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อริยสัจจากพระโอษฐ 
ภาคตน 

กองตําราคณะธรรมทาน 
แปลและรอยกรอง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ธรรมทานมูลนิธิ  จัดพิมพดวยดอกผลทุนพระยาลัดพลีธรรม
ประคัลภเปนหนังสืออันดับที่สอง  ในหนังสือชุด “ลัดพลีธรรม

ประคัลภอนุสรณ” 
เปนการพิมพครั้งที่ ๒ ของหนังสือนี้ 

จํานวน ๓,๐๐๐ ฉบับ 
(ลิขสิทธิ์ไมสงวนสําหรับการพิมพแจกเปนธรรมทาน,  สงวนเฉพาะการพิมพ

จําหนาย) 
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มูลนิธิสรรมทาน  ไชยา 
จัดพิมพ 

พิมพครั้งแรก  ๒๓ พฤศจิกายน  ๒๕๑๒ 
จํานวน  ๑,๐๐๐  ฉบับ 

พิมพครั้งที่สอง  ๑  มีนาคม  ๒๕๒๗  (ชุดธรรมโฆษณ) 
จํานวน  ๓,๐๐๐  ฉบับ 
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การรอยกรองและจัดทําหนังสือเลมนี้ 

อุทิศ 
เปนถามพลีบูชาแดพระผูมีพระภาคเจา 

เพ่ือความดํารงมั่นคงแหงพระพุทธศาสนา 
และ 

เพ่ือสันติสุขแหงบุคคลและสันติภาพของสังคมนุษย 
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ใจความสําคัญ 
เปนการรวบรวมเรื่องอริยสัจที่ตรัสเอง  ไวอยางครบถวนที่สุด 
เพียงพอที่จะศึกษาเรื่องอริยสัจอยางชัดแจง ใหสมกับขอที่วา 
อริยสัจเปนหัวใจของพระพุทธศาสนา  เปนที่รวบรวมแหงพระ 
พุทธ-วจนะทั้งปวง  ซ่ึงพระพุทธองคทรงประสงคใหชวยกันเผย 
แผ  เพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกมหาชนทั้งเทวดาและมนุษย 

 
ผูรวบรวม 

 
มีตัวอยางหลักธรรมล้ําลึก   ๑๐๐ ขอ, 
มีวิธีใชใหเปนประโยชน   ๑๑๔  วิธี, 
มีปทานุกรมคําสําคัญ     ๖,๓๔๗  คํา, 
และลําดับหมวดธรรม   ๖๙๘  หมวด 

อยูทายเลม. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ 
ภาคตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[๕] 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



อักษรยอ 
(เพื่อความสะดวกแกผูที่ยังไมเขาใจเรื่องอักษรยอที่ใชหมายแทนชื่อคัมภีร  ซึ่งมีอยูโดยมาก) 

 
มหาวิ. วิ. มหาวิภังค วินัยปฎก. ฉกฺก.อํ. ฉักกนิบาต  อังคุตตรนิกาย 
ภิกขุนี. วิ. ภิกขุนีวิภังค        ” สตฺตก.อํ. สัตตกนิบาต       ” 
มหา. วิ. มหาวัคค        ” อฏก. อํ. อัฏฐกนิบาต        ” 
จุลฺล. วิ.  จุลลวัคค        ” นวก. อํ. นวกนิบาต          ” 
ปริวาร.วิ. ปริวารวัคค ฑีฆนิกาย ทสก.อํ. ทสกนิบาต          ” 
สี.ที. สีลขันธธวัคค        ” เอกาทสก.อํ. เอกาทสกนิบาต   ” 
มหา.ที มหวัคค        ” ขุ.ขุ. ขุททกปาฐ    ขุททกนิกาย 
ปา.ที. ปาฏิวัคค        ” ธ.ขุ. ธัมมบท        ” 
มู.ม. มูลปณณาสก มัชฌิมนิกาย อุ.ขุ. อุทาน        ” 
ม.ม. มัชฌิมปณณาสก        ” อิติวุ.ขุ. อิติวุตตก        ” 
อุปริ.ม. อุปริปณณาสก       ” สุ.ขุ. สุตตนิบาต        ” 
สคา.สํ. สคาถวัคค     สังยุตตนิกาย วิมาน.ขุ. วิมานวัตถุ        ” 
นิทาน.สํ. นิทานวัคค        ” เปต.ขุ. เปตวัตถุ        ” 
ขนฺธ.สํ. ขันธวารวัคค        ” เถร.ขุ. เถรคาถา        ” 
สฬา.สํ. สฬายตนวัคค        ” เถรี.ขุ. เถรีคาถา        ” 
มหาวาร.สํ. มหาวารวัคค        ” ชา.ขุ. ชาดก        ” 
เอก.อํ. เอกนิบาต         อังคุตตรนิกาย มหานิ.ขุ. มหานิทเทส        ” 
ทุก.อํ. ทุกนิบาต        ” จูฬนิ.ขุ. จูฬนิทเทส        ” 
ติก.อํ. ติกนิกาย        ” ปฏิสมฺ.ขุ. ปฏิสัมภิทา        ” 
จตุกฺก.อํ. จตุกกนิบาต        ” อปท.ขุ. อปทาน        ” 
ป ฺจก.อํ ปญจกนิบาต        ” พุทฺธว.ขุ. พุทธวงส        ” 
   จริยา.ขุ. จริยาปฎก        ” 
 
ตัวอยางคํายอ  :  ๑๔/๑๗๑/๒๕๕  ใหอานวา  ไตรปฎก   เลม ๑๔ หนา ๑๗๑  ขอที่ ๒๔๕ 

ไตรปฎก  =  ไตรปฎกฉบับบาลีสยามรัฐ ฉบับอนุสรณรัชกาลที่ ๗  ชุดพิมพครั้งแรก 
วิ. อภิ. =  วิภังค  อภิธรรมปฎก สุมงฺ. ภ. =  สุมังคลวิลาสินี  ภาค 
พุ. โอ. =  พุทธประวัติจากพระโอษฐ ขุ. โอ. =  ขุมทรัพยจากพระโอษฐ 
อริย. โอ =  อริยสัจจากพระโอษฐ ปฏิจจ. โอ. =  ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ 
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คําปรารภ 

เนื่องในการจัดพิมพหนังสือชุดธรรมโฆษณ  เรื่องอริยสัจจากพระโอษฐ. 

หนังสือเรื่องนี้  ครั้งแรกจัดพิมพขึ้นดวยเงินดอกผลของทุนซึ่งตั้งไวเปนอนุสรณ 
แดสมเด็จพระพุทธโฆสาจารย  (ญาณวโร,  เจริญ  สุขบท )  ในคณะธรรมทานมูลนิธิ.  สวนการ 
จัดพิมพครั้งนี้  จัดพิมพขึ้นดวยดอกผลของทุน  “ลัดพลีธรรมประคัลภ ”  และเงินที่ไดรับคืน 
มาจากการจําหนายหนังสือชุดพระโอษฐตาง ๆ   ที่จัดจําหนายในรูปเอากุศลเปนกําไร  เพื่อนํา 
มาจัดพิมพหนังสือชุดนั้นสืบตอไป  ตามระเบียบที่วางไวเพื่อการนี้,  เปนการสรางหนังสือชนิดนี้ 
ขึ้นไวในพระพุทธศาสนา  ตามที่เห็นวายังขาดอยู,  หวังวาจะเปนที่พอใจและไดรับการอนุโมทนา 
จากทานทั้งหลายโดยทั่วกัน. 

หนังสือเรื่องนี้  จัดเขาในชุดพระไตรปฎกแปลไทย  เลขประจําเลมอันดับ  ๒  
เปนลําดับท่ี  ๔๓  แหงการพิมพออกในชุดธรรมโฆษณ.  เนื่องจากหนังสือเร่ืองน้ี  มีความหนา 
เปน ๔  เทา  ของหนังสือขนาดธรรมดา  ราคาจําหนายของหนังสือสวนที่ตองจําหนายจึงเปน  ๔  
เทาของราคาหนังสือเลมขนาดธรรมดา  ในชุดเดียวกัน.  เนื่องจากความหนามากเกินไปนั่นเอง 
เรื่องอริยสัจจากพระโอษฐนี้  จึงตองทําเปน  ๒  เลมจบ  อยางที่ทานเห็นอยูแลว ;  มีคํานํา,  
สารบัญ ,  ปทานุกรม,  สําดับหมวดธรรม,  และใบแกคําผิด,  บรรจุไวในเลม  ตามที่ 
ควรจะบรรจุอยางไร. 

ธรรมทานมูลนิธิ  มุงหมายจะเผยแพรเร่ืองอริยสัจอยางสมบูรณมานานแลว  เพิ่ง 
มาสําเร็จตามความประสงคในครั้งนี้เอง  รูสึกภาคภูมิใจวาไดเผยแพรที่สําคัญที่สุดแหงพระ- 
พุทธศาสนา  ตามที่เขาใจตรงกันทั้งโลก  และตางพยายามเผยแพรใหดีที่สุดเทาที่จะทําได 
สืบ ๆ กันมานานแลว. 

หนังสือเรื่องงนี้  พิมพขึ้นดวยทุน  “ลัดพลีธรรมประคัลภ ”  ดังกลาวแลวขางตน,  
คณะผูจัดทําและจัดพิมพ  ขออุทิศสวนกุศลแกพระยาลัดพลีธรรมประคัลภ  ผูลวงลับไปแลวเปน 
พิเศษ  ซึ่งผูที่ไดรับประโยชนจากหนังสือเลมน้ี  คงจะรูสึกอนุโมทนา  โดยทั่วกัน. 

ธรรมทานมูลนิธิ 
มาฆบูชา 
๑๖  กุมภาพันธ  ๒๕๒๗ 
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แถลงการณคณะผูจัดทํา. 

หน ังส ือ เรื ่อ งนี ้  ม ีขนาดใหญ มาก   พอที ่ให เก ิดความสงส ัยแก ผู ที่ 
ไดเห็น  วาทําไมมันจึงมากถึงขนาดนี้  และจัดทําขึ้นมาดวยความประสงคอยางไร 
กัน,  คณะผูจัดทําของแถลงใหทราบ  ดังตอไปนี้ :- 

 
ขอที่หนังสือเรื่องนี้  มีขนาดใหญมากชเชนนี้  ก็เพราะเรื่องอริยสัจน้ีเปน 

เรื่องความทุกขและความดับทุกข  ทุกระดับ  ทุกขั้นตอน  ทุกแงทุกมุม  ในฐานะเปน 
เรื่องเดียวที่พระพุทธองคตรัสวา  “ภิกษุ ท . !  กอนแตนี้ก็ดี  บัดนี้ก็ดี  ตถาคต 
บัญญัติ  (เพื่อการสอน )  เฉพาะเรื่องความทุกขกับความดับทุกขเทานั้น”.  แม 
พระองคจะตรัสวา  สิ่งที่ทรงนํามาสินเทากับใบไมกํามือเดียว  เมื่อเทียบกับใบไมทั้ง 
ปาคือสวนที่ไมไดนํามาสอน  ผูอานไมพึงเขาใจไปวา  ใบไมกํามือเดียวทําไมจึงมาก 
ถึงขนาดนี ้.  ขอนั ้นทานจะไมประหลาดใจในเมื ่อทานไดทราบวา  พระไตรปฎก 
ทั้งหมดนั้น  มีปริมาณมากเทากับ  ๓๐ - ๔๐  เทาของหนังสือเลมน้ี  ซึ่งทั้งหมดนั้น 
ก็ยังคงเทากับใบไมกํามือเดียวอยูอีกนั่นเอง ;  สวนที่ไมไดทรงนํามาสอนนั้นเรารู 
ไมไดวามีมากเทาไร  เพราะพระพุทธองคมิไดตรัส  จึงไมมีใครไดจารึกไว  เราจึงทํา 
ไดแตเพียงการคํานวณวา  ที่ไมไดทรงนํามาสอนนั้นเทากับใบไมทั้งปา  ที่ทรงนํามา 
สอนเทากับใบไมกํามือเดียว ;  ซึ ่งพอจะเขาใจไดวา  เรื ่องอริยสัจทั ้งหมดนี ้ก ็ม ิได 
ซ้ําซากหรือขัดแยงกันเลย  เราจึงตองใชขอความแหงหนังสือเร่ืองนี้ทุก ๆ ประเด็น 
ในการที่ศึกษาเรื่องอริสัจ. 
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แถลงการณคณะผูจัดทํา    [๙]

อีกประการหนึ่ง  พึงทราบวา  เรื่องอริยสัจน้ี  ถาขยายความออกไป 
ก็กลายเปนเรื่องปฏิจจสมุปบาท  ซึ่งผูรูผูหนึ่งไดบัญญัตินามใหวาเรื่อง  “อริสัจใหญ”  
และเรื่องอริยสัจท่ัวไปนี้เปนเรื่อง  “อริสัจนอย” ;  ดังนั้น  ผูศึกษาควรจะศึกษาเรื่อง 
นี้พรอมกันไปกับเรื่องปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ.  แตแมจะเปนเรื่องอริยสัจ 
นอย  ก็คํานวณดูเองเถิดวาที่วานอย ๆ  นั้นมีปริมาณเทาไร.  ผูจัดทําไดพยายาม 
รวบรวมนํามาไวในที่นี้  ใหครบถวนทุกประเด็นที่เนื่องกัน  เพื่อใหสะดวกและ 
สมบูรณที่สุด  สําหรับผูตั้งใจศึกษาเรื่องนี้จะประสพความสําเร็จไดในแงของปริยัติ- 
ธรรมอันเปนรากฐานของการปฏิบัติธรรม.  ถาทานสังเกตดูใหดีแลวจะพบวา 
ขอความทั้งหมดนี้  มิไดเปนเรื่องปริยัติธรรมไปเสียทั้งหมด  แตเปนการบันทึกเรื่อง 
ของการปฏิบัติธรรม  ที่เคยปฏิบัติเรื่องอริยสัจกันมาแลวแตครั้งพุทธกาล  อยางมาก 
มายทีเดียว ;  นับวาเปนอุปกรณแกการปฏิบัติแหงสมัยนี้เปนอยางมาก.  ขอให 
นักปฏิบัติธรรมพิจารณาเลือกคัดเอามาเปนหลักปฏิบัติ  ใหมากที่สุดเทาที่จะทําได. 

 
อน่ึง  ผูอานเคยไดยินไดฟงมากอน  อริยสัจสี่เปนหลักธรรมที่พระองคตรัสรู 

หรือเนื้อแทของพุทธศาสนาก็คือเรื่องอริสัจสัจสี่  เปนหลักธรรมที่พุทธบริษัทตอง 
ปฏิบัติ  ในปฏิบัติประจําวัน  ดังนี้  แตพอมาเห็นหนังสืออริยสัจจากพระโอษฐเลมน้ี 
ซึ่งใหญโตเชนนี้  หากจะฉงนหรือทอใจขึ้นมาวา  จะปฏิบัติอยางไรไหวเพราะดูมากมาย 
เหลือเกิน  ดังนี้แลว  คณะผูจัดทําขอชี้แจงใหทราบวา  เร่ืองอริยสัจแมจะมี 
ปริยายที่ตรัสไวมากก็ตาม  แตโดยการปฏิบัติจริง ๆ นั้น  ไมใชเรื่องมากมายอะไรเลย 
คือการปฏิบัติดวยการมีสติ – ปญญา  เมื่อมีการกระทบกันทางอายตนะ  หรือเมื่อมี 
การเรียนรูตามเปนจริงซึ่งอายตนิกธรรม  ดังขอความในหนังสือน้ีที่หนา  ๑๑๗๖,๗๙,๑๔๑๗ 
ฯลฯ  หรือบางแหงก็ยังมีตรัสวา  ผูใดเห็นอริสัจขอใด  ก็จะเห็นอริยสัจอีก  ๓  ขอ 
พรอมกันอยูในตัวดวย  ดังขอความที่หนา  ๑๒๐  แหงหนังสือน้ี  ดังนั้น  อริสัจที่ 
เปนตัวการปฏิบัติตรง ๆ นั้น  จึงคือการปฏิบัติใหรูเห็นธรรม  ในความรูสึกของ 
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อริสัจจากพระโอษฐ [๑๐]

จิต  ในกรณีนั้น ๆ นั่นเอง  ไมมีอะไรมากมาย  ดังที่ฉงนหรือทอใจนั้นเลย.  สรุป 
ความวา  อริยสัจในรูปแหงการปฏิบัติโดยตรงนั้น  ไมตองมีการรูหรือปฏิบัติมากมาย 
อะไร  เพียงแตมีสติเมื่อกระทบทางอายตนะ  มีปญญารูเห็นตามเปนจริงเทานั้น.  
ยิ่งอริสัจในรูปอริยธรรมมีองคแปดรวมตัวกันเปนมัคคสมังคีหรือมรรคญาณ  ทํา 
หนาที่กําหนดรู – ละ – ทําใหแจง – เจริญเต็มรอบถึงที่สุด  แทงตลอดสัจจะพรอม 
เปนอันเดียวกัน  ดวยแลว  ยิ่งเปนสิ่งที่มีหรือรูเห็นในขณะเดียวกันนั่นเอง ;  สวน 
อริสัจในรูปแหงปริยัติ  จะมีปริยายที่มากหลายแงหลายมุม  ดังที่ปรากฏอยูใน 
หนังสือน้ี. 
 

