเกิดจากอวิชชานัน้ ๆ ใหเกิดขึ้น๑
เปนอัตตภาพมีสวนแหงบุญก็ดี มีสวนแหงอบุญก็ดี. ภิกษุ ท. ! นีเ้ ราเรียกว่ า
วิบากแห่ งอาสวะ.
ภิกษุ ท. !
นิโรธ (ความดับ) แหงอาสวะ เปนอยางไรเลา? ภิกษุ ท. !
ความดับแห่ งอาสวะมี เพราะความดับแห่ งอวิชชา.
อริยอัฏฐังคิกมรรค
นีน้ ั่นแล เป็ นปฏิปทาให้ ถงึ ซึ่งนิโรธแห่ งอาสวะ ; ปฏิปทานั้นไดแก สัมมาทิฏฐิ
สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ
สัมมาสติ สัมมาสมาธิ.
ภิกษุ ท. !
ในกาลใดแล
อริยสาวกยอมรูชัดซึ่งอาสวะ อยางนี,้
รูชัดซึ่งนิทานสัมภวะแหงอาสวะ อยางนี้, รูชัดซึ่งเวมัตตตาแหงอาสวะ อยางนี้,
รูชัดซึ่งวิบากแหงอาสวะ อยางนี้, รูชัดซึ่งนิโรธแหงอาสวะ อยางนี,้ รูชัด
ซึ่งปฏิปทาใหถึงซึ่งนิโรธแหงอาสวะ อยางนี้ ; ในกาลนั้น อริยสาวกนั้น

๑. ขอความนี้ใชไดทั้งภาษาคนและภาษาธรรม : ภาษาคนก็คือเกิดใหมหลังจากตายแลว ดังที่ทราบกันอยู; ถาเปนภาษาธรรม
ก็คือ อัตภาพปจจุบันของเขานั้นเกิดเปลี่ยนเปนบุญหรือบาป
ตามสมควรแกอุปาทานที่เกิดขึ้นจากอวิชชานั้นๆ
โดยที่ยังไมตองตาย; ทั้งนี้แลวแตผูศึกษาจะถือเอาความหมายไหน.

อริยสัจจากพระโอษฐ
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ย่ อมรู้ ชัดซึ่งพรหมจรรย์ นีอ้ นั เป็ นเครื่องเจาะแทงกิเลส
แห่ งอาสวะ.

ว่ า

เป็ นนิโรธ

- ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๖๒-๔๖๓/๓๓๔.

เหตุให้ อาสวะเจริญและไม่ เจริญ
ภิกษุ ท. !
อาสวะทั้งหลาย ย่ อมเจริญแก่บุคคล ๒ จําพวก. บุคคล
๒ จําพวกเหลาไหนเลา ? สองจําพวกคือ บุคคลผู ขยะแขยงต่ อสิ่ งทีไ่ ม่ ควร
ขยะแขยง บุคคลผู ไม่ ขยะแขยงต่ อสิ่ งทีค่ วรขยะแขยง. ....
- ทุก. อํ. ๒๐/๑๐๗/๓๕๓.

ภิกษุ ท. !
อาสวะทั้งหลาย ยอมเจริญแกบุคคล ๒ จําพวก. บุคคล
๒ จําพวกเหลาไหนเลา ? สองจําพวกคือ บุคคลผู สํ าคัญว่ าควรในสิ่ งทีไ่ ม่ ควร
บุคคลผู สํ าคัญว่ าไม่ ควรในสิ่ งทีค่ วร. ....
- ทุก. อํ. ๒๐/๑๐๗/๓๕๕.

ภิกษุ ท. !
อาสวะทั้งหลาย ยอมเจริญแกบุคคล ๒ จําพวก. บุคคล
๒ จําพวกเหลาไหนเลา ? สองจําพวกคือ บุคคลผู สํ าคัญว่ าอาบัตใิ นสิ่ งทีม่ ิใช่
อาบัติ บุคคลผู สํ าคัญว่ าไม่ ใช่ อาบัตใิ นสิ่ งทีเ่ ป็ นอาบัต.ิ ....
- ทุก. อํ. ๒๐/๑๐๗/๓๕๗.

ภิกษุ ท. !
อาสวะทั้งหลาย ยอมเจริญแกบุคคล ๒ จําพวก. บุคคล
๒ จําพวกเหลาไหนเลา ? สองจําพวกคือ บุคคลผู สํ าคัญว่ าธรรมในสิ่ งทีไ่ ม่ ใช่
ธรรม บุคคลผู สํ าคัญว่ าไม่ ใช่ ธรรมในสิ่ งทีเ่ ป็ นธรรม. ....
- ทุก. อํ. ๒๐/๑๐๘/๓๕๙.

ภาค ๒ - สมุทยอริยสัจ
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ภิกษุ ท. !
อาสวะทั้งหลาย ยอมเจริญแกบุคคล ๒ จําพวก. บุคคล
๒ จําพวกเหลาไหนเลา ? สองจําพวกคือ บุคคลผู สํ าคัญว่ าวินัยในสิ่ งทีไ่ ม่ ใช่
วินัย บุคคลผูสําคัญวา ไม่ ใช่ วนิ ัยในสิ่ งทีเ่ ป็ นวินัย.
ภิกษุ ท. !

อาสวะทั้งหลาย ยอมเจริญแกบุคคล ๒ จําพวก ๆ เหลานี้

แล.
- ทุก. อํ. ๒๐/๑๐๘/๓๖๑.

อาสวะทั้งหลาย ย่ อมไม่ เจริญ แก่ บุคคล ๒ จําพวก.
ภิกษุ ท. !
บุคคล ๒ จําพวกเหลาไหนเลา ? สองจําพวกคือ บุคคลผู ไม่ ขยะแขยงต่ อสิ่ งที่
ไม่ ควรขยะแขยง บุคคลผู ขยะแขยงสิ่ งทีค่ วรขยะแขยง. ....
- ทุก. อํ. ๒๐/๑๐๗/๓๕๔.

ภิกษุ ท. !
อาสวะทั้งหลาย ยอมไมเจริญ แกบุคคล ๒ จําพวก.
บุคคล ๒ จําพวกเหลาไหนเลา ? สองจําพวกคือ บุคคลผู สํ าคัญว่ าไม่ ควรในสิ่ ง
ทีไ่ ม่ ควร บุคคล ผู้สําคัญว่ าควรในสิ่ งทีค่ วร. ....
- ทุก. อํ. ๒๐/๑๐๗/๓๕๖.

อาสวะทั้งหลาย ยอมไมเจริญ แกบุคคล ๒ จําพวก.
ภิกษุ ท. !
บุคคล ๒ จําพวกเหลาไหนเลา ? สองจําพวกคือ บุคคลผู สํ าคัญว่ าไม่ ใช่ อาบัติ
ในสิ่ งทีไ่ ม่ ใช่ อาบัติ บุคคลผู สํ าคัญว่ าอาบัตใิ นสิ่ งทีเ่ ป็ นอาบัต.ิ ...
- ทุก. อํ. ๒๐/๑๐๗/๓๕๘.

อริยสัจจากพระโอษฐ
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ภิกษุ ท. !
อาสวะทั้งหลาย ยอมไมเจริญ แกบุคคล ๒ จําพวก.
บุคคล ๒ จําพวกเหลาไหนเลา ? สองจําพวกคือ บุคคลผู สํ าคัญว่ าไม่ ใช่ ธรรม
ในสิ่ งทีไ่ ม่ ใช่ ธรรม บุคคลผู สํ าคัญว่ าธรรมในสิ่ งทีเ่ ป็ นธรรม. ....
- ทุก. อํ. ๒๐/๑๐๘/๓๖๐.

ภิกษุ ท. !
อาสวะทั้งหลายยอมไมเจริญ
แกบุคคล ๒ จําพวก
บุคคล ๒ จําพวกเหลาไหนเลา ? สองจําพวกคือ บุคคลผู สํ าคัญว่ าไม่ ใช่ วน
ิ ัย
ในสิ่ งทีไ่ ม่ ใช่ วนิ ัย บุคคลผู สํ าคัญว่ าวินัยในสิ่ งทีเ่ ป็ นวินัย.
ภิกษุ ท. !
เหลานี้แล.

อาสวะทั้งหลาย

ยอมไมเจริญแกบุคคล ๒ จําพวก ๆ

-ทุก. อํ. ๒๐/๑๐๘/๓๖๒.

เหตุให้ ไม่ ปรินิพพานในปัจจุบัน
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ !

อะไรหนอเป็ นเหตุ
บางพวกในโลกนี ้ ไม่ ปริ นิพพานในทิ ฏฐธรรม ?”

อะไรเป็ นปั จจัย

ที่ ทาํ ให้ สัตว์

ทานผูเปนจอมเทพ ! รู ป ทัง้ หลายที่จะพึงรูไดดวยจักษุ มีอยู, เปน
รูปที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ มีลกั ษณะนารัก เปนที่เขาไปอาศัยแหง
ความใคร เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด. ถาวา ภิกษุยอมเพลิดเพลิน พร่ําสรรเสริญ เมาหมกอยู ซึ่งรูปนั้น แลวไซร ; เมื่อภิกษุนั้นเพลิดเพลิน
พร่ําสรรเสริญ เมาหมกอยู กะรูปนั้น, วิญญาณนั้น เปนวิญญาณอันตัณหา
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ในอารมณคือรูปอาศัยแลว วิญญาณนั้นคืออุปาทาน.๑
ภิกษุผมู ีอปุ าทาน ย่ อมไม่ ปรินิพพาน.

๔๐๑

ทานผูเปนจอมเทพ !

(ในกรณีแหงเสี ยงที่จะพึงรูส ึกดวยโสตะ กลิน่ ที่จะพึงรูสึกดวยฆานะ รส ที่จะพึงรูสึกดวย
ชิวหา สั มผัสทางผิวหนัง ที่จะพึงรูสึกดวยกายะ(ผิวกายทั่วไป) และธรรมารมณ์ ที่จะพึงรูสึกดวยมนะ
ก็ไดตรัสไวดวยขอความทํานองเดียวกันกับในกรณีแหงรูปที่จะพึงรูไ ดดวยจักษุ ขางบนนั้น).

ทานผูเปนจอมเทพ ! นี้แล เปนเหตุ นี้เปนปจจัย ที่ทําใหสัตว
บางพวกในโลกนี้ ไมปรินิพพานในทิฏฐธรรม.
- สฬา. สํ. ๑๘/๑๒๘/๑๗๘.

บุคคลผู้ถงึ ซึ่งอวิชชา
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ !

คนกล่ าวกันว่ า ‘อวิชชา-อวิชชา’ ดังนี.้ ก็อวิชชา
นั้น เป็ นอย่ างไร ? และบุคคลชื่ อว่ า มีอวิชชา ด้ วยเหตุเพียงเท่ าไร ? พระเจ้ าข้ า !”

ภิกษุ !
ในโลกนี้ บุถุชนผูไมไดยนิ ไดฟง
ยอม ไม่ ร้ ู จกั รู ป,
ไมรูจัก เหตุให้ เกิดของรู ป, ไมรูจัก ความดับไม่ เหลือของรู ป, ไมรูจัก ทาง
ดําเนินให้ ถงึ ความดับไม่ เหลือของรู ป ; เขายอมไมรูจัก เวทนา, ไมรูจกั เหตุ
ใหเกิดของเวทนา, ไมรูจักความดับไมเหลือของเวทนา, ไมรูจกั ทางดําเนินให
ถึงความดับไมเหลือของเวทนา; เขายอมไมรูจัก สั ญญา, ไมรูจักเหตุใหเกิด
ของสัญญา, ไมรูจักความดับไมเหลือของสัญญา, ไมรูจกั ทางดําเนินใหถึงความดับ
๑. วิญญาณในที่นี้ หมายถึงมโนวิญญาณที่รูสึกตอความเพลินและความมัวเมาในรูปนั้น; ไมใชจักขุวิญญาณ ที่เห็นรูปตามธรรมดา.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๔๐๒

ไมเหลือของสัญญา ;
เขายอมไมรูจักสั งขารทั้งหลาย, ไมรูจักเหตุใหเกิด
ของสังขารทั้งหลาย, ไมรูจักความดับไมเหลือของสังขารทั้งหลาย, ไมรูจักทาง
ดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของสังขารทั้งหลาย ; เขายอมไมรจู ัก วิญญาณ,
ไมรูจักเหตุใหเกิดของวิญญาณ, ไมรูจักความดับไมเหลือของวิญญาณ, ไมรูจัก
ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของวิญญาณ, ภิกษุ ! ความไมรูนี้ เราเรียกวา
“อวิชชา” ; และบุคคลชื่อวา มีอวิชชาดวยเหตุมีประมาณเทานี้ แล.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๙๘/๓๐๐.

อวิชชา ของผู้ถงึ ซึ่งอวิชชา
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ !

ที่เรี ยกกันว่ า ‘อวิชชา-อวิชชา’ ดังนีน้ ั้น
และด้ วยเหตุเพียงเท่ าไร บุคคลจึ งชื่ อว่ า เป็ นผู้ถึงซึ่ งอวิชชา ? พระเจ้ าข้ า !”

เป็ นอย่ างไร ?

ภิกษุ !
ในกรณีนี้ บุถุชนผูไมมีการสดับ ไมรูชัดแจงตามเปนจริง
ซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันมีความก่ อขึน้ เป็ นธรรมดา วา “เปน
สิ่งที่มีความกอขึ้นเปนธรรมดา” ดังนี้ ; ไมรชู ัดแจงตามเปนจริงซึ่งรูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ อันมีความเสื่ อมไปเป็ นธรรมดา วา “เปนสิ่งที่มีความ
เสื่อมไปเปนธรรมดา” ดังนี้ ; ไมรชู ัดแจงตามเปนจริงซึ่งรูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ อันมีท้งั ความก่ อขึน้ และความเสื่ อมไปเป็ นธรรมดา วา “เปน
สิ่งที่มีความกอขึ้นและความเสื่อมไปเปนธรรมดา” ดังนี้. ภิกษุ ! ความไมรูนี้
เราเรียกวา อวิชชา ; และบุคคลชื่อวาเปนผูถึงซึ่งอวิชชา ยอมมีไดดวยเหตุมี
ประมาณเทานี้ แล.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๐๙/๓๒๐.
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๔๐๓

ทุกขสมุทยอริยสั จเป็ นสิ่ งทีค่ วรละ
ภิกษุ ท. !
อริยสัจมีสี่อยางเหลานี,้ สี่อยางเหลาไหนเลา ? สี่อยางคือ:ทุกขอริยสัจ ทุกขสมุทยอริยสัจ ทุกขนิโรธอริยสัจ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ.
ภิกษุ ท. ! เหลานี้แล คือ อริยสัจสี่อยาง.
ในบรรดาอริยสัจสี่อยางเหลานี้, อริยสั จทีใ่ ครๆ ควรรอบรู้
อริยสั จทีใ่ คร ๆ ควรละ มีอยู่. .... ภิกษุ ท. ! อริยสั จทีใ่ คร ๆ

ภิกษุ ท. !

มีอยู่,
ควรรอบรู้ น้ัน ได้ แก่ อริยสั จคือ ทุกข์ ; อริยสั จทีใ่ คร ๆ ควรละนั้น ได้ แก่
อริยสั จคือ เหตุให้ เกิดทุกข์ . ....

เพราะฉะนั้น ในกรณีนี้ พวกเธอทั้งหลาย พึงทําความเพียร
ภิกษุ ท. !
เพื่อใหรตู าที่เปนจริง วา ‘ทุกข์ เป็ นเช่ นนี้ ๆ’, ดังนี้ ; วา ‘เหตุให้ เกิดทุกข์
เปนเชนนี้ ๆ’ ; .... ดังนี้เถิด .
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๔๖/๑๗๐๙

นิทเทส ๘
ว่ าด้ วยกิเลสทั้งหลายในฐานะสมุทยั
จบ

ภาค ๒
ว่ าด้ วยทุกขสมุทยอริยสั จ
ความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้ เกิดทุกข์

จบ

๔๐๔

อริยสัจจากพระโอษฐ

คําชี้ชวนวิงวอน
ภิกษุ ท.! โยคกรรม อันเธอพึงกระทํา เพือ่ ให้ รู้ว่า
“นีท
้ ุกข์ นีเ้ หตุให้ เกิดทุกข์ นีค้ วามดับสนิทแห่ งทุกข์
นีท้ างให้ ถงึ ความดับสนิทแห่ งทุกข์ .”
เทสิตํ. โว มยา นิพฺพานํ เทสิโต นิพฺพานคามิมคฺโค

นิพพาน เราได้ แสดงแล้ ว,
ทางให้ ถงึ นิพพาน เราก็ได้ แสดงแล้ ว แก่ เธอทั้งหลาย.
กิจใด ที่ศาสดาผู้เอ็นดู แสวงหาประโยชน์ เกือ้ กูล
อาศัยความเอ็นดูแล้ ว จะพึงทําแก่ สาวกทั้งหลาย,
กิจนั้น เราได้ ทําแล้ วแก่ พวกเธอ.
นั่น โคนไม้ ; นั่น เรือนว่ าง.
พวกเธอจงเพียรเผากิเลส, อย่ าได้ ประมาท,
อย่ าเป็ นผู้ทตี่ ้ องร้ อนใจ ในภายหลังเลย.
อยํ โว อมฺหากํ อนุสาสนี

นี่แหละ วาจาเครื่องพรํ่าสอนของเรา แก่ เธอทั้งหลาย.
(มหาวาร. สํ. - สฬา.สํ.)

๔๐๕

๔๐๖

อริยสัจจากพระโอษฐ

ภาค ๓
วาดวย

นิโรธอริยสั จ
ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่ เหลือของทุกข์

๔๐๗

ภาค ๓

มีเรื่อง :-

นิทเทส ๙ วาดวยเรื่องความดับแหงตัณหา
นิทเทส ๑๐ วาดวยธรรมเปนที่ดับตัณหา
นิทเทส ๑๑ วาดวยผูดับตัณหา
นิทเทส ๑๒ วาดวยอาการดับแหงตัณหา

๔๐๘

๒๙
๖๑
๑๐๖
๖๑

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

อริยสั จจากพระโอษฐ์
ภาค ๓
วาดวย
นิโรธอริยสั จ ความจริงอันประเสริฐ
คือความดับไม่ เหลือของทุกข์
(มี ๔ นิทเทส)

อุทเทสแห่ งนิโรธอริยสั จ
ความจริงอันประเสริฐ คือความดับไมเหลือของทุกข
เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ความดับสนิทเพราะความจางคลายไปโดย
ไม่ เหลือของตัณหานั้นนั่นเทียว, ความละไปของตัณหานั้น, ความ
สลัดกลับคืนของตัณหานั้น, ความหลุดออกไปของตัณหานั้น และ
ความไม่ มีทอี่ าศัยอีกต่ อไปของตัณหานั้น อันใด ; อันนี้ เราเรียกวา ความ
จริงอันประเสริฐคือความดับไมเหลือของทุกข.
ภิกษุ ท.!

- มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๓๔/๑๖๘๑.

๔๐๙

อริยสัจจากพระโอษฐ

๔๑๐

นิทเทสแห่ งนิโรธอริยสั จ
นิทเทส ๙ ว่ าด้ วยความดับแห่ งตัณหา
(มี ๒๙ เรื่อง)

ทีล่ ะไปดับไป แห่ งตัณหา
ภิกษุ ท.!
ตัณหานั้น เมื่อจะละไป ย่ อมละไปในที่ไหน ?
จะดับไป ย่ อมดับไป ในทีไ่ หน ?

เมื่อ

ภิกษุ ท.!
สิ่ ง ใด มี ภ าวะเป น ที่ รั ก ที่ ยิ น ดี ใ นโลก , ตั ณ หานั้ น
เมื่อจะละไป ยอมละไป ในสิ่งนั้น ๆ, เมื่อจะดับไป ยอมดับไป ในสิง่ นั้น ๆ,
ภิกษุ ท.!

สิ่ งใดเล่า มีภาวะเป็ นทีร่ ักทีย่ นิ ดีในโลก ?

ภิกษุ ท.!
ตา มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก, หู มีภาวะเปนที่รัก
ที่ยินดีในโลก, จมูก มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก, ลิน้ มีภาวะเปนที่รัก
ที่ยินดีในโลก, กาย มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก, ใจ มีภาวะเปนที่รักที่ยินดี
ในโลก ; ตัณหานั้น เมื่อจะละไป ยอมละไป ในสิ่งนั้น ๆ, เมื่อจะดับไป
ยอมดับไป ในสิ่งนั้น ๆ.
ภิกษุ ท.!
รู ป ทั้งหลาย มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก, เสี ยง
ทั้งหลายมีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก, กลิน
่ ทั้งหลาย มีภาวะเปนที่รักที่ยินดี
ในโลก, รสทัง้ หลาย มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก, โผฏฐั พพะทัง้ หลาย
มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก, ธรรมารมณ์ ทั้งหลาย มีภาวะเปนที่รักที่ยินดี
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๔๑๑

ในโลก; ตัณหานั้น เมื่อจะละไป ยอมละไปในสิ่งนัน้ ๆ, เมื่อจะดับไปยอมดับ
ไปในสิ่งนัน้ ๆ.
ภิกษุ ท.!
วิญญาณทางตา
มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก,
วิญญาณทางหู มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก, วิญญาณทางจมู ก มีภาวะ
เปนที่รักที่ยินดีในโลก, วิญญาณทางลิน
้ มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก,
วิญญาณทางกาย มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก, วิญญาณทางใจ มีภาวะเปน
ที่รักที่ยินดีในโลก ; ตัณหานั้น เมื่อจะละ ยอมละไป ในสิ่งนั้น ๆ, เมื่อ
จะดับยอมดับไป ในสิ่งนั้น ๆ.

สั มผัสทางตา มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก, สัมผัส
ภิกษุ ท.!
ทางหู มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก, สัมผัสทางจมูก มีภาวะเปนที่รักที่
ยินดีในโลก, สัมผัสทางลิน้ มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก, สัมผัสทางกาย
มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก, สัมผัสทางใจ มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีใน
โลก ; ตัณหานั้น เมื่อจะละไป ยอมละไป ในสิ่งนั้น ๆ, เมื่อจะดับ ยอมดับไป
ในสิ่งนั้น ๆ.
ภิกษุ ท.!
เวทนาเกิดแต่ สัมผัสทางตา
มีภาวะเปนที่รักที่ยินดี
ในโลก, เวทนาเกิดแตสัมผัสทางหู มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก, เวทนา
เกิดแตสัมผัสทางจมูก มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก, เวทนาเกิดแตสัมผัส
ทางลิน้ มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก, เวทนาเกิดแตสัมผัสทางกาย มีภาวะ
เปนที่รักที่ยินดีในโลก,
เวทนาเกิดแตสัมผัสทางใจ มีภาวะเปนที่รักที่
ยินดีในโลก ; ตัณหานั้น เมื่อจะละ ยอมละไป ในสิ่งนั้น ๆ, เมื่อจะดับ ยอม
ดับไป ในสิ่งนั้น ๆ.

๔๑๒

อริยสัจจากพระโอษฐ

ภิกษุ ท.!
ความหมายรู้ ในรู ป มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก,
ความหมายรูในเสี ยง มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก, ความหมายรูใ นกลิน
่
มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก,
ความหมายรูในรส มีภาวะเปนที่รักที่ยินดี
ในโลก, ความหมายรูในโผฏฐั พพะ มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก, ความ
หมายรูในธรรมารมณ์ มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก ; ตัณหานั้น เมื่อจะละ
ยอมละไป ในสิ่งนั้น ๆ, เมื่อจะดับ ยอมดับไป ในสิ่งนั้น ๆ,
ภิกษุ ท.!
ความคิดนึกในรู ป
มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก,
ความคิดนึกในเสี ยง มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก,
ความคิดนึกในกลิน
่
มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก,
ความคิดนึกในรส มีภาวะเปนที่รักที่ยินดี
ในโลก,
ความคิดนึกในโผฏฐั พพะ
มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก,
ความคิดนึกในธรรมารมณ์
มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก ; ตัณหานั้น
เมื่อจะละ ยอมละไป ในสิ่งนั้น ๆ, เมื่อจะดับไป ยอมดับไป ในสิ่งนั้น ๆ.
ภิกษุ ท.!
ตัณหาในรู ป มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก, ตัณหา
ในเสี ยง มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก,
ตัณหาในกลิน
่ มีภาวะเปนที่รัก
ที่ยินดีในโลก,
ตัณหาในรส มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก, ตัณหาใน
โผฏฐัพพะ มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก, ตัณหาในธรรมารมณ์ มีภาวะเปน
ที่รักที่ยินดีในโลก ; ตัณหานั้น เมื่อจะละ ยอมละไป ในสิ่งนั้น ๆ, เมื่อ
จะดับ ยอมดับไปในสิ่งนั้น ๆ.
ภิกษุ ท.!
ความตริตรึกในรู ป
มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก,
ความตริตรึกในเสี ยง มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก, ความตริตรึกในกลิน
่
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๔๑๓

มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก, ความตริตรึก ในรส มีภาวะเปนที่รักที่ยินดี
ในโลก, ความตริตรึกในโผฏฐัพพะ มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก, ความ
ตริตรึกในธรรมารมณ์ มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก ; ตัณหานั้น เมื่อจะละ
ยอมละไป ในสิ่งนั้น ๆ, เมื่อจะดับ ยอมดับไป ในสิ่งนั้น ๆ.
ภิกษุ ท.!
ความตริ ตรองในรู ป มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก,
ความตริตรองในเสี ยง มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก, ความตริตรองในกลิน
่
มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก, ความตริตรองในรส มีภาวะเปนที่รักที่ยินดี
ในโลก, ความตริตรองในโผฏฐั พพะ มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก, ความ
ตริตรองในธรรมารมณ์ มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก ; ตัณหานั้น เมื่อจะละ
ไป ยอมละไป ในสิ่งนั้น ๆ, เมื่อจะดับไป ยอมดับไป ในสิ่งนั้น ๆ,
- มหา. ที. ๑๐/๓๔๖/๒๙๘.

ความดับทุกข์ มี เพราะความดับแห่ งนันทิ
ปุณณะ ! รูป ที่เห็นดวยตาก็ด,ี เสียง ที่ฟงดวยหูก็ด,ี กลิ่น ที่ดมดวย
จมูกก็ด,ี รส ที่ลิ้มดวยลิ้นก็ดี, โผฏฐัพพะ ที่สัมผัสดวยกายก็ดี, ธรรมารมณ
ที่รูแจงดวยใจก็ด,ี อันเปนสิ่งที่นาปรารถนา นารักใคร นาพอใจ เปนที่ยวนตา
ยวนใจใหรกั เปนที่เขาไปตั้งอาศัยอยูแหงความใคร เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด
ยอมใจ มีอยู ; ภิกษุยอมไมเพลิดเพลิน ไมพร่ําสรรเสริญ ไมเมาหมก ซึ่ง
อารมณมีรปู เปนตนนั้น.
เมื่อภิกษุไมเพลิดเพลิน ไมพร่ําสรรเสริญ ไม
เมาหมก ซึ่งอารมณมี รูป เปนตนนั้นอยู, นันทิ (ความเพลิน) ยอมดับไป.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๔๑๔

ความดับไม่ มีเหลือของทุกข์ มีได้ เพราะ
ความดับไม่ เหลือของความเพลิน” ดังนี้ แล.
ปุณณะ !

เรากลาววา

“

- อุปริ. ม.๑๔/๔๘๒/๗๕๖.

ลูกโซ่ แห่ งความดับทุกข์
ภิกษุ ท.! เพราะความจางคลาย จนดับไม่ เหลือแห่ งอวิชชา นั่นแหละ
จึงมีความดับแหงสังขาร ; เพราะความดับแหงสังขาร จึงมีความดับแหงวิญญาณ ;
เพราะความดับแหงวิญญาณ จึงมีความดับแหงนามรูป ; เพราะความดับแหง
นามรูป จึงมีความดับแหงอายตนะหก ; เพราะความดับแหงอายตนะหก จึงมี
ความดับแหงผัสสะ ; เพราะความดับแหงผัสสะ จึงมีความดับแหงเวทนา ;
เพราะความดับแหงเวทนา จึงมีความดับแหงตัณหา ; เพราะความดับแหงตัณหา
จึงมีความดับแหงอุปาทาน ; เพราะความดับแหงอุปาทาน จึงมีความดับแหงภพ ;
เพราะความดับแหงภพ จึงมีความดับแหงชาติ ; เพราะความดับแหงชาติ, ชรา
มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาส ยอมดับไมเหลือ.
ความ
ดับไมเหลือแหงกองทุกขทั้งสิ้นนั้น ยอมมีได ดวยอาการอยางนี้แล.
- นิทาน. สํ. ๑๖/๒/๓.

พ้นทุกข์ เพราะไม่ เพลินในธาตุ
ภิกษุ ท.! ผูใด
ยอมไมเพลินกะธาตุดิน (ปฐวีธาตุ) กะธาตุน้ํา
(อาโปธาตุ) กะธาตุไฟ (เตโชธาตุ) กะธาตุลม (วาโยธาตุ), ผูนั้นยอมชือ่ วา
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ไมเพลินในสิ่งที่เปนทุกข. ผูใด ยอมไมเพลินในสิ่งที่เปนทุกข,
ผูนั้นวา เปน “ผูหลุดพนแลวจากทุกข” ดังนี้ แล

๔๑๕

เรากลาว

- นิทาน. สํ. ๑๖/๒๐๘/๔๑๓.

ความหมายของคําว่ า “ความดับ”
(เรื่องควรดูประกอบในเลมนี้หนา ๒๒๓, ๔๓๘, ๔๔๒, ๔๔๘, ๕๐๒ และในพุ.โอ.หนา ๓๙๙, ๔๖๒)
“ ข้ า แต่ พ ระองค์ ผ้ ู เ จริ ญ !

พระองค์ ก ล่ า วอยู่ว่ า ‘ ความดั บ ๆ ’ ดั ง นี ้. อั น ว่ า
‘ความดับ ๆ’ ดังกล่ าวนี้ หมายถึงความดับแห่ งธรรมทั้งหลาย เหล่ าไหนเล่ า ? พระเจ้ าข้ า !”

อานนท ! รูปก็ดี เวทนาก็ดี สัญญาก็ดี สังขารทั้งหลายก็ดี วิญญาณ
ก็ดี เปนของไมเที่ยง อัน ปจจัยปรุงแตงแลว อาศัยกั นและกันเกิ ดขึ้น
มีความสิ้นไปเปนธรรมดา มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา มีความจางคลายไปเปน
ธรรมดา มีความดับไปเปนธรรมดา, คําอันเรากลาววา “ความดับ ๆ” หมายถึง
ความดับแห่ งขันธ์ มีรูปเป็ นต้ นนั้น ๆ ดังนี้.
อานนท ! คําอันเรากลาววา
แหงธรรมทั้งหลายเหลานี้แล.

“

ความดับ ๆ” ดังนี้ หมายถึงความดับ

- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๐/๔๘.

หมายเหตุ : ผูศึกษาพึงทําความสังเกตวา พระองคตรัสความดับของเบญจขันธ หมายถึงความดับทุกขโดยตรง เพราะ
ไดตรัสไวในที่ทั่วไปวา ปญจุปาทานขันธ คือตัวทุกข โดยสรุป และเมื่อดับปญจุปาทานขันธเสียแลว ชาติ ชรา พยาธิ
มรณะ ซึ่งเปนอาการแหงความทุกข ก็ดับไปดวยกัน.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๔๑๖

ความดับของรู ปขันธ์ คือ ความดับของทุกข์
ภิกษุ ท.!
ความดับ ความเขาไปสงบรํางับ ความตั้งอยูไมได ของ
สิ่งที่เรียกวาธาตุดิน, ของสิ่งที่เรียกวาธาตุน้ํา, ของสิ่งที่เรียกวาธาตุไฟ, ของ
สิ่งที่เรียกวาธาตุลม ใด ๆ ; อันนั้นแหละเปนความดับของทุกข, อันนั้นแหละ
เปนความเขาไปสงบรํางับของสิง่ ซึ่งมีปกติเสียบแทงทัง้ หลาย,
อันนั้นแหละ
เปนความตั้งอยูไมไดของชราและมรณะ แล.
- นิทาน. สํ. ๑๖/๒๐๙/๔๑๕. - ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๘๖/๔๙๕.

(ความดับในกรณีเชนนี้ ทุกแหง หมายถึงดับนันทิราคะในสิ่งนั้น ๆ เสีย).

ความดับของเวทนาขันธ์ คือ ความดับของทุกข์
ภิกษุ ท.!
ความดับ ความเขาไปสงบรํางับ ความตั้งอยูไมได ของ
เวทนาที่เกิดขึ้นแตสัมผัสทางตา, ของเวทนาที่เกิดแตสัมผัสทางหู, ของเวทนา
ที่เกิดแตสัมผัสทางจมูก, ของเวทนาที่เกิดแตสัมผัสทางลิ้น, ของเวทนาที่เกิด
แตสัมผัสทางกาย และของเวทนาที่เกิดแตสัมผัสทางใจ ใด ๆ ; อันนั้นแหละ
เปนความดับของทุกข, อันนั้นแหละเปนความเขาไปสงบรํางับของสิ่งซึ่งมีปกติ
เสียบแทงทัง้ หลาย, อันนั้นแหละเปนความตั้งอยูไมไดของชราและมรณะ แล.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๘๕/๔๘๘.

ความดับของสัญญาขันธ์ คือ ความดับของทุกข์
ภิกษุ ท.!
ความดับ ความเขาไปสงบรํางับ ความตั้งอยูไมได
ของสัญญาในรูป ของสัญญาในเสียง ของสัญญาในกลิน่ ของสัญญาในรส ของ
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๔๑๗

สัญญาในโผฏฐัพพะ และของสัญญาในธรรมารมณ ใดๆ, อันนั้นแหละเปน
ความดับของทุกข,
อันนั้นแหละเปนความเขาไปสงบรํางับของสิ่งซึง่ มีปกติ
เสียบแทง, อันนั้นแหละเปนความตั้งอยูไ มไดของชราและมรณะ แล.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๘๕/๔๙๐.

ความดับของสั งขารขันธ์ คือ ความดับของทุกข์
ภิกษุ ท.!
ความดับ ความเขาไปสงบรํางับ ความตั้งอยูไมได ของ
สัญเจตนาในรูป, ของสัญเจตนาในเสียง, ของสัญเจตนาในกลิ่น, ของ
สัญเจตนาในรส, ของสัญเจตนาในโผฏฐัพพะ และของสัญเจตนาในธรรมารมณ
ใด ๆ ; อันนั้นแหละเปนความดับของทุกข, อันนั้นแหละเปนความเขาไปสงบ
รํางับของสิง่ ซึ่งมีปกติเสียบแทงทัง้ หลาย,
อันนั้นแหละเปนความตั้งอยูไมได
ของชราและมรณะ แล.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๘๕/๔๙๒.

ความดับของวิญญาณขันธ์ คือ ความดับของทุกข์
ภิกษุ ท.! ความดับ ความเขาไปสงบรํางับ ความตั้งอยูไมได ของ
วิญญาณทางตา, ของวิญญาณทางหู, ของวิญญาณทางจมูก, ของวิญญาณ
ทางลิ้น, ของวิญญาณทางกาย และของวิญญาณทางใจ ใด ๆ ; อันนั้นแหละ
เปนความดับของทุกข, อันนั้นแหละเปนความเขาไปสงบรํางับของสิ่งซึ่งมีปกติ
เสียบแทงทัง้ หลาย. อันนั้นแหละเปนความตั้งอยูไมไดของชราและมรณะ แล.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๘๗/๔๙๘.
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ความดับของเบญจขันธ์ คือ ความดับของทุกข์
ภิกษุ ท.!
ความดับ ความเขาไปสงบรํางับ ความตั้งอยูไมไดของรูป
ของเวทนา ของสัญญา ของสังขาร และของวิญญาณ ใดๆ, อันนั้นแหละเปน
ความดับของทุกข, อันนั้นแหละเปนความเขาไปสงบรํางับ ของสิ่งซึ่งมีปกติ
เสียบแทงทัง้ หลาย, อันนั้นแหละเปนความตั้งอยูไมไดของชราและมรณะ แล.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๘๗/๔๙๘.

ดับตัณหา คือปลงภาระหนักลงได้
ภิกษุ ท.!

การปลงภาระหนักลงเสี ยได้ เป็ นอย่ างไรเล่ า ?

ภิกษุ ท.!
ความดับสนิทเพราะความจางคลายไปโดยไมเหลือของ
ตัณหานั้นนั่นเทียว, ความละไปของตัณหานั้น, ความสลัดกลับคืนของตัณหา
นั้น, ความหลุดออกไปของตัณหานั้น, และความไมมีทอี่ าศัยอีกตอไปของ
ตัณหานั้น อันใด ; ภิกษุ ท. ! อันนี้เราเรียกวา การปลงภาระหนักลงเสียได
ดังนี้.
พระผูมีพระภาคเจา ไดตรัสพุทธวจนะนี้ ซึ่งเปนคํารอยกรองสืบตอไป :-

ขันธ์ ท้งั ห้ าเป็ นของหนักเน้ อ !
บุคคลแหละ เป็ นผู้แบกของหนักพาไป.
การแบกถือของหนัก เป็ นความทุกข์ ในโลก.
การปลงภาระหนักเสี ยได้ เป็ นความสุ ข.
“
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พระอริยเจ้ าปลงภาระหนักลงเสี ยแล้ ว.
ทั้งไม่ หยิบฉวยเอาของหนักอันอืน่ ขึน้ มาอีก.
ก็เป็ นผู้ถอนตัณหาขึน้ ได้ กระทัง่ ราก (อวิชชา) ;
เป็ นผู้หมดสิ่ งปรารถนา ดับสนิทไม่ มีส่วนเหลือ” ดังนี้.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๒/๕๒-๕๓

ละกิเลสตัณหาได้ คือละเบญจขันธ์ ได้
ภิกษุ ท.! ความพอใจ (ฉันทะ) ก็ดี
ความกําหนัด (ราคะ) ก็ดี
ความเพลิน (นันทิ) ก็ดี ตัณหาก็ดี มีอยูในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร
ทั้งหลาย ในวิญญาณ ใดๆ, พวกเธอทั้งหลาย จงละกิเลสนั้นๆเสีย. ดวย
การทําอยางนี้ รูป เวทนา สัญญา สังขารทั้งหลาย วิญญาณ นั้นๆ จักเปนสิ่งที่
พวกเธอละไดแลว เปนสิ่งที่มมี ลู รากอันตัดเสียแลว ทําใหเหมือนตาลยอดเนา
ทําใหมอี ยูไ มได ทําใหเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไมไดอีกตอไป.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๓๖/๓๗๕.

ราธะ !
ความพอใจก็ดี ความกําหนัดก็ดี ความเพลินก็ดี ตัณหาก็
ดี อุปายะ (กิเลสเปนเหตุใหเขาไปสูภพ) ก็ดี และอุปาทานก็ดี อันเปนเครื่องตั้งทับ เครื่อง
เขาไปอาศัย และเครื่องนอนเนื่องแหงจิต มีอยูในรูป ในเวทนา ในสัญญา ใน
สังขาร ในวิญญาณ ใด ๆ ; พวกเธอทั้งหลายจงละกิเลสนั้นๆเสีย. ดวยการ
ทําอยางนี้ รูป เวทนา สัญญา สังขารทั้งหลาย วิญญาณนั้นๆ จักเปนสิ่งที่พวก
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เธอละไดแลว เปนสิ่งที่มีมูลรากอันตัดขาดเสียแลว ทําใหเหมือนตาลยอดเนา
ทําใหมอี ยูไ มได ทําใหเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไมไดอีกตอไป.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๓๗/๓๗๖.

ละฉันทราคะแห่ งสิ่ งใด ก็คอื การละซึ่งสิ่ งนั้น
ภิกษุ ท. !
เมื่อไม่ รู้ยงิ่ ไม่ รู้รอบ ไม่ คลายกําหนัด ไม่ ละขาด ซึ่ง
รูป .... เวทนา .... สัญญา .... สังขาร .... วิญญาณ ก็ไม่ ควรแก่ ความสิ้นไป
แห่ งทุกข์ .
ภิกษุ ท. !
เมื่อรู้ ยิ่ง เมื่อรู้ รอบ เมื่อคลายกําหนั ด เมื่อละขาด ซึ่ง
รูป .... เวทนา .... สัญญา .... สังขาร .... วิญญาณ ก็ควรแก่ ความสิ้นไป
แห่ งทุกข์ .
เธอทั้งหลายจงละฉั นทราคะในรู ป .... เวทนา ....
สั ญญา .... สั งขาร .... วิญญาณ เสี ย ; ดวยการกระทําอยางนี้ เป็ นอันว่ า
ภิกษุ ท. !

รู ป .... เวทนา .... สั ญญา .... สั งขาร .... วิญญาณ นั้น เป็ นสิ่ งทีเ่ ธอ
ละขาดแล้ว มีรากอันขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตนตาลมีขั้วยอดอันขาดแลว
ใหถึงความไมมีอยู มีอันไมเกิดขึน้ อีกตอไปเปนธรรมดา.
- ขนฺธ สํ. ๑๗/๓๓/๕๖-๕๘.

(ขอความนี้มีประโยชนมาก ที่ทําใหเราสามารถละสิ่งที่ควรละไดเต็มตามความหมาย ;
คือไมใชละตัววัตถุนั้น แตละความกําหนัดพอใจในสิ่งนั้น จึงจะเปนการละสิ่งนั้นไดเด็ดขาด
และเปนสิ่งทีป่ ฏิบัติไดยิ่งกวาการที่จะไปละวัตถุนั้น ๆ โดยตรง).
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ความสิ้นตัณหา คือ นิพพาน
“ ข้ า แต่ พ ระองค์ ผ้ ู เ จริ ญ !

ที่ เ รี ยกว่ า

‘ สั ต ว์

สั ต ว์ ’ ดั ง นี ้,

อั น ว่ า สั ต ว์ มี ไ ด้

ด้ วยเหตุเพียงเท่ าไรเล่ า ? พระเจ้ าข้ า !”

ความพอใจอันใด ราคะอันใด นันทิอันใด ตัณหา
อันใด มีอยู่ในรู ป ในเวทนา ในสั ญญา ในสั งขารทั้งหลาย และ
ในวิญญาณ, เพราะการติดแล้ ว ข้ องแล้ ว ในสิ่ งนั้น ๆ, เพราะฉะนั้น
จึงเรียกว่ า ‘สั ตว์ ’ ดังนี.้
ราธะ !

เปรียบเหมือนพวกกุมารน้ อย ๆ หรือกุมารีน้อย ๆ เล่ น
เรือนน้ อย ๆ ทีท่ าํ ด้ วยดินอยู่, ตราบใดเขายังมีราคะ มีฉันทะ มีความรัก
มีความกระหาย มีความเร่ าร้ อน และมีตณ
ั หา ในเรือนน้ อยทีท่ าํ ด้ วย
ดินเหล่ านั้น ; ตราบนั้นพวกเด็กน้ อยนั้น ๆ ย่ อมอาลัยเรื อนน้ อยที่
ทําด้ วยดินเหล่านั้น ย่ อมอยากเล่ น ย่ อมอยากมีเรือนน้ อย ทีท่ าํ ด้ วยดิน
เหล่านั้น ย่ อมยึดถือเรือนน้ อย ทีท่ าํ ด้ วยดินเหล่ านั้นว่ าเป็ นของเรา ดังนี.้
ราธะ !

ราธะ ! แตเมื่อใดแล พวกกุมารนอย ๆ หรือกุมารีนอย ๆ เหลานั้น
มีราคะไปปราศแลว มีฉันทะไปปราศแลว มีความรักไปปราศแลว มีความกระหาย
ไปปราศแลว มีความเรารอนไปปราศแลว มีตัณหาไปปราศแลว ในเรือนนอยที่
ทํา ดวยดินเหลานั้น, ในกาลนั้นแหละพวกเขายอมทําเรือนนอย ๆ ที่ทําดวย
ดินเหลานั้น ใหกระจัดกระจายเรี่ยรายเกลื่อนกลนไป กระทําใหจบการเลนเสีย
ดวยมือและเทาทั้งหลาย, อุปมานี้ฉันใด ;
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ราธะ ! อุปไมยก็ฉันนั้น คือ แม้ พวกเธอทั้งหลายจงเรี่ยรายกระจาย

ออก ซึ่งรู ป เวทนา สั ญญา สั งขาร และวิญญาณ. จงขจัดเสี ยให้ ถูกวิธี,
จงทําให้ แหลกลาญ โดยถูกวิธี, จงทําให้ จบการเล่นให้ ถูกวิธี, จงปฏิบัตเิ พือ่
ความสิ้นไปแห่ งตัณหาเถิด.
ราธะ ! เพราะวา ความสิ้นไปแห่ งตัณหานั้น คือนิพพาน ดังนี้ แล.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๓๒/๓๖๗.

ทีส่ ุ ดของพรหมจรรย์ คือนิพพาน
“ ข้ า แต่ พ ระองค์ ผ้ ู เ จริ ญ !

ที่ เ รี ยกว่ า ‘ มาร มาร ’ ดั ง นี ้,

ด้ ว ยเหตุ เ พี ย งเท่ า ไร

เล่ า จึ งถูกเรี ยกว่ า มาร พระเจ้ าข้ า ?”

ราธะ ! เมื่อรูป เวทนา สั ญญา สั งขาร และวิญญาณมีอยู่, จะพึง
มีมาร, มีผู้ให้ ตาย หรือว่ าผู้ตาย.
ราธะ ! เพราะฉะนั้ น ในเรื่ อ งนี้ เธอจงเห็ น รู ป เวทนา สั ญ ญา
สังขาร และวิญญาณ วา ‘เปนมาร’ เห็นวาเปน ‘ผูใหตาย’ เห็นวา ‘ผูตาย’
เห็นวา ‘เปนโรค’ เห็นวา ‘เปนหัวฝ’ เห็นวา ‘เปนลูกศร’ เห็นวา ‘เปนทุกข’
เห็นวา ‘เปนทุกขที่เกิดแลว’ ดังนี้. พวกใดยอมเห็น รูป เวทนา สัญญา สังขาร
และวิญญาณนั้น ดวยอาการอยางนี,้ พวกนั้น ชื่อวา ยอมเห็นโดยชอบ แล.
“ ข้ า แต่ พ ระองค์ ผ้ ู เ จริ ญ !

ประโยชน์ ที่ม่ งุ หมายเล่ า พระเจ้ าข้ า ?”

สั ม มาทั ส สนะ(การเห็ น โดยชอบ)

มี อ ะไรเป็ น
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สัมมาทัสสนะ มีนิพพิทา (ความเบื่อหนาย) เปนประโยชนที่

“ ข้ า แต่ พ ระองค์ ผ้ ู เ จริ ญ !

ก็นิ พ พิ ท า (ความเบื่ อ หน่ า ย) มี อ ะไรเป็ นประโยชน์

ที่ม่ งุ หมายเล่ า พระเจ้ าข้ า ?”

ราธะ !
มุงหมาย.

นิ พ พิ ท าแล มี วิ ร าคะ (ความจางคลายไป) เป น ประโยชน ที่

“ ข้ า แต่ พ ระองค์ ผ้ ู เ จริ ญ !

ก็วิ ร าคะ

มี อ ะไรเป็ นประโยชน์ ที่ ม่ ุ ง หมายเล่ า

พระเจ้ าข้ า ?”

ราธะ !

วิราคะแล มีวิมุตติ (ความหลุดพน) เปนประโยชนที่มุงหมาย.

“ ข้ า แต่ พ ระองค์ ผ้ ู เ จริ ญ !

ก็วิ มุ ต ติ มี อ ะไรเป็ นประโยชน์

ที่ ม่ ุ ง หมายเล่ า

พระเจ้ าข้ า ?”

ราธะ !

วิมุตติแล มีนิพพานเปนประโยชนที่มงุ หมาย.

“ ข้ า แต่ พ ระองค์ ผ้ ู เ จริ ญ !

ก็นิ พ พาน

มี อ ะไรเป็ นประโยชน์

ที่ ม่ ุ ง หมายเล่ า

พระเจ้ าข้ า ?”

เธอได้ ถามเลยปัญหาเสี ยแล้ว, เธอไม่ อาจจะจับฉวยเอา
ทีส่ ุ ดของปัญหาได้ .
ราธะ !

ราธะ !

ดวยวา พรหมจรรย์ ทีป่ ระพฤติกน
ั อยู่นีแ้ ล ย่ อมหยัง่ ลง

สู่ นิพพาน มีนิพพานเป็ นทีส่ ุ ดท้ าย.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๓๑/๓๖๖.
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ความไม่ เพลินในอายตนะ
คือความหลุดพ้นจากทุกข์
ภิกษุ ท. !
สวนผูใด ยอมไมเพลินกะตา, ไมเพลินกะหู, ไม
เพลินกะจมูก, ไมเพลินกะลิ้น, ไมเพลินกะกาย, ไมเพลินกะใจ แลวไซร ;
ผูนั้น ชื่อวา ยอมไมเพลิดเพลินกะสิ่งอันเปนทุกข. ผูใด ยอมไมเพลิดเพลิน
กะสิ่งอันเปนทุกข ; เรากลาววา ผูนั้น ยอมหลุดพนจากทุกข ดังนี้.
- สฬา. สํ. ๑๘/๑๖/๑๙.

ภิกษุ ท. !
สวนผูใดแล ยอมไมเพลิดเพลินกะรูป, ไมเพลิดเพลิน
กะเสียง, ไมเพลิดเพลินกะกลิ่น, ไมเพลิดเพลินกะรส, ไมเพลิดเพลิน
กะโผฏฐัพพะ, ไมเพลิดเพลินกะธรรมารมณ แลวไซร ; ผูนั้น ชื่อวา ยอม
ไมเพลิดเพลินกะสิ่งอันเปนทุกข. ผูใด ยอมไมเพลิดเพลินกะสิ่งอันเปนทุกข ;
เรากลาววา ผูนั้นยอมหลุดพนจากทุกข ดังนี้แล.
- สฬา. สํ. ๑๘/๑๖/๒๐.

หลุดพ้นจากทุกข์ เพราะไม่ เพลิดเพลินในเบญจขันธ์
ผูใด ไม่ เพลิดเพลินอยู่ในรู ป, ผูนั้น เท่ ากับ ไม่
เพลิดเพลินอยู่ ในสิ่ งทีเ่ ป็ นทุกข์ . เรากลาววา “ผูใด ไมเพลิดเพลินอยู ใน
สิ่งที่เปนทุกข, ผูนั้น ย่ อมหลุดพ้ นไปได้ จากทุกข์ ” ดังนี้ ;
ภิกษุ ท. !
ผูใด ไม่ เพลิดเพลินอยู่ในเวทนา, ผูน ั้น เท่ ากับ ไม่
ภิกษุ ท. !
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เพลิดเพลินอยู่ ในสิ่ งทีเ่ ป็ นทุกข์ , เรากลาววา “ผูใด ไมเพลิดเพลินอยูในสิ่ง
ที่เปนทุกข, ผูนั้น ย่ อมหลุดพ้ นไปได้ จากทุกข์ ” ดังนี้ ;
ผูใด ไม่ เพลิดเพลินอยู่ในสั ญญา, ผูนั้น เท่ ากับ
ไม่ เพลิดเพลินอยู่ ในสิ่ งที่เป็ นทุกข์ , เรากลาววา “ผูใด ไมเพลิดเพลินอยู
ในสิ่งที่เปนทุกข, ผูนั้น ย่ อมหลุดพ้ นไปได้ จากทุกข์ ” ดังนี้ ;
ภิกษุ ท. !

ผูใด ไม่ เพลิดเพลินอยู่ในสั งขาร, ผูนั้น เท่ ากับ
ไม่ เพลิดเพลินอยู่ ในสิ่ งที่เป็ นทุกข์ , เรากลาววา “ผูใด ไมเพลิดเพลินอยู
ในสิ่งที่เปนทุกข, ผูนั้น ย่ อมหลุดพ้ นไปได้ จากทุกข์ ” ดังนี้ ;
ภิกษุ ท. !

ผูใด ไม่ เพลิดเพลินอยู่ในวิญญาณ, ผูนั้น เท่ ากับ
ไม่ เพลิดเพลินอยู่ ในสิ่ งที่เป็ นทุกข์ , เรากลาววา “ผูใด ไมเพลิดเพลินอยู
ในสิ่งที่เปนทุกข, ผูนั้น ย่ อมหลุดพ้ นไปได้ จากทุกข์ ” ดังนี้.
ภิกษุ ท. !

- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๙/๖๕.

ความดับของอายตนะ คือ ความดับของทุกข์
ภิกษุ ท. !
ความดับ ความเขาไปสงบรํางับ และความตั้งอยูไมได
แหงตา แหงหู แหงจมูก แหงลิ้น แหงกาย แหงใจ ใด ๆ ; อันนั้นแหละเปนความ
ดับแหงทุกข, อันนั้นแหละเปนความเขาไปสงบรํางับแหงสิ่งซึง่ มีปกติเสียบแทง
ทั้งหลาย, อันนั้นแหละเปนความตั้งอยูไ มไดแหงชราและมรณะ แล.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๘๓/๔๘๐
- สฬา. สํ. ๑๘/๑๗/๒๑.
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ภิกษุ ท. !
ความดับ ความเขาไปสงบรํางับ และความตั้งอยูไมได
แหงรูป แหงเสียง แหงกลิ่น แหงรส แหงโผฏฐัพพะ แหงธรรมารมณ ใด ๆ ;
อันนั้นแหละ เปนความดับแหงทุกข, อันนั้นแหละ เปนความเขาไปสงบรํางับ
แหงสิ่งซึ่งมีปกติเสียบแทงทัง้ หลาย, อันนั้นแหละ เปนความตั้งอยูไ มไดแหง
ชราและมรณะ แล.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๘๔/๔๘๒.
- สฬา. สํ. ๑๘/๑๗/๒๓.

ความรู้ ทถี่ งึ ขั้นทําลายตัณหาแห่ งกามคุณในอดีต
มาคัณฑิยะ ! ทานจะสําคัญความขอนี้วาอยางไร : คนบางคนในโลก
นี้ เคยไดรับการบํารุงบําเรอดวยรูปทางตา อันเปนรูปที่นาปรารถนา นาใคร
นาพอใจ มีลักษณะนารัก เปนที่เขาไปอาศัยอยูแหงความใคร เปนที่ตั้งแหง
ความกําหนัด มาแลว ; ครั้นสมัยอืน่ อีก เขามารู้ แจ้ งตามทีเ่ ป็ นจริง ซึ่งความเกิด

ความดับ รสอร่ อย โทษตํา่ ทราม และอุบายเครื่องออก แห่ งรู ปทั้งหลาย
นั่นเทียว แลวละเสียซึ่งตัณหาในรูป บรรเทาเสียซึ่งความเรารอนในรูป ปราศจาก
ความกระหาย เปนผูมีจิตสงบแลวในภายใน อยู. มาคัณฑิยะ ! ทานมีอะไรที่จะ
กลาวปรารภบุคคลคนนี้บางไหม ? “ไม่มีเลย พระเจ้ าข้า !”
(ต อ ไปนี้ ได มี ก ารถาม-ตอบ ในกรณี แ ห ง เสี ย ง กลิ่ น รส โผฏฐั พ พะ โดยทํา นอง
เดียวกัน).
- ม. ม. ๑๓/๒๗๓/๒๘๐.
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ความปลอดจากกามโยคะ
ภิกษุ ท. ! ความปลอดจากกิเลส อันเปนเครื่องประกอบสัตวไวใน
ภพ มี ๔ อยางเหลานี้. สี่อยางเหลาไหนเลา ? สี่อยางคือ ความปลอดจาก
กามโยคะ, ความปลอดจากภวโยคะ, ความปลอดจากทิฏฐิโยคะ, ความ
ปลอดจากอวิชชาโยคะ.
ภิกษุ ท. ! ความปลอดจากกามโยคะ เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. !
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมรูแจงชัดตามที่เปนจริง ซึ่งความกอขึ้นแหงกาม
ทั้งหลายดวย ซึ่งความดับไปแหงกามทั้งหลายดวย ซึ่งรสอรอยแหงกามทั้งหลาย
ดวย ซึ่งโทษแหงกามทั้งหลายดวย ซึ่งอุบายเปนเครื่องออกพนไปไดจากกาม
ทั้งหลายดวย ; เมื่อเขารูตามที่เปนจริงอยูเชนนั้น, ความกําหนัดในกาม
ความเพลิดเพลินในกาม ความเสนหาในกาม ความสยบอยูในกาม ความหิว
กระหายในกาม ความเรารอนเพราะกาม ความเมาหมกในกาม และกามตัณหา,
ในกามทั้งหลาย เหลานี้ยอมไมนอนเนื่องอยูในบุคคลนั้น. ภิกษุ ท. ! นี้เรา
เรียกวา ความปลอดจากกามโยคะ.
- จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๔/๑๐.

ความปลอดจากภวโยคะ
ภิกษุ ท. ! ความปลอดจากภวโยคะ เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. !
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมรูแจงชัดตามที่เปนจริง ซึ่งความกอขึ้นแหงภพ
ทั้งหลายดวย ซึ่งความดับไปแหงภพทั้งหลายดวย ซึ่งรสอรอยแหงภพทัง้ หลาย
ดวย ซึ่งโทษแหงภพทัง้ หลายดวย ซึ่งอุบายเครื่องออกพนไปจากภพทัง้ หลายดวย ;

๔๒๘
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เมื่อเขารูตามที่เปนจริงอยูเชนนั้น, ความกําหนัดในภพ ความเพลิดเพลินในภพ
ความเสนหาในภพ ความสยบอยูในภพ ความหิวกระหายในภพ ความเรารอน
เพราะภพ ความเมาหมกในภพ และภวตัณหา, ในภพทั้งหลาย เหลานี้ยอม
ไมนอนเนือ่ งอยูในบุคคลนั้น. ภิกษุ ท. ! นี้เราเรียกวา ความปลอดจากภวโยคะ.
- จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๔/๑๐.

ความปลอดจากทิฏฐิโยคะ
ภิกษุ ท. ! ความปลอดจากทิฏฐิ โยคะ เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. !
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมรูแจงชัดตามที่เปนจริง ซึ่งความกอขึ้นแหงทิฏฐิ
ทั้งหลายดวย ซึ่งความดับไปแหงทิฏฐิทั้งหลายดวย ซึ่งรสอรอยแหงทิฏฐิทั้งหลาย
ดวย ; ซึ่งโทษแหงทิฏฐิทั้งหลายดวย ซึ่งอุบายเครื่องออกพนไปจากทิฏฐิทั้งหลาย
ดวย ; เมื่อเขารูตามที่เปนจริงอยูเชนนั้น, ความกําหนัดในทิฏฐิ ความเพลิด
เพลินในทิฏฐิ ความเสนหาในทิฏฐิ ความสยบอยูในทิฏฐิ ความหิวกระหายใน
ทิฏฐิ ความเรารอนเพราะทิฏฐิ ความเมาหมกในทิฏฐิ และตัณหาทางทิฏฐิ, ใน
ทิฏฐิทั้งหลาย เหลานี้ยอมไมนอนเนื่องอยูใ นบุคคลนัน้ . ภิกษุ ท. ! นี้เรา
เรียกวา ความปลอดจากทิฏฐิโยคะ.
- จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๕/๑๐.

ความปลอดจากอวิชชาโยคะ
ภิกษุ ท. ! ความปลอดจากอวิชชาโยคะ เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมรูแจงชัดตามที่เปนจริง ซึ่ง
ความกอขึ้นแหงผัสสายตนะหกดวย ซึ่งความดับไปแหงผัสสายตนะหกดวย ซึ่ง
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รสอรอยแหงผัสสายตนะหกดวย ซึ่งโทษแหงผัสสายตนะหกดวย ซึ่งอุบายเครื่อง
พนไปจากผัสสายตนะหกดวย ; เมื่อเขารูชัดตามที่เปนจริงอยูเชนนั้น, อวิชชา
และอัญญาณใด ๆ ในผัสสายตนะหก อวิชชาและอัญญาณนั้น ยอมไมนอนเนื่อง
อยูในบุคคลนั้น. ภิกษุ ท. ! นี้เราเรียกวา ความปลอดภัยจากอวิชชาโยคะ.
ภิกษุ ท. ! ดวยเหตุนี้แหละจึงรวมเปน การไมประกอบอยูดวยกามโยคะ ๑ การไมประกอบอยูดวยภวโยคะ ๑ การไมประกอบอยูดว ยทิฏฐิโยคะ ๑
และการไมประกอบอยูดวยอวิชชาโยคะ ๑.
ภิกษุ ท. ! บุคคลไมประกอบดวยกิเลสเปนเครื่องประกอบสั ต ว ไ ว ใ น
ภพโดยเด็ดขาด อันเปนอกุศลธรรมอันลามกเศราหมอง เปนเหตุใหมีภพใหม
อันกระสับกระสาย มีผลเปนทุกข มีชาติชราและมรณะตอไป ; เพราะฉะนั้น
เราจึงเรียกวา “ผูมีปกติเกษมจากโยคะ (โยคกฺเขมี)” ดังนี้.
ภิกษุ ท. ! เหลานี้คือ ความปลอดจากกิเลสเปนเครื่องประกอบสัตว
ไวในภพ ๔ อยาง แล.
(คาถาผนวกท้ ายพระสู ตร)

สั ตว์ ท้ังหลาย ประกอบพร้ อมแล้ วด้ วยกามโยคะ ด้ วย
ภวโยคะ ด้ วยทิฏฐิ โยคะ และถูกอวิชชากระทําในเบื้องหน้ าแล้ ว,
มีปกติไปสู่ ชาติและมรณะ ; ย่ อมไปสู่ สังสารวัฏ.
ส่ วนสั ตว์ เหล่ าใดรอบรู้ แล้ ว ซึ่ งกามและภวโยคะ โดย
ประการทั้งปวง, ถอนขึ้นได้ แล้ วซึ่ งทิฏฐิ โยคะ, และพราก
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ออกได้ โดยเด็ดขาดซึ่ งอวิชชา, สั ตว์ เหล่ านั้นแล ไม่ ประกอบ
แล้ วด้ วยกิเลสอันประกอบสั ตว์ ไว้ ในภพทั้งปวง, เป็ นมุนี ล่ วง
เสี ยได้ ซึ่งโยคะกิเลสเป็ นเครื่ องประกอบสั ตว์ ไว้ ในภพ ; ดังนี้แล.
- จตุกฺก. อํ ๒๑/๑๕/๑๐.

เครื่องกีดขวางการละสั ญโญชน์
ภิกษุ ท. ! ภิกษุใดหนอ ยังเปนผูมีความพอใจ ในความคลุกคลีกัน
เปนหมู ๆ, ยังมีความยินดีในการคลุกคลีกันเปนหมู ๆ, ยังตามประกอบซึ่ง
ความพอใจในความคลุกคลีกันเปนหมู ๆ, ยังมีความพอใจในคณะ ยังยินดีใน
คณะ ยังตามประกอบซึ่งความพอใจในคณะ ; ภิกษุนั้น จักมาเปนผูอยูเดี่ยว
โดด อภิรมยในความสงบสงัด ดังนี,้ ขอนี้เปนฐานะที่มีไมไดเปนไมได. เมื่อ
อยูเดี่ยวโดดไมไดและไมอภิรมยในความสงัดอยู ยังจักสามารถถือเอาซึ่งนิมิตแหง
จิต ดังนี,้ ขอนี้เปนฐานะที่มีไมไดเปนไมได. เมื่อไมอาจถือเอาซึ่งนิมิตแหง
จิต แตยังจักทําสัมมาทิฏฐิใหบริบูรณได ดังนี,้ ขอนี้เปนฐานะที่มีไมไดเปน
ไมได. เมื่อไมทําสัมมาทิฏฐิใหบริบูรณแลว จักทําสัมมาสมาธิใหบริบูรณ ดังนี,้
ขอนี้ เปนฐานะที่มีไมไดเปนไมได. เมื่อไมทําสัมมาสมาธิใหบริบูรณไดแลว
จักละสัญโญชนทงั้ หลายได ดังนี,้ ขอนี้เปนฐานะที่มีไมไดเปนไมได. เมื่อไม
ละสัญโญชนทั้งหลายแลว จักทําใหแจงซึ่งพระนิพพาน ดังนี,้ ขอนี้เปนฐานะ
ที่มีไมไดเปนไมได,
- ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๗๑/๓๓๙.
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(ปฏิปักขนัย)

ภิกษุ ท. ! ภิกษุนั้นหนอ ไมเปนผูมีความพอใจ ในความคลุกคลี
กันเปนหมู ๆ, ไมมีความยินดีในการคลุกคลีกันเปนหมู ๆ, ไมตามประกอบซึ่ง
ความพอใจในการคลุกคลีกันเปนหมู ๆ, ไมมีความพอใจในคณะ ไมยินดีในคณะ
ไมตามประกอบซึ่งความพอใจในคณะ ; ผูเดี่ยวโดดนั้น จักอภิรมยในความสงบ
สงัดอยูได ดังนี,้ ขอนี้เปนฐานะที่มีไดเปนได ; ผูเดี่ยวโดด เมื่ออภิรมยใน
ความสงบสงัดอยู จักถือเอาซึ่งนิมิตแหงจิตได ดังนี,้ ขอนี้เปนฐานะที่มีไดเปน
ได ; เมื่อถือเอาซึ่งนิมิตแหงจิตไดอยู จักทําสัมมาทิฏฐิใหบริบูรณได ดังนี,้
ขอนี้เปนฐานะที่มีไดเปนได ; เมื่อทําสัมมาทิฏฐิใหบริบูรณ ไดแลว จักทํา
สัมมาสมาธิใหบริบูรณได ดังนี,้ ขอนี้เปนฐานะที่มีไดเปนได ; เมื่อทําสัมมาสมาธิใหบริบูรณไดแลว จักละสัญโญชนทั้งหลายได ดังนี,้ ขอนี้เปนฐานะที่มี
ไดเปนได ; เมื่อละสัญโญชนทั้งหลายไดแลว จักทําใหแจงซึง่ พระนิพพานได
ดังนี,้ ขอนี้เปนฐานะที่มีไดเปนได แล.
- ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๗๒/๓๓๙.

ประพฤติพรหมจรรย์ เพือ่ ละเพือ่ ตัดอนุสัยโดยเด็ดขาด
ภิกษุ ท. ! อนุสัยมี ๗ อยางเหลานี้.
เจ็ดอยางเหลาไหนเลา ?
เจ็ดอยางคือ อนุสัยคือกามราคะ ๑ อนุสัยคือปฏิฆะ ๑ อนุสัยคือทิฏฐิ ๑ อนุสัย
คือวิจิกิจฉา ๑ อนุสัยคือมานะ ๑ อนุสัยคือภวราคะ ๑ อนุสัยคืออวิชชา ๑.
ภิกษุ ท. ! เหลานี้แลคือ อนุสัย ๗ อยาง.
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ภิกษุ ท. !

ซึ่งอนุสัย ๗ อย่ าง.

พรหมจรรย์ ทปี่ ระพฤติกนั อยู่นี้

เพือ่ ละเพือ่ ตัดขาด

เจ็ดอยางเหลาไหนเลา ?

ภิกษุ ท. !
พรหมจรรยท่ีประพฤติกันอยู เพื่อละเพื่อตัดขาด ซึ่ง
อนุสัยคือกามราคะ, เพื่อละเพื่อตัดขาด ซึ่งอนุสัยคือปฏิฆะ, เพื่อละเพื่อตัดขาด
ซึ่งอนุสัยคือทิฏฐิ, เพื่อละเพื่อตัดขาด ซึ่งอนุสัยคือวิจิกิจฉา, เพื่อละเพื่อตัดขาด
ซึ่งอนุสัยคือมานะ, เพื่อละเพื่อตัดขาด ซึ่งอนุสัยคือภวราคะ, เพื่อละเพื่อตัด
ขาด ซึ่งอนุสัยคืออวิชชา, ภิกษุ ท. ! พรหมจรรยที่ประพฤติกันอยูนี้ เพื่อละ
เพื่อตัดขาด ซึ่งอนุสัย ๗ อยางเหลานี้แล.
ภิกษุ ท. !
เมื่ อ ใดแล อนุ สั ย คือ กามราคะก็ดี, อนุ สั ย คือ ปฏิ ฆ ะ
ก็ด,ี อนุสัยคือทิฏฐิกด็ ,ี อนุสัยคือวิจิกจิ ฉาก็ด,ี อนุสัยคือมานะก็ด,ี อนุสัย
คือภวราคะก็ด,ี และอนุสัยคืออวิชชาก็ด,ี เป็ นสิ่ งที่ภิกษุละได้ แล้ ว มีรากเง่ า
อันตัดขาดแล้ ว ทําให้ เหมือนตาลยอดเน่ า ทําให้ มีอยู่ไม่ ได้ ทําให้ เป็ นสิ่ งที่เกิดขึน้
ไม่ ได้ อกี ต่ อไป ;
ภิกษุ ท. !
เมื่อนั้น, ภิกษุนี้ เราเรียกว่ า “ตัดตัณหาได้ แล้ ว รื้อ
ถอนสั ญโญชน์ แล้ ว ได้ ทําที่สุดแห่ งทุกข์ เพราะรู้จักหน้ าตาของมานะอย่ างถูกต้ อง
แล้ ว” ดังนี้ แล.
- สตฺตก. อํ. ๒๓/๘-๙/๑๑-๑๒.

(ความมุง หมายของการประพฤติพ รหมจรรย ในสูต รนี้ ทรงแสดงว า เพื่ อละเสียซึ่ง
อนุ สัย เจ็ด ; ในสู ตรอื่ น (๒๓/๗-๘/๘-๙) ทรงแสดงวา เพื่อ ตัด เสี ยซึ่ง สั ง โยชน์ เจ็ด ดู รายละเอี ยด
ที่หัวขอวา “สังโยชนเจ็ด” ที่หนา ๓๘๘ แหงหนังสือนี้. )
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เห็นโลกก็เห็นเหมือนเห็นฟองนํา้ และพยับแดด
บุคคลพึงเห็นฟองนํา้ ฉันใด. พึงเห็นพยับแดด ฉันใด,
พญามัจจุราช จักไม่ เห็นผู้ทพี่ จิ ารณาเห็นโลก ฉันนั้นอยู่ แล.
- ธ. ขุ. ๒๕/๓๘/๒๓.

เห็นโลกชนิดทีค่ วามตายไม่ เห็นเรา
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ ูเป็ นเทพฤษี ! ....ข้ าพระองค์ จะพิ จารณาเห็นโลกอย่ างไร

ความตายจึ งไม่ แลเห็นข้ าพระองค์ เล่ า ? พระเจ้ าข้ า !”

ดูก่อนโมฆราช ! ท่ านจงเป็ นคนมีสติ ถอนความ
เห็นว่ าเป็ นตัวตนออกเสี ย พิจารณาเห็นโลก โดยความเป็ นของ
ว่ างเปล่าทุกเมือ่ เถิด. ท่ านจะพึงข้ ามความตายเสี ยได้ ด้ วยข้ อ
ปฏิบัตอิ ย่ างนี,้ ความตายจะไม่ แลเห็นท่ าน ผู้พจิ ารณาเห็นโลก
อยู่ โดยอาการอย่ างนี้ แล.
- สุตฺต. ขุ. ๒๕/๕๔๙/๔๓๙. - จูฬนิ. ขุ. ๓๐/๒๔๕/๔๙๙, ๕๐๔.

การดับทุกข์ สิ้นเชิง
ไม่ เนื่องด้ วยอิทธิวธิ ี แม้ กระทัง่ วิโมกข์ ทไี่ ม่ เกีย่ วกับการสิ้นอาสวะ
[นักบวชเดียรถียอื่น ชื่อ สุสิมะ หาอุบายเขามาบวชในพุทธศาสนา เพื่อจะบรรลุคุณวิเศษ
สําหรับนําเอาไปทําใหคณะของตัวเจริญรุง เรืองดวยลาภยศสักการะ เหมือนสังฆบริษทั ของพระพุทธองค ;
ครั้นบวชแลว ไดเขาไปหาพวกภิกษุปญ
 ญาวิมุตต โดยคิดวาภิกษุพวกนี้ มีอภิญญาทัง้ หก เมื่อไดทราบวา
ภิกษุพ วกนี้ไ มไ ด เกี่ย วข อ งกับอภิญ ญาทั้งหก

และไดรับ บอกเลาว าความเป นอริ ยะบุ ค คลไม

อริยสัจจากพระโอษฐ
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เนื่องดวยอภิญญาทั้งหก ก็เขาไปเฝาพระพุทธเจา ซักไซถึงเรื่องอภิญญาทั้งหก วาเกี่ยวของกัน
อยางจําเปนกับความสิ้นอาสวะตามความเชื่อของเขาหรือไม. พระพุทธองคไดทรงใชวิธีทําใหเขาเกิด
ธัมมฐิติญาณและนิพพานญาณ โดยทรงนําเอาเรื่องเบญจขันธไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา ไมควร
เห็นวาเปนของเรา เปนเรา เปนอัตตาของเรา จนเปนธัมมฐิติญาณขึ้นมากอน จนกระทั่งจิตเบื่อหนาย
คลายกําหนัด หลุดพน และรูวาหลุดพนแลว อันเปนนิพพานญาณ (ตามนัยแหงอนัตตลักขณสูตร
ซึ่งเปนที่ทราบกันดีอยูแลว หรืออาจจะหาอานดูไดจากที่ทั่วไป) จนกระทั่งนักบวชชื่อสุสิมะนั้น
เขาใจอยางแจมแจง ในเรื่องความดับทุกขหรือความสิ้นอาสวะนั้น วาเปนไปไดตามเหตุตามปจจัยของ
มันเอง และเมื่อนักบวชชื่อสุสิมะเห็นชัดในความจริงขอนี้แลว จึงตรัสแกเขาตอไปวา:-]

สุสิมะ !

เธอเห็นไหมวา ชรามรณะ มี เพราะชาติเปนปจจัย ? “อย่างนั้น

พระเจ้ าข้ า !”

สุสิมะ !

เธอเห็นไหมวา ชาติ มี เพราะภพเปนปจจัย ?

“อย่ างนั้น

พระเจ้ าข้ า !”

สุสิมะ !

เธอเห็นไหมวา ภพ มี เพราะอุปาทานเปนปจจัย ? “อย่างนั้น

พระเจ้ าข้ า !”

สุสิมะ !

เธอเห็นไหมวา อุปาทาน มีเพราะตัณหาเปนปจจัย ? “อย่างนั้น

พระเจ้ าข้ า !”

สุสิมะ !

เธอเห็นไหมวา ตัณหา มี เพราะเวทนาเปนปจจัย ? “อย่างนั้น

พระเจ้ าข้ า !”

สุสิมะ !

เธอเห็นไหมวา เวทนา มี เพราะผัสสะเปนปจจัย ? “อย่างนั้น

พระเจ้ าข้ า !”

สุสิมะ !
นั้น พระเจ้ าข้ า !”

เธอเห็นไหมวา ผัสสะ มี เพราะสฬายตนะเปนปจจัย ?

“อย่ าง
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๔๓๕

เธอเห็นไหมวา สฬายตนะ มี เพราะนามรูปเปนปจจัย ? “อย่าง

นั้น พระเจ้ าข้ า !”

สุสิมะ !

เธอเห็นไหมวา นามรู ป มี เพราะวิญญาณเปนปจจัย ? “อย่าง

นั้น พระเจ้ าข้ า !”

สุสิมะ !

เธอเห็นไหมวา วิญญาณ มี เพราะสังขารเปนปจจัย ? “อย่างนั้น

พระเจ้ าข้ า !”

สุสิมะ !
“อย่ างนั้น

เธอเห็นไหมวา สั งขาร ทั้งหลายมี เพราะอวิชชาเปนปจจัย ?

พระเจ้ าข้ า !”

(ตอไปไดตรัสชักนําใหเห็นปฏิจจสมุปบาทฝายนิโรธวาร โดยรูปแบบแหงถอยคําอยางเดียวกับขอความขางบนนี้
ครบทั้ง ๑๑ อาการ แลวไดตรัสวา :-)

สุสิมะ !
เมื่อรู้ อยู่อย่ างนี้ เห็ นอยู่อย่ างนี้ เธอยังจําเป็ นที่จะต้ องทํา
ให้ มี อิทธิวธิ ี มีอย่ างต่ าง ๆ อยู่อกี หรือ คือคนเดียวแปลงรูปเปนหลายคน, หลาย
คนเป น คนเดี ย ว , .... ฯลฯ.... ๑ และแสดงอํา นาจทางกาย เป น ไปตลอดถึ ง
พรหมโลกได ดังนี้. “ข้อนั้น หามิได้ พระเจ้ าข้า !”
สุสิมะ !

เมื่อรู้ อยู่อย่ างนี้ เห็ นอยู่อย่ างนี้ เธอยังจําเป็ นที่จะต้ องทํา
ให้ มี ทิพพโสต อยู่ อีกหรื อ คือมีโสตธาตุอันเปนทิพย ....ฯลฯ....๑ ทั้งที่ไกล
และที่ใกล ดังนี้. “ข้อนั้น หามิได้ พระเจ้ าข้า !”
สุสิมะ !

เมื่อรู้อยู่อย่ างนี้ เห็นอยู่อย่ างนี้ เธอยังจําเป็ นที่จะต้ องทําให้ มี

๑. ลั ก ษณะแหง อภิ ญญาแตละอยาง ๆ โดยละเอี ย ด ออกจะยืดยาว ในที่ นี้นํามาใส ไวแ ต โดยย อ พอ เป น เครื่อ งสั ง เกต
ผูปรารถนาจะทราบโดยละเอียด พึงดูไดที่หัวขอวา “ธรรมธาตุตางๆ ที่เปนผล ของสมถวิปสสนาอันดับสุดทาย”
ที่หนา ๔๙๕ แหงหนังสือนี้.
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เจโตปริยญาณ อยู่อกี หรือ คือกําหนดรูใจแหงสัตวอื่น ....ฯลฯ....๑ จิตไม
หลุดพนวาไมหลุดพน ดังนี้. “ข้อนั้น หามิได้ พระเจ้ าข้า !”
สุลิมะ !

เมื่อรู้ อยู่อย่ างนี้ เห็ นอยู่อย่ างนี้ เธอยังจําเป็ นที่จะต้ องทํา
ให้ มี ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ อยู่อกี หรือ คือระลึกไดถึงขันธที่เคยอยูอาศัยใน
ภพกอนมีอยางตาง ๆ ....ฯลฯ....๑ พรอมทัง้ อาการและอุทเทส ดวยอาการอยางนี้
ดังนี้. “ข้อนั้น หามิได้ พระเจ้ าข้า !”
สุลิมะ !

เมื่อรู้ อยู่อย่ างนี้ เห็นอยู่อย่ างนี้ เธอยังจําเป็ นที่จะต้ องทํา
ให้ มี ทิพพจักขุญาณ อยู่อกี หรือ คือ มีจักษุอันเปนทิพย บริสุทธิ์หมดจดลวงจักษุ
ของสามัญมนุษย ....ฯลฯ....๑ รูชัดหมูสัตวผูเขาถึงตามกรรมได ดังนี้. “ข้ อนั้น
หามิได้ พระเจ้ าข้ า !”

สุลิมะ !

เมื่อรู้ อยู่อย่ างนี้ เห็ นอยู่อย่ างนี้ เธอยังจําเป็ นที่จะต้ องทํา
ให้ มี อารุ ปปวิโมกข์ อยู่อกี หรือ คือ วิโมกขเหลาใด อันสงบรํางับ เปนอรูป
เพราะกาวลวงรูปเสียได เธอถูกตองวิโมกขเหลานั้นดวยนามกายแลวแลอยู ดังนี้.
“ข้ อนั้น หามิได้ พระเจ้ าข้ า !”

สุสิมะ !
คราวนี,้ คําพูดอยางโนนของเธอกับการที่ (เธอกลาวบัดนี้วา)
ไมตองมีการบรรลุถึงอภิญญาธรรมทั้งหลายเหลานี้ ก็ได, ในกรณีนี้ นี้เราจะวา
อยางไรกัน.
- นิทาน. สํ. ๑๖/๑๕๓-๑๕๕/๒๙๔-๓๐๒.

นิทเทส ๙
ว่ าด้ วยความดับแห่ งตัณหา
จบ
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นิทเทส ๑๐ ว่ าด้ วยธรรมเป็ นทีด่ บั แห่ งตัณหา
(มี ๖๑ เรื่อง)

ทิฏฐิทสั สนะทีเ่ ป็ นไปเพือ่ ทุกขนิโรธ
“พระโคดมผู้เจริ ญ !

ทิฏฐิ คตะไร ๆ ของพระโคดม มีอยู่หรื อ ?”

วัจฉะ ! สิ่งที่เรียกวา “ทิฏฐิคตะ” นั้น ตถาคตนําออกหมดสิ้นแลว.
วัจฉะ ! สั จจะที่ตถาคตเห็นแล้วนั่น มีอยู่ว่า “รู ป เป็ นอย่ างนี,้ การเกิดขึน้
แห่ งรู ป เป็ นอย่ างนี้, การดับไปแห่ งรู ปเป็ นอย่ างนี้ ; เวทนา เปนอยางนี้,
การเกิดขึ้นแหงเวทนา เปนอยางนี้. การดับไปแหงเวทนา เปนอยางนี้ ;
สั ญญา เปนอยางนี,้ การเกิดขึ้นแหงสัญญา เปนอยางนี,้ การดับไปแหงสัญญา
เปนอยางนี้ ; สั งขาร เปนอยางนี,้ การเกิดขึ้นแหงสังขาร เปนอยางนี,้ การดับไป
แหงสังขาร เปนอยางนี้ ; วิญญาณ เปนอยางนี”้ การเกิดขึ้นแหงวิญญาณ เปน
อยางนี,้ การดับไปแหงวิญญาณ เปนอยางนี้ ดังนี้ ; เพราะเหตุนั้น เราจึงกลาววา
“ตถาคตเป็ นผู้พ้นวิเศษแล้ ว เพราะไม่ ยด
ึ มัน่ ด้ วยอุปาทาน ทั้งนีเ้ ป็ นเพราะความ
สิ้นไป ความจางคลาย ความดับไม่ เหลือ ความสละ ความสลัดคืน ซึ่งความ
สํ าคัญหมายทั้งปวง ความต้ องการทั้งปวง อหังการมมังการมานานุสัยทั้งปวง”
ดังนี้.
- ม. ม. ๑๓/๒๔๔/๒๔๗.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๔๓๘

ที่ ซึ่งนามรู ปดับไม่ มเี หลือ

“ ”

(เรื่องที่เกี่ยวของสัมพันธกันชวยเสริมความเขาใจดูประกอบในพุ.โอ. หนา ๔๘๓)

ภิกษุ ! สําหรับปญหาของเธอนั้น เธอไมควรตั้งคําถามขึ้นวา “มหาภูต
สี่ คือ ดิน น้ํา ไฟ ลม เหลานี้ ยอมดับสนิทไมมีเหลือ ในที่ไหน ?” ดังนี้เลย ;
อันที่จริง เธอควรจะตั้งคําถามขึ้นอยางนี้วา :ดิน นํา้ ไฟ ลม ไม่ หยัง่ ลงได้ ในที่ไหน ? ( ไม่ อาจเข้ าไปอยู่ได้ ใน
ที่ไหน) ความยาว ความสั้ น ความเล็ ก ความใหญ่ ความงาม
ความไม่ งาม ไม่ หยัง่ ลงได้ ในทีไ่ หน ? นามรูปดับสนิทไม่ มีเหลือ ในที่ไหน ?”
ดังนีต้ ่ างหาก. (เรื่องควรดูประกอบจากเลมนี้หนา ๒๒๓, ๔๑๕, ๔๔๒, ๔๔๘, ๕๐๒)
“

ภิกษุ ! ในปญหานัน้ คําตอบมีดังนี้ :-

สิ่ ง” สิ่ งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้ แจ้ ง เป็ นสิ่ งทีไ่ ม่ มีปรากฏการณ์
ไม่ มีทสี่ ุ ด มีทางปฏิบัตเิ ข้ ามาถึงได้ โดยรอบ, นั้นมีอยู่ ; ใน “สิ่ ง”
นั้นแหละ ดิน นํา้ ไฟ ลม ไม่ หยัง่ ลงได้ (ไม่ อาจเข้ าไปอยู่ได้ ) ; ใน
“สิ่ ง” นั้นแหละ ความยาว ความสั้ น ความเล็ก ความใหญ่ ความงาม
ความไม่ งาม ไม่ หยัง่ ลงได้ (ไม่ อาจเข้ าไปอยู่ได้ ) ; ใน “สิ่ ง” นั้นแหละ
นามรู ป ดับสนิทไม่ มีเหลือ ; นามรู ป ดับสนิท ใน “สิ่ ง” นี้ เพราะ
การดับสนิทของวิญญาณ ; ดังนี้แล. (เรื่องควรดูประกอบในพุ.โอ. หนา ๓๙๙, ๔๖๒)
“

- สี. ที. ๙/๒๘๙/๓๔๘-๓๕๐.

ที่ ซึ่งธาตุสี่หยัง่ ลงไม่ ถงึ

“ ”
“ สระทั้ ง หลาย

ในที่ ไหน ?

จะไหลกลับจากที่ ไหน ? วัฏฏะ (วังวน) ย่ อมไม่ หมุน
นามและรู ปย่ อมดับสนิทไม่ มีเหลือ ในที่ ไหน ?

ภาค ๓ - นิโรธอริยสัจ

๔๓๙

ในทีใ่ ด, ดิน นํา้ ไฟ ลม ไม่ หยัง่ ลงได้ , จากทีน่ ้ันแหละ
สระทั้งหลาย ย่ อมไหลกลับ ; ในทีน่ ้ันแหละ วัฏฏะย่ อมไม่ หมุน ;
ในทีน่ ้ันแหละ นามและรู ป ย่ อมดับไม่ เหลือ ; ดังนี้ แล.
- สคา. สํ. ๑๕/๒๒/๗๐-๗๑.

ทีเ่ ทีย่ ว นอกโลก
พวกเทวดาทั้งหลาย ทั้งในชั้นดาวดึงส์ ชั้นยามา ชั้น
ดุสิต ชั้นนิมมานรดี และชั้นวสวัตตี ล้ วนแต่ ถูกผูกมัดรัดรึง
อยู่ด้วยเครื่องผูกคือ กามคุณ, ต้ องกลับไปสู่ อาํ นาจของมารอีก.
โลกทั้งปวงร้ อนเปรี้ยง. โลกทั้งปวงควันกลุ้ม. โลกทั้งปวง
ลุกโพลง ๆ, โลกทั้งปวงไหวโยกเยกอยู่. ทีใ่ ด มีมารไปไม่ ถงึ
ทีน่ ั่นไม่ หวัน่ ไหว ทีน่ ั่น ไม่ โยกเยก ทีน่ ั่น ไม่ ใช่ ทเี่ ทีย่ วของ
บุถุชน. มารเอย, ใจเรายินดีในทีน่ ้ันเสี ยแล้ ว.
- สคา. สํ. ๑๕/๑๙๕/๕๔๔.

(ขอความนี้ เปนเถรีภาษิต นํามาขยายความพุทธภาษิต).

สิ่ งทีไ่ ม่ ปรุ ง
ภิกษุ ท. ! เมื่อใด อวิชชาของภิกษุละขาดไป วิชชาเกิดขึน้ แล้ ว ;
เธอนั้น เพราะอวิชชาจางหายไป เพราะวิชชาเกิดขึน้ แทน ย่ อมไม่ ปรุงเครื่อง
ปรุงอันเป็ นบุญนั่นเทียว, ย่ อมไม่ ปรุงเครื่องปรุงอันมิใช่ บุญ, ย่ อมไม่ ปรุงเครื่อง
ปรุงอันเป็ นอเนญชา. เธอนั้น เมื่อไม่ ปรุง เมื่อไม่ ก่อ ย่ อมไม่ ถอื มั่นสิ่ งไร ๆ
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ในโลก.
เมื่อไม่ ถือมั่น ย่ อมไม่ เสี ยวสะดุ้ง. เมื่อไม่ เสี ยวสะดุ้ง ย่ อม
ปรินิพพาน. เธอนั้น ยอมรูช ัดวา “ชาติสิ้นสุดแลว พรหมจรรยอยูจบแลว
กิจที่ตองทําไดทําสําเร็จแลว กิจอื่นที่จะตองทําเพื่อความเปนเชนนี้มิไดมีอีก”
ดังนี้ แล.
- นิทาน. สํ. ๑๖/๙๙/๑๙๒.

“สิ่ งนั้น” หาพบในกายนี้
(เรื่องควรดูประกอบในพุ.โอ. หนา ๔๐๘)

“แนะเธอ ! ที่สุดโลก แหงใด อันสัตวไมเกิด ไมแก ไมตาย ไมจุติ ไม
อุบัติ ; เราไมกลาววาใคร ๆ อาจรู อาจเห็น อาจถึง ที่สุดแหงโลกนั้น ดวยการไป.
“แนะเธอ ! ในร่ า งกายที่ ย าวประมาณวาหนึ่ ง นี้ ที่ ยั ง ประกอบด้ ว ย
สั ญญาและใจนี่เอง, เราได้ บัญญัติโลก, เหตุให้ เกิดโลก, ความดับสนิท
ไม่ เหลือของโลก, และทางดําเนินให้ ถึงความดับสนิทไม่ เหลือของโลก ไว้ ”
ดังนี้แล.
- จตุกฺก. อํ. ๒๑/๖๒/๔๕.

อาณาจักรแห่ งโลกอุดร
ดิน นํา้ ไฟ ลม ไม่ อาจเข้ าไปอยู่ ในที่ใด ; ในที่น้ันดาวศุกร์
ทั้งหลาย ย่ อมไม่ ส่องแสง ; ในที่น้ั น, ดวงอาทิตย์ ก็ไ ม่ ปรากฏ ;
ในที่น้ั น, ดวงจันทร์ ก็ไ ม่ ส่ องแสง ; แต่ ความมืด ก็มิได้ มีอยู่ ,
ในที่น้ัน.
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ในกาลใด, มุนี ผู้ ต้ังหน้ าปฏิบัติ ได้ รู้ แจ่ มแจ้ ง (ในสิ่ ง
ที่กล่ าวนี)้ ด้ วยตนเอง ด้ วยความรู้ ; ในกาลนั้น, มุนีน้ัน ย่ อมพ้น
ไปจากรู ป ย่ อมพ้ นไปจากอรู ป, ย่ อมพ้ นไปจากสุ ขและทุกข์
โดยสิ้นเชิง, ดังนีแ้ ล.
- อุ. ขุ. ๒๕/๘๕/๕๐.

เมือ่ “เธอ” ไม่ มี !
พาหิยะ ! เมื่อใดเธอเห็นรูปแลว สักวาเห็น, ไดฟงเสียงแลวสักวาฟง,
ไดกลิ่น, ลิ้มรส, สัมผัสทางผิวกาย, ก็สักวา ดม ลิ้ม สัมผัส, ไดรแู จงธรรมารมณ
ก็สักวาไดรูแจง แลว ; เมื่อนั้น “เธอ” จักไมมี. เมื่อใด “เธอ” ไม่ มี ; เมื่อ
นั้นเธอก็ไม่ ปรากฏในโลกนี้, ไม่ ปรากฏในโลกอื่น, ไม่ ปรากฏในระหว่ าง
แห่ งโลกทั้งสอง : นั่นแหละ คือทีส่ ุ ดแห่ งทุกข์ ละ.
- อุ. ขุ. ๒๕/๘๓/๔๙.

สิ่ งทีไ่ ม่ เต็มขึน้ หรือพร่ องลง
ภิกษุ ท. ! แมน้ําทั้งหลาย ยอมไหลไปยังมหาสมุทร.
น้ําฝนที่
ตกจากอากาศ, ก็ไหลไปยังมหาสมุทร, แตความลดหรือความเต็มของ
มหาสมุทร ยอมไมปรากฏ (แกตา) ฉันใด ; ภิกษุทั้งหลายเปนอันมากยอม
ปรินิพพาน ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ แตความลดหรือความเต็มขึ้นของ
นิพพานธาตุนั้น ก็ไมปรากฏ เพราะเหตุนั้น ฉันนั้น.
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ขอที่ ความลดหรือความเต็มของนิพพานธาตุ ย่ อมไม่
ปรากฏ เพราะเหตุน้ัน ๆ ; นั่ น ก็เปนความประหลาดมหัศจรรยขอหนึ่ง ใน
ธรรมวินัยนี้.
ภิกษุ ท. !

- อุ. ขุ. ๒๕/๑๕๗/๑๑๘.

ตรงกันข้ ามไปเสี ยทุกอย่ าง
ภิกษุ ท. ! “สิ่ ง” สิ่ งนั้นมีอยู่ , เป็ นสิ่ งซึ่ งในนั้ นไม่ มีดิน ไม่ มีนํา้
ไม่ มี ไ ฟ ไม่ มี ล ม , ไม่ ใ ช่ อากาสานั ญ จายตนะ ไม่ ใ ช่ วิ ญ ญาณั ญ จายตนะ
ไม่ ใ ช่ อากิ ญ จั ญ ญายตนะ ไม่ ใ ช่ เนวสั ญ ญานาสั ญ ญายตนะ , ไม่ ใ ช่ โลกนี้
ไม่ ใช่ โลกอืน่ , ไม่ ใช่ ดวงจันทร์ หรือดวงอาทิตย์ ท้งั สองอย่ าง.
ภิกษุ ท. ! ในกรณีอันเกี่ยวกับ “สิ่ ง” สิ่ งนั้น เราไม่ กล่ าวว่ ามีการมา,
ไม่ กล่ าวว่ ามีการไป, ไม่ กล่ าวว่ ามีการหยุด, ไม่ กล่ าวว่ ามีการจุติ, ไม่
กล่ าวว่ ามีการเกิดขึ้น. สิ่ งนั้นมิได้ ต้ังอยู่, สิ่ งนั้ นมิได้ เป็ นไป และสิ่ งนั้น
มิใช่ อารมณ์ ; นั่นแหละคือ ที่สุดแห่ งทุกข์ ละ. (เรื่องควรดูประกอบในเลมนี้หนา ๒๒๓,
๔๑๕, ๔๓๘, ๔๔๘, ๔๖๓ ; ในพุ.โอ.หนา ๓๙๙, ๔๖๒ ; ในปฏิจจ.โอหนา ๔๒๑, ๖๑๖, ๖๒๘, ๖๓๑, ๖๓๕, ๖๕๕, ๖๕๙)
- อุ. ขุ. ๒๕/๒๐๖/๑๕๘.

ทีส่ ุ ดแห่ งทุกข์
เมื่อสันดานยังเปนสิ่งที่ตัณหาและทิฏฐิอาศัยอยูได, ความหวั่นไหวก็ยัง
มีอยู. เมื่อสันดานเปนสิ่งที่ตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยอยูได ความหวั่นไหวก็
ไมอาจมี. เมื่อความหวั่นไหวไมมี ความรํางับแหงจิตยอมมี ; เมื่อความรํางับ
แหงจิตมี ความนอมไปทางใดทางหนึ่งของจิตยอมไมมี ; เมื่อความนอมไปทางใด
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ทางหนึ่งของจิตไมมี การมาการไปก็ไมมี ; เมื่อการมาการไปไมมี การจุติและ
การเกิดขึ้นใหมกไ็ มมี. เมื่อการจุติและการเกิดขึ้นใหมไมมี ก็ไมมีการปรากฏ
ในโลกนี้ ไมมีการปรากฏในโลกอื่น ไมมกี ารปรากฏในระหวางแหงโลกทัง้ สอง :
นั่นแหละคือที่สุดแหงทุกขละ.
- อุ. ขุ. ๒๕/๒๐๘/๑๖๑.

สิ่ งนั้นมีแน่ !
ภิกษุ ท. !
สิ่งซึ่งมิไดเกิด มิไดเปน มิไดถูกกระทํา มิไดถูก
อะไรปรุง นั้นมีอยู. ภิกษุ ท. ! ถาหากวา สิ่งที่มไิ ดเกิด มิไดเปน มิได
ถูกอะไรทํา มิไดถูกอะไรปรุง จักไมมีอยูแ ลวไซร, ความรอดออกไปไดของ
สิ่งที่เกิด ที่เปน ที่ถูกอะไรทํา ที่ถูกอะไรปรุง ก็จักไมปรากฏเลย.
ภิกษุ ท. !
เพราะเหตุที่มีสิ่ง ซึ่งมิไดเกิด มิไดเปน มิไดถูกกระทํา
มิไดถูกอะไรปรุง นั่นเอง จึงไดมีความรอดออกไปได ของสิ่งที่เกิด ที่เปน ที่
ถูกอะไรทํา ที่ถูกอะไรปรุง, ปรากฏอยู.
- อุ. ขุ. ๒๕/๒๐๗/๑๖๐.

ธรรมทีช่ ื่อว่ า “นิพพาน”
นั่น สงบจริง ! นั่น ประณีตจริง !
ที่นี้เอง เปนที่สงบสังขารทั้งปวง, เปนที่สละคืนอุปธิทั้งปวง, เปนที่
สิ้นตัณหา, เปนที่คลายความกําหนัด, เปนที่ดับกิเลส. นี่คือนิพพาน แล.
- นวก. อํ. ๒๓/๔๓๙/๒๔๐.
- เอกาทสก. อํ. ๒๔/๓๔๔/๒๑๔.
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ความไม่ กงั วล ความไม่ ถอื มั่น นั่นแล คือ ธรรมอันเป็ นเกาะ
ไม่ มีธรรมอืน่ อีก. เรากล่ าวธรรมนั้นว่ า “นิพพาน” เป็ นที่หมดสิ้น
แห่ งชราและมรณะ แล.
- สุคฺต. ขุ, ๒๕/๕๔๔/๔๓๔.

เพราะละตัณหาได้ ขาด ท่ านกล่ าวว่ า “นิพพาน”
- สุคฺต. ขุ. ๒๕/๕๔๗/๔๓๗. - จุฬนิ. ขุ. ๓๐/๒๑๖/๔๕๔.

ความดับด้ วยความจางคลายโดยไม่ เหลือ เพราะความสิ้นไป
แห่ งตัณหาทั้งหลาย ด้ วยประการทั้งปวง เป็ น นิพพาน.
- อุ. ขุ. ๒๕/๑๒๒/๘๔.

ผู้รู้ท้งั หลาย ย่ อมกล่ าวนิพพานว่ าเป็ นธรรมยอดยิง่ .
- ธ. ขุ. ๒๕/๔๐/๒๔.

นิพพานธาตุ
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ !

ที่พระองค์ ทรงเรี ยกอยู่ว่า ‘ธรรมเป็ นที่กาํ จัดราคะ, เป็ นที่กาํ จัด

โทสะ, เป็ นที่กาํ จัดโมหะ’ ดังนี,้ คําว่ า ‘ธรรมเป็ นที่ กาํ จัดราคะ, เป็ นที่กาํ จัดโทสะ, เป็ นที่กาํ จัด
โมหะ’ นี ้ เป็ นคําที่ใช้ เรี ยกแทนชื่ อของอะไรเล่ า ? พระเจ้ าข้ า !”

ภิกษุ ท. ! คําวา “ธรรมเปนที่กําจัดราคะ (ราควินโย) เปนที่กําจัด
โทสะ เปนที่กําจัดโมหะ” นี้ เปนคําที่ใชเรียกแทนชื่อของนิพพานธาตุ ;
เรียกวาเปนธรรมที่สิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย แล.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๐/๓๑.
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ลักษณะแห่ งนิพพานธาตุสองชนิด
ภิกษุ ท. ! นิพพานธาตุมี ๒ อยาง,
สองอยางเหลาไหนเลา ?
สองอยางคือ สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ และอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ.
ก. สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ
ภิกษุ ท. ! สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. !
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็ นพระอรหันต์ ผูมีอาสวะสิ้นแลว อยูจบพรหมจรรย
แลว ไดทํากิจที่ควรทําเสร็จแลว ปลงภาระลงไดแลว ไดบรรลุถงึ ประโยชนของ
ตนแลว มีกิเลสอันเปนเครื่องผูกติดใหอยูก ับภพสิ้นไปรอบแลว หลุดพนแลว
เพราะรูโดยชอบ. อินทรีย์ห้าของเธอยังตั้งอยู่ เพราะเป็ นอินทรีย์ทยี่ งั

ไม่ ถูกกําจัด เธอย่ อมเสวยอารมณ์ อนั เป็ นทีช่ อบใจบ้ าง ไม่ เป็ นทีช่ อบใจ
บ้ าง ให้ รู้ สึกสุ ขและทุกข์ บ้าง. ความสิ้นไปแหงราคะ ความสิ้นไปแหง

โทสะ ความสิ้นไปแหงโมหะของเธอ อันใด, ภิกษุ ท. ! อันนั้นแหละ เรา
เรียกวา สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ.
ข. อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ
ภิกษุ ท. ! ก็ อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. !
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็ นพระอรหันต์ ผูมีอาสวะสิ้นแลว อยูจบพรหมจรรย
แลว ไดทํากิจที่ควรทําเสร็จแลว ปลงภาระลงไดแลว ไดบรรลุถงึ ประโยชนของ
ตนแลว มีกิเลสอันเปนเครื่องผูกติดอยูกับภพสิ้นไปรอบแลว หลุดพนแลวเพราะรู
โดยชอบ. ภิกษุ ท. ! เวทนาทั้งหลายทั้งปวงของเธอ อันเธอไม่
เพลิดเพลินแล้ว จักดับเย็นในโลกนีเ้ อง. ภิกษุ ท. ! อยางนี้แล เราเรียก
วา อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ. (เรื่องควรดูประกอบในเลมนี้ หนา ๔๔๙, ๗๖๔)
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( คาถาผนวกทายพระสูตรนี้ มีวา :-)

นิพพานธาตุ อันพระผู้มีพระภาคผู้มีจกั ษุ ผู้อนั ตัณหาและทิฏฐิ
ไม่ อาศัยแล้ว ผู้คงที่ ได้ ประกาศไว้ แล้ ว มีอยู่ ๒ อย่ าง เหล่ านีค้ อื
นิพพานธาตุอย่ างหนึ่ง (มี) เพราะความสิ้นไปแห่ งภวเนตติ เป็ นไป
ในทิฎฐธรรมนี้ (อิธ ทิฏฺฐธมฺมกิ า) ยังมีอปุ าทิเหลือ, และนิพพานธาตุ (อีกอย่ างหนึ่ง) ไม่ มีอุปาทิเหลือ เป็ นไปในกาลเบื้องหน้ า
(สมฺปรายิกา) เป็ นที่ดบั แห่ งภพทั้งหลายโดยประการทั้งปวง.
บุคคลเหล่ าใด รู้ทั่วถึงแล้ วซึ่งนิพพานธาตุสองอย่ างนั่นอันเป็ น
อสั งขตบท เป็ นผู้มีจติ หลุดพ้นพิเศษแล้ วเพราะความสิ้นไปแห่ งภวเนตติ ; บุคคลเหล่ านั้น ยินดีแล้ว ในความสิ้นไป (แห่ งทุกข์ ) เพราะ
การถึงทับซึ่งธรรมอันเป็ นสาระ เป็ นผู้คงที่ ละแล้ วซึ่งภพทั้งปวง, ดังนี.้
เนือ้ ความแม้ นี้ เป็ นเนือ้ ความอันพระผู้มีพระภาคตรั สแล้ ว ข้ าพเจ้ าได้ ฟังมาแล้ ว
อย่ างนี,้ ดังนี.้
(ถอยคําในพากยบาลี มีดังตอไปนี้ :-)

เทฺว อิมา จกฺขุมตา ปกาสิ ตา
นิพฺพานธาตู อนิสฺสิเตน ตาทินา
เอกา หิ ธาตุ อิธ ทิฏฺฐธมฺมิกา
สอุปาทิเสสา ภวเนตฺติสงฺขยา
อนุปาทิเสสา ปน สมฺปรายิกา
ยมฺหิ นิรุชฺฌนฺติ ภวานิ สพฺพโส.
เย เอตทญฺญาย ปทํ อสงฺขตํ
วิมุตฺตจิตฺตา ภวเนตฺติสงฺขยา
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เต ธมฺมสาราธิคมกฺขเย รตา
ปหํสุ เต สพฺพภวานิ ตาทิโนติ.
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ.
- อิติวุ. ขุ. ๒๕/๒๕๘-๒๕๙/๒๒๒.

(นิพพานธาตุทั้งสองอยางนี้
เปนนิพพานธาตุสําหรับพระอรหันตผูสิ้นอาสวะกิเลส
แลว ทั้งสองชนิด หากแตผูบรรลุนิพพานธาตุชนิดสอุปาทิเสสะนั้น ระบบแหงความรูสึกทาง
อินทรียหา คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ของทาน ยังไมถูกกําจัดโดยสิ้นเชิงดวยอํานาจนิพพานธาตุ
นั้น ความเคยชินในความรูสึกตออารมณสําหรับจะรูสึกเปนสุขหรือเปนทุกขยังเหลืออยู จึงเรียกวา
สอุปาทิเ สสะ - มีอุป าทิเ หลืออยู่ นั่น คื อ ดัง ข อความข อ ก. ; สวนพระอรหั น ตจําพวกหลัง นั้ น
ความเคยชินในความรูสึกตออารมณของอินทรียทั้งหา ถูกนิพพานธาตุอยางที่สองกําจัดแลวสิน้ เชิง
เวทนาของทานจึงเย็นสนิท ไมรูสึกเปนสุขหรือเปนทุกข จึงเรียกวา อนุปาทิเสสะ - ไม่ มีอปุ าทิ
เหลืออยู่ ดังขอความที่กลาวแลวในขอ ข. หาใชตองทําลายขันธถึงมรณภาพไปไม เพราะบาลี
มีอยูอยางชัดเจนวา เวทนาเหลานั้นดับเย็น (คื อไมเ ปนสุ ขหรื อเปนทุก ข ) ในอัตภาพนี้ห รือ ใน
โลกนี้เอง.
การที่มีผูเขาใจไปวา นิพ พานธาตุ อ ย างแรกเป น ของพระอรหั น ตผูยัง มีชีวิ ต อยู และ
นิพพานธาตุอยางหลังเปนของพระอรหันตผูถึงแกมรณภาพแลวดังนี้นั้น คงจะเนื่ องจากความเข า
ใจผิดตอคําบาลีสองคํา ในคาถาผนวกทายสูตรนั่นเอง คือคําวา สมฺ ป รายิ ก า ซึ่ ง แปลกั น ว า
โลกหน้ า หรือต่ อตายแล้ ว ซึ่งที่แทแปลวา ในเวลาถัด ๆ ไป ก็ได, สวนคําวา ทิฏฐธมฺมิกา
มีความหมายวา ทันทีทันใดที่เหตุการณ์ นั้น ๆ ได้ เกิดขึน้ แล้ ว ไมจําเปนจะตองระบุวาในชาตินี้
ภพนี้เสมอไป.
ผูรวบรวมมี ค วามเห็ นวา นิพ พานธาตุทั้ง สองอย างนี้ มีสําหรับ พระอรหั นตที่ ยัง มี
ชีวิตอยูดวยกันทั้งนั้น ตางกันเพียงแตวา พวกแรกนั้น อินทรียยังรูสึกตอสุขและทุกข แมจะไม
มีความยึดถือในเวทนานั้น, สวนพวกหลังนั้นไมมีความรูสึกเปนสุขหรือทุกข จึงกลาววาเวทนา
เปนของเย็น ในอัตภาพนี้ หรือในโลกนี้. ขอนี้จะยุติเปนอยางไร ผูศึกษาจงพิจารณาดูเองเถิด).
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อสั งขตลักษณะ ๓ อย่ าง
(เรื่องควรดูประกอบในเลมนี้หนา ๒๒๓, ๕๐๒ และในพุ.โอ.หนา ๓๙๙, ๔๖๒)

ภิกษุ ท. !

สั งขตลักษณะแห่ งสั งขตธรรม ๓ อย่ าง เหลานี้ มีอยู.

สามอยางอยางไรเลา ? สามอยางคือ :๑. มีการเกิดปรากฏ (อุปฺปาโท ปฺญายติ);
๒. มีการเสื่ อมปรากฏ (วโย ปฺญายติ) ;
๓. เมื่ อ ตั้ ง อยู่ ก็มี ภ าวะอย่ า งอื่น ปรากฏ (ฐิ ต สฺ ส อฺ ญ ถตฺ ตํ
ปฺญายติ).
ภิกษุ ท. ! สามอยางเหลานี้แล คือสังขตลักษณะแหงสังขตธรรม.
ภิกษุ ท. ! อสั งขตลักษณะของอสั งขตธรรม ๓ อย่ างเหล่ านี้ มีอยู.
สามอยางอยางไรเลา ? สามอยางคือ :๑. ไม่ ปรากฏมีการเกิด (น อุปฺปาโท ปฺญายติ) ;
๒. ไม่ ปรากฏมีการเสื่ อม (น วโย ปฺญายติ) ;
๓. เมื่อตั้งอยู่ ก็ไม่ มีภาวะอย่ างอืน่ ปรากฏ (น ฐิตสฺส อฺญถตฺตํ
ปฺญายติ).
ภิกษุ ท. ! สามอยางเหลานี้แล คืออสังขตลักษณะของอสังขตธรรม.
- ติก. อํ. ๒๐/๑๙๒/๔๘๖-๔๘๗.

ความดับเย็นของเวทนามีได้ แม้ ในทิฏฐธรรมนี้
วัปปะ !
เมื่อภิกษุมจี ิตหลุดพ้นโดยชอบอย่ างนีแ้ ล้ ว
สตตวิหารธรรม๑ ทั้งหลาย ๖ ประการ ก็เป็ นอันว่ าภิกษุน้ันถึงทับแล้ ว : ภิกษุนั้นเห็น
๑. สตตวิหารธรรม ในที่นี้ หมายความวา มีสติสัมปชัญญะติดตอกันไป ในการสัมผัสทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
ไมเกิดยินดียินรายขึ้นมาได อยางติดตอกัน ไมมีเวลาเผลอ. เมื่อมีสติควบคุมสิ่งทั้งหกนี้ไวได อยางติดตอกันเชนนี้
การเปนอยูอยางนี้ ก็เรียกไดวา “สตตวิหารธรรม ๖ ประการ”.
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๔๔๙

รูปดวยจักษุแลว ไมเปนผูดีใจ ไมเปนผูเสียใจ เปนผูอยูอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ
อยู ; ฟงเสียงดวยโสตะแลว ....; รูสึกกลิ่นดวยฆานะแลว ....; ลิ้มรส
ดวยชิวหาแลว ....; ถูกตองสัมผัสผิวหนัง ดวยผิวกายแลว ....; รูสึก
ธรรมารมณดวยมโนแลว ไมเปนผูดีใจ ไมเปนผูเสียใจ เปนผูอยูอุเบกขา มีสติ
สัมปชัญญะอยู. ภิกษุนั้น เมื่อเสวยซึ่งเวทนามีกายเปนที่สุดรอบอยู ยอมรูช ัดวา
เราเสวยซึ่งเวทนามีกายเปนที่สุดรอบอยู ; เมื่อเสวยซึ่งเวทนามีชีวิตเปนที่สุด
รอบอยู ยอมรูช ัดวาเราเสวยซึ่งเวทนามีชีวติ เปนที่สุดรอบอยู ; เธอยอมรูช ดั วา

เวทนาทั้งปวง อันเราไม่ เพลิดเพลินแล้ ว จักเป็ นของเย็นในอัตภาพนี๑้
นั่นเทียว จนกระทั่งถึงทีส่ ุ ดรอบแห่ งชีวติ เพราะการแตกทําลายแห่ งกาย
“

ดังนี.้
วัปปะ !
เปรียบเหมือนเงายอมปรากฏเพราะอาศัยเสาสดมภ (ถูณะ).
ลําดับนั้น บุรุษถือเอามาซึ่งจอบและตะกรา เขาตัดซึ่งเสานั้นที่โคน, ครั้นตัด
ที่โคนแลว พึงขุด, ครั้นขุดแลว พึงรื้อซึ่งรากทั้งหลาย ไมใหเหลือแมที่สุด
สักแตวาเทาตนแฝก. บุรุษนั้น พึงตัดซึ่งเสานั้นใหเปนทอนนอยทอนใหญ ;
ครั้นตัดซึ่งเสานั้นใหเปนทอนนอยทอนใหญแลว พึงผา ; ครั้นผาแลว พึงจัก
ใหเปนซีกเล็ก ๆ ; ครั้นจักใหเปนซีกเล็ก ๆ แลว พึงผึ่งใหแหงในลมและแดด ;
ครั้นผึ่งใหแหงในลมและแดดแลว พึงเผาดวยไฟ ; ครั้นเผาดวยไฟแลว พึงทําให
เปนผงเถาถาน ; ครั้นทําใหเปนผงเถาถานแลว พึงโปรยไปในกระแสลมอัน
พัดจัด หรือวาพึงใหลอยไปในกระแสอันเชี่ยวแหงแมน้ํา. วัปปะ ! เงาอันใด
ที่อาศัยเสาสดมภ, เงาอันนั้นยอมถึงซึ่งความมีมูลเหตุอันขาดแลว ถูกกระทําให
เหมือนตาลมีขั้วยอดอันดวน กระทําใหถึงความไมมีอยู มีอันไมบงั เกิดขึ้นตอไป
๑. การดับเย็นแหงเวทนาในอัตภาพนี้ มีอธิบายอีกในหัวขอวา “การไมเกิดอนุสัยสามเมื่อเสวยเวทนาสามแลวดับเย็น”
ที่หนา ๗๘๗ แหงหนังสือนี้.

๔๕๐

อริยสัจจากพระโอษฐ

เปนธรรมดา, นี้ฉันใด ;
วัปปะ !
ขอนี้ก็ฉันนั้น กลาวคือ เมื่อภิกษุจิตหลุดพนโดยชอบ
อยางนี้แลว สตตวิหารธรรม ท. ๖ ประการ ก็เปนอันวาภิกษุนั้นถึงทับแลว :
ภิกษุนั้นเห็นรูปดวยจักษุแลว ไมเปนผูดใี จ ไมเปนผูเ สียใจ เปนผูอยูอุเบกขา
มีสติสัมปชัญญะอยู ; ฟงเสียงดวยโสตะแลว....; รูสึกกลิ่นดวยฆานะแลว
....; ลิ้มรส ดวยชิวหาแลว ....; ถูกตองสัมผัสผิวหนังดวยกายะแลว ....;
รูสึกธัมมารมณดวยมโนแลว ไมเปนผูดใี จ ไมเปนผูเสียใจ เปนผูอยูอุเบกขา
มีสติสัมปชัญญะอยู. ภิกษุนั้น เมื่อเสวยซึ่งเวทนามีกายเปนที่สุดรอบอยู
ยอมรูชัดวา เราเสวยซึ่งเวทนามีกายเปนที่สุดรอบอยู ; เมื่อเสวยซึ่งเวทนามี
ชีวิตเปนทีส่ ุดรอบอยู ยอมรูชัดวา เราเสวยซึ่งเวทนามีชีวิตเปนที่สุดรอบอยู ;
เธอยอมรูช ดั วา “เวทนาทั้งหลายทั้งปวง อันเราไมเพลิดเพลินแลว จักเปน
ของเย็นในอัตภาพนี้นนั่ เทียว จนกระทั่งถึงที่สุดรอบแหงชีวิต เพราะการแตก
ทําลายแหงกาย” ดังนี้.
- จตุกฺก. อํ. ๒๑/๒๖๙/๑๙๕.

นิพพานคือ วิราคธรรม
ภิกษุ ท. ! สังขตธรรมก็ดี อสังขตธรรมก็ดี มีประมาณเทาใด,
วิราคธรรม เรากลาววา เป็ นยอดของสั งขตธรรม และอสั งขตธรรมเหล่านั้น
ทั้งหมด. วิราคธรรมนั้นไดแก ธรรมอันเปนที่สรางแหงความเมา, เปนที่ขจัด
ความกระหาย, เปนที่ถอนความอาลัย, เปนที่ตัดวัฏฏะ (วน), เปนที่สิ้นตัณหา,
เปนที่คลายความกําหนัด, เปนที่ดับกิเลส, นี่แลคือ นิพพาน.
- อิติวุ. ขุ. ๒๕/๒๙๘/๒๗๐.
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๔๕๑

ไวพจน์ ของนิพพาน
(๓๒ คํา)

ภิกษุ ท. ! เราจักแสดงซึ่ง นิ พพาน แกพวกเธอทั้งหลาย, พวกเธอ
ทั้งหลาย จงฟงความขอนั้น.
ภิกษุ ท. ! นิพพาน เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ความสิ้นไปแหงราคะ, ความสิ้นไปแหงโทสะ, ความสิ้นไป
แหงโมหะ, อันใด ;
ภิกษุ ท. ! อันนี้แล เราเรียกวา นิพพาน.
- สฬา. สํ. ๑๘/๔๕๒/๗๔๑

ภิกษุ ท. ! เราจักแสดงซึ่ง อสั งขตะ (สิ่งที่ไมถูกอะไรปรุงแตง) แกพวกเธอ
ทั้งหลาย, พวกเธอทั้งหลาย จงฟงความขอนั้น.
ภิกษุ ท. ! อสังขตะ เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ความสิ้นไปแหงราคะ, ความสิ้นไปแหงโทสะ, ความสิ้นไป
แหงโมหะ, อันใด ;
ภิกษุ ท. ! อันนี้แล เราเรียกวา อสังขตะ.
- สฬา. สํ. ๑๘/๔๔๑/๖๗๔.

ภิกษุ ท. ! เราจักแสดงซึ่ง อนตะ (สิ่งซึ่งอะไร ๆ นอมไปไมได) แกพวกเธอ
ทั้งหลาย, พวกเธอทั้งหลาย จงฟงความขอนั้น.
ภิกษุ ท. ! อนตะ เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ความสิ้นไปแหงราคะ, ความสิ้นไปแหงโทสะ, ความสิ้นไป
แหงโมหะ, อันใด ;

อริยสัจจากพระโอษฐ

๔๕๒

ภิกษุ ท. !

อันนี้แล เราเรียกวา อนตะ.

- สฬา. สํ. ๑๘/๔๕๐/๗๒๐.

ภิกษุ ท. ! เราจักแสดงซึ่ง อนาสวะ (สิ่งที่ไมมีอาสวะ) แกพวกเธอทั้งหลาย,
พวกเธอทั้งหลาย จงฟงความขอนั้น.
ภิกษุ ท. ! อนาสวะ เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ความสิ้นไปแหงราคะ, ความสิ้นไปแหงโทสะ, ความสิ้นไป
แหงโมหะ, อันใด ;
ภิกษุ ท. ! อันนี้แล เราเรียกวา อนาสวะ.
- สฬา. สํ. ๑๘/๔๕๐/๗๒๑.

ภิกษุ ท. ! เราจั ก แสดงซึ่ ง สั จ จะ (ของจริ ง ) แก พ วกเธอทั้ ง หลาย ,
พวกเธอทั้งหลาย จงฟงความขอนั้น.
ภิกษุ ท. ! สัจจะ เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ความสิ้นไปแหงราคะ, ความสิ้นไปแหงโทสะ, ความสิ้นไป
แหงโมหะ, อันใด ;
ภิกษุ ท. ! อันนี้แล เราเรียกวา สัจจะ
- สฬา. สํ. ๑๘/๔๕๐/๗๒๒.

ภิกษุ ท. ! เราจั ก แสดงซึ่ ง ปาระ (ฝ ง นอก) แก พ วกเธอทั้ ง หลาย ,
พวกเธอทั้งหลาย จงฟงความขอนั้น.
ภิกษุ ท. ! ปาระ เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ความสิ้นไปแหงราคะ, ความสิ้นไปแหงโทสะ, ความสิ้นไป
แหงโมหะ, อันใด ;
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ภิกษุ ท. !

๔๕๓

อันนี้แล เราเรียกวา ปาระ.

- สฬา. สํ. ๑๘/๔๕๐/๗๒๓.

ภิกษุ ท. ! เราจักแสดงซึ่ง นิปุณะ (ของละเอียด) แกพวกเธอทั้งหลาย,
พวกเธอทั้งหลาย จงฟงความขอนั้น.
ภิกษุ ท. ! นิปุณะ เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ความสิ้นไปแหงราคะ, ความสิ้นไปแหงโทสะ, ความสิ้นไป
แหงโมหะ, อันใด ;
ภิกษุ ท. ! อันนี้แล เราเรียกวา นิปุณะ.
- สฬา. สํ. ๑๘/๔๕๐/๗๒๔.

ภิกษุ ท. ! เราจักแสดงซึ่ง สุ ทุททสะ (ของเห็นไดยากอยางยิ่ง) แกพวกเธอ
ทั้งหลาย, พวกเธอทั้งหลาย จงฟงความขอนั้น.
ภิกษุ ท. ! สุทุททสะ เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ความสิ้นไปแหงราคะ, ความสิ้นไปแหงโทสะ, ความสิ้นไป
แหงโมหะ, อันใด ;
ภิกษุ ท. ! อันนี้แล เราเรียกวา สุทุททสะ.
- สฬา. สํ. ๑๘/๔๕๐/๗๒๕.

ภิกษุ ท. ! เราจักแสดงซึ่ง อชั ชชระ (ของที่ไ มคร่ําครา) แกพวกเธอ
ทั้งหลาย, พวกเธอทั้งหลาย จงฟงความขอนั้น
ภิกษุ ท. ! อชัชชระ เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ความสิ้นไปแหงราคะ, ความสิ้นไปแหงโทสะ, ความสิ้นไป
แหงโมหะ, อันใด ;

อริยสัจจากพระโอษฐ

๔๕๔

ภิกษุ ท. !

อันนี้แล เราเรียกวา อชัชชระ.

- สฬา. สํ. ๑๘/๔๕๐/๗๒๖.

ภิกษุ ท. ! เราจักแสดงซึ่ง ธุ วะ (ของยั่ง ยื น) แกพวกเธอทั้งหลาย,
พวกเธอทั้งหลาย จงฟงความขอนั้น.
ภิกษุ ท. ! ธุวะ เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ความสิ้นไปแหงราคะ, ความสิ้นไปแหงโทสะ, ความสิ้นไป
แหงโมหะ, อันใด ;
ภิกษุ ท. ! อันนี้แล เราเรียกวา ธุวะ.
- สฬา. สํ. ๑๘/๔๕๐/๗๒๗.

ภิกษุ ท. ! เราจักแสดงซึ่ง อปโลกินะ (เปาที่หมาย) แกพวกเธอทั้งหลาย.
พวกเธอทั้งหลาย จงฟงความขอนั้น.
ภิกษุ ท. ! อปโลกินะ เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ความสิ้นไปแหงราคะ, ความสิ้นไปแหงโทสะ, ความสิ้นไป
แหงโมหะ, อันใด ;
ภิกษุ ท. ! อันนี้แล เราเรียกวา อปโลกินะ
- สฬา. สํ. ๑๘/๔๕๐/๗๒๘.

ภิกษุ ท. ! เราจักแสดงซึ่ง อนิทัสสนะ (สิ่งที่ไมแสดงตัว) แกพวกเธอ
ทั้งหลาย, พวกเธอทั้งหลาย จงฟงความขอนั้น.
ภิกษุ ท. ! อนิทัสสนะ เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ความสิ้นไปแหงราคะ, ความสิ้นไปแหงโทสะ, ความสิ้นไป
แหงโมหะ, อันใด ;
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ภิกษุ ท. !

๔๕๕

อันนี้แล เราเรียกวา อนิทัสสนะ.

- สฬา. สํ. ๑๘/๔๕๑/๗๒๙.

ภิกษุ ท. ! เราจักแสดงซึ่ง นิปปปัญจะ (สิ่งที่ไมถวงไวในโลกนี้) แกพวก
เธอทั้งหลาย, พวกเธอทั้งหลาย จงฟงความขอนั้น.
ภิกษุ ท. ! นิปปปญจะ เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ความสิ้นไปแหงราคะ, ความสิ้นไปแหงโทสะ, ความสิ้นไป
แหงโมหะ, อันใด ;
ภิกษุ ท. ! อันนี้แล เราเรียกวา นิปปปญจะ.
- สฬา. สํ. ๑๘/๔๕๑/๗๓๐.

ภิกษุ ท. ! เราจักแสดงซึ่ง สั นตะ (สิ่งสงบระงับ) แกพวกเธอทั้งหลาย,
พวกเธอทั้งหลาย จงฟงความขอนั้น.
ภิกษุ ท. ! สันตะ เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ความสิ้นไปแหงราคะ, ความสิ้นไปแหงโทสะ, ความสิ้นไป
แหงโมหะ, อันใด ;
ภิกษุ ท. ! อันนี้แล เราเรียกวา สันตะ.
- สฬา. สํ. ๑๘/๔๕๑/๗๓๑.

ภิกษุ ท. ! เราจักแสดงซึ่ง อมตะ (สิ่ง ไมตาย) แกพวกเธอทั้งหลาย,
พวกเธอทั้งหลาย จงฟงความขอนั้น.
ภิกษุ ท. ! อมตะ เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ความสิ้นไปแหงราคะ, ความสิ้นไปแหงโทสะ, ความสิ้น
ไปแหงโมหะ, อันใด ;

อริยสัจจากพระโอษฐ

๔๕๖

ภิกษุ ท. !

อันนี้แล เราเรียกวา อมตะ

- สฬา. สํ. ๑๘/๔๕๑/๗๓๒.

ภิกษุ ท. ! เราจักแสดงซึ่ง ปณีตะ (สิ่ง ประณีต) แกพวกเธอทั้งหลาย,
พวกเธอทั้งหลาย จงฟงความขอนั้น.
ภิกษุ ท. ! ปณีตะ เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ความสิ้นไปแหงราคะ, ความสิ้นไปแหงโทสะ, ความสิ้นไป
แหงโมหะ, อันใด ;
ภิกษุ ท. ! อันนี้แล เราเรียกวา ปณีตะ.
- สฬา. สํ. ๑๘/๔๕๑/๗๓๓.

ภิกษุ ท. ! เราจั ก แสดงซึ่ ง สิ ว ะ (สิ่ ง ที่ เ ย็ น ) แก พ วกเธอทั้ ง หลาย ,
พวกเธอทั้งหลาย จงฟงความขอนั้น.
ภิกษุ ท. ! สิวะ เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ความสิ้นไปแหงราคะ, ความสิ้นไปแหงโทสะ, ความสิ้นไป
แหงโมหะ, อันใด ;
ภิกษุ ท. ! อันนี้แล เราเรียกวา สิวะ.
- สฬา. สํ. ๑๘/๔๕๑/๗๓๔.

ภิกษุ ท. ! เราจักแสดงซึ่ง เขมะ (ที่เกษม) แกพวกเธอทั้งหลาย, พวก
เธอทั้งหลาย จงฟงความขอนั้น.
ภิกษุ ท. ! เขมะ เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ความสิ้นไปแหงราคะ, ความสิ้นไปแหงโทสะ, ความสิ้นไป
แหงโมหะ, อันใด ;
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ภิกษุ ท. !

๔๕๗

อันนี้แล เราเรียกวา เขมะ

- สฬา. สํ. ๑๘/๔๕๑/๗๓๕.

ภิกษุ ท. ! เราจักแสดงซึ่ง ตัณหักขยะ (ที่สิ้นตัณหา) แกพวกเธอทั้งหลาย,
พวกเธอทั้งหลาย จงฟงความขอนั้น.
ภิกษุ ท. ! ตัณหักขยะ เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ความสิ้นไปแหงราคะ, ความสิ้นไปแหงโทสะ, ความสิ้นไป
แหงโมหะ, อันใด ;
ภิกษุ ท. ! อันนี้แล เราเรียกวา ตัณหักขยะ.
- สฬา. สํ. ๑๘/๔๕๑/๗๓๖.

ภิกษุ ท. ! เราจักแสดงซึ่ง อัจฉริยะ (สิ่งนาอัศจรรย) แกพวกเธอทั้งหลาย,
พวกเธอทั้งหลาย จงฟงความขอนั้น.
ภิกษุ ท. ! อัจฉริยะ เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ความสิ้นไปแหงราคะ, ความสิ้นไปแหงโทสะ, ความสิ้นไป
แหงโมหะ, อันใด ;
ภิกษุ ท. ! อันนี้แล เราเรียกวา อัจฉริยะ.
- สฬา. สํ. ๑๘/๔๕๑/๗๓๗.

ภิกษุ ท. ! เราจั ก แสดงซึ่ ง อัพ ภุ ต ะ (สิ่ ง ที่ ไ ม มี ไ ม เ ป น ) แก พ วกเธอ
ทั้งหลาย, พวกเธอทั้งหลาย จงฟงความขอนั้น.
ภิกษุ ท. ! อัพภุตะ เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ความสิ้นไปแหงราคะ, ความสิ้นไปแหงโทสะ, ความสิ้นไป
แหงโมหะ, อันใด ;

อริยสัจจากพระโอษฐ

๔๕๘

ภิกษุ ท. !

อันนี้แล เราเรียกวา อัพภุตะ.

- สฬา. สํ. ๑๘/๔๕๑/๗๓๘.

ภิกษุ ท. !
พวกเธอทั้งหลาย
ภิกษุ ท. !
ภิกษุ ท. !
สิ้นไปแหงโมหะ,
ภิกษุ ท. !

เราจักแสดงซึ่ง อนีตกิ ะ (สิ่งที่ไมมีเสนียด) แกพวกเธอทั้งหลาย,
จงฟงความขอนั้น.
อนีติกะ เปนอยางไรเลา ?
ความสิ้ น ไปแห ง ราคะ , ความสิ้ น ไปแห ง โทสะ , ความ
อันใด ;
อันนี้แล เราเรียกวา อนีติกะ.

- สฬา. สํ. ๑๘/๔๕๒/๗๓๙.

ภิกษุ ท. ! เราจักแสดงซึ่ง อนี ติก ธั ม มะ (ธรรมที่ไ ม เสนียด) แก พวก
เธอทั้งหลาย, พวกเธอทั้งหลาย จงฟงความขอนั้น.
ภิกษุ ท. ! อนีติกธัมมะ เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ความสิ้นไปแหงราคะ, ความสิ้นไปแหงโทสะ, ความสิ้นไป
แหงโมหะ, อันใด ;
ภิกษุ ท. ! อันนี้แล เราเรียกวา อนีติกธัมมะ.
- สฬา. สํ. ๑๘/๔๕๒/๗๔๐.

ภิกษุ ท. ! เราจักแสดงซึ่ง อัพย๎ าปัชฌะ (สิง่ ที่ไมเบียดเบียนสัตว) แกพวก
เธอทั้งหลาย, พวกเธอทั้งหลาย จงฟงความขอนั้น.
ภิกษุ ท. ! อัพ๎ยาปชฌะ เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ความสิ้นไปแหงราคะ, ความสิ้นไปแหงโทสะ, ความสิ้นไป
แหงโมหะ, อันใด ;
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ภิกษุ ท. !

๔๕๙

อันนี้แล เราเรียกวา อัพ๎ยาปชฌะ.

- สฬา. สํ. ๑๘/๔๕๒/๗๔๒.

ภิกษุ ท. ! เราจักแสดงซึ่ง วิราคะ (ที่คลายกําหนัด) แกพวกเธอทั้งหลาย,
พวกเธอทั้งหลาย จงฟงความขอนั้น.
ภิกษุ ท. ! วิราคะ เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ความสิ้นไปแหงราคะ, ความสิ้นไปแหงโทสะ, ความสิ้นไป
แหงโมหะ, อันใด ;
ภิกษุ ท. ! อันนี้แล เราเรียกวา วิราคะ.
- สฬา. สํ. ๑๘/๔๕๒/๗๔๓.

ภิกษุ ท. ! เราจักแสดงซึ่ง สุ ทธิ (สิ่งบริสุทธิ์) แกพวกเธอทั้งหลาย,
พวกเธอทั้งหลาย จงฟงความขอนั้น.
ภิกษุ ท. ! สุทธิ เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ความสิ้นไปแหงราคะ, ความสิ้นไปแหงโทสะ, ความสิ้นไป
แหงโมหะ, อันใด ;
ภิกษุ ท. ! อันนี้แล เราเรียกวา สุทธิ.
- สฬา. สํ. ๑๘/๔๕๒/๗๔๔.

ภิกษุ ท. ! เราจักแสดงซึ่ง มุ ตติ (ความพน) แก พวกเธอทั้งหลาย,
พวกเธอทั้งหลาย จงฟงความขอนั้น.
ภิกษุ ท. ! มุตติ เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ความสิ้นไปแหงราคะ, ความสิ้นไปแหงโทสะ, ความสิ้นไป
แหงโมหะ, อันใด ;

อริยสัจจากพระโอษฐ

๔๖๐

ภิกษุ ท. !

อันนี้แล เราเรียกวา มุตติ.

- สฬา. สํ. ๑๘/๔๕๒/๗๔๕.

ภิกษุ ท. ! เราจักแสดงซึ่ง อนาลยะ (สิ่งที่ไมเปนอาลัย) แกพวกเธอทั้งหลาย,
พวกเธอทัง้ หลาย จงฟงความขอนั้น.
ภิกษุ ท. ! อนาลยะ เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ความสิ้นไปแหงราคะ, ความสิ้นไปแหงโทสะ, ความสิ้นไป
แหงโมหะ, อันใด ;
ภิกษุ ท. ! อันนี้แล เราเรียกวา อนาลยะ.
- สฬา. สํ. ๑๘/๔๕๒/๗๔๖.

ภิกษุ ท. ! เราจักแสดงซึ่ง ทีปะ (เกาะที่พนน้ํา ) แกพวกเธอทั้งหลาย,
พวกเธอทั้งหลาย จงฟงความขอนั้น.
ภิกษุ ท. ! ทีปะ เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ความสิ้นไปแหงราคะ, ความสิ้นไปแหงโทสะ, ความสิ้นไป
แหงโมหะ, อันใด ;
ภิกษุ ท. ! อันนี้แล เราเรียกวา ทีปะ.
- สฬา. สํ. ๑๘/๔๕๒/๗๕๗.

ภิกษุ ท. !

เราจักแสดงซึ่ง เลณะ (ที่ซอน) แกพวกเธอทั้งหลาย, พวกเธอ

ทั้งหลาย จงฟงความขอนั้น.
ภิกษุ ท. ! เลณะ เปนอยางไรเลา ?
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ภิกษุ ท. !

๔๖๑

ความสิ้นไปแหงราคะ, ความสิ้นไปแหงโทสะ, ความสิ้นไป

แหงโมหะ, อันใด ;
ภิกษุ ท. !

อันนี้แล เราเรียกวา เลณะ.

- สฬา. สํ. ๑๘/๔๕๒/๗๔๘.

ภิกษุ ท. ! เราจักแสดงซึ่ง ตาณะ (ที่ปองกัน) แกพวกเธอทั้งหลาย,
พวกเธอทั้งหลาย จงฟงความขอนั้น.
ภิกษุ ท. ! ตาณะ เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ความสิ้นไปแหงราคะ, ความสิ้นไปแหงโทสะ, ความสิ้นไป
แหงโมหะ, อันใด ;
ภิกษุ ท. ! อันนี้แล เราเรียกวา ตาณะ.
- สฬา. สํ. ๑๘/๔๕๓/๗๔๙.

ภิกษุ ท. ! เราจักแสดงซึ่ง สรณะ (ที่พึ่ง ) แก พวกเธอทั้งหลาย,
พวกเธอทั้งหลายจงฟงความขอนัน้ .
ภิกษุ ท. ! สรณะ เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ความสิ้นไปแหงราคะ, ความสิ้นไปแหงโทสะ, ความสิ้นไป
แหงโมหะ, อันใด ;
ภิกษุ ท. ! อันนี้แล เราเรียกวา สรณะ.
- สฬา. สํ. ๑๘/๔๕๓/๗๕๐.

ภิกษุ ท. ! เราจักแสดงซึ่ง ปรายนะ (ที่สุดทาง) แกพวกเธอทั้งหลาย,
พวกเธอทั้งหลาย จงฟงความขอนั้น.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๔๖๒

ภิกษุ ท. !

ปรายนะ เปนอยางไรเลา ?

ภิกษุ ท. !

ความสิ้นไปแหงราคะ, ความสิ้นไปแหงโทสะ, ความสิ้นไป

แหงโมหะ, อันใด ;
ภิกษุ ท. !

อันนี้แล เราเรียกวา ปรายนะ.

- สฬา. สํ. ๑๘/๔๕๓/๗๕๑.

นิพพานอธิวจนะ
[คําวา “นิพพาน” ในขอความในสูตรอื่น ๆ เปนอันมาก ไดทรงแสดงไวดวยอธิวจนะ
คือคําแทนชื่อตาง ๆ กัน และมีเรื่องที่จะพึงศึกษาและปฏิบัติอยางเดียวกัน คือทรงแสดงไวดวยคําวา :-

อสังขตะ
อนตะ
อนาสวะ
สัจจะ
ปาระ
นิปุณะ
สุทุททสะ
อชัชชระ
ธุวะ
อปโลกินะ
อนิทัสสนะ
นิปปปญจะ

(ธรรมที่ไมมีปจจัยปรุงแตง หรือปจจัยปรุงแตงไมได)
(ธรรมที่ไมนอมไปในสิ่งใด หรือสิ่งใดนอมไปไมได)
(ไมมีอาสวะอันเปนสิ่งเศราหมองโดยประการทั้งปวง)
(ของจริงเพียงสิ่งเดียว ไมมีสิ่งที่สองเทียบ)
(ฝงนอกที่กิเลสและทุกขตามไปไมถึง)
(สิ่งละเอียดออนสําหรับการศึกษาและปฏิบัติ ไมมีสิ่งใดยิ่งกวา)
(อันผูไมสิ้นอาสวะเห็นไดยากที่สุด)
(ไมมีความคร่ําคราลงโดยประการทั้งปวง)
(ยั่งยืนมั่นคงไมแปรผัน)
(เปนที่จองมองแหงสัตวเพื่อการบรรลุถึง)
(ไมมีการแสดงออกทางวัตถุ หรือทางตา ; ผูอื่นพลอยเห็นดวยไมได)
(ไมมีเครื่องกีดกั้นใหเนินชาเพราะวางจากกิเลส)
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สันตะ
อมตะ
ปณีตะ
สิวะ
เขมะ
ตัณหักขยะ
อัจฉริยะ
อัพภุตะ
อนีติกะ
อนีติกธัมมะ
อัพ๎ยาปชฌะ
วิราคะ
สุทธิ
มุตติ
อนาลยะ
ทีปะ
เลณะ
ตาณะ
สรณะ
ปรายนะ

๔๖๓

(สงบระงับจากการปรุงแตงเสียดแทงเผาลน)
(ไมตายเพราะไมมีการเกิด เพราะไมอยูในอํานาจเหตุปจจัย)
(ประณีตละเอียด เพราะพนไปจากความเปนรูปธรรมและนามธรรม)
(สงบเย็นเพราะไมมีไฟกิเลสและไฟทุกข)
(เกษมจากสิ่งรบกวนทุกชนิด)
(เปนที่สิ้นไปแหงตัณหา หรือภาวะสิ้นสุดแหงตัณหา)
(นาอัศจรรย ไมมีสิ่งใดนาอัศจรรยเทา)
(สิ่งที่ไมมีไมเปนควรนํามาบอกกลาวในฐานะสิ่งที่ไมเคยบอกกลาว)
(ไมมีเสนียดจัญไร เพราะพนดีพนชั่ว)
(มีปกติภาวะไมมีเสนียดจัญไรเปนธรรมดา)
(ไมมีความเบียดเบียนเปนสภาวะ)
(ไมมีความยอมติดในสิ่งใด มีแตจะทําใหคลายออก)
(บริสุทธิ์หมดจด เพราะไมมีที่ตั้งแหงความเศราหมอง)
(เปนความปลอยความหลุดจากความยึดมั่นถือมั่นดวยอุปาทาน)
(ไมเปนที่ตั้งที่อาศัยแหงกิเลสและความทุกข)
(เปนดวงประทีปที่พงึ่ ของสัตวผูตกจมอยูในความมืดคืออวิชชา)
(เปนเสมือนที่หลบซอนจากภัยของสัตวผูหนีภัย)
(เปนเสมือนที่ตานทานของสัตวผูแสวงหาที่ตานทานขาศึกศัตรู)
(เปนที่แลนไปสูแหงจิตที่รสู ึกวามีภัยตองการที่พึ่ง)
(เปนเปาหมายในเบื้องหนาแหงสัตวผูเวียนวายอยูในวัฏฏะ).

