พุทธวจน
คู่มือ

ชื่อของโสดาบัน
ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิ
ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทัสสนะ
ผู้มาถึงพระสัทธรรมนี้แล้ว
ได้เห็นอยู่ซึ่งพระสัทธรรมนี้
ผู้ประกอบแล้วด้วยญาณอันเป็นเสขะ
ผู้ประกอบแล้วด้วยวิชชาอันเป็นเสขะ
ผู้ถึงซึ่งกระแสแห่งธรรมแล้ว
ผู้ประเสริฐ มีปัญญาเครื่องช�าแรกกิเลส

ยืนอยู่จรดประตูแห่งอมตะ.
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๙๕-๙๖/๑๘๗.

พุทธวจน

คู่มือโสดาบัน

ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์
เพื่อตรวจสอบความเป็นโสดาบันของตนเอง
ด้วยตนเอง

พุทธวจน -หมวดธรรม
เปิดธรรมที่ถูกปิด

๒
โสดาบัน
ฉบับ

พุทธวจนสถาบัน

ร่วมกันมุง่ มัน่ ศึกษา ปฏิบตั ิ เผยแผ่ค�ำ ของตถาคต

พุทธวจน

ฉบับ ๒

คู่มือโสดาบัน

ข้อมูลธรรมะนี้ จัดทำ�เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาสู่สาธารณชน
เป็นธรรมทาน
ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้ได้รับการสงวนไว้
ในการจะจัดทำ�หรือเผยแผ่ โปรดใช้ความละเอียดรอบคอบ
เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล ให้ขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
และปรึกษาด้านข้อมูลในการจัดทำ�เพื่อความสะดวกและประหยัด
ติดต่อได้ที่
มูลนิธิพุทธโฆษณ์ โทรศัพท์ ๐๘ ๒๒๒๒ ๕๗๙๐-๙๔
มูลนิธิพุทธวจน โทรศัพท์ ๐๘ ๑๔๕๗ ๒๓๕๒
คุณศรชา
โทรศัพท์ ๐๘ ๑๕๑๓ ๑๖๑๑
คุณอารีวรรณ
โทรศัพท์ ๐๘ ๕๐๕๘ ๖๘๘๘
ปีที่พิมพ์ ๒๕๖๓
ศิลปกรรม ปริญญา ปฐวินทรานนท์, วิชชุ เสริมสวัสดิ์ศรี,
ณรงค์เดช เจริญปาละ
จัดทำ�โดย มูลนิธิพุทธโฆษณ์
(เว็บไซต์ www.buddhakos.org)

มูลนิธิพุทธโฆษณ์ เลขที่ ๒๙/๓ หมู่ที่ ๗ ตำ�บลบึงทองหลาง อำ�เภอลำ�ลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐
โทรศัพท์ /โทรสาร ๐ ๒๕๔๙ ๒๑๗๕ เว็บไซต์ : www.buddhakos.org

อักษรย่อ
เพื่อความสะดวกแก่ผู้ที่ยังไม่เข้าใจเรื่องอักษรย่อ
ที่ใช้หมายแทนชื่อคัมภีร์ ซึ่งมีอยู่โดยมาก
มหาวิ. วิ.
ภิกฺขุนี. วิ.
มหา. วิ.
จุลฺล. วิ.
ปริวาร. วิ.
สี. ที.
มหา. ที.
ปา. ที.
มู. ม.
ม. ม.
อุปริ. ม.
สคาถ. สํ.
นิทาน. สํ.
ขนฺธ. สํ.
สฬา. สํ.
มหาวาร. สํ.
เอก. อํ.
ทุก. อํ.
ติก. อํ.
จตุกฺก. อํ.

มหาวิภังค์
ภิกขุนีวิภังค์
มหาวรรค
จุลวรรค
ปริวารวรรค
สีลขันธวรรค
มหาวรรค
ปาฏิกวรรค
มูลปัณณาสก์
มัชฌิมปัณณาสก์
อุปริปัณณาสก์
สคาถวรรค
นิทานวรรค
ขันธวารวรรค
สฬายตนวรรค
มหาวารวรรค
เอกนิบาต
ทุกนิบาต
ติกนิบาต
จตุกกนิบาต

วินัยปิฎก.
วินัยปิฎก.
วินัยปิฎก.
วินัยปิฎก.
วินัยปิฎก.
ทีฆนิกาย.
ทีฆนิกาย.
ทีฆนิกาย.
มัชฌิมนิกาย.
มัชฌิมนิกาย.
มัชฌิมนิกาย.
สังยุตตนิกาย.
สังยุตตนิกาย.
สังยุตตนิกาย.
สังยุตตนิกาย.
สังยุตตนิกาย.
อังคุตตรนิกาย.
อังคุตตรนิกาย.
อังคุตตรนิกาย.
อังคุตตรนิกาย.

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

ปัญจกนิบาต
ฉักกนิบาต
สัตตกนิบาต
อัฏฐกนิบาต
นวกนิบาต
ทสกนิบาต
เอกาทสกนิบาต
ขุททกปาฐะ
ธรรมบท
อุทาน
อิติวุตตกะ
สุตตนิบาต
วิมานวัตถุ
เปตวัตถุ
เถรคาถา
เถรีคาถา
ชาดก
มหานิทเทส
จูฬนิทเทส
ปฏิสัมภิทามรรค
อปทาน
พุทธวงส์
จริยาปิฎก

อังคุตตรนิกาย.
อังคุตตรนิกาย.
อังคุตตรนิกาย
อังคุตตรนิกาย.
อังคุตตรนิกาย.
อังคุตตรนิกาย.
อังคุตตรนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย.
ขุททกนิกาย

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

คำ�อนุโมทนา
เพื่ อ ต้ อ งการให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ทั้ ง หลาย ทราบถึ ง แง่ มุ ม
ความเป็นอัจฉริยจิตของบุคคลผู้สามารถเอาชนะความตาย
หลุ ด พ้ น จากการเวี ย นว่ า ยเกิ ด ตายในสั ง สารวั ฏ สามารถ
นำ � ไปตรวจสอบตนเอง ภายใต้ ห ลั ก ธรรมขององค์ ส มเด็ จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่าเดินมาอย่างถูกต้อง ถูกทาง ก้าวหน้า
ไปแค่ไหนอย่างไร โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นมาตัดสินให้สมดังที่
พระองค์ตรัสว่า ให้บุคคลทั้งหลายพึ่งตนพึ่งธรรม คณะผู้จัดทำ�
จึงได้ ร วบรวมคุ ณธรรมความเป็นโสดาบัน ในแง่ มุ ม ต่ า งๆ
ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้
ขออนุโมทนากับคณะศิษย์งานธรรมและผู้สนับสนุน
ทุกท่าน ที่ได้ร่วมแรงกาย แรงใจ กระทำ�ให้งานสำ�เร็จลุล่วง
ไปได้อย่างดี และขออานิสงส์แห่งการช่วยเผยแผ่คำ�สอนของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จงเป็นเหตุให้ท่านทั้งหลาย
ที่ได้ร่วมเกี่ยวข้องกับผลงานชิ้นนี้ ทั้งที่เป็นผู้ทำ�และผู้อ่าน
ได้ดวงตาเห็นธรรมตามเหตุปัจจัยที่กระทำ�  ในอนาคตกาล
อันใกล้นี้ด้วยเทอญ.
ภิกขุคกึ ฤทธิ์ โสตฺถผิ โล

คำ�นำ�
หนังสือ “พุทธวจน ฉบับ คู่มือโสดาบัน” ได้จัดท�ำขึ้น
ด้วยปรารภเหตุที่ว่า ปัจจุบันมีหลักเกณฑ์การพยากรณ์ความ
เป็นอริยบุคคลเกิดขึน้ มากมาย ซึง่ ผูป้ ฏิบตั สิ ว่ นใหญ่กจ็ ะยึดถือ
เอาตามแบบที่ตนเองถูกสั่งสอนมา และในบรรดาหลักเกณฑ์
ทั้งหลายเหล่านั้น ผู้ปฏิบัติจะมั่นใจได้อย่างไรว่า สามารถใช้
ตรวจวั ด สอบได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งตรงจริ ง ตามที่ พ ระศาสดา
บัญญัติไว้
ด้วยพระศาสดาตรัสไว้ว่าบุคคล ๓ จำ�พวกนี้
ปรากฏขึ้นยากในโลก คือ
๑. พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
๒. บุคคลผู้แสดงธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้ว
๓. กตัญญูกตเวทีบุคคล
เนือ้ หาของหนังสือเล่มนี้ จึงได้รวบรวม พุทธวจน ทีต่ รัส
ถึงหลักเกณฑ์ส�ำ หรับตรวจสอบภาวะความเป็นพระโสดาบันด้วย
ตนเอง ไว้ถึง ๕๐ กว่านัย

ดังนั้น คณะผู้จัดท�ำจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พุทธวจน
ฉบับ “คู่มือโสดาบัน” จะช่วยให้พุทธบริษัทมีหลักเกณฑ์
วัดสอบความเป็นพระโสดาบันที่ถูกต้อง ตรงตามพุทธวจน
สมดั ง พุ ท ธประสงค์ ที่ ว ่ า “อริ ย สาวกนั้ น เมื่ อ ปรารถนาอยู ่
ก็พึงพยากรณ์ตนด้วยตนนั้นแหละว่า เราเป็นพระโสดาบัน
ผู ้ มี อั น ไม่ ต กต�่ ำ เป็ น ธรรมดา เที่ ย งแท้ ต ่ อ พระนิ พ พาน
มีอันจะตรัสรู้ธรรมในกาลเบื้องหน้า”.
คณะงานธัมมะวัดนาป่าพง
สิงหาคม ๒๕๕๔
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : คู่มือโสดาบัน

แว่นส่องความเป็นพระโสดาบัน

01

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

อานนท์ !   เราจักแสดง ธรรมปริยายอันชื่อว่า
แว่นธรรม ซึ่งหากอริยสาวกผู้ใด ได้ประกอบพร้อมแล้ว
เมื่อจำ�นงจะพยากรณ์ตนเอง ก็พึงทำ�ได้ในข้อที่ตนเป็น
ผูม้ นี รกสิน้ แล้ว มีก�ำ เนิดเดรัจฉานสิน้ แล้ว มีเปรตวิสยั สิน้ แล้ว
มีอบาย ทุคติ วินบิ าตสิน้ แล้ว ในข้อทีต่ นเป็นพระโสดาบัน
ผู้มีอันไม่ตกต่ำ�เป็นธรรมดา เที่ยงแท้ตอ่ พระนิพพาน เป็น
ผูม้ อี นั จะตรัสรูธ้ รรมได้ในกาลเบือ้ งหน้า ดังนี้.
อานนท์ !   ก็ธรรมปริยายอันชื่อว่า แว่นธรรม
ในที่นี้ เป็นอย่างไรเล่า ?
อานนท์ !   อริ ย สาวกในธรรมวิ นั ย นี้ เป็ น ผู้
ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่น
ไม่หวั่นไหวในองค์พระพุทธเจ้า... ในองค์พระธรรม...
ในองค์พระสงฆ์... และอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้
ประกอบพร้อมแล้วด้วยศีลทั้งหลายชนิดเป็นที่พอใจ
ของเหล่าอริยเจ้า คือ เป็นศีลที่ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง
2
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ไม่พร้อย เป็นศีลที่เป็นไทจากตัณหา เป็นศีลที่ผู้รู้ท่าน
สรรเสริญ เป็นศีลที่ทิฏฐิไม่ลูบคลำ� และเป็นศีลที่เป็นไป
เพื่อสมาธิ.
อานนท์ !   ธรรมปริยายอันนีแ้ ล ทีช่ อื่ ว่าแว่นธรรม
ซึ่งหากอริยสาวกผู้ใดได้ประกอบพร้อมแล้ว เมื่อจำ�นง
จะพยากรณ์ตนเอง ก็พึงทำ�ได้ ดังนี้แล.

3

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด : คู่มือโสดาบัน

พระโสดาบันเป็นใคร
(นัยที่หนึ่ง)

02

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

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   สาวกของพระอริ ย เจ้ า ใน
ธรรมวินยั นี้ เป็นผูถ้ งึ พร้อมแล้วด้วย ธรรม ๔ ประการนีเ้ อง
จึงเป็นพระโสดาบัน ผูม้ อี นั ไม่ตกต่�ำ เป็นธรรมดา เทีย่ งแท้
ต่อพระนิพพาน เป็นผูม้ อี นั จะตรัสรูธ้ รรมได้ในกาลเบือ้ งหน้า.
ธรรม ๔ ประการนัน้ เป็นอย่างไร ? ๔ ประการนัน้ คือ
(๑) ภิกษุทั้งหลาย !   สาวกของพระอริยเจ้าใน
ธรรมวินยั นี้ เป็นผูป้ ระกอบพร้อมแล้ว ด้วยความเลือ่ มใส
อันหยัง่ ลงมัน่ ไม่หวัน่ ไหว ในองค์พระพุทธเจ้า ว่าเพราะ
เหตุอย่างนีๆ
้ พระผูม้ พี ระภาคเจ้านัน้ เป็นผู้ไกลจากกิเลส
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชา
และข้อปฏิบตั ใิ ห้ถงึ ซึง่ วิชชา เป็นผูไ้ ปแล้วด้วยดี เป็นผูร้ โู้ ลก
อย่างแจ่มแจ้ง เป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างไม่มี
ใครยิ่งกว่า เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ท้งั หลาย เป็นผู้รู้
ผูต้ น่ื ผูเ้ บิกบานด้วยธรรม เป็นผูม้ คี วามจำ�เริญ จำ�แนกธรรม
สั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
4
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(๒) ภิกษุทั้งหลาย !   สาวกของพระอริยเจ้าใน
ธรรมวินยั นี้ เป็นผูป้ ระกอบพร้อมแล้ว ด้วยความเลือ่ มใส
อันหยัง่ ลงมัน่ ไม่หวัน่ ไหว ในองค์พระธรรม ว่าพระธรรม
เป็นสิง่ ทีพ่ ระผูม้ พี ระภาคเจ้าตรัสไว้ดแี ล้ว เป็นสิง่ ทีผ่ ศู้ กึ ษา
และปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และ
ให้ผลได้ไม่จำ�กัดกาล เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกะผู้อ่นื ว่าท่านจง
มาดูเถิด เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้
เฉพาะตน ดังนี้.
(๓) ภิกษุทั้งหลาย !   สาวกของพระอริยเจ้าใน
ธรรมวินยั นี้ เป็นผูป้ ระกอบพร้อมแล้ว ด้วยความเลือ่ มใส
อันหยัง่ ลงมัน่ ไม่หวัน่ ไหว ในพระสงฆ์ ว่าสงฆ์สาวกของ
พระผูม้ พี ระภาคเจ้า เป็นผูป้ ฏิบตั ดิ แี ล้ว เป็นผูป้ ฏิบตั ติ รงแล้ว
เป็นผูป้ ฏิบตั ใิ ห้รธู้ รรมเครือ่ งออกจากทุกข์แล้ว เป็นผูป้ ฏิบตั ิ
สมควรแล้ว อันได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ คู่แห่งบุรุษสี่คู่
นับเรียงตัวได้แปดบุรษุ นัน่ แหละ คือ สงฆ์สาวกของพระผูม้ -ี
พระภาคเจ้า เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำ�มาบูชา เป็น
สงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ เป็นสงฆ์ควรรับ
ทักษิณาทาน เป็นสงฆ์ที่บุคคลทั่วไปจะพึงทำ�อัญชลี เป็น
สงฆ์ที่เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
5
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(๔) ภิกษุทั้งหลาย !   สาวกของพระอริยเจ้าใน
ธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยศีลทั้งหลาย
ชนิดเป็นที่พอใจของเหล่าอริยเจ้า เป็นศีลที่ไม่ขาด ไม่
ทะลุ ไม่ ด ่ า ง ไม่ พ ร้ อ ย เป็ น ศี ล ที่ เ ป็ น ไทจากตั ณ หา
เป็นศีลที่ผู้รู้ท่านสรรเสริญ เป็นศีลที่ทิฏฐิไม่ลูบคล�ำ และ
เป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิ ดังนี้.
ภิกษุทั้งหลาย !   สาวกของพระอริยเจ้า ผูป้ ระกอบ
พร้อมแล้วด้วยธรรม ๔ ประการนีแ้ ล ชือ่ ว่าเป็นพระโสดาบัน
ผูม้ อี นั ไม่ตกต่�ำ เป็นธรรมดา เทีย่ งแท้ตอ่ พระนิพพาน เป็น
ผูม้ อี นั จะตรัสรูธ้ รรมได้ในกาลเบือ้ งหน้า.

6

พุทธวจน - หมวดธรรม

พระโสดาบันเป็นใคร
(นัยที่สอง)

เปิดธรรมที่ถูกปิด : คู่มือโสดาบัน

03
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๖๕-๔๖๖/๑๕๑๑-๑๕๑๒.

อย่ากลัวเลย มหานาม !   อย่ากลัวเลย มหานาม !
ความตายของท่ า นจั ก ไม่ ต่ำ � ทราม กาลกิ ริ ย าของท่ า น
จักไม่ต่ำ�ทราม. มหานาม !   อริยสาวกผู้ประกอบด้วย
ธรรม ๔ ประการ ย่อมเป็นผู้มีปกติน้อมไปในนิพพาน
โน้มไปสู่นิพพาน เอนไปทางนิพพานโดยแท้.
ธรรม ๔ ประการ อย่างไรเล่า ?
ธรรม ๔ ประการ คือ
มหานาม !   อริยสาวกในกรณีนี้
(๑) เป็นผูป้ ระกอบพร้อมแล้ว ด้วยความเลือ่ มใส
อันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า ว่า “เพราะเหตุอย่างนี้ๆ
พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้
โดยพระองค์เอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและข้อปฏิบัติ
ให้ถงึ ซึง่ วิชชา เป็นผูไ้ ปแล้วด้วยดี เป็นผูร้ โู้ ลกอย่างแจ่มแจ้ง
เป็ น ผู้ ส ามารถฝึ ก คนที่ ค วรฝึ ก ได้ อ ย่ า งไม่ มี ใ ครยิ่ ง กว่ า
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เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น
ผู้เบิกบาน ด้วยธรรม เป็นผู้มีความจำ�เริญ จำ�แนกธรรม
สั่งสอนสัตว์” ดังนี้.
(๒) เป็นผูป้ ระกอบพร้อมแล้ว ด้วยความเลือ่ มใส
อันไม่หวั่นไหวในพระธรรม ว่า “พระธรรม เป็นสิ่งที่
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและ
ปฏิบตั พิ งึ เห็นได้ดว้ ยตนเอง เป็นสิง่ ทีป่ ฏิบตั ไิ ด้และให้ผลได้
ไม่จำ�กัดกาล เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกะผู้อ่นื ว่าท่านจงมาดูเถิด
เป็นสิง่ ทีค่ วรน้อมเข้ามาใส่ตวั เป็นสิง่ ทีผ่ รู้ กู้ ร็ ไู้ ด้เฉพาะตน”
ดังนี้.
(๓) เป็นผูป้ ระกอบพร้อมแล้ว ด้วยความเลือ่ มใส
อันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ ว่า “สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว เป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้ว
เป็นผู้ปฏิบัติให้รู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว เป็น
ผูป้ ฏิบัติสมควรแล้ว อันได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ คู่แห่ง
บุรุษสี่คู่ นับเรียงตัวได้แปดบุรุษ นั่นแหละสงฆ์สาวกของ
พระผูม้ พี ระภาคเจ้า เป็นสงฆ์ควรแก่สกั การะทีเ่ ขานำ�มาบูชา
เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ เป็นสงฆ์ควร
8
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รับทักษิณาทาน เป็นสงฆ์ที่บุคคลทั่วไปจะพึงทำ�อัญชลี
เป็นสงฆ์ทเ่ี ป็นนาบุญของโลก ไม่มนี าบุญอืน่ ยิง่ กว่า” ดังนี้.
(๔) เป็นผูป้ ระกอบพร้อมแล้ว ด้วยศีลทัง้ หลาย
ชนิดเป็นที่พอใจของเหล่าพระอริยเจ้า เป็นศีลที่ไม่ขาด
ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นศีลที่เป็นไทจากตัณหา
เป็นศีลที่ผู้รู้ท่านสรรเสริญ เป็นศีลที่ทิฏฐิไม่ลูบคลำ� และ
เป็นศีลที่เป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิ ดังนี้.
มหานาม !   เปรี ย บเหมื อ นต้ น ไม้ น้ อ มไปใน
ทิศปราจีน โน้มไปสู่ทิศปราจีน เอนไปทางทิศปราจีน.
ต้นไม้นั้น เมื่อเขาตัดที่โคนแล้ว มันจะล้มไปทางไหน ?
“มันจะล้มไปทางทิศทีม่ นั น้อมไป โน้มไป เอนไปพระเจ้าข้า !”.

มหานาม !   ฉันใดก็ฉันนั้น อริยสาวกประกอบ
แล้วด้วยธรรม ๔ ประการเหล่านี้ ย่อมเป็นผูม้ ปี กตินอ้ มไป
ในนิพพาน โน้มไปสู่นิพพาน เอนไปทางนิพพานโดยแท้
แล.
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พระโสดาบันประกอบพร้อมแล้ว
ด้วยอริยมรรคมีองค์แปด

04

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๓๕/๑๔๓๒-๑๔๓๓.

สารีบุตร !   ที่มักกล่าวกันว่า โสดาบัน-โสดาบัน
ดังนี้ เป็นอย่างไรเล่า สารีบุตร ?
“ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ !  ท่านผูใ้ ด เป็นผูป้ ระกอบพร้อมแล้ว
ด้วยอริยมรรคมีองค์แปดนีอ้ ยู่ ผูเ้ ช่นนัน้ แล ข้าพระองค์เรียกว่าเป็น
พระโสดาบัน ผูม้ ชี อ่ื อย่างนีๆ้ มีโคตรอย่างนีๆ้ พระเจ้าข้า !”.

สารีบุตร !  ถูกแล้ว ถูกแล้ว ผูท้ ป่ี ระกอบพร้อมแล้ว
ด้วยอริยมรรคมีองค์แปดนี้อยู่ ถึงเราเองก็เรียกผู้เช่นนั้น
ว่าเป็น พระโสดาบัน ผู้มีชื่ออย่างนี้ๆ มีโคตรอย่างนี้ๆ.
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หลักเกณฑ์พยากรณ์
ภาวะโสดาบันของตนเอง

05
-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๑๙๕-๑๙๘/๙๒.

คหบดี !   ในกาลใด ภั ย เวร ๕ ประการอัน
อริยสาวกทำ�ให้สงบรำ�งับได้แล้ว ด้วย อริยสาวกประกอบ
พร้อมแล้วด้วยโสตาปัตติยังคะสี่ ด้วย อริยญายธรรม
เป็นธรรมที่อริยสาวกเห็นแล้วด้วยดี แทงตลอดแล้ว
ด้วยดีด้วยปัญญา ด้วย
ในกาลนัน้ อริยสาวกนัน้ เมือ่ หวังอยูก่ พ็ ยากรณ์
ตนด้วยตน นั่นแหละว่า
“เราเป็นผูม้ นี รกสิน้ แล้ว มีก�ำ เนิดเดรัจฉานสิน้ แล้ว
มีเปรตวิสยั สิน้ แล้ว มีอบายทุคติวนิ บิ าตสิน้ แล้ว เราเป็น
ผู้ถึงแล้วซึ่งกระแส (แห่งนิพพาน) มีความไม่ตกต่ำ�เป็น
ธรรมดา เป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพาน มีการตรัสรู้พร้อม
เป็นเบื้องหน้า” ดังนี้.
คหบดี !   ภั ย เวร ๕ ประการ เหล่ า ไหนเล่ า
อันอริยสาวกทำ�ให้สงบรำ�งับได้แล้ว ?
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(๑) คหบดี !   บุ ค คลผู้ ฆ่ า สั ต ว์ อ ยู่ เ ป็ น ปกติ
ย่อมประสพภัยเวรใดในทิฏฐธรรม (ปัจจุบัน) บ้าง ย่อม
ประสพภั ย เวรใดในสั ม ปรายิ ก (ในเวลาถัดต่อมา) บ้ า ง
ย่อมเสวยทุกขโทมนัสแห่งจิตบ้าง เพราะปาณาติบาต
เป็นปัจจัย ภัยเวรนั้นๆ เป็นสิ่งที่อริยสาวกผู้เว้นขาดแล้ว
จากปาณาติบาต ทำ�ให้สงบรำ�งับได้แล้ว.
(๒) คหบดี !   บุคคลผูถ้ อื เอาสิง่ ของทีเ่ ขาไม่ได้
ให้อยู่เป็นปกติ ย่อมประสพภัยเวรใดในทิฏฐธรรมบ้าง
ย่อมประสพภัยเวรใดในสัมปรายิกบ้าง ย่อมเสวยทุกขโทมนัส
แห่งจิตบ้าง เพราะอทินนาทานเป็นปัจจัย ภัยเวรนั้นๆ
เป็นสิ่งที่อริยสาวกผู้เว้นขาดแล้วจากอทินนาทาน ทำ�ให้
สงบรำ�งับได้แล้ว.
(๓) คหบดี!  บุคคลผูป้ ระพฤติผดิ ในกามทัง้ หลาย
อยูเ่ ป็นปกติ ย่อมประสพภัยเวรใดในทิฏฐธรรมบ้าง ย่อม
ประสพภัยเวรใดในสัมปรายิกบ้าง ย่อมเสวยทุกขโทมนัส
แห่งจิตบ้าง เพราะกาเมสุมิจฉาจารเป็นปัจจัย ภัยเวรนั้นๆ
เป็นสิ่ งที่ อ ริ ยสาวกผู้เว้นขาดแล้ว จากกาเมสุมิจ ฉาจาร
ท�ำให้สงบร�ำงับได้แล้ว.
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(๔) คหบดี !   บุคคลผูก้ ล่าวคำ�เท็จอยูเ่ ป็นปกติ
ย่อมประสพภัยเวรใดในทิฏฐธรรมบ้าง ย่อมประสพภัยเวร
ใดในสัมปรายิกบ้าง ย่อมเสวยทุกขโทมนัสแห่งจิตบ้าง
เพราะมุสาวาทเป็นปัจจัย ภัยเวรนั้นๆ เป็นสิ่งที่อริยสาวก
ผูเ้ ว้นขาดแล้วจากมุสาวาท ทำ�ให้สงบรำ�งับได้แล้ว.
(๕) คหบดี !   บุคคลผูด้ ม่ื สุราและเมรัยอันเป็น
ที่ตั้งของความประมาทอยู่เป็นปกติ ย่อมประสพภัยเวร
ใดในทิฏฐธรรมบ้าง ย่อมประสพภัยเวรใดในสัมปรายิกบ้าง
ย่อมเสวยทุกขโทมนัสแห่งจิตบ้าง เพราะสุราและเมรัย
เป็นปัจจัย ภัยเวรนั้นๆ เป็นสิ่งที่อริยสาวกผู้เว้นขาดแล้ว
จากสุราและเมรัย ทำ�ให้สงบรำ�งับได้แล้ว.
คหบดี !   ภั ย เวร ๕ ประการเหล่ า นี้ แ ล อัน
อริยสาวกท�ำให้สงบร�ำงับได้แล้ว.
…

…

…

…

คหบดี !   อริยสาวก เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว
ด้วย องค์แห่งโสดาบัน ๔ ประการ เหล่าไหนเล่า ?
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(๑) คหบดี !   อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็น
ผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่น
ไม่หวั่นไหว ในพระพุทธเจ้า ว่า “เพราะเหตุอย่างนี้ๆ
พระผูม้ พี ระภาคเจ้านัน้ เป็นผูไ้ กลจากกิเลส ตรัสรูช้ อบได้
โดยพระองค์เอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เป็น
ผู้ไปแล้วด้วยดี เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นผู้สามารถ
ฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นครูของเทวดา
และมนุษย์ท้ังหลาย เป็นผู้รู้ ผู้ต่ืน ผู้เบิกบาน ด้วยธรรม
เป็นผู้มีความจำ�เริญ จำ�แนกธรรมสั่งสอนสัตว์” ดังนี้.
(๒) คหบดี !   อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็น
ผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่น
ไม่หวัน่ ไหว ในพระธรรม ว่า “พระธรรม เป็นสิง่ ทีพ่ ระผูม้ -ี
พระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ
พึงเห็นได้ด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้
ไม่จ�ำ กัดกาล เป็นสิง่ ทีค่ วรกล่าวกะผูอ้ น่ื ว่าท่านจงมาดูเถิด
เป็นสิง่ ทีค่ วรน้อมเข้ามาใส่ตวั เป็นสิง่ ทีผ่ รู้ กู้ ร็ ไู้ ด้เฉพาะตน”
ดังนี.้
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(๓) คหบดี !   อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็น
ผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่น
ไม่หวั่นไหว ในพระสงฆ์ ว่า “สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว เป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้ว
เป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ รู้ ธ รรมเป็ น เครื่ อ งออกจากทุ ก ข์ แ ล้ ว
เป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้ว ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ คู่แห่ง
บุรุษสี่คู่ นับเรียงตัวได้แปดบุรุษ นั่นแหละ คือ สงฆ์สาวก
ของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำ�
มาบูชา เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ เป็น
สงฆ์ควรรับทักษิณาทาน เป็นสงฆ์ที่บุคคลทั่วไปจะพึงทำ�
อัญชลี เป็นสงฆ์ทเ่ี ป็นนาบุญของโลก ไม่มนี าบุญอืน่ ยิง่ กว่า”
ดังนี.้
(๔) คหบดี !   อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็น
ผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยศีลทั้งหลายในลักษณะเป็น
ที่พอใจของพระอริยเจ้า เป็นศีลที่ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง
ไม่พร้อย เป็นศีลที่เป็นไทจากตัณหา วิญญูชนสรรเสริญ
ไม่ถูกทิฏฐิลูบคลำ� เป็นศีลที่เป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิ ดังนี้.
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คหบดี !   อริยสาวก เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว
ด้วยองค์แห่งโสดาบัน ๔ ประการ เหล่านี้แล.
…

…

…

…

คหบดี !   ก็ อริยญายธรรม เป็นสิ่งที่อริยสาวก
เห็นแล้วด้วยดี แทงตลอดแล้วด้วยดีด้วยปัญญา เป็น
อย่างไรเล่า ?
คหบดี !   อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ย่อมทำ�ไว้
ในใจโดยแยบคาย เป็นอย่างดี ซึง่ ปฏิจจสมุปบาทนัน่ เทียว
ดังนี้ว่า “เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะความเกิดขึ้น
แห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น. เพราะสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้จึงไม่มี
เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป ข้อนี้ได้แก่
สิง่ เหล่านี้ คือ เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสงั ขารทัง้ หลาย
เพราะมี สั ง ขารเป็ น ปั จ จั ย จึ ง มี วิ ญ ญาณ ...ฯลฯ...
...ฯลฯ... ...ฯลฯ... เพราะมีชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ
โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงเกิดขึ้น
ครบถ้ ว น ความเกิ ด ขึ้ น พร้ อ มแห่ ง กองทุ ก ข์ ทั้ ง สิ้ น นี้
ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.
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เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชา
นั้นนั่นเทียว จึงมีความดับแห่งสังขาร เพราะมีความดับ
แห่งสังขาร จึงมีความดับแห่งวิญญาณ ...ฯลฯ... ...ฯลฯ...
...ฯลฯ... เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแล ชรามรณะ
โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงดับสิ้น
ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมี ด้วยอาการ
อย่างนี้”.
คหบดี !   อริ ย ญายธรรม 1 นี้ แ ล เป็ น ธรรมที่
อริยสาวกนั้นเห็นแล้วด้วยดี แทงตลอดแล้วด้วยดีด้วย
ปัญญา.
คหบดี !   ในกาลใดแล ภั ย เวร ๕ ประการ
เหล่ า นี้ เป็ น สิ่ ง ที่ อ ริ ย สาวกทำ � ให้ ส งบรำ � งั บ ได้ แ ล้ ว ด้ ว ย
อริยสาวกเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยโสตาปัตติยังคะสี่
เหล่านี้ ด้วย อริยญายธรรมนี้ เป็นธรรมอันอริยสาวก
เห็นแล้วด้วยดี แทงตลอดแล้วด้วยดี ด้วยปัญญาด้วย
ในกาลนั้น อริยสาวกนั้นปรารถนาอยู่ ก็พยากรณ์ตน
1. ดคู ำ� อธิบายความหมายของค�ำนีโ้ ดยละเอียดได้ในหมวด “ธรรมะแวดล้อม”
ในหัวข้อที่ ๓๑ หน้า ๑๒๙.
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ด้วยตนนั้นแหละว่า “เราเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้ว มีกำ�เนิด
เดรั จ ฉานสิ้ น แล้ ว มี เ ปรตวิ สั ย สิ้ น แล้ ว มี อ บายทุ ค ติ
วินิบาตสิ้นแล้ว เราเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งกระแส (แห่งนิพพาน)
มีความไม่ตกต่ำ�เป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพาน
มีการตรัสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้า” ดังนี้.
หมายเหตุผรู้ วบรวม : ยังมีสตู รอีกสูตรหนึง่ ข้อความอย่างเดียวกัน
กับสูตรนี้ ผิดกันแต่เพียงตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายแทนที่จะตรัสกับ
อนาถบิณฑิกคหบดี คือ สูตรที่ ๒ แห่งคหปติวรรค อภิสมยสังยุตต์
นิทาน. สํ. ๑๖/๘๕/๑๕๖. และยังมีสตู รอีกสูตรหนึง่ (เวรสูตรที่ ๒
อุปาสกวรรค ทสก. อํ. ๒๔/๑๙๕/๙๒.) มีเค้าโครงและใจความ
ของสูตรเหมือนกันกับสูตรข้างบนนี้ ต่างกันแต่เพียงในสูตรนั้น
มีค�ำว่า “ย่อมพิจารณาเห็นโดยประจักษ์” แทนค�ำว่า “ย่อมกระท�ำ
ไว้ในใจ โดยแยบคายเป็นอย่างดี ซึง่ ปฏิจจสมุปบาทนัน่ เทียว” แห่ง
สูตรข้างบนนี้ เท่านั้น.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : คู่มือโสดาบัน

พระโสดาบัน รู้จักปัญจุปาทานขันธ์

06

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๙๖/๒๙๖.

ภิกษุทั้งหลาย !   เมือ่ ใดแล สาวกของพระอริยเจ้า
ในธรรมวินัยนี้
มารู้จักความก่อขึ้นแห่งอุปาทานขันธ์ห้า
รู้จักความตั้งอยู่ไม่ได้ของอุปาทานขันธ์ห้า
รู้จักรสอร่อยของอุปาทานขันธ์ห้า
รู้จักโทษอันร้ายกาจของอุปาทานขันธ์ห้า
รูจ้ กั อุบายทีไ่ ปให้พน้ อุปาทานขันธ์หา้ นีเ้ สียตามทีถ่ กู ทีจ่ ริง
ภิกษุทั้งหลาย !   เมือ่ นัน้ แหละ สาวกของพระอริยเจ้า
ผูน้ น้ ั เราเรียกว่าเป็นพระโสดาบัน ผูม้ อี นั ไม่ตกต่�ำ เป็นธรรมดา
เทีย่ งแท้ตอ่ พระนิพพาน จักตรัสรูธ้ รรมได้ในกาลเบือ้ งหน้า.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : คู่มือโสดาบัน

พระโสดาบัน รู้จักอินทรีย์หก

07

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๗๑/๙๐๒-๙๐๓.

ภิกษุทั้งหลาย !   อินทรีย1์ ๖ อย่างเหล่านี้ มีอยู่.
๖ อย่างอะไรเล่า ? ๖ อย่าง คือ
จักขุนทรีย์		 โสตินทรีย์
ฆานินทรีย์ 		 ชิวหินทรีย์
กายินทรีย์		 มนินทรีย์
ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่อใดแล อริยสาวกมา
รู้จักความก่อขึ้นแห่งอินทรีย์ทั้งหกเหล่านี้
รู้จักความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งอินทรีย์ทั้งหกเหล่านี้
รู้จักรสอร่อยของอินทรีย์ทั้งหกเหล่านี้
รู้จักโทษอันร้ายกาจของอินทรีย์ทั้งหกเหล่านี้
รู้จักอุบายที่ไปให้พ้นอินทรีย์ทั้งหกเหล่านี้
ตามทีถ่ กู ทีจ่ ริง.
1. อนิ ทรีย์ แปลว่า อ�ำนาจหรือความเป็นใหญ่ เมือ่ รวมกับค�ำว่า ตา (จักขุนทรีย)์
ก็จะหมายถึง ความเป็นใหญ่ในเรื่องการมองเห็น หรือ ก็คือความเป็นใหญ่
ในหน้าที่นั้นๆ (เช่นการได้ยิน การได้กลิ่น ...).
20

เปิดธรรมที่ถูกปิด : คู่มือโสดาบัน

ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่ อ นั้ น แหละ อริ ย สาวกนั้ น
เราเรียกว่า เป็นพระโสดาบัน ผูม้ อี นั ไม่ตกต่�ำ เป็นธรรมดา
เทีย่ งแท้ตอ่ พระนิพพาน จักตรัสรูธ้ รรมได้ในกาลเบือ้ งหน้า.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : คู่มือโสดาบัน

โสดาปัตติมรรค ๒ จ�ำพวก

08
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๗๘/๔๖๙.

ก. สัทธานุสารี
ภิกษุทั้งหลาย !   ตา...หู...จมูก...ลิ้น...กาย...ใจ
เป็นสิง่ ไม่เทีย่ ง มีความแปรปรวนเป็นปกติ มีความเปลีย่ น
เป็นอย่างอืน่ เป็นปกติ.
ภิกษุทั้งหลาย !   บุคคลใด มีความเชือ่ น้อมจิตไป
ในธรรม ๖ อย่างนี้ ด้วยอาการอย่างนี้
บุคคลนี้เราเรียกว่าเป็น สัทธานุสารี
หยั่งลงสู่สัมมัตตนิยาม (ระบบแห่งความถูกต้อง)
หยั่งลงสู่สัปปุริสภูมิ (ภูมิแห่งสัตบุรุษ)
ล่วงพ้นบุถชุ นภูมิ ไม่อาจทีจ่ ะกระท�ำกรรม อันกระท�ำแล้ว
จะเข้าถึงนรก ก�ำเนิดเดรัจฉาน หรือเปรตวิสัย และ
ไม่ควรทีจ่ ะท�ำกาละก่อนแต่ทจี่ ะท�ำให้แจ้งซึง่ โสดาปัตติผล.
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ข. ธัมมานุสารี
ภิกษุทั้งหลาย !   ธรรม ๖ อย่างเหล่านี้ ทนต่อ
การเพ่ ง โดยประมาณอั น ยิ่ ง แห่ ง ปั ญ ญาของบุ ค คลใด
ด้วยอาการอย่างนี้
บุคคลนี้เราเรียกว่า ธัมมานุสารี
หยั่งลงสู่สัมมัตตนิยาม (ระบบแห่งความถูกต้อง)
หยั่งลงสู่สัปปุริสภูมิ (ภูมิแห่งสัตบุรุษ)
ล่วงพ้นบุถชุ นภูมิ ไม่อาจทีจ่ ะกระทำ�กรรม อันกระทำ�แล้ว
จะเข้าถึงนรก กำ�เนิดเดรัจฉาน หรือเปรตวิสัย และ
ไม่ควรทีจ่ ะทำ�กาละก่อนแต่ทจี่ ะทำ�ให้แจ้งซึง่ โสดาปัตติผล.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : คู่มือโสดาบัน

โสดาปัตติผล

09

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

ภิกษุทั้งหลาย !   บุคคลใดย่อมรู้ ย่อมเห็นซึ่ง
ธรรม ๖ อย่างเหล่านี้ ด้วยอาการอย่างนี้ (ตามทีก่ ล่าวแล้ว
ในโสดาปัตติมรรค ๒ จำ�พวก มีการเห็นความไม่เทีย่ งเป็นต้น)

บุคคลนี้เราเรียกว่า โสดาบัน (ผู้ถึงแล้วซึ่งกระแส)
ผูม้ อี นั ไม่ตกต่�ำ เป็นธรรมดา เป็นผูเ้ ทีย่ งแท้ตอ่ พระนิพพาน
มีการตรัสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้า.
สูตรข้างบนนี้ (ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๗๘/๔๖๙.) ทรงแสดงอารมณ์
แห่งอนิจจังเป็นต้น ด้วยธรรม ๖ อย่าง คือ อายตนะภายในหก
ในสูตรถัดไปทรงแสดงอารมณ์นั้น ด้วยอายตนะภายนอกหก คือ
รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ก็มี แสดงด้วยวิญญาณหก
ก็มี ด้วยสัมผัสหก ก็มี ด้วยเวทนาหก ก็มี ด้วยสัญญาหก ก็มี
ด้วยสัญเจตนาหก ก็มี ด้วยตัณหาหก ก็มี ด้วยธาตุหก ก็มี และ
ด้วยขันธ์หา้ ก็มี ทรงแสดงไว้ดว้ ยหลักการปฏิบตั อิ ย่างเดียวกัน.
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สารีบตุ ร !   อริยอัฏฐังคิกมรรค นีน้ นั่ แหละ ชือ่ ว่า
กระแส ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา
สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ
สัมมาสมาธิ.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : คู่มือโสดาบัน

พระโสดาบันเป็นผู้บริบูรณ์ในศีล
(ปาฏิโมกข์) ได้พอประมาณในสมาธิ
และปัญญา

10

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๙๗-๒๙๙/๕๒๖.

ภิกษุทั้งหลาย !   สิกขาบทร้อยห้าสิบสิกขาบทนี้
ย่อมมาสู่อุทเทส (การยกขึ้นแสดงในท่ามกลางสงฆ์) ทุกกึ่ง
แห่งเดือนตามลำ�ดับ อันกุลบุตรผู้ปรารถนาประโยชน์
พากันศึกษาอยู่ในสิกขาบทเหล่านั้น.
ภิกษุทั้งหลาย !   สิกขาสามอย่างเหล่านี้มีอยู่
อันเป็นที่ประชุมลงของสิกขาบททั้งปวงนั้น.
สิกขาสามอย่างนั้นเป็นอย่างไรเล่า ? คือ
อธิสีลสิกขา
อธิจิตตสิกขา
อธิปัญญาสิกขา
ภิกษุทั้งหลาย !   เหล่านี้แล สิกขาสามอย่าง
อันเป็นที่ประชุมลงแห่งสิกขาบททั้งปวงนั้น.
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ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุในกรณีน้ ี เป็นผู้ ทำ�ให้บริบรู ณ์
ในศีล ทำ�พอประมาณในสมาธิ ทำ�พอประมาณในปัญญา.
เธอยังล่วงสิกขาบทเล็กน้อย1บ้าง และต้องออกจากอาบัติ
เล็กน้อยเหล่านัน้ บ้าง.
ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ?
ข้อนัน้ เพราะเหตุวา่ ไม่มผี รู้ ใู้ ดๆ กล่าวความอาภัพ
ต่อการบรรลุโลกุตตรธรรม จักเกิดขึ้น เพราะเหตุสักว่า
การล่วงสิกขาบทเล็กน้อย และการต้องออกจากอาบัตเิ ล็กน้อย
เหล่านี.้
ส่ ว นสิ ก ขาบทเหล่ า ใดที่ เ ป็ น เบื้ อ งต้ น แห่ ง
พรหมจรรย2์ ทีเ่ หมาะสมแก่พรหมจรรย์ เธอเป็นผูม้ ศี ลี
ยั่งยืน มีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหล่านั้น สมาทานศึกษา
อยู่ในสิกขาบททั้งหลาย.
1. สิกขาบทเล็กน้อย คือ อภิสมาจาริกาสิกขา เป็นสิกขาบทที่บัญญัติเพื่อให้
เกิดความเลื่อมใสแก่คนที่ยังไม่เลื่อมใส และเลื่อมใสยิ่งเกิดขึ้นแก่คนที่
เลื่อมใสแล้ว.
2. สิกขาบทเหล่าใดที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ คือ สิกขาบทปาฏิโมกข์.
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ภิกษุนน้ั เพราะความสิน้ ไปรอบแห่งสังโยชน์สาม
เป็นโสดาบัน เป็นผู้มีอันไม่ตกต่ำ�เป็นธรรมดา เป็น
ผูเ้ ทีย่ งต่อพระนิพพาน มีการตรัสรูพ้ ร้อมในเบือ้ งหน้า.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : คู่มือโสดาบัน

พระโสดาบันละสังโยชน์ได้สามข้อ
มีสามจ�ำพวก

11

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๙๙-๓๐๑/๕๒๗.

ภิกษุนน้ั เพราะความสิน้ ไปรอบแห่งสังโยชน์สาม1
เป็นผู้สัตตักขัตตุปรมะ ยังต้องท่องเที่ยวไปในภพแห่ง
เทวดาและมนุษย์อีกเจ็ดครั้ง เป็นอย่างมาก แล้วย่อม
กระทำ�ที่สุดแห่งทุกข์ได้.
(หรื อ ว่ า ) ภิ ก ษุ น้ัน เพราะความสิ้น ไปรอบแห่ ง
สังโยชน์สาม เป็นผูโ้ กลังโกละ จักต้องท่องเทีย่ วไปสูส่ กุล
อีกสองหรือสามครัง้ แล้วย่อมกระทำ�ทีส่ ดุ แห่งทุกข์ได้.
(หรือว่า) ภิ ก ษุ นั้ น เพราะความสิ้ น ไปรอบแห่ ง
สังโยชน์สาม เป็นผูเ้ ป็นเอกพีชี คือ จักเกิดในภพแห่งมนุษย์
อีกหนเดียวเท่านัน้ แล้วย่อมกระทำ�ทีส่ ดุ แห่งทุกข์ได้.

1. สงั โยชน์ คือ เครือ่ งร้อยรัดจิต ๑๐ ประการ ดูในธรรมะแวดล้อมหัวข้อที่ ๓๐
หน้า ๑๒๗.
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ละสังโยชน์สามและกรรมทีพ่ าไปอบาย
คือ โสดาบัน
12
-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๘๘/๓๖๐.

ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุไม่ละธรรม ๖ อย่างแล้ว
เป็นผูไ้ ม่ควรเพือ่ กระท�ำให้แจ้งซึง่ ทิฏฐิสมั ปทา (ความเป็น
โสดาบัน).
ไม่ละธรรม ๖ อย่าง เหล่าไหนเล่า ?
ไม่ละธรรม ๖ อย่าง เหล่านี้ คือ
ไม่ละ สักกายทิฏฐิ (ความเห็นผิดว่าขันธ์ ๕ เป็นตัวตน)
ไม่ละ วิจกิ ิจฉา		 (ความลังเลในปฏิปทาทางดับทุกข์)
ไม่ละ สีลพั พตปรามาส (การถือเอาศีลและพรตผิดความ
						 มุ่งหมายที่แท้จริง)
ไม่ละ อปายคมนิยราคะ (ราคะทีค่ วรแก่การถึงซึง่ อบาย)
ไม่ละ อปายคมนิยโทสะ (โทสะทีค่ วรแก่การถึงซึง่ อบาย)
ไม่ละ อปายคมนิยโมหะ (โมหะทีค่ วรแก่การถึงซึง่ อบาย).
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ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุไม่ละธรรม ๖ อย่าง เหล่านีแ้ ล
เป็นผู้ไม่ควรกระทำ�ให้แจ้งซึ่งทิฏฐิสัมปทา.
ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุละธรรม ๖ อย่างแล้ว
เป็นผู้ควรกระทำ�ให้แจ้งซึ่งทิฏฐิสัมปทา.
ละธรรม ๖ อย่าง เหล่าไหนเล่า ?
ละธรรม ๖ อย่าง เหล่านี้ คือ
ละ
ละ
ละ

สักกายทิฏฐิ (ความเห็นผิดว่าขันธ์ ๕ เป็นตัวตน)
วิจิกิจฉา		 (ความลังเลในปฏิปทาทางดับทุกข์)
สีลัพพตปรามาส (การถือเอาศีลและพรต

						 ผิดความมุ่งหมายที่แท้จริง)
ละ อปายคมนิยราคะ (ราคะทีค่ วรแก่การถึงซึง่ อบาย)
ละ อปายคมนิยโทสะ (โทสะที่ควรแก่การถึงซึ่งอบาย)
ละ อปายคมนิยโมหะ (โมหะที่ควรแก่การถึงซึง่ อบาย).

ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุละธรรม ๖ อย่างเหล่านีแ้ ล้ว
เป็นผู้ควรกระทำ�ให้แจ้งซึ่งทิฏฐิสัมปทา ดังนี้แล.
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พระโสดาบันมีญาณหยั่งรู้เหตุให้
เกิดขึ้น และเหตุให้ดับไป ของโลก

13

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๙๒-๙๕/๑๗๘-๑๘๗.