ประการสุดทาย  ที่ควรจะแถลงใหทราบก็คือขอท่ี  อาจจะมีผูสงสัยวางาน 
มหึมาชิ้นนี้  ขาพเจาผูอยูในวัยชราจะทําใหสําเร็จไดอยางไร.  ขอแถลงใหทราบวา 
ทําสําเร็จมาไดดวยความชวยเหลือรวมมือของเพื่อนสพรหมจารีผูอยูในวัยหนุมหลาย 
ทานดวยกัน  ชวยเหลือผอนแรงในการสํารวจหนาพระไตรปฎกอยางทั่วถึง  รวบรวม 
เอาเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องอริสัจมาใหขาพเจาคัดเลือกเอาตามที่ตองการ,  ชวย 
ยกรางคําแปลในเบื้องตนใหขาพเจาตรวจแก  ปรับปรุง  แลวรอยกรอง  จนสําเร็จ 
ประโยชนเปนหนังสือเรื ่องนี ้,  ในตอนทายก็ไดช วยกันทําสารบัญ   เก็บคําขึ ้นทํา 
ปทานุกรม  และเก็บขอความขึ้นความขึ้นทําเปนหมวดธรรม  ตลอดถึงการทําใบแกคําผิด,  
เหน็ดเหนื่อยในการคัด  พิมพ  สอบทานกันทั้งกลางกันกลางคืนก็ยังมี.  ขอทานผู 
ไดรับประโยชนจากหนังสือน้ีจงไดอนุโมทนา  และขอบคุณผูเหน็ดเหนื่อยเหลานั้น 
ซึ่งถาปราศจากความชวยเหลือของทานเหลานี้แลว  หนังสือเร่ืองนี้ไมมีทางที่จะเกิด 
ขึ้นมาในลักษณะเชนไดเลย  และพึงทราบวา  ขาพเจาลงมือทําหนังสือพุทธประวัติ 
จากพระโอษฐเลมน้ี  มาตั้งแต  พ.ศ.  ๒๕๐๐  และเพิ่มเติมเรื่อยมาเปนเวลาถึง  ๒๗  ป 
มาแลว  มันจึงมีขนาดใหญโตมหึมาเชนนี้  จึงของแถลงไวใหทราบโดยทั่วกัน. 
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แถลงการณคณะผูจัดทํา    [๑๑]

ขาพเจามีปณิ ธานในการที่จะทําหนังสือเรื่องนี้   มาตั้ งแตได เห็นหนังสือ 
พุทธประวัติจากประโอษฐ  เลมหนาเทานิ้วกอย  ขนาด  ๑๖  หนายก  ของพระมหา- 
เถระชาวเยอรมันรูปหนึ่ งผูอาศัยอยูที่ เกาะแหงหนึ่ง  ในประเทศลังกาไดทําขึ้น  เมื่อ 
ประมาณ   ๖๐  ป ม าแล ว   และให ชื ่อหน ังส ือ เล มนั ้น ว า   “พระพ ุทธวจนะ ” ; ซึ ่ง 
ขาพเจาอยากจะเรียกวาเปนเลมแรกในโลกและเปนเครื่องดลใจใหขาพเจาและสหาย 
ชวยกันทํ าหนั งสือ เรื่องนี้ ขึ้นมา   และไดพิมพ ออกเปนครั้งแรกเมื่ อ   พ .ศ .  ๒๕๐๒ 
เปนเวลาลวงมาถึง  ๒๖  ปแลว,  ขอความในภาคตน ๆ  นั้น  พระมหาสําเริง  สุทธฺวาสี 
ผู อยู ด วยก ันที ่สวนโมกข แห งในสม ัยนั ้น   ได ช วยเหล ือในการค นและค ัดลอกมาก 
ที่สุด  อยางเหน็ดเหนื่อย  ซึ่งตองขอบันทึกไวในที่นี้  ในฐานะผูรวมงาน. 

 
ขาพเจามีปณิธานในที่สุดวา   ขอใหเรื่องอริสัจจากพระโอษฐนี้  ตั้งอยู 

ในฐานะเปนเครื่องดลบันดาลใหเกิดองคพระธรรม  ชนิดที่ตรัสวา  “ผูใดเห็นธรรม 
ผูนั้นเห็นตถาคต,  ผูใดเห็นตถาคต  ผูนั้นเห็นธรรม ”  เปนองคพระศาสดาที่ยังคง 
ประทับอยูกับพวกเรา  หลักจากที่ทรงลวงลับไปแลวโดยพระวรกาย  ตลอดกาลนาน. 

 

อ.ป 
(ในนามกองตําราคณะธรรมทาน) 

โมกขพลาราม,  ไชยา 
มาฆบูชา  ๒๕๒๗ 
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คํานํา 
(สําหรับการจัดพิมพคร้ังนี้) 

ผู รวบรวมเห ็นว า   มีเรื ่องที ่ควรแถลงให ทราบกันทั ่วไปในครั ้งนี ้  ดัง 
ตอไปนี้ .- 

 
ความเปลี่ยนแปลงของการจัดพิมพ :    การพิมพครั้งแรก 

เมื ่อ   พ .ศ . ๒๕๐๒  ซึ ่งการร อยกรองย ังไม จบ   ม ี ๓๐๘ หน า   ;  การพ ิมพ ครั ้งนี้ 
ซึ ่งการรอยกรองสมบูรณ แลว   มี ๑,๕๗๒ หนา .  ในการพ ิมพค รั ้งแรก   ภาคนํา 
มี  ๕๒ หนา  ครั้งนี้มี  ๑๔๐ หนา,  ภาคทุกขสัจ  ครั้งแรกมี  ๙๕  หนา  ครั้งนี้มี  ๑๒๙  
หนา ,  ภาคสมุทยสัจ   ครั้งแรกมี   ๕๘ หนา   ครั้งนี้ มี   ๑๒๖ หนา ,  ภาคนิ โรธสัจ  
ครั้งแรกมี  ๙๕ หนา  ครั้งนี้มี   ๔๐๙  หนา,  ภาคมัคคสัจ  ไมเคยมีในการพิมพคร้ัง 
แรก  เพิ่งมีในการพิมพครั้งนี้  มี  ๖๗๑  หนา,  และยังมี  ภาคสรุป  และภาคผนวก 
อีก   ๗๙ หนา  ;  รวมทั้ งหมด   ๗ ภาค   มี  ๑,๕๗๒  หนา   มี  ๙๖๒  หัวขอ ,  มี บันทึก 
พ ิเศษ   ปทาน ุกรม   และลําด ับหมวดธรรม   อ ีกต างหาก  ;  ซึ ่งท านผู อ านย อม 
ทราบได เองว า   มีข อความเพิ ่ม เต ิมมากน อยเท าไร  จากการพ ิมพ ครั ้งแรก  .  
เรื ่องอริยส ัจม ีข อความมาก   จนถึงก ับต องแบ งเป น   ๒ เล มหน ังส ือขาดหน ัก  ๆ  
คงจะทําความลําบากใหแกผูอานที่จะถืออาน  หรือตรวจคน  ขอใหผูอานคนหาวิธี 
ขจัดความลําบากนี้ดวยตนเอง  คือมีที่วางที่สะดวก  โดยเฉพาะอยางยิ่งในการที่จะ 
ตองตรวจคนหาเรื่องบางเรื่อง  จากหนังสือ   ๒ เลมพรอมกันในคราวเดียว  จาก 
สารบ ัญหรือปทานุกรม   แล วแต กรณ ี.  ในการจ ัดทําหน ังส ือ เรื ่อ งนี ้  มีการ 
แถมพิเศษดวยการแนะนําในการที่จะเก็บหลักธรรมสําคัญ  หรือช้ันที่เปนปรมัตถ 
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คํานําสําหรับการจัดพิมพคร้ังนี้ [๑๓]

ซึ่งไดทําใหดูไวเปนตัวอยางแลว  ๑๐๐  ตัวอยางหรือ  ๑๐๐  ขอ  สําหรับผูศึกษาจะได 
เทียบเคียงเอาไดดวยตนเอง  จนสามารถเก็บหลักธรรมสําคัญชนิดนี้ออกมาไดทุก 
ขอด วยตนเอง   เพื ่อการศ ึกษาต อไป .  นอกจากนี ้  ย ังได แนะนําว ิธ ีที ่จะศ ึกษา 
ข อธรรมข อใดข อหนึ ่งอย างล ึกซึ ้ง   กว างขวางออกไป   เพื ่อแก ป ญหาที ่เก ิดแก 
นั ก เรียน   นั กศึ กษา   นั กรวบรวมคนควา   นั ก เทศน   และครูบาอาจารยผู สอน 
ธรรมะ   ตลอดถ ึงผู กําล ังปฏ ิบ ัต ิธรรม .  ข อ นี ้ได แก ข อความที ่เข าใจไม ต รงก ัน 
กําลังถกเถียงเปนปญหากันอยูก็มี ,  ที่ผิดจากพระบาลีหรือจากความจริง  จนใช 
ประโยชนอะไรไมไดก็มี ,  ที่พวกหนึ่งพูดภาษาคน   พวกหนึ่งพูดภาษาธรรม   พวก 
หนึ่ งพูดภาษาลึก   พวกหนึ่ งพูดภาษาตื้น   กําลังทะเลาะกันอยูก็มี ,  ดังนี้ เปนตน .  
ขอใหทานผูอานจงใครครวญใหจงดี  ใหลึกซึ้งและแจมแจงเพียงพอ  คงจะสะสาง 
ปญหาตาง ๆ  ไดอีกเปนอันมาก .  อีกทางหนึ่ง  ซึ่งจะตองขอแสดงความเสียใจ 
และขออภัยตอทานผูอาน  ในการที่มีการเขียนบันทึกเพิ่มเติมตอทายเรื่องอริยสัจ 
ทั้งหมด  โดยใชชื่อวา  “คําชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับถอยคําและอักขรวิธี  ฯลฯ  ใน 
หนังสือเลมนี้”  ซึ่งทําความลําบากใหแกทาน  และทําใหรูสึกวาเขียนอยางไมรูจัก 
จบจักสิ้น .  ขอนี้ เปนเพราะเหตุวา   มันเปนเรื่องที่ ยึดยาวเกินไป   จนถึงกับทําให 
เหลือขอบกพรองหรือความกํากวมบางอยางไวใหส ังเกตเห็นในภายหลัง  จึงตอง 
มีการเขียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับความบกพรองนั้น ๆ  ซึ่งตองขออภัยไวในที่นี้. 
 

การอางอิงที ่ตองทําความเขาใจ   หลายแงมุม  :  พระไตร - 
ปฎกที่ใชอางอิงในการทําหนังสือเลมน้ี   ใชพระไตรปฎกฉบับบาลีสยามรัฐ  (ปกสี   
เหลือง  มีชางแดง )  ฉบับพิมพ เปนอนุสรณ รัชกาลที่   ๗ ;  ดังนั้น เลขบอกเลม  –  
หนา  – บรรพ   ที่ ใชอ างอยู ในหนั งสือ เลมนี้   หมายถึงเลขที่มีอยู ในพระไตรปฎก 
ฉบ ับ นั ้น   ซึ ่งอาจจะแตกต างจากฉบ ับอื ่น เป นธรรมดา .  แม พระไตรป ฎกช ุดนี้ 
ฉบับพิมพซ้ําครั้งหลัง ๆ บางเลมเมื่อขาดคราวพิมพ  อาจจะมีเลขหนาคลาดเคลื่อน 
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อริยสัจจากพระโอษฐ [๑๔]

จากฉบับพิมพครั้งแรก ;  ถาปญหานี้เกิดขึ้น  ขอใหสอบสวนดูเอาเอง  ซึ่งคงจะพบ 
ไดไมยากนัก.  ขอความบางตอนจําเปนตองอางใหดูจากหนังสือชุดธรรมโฆษณ 
เลมอื่น ๆ  เชนใหดูจากพุทธประวัติจากพระโอษฐ  หรือจากปฏิจจสมุปบาทจาก 
พระโอษฐเป นต น   ซึ ่งเชื ่อวาท านผู อ านส วนมากม ีหนังส ือเหลานั ้นก ันอยู แล ว  ;  
ทั้งนี้ เพื่อเปนการประยักเวลาที่จะตองเขียนขอความอันมากมายเหลานั้น   ไวใน 
หนังส ือเลมนี ้อ ีก .  แผนใบชี ้แจงไขความเกี ่ยวกับอักษรยอชื ่อพระคัมภีร  ซึ ่ง 
มีการแกไขหรือเพิ่ม เติมแปลกออกไป   ไมตรงกันทุกฉบับนั้น   มิใช เปนเพราะมี 
ความผิดพลาด  หากแตตองการใหมีความชัดเจนเปนระเบียบมากขึ้นหรือเพิ่มขึ้น 
ตามควรแก ก รณ ี  ไม ค วร เป นที ่ฉ งนสน เท ห ขอ งผู ใช แต ป ระการใด   แม จะ 
ไดพบเห็นตัวยอหรือคําไขความที่เปลี่ยนไป  ผูจัดทํากําลังพยายามที่จะทําใหเปน 
แบบสํา เร็จ รูป   ใชได ตลอดกาล   ใน โอกาสขางหนา .  การที ่หน ังส ือ เรื ่อ ง 
นี้  เปนหนังสือชนิดที่รวบรวมขอความจากพระโอษฐ  แตมีขอความที่เปนของพระ 
สาวกเถระเถร ี  มาใส ไว ด วยนั ้น   ไม ได ป ระสงค จะให ท านทั ้งหลายถ ือว าข อ 
ความนั้นเปนพระพุทธภาษิต  เพียงแตอางมาสําหรับเทียบกันหรือนํามาอธิบาย 
คําบางคําที่ เปนพุทธภาษิตใหชัดเจนยิ่งขึ้น,  หรือมีเหตุผลท่ีแสดงอยูวา  ถาพระ- 
พุทธองคจะตรัสเรื่องนี้ก็จะตรัสอยางเดียวกับท่ีพระสาวกองคนี้กลาว;  ทั้ งนี้ ไม 
เปนการตบตากันแตประการใดเลย. 
 

ขอบเขตของความหมายแหงคําวา  “จากพระโอษฐ” :   
ขอใหผูอานพึงทราบวา  คําวาจากพระโอษฐในกรณีนี้  หมายความวา  มีทั้งโดยตรง 
และโดยอ อม .  โดยตรงก ็ค ือคําที ่ต ร ัส ไว ตรง   เช นคําว ามรรคค ืออะไร   ก ็ทรง 
จําแนกไปจนครบองค แปด .  โดยอ อม เชน   คําที ่ตรัส เป นใจความวา   เมื ่อมี 
สติอยูอยางถูกตองในทุกกรณี  มรรคมีองคแปดก็ยอมสมบูรณอยูโดยอัตโนมัติ ;  
มรรคในลักษณะเชนนี้  ก็ขอใหถือวาเปนมรรคจากพระโอษฐดวยเหมือนกัน  หาก 

 
 
 
 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



คํานําสําหรับการจัดพิมพคร้ังนี้ [๑๕]

แตวาเปนการกลาวโดยออม   แมกระนั้นก็มีความหมายหรือ นํ้าหนักเทากัน .  ผู 
ศึกษาพึงสังเกตใหพบถอยคําทํานองนี ้  ซึ ่งจะมีอยู โดยทั ่วไปในหนังส ือเรื ่องนี ้.  
ผูอานบางคนอาจจะสงสัยวา  ทําไมหนังสือเร่ืองน้ีไมมีการเอยถึง  นรก – สวรรค 
ในภาษาคน   ตามธรรมดาที่ เขาพูดกันอยูทั่ วไปเอาเสียเลย   มันไม เกี่ยวกับเรื่อง 
อริยส ัจหรืออย างไร.  ขอนี ้ขอให เข าใจว า   เรื ่องอริยส ัจพ ูดถ ึงแต เรื ่องความท ุกข 
และความดับท ุกข เท านั ้น   ไม พ ูดถ ึง เรื ่อ งความสุขหรือสวรรค  ;  เรื ่อ งสวรรค 
ยังเนื่องกันอยูกับความทุกข  เพราะยังตกอยูภายใตอํานาจของอุปาทาน  จึงมีตรัส 
ไวแต เรื ่องของสวรรค ในล ักษณะแหงกามและโทษของกาม   ซึ ่งท านจะหาพบได 
ในหัวขอน้ัน  ๆ   ;  สวนเรื่อง  นรก   นั้น   พอจะกลาวไดวาเปนเรื่องของความทุกข 
โดยตรง.  แตการทีจะพูดเปนภาษาคนหรือทางวัตถุจนเปนบานเปนเมืองอยูใตดิน 
นั้ น   นอกขอบเขตของอริยสัจ ท่ีตองการจะชี้ความทุกขที่ จิตใจของคน ,  แตถึ ง 
กระนั้นเราก็อาจจะกลาวไดวา  นรกก็คือการทําผิดทางอายตนะแลวจิตใจรอนเปน 
ไฟอยู ในขณะนั ้นนั ่น เอง ,  แม จะพ ูดก ันถ ึงนรกใต ด ิน   แต ความหมายอ ันแท จร ิง 
มันก็อยูที่ จิตใจอันทุกขรอน  ;  ดังนั้น   ขอให เห็นวาเรื่องนรก  – สวรรค ในความ  - 
หมายที ่ถ ูกต อ ง   ได กล าวไว ใน เรื ่อ งอร ิยส ัจ นี ้ด วยแล วอย างสมบ ูรณ .  เมื ่อ 
กําลังรวบรวมรอยกรองเรื่องอริยสัจน้ี   ผูรวบรวมก็ รูสึกวา  ทําไมคําอธิบายเรื่อง-  
สัมมาวาจา – สัมมากัมมันตะ – สัมมาอาชีวะจึงมีนอยเกินไป  และผูอานเรื่องน้ีใน 
เวลานี ้ก ็คงจะรู ส ึก เช นนั ้น เหม ือนก ัน  ;  ในที ่ส ุดก ็พบวาเป นเพราะเรื ่องในระด ับ 
ศ ีล เช นนี ้  เป นสิ ่งที ่รู และปฏ ิบ ัต ิก ันอยู แล วโดยทั ่ว  ๆ  ไป   แม จะม ีอยู โดยชื ่ออื ่น 
เชนกายสุจริต   วจีสุจริต   เปนตน   ซึ่งบางทีพระองคจะเวนกลาวถึงเสียเลยก็ยังมี 
เพราะถือเสียวาเปนสิ่งที่มีอยูแลวโดยปกติในฐานะเปนศีลธรรมสากลระดับพื้น  – 
ฐาน ,  แตไปกลาวถึงใหมากในเรื ่องที ่ย ังไม ม ีใครรู   หรือไมค อยจะมีใครกลาวเส ีย 
ดีกวา.  หวังวาผูศึกษาคงจะมองเห็นความจริงขอน้ี. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ [๑๖]