คําแทนชื่อกันและกันชนิดนี้ ในบาลีทานเรียกวา อธิวจนะ ในที่นี้เปนอธิวจนะของคําวา
นิพพาน ].
- สฬา. สํ. ๑๘/๔๔๑-๔๔๒, ๔๕๐-๔๕๓/๖๗๔-๖๘๔, ๗๒๐-๗๕๑.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๔๖๔

ยาถ่ ายและยาสํ ารอกความเกิด - แก่ – ตาย
ภิกษุ ท. ! แพทยทั้งหลาย ยอมใหยาถายเพื่อกําจัดโรค ที่มีดีเปน
สมุฏฐานบาง ที่มีเสมหะเปนสมุฏฐานบาง ที่มีลมเปนสมุฏฐานบาง. ภิกษุ ท. !
เรากลาววา ยาถ่ ายชนิดนั้น มีอยู่ มิใช่ ไม่ มี แต่ ว่ายาถ่ ายชนิดนั้น บางที

ก็มีผล บางทีกไ็ ม่ มีผล.
เราจักแสดง ยาถ่ ายอันเป็ นอริยะ (อริยวิเรจน) อันเป็ น
ยาถ่ ายมีผลโดยส่ วนเดียว ไม่ มีทจี่ ะไม่ ให้ ผล อันเปนยาถายซึ่งอาศัยแลว
สัตวที่มีความเกิดเปนธรรมดาจะพนจากความเกิด ที่มีความแกเปนธรรมดาจะพน
จากความแก ที่มีความตายเปนธรรมดาจะพนจากความตาย สัตวที่มีโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลายเปนธรรมดาจะพนจากโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย. พวกเธอจงฟง จงทําในใจใหดี เราจักกลาว.
ภิกษุ ท. !

ภิกษุ ท. ! ยาถ่ ายอันเป็ นอริ ยะ อันให้ ผลโดยส่ วนเดียว ไม่ มีเสี ย
ผลเลย อันสั ตว์ อาศัยแล้ ว จักพ้นจากชาติ ฯลฯ ได้ น้ัน เป็ นอย่ างไรเล่ า ?
ภิกษุ ท. ! มิจฉาทิฏฐิ อัน สั มมาทิฏฐิกบุคคลระบายออกไดแลว ;
กลาวคือ บาปอกุศลธรรมเปนอเนกเกิดขึ้นเพราะมิจฉาทิฏฐิเปนปจจัยเหลาใด
บาปอกุศลธรรมเหลานั้นเปนสิ่งที่เขาระบายออกไดแลว และกุศลธรรมเปนอเนก
ที่มีสัมมาทิฏฐิเปนปจจัย ยอมถึงความเจริญบริบูรณ.

ภาค ๓ - นิโรธอริยสัจ

ภิกษุ ท. !

๔๖๕

มิจฉาสังกัปปะ อัน ผู้มีสัมมาสั งกัปปะระบายออกไดแลว

.... ฯลฯ ....
ภิกษุ ท. !
.... ฯลฯ ....

มิ จ ฉาวาจา อั น ผู้ มี สั ม มาวาจาระบายออก ได แ ล ว

ภิกษุ ท. !
แลว .... ฯลฯ ....

มิจฉากัมมันตะ

ภิกษุ ท. !
.... ฯลฯ ....

มิจฉาอาชีวะ อัน ผู้มีสัมมาอาชี วะระบายออกไดแลว

ภิกษุ ท. !
....ฯลฯ ....

มิจฉาวายามะ อัน ผู้มีสัมมาวายามะระบายออกไดแลว

ภิกษุ ท. !
ฯลฯ ....

มิ จ ฉาสติ อั น ผู้ มี สั ม มาสติ ร ะบายออก ได แ ล ว ....

ภิกษุ ท. !
.... ฯลฯ ....

มิจฉาสมาธิ อัน ผู้ มีสัมมาสมาธิ ระบายออกไดแลว

ภิกษุ ท. !
.... ฯลฯ ....

มิจฉาญาณะ อัน ผู้ มีสัมมาญาณะระบายออก ไดแลว

อัน ผู้มีสัมมากัมมันตะระบายออกได

ภิกษุ ท. ! มิจฉาวิมุตติ อัน ผู้มีสัมมาวิมุตติระบายออกไดแลว ;
กลาวคือ บาปอกุศลธรรมเปนอเนกเกิดขึ้นเพราะมิจฉาวิมุตติเปนปจจัยเหลาใด
บาปอกุศลธรรมเหลานั้นเปนสิ่งที่เขาระบายออกไดแลว และกุศลธรรมเปนอเนก
ที่มีสัมมาวิมุตติเปนปจจัย ยอมถึงความเจริญบริบรู ณ.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๔๖๖

ภิกษุ ท. ! นี้แล ยาถายอันเปนอริยะ (รวม ๑๐ ประการ) อันเปนยาถาย
มีผลโดยสวนเดียว ไมมีที่จะไมใหผล อันเปนยาถายซึ่งอาศัยแลว สัตวที่มี
ความเกิดเปนธรรมดาจะพนจากความเกิด ที่มีความแกเปนธรรมดาจะพนจาก
ความแก ที่มีความตายเปนธรรมดาจะพนจากความตาย สัตวที่มีโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลายเปนธรรมดาจะพนจากโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย.
- ทสก. อํ. ๒๔/๒๓๓/๑๐๘.

[ ธรรมสิ บ ประการ ซึ่ ง ในสู ต รข า งบนนี้ ต รั ส เรี ย กว า ยาถ่ า ย (วิ เ รจนํ ) : ส ว นใน
สูตรถัดไปทรงเรียกวา ยาสํ ารอกให้ อาเจียน (วมนํ); มีขอความเหมือนกันทุกประการ.
ในสู ต รถั ด ไปอี ก ตรั ส เรี ย กธรรมสิ บ ประการนั้ น ว า มนต์ เ ครื่ อ งปั ด เป่ า (นิ ทฺ ธ มนํ )
สามารถปดเปาบาปอกุศลใหสิ้นไป และใหธรรมที่เปนกุศลถึงพรอม แตไมมีกลาวถึงกับวา สัตว
ที่มีความเกิดเปนธรรมดาจะพนจากความเกิด เปนตน ; ผูทําการเสกเปาพึงพิจารณาดูเถิด.
ในสู ต รอื่ น อี ก (๒๔/๒๓๑/๑๐๗) ตรั ส เรี ย กธรรมสิ บ ประการในข อ ความข า งบนนี้
วา นํา้ ชําระกระดูกให้ บริสุทธิ์ (โธวนํ) ตามประเพณีชาวบานที่เขาทํากันอยูอยางเปนพิธีรีตองมา
แตโบราณ แตน้ําชําระที่เปนอริยะนี้สามารถชําระบาปอกุศลใหสิ้นไป ทํากุศลใหถึงพรอม และ
เปนไปเพื่อรูยิ่งรูพรอม เพื่อนิพพาน และเมื่อสัตวอาศัยแลว สัตวที่มีความเกิดเปนธรรมดา
จะพนจากความเกิดเปนตน].

ธรรมเป็ นเครื่องถอนอัส๎มมิ านะในปัจจุบัน
ภิกษุ ท. ! นีเ้ ป็ นสิ่ งทีห
่ วังได้ สํ าหรับภิกษุผู้มีมิตรดี (กลฺยาณมิตฺต)
มีสหายดี (กลฺยาณสหาย) มีพวกพองดี (กลฺยาณสมฺปวงฺก) คือ จักเป็ นผู้มีศีล

ภาค ๓ - นิโรธอริยสัจ

๔๖๗

สํารวมดวยการสํารวมในปาติโมกข ถึงพรอมดวยมารยาทและโคจร มีปกติเห็น
เปนภัยในโทษทั้งหลายแมมีประมาณนอย สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย
อยู ;
ภิกษุ ท. ! นี้เปน สิ่งทีห่ วังไดสําหรับภิกษุผมู มี ิตรดี มีสหายดี มีพวกพอง
ดี ; กลาวคือ กถาเปนเครื่องขูดเกลาอยางยิ่ง เปนธรรมเครื่องสบายแกการเปดโลง
แหงจิต ไดแกอัปปจฉกถา (เรื่องปรารถนาน้ อย) สันตุฏฐิกถา (เรื่องสันโดษ) ปวิเวกกถา
(เรื่องความสงัด) อสังสัคคกถา (เรื่องไม่ คลุกคลี) วิริยารัมภกถา (เรื่องมีความเพียร) สีลกถา
(เรื่องศีล) สมาธิกถา (เรือ่ งสมาธิ) ปญญากถา (เรื่องปัญญา) วิมุตติกถา (เรื่องวิมุตติ) วิมุตติญาณทัสสนกถา (เรื่องวิมุตติญาณทัสสนะ), เธอ จักเป็ นผู้ได้ โดยง่ าย ได้ โดยไม่ ยาก

ไม่ ลาํ บาก ซึ่งกถาเช่ นนี้ ;
(เรื่องควรดูประกอบเกี่ยวกับวิมุตติและวิมุตติญาณทัสสนะในปฏิจจ.โอ.หนา ๖๑๖, ๖๓๕),

ภิกษุ ท. ! นี้เปน สิ่งทีห่ วังไดสําหรับภิกษุผมู มี ิตรดี มีสหายดี มีพวกพอง
ดี ; กลาวคือ จักเป็ นผู้มีความเพียรอันปรารภแล้ ว เพื่อการละซึ่งอกุศลธรรม
ทั้งหลาย เพื่อการถึงพรอมแหงกุศลธรรมทั้งหลาย มีกําลัง (จิต) มีความบากบั่น
มั่นคง ไมทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย ;
ภิกษุ ท. ! นี้เปน สิ่งทีห่ วังไดสําหรับภิกษุผมู มี ิตรดี มีสหายดี มีพวกพอง
ดี ; กลาวคือ จักเป็ นผู้มีปัญญา ประกอบดวยปัญญาเครื่องให้ ร้ ู ซึ่งความเกิด
และความดับ (อุทยตฺถคามินี) อันเปนปัญญาทีเ่ ป็ นอริยะ เปนเครื่องเจาะแทง
กิเลส ใหถึงซึ่งสิ้นทุกขโดยชอบ.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๔๖๘

ภิกษุ ท. ! ภิกษุ ผูตั้ ง อยูในธรรมหาประการ๑ เหลานี้แลว พึง
เจริญธรรม ๔ ประการใหยิ่งขึ้นไป คือ :เจริญ อสุ ภะ เพื่อ ละ ราคะ ;
เจริญ เมตตา เพื่อ ละ พยาบาท ;
เจริญ อานาปานสติ เพือ่ ตัดเสียซึ่ง วิตก ;
เจริญ อนิจจสั ญญา เพื่อ ถอน อัส๎มิมานะ.
ภิกษุ ท. ! เมื่อภิกษุมีอนิจจสั ญญา, อนัตตสั ญญา ย่ อมตั้งมั่น ; ผู้มีอนัตตสั ญญา ย่ อมถึงการถอนเสี ยได้ ซึ่งอัส๎มิมานะ คือ นิพพาน ในทิฏฐธรรมเทียว.
- นวก. อํ. ๒๓/๓๖๕/๒๐๕

(เมื่ ออ านขอความตอนนี้ ผูศึก ษาพึง ระลึกถึง คําที่ ต รัสว า

“ ความมี มิ ต รดี เ ป น ทั้ ง หมด

แหงพรหมจรรย” วาเปนไปไดอยางไรและดูเรื่องประกอบในอริย.โอ.ปลาย หนา ๑๔๔๓ แสดง
ความหมายเชิงลึกของกัลยาณมิตรคือมีมรรค ๘ เปนกัลยาณมิตร)

สมาธิทมี่ ผี ลเป็ นความไม่ มอี หังการะมมังการะมานานุสัย
(เรื่องควรดูประกอบในเลมนี้ หนา ๖๐๘, ๖๗๙)

พระอานนท ไดทูลถามวา “ มีอยู่หรื อหนอ พระเจ้ าข้ า ! การที่ภิกษุได้ สมาธิ ชนิดที่มีผลคือ
ไม่ มีอหั งการะมมังการะมานานุสัย ในกายอันมีวิญญาณนีด้ ้ วย, ไม่ มีอหั งการะมมังการะมานานุสัย ใน
นิ มิ ต ทั้ ง ปวงในภายนอกด้ ว ย , และเธอนั้ น เข้ า ถึ ง แล้ ว แลอยู่ ซึ่ ง เจโตวิ มุต ติ ปั ญ ญาวิ มุต ติ อั น
ไม่ มีอหั งการะมมังการะมานานุสัย ด้ วย, พระเจ้ าข้ า !”
๑. คําวา ๕ ประการ ในที่นี้ นับรวมทั้งความมีมิตรดี พวกพองดี เขาดวยอีกประการหนึ่ง ; ดูขอความอันชัดเจนที่หัวขอ
วา “ วิธีบมวิมุตติใหถึงที่สุด” ที่หนา ๘๐๔ แหงหนังสือนี้.

ภาค ๓ - นิโรธอริยสัจ

อานนท !

๔๖๙

สมาธิที่ภิกษุไดแลวมีผลเปนอยางนั้น มีอยู.

“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ ูเจริ ญ !

สมาธิ ที่ภิกษุได้ แล้ วมีผลเป็ นอย่ างนั้น มีอยู่ เป็ นอย่ างไรเล่ า ?

พระเจ้ าข้ า !”

ความเพ่งเฉพาะของภิกษุในกรณีนี้ มีอยู่อย่ างนีว้ ่ า “นั่น
สงบระงับ นั่นประณีต : นั่นคือธรรมชาติเป็ นทีส่ งบระงับแห่ งสั งขาร
ทั้งปวง เป็ นทีส่ ลัดคืนซึ่งอุปธิท้งั ปวง เป็ นทีส่ ิ้นไปแห่ งตัณหา เป็ นความ
จางคลาย เป็ นความดับ เปนนิพพาน (เย็น)” ดังนี้.
อานนท !

อานนท ! อยางนี้แล การที่ภิกษุไดสมาธิชนิดที่มีผล คือ ไมมอี หังการะมมังการะมานานุสัย ในกายอันมีวิญญาณนี้ ดวย, ไมมีอหังการะมมังการะมานานุสัย ในนิมิตทั้งปวงในภายนอกดวย, และเธอนั้นเขาถึงแลวแลอยู ซึ่ง
เจโตวิมุตติปญญาวิมุตติอันไมมีอหังการะมมังการะมานานุสัย ดวย.
อานนท ! ขอนี้เรากลาวอาศัยคํากลาว ในการตอบปญหาแกปณ
ุ ณกมาณพ ในปารายนสมาคม วา :-

ท่ านผู้ใด พิจารณาเห็นแล้ ว ซึ่งสภาพยิง่ และหย่ อน
ในโลก (ว่ าเป็ นของว่ างเสมอกัน) ไม่ มีความหวัน่ ไหวไปใน
อารมณ์ ไหน ๆ ในโลกเลย, เป็ นผู้รํางับสงบแล้ ว ไม่ มีกเิ ลสฟุ้ ง
กลุ้มเหมือนควัน ไม่ มีความทุกข์ ความคับแค้ นแล้ ว เป็ นผู้ไม่
หวังอะไรแล้ ว, เราตถาคตกล่าวผู้น้ัน ว่ าเป็ นผู้ข้ามเสี ยได้ ซึ่ง
ความเกิดและความแก่ ” ดังนี้แล.
“

(ขอความแหงคาถาขางบนนี้ คือความหมายแหงคําวา “ไมมีอหังการะมมังการะมานานุสัย).
- ติก. อํ. ๒๐/๑๖๘/๔๗๑.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๔๗๐

นิพพานเป็ นสุ ขอย่ างยิง่
ไฟเสมอด้ วยราคะไม่ ม,ี โทษเสมอด้ วยโทสะไม่ มี, ทุกข์
ทั้งหลายเสมอด้ วยขันธ์ ไม่ มี, สุ ขอืน่ นอกจาก ความสงบ (นิพพาน)
ก็ไม่ มี.
ความหิว เป็ นเครื่องเสี ยบแทงอย่ างยิง่ , สั งขารทั้งหลาย
เป็ นทุกข์ อย่ างยิง่ ; เมื่อรู้ ความข้ อนั้น ตามทีเ่ ป็ นจริงแล้ ว ดับเสี ยได้
เป็ นสุ ขอย่ างยิง่ .
ความไม่ มีโรค เป็ นลาภอย่ างยิง่ , ความสั นโดษ เป็ นทรัพย์
อย่ างยิ่ง, ความคุ้นเคยกัน เป็ นญาติอย่ างยิ่ง, นิพพาน เป็ นสุ ข
อย่ างยิง่ .
- ธ. ขุ. ๒๕/๔๒/๒๕.

นิพพานเห็นได้ ยากยิง่
ขึน้ ชื่อว่ า นิพพาน อันบุคคลเห็นได้ ยาก, ไม่ มีตณ
ั หาเครื่อง
น้ อมไป. เพราะว่ านิพพานนั้น เป็ นธรรมชาติจริงแท้ , อันบุคคล
เห็นไม่ ได้ ง่ายเลย. ตัณหา อันเราแทงตลอดแล้ ว เพราะเรารู้ อยู่
เห็นอยู่ จึงไม่ มีกเิ ลสเครื่องกังวล, ดังนีแ้ ล.
- อุ. ขุ. ๒๕/๒๐๗/๑๕๙.

พอนิพพานธรรมปรากฏก็หมดสงสั ย
เมื่อใดแล ธรรมทั้งหลาย ย่ อมปรากฏ แก่ ผู้ปฏิบัตเิ พือ่ หมด
บาป ผู้เพียรเพ่งเผากิเลสอยู่, เมื่อนั้น ความสงสั ยทั้งปวงของผู้ปฏิบัติ
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เพือ่ หมดบาปนั้น ย่ อมสิ้นไป โดยทีร่ ู้ แจ้ งชัดแล้ วซึ่งธรรมพร้ อม
ทั้งเหตุ แล.
- อุ. ขุ. ๒๕/๗๔/๓๘

เมื่อใดแล ธรรมทั้งหลาย ย่ อมปรากฏ แก่ ผู้ปฏิบัตเิ พือ่
หมดบาป ผู้เพียรเพ่งเผากิเลสอยู่, เมือ่ นั้น ความสงสั ยทั้งปวง
ของผู้ปฏิบัตเิ พือ่ หมดบาปนั้น ย่ อมสิ้นไป โดยทีร่ ู้ แจ้ งชัดแล้ วซึ่ง
ความสิ้นไปแห่ งปัจจัยทั้งหลาย แล.
- อุ. ขุ. ๒๕/๗๔/๓๙.

เมื่อใดแล ธรรมทั้งหลาย ย่ อมปรากฏ แก่ ผู้ปฏิบัตเิ พือ่
หมดบาป ผู้เพียรเพ่งเผากิเลสอยู่, เมื่อนั้น ผู้ปฏิบัตเิ พือ่ หมดบาป
ย่ อมกําจัดมารและเสนามารเสี ยได้ ตั้งอยู่ ดุจดวงอาทิตย์ อุทยั
กําจัดมืด ส่ องอากาศให้ สว่ าง ฉะนั้นแล.
- อุ. ขุ. ๒๕/๗๖/๔๐.

นิพพานเป็ นทีม่ ่ ุงแสวงของผู้มองเห็นโทษในโลก
ภิกษุ ท. ! การแสวงหาอย่ างประเสริฐ เป็ นอย่ างไรเล่ า ?
ภิกษุ ท. ! บุคคลบางคนในโลกนี้ เมื่อตนเองมี ความเกิด เปน
ธรรมดา ก็รูแจงซึ่งโทษในขอที่ตนมีความเกิดเปนธรรมดา แลวยอมแสวงหาซึ่ง
นิพพาน อันไมเกิด อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ ไมมอี ื่นยิ่งกวา.
เมื่อตนเองมี ความแก่ เปนธรรมดา ก็รูแจงซึ่งโทษในขอที่ตนมีความ
แกเปนธรรมดา แลวยอมแสวงหาซึ่งนิพพาน อันไมแก อันเปนธรรมเกษม
จากโยคะ ไมมีอื่นยิ่งกวา.
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เมื่อตนเองมีความเจ็บไข้ เปนธรรมดา ก็รูแจง ซึ่ งโทษในขอที่ตนมี
ความเจ็บไขเปนธรรมดา แลวยอมแสวงหาซึ่งนิพพาน อันไมมีความเจ็บไข อัน
เปนธรรมเกษมจากโยคะ ไมมีอนื่ ยิ่งกวา.
เมื่อตนเองมีความตายเปนธรรมดา ก็รูแจง ซึ่งโทษในขอที่ตนมีความ
ตายเปนธรรมดา แลวยอมแสวงหาซึ่งนิพพาน อันไมมีความตาย อันเปนธรรม
เกษมจากโยคะ ไมมีอื่นยิ่งกวา.
เมื่อตนเองมีความโศกเปนธรรมดา ก็รูแจงซึ่งโทษในขอที่ตนมีความ
โศกเปนธรรมดา แลวยอมแสวงหาซึ่งนิพพาน อันไมมีความโศก อันเปนธรรม
เกษมจากโยคะ ไมมีอื่นยิ่งกวา.
เมื่อตนเองมีความเศร้ าหมองรอบด้ านเปนธรรมดา ก็รูแจงซึ่งโทษ
ในขอที่ตนมีความเศราหมองรอบดานเปนธรรมดา แลวยอมแสวงหาซึ่งนิพพาน
อันไมมีความเศราหมองรอบดาน อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ ไมมีอื่นยิ่งกวา.
ภิกษุ ท. !

แมนี้ชื่อวาเปนการแสวงหาอยางประเสริฐ แล.

- มู. ม. ๑๒/๓๑๖/๓๑๕.

เพราะมีสิ่งทีไ่ ม่ ตาย สิ่ งทีต่ ายจึงมีทางออก
ภิกษุ ท. !
สิ่ งซึ่งมิได้ เกิด (อชาตํ) มิได้ เป็ น (อภูตํ)
อะไรทํา (อกตํ) มิได้ ถูกอะไรปรุ ง (อสงฺขตํ) นั้นมีอยู่.

มิได้ ถูก
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ภิกษุ ท. ! ถ า หากว า สิ่ ง ที่ มิ ไ ด เ กิ ด มิ ไ ด เ ป น มิ ไ ด ถู ก อะไรทํา
มิไดถูกอะไรปรุง จักไมมีอยูแลวไซร การรอดออกไปไดสําหรับสิ่งที่เกิด ที่เปน
ที่ถูกอะไรทํา ที่ถูกอะไรปรุง ก็จักไมปรากฏ.
ภิกษุ ท. ! เพราะเหตุที่มีส่ิง ซึ่งมิไดเกิด มิไดเปน มิไดถูกอะไรทํา
มิไดถูกอะไรปรุง นั่นเอง การรอดออกไปไดสําหรับสิ่งที่เกิด ที่เปน ที่ถูก
อะไรทํา ที่ถูกอะไรปรุง จึงไดปรากฏอยู. (ตอไปนี้เปนคําอธิบายที่ตรัสไวเปนคาถา :-)

ใคร ๆ ไม่ ควรเพลิดเพลิน ต่ อสิ่ งซึ่งเกิดแล้ ว เป็ นแล้ ว
เกิดขึน้ พร้ อมแล้ ว อันปัจจัยกระทําแล้ ว อันปัจจัยปรุ งแต่ งแล้ ว
ไม่ ยงั่ ยืน ปรุ งแต่ งเพือ่ ชราและมรณะ เป็ นรังโรค เป็ นของผุพงั
มีอาหารและเนตติ (ตัณหา) เป็ นแดนเกิด.
ส่ วนการออกไปเสี ยได้ จากสิ่ ง (ซึ่งเกิดแล้ วเป็ นต้ น) นั้น
เป็ นธรรมชาติอนั สงบ ไม่ เป็ นวิสัยแห่ งความตรึก เป็ นของยัง่ ยืน
ไม่ เกิด ไม่ เกิดขึน้ พร้ อม ไม่ มีโศก ปราศจากธุลี เป็ นทีค่ วรไปถึง
เป็ นทีด่ บั แห่ งสิ่ งที่มีความทุกข์ เป็ นธรรมดา เป็ นความเข้ าไปสงบ
รํางับแห่ งสั งขารเป็ นสุ ข, ดังนี้.
- อิติวุ. ขุ. ๒๕/๒๕๗/๒๒๑.

ไม่ ถงึ นิพพาน
เพราะพลัดออกนอกทางจนหลงทาง
“ก็สาวกของพระโคดมผู้เจริ ญ

เมื่อพระโคดมกล่ าวสอนพรํ่าสอนอยู่อย่ างนี ้ ทุก ๆ รู ป ได้

บรรลุนิพพานอันเป็ นผลสําเร็ จถึงที่สุดอย่ างยิ่งหรื อ ? หรื อว่ าไม่ ได้ บรรล ◌ุ ?”
ถามพระผู้มีพระภาค.

พราหมณ์ ผ้ หู นึ่งทูล
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พราหมณ ! สาวกของเรา แมเรากลาวสอน พร่ําสอนอยูอยางนี้
นอยพวกทีไ่ ดบรรลุนพิ พาน อันเปนผลสําเร็จถึงที่สุดอยางยิ่ง, บางพวกไมได
บรรลุ.
“พระโคดมผู้เจริ ญ !

อะไรเล่ าเป็ นเหตุ อะไรเล่ าเป็ นปั จจัย, ที่พระนิพพานก็ยงั ตั้งอยู่, หนทาง

ที่ยงั สัตว์ ให้ ถึงนิพพาน ก็ยงั ตั้งอยู่, พระโคดมผู้ชักชวน (เพื่อดําเนินไป) ก็ยงั ตั้งอยู่, ทําไมน้ อยพวก
ที่บรรลุ และบางพวกไม่ บรรลุ ?”

พราหมณ ! เราจักยอนถามทานในเรื่องนี้, ทานจงตอบตามควร.
ทานเปนผูช่ําชองในหนทางไปสูเมืองราชคฤหมใิ ชหรือ ? มีบุรุษผูจะไปเมือง
ราชคฤห เขามาหาและกลาวกับทานวา “ทานผูเจริญ ! ขาพเจาปรารถนาจะไป
เมืองราชคฤห ขอทานจงชี้บอกทางไปเมืองราชคฤห แกขาพเจาเถิด”. ดังนี้ ;
ทานก็จะกลาวกะบุรุษผูนั้นวา “มาซิทาน ทางนี้ไปเมืองราชคฤห ไปไดครู
หนึ่งจักพบบานชื่อโนน แลวจักเห็นนิคมชือ่ โนน จักเห็นสวนและปาอันนาสนุก
จักเห็นภูมิภาคอันนาสนุก สระโบกขรณีอนั นาสนุก ของเมืองราชคฤห” ดังนี้.
บุรุษนั้นอันทานพร่ําบอก พร่ําชี้ใหอยางนี้ ก็ยังถือเอาทางผิด กลับหลังตรงกัน
ขามไป, สวนบุรุษอีกคนหนึ่ง (อันทานพร่ําบอกพร่ําชี้อยางเดียวกัน) ไปถึง
เมืองราชคฤหไดโดยสวัสดี. พราหมณเอย ! อะไรเลาเปนเหตุ อะไรเลาเปน
ปจจัย ที่เมืองราชคฤหก็ยังตั้งอยู ทานผูชี้บอกก็ยังตั้งอยู แตทําไม บุรุษผูหนึ่ง
กลับหลงผิดทาง. สวนบุรุษอีกผูหนึ่งไปถึงเมืองราชคฤหไดโดยสวัสดี ?
“พระโคดมผู้เจริ ญ !

ผู้บอกทางเท่ านั้น”

ในเรื่ องนี ้ ข้ าพเจ้ าจักทําอย่ างไรได้ เล่ า, เพราะข้ าพเจ้ าเป็ นแต่ เพียง
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พราหมณ ! ฉันใดก็ฉันนั้นแล, ที่พระนิพพาน ก็ยังตั้งอยู ทาง
เปนเครื่องถึงพระนิพพาน ก็ยังคงตั้งอยู เราผูชักชวนก็ยังตั้งอยู ; แตสาวก
แมเรากลาวสอนพร่ําสอนอยูอยางนี้ นอยพวก ที่ไดบรรลุนพิ พานอันเปนผล
สําเร็จถึงที่สุดอยางยิ่ง, บางพวกไมไดบรรลุ. พราหมณ ! ในเรื่องนี้ เรา
จักทําอยางไรไดเลา, เพราะเราเป็ นแต่ ผ้ ูบอกทางเทานั้น.
- อุปริ. ม. ๑๔/๘๕-๘๗/๑๐๑-๑๐๓.

นิพพานของคนตาบอด (มิจฉาทิฏฐิ)
“ข้ าแต่ พระโคดมผู้เจริ ญ !

ได้ กล่ าวคํานีว้ ่ า

น่ าอัศจรรย์ จริ ง

ไม่ เคยมีมาแต่ ก่อน คือข้ อที่พระสมณโคดม

ลาภทัง้ หลายมีความไมมีโรคเปนอยางยิ่ง, นิพพาน เปนสุขอยางยิ่ง’

‘

ดังนี.้ ข้ าแต่ พระโคดมผู้เจริ ญ ! ข้ าพเจ้ าก็ได้ เคยฟั งคํากล่ าวนี ้ ของปริ พพาชกผู้เป็ นอาจารย์ แห่ งอาจารย์
ในกาลก่ อน กล่ าวอยู่ว่า

ลาภทั้งหลาย มีความไม่ มีโรคเป็ นอย่ างยิ่ง, นิพพาน เป็ นสุข

‘

อย่ างยิ่ง’ ดังนีด้ ้ วยเหมือนกัน. ข้ าแต่ พระโคดมผู้เจริ ญ ! ข้อนีช้ ่ างตรงกันแท้ ”.
มาคัณฑิยะ ! ขอนี้ทานฟงมาแตปริพพาชกผูเปนอาจารยแหงอาจารยใน
กาลกอน ที่กลาวอยูวา “ลาภทั้งหลาย มีความไม่ มีโรคเป็ นอย่ างยิ่ง, นิพพานเป็ นสุข
อย่ างยิ่ง” ดังนี้นั้น อะไรเลาคือความไมมีโรคนั้น อะไรเลาคือนิพพานนั้น ?
เมื่อพระผู้มีพระภาคตรั สอย่ างนีแ้ ล้ ว

มาคัณฑิยปริ พพาชก

ได้ ลบู ร่ างกายของตนด้ วย

ฝ่ ามือ แล้ วร้ องขึน้ ว่ า “ข้ าแต่ พระโคดมผู้เจริ ญ ! นี่ยงั ไงล่ ะ ความไม่ มีโรค ! นี่ยงั ไงล่ ะนิพพาน !

พระโคดมผู้เจริ ญ ! เวลานี ้ ข้ าพเจ้ าเป็ นสุข ไม่ มีโรค ไม่ มีอาพาธไร ๆ”.
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มาคัณฑิยะ ! ขอนี้เปรียบเหมือนบุรุษตาบอดมาแตกําเนิด เขาไม
อาจเห็นรูปดําขาว รูปเขียว รูปเหลือง รูปแดง รูปสีสม ไมอาจเห็นที่ขรุขระ
ไมอาจเห็นดวงดาว ดวงจันทร ดวงอาทิตย. เขาไดยินคนตาดีกลาวอยูวา
“ ท่ า นผู้ เ จริ ญ ! ผ้ า ขาวผ่ อ ง สะอาด ไม่ มี ม ลทิ น งามนั ก หนอ ”. บุ รุ ษ ตาบอดนั้ น
ก็เที่ยวแสวงหาผาขาว.
บุรุษคนหนึ่งลวงเขาดวยผาเกาเปอนเขมาน้ํามันวา
“ บุ รุ ษ ผู้ เ จริ ญ !
นี ้ ผ้ า ขาวผ่ อ ง สะอาด ไม่ มี ม ลทิ น งามนั ก สํา หรั บ ท่ า น ”. บุ รุ ษ
ตาบอดนั้น รับผานั้นไปหม แลวเที่ยวประกาศความพอใจของตนวา “ท่ านผู้เจริ ญ
ทั้งหลายเอ๋ ย ! นี่ ผ้ าขาวผ่ อง สะอาด ไม่ มีมลทิ น งามนักหนอ” ดังนี้.
มาคัณ ฑิยะ !
ทานจะสําคัญความขอนี้วาอยางไร : บุรุษตาบอดแตกําเนิดนั้นรูอยูเห็นอยู แลว
รับเอาผาเกาเปอนเขมาน้ํามันไปหม แลวเทีย่ วคุยอวดอยูวา “ทานผูเ จริญทั้งหลาย
เอย ! นี่ ผาขาวผอง สะอาด ไมมีมลทิน งามนักหนอ” ดังนี้หรือ ? หรือวา
เขากลาวเชนนั้นเพราะเชื่อคนตาดีที่ลวงเขา ?
“ข้ าแต่ พระโคดมผู้เจริ ญ !

เขากล่ าวเช่ นนั้น เพราะเชื่ อคนตาดีที่ลวงเขาเท่ านั้น”

มาคัณฑิยะ ! ฉันใดก็ฉันนั้น ที่ปริพพาชกเดียรถียเหลาอื่นเปนคนบอด
ไมมีจักษุ ไมรูจักความไมมีโรค ไมเห็นนิพพาน ก็ ยังมากลาวคํานี้วา
“ลาภทั้งหลาย มีความไม่ มีโรคเป็ นอย่ างยิ่ง, นิ พพาน เป็ นสุ ขอย่ างยิ่ง” ดังนี้.
มาคัณฑิยะ ! คาถานี้ เป น คาถาที่ พ ระอรหั น ตสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ า
ทั้งหลายกลาวกันแลวในกาลกอน วา :-

ลาภทั้งหลาย มีความไม่ มีโรคเป็ นอย่ างยิง่ , นิพพานเป็ นสุ ข
อย่ างยิง่ , อัฎฐังคิกมรรค เป็ นทางอันเกษมกว่ าทางทั้งหลาย
ซึ่งเป็ นเครื่องให้ ถงึ อมตะ”
“
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ดังนี้นั้น บัดนี้ ไดมากลายเปนคาถาของบุถุชนกลาวไปเสียแลว. มาคัณฑิยะ !
กายนี้นะหรือ เปนโรค เปนหัวฝ เปนลูกศร เปนความลําบาก เปนอาพาธ,
ทานก็มากลาวมันวาเปนความไมมีโรค เปนนิพพาน.
มาคัณฑิยะเอย !
อริยจักษุสําหรับจะรูจักความไมมีโรค จะเห็นนิพพาน ของทาน ไมมี.
- ม. ม. ๑๓/๒๘๑-๒๘๓/๒๘๗-๒๘๘.

(ปริพพาชกผูนี้ สําคัญตัวเขาเองวา เปนความไมมีโรคเปนนิพพาน ดังนั้นจึงตองเรียกวา
นิพพานของคนตาบอด, เชนเดียวกับคนตาบอดในอุปมานี้ สําคัญผาสกปรกวาเปนผาขาว ).

ไม่ นิพพานเพราะยึดถือธรรมทีไ่ ด้ บรรลุ
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ !

ภิกษุในธรรมวินัยนี ้ เป็ นผู้ปฏิบัติ (ในปฏิปทาอันเป็ นที่สบาย

แก่ เนวสัญญานาสัญญายตนะ) อย่ างนั้นแล้ ว ย่ อมได้ เฉพาะซึ่ งอุเบกขาว่ า ‘ถ้ าไม่ ควรมี และไม่ พึง
มีแก่ เรา, ก็ต้องไม่ มีแก่ เรา; สิ่ งใดมีอยู่ สิ่ งใดมีแล้ ว เราจะละสิ่ งนั้นเสี ย’ ดังนี.้ ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ !
ภิกษุนั้นควรจะปริ นิพพานหรื อ ? หรื อว่ าไม่ ควรจะปริ นิพพานเล่ า ? พระเจ้ าข้ า

!”

อานนท ! ภิกษุในกรณีเชนที่กลาวนี้ บางรูปจะปรินิพพาน,
รูปจะไมปรินิพพาน.
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ !

แตบาง

อะไรเป็ นเหตุเป็ นปั จจัย ที่ภิกษุในกรณี เช่ นที่กล่ าวนี ้ บางรู ปจะ

ปริ นิพพาน แต่ บางรู ปจะไม่ ปริ นิพพาน เล่ า ? พระเจ้ าข้ า !”
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อานนท ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูปฏิบัติ (ในปฏิปทาอันเปน
ที่สบายแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ) อยางนั้นแลว ยอมไดเฉพาะซึ่งอุเบกขาวา
“ถาไมควรมี และไมพึงมีแกเรา, ก็ตองไมมีแกเรา ; สิ่งใดมีอยู, สิ่งใดมีแลว
เราจะละสิ่ ง นั้นเสีย ” ดัง นี้ ; ภิกษุ (บางรูป) นั้ น ยอมเพลิดเพลิน พร่ํา
สรรเสริญ เมาหมกอยู ซึ่งอุเบกขานั้น. เมื่อเพลิดเพลิน พร่ําสรรเสริญ เมา
หมกอยู ซึ่ ง อุ เ บกขานั้ น , วิ ญ ญาณของเธอ ก็ เ ป็ นธรรมชาติ อ าศั ย อยู่ ซึ่ ง
อุเบกขานั้น มีอุเบกขานั้นเป็ นอุปาทาน. อานนท ! ภิกษุผ้ ูยงั มีอุปาทานอยู่
จะปรินิพพานไม่ ได้ แล.
- อุปริ. ม. ๑๔/๗๘/๘๙-๙๐.

การทํารถให้ แล่ นไปได้ ถงึ นิพพาน
“สรี รยนต์

มีสี่ล้อ, มีประตูเก้ าประตู, เต็มไปด้ วยของไม่ สะอาด ประกอบ

ด้ วยโลภะ เกิดแล้ วในเปื อกตม. ข้ าแต่ พระองค์ มหาวีระ ! ทําอย่ างไร, จักถึงฝั่ ง
โน้ นได้ ?”

ตัดความผูกโกรธดังเชือกหนังทีร่ ึงรัดเสี ย, ตัดทิฏฐิ
ดังเชือกทีผ่ ูกล่ ามเสี ย, ตัดความอยากและความโลภอันลามก
เสี ยแล้ ว, ถอนตัณหาพร้ อมทั้งราก (อวิชชา) เสี ย, สรีรยนต์
ก็จะแล่ นไปถึงฝั่งโน้ นด้ วยการทําอย่ างนี้ แล.
- สคา. สํ. ๑๕/๒๓/๗๔-๗๕.
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ถ้ ายังมีเชื้อก็ยงั ไม่ ปรินิพพาน
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ !

อะไรเป็ นเหตุเป็ นปั จจัยเล่ า ที่สัตว์ ทั้งหลายบางเหล่ าในโลกนี ้

ยังไม่ ปริ นิพพาน ในปั จจุบันนี ้ ? ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ ! อะไรเป็ นเหตุเป็ นปั จจัยเล่ า ที่สัตว์ ทั้งหลาย
บางเหล่ าในโลกนี ้ ปริ นิพพานในปั จจุบันนี ้ ? พระเจ้ าข้ า !”

คฤหบดี ! รูปทั้งหลาย ที่เห็นดวยตาก็ด,ี เสียงทั้งหลาย ที่ฟงดวยหูก็ด,ี
กลิ่นทั้งหลาย ที่ดมดวยจมูกก็ด,ี รสทั้งหลาย ที่ลิ้มดวยลิ้นก็ดี, โผฏฐัพพะ
ทั้งหลาย ที่สัมผัสดวยกายก็ดี, และธรรมารมณทั้งหลาย ที่รูแจงดวยใจก็ดี ;
อันเปนสิ่งที่นาปรารถนา นารักใคร นาพอใจ ที่ยวนตายวนใจใหรัก เปนที่เขา
ไปตั้งอาศัยอยูแหงความใคร เปนที่ตั้งแหงความกําหนัดยอมใจ มีอยู. และ
ภิกษุก็เพลิดเพลิน พร่ําสรรเสริญ เมาหมกอยู ซึ่งอารมณมรี ูปเปนตนนั้น. เมื่อ
เพลิดเพลิน พร่ําสรรเสริญ เมาหมกอยู ซึ่งอารมณมีรูปเปนตนนั้น วิญ ญาณ
ของภิกษุนนั้ ก็อาศัยซึ่งอารมณมีรูปเปนตนนั้นอยู มีสิ่งนั้นแหละเปนอุปาทาน.
คฤหบดี !

ภิกษุผู้ยงั มีอุปาทานอยู่ ย่ อมไม่ ปรินิพพาน.

คฤหบดี ! นี่แลเปนเหตุเปนปจจัย ที่สัตวทั้งหลายบางเหลาในโลกนี้
ยอมไมปรินิพพาน ในปจจุบันนี้.
- สฬา. สํ. ๑๘/๑๓๗/๑๙๑.

ถ้ าหมดเชื้อก็ปรินิพพาน
คฤหบดี ! รูปทั้งหลาย ที่เห็นดวยตาก็ด,ี เสียงทั้งหลาย ที่ฟงดวย
หู ก็ ดี , กลิ่ น ทั้ ง หลาย ที่ ด มด ว ยจมู ก ก็ ดี , รสทั้ ง หลาย ที่ ลิ้ ม ด ว ยลิ้ น ก็ ดี ,
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โผฏฐัพพะทั้งหลาย ทีส่ ัมผัสดวยกายก็ดี และธรรมารมณทงั้ หลาย ที่รูแจงดวยใจ
ก็ดี ; อันเปนสิ่งที่นาปรารถนา นารักใคร นาพอใจ ที่ยวนตายวนใจใหรัก
เปนที่เขาไปตั้งอาศัยอยูแหงความใคร เปนที่ตั้งแหงความกําหนัดยอมใจ มีอยู ;
และภิกษุก็ไมเปนผูเพลิดเพลิน ไมพร่ําสรรเสริญ ไมเมาหมกอยู ซึ่งอารมณมีรูป
เปนตนนั้น, เมื่อไมเพลิดเพลิน ไมพร่ําสรรเสริญ ไมเมาหมกอยู ซึ่งอารมณ
มีรูปเปนตนนั้น วิญญาณของภิกษุนั้น ก็ไมอาศัยซึ่งอารมณมรี ูปเปนตนนั้น ไม
มีสิ่งนั้น ๆ เปนอุปาทาน.
คฤหบดี !

ภิกษุผู้หมดอุปาทาน ย่ อมปรินิพพาน.

คฤหบดี ! นี่ แ ล เป น เหตุ เ ป น ป จ จั ย (ซึ่ ง ด ว ยความหมดอุ ป าทาน
นั่นแหละ) ที่สัตวทั้งหลายบางเหลาในโลกนี้ ยอมจักปรินิพพานในปจจุบันนี้ แล.
- สฬา. สํ. ๑๘/๑๓๘/๑๙๒.

ภิกษุ ท. ! ถาภิกษุ เปนผูหลุดพนแลว ไมถือมั่นดวยอุปาทาน ; เพราะ
ความหนาย เพราะคลายกําหนัด เพราะความดับเย็นแลว ที่ตา, ที่ห,ู ที่จมูก, ที่ลิ้น,
ที่กาย, ที่ใจ ; ก็เปนการสมควรที่จะกลาววาภิกษุ เปนผูถึงแลวซึ่ง นิพพานใน
ทิฏฐธรรมนี้ นั่นแล.
- สฬา. สํ. ๑๘/๑๗๗/๒๔๔.

นิพพานทีเ่ ห็นได้ เอง
(เมือ่ บุคคลนั้นรู้ สึกต่ อความสิ้นราคะ-โทสะ-โมหะ)
(เรื่องควรดูประกอบในเลมนี้ หนา ๗๐๒)
“ข้ าแต่ พระโคดมผู้เจริ ญ !

คําที่พระโคดมกล่ าวว่ า ‘นิพพานที่เห็นได้ เอง นิพพานที่เห็นได้ เอง,

ภาค ๓ - นิโรธอริยสัจ

๔๘๑

ดังนี.้ ข้ าแต่ พระโคดมผู้เจริ ญ ! นิพพานที่เห็นได้ เอง ไม่ ประกอบด้ วยกาล, เป็ นสิ่ งที่กล่ าวกับผู้อื่นว่ า
ท่ านจงมาดูเถิด เป็ นสิ่ งที่ควรน้ อมเข้ ามาใส่ ใจ เป็ นสิ่ งที่ผ้ รู ้ ู ได้ เฉพาะตน นั้นมีได้ ด้วยเหตุเพียงเท่ าไรเล่ า ?
พระเจ้ าข้ า !”

พราหมณ ! บุคคลผูกําหนัดแลว อันราคะครอบงําแลว, มีจิตอัน
ราคะรึงรัดแลว ยอมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองบาง ยอมคิดเพื่อเบียดเบียนผูอื่นบาง
ยอมคิดเพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผูอื่นทั้งสองบาง, ยอมเสวยเฉพาะซึ่ง
ทุกขโทมนัสอันเปนไปทางจิตบาง. เมื่อละราคะได้ แล้ ว, เขายอมไมคิดแมเพื่อ
เบียดเบียนตนเอง ยอมไมคดิ แมเพื่อเบียดเบียนผูอื่น ยอมไมคดิ แมเพือ่ เบียดเบียน
ตนเองและผูอื่นทั้งสองอยาง, และยอมไมเสวยเฉพาะ ซึ่งทุกขโทมนัสอันเปน
ไปทางจิตโดยแท. พราหมณ ! นิพพานทีเ่ ห็นได้ เอง ไมประกอบดวยกาล
เปนสิ่งที่ควรกลาวกะผูอื่นวาทานจงมาดูเถิด เปนสิ่งที่ควรนอมเขามาใสใจ เปน
สิ่งที่ผูรูก็รไู ดเฉพาะตน ย่ อมมีได้ แม้ ด้วยอาการอย่ างนีแ้ ล.
พราหมณ ! บุคคลผูเกิดโทสะแลว, อันโทสะครอบงําแลว มีจิต
อันโทสะรึงรัดแลว ยอมคิดแมเพื่อเบียดเบียนตนเองบาง ยอมคิดแมเพือ่ เบียดเบียนผูอื่นบาง ยอมคิดแมเพือ่ เบียดเบียนทั้งตนเองและผูอื่นทัง้ สองบาง, ยอม
เสวยเฉพาะซึ่งทุกขโทมนัสอันเปนไปทางจิตบาง. เมื่อละโทสะได้ แล้ ว, เขา
ยอมไมคิดแมเพื่อเบียดเบียนตนเอง ยอมไมคิดแมเพือ่ เบียดเบียนผูอื่น ยอมไมคิด
แมเพื่อเบียดเบียนตนเองและผูอนื่ ทั้งสองอยาง, และยอมไมเสวยเฉพาะซึ่งทุกขโทมนัสอันเปนไปทางจิตโดยแท. พราหมณ ! นิพพานทีเ่ ห็นได้ เอง ไมประกอบ
ดวยกาล เปนสิ่งที่ควรกลาวกะผูอื่นวาทานจงมาดูเถิด เปนสิ่งที่ควรนอมเขามา
ใสใจ เปนสิ่งที่ผูรูก็รไู ดเฉพาะตน ย่ อมมีได้ แม้ ด้วยอาการอย่ างนีแ้ ล.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๔๘๒

พราหมณ ! บุคคลผูมีโมหะแลว, อันโมหะครอบงําแลว มีจิตอัน
โมหะรึงรัดแลว ยอมคิดแมเพือ่ เบียดเบียนตนเองบาง, ยอมคิดแมเพือ่ เบียดเบียนผูอื่นบาง, ยอมคิดแมเพือ่ เบียดเบียนทั้งตนเองและผูอื่นบาง, ยอมเสวย
เฉพาะซึ่งทุกขโทมนัสอันเปนไปทางจิตบาง. เมื่อละโมหะได้ แล้ ว, ยอมไมคิด
แมเพื่อเบียดเบียนตนเอง ยอมไมคิดแมเพือ่ เบียดเบียนผูอื่น ยอมไมคิดแมเพื่อ
เบียดเบียนตนเองและผูอื่นทั้งสองอยาง, และยอมไมเสวยเฉพาะซึ่งทุกขโทมนัส
อันเปนไปในทางจิตโดยแท. พราหมณ ! นิพพานทีเ่ ห็นได้ เอง ไมประกอบ
ดวยกาล เปนสิ่งที่ควรกลาวกะผูอื่นวาทานจงมาดูเถิด เปนสิ่งที่ควรนอมเขา
มาใสใจ เปนสิ่งที่ผูรูก็รูไดเฉพาะตน ย่ อมมีได้ แม้ ด้วยอาการอย่ างนีแ้ ล.
พราหมณ ! เมื่อใดแล, ผู้นี้ ย่ อมเสวยเฉพาะ ซึ่ งความสิ้ นไปแห่ ง
ราคะ อันหาเศษเหลือมิได้ , ย่ อมเสวยเฉพาะซึ่งความสิ้นไปแห่ งโทสะ อันหา
เศษเหลือมิได้ , ย่ อมเสวยเฉพาะซึ่งความสิ้นไปแห่ งโมหะ อันหาเศษเหลือมิได้ ;
พราหมณเอย ! เมื่อนั้น, นิพพานที่เห็นได้ เอง ไม่ ประกอบด้ วยกาล เป็ นสิ่ งที่
ควรกล่ าวกะผู้อนื่ ว่ าท่ านจงมาดูเถิด เป็ นสิ่ งที่ควรน้ อมเข้ ามาใส่ ใจ เป็ นสิ่ งทีผ่ ู้รู้กร็ ู้
ได้ เฉพาะตน ย่ อมมีได้ ด้ วยอาการอย่ างนีแ้ ล.
- ติก. อํ. ๒๐/๒๐๒/๔๙๕.

นิพพานทีเ่ ห็นได้ เอง ตามคําของพระอานนท์
(สันทิฏฐิกนิพพาน = สันทิฏฐิธรรม = ทิฏฐธรรมนิพพาน = ตทังคนิพพุโต = ตทังคนิพพาน
ดูประกอบในเลมนี้หนา ๖๗๓, ๖๗๔ ,๖๗๖ ,๖๗๗)
“อาวุโส !

มีคาํ กล่ าวกันอยู่ว่า ‘สันทิ ฏฐิ กนิพพาน สันทิฏฐิ กนิพพาน’ ดังนี.้ อาวุโส !

สันทิฏฐิ กนิพพานนี ้ พระผู้มีพระภาคตรั สไว้ ด้ วยเหตุมีประมาณเท่ าไรหนอแล ?” (พระอุทายีถาม
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๔๘๓

พระอานนท, พระอานนทเปนผูตอบ).

อาวุโส !

ภิกษุในกรณี นี้ สงัดแล้ วจากกาม สงัดแล้ วจากอกุศลธรรม
เข้ าถึงปฐมฌาน อันมีวิตกวิจาร มีปีติและสุข อันเกิดจากวิเวก แล้ วแลอยู่.
อาวุโส ! สั นทิฏฐิ กนิพพาน อันพระผู้มีพระภาคตรั สไว้ ด้ วยเหตุมีประมาณ
เท่ านีแ้ ล เมื่อกล่ าวโดยปริยาย.
(ในกรณีแหงทุตยิ ฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน อากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ
อากิญจัญญายตนะ และเนวสั ญญานาสั ญญายตนะ มีขอความที่กลาวไวโดยทํานองเดียวกันกับ
ขอความในกรณีแหงปฐมฌาน ทุกประการ และในฐานะเปนสันทิฏฐิกนิพพาน

โดยปริยาย.

สวนสัญญาเวทยิตนิโรธซึ่งมีการสิ้นอาสวะนั้นกลาวไวในฐานะเปนสันทิฏฐิกนิพพานโดยนิปปริยาย
ดวยขอความดังตอไปนี้:-)

อาวุโส ! นั ย อื่ น อี ก มี อ ยู่ : ภิ ก ษุ ก้ า วล่ ว งเสี ย ซึ่ ง เนวสั ญ ญานาสั ญญายตนะโดยประการทั้งปวง เข้ าถึ งสั ญญาเวทยิตนิโรธ แล้ วแลอยู่. อนึ่ ง
เพราะเห็ นด้ วยปั ญญา อาสวะทั้งหลายของเธอนั้นก็สิ้นไปรอบ. อาวุโส !
สั นทิฏฐิกนิพพาน อันพระผู้มีพระภาคตรั สไว้ ด้ วยเหตุมีประมาณเท่ านีแ้ ล เมื่อ
กล่ าวโดยนิปปริยาย.
- นวก. อํ. ๒๓/๔๗๕/๒๕๑.

[(ผูศึกษาพึงสังเกตใหเห็นวา คําวา สันทิฏฐิกนิพพาน ในที่นี่ ตองหมายถึงความดับเย็น
อันเปนผลจากปฐมฌานที่บุคคลนั้นรูสึกเสวยอยู นั่นเอง, เปนเครื่องแสดงใหเห็นวา ความดับเย็น
อันเกิดจากปฐมฌาน โดยเฉพาะคือสมาบัติทุกระดับ มีชื่อเรียกวานิพพานได,
หมายถึงอนุปาทิเสสนิพพานอยางเดียวเทานั้น.) ;
“สันทิฏฐิกนิพพาน”

ไมจําเปนจะตอง

ถาดูคําตรัสจากหนา ๔๘๐-๔๘๓ จะเห็นคําวา

นั้นใชไดเหมือนคําวา “นิโรธ” คือเปนความดับเย็นที่ใชไดทั้งระบบสมมุติ

ไปจนถึงวิมุตติ (มิใชใชกรณีวิมุตติอยางเดียวหรือในมุมประหารกิเลสเด็ดขาดเพียงอยางเดียว)]

อริยสัจจากพระโอษฐ

๔๘๔

หมด “อาหาร” ก็นิพพาน
ภิกษุ ท. !
ถาไมมีราคะ ไมมีนนั ทิ ไมมีตณ
ั หา ในอาหารคือคําข้ าว
ก็ดี ใน อาหารคือผัสสะ ก็ดี ใน อาหารคือมโนสั ญเจตนา ก็ดี ใน อาหารคือ
วิญญาณ ก็ดี แลวไซร, วิญญาณก็เปนสิ่งที่ตั้งอยูไ มได เจริญงอกงามอยูไมได
ในสิ่ ง นั้ น ๆ. วิ ญ ญาณตั้ ง อยู ไ ม ไ ด เจริ ญ งอกงามอยู ไ ม ไ ด ในที่ ใ ด , การ
กาวลงแหงนามรูป ยอมไมมี ในที่นั้น ; การกาวลงแหงนามรูปไมมีในที่ใด,
ความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย ยอมไมมีในที่น้ัน ; ความเจริญแหงสังขาร
ทั้งหลาย ไมมีในที่ใด, การบังเกิดในภพใหมตอไป ยอมไมมีในที่น้ัน ; การ
บังเกิดในภพใหมตอไป ไมมใี นที่ใด, ชาติชราและมรณะตอไป ยอมไมมใี น
ที่ นั้ น ; ชาติ ช ราและมรณะต อ ไป ไม มี ใ นที่ ใ ด , ภิ ก ษุ ท. ! เราเรี ย ก “ ที่ ”
นั้นวาเปน “ทีไ่ ม่ โศก ไม่ มีธุลี และไม่ มีความคับแค้ น” ดังนี้.
ภิกษุ ท. !
เปรียบเหมือนเรือนยอด หรือศาลาเรือนยอด ที่ตั้งอยู
ทางทิศเหนือหรือใตกต็ าม เปนเรือนมีหนาตางทางทิศตะวันออก. ครั้นดวง
อาทิตยขึ้นมา แสงสวางแหงดวงอาทิตยสงเขาไปทางชองหนาตางแลว จักตั้งอยู
ที่สวนไหนแหงเรือนนัน่ เลา ?
ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ ูเจริ ญ ! แสงสว่ างแห่ งดวงอาทิ ตย์ จั กปรากฏที่ ฝาเรื อนข้ างในด้ านทิ ศ
ตะวันตก พระเจ้ าข้ า !”

ภิกษุ ท. !
ถาฝาเรือนทางทิศตะวันตกไมมีเลา แสงแหงดวงอาทิตย
นั้น จักปรากฏอยูที่ไหน ?
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ !

แสงสว่ างแห่ งดวงอาทิตย์ นั้น จักปรากฏที่พืน้ ดิน พระเจ้ าข้ า !”
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ภิกษุ ท. !

๔๘๕

ถาพื้นดินไมมีเลา แสงสวางแหงดวงอาทิตยนั้น จักปรากฏ

ที่ไหน ?
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ !

ภิกษุ ท. !
ที่ไหนอีก?

แสงสว่ างแห่ งดวงอาทิตย์ นั้น จักปรากฏในนํา้ พระเจ้ าข้ า !”

ถาน้ําไมมีเลา

“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ !

แสงสวางแหงดวงอาทิตยนั้น จักปรากฏ

แสงสว่ างแห่ งดวงอาทิ ตย์ นั้น ย่ อมเป็ นสิ่ งที่ ไม่ ปรากฏแล้ ว

พระเจ้ าข้ า !”

ภิกษุ ท. ! ฉันใดก็ฉันนั้นแล : ถาไมมีราคะ ไมมีนันทิ ไมมีตัณหา
ในอาหารคือคําขาวก็ดี ในอาหารคือผัสสะก็ดี ในอาหารคือมโนสัญเจตนา
ก็ดี ในอาหารคือวิญญาณก็ดี แลวไซร,
วิญญาณก็เปนสิ่งที่ตั้งอยูไ มได
เจริญงอกงามอยูไมได ในอาหารคือคําขาว เปนตนนั้น ๆ. วิญญาณตั้งอยูไมได
เจริญงอกงามอยูไมได ในที่ใด, การกาวลงแหงนามรูป ยอมไมมใี นทีน่ ั้น ;
การกาวลงแหงนามรูปไมมีในทีใ่ ด, ความเจริญแหงสังขารทั้งหลายยอมไมมใี น
ที่นั้น ; ความเจริญแหงสังขารทั้งหลายไมมีในทีใ่ ด, การบังเกิดในภพใหม
ตอไป ยอมไมมใี นทีน่ ั้น ; การบังเกิดในภพใหมตอ ไป ไมมใี นที่ใด, ชาติ
ชราและมรณะตอไป ยอมไมมใี นที่นั้น ; ชาติชรามรณะตอไป ไมมีในที่ใด,
ภิกษุ ท. !
เราเรียก “ที่” นั้น วา เปน “ที่ไมโศก ไมมีธุลี และ ไมมีความ
คับแคน” ดังนี้.
- นิทาน. สํ. ๑๖/๑๒๔-๑๒๕/๒๔๘-๒๔๙.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๔๘๖

อาสวักขยญาณเป็ นเครื่องให้ พ้นจากอาสวะ
พราหมณ ! ภิกษุนั้น ครั้นจิตตั้งมั่น บริสุทธิ์ผองใส ไมมกี ิเลส
ปราศจากอุปกิเลส เปนธรรมชาติออนโยนควรแกการงาน ถึงความไมหวัน่ ไหว
ตั้งอยูเชนนีแ้ ลว ก็นอมจิตไปเฉพาะตออาสวักขยญาณ :

เธอนั้น ย่ อมรู้ ชัดตามเป็ นจริงว่ า “นี่ ทุกข์ , นี่ เหตุแห่ งทุกข์ , นี่
ความดับไม่ เหลือแห่ งทุกข์ , นี่ ทางให้ ถงึ ความดับไม่ เหลือแห่ งทุกข์ ” ; และ
รู้ ชัดตามเป็ นจริงว่ า “เหล่ านี้ เป็ นอาสวะ, นี้ เหตุแห่ งอาสวะ, นี้ ความดับ
ไม่ เหลือแห่ งอาสวะ, นี้ เป็ นทางให้ ถงึ ความดับไม่ เหลือแห่ งอาสวะ”.
เมื่อเธอรู้ อยู่อย่ างนี้ เห็นอยู่อย่ างนี้ จิตก็พ้นจากกามาสวะ ภวาสวะ และ
อวิชชาสวะ. ครั้นจิตพ้นวิเศษแล้ วก็เกิดญาณหยัง่ รู้ ว่า จิตพ้นแล้ ว. เธอ
ย่ อมรู้ ชัดว่ า “ชาติสิ้นแล้ ว พรหมจรรย์ อยู่จบแล้ ว กิจทีต่ ้ องทําได้ ทาํ สํ าเร็จ
แล้ ว กิจอืน่ ทีจ่ ะต้ องทําเพือ่ ความเป็ นอย่ างนี้ มิได้ มีอกี ”.
พราหมณ ! วิชชาที่สามนี้ เป นธรรมที่ภิกษุนั้นบรรลุแลว อวิช ชา
ถูกทําลายแลว วิชชาเกิดขึ้นแลว ความมืดถูกทําลายแลว ความสวางเกิดแทน
แลว, ตามที่มันจะเกิดแกบุคคลผูไมประมาท มีเพียรเผาบาป มีตนสงไปแลว
แลอยู.
- ติก. อํ. ๒๐/๒๑๐/๔๙๘.
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ปริญญาทีแ่ ท้ จริง
ภิกษุ ท. !

ปริญญา (ความรอบรู้ ) เปนอยางไรเลา ?

ภิกษุ ท. ! ความสิ้นราคะ ความสิ้นโทสะ ความสิ้นโมหะ, อันใด ;
ภิกษุ ท. ! อันนั้นแหละเราเรียกวา ปริญญา (ที่เกิดขึ้นในขณะแหงการบรรลุนิพพาน
ซึ่งจัดวาเปนความรูอันแทจริง) แล.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๓/๕๕.

วิโมกข์ ๒ ระดับ : สมยวิโมกข์ - อสมยวิโมกข์
ก. สมยวิโมกข์

ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้ กุลบุตรบางคน มีศรัทธา ออกบวชจากเรือน
ไมเกี่ยวของดวยเรือน เพราะคิดเห็นวา “เราถูกความเกิด ความแก ความตาย
ความโศก ความร่ําไรรําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจ ความคับแคนใจ ครอบงํา
เอาแลว เปนคนตกอยูในกองทุกข มีทุกขอยูเฉพาะหนาแลว ทําไฉนการทําที่
สุดแหงกองทุกขทั้งสิน้ นี้ จะปรากฏมีได” ดังนี้. ครั้นบวชแลว เธอสามารถทํา
ลาภสั กการะและเสี ยงเยินยอให้ เกิดขึน้ ได้ , เธอไมมีใจยินดีในลาภสักการะ
และเสียงเยินยออันนั้น, ไมมีความดําริเต็มรอบแลว ในลาภสักการะและเสียง
เยินยออันนั้น, เธอไมทะนงตัวเพราะลาภสักการะและเสียงเยินยออันนั้น,
เธอไมเมาไมมัวเมาในลาภสักการะและเสียงเยินยออันนั้น, ไมถึงความประมาท
ในลาภสักการะและเสียงเยินยออันนั้น ; เมื่อไมประมาทแลว เธอให้ ความถึง
พร้ อมด้ วยศีลเกิดขึน้ ได้ , เธอมีใจยินดีในความถึงพรอมดวยศีลอันนั้น, แต
ไมมีความดําริเต็มรอบแลวในความถึงพรอมดวยศีลอันนั้น,
เธอไมทะนงตัว
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เพราะความถึงพรอมดวยศีลอันนั้น, เธอไมเมาไมมัวเมาในความถึงพรอมดวยศีล
อันนั้น, ไมถึงความประมาทในความถึงพรอมดวยศีลอันนั้น ; เมื่อไมประมาท
แลว เธอให้ ความถึงพร้ อมด้ วยสมาธิเกิดขึน้ ได้ , เธอมีใจยินดีในความถึงพรอม
ดวยสมาธิอันนั้น, แตไมมีความดําริเต็มรอบแลวในความถึงพรอมดวยสมาธิ
อันนั้น, เธอไมทะนงตัวเพราะความถึงพรอมดวยสมาธิอันนั้น, เธอไมเมา
ไมมัวเมาในความถึงพรอมดวยสมาธิอันนั้น, ไมถึงความประมาทในความถึง
พรอมดวยสมาธิอันนั้น ; เมื่อไมประมาทแลว เธอให้ ญาณทัสสนะ (ปัญญา
เครื่องรู้ เห็น) เกิดขึน้ ได้ อกี , เธอมีใจยินดีในญาณทัสสนะอันนั้น, แต
ไมมีความดําริเต็มรอบแลวในญาณทัสสนะอันนั้น, เธอไมทะนงตัวเพราะญาณทัสสนะอันนั้น, เธอไมเมาไมมัวเมาในญาณทัสสนะอันนั้น, ไมถงึ ความ
ประมาทในญาณทัสสนะอันนั้น, เมื่อไมประมาทแลว เธอให้ สมยวิโมกข์

(ความพ้นพิเศษโดยสมัย) เกิดขึน้ ได้ อกี .
ภิกษุ ท. ! ขอนี้ยอมเปนไปได คือขอที่ ภิกษุนั้นจะพึงเสื่อมคลาย
จาก สมยวิมุตติ อันนั้นก็ได.
ข. อสมยวิโมกข์
ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนบุรุษผูตอ งการดวยแกนไม เสาะหาแกนไม
เที่ยวคนหาแกนไม จนถึงตนไมใหญมีแกนแลว ตัดเอาแกนถือไปดวยมั่นใจวา
“นี่ เปนแกนแท” ดังนี้. บุรุษมีตาดี เห็นคนนั้นเขาแลว ก็กลาววา “ผูเจริญ
คนนี้ ชางรูจักแกน, รูจักกระพี,้ รูจักเปลือกสด, รูจักสะเก็ดแหงตาม
ผิวเปลือก, รูจักใบออนที่ปลายกิ่ง. จริงดังวา ผูเจริญคนนี้ ตองการแกนไม
เสาะหาแกนไม เที่ยวคนหาแกนไม จนถึงตนไมใหญมีแกนแลว ก็ตัดเอา
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แกนแทถือไปดวยมั่นใจวา ‘นี้ แกนแท’ ดังนี้ ;
จักสําเร็จประโยชนเปนแท” ดังนี,้ นี้ฉันใด ;

๔๘๙

สิ่งที่เขาจะตองทําดวยแกนไม

ภิกษุ ท. ! ขอนี้ก็ฉันนั้น กลาวคือ กุลบุตรบางคนในกรณีนี้ เปน
ผูมีศรัทธา ออกบวชจากเรือน ไมเกี่ยวของดวยเรือน เพราะคิดเห็นวา “เราถูก
ความเกิด ความแก ความตาย ....(ขอความตอไป เหมือนกับขอความตอนตนของตอนสมยวิโมกข
จนถึงขอความที่วา).... เธอไมทะนงตัวเพราะญาณทัสสนะอันนั้น, เธอไมเมาไมมว
ั เมาใน
ญาณทัสสนะอันนั้น, ไมถึงความประมาทในญาณทัสสนะ อันนั้น; เมื่อไม
ประมาทแลว เธอให อสมยวิโมกข์ เกิดขึ้นได.
(อสมยวิโมกข หมายถึง วิโมกขอันสงบที่ไมกลับกําเริบได คือ วิมุตติ)

ภิกษุ ท. ! ขอนี้ยอมเปนไปไมได ไมใชโอกาสที่จะเปนได คือขอที่
ภิกษุนั้น จะพึงเสื่อมคลายจาก อสมยวิมุตติ (ความหลุดพนที่ไมกลับกําเริบ) อันนั้นเลย.
ภิกษุ ท. ! พรหมจรรย์ นี้ มิใช่ มีลาภสั กการะและเสี ยงเยินยอเป็ น
อานิสงส์ , พรหมจรรย์ นี้ มิใช่ มีความถึงพร้ อมด้ วยศีลเป็ นอานิสงส์ , พรหมจรรย์
นี้ มิใช่ มีความถึงพร้ อมด้ วยสมาธิเป็ นอานิสงส์ , พรหมจรรย์ นี้ มิใช่ มีความถึง
พร้ อมด้ วยญาณทัสสนะเป็ นอานิสงส์ .
ภิกษุ ท. ! ก็เจโตวิมุตติ๑ ที่ไมกําเริบอันใด มีอยู, พรหมจรรย์ นีม้ ี
สิ่ งนั้น นั่นแหละเป็ นประโยชน์ ที่ม่ ุงหมาย เป็ นแก่ นสาร เป็ นผลสุ ดท้ ายของ
พรหมจรรย์ แล.
- มู. ม. ๑๒/๓๗๐-๓๗๓/๓๕๑-๓๕๒
๑. เจโตวิมุตติ คือ การบรรลุอรหัตตผลโดยมีน้ําหนักของการทําสมาธิมากกวาการกระทําดานอื่น ๆ แบบของการหลุดพน
ยังมีอยางอื่น ๆ อีกเชน สัทธาวิมุตติ, ปญญาวิมุตติ เปนตน.
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ธรรมทีส่ มควรแก่ การหลุดพ้ นจากทุกข์
ภิกษุ ท. !
ธรรมนี้ เปนธรรมที่สมควรแกภิกษุ ผูปฏิบัติธรรม
สมควรแกธรรม. ธรรมนั้นคือขอที่ภิกษุ เปนผูม ากอยู่ด้วยความรู้ สึกเบื่อหน่ าย
ในรู ป, เปนผูมากอยูดวยความรูสึกเบื่อหนายในเวทนา, เปนผูมากอยูดวย
ความรูสึกเบื่อหนายในสั ญญา, เปนผูมากอยูดวยความรูสึกเบื่อหนายในสั งขาร,
เปนผูมากอยูดวยความรูสึกเบื่อหนายในวิญญาณ ; ภิกษุนั้น เมื่อเปนผูม ากอยู
ดวยความรูส ึกเบื่อหนายในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ, ยอม
รูรอบซึ่งรูป ซึ่งเวทนา ซึ่งสัญญา ซึ่งสังขาร ซึ่งวิญญาณ ; เมื่อเขารูรอบอยูซึ่ง
รูป เวทนา ซึ่ง สัญ ญา ซึ่ง สังขาร ซึ่ง วิ ญ ญาณ แลว, ยอมหลุดพนจากรูป
จากเวทนา จากสัญญา จากสังขาร จากวิญญาณ, ย อ มพนไดจาก ความเกิด
ความแก ความเจ็บ ความตาย ความโศก ความร่ําไรรําพัน ความทุกขกายทุกขใจ
ความคับแคนใจ ; เราตถาคตกลาววา เขายอมหลุดพนจากทุกข ดังนี้.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๕๐/๘๓.

ภิกษุ ท. !
ธรรมนี้เปนธรรมที่สมควรแกภิกษุ
ผูปฏิบัติธรรม
สมควรแกธรรม คือขอที่ภิกษุเปนผูตามเห็นความไม่ เทีย่ งในรู ปอยูเปนประจํา,
เปนผูตามเห็นความไมเที่ยงในเวทนาอยูเปนประจํา, เปนผูตามเห็นความ
ไมเที่ยงในสั ญญาอยูเปนประจํา, เปนผูตามเห็นความไมเที่ยงในสั งขารอยูเปน
ประจํา, เปนผูตามเห็นความไมเที่ยงในวิญญาณอยูเปนประจํา ; ภิกษุนั้น
เมื่อตามเห็นความไมเที่ยงในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ อยู
เปนประจํา, ยอมรูร อบซึ่งรูป ซึ่งเวทนา ซึ่งสัญญา ซึ่งสังขาร ซึ่งวิญญาณ.
เมื่อเขารูรอบอยูซึ่งรูป ซึ่งเวทนา ซึ่งสัญญา ซึ่งสังขาร ซึ่งวิญญาณ, ยอมหลุดพน
จากรูป จากเวทนา จากสัญญา จากสังขาร จากวิญญาณ, ยอมพนไดจากความเกิด
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๔๙๑

ความแก ความเจ็บ ความตาย ความโศก ความร่ําไรรําพัน ความทุกขกาย ความ
ทุกขใจ ความคับแคนใจ ; เราตถาคตกลาววา เขายอมหลุดพนจากทุกข ดังนี้.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๕๑/๘๔.

ภิกษุ ท. !
ธรรมนี้ เปนธรรมที่สมควรแกภิกษุ ผูปฏิบัติธรรม
สมควรแกธรรม คือขอทีภ่ ิกษุเปนผูต ามเห็นความเป็ นทุกข์ ในรู ป อยูเปน
ประจํา เปนผูตามเห็นความเปนทุกข ในเวทนา อยูเปนประจํา, เปนผูตามเห็น
ความเปนทุกข ในสั ญญา อยูเปนประจํา, เปนผูตามเห็นความเปนทุกข ในสั งขาร
อยูเปนประจํา, เปนผูตามเห็นความเปนทุกข ในวิญญาณ อยูเปนประจํา ;
ภิกษุนั้น เมื่อตามเห็นความเปนทุกข ในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร
ในวิญญาณ อยูเปนประจํา, ยอมรูร อบ ซึ่งรูป ซึ่งเวทนา ซึ่งสัญญา ซึ่งสังขาร ซึ่ง
วิญญาณ. เมื่อเขารูรอบอยู ซึ่งรูป ซึ่งเวทนา ซึ่งสัญญา ซึ่งสังขาร ซึ่งวิญญาณ,
ยอมหลุดพนจากรูป จากเวทนา จากสัญญา จากสังขาร จากวิญญาณ, ยอม
พนไดจากความเกิด ความแก ความเจ็บ ความตาย ความโศก ความร่ําไรรําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใ จ ความคับแคนใจ ; เราตถาคตกลาววา
เขายอมหลุดพนไดจากทุกข ดังนี้.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๕๑/๘๕.

ภิกษุ ท. !
ธรรมนี้ เปนธรรมที่สมควรแกภิกษุ ผูปฏิบัติธรรม
สมควรแกธรรม คือ ขอที่ภิกษุเปนผูต ามเห็นความเป็ นอนัตตา ในรู ป อยูเปน
ประจํา, เปนผูตามเห็นความเปนอนัตตา ในเวทนา อยูเปนประจํา, เปนผูตาม
เห็นความเปนอนัตตา ในสั ญญา อยูเปนประจํา, เปนผูตามเห็นความเปนอนัตตา
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๔๙๒

ในสั งขาร อยูเปนประจํา, เปนผูตามเห็นความเปนอนัตตา ในวิญญาณ อยูเปน
ประจํา ; ภิกษุนั้น เมื่อตามเห็นความเปนอนัตตา ในรูป ในเวทนา ในสัญญา
ในสังขาร ในวิญญาณ อยูเปนประจํา, ยอมรูรอบ ซึ่งรูป ซึ่งเวทนา ซึ่งสัญญา
ซึ่งสังขาร ซึ่งวิญญาณ, เมื่อเขารูรอบอยู ซึ่งรูป ซึ่งเวทนา ซึ่งสัญญา ซึ่งสังขาร ซึ่ง
วิ ญ ญาณ , ย อ มหลุ ด พ น จากรู ป จากเวทนาจากสั ญ ญา จากสั ง ขาร จาก
วิญ ญาณ, ยอ มพนไดจากความเกิด ความแก ความเจ็บ ความตาย ความโศก
ความร่ําไรรําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจ ความคับแคนใจ ; เราตถาคต
กลาววา เขายอมหลุดพนไดจากทุกข ดังนี้.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๕๒/๘๖.

ธาตุทอี่ าศัยแล้ว สามารถสลัดซึ่งสิ่ งทีค่ วรสลัด
ภิกษุ ท. !
ธาตุที่สามารถสลัดซึ่งสิ่งที่ควรสลัด (นิสฺสารณิยธาตุ) ๕
อยางเหลานี้ มีอยู. หาอยางอยางไรเลา ? หาอยางคือ :ภิกษุ ท. !
ในกรณีนี้คือ เมื่อภิกษุ กระทําในใจอยู่ซึ่งกามทั้งหลาย,
จิตก็ไมแลนไป ไมเลื่อมใส ไมตั้งอยู ไมนอมไป ในกามทั้งหลาย ; แตเมื่อภิกษุ
นั้น กระทําในใจอยู่ซึ่งเนกขัมมะ, จิตก็แลนไป ก็เลื่อมใส ก็ตั้งอยู ก็นอมไป
ในเนกขัมมะ. จิตของเธอนั้น ชื่อวาถึงดี อบรมดี ออกดี หลุดพนดีปราศจาก
กามทั้งหลายดวยดี ;
และเธอนั้นหลุดพนแลวจากอาสวะทั้งหลายอันทํา
ความคับแคนและเรารอน ที่เกิดเพราะกามเปนปจจัย ; เธอก็ไมตองเสวยเวทนา
นั้น. อาการอยางนี้ นี้ เรากลาววา ธาตุเป็ นเครื่องสลัดเสี ยซึ่งกามทั้งหลาย.

ภาค ๓ - นิโรธอริยสัจ

๔๙๓

ขออื่นยังมีอีก, คือ เมื่อภิกษุ กระทําในใจอยู่ซึ่งพ๎ยาบาท,
จิตก็ไม่ แล่ นไป ไม่ เลือ่ มใส ไม่ ต้งั อยู่ ไม่ น้อมไป ในพ๎ยาบาท; แตเมื่อภิกษุ
นั้น กระทําในใจอยู่ซึ่งอัพย๎ าบาท, จิตก็แล่ นไป ก็เลือ่ มใส ก็ต้งั อยู่ ก็น้อมไป
ในอัพย๎ าบาท. จิตของเธอนั้น ชื่อว่ าถึงดี อบรมดี ออกดี หลุดพ้นดี ปราศจาก
พ๎ยาบาทด้ วยดี; และเธอนั้นหลุดพนจากอาสวะทั้งหลายอันทําความคับแคน
และเรารอน ที่เกิดเพราะพ๎ยาบาทเปนปจจัย; เธอก็ไมตองเสวยเวทนานั้น.
อาการอยางนี้ นี้ เรากลาววา ธาตุเป็ นเครื่องสลัดเสี ยซึ่งพ๎ยาบาท.
ภิกษุ ท. !

ภิกษุ ท. !
ขออื่นยังมีอีก, คือ เมื่อภิกษุ กระทําในใจอยู่ซึ่งวิหิงสา,
จิตก็ไมแลนไป ไมเลื่อมใส ไมตั้งอยู ไมนอมไป ในวิหิงสา ; แตเมื่อภิกษุนั้น
กระทําในใจอยู่ซึ่งอวิหิงสา, จิตก็แลนไป ก็เลื่อมใส ก็ตั้งอยู ก็นอมไป ใน
อวิหิงสา, จิตของเธอนั้น ชื่อวาถึงดี อบรมดี ออกดี หลุดพนดี ปราศจาก
วิหิงสาดวยดี ; และเธอนั้นหลุดพนแลวจากอาสวะทั้งหลายอันทําความคับแคน
และเรารอน ที่เกิดเพราะวิหิงสาเปนปจจัย; เธอก็ไมตองเสวยเวทนานั้น.
อาการอยางนี้ นี้เรากลาววา ธาตุเป็ นเครื่องสลัดเสี ยซึ่งวิหิงสา.
ภิกษุ ท. !
ขออื่นยังมีอีก, คือเมื่อภิกษุ กระทําในใจอยู่ซึ่งรู ปทั้งหลาย,
จิตก็ไมแลนไป ไมเลื่อมใส ไมตั้งอยู ไมนอมไป ในรูปทั้งหลาย ; แตเมื่อ
ภิกษุนั้น กระทําในใจอยู่ซึ่งอรู ป, จิตก็แลนไป ก็เลื่อมใส ก็ตั้งอยู ก็นอมไป
ในอรูป. จิตของเธอนั้น ชื่อวาถึง ดี อบรมดี ออกดี หลุดพนดี ปราศจาก
รูปทั้งหลายดวยดี ; และเธอนั้นหลุดพนแลวจากอาสวะทั้งหลาย อันทําความ
คับแคนและเรารอน ที่เกิดเพราะรูปทั้งหลายเปนปจจัย ; เธอก็ไมตองเสวย
เวทนานั้น. อาการอยางนี้ นี้เรากลาววา ธาตุเป็ นเครื่องสลัดเสี ยซึ่งรู ปทั้งหลาย.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๔๙๔

ขออื่นยังมีอีก, คือ เมื่อภิกษุ กระทําในใจอยู่ซึ่งสั กกายะ
(ความยึดถือวาตัวตน), จิตก็ไมแลนไป ไมเลื่อมใส ไมตั้งอยู ไมนอมไปใน
สักกายะ; แตเมื่อภิกษุนั้น กระทําในใจอยู่ซึ่งความดับแห่ งสั กกายะ, จิตก็แลนไป
ก็เลื่อมใส ก็ตั้งอยู ก็นอมไป ในความดับแหงสักกายะ, จิตของเธอนั้น ชื่อวา
ถึงดี อบรมดี ออกดี หลุดพนดี ปราศจากสักกายะดวยดี ; และเธอนั้นหลุดพน
แลวจากอาสวะทั้งหลายอันทําความคับแคนและเรารอน ที่เกิดเพราะสักกายะ
เปนปจจัย ; เธอก็ไมตอ งเสวยเวทนานั้น. อาการอยางนี้ นี้เรากลาววา ธาตุเป็ น
ภิกษุ ท. !

เครื่องสลัดเสี ยซึ่งสั กกายะ.
นันทิ (ความเพลิน) ในกาม ก็ไมนอนตาม (ในจิต) ของเธอ ; นันทิใน
พ๎ยาบาท ก็ไมนอนตาม (ในจิต) ของเธอ ; นันทิในวิหิงสา ก็ไมนอนตาม (ในจิต)
ของเธอ ; นันทิในรู ป ก็ไมนอนตาม (ในจิต) ของเธอ ; นันทิในสั กกายะ
ก็ไมนอนตาม (ในจิต) ของเธอ. เธอนั้น เมื่อกามนันทิก็ ไม่ นอนตาม พ๎ยาปาทนันทิกไ็ ม่ นอนตาม วิหิงสานันทิกไ็ ม่ นอนตาม รู ปนันทิกไ็ ม่ นอนตาม
สั กกายนันทิก็ไม่ นอนตาม ดังนี้แลว ; ภิกษุ ท. ! เรากลาวภิกษุนี้วา
ปราศจากอาลัยตัดตัณหาขาดแล้ ว รื้อถอนสั งโยชน์ ได้ แล้ ว กระทําทีส่ ุ ด
แห่ งกองทุกข์ ได้ แล้ ว เพราะรู้ เฉพาะซึ่งมานะโดยชอบ.
ภิกษุ ท. !
- ปฺจก. อํ. ๒๒/๒๗๒/๒๐๐.

เหลานี้แล ธาตุที่สามารถสลัดซึ่งสิ่งทีค่ วรสลัด ๕ อยาง.

ภาค ๓ - นิโรธอริยสัจ

๔๙๕

ธรรมธาตุต่าง ๆ ทีเ่ ป็ นผลของสมถวิปัสสนาอันดับสุ ดท้ าย (อภิญญาหก)
(เรื่องควรดูประกอบในอริย.โอ.ปลาย หนา ๑๕๑๙, ๑๕๕๙, และในขุม.โอ. หนา ๒๓๐)
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ !

ผลเท่ าใด อันบุคคลพึงบรรลุด้วยเสขญาณ ด้ วยเสขวิชชา ผลนั้น

ข้ าพระองค์ บรรลุแล้ วโดยลําดับ ; ขอพระผู้มีพระภาค จงทรงแสดงธรรมที่ยิ่งขึน้ ไปแก่ ข้าพระองค์ เถิด
พระเจ้ าข้ า !”

วัจฉะ !
และวิปสสนา,

ถาเชนนั้น เธอจงเจริญธรรม ทั้งสองใหยิ่งขึ้นไป คือสมถะ
วัจฉะ ! ธรรมทั้งสองคือ สมถะและวิปัสสนา เหลานี้แล

อันเธอเจริญให้ ยงิ่ ขึน้ ไปแล้ ว จักเป็ นไปเพือ่ แทงตลอดซึ่งธาตุเป็ นอเนก๑
(กลาวคือ:-)
๑. วัจฉะ ! เธอจักมีได้ โดยเฉพาะซึ่งอิทธิวธิ ีมีอยางตางๆ ตามที่เธอ
หวัง เชนเธอหวังวา เราผูเดียวแปลงรูปเปนหลายคน, หลายคนเปนคนเดียว,
ทําที่กําบังใหเปนที่แจง, ทําที่แจงใหเปนทีก่ ําบัง, ไปไดไมขัดของ ผานทะลุฝา
ทะลุกําแพง ทะลุภูเขา ดุจไปในอากาศวาง ๆ, ผุดขึ้นและดําลงในแผนดินได
เหมือนในน้ํา, เดินไดเหนือน้ําเหมือนเดินบนแผนดิน, ทั้งที่ยังนั่งขัดสมาธิ
คูบัลลังก ก็ลอยไปไดในอากาศเหมือนนกมีปก, ลูบคลําดวงจันทรและดวง
อาทิตย อันมีฤทธิอ์ านุภาพมากอยางนี้ได ดวยฝามือ, และแสดงอํานาจทาง
กาย เปนไปตลอดถึงพรหมโลกได, ดังนี้. ในอิทธิวธิ ิญาณธาตุ นั้น ๆ นั่นแหละ
เธอก็จักถึงความสามารถทําไดจนเปนสักขีพยาน ในขณะที่อายตนะยังมีอยู ๆ.

๑. คําวาธาตุในกรณีนี้ หมายถึงธรรมธาตุเชนนิพพานก็เปนธาตุอยางหนึ่งเปนตน มิไดมีความหมายอยางในภาษาไทย.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๔๙๖

๒. วัจนะ ! เธอจักมีไดตามที่เธอหวัง คือ มีโสตธาตุอน
ั เป็ นทิพย์
บริสุทธิ์หมดจดลวงโสตแหงสามัญมนุษย ไดยินเสียงทั้งสองคือทั้งเสียงทิพยและ
เสียงมนุษย ทั้งที่ไกลและที่ใกล ดังนี้. ในทิพพโสตญาณธาตุ นั้นๆ นั่นแหละ
เธอก็จักถึงความสามารถทําไดจนเปนสักขีพยาน ในขณะที่อายตนะยังมีอยู ๆ.
เธอจักมีไดตามที่เธอหวัง คือ กําหนดรู้ ใจแห่ งสั ตว์ อน
ื่
บุคคลอืน่ ด้ วยใจของตน คือกําหนดรูจิตที่มีราคะวามีราคะ กําหนดรูจิตทีไ่ มมี
ราคะวาไมมีราคะ มีโทสะวามีโทสะ ไมมโี ทสะวาไมมีโทสะ มีโมหะวามีโมหะ
ไมมีโมหะวาไมมีโมหะ หดหูวาหดหู ฟุงซานวาฟุงซาน ถึงซึ่งคุณอันใหญวา ถึง
ซึ่งคุณอันใหญ ไมถึงซึ่งคุณอันใหญวาไมถงึ ซึ่งคุณอันใหญ มีจิตอื่นยิ่งกวาวามีจิต
อื่นยิ่งกวา ไมมีจิตอื่นยิ่งกวาวาไมมีจิตอื่นยิง่ กวา ตั้งมั่นวาตั้งมัน่ ไมตั้งมัน่ วาไม
ตั้งมั่น หลุดพนวาหลุดพน ไมหลุดพนวาไมหลุดพน ดังนี้. ในเจโตปริยญาณธาตุ นั้น ๆ นั่นแหละ เธอก็จักถึงความสามารถทําไดจนเปนสักขีพยาน ในขณะ
ที่อายตนะยังมีอยู ๆ
๓. วัจนะ !

เธอจักมีไดตามที่เธอหวัง คือ ระลึกได้ ถงึ ขันธ์ ทเี่ คยอยู่
อาศัยในภพก่ อน มีอยางตางๆ คือระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติ สามชาติ สี่
ชาติ หาชาติบาง, สิบชาติ ยี่สิบชาติ สามสิบชาติ สี่สิบชาติ หาสิบชาติบาง,
รอยชาติ พันชาติ แสนชาติบาง, ตลอดหลายสังวัฏฏกัปป หลายวิวัฏฏกัปป
หลายสังวัฏฏกัปปและวิวัฏฏกัปปบาง, วาเมื่อเราอยูในภพโนน มีชื่ออยางนั้น
มีโคตร มีวรรณะ มีอาหาร อยางนั้น ๆ, เสวยสุขและทุกขเชนนั้นๆ มีอายุ
สุดลงเทานั้น ;
ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดเกิดในภพโนน มีชื่อ โคตร
วรรณะ อาหาร อยางนั้น ๆ, ไดเสวยสุขและทุกขเชนนั้น ๆ มีอายุสุดลงเทานั้น ;
.

๔. วัจนะ !

ภาค ๓ - นิโรธอริยสัจ

๔๙๗

ครั้นจุติจากภพนั้น ๆ ๆ ๆ แลว มาเกิดในภพนี้ ดังนี้ : ระลึกไดถึงขันธ ที่เคยอยู
อาศัยในภพกอน มีอยางตาง ๆ พรอมทั้งอาการและอุทเทส ดวยอาการอยางนี้
ดังนี้. ในปุพเพนิวาสานุสสติญาณธาตุ๑ นั้น ๆ นั่นแหละ เธอก็จักถึงความสามารถ
ทําไดจนเปนสักขีพยาน ในขณะที่อายตนะยังมีอยู ๆ.
๕. วัจฉะ ! เธอจักมีไ ดตามที่เธอหวัง คือ มีจัก ษุ อันเป็ นทิพย์
บริสุทธิ์หมดจดลวงจักษุของสามัญมนุษย เห็นสัตวทั้งหลายจุติอยู บังเกิดอยู,
เลวทรามประณีต, มีวรรณะดี มีวรรณะเลว, มีทกุ ข มีสุข. รูแจงชัดหมู
สัตวผูเขาถึงตามกรรมวา “ผูเจริญทั้งหลาย ! สัตวเหลานี้หนอ ประกอบกายทุจริต
วจีทุจริต มโนทุจริต พูดติเตียนพระอริยเจาทั้งหลาย เปนมิจฉาทิฏฐิ ประกอบ
การงานดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ, เบื้องหนาแตกายแตกตายไป ยอมพากันเขาสู
อบายทุคติวินิบาตนรก. ทานผูเจริญทั้งหลาย ! สวนสัตวเหลานี้หนอ ประกอบ
กายสุจริต วจีสุ จริต มโนสุจ ริต ไมติเตียนพระอริยเจา , เปนสัม มาทิฏฐิ
ประกอบการงานดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ, เบื้องหนาแตกายแตกตายไป ยอมพากัน
เขาสูสุคติโลกสวรรค,” ดังนี้ ; มีจักษุทิพย บริสุทธิ์หมดจดลวงจักษุสามัญมนุษย เห็นเหลาสัตวผูจุติอยู บังเกิดอยู เลวประณีต มีวรรณะดี วรรณะทราม
มีทุกข มีสุข รูชัดหมูสัตวผูเขาถึงตามกรรมไดดังนี้. ในจุตูปปาตญาณธาตุ
นั้น ๆ นั่นแหละ เธอก็จักถึงความสามารถทําไดจนเปนสักขีพยาน ในขณะที่
อายตนะยังมีอยู ๆ.

๑. มี คํา อธิ บายเกี่ยวกั บ ปุ พเพนิ วาสสานุ ส สติ ญาณธาตุ ที่ ชั ดเจน อยูใ นหั วขอ ที่ ถัด ไปจากหัว ข อ นี้ คื อ หั วขอ ที่ ว า
“ปุพเพนิวาสานุสสติญาณที่แทจริง”.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๔๙๘

เธอจักไดตามที่เธอหวัง คือ กระทําให้ แจ้ งได้ ซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติ อันหาอาวสะมิได เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย
ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรมนี้ เขาถึงแลวแลอยู ดังนี้. ใน อาสวักขยญาณธาตุ นั้น ๆ นั่นแหละ เธอก็จักถึงความสามารถทําไดจนเปนสักขีพยาน ใน
ขณะที่อายนตนะยังมีอยู ๆ.
๖. วัจฉะ !

- ม. ม. ๑๓/๒๕๗-๒๖๑/๒๖๑-๒๖๖.

คําอธิบายปุพเพนิวาสานุสสติญาณทีแ่ ท้ จริง
(ญาณหยัง่ รู้ อดีต) ซึ่งไม่ เป็ นสั สสตทิฏฐิ
คําอธิบายความหมายของขันธ์ ๕
คําอธิบายอาการแห่ งการพิจารณาของผู้กาํ ลังปฏิบัตจิ นถึงอาการของผู้ปฏิบตั ทิ ี่หลุดพ้ นแล้ ว

สมณะหรือพราหมณเหลาใด เมื่อตามระลึกย่ อมตาม
ระลึกถึงปุพเพนิวาสมีอย่ างเป็ นอเนก ; สมณะหรือพราหมณเหลานั้นทั้งหมด
ย่ อมตามระลึกถึงซึ่งอุปาทานขันธ์ ท้งั ห้ า หรือขันธ์ ใดขันธ์ หนึ่งแหงอุปาทานขันธทั้งหานั้น. หาอยางไรกันเลา ? หาคือ :ภิกษุ ท. !

ภิกษุ ท. !
เขาเมื่อตามระลึก ยอมตามระลึกถึงซึ่ง รู ป นั่นเทียว วา
“ในอดีตกาลนานไกล เราเปนผูมีรูปอยางนี”้ ดังนี้บาง ;
ภิกษุ ท. !
เขาเมื่อตามระลึก ยอมตามระลึกถึงซึ่ง เวทนา นั่นเทียว
วา “ในอดีตกาลนานไกล เราเปนผูมีเวทนาอยางนี”้ ดังนี้บาง ;
ภิกษุ ท. !
เขาเมื่อตามระลึก ยอมตามระลึกถึงซึ่ง สั ญญา นัน่ เทียว
วา “ในอดีตกาลนานไกล เราเปนผูมีสัญญาอยางนี”้ ดังนี้บาง ;
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ภิกษุ ท. !
เขาเมื่อตามระลึก ยอมตามระลึกถึงซึ่ง สั งขาร นัน่ เทียว
วา “ในอดีตกาลนานไกล เราเปนผูมีสังขารอยางนี”้ ดังนี้บาง ;
ภิกษุ ท. !
เขาเมื่อตามระลึก ยอมตามระลึกถึงซึ่ง วิญญาณ นั่นเทียว
วา “ในอดีตกาลนานไกล เราเปนผูมีวิญญาณอยางนี”้ ดังนี้บาง.
ทําไมเขาจึงกล่ าวกันว่ า รูป ? ภิกษุ ท. ! ธรรมชาติ
นั้น ย่ อมสลาย (รุปปฺ ติ) เหตุน้ันจึงเรียกว่ า รู ป. สลายเพราะอะไร ? สลาย
เพราะความเย็นบาง เพราะความรอนบาง เพราะความหิวบาง เพราะความ
ระหายบาง เพราะการสัมผัสกับเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตวเลื้อยคลานบาง.
ภิกษุ ท. ! ธรรมชาตินั้น ยอมสลาย เหตุนั้นจึงเรียกวา รูป.
ภิกษุ ท. !

ภิกษุ ท. !
ทําไมเขาจึงกล่ าวกันว่ าเวทนา ? ภิกษุ ท. ! ธรรมชาติ
นั้น อัน (บุคคล) รู้ สึกได้ (เวทยติ) เหตุน้ันจึงเรียกว่ า เวทนา. รูสึกซึ่งอะไร ?
รูสึกซึ่งสุขบาง ซึ่งทุกขบาง ซึ่งอทุกขมสุขบาง, ภิกษุ ท. ! ธรรมชาตินั้น
อันบุคคลรูส ึกได เหตุนั้นจึงเรียกวา เวทนา.
ทําไมเขาจึงกล่ าวกันว่ า สั ญญา ? ภิกษุ ท. ! ธรรมชาติ
นั้น ย่ อมหมายรู้ ได้ พร้ อม (สฺชานาติ) เหตุน้ันจึงเรียกว่ า สั ญญา. หมายรูได
พรอมซึง่ อะไร ? หมายรูไดพรอมซึ่งสีเขียวบาง ซึ่งสีเหลืองบาง ซึ่งสีแดงบาง
ซึ่งสีขาวบาง.
ภิกษุ ท. ! ธรรมชาตินนั้ ยอมหมายรูไดพรอม เหตุนั้นจึง
เรียกวา สัญญา.
ภิกษุ ท. !

ทําไมเขาจึงกล่ าวกันว่ า สั งขาร ? ภิกษุ ท. ! ธรรมชาติ
นั้น ย่ อมปรุ งแต่ ง (อภิสงฺขโรนฺติ) ให้ เป็ นของปรุ งแต่ ง เหตุน้ันจึงเรียกว่ า
สั งขาร. ปรุงแตงอะไรใหเปนของปรุงแตง ? ปรุงแตงรูปใหเปนของปรุงแตง
ภิกษุ ท. !
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โดยความเปนรูป ปรุงแตงเวทนาใหเปนของปรุงแตงโดยความเปนเวทนา ปรุง
แตงสัญญาใหเปนของปรุงแตงโดยความเปนสัญญา ปรุงแตงสังขารใหเปนของ
ปรุงแตงโดยความเปนสังขาร ปรุงแตงวิญญาณใหเปนของปรุงแตงโดยความเปน
วิญญาณ. ภิกษุ ท. ! ธรรมชาตินั้น ยอมปรุงแตงใหเปนของปรุงแตง เหตุนั้น
จึงเรียกวาสังขาร.
ทําไมเขาจึงกล่ าวกันว่ า วิญญาณ ? ภิกษุ ท. ! ธรรมชาติ
นั้น ย่ อมรู้ แจ้ ง (วิชานาติ) เหตุน้ันจึงเรียกว่ า วิญญาณ. รูแจงซึ่งอะไร?
รูแจงซึ่งความเปรี้ยวบาง ซึ่งความขมบาง ซึ่งความเผ็ดรอนบาง ซึ่งความหวาน
บาง ซึ่งความขื่นบาง ซึ่งความไมขื่นบาง ซึ่งความเค็มบาง ซึ่งความไมเค็มบาง.
ภิกษุ ท. ! ธรรมชาตินั้น ยอมรูแจง เหตุนั้นจึงเรียกวา วิญญาณ.
ภิกษุ ท. !

ภิกษุ ท. !
ในขันธทั้งหานั้น อริยสาวกผูมีการสดับ ยอมพิจารณา
เห็นโดยประจักษชัดดังนี้วา “ในกาลนี้ เราถูกรู ปเคี้ยวกินอยู, แมในอดีตกาล
นานไกล เราก็ถูกรู ปเคีย้ วกินแล้ว เหมือนกับที่ถูกรูปอันเปนปจจุบันเคี้ยวกินอยู
ในกาลนี้ ฉันใดก็ฉันนั้น. ถาเราเพลิดเพลินรู ปในอนาคต, แม้ ในอนาคตนาน
ไกล เราก็จะถูกรู ปเคีย้ วกิน เหมือนกับที่เราถูกรูปอันเปนปจจุบันเคี้ยวกินอยูใน
กาลนี้ ฉันใดก็ฉันนั้น”.
อริยสาวกนั้น พิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอมเปนผู
ไม่ เพ่งต่ อรู ปอันเป็ นอดีต ไม่ เพลิดเพลินรู ปอนาคต ยอมเปน ผู้ปฏิบัตเิ พือ่

เบื่อหน่ าย คลายกําหนัด ดับไม่ เหลือ แห่ งรู ปอันเป็ นปัจจุบัน.
(ในกรณีแหง เวทนา สั ญญา สั งขาร และ วิญญาณ ก็มีขอความที่ตรัสไวอยางเดียวกันกับใน
กรณีแหงรูปนี้ทุกประการ ตางกันแตชื่อขันธเทานั้น แลวตรัสตอไป วา:- )
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ภิกษุ ท. !

เธอจะสําคัญความสําคัญขอนี้วาอยางไร : รูปเที่ยง หรือไม
เที่ยง ? “ไม่เที่ยง พระเจ้ าข้า !” สิ่งใดทีไ่ มเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข หรือเปนสุขเลา?
“เป็ นทุกข์ พระเจ้ าข้ า !”
สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
ควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา “นั่นของเรา (เอตํ มม) นั่นเปนเรา (เอโสหมสฺมิ)
นั่นเปนอัตตาของเรา (เอโส เม อตฺตา)” ดังนี้. “ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้ าข้า !”
(ในกรณีแหง เวทนา สั ญญา

สั งขาร และ วิญญาณ ก็ไดตรัส ตรัสถาม และ ภิกษุทูลตอบ

อยางเดียวกันกับในกรณีแหงรูปทุกประการ ตางแตชื่อขันธเทานั้น แลวตรัสตอไปวา :-)

ภิกษุ ท. !
เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ รูปอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งที่
เปนอดีตอนาคตและปจจุบัน มีในภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียด
ก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม มีในที่ไกลหรือในที่ใกลก็ตาม รู ปทั้งหมดนั้น

บุคคลควรเห็นด้ วยปัญญาโดยชอบ ตามทีเ่ ป็ นจริงอย่ างนี้ ว่ า “นั่นไม่ ใช่
ของเรา (เนตํ มม) นั่นไม่ ใช่ เป็ นเรา (เนโสหมสฺมิ) นั่นไม่ ใช่ อตั ตาของเรา
(น เมโส อตฺตา)” ดังนี้. (ในกรณีแหงเวทนา สั ญญา สั งขารและวิญญาณ ก็มีขอความที่ตรัส
อยางเดียวกับในกรณีแหงรูป แลวตรัสตอไปวา :-)

อริยสาวกนี้ เรากล่ าวว่ า เธอย่ อมยุบ - ย่ อมไม่ ก่อ ;
ย่ อมขว้ างทิง้ - ย่ อมไม่ ถอื เอา ; ย่ อมทําให้ กระจัดกระจาย - ย่ อมไม่ ทาํ ให้ เป็ น
กอง ; ย่ อมทําให้ มอด - ย่ อมไม่ ทาํ ให้ ลุกโพลง.
ภิกษุ ท. !

อริยสาวกนั้น ย่ อมยุบ ย่ อมไม่ ก่อ ซึ่งอะไร ? เธอยอมยุบ ยอมไมกอ ซึ่ง
รูป ซึ่งเวทนา ซึ่งสัญญา ซึ่งสังขาร ซึ่งวิญญาณ.
อริยสาวกนั้น ย่ อมขว้ างทิง้ ย่ อมไม่ ถอื เอา ซึ่งอะไร ? เธอยอมขวางทิง้
ยอมไมถือเอาซึ่งรูป ซึ่งเวทนา ซึ่งสัญญา ซึ่งสังขาร ซึ่งวิญญาณ.
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อริยสาวกนั้น ย่ อมทําให้ กระจัดกระจาย ย่ อมไม่ ทําให้ เป็ นกอง ซึ่ง
อะไร ? เธอยอมทําใหกระจัดกระจาย ยอมไมทําใหเปนกอง ซึ่งรูป ซึ่งเวทนา
ซึ่งสัญญา ซึ่งสังขาร ซึ่งวิญญาณ.
อริยสาวกนั้น ย่ อ มทําให้ มอด ย่ อ มไม่ ทําให้ ลุกโพลง ซึ่ งอะไร ?
เธอยอมทําใหมอด ยอมไมทําใหลุกโพลง ซึ่งรูป ซึ่งเวทนา ซึ่งสัญญา ซึ่ง
สังขาร ซึ่งวิญญาณ.
ภิกษุ ท. !

อริยสาวกผูมีการสดับ เมื่อเห็นอยู่อย่ างนี้ ย่ อมเบื่อหน่ าย

แม้ ในรู ป แม้ ในเวทนา แม้ ในสั ญญา แม้ ในสั งขาร แม้ ในวิญญาณ. เมื่อเบื่อ
หน่ าย ย่ อมคลายกําหนัด, เพราะความคลายกําหนัด ย่ อมหลุดพ้น, เมื่อ
หลุดพ้นแล้ ว ย่ อมมีญาณหยัง่ รู้ ว่าหลุดพ้นแล้ ว. อริยสาวกนั้น ย่ อมทราบ
ชัดว่ า “ชาติสิ้นแล้ ว พรหมจรรย์ ได้ อยู่จบแล้ ว กิจทีค่ วรทําได้ ทาํ เสร็จแล้ ว
กิจอืน่ ทีจ่ ะต้ องทําเพือ่ ความเป็ นอย่ างนี้ มิได้ มีอกี ” ดังนี้.
ภิกษุนี้ เราเรียกว่ า ไม่ ยบุ อยู่ ไม่ ก่ออยู่ แต่ เป็ นอันว่ ายุบ
แล้ วดํารงอยู่ ; ไม่ ขว้ างทิง้ อยู่ ไม่ ถอื เอาอยู่ แต่ เป็ นอันว่ าขว้ างทิง้ แล้ ว
ดํารงอยู่ ; ไม่ ทาํ ให้ กระจัดกระจายอยู่ ไม่ ทาํ ให้ เป็ นกองอยู่ แต่ เป็ นอันว่ า
ทําให้ กระจัดกระจายแล้ ว ดํารงอยู่ ; ไม่ ทาํ ให้ มอดอยู่ ไม่ ทาํ ให้ ลุกโพลงอยู่
แต่ เป็ นอันว่ าทําให้ มอดแล้ ว ดํารงอยู่.
ภิกษุ ท. !

ภิกษุนั้น
ไม่ ยุบอยู่ ไม่ ก่ออยู่ แต่ เป็ นอันว่ ายุบซึ่งอะไรแล้ ว ดํารง
อยู่ ? เธอไมกออยู ไมยุบอยู แตเปนอันวายุบซึ่ง รูป ซึ่งเวทนา ซึ่ง สั ญ ญา
ซึ่งสังขาร ซึ่งวิญญาณ แลว ดํารงอยู.
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ภิกษุนั้น ไม่ ขว้ างทิง้ อยู่ ไม่ ถอื เอาอยู่ แต่ เป็ นอันว่ าขว้ างทิง้ ซึ่งอะไร
แล้ ว ดํารงอยู่ ? เธอไมขวางทิง้ อยู ไมถือเอาอยู แตเปนอันวาขวางทิ้งซึ่งรูป
ซึ่งเวทนา ซึ่งสัญญา ซึ่งสังขาร ซึ่งวิญญาณ แลว ดํารงอยู.
ภิกษุนั้น ไม่ ทําให้ กระจัดกระจายอยู่ ไม่ ทําให้ เป็ นกองอยู่ แต่ เป็ น
อันว่ าทําให้ กระจัดกระจายซึ่งอะไรแล้ ว ดํารงอยู่ ? เธอไมทําใหกระจัดกระจาย
อยู ไมทําใหเปนกองอยู แตเปนอันวาทําใหกระจัดกระจายซึ่งรูป ซึ่งเวทนา
ซึ่งสัญญา ซึ่งสังขาร ซึ่งวิญญาณ แลว ดํารงอยู.
ภิกษุนั้น ไม่ ทําให้ มอดอยู่ ไม่ ทําให้ ลุกโพลงอยู่ แต่ เป็ นอันว่ าทําให้ มอด
ซึ่งอะไรแล้ว ดํารงอยู่ ? เธอไมทาํ ใหมอดอยู ไมทําใหลุกโพลงอยู แตเปนอันวา
ทําใหมอดซึ่งรูป ซึ่งเวทนา ซึ่งสัญญา ซึ่งสังขาร ซึ่งวิญญาณ แลว ดํารงอยู.
ภิกษุ ท. ! เทวดาทั้งหลาย พรอมทั้งอินทร พรหม และปชาบดี
ยอมนมัสการภิกษุผูมจี ิตหลุดพนแลวอยางนี้ มาจากที่ไกลเทียว กลาววา :“ข้ าแต่ ท่านบุรุษอาชาไนย !

ข้ าแต่ ท่านบุรุษผู้สูงสุด ! ข้ าพเจ้ าขอนมัสการ

ท่ าน เพราะข้ าพเจ้ าไม่ อาจจะทราบสิ่ งซึ่ งท่ านอาศัยแล้ วเพ่ ง ของท่ าน”

(“นโม

เต

ปุริสาช นโม เต ปุริสุตฺตม ยสฺ ส เต นาภิชานาม ยมฺปิ นิสฺสาย ฌายสี ติฯ”) ดังนี้.
(ดูอธิบายเพิ่มเติมในเลมนี้ หนา ๗๘๕)
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๐๕-๑๑๐/๑๕๘-๑๖๔.

[ขอใหผูศึกษาสังเกตใหเห็นวา ปุพเพนิวาสานุสสติญาณตามนัยนี้ ไมขัดตอหลักมหาปเทส
แหงมหาปรินิพพานสูตร (สุตฺเต โอสาเรตพฺพํ วินเย สนฺทสฺเสตพฺพํ), และไมมีลักษณะแหงสัสสตทิฏฐิ
ดังที่กลาวไวในนิทเทสแหงวิชชาสามทั่วๆไป. ขอใหนักศึกษาโปรดพิจารณาดูเปนพิเศษดวย]

อริยสัจจากพระโอษฐ

๕๐๔

อริยวิโมกข์ คือ อมตธรรม
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ !

อริ ยวิโมกข์ (ความพ้ นพิเศษอันประเสริ ฐ) เป็ นอย่ างไรเล่ า ?”

อานนท !
อริยสาวกในกรณีนี้
ยอมพิจารณาเห็นโดยประจักษ
ดังนี้วา :๑. กามทั้งหลายที่เปนไปในภพปัจจุบันนี้ เหลาใดดวย, กามทั้งหลาย
ที่เปนไปในภพเบือ้ งหน้ า เหลาใดดวย ;
๒. กามสั ญญาที่เปนไปในภพปัจจุบันนี้ เหลาใดดวย, กามสัญญา
ที่เปนไปในภพเบือ้ งหน้ า เหลาใดดวย ;
๓. รูปทั้งหลายที่เปนไปในภพปัจจุบันนี้ เหลาใดดวย, รูปทั้งหลาย
ที่เปนไปในภพเบือ้ งหน้ า เหลาใดดวย ;
๔. รูปสั ญญาทั้งหลายที่เปนไปในภพปัจจุบันนี้ เหลาใดดวย, รูปทั้งหลาย
ที่เปนไปในภพเบือ้ งหน้ า เหลาใดดวย ;
๕. อาเนญชสั ญญา เหลาใดดวย ;
๖. อากิญจัญญายตนสั ญญา เหลาใดดวย ;
๗. เนวสั ญญานาสั ญญายตนสั ญญา เหลาใดดวย.
(ธรรมทัง้ หมดเจ็ดหมู) นั้น (ลวนแต) เป็ นสั กกายะ. สั กกายะมี

ประมาณเท่ าใด, อมตธรรมนั้น คือวิโมกข์ แห่ งจิต เพราะความไม่ ยดึ มั่น
ซึ่งสั กกายะมีประมาณเท่ านั้น.
อานนท ! ดวยอาการอยางนี้แล เปนอันวา อาเนญชสั ปปายปฏิปทา
เราแสดงแล้ ว, อากิญจัญญายตนสั ปปายปฏิปทาเราแสดงแล้ ว, เนวสั ญญานาสั ญญายตนสั ปปายปฏิปทา เราแสดงแล้ ว, การอาศัยแล้ วๆ ซึ่งสั ปปาย-
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๕๐๕

ปฏิปทา (ตามลําดับ ๆ) แล้ วข้ ามโอฆะเสี ยได้ เราก็แสดงแล้ ว, นั่นแหละ
คืออริยวิโมกข์ .
อานนท ! กิจอันใด ที่ศาสดาผูเอ็นดู แสวงหาประโยชนเกื้อกูล
อาศัยความเอ็นดูแลว จะพึงทําแกสาวกทั้งหาย, กิจอันนั้นเราไดทําแลวแก
พวกเธอทั้งหลาย. อานนท ! นั่น โคนไม, นั่นเรือนวาง. อานนท!
พวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลส, อยาไดประมาท. พวกเธอทั้งหลาย อยาได
เปนผูที่ตองรอนใจ ในภายหลังเลย.
นี่แหละ เปนวาจาเครื่องพร่ําสอนแก
พวกเธอทั้งหลายของเรา.
- อุปริ. ม. ๑๔/๗๙/๙๑-๙๒.

บริษทั เลิศเพราะสนใจคําของตถาคตทีเ่ ป็ นโลกุตตระ
(ดูเรื่องประกอบในขุม.โอ.หนา ๑๐๗ และ ๓๕๒ กรณีกลองศึกของกษัตริยและสุตตันตะที่ควรใสใจ ฯลฯ)

ภิกษุ ท. ! บริษัทสองจําพวกเหลานี้ มีอยู, สองจําพวกเหลาไหนเลา?
สองจําพวก คือ อุกกาจิตวินีตาปริสา (บริษัทอาศัยความเชื่อจากคําของบุคคลภายนอกที่แตง
ขึ้นใหมเปนเครื่องนําไป)

โนปฏิปุจฉาวินีตา

ตถาคตเปนเครื่องนําไป)

นี้อยางหนึ่ง,

(ไมอาศัยการสอบสวนทบทวนกันเอาเองในคํา

และ ปฏิปุจฉาวินีตาปริสา (บริษัทอาศัยการ

สอบสวนทบทวนกันเอาเองในคําตถาคตเปนเครื่องนําไป)

โนอุกกาจิตวินีตา (ไมอาศัยความเชื่อ

จากคําของบุคคลภายนอกที่แตงขึ้นใหมเปนเครื่องนําไป) นี้อีกอยางหนึ่ง.

ภิกษุ ท. ! บริษทั ชื่อ อุกกาจิตวินีตาปริสาโนปฏิปุจฉาวินีตา
เป็ น
อย่ างไรเล่ า ? ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้คือ ภิกษุทั้งหลายในบริษัทใด, เมื่อสุตตันตะ
ทั้งหลาย ตถาคตภาสิตา-อันเปนตถาคตภาษิต คมฺภีรา-อันลึกซึ้ง คมฺภีรตฺถา- มี
อรรถอันลึกซึ้ง โลกุตฺตรา-เปนโลกุตตระ สฺุญตปฏิสํยุตฺตา-ประกอบดวยเรื่อง

๕๐๖

อริยสัจจากพระโอษฐ

สุญญตา อันบุคคลนํามากลาวอยู, ก็ไมฟงดวยดี ไมเงี่ยหูฟง ไมเขาไปตัง้ จิต
เพื่อจะรูทั่วถึง และไมสําคัญวาเปนสิ่งที่ตนควรศึกษาเลาเรียน. สวนสุตตันตะ
เหลาใด
ที่กวีแตงขึ้นใหม เปนคํารอยกรองประเภทกาพยกลอนมีอักษร
สละสลวย มีพยัญชนะอันวิจิตร เปนเรื่องนอกแนว เปนคํากลาวของสาวก,
เมื่อมีผูนําสุตตันตะเหลานี้มากลาวอยู พวกเธอยอมฟงดวยดี เงี่ยหูฟงตัง้ จิตเพื่อ
จะรูทั่วถึง และสําคัญไปวาเปนสิ่งที่ตนควรศึกษาเลาเรียน. พวกเธอเลาเรียน
ธรรมอันกวีแตงใหมนั้นแลว ก็ไมสอบถามซึ่งกันและกัน ไมทําใหเปดเผยแจม
แจงออกมาวา ขอนี้พยัญชนะเปนอยางไร อรรถะเปนอยางไร ดังนี้. เธอเหลานั้น
เปดเผยสิง่ ทีย่ งั ไมเปดเผยไมได
ไมหงายของที่คว่ําอยูใ หหงายขึ้นได
ไมบรรเทาความสงสัยในธรรมทัง้ หลายอันเปนที่ตั้งแหงความสงสัย
มีอยาง
ตางๆได. ภิกษุ ท. ! นี้เราเรียกวา อุกกาจิตวินีตาปริสาโนปฏิปุจฉาวินีตา.
ภิกษุ ท. ! บริษทั ชื่อ ปฏิปุจฉาวินีตาปริสาโนอุกกาจิตวินีตา เป็ น
อย่ างไรเล่ า ? ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้คือ ภิกษุทั้งหลายในบริษัทใด, เมื่อ
สุตตันตะทั้งหลาย ที่กวีแตงขึน้ ใหม เปนคํารอยกรองประเภทกาพยกลอน
มีอักษรสละสลวย มีพยัญชนะอันวิจิตร เปนเรื่องนอกแนว เปนคํากลาวของ
สาวก อันบุคคลนํามากลาวอยู, ก็ไมฟง ดวยดี ไมเงี่ยหูฟง ไมเขาไปตั้งจิตเพื่อ
จะรูทั่วถึง และไมสําคัญวาเปนสิ่งที่ตนควรศึกษาเลาเรียน. สวน สุ ตตันตะ

เหล่าใด อันเป็ นตถาคตภาษิต อันลึกซึ้ง มีอรรถอันลึกซึ้ง เป็ นโลกุตตระ
ประกอบด้ วยเรื่องสุ ญญตา, เมือ่ มีผู้นําสุ ตตันตะเหล่ านีม้ ากล่าวอยู่ พวกเธอ
ย่ อมฟังด้ วยดี ย่ อมเงีย่ หูฟัง ย่ อมเข้ าไปตั้งจิตเพือ่ จะรู้ ทวั่ ถึง และย่ อมสํ าคัญ
ว่ าเป็ นสิ่ งทีต่ นควรศึกษาเล่ าเรียน. พวกเธอเลาเรียนธรรมที่เปนตถาคตภาษิต
นั้นแลว ก็สอบถามซึ่งกันและกัน ทําใหเปดเผยแจมแจงออกมาวา ขอนี้พยัญชนะ
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เปนอยางไร อรรถะเปนอยางไร ดังนี้. เธอเหลานั้น เปดเผยสิ่งที่ยังไมเปดเผย
ไดหงายของที่คว่ําอยูใหหงายขึ้นได บรรเทาความสงสัยในธรรมทั้งหลายอันเปน
ที่ตั้งแหงความสงสัย มีอยางตางๆได. ภิกษุ ท. ! นี้เราเรียกวาปฏิปุจฉาวินี-

ตาปริสาโนอุกกาจิตวินีตา.
บริษทั ที่
เลิศในบรรดาบริ ษัททั้งสองพวกนั้นคือบริ ษัทปฏิปุจฉาวินีตาปริ สาโนอุกกาจิตวินีตา (บริษัทที่อาศัยการสอบสวนทบทวนกันเอาเองในคําตถาคตเปน
ภิกษุ ท. !

เหลานี้แล บริษัท ๒ จําพวกนั้น. ภิกษุ ท. !

เครื่องนําไป:ไมอาศัยความเชื่อจากคําของบุคคลภายนอกที่แตงขึน้ ใหมเปนเครื่อง
นําไป) แล.
- ทุก. อํ. ๒๐/๙๑/๒๙๒.

นิพพานเพราะไม่ ยดึ ถือธรรมทีไ่ ด้ บรรลุ
(เรื่องควรดูประกอบในเลมนี้ หนา ๔๗๘ เปนนัยยะตรงขาม)

อานนท ! สวนภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ เปนผูปฏิบัติ (ในปฏิปทา อันเปนที่สบายแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ) อยางนั้นแลว ยอมไดเฉพาะ
ซึ่งอุเบกขา วา “ถาไมควรมี และไมพงึ มีแกเรา, ก็ตองไมมีแกเรา ; สิ่งใด
มีอยู สิ่งใดมีแลว, เราจะละสิ่งนั้นเสีย” ดังนี้. ภิกษุ (บางรูป) นั้น ยอมไม
เพลิดเพลิน ไมพร่ําสรรเสริญ ไมเมาหมกอยูซึ่งอุเบกขานั้น, เมื่อไมเพลิดเพลิน
ไมพร่ําสรรเสริญ ไมเมาหมกอยู ซึ่งอุเบกขานั้น, วิญญาณของเธอก็ไมเปน
ธรรมชาติอาศัยซึ่งอุเบกขานั้น ไมมีอุเบกขานั้นเปนอุปาทาน. อานนท ! ภิกษุ
ผู้ไม่ มีอุปาทาน ย่ อมปรินิพพาน แล.
- อุปริ. ม. ๑๔/๗๙/๙๑.

๕๐๘

อริยสัจจากพระโอษฐ

ปรินิพพานในทิฏฐธรรม ด้ วยการตัดอกุศลมูล
ภิกษุ ท. ! กุศลมูล ๓ อยางเหลานี้ มีอยู. สามอยางเหลาไหนเลา ?
สามอยางคือ อโลภะ เปน กุศลมูล อโทสะ เปน กุศลมูล อโมหะ
เปน กุศลมูล.
ภิกษุ ท. ! แมอโลภะนั้นก็เปนกุศล. บุคคลผูไมโลภแลว ประกอบ
กรรมใดทางกาย ทางวาจา ทางใจ ; แมกรรมนั้นก็เปนกุศล. บุคคลผูไมโลภ
ไมถูกความโลภครอบงํา มีจิตอันความโลภไมกลุมรุมแลว ไม่ ทาํ ความทุกข์
ให้ แก่ ผู้อนื่ โดยทีไ่ ม่ ควรจะมี ดวยการฆาบาง ดวยการจองจําบาง ดวยการให
เสื่อมเสียบาง ดวยการติเตียนบาง ดวยการขับไลบาง โดยการถือว่ า เรามีกาํ ลัง
เหนือกว่ า ดังนี้ ; แมกรรมนีก้ ็เปนกุศล : กุศลธรรมเปนอเนก ที่เกิดจากความ
ไมโลภ มีความไมโลภเปนเหตุ มีความไมโลภเปนสมุทัย มีความไมโลภ
เปนปจจัย เหลานี้ ยอมเกิดขึ้นแกบุคคลนั้น ดวยอาการอยางนี้.
(ในกรณีแหง อโทสะ และ อโมหะ ก็ไดตรัสไวดวยขอความทํานองเดียวกันกับในกรณีแหง
อโลภะ อยางที่กลาวไดวาทุกตัวอักษร ผิดกันแตชื่อเทานั้น).

ภิกษุ ท. ! บุคคลชนิดนี้นั้น
ควรถูกเรียกวาเปนกาลวาทีบาง
ภูตวาทีบาง อัตถวาทีบาง ธัมมวาทีบาง วินยวาทีบาง. เพราะเหตุไรจึงควร
ถูกเรียกอยางนั้น ? เพราะเหตุวา บุคคลนี้ ไมทําความทุกขใหแกผูอื่น โดยที่
ไมควรจะมี ดวยการฆาบาง ดวยการจองจําบาง ดวยการใหเสื่อมเสียบาง ดวย
การติเตียนบาง ดวยการขับไลบาง โดยการถือวา เรามีกําลังเหนือกวา ดังนี้ ;
และเมื่อเขาถูกกล่ าวหาอยู่ด้วยเรื่องทีเ่ ป็ นจริง ก็ยอมรับไม่ บิดพลิว้ ; เมือ่

ถูกกล่ าวหาอยู่ด้วยเรื่องไม่ เป็ นจริง ก็พยายามทีจ่ ะทําให้ แจ้ งชัดออกมาว่ า
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นั่นไม่ ตรง นั่นไม่ จริง อย่ างนี้ ๆ. เพราะเหตุนั้น บุคคลนี้ จึงควรถูกเรียกวาเปน
กาลวาทีบาง ภูตวาทีบา ง อัตถวาทีบาง ธัมมวาทีบาง วินยวาทีบาง.
ภิกษุ ท. ! อกุศลธรรมอันลามกซึ่งเกิดแต่ ความโลภ อันบุคคลนี้
ละขาดแล้ว โดยกระทําใหเหมือนตนตาลมีขั้วยอดอันดวน (ซึ่งหมายความวามีการตัด
ความโลภอันเปนมูลแหงอกุศลธรรมนั้นดวย) ถึงความไมมไี มเปน มีอันไมเกิดขึ้นไดอกี
ตอไปเปนธรรมดา. เขายอมอยู่เป็ นสุ ข ไมมีความลําบาก ไม่ มีความคับแค้ น
ความเร่ าร้ อน ในทิฏฐธรรม นี้เทียว, ยอม ปรินิพพานในทิฏฐธรรม
นั่นเทียว (ทิฏเฐว ธมฺเม ปรินิพฺพายติ). (ในกรณีแหง ความโกรธและความหลง ก็ไดตรัสไว
โดยขอความทํานองเดียวกันกับในกรณีแหง ความโลภ ตางกันแตชื่อเทานั้น).
(คําว่ า “ปรินิพพาน” ในกรณีนีแ้ ละอีกตัวอย่ างในหน้ า ๕๑๑ ของเล่ มนี้ เป็ นตัวอย่ างแสดงให้ ทราบว่ า
คําว่ า “ปรินิพพาน” มิได้ ใช้ เฉพาะการตายเท่ านั้น สามารถใช้ ได้ ในกรณีขณะจิตของการบรรลุนิพพานก็ได้ ).

ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนตนไมใหญ ๆ เชนตนสาละ ตนธวะ หรือ
ตนผันทนะก็ดี ถูกเครือเถามาลุวาสามชนิดขึ้นคลุมแลว รึงรัดแลว. ลําดับนั้น
บุรุษถือเอาจอบและตะกรามาแลวตัดเครือเถามาลุวานั้นที่โคน ครั้นตัดที่โคนแลว
ก็ขุดเซาะ ครั้นขุดเซาะแลวก็รื้อขึ้นซึ่งรากทั้งหลายแมที่สุดเพียงเทากานแฝก.
บุรุษนั้นตัดเครือเถามาลุวานั้นเปนทอนนอยทอนใหญ ครั้นตัดดังนั้นแลวก็ผา
ครั้นผาแลวก็กระทําใหเปนซีกๆ ครั้นทําใหเปนซีก ๆ แลวก็ผึ่งใหแหงในลมและ
แดด ครั้นผึง่ ใหแหงแลวก็เผาดวยไฟ ครั้นเผาแลวก็ทําใหเปนขีเ้ ถา ครั้นทําให
เปนขี้เถาแลว ก็โปรยไปตามลมอันพัดจัด หรือใหลอยไปในกระแสน้ําอันเชี่ยว.
ภิกษุ ท. ! เครือเถามาลุวาเหลานั้น มีรากอันถอนขึ้นแลว ถูกกระทําใหเปน
เหมือนตนตาลมีขั้วยอดอันดวน ถึงความไมมีไมมีเปน ไมเกิดขึ้นไดอีกตอไปเปน
ธรรมดา, ขอนี้ฉันใด ;

อริยสัจจากพระโอษฐ
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ภิกษุ ท. ! ขอนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน : อกุศลธรรมอันลามกซึ่งเกิด
แตความโลภ อันบุคคลนี้ละขาดแลว กระทําใหเหมือนตนตาลมีขั้วยอดอันดวน
ถึงความไมมีไมเปน มีอันไมเกิดขึ้นไดอีกตอไปเปนธรรมดา. เขายอมอยูเปนสุข
ไมมีความลําบาก ไมมีความคับแคนความเรารอน ในทิฏฐธรรมนี้เทียว, ยอม
ปรินิพพานในทิฏฐธรรมนั่นเทียว. (ในกรณีแหงความโกรธ และความหลง ก็ไดตรัสไว
โดยขอความทํานองเดียวกัน อยางที่กลาวไดวาทุกตัวอักษร ตางกันแตชื่อเทานั้น).

ภิกษุ ท. !

เหลานี้แล กุศลมูล ๓ อยาง.

- ติก. อํ. ๒๐/๒๖๐/๕๐๙.

ปฏิปทาเพิกถอนความมัน่ หมายทั้งปวง
(ปรินิพพานเฉพาะตน ผลแห่ งการถอนความมัน่ หมาย
ในธรรมทั้งปวง โดยความหมายสี่ สถาน)

เราจักแสดง “ปฏิปทาอันสมควรแก่ การเพิกถอนความ
มั่นหมายทั้งปวง” แกพวกเธอ. พวกเธอจงฟง จงทําในใจใหดี เราจักกลาว.
ปฏิปทาอันสมควรแกการเพิกถอนความมั่นหมายทั้งปวง
เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุท. ! ภิกษุในกรณีนี้ :ภิกษุ ท. !

ไมมั่นหมาย ซึ่ง จักษุ ไมมั่นหมาย ใน จักษุ ไมมั่นหมาย โดย ความเปน
จักษุ ไมมนั่ หมายจักษุ ว่ าของเรา ;
ไมมั่นหมาย ซึ่ง รูป ท. ไมมั่นหมาย ใน รูป ท. ไมมั่นหมาย โดย ความเปน
รูป ท. ไมมนั่ หมายรูป ท. ว่ าของเรา ;
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ไมมั่นหมาย ซึ่ง จักขุวญ
ิ ญาณ ไมมั่นหมาย ใน จักขุวิญญาณ ไมมั่นหมาย โดย ความเปนจักขุวิญญาณ ไมมั่นหมายจักขุวิญญาณ ว่ าของเรา ;
ไมมั่นหมาย ซึ่ง จักขุสัมผัส ไมมั่นหมาย ใน จักขุสัมผัส ไมมั่นหมาย
โดย ความเปนจักขุสัมผัส ไมมั่นหมายจักขุสัมผัส ว่ าของเรา ;
ไมมั่นหมาย ซึ่ง เวทนา ไมมั่นหมาย ใน เวทนา ไมมั่นหมาย โดย
ความเปนเวทนาไมมนั่ หมายเวทนา ว่ าของเรา ซึ่งเปนเวทนาอันเกิดจากจักขุสัมผัสเปนปจจัย อันเปนสุขก็ตาม เปนทุกขก็ตาม อันเปนอทุกขมสุขก็ตาม.
(ในกรณีแหงหมวด โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ และ มนะ ก็ไดตรัสไวดวยขอความทํานอง
เดียวกันกับขอความในกรณีแหงหมวดจักษุขางบนนี้ ทุกตัวอักษร ตางกันแตชื่อเทานั้น).

ไม่ มั่นหมาย ซึ่ง (ปรารถนาตรงนั้น) สิ่ งทั้งปวงไมมั่นหมาย ใน (สิ่งที่เปน
อยู) สิ่งทั้งปวง ไมมนั่ หมาย โดย (อยูกับสิ่งนั้นแลวพอใจคุณสมบัติสิ่งนั้น) ความ
เปนสิ่งทั้งปวง ไมมนั่ หมายสิ่งทั้งปวง ว่ าของเรา.
ภิกษุนั้น เมื่อไม่ มน
ั่ หมายอยู่อย่ างนี้ ก็ไม่ ถอื มั่นสิ่ งใด ๆ ในโลก,
เมื่อไม่ ถอื มั่นก็ไม่ สะดุ้ง, เมือ่ ไม่ สะดุ้งก็ปรินิพพานเฉพาะตน (ปจฺจตฺตํ ปรินิพฺพายติ) นั่นเทียว. เธอนั้น ยอม รู้ ชัดว่ า “ชาติสิ้นแล้ ว พรหมจรรย์ อยู่

จบแล้ ว กิจทีค่ วรทําได้ สําเร็จแล้ ว กิจอืน่ ทีจ่ ะต้ องทําเพือ่ ความเป็ นอย่ างนี้
มิได้ มีอกี ” ดังนี้.
ภิกษุ ท. ! นี้แล
มั่นหมายทัง้ ปวงนั้น”.
- สฬา. สํ. ๑๘/๒๖/๓๓.

คือ

ปฏิปทาอันสมควรแกการเพิกถอนความ

“
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(ในสูตรถัดไป เมื่อไดตรัสขอความอยางเดียวกันกับในสูตรขางบนนี้ครบทั้งหกอายตนะ
แลว ซึ่งในตอนทายแหงอายตนะหมวดหนึ่งๆนั้น ไดตรัสขอความเพิ่มเติมตอไปอีกดังขอความ
ขางลางนี้ และไดทรงเรียกชื่อปฏิปทานี้เสียใหมวา “ปฏิปทาเป็ นเครื่องสะดวกแก่การเพิกถอนเสี ย
ซึ่งความมั่นหมายสิ่ งทั้งปวง” :-)

ภิกษุ ท. !

ก็ภิกษุยอมมั่นหมาย ซึ่ง สิ่งใด มั่นหมาย ใน สิ่งใด

มั่นหมาย โดย ความเปนสิ่งใด มั่นหมายสิง่ ใด ว่ าของเรา, สิ่ งทีเ่ ขามั่นหมายนั้น

สั ตว์ โลกผู้ข้องอยู่ในภพ
จักเป็ นผู้มคี วามเป็ นโดยประการอืน่ .

ย่ อมเป็ นโดยประการอืน่ จากที่เขามั่นหมายนั้น.

เพลิดเพลินอยู่ในภพนั่นแหละ

(ขอความตอไปนี้ไดตรัสหลังจากตรัสขอความในหมวดที่หก คือหมวดมนายตนะจบแลว :-)

ภิกษุ ท. !

ขันธ์ ธาตุ อายตนะ มีอยู่มีประมาณเท่ าใด ;

ภิกษุ

ย่ อม ไม่ มั่นหมายแม้ ซึ่ง ขันธ์ ธาตุ อายตนะ นั้น ไมมั่นหมายแม ใน ขันธธาตุ
อายตนะนั้น ไมมั่นหมายแม โดย ความเปนขันธธาตุอายตนะนั้น ไมมั่นหมาย

ั่ หมายอยู่อย่ างนี้ ก็ไม่
ขันธธาตุอายตนะนั้น ว่ าของเรา. ภิกษุนั้น เมื่อไม่ มน
ถือมั่นสิ่ งใด ๆ ในโลก, เมื่อไม่ ถอื มั่นก็ ไม่ สะดุ้ง, เมือ่ ไม่ สะดุ้งก็ปรินิพพาน
เฉพาะตนนั่นเทียว, เธอนั้น ยอมรูช ัดวา “ ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว
กิจที่ควรทําไดทําสําเร็จแลว กิจอื่นที่จะตองทําเพื่อความเปนอยางนี้ มิไดมีอีก”
ดังนี้.
ภิกษุ ท. ! นี้แล คือ
ความมั่นหมายสิ่งทั้งปวงนั้น”.
- สฬา. สํ. ๑๘/๒๘/๓๔.

“

ปฏิปทาเปนเครื่องสะดวกแกการเพิกถอน
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(คําวา ถอนความมั่นหมายโดยความหมายสี่ สถาน นั้น คือ ๑. ไมมั่นหมายซึ่งสิ่ งนั้น ๒. ไม
มั่นหมายในสิ่ งนั้น ๓. ไมมั่นหมายโดยเป็ นสิ่ งนั้น ๔. ไมมั่นหมายสิ่ งนั้นว่ าของเราดังนี้.
สําหรับปฏิปทาเปนเครื่องสะดวกแกการเพิกถอนความมั่นหมายถึงสิ่งทัง้ ปวงนี้ ในสูตรถัดไป
(๑๘/๒๙/๓๕) ทรงแสดงไวดวยวิธีปฏิบัติอยางเดียวกันกับที่ทรงแสดงในอนัตตลักขณสูตร อันเปน
สูตรที่ศึกษากันอยูอยางแพรหลาย จึงไมนํามาแปลใสไวในที่นี้. โดยใจความนั้นคือพระองคตรัส
เริ่มดวยทรงสอบถาม แลวพระภิกษุทูลตอบ แลวตรัสวาอริยสาวกเห็นอยางนี้แลว ยอมเบื่อหนาย
คลายกําหนัด หลุดพน และเปนอรหันตในที่สุด; ซึ่งชื่อธรรมแตละอยางๆ ที่ทรงยกขึ้นสอบถามนั้น
คือ อายตนะภายในหก อายตนะภายนอกหก วิญญาณหก สัมผัสหกและเวทนาหก, รวมเปนชื่อ
ธรรมที่ทรงยกขึ้นถาม สามสิบ;และทรงเรียกการปฏิบัติระบบนี้วา (ปฏิปทาเป็ นเครื่องสะดวกแก่การ
เพิกถอนความมั่นหมายสิ่ งทั้งปวง”).

หยุดถือมั่น – หยุดหวัน่ ไหว
ภิกษุ ท. ! ในกาลใด อวิชชาของภิกษุดบั ไป วิชชาเกิดขึ้นแลว.
เพราะอวิชชาหายไป วิชชาเกิดขึ้นนั้นแหละ, ภิกษุนั้น ยอมไมทําความยึดมั่น
ในกามใหเกิดขึ้น, ไมทําความยึดมั่นดวยทิฏฐิใหเกิดขึ้น, ไม่ ทําความยึดมั่น
ใน ศีล และ วัตร ให้ เกิดขึน้ และไมทําความยึดมัน่ วาตัวตนใหเกิดขึ้น.
[ความยึดศีลและวัตร (สี ลพั พตุปาทาน) ในกรณีนีร้ วมทุกกรณีท้ งั ศีลวัตรของลัทธิอนื่ ๆ และศีลวัตรใน
ธรรมวินัยตถาคตเองด้ วย/กรณีบรรลุตามลําดับนั้นศีลวัตรของลัทธิอนื่ ๆ จะถูกละในช่ วงโสดาบันที่เรียกว่ า สี ลพั พตปรามาส].

ภิกษุ ท. ! เมื่อไม่ ทําความยึดมั่นทั้งหลายให้ เกิดขึน้
ย่ อมไม่ หวัน่
ใจไปตามสิ่ งใด ๆ, เมื่อไม่ หวัน่ ใจ ย่ อมดับสนิทเฉพาะตนโดยแท้ . ภิกษุ
นั้น ยอมรูชัดวา “ชาติสิ้นแลว, พรหมจรรยอยูจบแลว, กิจที่ควรทําไดทําสําเร็จ
แลว, กิจอื่นที่จะตองทําเพื่อความเปนอยางนี้ มิไดมอี กี ” ดังนี้แล.
- มู. ม. ๑๒/๑๓๕/๑๕๘.

๕๑๔

อริยสัจจากพระโอษฐ

ความไม่ สะดุ้งหวาดเสี ยว เพราะไม่ มอี ปุ าทาน
(เรื่องควรดูประกอบในปฏิจจ.โอ.หนา ๑๙๘ สังเกตในเรื่อง ๑) บุถุชนผูไมไดสดับกับอริยสาวกที่ไดสดับ ๒) ความเหมือน
และตางกันในการเห็นธรรม)

ภิกษุ ท. ! เราจักแสดง .... ความไม่ สะดุ้งหวาดเสี ยวเพราะไม่ มี
อุปาทาน แกพวกเธอ. เธอทั้งหลาย จงฟงความขอนั้น จงทําในใจใหสาํ เร็จ
ประโยชน เราจักกลาวบัดนี้ ....
ภิกษุ ท. ! ความไม่ สะดุ้งหวาดเสี ยวเพราะไม่ มีอุปาทานนั้น
เป็ น
อย่ างไรเล่ า ?
ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้ อริยสาวกผูมีการสดับ ไดเห็นพระอริยเจา
เปนผูฉลาดในธรรมของพระอริยเจา ไดรับการแนะนําในธรรมของพระอริยเจา,
ไดเห็นสัตบุรุษ เปนผูฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ไดรับการแนะนําในธรรมของ
สัตบุรุษ, ย่ อมไม่ ตามเห็นอยู่เป็ นประจําซึ่ง รู ป โดยความเป็ นตน บาง ยอมไม
ตามเห็นอยูเปนประจําซึ่งตนวามีรูปบาง ยอมไมตามเห็นอยูเปนประจําซึ่งรูปใน
ตนบาง ยอมไมตามเห็นอยูเปนประจําซึ่งตนในรูปบาง ; แม รู ป นั้น แปรปรวน
ไป เปนความมีโดยประการอื่น แกอริยสาวกนั้น วิญญาณของอริยสาวกนั้น
ก็ไมเปนวิญญาณที่เปลี่ยนแปลงไปตามความแปรปรวนของรูป เพราะความแปรปรวนของรูปไดมีโดยประการอื่น ; (เมื่อเปนเชนนั้น) ความเกิดขึ้นแหงธรรม
เปนเครื่องสะดุงหวาดเสียว ซึ่งเกิดมาจากความเปลี่ยนแปลงไปตามความแปรปรวนของรูป ยอมไมครอบงําจิตของอริยสาวกนั้นตั้งอยู, เพราะความที่จิตไมถูก
ครอบงําดวยธรรมเปนเครื่องสะดุงหวาดเสียวอริยสาวกนั้นก็ไมเปนผูหวาดสะดุง
ไมคับแคน ไมพะวาพะวัง และไม่ สะดุ้งหวาดเสี ยวอยู่เพราะไม่ มีอุปาทาน.
(ในกรณีที่เกี่ยวกับการตามเห็น เวทนา สั ญญา สั งขาร และวิญญาณ ก็ไดตรัสไวดวยขอความ
ทํานองเดียวกันกับในกรณีแหง รูป ขางบนนี้ทุกประการ ผิดกันแตชื่อขันธเทานั้น)
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ภิกษุ ท. ! ความไมสะดุงหวาดเสียวเพราะไมมีอุปาทาน
ดวยอาการอยางนี้ แล.

๕๑๕

ยอมมีได

- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๐, ๒๒-๒๓/๓๑,๓๓.

ความไม่ สะดุ้งหวาดเสี ยวเพราะไม่ มอี ปุ าทาน (อีกนัยหนึ่ง)
(ตัวอยางการสอนโดยการใชปฏิปทาใหถึงความดับไมเหลือแหงสักกายะพิจารณาขันธ ๕ จนหมดอุปาทาน ; และดูในปฏิจ.โอ.
หนา ๔๙๒ บรรทัดที่ ๒ และ ๓ ประกอบดวย)

ภิกษุ ท. ! เราจักแสดง ....
ความไม่ สะดุ้งหวาดเสี ยวเพราะไม่ มี
อุปาทาน แกพวกเธอ. เธอทั้งหลายจงฟงความขอนั้น จงทําในใจใหสาํ เร็จ
ประโยชน เราจักกลาวบัดนี้. ....
ภิกษุ ท. !

