
กึง่กลางสัน129.75 มม.

สัน 9.5 มม 

สัน 9.5 มม 

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

แนวเส้น หมวดธรรม 38 มม.

        แนวเส้น กึ่งกลางปกหน้า 104.25 มม.

แนวเส้นล่าง 130 มม.

แนวกึ่งกลางปกหลัง 65 มม.

+ทองกลาง

พุ ท ธ ว จ นฉบับ ๔
ข้อมูลธรรมะนี้ จัดทำ�เพื่อประโยชน์ท�งก�รศึกษ�สู่ส�ธ�รณชนเป็นธรรมท�น ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้ได้รับก�รสงวนไว้ ในก�รจะจัดทำ�
หรือเผยแผ่ โปรดใช้คว�มละเอียดรอบคอบ เพ่ือรักษ�คว�มถูกต้องของข้อมูล ให้ขออนุญ�ตเป็นล�ยลักษณ์อักษรและปรึกษ�ด้�นข้อมูล

ในการจัดทำาเพ่ือความสะดวกและประหยัด ติดต่อได้ท่ี มูลนิธิพุทธโฆษณ์ โทร. ๐๘ ๒๒๒๒ ๕๗๙๐ - ๙๔ 
คุณศรช� โทร. ๐๘ ๑๕๑๓ ๑๖๑๑  คุณอ�รีวรรณ โทร. ๐๘ ๕๐๕๘ ๖๘๘๘

ติดต�มก�รเผยแผ่พระธรรมคำ�สอนต�มหลักพุทธวจน โดยพระอ�จ�รย์คึกฤทธ์ิ โสตฺถิผโล ได้ท่ี 
www.watnapp.com | media.watnapahpong.org | www.buddhakos.org

Facebook : Buddhawajana Real | YouTube : Buddhawajana Real  
Instagram : Buddhawajana Real | Facebook : coursesappaya

คลื่น ส.ว.พ. FM 91.0 MHz ทุกวันพระ ช่วงบ่�ย
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4 สี

ละนนัทิ
นนฺทิกฺขยา ราคกฺขโย

เพราะความส้ินไปแห่งนนัทิ  จึงมีความส้ินไปแห่งราคะ

ราคกฺขยา นนฺทิกฺขโย
เพราะความส้ินไปแห่งราคะ  จึงมีความส้ินไปแห่งนนัทิ

นนฺทิราคกฺขยา จิตฺตํ สุวิมุตฺตนฺติ วุจฺจติ
เพราะความส้ินไปแห่งนนัทิและราคะ  กล่าวไดว่้า 

“จิตหลุดพน้แลว้ดว้ยดี” ดังนี้.

มรรค ๘...กลัยาณวตัร
...สุภทัทะ !  อริยมรรคมีองค ์๘ หาไดใ้นธรรมวินยัน้ี

สมณะท่ี ๑... สมณะท่ี ๒... สมณะท่ี ๓... สมณะท่ี ๔ ก็หาไดใ้นธรรมวินยัน้ี
วาทะเครื่องสอนของพวกอื่นว่างจากสมณะของพวกอื่น...

อานนท ์!  กลัยาณวตัรน้ี เป็นอย่างไร ?  น้ีคือ  อริยมรรคมีองค ์๘...
ความขาดสูญแห่งกลัยาณวตัรน้ี  มีในยุคแห่งบุรุษใด

บุรุษนัน้ช่ือว่าบุรุษคนสุดทา้ยแห่งบุรุษทัง้หลาย...
เราขอกล่าวยํ้ากะเธอว่า...

เธอทัง้หลายอย่าเป็นบรุษุพวกสดุทา้ยของเราเลย.
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๗๙/๒๔๕. , -บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๗๕/๑๓๘. , -บาลี ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.



กึง่กลางสัน129.75 มม.

สัน 9.5 มม 

สัน 9.5 มม 

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

ในปกหน้า ในปกหลัง

แนวกึ่งกลาง 85  มม.

กสัสป ! หนทางนัน้เป็นอย่างไร ? 

ปฏิปทานัน้เป็นอย่างไรเล่า ? 

หนทางนัน้คือ หนทางอนัประเสริฐ
ประกอบดว้ยองคแ์ปดประการ, ไดแ้ก่ส่ิงเหล่าน้ีคือ

สมัมาทิฏฐิ  สมัมาสงักปัปะ

สมัมาวาจา  สมัมากมัมนัตะ  สมัมาอาชีวะ

สมัมาวายามะ  สมัมาสติ  สมัมาสมาธิ.

-บาลี สี. ที. ๙/๒๐๙/๒๖๕.

ภิกษุทัง้หลาย ! เราจกัแสดง

ปฏิปทาเป็นท่ีสบายแก่การบรรลุนิพพาน
แก่พวกเธอ พวกเธอจงฟัง จงท�าในใจใหดี้ เราจกักล่าว.

 ภิกษุทัง้หลาย ! ปฏิปทาเป็นท่ีสบายแก่การบรรลุนิพพานนัน้ เป็นอย่างไรเล่า 

ภิกษุทัง้หลาย ! ภิกษุในกรณีน้ี 

(ในกรณีแห่ง โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ และมนะ ก็ได้ตรัสต่อไป
ด้วยข้อความอย่างเดียวกันทุกตัวอักษร ต่างกันแต่ชื่อเท่านั้น)

ภิกษุทัง้หลาย ! น้ีแล คือปฏิปทาเป็นท่ีสบาย 
แก่การบรรลุนิพพานนัน้.

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๖๗/๒๓๒.

ย่อมเห็นซ่ึงจกัษุ  ว่าไม่เท่ียง

ย่อมเห็นซ่ึงรปูทัง้หลาย ว่าไม่เท่ียง

ย่อมเห็นซ่ึงจกัขุวิญญาณ ว่าไม่เท่ียง

ย่อมเห็นซ่ึงจกัขุุสมัผสั ว่าไม่เท่ียง

ย่อมเห็นซ่ึงเวทนา อนัเป็นสขุ เป็นทกุข์

หรือไม่สขุไม่ทกุข ์

ท่ีเกิดข้ึนเพราะจกัขุสมัผสัเป็นปัจจยั ว่าไม่เท่ียง.



มรรค วิธีท่ี ง่าย
พุ ท ธ ว จ น

ละนันทิ จิตหลุดพ้น

กัสสป !  หนทางมีอยู่  ปฏิปทามีอยู่

ซึ่งผู้ปฏิบัติตามแล้ว  จักรู้ ได้เอง  จักเห็นได้เอง.

-บาลี สี. ที. ๙/๒๐๙-๒๑๐/๒๖๕.
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พุทธวจนสถาบัน
ร่วมกันมุ่งม่ันศึกษา ปฏิบัติ เผยแผ่คำาของตถาคต

พุทธวจน -หมวดธรรม
เปิดธรรมที่ถูกปิด

ฉบับ

๔
มรรควิธีท่ีง่าย



พ ุท ธ ว จ น 
ฉบับ ๔  มรรควิธีที่ง่าย

ข้อมูลธรรมะนี้ จัดทำ�เพื่อประโยชน์ท�งก�รศึกษ�สู่ส�ธ�รณชน

เป็นธรรมท�น

ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้ได้รับการสงวนไว้ 

ในการจะจัดทำาหรือเผยแผ่ โปรดใช้ความละเอียดรอบคอบ 

เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล ให้ขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

และปรึกษาด้านข้อมูลในการจัดทำาเพื่อความสะดวกและประหยัด

ติดต่อได้ที่ 

 มูลนิธิพุทธโฆษณ์ โทรศัพท์ ๐๘ ๒๒๒๒ ๕๗๙๐-๙๔

 มูลนิธิพุทธวจน โทรศัพท์ ๐๘ ๑๔๕๗ ๒๓๕๒

 คุณศรชา โทรศัพท์ ๐๘ ๑๕๑๓ ๑๖๑๑

 คุณอารีวรรณ โทรศัพท์ ๐๘ ๕๐๕๘ ๖๘๘๘

ปีที่พิมพ์ ๒๕๖๓

ศิลปกรรม ปริญญา ปฐวินทรานนท์, วิชชุ เสริมสวัสดิ์ศรี, 

ณรงค์เดช เจริญปาละ

จัดทำ�โดย มูลนิธิพุทธโฆษณ์

(เว็บไซต์ www.buddhakos.org)



มูลนิธิพุทธโฆษณ์  เลขที่ ๒๙/๓ หมู่ที่ ๗ ตำาบลบึงทองหลาง  อำาเภอลำาลูกกา  จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐

โทรศัพท์ /โทรสาร ๐ ๒๕๔๙ ๒๑๗๕ เว็บไซต์ : www.buddhakos.org



อักษรย่อ

เพื่อคว�มสะดวกแก่ผู้ที่ยังไม่เข้�ใจเรื่องอักษรย่อ

ที่ใช้หม�ยแทนชื่อคัมภีร์  ซึ่งมีอยู่โดยม�ก

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



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

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





คำ�อนุโมทน�

ขออนุโมทนา ในกุศลเจตนาครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง  

ที่ได้สร้างเหตุปัจจัย อันเป็นไปเพื่อความเจริญ และความ

มีอายุยืนยาวแห่งพุทธวจน ด้วยการสืบสายถ่ายทอดคำาสอน 

ท่ีออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์เอง ในส่วนมรรควิธีท่ีง่�ย 

เพื่อความเข้าถึงมรรคผลอย่างสะดวกและรวดเร็ว สมดัง

พุทธประสงค์ที่ต้องการให้มีผู้นำาคำาสอนของพระองค์ไป

ศึกษาประพฤตปิฏบิตั ิเพง่พสิจูนข้์ออรรถขอ้ธรรม เพือ่ให้

เห็นแจ้งเป็นปัจจัตตัง และขยันในการถ่ายทอดบอกสอนกัน

รุ่นต่อรุ่น สืบๆ กันไป

ดว้ยเหตท่ีุได้กระทำามาแล้วนี ้ขอจงเปน็พลวปจัจยั 

ให้ผู้มีส่วนร่วมในการทำาหนังสือและผู้ท่ีได้อ่านศึกษา  

พึงได้ดวงตาเห็นธรรม สำาเร็จผลยังพระนิพพาน สมดัง

ความปรารถนาที่ได้สร้างมาอย่างดีแล้วด้วยเทอญ.

ขออนุโมทนา

ภิกขุคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล 





ส�รบัญ

มรรควิธีที่ง่�ย 1

คำ�นำ� ๒

ก�รละนันทิ  7

๑. ภพแม้ชั่วขณะดีดนิ้วมือก็ยังน่ารังเกียจ ๘
๒. ผู้เข้าไปหา เป็นผู้ไม่หลุดพ้น  

ผู้ไม่เข้าไปหา ย่อมเป็นผู้หลุดพ้น 
๙

๓. จิตมีตัณหา เรียกว่าอยู่สองคน  

จิตไม่มีตัณหา เรียกว่าอยู่คนเดียว 
๑๒

๔. พรหมจรรย์นี้ อันบุคคลย่อมประพฤติ  

เพื่อการละขาดซึ่งภพ 
๑๖

๕. สิ้นนันทิ สิ้นราคะ ก็สิ้นทุกข ์ ๑๙

๖. ความดับทุกข์มี เพราะความดับไปแห่งความเพลิน (นันทิ) ๒๑

ก�ยคต�สติ ๒๓

๗. กายคตาสติ เป็นเสาหลักเสาเขื่อนอย่างดีของจิต ๒๔
ลักษณะของผู้ไม่ตั้งจิตในกายคตาสติ 24

ลักษณะของผู้ตั้งจิตในกายคตาสติ 26

๘. กระดองของบรรพชิต ๒๙

๙. ตั้งจิตในกายคตาสติ เสมือนบุรุษผู้ถือหม้อน้ำามัน ๓๒



อ�น�ป�นสติ ๓๕

๑๐. อานิสงส์สูงสุดแห่งอานาปานสติ ๒ ประการ ๓๖

๑๑. เจริญอานาปานสติ เป็นเหตุให ้ ๔๐
สติปัฏฐาน 4 โพชฌงค์ ๗ วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์ 40

อานาปานสติบริบูรณ์ ย่อมทำาสติปัฏฐานให้บริบูรณ ์ 4๑

สติปัฏฐานบริบูรณ์ ย่อมทำาโพชฌงค์ให้บริบูรณ ์ 4๗

โพชฌงค์บริบูรณ์ ย่อมทำาวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ ์ ๕๑

ปฏิปท�เป็นที่สบ�ยแก่ก�รบรรลุ “นิพพ�น”  ๕๓

๑๒. ปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพาน (นัยที่ ๑) ๕๔

๑๓. ปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพาน (นัยที่ ๒) ๕๖

๑๔. ปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพาน (นัยที่ ๓) ๕๘

๑๕. ปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพาน (นัยที่ ๔) ๖๐

๑๖. กระจายเสีย ซึ่งผัสสะ ๖๓

๑๗. เจริญอริยมรรคมีองค์ ๘ ด้วยวิธีลัด ๖๘

๑๘. เมื่อไม่มีมา ไม่มีไป ย่อมไม่มีเกิด และไม่มีดับ ๗๑

สักแต่ว่�...  7๓

๑๙. สักแต่ว่า... (นัยที่ ๑) ๗๔

๒๐. สักแต่ว่า... (นัยที่ ๒) ๗๕

สติปฏฐ�น ๔  79

๒๑. มีสติ มีสัมปชัญญะ รอคอยการตาย ๘๐



ก�รละอวิชช�โดยตรง 8๕

๒๒. ธรรมทั้งปวง ไม่ควรยึดมั่น ๘๖

๒๓. การเห็นซึ่งความไม่เที่ยง ๘๙

ปฏิปท�เพื่อบรรลุมรรคผลของคนเจ็บไข้  

และบุคคลทั่วไป  

91

๒๔. ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผลของคนเจ็บไข ้ ๙๒

๒๕. ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผลของบุคคลทั่วไป (นัยที่ ๑) ๙๔

๒๖. ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผลของบุคคลทั่วไป (นัยที่ ๒) ๙๖

๒๗. ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผลของบุคคลทั่วไป (นัยที่ ๓) ๙๘

๒๘. ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผลของบุคคลทั่วไป (นัยที่ ๔) ๑๐๐

สัมม�สังกัปปะ (คว�มดำ�ริชอบ) 10๕

๒๙. ผู้มีความเพียรตลอดเวลา ๑๐๖

๓๐. ผู้เกียจคร้านตลอดเวลา ๑๐๙

ปฏิปท�ของก�รสิ้นอ�สวะ ๔ แบบ 11๓

๓๑. ปฏิปทาของการสิ้นอาสวะ ๔ แบบ ๑๑๔
แบบปฏิบัติลำาบาก รู้ได้ช้า ๑๑๕

แบบปฏิบัติลำาบาก รู้ได้เร็ว ๑๑6

แบบปฏิบัติสบาย รู้ได้ช้า ๑๑๗

แบบปฏิบัติสบาย รู้ได้เร็ว ๑๑8





มรรควิธีที่ง่�ย



คำ�นำ�

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ในยุคแห่งเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร

ท่ีผู้คนแข่งกันรู้ให้ได้เร็วท่ีสุดไว้ก่อนน้ัน ได้นำาพาสังคมไปสู่

วิถีชีวิตท่ีเสพติดในความง่ายเร็วลัด ของข้ันตอนการเรียนรู้

โดยละท้ิงความถูกต้องตรงจริงในการรู้น้ันไว้เป็นอันดับรอง

ในแวดวงของชาวพุทธยุคใหม่ แม้ในส่วนที่มี

ปัญญาพอเห็นโทษภัยในทุกข์ มีจิตน้อมไปในการภาวนาแล้ว 

ก็ยังไม่พ้นที่จะมีการพูดถึงเกี่ยวกับ มรรควิธีที่ง่าย ลัดสั้น

ปัญหามีอยู่… คือ การหมายรู้ ในคำาว่า “ง่าย”

โดยในแง่ที่คนส่วนใหญ่เข้าใจนั้น มีความหมาย 

ไม่ตรงกับรายละเอียดในมรรควิธีท่ีง่าย ซึ่งบัญญัติโดย 

พระตถาคต เมื่อนิยามตั้งต้นไม่ตรงกันเสียแล้ว จะต้อง

กล่าวไปไยในรายละเอียดอื่นๆ ที่ตามมา

เมื่อพูดถึงคำาว่า “ง่าย” โดยทั่วไป มักจะถูกเข้าใจ

ในลักษณะว่า เป็นอะไรสักอย่างท่ีได้มาโดยไม่มีข้ันตอนยาก 

ได้มาโดยไม่ต้องลงแรง โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมาก 



ใช้การขวนขวายน้อย ใช้ข้อมูลน้อย ใช้การใคร่ครวญน้อย 

ใช้การกระทำาน้อย …กระทั่งไม่ต้องทำาอะไรเลย

ในขณะที่ปฏิปทา (วิธีการกระทำาเพื่อให้ได้มา) 

ทีน่ำาไปสูก่ารบรรลมุรรคผล ซึง่พระพุทธองคไ์ด้ทรงอธบิาย 

ไว้นั้น ประกอบด้วยหลักการที่วางต่อกันอยู่ ๒ ส่วน คือ

๑. ส่วนของมรรควิธีที่เลือกมาใช้

    ซ่ึงเป็นตัวกำาหนด ระดับความสบายในการปฏิบัติ
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    ซ่ึงแปรผันตามระดับความอ่อนแก่ของอินทรีย์ห้า

ในสว่นแรก คือ มรรควิธีท่ีเลอืกมาใชน้ัน้ ทรงแบง่

ออกไว้เป็นสองแบบคือ ทุกขาปฏิปทา และ สุขาปฏิปทา 

ทกุขาปฏิปทา คอืมรรควธิทีีไ่ม่ไดส้ขุวหิารในขัน้ตอนปฏิบัติ

เพราะเนน้การใชท้กุข์เปน็เครือ่งมอืในการรูแ้จ้งซึง่อรยิสจั

ส่วนสุขาปฏิปทา คือการอาศัยสุขเป็นเครื่องมือในการรู้  

ผูป้ฏบิตัจึิงไดส้ขุวหิารไปดว้ยในระหว่างปฏบิตัเิพือ่สิน้ทกุข์

ในส่วนของเหตุท่ีบรรลุเร็วหรือช้าน้ันคืออินทรีย์ห้า 

(ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา)



ผู้มีศรัทธาในตถาคตมาก (อินทรีย์ คือ ศรัทธา) 

ก็ย่อมจะเชื่อในพุทธปัญญาญาณ ย่อมจะศึกษา ทรงจำา 

สั่งสมสุตะเฉพาะที่เป็นพุทธวจนไว้มาก จึงรู้แง่มุมของจิต

และวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องไว้มาก

บคุคลผูมี้ปญัญาเห็นได้เรว็ (อนิทรยี ์คอื ปญัญา) 

เลือกหนทางที่สะดวก ก็ย่อมจะไปถึงจุดหมายได้เร็วกว่า 

แม้รู้หนทางที่ถูกแล้ว แต่เพียรน้อย (อินทรีย์ คือ วิริยะ) 

มิได้ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรม ฝึกสติน้อย ทิ้งสมาธิ

เหินห่างจากฌาน ก็ย่อมถึงที่หมายได้ช้า…ดังนี้ เป็นต้น

อีกทั้ง แง่มุมที่ควรให้ความสำาคัญว่าเป็นมรรควิธี

ที่ง่ายคือ สิ่งที่พระตถาคตทรงแสดงสอนบ่อยๆ, บอก

ตรงๆ ว่าเป็นวิธีที่สะดวกต่อการเข้ามรรคผล, ทรงใช้บอก

สอนกับคนชราคนเจ็บป่วย ใกล้ตาย มีกำาลังน้อย มีเวลา 

ในชีวิตเหลือน้อย คือ มรรควิธีท่ีตรัสบอกถึงอานิสงส์ไว้

มากกว่ามรรควิธีอื่นๆ

ดังน้ัน มรรควิธีท่ีง่าย จึงไม่ใช่ว่า ง่าย ในแบบท่ี 

เข้าใจกันว่าใช้ความพยายามน้อย ใช้การกระทำาน้อย 

ขวนขวายน้อยแต่ง่าย ตามเหตุปัจจัยอันสมควรแก่กรณีน้ันๆ



ภายใต้ขีดจำากัดของสาวก   ซึ่งพระพุทธองค์ 

ทรงยืนยันว่า แม้อรหันต์ผู้ปัญญาวิมุตติ ต่างก็เป็นได้เพียง

แค่มัคคานุคา (ผู้เดินตามมรรคมาทีหลัง) จึงไม่แปลกท่ีเรา

จะได้รู้ได้ฟังการอธิบายแจงแจกมรรควิธีท่ีง่าย ตามแบบของ

สาวกในรูปแบบต่างๆ กันไป ซ่ึงตรงกันบ้าง ไม่ตรงกันบ้าง 

และไม่สามารถนำามาใช้อ้างอิงเป็นหลักมาตรฐานได้

หากเปรยีบการบรรลมุรรคผล คอืการถึงจุดหมาย

หนังสือเล่มน้ี คือ แผนท่ี ซ่ึงเขียนโดยมัคคโกวิโท (ผู้ฉลาดใน

มรรค คือพระตถาคต) และชาวพุทธต้องหันกลับมาใช้แผนท่ี

ฉบับถูกต้องนี้ เป็นมาตรฐานเดียวเหมือนครั้งพุทธกาล

คณะผู้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ ขอนอบน้อมสักก�ระ
ต่อ ตถ�คต ผู้อรหันตสัมม�สัมพุทธะ

และ ภิกษุส�วกในธรรมวินัยนี้
ตั้งแต่ครั้งพุทธก�ล จนถึงยุคปจจุบัน

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในก�รสืบทอดพุทธวจน
คือ ธรรม และวินัย ที่ทรงประก�ศไว้ บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้ว

คณะงานธัมมะ วัดนาป่าพง





ก�รละนันท ิ
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ภพแม้ชัว่ขณะดดีนิว้มอืกย็งัน่�รงัเกยีจ
-บาลี เอก. อํ. ๒๐/๔๖/๒๐๓.

01 

ภิกษุทั้งหลาย !  

คูถ แม้นิดเดียว 

ก็เป็นของมีกลิ่นเหม็น ฉันใด 

ภิกษุทั้งหลาย !  