คุณคาของอริยสัจ  :  ผู รวบรวมมีความหวังอยางยิ ่ง   ในการที่ 
จะใหทานผูอานมองเห็นคุณคาอันลึกซึ้ง  ใหญหลวง  กวางขวาง  ของเรื่องอริยสัจ 
ให ครบถวนตามพระพ ุทธประสงค   ซึ ่งจะเป นประโยชน แก ท านผู อ านเอง .  
ขอแรกก็คือ  ความมีสาระของเรื่องอริยสัจ  จนถึงกับจะกลาวดวยโวหารธรรมดา 
สามัญไดวา  เปน   “เรื่องที่พระองคจะทรงยอมคุยดวย”  หมายความวา  ถาเปน 
เรื ่องอื ่น ๆ  เชน   ตายแลวเกิดหรือไมเกิด  โลกเที ่ยง – ไมเที ่ยง  โลกมีที ่ส ุด – ไมมี 
ที่ สุด  ฯลฯ   เปนตนแล ว   จะไมทรง   “ยอมคุยด วย ”  แม จะทูลถามก็จะไมทรง 
พยากรณ .  นี ้เป นเครื ่องชี ้ให เห ็นว า   เรื ่องอริยส ัจเท านั ้น เป นเรื ่องที ่ม ีแก นสาร .  
เมื่อพูดถึง  ความมีคามากคานอย  ก็ยากที่จะกลาวลงไปตรงๆ   ไดดวยถอยคํา 
เพราะมีคามากเหลือเกิน  จนตองกลาวดวยการอุปมาดวยเรื่องที่ไมอาจจะเปนไป 
ไดแตอาจจะเทียบเคียงคาของมันได ;  เชนที่ตรัสวา  แมจะถูกเขาแทงดวยหอก  เชา  
๑๐๐  ครั้ง  เที่ยง  ๑๐๐  ครั้ง  เย็น  ๑๐๐  ครั้ง  เปนเวลา  ๑๐๐  ป  เพ่ือแลกเอา 
การรูอริยสัจ  ดังนี้ก็ควรจะยอม.  ทานจงพิจารณาดูเองเถิดวา  พระพุทธองคทรง 
ประเมินคาของเรื ่องนี ้ไว อยางไร .  เมื ่อพ ูดถึง   “ความดวนจี ๋”  ก็ตรัสอุปมา 
ไวดวยเรื่องที่ตามธรรมดาเปนไปไมไดอีกเชนเดียวกัน  โดยทรงใหเทียบเคียงดูเอา 
เองว า   แม ไฟไหม อยู ที ่ศร ีษะหรือ ที ่เสื ้อผ าแล ว ,  กําล ังหรือความเพ ียรที ่ม ีอยู 
ควรจะใชไปในการทําใหรูอริยสัจกอนแตที่จะนํามาใชในการดับไฟที่กําลังไหมอยู 
ที ่เนื ้อที ่ต ัว ,  ดังนี ้เป นต น .   เมื ่อพ ูดถ ึงเรื ่องที ่ควรกระทําในฐานะเป น   “โยคะ- 
กรรม”  คือการกระทํากันอยางจริง ๆ จัง ๆ  แลว  ไมมี เรื่องอะไรควรกระทํายิ่งไป 
กวาเรื่องการทําเพื่อให รูอ ริยสัจ .  เราไม เคยพบการที่ทรงเนนใหทําโยคกรรมใน 
เรื ่องใด  ๆ  มาก   เท าก ับทรงเน นให ทําโยคกรรมเพื ่อให รู อริยส ัจ .  นี ้ก ็เป นเครื ่อง 
วัดค าแห งการสมควรกระทําเกี ่ยวกับเรื ่องอริยส ัจ .   ทั ้ง  ๔  เรื ่องนี ้ก ็พอแลวที่ 
จะแสดงใหเห็นคุณคาของอริยสัจ  วามีมากนอยเพียงใด.  เมื่อพิจารณากัน 
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คํานําสําหรับการจัดพิมพคร้ังนี้ [๑๗]

ถึงการที่จะตองลงทุนดวยความยากลําบากแลว  การณกลับปรากฏวา  การพยายาม 
เพื ่อให รู อริยส ัจนั ้น   เป นความเบาสบาย   ไม ต องกระทําด วยการกระทําชนิดที่ 
เรียกวาทุกขกิริยา,  แตกลับจะมีความสุขโสมนัสไปพลางเปนระยะ ๆ  ตลอดเวลาที่ 
กระทํา  ดวยอํานาจแหงการรูธรรมและธรรมปติที่คอย ๆ เพิ่มข้ึน.  อีกประการ 
หนึ่ง  การรูอริยสัจไมตองเกี่ยวกับการศึกษาอภิธรรมใหยุงยากลําบาก  เปนการทํา 
ใหเสียเวลามากไปเปลา  ๆ (ดูขอความในหนังสือน้ีที่หนา  ๑๕๒๗ ) ;  ควรจะสงวนเวลา 
ไวสําหรับศึกษาใจความของเรื่องอริยสัจโดยตรง  ซึ่งประหยัดความเนิ่นชาและ 
ความลําบากไดอ ีกมากมาย   ซึ ่งอยู ในวิส ัยที ่ท ุกคนจะทําได.  ถาใครอยาก 
จะมีปาฏิหาริยชั้นสูงสุด  ยิ่งกวาปาฏิหาริยทั้งปวง  ซึ่งรูกันอยูวาไดแกอนุสาสนี-  
ปาฏิหาริยแลว  ก็จงแสดงดวยการทําผูอื่นใหรูอริยสัจเถิด  (ดูขอความในหนังสือน้ี 
ที ่หนา  ๑๕๒๒ )  แมนี ้ก ็แสดงถึงค ุณคาของการรู อริยส ัจดวยอีกเหมือนกัน .  
คุณคาชนิดพิเศษของการรู อริยสัจ   ยังมีตอไปอีกคือ   ใชเปนเครื ่องสงเคราะห 
ผูอื่นดวย  “การสงเคราะหอันสูงสุด”  ไมมีการสงเคราะหอื่นสูงสุดแลว  ซึ่งอาจจะ 
กลาวไดวา  ถาจะสงเคราะหใครดวยการสงเคราะหอันสูงสุดแลว  จงสงเคราะห 
เขาดวยการทําใหเขารูอริยสัจเถิด  (ดูขอความในหนังสือน้ี  ที่หนา  ๔๘).  จากนั้น 
ตอไปอีก  ใหถือเปนหลักวา  ผูมีพระคุณสูงสุดที่ไมควรลืมเปนอันขาดนั้น  คือผูที่ 
ชวยใหเรารูอริยสัจ,  เปนพระครูที่ตอบแทนไมพอดวยการเคารพบูชา  หรือการ 
ตอบแทนดวยวัตถุ,  หากแตตองตอบแทนดวยการชวยทําใหผูอื่นรูอริยสัจสืบตอ ๆ  
กันไป  (ดูขอความในหนังสือน้ี  ที่หนา  ๑๕๓๐). 
 

ความเปนวิทยาศาสตร  ของเรื่องอริยสัจ  :  ถามองกันใน 
 “แงของตรรก”  จะเห็นไดวา  หลักอริยสัจแสดงรูปโครงทางตรรกชั ้นเลิศ  คือ 
การตั ้งคําถามอันสมบูรณ ขึ ้นมาในกรณ ีหนึ ่ง  ๆ   อันเปนโครงแหงคําถามที ่ว า  
ก.  คืออะไร,  ข.  จากอะไร,  ค.  เพื่ออะไร,  ง.  โดยวิธีใด.  ขอน้ีหมายความวา 
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อริยสัจจากพระโอษฐ [๑๘]

เร่ืองใดก็ตามท่ีเราตั้งใจจะรูหรือจะกระทํา  ถาหากตอบคําถามทั้ง  ๔  ขอน้ีไดหมด 
แลว   ก็จะเป นอ ันวาหมดปญหาทั ้งในการรู และการกระทํา .  หลักเกณฑอ ันนี้ 
ใชไดทั่วไปในทุกเรื่อง  หรือทุกการงานในโลก  ;  รายละเอียดตาง ๆ  ของคําถาม 
แตละขอ   ๆ   นั้น   อาจจะขยายออกไปได โดยไมจํากัด .  ถาดูกันใน   “แงของ 
วิทยาศาสตร”  เรื ่องอริยส ัจทั ้ง  ๔  เรื ่อง  เป นไปตามกฎอิท ัปป จจยตา  ซึ ่งเป น 
กฎแหงธรรมชาติอ ันส ูงส ุดของสกลจักรวาล   โดยมีหลักวา   สิ ่งทั ้งปวงม ีเหตุ 
มีปจจัย  เปนไปตามอํานาจแหงเหตุและปจจัย  ดับเหตุดับปจจัยได  ก็คือดับผล 
ของมันดวย  โดยการกระทําที ่ถ ูกต องตามกฎแหงเหตุและปจจัยเหลานั ้น    โดย 
ไมตองอาศัยอํานาจสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์   เชน เทพเจาหรือพระเปน เจา   และเปนสิ่ งที่ 
สามารถพิสูจนไดโดยหลักเกณฑทางวิทยาศาสตรแหงยุคปจจุบัน  ;  แมวาเปน 
เรื่องฝายจิตวิญญาณ   จนตองเรียกวาวิทยาศาสตรทางฝายจิต   ก็ไมขัดกันแต 
ประการใดกับวิทยาศาสตรทางฝายวัตถุ  เพราะเปนสัจจธรรมของธรรมชาติ  โดย 
ธรรมชาต ิ  ตามธรรมชาต ิ,  แต เพื ่อประโยชน แก มน ุษย   คือสามารถแก ป ญหา 
ของมนุษยได อย างแท จริง   และเพ ียงพอ .  แมจะม ีล ักษณะเป น   “จิตวิทยา”  
พุทธศาสนาก ็หาใชจ ิตว ิทยาหาประโยชน อย างจ ิตวิทยาย ุคป จจ ุบ ันไม   แตเป น 
จิตวิทยาเพื่อแกปญหาทางจิตใจของมนุษย  ในรูปแบบของวิทยาศาสตรอีกนั่นเอง,  
ไมมีลักษณะแหงเทววิทยา  ( Theology ) แตประการใด ,  ดังนั้น   พุทธศาสนาจึง 
ไมรวมอยูในศาสนาที่มี เทววิทยาเปนหลัก.  ถาจะใหเรียกตามชอบใจเรา  อยาก 
จะเรียกวา   “วิทยาศาสตรแห งสัจจะ ”  เสียมากกวา .  ถาจะดูกันในแงของ 
ศาสนา  หรือ  Religion  ซึ่งมีความหมายวาเปน  “สิ่งผูกพันมนุษยกับสิ่งสูงสุด”.  
แลว  สิ่งสูงสุดในพระพุทธศาสนาก็คือภาวะสิ้นสุดแหงความทุกข  เพราะปฏิบัติ 
ถูกตองตามหลักของอริยสัจ  ตามกฎเกณฑของกฎอิทัปปจจยตาซึ่งเปนกฎเกณฑ 
อยางวิทยาศาสตรอีกนั่นเอง.  พุทธศาสนาจึงไมมีลักษณะเปน Creationist  คือถือ 
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คํานําสําหรับการจัดพิมพคร้ังนี้ [๑๙]

ว าสิ ่งต าง  ๆ  ม ีพ ระ เจ าผู ส ร าง ,  แต เป น   Evolutionist  ค ือถ ือว าสิ ่งต าง  ๆ   เก ิด 
ขึ ้นและเป นไปตามกฎของธรรมชาต ิ  ที ่เร ียกว ากฎแห งอ ิท ัปป จจยตา   อ ัน เป น 
หลักสําคัญของอริยสัจ  จึงกลาวไดวา  เรื่องอริยสัจน่ันเองที่ทําใหพุทธศาสนาเปน 
“ศาสนาแหงสกลจักรวาล”  (Cosmic  Religion ).  นี้คือลักษณะพิเศษหรือเฉพาะ 
ของพ ุทธศาสนา   ที ่ควรตั ้งข อส ังเกตหร ือตราก ันไว    สิ ่งส ุดท ายที ่จะต องพ ูด 
กันในกรณีนี้ก็คือ   พุทธศาสนามิได เปน   Philosophy  (ซึ่งเปนวิธีคนหาความจริง 
ดวยการคํานวณจากสิ่ งที่ตั้ งขึ้นไว เปนสมมติฐาน   หรือ   Hypothesis ).  แตพุทธ- 
ศาสนาเปนปรัชญา  (คือปญญาที่ เห็นความจริงขั้นสูดยอด  โดยไมตองอาศัยการ 
คํานวณใด  ๆ  )  คือเปนการมองลงไปตรง  ๆ  ลงไปยังสิ่ งที่ กําลังเปนปญหา   เชน 
ความทุกขเปนตน  ตามหลักเกณฑแหงอริยสัจ,  ราวกะวามองดูสิ่งที่นํามาวางลง 
ในฝามือ ;   ไมมีการคํานวณคาดคะเนตามวิธีแหง  Philosophy  ( ซึ่งมีผลเปนเพียง 
 “ทรรศนะ”  หนึ่ ง ๆ   อันเปนความเห็นสุดทายของการคํานวณครั้งหนึ่ ง ๆ   ซึ่งจะ 
เปน เชนนั้ นสืบตอไปไม รูจักจบ  ;  หาใชป รัชญาหรือปญญาอันสู งสุดไม  ).  แม 
กระนั้ น   ถาหากวาใครประสงคจะนํ าเอาพุทธศาสนาไปพูด เพ อ เจอ   อยางวิธี 
Philosophy  ก็ ทํ า ได เหมื อนกั น   เพ ราะพู ดกั น ใน รูป แบบของ   Philosophy;  แต 
ขอย ืนย ันว า   นั ่นม ันด ับท ุกข ไม ได   เพราะต ัวแท ของพระพ ุทธศาสนาม ิใช เป น 
Philosophy ;  แตตองเปนปรัชญา  หรือปญญาที่ เกิดมาจากการมองลงไปที่ตัวความ- 
จริงโดยประจักษ  อยางไมตองมีการคํานวณ ,  เปนปญญาที่สามารถเจาะแทงกิเลส 
ซึ่ง Philosophy  ทําไม ได .  ปญหาอันเลวรายเกิดขึ้น  เพราะเราเอาคําวา  Philosophy 
 (คําตะวันตก)  มาทําเปนสิ่งเดียวกันกับคําวาปรัชญา  (คําตะวันออก)  ไปเสียนั่น 
เอง.เรื่องอริยสัจโดยเนื้อแท เปน   Philosophy  ไม ได   แต เปนปรัชญาที่สมบูรณ   มิ 
ใชเปนเพียง “ทรรศนะ” ดังกลาวแลว.  เมื่อผูศึกษาไดศึกษาหนังสือเรื่องอริยสัจน้ี 
ดวยตนเอง  จนตลอดแลว  ก็จะเห็นไดดวยตนเองทันทีวา  เร่ืองอริยสัจท่ีกลาว 
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อริยสัจจากพระโอษฐ [๒๐]

ไว ใน รูปแบบสํ าหรับการดับ ทุกขนี้   ไม อาจ เป น   Philosophy  ที่ ต อ งอาศั ยการ 
คํานวณใด  ๆ เลย   แต เปนการบอกวิธีใหประพฤติหรือกระทําจนเกิดสิ่ งที่ เรียกวา 
ปรัชญา  หรือธัมมสัจจะเปนกรณี ๆ  ไปทีเดียว. 
 

ขอความดังกลาวมาทั้งหมดนี้  เปนเรื่องที่ประสงคใหทานผูอานได 
พิจารณาดูอยางละเอียด  โดยไมตองกลัววาจะเสียเวลา,  เพ่ือผลอันสมบูรณ. 

 

อ.ป. 
ในนามกองตําราแหงคณะธรรมทาน 

 
โมกขพลาราม, ไชยา 

มาฆบูชา  ๒๕๒๗ 
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คํานําเมื่อพิมพครั้งแรก 
[พ.ศ.  ๒๕๐๒] 

 

พระพุทธศาสนาทั้งแทง  มียอดสุด   คือ   อริยสัจ  ๔.  หลักธรรมทุก  ๆ  
อยาง  สงเคราะหรวมลงไดใน  อริยสัจ  ๔.  ขอปฏิบัติทุก ๆ  ขอ  ก็มีเพื่อรู   อริยสัจ 
ดวยปญญา.  ครั้นรู  อริยสัจ  ดวยปญญาถึงที่สุดแลว  ก็หลุดพนจากอาสวะกิเลส 
เปนผูทําที่สุดแหงความทุกขใหปรากฏได  และพนทุกขอยางเด็ดขาด  ไมกลับเปน 
ทุกขอีกตอไป  เพราะจิตหลุดพนจากสิ่งที่เคยยึดถือ. 

 
ผู ที ่รู อร ิยส ัจได   โดยตนเอง   อยางแตกฉาน   และสอนผู อื ่นให รู ตาม 

ไดดวย  เรียกวา  พระสัมมาสัมมาพุทธเจา.  ผูที่ รูเอง  แตกฉานเฉพาะเทาที่ทําตัวเอง 
ใหหลุดพนได   แตสอนผูอื่นให รูตามไมได   เพราะไมสามารถในการทรมานผูฟง 
เรียกวา  พระปจเจกพุทธเจา.  ผูที่ไดฟงจากพระสัมมาสัมมาพุทธเจาแลวรูตามได 
เรียกวา  พระอนุพุทธเจา.  ผูที่ ไดฟ งจากพระสัมมาสัมมาพุทธเจาแลวรูตามได 
เรียกวา  พระอนุพุทธเจา  หรือ   พระอริยสาวก .  ทั้ง  ๓ พวกนี้ก็ลวนแต   เพราะรู 
อร ิยส ัจ   ๔  ด วยป ญญ า .  อร ิยส ัจ   จ ึงค ือ   ยอดธรรม .  การรู   อร ิยส ัจ   ก ็ค ือ 
ยอดแหงพรหมจรรย .  และการประพฤติ เพื่ อให รูอ ริยสัจ   ๔  ดวยปญญา   ก็คือ 
ยอดแหงการประพฤติทั้งหลาย. 

 
ใน โลกนี้   หรือ ใน โลกไหน   ๆ   กี่ พั น โลกก็ตาม   ไม มี อะไรดี ไปกวา 

 “ความพ นท ุกข .”  ความพ นท ุกข   มีได   เพราะรู   อริยส ัจทั ้ง   ๔  อยางสมบ ูรณ 
คือรูจักทุกข  เหตุใหเกิดทุกข  ความดับไมเหลือของทุกข  และทางดําเนินใหถึง 
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อริยสัจจากพระโอษฐ [๒๒] 

ความดับไม เหลือของทุกข   นั่นเอง.  อริยสัจท้ัง  ๔  อยางนี้   จึงเปนความรูที่ควร 
ศึกษาสําหรับการมีชีวิตอยู  ยิ่งกวาความรูอื่น ๆ  ซึ่งเปนเพียงการหลอกลอใหชีวิต 
เพล ินไปว ันหนึ ่ง  ๆ  หาได สํารอกท ุกข   พรอมทั ้งรากเชื ้อของม ันออกจากดวงจ ิต 
ของมนุษยไดไม. 
 