ความไม่ สะดุ้งหวาดเสี ยวเพราะไม่ มีอุปาทานนั้น

เป็ น

อย่ างไรเล่ า ?
ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้ อริยสาวกผูมีการสดับ ยอมตามเห็นอยู่เป็ น
ประจํา ซึ่ง รู ป ว่ า “นั่นไม่ ใช่ ของเรา (เนตํ มม) นั่นไม่ ใช่ เรา (เนโสหมสฺ ม)ิ
นั่นไม่ ใช่ อตั ตาของเรา (น เมโส อตฺตา)” ดังนี้. แมรูปนั้น ยอมแปรปรวน
ยอมเปนโดยประการอื่น แกอริยสาวกนั้น, เพราะความแปรปรวนเปนโดย
ประการอื่นแหงรูป โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลายก็ ยอมไมเกิด
ขึ้นแกอริยสาวกนั้น. (ในกรณีแหง เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ก็มีขอความที่ตรัส
เหมือนกับในกรณีแหง รู ป).

ภิกษุ ท. ! ความไมสะดุงหวาดเสียวเพราะไมมีอุปาทาน
ดวยอาการอยางนี้ แล.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๔/๓๔, ๓๕.

ยอมมีได

อริยสัจจากพระโอษฐ

๕๑๖

ลําดับแห่ งโลกิยสุ ข
(ลําดับแหงความสุขแบบตาง ๆ ในทางโลกตั้งแตหยาบจนถึงละเอียดที่สุด ซึ่งยังไมถึงนิพพาน)

อานนท ! กามคุณมี ๕ อยาง, หาอยางเหลาไหนเลา ? หาอยาง
คือ รูปทั้งหลายที่เห็นไดทางตาก็ด,ี
เสียงทั้งหลายที่ฟงไดทางหูก็ด,ี กลิ่น
ทั้งหลายทีด่ มรูไ ดทางจมูกก็ด,ี รสทั้งหลายที่ลิ้มไดทางลิ้นก็ดี, และโผฏฐัพพะที่
สัมผัสรูทางผิวกายก็ดี, อันเปนสิ่งที่นาปรารถนา นารักใคร นาพอใจ ที่ยวน
ตายวนใจใหรัก เปนที่เขาไปตั้งอาศัยอยูแหงความใครเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด
ยอมใจมีอยู. อานนท ! เหลานี้แล คือ กามคุณ ๕ อย่ าง.
อานนท ! สุ ข โสมนัสใด
อาศัยกามคุณห้ าเหล่ านีบ้ ังเกิดขึน้ ;
อานนท ! สุ ข โสมนัสนั้น เราเรียกว่ า “กามสุ ข”.
อานนท !

ชนเหลาใดก็ตาม จะพึงกลาวอยางนี้วา “สัตว์ ทั้งหลายที่ได้ เสวย
เฉพาะซึ่ งกามสุข ย่ อมอยู่ในฐานะได้ บรมสันติ บรมสุข บรมโสมนัส” ดังนี้. อานนท !
เรา ตถาคตไมยอมรับรองคํากลาวเชนนั้น ของชนเหลานั้น. ขอนี้เพราะเหตุไร ?
อานนท ! เพราะเหตุว่าสุ ขอย่ างอืน
่
ทีเ่ หนือกว่ า
ประณีตกว่ า

กว่ ากามสุ ขนั้นยังมีอยู่.
อานนท ! สุ ขอย่ างอืน่ ที่เหนือกว่ า ประณีตกว่ า กว่ ากามสุ ข นั้น
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะสงัดจากกาม และ
เปนอยางไรเลา ? อานนท !
สงัดจากอกุศลธรรมทัง้ หลาย จึง บรรลุฌานทีห
่ นึ่ง ซึ่งมีวิตกวิจาร มีปติและสุข
อันเกิดแตวิเวกแลวแลอยู. อานนท ! นี้แลคือความสุขชนิด ที่เปนอยางอื่น
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๕๑๗

ที่เหนือกวา ประณีตกวา กวากามสุขนั้น. อานนท ! แตแมกระนั้น ถาชน
เหลาใดจะพึงกลาวอยางนี้วา “สัตว์ ทั้งหลายที่ได้ เสวยเฉพาะซึ่ งสุขอันเกิดแต่ ปฐมฌานย่อมอยู่
เราไมยอมรับรอง
ในฐานะได้ บรมสันติ บรมสุข บรมโสมนัส” ดังนี้. อานนท !
คํากลาวเชนนั้นของชนเหลานั้น. ขอนี้ เพราะเหตุไร ? อานนท ! เพราะ
เหตุวา สุขอยางอื่น ที่เหนือกวา ประณีตกวา กวาความสุขอันเกิดแตปฐมฌาน
นั้น ยังมีอยู.
อานนท ! สุ ขอย่ างอืน่ ที่เหนือกว่ า ประณีตกว่ า กว่ าความสุ ขอัน
ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เกิดแต่ ปฐมฌาน นั้น เปนอยางไรเลา ? อานนท !
เพราะวิตกวิจารรํางับ จึง บรรลุถงึ ฌานทีส่ อง อันเปนเครื่องผองใสในภายใน
ทําใหเกิดสมาธิมีอารมณอันเดียวแหงใจ ไมมีวิตกวิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดแต
สมาธิแลวแลอยู. อานนท ! นี่แลคือความสุขชนิดที่เปนอยางอื่น ที่เหนือ
กวา ประณีตกวา กวาความสุขอันเกิดแตปฐมฌานนั้น. อานนท !
แตแม
กระนั้นถาชนเหลาใดจะพึงกลาวอยางนี้วา“สัตว์ ทั้งหลายที่ได้ เสวยเฉพาะซึ่งสุขอันเกิดแต่
ทุติยฌานย่ อมอยู่ในฐานะได้ บรมสันติบรมสุขบรมโสมนัส” ดังนี้. อานนท ! เราไมยอม
รับรองคํากลาวเชนนั้น ของชนเหลานั้น. ขอนี้ เพราะเหตุไร ? อานนท ! เพราะ
เหตุวา สุขอยางอื่น ที่เหนือกวา ประณีตกวา กวาความสุขอันเกิดแต
ทุติยฌานนั้น ยังมีอยู.
อานนท ! สุ ขอย่ างอืน่ ที่เหนือกว่ า ประณีตกว่ า กว่ าความสุ ขอัน
เกิดแต่ ทุตยิ ฌาน นั้น เปนอยางไรเลา ? อานนท ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เพราะความจางคลายไปแหงปติ เปนผูอยูอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขอยู
ดวยนามกายจึง บรรลุฌานทีส่ ามเปนฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายกลาววาผูบรรลุ

๕๑๘

อริยสัจจากพระโอษฐ

ฌานนี้ เปนผูอยูอุเบกขามีสติอยูเปนปกติสุข ดังนี้ แลวแลอยู. อานนท !
นี่แลคือความสุขชนิดที่เปนอยางอื่น ที่เหนือกวา ประณีตกวา กวาความสุขอัน
เกิดแตทุติยฌานนั้น. อานนท ! แตแมกระนั้นถาชนเหลาใดจะพึงกลาวอยาง
นี้วา “ สัตว์ ทั้งหลาย ที่ได้ เสวยเฉพาะซึ่ งสุขอันเกิดแต่ ตติยฌาน ย่อยอยู่ในฐานะได้ บรมสันติ
บรมสุข บรมโสมนัส” ดังนี้. อานนท ! เราไมยอมรับรองคํากลาวเชนนั้นของชน
เหลานั้น. ขอนี้ เพราะเหตุไร ? อานนท ! เพราะเหตุวา สุขอยางอื่น ที่เหนือกวา
ประณีตกวา กวาความสุขอันเกิดแตตติยฌานนั้น ยังมีอยู.
อานนท ! สุ ขอย่ างอืน่ ที่เหนือกว่ า ประณีตกว่ า กว่ าความสุ ขอัน
ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เกิดแต่ ตติยฌาน นั้น เปนอยางไรเลา ? อานนท !
เพราะละสุขเสียได และเพราะละทุกขเสียได, เพราะความดับหายไปแหง
โสมนัส และโทมนัสในกาลกอน, จึ ง บรรลุฌานทีส่ ี่ อันไมมีทุกขไมมีสุข มี
แตความทีส่ ติเปนธรรมชาติบริสทุ ธิ์เพราะอุเบกขา แลวแลอยู. อานนท ! นี่
แล คือความสุขชนิดทีเ่ ปนอยางอื่น ที่เหนือกวา ประณีตกวา กวาความสุขอัน
เกิดแตตติยฌานนั้น. อานนท ! แตแมกระนั้น ถาชนเหลาใดจะพึงกลาว
อยางนี้วา “สัตว์ ทั้งหลาย ที่ได้ เสวยเฉพาะซึ่ งสุขอันเกิดแต่ จตุตถฌาน ย่อมอยู่ในฐานะได้
บรมสันติ บรมสุข บรมโสมนัส” ดังนี้. อานนท !
เราไมยอมรับรองคํากลาว
เชนนั้น ของชนเหลานั้น. ขอนี้ เพราะเหตุไร ? อานนท ! เพราะเหตุวา
สุขอยางอื่นที่เหนือกวา ประณีตกวา กวาความสุขอันเกิดแตจตุตถฌานนั้น
ยังมีอยู.
อานนท ! สุ ขอย่ างอืน่ ที่เหนือกว่ า ประณีตกว่ า กว่ าความสุ ขอัน
เกิดแต่ จตุตถฌาน นั้น เปนอยางไรเลา ? อานนท !
ภิกษุในธรรมวินยั นี,้
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๕๑๙

เพราะผานพนรูปสัญญาเสียได โดยประการทั้งปวง, เพราะความตั้งอยูไมได
แหงปฏิฆสัญญา, เพราะไมทําในใจซึ่งนานัตตสัญญา จึง บรรลุอากาสานัญจายตนะ อันมีการทําในใจวา “อากาศไมมีทสี่ ิ้นสุด ๆ” ดังนี้ แลวแลอยู.
อานนท ! นี่แลคือความสุขชนิดที่เปนอยางอื่น ที่เหนือกวา ประณีตกวา
กวาความสุขอันเกิดแตจตุตถฌานนั้น. อานนท !
แตแมกระนั้น ถาชน
เหลาใดจะพึงกลาวอยางนี้วา
“สั ตว์ ทั้งหลายที่ ได้ เสวยเฉพาะซึ่ งสุ ขอันเกิดแต่
อากาสานัญจายตนะ ย่ อมอยู่ในฐานะได้ บรมสันติ บรมสุข บรมโสมนัส” ดังนี้. อานนท !
เราไมยอมรับรองคํากลาวเชนนั้นของชนเหลานั้น. ขอนี้
เพราะเหตุไร ?
อานนท ! เพราะเหตุวา ความสุขอยางอื่นที่เหนือกวา ประณีตกวา กวาความสุข
อันเกิดแตอากาสานัญจายตนะนั้น ยังมีอยู.
อานนท ! สุ ขอย่ างอืน่ ที่เหนือกว่ า ประณีตกว่ า กว่ าความสุ ขอันเกิด
แต่ อากาสานัญจายตนะ นั้น เปนอยางไรเลา ? อานนท ! ภิกษุในธรรมวินัยนี,้ เพราะผานพนอากาสานัญจายตนะเสียไดโดยประการทั้งปวง จึง บรรลุ
วิญญาณัญจายตนะ อันมีการทําในใจวา “ วิญญาณไมมีที่สิ้นสุด ๆ” ดังนี้ แลว
แลอยู. อานนท ! นี่แลคือความสุขชนิดที่เปนอยางอื่น ที่เหนือกวา ประณีต
กวา กวาความสุขอันเกิดแตอากาสานัญจายตนะนั้น. อานนท ! แตแม
กระนั้น ถาชนเหลาใดจะพึงกลาวอยางนี้วา “สัตว์ ทั้งหลายที่ได้ เสวยเฉพาะซึ่ งสุขอัน
ดังนี้.
เกิดแต่ วิญญาณั ญจายตนะ ย่ อมอยู่ในฐานะได้ บรมสั นติ บรมสุข บรมโสมนัส”
อานนท ! เราไมยอมรับรองคํากลาวเชนนั้น ของชนเหลานั้น. ขอนี้ เพราะ
เหตุไร ? อานนท ! เพราะเหตุวาความสุขอยางอื่นที่เหนือกวา ประณีตกวา
กวาความสุขอันเกิดแตวิญญาณัญจายตนะนั้น ยังมีอยู.

๕๒๐

อริยสัจจากพระโอษฐ

อานนท ! สุ ขอย่ างอืน่ ที่เหนือกว่ า ประณีตกว่ า กว่ าความสุ ขอันเกิด
แต่ วญ
ิ ญาณัญจายตนะ นั้น เปนอยางไรเลา ? อานนท ! ภิกษุในธรรมวินัยนี,้ เพราะผานพนวิญญาณัญจายตนะเสียไดโดยประการทั้งปวง จึง บรรลุ
อากิญจัญญายตนะ อันมีการทําในใจวา “ อะไร ๆ ไมมี ” ดังนี้ แลวแลอยู.
อานนท ! นี่แลคือความสุขชนิดที่เปนอยางอื่น ที่เหนือกวา ประณีตกวา กวา
ความสุขอันเกิดแตวิญญาณัญจายตนะนั้น. อานนท ! แตแมกระนั้น ถา
ชนเหลาใดจะพึงกลาวอยางนี้วา
“สั ตว์ ทั้งหลายที่ ได้ เสวยเฉพาะซึ่ งสุ ขอันเกิดแต่
อากิญจัญญายตนะ ย่ อมอยู่ในฐานะ ได้ บรมสันติ บรมสุข บรมโสมนัส” ดังนี้. อานนท !
เราไมยอมรับรองคํากลาวเชนนั้น ของชนเหลานั้น ขอนี้ เพราะเหตุไร ?
อานนท ! เพราะเหตุวา สุขอยางอื่นที่เหนือกวา ประณีตกวา กวาความสุขอัน
เกิดแตอากิญจัญญายตนะนั้น ยังมีอยู.
อานนท ! สุ ขอย่ างอืน่ ที่เหนือกว่ า ประณีตกว่ า กว่ าความสุ ขอันเกิด
ภิกษุในธรรมแต่ อากิญจัญญายตนะ นั้น เปนอยางไรเลา ? อานนท !
วินัยนี,้ เพราะผานพนอากิญจัญญายตนะเสียได โดยประการทั้งปวง จึง บรรลุ
เนวสั ญญานาสั ญญายตนะ แลวแลอยู. อานนท ! นี่แลคือความสุขชนิดที่
เปนอยางอื่น ที่เหนือกวา ประณีตกวา กวาความสุขอันเกิดแตอากิญจัญญายตนะ
นั้น. อานนท ! แตแมกระนั้น ถาชนเหลาใดจะพึงกลาวอยางนี้วา “สัตว์
ทั้งหลายที่ไดเสวยเฉพาะซึ่งสุข
บรมสันติ บรมสุข บรมโสมนัส”

อันเกิดแตเนวสัญญานาสัญญายตนะ

ยอมอยูในฐานะได

ดังนี้. อานนท ! เราไมยอมรับรองคํากลาว
เชนนั้น ของชนเหลานั้น. ขอนี้เพราะเหตุไร ? อานนท ! เพราะเหตุวา
สุขอยางอื่นที่เหนือกวา ประณีตกวา กวาความสุขอันเกิดแตเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้น ยังมีอยู.

ภาค ๓ - นิโรธอริยสัจ

๕๒๑

(ประโยคทีต่ รัสใน ๒ ย่ อหน้ านี้ มีความหมายที่สําคัญ มีประโยชน์ มาก)
อานนท ! สุ ขอย่ างอืน่ ที่เหนือกว่ า ประณีตกว่ า กว่ าความสุ ขอันเกิด
แต่ เนวสั ญญานาสั ญญายตนะ นั้น เปนอยางไรเลา ? อานนท ! ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี,้
เพราะผานพนเนวสัญญานาสัญญายตนะเสียได โดยประการ
ทั้งปวง จึง บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ แลวแลอยู. อานนท ! นี่แลความสุข
ที่เปนอยางอื่นที่เหนือกวา ประณีตกวา กวาความสุขอันเกิดแตเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้น.
อานนท ! สวนขอนี้ เปนฐานะที่จะมีไดคือ ขอที่พวกปริพาชก
ทั้งหลาย ผูถ ือลัทธิอื่นจะพึงกลาวอยางนี้วา “พระสมณะโคดม ได้ กล่ าวถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ, แล้ วจึ งบัญญัติซึ่งสัญญาเวทยิตนิโรธนั้น ในฐานะเป็ นความสุข.
ชนิดไหนหนอ ? มันจะเป็ นความสุขไปได้ อย่ างไรหนอ ?” อานนท !

ผูถือลัทธิอนื่ ซึ่งมีปกติกลาวอยางนี้,
“ผู้มีอายุ !

พระผู้มีพระภาค
แต่ ว่า

พวกปริพาชก
เธอทั้งหลายจะพึงกลาวแกอยางนี้วา

ไม่ ได้ หมายถึงสุขเวทนา

ความสุ ข
พระตถาคตย่ อมบัญญัตซิ ึ่งธรรมนั้น
ความสุข. ผู้มีอายุ !

มันจะเป็ นความสุข

แล้ วบัญญัติในฐานะเป็ นตัว

อันบุคคลจะพึงหาได้ ในธรรมใด ;
ในฐานะเป็ นความสุ ข” ดังนี้แล.

- สฬา. สํ. ๑๘/๒๗๘-๒๘๒/๔๑๓-๔๒๔.

หมายเหตุ :-

การนําโลกิยสุข หรือความสุขขัน้ ที่ยังตองมีเหตุมีปจจัยทุกระดับ มาใสไวในที่นี้ก็เพื่อเปนเครื่องเปรียบ
เทียบกับนิพพาน ซึ่งเปนธรรมไมเหตุไมมีปจจัย และอยูในฐานะยิ่งไปกวาความสุข, พระองคจึงได
ทรงนํามาเรียงลําดับไวในที่นั้นในฐานะเปนความสุขชนิดหนึ่ง.
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๕๒๒

ธรรมเป็ นทีด่ บั ตามลําดับ (ซึ่งยังไม่ ถงึ นิพพาน)
(: อนุปุพพนิโรธ - อนุปุพพวิหาร - อนุปุพพวิหารสมาบัต)ิ
ก. อนุปุพพนิโรธ เก้ า
(เรื่องควรดูประกอบในเลมนี้หนา ๗๖๖ สังเกตที่ปฐมฌานที่ตรัสวาวาจาดับ)

ภิกษุ ท. ! อนุปุพพนิโรธ ๙ ประการ เหลานี้ มีอยู. เกาประการ
อยางไรเลา ? เกาประการ คือ:(๑) เมื่อเขาถึงปฐมฌาน
อามิสส (กาม) สัญญา ยอมดับ ;
(๒) เมื่อเขาถึงทุติยฌาน
วิตกและวิจาร ยอมดับ ;
(๓) เมื่อเขาถึงตติยฌาน
ปติ ยอมดับ ;
(๔) เมื่อเขาถึงจตุตถฌาน
อัสสาสะและปสสาสะ ยอมดับ ;
รูปสัญญา ยอมดับ ;
(๕) เมื่อเขาถึงอากาสานัญจายตนะ
(๖)
เมื่อเขาถึงวิญญาณัญจายตนะ
อากาสานัญจายตนสัญญายอมดับ ;
(๗) เมื่อเขาถึงอากิญจัญญายตนะ
วิญญาณัญจายตนสัญญายอมดับ ;
(๘) เมื่อเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ อากิญจัญญายตนสัญญายอมดับ ;
(๙)
เมื่อเขาถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ สัญญาและเวทนา ยอมดับ.
ภิกษุ ท. ! เหลานี้แล อนุปุพพนิโรธ ๙ ประการ.
- นวก. อํ. ๒๓/๔๒๓/๒๓๕.
[ความดับแหงธรรมที่ไดตรัสไว โดยนัยยะอื่นของปฐมฌานคือ อกุศลดับ

(กาม, พยาบาท,
เบียดเบียน), นิวรณ์ ๕ ดับ, วาจาดับ, เสี ยงเป็ นเสี้ยนหนามต่ อฌาน ๑ เมื่อเขาถึงฌาน ๑ แลว
อุปสรรคนี้ยอมหมดไป : กรณีฌาน ๔ ตอเนื่องไปถึงอากาสานัญจายตนะนั้นใหดูเหตุประกอบใน
หนังสือเลมนี้ หนา ๘๐๖ ไดตรัสวาลมหายใจฯ คือกายอันหนึ่งฯ เพราะฉะนั้นก็คือกายดับในสวน
ธาตุลม และเมื่อถึงอากาสานัญจายตนะแลว จะเห็นวาเมื่อกายดับไปจากความรูสึกแลว แต่ ความหมายรู้
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๕๒๓

ในกายส่ วนอืน่ ๆ ทั้งหมด(รูปสัญญา)ย่ อมดับสนิทตามต่ อมาอีกหน ; (ธรรมะหมวดนี้แสดงถึงธรรม
ที่ตองดับไปตามลําดับ ๆ แหงการปฏิบัติระบบนี้ดังนั้น จึงไดชื่อวา อนุปุพพนิโรธเกา คือธรรมทีด่ บั
ตามลําดับ ๙ ลําดับ, เปนหมวดธรรมที่ตองศึกษากอนแตโดยยอ, รายละเอียดหาดูไดที่หมวด ค. ; ใน
ที่อื่น (๒๓/๔๗๗/๒๖๓,๒๖๕)

เปนคําของพระอานนทแสดงอนุปุพพปสสัทธิและอนุปุพพนิโรธไว

โดยความเปนสมาบัติทั้ง ๙ ระดับในฐานะเปนอนุปุพพปสสัทธิและอนุปุพพนิโรธโดยปริยาย , และ
แสดงสัญญาเวทยิตนิโรธอันสิ้นอาสวะไว ในฐานะเปนอนุปุพพปสสัทธิและอนุปุพพนิโรธ โดย
นิปปริยายโดยไมแสดงไวอยางละเอียดวา ฌานชื่อไร ระงับหรือดับเสียซึ่งธรรมชื่ออะไรเหมือนกับ
ในสูตรขางบนนี้)].

ข. อนุปุพพวิหาร เก้ า
ภิกษุ ท. ! อนุปุพพวิหาร ๙ ประการ เหลานี้ มีอยู.
เกาประการ
อยางไรเลา ? เกาประการ คือ :(๑) ปฐมฌาน
(๒) ทุติยฌาน
(๓) ตติยฌาน
(๔) จตุตถฌาน
(๕) อากาสานัญจายตนะ (๖) วิญญาณัญจายตนะ
(๗) อากิญจัญญายตนะ (๘) เนวสัญญานาสัญญายตนะ
(๙) สัญญาเวทยิตนิโรธ.

ภิกษุ ท. !

เหลานี้แล อนุปุพพวิหาร ๙ ประการ.

- นวก. อํ. ๒๓/๔๒๔/๒๓๖.

(ธรรมเกาประการนี้ เรียกวา วิหารธรรม คือธรรมเปนเครื่องอยูแหงจิตเกาลําดับจึงไดชื่อวา
อนุปุพพวิหารเกา. ยังมีขอนาสนใจที่วาในบาลีแหงหนึ่งกลาวถึงการเขาอยูในวิหารธรรมนี้ไดแม
ในขณะ แหงอิริยาบถทั้งสี่คือนั่ง นอน ยืน เดิน สําหรับ ๔ ขอขางตนคือตั้งแตปฐมฌานถึงจตุตถฌาน.
- ติก. อํ. ๒๐/๒๓๔/๕๐๓).
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๕๒๔

ค. อนุปุพพวิหารสมาบัติ เก้ า

ภิกษุ ท. ! เราจักแสดงซึ่ง อนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙ ประการ เหลานี้.
เธอทั้งหลายจงฟง. ภิกษุ ท. ! อนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙ ประการนั้น เปน
อยางไรเลา ?
๑) กามทั้งหลาย ย่ อมดับไปในที่ใด, และชนเหล่าใด ยัง กาม
ทั้งหลาย ให้ ดบั ไป ๆ ในที่ใด แล้วแลอยู่ ; เรากล่าวว่า ผู้มีอายุเหล่านั้น หายหิว
ดับเย็น ข้ ามแล้ ว ถึงฝั่งแล้ ว ด้ วยองค์ น้ันๆ ในที่น้ัน แน่ แท้ . ถาผูใดจะพึง
กลาวถามอยางนี้ วา “กามทั้งหลาย ดับไปในทีไ่ หน ? และชนเหลาไหนยัง
กามทั้งหลายใหดับไปๆ ในที่ไหน แลวแลอยู ? ขาพเจาไมรูขอนั้น ไมเห็น
ขอนั้น” ดังนี้ไซร ; คําตอบพึงมีแกเขาวา “ผูมอี ายุ ! ภิกษุในกรณีนี้ สงัดแล้ ว
(

จากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย เข้ าถึงปฐมฌาน อันมีวติ กวิจาร มีปีติ
และสุ ขอันเกิดจากวิเวก แล้ วแลอยู่. กามทั้งหลาย ดับไปในปฐมฌานนั้น,
และชนเหลานั้น ยังกามทั้งหลาย ใหดบั ไป ๆ ในปฐมฌานนั้น แลวแลอยู” ดังนี้.
ภิกษุ ท. ! ใคร ๆ ที่ไมเปนผูโออวด ไมเปนผูมีมายา พึงเพลิดเพลินอนุโมทนา
ดวยคําวา สาธุ ดังนี้ ; ครั้นเพลิดเพลินอนุโมทนาดวยคํา สาธุ ดังนี้แลว นอบนอม
อยู จะประคองอัญชลีเขาไปหา โดยแนแท.
และชนเหลาใด
(๒) วิตกและวิจารทั้งหลาย ยอมดับไปในที่ใด,
ยัง วิตกและวิจารทั้งหลาย ใหดับไป ๆ ในที่ใด แลวแลอยู ; เรากลาววา ผูมีอายุ
เหลานั้น หายหิว ดับเย็น ขามแลว ถึงฝงแลว ดวยองคนั้นๆ ในที่นั้น แนแท.
ถาผูใด จะพึงกลาวถามอยางนี้วา “วิตกและวิจารทั้งหลาย ดับไปในที่ไหน ?
และชนเหลาไหน ยัง วิตกและวิจารทั้งหลาย ใหดับไป ๆ ในที่ไหน แลวแลอยู ?

ภาค ๓ - นิโรธอริยสัจ

๕๒๕

ขาพเจาไมรูขอนั้น ไมเห็นขอนั้น “ดังนี้ไซร ; คําตอบพึงมีแกเขาวา “ผูมี
อายุ ! ภิกษุในกรณีนี้ เพราะความทีว่ ติ กและวิจารทั้งหลายระงับลง เข้ าถึง

ทุตยิ ฌาน อันเป็ นเครื่องผ่ องใสแห่ งใจในภายใน นําให้ เกิดสมาธิมีอารมณ์
อันเดียวไม่ มีวติ กและวิจาร มีแต่ ปีติและสุ ขอันเกิดแต่ สมาธิ แล้ วแลอยู่,
วิตกและวิจารทั้งหลาย ดับไปใน ทุตยิ ฌาน นั้น, และชนเหลานั้น ยัง วิตกและ
วิจารทั้งหลายใหดับไปๆ ในทุตยิ ฌานนัน้ แลวแลอยู” ดังนี้.ภิกษุ ท. ! ใคร ๆ
ที่ไมเปนผูโ ออวด ไมเปนผูมีมายา พึงเพลิดเพลินอนุโมทนาดวยคําวา สาธุ ดังนี้ ;
ครั้นเพลิดเพลินอนุโมทนาดวยคําวา สาธุดังนี้แลวนอบนอมอยูจะประคองอัญชลี
เขาไปหา โดยแนแท.
(๓) ปี ติ ยอมดับไปในที่ใด, และชนเหลาใด ยัง ปี ติ ใหดับไปๆ
ในที่ใด แลวแลอยู ; เรากลาววา ผูมีอายุเหลานั้น หายหิว ดับเย็น ขามแลว
ถึงฝงแลว ดวยองคนั้น ๆ ในที่นั้น แนแท. ถาผูใด จะพึงกลาวถามอยางนี้
วา “ปี ติ ดับไปในที่ไหน ? และชนเหลาไหนยังปี ติใหดับไป ๆ ในที่ไหน
แลวแลอยู ? ขาพเจาไมรูขอ นั้น ไมเห็นขอนั้น” ดังนี้ไซร ; คําตอบพึงมีแก
เขาวา “ผูมีอายุ ! ภิกษุในกรณีนี้ เพราะความจางคลายไปแห่ งปี ติ อยู่อุเบกขา

มีสติและสั มปชัญญะ และเสวยความสุ ขด้ วยนามกาย เข้ าถึงตติยฌาน
อันเป็ นฌานทีพ่ ระอริยเจ้ ากล่ าวว่ า ผู้ได้ ฌานนีเ้ ป็ นผู้อยู่อุเบกขา มีสติ
อยู่เป็ นสุ ข’ ดังนีแ้ ล้ วแลอยู่. ปี ติ ดับไปใน ตติยฌาน นั้น, และชนเหลานั้น
ยัง ปี ติ ใหดับไปๆใน ตติยฌาน นั้นแลวแลอยู” ดังนี้. ภิกษุ ท. ! ใคร ๆ ที่ไม
เปนผูโออวดไมเปนผูม ีมายา พึงเพลิดเพลินอนุโมทนาดวย คําวา สาธุ ดังนี้ ; ครั้น
เพลิดเพลินอนุโมทนาดวยคําวา สาธุ ดังนี้แลว นอบนอมอยู จะประคองอัญชลี
เขาไปหา โดยแนแท.

๕๒๖

อริยสัจจากพระโอษฐ

(๔) อุเบกขาสุ ข
ยอมดับไปในที่ใด, และชนเหลาใด ยัง
อุเบกขาสุ ข ใหดบั ไป ๆ ในที่ใด แลวแลอยู ; เรากลาววา ผูมีอายุเหลานั้น
หายหิว ดับเย็น ขามแลว ถึงฝงแลว ดวยองคนั้นๆ ในที่นั้น แนแท. ถาผูใด
จะพึงกลาวถามอยางนี้วา “อุเบกขาสุ ข ดับไปในที่ไหน ? และชนเหลาไหน
ยัง อุเบกขาสุ ข ใหดับไป ๆ ในที่ไหน แลวแลอยู ? ขาพเจาไมรูขอ นั้น ไมเห็น
เพราะ
ขอนั้น” ดังนี้ไซร, คําตอบพึงมีแกเขาวา “ผูม ีอายุ ! ภิกษุในกรณีนี้

ละสุ ขและทุกข์ เสี ยได้ เพราะความดับหายไปแห่ งโสมนัสและโทมนัสในกาล
ก่ อนเข้ าถึงจตุตถฌาน อันไม่ มีทุกข์ และสุ ข มีแต่ ความทีส่ ติเป็ นธรรมชาติ
บริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้ วแลอยู่. อุเบกขาสุ ข ดับไปใน จตุตถฌาน นั้น,
และชนเหลานั้น ยัง อุเบกขาสุ ข ใหดับไป ๆ ใน จตุตถฌาน นั้น แลวแลอยู”
ดังนี้. ภิกษุ ท. ! ใคร ๆ ที่ไมเปนผูโออวด ไมเปนผูมีมายา พึงเพลิดเพลิน
อนุโมทนาดวยคําวาสาธุ ดังนี้ ; ครั้นเพลิดเพลินอนุโมทนาดวยคําวา สาธุ ดังนี้
แลว นอบนอมอยูจะประคองอัญชลีเขาไปหา โดยแนแท.
(ใหสังเกตุคําวา “อุเบกขาสุข” ใชในฌาน ๓ และ “อุเบกขา” ปกติไมเจือสุขใชในฌาน ๔)

(๕) รู ปสั ญญาทั้งหลาย
ยอมดับไปในที่ใด, และชนเหลาใด ยัง
รู ปสั ญญาทั้งหลาย ใหดับไป ๆ ในที่ใด แลวแลอยู ; เรากลาววา ผูมีอายุเหลานั้น
หายหิว ดับเย็น ขามแลว ถึงฝงแลว ดวยองคนั้น ๆ ในที่นั้น แนแท. ถาผูใด
จะพึงกลาวถามอยางนี้ วา “รู ปสั ญญาทั้งหลาย ดับไปที่ไหน ? และชน
เหลาไหน ยัง รู ปสั ญญาทั้งหลาย ใหดบั ไป ๆ ในที่ไหน แลวแลอยู ? ขาพเจา
“ผูมอ
ี ายุ!
ไมรูขอ นั้น ไมเห็นขอนั้น ดังนี้ไซร, คําตอบพึงมีแกเขาวา
ภิกษุในกรณีนี้ เพราะการก้ าวล่ วงเสี ยซึ่งรู ปสั ญญาทั้งหลายโดยประการทั้งปวง

เพราะความตั้งอยู่ไม่ ได้ แห่ งปฏิฆสั ญญาทั้งหลาย เพราะไม่ ได้ ทาํ ไว้ ในใจ
ซึ่งความกําหนดหมายในภาวะต่ าง ๆจึงเข้ าถึง อากาสานัญจายตนะ อันมี
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การทําในใจว่ า ‘ อากาศไม่ มีทสี่ ุ ด ’ แล้ วแลอยู่. รู ปสั ญญาทั้งหลาย ดับไปใน
อากาสานัญจายตนะ นั้น, และชนเหลานั้น ยัง รู ปสั ญญาทั้งหลาย ใหดับไป ๆ
ในอากาสานัญจายตนะ นั้น แลวแลอยู” ดังนี้. ภิกษุ ท . ! ใคร ๆ ที่ไมเปนผู

โออวด ไมเปนผูมมี ายา พึงเพลิดเพลินอนุโมทนาดวยคําวา สาธุ ดังนี้ ; ครั้น
เพลิดเพลินอนุโมทนาดวยคําวา สาธุดังนี้แลว นอบนอมอยู จะประคองอัญชลีเขา
ไปหา โดยแนแท.
(๖) อากาสานัญจายตนสั ญญา ยอมดับไปในที่ใด, และชนเหลาใด
ยัง อากาสานัญจายตนสั ญญา ใหดับไป ๆ ในที่ใด แลวแลอยู ; เรากลาววา
ผูมีอายุเหลานั้น หายหิว ดับเย็น ขามแลว ถึงฝงแลว ดวยองคนนั้ ๆ ในที่นั้น
แนแท. ถาผูใด จะพึงกลาวถามอยางนี้ วา “อากาสานัญจายตนสั ญญา ดับไป
ในที่ไหน ? และชนเหลาไหนยัง อากาสานัญจายตนสั ญญา ใหดับไป ๆ ในที่ใด
แลวแลอยู ? ขาพเจาไมรูขอนัน้ ไมเห็นขอนั้น” ดังนี้ไซร ; คําตอบพึงมี
แกเขาวา “ผูมอี ายุ ! ภิกษุในกรณีนี้ ก้ าวล่ วงเสี ยซึ่งอากาสานัญจายตนะโดย

ประการทั้งปวงเข้ าถึง วิญญาณัญจายตนะ อันมีการทําในใจว่ า ‘วิญญาณ
ไม่ มีทสี่ ุ ด, แล้ วแลอยู่. อากาสานัญจายตนสั ญญา ดับไปใน วิญญาณัญจายตนะ นั้น, และชนเหลานั้น ยัง อากาสานัญจายตนสั ญญา ใหดบั ไป ๆ ใน
วิญญาณัญจายตนะนั้น แลวแลอยู” ดังนี้. ภิกษุ ท. ! ใครๆที่ไมเปนผูโออวด

ไมเปนผูม มี ายา พึงเพลิดเพลินอนุโมทนาดวยคําวา สาธุ ดังนี้ ; ครั้นเพลิดเพลิน
อนุโมทนาดวยคําวา สาธุ ดังนี้แลว นอบนอมอยู จะประคองอัญชลีเขาไปหา
โดยแนแท.
(๗) วิญญาณัญจายตนสั ญญา ยอมดับไปในที่ใด, และชนเหลาใด
ยัง วิญญาณัญจายตนสั ญญา ใหดับไป ๆ ในที่ใด แลวแลอยู ; เรากลาววา ผูมี

๕๒๘

อริยสัจจากพระโอษฐ

อายุเหลานั้น หายหิว ดับเย็น ขามแลว ถึงฝงแลว ดวยองคนั้น ๆ ในที่นั้น
แนแท. ถาผูใด จะพึงกลาวถามอยางนี้ วา “วิญญาณัญจายตนสั ญญา ดับไป
ในที่ไหน ? และชนเหลาไหนยัง วิญญาณัญจายตนสั ญญา ใหดับไปๆ ในที่ใด
แลวแลอยู ? ขาพเจาไมรูขอนัน้ ไมเห็นขอนั้น” ดังนี้ไซร ; คําตอบพึงมีแกเขา
วา “ผูมีอายุ ! ภิกษุในกรณีนี้ ก้ าวล่ วงเสี ยซึ่งวิญญาณัญจายตนะโดยประการ

ทั้งปวง เข้ าถึง อากิญจัญญายตนะ อันมีการทําในใจว่ า ‘อะไร ๆ ไม่ มี ’
แล้ วแลอยู่. วิญญาณัญจายตนสั ญญา ดับไปใน อากิญจัญญายตนะ นั้น,
และชนเหลานั้น ยัง วิญญาณัญจายตนสัญญา ใหดับไป ๆใน อากิญจัญญายตนะ

นั้นแลวแลอยู” ดังนี้. ภิกษุ ท. ! ใครๆ ที่ไมเปนผูโ ออวด ไมเปนผูม มี ายา
พึงเพลิดเพลินอนุโมทนาดวยคําวา สาธุ ดังนี้ ; ครั้นเพลิดเพลินอนุโมทนา
ดวยคําวา สาธุ ดังนี้แลว นอบนอมอยู จะประคองอัญชลีเขาไปหา โดยแนแท.
(๘) อากิญจัญญายตนสั ญญา ยอมดับไปในทีใ่ ด, และชนเหลาใด
ยัง อากิญจัญญายตนสั ญญา ใหดับไป ๆ ในที่ใด แลวแลอยู ; เรากลาววา ผูมี
อายุเหลานั้น หายหิว ดับเย็น ขามแลว ถึงฝงแลว ดวยองคนนั้ ๆ ในที่นั้น
แนแท. ถาผูใด จะพึงกลาวถามอยางนี้ วา “อากิญจัญญายตนสั ญญา ดับไป
ในที่ไหน ? และชนเหลาไหนยัง อากิญจัญญายตนสัญญา ใหดบั ไป ๆ ในที่ใด
แลวแลอยู ? ขาพเจาไมรูขอนัน้ ไมเห็นขอนั้น “ดังนี้ไซร ; คําตอบพึงมี
แกเขาวา “ผูมอี ายุ ! ภิกษุในกรณีนี้ ก้ าวล่ วงเสี ยซึ่งอากิญจัญญายตนะโดย

ประการทั้งปวง เข้ าถึงเนวสั ญญานาสั ญญายตนะ แล้ วแลอยู่. อากิญจัญญายตนสั ญญา ดับไปใน เนวสั ญญานาสั ญญายตนะ นั้น, และชนเหลานั้น
ยังอากิญจัญญายตนสั ญญา ใหดับไป ๆ ใน เนวสั ญญานาสั ญญายตนะ นั้น

แลวแลอยู” ดังนี้. ภิกษุ ท. ! ใคร ๆ ที่ไมเปนผูโ ออวด ไมเปนผูมีมายา พึง
เพลิดเพลินอนุโมทนาดวยคําวา สาธุ ดังนี้ ; ครั้นเพลิดเพลินอนุโมทนาดวยคําวา
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สาธุ ดังนี้แลว นอบนอมอยู จะประคองอัญชลีเขาไปหา โดยแนแท.
(๙) เนวสั ญญานาสั ญญายตนสั ญญา ยอมดับไปในที่ใด, และชน
เหลาใด ยัง เนวสั ญญานาสั ญญายตนสั ญญา ใหดบั ไป ๆ ในที่ใด แลวแลอยู ;
เรากลาววา ผูมีอายุเหลานั้น หายหิว ดับเย็น ขามแลว ถึงฝงแลว ดวยองค
นั้น ๆ ในที่นั้น แนแท. ถาผูใด จะพึงกลาวถามอยางนี้ วา “เนวสั ญญานาสั ญญายตนสั ญญาดับไปในที่ไหน ?และชนเหลาไหนยังเนวสั ญญานาสั ญญายตนสั ญญา ใหดบั ไป ๆ ในที่ใด แลวแลอยู? ขาพเจาไมรูขอ นั้น ไมเห็น
ขอนั้น” ดังนี้ไซร ; คําตอบพึงมีแกเขาวา “ผูมอี ายุ ! ภิกษุในกรณีนี้

ก้ าวล่ วงเสี ยซึ่งเนวสั ญญานาสั ญญายตนะโดยประการทั้งปวง
เข้ าถึง
สั ญญาเวทยิตนิโรธ แล้วแลอยู่, เนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา
ดับไปใน สั ญญาเวทยิตนิโรธนั้น,
และชนเหลานั้น ยัง เนวสั ญญานาสั ญญายตนสั ญญา ใหดับไป ๆ ใน สั ญญาเวทยิตนิโรธ นั้น แลวแลอยู”
ดังนี้. ภิกษุ ท. ! ใคร ๆ ที่ไมเปนผูโออวด ไมเปนผูมมี ายา พึงเพลิดเพลิน
อนุโมทนาดวยคําวา สาธุ ดังนี้ ; ครั้นเพลิดเพลินอนุโมทนาดวยคําวา สาธุ
ดังนี้แลว นอบนอมอยู จะประคองอัญชลีเขาไปหา โดยแนแท.
ภิกษุ ท. ! เหลานี้แล อนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙ ประการ.
- นวก. อํ. ๒๓/๔๒๔/๒๓๗.

(ธรรมเกาขอนี้ มีชื่อแปลกออกไปวา อนุปุพพวิหารสมาบัติ แตก็หมายถึงธรรมเกาประการ
ดังที่กลาวมาแลวในหมวด ก. และหมวด ข. นั่นเอง หากแตวาในหมวดนี้หมายถึงการที่จิตเขาอยู
ในธรรมเหลานั้น อยางลึกซึ้งและนาน พอที่จะเกิดความรูสึกวาหายหิว ดับเย็นขามแลวถึงฝงแลว. ฝง
ในที่นี้หมายถึงฝงแหงพระนิพพานโดยปริยาย;ถาเปนกรณีของผูที่ยงั ไมบรรลุอรหัตตผล ก็เปนเสมือน
การชิมรสพระนิพพานเปนการลวงหนา ในระยะเวลาอันจํากัดเทานั้น.

๕๓๐

อริยสัจจากพระโอษฐ

ผูศึกษาพึงสังเกตใหเห็นวา คําบรรยายแหงสมาบัติทั้งเกานี้ แตละขอๆ ตรัสไวโดยทํานอง
เดียวกันทุกสมาบัติ ตางกันแตชื่อแหงฌานและนิทเทสที่บรรยายลักษณะแหงฌานนั้นๆ เทานั้น
ซึ่งไดเนนตัวหนังสือไวดวยอักษรเสนหนาใหเปนที่สังเกตงายๆ ทุกแหงแลว ขอใหผูศึกษาพยายาม
สังเกต ใหเปนที่เขาใจอยางแจมแจงดวย จะมีประโยชนมาก.
สรุปความวา หมวด ก. หมายถึงการดับตามลําดับของสิ่งที่พงึ ดับ. หมวด ข. หมายถึง
ลําดับแหงการเขาอยูตามลําดับ. หมวด ค. หมายถึง ลําดับแหงการเสวยรสของการเขาอยูที่ยิ่งๆ
ขึ้นไปตามลําดับ).

อนุปุพพวิหารอาพาธ
(อาการทีอ่ ารมณ์ อนั ละได้ ด้วยฌานใด จะมากลายเป็ น
สั ญญาทีท่ าํ ความอาพาธให้ แก่ การเข้ าอยู่ในฌานนั้น)

อานนท ! ครั้งกอนแตการตรัสรู เมื่อเรายังไมไดตรัสรู ยังเปน
โพธิสัตวอยู, ความรูไดเกิดขึ้นแกเราวา เนกขัมมะ (ความหลีกออกจากกาม)
เป็ นทางแห่ งความสํ าเร็จ,ปวิเวก (ความอยู่สงัดจากกาม) เป็ นทางแห่ งความสํ าเร็จ
ดังนี,้ แตแมกระนั้น จิตของเราก็ยังไมแลนไป ไมเสือ่ มใส ไมตั้งอยูได ไมหลุด
ออกไป ในเนกขัมมะ ทั้งที่เราเห็นอยู วานั่นสงบ.
อานนท ! ความคิดไดเกิดขึ้นแกเราสืบไปวา อะไรหนอ เปนเหตุ
เปนปจจัย ที่ทําใหจิตของเรา เปนเชนนั้น. อานนท ! ความรูสึกไดเกิดขึ้น
แกเราวา เพราะวาโทษในกามทัง้ หลาย เปนสิ่งที่เรายังมองไมเห็น ยังไมไดนํา
มาทําการคิดนึกใหมาก และทั้งอานิสงสแหงการออกจากกาม เราก็ยังไมเคย
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ไดรับเลย ยังไมเคยรูรสเลย ; จิตของเราจึงเปนเชนนั้น. อานนท ! ความคิด
ไดเกิดขึ้นแกเราสืบไปวา ถากระไร เราไดเห็นโทษในกามทั้งหลาย แลวนํามา
ทําการคิดนึกในขอนั้นใหมาก
ไดรับอานิสงสในการหลีกออกจากกามแลว
พึงเสพในอานิสงสนั้นอยางทั่วถึงไซร, ขอนั้นแหละ จะเปนฐานะที่จะทําใหจิต
ของเราพึงแลนไปพึงเลื่อมใส ตั้งอยูได หลุดออกไป ในเนกขัมมะ โดยที่เห็น
อยูวานั่น สงบ. อานนท ! โดยกาลตอมา เราไดทําเชนนั้นแลวอยางทัว่ ถึง
จิตของเราจึงแลนไป จึงเลื่อมใส ตั้งอยูได หลุดออกไป ในเนกขัมมะ โดยที่
เห็นอยูวานั่น สงบ. อานนท ! เมื่อเปนเชนนั้น, เราแล เพราะสงัดจาก
กามและอกุศลธรรมทั้งหลาย จึง บรรลุฌานที่ ๑ อันมีวิตกวิจาร มีปติและสุข
อันเกิดแตวิเวก แลวแลอยู. อานนท ! แมเมื่อเราอยูดวยวิหารธรรม
คือ
ฌานที่ ๑ นี้ การทําในใจตามอํานาจแห่ งสั ญญาทีเ่ ป็ นไปในทางกามก็ยงั
เกิดแทรกแซงอยู่. ขอนั้นยังเปนอาพาธ (ในทางจิต) แกเรา, เหมือนผูม ีสุข
แลวยังมีทกุ ขเกิดขึ้นขัดขวาง เพราะอาพาธ ฉันใดก็ฉันนั้น.
อานนท ! ความคิดไดเกิดขึ้นแกเราสืบไปวา
เพื่อกําจัดอาพาธ
ขอนั้นเสีย ถากระไรเรา เพราะสงบวิตกวิจารเสี ยได้ พึงบรรลุฌานที่ ๒ เป็ น
เครื่องผ่ องใสแห่ งจิตในภายใน นําให้ เกิดสมาธิมอี ารมณ์ อนั เดียว ไม่ มีวติ ก
วิจาร
มีแต่ ปีติและสุ ขอันเกิดแต่ สมาธิแล้ วแลอยู่เถิด ดังนี้. อานนท !
แมกระนั้นจิตของเราก็ยังไมแลนไป ไมเลื่อมใส ไมตั้งอยูได ไมหลุดออกไป
ในอวิตกธรรม (คือฌานที่ ๒) นั้น ทั้งที่เราเห็นอยู วานั่นสงบ.
อานนท ! ความคิดไดเกิดขึ้นแกเราสืบไปวา อะไรหนอ เปนเหตุ
เปนปจจัย ที่ทําใหจิตของเราเปนเชนนั้น. อานนท ! ความรูสกึ ไดเกิดขึ้น

๕๓๒
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แกเราวา เพราะวาโทษในวิตกธรรม เปนสิ่งที่เรายังมองไมเห็น ยังไมไดนํามา
ทําการคิดนึกใหมาก และทั้งอานิสงสแหงอวิตกธรรม เราก็ยังไมเคยไดรบั เลย
ยังไมเคยรูร สเลย ; จิตของเราจึงเปนเชนนั้น. อานนท ! ความคิดไดเกิด
ขึ้นแกเราสืบไปวา ถาหากเราไดเห็นโทษในวิตก แลวนํามาทําการคิดนึกใน
ขอนั้นใหมาก ไดรับอานิสงสในอวิตกธรรมแลว พึงเสพในอานิสงสนั้นอยาง
ทั่วถึงไซร, ขอนั้นแหละ จะเปนฐานะที่จะทําใหจิตของเราพึงแลนไป พึง
เลื่อมใส ตั้งอยูได หลุดออกไป ในอวิตกธรรม โดยที่เห็นอยูวานั่น สงบ.
อานนท ! โดยกาลตอมาเราไดทําเชนนั้นแลวอยางทั่วถึง จิตของเราจึงแลนไป
จึงเลื่อมใส ตั้งอยูได หลุดออกไป ในอวิตกธรรม (คือฌานที่ ๒) นั้น โดยที่
เห็นอยูวานั่น สงบ. อานนท !
เมื่อเปนเชนนั้น, เราแล เพราะสงบ
วิตกวิจารเสียได จึง บรรลุฌานที่ ๒ เปนเครื่องผองใสแหงจิตในภายใน นําให
เกิดสมาธิมีอารมณอันเดียว ไมมีวิตกวิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ แลว
แลอยู. อานนท ! แมเมื่อเราอยูดวยวิหารธรรม คือฌานที่ ๒ นี้ การทําในใจ
ตามอํานาจแห่ งสั ญญาทีเ่ ป็ นไปในวิตกก็ยงั เกิดแทรกแซงอยู่. ขอนั้นยังเปน
แลวยังมีทุกขเกิดขึ้นขัดขวาง
อาพาธ (ในทางจิต) แกเรา, เหมือนผูมีสขุ
เพราะอาพาธ ฉันใดก็ฉันนั้น.
อานนท ! ความคิดไดเกิดขึ้นแกเราสืบไปวา เพื่อกําจัดอาพาธขอนั้น
เสีย ถากระไรเรา เพราะความจางไปแห่ งปี ติ พึงอยู่อเุ บกขา มีสติแลสั มปชัญญะ
และพึงเสวยสุ ขด้ วยนามกาย บรรลุฌานที่ ๓ อันเป็ นฌานที่พระอริยเจ้ ากล่ าวว่ า
ผู้ได้ ฌานนีเ้ ป็ นผู้อยู่อเุ บกขามีสติอยู่เป็ นสุ ขแล้ วแลอยู่เถิด ดังนี้. อานนท ! แม
กระนั้นจิตของเราก็ยัง ไมแลน ไปไมเลื่อมใส ไมตั้งอยูได ไมหลุดออกไป ใน
นิปปติกฌาน (คือฌานที่ ๓) นั้น ทั้งที่เราเห็นอยูวานั่น สงบ.
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อานนท ! ความคิดไดเกิดขึ้นแกเราสืบไปวา อะไรหนอ เปนเหตุเปน
ปจจัยที่ทําใหจิตของเราเปนเชนนั้น. อานนท ! ความรูสึกไดเกิดขึ้นแกเราวา
เพราะวาโทษในปติเปนสิ่งที่เรายังมองไมเห็น ยังไมไดนํามาทําการคิดนึกใหมาก
และทั้งอานิสงสแหงนิปปติกฌาน เราก็ยังไมเคยไดรับเลย ยังไมเคยรูรสเลย;
จิตของเราจึงเปนเชนนั้น.อานนท ! ความคิดไดเกิดขึ้นแกเราสืบไปวา ถาหาก
เราไดเห็นโทษในปติ. แลวนํามาทําการคิดนึกในขอนั้นใหมาก ไดรับอานิสงส
ในนิปปติกฌานแลว
พึงเสพในอานิสงสนั้นอยางทั่วถึงไซร. ขอนั้นแหละ
จะเปนฐานะที่จะทําใหจิตของเราพึงแลนไป พึงเลื่อมใส ตั้งอยูไ ด หลุดออกไป
ในนิปปติกฌาน โดยที่เห็นอยูวานั่น สงบ. อานนท ! โดยกาลตอมาเราไดทํา
เชนนั้นแลวอยางทั่วถึง จิตของเราจึงแลนไป จึงเลื่อมใส ตั้งอยูได หลุดออกไป
ในนิปปติกฌาน (คือฌานที่ ๓) นั้น โดยที่เห็นอยูวานั่น สงบ. อานนท ! เมื่อ
เปนเชนนั้น, เราแล เพราะความจางไปแหงปติ จึงเกิดอุเบกขามีสติแล
สัมปชัญญะ และยอมเสวยสุขดวยนามกาย บรรลุฌานที่ ๓ อันเปนฌานที่
พระอริยเจากลาววา ผูไดฌานนี้เปนผูอยูอุเบกขา มีสติอยูเปนสุขแลวแลอยู.
อานนท ! แมเมื่อเราอยูดวยวิหารธรรมคือฌานที่ ๓นี้การทําในใจตามอํานาจ
แห่ งสั ญญาทีเ่ ป็ นไปในปี ติกย็ งั เกิดแทรกแซงอยู่. ขอนั้นยังเปนอาพาธ (ในทาง
จิต) แกเรา, เหมือนผูม ีสุขแลวยังมีทุกขเกิดขึ้นขัดขวาง เพราะอาพาธ ฉันใด
ก็ฉันนั้น.
อานนท ! ความคิดไดเกิดขึ้นแกเราสืบไปวา
เพื่อกําจัดอาพาธขอ
นั้นเสีย ถากระไรเรา เพราะละสุ ขและทุกข์ เสี ยได้ เพราะความดับหายไปแห่ ง
โสมนัสแลโทมนัสในกาลก่ อน พึงบรรลุฌานที่ ๔ อันไม่ ทุกข์ และสุ ข มีแต่ ความ
ที่สติเป็ นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา แล้ วแลอยู่เถิด ดังนี้. อานนท !

อริยสัจจากพระโอษฐ

๕๓๔

แมกระนั้น จิตของเราก็ยังไมแลนไป ไมเลื่อมใส ไมตั้งอยูได ไมหลุดออกไป
ในอทุกขมสุข (คือฌานที่ ๔) นั้น ทั้งที่เราเห็นอยูวานั่น สงบ.
อานนท ! ความคิดไดเกิดขึ้นแกเราสืบไปวา อะไรหนอ เปนเหตุ
เปนปจจัย ที่ทําใหจิตของเราเปนเชนนั้น. อานนท ! ความรูสึกไดเกิดขึ้นแก
เราวา เพราะว่ าโทษในอุเบกขาสุ ข เป็ นสิ่ งทีเ่ รายังมองไม่ เห็น ยังไม่ ได้ นํามา
ทําการคิดนึกให้ มาก และทั้งอานิสงสแหงอทุกขมสุข เราก็ยังไมเคยไดรับเลย
อานนท ! ความคิดไดเกิด
ยังไมเคยรูร สเลย ; จิตของเราจึงเปนเชนนั้น.
ขึ้นแกเราสืบไปวา ถ้ าหากเราได้ เห็นโทษในอุเบกขาสุ ข แลวนํามาทําการคิดนึก
ในขอนั้นใหมาก ไดรบั อานิสงสในอทุกขมสุขแลว พึงเสพในอานิสงสนั้นอยาง
ทั่วถึงไซร, ขอนั้นแหละ จะเปนฐานะที่จะทําใหจิตของเราพึงแลนไป พึง
เลื่อมใส ตั้งอยูได หลุดออกไป ในอทุกขมสุข โดยที่เห็นอยูวานั่น สงบ.
อานนท ! โดยกาลตอมาเราไดทําเชนนั้นแลวอยางทั่วถึงจิตของเราจึงแล่ นไป
จึงเลื่อมใส ตั้งอยูได หลุดออกไป ในอทุกขมสุ ข (คือฌานที่ ๔) นั้น โดยที่
เมื่อเปนเชนนั้น, เราแล เพราะละสุข
เห็นอยูวานั่น สงบ. อานนท !
และทุกขเสียได เพราะความดับหายไปแหงโสมนัสและโทมนัสในกาลกอน จึง
บรรลุฌานที่ ๔ อันไมทุกขไมสุข มีแตความที่สติเปนธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะ
อุเบกขา แลวแลอยู. อานนท ! แมเมื่อเราอยูดวยวิหารธรรมคือฌานที่ ๔ นี้

การทําในใจตามอํานาจแห่ งสั ญญาทีเ่ ป็ นไปในอุเบกขาสุ ข
ก็ยงั เกิด
แทรกแซงอยู่. ขอนั้น ยังเปนการอาพาธ (ในทางจิต) แกเรา, เหมือน
ผูมีสุข แลวยังมีทุกขเกิดขึ้นขัดขวาง เพราะอาพาธ ฉันใดก็ฉันนั้น.
(เรื่องควรดูประกอบในเลมนี้ หนา. ๗๙๙,๘๐๐ และในอริย.โอ.ปลาย หนา. ๙๑๑,๑๓๐๐,๑๓๔๑-๑๓๔๔,๑๓๖๕)

อานนท !

ความคิดไดเกิดขึ้นแกเราสืบไปวา

เพื่อกําจัดอาพาธขอ
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นั้นเสีย ถากระไรเรา เพราะผ่ านพ้นรูปสั ญญา (ความกําหนดหมายในรูป) โดย
ประการทั้งปวงได้ , เพราะความตั้งอยู่ไม่ ได้ แห่ งปฏิฆสั ญญา (ความกําหนดหมาย
อารมณ์ ที่กระทบใจ), เพราะไม่ ได้ ทําในใจซึ่งความกําหนดหมายในภาวะต่ างๆ
(นานัตตสั ญญา) พึงบรรลุอากาสานัญจายตนะ อันมีการทําในใจว่ า “อากาศไม่ มี
แมกระนั้น จิตของเราก็ยังไม
ที่สิ้นสุ ด” แล้ วแลอยู่เถิด ดังนี้. อานนท !
แลนไป ไมเลื่อมใส ไมตั้งอยูได ไมหลุดออกไป ในอากาสานัญจายตนะนั้น
ทั้งที่เราเห็นอยูวานั่น สงบ.
อานนท ! ความคิดไดเกิดขึ้นแกเราสืบไปวา อะไรหนอ เปนเหตุ
เปนปจจัย ที่ทําใหจิตของเราเปนเชนนั้น. อานนท ! ความรูสึกไดเกิดขึ้น
แกเราวา เพราะวาโทษในรูปทัง้ หลาย เปนสิ่งที่เรายังมองไมเห็น ยังไมไดนํามา
ทําการคิดนึกใหมาก และทั้งอานิสงสแหงอากาสานัญจายตนะ เราก็ยังไมเคยได
รับเลย ยังไมเคยรูรสเลย ; จิตของเราจึงเปนเชนนั้น. อานนท ! ความคิด
ไดเกิดขึ้นแกเราสืบไปวา ถาหากเราไดเห็นโทษในรูปทัง้ หลาย แลวนํามาทําการ
คิดนึก ในขอนั้นใหมาก ไดรับอานิสงสในอากาสานัญจายตนะแลว พึงเสพใน
อานิสงสนั้นอยางทั่วถึงไซร, ขอนั้นแหละ จะเปนฐานะที่จะทําใหจิตของเรา
พึงแลนไป พึงเลื่อมใส ตั้งอยูได หลุดออกไป ในอากาสานัญจายตนะ โดยที่เห็น
โดยกาลตอมา เราไดทําเชนนั้นแลวอยางทั่วถึง
อยูวานั่น สงบ. อานนท !
จิตของเราจึงแลนไป จึงเลื่อมใส ตั้งอยูได หลุดออกไป ในอากาสานัญจายตนะ
นั้น โดยที่เห็นอยูวานั่น สงบ. อานนท ! เมื่อเปนเชนนั้นเราแลเพราะผานพน
รูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเสียได เพราะความตั้งอยูไมไดแหงปฏิฆสัญญา
เพราะไมไดทําในใจซึ่งนานัตตสัญญา
จึง บรรลุอากาสานัญจายตนะ
อันมีการทําในใจวา “อากาศไมมที ี่สิ้นสุด” แลวแลอยู. อานนท ! แมเมื่อเรา
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อยูดวยวิหารธรรม คืออากาสานัญจายตนะนี้การทําในใจตามอํานาจแห่ งสั ญญา
ทีเ่ ป็ นไปในรู ปทั้งหลาย ก็ยงั เกิดแทรกแซงอยู่. ขอนั้น ยังเปนการอาพาธ
(ในทางจิต) แกเรา. เหมือนผูมีสุข แลวยังมีทุกขเกิดขึ้นขัดขวางเพราะอาพาธ
ฉันใดก็ฉันนั้น.
อานนท ! ความคิดไดเกิดขึ้นแกเราวา
เพื่อกําจัดอาพาธขอนั้นเสีย
ถากระไรเรา เพราะผ่ านพ้นอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงเสี ยแล้ ว พึง
บรรลุวญ
ิ ญาณัญจายตนะ อันมีการทําในใจว่ า “วิญญาณไม่ มีทสี่ ิ้นสุ ด” แล้ ว
แลอยู่เถิด ดังนี้. อานนท ! แมกระนั้น จิตของเราก็ยังไมแลนไป ไมเลื่อมใส
ไมตั้งอยูได ไมหลุดออกไป ในวิญญาณัญจายตนะนั้น ทั้งที่เราเห็นอยูนั่น สงบ.
อานนท ! ความคิดไดเกิดขึ้นแกเราสืบไปวา อะไรหนอ เปนเหตุ
เปนปจจัย ที่ทําใหจิตของเราเปนเชนนั้น. อานนท ! ความรูสึกไดเกิดขึ้น
แกเราวา เพราะวาโทษในอากาสานัญจายตนะ เปนสิ่งที่เรายังมองไมเห็น
ยังไมไดนํามาทําการคิดนึกใหมาก และทั้งอานิสงสแหงวิญญาณัญจายตนะ เรา
ก็ยังไมเคยไดรับเลย ยังไมเคยรูรสเลย ; จิตของเราจึงเปนเชนนั้น. อานนท !
ความคิดไดเกิดขึ้นแกเราสืบไปวา ถาหากเราไดเห็นโทษในอากาสานัญจายตนะ
แลวนํามาทําการคิดนึกในขอนั้นใหมาก ไดรับอานิสงสในวิญญาณัญจายตนะแลว
พึงเสพในอานิสงสนั้นอยางทั่วถึงไซร, ขอนั้นแหละ จะเปนฐานะที่จะทําใหจิต
ของเราพึงแลนไป พึงเลื่อมใส ตั้งอยูได หลุดออกไป ในวิญญาณัญจายตนะ
โดยที่เห็นอยูวานั่น สงบ. อานนท ! โดยกาลตอมา เราไดทําเชนนัน้ แลว
อยางทั่วถึง จิตของเราจึงแลนไป จึงเลื่อมใส ตั้งอยูได หลุดออกไป ในวิญญาณัญเราแล ผานพน
จายตนะนั้น โดยที่เห็นวาอยูวานั่น สงบ. อานนท !
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อากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงเสียแลว จึง บรรลุวญ
ิ ญาณัญจายตนะ
อันมีการทําในใจวา “วิญญาณไมมีที่สิ้นสุด” แลวแลอยู. อานนท ! แมเมื่อเรา
อยูดวยวิหารธรรมคือวิญญาณัญจายตนะนี้การทําในใจตามอํานาจแห่ งสั ญญาที่
เป็ นไปในอากาสานัญจายตนะ ก็ยงั เกิดแทรกแซงอยู่. ขอนั้นยังเปนการ
อาพาธ (ในทางจิต) แกเรา, เหมือนผูม ีสุข แลวยังมีทกุ ขเกิดขึ้นขัดขวาง เพราะ
อาพาธ ฉันใดก็ฉันนั้น.
อานนท ! ความคิดไดเกิดขึ้นแกเราสืบไปวา เพื่อกําจัดอาพาธขอนั้น
เสีย ถากระไรเรา เพราะผ่ านพ้นวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงเสี ย
แล้ ว พึงบรรลุอากิญจัญญายตนะ อันมีการทําในใจว่ า “อะไร ๆ ไม่ ม”ี แล้ วแล
อยู่เถิด ดังนี้. อานนท ! แมกระนั้นจิตของเราก็ยังไมแลนไป ไมเลื่อมใส
ไมตั้งอยูได ไมหลุดออกไป ในอากิญจัญญายตนะนั้น ทั้งที่เราเห็นอยูวา
นั่น สงบ.
อานนท ! ความคิดไดเกิดขึ้นแกเราสืบไปวา อะไรหนอ เปนเหตุ
เปนปจจัย ที่ทําใหจิตของเราเปนเชนนั้น.
อานนท ! ความรูสึกไดเกิดขึ้น
แกเราวา เพราะวาโทษในวิญญาณัญจายตนะ เปนสิ่งที่เรายังมองไมเห็น ยังไม
ไดนํามาทําการคิดนึกใหมาก และทั้งอานิสงสแหงอากิญจัญญายตนะ เราก็
ยังไมเคยไดรับเลย ยังไมเคยรูรสเลย ; จิตของเราจึงเปนเชนนั้น. อานนท !
ความคิดไดเกิดขึ้นแกเราสืบไปวา
ถาหากเราไดเห็นโทษวิญญาณัญจายตนะ
แลวนํามาทําการคิดนึกในขอนั้นใหมากไดรับอานิสงสในอากิญจัญญายตนะแลว
พึงเสพในอานิสงสนั้นอยางทั่วถึงไซร, ขอนั้นแหละ จะเปนฐานะที่จะทําใหจิต
ของเราพึงแลนไป พึงเลื่อมใส ตั้งอยูได หลุดออกไป ในอากิญจัญญายตนะ
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โดยที่เห็นอยูวานั่น สงบ. อานนท ! โดยกาลตอมา เราไดทําเชนนัน้ แลว
อยางทั่วถึง จิตของเราจึงแลนไป จึงเลื่อมใส ตั้งอยูได หลุดออกไป ในอากิญจัญญายตนะนั้น โดยที่เห็นอยูวานั่น สงบ. อานนท !
เราแล ผานพน
วิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงเสียแลว จึง บรรลุอากิญจัญญายตนะ
อันมีการทําในใจวา “อะไร ๆ ไมม”ี แลวแลอยู. อานนท ! แมเมื่อเราอยูด วย
วิหารธรรมคืออากิญจัญญายตนะนี้ การทําในใจตามอํานาจแห่ งสั ญญาทีเ่ ป็ น
ไปในวิญญาณัญจายตนะ ก็ยงั เกิดแทรกแซงอยู่. ขอนั้นยังเปนการอาพาธ
(ในทางจิต) แกเรา, เหมือนผูม ีสุข แลวยังมีทุกขเกิดขึ้นขัดขวาง เพราะอาพาธ
ฉันใดก็ฉันนั้น.
อานนท ! ความคิดไดเกิดขึ้นแกเราสืบไปวา
เพื่อกําจัดอาพาธ
ขอนั้นเสีย ถากระไรเรา เพราะผ่ านพ้นอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง
เสี ยแล้ ว พึงบรรลุเนวสั ญญานาสั ญญายตนะ แล้ วแลอยู่เถิด ดังนี้. อานนท !
แมกระนั้น จิตของเราก็ยังไมแลนไป ไมเลื่อมใส ไมตั้งอยูไ ด ไมหลุดออกไป
ในเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้น ทั้งที่เราเห็นอยูวานั่น สงบ.
อานนท ! ความคิดไดเกิดขึ้นแกเราสืบไปวา อะไรหนอ เปนเหตุ
เปนปจจัย ที่ทําใหจิตของเราเปนเชนนั้น. อานนท ! ความรูสึกไดเกิดขึ้น
แกเราวา เพราะวาโทษในอากิญจัญญายตนะ เปนสิ่งที่เรายังมองไมเห็น ยังไมได
นํามาทําการคิดนึกใหมาก และทั้งอานิสงสแหงเนวสัญญานาสัญญายตนะ เราก็
ยังไมเคยไดรับเลย ยังไมเคยรูรสเลย ; จิตของเราจึงเปนเชนนั้น. อานนท !
ความคิดไดเกิดขึ้นแกเราสืบไปวา ถาหากเราไดเห็นโทษในอากิญจัญญยตนะ
แลวนํามาทําการคิดนึกในขอนั้นใหมาก ไดรับอานิสงสในเนวสัญญานาสัญญา-
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ยตนะแลว พึงเสพในอานิสงสนั้นอยางทั่วถึงไซร. ขอนั้นแหละ จะเปนฐานะ
ที่จะทําใหจิตของเราพึงแลนไป พึงเลื่อมใส ตั้งอยูได หลุดออกไป ในเนวสัญญานาสัญญายตนะ โดยที่เห็นอยูวานั่น สงบ. อานนท ! โดยกาลตอมา
เราไดทําเชนนั้นแลวอยางทั่วถึง จิตของเราจึงแลนไป จึงเลื่อมใส ตั้งอยูได
หลุดออกไป ในเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้น โดยที่เห็นอยูวานั้น สงบ.
อานนท ! เราแล ผานพนอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงเสียแลว จึง
บรรลุเนวสั ญญานาสั ญญายตนะ แลวแลอยู. อานนท ! แมเมื่อเราอยูด วย
วิหารธรรมคือเนวสัญญานาสัญญายตนะนี้ การทําในใจตามอํานาจแห่ งสั ญญา
ทีเ่ ป็ นไปในอากิญจัญญายตนะ ก็ยงั เกิดแทรกแซงอยู่. ขอนั้นยังเปนการ
อาพาธ (ในทางจิต) แกเรา, เหมือนผูมีสุข แลวยังมีทกุ ขเกิดขึ้นขัดขวาง เพราะ
อาพาธ ฉันใดก็ฉันนั้น.
อานนท ! ความคิดไดเกิดขึ้นแกเราสืบไปวา เพื่อกําจัดอาพาธขอนั้น
เสีย ถากระไรเรา
เพราะผ่ านพ้นเนวสั ญญานาสั ญญายตนะโดยประการ
ทั้งปวงเสี ยแล้ ว พึงบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ แล้ วแลอยู่เถิด ดังนี้. อานนท !
แมกระนั้น จิตของเราก็ยังไมแลนไป ไมเลื่อมใส ไมตั้งอยูไ ด ไมหลุดออก
ไปในสัญญาเวทยิตนิโรธนั้น ทั้งที่เราเห็นอยูวานั่น สงบ.
อานนท ! ความคิดไดเกิดขึ้นแกเราสืบไปวา อะไรหนอ เปนเหตุ
เปนปจจัย ที่ทําใหจิตของเราเปนเชนนั้น. อานนท ! ความรูสึกไดเกิดขึ้น
แกเราวา เพราะวาโทษในเนวสัญญานาสัญญายตนะ เปนสิ่งที่เรายังมองไมเห็น
ยังไมไดนํามาทําการคิดนึกใหมาก และทั้งอานิสงสแหงสัญญาเวทยิตนิโรธ เราก็
ยังไมเคยไดรับเลย ยังไมเคยรูรสเลย ; จิตของเราจึงเปนเชนนั้น, อานนท !

๕๔๐
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ความคิดไดเกิดขึ้นแกเราสืบไปวา ถาหากเราไดเห็นโทษในเนวสัญญานาสัญญายตนะ แลวนํามาทําการคิดนึกในขอนั้นใหมาก ไดรับอานิสงสในสัญญาเวทยิตนิโรธแลว พึงเสพในอานิสงสนั้นอยางทั่วถึงไซร, ขอนั้นแหละ จะเปนฐานะ
ที่จะทําใหจิตของเราพึงแลนไป พึงเลื่อมใส ตั้งอยูได หลุดออกไป ในสัญญาเวทยิตนิโรธ โดยที่เห็นอยูวานั่น สงบ. อานนท ! โดยกาลตอมา เราได
ทําเชนนั้นแลวอยางทัว่ ถึง จิตของเราจึงแลนไป จึงเลื่อมใส ตั้งอยูได หลุดออกไป
ในสัญญาเวทยิตนิโรธนั้น โดยที่เห็นอยูวานั่น สงบ. อานนท ! เราแล
ผานพนเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงเสียแลว จึง บรรลุ

สั ญญาเวทยิตนิโรธ แลวแลอยู (ไมมีอาพาธอะไร ๆ อีกตอไป ).

อนึ่ง
อาสวะทั้งหลาย ไดถึงความสิ้นไปรอบ เพราะเราเห็น (อริยสัจสี่) ไดดวยปญญา.

- นวก. อํ. ๒๓/๔๕๗/๒๔๕.

(ขอความทั้งหมดนี้ สรุปความวา :๑. อดีตกามสั ญญา ที่ปฐมฌานละแลว จะ มาคอยเป็ นอาพาธ แกการเขาอยูใน ปฐมฌาน,
๒. อดีตวิตกั กธัมมสั ญญา ที่ทุติยฌานละแลว จะ มาคอยเป็ นอาพาธ แกการเขาอยูใน ทุตยิ ฌาน.
๓. อดีตปี ติสัญญา ที่ตติยฌานละแลว จะ มาคอยเป็ นอาพาธ แกการเขาอยูใน ตติยฌาน.
๔. อดีตอุเปกขาสุ ขสั ญญา ที่จตุตถฌานละแลว จะ มาคอยเป็ นอาพาธ แกการเขาอยูใน จตุตถฌาน.
๕. อดีตรู ปสั ญญา ที่อากาสานัญจายตนะละแลว จะ มาคอยเป็ นอาพาธ แกการเขาอยูใน อากาสานัญจายตนะ.
๖. อดีตอากาสานัญจายตนสั ญญา ที่วิญญาณัญจายตนะละแลว จะ มาคอยเป็ นอาพาธ แกการเขา
อยูใน วิญญาณัญจายตนะ.
๗. อดีตวิญญาณัญจายตนสั ญญา ที่อากิญจัญญายตนะละแลว จะ มาคอยเป็ นอาพาธ แกการเขาอยู
ใน อากิญจัญญายตนะ.
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๕๔๑

๘. อดีตอากิญจัญญายตนสั ญญา ที่เนวสัญญานาสัญญายตนะละแลว จะ มาคอยเป็ นอาพาธ แกการ
เขาอยูใน เนวสั ญญานาสั ญญายตนะ.
๙. อดีตเนวสั ญญานาสั ญญายตนสั ญญา ที่ระงับไปแลวเพราะสัญญาเวทยิตนิโรธ ไม่ อาจมาเป็ น
อาพาธ แกการเขาอยูใน สั ญญาเวทยิตนิโรธ).

ปัญญาสติกบั นามรู ปดับ เพราะวิญญาณดับ
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ น
ู ิรทุกข์ !

ข้ าพระองค์ กราบทูลถามแล้ ว ขอพระองค์

จงตรั สบอกธรรมนั้น คือปั ญญาและสติกับนามรู ป

แก่ ข้าพระองค์ เถิด ;

ปั ญญาและสติกับนามรู ปนั้นจะดับไปในที่ไหน ?

ดูก่อนอชิตะ ! ท่ านถามปัญหานั้นข้ อใดเ ราจะแก้ปัญหา
ข้ อนั้นแ ก่ ท่าน : นามและรู ป ย่ อมดับไม่ เหลือ ในทีใ่ ด,
ปัญญาและสติกบั นาม รู ปนั้นก็ย่อมดับไปในทีน่ ้ัน, เพราะ
ความดับไปแห่ งวิญญาณ แล.
(ประเด็นนีเ้ ป็ นสิ่ งทีส่ ํ าคัญมาก สํ าหรับผู้ปฏิบัตภิ าวนาควรรับทราบและพิจารณา
ให้ ละเอียดรอบคอบ
- สุตฺต. ขุ. ๒๕/๕๓๐/๔๒๕. - จูฬนิ. ขุ. ๓๐/๒๐-๒๑/๘๐,๗๕.

เห็นโลกมีค่าเท่ ากับเศษหญ้ าเศษไม้
เมื่อเห็นสิ่ งทั้งปวงถูกต้ องตามเป็ นจริง
ว่ าเป็ นเพียง
การเกิดขึน้ ของธรรมชาติล้วน ๆ ว่ าเป็ นเพียงการสื บเนื่องกัน
เป็ นสาย ของสิ่ งทีม่ ปี ัจจัยปรุ งต่ อ ๆ กันมาล้วน ๆ, แล้ วความ
กลัวย่ อมไม่ มี.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๕๔๒

เมื่อใดเห็นด้ วยปัญญา ว่ าโลกนีไ้ ม่ มีค่าอะไรมากไปกว่ า
เศษหญ้ าเศษไม้ , เมื่อนั้นเขาย่ อมไม่ ปรารถนาสิ่ งใด ๆ นอก
จาก “ สิ่ งทีไ่ ม่ มีการเกิดใหม่ อกี ต่ อไป” ดังนีแ้ ล.
- จูฬนิ. ขุ. ๓๐/๒๕๓/๕๐๕.

(ขอความทั้งสองตอนนี้เปนเถรภาษิต นํามาขยายความพุทธภาษิต)

หมดกลม - หยุดหมุน
ตัด “วงกลม” ขาดจากกัน ก็ลุถงึ สภาพแห่ งความไม่ มี
อะไรเป็ นทีจ่ าํ นงหวัง. ตัณหาทีไ่ หลซ่ าน เมื่อถูกทําให้
แห้ งสนิทแล้ วก็ไหลไม่ ได้ . วงกลมถูกตัดแล้ ว (เช่ นนี)้ ก็
หมุนไม่ ได้ อกี ต่ อไป. นั่นแหละ คือ ทีส่ ุ ดแห่ งทุกข์ ละ.
- อุ. ขุ. ๒๕/๑๙๙/๑๔๘.

คนดําหรือคนขาว ล้ วนมีหวังในนิพพาน
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ !

ปูรณกัสสปบัญญัติ

ชาติเฉพาะอย่ าง ๖ ชนิด คือ ชาติดํา

ชาติเขียว ชาติแดง ชาติเหลือง ชาติขาว และชาติขาวสุด.
ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ !

ในการบัญญัติของปูรณกัสสปนั้น

เขาบัญญัติคนฆ่ าแพะแกะ

คนฆ่ าสุกร ฆ่ านก ฆ่ าเนือ้ ชาวประมง โจรปล้ น โจรฆ่ าคน เจ้ าหน้ าที่ เรื อนจําหรื อคนมีการงานชั้นตํา่
อย่ างอื่นๆ ว่ าเป็ น ชาติดาํ .
ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ !

ปูรณกัสสปบัญญัติภิกษุพวกกัณฑกพฤติ

หรื อพวกกัมมวาท
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๕๔๓

พวกกิริยวาทอื่น ๆ ว่ าเป็ น ชาติเขียว.
ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ !

ปูรณกัสสปบัญญัติพวกนิครนถ์ มีผ้าผืนเดียว ว่ าเป็ น ชาติแดง.

ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ !

ปูรณกัสสปบัญญัติพวกคฤหั สถ์ ผ้ นู ่ งุ ขาวผู้เป็ นสาวกอเจลก ว่ าเป็ น

ชาติเหลือง.
ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ !

ปูรณกัสสปบัญญัติพวกอาชี วก

พวกอาชี วกินี(หญิง) ว่ าเป็ น

ชาติขาว.
ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ !

ปูรณกัสสปบัญญัติเจ้ าลัทธิ ชื่อนันทวัจฉะ

กิจจสังกิจจะและมักขลิโค-

สาละ ว่ าเป็ น ชาติขาวสุด.
ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ !

ปูรณกัสสปบัญญัติชาติเฉพาะอย่ าง ๖ชนิด เหล่ านีแ้ ลพระเจ้ าข้ า !”

อานนท ! โลกทั้งปวง ยอมรับรูการบัญญัติ อภิชาติ ๖ ชนิด ของ
ปูรณกัสสปนั้นหรือ ?
“ ข้ อนั้นหามิได้

พระเจ้ าข้ า !”

อานนท ! ถาอยางนั้น มันก็เหมือนกับคนยากจนเข็ญใจ ไมมีทรัพย
ติดตัว ทั้งไมปรารถนาจะไดเนื้อซึ่งตองใชคาเนื้อตามสัดสวน, เมื่อมีคนมากลาว
วา “บุรุษผูเ จริญ ! เนื้อนี้นากิน แตทานตองใชคาเนื้อ” ดังนี้แลว ; เขา
ยอมปฏิเสธ ; ฉันเดียวกับปูรณกัสสป ไมไดรับการรับรูจากสมณพราหมณทั้ง
หลาย แลวมาบัญญัติอภิชาติ ๖ ชนิดนี้ มีลักษณะเปนคนโง คนไมเฉียบแหลม
ไมรูจักขอบเขต ไมฉลาด ฉันใดก็ฉันนั้น. อานนท ! เราแหละจะบัญญัติ
อภิชาติ ๖ ชนิด, เธอจงฟง จงทําในใจใหด,ี เราจะกลาว. อานนท !
อภิชาติ ๖ ชนิด เป็ นอย่ างไรเล่ า ?

๕๔๔
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อานนท ! ในกรณีแหงอภิชาติหกนี้ คือ คนบางคนมีชาติดํา กอ
ใหเกิดธรรมดํา ๑, บางคนมีชาติดํา กอใหเกิดธรรมขาว ๑, บางคนมีชาติ
ดํา กอใหเกิดนิพพาน (ความสิ้นราคะโทสะโมหะ) อันเปนธรรมไมดําไมขาว ๑,
บางคนมีชาติขาว กอใหเกิดธรรมดํา ๑, บางคนมีชาติขาว กอใหเกิดธรรม
ขาว ๑, บางคนมีชาติขาว กอใหเกิดนิพพานอันเปนธรรมไมดําไมขาว ๑.
อานนท ! คนมีชาติดาํ
ก่ อให้ เกิดธรรมดํา
เป็ นอย่ างไรเล่ า ?
อานนท ! คนบางคนในกรณีนี้ เกิดในตระกูลตํา่ คือ ตระกูลจัณฑาล
ตระกูลพราน ตระกูลจักสาน ตระกูลทํารถ หรือตระกูลเทหยากเยื่อ ซึ่งเปน
คนยากจน มีขาวและน้ํานอย เปนอยูฝดเคือง มีอาหารและเครื่องนุงหมหา
ไดโดยยาก เขาเปนผูมีผิวพรรณทราม ไมนาดู เตี้ยคอม ขี้โรค ตาบอด งอย
กระจอก มีตัวตะแคงขาง ไมคอยจะมีขาว น้ํา เครื่องนุงหม ยานพาหนะ
ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน ที่อยู และประทีปโคมไฟ แตเขาก็ยัง
ประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ครั้นประพฤติทุจริตแลว เบื้องหนา
แตการตายเพราะการทําลายแหงกาย ยอมเขาถึงอบายทุคติวิบาตนรก. อยาง
นี้แล อานนท ! เรียกวา คนมีชาติดํา กอใหเกิดธรรมดํา.
อานนท ! คนมีชาติดาํ
ก่ อให้ เกิดธรรมขาว เป็ นอย่ างไรเล่ า ?
อานนท! คนบางคนในกรณีนี้ เ กิดในตระกูลตํา่ คือ ตระกูลจัณฑาล ตระกูล
พราน ...ฯลฯ... มีอาหารและเครื่องนุงหมหาไดโดยยาก
มีผิวพรรณทราม
ประทีปโคมไฟ
ไมนาดู ....ฯลฯ .... ไมคอยจะมีขาว น้ํา ....ฯลฯ ,....
แตเขา ประพฤติกายสุ จริต วจีสุจริต มโนสุ จริต ครั้นประพฤติสุจริตแลว
เบื้องหนาแตการตาย เพราะการทําลายแหงกาย ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค.
อยางนี้แล อานนท ! เรียกวา คนมีชาติดํา กอใหเกิดธรรมขาว.
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อานนท ! คนมีชาติดาํ
ก่ อให้ เกิดนิพพานอันเป็ นธรรมไม่ ดาํ ไม่
ขาว เป็ นอย่ างไรเล่ า ? อานนท ! คนบางคนในกรณีนี้ เกิดในตระกูลต่ํา คือ
ตระกูลจัณฑาล ตระกูลพราน ....ฯลฯ.... มีผิวพรรณทราม ไมนาดู เตี้ยคอม.
เขาปลงผมและหนวด ครองผายอมฝาดออกจากเรือน บวชเปนผูไ มมีประโยชน
เกี่ยวของดวยเรือน. เขานั้น ครั้นบวชแลวอยางนี้ ละนิวรณ์ ท้งั ห้ า อันเปน
เครื่องเศราหมองจิตทําปญญาใหถอยกําลังไดแลว มีจติ ตั้งมั่นดีในสติปัฏฐาน
ทั้งสี่ ยังโพชฌงค์ เจ็ดให้ เจริญแล้ วตามทีเ่ ป็ นจริง ชื่อวายอมกอใหเกิดนิพพาน
อันเปนธรรมไมดําไมขาว. อยางนี้แล อานนท ! เรียกวา คนมีชาติดํา กอให
เกิดนิพพานอันเปนธรรมไมดําไมขาว.
อานนท ! คนมีชาติขาว
ก่ อให้ เกิดธรรมดํา เป็ นอย่ างไรเล่ า ?
อานนท ! คนบางคนในกรณีนี้ เกิดในสกุลสู ง คือ สกุลกษัตริยมหาศาล
สกุลพราหมณมหาศาล หรือสกุลคหบดีมหาศาล อันมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคะ
มาก มีทองและเงินพอตัว มีอุปกรณแหงทรัพยพอตัว มีทรัพยและขาวเปลือก
พอตัว เขามีรูปงาม นาดู นาเลื่อมใส ประกอบดวยความเกลี้ยงเกลาแหง
ผิวพรรณอยางยิ่ง ร่ํารวยดวยขาวดวยน้ํา เครื่องนุงหม ยานพาหนะ ดอกไม
ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน ที่อยู และประทีปโคมไฟ แตเขา ประพฤติ
กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ครั้นประพฤติทุจริตแลว เบื้องหนาแตการตาย
เพราะการทําลายแหงกาย ยอมเขาพึงอบายทุคติวินิบาตนรก.
อยางนี้แล
อานนท ! เรียกวา คนมีชาติขาว กอใหเกิดธรรมดํา.
อานนท ! คนมีชาติขาว
อานนท ! คนบางคนในกรณีนี้

ก่ อให้ เกิดธรรมขาว เป็ นอย่ างไรเล่ า ?
เกิดในสกุลสู ง คือสกุลกษัตริยมหาศาล

อริยสัจจากพระโอษฐ
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สกุลพราหมณมหาศาล ....ฯลฯ.... มีทรัพยและขาวเปลือกพอตัว มีรปู งาม
....ฯลฯ .... ร่ํารวยดวยขาว น้ํา ....ฯลฯ .... ประทีปโคมไฟ ; เขา ประพฤติ
กายสุ จริต วจีสุจริต มโนสุ จริต ครั้นประพฤติสุจริตแลว เบื้องหนาแตการตาย
เพราะการทําลายแหงกาย ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค. อยางนี้แล อานนท !
เรียกวา คนมีชาติขาว กอใหเกิดธรรมขาว.
ก่ อให้ เกิดนิพพานอันเป็ นธรรมไม่ ดาํ ไม่
อานนท ! คนชาติขาว
คนบางคนในกรณีนี้ เกิดในสกุลสู ง
ขาว เป็ นอย่ างไรเล่ า ? อานนท !
คือ สกุลกษัตริยมหาศาล สกุลพราหมณมหาศาล ....ฯลฯ.... มีทรัพยและ
ขาวเปลือกพอตัว มีรปู งาม ....ฯลฯ .... ร่ํารวยดวยขาวน้ํา ....ฯลฯ.... ประทีปโคม
ไฟ. เขาปลงผมและหนวด ครองผากาสายะ ออกจากเรือน บวชเปนผู
ไมมีประโยชนเกี่ยวของดวยเรือน, เขานั้นครั้นบวชแลวอยางนี้ ละนิวรณ์ ท้งั ห้ า
อันเปนเครื่องเศราหมองใจทําปญญาใหถอยกําลังไดแลว มีจติ ตั้งมั่นดี ใน
สติปัฏฐานทั้งสี่ ยังโพชฌงค์ เจ็ดให้ เจริญแล้ วตามทีเ่ ป็ นจริง ชื่อวายอมกอ
ใหเกิดนิพพานอันเปนธรรมไมดําไมขาว. อยางนี้แล อานนท ! เรียกวา คนมี
ชาติขาว กอใหเกิดนิพพานอันเปนธรรมไมดําไมขาว.
อานนท !

เหลานี้แล อภิชาติ ๖ ชนิด.

- ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๒๘/๓๒๘.

วิมุตติไม่ มคี วามต่ างกันตามวรรณะของผู้ปฏิบัติ
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ !

วรรณะสี่ เหล่ านี ้ คือกษัตริ ย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทรมี อยู่, ถ้ าชนใน

ภาค ๓ - นิโรธอริยสัจ
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แต่ ละวรรณะเหล่ านั้น ประกอบด้ วยองค์ แห่ งผู้ควรประกอบความเพียรห้ า๑ เหล่ านีแ้ ล้ ว, ข้ าแต่
พระองค์ ผ้ เู จริ ญ ! ความผิดแปลกแตกต่ างกันแห่ งชนเหล่ านั้นจะพึงมีอยู่ในกรณี นีอ้ ีกหรื อ ?”

ในกรณีนี้ ตถาคตกล่ าวแต่ ความแตกต่ างกันแห่ งความ
เพียรของชนเหล่ านั้น. มหาราช ! เปรียบเหมือนคูแหงชางที่ควรฝกคูแ หงมา
ที่ควรฝก หรือคูแหง โคที่ควรฝก ก็ดี ที่เขาฝกดีแลว แนะนําดีแลว และคูแหง
ชางที่ควรฝก คูแหงมาที่ควรฝก หรือคูแหงโคที่ควรฝก ก็ดี ที่เขาไมไดฝก ไมได
แนะนํา ก็มีอยู. มหาราช ! มหาบพิตรจะสําคัญความขอนี้วาอยางไร : คูแหง
สัตวที่ฝกดีแลวนั้น จะพึงถึงซึ่งการณะแหงสัตวที่ฝกแลว พึงบรรลุถึงซึ่งภูมแิ หง
สัตวที่ฝกแลว มิใชหรือ ? “ข้อนั้นเป็ นอย่างนั้น พระเจ้ าข้า !” สวนคูแหงสัตว
เหลาใดที่ไมถูกฝกไมถูกแนะนําสัตวเหลานั้นจะพึงถึงซึ่งการณะแหงสัตวที่ฝก แลว
พึงบรรลุถงึ ซึ่งภูมิแหงสัตวที่ฝกแลว เชนเดียวกับคูแหงสัตวทฝี่ กดีแลวแนะนํา
ดีแลวเหลาโนน แลหรือ ? “ข้อนั้น หามิได้ พระเจ้ าข้า !” มหาราช ! ผลอันใด
ที่ผูมีสัทธา มีอาพาธนอย ไมโออวด ไมมีมายา ปรารภความเพียร มีปญญา
จะพึงบรรลุไดนั้น, ผูที่ไมมีสัทธา มีอาพาธมาก โออวด มีมายา ขี้เกียจ ไร
ปญญา จักบรรลุซึ่งผลอยางเดียวกันนั้นไดหนอ ขอนั้นไมเปนฐานะที่มีได,
ฉันใดก็ฉันนั้น.
มหาราช !

“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ !

มีผล.
มีอยู่.

๑.

ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ !

พระผู้มีพระภาคตรั สอย่ างมีเหตุ

พระผู้มีพระภาคตรั สอย่ าง

วรรณะสี่ เหล่ านี ้ คือ กษัตริ ย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร

ถ้ าชนในแต่ ละวรรณะเหล่ านั้น

ประกอบด้ วยองค์ แห่ งผู้มีความเพียรห้ าเหล่ านี ้

ดูรายละเอียดที่หัวขอวา “ผูมีลักษณะควรประกอบความเพียร” ที่หมวดสัมมาวายามะในภาค ๔ ; หรือดูโดยยอ
ที่ตอนทายของยอหนาถัดไปจากยอหนานี้.

อริยสัจจากพระโอษฐ
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แล้ ว และเป็ นผู้มีความเพียรโดยชอบอยู่ แล้ วยังจะมีความผิดแปลกแตกต่ างกันแห่ งชนเหล่ านั้น
ในกรณี นี้ อยู่อีกหรื อ ?”

มหาราช !

ในกรณีนี้ ตถาคตไม่ กล่ าวความแตกต่ างไร ๆ ในระหว่ าง

ชนเหล่ านั้นเลย ในเมื่อกล่าวเปรียบเทียบกันถึงวิมุตติกบั วิมุตติ. มหาราช !
เปรียบเหมือนบุรุษถือเอาดุ้นไม้ สาละแห้ งมาแล้ ว ทําไฟให้ เกิดขึน้ ทําเตโชธาตุให
ปรากฏ และบุรุษอีกคนหนึ่ง ถือเอาดุ้นไม้ มะม่ วงแห้ งมาแล้ ว ทําให้ ไฟเกิดขึน้
ทําเตโชธาตุใหปรากฏ และหรือบุรุษอีกคนหนึ่ง ถือเอาดุ้นไม้ มะเดือ่ มาแล้ว ทํา
ไฟให้ เกิดขึน้ ทําเตโชธาตุใหปรากฏ. มหาราช ! มหาบพิตร จะสําคัญ
ความขอนีว้ าอยางไร : ความต่ างกันใด ๆ ของไฟเหล่ านั้นที่เกิดจากไม้ ต่าง ๆ กัน
จะพึงมีแลหรือ เมื่อเปรียบกันซึ่งเปลวดวยเปลว ซึ่งสีดวยสี ซึ่งแสงดวยแสง ?
“ข้ อนั้น หามิได้ พระเจ้ าข้ า !” มหาราช ! ขอนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน : เดช (แหงธรรม)
อันวิริยะนฤมิตขึ้น อันปธานกระทําใหเกิดขึ้น ใด ๆ มีอยู, ตถาคตไมกลาว
ความแตกตางไร ๆ ในเดช (แหงธรรม) นั้น
เมื่อกลาวเทียบกันถึงวิมุตติ
กับวิมุตติ ดังนี้.
- ม. ม. ๑๓/๕๒๒-๕๒๓/๕๗๘-๕๗๙.

อริยโลกุตตรธรรมสํ าหรับคนทุกคนทุกวรรณะ
“พระโคดมผู้เจริ ญ !

ประจําตัวของพราหมณ์

พราหมณ์ ทั้งหลาย ย่ อมบัญญัติทรั พย์ สี่ประการ คือบัญญัติทรั พย์

บัญญัติทรั พย์ ประจําตัวของกษัตริ ย์ บัญญัติทรั พย์ ประจําตัวของแพศย์

บัญญัติทรั พย์ ประจําตัวของศูทร.

ภาค ๓ - นิโรธอริยสัจ
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ในทรั พย์ สี่ประการนั้น พวกพราหมณ์

ว่ าเป็ นทรั พย์ ประจําตัวของพวกพราหมณ์

ถ้ าพวกพราหมณ์ ดูหมิ่นการภิกขาจารซึ่ งเป็ น

ทรั พย์ ประจําตัวของตนเสี ย ไปทํากิจนอกหน้ าที่ของตน
ของของผู้อื่นอยู่. พระโคดมผู้เจริ ญ ! นี่แหละ

บัญญัติการภิกขาจาร

เขาก็จะเป็ นเหมือนเด็กเลีย้ งวัวเที่ยวขโมย

พวกพราหมณ์ บัญญัติทรั พย์ ประจําตัวสําหรั บ

พราหมณ์ .
พระโคดมผู้เจริ ญ ! ในทรั พย์ สี่ประการนั้น พวกพราหมณ์

ลูกศรว่ าเป็ นทรั พย์ ประจําตัวของพวกกษัตริ ย์

บัญญัติคันศรและกําแห่ ง

ถ้ าพวกกษัตริ ย์หมิ่นคันศรและกําแห่ ง

ลูกศรซึ่ งเป็ นทรั พย์ ประจําตัวของตนเสี ย ไปทํากิจนอกหน้ าที่ของตน
เลีย้ งวัวเที่ยวขโมยของของผู้อื่นอยู่. พระโคดมผู้เจริ ญ !

เขาก็จะเป็ นเหมือนเด็ก

นี่แหละ พวกพราหมณ์ บัญญัติทรั พย์

ประจําตัวสําหรั บกษัตริ ย์.
พระโคดมผู้เจริ ญ !

ในทรั พย์ สี่ประการนั้น พวกพราหมณ์

บัญญัติกสิ กรรมและ

โครั กขกรรมว่ าเป็ นทรั พย์ ประจําตัวของพวกแพศย์ ถ้าพวกแพศย์ดูหมิ่นกสิ กรรมและ
โครั กขกรรมซึ่ งเป็ นทรั พย์ ประจําตัวของตนเสี ย ไปทํากิจนอกหน้ าที่ของตน เขาก็จะเป็ นเหมือน
เด็กเลีย้ งวัวเที่ยวขโมยของของผู้อื่นอยู่, พระโคดมผู้เจริ ญ ! นี่แหละ

พวกพราหมณ์ บัญญัติทรั พย์

ประจําตัวสําหรั บแพศย์ .
พระโคดมผู้เจริ ญ !

ในทรั พย์ สี่ประการนั้น พวกพราหมณ์ บัญญัติเคี ยวและไม้ คาน

ว่ าเป็ นทรั พย์ ประจําตัวของพวกศูทร
ประจําตัวของตนเสี ย ไปทํากิจนอกหน้ าที่ของตน

ถ้ าพวกศูทรดูหมิ่นเคียวและไม้ คานซึ่ งเป็ นทรั พย์
เขาก็จะเป็ นเหมือนเด็กเลีย้ งวัวเที่ยวขโมยของ

ของผู้อื่นอยู่. พระโคดมผู้เจริ ญ ! นี่แหละ พวกพราหมณ์ บัญญัติทรั พย์ ประจําตัวสําหรั บศูทร.

อริยสัจจากพระโอษฐ
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พวกพราหมณ์ บัญญัติทรั พย์ สี่ประการเหล่ านี ้

;

ในกรณี นี้ พระโคดมผู้เจริ ญกล่ าวอย่ างไร ?

พราหมณ ! โลกทั้งปวงยอมรับรูการบัญญัติเชนนั้น ของพราหมณ
ทั้งหลาย วาคนทั้งหลายจงบัญญัตทิ รัพยทั้งสี่อยางเหลานี้เถอะ ดังนี้หรือ ?
“ข้ อนั้นหามิได้

พระโคดมผู้เจริ ญ !”

พราหมณ !
ขอนี้เปรียบเหมือนคนยากจนเข็ญใจไรทรัพย
มีอยู
คนพวกหนึ่งแขวนเนื้อ (ที่ทําไวเปนชุด ๆ) แสดงแกเขาผูไมปรารถนา โดยกลาววา
“บุรุษผูเจริญ !
เนื้อนี้นากิน แตตองใชมูลคา” ดังนี้ นี้ฉันใด ; พราหมณเอย !
พราหมณทงั้ หลาย ไมไดรับการรับรูของสมณพราหมณทั้งหลาย แลวก็มาบัญญัติ
ทรัพยทั้งหลายสี่เหลานั้น ก็ฉันนั้น. พราหมณ !

เราบัญญัตโิ ลกุตตรธรรม

อันประเสริฐว่ าเป็ นทรัพย์ ประจําตัวสําหรับคน.
- ม. ม. ๑๓/๖๑๔-๖๑๕/๖๖๕-๖๖๖

นิทเทส ๑๐
ว่ าด้ วยธรรมเป็ นทีด่ บั แห่ งตัณหา
จบ

ภาค ๓ - นิโรธอริยสัจ

๕๕๑

นิทเทส ๑๑ ว่ าด้ วยผู้ดบั ตัณหา
(มี ๑๐๖ เรื่อง)

ปุถุชน คือ ผู้ยดึ ถือเต็มที่
ภิกษุ ท. ! ปุถุชนในโลกนีผ้ ไู มไดยินไดฟง ไมไดเห็นบรรดาพระอริยเจา
ไมฉลาดในธรรมของพระอริยเจา ไมถูกแนะนําในธรรมของพระอริยเจา ,
ไมไดเห็นหมูสัตบุรุษ ไมฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ไมถูกแนะนําในธรรมของ
สัตบุรุษ. ยอม เข้ าใจ ดิน น้ํา ไฟ ลม โดยความเป็ น ดิน น้ํา ไฟ ลม ; เมื่อเขา
ใจ ดิน น้ํา ไฟ ลม โดยความเปน ดิน น้ํา ไฟ ลม แลว, ยอมหมายมั่น ดิน น้ํา ไฟ
ลม ; ยอมหมายมั่นใน ดิน น้ํา ไฟ ลม ; ยอมหมายมัน่ โดยความเปน ดิน น้ํา ไฟ
ลม ; ยอมหมายมั่นวา ‘ดิน น้ํา ไฟ ลม เปนของเรา’ ดังนี้ ; เขา ย่ อมเพลิดเพลิน
ยิง่ ตอ ดิน น้ํา ไฟ ลม. ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา ? เราขอตอบวา “เพราะวา ดิน
นํา้ ไฟ ลม เป็ นสิ่ งทีป่ ุถุชนนั้น ยังไม่ ได้ รู้ รอบ.” ดังนีแ้ ล.
- ม. ม. ๑๒/๑/๒.

(สิ่งที่ปุถุชนไมรูจักแลวหมายมั่นเพลิดเพลินนั้น ยังตรัสไวตอไปอีกในสูตรนี้ คือภูตสัตว เทพ
ปชาบดี พรหม อาภัสสรพรหม สุภกิณหพรหม เวหัปผลพรหม อภิภู อากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ สิ่งที่เห็นแลว สิ่งที่ไดยินแลว สิ่งที่รูสึกแลว
สิ่งที่รูแจงแลว เอกภาวะ นานาภาวะ สิ่งทั้งปวง และนิพพาน).

พระเสขะ คือ ผู้กาํ ลังจะไม่ ยดึ ถือ
ภิกษุ ท. ! ภิกษุใด แมยังเปน พระเสขะ ยังไมบรรลุถึงอรหัตตมรรค
ยังปรารถนาพระนิพพาน อันเปนที่เกษมจากโยคะ ไมมีอื่นยิ่งกวา อยู, ภิกษุ

๕๕๒
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แมนั้นยอม รู้ ชัดแจ้ ง ซึ่งดิน น้ํา ไฟ ลม โดยความเปนดิน น้ํา ไฟ ลม ; เมื่อ
รูชัดแจง ซึ่ง ดิน น้ํา ไฟ ลม โดยสักแตวาเปน ดิน น้ํา ไฟ ลม แลว, เปนผู
จะไม่ หมายมั่น๑ ซึ่ง ดิน น้ํา ไฟ ลม ; จะไมหมายมั่น ใน ดิน น้ํา ไฟ ลม ;
จะไมหมายมั่น โดยความเปนดิน น้ํา ไฟ ลม ; จะไมหมายมั่นวา ดิน น้ํา ไฟ
ลม เปนของเรา ดังนี้ ; จึงเปนผู จะไม่ มีปกติเพลิดเพลินยิง่ ซึ่งดิน น้ํา
ไฟ ลม, ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา ? เราขอตอบวา “เพราะวา ดิน นํา้ ไฟ ลม
เป็ นสิ่ งทีภ่ ิกษุผู้เสขะนั้น จะต้ องได้ รู้ รอบ.” ดังนี้แล.
- มู. ม. ๑๒/๖/๒.

ปุถุชน คือ ผู้ทยี่ งั ไม่ ร้ ู จกั นิพพาน
ภิกษุ ท. ! ปุถุชนในโลกนี้ ผูไมไดยินไดฟง ไมไดเห็นบรรดา
พระอริยเจา ไมฉลาดในธรรมของพระอริยเจา ไมถูกแนะนําในธรรมของ
พระอริยเจา, ไมไดเห็นหมูสัตบุรุษ ไมฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ไมถูกแนะนํา
ในธรรมของสัตบุรุษ, ยอม เข้ าใจ นิพพาน โดยความเป็ น นิพพาน ; เมื่อเขาใจ
นิพพานโดยความเปนนิพพานแลว, ยอม หมายมั่น ซึ่งนิพพาน ; ยอมหมายมั่น
ในนิพพาน ; ยอมหมายมั่น โดยความเปนนิพพาน ; ยอมหมายมั่นวา นิพพานเปน
ของเรา ดังนี้. เขา ย่ อมเพลิดเพลินยิง่
ตอนิพพาน. ขอนั้นเพราะ
เหตุไรเลา ? เราขอตอบวา “เพราะวา นิพพาน เป็ นสิ่ งทีป่ ุถุชนนั้นยัง
๑. ที่วา “จะไม่ หมายมัน่ ” ในที่นี่นั้นใหเขาใจวา หมายมัน่ ก็ไม่ ใช่ ไม่ หมายมัน่ เสี ยเลยก็ไม่ ใช่ ยงั อยู่ในระหว่ าง ๆ
ในบาลีจึงใชคําวา ‘มามญฺญ’ี แทนที่จะใชคํา วา มญฺญี หรือ มมญฺญี เปนลักษณะของพระเสขะ ซึ่งอยูในระหวางปุถชุ น
กับพระอเสขะ.
สําหรับวัตถุเปนที่ตั้งแหงความยึดถือ ก็ไดตรัสไวเต็มจํานวนเหมือนที่กลาวไวในหัวขออันวาดวยปุถุชนขางบนนั่นเอง
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ไม่ ได้ รู้ รอบ” ดังนี้แล.
- มู. ม. ๑๒/๕/๒.

พระเสขะ คือ ผู้ทกี่ าํ ลังจะรู้ จกั นิพพาน
ภิกษุ ท. ! ภิกษุใด แมยังเปน พระเสขะ ยังไมบรรลุถึงอรหัตตมรรค
ยังปรารถนาพระนิพพานอันเปนที่เกษมจากโยคะ ไมมอี ื่นยิ่งกวา อยู, ภิกษุแมนั้น
ยอม รู้ ชัดแจ้ ง ซึ่งนิพพาน โดยความเปนนิพพาน ; เมื่อรูชดั แจง ซึ่งนิพพาน
โดยสักแตวา เปนนิพพานแลว, ยอมเปนผู จะไม่ หมายมั่น ซึ่งนิพพาน ; จะ
ไมหมายมัน่ ในนิพพาน ; จะไมหมายมัน่ โดยความเปนนิพพาน ; จะไม
หมายมั่นวา นิพพาน เปนของเรา ดังนี้ ; จึงเปนผู จะไม่ มีปกติเพลิดเพลินยิง่
ซึ่งนิพพาน. ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา ? เราขอตอบวา “เพราะวา นิพพาน

เป็ นสิ่ งทีภ่ ิกษุผู้เสขะนั้น จะต้ องได้ รู้ รอบ.” ดังนี้แล.
- มู. ม. ๑๒/๖/๓.

พระอเสขะ คือ ผู้ทหี่ มดความยึดถือทุกสิ่ ง
ภิกษุ ท. ! ภิกษุใด เปน พระอรหันต์ ผูสิ้นอาสวะแลว อยูจบ
พรหมจรรย ทํากิจที่ตองทําสําเร็จแลว มีภาระอันปลงลงแลว มีประโยชน
ของตนอันตามบรรลุถึงแลว มีสงั โยชนในภพสิ้นไปหมดแลว เปนผูหลุดพนแลว
เพราะรูโดยชอบ, ภิกษุแมนั้น ก็ยอม รู้ ชัดแจ้ ง ซึ่ง ดิน น้ํา ไฟ ลม โดย
ความเปน ดิน น้ํา ไฟ ลม ; เมื่อรูช ัดแจง ซึ่ง ดิน น้ํา ไฟ ลม โดยสักแตวา
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เปน ดิน น้ํา ไฟ ลม แลว, ยอม ไม่ เป็ นผู้หมายมัน
่ ซึ่ง ดิน น้ํา ไฟ ลม ; ไม
หมายมั่นใน ดิน น้ํา ไฟ ลม ; ไมหมายมั่น โดยความเปน ดิน น้ํา ไฟ ลม ;
ไมหมายมัน่ วา ‘ดิน น้ํา ไฟ ลม เปนของเรา’ ดังนี้ ; จึง ไม่ เป็ นผู้เพลิดเพลินยิง่
ซึ่ง ดิน น้ํา ไฟ ลม. ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา ? เราขอตอบวา
“เพราะวา
ดิน นํา้ ไฟ ลม เป็ นสิ่ งทีภ่ ิกษุผู้อรหันต์ ขณ
ี าสพนั้น ได้ รู้ รอบแล้ ว” ดังนี้แล.
- มู. ม. ๑๒/๖/๔.

(ในสูตรนี้ไดตรัสสิ่งเปนที่ตั้งแหงความยึดถือนอกไปจากดินน้ําไฟลมอีก คือภูตสัตว เทพ
ปชาบดี พรหม อาภัสสรพรหม สุภกิณหพรหม เวหัปผลพรหม อภิภู อากาสานัญจายตนะ ฯลฯ
เนวสัญญานาสัญญายตนะ สิ่งที่เห็นแลว-ฟงแลว-รูสึก-รูแจงแลว เอกภาวะ นานาภาวะ สิ่งทั้งปวง
และนิพพาน).

พระอเสขะ คือ ผู้ทไี่ ม่ ยดึ ถือแม้ ในนิพพาน
ภิกษุ ท. ! ภิกษุใด เปนพระอรหันต์ ผูสิ้นอาสวะแลวอยูจบพรหมจรรย
ทํากิจที่ตองทําสําเร็จแลว มีภาระอันปลงลงแลว มีประโยชนของตนอันตาม
บรรลุถึงแลว มีสังโยชนในภพสิ้นไปรอบแลว เปนผูหลุดพนแลว เพราะรูโดย
ชอบ, ภิกษุแมนั้น ก็ยอม รู้ ชัดแจ้ ง ซึ่งนิพพาน โดยความเปนนิพพาน ; เมื่อรู
ชัดแจง ซึ่งนิพพาน โดยสักแตวา เปนนิพพานแลว, ยอม ไม่ เป็ นผู้หมาย
มั่น ซึ่งนิพพาน ; ไมหมายมั่น ในนิพพาน ; ไมหมายมั่น โดยความเปน
นิพพาน ; ไม่ หมายมัน
่ ว่ า‘นิพพานเป็ นของเรา’ ดังนี้ ; จึงไม่ เป็ นผู้เพลิดเพลิน
ซึ่งนิพพาน. ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา ? เราขอตอบวา “เพราะวา นิพพาน
เป็ นสิ่ งทีภ่ ิกษุผู้อรหันต์ ขณ
ี าสพนั้นได้ รู้ รอบแล้ ว” ดังนี้แล.
- มู. ม. ๑๒/๗/๔.
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ไตรสิ กขาของพระอเสขะ
ภิกษุ ท. ! ภิกษุประกอบดวยธรรมสามประการ ยอมเปนผูม ีความ
สําเร็จถึงที่สุด มีโยคักเขมธรรมถึงที่สุด มีพรหมจรรยถึงที่สุด จบกิจถึงที่สุด
เปนผูประเสริฐกวาเทวดาและมนุษยทั้งหลาย. ประกอบดวยธรรมสามประการ
อยางไรเลา ? ประกอบดวยธรรมสามประการ คือ :ประกอบดวย
สี ลขันธ์
อันเป็ นอเสขะ ๑ ;
ประกอบดวย
สมาธิขันธ์ อันเป็ นอเสขะ ๑ ;
ประกอบดวย
ปัญญาขันธ์ อันเป็ นอเสขะ ๑.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุประกอบดวยธรรมสามประการเหลานี้แล ยอมเปน
ผูมีความสําเร็จถึงที่สุด มีโยคักเขมธรรมถึงที่สุด มีพรหมจรรยถึงที่สุด จบกิจ
ถึงที่สุด เปนผูประเสริฐกวาเทวดาและมนุษยทั้งหลาย.
- ติก. อํ. ๒๐/๓๗๕/๕๘๓.

ธรรมขันธ์ ของพระอเสขะ
ภิกษุ ท. ! ภิกษุประกอบดวยธรรมหาประการ ยอมเปนอาหุเนยโย
ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชลิกรณีโย และเปนเนื้อนาบุญของโลก ไมมี
นาบุญอื่นยิ่งกวา. ประกอบดวยธรรมหาประการ อยางไรเลา ? ประกอบดวย
ธรรมหาประการ คือ :ประกอบดวย
สี ลขันธ์
อันเป็ นอเสขะ ๑ ;
ประกอบดวย
สมาธิขันธ์ อันเป็ นอเสขะ ๑ ;
ประกอบดวย
ปัญญาขันธ์ อันเป็ นอเสขะ ๑ ;
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ประกอบดวย
วิมุตติขันธ์ อันเป็ นอเสขะ ๑ ;
ประกอบดวย
วิมุตติญาณทัสสนขันธ์ อันเป็ นอเสขะ ๑ .
ภิกษุ ท. ! ภิกษุประกอบดวยธรรมหาประการเหลานี้แล
ยอมเปน
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชลิกรณีโย และเปนเนื้อนาบุญของ
โลก ไมมนี าบุญอื่นยิ่งกวา.
- ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๕๒/๑๐๘.

สั มมัตตะสิ บของพระอเสขะ
ภิกษุ ท. !

ธรรมอันเปนอเสขะสิบอยางเหลานี้ มีอยู.

อยางไรเลา ? สิบอยางคือ :สั มมาทิฏฐิ
อันเป็ นอเสขะ ๑ ;
สั มมาสั งกัปปะ อันเป็ นอเสขะ ๑ ;
สั มมาวาจา
อันเป็ นอเสขะ ๑ ;
สั มมากัมมันตะ อันเป็ นอเสขะ ๑ ;
สั มมาอาชีวะ
อันเป็ นอเสขะ ๑ ;
สั มมาวายามะ
อันเป็ นอเสขะ ๑ ;
สั มมาสติ
อันเป็ นอเสขะ ๑ ;
สั มมาสมาธิ
อันเป็ นอเสขะ ๑ ;
สั มมาญาณะ
อันเป็ นอเสขะ ๑ ;
สั มมาวิมุตติ
อันเป็ นอเสขะ ๑ .
ภิกษุ ท. ! เหลานี้แล ธรรมอันเปนอเสขะสิบอยาง.
- ทสก. อํ. ๒๔/๒๓๗/๑๑๒.

สิบอยาง
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๕๕๗

องค์ แห่ งความเป็ นพระเสขะและพระอเสขะ
ภิกษุ ท. ! ในบริกขารแหงอริยสัมมาสมาธินั้น, สัมมาทิฏฐิ
ยอม
เปนองคนําหนา.
ภิกษุ ท. ! สัมมาทิฏฐิ เปนองคนําหนา อยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! เมื่อมีสัมมาทิฏฐิอยู, สัมมาสังกัปปะ ยอมมีเพียงพอ.
เมื่อมีสัมมาสังกัปปะอยู, สัมมาวาจา ยอมมีเพียงพอ. เมื่อมีสัมมาวาจาอยู,
สัมมากัมมันตะ ยอมมีเพียงพอ. เมื่อมีสัมมากัมมันตะอยู,
สัมมาอาชีวะ
ยอมมีเพียงพอ. เมื่อมีสัมมาอาชีวะอยู, สัมมาวายามะ ยอมมีเพียงพอ. เมื่อมี
สัมมาวายามะอยู, สัมมาสติ ยอมมีเพียงพอ. เมื่อมีสัมมาสติอยู, สัมมาสมาธิ
ยอมมีเพียงพอ. เมื่อมีสัมมาสมาธิอยู, สัมมาญาณะ ยอมมีเพียงพอ. เมื่อมี
สัมมาญาณะอยู, สัมมาวิมุตติ ยอมมีเพียงพอ.
ดวยเหตุนี้แล, ภิกษุ ผูประกอบพรอมแลว ดวย องค์ ท้งั ๘

ภิกษุ ท. !

ชื่อวา เปน พระเสขะ; และผูประกอบพรอมแลว ดวย องค์ ท้งั ๑๐ (คือเพิ่ม
สัมมาญาณะ และสัมมาวิมุตติ อีก ๒ องค) ชื่อวา เปน พระอรหันต์ (พระอเสขะ) แล.
- อุปริ. ม. ๑๔/๑๘๗/๒๗๙.

นิทเทสแห่ งไตรสิ กขา เพือ่ เปรียบเทียบ
ภิกษุ ท. ! สิกขา ๓ อยางเหลานี้ มีอยู.
สามอยาง
สามอยางคือ อธิสีลสิ กขา อธิจิตตสิ กขา อธิปัญญาสิ กขา.

อยางไรเลา ?
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๕๕๘

ภิกษุ ท. ! อธิสีลสิ กขา เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. !
ภิกษุใน
กรณีนี้ เปนผูมีศีล สํารวมดวยปาติโมกขสังวร สมบูรณดวยมรรยาทและโคจร
มีปกติเห็นเปนภัยในโทษทั้งหลาย แมวาเปนโทษเล็กนอย สมาทานศึกษาอยู
นี้เรากลาววา อธิสีลสิ กขา.
ในสิกขาบททั้งหลาย. ภิกษุ ท. !
ภิกษุ ท. ! อธิจติ ตสิ กขา เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. !
ภิกษุ
ในกรณีนี้ สงัดจากกามทั้งหลาย สงัดจากอกุศลธรรมทัง้ หลาย เขาถึง ปฐมฌาน
อันมีวิตกมีวิจาร มีปติและสุขอันเกิดจากวิเวก แลวแลอยู ; เพราะความที่
วิตกวิจารทั้งสองระงับลง เขาถึง ทุติยฌาน เปนเครื่องผองใสแหงใจในภายใน
ใหสมาธิเปนธรรมอันเอกผุดมีขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปติและสุขอันเกิด
จากสมาธิ แลวแลอยู ; อนึ่ง เพราะความจางคลายไปแหงปติ ยอมเปนผูอยู
อุเบกขา มีสติและสัมปชัญญะ และยอมเสวยความสุขดวยนามกาย ชนิดที่พระ
อริยเจาทั้งหลาย ยอมกลาวสรรเสริญผูนั้นวา “เปนผูอยูอุเบกขา มีสติ อยูเปน
ปกติสุข” ดังนี้ เขาถึง ตติยฌาน แลวแลอยู ; เพราะละสุขเสียได และเพราะ
ละทุกขเสียได เพราะความดับไปแหงโสมนัสและโทมนัสทั้งสอง ในกาลกอน,
เขาถึง จตุตถฌาน ไมมีทุกขไมมสี ุข มีแตความที่สติเปนธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะ
อุเบกขา แลวแลอยู. ภิกษุ ท. ! นี้เรากลาววา อธิจิตตสิ กขา.
ภิกษุ ท. ! อธิปัญญาสิ กขา เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. !
ภิกษุ
ในกรณีนี้ ยอมรู้ชัดตามเป็ นจริงว่ า “นี้ ทุกข์ , นี้ เหตุให้ เกิดทุกข์ , นี้
นี้ ทางให้ ถงึ ความดับไม่ เหลือแห่ งทุกข์ ”
ความดับไม่ เหลือแห่ งทุกข์ ,
ดังนี้. ภิกษุ ท. ! นี้เรากลาววา อธิปัญญาสิ กขา.
ภิกษุ ท. !
- ติก. อํ. ๒๐/๓๐๓/๕๒๙.

เหลานี้แล สิกขา ๓ อยาง.
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๕๕๙

นิทเทสแห่ งไตรสิ กขา (อีกนัยหนึ่ง)
ภิกษุ ท. ! สิกขาสามอยางเหลานี้ มีอยู, สามอยาง อยางไรเลา ? สาม
อยาง คือ อธิสีลสิ กขา อธิจิตตสิ กขา อธิปัญญาสิ กขา.
ภิกษุ ท. ! อธิสีลสิ กขา เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ภิกษุใน
กรณีนี้ เปนผูมีศีล สํารวมดวยปาติโมกขสังวร .... ฯลฯ .... สมาทาน ศึกษาอยู
ในสิกขาบททั้งหลาย. ภิกษุ ท. ! นี้เรากลาววา อธิสีลสิ กขา.
ภิกษุ ท. ! อธิจติ ตสิ กขา เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณี
นี้ สงัดจากกามทั้งหลาย .... เขาถึงปฐมฌาน .... ฯลฯ .... ทุติยฌาน .... ฯลฯ ....
ตติยฌาน .... ฯลฯ .... จตุตถฌาน .... แลวแลอยู. ภิกษุ ท. ! นี้เรากลาววา
อธิจิตตสิ กขา.
ภิกษุ ท. ! อธิปัญญาสิ กขา เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุใน
กรณีนี้ กระทําให้ แจ้ งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะ
ความสิ้นไปแห่ งอาสวะทั้งหลาย ด้ วยปัญญาอันยิง่ เอง ในทิฏฐธรรมนี้ เข้ าถึง
แล้ วแลอยู่. ภิกษุ ท. ! นี้เรากลาววา อธิปัญญาสิ กขา.
ภิกษุ ท. !

เหลานี้แล สิกขา ๓ อยาง.
(คาถาผนวกท้ ายพระสู ตร)

พึงเป็ นผู้มีความเพียร มีกาํ ลัง มีความตั้งมั่นมีความเพ่ ง มี
สติ สํ ารวมอินทรีย์ ประพฤติอธิสีลอธิจิตและอธิปัญญาเถิด พึงแผ่ จิต
ครอบงําทิศทั้งปวง ด้ วยสมาธิอนั หาประมาณมิได้ เช่ นเดียวกันทั้งข้ าง
หน้ าข้ างหลังทั้งข้ างหลังข้ างหน้ าเช่ นเดียวกันทั้งเบือ้ งตํ่าเบือ้ งสู ง ทั้ง
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๕๖๐

เบือ้ งสู งเบือ้ งตํ่า เช่ นเดียวกันทั้งกลางวันกลางคืน ทั้งกลางคืน
กลางวัน. นั่นท่ านกล่ าวกันว่ าเป็ นเสขปฏิปทา หรือการประพฤติ
ธรรมหมดจดด้ วยดี. นั่นท่ านกล่ าวกันว่ าเป็ นผู้รู้พร้ อมในโลก มี
ปัญญา ถึงที่สุดแห่ งการปฏิบัต.ิ
วิโมกข์ แห่ งจิต ย่ อมมีแก่ บุคคลนั้นผู้หลุดพ้นแล้ วเพราะสิ้น
ตัณหา เพราะความดับสนิทแห่ งวิญญาณ เหมือนความดับสนิท
แห่ งไฟ ฉะนั้น.
- ติก. อํ. ๒๐/๓๐๓/๕๓๐.

เปรียบเทียบพระเสขะ-อเสขะ
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ ! คําอันพระผู้มีพระภาคตรั สว่ า “เสขะ เสขะ” ดังนี ้ มีอยู่. บุคคล ชื่ อ
ว่ าเสขะ ด้ วยเหตุมีประมาณเท่ าไร พระเจ้ าข้ า ?”

ภิกษุ ! บุคคลที่ศึกษานั่นแหละ ชื่อว่ า เสขะ,ศึกษาอะไรกันเลา ? ศึกษา
ทั้งอธิสีล ทั้งอธิจิต ทั้งอธิปญญา. ภิกษุ ! เพราะเขาศึกษาเขาจึงชื่อว่ าเสขะ
ดังนี.้ ๑
- ติก. อํ. ๒๐/๒๙๗/๕๒๕.
(เรื่องควรดูประกอบในเลมนี้ หนา ๕๖๔, ๕๖๕, ๕๗๖ ; ในอริย.โอ.ปลาย หนา ๑๕๙๑ ; ในขุม.โอ. หนา ๒๘๙)

๑. คําอธิบายของคําวา อเสขะ หาดูไดที่หัวขอวา “พระอรหันตคือผูเ ปนอเสขะ” ที่หนา ๖๐๙ แหงหนังสือเลมนี้.
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ภิกษุ ท. !

สิ กขาบทร้ อยห้ าสิ บสิ กขาบทนี้ ย่อมมาสู่ อุทเทส

๕๖๑
(การ

ทุกกึง่ แห่ งเดือนตามลําดับ อันกุลบุตรผูปรารถนา
ประโยชนพากันศึกษาอยูในสิกขาบทเหลานั้น. ภิกษุ ท. ! สิ กขาสามอย่ าง
เหล่ านี้ มีอยู่ อันเป็ นทีป่ ระชุมลงของสิ กขาบททั้งปวงนั้น. สิกขาสามอยางนั้น
เปนอยางไรเลา ? คือ อธิสีลสิ กขา อธิจิตตสิ กขา
อธิปัญญาสิ กขา.
ภิกษุ ท. ! เหลานี้แล สิกขาสามอยาง อันเปนที่ประชุมลงแหงสิกขาบท
ทั้งปวงนั้น.
ยกขึ้นแสดงในทามกลางสงฆ)

ภิ ก ษุ ท. ! ภิ ก ษุ ใ นกรณี นี้ เป น ผู ทํา ให บ ริ บู ร ณ์ ใ นศี ล ทํา พอ
ประมาณในสมาธิ ทําพอประมาณในปัญญา. เธอยังลวงสิกขาบทเล็กนอยบาง
และตองออกจากอาบัติเล็กนอยเหลานั้นบาง. ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา ? ขอ
นั้นเพราะเหตุวา ไมมีผรู ูใด ๆ กลาวความอาภัพตอการบรรลุโลกุตตรธรรม
จักเกิดขึ้นเพราะเหตุสักวา การลวงสิกขาบทเล็กนอยและการตองออกจากอาบัติ
เล็กนอยเหลานี้. สวนสิ กขาบทเหล่ าใด ที่เป็ นเบือ้ งต้ นแห่ งพรหมจรรย์ ที่
เหมาะสมแก่ พรหมจรรย์ , เธอเป็ นผู้มีศีลยั่งยืน มีศีลมั่นคง ในสิ กขาบท
เหล่ านั้น สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย. ภิกษุนั้น, เพราะความสิ้นไป

รอบแห่ งสั งโยชน์ สาม เป็ นโสดาบัน เป็ นผู้มีอนั ไม่ ตกตํา่ เป็ นธรรมดา เป็ น
ผู้เทีย่ งต่ อพระนิพพาน มีการตรัสรู้ พร้ อมในเบือ้ งหน้ า. .... (ตอไปนี้เปน
ขอความจาก บรรพ ๕๒๗ จนกระทั่งสิ้นขอความเรื่องพระโสดาบัน :-)

ภิกษุนั้น, เพราะความสิ้นไปรอบแหงสังโยชนสาม เปนผู สั ตตักขัตตุปรมะ
ยังตองทองเที่ยวไปในภพแหงเทวดาและมนุษยอีกเจ็ดครั้ง เปนอยางมาก แลว
ยอมกระทําที่สุดแหงทุกขได

๕๖๒
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(หรือวา) ภิกษุนั้น,
เพราะความสิ้นไปรอบแหงสัญโญชนสาม
เปนผู โกลังโกละ จักตองทองเทีย่ วไปสูสกุลสองหรือสามครั้ง แลวยอมกระทํา
ที่สุดแหงทุกขได.
(หรือวา) ภิกษุนั้น.
เพราะความสิ้นไปรอบแหงสัญโญชนสาม
เปนผูเปน เอกพีชี คือจักเกิดในภพแหงมนุษยหนเดียวเทานั้น แลวยอมกระทํา
ที่สุดแหงทุกขได.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ เปนผู้ทําให้ บริบูรณ์ ในศีล ทําพอประมาณ
ในสมาธิ ทําพอประมาณในปัญญา, เธอยังลวงสิกขาบทเล็กนอยบาง และ
ตองออกจากอาบัติเล็กนอยเหลานั้นบาง. ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา ? ขอนั้น
เพราะเหตุวา ไมมีผูรใู ด ๆ กลาวความอาภัพตอการบรรลุโลกุตตรธรรม จักเกิด
ขึ้นเพราะเหตุสักวา การลวงสิกขาบทเล็กนอยและการตองออกจากอาบัติเล็กนอย
เหลานี้. สวนสิ กขาบทเหล่ าใด ที่เป็ นเบือ้ งต้ นแห่ งพรหมจรรย์ ที่เหมาะสม
ในสิ กขาบทเหล่านั้น
แก่ พรหมจรรย์ , เธอเป็ นผู้มศี ีลยัง่ ยืน มีศีลมั่นคง
สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย. ภิกษุนั้น, เพราะความสิ้นไปรอบ

แห่ งสั งโยชน์ สาม และเพราะความทีร่ าคะ โทสะ โมหะ ก็เบาบางน้ อยลง
เป็ น สกทาคามี ยังจะมาสู่ โลกนีอ้ กี ครั้งเดียวเท่ านั้น แล้ วย่ อมกระทํา
ที่สุดแห่ งทุกข์ ได้ .
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ เปนผู้ทําให้ บริบูรณ์ ในศีล ทําให้ บริบูรณ์
ในสมาธิ ทําพอประมาณในปัญญา. เธอยังลวงสิกขาบทเล็กนอยบาง และตอง
ออกจากอาบัติเล็กนอยเหลานั้นบาง. ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา ? ขอนั้นเพราะ
เหตุวา ไมมีผูรใู ด ๆ กลาวความอาภัพตอการบรรลุโลกุตตรธรรม จักเกิดขึน้
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เพราะเหตุสักวา การลวงสิกขาบทเล็กนอย และการตองออกจากอาบัติเล็กนอย
เหลานี้. สวน สิ กขาบทเหล่าใด ที่เป็ นเบือ้ งต้ นแห่ งพรหมจรรย์ ที่เหมาะสม
แก่ พรหมจรรย์ , เธอเป็ นผู้มีศีลยัง่ ยืน มีศีลมั่นคง ในสิ กขาบทเหล่านั้น
สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย. ภิกษุนั้น, เพราะความสิ้นไปรอบแห่ ง
สั งโยชน์ เบือ้ งตํา่ ห้ า เปน โอปปาติกอนาคามี ผู้อุบัตขิ นึ้ ในทันที มีการ

ปรินิพพานในภพนั้น ๆ ไม่ เวียนกลับจากโลกนั้นเป็ นธรรมดา.

....(ตอไปนี้เปน

ขอความจาก บรรพ ๕๒๗ จนกระทั่งสิ้นขอความเรื่องพระอนาคามี :-)

้ ไปรอบแหงสัญโญชนเบื้องต่าํ หา
ภิกษุนั้น, เพราะความสิน
อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี ผูมีกระแสในเบื้องบนไปถึงอกนิฏฐภพ.

เปน

(หรือวา) ภิกษุนั้น.

เพราะความสิ้นไปรอบแหงสังโยชนเบื้องต่ําหา
เปน สสั งขารปรินิพพายี ผูปรินิพพานดวยตองใชความเพียรเรี่ยวแรง.
(หรือวา) ภิกษุนั้น,

เพราะความสิ้นไปรอบแหงสังโยชนเบื้องต่ําหา
เปน อสั งขารปรินิพพายี ผูปรินิพพานดวยไมตองใชความเพียรเรี่ยวแรง.
(หรือวา) ภิกษุนั้น,

เพราะความสิ้นไปรอบแหงสังโยชนเบื้องต่ําหา
เปน อุปหัจจปรินิพพายี ผูปรินิพพานเมื่ออายุพนกึ่งแลวจวนถึงที่สุด.
(หรือวา) ภิกษุนั้น,

เพราะความสิ้นไปรอบแหงสังโยชนเบื้องต่ําหา
เปน อันตราปรินิพพายี ผูปรินิพพานในระหวางอายุยังไมทันถึงกึ่ง.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้
เปนผูทําให้ บริบูรณ์ ในศีล ทําให้ บริบูรณ์
ในสมาธิ ทําให้ บริบูรณ์ ในปัญญา. เธอยังลวงสิกขาบทเล็กนอยบาง และตอง

อริยสัจจากพระโอษฐ

๕๖๔

ออกจากอาบัติเล็กนอยเหลานั้นบาง. ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา ? ขอนั้นเพราะ
จักเกิดขึ้น
เหตุวา ไมมีผูรใู ด ๆ กลาวอาภัพตอการบรรลุโลกุตตรธรรม
เพราะเหตุสักวา การลวงสิกขาบทเล็กนอยและการตองออกจากอาบัติเล็กนอย
เหลานี้. สวน สิ กขาบทเหล่ าใดที่เป็ นเบือ้ งต้ นแห่ งพรหมจรรย์ ที่เหมาะสมแก่
พรหมจรรย์ , เธอเป็ นผู้มศี ีลยัง่ ยืน มีศีลมั่นคง ในสิ กขาบทเหล่ านั้น สมาทาน
ศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย. ภิกษุนั้น
ได้ กระทําให้ แจ้ งซึ่ง เจโตวิมุตติ-

ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะความสิ้นไปแห่ งอาสวะทั้งหลาย
ด้ วยปัญญาอันยิง่ เอง ในทิฏฐธรรมนี้ เข้ าถึงแล้ วแลอยู่.
ภิกษุ ท. ! ผูกระทําเพียงบางสวน
ยอมทําใหสําเร็จไดบางสวน,
ผูกระทําใหบริบูรณ ก็ยอมทําใหสําเร็จไดบริบูรณ ; ดังนั้น เราจึงกลาววา
สิกขาบททั้งหลาย ยอมไมเปนหมันเลย, ดังนี้ แล.
- ติก. อํ. ๒๐/๒๙๗/๕๒๖.

ความลดหลัน่ แห่ งพระอริยบุคคลผู้ปฏิบัตอิ ย่ างเดียวกัน
ภิกษุ ท. ! สิ กขาบทร้ อยห้ าสิ บสิ กขาบทนี้ ย่ อมมาสู่ อุทเทส ทุกกึง่
แห่ งเดือนตามลําดับ อันกุลบุตรผูปรารถนาประโยชนพากันศึกษาอยูในสิกขาบท
เหลานั้น. ภิกษุ ท. ! สิกขาสามอยางเหลานี้ มีอยู อันเปนที่ประชุมลงของ
สิกขาบททั้งปวงนั้น. สิกขาสามอยางนั้น เปนอยางไรเลา ? คือ อธิสีลสิ กขา
อธิจิตตสิ กขา อธิปัญญาสิ กขา. ภิกษุ ท. !
เหลานี้แล สิกขาสามอยาง อัน
เปนที่ประชุมลงแหงสิกขาบททั้งปวงนั้น.
ภิกษุ ท. !

ภิกษุในกรณีนี้ เปนผู ทําให้ บริบูรณ์ ในศีล ทําให้ บริบูรณ์
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ในสมาธิ
ทําให้ บริบูรณ์ ในปัญญา. เธอยังลวงสิกขาบทเล็กนอยบาง และตอง
ออกจากอาบัติเล็กนอยเหลานั้นบาง. ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา ? ขอนั้นเพราะ
เหตุวา ไมมีผูรใู ด ๆ กลาวความอาภัพตอการบรรลุโลกุตตรธรรม จักเกิดขึ้น
เพราะเหตุสักวา การลวงสิกขาบทเล็กนอยและการตองออกจากอาบัติเล็กนอย
เหลานี้. สวน สิ กขาบทเหล่ าใดที่เป็ นเบือ้ งต้ นแห่ งพรหมจรรย์ ที่เหมาะสมแก่
พรหมจรรย์ , เธอเป็ นผู้มีศีลยัง่ ยืน มีศีลมั่นคง ในสิ กขาบทเหล่ านั้น สมาทาน
ศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย. ภิกษุนั้น ได กระทําให้ แจ้ งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย
ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรมนี้ เขาถึงแลวแลอยู.
(เรื่องควรทราบเกี่ยวกับอนาคามีใหดูในเลมนี้ หนา ๕๖๓, ๖๐๔, ๖๗๘ และในขุม.โอ. หนา ๔๕๔)

หรือวา (บางพวก) ยังไมไดทําใหเกิดมี ยังไมไดแทงตลอด ซึ่ง
อนาสววิมุตติ, แตเพราะความสิ้นไปรอบแหงโอรัมภาคิยสังโยชนเบื้องต่ําหา
จึงเปน อันตราปรินิพพายี ผูปรินิพพานในระหวางอายุยังไมทันถึงกึ่ง
หรือวา (บางพวก) ยังไมไดทําใหเกิดมี ยังไมไดแทงตลอด ซึ่ง
อนาสววิมุตติ, แตเพราะความสิ้นไปรอบแหงโอรัมภาคิยสังโยชนเบื้องต่ําหา
จึงเปน อุปหัจจปรินิพพายี ผูปรินิพพานเมื่ออายุพน กึ่งแลวจวนถึงที่สุด.
หรือวา (บางพวก) ยังไมไดทําใหเกิดมี ยังไมไดแทงตลอด ซึ่ง
อนาสววิมุตติ, แตเพราะความสิ้นไปรอบแหงโอรัมภาคิยสังโยชนเบื้องต่ําหา
จึงเปน อสั งขารปรินิพพายี ผูปรินิพพานดวยไมตองใชความเพียรเรี่ยวแรง.
หรือวา (บางพวก) ยังไมไดทําใหเกิดมี ยังไมไดแทงตลอด ซึ่ง
อนาสววิมุตติ, แตเพราะความสิ้นไปรอบแหงโอรัมภาคิยสังโยชนเบื้องต่ําหา
จึงเปน สสั งขารปรินิพพายี ผูปรินิพพานดวยตองใชความเพียรเรี่ยวแรง.

๕๖๖

อริยสัจจากพระโอษฐ

หรือวา (บางพวก) ยังไมไดทําใหเกิดมี ยังไมไดแทงตลอด ซึ่ง
อนาสววิมุตติ, แตเพราะความสิ้นไปรอบแหงโอรัมภาคิยสังโยชนเบื้องต่ําหา
จึงเปน อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี ผูมีกระแสในเบื้องบนไปถึงอกนิฏฐภพ.
หรือวา (บางพวก) ยังไมไดทําใหเกิดมี ยังไมไดแทงตลอด ซึ่ง
อนาสววิมุตติ, แตเพราะความสิ้นไปรอบแหงสัญโญชนสาม และเพราะความ
ที่ราคะ โทสะ โมหะ ก็เบาบางนอยลง เปน สกทาคามี ยังจะมาสูโลกนี้อีกครั้ง
เดียวเทานั้น แลวยอมกระทําที่สุดแหงทุกขได.
หรือวา (บางพวก) ยังไมไดทําใหเกิดมี ยังไมไดแทงตลอด ซึ่ง
อนาสววิมุตติ, แตเพราะความสิ้นไปรอบแหงสังโยชนสาม เปนผูเปน เอกพีชี
คือจักเกิดในภพแห่ งมนุษย์ หนเดียวเท่ านั้น แลวยอมกระทําที่สุดแหงทุกขได.
หรือวา (บางพวก) ยังไมไดทําใหเกิดมี ยังไมไดแทงตลอด ซึ่ง
อนาสววิมุตติ, แตเพราะความสิ้นไปรอบแหงสังโยชนสาม เปนผู โกลังโกละ
จักต้ องท่ องเทีย่ วไปสู่ สกุลสองหรือสามครั้ง แลวยอมกระทําที่สุดแหงทุกขได.
หรือวา (บางพวก) ยังไมไดทําใหเกิดมี ยังไมไดแทงตลอด ซึ่ง
อนาสววิมุตติ, แตเพราะความสิ้นไปรอบแหงสังโยชนสาม เปนผู สั ตตักขัตตุปรมะ ยังต้ องท่ องเทีย่ วไปในภพแห่ งเทวดาและมนุษย์ อกี เจ็ดครั้ง เปนอยาง
มากแลวยอมกระทําที่สุดแหงทุกขได.
ภิกษุ ท. ! ผูกระทําไดเพียงบางสวน
ยอมทําใหสําเร็จไดบางสวน.
ผูทําใหบริบูรณก็ยอมทําใหสําเร็จไดบริบูรณ ; ดังนั้น เราจึงกลาววา สิกขาบท
ทั้งหลาย ยอมไมเปนหมันเลย, ดังนี้แล
- ติก. อํ. ๒๐/๓๐๑/๕๒๘.

ภาค ๓ - นิโรธอริยสัจ

๕๖๗

(เรื่องควรดูประกอบในเลมนี้ หนา ๕๖๑, ๕๗๖ ; ในอริย.โอ.ปลาย หนา ๑๕๙๑ ; ในขุม.โอ.หนา ๒๙๘)

(ผูศึกษาพึงสังเกตใหเห็นวา ขอความในสูตรนี้แสดงใหเห็นวา แมมีการปฏิบัติอยางเดียวกัน
แท ก็ยังไดรับผลลดหลั่นกันไมเทากัน เพราะเหตุปจจัยอยางอื่น).