สิ่งที่เรียกว่า ภพ (ผลแห่งภวตัณห�) 

ก็ฉันนั้นเหมือนกัน 

แม้มีประม�ณน้อย ชั่วลัดนิ้วมือเดียว 

ก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่�วได้.

(ในสูตรถัดไป ได้ตรัสอุปมาด้วยมูตร ด้วยนำ้าลาย 

ด้วยหนอง ด้วยโลหติ โดยทำานองเดยีวกนั เอก. อำ. 20/46/204.).
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ผู้เข้�ไปห� เป็นผู้ไม่หลุดพ้น  
ผู้ไม่เข้�ไปห� ย่อมเป็นผู้หลุดพ้น

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๖๖/๑๐๕.

0๒ 

ภิกษุท้ังหลาย !  ผู้เข้าไปหา เป็นผู้ไม่หลุดพ้น  

ผู้ไม่เข้�ไปห� เป็นผู้หลุดพ้น.

ภิกษุท้ังหลาย !  วิญญ�ณ ซ่ึง เข้�ถือเอ�รูป ต้ังอยู่  

ก็ตั้งอยู่ได้ เป็นวิญญาณท่ีมีรูปเป็นอารมณ์ มีรูปเป็น 

ที่ต้ังอาศัย มีนันทิ (คว�มเพลิน) เป็นที่เข้าไปส้องเสพ  

ก็ถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย ์ ได้ 

ภิกษุท้ังหลาย !  วิญญ�ณ ซึ่ง เข้�ถือเอ�เวทน�  

ตั้งอยู่ ก็ตั้งอยู่ได้ เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์  

มีเวทนาเป็นที่ตั้งอาศัย มีนันทิ เป็นที่เข้าไปส้องเสพ  

ก็ถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย ์ ได้  

ภิกษุท้ังหลาย !  วิญญ�ณ ซึ่ง เข้�ถือเอ�สัญญ�  

ตั้งอยู่ ก็ตั้งอยู่ได้ เป็นวิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์  

มีสัญญาเป็นที่ตั้งอาศัย มีนันทิ เป็นที่เข้าไปส้องเสพ  

ก็ถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย ์ ได้ 
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ภิกษุท้ังหลาย !  วิญญ�ณ ซึ่ง เข้�ถือเอ�สังข�ร  

ตั้งอยู่ ก็ตั้งอยู่ได้ เป็นวิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์  

มีสังขารเป็นที่ตั้งอาศัย มีนันทิเป็นที่เข้าไปส้องเสพ  

ก็ถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย ์ ได้.

ภิกษุท้ังหลาย !  ผู้ ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า  

“เร�จกับญัญตัิ ซึง่ก�รม� ก�รไป ก�รจตุิ ก�รอบัุต ิ

คว�มเจริญ คว�มงอกง�ม และคว�มไพบูลย์ของวิญญ�ณ 

โดยเว้นจ�กรูป เว้นจ�กเวทน� เว้นจ�กสัญญ� และ

เว้นสังข�ร” ดังนี้นั้น นี่ ไม่ใช่ฐ�นะที่จักมีได้เลย.

ภิกษุท้ังหลาย !  ถ้าราคะในรูปธาตุ ในเวทนาธาตุ  

ในสัญญาธาตุ ในสังขารธาตุ ในวิญญาณธาตุ เป็นสิ่งที่

ภิกษุละได้แล้ว 

เพร�ะละร�คะได้ อ�รมณ์สำ�หรับวิญญ�ณ  

ก็ข�ดลง ที่ตั้งของวิญญ�ณก็ไม่มี. 

วิญญ�ณอันไม่มีท่ีต้ังน้ันก็ไม่งอกง�ม หลุดพ้นไป

เพร�ะไม่ถูกปรุงแต่ง 
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เพร�ะหลุดพ้นไปก็ต้ังม่ัน เพร�ะต้ังม่ันก็ยินดีใน

ตนเอง เพร�ะยินดีในตนเองก็ไม่หว่ันไหว เม่ือไม่หว่ันไหวก็

ปรินิพพ�นเฉพ�ะตน 

ย่อมรู้ชัดว่� “ช�ติส้ินแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว 

กิจที่ควรทำ�ได้ทำ�สำ�เร็จแล้ว กิจอื่นท่ีจะต้องทำ�เพื่อ

คว�มเป็นอย่�งนี ้ มิได้มีอีก” ดังนี้.
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จิตมีตัณห� เรียกว่�อยู่สองคน  
จิตไม่มีตัณห� เรียกว่�อยู่คนเดียว

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๔๓–๔๔/๖๖-๖๗.

0๓ 

“ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ !  ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไรหนอ ภกิษุ

จึงชื่อว่า เป็นผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสอง พระเจ้าข้า ?”.

มคิชาละ !  รปู ท้ังหลายอนัจะพงึเหน็ไดด้้วยจักษ ุ

อันเป็นรูปท่ีน่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลักษณะ 

น่ารัก เป็นท่ีเข้าไปต้ังอาศัยอยู่แห่งความใคร่ เป็นท่ีต้ังแห่ง

ความกำาหนดัยอ้มใจมอียู.่ ถา้หากวา่ภกิษยุอ่มเพลดิเพลนิ 

พร่ำาสรรเสริญ สยบมัวเมา ซึ่งรูปนั้นไซร้ 

แก่ภิกษุผู้เพลิดเพลิน พร่ำ�สรรเสริญ สยบ มัวเม� 

ซึ่งรูปนั้นอยู่ นั่นแหละ นันทิ (ความเพลิน) ย่อมเกิดขึ้น.

เมื่อ นันทิ มีอยู่ ส�ร�คะ (ความพอใจอย่างยิ่ง)  

ย่อมมี

เมื่อ ส�ร�คะ มีอยู่ สัญโญคะ (ความผูกจิตติดกับ

อารมณ์) ย่อมมี 
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มิคชาละ !  ภกิษผุูป้ระกอบพรอ้มแลว้ ดว้ยก�ร

ผูกจิตติดกับอ�รมณ์ด้วยอำ�น�จแห่งคว�มเพลิน นั่นแล 

เราเรียกว่า “ผู้มีก�รอยู่อย่�งมีเพื่อนสอง”.

(ในกรณีแห่งเสียงทั้งหลายอันจะพึงได้ยินด้วยหูก็ดี  

กลิ่นทั้งหลายอันจะพึงดมด้วยจมูกก็ดี รสทั้งหลายอันจะพึงลิ้ม 

ด้วยลิ้นก็ดี โผฏฐัพพะทั้งหลายอันจะพึงสัมผัสด้วยผิวกายก็ดี  

และธรรมารมณ์ทัง้หลายอนัจะพงึรูแ้จ้งด้วยใจกด็ ีพระผู้มีพระภาค

เจ้าได้ตรัสไว้มีนัยยะอย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งรูปทั้งหลาย

อันจะพึงเห็นด้วยจักษุ).

มิคชาละ !  ภิกษุผู้มีการอยู่ด้วยอาการอย่างนี้ 

แม้จะส้องเสพเสนาสนะอันเป็นป่าและป่าชัฏ ซ่ึงเงียบสงัด  

มีเสียงรบกวนน้อย มีเสียงกึกก้องครึกโครมน้อย ปราศจาก

ลมจากผิวกายคน เป็นท่ีทำาการลับของมนุษย์ เป็นท่ีสมควร

แก่การหลีกเร้น เช่นนี้แล้ว ก็ตาม ถึงกระน้ัน ภิกษุนั้น 

เราก็ยังคงเรียกว่า ผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองอยู่นั่นเอง. 

ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ?

ข้อนั้นเพราะเหตุว่า ตัณหานั่นแล เป็นเพื่อนสอง

ของภิกษุนั้น ตัณห�น้ัน อันภิกษุนั้น ยังละไม่ได้แล้ว 
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เพราะเหตุนั้น ภิกษุนั้น เราจึงเรียกว่า “ผู้มีก�รอยู่อย่�ง 

มีเพื่อนสอง” ดังนี้.
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอแล 

ภิกษุจึงชื่อว่า เป็นผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียว พระเจ้าข้า ?”.

มคิชาละ !  รปู ท้ังหลายอนัจะพงึเหน็ไดด้้วยจักษ ุ

เป็นรูปที่น่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีลักษณะน่ารัก 

เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่ เป็นที่ตั้งแห่งความ

กำาหนัดย้อมใจ มีอยู่ ถ้าหากว่าภิกษุย่อมไม่เพลิดเพลิน  

ไม่พร่ำาสรรเสริญ ไม่สยบ มัวเมา ซึ่งรูปนั้นไซร้

แก่ภิกษุผู้ไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่ำ�สรรเสริญ ไม่สยบ

มัวเม� ซ่ึงรูปน้ัน น่ันแหละ นันทิ (ความเพลิน) ย่อมดับ

เมื่อ นันทิ ไม่มีอยู่ ส�ร�คะ (ความพอใจอย่างยิ่ง) 

ย่อมไม่มี

เมื่อ ส�ร�คะ ไม่มีอยู่ สัญโญคะ (ความผูกจิต 

ติดกับอารมณ์) ย่อมไม่มี 

มิคชาละ !  ภิกษุผู้ ไม่ประกอบพร้อมแล้ว ด้วย

ก�รผูกจิตติดกับอ�รมณ์ด้วยอำ�น�จแห่งคว�มเพลิน 

(นันทิ) นั่นแล เราเรียกว่า “ผู้มีก�รอยู่อย่�งอยู่ผู้เดียว”.
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(ในกรณีแห่งเสียงทั้งหลายอันจะพึงได้ยินด้วยหูก็ดี  

กลิ่นทั้งหลายอันจะพึงดมด้วยจมูกก็ดี รสทั้งหลายอันจะพึงลิ้ม 

ด้วยลิ้นก็ดี โผฏฐัพพะทั้งหลายอันจะพึงสัมผัสด้วยผิวกายก็ดี  

และธรรมารมณ์ทัง้หลายอนัจะพงึรูแ้จ้งด้วยใจกด็ ีพระผู้มีพระภาค

เจ้าได้ตรัสไว้มีนัยยะอย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งรูปทั้งหลาย

อันจะพึงเห็นด้วยจักษุ).

มคิชาละ !  ภิกษผูุ้มีการอยู่ดว้ยอาการอยา่งนี ้แม้

อยู่ในหมู่บ้าน อันเกลื่อนกล่นไปด้วยภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก 

อุบาสิกาทั้งหลาย ด้วยพระราชา มหาอำามาตย์ของพระ 

ราชาทั้งหลาย ด้วยเดียรถีย์ สาวกของเดียรถีย์ท้ังหลาย 

ก็ตาม ถึงกระนั้น ภิกษุนั้น เราก็เรียกว่า ผู้มีการอยู่อย่าง 

อยู่ผู้เดียวโดยแท้.

ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ? 

ข้อนั้นเพราะเหตุว่าตัณหานั่นแล เป็นเพื่อนสอง

ของภิกษุนั้น ตัณห�นั้น อันภิกษุนั้น ละเสียได้แล้ว  

เพราะเหตุนั้น ภิกษุนั้น เราจึงเรียกว่า “ผู้มีก�รอยู่อย่�ง

อยู่ผู้เดียว” ดังนี้ แล.



เปิดธรรมที่ถูกปิด : มรรควิธีท่ีง่ายพุทธวจน - หมวดธรรม 

16

พรหมจรรย์นี ้อันบคุคลย่อมประพฤต ิ 
เพื่อก�รละข�ดซึ่งภพ

-บาลี อุ. ขุ. ๒๕/๑๒๑-๑๒๓/๘๔.

0๔ 

สัตว์โลกนี้ เกิดความเดือดร้อนแล้ว มีผัสสะ

บังหน้า ย่อมกล่าวซึ่งโรค (ความเสียดแทง) นั้น โดยความ

เป็นตัวเป็นตน.

เขาสำาคัญส่ิงใด โดยความเป็นประการใด แต่ส่ิงน้ัน

ย่อมเป็น (ตามท่ีเป็นจริง) โดยประการอ่ืนจากท่ีเขาสำาคัญน้ัน.

สตัวโ์ลกตดิข้องอยูใ่นภพ ถกูภพบงัหนา้แลว้ มภีพ

โดยความเป็นอย่างอื่น (จากที่มันเป็นอยู่จริง) จึงได้

เพลิดเพลินยิ่งนักในภพนั้น.

เข�เพลิดเพลินยิ่งนักในสิ่งใด สิ่งนั้นเป็นภัย  

(ที่เขาไม่รู้จัก) เขากลัวต่อสิ่งใด สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์.

พรหมจรรยน์ี ้อันบคุคลยอ่มประพฤติ กเ็พือ่ก�ร

ละข�ดซึ่งภพ. 
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สมณะหรือพร�หมณ์เหล่�ใด กล่�วคว�ม  

หลุดพ้นจ�กภพว่� มีได้เพร�ะภพ เร�กล่�วว่� สมณะ

หรือพร�หมณ์ทั้งปวงนั้น มิใช่ผู้หลุดพ้นจ�กภพ.

ถึงแม้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด กล่าวความออก

ไปได้จากภพว่า มีได้เพราะวิภพ (ไม่มีภพ) เรากล่าวว่า 

สมณะหรือพราหมณ์ท้ังปวงน้ัน ก็ยังสลัดภพออกไปไม่ได้.

ก็ทุกข์นี้มีขึ้น 

เพร�ะอ�ศัยซึ่งอุปธิทั้งปวง.

เพร�ะคว�มสิ้นไปแห่งอุป�ท�นทั้งปวง 

คว�มเกิดขึ้นแห่งทุกข์จึงไม่มี.

ท่านจงดูโลกน้ีเถิด (จะเห็นว่า) สัตว์ทั้งหลายอัน

อวิชชา (ความไม่รู้) หนาแน่นบังหน้าแล้ว และว่าสัตว์ 

ผู้ยินดีในภพอันเป็นแล้วนั้น ย่อมไม่เป็นผู้หลุดพ้นไป 

จากภพได้ ก็ภพทั้งหลายเหล่าหนึ่งเหล่าใด อันเป็นไปใน

ที่หรือในเวลาทั้งปวง เพ่ือความมีแห่งประโยชน์โดย

ประการท้ังปวง ภพท้ังหลายท้ังหมดน้ัน ไม่เท่ียง เป็นทุกข์  

มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา. 
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เม่ือบุคคลเห็นอยู่ซึ่งข้อน้ัน ด้วยปัญญาอันชอบ

ตามท่ีเป็นจริงอย่างน้ีอยู่ เขาย่อมละภวตัณหา (ความอยากมี 

อยากเปน็) ได ้และไม่เพลิดเพลนิวิภวตณัหา (ความไมอ่ยาก) 

ด้วย.

คว�มดับเพร�ะคว�มสำ�รอกไม่เหลือ (แห่งภพ 

ท้ังหลาย) เพร�ะคว�มส้ินไปแห่งตัณห�โดยประก�รท้ังปวง 

นั้นคือนิพพ�น.

ภพใหม่ย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้น ผู้ดับเย็นสนิทแล้ว 

เพราะไม่มีความยึดมั่น. 

ภิกษุนั้น เป็นผู้ครอบงำามารได้แล้ว ชนะสงคราม

แล้ว ก้าวล่วงภพทั้งหลายทั้งปวงได้แล้ว เป็นผู้คงที่  

(คือไม่เปลี่ยนแปลงอีกต่อไป) ดังนี้ แล.
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สิ้นนันทิ สิ้นร�คะ ก็สิ้นทุกข์
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๗๙/๒๔๕-๖.

0๕ 

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุเห็นจักษุอันไม่เที่ยงนั่นแล  

ว่าไม่เที่ยง ความเห็นเช่นนั้น เป็น สัมม�ทิฏฐ ิ(การเห็นอยู่

โดยถูกต้อง) ของเธอนั้น.

เมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้อง ย่อมเบื่อหน่�ย

(สมฺมา ปสฺสำ นิพฺพินฺทติ)

เพร�ะคว�มสิ้นไปแห่งนันทิ 

จึงมีคว�มสิ้นไปแห่งร�คะ

(นนฺทิกฺขยา ราคกฺขโย)

เพร�ะคว�มสิ้นไปแห่งร�คะ 

จึงมีคว�มสิ้นไปแห่งนันทิ

(ราคกฺขยา นนฺทิกฺขโย)

เพร�ะคว�มสิ้นไปแห่งนันทิและร�คะ 

กล่�วได้ว่� “จิตหลุดพ้นแล้วด้วยดี” ดังน้ี.  

(นนฺทิราคกฺขยา จิตฺตำ สุวิมุตฺตนฺติ วุจฺจติ).
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(ในกรณีแห่งอายตนะภายในที่เหลืออีก ๕ คือ โสตะ 

ฆานะ ชิวหา กายะ มโน และในกรณีแห่งอายตนะภายนอก 6 คือ 

รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ก็ตรัสอย่างเดียวกันกับ

ในกรณีแห่งจักษุทุกประการ).
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คว�มดับทกุข์ม ีเพร�ะคว�มดับไป 
แห่งคว�มเพลนิ (นนัท)ิ

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๔๘๑/๗๕๖.

0๖ 

ปุณณะ !  รูป ท่ีเห็นด้วย ต� ก็ดี เสียง ท่ีฟังด้วย หู 

ก็ดี กลิ่น ที่ดมด้วย จมูก ก็ดี รส ที่ลิ้ม ด้วย ลิ้น ก็ดี 

โผฏฐัพพะ ที่สัมผัสด้วย ก�ย ก็ดี ธรรม�รมณ์ ที่รู้แจ้ง 

ด้วย ใจ ก็ดี อันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ 

เป็นที่ยวนตายวนใจให้รัก เป็นที่เข้าไปต้ังอาศัยอยู่แห่ง

ความใคร่ เป็นที่ตั้งแห่งความกำาหนัดย้อมใจ มีอยู่ 

ภิกษุย่อมไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่ำาสรรเสริญ ไม่เมาหมก 

ซ่ึงอารมณ์ มีรูปเป็นต้นน้ัน. เม่ือภิกษุไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่ำา

สรรเสริญ ไม่เมาหมก ซึ่งอารมณ์ มีรูปเป็นต้นนั้นอยู่  

นันทิ (ความเพลิน) ย่อมดับไป.

ปุณณะ !  เรากล่าวว่า “คว�มดับไม่มีเหลือ 

ของทุกข์มีได้ เพร�ะคว�มดับไม่เหลือของคว�มเพลิน” 

ดังนี้ แล.





ก�ยคต�สติ
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ก�ยคต�สติ  
เป็นเส�หลักเส�เขื่อนอย่�งดีของจิต

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๒๔๖, ๒๔๘-๒๔๙/๓๔๘, ๓๕๐.

07 

ลักษณะของผู้ไม่ตั้งจิตในก�ยคต�สติ

ภิกษุทั้งหลาย !  เปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์ 

หกชนิด อันมีท่ีอยู่อาศัยต่างกัน มีที่เที่ยวหากินต่างกัน  

มาผูกรวมกันด้วยเชือกอันมั่นคง คือเขาจับงูมาผูกด้วย

เชือกเหนียวเส้นหนึ่ง จับจระเข้ จับนก จับสุนัขบ้าน  

จับสุนัขจ้ิงจอก จับลิง มาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหน่ึงๆ  

แล้วผูกรวมเข้าด้วยกันเป็นปมเดียวในท่ามกลาง ปล่อยแล้ว. 

ภิกษุทั้งหลาย !  คร้ังน้ัน สัตว์เหล่าน้ันท้ังหกชนิด 

อันมีที่อาศัยและที่เที่ยวต่างๆ กัน ก็ยื้อแย่งฉุดดึงกันเพื่อ

จะไปสู่ที่อาศัยที่ เที่ยวของตนๆ งูจะเข้�จอมปลวก  

จระเข้จะลงน้ำ� นกจะบินข้ึนไปในอ�ก�ศ สุนัขจะเข้�บ้�น 

สุนัขจ้ิงจอกจะไปป่�ช้� ลิงก็จะไปป่�. คร้ันเหน่ือยล้ากัน 

ท้ังหกสัตว์แล้ว สัตว์ใดมีกำาลังกว่า สัตว์นอกน้ันก็ต้องถูกลาก

ติดตามไปตามอำานาจของสัตว์นั้น ข้อนี้ฉันใด 
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ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุใด ไม่อบรมทำ�ให้ม�ก 

ในก�ยคต�สติแล้ว ต� ก็จะฉุดเอ�ภิกษุนั้นไปห�รูป 

ทีน่�่พอใจ รปูทีไ่มน่่าพอใจกก็ลายเป็นสิง่ทีเ่ธอรูส้กึอดึอดั

ขยะแขยง หู ก็จะฉุดเอ�ภิกษุนั้นไปห�เสียงที่น่�ฟง  

เสียงที่ไม่น่าฟังก็กลายเป็นส่ิงท่ีเธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยง 

จมูก ก็จะฉุดเอ�ภิกษุนั้นไปห�กล่ินท่ีน่�สูดดม กลิ่นที่ 

ไม่น่าสูดดมก็กลายเป็นสิ่งท่ีเธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยง  

ลิ้น ก็จะฉุดเอ�ภิกษุนั้นไปห�รสที่ชอบใจ รสที่ไม่ชอบใจ

ก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยง ก�ย ก็จะฉุดเอ�

ภิกษุน้ันไปห�สัมผัสท่ียั่วยวนใจ สัมผัสที่ไม่ยั่วยวนใจก็

กลายเป็นสิ่งท่ีเธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยง และ ใจ ก็จะฉุด

เอ�ภิกษุนั้น ไปห�ธรรม�รมณ์ท่ีถูกใจ ธรรมารมณ์ที่ 

ไม่ถูกใจก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยง ข้อนี้ 

ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.
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ลักษณะของผู้ตั้งจิตในก�ยคต�สติ

ภิกษุทั้งหลาย !  เปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์ 

หกชนิด อันมีท่ีอยู่อาศัยต่างกัน มีที่เที่ยวหากินต่างกัน  

มาผูกรวมกันด้วยเชือกอันมั่นคง คือเขาจับงูมาผูกด้วย 

เชือกเหนียวเส้นหนึ่ง จับจระเข้ จับนก จับสุนัขบ้าน  

จบัสุนขัจ้ิงจอกและจบัลงิ มาผูกดว้ยเชือกเหนยีวเสน้หนึง่ๆ 

คร้ันแล้ว นำ�ไปผูกไว้กับเส�เข่ือนหรือ เส�หลักอีกต่อหน่ึง. 