เจาหนาที่ กองตําราของคณะธรรมทาน   ไดพยายามคนเรื่องอริยสัจ 
มาเปนเวลานาน  ดวยความลําบากอยางยิ่ง  ในการคนและการนํามาจัดเขาลําดับ 
ใหถูกตองปะติดปะตอกันจนตลอดเรื่อง  เปนเรื่อง  อริยสัจจากพระโอษฐ  ฉบับท่ี 
สมบ ูรณ .  คณะธรรมทาน   ได เริ ่มพ ิมพ หน ังส ือ เรื ่องนี ้  ตั ้งแต ต น   พ .ศ .  ๒๕๐๐  
จ ัดเย ็บ เล มภาค   ๑– ๒ ไว ตอนหนึ ่งแล ว .  มาบ ัดนี ้  ภาค  ๓ - น ิโรธอร ิยส ัจ   เสร ็จ 
ลง   จ ึง ได จ ัด เย ็บ เล ม ไว อ ีกตอนหนึ ่ง .  ส วนภาค   ๔ - มรรคอร ิยส ัจ   และภาค 
สรุปทาย  จะไดจัดพิมพตอไป. 

 
 

คณะธรรมทาน,  ไชยา 
                                                       ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๐๒ 
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สารบาญยอ 
(ตามลําดับภาค  ทุกภาค) 

____________ 
 หนา 

ภาคนํา  วาดวย  ขอความที่ควรทราบกอนเกี่ยวกับจตุรารยิสัจ  ๑  -  ๑๔๐ 
 

ภาค  ๑  วาดวย  ทุกขอริยสัจความจริงอันประเสริฐคือทุกข ๑๔๕  -  ๒๗๔ 
 

ภาค  ๒  วาดวย  สมุทยอริยสัจ   ความจริงอันประเสริฐ- 
คือเหตุใหเกดิทุกข ๒๗๗  -  ๔๐๓ 

 
ภาค  ๓  วาดวย  นิโรธอริยสัจ   ความจริงอันประเสริฐ- 

คือความดับไมเหลือของทุกข ๔๐๗  -  ๙๑๖ 
 

ภาค  ๔  วาดวย  มัคคอริยสัจ   ความจริงอันประเสริฐคือมรรค ๘๑๙  -  ๑๔๙๐ 
 

ภาคสรุป  วาดวย  ขอความสรุปเกี่ยวกับจตุรารยิสัจ ๑๔๙๓  -  ๑๕๒๔ 
 

ภาคผนวก  วาดวย  เรื่องนํามาผนวกเพื่อความสะดวก- 
แกการอางอิงฯ ๑๕๒๗  -  ๑๕๗๒ 

 
 
 
 
 
 

[๒๓] 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



 
สารบาญขยายความ 

(ตามลําดับนิเทศของภาค  ทุกนิเทศ) 
____________ 

 หนา 
ภาคนํา  วาดวย  ขอความที่ควรทราบกอนเกี่ยวกับจตุราริยสัจ ๑-๑๔๐ 

ตอน  ๑  วาดวย  สัตวโลกกับจตุราริยสัจ ๓  -  ๑๘ 
ตอน  ๒  วาดวย  ชีวิตมนุษยกับจตุราริยสัจ ๑๙  -  ๔๙ 
ตอน  ๓  วาดวย  พระพุทธองคกับจตุราริยสัจ ๕๐  -  ๗๑ 
ตอน  ๔  วาดวย  การรูอริยสัจไมเปนสิ่งสุดวิสัย ๗๒  -  ๙๔ 
ตอน  ๕  วาดวย  คุณคาของอริยสัจ ๙๕  -  ๑๑๐ 
ตอน  ๖  วาดวย  เคาโครงของอริยสัจ ๑๑๑  -  ๑๔๐ 
 

ภาค  ๑  วาดวยทุกขอรยิสัจ  ความจริงอันประเสริฐคือทุกข  ๑๔๕ - ๒๗๔ 
นิทเทศ  ๑  วาดวย  ประเภทและอาการแหงทุกขตาม- 
หลักทั่วไป ๑๔๘  -  ๑๕๓ 
นิทเทศ  ๒  วาดวย  ทุกขสรุปในปญจุปาทานขันธ ๑๕๔  -  ๒๕๓ 
นิทเทศ  ๓  วาดวย  หลักเบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับความทุกข ๒๕๔  -  ๒๗๓ 
ภาค  ๒  วาดวย  สมุทยอริยสัจ   ความจริงอันประเสริฐคือ- 

เหตุใหเกิดทุกข ๒๗๗  -  ๔๐๓ 
นิทเทศ  ๔  วาดวย  ลักษณะแหงตัณหา ๒๘๐  -  ๓๑๙ 
นิทเทศ  ๕  วาดวย  ที่เกิดและการเกิดแหงตัณหา ๓๒๐  -  ๓๒๗ 
นิทเทศ  ๖  วาดวย  อาการที่ตัณหาทําใหเกิดทุกข ๓๒๘  -  ๓๖๙ 

 
 

[๒๔] 
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                                            สารบาญขยายความฯ                              [๒๕] 

 หนา 

นิทเทศ  ๗  วาดวย  ทิฏฐิที่เกี่ยวกับตัณหา ๓๗๐  -  ๓๘๐ 
นิทเทศ  ๘  วาดวย  กิเลสทั้งหลายในฐานะสมุทัย ๓๘๑  -  ๔๐๒ 

ภาค  ๓  วาดวย  นิโรทอริยสัจความจริงอันประเสริฐคือ- 
ความดับไมเหลือแหงทุกข ๔๐๗  -  ๘๑๖ 

นิทเทศ  ๙  วาดวย  ความดับแหงตัณหา ๔๑๐  -  ๔๓๖ 
นิทเทศ  ๑๐  วาดวย  ธรรมเปนที่ดับแหงตัณหา ๔๓๗  -  ๕๕๐ 
นิทเทศ  ๑๑  วาดวย  ผูดับตัณหา ๕๕๑  -  ๗๒๙ 
นิทเทศ  ๑๒  วาดวย  อาการดับแหงตัณหา ๗๓๐  -  ๘๑๕ 

ภาค  ๔  วาดวยมัคคอรยิสัจความจริงอันประเสริฐคือมรรค๘๑๙  -  ๑๔๙๐ 
นิทเทศ  ๑๓  วาดวย  ขอความนํามรรค ๘๒๒  -  ๘๖๙ 
นิทเทศ  ๑๔  วาดวย  สัมมาทิฏฐิ ๘๗๓  -  ๑๐๒๘ 
นิทเทศ  ๑๕  วาดวย  สัมมาสังกัปปะ ๑๐๒๙  -  ๑๐๕๙ 
นิทเทศ  ๑๖  วาดวย  สัมมาวาจา ๑๐๖๐  -  ๑๐๗๙ 
นิทเทศ  ๑๗  วาดวย  สัมมากัมมันตะ ๑๐๘๐  -  ๑๐๘๙ 
นิทเทศ  ๑๘  วาดวย  สัมมาอาชีวะ ๑๐๙๐  -  ๑๑๒๖ 
นิทเทศ  ๑๙  วาดวย  สัมมาวายามะ ๑๑๒๗  -  ๑๑๗๕ 
นิทเทศ  ๒๐  วาดวย  สัมมาสติ ๑๑๗๖  -  ๑๒๗๗ 
นิทเทศ  ๒๑  วาดวย  สัมมาสมาธิ ๑๒๗๘  -  ๑๓๖๗ 
นิทเทศ  ๒๒  วาดวย  ขอความสรุปมรรค ๑๓๖๘  -  ๑๔๘๙ 

ภาคสรุป  วาดวย  ขอความสรุปเกี่ยวกับจตุรารยิสัจ ๑๔๙๓  -  ๑๕๓๔ 
ภาคผนวก  วาดวย  เรื่องนํามาผนวกเพื่อความสะดวกแก- 

การอางอิง ฯ ๑๕๓๗  -  ๑๕๗๒ 
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สารบาญละเอียด 
(ตามลําดับเรื่อง  ทุกเรื่อง) 

____________ 
หนา 

คําปรารภ (๑) 
อักษรยอช่ือคัมภีร (๖) 
คําปรารภของธรรมทางมูลนิธิ (๗) 
แถลงการณคณะผูจัดทํา (๘) 
คํานําสําหรับการพิมพครั้งนี้ (๑๒) 
คํานําเมื่อพิมพครั้งแรก (๒๑) 

 
ภาคนํา 

วาดวยขอควาที่ควรทราบกอนเกี่ยวกับจตุราริยสัจ 
(มี  ๖  ตอน  ๙๑  หัวขอ) 

ตอน  ๑  วาดวย  สัตวโลกกับจตุราริยสัจ  (๑๓  หัวขอ) ๓  -  ๑๘ 
ตรัสรูแลว  ทรงรําพึงถึงหมูสัตว ๓ 
การพนทุกขโดยไมรูอริยสัจน้ัน  เปนไปไมได ๕ 
เพราะไมรูอริยสัจ  จึงตองแลนไปในสังสารวัฏ ๖ 
สัตวเกิดกลับมาเปนมนุษยมีนอย  เพราะไมรูอริยสัจ ๗ 
ความมืดบอดของโลก  มตีลอดเวลาที่พระตถาคตไมเกิดขึ้น ๙ 

 
 
 
 

 
[๒๖] 
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สารบาญละเอียด ฯ      [๒๗]

 หนา 
อริยสัจสี่  เปนสิ่งคงที่ไมรูจักเปลี่ยนตัว ๑๑ 
สุขที่สัตวโลกควรกลัว  และไมควรกลัว ๑๑ 
ความรูสึกของบุถุชน  ไขวกันอยูเสมอตอหลักแหงอริยสัจ ๑๒ 
ผูติดเหยื่อโลก  ชอบฟงเรื่องกาม  ไมฟงเรื่องสงบ ๑๓ 
การฟงอริสัจ  เหมาะสําหรับจิตที่ฟอกแลวเทานั้น ๑๔ 
จิตที่ยังไมไดฟอก  ยากนักที่จะเห็นนิโรธสัจ ๑๖ 
สัตวผูไมเปนไทตอความกําหนัด  ยอมหลงกาม ๑๖ 
สัตวโลกรูจักสุขอันแทจริง  ตอเมื่อปญญาเกิด ๑๗ 

ตอน  ๒  วาดวย  ชีวิตมนุษยกับจตุราริยสัจ  (๒๐  หัวขอ) ๑๙  -  ๔๙ 
มนุษยเปนอันมาก  ไดยึดถือเอาที่พึ่งผิด ๆ ๑๙ 
ผูไมรูอริยสัจ  ยอมหลงสรางเหวแหงความทุกขเพื่อตัวอยูรํ่าไป ๑๙ 
ผูรูอริยสัจ  หาหลงสรางทุกขขึ้นเพื่อตัวเองไม ๒๐ 
ทุกขประเภทใหญ ๆ   ก็มีพอแลว  สําหรับสัตวจะสํานึกตัวมารูอริยสัจ๒๑ 
พอรูอริยสัจ  ทุกขเหลือนอยขนาดฝุนติดปลายเล็บเทีบกับปฐพี ๒๒ 
ผูไมรูอริยสัจ  ชื่อวาตกอยูในที่มือ ๒๓ 
ผูไมรูอริยสัจ  ชื่อวาตกอยูในหลุมเพลิงเปนนิจ ๒๕ 
กวามนุษยจะหลุดจากบวง  (คือรูอริยสัจ) ๒๖ 

๑.  เมื่อจมกามตามปกติ ๒๖ 
๒.  เมื่อจมกามครั้งที่สอง ๒๗ 
๓.  เมื่อเฉไปติดบวงทิฏฐิ ๒๙ 
๔.  เมื่อพนจากบวง ๓๑ 

ยังมีพวกบริโภคกาม  โดยไมจมกาม ๓๔ 
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อริยสัจจากพระโอษฐ [๒๘]

 หนา 
ผูรูอริยสัจเปนหลักอยูในใจ  ยอมไมมีอาการสั่นสะเทือนเพราะ- 
                                        ถูกยกวาทะ  :  ดุจเสาหิน ๓๖ 
ผูประกอบดวยอวิชชา  คือผูไมมีความรูสี่อยาง ๓๗ 
อยาคิดเรื่องโลก  แตจงคิดเรื่องอริยสัจ ๓๘ 
อยากลาวเรื่องทุมเถียงแกงแยงกัน  แตจงกลาวเรื่องความพนทุกข ๔๐ 
อยากลาวเรื่องไมมีประโยชน  แตจงกลาวเรื่องความพนทุกข ๔๑ 
จงบวชเพื่อรูความดับทุกข  เหมือนเขาทั้งหลายผูบวชแลวโดยชอบ ๔๒ 
ไมรูอริยสัจ  ก็ยังไมเปนสมณพราหมณที่แท ๔๒ 
ถามัวรอใหรูเรื่องที่ไมจําเปนเสียกอน  ก็ตายเปลา ๔๔ 
อยายึดถือติดแนนในธรรม  แตจงใชเพียงเปนเครื่องมือ ๔๖ 
เปรียบนักเรียนอริยสัจ  ดวยหนูตางจําพวกกัน ๔๗ 
จงสงเคราะหผูอื่น  ดวยการใหรูอริยสัจ ๔๘ 

ตอน  ๓  วาดวย  พระพุทธองคกับจตุราริยสัจ  (๑๙  หัวขอ) ๕๐  -  ๗๑ 
พระพุทธองค  คือผูทรงชี้ใหรูจักทุกข ๕๐ 
มุมนอยมุมหนึ่งของความทุกข  ที่พระองคไมม ี ๕๑ 
ทรงแสวง ๕๒ 
ทรงพบ ๕๓ 
เมื่อยังไมทรงรูอริยสัจก็ยังไมชื่อวาไดตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ๕๔ 
ถาไมรูเบญจขันธ  โดยนัยอริยสัจสี่  ก็ยังไมทรงปฏิญาเปน- 

                      พระพุทธเจา ๕๕ 
พระพุทธองคทรงพระนามวาสัมมาสัมพุทธะ  ก็เพราะไดตรัสรู- 

                      อริยสัจสี่ ๕๗ 
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สารบาญละเอียด ฯ      [๒๙]

 หนา 

ทรงรอบรูโลก  (อริยสัจ) ๕๗ 
ทรงบันลือสีหนาท  ประกาศจตุราริยสัจ ๕๘ 
ทรงประกาศอนุตตรธรรมจักร  ซึ่งใคร ๆ  ประกาศไมได ๖๐ 
สิ่งที่ไมทรงนําสอน  มีมากยิ่งกวามากนัก ๖๐ 
สิ่งที่ทรงนํามาสอน  ก็เฉพาะเรื่องความพนทุกข ๖๑ 
ทรงพยากรณเฉพาะเรื่องอริยสัจสี่ ๖๒ 
ทรงบัญญัติสัจจะ  ไมเขาใครออกใคร ๖๔ 
ตรัสถอยคําโดยโวหารโลก  แตมิไดทรงยึดถือ ๖๕ 
สาวกมาอยูอาศัยพระองค  เพราะทรงตอบปญหาอริยสัจได ๖๗ 
พระพุทธเจาทั้งในอดีต-อนาคต-ปจจุบัน  ลวนแตตรัสรูอริยสัจสี ่ ๖๘ 
เหตุที่ตองมีพระพุทธองคและธรรมวินัยอยูในโลก ๖๙ 
ผูชวยใหรูอริยสัจ  นับเนื่องอยูในบุคคลผูมีอุปการะมาก ๗๐ 

ตอน  ๔  วาดวย  การรูอริยสัจไมเปนสิ่งสุดวิสัย  (๑๐  หัวขอ) ๗๒  -  ๙๔ 
ทั้งในอดีต-อนาคต-ปจจุบันลวนมีการประกาศอริยสจัตามเปนจริง ๗๒ 
มีบุคคลบวชแลวรูอริยสัจ  ทั้งในอดีต-อนาคต-ปจจุบัน ๗๓ 
ทั้งอดีต-อนาคต-ปจจุบัน  ลวนแตมีการรูอริยสัจ ๗๓ 
ตรัสวาจงหลีกเรน  แลวจักรูอริยสัจ ๗๕ 
ตรัสวาจงเจริญสมาธิ  จักรูอริยสัจตามเปนจริง ๗๕ 
จิตเปนสมาธิแลว  รูอริยสัจไดแจมใส  เหมือนเห็นของในน้ําอันใส ๗๖ 
เมื่อประพฤติถูกทาง  กิริยาที่ไปนิพพานเบาสบายเหมือนไมลอยน้ํา ๗๗ 
การรูอันตคาหิกทิฏฐิ  ไมเกี่ยวกับการรูอริยสัจและการประพฤติ- 

                           พรหมจรรย ๗๘ 
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อริยสัจจากพระโอษฐ [๓๐]

 หนา 
สัจจะ  และหลักพึงปฏิบัติเกี่ยวกับการถึงสัจจะ ๘๓ 

(ก.  ความจริงตามแบบของชาวโลกตามธรรมชาติ ๘๓ 
(ข.  วิธีการตามรักษาไวซึ่งความจริง) ๘๕ 
(ค.  การติดตามทําความกําหนดรูในความจริง) ๘๗ 
(ง.  การตามบรรลุถึงซึ่งความจริง) ๘๙ 
(จ.  ธรรมเปนอปุการะมากแกการตามบรรลุถึงซึ่งความจรงิ) ๙๐ 

การรูอริยสัจเปนของไมเหลอืวิสัย  พระอริยบุคคลจึงมีปริมาณมาก ๙๓ 
ตอน  ๕  วาดวย  คุณคาของอริยสัจ  (๑๓  หัวขอ) ๙๕  -  ๑๑๐ 

อริยสัจสี่  เปนเอกังสิกธรรมที่ทรงแสดง ๙๕ 
ทําที่สุดทุกขโดยไมรูอริยสัจน้ัน  เปนไปไมได ๙๖ 
สัตวตองเวียนวาย  เพราะไมเห็นอริยสัจ ๙๗ 
การรูอริยสัจ  รีบดวนกวาการดับไฟที่กําลังไหมอยูบนศรีษะ ๙๘ 
การรูอริยสัจ  ควรแลกเอาแมดวยการถูกแทงดวยหอกวันละ- 

๓๐๐  คร้ัง  ๑๐๐  ป ๙๘ 
เมื่อยังไมรูอริยสัจ  ก็ไมสามารถลงหลักแหงความรูของตน ๑๐๐ 
สัตวจําพวกวินิบาต  กับการเห็นจตุราริยสัจ ๑๐๑ 
การรูอริยสัจ  ทําใหมีตาครบสองตา ๑๐๓ 
การสิ้นอาสวะมีได  เพราะการรูอริยสัจ ๑๐๔ 
เหตุที่ทําใหสัจจะเหลานี้  ไดนามวา  “อริยะ” ๑๐๔ 
เหตุที่ทําใหสัจจะเหลานี้  ไดนามวา  “อริยะ”  (อีกนัยหนึ่ง) ๑๐๕ 
อริยสัจสี่  สําหรับความเปนอริยบุคคล ๑๐๖ 
อริยสัจจธรรมรวมอยูในหมูธรรมที่ใครคานไมได ๑๐๘ 
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สารบาญละเอียด ฯ      [๓๑]