การรู้ เบญจขันธ์ โดยหลักแห่ งอริยสั จสี่
โสณะ !
สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งไมรทู ั่วถึงซึ่งรูป ไม
รูทั่วถึงซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงรูป ไมรูทั่วถึงซึ่งความดับไมเหลือแหงรูป ไมรูทั่วถึง
ซึ่งทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงรูป, (ในกรณีแหงเวทนา สัญญา สังขาร
และวิญญาณ ก็มีขอความที่ตรัสอยางเดียวกัน) ; โสณะ ! สมณะหรือ พราหมณเหลานั้น
มิใชผูที่ควรไดรับการสมมติวาเปนสมณะในหมูสมณะ มิใชผูที่ควรไดรับการสมมุติ
วาเปนพราหมณในหมูพราหมณ. อีกอยางหนึ่ง บุคคลผูไมรูเหลานั้น จะทํา
ใหแจงซึ่งประโยชนแหงความเปนสมณะ หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ
ดวยปญญาอันยิ่งเอง เขาถึงแลวแลอยู ในทิฏฐธรรมนี้ หาไดไม.
โสณะ !

สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึง่ รู้ ทวั่ ถึงซึ่งรู ป

รู้ ทวั่ ถึงซึ่งเหตุให้ เกิดขึน้ แห่ งรู ปรู้ ทวั่ ถึงซึ่งความดับไม่ เหลือแห่ งรู ป รู้ ทวั่ ถึง
ซึ่งทางดําเนินให้ ถงึ ซึ่งความดับไม่ เหลือแห่ งรู ป, (ในกรณีแหง เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ ก็มีขอความที่ตรัสอยางเดียวกัน) :โสณะ !

สมณะหรือพราหมณเหลานั้นยอมเปน
ผู ควรได้ รับการสมมติว่าเป็ นสมณะในหมูสมณะยอมเปนผูค วรได้ รับการ
สมมติว่าเป็ นพราหมณ์ ในหมู่พราหมณ์ , อีกอยางหนึ่งบุคคลผูรูทั่วถึงเหลานั้น
ยอมทําให้ แจ้ งซึ่งประโยชน์ แห่ งความเป็ นสมณะ หรือประโยชนแหงความ
เป็ นพราหมณ์ ดวยปญญาอันยิ่งเอง เขาถึงแลวอยู ในทิฏฐธรรมนี้ ไดโดยแท.
- ขนฺธ.สํ. ๑๗/๖๒/๑๐๑.
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(ดูรายละเอียดเกีย่ วกับขันธ์ ห้า แตละขันธ โดยอริยสั จสี่ ที่หนา ๑๖๘, ๑๙๒, ๑๙๘, ๒๐๒,
๒๐๘ แหงหนังสือเลมนี้.
สูตรขางบนนี้แสดงวัตถุแหงการรูดวยเบญจขันธ;ในสูตรอื่นแสดงดวย อินทรีย์ห้า คือ สุขินทรีย ทุกขินทรีย โสมนัสสินทรีย โทมนัสสินทรีย อุเปกขินทรีย, -๑๙/๒๒๖/๙๒๒-๙๒๓.
มีสูตรอื่นแสดงดวย อายตนะภายในหก ก็มี, - ๑๙/๒๗๓/๘๑๒
และสูตรอื่นแสดงดวย ปฏิจจสมุปปันนธรรม ๑๑ อย่ าง มีชรามรณะ ชาติ ....จนถึง...วิญญาณ
สังขาร ก็มี, - ๑๖/๕๓/๙๔).

การรู้ ปัญจุปาทานขันธ์ โดยธรรมลักษณะห้ า
ภิกษุ ท. !

อุปาทานขันธ ๕ อยางนี้ มีอยู, หาอยางอะไรบางเลา ?

ภิกษุ ท. ! ปญจุปาทานขันธนั้น ไดแก ขันธคือรูปที่ถกู อุปาทานครอง
แลว, ขันธคือเวทนาที่ถูกอุปาทานครองแลว, ขันธคือสัญญาที่ถูกอุปาทาน
ครองแลว, ขันธคือสังขารทีถ่ ูกอุปาทานครองแลว,
และขันธคือวิญญาณ
ที่ถูกอุปาทานครองแลว.
ภิกษุ ท. ! สมณะหรือพราหมณเหลาใดก็ตาม ยังไมรูจักความกอขึ้น
แหงอุปาทานขันธหานี,้ ไมรูจักความตั้งอยูไมไดของอุปาทานขันธหานี,้ ไม
ไมรูจักอุปาทาขันธหาในแงที่
รูจักอุปาทานขันธหาในแงที่มันใหรสอรอย,
มันใหแตโทษรายกาจ, ทั้งไมรูจักอุบายที่ไปใหพนอุปาทานขันธหานี้ ตามที่ถูก
ที่จริงแลว ; ภิกษุ ท. ! สมณะหรือพราหมณเหลานั้น แมสมมติกันวาเปน
สมณะผูหนึ่งๆ ในสมณะทัง้ หลายก็ตาม แมสมมติกันวาเปนพราหมณผูหนึ่งๆ
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ในบรรดาพราหมณทั้งหลายก็ตาม ก็หาอาจเปนสมณะ เปนพราหมณไดไม,
หาสามารถทําใหแจงซึง่ ประโยชนที่ตนมาเปนสมณะ หรือประโยชนที่ตนมาเปน
พราหมณ ดวยปญญาอันยิ่งเอง เขาถึงแลวแลอยู ในทิฏฐธรรมนี้ ไดไมเลย.
(ปฏิปักขนัย)

ภิกษุ ท. ! สมณะหรือพราหมณเหลาใด ไดรูจักความกอขึ้นแหง
รูจักความตั้งอยูไมไดของอุปาทานขันธหานี้, รูจัก
อุปาทานขันธหานี้,
อุปาทานขันธหาในแงที่มันใหรสอรอย, รูจักอุปาทานขันธหาในแงทมี่ ันใหแต
โทษรายกาจ, ทั้งไดรจู ักอุบายที่ไปใหพนอุปาทานขันธหานี้ ตามที่ถูกที่จริงแลว;
ภิกษุ ท. ! สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ที่สมมติกนั แลววาเปนสมณะบาง
เปนพราหมณบาง ก็เปนสมณะหรือเปนพราหมณไดจริง และทําใหแจงได
ซึ่งประโยชนที่ตนเขามาเปนสมณะ หรือประโยชนที่ตนมาเปนพราหมณ ดวย
ปญญาอันยิ่งเอง เขาถึงแลวแลอยู ในทิฏฐธรรมนี้.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๙๕/๒๙๕.

(สูตรขางบนนีแ้ สดงวัตถุแหงการรูดวยอุปาทานขันธในสูตรอื่นแสดงดวยอินทรียหาคือ สุขินทรีย ทุกขินทรีย โสมนัสสินทรีย โทมนัสสินทรีย อุเปกขินทรีย. - ๑๙/๒๗๕ -๒๗๖/๙๑๙-๙๒๑.)

ผู้ละราคะ-โทสะ-โมหะ ระดับโสดาบัน
ภิกษุ ท. ! ภิกษุไมละธรรม ๖ อยางแลว เปนผูไมควรเพื่อกระทํา
ใหแจงซึ่งทิฏฐิสัมปทา (ความเปนโสดาบัน). ไมละธรรม ๖ อยาง เหลาไหนเลา ?
ไมละธรรมหกอยางเหลานี้ คือ :-
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สักกายทิ ฏฐิ
(ความเห็นวาขันธ ๕ ของตน) ;
วิจิกิจฉา
(ความลังเลในปฏิปทาทางดับทุกข) ;
สี ลพั พตปรามาส (การถือเอาศีลและพรตผิดความมุงหมายที่

ไมละ
ไมละ
ไมละ
แทจริง) ;
ไมละ
ไมละ
ไมละ

อปายคมนิยราคะ (ราคะที่ควรแกการถึงซึ่งอบาย) ;
อปายคมนิยโทสะ (โทสะทีค่ วรแกการถึงซึ่งอบาย) ;
อปายคมนิยโมหะ (โมหะที่ควรแกการถึงซึ่งอบาย) .

ภิกษุ ท. !
ภิกษุไมละธรรม ๖ อยาง
กระทําใหแจงซึ่งทิฏฐิสัมปทา.
ภิกษุ ท. !

เหลานี้แล

เปนผูไมควร

ภิกษุละธรรม ๖ อย่ าง แล้ ว เป็ นผู้ควรกระทําให้ แจ้ ง

ซึ่งทิฏฐิสัมปทา. ละธรรม ๖ อยางเหลาไหนเลา ? ละธรรมหกอยางเหลานี้
คือ:- ละ
ละ
ละ
จริง) ;
ละ
ละ
ละ

สั กกายทิฏฐิ
(ความเห็นวาขันธ ๕ ของตน) ;
วิจิกจิ ฉา
(ความลังเลในปฏิปทาทางดับทุกข) ;
สี ลพั พตปรามาส (การถือเอาศีลและพรตผิดความมุงหมายทีแ่ ท
อปายคมนิยราคะ (ราคะที่ควรแกการซึ่งอบาย) ;
อปายคมนิยโทสะ (โทสะทีค่ วรแกการถึงซึ่งอบาย) ;
อปายคมนิยโมหะ (โมหะทีค่ วรแกการถึงซึ่งอบาย) .

ภิกษุ ท. ! ภิกษุละธรรม ๖ อยางเหลานี้แลว
ใหแจงซึ่งทิฏฐิสัมปทา, ดังนี้แล.
- ฉกฺก.อํ. ๒๒/๔๘๗/๓๖๐.

เปนผูควรกระทํา
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[ธรรม ๖ ประการแหงสูตรนี้ ในสูตรถัดไปกลาววา เปนธรรมที่ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ
ละไดแลว (๒๒/๔๘๗/๓๖๑) ; สูตรถัดไปอีกกลาววา เปนธรรมที่ไมอาจจะเกิดขึ้นแกผูที่ถึง
พรอมดวยทิฏฐิ (๒๒/๔๘๗/๓๖๒)].

พระโสดาบัน รู้ จกั ปัญจุปาทานขันธ์
ภิกษุ ท. ! เมื่อใดแล สาวกของพระอริยเจาในธรรมวินัยนี้ มารูจัก
ความกอขึ้นแหงอุปาทานขันธหา. รูจักความตั้งอยูไมไดของอุปาทานขันธหานี้.
รูจักอุปาทานขันธหาในแงที่มันใหรสอรอย, รูจักอุปาทานขันธหาในแงที่มัน
ใหแตโทษรายกาจ, ทั้งรูจักอุบายที่ไปใหพนอุปาทานขันธหานี้เสีย ตามที่ถูก
ที่จริง ; ภิกษุ ท. ! เมื่อนั้นแหละ สาวกของพระอริยเจาผูนั้น เราเรียกวา
เปนพระโสดาบัน ผูมีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา เที่ยงแทตอพระนิพพาน จักตรัสรู
ธรรมไดในกาลเบื้องหนา.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๙๖/๒๙๖.

พระโสดาบันเป็ นใครกัน ?
(เรื่องควรดูประกอบในขุม.โอ. หนา ๔๑๕)

สารีบุตร ! ที่มักกลาวกันวา โสดาบัน –โสดาบัน ดังนี้ เปนอยางไร
เลา สารีบุตร ?
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ!

ท่ านผู้ใด เป็ นผู้ประกอบพร้ อมแล้ ว ด้ วยอริ ยมรรคมีองค์ แปดนีอ้ ยู่
ผู้เช่ นนั้นแล ข้ าพระองค์ เรี ยกว่ าเป็ นพระโสดาบันผู้มีชื่ออย่ างนี ้ ๆ มีโคตรอย่ างนี ้ ๆ พระเจ้ าข้ า !”

๕๗๒
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สารีบุตร ! ถูกแลว ถูกแลว ผูที่ประกอบพรอมแลว ดวยอริยมรรค
มีองคแปดนี้อยู ถึงเราเองก็เรียกผูเชนนั้น วาเปน พระโสดาบัน ผูมชี ื่ออยางนี้ ๆ
มีโคตรอยางนี้ ๆ.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๓๕/๑๔๓๒-๑๔๓๓.

(อีกนัยหนึ่ง)

ภิกษุ ท. ! สาวกของพระอริยเจาในธรรมวินัยนี้ เปนผูถึงพรอมแลว
ดวยธรรม ๔ ประการนี้เอง จึงเปน พระโสดาบัน ผูมีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา
เที่ยงแทตอพระนิพพาน เปนผูมีอันจะตรัสรูธรรมไดในกาลเบื้องหนา. ธรรม
๔ ประการนั้นเปนอยางไร ? สี่ประการนั้นคือ :(๑) ภิกษุ ท. !
สาวกของพระอริยเจาในธรรมวินัยนี้
เปนผู
่ ไหว ใน
ประกอบพรอมแลว ดวย ความเลือ่ มใสอันหยัง่ ลงมั่น ไม่ หวัน
องค์ พระพุทธเจ้ า วาเพราะเหตุอยางนี้ ๆ พระผูมพี ระภาคเจานั้น เปนผูไกลจาก
กิเลส ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง เปนผูถึงพรอมดวยวิชชาและขอปฏิบตั ิให
ถึงวิชชา เปนผูไปแลวดวยดี เปนผูรูโลกอยางแจมแจง เปนผูสามารถฝกคน
ควรฝกอยางไมมีใครยิ่งกวา เปนครูของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูรู ผูตื่น
ผูเบิกบานดวยธรรม เปนผูมีความจําเริญ จําแนกธรรมสั่งสอนสัตว ดังนี้.
(๒) ภิกษุ ท. ! สาวกของพระอริยเจาในธรรมวินัยนี้
เปนผู
่ ไหว ใน
ประกอบพรอมแลว
ดวย ความเลือ่ มใสอันหยัง่ ลงมั่น ไม่ หวัน
องค์ พระธรรม วาพระธรรม เปนสิ่งที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดีแลว, เปนสิ่ง
ที่ผูศึกษาและปฏิบัติพงึ เห็นไดดว ยตนเอง, เปนสิ่งที่ปฏิบตั ิไดและใหผลไดไมจํากัด
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กาล, เปนสิ่งที่ควรกลาวกะผูอื่นวาทานจงมาดูเถิด, เปนสิ่งที่ควรนอมเขามา
ใสตัว, เปนสิ่งที่ผูรู ก็รูไดเฉพาะตน ดังนี้.
(๓) ภิกษุ ท. !
สาวกของพระอริยเจาในธรรมวินัยนี้
เปนผู
ประกอบพรอมแลว ดวย ความเลือ่ มใสอันหยัง่ ลงมั่น ไม่ หวัน
่ ไหว ใน
พระสงฆ์ วาสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา เปนผูปฏิบัติดีแลว เปนผูปฏิบัติ
ตรงแลว เปนผูปฏิบตั ิใหรูธรรมเครื่องออกจากทุกขแลว เปนผูปฏิบัติสมควรแลว
อันไดแก บุคคลเหลานี้คือ คูแหงบุรษุ สี่คู นับเรียงตัวไดแปดบุรุษ. นั่นแหละ
คือสงฆสาวกของพระผูม ีพระภาคเจาเปนสงฆควรแกสักการะที่เขานํามาบูชา เปน
สงฆควรแกสักการะที่เขาจัดไวตอนรับ เปนสงฆควรรับทักษิณาทาน เปนสงฆที่
บุคคลทั่วไปจะพึงทําอัญชลี เปนสงฆที่เปนนาบุญของโลก ไมมนี าบุญอื่นยิ่งกวา
ดังนี้.
(๔) ภิกษุ ท. !
สาวกของพระอริยเจาในธรรมวินัยนี้
เปนผู
ประกอบพรอมแลว ดวยศีลทั้งหลายชนิดเป็ นทีพ
่ อใจของเหล่ าอริยเจ้ า : เปน
ศีลที่ไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย เปนศีลที่เปนไทจากตัณหา เปนศีลที่ผูรู
ทานสรรเสริญเปนศีลที่ตัณหาและทิฏฐิไมลบู คลํา และเปนศีลที่เปนไปเพื่อสมาธิ
ดังนี้.
ภิกษุ ท. ! สาวกของพระอริยเจา ผูประกอบพรอมแลวดวยธรรม ๔
ประการนี้แล ชื่อวาเปนพระโสดาบัน ผูมีอันไมตกต่าํ เปนธรรมดา เที่ยงแทตอ
พระนิพพาน เปนผูมีอันจะตรัสรูธรรมไดในกาลเบื้องหนา.
เมื่ อพระผู้มีพระภาคเจ้ าได้ ตรั สพระพุทธวจนะดังนี ้แล้ ว ได้ ตรั สเป็ นคําร้ อยกรองสื บต่ อไปว่ า :-
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ท่ านผู้ใดแล มีศรั ทธา มีศีล มีความเลื่อมใส ทั้งมีการ
ได้ เห็นธรรมด้ วย, ท่ านผู้น้ันแหละ ที่จักเป็ นผู้ได้ รับความสุ ขอัน
หยั่งลงสู่ พรหมจรรย์ ในกาลอันควรแล !
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๒๙-๔๓๐/๑๔๑๔-๑๔๑๕.

(อีกนัยหนึ่ง)

อยากลัวเลย มหานาม ! อยากลัวเลย มหานาม ! ความตายของ
ทานจักไมต่ําทราม กาลกิริยาของทาน จักไมต่ําทราม. มหานาม !

อริยสาวกผู้ประกอบด้ วยธรรม ๔ ประการ ย่ อมเป็ นผู้มีปกติน้อมไป
ในนิพพาน โนมไปสูนิพพาน เอนไปทางนิพพานโดยแท. ธรรมสี่ประการ
อยางไรเลา ? ธรรมสีป่ ระการคือ :อริยสาวกในกรณีนี้ (๑) เปนผู ประกอบพร้ อมแล้ ว ด้ วย
ความเลือ่ มใสอันไม่ หวัน่ ไหว ในพระพุทธเจ้ า วา “เพราะเหตุอยางนี้ ๆ
พระผูมพี ระภาคเจานั้น เปนผูไกลจากกิเลส ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง
เปนผูถึงพรอมดวยวิชชาและขอปฏิบัติใหถงึ วิชชา เปนผูไปแลวดวยดี เปนผูรู
โลกอยางแจมแจง เปนผูสามารถฝกคนควรฝกอยางไมมีใครยิ่งกวา เปนครูของ
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูรูผูตื่นผูเบิกบานดวยธรรม เปนผูมีความจําเริญ
จําแนกธรรมสั่งสอนสัตว” ดังนี้.
มหานาม !

(๒) เปนผู ประกอบพร้ อมแล้ ว ด้ วยความเลือ่ มใสอันไม่ หวัน
่ ไหว
ในพระธรรม วา “พระธรรม เปนสิ่งทีพ่ ระผูมพี ระภาคเจาตรัสไวดีแลว เปนสิ่งที่
ผูศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นไดดวยตนเอง เปนสิ่งที่ปฏิบตั ิไดและใหผลไดไมจํากัด
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กาล เปนสิ่งที่ควรกลาวกะผูอื่นวาทานจงมาดูเถิด เปนสิ่งที่ควรนอมเขามาใสตัว
เปนสิ่งที่ผูรูก็รูไดเฉพาะตน” ดังนี้.

ด้ วยความเลือ่ มใสอันไม่ หวัน่ ไหว
(๓) เปนผู ประกอบพร้ อมแล้ ว
ในพระสงฆ์ วา “สงฆสาวกของพระผูม พี ระภาคเจา เปนผูปฏิบัติดีแลว เปนผู
ปฏิบัติตรงแลว เปนผูปฏิบัติใหรูธรรมเปนเครื่องออกจากทุกขแลว เปนผูปฏิบัติ
สมควรแลว อันไดแกบุคคลเหลานี้ คือ คูแหงบุรุษสี่คู นับเรียงตัวไดแปดบุรุษ
นั่นแหละสงฆสาวกของพระผูม พี ระภาคเจา เปนสงฆควรแกสักการะที่เขานํามา
บูชา เปนสงฆควรแกสักการะที่เขาจัดไวตอนรับ เปนสงฆควรรับทักษิณาทาน
เปนสงฆที่บุคคลทั่วไปจะพึงทําอัญชลี เปนสงฆที่เปนนาบุญของโลก ไมมี
นาบุญอื่นยิ่งกวา” ดังนี้.
่ อใจของ
(๔) เปนผู ประกอบพร้ อมแล้ ว ด้ วยศีลทั้งหลายชนิดเป็ นทีพ
เหล่าพระอริยเจ้ า : เปนศีลที่ไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย เปนศีลที่
เปนไทจากตัณหา เปนศีลที่ผูรูทา นสรรเสริญ เปนศีลที่ตัณหาและทิฏฐิไมลบู คลํา
และเปนศีลที่เปนไปพรอมเพื่อสมาธิ ดังนี้.
มหานาม ! เปรียบเหมือนต้ นไม้ น้อมไปในทิศปราจีน โนมไปสูทิศ
ปราจีน เอนไปทางทิศปราจีน. ตนไมนั้น เมื่อเขาตัดทีโ่ คนแล้ ว มันจะล้ มไป
ทางไหน? “มันจะล้มไปทางทิศที่มนั น้ อมไป โน้ มไป เอนไป พระเจ้ าข้า !” มหานาม !
ฉันใดก็ฉันนั้น : อริยสาวกประกอบแลวดวยธรรมสีป่ ระการเหลานี้ ยอมเปนผู
มีปกตินอ มไปในนิพพาน โนมไปสูนิพพาน เอนไปทางนิพพาน โดยแท แล.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๖๕-๔๖๖/๑๕๑๑-๑๕๑๒.
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(อีกนัยหนึ่ง)

สิ กขาบทร้ อยห้ าสิ บสิ กขาบทนี้ ย่ อมมาสู่ อทุ เทส (การยกขึ้น
แสดงในทามกลางสงฆ) ทุกกึง่ แห่ งเดือนตามลําดับ อันกุลบุตรผูปรารถนาประโยชน
พากันศึกษาอยูในสิกขาบทเหลานั้น. ภิกษุ ท. ! สิกขาสามอยางเหลานี้มีอยู
อันเปนที่ประชุมลงของสิกขาบททั้งปวงนัน้ . สิกขาสามอยางนั้น เปนอยางไร
เลา? คือ อธิสีลสิกขา อธิจิตสิกขา อธิปญญาสิกขา. ภิกษุ ท. ! เหลานี้แล
สิกขาสามอยาง อันเปนที่ประชุมลงแหงสิกขาบททั้งปวงนั้น.
ภิกษุ ท. !

ภิกษุในกรณีนี้ เปนผู ทําให้ บริบูรณ์ ในศีล
ทําพอ
ประมาณในสมาธิ ทําพอประมาณในปัญญา. เธอยังลวงสิกขาบทเล็กนอยบาง
และตองออกจากอาบัติเล็กนอยเหลานั้นบาง. ขอนั้นเพราะเหตุไร ? ขอนั้น
เพราะเหตุวา ไมมีผูรใู ด ๆ กลาวความอาภัพตอการบรรลุโลกุตตรธรรมจักเกิดขึ้น
เพราะเหตุสักวา การลวงสิกขาบทเล็กนอยและการตองออกจากอาบัติเล็กนอย
เหลานี้. สวน สิ กขาบทเหล่ าใด ทีเ่ ป็ นเบือ้ งต้ นแห่ งพรหมจรรย์ ทีเ่ หมาะสม
ภิกษุ ท. !

แก่ พรหมจรรย์ , เธอเป็ นผู้มศี ีลยัง่ ยืน มีศีลมั่นคง ในสิ กขาบทเหล่านั้น
สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย. ภิกษุนั้น, เพราะความสิ้นรอบแห่ ง
สั งโยชน์ สาม เป็ นโสดาบัน เป็ นผู้มีอนั ไม่ ตกตํา่ เป็ นธรรมดา เป็ นผู้เทีย่ งต่ อ
พระนิพพาน มีการตรัสรู้ พร้ อมในเบือ้ งหน้ า.
- ติก. อํ. ๒๐/๒๙๗/๕๒๖.

(ดูรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง พระโสดาบัน ไดอีก ที่หัวขอวา
อเสขะ” หนา ๕๖๐ แหงหนังสือเลมนี้).

“เปรียบเทียบ

พระเสขะ-
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หลักเกณฑ์ พยากรณ์ ภาวะโสดาบันของตนเอง
ในกาลใด ภัยเวรห้ าประการ อันอริยสาวกทําให้ สงบ
รํางับได้ แล้ ว ด้ วย. อริยสาวกประกอบพร้ อมแล้ วด้ วยโสตาปัตติยงั คะสี่
ด้ วย. อริยญายธรรมเป็ นธรรมทีอ่ ริยสาวกเห็นแล้ วด้ วยดี แทงตลอดแล้ ว
ด้ วยดี ด้ วยปัญญา ด้ วย ; ในกาลนั้น อริยสาวกนั้น เมื่อหวังอยู่ ก็พยากรณ์
ตนด้ วยตนนั่นแหละ ว่ า “เราเป็ นผู้มีนรกสิ้นแล้ ว มีกาํ เนิดเดรัจฉานสิ้นแล้ ว
มีเปรตวิสัยสิ้นแล้ ว มีอบายทุคติวนิ ิบาตสิ้นแล้ ว, เราเป็ นผู้ถงึ แล้ วซึ่งกระแส
(แห่ งนิพพาน) มีความไม่ ตกตํา่ เป็ นธรรมดา เป็ นผู้เทีย่ งแท้ ต่อนิพพาน มี
การตรัสรู้ พร้ อมเป็ นเบือ้ งหน้ า” ดังนี.้
คหบดี !

คหบดี !
ภัยเวร ๕ ประการ อันอริยสาวกทําให้ สงบรํางับได้ แล้ ว
เป็ นอย่ างไรเล่ า ? คหบดี ! บุคคลผู ฆ่ าสั ตว์ อยู่เป็ นปกติ ยอมประสพภัยเวร
ใด ในทิฏฐธรรมบาง, ในสัมปรายะบาง ยอมเสวยทุกข โทมนัสทางใจบาง,
เพราะปาณาติบาตเปนปจจัย ; ผูเวนขาดแลวจากปาณาติบาต ยอม ไมประสพ
ภัยเวรนั้น ทั้งในทิฏฐธรรมและสัมปรายะ ไมตองเสวยทุกข โทมนัสทางใจดวย,
เมื่ออริยสาวกเวนขาดแลวจากปาณาติบาต ภัยเวรนั้นยอมเปนสิ่งสงบรํางับไป
ดวยอาการอยางนี้.
(ในกรณีแหง อทินนาทาน กาเมสุ มิจฉาจาร มุสาวาท และ สุ ราเมรยมัชชปาน ก็ไดตรัส
ขอความไวโดยทํานองเดียวกัน เรื่องควรดูประกอบและพิจารณาในเลมนี้หนา ๕๘๓ดูฐานะที่ไมอาจ
เปนไดของโสดาบัน;ในอริย.โอ.ปลายหนา๑๐๗๘-๑๐๗๙และ๑๐๘๔-๑๐๘๙สังเกต ความมีวิบาก
อยางเบาของผูบกพรองศีล ๕ ที่ไดตรัสไว ซึ่งมิไดไปสูอบาย, ผลของโสดาบัน ที่จะไมมีการกระทํา
ไปสูอบาย และการผิดศีล ๕ ที่กระทําเปนปกติ ; ในพุ.โอ.หนา ๔๐๘-๔๑๑ ดูศีล ๕ ครบแตอาจไป
อบายเพราะเหตุใด).
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คหบดี !

ภัยเวรทั้งหาเหลานี้ เปนสิ่งที่สงบรํางับแลว.

คหบดี !
อริยสาวก เป็ นผู้ประกอบพร้ อมแล้ ว ด้ วยองค์ แห่ งการบรรลุ
อริยสาวกในกรณีนี้
เปนผู
ซึ่งโสดา ๔ องค์ อย่ างไรเล่ า ? (๑) คหบดี !
ประกอบพรอมแลว ดวยความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่น ไมหวั่นไหว ใน พระพุทธเจ้ า วา “เพราะเหตุอยางนี้ ๆ พระผูมีพระภาคเจานั้น เปนผูไกลจากกิเลส
ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง เปนผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เปนผูไปแลว
ดวยดี เปนผูรูโลกอยางแจมแจง เปนผูสามารถฝกคนที่ควรฝกอยาง ไมมใี ครยิ่ง
กวา เปนครูของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน ดวยธรรม
เปนผูมีความจําเริญ จําแนกธรรม สั่งสอนสัตว” ดังนี้. (๒) คหบดี ! อริยสาวก
ในกรณีนี้ เปนผูประกอบพรอมแลว ดวยความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่น ไมหวั่น
ไหว ใน พระธรรม วา “พระธรรม เปนสิ่งที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดีแลว
เปนสิ่งที่ผูศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นไดดวยตนเอง เปนสิ่งที่ปฏิบตั ิไดและใหผลได
ไมจํากัดกาล เปนสิ่งที่ควรกลาวกะผูอื่นวา ทานจงมาดูเถิด เปนสิ่งที่ควรนอมเขา
มาใสตัว เปนสิ่งที่ผูรูก็รูไดเฉพาะตน” ดังนี้. (๓) คหบดี ! อริยสาวกใน
กรณีนี้ เปนผูประกอบพรอมแลว ดวยความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่น ไมหวั่นไหว
ใน พระสงฆ์ วา “สงฆสาวกของพระผูม ีพระภาคเจา เปนผูปฏิบัติดีแลว เปนผู
ปฏิบัติตรงแลว เปนผูปฏิบัติเพื่อรูธรรมเปนเครื่องออกจากทุกขแลว เปนผูปฏิบัติ
สมควรแลว ไดแกบุคคลเหลานี้คือ คูแหงบุรุษสี่คู นับเรียงตัวไดแปดบุรุษ นั่น
แหละคือสงฆสาวกของพระผูม พี ระภาคเจา เปนสงฆควรแกสักการะที่เขามา
บูชา เปนสงฆควรแกสักการะที่เขาจัดไวตอนรับ เปนสงฆควรรับทักษิณาทาน
เปนสงฆที่บุคคลทั่วไปจะพึงทําอัญชลี เปนสงฆที่เปนนาบุญของ โลกไมมีนาบุญ
อื่นยิ่งกวา” ดังนี้. (๔) คหบดี ! อริยสาวกในกรณีนี้ เปนผูประกอบพรอม
แลว ด้ วยศีลทั้งหลายในลักษณะเป็ นทีพ
่ อใจของพระอริยเจ้ า:เปนศีลที่ไมขาด
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ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย เปนศีลที่เปนไทจากตัณหา วิญูชนสรรเสริญ ไม
ถูกตัณหาและทิฏฐิลูบคลํา เปนศีลที่เปนไปพรอมเพื่อสมาธิ ดังนี้.
คหบดี !
อริยสาวก เปนผูประกอบพรอมแลว ดวยองคแหงการ
บรรลุซึ่งโสดา ๔ องค เหลานี้แล.
อริยญายธรรม เป็ นธรรมที่อริยสาวกเห็นแล้ วด้ วยดี แทง
คหบดี !
ตลอดแล้ วด้ วยดี ด้ วยปัญญา นั้นเป็ นอย่ างไรเล่ า ? คหบดี ! อริยสาวกใน
กรณีนี้ ยอมพิจารณาเห็นโดยประจักษ อยางนี้วา
“ดวยอาการอยางนี้ :
เมื่อสิ่ งนีม้ ี สิ่ งนีย้ ่ อมมี, เพราะความเกิดขึ้นแหงสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น. เมื่อ
สิ่ งนีไ้ ม่ มี สิ่ งนีย้ ่ อมไม่ ม,ี เพราะความดับไปแหงสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป : ไดแก
สิ่งเหลานี้คือ เพราะมีอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร ; เพราะมีสังขารเปนปจจัย
จึงมีวิญญาณ .... ฯลฯ .... ฯลฯ .... เพราะมีภพ เปนปจจัย จึงมีชาติ ;
เพราะมีชาติเปนปจจัย, ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะ โทมนัสอุปายาส
ทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นครบถวน. ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทงั้ สิ้นนี้ ยอมมี
ดวยอาการอยางนี้. เพราะความจางคลายดับไปโดยไมมีเหลือแหงอวิชชานั้น
นั่นเทียว จึงมีความดับแหงสังขาร ; เพราะมีความดับแหงสังขาร จึงมีความดับ
แหงวิญญาณ .... ฯลฯ .... ฯลฯ .... เพราะมีความดับแหงภพ จึงมีความ
ดับแหงชาติ ; เพราะมีความดับแหงชาตินั้นแล, ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงดับสิ้น. ความดับลงแหงกองทุกขทงั้ สิ้นนี้
ยอมมีดวยอาการอยางนี้.”
คหบดี !
อริยญายธรรมนี้แล
ดวยดี แทงตลอดแลวดวยดี ดวยปญญา.

เปนธรรมที่อริยสาวกนั้นเห็นแลว
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คหบดี !
ในกาลใดแล ภัยเวร ๕ ประการเหลานี้ เปนสิ่งที่อริยสาวกทําใหสงบรํางับไดแลว ดวย, อริยสาวก เปนผูประกอบพรอมแลวดวย
โสตาปตติยังคะสี่เหลานี้ ดวย, อริยญายธรรมนี้ เปนธรรมอันอริยสาวกเห็น
แลวดวยดี แทงตลอดแลวดวยดี ดวยปญญา ดวย ; ในกาลนั้น อริยสาวกนั้น
ปรารถนาอยู ก็พยากรณตนดวยตนนั้นแหละวา “เราเปนผูมีนรกสิ้นแลว มี
กําเนิดเดรัจฉานสิ้นแลว มีเปรตวิสัยสิ้นแลว มีอบายทุคติวินิบาตสิ้นแลว, เรา
เปนผูถึงแลวซึ่งกระแส (แหงนิพพาน) มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผู
เที่ยงแทตอนิพพาน มีการตรัสรูพรอมเปนเบื้องหนา” ดังนี้
- ทสก. อํ. ๒๔/๑๙๕/๙๒.

แว่ นส่ องความเป็ นพระโสดาบัน
อานนท ! เราจักแสดง ธรรมปริยายอันชื่อว่ าแว่ นธรรม ซึ่งหาก
อริยสาวกผูใด ไดประกอบพรอมแลว เมื่อจํานงจะพยากรณตนเอง ก็พึงทําได
ในขอที่ตนเปนผูมีนรกสิ้นแลว มีกําเนิดเดรัจฉานสิ้นแลว มีเปรตวิสัยสิ้นแลว
มีอบาย ทุคติ วินิบาต สิ้นแลว, ในขอที่ตนเปนพระโสดาบันผูมีอันไมตกต่ํา
เปนธรรมดา เที่ยงแทตอพระนิพพาน เปนผูมีอันจะตรัสรูธรรมไดในกาลเบื้อง
หนา ดังนี้.
อานนท !

ก็ธรรมปริยายอันชื่อวา แว่ นธรรม ในที่นี้ เปนอยางไรเลา ?

อานนท !

อริยสาวกในธรรมวินยั นี้ เปนผู ประกอบพร้ อมแล้ วด้ วย

ความเลือ่ มใสอันหยัง่ ลงมั่น

ไม่ หวัน่ ไหว

ในองค์ พระพุทธเจ้ า....
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ในองค์ พระธรรม.... ในองค์ พระสงฆ์ .... และอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผู
ประกอบพร้ อมแล้ วด้ วยศีลทั้งหลายชนิดเป็ นที่พอใจของเหล่ าอริยเจ้ า คือเปน
ศีลที่ไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย เปนศีลที่เปนไทจากตัณหา เปนศีลที่ผูรู
ทานสรรเสริญเปนศีลที่ตัณหาและทิฏฐิไมลบู คลําและเปนศีลที่เปนไปเพื่อสมาธิ.
อานนท !

ธรรมปริยาย อันนี้แล ที่ชื่อวา แว่ นธรรม ซึ่งหาก อริยสาวก

ผู้ใดได้ ประกอบพร้ อมแล้ ว เมือ่ จํานงจะพยากรณ์ ตนเอง ก็พงึ ทําได้ , ดังนี้แล.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๕๐-๔๕๑-๑๔๗๙-๑๔๘๐.

ผู้สมบูรณ์ ด้วยทิฏฐิโดยธรรมชาติ
(สิ่ งทีผ่ ้ ูสมบูรณ์ ด้วยทิฏฐิทาํ ไม่ ได้ โดยธรรมชาติ)

ภิกษุ ท. ! ฐานะทีไ่ ม่ อาจเป็ นไปได้ (โดยธรรมชาติ) ๖ ประการ
เหลานี้ มีอยู. หกประการ เหลาไหนเลา ? หกประการ คือ:ผู้ถงึ พร้ อมด้ วยทิฏฐิ ไม่ อาจเข้ าถึงสั งขารไร ๆโดยความเป็ นของเที่ยง ;
ผู้ถงึ พร้ อมด้ วยทิฏฐิ ไม่ อาจเข้ าถึงสั งขารไร ๆโดยความเป็ นสุ ข ;
ผู้ถงึ พร้ อมด้ วยทิฏฐิ ไม่ อาจเข้ าถึงธรรมะไร ๆโดยความเป็ นตัวตน ;
ผู้ถงึ พร้ อมด้ วยทิฏฐิ ไม่ อาจกระทําอนันตริยกรรม ;
ผู้ถงึ พร้ อมด้ วยทิฏฐิ ไม่ อาจหวังการถึงความบริสุทธิ์โดยโกตุหลมงคล ;
ผู้ถงึ พร้ อมด้ วยทิฏฐิ ไม่ อาจแสวงหาทักขิเณยยบุคคล ภายนอกจาก
ศาสนานี.้
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ภิกษุ ท. !

เหลานี้แล ฐานะที่ไมอาจเปนไปได ๖ ประการ.

- ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๘๘/๓๖๔.

(คําวา “เข้ าถึง” ในสูตรนี้ มีความหมายแหงการถือเอาเชนเดียวกับคําวา สรณํคจฺฉามิ หมายความ
วาถือเอาเปนที่พึ่ง. คําวา “โกตุหลมงคล” หมายถึงการถือลัทธิโบราณทางไสยศาสตร เชนวา ตื่นนอน
ขึ้นมา ไดเห็นหรือไดยินหรือไดสัมผัสสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ตามที่บัญญัติไววาจะนํามาซึ่งความบริสุทธิ์ตาม
ลัทธินั้น ๆ).

ผู้ถงึ พร้ อมด้ วยทิฏฐิ
(อภัพพฐานสํ าหรับผู้ทถี่ ึงพร้ อมด้ วยทิฏฐิ )

ภิกษุ ท. ! ฐานะทีไ่ ม่ อาจเป็ นไปได้ ๖ ประการ เหลานี้ มีอยู. หก
ประการ เหลาไหนเลา ? หกประการ คือ :-

ผู้ถงึ พร้ อมด้ วยทิฏฐิ
ผู้ถงึ พร้ อมด้ วยทิฏฐิ
ผู้ถงึ พร้ อมด้ วยทิฏฐิ
ผู้ถงึ พร้ อมด้ วยทิฏฐิ
ผู้ถงึ พร้ อมด้ วยทิฏฐิ
ผู้ถงึ พร้ อมด้ วยทิฏฐิ
ภิกษุ ท. !

ไม่ อาจอยู่อย่ างไม่ มีความเคารพยําเกรง ในพระศาสดา ;
ไม่ อาจอยู่อย่ างไม่ มีความเคารพยําเกรง ในพระธรรม ;
ไม่ อาจอยู่อย่ างไม่ มีความเคารพยําเกรง ในพระสงฆ์ ;
ไม่ อาจอยู่อย่ างไม่ มีความเคารพยําเกรง ในสิ กขา ;
ไม่ อาจมาสู่ อนาคมนียวัตถุ (วัตถุทไี่ ม่ ควรเข้ าหา) ;
ไม่ อาจยังภพทีแ่ ปดให้ เกิดขึน้ .

เหลานี้แล ฐานะที่ไมอาจเปนไปได ๖ ประการ.

- ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๘๘/๓๖๓.

(คําวา “วัตถุทไี่ ม่ ควรเข้ าหา” หมายถึงวัตถุสิ่งของ ก็ได การกระทําก็ได ความเห็นก็ได. คําวา
“ภพทีแ่ ปด” หมายความวา ไมอาจจะมีแกพระโสดาบัน พระโสดาบันจะมีภพหรือชาติตอไปไดอีกเพียง
เจ็ดเทานั้น).
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ผู้ถงึ พร้ อมด้ วยทิฏฐิ
(อภัพพฐานสํ าหรับผู้ทถี่ ึงพร้ อมด้ วยทิฏฐิ )
(อีกนัยหนึ่ง)

ภิกษุ ท. ! ฐานะทีไ่ ม่ อาจเป็ นไปได้
ประการ เหลาไหนเลา ? หกประการ คือ :เป็ นไปไม่ ได้ ที่ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ
เป็ นไปไม่ ได้ ที่ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ
เป็ นไปไม่ ได้ ที่ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ
เป็ นไปไม่ ได้ ที่ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ

๖ ประการ เหลานี้ มีอยู หก
จะพึง ปลงชีวติ มารดา ;
จะพึง ปลงชีวติ บิดา ;
จะพึง ปลงชีวติ พระอรหันต์ ;
จะพึง คิดประทุษร้ ายตถาคต แม้

เพียงทําโลหิตให้ ห้อ ;
เป็ นไปไม่ ได้ ที่ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ จะพึง ทําสงฆ์ ให้ แตกกัน ;
เป็ นไปไม่ ได้ ทีผ่ ูถึงพรอมดวยทิฏฐิ จะพึง ถือศาสดาอืน่ (นอกจาก
พระสัมมาสัมพุทธเจา)
ภิกษุ ท. ! เหลานี้แล ฐานะที่ไมอาจเปนไปได ๖ ประการ.
- ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๘๘/๓๖๕.
(เรื่องควรดูประกอบในเลมนี้ หนา. ๕๗๗ ; ในพุ.โอ. หนา ๔๐๘-๔๑๑ และในอริย.โอ.ปลาย หนา ๑๐๗๘๑๐๗๙, ๑๐๘๔-๑๐๘๙).

ผู้ถงึ พร้ อมด้ วยทิฏฐิ
(อภัพพฐานสํ าหรับผู้ทถี่ ึงพร้ อมด้ วยทิฏฐิ )
(อีกนัยหนึ่ง)

ภิกษุ ท. !

ฐานะทีไ่ ม่ อาจเป็ นไปได้ ๖ ประการ เหลานี้ มีอยู. หก
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ประการ เหลาไหนเลา ? หกประการ คือ :ผู้ถงึ พร้ อมด้ วยทิฏฐิ ไม่ อาจมาสู่ ทิฏฐิ วา “สุขและทุกข์ ตนทําเอง” ;
ผู้ถงึ พร้ อมด้ วยทิฏฐิ ไม่ อาจมาสู่ ทิฏฐิ วา “สุขและทุกข์ ผู้อื่นทําให้ ” ;
ผู้ถงึ พร้ อมด้ วยทิฏฐิ ไม่ อาจมาสู่ ทิฏฐิ วา “สุขและทุกข์ ตนทําเองก็มี
ผู้อื่นทําให้ กม็ ี” ;
ผู้ถงึ พร้ อมด้ วยทิฏฐิ ไม่ อาจมาสู่ ทิฏฐิ วา “สุขและทุกข์ ไม่ ต้องทําเอง
เกิดขึน้ ได้ ตามลําพัง” ;
ผู้ถงึ พร้ อมด้ วยทิฏฐิ ไม่ อาจมาสู่ ทิฏฐิ วา “สุขและทุกข์ ไม่ ต้องใครอื่น
ทําให้ เกิดขึน้ ได้ ตามลําพัง” ;
ผู้ถงึ พร้ อมด้ วยทิฏฐิ ไม่ อาจมาสู่ ทิฏฐิ วา “สุขและทุกข์ ไม่ ต้องทํา
เองและไม่ ต้องใครอื่นทําให้ เกิดขึน้ ได้ ตามลําพัง”.
ขอนั้น เพราะเหตุไรเลา ? ภิกษุ ท. !
ขอนั้นเพราะเหตุวา เหตุ(แหง
สุขและทุกข) อันผูถึงพรอมดวยทิฏฐิเห็นแลว โดยแทจริง และธรรมทัง้ หลาย
ก็เปนสิ่งที่เกิดมาแตเหตุดวย.
ภิกษุ ท. !

เหลานี้แล ฐานะที่ไมอาจเปนไปได ๖ ประการ.

- ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๘๙ /๓๖๖.

ผู้สิ้นความสงสั ย (พระโสดาบัน)
ภิกษุ ท. ! เมื่อ รูป นั้นแลมีอยู, เพราะเขาไปยึดถือซึ่งรูป เพราะปกใจ
เขาไปสูรูป ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา “ลมก็ไม่ พดั แม่ นา้ํ ก็ไม่ ไหล สตรี มีครรภ์ ก็
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ไม่ คลอด พระจันทร์ และพระอาทิ ตย์ กไ็ ม่ ขึน้ ไม่ ตก แต่ ละอย่ าง ๆ เป็ นของตั้งอยู่
อย่ างมัน่ คงดุจการตั้งอยู่ของเสาระเนียด” ดังนี้. (ในกรณีแหง เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็
มีถอยคําที่ตรัสอยางเดียวกันทุกตัวอักษรกับในกรณีแหงรูปนี้ ตางกันแตเพียงชื่อแหงขันธแตละขันธ
เทานั้น).

ภิกษุ ท. ! พวกเธอจะสําคัญ ความขอนีว้ าอยางไร : รูปเที่ยงหรือ
ไมเที่ยง ? “ไม่เที่ยงพระเจ้ าข้า !” ก็สิ่งใดไมเทีย่ ง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ?
“เป็ นทุกข์ พระเจ้ าข้ า !” แมสิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
แตถาไมยึดมั่นถือมั่นซึง่ สิ่งนั้นแลว ทิฏฐิอยางนี้ จะเกิดขึ้นไดไหมวา “ลมก็ไม่
พัด แม่ นา้ํ ก็ไม่ ไหล สตรี มีครรภ์ กไ็ ม่ คลอดพระจันทร์ และพระอาทิ ตย์ กไ็ ม่ ขึน้
ไม่ ตกแต่ ละอย่ างๆเป็ นของตั้งอยู่อย่ างมัน่ คงดุจการตั้งอยู่ของเสาระเนียด” ดังนี้ ?
“ข้ อนั้นหามิได้ พระเจ้ าข้ า !”

(ในกรณีแหง เวทนา สั ญญา สั งขารวิญญาณ ก็มีถอยคําที่ตรัสถามและ
ภิกษุเหลานั้นทูลตอบอยางเดียวกันทุกตัวอักษรกับกรณีแหงรูปนี้ตางกันแตเพียงชื่อแหงขันธ แตละ
ขันธเทานั้น).

ภิกษุ ท. ! แมสิ่งใดทีบ่ ุคคลไดเห็นแลว ฟงแลว รูสึกแลว รูแจง
แลว บรรลุแลว แสวงหาแลว ครุนคิดอยูดวยใจแลว ; เหลานี้เปนของเที่ยง
หรือไมเที่ยง ? “ไม่เที่ยง พระเจ้ าข้า !” ก็สิ่งใด ไมเที่ยง สิ่งนั้น เปนทุกขหรือ
เปนสุขเลา ? “เป็ นทุกข์ พระเจ้ าข้า !” แมสิ่งใด ไมเที่ยง เปนทุกข
มีความ
แปรปรวนเปนธรรมดา แตถาไมยึดมั่นถือมั่นซึ่งสิ่งนั้นแลว ทิฏฐิอยางนี้ จะเกิด
ขึ้นไดไหมวา “ลมก็ไม่ พัด แม่ นา้ํ ก็ไม่ ไหล สตรี มีครรภ์ กไ็ ม่ คลอด พระจันทร
และพระอาทิ ตย์ กไ็ ม่ ขึน้ ไม่ ตกแต่ ละอย่ างๆ เป็ นของตั้งอยู่อย่ างมัน่ คงดุจการตั้งอยู่
ของเสาระเนียด” ดังนี้ ? “ข้อนั้นหามิได้ พระเจ้ าข้า !”

อริยสัจจากพระโอษฐ

๕๘๖

ภิกษุ ท. !

ในกาลใดแล ความสงสั ย (กังขา)

ในฐานะทั้งหลาย ๖

ประการเหล่ านี๑้ เป็ นสิ่ งที่อริยสาวกละขาดแล้ว ; ในกาลนั้น ก็เป็ นอันว่ า ความ
สงสั ยแม้ ในทุกข์ , แม้ ในเหตุให้ เกิดขึน้ แห่ งทุกข์ , แม้ ในความดับไม่ เหลือแห่ ง
ทุกข์ ,แม้ ในข้ อปฏิบตั ิเครื่องทําสั ตว์ ให้ ลุถงึ ความดับไม่ เหลือแห่ งทุกข์ , ก็เป็ นสิ่ งที่
อริยสาวกนั้น ละขาดแล้ ว.
ภิกษุ ท. !

อริยสาวกนี้

เราเรียกว่ า

เป็ นอริยสาวกผู้เป็ นโสดาบัน

มีอนั ไม่ ตกตํ่าเป็ นธรรมดา เป็ นผู้เทีย่ งแท้ (ต่ อนิพพาน) มีการตรัสรู้พร้ อมใน
เบือ้ งหน้ า, ดังนี้ แล.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๔๘-๒๔๙/๔๑๗-๔๑๘.

๑.

ฐานะหกประการ คือ ขันธหาประการ และอาการที่ไดเห็นแลวเปนตนดังที่กลาวแลวขางบน เจ็ดอยางรวมเปนหนึ่ง
ประการ ; รวมเปนหกประการ.
สูตรขางบนนี้ แสดงฐานะหกประการนี้ วาเปนที่ตั้งแหง เอสิ กัฏฐายิฎฐิ ตสั สสตทิ ฏฐิ .
ในสูตรอื่น (๑๗/๒๕๐/๔๑๙)แสดงฐานะหกประการนี้ วาเปนที่ตั้งแหง ทิ ฏฐิ ว่าตน ว่ าของตน.
ในสูตรอื่นอีก (๑๗/๒๕๑/๔๒๒) แสดงฐานะหกประการนี้ วาเปนที่ตั้งแหง สั สสตทิ ฏฐิ ทั่วไป.
ในสูตรอื่นอีก (๑๗/๒๕๓/๔๒๔) แสดงฐานะหกประการนี้ วาเปนที่ตั้งแหง อุจเฉททิ ฏฐิ ทั่วไป.
ในสูตรอื่นอีก (๑๗/๒๕๕/๔๒๖) แสดงฐานะหกประการนี้ วาเปนที่ตั้งแหง นัตถิกทิ ฏฐิ .
ในสูตรอื่นอีก (๑๗/๒๕๗/๔๒๘) แสดงฐานะหกประการนี้ วาเปนที่ตั้งแหง อกิริยทิ ฏฐิ .
ในสูตรอื่นอีก (๑๗/๒๕๘/๔๓๐) แสดงฐานะหกประการนี้ วาเปนที่ตั้งแหง อเหตุกทิ ฎฐิ .
และฐานะทั้งหกประการนี้ ยังมีกลาวไววาเปนที่ตั้งแหงทิฏฐิอื่นๆ อีกหลายอยาง เห็นวามากเกินไปจึงไมนํามาใสไว
ในที่นี้ ผูศึกษาพึงหาอานดูไดจากหนังสือ ปฏิจจ. โอ. หมวดที่สิบเอ็ด.
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ผู้มธี รรมญาณและอัน๎วยญาณ (พระโสดาบัน)
ภิกษุ ท. ! ก็ ชรามรณะ เปนอยางไรเลา ? ความแก ความ
คร่ําครา ความมีฟนหลุด ความมีผมหงอก ความหนังเหี่ยว ความสิ้นไป ๆ
แหงอายุ ความแกรอบแหงอินทรียทั้งหลาย ในสัตวนิกายนั้น ๆของสัตวทั้งหลาย
เหลานั้น ๆ : นี้เรียกวาชรา. การจุติ ความเคลื่อน การแตกสลาย การหายไป
การวายชีพ การตาย การทํากาละ การแตกแหงขันธทั้งหลาย การทอดทิง้ ราง
การขาดแหงอินทรียคอื ชีวิตจากสัตวนิกายนั้น ๆ ของสัตวทั้งหลายเหลานั้น ๆ : นี้
เรียกวามรณะ. ชรานี้ดวย มรณะนี้ดวย ยอมมีอยูดังนี้ ; ภิกษุ ท. !
นี้เรียกวา ชรามรณะ. ความก่ อขึน้ พร้ อมแห่ งชรามรณะ ยอมมี เพราะความ
กอขึ้นพรอมแหงชาติ ; ความดับไม่ เหลือแห่ งชรามรณะ ยอมมี เพราะความ
ดับไมเหลือแหงชาติ ; มรรคอันประกอบดวยองคแปดอันประเสริฐนั่นเอง เปน
ปฏิปทาให้ ถงึ ความดับไม่ เหลือแห่ งชรามรณะ,
ไดแกสิ่งเหลานี้คือความ
เห็นชอบ ความดําริชอบ การพูดจาชอบ การทําการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ
ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ.
ภิกษุ ท. ! อริยสาวก ยอมมารูทั่วถึง ซึ่งชรามรณะ
วาเปน
อยางนี้ ๆ, มารูทั่วถึง ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงชรามรณะ วาเปนอยางนี้ ๆ, มารู
ทั่วถึง ซึ่งความดับไมเหลือแหงชรามรณะ วาเปนอยางนี้ ๆ, มารูทั่วถึง ซึ่งขอ
ปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงชรามรณะ วาเปนอยางนี้ ๆ,
ในกาลใด ; ในกาลนั้น ความรูนี้ของอริยสาวกนั้น ชื่อวา ธัมมญาณ (ญาณ
ในธรรม). ดวยธรรมนี้อันอริยสาวกนั้นเห็นแลว รูแลว บรรลุแลว หยั่งลงแลว
และเปนธรรมอันใชไดไมจํากัดกาล, อริยสาวกนั้น ยอมนําความรูนั้นไปสู
นัยยะอันเปนอดีตและอนาคต (ตอไปอีก) วา “สมณะหรือพราหมณเหลาใด

๕๘๘

อริยสัจจากพระโอษฐ

เหลาหนึ่ง ในกาลยืดยาวนานฝายอดีต ไดรูอยางยิ่งแลว ซึ่งชรามรณะ, ไดรู
อยางยิ่งแลว ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงชรามรณะ, ไดรูอยางยิ่งแลว ซึ่งความดับ
ไมเหลือแหงชรามรณะ, ไดรูอยางยิ่งแลว ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึง
ความดับไมเหลือแหงชรามรณะ ; สมณะหรือพราหมณเหลานั้นทุกทาน ก็ไดรู
อยางยิ่งแลว เหมือนอยางที่เราเองไดรอู ยางยิ่งแลวในบัดนี้. ถึงแมสมณะหรือ
พราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต จักรูอยางยิ่ง ซึ่ง
ชรามรณะ, จักรูอยางยิ่ง ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงชรามรณะ, จักรูอยางยิ่ง
ซึ่งความดับไมเหลือแหงชรามรณะ, จักรูอยางยิ่ง ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตว
ใหลุถึงความดับไมเหลือแหงชรามรณะ, ก็ตาม ; สมณะหรือพราหมณเหลานั้น
ทุกทาน ก็จักรูอยางยิ่ง เหมือนอยางที่เราเองไดรูอยางยิ่งแลวในบัดนี้” ดังนี้.
ความรูนี้ของอริยสาวกนั้น ชื่อวา อัน๎วยญาณ (ญาณในการรู้ ตาม).
ภิกษุ ท. ! ญาณทั้งสอง
คือธัมมญาณและอัน๎วยญาณเหล่านีข้ อง
อริยสาวก เป็ นธรรมชาติบริสุทธิ์ ผ่ องใส ในกาลใด ; ภิกษุ ท. ! ในกาล
นั้นเราเรียกอริยสาวกนั้นว่ า “ผู้ถงึ พร้ อมแล้ วด้ วยทิฏฐิ”, ดังนีบ้ าง ;
ว่ า
“ผู้ถง
ึ พร้ อมแล้ วด้ วยทัสสนะ”, ดังนี้บาง ; วา “ผู้มาถึงพระสั ทธรรมนีแ้ ล้ ว”,
ดังนี้บาง ; วา “ได้ เห็นอยู่ซึ่งพระสั ทธรรมนี”้ , ดังนี้บาง ; วา “ผู้ประกอบ
แล้ วด้ วยญาณอันเป็ นเสขะ”, ดังนี้บาง ; วา “ผู้ประกอบด้ วยวิชชาอันเป็ น
ดังนี้บา ง ;
เสขะ”, ดังนี้บาง ; วา “ผู้ถงึ ซึ่งกระแสแห่ งธรรมแล้ ว”,
วา “ผู้ประเสริฐ มีปัญญาเครื่องชําแรกกิเลส”, ดังนี้บาง ; วา “ยืนอยู่จด
ประตูแห่ งอมตะ”, ดังนี้บาง, ดังนี้.
(ขอความขางบนนี้ เปนกรณีแหงปฏิจจสมุปปนธรรมคือชราและมรณะ ที่อริยสาวกมารู
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ทั่วถึงโดยนัยแหงอริยสัจสี่แลว ทําใหมีธัมมญาณและอัน๎วยญาณ และทําใหเปนผูถึงพรอมแลว
ดวยทิฏฐิเปนตน. ตอไปไดตรัสถึงปฏิจจสมุปปนนธรรมคือ ชาติ...ภพ ...อุปาทาน ...ตัณหา ...เวทนา
...ผัสสะ ...สฬายตนะ ...นามรู ป ...วิญญาณ ...สั งขารแตละอยางๆ วาอริยสาวกมารูทั่วถึงโดยนัยแหง
อริยสัจสี่แลว ก็ทําใหมีธัมมญาณและอัน๎วยญาณเปนตน ไดอยางเดียวกันกับในกรณีแหงปฏิจจสมุปปนนธรรมคือ ชราและมรณะนั้น; รายละเอียดหาอานดูไดจากหนังสือปฏิจจ.โอ. หมวดที่ ๖ หัวขอวา
“ญาณวัตถุ ๔๔ ในปฏิจจสมุปบาทเพื่อความเปนโสดาบัน”).
- นิทาน. สํ. ๑๖/๖๘-๗๑/๑๒๐-๑๒๕.

พระโสดาบัน รู้ จกั อินทรีย์หก
ภิกษุ ท. ! อินทรียหกอยางเหลานี้ มีอยู.
หกอยางอะไรเลา ?
หกอยางคือ จักขุนทรีย โสตินทรีย ฆานินทรีย ชิวหินทรีย กายินทรีย
มนินทรีย.

มารู้ จกั ความก่ อขึน้ แห่ งอินทรีย์
หกเหล่ านี,้ รู้ จกั ความตั้งอยู่ไม่ ได้ แห่ งอินทรีย์หกเหล่ านี,้ รู้ จกั อินทรีย์
ทั้งหกเหล่านีใ้ นแง่ ทมี่ ันให้ รสอร่ อย,
รู้ จกั อินทรีย์ท้งั หกเหล่ านีใ้ นแง่
ทีม่ ันให้ แต่ โทษร้ ายกาจ,
ทั้งรู้ จกั อุบายทีไ่ ปให้ พ้นอินทรีย์ท้งั หกเหล่ านี,้
ตามทีถ่ ูกทีจ่ ริง ; ภิกษุ ท. ! เมื่อนั้นแหละ อริยสาวกนั้น เราเรียกวา เปน
ภิกษุ ท. !

เมื่อใดแล อริยสาวก

พระโสดาบัน มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา เที่ยงแทตอพระนิพพาน จักตรัสรู
ธรรมพรอมไดในเบื้องหนา.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๗๑/๙๐๒-๙๐๓.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๕๙๐

พระโสดาบันกับพระอรหันต์ ต่างกัน ในการเห็นธรรม
ภิกษุ ท. ! อุปาทานขันธทั้งหลายเหลานี้ มีอยูหาอยาง. หาอยางอยาง
ไรเลา ? หาอยางคือ รูปูปาทานขันธ เวทนูปาทานขันธ สัญูปาทานขันธ
สังขารูปาทานขันธ วิญญาณูปาทานขันธ.
ภิกษุ ท. ! เมื่อใด อริยสาวก รู้ ชัดแจ้ งตามเป็ นจริง ซึ่งความเกิดขึน้
(สมุทยั ) ซึ่งความตั้งอยู่ไม่ ได้ (อัตถังคมะ) ซึ่งรสอร่ อย (อัสสาทะ) ซึ่งโทษอัน
ตํ่าทราม (อาทีนวะ) และซึ่งอุบายเครื่องออก (นิสสรณะ)แห่ งอุปาทานขันธ์ ท้งั ห้ า
เหลานี้ ; ภิกษุ ท. ! อริยสาวกนี้ เราเรียกวาเปน โสดาบัน มีอันไมตกต่าํ เปน
ธรรมดา เปนผูเที่ยงแทตอพระนิพพาน มีการตรัสรูพรอมในเบือ้ งหนา.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๙๖/๒๙๖.

ภิกษุ ท. ! อุปาทานขันธทั้งหลายเหลานี้ มีอยูหาอยาง.หาอยาง อยางไร
เลา ? หาอยาง คือ รูปูปาทานขันธ เวทนูปาทานขันธ สัญูปาทานขันธ
สังขารูปาทานขันธ วิญญาณูปาทานขันธ.
รู้ชัดแจ้ งตามเป็ นจริง ซึ่งความเกิดขึน้
ภิกษุ ท. ! เมื่อใด ภิกษุ
ซึ่งความตั้งอยูไมได ซึ่งรสอรอย ซึ่งโทษอันต่ําทราม และซึ่งอุบายเครื่องออก
แห่ งอุปาทานขันธ์ ท้งั ห้ า เหลานี้ ดังนี้แลว เป็ นผู้หลุดพ้นแล้ วเพราะไม่ มีความ
ยึดมั่น. ภิกษุ ท. ! ภิกษุนี้ เราเรียกวา เปน พระอรหันต์ ผูม ีอาสวะสิ้นแลว
อยูจบพรหมจรรยแลว ทํากิจที่ควรทําสําเร็จแลว มีภาระอันปลงลงแลว มี
ประโยชนตนอันตามถึงแลว มีสังโยชนในภพสิ้นไปหมดแลว เปนผูหลุดพน
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แลวเพราะรูโดยชอบ ดังนี้แล.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๙๖/๒๙๗.

พระโสดาบันกับพระอรหันต์ ต่างกันในการเห็นธรรม
(อีกนัยหนึ่ง)

ภิกษุ ท. ! อินทรียหกเหลานี้ มีอยู. หกเหลาไหนเลา ?
หกคือ
จักขุนทรีย โสตินทรีย ฆานินทรีย ชิวหินทรีย กายินทรีย มนินทรีย.
ภิกษุ ท. ! เมื่อใด อริยสาวก รู้ ชัดแจ้ งตามเป็ นจริง ซึ่งความเกิดขึน้
(สมุทยั ) ซึ่งความตั้งอยู่ไม่ ได้ (อัตถังคมะ) ซึ่งรสอร่ อย (อัสสาทะ) ซึ่งโทษอัน
ตํ่าทราม (อาทีนวะ) และซึ่งอุบายเครื่องออก (นิสสรณะ) แห่ งอินทรีย์หก
เหล่ านี้ ; ภิกษุ ท. ! อริยสาวกนี้ เราเรียกวา เปน โสดาบัน มีอันไมตกต่ํา
เปนธรรมดาเปนผูเที่ยงแทตอพระนิพพาน จักตรัสรูพรอมในเบื้องหนา.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๗๑/๙๐๒

ภิกษุ ท. ! อินทรียหกเหลานี้ มีอยู. หกเหลาไหนเลา ? หกคือ
จักขุนทรีย โสตินทรีย ฆานินทรีย ชิวหินทรีย กายินทรีย มนินทรีย.
ภิกษุ ท. ! เมื่อใด ภิกษุ รู้ชัดแจ้ งตามเป็ นจริง ซึ่งความเกิดขึน้ ซึ่ง
ความตั้งอยู่ไม่ ได้ ซึ่งรสอร่ อย ซึ่งโทษอันตํ่าทราม และซึ่งอุบายเครื่องออก
แห่ งอินทรีย์หกเหล่ านี้ ดังนีแ้ ล้ ว เป็ นผู้หลุดพ้นแล้ วเพราะไม่ มคี วามยึดมั่น.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุนี้ เราเรียกวา เปน พระอรหันต์ ผูม ีอาสวะสิ้นแลว อยูจบ
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พรหมจรรยแลวทํากิจที่ควรทําสําเร็จแลว มีภาระอันปลงลงแลว มีประโยชน
ตนอันตามถึงแลว มีสังโยชนในภพสิ้นไปหมดแลว เปนผูหลุดพนแลวเพราะรู
โดยชอบ ดังนี้แล.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๗๒/๙๐๔.

(สูตรขางบนนี้ทรงแสดงอินทรียโดยอายตนะภายในหก; ยังมีสูตรอื่น (๑๙/๒๗๕/๙๑๔๙๑๘)ทรงแสดงอินทรียโดยเวทนาหาคือสุขินทรีย ทุกขินทย โสมนัสสินทรีย โทมนัสสินทรีย อุเปกขินทรีย, ดังนี้ก็มี.)

ผู้รวมอยู่ในกลุ่มโสดาบัน ๓ จําพวก
(เรื่องควรดูประกอบในเลมนี้ หนา. ๖๗๐,๖๗๑ ; ในปฏิจจ.โอ. หนา ๕๓๘ ในอริย.โอ.ปลาย หนา ๑๐๗๘,๑๐๘๖)

ก. สั ทธานุสารี
ภิกษุ ท. ! จักษุ.... โสตะ .... ฆานะ .... ชิวหา ... กายะ ... มนะ เปนสิ่ง
ไมเที่ยง มีความแปรปรวนเปนปกติ มีความเปลี่ยนเปนอยางอื่นเปนปกติ.
ภิกษุ ท. ! บุคคลใด มีความเชื่อ น้ อมจิตไป ในธรรม ๖ อย่ างนี้ ด้ วยอาการ
อย่ างนี้ ; บุคคลนี้เราเรียกวาเปน สั ทธานุสารี หยั่งลงสูสัมมัตตนิยาม (ระบบแหง
ความถูกตอง) หยั่งลงสูสัปปุริสภูมิ (ภูมิแหงสัตบุรุษ) ล่ วงพ้ นบุถุชนภูมิไม่ อาจทีจ
่ะ

กระทํากรรม อันกระทําแล้ วจะเข้ าถึงนรก กําเนิดดิรัจฉาน หรือเปรตวิสัย
และไมควรที่จะทํากาละกอนแตที่จะทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล.
ข. ธัมมานุสารี
ภิกษุ ท. ! ธรรม ๖ อย่ างเหล่ านี้ ทนต่ อการเพ่งโดยประมาณอันยิง่
แห่ งปัญญาของบุคคลใด ด้ วยอาการอย่ างนี้ ; บุคคลนี้เราเรียกวา
ธัมมา-
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นุสารี หยั่งลงสูสัมมัตตนิยาม หยั่งลงสูสัปปุริสภูมิ ลวงพนบุถุชนภูมิ ไมอาจที่จะ
กระทํากรรมอันกระทําแลวจะเขาถึงนรก กําเนิดดิรัจฉาน หรือเปรตวิสัย และไม
ควรที่จะกระทํากาละกอนแตที่จะทําใหแจงซึง่ โสดาปตติผล.
ค. โสตาปันนะ

ภิกษุ ท. !

บุคคลใดย่ อมรู้ ย่อมเห็นในซึ่งธรรม ๖ อย่ างเหล่ านี้ ด้ วย

อาการอย่ างนี้ (ตามที่กลาวแลวในขอบนมีความเห็นความไมเที่ยงเปนตน) ;บุคคลนี้เราเรียก
วาโสดาบัน (ผูถึงแลวซึง่ กระแส) ผูมีอันไมตกต่าํ เปนธรรมดา (อวินิปาตธมฺม) เปนผู
เที่ยงแทตอพระนิพพาน (นิยต) มีสัมโพธิเปนเบื้องหนา (สมฺโพธิปรายน).
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๗๘/๔๖๙.

สารีบุตร ! อริยอัฏฐังคิกมรรคนี้นั่นแหละ ชื่อวา กระแส (โสต)
ไดแกสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๓๕/๑๔๓๑.

(สูตรขางบนนี้(:๑๗/๒๗๘/๔๖๙) ทรงแสดงอารมณแหงอนิจจังเปนตนดวยธรรม ๖อยาง คือ
อายตนะภายในหก;ในสูตรถัดไปทรงแสดงอารมณนั้นดวยอายตนะภายนอกหกคือรูปเสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ ก็มี, แสดงดวยวิญญาณหก ก็ม,ี ดวยสัมผัสหก ก็มี, ดวยเวทนาหก ก็มี, ดวย
สัญญาหก ก็มี, ดวยสัญเจตนาหก ก็มี, ดวยตัณหาหก ก็ม,ี ดวยธาตุหก ก็มี และดวยขันธหา ก็มี ;
ทรงแสดงไวดวยหลักการปฏิบัติอยางเดียวกัน).
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ความเป็ นพระโสดาบัน ไม่ อาจแปรปรวน
ภิกษุ ท. ! แมมหาภูตรูปสี่ กลาวคือธาตุดิน น้ํา ไฟ ลม ก็ยัง
มีความแปรปรวนเปนอยางอื่นไปได. แตเหลาอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ผู
ประกอบพรอมแลว ดวยความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่น ไมหวั่นไหว ในองค
พระพุทธเจา.... ในองคพระธรรม... ในองคพระสงฆ...ยอมไมมคี วามแปรปรวน
เปนอยางอื่นเลย. ขอที่วาผูประกอบพรอมแลว ดวยความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่น
ไมหวั่นไหว ในองคพระพุทธเจา เปนตนนั้น ยังจะมีการปรวนแปร ไปเปนเสีย
อยางอื่นจนเขาถึงนรกก็ดี กําเนิดเดรัจฉานก็ดี วิสัยแหงเปรตก็ดี ดังนี้นั้น
ไมใชเปนฐานะที่จะมีไดเลย.
ภิกษุ ท. ! แมมหาภูตรูปสี่ กลาวคือธาตุดิน น้ํา ไฟ ลม ก็ยังมี
ความแปรปรวนเปนอื่นไปได, แตเหลาอริยสาวกในธรรมวินยั นี้ ผูประกอบ
พรอมแลว ดวยศีลทั้งหลายชนิดเปนที่พอใจของเหลาอริยเจา ยอมไมมีความ
แปรปรวนเปนอยางอืน่ ไดเลย. ขอที่วาผูประกอบพรอมแลวดวยศีลทั้งหลาย
ชนิดเปนทีพ่ อใจของเหลาอริยเจานั้น ยังจะมีการปรวนแปรไปเปนเสียอยางอื่น
จนเขาถึงนรกก็ดี กําเนิดเดรัจฉานก็ดี วิสัยแหงเปรตก็ดี ดังนี้นั้น ไมใชเปน
ฐานะที่จะมีไดเลย.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๕๗/๑๔๙๕-๖.

ความเป็ นโสดาบัน ประเสริฐกว่ าเป็ นพระเจ้ าจักรพรรดิ
ภิกษุ ท. ! แมพระเจาจักรพรรดิ ไดครองความเปนใหญยิ่งแหงทวีป
ทั้งสี่ เบื้องหนาจากการตายเพราะรางกายแตกดับ อาจไดเขาถึงสุคติโลกสวรรค
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เปนสหายอยูรวมกับเหลาเทวดาชั้นดาวดึงส ถูกแวดลอมอยูดว ยหมูนางอัปสร
ในสวนนันทวัน
ทาวเธอเปนผูเอิบอิ่มเพียบพรอมดวยกามคุณทั้งหาอันเปน
ของทิพยอยางนี้ก็ตาม, แตกระนั้น ทาวเธอก็ยัง รอดพ้ นไปไม่ ได้ จากนรก
จากกําเนิดเดรัจฉาน จากวิสัยแหงเปรต และจากอบาย ทุคติ วินิบาต.
ภิกษุ ท. ! สวนอริยสาวกในธรรมวินัยนี้
แม้ เป็ นผู้ยงั อัตภาพให้
พอเป็ นไปด้ วยคําข้ าวที่ได้ มาจากบิณฑบาตด้ วยปลีแข้ งของตนเอง พันกายด้ วยการ
นุ่งห่ มผ้ าปอน ๆ ไม่ มชี าย,
หากแต่ ว่าเป็ นผู้ประกอบพร้ อมแล้ ว ด้ วยธรรม
๔ ประการ เธอก็ยงั สามารถ รอดพ้ นเสี ยได้ จากนรก จากกําเนิดเดรัจฉาน
จากวิสัยแหงเปรต และจากอบาย ทุคติ วินิบาต.
ภิกษุ ท. ! ธรรม ๔ ประการนั้นเปนไฉน ? สี่ประการคือ อริยสาวก
ในธรรมวินัยนี้ เปนผูประกอบพรอมแลว ดวยความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่น
ไมหวั่นไหว ในองคพระพุทธเจา... ในองคพระธรรม ... ในองคพระสงฆ...
เปนผูประกอบพรอมแลว ดวยศีลทั้งหลาย ชนิดเปนที่พอใจเหลาอริยเจา
ฯลฯ ดังนี้.
ภิกษุ ท. ! ระหวางการไดทวีปทัง้ สี่ กับการไดธรรม ๔ ประการนี้นั้น
การไดทวีปทั้งสี่มีคาไมถึงเสี้ยวที่สิบหก ของการไดธรรม ๔ ประการนี้ เลย.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๒๘-๔๒๙/๑๔๑๑-๑๔๑๓.

ผลแห่ งความเป็ นโสดาบัน
ภิกษุ ท. ! อานิสงส์ แห่ งการทําให้ แจ้ ง ซึ่งโสดาปัตติผล ๖ อย่ าง
เหลานี้ มีอยู, หกอยาง เหลาไหนเลา ? หกอยาง คือ :-

อริยสัจจากพระโอษฐ

๕๙๖

เปนบุคคลผู เทีย่ งแท้ ต่อสั ทธรรม (สทฺธมฺมนิยโต) ;
เปนบุคคลผู มีธรรมอันไม่ ร้ ู เสื่ อม (อปริหานธมฺโม) ;

ทุกข์ ดบั ไปทุกขั้นตอนแห่ งการกระทําทีก่ ระทําแล้ว;
เปนบุคคลผู ประกอบด้ วยอสาธารณญาณ (ที่ไมทั่วไปแกพวกอื่น) ;
เปนบุคคลผู เห็นธรรมทีเ่ ป็ นเหตุ ; และ
เห็นธรรมทั้งหลาย ทีเ่ กิดมาแต่ เหตุ.
ภิกษุ ท. !
โสดาปตติผล.

เหลานี้แล

อานิสงส ๖ ประการแหงการทําใหแจงซึ่ง

- ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๐/๓๖๘.

พระอริยบุคคลละสั งโยชน์ ได้ ต่างกัน
ภิกษุ ท. ! บุคคล ๔ จําพวกเหลานี้ มีอยูในโลก หาไดโลก.
สี่จําพวกเหลาไหนบาง ? สี่จําพวก คือ :(๑) บุคคลบางคนในโลกนี้
มีสังโยชนสวนเบื้องต่ําทั้งหลายทีย่ ังละไม
ได, มีสังโยชนตวั เหตุใหตองเกิดอีกที่ยังละไมได, และมีสังโยชนตัวเหตุให
ตองมีภพ ที่ยังละไมได.
(๒) บุคคลบางคนในโลกนี้
ละสังโยชนสวนเบื้องต่ําทั้งหลายไดแลว
แตมีสังโยชนตัวเหตุใหตองเกิดอีก ที่ยังละไมได, มีสังโยชนตัวเหตุใหตอง
มีภพ ที่ยังละไมได.
(๓) บุคคลบางคนในโลกนี้
ละสังโยชนสวนเบื้องต่ําทั้งหลายไดแลว
ทั้งยังละสังโยชนตัวเหตุใหมีการเกิดอีกไดดว ย, แตมีสังโยชนตัวเหตุใหตองมีภพ
ที่ยังละไมได.
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(๔)บุคคลบางคนในโลกนี้ละสังโยชนเบื้องต่ําทั้งหลายไดแลวละสังโยชน
ตัวเหตุใหตอ งเกิดอีกไดแลว และยังละสังโยชนดวยเหตุใหตองมีภพไดอีกดวย.
(ประเภทที่ ๑) ภิกษุ ท. !
พระสกิทาคามี นี้แล เปนผูยังละสังโยชน
สวนเบื้องต่ําทั้งหลายไมไดทั้งหมดละสังโยชนตัวเหตุใหตองเกิดอีกยังไมไดและ
ละสังโยชนตังเหตุใหตองมีภพ ยังไมได.
(ประเภทที่ ๒) ภิกษุ ท. !
พระอนาคามี พ วกที่ มี ก ระแสในเบื้ อ งบน
ไปสู่ อกนิฏฐภพ นี้แล เปนผูละสังโยชนเบื้องต่ําทั้งหลายไดทงั้ หมด แต่ ยงั ละ
สั งโยชน์ ตัวเหตุให้ ต้องเกิดอีกไม่ ได้ และละสั งโยชน์ ตวั เหตุให้ ต้องมีภพยังไม่ ได้ .
(ประเภทที่ ๓) ภิกษุ ท. ! พระอนาคามี พวกที่จักปรินิพพานในระหว่ าง
นี้แลเปนผูละสังโยชนเบื้องต่ําทั้งหลายไดดว ย ละสังโยชนตัวเหตุใหตองเกิดอีก
ไดดวย แตยังละสังโยชนตัวเหตุใหมภี พไมได.
(ประเภทที่ ๔) ภิกษุ ท. !
พระอรหันต์ ขีณาสพ นี้แล เปนผูที่ละ
สังโยชนเบื้องต่ําทั้งหลายได ละสังโยชนตัวเหตุใหตองเกิดอีกได และยังละสังโยชน
ตัวเหตุใหตอ งมีภพไดอีกดวย.
ภิกษุ ท. !

เหลานี้ คือบุคคล ๔ จําพวก มีอยูในโลก หาไดในโลก.

- จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๘๑/๑๓๑.

พระอริยบุคคลผู้ต้องใช้ สังขารธรรมต่ างกัน สี่ ประเภท
(เรื่องควรดูประกอบในอริย.โอ.ปลาย หนา ๑๔๒๗-๑๔๒๙)

ภิกษุ ท. !

ก. ผู้ทฏิ เฐวธัมเมสสั งขารปรินิพพายี
บุคคลผูเปนทิฏเฐวธัมเมสสังขารปรินิพพายีเปนอยางไรเลา ?
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ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ เปนผูมีปกติตามเห็นความไมงามในกาย
เปนผูมีสัญญาวาปฏิกูลในอาหาร มีสัญญาวามิใชสิ่งนายินดีในโลกทั้งปวง มีปกติ
ตามเห็นวาไมเที่ยงในสังขารทั้งปวง และมีมรณสัญญาอันตั้งไวดแี ลว ในภายใน.
เธออาศัยธรรมเปนกําลังแหงพระเสขะทั้งหาเหลานี้อยู คือ สัทธาพละ หิรีพละ
โอตตัปปพละ วิริยพละ ปญญาพละ. อินทรีย์ท้งั ห้ าเหล่ านีข้ องเธอ ก็เป็ นธรรม
มีประมาณยิง่ ปรากฏอยู, กลาวคือ สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย
ิ ทรีย์ท้งั ห้ าเหล่ านีเ้ ป็ น
สมาธินทรีย ปญญินทรีย. ภิกษุผูนั้น เพราะเหตุทอี่ น

ธรรมมีประมาณอันยิง่ จึงเป็ นผู้ทฏิ เฐวธัมเมสสั งขารปรินิพพายี.
ภิกษุ ท. !

อยางนี้แล

บุคคลผูเปนทิฏเฐวธัมเมสสังขารปรินิพพายี

(ผูมีสังขารธรรมสําหรับการปรินิพพานในทิฏฐธรรมนี้เทียว?).
- จตุกฺก. อํ. ๒๑/๒๐๙/๑๖๙.

ภิกษุ ท. !

ข. ผู้กายัสสเภทาสสั งขารปรินิพพายี
บุคคลผูเปนกายัสสเภทาสสังขารปรินิพพายี

เปนอยาง

ไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ เปนผูมีปกติตามเห็นความ ไมงามในกาย
เปนผูมีสัญญาวาปฏิกูลในอาหาร มีสัญญาวามิใชสิ่งนายินดีในโลกทั้งปวง มีปกติ
ตามเห็นวาไมเที่ยงในสังขารทั้งปวง และมีมรณสัญญาอันตั้งไวดแี ลวในภายใน.
เธออาศัยธรรมเปนกําลังเแหงพระเสขะทั้งหาเหลานี้ อยู คือ สัทธาพละ หิรีพละ
โอตตัปปพละ วิริยพละ ปญญาพละ. อินทรีย์ท้งั ห้ าเหล่ านีข้ องเธอ เป็ นธรรม
มีกาํ ลังอ่ อน ปรากฏอยู, กลาวคือ สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธิน-
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ทรีย ปญญินทรีย. ภิกษุนั้น เพราะเหตุทอี่ น
ิ ทรีย์ท้งั ห้ าเหล่านี้ เป็ นธรรมมี

กําลังอ่อน จึงเป็ นผู้กายัสสเภทาสสั งขารปรินิพพายี.
ภิกษุ ท. !

อยางนี้แล

บุคคลผูเปนกายัสสเภทาสสังขารปรินิพพายี

(ผูมีสังขารธรรมสําหรับการปรินิพพานตอกายแตก?).
- จตุกฺก. อํ. ๒๑/๒๑๐/๑๖๙.

ภิกษุ ท. !

ค. ผู้ทฏิ เฐวธัมเมอสั งขารปรินิพพายี
บุคคลผูเปนทิฏเฐวธัมเมอสังขารปรินิพพายี

เปนอยาง

ไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ .... เขาถึงปฐมฌาน .... เขาถึงทุติยฌาน
.... เขาถึงตติยฌาน .... เขาถึงจตุตถฌาน .... แลวแลอยู. เธออาศัยธรรม
เปนกําลังแหงพระเสขะทั้งหาเหลานี้อยู คือสัทธาพละ หิรีพละ โอตตัปปพละ
วิริยพละ ปญญาพละ. อินทรีย์ท้งั ห้ าเหล่านีข้ องเธอ ก็เป็ นธรรมมีประมาณยิง่
ปรากฏอยู, กลาวคือ สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย
ปญญินทรีย. ภิกษุนั้น เพราะเหตุทอี่ น
ิ ทรีย์ท้งั ห้ าเหล่ านี้ เป็ นธรรมมี

ประมาณยิง่ จึงเป็ นผู้ทฏิ เฐวธัมเมอสั งขารปรินิพพายี.
ภิกษุ ท. !

อยางนี้แล

บุคคลผูเปนทิฏเฐวธัมเมอสังขารปรินิพพายี

(ผูไมตองใชสังขารธรรมสําหรับการปรินิพพานในทิฏฐธรรมนี้เทียว ?).
- จตุกฺก. อํ. ๒๑/๒๑๐/๑๖๙.
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ภิกษุ ท. !

ง. ผู้กายัสสเภทาอสั งขารปรินิพพายี
บุคคลผูเปนกายัสสเภทาอสังขารปรินิพพายี

เปนอยาง

ไรเลา?
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ .... เขาถึงปฐมฌาน .... เขาถึง
ทุติยฌาน .... เขาถึงตติยฌาน .... เขาถึงจตุตถฌาน .... แลวแลอยู,
เธออาศัยธรรมเปนกําลังแหงพระเสขะทั้งหาเหลานี้อยู คือสัทธาพละ หิรีพละ
โอตตัปปพละ วิริยพละ ปญญาพละ. อินทรีย์ท้งั ห้ าเหล่ านีข้ องเธอ เป็ นธรรมมี
กําลังอ่ อน ปรากฏอยู, กลาวคือ สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาเพราะเหตุทอี่ นิ ทรีย์ท้งั ห้ าเหล่ านี้ เป็ น
ธินทรีย ปญญินทรีย. ภิกษุนั้น

ธรรมมีกาํ ลังอ่ อน จึงเป็ นผู้กายัสสเภทาอสั งขารปรินิพพายี.
ภิกษุ ท. !

อยางนี้แล

บุคคลผูเปนกายัสสเภทาอสังขารปรินิพพายี

(ผูไมตองใชสังขารธรรมสําหรับการปรินิพพานตอกายแตก?).
- จตุกฺก. อํ. ๒๑/๒๑๑/๑๖๙.

อุปมาการฝึ กช้ างศึก ด้ วยการฝึ กตนของอริยสาวก
ภิกษุ ท. ! ชางตนประกอบดวยคุณสมบัตสิ ี่
สมควรแกพระราชา
จะใชสอยจัดไดวาเปนอังคาพยพ (สวนประกอบแหงองค) ของพระราชา.สี่อยาง
อยางไรเลา ? ในกรณีนี้ สี่อยางคือ ชางตน เปนชางรูฟง รูประหาร รูอดทน
รูไป.
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ภิกษุ ท. ! ช้ างต้ นทีร่ ้ ู ฟัง เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. !
ชาง
ตนในกรณีนี้, ควาญชางสั่งใหทาํ การอันใดที่เคยทําหรือไมเคยทําก็ตาม, ยอม
ทําในใจอยางทั่วถึง รวบรวมจิตทัง้ หมดมาเงีย่ โสตคอยสดับ. อยางนี้แล เรียกวา
ชางตนที่รฟู ง.
ภิกษุ ท. ! ช้ างต้ นทีร่ ้ ู ประหาร
เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. !
ชางตนในกรณีนี้ เขาสูสงครามแลว ยอมประหารชางบาง ผูอยูบนหลังชางบาง
ประหารมาบาง ประหารผูอยูบนหลังมาบาง ยอมประหารรถบาง คนประจํารถ
บาง ยอมประหารพลเดินเทาบาง, อยางนี้แล เรียกวา ชางตนที่รูประหาร.
ภิกษุ ท. ! ช้ างต้ นทีร่ ้ ู อดทน เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. !
ชาง
ตนในกรณีนี้ เขาสูสงครามแลว อดทนตอการประหารดวยหอก ดวยดาบ ดวย
ลูกศร อดทนตอเสียงกึกกองแหงกลอง บัณเฑาะว สังข และมหรทึก. อยาง
นี้แล เรียกวา ชางตนที่รูอดทน.
ภิกษุ ท. ! ช้ างต้ นทีร่ ้ ู ไป เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ชางตน
ในกรณีน,ี้ ควาญชางจะสงไปสูทิศใดที่เคยไปหรือไมเคยไปก็ตาม,
ยอม
ไปสูทิศนั้นไดโดยพลัน. อยางนี้แล เรียกวา ชางตนที่รูไป.
ภิกษุ ท. ! ชางตนประกอบดวยคุณสมบัติ ๔ อยาง
เหลานี้แล
สมควรแกพระราชาจะใชสอย จัดไดวาเปนอังคาพยพของพระราชา.
ภิกษุ ท. ! ฉันใดก็ฉันนั้น
ที่ภิกษุประกอบดวยคุณธรรม ๔
ประการ ยอมเปนอาหุเนยบุคคล ปาหุเนยบุคคล ทักขิเณยบุคคล อัญชลิ-

๖๐๒

อริยสัจจากพระโอษฐ

กรณียบุคคล และเปนเนื้อนาบุญของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา. คุณธรรม ๔
ประการ อยางไรเลา ? สี่ประการในกรณีนี้ คือ ภิกษุเปนผูร ูฟง รูประหาร
รูอดทน และรูไป.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุใน
ภิกษุ ท. ! ภิกษุทรี่ ้ ู ฟัง เปนอยางไรเลา ?
กรณีน,ี้ เมื่อธรรมวินัยอันตถาคตประกาศแลว อันบุคคลแสดงอยู. ยอมทํา
ในใจอยางทั่วถึง รวบรวมจิตทัง้ หมดมาเงีย่ โสตคอยสดับ ฟงธรรมอยู. อยางนี้
แล เรียกวา ภิกษุที่รูฟง .
ภิกษุ ท. ! ภิกษุทรี่ ้ ู ประหาร เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุใน
กรณีนี้ ยอมไมอยูเฉย ยอมละ ยอมบรรเทา ยอมกระทําใหสิ้นไป ยอมกระทําให
ไมมี ซึ่งกามวิตก .... พ๎ยาปาทวิตก .... วิหิงสาวิตก อันเกิดขึ้นแลว ;
ยอมไมอยูเฉย ยอมละ ยอมบรรเทา ยอมกระทําใหสิ้นไป ยอมกระทําใหไมมี
ซึ่งอกุศลธรรมอันลามกทั้งหลาย อันเกิดขึ้นแลวและเกิดขึ้นแลว. อยางนี้แล
เรียกวา ภิกษุที่รูประหาร.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุทรี่ ้ ู อดทน เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุใน
กรณีนี้ เปนผูอดทนตอความหนาว ความรอน ความหิว ความระหาย ตอสัมผัส
แหง เหลือบ ยุง ลม แดด และสัตวเลื้อยคลานทั้งหลาย ตอคลองแหงถอยคํา
อันหยาบคาย รายกาจ เปนผูมีชาติแหงบุคคลผูอดกลัน้ ตอเวทนาทางกายอันเกิด
ขึ้นแลวอยางเปนทุกข กลาแข็ง เผ็ดรอน ไมนายินดี ไมนาพอใจ ราวกะวา
จะนําไปเสียซึ่งลมปราณ. อยางนี้แล เรียกวา ภิกษุที่รูอดทน.
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ภิกษุ ท. ! ภิกษุทรี่ ้ ู ไป เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณี
นี,้ ทิศใดอันเธอไมเคยไป ตลอดกาลยาวนานถึงเพียงนี้ กลาวคือนิพพานอัน
เปนที่ระงับแหงสังขารทั้งปวง เปนที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทงั้ ปวง เปนที่สิ้นไปแหง
ตัณหา ปราศจากความกําหนัด เปนที่ดับโดยไมเหลือ, เธอเปนผูไปสูทิศนั้น
ไดโดยพลันนั่นเทียว. อยางนี้แล เรียกวา ภิกษุที่รูไป.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุประกอบดวยคุณธรรม ๔ ประการเหลานี้แล ยอม
เปนอาหุเนยยบุคคล ปาหุเนยยบุคคล ทักขิเณยยบุคคล อัญชลิกรณียบุคคล
และเปนเนื้อนาบุญของโลกไมมนี าบุญอื่นยิ่งกวา.
- จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๕๖-๑๕๘/๑๑๔.

บุคคลทีม่ เี ชื้อเหลือ ๙ จําพวก
เช้ าวันหนึ่ง ท่ านพระสารี บตุ รครองจี วร ถือบาตร

เข้ าไปบิณฑบาตในนคร-

สาวัตถี ท่ านเห็นว่ าเวลายังเช้ าเกินไปสําหรั บการบิณฑบาต จึ งแวะเข้ าไปในอารามของพวก
ปริ พาชกลัทธิ อื่น ได้ ทักทายปราศรั ยกันตามธรรมเนียมแล้ ว นั่งลง ณ ส่ วนข้ างหนึ่ง. ก็ใน
เวลานั้นแล พวกปริ พาชกทั้งหลายนั้น กําลังยกข้ อความขึน้ กล่ าวโต้ เถียงกันอยู่ ถึงเรื่ องบุคคล
ใดใครก็ตาม ที่ ยงั มีเชื อ้ เหลือ ถ้ าตายแล้ ว ย่ อมไม่ พ้นเสี ยจากนรก จากกําเนิดเดรั จฉาน
จากวิสัยแห่ งเปรต จากอบาย ทุคติ วินิบาต ไปได้ เลยสักคนเดียว ดังนี.้ ท่ านพระสารี บตุ ร
ไม่ แสดงว่ าเห็นด้ ว ย และไม่ คัดค้ าน ข้ อความของปริ พาชกเหล่ านั้น, ลุกจากที่ นั่งไป โดย
คิดว่ าทูลถวายพระผู้มีพระภาคเจ้ า

แล้ วจักได้ ทราบความข้ อนี.้

ครั้ นกลับจากบิณฑบาต

ภายหลังอาหารแล้ ว จึ งเข้ าไปเฝ้ าพระผู้มีพระภาคเจ้ า กราบทูลถึงเรื่ องราวที่ เกิดขึน้ ในตอนเช้ า
ทุกประการ. พระผู้มีพระภาคเจ้ าจึ งตรั สว่ า :-

๖๐๔
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สารีบุตร ! พวกปริพาชกลัทธิอื่น ยังออนความรู ไมฉลาด จักรู
ไดอยางไรกันวา ใครมีเชื้อเหลือ ใครไมมีเชือ้ เหลือ.
สารีบุตร ! บุคคลทีม่ ีเชื้อ (อุปาทิ) เหลือ ๙ จําพวก ดังที่จะกลาว
ตอไปนี้ แม้ ตายไป ก็พนแลวจากนรก พนแลวจากกําเนิดเดรัจฉาน พนแลว
จากวิสัยแหงเปรต พนแลวจากอบาย ทุคติ วินิบาต. บุคคลเกาจําพวก
เหลานั้นเปนอยางไรเลา ? เกาจําพวกคือ:(เรื่องควรดูประกอบในเลมนี้หนา ๕๖๓, ๕๖๕ ; ในขุม.โอ. หนา ๔๕๔/คําวา “บุคคล”, “แมตายไป”
แสดงถึงวาเปนผูยังมีชีวิตอยูบนโลก ซึ่งมีคุณธรรมตาง ๆ ตามที่ตรัสไว)

(๑) สารีบุตร !
บุคคลบางคนในกรณีนี้ เปนผู ทําได้ เต็มทีใ่ นส่ วนศีล
ทําได้ เต็มทีใ่ นส่ วนสมาธิ แต่ ทําได้ พอประมาณในส่ วนปัญญา. เพราะทํา
สังโยชน ๕ อยางในเบื้องตนใหสิ้นไป, บุคคลนั้นเปน อนาคามีผ้ ูจะปรินิพพาน
ในระหว่ างอายุยงั ไม่ ทนั ถึงกึง่ . สารีบุตร ! นี้เปนบุคคลผูมีเชือ้ เหลือพวกที่ ๑
ที่เมื่อตาย ก็พนแลวจากนรก จากกําเนิดเดรัจฉาน จากวิสัยแหงเปรต จาก
อบาย ทุคติ วินิบาต.
(๒) สารีบุตร !
บุคคลบางคนในกรณีนี้ เปนผู ทําได้ เต็มทีใ่ นส่ วนศีล
ทําได้ เต็มทีใ่ นส่ วนสมาธิ แต่ ทําได้ พอประมาณในส่ วนปัญญา. เพราะทํา
สังโยชน ๕ อยางในเบื้องตนใหสิ้นไป, บุคคลนั้นเปน อนาคามีผ้ ูจะปรินิพพาน
เมื่ออายุพ้นกึง่ แล้ วจวนถึงทีส่ ุ ด.สารีบุตร ! นี้เปนบุคคลผูมีเชื้อเหลือพวกที่ ๒
ที่เมื่อตาย ก็พนแลวจากนรก จากกําเนิดเดรัจฉาน จากวิสัยแหงเปรต จากอบาย
ทุคติ วินิบาต.

ภาค ๓ - นิโรธอริยสัจ

๖๐๕

(๓) สารีบุตร !
บุคคลบางคนในกรณีนี้ เปนผู ทําได้ เต็มที่ในส่ วน
ศีล ทําได้ เต็มที่ในส่ วนสมาธิ แต่ ทําได้ พอประมาณในส่ วนปัญญา. เพราะทํา
สังโยชน ๕ อยางในเบื้องตนใหสิ้นไป, บุคคลนั้นเปน อนาคามีผ้ ูจะปรินิพพาน
โดยไม่ ต้องใช้ ความเพียรเรี่ยวแรง. สารีบุตร ! นี้เปนบุคคลผูมีเชือ้ เหลือ
พวกที่ ๓ ที่เมื่อตาย ก็พนแลวจากนรก จากกําเนิดเดรัจฉาน จากวิสัยแหงเปรต
จากอบายทุคติ วินิบาต.
(๔) สารีบุตร !
บุคคลบางคนในกรณีนี้ เปนผู ทําได้ เต็มที่ในส่ วน
ศีล ทําได้ เต็มที่ในส่ วนสมาธิ แต่ ทําได้ พอประมาณในส่ วนปัญญา. เพราะทํา
สังโยชน ๕ อยางในเบื้องตนใหสิ้นไป, บุคคลนั้นเปน อนาคามีผ้ ูจะปรินิพพาน
โดยต้ องใช้ ความเพียรเรี่ยวแรง.
สารีบุตร ! นี้เปนบุคคลผูมีเชือ้ เหลือ
พวกที่ ๔ ที่เมื่อตาย ก็พนแลวจากนรก จากกําเนิดเดรัจฉาน จากวิสัยแหงเปรต
จากอบายทุคติ วินิบาต.
(๕) สารีบุตร !
บุคคลบางคนในกรณีนี้ เปนผู ทําได้ เต็มที่ในส่ วน
ศีล ทําได้ เต็มที่ในส่ วนสมาธิ แต่ ทําได้ พอประมาณในส่ วนปัญญา. เพราะทํา
สังโยชน ๕ อยาง ในเบื้องตนใหสิ้นไป, บุคคลนั้นเปน อนาคามีผ้ ูมีกระแสใน
เบือ้ งบนไปถึงอกนิฏฐภพ. สารีบุตร ! นี้เปนบุคคลผูมีเชือ้ เหลือพวกที่ ๕
ที่เมื่อตายก็พนแลวจากนรก จากกําเนิดเดรัจฉาน จากวิสัยแหงเปรต จาก
อบาย ทุคติ วินิบาต.
(๖) สารีบุตร !
บุคคลบางคนในกรณีนี้ เปนผู ทําได้ เต็มทีใ่ นส่ วนศีล
แต่ ทําได้ พอประมาณในส่ วนสมาธิ ทําได้ พอประมาณในส่ วนปัญญา. เพราะ

๖๐๖

อริยสัจจากพระโอษฐ

ทําสังโยชน ๓ อยางใหสิ้นไป, และเพราะมีราคะ โทสะ โมหะเบาบางนอยลง,
เปน สกทาคามี ยังจะมาสูโลกนี้อีกครั้งเดียวเทานั้น แลวกระทําที่สุดแหงทุกข
นี้เปนบุคคลผูมีเชือ้ เหลือพวกที่ ๖ ที่เมื่อตาย ก็พนแลว
ได. สารีบุตร !
จากนรก จากกําเนิดเดรัจฉาน จากวิสัยแหงเปรต จากอบาย ทุคติ วินิบาต.
(๗) สารีบุตร !
บุคคลบางคนในกรณีนี้ เปนผู ทําได้ เต็มทีใ่ นส่ วนศีล
แต่ ทําได้ พอประมาณในส่ วนสมาธิ ทําได้ พอประมาณในส่ วนปัญญา. เพราะ
ทําสังโยชน ๓ อยางใหสิ้นไป, บุคคลนั้นเปน โสดาบันผู้มีพชื หนเดียว คือจัก
เกิดในภพแหงมนุษยหนเดียวเทานั้น แลวกระทําที่สุดแหงทุกขได. สารีบุตร !
นี้เปนบุคคลผูมีเชือ้ เหลือพวกที่ ๗ ที่เมื่อตาย ก็พนแลวจากนรก จากกําเนิด
เดรัจฉาน จากวิสัยแหงเปรต จากอบาย ทุคติ วินิบาต.
(๘) สารีบุตร !
บุคคลบางคนในกรณีนี้ เปนผู ทําได้ เต็มทีใ่ นส่ วนศีล
แต่ ทําได้ พอประมาณในส่ วนสมาธิ ทําได้ พอประมาณในส่ วนปัญญา. เพราะ
ทําสังโยชน ๓ อยางใหสิ้นไป, บุคคลผูนนั้ เปน โสดาบันผู้ต้องท่ องเทีย่ วไปสู่
สกุล ๒ หรือ ๓ ครั้ง แลวกระทําที่สุดแหงทุกขได. สารีบุตร ! นี้เปนบุคคล
ผูมีเชือ้ เหลือพวกที่ ๘ ที่เมื่อตาย ก็พนแลวจากนรก จากกําเนิดเดรัจฉาน
จากวิสัยแหงเปรต จากอบาย ทุคติ วินิบาต.
(๙) สารีบุตร !
บุคคลบางคนในกรณีนี้ เปนผู ทําได้ เต็มทีใ่ นส่ วนศีล
แต่ ทําได้ พอประมาณในส่ วนสมาธิ ทําได้ พอประมาณในส่ วนปัญญา. เพราะ
ทําสังโยชน ๓ อยางใหสิ้นไป, บุคคลนั้นเปน โสดาบันผู้ต้องเทีย่ วไปในเทวดา
และมนุษย์ อกี ๗ ครั้งเป็ นอย่ างมาก แลวกระทําที่สุดแหงทุกขได. สารีบุตร !
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นี้เปนบุคคลผูมีเชือ้ เหลือพวกที่ ๙ ที่เมื่อตาย ก็พนแลวจากนรก จากกําเนิด
เดรัจฉาน จากวิสัยแหงเปรต จากอบาย ทุคติ วินิบาต.
สารีบุตร ! ปริพาชกลัทธิอื่น ยังออนความรู ไมฉลาด จักรูได
อยางไรกันวา ใครมีเชื้อเหลือ ใครไมมีเชือ้ เหลือ.สารีบุตร ! บุคคลเหลานี้แล
ที่มีเชื้อเหลือ ๙ จําพวก เมื่อตายไป ก็พนแลวจากนรก จากกําเนิดเดรัจฉาน
จากวิสัยแหงเปรต จากอบาย ทุคติ วินิบาต.
สารีบุตร ! ธรรมปริยายข้ อนี้ ยังไม่ เคยแสดงให้ ปรากฏ แกหมูภิกษุ
ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาทั้งหลาย มาแตกาลกอน. ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา ?
เพราะเราเห็นวา ถ้ าเขาเหล่ านั้นได้ ฟังธรรมปริยายข้ อนีแ้ ล้ ว จักพากันเกิด
ความประมาท ; อนึ่งเลา ธรรมปริยายเชนนี้ เป็ นธรรมปริยายทีเ่ รากล่ าว
ต่ อเมือ่ ถูกถามเจาะจงเท่ านั้น ; ดังนี้แล.
- นวก. อํ. ๒๓/๓๙๓/๒๑๖.

พระอรหันต์ ร้ ู จกั ปัญจุปาทานขันธ์ ชัดแจ้ งแล้วหลุดพ้ น
ภิกษุ ท. ! เมื่อใดแล ภิกษุมารูชัดแจงตามที่เปนจริงแลว ซึ่งความ
กอขึ้นแหงอุปาทานขันธหา, รูชดั แจงตามที่เปนจริงแลว ซึ่งความตั้งอยูไ มไดของ
อุปาทานขันธหา, รูชัดแจงตามที่เปนจริงแลว ซึ่งรสอรอยแหงอุปาทานขันธหา,
รูชัดแจงตามที่เปนจริงแลว ซึ่งโทษแหงอุปาทานขันธหา และรูชัดแจงตามที่
เปนจริงแลว ซึ่งอุบายที่ไปใหพนอุปาทานขันธหา ดังนี้แลว เปนผูหลุดพนแลว
เพราะไมมคี วามยึดมัน่ ;
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๖๐๘

ภิกษุ ท. ! เมื่อนั้น ภิกษุนี้ เราเรียกวาเปน พระอรหันต ผูสิ้น
อาสวะแลว อยูจบพรหมจรรยแลว ทํากิจที่ควรทําสําเร็จแลว มีภาระอันปลง
ลงแลว มีประโยชนตนอันตามบรรลุแลว มีสังโยชนในภพสิน้ ไปทั้งหมดแลว
เปนผูหลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ ดังนี้แล.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๙๖/๒๙๗.

บุคคลผู้บรรลุอนุปาทาปรินิพพาน
(เรื่องควรดูประกอบในเลมนี้ หนา ๔๖๘, ๖๗๙)

ภิกษุ ท. !

อนุปาทาปรินิพพาน เปนอยางไรเลา ?

ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ เปนผูปฏิบตั ิแลวอยางนี้ ไดเฉพาะซึ่ง
“ถ้ า (ปัจจัย) ไม่ เคยมี,
(ผล)
ก็ต้องไม่ มีอยู่แก่เรา ;
ความเขาไปเพงอยูวา
ถา (ปจจัยเพื่ออนาคต) จักไมมีอยู, (ผลในอนาคต) ก็ตองไมมีแกเรา. สิ่ง
ใดมีอยู่ สิ่ งใดมีแล้ ว เราย่ อมละได้ ซึ่งสิ่ งนี.้ ” ดังนี.้ ภิกษุนั้น ไมกําหนัดใน
ภพ ไมเกาะเกี่ยวในสมภพ ยอมเห็นซึ่งบทอันยิ่งขึ้นไปที่มีอยู ดวยปญญาอันชอบ
วาเปนบทอันสงบรํางับ ; และ บทนั้น แล เปนบทอันเธอกระทําใหแจงแลว
หมดสิ้นโดยประการทั้งปวง ; มานานุสัยก็เปนอันภิกษุนั้นละขาดแลวทั้งสิน้ โดย
ประการทั้งปวง ; ภวราคานุสัย ก็เปนอันภิกษุนั้นละขาดแลวทั้งสิน้ โดยประการ
ทั้งปวง ; อวิชชานุสัย ก็เปนอันภิกษุนั้นละขาดแลวทั้งสิน้ โดยประการ
ทั้งปวง ; เธอนั้น กระทําใหแจงซึ่ง เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติ อันไม่ มีอาสวะ
เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรมนี้
เขาถึงแลวแลอยู.
ภิกษุ ท. ! นี้เราเรียกวา อนุปาทาปรินิพพาน.
- สตฺตก. อํ. ๒๓/๗๔/๕๒.
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พระอรหันต์ คอื ผู้เป็ น อเสขะ
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ !

ที่กล่ าว ๆ กันว่ า ‘อเสขะ-อเสขะ’ ดังนี ้ ภิกษุชื่อว่ าเป็ นอเสขะ

ด้ วยเหตุเพียงเท่ าไร ? พระเจ้ าข้ า !”

ภิกษุ !
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูประกอบพรอมแลว
ดวย
สั ม มาทิ ฏ ฐิ ช นิ ด เป น อเสขะ , สั ม มาสั ง กั ป ปะชนิ ด เป น อเสขะ , สั ม มาวาจา
ชนิ ด เป น อเสขะ , สั ม มากั ม มั น ตะชนิ ด เป น อเสขะ , สั ม มาอาชี ว ะชนิ ด เป น
อเสขะ, สัมมาวายามะชนิดเปนอเสขะ, สัมมาสติชนิดเปนอเสขะ, สัมมาสมาธิ ช นิ ด เป น อเสขะ , สั ม มาญาณะชนิ ด เป น อเสขะ และสั ม มาวิ มุ ต ติ ช นิ ด
เปนอเสขะ.
ภิกษุ !
เทานี้แล.

ภิกษุที่ชอื่ วาเปนพระอเสขะ (อรหันต) ยอมมีได ดวยเหตุเพียง

- ทสก. อํ. ๒๔/๒๓๗/๑๑๑.

ลักษณะทัว่ ไปของความเป็ นพระอรหันต์
ความเร่ าร้ อน หมดความสุ ข ย่ อมมีไ ม่ ได้ แ ก่ ท่านผู้ เ ดินสุ ด
ทางสายไกลแล้ ว , มี ไ ม่ ไ ด้ แ ก่ ผู้ ไ ม่ รู้ จั ก เศร้ า โศก , มี ไ ม่ ไ ด้ แ ก่ ผู้ ไ ด้
พ้ นแล้ วในทุกๆสิ่ ง ; และความเร่ าร้ อนหมดความสุ ข ย่ อมมีไม่ ได้
แก่ ผู้ ล ะกิ เ ลสเครื่ อ งร้ อ ยรั ด ได้ แ ล้ ว ทุ ก กรณี .
เหล่ า ท่ า นผู้ มี ส ติ ส มบู ร ณ์ ย่ อ มส่ งตนไปเสี ย ได้ ไม่ ติ ด ใจยินดีในถิ่นที่อยู่ ละอาลัยและสิ่ งที่ทําให้ อาลัยเสี ยได้ ดุจหงส์ โผบิน
ละเปื อกตมไปเสี ย ฉะนั้ น .

อริยสัจจากพระโอษฐ
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ท่ านเหล่ าใด ไม่ มีการสั่ งสม รู้จักการกินการอยู่ได้ ดี มีความพ้น
อย่ างว่ างกิเลสเป็ นโคจร มีความพ้นอย่ างไม่ มีอะไรให้ หมายได้ เป็ น
โคจร. คติที่จะไปข้ างหน้ าของเหล่ าท่ านผู้เช่ นนั้น ย่ อมยากที่จะบอกให้
รู้กนั ได้ เหมือนทิศทางไปในอากาศของเหล่านกทั้งหลายฉะนั้น.
ท่ านผู้สิ้นอาสวะแล้ ว ไม่ มเี รื่องยุ่งเกีย่ วกับอาหาร มีความพ้น
อย่ างว่ างกิเลสเป็ นโคจร มีความพ้นอย่ างไม่ มีอะไรให้ หมายได้ เป็ น
โคจร. เรื่องราวเกีย่ วกับตัวท่ านนั้น ยากที่จะบอกให้ รู้กนั ได้ เหมือน
ร่ องรอยของนกบินในอากาศ ฉะนั้น.
อินทรีย์มีตาหูจมูกเป็ นต้ น ของท่ านผู้ใด ไม่ ทําพิษ คือสงบ
รํางับได้ แล้ว เหมือนดัง่ ม้ าที่สารถีเขาฝึ กดีแล้ ว แม้ ปวงเทวาและมนุษย์
ก็ยงั นิยมชมชอบต่ อท่ านผู้น้ัน ที่ท่านได้ ละมานะแล้ ว หาอาสวะกิเลส
ไม่ ได้ ทั้งเป็ นผู้คงที่อยู่.
ท่ า นเหล่ า ใด ไม่ จาํ ต้ อ งเชื่ อ ไปกับ ผู้ อ่ืน เขา รู้ แ จ้ ง นิ พ พาน
อันอะไรปรุ งแต่ งให้ แปรเปลี่ยนไม่ ได้ เป็ นผู้ตัดรอยต่ อคือกิเลสที่จะ
ต่ อภพต่ อชาติ เป็ นผู้ ยอมทําลายโอกาสที่จะมีเ พื่อเอาอะไรอีก และ
เป็ นผู้สิ้นหวัง, เหล่ าท่ านผู้เช่ นนั้นแล เป็ นอุดมบุรุษ.
- ธ. ขุ. ๒๕/๒๗/๑๗.

ท่ านผู้ ใดเลิกข้ องใจในเรื่ องที่ว่า นี่ ใช่ ฝั่ ง หรื อไม่ ใช่ ฝั่ ง หนอ
ที่ว่าฝั่งนั้นอย่ างไร ไม่ ใช่ น้ันอย่ างไร หนอ ดังนี,้ เป็ นผู้ไม่ กระวน
กระวายใจได้ แล้ ว เป็ นผู้พรากมาเสี ยจากกิเลสาสวะได้ หมด ท่ านผู้
เช่ นนั้นแล เราตถาคตเรียกว่ า พราหมณ์ แท้ .
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ความอาลัยของท่ านผู้ใดไม่ มีเสี ยแล้ ว รู้ทั่วถึง มีปกติไม่ ต้องถาม
คนอื่นว่ าอะไรเป็ นอย่ างไรแล้ ว, เป็ นผู้หยั่งลงสู่ อมตะ มีประโยชน์ ตน
อันถึงโดยลําดับแล้ ว, เราตถาคตเรียกผู้น้ันว่า พราหมณ์ แท้ .
- ธ. ขุ. ๒๕/๖๗-๗๐/๓๖.

ท่ านผู้ใดพิจารณาเห็นได้ แล้ ว ในสภาพที่มีย่ิงและมีหย่ อนใน
วิ สั ย โลก ไม่ ไ ด้ ไ หวหวั่ น ไปในอารมณ์ ไ หนๆ ในโลกเลย , เป็ นผู้
รํา งั บ สงบแล้ ว ไม่ มี กิเ ลสฟุ้ งกลุ้ ม เหมื อ นควัน ไม่ มีค วามทุ ก ข์ ค วาม
คั บ แค้ น แล้ ว เป็ นผู้ ไ ม่ ห วั ง อะไรแล้ ว , เราตถาคตกล่ า วผู้ น้ั น ว่ า เป็ น
ผู้ข้ามเสี ยได้ ซึ่งความเกิดความแก่ ดังนี.้
- ติก. อํ. ๒๐/๑๖๙/๔๗๑.

ท่ านผู้ปฏิบตั ิจนเสร็จกิจในพรหมจรรย์ แล้ ว ไม่ สะดุ้งหวาดเสี ยว
แล้ ว ปราศจากตัณหาแล้ ว หมดกิเลสที่จะรั้ นเพื่อรั กษามานะเสี ยแล้ ว
ตั ด รอนความทุ ก ข์ เ พีย งดัง ลู ก ศรที่ ค อยทิ่ ม แทงในภพได้ ; สํ า หรั บ
ท่ านผู้เช่ นนี้ รูปกายนีช้ ื่อว่ าสิ้นสุ ดกันเพียงนี้ (เรือนร่ างนีม้ ีในที่สุด).
- ธ. ขุ. ๒๕/๖๓ก/๓๔.

ธรรมเป็ นเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้ า
(อริยวาส)

ภิกษุ ท. ! การอยู่แบบพระอริยเจ้ า ซึ่งพระอริยเจาทั้งหลาย ไดอยูมาแลว
ก็ ดี กํา ลั ง อยู ใ นบั ด นี้ ก็ ดี จั ก อยู ต อ ไปก็ ดี มี เ ครื่ อ งอยู สิ บ ประการเหล า นี้ .
สิบประการอะไรบางเลา ? สิบประการ คือ :-

๖๑๒
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ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ เป็ นผู้ ละองค์ ห้าได้ ขาด, ประกอบพร้ อม
ด้ วยองค์ หก, มีอารั กขาอย่ างเดีย ว, มีพนั กพิงสี่ ด้ าน, เป็ นผู้ ถอนความเห็ น
ว่ า จริ ง ดิ่ง ไปคนละทางขึ้น เสี ย แล้ ว , เป็ นผู้ ล ะการแสวงหาสิ้ น เชิ ง แล้ ว ,
เป็ นผู้ มี ค วามดํา ริ อั น ไม่ ข่ ุ น มั ว , เป็ นผู้ มี ก ายสั ง ขารอั น สงบรํา งั บ แล้ ว , เป็ น
ผู้มีจิตหลุดพ้นด้ วยดี, เป็ นผู้มีปัญญาในความหลุดพ้นด้ วยดี.
ภิ ก ษุ ท. ! ( ๑) ภิ ก ษุ เ ป น ผู ละองค์ ห้ า ได้ ข าด เป น อย า งไรเล า ?
ภิ ก ษุ ท. ! ภิ ก ษุ ใ นกรณี นี้ เป น ผู ล ะกามฉั น ทะ , ละพยาบาท , ละถี น มิ ท ธะ ,
ละอุทธัจจกุกกุจจะ และละวิจิ กิจฉาไดแลว. ภิกษุ ท. ! ภิกษุอยางนี้ ชื่อวา
เปนผูละองคหาไดขาด.
ภิกษุ ท. ! (๒) ภิกษุเปนผู ประกอบพร้ อมด้ วยองค์ หก เปนอยางไร
เล า ? ภิ ก ษุ ท. ! ภิ ก ษุ ใ นกรณี นี้ ได เ ห็ น รู ป ด ว ยตา , ได ฟ ง เสี ย งด ว ยหู .
ไดดมกลิ่นดวยจมูก, ไดลิ้มรสดวยลิ้น, ไดสัมผัสโผฏฐัพพะดวยกาย และได
รู ธ รรมารมณ ด ว ยใจแล ว ก็ เ ป น ผู ไ ม ดี ใ จ ไม เ สี ย ใจ มี อุ เ บกขา มี ส ติ มี สั ม ปชัญญะอยูไ ด. ภิกษุ ท. ! ภิกษุอยางนี้ ชื่อวาเปนผูประกอบพรอมดวยองคหก.
ภิกษุ ท. ! (๓) ภิกษุเปนผู มีอารั กขาอย่ างเดียว เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ ประกอบการรักษาจิตดวยสติ. ภิกษุ ท. ! ภิกษุ
อยางนี้ ชื่อวามีอารักขาอยางเดียว.
ภิ ก ษุ ท. ! ( ๔) ภิ ก ษุ เ ป น ผู มี พ นั ก พิ ง สี่ ด้ า น เป น อย า งไรเล า ?
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ พิจารณาแลวเสพของสิ่งหนึ่ง, พิจารณาแลว
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อดกลั้นของสิ่งหนึ่ง, พิจารณาแลวเวนขาดของสิ่งหนึ่ง, พิจารณาแลวบรรเทา
ของสิ่งหนึง่ , ภิกษุ ท. ! ภิกษุอยางนี้ ชื่อวาเปนผูมีพนักพิงสี่ดาน๑
ภิ ก ษุ ท. ! ( ๕) ภิ ก ษุ เ ป น ผู ถอนความเห็ น ว่ า จริ ง ดิ่ ง ไปคนละทาง
ขึ้ น เสี ย แล้ ว เป น อย า งไรเล า ? ภิ ก ษุ ท. ! ภิ ก ษุ ใ นกรณี นี้ เป น ผู ถ อน
สละ คาย ปล อ ย ละ ทิ้ ง เสี ย แล ว ซึ่ ง ความเห็ น ว า จริ ง ดิ่ ง ไปคนละทาง
มากอยางของเหลาสมณพราหมณมากผูดวยกัน ที่มีความเห็นวา “โลกเที่ยง บาง,
โลกไม เ ที่ ย ง บ า ง , โลกมี ที่ สุ ด บ า ง , โลกไม มี ที่ สุ ด บ า ง , ชี ว ะก็ อั น นั้ น
สรี ร ะก็ อั น นั้ น บ า ง , ชี ว ะก็ อั น อื่ น สรี ร ะก็ อั น อื่ น บ า ง , ตถาคตภายหลั ง แต
การตาย ย อ มมี อี ก บ า ง , ตถาคตภายหลั ง แต ก ารตาย ย อ มไม มี อี ก บ า ง ,
ตถาคตภายหลั ง แต ก ารตาย ย อ มมี อี ก ก็ มี ไ ม มี อี ก ก็ มี บ า ง , ตถาคตภายหลั ง
แตการตาย ยอมมีอีกก็หามิไดไมมีอีกก็หามิได บาง. ภิกษุ ท. ! ภิกษุอยางนี้
ชื่อวาเปนผูถ อนความเห็นวาจริงดิง่ ไปคนละทาง (ปจเจกสัจจะ) ขึ้นเสียแลว.
ภิ ก ษุ ท. ! ( ๖) ภิ ก ษุ เ ป น ผู ละการแสวงหาสิ้ น เชิ ง แล้ ว เป น
อย า งไรเล า ? ภิ ก ษุ ท. ! ภิ ก ษุ ใ นกรณี นี้ เป น ผู ล ะการแสวงหากามแล ว ,
เปนผูละการแสวงหาภพแลว. และการแสวงหาพรหมจรรยของเธอนั้นก็ระงับ
ไปแลว. ภิกษุ ท. ! ภิกษุอยางนี้ ชื่อวาเปนผูละการแสวงหาสิ้นเชิงแลว.

๑. การพิจารณาแลวเสพ
การพิจารณาแลวอดกลั้น
การพิจารณาแลวงดเวน
การพิจารณาแลวบรรเทา

ใหดูรายละเอียดในหนา ๖๓๐-๖๓๓ แหงหนังสือเลมนี้
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ภิ ก ษุ ท. ! ( ๗) ภิ ก ษุ เ ป น ผู มี ค วามดํา ริ ไ ม่ ข่ ุ น มั ว เป น อย า งไร
เลา ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ เปนผูละความดําริในทางกามเสีย แลว,
และเปนผูละความดําริในทาง
เปนผูละความดําริในทางพยาบาทเสียแลว,
เบียดเบียนเสียแลว. ภิกษุ ท. ! ภิกษุอยางนี้ ชื่อวาเปนผูมีความดําริไมขุนมัว.
ภิ ก ษุ ท. ! ( ๘) ภิ ก ษุ เ ป น ผู มี ก ายสั ง ขารอั น สงบรํา งั บ แล้ ว เป น
อยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ เพราะละสุขเสียได เพราะละทุกข
เสียได และเพราะความดับหายไปแหงโสมนัสและโทมนัสในกาลกอน จึงบรรลุ
ฌานที่ ๔ อันไมมที ุกขและสุข มีแตความที่สติเปนธรรมชาติที่บริสุทธิเ์ พราะ
อุ เ บกขา แล ว แลอยู . ภิ ก ษุ ท. ! ภิ ก ษุ อ ย า งนี้ ชื่ อ ว า เป น ผู มี ก ายสั ง ขาร
อันสงบรํางับแลว.
ภิกษุ ท. ! ( ๙) ภิกษุเปนผู มีจิตหลุด พ้ นด้ วยดี เปนอยางไรเลา ?
ภิ ก ษุ ท. ! ภิ ก ษุ ใ นกรณี น้ี เป น ผู มี จิ ต หลุ ด พ น แล ว จากราคะ จากโทสะ
จากโมหะ, ภิกษุ ท. ! ภิกษุอยางนี้ ชื่อวาเปนผูมีจิตหลุดพนดวยดี.
ภิกษุ ท. ! (๑๐) ภิกษุเปนผู มีปัญญาในความหลุดพ้นด้ วยดี เปน
อยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ ยอมรูชัดวา “เราละ ราคะ โทสะ
โมหะ เสียแลว ถอนขึ้นไดกระทั่งราก ทําใหเหมือนตาลยอดเนา ไมใหมไี มให
เกิดไดอีกตอไป” ดังนี้. ภิกษุ ท. ! ภิกษุอยางนี้ ชื่อวาเปนผูมีปญญาใน
ความหลุดพนดวยดี.
ภิกษุ ท. !

ในกาลยืดยาวฝ่ าย อดีต พระอริ ย เจ้ าเหล่ าใดเหล่ าหนึ่ ง

ภาค ๓ - นิโรธอริยสัจ

๖๑๕

ได้ เ ป็ นอยู่ แ ล้ ว อย่ า งพระอริ ย เจ้ า ; พระอริ ย เจ้ า ทั้ ง หมดเหล่ า นั้ น ก็ไ ด้ เ ป็ น
อยู่แล้ ว ในการอยู่อย่ างพระอริยเจ้ า สิ บประการนีเ้ หมือนกัน.
ภิกษุ ท. ! ในกาลยืดยาวฝ่ าย อนาคต พระอริ ยเจ้ าเหล่ าใดเหล่ าหนึ่ง
จักเป็ นอยู่อย่ างพระอริยเจ้ า ; พระอริยเจ้ าทั้งหมดเหล่ านั้น ก็จักเป็ นอยู่ในการ
อยู่อย่ างพระอริยเจ้ า สิ บประการนีเ้ หมือนกัน.
ภิ ก ษุ ท. ! ในกาล บั ด นี้ พระอริ ย เจ้ า เหล่ า ใดเหล่ า หนึ่ ง กํา ลัง เป็ น
อยู่ อย่ างพระอริยเจ้ า ; พระอริยเจ้ าทั้งหมดเหล่ านั้น ก็กาํ ลังเป็ นอยู่ในการอยู่
อย่ างพระอริยเจ้ า สิ บประการนีเ้ หมือนกัน.
ซึ่งพระอริยเจาทั้งหลายไดอยู
ภิกษุ ท. ! การอยูแบบพระอริยเจา
มาแลวก็ดี กําลังอยูในบัดนี้ก็ดี จักอยูตอไปก็ดี มีเครื่องอยูสิบประการเหลานี้แล.
- ทสก. อํ. ๒๔/๓๑-๓๔/๒๐.

ผู้มคี ุณลักษณะพิเศษของพระอรหันต์
ภิกษุ ท. ! ภิกษุผูมีความสําเร็จถึงที่สุด
มีความเกษมจากโยคะถึง
ที่สุด มีพรหมจรรยถึงที่สุด เปนผูจบกิจถึงที่สุด ประเสริฐกวาเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย ยอมประกอบดวยธรรม ๓ ประการ. ธรรมสามประการเหลาไหนเลา ?
สามประการคือ ประกอบดวย สี ลขันธ์ อน
ั เป็ นอเสขะดวย สมาธิขนั ธ์ อนั เป็ น
อเสขะ ดวย ปัญญาขันธ์ อนั เป็ นอเสขะ. ภิกษุ ท. ! ภิ ก ษุ ผู มี ค วามสํา เร็ จ ถึ ง
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ที่สุด มีความเกษมจากโยคะถึงที่สุด มีพรหมจรรยถึงที่สุด เปนผูจบกิจถึงที่สุด
ประเสริฐกวาเทวดาและมนุษยทงั้ หลาย ยอมประกอบดวยธรรม ๓ ประการ
เหลานี้แล.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุผูมีความสําเร็จถึงที่สุด มีความเกษมจากโยคะถึง
ที่สุด มีพรหมจรรยถึงที่สุด เปนผูจบกิจถึงที่สุด ประเสริฐกวาเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย ยอมประกอบดวยธรรมสามประการแมอ่ืนอีก. ธรรมสามประการ
แมอื่นอีกเหลาไหนเลา ? สามประการคือ ประกอบดวย อิทธิปาฏิหาริย์ ดวย
อาเทสนาปาฏิหาริ ย์ ดวย อนุ ศาสนีปาฏิหาริ ย์. ภิกษุ ท. ! ภิกษุผูมีความ
สําเร็จถึงที่สุด มีความเกษมจากโยคะถึงที่สุด มีพรหมจรรยถึงทีส่ ุด เปนผูจบกิจ
ถึงที่สุด ประเสริฐกวาเทวดาและมนุษยทงั้ หลาย ยอมประกอบดวยธรรม ๓
ประการ เหลานี้แล.
- เอกาทสก. อํ. ๒๔/๓๕๓/๒๑๗.

(ยังมีคุณลักษณะพิเศษของพระอรหันต อยางอื่น นอกไปจากอเสขธรรมสามและปาฏิหาริย
สามเหลานี้อีก แตเห็นวาไมจําเปนที่จะนํามาใสไวในที่นี้).

พระอรหันต์ มคี ุณลักษณะทีน่ ่ าสนใจ
(หลังจากที่ไดตรัสวา พระอรหันต

เปนผูเลิศในโลกทัง้ ปวงยิ่งกวาสัตตาวาสและภวัคคพรหม

แลว (ข้ อความนั้นอยู่ในหั วข้ อถัดไปจากหั วข้ อนี)้ ไดตรัสขอความที่ประพันธเปนคาถา ดังตอไปนี้ :-)
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พระอรหันต์ ท. ท่ านมีความสุ ขหนอ,
ตัณหาของท่ าน ไม่ ม,ี ท่ านถอนอัส๎มิมานะหมดสิ้นแล้ ว,
ท่ านทําลายข่ ายแห่ งโมหะได้ แล้ ว, ท่ านถึงความไม่ หวัน่ ไหวแล้ ว,
จิตของท่ านนั้นไม่ ข่ ุนมัว, ไม่ มีอะไรฉาบไล้ท่านให้ ติดอยู่ในโลก,
ท่ านเป็ นเสมือนพรหม๑ ผู้ไม่ มีอาสวะ, รอบรู้ซึ่งเบญจขันธ์
มีสัทธรรมเจ็ด๒ เป็ นทีโ่ คจร, เป็ นสั ปบุรุษ๓ ที่ได้ รับการยกย่ องสรรเสริญ,
เป็ นบุตรที่เกิดแต่ อกพระพุทธเจ้ า, ถึงพร้ อมแล้ วด้ วยรัตนะเจ็ดประการ๔,
ผ่ านการศึกษาในสิ กขาทั้งสาม, เป็ นมหาวีระ๕ เที่ยวไปในที่ต่าง ๆ,
ปราศจากภัยเวรโดยสิ้นเชิง, ถึงพร้ อมแล้ วด้ วยองค์ (แห่ งสั มมัตตะ๖) ทั้งสิ บ,
เป็ นมหานาคผู้มีจิตตั้งมั่นแล้ ว, นี่แหละคือผู้ประเสริฐในโลกละ,
ตัณหาของท่ านไม่ ม,ี อเสขญาณ เกิดขึน้ แล้ วแก่ ท่าน.
ประชุมแห่ งกายนีม้ แี ก่ท่านเป็ นครั้งสุ ดท้ าย,

๑. “พรหม” เปนภาษาดึกดําบรรพในอินเดีย หมายถึงผูประเสริฐสูงสุดแหงสัตวทั้งหลาย.
๒. สั ทธรรมเจ็ด ไดแก สัทธา หิริ โอตตัปปะ สุตะ วิริยะ สติ ปญญา (พุทธภาษิต ๒๓/๑๔๗/๘๔).
๓. คํา ว า “ สั ป บุ รุ ษ ” คํา นี้ อาจจะเป น คํา ที่ แ ปลกสํา หรั บ พวกเราสมั ย นี้ ก็ ไ ด ที่ ท า นใช
เปนคําเรียกพระอรหันต แมในศิลาจารึกยุคหลังพุทธกาลตอนตน ๆ.
๔. รัตนะเจ็ดประการ ในที่นี้ ทานหมายถึง โพชฌงครัตนเจ็ดประการ (พุทธภาษิต ๑๙/๑๓๙/๕๐๖)
๕. “มหาวีระ” คํานี้ ใชรวมกันในระหวางพุทธกับลัทธิอื่น เชนเดียวกับ คําวา ชินะ เปนตน.
๖. คําวา “สั มมัตตะสิ บ” หมายถึงความถูกตองสิบประการ ดูรายละเอียดที่หวั ขอวา “สัมมัตตะสิบ
ของพระอเสขะ” หนา ๕๕๖ และที่หนา ๕๕๗ แหงหนังสือเลมนี้.

๖๑๘
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ไม่ ต้องอาศัยปัจจัยจากใครอืน่ ในสาระแห่ งพรหมจรรย์ ,
ไม่ หวัน่ ไหวในเพราะวิธา (ความถือตัว, ความหยิง่ , ความจองหอง) ทั้งหลาย,
พ้นพิเศษแล้ วจากการต้ องมีภพใหม่ , บรรลุแล้ วตามลําดับซึ่งทันตภูมิ ๗,
ท่ านชนะโลกแล้ วทั้งเบือ้ งบนเบือ้ งขวางและเบือ้ งล่ าง,
นันทิ (ความเพลิน) ของท่ านไม่ มี,
ท่ านประกาศธรรมในลักษณะบันลือสี หนาท,
ท่ านเป็ นผู้รู้ในโลก อย่ างไม่ มีผู้รู้อนื่ ยิง่ กว่ า, ดังนีแ้ ล.
- ขนฺธ. สํ . ๑๗/๑๐๑/๑๕๓.

พระอรหันต์ เลิศกว่ าภวัคคพรหม
ภิกษุ ท. ! รูป .... เวทนา .... สัญญา .... สังขาร ....วิญญาณ (แตละอยาง)
ไมเที่ยง ; สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข ; สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา ;
สิ่งใดเปนอนัตตา
สิ่งนั้นอันบุคคลพึงเห็นดวยปญญาโดยชอบตามที่เปนจริง
อยางนี้วา “นั่นไมใชของเรา (เนตํ มม) นั่นไมใชเรา (เนโสหมสฺมิ) นัน่ ไมใช
ตัวตนของเรา (น เมโส อตฺตา) ” ดังนี้.
ภิกษุ ท. ! อริยสาวกผูมีการสดับ เมื่อเห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนาย
แมในรูป แมในเวทนา แมในสัญญา แมในสังขาร แมในวิญญาณ. เมื่อเบื่อหนาย
๗. ภูมิแหงผูฝกตนถึงที่สุดแลว คือพระอรหันต.
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ยอมคลายกําหนัด ; เพราะคลายกําหนัด ยอมหลุดพน ; เมื่อหลุดพนแลว ยอมมี
ญาณหยัง่ รูว าหลุดพนแลว. อริยสาวกนั้น ยอมรูชดั วา “ชาติสิ้นแลว พรหมจรรย
อยู จ บแล ว กิ จ ที่ ค วรทํา ได ทํา สํา เร็ จ แล ว กิ จ อื่ น ที่ จ ะต อ งทํา เพื่ อ ความเป น
อยางนี้ มิไดมอี ีก” ดังนี้.

สั ตตาวาสมีประมาณเท่ าใด ภวัคค (พรหม) มีประมาณ
เท่ าใด พวกทีเ่ ลิศประเสริฐในโลก คือพวกพระอรหันต์ แล.
ภิกษุ ท. !

- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๐๑/๑๕๒.

ผู้ข้ามพ้นกามโลก - รู ปโลก - อรู ปโลก ยังไม่ ชื่อว่ าข้ ามพ้นโลก
(จนกว่ าจะลุอนาสวสั ญญาเวทยิตนิโรธ)

พราหมณ ! กามคุณ ๕ อย่ างเหลานี้ ในอริยวินัยเรียกกันว่ า โลก.
หาอยาง อยางไรเลา ? หาอยาง คือ รูปที่จะพึงรูแจงดวยจักษุ .... เสียงที่จะพึง
รู แ จ ง ด ว ยโสตะ .... กลิ่ น ที่ จ ะพึ ง รู แ จ ง ด ว ยฆานะ .... รสที่ จ ะพึ ง รู แ จ ง ด ว ย
ชิวหา .... โผฏฐัพพะทีจ่ ะพึงรูแ จงดวยผิวกาย อันเปนสิง่ ที่นาปรารถนา นารักใคร
นาพอใจ มีลักษณะนารัก เปนที่เขาไปอาศัยอยูแหงความใคร เปนที่ตั้งแหง
ความกําหนัด. พราหมณ ! กามคุณหาอยางเหลานี้แล ในอริยวินัยเรียกกันวา โลก.
พราหมณ ! ภิกษุในกรณีนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมเขาถึง
ปฐมฌาน อันมีวิตกวิจาร มีปตแิ ละสุขอันเกิดจากวิเวก แลวแลอยู. พราหมณ !
ภิกษุนี้เขากลาวกันวา ไดถึงที่สุดแหงโลก อยูในที่สุดแหงโลก ; คนพวกอื่น
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กลาวถึงภิกษุนั้นอยางนี้วา “ภิกษุนี้ยังเนื่องอยูกับโลก ยังไมออกจากโลก” ดังนี้.
พราหมณ ! ถึงแมเราก็กลาวอยางนี้วา “ภิกษุนี้ ยังเนื่องอยูกับโลก ยังไมออก
จากโลก”.
(ในกรณีแหง

ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน อากาสานัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ

และ เนวสั ญญานาสั ญญายตนะ ก็มีขอความที่ตรัสไวอยางเดียวกันกับในกรณีแหงปฐมฌานขางบน)

พราหมณ ! ขออื่นยังมีอีก : ภิกษุกาวลวงเนวสัญญานาสัญญายตนะ
เสียไดโดยประการทั้งปวง เขาถึง สั ญญาเวทยิตนิโรธ แลวแลอยู ; แม อาสวะ
ทั้งหลายของเธอนั้นก็สิ้นไปรอบ เพราะเห็นด้ วยปัญญา อยู. พราหมณ !
ภิกษุนี้ อันใคร ๆ ย่ อมกล่ าวว่ า ได้ ถึงซึ่ งที่สุดแห่ งโลก อยู่ในที่สุดแห่ งโลก
ข้ ามแล้ วซึ่งเครื่องข้ องในโลก, ดังนี้แล.
- นวก. อํ. ๒๓/๔๔๘/๒๔๒.

พระอรหันต์ คอื ผู้เป็ นเกพลี
(จบพรหมจรรย์ แล้ ว อยู่โดยปราศจากธรรมห้ า แต่ ถึงพร้ อมด้ วยธรรมห้ า)

ภิกษุ ท. ! ภิกษุมอี งคหาอันละขาดแลว
และมีองคหาอันประกอบ
พรอมแลว เรากลาววา เปน เกพลี (มีไกวัลยธรรม) อยูจบพรหมจรรย เปน
อุดมบุรุษ ในธรรมวินยั นี้.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุเป็ นผู้มีองค์ ห้าอันละขาดแล้ ว เป็ นอย่ างไรเล่ า ?
ภิกษุ ท. ! ภิ ก ษุ ใ นกรณี นี้ มี ก ามฉั น ทะขาดแล ว มี พ ยาบาทอั น ละขาด
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แลว มีถีนมิทธะอันละขาดแลว มีอุทธัจจกุกกุจจะอันละขาดแลว มีวิจิกิจฉา
อันละขาดแลว. ภิกษุ ท. ! อยางนี้แล ภิกษุเปนผูมีองคหาอันละขาดแลว.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุเป็ นผู้มีองค์ ห้าอันประกอบพร้ อมแล้ ว เป็ นอย่ างไร
เล่ า ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ ประกอบพรอมแลวดวยสีลขันธอันเปนอเสขะ
ประกอบพรอมแลวดวยสมาธิขันธอันเปนอเสขะ ประกอบพรอมแลวดวย
ปญญาขันธอันเปนอเสขะ ประกอบพรอมแลวดวยวิมุตติขันธอันเปนอเสขะ
ประกอบพรอมแลวดวยวิมุตติญาณทัสสนขันธอันเปนอเสขะ. ภิกษุ ท. ! อยาง
นี้แล ภิกษุเปนผูมีองคหาอันประกอบพรอมแลว.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุมอี งคหาอันละขาดแลว
และมีองคหาอันประกอบ
พรอมแลว เรากลาววา เปนเกพลี อยูจบพรหมจรรย เปนอุดมบุรุษ ใน
ธรรมวินัยนี้.

(คาถาผนวกท้ ายพระสู ตร)

กามฉั นทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ และวิจิกิจฉา ไม่ มีแก่ ภิกษุโดยประการทั้งปวง ; ภิกษุผู้เช่ นนั้น สมบูรณ์ ด้วย
อเสขสี ล อเสขสมาธิ อเสขปั ญญา อเสขวิมุตติ และอเสขญาณ.
ภิกษุผู้เช่ นนั้น สมบูรณ์ ด้วยองค์ ห้า เว้ นขาดจากองค์ ห้า. ภิกษุผู้
เช่ นนั้น ท่ านกล่ าวว่ าเป็ น “เกพลี” ในธรรมวินัยนี.้
- ทสก.อํ. ๒๔/๑๗/๑๒.
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ผู้เป็ นเกพลีบุคคล ในพุทธศาสนา
ภิ ก ษุ ท. ! ภิกษุผ้ ูฉลาดในฐานะเจ็ดประการ (สตฺตฏฺฐานกุสโล)

ผู้พจิ ารณาใคร่ ครวญธรรมโดยวิธีสามประการ (ติวธิ ูปปริกฺข)ี เราเรียกว่ า
เกพลี๑ อยู่จบกิจแห่ งพรหมจรรย์ เป็ นอุดมบุรุษ ในธรรมวินัยนี.้

ภิ ก ษุ ท. ! ภิ ก ษุ ผู้ ฉ ลาดในฐานะเจ็ ด ประการ นั้ น เป็ นอย่ า งไรเล่ า ?
ภิ ก ษุ ท. ! ภิ ก ษุ ใ นกรณี นี้ ย อ มรู ชั ด ซึ่ ง รู ป รู ชั ด ซึ่ ง เหตุ ใ ห เ กิ ด ขึ้ น แห ง รู ป
รูชัดซึ่งความดับไมเหลือแหงรูป รูชัดซึ่งขอปฏิบัติใหถึงความดับไมเหลือแหงรูป
รูชัดซึ่งอัสสาทะ (รสอรอย) แหงรูป รูชัดซึ่งอาทีนวะ (โทษอันต่ําทราม) แหงรูป รูชัด
ซึ่งนิสสรณะ (อุบายเปนเครื่องออกไปพน) จากรูป (รวมเจ็ดประการ ).
(ในกรณีแหง เวทนา สั ญญา สั งขาร และ วิญญาณ ก็ไดตรัสไวดวยขอความอยางเดียวกันกับ
ในกรณีแหงรูป ทุกประการ ตางกันแตเพียงชื่อแหงขันธ เทานั้น).