ภิกษุทั้งหลาย !  คร้ังน้ัน สัตว์ท้ังหกชนิดเหล่าน้ัน  

อันมีที่อาศัยและที่เที่ยวต่างๆ กัน ก็ยื้อแย่งฉุดดึงกันเพื่อ 

จะไปสู่ที่อาศัยท่ีเที่ยวของตนๆ งูจะเข้าจอมปลวก  

จระเข้จะลงน้ำา นกจะบินข้ึนไปในอากาศ สุนัขจะเข้าบ้าน 

สุนัขจิ้งจอกจะไปป่าช้า ลิงก็จะไปป่า. 

ภิกษุท้ังหลาย !  ในกาลใดแล ความเป็นไปภายใน

ของสัตว์ทั้งหกชนิดเหล่านั้น มีแต่ความเมื่อยล้าแล้ว  

ในกาลน้ัน มันท้ังหลายก็จะพึงเข้าไปยืนเจ่า น่ังเจ่า นอนเจ่า  

อยู่ข้างเสาเขื่อนหรือเสาหลักนั้นเอง ข้อนี้ฉันใด
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ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุใดได้อบรมทำ�ให้ม�ก 

ในก�ยคต�สติแล้ว ต� ก็จะไม่ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหารูปที่

น่าพอใจ รูปท่ีไม่น่�พอใจ ก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัด

ขยะแขยง หู ก็จะไม่ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาเสียงที่น่าฟัง  

เสียงที่ไม่น่�ฟง ก็ไม่เป็นส่ิงท่ีเธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยง 

จมูก ก็จะไม่ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหากลิ่นท่ีน่าสูดดม กลิ่นที่

ไม่น่�สูดดม ก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยง ลิ้น ก็

จะไม่ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหารสที่ชอบใจ รสที่ไม่ชอบใจ ก็ 

ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยง ก�ย ก็จะไม่ฉุดเอา

ภิกษุนั้นไปหาสัมผัสที่ยั่วยวนใจ สัมผัสที่ไม่ยั่วยวนใจ ก็

ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยง และใจ ก็จะไม่ฉุดเอา

ภิกษุน้ันไปหาธรรมารมณ์ท่ีถูกใจ ธรรม�รมณ์ท่ีไม่ถูกใจ ก็

ไม่เป็นส่ิงท่ีเธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยง ข้อน้ีก็ฉันน้ันเหมือนกัน.

ภกิษุทัง้หลาย !  คำาว่า “เส�เข่ือน หรือ เส�หลัก” 

นี้เป็นคำาเรียกแทนชื่อแห่ง ก�ยคต�สต.ิ

ภกิษทุัง้หลาย !  เพราะฉะนัน้ ในเรือ่งนี ้พวกเธอ

ทั้งหลายพึงสำาเหนียกใจไว้ว่า 
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“ก�ยคต�สติของเร�ทั้งหล�ย จักเป็นสิ่งที่เร�

อบรม กระทำ�ให้ม�ก กระทำ�ให้เป็นย�นเครื่องนำ�ไป 

กระทำ�ให้เป็นของท่ีอ�ศัยได้ เพียรต้ังไว้เนืองๆ เพียร

เสริมสร้�งโดยรอบคอบ เพียรปร�รภสม่ำ�เสมอด้วยดี” 

ดังนี้. 

ภิกษุทั้งหลาย !  พวกเธอท้ังหลาย พึงสำาเหนียกใจ

ไว้ด้วยอาการอย่างนี้แล.
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กระดองของบรรพชิต
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๒๒๒-๒๒๓/๓๒๐-๓๒๑.

08 

ภิกษุทั้งหลาย !  เร่ืองเคยมีมาแต่ก่อน เต่าตัวหน่ึง 

เท่ียวหากินตามริมลำาธารในตอนเย็น สุนัขจ้ิงจอกตัวหน่ึง  

ก็เท่ียวหากินตามริมลำาธารในตอนเย็นเช่นเดียวกัน เต่าตัวน้ี 

ได้เห็นสุนัขจ้ิงจอกซ่ึงเท่ียวหากิน (เดินเข้ามา) แต่ไกล คร้ันแล้ว

จึงหดอวัยวะทั้งหลาย มีศีรษะเป็นที่ ๕ เข้าในกระดองของ

ตนเสีย เป็นผู้ขวนขวายน้อยนิ่งอยู่  แม้สุนัขจิ้งจอก 

ก็ได้เห็นเต่าตัวท่ีเท่ียวหากินน้ันแต่ไกลเหมือนกัน คร้ันแล้ว  

จึงเดินตรงเข้าไปที่เต่า คอยช่องอยู่ว่า “เมื่อไรหนอเต่าจัก

โผล่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งออกในบรรดาอวัยวะทั้งหลาย 

มศีรีษะเปน็ที ่๕ แลว้ จกักดัอวยัวะสว่นนัน้ ครา่เอาออกมา

กินเสีย” ดังนี้. ภิกษุทั้งหลาย !  ตลอดเวล�ที่เต่�ไม่โผล่

อวัยวะออกม� สุนัขจ้ิงจอกก็ไม่ได้โอก�สต้องหลีกไปเอง

ภิกษุทั้งหลาย !  ฉันใดก็ฉันนั้น มารผู้ใจบาป  

ก็คอยช่องต่อพวกเธอทั้งหลาย ติดต่อไม่ขาดระยะอยู่

เหมือนกันว่า “ถ้าอย่างไร เราคงได้ช่อง ไม่ทางตาก็ทางหู 

หรอืทางจมูก หรือทางลิน้ หรอืทางกาย หรอืทางใจ” ดังนี.้
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ภกิษทุัง้หลาย !  เพราะฉะนัน้ ในเรือ่งน้ี พวกเธอ

ท้ังหล�ย จงเป็นผู้คุ้มครองทว�รในอินทรีย์ท้ังหล�ยอยู่เถิด  

ได้เห็นรูปด้วยตา ได้ฟังเสียงด้วยหู ได้ดมกล่ินด้วยจมูก  

ได้ลิ้มรสด้วยลิ้น ได้สัมผัสโผฏฐัพพะด้วยกาย หรือได้รู้

ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้ว จงอย่าได้ถือเอาโดยลักษณะที่

เป็นการรวบถือทั้งหมด อย่าได้ถือเอาโดยลักษณะที่

เป็นการแยกถือเป็นส่วนๆ เลย สิ่งที่เป็นบาปอกุศล คือ  

อภิชฌา (โลภอยากได้ของเขา) และโทมนัส (ความเป็นทุกข์ใจ) 

จะพึงไหลไปตามบุคคลผู้ไม่สำารวม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ 

เพราะการไม่สำารวมอินทรีย์เหล่าใดเป็นเหตุ พวกเธอท้ังหลาย

จงปฏิบัติเพื่อการปิดกั้นอินทรีย์นั้นไว้ พวกเธอทั้งหลาย 

จงรักษาและถึงความสำารวม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เถิด.

ภิกษุทั้งหลาย !  ในกาลใด พวกเธอทั้งหลาย  

จักเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอยู่ ในกาลนั้น 

มารผู้ใจบาป จักไม่ได้ช่องแม้จากพวกเธอทั้งหลาย และ 

จักต้องหลีกไปเอง เหมือนสุนัขจิ้งจอกไม่ได้ช่องจากเต่า 

ก็หลีกไปเอง ฉะนั้น.
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“เต่าหดอวัยวะไว้ในกระดอง ฉันใด

ภิกษุ พึงตั้งมโนวิตก (ความตริตรึกทางใจ)

ไว้ในกระดอง ฉันนั้น

เป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิไม่อิงอาศัยได้

ไม่เบียดเบียนผู้อื่น

ไม่กล่าวร้ายต่อใครทั้งหมด

เป็นผู้ดับสนิทแล้ว” ดังนี้แล.
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ตั้งจิตในก�ยคต�สติ  
เสมือนบุรุษผู้ถือหม้อนำ้�มัน

-บาลี มหาวาร. สํ ๑๙/๒๒๖-๒๒๗/๗๖๔–๗๖๖., -บาลี เอก. อํ. ๒๐/๕๙/๒๓๕,๒๓๙.

09 

ภิกษุทั้งหลาย !  เปรียบเหมือนหมู่มหาชน 

ได้ทราบข่าวว่า มีนางงามในชนบทพึงประชุมกัน ก็นางงาม 

ในชนบทนั้น น่าดูอย่างย่ิงในการฟ้อนรำา น่าดูอย่างยิ่ง 

ในการขับร้อง หมู่มหาชนได้ทราบข่าวว่า นางงามในชนบท 

จะฟ้อนรำา ขับร้อง พึงประชุมกันยิ่งขึ้นกว่าประมาณ  

คร้ังน้ัน บุรุษผู้อยากเป็นอยู่ ไม่อยากตาย ปรารถนา 

ความสุข เกลียดทุกข์ พึงมากล่าวกะหมู่มหาชนน้ัน 

อย่างน้ีว่า 
“บุรุษผู้เจริญ !  ท่านพึงนำาภาชนะน้ำามันอันเต็มเป่ียมน้ี 

ไปในระหว่างท่ีประชุมใหญ่กับนางงามในชนบท และจักมีบุรุษเง้ือดาบ

ตามบุรุษผู้นำาหม้อน้ำามันน้ันไปข้างหลังๆ บอกว่า ท่านจักทำาน้ำามันน้ันหก

แม้หน่อยหน่ึงในท่ีใด ศีรษะของท่านจักขาดตกลงไปในท่ีน้ันทีเดียว”.
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ภิกษุทั้งหลาย !  เธอท้ังหลายจะสำาคัญความข้อน้ัน 

เป็นอย่างไร ? บุรุษผู้นั้นจะไม่ใส่ใจภาชนะน้ำามันโน้น  

แล้วพึงประมาทในภายนอกเทียวหรือ. 

“ไม่เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า !  ”. 

ภิกษุทั้งหลาย !  เราทำาอุปมานี้ เพื่อให้เข้าใจ 

เนื้อความนี้ชัดขึ้น เนื้อความในข้อนี้มีอย่างนี้แล คำาว่า 

“ภ�ชนะน้ำ�มันอันเต็มเป่ียม” เป็นช่ือของ “ก�ยคต�สติ”.

ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ 

เธอทั้งหลาย พึงทำาการศึกษาอย่างนี้ว่า 

ก�ยคต�สติ จักเปน็ของอนัเร�เจรญิแลว้ กระทำ�

ให้ม�กแล้ว กระทำ�ให้เป็นดังย�น กระทำ�ให้เป็นที่ตั้ง 

กระทำ�ไม่หยุด สั่งสมแล้ว ปร�รภดีแล้ว. 

ภิกษุทั้งหลาย ! 

เธอทั้งหลาย พึงทำาการศึกษาอย่างนี้. 
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ภิกษุทั้งหลาย !    

ชนเหล่าใด ไม่บริโภคก�ยคต�สติ 

ชนเหล่านั้นชื่อว่า ย่อมไม่บริโภคอมตะ. 

ภิกษุทั้งหลาย !   

ชนเหล่าใด บริโภคก�ยคต�สติ 

ชนเหล่านั้นชื่อว่า ย่อมบริโภคอมตะ.

ภิกษุทั้งหลาย !   

ชนเหล่าใด ประม�ทก�ยคต�สติ 

ชนเหล่านั้นชื่อว่า ประม�ทอมตะ. 

ภิกษุทั้งหลาย !   

ชนเหล่าใด ไม่ประม�ทก�ยคต�สติ 

ชนเหล่านั้นชื่อว่า ไม่ประม�ทอมตะ ดังนี้ แล.



อ�น�ป�นสติ
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อ�นิสงส์สูงสุด 
แห่งอ�น�ป�นสติ ๒ ประก�ร

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๙๖-๓๙๗/๑๓๑๑-๑๓๑๓.
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ภิกษุท้ังหลาย !  อ�น�ป�นสติอันบุคคลเจริญ 

กระทำ�ให้ม�กแล้ว ย่อมมีผลใหญ่ มีอ�นิสงส์ใหญ่   

ก็อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้วอย่างไร กระทำาให้มาก 

แล้วอย่างไร จึงมีผลใหญ ่ มีอานิสงส์ใหญ่ ? 

ภิกษุท้ังหลาย !  ในกรณีนี้ ภิกษุไปแล้วสู่ป่า  

หรือโคนไม้ หรือเรือนว่างก็ตาม นั่งคู้ขาเข้ามาโดยรอบ  

ตั้งกายตรง ดำารงสติเฉพาะหน้า เธอน้ันมีสติหายใจเข้า  

มีสติหายใจออก 

เมื่อห�ยใจเข้�ย�ว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว  

เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว

เมื่อห�ยใจเข้�สั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น  

เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น
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เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อม

เฉพ�ะซ่ึงก�ยท้ังปวง (สพฺพกายปฏิสำเวที) หายใจเข้า”  

ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซ่ึงกายท้ังปวง หายใจออก”

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ทำ� 

ก�ยสังข�รให้รำ�งับ (ปสฺสมฺภยำ กายสงฺขารำ) หายใจเข้า”  

ว่า “เราเป็นผู้ทำากายสังขารให้รำางับ หายใจออก”

เธอยอ่มทำาการฝกึหดัศกึษาวา่ “เราเปน็ผูรู้พ้รอ้ม

เฉพ�ะซึ่งปีต ิ (ปีติปฏิสำเวที) หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้รู้

พร้อมเฉพาะซึ่งปีติ หายใจออก”

เธอยอ่มทำาการฝกึหดัศกึษาวา่ “เราเปน็ผูรู้พ้รอ้ม

เฉพ�ะซึ่งสุข (สุขปฏิสำเวที) หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้รู้

พร้อมเฉพาะซึ่งสุข หายใจออก”

เธอยอ่มทำาการฝกึหดัศกึษาวา่ “เราเปน็ผูรู้พ้รอ้ม

เฉพ�ะซึ่งจิตตสังข�ร (จิตฺตสงฺขารปฏิสำเวที) หายใจเข้า” ว่า 

“เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขาร หายใจออก”

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ทำ� 

จิตตสังข�รให้รำ�งับ (ปสฺสมฺภยำ จิตฺตสงฺขารำ) หายใจเข้า”  

ว่า “เราเป็นผู้ทำาจิตตสังขารให้รำางับ หายใจออก” 
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เธอยอ่มทำาการฝกึหดัศกึษาวา่ “เราเปน็ผูรู้พ้ร้อม

เฉพ�ะซึ่งจิต (จิตฺตปฏิสำเวที) หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้รู้

พร้อมเฉพาะซึ่งจิต หายใจออก”

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ทำ�จิต

ให้ปร�โมทย์ยิ่ง (อภิปฺปโมทยำ จิตฺตำ) หายใจเข้า” ว่า  

“เราเป็นผู้ทำาจิตให้ปราโมทย์ยิ่ง หายใจออก”

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ทำ�จิต

ให้ตั้งมั่น (สมาทหำ จิตฺตำ) หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้ทำาจิต

ให้ตั้งมั่น หายใจออก”

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ทำ�จิต

ให้ปล่อยอยู่ (วิโมจยำ จิตฺตำ) หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้ทำา

จิตให้ปล่อยอยู่ หายใจออก”

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้เห็นซ่ึง

คว�มไม่เท่ียงอยู่เป็นประจำ� (อนิจฺจานุปสฺสี) หายใจเข้า” ว่า 

“เราเป็นผู้เห็นซ่ึงความไม่เท่ียงอยู่เป็นประจำา หายใจออก”

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เร�เป็นผู้เห็นซ่ึง 

คว�มจ�งคล�ยอยู่เป็นประจำ� (วิราคานุปสฺสี) หายใจเข้า” ว่า 

“เราเป็นผู้เห็นซ่ึงความจางคลายอยู่เป็นประจำา หายใจออก”
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เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้เห็นซ่ึง 

คว�มดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำ� (นิโรธานุปสฺสี) หายใจเข้า” ว่า 

“เราเป็นผู้เห็นซ่ึงความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำา หายใจออก”

เธอย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผูเ้ห็นซึ่ง

คว�มสลัดคืนอยู่เป็นประจำ� (ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี) หายใจเข้า” 

ว่า “เราเป็นผู้เห็นซ่ึงความสลัดคืนอยู่เป็นประจำา หายใจออก”

ภกิษทุัง้หลาย !  อ�น�ป�นสติ อันบุคคลเจริญแล้ว 

กระทำ�ให้ม�กแล้ว อย่�งน้ีแล ย่อมมีผลใหญ่ มีอ�นิสงส์ใหญ่.

ภิกษุทั้งหลาย !  เม่ืออานาปานสติ อันบุคคลเจริญ 

ทำาให้มากแล้วอยู่อย่างนี้ ผลอานิสงส์อย่างใดอย่างหนึ่ง 

ในบรรดาผล ๒ ประการ เป็นสิ่งที่หวังได้ 

คือ อรหัตตผลในปจจุบัน 

หรือว่าถ้ายังมีอุปาทิเหลืออยู่ ก็จักเป็น อน�ค�ม.ี



เปิดธรรมที่ถูกปิด : มรรควิธีท่ีง่ายพุทธวจน - หมวดธรรม 

40

เจริญอ�น�ป�นสติ เป็นเหตุให้
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๒๔/๑๔๐๒-๑๔๐๓.
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สติปฏฐ�น ๔ โพชฌงค์ 7 

วิชช�และวิมุตติบริบูรณ์

ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรมอันเอกนั้นมีอยู่ ซึ่งเมื่อ

บุคคลเจริญแล้ว ทำ�ให้ม�กแล้ว ย่อมทำ�ธรรมทั้ง ๔ ให้

บริบูรณ์ คร้ันธรรมท้ัง ๔ น้ัน อันบุคคลเจริญแล้ว ทำ�ให้ม�ก

แล้ว ย่อมทำ�ธรรมท้ัง 7 ให้บริบูรณ์ คร้ันธรรมท้ัง 7 น้ัน 

อันบุคคลเจริญแล้ว ทำ�ให้ม�กแล้ว ย่อมทำ�ธรรมทั้ง ๒ 

ให้บริบูรณ์ได.้

ภิกษุทั้งหลาย !  อ�น�ป�นสติสม�ธินี้แล เป็น 

ธรรมอันเอก ซึ่งเม่ือบุคคลเจริญแล้ว ทำ�ให้ม�กแล้ว  

ย่อมทำ�สติปฏฐ�นทั้ง ๔ ให้บริบูรณ์ สติปฏฐ�นทั้ง ๔  

อันบุคคลเจริญแล้ว ทำ�ให้ม�กแล้ว ย่อมทำ�โพชฌงคท้ัง 7 

ให้บริบูรณ์ โพชฌงค์ทั้ง 7 อันบุคคลเจริญแล้ว ทำ�ให้

ม�กแล้ว ย่อมทำ�วิชช�และวิมุตติให้บริบูรณ์ได.้ 
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อ�น�ป�นสติบริบูรณ ์

ย่อมทำ�สติปฏฐ�นให้บริบูรณ์

ภิกษุทั้งหลาย !  ก็อานาปานสติ อันบุคคลเจริญ

แล้ว ทำาให้มากแล้วอย่างไรเล่า จึงทำาสติปัฏฐานทั้ง ๔  

ให้บริบูรณ์ได้ ?

ภิกษุทั้งหลาย !  สมัยใด ภิกษุ 

เมื่อห�ยใจเข้�ย�ว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว  

เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว

เมื่อห�ยใจเข้�สั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น  

เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น

ย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพ�ะ

ซึ่งก�ยทั้งปวง หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะ

ซึ่งกายทั้งปวง หายใจออก”

ย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ทำ�ก�ยสังข�ร

ให้รำ�งับ หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้ทำากายสังขารให้รำางับ 

หายใจออก” 
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ภิกษุทั้งหลาย !  สมัยนั้น ภิกษุนั้นชื่อว่า เป็น 

ผู้เห็นก�ยในก�ยอยู่เป็นประจำ� มีความเพียรเผากิเลส  

มีสัมปชัญญะ มีสติ นำาอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้. 

ภิกษุท้ังหลาย !  เร�ย่อมกล่�วลมห�ยใจเข้�และ

ลมห�ยใจออก ว่�เป็นก�ยอันหนึ่งๆ ในก�ยทั้งหล�ย. 

ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะเหตุน้ันในเร่ืองน้ี ภิกษุน้ัน 

ย่อมช่ือว่าเป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำา มีความเพียร

เผากเิลส มสีมัปชญัญะ มสีต ินำาอภชิฌาและโทมนสัในโลก

ออกเสียได้. 

ภิกษุทั้งหลาย !  สมัยใด ภิกษุ 

ย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพ�ะ

ซึ่งปีติ หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติ 

หายใจออก”

ย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพ�ะ

ซึ่งสุข หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุข 

หายใจออก”
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ย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อม

เฉพ�ะซึ่งจิตตสังข�ร หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อม 

เฉพาะซึ่งจิตตสังขาร หายใจออก”

ย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ทำ� 

จิตตสังข�รให้รำ�งับ หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้ทำา 

จิตตสังขารให้รำางับ หายใจออก”

ภิกษุทั้งหลาย !  สมัยนั้น ภิกษุนั้นช่ือว่า เป็นผู้

เห็นเวทน�ในเวทน�ท้ังหล�ยอยู่เป็นประจำ� มีความเพียร

เผากเิลส มสีมัปชญัญะ มสีต ินำาอภชิฌาและโทมนสัในโลก

ออกเสียได้.

ภิกษุทั้งหลาย !  เราย่อมกล่าว ก�รทำ�ในใจเป็น

อย่�งดีต่อลมห�ยใจเข้� และลมห�ยใจออก ว่�เป็น

เวทน�อันหนึ่งๆ ในเวทน�ทั้งหล�ย. 

ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะเหตุน้ันในเร่ืองน้ี ภิกษุน้ัน 

ยอ่มช่ือวา่เปน็ผู้เหน็เวทนาในเวทนาทัง้หลายอยูเ่ป็นประจำา 

มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำาอภิชฌาและ

โทมนัสในโลกออกเสียได้. 
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ภิกษุทั้งหลาย !  สมัยใด ภิกษุ 

ย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อม

เฉพ�ะซ่ึงจิต หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซ่ึงจิต 

หายใจออก”

ย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ทำ�จิตให้

ปร�โมทย์ย่ิง หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้ทำาจิตให้ปราโมทย์ย่ิง 

หายใจออก”

ย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ทำ�จิตให้ 

ต้ังม่ัน หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้ทำาจิตให้ต้ังม่ัน หายใจออก”

ย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ทำ�จิตให้

ปล่อยอยู่ หายใจเข้า” ว่า “เราเป็นผู้ทำาจิตให้ปล่อยอยู่ 

หายใจออก” 

ภิกษุทั้งหลาย !  สมัยน้ัน ภิกษุน้ันช่ือว่า เป็นผู้เห็น

จิตในจิตอยู่เป็นประจำ� มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ 

มีสติ นำาอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้.

ภิกษุทั้งหลาย !  เร�ไม่กล่�วอ�น�ป�นสติ ว่�เป็น

ส่ิงท่ีมีได้แก่บุคคลผู้มีสติอันลืมหลงแล้ว ไม่มีสัมปชัญญะ. 
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ภิกษุท้ังหลาย !  เพราะเหตุน้ันในเร่ืองน้ี ภิกษุน้ัน 

ย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำา มีความเพียร

เผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำาอภิชฌาและโทมนัส 

ในโลกออกเสียได้. 

ภิกษุทั้งหลาย !  สมัยใด ภิกษุ 

ย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้เห็นซ่ึง

คว�มไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำ� หายใจเข้า” ว่า “เราเป็น 

ผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำา หายใจออก”

ย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เร�เป็นผู้เห็นซ่ึง

คว�มจ�งคล�ยอยู่เป็นประจำ� หายใจเข้า” ว่า “เราเป็น 

ผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำา หายใจออก”

ย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้เห็นซ่ึง

คว�มดบัไมเ่หลอือยูเ่ปน็ประจำ� หายใจเขา้” วา่ “เราเปน็

ผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำา หายใจออก”

ย่อมทำาการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้เห็นซ่ึง

คว�มสลัดคืนอยู่เป็นประจำ� หายใจเข้า” ว่า “เราเป็น 

ผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำา หายใจออก” 
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ภิกษุทั้งหลาย !  สมัยนั้น ภิกษุนั้นช่ือว่า เป็นผู้

เห็นธรรมในธรรมท้ังหล�ยอยู่เป็นประจำ� มีความเพียร

เผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำาอภิชฌาและโทมนัส 

ในโลกออกเสียได้.

ภิกษุท้ังหลาย !  ภิกษุน้ัน เป็นผู้เข้�ไปเพ่งเฉพ�ะ

เป็นอย่�งดีแล้ว เพร�ะเธอเห็นก�รละอภิชฌ�และ

โทมนัสทั้งหล�ยของเธอนั้นด้วยปญญ�. 

ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะเหตุน้ันในเร่ืองน้ี ภิกษุน้ัน 

ย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำา 

มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำาอภิชฌาและ

โทมนัสในโลกออกเสียได้.

ภิกษุท้ังหลาย !  อ�น�ป�นสติ อันบุคคลเจริญแล้ว 

ทำ�ให้ม�กแล้ว อย่�งนี้แล ย่อมทำ�สติปฏฐ�นทั้ง ๔  

ให้บริบูรณ์ได้. 
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สติปฏฐ�นบริบูรณ์  

ย่อมทำ�โพชฌงค์ให้บริบูรณ์

ภิกษุทั้งหลาย !  ก็สติปัฏฐานทั้ง ๔ อันบุคคล

เจริญแล้ว ทำาให้มากแล้วอย่างไรเล่า จึงทำาโพชฌงค์ทั้ง ๗ 

ให้บริบูรณ์ได้ ?

ภิกษุทัง้หลาย !  สมัยใด ภิกษุเป็นผู้เห็นก�ยในก�ย 

อยู่เป็นประจำาก็ดี เป็นผู้เห็นเวทน�ในเวทน�ทั้งหล�ย 

อยู่เป็นประจำาก็ดี เป็นผู้เห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำาก็ดี  

เป็นผู้เห็นธรรมในธรรมท้ังหล�ยอยู่เป็นประจำาก็ดี มี

ความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ นำาอภิชฌาและ

โทมนัสในโลกออกเสียได้ สมัยน้ันสติท่ีภิกษุเข้�ไปต้ังไว้แล้ว

ก็เป็นธรรมช�ติไม่ลืมหลง.

ภิกษุทั้งหลาย !  สมัยใด สติของภิกษุผู้เข้าไปตั้ง

ไว้แล้ว เป็นธรรมชาติไม่ลืมหลง สมัยนั้น สติสัมโพชฌงค์ 

ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้ว สมัยนั้นภิกษุชื่อว่า  

ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์ สมัยนั้นสติสัมโพชฌงค์ของ 

ภิกษุนั้น ช่ือว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญ ภิกษุนั้น 
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เม่ือเป็นผู้มีสติเช่นน้ันอยู่ ช่ือว่�ย่อมทำ�ก�รเลือก ย่อมทำ� 

ก�รเฟ้น ยอ่มทำ�ก�รใครค่รวญ ซึง่ธรรมนัน้ดว้ยปญญ�.

ภิกษุทั้งหลาย !  สมัยใด ภิกษุเป็นผู้มีสติเช่นน้ันอยู่  

ทำาการเลือกเฟ้น ใคร่ครวญธรรมน้ันอยู่ด้วยปัญญา สมัยน้ัน 

ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้ว 

สมัยน้ันภิกษุช่ือว่าย่อมเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ สมัยน้ัน

ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ของภิกษุช่ือว่าถึงความเต็มรอบแห่ง

การเจริญ. ภิกษุน้ัน เม่ือเลือกเฟ้น ใคร่ครวญอยู่ซ่ึงธรรม 

น้ันด้วยปญญ� คว�มเพียรอันไม่ย่อหย่อน ชื่อว่�เป็น

ธรรมอันภิกษุนั้นปร�รภแล้ว.

ภิกษุทั้งหลาย !  สมัยใด ความเพียรไม่ย่อหย่อน

อันภิกษุผู้เลือกเฟ้น ใคร่ครวญในธรรมนั้นด้วยปัญญา  

สมัยนั้น วิริยสัมโพชฌงค ์ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้ว 

สมัยน้ันภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญวิริยสัมโพชฌงค์ สมัยนั้น 

วิริยสัมโพชฌงค์ของภิกษุช่ือว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญ. 

ภิกษุน้ัน เม่ือมีคว�มเพียรอันปร�รภแล้ว ปีติอันเป็นนิร�มิส

ก็เกิดข้ึน.
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ภกิษทุัง้หลาย !  สมัยใด ปีติอันเป็นนิรามิส เกิดข้ึน

แก่ภิกษุผู้มีความเพียรอันปรารภแล้ว สมัยน้ัน ปีติสัมโพชฌงค์ 

ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้ว สมัยน้ัน ภิกษุช่ือว่าย่อม

เจรญิปตีสิมัโพชฌงค ์สมยันัน้ปีตสิมัโพชฌงคข์องภกิษช่ืุอ

ว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญ. ภิกษุน้ัน เมื่อมีใจ

ประกอบด้วยปีติ แม้ก�ยก็รำ�งับ แม้จิตก็รำ�งับ. 

ภิกษุทั้งหลาย !  สมัยใด ทั้งกายและทั้งจิต 

ของภิกษุผู้มีใจประกอบด้วยปีติ ย่อมรำางับ สมัยนั้น  

ปสสัทธิสัมโพชฌงค์ ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้ว  

สมัยน้ันภิกษุช่ือว่าย่อมเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ สมัยน้ัน

ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ของภิกษุช่ือว่าถึงความเต็มรอบแห่ง

การเจริญ. ภิกษุน้ัน เม่ือมีก�ยอันรำ�งับแล้ว มีคว�มสุขอยู่ 

จิตย่อมต้ังม่ัน.

ภิกษุทั้งหลาย !  สมัยใด จิตของภิกษุผู้มีกาย 

อันรำางับแล้วมีความสุขอยู่ ย่อมตั้งมั่น สมัยนั้น สม�ธิ- 

สัมโพชฌงค์ ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้ว สมัยนั้น 

ภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ สมัยนั้นสมาธิ- 

สมัโพชฌงคข์องภกิษช่ืุอว่าถงึความเตม็รอบแหง่การเจรญิ.
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ภิกษุน้ัน ย่อมเป็นผู้เข้�ไปเพ่งเฉพ�ะซ่ึงจิตอันต้ังม่ันแล้ว

อย่�งนั้นเป็นอย่�งดี.

ภิกษุทั้งหลาย !  สมัยใด ภิกษุเป็นผู้เข้าไปเพ่ง

เฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้น เป็นอย่างดี สมัยนั้น 

อุเบกข�สัมโพชฌงค์ ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้ว  

สมัยน้ัน ภิกษุช่ือว่าย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ สมัยน้ัน

อุเบกขาสัมโพชฌงค์ของภิกษุชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่ง

การเจริญ. 

ภิกษุท้ังหลาย !  สติปัฏฐานทั้ง ๔ อันบุคคล  

เจริญแล้ว ทำาให้มากแล้ว อย่างน้ีแล ย่อมทำาโพชฌงค์ท้ัง ๗ 

ให้บริบูรณ์ได้.
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โพชฌงค์บริบูรณ์  

ย่อมทำ�วิชช�และวิมุตติให้บริบูรณ์

ภกิษทุัง้หลาย !  โพชฌงค์ท้ัง ๗ อันบุคคลเจริญแล้ว 

ทำาให้มากแล้วอย่างไรเล่า จึงจะทำาวิชชาและวิมุตติให้

บริบูรณ์ได้ ?

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในกรณีนี้ 

ย่อมเจริญ สติสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก  

อันอาศัยวิราคะ (ความจางคลาย) อันอาศัยนิโรธ (ความดับ)  

อันน้อมไปเพื่อโวสสัคคะ (ความสละ ความปล่อย)

ย่อมเจริญ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก

อันอาศัยวิราคะ อันอาศัยนิโรธ อันน้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

ย่อมเจริญ วิริยสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก  

อันอาศัยวิราคะ อันอาศัยนิโรธ อันน้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

ย่อมเจริญ ปีติสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก  

อันอาศัยวิราคะ อันอาศัยนิโรธ อันน้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

ย่อมเจริญ ปสสัทธิสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก 
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อันอาศัยวิราคะ อันอาศัยนิโรธ อันน้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

ย่อมเจริญ สม�ธิสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก  

อันอาศัยวิราคะ อันอาศัยนิโรธ อันน้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

ย่อมเจริญ อุเบกข�สัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวก 

อันอาศัยวิราคะ อันอาศัยนิโรธ อันน้อมไปเพื่อโวสสัคคะ

ภกิษทุัง้หลาย !  โพชฌงค์ท้ัง ๗ อันบุคคลเจริญแล้ว 

ทำาให้มากแล้ว อย่างนี้แล ย่อมทำาวิชชาและวิมุตติให้

บริบูรณ์ได้ ดังนี้.

(หมายเหตุผู้รวบรวม พระสูตรที่ทรงตรัสเหมือนกัน

กับพระสูตรข้างบนนี้ ยังมีอีกคือ ปฐมอานันทสูตร มหาวาร. สำ. 

๑๙/4๑๗-42๓/๑๓8๑-๑๓๙8. ทุตยิอานนัทสูตร มหาวาร. สำ. 

๑๙/42๓-424/๑๓๙๙-๑40๑. ทุติยภิกขุสูตร มหาวาร. สำ. 

๑๙/42๕/๑404-๑40๕.).



ปฏิปท�เป็นที่สบ�ยแก่ก�รบรรล ุ

“นิพพ�น” 
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ปฏิปท�เป็นที่สบ�ย 
แก่ก�รบรรลุนิพพ�น (นัยที่ 1)

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๖๗/๒๓๒.

1๒ 

ภิกษุท้ังหลาย !  เราจักแสดง ปฏิปท�เป็นที่

สบ�ยแก่ก�รบรรลุนิพพ�น แก่พวกเธอ. พวกเธอจงฟัง 

จงทำาในใจให้ดี เราจักกล่าว. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ปฏิปทาเป็นท่ีสบายแก่การ 

บรรลุนิพพานนั้น เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในกรณีนี้ 

ย่อมเห็นซึ่ง จักษุ ว่� ไม่เที่ยง 

ย่อมเห็นซึ่ง รูปทั้งหล�ย ว่า ไม่เที่ยง 

ย่อมเห็นซึ่ง จักขุวิญญ�ณ ว่า ไม่เที่ยง 

ย่อมเห็นซึ่ง จักขุสัมผัส ว่า ไม่เที่ยง 
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ย่อมเห็นซึ่ง เวทน� อันเป็นสุข เป็นทุกข์ หรือ

เปน็อทกุขมสขุ (ไมท่กุขไ์มส่ขุ) ทีเ่กดิขึน้เพร�ะจักขสัุมผสั

เป็นปจจัย ว่� ไม่เที่ยง.

(ในกรณีแห่ง โสตะ (หู) ฆานะ (จมูก) ชิวหา (ลิ้น) 

กายะ (กาย) และมนะ (ใจ) ก็ได้ตรัสต่อไปด้วยข้อความ

อย่างเดียวกัน ทุกตัวอักษร ต่างกันแต่ชื่อเท่านั้น).

ภิกษุทั้งหลาย !  นี้แล คือปฏิปท�เป็นที่สบ�ย 

แก่ก�รบรรลุนิพพ�น นั้น.
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ปฏิปท�เป็นที่สบ�ย 
แก่ก�รบรรลุนิพพ�น (นัยที่ ๒)

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๖๘/๒๓๓.

1๓ 

ภิกษุท้ังหลาย !  เราจักแสดง ปฏิปท�เป็นที่

สบ�ยแก่ก�รบรรลุนิพพ�น แก่พวกเธอ. พวกเธอจงฟัง 

จงทำาในใจให้ดี เราจักกล่าว. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ปฏิปทาเป็นท่ีสบายแก่การ 

บรรลุนิพพานนั้น เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในกรณีนี้ 

ย่อมเห็นซึ่ง จักษุ ว่� เป็นทุกข ์

ย่อมเห็นซึ่ง รูปทั้งหล�ย ว่า เป็นทุกข์ 

ย่อมเห็นซึ่ง จักขุวิญญ�ณ ว่า เป็นทุกข์ 

ย่อมเห็นซึ่ง จักขุสัมผัส ว่า เป็นทุกข์ 



เปิดธรรมที่ถูกปิด : มรรควิธีท่ีง่าย

57

ย่อมเห็นซึ่ง เวทน� อันเป็นสุข เป็นทุกข์ หรือ 

เปน็อทกุขมสขุ (ไมท่กุขไ์มส่ขุ) ทีเ่กดิขึน้เพร�ะจักขสัุมผสั

เป็นปจจัย ว่� เป็นทุกข.์

(ในกรณีแห่ง โสตะ (หู) ฆานะ (จมูก) ชิวหา (ลิ้น) 

กายะ (กาย) และมนะ (ใจ) ก็ได้ตรัสต่อไปด้วยข้อความ

อย่างเดียวกัน ทุกตัวอักษร ต่างกันแต่ชื่อเท่านั้น).

ภิกษุทั้งหลาย !  นี้แล คือปฏิปท�เป็นที่สบ�ย 

แก่ก�รบรรลุนิพพ�น นั้น.
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ปฏิปท�เป็นที่สบ�ย 
แก่ก�รบรรลุนิพพ�น (นัยที่ ๓)

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๖๘/๒๓๔.

1๔ 

ภิกษุท้ังหลาย !  เราจักแสดง ปฏิปท�เป็นที่

สบ�ยแก่ก�รบรรลุนิพพ�น แก่พวกเธอ. พวกเธอจงฟัง  

จงทำาในใจให้ดี เราจักกล่าว. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ปฏิปทาเป็นท่ีสบายแก่การ 

บรรลุนิพพานนั้น เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในกรณีนี้ 

ย่อมเห็นซึ่ง จักษุ ว่� เป็นอนัตต� 

ย่อมเห็นซึ่ง รูปทั้งหล�ย ว่า เป็นอนัตตา 

ย่อมเห็นซึ่ง จักขุวิญญ�ณ ว่า เป็นอนัตตา 

ย่อมเห็นซึ่ง จักขุสัมผัส ว่า เป็นอนัตตา 
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ย่อมเห็นซึ่ง เวทน� อันเป็นสุข เป็นทุกข์ หรือ 

เปน็อทกุขมสขุ (ไมท่กุขไ์มส่ขุ) ทีเ่กดิขึน้เพร�ะจักขสัุมผสั

เป็นปจจัย ว่� เป็นอนัตต�.

(ในกรณีแห่ง โสตะ (หู) ฆานะ (จมูก) ชิวหา (ลิ้น) 

กายะ (กาย) และมนะ (ใจ) ก็ได้ตรัสต่อไปด้วยข้อความ

อย่างเดียวกัน ทุกตัวอักษร ต่างกันแต่ชื่อเท่านั้น).

ภิกษุทั้งหลาย !  นี้แล คือปฏิปท�เป็นที่สบ�ย 

แก่ก�รบรรลุนิพพ�น นั้น.
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ปฏิปท�เป็นที่สบ�ย 
แก่ก�รบรรลุนิพพ�น (นัยที่ ๔)

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๖๙/๒๓๕.

1๕ 

ภิกษุท้ังหลาย !  เราจักแสดง ปฏิปท�เป็นที่

สบ�ยแก่ก�รบรรลุนิพพ�น แก่พวกเธอ. พวกเธอจงฟัง 

จงทำาในใจให้ดี เราจักกล่าว. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ปฏิปทาเป็นท่ีสบายแก่การ 

บรรลุนิพพานนั้น เป็นอย่างไรเล่า ? 

ภิกษุท้ังหลาย !  พวกเธอจะสำาคัญความข้อนี้ 

ว่าอย่างไร จักษุเที่ยงหรือไม่เที่ยง ? 
“ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า !  ”.

 สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือสุขเล่า ? 
“เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า !  ”. 

ส่ิงใดไม่เท่ียง เป็นทุกข์ มีคว�มแปรปรวนไปเป็น

ธรรมด� ควรหรือหนอท่ีจะต�มเห็นส่ิงน้ันว่� “น่ันของเร� 

(เอตำ มม) น่ันเป็นเร� (เอโสหมสฺมิ) น่ันเป็นอัตต�ของเร� 

(เอโส เม อตฺต�)” ดังน้ี ? 
“ไม่ควรตามเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า !  ”.



เปิดธรรมที่ถูกปิด : มรรควิธีท่ีง่าย

61

(ต่อไป ได้ตรัสถามและภิกษุตอบ เกี่ยวกับ รูป...

จักขุวิญญาณ...จักขุสัมผัส...จักขุสัมผัสสชาเวทนา ซึ่งมีข้อความ

อย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งจักษุนั้นทุกประการ ต่างกันแต่ชื่อ

เท่านั้น เมื่อตรัสข้อความในกรณีแห่งอายตนิกธรรมหมวดจักษุ 

จบลงดงัน้ีแล้ว ได้ตรสัข้อความในกรณแีห่ง อายตนกิธรรมหมวด

โสตะ หมวดฆานะ หมวดชวิหา หมวดกายะ และหมวดมนะ  

ต่อไปอีก ซ่ึงมีข้อความที่ตรัสอย่างเดียวกันกับในกรณีแห่ง

อายตนิกธรรมหมวดจกัษนุัน้ทุกประการ ต่างกันแต่เพยีงชือ่เท่าน้ัน 

ผู้ศึกษาพึงเทียบเคียงได้เอง).

ภิกษุทั้งหลาย !  อริยสาวกผู้มีการสดับ เม่ือเห็นอยู่

อย่างนี้ 

ย่อมเบื่อหน่�ยแม้ใน จักษ ุ

ย่อมเบื่อหน่ายแม้ใน รูป 

ย่อมเบื่อหน่ายแม้ใน จักขุวิญญ�ณ 

ย่อมเบื่อหน่ายแม้ใน จักขุสัมผัส 

ย่อมเบื่อหน่ายใน เวทน� อันเป็นสุข เป็นทุกข์ 

หรือเป็นอทุกขมสุข (ไม่ทุกข์ไม่สุข) ที่เกิดข้ึนเพร�ะ 

จักขุสัมผัสเป็นปจจัย
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(ในกรณีแห่งอายตนิกธรรมหมวดโสตะ ฆานะ ชิวหา 

กายะ มนะ ก็ได้ตรัสต่อไปอีก โดยนัยอย่างเดียวกันกับกรณี

แห่งอายตนิกธรรมหมวดจักษุนี้) 

เมื่อเบื่อหน่าย ย่อม คล�ยกำ�หนัด 

เพราะคลายกำาหนัด ย่อม หลุดพ้น 

เม่ือหลุดพ้นแล้ว ย่อมมี ญ�ณหย่ังรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว.

อริยสาวกนั้น ย่อม รู้ชัดว่� 

“ช�ติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว 

กิจที่ควรทำ�ได้ทำ�สำ�เร็จแล้ว 

กิจอ่ืนท่ีจะต้องทำ�เพ่ือคว�มเป็นอย่�งน้ี มิได้มีอีก”.

ภิกษุทั้งหลาย !  นี้แล คือ ปฏิปท�เป็นที่สบ�ย

แก่ก�รบรรลุนิพพ�น นั้น.
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กระจ�ยเสีย ซึ่งผัสสะ
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๘๕/๑๒๔-๗.

1๖ 

ภิกษุทั้งหลาย !  

วิญญาณย่อมมีขึ้น เพราะอาศัยธรรม ๒ อย่าง. 