ภิกษุทั้งหลาย !   อริยสาวกผูไ้ ด้สดับแล้ว ย่อมไม่มี
ความสงสัยอย่างนี้ ว่า
“เพราะอะไรมี			
เพราะอะไรเกิดขึ้น
เพราะอะไรมี			
เพราะอะไรมี 			
เพราะอะไรมี			
เพราะอะไรมี 			
เพราะอะไรมี 			
เพราะอะไรมี 			
เพราะอะไรมี 			
เพราะอะไรมี 			
เพราะอะไรมี 			

อะไรจึงมีหนอ
อะไรจึงเกิดขึ้น
นามรูปจึงมี
สฬายตนะจึงมี
ผัสสะจึงมี
เวทนาจึงมี
ตัณหาจึงมี
อุปาทานจึงมี
ภพจึงมี
ชาติจึงมี
ชรามรณะจึงมี” ดังนี้.
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ภิกษุทั้งหลาย !   โดยทีแ่ ท้ อริยสาวกผูไ้ ด้สดับแล้ว
ย่อมมีญาณหยั่งรู้ในเรื่องนี้โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่น ว่า
“เพราะสิ่งนี้มี			
เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น
เพราะวิญญาณมี 		
เพราะนามรูปมี 		
เพราะสฬายตนะมี
เพราะผัสสะมี			
เพราะเวทนามี 			
เพราะตัณหามี 			
เพราะอุปาทานมี
เพราะภพมี 				
เพราะชาติมี 			

สิ่งนี้จึงมี
สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น
นามรูปจึงมี
สฬายตนะจึงมี
ผัสสะจึงมี
เวทนาจึงมี
ตัณหาจึงมี
อุปาทานจึงมี
ภพจึงมี
ชาติจึงมี
ชรามรณะจึงมี” ดังนี้.

อริยสาวกนั้น ย่อมรู้ประจักษ์อย่างนี้ ว่า
“โลกนี้ย่อมเกิดขึ้น ด้วยอาการอย่างนี้” ดังนี้.
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ภิกษุทั้งหลาย !  อริยสาวกผูไ้ ด้สดับแล้ว ย่อมไม่มี
ความสงสัยอย่างนี้ ว่า
“เพราะอะไรไม่มี
เพราะอะไรดับ 			
เพราะอะไรไม่มี		
เพราะอะไรไม่มี 		
เพราะอะไรไม่มี 		
เพราะอะไรไม่มี		
เพราะอะไรไม่มี 		
เพราะอะไรไม่มี		
เพราะอะไรไม่มี		
เพราะอะไรไม่มี		
เพราะอะไรไม่มี		

อะไรจึงไม่มีหนอ
อะไรจึงดับ
นามรูปจึงไม่มี
สฬายตนะจึงไม่มี
ผัสสะจึงไม่มี
เวทนาจึงไม่มี
ตัณหาจึงไม่มี
อุปาทานจึงไม่มี
ภพจึงไม่มี
ชาติจึงไม่มี
ชรามรณะจึงไม่มี” ดังนี้.
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ภิกษุทั้งหลาย !   โดยทีแ่ ท้ อริยสาวกผูไ้ ด้สดับแล้ว
ย่อมมีญาณหยั่งรู้ในเรื่องนี้โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่น ว่า
“เพราะสิ่งนี้ไม่มี 		
เพราะสิ่งนี้ดับ 			
เพราะวิญญาณไม่มี
เพราะนามรูปไม่มี
เพราะสฬายตนะไม่มี
เพราะผัสสะไม่มี		
เพราะเวทนาไม่มี
เพราะตัณหาไม่มี
เพราะอุปาทานไม่มี
เพราะภพไม่มี 			
เพราะชาติไม่มี 		

สิ่งนี้จึงไม่มี
สิ่งนี้จึงดับ
นามรูปจึงไม่มี
สฬายตนะจึงไม่มี
ผัสสะจึงไม่มี
เวทนาจึงไม่มี
ตัณหาจึงไม่มี
อุปาทานจึงไม่มี
ภพจึงไม่มี
ชาติจึงไม่มี
ชรามรณะจึงไม่มี” ดังนี้.

อริยสาวกนั้น ย่อมรู้ประจักษ์อย่างนี้ ว่า
“โลกนี้ ย่อมดับด้วยอาการอย่างนี้” ดังนี้.
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ภิกษุทั้งหลาย !   อริยสาวก ย่อมมารูป้ ระจักษ์ถงึ
เหตุเกิดและความดับแห่งโลก ตามที่เป็นจริงอย่างนี้
ในกาลใด ในกาลนั้น เราเรียกอริยสาวกนี้ ว่า
“ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิ” 		
“ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทัสสนะ” 		
“ผู้มาถึงพระสัทธรรมนี้แล้ว” 		
“ผู้ได้เห็นอยู่ซึ่งพระสัทธรรมนี้” 		
“ผู้ประกอบแล้วด้วยญาณอันเป็นเสขะ”
“ผู้ประกอบแล้วด้วยวิชชาอันเป็นเสขะ”
“ผู้ถึงซึ่งกระแสแห่งธรรมแล้ว”		
“ผูป้ ระเสริฐมีปญ
ั ญาเครือ่ งชำ�แรกกิเลส”
“ยืนอยู่จรดประตูแห่งอมตะ” ดังนี้บ้าง

ดังนี้บ้าง
ดังนี้บ้าง
ดังนี้บ้าง
ดังนี้บ้าง
ดังนี้บ้าง
ดังนี้บ้าง
ดังนี้บ้าง
ดังนี้บ้าง
ดังนี้ แล.

37

พุทธวจน - หมวดธรรม

38

เปิดธรรมที่ถูกปิด : คู่มือโสดาบัน

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด : คู่มือโสดาบัน

พระโสดาบัน คือ ผู้เห็นชัดรายละเอียด

แต่ละสายของปฏิจจสมุปบาทตลอดทัง้ สาย
โดยนัยแห่งอริยสัจสี่ (เห็นตลอดสาย นัยทีห่ นึง่ )

14

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๕๐-๕๑/๘๘-๙๐.

ภิกษุทั้งหลาย !  
เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย		
เพราะมีสังขารเป็นปัจจัย
เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัย
เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย
เพราะมีสฬายตนะเป็นปัจจัย
เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย 		
เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย
เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย
เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย
เพราะมีภพเป็นปัจจัย 				

จึงมีสังขารทั้งหลาย
จึงมีวิญญาณ
จึงมีนามรูป
จึงมีสฬายตนะ
จึงมีผัสสะ
จึงมีเวทนา
จึงมีตัณหา
จึงมีอุปาทาน
จึงมีภพ
จึงมีชาติ
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เพราะมีชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะ
โทมนัสอุปายาสทัง้ หลาย จึงเกิดขึน้ ครบถ้วน ความเกิดขึ้น
พร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมี ด้วยอาการอย่างนี้.
ภิกษุทั้งหลาย !   ก็ ชรามรณะ เป็นอย่างไรเล่า ?
ความแก่ ความคร่ำ�คร่า ความมีฟันหลุด ความมี
ผมหงอก ความมีหนังเหี่ยว ความสิ้นไปแห่งอายุ ความ
แก่รอบแห่งอินทรีย์ทั้งหลาย ในสัตวนิกายนั้นๆ ของสัตว์
ทัง้ หลายเหล่านัน้ ๆ นีเ้ รียกว่า ชรา. การจุติ ความเคลือ่ น
การแตกสลาย การหายไป การวายชีพ การตาย การทำ�กาละ
การแตกแห่งขันธ์ทั้งหลาย การทอดทิ้งร่าง การขาดแห่ง
อินทรีย์ คือ ชีวิตจากสัตวนิกายนั้นๆ ของสัตว์ทั้งหลาย
เหล่านั้นๆ นี้เรียกว่า มรณะ. ชรานี้ด้วย มรณะนี้ด้วย
ย่อมมีอยู่ ดังนี้ ภิกษุทั้งหลาย !   นี้เรียกว่า ชรามรณะ.
ความก่อขึ้นพร้อมแห่งชรามรณะ ย่อมมี เพราะความ
ก่อขึ้นพร้อมแห่งชาติ ความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะ
ย่ อ มมี เพราะความดั บ ไม่ เ หลื อ แห่ ง ชาติ มรรคอั น
ประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐนั่นเอง เป็นปฏิปทา
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ให้ถงึ ซึง่ ความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะ ได้แก่สิ่งเหล่านี้
คือ ความเห็นชอบ ความดำ�ริชอบ การพูดจาชอบ การ
ทำ�การงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ
ความระลึกชอบ ความตัง้ ใจมัน่ ชอบ.
ภิกษุทั้งหลาย !   ก็ ชาติ เป็นอย่างไรเล่า ?
การเกิด การกำ�เนิด การก้าวลง (สู่ครรภ์) การ
บังเกิด การบังเกิดโดยยิ่ง ความปรากฏของขันธ์ทั้งหลาย
การที่สัตว์ได้ซึ่งอายตนะทั้งหลาย ในสัตวนิกายนั้นๆ ของ
สัตว์ท้ังหลายเหล่านั้นๆ ภิกษุทั้งหลาย !   นี้เรียกว่า
ชาติ. ความก่อขึ้นพร้อมแห่งชาติ ย่อมมี เพราะความ
ก่อขึ้นพร้อมแห่งภพ ความดับไม่เหลือแห่งชาติ ย่อมมี
เพราะความดับไม่เหลือแห่งภพ มรรคอันประกอบด้วย
องค์แปดอันประเสริฐนั่นเอง เป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งความ
ดับไม่เหลือแห่งชาติ ได้แก่สงิ่ เหล่านี้ คือ ความเห็นชอบ
ความดำ � ริ ช อบ การพู ด จาชอบ การทำ � การงานชอบ
การเลี้ยงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ
ความตั้งใจมั่นชอบ.
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ภิกษุทั้งหลาย !   ก็ ภพ เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย !   ภพทัง้ หลาย ๓ อย่างเหล่านี้ คือ
กามภพ รูปภพ อรูปภพ ภิกษุทง้ั หลาย !   นีเ้ รียกว่า ภพ.
ความก่อขึน้ พร้อมแห่งภพ ย่อมมี เพราะความก่อขึน้ พร้อม
แห่งอุปาทาน ความดับไม่เหลือแห่งภพ ย่อมมี เพราะ
ความดับไม่เหลือแห่งอุปาทาน มรรคอันประกอบด้วย
องค์แปดอันประเสริฐนัน่ เอง เป็นปฏิปทาให้ถงึ ซึง่ ความดับ
ไม่เหลือแห่งภพ ได้แก่สิ่งเหล่านี้ คือ ความเห็นชอบ
ความดำ � ริ ช อบ การพู ด จาชอบ การทำ � การงานชอบ
การเลีย้ งชีวติ ชอบ ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ
ความตั้งใจมั่นชอบ.
ภิกษุทั้งหลาย !   ก็ อุปาทาน เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   อุ ป าทานทั้ ง หลาย ๔ อย่ า ง
เหล่านี้ คือ ความยึดมั่นในกาม ความยึดมั่นในความเห็น
ความยึดมัน่ ในข้อปฏิบตั ทิ างกายและวาจา (ศีลพรต) ความ
ยึดมั่นในความเป็นตัวตน ภิกษุทั้งหลาย !   นี้เรียกว่า
อุ ป าทาน. ความก่ อ ขึ้ น พร้ อ มแห่ ง อุ ป าทาน ย่ อ มมี
เพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งตัณหา ความดับไม่เหลือ
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แห่งอุปาทาน ย่อมมี เพราะความดับไม่เหลือแห่งตัณหา
มรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐนั่นเอง เป็น
ปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งอุปาทาน ได้แก่
สิง่ เหล่านี้ คือ ความเห็นชอบ ความดำ�ริชอบ การพูดจาชอบ
การทำ�การงานชอบ การเลีย้ งชีวติ ชอบ ความพากเพียรชอบ
ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ.
ภิกษุทั้งหลาย !   ก็ ตัณหา เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย !   หมู่แห่งตัณหาทั้งหลาย ๖ หมู่
เหล่านี้ คือ ความอยากในรูป ความอยากในเสียง ...ในกลิ่น
...ในรส ...ในสัมผัสทางกาย ความอยากในธรรมารมณ์
ภิกษุทั้งหลาย !   นี้เรียกว่า ตัณหา. ความก่อขึ้นพร้อม
แห่งตัณหา ย่อมมี เพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งเวทนา
ความดับไม่เหลือแห่งตัณหา ย่อมมี เพราะความดับไม่เหลือ
แห่งเวทนา มรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐ
นั่นเอง เป็นปฏิปทาให้ถงึ ซึง่ ความดับไม่เหลือแห่งตัณหา
ได้ แ ก่ สิ่ ง เหล่ า นี้ คื อ ความเห็ น ชอบ ความด�ำริ ช อบ
การพูดจาชอบ การท�ำการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ
ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความตัง้ ใจมัน่ ชอบ.
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ภิกษุทั้งหลาย !   ก็ เวทนา เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย !   หมู่แห่งเวทนาทั้งหลาย ๖ หมู่
เหล่านี้ คือ เวทนาทีเ่ กิดจากสัมผัสทางตา ...ทางห .ู ..ทางจมูก
...ทางลิ้น ...ทางกาย และเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางใจ
ภิกษุทั้งหลาย !   นี้เรียกว่า เวทนา. ความก่อขึ้นพร้อม
แห่งเวทนา ย่อมมี เพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งผัสสะ
ความดับไม่เหลือแห่งเวทนา ย่อมมี เพราะความดับไม่เหลือ
แห่งผัสสะ มรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐ
นัน่ เอง เป็นปฏิปทาให้ถงึ ซึง่ ความดับไม่เหลือแห่งเวทนา
ได้ แ ก่ สิ่ ง เหล่ า นี้ คื อ ความเห็ น ชอบ ความดำ � ริ ช อบ
การพูดจาชอบ การทำ�การงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ
ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความตัง้ ใจมัน่ ชอบ.
ภิกษุทั้งหลาย !   ก็ ผัสสะ เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย !   หมู่แห่งผัสสะทั้งหลาย ๖ หมู่
เหล่านี้ คือ สัมผัสทางตา ...ทางหู ...ทางจมูก ...ทางลิ้น
...ทางกาย สัมผัสทางใจ ภิกษุทง้ั หลาย !  นีเ้ รียกว่า ผัสสะ.
ความก่อขึ้นพร้อมแห่งผัสสะ ย่อมมี เพราะความก่อขึ้น
พร้อมแห่งสฬายตนะ ความดับไม่เหลือแห่งผัสสะ ย่อมมี
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เพราะความดับไม่เหลือแห่งสฬายตนะ มรรคอันประกอบด้วย
องค์แปดอันประเสริฐนัน่ เอง เป็นปฏิปทาให้ถงึ ซึง่ ความดับ
ไม่เหลือแห่งผัสสะ ได้แก่สิ่งเหล่านี้ คือ ความเห็นชอบ
ความดำ � ริ ช อบ การพู ด จาชอบ การทำ � การงานชอบ
การเลีย้ งชีวติ ชอบ ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ
ความตั้งใจมั่นชอบ.
ภิกษุทั้งหลาย !   ก็ สฬายตนะ เป็นอย่างไรเล่า ?
จักข๎วายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ
กายายตนะ มนายตนะ ภิกษุทั้งหลาย !   นี้เรียกว่า
สฬายตนะ. ความก่อขึ้นพร้อมแห่งสฬายตนะ ย่อมมี
เพราะความก่อขึน้ พร้อมแห่งนามรูป ความดับไม่เหลือแห่ง
สฬายตนะ ย่อมมี เพราะความดับไม่เหลือแห่งนามรูป
มรรคอั น ประกอบด้ ว ยองค์ แ ปดอั น ประเสริ ฐ นั่ น เอง
เป็ น ปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสฬายตนะ
ได้ แ ก่ สิ่ ง เหล่ า นี้ คื อ ความเห็ น ชอบ ความดำ � ริ ช อบ
การพูดจาชอบ การทำ�การงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ
ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความตัง้ ใจมัน่ ชอบ.
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ภิกษุทั้งหลาย !   ก็ นามรูป เป็นอย่างไรเล่า ?
เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ นี้เรียกว่า
นาม. มหาภู ตทั้ ง สี่ด้ว ย รูปที่อ าศัยมหาภูตทั้ง สี่ ด้ วย
นีเ้ รียกว่า รูป. นามนีด้ ว้ ย รูปนีด้ ว้ ย ย่อมมีอยูอ่ ย่างนี้ ภิกษุ
ทั้งหลาย !   นี้เรียกว่า นามรูป. ความก่อขึ้นพร้อมแห่ง
นามรูป ย่อมมี เพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งวิญญาณ
ความดับไม่เหลือแห่งนามรูป ย่อมมี เพราะความดับ
ไม่เหลือแห่งวิญญาณ มรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอัน
ประเสริฐนัน่ เอง เป็นปฏิปทาให้ถงึ ซึง่ ความดับไม่เหลือแห่ง
นามรูป ได้แก่สง่ิ เหล่านี้ คือ ความเห็นชอบ ความดำ�ริชอบ
การพูดจาชอบ การทำ�การงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ
ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความตัง้ ใจมัน่ ชอบ.
ภิกษุทั้งหลาย !   ก็ วิญญาณ เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย !   หมูแ่ ห่งวิญญาณทัง้ หลาย ๖ หมู่
เหล่านี้ คือ จักขุวิญญาณ (ผู้รู้แจ้งทางตา) โสตวิญญาณ
ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ
(ผู้รู้แจ้งทางใจ) ภิกษุทั้งหลาย !  นี้ เ รี ย กว่ า วิ ญ ญาณ.
ความก่อขึน้ พร้อมแห่งวิญญาณ ย่อมมี เพราะความก่อขึน้
พร้อมแห่งสังขาร ความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณ ย่อมมี
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เพราะความดับไม่เหลือแห่งสังขาร มรรคอันประกอบด้วย
องค์แปดอันประเสริฐนัน่ เอง เป็นปฏิปทาให้ถงึ ซึง่ ความดับ
ไม่เหลือแห่งวิญญาณ ได้แก่ส่งิ เหล่านี้ คือ ความเห็นชอบ
ความดำ � ริ ช อบ การพู ด จาชอบ การทำ � การงานชอบ
การเลีย้ งชีวติ ชอบ ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ
ความตั้งใจมั่นชอบ.
ภิกษุทง้ั หลาย !  ก็ สังขารทัง้ หลาย เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทง้ั หลาย !  สังขารทั้งหลาย ๓ อย่างเหล่านี้
คือ กายสังขาร (ความปรุงแต่งทางกาย) วจีสงั ขาร (ความปรุงแต่ง
ทางวาจา) จิตตสังขาร (ความปรุงแต่งทางใจ) ภิกษุทง้ ั หลาย !
เหล่านี้เรียกว่า สังขารทั้งหลาย. ความก่อขึ้นพร้อม
แห่งสังขารย่อมมี เพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งอวิชชา
ความดับไม่เหลือแห่งสังขาร ย่อมมี เพราะความดับไม่เหลือ
แห่งอวิชชา มรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐ
นัน่ เอง เป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสังขาร
ได้ แ ก่ สิ่ ง เหล่ า นี้ คือ ความเห็ น ชอบ ความดำ � ริ ช อบ
การพูดจาชอบ การทำ�การงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ
ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความตัง้ ใจมัน่ ชอบ.
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ภิกษุทั้งหลาย !   ในกาลใดแล อริยสาวก
ย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่งธรรม อันเป็นปัจจัย (เหตุ)
ว่าเป็นอย่างนี้ๆ มารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุแห่งธรรม อันเป็น
ปัจจัยว่าเป็นอย่างนี้ๆ มารู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือ
แห่งธรรม อันเป็นปัจจัย ว่าเป็นอย่างนีๆ
้ มารูท้ วั่ ถึงซึง่
ข้อปฏิบตั เิ ครือ่ งทำ�สัตว์ให้ลถุ งึ ความดับไม่เหลือแห่งธรรม
อันเป็นปัจจัย ว่าเป็นอย่างนี้ๆ ดังนี้
ภิกษุทงั้ หลาย !   ในกาลนัน้ เราเรียกอริยสาวกนัน้ ว่า
“ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิ” 		
ดังนี้บ้าง
“ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทัสสนะ” 		
ดังนี้บ้าง
“ผู้มาถึงพระสัทธรรมนี้แล้ว” 		
ดังนี้บ้าง
“ผู้ได้เห็นอยู่ซึ่งพระสัทธรรมนี้” 		
ดังนี้บ้าง
“ผู้ประกอบแล้วด้วยญาณอันเป็นเสขะ”
ดังนี้บ้าง
“ผู้ประกอบแล้วด้วยวิชชาอันเป็นเสขะ”
ดังนี้บ้าง
“ผู้ถึงซึ่งกระแสแห่งธรรมแล้ว”		
ดังนี้บ้าง
“ผูป้ ระเสริฐมีปญ
ั ญาเครือ่ งชำ�แรกกิเลส”
ดังนี้บ้าง
“ยืนอยู่จรดประตูแห่งอมตะ” ดังนี้บ้าง
ดังนี้ แล.

48

พุทธวจน - หมวดธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด : คู่มือโสดาบัน

พระโสดาบัน คือ ผูเ้ ห็นชัดรายละเอียด

แต่ละสายของปฏิจจสมุปบาทตลอดทัง้ สาย
โดยนัยแห่งอริยสัจสี่ (เห็นตลอดสาย นัยทีส่ อง)

15

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๕๑-๕๓/๙๑-๙๓.

ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ย่อมรูท้ ว่ั ถึงซึง่ ชรามรณะ รูท้ ว่ั ถึงซึง่ เหตุให้เกิดขึน้
แห่งชรามรณะ รูท้ วั่ ถึงซึง่ ความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะ
รูท้ วั่ ถึงซึง่ ข้อปฏิบตั เิ ครือ่ งทำ�สัตว์ให้ลถุ งึ ความดับไม่เหลือ
แห่งชรามรณะ
ย่อมรูท้ วั่ ถึงซึง่ ชาติ รูท้ วั่ ถึงซึง่ เหตุให้เกิดขึน้ แห่ง
ชาติ รู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชาติ รู้ทั่วถึงซึ่ง
ข้อปฏิบัติเครื่องทำ�สัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งชาติ
ย่อมรู้ทั่วถึงซึ่ง ภพ รู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่ง
ภพ รู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งภพ รู้ทั่วถึงซึ่งข้อ
ปฏิบัติเครื่องท�ำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งภพ
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ย่อมรูท้ วั่ ถึงซึง่ อุปาทาน รูท้ วั่ ถึงซึง่ เหตุให้เกิดขึน้
แห่งอุปาทาน รู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งอุปาทาน
รูท้ วั่ ถึงซึง่ ข้อปฏิบตั เิ ครือ่ งทำ�สัตว์ให้ลถุ งึ ความดับไม่เหลือ
แห่งอุปาทาน
ย่อมรู้ทั่วถึงซึ่ง ตัณหา รู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้น
แห่ง ตั ณ หา รู้ ทั่ วถึง ซึ่งความดั บ ไม่เหลือ แห่ง ตั ณ หา
รู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำ�สัตว์ให้ลุความดับไม่เหลือ
แห่งตัณหา
ย่อมรู้ทั่วถึงซึ่ง เวทนา รู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้น
แห่งเวทนา รู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งเวทนา รู้
ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำ�สัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือ
แห่งเวทนา
ย่อมรู้ทั่วถึงซึ่ง ผัสสะ รู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้น
แห่งผัสสะ รูท้ วั่ ถึงซึง่ ความดับไม่เหลือแห่งผัสสะ รูท้ วั่ ถึง
ซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำ�สัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่ง
ผัสสะ
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ย่ อ มรู้ ทั่ ว ถึ ง ซึ่ ง สฬายตนะ รู้ ทั่ ว ถึ ง ซึ่ ง เหตุ ใ ห้
เกิดขึ้นแห่งสฬายตนะ รู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่ง
สฬายตนะ รูท้ วั่ ถึงซึง่ ข้อปฏิบตั เิ ครือ่ งทำ�สัตว์ให้ลถุ งึ ความ
ดับไม่เหลือแห่งสฬายตนะ
ย่อมรู้ทั่วถึงซึ่ง นามรู ป รู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิด
ขึ้นแห่งนามรูป รู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งนามรูป
รูท้ วั่ ถึงซึง่ ข้อปฏิบตั เิ ครือ่ งทำ�สัตว์ให้ลถุ งึ ความดับไม่เหลือ
แห่งนามรูป
ย่อมรูท้ วั่ ถึงซึง่ วิญญาณ รูท้ วั่ ถึงซึง่ เหตุให้เกิดขึน้
แห่งวิญญาณ รู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณ
รูท้ วั่ ถึงซึง่ ข้อปฏิบตั เิ ครือ่ งทำ�สัตว์ให้ลถุ งึ ความดับไม่เหลือ
แห่งวิญญาณ
ย่อมรู้ท่ัวถึงซึ่ง สังขาร รู้ท่ัวถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้น
แห่งสังขาร รูท้ ว่ั ถึงซึง่ ความดับไม่เหลือแห่งสังขาร รูท้ ว่ั ถึง
ซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำ�สัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่ง
สังขาร.
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ภิกษุทั้งหลาย !   ชรามรณะ เป็นอย่างไรเล่า ?
ความแก่ ความคร่ำ�คร่า ความมีฟันหลุด ความมี
ผมหงอก ความมีหนังเหีย่ ว ความสิน้ ไปๆ แห่งอายุ ความ
แก่รอบแห่งอินทรีย์ทั้งหลาย ในสัตวนิกายนั้นๆ ของสัตว์
ทั้งหลายเหล่านั้นๆ นี้เรียกว่า ชรา. การจุติ การเคลื่อน
การแตกสลาย การหายไป การวายชีพ การตาย การทำ�
กาละ การแตกแห่งขันธ์ทง้ั หลาย การทอดทิง้ ร่าง การขาด
แห่งอินทรีย์ คือ ชีวติ จากสัตวนิกายนัน้ ๆ ของสัตว์ทง้ั หลาย
เหล่านั้นๆ นี้เรียกว่า มรณะ. ชรานี้ด้วย มรณะนี้ด้วย
ย่อมมีอยู่ดังนี้ ภิกษุทั้งหลาย !   นี้เรียกว่า ชรามรณะ.
ความก่อขึน้ พร้อมแห่งชรามรณะ ย่อมมี เพราะความก่อขึน้
พร้อมแห่งชาติ ความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะ ย่อมมี
เพราะความดับไม่เหลือแห่งชาติ มรรคอันประกอบด้วย
องค์แปดอันประเสริฐนัน่ เอง เป็นปฏิปทาให้ถงึ ซึง่ ความดับ
ไม่เหลือแห่งชรามรณะ ได้แก่สง่ิ เหล่านี้ คือ ความเห็นชอบ
ความดำ � ริ ช อบ การพู ด จาชอบ การทำ � การงานชอบ
การเลีย้ งชีวติ ชอบ ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ
ความตั้งใจมั่นชอบ.
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ภิกษุทั้งหลาย !   ชาติ เป็นอย่างไรเล่า ?
การเกิด การกำ�เนิด การก้าวลง (สู่ครรภ์) การ
บังเกิด การบังเกิดโดยยิ่ง ความปรากฏของขันธ์ท้งั หลาย
การที่สัตว์ได้ซ่งึ อายตนะทั้งหลาย ในสัตวนิกายนั้นๆ ของ
สัตว์ทง้ั หลายเหล่านัน้ ๆ ภิกษุทง้ั หลาย !   นีเ้ รียกว่า ชาติ.
ความก่อขึน้ พร้อมแห่งชาติ ย่อมมี เพราะความก่อขึน้ พร้อม
แห่งภพ ความดับไม่เหลือแห่งชาติ ย่อมมี เพราะความดับ
ไม่เหลือแห่งภพ มรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐ
นัน่ เอง เป็นปฏิปทาให้ถงึ ซึง่ ความดับไม่เหลือแห่งชาติ ได้แก่
สิง่ เหล่านี้ คือ ความเห็นชอบ ความดำ�ริชอบ การพูดจาชอบ
การทำ�การงานชอบ การเลีย้ งชีวติ ชอบ ความพากเพียรชอบ
ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ.
ภิกษุทั้งหลาย !   ภพ เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย !   ภพทัง้ หลาย ๓ อย่างเหล่านี้ คือ
กามภพ รูปภพ อรูปภพ ภิกษุทั้งหลาย !   นี้เรียกว่า
ภพ. ความก่อขึ้นแห่งภพ ย่อมมี เพราะความก่อขึ้น
พร้อมแห่งอุปาทาน ความดับไม่เหลือแห่งภพ ย่อมมี

53

พุทธวจน - หมวดธรรม

เพราะความดั บ ไม่ เ หลื อ แห่ ง อุ ป าทาน มรรคอั น
ประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐนั่นเอง เป็นปฏิปทา
ให้ ถึ ง ซึ่ ง ความดั บ ไม่ เ หลื อ แห่ ง ภพ ได้ แ ก่ สิ่ ง เหล่ า นี้
คือ ความเห็นชอบ ความดำ�ริชอบ การพูดจาชอบ
การทำ�การงานชอบ การเลีย้ งชีวติ ชอบ ความพากเพียรชอบ
ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ.
ภิกษุทั้งหลาย !   อุปาทาน เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   อุ ป าทานทั้ ง หลาย ๔ อย่ า ง
เหล่านี้ คือ กามุปาทาน ทิฏฐุปาทาน สีลัพพัตตุปาทาน
อัตตวาทุปาทาน ภิกษุท้ังหลาย !   นี้เรียกว่า อุปาทาน.
ความก่อขึน้ พร้อมแห่งอุปาทาน ย่อมมี เพราะความก่อขึน้
พร้อมแห่งตัณหา ความดับไม่เหลือแห่งอุปาทาน ย่อมมี
เพราะความดับไม่เหลือแห่งตัณหา มรรคอันประกอบด้วย
องค์แปดอันประเสริฐนัน่ เอง เป็นปฏิปทาให้ถงึ ซึง่ ความดับ
ไม่เหลือแห่งอุปาทาน ได้แก่ส่งิ เหล่านี้ คือ ความเห็นชอบ
ความดำ�ริชอบ การพูดจาชอบ การทำ�การงานชอบ
การเลีย้ งชีวติ ชอบ ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ
ความตั้งใจมั่นชอบ.
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ภิกษุทั้งหลาย !   ตัณหา เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย !   หมู่แห่งตัณหาทั้งหลาย ๖ หมู่
เหล่านี้ คือ รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา
โผฏฐัพพตัณหา ธัมมตัณหา ภิกษุทั้งหลาย !   นี้เรียกว่า
ตัณหา. ความก่อขึน้ พร้อมแห่งตัณหา ย่อมมี เพราะความ
ก่อขึน้ พร้อมแห่งเวทนา ความดับไม่เหลือแห่งตัณหา ย่อมมี
เพราะความดับไม่เหลือแห่งเวทนา มรรคอันประกอบด้วย
องค์แปดอันประเสริฐนัน่ เอง เป็นปฏิปทาให้ถงึ ซึง่ ความดับ
ไม่เหลือแห่งตัณหา ได้แก่สิ่งเหล่านี้ คือ ความเห็นชอบ
ความดำ�ริชอบ การพูดจาชอบ การทำ�การงานชอบ
การเลีย้ งชีวติ ชอบ ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ
ความตั้งใจมั่นชอบ.
ภิกษุทั้งหลาย !   เวทนา เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย !   หมู่แห่งเวทนาทั้งหลาย ๖ หมู่
เหล่านี้ คือ จักขุสัมผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา
ฆานสัมผัสสชาเวทนา ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา กายสัมผั ส สชาเวทนา มโนสั ม ผั ส สชาเวทนา ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !  
นี้เรียกว่า เวทนา. ความก่อขึ้นพร้อมแห่งเวทนา ย่อมมี
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เพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งผัสสะ ความดับไม่เหลือ
แห่งเวทนา ย่อมมี เพราะความดับไม่เหลือแห่งผัสสะ
มรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐนั่นเอง เป็น
ปฏิ ป ทาให้ ถึ ง ซึ่ ง ความดั บ ไม่ เ หลื อ แห่ ง เวทนา ได้ แ ก่
สิง่ เหล่านี้ คือ ความเห็นชอบ ความดำ�ริชอบ การพูดจาชอบ
การทำ�การงานชอบ การเลีย้ งชีวติ ชอบ ความพากเพียรชอบ
ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ.
ภิกษุทั้งหลาย !   ผัสสะ เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย !   หมู่แห่งผัสสะทั้งหลาย ๖ หมู่
เหล่านี้ คือ จักขุสมั ผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส
กายสัมผัส มโนสัมผัส ภิกษุทั้งหลาย !   นีเ้ รียกว่า ผัสสะ.
ความก่อขึ้นพร้อมแห่งผัสสะ ย่อมมี เพราะความก่อขึ้น
พร้อมแห่งสฬายตนะ ความดับไม่เหลือแห่งผัสสะ ย่อมมี
เพราะความดับไม่เหลือแห่งสฬายตนะ มรรคอันประกอบด้วย
องค์แปดอันประเสริฐนัน่ เอง เป็นปฏิปทาให้ถงึ ซึง่ ความดับ
ไม่เหลือแห่งผัสสะ ได้แก่สิ่งเหล่านี้ คือ ความเห็นชอบ
ความดำ�ริชอบ การพูดจาชอบ การทำ�การงานชอบ การ
เลี้ยงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ
ความตั้งใจมั่นชอบ.
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ภิกษุทั้งหลาย !   สฬายตนะ1 เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย !   จั ก ข๎ ว ายตนะ โสตายตนะ
ฆานายตนะ ชิ ว หายตนะ กายายตนะ มนายตนะ
ภิกษุทงั้ หลาย !  นีเ้ รียกว่า สฬายตนะ. ความก่อขึน้ พร้อม
แห่งสฬายตนะ ย่อมมี เพราะความก่อขึน้ พร้อมแห่งนามรูป
ความดับไม่เหลือแห่งสฬายตนะ ย่อมมี เพราะความดับ
ไม่เหลือแห่งนามรูป มรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอัน
ประเสริฐนัน่ เอง เป็นปฏิปทาให้ถงึ ซึง่ ความดับไม่เหลือแห่ง
สฬายตนะ ได้แก่สงิ่ เหล่านี้ คือ ความเห็นชอบ ความด�ำริชอบ
การพูดจาชอบ การท�ำการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ
ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความตัง้ ใจมัน่ ชอบ.
ภิกษุทั้งหลาย !   นามรูป เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย !   เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ
มนสิการ นี้เรียกว่า นาม มหาภูตทั้งสี่ด้วย รูปที่อาศัย
มหาภูตทั้งสี่ด้วย นี้เรียกว่า รูป นามนี้ด้วย รูปนี้ด้วย
ย่ อ มมี อ ยู่ ดังนี้ ภิก ษุทั้ง หลาย !   นี้ เ รี ย กว่ า นามรู ป .
ความก่อขึ้นพร้อมแห่งนามรูป ย่อมมี เพราะความก่อขึ้น
1. คือ อายตนะภายในทัง้ ๖ และอายตนะภายนอกทัง้ ๖.
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พร้อมแห่งวิญญาณ ความดับไม่เหลือแห่งนามรูป ย่อมมี
เพราะความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณ มรรคอันประกอบด้วย
องค์แปดอันประเสริฐนัน่ เอง เป็นปฏิปทาให้ถงึ ซึง่ ความดับ
ไม่เหลือแห่งนามรูป ได้แก่สิ่งเหล่านี้ คือ ความเห็นชอบ
ความดำ � ริ ช อบ การพู ด จาชอบ การทำ � การงานชอบ
การเลีย้ งชีวติ ชอบ ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ
ความตั้งใจมั่นชอบ.
ภิกษุทั้งหลาย !   วิญญาณ เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุท้งั หลาย !   หมูแ่ ห่งวิญญาณทัง้ หลาย ๖ หมู่
เหล่านี้ คือ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ
ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ ภิกษุ
ทั้งหลาย !   นี้เรียกว่า วิญญาณ. ความก่อขึ้นพร้อมแห่ง
วิ ญ ญาณ ย่ อ มมี เพราะความก่ อ ขึ้ น พร้ อ มแห่ ง สั ง ขาร
ความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณ ย่อมมี เพราะความดับ
ไม่เหลือแห่งสังขาร มรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอัน
ประเสริฐนัน่ เอง เป็นปฏิปทาให้ถงึ ซึง่ ความดับไม่เหลือแห่ง
วิญญาณ ได้แก่สง่ิ เหล่านี้ คือ ความเห็นชอบ ความดำ�ริชอบ
การพูดจาชอบ การทำ�การงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ
ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความตัง้ ใจมัน่ ชอบ.
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ภิกษุทง้ั หลาย !  สังขารทัง้ หลาย เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทง้ั หลาย !  สังขารทัง้ หลาย ๓ อย่างเหล่านี้ คือ
กายสังขาร วจีสังขาร จิตตสังขาร ภิกษุทั้งหลาย !
เหล่านี้เรียกว่า สังขารทั้งหลาย. ความก่อขึ้นพร้อม
แห่งสังขาร ย่อมมี เพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งอวิชชา
ความดับไม่เหลือแห่งสังขาร ย่อมมี เพราะความดับไม่เหลือ
แห่งอวิชชา มรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐ
นั่นเอง เป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสังขาร
ได้แก่สิ่งเหล่านี้ คื อ ความเห็ น ชอบ ความดำ � ริ ช อบ
การพูดจาชอบ การทำ�การงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ
ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความตัง้ ใจมัน่ ชอบ.
ภิกษุทั้งหลาย !   ในกาลใดแล ภิกษุ
ย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่ง ชรามรณะ มารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุ
ให้เกิดขึ้นแห่งชรามรณะ มารู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือ
แห่งชรามรณะ มารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำ�สัตว์ให้
ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะ ว่าเป็นอย่างนี้ๆ.
ย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่ง ชาติ มารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิด
ขึ้ น แห่ ง ชาติ มารู้ ทั่ ว ถึ ง ซึ่ ง ความดั บ ไม่ เ หลื อ แห่ ง ชาติ
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มารู้ท่ัวถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำ�สัตว์ให้ลุถึงความดับไม่
เหลือแห่งชาติ ว่าเป็นอย่างนี้ๆ.
ย่อมมารูท้ วั่ ถึงซึง่ ภพ มารูท้ วั่ ถึงซึง่ เหตุให้เกิดขึน้
แห่งภพ มารูท้ ว่ั ถึงซึง่ ความดับไม่เหลือแห่งภพ มารูท้ ว่ั ถึง
ซึง่ ข้อปฏิบตั เิ ครือ่ งทำ�สัตว์ให้ลถุ งึ ความดับไม่เหลือแห่งภพ
ว่าเป็นอย่างนี้ๆ.
ย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่ง อุปาทาน มารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้
เกิดขึ้นแห่งอุปาทาน มารู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่ง
อุปาทาน มารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำ�สัตว์ให้ลุถึง
ความดับไม่เหลือแห่งอุปาทาน ว่าเป็นอย่างนี้ๆ.
ย่อมมารูท้ วั่ ถึงซึง่ ตัณหา มารูท้ วั่ ถึงซึง่ เหตุให้เกิด
ขึ้นแห่งตัณหา มารู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งตัณหา
มารู้ท่ัวถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำ�สัตว์ให้ลุถึงความดับไม่
เหลือแห่งตัณหา ว่าเป็นอย่างนี้ๆ.
ย่อมมารูท้ วั่ ถึงซึง่ เวทนา มารูท้ วั่ ถึงซึง่ เหตุให้เกิด
ขึน้ แห่งเวทนา มารูท้ วั่ ถึงซึง่ ความดับไม่เหลือแห่งเวทนา
มารู้ท่ัวถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำ�สัตว์ให้ลุถึงความดับไม่
เหลือแห่งเวทนา ว่าเป็นอย่างนี้ๆ.
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ย่อมมารูท้ วั่ ถึงซึง่ ผัสสะ มารูท้ วั่ ถึงซึง่ เหตุให้เกิด
ขึ้นแห่งผัสสะ มารู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งผัสสะ
มารู้ท่ัวถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำ�สัตว์ให้ลุถึงความดับไม่
เหลือแห่งผัสสะ ว่าเป็นอย่างนี้ๆ.
ย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่ง สฬายตนะ มารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุ
ให้เกิดขึ้นแห่งสฬายตนะ มารู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือ
แห่งสฬายตนะ มารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำ�สัตว์ให้
ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งสฬายตนะ ว่าเป็นอย่างนี้ๆ.
ย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่ง นามรูป มารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้
เกิดขึ้นแห่งนามรูป มารู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่ง
นามรูป มารูท้ วั่ ถึงซึง่ ข้อปฏิบตั เิ ครือ่ งทำ�สัตว์ให้ลถุ งึ ความ
ดับไม่เหลือแห่งนามรูป ว่าเป็นอย่างนี้ๆ.
ย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่ง วิญญาณ มารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้
เกิดขึ้นแห่งวิญญาณ มารู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่ง
วิญญาณ มารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำ�สัตว์ให้ลุถึง
ความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณ ว่าเป็นอย่างนี้ๆ.
ย่อมมารูท้ วั่ ถึงซึง่ สังขาร มารูท้ วั่ ถึงซึง่ เหตุให้เกิด
ขึ้นแห่งสังขาร มารู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสังขาร
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มารู้ท่ัวถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำ�สัตว์ให้ลุถึงความดับไม่
เหลือแห่งสังขาร ว่าเป็นอย่างนี้ๆ.
ภิกษุทง้ั หลาย !   ในกาลนัน้ เราเรียกภิกษุนน้ั ว่า
“ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิ” 		
“ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทัสสนะ” 		
“ผู้มาถึงพระสัทธรรมนี้แล้ว” 		
“ผู้ได้เห็นอยู่ซึ่งพระสัทธรรมนี้” 		
“ผู้ประกอบแล้วด้วยญาณอันเป็นเสขะ”
“ผู้ประกอบแล้วด้วยวิชชาอันเป็นเสขะ”
“ผู้ถึงซึ่งกระแสแห่งธรรมแล้ว”		
“ผูป้ ระเสริฐมีปญ
ั ญาเครือ่ งชำ�แรกกิเลส”
“ยืนอยู่จรดประตูแห่งอมตะ” ดังนี้บ้าง
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ผู้รู้ปฏิจจสมุปบาทแต่ละสายโดยนัย
แห่งอริยสัจสี่ ทั้งปัจจุบัน อดีต อนาคต

ชื่อว่าโสดาบัน (ญาณวัตถุ ๔๔)

16

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๖๗-๗๑/๑๑๘-๑๒๕.

ภิกษุทั้งหลาย !  
เราจักแสดง ซึ่งญาณวัตถ1ุ ๔๔ อย่าง
แก่พวกเธอทั้งหลาย.
พวกเธอทั้งหลายจงฟังข้อความนั้น
จงกระทำ�ในใจให้สำ�เร็จประโยชน์
เราจักกล่าวบัดนี้.
ครัน้ ภิกษุทง้ั หลาย !  เหล่านัน้ ทูลรับสนองพระพุทธดำ�รสั แล้ว
พระผูม้ พี ระภาคเจ้าได้ตรัสถ้อยคำ�เหล่านี้ ว่า

1. ญาณวัตถุ แปลว่า  สิ่งซึ่งเป็นที่ก�ำหนดพิจารณาของญาณ ญาณก�ำหนด
พิ จ ารณาสิ่ ง ใด สิ่ ง นั้ น เรี ย กว่ า ญาณวั ต ถุ เฉพาะในกรณี น้ี หมายถึ ง
อาการ ๔ อย่างๆ ของปฏิจจสมุปบาทแต่ละอาการ ซึ่งมีอยู่ ๑๑ อาการ
ดังนั้น จึงเรียกว่า ญาณวัตถุ ๔๔.
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ภิกษุทั้งหลาย !  
ก็ ญาณวัตถุ ๔๔ อย่าง เป็นอย่างไรเล่า ?
ญาณวัตถุ ๔๔ อย่าง คือ
(หมวด ๑)
๑. ญาณ คือ ความรู้ ในชรามรณะ
๒. ญาณ คือ ความรู้ ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชรามรณะ
๓. ญาณ คือ ความรู้ ในความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะ
๔. ญาณ คือ ความรู้ ในข้อปฏิบัติเครื่องทำ�สัตว์ให้ลุถึง
		 ความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะ
(หมวด ๒)
๑. ญาณ คือ ความรู้ ในชาติ
๒. ญาณ คือ ความรู้ ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชาติ
๓. ญาณ คือ ความรู้ ในความดับไม่เหลือแห่งชาติ
๔. ญาณ คือ ความรู้ ในข้อปฏิบัติเครื่องทำ�สัตว์ให้ลุถึง
			 ความดับไม่เหลือแห่งชาติ
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(หมวด ๓)
๑. ญาณ คือ ความรู้ ในภพ
๒. ญาณ คือ ความรู้ ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งภพ
๓. ญาณ คือ ความรู้ ในความดับไม่เหลือแห่งภพ
๔. ญาณ คือ ความรู้ ในข้อปฏิบัติเครื่องทำ�สัตว์ให้ลุถึง
			 ความดับไม่เหลือแห่งภพ
(หมวด ๔)
๑. ญาณ คือ ความรู้ ในอุปาทาน
๒. ญาณ คือ ความรู้ ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งอุปาทาน
๓. ญาณ คือ ความรู้ ในความดับไม่เหลือแห่งอุปาทาน
๔. ญาณ คือ ความรู้ ในข้อปฏิบัติเครื่องทำ�สัตว์ให้ลุถึง
			 ความดับไม่เหลือแห่งอุปาทาน
(หมวด ๕)
๑. ญาณ คือ ความรู้ ในตัณหา
๒. ญาณ คือ ความรู้ ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งตัณหา
๓. ญาณ คือ ความรู้ ในความดับไม่เหลือแห่งตัณหา
๔. ญาณ คือ ความรู้ ในข้อปฏิบัติเครื่องทำ�สัตว์ให้ลุถึง
		 ความดับไม่เหลือแห่งตัณหา
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(หมวด ๖)
๑. ญาณ คือ ความรู้ ในเวทนา
๒. ญาณ คือ ความรู้ ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งเวทนา
๓. ญาณ คือ ความรู้ ในความดับไม่เหลือแห่งเวทนา
๔. ญาณ คือ ความรู้ ในข้อปฏิบัติเครื่องทำ�สัตว์ให้ลุถึง
			 ความดับไม่เหลือแห่งเวทนา
(หมวด ๗)
๑. ญาณ คือ ความรู้ ในผัสสะ
๒. ญาณ คือ ความรู้ ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งผัสสะ
๓. ญาณ คือ ความรู้ ในความดับไม่เหลือแห่งผัสสะ
๔. ญาณ คือ ความรู้ ในข้อปฏิบัติเครื่องทำ�สัตว์ให้ลุถึง
			 ความดับไม่เหลือแห่งผัสสะ
(หมวด ๘)
๑. ญาณ คือ ความรู้ ในสฬายตนะ
๒. ญาณ คือ ความรู้ ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสฬายตนะ
๓. ญาณ คือ ความรู้ ในความดับไม่เหลือแห่งสฬายตนะ
๔. ญาณ คือ ความรู้ ในข้อปฏิบัติเครื่องทำ�สัตว์ให้ลุถึง
			 ความดับไม่เหลือแห่งสฬายตนะ
66

เปิดธรรมที่ถูกปิด : คู่มือโสดาบัน

(หมวด ๙)
๑. ญาณ คือ ความรู้ ในนามรูป
๒. ญาณ คือ ความรู้ ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งนามรูป
๓. ญาณ คือ ความรู้ ในความดับไม่เหลือแห่งนามรูป
๔. ญาณ คือ ความรู้ ในข้อปฏิบัติเครื่องทำ�สัตว์ให้ลุถึง
			 ความดับไม่เหลือแห่งนามรูป
(หมวด ๑๐)
๑. ญาณ คือ ความรู้ ในวิญญาณ
๒. ญาณ คือ ความรู้ ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งวิญญาณ
๓. ญาณ คือ ความรู้ ในความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณ
๔. ญาณ คือ ความรู้ ในข้อปฏิบัติเครื่องทำ�สัตว์ให้ลุถึง
			 ความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณ
(หมวด ๑๑)
๑. ญาณ คือ ความรู้ ในสังขารทั้งหลาย
๒. ญาณ คือ ความรู้ ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสังขาร
๓. ญาณ คือ ความรู้ ในความดับไม่เหลือแห่งสังขาร
๔. ญาณ คือ ความรู้ ในข้อปฏิบัติเครื่องทำ�สัตว์ให้ลุถึง
			 ความดับไม่เหลือแห่งสังขาร
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ภิกษุทั้งหลาย !  
เหล่านี้เรียกว่า ญาณวัตถุ ๔๔ อย่าง.
ภิกษุทงั้ หลาย !   ก็ ชรามรณะ เป็นอย่างไรเล่า ?
ความแก่ ความคร่ำ�คร่า ความมีฟันหลุด ความ
มีผมหงอก ความมีหนังเหี่ยว ความสิ้นไปๆ แห่งอายุ
ความแก่รอบแห่งอินทรีย์ทั้งหลาย ในสัตวนิกายนั้นๆ
ของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นๆ นี้เรียกว่า ชรา. การจุติ
ความเคลื่อน การแตกสลาย การหายไป การวายชีพ การ
ตาย การทำ�กาละ การแตกแห่งขันธ์ทั้งหลาย การทอดทิ้ง
ร่าง การขาดแห่งอินทรีย์ คือ ชีวิต จากสัตวนิกายนั้นๆ
ของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นๆ นี้เรียกว่า มรณะ. ชรา
นี้ด้วย มรณะนี้ด้วย ย่อมมีอยู่ ดังนี้ ภิกษุทั้งหลาย !
นีเ้ รียกว่า ชรามรณะ. ความก่อขึน้ พร้อมแห่งชรามรณะ
ย่อมมี เพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งชาติ ความดับไม่
เหลือแห่งชรามรณะ ย่อมมี เพราะความดับไม่เหลือแห่ง
ชาติ มรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐนั่นเอง
เป็ น ปฏิ ป ทาให้ ถึ ง ซึ่ ง ความดั บ ไม่ เ หลื อ แห่ ง ชรามรณะ
ได้แก่สงิ่ เหล่านี้ คือ ความเห็นชอบ ความดำ�ริชอบ การ
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พูดจาชอบ การทำ�การงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ ความ
พากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ.
ภิกษุท้ังหลาย !   อริยสาวก ย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่ง
ชรามรณะ ว่าเป็นอย่างนี้ๆ มารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้น
แห่งชรามรณะ ว่าเป็นอย่างนี้ๆ มารู้ทั่วถึงซึ่งความดับ
ไม่เหลือแห่งชรามรณะ ว่าเป็นอย่างนี้ๆ มารู้ทั่วถึงซึ่ง
ข้ อ ปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งทำ � สั ต ว์ ใ ห้ ลุ ถึ ง ความดั บ ไม่ เ หลื อ แห่ ง
ชรามรณะ ว่าเป็นอย่างนีๆ
้ ในกาลใด ในกาลนัน้ ความรูน้ ี้
ของอริ ย สาวกนั้ น ชื่ อ ว่ า ญาณในธรรม (ธั ม มญาณ) .
ด้วยธรรมนี้อันอริยสาวกนั้น เห็นแล้ว รู้แล้ว บรรลุแล้ว
หยัง่ ลงแล้ว และเป็นธรรมอันใช้ได้ไม่จ�ำ กัดกาล อริยสาวก
นั้น ย่อมนำ�ความรู้นั้นไปสู่นัยอันเป็นอดีตและอนาคต
(ต่อไปอีก) ว่า “สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง
ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต ได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งชรามรณะ
ได้รอู้ ย่างยิง่ แล้วซึง่ เหตุให้เกิดขึน้ แห่งชรามรณะ ได้รอู้ ย่าง
ยิ่งแล้วซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะ ได้รู้อย่างยิ่ง
แล้วซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำ�สัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือ
แห่งชรามรณะ สมณะหรือพราหมณ์เหล่านัน้ ทุกท่าน ก็ได้รู้
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อย่างยิง่ แล้ว เหมือนอย่างทีเ่ ราเองได้รอู้ ย่างยิง่ แล้วในบัดนี.้
ถึง แม้ ส มณะหรื อ พราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง ในกาล
ยืดยาวนานฝ่ายอนาคต จักรู้อย่างยิ่ง ซึ่งชรามรณะ จักรู้
อย่างยิ่ง ซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชรามรณะ จักรู้อย่างยิ่ง
ซึ่ ง ความดั บ ไม่ เ หลื อ แห่ ง ชรามรณะ จั ก รู้ อ ย่ า งยิ่ ง ซึ่ ง
ข้อปฏิบัติเครื่องทำ�สัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งชรา
มรณะ ก็ตาม สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทุกท่าน ก็จัก
รู้อย่างยิ่ง เหมือนอย่างที่เราเองได้รู้อย่างยิ่งแล้วในบัดนี้”
ดังนี.้ ความรูน้ ขี้ องอริยสาวกนัน้ ชือ่ ว่า ญาณในการรูต้ าม
(อัน๎วยญาณ).
ภิกษุทั้งหลาย !   ญาณทั้งสอง คือ ธัมมญาณ
และอัน๎วยญาณเหล่านี้ของอริยสาวก เป็นธรรมชาติ
บริสุทธิ์ ผ่องใส ในกาลใด
ภิกษุทง้ั หลาย !  ในกาลนัน้ เราเรียกอริยสาวกนัน้ ว่า
“ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิ” 		
ดังนี้บ้าง
“ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทัสสนะ” 		
ดังนี้บ้าง
“ผู้มาถึงพระสัทธรรมนี้แล้ว” 		
ดังนี้บ้าง
“ผู้ได้เห็นอยู่ซึ่งพระสัทธรรมนี้” 		
ดังนี้บ้าง
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“ผู้ประกอบแล้วด้วยญาณอันเป็นเสขะ”
“ผู้ประกอบแล้วด้วยวิชชาอันเป็นเสขะ”
“ผู้ถึงซึ่งกระแสแห่งธรรมแล้ว”		
“ผูป้ ระเสริฐมีปญ
ั ญาเครือ่ งชำ�แรกกิเลส”
“ยืนอยู่จรดประตูแห่งอมตะ” ดังนี้บ้าง

ดังนี้บ้าง
ดังนี้บ้าง
ดังนี้บ้าง
ดังนี้บ้าง
ดังนี้ แล.