ภิกษุ ท. ! รูปเปนอยางไรเลา ? มหาภูตรูปสีอ่ ยางดวย รูปทีอ่ าศัยมหาภูต
รูปสี่อยางดวย : นี้เราเรียกวารูป ; การเกิดขึน้ แห่ งรู ป ยอมมีเพราะความเกิดขึ้น
แหงอาหาร ; ความดับไม่ เหลือแห่ งรู ป ยอมมี เพราะความดับไมเหลือแหง
อาหาร ; มรรคอันประกอบดวยองคแปดอันประเสริฐนั่นเองเปนข้ อปฏิบัตใิ ห้
ถึงความดับไม่ เหลือแห่ งรู ป, ไดแกสิ่งเหลานี้ คือ ความเห็นชอบ ความดําริชอบ
๑. คําวา “เกพลี” ไมเปนที่แจมแจงแกนักศึกษาแหงยุคปจจุบัน มักจะแปลกันวา ผูบริบูรณดวยคุณทั้งปวง ขาพเจา
เขาใจวา เปนคําใชเรียกพระอรหันต ในความหมายที่วา เขาถึงธรรมอันเปนไกวัลย ในระดับเดียวกันกับปรมาตมันของฝาย
ฮินดู เปนคําสาธารณะที่ใชรวมกันทุกลัทธิแหงยุคนั้น เชนเดียวกับคําวา อรหันต นั่นเอง จึงควรใชทับศัพทวาเกพลี
ไมควรแปล จนกวาจะกลายเปนคําที่รูกันทั่วไป. ควรจะยุติเปนอยางไร ขอทานผูรูจงวินิจฉัยดูเองเถิด. -ผูรวบรวม.
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การพูดจาชอบ การทําการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ ความพยายามชอบ
ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ ; สุขโสมนัสที่อาศัยรูปเกิดขึ้น อันใด ๆ, นี้
เปน อัสสาทะแห่ งรู ป ; ขอที่รปู ไมเที่ยงเปนทุกขมีความแปรปรวนเปนธรรมดา
อันใด, นี้ เปน อาทีนวะแห่ งรู ป ; การนําออกเสียไดซึ่งความกําหนัดดวยอํานาจ
ความพอใจ กลาวคือการละเสียไดซึ่งความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจ
ในรูป อันใด, นี้เปน นิสสรณะเครื่องออกจากรู ป (รวมเปนสิ่งที่ตองรูชัดเจ็ดอยาง).

ภิกษุ ท. ! สมณะหรือพราหมณเหลาใด รูดวยปญญาอันยิ่งซึ่งรูปวา
อย า งนี้ คื อ รู ป , อย า งนี้ คื อ เหตุ ใ ห เ กิ ด ขึ้ น แห ง รู ป , อย า งนี้ คื อ ความดั บ
ไมเหลือแหงรูป, อยางนี้ คือขอปฏิบัติใหถึงความดับไมเหลือแหงรูป, อยางนี้
คื อ อั ส สาทะแห ง รู ป , อย า งนี้ คื อ อาที น วะแห ง รู ป , อย า งนี้ คื อ นิ ส สรณะ
แหงรูป, ดังนี้แลว เปนผูปฏิบัติแล้ ว เพื่อความเบื่อหน่ าย เพื่อความคลาย
กํา หนั ด เพื่อ ความดั บ ไม่ เ หลือ แห่ ง รู ป ; สมณะหรื อ พราหมณ เ หล า นั้ น
เป็ นผู้ ป ฏิ บั ติ ดี แ ล้ ว . บุ ค คลเหล า ใด เป น ผู ป ฏิ บั ติ ดี แ ล ว , บุ ค คลเหล า นั้ น
ชื่อวา หยัง่ ลงในธรรมวินัยนี.้
ภิ ก ษุ ท. ! สมณะหรื อ พราหมณ เ หล า ใด รู ด ว ยป ญ ญาอั น ยิ่ ง ซึ่ ง รู ป
ว า อย า งนี้ คื อ รู ป , อย า งนี้ คื อ เหตุ ใ ห เ กิ ด ขึ้ น แห ง รู ป , อย า งนี้ คื อ ความดั บ
ไมเหลือแหงรูป, อยางนี้ คือ ขอปฏิบัติใหถึงความดับไมเหลือแหงรูป, อยางนี้
คืออัสสาทะแหงรูป, อยางนี้ คืออาทีนวะแหงรูป, อยางนี้ คือนิสสรณะแหงรูป, ดังนี้
แล ว เป น ผู พ้ น วิ เ ศษแล้ ว เพราะความเบื่ อ หน่ าย เพราะความ

คลายกําหนัด เพราะความดับไม่ เหลือ เพราะความไม่ ยดึ มั่น ซึ่งรู ป.
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สมณะหรือพราหมณ์ เหล่ านั้น เป็ นผู้พ้นวิเศษแล้ วด้ วยดี (สุ วมิ ุตฺตา).
บุ ค คลเหล า ใด เป น ผู พ น วิ เ ศษแล ว ด ว ยดี , บุ ค คลเหล า นั้ น ชื่ อ ว า
เป น เกพลี . บุ ค คลเหล า ใด เป น เกพลี , วั ฏ ฏะของบุ ค คลเหล า นั้ น ย อ มไม มี
เพื่อการบัญญัติ.
ภิ ก ษุ ท. ! เวทนา เป น อย า งไรเล า ? ภิ ก ษุ ท. ! หมู แ ห ง เวทนา
หกหมูเหลานี้ คือ จักขุสัมผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา ฆานสัมผัสสชาเวทนา ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา กายสัมผัสสชาเวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนา :
นี้เราเรียกวาเวทนา ; การเกิดขึน้ แห่ งเวทนา ยอมมี เพราะความเกิดขึ้นแหง
ผัสสะ ; ความดับไม่ เหลือแห่ งเวทนา ยอมมี เพราะความดับไมเหลือแหงผัสสะ ;
มรรคอันประกอบดวยองคแปดอันประเสริฐ นั่นเอง เปน ข้ อปฏิบัตใิ ห้ ถงึ ความ

ดับไม่ เหลือแห่ งเวทนา, ....ฯลฯ ....

[ขอความตอไปนี้ มีเนื้อความอยางเดียวกับในกรณี
แหงรูป ตางกันแตเพียงวานี้เปนกรณีแหงเวทนาเทานั้น ไปจนถึงคําวา .... สมณะหรือพราหมณ
เหลานั้น เปนผูพนวิเศษแลวดวยดี (สุวิมุตฺตา.) ].

บุ ค คลเหล า ใด เป น ผู พ น วิ เ ศษแล ว ด ว ยดี , บุ ค คลเหล า นั้ น ชื่ อ ว า
เป น เกพลี บุ ค คลเหล า ใด เป น เกพลี , วั ฏ ฏะของบุ ค คลเหล า นั้ น ย อ มไม มี
เพื่อการบัญญัติ.
ภิกษุ ท. ! สั ญญา เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! หมูแหงสัญญาหกหมู
เหลานี้ คือ รูปสัญญา สัททสัญญา คันธสัญญา รสสัญญา โผฏฐัพพสัญญา
ธัมมสัญญา : นี้เราเรียกวาสัญญา ; ความเกิ ด ขึ้น แห่ ง สั ญ ญา ยอมมีเพราะ
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ความเกิดขึ้นแหงผัสสะ ; ความดับไม่ เหลือแห่ งสั ญญา ยอมมี เพราะความ
ดับไมเหลือแหงผัสสะ ; มรรคอันประกอบดวยองคแปดอันประเสริฐ นั่น
เอง เป น ข้ อปฏิบัตใิ ห้ ถงึ ความดับไม่ เหลือแห่ งสั ญญา, .... ฯลฯ ....
[ขอความตอไปนี้ มีเนื้อความอยางเดียวกับในกรณีแหงรูป ตางกันแตเพียงวานี้เปนกรณีแหงสัญญา
เทานั้น ไปจนถึงคําวา .... สมณะหรือพราหมณเหลานั้น เปนผูพนวิเศษแลวดวยดี (สุวิมุตฺตา).].

บุ ค คลเหล า ใด เป น ผู พ น วิ เ ศษแล ว ด ว ยดี , บุ ค คลเหล า นั้ น ชื่ อ ว า
เป น เกพลี . บุ ค คลเหล า ใด เป น เกพลี , วั ฏ ฏะของบุ ค คลเหล า นั้ น ย อ มไม มี
เพื่อการบัญญัติ.
ภิกษุ ท. ! สั งขาร ทั้งหลาย เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! หมูแหง
เจตนาหกหมูเหลานี้ คือ รู ปสัญเจตนา สัท ทสัญเจตนา คันธสัญเจตนา
โผฏฐัพพสัญเจตนา ธัมมสัญเจตนา : นี้เราเรียกวา สังขารทั้งหลาย ; ความ
เกิดขึน้ แห่ งสั งขาร ยอมมี เพราะความเกิดขึ้นแหงผัสสะ ; ความดับไม่ เหลือ
แห่ งสั งขาร ยอมมี เพราะความดับไมเหลือแหงผัสสะ ; มรรคอันประกอบ
ดวยองคแปดอันประเสริฐนั่นเอง เปน ข้ อปฏิบัตใิ ห้ ถงึ ความดับไม่ เหลือแห่ ง

สั งขาร, .... ฯลฯ .... [ขอความตอไปนี้ มีเนื้อความอยางเดียวกับในกรณีแหงรูปตางกันแตเพียง
วานี้เปนกรณีแหงสังขารเทานั้น ไปจนถึงคําวา ....สมณะหรือพราหมณเหลานั้นเปนผูพนวิเศษแลว
ดวยดี (สุวิมุตฺตา).].

บุ ค คลเหล า ใด เป น ผู พ น วิ เ ศษแล ว ด ว ยดี , บุ ค คลเหล า นั้ น ชื่ อ ว า
เป น เกพลี , บุ ค คลเหล า ใด เป น เกพลี , วั ฏ ฏะของบุ ค คลเหล า นั้ น ย อ มไม มี
เพื่อการบัญญัติ.
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ภิกษุ ท. ! วิญญาณ เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! หมูแหงวิญญาณ
หกหมูเหลานี้ คือจักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กาย
วิญญาณ มโนวิญญาณ : นี้เราเรียกวาวิญญาณ ; ความเกิดขึน้ แห่ งวิญญาณ
ยอมมี เพราะความเกิดขึ้นแหงนามรูป : ความดับไม่ เหลือแห่ งวิญญาณ ยอมมี
เพราะความดับไมเหลือแหงนามรูป ;
มรรคอันประกอบดวยองคแปดอันประเสริฐ
นั่นเอง เปน ข้ อปฏิบัตใิ ห้ ถงึ ความดับไม่ เหลือแห่ งวิญญาณ, .... ฯลฯ ....
[ขอความตอไปนี้ มีเนื้อความอยางเดียวกับในกรณีแหงรูป ตางกันแตเพียงวานี้เปนกรณีแหงวิญญาณ
เทานั้น ไปจนถึงคําวา ....สมณะหรือพราหมณเหลานั้น เปนผูพนวิเศษแลวดวยดี (สุวิมุตฺตา).].

บุ ค คลเหล า ใด เป น ผู พ น วิ เ ศษแล ว ด ว ยดี , บุ ค คลเหล า นั้ น ชื่ อ ว า
เปนเกพลี. บุคคลเหลาใด เปนเกพลี, วัฏฏะของบุคคลเหลานั้น ยอมไมมีเพื่อ
การบัญญัต.ิ
ภิกษุ ท . ! ภิกษุเปนผูฉลาดในฐานะเจ็ดประการ (สตฺตฏฐานกุสโล)
ดวยอาการอยางนี้ แล
ภิกษุ ท. ! ภิ ก ษุ เ ป็ นผู้ พิ จ ารณาใคร่ ครวญธรรมโดยวิธีสามประการ
(ติวธิ ูปปริกฺขี) นั้นเป็ นอย่ างไรเล่ า ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ ยอมพิจารณา
ใครครวญธรรม โดยความเปน ธาตุ ; ยอมพิจารณาใครครวญธรรม โดยความ
เปน อายตนะ ; ยอมพิจารณาใครครวญธรรม โดยความเปน ปฏิจจสมุปบาท.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนผูพิจารณาใครครวญธรรมโดยวิธีสามประการ ดวยอาการ
อยางนี้ แล.
ภิกษุ ท. !

ภิกษุเป็ นผู้ฉลาดในฐานะเจ็ดประการด้ วยเป็ นผู้พจิ ารณา
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ใคร่ ครวญธรรมโดยวิธีสามประการด้ วย เราเรียกว่ า เกพลี
แห่ งพรหมจรรย์ เป็ นอุดมบุรุษ ในธรรมวินัยนี,้ ดังนี้แล.

๖๒๗

อยู่จบกิจ

- ขนฺธ.สํ. ๑๗/๗๖-๘๐/๑๑๘-๑๒๔.

มีศีลงาม - ธรรมงาม - ปัญญางาม ก็เป็ นเกพลี !
ภิกษุ ท. ! ภิกษุผ้ ูมีกลั ยาณศีล มีกลั ยาณธรรม มีกลั ยาณปัญญา เรา

กล่ าวว่ าเป็ น เกพลี อยู่จบพรหมจรรย์ เป็ นอุตตมบุรุษ ในธรรมวินัยนี.้
ภิ ก ษุ ท. ! ภิ ก ษุ เ ป็ นผู้ มี กัล ยาณศี ล เป็ นอย่ า งไรเล่ า ? ภิ ก ษุ ท. !
ภิกษุในกรณีนี้ เปนผูมีศีล สํารวมดวยการสํารวมในปาติโมกข ถึงพรอมดวย
มรรยาทและโคจร
มีปกติเห็นเปนภัยในโทษทัง้ หลายแมมีประมาณเล็กนอย
สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย อยู. ภิกษุ ท. ! อยางนี้แล เรียกวาภิกษุ
เปนผูมีกัลยาณศีล. ดวยอาการเพียงเทานี้แล ชื่อวามีกัลยาณศีล.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุเป็ นผู้มีกัลยาณธรรม เป็ นอย่ างไรเล่ า ? ภิกษุ ท. !
ภิกษุในกรณีนี้ เปนผูตามประกอบซึ่งความเพียรในการเจริญโพธิปกขิยธรรม
๓๗ ประการอยู . ภิ ก ษุ ท. ! อย า งนี้ แ ล เรี ย กว า ภิ ก ษุ เ ป น ผู มี กั ล ยาณธรรม.
ดวยอาการเพียงเทานี้แล ชื่อวามีกัลยาณศีล มีกัลยาณธรรม.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุเป็ นผู้มีกลั ยาณปัญญา เป็ นอย่ างไรเล่ า ? ภิกษุ ท. !
ภิกษุในกรณีนี้ กระทําใหแจง ซึ่งเจโตวิมุตติปญ
 ญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได
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เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรมนี้
เขาถึงแลวแลอยู. ภิกษุ ท. ! อยางนี้แล เรียกวา ภิกษุเปนผูม ีกัลยาณปญญา.
ดวยอาการอยางนีแ้ ล ภิกษุชื่อวามีกัลยาณศีล มีกัลยาณธรรม มีกัลยาณปญญา ;
เราเรียกวา เปนเกพลี อยูจบพรหมจรรย เปนอุตตมบุรษุ ในธรรมวินัยนี้.
- อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๐๓/๒๗๗.

(คําวา เกพลี เปนคําโบราณ มีความสําคัญ ใชพูดกันทั่วไป เชนเดียวกับคํา วาอรหันต;
มาบัดนี้เราไมไดยินคํานี้ เพราะไมนํามาใช ถานํามาใชก็แปลใหมีความหมายเปนอยางใดอยางหนึ่ง
ไป จนหมดความศักดิ์สิทธิ์ ไมใชคําวาเกพลี จึงไมชินหูเหมือนคําวาอรหันต.ขอใหเราใชคําวา เกพลี นี้
ใหติดปาก ใหชินหู ก็จะไดมีคําสําคัญใชกันมากขึ้นกวางขวางออกไปในฐานะเปนเครื่องเตือนใจ.
คําวา ศีลงาม - ธรรมงาม - ปญญางาม ก็คืออริยอัฏฐังคิกมรรคนั่นเอง ดังที่พระองคตรัสไว
ในอริยสัจจากพระโอษฐภาคปลายหนา ๑๔๘๔ คําวา “กัลยานวัตร” คืออริยมรรคมีองค ๘
ผลแหงอริยอัฏฐังคิกมรรคคือความเปนเกพลี).

ผู้ละอาสวะนานาแบบ
ก. อาสวะส่ วนทีล่ ะได้ ด้วยการเห็น

ภิ ก ษุ ท. ! อริ ย สาวกผู มี ก ารสดั บ ได เ ห็ น พระอริ ย เจ า ฉลาดใน
ธรรมของพระอริยเจา ไดรับการแนะนําในธรรมของพระอริยเจา ไดเห็นสัปบุรุษ
ฉลาดในธรรมของสัปบุรุษ ไดรับการแนะนําในธรรมของสัปบุรุษ, ยอมรูชัด
ซึ่งธรรมทั้งหลายที่ควรกระทําไวในใจ และไมควรกระทําไวในใจ. อริยสาวก
นั้น รู้ ชัดอยู่ซึ่งธรรมทั้งหลายทีค่ วรกระทําไว้ ในใจและไม่ ควรกระทําไว้ ในใจ,
ทานยอมไมกระทําไวในใจซึ่งธรรมทั้งหลายที่ไมควรกระทําไวในใจ, จะกระทํา
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ไวในใจแตธรรมทัง้ หลายที่ควรทําไวในใจเทานั้น.
ภิกษุ ท. ! ธรรมทัง้ หลายอันไมควรกระทําไวในใจ ที่อริยสาวกทาน
ไมกระทําไวในใจนั้น เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! เมื่อบุคคลกระทําไวในใจ
ซึ่งธรรมเหลาใด อยู, กามาสวะ ภวาสวะ หรืออวิชชาสวะก็ตามที่ยังไมเกิดยอม
เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึน้ แลวยอมเจริญยิ่งขึ้น ; ธรรมเหลานี้แลเปนธรรมทีไ่ มควร
กระทําไวในใจ ซึ่งอริยสาวกทานไมกระทําไวในใจ.
ภิ ก ษุ ท. ! ธรรมทั้งหลาย อันเปนธรรมที่ควรกระทําไวในใจ ที่
อริยสาวกทานกระทําไวในใจนั้น เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! กามาสวะ
ภวาสวะ หรืออวิชชาสวะก็ตาม ที่ยังไมเกิดยอมไมเกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแลว
ยอมละไป แกบุคคลผูกระทําซึ่งธรรมเหลาใดไวในใจ อยู ; ธรรมเหลานี้แลเปน
ธรรมที่ควรกระทําไวในใจ ซึ่งอริยสาวกทานกระทําไวในใจ.
เพราะอริยสาวกนั้นไมกระทําไวในใจ ซึ่งธรรมทัง้ หลายที่ไมควรกระทํา
ไวในใจ แตมากระทําไวในใจแตธรรมทั้งหลายที่ควรกระทําไวในใจเทานั้น,
อาสวะทั้งหลายที่ยังไมเกิด จึงไมเกิดขึ้น และอาสวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแลว
ยอมละไป. อริยสาวกนั้น ยอม กระทําไว้ ในใจโดยแยบคาย ว่ า “ทุกข์ เป็ น

อย่ างนี,้
อย่ างนี,้

เหตุให้ เกิดทุกข์ เป็ นอย่ างนี,้ ความดับไม่ เหลือแห่ งทุกข์ เป็ น
ทางดําเนินให้ ถึงความดับไม่ เหลือแห่ งทุกข์ เป็ นอย่ างนี”้ ดั ง นี้ .
เมื่ออริยสาวกนี้ กระทําไวในใจโดยแยบคายอยูอยางนี้, สั งโยชน์ สาม คือ
สั กกายทิฏฐิ วิจกิ จิ ฉา สี ลพั พตปรามาส ย่ อมละไป. ภิ ก ษุ ท. ! นี้ เ รา
กลาววา อาสวะทั้งหลายจะพึงละเสียดวยการเห็น.
- มู. ม. ๑๒/๑๕/๑๒.
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ข. อาสวะส่ วนทีล่ ะได้ ด้วยการสํ ารวม

ภิกษุ ท. ! อาสวะทั้งหลาย
สวนที่จะพึงละเสียดวยการสํารวมเปน
อยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ พิจารณาโดยแยบคายแล้ วเป็ นผู้
สํ ารวมด้ วยการสั งวรในอินทรีย์ คือ ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ อันเปนอินทรีย
ที่เมื่อภิกษุไมสํารวมแลว, อาสวะ ท. อันเปนเครื่องทําใหคับแคนและเรารอน
จะพึ ง บั ง เกิ ด ขึ้ น . และเมื่ อ ภิ ก ษุ เ ป น ผู สาํ รวมแล ว เป น อยู , อาสวะทั้ง หลาย
อันเปนเครื่องทําความคับแคนและเรารอน จะไมพึงบังเกิดขึ้นแกภิกษุนั้น.
ภิกษุ ท. ! ขอนี้เปนเพราะเมื่อภิกษุไมสํารวม ดวยอาการอยางนี้, อาสวะ
ทั้งหลายอันเปนเครื่องทําความคับแคนและเรารอนจะพึงบังเกิดขึ้น, และเมื่อ
ภิกษุสํารวมแลวเปนอยู อาสวะทั้งหลายอันเปนเครื่องทําความคับแคนและ
เรารอนจะไมพึงบังเกิดขึ้นแกภิกษุนั้น. ภิกษุ ท. ! นี้เรากลาววา อาสวะ
ทั้งหลายสวนที่จะพึงละเสียดวยการสํารวม.
- มู. ม. ๑๒/๑๖/๑๓.

ค. อาสวะส่ วนทีล่ ะได้ ด้วยการเสพ
(เรื่องควรดูประกอบในเลมนี้หนา ๖๑๒ ผูมีพนักพิงสี่ดาน)

ภิกษุ ท. ! อาสวะทั้งหลาย สวนที่จะพึงละเสียดวยการเสพเฉพาะ
สิ่งที่ควรเสพ เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ พิจารณาโดยแยบคายแล้ ว จึงนุ่งห่ มจีวร เพียงเพื่อบําบัดความหนาว เพื่อบําบัดความรอน เพื่อ
บําบัดสัมผัสทั้งหลาย อันเกิดจากเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตวเสือกคลานทั้งหลาย,
เพียงเพื่อปกปดอวัยวะอันใหเกิดความละอาย ; เธอ พิจารณาโดยแยบคาย
แล้ วจึงบริโภคบิณฑบาต ไมใชเพื่อเลน ไมใชเพือ่ มัวเมา. ไมใชเพือ่ ประดับ ไมใช
เพื่อตกแตง, แตฉันเพียงเพื่อใหกายนี้ต้ังอยูได เพื่อใหชีวิตเปนไป เพื่อปองกัน
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ความลําบาก เพื่ออนุเคราะหพรหมจรรย, ดวยคิดวา เราจักกําจัดเวทนาเกาเสีย
แลว ไมทําเวทนาใหมใหเกิดขึ้น. ความที่อายุดําเนินไปได ความไมมีโทษเพราะ
อาหาร และความอยูผาสุกสําราญ จักมีแกเรา ; เธอพิจารณาโดยแยบคายแล้ ว
จึงใช้ สอยเสนาสนะ เพียงเพื่อบําบัดความหนาว เพื่อบําบัดความรอน เพื่อบําบัด
สัมผัสทั้งหลายอันเกิดจากเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตวเสือกคลานทั้งหลาย, เพียง
เพื่อบรรเทาอันตรายอันจะพึงมีจากดินฟาอากาศ และเพื่อความเปนผูยินดีอยูได
ในที่หลีกเรนสําหรับภาวนา ; เธอพิจารณาโดยแยบคายแล้ ว จึงบริโภคหยูกยา
ซึ่งเปนปจจัยเกื้อกูลแกคนไข เพียงเพื่อบําบัดทุกขเวทนาอันเกิดจากอาพาธตางๆ
และเพียงเพื่อความเปนผูไมตองทนทุกขเปนอยางยิ่ง. ภิกษุ ท. ! ขอนี้เปน
เพราะเมื่อภิกษุไมพิจารณาแลวเสพเฉพาะสิ่งที่ควรเสพ อาสวะทั้งหลายอันเปน
เครื่องทําความคับแคนและเรารอน จะพึงบังเกิดขึ้น, และเมื่อภิกษุพิจารณา
แลวเสพเฉพาะสิ่งควรเสพอยู อาสวะทั้งหลายอันเปนเครื่องทําความคับแคน
และเรารอน จะไมพงึ บังเกิดขึ้นแกภิกษุนั้น. ภิกษุ ท. ! นี้เรากลาววา อาสวะ
ทั้งหลายสวนที่จะละเสียดวยการเสพเฉพาะสิ่งที่ควรเสพ.
- มู. ม. ๑๒/๑๗/๑๔.

ง. อาสวะส่ วนทีล่ ะได้ ด้วยการอดกลั้น

ภิกษุ ท. ! อาสวะทั้งหลาย สวนที่จะพึงละเสียดวยการอดกลั้น เปน
อยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ พิจารณาโดยแยบคายแล้ ว เปนผู
อดทนต่ อความหนาว ต่ อความร้ อน, เปนผูอดทนตอความหิว ตอความ
ระหาย, เปนผูอดทนตอ สั มผัสอันเกิดจากเหลือบ ยุง ลม แดด และสั ตว์ เสื อก
คลานทั้งหลาย, เปนผูมีชาติแหงบุคคลผูอดกลั้นตอ คลองแห่ งถ้ อยคําอัน
หยาบคาย , อั น ว า ร า ย , และเป น ผู อ ดกลั้ น ต อ ทุ ก ข์ เ วทนาในกาย ที่

๖๓๒
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เกิดขึ้นแลว อยางกลาแข็งแสบเผ็ด ขมขื่น ไมเปนที่สบายใจ หรือจวนจะถึงแก
ชีวิตได. ภิกษุ ท. ! ขอนี้เปนเพราะ เมื่อภิกษุไมอดกลั้นอดทนดวยอาการ
อยางนี้. อาสวะทั้งหลายอันเปนเครื่องคับแคนและเรารอน จะพึงบังเกิดขึ้น,
และเมื่อภิกษุอดกลั้นอดทนอยู อาสวะทั้งหลายอันเปนเครื่องคับแคนและเรารอน
จะไมพึงบังเกิดขึ้นแกภิกษุนั้น. ภิกษุ ท. ! นี้เรากลาววา อาสวะทั้งหลาย
สวนที่จะละเสียดวยการอดกลั้น.
- มู. ม. ๑๒/๑๘/๑๕.

จ. อาสวะส่ วนทีล่ ะได้ ด้วยการเว้ น

ภิกษุ ท. ! อาสวะทั้งหลาย สวนที่จะพึงละเสียดวยการงดเวน เปน
อยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ พิจารณาโดยแยบคายแล้ ว ยอม งดเว้ น
จากช้ างดุ, ม้ าดุ, โคดุ, สุนัขดุ, งู, หลักตอ, ขวากหนาม หวยเหว บอของ
โสโครก หลุมอุจจาระ และงดเวน ทีท่ ี่ไม่ ควรนั่ง ที่ไม่ ควรไป และ การคบพวก
เพือ่ นทีล่ ามก อันวิญูชนเพื่อนพรหมจรรยดวยกันทั้งหลาย จัดไวในฐานะที่ต่ํา
ทราม. ภิกษุนั้น พิ จารณาโดยแยบคายแลว ยอมงดเวนที่ที่ไ มควรนั่ง ที่ไ ม
ควรไปนั้นๆ เสีย และยอมงดเวนพวกเพื่อนที่ลามกเหลานั้นเสีย. ภิกษุ ท. !
ขอนี้เปนเพราะ เมื่อภิกษุไมงดเวนดวยอาการอยางนี,้ อาสวะทั้งหลายอันเปน
เครื่องคับแคนและเรารอน จะพึงบังเกิดขึ้น และเมื่อภิกษุงดเวนอยู อาสวะ
ทั้งหลายอันเปนเครื่องคับแคนและเรารอน จะไมพึงบังเกิดขึ้นแกภิกษุนั้น.
ภิกษุ ท. ! นี้เรากลาววา อาสวะทั้งหลายสวนที่จะละเสียดวยการงดเวน.
- มู. ม. ๑๒/๑๘/๑๖.
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ฉ. อาสวะส่ วนทีล่ ะได้ ด้วยการบรรเทา

ภิกษุ ท. ! อาสวะทั้งหลายสวนที่จะพึงละเสียดวยการบรรเทา เปน
อยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ พิจารณาโดยแยบคายแล้ ว ยอม
ไม่ รับเอาไว้ ในใจ ยอมละเสีย ยอมบรรเทา ทําใหสิ้นสุดทําใหถึงความมีไมได
ซึ่งกามวิตก, พยาบาทวิตก, วิหิงสาวิตก อันบังเกิดขึ้นแลว ; และยอมไมรับ
เอาไวในใจ ยอมละเสีย ยอมบรรเทา ทําใหสิ้นสุด ทําใหถึงความมีไมได ซึ่ง
สิ่ งอันเป็ นอกุศลลามกทั้งหลาย ที่บังเกิดขึ้นแลว. ภิกษุ ท. ! ขอนี้เปนเพราะ
เมื่อภิกษุไมบรรเทาดวยอาการอยางนี,้ อาสวะทั้งหลายอันเปนเครื่องคับแคนและ
เรารอน จะพึงบังเกิดขึ้น, และเมื่อภิกษุบรรเทาอยู อาสวะทั้งหลายอันเปน
เครื่องคับแคนและเรารอน จะไมพึงบังเกิดขึ้นแกภิกษุนั้น. ภิกษุ ท. ! นี้เรา
กลาววา อาสวะทั้งหลายสวนที่จะละเสียดวยการบรรเทา.
- มู. ม. ๑๒/๑๙/๑๗.

ช. อาสวะส่ วนทีล่ ะได้ ด้วยการเจริญทําให้ มาก

ภิกษุ ท. ! อาสวะทั้งหลายสวนที่จะพึงละเสียดวยการเจริญ
เปน
อยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ พิจารณาโดยแยบคายแล้ ว ยอมเจริญ
สติสัมโพชฌงค์ , ยอมเจริญ ธัมมวิจยสั มโพชฌงค์ , ยอมเจริญ วิริยสั มโพชฌงค์ ,
ยอมเจริญ ปี ติสัมโพชฌงค์ , ยอมเจริญ ปั สสั ทธิสัมโพชฌงค์ , ยอมเจริญ
สมาธิสัมโพชฌงค์ , ยอมเจริญ อุเปกขาสั มโพชฌงค์ , อัน (แตละอยาง ๆ) ยอม
อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ และนอมไปเพื่อความปลอย. ภิกษุ ท. !
ขอนี้เปนเพราะ เมื่อภิกษุไมเจริญดวยอาการอยางนี้ ; อาสวะทั้งหลายอันเปน
เครื่ อ งคั บ แค น และเร า ร อ น จะพึ ง บั ง เกิ ด ขึ้ น , และเมื่ อ ภิ ก ษุ เ จริ ญ อยู อาสวะ
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ทั้งหลายอันเปนเครื่องคับแคนและเรารอน จะไมพึงบังเกิดขึ้น แกภิกษุนั้น.
ภิกษุ ท. ! นี้เรากลาววา อาสวะทั้งหลายสวนที่จะละเสียดวยการเจริญ.
- มู. ม. ๑๒/๑๙/๑๘.

ซ. ผลแห่ งการปิ ดกั้นอาสวะทั้งปวงโดยเจ็ดวิธี

ภิกษุ ท. ! เมื่อใด ภิกษุละเสียไดซึ่งอาสวะทั้งหลาย อันจะพึงละได
ด้ วยการเห็น, ละเสียไดซึ่งอาสวะทั้งหลาย อันจะพึงละได ดวยการสังวร,
ละเสียไดซึ่งอาสวะทั้งหลาย อันจะพึงละได ด้ วยการเสพเฉพาะสิ่ งที่ควรเสพ,
ละเสียไดซึ่งอาสวะทั้งหลาย อันจะพึงละได ด้ วยการอดกลั้น, ละเสีย ไดซึ่ ง
อาสวะทั้งหลาย อันจะพึงละได ด้ วยการงดเว้ น, ละเสียไดซึ่งอาสวะทั้งหลาย
อันจะถึงละได ด้ วยการบรรเทา, ละเสียไดซึ่งอาสวะทั้งหลาย อันจะพึงได
ด้ วยการเจริญ, แลว ; ภิกษุ ท. ! ภิกษุนี้เรากลาววา เปนผู ปิ ดกั้นแล้ วด้ วยการ
ปิ ดกั้นซึ่งอาสวะทั้งปวง อยู ; ตัดตัณหาได้ ขาดแล้ ว รื้อถอนสั งโยชน์ ได้ แล้ ว
กระทําทีส่ ุ ดแห่ งทุกข์ ได้ แล้ วเพราะรู้ เฉพาะซึ่งมานะโดยชอบ, ดังนี้แล.
- มู. ม. ๑๒/๒๐/๑๙.

ผู้พ้นพิเศษเพราะความสิ้นตัณหา
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ น
ู ิรทุกข์ !

สมณพราหมณ์ ทั้งปวง เป็ นผู้มีความสําเร็ จถึงที่สุด มีความเกษมจาก
โยคะถึงที่สุด เป็ นพรหมจารี ถึงที่สุด มีที่สุดแห่ งกิจถึงที่สุด หรื อพระเจ้ าข้ า ?”

ทานผูจอมเทพ ! ใชวา สมณพราหมณทงั้ ปวง จักเปนผูมีความสําเร็จถึงที่สุด
มีความเกษมจากโยคะถึงที่สุด เปนพรหมจารีถึงที่สุด มีที่สุดแหงกิจถึงที่สุดก็หาไม.

ภาค ๓ - นิโรธอริยสัจ

๖๓๕

“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ น
ู ิรทุกข์ !

เพราะเหตุไรเล่ า สมณพราหมณ์ ทั้งปวงจึงไม่ เป็ นผู้มีความสําเร็ จ
ถึงที่สุด มีความเกษมจากโยคะถึงที่สุด เป็ นพรหมจารี ถึงที่สุด มีที่สุดแห่ งกิจถึงที่สุด พระเจ้ าข้ า ?”

ทานผูจอมเทพ ! ก็ตอเมื่อสมณพราหมณเหลาใด เปนผูเห็นภัยในวัฏฏะ
(ภิกขุ) เปนผู หลุดพ้ นวิเศษเพราะความสิ้นไปแห่ งตัณหา เทานั้น, สมณพราหมณ
เหลานั้นจึงจะไดชื่อว่ าเป็ นผู้มีความสํ าเร็จถึงทีส่ ุ ด มีความเกษมจากโยคะ
ถึงทีส่ ุ ด เป็ นพรหมจารีถงึ ทีส่ ุ ด มีทสี่ ุ ดแห่ งกิจถึงทีส่ ุ ด. เพราะเหตุนั้น
สมณพราหมณทงั้ ปวง จึงไมเปนผูมีความสําเร็จถึงที่สุด มีความเกษมจากโยคะ
ถึงที่สุด เปนพรหมจารีถึงที่สุด มีที่สุดแหงกิจถึงที่สุด, ดังนี้แล.
- มหา. ที. ๑๐/๓๑๘/๒๖๑.

ผู้อาบแล้ วด้ วยเครื่องอาบ
(หลุดพ้ นได้ เพราะการรู้ ออกจากสั ญญาคตะทั้งสาม)
(ความรูนี้ ตองนําดวยการละอุปกิเลสสิบหก มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ
มีศีลบริสุทธิ์ มีปญญาบริสทุ ธิ์ แผอัปปมัญญาพรหมวิหารไปทั่วโลกทั้งสิ้น, ดังนั้น :-)

ภิกษุนั้น ยอม รู้ ชัดว่ า “สั ญญาคตะว่ าอย่ างนี้ ๆ ก็มีอยู่, สั ญญาคตะ

ว่ าเลว ก็มอี ยู่, สั ญญาคตะว่ าประณีต ก็มีอยู่, และอุบายอันยิง่ เป็ นเครื่อง
ออกจากสั ญญาคตะนี้ ก็มีอยู่” ดังนี้. เมื่อเธอนั้นรูอยูอยางนี้เห็นอยูอยางนี้
จิตย่ อมหลุดพ้น แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ. เมื่อหลุด
พนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา “จิตหลุดพนแลว”. เธอยอมรูชัดวา “ชาติสิ้นแลว
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พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําไดทําสําเร็จแลว กิจอื่นที่จะตองทําเพื่อความ
เปนอยางนี้ มิไดมอี ีก” ดังนี้.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุนี้ เราเรียกวา เปนผู อาบแล้ วด้ วยเครื่องอาบอันเป็ น
ภายใน, ดังนี้แล.
- มู. ม. ๑๒/๖๙/๙๗.

ผู้ไม่ เป็ นทั้งฝ่ ายรับและฝ่ ายค้ าน
(ดับกิเลสและทุกข์ เพราะออกเสี ยได้ จากทิฏฐิบวก - ทิฏฐิ ลบ)
(เรื่องควรดูประกอบในปฏิจจ.โอ.หนา ๖๖๕ เปนอีกมุมหนึ่งแหงสุดโตงของความเห็นคือ “อัตถิตา และนัตถิตา”).

ภิกษุ ท. !

ทิฏฐิสองอยางเหลานี้ มีอยู ; คือ ภวทิฏฐิ (วามี). วิภวทิฏฐิ

(วาไมมี).
ภิกษุ ท. ! สมณะหรือพราหมณเหลาใด แอบอิงภวทิฏฐิ (ซึ่งมี
ลักษณะเปนบวก) เขาถึงภวทิฏฐิ หยั่งลงสูภวทิฏฐิ ; สมณะหรือพราหมณเหลานั้น
ยอ มคัดคานตอวิภวทิฏฐิ. ภิ กษุ ท. ! สมณะหรือพราหมณเหลาใดแอบอิง
วิภวทิฏฐิ (ซึ่งมีลักษณะเปนลบ) เขาถึงวิภวทิฏฐิ หยั่งลงสูวิภวทิฏฐิ ; สมณะ
หรือพราหมณเหลานัน้ ยอมคัดคานตอภวทิฏฐิ. ...
ภิกษุ ท. !

สมณะหรือพราหมณเหลาใด รู้ ชัดตามเป็ นจริงซึ่งความ

เกิดขึน้ ความตั้งอยู่ไม่ ได้ รสอร่ อย โทษอันตํา่ ทราม และอุบายเครื่องออก
แห่ งทิฏฐิ สองอย่ างนี,้ สมณพราหมณเหลานั้น เป็ นผู้ปราศจากราคะ
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ปราศจากโทสะ ปราศจากโมหะ ปราศจากตัณหา ไมมีอุปาทาน เปนผูเห็นแจง
ไม่ เป็ นฝ่ ายยอมรับ ไม่ เป็ นฝ่ ายคัดค้ าน ; เขาเหลานั้น เปนผูมีธรรมอันไมทําความ
เนิ่นชาเปนที่มายินดี มีความยินดีในธรรมอันไมทําความเนิ่นชา ยอมพนจากชาติ
ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาสทั้งหลาย, เรากลาววา เขายอม
พ้นจากทุกข์ ได้ ดังนี้.
- มู ม. ๑๒/๑๓๑/๑๕๕.

ผู้ถอนรากแห่ งความรักและความเกลียดได้ แล้ ว
(เรื่องควรดูประกอบในอริยะ.โอ.ปลายหนา ๑๓๔๗ โดยสรุปคือรัก-เกลียด ๔ แบบ ไม่ มขี ณะอยูในญาน ๑,๒,๓,๔
และจะไม่ มอี ย่ างเด็ดขาดเมื่อแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ ซึ่งจะเกิดผลติดตามมา ๕ ประการ).

ภิกษุ ท. ! ธรรมารมณทั้งหลายเหลานี้ ยอมเกิดอยูเปน ๔ ประการ.
สี่ประการอยางไรเลา ? สี่ประการคือ ความรักเกิดจากความรัก ความเกลียด
เกิดจากความรัก ความรักเกิดจากความเกลียด ความเกลียดเกิดจากความเกลียด.
ภิกษุ ท. ! อย่ างไรเล่ า เรียกว่ า ความรักเกิดจากความรัก ? ภิกษุ ท. !
ในกรณีน้ี มีบุคคลซึ่งเปนที่ปรารถนารักใครพอใจ ของบุคคลคนหนึ่ง, มี
บุคคลพวกอื่นมาประพฤติกระทําตอบุคคลนั้น ดวยอาการที่นาปรารถนานา
รักใครนาพอใจ ; บุคคลโนนก็จะเกิดความพอใจขึ้นมาอยางนี้วา “บุคคล
เหลานั้นประพฤติกระทําตอบุคคลที่เราปรารถนารักใครพอใจ ดวยอาการที่
นาปรารถนานารักใครนาพอใจ” ดังนี้ ; บุคคลนั้นชื่อวายอมทําความรักใหเกิดขึ้น
ในบุคคลเหลานั้น. ภิกษุ ท. ! อยางนี้แล เรียกวา ความรักเกิดจากความรัก.

๖๓๘
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ภิ ก ษุ ท. ! อย่ า งไรเล่ า เรี ย กว่ า ความเกลี ย ดเกิ ด จากความรั ก ?
ภิ ก ษุ ท. ! ในกรณี นี้ มี บุ ค คลซึ่ ง เป น ที่ ป รารถนารั ก ใคร พ อใจ ของบุ ค คล
คนหนึ่ง. มีบุคคลพวกอื่นมาประพฤติกระทําตอบุคคลนั้น ดวยอาการที่ไมนา
ปรารถนาไมนารักใครพอใจ ; บุคคลโนนก็จะเกิดความไมพอใจขึ้นมาอยางนี้วา
“บุคคลเหลานั้นประพฤติกระทําตอบุคคลทีเ่ ราปรารถนารักใครพอใจ ดวยอาการ
ที่ไมนาปรารถนาไมนารักใครพอใจ” ดังนี;้ บุคคลนั้นชื่อวายอมทําความเกลียด
ใหเกิดขึ้นในบุคคลเหลานั้น. ภิกษุ ท. ! อยางนี้แล เรียกวา ความเกลียด
เกิดจากความรัก.
ภิ ก ษุ ท. ! อย่ า งไรเล่ า เรี ย กว่ า ความรั ก เกิ ด จากความเกลี ย ด ?
ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้ มีบุคคลซึ่งเปนที่ไมปรารถนารักใครพอใจ ของบุคคล
คนหนึ่ง, มีบุคคลพวกอื่นมาประพฤติกระทําตอบุคคลนั้น ดวยอาการที่ไมนา
ปรารถนาไมนารักใครพอใจ ; บุคคลโนนก็จะเกิดความพอใจขึ้นมาอยางนี้วา
“บุคคลเหลานั้นประพฤติกระทําตอบุคคลทีเ่ ราไมปรารถนารักใครพอใจ
ดวย
อาการที่ไมนาปรารถนาไมนารักใครพอใจ” ดังนี้ ; บุคคลนั้น ชื่อวายอมทํา
ความรักใหเกิดขึ้นในบุคคลเหลานั้น. ภิกษุ ท. ! อยางนี้แล เรียกวา ความรัก
เกิดจากความเกลียด.
ภิกษุ ท. ! อย่ างไรเล่ า เรี ยกว่ า ความเกลียดเกิดจากความเกลียด ?
ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้ มีบุคคลซึ่งไมเปนที่ปรารถนารักใครพอใจ ของบุคคล
คนหนึ่ง, มีบุคคลพวกอื่นมาประพฤติกระทําตอบุคคลนั้น ดวยอาการที่นา
ปรารถนานารักใครนาพอใจ ; บุคคลโนนก็จะเกิดความไมพอใจขึ้นมาอยางนี้วา
“บุคคลเหลานั้นประพฤติกระทําตอบุคคลที่เราไมปรารถนารักใครพอใจ ดวย
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อาการที่นาปรารถนานารักใครนาพอใจ” ดังนี้ ; บุคคลนั้นชื่อวายอมทําความ
เกลียดใหเกิดขึ้นในบุคคลเหลานั้น. ภิกษุ ท. ! อยางนี้แล เรียกวา ความเกลียด
เกิดจากความเกลียด.
ภิกษุ ท. !

เหลานี้แล คือธรรมารมณ ยอมเกิดอยูเปน ๔ ประการ.

สมัยใด ภิกษุ กระทําให้ แจ้ งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติ
อันหาอาสวะมิได้ เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ดวยปญญาอันยิ่งเอง
ในทิฏฐธรรมนี้ เขาถึงแลวแลอยู ; สมัยนั้น ความรักทีเ่ กิดจากความรัก ก็ถูก
ละขาด มีรากอันขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตนตาลมีขั้วยอดอันขาดแลว ใหถึง
ความไมมี มีอันไมเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา, ความเกลียดทีเ่ กิดจากความรัก
ภิกษุ ท. !

ก็ถูกละขาด... ; ความรักทีเ่ กิดจากความเกลียด ก็ถูกละขาด... ; ความเกลียด
ทีเ่ กิดจากความเกลียด ก็ถูกละขาด มีรากอันขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตนตาล
มีขั้วยอดอันขาดแลว ใหถึงความไมมี มีอันไมเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุนี้ เรากลาววา ย่ อมไม่ ถือตัว ย่ อมไม่ ตอบโต้ ย่ อมไม่ อดั ควัน

ย่ อมไม่ ลุกโพลง ย่ อมไม่ ไหม้ เกรียม.
- จตุกฺก. อํ. ๒๑/๒๘๐/๒๐๐

ก. ผู้ไม่ ถือตัว (น อุสฺเสเนติ)

ภิกษุ ท. !

อย่ างไรเล่ า ชื่อว่ าภิกษุ ย่ อมไม่ ถอื ตัว ?

ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ ไมตามเห็นรูปโดยความเปนตน ไมตาม
เห็นตนวามีรูป ไมตามเห็นรูปในตน ไมตามเห็นตนในรูป, ไมตามเห็นเวทนา
โดยความเปนตน ไมตามเห็นตนวามีเวทนา ไมตามเห็นเวทนาในตน ไมตาม
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เห็นตนในเวทนา, ไมตามเห็นสัญญาโดยความเปนตน ไมตามเห็นตนวามีสัญญา
ไมตามเห็นสัญญาในตน ไมตามเห็นตนในสัญญา, ไมตามเห็นสังขารโดยความ
เปนตน ไมตามเห็นตนวามีสังขาร ไมตามเห็นสังขารในตน ไมตามเห็นตนใน
สั ง ขาร , ไม ต ามเห็ น วิ ญ ญาณโดยความเป น ตน ไม ต ามเห็ น ตนว า มี วิ ญ ญาณ
ไมตามเห็นวิญญาณในตน ไมตามเห็นตนในวิญญาณ.
ภิกษุ ท. !

อยางนี้แล ชื่อวา ภิกษุยอมไมถอื ตัว.
ข. ผู้ไม่ ตอบโต้ (น ปฏิสฺเสเนติ)

ภิกษุ ท. !

อย่ างไรเล่ า ชื่อว่ าภิกษุ ย่ อมไม่ ตอบโต้ ?

ภิกษุ ท. !

ภิกษุในกรณีนี้ ย่ อมไม่ ด่าตอบผู้ด่าตน ย่ อมไม่ โกรธขึง้

ตอบผู้โกรธขึง้ ตน ย่ อมไม่ หักราญตอบผู้หักราญตน.
ภิกษุ ท. !

อยางนี้แล ชื่อวาภิกษุยอมไมตอบโต.
ค. ผู้ไม่ อดั ควัน ( น ธูปายติ)

ภิกษุ ท. !

อย่ างไรเล่ า ชื่อว่ าภิกษุ ย่ อมไม่ อดั ควัน ?

ภิ ก ษุ ท. ! ( ๑) เมื่ อ ความนึ ก (ด ว ยมานานุ สั ย ) ว า “ เรามี อ ยู่ เ ป็ น
อยู่ ” ดัง นี้ ไมมีอยู, ( ๒) ความนึกวา “เรามี-เราเปนอยางนี้” ก็ไ มมี ; ( ๓)
ความนึกวา “เรามี-เราเปนอยา งนั้น” ก็ไ มมี ; (๔) วา “เรามี-เราเปน อยาง
อื่ น ” ก็ ไ ม มี ; ( ๕) ว า “ เรามี - เราเป น อย า งไม เ ที่ ย งแท ” ก็ ไ ม มี ; ( ๖) ว า
“ เรามี - เราเป น อย า งเที่ ย งแท ” ก็ ไ ม มี ; ( ๗) ความนึ ก ว า “ เราพึ ง มี - พึ ง เป น ”
ก็ ไ ม มี ; ( ๘) ความนึ ก ว า “ เราพึ ง มี - พึ ง เป น อย า งนี้ ” ก็ ไ ม มี ; ( ๙) ว า “ เรา
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พึ ง มี - พึ ง เป น อย า งนั้ น ” ก็ ไ ม มี ; ( ๑๐) ว า “ เราพึ ง มี - พึ ง เป น อย า งอื่ น ” ก็ ไ ม
มี; ( ๑๑) ความนึกวา “เราพึง มี- พึงเปนบางหรือ” ก็ไ มม ี; ( ๑๒) ความนึก
วา “เราพึง มี-พึงเปนอยางนี้บางหรือ” ก็ไ มมี ; ( ๑๓) วา “เราพึง มี-พึงเป น
อย า งนั้ น บ า งหรื อ ” ก็ ไ ม มี ; ( ๑๔) ว า “ เราพึ ง มี - พึ ง เป น อย า งอื่ น บ า งหรื อ ”
ก็ ไ ม มี ; ( ๑๕) ความนึ ก ว า “ เราจั ก มี - จั ก เป น แล ว “ ก็ ไ ม มี ; ( ๑๖) ความ
นึ ก ว า “ เราจั ก มี - จั ก เป น แล ว อย า งนี้ ” ก็ ไ ม มี ; ( ๑๗) ว า “ เราจั ก มี - จั ก
เปนแลวอยางนั้น” ก็ไมมี ; (๑๘) วา “เราจักมี-จักเปนแลวอยางอื่น” ก็ไมมี.
ภิกษุ ท. !

อยางนี้แล ชื่อวาภิกษุยอมไมอัดควัน.
ฆ. ผู้ไม่ ลุกโพลง (น ปชฺ ชลติ)

ภิกษุ ท. !

อย่ างไรเล่ า ชื่อว่ า ภิกษุ ย่ อมไม่ ลุกโพลง ?

๑) เมื่อความนึก (ดวยมานานุสัย) วา “เรามีอยู่-เป็ นอยู่
แล้ ว ด้ วยขันธ์ นี้” ไมมีอยู, (๒) ความนึกวา “ เรามี-เราเปนอยางนี้ดวยขันธ
นี้ ” ก็ ไ ม มี ; ( ๓) ความนึ ก ว า “ เรามี - เราเป น อย า งนั้ น ด ว ยขั น ธ นี้ ” ก็ ไ ม มี ;
( ๔) ว า “ เรามี - เราเป น อย า งอื่ น ด ว ยขั น ธ นี้ ” ก็ ไ ม มี ; ( ๕) ว า “ เรามี - เรา
เป น อย า งไม เ ที่ ย งแท ด ว ยขั น ธ นี้ ” ก็ ไ ม มี ; ( ๖) ว า “ เรามี - เราเป น อย า ง
เที่ ย งแท ด ว ยขั น ธ นี้ ” ก็ ไ ม มี ; ( ๗) ความนึ ก ว า “ เราพึ ง มี - พึ ง เป น ด ว ย
ขั น ธ นี้ ” ก็ ไ ม มี ; ( ๘) ความนึ ก ว า “ เราพึ ง มี - พึ ง เป น อย า งนี้ ด ว ยขั น ธ นี้ ”
ก็ ไ ม มี ; ( ๙) ว า “ เราพึ ง มี - พึ ง เป น อย า งนั้ น ด ว ยขั น ธ นี้ ” ก็ ไ ม มี ;
( ๑๐) ว า “ เราพึ ง มี - พึ ง เป น อย า งอื่ น ด ว ยขั น ธ นี้ “ ก็ ไ ม มี ; ( ๑๑) ความนึ ก
ว า “ เราพึ ง มี - พึ ง เป น ด ว ยขั น ธ นี้ บ า งหรื อ ” ก็ ไ ม มี ; ( ๑๒) ความนึ ก ว า
“ เราพึ ง มี-พึง เป น อยา งนี้ ด ว ยขัน ธ นี้ บ า งหรือ ” ก็ ไ มมี ; ( ๑๓) ว า “ เราพึง มี- พึง
ภิกษุ ท. !

(
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เปนอยางนั้น ดวยขันธนี้ บางหรือ” ก็ไมมี ; (๑๔) วา “เราพึงมี-พึงเปนอยาง
อื่น ดวยขันธนี้ บางหรือ” ก็ไมมี ; (๑๕) ความนึกวา”เราจักมี-จักเปนแลว
ดวยขันธนี้” ก็ไ มมี ; (๑๖) ความนึกวา “เราจักมี -จักเปน แลวอยางนี้ ดวย
ขั น ธ นี้ ” ก็ ไ ม มี ; (๑๗) ว า “ เราจั ก มี - จั ก เป น แล ว อย า งนั้ น ด ว ยขั น ธ นี้ ”
ก็ไมมี ; (๑๘) วา “เราจักมี-จักเปนแลวอยางอื่น ดวยขันธน”ี้ ก็ไมมี.
ภิกษุ ท. ! อยางนี้แล ชื่อวาภิกษุยอมไมลุกโพลง.
ง. ผู้ไม่ ไหม้ เกรียม (น ปชฺฌายติ)

ภิกษุ ท. ! อย่ างไรเล่ า ชื่อว่ าภิกษุ ย่ อมไม่ ไหม้ เกรียม ?
ภิ ก ษุ ท. ! อั ส๎ มิ ม านะอั น ภิ ก ษุ ใ นกรณี น้ีล ะขาดแล ว มี ร ากถอนขึ้ น
แลว กระทําใหเปนเหมือนตนตาลมีขั้วยอดอันขาดแลว ทําใหถึงความไมมี
ไมเปน มีอนั ไมเกิดขึน้ อีกตอไปเปนธรรมดา
ภิกษุ ท. ! อยางนี้แล ชื่อวาภิกษุยอมไมไหมเกรียม, ดังนี้แล.
- จตุกฺก. อํ. ๒๑/๒๙๓-๒๙๖/๒๐๐.

ผู้ลอกคราบทิง้ แล้ว
ผู้ ใด ไม่ แ ล่ นอ้ าวไปข้ างหน้ า ไม่ วกอ้ าวมาข้ างหลัง๑
ล่ วงพ้ นธรรมเป็ นเหตุให้ เนิ่นช้ า๒ นี้เสี ยได้ ท้ังสิ้ น ; ผู้น้ัน เป็ น
๑. แลนไปทางหนา ดวยอํานาจภวตัณหาเพื่อมีภพใหม. แลนวกไปทางหลัง ดวยอํานาจกามตัณหาที่อาลัยในกามคุณ.
๒. ธรรมเปนเหตุใหเนิ่นชา ไดแกกิเลสตัณหา มานะ ทิฏฐิ ที่ทําใหคลานตวมเตี้ยมอยูในภพไมออกไปสูนิพพานอัน
ปราศจากภพ.
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ภิกษุ สลัดทิ้งเสี ยได้ แล้ วทั้งฝั่งในและฝั่งนอก๓
คราบเก่ าอันครํ่าคร่ าไปแล้ วฉะนั้น.

๖๔๓

เหมือนงูทิ้ง

ผู้ใด ไม่ แล่ นอ้ าวไปทางหน้ า ไม่ วกอ้ าวมาทางหลังรู้ ว่า
ในโลกนี้ สิ่ งทั้งปวงนี้ปราศจากสั จจะแห่ งตถา๔ ; ผู้น้ัน เป็ น
ภิกษุ สลัดทิ้งเสี ยได้ แล้ วทั้งฝั่ งในและฝั่ งนอก เหมือนงูทิ้ง
คราบเก่ าอันครํ่าคร่ าไปแล้ ว ฉะนั้น.
ผู้ใด ไม่ แล่ นอ้ าวไปทางหน้ า ไม่ วกอ้ าวมาทางหลัง เป็ น
ผู้ปราศจากโลภะ เพราะรู้ ว่าสิ่ งทั้งปวงนี้ปราศจากสั จจะแห่ ง
ตถา ; ผู้น้ั น เป็ นภิกษุ สลัดทิ้งเสี ยได้ แล้ วทั้งฝั่ งในและฝั่ งนอก
เหมือนงูทิ้งคราบเก่ าอันครํ่าคร่ าไปแล้ ว ฉะนั้น.
ผู้ใด ไม่ แล่ นอ้ าวไปทางหน้ า ไม่ วกอ้ าวมาทางหลัง เป็ น
ผู้ปราศจากราคะ เพราะรู้ ว่าสิ่ งทั้งปวงนี้ปราศจากสั จจะแห่ ง
ตถา ; ผู้น้ั น เป็ นภิกษุ สลัดทิ้งเสี ยได้ แล้ วทั้งฝั่ งในและฝั่ งนอก
เหมือนงูทิ้งคาบเก่ าอันครํ่าคร่ าไปแล้ ว ฉะนั้น.
ผู้ใด ไม่ แล่ นอ้ าวไปทางหน้ า ไม่ วกอ้ าวทางหลัง เป็ นผู้
ปราศจากโทสะ เพราะรู้ ว่าสิ่ งทั้งปวงนี้ปราศจากสั จจะแห่ ง
ตถา ; ผู้น้ั น เป็ นภิกษุ สลัดทิ้งเสี ยได้ แล้ วทั้งฝั่ งในและฝั่ งนอก
เหมือนงูทิ้งคราบเก่ าอันครํ่าคร่ าไปแล้ ว ฉะนั้น.
๓. ฝงในฝงนอก หมายถึงความคิดที่ถือมั่นวามีในมีนอก ไมเปนไปตามกฎแหงอิทัปปจจยตาหรือมัชฌิมาปฏิปทา.
๔. ปราศจากสัจจะแหงตถาคือ ไมสามารถมีความเปนอสังขตะ หรือความคงที่ไมเปลี่ยนแปลง.
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ผู้ใด ไม่ แล่ นอ้ าวไปข้ างหน้ า ไม่ วกอ้ าวมาทางหลัง เป็ น
ผู้ปราศจากโมหะ เพราะรู้ ว่าสิ่ งทั้งปวงนี้ปราศจากสั จจะแห่ ง
ตถา ; ผู้น้ัน เป็ นภิกษุ สลัดทิ้งเสี ยได้ แล้ วทั้งฝั่ งในและฝั่ งนอก
เหมือนงูทิ้งคราบเก่ าอันครํ่าคร่ าไปแล้ ว ฉะนั้น.
อนุ สัยไร ๆ ของผู้ใด ไม่ มี เพราะถอนเสี ยได้ ซึ่งมู ลราก
อันเป็ นอกุศลทั้งหลาย ; ผู้น้ัน เป็ นภิกษุ สลัดทิ้งเสี ยได้ แล้ ว
ทั้งฝั่ งในและฝั่ งนอก เหมือนงูทิ้งคราบเก่ าอันครํ่าคร่ าไปแล้ ว
ฉะนั้น.
กิเลสอันเป็ นเหตุให้ เกิดความกระวนกระวายไร ๆ ของ
ผู้ใดไม่ มีเพื่อเป็ นปั จจัยแห่ งการมาสู่ ฝั่งใน ; ผู้น้ั น เป็ นภิกษุ
สลัดทิ้งเสี ยได้ แล้ วทั้งฝั่ งในและฝั่ งนอก เหมือนงูทิ้งคราบเก่ า
อันครํ่าคร่ าไปแล้ ว ฉะนั้น.
กิเลสเป็ นเหตุให้ เกิดความรกทึบเพียงดังป่ ารกไร ๆ ของ
ผู้ ใ ดไม่ มี เ พื่ อ สํ า เร็ จ แก่ ค วามเป็ นเหตุ แ ห่ ง ภพอั น เป็ นเครื่ อ ง
ผูกพัน ; ผู้น้ัน เป็ นภิกษุ สลัดทิง้ เสี ยได้ แล้วทั้งฝั่งในและฝั่งนอก
เหมือนงูทิ้งคราบเก่ าอันครํ่าคร่ าไปแล้ ว ฉะนั้น.
ผู้ใด ละนิ วรณ์ ท้ังห้ าแล้ ว ไม่ มีความคับแค้ น ข้ ามความ
สงสั ยเสี ยได้ ปราศจากสิ่ งเสี ยบแทงแห่ งจิต ; ผู้น้ัน เป็ นภิกษุ
สลัดทิ้งเสี ยได้ แล้ วทั้งฝั่ งในและฝั่ งนอก เหมือนงู ทิ้งคราบเก่ า
อันครํ่าคร่ าไปแล้ ว ฉะนั้น.
- สุตฺต. ขุ. ๒๕/๓๒๕/๒๙๔.
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ผู้ไม่ สําคัญมัน่ หมายแล้ วไม่ เกิดนันทิ (ความเพลิน)
ภิกษุ ท. ! ภิกษุใด เปนพระอรหันต มีอาสวะสิ้นแลว อยูจบ
พรหมจรรย ทํากิจที่ตองทําสําเร็จแลว มีภาระอันปลงลงแลว มีประโยชนของ
ตนอันตามถึงแลว มีสังโยชนในภพสิ้นไปรอบแลว เปนผูหลุดพนแลวเพราะรู
โดยชอบ ; ภิกษุนั้น ยอมรูยิ่งซึ่งดินโดยความเปนดิน ; ครั้นรูยิ่ง (อภิฺญา)
ซึ่งดินโดยความเปนดินแลว,
ยอม ไม่ สําคัญมั่นหมาย ซึ่งดิน (ปฐวึ น มฺญติ) ;
ยอม ไม่ สําคัญมั่นหมาย ในดิน (ปฐวิยา น มฺญติ) ;
ยอม ไม่ สําคัญมั่นหมาย โดยความเป็ นดิน (ปฐวิโต น มฺญติ) ;
ยอม ไม่ สําคัญมั่นหมาย ว่ าดินของเรา (ปฐวิมฺเมติ น มฺญติ) ;
ยอม ไม่ เพลินอย่ างยิง่ ซึ่ง ดิน (ปฐวึ นาภินนฺทติ).
ข อ นั้ น เพราะเหตุ ไ รเล า ? ข อ นั้ น เรากล า วว า เพราะดิ น เป็ นสิ่ ง ที่

เธอนั้นกําหนดรู้ รอบ (ปริญฺญาต) แล้ ว.
(ในกรณี แ ห ง ธรรมอื่ น อี ก ๒๒ อย า ง คื อ นํา้ ไฟ ลม ภู ต สั ต ว์ เทพ ปชาบดี พรหม
อาภัสสรพรหม สุ ภกิณหพรหม เวหัปผลพรหม อภิภู อากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตะ
อากิญจัญญายตนะ เนวสั ญญานาสั ญญายตนะ รู ปทีเ่ ห็นแล้ว เสี ยงทีไ่ ด้ ยนิ แล้ว สิ่ งทีร่ ู้ สึกแล้ วทาง
จมู ก,ลิ้น,ผิวกาย สิ่ งที่รู้ แจ้ งแล้ ว เอกภาวะ นานาภาวะ และสิ่ งทั้งปวง, แตละอยาง ๆ พระผูมีพระภาคไดตรัสไวโดยระเบียบแหงถอยคําอยางเดียวกันกับในกรณีแหงดิน จนกระทั่งถึงกรณีแหง
นิพพาน ซึ่งจะไดบรรยายดวยขอความเต็มอีกครั้งหนึ่งดังตอไปนี้ :-)

ภิกษุ ท. ! ภิกษุใด เปนพระอรหันต มีอาสวะสิ้นแลว อยูจบ
พรหมจรรย ทํากิจที่ตองทําสําเร็จแลว มีภาระอันปลงลงแลว มีประโยชนของ
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ตนอันตามถึงแลว มีสังโยชนในภพสิ้นไปรอบแลว เปนผูหลุดพนแลวเพราะรู
โดยชอบ ; ภิกษุนั้น ยอมรูยิ่งซึ่งนิพพานโดยความเปนนิพพาน ; ครั้นรูยิ่ง
(อภิญญา) ซึ่งนิพพานโดยความเปนนิพพานแลว.
ยอม ไม่ สําคัญมัน่ หมาย ซึ่งนิพพาน (นิพฺพานํ น มฺญติ) ;
ยอม ไม่ สําคัญมัน่ หมาย ในนิพพาน (นิพฺพานสฺมึ น มฺญติ) ;
ยอม ไม่ สําคัญมัน่ หมาย โดยความเป็ นนิพพาน (นิพฺพานโต น มฺญติ) ;
ยอม ไม่ สําคัญมัน่ หมาย ว่ านิพพานของเรา (นิพฺพานมฺเมติ น มฺญติ) ;
ยอม ไม่ เพลินอย่ างยิง่ ซึ่ง นิพพาน (นิพฺพานํ นาภินนฺทติ).
ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา ? ขอนั้นเรากลาววา เพราะนิพพานเป็ นสิ่ งที่

เธอนั้นกําหนดรู้ รอบ (ปริญฺญาต) แล้ ว.
- มู. ม. ๑๒/๖/๔.

ผู้ปฏิบัตเิ ปรียบด้ วยนักรบผู้เชี่ยวชาญการยิงศร
สาฬ๎ ห ะ ! เปรี ย บเหมื อ น ถ า นั ก รบรู จั ก การใช ลู ก ศรชั้ น เลิ ศ เป น
อั น มาก เขาเป น ผู ค วรแก พ ระราชา เป น ผู รั บ ใช พ ระราชา ถึ ง การนั บ ว า เป น
อังคาพยพแหงพระราชา โดยฐานะสาม. ฐานะสามอยางไรกันเลา ? ฐานะสาม
คือ เปนผูยิงไดไกล เปนผูยิงไดแมนยํา เปนผูสามารถทําลายหมูพลอันใหญได.
สาฬ๎หะ ! นักรบผู้ยิงได้ ไกลเป็ นฉั นใดอริ ยสาวกเป็ นผู้มีสัมมาสมาธิ
ก็เป็ นฉั นนั้น : อริยสาวกผูมีสัมมาสมาธิ ย่ อมเห็นด้ วยปั ญญาอันชอบตามที่
เป็ นจริงอย่ างนี้ ว่ า “รูปอยางใดอยางหนึ่ง อันเปนอดีตอนาคตหรือปจจุบัน ที่เปน
ภายในหรือภายนอกก็ดี หยาบหรือละเอียดก็ดี เลวหรือประณีตก็ดี ไกลหรือใกลก็
ดี รูปทั้งหมดนั้น ไม่ ใช่ ของเรา (เนตํ มม) ไม่ ใช่ เป็ นเรา (เนโสหมสฺมิ) ไม่ ใช่ อตั ตาของ
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เรา๑ (น เมโส อตฺตา) “ ดังนี้ ; (ในกรณีแหงเวทนาสัญญา สังขาร และวิญญาณ ก็ตรัสอยางเดียวกัน).
สาฬ๎หะ ! นักรบผู้ยงิ ได้ แม่ นยําเป็ นฉันใด อริยสาวกเป็ นผู้มสี ั มมาทิฏฐิ ก็เป็ นฉันนั้น : อริยสาวกผูมี สั มมาทิฏฐิ ย่ อมรู้ ชัดตามเป็ นจริงว่ า “นี้ทุกข
นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา” ดังนี้.
สาฬ๎ ห ะ ! นั ก รบผู้ ส ามารถทํา ลายหมู่ พ ลอัน ใหญ่ ไ ด้ เป็ นฉั น ใด
อริยสาวกเป็ นผู้มสี ั มมาวิมุตติ ก็เป็ นฉันนั้น : อริยสาวกผู มีสัมมาวิมุตติ ย่ อม

ทําลายกองแห่ งอวิชชาอันใหญ่ ได้ .
- จกตุกฺก. อํ. ๒๑/๒๗๔/๑๙๖.

ผู้หลุดพ้นแล้ วมีอุปมา ๕ อย่ าง
ภิกษุ ท. ! เมื่อใด ภิกษุ หลุดพนแลวเปนเจโตวิมุตตและปญญาวิมุตต ;
ภิกษุนี้ เรา :เรียกวาเปน “ผู้ถอนลิม่ สลักได้ แล้ ว” (อุกฺขิตฺตปลิโฆ) ดังนี้บาง ;
เรียกวาเปน “ผู้รื้อรั้วล้ อมออกเสี ยได้ ” (สงฺกิณฺณปริกฺโข) ดังนี้บาง ;
เรียกวาเปน “ผู้ถอนเสาระเนียดขึน้ เสี ยได้ ” (อพฺพุเฬฺหสิโก) ดังนี้บาง ;
เรียกวาเปน “ผู้ถอดกลอนประตูออกเสี ยได้ ” (นิรคฺคโฬ) ดังนี้บา ง ;
เรียกวาเปน “อริยะผู้ลดธง ปลงภาระ ปราศจากเครื่องผูกพัน”
(อริโยปนฺนทฺธโช ปนฺนภาโร วิสํยุตฺโต) ดังนี้บาง.
๑. ใหผูศึกษาปฏิบัติพิจารณาเปรียบเทียบ “ปฏิปทาอันสมควรแกการเพิกถอนความมั่นหมายทั้งปวง” (ในอริย.โอ.ตนหนา ๕๑๐)
กับปฏิปทาใหถึงความดับไมเหลือแหงสักกายะ (ในปฏิจจ.โอ.หนา ๔๙๒) วาเปนปฏิปทาที่สําคัญมากที่สุด เพราะนํามาใช
พิจารณาไดทั้งภาวะของสมมุติและภาวะนิพพาน (ดูตัวอยางในอริย.โอ.ตนหนา ๕๑๐, ๖๔๖, ๖๔๗ และปฏิจจ.โอ.หนา ๔๑๖๔๒๑/๖๕๔-๖๕๕) อีกอยางหนึ่งคือเนื้อหาของปฏิปทาเชื่อมโยงกัน ๒ จุด โดยบทพยัญชนะคือ ---ของเรา กับ ---เปนเรา
แตโดยความหมายแลวสามารถเชื่อมโยงสอดรับกันทั้งหมด ซึ่งแสดงถึงความที่จะไมยึดถือทั้งระบบสมมุติ และระบบวิมุตติ.
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ภิกษุ ท. ! ภิกษุช่ื อว่ า ผู้ถอนลิ่มสลักได้ แล้ ว นั้นเป็ นอย่ างไรเล่ า ?
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ มี อวิชชาอันละขาดแล้ ว เปนอวิชชามีรากอันถอนขึ้น
แลว กระทําใหเปนเหมือนตนตาลมีขั้นยอดอันดวน ถึงความไมมีไมเปน มีอัน
ไมเกิดขึ้นไดอีกตอไปเปนธรรมดา. ภิกษุ ท. ! อยางนี้แล ชื่อวา ผู้ถอนลิม่

สลักได้ แล้ ว.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุชื่อว่ า ผู้รื้อรั้วล้ อมออกเสี ยได้ นั้นเป็ นอย่ างไรเล่ า ?
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ มี ชาติสังสาระเครื่องนําไปสู่ ภพใหม่ อน
ั ละขาดแล้ ว
เปนชาติสังสาระมีรากอันถอนขึ้นแลว กระทําใหเปนเหมือนตนตาลมีขั้วยอดอัน
ดวน ถึงความไมมีไมเปน มีอนั ไมเกิดขึน้ ไดอีกตอไปเปนธรรมดา. ภิกษุ ท. !
อยางนี้แล ชื่อวา ผู้รื้อรั้วล้ อมออกเสี ยได้ .
ภิกษุ ท. ! ภิกษุชื่อว่ า ผู้ถอนเสาระเนียดขึน้ ได้ นั้นเป็ นอย่ างไรเล่ า ?
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ มี ตัณหาอันละขาดแล้ ว เปนตัณหามีราก อันถอน
ขึ้นแลว กระทําใหเปนเหมือนตนตาลมีขั้วยอดอันดวน ถึงความไมมีไมเปน มี
อันไมเกิดขึ้นไดอีกตอไปเปนธรรมดา. ภิกษุ ท. ! อยางนี้แล ชื่อวาผู้ถอน

เสาระเนียดขึน้ เสี ยได้ .
ภิกษุ ท. ! ภิกษุชื่อว่ า ผู้ถอดกลอนประตูออกเสี ยได้ นั้นเป็ นอย่ างไร
เล่ า ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ มี โอรัมภาคิยสั งโยชน์ ท้งั ห้ าอันละขาดแล้ ว
เปนสังโยชนมีรากอันถอนขึ้นแลว, กระทําใหเปนเหมือนตนตาลมีขั้วยอดอันดวน
ถึงความไมมีไมเปน มีอันไมเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา. ภิกษุ ท. ! อยางนี้แล
ชื่อวา ผู้ถอดกลอนประตูออกเสี ยได้ .
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ภิกษุ ท. ! ภิกษุชื่อว่ า เป็ นอริ ยะผู้ลดธง ปลงภาระ ปราศจากเครื่ อง
ผูกพัน นั้นเป็ นอย่ างไรเล่ า ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ มี อัส๎มิมานะอันละ
ขาดแล้ ว เปนอัส๎มิมานะมีรากอันถอนขึ้นแลว กระทําใหเปนเหมือนตนตาลมีขั้ว
ยอดอันดวน ถึงความไมมีไมเปน มีอันไมเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา. ภิกษุ ท. !
อยางนี้แล ชื่อวาเปน อริยะผู้ลดธงปลงภาระปราศจากเครื่องผูกพันแล.
- ปฺจก. อํ. ๒๒/๙๖/๗๑, ๗๒.

ผู้รอดไปได้ ไม่ ตายกลางทาง
สุ นั ก ขั ต ตะ ! ข อ นี้ เ ป น ฐานะที่ มี ไ ด คื อ จะมี ภิ ก ษุ บ างรู ป ในกรณี นี้
มีความเขาใจของตนวา “ตัณหานั้น สมณะกล่ าวกันว่ าเป็ นลูกศร, โทษอันมีพิษ
ของอวิชชา ย่ อมงอกงามเพราะฉั นทราคะและพยาบาท ; ลูกศรคือตัณหานั้นเรา
ละได้ แล้ ว, โทษอันมีพิษของอวิชชา เราก็นาํ ออกไปหมดแล้ ว, เราเป็ นผู้น้อมไป
แล้ วในนิพพานโดยชอบ.” ดังนี้. เมื่อเธอนอมไปแลวในนิพพานโดยชอบ อยู,
เธอก็ไมตามประกอบซึ่งธรรมทัง้ หลายอันไมเปนที่สบายแกผูนอมไปแลวในนิพพาน
โดยชอบ ; คือไมตามประกอบซึ่งธรรมอันไมเปนทีส่ บาย ในการเห็นรูปดวยตา
ฟงเสียงดวยหู ดมกลิน่ ดวยจมูก ลิ้มรสดวยลิ้น ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย รูสึก
ธรรมารมณดวยใจ อันลวนไมเปนที่สบาย. เมื่อเธอไมตามประกอบซึ่งธรรม
อันไมเปนที่สบายเหลานี้อยู, ราคะยอมไมเสียบแทงจิตของเธอ. เธอมีจิตอัน
ราคะไมเสียบแทงแลว ยอมไมถึงความตายหรือความทุกขเจียนตาย.
สุนกขัตตะ ! เปรียบเหมือนบุรุษถูกยิงดวยลูกศรอันอาบไวดวยยาพิษอยาง
แรงกลา.มิตรอํามาตยญาติสาโลหิตของเขาจัดหาหมอผาตัดมารักษา. หมอ
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ไดใชศาสตราชําแหละปากแผลของเขา แลวใชเครื่องตรวจคนหาลูกศร พบแลว
ถอนลูกศรออก นําออกซึ่งโทษอันเปนพิษจนรูวาไมมีเชื้อเหลือติดอยู. หมอ
นั้นกลาวแกเขาอยางนี้วา “บุ รุ ษ ผู้ เ จริ ญ ! ลู ก ศรถู ก ถอนออกแล้ ว , โทษอั น เป็ นพิ ษ
เรานําออกจนไม่ มีเชื ้อเหลือติดอยู่แล้ ว, ท่ านหมดอันตรายแล้ ว และท่ านจะบริ โภคอาหารได้
ตามสบาย ; แต่ ท่านอย่ าไปกินอาหารชนิดที่ไม่ สบายแก่ แผลอันจะทําให้ แผลอักเสบ และจงล้ าง
แผลตามเวลา ทายาที่ ปากแผลตามเวลา. เมื่ อท่ านล้ างแผลตามเวลา ทายาที่ ปากแผลตาม
เวลา อย่ าให้ หนองและเลื อดเกรอะกรั งปากแผล, และท่ านอย่ าเที่ ยวตากลมและแดด, เมื่ อ
เที่ ย วตากลมและแดด ก็อ ย่ า ให้ ฝุ่ นละอองของโสโครกเข้ า ไปในปากแผล. บุ รุ ษ ผู้ เ จริ ญ!
ท่ านจงเป็ นผู้ระวังรั กษาแผล มีเรื่ องแผลเป็ นเรื่ องสําคัญเถอะนะ” ดังนี้.
บุรุษนั้น

มีความคิดวา “หมอถอนลูกศรใหเราเสร็จแลว โทษอันเปนพิษหมอก็นําออกจน
ไมมีเชื้อเหลืออยูแลว เราหมดอันตราย” เขาบริโภคโภชนะอันเปนที่สบาย
(และประพฤติตามหมอสั่งทุกประการ) เขานําโทษพิษอันไมสะอาดออกไป ดวย
การกระทําอันถูกตองเหลานี้ แผลจึงไมมีเชื้อเหลืออยู, และงอกขึ้นเต็มเพราะ
เหตุท้ังสองนั้น. เขามีแผลงอกเต็ม มีผิวหนังราบเรียบแลว ก็ไมถึงซึ่งความ
ตาย หรือความทุกขเจียนตาย, นี้ฉันใด ;
สุ นั ก ขั ต ตะ ! ข อ นี้ก็ ฉั น นั้ น เหมื อ นกั น คื อ ข อ ที่ ภิ ก ษุ บ างรู ป สํ า คัญ
ตนว่ าน้ อมไปแล้ วในนิพพานโดยชอบ....แล้ วไม่ ตามประกอบในธรรมที่ไม่ เป็ นที่
สบายแก่ การน้ อมไปในนิ พพานโดยชอบ....ราคะก็ไ ม่ เสี ยบแทงจิตเธอ. เธอ
มีจิตอันราคะไม่ เสี ยบแทงแล้ ว ย่ อมไม่ ถงึ ความตาย หรือความทุกข์ เจียนตาย.

สุนักขัตตะ ! อุปมานี้เรากระทําขึ้น เพื่อใหเขาใจเนื้อความ นี้คือ
เนื้อความในอุปมานั้น ; คําวา ‘แผล’ เปนชื่อแหงอายตนะภายในหก. คําวา
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โทษอัน เป็ นพิษ ’ เป น ชื่ อ แห ง อวิ ช ชา. คํา ว า ‘ ลู ก ศร ’ เป น ชื่ อ แห ง ตั ณ หา.
คําวา ‘เครื่ องตรวจ’ เปนชื่อแหง สติ. คําวา ‘ศาสตรา’ เปนชื่อของ อริยปญญา.
คําวา ‘หมอผ่ าตัด’ เปนชื่อของ ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ.

‘

- อุปริ.ม. ๑๔/๖๙/๗๗.

ผู้ตายคาประตูนิพพาน
สุ นั ก ขั ต ตะ ! ข อ นี้ เ ป น ฐานะที่ มี ไ ด คื อ จะมี ภิ ก ษุ บ างรู ป ในกรณี นี้
มีความเขาใจของตนมีความหมายอันสรุปไดอยางนี้เปนตน วา “ตัณหานั้น สมณะ
กล่ าวกันว่ าเป็ นลูกศร, โทษอันมีพิษของอวิชชา ย่ อมงอกงามเพราะฉั นทราคะและ
พยาบาท, ลูกศรคือตัณหานั้นเราละได้ แล้ ว, โทษอันมีพิษของอวิชชา เราก็นาํ
ออกไปหมดแล้ ว, เราเป็ นผู้น้อมไปแล้ วในนิพพานโดยชอบ” ดังนี้. เธอนั้นยอม
ตามประกอบซึ่งธรรมทั้งหลายอันไมเปนที่สบายแกผูนอมไปแลวในนิพพาน
โดยชอบ ; คือตามประกอบซึ่งธรรมอันไมเปนที่สบาย ในการเห็นรูปดวยตา
ฟงเสียงดวยหู ดมกลิ่นดวยจมูก ลิ้มรสดวยลิ้น ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย
รูสึกธรรมารมณดวยใจ อันลวนไมเปนที่สบาย. เมื่อเธอตามประกอบซึ่งธรรม
อันไมเปนที่สบายเหลานี้ อยู, ราคะยอมเสียบแทงจิตของเธอ. เธอมีจิตอัน
ราคะเสียบแทงแลว ยอมถึงความตายหรือความทุกขเจียนตาย.
เปรียบเหมือนบุรุษถูกยิงดวยลูกศรอันอาบไวดวยยาพิษ
สุนักขัตตะ !
อยางแรงกลา. มิตรอํามาตยญาติสาโลหิตของเขา จัดหาหมอผาตัดมารักษา
หมอไดใชศาสตราชําแหละปากแผลของเขา แลวใชเครื่องตรวจคนหาลูกศร พบ
แลวถอนลูกศรออก กําจัดโทษอันเปนพิษที่ยังมีเชือ้ เหลือติดอยู จนรูวาไมมีเชือ้
เหลื อ ติ ด อยู แล ว กล า วแก เ ขาอย า งนี้ ว า “ บุ รุ ษ ผู้เ จริ ญ ! ลูก ศรถูก ถอนออกแล้ ว ,
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โทษอันเป็ นพิษเรานําออกจนไม่ มีเชื อ้ เหลืออยู่แล้ ว,
ท่ านไม่ มีอันตรายอีกแล้ ว,
และท่ านจะ
บริ โภคอาหารได้ ตามสบาย
แต่ อย่ าไปกินอาหารชนิดที่ไม่ สบายแก่ แผลอันจะทําให้ แผลอักเสบ
และจงล้ างแผลตามเวลา ทายาที่ปากแผลตามเวลา, เมื่อท่ านล้ างแผลตามเวลา ทายาที่ปาก
แผลตามเวลา อย่ าให้ หนองและเลื อดเกรอะกรั งปากแผล, และท่ านอย่ าเที่ ยวตากลมตากแดด,
เมื่ อ เที่ ย วตากลมตากแดด , ก็อ ย่ า ให้ ฝุ่ นละอองและของโสโครกเข้ า ไปในปากแผล. บุ รุ ษ
ผู้ เ จริ ญ !
ท่ า นจงเป็ นผู้ ร ะวั ง รั ก ษาแผล มี เ รื่ องแผลเป็ นเรื่ องสํา คั ญ เถอะนะ ” ดั ง นี้ .

บุรุษนั้นมีความคิดวา “หมอถอนลูกศรใหเราเสร็จแลว โทษอันเปนพิษหมอก็
นําออกจนไมมีเชื้อเหลืออยูแลว เราหมดอันตราย” เขาจึงบริโภคโภชนะที่
แสลง, เมื่อบริโภคโภชนะที่แสลง แผลก็กําเริบ, และเขาไมชะแผลตามเวลา
ไมทายาทีป่ ากแผลตามเวลา, เมื่อเขาไมชะแผลตามเวลา ไมทายาที่ปากแผลตาม
เวลา หนองและเลือดก็เกรอะกรังปากแผล, และเขาเที่ยวตากลมตากแดด
ปลอยใหฝุนละอองของโสโครกเขาไปในปากแผล, และเขาไมระวังรักษาแผล
ไมมีเรื่องแผลเปนเรื่องสําคัญ. เขานําโทษพิษอันไมสะอาดออกไปดวยการกระทําอัน
ไมถูกตองเหลานี้ แผลจึงมีเชื้อเหลืออยู, แผลก็บวมขึ้นเพราะเหตุทั้งสอง
นั้น. บุรุษนั้นมีแผลบวมแลว ก็ถึงซึ่งความตายบาง ซึ่งความทุกขเจียนตาย
บาง, นี้ฉันใด ;
สุ นั ก ขั ต ตะ ! ข อ นี้ ก็ ฉั น นั้ น เหมื อ นกั น คื อ ข อ ที่ ภิ ก ษุ บ างรู ป สํ า คัญ
ตนว่ าน้ อมไปแล้ วในนิพพานโดยชอบ.... แต่ ตามประกอบในธรรมไม่ เป็ นทีส่ บาย
แก่ การน้ อมไปในนิพพานโดยชอบ....ราคะก็เสี ยบแทงจิตของเธอ. เธอมีจิตอัน
ราคะเสี ยบแทงแล้ ว ย่ อมถึงความตาย หรื อความทุกข์ เจียนตาย. สุนักขัตตะ !
ในอริยวินัยนี้ ความตายหมายถึงการบอกคืนสิ กขา เวียนไปสูเพศต่ํา ; ความ
ทุกข์ เจียนตายหมายถึงการต้ องอาบัติ อันเศราหมองอยางใดอยางหนึ่ง แล.
- อุปริ. ม. ๑๔/๖๖/๗๖.
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(ภิกษุในกรณีนี้ มีการศึกษาดี ตั้งความปรารถนาดี แตมีความเขาใจผิดเกี่ยวกับ
ตนเองและธรรมะ ; คือเขาใจไปวา ลูกศรคือตัณหาเปนสิ่งที่ละไดโดยไมตองถอน อวิชชาเปน
สิ่งที่เหวี่ยงทิ้งไปไดโดยไมตองกําจัดตัดราก ; และเขาใจตัวเองวา นอมไปแลวสูนิพพานโดยชอบ
ดังนี้ แตแลวก็มากระทําผิดในสิ่งที่ไมเปนสบายแกการนอมไปในนิพพานนั้น ทั้งทางตา หู จมูก
ลิ้น กาย ใจ จนราคะเกิดขึ้นเสียบแทง ถึงแกความตายในอริยวินัย, จึงเรียกวา เขาลมลงตาย
ตรงหนาประตูแหงพระนิพพานนั่นเอง).

ผู้หลุดพ้นได้ เพราะไม่ ยดึ มั่นถือมัน่
ในกาลไหน ๆ ท่ านเหล่าใด เห็นภัยในความยึดถืออันเป็ นตัว
เหตุให้ เกิดและให้ ตายแล้ ว เลิกยึดมั่นถือมัน่ หลุดพ้นไปได้ เพราะ
อาศัยนิพพานอันเป็ นธรรมที่สิ้นไปแห่ งความเกิดความตาย ; เหล่ า
ท่ านผู้เช่ นนั้น ย่ อมประสพความสุ ข ลุพระนิพพานอันเป็ นธรรมเกษม
เป็ นผู้ดับเย็นได้ ในปั จจุบันนี้เอง ล่ วงเวรล่ วงภัยทุกอย่ างเสี ยได้
และก้ าวล่ วงเสี ยได้ ซึ่งความเป็ นทุกข์ ท้งั ปวง.
- อุปริ. ม. ๑๔/๓๔๖/๕๒๕.

ผู้กาํ ลังโน้ มเอียงไปสู่ นิพพาน
ภิกษุ ท. ! คงคานที ลุมไปทางทิศตะวันออก ลาดไปทางทิศตะวันออก
เทไปทางทิศตะวันออก ขอนี้ฉันใด ; ภิกษุ ท. ! ภิกษุเจริญฌานสี่อยูกระทํา
ฌานสี่ใหมากอยู ก็ยอมเปนผูลมุ ไปทางนิพพาน ลาดไปทางนิพพาน เทไปทาง
นิพพาน ฉันนั้นก็เหมือนกัน.
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ฌานทั้งสี่ 3 จุด

ภิ ก ษุ ท. ! ภิกษุเจริญฌานสี่อยู กระทําฌานทั้งสี่ใหมากอยู ยอมเปน
ผูลุมไปทางนิพพาน ลาดไปทางนิพพาน เทไปทางนิพพาน เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ สงัดแลวจากกามทั้งหลาย สงัดแลวจาก
อกุศลธรรมทั้งหลาย เขาถึง ปฐมฌาน อันมีวิตกวิจาร มีปติและสุข อันเกิดจาก
วิเวก แลวแลอยู ; เพราะความที่วิตกวิจารทั้งสองระงับลง เขาถึง ทุติยฌาน
เปนเครื่องผองใสใจในภายใน ใหสมาธิเปนธรรมอันเอกผุดมีขึ้น ไมมีวิตก
ไมมีวิจาร มีแตปติและสุข อันเกิดจากสมาธิ แลวแลอยู ; อนึ่ง เพราะความ
จางคลายไปแหงปติ ยอมเปนผูอ ยูอุเบกขา มีสติและสัมปชัญญะ และยอมเสวย
ความสุขดวยนามกาย ชนิดที่พระอริยเจาทั้งหลาย ยอมกลาวสรรเสริญผูนั้นวา
“เปนผูอยูอุเบกขา มีสติ อยูเปนปกติสุข” ดังนี้ เขาถึง ตติยฌาน แลวแลอยู ;
เพราะละสุขเสียได และเพราะละทุกขเสียได เพราะความดับไปแหงโสมนัสและ
โทมนัสทัง้ สองในกาลกอน เขาถึง จตุตถฌาน อันไมมีทุกขไมมีสุข มีแตความที่
สติเปนธรรมชาติบริสทุ ธิ์เพราะอุเบกขา แลวแลอยู.
ภิกษุ ท. !

อยางนี้แล ภิกษุเจริญฌานสี่ อยู่ กระทําฌานสี่ ให้ มาก

อยู่ ย่ อมเป็ นผู้ล่ มุ ไปทางนิพพาน ลาดไปทางนิพพาน เทไปทางนิพพาน.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๙๒/๑๓๐๑-๑๓๐๒.

ผู้ปฏิบัตเิ พือ่ ความดับเย็นเป็ นนิพพาน
ภิกษุ ท. ! รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่ลวงไปแลวก็ดีที่จะ
มาขางหนาก็ดี ลวนเปนของ ไม่ เที่ยง, จักกลาวไปใย ถึงรูป เวทนา สัญญา
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สังขาร วิญญาณ ที่เปนปจจุบันนี้เลา.
ภิกษุ ท. ! รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่ลวงไปแลวก็ดี
ที่จะมาขางหนาก็ดี ลวนเปนของที่ คงอยู่อย่ างนั้นไม่ ได้ เป็ นทุกข์ , จักกลาว
ไปใย ถึงรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่เปนปจจุบันนี้เลา.
ภิกษุ ท. ! รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่ลวงไปแลวก็ดี
ที่จะมาขางหนาก็ดี ลวนเปนของที่ ไม่ ใช่ ตัวไม่ ใช่ ตน, จักกลาวไปใย ถึงรูป
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่เปนปจจุบันนี้เลา.
ภิ ก ษุ ท. ! อริ ย สาวกในธรรมวิ นั ย นี้ ผู มี ก ารสดั บ แล ว เห็ น อยู
อยางนี้ ยอม หมดอาลัยยินดี ใน รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่ไดลวง
ไปแลว, ยอม ไม่ นึกเพลิน เกี่ยวกับ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่จะ
มีม า, แตจัก เป็ นผู้ ปฏิบัติ เพื่อหนาย เพื่อคลายออก เพื่อไดดับสนิทเสีย ซึ่ง
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่เปนปจจุบันนี้แล.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๕-๖/๓๖-๘.

ผู้รู้ ความลับของปิ ยรู ป-สาตรู ป
ภิกษุ ท. ! ก็สมณะหรือพราหมณ เหลาใดเหลาหนึ่ง บรรดามีใน
ครั้ง อดีตกาล นานไกลมา ไดเห็นอารมณอันเปนที่รักที่ชื่นใจในโลก โดยความ
เปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนสภาพมิใชตัวตน, เห็นโดยความเปนของเสียบ
แทง เปนภัยนากลัว แลว ; สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ก็ละตัณหาไดแลว.
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ภิกษุ ท. ! ก็สมณะหรือพราหมณ เหลาใดเหลาหนึ่ง บรรดาที่จะมี
ใน อนาคต หากไดเห็นอารมณอันเปนที่รักที่ชื่นใจในโลก โดยความเปนของ
ไม เ ที่ ย ง เป น ทุ ก ข เป น สภาพมิ ใ ช ตั ว ตน , เห็ น โดยความเป น ของเสี ย บแทง
เปนภัยนากลัว แลว ; สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ก็จักละตัณหาได.
ภิกษุ ท. ! แมสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง บรรดาที่มีใน
ปัจจุบันนี้ เห็นอยูซึ่งอารมณอนั เปนที่รักที่ชื่นใจในโลก โดยความเปนของไม
เที่ยง เปน ทุกข เปนสภาพมิใชตัวตน, เห็นโดยความเปนของเสียบแทง เปน
ภัยนากลัว แลว ; สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ยอมละตัณหาได.
ภิกษุ ท. ! สมณะหรื อ พราหมณ์ เ หล่ า ใด ละตั ณ หาได้ , สมณะ
หรื อ พราหมณ์ เ หล่ า นั้ น ย่ อ มละอุ ป ธิ ไ ด้ ; เมื่ อ ละอุ ป ธิ ไ ด้ ก็ย่ อ มละทุ ก ข์ ไ ด้ ;
เมื่อละทุกข์ ได้ ก็ย่อมพ้ นจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริ เทวะ ทุกขะ โทมนัส
และอุปายาส ; เราตถาคตกล่ าวว่ าสมณะหรื อพราหมณ์ เหล่ านั้น พ้ นจากทุกข์
ได้ ดังนี้แล.
- นิทาน. สํ. ๑๖/๑๓๔/๒๖๑.

ผู้มจี ติ อันหาขอบเขตมิได้
ตลอดกาลเพียงใด ที่สัตวทั้งหลาย ยังไม่ ได้ ร้ ู ยงิ่ ตามเป็ น
จริง ซึ่งรสอร่ อย ของอุปาทานขันธหาเหลานี้ โดยความเปนรสอรอย. ยังไมได
รูยิ่งตามเปนจริง ซึ่ง โทษ ของอุปาทานขันธหา โดยความเปนโทษ, ยังไมได
รูยิ่งตามเปนจริง ซึ่ง อุบายออกพ้ นไปได้ จากอุปาทานขันธหา โดยความเปน
อุบายใหออกพนไป ;
ภิกษุ ท. !
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ภิ ก ษุ ท. ! ตลอดกาลเพี ย งนั้ น สั ต ว ทั้ ง หลาย ก็ ยัง ไม่ ชื่ อ ว่ า เป็ นผู้
ได้ แล่ นหลุดออกไป. ยังไมชื่อวาเปนผูปราศจากเครื่องเกี่ยวเกาะหลุดพนแลว,
ยังเปนผูมีใจอันอยูในขอบเขตโลกนี้ ขอบเขตเทวโลก มารโลก พรหมโลก,
ยังอยูในขอบเขตของหมูสัตว หมูส มณะ หมูพ ราหมณ และในขอบเขตของเหลา
เทวดาและมนุษย อยูนั่นเอง.
ภิกษุ ท. ! เมื่อใดแล สัตวทั้งหลาย มารู้ ยงิ่ ตามเป็ นจริงแล้ ว ซึ่ง
รสอร่ อย ของอุปาทานขันธหา โดยความเปนรสอรอย, ไดรูยิ่งตามเปนจริง
ซึ่ ง โทษ ของอุ ป าทานขั น ธ ห า โดยความเป น โทษ , ได รู ยิ่ ง ตามเป น จริ ง
ซึ่ง อุบายออกพ้ นไปได้ จากอุปาทานขันธหา โดยความเปนอุบายใหออกพนไป ;
ภิกษุ ท. ! เมื่อนั้นแหละ สัตวเ หลานั้น ชื่อวาเปนผู ได้ แล่ นหลุด
ออกไป เปนผูปราศจากเครื่องเกี่ยวเกาะ หลุดพนแลว เปนผูมีใจอันหาขอบเขตมิ
ได เป น อยู ใ นโลกนี้ ในเทวโลก มารโลก พรหมโลก , เป น อยู ใ นหมู สั ต ว
หมูสมณะ หมูพราหมณ ในเหลาเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ดังนี้.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๘/๖๓.

ความรู้ สึกในใจของผู้ชนะตัณหาได้
เมื่อเรายังไม่ พบญาณ ก็ได้ แล่ นท่ องเที่ยวไปในสงสาร
เป็ นอเนกชาติ, แสวงหาอยู่ ซึ่งนายช่ างปลูกเรื อน คือตัณหา
ผู้สร้ างภพ, การเกิดทุกคราวเป็ นทุกข์ รํ่าไป.
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นายช่ างผู้ ป ลู ก เรื อ นเอ๋ ย ! ฉั น รู้ จั ก แกเสี ย แล้ ว ;
เจ้ าจะทําเรื อนให้ เราไม่ ได้ อีกต่ อไป. โครงเรื อนทั้งหมดของเจ้ า
เราหักเสี ยแล้ ว; ยอดเรื อนเราก็รื้อเสี ยแล้ ว. จิตของเราถึงแล้ ว
ซึ่ งสภาพที่อะไรปรุ งแต่ งไม่ ได้ อีกต่ อไป เพราะถึงความสิ้ นไป
แห่ งตัณหาเสี ยแล้ ว.
- ธ. ขุ. ๒๕/๓๕/๒๑.

แบบวิธีในการเข้ าถึงความเป็ นอริยฯ ของบุคคล ๗ แบบ
ภิ ก ษุ ท. ! บุ ค คลเจ็ ด จํา พวกเหล า นี้ มี อ ยู หาได อ ยู ในโลก. เจ็ ด
จําพวกอยางไรเลา ? เจ็ดจําพวก คือ อุภโตภาควิมุตต ปญญาวิมุตต กายสักขี
ทิฏฐิปปตต สัทธาวิมุตต ธัมมานุสารี สัทธานุสารี.
๑. ผู้อุภโตภาควิมุตต์

ภิกษุ ท. ! บุคคลผู้เป็ น อุภโตภาควิมุตต์ (ผูหลุดพนโดยสวนทั้งสอง)
เป็ นอย่ างไรเล่ า ?
ภิ ก ษุ ท. ! ในกรณี น้ี บุ ค คลบางคน ถู ก ต้ อ งวิ โ มกข์ ท้ ั ง หลาย
อั น ไมเกี่ยวกับรูป เพราะกาวลวงรูปเสียได อันเปนวิโมกขที่สงบรํางับ, ดวย
นาม-กาย แลวแลอยู (นี้อยางหนึ่ง) ; และ อาสวะทั้งหลายของเขานั้น สิ้ นไป
รอบแล้ ว เพราะเห็นแจงดวยปญญา (นี้อีกอยางหนึ่ง). ภิกษุ ท. ! นี้เรากลาววา
บุคคลผูเปนอุภโตภาควิมุตต์ . ภิกษุ ท. ! สําหรับภิกษุนี้ เราไม่ กล่ าวว่ า
ยังมีอะไร ๆ เหลืออยู่ ทีเ่ ธอต้ องทําด้ วยความไม่ ประมาท. ขอนั้นเพราะ
เหตุไรเลา ? เพราะเหตุวา กิจที่ตองทําดวยความไมประมาท เธอทําเสร็จแลว,
และเธอเปนผูไมอาจที่จะเปนผูประมาทไดอีกตอไป.
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ผู้อุภโตภาควิมุตต์ โดยสมบูรณ์ ๑
(ผูอุภโตภาควิมุตต หมายความวาผูมีความคลองแคลวในวิโมกขแปด และหลุดพนแลวดวย
เจโตวิมุตติปญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได. สําหรับวิโมกขแปดมีรายละเอียดดังนี้คือ :-)

อานนท ! วิโมกขแปดเหลานี้แล มีอยู. แปดเหลาไหนเลา ? แปดคือ :(๑) ผู้ มี รู ป (ซึ่ ง เป น อารมณ ข องสมาธิ ) ย่ อ มเห็ น รู ป ทั้ ง หลาย
(อันเปนสมาธินิมิตเหลานั้น) : นี้คือ วิโมกข์ ทห
ี่ นึ่ง.
(ยอมมีวิโมกข คือพนจากอิทธิพลของนิวรณทั้งหลาย)

(๒) ผู้ไม่ มีสัญญาในรู ปซึ่งเป็ นภายใน
(เพื่อเปนอารมณของสมาธิ)
ย่ อมเห็นรู ปทั้งหลายอันเป็ นภายนอก (เพื่อเปนอารมณของสมาธิ) : นี้คือ

วิโมกข์ ทสี่ อง.
(ยอมมีวิโมกข คือพนจากอิทธิพลของนิวรณทั้งหลาย).

(๓) เป็ นผู้น้อมใจ (ไปในรูปนิมิตแหงสมาธิ) ด้ วยความรู้ สึกว่ า “งาม”
เท่ านั้น : นีค้ อื วิโมกข์ ทสี่ าม.
(ยอมมีวิโมกข คือพนจากอิทธิพลของนิวรณทั้งหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งจากการ
รบกวนของความรูสึกวาเปนปฏิกูลในสิ่งที่เปนปฏิกูล)

(๔) เพราะกา วลวงเสียไดซึ่ง รูปสัญญาทั้งหลายโดยประการทั้งปวง
เพราะความดับไปแหงปฏิฆสัญญาทั้งหลาย เพราะไมใสใจนานัตตสัญญาทัง้ หลาย
เปนผูเข้ าถึงอากาสานัญจายตนะ อันมีการทําในใจวา “อากาศไมมีที่สุด” ดังนี้
แลวแลอยู : นี้คือ วิโมกข์ ทสี่ ี่ .
(ยอมมีวิโมกข คือพนจากอิทธิพลของรูปสัญญา ซึ่งทําความผูกพันอยูในรูปทั้งหลาย
อันใหเกิดการกระทบกระทั่งกับสิ่งที่เปนรูปนั่นเอง).
๑. มหา.ที. ๑๐/๘๓/๖๖.
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(๕) เพราะกาวลวงเสียไดซึ่งอากาสานัญจาตนะโดยประการทั้งปวง
เปนผูเ ข้ าถึงวิญญาณัญจายตนะ อันมีการทําในใจวา “วิญญาณไมมีที่สุด” ดังนี้
ี่ ้ า.
แลวแลอยู : นี้คือ วิโมกข์ ทห
(ยอมมีวิโมกข คือพนจากอิทธิพลของอากาสานัญจายตนสัญญา ซึ่งทําความผูกพัน
อยูในอรูปประเภทแรกคืออากาสานัญจายตนะนั่นเอง).

(๖) เพราะกาวลวงเสียไดซึ่งวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง
เปนผูเ ข้ าถึงอากิญจัญญายตนะ อันมีการทําในใจวา “อะไร ๆ ไมม”ี ดังนี้ แลว
ี่ ก.
แลอยู : นี้คือ วิโมกข์ ทห
(ยอมมีวิโมกข คือพนจากอิทธิพลของวิญญาณัญจายตนสัญญา ซึ่งทําความผูกพัน
อยูในอรูปประเภทที่สองคือวิญญาณัญจายตนะนั่นเอง).

(๗) เพราะกาวลวงเสียไดซึ่งอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง
เปนผูเ ข้ าถึงเนวสั ญญานาสั ญญายตนะ แลวแลอยู : นี้คือ วิโมกข์ ทเี่ จ็ด.
(ยอมมีวิโมกข คือพนจากอิทธิพลของอากิญจัญญายตนสัญญา ซึ่งทําความผูกพัน
อยูในอรูปประเภทที่สามคืออากิญจัญญายตนะนั่นเอง).

(๘) เพราะกาวลวงเสียไดซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการ
ทั้งปวง เปนผูเ ข้ าถึงสั ญญาเวทยิตนิโรธ แลวแลอยู : นี้คือ วิโมกข์ ทแี่ ปด.
(ยอมมีวิโมกข คือพนจากอิทธิพลของเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ซึ่งทําความ
ผูกพันอยูในอรูปประเภทที่สี่คือเนวสัญญานาสัญญายตนะนั่นเอง).

อานนท ! เหลานี้แล วิโมกขแปด.
อานนท ! ในกาลใดแล ภิกษุ เข้ าสู่ วโิ มกข์ แปดเหล่ านี้ โดยอนุโลม
บาง โดยปฏิโลมบาง ทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลมบาง เขาบาง ออกบาง ไดตามที่
ที่ตองการ ตามสิ่งที่ตองการ ตามเวลาที่ตองการ ; กระทําให้ แจ้ งซึ่งเจโตวิมุตติ-
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ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ดวย
ป ญ ญาอั น ยิ่ ง เอง ในทิ ฏ ฐธรรมนี้ เข า ถึ ง แล ว แลอยู . อานนท ! ภิ ก ษุ นั้ น แล
ชื่อวา อุภโตภาควิมุตต์ (ผูหลุดพนแลวโดยสวนสอง).
อานนท

!

อุภโตภาควิมุตติอนื่ ทีย่ งิ่ กว่ าประณีตกว่ าอุภโตภาค-

วิมุตตินีย้ ่ อมไม่ มี.
ผู้อุภโตภาควิมุตต์
(ตามคําของพระอานนท์ )๑
“อาวุโส !

มีคาํ กล่ าวกันอยู่ว่า ‘อุภโตภาควิมตุ ต์ อุภโตภาควิมตุ ต์ ’ ดังนี.้ อาวุโส ! อุภโตภาควิมตุ ต์ นี้ พระผู้มีพระภาคตรั สไว้ ด้ วยเหตุมีประมาณเท่ าไรหนอแล ?” (พระอุทายีถามพระอานนท์ ,
พระอานนท์ เป็ นผู้ตอบ).

อาวุโ ส ! ภิ ก ษุใ นกรณี ้ นี้ สงั ด แล้ ว จากกาม สงั ด แล้ ว จากอกุศ ลธรรม
เข้ าถึง ปฐมฌาน อันมีวิตกวิจาร มีปีติและสุข อันเกิดจากวิเวก แล้ วแลอยู่. อนึ่ง
อายตนะคือฌานนั้น (เป็ นธรรมารมณ์ มีรสและกิจเป็ นต้ น) ฉั นใด ๆ, เธอถูกต้ อง
ธรรมารมณ์ นั้น (โดยรสและกิจเป็ นต้ น) ฉั นนั้น ๆ ด้ วยนามกาย แล้ วแลอยู่. และ
เธอรู้ ทั่วถึ งธรรม (คื อปฐมฌานนั้น) ด้ วยปั ญญา. อาวุโส ! อุภโตภาควิมุตต์
อันพระผู้มีพระภาคตรั สไว้ ด้ วยเหตุมีประมาณเท่ านีแ้ ล เมื่อกล่ าว โดยปริยาย.
(ในกรณีแหง ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน อากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายต
นะ อากิญจัญญายตนะ และเนวสั ญญานาสั ญญายตนะ มีขอความที่กลาวไวโดยทํานองเดียวกันกับ
ข อ ความในกรณี แ ห ง ปฐมฌาน ทุ ก ประการ และในฐานะเป น อุ ภ โตภาควิ มุ ต ต โดยปริ ย าย.
๑. นวก. อํ. ๒๓/๔๗๔/๒๔๙.
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สวนสัญญาเวทยิตนิโรธซึ่งมีการสิ้นอาสวะนั้น กลาวไวในฐานะเปนอุภโตภาควิมุตต โดยนิปปริยาย
ดวยขอความดังตอไปนี้ :-)

อาวุโ ส ! นั ย อื่ น อี ก มี อ ยู่ : ภิ ก ษุ ก้ า วล่ ว งเสี ย ซึ่ ง เนวสั ญ ญานาสั ญ ญายตนะโดยประการทั้งปวง เข้ าถึ ง สั ญญาเวทยิตนิโรธ แล้ วแลอยู่. อนึ่ ง
เพราะเห็นด้ วยปั ญญา อาสวะทั้งหลายของเธอนั้นก็สิ้นไปรอบ. อนึ่ง อายตนะ
คือสัญญาเวทยิตนิโรธนั้น (เป็ นธรรมารมณ์ มีรสและกิจเป็ นต้ น) ฉั นใด ๆ, เธอ
ถูกต้ องธรรมารมณ์ นั้น (โดยรสและกิจเป็ นต้ น) ฉั นนั้นๆ ด้ วยนามกายแล้ วแลอยู่.
และเธอรู้ ทั่ ว ถึ ง ธรรม (คื อ สั ญ ญาเวทยิ ต นิ โ รธนั้ น ) ด้ ว ยปั ญ ญา. อาวุโ ส !
อุภโตภาควิมุตต์ อันพระผู้มีพระภาคตรั สไว้ ด้ วยเหตุมีประมาณเท่ านีแ้ ล เมื่อ
กล่ าว โดยนิปปริ ยาย.
๒. ผู้ปัญญาวิมุตต์

ภิกษุ ท. !

บุคคลผู้เป็ นปัญญาวิมุตต์ (ผูหลุดพนดวยปญญา) เป็ นอย่ างไร

เล่ า ?
ภิ ก ษุ ท. ! ในกรณี นี้ บุ ค คลบางคน , วิ โ มกข เ หล า ใดอั น ไม เ กี่ ย ว
กั บ รูปเพราะกาวลวงรูปเสียได อันเปนวิโมกขที่สงบรํางับ มีอยู, เขา หาได้
ถูกต้ องวิโมกข์ เหล่ านั้น ดวยนามกายแลวแลอยู ไม่ แตวา อาสวะทั้งหลาย
ของเขานั้ น สิ้ นไปรอบแล้ ว เพราะเห็นแจงดวยปญญา. ภิกษุ ท. ! นี้เรา
กลาววา บุคคลผูเปนปญญาวิมุตต. ภิกษุ ท. ! สําหรับภิกษุแมนี้ เราก็ไม่ กล่ าว
ว่ า ยังมีอะไร ๆ เหลืออยู่ ทีเ่ ธอต้ องทําด้ วยความไม่ ประมาท. ขอนั้น
เพราะเหตุไรเลา ? เพราะเหตุวา กิจที่ตองทําดวยความไมประมาท เธอทําเสร็จ
แลว, และเธอเปนผูไมอาจที่จะเปนผูประมาทไดอีกตอไป.
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(ผู้ปัญญาวิมุตต์ อีกนัยหนึ่ง๑)

อานนท ! วิญญาณฐิ ติ เจ็ด เหลานี้ และ อายตนะสอง มีอยู.
วิญญาณฐิติเจ็ดเหล่ าไหนเล่ า ? วิญญาณฐิติเจ็ดคือ :๑. อานนท !
สัตวทั้งหลาย มีกายต่ างกัน มีสัญญาต่ างกัน มีอยู ;
ไดแกมนุษยทั้งหลาย, เทวดาบางพวก และวินิบาตบางพวก : นี้คือ วิญญาณฐิติ ประเภทที่หนึ่ง.
๒. อานนท !
สัตวทั้งหลาย มีกายต่ างกัน มีสัญญาอย่ างเดียวกัน
มีอยู ; ไดแกพวกเทพผูนับเนื่องอยูในหมูพ รหมที่บังเกิดโดยปฐมภูมิ และสัตว
ทั้งหลายในอบายทั้งสี่ : นี้คือ วิญญาณฐิติ ประเภทที่สอง.
๓. อานนท !
สัตวทั้งหลาย มีกายอย่ างเดียวกัน มีสัญญาต่ างกัน
มีอยู ; ไดแกพวกเทพอาภัสสระ : นี้คือ วิญญาณฐิติ ประเภททีส่ าม.
๔. อานนท ! สัตวทั้งหลาย
มีกายอย่ างเดียวกัน
มีสัญญาอย่ าง
เดียวกัน มีอยู ; ไดแก พวกเทพสุภกิณหะ : นี้คือ วิญญาณฐิติ ประเภททีส่ ี่ .
สัตวทั้งหลาย, เพราะกาวลวงเสียไดซึ่งรูปสัญญา
๕. อานนท !
โดยประการทั้งปวง เพราะความดับไปแหงปฏิฆสัญญา เพราะไมใสใจนานัตตสัญญา จึงเขาถึง อากาสานัญจายตนะ มีการทําในใจวา”อากาศไมมีที่สุด” ดังนี้
มีอยู : นี้คือ วิญญาณฐิติ ประเภทที่ห้า.
สัตวทั้งหลาย, เพราะกาวลวงเสียไดซึ่งอากาสานัญ๖. อานนท !
จายตนะโดยประการทั้งปวง จึงเขาถึง วิญญาณัญจายตนะ มีการทําในใจวา
“วิญญาณไมมีที่สุด” ดังนี้ มีอยู : นี้คือ วิญญาณฐิ ติ ประเภทที่หก.
๑. มหา.ที.๑๐/๘๑-๘๓/๖๕.
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๖๖๔

๗. อานนท !
สัตวทั้งหลาย, เพราะกาวลวงเสียไดซึ่งวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง จึงเขาถึง อากิญจัญญายตนะ มีการทําในใจวา
“อะไร ๆ ไมม”ี ดังนี้ มีอยู : นี้คือ วิญญาณฐิ ติ ประเภทที่เจ็ด.
สวน อายตนะอีกสอง นั้น คือ อสั ญญีสัตตายตนะ ที่หนึ่ง เนวสั ญญานาสั ญญายตนะ ที่สอง.
อานนท !

ในบรรดาวิญญาณฐิติเจ็ด และอายตนะสอง (รวมเปนเกา)
นั้น : วิญ ญาณฐิ ติประเภทที่หนึ่ ง อั นใด มีอยู, คือ สัตวทั้งหลาย มีกาย
ตางกัน มีสัญญาตางกัน ไดแกมนุษยท้ังหลาย, เทวดาบางพวก และวินิบาต
บางพวก. อานนท ! ผูใดรูชัดวิญญาณฐิติที่หนึ่งนั้น รูชัดการเกิด (สมุทัย)
แหงสิ่งนั้น รูชัดความดับ (อัตถังคมะ) แหงสิ่งนั้น รูชัดรสอรอย (อัสสาทะ) แหงสิ่ง
นั้น รูชัดโทษต่ําทราม (อาทีนวะ) แหงสิ่งนั้น และรูชัดอุบายเปนเครื่องออก
(นิสสรณะ) แหงสิ่งนั้น ดังนี้แลว ควรหรือหนอทีผ่ น
ู ั้น จะเพลิดเพลินยิ่งซึ่ง
วิญญาณฐิตทิ ี่หนึ่ง นั้น ? “ข้อนั้น เป็ นไปไม่ได้ พระเจ้ าข้า !”
( ในกรณีแ ห ง

วิญญาณฐิ ติที่สอง วิญญาณฐิ ติที่สาม วิญญานฐิ ติที่สี่ วิญญาณฐิ ติที่ห้า
วิญญาณฐิตทิ หี่ ก วิญญาณฐิตทิ เี่ จ็ด และ อสั ญญีสัตตายตนะทีห่ นึ่ง ซึ่งมีลักษณะเฉพาะอยางดังที่
กลาวแลวขางตน ก็ไดมีการอธิบาย ตรัสถาม และทูลตอบ โดยขอความทํานองเดียวกันกับในกรณี
แหงวิญญาณฐิติที่หนึ่งนั้น ทุกประการ ตางกันแตชื่อแหงสภาพธรรมนั้นๆเทานั้น. สวนเนวสัญญานาสัญญายตนะที่สองนั้น จะไดบรรยายดวยขอความเต็มอีกครั้งหนึ่ง ดังตอไปนี้ :-)

อานนท !

ในบรรดาวิญญาณฐิติเจ็ด และอายตนะสอง (รวมเปนเกา)
นั้ น : เนวสั ญญานาสั ญญายตนะ อั น ใด มี อ ยู , อานนท ! ผู ใ ดรู ชั ด

ภาค ๓ - นิโรธอริยสัจ

๖๖๕

เนวสัญญานาสัญญายตนะนั้น รูชัดการเกิดแหงสิ่งนั้น รูชัดการดับแหงสิ่งนั้น
รูชัดรสอรอยแหงสิ่งนั้น รูชัดโทษอันต่ําทรามแหงสิ่งนั้น และรูชัดอุบายเปน
เครื่ อ งออกแห ง สิ่ ง นั้ น ดั ง นี้ แ ล ว ควรหรื อ หนอ ที่ ผู นั้ น จะเพลิ ด เพลิ น ยิ่ง ซึ่ ง
เนวสัญญานาสัญญายตนะนั้น ? “ข้อนั้น เป็ นไปไม่ได้ พระเจ้ าข้า !”
อานนท ! เมื่ อ ใดแล ภิ ก ษุ รู้ แจ้ ง ชั ด ตามเป็ นจริ ง ซึ่ ง การเกิ ด การ
ดับ รสอร่ อย โทษอันตํ่าทราม และอุบายเป็ นเครื่องออก แห่ งวิญญาณฐิติเจ็ด
เหล่ านี้ และแห่ งอายตนะสองเหล่ านีด้ ้ วย แล้ วเป็ นผู้หลุดพ้นเพราะความไม่ ยดึ มั่น ;
อานนท์ ! ภิกษุนีเ้ รากล่ าวว่ า เป็ นปัญญาวิมุตต์ .
ผู้ปัญญาวิมุตต์

(ตามคําของพระอานนท์ )๑
“อาวุโส !

มีคาํ กล่ าวกันอยู่ว่า ‘ปั ญญาวิมตุ ต์ ปั ญญาวิมตุ ต์ ดังนี.้ อาวุโส ! ปั ญญาวิมตุ ต์ นี้
พระผู้มีพระภาคตรั สไว้ ด้ วยเหตุมีประมาณเท่ าไรหนอแล ?” (พระอุทายีถามพระอานนท, พระ
อานนทเปนผูตอบ).

อาวุโส ! ภิ กษุในกรณี นี้ สงั ดแล้ วจากกาม สงั ดแล้ วจากอกุศลธรรม
เข้ าถึ ง ปฐมฌาน อั นมี วิตกวิ จาร มี ปีติ และสุ ข อั นเกิ ดจากวิ เวก แล้ วแลอยู่.
และเธอรู้ ทั่ วถึ งธรรม (คื อปฐมฌานนั้น) ด้ วยปั ญญา. อาวุโส ! ปั ญญาวิมุตต์
อันพระผู้มีพระภาคตรั สไว้ ด้ วยเหตุมีประมาณเท่ านีแ้ ล เมื่อกล่ าว โดยปริยาย.
๑. นวก. อํ. ๒๓/๔๗๓/๒๔๘.
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(ในกรณี แ ห ง ทุ ติ ย ฌาน ตติ ย ฌาน จตุ ต ถฌาน อากาสานั ญ จายตนะ วิ ญ ญาณั ญ จายตนะ อากิญจัญญายตนะ และ เนวสั ญญานาสั ญายตนะ มีขอความที่กลาวไวโดยทํานอง
เดียวกันกับขอความในกรณีแหงปฐมฌาน ทุกประการ และในฐานะเปนปญญาวิมุตต โดย
ปริ ยาย. สวน สั ญญาเวทยิตนิโรธ ซึ่งมีการสิ้นอาสวะนั้น กลาวไวในฐานะเปนปญญาวิมุตต
โดยนิปปริยาย ดวยขอความดังตอไปนี้:-)

อาวุโ ส ! นั ย อื่ น อี ก มี อ ยู่ : ภิ ก ษุก้ า วล่ ว งเสี ย ซึ่ ง เนวสั ญ ญานาสั ญ ญายตนะโดยประการทั้งปวง เข้ าถึง สั ญญาเวทยิตนิโรธ แล้ วแลอยู่, อนึ่งเพราะ
เห็นด้ วยปั ญญา อาสวะทั้งหลายของเธอนั้นก็สิ้นไปรอบ. และเธอรู้ ทั่วถึงธรรม
(คื อสั ญญาเวทยิ ตนิ โรธนั้น) ด้ วยปั ญญา. อาวุโส ! ปั ญญาวิมุตต์ อันพระผู้มี
พระภาคตรั สไว้ ด้ วยเหตุมีประมาณเท่ านีแ้ ล เมื่อกล่ าว โดยนิปปริยาย.
(ผูศึกษาพึงสังเกตใหเห็นวา เราสอนกันอยูและถือกันอยูเปนหลักวา พวกปญญาวิมุตต
ไมอาจจะเขาฌานได แตจากบาลีขางบนนี้แสดงใหเห็นวา พวกปญญาวิมุตตสามารถเขาฌานได
แมกระทั่งสัญญาเวทยิตนิโรธ หากแตไมมีการเสวยรสจากธรรมารมณแหงฌานนั้น ๆ ดวยนามกาย
ซึ่งเปนการเขาอนุปุพพวิหารสมาบัติ เทานั้น. ขอนี้จะยุติเปนอยางไร เปนสิ่งที่นักศึกษาควรพิจารณากัน
ดูเองเถิด).

๓. ผู้กายสั กขี

ภิกษุ ท. !
อย่ างไรเล่ า ?

บุคคลผู้เป็ นกายสั กขี

(ผูมีการเสวยสุขดวยนามกายเปนพยาน)

เป็ น

ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้ บุคคลบางคน ถูกต้ องวิโมกข์ ท้ งั หลาย อันไมเกี่ยว
กั บ รู ป เพราะก า วล ว งรู ป เสี ย ได อั น เป น วิ โ มกข ที่ ส งบรํา งั บ , ด ว ยนามกาย
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แลวแลอยู. อนึ่ง อาสวะทั้งหลายบางเหล่ า ของเขานั้นก็ สิ้นไปรอบแล้ ว
เพราะเห็นแลวดวยปญญา. ภิกษุ ท. ! ภิกษุนี้เรากลาววา บุคคลผูเปนกายสักขี.
ภิกษุ ท. ! สําหรับภิกษุนี้ เรากล่ าวว่ ายังมีอะไร ๆ ทีเ่ ธอต้ องทําด้ วยความ
ไม่ ประมาท. ขอนั้นเพราะเหตุไร ? เพราะเหตุวา ถาไฉนทานผูมีอายุนี้
จะเสพอยูซึ่งเสนาสนะอันสมควร จะคบอยูซึ่งกัลยาณมิตร จะบมอยูซึ่งอินทรีย
ทั้งหลาย ก็จะทําใหแจงซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรย อันไมมีอะไรยิง่ กวา ซึ่งเปน
ประโยชนที่ตองการของกุลบุตรผูออกบวชจากเรือน ไมเกี่ยวของดวยเรือนโดย
ชอบ ไดดว ยปญญาอันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรม เขาถึงแลวแลอยู. ภิกษุ ท. ! เรา
มองเห็นผลแหงความไมประมาทขอนี้ สําหรับภิกษุนี้อยู จึงกลาววายังมีอะไร ๆ
ที่เธอนั้นตองทําดวยความไมประมาท ดังนี้.
ผู้กายสั กขี
(ตามคําของพระอานนท์ )๑
“ อาวุโ ส !

มี คาํ กล่ าวกั นอยู่ว่า ‘กายสั กขี กายสั กขี ’ ดังนี ้. อาวุโ ส ! กายสั กขี นี้
พระผู้มีพระภาคตรั สไว้ ด้ วยเหตุมีประมาณเท่ าไรหนอแล ?” (พระอุทายีถามพระอานนท
พระอานนทเปนผูตอบ).

อาวุโส ! ภิ กษุในกรณี นี้ สงั ดแล้ วจากกาม สงั ดแล้ วจากอกุศลธรรม
เข้ าถึ ง ปฐมฌาน อั นมี วิตกวิ จาร มี ปีติ และสุ ขอั นเกิ ดจากวิ เวก แล้ วแลอยู่.
อนึ่ง อายตนะคือฌานนั้น (เป็ นธรรมารมณ์ มีรสและกิจเป็ นต้ น) ฉั นใด ๆ, เธอ
ถูกต้ องธรรมารมณ์ นั้น (โดยรสและกิจเป็ นต้ น) ฉั นนั้น ๆ ด้ วยนามกาย แล้ วแลอยู่.
๑. นวก. อํ. ๒๓/๔๗๒/๒๔๗.
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อาวุโส ! กายสั กขี อันพระผู้มีพระภาคตรั สไว้ ด้วยเหตุมีประมาณเท่ านี ้แล
เมื่อกล่ าว โดยปริยาย.
(ในกรณี แ ห ง ทุ ติ ย ฌาน ตติ ย ฌาน จตุ ต ถฌาน อากาสานั ญ จายตนะ วิ ญ ญาณั ญ จายตนะ อากิญจัญญายตนะ และ เนวสั ญญานาสั ญญายตนะ มีขอความที่กลาวไวโดยทํานอง
เดียวกันกับขอความในกรณีแหงปฐมฌานทุกประการ และในฐานะเปนกายสักขี โดย ปริ ยาย.
สวน สั ญญาเวทยิตนิโรธ ชนิดที่มีการสิ้นอาสวะนั้น กลาวไวในฐานะเปนกายสักขี โดย นิปปริยาย
ดวยขอความดังตอไปนี้ :-)

อาวุโส ! นั ยอื่ นอี กมี อยู่ : ภิ กษุ ก้ าวล่ วงเสี ยซึ่ งเนวสั ญญานาสั ญ ญายตนะโดยประการทั้งปวง เข้ าถึง สั ญญาเวทยิตนิโรธ แล้ วแลอยู่. อนึ่ง เพราะ
เห็นด้ วยปั ญญา อาสวะทั้งหลายของเธอนั้นก็สิ้นไปรอบ. อนึ่ง อายตนะคือ
สัญญาเวทยิตนิโรธนั้น (เป็ นธรรมารมณ์ มีรสและกิจเป็ นต้ น) ฉั นใด ๆ, เธอถูก
ต้ องธรรมารมณ์ นั้น (โดยรสและกิจเป็ นต้ น) ฉั นนั้น ๆ ด้ วยนามกาย แล้ วแลอยู่.
อาวุโส ! กายสั กขี อันพระผู้มีพระภาคตรั สไว้ ด้ วยเหตุมีประมาณเท่ านี ้แล
เมื่อกล่ าว โดยนิปปริยาย.
(ผูศึก ษาพึง สั งเกตให เห็ น วา คํา ว า “กายสัก ขี - มีก ายเปน พยาน” นั้น หมายความว า ได
เสวยรสแหงฌานเปนตน ดวยนามกาย คือดวยใจของตน ; และคํา วา “โดยนิปปริยาย” นั้น หมายถึง
มีการสิ้นอาสวะในกรณีนั้น, ถายังไมสิ้นอาสวะ เรียกไดแตเพียงวาโดยปริยาย).

๔. ผู้ทฏิ ฐิ ปปัตต์

ภิกษุ ท. !
อย่ างไรเล่ า ?

บุคคลผู้เป็ นทิฏฐิปปัตต์ (ผูบรรลุแลวดวยความเห็นลงสูธรรม)

เป็ น
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ภิ ก ษุ ท. ! ในกรณี นี้ บุ ค คลบางคน , วิ โ มกข เ หล า ใด อั น ไม เ กี่ ย ว
กับรูปเพราะกาวลวงรูปเสียได อันเปนวิโมกขที่สงบรํางับ มีอยู, เขา หาได้
ถูกต้ องวิโมกข์ เหล่ านั้น ดวยนามกายแลวแลอยู ไม่ แตวา อาสวะทั้งหลายบาง
เหล่า ของเขานั้น สิ้นไปรอบแล้ ว เพราะเห็นแจงดวยปญญา. อนึ่ง ธรรมทั้ง
หลาย ที่ตถาคตประกาศแลว ก็เปนธรรม อันเขานั้นเห็นลงแล้ ว ประพฤติ
ลงแล้ วด้ วยปั ญญา. ภิกษุ ท. ! นี้เรากลาววา บุคคลผูเปน ทิฏฐิ ปปั ตต์ .
ภิกษุ ท. ! สําหรับภิกษุแมนี้ เราก็กล่ าวว่ ายังมีอะไร ๆ ทีเ่ ธอต้ องทําด้ วย
ความไม่ ประมาท. ขอนั้นเพราะเหตุไร ? เพราะเหตุวา ถาไฉนทานผูมีอายุ
นี้ จะเสพอยูซึ่งเสนาสนะอันสมควร จะคบอยูซึ่งกัลยาณมิตร จะบมอยูซึ่งอินทรีย
ทั้งหลาย ก็จะทําใหแจงซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรย อันไมมีอะไรยิง่ กวา ซึ่งเปน
ประโยชนที่ตองการของกุลบุตรผูออกบวชจากเรือน ไมเกี่ยวของดวยเรือน
โดยชอบ ไดดวยปญญาอันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรม เขาถึงแลวแลอยู. ภิกษุ ท. !
เรามองเห็นผลแหงความไมประมาทขอนี้ สําหรับภิกษุนี้อยู จึงกลาววายังมี
อะไร ๆ ที่เธอนั้นตองทําดวยความไมประมาท ดังนี้.
๕. ผู้สัทธาวิมุตต์

ภิกษุ ท. !

บุคคลผู้เป็ นสั ทธาวิมุตต์ (ผูหลุดพนดวยสัทธา) เป็ นอย่ างไร

เล่ า ?
ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้ บุคคลบางคน, วิโมกขเหลาใด อันไมเกี่ยวกับ
รูปเพราะกาวลวงรูปเสียได อันเปนวิโมกขที่สงบรํางับ มีอยู, เขาหาได้
ถูกต้ องวิโมกข์ เหล่ านั้น ดวยนามกายแลวแลอยู ไม่ แตวา อาสวะทั้งหลายบาง
เหล่ าของเขานั้น สิ้นไปรอบแล้ ว เพราะเห็นแจงดวยปญญา. อนึ่ง สั ทธา ของ
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เขานั้น เปนสัทธาที่ ปลงลงแล้ วหมดสิ้น มีมูลรากเกิดแล้ ว ตั้งอยู่แล้ วอย่ าง
มั่ น คงในตถาคต. ภิ ก ษุ ท. ! นี้ เ ราเรี ย กว า บุ ค คลผู เ ป น สั ท ธาวิมุ ต ต์ .
ภิกษุ ท. ! สําหรับภิกษุแมนี้ เราก็กล่ าวว่ ายังมีอะไร ๆ ทีเ่ ธอต้ องทําด้ วยความ
ไม่ ประมาท. ขอนั้นเพราะเหตุไร ? เพราะเหตุวา ถาไฉนทานผูมีอายุนี้ จะเสพอยู
ซึ่งเสนาสนะอันสมควร จะคบอยูซึ่งกัลยาณมิตร จะบมอยูซึ่งอินทรียทั้งหลาย ก็
จะทําใหแจงซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรย อันไมมีอะไรยิ่งกวา ซึ่งเปนประโยชนที่
ตองการของกุลบุตรผูอ อกบวชจากเรือน ไมเกี่ยวของดวยเรือนโดยชอบ ไดดวย
ปญญาอันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรม เขาถึงแลวแลอยู. ภิกษุ ท. ! เรามองเห็นผล
แหงความไมประมาทขอนี้ สําหรับภิกษุนอี้ ยู จึงกลาววายังมีอะไร ๆ ที่เธอนั้น
ตองทําดวยความไมประมาท ดังนี้.
๖. ผู้ธัมมานุสารี
(เรื่องควรดูประกอบในเลมนี้หนา ๕๙๒)

ภิกษุ ท. !

บุคคลผู้เป็ นธัมมานุสารี (ผูแลนไปตามธรรม) เป็ นอย่ างไรเล่ า ?

ภิ ก ษุ ท. ! ในกรณี นี้ บุ ค คลบางคน ,
วิ โ มกข เ หล า ใด อั น ไม
เกี่ยวกับรูปเพราะกาวลวงรูปเสียได อันเปนวิโมกขที่สงบรํางับ มีอยู, เขา หา
ได้ ถูกต้ องวิโมกข์ เหล่ านั้น ดวยนามกายแลวแลอยู ไม่ แตวา อาสวะทั้งหลาย
บางเหล่ า ของเขานั้น สิ้นไปรอบแล้ ว เพราะเห็นแจงดวยปญญา. อนึ่ง ธรรม
ทั้งหลาย ที่ตถาคตประกาศแลว ยอม ทนต่ อการเพ่งโดยประมาณแห่ งปัญญา
ของเขา และ ธรรมทั้งหลายเหล่ านีก้ ม็ ีแก่ เขา คือ สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย. ภิกษุ ท. ! นี้เรากลาววา บุคคลผูเป็ นธัมมานุสารี. ภิกษุ ท. ! สําหรับภิกษุแมนี้ เราก็กล่ าวว่ ายังมีอะไร ๆ ทีเ่ ธอต้ องทํา

ภาค ๓ - นิโรธอริยสัจ

๖๗๑

ด้ วยความไม่ ประมาท. ขอนั้นเพราะเหตุไร ? เพราะเหตุวา ถาไฉนทานผูมี
อายุนี้ จะเสพอยูซึ่งเสนาสนะอันสมควร จะคบอยูซึ่งกัลยาณมิตร จะบมอยูซึ่ง
อินทรียทั้งหลาย ก็จะทําใหแจงซึง่ ที่สุดแหงพรหมจรรย อันไมมอี ะไรยิ่งกวา ซึ่ง
เปนประโยชนที่ตองการของกุลบุตรผูออกบวชจากเรือน ไมเกี่ยวของดวยเรือน
โดยชอบ ไดดวยปญญาอันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรม เขาถึงแลวแลอยู. ภิกษุ ท. !
เรามองเห็นผลแหงความไมประมาทขอนี้ สําหรับภิกษุนี้อยู จึงกลาววายังมี
อะไร ๆ ที่เธอนั้นตองทําดวยความไมประมาท ดังนี้.

๗. ผู้สัทธานุสารี
(เรื่องควรดูประกอบในเลมนี้หนา ๕๙๒)

ภิกษุ ท. !

บุคคลผู้เป็ นสั ทธานุสารี (ผูแลนไปตามสัทธา)เป็ นอย่ างไรเล่ า ?

ภิ ก ษุ ท. ! ในกรณี น้ี บุ ค คลบางคน , วิ โ มกข เ หล า ใด อั น ไม เ กี่ ย ว
กั บ รูปเพราะกาวลวงรูปเสียได อันเปนวิโมกขที่สงบรํางับ มีอยู, เขา หาได้
ถูกต้ องวิโมกข์ เหล่ านั้น ดวยนามกายแลวแลอยู ไม่ แตวา อาสวะทั้งหลาย
บางเหล่ า ของเขานั้น สิ้นไปรอบแล้ ว เพราะเห็นแจงดวยปญญา. อนึ่ง สั ทธา ตาม

ประมาณ (ทีค่ วรจะมี) ความรักตามประมาณ (ทีค่ วรจะมี) ในตถาคต
ของเขาก็มี และธรรมเหล่ านีก้ ม็ ีแก่ เขา คือ สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย
สมาธินทรีย ปญญินทรีย. ภิกษุ ท. ! นี้เรากลาววา บุคคลผูเปน สั ทธานุสารี. ภิกษุ ท. ! สําหรับภิกษุแมนี้ เราก็กล่ าวว่ ายังมีอะไร ๆ ทีเ่ ธอต้ องทํา
ด้ วยความไม่ ประมาท. ขอนั้นเพราะเหตุไร ? เพราะเหตุวา ถาไฉนทานผูมี
อายุนี้ จะเสพอยูซึ่งเสนาสนะอันสมควร จะคบอยูซึ่งกัลยาณมิตร จะบมอยูซึ่ง
อินทรียทั้งหลาย ก็จะทําใหแจงที่สุดแหงพรหมจรรยอันไมมีอะไรยิ่งกวา ซึ่ง
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เปนประโยชนที่ตองการของกุลบุตรผูออกบวชจากเรือน ไมเกี่ยวของดวยเรือน
โดยชอบ ไดดวยปญญาอันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรม เขาถึงแลวแลอยู. ภิกษุ ท. !
เรามองเห็นผลแหงความไมประมาทขอนี้ สําหรับภิกษุนี้อยู จึงกลาววายังมี
อะไร ๆ ที่เธอนั้นตองทําดวยความไมประมาท ดังนี้.
- ม. ม. ๑๓/๒๒๙-๒๓๒/๒๓๐-๒๓๗.

ผู้อนิมติ ตวิหารี
โมคคัลลานะ !

ก็ติสสพรหม มิไดแสดงบุคคลที่เจ็ดอันเปน อนิมิตตวิหารี (ผูอยูดวยวิหารธรรมอันไมมีนิมิต) แกเธอดอกหรือ ?
“ข้ าแต่ พระผู้มีพระภาค !

ที่เจ็ดผู้เป็ นอนิมิตตวิหารี

;

บัดนีเ้ ป็ นกาลสมควรที่พระผู้มีพระภาค จะทรงแสดงซึ่ งบุคคล
ภิกษุทั้งหลายได้ ฟังจากพระผู้มีพระภาคแล้ ว จักทรงจําไว้ ”.

ภิกษุในกรณีนี้ เข้ าถึงซึ่งเจโตสมาธิอนั ไม่ มีนิมิต
เพราะไม่ กระทําไว้ ในใจซึ่งนิมิตทั้งปวง แล้ วแลอยู่. เทวดาเหลานั้น ยอมรูจัก
โมคคัลลานะ !

ภิกษุนั้นอยางนี้วา “ทานผูมีอายุนี้ เขาถึงเจโตสมาธิอนั ไมมีนมิ ิต เพราะไมทําไว
ในใจซึ่งนิมิตทั้งหลาย แลวแลอยู ; เปนที่เชื่อไดวา ทานผูมีอายุนี้ เมื่อเสพเสนาสนะที่สมควร คบกัลยาณมิตร บมอินทรียทั้งหลายอยู ก็จะกระทําใหแจง
ซึ่งปริโยสานแหงพรหมจรรยนั้น อันไมมีธรรมอื่นยิง่ กวา อันเปนประโยชนที่
ประสงคของกุลบุตรผูออกบวชจากเรือนเปนผูไมมีเรือนโดยชอบอยู, ไดดวย
ปญญาอันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรมนี้ เขาถึงแลวอยู” ดังนี้.
- สตฺตก. อํ. ๒๓/๗๙/๕๓.
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ผู้มสี ั นทิฏฐิกธรรม ตามคําของพระอานนท์
“ อาวุ โ ส !

มี คาํ กล่ า วกั น อยู่ ว่ า ‘ สั น ทิ ฏ ฐิ กธรรม สั น ทิ ฏ ฐิ กธรรม ’ ดั ง นี ้
อาวุโส ! สันทิฏฐิ กธรรมนี ้ พระผู้มีพระภาคตรั สไว้ ด้ วยเหตุมีประมาณเท่ าไรหนอแล ?”
(พระอุทายีถามพระอานนท, พระอานนทเปนผูตอบ).

อาวุโส ! ภิกษุในกรณี นี้ สงัดแล้ วจากกาม สงัดแล้ วจากอกุศลธรรม
เข้ าถึ ง ปฐมฌาน อั นมี วิตกวิ จาร มี ปีติ และสุ ข อั นเกิ ดจากวิ เวก แล้ ว แลอยู่.
อาวุโส ! สั นทิฏฐิกธรรม อันพระผู้มีพระภาคตรั สไว้ ด้ วยเหตุมีประมาณเท่ านี ้
แล เมื่อกล่ าว โดยปริยาย.
(ในกรณี แ ห ง ทุ ติ ย ฌาน ตติ ย ฌาน จตุ ต ถฌาน อากาสานั ญ จายตนะ วิ ญ ญาณั ญ จายตนะ อากิญจัญญายตนะ และ เนวสั ญญานาสั ญญายตนะ มีขอความที่ กลา วไว โ ดยทํา นอง
เดียวกันกับขอความในกรณีแหงปฐมฌานทุกประการ และในฐานะเปนสันทิฏฐิกธรรม โดยปริยาย.
สวนสัญญาเวทยิตนิโรธชนิดที่มีการสิ้นอาสวะนั้น กลาวไวในฐานะเปนสันทิฏฐิกธรรม โดยนิปปริยาย ดวยขอความดังตอไปนี้ :-)

อาวุโส ! นัยอื่ นอี กมี อยู่ : ภิ กษุ ก้ าวล่ วงเสี ยซึ่ งเนวสั ญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวง เข้ าถึง สั ญญาเวทยิตนิโรธ แล้ วแลอยู่. อนึ่ง
เพราะเห็นด้ วยปั ญญา อาสวะทั้งหลายของเธอนั้นก็สิ้นไปรอบ. อาวุโส !
สั นทิฏฐิกธรรม อั นพระผู้มีพระภาคตรั สไว้ ด้ วยเหตุมีประมาณเท่ านี ้แล
เมื่อกล่ าว โดยนิปปริยาย.
- นวก.อํ. ๒๓/๔๗๔/๒๕๐.
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ผู้นิพพาน ตามคําของพระอานนท์
และผู้ปรินิพพาน ตามคําของพระอานนท์
(นิพพาน และ ปรินิพพาน ตามคําของพระอานนท มีใจความอยางเดียวกันกับสันทิฏฐิกนิ พ พานข า งต น ผิ ด กั น แต ชื่ อ เท า นั้ น . นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารแสดงไว ด ว ยคํา ว า เขมํ อ มตํ อภยํ
ปสฺ สทฺธิ นิโรโธ แทนคํา วานิพพานขางบน. -นวก. อํ. ๒๓/๔๗๕-๔๗๗/๒๕๒,๒๕๓,
๒๕๖,๒๕๘,๒๖๐,๒๖๒,๒๖๔).

ผู้มที ฏิ ฐธรรมนิพพาน ตามคําของพระอานนท์
(สั น ทิ ฏ ฐิ ก นิ พ พาน=สั น ทิ ฏ ฐิ ธ รรม=ทิ ฏ ฐธรรมนิ พ พาน=ตทั ง คนิ พ พุ โ ต=ตทั ง คนิ พ พาน
ดู ป ระกอบในเล ม นี้ ห น า ๔๘๒, ๖๗๓, ๖๗๖, ๖๗๗)
“อาวุโส !