สองอย่างอะไรเล่า ? สองอย่างคือ 

ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะอาศัยซึ่ง จักษุ ด้วย  

ซึ่ง รูปทั้งหลาย ด้วย จักขุวิญญ�ณ จึงเกิดขึ้น. จักษเุป็น

ส่ิงท่ีไม่เท่ียง มีความแปรปรวน มีความเป็นไปโดยประการอ่ืน 

รูปท้ังหลายเป็นส่ิงท่ีไม่เท่ียง มีความแปรปรวน มีความเป็นไป

โดยประการอ่ืน ธรรมทั้งสอง (จักษุ+รูป) อย่างนี้แล  

เป็นส่ิงท่ีหวั่นไหวด้วย อาพาธด้วย ไม่เที่ยง มีความ

แปรปรวน มีความเป็นไปโดยประการอื่น จักขุวิญญ�ณ 

เป็นส่ิงท่ีไม่เท่ียง มีความแปรปรวน มีความเป็นไปโดย

ประการอ่ืน เหตุอันใดก็ตาม ปัจจัยอันใดก็ตาม เพ่ือความ

เกิดข้ึนแห่งจักขุวิญญาณ แม้ เหตุ อันน้ัน แม้ ปัจจัย อันน้ัน  
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ก็ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเป็นไป

โดยประการอ่ืน. ภิกษุทั้งหลาย !  จักขุวิญญาณเกิดข้ึนแล้ว 

เพราะอาศัยปัจจัยท่ีไม่เท่ียงดังน้ี จักขุวิญญาณจักเป็นของ 

เท่ียงมาแต่ไหน.

ภิกษุท้ังหลาย !  คว�มประจวบพร้อม คว�ม

ประชุมพร้อม คว�มม�พร้อมกันแห่งธรรมท้ังหล�ย 

(จักษุ+รูป+จักขุวิญญ�ณ) ๓ อย่�ง เหล่าน้ี อันใดแล 

ภิกษุทั้งหลาย !  อันนี้เร�เรียกว่� จักขุสัมผัส. ภิกษุ 

ทั้งหลาย !  แม้ จักขุสัมผัส ก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง มีความ

แปรปรวน มคีวามเป็นไปโดยประการอืน่. เหตอุนัใดกต็าม 

ปัจจัยอันใดก็ตาม เพื่อความเกิดขึ้นแห่งจักขุสัมผัส  

แม้ เหตุ อันน้ัน แม้ ปัจจัย อันน้ัน ก็ล้วนเป็นส่ิงท่ี 

ไม่เท่ียง มีความแปรปรวน มีความเป็นไปโดยประการอ่ืน. 

ภกิษทุัง้หลาย !  จักขุสัมผัสเกิดข้ึนแล้ว เพราะอาศัยปัจจัย

ท่ีไม่เท่ียงดังน้ี จักขุสัมผัสจักเป็นของเท่ียง มาแต่ไหน.
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ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคลที่ผัสสะกระทบแล้วย่อม 

รู้สึก (เวเทติ) ผัสสะกระทบแล้วย่อม คิด (เจเตติ) ผัสสะ

กระทบแล้วย่อม จำ�ได้หม�ยรู้ (สญฺชานาติ) แม้ธรรมท้ังหล�ย 

(เวทนา เจตนา สัญญา) อย่�งน้ีเหล่�น้ี ก็ล้วนเป็นส่ิงท่ีหว่ันไหว

ด้วย อาพาธด้วย ไม่เท่ียง มีความแปรปรวน มีความเป็นไป

โดยประการอื่น

(ในกรณีแห่งโสตวิญญาณก็ดี ฆานวิญญาณก็ดี ชิวหา-

วิญญาณก็ดี กายวิญญาณก็ดี ก็มีนัยเดียวกัน).

ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะอาศัยซึ่ง มโนด้วย ซึ่ง 

ธรรม�รมณ์ทั้งหลายด้วย มโนวิญญ�ณ จึงเกิดขึ้น.  

มโนเป็นสิ่งท่ีไม่เท่ียง มีความแปรปรวน มีความเป็นไป 

โดยประการอื่น ธรรม�รมณ์ท้ังหลายเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง  

มีความแปรปรวน มีความเป็นไปโดยประการอื่น  

ธรรมทั้งสอง (มโน+ธรรม�รมณ์) อย่างนี้แล เป็นสิ่งที่ 

หวั่นไหวด้วย อาพาธด้วย ไม่เท่ียง มีความแปรปรวน  

มีความเป็นไปโดยประการอ่ืน มโนวิญญ�ณเป็นส่ิงท่ี 

ไม่เท่ียง มีความแปรปรวน มีความเป็นไปโดยประการอ่ืน  
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เหตุอันใดก็ตาม ปัจจัยอันใดก็ตาม เพื่อความเกิดขึ้น 

แห่งมโนวิญญาณ แม้ เหตุ อันนั้น แม้ ปัจจัย อันนั้น  

ก็ล้วนเป็นส่ิงที่ไม่เท่ียง มีความแปรปรวน มีความเป็นไป

โดยประการอ่ืน. ภกิษทุัง้หลาย !  มโนวิญญาณเกิดข้ึนแล้ว 

เพราะอาศัยปัจจัยท่ีไม่เท่ียงดังนี้ มโนวิญญาณจักเป็น 

ของเที่ยงมาแต่ไหน.

ภิกษุท้ังหลาย !  คว�มประจวบพร้อม คว�ม

ประชุมพร้อม คว�มม�พร้อมกันแห่งธรรมท้ังหล�ย 

(มโน+ธรรม�รมณ์+มโนวิญญ�ณ) ๓ อย่�ง เหล่านี้  

อันใดแล ภิกษุทั้งหลาย !  อันนี้เร�เรียกว่� มโนสัมผัส. 

ภกิษทุัง้หลาย !  แมม้โนสมัผสั กเ็ปน็สิง่ทีไ่มเ่ทีย่ง มคีวาม

แปรปรวน มีความเป็นไปโดยประการอ่ืน. เหตุอันใดก็ตาม 

ปัจจัยอันใดก็ตาม เพ่ือความเกิดข้ึนแห่งมโนสัมผัส แม้ เหตุ 
อันนั้น แม้ ปัจจัย อันนั้น ก็ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง มีความ

แปรปรวน มีความเป็นไปโดยประการอ่ืน. ภิกษุทัง้หลาย !  

มโนสัมผัสเกิดขึ้นแล้ว เพราะอาศัยปัจจัยที่ไม่เที่ยงดังนี้ 

มโนสัมผัสจักเป็นของเที่ยงมาแต่ไหน.
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ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคลที่ผัสสะกระทบแล้วย่อม  

รู้สึก  (เวเทติ) ผัสสะกระทบแล้วย่อม คิด  (เจเตติ)  

ผัสสะกระทบแล้วย่อม จำ�ได้หม�ยรู้ (สญฺชานาติ)  แม้ 

ธรรมทั้งหล�ย (เวทนา เจตนา สัญญา) อย่�งนี้เหล่�นี้  

ก็ล้วนเป็นส่ิงที่หว่ันไหวด้วย อาพาธด้วย ไม่เที่ยง  

มีความแปรปรวน มีความเป็นไปโดยประการอื่น.



เปิดธรรมที่ถูกปิด : มรรควิธีท่ีง่ายพุทธวจน - หมวดธรรม 

68

เจริญอริยมรรคมีองค์ 8 ด้วยวิธีลัด
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๕๒๒–๕๒๕/๘๒๘–๘๓๐.

17 

ภิกษุทั้งหลาย !  

เมื่อรู้เมื่อเห็นอยู่ ซึ่ง จักษุ ตามที่เป็นจริง

เมื่อรู้เมื่อเห็นอยู่ ซึ่ง รูปทั้งหล�ย ตามที่เป็นจริง

เมือ่รูเ้มือ่เหน็อยู ่ซึง่ จกัขวิุญญ�ณ ตามทีเ่ปน็จรงิ 

เมื่อรู้เมื่อเห็นอยู่ ซึ่ง จักขุสัมผัส ตามที่เป็นจริง

เมื่อรู้เมื่อเห็นอยู่ ซึ่ง เวทน� อันเกิดขึ้นเพราะ 

จักขุสัมผัสเป็นปัจจัย สุขก็ตาม ทุกข์ก็ตาม อทุกขมสุขก็ตาม 

ตามท่ีเป็นจริง บุคคล ย่อมไม่กำ�หนัดยินดี ในจักษุ  

ย่อมไม่กำาหนัดยินดี ในรูปทั้งหล�ย ย่อมไม่กำาหนัดยินดี 

ในจักขุวิญญ�ณ ย่อมไม่กำาหนัดยินดี ในจักขุสัมผัส  

ยอ่มไมก่ำาหนดัยนิดี ในเวทน� อนัเกิดข้ึนเพราะจกัขสุมัผสั

เป็นปัจจัย สุขก็ตาม ทุกข์ก็ตาม อทุกขมสุขก็ตาม.

เมื่อบุคคลนั้นไม่กำาหนัดยินดีแล้ว ไม่ประกอบ

พร้อมแล้ว ไม่หลงใหลแล้ว มีปกติเห็นโทษอยู่   
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ปญจุป�ท�นขันธ์ ย่อมถึงซ่ึงความไม่ก่อขึ้นอีกต่อไป  

และ ตัณห� อันเครื่องนำามาซึ่งภพใหม่ ประกอบอยู่ด้วย

ความกำาหนัด ด้วยอำานาจแห่งความเพลิน ทำาให้เพลิน 

อย่างย่ิงในอารมณ์นั้นๆ ของบุคคลนั้น ย่อมละไป. 

ความกระวนกระวาย ทางกายและทางจิต ก็ละไป  

ความแผดเผา ทางกายและทางจิต ก็ละไป ความเร่าร้อน 

ทางกายและทางจิต ก็ละไป บุคคลนั้นย่อมเสวยความสุข

ทั้งทางกายและทางจิต 

ทิฏฐขิองผู้รู้ผู้เห็นอยู่เช่นนั้น เป็น สัมม�ทิฏฐิ

คว�มดำ�รขิองผู้รู้ผู้เห็นอยู่เช่นนั้น 

เป็น สัมม�สังกัปปะ 

คว�มเพียรของผู้รู้ผู้เห็นอยู่เช่นนั้น 

เป็น สัมม�ว�ย�มะ

สตขิองผู้รู้ผู้เห็นอยู่เช่นนั้น เป็น สัมม�สติ

สม�ธขิองผู้รู้ผู้เห็นอยู่เช่นนั้น เป็น สัมม�สม�ธ.ิ 

ส่วน ก�ยกรรม วจีกรรม และอ�ชีวะ ของเข� 
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บริสุทธ์ิม�แล้วแต่เดิม (ดังน้ันเป็นอันว่า สัมมากัมมันตะ 

สัมมาวาจา สัมมาอาชีวะ มีอยู่แล้วอย่างเต็มที่ ในบุคคล 

ผู้รู้อยู่ผู้เห็นอยู่เช่นนั้น). 

ด้วยอาการอย่างนี้ เป็นอันว่า 

อริยอัฏฐังคิกมรรค (อริยมรรคมีองค์ ๘) แห่ง

บุคคลผู้รู้ผู้อยู่เห็นอยู่เช่นน้ัน ย่อมถึงซึ่งคว�มบริบูรณ ์

แห่งภ�วน� ด้วยอ�ก�รอย่�งนี.้

เมื่อเข�ทำ�อริยอัฏฐังคิกมรรคให้เจริญอยู่  

อย่�งนี้ สติปฏฐ�นสี่ ... สัมมัปปธ�นสี่ ... อิทธิบ�ทสี่ ... 

อินทรีย์ห้� ... พละห้� ... โพชฌงค์เจ็ด ... ย่อมถึงคว�ม

งอกง�มบริบูรณ์ได้แท้. ธรรมสองอย่�งของเข�คือ 

สมถะและวิปสสน� ชื่อว่�เข้�คู่กันได้อย่�งแน่นแฟ้น...

(ในกรณีแห่ง โสตะ (หู) ฆานะ (จมูก) ชิวหา (ลิ้น)  

กายะ (กาย) และมนะ (ใจ) ก็ได้ตรัสต่อไปด้วยข้อความ

อย่างเดียวกัน).
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เมื่อไม่มีม� ไม่มีไป  
ย่อมไม่มีเกิด และไม่มีดับ

-บาลี อุ. ขุ. ๒๕/๒๐๘/๑๖๑.

18 

พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ทรงชักชวนภิกษุทั้งหลาย 

ด้วยธัมมิกถาอันเนื่องเฉพาะด้วยนิพพาน ได้ทรงเห็นว่า

ภิกษุท้ังหลายสนใจฟังอย่างย่ิง จึงได้ตรัสพระพุทธอุทานน้ีข้ึน  

ในเวลานั้น ว่า 

ความหวั่นไหว ย่อมมี

แก่บุคคลผู้อันตัณหาและทิฏฐิอาศัยแล้ว

(นิสฺสิตสฺส จลิตำ)

ความหวั่นไหว ย่อมไม่มี

แก่บุคคลผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้ว

(อนิสฺสิตสฺส จลิตำ นตฺถิ)

เมื่อความหวั่นไหวไม่มี ปัสสัทธิย่อมมี

(จลิเต อสติ ปสฺสทฺธิ)
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เมื่อปัสสัทธิมี นติ (ความน้อมไป) ย่อมไม่มี

(ปสฺสทฺธิยา สติ นติ น โหติ)

เมื่อนติไม่มี อาคติคติ (การมาและการไป) ย่อมไม่มี

(นติยา อสติ อาคติคติ น โหติ)

เมื่ออาคติคติไม่มี  

จุตูปปาตะ (การเคลื่อนและการเกิดขึ้น) ย่อมไม่มี

(อาคติคติยา อสติ จุตูปปาโต น โหติ)

เมื่อจุตูปปาตะไม่มี อะไรๆ ก็ไม่มีในโลกนี้ 

ไม่มีในโลกอื่น ไม่มีในระหว่างแห่งโลกทั้งสอง

(จุตูปปาเต อสติ เนวิธ น หุรำ น อุภยมนฺตเร)

นั่นแหละ คือที่สุดแห่งทุกข์ละ.

(เอเสวนฺโต ทุกฺขสฺส)



สักแต่ว่�... 
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สักแต่ว่�... 
(นัยที่ 1)

-บาลี อุ. ขุ. ๒๕/๘๓-๘๔/๔๙.

19 

พาหิยะ !  เมื่อใดเธอ

เห็นรูปแล้ว สักว่�เห็น 

ได้ฟงเสียงแล้ว สักว่าฟัง 

ได้กลิ่น ลิ้มรส สัมผัสท�งผิวก�ย 

ก็สักว่าดม ลิ้ม สัมผัส 

ได้รู้แจ้งธรรม�รมณ์ ก็สักว่าได้รู้แจ้งแล้ว

เมื่อนั้น “เธอ” จักไม่มี. 

เมื่อใด “เธอ” ไม่มี 

เมื่อนั้นเธอก็ไม่ปร�กฏในโลกนี้ 

ไม่ปร�กฏในโลกอื่น 

ไม่ปร�กฏในระหว่�งแห่งโลกทั้งสอง 

นั่นแหละ คือที่สุดแห่งทุกข์ละ.
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สักแต่ว่�... 
(นัยที่ ๒)

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๙๐-๙๕/๑๓๒-๑๓๙.

๒0 

“ข้าแต่พระองค์เจริญ !  ข้าพระองค์เป็นคนชรา เป็น 

คนแก่คนเฒ่ามานานผ่านวัยมาตามลำาดับ. ขอพระผู้มีพระภาค 

ทรงแสดงธรรมโดยย่อ ขอพระสุคตจงทรงแสดงธรรมโดยย่อ  

ในลักษณะที่ข้าพระองค์จะพึงรู้ทั่วถึงเน้ือความแห่งภาษิตของ 

พระผู้มีพระภาคเจ้า ในลักษณะที่ข้าพระองค์จะพึงเป็นทายาท 

แห่งภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิด พระเจ้าข้า !”.

มาลุงก๎ยบุตร !  ท่านจะสำาคัญความข้อนี้ว่า 

อย่างไร คือ รูปทั้งหล�ย อันรู้สึกกันได้ท�งต� เป็นรูปที่

ท่านไม่ได้เห็น ไมเ่คยเห็น ท่ีทา่นกำาลงัเหน็อยูก่ไ็มม่ ีทีท่า่น

คิดว่าท่านควรจะได้เห็นก็ไม่มี ดังน้ีแล้ว ความพอใจก็ดี 

ความกำาหนดักด็ ีความรกักด็ ีในรปูเหลา่นัน้ ยอ่มมแีกท่า่น

หรือ ? 
“ข้อนั้น หามิได้พระเจ้าข้า !”.

(ต่อไปนี้ ได้มีการตรัสถามและการทูลตอบในทำานอง

เดียวกันนี้ทุกตัวอักษร ผิดกันแต่ชื่อของสิ่งที่นำามากล่าว คือใน

กรณีแห่งเสียงอันรู้สึกกันได้ทางห ู ในกรณีแห่ง กลิ่นอันรู้สึกกัน
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ได้ทางจมูก ในกรณีแห่ง รสอันรู้สึกกันได้ทางลิ้น ในกรณีแห่ง 

โผฏฐัพพะอันรู้สึกกันได้ทางผิวกาย และในกรณีแห่ง ธรรมารมณ์

อันรู้สึกกันได้ทางใจ).

มาลุงก๎ยบุตร !  ในบรรดาสิ่งที่ท่าน พึงเห็น  

พึงฟัง พึงรู้สึก พึงรู้แจ้งเหล่านั้น

ใน ส่ิงท่ีท่�นเห็นแล้ว จักเป็นแต่เพียงสักว่�เห็น

ใน ส่ิงท่ีท่�นฟงแล้ว จักเป็นแต่เพียงสักว่�ได้ยิน

ใน สิ่งที่ท่�นรู้สึกแล้ว (ทางจมูก ลิ้น กาย) 

จักเป็นแต่เพียงสักว่�รู้สึก

ใน สิ่งที่ท่�นรู้แจ้งแล้ว (ทางวิญญาณ) 

ก็จักเป็นแต่เพียงสักว่�รู้แจ้ง.

มาลุงก๎ยบุตร !  เม่ือใดแล ในบรรดาธรรมเหล่าน้ัน 

เมื่อ สิ่งที่เห็นแล้ว สักว่�เห็น สิ่งที่ฟงแล้ว สักว่�ได้ยิน 

สิ่งท่ีรู้สึกแล้ว สักว่�รู้สึก สิ่งที่รู้แจ้งแล้ว สักว่�รู้แจ้ง  

ดังนี้แล้ว 

มาลุงก๎ยบุตร !  เมื่อนั้น ตัวท่�นย่อมไม่มี 

เพร�ะเหตุนั้น
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มาลุงก๎ยบุตร !  เมื่อใดตัวท่�นไม่มีเพร�ะ 

เหตุนั้น เมื่อนั้น ตัวท่�นก็ไม่มีในที่นั้นๆ

มาลุงก๎ยบุตร !  เมื่อใดตัวท่�นไม่มีในที่นั้นๆ

เม่ือน้ันตัวท่�นก็ไม่มีในโลกนี้ ไม่มีในโลกอื่น 

ไม่มีในระหว่�งโลกทั้งสอง 

นั่นแหละ คือที่สุดแห่งคว�มทุกข์ ดังนี้.
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ข้าพระองค์รู้ท่ัวถึงเน้ือความ

แห่งภาษิตอันพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วโดยย่อนี้ ได้โดยพิสดาร  

ดังต่อไปนี้ 

เห็นรูปแล้ว สติหลงลืม ทำาในใจซ่ึงรูปนิมิตว่า
น่ารัก มีจิตกำาหนัดแก่กล้าแล้ว เสวยอารมณ์น้ันอยู่ 
ความสยบมัวเมาย่อมครอบงำาบุคคลน้ัน. เวทนาอัน
เกิดจากรูปเป็นอเนกประการ ย่อมเจริญแก่เขานั้น. 
อภิชฌาและวิหิงสาย่อมเข้าไปกลุ้มรุมจิตของเขา. 
เม่ือสะสมทุกข์อยู่อย่างน้ี ท่านกล่าวว่ายังไกลจากนิพพาน. 

(ในกรณีแห่งการฟังเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส ถูกต้อง

โผฏฐัพพะด้วยกาย รู้สึกธรรมารมณ์ด้วยใจ ก็มีข้อความที่กล่าวไว้

อย่างเดียวกัน).
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บุคคลน้ันไม่กำาหนัดในรูปท้ังหลาย เห็นรูปแล้ว 
มีสติเฉพาะ มีจิตไม่กำาหนัดเสวยอารมณ์อยู่ ความ
สยบมัวเมาย่อมไม่ครอบงำาบุคคลน้ัน. เม่ือเขาเห็นอยู่
ซึ่งรูปตามที่เป็นจริง เสวยเวทนาอยู่ ทุกข์ก็สิ้นไปๆ 
ไม่เพ่ิมพูนข้ึน เขามีสติประพฤติอยู่ด้วยอาการอย่างน้ี 
เมื่อไม่สะสมทุกข์อยู่อย่างนี้ ท่านกล่าวว่าอยู่ใกล้ต่อ
นิพพาน.

(ในกรณีแห่งการฟังเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส ถูกต้อง

โผฏฐัพพะด้วยกาย รู้สึกธรรมารมณ์ด้วยใจ ก็มีข้อความที่กล่าวไว้

อย่างเดียวกัน).

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ข้าพระองค์รู้ทั่วถึงเน้ือความ

แห่งภาษิตอันพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วโดยย่อนี้ ได้โดยพิสดาร

อย่างนี้ พระเจ้าข้า !  ”.

พระผู้มีพระภาค ทรงรับรองคว�มข้อนั้น ว่�

เป็นก�รถูกต้อง. ท่านมาลุงก๎ยบุตรหลีกออกสู่ที่สงัด 

กระทำาความเพียรได้เป็นอรหันต์องค์หนึ่งในศาสนานี้.



สติปฏฐ�น ๔ 
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มีสติ มีสัมปชัญญะ รอคอยก�รต�ย
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๒๖๐-๒๖๔/๓๗๔-๓๘๑.

๒1 

ภิกษุทั้งหลาย !  

ภิกษุพึงเป็นผู้มีสติ มีสัมปชัญญะ 

เมื่อรอคอยก�รทำ�ก�ละ 

นี้เป็น อนุส�สนีของเร�สำ�หรับพวกเธอทั้งหล�ย.

ภิกษุทัง้หลาย !  ภิกษุ เป็นผู้มีสติ เป็นอย่�งไรเล่�?