 หนา 
ตอน  ๖  วาดวย  ประเภทหรือเคาโครงของอริยสัจ  (๑๖  หัวขอ)๑๑๑-๑๔๐ 

หลักอริยสัจมีอยางเดียว  แตคําอธิบายมีปริยายมากมาย ๑๑๑ 
อริยสัจสี่โดยสังเขป  (นัยทั่วไป) ๑๑๑ 
อริยสัจสี่โดยสังเขป  (อีกนัยหนึ่ง  :  ทรงแสดงดวยปญจุปา  - 

                                   ทานขันธ) ๑๑๒ 
อริยสัจสี่โดยสังเขป  (อีกนัยหนึ่ง  :  ทรงแสดงดวยอายตนะหก) ๑๑๔ 
ทรงวางลําดับแหงอริยสัจ  อยางตายตัว ๑๑๖ 
อริยสัจสี่  ในรูปแบบพิเศษ ๑๑๖ 
การวางลําดับใหม  ไมมีเหตุผลเลย ๑๑๗ 
หนาที่อันเกี่ยวกับอริยสัจ  มี  ๔  ชนิด ๑๑๘ 
อริยสัจสี่  มี  ๓  รอบ  มี  ๑๒  อาการ ๑๑๙ 
อริยสัจสี่  เนื่องกันจนเห็นอริยสัจเดียวไมได ๑๒๐ 
ไวพจนหรือคําแทนชื่อ  ของจตุราริยสัจ ๑๒๑ 
ไวพจน  ของจตุราริยสัจ  (อีกนัยหนึ่ง  :  ทรงแสดงดวยอันตะ) ๑๒๒ 
ไวพจน  ของจตุราริยสัจ  (อีกนัยหนึ่ง  :  ทรงแสดงดวยคําวา- 

                                        โลก) ๑๒๔ 
อริยสัจสี่  ที่ทรงแสดงโดยพิสดาร  (นัยที่หนึ่ง) ๑๒๕ 

๑.  ทุกขอริยสัจ ๑๒๕ 
๒.  ทุกขสมุทยอริยสัจ ๑๒๙ 
๓.  ทุกขนิโรธอริยสัจ ๑๓๒ 
๔.  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ๑๓๕ 

อริยสัจสี่  ที่ทรงแสดงโดยพิสดาร  (นัยที่สอง) ๑๓๘ 
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อริยสัจจากพระโอษฐ [๓๒]

 หนา 

อุทเทศแหงจตุราริยสัจ. ๑๔๓ 
ภาค  ๑ 

วาดวยทุกขอริยสัจ   ความจริงอันประเสริฐคือทุกข 
(มี  ๑  อุทเทศ  ๓  นิทเทศ  ๑๒๗  เรื่อง) 

 
อุทเทศแหงทุกขอริยสัจ  ๑๔๗ 
นิทเทศแหงทุกขอริยสัจ  (๓  นิทเทศ  :  ๑-๓  รวม- 

ทั้งหมด  ๑๒๕  เรื่อง) ๑๔๘  -  ๒๗๓ 
นิทเทศ  ๑  วาดวย  ประเภทและอาการแหงทุกขตาม- 

หลักทั่วไป  (๑๒  เรื่อง) ๑๔๘  -  ๑๕๓ 
ความเกิด ๑๔๘ 
ความแก ๑๔๘ 
ความตาย ๑๔๘ 
ความโศก ๑๔๙ 
ความร่ําไรรําพัน ๑๔๙ 
ความทุกขกาย ๑๔๙ 
ความทุกขใจ ๑๕๐ 
ความประสพดวยสิ่งไมเปนที่รัก ๑๕๐ 
ความพลัดพรากจากสิ่งที่รัก ๑๕๐ 
ความปรารถนาอยางใดแลวไมไดอยางนั้น ๑๕๐ 
ปญจุปาทานักขันธ ๑๕๓ 
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สารบาญละเอียด ฯ      [๓๓]

 หนา 
นิทเทศ  ๒  วาดวย  ทุกขสรุปในปญจุปาทานขันธ  (๒  ตอน- 

รวมทั้งหมด  ๙๕  เรื่อง) ๑๕๙  -  ๒๕๓ 
ตอน  ๑  วาดวย  เบญจขันธโดยวิภาค  (  ๒ วิภาค- 

:  (ก.)-(ข.)  ๗๑  เรื่อง) ๑๕๔  -  ๒๒๑ 
(ก.)  วิภาคแหงเบญจขันธ  (๕  วิภาค  ๖๐  เรื่อง) ๑๕๔ -๒๐๘ 

๑.  วิภาคแหงรูปขันธ  (๑๕  เรื่อง) ๑๕๕  -  ๑๕๘ 
รูปและรูปอาศัย ๑๕๕ 
มหาภูตคือธาตุสี่ ๑๕๖ 
การเกิดขึ้นของธาตุสี ่ เทากับการเกิดขึ้นของทุกข ๑๕๙ 
ความเพลินในธาตุสี่  เทากับความเพลินในทุกข ๑๕๖ 
รสอรอย  -  โทษ  -  อุบายเครื่องพนไป  ของธาตุสี ่ ๑๕๙ 
ความลับของธาตุสี่ ๑๖๐ 
ธาตุสี่  ไมเทีย่ง  เปนทุกข  เปนอนัตตา ๑๖๑ 
ยังยินดีในธาตุสี่อยู  เพราะไมรูจักธาตุสี่ ๑๖๒ 
ความหมายของคําวา  “รูป” ๑๖๓ 
อุปมาแหงรูป ๑๖๓ 
อัสสาทะของรูป ๑๖๔ 
อําทีนพของรูป ๑๖๔ 
นิสสรณะของรูป ๑๖๘ 
ขอควรกําหนดเกี่ยวกับรูป ๑๖๘ 
รูปขันธ  โดยนัยแหงอริยสัจสี่ ๑๖๘ 
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อริยสัจจากพระโอษฐ [๓๔]

 หนา 
๒.  วิภาคแหงเวทนาขันธ  (๒๑  เรื่อง) ๑๖๙  -  ๑๙๒ 

เวทนาหก ๑๖๙ 
ความหมายของคําวา  “เวทนา” ๑๖๙ 
อุปมาแหงเวทนา ๑๗๐ 
ความหมายอันแทจริงของ  “บาดาล” ๑๗๑ 
ธรรมลักษณะ  ๘  ประการ  แหงเวทนา ๑๗๑ 
หลักที่ควรรูเกี่ยวกับเวทนา ๑๗๒ 
ประมวลเรื่องนารูพิเศษ  เกี่ยวกับเวทนา ๑๗๔ 
วิภาคแหงเวทนา ๑๗๖ 
“ธรรม”  (คือเวทนา)  เปนสิ่งที่บัญญติไดหลาย- 
ปริยาย  (อันเปนเหตุใหหลงทุมเถียงกัน) ๑๗๘ 

เวทนามีธรรมดาไมเที่ยง ๑๗๙ 
เวทนามีธรรมดาแปรปรวน ๑๘๐ 
เวทนาเปนทุกข  เปนลูกศร  เปนของไมเที่ยง ๑๘๑ 
เวทนาทุกชนิด  สรุปลงในความหมายวา  “ทุกข” ๑๘๒ 
เวทนา  เปนทางมาแหงอนุสัย ๑๘๓ 
อัสสาทะชั้นเลิศ  ของเวทนา ๑๘๔ 
เวทนา  คือทางไปแหงจิตของสัตว ๑๘๖ 
การเกิดของเวทนา  เทากับการเกิดของทุกข ๑๙๐ 
อาการเกิดดับแหงเวทนา ๑๙๐ 
ขอควรกําหนด  เกี่ยวกับเวทนา ๑๙๑ 
เวทนาขันธ  โดยนัยแหงอริยสัจสี่ ๑๙๒ 
ประมวลสิ่งที่ตองรู  เกี่ยวกับเวทนา ๑๙๒ 
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สารบาญละเอียด ฯ      [๓๕]

 หนา 
๓.  วิภาคแหงสัญญาขันธ  (๘  เรื่อง) ๑๙๓  -  ๑๙๘ 

สัญญาหก ๑๙๓ 
ความหมายของคําวา  “สัญญา” ๑๙๓ 
อุปมาแหงสัญญา ๑๙๔ 
หลักที่ควรรู  เกี่ยวกับสัญญา ๑๙๕ 
สัญญามีธรรมดาแปรปรวน ๑๙๖ 
การเกิดของสัญญา  เทากับการเกิดของุทกข ๑๙๖ 
ขอควรกําหนด  เกี่ยวกับสัญญา ๑๙๗ 
สัญญาขันธ  โดยนัยแหงอริยสัจสี่ ๑๙๘ 

 
๔.  วิภาคแหงสังขารขันธ  (๗  เรื่อง) ๑๘๘  -  ๒๐๒ 

สังขารหก ๑๙๘ 
ความหมายของคําวา  “สังขาร” ๑๙๙ 
อุปมาแหงสังขาร ๑๙๙ 
สังขารมีธรรมดาแปรปรวน ๒๐๐ 
การเกิดของสังขาร  เทากับการเกิดของทุกข ๒๐๑ 
ขอควรกําหนด  เกี่ยวกับสังขาร ๒๐๑ 
สังขารขันธ  โดยนัยแหงอริยสัจสี่ ๒๐๒ 

 
๕.  วิภาคแหงวิญญาขันธ  (๘  เรื่อง) ๒๐๓  -  ๒๐๘ 

วิญญาณหก ๒๐๓ 
ความหมายของคําวา  “วิญญาณ” ๒๐๓ 
อุปมาแหงวิญญาณ ๒๐๔ 
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อริยสัจจากพระโอษฐ [๓๖]

 หนา 
วิญญาณมีธรรมดาแปรปรวน ๒๐๔ 
วิญญาณ  เมื่อทําหนาที่เปนพืช ๒๐๕ 
การเกิดของวิญญาณ  เทากับการเกิดของทุกข ๒๐๗ 
ขอควรกําหนด  เกี่ยวกับวิญญาณ ๒๐๗ 
วิญญาณขันธ  โดยนัยแหงอริยสัจสี่ ๒๐๗ 

 
(ข.)  วิภาคแหงปญจุปาทานขันธ  (๑๑  เรื่อง) ๒๐๘  -  ๒๒๑ 

อุปาทานสี่ ๒๑๐ 
รากเงาแหงอุปาทานขันธ ๒๑๒ 
อุปาทานกับอุปาทานขันธ  มิใชอันเดียวกัน ๒๑๓ 
อุปาทานและที่ตั้งแหงอุปาทาน ๒๑๓ 
เบญจขันธ  ไดนามวาสักกายะและสักกายันตะ ๒๑๔ 
ที่ติดของสัตว ๒๑๕ 
ผูติดบวง-ผูหลุดจากบวง ๒๑๖ 
ความสะดุงหวาดเสียวเพราะอุปทาน ๒๑๗ 
ความสะดุงหวาดเสียวเพราะอุปทาน  (อีกนัยหนึ่ง) ๒๑๙ 
ลัทธิอื่น  ไมรูจักเรื่องอัตตวาทุปาทาน ๒๑๙ 

 
ตอน  ๒  วาดวย  เบญจขันธโดยสรุป  (๒๓  เรื่อง) ๒๒๑  -  ๒๕๓ 

เบญจขันธ  เปนสิ่งที่ควรรอบรู ๒๒๑ 
มูลฐานแหงการบัญญัติเบญจขันธ  (แตละขันธ) ๒๒๒ 
เบญจขันธ  เปนที่บัญญัติกฎแหงสังขตะ ๒๒๓ 
การถูกตราหนา  เพราะอนุสัยในเบญจ ๒๒๔ 
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สารบาญละเอียด ฯ      [๓๗]

 หนา 
การถูกตราหนา  เพราะตายตามเบญจขันธ ๒๒๖ 
สัญโญชนและที่ตั้งแหงสัญโญชน ๒๒๗ 
ความลับของเบญจขันธ ๒๒๘ 
เบญจขันธ  เนื่องดวยปจจัยแหงความเศราหมองและบริสุทธิ์ ๒๓๐ 
เบญจขันธ  เปนธรรมฝายที่แตกสลายได ๒๓๒ 
เบญจขันธ  ไมเที่ยง ๒๓๓ 
เหตุปจจัยของเบญจขันธ  ก็ไมเที่ยง ๒๓๖ 
เบญจขันธเปนทุกข ๒๓๖ 
เหตุปจจัยของเบญจขันธ  ก็เปนทุกข ๒๓๘ 
เบญจขันธ  เปนอนัตตา ๒๓๙ 
เหตุปจจัยของเบญขันธ  ก็เปนอนัตตา ๒๔๕ 
เบญจขันธ  เปนภาระที่หนัก ๒๔๖ 
เบญจขันธ  เปนทั้งผูฆาและผูตาย ๒๔๖ 
เบญจขันธ  เปนกองถานเถารึง ๒๔๗ 
เบญจขันธ  เปนเครื่องผูกพันสัตว ๒๔๘ 
เบญจขันธ  “สัตว”  เพราะติดเบญจขันธ ๒๔๙ 
ไมรูจักเบญจขันธ  ชื่อวามีอวิชชา ๒๕๑ 
เพลินในเบญจขันธ  เทากับเพลินในทุกข ๒๕๑ 
ตองละฉันทราคะในเบญจขันธ ๒๕๒ 
 

นิทเทศ  ๓  วาดวย  หลักเบ็ดเตล็ดเก่ียวกับความทุกข- 
 (๑๘  เรื่อง)    ๒๕๔  -  ๒๗๓ 

หลักที่ควรรู  เกี่ยวกับทุกข ๒๕๔ 
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อริยสัจจากพระโอษฐ [๓๘]

 หนา 
ปญจุปาทานขันธ  เปนทุกขอริยสัจ ๒๕๖ 
ปญจุปาทานขันธ  เปนทุกข ๒๕๖ 
ของแสดงลักษณะความทุกข  (อีกปริยายหนึ่ง) ๒๕๖ 
ทรงแสดงลักษณะแหงความทุกข  (อีกปริยายหนึ่ง) ๒๕๗ 
ความเปนทุกข  ๓  ลักษณะ ๒๕๗ 
ความทุกขของเทวดาและมนุษย  ตามธรรมชาติ ๒๕๘ 
เปนทุกข  เพราะติดอยูในอายตนะ ๒๕๙ 
ทุกข  เพราะยึดถือสิ่งที่ยึดถือไมได ๒๖๐ 
ทุกข  คือกระแสการปรุงแตงทางจิต  (ไมมีบุคคลผูทุกข) ๒๖๒ 
ไมพนทุกข  เพราะมัวเพลินในอายตนะ ๒๖๔ 
อายตนะหก  เปนทุกขอริยสัจ ๒๖๔ 
กลุมอายตนะ  เปนของรอน ๒๖๕ 
กลุมอายตนะ  เปนของมืด ๒๖๖ 
พิษลูกศรแหงความทุกข  ของปุถุชน ๒๖๗ 
สุขทุกข  เนื่องจากการมีอยูแหงขันธ ๒๖๘ 
ประพฤติพรหมจรรยนี้  เพื่อรอบรูทุกข ๒๖๙ 
ทุกชนิดปลายแถว ๒๗๐ 

(ทรงแสดงโดยภาษาคน) ๒๗๐ 
(ทรงแสดงโดยภาษาธรรม) ๒๗๑ 
(คาถาผนวกทายพระสูตร) ๒๗๓ 

 
ทุกขอริยสจั  เปนสิ่งที่ควรรอบรู ๒๗๔ 
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สารบาญละเอียด ฯ      [๓๙]

ภาค  ๒ 
วาดวยสมุทยอริยสัจ  ความจริงอันประเสริฐคือเหตุใหเกิดทุกข 

(มี  ๑  อุทเทศ  ๕  นิทเทศ  ๑๐๒  เรื่อง) 
 
อุทเทศแหงสมุทยอริยสัจ  ๒๗๙ 
นิทเทศแหงสมุทยอริยสัจ  (๕  นิทเทศ  :  ๔  -  ๘,  - 

๑๐๐  เรื่อง) ๒๘๐  -  ๔๐๒ 
นิทเทศ  ๔  วาดวย  ลักษณะแหงตัณหา  (๔๑  เรื่อง) ๒๘๐  -  ๓๑๙ 

ลักษณาการแหงตัณหา ๒๘๐ 
สักกายสมุทัย  ไวพจนแหงตัณหา ๒๘๑ 
เจาเหนือหัวของสัตวโลก ๒๘๒ 
สัญโญชนอยางเอก ๒๘๒ 
เครื่องจูงใจสูภพ ๒๘๒ 
พืชของภพ ๒๘๓ 
เชื้องอกของพืช ๒๘๕ 
ที่เกิดแหงอุปธิ ๒๘๖ 
ที่เกิดแหงอุปาทาน ๒๘๗ 
ที่เกิดแหงอาหาร ๒๘๗ 
ตัณหาโดยวิภาคแหงอารมณ  ๖  อยาง ๒๘๘ 
ภพโดยวิภาค  ๓  อยาง ๒๘๘ 
ตัณหาโดยวิภาค  ๓  อยาง ๒๘๙ 
ลักษณะแหงกามตัณหา ๒๙๐ 
กามคุณหา  คือบวง ๒๙๐ 
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อริยสัจจากพระโอษฐ [๔๐]

 หนา 
กาม  เปนเครื่องผูก ๒๙๑ 
กาม  เปนมายา ๒๙๒ 
ไมมีความเย็นในกาม ๒๙๒ 
คนกลาวคําเท็จ  เพราะกาม ๒๙๓ 
อิทธิพล  ของกาม ๒๙๔ 
เขาไปหาความตาย  เพราะกาม ๒๙๕ 
ความเพลิน  เปนแดนเกิดแหงทุกข ๒๙๖ 
เพลินอยูกับอายตนะภายใน  เทากับเพลินอยูในทุกข ๒๙๖ 
ความอรอยกลางกองทุกข  (ความลวงของกาม) ๒๙๗ 
ความอรอยที่ไมคุมกับความทุกข ๒๙๘ 
กามเปรียบดวย  ทอนกระดูก ๓๐๐ 
กามเปรียบดวย  ชิ้นเนื้อคาปาก ๓๐๑ 
กามเปรียบดวย  คบเพลิงทวนลม ๓๐๒ 
กามเปรียบดวย  หลุมถานเพลิง ๓๐๓ 
กามเปรียบดวย  ของในความฝน ๓๐๔ 
กามเปรียบดวย  ของยืม ๓๐๔ 
กามเปรียบดวย  ผลไม ๓๐๕ 
รายละเอียดที่ควรศึกษา  เกี่ยวกับกาม ๓๐๗ 
ไวพจน  ของกาม ๓๐๙ 
กามเปรียบดวยรูร่ัวของเรือ ๓๑๒ 
ลักษณะแหงภวตัณหา ๓๑๒ 
ปจจัยแหงภวตัณหา ๓๑๓ 
วิภาคแหงภวตัณหา  รอย ๓๑๔ 
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สารบาญละเอียด ฯ      [๔๑]