มีคาํ กล่ าวกันอยู่ว่า ‘ทิฏฐธรรมนิพพาน ทิฏฐธรรมนิพพาน’ ดังนี.้ อาวุโส !
ทิฏฐธรรมนิพพานนี ้ พระผู้มีพระภาคตรั สไว้ ด้ วยเหตุมีประมาณเท่ าไรหนอแล ?” (พระอุทายีถาม
พระอานนท, พระอานนทเปนผูตอบ).

ภิกษุในกรณี นี้ สงัดแล้ วจากกาม สงัดแล้ วจากอกุศลธรรม
เข้ าถึ ง ปฐมฌาน อั นมี วิตกวิ จาร มี ปีติ และสุ ขอั นเกิ ดจากวิ เวก แล้ วแลอยู่
อาวุโส ! ทิฏฐธรรมนิพพาน อันพระผู้มีพระภาคตรั สไว้ ด้ วยเหตุมีประมาณ
เท่ านีแ้ ล เมื่อกล่ าว โดยปริยาย.
อาวุโส !

(ในกรณี แ ห ง ทุ ติ ย ฌาน ตติ ย ฌาน จตุ ต ถฌาน อากาสานั ญ จายตนะ วิ ญ ญาณั ญ จายตนะ อากิญจัญญายตนะ และเนวสั ญญานาสั ญญายตนะ มีขอความที่กลาวไวโดยทํานอง
เดียวกันกับขอความในกรณีแหงปฐมฌาน ทุกประการ และในฐานะเปนทิฏฐธรรมนิพพานโดย
ปริยาย. สวนสัญญาเวทยิตนิโรธซึ่งมีการสิ้นอาสวะนั้น กลาวไวในฐานะเปนทิฏฐธรรมนิพพาน โดย
นิปปริยาย ดวยขอความดังตอไปนี้ :-)

ภาค ๓ - นิโรธอริยสัจ

๖๗๕

อาวุโส ! นัยอื่ นอี กมี อยู่ : ภิ กษุ ก้ าวล่ วงเสี ยซึ่ งเนวสั ญญานาสั ญญายตนะโดยประการทั้งปวง เข้ าถึ ง สั ญญาเวทยิตนิโรธ แล้ วแลอยู่, อนึ่ ง
เพราะเห็นด้ วยปั ญญา อาสวะทั้งหลายของเธอนั้นก็สิ้นไปรอบ, อาวุโส
ทิฏฐธรรมนิพพาน อันพระผู้มีพระภาคตรั สไว้ ด้ วยเหตุมีประมาณเท่ านีแ้ ล เมื่อ
กล่ าว โดยนิปปริยาย (เมื่อกล่ าวโดยสิ้นเชิง).
- นวก. อํ. ๒๓/๔๗๕/๒๕๕.

ผู้เขมัปปัตต์ ตามคําของพระอานนท์
“ อาวุโ ส !

มี คาํ กล่ าวกันอยู่ว่า ‘เขมัปปั ตต์ เขมัปปั ตต์ ’ ดังนี ้. อาวุโส ! เขมัปปั ตต์
นี ้ พระผู้มีพระภาคตรั สไว้ ด้ วยเหตุมีประมาณเท่ าไรหนอแล ?” (พระอุทายีถามพระอานนท,
พระอานนทเปนผูตอบ).

ภิกษุในกรณี นี้ สงัดแล้ วจากกาม สงัดแล้ วจากอกุศลธรรม
เข้ าถึง ปฐมฌาน อันมี วิตกวิ จาร มี ปีติ และสุ ข อันเกิ ดจากวิ เวก แล้ วแลอยู่,
อาวุโส! เขมัปปั ตต์ อันพระผู้มีพระภาคตรั สไว้ ด้ วยเหตุมีประมาณเท่ านี ้แล
เมื่อกล่ าว โดยปริยาย.
อาวุโส !

(ในกรณี แ ห ง ทุ ติ ย ฌาน ตติ ย ฌาน จตุ ต ถฌาน อากาสานั ญ จายตนะ วิ ญ ญาณั ญ จายตนะ อากิญจัญญายตนะ และ เนวสั ญญานาสั ญญายตนะ มีขอความที่กลาวไวโดยทํานอง
เดียวกันกับขอความในกรณีแหงปฐมฌานทุกประการ และในฐานะเปนเขมัปปตต โดยปริ ยาย.
สวนสัญญาเวทยิตนิโรธชนิดมีการสิ้นอาสวะนั้น กลาวไวในฐานะเปนเขมัปปตต โดยนิปปริ ยาย
ดวยขอความดังตอไปนี้ :-)

อริยสัจจากพระโอษฐ

๖๗๖

อาวุโส ! นั ยอื่ นอี กมี อยู่ : ภิ กษุ ก้ าวล่ วงเสี ยซึ่ งเนวสั ญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวง เข้ าถึง สั ญญาเวทยิตนิโรธ แล้ วแลอยู่. อนึ่ง
เพราะเห็นด้ วยปั ญญา อาสวะทั้งหลายของเธอนั้นก็สิ้นไปรอบ. อาวุโส !
เขมัปปัตต์ อันพระผู้มีพระภาคตรั สไว้ ด้ วยเหตุมีประมาณเท่ านีแ้ ล เมื่อกล่ าว

โดยนิปปริยาย.
- นวก. อํ. ๒๓/๔๗๗/๒๕๗.

(นอกจากแสดงไวโดยชื่อวา เขมัปปัตต์ นี้แลว ยังแสดงไวโดยชื่อวา อมตัปปัตต์ อภยัปปัตต์
โดยมีขอความทํานองเดียวกันดวย.- นวก. อํ. ๒๓/๒๗๗/๒๕๙,๒๖๑, คําวา เขม ก็ดี อมต ก็ดี อภย
ก็ดี ในกรณีเชนนี้ ลวนแตเล็งถึงนิพพานดวยกันทั้งนั้น. คําวา ปัตต์ แปลวา ผู้ถงึ แล้ ว).

ตทังคนิพพุโต - ผู้ดบั เย็นด้ วยองค์ น้ัน ๆ
(เรื่องควรดูประกอบในเลมนี้หนา ๔๘๒, ๖๗๓, ๖๗๔, ๖๗๗)

ภิกษุ ท. ! เมื่อบุคคลเห็นซึ่งความไมเที่ยง ความแปรปรวน ความ
จางคลาย ความดับ ของ รู ป นั้นเทียว แลวเห็นดวยปญญาอันชอบตามที่เปน
จริง วา รูปทั้งปวงทั้งในกาลกอน และในกาลนี้ ไมเที่ยง เปนทุกข มีความ
แปรปรวนเปนธรรมดา ดังนี้อยู, โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย
ยอมละไป. เพราะละเสียไดซึ่งโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลายเหลา
นั้น เขาย อมไมสะดุงหวาดเสียว ; เมื่อไมสะดุงหวาดเสียว ย อ มอยูเปนสุข ;
ผูอยูเปนสุข (ดวยอาการอยางนี้) เรากลาววา เปนภิกษุผู ตทังคนิพพุโต (ดับเย็น
ด้ วยองค์ น้ัน ๆ) ดังนี้.
(ในกรณีแหง เวทนา สั ญญา สั งขาร และ วิญญาณ ก็มีถอยคําที่ตรัสไวทํานองเดียวกัน).
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๕๔/๘๘.

ภาค ๓ - นิโรธอริยสัจ

๖๗๗

ผู้มตี ทังคนิพพาน ตามคําของพระอานนท์
(เรื่องควรดูประกอบในเลมนี้หนา ๔๘๒, ๖๗๓, ๖๗๔, ๖๗๖)
“อาวุโส !

มีคาํ กล่ าวกันอยู่ว่า ‘ตทังคนิพพาน ตทังคนิพพาน’ ดังนี.้ อาวุโส!
ตทังคนิพพานนี ้ พระผู้มีพระภาคตรั สไว้ ด้ วยเหตุมีประมาณเท่ าไรหนอแล ?” (พระอุทายีถาม
พระอานนท, พระอานนทเปนผูตอบ).

ภิกษุในกรณี นี้ สงัดแล้ วจากกาม สงัดแล้ วจากอกุศลธรรม
เข้ าถึง ปฐมฌาน อันมีวิตกวิจาร มีปีติและสุข อันเกิดจากวิเวก แล้ วแลอยู่.
อาวุโส ! ตทังคนิพพาน อันพระผู้มีพระภาคตรั สไว้ ด้ วยเหตุมีประมาณเท่ านีแ้ ล
เมื่อกล่ าว โดยปริยาย.
อาวุโส !

(ในกรณีแหง ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน อากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ
อากิญจัญญายตนะ และ เนวสั ญญานาสั ญญายตนะ มีขอความที่กลาวไวโดยทํานองเดียวกันกับ
ขอความในกรณีแหงปฐมฌาน ทุกประการ และในฐานะเปนตทังคนิพพาน โดยปริยาย. สวนสัญญาเวทยิตนิโรธซึ่งมีการสิ้นอาสวะนั้น กลาวไวในฐานะเปนตทังคนิพพาน โดยนิปปริยาย ดวยขอความ
ดังตอไปนี้ :-)

อาวุโ ส ! นั ย อื่ น อี ก มี อ ยู่ : ภิ ก ษุ ก้ า วล่ ว งเสี ย ซึ่ ง เนวสั ญ ญานา
สัญญายตนะโดยประการทั้งปวง เข้ าถึง สั ญญาเวทยิตนิโรธ แล้ วแลอยู่. อนึ่ง
เพราะเห็นด้ วยปั ญญา อาสวะทั้งหลายของเธอนั้นก็สิ้นไปรอบ. อาวุโส !
ตทังคนิพพาน อันพระผู้มีพระภาคตรั สไว้ ด้ วยเหตุมีประมาณเท่ านีแ้ ล เมื่อกล่ าว

โดยนิปปริยาย.
- นวก. อํ. ๒๓/๔๗๕/๒๕๔.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๖๗๘

หมดตัวตน ก็หมดเรื่องผูกพัน
ภิกษุ ท. ! สาวกของพระอริยเจาผูไดสดับแลว ไดเห็นบรรดาพระ
อริยเจา เปนผูฉลาดในธรรมของพระอริยเจา ไดถูกแนะนําในธรรมของพระ
อริยเจา. ไดเห็นหมูสัตบุรุษ เปนผูฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ไดถูกแนะนํา
ในธรรมของสัตบุรุษ :
(๑) ทานยอม ไม่ ตามเห็นรู ป โดยความเปนตัวตน ทั้งไมตามเห็นวา
ตนมีรูปดวย ไมตามเห็นวารูป มีอยูในตนดวย ไมตามเห็นวาตน มีอยูใน
รูปดวย ;
๒) ทานยอม ไม่ ตามเห็นเวทนา โดยความเปนตัวตน ทั้งไมตามเห็น
วาตน มีเวทนาดวย ไมตามเห็นวาเวทนา มีอยูในตนดวย ไมตามเห็นวาตน
มีอยูในเวทนาดวย ;
(

๓) ทานยอม ไม่ ตามเห็นสั ญญา โดยความเปนตัวตน ทั้งไมตามเห็น
วาตน มีสัญญาดวย ไมตามเห็นวาสัญญา มีอยูในตนดวย ไมตามเห็นวาตน มี
อยูในสัญญาดวย ;
(

๔) ทานยอม ไม่ ตามเห็นสั งขาร โดยความเปนตัวตน ทั้งไมตามเห็น
วาตน มีสังขารดวย ไมตามเห็นวาสังขาร มีอยูในตนดวย ไมตามเห็นวาตน
มีอยูในสังขารดวย ;
(

๕) ทานยอม ไม่ ตามเห็นวิญญาณ โดยความเปนตัวตน ทั้งไมตาม
เห็นวาตน มีวิญญาณดวย ไมตามเห็นวาวิญญาณ มีอยูในตนดวย ไมตามเห็น
วาตน มีอยูในวิญญาณดวย ;
(

ภาค ๓ - นิโรธอริยสัจ

๖๗๙

ภิกษุ ท. ! สาวกของพระอริยเจา ผูไดสดับแลวเชนนี้น่ีแล เรา
ตถาคตยอมเรียกผูนั้นวา ไมถูกผูกพันดวยเครื่องผูกคือรูป ไมถูกผูกพันดวยเครื่อง
ผูกคือเวทนา ไมถูกผูกพันดวยเครื่อ งผูกคือสัญ ญา ไมถูกผูกพันดวยเครื่อง
ผูกคือสังขาร ไมถูกผูกพันดวยเครื่องผูกคือวิญญาณ ไมถูกผูกพันดวยเครื่องผูก
ใด ๆ ทั้งภายในภายนอก, เปน ผูมีปกติมองเห็นฝงนี้ (คือวัฏฏสงสาร) เปนผู
มี ป กติ ม องเห็ น ฝ ง โน น (คื อ นิ พ พาน) ; เราตถาคตจึ ง กล า วว า สาวกของ
พระอริยเจาผูนั้น เปนผูหลุดพนแลวจากทุกข ดังนี้แล.
- ขนฺธ. สํ.๑๗/๒๐๑/๓๐๕.

หมดตัวตน ก็หมดอหังการ
(เรื่องควรดูประกอบในเลมนี้หนา ๔๖๘, ๖๐๘)
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ !

บุคคลมารู้ อยู่อย่ างไร เห็นอยู่อย่ างไร จึ งไม่ ยึดถือว่ าเรา ไม่ ยึดถือ
ว่ าของเรา อันเป็ นอนุสัยคือมานะ ในกายอันมีวิญญาณนี ้ และในนิมิตทั้งปวงภายนอก ? พระเจ้ าข้ า !”

กัปปะ ! รูป เวทนา สัญ ญา สังขาร วิญ ญาณ เหลาใด ทั้ง ที่เปน
อดีต อนาคต และปจจุบัน อันมีอยูภายในหรือขางนอกก็ดี หยาบหรือละเอียด
ก็ดี เลวหรือประณีตก็ดี อยูหางไกลหรืออยูใ กลก็ดี อริยสาวกไดเห็นสิ่งทั้งหมด
นั้น ดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงวา นั้นไมใชของเรา (เนตํ มม) นั่นไมใชเปน
เรา (เนโสหมสฺมิ) นั่นไมใชตัวตนของเรา (น เมโส อตฺตา) ดังนี้นั่นแหละ ;
กัปปะ ! บุคคลตองรูอยางนี้แหละ เห็นอยูอยางนี้แหละ จึงไมยึดถือวาเรา ไม
ยึดถือวาของเรา อันเปนอนุสัยคือมานะในกายอันมีวิญญาณนี้ และในนิมิต
ภายนอกอื่นทั้งหมดนัน้ แล.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๐๖/๓๑๘.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๖๘๐
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ !

บุคคลมารู้ อยู่อย่ างไร เห็นอยู่อย่ างไร จิ ตใจจึ งจะเห็นธรรมชาติ
ปราศจากความยึดถือว่ าเรา ปราศจากความยึดถือว่ าของเรา อันเป็ นมานะเครื่ องถือตัว ในกายอันมีอ
วิญญาณนี ้ และในนิมิตทั้งปวงภายนอก ; รู้ อยู่อย่ างไร เห็นอยู่อย่ างไร จิ ตใจจึ งจะก้ าวล่ วงมานะเสี ยด้ วย
ดี สงบระงับได้ พ้ นวิเศษไป ? พระเจ้ าข้ า !”

กัปปะ !
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เหลาใด ทัง้ ที่เปนอดีต
อนาคต และปจจุบัน อันมีอยูภายในหรือขางนอกก็ดี หยาบหรือละเอียดก็ดี
เลวหรือประณีตก็ดี อยูหางไกลหรืออยูใ กลก็ดี อริยสาวกไดเห็นสิ่งทั้งหมดนั้น
ดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงขึ้นวา นั่นไม่ ใช่ ของเรา (เนตํ มม) นั่นไม่ เป็ นเรา
(เนโสหมสฺ มิ) นั่นไม่ ใช่ ตวั ตนของเรา (น เมโส อตฺตา) ดังนี้แลวหลุดพนไป
เพราะไมยึดมั่นนั่นแหละ ; กัปปะ ! บุคคลตองรูอยางนี้แหละ เห็นอยูอยางนี้แหละ
จิตใจจึงจะเปนธรรมชาติปราศจากความยึดถือวาเรา ปราศจากความยึดถือวาของเรา
อันเปนมานะเครื่องถือตัว ในกายอันมีวญ
ิ ญาณนี้ และในนิมติ ภายนอกอื่นทั้งหมด
ทั้งสิ้นได, และจิตใจจะกาวลวงมานะเสียไดดวยดี สงบระงับได พนวิเศษไปดวย
ดี, ดังนี้แล.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๐๗/๓๑๙.

สั ญญาทีเ่ ป็ นส่ วนประกอบแห่ งวิชชา
(เรื่องควรดูประกอบในเลมนี้หนา ๗๖๖/อริย.โอ.ปลายหนา ๑๑๕๗, ๑๑๕๘, ๑๓๕๐ (เรื่องสัญญา ๗ และสัญญา ๑๐)

ภิกษุ ท. ! ธรรม ๖ อย่ างเหล่ านี้ เป็ นธรรมมีส่วนแห่ งวิชชา (วิชฺชาภาคิย). หกอยาง อยางไรเลา ? หกอยางคือ อนิจจสัญญา (สัญญาวาไมเที่ยง)
อนิจเจทุกขสัญญา (สัญญาวาทุกขในสิ่งที่ไมเที่ยง) ทุกเขอนัตตสัญญา (สัญญาวามิใชตัวตน
จริงในสิ่งแตกสลายได) ปหานสั ญญา (สั ญญาในการละ) วิราคสัญญา (สัญญาในความคลาย
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๖๘๑

ภิกษุ ท. ! เหลานี้แล ธรรม ๖ อยาง

เปนธรรมมีสวนแหงวิชชา.
ฉกฺก.อิ. ๒๒/๓๗๒/๓๐๖.

บุคคลผู้ถงึ ซึ่งวิชชา
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ !

ที่เรี ยกกันว่ า ‘วิชชา-วิชชา’ ดังนีน้ ั้น เป็ นอย่ างไร ? และด้ วยเหตุ
เพียงเท่ าไร บุคคลจึ งชื่ อว่ า เป็ นผู้ถึงซึ่ งวิชชา ? พระเจ้ าข้ า !”

ภิกษุ !
อริยสาวกผูไดสดับแลวในธรรมวินัยนี้ มารู้ ชัดแจ้ งถึง รูป
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ, รู้ ชัดแจ้ งถึง เหตุให้ เกิด รูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิ ญ ญาณ , รู้ ชั ด แจ้ ง ถึ ง ความดับ ไม่ เ หลือ ของรู ป เวทนา สั ญ ญา สั ง ขาร
วิญญาณ, รู้ ชัดแจ้ งถึง ทางดําเนินให้ ถึงความดับไม่ เหลือของรูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ ;
ภิกษุ !
อยางนี้แล เราเรียกวา วิชชา และบุคคลชื่อวาถึงวิชชา
ยอมมีได ดวยเหตุมปี ระมาณเทานี้แล.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๙๘/๓๐๑.

วิชชาของผู้ถงึ ซึ่งวิชชา
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ !

ที่เรี ยกกันว่ า ‘วิชชา-วิชชา’ ดังนีน้ ั้น เป็ นอย่ างไร, และด้ วยเหตุ
เพียงเท่ าไร บุคคลจึ งชื่ อว่ า เป็ นผู้ถึงซึ่ งวิชชา ? พระเจ้ าข้ า !”

ภิกษุ !
อริยสาวกผูไดสดับแลว ในธรรมวินัยนี้ มารูชัดแจงตาม
เปนจริงซึง่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อัน มีความก่ อขึน้ เปนธรรมดา
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วา ‘เปนสิ่งที่มีความกอขึ้นเปนธรรมดา’ ดังนี้ ; รูชัดแจงตามเปนจริงซึ่งรูป
เวทนา สั ญ ญา สังขาร วิญญาณ อัน มีค วามเสื่ อมไป เปนธรรมดา วา ‘ เปน
สิ่งที่มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา ดังนี้; รูชัดแจงตามเปนจริงซึ่งรูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ อันมี ทั้งความก่ อขึ้นและเสื่ อมไป เปนธรรมดา วา
‘เปนสิ่งที่มค
ี วามกอขึ้นและเสื่อมไปเปนธรรมดา’ ดังนี้ ;
ภิกษุ !
อยางนี้แลเราเรียกวา วิชชา และบุคคลชื่อวา เปนผูถึง
วิชชา ยอมมีไดดวยเหตุมีประมาณเทานี้แล.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๑๐/๓๒๑.

ผู้รับผลของการปฏิบัตเิ กีย่ วกับธาตุสี่
ราหุล !
ปฐวีธาตุ ทั้งที่เปนภายในและที่เปนภายนอก ทั้งสองอยาง
นั้นลวนแตเปนเพียงปฐวีธาตุ เธอพึงเห็นปฐวีธาตุนั้น ดวยปญญาโดยชอบตาม
ความเปนจริงวา “นั่นไมใชของเรา (เนตํ มม) นั่นไมใชเรา (เนโสหมสฺมิ) นั่น
ไมใชอัตตาของเรา (น เมโส อตฺตา)”ดังนี้. บุคคล เห็นปฐวีธาตุน้ ัน ด้ วยปัญญา

โดยชอบตามทีเ่ ป็ นจริงอย่ างนีแ้ ล้ ว เขาย่ อมเบื่อหน่ ายในปฐวีธาตุ ยังจิต
ให้ คลายกําหนัดจากปฐวีธาตุได้ .

(ในกรณีแหง อาโปธาตุ เตโชธาตุ และ วาโยธาตุ ก็มีขอความที่ตรัสไวอยางเดียวกันกับใน
กรณีแหงปฐวีธาตุ).

ราหุล !

เมื่อใด ภิกษุ ไม่ ตามเห็นว่ าเป็ นอัตตา (ตัวตน) ไม่ ตาม

เห็นว่ าเป็ นอัตตนิยา (ของตน) ในธาตุท้งั สี่ เหล่ านี.้ ราหุล ! ภิกษุนี้ เรา
กลาววาได ตัดตัณหาขาดแล้ ว รื้อถอนสั งโยชน์ ได้ แล้ ว ได้ ทาํ ทีส่ ุ ดแห่ งทุกข์
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เพราะรู้ เฉพาะซึ่งมานะโดยชอบแล้ ว ดังนี้แล.
- จตุกฺก.อํ. ๒๑/๒๒๒/๑๗๗.

ผู้ไม่ กลืนเบ็ดของมาร
ภิ ก ษุ ท. ! รู ป ที่ เ ห็ น ด ว ยตาก็ ดี , เสี ย ง ที่ ฟ ง ด ว ยหู ก็ ดี , กลิ่ น
ที่ดมดวยจมูกก็ดี, รส ที่ลิ้ม ดวยลิ้นก็ดี, โผฏฐัพพะ ที่สัม ผัสดวยกายก็ดี,
และธรรมารมณ ที่ รู แ จ ง ด ว ยใจก็ ดี , อั น เป น สิ่ ง ที่ น า ปรารถนา น า รั ก ใคร น า
พอใจ เปนที่ยวนตายวนใจใหรัก เปนที่เขาไปตั้งอาศัยอยูแหงความใคร และ
เปนที่ต้ังแหงความกําหนัดยอมใจ มีอยู. ถาภิกษุใดไมเพลิดเพลิน ไมพร่าํ เพอ
ถึง ไมเมาหมกติดอกติดใจอยู ซึ่งอารมณมีรปู เปนตนนั้นไซร ;
ภิ ก ษุ ท. ! ภิ ก ษุ อ ย า งนี้ เราเรี ย กว า เป น ผู ไ ม ก ลื น เบ็ ด ของมาร
ไดทําลายเบ็ดหักเบ็ดแหลกละเอียดแลว ไมถึงความวิบตั ิ ไมถึงความพินาศฉิบหาย
ไมเปนผูทมี่ ารใจบาป จะทําอะไรใหไดตามใจเลย ; ดังนี้แล.
- สฬา. สํ. ๑๘/๑๙๘/๒๙๐.

ผู้ไม่ เข้ าไปหาย่ อมหลุดพ้ น
(คํา ตรั ส ในเรื่ อ งนี้ เ ป็ นประเด็ น ที่ สํา คั ญ มาก เพราะแสดงลํา ดั บ การละ
ไปจนถึงขณะแห่ งการหลุดพ้ นของจิต)

ภิกษุ ท. !

ผู้เข้ าไปหา เป็ นผู้ไม่ หลุดพ้น ; ผู้ไม่ เข้ าไปหาเป็ นผู้

หลุดพ้ น.
ภิกษุ ท. !

วิญญาณ ซึ่ง เข้ าถือเอารู ป ตั้งอยู ก็ตั้งอยูได, เป็ นวิญญาณ
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ทีม่ ีรูปเป็ นอารมณ์ มีรูปเป็ นทีต่ ้งั อาศัย มีนันทิเป็ นทีเ่ ข้ าไปส้ องเสพ ก็ถึง
ความเจริญ งอกงาม ไพบูลย ได ; ภิกษุ ท. ! วิญญาณ ซึ่ง เข้ าถือเอาเวทนา
ตั้งอยู ก็ตั้งอยูได. เปนวิญญาณที่มีเวทนาเปนอารมณ มีเวทนาเปนที่ตั้งอาศัย
มีนันทิเปนที่เขาไปสองเสพ ก็ถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย ได ; ภิกษุ ท. !
วิญญาณ ซึ่ง เข้ าถือเอาสั ญญา ตั้งอยู ก็ตั้งอยูได, เปนวิญญาณที่มีสัญญาเปน
อารมณ มีสัญญาเปนที่ตั้งอาศัย มีนันทิเปนที่เขาไปสองเสพ ก็ถึงความเจริญ
งอกงาม ไพบูลย ได ; ภิกษุ ท. ! วิญญาณ ซึ่ง เข้ าถือเอาสั งขาร ตั้งอยู ก็ตั้ง
อยูได, เปนวิญญาณที่มีสังขารเปนอารมณ มีสังขารเปนที่ตั้งอาศัย มีนันทิ
(ความเพลิน) เปนที่เขาไปสองเสพ ก็ถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย ได.

ผู้ใดจะพึงกล่ าวอย่ างนีว้ ่ า “เราจักบัญญัติ ซึ่งการมา
การไป การจุติ การอุบัติ ความเจริญ ความงอกงาม และความไพบูลย์
ของวิญญาณ โดยเว้ นจากรู ป เว้ นจากเวทนา เว้ นจากสั ญญา และเว้ น
สั งขาร” ดังนี้นั้น, นี่ ไม่ ใช่ ฐานะทีจ่ กั มีได้ เลย.
ภิกษุ ท. !

(เรื่องควรดูประกอบในชวงขอความตอไปนี้จากเลมนี้ หนา ๒๐๘)

ถ้ าราคะในรู ปธาตุ ในเวทนาธาตุ ในสั ญญาธาตุ ใน
สั งขารธาตุ ในวิญญาณธาตุ เป็ นสิ่ งทีภ่ ิกษุละได้ แล้ ว ; เพราะละราคะได้
อารมณ์ สําหรับวิญญาณก็ขาดลง ที่ต้งั ของวิญญาณก็ไม่ ม.ี วิญญาณ
อันไม่ มที ี่ต้งั นั้นก็ไม่ งอกงาม หลุดพ้ นไปเพราะไม่ ถูกปรุงแต่ ง ; เพราะ
ภิกษุ ท. !

หลุดพนไปก็ตั้งมั่นเพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเอง ; เพราะยินดีในตนเองก็ไมหวั่นไหว ;
เมื่อไมหวั่นไหวก็ปรินิพพานเฉพาะตน ; ยอมรูชัดวา “ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยู
จบแลว กิจที่ควรทําไดทําสําเร็จแลว กิจอื่นที่จะตองทําเพื่อความเปนอยางนี้มิได
มีอีก” ดังนี้.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๖๖/๑๐๕.
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ผู้ลวงมัจจุราชให้ หลง
ภิ ก ษุ ท. ! ปุ ถุ ช น ผู ไ ม ไ ด ยิ น ได ฟ ง ย อ มพู ด ว า ‘ สมุ ท ร-สมุ ท ร ’
ดังนี้. ภิกษุ ท. ! สมุทรเชนที่กลาวนั้น ไมใชสมุทรในวินัยของพระอริยเจา.
ภิกษุ ท. ! สมุทรเชนที่กลาวนั้น เปนเพียงแองน้ําใหญ เปนเพียงหวงน้ําใหญ.
ภิ ก ษุ ท. ! รู ป ที่ เ ห็ น ด ว ยตา อั น เป น สิ่ ง ที่ น า ปรารถนา น า รั ก ใคร
นาพอใจ ที่ยวนตายวนใจใหรัก เปนที่เขาไปตั้งอาศัยอยูแหงความใคร และเปน
ที่ตั้งแหงความกําหนัดยอมใจ มีอยู. ภิกษุ ท. ! นี้เราเรียกวา ‘สมุทรในวินัย
ของพระอริยเจา’. โลกนี้ พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก, หมูสัตว
พรอมทั้งสมณะพราหมณ พรอมทั้งเทวดาและมนุษย โดยมากตกอยูจมอยูใน
สมุทรนั้น. เปนสัตวที่มีความใคร มีจิตยุงเหมือนกลุมดาย เกิดประสานกัน
สับสนดุจรังนก เหมือนพงหญามุญชะและปพพชะ, สัตวทั้งหลายในสมุทรนั้น
จึงไมลวงพนอบาย ทุคติ วินิบาต และสังสารวัฏฏไปได.
ภิกษุ ท. !
ภิกษุ ท. !
ภิกษุ ท. !
ภิกษุ ท. !

เสี ยง ที่ฟงดวยหู .... ฯลฯ ....
กลิน่ ที่ดมดวยจมูก .... ฯลฯ ....
รส ที่ลิ้มดวยลิ้น .... ฯลฯ ....
โผฏฐัพพะ ที่สัมผัสดวยกาย .... ฯลฯ ....

่ ่ าปรารถนา น่ ารักใคร่
ภิกษุ ท. ! ธรรมารมณ์ ที่รูดวยใจ อันเปนสิ่ งทีน
น่ าพอใจ ที่ยวนตายวนใจใหรกั เปนที่เขาไปตั้งอาศัยอยูแหงความใครและเปน
ที่ตั้งแหงความกําหนัดยอมใจ มีอยู. ภิกษุ ท. ! เหล่ านีเ้ ราเรียกว่ า ‘สมุทรใน
วินัยของพระอริยเจ้ า’. โลกนี้ พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก, หมูสัตว
พร อ มทั้ ง สมณะพราหมณ พร อ มทั้ ง เทวดาและมนุ ษ ย โดยมากตกอยู จ มอยู
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ในสมุทรนั้น. เปนสัตวที่มีความใคร มีจิตยุงเหมือนกลุมดาย เกิดประสาน
กันสับสนดุจรังนก เหมือนพงหญามุญชะและปพพชะ, สัตวทั้งหลายในสมุทร
นั้น จึงไมลวงพนอบาย ทุคติ วินิบาต และสังสารวัฏฏไปได.
(คาถาผนวกท้ ายพระสู ตร)

ราคะ โทสะ และอวิชชา ของท่ านผู้ใด จางคลายไปแล้ ว
ท่ านผู้ น้ั นชื่ อว่ า ข้ ามสมุ ทรนี้ไ ด้ แ ล้ ว ซึ่ ง เป็ นแหล่ งที่มีสัตว์ ร้าย
มีท้ังรากษส มีท้ังคลื่นวังวน ภัยน่ ากลัว แสนจะข้ ามได้ ยากนัก.
เราตถาคตกล่ า วว่ า ท่ า นนั้ น เป็ นผู้ ล่ ว งเสี ย ได้ จ ากเครื่ อ งข้ อ ง
ละขาดจากการต้ องตาย ไม่ มีอุปธิกเิ ลส ; ท่ านนั้น หย่ าขาดจาก
ความทุกข์ ที่ต้องมาเกิดอีกต่ อไป ; ท่ านนั้นมอดดับไป ไม่ กลับ
อีก ลวงเอาพญามัจจุราชให้ หลงได้ ดังนีแ้ ล.
- สฬา. สํ. ๑๘/๑๙๖/๒๘๗-๒๘๘.

เพราะความต่ างแห่ งอินทรีย์ จึงมีความแตกต่ างแห่ งอริยบุคคล
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ !

ถ้ ามรรคก็สายนี ้ ปฏิปทาก็ทางนี ้ ที่เป็ นไปเพื่อละเสี ยซึ่ งโอรั มภาคิยสังโยชน์ ทั้งห้ า ดังนีแ้ ล้ ว, ทําไม ภิกษุผ้ ปู ฏิบัติบางพวก จึ งบรรลุเจโตวิมตุ ติ บางพวกบรรลุ
ปั ญญาวิมตุ ติ เล่ า พระเจ้ าข้ า !”

อานนท ! นั่นเปนเพราะ ความต่ างกันแห่ งอินทรีย์ ของภิกษุทงั้ หลาย
เหลานั้น, (อินทรียหา คือ สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา).
- ม. ม. ๑๓/๑๖๒/๑๕๙.
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พระอริยบุคคลมีหลายระดับ
เพราะอินทรีย์ยงิ่ หย่ อนกว่ ากัน
(เรื่องควรดูประกอบในเลมนี้ หนา ๕๖๓, ๕๖๕, ๖๐๔, ๖๐๕ และขุม.โอ. หนา ๔๕๔)

ภิ ก ษุ ท. ! อิ น ทรี ย ท้ั ง หลาย ๕ ประการเหล า นี้ มี อ ยู . ห า ประการ
อยางไรเลา ? หาประการคือ สั ทธินทรีย์ วิริยน
ิ ทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์
ปัญญินทรีย์. ภิกษุ ท. ! เหลานี้แล อินทรียหาประการ.

เพราะความเพียบพร้ อมบริบูรณ์ แห่ งอินทรีย์ห้าประการ
เหล่ านีแ้ ล ผู้ปฏิบัติย่อมเป็ นพระอรหันต์ .
ภิกษุ ท. !

เพราะอินทรีย์ท้งั หลายหย่ อนกว่ านั้น ผูปฏิบัติยอมเปน อันตราปรินิพพายี.
เพราะอินทรีย์ท้งั หลายหย่ อนกว่ านั้นอีก ผูปฏิบัติยอมเปน อุปหัจจปรินิพพายี.
เพราะอินทรีย์ท้งั หลายหย่ อนกว่ านั้นอีก ผูปฏิบัติยอมเปน อสั งขารปรินิพพายี.
เพราะอินทรีย์ท้งั หลายหย่ อนกว่ านั้นอีก ผูปฏิบัติยอมเปน สสั งขารปรินิพพายี.
เพราะอินทรีย์ท้งั หลายหย่ อนกว่ านั้นอีก ผูปฏิบัติยอมเปน อุทธํโสโตอกนิฏฐคามี.
เพราะอินทรีย์ท้งั หลายหย่ อนกว่ านั้นอีก ผูปฏิบัติยอมเปน สกทาคามี.
เพราะอินทรีย์ท้งั หลายหย่ อนกว่ านั้นอีก ผูปฏิบัติยอมเปน เอกพีชี.
เพราะอินทรีย์ท้งั หลายหย่ อนกว่ านั้นอีก ผูปฏิบัติยอมเปน โกลังโกละ.
เพราะอินทรีย์ท้งั หลายหย่ อนกว่ านั้นอีก ผูปฏิบัติยอมเปน สั ตตักขัตตุปรมะ.
เพราะอินทรีย์ท้งั หลายหย่ อนกว่ านั้นอีก ผูปฏิบัติยอมเปน ธัมมานุสารี.
เพราะอินทรีย์ท้งั หลายหย่ อนกว่ านั้นอีก ผูปฏิบัติยอมเปน สั ทธานุสารี.
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ภิกษุ ท. ! เพราะเหตุนี้แล ความต่ างแห่ ง
ผลย่ อมมี เพราะความต่ างแห่ งอินทรีย์ ; เพราะความต่ างแห่ งผล จึงมีความต่ าง
แห่ งบุคคล แล.
.... (๑๙/๒๖๗/๘๘๕) :

ภิ ก ษุ ท. ! ด ว ยเหตุ อ ย า งนี้ แ ล เป น อั น ว า
ผู้กระทําให้ บริ บูรณ์ ย่ อมทําให้ สําเร็ จได้ บริ บูรณ์ ; ผู้กระทําได้ เพียงบางส่ วน
ก็ทําให้ สําเร็ จได้ บางส่ วน. ภิกษุ ท. ! เรากลาววาอินทรียท้ังหลายหา ยอม
ไมเปนหมันเลย ดังนี้แล.
.... (๑๙/๒๖๗/๘๘๗) :

- มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๗๑/๘๙๙-๙๐๐.

การเป็ นพระอริยเจ้ าไม่ ใช่ สิ่งสุ ดวิสัย
ภิกษุ ท. ! เพราะอาศัยตาดวย รูปดวย จึงเกิดความรูแจงทางตาขึ้น,
การประจวบพรอม (แหงตา+รูป+วิญญาณ) ทั้งสามอยางนั้น ยอมเกิดมีผัสสะ,
เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดมีเวทนา อันเปนสุขบาง ทุกขบาง ไมใชทุกข
ไมใชสุขบาง.
ภิกษุ ท. ! บุคคลนั้น เมื่อถูกสุขเวทนากระทบแลว ยอมไมเพลิดเพลิน ไมพร่ําเพอถึง ไมเมาหมกติดอกติดใจ, อนุสัยคือราคะ ย่ อมไม่ ตามนอน
ในสันดานของบุคคลนั้น.
ภิกษุ ท. ! บุคคลนั้น เมื่อถูกทุกขเวทนากระทบแลว ยอมไมโศกเศรา
ไมระทมใจ ไมคร่ําครวญ ตีอกร่ําไห ไมถงึ ความลืมหลง, อนุสัยคือปฏิฆะ ย่ อม
ไม่ ตามนอน ในสันดานของบุคคลนั้น.
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ภิกษุ ท. ! บุคคลนั้น เมื่อถูกเวทนาอันไมทุกขไมสุขกระทบแลว
ยอมรูชดั แจงตรงตามที่เปนจริง ซึ่งความกอขึ้นของเวทนานั้น ซึ่งความตั้งอยู
ไมไดของเวทนานั้น ซึ่งรสอรอยของเวทนานั้น ซึ่งโทษของเวทนานั้น ซึ่ง
อุบายเครื่องออกพนไปไดจากเวทนานั้น, อนุสัยคืออวิชชา ย่ อมไม่ ตามนอน
ในสันดานของบุคคลนั้น.
(ในกรณีที่เกี่ยวกับ อายตนะภายใน และภายนอกคูอื่น อันไดประจวบกัน เกิดวิญญาณ ผัสสะ
และเวทนา เปน อีกห้ าหมวด นั้น ก็มีขอความอยางเดียวกันกับหมวดแรกนี้ผิดกันแตชื่อเรียกเทานั้น).

ภิกษุ ท. ! บุคคลนั้นหนอ ละอนุสัยคือราคะ ในสุขเวทนาไดแลว,
บรรเทาอนุสัยคือปฏิฆะ ในทุกขเวทนาเสียแลว, ถอนขึ้นไดกระทั่งราก ซึ่ง
อนุสัยคืออวิชชา ในเวทนาอันไมทุกขไมสุขเสียไดแลว, ท่ านละอวิชชาได้ แล้ ว

ทําวิชชาให้ เกิดขึน้ แล้ ว, จักเป็ นผู้ทาํ ทีส่ ุ ดแห่ งทุกข์ ได้ ในปัจจุบันนีโ้ ดยแท้ ;
ขอนี้เปนฐานะที่จะมีไดแล.
- อุปริ. ม. ๑๔/๕๑๘/๘๒๓.

กายนครทีป่ ลอดภัย
ภิ ก ษุ ท. ! อริ ย สาวก ประกอบด ว ยสั ท ธรรม ๗ ประการ และเป น
ผูมีปกติไดตามปรารถนา โดยไมยาก ไดโดยไมลําบาก ซึ่งฌานทั้งสี่ อันประกอบ
ในจิตอันยิ่ง เปนเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม, ในกาลใด ; ภิกษุ ท. ! ใน
กาลนั้น อริยสาวกนี้เรียกไดวา เปนผูที่มารอันมีบาปกระทําอะไรไมได.
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ภิกษุ ท. !

อริ ยสาวก ประกอบด้ วยสั ทธรรม ๗ ประการอย่ างไร

เล่ า ?
เปรียบเหมือนในปจจันตนครของพระราชา มีเสาระเนียดอันมีรากลึก ฝงไวดี ไมหวั่นไหว ไมคลอนแคลน สําหรับคุมภัยในภายใน
และปองกันในภายนอก, นี้ฉันใด ;
ภิกษุ ท. ! อริยสาวกก็มสี ั ทธา เชื่อ
การตรัสรูของพระตถาคตวา “แมเพราะเหตุอยางนี้ ๆ พระผูมีพระภาคเจานั้น
.... ฯลฯ .... เป น ผู รู ผู ตื่ น ผู เ บิ ก บาน เป น ผู จํา แนกธรรม ” ดั ง นี้ , ภิ ก ษุ ท. !
อริยสาวกผู มีสัทธาเป็ นเสาระเนียด ยอมละอกุศล เจริญกุศล ละกรรมอันมีโทษ
เจริญกรรมอันไมมีโทษ บริหารตนใหหมดจดอยู. ฉันนั้น เหมือนกัน : นี้ชื่อ
่ นึ่ง.
วาผูประกอบดวย สั ทธรรมประการทีห
ภิกษุ ท. !

ภิ ก ษุ ท. ! เปรี ย บเหมื อ นในป จ จั น ตนครของพระราชา มี คู ร อบ
ทั้งลึกและกวาง สําหรับคุมภัยในภายในและปองกันในภายนอก, นี้ฉันใด;
ภิกษุ ท. ! อริยสาวกก็มีหิริ ละอายตอกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ละอาย
ต อ การถึ ง พร อ มด ว ยอกุ ศ ลธรรมอั น ลามกทั้ ง หลาย , ภิ ก ษุ ท. ! อริ ย สาวก
ผู้มีหิริเป็ นคูล้อมรอบ ยอมละอกุศล เจริญกุศล ละกรรมอันมีโทษ เจริญกรรม
อันไมมีโทษ บริหารตนใหหมดจดอยู, ฉันนั้นเหมือนกัน : นี้ช่ือวาผูประกอบ
ดวย สั ทธรรมประการทีส่ อง.
ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนในปจจันตนครของพระราชา มีเ ชิ ง เทิน
เดินรอบ ทั้งสูงและกวาง สําหรับคุมภัยในภายในและปองกันในภายนอก, นี้
ฉันใด; ภิกษุ ท. ! อริยสาวกก็มโี อตตัปปะ สะดุงกลัวตอกายทุจริต วจีทุจริต
มโนทุจริต สะดุงกลัวตอความถึงพรอมดวยอกุศลธรรมอันเปนบาปทั้งหลาย.
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ภิกษุ ท. ! อริยสาวกผู มีโอตตัปปะเป็ นเชิงเทินเดินรอบ ยอมละอกุศล เจริญ
กุศล ละกรรมอันมีโทษ เจริญกรรมอันไมมีโทษ บริหารตนใหหมดจดอยู,
ฉันนั้นเหมือนกัน : นี้ชื่อวาผูประกอบดวย สั ทธรรมประการทีส่ าม.
เปรียบเหมือนในปจจันตนครของพระราชา มีอาวุธอัน
สั่ งสมไว้ เป็ นอันมาก ทั้งชนิดที่ใชประหารใกลตัวและประหารไกลตัว สําหรับคุม
ภัยในภายในและปองกันในภายนอก, นี้ฉันใด; ภิกษุ ท. ! อริยสาวกก็มีสุตะ
อันตนสดับแล้ วมาก ทรงสุ ตะ สั่ งสมสุ ตะ, ธรรมเหลาใดงามในเบื้องตน งาม
ในทามกลาง งามในที่สุด ที่เปนการประกาศพรหมจรรยอันบริสุทธิ์ บริบูรณ
สิ้นเชิง พรอมทัง้ อรรถะพรอมทัง้ พยัญชนะ, ธรรมมีรปู เห็นปานนั้น อันเขาสดับ
แล้ วมาก ทรงไว้ คล่ องปาก ขึน้ ใจ แทงตลอดด้ วยดีด้วยทิฏฐิ. ภิกษุ ท. !
อริยสาวกผู มีสุตะเป็ นอาวุธ ยอมละอกุศล เจริญกุศล ละกรรมอันมีโทษ เจริญ
กรรมอั น ไม มี โ ทษ บริ ห ารตนให ห มดจดอยู , ฉั น นั้ น เหมื อ นกั น : นี้ ชื่ อ ว า
ผูประกอบดวย สั ทธรรมประการทีส่ ี่ .
ภิกษุ ท. !

เปรียบเหมือนในปจจันตนครของพระราชา มีกองกําลัง
ประจําอยู่เป็ นอันมาก คือกองชาง กองมา กองรถ กองธนู กองจัดธงประจํากอง กองเสนาธิการ กองพลาธิการ กองอุคคโยธี กองราชบุตร กองจูโจม
กองมหานาค กองคนกลา กองโลไม กองเกราะโลหนัง กองทาสกบุตร สําหรับ
คุ ม ภั ย ในภายในและป อ งกั น ในภายนอก , นี้ ฉั น ใด ; ภิ ก ษุ ท. ! อริ ย สาวก
มีความเพียรอันปรารภแลว เพื่อละอกุศลธรรมทัง้ หลาย เพื่อยังกุศลธรรม
ทั้งหลายใหถึงพรอม มีกําลัง มีความบากบั่นมั่นคง ไมทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย, ภิกษุ ท. ! อริยสาวกผู มีวิริยะเป็ นพลกาย ยอมละอกุศล
ภิกษุ ท. !

อริยสัจจากพระโอษฐ

๖๙๒

เจริญกุศล ละกรรมอันมีโทษ เจริญกรรมอันไมมโี ทษ บริหารตนใหหมดจดอยู.
่ ้ า.
ฉันนั้นเหมือนกัน : นี้ชื่อวาผูประกอบดวย สั ทธรรมประการทีห
เปรียบเหมือนในปจจันตนครของพระราชา มีนายทวาร
ทีเ่ ป็ นบัณฑิต เฉลียวฉลาด มีปญญา หามเขาแกคนที่ไมรูจัก ใหเขาแกคนที่รูจัก
เพื่อคุมภัยในภายในและปองกันในภายนอก, นี้ฉันใด ; ภิกษุ ท. ! อริยสาวก
เปนผูม ีสติ ประกอบดวยสติเปนเครื่องรักษาอยางยิ่ง ระลึกถึง ตามระลึกถึง
ซึ่งกิจที่กระทําและคําที่พูดแลวแมนานได, ภิกษุ ท. ! อริยสาวกผู มีสติ
เป็ นนายทวาร ยอมละอกุศล เจริญกุศล ละกรรมอันมีโทษ เจริญกรรมอัน
ไมมีโทษ บริหารตนใหหมดจดอยู ฉั นนั้นเหมือนกัน : นี้ชื่อวาผูประกอบ
ดวย สั ทธรรมประการทีห
่ ก.
ภิกษุ ท. !

ภิ ก ษุ ท. ! เปรียบเหมือนในปจจันตนครของพระราชา มีกาํ แพง
ทั้ ง สู ง และกว า ง สมบู ร ณ ด ว ยการก อ และการฉาบ เพื่ อ คุ ม ภั ย ในและป อ ง
กั น ในภายนอก , นี้ ฉั น ใด ; ภิ ก ษุ ท. ! อริ ย สาวกเป น ผู มี ปั ญ ญา ประกอบ
ดวยปญญาเปนเครื่องถึงธรรมสั จจะแห่ งการตั้งขึน้ และการตั้งอยู่ไม่ ได้ อันเปน
ภิกษุ ท. !
อริยะ เปนเครื่องชําแรกกิเลส ใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ,
อริยสาวกผูม ีปัญญาเป็ นความสมบูรณ์ ด้วยการก่ อและการฉาบ ยอมละอกุศล
เจริญกุศล ละกรรมอันมีโทษ เจริญกรรมอันไมมีโทษ บริหารตนใหหมดจดอยู,
ฉันนั้นเหมือนกัน : นี้ชื่อวาผูประกอบดวย สั ทธรรมประการทีเ่ จ็ด.
อริยสาวก เปนผูประกอบพรอมดวยสัทธรรม ๗ ประการเหลานี้แล.
ภิกษุ ท. !

อริยสาวก เป็ นผู้มีปกติได้ ตามปรารถนา ได้ ไม่ ยาก ได้ ไม่
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ลําบาก ซึ่งฌานทั้งสี่ อันประกอบในจิตอันยิง่ เป็ นเครื่องอยู่เป็ นสุ ขในทิฏฐธรรม
เป็ นอย่ างไรเล่ า ?
เปรียบเหมือนในปจจันตนครของพระราชา มีหญ้ า ไม้
และนํา้ สั่ งสมไว้ เป็ นอันมาก เพื่อความยินดี ไมสะดุงกลัว อยูเปนผาสุก ใน
ภายใน เพื่อปองกันในภายนอก, นี้ฉันใด ; ภิกษุ ท. ! อริยสาวก สงัดจาก
กามสงัดจากอกุศลธรรม เข้ าถึงปฐมฌาน อันมีวิตกวิจาร มีปติและสุขอันเกิด
จากวิ เ วก แล ว แลอยู เพื่ อ ความยิ น ดี ไม ส ะดุ ง กลั ว อยู เ ป น ผาสุ ก แห ง ตน
เพื่อกาวลงสูนิพพาน, ฉันนั้นเหมือนกัน.
ภิกษุ ท. !

เปรียบเหมือนในปจจันตนครของพระราชา มีข้าวสาลี
และข้ าวยวะสะสมไว้ เป็ นอันมาก เพื่อความยินดี ไมสะดุงกลัว อยูเปนผาสุก
ในภายใน เพื่อปองกันในภายนอก, นี้ฉันใด ; ภิกษุ ท. ! อริยสาวก เพราะ
ความเขาไปสงบระงับแหงวิตกและวิจาร เข้ าถึงทุติยฌาน อันเปนเครื่องผองใส
แหงใจในภายใน นําใหสมาธิเปนธรรมอันเอกผุดมีขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวิจาร
มีแตปติและสุขอันเกิดจากสมาธิ แลวแลอยู เพื่อความยินดี ไมสะดุงกลัว อยู
เปนผาสุก แหงตน เพื่อกาวลงสูนิพพาน, ฉันนั้นเหมือนกัน.
ภิกษุ ท. !

ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนในปจจันตนครของพระราชา มีอปรั ณณชาติ คืองา ถั่วเขียว ถั่วราชมาส เปนตน สั่งสมไวเปนอันมาก เพื่อความยินดี
ไมสะดุงกลัว อยูเปนผาสุก ในภายใน เพื่อปองกันในภายนอก, นี้ฉันใด ;
ภิกษุ ท. ! อริยสาวก เพราะความจางคลายไปแหงปติ เปนผูอยูอุเบกขา มีสติ
และสัมปปชัญญะ และยอมเสวยความสุขดวยนามกาย อันชนิดที่พระอริยเจา

๖๙๔

อริยสัจจากพระโอษฐ

กล า วสรรเสริ ญ ผู นั้ น ว า เป น ผู อ ยู อุ เ บกขา มี ส ติ อยู เ ป น ปกติ สุ ข ดั ง นี้ เข้ า
ถึงตติยฌาน แลวแลอยู เพื่อความยินดี ไมสะดุงกลัว อยูเปนผาสุก แหงตน
เพื่อกาวลงสูนิพพาน, ฉันนั้นเหมือนกัน.
ภิ ก ษุ ท. ! เปรี ย บเหมื อ นในป จ จั น ตนครของพระราชา มี เ ภสั ช
สั่ ง สมไว เ ป น อั น มาก คื อ เนยใส เนยข น น้ํา มั น น้ํา ผึ้ ง น้ํา อ อ ย และเกลื อ
เพื่อความยินดี ไมสะดุงกลัว อยูเปนผาสุก ในภายใน เพื่อปองกันในภายนอก,
นี้ฉันใด ; ภิกษุ ท. ! อริยสาวก เพราะละสุขและละทุกขเสียได เพราะความ
ดับไปแหงโสมนัสและโทมนัสทั้งสองในกาลกอน เข้ าถึงจตุตถฌาน ไมมี
ทุกขไมมีสุข มีแตความที่สติเปนธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา แลวแลอยู
เพื่อความยินดี ไมสะดุงกลัว อยูเปนผาสุก แหงตน เพื่อกาวลงสูนิพพาน, ฉันนั้น
เหมือนกัน.
อริยสาวก เปนผูมีปกติไดตามปรารถนา ไดไมยาก ไดไม
ลําบากซึ่งฌานทั้งสี่อันประกอบในจิตอันยิ่ง เปนเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐ
ธรรม เหลานี้แล.
ภิกษุ ท. ! อริยสาวกประกอบพรอมดวยสัทธรรม ๗ ประการเหลานี้
และเปนผูมีปกติไดตามปรารถนา ไดไมยาก ไดไมลําบาก ซึ่งฌานทั้งสี่อัน
ประกอบในจิตอันยิ่ง เปนเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม เหลานี้ดวย, ในกาลใด ;
ภิกษุ ท. ! ในกาลนั้น อริยสาวกนี้ เรียกไดวาเปนผูที่มารอันมีบาป กระทําอะไร
ไมได.
- สตฺตก. อํ. ๒๓/๑๐๙/๑๑๓/๖๔.
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(กายนี้ ไดชื่อวา กายนคร เพราะมีอะไร ๆ ที่ตองจัดการรักษาปองกันเหมือนกับนคร.
กายนครนี้มีมารคอยรังควาญอยูตลอดเวลา ; เมื่ออริยสาวกประกอบอยูดวยสัทธรรมทั้งเจ็ด และ
มีฌานทั้งสี่เปนเครื่องอยูอยางผาสุกแลว มารก็ทําอะไรไมได จัดเปนกายนครที่ปลอดภัยดวย
ขอความเปนอุปมาอุปไมยอยางไพเราะมาก แหงพระบาลีนี้).

ผู้ไม่ มหี นามยอกตํา
ภิกษุ ท. ! พวกเธอทั้งหลาย จงเป็ นอยู่ อย่ างผู้ไม่ มีหนาม
(ยอกตําใจ) เถิด.
ภิกษุ ท. ! พวกเธอทั้งหลาย จงเป็ นอยู่ อย่ างผู้ไม่ มีหนาม
หมดเสี้ยนหนามยอกตํา เถิด.
ภิกษุ ท. ! พระอรหันต์ ท้งั หลาย เป็ นผู้ไม่ มหี นามยอกใจ.
ภิ ก ษุ ท. ! พระอรหั น ต์ ท้ั ง หลาย เป็ นผู้ ไ ม่ มี ห นาม หมด
เสี้ยนหนามยอกตําเสี ยแล้ ว.
- ทสก. อํ. ๒๔/๑๔๕/๗๒.

ผู้อยู่คนเดียว คือผู้ไม่ ข้องติดอยู่ในธรรมทั้งปวง
(พระผูมีพระภาคเจา ไดตรัสแกภิกษุชื่อเถระ ผูมีปกติชอบอยูคนเดียวจนเปนที่เลาลือกัน
ในหมูภิกษุ, วา :-)

อริยสัจจากพระโอษฐ
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ดูกอนเถระ ! การอยูคนเดียวอยางของเธอ ก็มีอยู เรามิไดกลาววาไมม;ี
แตวายังมีการอยูคนเดียวที่บริบูรณพิสดาร กวาชนิดของเธอ, เธอจงตั้งใจฟง
ใหด,ี เราจักกลาว.
ดูกอนเถระ ! การอยูคนเดียวชนิดที่บริบูรณพิสดารกวาชนิดของเธอ
นั้น เปนอยางไรเลา ? ดูกอนเถระ ! การอยูคนเดียวในกรณีนี้คือ สิ่ งเป็ น

อดีตก็ละได้ แล้ ว สิ่ งเป็ นอนาคตก็ไม่ มีทางจะเกิดขึน้ ส่ วนฉันทราคะ
ในอัตตภาพอันได้ แล้ วทั้งหลาย อันเป็ นปัจจุบัน ก็นําออกแล้ วหมดสิ้น.
ดู ก อ นเถระ ! อย า งนี้ แ ล เป น การอยู ค นเดี ย วที่ บ ริ บู ร ณ พิ ส ดารกว า การอยู
คนเดียวชนิดของเธอ.
(เรื่องควรดูประกอบในปฏิจจ.โอ. หนา ๕๙๒ “ผูมีการอยูอยางอยูผูเดียว”)

(

คาถาผนวกท้ ายพระสู ตร)

นรชนผู้มีปัญญาดี ครอบงําอารมณ์ ท้งั ปวงได้ รู้ธรรมทั้งปวง
ไม่ ข้องติดอยู่ในธรรมทั้งหลายทั้งสิ้น ละอุปธิท้งั ปวง หลุดพ้นพิเศษ
แล้ วในธรรมเป็ นทีส่ ิ้นตัณหา นั้นเราเรียกเขาว่ า ผู้มีปกติอยู่คนเดียว.
นิทาน. สํ. ๑๖/๓๒๙-๓๓๐/๗๑๙-๗๒๑.

(ขอความที่มีปญหายากแกการแปลในสูตรนี้ มีอยู คือขอความที่วา “ปจฺจุปฺปนฺเนสุจ
อตฺตภาวปฏิลาเภสุ ฉนฺทราโค” ; หลังจากใครครวญ ทบทวนดูแลว เห็นวาตองแปลวา “สวน
ฉันทราคะในอัตตภาพอันไดแลวทั้งหลาย อันเปนปจจุบัน” หมายความวา ฉันทราคะ มีในอัตตภาพ
ซึ่งไดแลวมากครั้งในปจจุบัน ไมใชฉันทราคะมีในการได.
อัตตภาพในกรณีเชนนี้ หมายถึงภพหรือความมีความเปนในรูปแบบหนึ่ง ๆ ซึ่งเกิดขึ้น
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เพราะอุปาทานเปนปจจัย ในวิถีแหงการปรุงแตงทางจิต ในกระแสแหงปฏิจจสมุปบาทอันเกิดขึ้น
ทุกขณะที่มีตัณหาอันเกิดจากเวทนา ซึ่งวันหนึ่งก็มีไดหลายครั้ง ทานจึงใชรูปศัพทเปนพหุพจน คือ
....ปฏิลาเภสุ และจัดเรื่องนี้ใหเปนเรื่องของปจจุบัน ; ดังนั้น การไมของติดจึงมีครบชุด คืออดีต-อนาคตปจจุบัน; ผูหลุดพนเสียไดครบถวน เรียกวา ผู้อยู่คนเดียวในระดับทีส่ มบูรณ์ ลึกซึ้งทีส่ ุ ด).

กายของผู้ทสี่ ิ้นตัณหาแล้ วก็ยงั ตั้งอยู่ชั่วขณะ
(นิโรธมิใช่ ความตาย)

ภิกษุ ท. ! กายของตถาคตนี้
มีตัณหาอันเปนเครื่องนําไปสูภพถูก
ตถาคตถอนขึ้น เสียไดแลว, ดํารงอยู. กายนีย้ ังดํารงอยู่เพียงใด เทวดาและ
มนุษย์ ท้งั หลาย ยังคงได้ เห็นตถาคตนั้น อยู่เพียงนั้น. เพราะการทําลายแหง
กาย, หลังจากการควบคุมกันอยูไดของชีวิต เทวดาและมนุษยทั้งหลายจักไม
เห็นตถาคตนั้นเลย.
ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนเมื่อขั้วพวงมะมวงขาดแลว มะมวงทั้งหลาย
เหลาใด ทีเ่ นื่องขัว้ เดียวกัน มะมวงเหลานั้นทั้งหมด ยอมเปนของตกตามไปดวย
กัน. นี้ฉันใด ; ภิกษุ ท. ! กายของตถาคตก็ฉันนั้น : กายของตถาคต
มีตัณหาเครื่ องนําไปสู่ ภพอันตถาคตถอนขึน้ เสี ยได้ แล้ ว, ดํารงอยู่. กายนี้
ดํารงอยูเพียงใด เทวดาและมนุษยทั้งหลาย ยังคงเห็นตถาคตอยูชั่วเวลาเพียงนั้น.
เพราะการทําลายแห่ งกาย, หลังจากการควบคุมกันอยูไดของชีวติ เทวดาและ

มนุษย์ ท้งั หลาย จักไม่ เห็นตถาคตเลย.
- สี. ที. ๙/๕๙/๙๐.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๖๙๘

พระอรหันต์ ตายแล้วสู ญหรือ?
“ข้ าแต่ พระโคดมผู้เจริ ญ !

วัจฉะ !

ทีใ่ ช้ คาํ พูดว่ า จะไปเกิด นั้น ไม่ ควรเลย.

“ข้ าแต่ พระโคดมผู้เจริ ญ!

วัจฉะ !

ถ้ าเช่ นนั้น จะไม่ ไปเกิดหรื อ ?”

ทีใ่ ช้ คาํ พูดว่ า จะไม่ ไปเกิด นั้นก็ไม่ ควร.

“ข้ าแต่ พระโคดมผู้เจริ ญ !

วัจฉะ !

ภิกษุผ้ มู ีจติ พ้นวิเศษแล้ ว จะไปเกิดในทีใ่ ด ? พระเจ้ าข้ า !”

ถ้ าเช่ นนั้น บางทีเกิด บางทีไม่ เกิด กระนั้นหรื อ ?”

ทีใ่ ช้ คาํ พูดว่ า บางทีเกิด บางทีไม่ เกิด นั้น ก็ไม่ ควร.

“ข้ าแต่ พระโคดมผู้เจริ ญ !

ถ้ าเช่ นนั้น

ภิกษุผ้ มู ีจิตพ้ นวิเศษแล้ ว

จะว่ าไปเกิดก็ไม่ ใช่

ไม่ ไปเกิดก็ไม่ ใช่ กระนั้นหรื อ ?”

วัจฉะ !

ที่ใช้ คาํ พูดว่ า จะไปเกิดก็ไม่ ใช่ ไม่ ไปเกิดก็ไม่ ใช่ แม้

กระนั้นก็ไม่ ควร.
“ข้ าแต่ พระโคดมผู้เจริ ญ !

ข้ อที่พระองค์ ตรั สตอบนี ้ ข้ าพเจ้ าไม่ ร้ ู เรื่ องเสี ยแล้ วทําให้
ข้ าพเจ้ าวนเวียนเสี ยแล้ ว แม้ ความเลื่อมใสที่ข้าพเจ้ ามีแล้ ว ต่ อพระองค์ ในการตรั สไว้ ตอนต้ น ๆ
บัดนีก้ ไ็ ด้ ลางเลือนไปเสี ยแล้ ว”.

วัจฉะ !
ที่ทานไมรูเรื่องนั้น ก็สมควรแลว ที่ทานเกิดรูสึกวนเวียน
นั้น ก็สมควรแลว เพราะธรรมนี้เปนของลุมลึก ยากที่จะเห็น ยากที่จะรูตาม,
ธรรมนี้เปนของสงบระงับ ประณีต ไมเปนวิสัยที่จะหยั่งถึงไดดวยการตรึก,
ธรรมนี้เปนของละเอียด บัณฑิตจึงจะรูได. เรื่องปริยายนี้ ตัวทานมีความเห็น
มากอนหนานี้ เปนอยางอื่น มีความพอใจที่จะฟงใหเปนอยางอื่น มีความชอบใจ
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จะใหพยากรณเปนอยางอื่น เคยปฏิบัติทําความเพียรเพื่อไดผลเปนอยางอื่น ทาน
เองได มี ค รู บ าอาจารย เ ป น อย า งอื่ น , ฉะนั้ น ท า นจึ ง รู ไ ด ย าก , วั จ ฉะ ! ถ า
เชนนั้น เราจักยอนถามทานดู ทานเห็นควรอยางใด จงกลาวแกอยางนั้น.
วัจฉะ ! ทานจะสําคัญความขอนี้เปนไฉน ถ้ าไฟลุกโพลงอยู่ต่อหน้ า
ท่ าน ท่ านจะพึงรู้ ได้ หรือ วาไฟนี้ลุกโพลง ๆ อยูตอหนาเรา ?”
“ข้ าแต่ พระโคดมผู้เจริ ญ !

ข้ าพเจ้ าพึงรู้ ได้ พระเจ้ าข้ า !”

หากมีคนถามทานวา ไฟที่ลุกโพลงอยูตอ หนาทานนี้ มัน
อาศัยอะไรจึงลุกได้ เมื่อถูกถามอยางนี้ ทานจะกลาวแกเขาวาอยางไร ?
วัจฉะ !

“ข้ าแต่ พระโคดมผู้เจริ ญ !

ไฟที่ลกุ โพลงๆ อยู่ต่อหน้ านี ้ มันอาศัยหญ้ าหรือไม้ เป็ นเชื อ้

มันจึ งลุกอยู่ได้ พระเจ้ าข้ า !”

หากไฟนั้นดับไปต่ อหน้ าท่ าน ท่ านจะพึงรู้ หรือ ว่ าไฟได้ ดบั

วัจฉะ !

ไปต่ อหน้ าเรา ?
“ข้ าแต่ พระโคดมผู้เจริ ญ !

ข้ าพเจ้ าพึงรู้ ได้ พระเจ้ าข้ า !”

หากมีคนถามท่ านว่ า ไฟทีด่ บั ไปต่ อหน้ าท่ านนั้น มันไป
ทางทิศไหนเสี ย ทิศตะวันออกหรือตะวันตก ทิศเหนือหรือใต้ เมื่อถูกถาม
อย่ างนี้ ท่ านจะกล่ าวแก้ เขาว่ าอย่ างไร ?
วัจฉะ !

“ข้ าแต่ พระโคดมผู้เจริ ญ !

ไม้ จึงลุกขึน้ ได้
ดับไปแล้ ว”.

ข้ อนั้นไม่ ควรกล่ าวอย่ างนั้น เพราะไฟนั้นอาศัยเชื อ้ คือหญ้ าหรื อ
แต่ ถ้าเชื อ้ นั้นมันสิ ้นไปแล้ ว ทั้งไม่ มีอะไรอื่นเป็ นเชื อ้ อีก ไฟนั้นก็ควรนับว่ าไม่ มีเชื ้อ
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ฉันใดก็ฉันนั้นนั่นแล วัจฉะเอย ! เมื่อไปบัญญัติอะไรขึ้นมาใหเปน
สัตว (ตถาคต) โดยถือเอา รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ กลุมใดขึ้นมา มัน
ก็ได, แตความยึดถือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ สําหรับกลุมนี้ ตถาคต
เองละไดขาดแลว ถอนขึ้นไดจนถึงรากเงาของมันแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอด
ดวนเสียแลว ถึงความยกเลิกไมมีอีก ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปแลว. วัจฉะเอย !
ตถาคตอยูนอกเหนือการนับวาเปน รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นั้นเสีย
แลว มันเปนเรื่องลึกซึ้ง ที่ใครๆ ไมพึงประมาณได หยั่งถึงไดยาก เหมือน
ดั่งหวงมหาสมุทรฉะนั้น. วัจฉะเอย ! ขอนี้จึงไมควรจะกลาววาเกิด ไมควรจะ
กลาววาไมเกิด ไมควรจะกลาววาบางทีก็เกิด บางทีก็ไมเกิด และไมควรจะ
กลาววาเกิดก็ไมใช ไมเกิดก็ไมใช ดังนี้แล.
- ม. ม. ๑๓/๒๔๕-๒๔๗/๒๔๘-๒๕๑.

ประมาณเครื่องกําหนด (คือเกณฑ์ ที่ใช้ วดั สอบทุกชนิด) ไม่ มี
ทางที่จะเอามาใช้ แก่ บุคคลผู้ถงึ ซึ่งความดับแห่ งการยึดถือตัวตน, ท่ าน
ผู้เช่ นนั้น เป็ นคนที่ไม่ มีเหตุหรือคุณลักษณะอะไรๆ ทีใ่ ครๆ จะกล่ าว
ว่ าท่ านเป็ นอะไร ได้ อีกต่ อไป. เมื่อสิ่ งทั้งปวงถูกเพิกถอนความยึดถือ
เสี ยแล้ ว วาทบถ คือ คลองแห่ งถ้ อยคําสํ าหรับเรียกสิ่ งนั้นทั้งหมด ก็
พลอยถูกเพิกถอน คือไร้ ความหมายไปด้ วยทั้งสิ้น.
- สุตฺต. ขุ. ๒๕/๕๓๙/๔๓๐.

หลักการทดสอบตัวเองว่ าเป็ นอรหันต์ หรือไม่
(เรื่องควรดูประกอบในปฏิจจ.โอ. หนา ๓๖๗-๓๗๐, ๔๒๐)

ภิกษุ ท. !

หลั ก เกณฑ์ นั้ นมี อ ยู่ ซึ่ ง เมื่ อ บุ ค คลอาศั ย แล้ วไม่ ต้ อง
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อาศั ยความเชื่ อ ความชอบใจ การฟั งตาม ๆ กันมา การตริ ตรึ กไปตามอาการ
การเห็นว่ ามันเข้ ากันได้ กบั ทิฏฐิของตนเลย ก็อาจพยากรณ์ การบรรลุอรหัตตผล
ของตนได้ โดยรูชัดวา “ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําไดทํา
สํา เร็ จ แล ว กิ จ อื่ น ที่ จ ะต อ งทํา เพื่ อ ความเป น อย า งนี้ มิ ไ ด มี อี ก ” ดั ง นี้ .
ภิกษุ ท. ! หลักเกณฑนั้น เปนอยางไรเลา ?
ภิ ก ษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ เห็นรู ปด้ วยตาแล้ ว

โมหะซึ่งเกิดมีอยู่ในภายใน ว่ าเกิดมีอยู่ในภายใน,
โมหะอันไม่ เกิดมีอยู่ในภายใน ว่ าไม่ เกิดมีอยู่ในภายใน.

รู้ ชัดราคะโทสะ
รู้ ชัดราคะโทสะ

ภิกษุ ท. !
เมื่อเธอรู้ ชัดอยู่ อย่ างนี้แ ล้ ว ยังจําเป็ นอยู่ อีกหรื อ ที่จะต้ องรู้ ธรรมทั้งหลาย
ด้ วยอาศัยความเชื่อ ความชอบใจ การฟังตาม ๆ กันมา การตริตรึกไปตามอาการ
การเห็นวามันเขากันไดกับทิฏฐิของตน ? “ข้อนั้นหามิได้ พระเจ้ าข้ า !”
ภิกษุ ท. !
ธรรมทั้งหลายเป็ นสิ่ งทีต่ ้ องเห็นด้ วยปัญญาแล้ วจึงรู้ มิใชหรือ ? “ข้อนั้น เป็ น
อย่ างนั้น พระเจ้ าข้ า !”

ภิ ก ษุ ท. ! นี่ แ หละ หลัก เกณฑ์ ซึ่ ง เมื่ อ บุ ค คลอาศั ย แล ว ไม ต อ ง
อาศัยความเชื่อ ความชอบใจ การฟงตาม ๆ กันมา การตริตรึกไปตามอาการ
การเห็นวามันเขากันไดกับทิฏฐิของตนเลย ก็อาจพยากรณการบรรลุอรหัตตผล
ของตนได โดยรูชัดวา “ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําไดทํา
สําเร็จแลว กิจอื่นที่จะตองทําเพื่อความเปนอยางนี้ มิไดมีอีก” ดังนี้.
(ในกรณีแ หงการ ฟั ง เสี ย งด้ วยหู ดมกลิ่นด้ วยจมู ก ลิ้ม รสด้ ว ยลิ้น ถู กต้ องโผฏฐั พพะ
ด้ วยผิวกาย และ รู้ แจ้ งธรรมารมณ์ ด้วยใจ ก็ไดตรัสตอไปอีกโดยนัยอยางเดียวกันกับในกรณีแหง
การเห็นรูปดวยตา ทุกประการ ตางกันแตชื่อเทานั้น).
- สฬา. สํ. ๑๘/๑๗๓-๑๗๕/๒๓๙-๒๔๒.

๗๐๒
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คําถามทีใ่ ช้ ทดสอบความเป็ นอรหันต์
(เรื่องควรดูประกอบในเลมนี้ หนา ๔๘๑, ๔๘๒ เปนอาการจิตของผูสิ้นราคะ โทสะ โมหะ)

(มีหกหมวด)

ภิ ก ษุ ท. ! ในกรณี นี้ มี ภิ ก ษุ พ ยากรณ อ รหั ต ตผลว า “ข า พเจ า รู ชั ด
วา ‘ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําไดทําสําเร็จแลว กิจอื่นที่
จะตองทํา เพื่อความเปนอยางนี้ มิไดมีอีก’ ดังนี้.” ภิกษุ ท. ! พวกเธอไมพึง
รับรองไมพึงคัดคานคํากลาวของภิกษุนั้น.
(หมวด ๑ : ผัสสะสี่ )

ครั้นพวกเธอไมยอมรับไมไดคดั คานแลว พึงถามปญหาวา “อาวุโส !
โวหารสี่ ประการเหล่ านีม้ ีอยู่ อันพระผู้มพี ระภาคผู้รู้เห็นผู้อรหันตสั มมาสั มพุทธะ
ตรัสไว้ แล้ วโดยชอบ คือ ความมีปกติกล่ าวว่ าข้ าพเจ้ าเห็นแล้ วในสิ่ งที่ได้ เห็น ๑

ความมีปกติกล่ าวว่ าข้ าพเจ้ าฟังแล้ วในสิ่ งทีไ่ ด้ ฟัง ๑ ความมีปกติกล่ าวว่ า
ข้ าพเจ้ ารู้ สึกแล้ วในสิ่ งทีไ่ ด้ รู้ สึก ๑ ความมีปกติกล่ าวว่ าข้ าพเจ้ ารู้ แจ้ งแล้ ว
ในสิ่ งทีไ่ ด้ รู้ แจ้ ง ๑. อาวุโส ! ก็ท่านรู้อยู่อย่ างไร เห็นอยู่อย่ างไร จิตของท่ าน
จึงหลุด พ้นจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม่ ยดึ ถืดในโวหารทั้งสี่ ประการนั้น ? ” ดังนี้.
ภิ ก ษุ ท. ! ถ า ภิ ก ษุ นั้ น เป น ขี ณ าสพ มี พ รหมจรรย อ ยู จ บแล ว มี กิ จ
ที่ควรทําไดทําเสร็จแลว มีภาระปลงลงไดแลว มีประโยชนตนอันตามลุถึงแลว
มีสังโยชนในภพสิ้นรอบแลว หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ จริง, ธรรมทีภ่ ิกษุ
นั้นสมควรพยากรณ ยอมมีอยางนี้วา “อาวุโส ! ในสิ่ งทีเ่ ห็นแล้ ว นั้น ข้ าพเจ้ า
ไม่ เข้ าหา ไม่ ถอยหนี ไม่ อาศัย ไม่ ผูกพัน แต่ ข้าพเจ้ าพ้นจากอํานาจแห่ งมัน
ปราศจากกิเลสเครื่องร้ อยรัดอยู่ด้วย จิตที่ข้าพเจ้ ากระทําแล้ วให้ เป็ นจิตปราศจาก

ภาค ๓ - นิโรธอริยสัจ

๗๐๓

เขตแดนอยู่. อาวุโส ! ในสิ่ งทีฟ
่ ังแล้ ว ก็ดี ในสิ่ งทีร่ ู้ สึกแล้ ว ก็ดี ในสิ่ งทีร่ ู้ แจ้ ง
แล้ ว ก็ดี นั้น ข้ าพเจ้ าก็ไม่ เข้ าหา ไม่ ถอยหนี ไม่ อาศั ย ไม่ ผูกพัน แต่ ข้าพเจ้ า
พ้นจากอํานาจแห่ งมัน ปราศจากกิเลสเครื่องร้ อยรัด อยู่ด้วยจิตที่ข้าพเจ้ ากระทําแล้ วให้ เป็ นจิตปราศจากเขตแดนอยู่. อาวุโส ! เมื่อขาพเจารูอยูอยางนี้ เห็น
อยูอยางนี้ จิตของขาพเจาจึงหลุดพนจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไมยึดมั่นใน
โวหารทั้งสี่เหลานี้” ดังนี้. ภิกษุ ท. ! พวกเธอพึงยินดีอนุโมทนาในคํากลาว
ของภิกษุนนั้ วา สาธุ ดังนี้.
(หมวด ๒ : อุปาทานขันธ์ ๕)

ครั้นพวกเธอยินดีอนุโมทนาดังนั้นแลว พึงถามปญหาใหยิ่งขึ้นไปวา “อาวุโส !
อุปาทานขันธ์ ห้าเหล่ านีม้ ีอยู่
อันพระผู้มพี ระภาคผู้รู้ผู้เห็นผู้อรหันตสั มมาสั มพุทธะ ตรัสไว้ แล้ วโดยชอบคือ รู ปูปาทานขันธ์ ๑ เวทนูปาทานขันธ์ ๑
สั ญญูปาทานขันธ์ ๑ สั งขารู ปาทานขันธ์ ๑ วิญญาณูปาทานขันธ์ ๑. ก็ท่าน
ผู้มีอายุรู้อยู่อย่ างไร เห็นอยู่อย่ างไร จิตของท่ านจึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย
เพราะไม่ ยดึ ถือในปัญจุปาทานขันธ์ เหล่ านั้น ? ” ดังนี้.
ภิ ก ษุ ท. ! ถ า ภิ ก ษุ นั้ น เป น ขี ณ าสพ มี พ รหมจรรย อ ยู จ บแล ว มี กิ จ
ที่ควรทําไดทําเสร็จแลว มีภาระปลงลงไดแลว มีประโยชนตนอันตามลุถึงแลว
มีสังโยชนในภพสิ้นรอบแลว หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ จริง, ธรรมที่ภิกษุ
นั้นสมควรพยากรณ ยอมมีอยางนี้วา “อาวุโส ! ข้ าพเจ้ ารู้ แจ้ งว่ า ‘รู ปเป็ นสิ่ งที่
ไร้ กาํ ลัง ไม่ น่ากําหนัด ไม่ เป็ นที่ต้ังแห่ งความเบาใจ’ ดังนี้แล้ ว ข้ าพเจ้ ารู้ ชัดว่ า
‘จิตของข้ าพเจ้ าหลุดพ้ นแล้ วเพราะความสิ้นไป เพราะความจางคลาย เพราะ
ความดับ เพราะความสละทิ้ง เพราะความสลัดคืน ซึ่ งความเคยชิ น (อนุสัย)

๗๐๔

อริยสัจจากพระโอษฐ

แห่ งการตั้งทับและการฝังตัวเข้ าไปแห่ งจิต เพราะความยึดมั่นด้ วยอุปาทานในรูป
เหล่ านั้น’ (ในกรณีแหง เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็มีขอความโตตอบอยางเดียวกันกับใน
กรณีแหงรูปนี้ จนกระทั่งถึงคําวา .... จิตของขาพเจาหลุดพนแลวเพราะ .... ความสลัดคืน ซึ่ง
ความเคยชิน (อนุสัย) แหงการตั้งทับและการฝงตัวเขาไปแหงจิตเพราะความยึดมั่นดวยอุปาทาน
ในรูป เหลานั้น’.).
อาวุโส ! เมื่อขาพเจารูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้จิตของ

ขาพเจาจึงหลุดพนจากอาสวะทั้งหลายเพราะ ไมยึดมัน่ ในปญจุปาทานขันธเหลา
นี”้ . ภิกษุ ท. ! พวกเธอพึงยินดีอนุโมทนาในคํากลาวของภิกษุนนั้ วาสาธุ.

(หมวด ๓ : ธาตุหก)

ครั้นพวกเธอยินดีอนุโมทนาดังนัน้ แลว
พึงถามปญหาใหยงิ่ ขึ้นไปวา
“ อาวุ โ ส ! ธาตุ ห กอย่ า งเหล่ า นี้มี อยู่ อัน พระผู้ มีพ ระภาคผู้ ร้ ู ผ้ ู เ ห็ นผู้ อ รหั น ตสั มมาสั มพุทธะตรัสไว้แล้ วโดยชอบ คือ ปฐวีธาตุ ๑ อาโปธาตุ ๑ เตโชธาตุ ๑
วาโยธาตุ ๑ อากาสธาตุ ๑ วิญญาณธาตุ ๑. ก็ท่านผู้มีอายุรู้อยู่อย่ างไร
เห็นอยู่อย่ างไร จิตของท่ านจึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม่ ยดึ มั่นใน
ธาตุท้งั หกอย่ างเหล่ านี้ ?” ดังนี้.
ภิ ก ษุ ท. ! ถ า ภิ ก ษุ นั้ น เป น ขี ณ าสพ มี พ รหมจรรย อ ยู จ บแล ว มี กิ จ
ที่ควรทําไดทําเสร็จแลว มีภาระปลงลงไดแลว มีประโยชนตนอันตามลุถึงแลว
มีสังโยชนในภพสิ้นรอบแลว หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ จริง, ธรรมที่
ภิกษุนั้นสมควรพยากรณ ยอมมีอยางนี้วา “อาวุโส ! ข้ าพเจ้ าเข้ าถึงปฐวีธาตุ
โดยความเป็ นอนัตตา และไม่ เข้ าถึงธรรมอันอาศัยปฐวีธาตุว่าเป็ นอัตตา แล้ ว
และข้ าพเจ้ ารู้ชัดว่ า ‘จิตของข้ าพเจ้ าหลุดพ้นแล้ วเพราะความสิ้น เพราะความ
จางคลาย เพราะความดับ เพราะความสละทิ้ง เพราะความสลัดคืน ซึ่ งความ
เคยชิน (อนุสัย) แห่ งการตั้งทับและการฝังตัวเข้ าไปแห่ งจิตเพราะความยึดมั่นด้ วย

ภาค ๓ - นิโรธอริยสัจ

๗๐๕

อุ ป าทานอั น อาศั ย ปฐวี ธ าตุ เหล่ า นั้ น ’ ( ในกรณี แ ห ง อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ
อากาสธาตุ และวิญญาณธาตุ ก็มีขอความโตตอบอยางเดียวกันกับในกรณีแหงปฐวีธาตุนี้ จน
กระทั่งถึงคําวา ....จิตของขาพเจาหลุดพนแลวเพราะ .... ความสลัดคืน ซึ่งความเคยชิน(อนุสัย)
แหงการตั้งทับ และการฝงตัวเขาไปแหงจิตเพราะความยึดมั่นดวยอุปาทานอันอาศัยปฐวีธาตุเหลานั้น.’)

อาวุโส ! เมื่อขาพเจารูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้ จิตของขาพเจาจึงหลุดพนจาก
อาสวะทั้งหลายเพราะไมยึดมั่นในธาตุทั้งหกอยางเหลานี”้ . ภิกษุ ท. ! พวกเธอ
พึงยินดีอนุโมทนาในคํากลาวของภิกษุนั้นวา สาธุ.
(หมวด ๔-๕ : อายตนะใน - นอก)

ครั้นพวกเธอยินดีอนุโมทนาดังนัน้ แลว
พึงถามปญหาใหยิ่งขึ้นไปวา
“ อาวุ โ ส ! อายตนะภายในและภายนอก อย่ า งละหกเหล่ า นี้ มีอ ยู่ อัน พระผู้ มี
พระภาคผู้รู้ผู้เห็นผู้อรหันตสั มมาสั มพุทธะตรัสไว้ แล้ วโดยชอบ คือ จักษุและรู ป ๑

โสตะและเสี ยง ๑ ฆานะและกลิน่ ๑ ชิวหาและรส ๑ กายและโผฏฐัพพะ ๑
มโนและธรรมารมณ์ ๑. ก็ท่านผู้มีอายุรู้อยู่อย่ างไร เห็นอยู่อย่ างไร จิตของท่ าน
จึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม่ ยดึ มั่นในอายตนะทั้งหลาย ทั้งภายใน
และภายนอก อย่ างละหกเหล่ านี้ ?” ดังนี้.
ภิ ก ษุ ท. ! ถ า ภิ ก ษุ นั้ น เป น ขี ณ าสพ มี พ รหมจรรย อ ยู จ บแล ว มี กิ จ
ที่ควรทําไดทําเสร็จแลว มีภาระปลงลงไดแลว มีประโยชนตนอันตามลุถึงแลว
มีสังโยชนในภพสิ้นรอบแลว หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ จริง, ธรรมที่
ภิกษุนั้นสมควรพยากรณ ยอมมีอยางนี้วา “อาวุโส ! ข้ าพเจ้ ารู้ชัดว่ า ‘ฉันทะ
ราคะ นันทิ ตัณหา ความเคยชิ น (อนุสัย) แห่ งการตั้งทับและการฝังตัวเข้ าไป
แห่ งจิตเพราะความยึดมั่นด้ วยอุปาทาน ใด ๆ ใน จักษุ ใน รู ป ใน จักขุวญ
ิ ญาณ
ใน ธรรม ท. อันรู้ ได้ ด้วยจักขุวญ
ิ ญาณ, มีอยู่, เพราะความสิ้นไป เพราะความ

อริยสัจจากพระโอษฐ

๗๐๖

จางคลาย ความดับ ความละทิ้ง ความสลัดคืน ซึ่ งฉั นทะ ราคะ นันทิ ตัณหา
ความเคยชิน (อนุสัย) แห่ งการตั้งทับและการฝังตัวเข้ าไปแห่ งจิตเพราะความยึดมั่น
ด้ วยอุปาทาน นั้น ๆ แล้ ว จิตของข้ าพเจ้ าก็หลุดพ้ นแล้ ว ดังนี้. (ในกรณีแห่ งโสตะ
และเสี ย ง ฆานะและกลิ่น ชิ ว หาและรส กายและโผฏฐั พ พะ มโนและธรรมารมณ์ ก็ มี ข อ
ความโต ต อบอย า งเดี ย วกั น กั บ ในกรณี แ ห ง จั ก ษุ แ ละโสตะนี้ จนกระทั่ ง ถึ ง คํา ว า .... จิ ต ของ
ข า พเจ า ก็ ห ลุ ด พ น แล ว , ดั ง นี้ . ). อาวุ โ ส ! เมื่ อ ข า พเจ า รู อ ยู อ ย า งนี้ เ ห็ น อยู อ ย า งนี้

จิตของขาพเจาจึงหลุดพนจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไมยึดมั่นในอายตนะทั้งหลาย
ทั้งภายในและภายนอก อยางละหกเหลานี้.” ภิกษุ ท. ! พวกเธอพึงยินดี
อนุโมทนาในคํากลาวของภิกษุนนั้ วา สาธุ.

[(หมวด ๖ : การถอนมานะ (มานานุสัย)]

ครั้นพวกเธอยินดีอนุโมทนาดังนัน้ แลว
พึงถามปญหาใหยิ่งขึ้นไปวา
“อาวุโส! เมื่อท่ านรู้ อยู่อย่ างไร เห็นอยู่อย่ างไร ความเคยชิ นแห่ งการถือตัว ว่ าเป็ น
เรา ว่ าเป็ นของเรา (อหงฺการมมงฺการมานานุสย) ในกายอันประกอบด้ วยวิญญาณ
นี้ และในนิมิตทั้งหลายทั้งปวงในภายนอก จึงจะถูกถอนขึน้ ด้ วยดี ?” ดังนี้.
ภิ ก ษุ ท. ! ถ า ภิ ก ษุ นั้ น เป น ขี ณ าสพ มี พ รหมจรรย อ ยู จ บแล ว มี กิ จ
ที่ควรทําไดทําเสร็จแลว มีภาระปลงลงไดแลว มีประโยชนตนอันตามลุถึงแลว
มีสังโยชนในภพสิ้นรอบแลว หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ จริง, ธรรมที่
ภิกษุนั้นสมควรพยากรณ ยอมมีอยางนี้วา :อาวุ โ ส ! ในกาลก อ น เมื่ อ ข า พเจ า ครองเรื อ นอยู ยั ง เป น ผู ไ ม รู
ไมเห็นอะไร ครั้นพระตถาคตหรือสาวกของตถาคตแสดงธรรมแกขาพเจา ขาพเจา
ฟังธรรมนั้นแลว กลับไดสัทธาในพระตถาคตแลว พิจารณาเห็นอยู่ว่า ‘ชีวิต
“
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๗๐๗

ฆราวาสเปนของคับแคบ เปนทางมาแหงธุลี การบรรพชาเปนโอกาสโลง ไม
เปนการงายเลยที่ผูอยูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย ใหบริสุทธิ์บริบูรณโดย
สวนเดียวเหมือนสังขที่เขาขัดดีแลวได ถากระไรเราปลงผมและหนวด ครองผา
กาสายะแลว บวชจากเรือนถึงความเปนผูไมมีเรือนเถิด’ ดังนี้. ครั้นสมัยอื่น
อีก ขาพจา ละกองโภคะใหญ่ น้อย ละวงศญาติใหญนอย ปลงผมและหนวด
นุงหมผากาสายะ บวชจากเรือน ถึงความเปนผูไมมีเรือนแลว.
ข า พเจ า นั้ น ครั้ น บวชแล ว อย า งนี้ ถึ ง พร้ อ มด้ ว ยสิ ก ขาและสาชี พ
ของภิกษุทงั้ หลาย ละปาณาติบาต เวนขาดจากปาณาติบาต วางทอนไมและ
ศาสตราเสียแลว มีความละอายตอบาป มีความเอ็นดูกรุณา หวังประโยชน
เกื้อกูลแกสัตวทั้งหลายแลว ; ขาพเจา ละการถือเอาสิ่ งของทีเ่ จ้ าของมิได้ ให้
เวนขาดจากอทินนาทาน ถือเอาแตของที่เจาของให หวังอยูแตในของที่เจาของ
เขาให เปนคนสะอาดไมเปนคนขโมยแลว ; ขาพเจา ละกรรมอันมิใช่ พรหมจรรย์
เปนผูประพฤติพรหมจรรยโดยปกติ ประพฤติหางไกล เวนขาดจากการเสพเมถุน
อันเปนของสําหรับชาวบานแลว ; ขาพเจา ละการกล่ าวเท็จ เวนขาดจาก
มุสาวาท พูดแตคําจริง รักษาคําสัตย มั่นคงในคําพูด ควรเชื่อได ไมแกลงกลาว
ใหผิดตอโลกแลว ; ขาพเจา ละการกล่ าวคําส่ อเสี ยด เวนขาดการปสุณาวาท
ไดฟงจากฝายนี้แลว ไมเก็บไปบอกฝายโนน เพื่อทําลายฝายนี้ หรือไดฟงจาก
ฝายโนนแลว ไมเก็บมาบอกฝายนี้ เพื่อทําลายฝายโนน แตจะสมานชนที่แตก
กันแลวใหกลับพรอมเพรียงกัน อุดหนุนชนที่พรอมเพรียงกันอยู ใหพรอมเพรียง
กันแลว ; ขาพเจา ละการกล่ าวคําหยาบ เวนขาดจากผรุสวาท กลาวแตวาจา
ที่ปราศจากโทษ เสนาะโสต ใหเกิดความรัก เปนคําฟูใจ เปนคําสุภาพ ที่
ชาวเมืองเขาพูดกัน เปนที่ใครท่ีพอใจของมหาชนแลว ; ขาพเจา ละคําพูดที่
“
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โปรยประโยชน์ ทิง้ เสี ย เวนขาดจากการพูดเพอเจอ กลาวแตในเวลาสมควร
กลาวแตคาํ จริง เปนประโยชน เปนธรรมเปนวินัย เปนวาจามีที่ตั้ง มีหลักฐาน
มีที่อางอิง มีเวลาจบ เต็ม ไปดวยประโยชน สมควรแกเวลาแลว ; ขาพเจา
เวนขาดจาก การล้ างผลาญ พืชคาม และภูตคามแลว ;
เปนผู ฉันอาหาร
วันหนึง่ เพียงหนเดียว เวนจากการ ฉันในราตรีและวิกาล (เรือ่ งควรดูประกอบในขุม.โอ. หนา
๑๓๗ จะระบุวาวิกาลคือนอกกาลหรือคือกลางวันซึ่งจะสอดคลองกับคําตรัสนี้) ;
เปนผูเวนขาดจาก การรํา
การขับ การรอง การประโคม และดูการเลนชนิดที่เปนขาศึกแกกุศล ; เปนผู
เวนขาดจาก การประดับ ประดา คือทัดทรงตบแตงดวยมาลาและของหอม
เครื่องลูบทา ; เปนผูเวนขาดจากการ การนอน บนที่นอนสูงใหญ ; เปนผูเวน
ขาดจาก การรับเงินและทอง ; เวนขาดจาก การรับข้ าวเปลือก ; เวนขาดจาก
การรับเนือ้ ดิบ การรับหญิง และเด็กหญิง การรับทาสี และทาส การรับแพะ
แกะ ไก สุ ก ร ช า ง ม า โค ลา ; เว น ขาดจาก การรั บ ที่ น า ที่ ส วน ; เว น ขาด
จาก การรับใช้ เปนทูตไปในที่ตาง ๆ (ใหคฤหัสถ) ; เวนขาดจาก การซื้อ การขาย
การฉ้ อโกงด้ วยตาชั่ง การลวงดวยของปลอม การฉอดวยเครื่องนับ (เครื่องตวง
และเครื่องวัด) ; เวนขาดจาก การโกงด้ วยการรับสิ นบน และลอลวง การตัด
การฆ่ า การจําจอง การซุมทําราย การปลน การกรรโชก แลว.
ขาพเจา ได เป็ นผู้สันโดษด้ วยจีวร เปนเครื่องบริหารกาย และ ด้ วย
บิณฑบาต เปนเครื่องบริหารทอง จะไปในที่ใด ๆ ยอมถือเอาบริขารไปไดหมด
เหมือนนกมีปก จะบินไปในที่ใด ๆ ยอมมีภาระคือปกของตนเทานั้นบินไป,
ฉันใดก็ฉันนั้น แลว.
“

ขาพเจานั้ น ประกอบดวยกองศีลอันเปนอริยะเชนนี้แลว จึง รูสึก
พรอมเฉพาะซึ่งอนวัชชสุขในภายในแลว. ขาพเจาเห็นรู ปด้ วยตาแลว ไมถือ
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เอาโดยนิมติ (คือรวบถือทั้งหมดวางามหรือไมงามแลวแตกรณี) ไมถือเอาโดยอนุพยัญชนะ (คือ
แยกถือเอาแตบางสวนวาสวนใดงามหรือไมงามแลวแตกรณี),
บาปอกุศลกลาวคืออภิชฌา
และโทมนัส พึงไหลไปตามผูไมสํารวมอินทรียใ ดเปนเหตุ, ขาพเจา ปฏิบัติ
ปดกั้นอินทรียนั้นไว รักษาถึงการสํารวมอินทรียคือตานั้น แลว. (ในกรณีแหงการ
ฟังเสี ยงด้ วยหู ดมกลิน่ ด้ วยจมูก ลิม้ รสด้ วยลิน้ ถูกต้ องโผฏฐัพพะด้ วยผิวกาย และรู้ สึกธรรมารมณ์
ด้ วยใจ ก็มีขอความอยางเดียวกันกับในกรณีแหงการเห็นรูปดวยตาขางบนนี้).

ข า พเจ า นั้ น ประกอบด ว ยอิ น ทรี ย สั ง วรอั น เป น อริ ย ะเช น นี้ แ ล ว จึ ง
รูสึกพรอมเฉพาะซึ่งอัพ๎ยาเสกสุข. ขาพเจา รู้ ตวั รอบคอบ ในการกาวไปขางหนา
การถอยกลับไปขางหลัง, การแลดู การเหลียวดู, การคู การเหยียด, การ
ทรงสังฆาฏิ บาตร จีวร, การฉัน การดื่ม การเคี้ยว การลิ้ม, การถายอุจจาระ
การถายปสสาวะ, การไป การหยุด การนั่ง การนอน การหลับ การตื่น การพูด
การนิ่ง แลว.
“

ขาพเจานั้ น ประกอบดวยกองศีลอันเปนอริยะเชนนี้ดวย ประกอบ
ดวยอินทรียสังวรอันเปนอริยะเชนนี้ดวย ประกอบดวยสติสัมปชัญญะอันเปน
อริยะเชนนี้ดวย แลว, ได เสพเสนาสนะอันสงัด คือปาละเมาะ โคนไม ภูเขา
ซอกหวย ทองถ้ํา ปาชา ปาชัฏ ที่แจง ลอมฟาง (อยางใดอยางหนึ่ง) ; ในกาล
เปนปจฉาภัตต กลับจากบิณฑบาตแลว นั่งคูบัลลังกตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะ
หนา, ละอภิชฌา ในโลก มีจิตปราศจากอภิชฌา คอยชําระจิตจากอภิชฌา ;
ละพยาบาท อันเปนเครื่องประทุษราย มีจิตปราศจากพยาบาท ; ละถีนมิทธะ
มุงอยูแตความสวางในใจ มีจิตปราศจากถีนมิทธะ มีสติสัมปชัญญะรูสึกตัว
คอยชําระจิตจากถีนะมิทธะ ; ละอุทธัจจะกุกกุจจะ ไมฟุงซาน มีจิตสงบอยู
“
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ในภายใน คอยชําระจิตจากอุทธัจจะกุกกุจจะ; ละวิจิกิจฉา ขามลวงวิจิกิจฉา
เสียได ไมตองกลาววา ‘นี่อะไร นี่อยางไร’ ในกุศลธรรมทั้งหลาย (เพราะความ
สงสัย) คอยชําระจิตจากวิจิกิจฉา แลว.
ข า พเจ า นั้น ครั้ น ละนิ ว รณ ห า ประการ อั น เป น เครื่ อ งเศร า หมองจิ ต
ทําปญญาใหถอยกําลังเหลานี้ไดแลว ก็สงัดจากกามและอกุศลธรรมทัง้ หลาย
เข้ าถึงปฐมฌาน อันมีวิตกวิจาร มีปติและสุขอันเกิดจากวิเวก แลวแลอยู ; เพราะ
สงบวิตกวิจารเสียได จึงบรรลุ ฌานที่ ๒ เปนเครื่องผองใสในภายใน เปนที่เกิด
สมาธิแหงใจ ไมมีวิตกวิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ แลวแลอยู;
เพราะความจางคลายไปแหงปติ ยอมอยูอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุข
ดวยนามกายบรรลุ ฌานที่ ๓ อันเปนฌานที่พระอริยเจากลาววา ‘ผูไดฌานนี้ เปน
ผู อ ยู อุ เ บกขา มี ส ติ อ ยู เ ป น สุ ข ’ ดั ง นี้ แล ว แลอยู ; และเพราะละสุ ข และทุ ก ข
เสียได เพราะความดับหายไปแหงโสมนัสและโทมนัสในกาลกอน จึงไดบรรลุ
ฌานที่ ๔ อันไมทุกขไมสุข มีแตความที่สติเปนธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา
แลวแลอยู แลว.
“

ขาพเจานั้น ครั้นจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผองใส
ไมมีกิเลสปราศจาก
อุปกิเลส เปนธรรมชาติออนโยนควรแกการงาน ถึงความไมหวั่นไหวตั้งอยูเชนนี้
แลว ได้ น้อมจิตไปเฉพาะต่ ออาสวักขยญาณ แลว : ขาพเจาไดรูชดั แลวตามที่
เป น จริ ง ว า ‘ นี้ ทุ ก ข , นี้ เหตุ ใ ห เ กิ ด ทุ ก ข , นี้ ความดั บ ไม เ หลื อ แห ง ทุ ก ข ,
นี้ หนทางใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข’; ไดรชู ัดแลวตามเปนจริงวา ‘เหลานี้
อาสวะ , นี้ เหตุใ หเกิดอาสวะ, นี้ ความดับไมเหลือแหงอาสวะ, นี้ หนทาง
ใหถึงความดับไมเหลือแหงอาสวะ’ ดังนี้. เมื่อขาพเจารูอยูอยางนี้เห็นอยูอยางนี้
จิตก็หลุดพนแลวแมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ. เมื่อ
“
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จิตหลุดพนแลว ก็เกิดญาณหยั่งรูวา จิตหลุดพนแลว. ขาพเจาไดรูชัดแลววา
ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยไดอยูจ บแลว กิจที่ควรทําไดทําสําเร็จแลว กิจอื่นที่
จะต อ งทํา เพื่ อ ความเป น อย า งนี้ มิ ไ ด มี อี ก '; ดั ง นี้ . อาวุ โ ส ! เมื่ อ ข า พเจ า
รูอยูอยางนี้เห็นอยูอยางนี้ ความเคยชินแหงการถือตัววาเปนเราวาเปนของเรา
(อหงฺการมมงฺการมานานุสย) ในกายอันประกอบดวยวิญญาณนี้ และในนิมิต
ทั้งหลายทั้งปวงในภายนอก จึงถูกถอนขึ้นดวยดี” ดังนี้. ภิกษุ ท. ! พวกเธอ
พึงยินดีอนุโมทนาในคํากลาวของภิกษุนั้นวา สาธุ.
ครั้นพวกเธอยินดีอนุโมทนาวา สาธุ ดังนี้แลว พึงกลาวแกภิกษุนั้น
อย า งนี้ ว า “ อาวุ โ ส ! เป น ลาภของพวกเราหนอ ! อาวุ โ ส ! พวกเราได ดี
แลวหนอ ! ที่พวกเราไดพบเห็นสพรหมจารีเชนกับทาน” ดังนี้.
- อุปริ. ม. ๑๔/๑๒๓-๑๓๒/๑๖๗-๑๗๗.

สมณะสี่ ประเภท
ภิ ก ษุ ท. ! ในธรรมวิ นั ย นี้ แ หละ มี ส มณะ (ที่ ห นึ่ ง ) มี ส มณะที่ ส อง
มีสมณะที่สาม มีสมณะที่สี่. ลัทธิอื่นวางจากสมณะแหง ลัทธิอื่น. ภิกษุ ท. !
เธอจงบันลือสีหนาทโดยชอบอยางนี้เถิด.
ภิกษุ ท. ! สมณะ (ทีห
่ นึ่ง) เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ เพราะสิ้นไปรอบแหงสัญโญชนสาม เปน โสดาบัน มีความ
ไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงแทตอพระนิพพาน มีการตรัสรูพรอมในเบื้อง
หนา. ภิกษุ ท. ! นี้แล เปนสมณะ (ที่หนึ่ง).
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ภิกษุ ท. ! สมณะทีส่ อง เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ เพราะสิ้นรอบแหงสัญโญชนสาม และเพราะความมีราคะโทสะโมหะเบาบาง
เปน สกทาคามี มาสูโลกนี้คราวเดียวเทานั้น ก็ทําที่สุดแหงทุกขได. ภิกษุ ท. !
นี้แล เปนสมณะที่สอง.
ภิกษุ ท. ! สมณะทีส่ าม เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ เพราะสิ้นรอบแหงสัญโญชนเบื้องต่ําหาอยาง เปน โอปปาติกะ(อนาคามี)
ยอมปรินิพพานในภพนั้น ไมเวียนกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา. ภิกษุ ท. !
นี้แล เปนสมณะที่สาม.
ภิกษุ ท. ! สมณะที่สี่ เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ ได กระทําให้ แจ้ งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้
เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทัง้ หลาย ดวยปญญาอันยิง่ เอง ในทิฏฐธรรมนี้เขาถึง
แลวแลอยู. ภิกษุ ท. ! นี้แล เปนสมณะทีส่ ี่.
- จตุกฺก. อํ. ๒๑/๓๒๓/๒๔๑.

สมณะสี่ ประเภท (อีกนัยหนึ่ง)
ภิกษุ ท. ! บุคคลสี่ประเภทนี้ มีอยู หาไดอยู ในโลก. สี่ประเภทเหลา
ไหนเลา ? สี่ประเภทคือ สมณอจละ สมณปุณฑรีกะ สมณปทุมะ สมณะสุขุมาล
ในหมูสมณะ.
ภิกษุ ท. !

อยางไรเลา เรียกวาบุคคลผู สมณอจละ (ผู้ไม่ หวัน
่ ไหว) ?
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ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ เพราะสิ้นไปรอบแหงสัญโญชนสาม เปน โสดาบัน
มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงแทตอพระนิพพาน มีการตรัสรูพรอมใน
เบื้องหนา. ภิกษุ ท. ! อยางนี้แล เรียกวา บุคคลผูสมณอจละ.
อยางไรเลา เรียกวา บุคคลผู สมณปุณฑรีกะ (ผู้เสมือน
บัวบุณฑริก) ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ เพราะสิ้นไปรอบแหงสัญโญชน
สาม และเพราะความมีราคะโทสะโมหะเบาบาง เปน สกทาคามี มาสูโลกนี้คราว
เดียวเทานั้นก็ทําที่สุดแหงทุกขได. ภิกษุ ท. ! อยางนี้แล เรียกวาบุคคลผู
สมณปุณฑรีกะ.
ภิกษุ ท. !

ภิกษุ ท. ! อยางไรเลา เรียกว า บุคคลผู สมณปทุ ม ะ (ผู้ เ สมือนบัว
ปทุม) ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ เพราะสิ้นไปรอบแหงสัญโญชนเบื้องต่ํา
หาอยาง เปน โอปปาติกะ มีการปรินิพพานในภพนั้นไมเวียนกลับจากโลกนั้นเปน
ธรรมดา. ภิกษุ ท. ! อยางนี้แล เรียกวา บุคคลผูสมณปทุมะ.
อยางไรเลา เรียกวา บุคคลผู สมณสุ ขุมาล (ผู้ละเอียดอ่ อน)
ในหมู่สมณะ ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ กระทําให้ แจ้ งซึ่ งเจโตวิมุตติ
ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ดวย
ปญญาอันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรมนี้ เจาถึงแลวแลอยู. ภิกษุ ท. ! อยางนี้แล
เรียกวา สมณผูสุขมุ าลในหมูสมณะ.
ภิกษุ ท. !

ภิกษุ ท. !
- จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๑๖/๘๘.

บุคคลสีป่ ระเภทเหลานี้แล มีอยู หาไดอยู ในโลก, ดังนี้แล.
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สมณะสี่ ประเภท (อีกนัยหนึ่ง)
ภิกษุ ท. ! บุคคลสี่ประเภทนี้ มีอยู หาไดอยู ในโลก. สี่ประเภท
เหลาไหนเลา ? สี่ประเภทคือ สมณอจละ สมณปุณฑรีกะ สมณปทุมะ สมณ
สุขุมาลในหมูสมณะ.
ภิกษุ ท. ! อยางไรเลา เรียกวา บุคคลสมณอจละ ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุ
ในกรณีนี้ เปนผูมีสัมมาทิฏฐิ มีสัมมาสังกัปปะ มีสัมมาวาจา มีสัมมากัมมันตะ
มีสัมมาอาชีวะ มีสัมมาวายามะ มีสัมมาสติ มีสัมมาสมาธิ. ภิกษุ ท. ! อยางนี้
แล เรียกวา บุคคสมณอจละ.
ภิกษุ ท. ! อยางไรเลา เรียกวา บุคคลสมณปุณฑรี กะ ? ภิกษุ ท. !
ภิ ก ษุ ใ นกรณี นี้ เป น ผู มี สั ม มาทิ ฏ ฐิ มี สั ม มาสั ง กั ป ปะ มี สั ม มาวาจา มี สั ม มากัมมันตะ มีสัมมาอาชีวะ มีสัมมาวายามะ มีสัมมาสติ มีสัมมาสมาธิ มีสัมมาญาณะ
มีสัมมาวิมตุ ติ ; แตเธอนั้นไมถูกตองซึ่งวิโมกขแปด ดวยนามกาย อยู. ภิกษุ ท. !
อยางนี้แล เรียกวา บุคคสมณปุณฑรีกะ.
ภิ ก ษุ ท. ! อย า งไรเล า เรี ย กว า บุ ค คลสมณปทุ ม ะ ? ภิ ก ษุ ท. !
ภิกษุในกรณีนี้ เปนผูมีสัมมาทิฏฐิ มีสัมมาสังกัปปะ มีสัมมาวาจา มีสัมมากัมมันตะ
มีสัมมาอาชีวะ มีสัมมาวายามะ มีสัมมาสติ มีสัมมาสมาธิ มีสัมมาญาณะ มี
สัมมาวิมุตติ ; และเธอนั้นถูกตองซึ่งวิโมกขแปด ดวยนามกาย อยู. ภิกษุ ท. !
อยางนี้แล เรียกวา บุคคสมณปทุมะ.
ภิกษุ ท. ! อยางไรเลา เรียกวา บุคคลสมณสุ ขุมาลในหมู่สมณะ ?
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ บริโภคจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจยเภสัชชบริกขาร ส่ วนมาก เพราะเขาอ้ อนวอน ที่ไม่ มีใครอ้ อนวอนนั้นมีเป็ น
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ส่ วนน้ อย. เพื่อนสพรหมจารีผูอยูรวมกันทั้งหลาย พากันประพฤติกายกรรม
วจีกรรม มโนกรรม ตอภิกษุนั้น เปนที่นาพอใจเปนสวนมาก ที่ไมเปนที่นาพอใจ
นั้นมีเปนสวนนอย ; นําอะไร ๆ มาเปนสวนมากลวนแตนาพอใจที่ไมนาพอใจมี
เปนสวนนอย. ทุกขเวทนาที่เกิดแตโรคทางน้ํา ดี ทางเสมหะทางลม ทางสันนิบาต
ทางฤดูแปรปรวน การบริหารไมสม่ําเสมอ ออกกําลังมากเกินไป หรือเกิดจาก
วิบากแหงกรรมก็ตาม มีไม่ มากแก่ ภิกษุน้ ัน, เธอเปนผูมีอาพาธนอย. อนึ่ง ภิกษุ
นั้นเปนผูไดฌานทั้งสี่ อันเปนสุขวิหารในทิฏฐธรรมอาศัยจิตอันยิ่ง โดยงาย โดย
ไมยาก โดยไมลําบากเลย, และเธอทําใหแจงไดซึ่งเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ
อันหาอาสวะมิได เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ดวยปญญาอันยิ่งเอง
ในทิฏฐธรรมนี้ เขาถึงแลวแลอยู. ภิกษุ ท. ! อยางนี้แล เรียกวา บุคคลสมณสุขุมาลในหมูสมณะ.
ภิกษุ ท. ! ถาจะกลาวกันโดยชอบ
วาผูใดเปนสมณสุขุมาลในหมู
สมณะทั้งหลายแลว ก็พึงกลาวเรานี้แหละ วาเปนสมณสุขุมาลในหมูสมณะ ทั้ง
หลาย ดังนี้.
ภิกษุ ท. !

เหลานี้แล บุคคลสี่ประเภท มีอยู หาไดอยู ในโลก,ดังนี้แล.

- จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๑๗/๘๙.

สมณะสี่ ประเภท (อีกนัยหนึ่ง)
ภิกษุ ท. ! บุคคลสี่ประเภทนี้ มีอยู หาไดอยู ในโลก. สี่ประเภทเหลา
ไหนเลา ? สี่ประเภทคือ สมณอจละ สมณปุณฑรีกะ สมณปทุมะ สมณสุขุมาลใน
หมูสมณะ.
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ภิกษุ ท. ! อยางไรเลา เรียกวา บุคคลสมณอจละ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุ
ในกรณีนี้คอื เปนเสขะ กําลังปฏิบัติอยู ปรารถนาอยูซึ่งธรรมอันเกษมจากโยคะ
อันไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา อยู. เปรียบเหมือนโอรสองคใหญของราชาผูเปนกษัตริยมุรธาภิเษก เปนผูควรแกการอภิเษก แตยังมิไดรับการอภิเษก ดํารงอยูใน
ตําแหนงยุพราช ฉันใด ; ภิกษุ ท. ! ภิกษุเปนเสขะ กําลังปฏิบัติอยู ปรารถนา
อยูซึ่งธรรมอันเกษมจากโยคะ อันไมมธี รรมอื่นยิ่งกวา อยู ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.
ภิกษุ ท. ! อยางนี้แล บุคคลสมณอจละ.
ภิกษุ ท. ! อยางไรเลา เรียกวา บุคคลสมณปุณฑรี กะ ? ภิกษุ ท. !
ภิกษุในกรณีนี้ กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะ
ความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรมนี้ เขาถึงแลว
แลอยู ; แตเธอหาไดถูกตองซึ่งวิโมกขแปด ดวยนามกาย อยูไม. ภิกษุ ท. !
อยางนี้แล เรียกวา บุคคลสมณปุณฑรีกะ.
ภิ ก ษุ ท. ! อย า งไรเล า เรี ย กว า บุ ค คลสมณปทุ ม ะ ? ภิ ก ษุ ท. !
ภิกษุในกรณีนี้ กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได
เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรมนี้ เขา
ถึ ง แล ว แลอยู ; และเธอถู ก ต อ งวิ โ มกข แ ปด ด ว ยนามกาย อยู . ภิ ก ษุ ท. !
อยางนี้แล เรียกวา บุคคลสมณปทุมะ.
ภิกษุ ท. ! อยางไรเลา เรียกวา บุคคลสมณสุ ขุมาลในหมู่สมณะ ?
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ บริโภคจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจยเภสัชชบริกขาร สวนมากเพราะเขาออนวอน....(ขอความตอไป อยางเดียวกันกับขอความ
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ในกรณีแหงบุคคสมณสุขุมาลในหมูสมณะ แหงหัวขอที่แลวมา) ....

เรี ย กว า บุ ค คสมณสุ ขุ ม าลในหมู ส มณะ ....
เปนสมณสุขุมาลในหมูสมณะทัง้ หลาย ดังนี้.
ภิกษุ ท. !

๗๑๗

ภิกษุ ท. ! อยางนี้แล
ก็ พึ ง กล า วเรานี้ แ หละว า

เหลานี้แล บุคคลสี่ประเภท มีอยู หาไดอยู ในโลก, ดังนี้

แล.
- จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๑๓/๘๗.

สมณะสี่ ประเภท (อีกนัยหนึ่ง)
ภิกษุ ท. ! บุคคลสี่ประเภทนี้ มีอยู หาไดอยู ในโลก. สี่ประเภทเหลา
ไหนเลา ? สี่ประเภท คือ สมณอจละ สมณปุณฑรีกะ สมณปทุมะ สมณสุขุมาล
ในหมูสมณะ.
ภิ ก ษุ ท. ! อย า งไรเล า เรี ย กว า บุ ค คลสมณอจละ ? ภิ ก ษุ ท. !
ภิกษุในกรณีนี้ เปนเสขะ มีความประสงคแหงใจอันยังไมบรรลุแลว ปรารถนา
อยูซึ่งธรรมอันเกษมจากโยคะ ไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา อยู. ภิกษุ ท. ! อยางนี้แล
เรียกวา บุคคลสมณอจละ.
ภิ ก ษุ ท. ! อยางไรเลา เรียกวา บุคคลสมณปุณฑรีกะ? ภิกษุ ท. !
ภิกษุในกรณีนี้ เปนผูมีปกติตามเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป ในอุปาทานขันธทั้งหา วา “รูป เปนอยางนี้, ความเกิดขึ้นแหงรูป เปนอยางนี้, ความดับแหง
รูป เปนอยางนี้ ; เวทนา เปนอยางนี้, ความเกิดขึ้นแหงเวทนาเปนอยางนี้,
ความดับแหงเวทนา เปนอยางนี้, สัญญา เปนอยางนี้, ความเกิดขึ้นแหงสัญญา
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เปนอยางนี้, ความดับแหงสัญญา เปนอยางนี้ ; สังขารเปนอยางนี้, ความเกิด
ขึ้นแหงสังขารเปนอยางนี้, ความดับแหงสังขาร เปนอยางนี้ ; วิญญาณ เปนอยาง
นี,้ ความเกิดขึ้นแหงวิญญาณ เปนอยางนี,้ ความดับแหงวิญญาณ เปนอยางนี”้
ดังนี้ ; แตเธอไมถูกตองซึ่งวิโมกขแปดดวยนามกาย อยู. ภิกษุ ท. ! อยางนี้แล
เรียกวา บุคคลสมณปุณฑรีกะ.
ภิ ก ษุ ท. ! อย า งไรเล า เรี ย กว า บุ ค คสมณปทุ ม ะ ? ภิ ก ษุ ท. !
ภิกษุในกรณีนี้ เปนผูมีปกติตามเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป ในอุปาทานขั น ธ ทั้ ง ห า ว า “ รู ป เป น อย า งนี้ , ความเกิ ด ขึ้ น แห ง รู ป เป น อย า งนี้ ,
ความดับแหงรูป เปนอยางนี้ ; เวทนา เปนอยางนี้, ความเกิดขึ้นแหงเวทนา
เปนอยางนี้, ความดับแหงเวทนาเปนอยางนี้ ; สัญญา เปนอยางนี้, ความเกิด
ขึ้นแหงสัญญา เปนอยางนี้, ความดับแหงสัญญา เปนอยางนี้ ; สังขาร เปน
อย า งนี้ , ความเกิ ด ขึ้ น แห ง สั ง ขาร เป น อย า งนี้ , ความดั บ แห ง สั ง ขาร เป น
อย า งนี้ ; วิ ญ ญาณ เป น อย า งนี้ , ความเกิ ด ขึ้ น แห ง วิ ญ ญาณ เป น อย า งนี้ ,
ความดับแหงวิญญาณ เปนอยางนี้” ดังนี้ ; และเธอถูกตองซึ่งวิโมกขแปด
ดวยนามกาย อยู. ภิกษุ ท. ! อยางนี้แล เรียกวา บุคคลสมณปทุมะ.
ภิกษ ท. ! อยางไรเลา เรียกวา บุคคลสมณสุ ขุมาลในหมู่สมณะ ?
ภิกษุ ท. ! ภิกษุ ในกรณีนี้ บริโภคจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจยเภสัชชบริกขาร สวนมากเพราะเขาออนวอน.... (ขอความตอไป อยางเดียวกันกับขอความในกรณี
แหงบุคคลสมณสุขุมาลในหมูสมณะ แหงหัวขอที่แลวมา). ....
ภิกษุ ท. !
อยางนี้
แล เรียกวา บุคคลสมณสุขุมาลในหมูสมณะ .... ก็พึงกลาวเรานี้แหละวา
เปนสมณสุขุมาลในหมูสมณะทัง้ หลาย ดังนี้.
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ภิ ก ษุ ท. ! เหล า นี้ แ ล บุ ค คลสี่ ป ระเภท มี อ ยู หาได อ ยู ในโลก ,
ดังนี้แล.
- จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๑๘/๙๐.

สมณะแห่ งลัทธิหนึ่ง ๆ ต่ างจากสมณะแห่ งลัทธิอนื่
(ระบบลัทธิพรหมจรรย์ จงึ ไม่ เหมือนกัน)

ภิ ก ษุ ท. ! สมณะ (ที่ ห นึ่ ง ) มี ใ นธรรมวิ นั ย นี้ แ หละ ; สมณะที่ ส อง
มีในธรรมวินัยนี้ ; สมณะที่สาม มีในธรรมวินัยนี้ ; สมณะที่สี่ มีในธรรมวินัย
ื่ ว่ างจากสมณะแห่ งลัทธิอนื่ : ภิกษุ ท. ! พวกเธอจงบันลือ
นี้. ลัทธิอน
สีหนาทโดยชอบ อยางนี้เถิด.
- มู. ม. ๑๒/๑๒๘/๑๕๔.

(บาลีนี้แสดงวา ไมอาจจะถือเอาคําพูดเปนหลัก เพราะคําๆเดียวกันมีความหมายตางกันได
และเปนเหตุใหเถียงกันหรือดูหมิ่นกัน; เปนสิ่งที่ตองระวัง).

แต่ ละมรรควิธีไม่ อาจจะกล่าวว่ าใครดีกว่ าใคร
(พระเถระชื่อสวิฏฐะนิยมชมชอบการปฏิบัติแบบสัทธาวิมุตต พระมหาโกฏฐิตะนิยมชมชอบ
การปฏิบัติแบบกายสักขี พระสารีบุตรนิยมชมชอบการปฏิบัติแบบทิฏฐิปตต ซึ่งลวนแตตนได
อาศัยปฏิบัติจนบรรลุของตน ๆ มาแลว จึงชวนกันไปเฝาพระผูมีพระภาค เพื่อขอทราบวาในสาม
อยางนั้น อยางไหนจะสมควรกวา งดงามกวา ประณีตกวา. พระผูมีพระภาคไดตรัสตอบวา :-)

อริยสัจจากพระโอษฐ

๗๒๐

สารีบุตร ! มันไม่ เป็ นการง่ ายที่จะพยากรณ์ โดยส่ วนเดียวว่ า

ใน

บุคคล ๓ พวกนั้น พวกไหนจะงดงามกว่ า ประณีตกว่ า.
สารีบุตร ! ฐานะที่เป นไปไดก็มีอยู คือ พวก สั ทธาวิมุ ตต์ ปฏิบัติ
แลวเพื่ออรหัตตผล แตพวกกายสักขียังเปนเพียงสกทาคามีหรืออนาคามี แมพวก
ทิฏฐิปตตก็ยังเปนเพียงสกทาคามีหรืออนาคามี จึงไมเปนการงายที่จะพยากรณโดย
สวนเดียววา ในบุคคล ๓ จําพวกนั้น พวกไหนงดงามกวา ประณีตกวา.
สารีบุตร ! ฐานะที่เปนไปไดนี้กม็ ีอยูอีกวา พวก กายสั กขี ปฏิบัติแลว
เพื่ออรหัตตผล สวนพวกสัทธาวิมุตตและพวกทิฏฐิปตต ยังเปนเพียงสกทาคามี
หรืออนาคามี จึงไมเปนการงายที่จะพยากรณโดยสวนเดียววา ในบุคคล ๓ จําพวก
นั้น พวกไหนงดงามกวา ประณีตกวา.
สารีบุตร ! ฐานะที่เปนไปไดนี้กย็ ังมีอยูอีกวา พวก ทิฏฐิ ปัตต์ ปฏิบัติ
แลวเพื่ออรหัตตผล สวนพวกสัทธาวิมุตตและพวกกายสักขี เปนเพียงสกทาคามี
หรืออนาคามี ก็ยังมีอยู ; สารีบุตร ! จึงไมเปนการงายที่จะพยากรณโดยสวน
เดียววา ในบุคคล ๓ จําพวกนั้น พวกไหนงดงามกวา ประณีตกวา.
- ติก. อํ. ๒๐/๑๕๑/๔๖๐.

(ขอความนี้แสดงวา จะอาศัยความหมายหรือคําแปลของคําวา สัทธาวิมุตต กายสักขี ทิฏฐิปตต มาเปนเครื่องตัดสินวาพวกไหนเหนือกวาหรือดีกวา นั้นไมอาจจะทําได เพราะแตละพวกยังอยู
ในระยะแหงการปฏิบัติที่สูงต่ําอยางไรก็ได เวนไวแตจะถือเอาความหมายแหงชื่อที่บัญญัติไวเพื่อ
แสดงผลอันชัดเจนแลว เชน ชื่อวา โสดาบัน สกทาคามี อนาคามี อรหันตเปนตน).
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ความเหมือนและความแตกต่ างระหว่างพระอรหันต์ ผู้เลิศทางปัญญา
กับสั มมาสั มพุทธเจ้ า
ภิกษุ ท. ! ตถาคตผูอรหันตสัมมาสัมพุทธะ หลุดพนแลวจาก รู ป
เพราะความเบื่อหนาย ความคลายกําหนัด ความดับ และความไมยึดมั่น จึงได
นามวา “สั มมาสั มพุทธะ”.
ภิกษุ ท. ! แมภิกษุผูปญญาวิมตุ ต ก็หลุดพน
แลวจากรูป เพราะความเบื่อหนาย ความคลายกําหนัด ความดับ และความ
ไมยึดมั่น จึงไดนามวา “ปัญญาวิมุตต์ ”.
(ในกรณีแหง

เวทนา สั ญญา สั งขาร และวิญญาณ ก็ไดตรัสไว มีขอความแสดงหลัก

เกณฑอยางเดียวกันกับในกรณีแหงรูปที่กลาวแลว).

ภิกษุ ท. ! เมื่ อ เป น ผูห ลุดพนจากรูปเปนตนดวยกันทั้งสองพวกแล ว
อะไรเปนความผิดแผกแตกตางกัน อะไรเปนความมุงหมายที่แตกตางกัน อะไร
เปนเครื่องกระทําใหแตกตางกัน ระหวางตถาคตผูอรหันตสัมมาสัมพุทธะ กับ
ภิกษุผูปญ
 ญาวิมุตต?
ภิกษุ ท. ! ตถาคตผู้อรหันตสั มมาสั มพุทธะ ได้ ทํามรรคที่ยงั ไม่ เกิด
ให้ เกิดขึน้ ไดทํามรรคที่ยังไมมใี ครรูใหมีคนรู ไดทํามรรคที่ยังไมมใี ครกลาวให
เปนมรรคที่กลาวกันแลว ตถาคตเปนมัคคัญู (รูมรรค) เปนมัคควิทู (รูแจงมรรค)
เปนมัคคโกวิโท (ฉลาดในมรรค). ภิกษุ ท. ! สวน สาวกทั้งหลายในกาลนี้
เป็ นมัคคานุคา (ผูเดินตามมรรค) เปนผูตามมาในภายหลัง.
ภิกษุ ท. ! นี้แล เปนความผิดแผกแตกตางกัน เปนความมุง หมาย
ที่แตกตางกัน เปนเครื่องกระทําใหแตกตางกัน ระหวางตถาคตผูอรหันตสัมมาสัมพุทธะ กับภิกษุผูปญ
 ญาวิมุตต.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๘๑/๑๒๕.

๗๒๒
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ฝี เท้ าไววัดด้ วยการรู้ อริยสัจ
ภิกษุ ท. ! มาอาชาไนยตัวเจริญของพระราชา
ประกอบดวยองคสี่
ยอมเปนมาที่คูควรแกพระราชา เปนราชูปโภค ถึงซึ่งการนับวาเปนอังคาพยพ
ของพระราชา. องค ๔ อะไรกันเลา ? องคสี่คือ สมบูรณดวยวรรณะ ดวย
พละ ดวยชวะ ดวยอาโรหปริณาหะ (ทรวดทรง). ภิกษุ ท. ! ฉันเดียวกัน
กับที่ภิกษุประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอมเปนบุคคลอาหุเนยย ปาหุเนยย
ทักขิเณยย อัญชลิกรณีย และเปนนาบุญแหงโลกอันไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา.
ธรรม ๔ ประการ อยางไรเลา ? สี่ประการคือ สมบูรณดวยวรรณะ ดวยพละ
ดวยชวะ ดวยอาโรหปริณาหะ.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุสมบูรณ์ ด้วยวรรณะ เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุใน
กรณีนี้ เปนผูมีศีล สํารวมดวยปาติโมกขสังวร สมบูรณดวยมรรยาทและโคจร
มีปกติเห็นเปนภัยในโทษทั้งหลายแมที่ถือกันวาเปนโทษเล็กนอย สมาทานศึกษา
อยูในสิกขาบททั้งหลาย.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุสมบูรณ์ ด้วยพละ เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุใน
กรณีนี้ เปนผูปรารภความเพียร เพื่อละธรรมอันเปนอกุศล เพื่อความถึงพรอม
แหงธรรมอันเปนกุศล มีกําลัง (จิต) ทําความเพียรกาวไปหนาอยางมั่นคง ไม
ทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุสมบูรณ์ ด้วยชวะ เปนอยางไรเลา ? ภิกษุในกรณี
นี้ ยอมรู้ ชัดตามเป็ นจริงว่ า “ทุกข์ เป็ นอย่ างนี,้ เหตุให้ เกิดทุกข์ เป็ นอย่ างนี,้

ความดับไม่ เหลือแห่ งทุกข์ เป็ นอย่ างนี,้ ทางดําเนินให้ ถงึ ความดับไม่ เหลือ
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แห่ งทุกข์ เป็ นอย่ างนี”้ , ดังนี้.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุสมบูรณ์ ด้วยอาโรหปริณาหะ
เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุในกรณีนี้ เปนผูมีการไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจยเภสัชชบริขารเปนปกติ.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุประกอบดวยธรรม ๔ ประการเหลานี้แล ยอมเปน
บุคคลอาหุเนย ปาหุเนย ทักขิเณย อัญชลิกรณีย และเปนนาบุญแหงโลก
อันไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา, ดังนี้แล.
- จตุกฺก. อํ. ๒๑/๓๓๗/๒๕๙.

[ในสูตรถัดไป (จตุกฺก.อํ. ๒๑/๓๓๘/๒๖๐) ทรงแสดงลักษณะแหง ภิกษุผู้สมบูรณ์
ด้ วยชวะ วา ไดแกภิกษุผูกระทําใหแจง ซึง่ เจโตวิมุตติปญญาวิมุตติอันไมมีอาสวะเพราะความสิน้ ไป
แหงอาสวะ ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรมนี้ เขาถึงแลวแลอยู. คําวา “ชวะ” ในที่นี้ หมาย
ถึงความเร็วของการบรรลุธรรม กาวลวงความทุกข เหมือนความเร็วแหงมามีฝเทาดีฉะนั้น.
และในสูตรอื่น (๒๐/๓๑๖/๕๓๗) ทรงแสดงลักษณะภิกษุผูสมบูรณดวยเชาว (ชวะ) วา
ไดแกภิกษุผูเปนโอปปาติกอนาคามี มีการปรินิพพานในภพนั้น ไมมีการเวียนกลับจากโลกนั้น เปน
ธรรมดา เพราะความสิ้นไปแหงโอรัมภาคิยสังโยชนทั้งหา].

ผู้รู้ จกั เลือกเอาฝ่ ายดับไม่ เหลือแห่ งภพ
คหบดี ท. ! มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง มีถอยคําอยางนี้ มีความเห็นอยางนี้
วา “ความดับแหงภพโดยประการทั้งปวงไมม”ี ; แตมีสมณพราหมณอกี พวก
หนึ่ง มีถอยคําเปนขาศึกอยางตรงกันขามจากสมณพราหมณเหลานั้น โดยกลาววา
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ความดับแห่ งภพโดยประการทั้งปวงมีอยู่” ดังนี้.

คหบดี ท. ! ทานจะ
สําคัญความขอนั้นวาอยางไร : สมณพราหมณเหลานี้ มีถอยคําเปนขาศึกอยาง
ตรงกันขามตอกันและกันมิใชหรือ ? “อย่างนั้น พระเจ้ าข้า !”
“

คหบดี ท. ! บุรุษวิญูชน (คนกลาง) มาใครครวญอยูในขอนี้ วา
“สมณพราหมณพวกที่มีถอยคํามีความเห็นอยางนี้วา ‘ความดับแหงภพโดยประการ
ทั้งปวงไมม’ี ดังนี้ นี้เราก็ไมไดเห็น ; แมสมณพราหมณพวกที่มีถอยคํามีความ
เห็นอยางนี้วา ‘ความดับแห่ งภพโดยประการทั้งปวง มีอยู่’ ดังนี้ นี้เราก็ไมรูจัก.
ก็เมื่อเราไมรูอยู ไมเห็นอยู จะกลาวโดยโวหารขางเดียว วาฝายนี้เทานั้นจริง
ฝายอื่นเปลา ดังนี้ : นั้นก็ไมเปนการสมควรแกเรา. สําหรับสมณพราหมณ
พวกทีม่ ีถอ ยคํามีความเห็นอยางนี้วา ‘ความดับแหงภพโดยประการทัง้ ปวงไมม’ี ดังนี้
ถาคําของเขาเปนความจริง, เรื่องก็จะเปนไปไดวา เราจักมีการอุบัติในหมูเ ทพ
ที่ไมมีรูป มีอัตตภาพสําเร็จดวยสัญญา เปนแนนอน ; แตถาถอยคําของสมณพราหมณพวกที่มีถอยคํามีความเห็นอยางนี้วา ‘ความดับแห่ งภพโดยประการ
ทั้งปวง มีอยู่’ ดังนี้ เปนความจริง, เรื่องก็จะเปนไปไดวา เราจักปรินิพพาน
ในทิฏฐธรรมนี้เอง. สําหรับสมณพราหมณพวกทีม่ ีถอยคํามีความเห็นอยางนี้วา
‘ความดับแหงภพโดยประการทั้งปวง ไมม’ี ดังนี,้ ทิฏฐิของเขาก็กระเดียดไปใน
ทางกําหนัดยอมใจ กระเดียดไปในทางประกอบอยูในภพ กระเดียดไปในทาง
เพลิดเพลิน ในทางสยบมัวเมา ในทางยึดมัน่ ดวยอุปาทาน ; ฝายสมณพราหมณ
พวกที่มีถอยคํามีความเห็นอยางนี้วา ‘ความดับแห่ งภพโดยประการทั้งปวง มีอยู่’
ดังนี้ นั้นเลา, ทิฏฐิของเขาก็กระเดียดไปในทางไมกําหนัดยอมใจ กระเดียด
ไปในทางไมประกอบอยูในภพ กระเดียดไปในทางไมเพลิดเพลิน ในทางไมสยบ
มัวเมา ในทางไมยดึ มัน่ ดวยอุปาทาน” ดังนี้.
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บุรุษวิญูชนนั้น ครั้นใครครวญเห็นอยางนี้แลว ก็ เลือกเอาการปฏิบัติ

ฝ่ ายทีเ่ ป็ นไปเพือ่ เบื่อหน่ าย คลายกําหนัด ดับไม่ เหลือ แห่ งภพทั้งหลาย
นั่นเทียว.
- ม. ม. ๑๓/๑๑๘/๑๒๑.

ผู้อยู่อย่ างคนมีความสุ ขก็ทาํ วิราคะให้ ปรากฏได้
ภิกษุ ท. !
ภิกษุ ท. !

ความบากบั่น ความพากเพียร จะมีผลขึ้นมาไดอยางไร ?
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอม ไม่ นําความทุกข์ มาทับถมตน
ซึ่งไม่ มีทุกข์ ทบั ถม ไม่ ต้องสละความสุ ขอันประกอบด้ วยธรรมทีม่ ีอยู่ ดวย
และก็ไม่ มัวเมาอยู่ในความสุ ขนั้น ดวย. ภิกษุนั้นรูชดั อยูอยางนีว้ า “เมื่อเรากําลัง
ตั้งไวซึ่งการปรุงแตงเหตุแหงทุกขอยูเปนอารมณ วิราคะก็เกิดมีไดจากการตั้งไว
ซึ่งความปรุงแตงนั้นเปนเหตุ ; และเมื่อเราเขาไปเพงอยูซึ่งตัวเหตุแหงทุกขนั้น
ทําความเพงใหเจริญยิง่ อยู วิราคะก็เกิดมีได” ดังนี้. ภิกษุนั้น เมื่อตั้งไวซึ่งการ
ปรุงแตงเหตุแหงทุกขใดเปนอารมณอยู วิราคะยอมมีขนึ้ ไดเพราะการตั้งไวซงึ่ การ
ปรุงแตงนัน้ เปนเหตุ ดังนี้แลว เธอก็ตั้งไวซึ่งการปรุงแตงในเหตุแหงทุกขนนั้ เปน
อารมณ (ยิง่ ขึ้นไป) ; และเมื่อเธอเขาไปเพงซึ่งตัวเหตุแหงทุกขใด ทําความเพง
ใหเจริญยิ่งอยู วิราคะยอมมีขึ้นได ดังนี้แลว เธอก็เจริญความเพงในเหตุแหงทุกข
นั้น (ยิ่งขึ้นไป). เมื่อเธอตั้งไวซึ่งการปรุงแตงเหตุแหงทุกขนั้นๆ เปนอารมณอยู
วิราคะก็มีขึ้นเพราะการตั้งไวซึ่งการปรุงแตนนั้ เปนเหตุ ; เมื่อเปนดังนี้ ความ
ทุกขนั้นของเธอ ก็สูญสิ้นไป ; เมื่อเธอเขาไปเพงอยูซึ่งตัวเหตุแหงทุกขนนั้ ๆ
ทําความเพงใหเจริญยิง่ อยู วิราคะก็มีขึ้น เมื่อเปนดังนี้ ความทุกขนั้นของเธอ
ก็สูญสิ้นไป. (นี้คืออาการที่ความบากบั่น ความพากเพียร เกิดมีผล).
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ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนบุรุษมีจิตกําหนัดปฏิพัทธ
พอใจมุง หมาย
อยางแรงกลาในหญิงคนหนึ่ง, เขาเห็นหญิงนั้นยืนอยู พูดอยู ระริกซิกซี้อยูกับ
บุรุษอื่น. โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาส จะพึงเกิดขึ้นแกเขาใชไหม ?
“อย่ างนั้น พระเจ้ าข้ า !” ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา ? “ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ ! เพราะว่ าบุรุษ
นั้นมีจิตกําหนัดปฏิพัทธ์ พอใจมุ่งหมายอย่ างแรงกล้ าในหญิงคนนั้นพระเจ้ าข้ า !”
ภิกษุ ท. !
ตอมาบุรุษคนนั้นคิดวา “โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาส เกิดขึ้นแกเรา
เพราะเรามีจิตกําหนัดปฏิพัทธ พอใจ มุง หมายอยางแรงกลาในหญิงนั้น ; ถา
กระไร เราจะละฉันทราคะในหญิงนั้นเสีย” ดังนี้ ; แลวเขาก็ละเสีย, ตอมาเขาก็
เห็นหญิงคนนั้น ยืนอยู พูดอยู ระริกซิกซี้อยูกับบุรุษอื่น. โสกะปริเทวะทุกขะ
โทมนัสอุปายาส จะเกิดขึ้นแกเขาอีกหรือไมหนอ ? “หามิได้ พระเจ้ าข้ า !” ขอนั้น
เพราะเหตุไรเลา ? “ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ ! เพราะเหตุว่าบุรุษนั้นไม่มีราคะในหญิงนั้นเสี ยแล้ ว”. ....

ภิกษุ ท. ! ความบากบั่น ความพากเพียร จะมีผลขึ้นมาได แมดวย
อาการอยางนี้แล.
- อุปริ. ม. ๑๔/๑๓/๑๒-๑๓.

(ขอนี้แสดงใหเห็นวา เมื่อบุรุษนั้นกําลังปรุงแตงเหตุแหงความทุกขอยู วิราคะก็เกิดขึ้นได
เมื่อเขาเพงดูเหตุแหงความทุกขยิ่ง ๆ ขึ้นไป วิราคะก็ยิ่งเกิดขึ้น จนกระทั่งวาเขาสามารถละราคะ
ในหญิงคือทุกขนั้นเสียได. ผูที่ยังไมมีความทุกข ก็อยาไปปรุงแตงเหตุแหงความทุกขขึ้นมาเลย มี
ความสุขโดยชอบธรรมอยูแลวเพียงใด ก็ไมมัวเมาในความสุขนั้น ก็จะชื่อวา ไมเอาความทุกขมา
ทับถมตนซึ่งไมมีความทุกขอยูแลว และมีวิราคะในความทุกขได นี้ยอมเปนสิ่งที่กระทําได).
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ระดับต่ าง ๆ แห่ งบุคคลผู้ถอนตัวขึน้ จากทุกข์
ภิกษุ ท. ! บุคคลเปรียบด้ วยบุคคลตกนํา้ เจ็ดจําพวก เหลานี้ มีอยู
หาไดอยู ในโลก. เจ็ดจําพวกเหลาไหนเลา ? ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้ :
๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(

บุคคลบางคน จมนํา้ คราวเดียวแล้ วก็จมเลย ;
บุคคลบางคน ผุดขึน้ ครั้งหนึ่งแล้ วจึงจมเลย ;
บุคคลบางคน ผุดขึน้ แล้ ว ลอยตัวอยู่ ;
บุคคลบางคน ผุดขึน้ แล้ วเหลียวดูรอบ ๆ อยู่ ;
บุคคลบางคน ผุดขึน้ แล้ ว ว่ ายเข้ าหาฝั่ง ;
บุคคลบางคน ผุดขึน้ แล้ วเดินเข้ ามาถึงทีต่ น
ื้ แล้ ว ;
บุคคลบางคน ผุดขึน้ แล้ ว ถึงฝั่งข้ ามขึน้ บกแล้ ว เป็ นพราหมณ์

ยืนอยู่.
ภิกษุ ท. ! (๑) บุคคล จมนํา้ คราวเดียวแล้ วก็จมเลย เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! บุคคลบางคนในกรณีนี้ ประกอบดวยอกุศลธรรมฝายเดียว โดยสวน
เดียว. อยางนี้แล เรียกวา จมคราวเดียว แล้ วจมเลย.
ภิกษุ ท. ! (๒) บุคคล ผุดขึน้ ครั้งหนึ่งแล้ วจึงจมเลย เปนอยางไร
เลา ? ภิกษุ ท. ! บุคคลบางคนในกรณีนี้ ผุดขึ้น คือ มีสัทธาดีในกุศลธรรม
ทั้งหลาย มีหิริด-ี มีโอตตัปปะดี-มีวิริยะดี-มีปญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลาย. แตวา
สั ทธาเป็ นต้ นของเขา ไม่ ต้งั อยู่นาน ไมเจริญ เสื่อมสิ้นไป. อยางนี้แลเรียกวา
ผุดขึน้ ครั้งหนึ่งแล้ วจึงจมเลย.
ภิกษุ ท. !