ภิกษุทั้งหลาย !   ก็ชาติ เป็นอย่างไรเล่า ?
การเกิด การกำ�เนิด การก้าวลง (สู่ครรภ์) การ
บังเกิด การบังเกิดโดยยิ่ง ความปรากฏของขันธ์ทั้งหลาย
การที่สัตว์ได้ซึ่งอายตนะทั้งหลาย ในสัตวนิกายนั้นๆ ของ
สั ต ว์ ทั้ ง หลายเหล่ า นั้ น ๆ ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   นี้ เ รี ย กว่ า
ชาติ. ความก่อขึ้นพร้อมแห่งชาติ ย่อมมี เพราะความ
ก่อขึ้นพร้อมแห่งภพ ความดับไม่เหลือแห่งชาติ ย่อมมี
เพราะความดับไม่เหลือแห่งภพ มรรคอันประกอบด้วย
องค์แปดอันประเสริฐนัน่ เอง เป็นปฏิปทาให้ถงึ ซึง่ ความดับ
ไม่เหลือแห่งชาติ ได้แก่สิ่งเหล่านี้ คือ ความเห็นชอบ
ความดำ � ริ ช อบ การพู ด จาชอบ การทำ � การงานชอบ
การเลีย้ งชีวติ ชอบ ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ
ความตั้งใจมั่นชอบ.
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ภิกษุท้ังหลาย !   อริยสาวก ย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่ง
ชาติ ว่าเป็นอย่างนีๆ
้ มารูท้ วั่ ถึง ซึง่ เหตุให้เกิดขึน้ แห่งชาติ
ว่าเป็นอย่างนี้ๆ มารู้ทั่วถึง ซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชาติ
ว่าเป็นอย่างนี้ๆ มารู้ทั่วถึง ซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำ�สัตว์ให้
ลุถงึ ความดับไม่เหลือแห่งชาติ ว่าเป็นอย่างนีๆ
้ ในกาลใด
ในกาลนั้นความรู้นี้ของอริยสาวกนั้น ชื่อว่าญาณในธรรม
(ธัมมญาณ). ด้วยธรรมนี้อันอริยสาวกนั้นเห็นแล้ว รู้แล้ว
บรรลุแล้ว หยัง่ ลงแล้ว และเป็นธรรมอันใช้ได้ไม่จ�ำ กัดกาล
อริยสาวกนัน้ ย่อม นำ�ความรูน้ นั้ ไปสูน่ ยั อันเป็นอดีตและ
อนาคต (ต่อไปอีก) ว่า “สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่า
หนึ่ง ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีตได้รู้อย่างยิ่งแล้ว ซึ่งชาติ
ได้รู้อย่างยิ่งแล้ว ซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชาติ ได้รู้อย่างยิ่ง
แล้ว ซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชาติ ได้รู้อย่างยิ่งแล้ว ซึ่ง
ข้อปฏิบัติเครื่องทำ�สัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งชาติ
สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทุกท่านก็ได้รู้อย่างยิ่งแล้ว
เหมือนอย่างที่เราเองได้รู้อย่างยิ่งแล้วในบัดนี้. ถึงแม้
สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่ ในกาลยืดยาวนาน
ฝ่ายอนาคต จักรูอ้ ย่างยิง่ ซึง่ ชาติ จักรูอ้ ย่างยิง่ ซึง่ เหตุให้
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เกิดขึน้ แห่งชาติ จักรูอ้ ย่างยิง่ ซึง่ ความดับไม่เหลือแห่งชาติ
จักรู้อย่างยิ่ง ซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำ�สัตว์ให้ลุถึงความดับ
ไม่เหลือแห่งชาติ ก็ตาม สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น
ทุกท่าน ก็จักรู้อย่างยิ่งเหมือนอย่างที่เราเองได้รู้อย่างยิ่ง
แล้วในบัดนี้” ดังนี้. ความรู้นี้ของอริยสาวกนั้น ชื่อว่า
ญาณในการรู้ตาม (อัน๎วยญาณ).
ภิกษุทั้งหลาย !   ญาณทั้งสอง คือ ธัมมญาณ
และอัน๎วยญาณเหล่านี้ของอริยสาวก เป็นธรรมชาติ
บริสุทธิ์ ผ่องใส ในกาลใด
ภิกษุทง้ั หลาย !  ในกาลนัน้ เราเรียกอริยสาวกนัน้ ว่า
“ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิ” 		
ดังนี้บ้าง
“ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทัสสนะ” 		
ดังนี้บ้าง
“ผู้มาถึงพระสัทธรรมนี้แล้ว” 		
ดังนี้บ้าง
“ผู้ได้เห็นอยู่ซึ่งพระสัทธรรมนี้” 		
ดังนี้บ้าง
“ผู้ประกอบแล้วด้วยญาณอันเป็นเสขะ”
ดังนี้บ้าง
“ผู้ประกอบแล้วด้วยวิชชาอันเป็นเสขะ”
ดังนี้บ้าง
“ผู้ถึงซึ่งกระแสแห่งธรรมแล้ว”		
ดังนี้บ้าง
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“ผูป้ ระเสริฐมีปญ
ั ญาเครือ่ งชำ�แรกกิเลส”
ดังนี้บ้าง
“ยืนอยู่จรดประตูแห่งอมตะ” ดังนี้บ้าง
ดังนี้ แล.
ภิกษุทั้งหลาย !   ก็ ภพ เป็นอย่างไรเล่า ? ...ฯลฯ...
ภิกษุทั้งหลาย !   ก็ อุปาทาน เป็นอย่างไรเล่า ? ...ฯลฯ...
ภิกษุทั้งหลาย !   ก็ ตัณหา เป็นอย่างไรเล่า ? ...ฯลฯ...
ภิกษุทั้งหลาย !   ก็ เวทนา เป็นอย่างไรเล่า ? ...ฯลฯ...
ภิกษุทั้งหลาย !   ก็ ผัสสะ เป็นอย่างไรเล่า ? ...ฯลฯ...
ภิกษุทั้งหลาย !   ก็ สฬายตนะ เป็นอย่างไรเล่า ? ...ฯลฯ...
ภิกษุทั้งหลาย !   ก็ นามรูป เป็นอย่างไรเล่า ? ...ฯลฯ...
ภิกษุทั้งหลาย !   ก็ วิญญาณ เป็นอย่างไรเล่า ? ...ฯลฯ...
(ข้อความนีท้ ลี่ ะไว้ดว้ ย ...ฯลฯ... ดังข้างบนนี้ มีขอ้ ความเต็ม
ดังในข้ออันว่าด้วย ชรามรณะ และชาติ ข้างต้นทุกประการ ต่างกัน
แต่ชอ่ื หัวข้อธรรม).

ภิกษุทง้ั หลาย !  ก็สงั ขารทัง้ หลาย เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทงั้ หลาย !   สังขารทัง้ หลาย สามอย่างเหล่านี้
คือ กายสังขาร วจีสังขาร จิตตสังขาร ภิกษุทั้งหลาย !  
เหล่านี้เรียกว่า สังขารทั้งหลาย. ความก่อขึ้นพร้อม
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แห่งสังขาร ย่อมมี เพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งอวิชชา
ความดับไม่เหลือแห่งสังขาร ย่อมมี เพราะความดับ
ไม่ เ หลื อ แห่ ง อวิช ชา มรรคอันประกอบด้วยองค์ แ ปด
อั น ประเสริ ฐ นั่ น เอง เป็ น ปฏิ ป ทาให้ ถึ ง ซึ่ ง ความดั บ
ไม่เหลือแห่งสังขาร ได้แก่สง่ิ เหล่านี้ คือ ความเห็นชอบ
ความดำ � ริ ช อบ การพู ด จาชอบ การทำ � การงานชอบ
การเลีย้ งชีวติ ชอบ ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ
ความตั้งใจมั่นชอบ.
ภิกษุทั้งหลาย !   อริยสาวก ย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่ง
สังขารทั้งหลาย ว่าเป็นอย่างนี้ๆ มารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้
เกิดขึน้ แห่งสังขาร ว่าเป็นอย่างนีๆ้ มารูท้ วั่ ถึงซึง่ ความดับ
ไม่เหลือแห่งสังขาร ว่าเป็นอย่างนีๆ้ มารูท้ วั่ ถึงซึง่ ข้อปฏิบตั ิ
เครื่องท�ำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งสังขาร ว่าเป็น
อย่างนี้ๆ ในกาลใด ในกาลนั้นความรู้นี้ของอริยสาวกนั้น
ชือ่ ว่า ญาณในธรรม (ธัมมญาณ). ด้วยธรรมนีอ้ นั อริยสาวกนัน้
เห็นแล้ว รู้แล้ว บรรลุแล้ว หยั่งลงแล้ว และเป็นธรรมอัน
ใช้ได้ไม่จ�ำกัดกาล อริยสาวกนั้น ย่อมนำความรู้นั้นไปสู่
นัยอันเป็นอดีตและอนาคต (ต่อไปอีก) ว่า “สมณะหรือ
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พราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต
ได้รอู้ ย่างยิง่ แล้วซึง่ สังขารทัง้ หลาย ได้รอู้ ย่างยิง่ แล้วซึง่ เหตุ
ให้เกิดขึน้ แห่งสังขาร ได้รอู้ ย่างยิง่ แล้วซึง่ ความดับไม่เหลือ
แห่งสังขาร ได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องท�ำสัตว์
ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งสังขาร สมณะหรือพราหมณ์
เหล่านั้นทุกท่าน ก็ได้รู้อย่างยิ่งแล้ว เหมือนอย่างที่เราเอง
ได้รอู้ ย่างยิง่ แล้วในบัดนี.้ ถึงแม้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด
เหล่าหนึ่ง ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต จักรู้อย่างยิ่งซึ่ง
สังขารทั้งหลาย จักรู้อย่างยิ่งซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสังขาร
จักรู้อย่างยิ่งซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสังขาร จักรู้อย่างยิ่ง
ซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องท�ำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่ง
สังขารก็ตาม สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทุกท่าน ก็จักรู้
อย่างยิ่ง เหมือนอย่างที่เราเองได้รู้อย่างยิ่งแล้วในบัดนี้”
ดังนี.้ ความรูน้ ขี้ องอริยสาวกนัน้ ชือ่ ว่า ญาณในการรูต้ าม
(อัน๎วยญาณ).
ภิกษุทั้งหลาย !   ญาณทั้งสอง คือ ธัมมญาณ
และอัน๎วยญาณ เหล่านี้ของอริยสาวก เป็นธรรมชาติ
บริสุทธิ์ ผ่องใส ในกาลใด
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ภิกษุทง้ั หลาย !  ในกาลนัน้ เราเรียกอริยสาวกนัน้ ว่า
“ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิ” 		
ดังนี้บ้าง
“ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทัสสนะ” 		
ดังนี้บ้าง
“ผู้มาถึงพระสัทธรรมนี้แล้ว” 		
ดังนี้บ้าง
“ผู้ได้เห็นอยู่ซึ่งพระสัทธรรมนี้” 		
ดังนี้บ้าง
“ผู้ประกอบแล้วด้วยญาณอันเป็นเสขะ”
ดังนี้บ้าง
“ผู้ประกอบแล้วด้วยวิชชาอันเป็นเสขะ”
ดังนี้บ้าง
“ผู้ถึงซึ่งกระแสแห่งธรรมแล้ว”		
ดังนี้บ้าง
“ผูป้ ระเสริฐมีปญ
ั ญาเครื่องชำ�แรกกิเลส”
ดังนี้บ้าง
“ยืนอยู่จรดประตูแห่งอมตะ” ดังนี้บ้าง
ดังนี้ แล.
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ผูร้ ปู้ ฏิจจสมุปบาทแต่ละสายถึง “เหตุเกิด”
และ “ความดับ” ทัง้ ปัจจุบนั อดีต อนาคต

ก็ชื่อว่าโสดาบัน (ญาณวัตถุ ๗๗)

17

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๗๑-๗๒/๑๒๖-๑๒๗.

ภิกษุทั้งหลาย !  
เราจักแสดง ซึง่ ญาณวัตถุ ๗๗ อย่าง
แก่พวกเธอทั้งหลาย.
พวกเธอทั้งหลายจงฟังความข้อนั้น
จงทำ�ในใจให้สำ�เร็จประโยชน์ เราจักกล่าวบัดนี้.
ครัน้ ภิกษุทง้ั หลายเหล่านัน้ ทูลรับสนองพระพุทธดำ�รัสนัน้ แล้ว
พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสถ้อยคำ�เหล่านี้ว่า

ภิกษุทั้งหลาย !  
ก็ ญาณวัตถุ ๗๗ อย่าง เป็นอย่างไรเล่า ?
ญาณวัตถุ ๗๗ อย่างนั้น คือ
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(หมวด ๑)
๑. ญาณ คือ ความรู้ว่า เพราะมีชาติเป็นปัจจัย จึงมี
ชรามรณะ
๒. ญาณ คือ ความรูว้ า่ เมือ่ ชาติไม่มี ชรามรณะ ย่อมไม่มี
๓. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต
เพราะมีชาติเป็นปัจจัย จึงมีชรามรณะ
๔. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต
เมื่อชาติไม่มี ชรามรณะย่อมไม่มี
๕. ญาณ คือ ความรูว้ า่ แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต
เพราะมีชาติเป็นปัจจัย จึงมีชรามรณะ
๖. ญาณ คือ ความรูว้ า่ แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต
เมื่อชาติไม่มี ชรามรณะย่อมไม่มี
๗. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ ธัมมัฏฐิติญาณ1 ในกรณีนี้
ก็มคี วามสิน้ ไป เสือ่ มไป จางไป ดับไป เป็นธรรมดา

1. ธัมมัฏฐิติญาณ ในกรณีนี้ คือ ญาณเป็นไปตามหลักของปฏิจจสมุปบาท
เป็นกรณีๆ ไป เช่น ในกรณีแห่งชาติ ดังที่กล่าวนี้เป็นต้น.
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(หมวด ๒)
๑. ญาณ คือ ความรู้ว่า เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ
๒. ญาณ คือ ความรู้ว่า เมื่อภพไม่มี ชาติย่อมไม่มี
๓. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต
เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ
๔. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต
เมื่อภพไม่มี ชาติย่อมไม่มี
๕. ญาณ คือ ความรูว้ า่ แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต
เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ
๖. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต
เมื่อภพไม่มี ชาติย่อมไม่มี
๗. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ ธัมมัฏฐิติญาณ ในกรณีนี้
ก็มคี วามสิน้ ไป เสือ่ มไป จางไป ดับไป เป็นธรรมดา
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(หมวด ๓)
๑. ญาณ คือ ความรู้ว่า เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย
จึงมีภพ
๒. ญาณ คือ ความรู้ว่า เมื่ออุปาทานไม่มี ภพย่อมไม่มี
๓. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต
เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ
๔. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต
เมื่ออุปาทานไม่มี ภพย่อมไม่มี
๕. ญาณ คือ ความรูว้ า่ แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต
เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ
๖. ญาณ คือ ความรูว้ า่ แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต
เมื่ออุปาทานไม่มี ภพย่อมไม่มี
๗. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ ธัมมัฏฐิติญาณ ในกรณีนี้
ก็มคี วามสิน้ ไป เสือ่ มไป จางไป ดับไป เป็นธรรมดา
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(หมวด ๔)
๑. ญาณ คือ ความรู้ว่า เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย จึงมี
อุปาทาน
๒. ญาณ คือ ความรู้ว่า เมือ่ ตัณหาไม่มี อุปาทานย่อมไม่มี
๓. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต
เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปทาน
๔. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต
เมื่อตัณหาไม่มี อุปาทานย่อมไม่มี
๕. ญาณ คือ ความรูว้ า่ แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต
เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน
๖. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต
เมื่อตัณหาไม่มี อุปาทานย่อมไม่มี
๗. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ ธัมมัฏฐิติญาณ ในกรณีนี้
ก็มคี วามสิน้ ไป เสือ่ มไป จางไป ดับไป เป็นธรรมดา
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(หมวด ๕)
๑. ญาณ คือ ความรู้ว่า เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมี
ตัณหา
๒. ญาณ คือ ความรู้ว่า เมื่อเวทนาไม่มี ตัณหาย่อมไม่มี
๓. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต
เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา
๔. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต
เมื่อเวทนาไม่มี ตัณหาย่อมไม่มี
๕. ญาณ คือ ความรูว้ า่ แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต
เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา
๖. ญาณ คือ ความรูว้ า่ แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต
เมื่อเวทนาไม่มี ตัณหาย่อมไม่มี
๗. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ ธัมมัฏฐิติญาณ ในกรณีนี้
ก็มคี วามสิน้ ไป เสือ่ มไป จางไป ดับไป เป็นธรรมดา
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(หมวด ๖)
๑. ญาณ คือ ความรู้ว่า เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงมี
เวทนา
๒. ญาณ คือ ความรู้ว่า เมื่อผัสสะไม่มี เวทนาย่อมไม่มี
๓. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต
เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา
๔. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต
เมื่อผัสสะไม่มี เวทนาย่อมไม่มี
๕. ญาณ คือ ความรูว้ า่ แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต
เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา
๖. ญาณ คือ ความรูว้ า่ แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต
เมื่อผัสสะไม่มี เวทนาย่อมไม่มี
๗. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ ธัมมัฏฐิติญาณ ในกรณีนี้
ก็มคี วามสิน้ ไป เสือ่ มไป จางไป ดับไป เป็นธรรมดา
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(หมวด ๗)
๑. ญาณ คือ ความรู้ว่า เพราะมีสฬายตนะเป็นปัจจัย
จึงมีผัสสะ
๒. ญาณ คือ ความรู้ว่า เมือ่ สฬายตนะไม่มี ผัสสะย่อมไม่มี
๓. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต
เพราะมีสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ
๔. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต
เมื่อสฬายตนะไม่มี ผัสสะย่อมไม่มี
๕. ญาณ คือ ความรูว้ า่ แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต
เพราะมีสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ
๖. ญาณ คือ ความรูว้ า่ แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต
เมื่อสฬายตนะไม่มี ผัสสะย่อมไม่มี
๗. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ ธัมมัฏฐิติญาณ ในกรณีนี้
ก็มคี วามสิน้ ไป เสือ่ มไป จางไป ดับไป เป็นธรรมดา
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(หมวด ๘)
๑. ญาณ คือ ความรู้ว่า เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย
จึงมีสฬายตนะ
๒. ญาณ คือ ความรู้ว่า เมื่อนามรูปไม่มี สฬายตนะ
ย่อมไม่มี
๓. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต
เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ
๔. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต
เมื่อนามรูปไม่มี สฬายตนะย่อมไม่มี
๕. ญาณ คือ ความรูว้ า่ แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต
เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ
๖. ญาณ คือ ความรูว้ า่ แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต
เมื่อนามรูปไม่มี สฬายตนะย่อมไม่มี
๗. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ ธัมมัฏฐิติญาณ ในกรณีนี้
ก็มคี วามสิน้ ไป เสือ่ มไป จางไป ดับไป เป็นธรรมดา
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(หมวด ๙)
๑. ญาณ คือ ความรู้ว่า เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัย
จึงมีีนามรูป
๒. ญาณ คือ ความรูว้ า่ เมือ่ วิญญาณไม่มี นามรูปย่อมไม่มี
๓. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต
เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป
๔. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต
เมื่อวิญญาณไม่มี นามรูปย่อมไม่มี
๕. ญาณ คือ ความรูว้ า่ แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต
เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป
๖. ญาณ คือ ความรูว้ า่ แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต
เมื่อวิญญาณไม่มี นามรูปย่อมไม่มี
๗. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ ธัมมัฏฐิติญาณ ในกรณีนี้
ก็มคี วามสิน้ ไป เสือ่ มไป จางไป ดับไป เป็นธรรมดา
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(หมวด ๑๐)
๑. ญาณ คือ ความรู้ว่า เพราะมีสังขารเป็นปัจจัย
จึงมีวิญญาณ
๒. ญาณ คือ ความรู้ว่า เมื่อสังขารทั้งหลายไม่มี
วิญญาณ ย่อมไม่มี
๓. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต
เพราะมีสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ
๔. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต
เมื่อสังขารทั้งหลายไม่มี วิญญาณย่อมไม่มี
๕. ญาณ คือ ความรูว้ า่ แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต
เพราะมีสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ
๖. ญาณ คือ ความรูว้ า่ แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต
เมื่อสังขารทั้งหลายไม่มี วิญญาณย่อมไม่มี
๗. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ ธัมมัฏฐิติญาณ ในกรณีนี้
ก็มคี วามสิน้ ไป เสือ่ มไป จางไป ดับไป เป็นธรรมดา
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(หมวดที่ ๑๑)
๑. ญาณ คือ ความรู้ว่า เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย
จึงมีสังขารทั้งหลาย
๒. ญาณ คือ ความรู้ว่า เมื่ออวิชชาไม่มี สังขารทั้งหลาย
ย่อมไม่มี
๓. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต
เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขารทั้งหลาย
๔. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต
เมื่ออวิชชาไม่มี สังขารทั้งหลายย่อมไม่มี
๕. ญาณ คือ ความรูว้ า่ แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต
เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขารทั้งหลาย
๖. ญาณ คือ ความรูว้ า่ แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต
เมื่ออวิชชาไม่มี สังขารทั้งหลายย่อมไม่มี
๗. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ ธัมมัฏฐิติญาณ ในกรณีนี้
ก็มคี วามสิน้ ไป เสือ่ มไป จางไป ดับไป เป็นธรรมดา.
ภิกษุทงั้ หลาย !   เหล่านี้ เรียกว่า ญาณวัตถุ ๗๗
อย่าง ดังนี้ แล.
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ผู้มีธัมมญาณและอัน๎วยญาณ
(พระโสดาบัน)

18

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๖๘-๗๑/๑๒๐-๑๒๕.

ภิกษุทั้งหลาย !   ก็ ชรามรณะ เป็นอย่างไรเล่า ?
ความแก่ ความคร่ำ�คร่า ความมีฟันหลุด ความ
มีผมหงอก ความมีหนังเหี่ยว ความสิ้นไปๆ แห่งอายุ
ความแก่รอบแห่งอินทรียท์ ง้ั หลาย ในสัตวนิกายนัน้ ๆ ของ
สั ต ว์ ทั้ ง หลายเหล่ า นั้ น ๆ   นี้ เ รี ย กว่ า ชรา. การจุ ติ
ความเคลื่อน การแตกสลาย การหายไป การวายชีพ
การตาย การทำ�กาละ การแตกแห่งขันธ์ทั้งหลาย การ
ทอดทิ้งร่าง การขาดแห่งอินทรีย์ คือ ชีวิต จากสัตวนิกาย
นั้นๆ ของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นๆ   นี้เรียกว่า มรณะ.
ชรานี้ด้วย มรณะนี้ด้วย ย่อมมีอยู่ ดังนี้ ภิกษุทั้งหลาย !  
นี้เรียกว่า ชรามรณะ.
ความก่อขึน้ พร้อมแห่งชรามรณะ ย่อมมี เพราะ
ความก่อขึน้ พร้อมแห่งชาติ ความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะ
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ย่อมมี เพราะความดับไม่เหลือแห่งชาติ มรรคอันประกอบด้วย
องค์แปดอันประเสริฐนัน่ เอง เป็นปฏิปทาให้ถงึ ซึง่ ความดับ
ไม่เหลือแห่งชรามรณะ ได้แก่สง่ิ เหล่านี้ คือ ความเห็นชอบ
ความดำ � ริ ช อบ การพู ด จาชอบ การทำ � การงานชอบ
การเลีย้ งชีวติ ชอบ ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ
ความตั้งใจมั่นชอบ.
ภิกษุทั้งหลาย !   อริยสาวก ย่อมมารู้ทั่วถึง ซึ่ง
ชรามรณะ ว่าเป็นอย่างนี้ๆ มารู้ท่วั ถึง ซึ่งเหตุให้เกิดขึ้น
แห่งชรามรณะ ว่าเป็นอย่างนี้ๆ มารู้ทั่วถึง ซึ่งความดับ
ไม่เหลือแห่งชรามรณะ ว่าเป็นอย่างนี้ๆ มารู้ทั่วถึง ซึ่ง
ข้อปฏิบตั เิ ครือ่ งทำ�สัตว์ให้ลถุ งึ ความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะ
ว่าเป็นอย่างนีๆ้ ในกาลใด ในกาลนัน้ ความรูน้ ข้ี องอริยสาวก
นัน้ ชือ่ ว่า ธัมมญาณ (ญาณในธรรม). ด้วยธรรมนีอ้ นั อริยสาวก
นั้นเห็นแล้ว รู้แล้วบรรลุแล้ว หยั่งลงแล้ว และเป็นธรรม
อันใช้ได้ไม่จำ�กัดกาล อริยสาวกนั้น ย่อม นำ�ความรู้นั้น
ไปสู่นัยอันเป็นอดีตและอนาคต (ต่อไปอีก) ว่า “สมณะ
หรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่ ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต
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ได้ร้อู ย่างยิ่งแล้ว ซึ่งชรามรณะ ได้รู้อย่างยิ่งแล้ว ซึ่งเหตุ
ให้เกิดขึ้นแห่งชรามรณะ ได้รู้อย่างยิ่งแล้ว ซึ่งความดับ
ไม่เหลือแห่งชรามรณะ ได้รู้อย่างยิ่งแล้ว ซึ่งข้อปฎิบัติ
เครื่องทำ�สัตว์ให้ลุถึงความดับไม่ เ หลื อ แห่ ง ชรามรณะ
สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทุกท่าน ก็ได้รู้อย่างยิ่งแล้ว
เหมือนอย่างทีเ่ ราเองได้รอู้ ย่างยิง่ แล้วในบัดนี.้ ถึงแม้สมณะ
หรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง ในกาลยืดยาวนานฝ่าย
อนาคต จักรู้อย่างยิ่ง ซึ่งชรามรณะ จักรู้อย่างยิ่ง ซึ่งเหตุ
ให้เกิดขึน้ แห่งชรามรณะ จักรูอ้ ย่างยิง่ ซึง่ ความดับไม่เหลือ
แห่งชรามรณะ จักรู้อย่างยิ่ง ซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำ�สัตว์
ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะ ก็ตาม สมณะ
หรือพราหมณ์เหล่านัน้ ทุกท่าน ก็จกั รูอ้ ย่างยิง่ เหมือนอย่าง
ที่เราเองได้รู้อย่างยิ่งแล้วในบัดนี้” ดังนี้. ความรู้นี้ของ
อริยสาวกนั้น ชื่อว่า อัน๎วยญาณ (ญาณในการรู้ตาม).
ภิกษุทงั้ หลาย !   ญาณทัง้ สอง คือ ธัมมญาณและ
อันว๎ ยญาณเหล่านีข้ องอริยสาวก เป็นธรรมชาติ บริสทุ ธิ์
ผ่องใส ในกาลใด
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ภิกษุทง้ั หลาย !  ในกาลนัน้ เราเรียกอริยสาวกนัน้ ว่า
“ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิ” 		
ดังนี้บ้าง
“ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทัสสนะ” 		
ดังนี้บ้าง
“ผู้มาถึงพระสัทธรรมนี้แล้ว” 		
ดังนี้บ้าง
“ผู้ได้เห็นอยู่ซึ่งพระสัทธรรมนี้” 		
ดังนี้บ้าง
“ผู้ประกอบแล้วด้วยญาณอันเป็นเสขะ”
ดังนี้บ้าง
“ผู้ประกอบแล้วด้วยวิชชาอันเป็นเสขะ”
ดังนี้บ้าง
“ผู้ถึงซึ่งกระแสแห่งธรรมแล้ว”		
ดังนี้บ้าง
“ผู้ประเสริฐมีปัญญาเครื่องชำ�แรกกิเลส” ดังนี้บ้าง
“ยืนอยู่จรดประตูแห่งอมตะ” ดังนี้บ้าง
ดังนี้ แล.
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ผู้สิ้นความสงสัย (พระโสดาบัน)
ในกรณีของความเห็น
ที่เป็นไปในลักษณะยึดถือตัวตน

19

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๔๘-๒๕๐/๔๑๗-๔๑๘.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   เมื่ อ อะไรมี อ ยู่ ห นอ เพราะ
เข้าไปยึดถือซึ่งอะไร เพราะปักใจเข้าไปสู่อะไร ทิฏฐิจึง
เกิดขึ้นจนถึงกับว่า “ลมก็ไม่พัด แม่น้ำ�ก็ไม่ไหล สตรี
มีครรภ์ก็ไม่คลอด พระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้น
ไม่ตก แต่ละอย่างๆ เป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคงดุจการ
ตั้งอยู่ของเสาระเนียด” ดังนี้ ?
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายเหล่ า นั้ น กราบทู ล วิ ง วอนว่ า “ข้ า แต่
พระองค์ผเู้ จริญ !   ธรรมทัง้ หลายของพวกข้าพระองค์ มีพระผูม้ -ี
พระภาคเป็นมูล มีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำ� มีพระผู้มีพระภาค
เป็นที่พึ่ง. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   เป็นการชอบแล้วหนอ
ขอให้อรรถแห่งภาษิตนั้น จงแจ่มแจ้งกะพระผู้มีพระภาคเจ้าเอง
เถิด. ภิกษุทั้งหลายได้ฟังจากพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำ�ไว้”
ดังนี้. พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเตือนให้ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น
ตั้งใจฟังด้วยดีแล้ว ได้ตรัสข้อความดังต่อไปนี้
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ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่อ รูป นั่น แล มีอยู่ เพราะ
เข้าไปยึดถือซึ่งรูป เพราะปักใจเข้าไปสู่รูป ทิฏฐิจึงเกิดขึ้น
อย่า งนี้ ว่า “ลมก็ ไม่พัด แม่น้ำ�ก็ไม่ไหล สตรีมีค รรภ์ ก็
ไม่คลอด พระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นไม่ตก แต่
ละอย่างๆ เป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคงดุจการตั้งอยู่ของ
เสาระเนียด” ดังนี้.
(ในกรณีแห่งเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็มถี อ้ ยค�ำ
ทีต่ รัสอย่างเดียวกันทุกตัวอักษรกับในกรณีแห่งรูปนี้ ต่างกันแต่เพียง
ชื่อแห่งขันธ์แต่ละขันธ์ เท่านั้น).

ภิกษุทั้งหลาย !   พวกเธอจะสำ�คัญความข้อนี้ว่า
อย่างไร

รูป เที่ยงหรือไม่เที่ยง ?
“ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า !”.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า ?
“เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า !”.

แม้สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา แต่ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งสิ่งนั้นแล้ว ทิฏฐิอย่าง
นี้ จะเกิดขึ้นได้ไหม ว่า “ลมก็ไม่พัด แม่น�้ำก็ไม่ไหล สตรี
มี ค รรภ์ ก็ ไ ม่ ค ลอด พระจั น ทร์ แ ละพระอาทิ ต ย์ ก็ ไม่ขึ้น
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ไม่ตก แต่ละอย่างๆ เป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคงดุจการตั้ง
อยู่ของเสาระเนียด” ดังนี้ ?
“ข้อนั้นหามิได้พระเจ้าข้า !”.
(ในกรณีแห่งเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็มถี อ้ ยค�ำ
ทีต่ รัสอย่างเดียวกันทุกตัวอักษรกับในกรณีแห่งรูปนี้ ต่างกันแต่เพียง
ชื่อแห่งขันธ์แต่ละขันธ์ เท่านั้น).

ภิกษุทั้งหลาย !   แม้สิ่งใดที่บุคคล ได้เห็นแล้ว
ฟั ง แล้ ว รู้สึกแล้ว รู้แจ้งแล้ว บรรลุแล้ว แสวงหาแล้ว
ครุน่ คิดอยูด่ ว้ ยใจแล้ว เหล่านีเ้ ป็นของเทีย่ งหรือไม่เทีย่ ง ?
“ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า !”.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า ?
“เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า !”.

แม้ สิ่ ง ใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวน
เป็นธรรมดา แต่ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งสิ่งนั้นแล้ว ทิฏฐิ
อย่างนี้ จะเกิดขึ้นได้ไหม ว่า “ลมก็ไม่พัด แม่น้ำ�ก็ไม่ไหล
สตรีมีครรภ์ก็ไม่คลอด พระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้น
ไม่ตก แต่ละอย่างๆ เป็นของตัง้ อยูอ่ ย่างมัน่ คงดุจการตัง้ อยู่
ของเสาระเนียด” ดังนี้ ?
“ข้อนั้นหามิได้พระเจ้าข้า !”.
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ภิกษุทั้งหลาย !   ในกาลใดแล ความสงสัย (กังขา)
ในฐานะทัง้ หลาย ๖ ประการเหล่านี1้ เป็นสิง่ ทีอ่ ริยสาวกละ
ขาดแล้ว ในกาลนัน้ ก็เป็นอันว่า ความสงสัยแม้ในทุกข์ แม้
ในเหตุให้เกิดทุกข์ แม้ในความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ แม้ใน
ข้อปฏิบตั เิ ครือ่ งทำ�สัตว์ให้ถงึ ซึง่ ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์
ก็เป็นสิ่งที่อริยสาวกละขาดแล้ว.
ภิกษุทั้งหลาย !   อริยสาวกนี้ เราเรียกว่า เป็น
อริ ย สาวกผู้ เ ป็ น โสดาบั น มีอันไม่ตกต่ำ�เป็นธรรมดา
เป็นผู้เที่ยงแท้ (ต่อนิพพาน) มีการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้า
ดังนี้ แล.

1. ฐานะหกประการ คือ ขันธ์ห้าประการ และอาการที่ได้เห็นแล้วเป็นต้น
ดังที่กล่าวแล้วข้างบนเจ็ดอย่าง รวมเป็นหนึ่งประการ รวมเป็นหกประการ.
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ผู้สิ้นความสงสัย (พระโสดาบัน)
ในกรณีของความเห็น
ที่เป็นไปในลักษณะขาดสูญ

20

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๕๔-๒๕๖/๔๒๕-๔๒๖.

ภิกษุทงั้ หลาย !   เมือ่ อะไรมีอยูห่ นอ เพราะเข้าไป
ยึดถือซึ่งอะไร เพราะปักใจเข้าไปสู่อะไร ทิฏฐิจึงเกิดขึ้น
อย่างนีว้ า่ “ไม่มที านอันบุคคลบริจาคแล้ว ไม่มยี ญ
ั ญะ
อันบุคคลประกอบแล้ว ไม่มีโหตระอันบุคคลบูชาแล้ว
ไม่มีผลวิบากแห่งกรรม อันบุคคลกระทำ�ดีแล้ว กระทำ�ชั่ว
แล้ว ไม่มีโลกนี้ ไม่มีโลกอื่น ไม่มีมารดา ไม่มีบิดา ไม่มี
สัตว์ทงั้ หลายอันเป็นโอปปาติกะ ไม่มสี มณะและพราหมณ์
ผูไ้ ปแล้วถูกต้อง ผูป้ ฏิบตั แิ ล้วถูกต้อง ผูท้ �ำ ให้แจ้งซึง่ โลกนี้
และโลกอื่น ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง แล้วประกาศอยู่ในโลก
คนเรานี้ เป็นแต่การประชุมของมหาภูตทั้งสี่ เมื่อใดทำ�
กาละ เมื่อนั้นดินย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งดิน น้ำ�ย่อมเข้าไป
สู่หมู่แห่งน้ำ� ไฟย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งไฟ ลมย่อมเข้าไป
สู่หมู่แห่งลม อินทรีย์ทั้งหลายย่อมหายไปในอากาศ บุรุษ
ทัง้ หลายมีเตียงวางศพเป็นทีค่ รบห้า จะพาเขาผูต้ ายแล้วไป
ร่องรอยทัง้ หลาย ปรากฏอยูเ่ พียงแค่ปา่ ช้า เป็นเพียงกระดูก
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ทั้งหลาย มีสีเพียงดังสีแห่งนกพิราบ การบูชาเซ่นสรวง
มีข้ีเถ้าเป็นที่สุด สิ่งที่เรียกว่าทานนั้น เป็นบทบัญญัติของ
คนเขลา คำ�ของพวกทีก่ ล่าวว่าอะไรๆ มีอยูน่ น้ั เป็นคำ�เปล่า
(จากความหมาย) เป็นคำ�เท็จ เป็นคำ�เพ้อเจ้อ ทั้งคนพาล
และบัณฑิต ครัน้ กายแตกทำ�ลายแล้ว ย่อมขาดสูญพินาศไป
มิได้มีอยู่ ภายหลังแต่การตาย” ดังนี้ ?
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายเหล่ า นั้ น กราบทู ล วิ ง วอนว่ า “ข้ า แต่
พระองค์ผู้เจริญ !   ธรรมทั้งหลาย ของพวกข้าพระองค์ มีพระผูม้ พี ระภาคเป็นมูล มีพระผูม้ พี ระภาคเป็นผูน้ �ำ มีพระผูม้ พี ระภาค
เป็ น ที่ พึ่ ง . ข้ า แต่ พ ระองค์ ผู ้ เ จริ ญ !   เป็ น การชอบแล้ ว หนอ
ขอให้อรรถแห่งภาษิตนั้น จงแจ่มแจ้งกะพระผู้มีพระภาคเจ้าเอง
เถิด ภิกษุทั้งหลายได้ฟังจากพระผู้มีพระภาคแล้ว จักทรงจ�ำไว้”
ดังนี้. พระผู้มีพระภาคเจ้า จึงตรัสเตือนให้ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น
ตั้งใจฟังด้วยดีแล้ว ได้ตรัสข้อความดังต่อไปนี้

ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่อ รูปนั่นแล มีอยู่ เพราะ
เข้าไปยึดถือซึ่งรูป เพราะปักใจเข้าไปสู่รูป ทิฏฐิจึงเกิด
ขึน้ อย่างนีว้ า่ “ไม่มที านอันบุคคลบริจาคแล้ว ไม่มยี ญ
ั ญะ
อันบุคคลประกอบแล้ว ไม่มโี หตระอันบุคคลบูชาแล้ว ไม่มี
ผลวิบากแห่งกรรม อันบุคคลกระทำ�ดีแล้ว กระทำ�ชั่วแล้ว
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ไม่มีโลกนี้ ไม่มีโลกอื่น ไม่มีมารดา ไม่มีบิดา ไม่มีสัตว์ทั้ง
หลายอันเป็นโอปปาติกะ ไม่มีสมณะและพราหมณ์ ผู้ไป
แล้วถูกต้อง ผู้ทำ�ให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกอื่น ด้วยปัญญา
อันยิ่งเอง แล้วประกาศอยู่ในโลก คนเรานี้ เป็นแต่การ
ประชุมของมหาภูตทั้งสี่ เมื่อใดทำ�กาละ เมื่อนั้นดินย่อม
เข้าไปสู่หมู่แห่งดิน น้ำ�ย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งน้ำ� ไฟย่อม
เข้าไปสู่หมู่แห่งไฟ ลมย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งลม อินทรีย์
ทั้งหลายย่อมหายไปในอากาศ บุรุษทั้งหลายมีเตียงวาง
ศพเป็นทีค่ รบห้า จะพาเขาผูต้ ายแล้วไป ร่องรอยทัง้ หลาย
ปรากฏอยู่เพียงแค่ป่าช้า เป็นเพียงกระดูกทั้งหลาย มีสี
เพียงดังสีแห่งนกพิราบ การบูชาเซ่นสรวง มีขเี้ ถ้าเป็นทีส่ ดุ
สิ่งที่เรียกว่าทานนั้น เป็นบทบัญญัติของคนเขลา คำ�ของ
พวกทีก่ ล่าวว่าอะไรๆ มีอยูน่ นั้ เป็นคำ�เปล่า (จากความหมาย)
เป็นคำ�เท็จ เป็นคำ�เพ้อเจ้อ ทัง้ คนพาลและบัณฑิต ครัน้ กาย
แตกทำ�ลายแล้ว ย่อมขาดสูญ พินาศไป มิได้มอี ยู่ ภายหลัง
แต่การตาย” ดังนี้.
ภิกษุทงั้ หลาย !   พวกเธอจะสำ�คัญความข้อนี้ ว่า
อย่างไร
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รูป เที่ยงหรือไม่เที่ยง ?
“ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า !”.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า ?
“เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า !”.

แม้สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวน
เป็นธรรมดา แต่ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งสิ่งนั้นแล้ว ทิฏฐิ
อย่างนีจ้ ะเกิดขึน้ ได้ไหมว่า “ไม่มที านอันบุคคลบริจาคแล้ว
ไม่มียัญญะอันบุคคลประกอบแล้ว ไม่มีโหตระอันบุคคล
บูชาแล้ว ไม่มีผลวิบากแห่งกรรม อันบุคคลกระทำ�ดีแล้ว
กระทำ�ชั่วแล้ว ...ฯลฯ...ฯลฯ... คำ�ของพวกที่กล่าวว่า
อะไรๆ มีอยู่น้ันเป็นคำ�เปล่า (จากความหมาย) เป็นคำ�เท็จ
เป็ น คำ � เพ้ อ เจ้ อ ทั้ ง คนพาลและบั ณ ฑิ ต ครั้ น กายแตก
ทำ � ลายแล้ ว ย่ อ มขาดสู ญ พิ น าศไป มิ ไ ด้ มี อ ยู่ ภ ายหลั ง
แต่การตาย” ดังนี้ ?
“ข้อนั้นหามิได้ พระเจ้าข้า !”.
(ในกรณีแห่งเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็มถี อ้ ยค�ำ
ทีต่ รัสอย่างเดียวกันทุกตัวอักษรกับในกรณีแห่งรูปนี้ ต่างกันแต่เพียง
ชื่อแห่งขันธ์แต่ละขันธ์ เท่านั้น).
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ภิกษุทั้งหลาย !   แม้สิ่งใดที่บุคคลได้เห็นแล้ว
ฟังแล้ว รู้สึกแล้ว รู้แจ้งแล้ว บรรลุแล้ว แสวงหาแล้ว
ครุน่ คิดอยูด่ ว้ ยใจแล้ว เหล่านีเ้ ป็นของเทีย่ งหรือไม่เทีย่ ง ?
“ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า !”.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า ?
“เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า !”.

แม้สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวน
เป็นธรรมดา แต่ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งสิ่งนั้นแล้ว ทิฏฐิ
อย่างนีจ้ ะเกิดขึน้ ได้ไหมว่า “ไม่มที านอันบุคคลบริจาคแล้ว
ไม่มียัญญะอันบุคคลประกอบแล้ว ไม่มีโหตระอันบุคคล
บูชาแล้ว ไม่มีผลวิบากแห่งกรรม อันบุคคลกระทำ�ดีแล้ว
กระทำ�ชั่วแล้ว ...ฯลฯ...ฯลฯ... คำ�ของพวกที่กล่าวว่า
อะไรๆ มีอยู่น้ันเป็นคำ�เปล่า (จากความหมาย) เป็นคำ�เท็จ
เป็ น คำ � เพ้ อ เจ้ อ ทั้ ง คนพาลและบั ณ ฑิ ต ครั้ น กายแตก
ทำ � ลายแล้ ว ย่ อ มขาดสู ญ พิ น าศไป มิ ไ ด้ มี อ ยู่ ภ ายหลั ง
แต่การตาย” ดังนี้ ?
“ข้อนั้นหามิได้ พระเจ้าข้า !”.
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ภิกษุทั้งหลาย !   ในกาลใดแล ความสงสั ย
(กังขา) ในฐานะทั้งหลาย ๖ ประการเหล่านี้ เป็นสิ่งที่
อริยสาวกละขาดแล้ว ในกาลนั้น ก็เป็นอันว่าความสงสัย
แม้ในทุกข์ แม้ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์ แม้ในความดับ
ไม่ เ หลื อ แห่ ง ทุ ก ข์ แม้ ใ นข้ อ ปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งทำ � สั ต ว์ ใ ห้ ลุ
ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ ก็เป็นสิ่งที่อริยสาวกนั้น
ละขาดแล้ว.
ภิกษุทั้งหลาย !   อริยสาวกนี้ เราเรียกว่าเป็น
อริยสาวกผู้เป็นโสดาบัน มีอันไม่ตกต่ำ�เป็นธรรมดา
เป็นผู้เที่ยงแท้ (ต่อนิพพาน) มีการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้า
ดังนี้ แล.
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ผลแห่งความเป็นโสดาบัน

21
-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๐/๓๖๘.