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในกรณีน้ี 

เป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำา มีความเพียร

เผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ กำาจัดอภิชฌาและโทมนัส 

ในโลกออกเสียได้ 

เป็นผู้เห็นเวทนาในเวทนาท้ังหลายอยู่เป็นประจำา... 

เป็นผู้เห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำา... 

เป็นผู้เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำา  

มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ กำาจัดอภิชฌา

และโทมนัสในโลกออกเสียได้. อย่างนี้แล ภิกษุทั้งหลาย !  

เรียกว่า ภิกษุเป็นผู้มีสต.ิ
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ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุ เป็นผู้มีสัมปชัญญะ เป็น

อย่�งไรเล่� ?

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในกรณีนี้ 

เป็นผู้รู้ตัวรอบคอบในการก้าวไปข้างหน้า การ

ถอยกลับไปข้างหลัง การแลดู การเหลียวดู การคู้ การเหยียด 

การทรงสังฆาฏิ บาตร จีวร การฉัน การด่ืม การเค้ียว การล้ิม 

การถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ การไป การหยุด การน่ัง การนอน  

การหลับ การต่ืน การพูด การน่ิง. อย่างน้ีแล ภิกษุทั้งหลาย !  

เรียกว่า ภิกษุเป็นผู้มีสัมปชัญญะ.

ภิกษุทั้งหลาย !  

ภิกษุพึงเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะ 

เมื่อรอคอยก�รทำ�ก�ละ 

นี้แล เป็นอนุส�สนีของเร�สำ�หรับพวกเธอทั้งหล�ย.

ภิกษุทั้งหลาย !  ถ้าเมื่อภิกษุ มีสติ มีสัมปชัญญะ 

ไม่ประมาท มีความเพียรเผากิเลส มีตนส่งไปแล้วในธรรม 

อยู่อย่างนี้ สุขเวทน� เกิดขึ้น ไซร้ เธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่า 

“สุขเวทนานี้เกิดข้ึนแล้วแก่เรา แต่สุขเวทนานี้ อาศัยเหตุ

ปจัจยัจงึเกดิขึน้ได ้ไมอ่าศยัเหตปุจัจัยแลว้หาเกดิขึน้ได้ไม.่ 
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อาศัยเหตุปัจจัยอะไรเล่า ? อ�ศัยเหตุปจจัยคือ ก�ยน้ี น่ันเอง 

ก็กายนี้ ไม่เที่ยง มีปัจจัยปรุงแต่ง อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้น 

สุขเวทนาท่ีเกิดข้ึนเพราะอาศัยกาย ซ่ึงไม่เท่ียง มีปัจจัยปรุงแต่ง 

อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้น ดังนี้แล้ว จักเป็นสุขเวทนาที่เที่ยง

มาแต่ไหน” ดังน้ี. ภิกษุน้ัน เป็นผู้ตามเห็นความไม่เท่ียงอยู่ 

ตามเห็นความเส่ือม ความจางคลายอยู่ ตามเห็นความดับไป 

ความสลัดคืนอยู่ในกายและในสุขเวทนา. เมื่อเธอเป็นผู้

ตามเหน็ความไม่เท่ียง (เปน็ต้น) อยูใ่นกายและในสขุเวทนา

อยู่ดังนี้ เธอย่อมละเสียได้ ซ่ึง ร�ค�นุสัย ในกายและ 

ในสุขเวทนานั้น.

ภิกษุนั้น ถ้าเสวย สุขเวทน� ก็รู้ชัดว่า “สุขเวทนา

นั้น เป็นของไม่เที่ยง และเป็นเวทนาที่เรามิได้มัวเมา

เพลิดเพลินอยู่” ดังนี้. ถ้าเสวย ทุกขเวทน� ก็รู้ชัดว่า  

“ทกุขเวทนานัน้ เป็นของไมเ่ทีย่ง และเปน็เวทนาทีเ่รามไิด้

มัวเมาเพลิดเพลินอยู่” ดังนี้. ถ้าเสวย อทุกขมสุขเวทน� 

ก็รู้ชัดว่า “อทุกขมสุขเวทนานั้น เป็นของไม่เที่ยง และเป็น

เวทนาที่เรามิได้มัวเมาเพลิดเพลินอยู่” ดังนี้.
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ภิกษุน้ัน ถ้าเสวย สุขเวทน� ก็เป็นผู้ปราศจากกิเลส

อันเกิดจากเวทนาน้ันเป็นเคร่ืองร้อยรัดแล้ว เสวยเวทนาน้ัน 

ถ้าเสวย ทุกขเวทน� ก็เป็นผู้ปราศจากกิเลสอันเกิดจาก

เวทนาน้ันเป็นเคร่ืองร้อยรัดแล้ว เสวยเวทนาน้ัน ถ้าเสวย  

อทุกขมสุขเวทน� ก็เป็นผู้ปราศจากกิเลส อันเกิดจาก

เวทนาน้ันเป็นเคร่ืองร้อยรัดแล้ว เสวยเวทนาน้ัน. ภิกษุน้ัน 

เมื่อเสวย เวทน�อันมีก�ยเป็นที่สุดรอบ ย่อมรู้ชัดว่าเรา

เสวยเวทนาอันมีกายเป็นท่ีสุดรอบ เม่ือเสวย เวทน�อัน 

มีชีวิตเป็นที่สุดรอบ ย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาอันมีชีวิต

เป็นที่สุดรอบ. เธอย่อม รู้ชัดว่� เวทน�ทั้งปวงอันเร� 

ไม่เพลิดเพลินแล้ว จักเป็นของเย็นในอัตตภ�พน้ีน่ันเทียว 

จนกระทั่งถึงที่สุดรอบแห่งชีวิต เพร�ะก�รแตกทำ�ล�ย

แห่งก�ย ดังน้ี.

ภิกษุทั้งหลาย !  เปรียบเหมือนประทีปน้ำามัน  

ได้อาศัยน้ำามันและไส้แล้วก็ลุกโพลงอยู่ได้ เมื่อขาดปัจจัย

เคร่ืองหล่อเล้ียง เพราะขาดน้ำามันและไส้น้ันแล้ว ย่อมดับลง 

นี้ฉันใด ภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้ก็ฉันนั้น คือภิกษุ เมื่อเสวย
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เวทนาอันมีกายเป็นที่สุดรอบ ก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาอัน 

มีกายเป็นที่สุดรอบ ดังนี้. เมื่อเสวยเวทนาอันมีชีวิตเป็น

ที่สุดรอบ ก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาอันมีชีวิตเป็นที่สุดรอบ 

ดงัน้ี. (เปน็อนัวา่) ภกิษนุัน้ยอ่มรูชั้ดวา่ เวทนาทัง้ปวงอนัเรา

ไม่เพลิดเพลินแล้ว จักเป็นของเย็นในอัตตภาพนี้นั่นเทียว  

จนกระท่ังถึงที่สุดรอบแห่งชีวิต เพราะการแตกทำาลาย 

แห่งกาย ดังนี้.



ก�รละอวิชช�โดยตรง
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ธรรมทั้งปวง ไม่ควรยึดมั่น
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๖๒-๖๓/๙๖.

๒๒ 

ภิกษุรูปหนึ่ง ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้

ว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ธรรมอย่างหนึ่ง มีอยู่หรือไม่หนอ  

ซึ่งเมื่อภิกษุละได้แล้ว อวิชชาย่อมละไป วิชชาย่อมเกิดขึ้น 

พระเจ้าข้า ?”.

ภิกษุ !  ธรรมอย่างหนึ่ง มีอยู่แล ...ฯลฯ...

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ธรรมอย่างหนึ่ง นั้นคืออะไร 

เล่าหนอ ...ฯลฯ...?”

ภิกษุ !  อวิชช�นั่นแล เป็นธรรมอย่างหนึ่ง ซึ่ง 

เมือ่ภกิษลุะไดแ้ลว้ อวชิชายอ่มละไป วชิชายอ่มเกิดขึน้.

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  เมื่อภิกษุรู้อยู่อย่างไร เห็นอยู่

อย่างไร อวิชชาจึงจะละไป วิชชาจึงจะเกิดขึ้น พระเจ้าข้า ?”.

ภิกษุ !  หลักธรรมอันภิกษุในกรณีน้ีได้สดับแล้ว 

ย่อมมีอยู่ว่�
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“ส่ิงท้ังหล�ยท้ังปวง อันใครๆ ไม่ควรยึดม่ัน ถือม่ัน 

(ว่�เป็นตัวเร�-ของเร�) (สพฺเพ ธมฺม� น�ลำ อภินิเวส�ย)” ดงันี.้ 

ภิกษุ !  ถ้าภิกษุได้สดับหลักธรรมข้อนั้นอย่างนี้

ว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวง อันใครๆ ไม่ควรยึดมั่น ถือมั่น  

ดังนี้แล้ว ไซร้ 

ภิกษุนั้นย่อมรู้ยิ่งซึ่งธรรมทั้งปวง

ครั้นรู้ยิ่งซึ่งธรรมทั้งปวงแล้ว 

ย่อมรอบรู้ซึ่งธรรมทั้งปวง

ครั้นรอบรู้ซึ่งธรรมทั้งปวงแล้ว ภิกษุนั้น

ย่อมเห็นซึ่ง นิมิตทั้งหล�ยของสิ่งทั้งปวง 

โดยประก�รอื่น 

ย่อมเห็นซึ่ง จักษุ โดยประการอื่น 

ย่อมเห็นซึ่ง รูปทั้งหล�ย โดยประการอื่น

ย่อมเห็นซึ่ง จักขุวิญญ�ณ โดยประการอื่น 

ย่อมเห็นซึ่ง จักขุสัมผัส โดยประการอื่น
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ยอ่มเหน็ซึง่เวทน�อนัเป็นสขุกต็าม เปน็ทกุขก์ต็าม 

มใิชท่กุขม์ใิชส่ขุก็ตาม ทีเ่กดิข้ึนเพราะจกัขุสมัผสัเปน็ปจัจยั

โดยประการอื่น.

(ในกรณีแห่งโสตะก็ดี ฆานะก็ดี ชิวหาก็ดี กายะก็ดี  

มโนก็ดี และธรรมทั้งหลายที่สัมปยุตต์ด้วยโสตะ ฆานะ ชิวหา  

กายะ และมโน นั้นๆ ก็ดี พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ มีนัย  

อย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งการเห็นจักษุ และธรรมทั้งหลายที่

สัมปยุตต์ด้วยจักษุ).

ภิกษุ !  เมื่อภิกษุรู้อยู่อย่�งนี้ เห็นอยู่อย่�งนี้แล 

อวิชช�จึงจะละไป วิชช�จึงจะเกิดขึ้น.
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ก�รเห็นซึ่งคว�มไม่เที่ยง
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๖๑-๖๒/๙๕.

๒๓ 

ภิกษุรูปหนึ่ง ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้

ว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ธรรมอย่างหน่ึง มีอยู่หรือไม่หนอ  

ซึ่งเมื่อภิกษุละได้แล้ว อวิชชาย่อมละไป วิชชาย่อมเกิดขึ้น 

พระเจ้าข้า ?”

ภกิษ ุ!  เมือ่ภิกษรุูอ้ยูเ่ห็นอยูซ่ึง่จกัษุ โดย คว�ม

เป็นของไม่เที่ยง อวิชชาจึงจะละไป วิชชาจึงเกิดขึ้น

เมื่อภิกษุ รู้อยู่เห็นอยู่ ซึ่งรูปทั้งหลาย ...ฯลฯ...

เม่ือภิกษุ รู้อยู่เห็นอยู่ ซ่ึงจักขุวิญญาณ ...ฯลฯ...

เมื่อภิกษุ รู้อยู่เห็นอยู่ ซึ่งจักขุสัมผัส ...ฯลฯ...

เมื่อภิกษุ รู้อยู่เห็นอยู่ ซึ่งเวทนา อันเป็นสุขก็ตาม 

เป็นทุกข์ก็ตาม มิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ตาม ที่เกิดขึ้นเพราะ 

จักขุสัมผัสเป็นปัจจัย โดยคว�มเป็นของไม่เที่ยง อวิชชา

จึงจะละไป วิชชาจึงจะเกิดขึ้น
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(ในกรณแีห่งโสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ และมโน ทกุหมวด 

มีข้อความอย่างเดียวกัน).

ภิกษุ !  เมื่อภิกษุรู้อยู่อย่�งนี้ เห็นอยู่อย่�งนี้ 

อวิชช�จึงจะละไป วิชช�จึงจะเกิดขึ้น.



ปฏิปท�เพื่อบรรลุมรรคผลของ 

คนเจ็บไข้ และบุคคลทั่วไป 
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ปฏิปท�เพื่อบรรลุมรรคผล  
ของคนเจ็บไข้

-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๑๖๐-๑๖๑/๑๒๑.

๒๔ 

ภิกษุทั้งหลาย !  ถ้า ธรรม ๕ ประก�ร ไม่เว้น

ห่�งไปเสียจ�กคนเจ็บไข้ทุพพลภ�พคนใด 

ขอ้นีเ้ปน็สิง่ทีเ่ขา้ผูน้ัน้พงึหวงัได ้คอื เข�จกักระทำ� 

ใหแ้จง้ไดซ้ึง่เจโตวมิตุต ิปญญ�วิมตุต ิอนัห�อ�สวะมิได ้

เพราะความส้ินไปแห่งอาสวะท้ังหลาย ด้วยปัญญาอันย่ิงเอง 

ในทิฏฐธรรมนี้ เข้าถึงแล้วแลอยู่ต่อกาลไม่นานเทียว. 

ธรรม ๕ ประการนั้น เป็นอย่างไรเล่า ? 

ภิกษุทั้งหลาย !  ในกรณีนี้ ภิกษุ 

๑. เป็นผู้มีปกติต�มเห็นคว�มไม่ง�มในก�ย อยู่ 
(อสุภานุปสฺสี กาเย วิหรติ) 

๒. เป็นผู้มีคว�มสำ�คัญว่�ปฏิกูลในอ�ห�ร อยู่ 
(อาหาเร ปฏิกฺกูลสฺี) 
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๓. เป็นผู้มีคว�มสำ�คัญว่�ไม่น่�ยินดีในโลกทั้งปวง อยู่ 
(สพฺพโลเก อนภิรตสฺี)

๔. เป็นผู้มีปกติต�มเห็นว่�ไม่เท่ียงในสังข�รท้ังปวง อยู่
(สพฺพสงฺขาเรสุ อนิจฺจานุปสฺสี)

๕. มีมรณสัญญ�อันเข�ตั้งไว้ดีแล้วในภ�ยใน อยู่.

(มรณสฺา โข ปนสฺส อชฺฌตฺต สุปฏฺิตา โหติ)

ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรม ๕ ประการเหล่าน้ี  

ไม่เว้นห่างไปเสียจากคนเจ็บไข้ทุพพลภาพคนใด ข้อนี้ 

เป็นสิ่งที่เขาผู้นั้นพึงหวังได้ คือเขาจักกระทำาให้แจ้งได้ 

ซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะ 

ความสิ้นไปแห่งอาสวะท้ังหลาย ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง  

ในทิฐธรรมนี้ เข้าถึงแล้วแลอยู่ ต่อกาลไม่นานเทียว.
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ปฏิปท�เพื่อบรรลุมรรคผล  
ของบุคคลทั่วไป (นัยที่ 1)

-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๑๖๑/๑๒๒.

๒๕ 

ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคลใดบุคคลหน่ึง จะเป็นภิกษุ

หรือภิกษุณีก็ตาม เจริญกระทำาให้มาก ซ่ึงธรรม ๕ ประการ 

ผู้นั้น พึงหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ในบรรดา

ผลทั้งหลาย สองอย่าง กล่าวคือ อรหัตตผลในทิฐธรรม 

(ภพปัจจุบัน) นั่นเทียว หรือว่า อน�ค�มิผล เมื่อยังมีอุปาทิ 

(เชื้อ) เหลืออยู่.

ภิกษุท้ังหลาย !  ธรรม ๕ ประการนั้น เป็น 

อย่างไรเล่า ? 

๕ ประการ คือ ภิกษุ ในกรณีนี้ 

1. มีสติอันตนเข้�ไปตั้งไว้ดีแล้วในภ�ยในนั่นเทียว 

เพ่ือเกิดปญญ�รู้คว�มเกิดข้ึนและดับไปแห่งธรรมท้ังหล�ย

(อชฺฌตฺตฺเว สติ สุปฏฺิตา โหติ ธมฺมาน อุทยตฺถคามินิยา 

ปฺาย)
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๒. มีปกติต�มเห็นคว�มไม่ง�มในก�ย
(อสุภานุปสฺสี กาเย วิหรติ)

๓. มีคว�มสำ�คัญว่�ปฏิกูลในอ�ห�ร
(อาหาเร ปฏิกฺกูลสฺี)

๔. มีคว�มสำ�คัญว่�ในโลกทั้งปวงไม่มีอะไรที่น่�ยินดี 
(สพฺพโลเก อนภิรตสฺี)

๕. มีปกติต�มเห็นคว�มไม่เที่ยงในสังข�รทั้งปวง

(สพฺพสงฺขาเรสุ อนิจฺจานุปสฺสี)

ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคลใดบุคคลหน่ึง จะเป็นภิกษุ

หรือภิกษุณก็ีตาม เจรญิกระทำาให้มาก ซึง่ธรรม ๕ ประการ

เหล่านี้ ผู้นั้น พึงหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่งได้ในบรรดา 

ผลทั้งหลายสองอย่าง กล่าวคือ อรหัตตผลในทิฏฐธรรม 

(ภพปัจจุบัน) นั่นเทียว หรือว่า อน�ค�มิผล เมื่อยังมี 

อุปาทิเหลืออยู่ แล.
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ปฏิปท�เพื่อบรรลุมรรคผล  
ของบุคคลทั่วไป (นัยที่ ๒)

-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๙๔-๙๕/๖๙.

๒๖ 

ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรม ๕ ประก�รเหล่�นี้  

เมื่อบุคคลเจริญ กระทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความ 

เบ่ือหน่ายโดยส่วนเดียว (เอกนฺตนิพฺพิท) เพ่ือความคลายกำาหนัด 

(วิราค) เพ่ือความดับ (นิโรธ) เพ่ือความสงบ (อุปสม) เพ่ือความ

รู้ยิ่ง (อภิญฺญ) เพื่อความรู้พร้อม (สมฺโพธ) เพื่อนิพพาน. 

๕ ประการ อย่างไรเล่า ? 

๕ ประการ คือ ภิกษุในกรณีนี้ 

๑. เป็นผู้ มีปกติต�มเห็นคว�มไม่ง�มในก�ย อยู่

๒. เป็นผู้ มีปกติสำ�คัญว่�ปฏิกูลในอ�ห�ร อยู่

๓. เป็นผู้ มีปกติสำ�คัญว่�เป็นส่ิงไม่น่�ยินดีในโลกท้ังปวง อยู่

๔. เป็นผู้ มีปกติต�มเห็นคว�มไม่เท่ียงในสังข�รท้ังปวง อยู่

๕. มรณสัญญ� เป็นสิ่งที่ภิกษุนั้นเข้�ไปตั้งไว้ดีแล้ว 

 ในภ�ยใน อย ู่.
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ภิกษุท้ังหลาย !  ธรรม ๕ ประการเหล่านี้แล  

เมื่อบุคคลเจริญ กระทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความ

เบ่ือหน่ายโดยส่วนเดียว เพ่ือความคลายกำาหนัด เพ่ือความดับ 

เพ่ือความสงบ เพ่ือความรู้ย่ิง เพ่ือความรู้พร้อม เพ่ือนิพพาน.
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ปฏิปท�เพื่อบรรลุมรรคผล  
ของบุคคลทั่วไป (นัยที่ ๓)

-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๙๕/๗๐.

๒7 

ภิกษุท้ังหลาย !  ธรรม ๕ ประการเหล่านี้   

อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไป เพื่อ

ความสิ้นอาสวะทั้งหลาย. 

ธรรม ๕ ประการอย่างไรเล่า ? 

๕ ประการ คือ ภิกษุในกรณีนี้ 

๑. เป็นผู้ มีปกติต�มเห็นคว�มไม่ง�มในก�ย อยู่

๒. เป็นผู้ มีคว�มสำ�คัญว่�ปฏิกูลในอ�ห�ร อยู่

๓. เป็นผู้ มีคว�มสำ�คัญว่�เป็นส่ิงไม่น่�ยินดีในโลกท้ังปวง อยู่ 

๔. เป็นผู้ มีปกติต�มเห็นว่�ไม่เท่ียงในสังข�รท้ังปวง อยู่ 

๕. มรณสัญญ� เป็นสิ่งที่ภิกษุนั้นเข้�ไปตั้งไว้ดีแล้ว 

 ในภ�ยใน อยู.่
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ภิกษุท้ังหลาย !  ธรรม ๕ ประการเหล่านี้แล  

เมื่อบุคคลเจริญ กระทำาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อ 

ความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย.
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ปฏิปท�เพื่อบรรลุมรรคผล  
ของบุคคลทั่วไป (นัยที่ ๔)

-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๙๕-๙๗/๗๑.

๒8 

ภิกษุท้ังหลาย !  ธรรม ๕ ประการเหล่านี้   

อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำาให้มากแล้ว ย่อมมีเจโตวิมุตติ

เป็นผล มีเจโตวิมุตติเป็นอานิสงส์ ย่อมมีปัญญาวิมุตติ 

เป็นผล มีปัญญาวิมุตติเป็นอานิสงส์. 

ธรรม ๕ ประการเป็นไฉน คือ 

ภิกษุในธรรมวินัยนี้

๑. เป็นผู้ มีปกติต�มเห็นคว�มไม่ง�มในก�ย อยู่

๒. เป็นผู้ มีคว�มสำ�คัญว่�ปฏิกูลในอ�ห�ร อยู่

๓. เป็นผู้ มีคว�มสำ�คัญว่�เป็นส่ิงไม่น่�ยินดีในโลกท้ังปวง  อยู่

๔. เป็นผู้ มีปกติต�มเห็นว่�ไม่เที่ยงในสังข�รทั้งปวง อยู ่

๕. มรณสัญญ� เป็นสิ่งท่ีภิกษุนั้นเข้�ไปตั้งไว้ดีแล้ว 

 ในภ�ยใน อยู่.
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ภิกษุท้ังหลาย !  ธรรม ๕ ประการเหล่านี้แล  

เมื่อบุคคลเจริญ กระทำาให้มากแล้ว ย่อมมีเจโตวิมุตติ 

เป็นผล มีเจโตวิมุตติเป็นอานิสงส์ ย่อมมีปัญญาวิมุตติ 

เป็นผล และมีปัญญาวิมุตติเป็นอานิสงส์. 