(

๓) บุคคล

ผุดขึน้ แล้ วลอยตัวอยู่

เปนอยางไรเลา ?
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ภิกษุ ท. ! บุคคลบางคนในกรณีนี้ ผุดขึ้น คือ มีสัทธาดีในกุศลธรรมทัง้ หลาย
มีหิริด-ี มีโอตตัปปะดี-มีวิริยะดี-มีปญญาดีในกุศลธรรม ทั้งหลาย. และ สั ทธาเป็ นต้ น
ของเขา ไม่ เสื่ อม ไม่ เจริญ แตทรงตัวอยู. อยางนี้แล เรียกวา ผุดขึน้ แล้ วลอยตัวอยู่.
ภิกษุ ท. ! (๔) บุคคล ผุดขึน้ แล้ วเหลียวดูรอบ ๆ อยู่ เปนอยางไร
เลา ? ภิกษุ ท. ! บุคคลบางคนในกรณีนี้ ผุดขึ้น คือ มีสัทธาดีในกุศลธรรมทั้ง
หลาย มีหิริดี-มีโอตตัปปะดี-มีวิริยะดี-มีปญญาดีในกุศลธรรมทัง้ หลาย. บุคคลนั้น
เพราะสิ้นไปแหงสังโยชนสาม เปน โสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปน
ผูเที่ยงแทตอ พระนิพพาน มีการตรัสรูพรอมในเบื้องหนา. อยางนี้แล เรียกวา
ผุดขึน้ แล้ ว เหลียวดูรอบ ๆ อยู่.
ภิกษุ ท. ! (๕) บุคคล ผุดขึน้ แล้ ว ว่ ายเข้ าหาฝั่ง เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! บุคคลบางคนในกรณีนี้ ผุดขึ้น คือ มีสัทธาดีในกุศลธรรมทัง้ หลาย
มีหิริดี-มีโอตตัปปะดี-มีวิริยะดี-มีปญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลาย. บุคคลนั้น
เพราะสิ้นไปแหงสังโยชนสาม และเพราะความเบาบางแหงราคะโทสะโมหะ เปน
สกทาคามี มาสูโลกนี้เพียงครั้งเดียว แลวทําที่สุดแหงทุกขได. อยางนี้แล
เรียกวา ผุดขึน้ แล้ ว ว่ ายเข้ าหาฝั่ง.

ื้ แล้ ว เปนอยาง
ภิกษุ ท. ! (๖) บุคคล ผุดขึน้ แล้ ว เดินเข้ ามาถึงทีต่ น
ไรเลา ? ภิกษุ ท. ! บุคคลบางคนในกรณีนี้ ผุดขึ้น คือ มีสัทธาดีในกุศลธรรม
ทั้งหลาย มีหิริด-ี มีโอตตัปปะดี-มีวิริยะดี-มีปญ
 ญาดีในกุศลธรรมทัง้ หลาย. บุคคล
นั้น เพราะสิ้นไปแหงโอรัมภาคิยสังโยชนทงั้ หา เปน โอปปาติกะ มีการปรินิพพานในภพนั้น ไมเวียนกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา. อยางนี้แล เรียกวา ผุดขึน้
แล้ ว เดินเข้ ามาถึงที่ตนื้ แล้ ว.
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๗) บุคคล ผุดขึน้ แล้ ว ถึงฝั่งข้ ามขึน้ บกแล้ ว เป็ น
พราหมณ์ ยนื อยู่ เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! บุคคลบางคนในกรณีนี้ ผุดขึ้น
คือ มีสัทธาดีในกุศลธรรมทัง้ หลาย มีหิริด-ี มีโอตตัปปะดี-มีวิริยะดี-มีปญญาดีใน
กุศลธรรมทั้งหลาย. บุคคลนั้น ได กระทําให้ แจ้ งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติ อันหา
อาสวะมิได้ เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรมนี้ เขาถึงแลวอยู. อยางนี้แล เรียกวา ผุดขึน้ แล้วถึงฝั่งข้ ามขึน้ บกแล้ ว เป็ น
พราหมณ์ ยนื อยู่.
ภิกษุ ท. !

(

ภิกษุ ท. ! เหลานี้แล บุคคลเปรียบดวยบุคคลตกน้ําเจ็ดจําพวก ซึ่ง
มีอยู หาไดอยู ในโลก.
- สตฺตก. อํ. ๒๓/๑๐/๑๕.

นิทเทส ๑๑
ว่ าด้ วย ผู้ดบั ตัณหา
จบ
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นิทเทส ๑๒ ว่ าด้ วยอาการดับแห่ งตัณหา
(มี ๖๑ เรื่อง)

อาการดับแห่ งโลก
ภิกษุ ท. !

ความดับแห่ งโลก เปนอยางไรเลา ?

ภิกษุ ท. ! เพราะอาศัยตาดวย รูปดวย จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น ;
การประจวบพรอม (แหงตา + รูป + จักขุวิญญาณ) ทั้ง ๓ อยางนั้น จึงเกิดมี
ผัสสะ ; เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดมีเวทนา ;
เพราะเวทนาเปนปจจัย
จึงเกิดมีตณ
ั หา ; เพราะความดับด้ วยความจางคลายไปโดยไม่ เหลือแห่ งตัณหา
นั้นแหละ จึงมีความดับแหงอุปาทาน ; เพราะความดับแหงอุปาทาน จึงมี
ความดับแหงภพ ; เพราะความดับแหงภพ จึงมีความดับแหงชาติ ; เพราะ
ความดับแหงชาติ, ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส และอุปายาส
จึงดับไมเหลือ. ความดับไมเหลือแหงกองทุกขทั้งสิน้ นั้น ยอมมีไดดวยอาการ
อยางนี้.
ภิกษุ ท. !

นี้คือความดับแหงโลก.

(ในกรณีที่เกี่ยวกับอายตนะภายในที่เหลืออีก ๕ อยาง ก็มีขอความอยางเดียวกันกับใน
กรณีของตาอยางขางบนนี้).
- สฬา. สํ. ๑๘/๑๐๘/๑๕๗.

อาการดับแห่ งความทุกข์
ภิกษุ ท. !

ความดับแห่ งทุกข์ เปนอยางไรเลา ?
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ภิกษุ ท. ! เพราะอาศัยตาดวย รูปดวย จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น ; การ
ประจวบพรอม ( แหงตา + รูป + จักขุวิญญาณ) ทั้ง ๓ อยางนั้น จึงเกิดมีผัสสะ ;
เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดมีเวทนา ; เพราะเวทนาเปนปจจัยจึงเกิดมีตัณหา ;
เพราะความดับด้ วยความจางคลายไปโดยไม่ เหลือแห่ งตัณหา นั้นแหละ จึงมี
ความดับแหงอุปาทาน ; เพราะความดับแหงอุปาทาน จึงมีความดับแหงภพ ; เพราะ
ความดับแหงภพ จึงมีความดับแหงชาติ ; เพราะความดับแหงชาติ, ชรา มรณะ
โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส และอุปายาส จึงดับไมเหลือ. ความดับไมเหลือ
แหงทุกขทงั้ สิ้นนั้น ยอมมีได ดวยอาการอยางนี้.
ภิกษุ ท. !

นี้คือความดับแหงทุกข.

(ในกรณีที่เกี่ยวกับอายตนะภายในที่เหลือ อีก ๕ อยาง ก็มีขอความอยางเดียวกันกับกรณี
ของตาอยางขางบนนี้).
- สฬา. สํ. ๑๘/๑๐๗/๑๕๕.

อาการดับแห่ งทุกข์ โดยสั งเขปทีส่ ุ ด
ภิกษุ ท. ! ในกาลใด อวิชชาเปนสิ่งที่ภิกษุละไดแลว วิชชาเปนสิ่งที่
เกิดขึ้นแลว ; ในกาลนั้น ภิกษุนั้นยอมไมยึดมั่นซึ่งกามุปาทาน, ยอมไมยึดมั่น
ซึ่งทิฏุปาทาน, ยอมไมยึดมั่นซึ่งสีลัพพัตตุปาทาน, ยอมไมยึดมั่นซึ่งอัตตวาทุปาทาน ; (ทั้งนี้) เพราะการสํารอกเสียไดหมดซึ่งอวิชชา เพราะการเกิดขึ้นแหง
วิชชา. เมื่อไม่ ยดึ มั่นอยู่, ย่ อมไม่ สะดุ้ง ; เมื่อไม่ สะดุ้ง, ย่ อมปรินิพพานเฉพาะ
ตนนั่นเทียว. เธอนัน้ ยอมรูชดั วา “ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควร
ทําไดทําสําเร็จแลว กิจอื่นที่จะตองทําเพื่อความเปนอยางนี้ มิไดมีอกี ” ดังนี้.
- ม.ม.๑๒/๑๓๕/๑๕๘.

๗๓๒
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อาการดับแห่ งทุกข์ โดยสั งเขป
มิคชาละ ! รู ปทั้งหลายที่จะพึงรูแจงดวยจักษุ อันเปนรูปที่นาปรารถนา
นารักใคร นาพอใจ มีลักษณะนารัก เปนที่เขาไปตั้งอาศัยอยูแหงความใคร
เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด มีอยู. ถาภิกษุไมเพลิดเพลิน ไมพร่ําสรรเสริญ
ไมสยบมัวเมา ซึ่งรูปนั้นไซร. เมื่อเธอนั้น ไมเพลิดเพลินไมพร่าํ สรรเสริญ ไม
สยบมัวเมา ซึ่งรูปนั้นอยู, นันทิยอมดับ. มิคชาละ ! เรากลาววา “ความดับแห่ ง
ทุกข์ ย่อมมี เพราะความดับแห่ งนันทิ (ความเพลิน)” ดังนี้.
(ในกรณีแหง เสี ยงทีจ่ ะพึงรู้ แจ้ งด้ วยหู ก็ดี ในกรณีแหง กลิน่ ทีจ่ ะพึงรู้ แจ้ งด้ วยจมูก ก็ดี ใน
กรณีแหง รสทีจ่ ะพึงรู้ แจ้ งด้ วยลิน้ ก็ดี ในกรณีแหง โผฏฐัพพะทีจ่ ะพึงรู้ แจ้ งด้ วยผิวกาย ก็ดี และในกรณี
แหง ธรรมารมณ์ ทจี่ ะพึงรู้ แจ้ งด้ วยใจ ก็ดี ก็ไดตรัสไวโดยนัยอยางเดียวกันกับในกรณีแหงรูปที่จะพึงรู
แจงดวยจักษุ ทุกประการ ตางกันแตชื่อเทานั้น).
- สฬา.สํ. ๑๘/๔๕/๖๙.

อาการดับแห่ งทุกข์ โดยสมบูรณ์
ภิกษุ ท. ! เพราะ ความจางคลายดับไปไม่ เหลือแห่ งอวิชชา นั้น
นั่นเทียว จึงมีความดับแหงสังขาร ; เพราะมีความดับแหงสังขาร จึงมีความ
ดับแหงวิญญาณ ; เพราะมีความดับแหงวิญญาณ จึงมีความดับแหงนามรูป ;
เพราะมีความดับแหงนามรูป จึงมีความดับแหงสฬายตนะ ; เพราะมีความดับ
แหงสฬายตนะ จึงมีความดับแหงผัสสะ ; เพราะมีความดับแหงผัสสะ จึงมีความ
ดับแหงเวทนา ; เพราะมีความดับแหงเวทนา จึงมีความดับแหงตัณหา ; เพราะ
มีความดับแหงตัณหา จึงมีความดับแหงอุปาทาน ; เพราะมีความดับแหงอุปาทาน
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จึงมีความดับแหงภพ ; เพราะมีความดับแหงภพ จึงมีความดับแหงชาติ ; เพราะ
มีความดับแหงชาตินั่นแล. ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาส
ทั้งหลาย จึงดับสิ้น : ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ ยอมมีดว ยอาการอยางนี้แล.
- นิทาน. สํ. ๑๖/๕/๑๘.

อาการดับแห่ งความทุกข์
(อีกปริยายหนึ่ง)
ภิกษุ ท. ! ภิกษุนั้น ยอมไมเพลิดเพลิน ยอมไมพร่ําสรรเสริญ ยอมไม
เมาหมกอยูซ ึ่ง รู ป. เมือ่ ภิกษุน้ัน ไม่ เพลิดเพลิน ไม่ พรํ่าสรรเสริญ ไม่ เมาหมกอยู่
ซึ่งรูป, นันทิ (ความเพลิน) ใด ในรูป, นันทิน้ันย่ อมดับไป. เพราะความดับแห่ ง
นันทิของภิกษุน้ัน จึงมีความดับแห่ งอุปาทาน ; เพราะมีความดับแหงอุปาทาน จึงมีความดับแหงภพ ; เพราะมีความดับแหงภพ จึงมีความดับแหงชาติ ; เพราะ
มีความดับแหงชาตินั่นแล ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย
จึงดับสิ้น : ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ ยอมมีดวยอาการอยางนี้.
(ในกรณีแหง เวทนา สั ญญา สั งขาร และ วิญญาณ ก็มีขอความที่ตรัสอยางเดียวกันกับ
ในกรณีแหงรูป).
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๙/๒๙.

อาการดับแห่ งความทุกข์
(อีกปริยายหนึ่ง)
ภิกษุ ท. ! เมื่อภิกษุเป็ นผู้มีปกติเห็นโดยความเป็ นอาทีนวะ (โทษอันต่ํา
ทราม) ในธรรมทั้งหลาย อันเป็ นทีต
่ ้งั แห่ งสั งโยชน์ อยู่, การหยัง่ ลงแห่ ง
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วิญญาณย่ อมไม่ มี. เพราะความดับแห่ งวิญญาณ จึงมีความดับแห่ งนามรู ป ;
เพราะมีความดับแห่ งนามรู ป จึงมีความดับแห่ งสฬายตนะ; เพราะมีความดับ
แหงสฬายตนะ จึงมีความดับแหงผัสสะ ; เพราะมีความดับแหงผัสสะ จึงมีความ
ดับแหงเวทนา ; เพราะมีความดับแหงเวทนา จึงมีความดับแหงตัณหา ; เพราะมี
ความดับแหงตัณหา จึงมีความดับแหงอุปาทาน; เพราะมีความดับแหงอุปาทาน
จึงมีความดับแหงภพ ; เพราะมีความดับแหงภพ จึงมีความดับแหงชาติ ; เพราะ
มีความดับแหงชาตินั่นแล ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้ง
หลาย จึงดับสิ้น : ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ ยอมมี ดวยอาการอยางนี้.
- นิทาน. สํ. ๑๖/๑๑๐/๒๒๒.

[ในสูตรอื่น (๑๖/๑๐๙/๒๑๘) มีขอความเหมือนสูตรขางบนนี้ ตางแตแทนที่จะตรัสวา “การ
หยัง่ ลงแห่ งวิญญาณ ย่ อมไม่ มี. เพราะความดับแห่ งวิญญาณ จึงมีความดับแห่ งนามรู ป ; เพราะมี
ความดับแห่ งนามรู ป จึงมีความดับแห่ งสฬายตนะ ;” ดังในสูตรขางบนนี้แตไดตรัสสั้นลงมาวา
“การหยัง่ ลงแห่ งนามรู ป ย่ อมไม่ มี. เพราะความดับแห่ งนามรู ป จึงมีความดับแห่ งสฬายตนะ ;”
สวนขอความนอกนั้นเหมือนกันทุกตัวอักษร].

อาการดับแห่ งความทุกข์
(เรื่องควรดูประกอบในปฏิจจ.โอ.หนา ๓๗๗ พรอมกับอุปมาฯ)

(อีกปริยายหนึ่ง)
ภิกษุ ท. ! เมื่อภิกษุเป็ นผู้มีปกติเห็นโดยความเป็ นอาทีนวะ (โทษอัน
ต่ําทราม) ในธรรมทั้งหลาย อันเป็ นที่ต้ งั แห่ งอุปาทาน อยู่, ตัณหาย่ อมดับ.
เพราะมีความดับแห่ งตัณหา จึงมีความดับแห่ งอุปาทาน ; เพราะมีความดับ
แหงอุปาทาน จึงมีความดับแหงภพ ; เพราะมีความดับแหงภพ จึงมีความดับแหง
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ชาติ ; เพราะมีความดับแหงชาตินั่นแล ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัส
อุปายาสทั้งหลายจึงดับสิ้น : ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ ยอมมีดวยอาการ
อยางนี้.
- นิทาน. สํ. ๑๖/๑๐๒/๑๙๘.
(ในสูตรอื่น (๑๖/๑๐๔/๒๐๒) มีขอความเหมือนสูตรขางบนนี้ทุกตัวอักษร ตางกันแตเพียงวา ในสูตรขางบนนี้
ใชคําวา “ในธรรมทั้งหลายอันเปนที่ตั้งแหงอุปาทาน” สวนในสูตรหลังนี้ใชคําวา “ในธรรมทั้งหลาย อันเปนที่ตั้งแหง
สังโยชน”, เทานั้น).

อาการดับแห่ งความทุกข์
(อีกปริยายหนึ่ง)
ความรูแจงนี้ไดเกิดขึ้นแกเราวา “หนทางเพือ่ การตรัสรู้ นี้
อันเราได้ ถงึ ทับแล้ วแล ; ไดแกสิ่งเหลานี้คือ เพราะความดับแห่ งนามรู ป
ภิกษุ ท. !

จึงมีความดับแห่ งวิญญาณ ; เพราะมีความดับแห่ งวิญญาณ จึงมีความดับ
แห่ งนามรู ป ; เพราะมีความดับแหงนามรูป จึงมีความดับแหงสฬายตนะ ;
เพราะมีความดับแหงสฬายตนะ จึงมีความดับแหงผัสสะ ; เพราะมีความดับแหง
ผัสสะ จึงความดับแหงเวทนา ; เพราะมีความดับแหงเวทนา จึงมีความดับแหง
ตัณหา ; เพราะมีความดับแหงตัณหา จึงความดับแหงอุปาทาน ; เพราะมีความดับ
แหงอุปาทาน จึงมีความดับแหงภพ ; เพราะมีความดับแหงภพ จึงมีความดับ
แหงชาติ ; เพราะมีความดับแหงชาตินั่นแล ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงดับสิ้น : ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ ยอมมี
ดวยอาการอยางนี้” ดังนี้.
- นิทาน. สํ. ๑๖/๑๒๘/๒๕๒.

๗๓๖
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อาการดับแห่ งความทุกข์
(อีกปริยายหนึ่ง)
(พระผูมีพระภาคเมื่อประทับอยูในที่หลีกเรนแหงหนึ่ง ไดทรงกลาวธรรมปริยายนี้ตามลําพัง
พระองค วา :-)

เพราะอาศัยซึ่ง จักษุ ดวย ซึ่ง รู ป ดวย จึงเกิด จักขุวญ
ิ ญาณ ; การ
ประจวบพรอมแหงธรรมสามประการ (ตา+รูป+จักขุวิญญาณ) นั่นคือ ผัสสะ ; เพราะ
มีผัสสะเปนปจจัย จึงมี เวทนา ; เพราะมีเวทนาเปนปจจัย จึงมี ตัณหา. เพราะ
ความ จางคลายดับไปไม่ เหลือแห่ งตัณหา นั้นนั่นแล จึงมีความดับแหงอุปาทาน ;
เพราะมีความดับแหงอุปาทาน จึงมีความดับแหงภพ ; เพราะมีความดับแหงภพ
จึงมีความดับแหงชาติ ; เพราะมีความดับแหงชาตินั่นแล, ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงดับสิ้น. ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้น
นี้ ยอมมี ดวยอาการอยางนี้.
(ในกรณีแหง โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ และ มนะ ก็ไดตรัสตอไปอีก ซึ่งมีขอความอยางเดียว
กันกับในกรณีแหงจักษุ ทุกตัวอักษร ตางกันแตชื่อเทานั้น).
โดยสมัยนั้นแล ภิกษุองค์ หนึ่ง ได้ ยืนแอบฟั งพระผู้มีพระภาคอยู่. พระผู้มีพระภาคทอด
พระเนตรเห็นภิกษุนั้นแล้ ว ได้ ทรงกล่ าวกะภิกษุนั้นว่ า :-

ภิกษุ !
เธอไดยินธรรมปริยายนี้แลวมิใชหรือ ? .... ภิกษุ ! เธอจง
รับเอาธรรมปริยายนี้ไป ; เธอจงเลาเรียนธรรมปริยายนี้ ; เธอจงทรงไวซึ่งธรรม
ปริยายนี้. ภิกษุ ! ธรรมปริยายนี้ ประกอบด้ วยประโยชน์ เป็ นเบือ้ งต้ นแห่ ง
พรหมจรรย์ แล.
- สฬา. สํ. ๑๘/๑๑๓/๑๖๔.

ภาค ๓ - นิโรธอริยสัจ
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เหตุดบั แห่ งทุกข์ ทตี่ รัสไว้ โดยอเนกปริยาย
....เพราะความจางคลายดับไปไมเหลือแหง อุปธิ ท. นั่นเอง ความมี
พรอมแหงทุกขจึงไมมี ....
....เพราะความจางคลายดับไปไมเหลือแหง อวิชชา นั่นเอง ความมี
พรอมแหงทุกขจึงไมมี ....
....เพราะความจางคลายดับไปไมเหลือแหง สั งขาร ท. นั่นเอง ความมี
พรอมแหงทุกขจึงไมมี....
....เพราะความจางคลายดับไปไมเหลือแหง วิญญาณ นั่นเอง ความมี
พรอมแหงทุกขจึงไมมี....
....เพราะความจางคลายดับไปไมเหลือแหง ผัสสะ นั่นเอง ความมี
พรอมแหงทุกขจึงไมมี....
....เพราะความจางคลายดับไปไมเหลือแหง เวทนา ท. นั่นเอง ความมี
พรอมแหงทุกขจึงไมมี....
....เพราะความจางคลายดับไปไมเหลือแหง ตัณหา นั่นเอง ความมี
พรอมแหงทุกขจึงไมมี ....
....เพราะความจางคลายดับไปไมเหลือแหง อุปาทาน นั่นเอง ความมี
พรอมแหงทุกขจึงไมมี ....
....เพราะความจางคลายดับไปไมเหลือแหง อารัมภะ (ความเกาะเกี่ยว) ท.
นั่นเอง ความมีพรอมแหงทุกขจงึ ไมมี ....
....เพราะความจางคลายดับไปไมเหลือแหง อาหาร ท. นั่นเอง ความมี
พรอมแหงทุกขจึงไมมี.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๗๓๘

....เพราะความจางคลายดับไปไมเหลือแหง อิญชิตะ (ความหวั่นไหว) ท.
นั่นเอง ความมีพรอมแหงทุกขจงึ ไมมี....
นี้เปนอนุปสสนาหนึ่ง ๆ.
- สุตฺต. ขุ. ๒๕/๔๗๔-๔๗๙/๓๙๒-๔๐๒.

(อนุปสสนา ๑๑ ประการนี้ เปนคูกับอนุปสสนาอีก ๑๑ ประการ อันเปนฝายสมุทัย ซึ่ง
ไดแยกไปใสไวในหมวดทุกขสมุทยอริยสัจ โดยหัวขอวา “ปจจัยแหงทุกขโดยอเนกปริยาย” ที่หนา
๓๖๘; ผูศึกษาพึงสังเกตเห็นไดเองวา การแยกใหเปนปริยายมากออกไปกระทําไดโดยลักษณะเชนนี้).

ลักษณาการแห่ งการรู้ อริยสั จ
และการสิ้นอาสวะจบพรหมจรรย์
มหาราช ! ....ภิกษุนั้น ครั้นจิตตั้งมั่น บริสุทธิ์ผองใส ไมมีกิเลสปราศ
จากอุปกิเลส เปนธรรมชาติออนโยนควรแกการงาน ตั้งอยูไดอยางไมหวั่น
ไหว เชนนีแ้ ลว, เธอก็นอมจิตไปเฉพาะตอ อาสาวักขยญาณ. เธอยอมรูช ดั ตาม
เปนจริงวา “นี้ ทุกข์ , นีเ้ หตุให้ เกิดขึน้ แห่ งทุกข์ , นี้ ความดับไม่ เหลือแห่ งทุกข์ ,
นี้ ทางดําเนินให้ ถงึ ความดับไม่ เหลือแห่ งทุกข์ ” และรูชัดตามเปนจริงวา “เหล่ า
นี้ อาสวะ, นีเ้ หตุให้ เกิดขึน้ แห่ งอาสวะ, นี้ ความดับไม่ เหลือแห่ งอาสวะ, นี้
ทางดําเนินให้ ถงึ ความดับไม่ เหลือแห่ งอาสวะ” ดังนี้.
เมื่อเธอรูอยูอยางนี้
เห็นอยูอยางนี้ จิตก็พ้นจากกามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ. ครัน้ จิตหลุดพนแลว
ก็เกิดญาณหยั่งรูวา “จิตหลุดพนแลว”. เธอรูชดั วา “ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์ อยู่
จบแล้ ว กิจที่ควรทําได้ ทําสํ าเร็จแล้ ว กิจอืน่ ที่จะต้ องทําเพือ่ ความเป็ นอย่ างนี้
มิได้ มีอกี ” ดังนี้.
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ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนหวงน้ําใสที่ไหลเขา ไมขุนมัว, คนมีจักษุดียืน
อยูบนฝงในที่นั้น, เขาจะเห็นหอยตาง ๆ บาง กรวดและหินบาง ฝูงปลาบาง อัน
หยุดอยูและวายไปในหวงน้ํานั้น, เขาจะสําเหนียกใจอยางนี้วา”หวงน้ํา นี้ใส ไมขุน
เลย หอย กอนกรวด ปลาทั้งหลาย เหลานี้ หยุดอยูบางวายไปบาง ในหวงน้าํ นั้น”,
“ขอนี้เปนฉันใด ; ภิกษุ ท. ! ภิกษุยอมรูชัดตามที่เปนจริงวา นี้ ทุกข, นี้ เหตุ
ใหเกิดขึ้นแหงทุกข, นี้ ความดับไมเหลือแหงทุกข, นี้ ทางดําเนินใหถึงความ
ดับไมเหลือแหงทุกข” และรูชัดตามเปนจริงวา “เหลานี้ อาสวะ, นี้ เหตุใหเกิด
ขึ้นแหงอาสวะ, นี้ ความดับไมเหลือแหงอาสวะ, นี้ ทางดําเนินใหถึงความดับ
ไมเหลือแหงอาสวะ, ดังนี้. เมื่อเธอรูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้ จิตก็พนจาก
กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ. ครั้นจิตหลุดพนแลว ก็เกิดญาณหยัง่ รูวา
“จิตหลุดพนแลว”. เธอรูชด
ั วา “ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควร
ทําไดทําสําเร็จแลว กิจอื่นที่จะตองทําเพื่อความเปนอยางนี้ มิไดมีอีก” ดังนี้.
ฉันนั้นเหมือนกัน.
- สี. ที. ๙/๑๑๐/๑๓๘.

ลักษณะของความดับแห่ งทุกข์
ผัคคุนะ ! เพราะความจางคลายดับไปไม่ เหลือแห่ งผัสสายตนะทั้ง
หลายหกประการนั้นนั่นแหละ จึงมีความดับแห่ งผัสสะ ; เพราะมีความดับแหง
ผัสสะ จึงมีความดับแหงเวทนา ; เพราะมีความดับแหงเวทนา จึงมีความดับ
แหงตัณหา ; เพราะมีความดับแหงตัณหา จึงมีความดับแหงอุปาทาน ; เพราะ
มีความดับแหงอุปาทาน จึงมีความดับแหงภพ ; เพราะมีความดับแหงภพ จึงมี
ความดับแหงชาติ ; เพราะมีความดับแหงชาตินั่นแล ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะ-

๗๔๐
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โทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงดับสิ้น : ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ ยอม
มี ดวยอาการอยางนี้แล.
- นิทาน. สํ. ๑๖/๑๗/๓๗.

ลักษณะของความดับแห่ งทุกข์
(อีกปริยายหนึ่ง)
ภิกษุ ท. ! ก็ถาวา บุคคลยอม ไม่ คดิ ถึงสิ่งใดดวย, ยอม ไม่ ดาํ ริ ถึง
สิ่งใดดวย, และทั้งยอม ไม่ มีใจฝังลงไป (คือไมมีอนุสัย) ในสิ่งใดดวย, ในกาล
ใด ; ในกาลนั้น สิ่งนั้น ยอมไมเปนอารมณ เพื่อการตั้งอยูแหงวิญญาณไดเลย เมื่อ
อารมณ ไมมี. ความตั้งขึ้นเฉพาะแหงวิญญาณ ยอมไมมี ; เมื่อวิญญาณนั้น
ไมตั้งขึ้นเฉพาะ ไมเจริญงอกงามแลว. การก้ าวลงแห่ งนามรู ป ย่ อมไม่ มี.
เพราะความดับแหงนามรูป จึงมีความดับแหงสฬายตนะ ; เพราะมีความดับ
แหงสฬายตนะ จึงมีความดับแหงผัสสะ ; เพราะมีความดับแหงผัสสะ จึงมี
ความดับแหงเวทนา ; เพราะมีความดับแหงเวทนา จึงความดับแหงตัณหา ;
เพราะมีความดับแหงตัณหา จึงความดับแหงอุปาทาน ; เพราะมีความดับแหง
อุปาทาน จึงมีความดับแหงภพ ; เพราะมีความดับแหงภพ จึงมีความดับแหง
ชาติ ; เพราะมีความดับแหงชาตินั่นแล ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัส
อุปายาสทั้งหลาย จึงดับสิ้น : ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ ยอมมี ดวย
อาการอยางนี้, ดังนี้ แล.
- นิทาน. สํ. ๑๖/๗๙/๑๔๘.
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ลักษณะของความดับแห่ งทุกข์
(อีกปริยายหนึ่ง)
ภิกษุ ท. ! ก็ถาวา บุคคลยอม ไม่ คดิ ถึงสิ่งใดดวย, ยอม ไม่ ดาํ ริ ถึง
สิ่งใดดวย, และทั้งยอม ไม่ มีใจฝังลงไป (คือไมมีอนุสัย) ในสิ่งใดดวย, ในกาล
ใด ; ในกาลนั้น สิ่งนั้น ยอมไมเปนอารมณ เพื่อการตั้งอยูแหงวิญญาณไดเลย.
เมื่ออารมณ ไมม,ี ความตั้งขึ้นเฉพาะแหงวิญญาณ ยอมไมมี ; เมื่อวิญญาณนั้น
ไมตั้งขึ้นเฉพาะ ไมเจริญงอกงามแลว. เครื่องนําไปสู่ ภพใหม่ (นติ=ตัณหา) ย่ อม
ไม่ มี ; เมื่อเครื่องนําไปสูภพใหม ไมม,ี การมาการไป(อาคติคติ)ยอมไมม;ี
เมื่อการมาการไป ไมม,ี การเคลื่อนและการบังเกิด (จุติ+อุปปาตะ) ยอมไมมี ;
เมื่อการเคลื่อนและการบังเกิด ไมม,ี ชาติชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลายตอไป จึงดับสิ้น : ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้
ยอมมี ดวยอาการอยางนี้, ดังนี้ แล.
- นิทาน. สํ. ๑๖/๘๐/๑๕๐.

ลักษณะของความดับแห่ งทุกข์
(อีกปริยายหนึ่ง)
ภิกษุ ท. ! ก็ถาวา บุคคลยอม ไม่ คดิ ถึงสิ่งใดดวย, ยอม ไม่ ดาํ ริ ถึง
สิ่งใดดวย, และทั้งยอม ไม่ มีใจฝังลงไป (โน อนุเสติ) ในสิ่งใดดวย, ในกาลใด ;
ในกาลนั้น สิ่งนั้น ยอมไมเปนอารมณ เพื่อการตั้งอยูแหงวิญญาณไดเลย.
เมื่ออารมณไมม,ี ความตั้งขึ้นเฉพาะแหงวิญญาณ ยอมไมมี ; เมื่อวิญญาณนั้น
ไมตั้งขึ้นเฉพาะ ไมเจริญงอกงามแลว,
ความเกิดขึน้ แห่ งภพใหม่ ต่อไป
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ย่ อมไม่ มี ; เมื่อความเกิดขึ้นแหงภพใหมตอ ไป ไมมี. ชาติชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลายตอไป จึงดับสิน้
ทุกขทั้งสิ้นนี้ ยอมมี ดวยอาการอยางนี้, ดังนี้แล.

:

ความดับลงแหงกอง

- นิทาน.สํ. ๑๖/๗๘/๑๔๖.

อาการแห่ งบุคคลผู้หลุดพ้ น
อานนท ! รูป เวทนา สัญญา สังขารทั้งหลาย วิญญาณ ชนิดใดชนิด
หนึ่ง มีอยู จะเปนอดีตอนาคตหรือปจจุบันก็ตาม เปนภายในหรือภายนอกก็
ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม มีอยูในทีไ่ กลหรือทีใ่ กล
ก็ตาม, ขันธทั้งหมดนั้น บุคคลพึงเห็นดวยปญญาอันชอบ ตามที่เปนจริง
อยางนี้วา “นั่นไมใชของเรา (เนตํ มม) นั่นไมใชเรา (เนโสหมสฺมิ) นั่นไมใชตัว
ตนของเรา (น เมโส อตฺตา)” ดังนี.้
อานนท ! อริยสาวกผูมีการสดับแลว เมื่อเห็นอยูด วยอาการอยางนี้
ยอมเกิดเบื่อหนายในรูป เบื่อหนายแมในเวทนา เบื่อหนายแมในสัญญา เบื่อ
หนายแมในสังขาร เบื่อหนายแมในวิญญาณ. เมื่อเบื่อหนาย ยอมจางคลาย
ความกําหนัดรัดรึง, เพราะจางคลายไปแหงความกําหนัด ยอมหลุดพนไปได,
เมื่อหลุดพนแลว ก็มีญาณรูขึ้นวาหลุดพนแลว ดังนี้. อริยสาวกนั้น ยอม
รูชัดแจงวา “ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยไดอยูจบแลว กิจที่ควรทําไดทําสําเร็จ
แลว กิจอื่นที่จะตองทําเพื่อความเปนอยางนี้ มิไดมีอกี ”, ดังนี้ แล.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๒๘-๒๒๙/๓๖๔-๓๖๕.

ภาค ๓ - นิโรธอริยสัจ

๗๔๓

อาการดับแห่ งตัณหาในนามแห่ งนันทิ
ภิกษุ ท. ! .... ภิกษุนั้น เห็นรูปดวยตาแลว ยอมไมกาํ หนัดยินดีในรูป
อันมีลักษณะเปนที่ตั้งแหงความรัก ; ยอมไมขัดเคืองในรูปอันมีลักษณะเปนที่
ตั้งแหงความเกลียดชัง ; เปนผูอ ยูดวยสติเปนไปในกายอันตนเขาไปตั้งไวแลว
ยอมรูชดั ตามเปนจริงซึ่งเจโตวิมุตติปญ
 ญาวิมุตติ
มีจิตหาประมาณมิไดดวย ;
อันเปนธรรมที่ดบั โดยไมเหลือแหงธรรมอันเปนบาปอกุศลทั้งหลาย ดวย.
ภิกษุนั้น
เปนผูละเสียไดซึ่งความยินดีและความยินรายอยางนี้แลว
เสวยเวทนาใด ๆ อันเปนสุขก็ตาม เปนทุกขก็ตาม ไมเปนทุกขไมเปนสุขก็ตาม
ยอมไมเพลิดเพลิน ไมพร่ําสรรเสริญ ไมเมาหมกอยู ในเวทนานั้น ๆ.

เมื่อภิกษุน้ัน ไม่ เพลิดเพลิน ไม่ พรํ่าสรรเสริญ ไม่ เมาหมกอยู่ ใน
เวทนานั้น ๆ ; นันทิ (ความเพลิน) ในเวทนาทั้งหลายเหล่ านั้น ย่ อมดับไป.
เพราะความดับแหงนันทิของภิกษุนั้น จึงมีความดับแหงอุปาทาน ; เพราะมี
ความดับแหงอุปาทาน จึงมีความดับแหงภพ ;
เพราะมีความดับแหงภพ
จึงมีความดับแหงชาติ ; เพราะมีความดับแหงชาติ, ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงดับสิ้น. ความดับลงแหงกองทุกขทงั้ หมด
นี้ ยอมมี ดวยอาการอยางนี้.
(ในกรณีแหง การได้ ยนิ เสี ยงด้ วยหู รู้ สึกกลิน่ ด้ วยจมูก ลิม้ รสด้ วยลิน้ ถูกต้ องสั มผัสทาง
ผิวหนังด้ วยผิวกาย และ รู้ แจ้ งธรรมารมณ์ ด้วยใจ ก็ไดตรัสไวทํานองเดียวกัน).

อริยสัจจากพระโอษฐ

๗๔๔

ภิกษุ ท. ! เธอจงทรงธรรมะนีไ้ ว้ ในฐานะที่เป็ นธรรมทําความหลุดพ้น
เพราะความสิ้นไปแห่ งตัณหา ซึ่งเรากล่ าวไว้โดยสั งเขป.
- มู. ม. ๑๒/๔๙๔/๔๕๘.

(เกี่ยวกับเรื่องการทําความหลุดพนเพราะความสิ้นไปแหงตัณหาซึ่งตรัสไวโดยสังเขปดังตรัส
ในสูตรขางบนนี้ ในสูตรอื่น (มู. ม. ๑๒/๔๗๐/๔๓๙ ; สตฺตก.อํ. ๒๓/๙๐/๕๘) ไดตรัสไววา ภิกษุ
ที่ไดสดับแลววา สิ่ งทั้งปวงไม่ ควรยึดมั่นถือมั่น ชื่อวารูยิ่งธรรมทั้งปวงรอบรูธรรมทั้งปวง เสวย
เวทนาใด ๆ เปนผูตามเห็นความไมเที่ยง ความจางคลาย ความดับ ความสลัดคืนในเวทนานั้น ๆ ประจํา
ยอมไมยึดมั่นสิ่งใด ๆ ในโลก ไมสะดุงหวาดเสียว ปรินิพพานเฉพาะตน, ดังนี้ก็มี).

สั กกายนิโรธ
ภิกษุ ท. !

สักกายนิโรธ เปนอยางไรเลา ?

ภิกษุ ท. ! ความจางคลายดับไปไมเหลือ ความสละทิ้ง ความสลัดคืน
ความปลอย ความทําไมใหมีทอี่ าศัย ซึ่งตัณหานั้นนั่นเอง.
ภิกษุ ท. !

นี้เราเรียกวา สักกายนิโรธ.

- ขนฺธ.สํ. ๑๗/๑๙๔/๒๘๙.

(ตามธรรมดาการดับแหงตัณหานี้ ตรัสเรียกวา ทุกขนิโรธ แตในสูตรนี้ตรัสเรียกวาสักกายนิโรธ.
ในสูตรอื่น (๑๗/๑๙๒/๒๗๗) ตรัสเรียกวา สักกายนิโรธันตะ ก็มี).

อาการแห่ งการละอวิชชา โดยย่ อ
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ ! ธรรมอย่ างหนึ่งมีอยู่หรื อไม่ หนอ ซึ่ งเมื่อภิกษุละได้ แล้ ว อวิชชาย่ อม
ละไป วิชชาย่ อมเกิดขึน้ พระเจ้ าข้ า ?”

ภาค ๓ - นิโรธอริยสัจ

ภิกษุ !

๗๔๕

ธรรมอยางหนึ่งนั้น มีอยูแล ....ฯลฯ....

“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ ! ธรรมอย่ างหนึ่งนั้คืออะไรเล่ าหนอ ....ฯลฯ.... ?”

อวิชชา นั่นแล เปนธรรมอยางหนึ่ง ซึ่ง เมื่อภิกษุละ
ได้ แล้ ว อวิชชาย่ อมละไป วิชชาย่ อมเกิดขึน้ .
ภิกษุ !

“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ ! เมื่อภิกษุร้ ู อยู่อย่ างไร เห็นอยู่อย่ างไร อวิชชาจึ งจะละไป วิชชา
จึ งจะเกิดขึน้ พระเจ้ าข้ า ?”

หลักธรรมอันภิกษุในกรณีนไี้ ดสดับแลว ยอมมีอยูวา“สิ่ งทั้ง
หลายทั้งปวง อันใคร ๆ ไม่ ควรยึดมั่นถือมั่น (ว่ าเป็ นตัวเรา-ของเรา)” ดังนี้.
ภิกษ ุ! ถาภิกษุไดสดับหลักธรรมขอนั้นอยางนี้วา “สิ่งทั้งหลายทั้งปวง อันใคร ๆ
ไมควรยึดมั่นถือมั่น” ดังนี้แลวไซร, ภิกษุนั้นยอม รู้ ยงิ่ ซึ่งธรรมทั้งปวง ; ครั้นรู
ครั้นรอบรูซึ่งธรรมทั้งปวง
ยิ่งซึ่งธรรมทั้งปวงแลว ยอมรอบรู้ ซึ่งธรรมทั้งปวง ;
่ ๑ ; คือ
แลว เธอยอม เห็นซึ่งนิมิตทั้งหลายของสิ่ งทั้งปวง ; โดยประการอืน
ยอมเห็นซึ่ง จักษุ โดยประการอื่น ; เห็นซึ่ง รู ป ทั้งหลายโดยประการอื่น ; เห็น
ซึ่ง จักขุวญ
ิ ญาณ โดยประการอื่น ; เห็นซึ่ง จักขุสัมผัส โดยประการอื่น ; เห็น
ซึ่ง เวทนา อันเปนสุขก็ตาม ทุกขก็ตาม อทุกขมสุขก็ตาม ที่เกิดขึ้นเพราะ
จักขุสัมผัสเปนปจจัย โดยประการอื่น.
ภิกษุ !

(ในกรณีแหง โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ มนะ และ ธรรมทั้งหลายทีส่ ั มปยุตต์ ด้วยโสตะ ฆานะ
ชิวหา กายะ และมนะ นั้น ๆ ก็ดี ก็ไดตรัสไวมีนัยอยางเดียวกันกับในกรณีแหงจักษุและธรรมทั้งหลาย
ที่สัมปยุตตดวยจักษุ ตางกันแตชื่อ).
๑.

เมื่อบุคคลรูแจงสิ่งทั้งปวงโดยถูกตองแลว ยอมเห็นสิ่งทั้งปวงโดยประการอื่น จากที่เขาเคยเห็น เมื่อยังไมรูแจง ; เชน
เมื่อกอนเห็นวาสังขารเปนของเที่ยง บัดนี้ยอมเห็นโดยเปนของไมเที่ยง เปนตน: นี้เรียกวาเห็นโดยประการอื่น. คําวา
นิมิต หมายถึงลักษณะหนึ่งๆของสิ่งตาง ๆ ที่ เปนเครื่องสังเกต หรือรูสึก หรือยึดถือ หรือสําคัญมั่นหมาย.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๗๔๖

ภิกษุ !
เมื่อภิกษุรอู ยูอยางนี้เห็นอยูอยางนี้แล
วิชชาจึงจะเกิดขึ้น.

อวิชชาจึงจะละไป

- สฬา.สํ. ๑๘/๖๒/๙๖.

กระแสการปรุงแต่ งแห่ งการเกิดวิมุตติญาณทัสสนะ
ภิกษุ ท. ! เมื่อ สติสัมปชัญญะ มีอยู, หิริและโอตตัปปะของผูม ี
สติสัมปชัญญะอันถึงพรอมแลว ก็เปนหิริโอตตัปปะถึงพรอมดวยอุปนิสัย๑;
เมื่อ หิริและโอตตัปปะ มีอยู, อินทรียสังวรของผูถงึ พรอมแลวดวยหิริและ
โอตตัปปะ ก็เปนอินทรียสังวรถึงพรอมดวยอุปนิสัย ;
เมื่อ อินทรียสั งวร มีอยู, สีลของผูถงึ พรอมแลวดวยอินทรียสังวร ก็เปน
สีลถึงพรอมดวยอุปนิสัย ;
เมื่อ สี ล มีอยู, สัมมาสมาธิของผูถึงพรอมแลวดวยสีล ก็เปนสัมมาสมาธิถึง
พรอมดวยอุปนิสัย ;
เมื่อ สั มมาสมาธิ มีอยู, ยถาภูตญาณทัสสนะของผูถงึ พรอมแลวดวยสัมมา
สมาธิ ก็เปนยถาภูตญาณทัสสนะถึงพรอมดวยอุปนิสัย ;
เมื่อ ยถาภูตญาณทัสสนะ มีอยู, นิพพิทา วิราคะ ของผูถึงพรอมแลวดวย
ยถาภูตญาณทัสสนะ ก็เปนนิพพิทาวิราคะถึงพรอมดวยอุปนิสัย ;

๑.

อุปนิสัย หมายถึง ที่ตั้งที่อาศัยสําหรับเขาไปตั้งเขาไปอาศัย แลวสามารถทําหนาที่ของตนไดเต็มที่.
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๗๔๗

เมื่อ นิพพิทาวิราคะ มีอยู, วิมุตติญาณทัสสนะ ของผูถ ึงพรอมแลว

ด้ วยนิพพิทาวิราคะ ก็เปนวิมุตติญาณทัสสนะถึงพรอมดวยอุปนิสัย.
- อฎฐก. อํ. ๒๓/๓๔๘/๑๘๗.

(อีกนัยหนึ่ง)
ภิกษุ ท. !
ดวยอุปนิสัย ;

เมื่อ มีศีล ถึงพรอมดวยศีลแลว, อวิปปฏิสาร๑ ก็ถึงพรอม

เมื่อ อวิปปฏิสาร มีอยู,
ความปราโมทยของผูถึงพรอมแลวดวย
อวิปปฏิสาร ก็เปนปราโมทยถึงพรอมดวยอุปนิสัย ;
เมื่อ ความปราโมทย์ มีอยู, ปติของผูถงึ พรอมแลวดวยความปราโมทย
ก็เปนปติถึงพรอมดวยอุปนิสัย ;
เมื่อ ปี ติ มีอยู,
พรอมดวยอุปนิสัย ;

ปสสัทธิของผูถึงพรอมแลวดวยปติ ก็เปนปสสัทธิถึง

เมื่อ ปัสสั ทธิ มีอยู, สุขของผูถึงพรอมแลวดวยปสสัทธิ ก็เปนสุขถึง
พรอมดวยอุปนิสัย ;
เมื่อ สุ ข มีอยู, สัมมาสมาธิของผูถึงพรอมแลวดวยสุข ก็เปนสัมมาสมาธิ
ถึงพรอมดวยอุปนิสัย ;
เมื่อ สั มมาสมาธิ มีอยู, ยถาภูตญาณทัสสนะของผูถึงพรอมแลวดวย
สัมมาสมาธิ ก็เปนยถาภูตญาณทัสสนะถึงพรอมดวยอุปนิสัย ;
๑.

อวิปปฏิสาร หมายถึง ความที่ไมมีอะไรเปนเครื่องรอนใจ รังเกียจ เกลียดชัง อยูในใจของตน จนเสียสมาธิ.

๗๔๘

อริยสัจจากพระโอษฐ

เมื่อ ยถาภูตญาณทัสสนะ มีอยู,
นิพพิทาของผูถึงพรอมแลวดวย
ยถาภูตญาณทัสสนะ ก็เปนนิพพิทาถึงพรอมดวยอุปนิสัย ;
เมื่อ นิพพิทา มีอยู, วิราคะของผูถึงพรอมแลวดวยนิพพิทา ก็เปนวิราคะ
ถึงพรอมดวยอุปนิสัย ;
เมื่อ วิราคะ มีอยู, วิมุตติญาณทัสสนะ ของผูถึงพรอมแลวดวยวิราคะ
ก็เปนวิมุตติญาณทัสสนะถึงพรอมดวยอุปนิสัย.
- เอกาทสก. อํ. ๒๔/๓๓๘/๒๑๐.

(อีกนัยหนึ่ง)
ภิกษุ ท. ! เมื่อภิกษุ มีศีล ถึงพร้ อมด้ วยศีล,
ของเธอยอมเปนธรรม ถึงพร้ อมด้ วยอุปนิสัย ;

สั มมาสมาธิ

เมื่อสัมมาสมาธิมีอยู, ยถาภูตญาณทัสสนะ ยอมเปนธรรม ถึงพร้ อม
ด้ วยอุปนิสัย แกผูถึงพรอมดวยสัมมาสมาธินั้น ;
เมื่อยถาภูตญาณทัสสนะมีอยู, นิพพิทาวิราคะ ยอมเปนธรรมถึงพร้ อม
ด้ วยอุปนิสัย แกผูถึงพรอมดวยยถาภูตญาณทัสสนะ ;
เมื่อนิพพิทาวิราคะมีอยู, วิมุตติญาณทัสสนะ ยอมเปนธรรมถึงพร้ อม
ด้ วยอุปนิสัย แกผูถึงพรอมดวยนิพพิทาวิราคะ.
ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนตนไม สมบูรณดวยกิ่งและใบแลว แมสะเก็ด
เปลือกของตนไมนั้น ก็ถึงความบริบูรณ ; แมเปลือกก็ถึงความบริบูรณ; แม
กระพี้ก็ถึงความบริบรู ณ ; แมแกนก็ถึงความบริบูรณ ; ฉันใดก็ฉันนั้น.

ภาค ๓ - นิโรธอริยสัจ

๗๔๙

(ขอความฝาย ปฏิปักขนัยต่ อข้ อความนี้ ก็ไดตรัสไวในลักษณะที่ผูศึกษาพึงกําหนดไดเอง
จึงไมนํามาใสไว).
- ปฺจก. อํ. ๒๒/๒๑/๒๔.

การปรินิพพานในทิฏฐธรรม
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ ! อะไรหนอเป็ นเหตุ อะไรเป็ นปั จจัย ที่ทาํ ให้ สัตว์ บางพวกในโลกนี ้
ปริ นิพพานในทิฏฐธรรมนี ้ พระเจ้ าข้ า !”

ทานผูจอมเทพ ! รู ป ทั้งหลาย ที่รูแจงดวยตาก็ดี, เสี ยง ทั้งหลายที่รูแจง
ดวยหูก็ด,ี กลิน
่ ทั้งหลาย รูแจงดวยจมูกก็ด,ี รส ทั้งหลาย ที่รูแจงดวยลิ้น
ก็ด,ี โผฏฐัพพะ ทั้งหลาย ที่รูแจงดวยผิวกายก็ด,ี และ ธรรมารมณ์ ทั้งหลาย ที่รู
แจงดวยใจก็ดี ; อันเปนสิ่งที่นาปรารถนา นารักใคร นาพอใจที่ยั่วยวนใจให
รัก เปนที่เขาไปตั้งอาศัยอยูแหงความใคร เปนที่ตั้งแหงความกําหนัดยอมใจ
มีอยู ; และภิกษุก็ไมเปนผูเพลิดเพลิน ไมพร่ําสรรเสริญ ไมเมาหมกอยู ซึ่ง
อารมณมีรปู เปนตนนั้น, เมื่อไม่ เพลิดเพลิน ไม่ พรํ่าสรรเสริญ ไม่ เมาหมกอยู่
ซึ่งอารมณ์ มีรูปเป็ นต้ นนั้น, วิญญาณนั้น อันตัณหาในอารมณ์ มีรูปเป็ นต้ นอาศัยแล้ว
ย่ อมไม่ มแี ก่ เธอนั้น วิญญาณที่จะเป็ นอุปาทานย่ อมไม่ มี. ทานผูจอมเทพ ! ภิกษุ
ผู้ไม่ มีอุปาทาน ย่ อมปรินิพพาน.

นีแ้ ล เป็ นเหตุ นีเ้ ป็ นปัจจัย ที่ทาํ ให้ สัตว์ บางพวก
ในโลกนี้ ปรินิพพานในทิฏฐธรรมนี,้ ดังนีแ้ ล.
ทานผูจอมเทพ !

- สฬา. สํ. ๑๘/๑๒๘/๑๗๙.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๗๕๐

การปรินิพพานในทิฏฐธรรม (อีกปริยายหนึ่ง)
ภิกษุ ท. ! ถาภิกษุ แสดงธรรม เพื่อความเบื่อหนาย เพื่อความคลาย
กําหนัด เพื่อความดับไมเหลือ แหง จักษุ อยูไซร ; ก็เปนการสมควรเพื่อจะ
เรียกภิกษุนั้นวา “ผูกลาวซึ่งธรรม” (ธมฺมกถิโก) ดังนี้.
ถาภิกษุเปนผู ปฏิบัตแิ ล้ ว เพื่อความเบื่อหนาย เพื่อความคลายกําหนัด
เพื่อความดับไมเหลือ แหงจักษุ อยูไซร ; ก็เปนการสมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้นวา
“ผูปฏิบัติแลวซึ่งธรรมตามสมควรแกธรรม” (ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน)ดังนี้.
ถาภิกษุเปนผู หลุดพ้ นแล้ ว เพราะความเบื่อหน่ าย เพราะความคลาย
กําหนัด เพราะความดับไม่ เหลือ แห่ งจักษุ ด้ วยความเป็ นผู้ไม่ ยดึ มั่นถือมัน่ อยู
แลวไซร; ก็เปนการสมควรเพือ่ จะเรียกภิกษุนั้นวา “ผู้บรรลุแล้ วซึ่งนิพพานใน
ทิฏฐธรรม” (ทิฏฐธมฺมนิพฺพานปตฺโต) ดังนี้.
[ในกรณีแหง หู จมูก ลิน้ กาย และใจ ก็มขี อความที่กลาวไวอยางเดียวกันกับในกรณีแหงตา
ที่กลาวไวขางบนนี้ ; ในสูตรอื่น (ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๙๙/๓๐๒) ทรงแสดงไวดวยรูป เวทนา สัญญา
สังขาร และวิญญาณ แทนอายตนะภายในหก อยางในสูตรนี้ ก็มี].
- สฬา. สํ. ๑๘/๑๗๗/๒๔๔.

การปรินิพพานในทิฏฐธรรม (อีกปริยายหนึ่ง)
ภิกษุ ท. ! ถาภิกษุ แสดงธรรม เพื่อความเบื่อหนาย เพื่อความคลาย
กําหนัด เพื่อความดับไมเหลือ แหง ชราและมรณะ อยูไซร ; ก็เปนการสมควร
เพื่อจะเรียกภิกษุนั้นวา “ผูกลาวซึ่งธรรม” ดังนี้.

ภาค ๓ - นิโรธอริยสัจ

๗๕๑

ถาภิกษุเปนผู ปฏิบัตแิ ล้ ว เพื่อความเบื่อหนาย เพื่อความคลายกําหนัด
เพื่อความดับไมเหลือ แหงชราและมรณะ อยูไซร ; ก็เปนการสมควรเพื่อจะเรียก
ภิกษุนั้นวา “ผูปฏิบัติแลวซึ่งธรรมตามสมควรแกธรรม” ดังนี้.
ถาภิกษุเปนผู หลุดพ้ นแล้ ว เพราะความเบื่อหน่ าย เพราะความคลาย
กําหนัด เพราะความดับไม่ เหลือ แห่ งชราและมรณะ ด้ วยความเป็ นผู้ไม่ ยดึ มั่น
ถือมั่น อยูแลวไซร ; ก็เปนการสมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้นวา “ผู้บรรลุแล้วซึ่ง
นิพพานในทิฏฐธรรม” ดังนี้.
(ในกรณีแหง ชาติ ภพ อุปาทาน ตัณหา เวทนา ผัสสะ สฬายตนะ นามรู ป วิญญาณ สั งขาร
และ อวิชชา ก็มีขอความที่กลาวไวอยางเดียวกันกับในกรณีแหง ชราและมรณะที่กลาวไวขางบนนี้).
- นิทาน. สํ. ๑๖/๒๒/๔๖.

ลักษณะแห่ งจิตทีห่ ลุดพ้ นด้ วยดี
ภิกษุ ท. ! ภิกษุเห็น จักษุ ซึ่งไมเที่ยงนั่นแหละ วาไมเที่ยง, ทิฏฐิของ
เธอนั้น เปนสัมมาทิฏฐิ. เมื่อเห็นอยูดวยสัมมาทิฏฐิ ยอมเบื่อหนาย ; เพราะ
ความสิ้นนันทิ ยอมมีความสิ้นราคะ; เพราะความสิ้นราคะ ยอมมีความสิ้นนันทิ ;
เพราะความสิ้นนันทิและราคะ ก็กล่ าวได้ ว่า จิตหลุดพ้นแล้ วด้ วยดี ดังนี้.
(ในกรณีแหง โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ และ มนะ ก็มีขอความที่กลาวไวอยางเดียวกันกับ
ในกรณีแหงจักษุที่กลาวไวขางบนนี้).
- สฬา. สํ. ๑๘/๑๗๙/๒๔๕.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๗๕๒

ลักษณะแห่ งจิตทีห่ ลุดพ้ นด้ วยดี (อีกนัยหนึ่ง)
ภิกษุ ท. ! ภิกษุเห็น รู ปทั้งหลาย ซึ่งไมเที่ยงนั่นแหละ วาไมเที่ยง, ทิฏฐิ
ของเธอนั้น เปนสัมมาทิฏฐิ. เมื่อเห็นอยูดวยสัมมาทิฏฐิ ยอมเบื่อหนาย ; เพราะ
ความสิ้นนันทิ ยอมมีความสิ้นราคะ; เพราะความสิ้นราคะ ยอมมีความสิ้นนันทิ ;
เพราะความสิ้นนันทิและราคะ ก็กล่ าวไว้ ว่า จิตหลุดพ้นแล้ วด้ วยดี ดังนี้.
(ในกรณีแหง เสี ยง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ และ ธรรมารมณ์ ก็มีขอความที่กลาวไวอยาง
เดียวกันกับในกรณีแหงรูป ที่กลาวไวขางบนนี้).
- สฬา.สํ. ๑๘/๑๗๙/๒๔๖.

ลักษณะแห่ งจิตทีห่ ลุดพ้ นด้ วยดี (อีกนัยหนึ่ง)
ภิกษุ ท. ! พวกเธอจงกระทําในใจซึ่ง จักษุ โดยแยบคาย และจงตาม
ดูความไมเที่ยงแหงจักษุ ใหเห็นตามที่เปนจริง. ภิกษุ ท. ! ภิกษุ เมือ่ กระทํา
ในใจซึ่งจักษุโดยแยบคายอยู ตามดูความไมเที่ยงแหงจักษุใหเห็นตามที่เปนจริงอยู
ยอมเบื่อหนายแมในจักษุ. เพราะความสิ้นไปแหงนันทิ ยอมมีความสิ้นราคะ ;
เพราะความสิ้นราคะ ยอมมีความสิ้นนันทิ ; เพราะความสิ้นนันทิและราคะ ก็
กล่ าวได้ ว่า จิตหลุดพ้นแล้วด้ วยดี ดังนี้.
(ในกรณีแหง โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ และ มนะ ก็มีขอความที่กลาวไวอยางเดียวกันกับ
ในกรณีแหงจักษุ ที่กลาวไวขางบนนี้).
- สฬา.สํ. ๑๘/๑๗๙/๒๔๗.

ภาค ๓ - นิโรธอริยสัจ

๗๕๓

ลักษณะแห่ งจิตทีห่ ลุดพ้ นด้ วยดี (อีกนัยหนึ่ง)
ภิกษุ ท. ! พวกเธอจงกระทําในใจซึ่ง รู ปทั้งหลาย โดยแยบคาย และ
จงตามดูความไมเที่ยงแหงรูปทั้งหลาย ใหเห็นตามที่เปนจริง. ภิกษุ ท. ! ภิกษุ
เมื่อกระทําในใจซึ่งรูปทั้งหลายโดยแยบคายอยู ตามดูความไมเที่ยงแหงรูปทั้งหลาย
ใหเห็นตามที่เปนจริงอยู ยอมเบื่อหนายแมในรูปทั้งหลาย. เพราะความสิ้นไป
แหงนันทิ ยอมมีความสิ้นราคะ ; เพราะความสิ้นราคะ ยอมมีความสิ้นนันทิ ;
เพราะความสิ้นนันทิและราคะ ก็กล่ าวได้ ว่า จิตหลุดพ้นแล้ วด้ วยดี ดังนี้.
(ในกรณีแหง เสี ยง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ ก็มีขอความที่กลาวไวอยางเดียว
กันกับในกรณีแหงรูป ที่กลาวไวขางบนนี้).
- สฬา.สํ.๑๘/๑๘๐/๒๔๘.

ลักษณะแห่ งจิตทีห่ ลุดพ้ นด้ วยดี (อีกนัยหนึ่ง)
ภิกษุ ท. ! ภิกษุเห็น รู ป ซึ่งไมเที่ยงนั่นแหละ วาไมเที่ยง, ทิฏฐิ
ของเธอนั้น เปนสัมมาทิฏฐิ. เมื่อเห็นอยูดวยสัมมาทิฏฐิ ยอมเบื่อหนาย ;
เพราะความสิ้นนันทิ ยอมมีความสิ้นราคะ ; เพราะความสิ้นราคะ ยอมมีความ
สิ้นนันทิ ; เพราะความสิ้นนันทิและราคะ ก็กล่ าวได้ ว่า จิตหลุดพ้ นแล้ ว
ด้ วยดี ดังนี้.
(ในกรณีแหง เวทนา สั ญญา สั งขาร และ วิญญาณ ก็มีขอความที่กลาวไวอยางเดียวกัน
กับในกรณีแหง รูป ที่กลาวไวขางบนนี้).
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๖๓/๑๐๓.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๗๕๔

ลักษณะแห่ งจิตทีห่ ลุดพ้ นด้ วยดี (อีกนัยหนึ่ง)
ภิกษุ ท. ! พวกเธอจงกระทําในใจซึ่ง รู ป โดยแยบคาย และจงตามดู
ความไมเทีย่ งแหงรูป ใหเห็นตามที่เปนจริง. ภิกษุ ท. ! ภิกษุเมือ่ กระทํา
ในใจซึ่งรูปโดยแยบคายอยู ตามดูความไมเที่ยงแหงรูปใหเห็นตามที่เปนจริงอยู
ยอมเบื่อหนายแมในรูป. เพราะความสิ้นไปแหงนันทิ ยอมมีความสิ้นราคะ ;
เพราะความสิ้นราคะ ยอมมีความสิ้นนันทิ ; เพราะความสิ้นนันทิและราคะ ก็
กล่ าวได้ ว่า จิตหลุดพ้นแล้ วด้ วยดี ดังนี้.
(ในกรณีแหง เวทนา สั ญญา สั งขาร และ วิญญาณ ก็มีขอความมีกลาวไวอยางเดียวกันกับ
ในกรณีแหง รูป ที่กลาวไวขางบนนี้).
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๖๔/๑๐๔.

ลําดับการหลุดพ้นโดยละเอียด
เมือ่ เห็นอนัตตา
ภิกษุ ท. ! รู ป เปนสิ่งที่ไมเที่ยง, สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนัน้ เป็ นทุกข์ ,
สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้น เป็ นอนัตตา, สิ่งใดเปนอนัตตา สิ่งนั้นนั่น ไม่ ใช่

ของเรา (เนตํ มม) ไม่ ใช่ เป็ นเรา (เนโสหมสฺ มิ) ไม่ ใช่ เป็ นตัวตนของเรา
(น เมโส อตฺตา) : เธอทั้งหลาย พึงเห็นข้ อนั้นด้ วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่
เป็ นจริงอย่ างนี้ ดวยประการดังนี้.
(ในกรณีแหงเวทนา สั ญญา สั งขาร และวิญญาณ ก็ตรัสอยางเดียวกันกับในกรณีแหงรูป ทุก
ประการ).
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ภิกษุ ท. ! เมื่อบุคคลเห็นขอนั้น ดวยปญญาโดยชอบตรงตามที่เปนจริง
อยูอยางนี้, ปุพพันตานุทฏิ ฐิ ทั้งหลาย ยอมไมมี ;
เมื่อปุพพันตานุทิฏฐิไมม,ี อปรันตานุทฏิ ฐิ ๑ ทั้งหลายยอมไมมี ;
เมื่ออปรันตานุทิฏฐิไมม,ี ความยึดมั่นลูบคลําอย่ างแรงกล้ า ยอมไมมี ;
เมื่อความยึดมั่นลูบคลําอยางแรงกลาไมม,ี จิตย่ อมจางคลายกําหนัดในรูป
ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ ; ยอมหลุดพ้ นจากอาสวะทั้งหลาย
เพราะไมมคี วามยึดมัน่ ถือมั่น.

เพราะจิตหลุดพ้นแล้ ว จิตจึง ดํารงอยู่ (ตามสภาพของจิต) ;
เพราะเป็ นจิตที่ดาํ รงอยู่ จิตจึง ยินดีร่าเริงด้ วยดี ;
เพราะเป็ นจิตทีย่ นิ ดีร่าเริงด้ วยดี จิตจึง ไม่ หวาดสะดุ้ง ;
เมื่อไม่ หวาดสะดุ้ง ย่ อม ปรินิพพาน (ดับรอบ) เฉพาะตน นัน่ เทียว.
เธอนั้น ยอม รู้ ชัดว่ า “ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยไดอยูจ บแลว กิจที่ควรทํา
ไดทําเสร็จแลว กิจอื่นที่จะตองทําเพื่อความเปนอยางนี้ มิไดมีอีก” ดังนี้.
- ขนฺธ. สํ. ๑๗/๕๗/๙๓.

ทางให้ ถงึ ความหลุดพ้นห้ าทาง
ภิกษุ ท. ! ธรรมเป็ นเครื่องให้ ถึงวิมุตติ (วิมุตฺตายตนํ) ห้ าประการ
เหลานี้ มีอยู, ซึ่งในธรรมนั้น เมื่อภิกษุเปนผูไมประมาท มีความเพียรเผากิเลส มี
๑.

รายละเอียดเรื่องปุพพันตานุทิฏฐิ และอปรันตานุทิฏฐิ หาดูไดจากหนังสือปฏิจจ. โอ. หนา ๗๓๒-๗๖๘.
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ตนสงไปแลว อยู, จิตที่ยังไมหลุดพนยอมหลุดพน อาสวะที่ยังไมสิ้นรอบยอมถึง
ซึ่งความสิ้นรอบ หรือวา เธอยอมบรรลุตามลําดับ ซึ่งความเกษมจากโยคะอัน
ไมมีอื่นยิง่ กวาที่ตนยังไมบรรลุตามลําดับ. ธรรมเปนเครื่องใหถงึ วิมุตติหาประการ
นั้น เปนอยางไรเลา ? หาประการ คือ:ในกรณีนี้ พระศาสดา หรือ เพือ่ นสพรหมจารี ผู้
๑. ภิกษุ ท. !
ตั้งอยู่ในฐานะเป็ นครูรปู ใดรูปหนึง่ ยอม แสดงธรรมแก่ ภิกษุ, เธอยอมเปน
ผูรูพรอมเฉพาะซึ่งอรรถ รูพรอมเฉพาะซึ่งธรรม ในธรรมนั้นตามที่พระศาสดา
หรือเพือ่ นสพรหมจารีแสดงแลวอยางไร. เมื่อเปนผูรพู รอมเฉพาะซึ่งอรรถรูพ รอม
เฉพาะซึ่งธรรม, ปราโมทย ยอมเกิดขึ้นแกเธอนั้น ; เมื่อปราโมทยแลว ปติยอม
เกิด ; เมื่อใจมีปติ กายยอมรํางับ ; ผูมีกายรํางับแลว ยอมเสวยสุข (ดวยนามกาย) ;
เมื่อมีสุข จิตยอมตั้งมัน่ ; ภิกษุ ท. ! นี้คือธรรมเป็ นเครื่องให้ ถงึ วิมุตติ ข้ อที่
หนึ่ง, ซึ่งในธรรมนัน้ เมื่อภิกษุเป็ นผู้ไม่ ประมาท มีความเพียรเผากิเลส มีตน
ส่ งไปแล้ ว อยู่, จิตทีย่ งั ไม่ หลุดพ้นย่ อมหลุดพ้น อาสวะที่ยังไมสิ้นรอบยอมถึง
ซึ่งความสิ้นรอบ หรือวา เธอยอมบรรลุตามลําดับ ซึ่งความเกษมจากโยคะอัน
ไมมีอื่นยิ่งกวาที่ตนยังไมบรรลุตามลําดับ (โดยแนแท).
ขออื่นยังมีอีก : พระศาสดา หรือเพื่อนสพรหมจารี
๒. ภิกษุ ท. !
ผูตั้งอยูในฐานะเปนครูรูปใดรูปหนึ่ง ก็มิไดแสดงธรรมแกภิกษุ ; แต เธอ

แสดงธรรมตามที่ได้ ฟังมา ได้ เล่ าเรียนมา แก่ ชนทั้งหลายเหล่ าอืน่ โดยพิสดาร
อยู่, เธอนั้นยอมเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งอรรถ รูพรอมเฉพาะซึ่งธรรม ในธรรม
ตามที่เธอแสดงแกชนเหลาอื่น โดยพิสดารตามที่เธอฟงมาแลวเลาเรียนมาแลว
อยางไร. เมื่อเปนผูรพู รอมเฉพาะซึ่งอรรถ รูพรอมเฉพาะซึ่งธรรม, ปราโมทย
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ยอมเกิดขึ้นแกเธอนั้น ; เมื่อปราโมทยแลว ปติยอมเกิด ; เมื่อใจมีปติ กายยอม
รํางับ ; ผูมกี ายรํางับแลว ยอมเสวยสุข (ดวยนามกาย) ; เมื่อมีสุขจิตยอมตั้งมั่น.
ภิกษุ ท. ! นี้คือ ธรรมเป็ นเครื่องให้ ถงึ วิมุตติ ข้ อทีส่ อง, ซึ่งในธรรมนัน้ เมื่อ
ภิกษุเปนผูไ มประมาท มีความเพียรเผากิเลส มีตนสงไปแลว อยู, จิตที่ยังไม
หลุดพนยอมหลุดพน อาสวะที่ยังไมสิ้นรอบยอมถึงซึ่งความสิ้นรอบ หรือวา
เธอยอมบรรลุตามลําดับ ซึ่งความเกษมจากโยคะอันไมมีอื่นยิ่งกวาที่ตนยังไม
บรรลุตามลําดับ (โดยแนแท).
๓. ภิกษุ ท. !
ขออื่นยังมีอีก : พระศาสดา หรือเพื่อนพรหมจารีผูตั้ง
และเธอนั้นก็
อยูในฐานะเปนครูรูปใดรูปหนึ่ง ก็มิไดแสดงธรรมแกภิกษุ ;
มิไดแสดงธรรมแกชนเหลาอื่นโดยพิสดารตามที่เธอไดฟงมาไดเลาเรียนมา ; แต

เธอกระทําการท่ องบ่ นซึ่งธรรมโดยพิสดารตามทีต่ นฟังมาเล่าเรียนมา อยู่.
เธอยอมเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งอรรถ รูพรอมเฉพาะซึ่งธรรม ในธรรมนั้นตามที่
เธอทําการทองบนซึ่งธรรมโดยพิสดารตามที่ไดฟงมาเลาเรียนมาอยางไร. เมื่อเปน
ผูรูพรอมเฉพาะซึ่งอรรถ รูพรอมเฉพาะซึ่งธรรม, ปราโมทย ยอมเกิดขึ้นแก
เธอนั้น ; เมื่อปราโมทยแลว ปติยอมเกิด ; เมื่อใจปติ กายยอมรํางับ ; ผูมกี าย
รํางับแลว ยอมเสวยสุข (ดวยนามกาย) ; เมือ่ มีสุข จิตยอมตั้งมั่น. ภิกษุ ท. !
นี้คือ ธรรมเป็ นเครื่องให้ ถงึ วิมุตติ ข้ อทีส่ าม, ซึ่งในธรรมนั้น เมื่อภิกษุเปนผู
ไมประมาท มีความเพียรเผากิเลส มีตนสงไปแลว อยู, จิตที่ยังไมหลุดพนยอม
หลุดพน อาสวะที่ยังไมสิ้นรอบยอมถึงซึ่งความสิ้นรอบ
หรือวาเธอยอม
บรรลุตามลําดับ ซึ่งความเกษมจากโยคะอันไมมีอื่นยิ่งกวาที่ตนยังไมบรรลุตาม
ลําดับ (โดยแนแท).
๔. ภิกษุ ท. !

ขออื่นยังมีอีก : พระศาสดา หรือเพื่อนสพรหมจารีผู
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ตั้งอยูในฐานะเปนครูรูปใดรูปหนึง่ ก็มิไดแสดงธรรมแกภิกษุ ; และเธอนั้นก็
มิไดแสดงธรรมแกชนเหลาอื่นโดยพิสดารตามที่เธอไดฟงมาไดเลาเรียนมา ; และ
เธอก็มิไดทาํ การทองบนซึ่งธรรมโดยพิสดารตามที่ตนฟงมาเลาเรียนมา ;
แต

เธอตรึกตามตรองตามด้ วยใจ ตามเพ่งด้ วยใจ ซึ่งธรรมตามทีเ่ ธอฟังมาเล่า
เรียนมา อยู่, เธอยอมเปนผูรพู รอมเฉพาะซึ่งอรรถ รูพรอมเฉพาะซึ่งธรรม ใน
ธรรมนั้นตามที่เธอตรึกตามตรองตามดวยใจ ตามเพงดวยใจ ซึ่งธรรมตามที่ได
ฟงมาเลาเรียนมา อยางไร. เมื่อเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งอรรถ รูพรอมเฉพาะซึ่ง
ธรรม, ปราโมทย ยอมเกิดขึ้นแกเธอนั้น ; เมื่อปราโมทยแลว ปติยอมเกิด;
เมื่อใจมีปติ กายยอมรํางับ ; ผูมีกายรํางับแลว ยอมเสวยสุข (ดวยนามกาย) ; เมื่อมี
สุข จิตยอมตั้งมั่น. ภิกษุ ท. ! นี้คือ ธรรมเป็ นเครื่องให้ ถงึ วิมุตติข้อทีส่ ี่ ,
ซึ่งในธรรมนั้น เมื่อภิกษุเปนผูไ มประมาท มีความเพียรเผากิเลส มีตนสงไปแลว
อยู, จิตที่ยังไมหลุดพนยอมหลุดพน อาสวะที่ยังไมสิ้นรอบยอมถึงซึ่งความ
สิ้นรอบ หรือวา เธอยอมบรรลุตามลําดับ ซึ่งความเกษมจากโยคะอันไมมีอนื่ ยิ่งกวา
ที่ตนยังไมบรรลุตามลําดับ (โดยแนแท).
๕. ภิกษุ ท. !
ขออื่นยังมีอีก : พระศาสดา หรือเพื่อนสพรหมจารี
ผูตั้งอยูในฐานะเปนครูรูปใดรูปหนึ่ง ก็มิไดแสดงธรรมแกภิกษุ ; และเธอ
นั้นก็มิไดแสดงธรรมแกชนเหลาอื่นโดยพิสดารตามที่เธอไดัฟงมาไดเลาเรียนมา ;
และเธอก็มิไดทําการทองบนซึ่งธรรมโดยพิสดารตามที่ตนฟงมาเลาเรียนมา ; ทั้ง
เธอก็มิไดตรึกตรองตามดวยใจ ตามเพงดวยใจ ซึ่งธรรมตามทีไ่ ดฟง มาเลาเรียน
มา ; แตวา สมาธินิมติ อย่ างใดอย่ างหนึ่ง เป็ นสิ่ งทีเ่ ธอนั้นถือเอาดีแล้ ว กระทํา
ไว้ ในใจดีแล้ ว เข้ าไปทรงไว้ ดแี ล้ ว แทงตลอดดีแล้ วด้ วยปัญญา อยู่, เธอยอม
เปนผูรพู รอมเฉพาะซึ่งอรรถ รูพ รอมเฉพาะซึง่ ธรรม ในธรรมนั้น ตามที่สมาธินิมิต
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อยางใดอยางหนึ่ง เปนสิ่งที่เธอถือเอาดวยดี กระทําไวในใจดี เขาไปทรงไวดี แทง
ตลอดดีดวยปญญา อยางไร. เมื่อเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งอรรถ รูพรอมเฉพาะซึ่ง
ธรรม, ปราโมทย ยอมเกิดขึ้นแกเธอนั้น ; เมื่อปราโมทยแลวปติยอมเกิด ; เมื่อ
ใจมีปติ กายยอมรํางับ ; ผูมีกายรํางับแลว ยอมเสวยสุข(ดวยนามกาย) ; เมื่อ
มีสุข จิตยอมตั้งมั่น. ภิกษุ ท. ! นี้คือธรรมเป็ นเครื่องให้ ถงึ วิมุตติ ข้ อทีห
่ ้ า,
ซึ่งในธรรมนั้น เมื่อภิกษุเปนผูไ มประมาทมีความเพียรเผากิเลส มีตนสงไปแลว
อยู. จิตที่ยังไมหลุดพนยอมหลุดพน อาสวะที่ยังไมสิ้นรอบยอมถึงซึ่งความสิ้น
รอบ หรือวา เธอยอมบรรลุตามลําดับ ซึง่ ความเกษมจากโยคะอันไมมีอื่นยิ่งกวา
ที่ยังไมบรรลุตามลําดับ (โดยแนแท).
ซึ่งใน
ภิกษุ ท. ! ธรรมเปนเครื่องเขาถึงวิมุตติหาประการเหลานี้
ธรรมนั้น เมื่อภิกษุเปนผูไมประมาท มีความเพียรเผากิเลส มีตนสงไปแลว อยู,
จิตที่ยังไมหลุดพนยอมหลุดพน อาสวะที่ยังไมสิ้นรอบยอมถึงที่ซึ่งความสิ้นรอบ
หรือวา เธอยอมบรรลุตามลําดับ ซึ่งความเกษมจากโยคะอันไมมีอื่นยิ่งกวาที่ตน
ยังไมบรรลุตามลําดับ, ดังนี้แล.
- ปฺจก. อํ. ๒๒/๒๒-๒๕/๒๖.

รู้ จกั อุปาทาน ต่ อเมือ่ หมดอุปาทาน
ภิกษุ ท. !

ธรรมเพือ่ การรอบรู้อุปาทานทั้งปวง เปนอยางไรเลา ?

เพราะอาศัย จักษุ และรูป จึงเกิดจักขุวิญญาณ ; การ
ประจวบพรอมแหงธรรม ๓ ประการ (ตา+รูป+จักขุวิญญาณ) นั้นคือผัสสะ ;
(ความจริงมีอยูวา :-)
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เพราะมีผัสสะเปนปจจัยจึงมีเวทนา. ภิกษุ ท. ! อริยสาวกผูมีการสดับ เห็นอยู
(ซึ่งกระแสการปรุงแตง) อยางนี้ ยอมเบื่อหนายทั้งในจักษุ เบื่อหนายทั้งในรูป
เบื่อหนายทั้งในจักขุวิญญาณ เบื่อหนายทั้งในจักขุสัมผัส เบื่อหนายทั้งในเวทนา.
เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด ; เพราะคลายกําหนัด ยอมหลุดพน. เธอยอม
รูชัดวา “อุปาทานของเรา เรารอบรู้ แล้ ว เพราะความหลุดพ้ นนั้น (วิโมกฺขปริญฺญาตํ)” ดังนี้.
(ในกรณีแหง โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ และ มนะ ก็มีขอความที่ตรัสไวอยางเดียวกัน).
- สฬา. สํ. ๑๘/๓๙/๖๓.

(ขอความนี้ เปนหลักสําคัญอยางยิ่งที่คนธรรมดาจะไมนึกฝน วาเราจะรูจักสิ่งใดถึงที่สุดนั้น
ก็ตอเมื่อเราจัดการกับสิ่งนั้นตามที่ควรจะทํา ถึงที่สุดแลว, มิใชวาพอสักวาเขาไปเกี่ยวของกับสิ่งนั้น
ก็รูจักสิ่งนั้นโดยสมบูรณแลว. ในกรณีนี้ มีใจความสําคัญวา จะรูจักกิเลสขอไหนได ก็ตอเมื่อเรา
ทําลายกิเลสนั้นเสร็จสิ้นแลว).

อาสวะสิ้นไปเพราะการกําจัดสมารัมภะและอวิชชา
วัปปะ !
ทานจะสําคัญความขอนี้วาอยางไร ? คืออาสวะทั้งหลายเหลา
ใด เกิดขึ้นเพราะกายสมารัมภะ (ตัณหาปรารภการกระทํากรรมทางกาย) เปนปจจัยเปนเครื่อง
ทําความคับแคนเรารอน ;
เมื่อบุคคลเว้ นขาดแล้ วจาก กายสมา-รัมภะ,

อาสวะทั้งหลาย อันเป็ นเครื่องทําความคับแค้ นเร่ าร้ อนเหล่ านั้น ย่ อมไม่ มี.
บุคคลนั้น ย่ อมไม่ กระทําซึ่งกรรมใหม่ ด้วย และย่ อมถูกต้ อง ๆ ซึ่งกรรมเก่า
แล้ วกระทําให้ สิ้นไปด้ วย. หลักธรรมปฏิปทาอันไมรูจักเกา (นิชฺชรา) นี้ เปนธรรม
อันผูปฏิบัติพึงเห็นตนเอง ไมขึ้นอยูกับเวลา ควรเรียกกันมาดู พึงนอมเขามาในตน
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เปนธรรมที่ผูรูทั้งหลายพึงรูไดเฉพาะตน. วัปปะ ! อาสวะทั้งหลายอันเปนไป
เพื่อทุกขเวทนา จะพึงไหลไปตามบุรษุ ในกาลตอไปเบือ้ งหนา เนือ่ งมาแตฐานะใด
เปนเหตุ ทานเห็นซึ่งฐานะนั้นหรือไม ? “ข้อนั้น หามิได้ พระเจ้ าข้า !”
วัปปะ !
ทานจะสําคัญความขอนี้วาอยางไร ? คืออาสวะทั้งหลายเหลา
ใด เกิดขึ้นเพราะวจีสมารัมภะ (ตัณหาปรารภการกระทํากรรมทางวาจา) เปนปจจัย
เปนเครื่องทําความคับแคนเรารอน ; เมือ่ บุคคลเว้ นขาดแล้ วจาก วจีสมารัมภะ,

อาสวะทั้งหลาย อันเป็ นเครื่องทําความคับแค้ นเร่ าร้ อนเหล่ านั้น ย่ อมไม่ มี.
บุคคลนั้น ย่ อมไม่ กระทําซึ่งกรรมใหม่ ด้วย และย่ อมถูกต้ อง ๆ ซึ่งกรรม
เก่ าแล้วกระทําให้ สิ้นไปด้ วย. หลักธรรมปฏิปทาอันไมรูจักเกานี้ เปนธรรมอัน
ผูปฏิบัติพงึ เห็นเอง ไมขึ้นอยูกบั เวลา ควรเรียกกันมาดู พึงนอมเขามาในตน
เปนธรรมทีผ่ ูรูทั้งหลายพึงรูไดเฉพาะตน. วัปปะ ! อาสวะทั้งหลายอันเปนไป
เพื่อทุกขเวทนา จะพึงไหลไปตามบุรุษ ในกาลตอไปเบื้องหนา เนื่องมาแต
ฐานะใดเปนเหตุ ทานเห็นซึ่งฐานะนั้นหรือไม ? “ข้อนั้น หามิได้ พระเจ้ าข้า !”
วัปปะ !
ทานจะสําคัญความขอนี้วาอยางไร ? คืออาสวะทั้งหลายเหลา
ใด เกิดขึ้นเพราะมโนสมารัมภะ (ตัณหาปรารภการกระทํากรรมทางใจ) เปนปจจัยเปน
เครื่องทําความคับแคนเรารอน ; เมื่อบุคคลเว้ นขาดแล้ วจาก มโนสมารัมภะ,

อาสวะทั้งหลาย อันเป็ นเครื่องทําความคับแค้ นเร่ าร้ อนเหล่ านั้น ย่ อมไม่ มี.
บุคคลนั้น ย่ อมไม่ กระทําซึ่งกรรมใหม่ ด้วย และย่ อมถูกต้ อง ๆ ซึ่งกรรม
เก่ าแล้วกระทําให้ สิ้นไปด้ วย. หลักธรรมปฏิปทาอันไมรูจักเกานี้ เปนธรรมอัน
ผูปฏิบัติพงึ เห็นเอง ไมขึ้นอยูกบั เวลา ควรเรียกกันมาดู พึงนอมเขามาในตน
เปนธรรมที่ผูรูทั้งหลายพึงรูไดเฉพาะตน. วัปปะ ! อาสวะทั้งหลายอันเปนไป
เพื่อทุกขเวทนาจะพึงไหลไปตามบุรุษ ในกาลตอไปเบื้องหนา เนื่องมาแตฐานะ

อริยสัจจากพระโอษฐ

๗๖๒

ใดเปนเหตุ ทานเห็นซึ่งฐานะนั้นหรือไม ? “ข้อนั้น หามิได้ พระเจ้ าข้ า !”
วัปปะ !
ทานจะเขาใจความขอนี้วาอยางไร ?
คืออาสวะทั้งหลาย
เหลาใด เกิดขึ้นเพราะอวิชชาเปนปจจัย เปนเครื่องทําความคับแคนเรารอน; เพราะ

การเกิดขึน้ แห่ งวิชชา เพราะความสํ ารอกออกเสี ยได้ หมดซึ่ง อวิชชา,
อาสวะทั้งหลาย อันเป็ นเครื่องทําความคับแค้ นเร่ าร้ อนเหล่ านั้น ย่ อมไม่ มี.
บุคคลนั้น ย่ อมไม่ กระทําซึ่งกรรมใหม่ ด้วย และย่ อมถูกต้ อง ๆ ซึ่ง
กรรมเก่ าแล้ ว กระทําให้ สิ้นไปด้ วย. หลักธรรมปฏิปทาอันไมรูจักเกานี้ เปน
ธรรมอันผูป ฏิบัติพึงเห็นเอง ไมขึ้นอยูกับเวลา ควรเรียกกันมาดู พึงนอมเขามา
ในตน เปนธรรมทีผ่ รู ูทั้งหลายพึงรูไดเฉพาะตน. วัปปะ ! อาสวะทั้งหลาย
อันเปนไปเพื่อทุกขเวทนา จะพึงไหลไปตามบุรุษ ในกาลตอไปเบื้องหนา เนื่อง
มาแตฐานะใดเปนเหตุ ทานเห็นซึ่งฐานะนั้นหรือไม ? “ข้อนั้น หามิได้ พระเจ้ าข้า !”
- จตุกฺก. อํ. ๒๑/๒๖๘/๑๙๕.

พอรู้ เรื่องการร้ อยรัด ก็สามารถทําทีส่ ุ ดทุกข์
ภิกษุ ท. ! ผัสสะ เปนสวนสุดขางหนึ่ง ผัสสสมุทยั เปนสวนสุดขาง
ที่สอง ผัสสนิโรธ มีในทามกลาง ตัณหา เปนเครื่องรอยรัดใหตดิ กัน ; ตัณหา
นั่นแหละ ยอมถักรอยเพื่อใหเกิดขึ้นแหงภพนั้น ๆ นั่นเทียว.
ภิกษุ ท. ! ดวยความรูเพียงเทานี้แล ภิกษุชื่อวายอมรูยิ่งซึ่งธรรมที่ควรรู
ยิ่ง ยอมรอบรูซึ่งธรรมที่ควรรอบรู ; เมือ่ รู้ ยงิ่ ซึ่งธรรมทีค่ วรรู้ ยงิ่ รอบรู้ ซึ่ง

ธรรมทีค่ วรรอบรู้ อยู่, ย่ อมเป็ นผู้กระทําทีส่ ุ ดแห่ งทุกข์ ได้ ในทิฏฐธรรมเทียว.
- ฉกฺก.อํ. ๒๒/๔๔๘/๓๓๒.
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ลักษณะแห่ งการถึงทีส่ ุ ดทุกข์
ภิกษุ ท. ! อวิชชาภิกษุละไดแลว วิชชาเกิดขึ้นแลว ในกาลใด, ในกาล
นั้น ภิกษุนั้น, เพราะความสํ ารอกออกโดยไม่ เหลือแห่ งอวิชชา เพราะการ
เกิดขึน้ แห่ งวิชชา, เธอยอมไม่ ปรุ งแต่ งซึ่งอภิสังขารอันเป็ นบุญ ; ยอมไมปรุง
แตงซึง่ อภิสังขารอันมิใช่ บุญ ; ยอมไมปรุงแตงซึง่ อภิสังขารอันเป็ นอเนญชา ;
เมื่อ ไม่ ปรุ งแต่ ง อยู, เมื่อ ไม่ ม่ ุงมาด อยู, เธอยอม ไม่ ถอื มั่นสิ่ งไรๆ ในโลก ;
เมื่อไมถือมัน่ อยู, เธอยอม ไม่ สะดุ้งหวาดเสี ยว; เมื่อไมสะดุงหวาดเสียวอยู, เธอ
ยอม ปรินิพพานเฉพาะตน นั่นเทียว. เธอยอมรูป ระจักษวา “ชาติสิ้นแลว,
พรหมจรรยอยูจบแลว, กิจที่ควรทําไดทําเสร็จแลว, กิจอื่นที่จะตองทําเพื่อความ
เปนอยางนี้ มิไดมอี ีก” ดังนี้.
ภิกษุนั้น ถาเสวย สุ ขเวทนา ก็รปู ระจักษวา “เวทนานั้น ไมเที่ยงอันเรา
ไมสยบมัวเมาแลว อันเราไมเพลิดเพลินเฉพาะแลว” ดังนี้. ถาเสวยทุกขเวทนา
ก็รูประจักษวา “เวทนานั้น ไมเที่ยง อันเราไมสยบมัวเมาแลว อันเราไมเพลิด
เพลินเฉพาะแลว” ดังนี้. ถาเสวย อทุกขมสุ ขเวทนา ก็รูประจักษวา “เวทนานั้น
ไมเที่ยง อันเราไมสยบมัวเมาแลว อันเราไมเพลิดเพลินเฉพาะแลว” ดังนี้. ภิกษุ
นั้น ถาเสวย สุ ขเวทนา ก็เปนผูปราศจากกิเลสเครื่องรอยรัดแลว เสวยเวทนา
นั้น ; ถาเสวย ทุกขเวทนา ก็เปนผูปราศจากกิเลสเครื่องรอยรัดแลว เสวยเวทนา
นั้น ; ถาเสวย อทุกขมสุ ขเวทนา ก็เปนผูปราศจากกิเลสเครื่องรอยรัดแลว เสวย
เวทนานั้น.
ภิกษุนั้น เมื่อเสวย เวทนาอันมีกายเป็ นทีส่ ุ ดรอบ ยอมรูประจักษวา
“เราเสวยเวทนาอันมีกายเปนที่สุดรอบ” ดังนี้. เมื่อเธอนั้น เสวย เวทนาอันมี
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ชีวติ เป็ นทีส่ ุ ดรอบ ยอมรูประจักษวา “เราเสวยเวทนาอันมีชีวติ เปนที่สุดรอบ”
ดังนี้. ภิกษุนั้น ยอมรูประจักษวา “เวทนาทั้งหลายทั้งปวง อันเราไม่ เพลิดเพลินเฉพาะแล้ ว จักเป็ นของเย็น ในอัตตภาพนีเ้ อง ; สรีระทั้งหลายจัก
เหลืออยู่ ; จนกระทั่งถึงที่สุดรอบแหงชีวิต เพราะการแตกทําลายแหงกาย” ดังนี้.
(เรื่องควรดูประกอบในเลมนี้ หนา ๔๔๕ กรณีของอนุปาทิเสสฯ)

ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือน บุรุษยกหมอที่ยังรอนออกจากเตาเผาหมอ
วางไวพื้นดินอันเรียบ ไออุนทีห่ มอนั้นพึงระงับหายไป ในที่นั้นเอง กระเบื้อง
ทั้งหลายก็เหลืออยู นี้ฉันใด ; ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน
กลาวคือ เมื่อเสวยเวทนาอันมีกายเปนที่สุดรอบ ยอมรูประจักษวา “เราเสวย
เวทนาอันมีกายเปนที่สุดรอบ” ดังนี้. เมื่อเธอนั้น เสวยเวทนาอันมีชีวิตเปน
ที่สุดรอบ ยอมรูประจักษวา “เราเสวยเวทนาอันมีชีวิตเปนที่สุดรอบ” ดังนี้.
ภิกษุนั้น ยอมรูประจักษวา “เวทนาทั้งหลายทั้งปวง อันเราไมเพลิดเพลินเฉพาะ
แลว จักเปนของเย็นในอัตตภาพนี้เอง; สรีระทั้งหลายจักเหลืออยู ; จนกระทั่ง
ถึงที่สุดรอบแหงชีวิต เพราะการแตกทําลายแหงกาย” ดังนี้.
เธอทั้งหลาย จะสําคัญความขอนี้วาอยางไร ; คือ ภิกษุผ้ ู
ขีณาสพ พึงปรุ งแต่ งปุญญาภิสังขาร, หรือวาพึงปรุงแตง อปุญญาภิสังขาร,
หรือวา พึงปรุงแตง อเนญชาภิสังขาร, บ้ างหรือหนอ ? “ข้อนั้นหามิได้ พระเจ้ าข้ า !”
ภิกษุ ท. !

เมื่อสั งขารทั้งหลาย ไม่ มี, เพราะความดับแหงสังขาร โดยประการทั้งปวง,
วิญญาณ พึงปรากฎ บางหรือหนอ? “ขอนั้น หามิได พระเจาขา !”
เมื่อวิญญาณ ไม่ ม,ี เพราะความดับแหงวิญญาณ โดยประการทั้งปวง,
นามรู ป พึงปรากฏ บางหรือหนอ ? “ข้อนั้น หามิได้ พระเจ้ าข้า !”

ภาค ๓ - นิโรธอริยสัจ

๗๖๕

เมื่อนามรู ป ไม่ ม,ี เพราะความดับแหงนามรูป โดยประการทั้งปวง,
สฬายตนะ พึงปรากฏ บางหรือหนอ ? “ข้อนั้น หามิได้ พระเจ้ าข้า !”
เมื่อสฬายตนะ ไม่ ม,ี เพราะความดับแหงสฬายตนะ โดยประการทั้งปวง,
ผัสสะ พึงปรากฏ บางหรือหนอ ? “ข้อนั้น หามิได้ พระเจ้ าข้า !”
เมื่อผัสสะ ไม่ ม,ี เพราะความดับแหงผัสสะ โดยประการทั้งปวง,
เวทนา พึงปรากฏ บางหรือหนอ ? “ข้อนั้น หามิได้ พระเจ้ าข้า !”
เมื่อเวทนา ไม่ มี, เพราะความดับแหงเวทนา
โดยประการทั้งปวง,
ตัณหา พึงปรากฏ บางหรือหนอ ? “ข้อนั้น หามิได้ พระเจ้ าข้า !”
เมื่อตัณหา ไม่ มี, เพราะความดับแหงตัณหา โดยประการทั้งปวง,
อุปาทาน พึงปรากฏ บางหรือหนอ ? “ข้อนั้น หามิได้ พระเจ้ าข้า !”
เมื่ออุปาทาน ไม่ มี, เพราะความดับแหงอุปาทาน โดยประการทั้งปวง,
ภพ พึงปรากฏ บางหรือหนอ ? “ข้อนั้น หามิได้ พระเจ้ าข้า !”
เมื่อภพ ไม่ มี, เพราะความดับแหงภพ
โดยประการทั้งปวง,
ชาติ พึงปรากฏ บางหรือหนอ ? “ข้อนั้น หามิได้ พระเจ้ าข้า !”
เมื่อชาติ ไม่ ม,ี เพราะความดับแหงชาติ
โดยประการทั้งปวง.
ชรามรณะ พึงปรากฏ บางหรือหนอ ? “ข้อนั้น หามิได้ พระเจ้ าข้า !”
ภิกษุ ท. ! ถูกแลว ถูกแลว. ภิกษุ ท. ! เธอทั้งหลาย จงทําความ
สําคัญ จงเชื่อซึ่งขอนั้น ไวอยางนั้นเถิด. ภิกษุ ท. ! เธอทั้งหลายจงปลงซึ่ง
ความเชื่อ ในขอนั้นอยางนั้นเถิด ; จงเปนผูหมดความเคลือบแคลงสงสัยใน
ขอนั้นเถิด ; นั่นแหละทีส่ ุ ดแห่ งทุกข์ ละ, ดังนี้ แล.
- นิทาน.สํ. ๑๖/๙๙-๑๐๑/๑๙๒-๑๙๕.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๗๖๖

ลําดับแห่ งการดับของสั งขาร
(ลําดับแห่ งการดับของสรรพสิ่ ง)
(อนุปุพพสั งขารนิโรธ)
ภิกษุ ! ความดับแหงสังขารโดยลําดับๆ เราไดกลาวแลว ดังนี้คอื :เมื่อเขาสู ปฐมฌาน แลว วาจา ยอมดับ ;
เมื่อเขาสู ทุตยิ ฌาน แลว วิตก และ วิจาร ยอมดับ ;
เมื่อเขาสู ตติยฌาน แลว ปี ติ ยอมดับ ;
เมื่อเขาสู จตุตถฌาน แลว อัสสาสะ และ ปัสสาสะ ยอมดับ ;
เมื่อเขาสู อากาสานัญจายตนะ แลว รู ปสั ญญา ยอมดับ ;
เมื่อเขาสู วิญญาณัญจายตนะแลวอากาสานัญจายตนสั ญญายอดับ ;
เมื่อเขาสู อากิญจัญญายตนะ แลว วิญญาณัญจายตนสั ญญา ยอมดับ ;
เมื่อเขาสู เนวสั ญญานาสั ญญายตนะ แลว อากิญจัญญายตนสั ญญา ยอมดับ ;
เมื่อเขาสู สั ญญาเวทยิตนิโรธ แลว สั ญญา และ เวทนา ยอมดับ ;
เมื่อภิกษุ สิ้นอาสวะ แลว ราคะ ก็ดับ โทสะ ก็ดับ โมหะ ก็ดับ.
- สฬา.สํ. ๑๘/๒๖๘/๓๙๒.

[ขอความในสูตรอื่น (๑๘/๒๗๒-๒๗๓/๔๐๑-๔๐๒.) แทนที่จะทรงเรียกอาการเชนนี้แหง
สังขารวา “ความดับ” (นิโรโธ) แตไปทรงเรียกเสียวา “ความเข้ าไปสงบ” (วูปสโม) ก็มีและทรงเรียก
วา “ความสงบรํางับเฉพาะ” (ปฏิปฺปสฺสทฺธิ) ก็มี].

จิตหยัง่ ลงสู่ อมตะเมือ่ ประกอบด้ วยสั ญญาอันเหมาะสม
(เรื่องควรดูประกอบอริย.โอ.ปลายหนา ๑๑๕๗, ๑๑๕๘, ๑๓๕๐ เรื่องสัญญา ๑๐ ประการ/อริย.โอ.ตนหนา ๖๘๐)

ภิกษุ ท. ! สัญญาเจ็ดประการเหลานี้ อันบุคคลเจริญ กระทําให
มากแลว ยอมมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนปริโยสาน.
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เจ็ดประการ อยางไรเลา ? คือ อสุภสัญญา มรณสัญญา อาหาเรปฏิกูลสัญญา
สัพพโลเกอนภิรตสัญญา อนิจจสัญญา อนิจเจทุกขสัญญา ทุกเขอนัตตสัญญา.
ภิกษุ ท. ! เมื่อภิกษุมจี ิตอบรมดวย อสุ ภสั ญญา อยูเปนอยางมาก จิต
ยอมหวนกลับ งอกลับ ถอยกลับ ไมยื่นเขาไปในการดื่มด่ํา อยูในเมถุนธรรม
แตความวางเฉยหรือวาความรูสึกวาปฏิกูล ดํารงอยูในจิต ; เปรียบเหมือนขนไก
หรือเสนเอ็นที่เขาใสลงในไฟ ยอมหด ยอมงอ ไมเหยียดออก ฉันใดก็ฉันนั้น.
ภิกษุ ท. ! ถ้ าเมื่อภิกษุมีจติ อบรมด้ วยอสุ ภสั ญญาอยู่เป็ นอย่ างมาก แต่ จติ
ยังไหลเข้ าไปในความดืม่ ดํา่ อยู่ในเมถุนธรรม หรือความรูสึกวาไมปฏิกูลยังดํารง
อยูในจิตแลวไซร ; ภิกษุนั้นพึงทราบเถิดว่ า “อสุภสัญญาเปนอันเรามิไดอบรมเสีย
แลวคุณวิเศษที่ยิ่งกวาแตกอนของเราไมมี
เรายังมิได้ บรรลุผลแห่ งภาวนา”
ดังนี้. เธอเปนผูมีสัมปชัญญะในเรื่องนี้อยูดังนี้. .... ภิกษุ ท. ! เรามีเหตุผลใน
ขอนี้อยูดังนี้ จึงกลาววา “อสุ ภสั ญญาอันบุคคลเจริญ กระทําให้ มากแล้ ว ย่ อม
มีผลใหญ่ มีอานิสงส์ ใหญ่ หยัง่ ลงสู่ อมตะ มีอมตะเป็ นปริโยสาน” ดังนี้.
[ในกรณีแหง มรณสั ญญา อันเปนเครื่องทําจิตใหถอยกลับจากความยินดีในชีวิต (ชีวิตนิกนฺติ)
ก็ดี ;
ในกรณีแหง อาหาเรปฏิกลู สั ญญา อันเปนเครื่องทําจิตใหถอยกลับจากตัณหาในรส(รสตณฺหา)
ก็ดี ;
ในกรณีแหง สั พพโลเกอนภิรตสั ญญา อันเปนเครื่องทําจิตใหถอยกลับจากความเปนจิตติดอยู
ในโลก (โลกจิตฺต) ก็ดี ;
ในกรณีแหง อนิจจสั ญญา อันเปนเครื่องทําจิตใหถอยกลับจากลาภสักการะและเสียงสรรเสริญ (ลาภสกฺการสิโลก) ก็ดี ;
ทั้งสี่สัญญานี้ ไดตรัสไวดวยขอความทํานองเดียวกันกับ อสุ ภสั ญญา ซึ่งผูศึกษาสามารถ
ทําการเปรียบเทียบดูเองได ตอไปนี้ไดตรัสถึง อนิจเจทุกขสั ญญา อันมีระเบียบแหงถอยคําแปลก
ออกไปดังตอไปนี้ :-]
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ภิกษุ ท. ! เมื่อภิกษุมจี ิตอบรมดวย อนิจเจทุกขสั ญญา อยูเปนอยาง
มาก สัญญาวาความนากลัวอันแรงกลา (ติพฺพาภยสฺญา) ยอมปรากฏขึ้นในความ
ไมขยัน ในความเกียจคราน ในความทอดทิ้งการงาน ความประมาท ความไม
ประกอบความเพียร และในความสะเพรา อยางนากลัวเปรียบเสมือนมีเพชฌฆาต
เงื้อดาบอยูต รงหนา ฉะนั้น. ภิกษุ ท. ! ถ้ าเมื่อภิกษุมีจติ อบรมด้ วยอนิจเจทุกขสั ญญาอยู่เป็ นอย่ างมาก แต่ สัญญาว่ าความน่ ากลัวอันแรงกล้า ในความ
ไมขยัน ในความเกียจคราน ในความทอดทิ้งการงาน ความประมาท ความไม
ประกอบ ความเพียร และในความสะเพรา ก็ไม่ ปรากฏขึน้ อย่ างน่ ากลัวเสมือน
หนึ่งมีเพชฌฆาตเงือ้ ดาบอยู่ตรงหน้ า แล้วไซร ◌้; ภิกษุนั้นพึงทราบเถิดว่ า
“อนิจเจทุกขสัญญาเปนอันเรามิไดอบรมเสียแลว คุณวิเศษที่ยง
ิ่ กวาแตกอนของเรา
ไมมี เรายังมิได้ บรรลุผลแห่ งภาวนา” ดังนี้. เธอเปนผูมีสัมปชัญญะในเรื่องนี้
อยูดังนี้. ....ภิกษุ ท. ! เรามีเหตุผลในขอนี้อยูดังนี้ จึงกลาววา “อนิจเจทุกข-

สั ญญา อันบุคคลเจริญกระทําให้ มากแล้ว ย่ อมมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ ใหญ่
หยัง่ ลงสู่ อมตะ มีอมตะเป็ นปริโยสาน” ดังนี้.
ภิกษุ ท. ! เมื่อภิกษุมจี ิตอบรมดวย ทุกเขอนัตตสั ญญา อยูเปนอยาง
มาก ใจยอมปราศจากมานะวาเราวาของเรา (อหงฺการมมงฺการมาน) ทั้งในกาย
อันประกอบดวยวิญญาณนี้และในนิมิตทัง้ หลายในภายนอกดวย เปนใจที่กาวลวง
เสียไดซึ่งวิธา (มานะ ๓ ชั้น) เปนใจสงบระงับ พนพิเศษแลวดวยดี. ภิกษุ ท. ! ถา
เมื่อภิกษุมจี ิตอบรมดวยทุกเขอนัตตสัญญาอยูเปนอยางมาก แตใจยังไมปราศจาก
มานะวาเราวาของเรา ทั้งในกายอันประกอบดวยวิญญาณนี้และในนิมิตทั้งหลาย
ในภายนอก ไมเปนใจกาวลวงเสียไดซึ่งวิธา ไมสงบระงับพนพิเศษแลวดวยดี
ภิกษุนั้นพึงทราบเถิดวา “ทุกเขอนัตตสัญญาเปนอันเรามิไดอบรม
แลวไซร ;
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เสียแลว คุณวิเศษทีย่ ิ่งกวาแตกอนของเราไมมี เรายังมิไดบรรลุผลแหงภาวนา”
ดังนี้. เธอเปนผูมีสมั ปชัญญะในเรื่องนี้อยูดงั นี้. .... ภิกษุ ท. ! เรามีเหตุผลในขอนี้
อยูดังนี้ จึงกลาววา “ทุกเขอนัตตสั ญญาอันบุคคลเจริญ กระทําให้ มากแล้ ว

ย่ อมมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ ใหญ่ หยัง่ ลงสู่ อมตะ มีอมตะเป็ นปริโยสาน”
ดังนี้.
ภิกษุ ท. ! สัญญาเจ็ดประการเหลานี้แล อันบุคคลเจริญกระทําใหมาก
แลว ยอมมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนปริโยสาน, แล.
- สตฺตก. อํ. ๒๓/๔๘/๔๖.

(ผูศึกษาพึงสังเกตใหเห็นวา สัญญา เหลานี้ แมจะนําไปสูอมตะดวยกันทั้งนั้นแตก็มีลักษณะ
ตางๆ กัน พึงเลือกเฟนเจริญใหถูกตองเหมาะสมแกกรณีของตนๆ เถิด).

บรรลุอรหันต์ โดยละมัญญนะหกชนิด
ภิกษุ ท. ! บุคคล ไมละธรรมทั้งหลาย ๖ อยางแลว เปนผูไมควร
เพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตตผล. ธรรม ๖ อยาง เหลาไหนเลา ? หกอยางคือ
มานะ (ถือตัว), โอมานะ (แกล้ งลดตัว), อติมานะ (ยกตัว), อธิมานะ (ถือตัวจัด),
ถัมภะ (หัวดือ้ ), อตินิปาตะ (สํ าคัญตัวเองว่าเลว). ภิกษุ ท. ! บุคคลไมละ
ธรรมทัง้ หลาย ๖ อยาง เหลานี้แลว เปนผูไมควรเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตตผล.

บุคคล ละธรรมทั้งหลาย ๖ อย่ างแล้ ว เป็ นผู้ควรเพือ่ ทํา
ให้ แจ้ งซึ่งอรหัตตผล. ธรรม ๖ อยาง เหลาไหนเลา ? หกอยางคือ มานะ
โอมานะ อติมานะ อธิมานะ ถัมภะ อตินิปาตะ. ภิกษุ ท. ! บุคคล
ภิกษุ ท. !

ละธรรมทัง้ หลาย ๖ อยาง เหลานี้แลว เปนผูควรเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตตผล แล.
- ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๗๙/๓๔๗.
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ขั้นตอนอันจํากัดแห่ งปัจจัยของการละ
กาม - รู ป – อรู ปราคะ
ภิกษุ ท. ! ภิกษุนั้นหนอ เปนผูมีมิตรชั่ว มีสหายชั่ว มีเพื่อนชัว่ , เมื่อ
เสพ คบ คลุกคลีอยูกับพวกชั่ว และถือเอาทิฏฐานุคติของบุคคลเหลานั้นอยู
แลวจักกระทําอภิสมาจาริกธรรมใหบริบูรณได นั้นไมเปนฐานะที่จะมีได ;๑ เมื่อ
ไมกระทําอภิสมาจาริกธรรมใหบริบูรณแลว จักกระทําเสขธรรม (ธรรมที่ควรศึกษา
สูงขึ้นไป) ใหบริบูรณได นั้นไมเปนฐานะที่จะมีได ; เมื่อไมกระทําเสขธรรมให
บริบูรณแลว จักกระทําศีลทั้งหลายใหบริบูรณได นั้นไมเปนฐานะที่จะมีได ;
เมื่อไมกระทําศีลทั้งหลายใหบริบูรณแลว จักละกามราคะ หรือรูปราคะ หรืออรูปราคะได นั้นไมเปนฐานะที่จะมีได.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุนั้นหนอ เปนผู มีมิตรดี มีสหายดี มีเพือ่ นดี, เมื่อ
เสพ คบ คลุกคลีอยูกับพวกมิตรดี และถือเอาทิฏฐานุคติของบุคคลเหลานั้นอยู
แลว จักกระทําอภิสมาจาริกธรรมให้ บริบูรณ์ ได้ นั้นเปนฐานะที่จะมีได ; เมื่อ

กระทําอภิสมาจาริกธรรมให้ บริบูรณ์ แล้ว จักกระทําเสขธรรมให้ บริบูรณ์
ได้ นั้นเปนฐานะที่มีได ; เมื่อกระทําเสขธรรมให้ บริบูรณ์ แล้ ว จักกระทําศีล
ทั้งหลายให้ บริบูรณ์ ได้ นั้นเปนฐานะที่มีได ; เมื่อกระทําศีลทั้งหลายให้ บริบูรณ์
แล้ วจักละกามราคะ หรือรู ปราคะ หรืออรู ปราคะได้ นั้นเปนฐานะที่มี
ได แล.

- ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๗๒/๓๓๘.

๑. ผูศึกษาพึงสังเกตใหเห็นวา อภิสมาจาริกธรรม กลาวคือการปฏิบัติวัตรหรือมรรยาทที่สาธุชนทั่วไป จะพึงปฏิบัติในบาน
เรือน เพื่อนพอง และสังคมทัว่ ไป นี้ไมใชเรื่องเล็กนอยในการปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุธรรมในขั้นสูง ; กลาวสรุปสั้นๆ
ก็วา ไมกระทําใหเกิดความเหมาะสมในการที่จะเปนนักศึกษา. ขอใหทุกคนทําการชําระสะสางอภิสมาจาริกธรรมของ
ตน ๆ ใหดีที่สุดเทาที่จะทําได เปนเรื่องแรกเสียกอน.
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ละราคะโทสะโมหะได้ เพราะไม่ หลงในสั ญโญชนิยธรรม
ภิกษุ ท. ! ธรรมสองประการเหลานี้ มีอยู. สองประการ อยางไรเลา ?
สองประการ คือ การตามเห็นความเป็ นของน่ ายินดี ในสั ญโญชนิยธรรมทั้งหลาย
และการตามเห็นความเป็ นของน่ าเบื่อหน่ าย
ในสั ญโญชนิยธรรมทั้งหลาย
(ธรรมอันเปนเครื่องรอยรัด).
ภิกษุ ท. ! ผูตามเห็นความเปนของนายินดีในสัญโญชนิยธรรมทัง้ หลาย
อยู ยอมไมละไดซึ่งราคะ ซึ่งโทสะ ซึ่งโมหะ ; เพราะละไมไดซึ่งราคะ ซึ่งโทสะ
ซึ่งโมหะ จึงไมหลุดพนจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส
อุปายาส ทั้งหลาย, เรากลาววา ยอมไมหลุดพนจากทุกข.
ภิกษุ ท. ! ผู้ตามเห็นความเป็ นของน่ าเบื่อหน่ าย ในสัญโญชนิยธรรม
ทั้งหลายอยู ย่ อมละได้ ซึ่งราคะ ซึ่งโทสะ ซึ่งโมหะ; เพราะละไดซึ่งราคะ ซึ่ง
โทสะ ซึ่งโมหะ จึงหลุดพนจากชาติ ชรามรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส
อุปายาส ทั้งหลาย, เรากลาววา ยอมหลุดพนจากทุกข.
ภิกษุ ท. !

เหลานี้แล ธรรมสองประการนั้น.

- ทุก. อํ. ๒๐/๖๕/๒๕๒.

ภาวะแห่ งความสิ้นตัวตนและสิ้นโลก
(มรรควิธีที่งายตอการปฎิบัติเพื่อความพนทุกข)
“ข้ าแต่ พระองค์ เจริ ญ ! ข้ าพระองค์ เป็ นคนชรา เป็ นคนแก่คนเฒ่ ามานาน ผ่ านวัยมาตามลําดับ.
ขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมโดยย่ อ ขอพระสุคตจงทรงแสดงธรรมโดยย่ อ ในลักษณะ
ที่ข้าพระองค์ จะพึงรู้ ทั่วถึงเนือ้ ความแห่ งภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้ า ในลักษณะที่ข้าพระองค์ จะพึง
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เป็ นทายาทแห่ งภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้ า เถิดพระเจ้ าข้ า !”

มาลุงก๎ยบุตร ! ทานจะสําคัญความขอนีว้ าอยางไร คือ รู ปทั้งหลายอัน
รู้ สึกกันได้ ทางตา เปนรูปที่ทานไมไดเห็น ไมเคยเห็น ที่ทานกําลังเห็นอยูก็
ไมมี ที่ทานคิดวาทานควรจะไดเห็นก็ไมมี ดังนี้แลว ความพอใจก็ดี ความกําหนัดก็
ดี ความรักก็ดี ในรูปเหลานั้น ยอมมีแกทานหรือ ? “ข้อนั้นหามิได้ พระเจ้ าข้า !”
(ตอไปนี้

ไดมีการตรัสถาม และการทูลตอบ ในทํานองเดียวกันนี้ทุกตัวอักษรผิดกันแตชื่อ
ของสิ่งที่นํามากลาว คือในกรณีแหง เสี ยงอันรู้ สึกกันได้ ทางหู ในกรณีแหง กลิน่ อันรู้ สึกกันได้ ทาง
จมูก ในกรณีแหง รสอันรู้ สึกกันได้ ทางลิน้ ในกรณีแหง โผฏฐัพพะอันรู้ สึกกันได้ ทางผิวกาย และ
ในกรณีแหง ธรรมารมณ์ อนั รู้ สึกกันได้ ทางมโน).

มาลุงก๎ยบุตร ! ในบรรดาสิ่งทีท่ าน พึงเห็น พึงฟง พึงรูสึก พึงรูแจง
เหลานั้น :
ใน สิ่ งที่ท่านเห็นแล้ ว จักเป็ นแต่ เพียงสั กว่ าเห็น ;
ใน สิ่ งที่ท่านฟังแล้ ว จักเป็ นแต่ เพียงสั กว่ าได้ ยนิ ;
ใน สิ่ งที่ท่านรู้สึกแล้ ว (ทางจมูก, ลิ้น, กาย) จักเป็ นแต่ เพียงสั กว่ ารู้สึก ;
ใน สิ่ งที่ท่านรู้แจ้ งแล้ ว (ทางวิญญาณ) ก็จักเป็ นแต่ เพียงสั กว่ ารู้แจ้ ง.
มาลุงก๎ยบุตร ! เมื่อใดแล ในบรรดาธรรมเหลานั้น : เมื่อ สิ่ งทีเ่ ห็นแล้ ว

สั กว่ าเห็น, สิ่ งทีฟ่ ังแล้ วสั กว่ าได้ ยนิ , สิ่ งทีร่ ู้ สึกแล้วสั กว่ ารู้ สึก, สิ่ งทีร่ ู้ แจ้ ง
แล้ วสั กว่ ารู้ แจ้ ง, ดังนี้แลว ; มาลุงก๎ยบุตร ! เมื่อนั้น ตัวท่ านย่ อมไม่ มี
เพราะเหตุน้ัน ;
มาลุงก๎ยบุตร !
เมื่อใดตัวท่ านไม่ มีเพราะเหตุน้ัน,เมื่อนั้นตัวท่ านก็
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ไม่ มีในทีน่ ้ัน ๆ ;
มาลุงก๎ยบุตร ! เมือ่ ใดตัวท่ านไม่ มีในทีน
่ ้ัน ๆ, เมื่อนั้นตัวท่ านก็ไม่ มีใน

โลกนี้ ไม่ มีในโลกอืน่ ไม่ มีในระหว่ างโลกทั้งสอง : นั่นแหละ คือทีส่ ุ ด
แห่ งความทุกข์ ดังนี้.
“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ ! ข้ าพระองค์ ร้ ู ทั่วถึงเนือ้ ความแห่ งภาษิตอันพระผู้มีพระภาคตรั สแล้ ว
โดยย่ อนี ้ ได้ โดยพิสดาร ดังต่ อไปนี ้ :-

เห็นรู ปแล้ วสติหลงลืม ทําในใจซึ่ งรู ปนิมิตว่ าน่ ารั ก มีจิต
กําหนัดแก่ กล้ าแล้ ว เสวยอารมณ์ นั้นอยู่ ความสยบมัวเมาย่ อม
ครอบงําบุคคลนั้น. เวทนาอันเกิดจากรู ปเป็ นอเนกประการ ย่ อม
เจริ ญแก่ เขานั้น. อภิชฌาและวิหิงสา ย่ อมเข้ าไปกลุ้มรุ มจิ ตของ
เขา. เมื่อสะสมทุกข์ อยู่อย่ างนี ้ ท่ านกล่ าวว่ ายังไกลจากนิพพาน.
(ในกรณี แห่ งการฟั งเสี ยง ดมกลิ่น ลิม้ รส ถูกต้ องโผฏฐั พพะด้ วยกาย
รู้ สึกธรรมารมณ์ ด้วยใจ ก็มีข้อความที่กล่ าวไว้ อย่ างเดียวกัน).

บุคคลนั้นไม่ กาํ หนัดในรู ป ท. เห็นรู ปแล้ ว มีสติเฉพาะ มี
จิ ตไม่ กาํ หนัดเสวยอารมณ์ อยู่
ความสยบมัวเมาย่ อมไม่ ครอบงํา
บุคคลนั้น. เมื่อเขาเห็นอยู่ซึ่งรู ปตามที่ เป็ นจริ ง เสวยเวทนาอยู่
ทุกข์ กส็ ิ ้นไป ๆ ไม่ เพิ่มพูนขึน้ เขามีสติประพฤติอยู่ด้วยอาการอย่ างนี.้
เมื่อไม่ สะสมทุกข์ อยู่อย่ างนี ้ ท่ านกล่ าวว่ าอยู่ใกล้ ต่อนิพพาน.
(ในกรณี แห่ งการฟั งเสี ยง ดมกลิ่น ลิม้ รส ถูกต้ องโผฏฐั พพะด้ วยกาย
รู้ สึกธรรมารมณ์ ด้วยใจ ก็มีข้อความที่กล่ าวไว้ อย่ างเดียวกัน).

อริยสัจจากพระโอษฐ

๗๗๔

ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ ! ข้ าพระองค์ ร้ ู ทั่วถึงเนือ้ ความแห่ งภาษิตอันพระผู้มีพระภาคตรั สแล้ ว
โดยย่ อนี ้ ได้ โดยพิสดารอย่ างนี ้ พระเจ้ าข้ า !”
พระผูมพี ระภาค ทรงรับรองความข้ อนั้น ว่ าเป็ นการถูกต้ อง. ทานมาลุงก๎ยบุตรหลีกออกสูที่
สงัดกระทําความเพียร ไดเปนอรหันตองคหนึ่งในศาสนานี้.
- สฬา.สํ. ๑๘/๙๐-๙๕/๑๓๒-๑๓๙.

สิ้นกิเลสก็แล้วกัน ไม่ ต้องรู้ ว่าสิ้นไปเท่ าไร
ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือน รอยนิ้วมือ หรือรอยนิ้วหัวแมมือ ยอมปรากฏ
อยูที่ดามเครื่องมือของพวกชางไม หรือลูกมือของพวกชางไม แตเขาก็ไมมีความ
รูวา ดามเครื่องมือของเรา วันนี้สึกไปเทานี้ วานนี้สึกไปเทานี้ วันอื่น ๆ สึกไปเทา
นี้ ๆ คงรูแตวามันสึกไป ๆ เทานั้น, นี้ฉันใด ; ภิกษุ ท. ! เมื่อภิกษุตาม

ประกอบภาวนาอยู่ ก็ไม่ รู้ อย่ างนีว้ ่ า วันนี้ อาสวะของเราสิ้นไปเท่ านี้
วานนีส้ ิ้นไปเท่ านี้ วันอืน่ ๆ สิ้นไปเท่ านี้ ๆ รู้ แต่ เพียงว่ า สิ้นไปในเมือ่ มัน
สิ้นไป ๆ เท่ านั้น, ฉันใดก็ฉันนั้น.
- สตฺตก. อํ. ๒๓/๑๒๘/๖๘.

เมือ่ สั งโยชน์ เหมือนเครื่องหวายสิ้นอายุ
ภิกษุ ท. !

เปรียบเหมือนเรือเดินสมุทรที่มีเครื่องผูกทําดวยหวายอยูใน

น้ําตลอดหกเดือนแลว เขายกขึ้นบกในฤดูหนาว เครื่องผูกเหลานั้นผึ่งอยูกับ
ลมและแดด ชุมแฉะอยูดวยหมอกอันชื้น ยอมยุบตัว เปอยพังไปโดยไมยากเลย, นี้
ฉันใด ; ภิกษุ ท. ! เมื่อภิกษุตามประกอบการเจริญภาวนาอยู่ สั งโยชน์
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ย่ อม

- สตฺตก. อํ. ๒๓/๑๒๘/๖๘.

(เปนที่นาสังเกตวา พระพุทธองคทรงมีถิ่นฐานอยูทางภาคเหนือของอินเดีย ซึ่งดูตามแผนที่
แลว จะไมมีโอกาสเกี่ยวของกับทะเล แตก็ยังทรงทราบเรื่องเรือเดินทะเล, เปนบุคคลในระดับกษัตริย
ก็ยังทรงรูเรื่องเล็กๆ นอยๆ ของชาวบาน เชนหวายที่ผูกเรือแพเดินทะเลสิ้นอายุผุพังไปตามฤดูกาลได ;
แสดงวาทรงมีพื้นเพแหงสติปญญาสมกับที่จะเปนพระพุทธเจาเสียจริงๆ).

ฟองไข่ ออกเป็ นตัว มิใช่ โดยเจตนาของแม่ ไก่
(เหมือนอาสวะสิ้นเอง เมือ่ ปฏิบัตชิ อบ)
เมื่อภิกษุตามประกอบการเจริญภาวนาอยู่, โดยแนนอน
เธอไม่ ต้องปรารถนา วา “ โอหนอ ! จิตของเราถึงหลุดพนจากอาสวะเพราะ
ไมมีอุปาทานเถิด” ดังนี้. จิตของเธอนั้นก็ย่อมหลุดพ้ นจากอาสวะเพราะไม่ มี
อุปาทานได้ เป็ นแน่ . ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา ? ขอนัน้ เพราะเหตุวา เธอมีการ
ภิกษุ ท. !

เจริญสติปฏฐานสี่ สัมมัปปธานสี่ อิทธิบาทสี่ อินทรียหา พละหา โพชฌงคเจ็ด
อริยมรรคมีองคแปด. ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือน ฟองไข่ ๘ ฟอง ๑๐ ฟอง
หรือ ๑๒ ฟอง อันแม่ ไก่ กกดีแล้ ว พลิกให้ ทวั่ ดีแล้ ว คือฟกดีแลว, โดยแนนอน
แม่ ไก่ ไม่ ต้องปรารถนา วา “โอหนอ ! ลูกไกของเรา จงทําลายกระเปาะฟอง
ดวยปลายเล็บเทา หรือจะงอยปาก ออกมาโดยสวัสดีเถิด” ดังนี้, ลูกไก่ เหล่ า

นั้นก็สามารถทําลายกระเปาะด้ วยปลายเล็บเท้ า หรือจะงอยปาก ออกมาโดย
สวัสดีได้ โดยแท้ , ฉันใดก็ฉันนั้น.
- สตตก.อํ. ๒๓/๑๒๗/๖๘.

๗๗๖

อริยสัจจากพระโอษฐ

ผลสู งตํา่ แห่ งการปฏิบัติ ตามทีอ่ าจทําให้ เกิดขึน้
ภิกษุ ท. ! ปี ติ ที่ประกอบดวยอามิส (สามิส) ก็มี ปติที่ไมประกอบ
ดวยอามิส (นิรามิส) ก็มี ปติไมประกอบดวยอามิสที่ยิ่งกวาไมประกอบดวยอามิส
(นิรามิสา นิรามิสตรา ปติ) ก็มี.

ความสุ ข ที่ประกอบดวยอามิส ก็มี ความสุขที่ไมประกอบดวยอามิส
ก็มี ความสุขไมประกอบดวยอามิสที่ยิ่งกวาไมประกอบดวยอามิส ก็มี.

อุเบกขา ที่ประกอบดวยอามิส ก็มี อุเบกขาที่ไมประกอบดวยอามิส ก็มี
อุเบกขาไมประกอบดวยอามิสที่ยิ่งกวาไมประกอบดวยอามิส ก็มี.
(เรื่องควรดูประกอบในเลมนี้ หนา ๗๙๕ การแบงประเภทอุเบกขาอีกนัยยะหนึ่ง)

วิโมกข์ ทีป่ ระกอบดวยอามิส ก็มี วิโมกขที่ไมประกอบดวยอามิส ก็มี
วิโมกขไมประกอบดวยอามิสที่ยิ่งกวาไมประกอบดวยอามิส ก็มี.
ภิกษุ ท. ! ปี ติทปี่ ระกอบด้ วยอามิส เปนอยางไรเลา? ภิกษุ ท. !
กามคุณ ๕ อยางเหลานี้ มีอยู, หาอยางคือ รูปที่จะพึงรูแ จงดวยจักษุ ....
เสียงที่จะพึงรูแจงดวยโสตะ .... กลิ่นที่จะพึงรูแจงดวยฆานะ .... รสที่จะพึง
รูแจงดวยชิวหา .... โผฏฐัพพะที่จะพึงรูแจงดวยผิวกาย อันเปนสิ่งนาปรารถนา
นารักใคร นาพอใจ มีลักษณะนารัก เปนที่เขาไปอาศัยอยูแหงความใคร เปน
ที่ตั้งแหงความกําหนัด : เหลานี้แล คือกามคุณ ๕ อยาง. ภิกษุ ท. ! ปี ติใด
อาศัยกามคุณ ๕ อย่ างเหล่ านีเ้ กิดขึน้ , ปี ตินีเ้ รียกว่ า ปี ติประกอบด้ วยอามิส.

ภาค ๓ - นิโรธอริยสัจ

๗๗๗

ภิกษุ ท. ! ปี ติไม่ ได้ ประกอบด้ วยอามิส เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. !
ภิกษุในกรณีนี้สงัดจากกามทั้งหลาย สงัดจากธรรมที่เปนอกุศลทั้งหลาย เขาถึง
ปฐมฌาน ประกอบดวยวิตกวิจาร มีปีติและสุ ข อันเกิดจากวิเวก แลวแลอยู ;
เพราะความที่วิตกวิจารทั้งสองระงับลง เขาถึง ทุตยิ ฌาน เปนเครือ่ งผองใสแหงใจ
ในภายใน ใหสมาธิเปนธรรมอันเอกผุดมีขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแต่ ปีติและ
สุ ข อันเกิดจากสมาธิ แลวแลอยู. ภิกษุ ท. ! ปี ตินีเ้ รียกว่า ปี ติไม่ ประกอบ
ด้ วยอามิส.
ภิกษุ ท. ! ปี ติไม่ ประกอบด้ วยอามิส ทีย่ งิ่ กว่ าไม่ ประกอบด้ วยอามิส
เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! เมื่อ ภิกษุขีณาสพ พิจารณาจิต ที่หลุดพนจาก
ราคะ จิตที่หลุดพนจากโทสะ จิตที่หลุดพนจากโมหะอยู ; ปี ติใดเกิดขึน้ ,
ปี ติน้ันเรียกว่ า ปี ติไม่ ประกอบด้ วยอามิส ที่ยงิ่ กว่ าไม่ ประกอบด้ วยอามิส.
ภิกษุ ท. ! สุ ขทีป่ ระกอบด้ วยอามิส เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. !
กามคุณ ๕ อยางเหลานี้ มีอยู. หาอยาง คือ รูปที่จะพึงรูแ จงดวยจักษุ ....
เสียงที่จะพึงรูแจงดวยโสตะ .... กลิ่นที่จะพึงรูแจงดวยฆานะ ..... รสที่จะพึง
รูแจงดวยชิวหา .... โผฏฐัพพะทีจ่ ะพึงรูแจงดวยผิวกาย อันเปนสิ่งนาปรารถนา
นารักใคร นาพอใจ มีลักษณะนารัก เปนที่เขาไปอาศัยอยูแหงความใคร เปน
ที่ตั้งแหงความกําหนัด : เหลานี้แล คือกามคุณ ๕ อยาง. ภิกษุ ท. ! สุ ข
โสมนัสใด อาศัยกามคุณ ๕ อย่ างเหล่ านีเ้ กิดขึน้ , สุ ขนีเ้ รียกว่ า สุ ขประกอบ
ด้ วยอามิส.
ภิกษุ ท. ! สุ ขทีไ่ ม่ ประกอบด้ วยอามิส เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. !
ภิกษุในกรณีนี้ สงัดแลวจากกามทัง้ หลาย สงัดแลวจากธรรมที่เปนอกุศลทัง้ หลาย

๗๗๘

อริยสัจจากพระโอษฐ

เขาถึง ปฐมฌาน ประกอบดวยวิตกวิจาร มีปีติและสุ ข อันเกิดจากวิเวก แลว
แลอยู ; เพราะความที่วิตกวิจารทั้งสองระงับลง เขาถึง ทุตยิ ฌาน เปนเครื่อง
ผองใสแหงใจในภายใน ใหสมาธิเปนธรรมอันเอกผุดมีขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวิจาร
มีแต่ ปีติและสุ ข อันเกิดจากสมาธิ แลวแลอยู ; อนึ่ง เพราะความจางคลาย
ไปแหงปติ ยอมเปนผู อยู่อุเบกขา มีสติและสั มปชัญญะ และย่ อมเสวยความ
สุ ขด้ วยนามกาย ชนิดที่พระอริยเจาทั้งหลาย ยอมกลาวสรรเสริญผูนั้นวา “เปนผู
เขาถึง ตติยฌาน แลวแลอยู.
อยูอุเบกขา มีสติ อยูเปนปกติสุข” ดังนี,้
ภิกษุ ท. ! สุ ขนีเ้ รียกว่ า สุ ขไม่ ประกอบด้ วยอามิส.

ทีย่ งิ่ กว่ าไม่ ประกอบด้ วย
ภิกษุ ท.! สุ ขไม่ ประกอบด้ วยอามิส
อามิสเปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! เมื่อ ภิกษุขณ
ี าสพ พิจารณาจิต ที่พน
แลวจากราคะ จิตที่พนแลวจากโทสะ จิตที่พนแลวจากโมหะ อยู ; สุ ขโสมนัสใด
เกิดขึน้ , สุ ขโสมนัสนั้นเรียกว่ า สุ ขไม่ กอบด้ วยอามิส ที่ยงิ่ กว่ าไม่ ประกอบ
ด้ วยอามิส.
ภิกษุ ท. ! อุเบกขาทีป่ ระกอบด้ วยอามิส
เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! กามคุณ ๕ อยางเหลานี้ มีอยู. หาอยาง คือ รูปที่จะพึงรูแจงดวย
จักษุ .... เสียงที่จะพึงรูแ จงดวยโสตะ .... กลิ่นที่จะพึงรูแ จงดวยฆานะ .... รสที่จะ
พึงรูแจงดวยชิวหา .... โผฏฐัพพะที่จะพึงรูแจงดวยผิวกาย
อันเปนสิ่งนา
ปรารถนา นารักใคร นาพอใจ มีลักษณะนารัก เปนที่เขาไปอาศัยอยูแหงความ
ใคร เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด : เหลานี้แล คือกามคุณ ๕ อยาง. ภิกษุ ท. !
อุเบกขาใด อาศัยกามคุณ ๕ อย่ างเหล่ านีเ้ กิดขึน้ , อุเบกขานีเ้ รียกว่ า อุเบกขา
ประกอบด้ วยอามิส.

ภาค ๓ - นิโรธอริยสัจ

๗๗๙

ภิกษุ ท. ! อุเบกขาทีไ่ ม่ ประกอบด้ วยอามิส
เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ เพราะละสุขเสียได และเพราะละทุกขเสียได เพราะ
ความดับไปแหงโสมนัสและโทมนัสทัง้ สอง ในกาลกอน, เขาถึง จตุตถฌานไมมี
ทุกขไมมีสุข มีแต่ ความทีส่ ติเป็ นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา แลวแลอยู.
ภิกษุ ท. ! อุเบกขานีเ้ รียกว่ า อุเบกขาไม่ ประกอบด้ วยอามิส.
ภิกษุ ท. ! อุเบกขาไม่ ประกอบด้ วยอามิส
ทีย่ งิ่ กว่ าไม่ ประกอบ
ด้ วยอามิส เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท. ! เมื่อ ภิกษุขณ
ี าสพ พิจารณาจิต
ที่พนแลวจากราคะ จิตที่พนแลวจากโทสะ จิตที่พนแลวจากโมหะ อยู ; อุเบกขา
ใดเกิดขึน้ , อุเบกขานั้นเรียกว่ า อุเบกขาไม่ ประกอบด้ วยอามิส ที่ยงิ่ กว่ าไม่
ประกอบด้ วยอามิส.
ภิกษุ ท. ! วิโมกข์ ทปี่ ระกอบด้ วยอามิส เปนอยางไรเลา ?
ที่ประกอบเนื่องอยูในรูป เรียกวา วิโมกขประกอบดวยอามิส.

วิโมกข

ภิกษุ ท. ! วิโมกข์ ทไี่ ม่ ประกอบด้ วยอามิส เปนอยางไรเลา ? วิโมกข
ที่ประกอบเนื่องอยูในอรูป เรียกวา วิโมกขไมประกอบดวยอามิส.
ภิกษุ ท. ! วิโมกข์ ไม่ ประกอบด้ วยอามิส
ทิย่ งิ่ กว่ าไม่ ประกอบ
ด้ วยอามิส เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! เมื่อภิกษุขีณาสพ พิจารณาจิต
ที่พนแลวจากราคะ จิตที่พนแลวจากโทสะ จิตที่พนแลวจากโมหะ อยู ; วิโมกข
ใดเกิดขึ้น, วิโมกขนั้น เรียกวา วิโมกขไมประกอบดวยอามิส ที่ยิ่งกวาไม
ประกอบดวยอามิส แล.
- สฬา.สํ. ๑๘/๒๙๒-๒๙๕/๔๔๖-๔๕๗.

อริยสัจจากพระโอษฐ

๗๘๐

อานิสงส์ ตามลําดับการเกิดแห่ งธรรมโดยไม่ ต้องเจตนา
(จากสี ลถึงวิมุตติ)
อานนท ! ดวยอาการอยางนี้แล : ศีลอันเป็ นกุศล มีอวิปปฏิสารเปน
อานิสงสที่มุงหมาย ; อวิปปฏิสาร มีความปราโมทยเปนอานิสงสที่มุงหมาย ;
ความปราโมทย์ มีปต ิเปนอานิสงสที่มุงหมาย ; ปี ติ มีปสสัทธิเปนอานิสงสที่
มุงหมาย ; ปัสสั ทธิ มีสุขเปนอานิสงสที่มุงหมาย ; สุ ข มีสมาธิเปนอานิสงสที่
มุงหมาย ; สมาธิ มียถาภูตญาณทัสสนะเปนอานิสงสที่มุงหมาย ; ยถาภูตญาณทัสสนะ มีนิพพิทาเปนอานิสงสที่มุงหมาย ; นิพพิทา มีวิราคะเปนอานิสงส
ที่มุงหมาย ; วิราคะ มี วิมุตติญาณทัสสนะ เปนอานิสงสที่มุงหมาย.

ศีลอันเป็ นกุศล ย่ อมยังอรหัตตผลให้ บริบูรณ์ โดย
ลําดับด้ วยอาการอย่ างนีแ้ ล.
อานนท !

- เอกาทสก. อํ. ๒๔/๓๓๖/๒๐๘.

ภิกษุ ท. ! เมื่อมีศีลสมบูรณแลว ก็ไมตองทําเจตนาวา “อวิปปฏิสาร
จงบังเกิดแกเรา”. ภิกษุ ท. ! ขอนี้เปนธรรมดา วา เมื่อมีศีลสมบูรณ์ แล้ ว

อวิปปฏิสารย่ อมเกิด (เอง).
ภิกษุ ท. ! เมื่อไมมีวิปปฏิสาร ก็ไมตองทําเจตนาวา “ปราโมทยจง
บังเกิดแกเรา”. ภิกษุ ท. ! ขอนี้เปนธรรมดา วา เมือ่ ไม่ มีวปิ ปฏิสารปราโมทย์

ย่ อมเกิด (เอง).
ภิกษุ ท. ! เมื่อปราโมทยแลว ก็ไมตองทําเจตนาวา “ปติจงบังเกิดแก
เรา”. ภิกษุ ท. ! ขอนี้เปนธรรมดาวา เมือ่ ปราโมทย์ แล้ ว ปี ติย่อมเกิด (เอง).
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ภิกษุ ท. ! เมื่อมีใจปตแิ ลว ก็ไมตองทําเจตนาวา “กายของเราจงรํางับ”.
ภิกษุ ท. ! ขอนี้เปนธรรมดา วา เมื่อมีใจปี ติแล้ ว กายย่ อมรํางับ (เอง).
ภิกษุ ท. ! เมื่อกายรํางับแลว ก็ไมตองทําเจตนาวา “เราจงเสวยสุขเถิด”.
ภิกษุ ท. ! ขอนี้เปนธรรมดา วา เมื่อกายรํางับแล้ ว ย่ อมได้ เสวยสุ ข (เอง).
ภิกษุ ท. ! เมื่อมีสุขก็ไมตองทําเจตนาวา “จิตของเราจงตั้งมั่นเปนสมาธิ”.
ภิกษุ ท. ! ขอนี้เปนธรรมดา วา เมื่อมีสุข จิตย่ อมตั้งมั่น เป็ นสมาธิ (เอง).
ภิกษุ ท. ! เมื่อจิตตั้งมัน่ เปนสมาธิแลว ก็ไมตองทําเจตนาวา “เราจงรู
จงเห็นตามที่เปนจริง”. ภิกษุ ท. ! ขอนี้เปนธรรมดา วา เมื่อจิตตั้งมั่นเป็ น

สมาธิแล้ ว ย่ อมรู้ ย่อมเห็นตามทีเ่ ป็ นจริง (เอง).
ภิกษุ ท. ! เมื่อรูอยูเห็นอยูตามที่เปนจริง ก็ไมตองทําเจตนาวา “เราจง
เบื่อหนาย”. ภิกษุ ท. ! ขอนี้เปนธรรมดา วา เมื่อรู้ อยู่เห็นอยู่ตามทีเ่ ป็ น

จริง ย่ อมเบื่อหน่ าย (เอง).
ภิกษุ ท. ! เมื่อเบื่อหนายแลว ก็ไมตองทําเจตนาวา “เราจงคลายกําหนัด”.
ภิกษุ ท. ! ขอนี้เปนธรรมดา วา เมื่อเบื่อหน่ ายแล้ ว ย่ อมคลายกําหนัด (เอง).
ภิกษุ ท. ! เมื่อจิตคลายกําหนัดแลว ก็ไมตองทําเจตนาวา “เราจงทํา
ใหแจงซึ่งวิมุตติญาณทัสสนะ”. ภิกษุ ท. ! ขอนี้เปนธรรมดา วา เมื่อคลาย

กําหนัดแล้ว ย่ อมทําให้ แจ้ งซึ่งวิมุตติญาณทัสสนะ (เอง).
- เอกาทสก. อํ. ๒๔/๓๓๖/๒๐๙.
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สั ญญาในอุปาทานระงับไป
เมือ่ อารมณ์ แห่ งสั ญญานั้นเป็ นวิภูตะ
(ขอใหผูศึกษาอดทนอานขอความอันเปนอุปมาในตอนตน ซึ่งคอนขางจะยืดยาวใหเห็นชัด
เสียกอน วา มากระจอกกับมาอาชาไนยตางกันอยางไร จึงจะเขาใจความตางระหวางผู้ทเี่ พ่งด้ วย
ความยึดถือและเพ่งด้ วยความไม่ ยดึ ถือ จึงจะเขาใจความหมายของคําวา วิภูตะ-ความเห็นแจงของ
ผูที่เพงดวยความไมยึดถือ).