ภิกษุทงั้ หลาย !   อานิสงส์แห่งการทำ�ให้แจ้ง ซึง่
โสดาปัตติผล ๖ อย่าง เหล่านี้ มีอยู่.
หกอย่างเหล่าไหนเล่า ? หกอย่าง คือ
เป็นบุคคลผู้ เที่ยงแท้ต่อพระสัทธรรม
เป็นบุคคลผู้ มีธรรมอันไม่รู้เสื่อม
				
ทุกข์ดับไปทุกขั้นตอนแห่งการกระทำ�
				
ที่กระทำ�แล้ว
เป็นบุคคลผู้ ประกอบด้วยอสาธารณญาณ
				
(ที่ไม่ทั่วไปแก่พวกอื่น)
เป็นบุคคลผู้ เห็นธรรมที่เป็นเหตุ และ
				
เห็นธรรมทั้งหลาย ที่เกิดมาแต่เหตุ.
ภิกษุทั้งหลาย !   เหล่านี้แล อานิสงส์ ๖ ประการ
แห่งการทำ�ให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล.
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ความเป็นโสดาบัน
ประเสริฐกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ

22

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

ภิกษุทั้งหลาย !   แม้พระเจ้าจักรพรรดิ ได้ครอง
ความเป็นใหญ่ยง่ิ แห่งทวีปทัง้ สี่ เบือ้ งหน้าจากการตายเพราะ
การแตกทำ�ลายแห่งกาย อาจได้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์
เป็นสหายอยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาชั้นดาวดึงส์ ถูกแวดล้อม
อยูด่ ว้ ยหมูน่ างอัปษรในสวนนันทวัน ท้าวเธอเป็นผูเ้ อิบอิม่
เพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้งห้า อันเป็นของทิพย์ อย่างนี้
ก็ตาม แต่กระนั้นท้าวเธอก็ยัง รอดพ้นไปไม่ได้ จากนรก
จากกำ�เนิดเดรัจฉาน จากวิสัยแห่งเปรต และจากอบาย
ทุคติ วินิบาต.
ภิกษุทั้งหลาย !   ส่วนอริยสาวกในธรรมวินัยนี้
แม้เป็นผู้ยังอัตภาพให้พอเป็นไปด้วยคำ�ข้าวที่ได้มาจาก
บิณฑบาตด้วยปลีแข้งของตนเอง พันกายด้วยการนุ่งห่ม
ผ้าปอนๆ ไม่มีชาย หากแต่ว่าเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว
ด้วยธรรม ๔ ประการ เธอก็ยังสามารถ รอดพ้นเสียได้
จากนรก จากกำ�เนิดเดรัจฉาน จากวิสยั แห่งเปรต และ
จากอบาย ทุคติ วินิบาต.
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ภิกษุทั้งหลาย !   ธรรม ๔ ประการนั้นเป็นไฉน ?
๔ ประการ คือ
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ประกอบพร้อม
แล้วด้วยความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่น ไม่หวั่นไหว
...ในองค์พระพุทธเจ้า
...ในองค์พระธรรม
...ในองค์พระสงฆ์
...เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยศีลทั้งหลาย
ชนิดเป็นที่พอใจของเหล่าอริยเจ้า ฯลฯ ดังนี้.
ภิกษุทั้งหลาย !   ระหว่างการได้ทวีปทัง้ สี่ กับการ
ได้ธรรม ๔ ประการนี้น้ัน การได้ทวีปทั้งสี่มีค่าไม่ถึงเสี้ยว
ที่สิบหก ของการได้ธรรม ๔ ประการนี้ เลย.
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ความเป็นพระโสดาบัน
ไม่อาจแปรปรวน

เปิดธรรมที่ถูกปิด : คู่มือโสดาบัน

23
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๕๗-๔๕๘/๑๔๙๕-๖.

ภิกษุทั้งหลาย !   แม้มหาภูตรูปสี่ กล่าวคือ ธาตุ
ดิน น้ำ� ไฟ ลม ก็ยังมีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปได้.
แต่เหล่าอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ผู้ประกอบพร้อมแล้ว
ด้ ว ยความเลื่ อ มใสอั น หยั่ ง ลงมั่ น ไม่ ห วั่ น ไหว ในองค์
พระพุ ท ธเจ้ า ...ในองค์ พ ระธรรม...ในองค์ พ ระสงฆ์ . ..
ย่ อ มไม่ มี ค วามแปรปรวนเป็ น อย่ า งอื่ น เลย. ข้ อ ที่ ว่ า
ผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่น
ไม่หวั่นไหว ในองค์พระพุทธเจ้า เป็นต้นนั้น ยังจะมีการ
ปรวนแปรไปเป็นเสียอย่างอื่น จนเข้าถึงนรกก็ดี กำ�เนิด
เดรัจฉานก็ดี วิสยั แห่งเปรตก็ดี ดังนีน้ นั้ ไม่ใช่เป็นฐานะ
ที่จะมีได้เลย.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   แม้ ม หาภู ต รู ป สี่ กล่ า วคื อ
ธาตุดิน น้ำ� ไฟ ลม ก็ยังมีความแปรปรวนเป็นอื่นไปได้
แต่เหล่าอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ผู้ประกอบพร้อมแล้ว
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ด้ ว ยศี ล ทั้ ง หลาย ชนิ ด เป็ น ที่ พ อใจของเหล่ า อริ ย เจ้ า
ย่อมไม่มีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นได้เลย. ข้อที่ว่า
ผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยศีลทั้งหลายชนิดเป็นที่พอใจ
ของเหล่าอริยเจ้านั้น ยังจะมีการปรวนแปรไปเป็นเสีย
อย่างอื่น จนเข้าถึงนรกก็ดี กำ�เนิดเดรัจฉานก็ดี วิสัย
แห่งเปรตก็ดี ดังนี้นั้น ไม่ใช่เป็นฐานะที่จะมีได้เลย.
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สิ่งที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ (พระโสดาบัน)
ท�ำไม่ได้โดยธรรมชาติ

24

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๘๙/๓๖๔.

ภิกษุทั้งหลาย !  
ฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้ (โดยธรรมชาติ)
๖ ประการเหล่านี้ มีอยู่.
หกประการ เหล่าไหนเล่า ?
หกประการ คือ
ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ		 ไม่อาจเข้าถึงสังขารไรๆ
				 โดยความเป็นของเที่ยง
ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ		 ไม่อาจเข้าถึงสังขารไรๆ
				 โดยความเป็นของสุข
ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ		 ไม่อาจเข้าถึงธรรมะไรๆ
				 โดยความเป็นตัวตน
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ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ		 ไม่อาจกระทำ�อนันตริยกรรม
ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ		 ไม่อาจหวังการถึงความบริสุทธิ์
				 โดยโกตุหลมงคล
ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ		 ไม่อาจแสวงหาทักขิเณยยบุคคล
				 ภายนอกจากศาสนานี้.
ภิกษุทั้งหลาย !   เหล่านี้แล
ฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้ ๖ ประการ.
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ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ ส�ำหรับผู้ถึง
พร้อมด้วยทิฏฐิ (พระโสดาบัน)
นัยที่หนึ่ง

25

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๘๙/๓๖๓.

ภิกษุทง้ั หลาย !   ฐานะทีไ่ ม่อาจเป็นไปได้ ๖ ประการ
เหล่านี้ มีอยู่.
หกประการ เหล่าไหนเล่า ?
หกประการ คือ
ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ		 ไม่อาจอยูอ่ ย่างไม่มคี วามเคารพ
				 ยำ�เกรง ในพระศาสดา
ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจอยูอ่ ย่างไม่มคี วามเคารพ
				 ยำ�เกรง ในพระธรรม
ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ		 ไม่อาจอยูอ่ ย่างไม่มคี วามเคารพ
				 ยำ�เกรง ในพระสงฆ์
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ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ		 ไม่อาจอยูอ่ ย่างไม่มคี วามเคารพ
				 ยำ�เกรง ในสิกขา
ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ		 ไม่อาจมาสู่อนาคมนียวัตถุ
				 (วัตถุที่ไม่ควรเข้าหา)
ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ		 ไม่อาจยังภพที่แปดให้เกิดขึ้น.
ภิกษุทั้งหลาย !   เหล่านี้แล
ฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้ ๖ ประการ.
(ค�ำว่า “วัตถุที่ไม่ควรเข้าหา” หมายถึงวัตถุสิ่งของ ก็ได้
การกระท�ำทีม่ ผี ล ก็ได้ ทิฏฐิ ก็ได้. ค�ำว่า “ภพทีแ่ ปด” หมายความว่า
ไม่อาจจะมีแก่พระโสดาบัน พระโสดาบันจะมีภพหรือชาติ ต่อไปได้
อย่างมากอีกเพียงเจ็ดชาติเท่านั้น).
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ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ ส�ำหรับผู้ถึง
พร้อมด้วยทิฏฐิ (พระโสดาบัน)
นัยที่สอง

26

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๘๙-๔๙๐/๓๖๕.

ภิกษุทั้งหลาย !  
ฐานะทีไ่ ม่อาจเป็นไปได้ ๖ ประการ เหล่านี้ มีอยู.่
หกประการ เหล่าไหนเล่า ?
หกประการ คือ
เป็นไปไม่ได้ ที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ
				 จะพึง ปลงชีวิตมารดา
เป็นไปไม่ได้ ที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ
				 จะพึง ปลงชีวิตบิดา
เป็นไปไม่ได้ ที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ
				 จะพึง ปลงชีวิตพระอรหันต์
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เป็นไปไม่ได้ ที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ
				 จะพึง คิดประทุษร้ายตถาคต
				 แม้เพียงทำ�โลหิตให้ห้อ
เป็นไปไม่ได้ ที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ
				 จะพึง ทำ�ให้สงฆ์ให้แตกกัน
เป็นไปไม่ได้ ที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ
				 จะพึง ถือศาสดาอื่น
				 (นอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า).
ภิกษุทั้งหลาย !   เหล่านี้แล
ฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้ ๖ ประการ.
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ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ ส�ำหรับผู้ถึง
พร้อมด้วยทิฏฐิ (พระโสดาบัน)
นัยที่สาม

27

-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๐/๓๖๖.

ภิกษุทั้งหลาย !  
ฐานะทีไ่ ม่อาจเป็นไปได้ ๖ ประการเหล่านี้ มีอยู.่
หกประการ เหล่าไหนเล่า ?
หกประการ คือ
ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจมาสู่ทิฏฐิ
					 ว่า “สุขและทุกข์ ตนทำ�เอง”
ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจมาสู่ทิฏฐิ
					 ว่า “สุขและทุกข์ ผู้อื่นทำ�ให้”
ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจมาสู่ทิฏฐิ ว่า “สุขและทุกข์
					 ตนทำ�เองก็มี ผู้อื่นทำ�ให้ก็มี”
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ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจมาสู่ทิฏฐิ ว่า “สุขและทุกข์
				
ไม่ตอ้ งทำ�เอง เกิดขึน้ ได้ตามลำ�พัง”
ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจมาสู่ทิฏฐิ ว่า “สุขและทุกข์
					 ไม่ต้องใครอื่นทำ�ให้
					 เกิดขึน้ ได้ตามลำ�พัง”
ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจมาสู่ทิฏฐิ ว่า “สุขและทุกข์
					 ไม่ตอ้ งทำ�เองและไม่ตอ้ งใครอืน่ ทำ�ให้
					 เกิดขึน้ ได้ตามลำ�พัง”.
ข้อนั้น เพราะเหตุไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย !   ข้อนั้นเพราะเหตุว่า
เหตุ (แห่งสุขและทุกข์) อันผูถ้ งึ พร้อมด้วยทิฏฐิ เห็นแล้ว
โดยแท้จริง และธรรมทัง้ หลาย ก็เป็นสิง่ ทีเ่ กิดมาแต่เหตุดว้ ย.
ภิกษุทั้งหลาย !   เหล่านี้แล
ฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้ ๖ ประการ.
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28
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๓๔๓-๓๔๕/๒๙๙.

ภิกษุทงั้ หลาย !   ก็ อริยสัจ คือ หนทางเป็นเครือ่ ง
ให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างไรเล่า ?
คือ หนทางอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐ
นัน่ เอง.
องค์แปด คือ
ความเห็นชอบ ความดำ�ริชอบ
วาจาชอบ การงานชอบ อาชีวะชอบ
ความเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความตัง้ ใจมัน่ ชอบ.
ภิกษุทั้งหลาย !   ความเห็นชอบ เป็นอย่างไร ?
ภิกษุทั้งหลาย !   ความรู้ในทุกข์ ความรู้ในเหตุ
ให้เกิดทุกข์ ความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ ความรู้
ในหนทางเป็นเครื่องให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งทุกข์
อันใด. นี้เราเรียกว่า ความเห็นชอบ.
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ภิกษุทั้งหลาย !   ความดำ�ริชอบ เป็นอย่างไร ?
ภิกษุทั้งหลาย !   ความดำ�ริในการออกจากกาม
ความดำ�ริในการไม่พยาบาท ความดำ�ริในการไม่เบียดเบียน.
นี้เราเรียกว่า ความดำ�ริชอบ.
ภิกษุทั้งหลาย !   วาจาชอบ เป็นอย่างไร ?
ภิกษุทั้งหลาย !   การเว้นจากการพูดเท็จ การเว้น
จากการพูดยุให้แตกกัน การเว้นจากการพูดหยาบ การเว้น
จากการพูดเพ้อเจ้อ. นี้เราเรียกว่า วาจาชอบ.
ภิกษุทั้งหลาย !   การงานชอบ เป็นอย่างไร ?
ภิกษุทั้งหลาย !   การเว้นจากการฆ่าสัตว์ การเว้น
จากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ การเว้นจากการ
ประพฤติผดิ ในกามทัง้ หลาย. นีเ้ ราเรียกว่า การงานชอบ.
ภิกษุทั้งหลาย !   อาชีวะชอบ เป็นอย่างไร ?
ภิกษุทั้งหลาย !   อริยสาวกในกรณีนี้ ละการหา
เลี้ยงชีพที่ผิดเสีย สำ�เร็จความเป็นอยู่ด้วยการหาเลี้ยงชีพ
ที่ถูกต้อง. นี้เราเรียกว่า อาชีวะชอบ.
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ภิกษุทั้งหลาย !   ความเพียรชอบ เป็นอย่างไร ?
ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุในกรณีนี้ ย่อมปลูกความ
พอใจ ย่อมพยายาม ย่อมปรารภความเพียร ย่อมประคองจิต
ย่อมตัง้ จิตไว้ เพือ่ ความไม่บงั เกิดขึน้ แห่งอกุศลธรรมทัง้ หลาย
อันเป็นบาป ที่ยังไม่ได้บังเกิด ย่อมปลูกความพอใจ
ย่อมพยายาม ย่อมปรารภความเพียร ย่อมประคองจิต
ย่ อ มตั้ ง จิ ต ไว้ เพื่ อ การละเสี ย ซึ่ ง อกุ ศ ลธรรมทั้ ง หลาย
อันเป็นบาป ทีบ่ งั เกิดขึน้ แล้ว ย่อมปลูกความพอใจ ย่อม
พยายาม ย่อมปรารภความเพียร ย่อมประคองจิต ย่อม
ตั้งจิตไว้ เพื่อการบังเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลาย ที่
ยัง ไม่ ไ ด้ บังเกิ ด ย่อ มปลูก ความพอใจ ย่อ มพยายาม
ย่อมปรารภความเพียร ย่อมประคองจิต ย่อมตั้งจิตไว้
เพื่อความยั่งยืน ความไม่เลอะเลือนความงอกงามยิ่งขึ้น
ความไพบูลย์ ความเจริญ ความเต็มรอบแห่งกุศลธรรม
ทัง้ หลาย ทีบ่ งั เกิดขึน้ แล้ว. นีเ้ ราเรียกว่า ความเพียรชอบ.
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ภิกษุทั้งหลาย !   ความระลึกชอบ เป็นอย่างไร ?
ภิกษุทั้งหลาย !   ภิ ก ษุ ใ นกรณี นี้ เป็ น ผู้ มี ป กติ
พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียรเครื่องเผากิเลส
มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม มีสติ นำ�ความพอใจและความ
ไม่พอใจในโลกออกเสียได้ เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็น
เวทนาในเวทนาทัง้ หลายอยู่ มีความเพียรเครือ่ งเผากิเลส
มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม มีสติ นำ�ความพอใจและความ
ไม่พอใจในโลกออกเสียได้ เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็น
จิตในจิตอยู่ มีความเพียรเครื่องเผากิเลส มีความรู้สึกตัว
ทั่วพร้อม มีสติ นำ�ความพอใจและความไม่พอใจในโลก
ออกเสียได้ เป็นผูม้ ปี กติพจิ ารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้ หลาย
อยู่ มีความเพียรเครื่องเผากิเลส มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม
มีสติ นำ�ความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้.
นี้เราเรียกว่า ความระลึกชอบ.
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ภิกษุทั้งหลาย !  ความตัง้ ใจมัน่ ชอบ เป็นอย่างไร ?
ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุในกรณีน้ี สงัดแล้วจากกาม
ทั้งหลาย สงัดแล้วจากอกุศลธรรมทั้งหลาย เข้าถึงฌาน
ที่หนึ่ง อันมีวิตกวิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้ว
แลอยู่. เพราะวิตกวิจารรำ�งับลง เธอเข้าถึงฌานที่สอง
อันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายใน ให้สมาธิเป็นธรรม
อันเอกผุดขึน้ ไม่มวี ติ ก ไม่มวี จิ าร มีแต่ปตี แิ ละสุขอันเกิดแต่
สมาธิ แล้วแลอยู่. เพราะปีติจางหายไป เธอเป็นผู้เพ่งเฉย
อยู่ ไ ด้ มี ส ติ มี ค วามรู้ สึ ก ตั ว ทั่ ว พร้ อ ม และได้ เ สวยสุ ข
ด้วยกาย ย่อมเข้าถึงฌานทีส่ าม อันเป็นฌานทีพ่ ระอริยเจ้า
ทั้งหลาย กล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่า “เป็นผู้เฉยอยู่ได้
มีสติ มีความอยู่เป็นปกติสุข” แล้วแลอยู่. เพราะละสุข
และทุกข์เสียได้ และเพราะความดับหายไปแห่งโสมนัส
และโทมนัสในกาลก่อน เธอย่อมเข้าถึงฌานทีส่ ่ี อันไม่ทกุ ข์
และไม่สุข มีแต่สติอันบริสุทธิ์ เพราะอุเบกขา แล้วแลอยู่.
นี้เราเรียกว่า ความตั้งใจมั่นชอบ.
ภิกษุทั้งหลาย !   เหล่านี้แล เรียกว่า อริยสัจ คือ
หนทางเป็นเครื่องให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งทุกข์.
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ค�ำที่ใช้เรียกแทนความเป็น
พระโสดาบัน

29
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๙๒/๑๘๗.

...ภิกษุทงั้ หลาย !   อริยสาวก ย่อมมารู้ประจักษ์
ถึงเหตุเกิดและความดับแห่งโลก ตามที่เป็นจริงอย่างนี้
ในกาลใด ในกาลนั้น เราเรียกอริยสาวกนี้ ว่า
“ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิ” 		
“ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทัสสนะ” 		
“ผู้มาถึงพระสัทธรรมนี้แล้ว” 		
“ผู้ได้เห็นอยู่ซึ่งพระสัทธรรมนี้” 		
“ผู้ประกอบแล้วด้วยญาณอันเป็นเสขะ”
“ผู้ประกอบแล้วด้วยวิชชาอันเป็นเสขะ”
“ผู้ถึงซึ่งกระแสแห่งธรรมแล้ว”		
“ผูป้ ระเสริฐมีปญ
ั ญาเครือ่ งชำ�แรกกิเลส”
“ยืนอยู่จรดประตูแห่งอมตะ” ดังนี้บ้าง

ดังนี้บ้าง
ดังนี้บ้าง
ดังนี้บ้าง
ดังนี้บ้าง
ดังนี้บ้าง
ดังนี้บ้าง
ดังนี้บ้าง
ดังนี้บ้าง
ดังนี้ แล.
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30

สังโยชน์สิบ

-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๑๘-๑๙/๑๓.

ภิกษุทั้งหลาย !  
สังโยชน์ ๑๐ ประการเหล่านี้ มีอยู่.
สิบประการอย่างไรเล่า ? สิบประการ คือ
			 โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ
			 อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ.
โอรัมภาคิยสังโยชน์1 ๕ ประการ เป็นอย่างไรเล่า ?
๕ ประการ คือ
			 สักกายทิฏฐิ
			 วิจิกิจฉา
			 สีลัพพตปรามาส
			 กามฉันทะ
			 พยาบาท
เหล่านี้ คือ โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ.
1. คือ สังโยชน์เบื้องต�่ำ หมายถึง เครื่องร้อยรัดจิตอย่างหยาบ ๕ ประการ.
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อุทธัมภาคิยสังโยชน1์ ๕ ประการ
เป็นอย่างไรเล่า ?
๕ ประการ คือ
			 รูปราคะ
			 อรูปราคะ
			 มานะ
			 อุทธัจจะ
			 อวิชชา
เหล่านี้ คือ อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ.
ภิกษุทั้งหลาย !  
เหล่านี้แล สังโยชน์ ๑๐ ประการ.

1. คือ สังโยชน์เบื้องสูง หมายถึง เครื่องร้อยรัดจิตอย่างละเอียด ๕ ประการ
ที่อริยบุคคลระดับอรหัตตมรรคจะต้องละวาง.
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อริยญายธรรม
คือ การรูู้เรื่องปฏิจจสมุปบาท

31
-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๘๓/๑๕๓.

คหบดี !  
ก็อริยญายธรรม
เป็นสิ่งที่อริยสาวกเห็นแล้วด้วยดี
แทงตลอดแล้วด้วยดี ด้วยปัญญา
เป็นอย่างไรเล่า ?
คหบดี !  
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้
ย่อม พิจารณาเห็นโดยประจักษ์ ดังนี้ว่า
ด้วยอาการอย่างนี้
เพราะสิ่งนี้มี				
สิ่งนี้จึงมี
เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น.
เพราะสิ่งนี้ไม่มี 				
สิ่งนี้จึงไม่มี
เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้
สิ่งนี้จึงดับไป
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ข้อนี้ ได้แก่สิ่งเหล่านี้ คือ
เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย 		
จึงมีสังขารทั้งหลาย
เพราะมีสังขารเป็นปัจจัย 		
จึงมีวิญญาณ
เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัย
จึงมีนามรูป
เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย		
จึงมีสฬายตนะ
เพราะมีสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ
เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย			
จึงมีเวทนา
เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย 		
จึงมีตัณหา
เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย 		
จึงมีอุปาทาน
เพราะมีอุปาทานปัจจัย			
จึงมีภพ
เพราะมีภพเป็นปัจจัย			
จึงมีชาติ
เพราะมีชาติ เป็นปัจจัย
ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย
จึงเกิดขึ้นครบถ้วน
ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้
ย่อมมี ด้วยอาการอย่างนี้.
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เพราะความจางคลายดับไป
โดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียว
จึงมีความดับแห่งสังขาร
เพราะมีความดับแห่งสังขาร จึงมีความดับแห่งวิญญาณ
เพราะมีความดับแห่งวิญญาณ จึงมีความดับแห่งนามรูป
เพราะมีความดับแห่งนามรูป จึงมีความดับแห่งสฬายตนะ
เพราะมีความดับแห่งสฬายตนะ จึงมีความดับแห่งผัสสะ
เพราะมีความดับแห่งผัสสะ จึงมีความดับแห่งเวทนา
เพราะมีความดับแห่งเวทนา จึงมีความดับแห่งตัณหา
เพราะมีความดับแห่งตัณหา จึงมีความดับแห่งอุปาทาน
เพราะมีความดับแห่งอุปาทาน จึงมีความดับแห่งภพ
เพราะมีความดับแห่งภพ 		 จึงมีความดับแห่งชาติ
เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแล
ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย
จึงดับสิ้น ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้
ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.
คหบดี !   อริยญายธรรมนีแ้ ล เป็นสิง่ ทีอ่ ริยสาวก
เห็นแล้วด้วยดี แทงตลอดแล้วด้วยดี ด้วยปัญญา.
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ฝุ่นปลายเล็บ (พอรู้อริยสัจ ทุกข์เหลือน้อย
ขนาดฝุ่นติดปลายเล็บเทียบกับปฐพี)

32

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๗๒/๑๗๔๗.

ภิกษุทั้งหลาย !   เธอทัง้ หลายจะสำ�คัญความข้อนี้
ว่าอย่างไร ฝุ่นนิดหนึ่งที่เราช้อนขึ้นด้วยปลายเล็บนี้ กับ
มหาปฐพีนี้ ข้างไหนจะมากกว่ากัน ?
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   มหาปฐพีนั่นแหละ เป็นดิน
ทีม่ ากกว่า. ฝุน่ นิดหนึง่ เท่าทีท่ รงช้อนขึน้ ด้วยปลายพระนขานี้ เป็น
ของมีประมาณน้อย. ฝุน่ นัน้ เมือ่ น�ำไปเทียบกับมหาปฐพี ย่อมไม่
ถึงซึ่งการค�ำนวณได้ เปรียบเทียบได้ ไม่เข้าถึงแม้ซึ่งกะละภาค”.

ภิกษุทั้งหลาย !   อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น
สำ�หรับอริยสาวกผูถ้ งึ พร้อมด้วย (สัมมา) ทิฏฐิ รูพ้ ร้อมเฉพาะ
แล้ว ความทุกข์ของท่าน ส่วนที่สิ้นไปแล้ว หมดไปแล้ว
ย่อมมีมากกว่า ความทุกข์ท่ยี ังเหลืออยู่ มีประมาณน้อย
เมื่อนำ�เข้าไปเทียบกับกองทุกข์ที่สิ้นไปแล้ว หมดไปแล้ว
ในกาลก่อน ย่อมไม่ถึงซึ่งการคำ�นวณได้เปรียบเทียบได้
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ไม่เข้าถึงแม้ซึ่งกะละภาค นั่นคือความทุกข์ของโสดาบัน
ผูส้ ตั ตักขัตตุปรมะ1 ผูเ้ ห็นชัดตามเป็นจริง ว่า “ทุกข์ เป็น
อย่างนี้ เหตุให้เกิดทุกข์ เป็นอย่างนี้ ความดับไม่เหลือแห่ง
ทุกข์ เป็นอย่างนี้ ทางดำ�เนินให้ถงึ ซึง่ ความดับไม่เหลือแห่ง
ทุกข์ เป็นอย่างนี้” ดังนี้.
ภิกษุทั้งหลาย !   เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้
เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเครื่องกระทำ�
ให้รวู้ า่ “ทุกข์ เป็นอย่างนี้ เหตุเกิดขึน้ แห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้
ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้ ทางดำ�เนินให้ถึง
ซึ่งความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้” ดังนี้.

1. คือ พระโสดาบัน ที่ต้องมีก�ำเนิดอีกไม่เกิน ๗ ชาติ อันเป็นพระอริยบุคคล
ชั้นต้นที่สุดของจ�ำพวกโสดาบัน. แม้กระนั้น ก็ตรัสว่า ทุกข์หมดไปมากกว่า
ที่ยังเหลือ.
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[สูตรอื่นอุปมาเปรียบด้วย เม็ดกรวดเท่าเม็ดถั่วเขียว ๗ เม็ด กับ
ขุนเขาหิมาลัย (๑๙/๕๖๙/๑๗๔๕-๑๗๔๖).
อีกสูตรหนึง่ เปรียบ นำ�้ ติดปลายใบหญ้าคากับน�ำ้ ในสระกว้าง ๕๐ โยชน์
(๑๙/๕๗๒/๑๗๔๘).
อีกสูตรหนึง่ เปรียบ นำ�้ ๒–๓ หยดกับน�ำ้ ในแม่นำ�้ ๕ สายรวมกัน
(๑๙/๕๗๓/๑๗๔๙-๑๗๕๐).
อีกสูตรหนึง่ เปรียบ เม็ดกระเบา ๗ เม็ดกับมหาปฐพี
(๑๙/๕๗๔/๑๗๕๑-๑๗๕๒).
อีกสูตรหนึง่ เปรียบ นำ�้ ๒–๓ หยดกับน�ำ้ ทัง้ มหาสมุทร
(๑๙/๕๗๕/๑๗๕๓-๑๗๕๔).
อีกสูตรหนึง่ เปรียบ เม็ดผักกาด ๒–๓ เม็ดกับขุนเขาหิมาลัย
(๑๙/๕๗๖/๑๗๕๕-๑๗๕๖)]
และยังมีสตู รอีกกลุม่ หนึง่ คือ สูตรที่ ๑–๑๐ อภิสมยวรรค อภิสมยสังยุตต์
นิทาน. สํ. ๑๖/๑๖๘/๓๓๑ ตรัสแก่ภกิ ษุทงั้ หลายทีเ่ ชตวัน ประกอบด้วย
อุปมาหลายอย่างในแต่ละสูตร และมีเนือ้ หาข้อความทีอ่ ธิบาย เริม่ ตัง้ แต่
ดูกอ่ นภิกษุทงั้ หลาย !  อุปมานีฉ้ นั ใด อุปไมยก็ฉนั นัน้ ... ไปจนจบประโยค
ว่า ...ผูเ้ ป็นสัตตักขัตตุปรมะ เหมือนกันทุกตัวอักษร มีทตี่ า่ งกันตรง
ข้อความต่อท้ายจากประโยคนี้ (ในทีแ่ สดงไว้ทงั้ ๑๐ สูตร) จะต่อท้ายค�ำ
สัตตักขัตตุปรมะ ว่า “ภิกษุทงั้ หลาย !   การรูพ้ ร้อมเฉพาะซึง่ ธรรม
เป็นไปเพื่อประโยชน์อันใหญ่หลวงอย่างนี้ การได้เฉพาะซึ่งธรรมจักษุ
เป็นไปเพื่อประโยชน์อันใหญ่หลวงอย่างนี้”.
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สามัญญผลในพุทธศาสนา
เทียบกันไม่ได้ กับในลัทธิอื่น

33

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๑๖๘-๑๖๙/๓๓๑-๓๓๒.

ภิกษุทง้ั หลาย !   เปรียบเหมือนบุรษุ พึงโยนกรวดหิน
มีประมาณเท่าเม็ดถัว่ เขียวเจ็ดเม็ด เข้าไปทีเ่ ทือกเขาหลวง
ชือ่ สิเนรุ. ภิกษุทงั้ หลาย !   พวกเธอทัง้ หลายจะพึงสำ�คัญ
ความข้อนี้ ว่าอย่างไร กรวดหินมีประมาณเท่าเม็ดถัว่ เขียว
เจ็ ด เม็ ด ที่ บุ รุ ษ โยนเข้ า ไป (ที่เทือกเขาหลวงชื่อสิเนรุ)
เป็ น สิ่ ง ที่ ม ากกว่ า หรื อ ว่ า เทื อ กเขาหลวงชื่ อ สิ เ นรุ
เป็นสิ่งที่มากกว่า ?
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   เทือกเขาหลวงชื่อสิเนรุนั้น
แหละ เป็นสิ่งที่มากกว่า. กรวดหินมีประมาณเท่าเม็ดถั่วเขียว
เจ็ดเม็ด ที่บุรุษโยนเข้าไป (ที่เทือกเขาหลวงชื่อสิเนรุ) มีประมาณ
น้อย. กรวดหินนี้เมื่อน�ำเข้าไป เทียบกับเทือกเขาหลวงชื่อสิเนรุ
ย่อมไม่เข้าถึงส่วนหนึ่งในร้อย ส่วนหนึ่งในพัน ส่วนหนึ่งในแสน”.
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ภิกษุทั้งหลาย !   อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น
การบรรลุคุณวิเศษ แห่งสมณพราหมณ์ และ
ปริพาชกผู้เป็นเดียรถีย์เหล่าอื่น เมื่อนำ�เข้าไปเทียบกับ
การบรรลุ คุ ณ วิ เ ศษ ของอริ ย สาวก ซึ่ ง เป็ น บุ ค คล
ผู้ถึงพร้อมด้วย (สัมมา) ทิฏฐิ ย่อมไม่เข้าถึง ส่วนหนึ่ง
ในร้อย ส่วนหนึ่งในพัน ส่วนหนึ่งในแสน.
ภิกษุทง้ั หลาย !   บุคคลผูถ้ งึ พร้อมด้วย(สัมมา)ทิฏฐิ
เป็นผู้มีการบรรลุอันใหญ่หลวงอย่างนี้ เป็นผู้มีความรู้ยิ่ง
อันใหญ่หลวงอย่างนี้ ดังนี้ แล.
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ลักษณะแห่งผู้เจริญอินทรีย์ขั้นอริยะ

34

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๕๔๕-๕๔๖/๘๖๓-๘๖๔

อานนท์ !   ผู้มีอินทรีย์อันอบรมแล้วในขั้นอริยะ
เป็นอย่างไรเล่า ?
อานนท์ !   ในกรณีนี้
ความพอใจ ความไม่พอใจ ความพอใจและไม่
พอใจ เกิดขึ้นแก่ภิกษุเพราะเห็นรูปด้วยตา...ฟังเสียงด้วย
หู... ดมกลิน่ ด้วยจมูก...ลิม้ รสด้วยลิน้ ...ถูกต้องสัมผัสด้วย
ผิวกาย...รู้แจ้งธรรมารมณ์ด้วยใจ.
ภิกษุนั้น
ถ้าเธอหวังว่า จะเป็นผู้อยู่อย่างมีความรู้สึกว่า
ไม่ปฏิกูล ในสิ่งที่เป็นปฏิกูล ดังนี้ เธอก็อยู่อย่างผู้มี
ความรู้สึกว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งที่เป็นปฏิกูลนั้นได้.
ถ้าเธอหวังว่า จะเป็นผู้อยู่อย่างมีความรู้สึกว่า
ปฏิกูล ในสิ่งที่ไม่เป็นปฏิกูล ดังนี้ เธอก็อยู่อย่างผู้มี
ความรู้สึกว่าปฏิกูลในสิ่งที่ไม่เป็นปฏิกูลนั้นได้.
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ถ้าเธอหวังว่า จะเป็นผู้อยู่อย่างมีความรู้สึกว่า
ไม่ปฏิกูล ทั้งในสิ่งที่เป็นปฏิกูลและไม่เป็นปฏิกูล ดังนี้
เธอก็อยู่อย่างผู้มีความรู้สึกว่าไม่ปฏิกูลทั้งในสิ่งที่เป็น
ปฏิกูลและไม่เป็นปฏิกูลนั้นได้.
ถ้าเธอหวังว่า จะเป็นผู้อยู่อย่างมีความรู้สึกว่า
ปฏิกูล ทั้งในสิ่งที่ไม่เป็นปฏิกูลและสิ่งที่เป็นปฏิกูล ดังนี้
เธอก็อยู่อย่างผู้มีความรู้สึกว่าปฏิกูลทั้งในสิ่งที่ไม่เป็น
ปฏิกูลและสิ่งที่เป็นปฏิกูลนั้นได้.
และถ้าเธอหวังว่า จะเป็นผู้อยู่อย่างเว้นขาดจาก
ความรู้ สึ ก ว่ า ปฏิ กู ล และไม่ ป ฏิ กู ล ทั้ ง สองอย่ า งเสี ย แล้ ว
อยูอ่ ย่างผูอ้ เุ บกขา มีสติสมั ปชัญญะ ดังนี้ เธอก็อยูอ่ ย่าง
ผู้อุเบกขามีสติสัมปชัญญะในสิ่งเป็นปฏิกูลและไม่เป็น
ปฏิกูลทั้งสองอย่างนั้นได้.
อานนท์ !   อย่างนี้แล ชื่อว่า
ผู้มีอินทรีย์อันเจริญแล้วในขั้นอริยะ.
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พระโสดาบันกับพระอรหันต์ต่างกัน
ในการเห็นธรรม

35

-บาลี ขนฺธ. อํ. ๑๗/๑๙๖/๒๙๖-๒๙๗.

ภิกษุทั้งหลาย !   อุปาทานขันธ์ (ความยึดมั่นใน
ธรรมชาติ) ทั้งหลายเหล่านี้ มีอยู่ห้าอย่าง.
ห้าอย่าง อย่างไรเล่า ? ห้าอย่าง คือ
			 รูปูปาทานขันธ์
			 (ความยึดมั่นในรูปกาย)
			 เวทนูปาทานขันธ์
			 [ความยึดมั่นในเวทนา (สุข ทุกข์ อุเบกขา)]
			 สัญญูปาทานขันธ์
			 [ความยึดมั่นในสัญญา (ความจำ�ได้หมายรู้)]
			 สังขารูปาทานขันธ์
			 [ความยึดมั่นในสังขาร (ความคิดปรุงแต่ง)]
			 วิญญาณูปาทานขันธ์
			 [ความยึดมั่นในวิญญาณ (ผู้รู้แจ้งซึ่งอารมณ์)]
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ภิกษุทั้งหลาย !   เมือ่ ใด อริยสาวก รูช้ ดั แจ้งตาม
เป็นจริง ซึง่ ความเกิดขึน้ (สมุทยั ) ซึง่ ความตัง้ อยูไ่ ม่ได้
(อัตถังคมะ) ซึง่ รสอร่อย (อัสสาทะ) ซึง่ โทษอันต่�ำ ทราม
(อาทีนวะ) และซึง่ อุบายเป็นเครือ่ งสลัดออก (นิสสรณะ)
แห่งอุปาทานขันธ์ทั้งห้าเหล่านี้
ภิกษุทั้งหลาย !   อริยสาวกนี้ เราเรียกว่า เป็น
โสดาบัน มีอันไม่ตกต่ำ�เป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงแท้ต่อ
พระนิพพาน มีการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้า.
ภิกษุทั้งหลาย !  
อุปาทานขันธ์เหล่านี้ มีอยู่ห้าอย่าง.
ห้าอย่างอย่างไรเล่า ? ห้าอย่าง คือ
			 รูปูปาทานขันธ์
			 เวทนูปาทานขันธ์
			 สัญญูปาทานขันธ์
			 สังขารูปาทานขันธ์
			 วิญญาณูปาทานขันธ์
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ภิกษุทงั้ หลาย !   เมื่อใด ภิกษุ รูช้ ดั แจ้งตามเป็น
จริง ซึง่ ความเกิดขึน้ ซึง่ ความตัง้ อยูไ่ ม่ได้ ซึง่ รสอร่อย
ซึ่งโทษอันต่ำ�ทราม และซึ่งอุบายเป็นเครื่องสลัดออก
แห่งอุปาทานขันธ์ทงั้ ห้าเหล่านี้ ดังนีแ้ ล้ว เป็นผูห้ ลุดพ้น
แล้ว เพราะไม่มีความยึดมั่น.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   ภิ ก ษุ นี้ เราเรี ย กว่ า เป็ น
พระอรหันต์ ผู้มีอาสวะสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว
ทำ � กิ จ ที่ ค วรทำ � สำ � เร็ จ แล้ ว มี ภ าระอั น ปลงลงแล้ ว มี
ประโยชน์ตนอันตามถึงแล้ว มีสังโยชน์ในภพสิ้นไปรอบ
แล้ว เป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ ดังนี้ แล.
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เปิดธรรมที่ถูกปิด : คู่มือโสดาบัน

พระโสดาบันกับพระอรหันต์ต่างกัน
ในการเห็นธรรม (อีกนัยหนึ่ง)

36

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๗๑-๒๗๒/๙๐๒-๙๐๕.

ภิกษุทั้งหลาย !   อินทรีย์หกเหล่านี้ มีอยู่.
หกเหล่าไหนเล่า ? หกเหล่า คือ
จักขุนทรีย์ โสตินทรีย์
ฆานินทรีย์ ชิวหินทรีย์
กายินทรีย์ มนินทรีย์.
ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่อใด อริยสาวก รู้ชัดแจ้ง
ตามเป็นจริง ซึ่งความเกิดขึ้น ซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้
ซึ่งรสอร่อย ซึ่งโทษอันต่ำ�ทราม และซึ่งอุบายเป็น
เครื่องสลัดออก แห่งอินทรีย์หกเหล่านี้
ภิกษุทั้งหลาย !   อริยสาวกนี้ เราเรียกว่า เป็น
โสดาบัน มีอันไม่ตกต�่ำเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงแท้ต่อ
พระนิพพาน จักตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้า.
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ภิกษุทั้งหลาย !   อินทรีย์หกเหล่านี้ มีอยู่.
หกเหล่าไหนเล่า ? หกเหล่า คือ
จักขุนทรีย์ โสตินทรีย์ ฆานินทรีย์
ชิวหินทรีย์ กายินทรีย์ มนินทรีย์.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   เมื่ อ ใด ภิ ก ษุ รู้ ชั ด แจ้ ง
ตามเป็นจริง ซึ่งความเกิดขึ้น ซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้
ซึ่งรสอร่อย ซึ่งโทษอันต่ำ�ทราม และซึ่งอุบายเป็น
เครื่องสลัดออก แห่งอินทรีย์หกเหล่านี้ ดังนี้ และ
เป็นผู้หลุดพ้นแล้ว เพราะไม่มีความยึดมั่น.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   ภิ ก ษุ นี้ เราเรี ย กว่ า เป็ น
พระอรหันต์ ผู้มีอาสวะสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว
ท�ำกิ จ ที่ ค วรท�ำส�ำเร็ จ แล้ ว มี ภ าระอั น ปลงลงแล้ ว มี
ประโยชน์ตนอันตามถึงแล้ว มีสังโยชน์ในภพสิ้นไปรอบ
แล้ว เป็นผู้หลุดพ้นแล้ว เพราะรู้โดยชอบ ดังนี้ แล.
(สูตรข้างบนนี้ทรงแสดงอินทรีย์โดยอายตนะภายในหก
ยังมีสูตรอื่น (๑๙/๒๗๕/๙๑๔-๙๑๘) ทรงแสดงอินทรีย์โดย
เวทนาห้า คือ สุขนิ ทรีย์ ทุกขินทรีย์ โสมนัสสินทรีย์ โทมนัสสินทรีย์
อุเปกขินทรีย์ ดังนี้ก็มี).
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ความลดหลั่นแห่งพระอริยบุคคล
ผู้ปฏิบัติอย่างเดียวกัน

37

-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๐๑-๓๐๓/๕๒๘.

ภิกษุทั้งหลาย !   สิกขาบทร้อยห้าสิบสิกขาบทนี้
ย่อมมาสู่อุทเทส ทุกกึ่งแห่งเดือนตามลำ�ดับ อันกุลบุตร
ผูป้ รารถนาประโยชน์พากันศึกษาอยูใ่ นสิกขาบทเหล่านัน้ .
ภิกษุทั้งหลาย !   สิกขาสามอย่างเหล่านี้ มีอยู่
อันเป็นที่ประชุมลงของสิกขาบททั้งปวงนั้น.
สิกขาสามอย่างนั้น เป็นอย่างไรเล่า ?
คือ อธิสลี สิกขา อธิจติ ตสิกขา อธิปญ
ั ญาสิกขา.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   เหล่ า นี้ แ ล สิ ก ขาสามอย่ า ง
อันเป็นที่ประชุมลงแห่งสิกขาบททั้งปวงนั้น.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   ภิ ก ษุ ใ นกรณี นี้ เป็ น ผู้ ทำ � ให้
บริบูรณ์ในศีล ทำ�ให้บริบูรณ์ในสมาธิ ทำ�ให้บริบูรณ์
ในปัญญา. เธอยังล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้าง และต้องออก
จากอาบัตเิ ล็กน้อยเหล่านัน้ บ้าง. ข้อนัน้ เพราะเหตุไรเล่า ?
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ข้อนัน้ เพราะเหตุวา่ ไม่มผี รู้ ใู้ ดๆ กล่าวความอาภัพ
ต่อการบรรลุโลกุตตรธรรม จักเกิดขึ้น เพราะเหตุสักว่า
การล่วงสิกขาบทเล็กน้อย และการต้องออกจากอาบัติเล็ก
น้อยเหล่านี้. ส่วนสิกขาบทเหล่าใดที่เป็นเบื้องต้นแห่ง
พรหมจรรย์ ทีเ่ หมาะสมแก่พรหมจรรย์ เธอเป็นผูม้ ศี ลี
ยัง่ ยืน มีศลี มัน่ คงในสิกขาบทเหล่านัน้ สมาทานศึกษา
อยู่ในสิกขาบททั้งหลาย. ภิกษุนั้น ได้กระทำ�ให้แจ้ง
ซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะ
ความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ด้วยปัญญาอันยิ่งเองใน
ทิฏฐธรรมนี้ เข้าถึงแล้วแลอยู่.
หรือว่า (บางพวก) ยังไม่ได้ท�ำให้เกิดมี ยังไม่ได้
แทงตลอด ซึง่ อนาสววิมตุ ติ แต่เพราะความสิน้ ไปรอบแห่ง
โอรัมภาคิยสังโยชน์เบือ้ งตำ�่ ห้า จึงเป็น อันตราปรินพิ พายี
ผู้ปรินิพพานในระหว่างอายุยังไม่ทันถึงกึ่ง.
หรือว่า (บางพวก) ยังไม่ได้ท�ำให้เกิดมี ยังไม่ได้
แทงตลอด ซึง่ อนาสววิมตุ ติ แต่เพราะความสิน้ ไปรอบแห่ง
โอรัมภาคิยสังโยชน์เบือ้ งตำ�่ ห้า จึงเป็น อุปหัจจปรินพิ พายี
ผู้ปรินิพพานเมื่ออายุพ้นกึ่งแล้วจวนถึงที่สุด.
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หรือว่า (บางพวก) ยังไม่ได้ท�ำให้เกิดมี ยังไม่ได้
แทงตลอดซึง่ อนาสววิมตุ ติ แต่เพราะความสิน้ ไปรอบแห่ง
โอรัมภาคิยสังโยชน์เบือ้ งต�ำ่ ห้า จึงเป็น อสังขารปรินพิ พายี
ผู้ปรินิพพานด้วยไม่ต้องใช้ความเพียรเรี่ยวแรง.
หรือว่า (บางพวก) ยังไม่ได้ท�ำให้เกิดมี ยังไม่ได้
แทงตลอด ซึง่ อนาสววิมตุ ติ แต่เพราะความสิน้ ไปรอบแห่ง
โอรัมภาคิยสังโยชน์เบือ้ งต�ำ่ ห้า จึงเป็น สสังขารปรินพิ พายี
ผู้ปรินิพพานด้วยต้องใช้ความเพียรเรี่ยวแรง.
หรือว่า (บางพวก) ยังไม่ได้ท�ำให้เกิดมี ยังไม่ได้
แทงตลอด ซึง่ อนาสววิมตุ ติ แต่เพราะความสิน้ ไปรอบแห่ง
โอรัมภาคิยสังโยชน์เบือ้ งตำ�่ ห้า จึงเป็น อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี ผู้มีกระแสในเบื้องบนไปถึงอกนิฏฐภพ.
หรือว่า (บางพวก) ยังไม่ได้ท�ำ ให้เกิดมี ยังไม่ได้
แทงตลอด ซึ่งอนาสววิมุตติ แต่เพราะความสิ้นไปรอบ
แห่งสังโยชน์สาม และเพราะความที่ราคะ โทสะ โมหะ
ก็เบาบางน้อยลง เป็น สกทาคามี ยังจะมาสู่โลกนี้อีก
ครั้งเดียวเท่านั้น แล้วย่อมกระทำ�ที่สุดแห่งทุกข์ได้.
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หรือว่า (บางพวก) ยังไม่ได้ท�ำให้เกิดมี ยังไม่ได้
แทงตลอด ซึ่งอนาสววิมุตติ แต่เพราะความสิ้นไปรอบ
แห่ ง สั ง โยชน์ ส าม เป็ น ผู ้ เอกพี ชี คื อ จั ก เกิ ด ในภพ
แห่งมนุษย์อีกหนเดียวเท่านั้น แล้วย่อมกระท�ำที่สุดแห่ง
ทุกข์ได้.
หรือว่า (บางพวก) ยังไม่ได้ท�ำให้เกิดมี ยังไม่
ได้แทงตลอด ซึง่ อนาสววิมตุ ติ แต่เพราะความสิน้ ไปรอบ
แห่งสังโยชน์สาม เป็นผู้ โกลังโกละ จักต้องท่องเที่ยวไปสู่
สกุลอีกสองหรือสามครัง้ แล้วย่อมกระท�ำทีส่ ดุ แห่งทุกข์ได้.
หรือว่า (บางพวก) ยังไม่ได้ท�ำให้เกิดมี ยังไม่ได้
แทงตลอด ซึง่ อนาสววิมตุ ติ แต่เพราะความสิน้ ไปรอบแห่ง
สังโยชน์สาม เป็นผู้ สัตตักขัตตุปรมะ ยังต้องท่องเทีย่ วไป
ในภพแห่งเทวดาและมนุษย์อีกเจ็ดครั้ง เป็นอย่างมาก
แล้วย่อมกระท�ำที่สุดแห่งทุกข์ได้.
ภิกษุทั้งหลาย !   ผู้กระทำ�ได้เพียงบางส่วนย่อม
ทำ�ให้สำ�เร็จได้บางส่วน ผู้ทำ�ให้บริบูรณ์ก็ย่อมทำ�ให้สำ�เร็จ
ได้บริบูรณ์ ดังนั้น เราจึงกล่าวว่า สิกขาบททั้งหลาย
ย่อมไม่เป็นหมันเลย ดังนี้ แล.
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หมายเหตุผรู้ วบรวม
๑. ถ้าพิจารณาจนจบเรือ่ งจะเห็นประเด็นแง่มมุ ของผลทีไ่ ด้ไม่เท่า
กันเกิดเนือ่ งจากความบกพร่องในสิกขาบทเล็กน้อย (อภิสมาจาร)
ของเธอซึง่ ไม่มผี รู้ ใู้ ดๆ มาบอกเธอถึงความอาภัพต่อโลกุตตรธรรม
เพราะการกระท�ำนัน้ พวกทีก่ �ำลัง (พละ) ยังไม่แก่กล้าจึงไม่สามารถ
ท�ำให้เกิดมีหรือแทงตลอดซึง่ อนาสววิมตุ ติได้ จึงมีความลดหลัน่ กัน
ออกไปในระดับความเป็นอริยบุคคล พระองค์จึงสรุปปิดท้ายว่า
สิกขาบททัง้ หลายทีท่ รงบัญญัตนิ นั้ มิได้เปล่าประโยชน์เลย.
๒. แสดงถึงความบริบูรณ์ของสิกขาบทอันเพียงพอต่อความเป็น
อริยบุคคลทีท่ รงหมายถึง ก็คอื ปาฏิโมกข์ (คือสิกขาบททีบ่ ญ
ั ญัติ
เพือ่ เป็นเบือ้ งต้นแห่งพรหมจรรย์).
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คนตกน�้ำ ๗ จ�ำพวก
(ระดับต่างๆ แห่งบุคคลผู้ถอนตัวขึ้นจากทุกข์)

38

-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๑๐-๑๒/๑๕.