เมื่อใด ภิกษุเป็นผู้มีเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติ 

เม่ือนั้น ภิกษุนี้เรียกว่า เป็นผู้ถอนลิ่มสลักขึ้นได้ดังนี้บ้าง 

ว่าเป็นผู้รื้อเครื่องแวดล้อมได้ ดังนี้บ้าง ว่าเป็นผู้ถอน 

เสาระเนียดข้ึนได้ ดังนี้บ้าง ว่าเป็นผู้ถอดกลอนออกได้  

ดังน้ีบ้าง ว่าเป็นผู้ไกลจากข้าศึกปลดธงลงได้ ปลงภาระลงได้ 

ไม่ประกอบด้วยวัฏฏะ ดังนี้บ้าง. 

ภกิษุทัง้หลาย !  ภกิษชุือ่วา่เปน็ผูถ้อนลิม่สลกัขึน้

ได้อย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยน้ีเป็นผู้ละอวิชชาเสียได้ 

ถอนรากข้ึนแล้ว ทำาให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วน ทำาไม่ให้มี 

ไม่ให้เกิดข้ึนอีกต่อไปเป็นธรรมดา. ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุ

ชื่อว่าเป็นผู้ถอนลิ่มสลักขึ้นได้อย่างนี้ แล. 
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ภิกษุเป็นผู้รื้อเครื่องแวดล้อมได้อย่างไร คือภิกษุ

ในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ละชาติสงสารที่เป็นเหตุนำาให้เกิดใน

ภพใหม่ต่อไปได้ ถอนรากข้ึนแล้ว ทำาให้เป็นเหมือนตาล

ยอดด้วน ทำาไม่ให้มี ไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดา 

ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้รื้อเครื่องแวดล้อมได้อย่างนี้ แล. 

ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ถอนเสาระเนียดข้ึนได้อย่างไร 

คือ ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เป็นผู้ละตัณหาเสียได้ ถอนรากข้ึนแล้ว 

ทำาให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วน ทำาไม่ให้มี ไม่ให้เกิดข้ึนอีก

ต่อไปเป็นธรรมดา. ภิกษุช่ือว่าเป็นผู้ถอนเสาระเนียดข้ึนได้

อย่างนี้ แล.

ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ถอดกลอนออกได้อย่างไร คือ 

ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เป็นผู้ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ

เสียได้ ถอนรากขึ้นแล้ว ทำาให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วน  

ทำาไม่ให้มี ไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดา. ภิกษุชื่อว่า

เป็นผู้ถอดกลอนออกได้อย่างนี้ แล.
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ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ไกลจากข้าศึก ปลดธงลงได้  

ปลงภาระลงได ้ไมป่ระกอบดว้ยวฏัฏะอยา่งไร คอื ภกิษใุน

ธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ละอัส๎มิมานะเสียได้ ถอนรากขึ้นแล้ว 

ทำาใหเ้ปน็เหมือนตาลยอดดว้น ทำาไมใ่หม้ ีไมใ่หเ้กดิขึน้อกี

ต่อไปเป็นธรรมดา. ภิกษุช่ือว่าเป็นผู้ไกลจากข้าศึก ปลดธง

ลงได้ ปลงภาระลงได้ ไม่ประกอบด้วยวัฏฏะใดๆ อย่างน้ี แล.





สัมม�สังกัปปะ  
(คว�มดำ�ริชอบ)
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ผู้มีคว�มเพียรตลอดเวล�
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๖-๑๘/๑๑.

๒9 

ภิกษุท้ังหลาย !  เมื่อภิกษุกำ�ลังเดินอยู่ ถ้าเกิด

ครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในกาม หรือครุ่นคิดด้วยความ

ครุ่นคิดในทางเดือดแค้น หรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิด

ในทางทำาผู้อ่ืนให้ลำาบากเปล่าๆ ข้ึนมา และภิกษุก็ไม่รับเอา

ความครุ่นคิดน้ันไว้ สละท้ิงไป ถ่ายถอนออก ทำาให้ส้ินสุดลงไป 

จนไม่มีเหลือ ภิกษุที่เป็นเช่นนี้ แม้กำาลังเดินอยู่ ก็เรียกว่า 

เป็นผู้ทำาความเพียรเผากิเลส รู้สึกกลัวต่อสิ่งอันเป็นบาป  

เป็นคนปรารภความเพียร อุทิศตนในการเผากิเลสอยู่เนืองนิจ.

ภิกษุท้ังหลาย !  เมื่อภิกษุกำ�ลังยืนอยู่ ถ้าเกิด

ครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในกาม หรือครุ่นคิดด้วยความ

ครุ่นคิดในทางเดือดแค้น หรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิด

ในทางทำาผู้อ่ืนให้ลำาบากเปล่าๆ ข้ึนมา และภิกษุก็ไม่รับเอา

ความครุ่นคิดน้ันไว้ สละท้ิงไป ถ่ายถอนออก ทำาให้ส้ินสุดลง

ไปจนไม่มีเหลือ ภิกษุท่ีเป็นเช่นน้ี แม้กำาลังยืนอยู่ ก็เรียกว่า 
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เป็นผู้ทำาความเพียรเผากิเลส รู้สึกกลัวต่อส่ิงอันเป็นบาป 

เป็นคนปรารภความเพียร อุทิศตนในการเผากิเลสอยู่เนืองนิจ.

ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อภิกษุกำ�ลังนั่งอยู่ ถ้าเกิด

ครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในกาม หรือครุ่นคิดด้วยความ

ครุ่นคิดในทางเดือดแค้น หรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิด

ในทางทำาผู้อ่ืนให้ลำาบากเปล่าๆ ข้ึนมา และภิกษุก็ไม่รับเอา

ความครุ่นคิดน้ันไว้สละท้ิงไป ถ่ายถอนออก ทำาให้ส้ินสุดลงไป 

จนไม่มีเหลือ ภิกษุที่เป็นเช่นนี้แม้กำาลังนั่งอยู่ ก็เรียกว่า  

เป็นผู้ทำาความเพียรเผากิเลส รู้สึกกลัวต่อส่ิงอันเป็นบาป  

เป็นคนปรารภความเพียร อุทิศตนในการเผากิเลสอยู่เนืองนิจ.

ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อภิกษุกำ�ลังนอนอยู่ ถ้าเกิด

ครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในกาม หรือครุ่นคิดด้วยความ

ครุ่นคิดในทางเดือดแค้น หรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิด

ในทางทำาผู้อื่นให้ลำาบากเปล่าๆ ขึ้นมา และภิกษุก็ไม่รับ 

เอาความครุ่นคิดน้ันไว้ สละท้ิงไป ถ่ายถอนออก ทำาให้ส้ินสุด 



พุทธวจน - หมวดธรรม 

108

ลงไปจนไม่มีเหลือ ภิกษุท่ีเป็นเช่นนี้แม้กำาลังนอนอยู่  

ก็เรียกว่า เป็นผู้ทำาความเพียรเผากิเลส รู้สึกกลัวต่อสิ่งอัน

เป็นบาป เป็นคนปรารภความเพียร อุทิศตนในการเผา

กิเลสอยู่เนืองนิจแล.
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ผู้เกียจคร้�นตลอดเวล�
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๖/๑๑.

๓0 

ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อภิกษุกำ�ลังเดินอยู่ ถ้าเกิด

ครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในกาม หรือครุ่นคิดด้วย 

ความครุ่นคิดในทางเดือดแค้น หรือครุ่นคิดด้วยความ

ครุ่นคิดในทางทำาผู้อื่นให้ลำาบากเปล่าๆ ข้ึนมา และภิกษุ 

ก็รับเอาความครุ่นคิดนั้นไว้ ไม่สละทิ้ง ไม่ถ่ายถอนออก  

ไม่ทำาให้ ส้ินสุดลงไปจนไม่มีเหลือ ภิกษุที่ เป็นเช่นนี้   

แมก้ำาลงัเดนิอยู่ กเ็รยีกวา่ เปน็ผูไ้มท่ำาความเพียรเผากิเลส 

ไม่รู้สึกกลัวต่อส่ิงอันเป็นบาป เป็นคนเกียจคร้าน มีความเพียร

อันเลวทรามอยู่เนืองนิจ.

เมื่อภิกษุกำ�ลังยืนอยู่ ถ้าเกิดครุ่นคิดด้วยความ

ครุ่นคิดในกาม หรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทาง 

เดือดแค้น หรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางทำาผู้อื่น

ให้ลำาบากเปล่าๆ ข้ึนมา และภิกษุก็รับเอาความครุ่นคิดน้ันไว้ 

ไม่สละท้ิง ไม่ถ่ายถอนออก ไม่ทำาให้ส้ินสุดลงไป จนไม่มีเหลือ 
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ภิกษุที่เป็นเช่นนี้ แม้กำาลังยืนอยู่ ก็เรียกว่า เป็นผู้ไม่ทำา 

ความเพียรเผากิเลส ไม่รู้สึกกลัวต่อสิ่งอันเป็นบาป เป็น

คนเกียจคร้าน มีความเพียรอันเลวทรามอยู่เนืองนิจ.

เมื่อภิกษุกำ�ลังน่ังอยู่ ถ้าเกิดครุ่นคิดด้วยความ

ครุ่นคิดในกาม หรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทาง 

เดือดแค้น หรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางทำาผู้อื่น

ใหล้ำาบากเปลา่ๆ ขึน้มา และภิกษกุรั็บเอาความครุ่นคดินัน้

ไว้ ไม่สละทิ้ง ไม่ถ่ายถอนออก ไม่ทำาให้สิ้นสุดลงไป  

จนไม่มีเหลือ ภิกษุที่เป็นเช่นนี้ แม้กำาลังนั่งอยู่ ก็เรียกว่า 

เป็นผู้ไม่ทำาความเพียรเผากิเลส ไม่รู้สึกกลัวต่อส่ิงอันเป็นบาป 

เป็นคนเกียจคร้าน มีความเพียรอันเลวทรามอยู่เนืองนิจ.

เม่ือภิกษุกำ�ลังนอนอยู่  ถ้าเกิดครุ่นคิดด้วย 

ความครุ่นคิดในกาม หรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดใน 

ทางเดือดแค้น หรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางทำา 

ผู้อ่ืนให้ลำาบากเปล่าๆ ข้ึนมา และภิกษุก็รับเอาความครุ่นคิด 

นั้นไว้ ไม่สละท้ิง ไม่ถ่ายถอนออก ไม่ทำาให้สิ้นสุดลงไป  
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จนไม่มีเหลือ ภิกษุที่เป็นเช่นนี้ แม้กำาลังนอนอยู่ ก็เรียกว่า 

เป็นผู้ไม่ทำาความเพียรเผากิเลส ไม่รู้สึกกลัวต่อส่ิงอันเป็นบาป 

เป็นคนเกียจคร้าน มีความเพียรอันเลวทรามอยู่เนืองนิจ.





ปฏิปท�ของก�รส้ินอ�สวะ ๔ แบบ
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ปฏิปท�ของก�รสิ้นอ�สวะ ๔ แบบ
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๒๐๒-๒๐๔/๑๖๑-๑๖๒.

๓1 

ภิกษุทั้งหล�ย !  

ปฏิปท� ๔ ประก�ร เหล่�นี้ มีอยู่ 

คือ 

ปฏิบัติลำ�บ�ก รู้ได้ช้� 1 

ปฏิบัติลำ�บ�ก รู้ได้เร็ว 1 

ปฏิบัติสบ�ย รู้ได้ช้� 1 

ปฏิบัติสบ�ย รู้ได้เร็ว 1.
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แบบปฏิบัติลำ�บ�ก รู้ได้ช้�

ภกิษทุัง้หลาย !  ในกรณนีี ้ภิกษ ุเปน็ผูมี้ปกตเิห็น

คว�มไม่ง�มในก�ย มีสัญญ�ว่�ปฏิกูลในอ�ห�ร  

มีสัญญ�ในโลกทั้งปวง โดยคว�มเป็นของไม่น่�ยินดี  

เป็นผู้มีปกติต�มเห็นคว�มไม่เที่ยงในสังข�รทั้งปวง 

มรณสัญญ�ก็เป็นสิ่งที่เข�ตั้งไว้ดีแล้วในภ�ยใน. 

ภิกษุน้ันเข้าไปอาศัยธรรม เป็นกำาลังของพระเสขะ 

๕ ประการเหลา่นีอ้ยู ่คอื สทัธาพละ หริพิละ โอตตปัปพละ 

วิริยพละ ปัญญาพละ แต่ อินทรีย์ ๕ ประก�รเหล่�นี้ของ

เธอน้ัน ปร�กฏว่�อ่อน คือ สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ 

สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์. เพราะเหตุท่ีอินทรีย์ท้ังห้าเหล่าน้ี

ยงัอ่อน ภิกษุนัน้จงึ บรรลอุนนัตรยิกิจ เพือ่ความสิน้อาสวะ 

ได้ช้� 

ภิกษุทั้งหลาย !  

นี้เรียกว่า ปฏิบัติลำ�บ�ก รู้ได้ช้�.
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แบบปฏิบัติลำ�บ�ก รู้ได้เร็ว

ภกิษทุัง้หลาย !  ในกรณนีี ้ภิกษ ุเปน็ผูม้ปีกตเิห็น

คว�มไม่ง�มในก�ย มีสัญญ�ว่� ปฏิกูลในอ�ห�ร มี

สัญญ�ในโลกทั้งปวง โดยคว�มเป็นของไม่น่�ยินดี  

เป็นผู้มีปกติต�มเห็นคว�มไม่เที่ยงในสังข�รทั้งปวง 

มรณสัญญ�ก็เป็นสิ่งที่เข�ตั้งไว้ดีแล้วในภ�ยใน.

ภิกษุน้ันเข้าไปอาศัยธรรม เป็นกำาลังของพระเสขะ 

๕ ประการเหล่าน้ีอยู่ คือ สัทธ�พละ หิริพละ โอตตัปปพละ 

วริยิพละ ปญญ�พละ แต ่อนิทรยี ์๕ ประก�รเหล�่นีข้อง

เธอนั้น  ปร�กฏว่ �มีประม�ณยิ่ ง  (แก่กล้า) คือ  

สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์. 

เพราะเหตุที่อินทรีย์ทั้งห้าเหล่านี้มีประมาณยิ่ง ภิกษุนั้น 

จึง บรรลุอนันตริยกิจ เพื่อความสิ้นอาสวะได้เร็ว 

ภิกษุทั้งหลาย !  

นี้เรียกว่า ปฏิบัติลำ�บ�ก รู้ได้เร็ว.
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แบบปฏิบัติสบ�ย รู้ได้ช้�

ภิกษุทั้งหลาย !  ในกรณีนี้ ภิกษุ เพร�ะสงัด 

จ�กก�มและอกุศลธรรมท้ังหล�ย จึงบรรลุปฐมฌ�น 

ทุติยฌ�น... ตติยฌ�น... จตุตถฌ�น (มีรายละเอียดดังที่

แสดงแล้วในที่ทั่วไป) แล้วแลอยู่. 

ภิกษุน้ันเข้าไปอาศัยธรรม เป็นกำาลังของพระเสขะ 

๕ ประการเหล่าน้ีอยู่ คือ สัทธ�พละ หิริพละ โอตตัปปพละ 

วิริยพละ ปญญ�พละ แต่ อินทรีย์ ๕ ประก�รเหล่�นี้ 

ของเธอนั้น ปร�กฏว่�อ่อน คือ สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์  

สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์. เพราะเหตุที่อินทรีย์

ทั้งห้าเหล่านี้ยังอ่อน ภิกษุนั้น จึง บรรลุอนันตริยกิจ  

เพื่อความสิ้นอาสวะได้ช้� 

ภิกษุทั้งหลาย !  

นี้เรียกว่า ปฏิบัติสบ�ย รู้ได้ช้�.
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แบบปฏิบัติสบ�ย รู้ได้เร็ว

ภิกษุทั้งหลาย !  ในกรณีนี้ ภิกษุ เพร�ะสงัด 

จ�กก�มและอกุศลธรรมท้ังหล�ย จึงบรรลุปฐมฌ�น 

ทุติยฌ�น... ตติยฌ�น... จตุตถฌ�น ... แล้วแลอยู่. 

ภิกษุน้ันเข้าไปอาศัยธรรม เป็นกำาลังของพระเสขะ 

๕ ประการเหล่าน้ีอยู่ คือ สัทธาพละ หิริพละ โอตตัปปพละ 

วิริยพละ ปัญญาพละ แต่ อินทรีย์ ๕ ประก�รเหล่�นี้ของ

เธอนัน้ ปร�กฏว�่มปีระม�ณยิง่ คือ สัทธินทรย์ี วิรยินิทรยี ์

สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์. เพราะเหตุที่อินทรีย์

ทั้งห้าเหล่านี้มีประมาณยิ่ง ภิกษุนั้นจึง บรรลุอนันตริยกิจ 

เพื่อความสิ้นอาสวะได้เร็ว 

ภิกษุทั้งหลาย !  

นี้เรียกว่า ปฏิบัติสบ�ย รู้ได้เร็ว.

ภิกษุทั้งหลาย !  เหล่านี้แล ปฏิปทา ๔ ประการ.
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ขอนอบน้อมแด่

ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ 
พระองค์นั้นด้วยเศียรเกล้า

(สาวกตถาคต)
คณะงานธัมมะ วัดนาปาพง

(กลุ่มอาสาสมัครพุทธวจน-หมวดธรรม)



มูลนิธิพุทธโฆษณ์ 

มูลนิธิแห่งมหาชนชาวพุทธ ผู้ซึ่งชัดเจน และมั่นคงในพุทธวจน

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

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

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

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

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

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

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

 นี่คือเจตนารมณ์ของมูลนิธิพุทธโฆษณ์ นั่นคือเป็นมูลนิธิแห่งมหาชน
ชาวพุทธ ซึง่ชดัเจน และม่ันคงในพทุธวจน



 ด้วยการขยายตัวของกระแสพุทธวจนนี้ สื่อธรรมที่เป็นพุทธวจน ไม่ว่า
จะเป็นหนังสือ หรือซีดี ซึ่งแจกฟรีแก่ญาติโยมเริ่มมีไม่พอเพียงในการแจก ทั้งนี้
เพราะจ�านวนของผู้ที่สนใจเห็นความส�าคัญของพุทธวจน ได้ขยายตัวมากขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ประกอบกับว่าท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เคร่งครัดในข้อวัตร
ปฏิบัติที่พระศาสดาบัญญัติไว้  อันเป็นธรรมวินัยที่ออกจากพระโอษฐ์ของตถาคต
โดยตรง  การเผยแผ่พุทธวจนท่ีผ่านมา  จึงเป็นไปในลักษณะสันโดษตามมีตามได้
เมื่อมีโยมมาปวารณาเป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์ ได้มาจ�านวนเท่าไหร่ ก็ทยอยแจก
ไปตามทีม่เีท่านัน้ เม่ือมมีา กแ็จกไป เม่ือหมด กคื็อหมด

 เนือ่งจากว่า หน้าทีใ่นการด�ารงพระสทัธรรมให้ตัง้มัน่สบืไป ไม่ได้ผกูจ�ากดั
อยู่แต่เพียงพุทธสาวกในฐานะของสงฆ์เท่านั้น ฆราวาสกลุ่มหนึ่งซึ่งเห็นความส�าคัญ
ของพทุธวจน จงึรวมตวักนัเข้ามาช่วยขยายผลในสิง่ทีท่่านพระอาจารย์คกึฤทธิ ์โสตถฺผิโล
ท�าอยูแ่ล้ว นัน่คอื การน�าพทุธวจนมาเผยแพร่โฆษณา โดยพจิารณาตดัสนิใจจดทะเบยีน
จัดตั้งเป็นมูลนิธิอย่างถูกต้องตามกฏหมาย  เพื่อให้การด�าเนินการต่างๆ  ทั้งหมด
อยูใ่นรปูแบบทีโ่ปร่งใส เปิดเผย และเปิดกว้างต่อสาธารณชนชาวพทุธท่ัวไป

 ส�าหรับผู้ที่เห็นความส�าคัญของพุทธวจน และมีความประสงค์ที่จะด�ารง
พระสทัธรรมให้ต้ังมัน่ ด้วยวิธีของพระพุทธเจ้า สามารถสนบัสนนุการด�าเนินการตรงน้ีได้
ด้วยวิธีง่ายๆ นั่นคือ เข้ามาใส่ใจศึกษาพุทธวจน และน�าไปใช้ปฏิบัติด้วยตนเอง
เมื่อรู้ประจักษ์ เห็นได้ด้วยตนแล้ว ว่ามรรควิธีที่ได้จากการท�าความเข้าใจ โดย
ใช้ค�าของพระพุทธเจ้าเป็นตัวตั้งต้นนั้น น�าไปสู่ความเห็นท่ีถูกต้อง ในหลักธรรม
อันสอดคล้องเป็นเหตุเป็นผล  และเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว  กระทั่งได้ผลตามจริง
ท�าให้เกิดมีจิตศรัทธา ในการช่วยเผยแพร่ขยายสื่อพุทธวจน เพียงเท่านี้ คุณก็คือ
หนึง่หน่วยในขบวน “พทุธโฆษณ์” แล้ว

 นี่คือเจตนารมณ์ของมูลนิธิพุทธโฆษณ์ นั่นคือเป็นมูลนิธิแห่งมหาชน
ชาวพทุธ ซึง่ชดัเจน และมัน่คงในพทุธวจน



ผู้ที่สนใจรับสื่อธรรมที่เป็นพุทธวจน  เพื่อไปใช้ศึกษาส่วนตัว  
หรือน�าไปแจกเป็นธรรมทาน แก่พ่อแม่พี่น้อง ญาติ หรือเพื่อน  