 หนา 
เหตุที่ทําใหฟงธรรมไมรูเรื่อง  (เพราะภวตัณหา) ๓๑๗ 
ภพแมชั่วขณะติดนิ้วมือ  ก็ยังนารังเกียจ ๓๑๙ 
วิภวตัณหา ๓๑๙ 

นิทเทศ  ๕  วาดวย  ที่เกิดและการเกิดแหงตัณหา- 
                                                    (๕  เรื่อง) ๓๒๐-๓๒๗ 
การเกิดขึ้นแหงตัณหา ๓๒๐ 
ฐานที่เกิดแหงตัณหา  (สี่อยาง) ๓๒๑ 
ที่ตั้งอาศัยเกิดแหงตัณหา ๓๒๒ 
สิ่งที่ตองรู  ตองละ  เพื่อความสิ้นทุกข ๓๒๖ 
ภาวะเปนที่รักที่ยินดี  เปนหนามในอริยวินัย ๓๒๗ 

นิทเทศ  ๖  วาดวย  อาการที่ตัณหาทําใหเกิดทุกข- 
                                               (๓๑เรื่อง) ๓๒๘  -  ๓๖๙ 
การเกิดขึ้นแหงกองทุกข ๓๒๘ 
อาการเกิดขึ้นแหงทุกขโดยสมบูรณ  (สายแหงปฏิจจสมุปบาท) ๓๒๘ 
วิภาคแหงปฏิจจสมุปบาท ๓๒๙ 
ปจจัยแหงอวิชชา ๓๓๓ 
อาการเกิดแหงความทุกข ๓๓๕ 
อาการที่ทุกขเกิดขึ้น  จากเบญจขันธ ๓๓๕ 
อาการที่ทุกขเกิดขึ้น  เพราะยึดถือเบญจขันธ ๓๓๗ 
อาการเกิดขึ้นแหงความทุกข(อีกปริยายหนึ่ง  :  ทรงแสดงดวยผัสสะ) ๓๓๘ 
อาการเกิดขึ้นแหงความทุกข(อีกปริยายหนึ่ง  :  ทรงแสดงดวยนันทิ) ๓๓๙ 
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อริยสัจจากพระโอษฐ [๔๒]

 หนา 
อาการเกิดขึ้นแหงความทุกข  (อีกปริยายหนึ่ง- 

:  ทรงแสดงดวยฉันทราคะ) ๓๓๙ 
อาการเกิดขึ้นแหงความทุกข  (อีกปริยายหนึ่ง- 

:  ทรงแสดงดวยอารมณเปนที่ตั้งแหงภพใหม) ๓๔๑ 
อาการเกิดขึ้นแหงความทุกข  (อีกปริยายหนึ่ง- 

:  ทรงแสดงดวยอารมณเปนที่กาลงแหงนามรูป) ๓๔๒ 
อาการเกิดขึ้นแหงความทุกข  (อีกปริยายหนึ่ง- 

:  ทรงแสดงดวยอารมณเปนที่ตั้งแหงนติ) ๓๔๓ 
อาการเกิดแหงความทุกข  โดยสังเขป ๓๔๔ 
อาการเกิดขึ้นแหงโลก ๓๔๕ 
ความเกิดขึ้นแหงอายตนะ  นั้นคือความเกิดขึ้นแหงทุกข ๓๔๗ 
อาการที่ทุกขเกิดจากอาหาร ๓๔๘ 
อาการที่ทุกขเกิดขึ้น  พราะตัณหาในอายตนะภายนอก ๓๔๙ 
อาการที่ทุกขเกิดจากตัณหา ๓๕๐ 
ตัณหา  เปนเชื้อแหงการเกิด ๓๕๑ 
อาสวะทําหนาที่อยางเดียวกับตัณหา ๓๕๒ 
อาการที่สัตวเกิดตัณหาและเกิดทุกข ๓๕๓ 
อาการที่ตัณหา  (เครื่องนําไปสูภพใหม)  เจริญขึ้น ๓๕๕ 
เห็นแกเหยื่อจึงติดเบ็ด ๓๕๖ 
ผูแบกของหนัก ๓๕๗ 
จิตที่ตัณหา  เรียกวาอยูสองคน ๓๕๘ 
จิตไมมีตัณหา  เรียกวาอยูคนเดียว ๓๕๙ 
ทุกขโทษที่เกิดจากกาม ๓๖๑ 
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สารบาญละเอียด ฯ      [๔๓]

 หนา 
ปกิณณกทุกข  ที่มีกามตัณหาเปนมูล ๓๖๖ 
ตัณหา  เปนเหตุแหงความโศก ๓๖๗ 
ปจจัยแหงทุกข  โดยอเนกปริยาย ๓๖๘ 

นิทเทศ  ๗  วาดวย  ทิฏฐิเกี่ยวกับตัณหา  (๘  เรื่อง) ๓๗๑  -  ๓๘๐ 
เพราะมิจฉาทิฏฐิ  จึงเปนปลาติดอวน ๓๗๐ 
เกิดกิเลสและทุกข  เพราะทิฏฐิบวก-ทิฏฐิลบ ๓๗๑ 
สักกายทิฏฐิ  มีไดดวยอาการอยางไร ๓๗๒ 
สักกายสมุทยคามินีปฏิปทา ๓๗๓ 
เหตุใหเกิดอันตคาหิกทิฏฐิสิบ ๓๗๕ 
ทิฏฐิใหเกิดเวทนาชนิดที่ลวนแตเปนทุกขสมุทัย ๓๗๖ 
ความสําคัญผิด  เปนเหตุใหเกิดนันทิ  (อุปาทาน) ๓๗๘ 
ตัณหาเจริญ  เพราะมิจฉาทิฏฐิในปยรูป-สาตรูป ๓๗๙ 

นิทเทศ  ๘  วาดวย  กิเลสทั้งหลายในฐานะสมุทัย- 
                                           (๑๕  เรื่อง)๓๘๑  -  ๔๐๒ 
ละราคะโทสะดมหะ  กอนและชาติชรามรณะ ๓๘๑ 
ทุกแงมุมท่ีเกี่ยวกับอกุศลมูล ๓๘๔ 
ขอควรทราบ  เกี่ยวกับอกุศลมูล  (หลายแงมุม) ๓๘๕ 
ไมอาจละราคะโทสะโมหะ  ก็เพราะหลงในสัญโญชนิยธรรม ๓๖๗ 
สังโยชน  เจ็ด ๓๘๘ 

(สังโยชนเจ็ด  อีกนัยหนึ่ง) ๓๘๙ 
สังโยชน  สิบ ๓๙๐ 
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อริยสัจจากพระโอษฐ [๔๔]

 หนา 
ลักษณะที่เปนโอรัมภาคิยสังโยชน ๓๙๐ 
อนุสัยสาม  คูกับเวทนาสาม ๓๙๒ 
อนุสัย  เนื่องอยูกับเวทนา ๓๙๓ 
อนุสัยทั้งสามเกิดได  แมเมื่อเสวยทุกขเวทนา ๓๙๔ 
รายละเอียดที่ควรศึกษา  เกี่ยวกับอาสวะ ๓๙๖ 
เหตุใหอาสวะเจริญและไมเจริญ ๓๙๘ 
เหตุใหไมปรินิพพานในทิฏฐธรรม ๔๐๐ 
บุคคลผูถึงซึ่งอวิชชา ๔๐๑ 
อวิชชา  ของผูถึงซึ่งอวิชชา ๔๐๒ 

ทุกขสมุทยอริยสัจ  เปนสิ่งที่ควรละ ๔๐๓ 
 

ภาค  ๓ 
วาดวยนิโรธอริยสัจ  ความจริงอันประเสริฐ 

คิอความดับไมเหลือแหงทุกข 
(มี  ๑  อุทเทศ  ๔  นิทเทศ  ๒๕๙  เรื่อง) 

อุทเทศแหงนิโรธอริยสัจ ๔๐๙ 
นิทเทศแหงนิโรธอริยสัจ  (๔  นิทเทศ  :  ๙-๑๒,- 

                          ๒๕๗  เรื่อง)       ๔๑๐  -  ๘๑๕ 
นิทเทศ  ๙  วาดวย  ความดับแหงตัณหา  (๒๙  เรื่อง) ๔๑๐  -  ๔๑๕ 

ที่ละไปดับไป  แหงตัณหา ๔๑๐ 
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สารบาญละเอียด ฯ      [๔๕]

 หนา 
ความดับทุกขมี  เพราะความดับแหงนันทิ ๔๑๓ 
ลูกโซแหงความดับทุกข ๔๑๔ 
พนทุกข  เพราะไมเพลินในธาตุ ๔๑๔ 
ความหมายของคําวา  “ความดับ” ๔๑๕ 
ความดับของรูปขันธ  คือความดับของทุกข ๔๑๖ 
ความดับของเวทนาขันธ  คือความดับของทุกข ๔๑๖ 
ความดับของสัญญาขันธ  คือความดับของทุกข ๔๑๖ 
ความดับของสังขารขันธ  คือความดับของทุกข ๔๑๗ 
ความดับของวิญญาณขันธ  คือความดบัของทุกข ๔๑๗ 
ความดับของเบญจขันธ  คือความดับของทุกข ๓๑๘ 
ดับตัณหา  คือปลงภาระหนักลงได ๔๑๘ 
ละกิเลสตัณหาได  คือละเบญจขันธได ๔๑๙ 
ละฉันทราคะแหงสิ่งใด  ก็คือการละซึ่งสิ่งนั้น ๔๒๐ 
ความสิ้นตัณหา  คือนิพพาน ๔๒๑ 
ความสิ้นตัณหา  คือนิพพาน ๔๒๑ 
ที่สุดของพรหมจรรย  คือนิพพาน ๔๒๒ 
ความไมเพลินในอายตนะ  คือความหลุดพนจากทุกข ๔๒๔ 
หลุดพนจากทุกข  เพราะไมเพลิดเพลินในเบญจขันธ ๔๒๔ 
ความดับของอายตนะ  คือความดับของทุกข ๔๒๕ 
ความรูที่ถึงขั้นทําลายตัณหาแหงกามคุณในอดีต ๔๒๖ 
ความปลอดจากกามโยคะ ๔๒๗ 
ความปลอดจากภวโยคะ ๔๒๗ 
ความปลอดจากทิฏฐโยคะ ๔๒๘ 
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อริยสัจจากพระโอษฐ [๔๖]

 หนา 
ความปลอดจากอวิชชาโยคะ ๔๒๘ 
เครื่องกีดขวางการละสังโยชน ๔๓๐ 
ประพฤติพรหมจรรย  เพื่อละเพื่อตัดอนุสัยโดยเด็ดขาด ๔๓๑ 
เห็นโลก  ก็เห็นเหมือนเห็นฟองน้ําและพยับแดด ๔๓๓ 
เห็นโลก  ชนิดที่ความตายไมเห็นเรา ๔๓๓ 
การดับทุกขสิ้นเชิง  ไมเนื่องดวยอิทธิวิธีแมกระทั่ง- 

วิโมกขที่ไมเกี่ยวกับการสิ้นอาสวะ ๔๓๓ 
นิทเทศ  ๑๐  วาดวย  ธรมเปนที่ดับแหงตัณหา- 

                                          (๖๑  เรื่อง) ๔๓๗  -  ๕๕๐ 
ทิฏฐทัสสนะท่ีเปนไปเพื่อทุกขนิโรธ ๔๓๗ 
“ที่”  ซึ่งนามรูปดับไมมีเหลือ ๔๓๘ 
“ที่”  ซึ่งธาตสี่หยั่งลงไมถึง ๔๓๘ 
ที่เที่ยวนอกโลก ๔๓๙ 
สิ่งที่ไมปรุง ๔๓๙ 
“สิ่งนั้น”  หาพบในกายนี้ ๔๔๐ 
อาณาจักรแหงโลกอุดร ๔๔๐ 
เมื่อ  “เธอ”  ไมมี! ๔๔๑ 
สิ่งที่ไมเต็มข้ึนหรือพรองลง ๔๔๑ 
ตรงกันขามไปเสียทุกอยาง ๔๔๒ 
ที่สุดแหงทุกข ๔๔๒ 
สิ่งนั้นมีแน! ๔๔๓ 
ธรรมที่ชื่อวา  “นิพพาน ๔๔๓ 
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สารบาญละเอียด ฯ      [๔๗]

 หนา 
นิพพานธาตุ ๔๔๔ 
ลักษณะแหงนิพพพานธาตุ  ๒  ชนิด ๔๔๕ 

ก.  สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ ๔๔๕ 
ข.  อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ๔๔๕ 
(คาถาผนวกทายพระสูตร) ๔๔๖ 
(ถอยคําในพากยบาลีกแหงคาถาผนวกทายพระสูตร) ๔๔๖ 

อสังขตลักษณะ  ๓  อยาง ๔๔๘ 
ความดับเย็นของเวทนามีได  แมในทิฏฐธรรมนี้ ๔๔๘ 
นิพพาน  คือวิราคธรรม ๔๕๐ 
ไวพจนของนิพพาน  (๓๒  คํา) ๔๕๑ 
นิพพานอธิวจนะ ๔๖๒ 
ยาถายและยาสํารอกความเกิด-แก-ตาย ๔๖๔ 
ธรรมเปนเครื่องถอนอัสมิมานะในปจจุบัน ๔๖๖ 
สมาธิที่มีผลเปนความไมมีอหังการะมมังการะมานานุสัย ๕๖๘ 
นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง ๔๗๐ 
นิพพานเห็นไดยากยิ่ง ๔๗๐ 
พอนิพพานธรรมปรากฏ  ก็หมดสงสัย ๔๗๐ 
นิพพาน  เปนที่มุงแสวงของผูมองเห็นโทษในโลก ๔๗๑ 
เพราะมีสิ่งที่ไมตาย  สิ่งที่ตาจึงมีทางออก ๔๗๒ 
ไมถึงนิพพาน  เพราะพลัดออกนอกทางจนหลงทาง ๔๗๓ 
นิพพานของคนตาบอด  (มิจฉาทิฏฐิ) ๔๗๕ 
ไมนิพพาน  เพราะยึดถือธรรมท่ีไดบรรลุ ๔๗๗ 
การทํารถใหแลนไปไดถึงนิพพาน ๔๗๘ 
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อริยสัจจากพระโอษฐ [๔๘]

 หนา 
ถายังมีเชื้อ  ก็ยังไมปรินิพพาน ๔๗| 
ถาหมดเชื้อ  ก็ปรินิพพาน ๔๗๙ 
นิพพานที่เห็นไดเอง  (เมื่อบุคคลนั้นรูสึกตอความสิ้นราคะ- 

                               โทสะ-โมหะ) ๔๘๐ 
นิพพานที่เห็นไดเอง  ตามคําของพระอานนท ๔๘๒ 
หมด  “อาหาร”  ก็นิพพาน ๔๘๔ 
อาสวักขยาญาณ  เปนเครื่องใหพนจากอาสวะ ๔๘๖ 
ปริญญาที่แทจริง ๔๘๗ 
วิโมกข  ๒  ระดับ  :  สมยวิโมกข  -  อสมยวิโมกข ๔๘๗ 

ก.  สยมวิโมกข ๔๘๗ 
ข.  อสมยวิโมกข ๔๘๘ 

ธรรมที่สมควรแกการหลุดพนจากทุกข ๔๙๐ 
นิสสารณิยธาตุ  ที่ทําความงายใหแกการละตัณหา ๔๙๒ 
ธรรมธาตุตาง  ๆ  ที่เปนผลของสมถวิปสสนา- 

                      อันดับสุดทาย  (:  อภิญญาหก) ๔๙๕ 
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณที่แทจริง  (ซึ่งไมเปนสัสสตทิฏฐิ) ๔๙๘ 
อริยวิโมกข  คืออมตธรรม ๕๐๔ 
บริษัทเลิศ  เพราะสนใจโลกุตตรสุญญตา  (ทางแหงนิโรธ) ๕๐๕ 
นิพพาน  เพราะไมยึดถือธรรมที่ไดบรรลุ ๕๐๗ 
ปรินิพพานในทิฏฐธรรม  ดวยการตัดอกุศลมูล ๕๐๘ 
ปรินิพพานเฉพาะตน  ผลแหงการถอนความมั่นหมาย- 

ในธรรมทั้งปวงโดยความหมาย  ๔  สถาน ๕๑๐ 
หยุดถือมั่น-หยุดหวั่นไหว ๕๑๓ 
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สารบาญละเอียด ฯ      [๔๙]

 หนา 
ความไมสะดุงหวาดเสียว  เพราะไมมีอุปาทาน ๕๑๔ 
ความไมสะดุงหวาดเสียว  เพราะไมมีอุปาทาน  (อีกนัยหนึ่ง) ๕๑๕ 
ลําดับแหงโลกิยสุข  (ซึ่งยังไมถึงนิพพาน) ๕๑๖ 
ธรรมเปนที่ดับตามลําดับ  (ซึ่งยังไมถึงนิพพาน) 

                          (  :  อนุปุพพนิโรธ-อนุปุพพวิหาร- 
                        อนุปุพพวิหารสมาบัติ) ๕๒๒ 

ก.  อนุปุพพนิโรธ  เกา ๕๒๒ 
ข.  อนุปุพพวิหาร  เกา ๕๒๓ 
ค.  อนุปุพพวิหารสมาบัติ  เกา ๕๒๔ 

อนุปุพพวิหารอาพาธ ๕๓๐ 
ปญญาสติกบนามรูปดับ  เพราะวิญญาณดับ ๕๔๑ 
เห็นโลกมีคาเทากับเศษหญาเศษไม ๕๔๑ 
หมดกลม-หยุดหมุน ๕๔๒ 
คนดําหรือคนขาว  บวนมีหวังในนิพพาน ๕๔๒ 
วิมุตติ  ไมมีความตางกันตามวรรณะของผูปฏิบัติ ๕๔๖ 
อริยโลกุตตรธรรม  สําหรับคนทุกคนทุกวรรณะ ๕๔๘ 