เธอจงเพ่งอย่ างการเพ่งของสั ตว์ อาชาไนย ; อย่ าเพ่ง
อย่ างการเพ่งของสั ตว์ กระจอก.
สันธะ !

อย่ างไรเล่ า เป็ นการเพ่งอย่ างของสั ตว์ กระจอก ? สันธะ !
สันธะ !
มากระจอก ถูกผูกไวที่รางเลี้ยงอาหาร ใจของมันก็จะเพงอยูแตวา “ขาวเปลือก ๆ”
เพราะเหตุไรเลา ? สันธะ ! เพราะเหตุวามันไมมีแกใจที่จะคิดวา “วันนี้ สารถี
ของเราตองการใหเราทําอะไรหนอ เราจะตอบสนองเขาอยางไรหนอ” ; มันมัว
เพงอยูในใจวา “ขาวเปลือก ๆ” ดังนี้.
สันธะ !
ฉันใดก็ฉันนั้น ที่ภิกษุกระจอกบางรูปในกรณีนี้ ไปแลวสูปา
ก็ตาม สูโคนไมก็ตาม สูเรือนวางก็ตาม มีจิตถูกกามราคนิวรณกลุมรุมหอหุม
อยู.
เขาไมรูตามเปนจริงซึ่งอุบายเปนเครื่องออกจากกามราคะที่เกิดขึ้นแลว ;
เขากระทํากามราคะนั้น ๆ ใหเนื่องกันไมขาดสาย เพงอยู เพงทัว่ อยู เพงโดยไม
เหลืออยู เพงลงอยู. (ในกรณีแหง พยาบาท - ถีนมิทธะ - อุทธัจจกุกกุจจะ - และวิจิกจิ ฉานิวรณ
ก็ไดเปนไปในลักษณะอยางเดียวกันกับกรณีแหงกามราคะนิวรณ). ภิกษุนั้นยอมเพงอาศัยความ
สําคัญวาดินบาง ยอมเพงอาศัยความสําคัญวาน้ําบาง อาศัยความสําคัญวาไฟบาง
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อาศัยความสําคัญวาลมบาง วาอากาสานัญจายตนะบาง วาวิญญาณัญ-จายตนะบาง
วาอากิญจัญญายตนะบาง วาเนวสัญญานาสัญญายตนะบาง วาโลกนี้บาง วา
โลกอื่นบาง อาศัยความสําคัญวา “สิ่งที่เราเห็นแลว”. “สิ่งที่เราฟงแลว”, “สิ่ง
ที่เรารูสึกแลว”, “สิ่งที่เรารูแจงแลว”, “สิ่งที่เราบรรลุแลว”, “สิ่งที่เราแสวงหา
แลว”, “สิ่งที่ใจของเราติดตามแลว” แตละอยางๆเปนตน ดังนี้บาง, เพงอยู.
สันธะ ! อย่ างนีแ้ ล เป็ นการเพ่งอย่ างของสั ตว์ กระจอก.
อย่ างไรเล่ า เป็ นการเพ่งอย่ างของสั ตว์ อาชาไนย ? สันธะ !
สันธะ !
มาอาชาไนยตัวเจริญ ถูกผูกไวที่รางเลี้ยงอาหาร ใจของมันจะไมเพงอยูแตวา
“ขาวเปลือก ๆ” เพราะเหตุไรเลา ? สันธะ ! เพราะเหตุวา แมถูกผูกอยูท ี่ราง
เลี้ยงอาหาร แตใจของมันมัวไปคิดอยูวา “วันนี้ สารถีของเราตองการใหเรา
ทําอะไรหนอ เราจะตอบสนองเขาอยางไรหนอ” ดังนี้ ; มันไมมัวแตเพงอยู
ในใจวา “ขาวเปลือก ๆ” ดังนี้. สันธะ ! ก็มาอาชาไนยนั้น รูสึกอยูวา การถูก
ลงปะฏักนั้นเปนเหมือนการใชหนี้ การถูกจองจํา ความเสื่อมเสีย เปนเหมือน
เสนียดจัญไร.
(ขอใหสังเกตวา แมอยูในที่เดียวกัน ตอหนาสถานการณอยางเดียวกัน มาสองตัวนี้ก็มีความ
รูสึกอยูในใจคนละอยางตามความตางของมัน คือตัวหนึ่งเพ่งแต่ จะกิน ตัวหนึ่งเพ่งแต่ ในหน้ าที่ ที่จะ
ไมทําใหบกพรองจนถูกลงโทษ ; ดังนี้เรียกวา มีความเพงตางกันเปนคนละอยาง).

สันธะ !
ภิกษุอาชาไนยผูเจริญ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน : ไปแลวสูปาก็
ตาม ไปแลวสูโคนไมก็ตาม ไปแลวสูเรือนวางก็ตาม, มีจิตไมถูกกามราคนิวรณกลุม
รุม หอหุม อยู, เขาเห็นตามเปนจริงซึ่งอุบายเปนเครือ่ งออกกามราคะที่เกิดขึ้นแลว.
(ในกรณีแหง พยาบาท - ถีนมิทธะ - อุทธัจจกุกกุจจะ - และวิจิกิจฉา - นิวรณ ก็ไดเปนไปในลักษณะ
อยางเดียวกันกับกรณีแหงกามราคะนิวรณ). ภิกษุนั้น ยอมเพงไมอาศัยความสําคัญวาดิน
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ยอมเพงไมอาศัยความสําคัญวาน้ํา ไมอาศัยความสําคัญวาไฟ ไมอาศัยความสําคัญ
วาลม ไมอาศัยความสําคัญวาอากาสานัญจายตนะ ไมอาศัยความสําคัญวาวิญญาณัญจายตนะ ไมอาศัยความสําคัญวาอากิญจัญญายตนะ ไมอาศัยความสําคัญวา
เนวสัญญานาสัญญายตนะ ไมอาศัยความสําคัญวาโลกนี้ ไมอาศัยความสําคัญ
วาโลกอื่น ยอมเพงไมอาศัยความสําคัญวา “สิ่งที่เราเห็นแลว”. “สิ่งที่เราฟง
แลว”, “สิ่งที่เรารูสึกแลว”, “สิ่งที่เรารูแจงแลว”, “สิ่งที่เราบรรลุแลว”, “สิ่ง
ที่เราแสวงหาแลว”, “สิ่งที่ใจของเราติดตามแลว” แตละอยางๆ เปนตน ดังนี้บาง,
เพงอยู ๆ. สันธะ ! เทวดาทั้งหลาย พรอมทั้งอินทร พรหม และปชาบดี ยอม
นมัสการบุรุษอาชาไนยผูเจริญผูเพงอยูอยางนี้ มาแตที่ไกลทีเดียว กลาววา :(เรื่องควรดูประกอบในเลมนี้ หนา ๕๐๓)

“ข้ าแต่ ท่านบุรุษอาชาไนย ! ข้ าแต่ ท่านบุรุษสูงสุด !
ข้ าพเจ้ าขอนมัสการท่ าน เพราะข้ าพเจ้ าไม่ อาจจะทราบ
สิ่ งซึ่ งท่ านอาศัยแล้ วเพ่ ง ของท่ าน”
“นโม เต ปุริสาช นโม เต ปุริสุตฺตม
ยสฺ ส เต นาภิชานาม ยมฺปิ นิสฺสาย ฌายสี ติฯ”
(เมื่อตรัสดังนี้แลว สันธภิกษุไดทูลถามวา :-)

“ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ เู จริ ญ ! บุรุษอาชาไนยผู้เจริ ญ เพ่ งอย่ างไรกัน ชนิดที่ไม่ อาศัยดินหรื อนํา้
เป็ นต้ นแล้ วเพ่ ง จนกระทั่งพวกเทวดาพากันสรรเสริ ญว่ าดังนั้น พระเจ้ าข้ า ?”
(ตอไปนี้

เปนคําตรัสที่แสดงใหเห็นวา สัญญาตางๆ จะถูกเพิกถอนไป เมื่ออารมณแหงสัญญา
นั้นเปนที่แจมแจงแกผูเพง วาสิ่งนั้นๆ มิไดเปนตามที่คนธรรมดาสามัญที่สําคัญวาเปนอยางไร ; ขอใหผู
ศึกษาตั้งใจทําความเขาใจใหดีที่สุด ดังตอไปนี้ :-)
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๗๘๕

ในกรณีนี้ ปฐวีสัญญา (ความสํ าคัญในดินว่ าดิน) ย่ อม

เป็ นแจ้ ง

(วิภูต-ิ เป็ นทีเ่ ข้ าใจอย่ างแจ่ มแจ้ ง) แก่ บุรุษอาชาไนยผู้เจริญ
(ตามนัยแหงอรรถกถา : มโนรถปูรณี ภ. ๓ น. ๔๓๒) ความสํ าคัญในนํา้ ว่ านํา้ , ความสํ าคัญ
ในไฟว่ าไฟ, ความสํ าคัญในลมว่ าลม, ความสํ าคัญในอากาสานัญจายตนะ
ว่ าอากาสานัญจายตนะ, ความสํ าคัญในวิญญาณัญจายตนะว่ าวิญญาณัญจายตนะ, ความสํ าคัญในอากิญจัญญายตนะว่ าอากิญจัญญายตนะ, ความ
สํ าคัญในเนวสั ญญานาสั ญญายตนะว่ าเนวสั ญญานาสั ญญายตนะ, ความสํ าคัญ
ในโลกนีว้ ่ าโลกนี,้ ความสํ าคัญในโลกอืน่ ว่ าโลกอืน่ , ความสํ าคัญในสิ่ งที่
เห็นแล้ ว ฟังแล้ วฯลฯ ว่ า “สิ่ งทีเ่ ราเห็นแล้ ว” “สิ่ งทีเ่ ราฟังแล้ ว” ฯลฯ ก็
ล้ วนแต่ เป็ นแจ้ งแก่ บุรุษอาชาไนยผู้เจริญ.
สันธะ !
บุรุษอาชาไนยผูเจริญ เพงอยูอยางนี้ จึงไดชื่อวา ไมอาศัย
ความสําคัญวาดินแลวเพง ไมอาศัยความสําคัญวาน้ําแลวเพง ไมอาศัยความสําคัญ
วาไฟแลวเพง เปนตน จนกระทั่งพวกเทวดาพากันสรรเสริญวาดังนั้น.
- เอกาทสก. อํ. ๒๔/๓๔๘/๒๑๖.

อนุสัยทั้งสามไม่ เกิดแก่อริยสาวก
แม้ เมือ่ เสวยทุกขเวทนา
ภิกษุ ท. ! สวนอริยสาวกผูมีการสดับแลว อันทุกขเวทนาถูกตองอยู
ยอมไมเศราโศก ยอมไมกระวนกระวาย ยอมไมรา่ํ ไรรําพัน ไมเปนผูทุบอก
ร่ําไห ไมถงึ ความมีสติฟนเฟอน ; ย่ อมเสวยเวทนาเพียงอย่ างเดียว คือเวทนา

ทางกาย, หามีเวทนาทางจิตไม่ .

๗๘๖
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ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนบุรุษพึงยิงบุรุษดวยลูกศรแลว ไมพงึ ยิงซ้ํา
บุรุษนั้นดวยลูกศรที่สอง เมื่อเปนอยางนี้ บุรุษนั้นยอมเสวยเวทนาจากลูกศร
เพียงลูกเดียว, แมฉันใด ; ภิกษุ ท. ! อริยสาวกผูมีการสดับแลว ก็ฉันนั้น
คือ เมื่อทุกขเวทนาถูกต้ องอยู่, ก็ไม่ เศร้ าโศก ไม่ กระวนกระวาย ไม่ รํ่าไร

รําพัน ไม่ เป็ นผู้ทุบอกรํ่าไห้ ไม่ ถงึ ซึ่งความมีสติฟั่นเฟื อน ;
อริยสาวกนั้น
ชื่อวายอมเสวยเวทนาเพียงอยางเดียว คือเวทนาทาง
กาย หามีเวทนาทางจิตไม. อริยสาวกนั้น หาเป็ นผู้มีปฏิฆะเพราะทุกขเวทนา
นั้นไม่ . ปฏิฆานุสัย อันใด อันเกิดจากทุกขเวทนา, ปฏิฆานุสัยอันนั้น ยอม
ไม่ นอนตาม ซึ่งอริยสาวกคนนั้นผูไมมีปฏิฆะเพราะทุกขเวทนา.
อริยสาวกนั้น อันทุกขเวทนาถูกต้ องอยู่ ก็ไม่ (นอมนึก) พอใจซึ่ง
กามสุ ข. ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ขอนั้นเพราะเหตุวา อริยสาวก
ผูมีการสดับแลว ยอม รู้ ชัดอุบายเครื่องปลดเปลือ้ งซึ่งทุกขเวทนา ซึ่งเป็ นอุบาย
อืน่ นอกจากกามสุ ข. เมื่ออริยสาวกนั้นมิไดพอใจซึ่งกามสุขอยู, ราคานุสัย
อันใด อันเกิดจากสุขเวทนา, ราคานุสัยอันนั้น ก็ ไม่ นอนตาม ซึ่งอริยสาวกนั้น.
อริยสาวกนั้น ยอมรูชดั ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงเวทนา ซึ่งความตั้งอยู
ไมได ซึ่งรสอรอย ซึ่งโทษอันต่ําทราม และซึ่งอุบายเครื่องออกไปพน แหง
เวทนาทั้งหลายเหลานั้น ตามที่เปนจริง. เมื่ออริยสาวกนั้น รูชัดอยูซึ่งเหตุให
เกิดขึ้น ซึ่งความตั้งอยูไมได ซึ่งรสอรอย ซึ่งโทษอันต่ําทราม และซึ่งอุบาย
เครื่องออกไปพน แหงเวทนาทั้งหลายเหลานั้น ตามที่เปนจริงอยู, อวิชชานุสัย
อันใด อันเกิดจากอทุกขมสุขเวทนา, อวิชชานุสัยอันนั้น ก็ยอม ไม่ นอนตาม
ซึ่งอริยสาวกนั้น.
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อริยสาวกนั้น ถาเสวยสุขเวทนา ยอมไมเปนผูตดิ พัน (ในเวทนา)
เสวยเวทนานั้น ; ถาเสวยทุกขเวทนา ก็ไมเปนผูติดพันเสวยเวทนานั้น ; ถา
เสวยอทุกขมสุขเวทนา ก็ไมเปนผูติดพันเสวยเวทนานั้น.
ภิกษุ ท. ! อริยสาวกผูมีการสดับนี้ เรากลาววา เปนผูไมตดิ พันแลว
ดวยชาติชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย ; เรากลาววา
เป็ นผู้ไม่ ตดิ พันแล้ วด้ วยทุกข์ ดังนี้.
- สฬา.สํ. ๑๘/๒๕๘/๓๗๑.

การไม่ เกิดอนุสัยสามเมือ่ เสวยเวทนาสาม แล้วดับเย็น
(พระราชดํารัสนีเ้ ป็ นเรื่องทีส่ ํ าคัญและมีประโยชน์ อย่ างมากขอผู้ศึกษาพิจารณาใคร่ ครวญให้ เป็ นอย่ างดีทสี่ ุ ด )
(พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาไปในโรงเปนที่รักษาภิกษุเจ็บไข

ไดประทานโอวาทแกภิกษุ

ทั้งหลายในที่นั้นวา : -)

ภิกษุ พึงเป็ นผู้มสี ติ มีสัมปชัญญะ เมือ่ รอคอย
การทํากาละ : นีเ้ ป็ นอนุสาสนีของเรา สํ าหรับพวกเธอทั้งหลาย.
ภิกษุ ท. !

ภิกษุ ท. ! ภิกษุ เป็ นผู้มีสติ เป็ นอย่ างไรเล่ า ? ภิกษุ ท. ! ภิกษุใน
กรณีนี้ เปนผูตามเห็นกายในกายอยูเปนประจํา มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได ; เปนผูตามเห็น
เปนผูตามเห็นจิตในจิตอยูเปน
เวทนาในเวทนาทั้งหลายอยูเปนประจํา....;
ประจํา....; เปนผูตามเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยูเ ปนประจํา มีความเพียร
เผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได.
อยางนี้แล ภิกษุ ท. ! เรียกวา ภิกษุเปนผูม ีสติ.

๗๘๘
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ภิกษุ ท. ! ภิกษุ เป็ นผู้มีสัมปชัญญะ เป็ นอย่ างไรเล่ า ? ภิกษุ ท. !
ภิกษุในกรณีนี้ เปนผูร ูตัวรอบคอบในการกาวไปขางหนา การถอยกลับไปขางหลัง,
การแลดู การเหลียวดู, การคู การเหยียด, การทรงสังฆาฏิ บาตร จีวร,
การฉัน การดื่ม การเคี้ยว การลิ้ม, การถายอุจจาระ ปสสาวะ, การไป
การหยุด, การนั่ง การนอน, การหลับ การตื่น, การพูด การนิ่ง, อยางนี้
แล ภิกษุ ท. ! เรียกวา ภิกษุเปนผูมีสัมปชัญญะ.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุ พึงเปนผูมีสติ มีสัมปชัญญะ เมื่อรอคอยการทํา
กาละ : นี้แล เปนอนุสาสนีของเราสําหรับพวกเธอทั้งหลาย.
ภิกษุ ท. ! ถาเมื่อภิกษุ มีสติ มีสัมปชัญญะ ไมประมาท มีความ
เพียรเผากิเลส มีตนสงไปแลวในธรรม อยู อยางนี้, สุ ขเวทนา เกิดขึ้น ไซร ;
เธอยอมรูช ดั อยางนี้วา “สุขเวทนานี้เกิดขึ้นแลวแกเรา, แตสุขเวทนานี้ อาศัย
เหตุปจจัยจึงเกิดขึ้นได ไมอาศัยเหตุปจจัยแลวหาเกิดขึ้นไดไม. อาศัยเหตุปจจัย
อะไรเลา ? อาศัยเหตุปัจจัยคือกายนี้ นั่นเอง ก็กายนี้ ไมเที่ยง มีปจจัยปรุงแตง
อาศัยเหตุปจจัยเกิดขึ้น สุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยกายซึ่งไมเที่ยง มีปจจัย
ปรุงแตง อาศัยเหตุปจจัยเกิดขึ้น ดังนี้แลว จักเปนสุขเวทนาที่เที่ยงมาแตไหน”
ดังนี้. ภิกษุนั้น เปนผูตามเห็นความไมเที่ยงอยู ตามเห็นความเสื่อม ความ
จางคลายอยู ตามเห็นความดับไป ความสลัดคืนอยู ในกายและในสุขเวทนา.
เมื่อเธอเปนผูตามเห็นความไมเที่ยง (เปนตน) อยูในกายและในสุขเวทนาอยูดังนี,้
เธอยอมละเสียได ซึ่ง ราคานุสัย ในกายและในสุขเวทนานั้น.
(ในกรณีถัดไปซึ่งเปนการเสวย ทุกขเวทนา อันจะเปนเหตุใหเกิด ปฏิฆานุสัย นั้น ก็ตรัสไว
ดวยขอความทํานองเดียวกัน ที่ภิกษุพิจารณาเห็นกายและทุกขเวทนานั้นไมเที่ยง เปนของปรุงแตง
อาศัยปจจัยเกิดขึ้น ก็ละปฏิฆานุสัยในกายและในทุกขเวทนานั้นเสียได.
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ในกรณีถัดไปอีก แหงการเสวย อทุกขมสุ ขเวทนา อันจะเปนทางใหเกิด อวิชชานุสัย ก็ได
ตรัสวิธีปฏิบัติในการพิจารณาเห็นกายและอทุกขมสุขเวทนานั้น โดยทํานองเดียวกัน จนละอวิชชานุสัย
เสียได).

ภิกษุนั้น ถาเสวย สุ ขเวทนา ก็รูชัดวา “ สุขเวทนานั้น เปนของไมเที่ยง,
และเปนเวทนาที่เรามิไดมัวเมาเพลิดเพลินอยู” ดังนี้. ถาเสวย ทุกขเวทนา ก็รูชัด
วา “ทุกขเวทนานั้น เปนของไมเที่ยง, และเปนเวทนาที่เรามิไดมวั เมาเพลิดเพลิน
อยู” ดังนี้. ถาเสวย อทุกขมสุ ขเวทนา ก็รูชัดวา “อทุกขมสุขเวทนานั้น เปนของ
ไมเที่ยง, และเปนเวทนาที่เรามิไดมัวเมาเพลิดเพลินอยู” ดังนี้.
ภิกษุนั้น ถาเสวย สุ ขเวทนา ก็เปนผูปราศจากกิเลสอันเกิดจากเวทนา
นั้นเปนเครื่องรอยรัดแลว เสวยเวทนานั้น; ถาเสวย ทุกขเวทนา ก็เปนผู
ปราศจากกิเลสอันเกิดจากเวทนานั้นเปนเครื่องรอยรัดแลว เสวยเวทนานั้น; ถา
เสวย อทุกขมสุ ขเวทนา ก็เปนผูปราศจากกิเลสอันเกิดจากเวทนานั้นเปนเครื่อง
รอยรัดแลว เสวยเวทนานั้น.
ภิกษุนั้น เมื่อเสวย เวทนาอันมีกายเป็ นทีส่ ุ ดรอบ ยอมรูชดั วาเราเสวย
เวทนาอันมีกายเปนที่สุดรอบ ; เมื่อเสวย เวทนาอันมีชีวติ เป็ นทีส่ ุ ดรอบ ยอม
รูชัดวาเราเสวยเวทนาอันมีชีวิตเปนที่สุดรอบ. เธอยอม รู้ ชัดว่ า เวทนาทั้งปวง

อันเราไม่ เพลิดเพลินแล้ ว จักเป็ นของเย็นในอัตตภาพนีน้ ั่นเทียว
กระทัง่ ถึงทีส่ ุ ดรอบแห่ งชีวติ เพราะการแตกทําลายแห่ งกาย ดังนี.้

จน

เปรียบเหมือนประทีปนํา้ มัน ได้ อาศัยนํา้ มันและไส้ แล้ ว
ก็ลุกโพลงอยู่ได้ , เมื่อขาดปัจจัยเครื่องหล่ อเลีย้ ง เพราะขาดนํา้ มันและไส้
นั้นแล้ ว ย่ อมดับลง, นี้ฉันใด ; ภิกษุ ท. ! ขอนี้ก็ฉันนั้น คือภิกษุ เมื่อเสวย
ภิกษุ ท. !

อริยสัจจากพระโอษฐ
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เวทนาอันมีกายเปนที่สดุ รอบ, ก็รูชัดวาเราเสวยเวทนาอันมีกายเปนที่สุดรอบ ดังนี้.
เมื่อเสวยเวทนาอันมีชีวิตเปนที่สุดรอบ ก็รูชัดวาเราเสวยเวทนาอันมีชีวิตเปนที่
สุดรอบดังนี้. (เปนอันวา) ภิกษุนั้นยอมรูชัดวา เวทนาทั้งปวงอันเราไม
เพลิดเพลินแลว จักเปนของเย็นในอัตตภาพนี้นั่นเทียว จนกระทั่งถึงที่สุดรอบ
แหงชีวิต เพราะการแตกทําลายแหงกาย ดังนี้.
- สฬา. สํ. ๑๘/๒๖๐/๓๗๔-๓๘๑.

(ในสูตรถัดไป (๑๘/๒๖๔/๓๘๕) ทรงแสดง ทีเ่ กิดของเวทนาทั้งสาม วาไดแก “ผัสสะ”
แทนที่จะทรงแสดงวาไดแก “กาย” เหมือนที่ทรงแสดงไวในสูตรขางบนนี้, สวนเนื้อความนอกนั้น
ก็เหมือนกับขอความแหงสูตรขางบนนี้ ทุกประการ).

มรรค ๘ สมบูรณ์ เกิดขึน้ บริบูรณ์ โดยทันที
เมือ่ เห็นองค์ ประกอบของผัสสะตามเป็ นจริง
ภิกษุ ท. ! ....สวนบุคคล เมื่อรูเมื่อเห็น ซึ่ง จักษุ ตามที่เปนจริง. เมื่อ
รูเมื่อเห็น ซึ่ง รู ปทั้งหลาย ตามที่เปนจริง, เมื่อรูเมื่อเห็นซึ่ง จักขุวญ
ิ ญาณ ตาม
ที่เปนจริง, เมื่อรูเมือ่ เห็น ซึ่ง จักขุสัมผัส ตามทีเ่ ปนจริง, เมื่อรูเมื่อเห็นซึ่ง
เวทนาอันเกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย อันเปนสุขก็ตาม เปนทุกขก็ตาม
ไมใชทุกขไมใชสุขก็ตาม ตามที่เปนจริงแลว ; เขายอมไมกําหนัดในจักษุ, ไม
กําหนัดในรูปทั้งหลาย, ไมกําหนัดในจักขุวิญญาณ, ไมกําหนัดในจักขุสัมผัส, และ
ไมกําหนัดในเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย อันเปนสุขก็ตาม
เปนทุกขก็ตาม ไมใชทุกขไมใชสุขก็ตาม. เมื่อบุคคลนั้นไม่ กาํ หนัดแล้ ว

ไม่ ตดิ พันแล้ ว ไม่ ล่ ุมหลงแล้ ว ตามเห็นอาทีนวะ (โทษของสิ่งเหลานั้น) อยู่เนือง ๆ,
ปัญจุปาทานขันธ์ ท้งั หลาย ย่ อมถึงซึ่งความไม่ ก่อเกิดต่ อไป ; และตัณหา อัน
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เปนเครือ่ งนําไปสูภ พใหม อันประกอบอยูดวยความกําหนัดดวยอํานาจความเพลิน
เปนเครื่องทําใหเพลินอยางยิ่งในอารมณนั้น ๆ นั้นอันเขายอมละเสียได ; ความ
กระวนกระวาย (ทรถ) แม ทางกาย อันเขายอมละเสียได, ความกระวนกระวาย
แม ทางจิต อันเขายอมละเสียได ; ความแผดเผา (สนฺตาป) แมทางกาย
อันเขายอมละเสียได, ความแผดเผา แมทางจิต อันเขายอมละเสียได ; ความ
เร่ าร้ อน (ปริฬาห) แมทางกาย อันเขายอมละเสียได, ความเรารอน แมทาง
จิต อันเขายอมละเสียได. บุคคลนั้นยอม เสวยซึ่งความสุ ข อันเปนไป ทางกาย
ดวย. ซึ่งความสุขอันเปนไป ทางจิต ดวย.
เมื่อบุคคลเปนเชนนั้นแลว ทิฏฐิ ของเขา ยอมเปนสัมมาทิฏฐิ ; ความดําริ
ของเขา ยอมเปนสัมมาสังกัปปะ; ความพยายาม ของเขา ยอมเปนสัมมาวายามะ ; สติ ของเขา ยอมเปนสัมมาสติ ; สมาธิ ของเขา ยอมเปนสัมมาสมาธิ ;
สวน กายกรรม วจีกรรม และ อาชีวะ ของเขา เปนธรรมบริสุทธิ์อยูก อน
แลวนั่นเทียว. ดวยอาการอยางนี้ เปนอันวา อริยอัฏฐั งคิกมรรค นี้ ของเขานั้น
ยอม ถึงซึ่งความเต็มรอบแห่ งความเจริญ.
เมื่อเขาทําอริยอัฏฐังคิกมรรค ใหเจริญอยูดวยอาการอยางนี,้ สติปัฏฐาน แมทั้ง ๔ ยอมถึงซึ่งความเต็มรอบแหงความเจริญ ; สั มมัปปธาน แมทั้ง ๔
ยอมถึงซึ่งความเต็มรอบแหงความเจริญ ; อิทธิบาท แมทั้ง ๔ ยอมถึงซึ่งความ
เต็มรอบแหงความเจริญ ; อินทรีย์ แมทงั้ ๕ ยอมถึงซึ่งความเต็มรอบแหงความ
เจริญ ; พละ แมทงั้ ๕ ยอมถึงซึ่งความเต็มรอบแหงความเจริญ ; โพชฌงค์
แมทั้ง ๗ ยอมถึงซึ่งความเต็มรอบแหงความเจริญ. ธรรมทั้งสองคือ สมถะ และ
วิปัสสนา ของเขานั้น ย่ อมเป็ นธรรมเคียงคู่กนั ไป. บุคคลนั้น ยอม กําหนดรู้

๗๙๒

อริยสัจจากพระโอษฐ

ดวยปญญาอันยิ่ง ซึ่งธรรมทั้งหลายอันบุคคลพึงกําหนดรูดวยปญญาอันยิ่ง ; ยอม
ละ ดวยปญญาอันยิ่ง ซึ่งธรรมทั้งหลายอันบุคคลพึงละดวยปญญาอันยิ่ง ; ยอม
ทําให้ เจริญ ดวยปญญาอันยิ่ง ซึ่งธรรมทั้งหลายอันบุคคลพึงทําใหเจริญดวยปญญา
อันยิ่ง; ยอม ทําให้ แจ้ ง ดวยปญญาอันยิ่ง ซึ่งธรรมทั้งหลายอันบุคคลพึงทําให
แจงดวยปญญาอันยิ่ง.
ภิกษุ ท. ! ก็ ธรรมเหล่ าไหนเล่า เป็ นธรรมอันบุคคลพึงกําหนดรู้ด้วย
ปัญญาอันยิง่ ? คําตอบ พึงมีวา ปัญจุปาทานขันธ์ ทั้งหลาย กลาวคืออุปาทาน
ขันธคือรูป อุปาทานขันธคือเวทนา อุปาทานขันธคือสัญญา อุปาทานขันธคือ
สังขาร อุปาทานขันธคือวิญญาณ : ธรรมทั้งหลายเหลานี้แล ชื่อวาเปนธรรม
อันบุคคลพึงกําหนดรูด วยปญญาอันยิ่ง.
ภิกษุ ท. ! ก็ ธรรมเหล่ าไหนเล่ า เป็ นธรรมอันบุคคลพึงละด้ วย ปัญญา
อันยิง่ ? คําตอบ พึงมีวา อวิชชา ดวย ภวตัณหา ดวย : ธรรมทั้งหลายเหลานี้แล
ชื่อวาเปนธรรมอันบุคคลพึงละดวยปญญาอันยิ่ง.
ภิกษุ ท. ! ก็ ธรรมเหล่ าไหนเล่า เป็ นธรรมอันบุคคลพึงทําให้ เจริญ
ด้ วยปัญญาอันยิง่ ? คําตอบ พึงมีวา สมถะ ดวย วิปัสสนา ดวย : ธรรมทั้ง
หลายเหลานี้แล ชื่อวาเปนธรรมอันบุคคลพึงทําใหเจริญดวยปญญาอันยิ่ง.
ภิกษุ ท. ! ก็ ธรรมเหล่ าไหนเล่ า เป็ นธรรมอันบุคคลพึงทําให้ แจ้ ง
ด้ วยปัญญาอันยิง่ ? คําตอบ พึงมีวา วิชชา ดวย วิมุตติ ดวย : ธรรมทัง้ หลาย
เหลานี้แล ชื่อวาเปนธรรมอันบุคคลพึงทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่ง.
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(ในกรณีที่เกี่ยวกับ โสต ฆาน ชิวหา กาย มโน และ สหคตธรรมแห่ งอายตนะมีโสตเป็ นต้ น ก็มีเนื้อ
ความเหมือนกับที่กลาวแลวในกรณีแหง จักษุและสหคตธรรมของจักษุ ดังที่กลาวขางบนนี้
ทุกประการ พึงขยายความเอาเองใหเต็มตามนั้น).
- อุปริ. ม. ๑๔/๕๒๓-๕๒๖/๘๒๘-๘๓๑.

การออกไปเสี ยได้ จากทางเดินแห่ งจิตของสั ตว์ บุถุชน
(ทางเดินแหงจิตของสัตว มีอยู ๓๖ อยาง มีอยูที่หัวขอวา “เวทนาคือทางไปแห่ งจิ ตของ
สัตว์ ” ในภาค ๑ ที่วาดวยทุกขอริยสัจ หนา ๑๘๖ แหงหนังสือเลมนี้. ขอความตอไปนี้ แสดงการ
ออกมาเสียไดจากทางเดินแหงจิตของสัตวเหลานั้น โดยอาศัยธรรมที่เปนคูปรับแกกันเปนคูๆ ละฝ่ าย
ทีค่ วรละเสี ย จนกระทั่งออกมาเสียไดจากทางแหงทุกขถึงที่สุดโดยประการทั้งปวง ดังตอไปนี้ :-)

ภิกษุ ท. ! คํา ที่เรากลาววา “จงอาศัยทางนี้ แล้ วละทางนีเ้ สี ย” ดังนี้
นั้น, เรากลาวอาศัยหลักเกณฑอะไรเลา ? ภิกษุ ท. ! ขอนั้น เรากลาวอาศัย
หลักเกณฑ คือ :ภิกษุ ท. ! ในบรรดาทางไป (แหงจิต) ของสัตวทั้งสามสิบหกนั้น
โสมนัสอาศัยการหลีกออกจากเรือน (เนกขัมมสิตโสมนัส) หกอยางมีอยู เธอจง อาศัย

แล้ ว ๆ ซึ่งโสมนัสอาศัยการหลีกออกจากเรือนนั้น ละเสี ยก้ าวล่ วงเสี ยซึ่ง
โสมนัสอาศัยเรือนหกอย่ าง. การละเสียได การกาวลวงเสียได ซึ่งโสมนัส
อาศัยเรือนหกอยางเหลานั้น ยอมมีดวยอาการเหลานี้.
ภิกษุ ท. ! ในบรรดาทางไป (แหงจิต) ของสัตวทั้งสามสิบหกนั้น
โทมนัสอาศัยการหลีกออกจากเรือน (เนกขัมมสิตโทมนัส) หกอยางมีอยู เธอจง อาศัย

แล้ ว ๆ ซึ่งโทมนัสอาศัยการหลีกออกจากเรือนนั้น ละเสี ยก้ าวล่ วงเสี ยซึ่ง
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โทมนัสอาศัยเรือนหกอย่ าง. การละเสียได การกาวลวงเสียได ซึ่งโทมนัสอาศัย
เรือนหกอยางเหลานั้น ยอมมีดวยอาการอยางนี้.
ภิกษุ ท. ! ในบรรดาทางไป (แหงจิต) ของสัตวทั้งสามสิบหกนั้น
อุเบกขาอาศัยการหลีกออกจากเรือน (เนกขัมมสิตอุเบกขา) หกอยางมีอยู เธอจงอาศัย

แล้ ว ๆ ซึ่งอุเบกขาอาศัยการหลีกออกจากเรือนนั้น ละเสี ยก้ าวล่ วงเสี ย ซึ่ง
อุเบกขาอาศัยเรือนหกอย่ าง. การละเสียได การกาวลวงเสียได ซึ่งอุเบกขา
อาศัยเรือนหกอยางเหลานั้น ยอมมีดวยอาการอยางนี้.
ภิกษุ ท. ! ในบรรดาทางไป (แหงจิต) ของสัตวทั้งสามสิบหกนั้น
โสมนัสอาศัยการหลีกออกจากเรือน (เนกขัมมสิตโสมนัส) หกอยางมีอยู เธอจง

อาศัยแล้ ว ๆ ซึ่งโทมนัสอาศัยการหลีกออกจากเรือนนั้น ละเสี ยก้ าวล่ วงเสี ย
ซึ่งโทมนัสอาศัยการหลีกออกจากเรือนหกอย่ าง. การละเสียได การกาวลวง
เสียได ซึ่งโทมนัสอาศัยการหลีกออกจากเรือนหกอยางเหลานั้น ยอมมีดวยอาการ
อยางนี้.
ภิกษุ ท. ! ในบรรดาทางไป (แหงจิต) ของสัตวทั้งสามสิบหกนั้น
อุเบกขาอาศัยการหลีกออกจากเรือน (เนกขัมมสิตอุเบกขา) หกอยางมีอยู เธอจง

อาศัยแล้ ว ๆ ซึ่งอุเบกขาอาศัยการหลีกออกจากเรือนนั้น ละเสี ยก้ าวล่ วงเสี ย
ซึ่งโสมนัสอาศัยการหลีกออกจากเรือนหกอย่ าง. การละเสียได การกาวลวง
เสียได ซึ่งโสมนัสอาศัยการหลีกออกจากเรือนหกอยางเหลานั้น ยอมมีดวยอาการ
อยางนี้.
ภิกษุ ท. ! อุเบกขามีภาวะต่ างๆ (นานัตตอุเบกขา) อาศัยภาวะตางๆ ก็มี
อยู. อุเบกขามีภาวะอย่ างเดียว (เอกัตตอุเบกขา) อาศัยภาวะอยางเดียว ก็มีอยู.

ภาค ๓ - นิโรธอริยสัจ
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ภิกษุ ท. ! อุเบกขามีภาวะต่ าง ๆ อาศัยภาวะต่ าง ๆ เป็ นอย่ างไรเล่ า ?
ภิกษ ท. ! อุเบกขาในรูป ท. มีอยู, อุเบกขาในเสียง ท. มีอยู, อุเบกขา
ในกลิ่น ท. มีอยู, อุเบกขาในรส ท. มีอยู, อุเบกขาในโผฏฐัพพะ ท. มีอยู.
ภิกษุ ท. ! นี้คือ อุเบกขามีภาวะตาง ๆ อาศัยภาวะตาง ๆ.
ภิกษุ ท. ! อุเบกขามีภาวะอย่ างเดียว อาศัยภาวะอย่ างเดียว เป็ นอย่ าง
ไรเล่ า ? ภิกษุ ท. ! อุเบกขาอาศัยอากาสานัญจายตนะมีอยู, อุเบกขาอาศัย
วิญญาณัญจายตนะมีอยู, อุเบกขาอาศัยอากิญจัญญายตนะมีอยู, อุเบกขาอาศัย
เนวสัญญานาสัญญายตนะมีอยู. ภิกษุ ท. ! นี้คือ อุเบกขามีภาวะอยางเดียว
อาศัยภาวะอยางเดียว.
(เรื่องควรดูประกอบในเลมนี้ หนา ๗๗๖ การแบงอุเบกขาอีกนัยยะหนึ่ง)

ภิกษุ ท. !

ในบรรดาอุเบกขาเหลานั้น เธอจง อาศัยแล้ ว ๆ ซึ่งอุเบกขา

มีภาวะอย่ างเดียว อาศัยภาวะอย่ างเดียว ละเสี ยก้ าวล่ วงเสี ยซึ่งอุเบกขา
มีภาวะต่ าง ๆ อาศัยภาวะต่ าง ๆ นั้น. การละเสียได การกาวลวงเสียได ซึ่ง
อุเบกขามีภาวะตาง ๆ อาศัยภาวะตาง ๆ นั้น ยอมมีดวยอาการอยางนี้.
เธอจง อาศัยแล้ ว ๆ ซึ่งอตัมมยตา๑ ละเสี ยก้ าวล่ วงเสี ย
ซึ่งอุเบกขามีภาวะอย่ างเดียว อาศัยภาวะอย่ างเดียวนั้น. การละเสียได การ
กาวลวงเสียได ซึ่งอุเบกขามีภาวะอยางเดียว อาศัยภาวะอยางเดียวกัน ยอมมี
ดวยอาการอยางนี้.
ภิกษุ ท. !

๑.

อตัมมยตา คํานี้ ยากที่จะแปลออกมาตรง ๆ และไมควรจะแปลออกมา, ใหใชทับศัพทจนกลายเปนคําในภาษาไทย เหมือน
คําสําคัญอื่น ๆ เชนคําวา นิพพาน เปนตนก็แลวกัน. สําหรับความหมายของคํา วา อตัมมยตา นั้น หมายถึงภาวะที่ไม่
ต้ องเนื่องหรืออาศัยปัจจัยอะไร ๆ, ได้ แก่ อสั ขตธรรมอันเป็ นธรรมที่ปราศจากตัณหาเป็ นต้ น อันปัจจัยปรุ งแต่ งไม่ ได้ นั่นเอง.
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๗๙๖

ภิกษุ ท. ! คําใดที่เรากลาววา “จงอาศัยทางนี้ แลวละทางนี้เสีย”ดังนี้
นั้น, คํานั้นเรากลาวอาศัยหลักเกณฑอยางนีแ้ ล.
- อุปริ. ม. ๑๔/๔๐๖/๖๓๑-๖๓๒.

(นี้แสดงวา การอาศัยทางอยางหนึ่งละทางอยางหนึ่งเสียนั้น เปนนิโรธอยางหนึ่ง ๆ
ซึ่งควรจะมองใหเห็นวาเปนนิโรธ ๗ ขั้นตอน ดังนี้คือ :อาศัย เนกขัมมสิ ตโสมนัส ละเคหสิ ตโสมนัส คูหนึ่ง ;
อาศัย เนกขัมมสิ ตโสมนัส ละเนกขัมมสิ ตโทมนัส คูหนึ่ง ;
อาศัย เนกขัมมสิ ตโทมนัส ละเคหสิ ตโทมนัส คูหนึ่ง ;
อาศัย เนกขัมมสิ ตอุเบกขา ละเคหสิ ตอุเบกขา คูหนึ่ง ;
อาศัย เนกขัมมสิ ตอุเบกขา ละเนกขัมมสิ ตโสมนัส คูหนึ่ง ;
อาศัย เอกัตตอุเบกขา ละนานัตตอุเบกขา คูหนึ่ง ;
อาศัย อตัมมยตา ละเอกัตตอุเบกขา (คูหนึ่ง).

การละความผูกพันในความสุ ขทุกชั้น
ก. สุ ขทีค่ วรกลัว
อุทายิ !
กามคุณ หาอยางเหลานี้ มีอยู. หาอยาง อยางไรเลา ?
หาอยางคือ รูปทั้งหลายที่จะพึงรูสึกไดดวยตา อันเปนรูปที่นาปรารถนา นาใคร
นาพอใจ มีลักษณะนารัก เปนที่เขาไปอาศัยอยูแหงความใคร เปนที่ตั้งแหง
ความกําหนัด ; เสียงทั้งหลายที่จะพึงรูสึกไดดวยหู....; กลิ่นทั้งหลายที่จะ
พึงรูสึกไดดวยจมูก....; รสทัง้ หลายที่จะพึงรูสึกไดดวยลิ้น....; โผฏฐัพพะ
ทั้งหลายทีจ่ ะพึงรูสึกไดดวยผิวกาย อันเปนโผฏฐัพพะที่นาปรารถนา นาใคร
นาพอใจ มีลักษณะนารัก เปนที่เขาไปอาศัยอยูแหงความใคร เปนที่ตั้งแหง
ความกําหนัด. อุทายิ ! เหลานี้แล กามคุณหาอยาง.
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อุทายิ !สุ ขโสมนัสใด

อาศัยกามคุณห้ าเหล่ านีเ้ กิดขึน้
นี้เรากลาว
วา กามสุ ข มิฬ๎หสุ ข๑ ปุถุชนสุ ข อนริยสุ ข, เรากลาววา สุขนั้นบุคคล
ไม่ ควรเสพ ไม่ ควรมี ไม่ ควรทําให้ มาก และควรกลัว.

ข. สุ ขทีไ่ ม่ ควรกลัว
อุทายิ !

ภิกษุในกรณีนี้ สงัดแลวจากกาม สงัดแลวจากอกุศลธรรม
เขาถึง ปฐมฌาน อันมีวิตกวิจาร มีปติและสุขอันเกิดจากวิเวก แลวแลอยู ; เพราะ
ความที่วิตกวิจารทั้งสองระงับลง เขาถึง ทุตยิ ฌาน เปนเครื่องผองใสแหงใจ
ในภายใน ใหสมาธิเปนธรรมอันเอกผุดมีขึ้น ไมมีวติ ก ไมมีวิจาร มีแตปติและสุข
อันเกิดจากสมาธิ แลวแลอยู ; อนึ่ง เพราะความจางคลายไปแหงปติ ยอมเปน
ผูอยูอุเบกขา มีสติและสัมปชัญญะ และยอมเสวยความสุขดวยนามกายชนิดที่
พระอริยเจาทั้งหลาย ยอมกลาวสรรเสริญผูนั้นวา “เปนผูอยูอุเบกขา มีสติอยู
เปนปกติสุข” ดังนี้ เขาถึง ตติยฌาน แลวแลอยู ; เพราะละสุขเสียไดและเพราะ
ละทุกขเสียได เพราะความดับไปแหงโสมนัสและโทมนัสทั้งสองในกาลกอน
เขาถึง จตุตถฌาน ไมมีทุกขไมมีสุข มีแตความที่สติเปนธรรมชาติบริสทุ ธิ์
เพราะอุเบกขา แลวแลอยู. นี้เรากลาววา เนกขัมมสุ ข วิเวกสุ ข อุปสมสุ ขสั มโพธิสุข. เรากลาววา สุขนั้นบุคคล ควรเสพ ควรเจริญ ควรทําให้ มาก

และไม่ ควรกลัว.

ค. สุ ขทีย่ งั หวัน่ ไหวและไม่ หวัน่ ไหว
อุทายิ !

ภิกษุในกรณีนี้ สงัดแลวจากกาม สงัดแลวจากอกุศลธรรม

๑. สุขไมสะอาด มีสุขเกิดทางทอปสสาวะเปนตน.
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เขาถึง ปฐมฌาน อันมีวิตกวิจาร มีปติและสุขอันเกิดจากวิเวก แลวแลอยู.
อุทายิ ! เรากลาวปฐมฌานนี้แล วาอยูในวิสัยแหงความหวั่นไหว. อะไรเลาอยู
ในวิสัยแหงความหวัน่ ไหวในปฐมฌานนั้น ? วิตกวิจารในปฐมฌานนั้นนั่นเอง
ที่ยังไมดับ มีอยู.
วิตกวิจารนั้นนั่นแหละเป็ นสิ่ งทีอ่ ยู่ในวิสัยแห่ งความ

หวัน่ ไหวในปฐมฌานนั้น.
อุทายิ !
ภิกษุในกรณีนี้ เพราะความที่วติ กวิจารทัง้ สองระงับลง เขา
ถึง ทุตยิ ฌาน เปนเครือ่ งผองใสแหงใจในภายใน ใหสมาธิเปนธรรมอันเอกผุดมีขึ้น
ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปติและสุข อันเกิดจากสมาธิ แลวแลอยู. อุทายิ !
เรากลาวแมทุติยฌานนี้แล วาอยูในวิสัยแหงความหวัน่ ไหว. อะไรเลาอยูในวิสัย
แหงความหวั่นไหว ในทุติยฌานนั้น ? ปติสุขในทุติยฌานนั้นนั่นเองที่ยังไมดบั
่ ไหวในทุตยิ ฌาน
มีอยู, ปี ติสุขนั้นนั่นแหละเป็ นสิ่ งทีอ่ ยู่ในวิสัยแห่ งความหวัน

นั้น.
อุทายิ !
ภิกษุในกรณีนี้ เพราะความจางคลายไปแหงปติ ยอมเปน
ผูอยูอุเบกขา มีสติและสัมปชัญญะ และยอมเสวยความสุขดวยนามกาย ชนิดที่
พระอริยเจาทั้งหลาย ยอมกลาวสรรเสริญผูนั้นวา “เปนผูอยูอุเบกขา มีสติ อยู
เปนปกติสุข” ดังนี้ เขาถึง ตติยฌาน แลวแลอยู. อุทายิ ! เรากลาวแมตติยฌานนี้
แล วาอยูในวิสัยแหงความหวั่นไหว. อะไรเลาอยูในวิสัยแหงความหวั่นไหวใน
ตติยฌานนั้น ? อุเบกขาสุขในตติยฌานนั้นนั่นเองที่ยังไมดบั มีอยู, อุเบกขาสุ ข
่ ไหวในตติยฌานนั้น.
นั้นนั่นแหละ เป็ นสิ่ งทีอ่ ยู่ในวิสัยแห่ งความหวัน
อุทายิ !
ภิกษุในกรณีนี้ เพราะละสุขเสียได และเพราะละทุกขเสียได
เพราะความดับไปแหงโสมนัสและโทมนัสทั้งสองในกาลกอน เขาถึงจตุตถฌาน
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ไมมีทุกขไมมีสุข มีแตความที่สติเปนธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแลวแลอยู.

อุทายิ ! เรากล่าวจตุตถฌานนีแ้ ล ว่ าไม่ อยู่ในวิสัยแห่ งความหวัน่ ไหว.

ง. การละความผูกพันในรู ปสั ญญาสมาบัตแิ ละอรู ปสั ญญาสมาบัติ
(เรื่องควรดูประกอบในเลมนี้ หนา ๕๓๔ ; ในอริย.โอ.ปลาย หนา ๙๑๑, ๑๓๐๐, ๑๓๔๑-๑๓๔๔, ๑๓๖๕)

อุทายิ !
ภิกษุในกรณีนี้ สงัดแลวจากกาม สงัดแลวจากอกุศลธรรม เขาถึง ปฐมฌาน อันมีวติ กวิจาร มีปติและสุขอันเกิดจากวิเวก แลวแลอยู.
อุทายิ ! เรากลาวปฐมฌานนี้แล วาสิ่งไมควร (จะพอใจ) เรากลาววาจงละเสีย
เรากลาววาจงกาวลวงเสีย. ก็อะไรเล่ า เป็ นการก้ าวล่ วงเสี ยซึ่งปฐมฌานนั้น ?
อุทายิ !

ภิกษุในกรณีนี้ เพราะความที่วิตกวิจารทั้งสองระงับลง เขา
ถึง ทุติยฌาน เปนเครื่องผองใสแหงใจในภายใน ใหสมาธิเปนธรรมอันเอกผุดมีขึ้น
ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปติและสุข อันเกิดจากสมาธิ แลวแลอยู. นีแ้ หละ
เป็ นการก้าวล่ วงซึ่งปฐมฌานนั้น. อุทายิ ! เรากลาวแมทุติยฌานนั้นแล
วาสิ่งไมควร (จะพอใจ) เรากลาววาจงละเสีย เรากลาววาจงกาวลวงเสีย. ก็อะไร

เล่ า เป็ นการก้าวล่ วงเสี ยซึ่งทุตยิ ฌานนั้น ?
อุทายิ !
ภิกษุในกรณีนี้ เพราะความจางคลายไปแหงปติ ยอมเปน
ผูอยูอุเบกขา มีสติและสัมปชัญญะ และยอมเสวยความสุขดวยนามกาย ชนิดที่
พระอริยเจาทั้งหลาย ยอมกลาวสรรเสริญผูนั้นวา “เปนผูอยูอุเบกขา มีสติ อยู
เปนปกติสุข” ดังนี้ เขาถึง ตติยฌาน แลวแลอยู. นีแ้ หละเป็ นการก้ าวล่ วงซึ่ง
ทุตยิ ฌานนั้น. อุทายิ ! เรากลาวแมตติยฌานนั้นแล วาสิ่งไมควร (จะพอใจ)
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เรากลาววาจงละเสีย เรากลาววาจงกาวลวงเสีย. ก็ อะไรเล่ า เป็ นการก้ าวล่ วง

ซึ่งตติยฌานนั้น ?
อุทายิ !
ภิกษุในกรณีนี้ เพราะละสุขเสียได และเพราะละทุกข
เสียได เพราะความดับแหงโสมนัสและโทมนัสทั้งสองในกาลกอน เขาถึง จตุตถฌาน ไมมที ุกขไมมีสุข มีแตความที่สติเปนธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา แลว
แลอยู. นีแ้ หละเป็ นการก้ าวล่ วงเสี ยซึ่งตติยฌานนั้น. อุทายิ ! เรากล่ าว
แม้ จตุตถฌานนั้นแล ว่ าสิ่ งไม่ ควร (จะพอใจ) เรากล่ าวว่ าจงละเสี ย เรา
กล่ าวว่ าจงก้ าวล่ วงเสี ย. ก็ อะไรเล่า เป็ นการก้าวล่วงซึ่งจตุตถฌานนั้น ?
อุทายิ !
ภิกษุในกรณีนี้ เพราะกาวลวงเสียไดซึ่งรูปสัญญาทัง้ หลาย
โดยประการทั้งปวง เพราะความดับไปแหงปฏิฆสัญญาทั้งหลาย เพราะไมใสใจ
นานัตตสัญญาทั้งหลาย เปนผูเขาถึง อากาสานัญจายตนะ อันมีการทําในใจวา
“อากาศไมมีที่สุด” ดังนี้ แลวแลอยู.
นีแ้ หละเป็ นการก้าวล่ วงซึ่งจตุตถฌาน
นั้น. อุทายิ ! เรากลาวแมอากาสานัญจายตนะนั้นแล วาสิ่งไมควร (จะพอใจ)
เรากลาววาจงละเสีย เรากลาววาจงกาวลวงเสีย ก็ อะไรเล่ า เป็ นการก้ าวล่ วง

เสี ยซึ่งอากาสานัญจายตนะนั้น ?
อุทายิ !
ภิกษุในกรณีนี้ เพราะกาวลวงเสียไดซึ่งอากาสานัญจายตนะ
ดวยประการทั้งปวง เปนผูเขาถึง วิญญาณัญจายตนะ อันมีการทําในใจวา
้ หละเป็ นการก้ าวล่ วงเสี ยซึ่งอากา“วิญญาณไมมีที่สุด” ดังนี้ แลวแลอยู. นีแ
สานัญจายตนะนั้น. อุทายิ ! เรากลาวแมวญิ ญาณัญจายตนะนั้นแล วาสิ่ง
ไมควร (จะพอใจ) เรากลาววาจงละเสีย เรากลาววาจงกาวลวงเสีย. ก็ อะไรเล่ า

เป็ นการก้าวล่ วงเสี ยซึ่งวิญญาณัญจายตนะนั้น ?
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อุทายิ !
ภิกษุในกรณีนี้ เพราะกาวลวงเสียไดซึ่งวิญญาณัญจายตนะ
โดยประการทั้งปวงเปนผูเขาถึง อากิญจัญญายตนะ อันมีการทําในใจวา “อะไร ๆ
ไมม”ี ดังนี้ แลวแลอยู. นีแ้ หละเป็ นการก้ าวล่ วงเสี ยซึ่งวิญญาณัญจายตนะนั้น.
อุทายิ ! เรากลาวแมอากิญจัญญายตนะนั้นแล วาสิ่งไมควร (จะพอใจ) เรากลาว
วาจงละเสีย เรากลาววาจงกาวลวงเสีย. ก็ อะไรเล่ า เป็ นการก้ าวล่ วงเสี ยซึ่ง

อากิญจัญญายตนะนั้น ?
อุทายิ !
ภิกษุในกรณีนี้ เพราะกาวลวงเสียไดซึ่งอากิญจัญญายตนะ
โดยประการทั้งปวง เปนผูเขาถึง เนวสั ญญานาสั ญญายตนะ แลวแลอยู.
นีแ้ หละเป็ นการก้ าวล่ วงเสี ยซึ่งอากิญจัญญายตนะนั้น. อุทายิ ! เรากลาว
แมเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้นแล วาสิ่งไมควร (จะพอใจ) เรากลาววาจงละเสีย
เรากลาววาจงกาวลวงเสีย. ก็ อะไรเล่ า เป็ นการก้ าวล่ วงเสี ยซึ่งเนวสั ญญานา-

สั ญญายตนะนั้น ?
อุทายิ !
ภิกษุในกรณีนี้
เพราะกาวลวงเสียไดซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวง เปนผูเขาถึง สั ญญาเวทยิตนิโรธ แลวแลอยู.

นีแ้ หละเป็ นการก้ าวล่ วงเสี ยซึ่งเนวสั ญญานาสั ญญายตนะนั้น.
อุทายิ !
นาสัญญายตนะ.

ดวยอาการอยางนี้แล

เรากลาวการละแมซึ่งเนวสัญญา-

อุทายิ ! เธอเห็นบ้ างไหม ซึ่งสั งโยชน์ น้อยใหญ่ น้ัน ที่
เราไม่ กล่าวว่ าต้ องละ ?
“ข้ อนั้น ไม่ มีเลย พระเจ้ าข้ า !”

- ม. ม. ๑๓/๑๘๙-๑๙๒/๑๘๒-๑๘๕.
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การละทิฏฐิด้วยอนุปัสสนาญาณ
ในอารมณ์ ของทิฏฐิน้ัน ๆ
จุนทะ !
ทิฏฐิทั้งหลาย มีอยางเปนอเนก เกิดขึ้นในโลก เนื่องเฉพาะ
ดวยวาทะวาตนบาง เนื่องเฉพาะดวยวาทะวาโลก บาง. ทิฏฐิเหลานั้นเกิดขึ้นใน
อารมณใด และตามนอนอยูในอารมณใด และไมหมกมุนอยูในอารมณใด,
เมื่อบุคคล เห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบตามทีเ่ ป็ นจริง ซึ่งอารมณ์ น้ ันอย่ างนี้

ว่ า “นั่น ไม่ ใช่ ของเรา (เนตํ มม), นั่นไม่ ใช่ เรา (เนโสหมสฺ มิ), นั่น ไม่ ใช่
อัตตาของเรา (น เมโส อตฺตา)” ดังนี้ : ดวยอาการอยางนี้ เปนการ ละซึ่งทิฏฐิ
เหล่านั้น เปนการ สลัดคืนซึ่งทิฏฐิเหล่ านั้น.
- มู. ม.๑๒/๗๒/๑๐๑.

อนุสัยเจ็ด สลาย
เมือ่ ขาดความยึดมัน่ ในอารมณ์ แห่ งปปัญจสัญญา
ภิกษุ !
สัญญา
(ความสําคัญมัน่ หมายที่ซ้ําซากจนเปนอนุสัย)๑
ชนิดตาง ๆ อันเปนเครื่องทําความเนิ่นชา (ปปฺจสฺญา) ยอมกลุมรุมบุรุษ
เพราะมีอารมณใดเปนตนเหตุ ; ถ้ าสิ่ งใด ๆ เพือ่ ความเป็ นอารมณ์ น้ัน มีไม่ ได้ (ด้ วย
เหตุใดก็ตาม) เพือ่ บุรุษนั้นจะพึงเพลิดเพลิน พรํ่าสรรเสริญ เมาหมก แล้ วไซร้ :
๑.

สัญญาในที่นี้ มิใชเปนเพียงความจํา ; แตเปนความสําคัญมั่นหมาย เชน สุขสัญญา = สัญญาวาสุข, อัตตสัญญา =
สัญญาวาตัวตน เปนตน, เกิดขึ้นดวยอุปาทาน; เกิดเมื่อใด ยอมกออนุสัย และเพิ่มความเปนอนุสัย (ความเคยชิน) ยิง่ ขึ้น
ทุกที, ก็ทําความเนิ่นชาหรือความยากแกการดับทุกข ยิ่งขึ้นทุกที.
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นั่นแหละคือที่สุดแห่ งราคานุสัย แห่ งปฏิฆานุสัย แห่ งทิฏฐานุสัย แห่ งวิจกิ จิ ฉานุสัย
แห่ งมานานุสัย แห่ งภวราคานุสัย แห่ งอวิชชานุสัย. ....
- มู. ม. ๑๒/๒๒๒/๒๔๕.

(ขอความที่เปนรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ ดูหนังสือปฏิจจ. โอ. ที่หนา ๖๐๕-๖๑๑ โดยหัว
ขอวา “ปฏิจจสมุปบาทแหงปปจสัญญา ฯ).

ลําดับปัจจัยแห่ งการกระทําให้ แจ้ งซึ่งนิพพาน
ภิกษุ ท. !

ภิกษุ ไม่ มีการระคนด้ วยหมู่เป็ นทีม่ ายินดี

ในการระคนด้ วยหมู่

ไม่ ยนิ ดี
ไม่ ตามประกอบซึ่งความยินดีในการระคนด้ วยหมู่

ไมมีคณะเปนที่มายินดี ไมยินดีในคณะ ไมตามประกอบซึ่งความยินดีในคณะแลว
จักเป็ นผู้ผู้เดียวยินดียงิ่ ในปวิเวก (ความสงัดถึงที่สุด) ดังนีน้ ั้น : นั่นเปนฐานะที่มไี ด ;
เมื่อเปนผูผูเดียวยินดียิ่งในปวิเวกอยู จักถือเอาซึ่งนิมิตสํ าหรับจิตได้ ดังนี้
นั้น : นั่นเปนฐานะที่มีได ;
เมื่อถือเอาซึ่งนิมิตสําหรับจิตไดอยู จักทําสั มมาทิฏฐิ ให้ บริบูรณ์ ได้ ดังนี้
นั้น : นั่นเปนฐานะที่มีได ;
ครั้นทําสัมมาทิฏฐิไดบริบูรณแลว จักทําสั มมาสมาธิให้ บริบูรณ์ ได้ ดังนี้
นั้น : นั่นเปนฐานะที่มีได ;
ครั้นทําสัมมาสมาธิไดบริบูรณแลว
นั้น : นั่นเปนฐานะที่มีได ;
ครั้นละสังโยชนทั้งหลายไดแลว
นั้น : นั่นเปนฐานะที่มีได, ดังนี้แล.
- ฉกฺก. อํ. ๒๒/๒๗๒/๓๓๙.

จักละสั งโยชน์ ท้งั หลายได้ ดังนี้
จักทําให้ แจ้ งซึ่งนิพพานได้ ดังนี้

๘๐๔

อริยสัจจากพระโอษฐ

วิธีการบ่ มวิมุตติให้ ถงึ ทีส่ ุ ด
เมฆิยะ !
ธรรมทั้งหลาย ๕ ประการ เปนไปเพือ่ ความสุกรอบ (ปริปาก)
ของเจโตวิมุตติที่ยังไมสุกรอบ. หาประการอยางไรเลา? หาประการคือ :๑. เมฆิยะ ! ในกรณีนี้ ภิกษุเปนผู มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี :
เมฆิยะ ! นี้เปนธรรมขอหนึง่ เปนไปเพื่อความสุกรอบของเจโตวิมุตติทยี่ ังไม
สุกรอบ.
๒. เมฆิยะ ! ขออื่นยังมีอีก, คือภิกษุเปนผู มีศีล สํารวมแลวดวยการ
สํารวมในปาติโมกข ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจร มีปกติเห็นเปนภัยในโทษ
ทั้งหลายแมมีประมาณนอย สมาทานอยูในสิกขาบททั้งหลาย : เมฆิยะ ! นี้
เปนธรรมขอที่สอง เปนไปเพื่อความสุกรอบของเจโตวิมุตติที่ยงั ไมสุกรอบ.
๓. เมฆิยะ ! ขออื่นยังมีอีก, คือ ภิกษุเปนผูไดตามปรารถนาไดไมยาก
ได้ ไม่ ลาํ บาก ซึ่งธรรมกถาอันเป็ นเครื่องขัดเกลากิเลสอย่ างยิง่ เปนที่สบาย
แกการเปดโลงแหงจิต คืออัปปจฉกถา (ใหปรารถนานอย) สันตุฏฐิกถา (ใหสันโดษ)
ปวิเวกกถา (ใหสงัด) อสังสัคคกถา (ใหไมคลุกคลีดวยหมู) วิริยารัมภกถา (ใหปรารภ
เพียร) สีลกถา (ใหมีศีล) สมาธิกถา (ใหมีสมาธิ) ปญญากถา (ใหมีปญญา) วิมุตติกถา
(ใหเกิดวิมุตติ) วิมุตติญาณทัสสนกถา (ใหเกิดวิมุตติญาณทัสสนะ) : เมฆิยะ ! นี้เปน
ธรรมขอทีส่ าม เปนไปเพื่อความสุกรอบของเจโตวิมตุ ติที่ยังไมสุกรอบ.
๔. เมฆิยะ ! ขออื่นยังมีอีก คือภิกษุเปนผู มีความเพียร อันปรารภแลว
เพื่อละอกุศลธรรมทัง้ หลาย เพื่อยังกุศลธรรมทั้งหลายใหถึงพรอม เปนผูมีกําลัง
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มีความบากบั่นมั่นคง ไมทอดทิง้ ธุระในกุศลธรรมทัง้ หลาย : เมฆิยะ ! นี้เปน
ธรรมขอทีส่ ี่ เปนไปเพื่อความสุกรอบของเจโตวิมุตติที่ยังไมสุกรอบ.
๕. เมฆิยะ ! ขออื่นยังมีอีก คือภิกษุ เปนผู มีปัญญา ประกอบดวย
ปญญาเปนเครื่องถึงธรรมสัจจะแหงการตั้งขึน้ และการตั้งอยูไมได อันเปนอริยะ
เปนเครื่องชําแรกกิเลส ใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ : เมฆิยะ ! นี้เปนธรรม
ขอที่หา เปนไปเพื่อความสุกรอบแหงเจโตวิมุตติที่ยงั ไมสุกรอบ.
เมฆิยะ ! เมื่อภิกษุเปนผูมีมิตรดี สหายดี เพื่อนดี, ตอไปนี้เปนสิ่ง
ที่เธอพึงหวังได คือจักเปนผูมีศีล ฯลฯ, จักไดโดยงายซึ่งธรรมกถา ฯลฯ, จักเปน
 ญา ฯลฯ.
ผูปรารภความเพียร ฯลฯ, จักเปนผูมีปญ
เมฆิยะ ! ภิกษุนั้น ตั้งอยูในธรรม ๕ ประการเหลานี้แลว พึงเจริญ
ธรรมสี่ประการใหยิ่งขึ้นไป คือ :เจริญ อสุ ภะ

เพื่อ ละราคะ.

เจริญ เมตตา

เพื่อ ละพยาบาท.

เจริญ อานาปานสติ เพื่อ ตัดเสี ยซึ่งวิตก.
เจริญ อนิจจสั ญญา เพื่อ ถอนอัส๎มมิ านะ ; กลาวคือ เมื่อเจริญอนิจจสั ญญา
อนัตตาสั ญญาย่ อมมั่นคง. ผู้มีอนัตตสั ญญา ย่ อมถึงซึ่งการถอนอัส๎มมิ านะ
คือ นิพพาน ในทิฏฐธรรม นัน่ เทียว.
- นวก. อํ. ๒๓/๓๖๙/๒๐๗.
(ขอปฏิบัติระบบนี้ ใชไดแมแกผูตั้งตนบําเพ็ญวิมุตติ ; และใชไดแกผูบําเพ็ญวิมุตติแลวแตยังไมสุกรอบ คือเพิ่มขอ
ปฏิบัติชื่อเดียวกันเหลานี้ใหยิ่งขึ้นไป. นับวาเปนหลักปฏิบัติที่สําคัญมาก ควรแกการสนใจอยางยิ่ง.

๘๐๖

อริยสัจจากพระโอษฐ

ธรรมะ ๕ ประการแหงสูตรนี้เรียกในสูตรนี้วา “เครื่องบมวิมุตติ” ในสูตรอื่น (นวก. อํ. ๒๓/
๓๖๔/๒๐๕) เรียกวา “ที่ตั้งอาศัยแหงการเจริญสัมโพธิปกขิยธรรม” ก็มี).

สติปัฏฐานบริบูรณ์ เพราะอานาปานสติบริบูรณ์
ภิกษุ ท. ! อานาปานสติอันบุคคลเจริญแลวอยางไร
อยางไร จึงทําสติปฎฐานทั้งสี่ใหบริบูรณได ?

ทําใหมากแลว

[หมวดกายานุปัสสนา]

ภิกษุ ท. ! สมัยใด ภิกษุ [๑] เมื่อหายใจเข้ ายาว ก็รูสึกตัวทั่วถึง
วาเราหายใจเขายาว ดังนี,้ หรือวา เมื่อหายใจออกยาว ก็รูสึกตัวทั่วถึง วาเรา
หายใจออกยาว ดังนี้ก็ดี; [๒] เมื่อหายใจเข้ าสั้ น ก็รูสึกตัวทั่วถึง วาเราหายใจ
เขาสั้น ดังนี้, หรือวา เมื่อหายใจออกสั้น ก็รูสึกตัวทั่วถึง วาเราหายใจออก
สั้น ดังนี้ก็ดี ; [๓] ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผู รู้ พร้ อมเฉพาะซึ่งกาย
ทั้งปวง จักหายใจเขา ดังนี้. ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผูรูพรอมเฉพาะ
ซึ่งกายทั้งปวง จักหายใจออก ดังนี้ ; [๔] ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผู
ทํากายสั งขารให้ รํางับอยู่ จักหายใจเขา ดังนี,้ ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปน
ผูทํากายสังขารใหรํางับอยู จักหายใจออก ดังนี้ ; ภิกษุ ท. ! สมัยนั้น ภิกษุ
ชื่อวาเปนผูตามเห็นกายในกาย อยูเปนประจํา มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ
มีสติ นําอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได.
ภิกษุ ท. ! เรายอมกลาวลมหายใจเขาและลมหายใจออก วาเปนกาย
อันหนึ่งๆ ในกายทั้งหลาย. ภิกษุ ท. ! เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ ภิกษุนั้นยอม
ชื่อวาเปนผูต ามเห็นกายในกายอยูเปนประจํา มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ
มีสติ นําอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได ในสมัยนั้น.
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[หมวดเวทนานุปัสสนา]

ภิกษุ ท.!

สมัยใด ภิกษุ
[๑] ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผู
รู้ พร้ อมเฉพาะซึ่งปี ติ จักหายใจเขา ดังนี้. ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผูรู
พรอมเฉพาะซึ่งปติ จักหายใจออก ดังนี้ ; [๒] ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปน
ผู รู้ พร้ อมเฉพาะซึ่งสุ ข จักหายใจเขา ดังนี้. ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผู
รูพรอมเฉพาะซึ่งสุข จักหายใจออก ดังนี้ ; [๓] ยอมทําในบทศึกษาวา เรา
เปนผู รู้ พร้ อมเฉพาะซึ่งจิตตสั งขาร จักหายใจเขา ดังนี,้ ยอมทําในบทศึกษาวา
เราเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งจิตตสังขาร จักหายใจออก ดังนี้ ; [๔] ยอมทําใน
บทศึกษาวา เราเป็ นผู้ทาํ จิตตสั งขารให้ รํางับอยู่ จักหายใจเขา ดังนี,้ ยอมทําใน
บทศึกษาวา เราเปนผูทําจิตตสังขารใหรํางับอยู จักหายใจออก ดังนี้ ; ภิกษุ ท. !
สมัยนั้น ภิกษุชื่อวาเปนผู ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย อยูเปนประจํา มีความ
เพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นําอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได.
ภิกษุ ท. ! เรายอมกลาวการทําในใจเปนอยางดีตอลมหายใจเขา และ
ลมหายใจออกทั้งหลาย วาเปนเวทนาอันหนึ่ง ๆ ในเวทนาทั้งหลาย. ภิกษุ ท. !
เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ ภิกษุนั้น ยอมชือ่ วาเปนผูตามเห็นเวทนาในเวทนา
ทั้งหลายอยูเ ปนประจํา มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นําอภิชฌา
และโทมนัสในโลกออกเสียได ในสมัยนั้น.
[หมวดจิตตานุปัสสนา]

ภิกษุ ท. !

สมัยใด ภิกษุ
[๑] ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผู
รู้ พร้ อมเฉพาะซึ่งจิต จักหายใจเขา ดังนี้, ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผูรู
พรอมเฉพาะซึ่งจิต จักหายใจออก ดังนี้ ; [๒] ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปน
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๘๐๘

ผู ทําจิตให้ ปราโมทย์ ยงิ่ อยู่ จักหายใจเขา ดังนี,้ ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปน
ผูทําจิตใหปราโมทยยงิ่ อยู จักหายใจออก ดังนี้ ; [๓] ยอมทําในบทศึกษาวา
เราเปนผู ทําจิตให้ ต้งั มั่นอยู่ จักหายใจเขา ดังนี,้ ยอมทําในบทศึกษาวา เรา
[๔] ยอมทําในบทศึกษาวา
เปนผูทําจิตตั้งมั่นอยู จักหายใจออก ดังนี้ ;
เราเปนผู ทําจิตให้ ปล่ อยอยู่ จักหายใจเขา ดังนี,้ ยอมทําในบทศึกษาวา เรา
ภิกษุ ท. !
สมัยนั้น
เปนผูทําจิตใหปลอยอยู จักหายใจออก ดังนี้ ;
ภิกษุชอื่ วาเปนผู ตามเห็นจิตในจิต อยูเปนประจํา มีความเพียรเผากิเลส มี
สัมปชัญญะมีสติ นําอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได.
ภิกษุ ท. ! เราไมกลาวอานาปานสติ วาเปนสิ่งที่มไี ดแกบุคคลผูมีสติ
อันลืมหลงแลว ไมมสี ัมปชัญญะ. ภิกษุ ท. ! เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุ
นั้นยอมชื่อวาเปนผูตามเห็นจิตในจิตอยูเปนประจํา
มีความเพียรเผากิเลสมี
สัมปชัญญะ มีสติ นําอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได ในสมัยนั้น.
[หมวดธัมมานุปัสสนา]

ภิกษุ ท. !

สมัยใด ภิกษุ
[๑] ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผู
ตามเห็นซึ่งความไม่ เทีย่ ง อยูเปนประจํา จักหายใจเขา ดังนี้. ยอมทําในบท
ศึกษาวา เราเปนผูตามเห็นซึ่งความไมเที่ยงอยูเปนประจํา จักหายใจออก ดังนี้ ;
[๒] ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผู ตามเห็นซึ่ งความจางคลาย อยูเปนประจํา
จักหายใจเขา ดังนี้, ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผูตามเห็นซึ่งความจางคลาย
อยูเปนประจํา จักหายใจออก ดังนี้ ; [๓] ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผู
ตามเห็นซึ่งความดับไม่ เหลือ อยูเปนประจํา จักหายใจเขา ดังนี,้ ยอมทําใน
บทศึกษาวา เราเปนผูตามเห็นซึ่งความดับไมเหลืออยูเปนประจํา จักหายใจออก
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ดังนี้ ; [๔] ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผู ตามเห็นซึ่งความสลัดคืน อยูเปน
ประจํา จักหายใจเขาดังนี,้ ยอมทําในบทศึกษาวา เราเปนผูตามเห็นซึ่งความ
สลัดคืนอยูเปนประจํา จักหายใจออก ดังนี้ ; ภิกษุ ท. ! สมัยนั้น ภิกษุชอื่ วา
เปนผู ตามเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย อยูเปนประจํา มีความเพียรเผากิเลส
มีสัมปชัญญะ มีสติ นําอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุนั้น เปนผูเขาไปเพงเฉพาะเปนอยางดีแลว เพราะ
เธอเห็นการละอภิชฌาและโทมนัสทั้งหลายของเธอนัน้ ดวยปญญา. ภิกษุ ท. !
เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ ภิกษุนั้นยอมชือ่ วาเปนผูตามเห็นธรรมในธรรมทัง้ หลาย
อยูเปนประจํา มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นําอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกออกเสียได ในสมัยนั้น.
ภิกษุ ท. ! อานาปานสติอันบุคคลเจริญแลว อยางนี้ ทําใหมากแลว
อยางนี้แล ชื่อวาทําสติปฏฐานทั้งสี่ใหบริบรู ณได.
- อุปริ. ม. ๑๔/๑๙๕/๒๘๙.

โพชฌงค์ บริบูรณ์ เพราะสติปัฏฐานบริบูรณ์
ภิกษุ ท. ! สติปฏฐานทั้งสี่ อันบุคคลเจริญแลวอยางไร ทําใหมาก
แลวอยางไร จึงทําโพชฌงคทงั้ เจ็ดใหบริบูรณได ?
[โพชฌงค์ เจ็ด หมวดกายาฯ]

ภิกษุ ท. ! สมัยใด ภิกษุเปนผู ตามเห็นกายในกาย อยูเปนประจํา
มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติ นําอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสีย
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ได,
สมัยนั้น สติของภิกษุผูเขาไปตัง้ ไวแลว ก็เปนธรรมชาติไมลมื หลง
ภิกษุ ท. ! สมัยใด สติของภิกษุผูเขาไปตั้งไวแลว เปนธรรมชาติไมลมื หลง
สมัยนั้น สติสัมโพชฌงค์ ก็เปนอันวาภิกษุนั้นปรารภแลว, สมัยนั้นภิกษุชื่อวา
ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค, สมัยนั้นสติสัมโพชฌงคของภิกษุ ชื่อวาถึงความเต็ม
รอบแหงการเจริญ.
ภิกษุนั้น เมื่อเปนผูม สี ติเชนนั้นอยู ยอมทําการเลือก ยอมทําการเฟน
ยอมทําการใครครวญ ซึ่งธรรมนั้นดวยปญญา. ภิกษุ ท. ! สมัยใดภิกษุ
เปนผูมีสติเชนนั้นอยู ทําการเลือกเฟน ใครครวญธรรมนั้นอยูดวยปญญา, สมัยนั้น
ธัมมวิจยสั มโพชฌงค์ ก็เปนอันวาภิกษุนั้นปรารภแลว, สมัยนั้นภิกษุชื่อวายอม
เจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค,
สมัยนั้นธัมมวิจยสัมโพชฌงคของภิกษุชอื่ วาถึง
ความเต็มรอบแหงการเจริญ.
ภิกษุนั้น เมื่อเลือกเฟน ใครครวญอยูซงึ่ ธรรมนั้น ดวยปญญาความ
เพียรอันไมยอหยอนชือ่ วาเปนธรรมอันภิกษุนั้นปรารภแลว. ภิกษุ ท. ! สมัยใด
ความเพียรไมยอหยอนอันภิกษุผูเลือกเฟนใครครวญในธรรมนั้นดวยปญญา
ปรารภแลว. สมัยนั้น วิริยสั มโพชฌงค์ ก็เปนอันวาภิกษุนั้นปรารภแลว.
สมัยนั้นภิกษุชื่อวายอมเจริญวิริยสัมโพชฌงค,
สมัยนั้นวิริยสัมโพชฌงคของ
ภิกษุชอื่ วาถึงความเต็มรอบแหงการเจริญ.
ภิกษุนั้น เมื่อมีความเพียรอันปรารภแลว ปติอันเปนนิรามิสก็เกิดขึ้น.
ภิกษุ ท. ! สมัยใด ปติอันเปนนิรามิส เกิดขึ้นแกภิกษุผูมีความเพียรอันปรารภ
แลว, สมัยนั้น ปี ติสัมโพชฌงค์ ก็เปนอันวาภิกษุนั้นปรารภแลว, สมัยนั้น
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ภิกษุชอื่ วายอมเจริญปติสัมโพชฌงค,
ถึงความเต็มรอบแหงการเจริญ.

๘๑๑

สมัยนั้นปติสัมโพชฌงคของภิกษุชอื่ วา

ภิกษุนั้น เมื่อมีใจประกอบดวยปติ แมกายก็รํางับ แมจิตก็รํางับ.
ภิกษุ ท. ! สมัยใด ทั้งกายและทั้งจิตของภิกษุผมู ีใจประกอบดวยปติ ยอมรํางับ,
สมัยนั้น ปัสสั ทธิสัมโพชฌงค์ ก็เปนอันวาภิกษุนั้นปรารภแลว, สมัยนั้น ภิกษุ
ชื่อวายอมเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค,
สมัยนั้นปสสัทธิสัมโพชฌงคของภิกษุ
ชื่อวาถึงความเต็มรอบแหงการเจริญ.
ภิกษุนั้น เมื่อมีกายอันรํางับแลว มีความสุขอยู จิตยอมตั้งมั่น.
ภิกษุ ท. ! สมัยใด จิตของภิกษุผูมีกายอันรํางับแลวมีความสุขอยู ยอมตั้งมั่น,
สมัยนั้น สมาธิสัมโพชฌงค์ ก็เปนอันวาภิกษุนั้นปรารภแลว, สมัยนั้น ภิกษุ
ชื่อวายอมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค, สมัยนั้นสมาธิสัมโพชฌงคของภิกษุ ชื่อวา
ถึงความเต็มรอบแหงการเจริญ.
ภิกษุนั้น
ยอมเปนผูเขาไปเพงเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแลวอยางนั้น
เปนอยางดี. ภิกษุ ท. ! สมัยใด ภิกษุเปนผูเขาไปเพงเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่น
แลวอยางนั้น เปนอยางดี, สมัยนั้น อุเบกขาสั มโพชฌงค์ ก็เปนอันวาภิกษุนั้น
ปรารภแลว, สมัยนั้นภิกษุชื่อวายอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค, สมัยนั้น
อุเบกขาสัมโพชฌงคของภิกษุ ชื่อวาถึงความเต็มรอบแหงการเจริญ.
[โพชฌงค์ เจ็ด หมวดเวทนา ฯ]

ภิกษุ ท. ! สมัยใด ภิกษุเปนผู ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย
อยูเปนประจํา มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นําอภิชฌาและโทมนัส
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ในโลกออกเสียได, สมัยนั้น สติของภิกษุผูเขาไปตั้งไวแลว ก็เปนธรรมชาติ
ไมลมื หลง. ภิกษุ ท. ! สมัยใด สติของภิกษุผูเขาไปตั้งไวแลว เปนธรรมชาติไมลมื หลง, สมัยนั้น สติสัมโพชฌงค์ ก็เปนอันวาภิกษุนั้นปรารภแลว,
สมัยนั้นภิกษุชื่อวายอมเจริญสติสัมโพชฌงค, สมัยนั้นสติสัมโพชฌงคของภิกษุ
ชื่อวาถึงความเต็มรอบแหงการเจริญ.
ภิกษุนั้น เมื่อเปนผูมสี ติเชนนั้นอยู ยอมทําการเลือก ยอมทําการเฟน
ยอมทําการใครครวญ ซึ่งธรรมนั้นดวยปญญา. (ตอไปนี้ มีขอความอยางเดียวกันกับใน
โพชฌงคเจ็ด หมวดกายาฯ จนจบหมวด).

[โพชฌงค์ เจ็ด หมวดจิตตา ฯ]

ภิกษุ ท. ! สมัยใด ภิกษุเปนผู ตามเห็นจิตในจิต อยูเปนประจํา มี
ความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นําอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสีย
สมัยนั้น สติของภิกษุผูเขาไปตั้งไวแลว ก็เปนธรรมชาติไมลมื หลง.
ได,
ภิกษุ ท. ! สมัยใด สติของภิกษุผูเขาไปตั้งไวแลว เปนธรรมชาติไมลมื หลง,
สมัยนั้น สติสัมโพชฌงค์ ก็เปนอันวาภิกษุนั้นปรารภมาแลว, สมัยนั้นภิกษุ
ชื่อวายอมเจริญสติสัมโพชฌงค, สมัยนั้นสติสัมโพชฌงคของภิกษุ ชื่อวาถึง
ความเต็มรอบแหงการเจริญ.
ภิกษุนั้น เมื่อเปนผูม ีสติเชนนั้นอยู ยอมทําการเลือก ยอมทําการเฟน
ยอมทําการใครครวญ ซึ่งธรรมนั้นดวยปญญา. (ตอไปนี้ มีขอความอยางเดียวกันกับใน
โพชฌงคเจ็ด หมวดกายาฯ จนจบหมวด).
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๘๑๓

[โพชฌงค์ เจ็ด หมวดธัมมา ฯ]

ภิกษุ ท. ! สมัยใด ภิกษุเปนผู ตามเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย อยู
เปนประจํา มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นําอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกออกเสียได, สมัยนั้น สติของภิกษุผูเขาไปตัง้ ไวแลว ก็เปนธรรมชาติ
ไมลมื หลง ภิกษุ ท. ! สมัยใด สติของภิกษุผูเขาไปตั้งไวแลว เปนธรรมชาติ
ไมลมื หลง, สมัยนั้น สติสัมโพชฌงค์ ก็เปนอันวาภิกษุนั้นปรารภแลว, สมัยนั้น
ภิกษุชอื่ วายอมเจริญสติสัมโพชฌงค, สมัยนั้นสติสัมโพชฌงคของภิกษุ ชือ่ วา
ถึงความเต็มรอบแหงการเจริญ.
ภิกษุนั้น เมื่อเปนผูม สี ติเชนนั้นอยู ยอมทําการเลือก ยอมทําการเฟน ยอม
ทําการใครครวญ ซึ่งธรรมนั้นดวยปญญา. (ตอไปนี้ มีขอความอยางเดียวกันกับในโพชฌงค
เจ็ด หมวดกายา ฯ จนจบหมวด).

ภิกษุ ท. ! สติปฏฐานทั้งสี่ อันบุคคลเจริญแลว อยางนี้
แลว อยางนี้แล ชื่อวาทําโพชฌงคทั้งเจ็ดใหบริบูรณได.

ทําใหมาก

(ขอสังเกต : ดังที่ตรัสไว แสดงวาสติปฎฐานทั้งสี่ ในแตละหมวดสมบูรณในตัวเอง คือเขาถึงโพชฌงคที่บริบูรณ
จนกระทั่งวิมุตติไดทุกหมวด ดังนั้น สติปฎฐานสี่นั้น ผูปฏิบัติจะเจริญหมวดใดหมวดหนึ่ง หรือทั้ง ๔ หมวดก็ไดเหมือนกัน
ยังวิมุตติใหปรากฏไดดุจเดียวกัน)
- อุปริ. ม. ๑๔/๑๙๗/๒๙๐.

วิชชา-วิมุตติบริบูรณ์ เพราะโพชฌงค์ บริบูรณ์
ภิกษุ ท. ! โพชฌงค์ ท้งั เจ็ด อันบุคคลเจริญแล้ ว อย่ างไร ทําให้ มากแล้ ว
อย่ างไร จึงทําวิชชาและวิมุตติให้ บริบูรณ์ ได้ ?

๘๑๔
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ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ ยอมเจริญ สติสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก
อันอาศัยวิราคะ อันอาศัยนิโรธ อันนอมไปเพื่อโวสสัคคะ (ความสละลง) ;
ยอมเจริญ ธัมมวิจยสั มโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อันอาศัยวิราคะ อัน
อาศัยนิโรธ อันนอมไปเพื่อโวสสัคคะ ;
ยอมเจริญ วิริยสั มโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อันอาศัยวิราคะ อันอาศัย
นิโรธ อันนอมไปเพือ่ โวสสัคคะ ;
ยอมเจริญ ปี ติสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อันอาศัยวิราคะ อันอาศัย
นิโรธ อันนอมไปเพือ่ โวสสัคคะ ;
ยอมเจริญ ปัสสั ทธิสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อันอาศัยวิราคะ อัน
อาศัยนิโรธ อันนอมไปเพื่อโวสสัคคะ ;
ยอมเจริญ สมาธิสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อันอาศัยวิราคะ อัน
อาศัยนิโรธ อันนอมไปเพื่อโวสสัคคะ ;
ยอมเจริญ อุเบกขาสั มโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก อันอาศัยวิราคะ อัน
อาศัยนิโรธ อันนอมไปเพื่อโวสสัคคะ ;
ภิกษุ ท. ! โพชฌงคทงั้ เจ็ด อันบุคคลเจริญแลว อยางนี้ ทําใหมาก
แลว อยางนี้แล ชื่อวาทําวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณได, ดังนี้.
- อุปริ. ม. ๑๔/๒๐๑/๒๙๑.

นิโรธอริยสั จ (อีกนัยหนึ่ง)
ภิกษุ ท. ! ความจริงอันประเสริฐ คือความดับไม่ เหลือของทุกข์ เป็ น
อย่ างไรเล่ า ? ภิกษุ ท. ! เพราะ ความจางคลายดับไปไม่ เหลือแห่ งอวิชชา

ภาค ๓ - นิโรธอริยสัจ

๘๑๕

นั้นนั่นเทียว จึงมีความดับแหงสังขาร ; เพราะมีความดับแหงสังขาร จึงมีความ
ดับแหงวิญญาณ ; เพราะมีความดับแหงวิญญาณ จึงมีความดับแหงนามรูป ;
เพราะมีความดับแหงนามรูป จึงมีความดับแหงสฬายตนะ ; เพราะมีความดับ
แหงสฬายตนะ จึงมีความดับแหงผัสสะ ; เพราะมีความดับแหงผัสสะ จึงมี
ความดับแหงเวทนา ; เพราะมีความดับแหงเวทนา จึงมีความดับแหงตัณหา ;
เพราะมีความดับแหงตัณหา จึงมีความดับแหงอุปาทาน ; เพราะมีความดับแหง
อุปาทาน จึงมีความดับแหงภพ ; เพราะมีความดับแหงภพ จึงมีความดับแหง
ชาติ ;
เพราะมีความดับแหงชาติ นั่นแล ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย
จึงดับสิ้น : ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้
ยอมมี ดวยอาการอยางนี้. ภิกษุ ท. ! นี้ เราเรียกวา ความจริงอันประเสริฐ
คือความดับไมเหลือของทุกข.
- ติก. อํ. ๒๐/๒๒๗/๕๐๑.

นิโรธอริยสั จเป็ นสิ่ งทีค่ วรทําให้ แจ้ ง
ภิกษุ ท. ! อริยสัจมีสอี่ ยางเหลานี้. สี่อยางเหลาไหนเลา ? สี่อยางคือ:ทุกขอริยสัจ ทุกขสมุทยอริยสัจ ทุกขนิโรธอริยสัจ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ. ภิกษุ ท. ! เหลานี้แล คือ อริยสัจสี่อยาง.
ภิกษุ ท. ! ในบรรดาอริยสัจสี่อยางเหลานี้. อริยสัจที่ใคร ๆ ควรรอบรู มี
อยู, อริยสัจที่ใคร ๆ ควรละ มีอยู, อริยสัจที่ใครๆ ควรทําใหแจง มีอยู....
ภิกษุ ท. ! อริยสัจที่ใคร ๆ ควรรอบรูนั้น ไดแก อริยสั จคือทุกข์ ; อริยสัจ
ที่ใคร ๆ ควรละนั้น ไดแก อริยสั จ คือเหตุให้ เกิดทุกข์ ; อริยสัจที่ใคร ๆ ควร
ทําใหแจงนั้น ไดแก อริยสั จ คือความดับไม่ เหลือของทุกข์ ; ....

อริยสัจจากพระโอษฐ

๘๑๖

ภิกษุ ท. ! เพราะฉะนั้น ในกรณีนี้, พวกเธอทั้งหลาย พึงทําความ
เพียรเพือ่ ใหรูตามที่เปนจริง วา ‘ทุกข์ เป็ นเช่ นนี้ ๆ,’ ดังนี้ ; วา ‘เหตุให้ เกิดทุกข์
เป็ นเช่ นนี้ ๆ,’ ดังนี้ ; วา ‘ความดับไม่ เหลือของทุกข์ เป็ นเช่ นนี้ ๆ ;’ .... ดังนี้เถิด.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๔๖/๑๗๐๙.

นิทเทส ๑๒
ว่ าด้ วยอาการดับแห่ งตัณหา
จบ

ภาค ๓
ว่ าด้ วยนิโรธอริยสั จ
ความจริงอันประเสริฐ คือความดับไม่ เหลือของทุกข์

จบ
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กายนคร (อีกนัยหนึ่ง)
ดูกอนภิกษุ ท. ! กายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญแล้ ว กระทําให้
มากแล้ ว กุศลธรรมอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่ งเป็ นไปในส่ วนวิชชา ย่ อมหยั่งลงใน
ภายในของภิกษุนั้น เปรียบเหมือนมหาสมุทรอันผูใดผูหนึ่งถูกตองดวยใจแลว
แมน้ํานอยสายใดสายหนึ่งซึ่งไหลไปสูสมุทร ยอมหยั่งลงในภายในของผูนั้น
ฉะนั้น
ดูกอนภิกษุ ท. ! ธรรมขอหนึ่ง อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมาก
แลวเปนไปเพื่อความสั งเวชมาก เปนไปเพื่อประโยชน์ มาก เปนไปเพื่อความ
เกษมจากโยคะมาก เปนไปเพื่อสติและสั มปชั ญญะ เปนไปเพื่อได้ ญาณทัสสนะ
เปนไปเพือ่ อยู่เป็ นสุ ขในปัจจุบัน เปนไปเพือ่ ทําให้ แจ้ งซึ่งผล คือวิชชาและวิมุตติ
ธรรมขอหนึ่งคืออะไร คือ กายคตาสติ ดูกอนภิกษุ ท. ! ธรรมขอหนึ่งนี้แลอัน
บุคคลอบรมแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความสังเวชมาก
ยอมเปนไปเพื่อประโยชนมาก ยอมเปนไปเพื่อความเกษมจากโยคะมาก
ยอมเปนไปเพื่อสติและสัมปชัญญะ ยอมเปนไปเพื่อไดญาณทัสสนะ ยอมเปนไป
เพื่ออยูเปนสุขในปจจุบัน ยอมเปนไปเพื่อทําใหแจงซึ่งผล คือ วิชชาและวิมุตติ
ดูกอนภิกษุ ท. ! ธรรมขอหนึ่ง อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว
แมกายก็สงบ แมจิตก็สงบ แมวติ กวิจารก็สงบ ธรรมที่เป็ นไปในส่ วนแห่ งวิชชา
แม้ ท้ังสิ้ น ก็ถึงความเจริ ญบริ บูรณ์ ธรรมขอหนึ่งคืออะไร คือ กายคตาสติ
ดูกอนภิกษุ ท. ! ธรรมขอหนึ่งนี้แล อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว
แมกายก็สงบ แมจิตก็สงบ แมวิตกวิจารก็สงบ ธรรมที่เปนไปในสวนแหงวิชชา
แมทั้งสิ้นก็ถึงความเจริญบริบูรณ

ภาคผนวก

(๓)

ดูกอนภิกษุ ท. ! ธรรมขอหนึ่ง อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว
อกุศลธรรมที่ยังไม่ เกิด ย่ อมไม่ เกิดขึน้ ไดเลย และอกุศลธรรมที่เกิดขึน้ แล้ ว
ย่ อมละเสี ยได้ ธรรมขอหนึ่งคืออะไร คือ กายคตาสติ ดูกอนภิกษุ ท. !
ธรรมขอหนึ่งนี้แล อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว อกุศลธรรมที่ยัง
ไมเกิด ยอมไมเกิดขึ้นไดเลย และอกุศลธรรมขึ้นแลว ยอมละเสียได
ดูกอนภิกษุ ท. ! ธรรมขอหนึ่ง อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว
กุศลธรรมที่ยงั ไม่ เกิด ย่ อมเกิดขึน้ และกุศลธรรมที่เกิดขึน้ แล้ ว ย่ อมเป็ นไปเพือ่
ความเจริญ ไพบูลย์ ยงิ่ ธรรมขอหนึ่งคืออะไร คือ กายคตาสติ ดูกอนภิกษุ ท. !
ธรรมขอหนึ่งนี้แล อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว กุศลธรรมที่ยังไมเกิด
ยอมเกิดขึ้น และกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ยอมเปนไปเพื่อความเจริญ ไพบูลยยิ่ง
ดูกอนภิกษุ ท. ! ธรรมขอหนึ่ง อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว
ยอมละอวิชชาเสี ยได้ วิชชาย่ อมเกิดขึน้ ยอมละอัส๎มิมานะเสี ยได้ อนุสัยย่ อมถึง
ความเพิกถอน ยอมละสั งโยชน์ เสี ยได้ ธรรมขอหนึง่ คืออะไร คือ กายคตาสติ
ดูกอนภิกษุ ท. ! ธรรมขอหนึง่ นี้แล อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว
ยอมละอวิชชาเสียได วิชชายอมเกิดขึ้น ยอมละอัส๎มิมานะเสียได อนุสัยยอม
ถึงความเพิกถอน ยอมละสังโยชนเสียได
ดูกอนภิกษุ ท. ! ธรรมขอหนึ่ง อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว
ยอมเปนไปเพื่อความแตกฉานแห่ งปัญญา ยอมเปนไปเพื่ออนุปาทาปริ นิพพาน
ธรรมขอหนึ่งคืออะไร คือ กายคตาสติ ดูกอนภิกษุ ท. ! ธรรมขอหนึ่งนี้แล
อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความแตกฉานแหงปญญา
ยอมเปนไปเพื่ออนุปาทาปรินิพพาน

(๔)
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ดูกอนภิกษุ ท. !
ธรรมขอหนึ่ง อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว
ยอมมีการแทงตลอดธาตุ มากหลาย ยอมมีการแทงตลอดธาตุ ต่างๆ ย อมมี
ความแตกฉานในธาตุ ม ากหลาย ธรรมข อ หนึ่ ง คื อ อะไร คื อ กายคตาสติ
ดูกอนภิกษุ ท. ! ธรรมขอหนึ่งนี้แล อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว
ยอมมีการแทงตลอดธาตุมากหลาย ยอมมีการแทงตลอดธาตุตางๆ ยอมมี
ความแตกฉานในธาตุมากหลาย
ดูกอนภิกษุ ท. !
ธรรมขอหนึ่ง อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว
ยอมเปนไปเพือ่ ทําโสดาปัตติผลใหแจง ยอมเปนไปเพือ่ ทําสกทาคามิผลใหแจง
ยอมเปนไปเพื่ออนาคามิผลใหแจง ยอมเปนไปเพื่อทําอรหัตตผลใหแจง ธรรม
ขอหนึ่งคืออะไร คือ กายคตาสติ ดูกอนภิกษุ ท. ! ธรรมขอหนึ่งนี้แล
อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อทําโสดาปตติผลใหแจง
ยอมเปนไปเพื่อทําสกทาคามิผลใหแจง ยอมเปนไปเพื่อทําอนาคามิผลใหแจง
ยอมเปนไปเพื่อทําอรหัตตผลใหแจง
ดูกอนภิกษุ ท. !
ธรรมขอหนึ่ง อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว
ยอมเปนไปเพื่อได้ ปัญญา ยอมเปนไปเพื่อความเจริญแห่ งปัญญา ยอมเปนไป
เพื่อความไพบูลย์ แห่ งปัญญา ยอมเปนไปเพื่อความเป็ นผู้มีปัญญาใหญ่ ยอม
เปนไปเพือ่ ความเป็ นผู้มีปัญญามาก ยอมเปนไปเพือ่ ความเป็ นผู้มีปัญญาไพบูลย์
ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมปี ญญาลึกซึ้ง ยอมเปนไปเพือ่ ความเป็ นผู้มีปัญญา
สามารถยิ่ง ยอมเปนไปเพื่อความเป็ นผู้มีปัญญากว้ างขวาง ยอมเปนไปเพื่อ
ความเป็ นผู้มากด้ วยปั ญญา ยอมเปนไปเพื่อความเป็ นผู้มีปัญญาว่ องไว ยอม
เปนไปเพื่อความเป็ นผู้มีปัญญาเร็ว ยอมเปนไปเพื่อความเป็ นผู้มีปัญญาร่ าเริง
ยอมเปนไปเพือ่ ความเป็ นผู้มปี ัญญาแล่ น ยอมเปนไปเพือ่ ความเป็ นผู้มีปัญญาคม
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ยอมเปนไปเพื่อความเป็ นผู้มีปัญญาชําแรกกิเลส ธรรมขอหนึ่งคืออะไร คือ
กายคตาสติ ดูกอนภิกษุ ท. ! ธรรมขอหนึ่งนี้แล อันบุคคลเจริญแลว กระทําให
มากแลว ยอมเปนไปเพื่อไดปญญา ฯลฯ ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญา
ชําแรกกิเลส
ดูกอนภิกษุ ท. ! ชนเหลาใดไม่ บริโภคกายคตาสติ ชนเหลานั้นชื่อวา
ย่ อ มไม่ บ ริ โ ภคอมตะ ดู ก อ นภิ ก ษุ ท. ! ชนเหล า ใดบริ โ ภคกายคตาสติ
ชนเหลานั้นชื่อวาย่ อมบริโภคอมตะ
ดูกอนภิกษุ ท. ! กายคตาสติอันชนเหล่ าใดไม่ บริโภคแลว อมตะชื่ อ
ว่ าอันชนเหล่ านั้นไม่ บริ โภคแลว ดูกอนภิกษุ ท. ! กายคตาสติอันชนเหล่ าใด
บริโภคแลว อมตะชื่ อว่ าอันชนเหล่ านั้นบริ โภคแลว
ดูกอนภิกษุ ท. ! กายคตาสติของชนเหล่ าใดเสื่ อมแลว อมตะของชน
เหล่ านั้นชื่ อว่ าเสื่ อมแลว ดูกอนภิกษุ ท. ! กายคตาสติของชนเหล่ าใดไม่ เสื่ อม
แลว อมตะของชนเหล่ านั้นชื่ อว่ าไม่ เสื่ อมแลว
ดูกอนภิกษุ ท. ! กายคตาสติอนั ชนเหล่ าใดเบื่อแลว อมตะชื่อว่ าอันชน
เหล่ านั้นเบื่อแลว ดูกอนภิกษุ ท. ! กายคตาสติอันชนเหล่ าใดชอบใจแลว
อมตะชื่ อว่ าอันชนเหล่ านั้นชอบใจแลว
ดูกอนภิกษุ ท. ! ชนเหลาใดประมาทกายคตาสติ ชนเหลานั้นชื่อวา
ประมาทอมตะ ดูกอนภิกษุ ท. ! ชนเหลาใดไม่ ประมาทกายคตาสติ ชนเหลา
นั้นชื่อวาไม่ ประมาทอมตะ
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ดูกอนภิกษุ ท. ! กายคตาสติอนั ชนเหล่าใดหลงลืม อมตะชื่อว่ าอันชน
เหล่ านั้นหลงลืม ดูกอนภิกษุ ท. ! กายคตาสติอันชนเหล่ าใดไม่ หลงลืม อมตะ
ชื่ อว่ าอันชนเหล่ านั้นไม่ หลงลืม
ดูกอนภิกษุ ท. ! กายคตาสติอนั ชนเหล่ าใดไม่ ส้องเสพแลว อมตะชื่อ
ว่ าอันชนเหล่ านั้นไม่ ส้องเสพแลว ดูกอนภิกษุ ท. ! กายคตาสติอันชนเหล่ าใด
ส้ องเสพแลว อมตะชื่ อว่ าอันชนเหล่ านั้นส้ องเสพแลว
ดูกอนภิกษุ ท. ! กายคตาสติอันชนเหล่ าใดไม่ เจริญแลว อมตะชื่ อว่ า
อันชนเหล่ านั้นไม่ เจริญแลว ดูกอนภิกษุ ท. ! กายคตาสติอนั ชนเหล่ าใดเจริญแลว
อมตะชื่ อว่ าอันชนเหล่ านั้นเจริ ญแลว
ดูกอนภิกษุ ท. !
กายคตาสติอนั ชนเหล่ าใดไม่ ทําให้ มากแลว อมตะชื่อว่ า
อันชนเหล่ านั้นไม่ ทําให้ มากแลว ดูกอนภิกษุ ท. ! กายคตาสติอันชนเหล่ าใด
ทําให้ มากแลว อมตะชื่ อว่ าอันชนเหล่ านั้นทําให้ มากแลว
ดูกอนภิกษุ ท. ! กายคตาสติ อั น ชนเหล่ า ใดไม่ รู้ ด้ ว ยปั ญ ญาอั น ยิ่ ง
อมตะชื่อว่ าอันชนเหล่ านั้นไม่ รู้ ด้วยปัญญาอันยิ่ง ดูกอนภิกษุ ท. ! กายคตาสติ
อันชนเหล่าใดรู้ด้วยปัญญาอันยิง่ อมตะชื่อว่ าอันชนเหล่ านั้นรู้ด้วยปัญญาอันยิง่
ดูกอนภิกษุ ท. ! กายคตาสติอนั ชนเหล่ าใดไม่ กาํ หนดรู้แลว อมตะชื่อว่ า
อันชนเหล่ านั้นไม่ กาํ หนดรู้ แลว ดูกอนภิกษุ ท. ! กายคตาสติอันชนเหล่ าใด
กําหนดรู้ แลว อมตะชื่ อว่ าอันชนเหล่ านั้นกําหนดรู้ แลว
ดูกอนภิกษุ ท. !

กายคตาสติอนั ชนเหล่ าใดไม่ ทําให้ แจ้ งแลว อมตะชื่อว่ า
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อันชนเหล่ านั้นไม่ ทําให้ แจ้ งแลว ดูกอนภิกษุ ท. ! กายคตาสติอันชนเหล่ าใด
ทําให้ แจ้ งแลว อมตะชื่ อว่ าอันชนเหล่ านั้นทําให้ แจ้ งแลว, ดังนี้
- เอก. อํ. ๒๐/๕๕/๒๒๕.

กายนคร (อีกนัยหนึ่ง)
ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่งถึงที่อยู ครั้นแลวได
ถามภิกษุรูปนั้นวา ดูกอนทานผูมีอายุ ! ทัศนะของภิกษุเปนอันหมดจดดีดวย
เหตุเพียงเทาไรหนอแล
ภิกษุรูปนั้นกลาววา
ดูกอนทานผูมีอายุ !
ทัศนะของภิกษุเปนอันหมดจดดีดวยเหตุที่ภิกษุรูชัดเหตุเกิด
และความดับ
แหงผัสสายตนะ ๖ ตามความเปนจริง ทีนั้นแล ภิกษุนั้นไมยินดีดวยการ
พยากรณปญหาของภิกษุนั้น จึงเขาไปหาภิกษุอีกรูปหนึ่ง ครั้นแลวไดถามวา
ดูกอนทานผูมีอายุ ! ทัศนะของภิกษุเปนอันหมดจดดีดวยเหตุเพียงเทาไร
หนอแล ภิกษุรูปนั้นกลาววา ดูกอนทานผูมีอายุ ! ทัศนะของภิกษุเปนอัน
หมดจดดีดวยเหตุที่ภิกษุรูชัดเหตุเกิด และความดับแหงอุปาทานขันธ ๕ ตาม
ความเปนจริง ทีนั้นแล ภิกษุนั้นไมยินดีดวยการพยากรณปญหาของภิกษุนั้น
จึงเขาไปหาภิกษุอีกรูปหนึ่งแลวไดถามวา ดูกอนทานผูมีอายุ ! ทัศนะของ
ภิกษุเปนอันหมดจดดีดวยเหตุเพียงเทาไรหนอแล ภิกษุนั้นกลาววา ดูกอน
ทานผูมีอายุ ! ทัศนะของภิกษุเปนอันหมดจดดี ดวยเหตุที่ภิกษุรูชัดเหตุเกิด
และความดับแหงมหาภูตรูป ๔ ตามความเปนจริง ทีนั้นแล ภิกษุนั้นไม
ยินดีดวยการพยากรณปญหาของภิกษุนั้น จึงเขาไปหาภิกษุอีกรูปหนึ่งแลวได
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ถามวา ดูกอนทานผูมีอายุ ! ทัศนะของภิกษุเปนอันหมดจดดีดวยเหตุเพียง
เทาไรหนอแล ภิกษุรูปนั้นกลาววา ดูกอนทานผูมีอายุ ! ทัศนะของภิกษุ
เปนอันหมดจดดีดวยเหตุที่ภิกษุรูชัด ตามความเปนจริงวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมี
ความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา
ทีนั้นแล ภิกษุไมยินดีดวยการพยากรณปญ
 หาของภิกษุนั้น จึงเขาไป
เฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ! ขาพระองค
ขอประทานพระวโรกาส ขาพระองคเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่งถึงที่อยู แลวได
ถามวา ดูกอนทานผูมีอายุ ! ทัศนะของภิกษุเปนอันหมดจดดีดวยเหตุเพียง
เทาไรหนอแล ขาแตพระองคผูเจริญ ! เมื่อขาพระองคถามอยางนี้แลว ภิกษุ
นั้นไดกลาวกับขาพระองควา ดูกอนทานผูมีอายุ ! ทัศนะของภิกษุเปนอัน
หมดจดดีดวยเหตุที่ภิกษุรูชัดเหตุเกิด และความดับแหงผัสสายตนะ ๖ ตาม
ความเปนจริง ทีนั้นแล
ขาพระองคไมยินดีดวยการพยากรณ ปญหาของ
ภิกษุนั้น จึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่งถึงที่อยู แลวไดถามวา ดูกอนทานผูมีอายุ !
ทัศนะของภิกษุเปนอันหมดจดดีดวยเหตุเพียงเทาไร เมื่อขาพระองคถามอยาง
นี้แลว ภิกษุนั้นไดกลาวกับขาพระองควา ดูกอนทานผูมีอายุ ! ทัศนะของ
ภิกษุเปนอันหมดจดดีดวยเหตุที่ภิกษุรูชัดเหตุเกิด และความดับแหงอุปาทาน
ขันธ ๕ ตามความเปนจริง ทีนั้นแล ขาพระองคไมยินดีดวยการพยากรณ
ปญหาของภิกษุนั้น จึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่งถึงที่อยู แลวไดถามวา ดูกอน
ทานผูมีอายุ ! ทั ศ นะของภิ ก ษุ เ ป น อั น หมดจดดี ด ว ยเหตุ เ พี ย งเท า ไร เมื่อ
ขาพระองคถามอยางนี้แลว ภิกษุนั้นไดกลาวกับขาพระองควา ดูกอนทานผูม ีอายุ !
ทัศนะของภิกษุเปนอันหมดจดดี ดวยเหตุที่ภิกษุรูชัด เหตุเกิดและความดับ
แหงมหาภูตรูป ๔ ตามความเปนจริง ทีนั้นแล ขาพระองคไมยินดีดวยการ
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พยากรณปญหาของภิกษุนั้นจึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่งถึงที่อยู แลวไดถามวา
ดูกอนทานผูมีอายุ ! ทัศนะของภิกษุเปนอันหมดจดดีดวยเหตุเพียงเทาไร
เมื่อขาพระองคถามอยางนี้แลว ภิกษุนั้นไดกลาวกับขาพระองควา ดูกอน
ทานผูมีอายุ ! ทัศนะของภิกษุเปนอันหมดจดดีดวยเหตุที่ภิกษุรูชัด ตามความ
เปนจริงวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลลวนมี
ความดับไปเปนธรรมดา ทีนั้นแล ขาพระองคไมยินดีดวยการพยากรณปญหา
ของภิกษุนั้น จึงเขามาเฝาพระผูมพี ระภาคถึงทีป่ ระทับ ขอทูลถามพระผูม ีพระภาค
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ! ทัศนะของภิกษุเปนอันหมดจดดีดวยเหตุเพียง
เทาไรหนอแล
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกอนภิกษุ ! บุรุษยังไมเคยเห็นตนทองกวาว
บุรุษนั้นพึงเขาไปหาบุรุษคนใดคนหนึ่งผูเคยเห็นตนทองกวาวถึงที่อยู แลวถาม
อยางนี้วา ดูกอนบุรุษผูเจริญ ! ตนทองกวาวเปนเชนไร บุรุษนั้นพึงตอบวา
ดูกอนบุรุษผูเจริญ ! ตนทองกวาวดําเหมือนตอไมไหม ก็สมัยนั้นแล ตน
ทองกวาวเปนดังที่บุรุษนั้นเห็น ทีนั้นแล บุรุษนั้นไมยินดีดวยการพยากรณ
ปญหาของบุรุษนั้นพึงเขาไปหาบุรุษคนหนึ่งผูเคยเห็นตน ทองกวาวถึงที่อยูแลว
ถามวา ดูกอนบุรุษผูเจริญ ! ตนทองกวาวเปนเชนไร บุรุษนั้นพึงตอบวา
ตนทองกวาวแดงเหมือนชิ้นเนื้อ ก็สมัยนั้น ตนทองกวาวเปนดังที่บุรุษนั้นเห็น
ทีนั้นแล บุรุษนั้นไมยินดีดวยการพยากรณปญหาของบุรุษนั้น พึงเขาไป
หาบุรุษคนหนึ่งผูเคยเห็นตนทองกวาวถึงที่อยู แลวถามอยางนี้วา ดูกอน
บุรุษผูเจริญ ! ตนทองกวาวเปนเชนไร บุรุษนั้นพึงตอบอยางนี้วา ดูกอน
บุรุษผูเจริญ ! ตนทองกวาวที่เกิดนานมีฝกเหมือนตนซึก ก็สมัยนั้นแล ตน
ทองกวาวเปนดังที่บุรุษนั้นเห็น ทีนั้นแล บุรุษนั้นไมยินดีดวยการพยากรณ
ปญหาของบุรุษนั้น
พึงเขาไปหาบุรุษคนหนึ่งผูเคยเห็นตนทองกวาวถึงที่อยู

(๑๐)
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แลวถามอยางนี้วา ดูกอนบุรุษผูเจริญ ! ตนทองกวาวเปนเชนไร บุรุษนั้น
พึงตอบวา ดูกอนบุรุษผูเจริญ ! ตนทองกวาวมีใบแกและใบออนหนาแนน
มีรมทึบเหมือนตนไทร ก็สมัยนั้น ตนทองกวาวเปนดังที่บุรุษนั้นเห็น แม
ฉันใด ดูกอนภิกษุ ! ทัศนะของสัตบุรุษเหลานั้น ผูนอมไปแลวเปนอัน
หมดจดดีดว ยประการใดๆเปน อัน สัต บุรุษ ทั้ง หลายผูฉ ลาดพยากรณแ ลว ดว ย
ประการนั้นๆ ฉันนั้นแล
ดูกอนภิกษุ ท. ! เหมือนอยางวา เมืองชายแดนของพระราชาเปนเมือง
ที่มั่นคง มีกําแพงและเชิงเทิน มีประตู ๖ ประตู นายประตูเมืองนั้นเปน
คนฉลาด เฉียบแหลม มีปญญาคอยหามคนทีต่ นไมรจู ัก อนุญาตใหคนที่ตน
รูจักเขาไปในเมืองนั้น ราชทูตคูหนึ่งมีราชการดวนมาแตทิศบูรพา พึงถาม
นายประตูนั้นวา แนะบุรุษผูเจริญ ! เจาเมืองนี้อยูทไี่ หน นายประตูนั้นตอบวา
แนะทานผูเจริญ ! นั่นเจาเมืองนั่งอยู ณ ทางสามแพรงกลางเมือง ทีนั้นแล
ราชทูตคูนั้นมอบถอยคําตามความเปนจริงแกเจาเมืองแลว พึงดําเนินกลับไป
ตามทางที่มาแลว ราชทูตคูหนึ่งมีราชการดวนมาแตทิศปจจิม... ราชทูตคูหนึ่ง
มีราชการดวนมาแตทิศอุดร... ราชทูตคูหนึ่ง มีราชการดวนมาแตทิศทักษิณ
แลวถามนายประตูนั้นอยางนี้วา แนะบุรุษผูเจริญ ! เจาเมืองนี้อยูที่ไหน
นายประตูน้นั พึงตอบวา แนะทานผูเจริญ ! นั่นเจาเมืองนั่งอยู ณ ทางสามแพรง
กลางเมื อ ง ที นั้ น แล ราชทู ต คู ห นึ่ ง นั้ น มอบถ อ ยคํา ตามความเป น จริ ง แก
เจาเมืองแลว พึงดําเนินกลับไปทางตามที่มาแลว ดูกอนภิกษุ ! อุปมานี้แล
เรากระทําแลวเพื่อจะใหเนื้อความแจมแจง ก็ในอุปมานั้นมีเนื้อความดังตอไปนี้
คําวาเมือง เปนชื่อของกายนี้ที่ประกอบดวยมหาภูตรูป ๔
ซึ่งมีมารดา
และบิดาเปนแดนเกิด
เจริญขึ้นดวยขาวสุกและขนมสด มีอันตองอบ ตอง
นวดฟนเปนนิตย มีอันทําลายและกระจัดกระจายเปนธรรมดา คําวาประตู
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๖ ประตู เปนชื่อของอายตนะภายใน ๖ คําวานายประตู เปนชื่อของสติ
คําวาราชทูตคูหนึ่งมีราชการดวน เปนชื่อของสมถะและวิปสสนา คําวา
เจาเมือง เปนชื่อของวิญญาณ
คําวาทางสามแพรงกลางเมือง เปนชื่อของ
มหาภูตรูป ๔ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ คําวาถอยคํา
ตามความเปนจริง เปนชื่อของนิพพาน คําวาทางตามที่มาแลว เปนชื่อของ
อริยมรรคมีองค ๘ คือ สัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ
- มหาวาร. สํ. ๑๘/๒๓๘/๓๓๙.

กายนคร (อีกนัยหนึ่ง)
ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้: สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู
ณ นิคมของชาวสุมภะ ชื่อเสทกะ ในสุมภชนบท ณ ที่นั้นแล พระผูมี
พระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ ท. ! ภิกษุเหลานั้น ทูลรับ
พระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา :
ดูกอนภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนหมูมหาชนไดทราบขาววา มีนางงาม
ในชนบท พึงประชุมกัน ก็นางงามในชนบทนั้น นาดูอยางยิ่งในการฟอนรํา
น า ดู อ ย า งยิ่ ง ในการขั บ ร อ ง หมู ม หาชนได ท ราบข า วว า นางงามในชนบท
จะฟอนรําขับรอง พึงประชุมกันยิ่งขึ้นกวาประมาณ ครั้งนั้น บุรุษผูอยากเปนอยู
ไมอยากตาย ปรารถนาความสุข เกลียดทุกข พึงมากลาวกับหมูม หาชนนั้น
อยางนี้วา ดูกอนบุรุษผูเจริญ !
ทานพึงนําภาชนะน้ํามันอันเต็มเปยมนี้
ไปในระหวางที่ประชุมใหญกั บนางงามในชนบท
และจักมีบุรุษเงื้อดาบ
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ตามบุรุษผูนําหมอน้ํามันนั้นไปขางหลังๆ บอกวา ทานจักทําน้ํามันนั้นหก
แมหนอยหนึ่งในที่ใด ศีรษะของทานจักขาดตกลงไปในที่นั้นทีเดียว ดูกอน
ภิกษุ ท. ! เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน? บุรุษผูนั้นจะไมใสใจ
ภาชนะน้ํามันโนน แลวพึงประมาทในภายนอกเทียวหรือ
“ไม่ เป็ นอย่ างนั้น พระเจ้ าข้ า ! ”

ดูกอนภิกษุ ท. ! เราทําอุปมานี้ เพื่อใหเขาใจเนื้อความนี้ ชัดขึ้น
เนื้อความในขอนี้มีอยางนี้แล
คําวา ภาชนะน้ํามันอันเต็มเปยม เปนชื่อ
ของกายคตาสติ.
ดูกอนภิกษุ ท. ! เพราะเหตุนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้
วากายคตาสติ จักเป็ นของอันเราเจริญแล้ ว กระทําให้ มากแล้ ว กระทําให้ เป็ นดังยาน
กระทําให้ เป็ นทีต่ ้งั กระทําไม่ หยุด สั่ งสมแล้ ว ปรารภดีแล้ ว ดูกอนภิกษุ ท. !
เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้ แล.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๖๖/๗๖๓ .
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(๑๓)

โพชฌงค์ แก้ จติ หดหู่และจิตฟุ้ งซ่ าน
ครั้งนั้น ภิกษุเปนอันมาก เวลาเชา นุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไป
บิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี (ความตอไปเหมือนปริยายสูตรขอ ๕๔๗-๕๕๐)
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกอนภิกษุ ท. ! พวกอัญญเดียรถียปริพาชกผูมีวาทะ
อยางนี้ ควรเปนผูอันเธอทั้งหลายพึงถามอยางนี้วา ดูกอนภิกษุ ท. ! สมัยใด
จิตหดหู สมัยนั้น มิใชกาลเพื่อเจริญโพชฌงคเหลาไหน เปนกาลเพื่อเจริญ
โพชฌงคเหลาไหน? สมัยใด จิตฟุงซาน สมัยนั้น มิใชกาลเพื่อเจริญโพชฌงค
เหลาไหน เปนกาลเพื่อเจริญโพชฌงคเหลาไหน? พวกอัญญเดียรถียปริพาชก
ถูกเธอทั้งหลายถามอยางนี้แลว จักแกไมไดเลย และจักถึงความอึดอัดอยาง
ยิ่ง ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะเปนปญหาที่ถามในฐานะมิใชวิสัย ดูกอน
ภิกษุ ท. ! เรายังไมแลเห็นบุคคลในโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหม
โลก ในหมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ที่จะยังจิตให
ยินดีดวยการแกปญหาเหลานี้ เวนเสียจากตถาคต สาวกของตถาคต หรือผู
ที่ฟงจากตถาคต หรือจากสาวกของตถาคตนั้น.
ดูกอนภิกษุ ท. ! ก็สมัยใด จิตหดหู่ สมัยนั้น มิใช่ กาลเพือ่ เจริญ
ปัสสั ทธิสัมโพชฌงค์
มิใช่ กาลเพือ่ เจริญสมาธิสัมโพชฌงค์
มิใช่ กาลเพือ่
เจริญอุเบกขาสั มโพชฌงค์ ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะจิตหดหู่ จิตที่หดหู่
นั้น ยากที่จะให้ ต้งั ขึน้ ได้ ด้วยธรรมเหล่านั้น
เปรียบเหมือนบุรุษตองการ
จะกอไฟดวงนอยใหลุกโพลง เขาจึงใสหญาสด โคมัยสด ไมสด พนน้ํา
และโรยฝุนลงในไฟนั้น
บุรุษนั้นจะสามารถกอไฟดวงนอยใหลุกโพลงขึ้นได
หรือหนอ?
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(๑๔)

“ไม่ ได้ เลย พระเจ้ าข้ า ! ”

ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด จิตหดหู สมัยนั้น มิใชกาล
เพื่อเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค มิใชกาลเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชฌงค มิใชกาล
เพื่อเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค
ขอนั้นเพราะเหตุไร?
เพราะจิตหดหู
จิตที่หดหูนั้น ยากที่จะใหตั้งขึ้นไดดวยธรรมเหลานั้น.
ดูกอนภิกษุ ท. ! ก็สมัยใด จิตหดหู สมัยนั้น เปนกาลเพื่ อ
เจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค เปนกาลเพื่อเจริญวิริยสัมโพชฌงค เปนกาลเพื่อ
เจริญปติสัมโพชฌงค ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะจิตหดหู จิตที่หดหูนั้น
ใหตั้งขึ้นไดงายดวยธรรมเหลานั้น
เปรียบเหมือนบุรุษตองการจะกอไฟดวง
นอยใหลุกโพลง เขาจึงใสหญาแหง โคมัยแหง ไมแหง เอาปากเปาและไม
โรยฝุนในไฟนั้น
บุรุษนั้นสามารถจะกอไฟดวงนอยใหลุกโพลงขึ้นไดหรือ
หนอ?
“ได้ พระเจ้ าข้ า ! ”

ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด จิตหดหู่ สมัยนั้นเป็ นกาล
เพือ่ เจริญธัมมวิจยสั มโพชฌงค์
เป็ นกาลเพือ่ เจริญวิริยสั มโพชฌงค์
เป็ น
กาลเพือ่ เจริญปี ติสัมโพชฌงค์ ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะจิตหดหู่ จิตที่
หดหู่น้ัน ให้ ต้งั ขึน้ ได้ ง่ายด้ วยธรรมเหล่ านั้น.
ดูกอนภิกษุ ท. ! ก็สมัยใด จิตฟุ้ งซ่ าน สมัยนั้น มิใช่ กาลเพือ่
เจริญธัมมวิจยสั มโพชฌงค์ มิใช่ กาลเพือ่ เจริญวิริยสั มโพชฌงค์
มิใช่ กาลเพือ่
เจริญปี ติสัมโพชฌงค์ ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะจิตฟุ้ งซ่ าน จิตฟุ้ งซ่ าน
นั้น ยากที่จะให้ สงบได้ ด้วยธรรมเหล่ านั้น
เปรียบเหมือนบุรุษตองการจะ
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ดับไฟกองใหญ เขาจึงใสหญาแหง โคมัยแหง ไมแหง เอาปากเปา และไมโรย
ฝุนลงไปในกองไฟใหญนั้น บุรุษนั้นสามารถจะดับไฟกองใหญไดหรือหนอ?
“ไม่ ได้ เลย พระเจ้ าข้ า ! ”

ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด จิตฟุงซาน สมัยนั้นมิใชกาล
เพื่อเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค มิใชกาลเพื่อเจริญวิริยสัมโพชฌงค มิใชกาล
เพื่อเจริญปติสัมโพชฌงค ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะจิตฟุงซาน จิตที่ฟงุ ซาน
นั้น ยากที่จะใหสงบไดดวยธรรมเหลานั้น.
ดูกอนภิกษุ ท. ! ก็สมัยใด จิตฟุงซาน สมัยนั้น เปนกาลเพื่อ
เจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค เปนกาลเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชฌงค เปนกาลเพื่อ
เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะจิตฟุงซาน จิตที่
ฟุงซานนั้น ใหสงบไดงายดวยธรรมเหลานั้น เปรียบเหมือนบุรุษตองการจะ
ดับไฟกองใหญ เขาจึงใสหญาสด โคมัยสด ไมสด พนน้ํา และโรยฝุนลง
ในกองไฟใหญนั้น บุรุษนั้นจะสามารถดับกองไฟกองใหญนั้นไดหรือหนอ?
“ได้ พระเจ้ าข้ า ! ”

ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด จิตฟุ้ งซ่ าน สมัยนั้นเป็ น
กาลเพือ่ เจริญปัสสั ทธิสัมโพชฌงค์ เป็ นกาลเพือ่ เจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ เป็ น
กาลเพือ่ เจริญอุเบกขาสั มโพชฌงค์ ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะจิตฟุ้ งซ่ าน
จิตทีฟ่ ุ้ งซ่ านนั้น ให้ สงบได้ ง่ายด้ วยธรรมเหล่ านั้น ดูกอนภิกษุ ท.! เรากลาว

“สติ” แลว่ า มีประโยชน์ ในทีท่ ้งั ปวง.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๕๕/๕๖๘.
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(๑๖)

โพชฌงค์ ๗ อาศัยแล้ วเป็ น ๑๔
ดูกอนภิกษุ ท. !

ก็ปริยายที่โพชฌงค ๗ อาศัยแลวเปน ๑๔ อยางเปนไฉน?

ดูกอนภิกษุ ท. ! แมสติในธรรมทั้งหลายในภายในก็เป็ นสติสัมโพชฌงค์
แมสติในธรรมทั้งหลายในภายนอกก็เป็ นสติสัมโพชฌงค์ คําวาสติสัมโพชฌงค
ดังนี้ ยอมมาสูอุเทศ แมโดยปริยายนี้ สติสัมโพชฌงค์ ก็เป็ น ๒ อย่ าง.
ดูกอนภิกษุ ท. ! แมธรรมทั้งหลายในภายในที่บุคคลเลือกเฟ้นตรวจตรา
ถึงความพินิจพิจารณาด้ วยปัญญา ก็เป็ นธัมมวิจยสั มโพชฌงค์ แม้ ธรรมทั้งหลาย
ในภายนอกที่บุคคลเลือกเฟ้นตรวจตรา ถึงความพินิจพิจารณาด้ วยปัญญา ก็เป็ น
ธั มมวิจยสั มโพชฌงค์ คําวา ธัมมวิจยสัมโพชฌงค ดังนี้ ยอมมาสูอุเทศ
แมโดยปริยายนี้ ธัมมวิจยสั มโพชฌงค์ กเ็ ป็ น ๒ อย่ าง.
ดูกอนภิกษุ ท. ! แมความเพียรทางกายก็เป็ นวิริยสั มโพชฌงค์ แม้ ความเพียร
ทางจิตก็เป็ นวิริยสั มโพชฌงค์ คําวา วิริยสัมโพชฌงค ดังนี้ยอมมาสูอุเทศ
แมโดยปริยายนี้ วิริยสั มโพชฌงค์ ก็เป็ น ๒ อย่ าง.
ดูกอนภิกษุ ท. ! แมปีติที่มวี ติ กวิจารก็เป็ นปี ติสัมโพชฌงค์ แมปีติทไี่ ม่ มี
วิตกวิจารก็เป็ นปี ติสัมโพชฌงค์ คําวา ปติสัมโพชฌงค ดังนี้ ยอมมาสูอุเทศแม
โดยปริยายนี้ ปี ติสัมโพชฌงค์ ก็เป็ น ๒ อย่ าง.
ดูกอนภิกษุ ท. ! แมความสงบกายก็เป็ นปัสสั ทธิสัมโพชฌงค์ แมสงบจิต
ก็เป็ นปัสสั ทธิสัมโพชฌงค์ คําวา ปสสัทธิสัมโพชฌงค ดังนี้ ยอมมาสูอุเทศแม

ภาคผนวก

(๑๗)

โดยปริยายนี้ ปัสสั ทธิสัมโพชฌงค์ ก็เป็ น ๒ อย่ าง.
ดูกอนภิกษุ ท. ! แมสมาธิทมี่ ีวติ กวิจารก็เป็ นสมาธิสัมโพชฌงค์ แมสมาธิ
ที่ไม่ มีวิตกวิจาร ก็เป็ นสมาธิ สัมโพชฌงค์ คําวา สมาธิสัมโพชฌงคดังนี้
ยอมมาสูอุเทศ แมโดยปริยายนี้ สมาธิสัมโพชฌงค์ กเ็ ป็ น ๒ อย่ าง.
ดูกอนภิกษุ ท. ! แมความวางเฉยในธรรมทั้งหลายในภายใน
ก็
เป็ นอุเบกขาสั มโพชฌงค์ แมความวางเฉยในธรรมทั้งหลายในภายนอก ก็เป็ น
อุเบกขาสั มโพชฌงค์ คํา วาอุเบกขาสั มโพชฌงค ดัง นี้ ยอ มมาสูอุเทศ
แมโดยปริยายนี้ อุเบกขาสั มโพชฌงค์ ก็เป็ น ๒ อย่ าง.
ดูกอนภิกษุ ท. ! ปริยายนี้แล ที่โพชฌงค์ ๗ อาศัยแล้ วเป็ น ๑๔ อย่ าง.
- มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๕๔/๕๕๙.

ตถาคตเท่ านั้นทีพ่ ยากรณ์ ไม่ ผดิ พลาด
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล เวลาเชา
ทานพระอานนทนุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปยังที่อยูของมิคสาลาอุบาสิกา
แลวนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดถวาย ครั้งนั้น มิคสาลาอุบาสิกาเขาไปหาทาน
พระอานนทกราบไหวแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดถามทาน
พระอานนทวา ขาแตทานพระอานนท .......... บิดาของดิฉันชื่อปุราณะเปนผู
ประพฤติพรหมจรรย ประพฤติหา งไกล งดเวนจากเมถุนอันเปนธรรมของชาวบาน

(๑๘)
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ทานกระทํากาละแลว พระผูม ีพระภาคทรงพยากรณวา เปนสกทาคามีบุคคล .........
บุรุษชื่ออิสิทัตตะ ผูเปนที่รักของบิดาของดิฉัน ไมเปนผูประพฤติพรหมจรรย
(แต) ยินดีดวยภรรยาของตน
แมเขาทํากาละแลว พระผูมพี ระภาคก็ทรง
พยากรณวา
เปนสกทาคามีบุคคล ............ ธรรมนี้ที่พระผูมีพระภาคทรง
แสดงแลว อันเปนเหตุใ หคนสองคน คือ คนหนึ่งประพฤติพรหมจรรย
คนหนึ่ ง ไม ป ระพฤติ พ รหมจรรย
จั ก เป น ผู มี ค ติ เ สมอกั น ในสั ม ปรายภพ
ไดอยางไร ..........
ทานพระอานนทกลาววา
ทรงพยากรณไวอยางนั้น..........

ดูกอนนองหญิง ! ก็ขอนี้พระผูมีพระภาค

พระผูม ีพระภาคตรัสวา ดูกอนอานนท ! ก็มิคสาลาอุบาสิกาเปนพาล
ไมฉลาด เปนคนบอด มีปญญาทึบ เปนอะไร และพระสัมมาสัมพุทธเจาเปน
อะไร ในญาณเครื่องกําหนดรูค วามยิ่งและหยอนแหงอินทรียของบุคคล..........

เพราะกระแสแห่ งธรรมย่ อมถูกต้ องบุคคลนี้ ใครเล่ าจะพึงรู้ เหตุน้ันได้
นอกจากตถาคต ดูก่อนอานนท์ ! เพราะเหตุน้ันแหละ เธอทั้งหลาย
อย่ าได้ เป็ นผู้ชอบประมาณในบุคคล และอย่ าได้ ถือประมาณในบุคคล
เพราะผู้ถอื ประมาณในบุคคลย่ อมทําลายคุณวิเศษของตน เราหรือผู้ทเี่ หมือนเรา
พึงถือประมาณในบุคคลได้
- ทสก. อํ. ๒๔/๑๔๗/๗๕.
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มูลนิธิพทุ ธโฆษณ์
มูลนิธิแห่ งมหาชนชาวพุทธ ผู้ซึ่งชัดเจน และมั่นคงในพุทธวจน
เริ่มจากชาวพุทธกลุมเล็กๆกลุมหนึ่ง ไดมีโอกาสมาฟงธรรมบรรยายจากทานพระอาจารยคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
ที่เนนการนําพุทธวจน (ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ ที่พระพุทธองคทรงยืนยันวาทรงตรัสไวดีแลว บริสุทธิ์บริบูรณ
สิ้นเชิง ทั้งเนื้อความและพยัญชนะ) มาใชในการถายทอดบอกสอน ซึ่งเปนรูปแบบการแสดงธรรมที่ตรงตามพุทธ
บัญญัติ ตามที่ทรงรับสั่งแกพระอรหันต ๖๐ รูปแรกที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ในการประกาศพระสัทธรรม และ
เป็ นลักษณะเฉพาะทีภ่ กิ ษุในครั้งพุทธกาลใช้ เป็ นมาตรฐานเดียว
หลักพุทธวจนนี้ ไดเขามาตอบคําถาม ตอความลังเลสงสัย ไดเขามาสรางความชัดเจน ตอความ
พราเลือนสับสน ในขอธรรมตางๆ ที่มีอยูใ นสังคมชาวพุทธ ซึ่งทั้งหมดนี้ เปนผลจากสาเหตุเดียวคือ การ
ไมใชคําของพระพุทธเจาเปนตัวตั้งตนในการศึกษาเลาเรียน
ดวยศรัทธาอยางไมหวั่นไหวตอองคสัมมาสัมพุทธะ ในฐานะพระศาสดา
ทานพระอาจารยคึกฤทธิ์ ไดประกาศอยางเปนทางการวา “อาตมาไมมีคําสอนของตัวเอง”
และใชเวลาที่มีอยู ไปกับการรับสนองพุทธประสงค ดวยการโฆษณาพุทธวจน
เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม และความประสานเปนหนึง่ เดียวของชาวพุทธ
เมื่อกลับมาใชหลักพุทธวจน เหมือนที่เคยเปนในครั้งพุทธกาล สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ความชัดเจนสอดคลอง
ลงตัว ในความรูค วามเขาใจ ไมวาในแงของหลักธรรม ตลอดจนมรรควิธีที่ตรง และสามารถนําไปใชปฏิบัติ
ใหเกิดผล รูเห็นประจักษไดจริงดวยตนเองทันที ดวยเหตุนี้ ชาวพุทธทีเ่ ห็นคุณค่ าในคําของพระพุทธเจ้ า
จึงขยายตัวมากขึน้ เรื่อยๆ เกิดเป็ น “กระแสพุทธวจน” ซึ่งเปนพลังเงียบที่กําลังจะกลายเปนคลื่นลูกใหม ใน
การกลับไปใชระบบการเรียนรูพระสัทธรรม เหมือนดังครั้งพุทธกาล
ดวยการขยายตัวของกระแสพุทธวจนนี้ สื่อธรรมที่เปนพุทธวจน ไมวาจะเปนหนังสือ หรือซีดี ซึ่ง
แจกฟรีแกญาติโยมเริ่มมีไมพอเพียงในการแจก ทั้งนี้ เพราะจํานวนของผูที่สนใจเห็นความสําคัญของพุทธวจน
ไดขยายตัวมากขึ้นอยางรวดเร็ว ประกอบกับวา ทานพระอาจารยคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เครงครัดในขอวัตรปฏิบัติ
ตามแนวทางของทานพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺ โท) ภายใตวินัยอันเปนพุทธบัญญัติ การเผยแพรพุทธวจน
ที่ผานมา จึงเปนไปในลักษณะสันโดษตามมีตามได เมื่อมีโยมมาปวารณาเปนเจาภาพในการจัดพิมพ ไดมา
จํานวนเทาไหร ก็ทยอยแจกไปตามที่มีเทานั้น เมื่อมีมา ก็แจกไป เมื่อหมด ก็คือหมด
เนื่องจากวา หนาที่ในการดํารงพระสัทธรรมใหตั้งมั่นสืบไป ไมไดผูกจํากัดอยูแ ตเพียงพุทธสาวกใน
ฐานะของสงฆเทานั้น ฆราวาสกลุมหนึ่งซึ่งเห็นความสําคัญของพุทธวจน จึงรวมตัวกันเขามาชวยขยายผลใน
สิ่งที่ทานพระอาจารยคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโลทําอยูแลว นั่นคือ การนําพุทธวจนมาเผยแพรโฆษณา โดยพิจารณา
ตัดสินใจจดทะเบียน จัดตั้งเปนมูลนิธิอยางถูกตองตามกฏหมาย เพื่อใหการดําเนินการตางๆ ทั้งหมด อยูใ นรูป
แบบที่โปรงใส เปดเผย และเปดกวางตอสาธารณชนชาวพุทธทั่วไป

\
สําหรับผูที่เห็นความสําคัญของพุทธวจน และมีความประสงคที่จะดํารงพระสัทธรรมใหตั้งมั่น ดวยวิธี
ของพระพุทธเจา สามารถสนับสนุนการดําเนินการตรงนี้ไดดวยวิธงี ายๆ นั่นคือ เข้ ามาใส่ ใจศึกษาพุทธวจน และ
นําไปใช้ ปฏิบัติด้วยตนเอง เมื่อรูป ระจักษ เห็นไดดวยตนแลว วามรรควิธที ี่ไดจากการทําความเขาใจ โดยใชคํา
ของพระพุทธเจาเปนตัวตั้งตนนั้น นําไปสูความเห็นที่ถูกตอง ในหลักธรรมอันสอดคลอง เปนเหตุเปนผล และ
เชื่อมโยงเปนหนึ่งเดียว กระทั่งไดผลตามจริง ทําใหเกิดมีจิตศรัทธา ในการชวยเผยแพรขยายสื่อพุทธวจน เพียง
เทานี้ คุณก็คือหนึ่งหนวยในขบวน “พุทธโฆษณ“ แลว
นี่คือเจตนารมณของมูลนิธิพุทธโฆษณ
มั่นคงในพุทธวจน

นั่นคือเปนมูลนิธิแห่ งมหาชนชาวพุทธ ซึ่งชัดเจน และ

ผูที่สนใจรับสื่อธรรมที่เปนพุทธวจน เพื่อไปใชศึกษาสวนตัว
หรือนําไปแจกเปนธรรมทาน แกพอแมพี่นอง ญาติ หรือเพื่อน
สามารถมารับไดฟรี โดยไมมีเงื่อนไข ที่วัดนาปาพง
หรือตามที่พระอาจารยคึกฤทธิ์ไดรับนิมนตไปแสดงธรรมนอกสถานที่
สําหรับรายละเอียดกิจธรรมตางๆ ภายใตเครือขายพุทธวจนโดยวัดนาปาพง
คนหาขอมูลไดจาก
www.watnapp.com

หากมีความจํานงที่จะรับไปแจกเปนธรรมทานในจํานวนหลายสิบชุด ขอความกรุณาแจงความจํานงไดที่

มูลนิธิพทุ ธโฆษณ์
สํ านักงานใหญ่ : ๑๖/๘๘ ชั้น ๒ ซอยสุขุมวิท ๖๘ ถนนสุขุมวิท
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐
โทรศัพท ๐๒-๗๔๔-๘๓๖๐ - ๑ โทรสาร ๐๒-๓๙๘-๒๑๘๔
เวบไซด : www.buddhakos.org อีเมล : info@buddhakos.org
ประสานงานและเผยแผ่ : มูลนิธิพุทธโฆษณ อาคารภคินท
๙ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง, เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทร.๐๘๕-๐๕๘-๖๘๘๘, ๐๘๑-๕๑๓-๑๖๑๑

สนับสนุนการเผยแผ่ พุทธวจนได้ ที่
ชื่อบัญชี “มูลนิธิพุทธโฆษณ์ ” ธนาคารกสิ กรไทย สาขา ย่ อยตลาดไท
ประเภท บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๔๘๔-๒-๑๐๘๗๗-๘

\

สื่ อธรรมะนี้
จัดทําเพือ่ ประโยชน์ ทางการศึกษาสู่ สาธารณชนเป็ นธรรมทาน
ลิขสิทธิ์ในตนฉบับนี้ไดรับการสงวนไว
ไมสงวนสิทธในการจัดทําจากตนฉบับเพื่อเผยแผในทุกกรณี
ในการจัดทําหรือเผยแผโปรดใชความละเอียดรอบคอบ
เพื่อรักษาความถูกตองของขอมูล