สามารถมารับได้ฟรี ที่วัดนาปาพง  
หรือตามที่พระอาจารย์คึกฤทธิ์ได้รับนิมนต์ไปแสดงธรรมนอกสถานที่

ส�าหรับรายละเอียดกิจธรรมต่างๆ  ภายใต้เครือข่ายพุทธวจนโดยวัดนาปาพง ค้นหา
ข้อมูลได้จาก

www.buddhakos.org  หรือ  www.watnapp.com
 

หากมีความจ�านงที่จะรับไปแจกเป็นธรรมทานในจ�านวนหลายสิบชุด 
ขอความกรุณาแจ้งความจ�านงได้ที่

มูลนิธิพุทธโฆษณ์
ประสานงานและเผยแผ่ : เลขที่ ๒๙/๓ หมู่ที่ ๗ 

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

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

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

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

ประเภท บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๓๑๘-๒-๔๗๔๖๑-๐

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

SWIFT CODE : SICOTHBK
Branch Number : 318

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

Saving Account Number : 318-2-47461-0



ขอกราบขอบพระคุณแด่ 
พระอาจารย์คกึฤทธิ ์ โสตฺถผิโล  และคณะสงฆ์วัดนาป่าพง
ที่กรุณาให้ค�าปรึกษาในการจัดท�าหนังสือเล่มนี้ 

ติดตามการเผยแผ่พระธรรมค�าสอนตามหลักพุทธวจน 
โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ได้ที่  

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

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

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

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

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

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



บรรณานุกรม
พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ

พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง

หนังสือธรรมโฆษณ์ ชุดจากพระโอษฐ์ 
(ผลงานแปลพุทธวจน โดยท่านพุทธทาสภิกขุในนามกองต�าราคณะธรรมทาน)

ร่วมสนับสนุนการจัดท�าโดย

คณะงานธัมมะ วัดนาปาพง (กลุ่มอาสาสมัครพุทธวจน-หมวดธรรม), 

คณะศิษย์วัดนาปาพง, มูลนิธิพุทธวจน, 

พุทธวจนสถาบันภาคกลาง, พุทธวจนสถาบันภาคเหนือ, 

พุทธวจนสถาบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, พุทธวจนสถาบันภาคตะวันออก, 

พุทธวจนสถาบันภาคใต้, พุทธวจนสถาบันภาคตะวันตก,

กลุ่มศิษย์ตถาคต, กลุ่มสมณะศากยะปุตติยะ, 

กลุ่มชวนม่วนธรรม, กลุ่มละนันทิ, 

กลุ่มพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัทการบินไทย, 

กลุ่มมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 

ชมรมพุทธวจนอุดรธานี,

บจก. สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น, บจก. สยามรักษ์, 

บจก. เซเว่นสเต็ปส์, บจก. ห้างพระจันทร์โอสถ, 

สถานกายภาพบ�าบัด คิดดีคลินิค, 

บจก. ดีเทลส์ โปรดักส์



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

พระสตูรของความส�าคญั
ท่ีชาวพทุธต้องศกึษา
แต่ค�าสอนจากพระพทุธเจ้า
เท่านัน้

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

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

๑๐ 



ผ่านมา ๒,๕๐๐ กว่าปี 
ค�าสอนทางพระพทุธศาสนาเกดิความหลากหลายมากขึน้ 
มสี�านกัต่างๆ มากมาย ซึง่แต่ละหมูค่ณะกม็คีวามเหน็ของตน 
หามาตรฐานไม่ได้ แม้จะกล่าวในเรือ่งเดยีวกนั
ทัง้นีไ้ม่ใช่เพราะค�าสอนของพระพทุธเจ้าไม่สมบรูณ์ 
แล้วเราควรเชือ่และปฏบิตัติามใคร ?
ลองพจิารณาหาค�าตอบง่ายๆ ได้จาก ๑๐ พระสตูร  
ซึง่พระตถาคตทรงเตอืนเอาไว้
แล้วตรสับอกวธิป้ีองกนัและแก้ไขเหตเุสือ่มแห่งธรรมเหล่านี.้ 
ขอเชญิมาตอบตวัเองกนัเถอะว่า ถงึเวลาแล้วหรอืยงั ? 
ทีพ่ทุธบรษิทัจะมมีาตรฐานเพยีงหนึง่เดยีว คอื “พทุธวจน” ธรรมวนิยั
จากองค์พระสงัฆบดิาอนัวญิญชูนพงึปฏบิตัแิละรูต้ามได้เฉพาะตน ดงันี.้

พระสตูรของความส�าคญั
ทีช่าวพทุธต้องศกึษา
แต่ค�าสอนจากพระพทุธเจ้า
เท่านัน้

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

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

๑๐ 

อ

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

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

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

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

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

ภกิษทุัง้หลาย !  เร่ืองนีเ้คยมีมาแล้ว กลองศกึของกษตัรย์ิพวกทสารหะ  
เรียกว่า อานกะ มอียู ่ เมือ่กลองอานกะนี ้มแีผลแตกหรอืล ิพวกกษตัริย์
ทสารหะได้หาเนือ้ไม้อืน่ท�าเป็นลิม่ เสรมิลงในรอยแตกของกลองนัน้ (ทกุ
คราวไป). ภิกษุท้ังหลาย ! เม่ือเชื่อมปะเข้าหลายครั้งหลายคราวเช่นน้ัน
นานเข้ากถ็งึสมยัหนึง่ ซึง่เนือ้ไม้เดมิของตวักลองหมดสิน้ไป เหลอือยูแ่ต่
เน้ือไม้ทีท่�าเสรมิเข้าใหม่เท่านัน้.

ภกิษทุัง้หลาย !  ฉนัใดกฉ็นันัน้ ในกาลยดืยาวฝ่ายอนาคต จกัมภีกิษุ 
ทัง้หลาย สตุตนัตะเหล่าใด ทีเ่ป็นค�าของตถาคต เป็นข้อความลึก มคีวามหมายซึง้  
เป็นช้ันโลกตุตระ ว่าเฉพาะด้วยเรือ่งสุญญตา เมือ่มผู้ีน�าสตุตนัตะเหล่านัน้



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

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

๕. ทรงก�าชับให้ศึกษาปฏิบัติเฉพาะจากค�าของพระองค์เท่านั้น	
	 อย่าฟังคนอื่น

-บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๙๑-๙๒/๒๙๒.

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

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



มากล่าวอยู่ เธอจักไม่ฟังด้วยดี จักไม่เงี่ยหูฟัง จักไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง 
และจกัไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษาเล่าเรยีน ส่วนสุตตนัตะเหล่าใดท่ี
นกักวแีต่งขึน้ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มอีกัษรสละสลวย  
มพียญัชนะอนัวจิติร เป็นเร่ืองนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่มผีูน้�า 
สุตตันตะท่ีนักกวีแต่งขึ้นใหม่เหล่านั้นมากล่าวอยู่ เธอจักฟังด้วยดี จัก
เงีย่หฟัูง จกัตัง้จติ เพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และจกัส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษา
เล่าเรยีนไป.

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

๕. ทรงก�าชับให้ศึกษาปฏิบัติเฉพาะจากค�าของพระองค์เท่านั้น	
	 อย่าฟังคนอื่น

-บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๙๑-๙๒/๒๙๒.

ภกิษทุัง้หลาย !  พวกภกิษบุรษิทัในกรณนีี ้ สุตตนัตะเหล่าใด ทีก่วี
แต่งขึน้ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มีอกัษรสละสลวย มี
พยญัชนะอนัวจิติร เป็นเรือ่งนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่มผีูน้�า
สตุตนัตะเหล่านัน้มากล่าวอยู ่เธอจกัไม่ฟังด้วยด ีไม่เงีย่หฟัูง ไม่ตัง้จติเพือ่
จะรูท้ัว่ถงึ และจกัไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศึกษาเล่าเรยีน.

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

ภกิษทุัง้หลาย !  บรษัิทช่ือ	อกุกาจติวนิตีา	ปรสิา	โน	ปฏปิจุฉาวนิตีา		
เป็นอย่างไรเล่า ? 

ภกิษทุัง้หลาย !  ในกรณีนีค้อื ภกิษทุัง้หลายในบริษทัใด เม่ือสตุตนัตะ 
ทัง้หลาย อนัเป็นตถาคตภาษติ	(ตถาคตภาสติา) อนัลกึซึง้	(คมภฺรีา) มี
อรรถอันลึกซึ้ง	(คมฺภีรตฺถา) เป็นโลกุตตระ	(โลกุตฺตรา) ประกอบด้วย
เร่ืองสญุญตา	(สญุญฺตปฏสิ�ยตุตฺา) อนับคุคลน�ามากล่าวอยู ่กไ็ม่ฟังด้วยดี  
ไม่เงีย่หฟัูง ไม่เข้าไปตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควร
ศกึษาเล่าเรยีน.

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

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

ภกิษทุัง้หลาย !  บรษิทัช่ือ	ปฏปุิจฉาวนิตีา	ปรสิา	โน	อกุกาจติวนิตีา		
เป็นอย่างไรเล่า ?

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



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

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

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

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

๗.	ส�านึกเสมอว่าตนเองเป็นเพียงผู้เดินตามพระองค์เท่านั้น	
	 ถึงแม้จะเป็นอรหันต์ผู้เลิศทางปัญญาก็ตาม

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๘๒/๑๒๖.

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

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

๘.	ตรัสไว้ว่าให้ทรงจ�าบทพยัญชนะและค�าอธิบายอย่างถูกต้อง	
	 พร้อมขยันถ่ายทอดบอกสอนกันต่อไป

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๙๗/๑๖๐.

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

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

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

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

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

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



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

๘.	ตรัสไว้ว่าให้ทรงจ�าบทพยัญชนะและค�าอธิบายอย่างถูกต้อง	
	 พร้อมขยันถ่ายทอดบอกสอนกันต่อไป

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๙๗/๑๖๐.

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

ภกิษทุัง้หลาย !  พวกภกิษเุหล่าใด เป็นพหสุตู คล่องแคล่ว ในหลกั
พระพทุธวจน ทรงธรรม ทรงวนิยั ทรงมาตกิา	(แม่บท)	พวกภกิษเุหล่านัน้		
เอาใจใส่	บอกสอน	เนือ้ความแห่งสูตรท้ังหลายแก่คนอืน่ๆ เมือ่ท่านเหล่านัน้ 
ล่วงลบัไป สตูรทัง้หลาย ก็ไม่ขาดผู้เป็นมูลราก	(อาจารย์) มทีีอ่าศยัสบืกนัไป.  
ภิกษุทั้งหลาย !  นี่เป็น มูลกรณีท่ีสาม ซึ่งท�าให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได ้
ไม่เลอะเลอืนจนเสือ่มสูญไป... 

*** ในที่นี้ยกมา ๒ นัย จาก ๔ นัย ของมูลเหตุส่ีประการ ที่ท�าให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได ้
ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป

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

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

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



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

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

เธอทัง้หลายยังไม่พึงชืน่ชม ยงัไม่พงึคดัค้านค�ากล่าวของผู้นัน้ พงึเรยีน 
บทและพยญัชนะเหล่านัน้ให้ด ีแล้วพงึสอบสวนลงในพระสตูร เทยีบเคยีง
ดใูนวินัย 

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

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

๑๐.	ทรงตรัสแก่พระอานนท์	
	 ให้ใช้ธรรมวินัยที่ตรัสไว้เป็นศาสดาแทนต่อไป

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๗๘/๑๔๑.

-บาลี ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๑๗/๗๔๐.

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

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

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

เธอทั้งหลายอย่าเป็น
บุรุษคนสุดท้าย
ของเราเลย

-บาลี ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.



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

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

เธอทั้งหลายอย่าเป็น
บุรุษคนสุดท้าย
ของเราเลย

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

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

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

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

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

ท่ีมา	: 

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

หนังสือ สารานุกรมพระพุทธศาสนา ประมวลจากพระนิพนธ์  
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส หน้า ๖๙๖ 

ท่ีมา	:		

ภาพท่ี	๑.๑

ภาพท่ี	๑.๒
• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



๑)	 หลักฐานสมัย	พุทธกาล		

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

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

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

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

ท่ีมา	: 

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

หนังสือ สารานุกรมพระพุทธศาสนา ประมวลจากพระนิพนธ์  
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส หน้า ๖๙๖ 

ท่ีมา	:		

ภาพท่ี	๑.๑

ภาพท่ี	๑.๒
• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



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

ภาพท่ี	๒.๑

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

หนังสือ พงษาวดารกรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ แล คำาแปล
ท่ีมา	:	

ภาพท่ี	๒.๒

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

๒)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๑		

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



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

ภาพท่ี	๒.๑

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

หนังสือ พงษาวดารกรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ แล คำาแปล
ท่ีมา	:	

ภาพท่ี	๒.๒

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

๒)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๑		

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



๓)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๔		

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

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

หนังสือ พระคาถาสรรเสริญพระธรรมวินัย พระราชนิพนธ์ ในรัชกาลท่ี ๔ 
ทรงแปลเป็นภาษาไทยโดย สมเด็จพระสังฆราช วัดราชประดิษฐ หน้า ๒๕

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี ๔ 

ท่ีมา	:	

ภาพท่ี	๓.๑

ภาพท่ี	๓.๒ ภาพท่ี	๓.๓

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

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



๓)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๔		

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

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

หนังสือ พระคาถาสรรเสริญพระธรรมวินัย พระราชนิพนธ์ ในรัชกาลท่ี ๔ 
ทรงแปลเป็นภาษาไทยโดย สมเด็จพระสังฆราช วัดราชประดิษฐ หน้า ๒๕

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี ๔ 

ท่ีมา	:	

ภาพท่ี	๓.๑

ภาพท่ี	๓.๒ ภาพท่ี	๓.๓

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

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



หนังสือ พระราชวิจารณ์ เทียบลัทธิพระพุทธศาสนาหินยานกับมหายาน  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ หน้า ๑๘ 

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

ท่ีมา	:	 

ภาพท่ี	๔.๑

๔)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๕	

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี ๕ 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



หนังสือ พระราชวิจารณ์ เทียบลัทธิพระพุทธศาสนาหินยานกับมหายาน  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ หน้า ๑๘ 

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

ท่ีมา	:	 

ภาพท่ี	๔.๑

๔)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๕	

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี ๕ 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



ภาพท่ี	๔.๒ ภาพท่ี	๔.๓ ภาพท่ี	๔.๔

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

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



ภาพท่ี	๔.๒ ภาพท่ี	๔.๓ ภาพท่ี	๔.๔

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

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



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

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

ภาพท่ี	๖

๖)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๙		

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

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

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

ภาพท่ี	๕

๕)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๗		

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



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

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

ภาพท่ี	๖

๖)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๙		

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

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

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

ภาพท่ี	๕

๕)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๗		

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



-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๒/๖๕-๖๗.

ภิกษุทัง้หลาย !  เราจกัแสดง ซ่ึงมิจฉาปฏิปทา

และสมัมาปฏิปทา แก่พวกเธอ

เธอทั้งหลาย จงฟังซ่ึงขอ้ความนัน้.

ภิกษุทัง้หลาย !   มิจฉาปฏิปทา

เป็นอย่างไรเล่า ?

มิจฉาปฏิปทาน้ีคือ 

๏ มิจฉาทิฏฐิ 

๏ มิจฉาสงักปัปะ

๏ มิจฉาวาจา 

๏ มิจฉากมัมนัตะ 

๏ มิจฉาอาชีวะ

๏ มิจฉาวายามะ 

๏ มิจฉาสติ 

๏ มิจฉาสมาธิ

ภิกษุทัง้หลาย !  น้ีเรียกว่า

มิจฉาปฏิปทา

ภิกษุทัง้หลาย !   สมัมาปฏิปทา

เป็นอย่างไรเล่า ?

สมัมาปฏิปทาน้ีคือ

๏ สมัมาทิฏฐิ

๏ สมัมาสงักปัปะ

๏ สมัมาวาจา

๏ สมัมากมัมนัตะ

๏ สมัมาอาชีวะ

๏ สมัมาวายามะ

๏ สมัมาสติ

๏ สมัมาสมาธิ

ภิกษุทัง้หลาย !  น้ีเรียกว่า

สมัมาปฏิปทา

 



กึง่กลางสัน129.75 มม.

สัน 9.5 มม 

สัน 9.5 มม 

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

ในปกหน้า ในปกหลัง

แนวกึ่งกลาง 85  มม.

กสัสป ! หนทางนัน้เป็นอย่างไร ? 

ปฏิปทานัน้เป็นอย่างไรเล่า ? 

หนทางนัน้คือ หนทางอนัประเสริฐ
ประกอบดว้ยองคแ์ปดประการ, ไดแ้ก่ส่ิงเหล่าน้ีคือ

สมัมาทิฏฐิ  สมัมาสงักปัปะ

สมัมาวาจา  สมัมากมัมนัตะ  สมัมาอาชีวะ

สมัมาวายามะ  สมัมาสติ  สมัมาสมาธิ.

-บาลี สี. ที. ๙/๒๐๙/๒๖๕.

ภิกษุทัง้หลาย ! เราจกัแสดง

ปฏิปทาเป็นท่ีสบายแก่การบรรลุนิพพาน
แก่พวกเธอ พวกเธอจงฟัง จงท�าในใจใหดี้ เราจกักล่าว.

 ภิกษุทัง้หลาย ! ปฏิปทาเป็นท่ีสบายแก่การบรรลุนิพพานนัน้ เป็นอย่างไรเล่า 

ภิกษุทัง้หลาย ! ภิกษุในกรณีน้ี 

(ในกรณีแห่ง โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ และมนะ ก็ได้ตรัสต่อไป
ด้วยข้อความอย่างเดียวกันทุกตัวอักษร ต่างกันแต่ชื่อเท่านั้น)

ภิกษุทัง้หลาย ! น้ีแล คือปฏิปทาเป็นท่ีสบาย 
แก่การบรรลุนิพพานนัน้.

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๖๗/๒๓๒.

ย่อมเห็นซ่ึงจกัษุ  ว่าไม่เท่ียง

ย่อมเห็นซ่ึงรปูทัง้หลาย ว่าไม่เท่ียง

ย่อมเห็นซ่ึงจกัขุวิญญาณ ว่าไม่เท่ียง

ย่อมเห็นซ่ึงจกัขุุสมัผสั ว่าไม่เท่ียง

ย่อมเห็นซ่ึงเวทนา อนัเป็นสขุ เป็นทกุข์

หรือไม่สขุไม่ทกุข ์

ท่ีเกิดข้ึนเพราะจกัขุสมัผสัเป็นปัจจยั ว่าไม่เท่ียง.



กึง่กลางสัน129.75 มม.

สัน 9.5 มม 

สัน 9.5 มม 

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

แนวเส้น หมวดธรรม 38 มม.

        แนวเส้น กึ่งกลางปกหน้า 104.25 มม.

แนวเส้นล่าง 130 มม.

แนวกึ่งกลางปกหลัง 65 มม.

+ทองกลาง

พุ ท ธ ว จ นฉบับ ๔

ข้อมูลธรรมะนี้ จัดทำ�เพื่อประโยชน์ท�งก�รศึกษ�สู่ส�ธ�รณชนเป็นธรรมท�น ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้ได้รับก�รสงวนไว้ ในก�รจะจัดทำ�
หรือเผยแผ่ โปรดใช้คว�มละเอียดรอบคอบ เพ่ือรักษ�คว�มถูกต้องของข้อมูล ให้ขออนุญ�ตเป็นล�ยลักษณ์อักษรและปรึกษ�ด้�นข้อมูล

ในการจัดทำาเพ่ือความสะดวกและประหยัด ติดต่อได้ท่ี มูลนิธิพุทธโฆษณ์ โทร. ๐๘ ๒๒๒๒ ๕๗๙๐ - ๙๔ 
คุณศรช� โทร. ๐๘ ๑๕๑๓ ๑๖๑๑  คุณอ�รีวรรณ โทร. ๐๘ ๕๐๕๘ ๖๘๘๘

ติดต�มก�รเผยแผ่พระธรรมคำ�สอนต�มหลักพุทธวจน โดยพระอ�จ�รย์คึกฤทธ์ิ โสตฺถิผโล ได้ท่ี 
www.watnapp.com | media.watnapahpong.org | www.buddhakos.org

Facebook : Buddhawajana Real | YouTube : Buddhawajana Real  
Instagram : Buddhawajana Real | Facebook : coursesappaya

คลื่น ส.ว.พ. FM 91.0 MHz ทุกวันพระ ช่วงบ่�ย

พ
ุ ท

 ธ
 ว

 จ
 น

4 สี

ละนนัทิ
นนฺทิกฺขยา ราคกฺขโย

เพราะความส้ินไปแห่งนนัทิ  จึงมีความส้ินไปแห่งราคะ

ราคกฺขยา นนฺทิกฺขโย
เพราะความส้ินไปแห่งราคะ  จึงมีความส้ินไปแห่งนนัทิ

นนฺทิราคกฺขยา จิตฺตํ สุวิมุตฺตนฺติ วุจฺจติ
เพราะความส้ินไปแห่งนนัทิและราคะ  กล่าวไดว่้า 

“จิตหลุดพน้แลว้ดว้ยดี” ดังนี้.

มรรค ๘...กลัยาณวตัร
...สุภทัทะ !  อริยมรรคมีองค ์๘ หาไดใ้นธรรมวินยัน้ี

สมณะท่ี ๑... สมณะท่ี ๒... สมณะท่ี ๓... สมณะท่ี ๔ ก็หาไดใ้นธรรมวินยัน้ี
วาทะเครื่องสอนของพวกอื่นว่างจากสมณะของพวกอื่น...

อานนท ์!  กลัยาณวตัรน้ี เป็นอย่างไร ?  น้ีคือ  อริยมรรคมีองค ์๘...
ความขาดสูญแห่งกลัยาณวตัรน้ี  มีในยุคแห่งบุรุษใด

บุรุษนัน้ช่ือว่าบุรุษคนสุดทา้ยแห่งบุรุษทัง้หลาย...
เราขอกล่าวยํ้ากะเธอว่า...

เธอทัง้หลายอย่าเป็นบรุษุพวกสดุทา้ยของเราเลย.
-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๗๙/๒๔๕. , -บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๗๕/๑๓๘. , -บาลี ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.