 
นิทเทศ  ๑๑  วาดวย  ผูดับตัณหา  (๑๐๖  เรื่อง) ๕๕๑  -  ๗๒๙ 

ปุถุชน  คือผูยึดถือเต็มท่ี ๕๕๑ 
พระเสขะ  คือผูกําลังจะไมยึดถือ ๕๕๑ 
ปุถุชน  คือผูที่ยังไมรูจักนิพพาน ๕๕๒ 
พระเสขะ  คือผูที่กําลังจะรูจักนิพพาน ๕๕๓ 
พระอเสขะ  คือผูที่หมดความยึดถือในทุกสิ่ง ๕๕๓ 
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อริยสัจจากพระโอษฐ [๕๐]

 หนา 
พระอเสขะ  คือผูที่ไมยึดถือแมในนิพพาน ๕๕๔ 
ไตรสิขา  ของพระอเสขะ ๕๕๕ 
ธรรมขันธ  ของพระอเสขะ ๕๕๕ 
สัมมัตตะสิบ  ของพระอเสขะ ๕๕๖ 
องคแหงความเปนพระสขะและพระอเสขะ ๕๕๗ 
นิทเทศแหงไตรสิกขา  เพื่อเปรียบเทียบ ๕๕๗ 
นิทเทศแหงไตรสิขา  (อีกนัยหนึ่ง) ๕๕๙ 
เปรียบเทียบพระเสขะ-อเสขะ ๕๖๐ 
ความลดหลั่นแหงพระอริยบุคคลผูปฏิบัติอยางเดียวกัน ๕๖๔ 
การรูเบญจขันธ  โดยหลักแหงอริยสัจสี่ ๕๖๗ 
การรูปญจุปาทานขันธ  โดยธรรมลักษณะหา ๕๖๘ 
ผูละราคะ-โทสะ-โมหะ  ระดับโสดาบัน ๕๖๙ 
พระโสดาบัน  รูจักปญจุปาทานขันธ ๕๗๑ 
พระโสดาบัน  เปนใครกัน? ๕๗๑ 
หลักเกณฑพยากรณภาวะโสดาบันของตนเอง ๕๗๗ 
แวนสองความเปนพระโสดาบัน ๕๘๐ 
ผูสมบูรณดวยทิฏฐิโดยธรรมชาติ  (สิ่งที่ผูสมบูรณดวย 
                                       ทิฏฐิ-ทําไมได  โดยธรรมชาติ) ๕๘๑ 
ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ  (อภัพพฐานสาํหรับผูที่ถึงพรอมดวยทิฏฐ)ิ ๕๘๒ 
ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ  (อภัพพฐานสําหรับผูที่ถึงพรอม- 

                             ดวยทิฏฐิ  อีกนัยหนึ่ง) ๕๘๓ 
ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ  (อภัพพฐานสําหรับผูที่ถึงพรอม- 

                             ดวยทิฏฐิ  อีกนัยหนึ่) ๕๘๓ 
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สารบาญละเอียด ฯ      [๕๑]

 หนา 
ผูสิ้นความสงสัย  (พระโสดาบัน) ๕๘๔ 
ผูมีธรรมญาณและอันวยญาณ  (พระโสดาบัน) ๕๘๗ 
พระโสดาบัน  รูจักอินทรียหก ๕๘๖ 
พระโสดาบันกับพรอรหันตตางกัน  ในการเห็นธรรม ๕๙๐ 
พระโสดาบันกับ  พระอรหันตตางกัน  ในการเห็นธรรม  (อีกนัยหนึ่ง) ๕๙๑ 
ผูรวมอยูในกลุมโสดาบัน  ๓  จําพวก ๕๙๒ 

ก.  สัทธานุสารี ๕๙๒ 
ข.  ธัมมานุสารี ๕๙๒ 
ค.  โสตาปนนะ ๕๙๓ 

ความเปนพระโสดาบัน  ไมอาจแปรปรวน ๕๙๔ 
ความเปนโสดาบัน  ประเสริญกวาเปนพระเจาจักรพรรดิ ๕๙๔ 
ผลแหงความเปนโสดาบัน ๕๙๕ 
พระอริยบุคคล  ละสังโยชนไดตางกัน ๕๙๖ 
พระอริยบุคคลผูตองใชสงัขารธรรมตางกัน  ๔  ประเภท ๕๙๗ 

ก.  ผุทิฏเฐวธัมเมสสังขารปรินิพพายี ๕๙๗ 
ข.  ผูกายัสสเภทาสสังขารปรินิพพายี ๕๙๘ 
ค.  ผูทิฏเฐวธัมเมอสังขารปรินิพพายี ๕๙๙ 
ง.  ผูกายัสสเภทาอสังขารปรินิพพายี ๖๐๐ 

อุปมาการฝกชางศึก  ดวยการฝกตนของอริยสาวก ๖๐๐ 
บุคคลที่มีเชื้อเหลือ  ๙  จําพวก ๖๐๓ 
พระอรหันต  รูจักปญจุปาทานขันธชัดแจงแลวหลุดพน ๖๐๗ 
บุคคลผูบรรลุอนุปาทานปรินิพพาน ๖๐๘ 
พระอรหันต  คือผูเปนอเสขะ  ๖๐๙ 
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อริยสัจจากพระโอษฐ [๕๒]

 หนา 
ลักษณะทั่วไป  ของความเปนพระอรหันต ๖๐๙ 
ธรรมเปนเครื่องอยูของพระอริยเจา  (อริยวาส) ๖๑๑ 
ผูมีคุณลักษณะพิเศษของพระอรหันต ๖๑๕ 
พระอรหันต  มีคุณลักษณะที่นาสนใจ ๖๑๖ 
พระอรหันต  เลิศกวาภวัคคพรหม ๖๑๘ 
พระอรหันต  เลิศกวาภวัคคพรหม ๖๑๘ 
ผูขามพนกามโลก-รูปโลก-อรูปโลก  (จนกวา- 

                      จะลุอนาสวสัญญาเวทยิตนิโรธ) ๖๑๙ 
พระอรหันต  คือผูเปนเกพลี ๖๒๐ 
ผูเปนเกพลีบุคคล  ในพุทธศาสนา ๖๒๒ 
มีศีลงาม-ธรรมงาม-ปญญางาม  ก็เปนเกพลี ๖๒๗ 
ผูละอาสวะนานาแบบ ๖๒๙ 

ก.  อาสวะสวนที่ละไดดวยการเห็น ๖๒๘ 
ข.  อาสวะสวนที่ละไดดวยการสํารวม ๖๓๐ 
ค.  อาสวะสวที่ละไดดวยการเสพ ๖๓๐ 
ง.  อาสวะสวนที่ละไดดวยการอดกลั้น ๖๓๑ 
จ.  อาสวะสวนที่ละไดดวยการเวน ๖๓๒ 
ฉ.  อาสวะสวนที่ละไดดวยการบรรเทา ๖๓๓ 
ช.  อาสวะสวนที่ละไดดวยการเจริญทําใหมาก ๖๓๓ 
ซ.  ผลแหงการปดกั้นอาสวะทั้งปวงโดย  ๗  วิธ ี ๖๓๔ 

ผูพนพิเศษ  เพราะความสิ้นตัณหา ๖๓๔ 
ผูอาบแลวดวยเครื่องอาบ  (หลุดพนไดเพราะการรู- 

                     ออกจากสัญญาคตะทั้งสาม) ๖๓๕ 
ผูไมเปนทั้งฝายรับและฝายคัดคาน  (ดับกิเลสและทุกข- 

        เพราะออกเสียไดจากทิฏฐิบวก - ทิฏฐิลบ) ๖๓๖ 
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สารบาญละเอียด ฯ      [๕๓]

 หนา 
ผูถอนรากแหงความรักและความเกลียดไดแลว  (มีผล  ๕  นัย) ๖๓๗ 

ก.  ผูไมถือตัว  (น  อุสฺเสเนติ) ๖๓๙ 
ข.  ผูไมตอบโต  (น  ปฎิสฺเสนเนติ) ๖๔๐ 
ค.  ผูไมอัดควนั  (น  ธูปายติ) ๖๔๐ 
ฆ.  ผูไมลุกโพลง  (น  ปชฺชลติ) ๖๔๑ 
ง.  ผูไมไหมเรียม  (น  ปชฺญฌายติ) ๖๔๒ 

ผูลอกคราบทิ้งแลว ๖๔๒ 
ผูไมสําคัญมั่นหมายแลวไมเกิดนันทิ  (อุปาทาน) ๖๔๕ 
ผูปฏิบัติ  เปรียบดวยนักรบผูเชี่ยวชาญการยิงศร ๖๔๖ 
ผูหลุดพนแลว  มีอุปมา  ๕  อยาง ๖๔๗ 
ผูรอดไปได  ไมตายกลางทาง ๖๔๘ 
ผูตายคาประตูนิพพาน ๖๕๑ 
ผูหลุดพนได  เพราะไมยึดมั่นถือมั่น ๖๕๓ 
ผูกําลังโนมเอียงไปสูนิพพาน ๖๕๓ 
ผูปฏิบัติเพื่อความดับเย็นเปนนิพพาน ๖๕๔ 
ผูรูความลับของปยรูป-สาตรูป ๖๕๕ 
ผูมีจิตอันหาขอบเขตมิได ๖๕๖ 
ความรูสึกในใจของผูชนะตัณหาได ๖๕๗ 
พระอริยบุคคล  มอีันดับเจ็ด ๖๕๘ 

๑.  ผูอุภโตภาควิมุตต ๖๕๘ 
ผูอุภโตภาควมิุตต  โดยสมบูรณ ๖๕๙ 
ผูอุภโตภาควมิุตต  (ตามคําของพระอานนท) ๖๖๑ 

๒.  ผูปญญาวิมุตต ๖๖๒ 
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อริยสัจจากพระโอษฐ [๕๔]

 หนา 
ผูปญญาวิมุตต  (อีกนัยหนึ่ง) ๖๖๓ 
ผูปญญาวิมุตต  (ตามคําของพรอานนท) ๖๖๕ 

๓.  ผูกายสักขี ๖๖๖ 
ผูกายสักขี  (ตามคําของพรอานนท) ๖๖๗ 

๔.  ผูทิฏฐิปปตต ๖๖๘ 
๕.  ผูสัทธาวิมุตต ๖๖๙ 
๖.  ผูธัมมานุสารี ๖๗๐ 
๗.  ผูสัทธานุสารี ๖๗๑ 

ผูอนิมิตตวิหารี ๖๗๒ 
ผูมีสันทิฏฐิกธรรม  ตามคําของพระอานนท ๖๗๓ 
ผุนิพพาน-ปรินิพพาน  ตามคําของพระอานนท ๖๗๔ 
ผูมีทิฏฐธรรมนิพพาน  ตามคําของพระอานนท ๖๗๔ 
ผูเขมัปปตต  ตามคําของพระอานนท ๖๗๕ 
ตทังคนิพพุโต-ผูดับเย็นดวยองคนั้น ๆ ๖๗๖ 
ผูมีตทังคนิพพาน  ตามคําของพระอานนท ๖๗๗ 
หมดตัวตน  ก็หมดเครื่องผูกพัน ๖๗๘ 
หมดตัวตน  ก็หมดอหังการ ๖๗๙ 
สัญญาที่เปนสวประกอบแหงวิชชา ๖๘๐ 
บุคคลผูถึงซึ่งวิชชา ๖๘๑ 
วิชชาของผูถึงซึ่งวิชชา ๖๘๑ 
ผูรับผลของการปฏิบัติเกี่ยวกับธาตุสี่ ๖๘๒ 
ผูไมกลืนเบ็ดของมาร ๖๘๓ 
ผูไมเขาไปหา  ยอมหลุดพน ๖๘๓ 
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สารบาญละเอียด ฯ      [๕๕]

 หนา 
ผูลวงมัจจุราชใหหลง ๖๘๕ 
วิมุตติตางกัน  แตเปนผลของการปฏิบัติอยางเดียวกัน ๖๘๖ 
พระอริยบุคคลมีหลายระดับ  เพราะอินทรียยิ่งหยอนหางกัน ๖๘๗ 
การเปนพระอริยเจา  ไมใชสิ่งสุดวิสัย ๖๘๘ 
กายนครที่ปลอดภัย ๖๘๙ 
ผูไมมีหนามยอกตํา ๖๙๕ 
ผูอยูคนเดียว  คือผูไมของตดิอยูในธรรมทั้งปวง ๖๙๕ 
กายของผูที่สิ้นตัณหาแลวก็ยังตั้งอยูชั่วขณะ  (นิโรธมิใชความตาย) ๖๙๕ 
พระอรหันตตายนแลวสูญหรือ? ๖๙๘ 
หลักการทดสอบตัวเอง  วาเปนอรหันตหรือไม ๗๐๐ 
คําถามที่อาจใชทดสอบความเปนอรหันต  (มี  ๖  หมวด) ๗๐๒ 

(หมวด  ๑  :  โวหารสี่) ๗๐๒ 
(หมวด  ๒  :  ปญจุปาทานขันธ) ๗๐๓ 
(หมวด  ๓  :  ธาตุหก) ๗๐๔ 
(หมวด  ๔-๕  :  อายตนะใน-นอก) ๗๐๕ 
(หมวด  ๖  :  การถอนอนุสัย) ๗๐๖ 

สมณะสี่ประเภท ๗๑๑ 
สมณะสี่ประเภท  (อีกนัยหนึ่ง) ๗๑๒ 
สมณะสี่ประเภท  (อีกนัยหนึ่ง) ๗๑๔ 
สมณะสี่ประเภท  (อีกนัยหนึ่ง) ๗๑๕ 
สมณะสี่ประเภท  (อีกนัยหนึ่ง) ๗๑๗ 
สมณะแหงลัทธิหนึ่ง ๆ  ตางจากสมณะแหงลัทธิอื่น- 

             ระบบลัทธิพรหมจรรยจึงไมเหมือนกัน) ๗๑๙ 
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อริยสัจจากพระโอษฐ [๕๖]

 หนา 
ไมอาจจะกลาวาใครดีกวาใคร  เพราะอาศัยเหตุสักวา- 

ชื่อ(หมวดของอริยบุคคล) ๗๑๙ 
ผูบอกทางและผูเดินทาง  มีการหลุดพนอยางเดียวกัน ๗๒๑ 
ฝเทาไว  วัดดวยการรูรอริยสัจ ๗๒๒ 
ผูรูจักเลือกเอาฝายดับไมเหลือแหงภพ ๗๒๓ 
ผูอยูอยางคนมีสุข  ก็ทําวิราคะใหปรากฎได ๗๒๕ 
ระดับตาง ๆ  แหงบุคคลผูถอนตัวขึ้นจากทุกข ๗๒๗ 
 

นิทเทศ  ๑๒  วาดวยอาการดับแหงตัณหา  (๖๑  เรื่อง) ๗๓๐  -  ๘๑๕ 
อาการดับแหงโลก ๗๓๐ 
อาการดับแหงความทุกข ๗๓๐ 
อาการดับแหงทุกข  โดยสังเขปที่สุด ๗๓๑ 
อาการดับแหงทุกข  โดยสังเขป ๗๓๒ 
อาการดับแหงทุกข  โดยสมบูรณ ๗๓๒ 
อาการดับแหงความทุกข  (อีกปริยายหนึ่ง) ๗๓๓ 
อาการดับแหงความทุกข  (อีกปริยายหนึ่ง) ๗๓๓ 
อาการดับแหงความทุกข  (อีกปริยายหนึ่ง) ๗๓๔ 
อาการดับแหงความทุกข  (อีกปริยายหนึ่ง) ๗๓๕ 
อาการดับแหงความทุกข  (อีกปริยายหนึ่ง) ๗๓๖ 
เหตุดับแหงทุกข  ที่ตรัสไวโดยอเนกปริยาย ๗๓๗ 
ลักษณะการแหงการรูอริยสจัและการสิ้นอาสวะจบพรหมจรรย ๗๓๘ 
ลักษณะของการดับแหงทุกข ๗๓๙ 
ลักษณะของความดับแหงทุกข  (อีกปริยายหนึ่ง) ๗๔๐ 
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สารบาญละเอียด ฯ      [๕๗]

 หนา 
ลักษณะของความดับแหงทุกข  (อีกปริยายหนึ่ง) ๗๔๑ 
ลักษณะของความดับแหงทุกข  (อีกปริยายหนึ่ง) ๗๔๑ 
อาการแหงบุคคลผูหลุดพน ๗๔๒ 
อาการดับแหงตัณหาในนามแหงนันทิ ๗๔๓ 
สักกายนิโรธ ๗๔๔ 
อาการแหงการละอวิชชา  โดยยอ ๗๔๔ 
กระแสดากรปรุงแตงแหงการเกิดวิมุตติญาณทัสสนะ ๗๔๖ 
การปรินิพพานในทิฏฐธรรม ๗๔๙ 
การปรินิพพานในทิฏฐธรรม  (อีกปริยายหนึ่ง) ๗๕๐ 
การปรินิพพานในทิฏฐธรรม  (อีกปริยายหนึ่ง) ๗๕๐ 
ลักษณะแหงจิตที่หลุดพนดวยดี ๗๕๑ 
ลักษณะแหงจิตที่หลุดพนดวยดี  (อีกนัยหนึ่ง) ๗๕๒ 
ลักษณะแหงจิตที่หลุดพนดวยดี  (อีกนัยหนึ่ง) ๗๕๒ 
ลักษณะแหงจิตที่หลุดพนดวยดี  (อีกนัยหนึ่ง) ๗๕๓ 
ลักษณะแหงจิตที่หลุดพนดวยดี  (อีกนัยหนึ่ง) ๗๕๓ 
ลักษณะแหงจิตที่หลุดพนดวยดี  (อีกนัยหนึ่ง) ๗๕๔ 
ลําดับการหลุดพนโดยละเอียด  เมื่อเห็นอนัตตา ๗๕๔ 
ทางใหถึงความหลุดพน  ๕  ทาง ๗๕๕ 
รูจักอุปาทาน  ตอเมื่อหมดอุปาทาน ๗๕๙ 
อาสวะสิ้นไป  เพราะการกําจัดสมารัมภะและอวิชชา ๗๖๐ 
พอรูเรื่องการรอยรัด  ก็สามารถทําที่สุดทุกข ๗๖๒ 
ลักษณะแหงการถึงที่สุดทุกข ๗๖๓ 
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อริยสัจจากพระโอษฐ [๕๘]