ภิกษุทั้งหลาย !   บุคคลเปรียบด้วยบุคคลตกน้�ำ
เจ็ดจำ�พวก เหล่านี้ มีอยู่หาได้อยู่ในโลก.
เจ็ดจำ�พวกเหล่าไหนเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย !   ในกรณีนี้
(๑) บุคคลบางคน		จมน้�ำ คราวเดียวแล้วก็จมเลย
(๒) บุคคลบางคน		ผุดขึน้ ครัง้ หนึง่ แล้วจึงจมเลย
(๓) บุคคลบางคน		ผุดขึน้ แล้ว ลอยตัวอยู่
(๔) บุคคลบางคน		ผุดขึน้ แล้ว เหลียวดูรอบๆ อยู่
(๕) บุคคลบางคน		ผุดขึน้ แล้ว ว่ายเข้าหาฝัง่
(๖) บุคคลบางคน		ผุดขึน้ แล้ว เดินเข้ามาถึงทีต่ น้ื แล้ว
(๗) บุคคลบางคน		ผุดขึน้ แล้ว ถึงฝัง่ ข้ามขึน้ บกแล้ว
							เป็นพราหมณ์ยืนอยู่.
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(๑) ภิกษุทั้งหลาย !   บุคคล จมน้ำ�คราวเดียว
แล้วก็จมเลย เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทงั้ หลาย !   บุคคลบางคนในกรณีน้ี ประกอบ
ด้วยอกุศลธรรมฝ่ายเดียว โดยส่วนเดียว. อย่างนี้แล
เรียกว่า จมคราวเดียวแล้วก็จมเลย.
(๒) ภิกษุทั้งหลาย !   บุคคล ผุดขึ้นครั้งหนึ่ง
แล้วจึงจมเลย เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย !   บุคคลบางคนในกรณีน้ี ผุดขึ้น
คือ มีศรัทธาดีในกุศลธรรมทัง้ หลาย มีหริ ดิ -ี มีโอตตัปปะดี
-มี วิ ริ ย ะดี - มี ปั ญ ญาดี ใ นกุ ศ ลธรรมทั้ ง หลาย. แต่ ว่ า
ศรัทธาเป็นต้นของเขา ไม่ตง้ั อยูน่ าน ไม่เจริญ เสือ่ มสิน้ ไป.
อย่างนี้แล เรียกว่า ผุดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วจึงจมเลย.
(๓) ภิกษุทง้ั หลาย !   บุคคล ผุดขึน้ แล้วลอยตัว
อยู่ เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย !   บุคคลบางคนในกรณีน้ี ผุดขึน้
คือ มีศรัทธาดีในกุศลธรรมทัง้ หลาย มีหริ ดิ -ี มีโอตตัปปะดี
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มีวิริยะดี-มีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลาย และศรัทธา
เป็นต้นของเขา ไม่เสื่อม ไม่เจริญ แต่ทรงตัวอยู่.
อย่างนี้แล เรียกว่า ผุดขึ้นแล้วลอยตัวอยู่.
(๔) ภิกษุทั้งหลาย !   บุคคล ผุดขึน้ แล้วเหลียว
ดูรอบๆ อยู่ เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย !   บุคคลบางคนในกรณีนี้ ผุดขึ้น
คือ มีศรัทธาดีในกุศลธรรมทัง้ หลาย มีหริ ดิ -ี มีโอตตัปปะดี
-มี วิ ริ ย ะดี - มี ปั ญ ญาดี ใ นกุ ศ ลธรรมทั้ ง หลาย. บุ ค คล
นั้นเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์สาม เป็น โสดาบัน
มีความไม่ตกต่�ำ เป็นธรรมดา เป็นผูเ้ ทีย่ งแท้ตอ่ พระนิพพาน
มีการตรัสรูพ้ ร้อมในเบือ้ งหน้า. อย่างนีแ้ ล เรียกว่า ผุดขึน้ แล้ว
เหลียวดูรอบๆ อยู่.
(๕) ภิกษุทั้งหลาย !   บุคคล ผุดขึ้นแล้วว่าย
เข้าหาฝั่ง เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย !   บุคคลบางคนในกรณีน้ี ผุดขึน้
คือ มีศรัทธาดีในกุศลธรรมทัง้ หลาย มีหริ ดิ -ี มีโอตตัปปะดี
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-มีวิริยะดี-มีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลาย. บุคคลนั้น
เพราะความสิน้ ไปแห่งสังโยชน์สาม และเพราะความเบาบาง
แห่งราคะ โทสะ โมหะ เป็น สกทาคามี มาสู่โลกนี้อีก
เพี ย งครั้ ง เดี ย ว แล้ ว ทำ � ที่ สุ ด แห่ ง ทุ ก ข์ ไ ด้ . อย่ า งนี้ แ ล
เรียกว่า ผุดขึ้นแล้ว ว่ายเข้าหาฝั่ง.
(๖) ภิกษุทั้งหลาย !   บุคคล ผุดขึ้นแล้วเดิน
เข้ามาถึงที่ตื้นแล้ว เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย !   บุคคลบางคนในกรณีนี้ ผุดขึ้น
คือ มีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลาย มีหิริดี-มีโอตตัปปะ
ดี-มีวิริยะดี-มีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลาย. บุคคล
นั้นเพราะความสิ้นไปแห่งโอรัมภาคิยสังโยชน์ห้า เป็น
โอปปาติกะ มีการปรินิพพานในภพนั้น ไม่เวียนกลับ
จากโลกนัน้ เป็นธรรมดา. อย่างนีแ้ ล เรียกว่า ผุดขึน้ แล้ว
เดินเข้ามาถึงที่ตื้นแล้ว.
(๗) ภิกษุทั้งหลาย !   บุคคล ผุดขึ้นแล้ว ถึง
ฝัง่ ข้ามขึน้ บกแล้ว เป็นพราหมณ์ยนื อยู่ เป็นอย่างไรเล่า ?
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ภิกษุท้งั หลาย !   บุคคลบางคนในกรณีน้ี ผุดขึ้น
คือ มีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลาย มีหิริดี-มีโอตตัปปะ
ดี-มีวริ ยิ ะดี-มีปญ
ั ญาดีในกุศลธรรมทัง้ หลาย. บุคคลนัน้
ได้กระทำ�ให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหา
อาสวะมิได้ (พระอรหันต์) เพราะความสิน้ ไปแห่งอาสวะ
ทัง้ หลาย ด้วยปัญญาอันยิง่ เองในทิฏฐธรรมนี้ เข้าถึงแล้วอยู.่
อย่างนี้แล เรียกว่า ผุดขึ้นแล้ว ถึงฝั่งข้ามขึ้นบกแล้ว
เป็นพราหมณ์ยืนอยู่.
ภิกษุทั้งหลาย !   เหล่านี้แล บุคคลเปรียบด้วย
บุคคลตกน้ำ�เจ็ดจำ�พวก ซึ่งมีอยู่ หาได้อยู่ ในโลก.
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คนมีกิเลสตกนรกทั้งหมดทุกคน
จริงหรือ ? (บุคคลที่มีเชื้อเหลือ ๙ จ�ำพวก)

39

-บาลี นวก. อํ. ๒๓/๓๙๑-๓๙๖/๒๑๖.

เช้าวันหนึ่ง ท่านพระสารีบุตรครองจีวร ถือบาตร เข้าไป

บิณฑบาตในนครสาวัตถี ท่านเห็นว่าเวลายังเช้าเกินไปสำ�หรับ
การบิ ณ ฑบาต จึ ง แวะเข้ า ไปในอารามของพวกปริ พ าชกลั ท ธิ
อื่ น ได้ ทั ก ทายปราศรั ย กั น ตามธรรมเนี ย มแล้ ว นั่ ง ลง ณ ส่ ว น
ข้างหนึ่ง. ก็ในเวลานั้นแล พวกปริพาชกทั้งหลายนั้น กำ�ลังยก
ข้อความขึ้นกล่าวโต้เถียงกันอยู่ ถึงเรื่องบุคคลใด ใครก็ตาม ที่
ยังมีเชื้อเหลือ ถ้าตายแล้ว ย่อมไม่พ้นเสียจากนรก จากกำ�เนิด
เดรัจฉาน จากวิสัยแห่งเปรต จากอบาย ทุคติ วินิบาต ไปได้
เลยสักคนเดียว ดังนี้. ท่านพระสารีบุตรไม่แสดงว่าเห็นด้วย
และไม่คัดค้าน ข้อความของปริพาชกเหล่านั้น ลุกจากที่นั่งไป
โดยคิดว่าทูลถวายพระผูม้ พี ระภาคเจ้าแล้วจักได้ทราบความข้อนี.้
ครัน้ กลับจากบิณฑบาต ภายหลังอาหารแล้ว จึงเข้าไปเฝ้าพระผูม้ -ี
พระภาคเจ้า กราบทูลถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตอนเช้าทุกประการ.
พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า
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สารีบุตร !   พวกปริพาชกลัทธิอน่ื ยังอ่อนความรู้
ไม่ฉลาด จักรู้ได้อย่างไรกันว่า ใครมีเชื้อเหลือ ใครไม่มี
เชื้อเหลือ.
สารีบตุ ร !   บุคคลทีม่ เี ชือ้ (กิเลส) เหลือ ๙ จำ�พวก
ดังที่จะกล่าวต่อไปนี้ แม้ต ายไป ก็พ้น แล้ว จากนรก
พ้นแล้วจากกำ�เนิดเดรัจฉาน พ้นแล้วจากวิสัยแห่งเปรต
พ้นแล้วจากอบาย ทุคติ วินิบาต.
บุคคลเก้าจำ�พวกเหล่านั้น เป็นอย่างไรเล่า ?
เก้าจำ�พวก คือ
(๑) สารีบตุ ร !   บุคคลบางคนในกรณีน้ี เป็นผู้
ทำ�ได้เต็มทีใ่ นส่วนศีล ทำ�ได้เต็มทีใ่ นส่วนสมาธิ แต่ท�ำ ได้
พอประมาณในส่วนปัญญา. เพราะทำ�สังโยชน์ ๕ อย่าง
ในเบื้องต้นให้สิ้นไป บุคคลนั้นเป็น อันตราปรินิพพายี
ผู้จะปรินิพพานในระหว่างอายุยังไม่ทันถึงกึ่ง.
สารีบุตร !   นี้เป็นบุคคลผู้มีเชื้อเหลือพวกที่ ๑
ทีเ่ มือ่ ตาย ก็พน้ แล้วจากนรก จากกำ�เนิดเดรัจฉาน จากวิสยั
แห่งเปรต จากอบาย ทุคติ วินบิ าต.
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(๒) สารีบตุ ร !   บุคคลบางคนในกรณีนี้ เป็นผู้
ท�ำได้เต็มทีใ่ นส่วนศีล ท�ำได้เต็มทีใ่ นส่วนสมาธิ แต่ท�ำได้
พอประมาณในส่วนปัญญา. เพราะท�ำสังโยชน์ ๕ อย่าง
ในเบื้องต้นให้สิ้นไป บุคคลนั้นเป็น อุปหัจจปรินิพพายี
ผู้จะปรินิพพานเมื่ออายุพ้นกึ่งแล้วจวนถึงที่สุด.
สารีบุตร !   นี้เป็นบุคคลผู้มีเชื้อเหลือพวกที่ ๒
ที่เมื่อตาย ก็พ้นแล้วจากนรก จากกำ�เนิดเดรัจฉาน จาก
วิสัยแห่งเปรต จากอบาย ทุคติ วินิบาต.
(๓) สารีบตุ ร !   บุคคลบางคนในกรณีนี้ เป็นผู้
ท�ำได้เต็มทีใ่ นส่วนศีล ท�ำได้เต็มทีใ่ นส่วนสมาธิ แต่ท�ำได้
พอประมาณในส่วนปัญญา. เพราะท�ำสังโยชน์ ๕ อย่าง
ในเบื้องต้นให้ส้ินไป บุคคลนั้นเป็น อสังขารปรินิพพายี
ผู้จะปรินิพพานโดยไม่ต้องใช้ความเพียรเรี่ยวแรง.
สารีบุตร !   นี้เป็นบุคคลผู้มีเชื้อเหลือพวกที่ ๓
ที่เมื่อตาย ก็พ้นแล้วจากนรก จากกำ�เนิดเดรัจฉาน จาก
วิสัยแห่งเปรต จากอบาย ทุคติ วินิบาต.
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(๔) สารีบตุ ร !   บุคคลบางคนในกรณีน้ี เป็นผู้
ทำ�ได้เต็มทีใ่ นส่วนศีล ทำ�ได้เต็มทีใ่ นส่วนสมาธิ แต่ท�ำ ได้
พอประมาณในส่วนปัญญา. เพราะทำ�สังโยชน์ ๕ อย่าง
ในเบื้องต้นให้สิ้นไป บุคคลนั้นเป็น ในเบื้องต้นให้สิ้นไป
บุคคลนั้นเป็น สสังขารปรินิพพายีผู้จะปรินิพพานโดย
ต้องใช้ความเพียรเรี่ยวแรง.
สารีบุตร !   นี้เป็นบุคคลผู้มีเชื้อเหลือพวกที่ ๔
ที่เมื่อตาย ก็พ้นแล้วจากนรก จากกำ�เนิดเดรัจฉาน จาก
วิสัยแห่งเปรต จากอบาย ทุคติ วินิบาต.
(๕) สารีบตุ ร !   บุคคลบางคนในกรณีนี้ เป็นผู้
ท�ำได้เต็มทีใ่ นส่วนศีล ท�ำได้เต็มทีใ่ นส่วนสมาธิ แต่ท�ำได้
พอประมาณในส่วนปัญญา. เพราะท�ำสังโยชน์ ๕ อย่าง
ในเบือ้ งต้นให้สนิ้ ไป บุคคลนัน้ เป็น อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี
ผู้มีกระแสในเบื้องบนไปถึงอกนิฏฐภพ.
สารีบุตร !   นี้เป็นบุคคลผู้มีเชื้อเหลือพวกที่ ๕
ทีเ่ มือ่ ตาย ก็พน้ แล้วจากนรก จากกำ�เนิดเดรัจฉาน จากวิสยั
แห่งเปรต จากอบาย ทุคติ วินบิ าต.
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(๖) สารีบุตร !   บุคคลบางคนในกรณีนี้ เป็นผู้
ทำ�ได้เต็มทีใ่ นส่วนศีล แต่ท�ำ ได้พอประมาณในส่วนสมาธิ
ทำ�ได้พอประมาณในส่วนปัญญา. เพราะทำ�สังโยชน์ ๓ อย่าง
ให้สิ้นไป และเพราะมีราคะ โทสะ โมหะ เบาบางน้อยลง
เป็ น สกทาคามี ยั ง จะมาสู่ โ ลกนี้ อี ก ครั้ ง เดี ย วเท่ า นั้น
แล้วกระทำ�ที่สุดแห่งทุกข์ได้.
สารีบุตร !   นี้เป็นบุคคลผู้มีเชื้อเหลือพวกที่ ๖
ที่เมื่อตาย ก็พ้นแล้วจากนรก จากกำ�เนิดเดรัจฉาน จาก
วิสัยแห่งเปรต จากอบาย ทุคติ วินิบาต.
(๗) สารีบุตร !   บุคคลบางคนในกรณีนี้ เป็นผู้
ท�ำได้เต็มที่ในส่วนศีล แต่ท�ำได้พอประมาณในส่วน
สมาธิ ท�ำได้ พ อประมาณในส่ ว นปั ญ ญา. เพราะท�ำ
สังโยชน์ ๓ อย่างให้สนิ้ ไป บุคคลนัน้ เป็น โสดาบันผูม้ พี ชื
หนเดียว คือ จักเกิดในภพแห่งมนุษย์อีกหนเดียวเท่านั้น
แล้วกระท�ำที่สุดแห่งทุกข์ได้.
สารีบุตร !   นี้เป็นบุคคลผู้มีเชื้อเหลือพวกที่ ๗
ที่เมื่อตาย ก็พ้นแล้วจากนรก จากกำ�เนิดเดรัจฉาน จาก
วิสัยแห่งเปรต จากอบาย ทุคติ วินิบาต.
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(๘) สารีบุตร !   ุคคลบางคนในกรณีนี้ เป็นผู้
ทำ�ได้เต็มทีใ่ นส่วนศีล แต่ท�ำ ได้พอประมาณในส่วนสมาธิ
ทำ�ได้พอประมาณในส่วนปัญญา. เพราะทำ�สังโยชน์ ๓ อย่าง
ให้ส้ินไป บุคคลผูน้ น้ั เป็น โสดาบันผูต้ อ้ งท่องเทีย่ วไปสูส่ กุล
อีก ๒ หรือ ๓ ครัง้ แล้วกระทำ�ทีส่ ดุ แห่งทุกข์ได้.
สารีบุตร !   นี้เป็นบุคคลผู้มีเชื้อเหลือพวกที่ ๘
ทีเ่ มือ่ ตาย ก็พน้ แล้วจากนรก จากกำ�เนิดเดรัจฉาน จากวิสยั
แห่งเปรต จากอบาย ทุคติ วินบิ าต.
(๙) สารีบุตร !   ุคคลบางคนในกรณีนี้ เป็นผู้
ทำ�ได้เต็มทีใ่ นส่วนศีล แต่ท�ำ ได้พอประมาณในส่วนสมาธิ
ทำ�ได้พอประมาณในส่วนปัญญา. เพราะทำ�สังโยชน์ ๓ อย่าง
ให้สน้ิ ไป บุคคลนัน้ เป็น โสดาบันผูต้ อ้ งเทีย่ วไปในเทวดา
และมนุษย์อีก ๗ ครั้งเป็นอย่างมาก แล้วกระทำ�ที่สุด
แห่งทุกข์ได้.
สารีบุตร !   นี้เป็นบุคคลผู้มีเชื้อเหลือพวกที่ ๙
ทีเ่ มือ่ ตาย ก็พน้ แล้วจากนรก จากกำ�เนิดเดรัจฉาน จากวิสยั
แห่งเปรต จากอบาย ทุคติ วินบิ าต.
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สารีบุตร !   ปริพาชกลัทธิอื่น ยังอ่อนความรู้
ไม่ฉลาด จักรู้ได้อย่างไรกันว่า ใครมีเชื้อเหลือ ใครไม่มี
เชื้อเหลือ. สารีบุตร !   บุคคลเหล่านี้แล ที่มีเชื้อเหลือ
๙ จำ�พวก เมื่อตายไป ก็พ้นแล้วจากนรก จากกำ�เนิด
เดรัจฉาน จากวิสัยแห่งเปรต จากอบาย ทุคติ วินิบาต.
สารีบุตร !   ธรรมปริยายข้อนี้ ยังไม่เคยแสดง
ให้ปรากฏ แก่หมู่ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาทั้งหลาย
มาแต่กาลก่อน.
ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ?
เพราะเราเห็นว่าถ้าเขาเหล่านัน้ ได้ฟงั ธรรมปริยาย
ข้อนี้แล้ว จักพากันเกิดความประมาท
อนึ่งเล่า ธรรมปริยายเช่นนี้ เป็นธรรมปริยาย
ที่เรากล่าว ต่อเมื่อถูกถามเจาะจงเท่านั้น ดังนี้ แล.
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ผลแปดประการอันเป็นภาพรวม
ของความเป็นพระโสดาบัน

40

-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๘๓-๔๘๕/๔๕๐-๔๕๑.

ภิกษุทั้งหลาย !   ถูกแล้ว !  
เมื่อเป็นอย่างนี้ก็เป็นอันว่า
พวกเธอทั้งหลายก็กล่าวอย่างนั้น
แม้เราตถาคตก็กล่าวอย่างนั้น ว่า
“เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ย่อมไม่มี
เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้ย่อมดับ1

1. ค�ำบาลีของประโยคนี้มีว่า “อิมสฺมึ อสติ อิทํ น โหติ อิมสฺส นิโรธา 
อิทํ นิรุชฺฌติ” เป็นการอธิบายล�ำดับเหตุในการดับไปแห่งระบบสมมติ
(คือระบบธรรมชาติที่มีการเกิด แก่ ตาย ทุกสิ่ง ทั้งรูปและนาม).
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กล่าวคือ
เพราะมีความดับแห่งอวิชชา จึงมีความดับแห่งสังขาร
เพราะมีความดับแห่งสังขาร จึงมีความดับแห่งวิญญาณ
เพราะมีความดับแห่งวิญญาณ จึงมีความดับแห่งนามรูป
เพราะมีความดับแห่งนามรูป จึงมีความดับแห่งสฬายตนะ
เพราะมีความดับแห่งสฬายตนะ จึงมีความดับแห่งผัสสะ
เพราะมีความดับแห่งผัสสะ จึงมีความดับแห่งเวทนา
เพราะมีความดับแห่งเวทนา จึงมีความดับแห่งตัณหา
เพราะมีความดับแห่งตัณหา จึงมีความดับแห่งอุปาทาน
เพราะมีความดับแห่งอุปาทาน จึงมีความดับแห่งภพ
เพราะมีความดับแห่งภพ		 จึงมีความดับแห่งชาติ
เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแล
ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย
จึงดับสิ้น
ความดับลงแห่งกองทุกข์ทง้ั สิน้ นี้ ย่อมมีดว้ ยอาการอย่างนี”้ .
(๑) ภิกษุทั้งหลาย !   จะเป็นไปได้ไหมว่า พวก
เธอเมื่อรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้ จึงพึงแล่นไปสู่ ทิฏฐิ
อันปรารภที่สุดในเบื้องต้น (ความเห็นที่นึกถึงขันธ์ในอดีต)
ว่า “ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต เราได้มีแล้วหรือหนอ
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เราไม่ได้มีแล้วหรือหนอ เราได้เป็นอะไรแล้วหนอ เราได้
เป็นอย่างไรแล้วหนอ เราเป็นอะไรแล้ว จึงได้เป็นอะไรอีก
แล้วหนอ” ดังนี้ ?
“ข้อนั้น หามิได้ พระเจ้าข้า !”.

(๒) ภิกษุทงั้ หลาย !   หรือว่า จะเป็นไปได้ไหมว่า
พวกเธอ เมื่อรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้ จะพึงแล่นไปสู่
ทิฏฐิอันปรารภที่สุดในเบื้องปลาย (ความเห็นที่นึกถึงขันธ์ใน
อนาคต) ว่ า “ในกาลยื ด ยาวนานฝ่ า ยอนาคต เราจั ก มี
หรื อ หนอ เราจั ก ไม่ มี ห รื อ หนอ เราจั ก เป็ น อะไรหนอ
เราจักเป็นอย่างไรหนอ เราเป็นอะไรแล้ว จักเป็นอะไร
ต่อไปหนอ” ดังนี้ ?
“ข้อนั้น หามิได้ พระเจ้าข้า !”.

(๓) ภิกษุทั้งหลาย !   หรือว่า จะเป็นไปได้ไหม
ว่าพวกเธอ เมื่อรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้ จะพึงเป็นผู้
มีความสงสัยเกี่ยวกับตน ปรารภกาลอันเป็นปัจจุบัน
ในกาลนี้ว่า “เรามีอยู่หรือหนอ เราไม่มีอยู่หรือหนอ เรา
เป็นอะไรหนอ เราเป็นอย่างไรหนอ สัตว์นี้มาจากที่ไหน
แล้ว จักเป็นผู้ไปสู่ที่ไหนอีกหนอ” ดังนี้ ?
“ข้อนั้น หามิได้ พระเจ้าข้า !”.
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(๔) ภิกษุทงั้ หลาย !   หรือว่า จะเป็นไปได้ไหมว่า
พวกเธอ เมื่อรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้ แล้วจะพึงกล่าว
ว่า “พระศาสดาเป็นครูของพวกเรา ดังนั้น พวกเรา
ต้ อ งกล่ า วอย่ า งที่ ท่ า นกล่ า ว เพราะความเคารพใน
พระศาสดานั่นเทียว” ดังนี้ ?
“ข้อนั้น หามิได้ พระเจ้าข้า !”.

(๕) ภิกษุทงั้ หลาย !   หรือว่า จะเป็นไปได้ไหมว่า
พวกเธอ เมื่อรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้ แล้วจะพึงกล่าว
ว่า “พระสมณะ (พระพุทธองค์) กล่าวแล้วอย่างนี้
แต่สมณะทัง้ หลายและพวกเราจะกล่าวอย่างอืน่ ” ดังนี้ ?
“ข้อนั้น หามิได้ พระเจ้าข้า !”.

(๖) ภิกษุทั้งหลาย !   หรือว่า จะเป็นไปได้ไหมว่า
พวกเธอ เมื่อรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้ จะพึงประกาศ
การนับถือศาสดาอื่น ?
“ข้อนั้น หามิได้ พระเจ้าข้า !”.

(๗) ภิกษุทั้งหลาย !   หรือว่า จะเป็นไปได้ไหมว่า
พวกเธอ เมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ จะพึงเวียนกลับ
ไปสู่การประพฤติซึ่งวัตตโกตูหลมงคลทั้งหลายตาม
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แบบของสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่าอื่นเป็นอันมาก
โดยความเป็นสาระ ?
“ข้อนั้น หามิได้ พระเจ้าข้า !”.

(๘) ภิกษุทั้งหลาย !   พวกเธอ จะกล่าวแต่สิ่งที่
พวกเธอรู้เอง เห็นเอง รู้สึกเองแล้ว เท่านั้น มิใช่หรือ ?
“อย่างนั้น พระเจ้าข้า !”.

ภิกษุทั้งหลาย !   ถูกแล้ว.
ภิกษุทั้งหลาย !  
พวกเธอทั้งหลาย เป็นผู้ที่เรานำ�ไปแล้วด้วยธรรมนี้
อันเป็นธรรมทีบ่ คุ คลจะพึงเห็นได้ดว้ ยตนเอง (สนฺทฏิ ิโก)
เป็นธรรมให้ผลไม่จำ�กัดกาล (อกาลิโก)
เป็นธรรมที่ควรเรียกกันมาดู (เอหิปสฺสิโก)
ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว (โอปนยิโก)
อันวิญญูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตน (ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพวิญญฺ หู )ิ .
ภิกษุทั้งหลาย !   คำ�นี้เรากล่าวแล้ว หมายถึง
คำ�ที่เราได้เคยกล่าวไว้แล้วว่า “ภิกษุทง้ั หลาย !   ธรรมนี้
เป็นธรรมที่บุคคลจะพึงเห็นได้ด้วยตนเอง เป็นธรรม
ให้ผลไม่จ�ำ กัดกาล เป็นธรรมทีค่ วรเรียกกันมาดู ควร
น้อมเข้ามาใส่ตน อันวิญญูชนจะพึงรูไ้ ด้เฉพาะตน” ดังนี.้
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ระวังตายคาประตูนิพพาน !  

41

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๖๖-๖๙/๗๖.

สุนักขัตตะ !   ข้อนีเ้ ป็นฐานะที่มีได้ คือ จะมีภิกษุ
บางรูปในกรณีนี้ มีความเข้าใจของตน มีความหมายอัน
สรุปได้อย่างนี้ เป็นต้นว่า “ตัณหานั้น สมณะกล่าวกันว่า
เป็นลูกศร โทษอันมีพิษของอวิชชา ย่อมงอกงาม เพราะ
ฉันทราคะและพยาบาท ลูกศร คือ ตัณหานัน้ เราละได้แล้ว
โทษอันมีพิษของอวิชชา เราก็นำ�ออกไปหมดแล้ว เราเป็น
ผู้น้อมไปแล้วในนิพพานโดยชอบ” ดังนี้. แต่ เ ธอนั้ น
ย่อมตามประกอบซึ่งธรรมทั้งหลาย อันไม่เป็นที่สบาย
แก่ผู้น้อมไปแล้วในนิพพานโดยชอบ คือ ตามประกอบ
ซึ่งธรรมอันไม่เป็นที่สบาย ในการเห็นรูปด้วยตา ฟังเสียง
ด้วยหู ดมกลิ่นด้วยจมูก ลิ้มรสด้วยลิ้น ถูกต้องโผฏฐัพพะ
ด้วยกาย รู้สึกธรรมารมณ์ด้วยใจ อันล้วนไม่เป็นที่สบาย.
เมือ่ เธอตามประกอบซึง่ ธรรมอันไม่เป็นทีส่ บายเหล่านี้ อยู่
ราคะย่อมเสียบแทงจิตของเธอ เธอมีจติ อันราคะเสียบแทง
แล้ว ย่อมถึงความตายหรือความทุกข์เจียนตาย.
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สุนกั ขัตตะ !   เปรียบเหมือนบุรษุ ถูกยิงด้วยลูกศร
อันอาบไว้ด้วยยาพิษอย่างแรงกล้า. มิตรอำ�มาตย์ญาติสาโลหิตของเขา จัดหาหมอผ่าตัดมารักษา หมอได้ใช้
ศัสตราชำ�แหละปากแผลของเขา แล้วใช้เครือ่ งตรวจค้นหา
ลูกศร พบแล้วถอนลูกศรออก กำ�จัดโทษอันเป็นพิษทีย่ งั มี
เชื้อเหลือติดอยู่ จนรู้ว่าไม่มีเชื้อเหลือติดอยู่แล้วกล่าวแก่
เขาอย่างนีว้ า่ “บุรษุ ผูเ้ จริญ !   ลูกศรถูกถอนออกแล้ว โทษ
อันเป็นพิษเรานำ�ออกจนไม่มีเชื้อเหลืออยู่แล้ว ท่านไม่มี
อันตรายอีกแล้ว. และท่านจะบริโภคอาหารได้ตามสบาย
แต่อย่าไปกินอาหารชนิดทีไ่ ม่สบายแก่แผลอันจะทำ�ให้แผล
อักเสบ และจงล้างแผลตามเวลา ทายาทีป่ ากแผลตามเวลา
เมื่อท่านล้างแผลตามเวลา ทายาที่ปากแผลตามเวลา อย่า
ให้หนองและเลือดเกรอะกรังปากแผล และท่านอย่าเที่ยว
ตากลมตากแดด เมื่อเที่ยวตากลมตากแดด ก็อย่าให้ฝุ่น
ละอองและของโสโครกเข้าไปในปากแผล. บุรุษผู้เจริญ !  
ท่านจงเป็นผู้ระวังรักษาแผล มีเรื่องแผลเป็นเรื่องสำ�คัญ
เถอะนะ” ดังนี้.
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บุรุษนั้น มีความคิดว่า “หมอถอนลูกศรให้เรา
เสร็จแล้ว โทษอันเป็นพิษ หมอก็นำ�ออกจนไม่มีเชื้อเหลือ
อยู่แล้ว เราหมดอันตราย” เขาจึงบริโภคโภชนะที่แสลง
เมือ่ บริโภคโภชนะทีแ่ สลง แผลก็ก�ำ เริบ และเขาไม่ชะแผล
ตามเวลา ไม่ทายาที่ปากแผลตามเวลา เมื่อเขาไม่ชะแผล
ตามเวลา ไม่ทายาที่ปากแผลตามเวลา หนองและเลือด
ก็ เ กรอะกรั ง ปากแผล และเขาเที่ ย วตากลมตากแดด
ปล่อยให้ฝุ่นละอองของโสโครกเข้าไปในปากแผล และ
เขาไม่ ร ะวั ง รั ก ษาแผล ไม่ มี เ รื่ อ งแผลเป็ น เรื่ อ งสำ� คั ญ .
เขานำ � โทษพิ ษ อั น ไม่ ส ะอาดออกไปด้ ว ยการกระทำ � อั น
ไม่ถูกต้องเหล่านี้ แผลจึงมีเชื้อเหลืออยู่ แผลก็บวมขึ้น
เพราะเหตุทั้งสองนั้น. บุรุษนั้นมีแผลบวมแล้ว ก็ถึงซึ่ง
ความตายบ้าง หรือความทุกข์เจียนตายบ้าง นี้ฉันใด
สุนักขัตตะ !   ข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน คือ ข้อที่
ภิกษุบางรูป สำ�คัญตนว่าน้อมไปแล้วในนิพพานโดย
ชอบ... แต่ตามประกอบในธรรมไม่เป็นที่สบายแก่การ
น้อมไปในนิพพานโดยชอบ... ราคะก็เสียบแทงจิตของเธอ.
เธอมี จิ ต อั น ราคะเสี ย บแทงแล้ ว ย่ อ มถึ ง ความตาย
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หรือความทุกข์เจียนตาย. สุนักขัตตะ !   ในอริยวินัยนี้
ความตายหมายถึงการบอกคืนสิกขา เวียนไปสู่เพศต่ำ�
ความทุกข์เจียนตายหมายถึงการต้องอาบัติ อันเศร้าหมอง
อย่างใดอย่างหนึ่ง แล.
(ภิกษุในกรณีนี้ มีการศึกษาดี ตั้งความปรารถนาดี แต่มี
ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับตนเองและธรรมะ คือ เข้าใจไปว่า ลูกศร
คือ ตัณหาเป็นสิง่ ทีล่ ะได้โดยไม่ตอ้ งถอน อวิชชาเป็นสิง่ ทีเ่ หวีย่ งทิง้
ไปได้โดยไม่ต้องก�ำจัดตัดราก และเข้าใจตัวเองว่า น้อมไปแล้วสู่
นิพพานโดยชอบดังนี้ แต่แล้วก็มากระท�ำผิดในสิง่ ทีไ่ ม่เป็นทีส่ บาย
แก่การน้อมไปในนิพพานนั้น ทั้งทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
จนราคะเกิดขึ้นเสียบแทงถึงแก่ความตายในอริยวินัย จึงเรียกว่า
เขาล้มลงตายตรงหน้าประตูแห่งพระนิพพาน นั่นเอง).
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ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้า

42

-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๓๑-๓๔/๒๐.

ภิกษุทั้งหลาย !   การอยู่แบบพระอริยเจ้า ซึ่ง
พระอริยเจ้าทัง้ หลาย ได้อยูม่ าแล้วก็ดี กำ�ลังอยูใ่ นบัดนีก้ ด็ ี
จักอยู่ต่อไปก็ดี มีเครื่องอยู่สิบประการเหล่านี้.
สิบประการ อะไรบ้างเล่า ? สิบประการ คือ
ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุในกรณีนี้
เป็นผู้ละองค์ห้าได้ขาด
เป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์หก
เป็นผู้มีอารักขาอย่างเดียว
เป็นผู้มีพนักพิงสี่ด้าน
เป็นผู้ถอนความเห็นว่าจริงดิ่งไปคนละทางขึ้นเสียแล้ว
เป็นผู้ละการแสวงหาสิ้นเชิงแล้ว
เป็นผู้มีความดำ�ริอันไม่ขุ่นมัว
เป็นผู้มีกายสังขารอันสงบรำ�งับแล้ว
เป็นผู้มีจิตหลุดพ้นด้วยดี
เป็นผู้มีปัญญาในความหลุดพ้นด้วยดี.
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(๑) ภิกษุเป็นผู้ละองค์ห้าได้ขาด
			
เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุในกรณีน้ี เป็นผู้ละกามฉันทะ ละพยาบาท
ละถีนมิทธะ ละอุทธัจจกุกกุจจะ และละวิจกิ จิ ฉาได้แล้ว.
ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุอย่างนี้ ชือ่ ว่าเป็นผูล้ ะองค์หา้ ได้ขาด.
(๒) ภิกษุเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์หก
			
เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุในกรณีนี้ ได้เห็นรูปด้วยตา ได้ฟงั เสียงด้วยหู
ได้ดมกลิน่ ด้วยจมูก ได้ลมิ้ รสด้วยลิน้ ได้สมั ผัสโผฏฐัพพะ
ด้วยกาย และได้รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้ว ก็เป็นผู้ไม่ดีใจ
ไม่เสียใจ มีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะอยู่ได้. ภิกษุ
ทั้งหลาย !   ภิกษุอย่างนี้ ชื่อว่าเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วย
องค์หก.
(๓) ภิกษุเป็นผู้มีอารักขาอย่างเดียว
			
เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุในกรณีนี้ ประกอบการรักษาจิตด้วยสติ.
ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุอย่างนี้ ชื่อว่ามีอารักขาอย่างเดียว.
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(๔) ภิกษุเป็นผู้มีพนักพิงสี่ด้าน
			
เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิ ก ษุ ใ นกรณี นี้ พิ จ ารณาแล้ ว เสพของสิ่ ง หนึ่ ง
พิจารณาแล้วอดกลั้นของสิ่งหนึ่ง พิจารณาแล้วเว้นขาด
ของสิ่ ง หนึ่ ง พิ จ ารณาแล้ วบรรเทาของสิ่ ง หนึ่ ง . ภิ ก ษุ
ทั้งหลาย !   ภิกษุอย่างนี้ ชื่อว่าเป็นผู้มีพนักพิงสี่ด้าน.1
(๕) ภิ ก ษุ เ ป็ น ผู้ ถ อนความเห็ น ว่ า จริ ง ดิ่ ง ไป
			
คนละทางขึ้นเสียแล้ว เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุในกรณีนี้ เป็นผู้ถอน สละ คาย ปล่อย ละ
ทิ้งเสียแล้ว ซึ่งความเห็นว่าจริงดิ่งไปคนละทางมากอย่าง
ของเหล่าสมณพราหมณ์มากผู้ด้วยกัน ที่มีความเห็นว่า
“โลกเที่ ย ง บ้ า ง โลกไม่ เ ที่ ย ง บ้ า ง โลกมี ที่ สุ ด บ้ า ง
โลกไม่มีที่สุด บ้าง ชีวะก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น บ้าง ชีวะ
ก็อันอื่น สรีระก็อันอื่น บ้าง ตถาคตภายหลังแต่การตาย
ย่อมมีอีก บ้าง ตถาคตภายหลังแต่การตาย ย่อมไม่มีอีก
บ้าง ตถาคตภายหลังแต่การตาย ย่อมมีอีกก็มี ไม่มีอีก
1. การพิจารณาแล้วเสพ อดกลัน้ งดเว้น บรรเทา หาดูรายละเอียดทีต่ รัสไว้ได้
ในหนังสืออริยสัจจากพระโอษฐ์ภาคต้น หน้า ๖๓๐-๖๓๓.
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ก็มี บ้าง ตถาคตภายหลังแต่การตาย ย่อมมีอีกก็หามิได้
ไม่มีอีกก็หามิได้ บ้าง. ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุอย่างนี้ ชื่อ
ว่าเป็นผูถ้ อนความเห็นว่าจริงดิง่ ไปคนละทาง ขึน้ เสียแล้ว.
(๖) ภิกษุเป็นผู้ละการแสวงหาสิ้นเชิงแล้ว
			
เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุในกรณีนี้ เป็นผู้ละการแสวงหากามแล้ว
เป็นผูล้ ะการแสวงหาภพแล้ว และการแสวงหาพรหมจรรย์
ของเธอนัน้ ก็ระงับไปแล้ว. ภิกษุทงั้ หลาย !   ภิกษุอย่างนี้
ชื่อว่าเป็นผู้ละการแสวงหาสิ้นเชิงแล้ว.
(๗) ภิกษุเป็นผู้มีความดำ�ริไม่ขุ่นมัว
			
เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุในกรณีนี้ เป็นผู้ละความดำ�ริในทางกาม
เสียแล้ว เป็นผู้ละความดำ�ริในทางพยาบาทเสียแล้ว และ
เป็น ผู้ ล ะความดำ � ริในทางเบี ย ดเบี ย นเสียแล้ว . ภิ กษุ
ทัง้ หลาย !   ภิกษุอย่างนี้ ชือ่ ว่าเป็นผูม้ คี วามดำ�ริไม่ขนุ่ มัว.
(๘) ภิกษุเป็นผูม้ กี ายสังขารอันสงบรำ�งับแล้ว
			
เป็นอย่างไรเล่า ?
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ภิกษุในกรณีนี้เพราะละสุขเสียได้ เพราะละทุกข์
เสียได้ และเพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัส
ในกาลก่อนจึงบรรลุฌานที่ ๔ อันไม่มีทุกข์และสุข มีแต่
ความทีส่ ติเป็นธรรมชาติทบ่ี ริสทุ ธิเ์ พราะอุเบกขา แล้วแลอยู.่
ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุอย่างนี้ ชื่อว่าเป็นผู้มีกายสังขาร
อันสงบรำ�งับแล้ว.
(๙) ภิกษุเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นด้วยดี
			
เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุในกรณีนี้ เป็นผูม้ จี ติ หลุดพ้นแล้วจากราคะ
จากโทสะ จากโมหะ. ภิกษุทงั้ หลาย !   ภิกษุอย่างนี้ ชือ่ ว่า
เป็นผู้มีจิตหลุดพ้นด้วยดี.
(๑๐) ภิกษุเป็นผูม้ ปี ญ
ั ญาในความหลุดพ้นด้วยดี
			
เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุในกรณีน้ี ย่อมรูช้ ดั ว่า “เราละ ราคะ โทสะ โมหะ
เสียแล้ว ถอนขึ้นได้กระทั่งราก ทำ�ให้เหมือนตาลยอดเน่า
ไม่ให้มี ไม่ให้เกิดได้อีกต่อไป” ดังนี้. ภิกษุทั้งหลาย !  
ภิกษุอย่างนี้ ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาในความหลุดพ้นด้วยดี.
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ภิกษุทงั้ หลาย !   ในกาลยืดยาวฝ่าย อดีต พระอริยเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึง่ ได้เป็นอยูแ่ ล้วอย่างพระอริยเจ้า
พระอริยเจ้าทั้งหมดเหล่านั้น ก็ได้เป็นอยู่แล้วในการอยู่
อย่างพระอริยเจ้าสิบประการนี้เหมือนกัน.
ภิกษุทงั้ หลาย !   ในกาลยืดยาวฝ่าย อนาคต พระอริยเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึ่ง จักเป็นอยู่อย่างพระอริยเจ้า
พระอริยเจ้าทั้งหมดเหล่านั้น ก็จักเป็นอยู่ในการอยู่อย่าง
พระอริยเจ้าสิบประการนี้เหมือนกัน.
ภิกษุทงั้ หลาย !   ในกาล บัดนี้ พระอริยเจ้าเหล่าใด
เหล่าหนึง่ กำ�ลังเป็นอยูอ่ ย่างพระอริยเจ้า พระอริยเจ้าทัง้ หมด
เหล่านัน้ ก็ก�ำ ลังเป็นอยูใ่ นการอยูอ่ ย่างพระอริยเจ้าสิบประการ
นีเ้ หมือนกัน.
ภิกษุทั้งหลาย !   การอยู่ แ บบพระอริ ย เจ้ า ซึ่ ง
พระอริยเจ้าทั้งหลายได้อยู่มาแล้วก็ดี กำ�ลังอยู่ในบัดนี้ก็ดี
จักอยู่ต่อไปก็ดี มีเครื่องอยู่สิบประการเหล่านี้แล.
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ผู้สามารถละอาสวะทั้งหลาย
ในส่วนที่ละได้ด้วยการเห็น

43
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ภิกษุทั้งหลาย !   อริยสาวกผู้มีการสดับ ได้เห็น
พระอริ ย เจ้ า ฉลาดในธรรมของพระอริ ย เจ้ า ได้ รั บ
การแนะนำ � ในธรรมของพระอริ ย เจ้ า ได้ เ ห็ น สั ป บุ รุ ษ
ฉลาดในธรรมของสัปบุรษุ ได้รบั การแนะนำ�ในธรรมของ
สัปบุรุษ ย่อมรู้ชัด ซึ่งธรรมทั้งหลายที่ควรกระทำ�ไว้ในใจ
และไม่ควรกระทำ�ไว้ในใจ.
อริยสาวกนั้น รู้ชัดอยู่ซึ่งธรรมทั้งหลายที่ควร
กระทำ�ไว้ในใจและไม่ควรกระทำ�ไว้ในใจ ท่านย่อม
ไม่กระทำ�ไว้ในใจซึ่งธรรมทั้งหลายที่ไม่ควรกระทำ�ไว้ในใจ
จะกระทำ�ไว้ในใจแต่ธรรมทั้งหลายที่ควรกระทำ�ไว้ในใจ
เท่านั้น.
ภิกษุทงั้ หลาย !   ธรรมทัง้ หลายอันไม่ควรกระทำ�
ไว้ในใจ ทีอ่ ริยสาวกท่านไม่กระทำ�ไว้ในใจนัน้ เป็นอย่างไร
เล่า ?
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ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่อบุคคลกระทำ�ไว้ในใจซึ่ง
ธรรมเหล่าใด อยู่ กามาสวะ ภวาสวะ หรืออวิชชาสวะ
ก็ตาม ทีย่ งั ไม่เกิดย่อมเกิดขึน้ หรือทีเ่ กิดขึน้ แล้วย่อมเจริญ
ยิ่งขึ้น ธรรมเหล่านี้แล เป็นธรรมที่ไม่ควรกระทำ�ไว้ในใจ
ซึ่งอริยสาวกท่านไม่กระทำ�ไว้ในใจ.
ภิกษุทั้งหลาย !   ธรรมทั้งหลาย อันเป็นธรรม
ที่ควรกระทำ�ไว้ในใจ ที่อริยสาวกท่านกระทำ�ไว้ในใจนั้น
เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทงั้ หลาย !   กามาสวะ ภวาสวะ หรืออวิชชาสวะ
ก็ตาม ที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้ว
ย่อมละไป แก่บุคคลผู้กระทำ�ซึ่งธรรมเหล่าใดไว้ในใจ อยู่
ธรรมเหล่านีแ้ ล เป็นธรรมทีค่ วรกระทำ�ไว้ในใจ ซึง่ อริยสาวก
ท่านกระทำ�ไว้ในใจ.
เพราะอริยสาวกนั้น
ไม่กระทำ�ไว้ในใจ ซึ่งธรรมทั้งหลายที่ไม่ควร
กระทำ�ไว้ในใจ
แต่มากระทำ�ไว้ในใจ ซึ่งธรรมทั้งหลายที่ควร
กระทำ�ไว้ในใจเท่านั้น
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อาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิด จึงไม่เกิดขึ้น และ
อาสวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมละไป.
อริยสาวกนั้น ย่อม กระทำ�ไว้ในใจโดยแยบคาย
ว่ า “ทุ ก ข์ เ ป็ น อย่ า งนี้ เหตุ ใ ห้ เ กิ ด ทุ ก ข์ เ ป็ น อย่ า งนี้
ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ ทางดำ�เนินให้ถงึ
ซึ่งความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้” ดังนี้.
เมื่ออริยสาวกนี้ กระทำ�ไว้ในใจโดยแยบคายอยู่
อย่ า งนี้ สั ง โยชน์ ส าม คื อ สั ก กายทิ ฏ ฐิ วิ จิ กิ จ ฉา
สีลัพพตปรามาส ย่อมละไป.
ภิกษุทั้งหลาย !   นี้เรากล่าวว่า
อาสวะทั้งหลายจะพึงละเสียด้วยการเห็น.
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ความต่างแห่งผล
เพราะความต่างแห่งอินทรีย์

44
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ภิกษุทั้งหลาย !   อินทรีย์ ๕ ประการเหล่านี้มีอยู่
๕ ประการเป็นอย่างไร? คือ สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์
สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์. ภิกษุทั้งหลาย !  
เหล่านี้แล อินทรีย์ ๕ ประการ.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   บุ ค คลเป็ น อรหั น ต์ เพราะ
อินทรีย์ ๕ ประการนี้เต็มบริบูรณ์ เป็นอนาคามี เพราะ
อินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรียข์ องอรหันต์ เป็นสกทาคามี
เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของอนาคามี เป็น
โสดาบัน เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรียข์ องสกทาคามี
เป็นธัมมานุสารี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของ
โสดาบัน เป็นสัทธานุสารี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรีย์ของธัมมานุสารี.
ภิกษุทั้งหลาย !   ด้วยอาการอย่างนี้ ความต่าง
แห่งผลย่อมมีได้เพราะความต่างแห่งอินทรีย์ ความต่าง
แห่งบุคคลย่อมมีได้เพราะความต่างแห่งผล.
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ภิกษุทั้งหลาย !   อินทรีย์ ๕ ประการเหล่านี้มีอยู่
๕ ประการเป็นอย่างไร? คือ สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์
สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์. ภิกษุทั้งหลาย !  
เหล่านี้แล อินทรีย์ ๕ ประการ.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   บุ ค คลเป็ น อรหั น ต์ เพราะ
อินทรีย์ ๕ ประการนี้เต็มบริบูรณ์ เป็นอันตราปรินิพพายี
เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของอรหันต์ เป็น
อุปหัจจปรินิพพายี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์
ของอันตราปรินิพพายี เป็นอสังขารปรินิพพายี เพราะ
อินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรียข์ องอุปหัจจปรินพิ พายี เป็น
สสังขารปรินิพพายี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์
ของอสั ง ขารปริ นิ พ พายี เป็ น อุ ท ธั ง โสโตอกนิ ฏ ฐคามี
เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรียข์ องสสังขารปรินพิ พายี
เป็นสกทาคามี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของ
อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เป็นโสดาบัน เพราะอินทรีย์ ๕
ยังอ่อนกว่าอินทรียข์ องสกทาคามี เป็นธัมมานุสารี เพราะ
อินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรียข์ องโสดาบัน เป็นสัทธานุสารี
เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของธัมมานุสารี.
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ภิกษุทั้งหลาย !   อินทรีย์ ๕ ประการเหล่านี้มีอยู่
๕ ประการเป็นอย่างไร? คือ สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์
สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์. ภิกษุทั้งหลาย !  
เหล่านี้แล อินทรีย์ ๕ ประการ.
ภิ กษุ ทั้ง หลาย !   บุค คลผู้เป็นอรหั น ต์ เพราะ
อินทรีย์ ๕ ประการนี้เต็มบริบูรณ์ เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำ�
อรหัตตผลให้แจ้ง เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรียข์ อง
อรหันต์ เป็นอนาคามี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์
ของผูป้ ฏิบตั เิ พือ่ ทำ�อรหัตตผลให้แจ้ง เป็นผูป้ ฏิบตั เิ พือ่ ทำ�
อนาคามิผลให้แจ้ง เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรียข์ อง
อนาคามี เป็นสกทาคามี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์
ของผู้ ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ ทำ � อนาคามิ ผ ลให้ แ จ้ ง เป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ
เพื่อทำ�สกทาคามิผลให้แจ้ง เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่า
อินทรียข์ องสกทาคามี เป็นโสดาบัน เพราะอินทรีย์ ๕ ยัง
อ่อนกว่าอินทรีย์ของผู้ปฏิบัติเพื่อทำ�สกทาคามิผลให้แจ้ง
เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำ�โสดาปัตติผลให้แจ้ง เพราะอินทรีย์ ๕
ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของโสดาบัน
ภิกษุทงั้ หลาย !  อินทรีย์ ๕ ประการนี้ ไม่มแี ก่ผใู้ ด
เสียเลยโดยประการทัง้ ปวง เราเรียกผูน้ น้ั ว่า เป็นคนภายนอก
ตั้งอยู่ในฝ่ายปุถุชน.
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ภิกษุทั้งหลาย !   อินทรีย์ ๕ ประการเหล่านี้มีอยู่
๕ ประการเป็นอย่างไร? คือ สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์
สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์. ภิกษุทั้งหลาย !  
เหล่านี้แล อินทรีย์ ๕ ประการ.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   บุ ค คลเป็ น อรหั น ต์ เพราะ
อินทรีย์ ๕ ประการนี้เต็มบริบูรณ์ เป็นอันตราปรินิพพายี
เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของอรหันต์ เป็น
อุปหัจจปรินิพพายี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์
ของอันตราปรินิพพายี เป็นสสังขารปรินิพพายี เพราะ
อินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรียข์ องอุปหัจจปรินพิ พายี เป็น
สสังขารปรินพิ พายี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรียข์ อง
อสังขารปรินิพพายี เป็นอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เพราะ
อินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของอสังขารปรินิพพายี
เป็นสกทาคามี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของ
อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เป็นเอกพีชี เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อน
กว่าอินทรียข์ องสกทาคามี เป็นโกลังโกละ เพราะอินทรีย์ ๕
ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของเอกพีชี เป็นสัตตักขัตตุปรมะ
เพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของโกลังโกละ เป็น
ธัมมานุสารีเพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าสัตตักขัตตุปรมะ
เป็นสัทธานุสารีเพราะอินทรีย์ ๕ ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ของ
ธัมมานุสารี.
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ผู้ถึงไตรสรณคมน์ไม่ไปสู่วินิบาต
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ครั้งนั้น เจ้ามหานามศากยราช เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงทีป่ ระทับ ทรงถวายบังคมผูม้ ภี าคแล้วประทับนัง่ ณ ทีค่ วร
ส่วนข้างหนึง่ ครัน้ แล้วได้กราบทูลว่า ข้าแต่องค์ผเู้ จริญ ขอประทาน
วโรกาส เจ้าสรกานิศากยะสิ้นชนม์ ผู้มีภาคทรงพยากรณ์ท่านว่า
เป็นโสดาบัน มีความไม่ตกต่ำ�เป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้
ในเบื้องหน้า ดังได้ยินมา พวกเจ้าศากยะมากด้วยกันมาประชุม
พร้อมกันแล้ว ย่อมยกโทษติเตียนบ่นว่า น่าอัศจรรย์หนอ ท่านผูเ้ จริญ
ไม่เคยมีมาแล้วหนอ ท่านผู้เจริญ บัดนี้ ในที่นี้ ใครเล่าจักไม่เป็น
โสดาบัน เพราะเจ้าสรกานิศากยะสิน้ ชนม์แล้ว พระผูม้ พี ระภาคทรง
พยากรณ์ท่านว่า เป็นโสดาบัน ... เจ้าสรกานิศากยะถึงความเป็น
ผู้ทุรพลด้วยสิกขา เสวยน้ำ�จัณฑ์.

มหาราช ! อุบาสกผูถ้ งึ พระพุทธเจ้า พระธรรม และ
พระสงฆ์ ว่าเป็นสรณะตลอดกาลนาน จะพึงไปสูว่ นิ บิ าตได้
อย่างไร? ก็บุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูก พึงกล่าวอุบาสกนั้น
ว่า เป็นอุบาสกผู้ถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์
ว่าเป็นสรณะตลอดกาลนาน บุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูก พึง
กล่าวเจ้าสรกานิศากยะว่า เจ้าสรกานิศากยะเป็นอุบาสก
ผู้ถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ว่าเป็นสรณะ
ตลอดกาลนาน จะพึงไปสู่วินิบาตได้อย่างไร.
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มหาราช ! บุคคลบางคนในโลกนี้ ประกอบด้วย
ความเลือ่ มใสอันไม่หวัน่ ไหวในพระพุทธเจ้า ... ในพระธรรม
... ในพระสงฆ์ ... มี ปั ญ ญาร่ า เริ ง เฉี ย บแหลม และ
ประกอบด้วยวิมุตติ เขาย่อมกระทำ�ให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ
ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลาย
สิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ บุคคล
แม้นี้พ้นจากนรก กำ�เนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย อบาย ทุคติ
วินิบาต.
มหาราช ! ก็บคุ คลบางคนในโลกนี้ ประกอบด้วย
ความเลือ่ มใสอันไม่หวัน่ ไหวในพระพุทธเจ้า ... ในพระธรรม
... ในพระสงฆ์ ... มีปัญญาร่าเริง เฉียบแหลม แต่ไม่
ประกอบด้วยวิมุตติ เพราะสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องต่ำ� ๕
สิน้ ไป เขาย่อมเป็นโอปปาติกะ จักปรินพิ พานในภพทีเ่ กิด
นัน้ มีอนั ไม่กลับจากโลกนัน้ เป็นธรรมดา บุคคลแม้นกี้ พ็ น้
จากนรก กำ�เนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย อบาย ทุคติ วินิบาต.
มหาราช ! ก็บคุ คลบางคนในโลกนี้ ประกอบด้วย
ความเลือ่ มใสอันไม่หวัน่ ไหวในพระพุทธเจ้า ... ในพระธรรม
... ในพระสงฆ์ ... ไม่มปี ญ
ั ญาร่าเริง ไม่เฉียบแหลมและไม่
ประกอบด้วยวิมตุ ติ เพราะสังโยชน์ ๓ สิน้ ไป (และ) เพราะ
ราคะ โทสะ และโมหะเบาบาง เขาย่อมเป็นสกทาคามี
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มาสูโ่ ลกนีอ้ กี คราวเดียวเท่านัน้ จะกระทำ�ทีส่ ดุ แห่งทุกข์ได้
บุ ค คลแม้ นี้ ก็ พ้นจากนรก กำ�เนิดเดรัจ ฉาน เปรตวิ สั ย
อบาย ทุคติ วินิบาต.
มหาราช ! ก็บคุ คลบางคนในโลกนี้ ประกอบด้วย
ความเลือ่ มใสอันไม่หวัน่ ไหวในพระพุทธเจ้า ... ในพระธรรม
... ในพระสงฆ์ ... ไม่มีปัญญาร่าเริง ไม่เฉียบแหลมและ
ไม่ประกอบด้วยวิมุตติ เพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป เขาย่อม
เป็นโสดาบัน มีความไม่ตกต่ำ�เป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงที่
จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า บุคคลแม้นี้ก็พ้นจากนรก กำ�เนิด
เดรัจฉาน เปรตวิสัย อบาย ทุคติ วินิบาต.
มหาราช ! ก็บคุ คลบางคนในโลกนี้ ไม่ประกอบด้วย
ความเลือ่ มใสอันไม่หวัน่ ไหวในพระพุทธเจ้า ... ในพระธรรม
... ในพระสงฆ์ ... ไม่มีปัญญาร่าเริง ไม่เฉียบแหลมและ
ไม่ ป ระกอบด้ ว ยวิ มุ ต ติ แต่ ว่ า เขามี ธ รรมเหล่ า นี้ คื อ
สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์
ธรรมทั้งหลายที่ตถาคตประกาศแล้ว ย่อมทนซึ่งการเพ่ง
ด้วยปัญญาของเขา (ยิ่ง) กว่าประมาณ บุคคลแม้นี้ก็ไม่ไป
สู่นรก กำ�เนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย อบายทุคติ วินิบาต.
มหาราช ! ก็บคุ คลบางคนในโลกนี้ ไม่ประกอบด้วย
ความเลือ่ มใสอันไม่หวัน่ ไหวในพระพุทธเจ้า ... ในพระธรรม
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... ในพระสงฆ์ ... ไม่มีปัญญาร่าเริง ไม่เฉียบแหลมและ
ไม่ประกอบด้วยวิมตุ ติ แต่วา่ เขามีธรรมเหล่านี้ คือ สัทธินทรีย์
วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ และเขา
มีศรัทธา มีความรักในตถาคตพอประมาณ บุคคลแม้นี้ก็
ไม่ ไ ปสู่ น รก กำ � เนิ ด เดรั จ ฉาน เปรตวิ สั ย อบาย ทุ ค ติ
วินิบาต.
มหาราช ! ถ้าแม้ต้นไม้ใหญ่เหล่านี้ พึงรู้ทั่วถึง
สุ ภ าษิ ต ทุ พ ภาษิ ต ไซร้ เราก็ จ ะพึ ง พยากรณ์ ต้นไม้ใหญ่
เหล่านีว้ า่ เป็นโสดาบัน มีความไม่ตกต่ำ�เป็นธรรมดา เป็น
ผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า จะป่วยการกล่าวไปไยถึง
เจ้าสรกานิศากยะ เจ้าสรกานิศากยะ สมาทานสิกขาในเวลา
สิน้ ชนม์.
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ผู้สิ้นความสงสัย (พระโสดาบัน)
ในกรณีของความเห็น
ที่เป็นไปในลักษณะถือมั่นว่าของเรา

46

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๔๐-๒๕๑/๔๑๙-๔๒๐.

ภิกษุทงั้ หลาย !   เมือ่ อะไรมีอยู่ เพราะเข้าไปอาศัย
ซึ่งอะไร เพราะยึดมั่นซึ่งอะไร ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้
ว่า “นั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเรา”?
“ข้ า แต่พระองค์ผู้เ จริญ !   ธรรมทั้ง หลาย ของพวก
ข้าพระองค์ มีพระผู้มีพระภาคเป็นมูล มีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้น�ำ
มีพระผูม้ พี ระภาคเป็นทีพ่ งึ่ . ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ! เป็นการชอบแล้ว
หนอ ขอให้อรรถแห่งภาษิตนั้น จงแจ่มแจ้งกะพระผู้มีพระภาค
เองเถิด ภิกษุทั้งหลายได้ฟังจากพระผู้มีพระภาคแล้ว จักทรงจ�ำไว้
ดังนี”้ .

ภิกษุทง้ั หลาย !  เมือ่ รูปมีอยู่ เพราะเข้าไปอาศัยซึง่
รูป เพราะยึดมัน่ ซึง่ รูป ทิฏฐิจงึ เกิดขึน้ อย่างนีว้ า่ นัน่ ของเรา
นัน่ เป็นเรา นัน่ เป็นตัวตนของเรา.
(ในกรณีแห่งเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็มถี อ้ ยค�ำ
ทีต่ รัสอย่างเดียวกันทุกตัวอักษรกับในกรณีแห่งรูปนี้ ต่างกันแต่เพียง
ชื่อแห่งขันธ์แต่ละขันธ์ เท่านั้น).
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ภิกษุทงั้ หลาย !   เธอทัง้ หลายจะสำ�คัญความข้อนัน้
ว่าอย่างไร รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง?
“ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า !”.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า?
“เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า !”.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา เพราะไม่ถอื มัน่ สิง่ นัน้ ทิฏฐิจะพึงเกิดขึน้ อย่างนีว้ า่
นัน่ ของเรา นัน่ เป็นเรา นัน่ เป็นตัวตนของเรา บ้างไหม?
“ไม่พึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า !”.
(ในกรณีแห่งเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็มถี อ้ ยค�ำ
ทีต่ รัสอย่างเดียวกันทุกตัวอักษรกับในกรณีแห่งรูปนี้ ต่างกันแต่เพียง
ชื่อแห่งขันธ์แต่ละขันธ์ เท่านั้น).

แม้สิ่งที่บุคคลเห็นแล้ว ฟังแล้ว ทราบแล้ว รู้แจ้ง
แล้ว ถึงแล้ว แสวงหาแล้ว ใคร่ครวญแล้วด้วยใจ สิ่งนั้น
เที่ยงหรือไม่เที่ยง?
“ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า !”.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า?
“เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า !”.
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ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา เพราะไม่ถอื มัน่ สิง่ นัน้ ทิฏฐิจะพึงเกิดขึน้ อย่างนีว้ า่
นัน่ ของเรา นัน่ เป็นเรา นัน่ เป็นตัวตนของเรา บ้างไหม?
“ไม่พึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า !”.

ภิกษุทง้ั หลาย !   ในกาลใดแล อริยสาวกละความ
สงสัยในฐานะ ๖ ประการเหล่านี้ ชื่อว่าเป็นอันละความ
สงสัยแม้ในทุกข์ แม้ในทุกขสมุทัย แม้ในทุกขนิโรธ แม้ใน
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา. ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่อนั้น
อริยสาวกนี้เราเรียกว่า เป็นโสดาบัน มีความไม่ตกต่ำ�เป็น
ธรรมดา เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า.
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ผู้สิ้นความสงสัย (พระโสดาบัน)
ในกรณีของความเห็น
ที่เป็นสัสสตทิฏฐิ

47

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๕๑-๒๕๒/๔๒๑-๔๒๒.

ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่ออะไรมีอยู่ เพราะเข้าไป
อาศั ย ซึ่ ง อะไร เพราะยึ ด มั่ น ซึ่ ง อะไร ทิ ฏ ฐิ จึ ง เกิ ด ขึ้ น
อย่างนี้ว่า “ตนก็อันนั้น โลกก็อันนั้น เรานั้นละโลกไปแล้ว
จักเป็นผู้เที่ยง ยั่งยืน มั่นคง มีความไม่เปลี่ยนแปลงเป็น
ธรรมดา” ดังนี้?
“ข้ า แต่ พ ระองค์ ผู้ เ จริ ญ ! ธรรมทั้ ง หลาย ของพวก
ข้าพระองค์ มีพระผู้มีพระภาคเป็นมูล มีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำ�
… ภิกษุทงั้ หลายได้ฟงั จากพระผูม้ พี ระภาคแล้ว จักทรงจำ�ไว้ ดังนี”้ .

ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่อรูปมีอยู่ เพราะเข้าไปอาศัย
ซึง่ รูป เพราะยึดมัน่ ซึง่ รูป ทิฏฐิจงึ เกิดขึน้ อย่างนี้ ตนก็อนั นัน้
โลกก็อันนั้น เรานั้นละโลกไปแล้ว จักเป็นผู้เที่ยง ยั่งยืน
มั่นคง มีความไม่เปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดา.
(ในกรณีแห่งเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็มถี อ้ ยค�ำ
ทีต่ รัสอย่างเดียวกันทุกตัวอักษรกับในกรณีแห่งรูปนี้ ต่างกันแต่เพียง
ชื่อแห่งขันธ์แต่ละขันธ์ เท่านั้น).
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ภิกษุทงั้ หลาย !   เธอทัง้ หลายจะสำ�คัญความข้อนัน้
ว่าอย่างไร รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง?
“ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า !”.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า?
“เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า !”.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา เพราะไม่ถอื มัน่ ในสิง่ นัน้ ทิฏฐิยอ่ มเกิดขึน้ อย่างนี้
ว่า ตนก็อันนั้น … มีความไม่เปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดา
บ้างไหม?
“ไม่พึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า !”.

(ในกรณีแห่งเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็มถี อ้ ยค�ำ
ทีต่ รัสอย่างเดียวกันทุกตัวอักษรกับในกรณีแห่งรูปนี้ ต่างกันแต่เพียง
ชื่อแห่งขันธ์แต่ละขันธ์ เท่านั้น).

แม้สิ่งที่บุคคลเห็นแล้ว ฟังแล้ว ทราบแล้ว รู้แจ้ง
แล้ว ถึงแล้ว แสวงหาแล้ว ใคร่ครวญแล้วด้วยใจ สิ่งนั้น
เที่ยงหรือไม่เที่ยง?
“ไม่เที่ยง เจ้าข้า !”.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า?
“เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า !”.
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ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา เพราะไม่ถอื มัน่ ในสิง่ นัน้ ทิฏฐิยอ่ มเกิดขึน้ อย่างนี้
ว่า ตนก็อันนั้น … มีความไม่เปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดา
บ้างไหม?
“ไม่พึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเลย เจ้าข้า !”.

ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่อใดแล อริยสาวกละความ
สงสัยในฐานะ ๖ ประการเหล่านี้ ชื่อว่าเป็นอันละความ
สงสัยแม้ในทุกข์ แม้ในทุกขสมุทัย แม้ในทุกขนิโรธ แม้ใน
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา. ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่อนั้น
อริยสาวกนี้เราเรียกว่า เป็นโสดาบัน มีความไม่ตกต่ำ�เป็น
ธรรมดา เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า.
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ผู้สิ้นความสงสัย (พระโสดาบัน)
ในกรณีของความเห็น
ที่เป็นไปในลักษณะว่าเราไม่พึงมี

48

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๕๒-๒๕๓/๔๒๓-๔๒๔.

ภิ ก ษุ ท้ั ง หลาย !   เมื่ อ อะไรมี อ ยู่ เพราะอาศั ย
ซึ่งอะไร เพราะยึดมั่นซึ่งอะไร ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่า
“เราไม่พึงมี และบริขารของเราไม่พึงมี เราจักไม่มี และ
บริขารของเราจักไม่มี” ดังนี้?
“ข้ า แต่ พ ระองค์ ผู้ เ จริ ญ ! ธรรมทั้ ง หลาย ของพวก
ข้าพระองค์ มีพระผู้มีพระภาคเป็นมูล มีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำ�
… ภิกษุทงั้ หลายได้ฟงั จากพระผูม้ พี ระภาคแล้ว จักทรงจำ�ไว้ ดังนี”้ .

ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่อรูปมีอยู่ เพราะถือมั่นรูป
เพราะยึดมั่นซึ่งรูป จึงเกิดทิฏฐิอย่างนี้ว่า เราไม่พึงมีและ
บริขารของเราไม่พึงมี เราจักไม่มี และบริขารของเราจัก
ไม่มี. เมื่อเวทนามีอยู่ ... เมื่อสัญญามีอยู่ ... เมื่อสังขาร
มีอยู่ ... เมื่อวิญญาณมีอยู่ เพราะถือมั่นวิญญาณ เพราะ
ยึดมั่นวิญญาณ จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า เราไม่พึงมี และ
บริ ข ารของเราไม่พึง มี เราจัก ไม่มี และบริ ข ารของเรา
จักไม่มี.
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ภิกษุทงั้ หลาย !   เธอทัง้ หลายจะสำ�คัญความข้อนัน้
ว่าอย่างไร รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง?
“ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า !”.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า?
“เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า !”.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา เพราะไม่ถือมั่นในสิ่งนั้นพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้
ว่า เราไม่พึงมี และบริขารของเราไม่พึงมี เราจักไม่มี และ
บริขารของเราจักไม่มี บ้างไหม?
“ไม่พึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า !”.

เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ เที่ยง
หรือไม่เที่ยง?
“ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า !”.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า?
“เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า !”.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา เพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้นพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า
เราไม่พึงมี และบริขารของเราไม่พึงมี เราจักไม่มี และ
บริขารของเราจักไม่มี บ้างไหม?
“ไม่พึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า !”.
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แม้สิ่งที่บุคคลเห็นแล้ว ฟังแล้ว ทราบแล้ว รู้แจ้ง
แล้ว ถึงแล้ว แสวงหาแล้วใคร่ครวญแล้วด้วยใจ สิ่งนั้น
เที่ยงหรือไม่เที่ยง?
“ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า !”.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า?
“เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า !”.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา เพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้นพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า
เราไม่พึงมี และบริขารของเราไม่พึงมี เราจักไม่มี บริขาร
ของเราจักไม่มีบ้างไหม?
“ไม่พึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า !”.

ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่อใดแล อริยสาวกละความ
สงสั ย ในฐานะ ๖ เหล่ า นี้ ชื่ อ ว่ า เป็ น อั น ละความสงสั ย
แม้ ใ นทุ ก ข์ แม้ ใ นทุ ก ขสมุ ทั ย แม้ ใ นทุ ก ขนิ โ รธ แม้ ใ น
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา. ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่อนั้น
อริยสาวกนี้เราเรียกว่า เป็นโสดาบัน มีความไม่ตกต่ำ�
เป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า.
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ผู้สิ้นความสงสัย (พระโสดาบัน)
ในกรณีของความเห็น
ที่เป็นอกิริยาทิฏฐิ

49

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๕๖-๒๕๗/๔๒๗-๔๒๘.

ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่ออะไรมีอยู่ เพราะถือมั่นซึ่ง
อะไร เพราะยึดมั่นซึ่งอะไร จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า เมื่อ
บุคคลทำ�เอง ใช้ผอู้ นื่ ให้ท�ำ ตัดเอง ใช้ผอู้ นื่ ให้ตดั เดือดร้อน
เอง ทำ�ให้ผอู้ น่ื เดือดร้อน เศร้าโศกเอง ทำ�ให้ผอู้ นื่ เศร้าโศก
ลำ�บากเอง ทำ�ให้ผู้อื่นลำ�บาก ดิ้นรนเอง ทำ�ให้ผู้อื่นดิ้นรน
ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ตดั ทีต่ อ่ ปล้นไม่ให้เหลือ ทำ�โจรกรรมใน
เรือนหลังเดียว ซุ่มอยู่ที่ทางเปลี่ยว ทำ�ชู้ภริยาเขา พูดเท็จ
ผูท้ �ำ ไม่ชอื่ ว่าทำ�บาป แม้หากผูใ้ ดจะใช้จกั รซึง่ มีคมโดยรอบ
เหมือนมีดโกน สังหารเหล่าสัตว์ในปฐพีนี้ ให้เป็นลาน
เป็นกองมังสะอันเดียว บาปที่มีการทำ�เช่นนั้นเป็นเหตุ
ย่อมไม่มีแก่เขา ไม่มีบาปมาถึงเขา แม้หากบุคคลจะไป
ยังฝั่งขวาแห่งแม่น้ำ�คงคา ฆ่าเอง ใช้ผู้อื่นให้ฆ่า ตัดเอง
ใช้ผอู้ นื่ ให้ตดั เดือดร้อนเอง ทำ�ผูอ้ นื่ ให้เดือดร้อน บาปทีม่ ี
การทำ�เช่นนั้นเป็นเหตุ ย่อมไม่มีแก่เขา ไม่มีบาปมาถึงเขา
แม้หากบุคคล จะไปยังฝัง่ ซ้ายแห่งแม่น�้ำ คงคา ให้ทานเอง
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ใช้ผู้อื่นให้ให้ทาน บูชาเอง ใช้ผู้อื่นให้บูชา บุญที่มีการทำ�
เช่นนัน้ เป็นเหตุ ย่อมไม่มแี ก่เขา ไม่มบี ญ
ุ มาถึงเขา บุญทีเ่ นือ่ ง
ด้วยการให้ทาน การทรมานอินทรีย์ ความสำ�รวม การกล่าว
คำ�สัตย์ ไม่มีแก่เขา ไม่มีบุญมาถึงเขา.
“ข้ า แต่ พ ระองค์ ผู้ เ จริ ญ ! ธรรมทั้ ง หลาย ของพวก
ข้าพระองค์ มีพระผู้มีพระภาคเป็นมูล มีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำ�
… ภิกษุทงั้ หลายได้ฟงั จากพระผูม้ พี ระภาคแล้ว จักทรงจำ�ไว้ ดังนี”้ .

ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่อมีรูปอยู่ เพราะถือมั่นรูป
เพราะยึดมัน่ รูป จึงเกิดทิฏฐิขนึ้ อย่างนีว้ า่ เมือ่ บุคคลทำ�เอง
ใช้ผู้อื่นทำ�ให้ … บุญที่เนื่องด้วยการให้ทาน การฝึกฝน
อินทรีย์ ความสำ�รวม การกล่าวคำ�สัตย์ ไม่มีแก่เขา ไม่มี
บุญมาถึงเขา. เมือ่ เวทนามีอยู่ ... เมือ่ สัญญามีอยู่ ... เมือ่
สังขารมีอยู่ ... เมื่อวิญญาณมีอยู่ เพราะถือมั่นวิญญาณ
เพราะยึดมัน่ วิญญาณ จึงเกิดทิฏฐิขนึ้ อย่างนีว้ า่ เมือ่ บุคคล
ทำ�เอง ใช้ผู้อื่นให้ทำ� … บุญที่เนื่องด้วยการให้ทาน การ
ฝึกฝนอินทรีย์ ความสำ�รวม การกล่าวคำ�สัตย์ ไม่มีแก่เขา
ไม่มีบุญมาถึงเขา.
ภิกษุทงั้ หลาย !   เธอทัง้ หลายจะสำ�คัญความข้อนัน้
เป็นไฉน รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง.
“ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า !”.
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ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า?
“เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า !”.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา เพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้น จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้
ว่า เมื่อบุคคลทำ�เอง ใช้ผู้อื่นให้ทำ� … บุญที่เนื่องด้วยการ
ให้ทาน การฝึกฝนอินทรีย์ ความสำ�รวม การกล่าวคำ�สัตย์
ไม่มีแก่เขา ไม่มีบุญมาถึงเขา บ้างไหม?
“ไม่พึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า !”.

เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ เที่ยง
หรือไม่เที่ยง?
“ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า !”.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า?
“เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า !”.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา เพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้นจะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้
ว่า เมื่อบุคคลทำ�เอง ใช้ผู้อื่นให้ทำ� … บุญที่เนื่องด้วยการ
ให้ทาน การฝึกฝนอินทรีย์ ความสำ�รวม การกล่าวคำ�สัตย์
ไม่มีแก่เขา ไม่มีบุญมาถึงเขา บ้างไหม?
“ไม่พึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า !”.
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แม้สิ่งที่บุคคลเห็นแล้ว ฟังแล้ว ทราบแล้ว รู้แจ้ง
แล้ว ถึงแล้ว แสวงหาแล้ว ใคร่ครวญแล้วด้วยใจ สิ่งนั้น
เที่ยงหรือไม่เที่ยง?
“ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า !”.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า?
“เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า !”.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา เพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้นจะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้
ว่า เมื่อบุคคลทำ�เอง ใช้ผู้อื่นให้ทำ� … บุญที่เนื่องด้วยการ
ให้ทานการฝึกฝนอินทรีย์ ความสำ�รวม การกล่าวคำ�สัตย์
ไม่มีแก่เขา ไม่มีบุญมาถึงเขา บ้างไหม?
“ไม่พึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า !”.

ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่อใดแล อริยสาวก ละความ
สงสัย ในฐานะ ๖ เหล่านี้ ชื่อว่าเป็นอันละความสงสัย
แม้ ใ นทุ ก ข์ แม้ ใ นทุ ก ขสมุ ทั ย แม้ ใ นทุ ก ขนิ โ รธ แม้ ใ น
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา. ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่อนั้น
อริยสาวกนี้ เราเรียกว่า เป็นโสดาบัน มีความไม่ตกต่ำ�
เป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้เป็นเบื้องหน้า.
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ผู้สิ้นความสงสัย (พระโสดาบัน)
ในกรณีของความเห็น
ที่เป็นอเหตุกทิฏฐิ
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ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่ออะไรมีอยู่ เพราะถือมั่นซึ่ง
อะไร เพราะยึดมัน่ ซึง่ อะไร จึงเกิดทิฏฐิขน้ึ อย่างนีว้ า่ ไม่มเี หตุ
ไม่มีปัจจัย เพื่อความเศร้าหมองแห่งสัตว์ทั้งหลาย สัตว์
ทั้งหลายหาเหตุมิได้ หาปัจจัยมิได้ ย่อมเศร้าหมองเอง
ไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย เพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลาย
สัตว์ทั้งหลายหาเหตุมิได้ หาปัจจัยมิได้ ย่อมบริสุทธิ์เอง
ไม่มีกำ�ลัง ไม่มีความเพียร ไม่มีเรี่ยวแรงของบุรุษ ไม่มี
ความบากบัน่ ของบุรษุ สัตว์ทงั้ ปวง ปาณะทัง้ ปวง ภูตทัง้ ปวง
ชีวะทั้งปวง ล้วนไม่มีอำ�นาจ ไม่มีกำ�ลัง ไม่มีความเพียร
แปรไปตามภาวะแห่งความแน่นอนและความไม่แน่นอน
ย่อมเสวยสุขเสวยทุกข์ในอภิชาติทั้ง ๖ เท่านั้น.
“ข้ า แต่ พ ระองค์ ผู้ เ จริ ญ ! ธรรมทั้ ง หลาย ของพวก
ข้าพระองค์ มีพระผู้มีพระภาคเป็นมูล มีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำ�
… ภิกษุทงั้ หลายได้ฟงั จากพระผูม้ พี ระภาคแล้ว จักทรงจำ�ไว้ ดังนี”้ .

ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่อรูปมีอยู่ เพราะถือมั่นซึ่งรูป
เพราะยึดมัน่ ซึง่ รูป จึงเกิดทิฏฐิขนึ้ อย่างนีว้ า่ ไม่มเี หตุ ไม่มี
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ปัจจัย … ย่อมเสวยสุขเสวยทุกข์ในอภิชาติทั้ง ๖ เท่านั้น.
เมื่อเวทนามีอยู่ ... เมื่อสัญญามีอยู่ ... เมื่อสังขารมีอยู่
... เมื่อวิญญาณมีอยู่ เพราะถือมั่นวิญญาณ เพราะยึดมั่น
วิญญาณ จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า ไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย …
ย่อมเสวยสุขเสวยทุกข์ในอภิชาติทั้ง ๖ เท่านั้น.
ภิกษุทงั้ หลาย !   เธอทัง้ หลายจะสำ�คัญความข้อนัน้
เป็นไฉน รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง?
“ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า !”.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า?
“เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า !”.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา เพราะไม่ถอื มัน่ สิง่ นัน้ จะพึงเกิดทิฏฐิขนึ้ อย่างนีว้ า่
ไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย … ย่อมเสวยสุขเสวยทุกข์ในอภิชาติ
ทั้ง ๖ เท่านั้น บ้างไหม?
“ไม่พึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า !”.

เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ เที่ยง
หรือไม่เที่ยง?
“ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า !”.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า?
“เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า !”.
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ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา เพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้น จะพึงเกิดทิฏฐิขน้ึ อย่างนีว้ า่
ไม่มเี หตุ ไม่มปี จั จัย … ย่อมเสวยสุขเสวยทุกข์ในอภิชาติ
ทั้ง ๖ เท่านั้น บ้างไหม?
“ไม่พึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า !”.

แม้สิ่งที่บุคคลเห็นแล้ว ฟังแล้ว ทราบแล้ว รู้แจ้ง
แล้ว ถึงแล้ว แสวงหาแล้ว ใคร่ครวญแล้วด้วยใจ สิ่งนั้น
เที่ยงหรือไม่เที่ยง?
“ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า !”.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า?
“เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า !”.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา เพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้นจะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้
ว่า ไม่ มี เ หตุ ไม่ มี ปัจจัย … ย่อ มเสวยสุข เสวยทุ กข์ ใ น
อภิชาติทั้ง ๖ เท่านั้น บ้างไหม?
“ไม่พึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า !”.

ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่อใดแล อริยสาวกละความ
สงสัยในฐานะ ๖ นี้ ชื่อว่าเป็นอันละความสงสัยแม้ในทุกข์
แม้ในทุกขสมุทยั แม้ในทุกขนิโรธ แม้ในทุกขนิโรธคามิน-ี
ปฏิปทา. ภิกษุทงั้ หลาย !   เมือ่ นัน้ อริยสาวกนีเ้ ราเรียก
ว่า เป็นโสดาบัน มีความไม่ตกต่ำ�เป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยง
ที่จะตรัสรู้เป็นเบื้องหน้า.
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ผู้สิ้นความสงสัย (พระโสดาบัน)
ในกรณีของความเห็น
ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ
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-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๕๙-๒๖๑/๔๓๑-๔๓๒.

ภิกษุทงั้ หลาย !   เมือ่ อะไรมีอยู่ เพราะถือมัน่ อะไร
เพราะยึดมัน่ อะไร จึงเกิดทิฏฐิขนึ้ อย่างนีว้ า่ สภาวะ ๗ กองนี้
ไม่มีใครทำ�ไม่มีแบบอย่างอันใครทำ� ไม่มีใครเนรมิต ไม่มี
แบบอย่างอันใครเนรมิต เป็นสภาพไม่มีผล ตั้งอยู่มั่นคง
ดุจยอดภูเขา ตั้งอยู่มั่นคงดุจเสาระเนียด สภาวะ ๗ กอง
นั้น ไม่หวั่นไหว ไม่แปรปรวน ไม่เบียดเบียนกันและกัน
ไม่อาจให้เกิดสุขหรือทุกข์แก่กนั และกัน. สภาวะ ๗ กอง
เป็นไฉน? คือ กองดิน กองน้ำ� กองไฟ กองลม สุข ทุกข์
ชีวะ. สภาวะ ๗ กองนี้ ไม่มีใครทำ� ไม่มีแบบอย่างอัน
ใครทำ� ไม่มใี ครเนรมิต ไม่มแี บบอย่างอันใครเนรมิต เป็น
สภาพยั่งยืน ตั้งอยู่มั่นคงดุจยอดภูเขา ตั้งอยู่มั่นคงดุจ
เสาระเนียด สภาวะ ๗ กองนั้น ไม่หวั่นไหว ไม่แปรปรวน
ไม่เบียดเบียนกันและกัน ไม่อาจให้เกิดสุขหรือทุกข์แก่กนั
และกัน. แม้ผู้ใดจะเอาศัสตราอย่างคมตัดศีรษะกัน ไม่
ชื่อว่าใครปลงชีวิตใคร เป็นแต่ศัสตราสอดเข้าไปตามช่อง
ระหว่าง ๗ กองเท่านั้น. อนึ่ง กำ�เนิดที่เป็นประธาน
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๑,๔๐๖,๖๐๐ กรรม ๖,๐๐๐ กรรม ๖๐๐ กรรม ๕๐๐ กรรม
๕ กรรม ๓ กรรม ๑ กรรมกึ่งปฏิปทา ๖๒ อันตร ๖๒ กัป
๖๒ อภิ ช าติ ๖ ปุ ริ ส ภู มิ ๘ อาชี ว ะ ๔,๙๐๐ ปริ พ าชก
๔,๙๐๐ นาควาส ๔,๙๐๐ อินทรีย์ ๒,๐๐๐ นรก ๓,๐๐๐
รโชธาตุ ๓๖ สัญญีครรภ์ ๗ อสัญญีครรภ์ ๗ นิคณ
ั ฐครรภ์
๗ สภาวทิพย์ ๗ มนุษย์ ๗ ปีศาจ ๗ สระ ๗ ปวุฏใหญ่
๗ ปวุฏ ๗๐๐ เหวใหญ่ ๗ เหวน้อย ๗๐๐ มหาสุบิน
๗ สุบิน ๗๐๐ มหากัป ๘๔๐,๐๐๐ เหล่านี้ ทั้งพาลและ
บัณฑิตเร่ร่อนท่องเที่ยวไปแล้ว จักทำ�ที่สุดทุกข์ได้ ความ
หวังว่า เราจักอบรมกรรมที่ยังไม่อำ�นวยผลให้อำ�นวยผล
หรือเราสัมผัสถูกต้องกรรมทีอ่ �ำ นวยผลแล้วจักทำ�ให้สดุ สิน้
ด้วยศีล ด้วยพรต ด้วยตบะ หรือด้วยพรหมจรรย์นี้ ไม่มใี น
ที่นั้น สุขทุกข์ที่ทำ�ให้มีที่สิ้นสุดได้เหมือนตวงของให้หมด
ด้วยทะนาน ย่อมไม่มใี นสงสารด้วยอาการอย่างนีเ้ ลย ไม่มี
ความเสือ่ มและความเจริญ ไม่มกี ารเลือ่ นขึน้ และเลือ่ นลง.
พาลและบัณฑิตเร่รอ่ นไป เสวยสุขและทุกข์เองเหมือนกลุม่
ด้ายที่บุคคลขว้างไปย่อมคลี่หมดลงไปเอง ฉะนั้น.
ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่อรูปมีอยู่ เพราะถือมั่นรูป
เพราะยึดมั่นรูป จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า สภาวะ ๗ กอง
เหล่านี้ ไม่มีใครทำ� ไม่มีแบบอย่างอันใครทำ� … พาลและ
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บัณฑิตเร่ร่อนไป เสวยสุขและทุกข์เอง เหมือนกลุ่มด้ายที่
บุคคลขว้างไปย่อมคลี่หมดไปเอง ฉะนั้น. เมื่อเวทนามี
อยู่ ... เมือ่ สัญญามีอยู่ ... เมือ่ สังขารมีอยู่ ... เมือ่ วิญญาณ
มีอยู่ เพราะถือมั่นวิญญาณ เพราะยึดมั่นวิญญาณ จึงเกิด
ทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า สภาวะ ๗ กองเหล่านี้ ไม่มีใครทำ� ไม่มี
แบบอย่างอันใครทำ� … พาลและบัณฑิตเร่ร่อนไป เสวย
สุขและทุกข์เอง เหมือนกลุ่มด้ายที่บุคคลขว้างไป ย่อมคลี่
หมดไปเอง ฉะนั้น.
ภิกษุทงั้ หลาย !   เธอทัง้ หลายจะสำ�คัญความข้อนัน้
เป็นไฉน รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง?
“ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า !”.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า?
“เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า !”.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา เพราะไม่ถอื มัน่ ในสิง่ นัน้ จะพึงเกิดทิฏฐิขนึ้ อย่างนี้
ว่า สภาวะ ๗ กองเหล่านี้ ไม่มีใครทำ� ไม่มีแบบอย่างอัน
ใครทำ� … พาลและบัณฑิตเร่รอ่ นไป เสวยสุขและทุกข์ เอง
เหมือนกลุม่ ด้ายทีบ่ คุ คลขว้างไป ย่อมคลีห่ มดไปเอง ฉะนัน้
บ้างไหม?
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“ไม่พึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า !”.

ภิกษุทั้งหลาย !   เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ...
วิญญาณ เที่ยงหรือไม่เที่ยง?
“ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า !”.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า?
“เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า !”.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา เพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้นจะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้
ว่า สภาวะ ๗ กองเหล่านี้ ไม่มีใครทำ� ไม่มีแบบอย่างอัน
ใครทำ� … พาลและบัณฑิตเร่ร่อนไป เสวยสุขและทุกข์
เอง เหมือนกลุ่มด้ายที่บุคคลขว้างไป ย่อมคลี่หมดไปเอง
ฉะนั้น บ้างไหม?
“ไม่พึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า !”.

สิง่ ใดทีไ่ ด้เห็นแล้ว ได้ยนิ แล้ว ได้ทราบแล้ว รูแ้ จ้ง
แล้ว บรรลุแล้ว แสวงหาแล้ว ใคร่ครวญแล้วด้วยใจ แม้สงิ่
นั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยง?
“ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า !”.

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

ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่อใดแล อริยสาวกละความ
สงสัยในฐานะ ๖ นี้ ชื่อว่าเป็นอันละความสงสัยแม้ในทุกข์
แม้ในทุกขสมุทยั แม้ในทุกขนิโรธ แม้ในทุกขนิโรธคามิน-ี
ปฏิปทา. ภิกษุทงั้ หลาย !   เมือ่ นัน้ อริยสาวกนีเ้ ราเรียกว่า
เป็นโสดาบัน มีความไม่ตกต่�ำ เป็นธรรมดา เป็นผูเ้ ทีย่ งทีจ่ ะ
ตรัสรู้เป็นเบื้องหน้า.
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ผู้สิ้นความสงสัย (พระโสดาบัน)
ในกรณีของความเห็น
ที่ว่าโลกเที่ยง

52

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๖๑-๒๖๒/๔๓๓-๔๓๔.

ภิกษุทงั้ หลาย !   เพราะถือมัน่ อะไร เพราะยึดมัน่
อะไร จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า โลกเที่ยง?
“ข้ า แต่ พ ระองค์ ผู้ เ จริ ญ ! ธรรมทั้ ง หลาย ของพวก
ข้าพระองค์ มีพระผู้มีพระภาคเป็นมูล มีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำ�
… ภิกษุทงั้ หลายได้ฟงั จากพระผูม้ พี ระภาคแล้ว จักทรงจำ�ไว้ ดังนี”้ .

ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่อรูปมีอยู่ เพราะถือมั่นรูป
เพราะยึดมั่นรูป จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า โลกเที่ยง. เมื่อ
เวทนามีอยู่ ... เมือ่ สัญญามีอยู่ ... เมือ่ สังขารมีอยู่ ... เมือ่
วิญญาณมีอยู่ เพราะถือมัน่ วิญญาณ เพราะยึดมัน่ วิญญาณ
จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า โลกเที่ยง.
ภิกษุทงั้ หลาย !   เธอทัง้ หลายจะสำ�คัญความข้อนัน้
เป็นไฉน รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง?
“ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า !”.

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

เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ เที่ยง
หรือไม่เที่ยง?
“ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า !”.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า?
“เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า !”.

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

สิง่ ใดทีไ่ ด้เห็นแล้ว ได้ยนิ แล้ว ได้ทราบแล้ว รูแ้ จ้ง
แล้ว บรรลุแล้ว ค้นคว้าแล้วด้วยใจ แม้สิ่งนั้นเที่ยงหรือ
ไม่เที่ยง?
“ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า !”.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า?
“เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า !”.
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ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา เพราะไม่ถอื มั่นสิ่งนั้นจะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนีว้ ่า
โลกเที่ยง บ้างไหม?
“ไม่พึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า !”.

ภิกษุทั้งหลาย !   เมื่อใดแล อริยสาวกละความ
สงสั ย ในฐานะ ๖ เหล่ า นี้ ชื่ อ ว่ า เป็ น อั น ละความสงสั ย
แม้ ใ นทุ ก ข์ แม้ ใ นทุ ก ขสมุ ทั ย แม้ ใ นทุ ก ขนิ โ รธ แม้ ใ น
ทุก ขนิ โ รธคามิ นี ป ฏิปทา. ภิก ษุทั้ง หลาย !   เมื่ อนั้ น
อริยสาวกผูน้ ี้ เราเรียกว่า เป็นโสดาบัน มีความไม่ตกต่�ำ เป็น
ธรรมดา เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้เป็นเบื้องหน้า.
(ในกรณีแห่งความเห็นอีก ๙ อย่าง คือ ความเห็นที่ว่า
โลกไม่เทีย่ ง, โลกมีทสี่ นิ้ สุด, โลกไม่มที สี่ นิ้ สุด, ชีพก็อนั นัน้ สรีระก็อนั นัน้ ,
ชีพก็อันอื่น สรีระก็อันอื่น, ชีพเป็นอย่างอื่น สรีระก็เป็นอย่างอื่น,
สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีก, สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้ว
ย่อมเกิดอีกก็มี ย่อมไม่มีเกิดอีกก็มี, สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้ว
ย่อมเกิดอีกก็หามิได้ ย่อมไม่เกิดอีกก็หามิได้้ ก็ได้ตรัสไว้โดยท�ำนอง
เดียวกัน ผูศ้ กึ ษาพึงเทียบเคียงได้เอง).
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คุณสมบัติพระโสดาบัน (นัยที่ ๑)

53

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๓๔/๑๔๒๗.

ครั้งนั้น    พระสารี บุ ต รเข้ า ไปเฝ้ า พระผู ้ มี พ ระภาค
ถึงทีป่ ระทับ ถวายบังคมพระผูม้ พี ระภาคแล้ว นัง่ ณ ทีค่ วรส่วนข้าง
หนึ่ง ครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่านพระสารีบุตรว่า

สารีบุตร !   ที่เรียกว่า โสตาปัตติยังคะ โสตาปัตติยังคะ
ดังนี้. โสตาปัตติยังคะ เป็นอย่างไรเล่า ?
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   โสตาปัตติยังคะ คือ
(๑) การคบสัตบุรุษ (สปฺปริสสํ เสว)
(๒) การฟังพระสัทธรรม (สทฺธมฺมสฺสวน)
(๓) การทำ�ไว้ในใจโดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ)
(๔) การปฏิบตั ธิ รรมสมควรแก่ธรรม (ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺต)ิ
ถูกแล้ว ถูกแล้ว สารีบตุ ร !   โสตาปัตติยงั คะ คือ
การคบสัตบุรษุ การฟังพระสัทธรรม การทำ�ไว้ในใจโดย
แยบคาย การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม.
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คุณสมบัติพระโสดาบัน (นัยที่ ๒)

54

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๔๐/๑๔๕๑.

ช่างไม้ทงั้ หลาย !   อริยสาวกผูป้ ระกอบด้วยธรรม
๔ ประการ ย่ อ มเป็ น พระโสดาบั น มี ค วามไม่ ต กต่ำ �
เป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงแท้ที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า.
ธรรม ๔ ประการนั้น เป็นอย่างไรเล่า ?
๔ ประการ คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้
(๑) ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหว
ในพระพุทธเจ้า
(๒) ประกอบด้วยความเลือ่ มใสอันไม่หวัน่ ไหวในพระธรรม
(๓) ประกอบด้วยความเลือ่ มใสอันไม่หวัน่ ไหวในพระสงฆ์
(๔) มีใจปราศจากความตระหนีอ่ นั เป็นมลทิน มีจาคะ
อันปล่อยแล้ว มีฝ่ามืออันชุ่ม ยินดีในการสละ
ควรแก่การขอ ยินดีในการจำ�แนกทาน อยูค่ รองเรือน.
ช่างไม้ทง้ั หลาย !   อริยสาวกผูป้ ระกอบด้วยธรรม
๔ ประการเหล่านี้ แล ย่อมเป็นพระโสดาบัน มีความไม่ตกต่�ำ
เป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงแท้ที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า.
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คุณสมบัติพระโสดาบัน (นัยที่ ๓)

55

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๔๓/๑๔๕๙.

พราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย !   เราจักแสดง
ธรรมปริยายอันควรน้อมเข้ามาในตนแก่ทา่ นทัง้ หลาย ท่าน
ทัง้ หลายจงฟังธรรมปริยายนัน้ จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว
พราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย !   ธรรมปริยาย
ที่ควรน้อมเข้ามาในตน เป็นอย่างไรเล่า ?
(๑) อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ย่อมพิจารณาเห็น
ดังนีว้ า่ เราอยากเป็นอยู่ ไม่อยากตาย รักสุข เกลียดทุกข์ ผูใ้ ด
จะปลงเราผูอ้ ยากเป็นอยู่ ไม่อยากตาย รักสุข เกลียดทุกข์
เสียจากชีวติ ข้อนัน้ ไม่เป็นทีร่ กั ทีช่ อบใจของเรา อนึง่ เราพึง
ปลงผูอ้ น่ื ผูอ้ ยากเป็นอยู่ ไม่อยากตาย รักสุข เกลียดทุกข์
เสียจากชีวิต ข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของผู้อื่น
ธรรมข้อใด ไม่เป็นทีร่ กั ทีช่ อบใจของเรา ธรรมข้อนัน้ ก็ไม่เป็น
ทีร่ กั ทีช่ อบใจแม้ของผูอ้ น่ื ธรรมข้อใด ไม่เป็นทีร่ กั ทีช่ อบใจ
ของเรา เราจะพึงประกอบผูอ้ น่ื ไว้ดว้ ยธรรมข้อนัน้ ได้อย่างไร
อริยสาวกนัน้ พิจารณาเห็นดังนัน้ แล้ว ตนเองย่อมงดเว้นจาก

216

เปิดธรรมที่ถูกปิด : คู่มือโสดาบัน

ปาณาติบาตด้วย ชักชวนผูอ้ น่ื เพือ่ งดเว้นจากปาณาติบาต
ด้วย กล่าวสรรเสริญคุณแห่งการงดเว้นปาณาติบาตด้วย
กายสมาจารของอริยสาวกนั้น ย่อมบริสุทธิ์โดยส่วนสาม
อย่างนี้.
(๒) พราหมณ์ แ ละคฤหบดี ทั้ ง หลาย !   อี ก
ประการหนึ่ง อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ผู้ใด
พึงถือเอาสิ่งของ ที่เรามิได้ให้ด้วยอาการขโมย ข้อนั้น
ไม่เป็นที่รักที่ชอบของเรา อนึ่ง เราพึงถือเอาสิ่งของที่
ผู้อื่นมิได้ให้ด้วยอาการขโมย ข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่
ชอบใจแม้ของผูอ้ น่ื ธรรมข้อใด ไม่เป็นทีร่ กั ทีร่ กั ทีช่ อบใจ
ของเรา ธรรมข้อนั้น ก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของผู้อื่น
ธรรมข้อใด ไม่เป็นทีร่ กั ทีช่ อบใจของเรา เราจะพึงประกอบ
ผู้อื่นไว้ด้วยธรรมข้อนั้นได้อย่างไร อริยสาวกนั้นพิจารณา
เห็นดังนี้แล้ว ตนเองย่อมงดเว้นจากอทินนาทานด้วย
ชักชวนผู้อื่นเพื่อให้งดเว้นจากอทินนาทานด้วย กล่าว
สรรเสริญคุณแห่งการงดเว้นจากอทินนาทานด้วย กายสมาจารของอริยสาวกนัน้ ย่อมบริสทุ ธิโ์ ดยส่วนสามอย่างนี.้
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(๓) พราหมณ์ แ ละคฤหบดี ทั้ ง หลาย !   อี ก
ประการหนึง่ อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนีว้ า่ ผูใ้ ดพึงถึง
ความประพฤติ (ผิด) ในภริยาของเรา ข้อนัน้ ไม่เป็นทีร่ กั
ทีช่ อบใจของเรา อนึง่ เราพึงถึงความประพฤติ (ผิด) ใน
ภริยาของผู้อื่นข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของผู้อื่น
ธรรมข้อใด ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา ธรรมข้อนั้น ก็ไม่
เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของผู้อื่น ธรรมข้อใด ไม่เป็นที่รัก
ทีช่ อบใจของเรา เราจะพึงประกอบผูอ้ นื่ ไว้ดว้ ยธรรมข้อนัน้
ได้อย่างไร อริยสาวกนัน้ พิจารณาเห็นดังนีแ้ ล้ว ตนเองย่อม
งดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารด้วย ชักชวนผู้อื่นเพื่อให้
งดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารด้วย กล่าวสรรเสริญคุณ
แห่งการงดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารด้วย กายสมาจาร
ของอริยสาวกนั้น ย่อมบริสุทธิ์โดยส่วนสามอย่างนี้.
(๔) พราหมณ์ แ ละคฤหบดี ทั้ ง หลาย !   อี ก
ประการหนึ่งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ผู้ใดพึง
ท�ำลายประโยชน์ของเราด้วยการกล่าวเท็จ ข้อนั้นไม่
เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา อนึ่ง เราพึงท�ำลายประโยชน์
ของผูอ้ นื่ ด้วยการกล่าวเท็จ ข้อนัน้ ก็ไม่เป็นทีร่ กั ทีช่ อบใจ
แม้ของผู้อื่น ธรรมข้อใด ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา
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ธรรมข้ อ นั้ น ก็ไม่เป็นที่รัก ที่ช อบใจแม้ของผู ้ อื่ น ธรรม
ข้อใด ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา เราจะพึงประกอบผู้อื่น
ไว้ด้วยธรรมข้อนั้นได้อย่างไร อริยสาวกนั้นพิจารณาเห็น
ดังนีแ้ ล้ว ตนเองย่อมงดเว้นจากมุสาวาทด้วย ชักชวนผูอ้ นื่
เพือ่ ให้งดเว้นจากมุสาวาทด้วย กล่าวสรรเสริญคุณแห่ง
การงดเว้นจากมุสาวาทด้วย วจีสมาจารของอริยสาวกนัน้
ย่อมบริสุทธิ์โดยส่วนสามอย่างนี้.
(๕) พราหมณ์ แ ละคฤหบดี ทั้ ง หลาย !   อี ก
ประการหนึ่งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ผู้ใดพึง
ยุยงให้เราแตกจากมิตรด้วยค�ำส่อเสียด ข้อนั้นไม่เป็น
ที่รักที่ชอบใจของเรา อนึ่ง เราพึงยุยงผู้อื่นให้แตกจาก
มิตรด้วยค�ำส่อเสียดข้อนัน้ ก็ไม่เป็นทีร่ กั ทีช่ อบใจแม้ของ
ผูอ้ นื่ ธรรมข้อใด ไม่เป็นทีร่ กั ทีช่ อบใจของเรา ธรรมข้อนัน้
ก็ไม่เป็นทีร่ กั ทีช่ อบใจแม้ของผูอ้ นื่ ธรรมข้อใด ไม่เป็นทีร่ กั
ทีช่ อบใจของเรา เราจะพึงประกอบผูอ้ นื่ ไว้ดว้ ยธรรมข้อนัน้
ได้อย่างไร อริยสาวกนัน้ พิจารณาเห็นดังนีแ้ ล้ว ตนเองย่อม
งดเว้นจากปิสุณาวาจาด้วย ชักชวนผู้อื่นเพื่อให้เว้นจาก
ปิสณ
ุ าวาจาด้วย กล่าวสรรเสริญคุณแห่งการงดเว้นจาก
ปิสณ
ุ าวาจาด้วย วจีสมาจารของอริยสาวกนัน้ ย่อมบริสทุ ธิ์
โดยส่วนสามอย่างนี้.
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(๖) พราหมณ์ แ ละคฤหบดี ทั้ ง หลาย !   อี ก
ประการหนึ่งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ผู้ใดพึง
พูดกะเราด้วยค�ำหยาบ ข้อนัน้ ไม่เป็นทีร่ กั ทีช่ อบใจของเรา
อนึง่ เราพึงพูดกะผูอ้ นื่ ด้วยค�ำหยาบ ข้อนัน้ ก็ไม่เป็นทีร่ กั
ที่ชอบใจแม้ของผู้อื่น ธรรมข้อใด ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจ
ของเรา ธรรมข้อนั้น ก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของผู้อื่น
ธรรมข้อใดไม่เป็นทีร่ กั ทีช่ อบใจของเรา เราจะพึงประกอบ
ผู้อื่นไว้ด้วย ธรรมข้อนั้นได้อย่างไร อริยสาวกนัน้ พิจารณา
เห็ น ดั ง นี้ แ ล้ ว ตนเองย่ อ มงดเว้ น จากผรุ ส วาจาด้ ว ย
ชั ก ชวนผู ้ อื่ น เพื่ อ ให้ ง ดเว้ น จากผรุ ส วาจาด้ ว ย กล่ า ว
สรรเสริญคุณแห่งการงดเว้นจากผรุสวาจาด้วย วจีสมาจารของอริยสาวกนัน้ ย่อมบริสทุ ธิโ์ ดยส่วนสามอย่างนี.้
(๗) พราหมณ์ แ ละคฤหบดี ท้ั ง หลาย !   อี ก
ประการหนึ่ง อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ผู้ใดพึง
พูดกะเราด้วยถ้อยค�ำเพ้อเจ้อ ข้อนัน้ ไม่เป็นทีร่ กั ทีช่ อบใจ
ของเรา อนึ่ง เราพึงพูดกะผู้อื่นด้วยถ้อยค�ำเพ้อเจ้อ
ข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของผู้อื่น ธรรมข้อใด
ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจ ของเรา ธรรมข้อนั้น ก็ไม่เป็นที่รัก
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ที่ชอบใจแม้ของผู้อื่น ธรรมข้อใด ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจ
ของเรา เราจะพึงประกอบผู้อื่นไว้ด้วยธรรมข้อนั้นได้
อย่างไร อริยสาวกนั้น พิจารณาเห็นดังนี้แล้ว ตนเองย่อม
งดเว้นจากสัมผัปปลาปะด้วย ชักชวนผูอ้ นื่ เพือ่ ให้งดเว้น
จากสัมผัปปลาปะด้วย กล่าวสรรเสริญคุณแห่งการ
งดเว้นจากสัมผัปปลาปะด้วย วจีสมาจารของอริยสาวกนัน้
ย่อมบริสุทธิ์โดยส่วนสามอย่างนี้.
อริ ย สาวกนั้ น ประกอบด้ ว ยความเลื่ อ มใสอั น
ไม่หวัน่ ไหวในพระพุทธเจ้า... ในพระธรรม... ในพระสงฆ์...
ประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้ารักใคร่แล้ว... เป็นไปเพือ่
สมาธิ.
พราหมณ์และคฤหบดีทง้ั หลาย !  เมือ่ ใด อริยสาวก
ประกอบด้วยสัทธรรม ๗ ประการนี้ เมือ่ นัน้ อริยสาวกนัน้
หวังอยู่ ด้วยฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความหวัง ๔ ประการนี้
พึงพยากรณ์ตนด้วยตนเองได้วา่ เรามีนรก กำ�เนิดดิรจั ฉาน
วิสัยแห่งเปรต อบาย ทุคติ วินิบาตสิ้นแล้ว เราเป็น
พระโสดาบัน มีความไม่ตกต่�ำ เป็นธรรมดา เป็นผูเ้ ทีย่ งแท้
ที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า.
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คุณสมบัติพระโสดาบัน (นัยที่ ๔)
(โสตาปัตติยังคะ ๔ จ�ำแนกด้วยอาการ ๑๐)
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ก็สมัยนั้น ท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดีป่วย ได้รับทุกข์
เป็นไข้หนัก ครั้งนั้น ท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดีเรียกบุรุษคนหนึ่ง
มาสัง่ ว่า บุรษุ ผูเ้ จริญ !   ท่านจงไปเถิด จงเข้าไปหาท่านพระสารีบตุ ร
ครั้นแล้ว จงไหว้เท้าทั้งสองของท่านพระสารีบุตรด้วยเศียรเกล้า
ตามคำ�ของเราว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ !   อนาถบิณฑิกคฤหบดีป่วย
ได้รบั ทุกข์ เป็นไข้หนัก เขาขอกราบเท้าทัง้ สองของท่านพระสารีบตุ ร
ด้วยเศียรเกล้า และท่านจงเรียนอย่างนี้ว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ !  
ได้โปรดเถิด ขอท่านพระสารีบุตรจงอาศัยความอนุเคราะห์เข้าไป
ยังนิเวศน์ ของท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดีเถิด
บุ รุ ษ นัน้ รับค�ำของท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดีแล้ว เข้าไปหา
ท่านพระสารีบตุ รถึงทีอ่ ยู่ อภิวาทแล้ว นัง่ ณ ทีค่ วรส่วนข้างหนึง่ ครัน้ แล้ว
ได้เรียนว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ !   ท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดีป่วย
ได้รบั ทุกข์ เป็นไข้หนัก ท่านขอกราบเท้าทัง้ สองของท่านพระสารีบตุ ร
ด้วยเศียรเกล้า และท่านสั่งมาอย่างนี้ว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ !
ได้โปรดเถิด ขอท่านพระสารีบุตรจงอาศัยความอนุเคราะห์เข้าไป
ยังนิเวศน์ของท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดีเถิด. ท่านพระสารีบตุ รรับ
นิมนต์ด้วยดุษณีภาพ.
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ครั้งนั้น เวลาเช้า ท่านพระสารีบุตรนุ่งแล้ว ถือบาตรและ
จีวร มีท่านพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะ เข้าไปยังนิเวศน์ของท่าน
อนาถบิณฑิกคฤหบดี แล้วนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว้ ครั้นแล้ว
ได้ถามท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดีวา่ คฤหบดี !  ท่านพออดทนได้หรือ
พอยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือ ทุกขเวทนาคลายลง ไม่ก�ำเริบขึ้น
แลหรือ ความทุเลาย่อมปรากฏ ความก�ำเริบไม่ปรากฏแลหรือ ?
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ !   กระผมอดทนไม่ได้ ยังอัตภาพ
ให้เป็นไปไม่ได้ ทุกขเวทนาของกระผมก�ำเริบหนัก ไม่ทุเลาลงเลย
ความก�ำเริบย่อมปรากฏ ความทุเลาไม่ปรากฏ.

คฤหบดี !  ปุถชุ นผูไ้ ม่ได้สดับ ประกอบด้วยความ
ไม่เลือ่ มใสในพระพุทธเจ้าเห็นปานใด เมือ่ แตกกายตายไป
ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ความไม่เลื่อมใส
ในพระพุทธเจ้าเห็นปานนั้น ย่อมไม่มีแก่ท่าน ส่วนท่าน
มีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่า แม้
เพราะเหตุนี้ๆ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ... เป็นผู้
จำ�แนกธรรม ก็เมื่อท่านเห็นความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหว
ในพระพุทธเจ้านัน้ อยูใ่ นตน เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.
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คฤหบดี !   ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ประกอบด้วย
ความไม่เลือ่ มใสในพระธรรมเห็นปานใด เมือ่ แตกกายตายไป
ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ความไม่เลือ่ มใสใน
พระธรรมเห็นปานนัน้ ย่อมไม่มแี ก่ทา่ น ส่วนท่านมีความ
เลือ่ มใสอันไม่หวัน่ ไหวในพระธรรม ว่าธรรมอันพระผูม้ -ี
พระภาคตรัสดีแล้ว ... อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน ก็เมื่อ
ท่านเห็นความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมนั้นอยู่
ในตน เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.
คฤหบดี !   ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ประกอบด้วย
ความไม่เลือ่ มใสในพระสงฆ์เห็นปานใด เมือ่ แตกกายตายไป
ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ความไม่เลื่อมใสใน
พระสงฆ์เห็นปานนั้น ย่อมไม่มีแก่ท่าน ส่วนท่านมีความ
เลือ่ มใสในพระสงฆ์วา่ พระสงฆ์สาวกของพระผูม้ พี ระภาค
เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว ... เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่น
ยิ่งกว่า ก็เมื่อท่านเห็นความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวใน
พระสงฆ์นั้นอยู่ในตน เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.
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คฤหบดี !   ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ประกอบด้วย
ความเป็นผูท้ ศุ ลี เห็นปานใด เมือ่ แตกกายตายไป ย่อมเข้าถึง
อบาย ทุคติ วินบิ าต นรก ความเป็นผูท้ ศุ ลี เห็นปานนัน้
ย่อมไม่มีแก่ท่าน ส่วนท่านมีศีลที่พระอริยเจ้าใคร่แล้ว
ไม่ขาด ... เป็นไปเพือ่ สมาธิกเ็ มือ่ ท่านเห็นศีลทีพ่ ระอริยเจ้า
ใคร่แล้วอยู่ในตน เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.
คฤหบดี !   ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ประกอบด้วย
มิจฉาทิฏฐิเห็นปานใด เมื่อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถึง
อบาย ทุ ค ติ วิ นิ บ าต นรก มิ จ ฉาทิ ฏ ฐิ เ ห็ น ปานนั้ น
ย่อมไม่มีแก่ท่าน ส่วนท่านมีสัมมาทิฏฐิ ก็เมื่อท่านเห็น
สัมมาทิฏฐินั้นอยู่ในตน เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.
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คฤหบดี !   ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ประกอบด้วย
มิจฉาสังกัปปะเห็นปานใด เมือ่ แตกกายตายไป ย่อมเข้าถึง
อบาย ทุคติ วินิบาต นรก มิจฉาสังกัปปะเห็นปานนั้น
ย่อมไม่มีแก่ท่าน ส่วนท่านมีสัมมาสังกัปปะ ก็เมื่อท่าน
เห็นสัมมาสังกัปปะนั้นอยู่ในตน เวทนาจะพึงสงบระงับ
โดยพลัน.
คฤหบดี !   ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ประกอบด้วย
มิจฉาวาจาเห็นปานใด เมื่อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถึง
อบาย ทุ ค ติ วิ นิ บ าต นรก มิ จ ฉาวาจาเห็ น ปานนั้ น
ย่อมไม่มีแก่ท่าน ส่วนท่านมีสัมมาวาจา ก็เมื่อท่านเห็น
สัมมาวาจานั้นอยู่ในตน เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.
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คฤหบดี !   ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ประกอบด้วย
มิจฉากัมมันตะเห็นปานใด เมือ่ แตกกายตายไป ย่อมเข้าถึง
อบาย ทุคติ วินิบาต นรก มิจฉากัมมันตะเห็นปานนัน้
ย่อมไม่มีแก่ท่าน ส่วนท่านมีสัมมากัมมันตะ ก็เมื่อท่าน
เห็นสัมมากัมมันตะนั้นอยู่ในตน เวทนาจะพึงสงบระงับ
โดยพลัน.
คฤหบดี !   ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ประกอบด้วย
มิจฉาอาชีวะเห็นปานใด เมื่อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถึง
อบาย ทุคติ วินิบาต นรก มิจฉาอาชีวะเห็นปานนั้น
ย่อมไม่มีแก่ท่าน ส่วนท่านมีสัมมาอาชีวะ ก็เมื่อท่านเห็น
สัมมาอาชีวะนัน้ อยูใ่ นตน เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.
คฤหบดี !   ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ประกอบด้วย
มิจฉาวายามะเห็นปานใด เมือ่ แตกกายตายไป ย่อมเข้าถึง
อบาย ทุคติ วินิบาต นรก มิจฉาวายามะเห็นปานนั้น
ย่อมไม่มแี ก่ทา่ น ส่วนท่านมีสมั มาวายามะ ก็เมือ่ ท่านเห็น
สัมมาวายามะนัน้ อยูใ่ นตน เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.
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คฤหบดี !   ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ประกอบด้วย
มิจฉาสติเห็นปานใด เมือ่ แตกกายตายไป ย่อมเข้าถึงอบาย
ทุคติ วินบิ าต นรก มิจฉาสติเห็นปานนัน้ ย่อมไม่มแี ก่ทา่ น
ส่วนท่านมีสมั มาสติ ก็เมือ่ ท่านเห็นสัมมาสตินนั้ อยูใ่ นตน
เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.
คฤหบดี !   ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ประกอบด้วย
มิจฉาสมาธิเห็นปานใด เมือ่ แตกกายตายไป ย่อมเข้าถึงอบาย
ทุคติ วินบิ าต นรก มิจฉาสมาธิเห็นปานนัน้ ย่อมไม่มแี ก่ทา่ น
ส่วนท่านมีสมั มาสมาธิ ก็เมือ่ ท่านเห็นสัมมาสมาธินน้ั อยูใ่ นตน
เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.
คฤหบดี !   ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ประกอบด้วย
มิจฉาญาณะเห็นปานใด เมือ่ แตกกายตายไป ย่อมเข้าถึงอบาย
ทุคติ วินบิ าต นรก มิจฉาญาณะเห็นปานนัน้ ย่อมไม่มแี ก่ทา่ น
ส่วนท่านมีสัมมาญาณะ ก็เมื่อท่านเห็นสัมมาญาณะนั้น
อยู่ในตน เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.
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คฤหบดี !   ปุ ถุ ช นผู้ ไ ม่ ไ ด้ ส ดั บ ประกอบด้ ว ย
มิจฉาวิมุตติเห็นปานใด เมื่อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถึง
อบาย ทุคติ วินบิ าต นรก มิจฉาวิมตุ ติเห็นปานนัน้ ย่อมไม่มี
แก่ทา่ น ส่วนท่านมีสมั มาวิมตุ ติ ก็เมือ่ ท่านเห็นสัมมาวิมตุ ติ
นั้นอยู่ในตน เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.
ครัง้ นัน้ เวทนาของท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดีสงบระงับแล้ว
โดยพลัน ท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดีอังคาส ท่านพระสารีบุตร
และท่านพระอานนท์ ด้วยอาหารที่เขาจัดมาเฉพาะตน ครั้งนั้น
ท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดี เมื่อท่านพระสารีบุตรฉันเสร็จน�ำมือ
ออกจากบาตรแล้ ว จึ ง ถื อ เอาอาสนะต�่ำ อั น หนึ่ ง นั่ ง ณ ที่ ค วร
ส่วนข้างหนึ่งแล้ว ท่านพระสารีบุตรอนุโมทนาด้วยคาถาเหล่านี้
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ผู้ใดมีศรัทธา ตั้งมั่นไม่หวั่นไหว ในพระตถาคต
มีศีลอันงามที่พระอริยเจ้าใคร่แล้ว สรรเสริญแล้ว มีความ
เลือ่ มใสในพระสงฆ์ และมีความเห็นอันตรง บัณฑิตทัง้ หลาย
เรี ย กผู้ นั้ น ว่ า เป็ น คนไม่ ขั ด สน ชี วิ ต ของผู้ นั้ น ไม่ เ ปล่ า
ประโยชน์ เพราะฉะนั้นบุคคลผู้มีปัญญา เมื่อระลึกถึง
คำ�สอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พึงประกอบตามซึ่ง
ศรัทธา ศีล ความเลื่อมใส และความเห็นธรรม.
ครั้ ง นั้ น ท่ า นพระสารีบุตร ครั้นอนุโมทนาด้ว ยคาถา
เหล่านี้แล้ว จึงลุกจากอาสนะหลีกไป.
ล�ำดับนั้น ท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค
ถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วน
ข้างหนึ่ง ครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่านพระอานนท์ว่า

อานนท์ !   เธอมาจากไหนแต่ยังวัน.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !   ท่านพระสารีบุตรกล่าวสอน
อนาถบิณฑิกคฤหบดีด้วยโอวาทข้อนี้ๆ.
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อานนท์ !  	
สารีบุตรเป็นบัณฑิต
สารีบุตรมีปัญญามาก
ได้จำ�แนกโสตาปัตติยังคะ ๔
ด้วยอาการ ๑๐ อย่าง.
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อานิสงส์ของธรรม ๔ ประการ

57

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๑๖/๑๖๓๔.

ภิกษุทั้งหลาย !   ธรรม ๔ ประการนี้
อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว
ย่อมเป็นไปเพื่อกระทำ�ให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล.
ธรรม ๔ ประการอย่างไรเล่า ? ๔ ประการคือ
			 การคบสัตบุรุษ ๑
			 การฟังพระสัทธรรม ๑
			 การกระทำ�ไว้ในใจโดยแยบคาย ๑
			 การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ๑.
ภิกษุทั้งหลาย !   ธรรม ๔ ประการนี้แล
อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว
ย่อมเป็นไปเพื่อกระทำ�ให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล.
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ภิกษุทั้งหลาย !   ธรรม ๔ ประการนี้
อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว
ย่อมเป็นไปเพือ่ กระทำ�ให้แจ้งซึง่ สกทาคามิผล ... .
... ย่อมเป็นไปเพือ่ กระทำ�ให้แจ้งซึง่ อนาคามิผล ... .
... ย่อมเป็นไปเพื่อกระทำ�ให้แจ้งซึ่งอรหัตตผล ... .
... ย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญา (ปญฺาปฏิลาภาย) ... .
... ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญา 		
		 (ปญฺาวุฑฺฒิยา) ... .
... ย่อมเป็นไปเพื่อความไพบูลย์แห่งปัญญา 		
		 (ปญฺาเวปุลฺลาย) ... .
... ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาใหญ่		
		 (มหาปญฺตาย) ... .
... ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาแน่นหนา
		 (ปุถุปญฺตาย) ... .
... ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาไพบูลย์
			(วิปุลปญฺตาย)... .
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... ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาลึกซึ้ง 		
		 (คมฺภีรปญฺตาย) ... .
... ย่อมเป็นไปเพือ่ ความเป็นผูม้ ปี ญ
ั ญาประมาณมิได้
		 (อปฺปมตฺตปญฺตาย) ... .
... ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญา		
		 เพียงดังแผ่นดิน (ภูริปญฺตาย) ... .
... ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามาก 		
		 (ปญฺาพาหุลฺลาย) ... .
... ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเร็ว 		
		 (สีฆปญฺตาย) ... .
... ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเบา 		
		 (ลหุปญฺตาย) ... .
... ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาร่าเริง 		
		 (หาสปญฺตาย) ... .
... ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาไว 		
		 (ชวนปญฺตาย ) ... .
... ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาคม 		
		 (ติกฺขปญฺตาย) ... .
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ภิกษุทั้งหลาย !   ธรรม ๔ ประการนี้
อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว
ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเป็นเครื่อง
ชำ�แรกกิเลส (นิพฺเพธิกปญฺตาย).
ธรรม ๔ ประการอย่างไรเล่า ?
๔ ประการ คือ
			 การคบสัตบุรุษ ๑
			 การฟังพระสัทธรรม ๑
			 การกระทำ�ไว้ในใจโดยแยบคาย ๑
			 การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ๑.
ภิกษุทั้งหลาย !   ธรรม ๔ ประการนี้แล
อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำ�ให้มากแล้ว
ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเป็นเครื่อง
ชำ�แรกกิเลส.
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ผู้ตั้งอยู่ในเสขภูมิ

เปิดธรรมที่ถูกปิด : คู่มือโสดาบัน

58
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๐๓/๑๐๓๒-๑๐๓๕.

ภิกษุทั้งหลาย !   ปริยายที่ภิกษุผู้เป็นเสขะอาศัย
แล้ว ตั้งอยู่ในเสขภูมิ พึงรู้ว่า เราเป็นพระเสขะ ...มีอยู่.
ภิกษุทั้งหลาย !   ปริยายที่ภิกษุผู้เป็นเสขะอาศัย
แล้ว ตัง้ อยูใ่ นเสขภูมิ ย่อมรูว้ า่ เราเป็นพระเสขะ เป็นไฉน ?
ภิกษุผู้เป็นเสขะในธรรมวินัยนี้ ย่อมรู้ชัดตาม
ความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา. ภิกษุทั้งหลาย !   ปริยาย
แม้นี้แล ที่ภิกษุผู้เป็นเสขะอาศัยแล้ว ตั้งอยู่ในเสขภูมิ
ย่อมรู้ชัดว่า เราเป็นพระเสขะ.
ภิกษุทง้ั หลาย !   อีกประการหนึง่ ภิกษุผเู้ ป็นเสขะ
ย่ อ มพิ จ ารณาเห็ น ดั ง นี้ ว ่ า สมณะหรื อ พราหมณ์ อื่ น
ภายนอกจากศาสนานี้ ซึง่ จะแสดงธรรมทีจ่ ริงแท้แน่นอน
เหมือนพระผู้มีพระภาค มีอยู่หรือ ?
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พระเสขะนั้นย่อมรู้ชัด อย่างนี้ว่า สมณะหรือ
พราหมณ์อนื่ ภายนอกจากศาสนานี้ ซึง่ จะแสดงธรรมทีจ่ ริง
แท้แน่นอนเหมือนพระผูม้ พี ระภาค ไม่ม.ี ภิกษุทงั้ หลาย !
ปริยายแม้นี้แล ที่ภิกษุผู้เป็นเสขะอาศัยแล้ว ตั้งอยู่ใน
เสขภูมิ ย่อมรู้ว่า เราเป็นพระเสขะ.
ภิกษุทงั้ หลาย !   อีกประการหนึง่ ภิกษุผเู้ ป็นเสขะ
ย่อมรู้ชัด ซึ่งอินทรีย์ ๕ คือ สัทธินทรีย์ ๑ วิริยินทรีย์ ๑
สตินทรีย์ ๑ สมาธินทรีย์ ๑ ปัญญินทรีย์ ๑ อินทรีย์ ๕ นัน้
มีส่งิ ใดเป็นคติ มีส่งิ ใดเป็นอย่างยิ่ง มีส่งิ ใดเป็นผล มีส่งิ ใด
เป็นทีส่ ดุ ภิกษุผเู้ ป็นเสขะยังไม่ถกู ต้องสิง่ นัน้ ด้วยนามกาย1
แต่ เ ห็ น แจ้ ง แทงตลอดด้ ว ยปั ญ ญา. ภิกษุทั้งหลาย !  
ปริยายแม้นี้แล ที่ภิกษุผู้เป็นเสขะอาศัยแล้ว ตั้งอยู่ใน
เสขภูมิ ย่อมรู้ว่า เราเป็นพระเสขะ.

1. นามกาย บาลีใช้ว่า “กาเยน ผุสิตฺวา”.
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คุณธรรมของผูต้ ำ�่ กว่าโสตาปัตติมรรค
และเป็นเหตุให้ไม่ไปสูอ่ บายในชาตินนั้

59

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๗๓/๑๕๓๔-๑๕๓๕.

ลักษณะของผู้ไม่ไปสู่อบาย (นัยที่ ๑)
มหาราช !   ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ประกอบ
ด้วยความเลื่อมใส อันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า ...
ในพระธรรม ... ในพระสงฆ์ ... ไม่มปี ญ
ั ญาร่าเริง ไม่เฉียบแหลม
และไม่ประกอบด้วยวิมุตติ แต่ว่าเขามีธรรมเหล่านี้ คือ
สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์
และธรรมทั้งหลาย ที่พระตถาคตประกาศแล้ว ย่อม
ทนต่อการเพ่งด้วยปัญญาของเขา (ยิ่ง) กว่าประมาณ
บุคคลแม้นก้ี ไ็ ม่ไปสูน่ รก กำ�เนิดเดรัจฉาน วิสยั แห่งเปรต
อบาย ทุคติ วินิบาต.
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ลักษณะของผู้ไม่ไปสู่อบาย (นัยที่ ๒)
มหาราช !   ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ประกอบ
ด้วยความเลื่อมใส อันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า ...
ในพระธรรม ... ในพระสงฆ์ ... ไม่มปี ญ
ั ญาร่าเริง ไม่เฉียบแหลม
และไม่ประกอบด้วยวิมุตติ แต่ว่าเขามีธรรมเหล่านี้ คือ
สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์
และเขามีศรัทธา มีความรักในพระตถาคตพอประมาณ
บุคคลแม้นก้ี ไ็ ม่ไปสูน่ รก กำ�เนิดเดรัจฉาน วิสยั แห่งเปรต
อบาย ทุคติ วินิบาต.
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60
-บาลี มู. ม. ๑๒/๕๘๑/๕๔๒.

ภิกษุทั้งหลาย !   ธรรม ๖ ประการนี้ เป็นเหตุให้
ระลึกถึงกัน เป็นเหตุกอ่ ความรัก ก่อความเคารพ เป็นไปเพือ่
ความสงเคราะห์กนั เพือ่ ไม่ววิ าทกัน เพือ่ ความพร้อมเพรียง
กัน เพือ่ ความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน ธรรม ๖ ประการนัน้
เป็นอย่างไร คือ
(1) ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุมกี ายกรรมประกอบ
ด้วยเมตตา ปรากฏในเพื่อนร่วมประพฤติพรหมจรรย์
ทั้งในที่แจ้ง ทั้งในที่ลับ ธรรมแม้นี้เป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน
เป็นเหตุก่อความรัก ก่อความเคารพ เป็นไปเพื่อความ
สงเคราะห์กัน เพื่อไม่วิวาทกัน เพื่อความพร้อมเพรียงกัน
เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน.
(2) ภิกษุทั้งหลาย !   อีกประการหนึ่ง ภิกษุมี
วจีกรรมประกอบด้วยเมตตา ปรากฏในเพือ่ นร่วมประพฤติ
พรหมจรรย์ ทัง้ ในทีแ่ จ้ง ทัง้ ในทีล่ บั ธรรมแม้นเ้ี ป็นเหตุให้
ระลึกถึงกัน เป็นเหตุกอ่ ความรัก ก่อความเคารพ เป็นไปเพือ่
ความสงเคราะห์กนั เพือ่ ไม่ววิ าทกัน เพือ่ ความพร้อมเพรียง
กัน เพือ่ ความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน.
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(3) ภิกษุทั้งหลาย !   อีกประการหนึ่ง ภิกษุมี

มโนกรรมประกอบด้วยเมตตา ปรากฏในเพือ่ นร่วมประพฤติ
พรหมจรรย์ ทัง้ ในทีแ่ จ้ง ทัง้ ในทีล่ บั ธรรมแม้นเ้ี ป็นเหตุให้
ระลึกถึงกัน เป็นเหตุกอ่ ความรัก ก่อความเคารพ เป็นไปเพือ่
ความสงเคราะห์กนั เพือ่ ไม่ววิ าทกัน เพือ่ ความพร้อมเพรียง
กัน เพือ่ ความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   อี ก ประการหนึ่ ง ภิ ก ษุ มี
ลาภใดๆ เกิดโดยธรรม ได้แล้วโดยธรรม ทีส่ ดุ แม้เพียง
อาหารติดบาตร ก็บริโภคโดยไม่เกียดกันไว้เพือ่ ตน ย่อมเป็น
ผูบ้ ริโภคเฉลีย่ ทัว่ ไปกับเพือ่ นร่วมประพฤติพรหมจรรย์ผมู้ ศี ลี
ธรรมแม้นเ้ี ป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน เป็นเหตุกอ่ ความรัก ก่อ
ความเคารพ เป็นไปเพือ่ ความสงเคราะห์กนั เพือ่ ไม่ววิ าทกัน
เพือ่ ความพร้อมเพรียงกัน เพือ่ ความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน.
(4) ภิกษุทง้ั หลาย !   อีกประการหนึง่ ภิกษุเป็น
ผู้มีศีลที่ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไท อันผู้รู้
สรรเสริญ ไม่ถกู ทิฏฐิครอบงำ� เป็นไปพร้อมเพือ่ สมาธิ และ
ถึงความเป็นผู้มีศีลเสมอกันในศีลเช่นนั้นกับเพื่อนร่วม
ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลาย ทั้งในที่แจ้ง ทั้งในที่ลับ
ธรรมแม้นเ้ี ป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน เป็นเหตุกอ่ ความรัก ก่อ
ความเคารพ เป็นไปเพือ่ ความสงเคราะห์กนั เพือ่ ไม่ววิ าทกัน
เพือ่ ความพร้อมเพรียงกัน เพือ่ ความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน.
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(5) ภิกษุทั้งหลาย !   อีกประการหนึง่ ภิกษุเป็น

ผูม้ ที ฏิ ฐิอนั เป็นอริยะ อันเป็นเครือ่ งนำ�ออก (นิยยฺ านิก) นำ�ไป
เพือ่ ความสิน้ ทุกข์โดยชอบแก่ผกู้ ระทำ�ตาม และถึงความเป็น
ผู้มีทิฏฐิเสมอกันในทิฏฐิเช่นนั้นกับเพื่อนร่วมประพฤติ
พรหมจรรย์ ทัง้ ในทีแ่ จ้ง ทัง้ ในทีล่ บั ธรรมแม้นเ้ี ป็นเหตุให้
ระลึกถึงกัน เป็นเหตุก่อความรัก ก่อความเคารพ เป็นไป
เพือ่ ความสงเคราะห์กนั เพือ่ ไม่ววิ าทกัน เพือ่ ความพร้อมเพรียงกัน เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน.
ภิกษุทงั้ หลาย !   ธรรม ๖ ประการเหล่านีแ้ ล เป็น
เหตุให้ระลึกถึงกัน เป็นเหตุก่อความรัก ก่อความเคารพ
เป็นไปเพือ่ ความสงเคราะห์กนั เพือ่ ไม่ววิ าทกัน เพือ่ ความ
พร้อมเพรียงกัน เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน.
ภิกษุทั้งหลาย !   ทิฏฐิอนั เป็นอริยะ อันเป็นเครือ่ ง
นำ�ออก นำ�ไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้กระทำ�ตาม
เป็นยอดยึดคุมธรรม ๖ ประการเหล่านี้ ทีเ่ ป็นเหตุให้ระลึก
ถึงกันไว้.
ภิกษุทั้งหลาย !   เปรียบเหมือนยอดเป็นที่สูงสุด
เป็นที่ยึดคุมของเรือนยอด ฉันใด ทิฏฐิอันเป็นอริยะ อัน
เป็นเครื่องนำ�ออก นำ�ไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่
ผู้กระทำ�ตาม ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เป็นยอดยึดคุมธรรม
๖ ประการเหล่านี้ ที่เป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน.
242

เปิดธรรมที่ถูกปิด : คู่มือโสดาบัน

ภิกษุทง้ั หลาย !   ก็ทฏิ ฐิอนั เป็นอริยะ อันเป็นเครือ่ ง
นำ�ออก นำ�ไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้กระทำ�ตาม
เป็นอย่างไร ?
ภิกษุท้งั หลาย !   ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไปแล้วสู่ป่า
สู่โคนไม้ หรือสู่เรือนว่างก็ตาม ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า
เราเป็นผูม้ จี ติ ถูกเครือ่ งครอบงำ�ใดครอบงำ�แล้ว (ปริยฏุ ฺ าเนน
ปริยฏุ ฺ ติ จิตโฺ ต) ไม่พงึ รูเ้ ห็นตามความเป็นจริง เครือ่ งครอบงำ�
นั้นที่เรายังละไม่ได้ในภายใน มีอยู่หรือไม่หนอ.
ภิกษุทง้ั หลาย !   ถ้าภิกษุมจี ติ อันกามราคะครอบงำ�
หรือมีจติ อันพยาบาทครอบงำ� หรือมีจติ อันถีนมิทธะครอบงำ�
หรือมีจติ อันอุทธัจจกุกกุจจะครอบงำ� หรือมีจติ อันวิจกิ จิ ฉา
ครอบงำ� ก็ชอ่ื ว่าเป็นผูม้ จี ติ ถูกเครือ่ งครอบงำ�ครอบงำ�แล้ว.
ถ้าภิกษุเป็นผูข้ วนขวายในการคิดเรือ่ งโลกนี้ หรือ
เป็นผู้ขวนขวายในการคิดเรื่องโลกอื่น ก็ชื่อว่าเป็นผู้มีจิต
ถูกเครื่องครอบงำ�ครอบงำ�แล้ว.
ถ้าภิกษุเุ กิดขัดใจ ทะเลาะ วิวาท ทิม่ แทงกันและกัน
ด้วยหอกคือปากอยู่ ก็ช่ือว่าเป็นผู้มีจิตถูกเครื่องครอบงำ�
ครอบงำ�แล้ว.
ภิกษุนั้น ย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่า เราเป็นผู้มีจิตถูก
เครือ่ งครอบงำ�ใดครอบงำ�แล้ว ไม่พงึ รูเ้ ห็นตามความเป็นจริง
เครื่องครอบงำ�นั้นที่เรายังละไม่ได้ในภายใน มิได้มีเลย
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จิตของเราตัง้ ไว้ดแี ล้ว เพือ่ ความตรัสรูส้ จั จะทัง้ หลาย นีค้ อื
ญาณที่ ๑ อันเป็นอริยะ เป็นโลกุตระไม่ทว่ั ไปกับพวกปุถชุ น
อันภิกษุนั้นบรรลุแล้ว.
ภิกษุทง้ั หลาย !   อีกข้อหนึง่ อริยสาวกย่อมพิจารณา
เห็นดังนีว้ า่ เราเสพให้ทว่ั ถึง ทำ�ให้เจริญ ทำ�ให้มากซึง่ ทิฏฐิน้ี
ย่อมได้ความสงบเฉพาะตน ย่อมได้ความดับเฉพาะตน
หรือหนอ อริยสาวกนัน้ ย่อมรูช้ ดั อย่างนีว้ า่ เราเสพให้ทว่ั ถึง
ทำ�ให้เจริญ ทำ�ให้มากซึง่ ทิฏฐินี้ ย่อมได้ความสงบเฉพาะตน
ย่อมได้ความดับเฉพาะตน นีค้ อื ญาณที่ ๒ อันเป็นอริยะ เป็น
โลกุตระ ไม่ทว่ั ไปกับพวกปุถชุ น อันอริยสาวกนัน้ บรรลุแล้ว.
ภิกษุทง้ั หลาย !   อีกข้อหนึง่ อริยสาวกย่อมพิจารณา
เห็นดังนีว้ า่ เราเป็นผูป้ ระกอบด้วยทิฏฐิเช่นใด สมณะหรือ
พราหมณ์อื่นนอกธรรมวินัยนี้ ที่เป็นผู้ประกอบด้วยทิฏฐิ
เช่นนัน้ มีอยูห่ รือหนอ อริยสาวกนัน้ ย่อมรูช้ ดั อย่างนีว้ า่ เรา
เป็นผู้ประกอบด้วยทิฏฐิเช่นใด สมณะหรือพราหมณ์อื่น
นอกธรรมวินัยนี้ ที่เป็นผู้ประกอบด้วยทิฏฐิเช่นนั้นมิได้มี
นี้คือญาณที่ ๓ อันเป็นอริยะ เป็นโลกุตระ ไม่ทั่วไปกับ
พวกปุถุชน อันอริยสาวกนั้นบรรลุแล้ว.
ภิกษุทง้ั หลาย !   อีกข้อหนึง่ อริยสาวกย่อมพิจารณา
เห็นดังนีว้ า่ บุคคลผูถ้ งึ พร้อมด้วยทิฏฐิ เป็นผูป้ ระกอบด้วย
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ธรรมดาเช่นใด ถึงเราก็เป็นผูป้ ระกอบด้วยธรรมดาเช่นนัน้ .
ภิกษุทง้ั หลาย !  ก็บคุ คลผูถ้ งึ พร้อมด้วยทิฏฐิ เป็นผูป้ ระกอบ
ด้วยธรรมดาเป็นอย่างไร ? ภิกษุทง้ั หลาย !  บุคคลผูถ้ งึ พร้อม
ด้วยทิฏฐิมีธรรมดาดังนี้ คือ ความออกจากอาบัติเช่นใด
ย่อมปรากฏ อริยสาวกย่อมต้องอาบัติเช่นนั้นบ้างโดยแท้
แต่ถงึ อย่างนัน้ อริยสาวกนัน้ จะรีบแสดง เปิดเผย ทำ�ให้ตน้ื
ซึ่งอาบัติน้นั ในสำ�นักพระศาสดาหรือเพื่อนร่วมประพฤติ
พรหมจรรย์ท่เี ป็นวิญญูชนทั้งหลาย ครั้นแสดง เปิดเผย
ทำ�ให้ตน้ื แล้ว ก็ถงึ ความสำ�รวมต่อไป เปรียบเหมือนเด็กอ่อน
ทีน่ อนหงาย ถูกถ่านไฟด้วยมือ หรือด้วยเท้าเข้าแล้ว ก็จะชัก
หนีเร็วพลัน ฉะนัน้ อริยสาวกนัน้ ย่อมรูช้ ดั อย่างนีว้ า่ บุคคล
ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ เป็นผู้ประกอบด้วยธรรมดาเช่นใด
ถึงเราก็เป็นผูป้ ระกอบด้วยธรรมดาเช่นนัน้ นีค้ อื ญาณที่ ๔
อันเป็นอริยะ เป็นโลกุตระ ไม่ทว่ั ไปกับพวกปุถชุ น อันอริยสาวก
นัน้ บรรลุแล้ว.
ภิกษุทง้ั หลาย !   อีกข้อหนึง่ อริยสาวกย่อมพิจารณา
เห็นดังนีว้ า่ บุคคลผูถ้ งึ พร้อมด้วยทิฏฐิ เป็นผูป้ ระกอบด้วย
ธรรมดาเช่นใด ถึงเราก็เป็นผูป้ ระกอบด้วยธรรมดาเช่นนัน้ .
ภิกษุทง้ั หลาย !  ก็บคุ คลผูถ้ งึ พร้อมด้วยทิฏฐิ เป็นผูป้ ระกอบ
ด้วยธรรมดาเป็นอย่างไร ? ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคลผู้ถึง
พร้อมด้วยทิฏฐิมธี รรมดาดังนี้ คือ อริยสาวกย่อมถึงความ
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ขวนขวายในกิจใหญ่น้อยที่ควรทำ�ของเพื่อนร่วมประพฤติ
พรหมจรรย์โดยแท้ แต่ถึงอย่างนั้น ความปรารถนาอย่าง
แรงกล้าในอธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา
ของอริยสาวกนั้นก็ยังมีอยู่ เปรียบเหมือนแม่โคลูกอ่อน
ย่อมเล็มหญ้ากินไปด้วย ชำ�เลืองดูลกู ไปด้วยฉะนัน้ อริยสาวก
นั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่า บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ เป็นผู้
ประกอบด้วยธรรมดาเช่นใด ถึงเราก็เป็นผู้ประกอบด้วย
ธรรมดาเช่นนัน้ นีค้ อื ญาณที่ ๕ อันเป็นอริยะ เป็นโลกุตระ
ไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชน อันอริยสาวกนั้นบรรลุแล้ว.
ภิกษุทง้ั หลาย !   อีกข้อหนึง่ อริยสาวกย่อมพิจารณา
เห็นดังนีว้ า่ บุคคลผูถ้ งึ พร้อมด้วยทิฏฐิ เป็นผูป้ ระกอบด้วยพละ
เช่นใด ถึงเราก็เป็นผูป้ ระกอบด้วยพละเช่นนัน้ . ภิกษุทง้ั หลาย !  
ก็บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ เป็นผู้ประกอบด้วยพละเป็น
อย่างไร ? ภิกษุทง้ั หลาย !   พละของบุคคลผูถ้ งึ พร้อมด้วย
ทิฏฐิเป็นดังนี้ คือ อริยสาวกนั้น เมื่อธรรมวินัยที่ตถาคต
ประกาศแล้ว อันบัณฑิตแสดงอยู่ ย่อมทำ�ให้เกิดประโยชน์
ย่อมทำ�ไว้ในใจ ย่อมกำ�หนดด้วยจิตทัง้ ปวง ย่อมเงีย่ โสตลง
ฟังธรรม อริยสาวกนัน้ ย่อมรูช้ ดั อย่างนีว้ า่ บุคคลผูถ้ งึ พร้อม
ด้วยทิฏฐิ เป็นผูป้ ระกอบด้วยพละเช่นใด ถึงเราก็เป็นผูป้ ระกอบ
ด้วยพละเช่นนัน้ นีค้ อื ญาณที่ ๖ อันเป็นอริยะ เป็นโลกุตระ
ไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชน อันอริยสาวกนั้นบรรลุแล้ว.
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ภิกษุทง้ั หลาย !   อีกข้อหนึง่ อริยสาวกย่อมพิจารณา
เห็นดังนีว้ า่ บุคคลผูถ้ งึ พร้อมด้วยทิฏฐิ เป็นผูเ้ ป็นผูป้ ระกอบ
ด้วยพละเช่นใด ถึงเราก็เป็นผู้ประกอบด้วยพละเช่นนั้น.
ภิกษุทง้ั หลาย !  ก็บคุ คลผูถ้ งึ พร้อมด้วยทิฏฐิ เป็นผูป้ ระกอบ
ด้วยพละเป็นอย่างไร ? ภิกษุทงั้ หลาย !  พละของบุคคลผู้
ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเป็นดังนี้ คือ อริยสาวกนัน้ เมือ่ ธรรมวินยั
ที่ตถาคตประกาศแล้ว อันบัณฑิตแสดงอยู่ ย่อมได้ความรู้
อรรถ ย่อมได้ความรู้ธรรม ย่อมได้ปราโมทย์อันประกอบ
ด้วยธรรม อริยสาวกนัน้ ย่อมรูช้ ดั อย่างนีว้ า่ บุคคลผูถ้ งึ พร้อม
ด้วยทิฏฐิ เป็นผู้ประกอบด้วยพละเช่นใด ถึงเราก็เป็นผู้
ประกอบด้วยพละเช่นนั้น นี้คือญาณที่ ๗ อันเป็นอริยะ
เป็นโลกุตระ ไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชน อันอริยสาวกนั้น
บรรลุแล้ว.
ภิกษุทง้ั หลาย !   ธรรมดาอันอริยสาวกผูป้ ระกอบ
ด้ ว ยองค์ ๗ ประการอย่ า งนี้ ตรวจดู ดี แ ล้ ว ด้ ว ยการ
ทำ�ให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล. ภิกษุทั้งหลาย !  อริยสาวกผู้
ประกอบด้วยองค์ ๗ ประการนีแ้ ล ย่อมเป็นผูเ้ พรียบพร้อม
ด้วยโสดาปัตติผล ดังนี้แล.

247

พุทธวจน - หมวดธรรม

ธรรมที่ควรสงเคราะห์
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ภิกษุทั้งหลาย !   พวกเธอเอ็นดูใคร และใครถือว่า
เธอเป็นผู้ที่เขาควรเชื่อฟัง เขาจะเป็นมิตรก็ตาม อ�ำมาตย์
ก็ตาม ญาติหรือสายโลหิตก็ตาม ชนเหล่านั้น อันเธอพึง
ชักชวนให้เข้าไปตั้งมั่น ให้ด�ำรงอยู่ ในธรรมเป็นเครื่อง
บรรลุโสดา ๔ ประการ ๔ ประการเป็นอย่างไร คือ
(๑) พึงชักชวนให้เข้าไปตั้งมั่น ให้ด�ำรงอยู่ ใน
ความเลือ่ มใสอันหยัง่ ลงมัน่ ไม่หวัน่ ไหวในพระพุทธเจ้า ...
(๒) พึงชักชวนให้เข้าไปตั้งมั่น ให้ด�ำรงอยู่ ใน
ความเลือ่ มใสอันหยัง่ ลงมัน่ ไม่หวัน่ ไหวในพระธรรม ...
(๓) พึงชักชวนให้เข้าไปตั้งมั่น ให้ด�ำรงอยู่ ใน
ความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ ...
(๔) พึงชักชวนให้เข้าไปตั้งมั่น ให้ด�ำรงอยู่ ใน
ศีลทั้งหลายในลักษณะเป็นที่พอใจของพระอริยะ ... เป็น
ไปพร้อมเพื่อสมาธิ
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ภิกษุทั้งหลาย !   พวกเธอเอ็นดูใคร และใครถือว่า
เธอเป็นผู้ที่เขาควรเชื่อฟัง เขาจะเป็นมิตรก็ตาม อ�ำมาตย์
ก็ตาม ญาติหรือสายโลหิตก็ตาม ชนเหล่านั้น อันเธอพึง
ชักชวนให้เข้าไปตั้งมั่น ให้ด�ำรงอยู่ ในธรรมเป็นเครื่อง
บรรลุโสดา ๔ ประการเหล่านี้แล.
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ขอนอบน้อมแด่

ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ
พระองค์นั้นด้วยเศียรเกล้า

(สาวกตถาคต)
คณะงานธัมมะ วัดนาปาพง
(กลุ่มอาสาสมัครพุทธวจน-หมวดธรรม)

มูลนิธิพุทธโฆษณ์
มูลนิธิแห่งมหาชนชาวพุทธ ผู้ซึ่งชัดเจน และมั่นคงในพุทธวจน
เริม่ จากชาวพุทธกลุม่ เล็กๆ กลุม่ หนึง่ ได้มโี อกาสมาฟังธรรมบรรยายจาก
ท่านพระอาจารย์คกึ ฤทธิ์ โสตฺถผิ โล ทีเ่ น้นการน�าพุทธวจน (ธรรมวินยั จากพุทธโอษฐ์
ทีพ่ ระพุทธองค์ทรงยืนยันว่าทรงตรัสไว้ดแี ล้ว บริสทุ ธิบ์ ริบรู ณ์สนิ้ เชิง ทัง้ เนือ้ ความและ
พยัญชนะ) มาใช้ในการถ่ายทอดบอกสอน ซึง่ เป็นรูปแบบการแสดงธรรมทีต่ รงตาม
พุทธบัญญัติตามที่ ทรงรับสั่งแก่พระอรหันต์ ๖๐ รูปแรกที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน
ในการประกาศพระสัทธรรม และเป็นลักษณะเฉพาะทีภ่ กิ ษุในครัง้ พุทธกาลใช้เป็น
มาตรฐานเดียว
หลักพุทธวจนนี้ ได้เข้ามาตอบค�าถาม ต่อความลังเลสงสัย ได้เข้ามาสร้าง
ความชัดเจน ต่อความพร่าเลือนสับสน ในข้อธรรมต่างๆ ที่มีอยู่ในสังคมชาวพุทธ
ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นผลจากสาเหตุเดียวคือ การไม่ใช้ค�าของพระพุทธเจ้าเป็นตัวตั้งต้น
ในการศึกษาเล่าเรียน
ด้วยศรัทธาอย่างไม่หวัน่ ไหวต่อองค์สมั มาสัมพุทธะ ในฐานะพระศาสดา
ท่านพระอาจารย์คกึ ฤทธิ์ ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่า “อาตมาไม่มคี า� สอนของตัวเอง”
และใช้เวลาที่มีอยู่ ไปกับการรับสนองพุทธประสงค์ ด้วยการโฆษณาพุทธวจน
เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม และความประสานเป็นหนึ่งเดียวของชาวพุทธ
เมือ่ กลับมาใช้หลักพุทธวจน เหมือนทีเ่ คยเป็นในครัง้ พุทธกาล สิง่ ทีเ่ กิดขึน้
คือ ความชัดเจนสอดคล้องลงตัว ในความรู้ความเข้าใจ ไม่ว่าในแง่ของหลักธรรม
ตลอดจนมรรควิธที ตี่ รง และสามารถน�าไปใช้ปฏิบตั ใิ ห้เกิดผล รูเ้ ห็นประจักษ์ได้จริง
ด้วยตนเองทันที ด้วยเหตุน้ี ชาวพุทธทีเ่ ห็นคุณค่าในค�าของพระพุทธเจ้าจึงขยายตัว
มากขึ้นเรื่อยๆ เกิดเป็น “กระแสพุทธวจน” ซึ่งเป็นพลังเงียบที่ก�าลังจะกลายเป็น
คลืน่ ลูกใหม่ ในการกลับไปใช้ระบบการเรียนรูพ้ ระสัทธรรม เหมือนดังครัง้ พุทธกาล

ด้วยการขยายตัวของกระแสพุทธวจนนี้ สื่อธรรมที่เป็นพุทธวจน ไม่ว่า
จะเป็นหนังสือ หรือซีดี ซึ่งแจกฟรีแก่ญาติโยมเริ่มมีไม่พอเพียงในการแจก ทั้งนี้
เพราะจ�านวนของผู้ที่สนใจเห็นความส�าคัญของพุทธวจน ได้ขยายตัวมากขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ประกอบกับว่าท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เคร่งครัดในข้อวัตร
ปฏิบัติที่พระศาสดาบัญญัติไว้ อันเป็นธรรมวินัยที่ออกจากพระโอษฐ์ของตถาคต
โดยตรง การเผยแผ่พุทธวจนที่ผ่านมา จึงเป็นไปในลักษณะสันโดษตามมีตามได้
เมื่อมีโยมมาปวารณาเป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์ ได้มาจ�านวนเท่าไหร่ ก็ทยอยแจก
ไปตามทีม่ เี ท่านัน้ เมือ่ มีมา ก็แจกไป เมือ่ หมด ก็คอื หมด
เนือ่ งจากว่า หน้าทีใ่ นการด�ารงพระสัทธรรมให้ตงั้ มัน่ สืบไป ไม่ได้ผกู จ�ากัด
อยู่แต่เพียงพุทธสาวกในฐานะของสงฆ์เท่านั้น ฆราวาสกลุ่มหนึ่งซึ่งเห็นความส�าคัญ
ของพุทธวจน จึงรวมตัวกันเข้ามาช่วยขยายผลในสิง่ ทีท่ า่ นพระอาจารย์คกึ ฤทธิ์ โสตฺถผิ โล
ท�าอยูแ่ ล้ว นัน่ คือ การน�าพุทธวจนมาเผยแพร่โฆษณา โดยพิจารณาตัดสินใจจดทะเบียน
จัดตั้งเป็นมูลนิธิอย่างถูกต้องตามกฏหมาย เพื่อให้การด�าเนินการต่างๆ ทั้งหมด
อยูใ่ นรูปแบบทีโ่ ปร่งใส เปิดเผย และเปิดกว้างต่อสาธารณชนชาวพุทธทัว่ ไป
ส�าหรับผู้ที่เห็นความส�าคัญของพุทธวจน และมีความประสงค์ที่จะด�ารง
พระสัทธรรมให้ตงั้ มัน่ ด้วยวิธขี องพระพุทธเจ้า สามารถสนับสนุนการด�าเนินการตรงนีไ้ ด้
ด้วยวิธีง่ายๆ นั่นคือ เข้ามาใส่ใจศึกษาพุทธวจน และน�าไปใช้ปฏิบัติด้วยตนเอง
เมื่อรู้ประจักษ์ เห็นได้ด้วยตนแล้ว ว่ามรรควิธีที่ได้จากการท�าความเข้าใจ โดย
ใช้ค�าของพระพุทธเจ้าเป็นตัวตั้งต้นนั้น น�าไปสู่ความเห็นที่ถูกต้อง ในหลักธรรม
อันสอดคล้องเป็นเหตุเป็นผล และเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว กระทั่งได้ผลตามจริง
ท�าให้เกิดมีจิตศรัทธา ในการช่วยเผยแพร่ขยายสื่อพุทธวจน เพียงเท่านี้ คุณก็คือ
หนึง่ หน่วยในขบวน “พุทธโฆษณ์” แล้ว
นี่คือเจตนารมณ์ของมูลนิธิพุทธโฆษณ์ นั่นคือเป็นมูลนิธิแห่งมหาชน
ชาวพุทธ ซึง่ ชัดเจน และมัน่ คงในพุทธวจน

ผู้ที่สนใจรับสื่อธรรมที่เป็นพุทธวจน เพื่อไปใช้ศึกษาส่วนตัว
หรือน�าไปแจกเป็นธรรมทาน แก่พ่อแม่พี่น้อง ญาติ หรือเพื่อน
สามารถมารับได้ฟรี ที่วัดนาปาพง
หรือตามที่พระอาจารย์คึกฤทธิ์ได้รับนิมนต์ไปแสดงธรรมนอกสถานที่
ส�าหรับรายละเอียดกิจธรรมต่างๆ ภายใต้เครือข่ายพุทธวจนโดยวัดนาปาพง ค้นหา
ข้อมูลได้จาก
www.buddhakos.org หรือ www.watnapp.com
หากมีความจ�านงที่จะรับไปแจกเป็นธรรมทานในจ�านวนหลายสิบชุด
ขอความกรุณาแจ้งความจ�านงได้ที่
มูลนิธิพุทธโฆษณ์
ประสานงานและเผยแผ่ : เลขที่ ๒๙/๓ หมู่ที่ ๗
ถนนเลียบคลอง ๑๐ ฝั่งตะวันออก
ต�าบลบึงทองหลาง อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐
โทรศัพท์ ๐๘ ๒๒๒๒ ๕๗๙๐-๙๔, ๐๘ ๕๐๕๘ ๖๘๘๘, ๐๘ ๑๕๑๓ ๑๖๑๑
โทรสาร ๐ ๒๑๕๙ ๐๕๒๖
เว็บไซต์ : www.buddhakos.org อีเมล์ : buddhakos@hotmail.com
สนับสนุนการเผยแผ่พุทธวจนได้ที่
ชือ่ บัญชี “มูลนิธพิ ทุ ธโฆษณ์” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา คลอง ๑๐ (ธัญบุร)ี
ประเภท บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๓๑๘-๒-๔๗๔๖๑-๐
วิธีการโอนเงินจากต่างประเทศ
ยื่นแบบฟอร์ม ค�าขอโอนได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์
Account name: “Buddhakos Foundation”
SWIFT CODE : SICOTHBK
Branch Number : 318
Siam Commercial Bank PCL, Khlong 10(Thanyaburi) Branch,
33/14 Mu 4 Chuchat Road, Bung Sanun Sub District,
Thanyaburi District, Pathum Thani 12110, Thailand
Saving Account Number : 318-2-47461-0

ขอกราบขอบพระคุณแด่

พระอาจารย์คกึ ฤทธิ์ โสตฺถผิ โล และคณะสงฆ์วดั นาป่าพง
ที่กรุณาให้ค�าปรึกษาในการจัดท�าหนังสือเล่มนี้

ติดตามการเผยแผ่พระธรรมค�าสอนตามหลักพุทธวจน
โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ได้ที่

เว็บไซต์
•
•
•
•
•
•
•

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

ดาวน์โหลดโปรแกรมตรวจหาและเทียบเคียงพุทธวจน (E-Tipitaka)
ส�าหรับคอมพิวเตอร์

• ระบบปฏิบัติการ Windows, Macintosh, Linux
http://etipitaka.com/download หรือ รับแผ่นโปรแกรมได้ที่วัดนาปาพง

ส�าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต

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

ดาวน์โหลดโปรแกรมพุทธวจน (Buddhawajana)
เฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต

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

ดาวน์โหลดโปรแกรมวิทยุวัดนาป่าพง (Watnapahpong Radio)
เฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต

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

วิทยุ

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

บรรณานุกรม
พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ
พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง
หนังสือธรรมโฆษณ์ ชุดจากพระโอษฐ์

(ผลงานแปลพุทธวจน โดยท่านพุทธทาสภิกขุในนามกองต�าราคณะธรรมทาน)

ร่วมสนับสนุนการจัดท�าโดย
คณะงานธัมมะ วัดนาปาพง (กลุ่มอาสาสมัครพุทธวจน-หมวดธรรม),
คณะศิษย์วัดนาปาพง, มูลนิธิพุทธวจน,
พุทธวจนสถาบันภาคกลาง, พุทธวจนสถาบันภาคเหนือ,
พุทธวจนสถาบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, พุทธวจนสถาบันภาคตะวันออก,
พุทธวจนสถาบันภาคใต้, พุทธวจนสถาบันภาคตะวันตก,
กลุ่มศิษย์ตถาคต, กลุ่มสมณะศากยะปุตติยะ,
กลุ่มชวนม่วนธรรม, กลุ่มละนันทิ,
กลุ่มพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัทการบินไทย,
กลุ่มมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่,
ชมรมพุทธวจนอุดรธานี,
บจก. สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น, บจก. สยามรักษ์,
บจก. เซเว่นสเต็ปส์, บจก. ห้างพระจันทร์โอสถ,
สถานกายภาพบ�าบัด คิดดีคลินิค,
บจก. ดีเทลส์ โปรดักส์

ลงสะพานคลอง ๑๐ ไปยูเทิร์นแรกมา
แล้วเลี้ยวซ้ายก่อนขึ้นสะพาน

ลงสะพานคลอง ๑๐
เลี้ยวซ้ายคอสะพาน

โทรศัพท์ ๐๘ ๑๕๑๓ ๑๖๑๑,
๐๘ ๔๐๙๖ ๘๔๓๐,
๐๘ ๒๒๒๒ ๕๗๙๐-๔,
๐๘ ๖๕๕๒ ๒๔๕๙

แนวทิวสน
วัดนาป่าพง

แผนที่วัดนาป่าพง

๑๐

พระสูตรของความส�าคัญ
ทีช่ าวพุทธต้องศึกษา
แต่คา� สอนจากพระพุทธเจ้า
เท่านัน้

ผ่านมา ๒,๕๐๐ กว่าปี
ค�าสอนทางพระพุทธศาสนาเกิดความหลากหลายมากขึน้
มีสา� นักต่างๆ มากมาย ซึง่ แต่ละหมูค่ ณะก็มคี วามเห็นของตน
หามาตรฐานไม่ได้ แม้จะกล่าวในเรือ่ งเดียวกัน
ทัง้ นีไ้ ม่ใช่เพราะค�าสอนของพระพุทธเจ้าไม่สมบูรณ์
แล้วเราควรเชือ่ และปฏิบตั ติ ามใคร ?
ลองพิจารณาหาค�าตอบง่ายๆ ได้จาก ๑๐ พระสูตร
ซึง่ พระตถาคตทรงเตือนเอาไว้
แล้วตรัสบอกวิธปี อ้ งกันและแก้ไขเหตุเสือ่ มแห่งธรรมเหล่านี.้
ขอเชิญมาตอบตัวเองกันเถอะว่า ถึงเวลาแล้วหรือยัง ?
ทีพ่ ทุ ธบริษทั จะมีมาตรฐานเพียงหนึง่ เดียว คือ “พุทธวจน” ธรรมวินยั
จากองค์พระสังฆบิดาอันวิญญูชนพึงปฏิบตั แิ ละรูต้ ามได้เฉพาะตน ดังนี.้
๑. พระองค์ทรงสามารถก�าหนดสมาธิ เมือ่ จะพูด ทุกถ้อยค�าจึงไม่ผดิ พลาด
-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๕๘/๔๓๐.

อัคคิเวสนะ ! เรานัน้ หรือ จ�าเดิมแต่เริม่ แสดง กระทัง่ ค�าสุดท้ายแห่ง
การกล่าวเรือ่ งนัน้ ๆ ย่อมตัง้ ไว้ซงึ่ จิตในสมาธินมิ ติ อันเป็นภายในโดยแท้
ให้จติ ด�ารงอยู่ ให้จติ ตัง้ มัน่ อยู่ กระท�าให้มจี ติ เป็นเอก ดังเช่นทีค่ นทัง้ หลาย
เคยได้ยนิ ว่าเรากระท�าอยูเ่ ป็นประจ�า ดังนี.้

๒.แต่ละค�าพูดเป็นอกาลิโก คือ ถูกต้องตรงจริงไม่จา� กัดกาลเวลา
-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๘๕/๔๕๑.

ภิกษุทั้งหลาย ! พวกเธอทัง้ หลายเป็นผูท้ เี่ ราน�าไปแล้วด้วยธรรมนี้
อันเป็นธรรมทีบ่ คุ คลจะพึงเห็นได้ดว้ ยตนเอง (สนฺทฏิ ิโก) เป็นธรรมให้
ผลไม่จา� กัดกาล (อกาลิโก) เป็นธรรมทีค่ วรเรียกกันมาดู (เอหิปสฺสโิ ก)
ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว (โอปนยิโก) อันวิญญูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตน
(ปจฺจตฺต� เวทิตพฺโพ วิญญ
ฺ หู )ิ .
๓. ค�าพูดทีพ่ ดู มาทัง้ หมดนับแต่วนั ตรัสรูน้ นั้ สอดรับไม่ขดั แย้งกัน
-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๒๑/๒๙๓.

ภิกษุทั้งหลาย ! นับตั้งแต่ราตรี ที่ตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ จนกระทั่งถึงราตรีที่ตถาคตปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสส
นิพพานธาตุ ตลอดเวลาระหว่างนั้น ตถาคตได้กล่าวสอน พร�่าสอน
แสดงออก ซึง่ ถ้อยค�าใด ถ้อยค�าเหล่านัน้ ทัง้ หมด ย่อมเข้ากันได้โดย
ประการเดียวทัง้ สิน้ ไม่แย้งกันเป็นประการอืน่ เลย.
วยกลองศึก
อ๔.ทรงบอกเหตุแห่งความอันตรธานของค�าสอนเปรี-บาลียบด้
นิทาน. สํ. ๑๖/๓๑๑/๖๗๒-๓.
ภิกษุทงั้ หลาย ! เรือ่ งนีเ้ คยมีมาแล้ว กลองศึกของกษัตริยพ์ วกทสารหะ
เรียกว่า อานกะ มีอยู่ เมือ่ กลองอานกะนี้ มีแผลแตกหรือลิ พวกกษัตริย์
ทสารหะได้หาเนือ้ ไม้อนื่ ท�าเป็นลิม่ เสริมลงในรอยแตกของกลองนัน้ (ทุก
คราวไป). ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อเชื่อมปะเข้าหลายครั้งหลายคราวเช่นนั้น
นานเข้าก็ถงึ สมัยหนึง่ ซึง่ เนือ้ ไม้เดิมของตัวกลองหมดสิน้ ไป เหลืออยูแ่ ต่
เนือ้ ไม้ทที่ า� เสริมเข้าใหม่เท่านัน้ .
ภิกษุทงั้ หลาย ! ฉันใดก็ฉนั นัน้ ในกาลยืดยาวฝ่ายอนาคต จักมีภกิ ษุ
ทัง้ หลาย สุตตันตะเหล่าใด ทีเ่ ป็นค�าของตถาคต เป็นข้อความลึก มีความหมายซึง้
เป็นชัน้ โลกุตตระ ว่าเฉพาะด้วยเรือ่ งสุญญตา เมือ่ มีผนู้ า� สุตตันตะเหล่านัน้

มากล่าวอยู่ เธอจักไม่ฟังด้วยดี จักไม่เงี่ยหูฟัง จักไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง
และจักไม่สา� คัญว่าเป็นสิง่ ทีต่ นควรศึกษาเล่าเรียน ส่วนสุตตันตะเหล่าใดที่
นักกวีแต่งขึน้ ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มีอกั ษรสละสลวย
มีพยัญชนะอันวิจติ ร เป็นเรือ่ งนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่ มีผนู้ า�
สุตตันตะที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เหล่านั้นมากล่าวอยู่ เธอจักฟังด้วยดี จัก
เงีย่ หูฟงั จักตัง้ จิต เพือ่ จะรูท้ วั่ ถึง และจักส�าคัญว่าเป็นสิง่ ทีต่ นควรศึกษา
เล่าเรียนไป.
ภิกษุทงั้ หลาย ! ความอันตรธานของสุตตันตะเหล่านัน้ ทีเ่ ป็นค�าของ
ตถาคต เป็นข้อความลึก มีความหมายซึง้ เป็นชัน้ โลกุตตระ ว่าเฉพาะด้วย
เรือ่ งสุญญตา จักมีได้ดว้ ยอาการอย่างนี้ แล.
๕. ทรงก�าชับให้ศึกษาปฏิบัติเฉพาะจากค�าของพระองค์เท่านั้น
อย่าฟังคนอื่น
-บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๙๑-๙๒/๒๙๒.

ภิกษุทงั้ หลาย ! พวกภิกษุบริษทั ในกรณีนี้ สุตตันตะเหล่าใด ทีก่ วี
แต่งขึน้ ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มีอกั ษรสละสลวย มี
พยัญชนะอันวิจติ ร เป็นเรือ่ งนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่ มีผนู้ า�
สุตตันตะเหล่านัน้ มากล่าวอยู่ เธอจักไม่ฟงั ด้วยดี ไม่เงีย่ หูฟงั ไม่ตงั้ จิตเพือ่
จะรูท้ วั่ ถึง และจักไม่สา� คัญว่าเป็นสิง่ ทีต่ นควรศึกษาเล่าเรียน.
ภิกษุทงั้ หลาย ! ส่วนสุตตันตะเหล่าใด ทีเ่ ป็นค�าของตถาคต เป็น
ข้อความลึก มีความหมายซึง้ เป็นชัน้ โลกุตตระ ว่าเฉพาะด้วยเรือ่ งสุญญตา
เมือ่ มีผนู้ า� สุตตันตะเหล่านัน้ มากล่าวอยู่ เธอย่อมฟังด้วยดี ย่อมเงีย่ หูฟงั
ย่อมตัง้ จิตเพือ่ จะรูท้ วั่ ถึง และย่อมส�าคัญว่าเป็นสิง่ ทีต่ นควรศึกษาเล่าเรียน
จึงพากันเล่าเรียน ไต่ถาม ทวนถามแก่กนั และกันอยูว่ า่ “ข้อนีเ้ ป็นอย่างไร
มีความหมายกีน่ ยั ” ดังนี้ ด้วยการท�าดังนี้ เธอย่อมเปิดธรรมทีถ่ กู ปิดไว้ได้
ธรรมทีย่ งั ไม่ปรากฏ เธอก็ทา� ให้ปรากฏได้ ความสงสัยในธรรมหลายประการ
ทีน่ า่ สงสัย เธอก็บรรเทาลงได้.

ภิกษุทงั้ หลาย ! บริษทั ชือ่ อุกกาจิตวินตี า ปริสา โน ปฏิปจุ ฉาวินตี า
เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทงั้ หลาย ! ในกรณีนคี้ อื ภิกษุทงั้ หลายในบริษทั ใด เมือ่ สุตตันตะ
ทัง้ หลาย อันเป็นตถาคตภาษิต (ตถาคตภาสิตา) อันลึกซึง้ (คมฺภรี า) มี
อรรถอันลึกซึ้ง (คมฺภีรตฺถา) เป็นโลกุตตระ (โลกุตฺตรา) ประกอบด้วย
เรือ่ งสุญญตา (สุญญ
ฺ ตปฏิสย� ตุ ตฺ า) อันบุคคลน�ามากล่าวอยู่ ก็ไม่ฟงั ด้วยดี
ไม่เงีย่ หูฟงั ไม่เข้าไปตัง้ จิตเพือ่ จะรูท้ วั่ ถึง และไม่สา� คัญว่าเป็นสิง่ ทีต่ นควร
ศึกษาเล่าเรียน.
ส่วนสุตตันตะเหล่าใด ทีก่ วีแต่งขึน้ ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภท
กาพย์กลอน มีอกั ษรสละสลวย มีพยัญชนะอันวิจติ ร เป็นเรือ่ งนอกแนว
เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่ มีผนู้ า� สุตตันตะเหล่านีม้ ากล่าวอยู่
พวกเธอย่อมฟังด้วยดี เงีย่ หูฟงั ตัง้ จิตเพือ่ จะรูท้ วั่ ถึง และส�าคัญไป
ว่าเป็นสิง่ ทีต่ นควรศึกษาเล่าเรียน พวกเธอเล่าเรียนธรรมอันกวีแต่งใหม่
นั้นแล้ว ก็ไม่สอบถามซึ่งกันและกัน ไม่ท�าให้เปิดเผยแจ่มแจ้งออกมาว่า
ข้อนีพ้ ยัญชนะเป็นอย่างไร อรรถเป็นอย่างไร ดังนี้ เธอเหล่านัน้ เปิดเผย
สิง่ ทีย่ งั ไม่เปิดเผยไม่ได้ ไม่หงายของทีค่ ว�า่ อยูใ่ ห้หงายขึน้ ได้ ไม่บรรเทา
ความสงสัยในธรรมทัง้ หลายอันเป็นทีต่ งั้ แห่งความสงสัยมีอย่างต่างๆ ได้.
ภิกษุทงั้ หลาย ! นีเ้ ราเรียกว่า อุกกาจิตวินตี า ปริสา โน ปฏิปจุ ฉาวินตี า.
ภิกษุทงั้ หลาย ! บริษทั ชือ่ ปฏิปจุ ฉาวินตี า ปริสา โน อุกกาจิตวินตี า
เป็นอย่างไรเล่า ?
ภิกษุทงั้ หลาย ! ในกรณีนคี้ อื ภิกษุทงั้ หลายในบริษทั ใด เมือ่ สุตตันตะ
ทัง้ หลาย ทีก่ วีแต่งขึน้ ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มีอกั ษร
สละสลวย มีพยัญชนะอันวิจติ ร เป็นเรือ่ งนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก
อันบุคคลน�ามากล่าวอยู่ ก็ไม่ฟงั ด้วยดี ไม่เงีย่ หูฟงั ไม่เข้าไปตัง้ จิตเพือ่ จะ
รูท้ วั่ ถึง และไม่สา� คัญว่าเป็นสิง่ ทีต่ นควรศึกษาเล่าเรียน ส่วน สุตตันตะ
เหล่าใด อันเป็นตถาคตภาษิต อันลึกซึง้ มีอรรถอันลึกซึง้ เป็นโลกุตตระ
ประกอบด้วยเรือ่ งสุญญตา เมือ่ มีผนู้ า� สุตตันตะเหล่านี้ มากล่าวอยู่ พวก

เธอย่อมฟังด้วยดี ย่อมเงีย่ หูฟงั ย่อมเข้าไปตัง้ จิตเพือ่ จะรูท้ วั่ ถึง และ
ย่อมส�าคัญว่าเป็นสิง่ ทีค่ วรศึกษาเล่าเรียน พวกเธอเล่าเรียนธรรมทีเ่ ป็น
ตถาคตภาษิตนัน้ แล้ว ก็สอบถามซึง่ กันและกัน ท�าให้เปิดเผยแจ่มแจ้งออก
มาว่า ข้อนีพ้ ยัญชนะเป็นอย่างไร อรรถะเป็นอย่างไร ดังนี้ เธอเหล่านัน้
เปิดเผยสิง่ ทีย่ งั ไม่เปิดเผยได้ หงายของทีค่ ว�า่ อยูใ่ ห้หงายขึน้ ได้ บรรเทา
ความสงสัยในธรรมทัง้ หลายอันเป็นทีต่ งั้ แห่งความสงสัยมีอย่างต่างๆ ได้.
ภิกษุทงั้ หลาย ! นีเ้ ราเรียกว่า ปฏิปจุ ฉาวินตี า ปริสา โน อุกกาจิตวินตี า.
ภิกษุทงั้ หลาย ! เหล่านีแ้ ลบริษทั ๒ จ�าพวกนัน้ . ภิกษุทงั้ หลาย !
บริษทั ทีเ่ ลิศในบรรดาบริษทั ทัง้ สองพวกนัน้ คือ บริษทั ปฏิปจุ ฉาวินตี า
ปริสา โน อุกกาจิตวินตี า (บริษทั ทีอ่ าศัยการสอบสวนทบทวนกันเอาเอง
เป็นเครือ่ งน�าไป ไม่อาศัยความเชือ่ จากบุคคลภายนอกเป็นเครือ่ งน�าไป) แล.
๖.ทรงห้ามบัญญัติเพิ่มหรือตัดทอนสิ่งที่บัญญัติไว้
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๙๐/๗๐.

ภิกษุทงั้ หลาย ! ภิกษุทงั้ หลาย จักไม่บญ
ั ญัตสิ งิ่ ทีไ่ ม่เคยบัญญัติ จัก
ไม่เพิกถอนสิง่ ทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้แล้ว จักสมาทานศึกษาในสิกขาบททีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้
แล้วอย่างเคร่งครัด อยูเ่ พียงใด ความเจริญก็เป็นสิง่ ทีภ่ กิ ษุทงั้ หลายหวังได้
ไม่มคี วามเสือ่ มเลย อยูเ่ พียงนัน้ .
๗.ส�านึกเสมอว่าตนเองเป็นเพียงผู้เดินตามพระองค์เท่านั้น
ถึงแม้จะเป็นอรหันต์ผู้เลิศทางปัญญาก็ตาม
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๘๒/๑๒๖.

ภิกษุทงั้ หลาย ! ตถาคตผูอ้ รหันตสัมมาสัมพุทธะ ได้ทา� มรรคทีย่ งั
ไม่เกิดให้เกิดขึน้ ได้ทา� มรรคทีย่ งั ไม่มใี ครรูใ้ ห้มคี นรู้ ได้ทา� มรรคทีย่ งั ไม่มี
ใครกล่าวให้เป็นมรรคทีก่ ล่าวกันแล้ว ตถาคตเป็นผูร้ มู้ รรค (มคฺคญฺญ)ู เป็น
ผูร้ แู้ จ้งมรรค (มคฺควิท)ู เป็นผูฉ้ ลาดในมรรค (มคฺคโกวิโท). ภิกษุทั้งหลาย !
ส่วนสาวกทัง้ หลายในกาลนี้ เป็นผูเ้ ดินตามมรรค (มคฺคานุคา) เป็นผูต้ ามมา
ในภายหลัง.

ภิกษุทงั้ หลาย ! นีแ้ ล เป็นความผิดแผกแตกต่างกัน เป็นความมุง่ หมาย
ทีแ่ ตกต่างกัน เป็นเครือ่ งกระท�าให้แตกต่างกัน ระหว่างตถาคตผูอ้ รหันตสัมมาสัมพุทธะ กับภิกษุผู้ปัญญาวิมุตติ.
๘.ตรัสไว้ว่าให้ทรงจ�าบทพยัญชนะและค�าอธิบายอย่างถูกต้อง
พร้อมขยันถ่ายทอดบอกสอนกันต่อไป
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๙๗/๑๖๐.

ภิกษุทงั้ หลาย ! พวกภิกษุในธรรมวินยั นี้ เล่าเรียนสูตรอันถือกัน
มาถูก ด้วยบทพยัญชนะทีใ่ ช้กนั ถูก ความหมายแห่งบทพยัญชนะทีใ่ ช้กนั
ก็ถกู ย่อมมีนยั อันถูกต้องเช่นนัน้ . ภิกษุทงั้ หลาย ! นีเ่ ป็น มูลกรณีทหี่ นึง่
ซึง่ ท�าให้พระสัทธรรมตัง้ อยูไ่ ด้ไม่เลอะเลือนจนเสือ่ มสูญไป...
ภิกษุทงั้ หลาย ! พวกภิกษุเหล่าใด เป็นพหุสตู คล่องแคล่ว ในหลัก
พระพุทธวจน ทรงธรรม ทรงวินยั ทรงมาติกา (แม่บท) พวกภิกษุเหล่านัน้
เอาใจใส่ บอกสอน เนือ้ ความแห่งสูตรทัง้ หลายแก่คนอืน่ ๆ เมือ่ ท่านเหล่านัน้
ล่วงลับไป สูตรทัง้ หลาย ก็ไม่ขาดผูเ้ ป็นมูลราก (อาจารย์) มีทอี่ าศัยสืบกันไป.
ภิกษุทั้งหลาย ! นี่เป็น มูลกรณีที่สาม ซึ่งท�าให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้
ไม่เลอะเลือนจนเสือ่ มสูญไป...
*** ในที่นี้ยกมา ๒ นัย จาก ๔ นัย ของมูลเหตุสี่ประการ ที่ท�าให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้
ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป

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

๑. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินยั นีก้ ล่าวอย่างนีว้ า่ ผูม้ อี ายุ ! ข้าพเจ้า
ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักตร์พระผูม้ พี ระภาคว่า “นีเ้ ป็นธรรม นีเ้ ป็นวินยั
นีเ้ ป็นค�าสอนของพระศาสดา”...
๒. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินยั นีก้ ล่าวอย่างนีว้ า่ ในอาวาสชือ่ โน้นมี
สงฆ์อยูพ่ ร้อมด้วยพระเถระ พร้อมด้วยปาโมกข์ ข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะ
หน้าสงฆ์นนั้ ว่า “นีเ้ ป็นธรรม นีเ้ ป็นวินยั นีเ้ ป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

๓. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินยั นีก้ ล่าวอย่างนีว้ า่ ในอาวาสชือ่ โน้นมี
ภิกษุผเู้ ป็นเถระอยูจ่ า� นวนมาก เป็นพหุสตู เรียนคัมภีร์ ทรงธรรม ทรงวินยั
ทรงมาติกา ข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าพระเถระเหล่านัน้ ว่า “นีเ้ ป็นธรรม
นีเ้ ป็นวินยั นีเ้ ป็นค�าสอนของพระศาสดา”...
๔. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินยั นีก้ ล่าวอย่างนีว้ า่ ในอาวาสชือ่ โน้นมี
ภิกษุผเู้ ป็นเถระอยูร่ ปู หนึง่ เป็นพหุสตู เรียนคัมภีร์ ทรงธรรม ทรงวินยั
ทรงมาติกา ข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าพระเถระรูปนัน้ ว่า “นีเ้ ป็นธรรม
นีเ้ ป็นวินยั นีเ้ ป็นค�าสอนของพระศาสดา”...
เธอทัง้ หลายยังไม่พงึ ชืน่ ชม ยังไม่พงึ คัดค้านค�ากล่าวของผูน้ นั้ พึงเรียน
บทและพยัญชนะเหล่านัน้ ให้ดี แล้วพึงสอบสวนลงในพระสูตร เทียบเคียง
ดูในวินยั
ถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้น สอบลงในสูตรก็ไม่ได้ เทียบเข้าใน
วินัยก็ไม่ได้ พึงลงสันนิษฐานว่า “นี้มิใช่พระด�ารัสของพระผู้มีพระภาค
พระองค์นนั้ แน่นอน และภิกษุนรี้ บั มาผิด” เธอทัง้ หลาย พึงทิง้ ค�านัน้ เสีย
ถ้าบทและพยัญชนะเหล่านัน้ สอบลงในสูตรก็ได้ เทียบเข้าในวินยั
ก็ได้ พึงลงสันนิษฐานว่า “นีเ้ ป็นพระด�ารัส ของพระผูม้ พี ระภาคพระองค์นนั้
แน่นอน และภิกษุนนั้ รับมาด้วยดี” เธอทัง้ หลาย พึงจ�ามหาปเทส... นีไ้ ว้.
๑๐. ทรงตรัสแก่พระอานนท์
ให้ใช้ธรรมวินัยที่ตรัสไว้เป็นศาสดาแทนต่อไป
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๗๘/๑๔๑.
-บาลี ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๑๗/๗๔๐.

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

อานนท์ ! ในกาลบัดนีก้ ด็ ี ในกาลล่วงไปแห่งเราก็ดี ใครก็ตาม จัก
ต้องมีตนเป็นประทีป มีตนเป็นสรณะ ไม่เอาสิง่ อืน่ เป็นสรณะ มีธรรมเป็น
ประทีป มีธรรมเป็นสรณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ เป็นอยู่. อานนท์ !
ภิกษุพวกใด เป็นผู้ใคร่ในสิกขา ภิกษุพวกนั้น จักเป็นผู้อยู่ในสถานะ
อันเลิศที่สุดแล.
อานนท์ ! ความขาดสูญแห่งกัลยาณวัตรนี้ มีในยุคแห่งบุรุษใด
บุรุษนั้นชื่อว่า เป็นบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลาย... เราขอกล่าวย�้ากะ
เธอว่า... เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของเราเลย.

เธอทั้งหลายอย่าเป็น
บุรุษคนสุดท้าย
ของเราเลย
-บาลี ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.
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พุทธวจน-ปฎก

วิทยุวัดนาปาพง

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน
พุทธกาล

รัชกาลที่ ๑

๑) หลักฐานสมัย

รัชกาลที่ ๔

รัชกาลที่ ๕

รัชกาลที่ ๗

รัชกาลที่ ๙

พุทธกาล

การใช้ พุทธวจน ที่มีความหมายถึงคำาสอนของ
พระพุทธเจ้า มีมาตัง้ แต่ในสมัยพุทธกาล ดังปรากฏหลักฐาน
ในพระวิ นั ย ปิ ฎ ก ว่ า พระศาสดาให้ เรี ย นพุ ท ธวจน
(ภาพที่ ๑.๑ และภาพที่ ๑.๒)

ภาพที่ ๑.๑

คำ�อธิบ�ยภ�พ : ข้อความส่วนหนึง่ จากพระไตรปิฎก ฉบับ ร.ศ. ๑๑๒
(จปร.อักษรสยาม) หน้า ๖๔ ซึง่ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง พ.ศ. ๒๕๒๕
เล่มที่ ๗ พระวินยั ปิฎก จุลวรรค ภาค ๒ หน้า ๔๕ ได้แปลเป็นภาษาไทยไว้ดงั นี้
[๑๘๐] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงยกพุทธวจนะขึ้นโดยภาษา
สันสกฤต รูปใดยกขึ้น ต้องอาบัติทุกกฏ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เร�อนุญ�ตให้
เล่�เรียนพุทธวจนะตามภาษาเดิม.

ทีม่ า :
พระไตรปิฎก ฉบับ ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ.๒๔๓๖) พระวินยปิฏก
จุลล์ วัคค์ เล่ม ๒ หน้า ๖๔

ภาพที่ ๑.๒

คำ�อธิบ�ยภ�พ :
คำาแปลเป็นภาษาไทย
ของภาพที่ ๑.๑ จาก
หนังสือ สารานุกรม
พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า
ประมวลจาก
พระนิ พ นธ์ สมเด็ จ
พระมหาสมณเจ้ า
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

ทีม่ า :
หนังสือ สารานุกรมพระพุทธศาสนา ประมวลจากพระนิพนธ์
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส หน้า ๖๙๖

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน
พุทธกาล

รัชกาลที่ ๑

๒) หลักฐานสมัย

รัชกาลที่ ๔

รัชกาลที่ ๕

รัชกาลที่ ๗

รัชกาลที่ ๙

รัชกาลที่ ๑

พุ ท ธวจนะ มี ป รากฏในหนั ง สื อ พงษาวดาร
กรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ แล คำาแปล ซึง่ แต่งเป็นภาษามคธ
เพือ่ เฉลิมพระเกียรติเมือ่ สังคายนาในรัชกาลที่ ๑ เป็นหนังสือ
๗ ผูก ต้นฉบับมีอยู่ในวัดพระแก้ว กรุงพนมเปญ ประเทศ
กัมพูชา แปลเป็นภาษาไทยโดยพระยาพจนสุนทร คำานำาของ
หนังสือเล่มนี้ เป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดำารงราชานุภาพ (ภาพที่ ๒.๑ และภาพที่ ๒.๒)

ภาพที่ ๒.๑

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

ภาพที่ ๒.๒

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

ทีม่ า :
หนังสือ พงษาวดารกรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ แล คำาแปล

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน
พุทธกาล

รัชกาลที่ ๑

๓) หลักฐานสมัย

รัชกาลที่ ๔

รัชกาลที่ ๕

รัชกาลที่ ๗

รัชกาลที่ ๙

รัชกาลที่ ๔

พุทธวจน มีปรากฏในหนังสือ พระคาถาสรรเสริญ
พระธรรมวินยั พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๔ (ภาพที่ ๓.๑)
และปรากฏในหนังสือ ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลี
ในรัชกาลที่ ๔ ภาค ๒ (ภาพที่ ๓.๒ และภาพที่ ๓.๓)

ภาพที่ ๓.๑

ทีม่ า :
หนังสือ พระคาถาสรรเสริญพระธรรมวินยั พระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ ๔
ทรงแปลเป็นภาษาไทยโดย สมเด็จพระสังฆราช วัดราชประดิษฐ หน้า ๒๕

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ ๔

ภาพที่ ๓.๒

ภาพที่ ๓.๓

ทีม่ า :
หนังสือ ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลี ในรัชกาลที่ ๔ ภาค ๒
หน้า ๑๘๐ และหน้า ๑๘๓

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน
พุทธกาล

รัชกาลที่ ๑

๔) หลักฐานสมัย

รัชกาลที่ ๔

รัชกาลที่ ๕

รัชกาลที่ ๗

รัชกาลที่ ๙

รัชกาลที่ ๕

พุทธวจน มีปรากฏในหนังสือ พระราชวิจารณ์ เทียบ
ลัทธิพระพุทธศาสนาหินยานกับมหายาน พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระราชนิพนธ์ (ภาพที่ ๔.๑),
ปรากฏในหนังสือ พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จ
พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ทรงมี ไ ปมากั บ สมเด็ จ
พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (ภาพที่ ๔.๒
และภาพที่ ๔.๓) และปรากฏในหนังสือ พระราชดำารัส
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ตั้งแต่
พ.ศ. ๒๔๑๗ ถึง พ.ศ. ๒๔๕๓) จัดทำาโดย มูลนิธิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา (ภาพที่ ๔.๔)

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ ๕

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

ภาพที่ ๔.๑
ทีม่ า :
หนังสือ พระราชวิจารณ์ เทียบลัทธิพระพุทธศาสนาหินยานกับมหายาน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระราชนิพนธ์ หน้า ๑๘

ภาพที่ ๔.๒

ภาพที่ ๔.๓

ทีม่ า :
หนังสือ พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงมีไปมากับ
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส หน้า ๑๐๒ และ ๑๐๙

ภาพที่ ๔.๔

ทีม่ า :
หนังสือ พระราชดำารัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั (ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๔๑๗ ถึง พ.ศ. ๒๔๕๓)
จัดทำาโดย มูลนิธสิ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดา พิมพ์ครัง้ ที่ ๔ พุทธศักราช ๒๕๕๐ หน้า ๑๐๐

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน
พุทธกาล

รัชกาลที่ ๑

๕) หลักฐานสมัย

รัชกาลที่ ๔

รัชกาลที่ ๕

รัชกาลที่ ๗

รัชกาลที่ ๙

รัชกาลที่ ๗

พุทธวจนะ มีปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๔๔
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๔๗๐ เรือ่ ง รายงานการสร้างพระไตรปิฎก
โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์
กรมพระจันทบุรีนฤนาถ (ภาพที่ ๕)

ภาพที่ ๕

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

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน
พุทธกาล

รัชกาลที่ ๑

๖) หลักฐานสมัย

รัชกาลที่ ๔

รัชกาลที่ ๕

รัชกาลที่ ๗

รัชกาลที่ ๙

รัชกาลที่ ๙

พุทธวจน มีปรากฏในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ เรื่อง ประกาศสังคายนา
พระธรรมวินยั ตรวจชำาระพระไตรปิฎก (ภาพที่ ๗)

ภาพที่ ๖
ทีม่ า :
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า ๑๖ เล่มที่ ๑๐๒ ตอนที่ ๑๖๗ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๘
เรือ่ ง ประกาศสังคายนาพระธรรมวินยั ตรวจชำาระพระไตรปิฎก

สารีบุตร !   ที่มักกล่าวกันว่า โสดาบัน
โสดาบัน ดังนี้ เป็นอย่างไรเล่า สารีบุตร ?
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  
ท่านผู้ใด เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยอริยมรรคมีองค์แปดนี้อยู่
ผู้เช่นนั้นแล ข้าพระองค์เรียกว่า เป็นพระโสดาบัน
ผู้มีชื่ออย่างนี้ๆ  มีโคตรอย่างนี้ๆ  พระเจ้าข้า !”.

สารีบุตร !   ถูกแล้ว ถูกแล้ว
ผู้ที่ประกอบพร้อมแล้ว
ด้วยอริยมรรคมีองค์แปดนี้อยู่
ถึงเราเอง ก็เรียกผู้เช่นนั้นว่า เป็น พระโสดาบัน
ผู้มีชื่ออย่างนี้ๆ มีโคตรอย่างนี้ๆ.
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๓๕/๑๔๓๒-๓.

คหบดี ! ในกาลใด ภัยเวรห้าประการ
อันอริยสาวกท�าให้สงบร�างับได้แล้ว ด้วย
อริยสาวกประกอบพร้อมแล้ว ด้วยโสตาปัตติยังคะสี่ ด้วย
อริยญายธรรม เป็นธรรมที่อริยสาวกเห็นแล้วด้วยดี
แทงตลอดแล้วด้วยดีด้วยปัญญา ด้วย

ในกาลนั้น อริยสาวกนั้น
เมื่อหวังอยู่ก็พยากรณ์ตนด้วยตนนั่นแหละว่า
“เราเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้ว มีก�าเนิดเดรัจฉานสิ้นแล้ว
มีเปรตวิสัยสิ้นแล้ว มีอบายทุคติวินิบาตสิ้นแล้ว
เราเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งกระแส (แห่งนิพพาน)
มีความไม่ตกต่�าเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพาน
มีการตรัสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้า” ดังนี้.
-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๑๙๕/๙๒.

ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุรูปใด รู้อยู่ตามเป็นจริงว่า
“นี้เป็นทุกข์ นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์
และนี้เป็นทางด�าเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์” ดังนี้นั้น
แม้ว่าจะพึงมีบุคคลที่เป็นสมณะหรือพราหมณ์ ซึ่งเป็นผู้ต้องการจะโต้วาทะ
เที่ยวแสวงคู่โต้วาทะ มาจากทิศตะวันออก หรือทิศตะวันตก หรือทิศเหนือ หรือทิศใต้ก็ตาม
โดยประกาศว่า “เราจักยกวาทะของภิกษุรูปนั้นเสีย” ดังนี้
ข้อที่สมณะหรือพราหมณ์นั้น จักท�าภิกษุนั้นให้หวั่นไหวสั่นสะเทือน หรือสั่นระรัวไป
โดยถูกธรรมนั้น ไม่เป็นฐานะที่จะเป็นไปได้เลย ข้อนี้เป็นเพราะเหตุไรเล่า
เพราะเหตุที่อริยสัจสี่นั้น เป็นธรรมที่ภิกษุนั้น เห็นแล้วด้วยดี.

ภิกษุทงั้ หลาย !
เปรียบเหมือนเสาหินยาว ๑๖ ศอก ฝังอยูใ่ นดิน ๘ ศอก โผล่ขนึ้ พ้นดิน ๘ ศอก
แม้จะมีลมพายุฝนอย่างแรงกล้า
มาจากทิศตะวันออก หรือทิศตะวันตก หรือทิศเหนือ หรือทิศใต้ ก็ตาม
ไม่พงึ ท�าเสาหินนัน้ ให้หวัน่ ไหว สัน่ สะเทือน หรือสัน่ ระรัวไปได้เลย
ข้อนีเ้ ป็นเพราะเหตุไรเล่า
เพราะส่วนทีฝ่ งั นัน้ ลึกและฝังเป็นอย่างดี ฉันใดก็ฉนั นัน้ .
ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะเหตุนั้นในกรณีนี้
พวกเธอพึงท�าความเพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่า
“นี้เป็นทุกข์ นี้เป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์ นี้เป็นความดับไม่เหลือแห่งทุกข์
นี้เป็นทางด�าเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์” ดังนี้เถิด.
-บาลีมหาวาร.
มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๕๕/๑๗๒๔.
-บาลี
๑๙/๕๕๕/๑๗๒๔.
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