 หนา 
ลําดับแหงการดับของสังขาร  (อนุปุพพสังขารนิโรธ) ๗๖๖ 
จิตหยั่งลงสูอมตะ  เมื่อประกอบดวยสัญญาอันเหมาะสม ๗๖๖ 
บรรอรหันต  โดยละมัญญนะ  ๖  ชนิด ๗๖๙ 
ขั้นตอนอันจํากัด  แหงปจจัยของการละกาม-รูป-อรูปราคะ ๗๗๐ 
ละราคะ  โทสะ  โมหะได  เพราะไมหลงในสัญโญชนิยธรรม ๗๗๑ 
ภาวะแหงความสิ้นตัวตนและสิ้นโลก ๗๗๑ 
สิ้นกิเลสก็แลกัน  ไมตองรุวาสิ้นไปเทาไร ๗๗๔ 
เมื่อสังโยชนเหมือนเครื่องหวายสิ้นอายุ ๗๗๔ 
ฟองไขออกเปนตัว  มิใชโดยเจตนาของแมไก- 

(เหมือนอาสวะสิ้นเอง  เมือ่ปฏิบัติชอบ) ๗๗๕ 
ผลสูงต่ําแหงการปฺบัต  ตามที่อาจทําใหเกิดขึ้น ๗๗๖ 
อานิสงส  ตามลําดับการเกิดแหงธรรมโดยไมตองเจตนา- 

                           (จากศีลถึงวิมุตติ) ๗๘๐ 
สัญญาในอุปาทานระงับไป  เมื่ออารมณแหงสัญญานั้นเปนวิภูตะ ๗๘๒ 
อนุสัยทั้งสามไมเกิดแกอริสาวก  แมเมื่อสวยทุกขเวทนา ๗๘๕ 
การไมเกิดอนุสัยสามเมื่อเสวยเวทนาสาม  แลวดับเย็น ๗๖๗ 
อาการที่ตัณหาไมนําไปสูภพใหม  ใหเกิดผลพิเศษอีกนานาประการ ๗๙๐ 
การออกไปเสีย  จากทางเดินแหงจิตของสัตวปุถุชน ๗๙๓ 
การละความผูกกันในความสุขทุกชั้น ๗๙๖ 

ก.  สุขที่ควรกลัว ๗๙๖ 
ข.  สุขที่ไมควรกลัว ๗๙๗ 
ค.  สุขที่ยังหวั่นไหวและไมหวั่นไหว ๗๙๗ 
ง.  การละความผูกพันในรูปฌานและอรูปฌาน ๗๙๙ 
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สารบาญละเอียด ฯ      [๕๙]

 หนา 
การละทิฏฐิดวยอนุปสสนาญาณในอารมณของทิฏฐินั้น ๆ ๘๐๒ 
อนุสัยเจ็ดสลาย  เมื่อขาดความยึดมั่นในอารมณแหงปปญจสัญญา๘๐๒ 
ลําดับปจจัยแหงการกระทําใหแจงซึ่งนิพพาน ๘๐๓ 
วิธีการบมวิมุตติใหถึงที่สุด ๘๐๔ 
สิตปฏฐานบริบูรณ  เพราะอานาปานสติบริบูรณ ๘๐๖ 

(หมวดกายานุปสสนา) ๘๐๖ 
(หมวดเวทนานุปสสนา) ๘๐๗ 
(หมวดจิตตานุปสัสสนา) ๘๐๗ 
(หมวดธัมมานุปสนา) ๘๐๘ 

โพชฌงคเจ็ดบริบูรณ  เพราะสิตปฏฐานบริบูรณ ๘๐๙ 
(โพชฌงคเจ็ด  หมวดกายาฯ) ๘๐๙ 
(โพชฌงคเจ็ด  หมวดเวทนาฯ) ๘๑๑ 
(โพชฌงคเจ็ด  หมวดจิตตาฯ) ๘๑๒ 
(โพ\ฌงคเจ็ด  หมวดธัมมาฯ) ๘๑๓ 

วิชชา-วิมุตติบริบูรณ  เพราโพชฌงคบริบูรณ ๘๑๓ 
นิโรธอริยสัจ  (อีกนัยหนึ่ง) ๘๑๔ 
 

นิโรธอริยสัจ  เปนสิ่งที่ควรทําใหแจง  ๘๑๕ 
 
 

ภาค  ๔ 
วาดวยมัคคอริยสัจ  ควมจริงอันประเสริฐคือมรรค 

(มี  ๑  อุทเทศ  ๑๐  นิทเทส  ๓๕๘  เรื่อง) 
อุทเทศแหงมัคคอริยสัจ  ๘๑๒ 
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อริยสัจจากพระโอษฐ [๖๐]

 หนา 
นิทเทศแหมัคคอริยสัจ  (๑๐  นิทเทศ  :  ๑๓-๒๒,- 

                                    ๓๕๕  เรื่อง)๘๒๒  -  ๑๔๘๙ 
นิทเทศ  ๑๓  วาดวย  ขอความนําเรื่องมรรค- 

                                              (๒๘  เรื่อง)๘๒๒  -  ๘๖๙ 
หมวด  ก.  วาดวยทุอทเทศ-นิทเทศของมรรค 

อุทเทศแหงทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ๘๒๒ 
นิทเทศแหงทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ๘๒๒ 

หมวด  ข.  วาดวยอันตะ  ๒  จากมรรค 
ขาศึกของมัชฌมาปฏิปทา  (อัฏบังคิกมรรค) ๘๒๕ 

อีกนัยหนึ่ง  (ตามบลีอรณวิภังคสูตรมัชฌมินิกาย) ๘๒๖ 
อีกนัยหนึ่ง  (ตามลาลี  ตกิ.  อํ.) ๘๒๙ 

ลักษณะอีกปริยายหนึ่ง  แหงกามสุขัลลิกานุโยค ๘๓๑ 
สิ่งที่เรียกวา  กามคุณและกามสุข ๘๓๓ 
สุขัลลิกานุโยค  ๒  แบบ ๘๓๔ 

ก.  สุขัลลิกานุโยค  ของมิฉาทิฏฐิ ๘๓๔ 
ข.  สุขัลลิกานุโยค  ของสัมมาทิฏฐิ ๘๓๕ 
ผลแหงสุขัลลิกานุโยคของสัมมาทิฏฐิ ๘๓๖ 

ตโปชิคุจฉิวัตร  เปรีบเสมอืนการขี่ขอนสุดทอนกลมขามแมน้ํา ๘๓๗ 
หมวด  ค.  วาดวยลักษณะของมรรค 

อัฏฐังคิกมรรค  ในฐานะเปนทางแหงอมตะ ๘๓๙ 
อัฏฐัคิกมมรรค  มีกระแสไหลไปสูนิพพาน ๘๓๙ 
อัฏฐังคิกมรรค  ในฐานะหนทางใหถึงจุดหมาย ๘๔๐ 
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สารบาญละเอียด ฯ      [๖๑]

 หนา 
อัฏฐังคิกมรรค  ทําหนาทีเสมือนหนึ่งเสวียนรองกนหมอ ๘๔๒ 
อัฏฐังคิกมรรค  เปนยอดแหงสังขตธรรมทั้งปวง ๘๔๒ 
อัฏฐังคิกมรรค  คือหนทางเกาที่ทรงพบใหม ๘๔๒ 
อัฏฐังคิกมรรค  ในฐานะเปนหนทางแหงการกําหนดรูทุกข ๘๔๔ 
มัชฌมาปฏิปทาในฐานะเหตุใหเกิดจักษุและญาณเพื่นพิพาน ๘๔๕ 
มัชฌมาปฏิปทา  ๓  ลําดับ ๘๔๖ 

ก.  มัชฌิมาปฏิปทา  (พื้นฐานทั่วไป) ๘๔๖ 
ข.  มัชฌิมาปฏิปทา  (ในความหมายชั้นกวาง) ๘๔๗ 
ค.  มัชฌิมาปฏิปทา  (ในความหมายชั้นลึก) ๘๔๙ 

ลักษณะหนทางแหงความหมดจด ๘๕๑ 
ลําดับการปฏิบัติ  เพื่ออรหัตตผล ๘๕๒ 

หมวด  ง.  วาดวยเหตุปจจัยของมรรค 
ธรรมเปนรุงอรุณแหงอัฏฐังคิกมรรค ๘๕๔ 
อัฏฐังคิกมรรค  สําเร็จไดดวยอัปปมาทยอดแหงกุศลธรรม ๘๕๕ 

หมวด  จ.  วาดวยอานิสงสของมรรค 
อัฏฐังคิกมรรค  เปนปฏิปทาเพื่อความเปนอริยบุคคลสี ่ ๘๕๗ 
อัฏฐังคติกมรรค  ในฐานะะรรมเครื่องขามฝง ๘๕๙ 
อัฏฐังคิกมรรค  ในฐานะพรหมจรรย ๘๕๙ 
อริยอัฏฐังคิกมรรค  เปนกรรมอันเปนทีสิ้นกรรม ๘๖๐ 
อานิสงสพิเศษแหงอัฏฐังคิกมรรค(ทําใหรูจักพระศาสดาอยางถูกตอง) ๘๖๓ 

หมวด  ฉ.  วาดวยปกิณณกะ 
อัฏฐังคิกมรรค  กับนิพพาน ๘๖๔ 

โพชฌงค  ในฐานะเปนมรรค ๘๖๕ 
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อริยสัจจากพระโอษฐ [๖๒]

 หนา 
ปรารภโพชฌงคแลว  มรรคก็เปนอันปรารภดวย ๘๖๗ 
ปรารภสิตปฏฐานแลว  มรรคก็เปนอันปรารภดวย ๘๖๘ 

อุทเทส  และ  นิทเทส  แหงอัฏฐังคิกมรรคแตละองค ๘๗๑  -  ๘๗๒ 
นิทเทศ  ๑๔  วาดวย  สัมมาทิฏฐิ  (๗๗  เรื่อง) ๘๗๓  -  ๑๐๒๘ 

หมวด  ก.  วาดวยอุทเทศ-วิภาค  ของสัมมาทิฏฐิ 
อทุเทศแหงสัมมาทิฏฐิ ๘๗๓ 
สัมมาทิฏฐิ  โดยปริยายสองอยาง  (ลกิย-โลกุตตระ) ๘๗๓ 
หมวด  ข.  วาดวยลกัษณะ-อุปมา-ไวพจน  ของสัมมาทิฏฐิ 

ลักษณะของสัมมาทิฏฐิ ๘๗๕ 
ลักษะของสัมมาทิฏฐิ  (อีกปริยายหนึ่ง  :  ระดับสูงสุด) ๘๗๕ 
สัมมาทิฏฐิโลกุตตระ  นานาแบบ  (ตามคําพระสารีบุตร) ๘๗๗ 

ก.  หมวดเนื่องดวยกุศล-อกุศล ๘๗๗ 
ข.  หมวดเนื่องดวยอาหารสี่ ๘๗๘ 
ค.  มหวดเนื่องดวยอริยสัจสี่ ๘๘๐ 
ง.  หมวดเนื่องดวยปฏิจจสมุปปนนธรรม- 

ตามหบักปฏิจจสมุปบาท ๘๘๒ 
ง.  ๑  เกี่ยกวับชรามรณะ ๘๘๒ 
ง.  ๒  เกี่ยวกับชาติ ๘๘๓ 
ง.  ๓  เกี่ยกวับภพ ๘๘๔ 
ง.  ๔  เกี่ยวกับอุปาทาน ๘๘๕ 
ง.  ๕  เกี่ยวกับตัณหา ๘๘๖ 
ง.  ๖  เกี่ยวกับเวทนา ๘๘๗ 
ง.  ๗  เกี่ยวกับผัสสะ ๘๘๘ 
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สารบาญละเอียด ฯ      [๖๓]

 หนา 
ง.  ๘  เกี่ยวกับสฬายตนะ ๘๘๖ 
ง.  ๙  เกี่ยกวับนามรูป ๘๙๐ 
ง.  ๑๐  เกี่ยวกับวิญญาณ ๘๙๑ 
ง.  ๑๑  เกี่ยวกับสังขาร ๘๙๒ 
ง.  ๑๒  เกี่ยวกับอวิชชา ๘๙๓ 
ง.  ๑๓  เกี่ยวกับอาสวะ ๘๙๕ 

สัมมาทิฏฐิ  เปนรุงอรุณแหงกุศลธรรม ๘๙๗ 
สัมมาทิฏฐิ  เปนรุงอรุณแหงการรูอริยสัจสี่ ๘๙๗ 
สัมมาทิฏฐิ  ควรจะรวมไปถึงการสํานึกบาป ๘๙๘ 
อริยสัจจญาณ  เปนญาณประเภทยิงเร็ว ๘๙๙ 
ทิ้งเสียนั่นแหละ  กลับจะเปนประโยชน ๙๐๑ 
ฆากิเลส  อยาฆาคน ๙๐๒ 
วิชชา  เปนตัวชักนํามาซึ่งองคแปดแหงสัมมามรรค ๙๐๓ 

                 หมวด  ค.  วาดวยอุปกรณ-เหตุปจจัย  ของสัมมาทิฏฐิ 
ความกลัว  เปนเหตุแหงสัมมาทิฏฐิ  (ชนิดโลกิยะ) ๙๐๔ 
อริยสัจสี่  เปนอารมณแหงนิพเพธิกปญญา ๙๐๗ 
ธรรมเปนเครื่องเจริญแหงปญญา  ฯลฯ ๙๐๙ 
เหตุที่ทําใหแสวงหานิพพาน ๙๑๐ 
ฌาน  (ที่มีสัญญา)  ใชเปนฐานแหงวิปนาไดลงตัวเอง ๙๑๑ 
เหตุใหเกิดและเจริญ  แหงอาทิพรหมจริยิกปญญา ๙๑๖ 
ขั้นตอนจํากัด  แหงปจจัยของปญญาขันธ ๙๑๙ 
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อริยสัจจากพระโอษฐ [๖๔]

 หนา 
สิ่งสงเคราะหสัมมาทิฏฐิใหออกผล ๙๒๐ 
เหตุปจจัยแหงวิชชาและวิมุตติ ๙๒๑ 
สัญญาเกิดกอนญาณ ๙๒๒ 
การทําสมาธิ  มีเคล็ดลับเหมือนแมโคเปนภูเขาลาดชัน ๙๒๓ 
อนิจจสัญญาเปนไปโดยสะดวก  เมื่อผูเจริญมุงอานิสงส  ๖  ประการ ๙๒๘ 
ทุกขสัญญาเปนไปโดยสะดวก  เมื่อผูเจริญมุงอานิสงส  ๖  ประการ ๙๒๙ 
อนัตตสัญญาเปนไปโดยสะดวก  เมื่อผูเจริญมุงอานิสงส  ๖  ประการ ๙๓๐ 
สิ่งทั้งปวงทีตองรูจัก  เพื่อความิสนทุกข ๙๓๑ 
ตนเหตุแหงมิฉาทิฏฐิ-สัมมาทิฏฐิ ๙๓๒ 

                 หมวด  ง.  วาดวยหลักการปฏิบัติของสัมมาทิฏฐิ 
รูเวทนาเพื่อดับเสียได  ดีกวารูเพื่อเปนปจจัยแกตัณหา ๙๓๒ 
อัสสาทะ-อาทีนวะ-นิสรณะ  ของกาม ๙๓๓ 

อัสสาทะของกาม ๙๓๓ 
อาทีนวะของกาม ๙๓๔ 
นิสสรณะของกาม ๙๓๙ 

อัสสาทะ-อาทีนวะ-นิสสรณะ  ของรปูกาย ๙๔๐ 
อัสสาทะของรูปกาย ๙๔๐ 
อาทีนวะของรูปกาย ๙๔๐ 
นิสสรณะของรุปกาย ๘๔๓ 

อัสสาทะ-อาทีนวะ-นิสสรณะ  ของเวทนา ๙๔๔ 
อัสสาทะของเวทนา ๙๔๔ 
อาทีนวะของเวทนา ๙๔๖ 
นิสสรณะของเวทนา ๙๔๖ 
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สารบาญละเอียด ฯ      [๖๕]

 หนา 
การทําใหเกิดสัมมาทิฏฐิ  เมื่อมีปญหาระหวางลัทธิ ๙๔๗ 
การเห็นกายและเวทนา  ในระดับแหงผูหลุดพน ๗๕๔ 
สัมมาทิฏฐิในการเจริญธรรมสาม  เพื่อละธรรมสาม(อีกนัยหนึ่ง) ๙๕๕ 
สัมมาทิฏฐิในการเจริญธรรมสาม  เพื่อละธรรมสาม(อีกนัยหนึ่ง) ๙๕๖ 
สัมมาทิฏฐิในการเจริญธรรมสาม  เพื่อละธรรมสาม(อีกนัยหนึ่ง) ๙๕๗ 
สัมมาทิฏฐิในการเจริญธรรมสาม  เพื่อละธรรมสาม(อีกนัยหนึ่ง) ๙๕๗ 
ขอปฏิบัติเกี่ยวกับธาตุหา ๙๕๘ 
สัมมาทิฏฐิในอาเนญชสัปปายปฏิปทา ๙๖๓ 

ขอท่ีหนึ่ง ๘๖๓ 
ขอท่ีสอง ๘๖๔ 
ขอท่ีสาม ๘๖๔ 

สัมมาทิฏฐิในอากิญจัญญายตนะสัปปายปฏิปทา ๙๖๕ 
ขอท่ีหนึ่ง ๙๖๕ 
ขอท่ีสอง ๙๖๖ 
ขอท่ีสาม ๙๖๖ 

สัมมาทิฏฐิในเนวสัญญานาสัญญายตนะสัปปายปฏิปทา ๙๖๗ 
สัมมาทิฏฐิ  ตอโอฆนิตถรณะ ๙๖๘ 
อริยวิโมกข  หือโอฆนิตถรณะ ๙๖๙ 
วิธีพิจารณา  เพื่อ  “หมดปญหา”  เกี่ยวกับอาหาร ๘๗๑ 
วิธีพิจารณาธรรมในภายใน  เพื่อความสิ้นทุกข ๙๗๕ 
การพิจารณา  เพื่อความสิ้นแหงแดนเกิดของทุกข ๙๗๗ 

หมวด  จ.  วาดวยอานิสงสของสัมมาทิฏฐิ 
การเห็นชนิดที่ละมิจฉาทิฏฐิได ๙๗๘ 
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อริยสัจจากพระโอษฐ [๖๖]

 หนา 
การเห็นชนิดที่ละสักกายทิฏฐิได ๘๗๙ 
การเห็นชนิดที่ละอัตตานุทิฏฐิได ๙๘๐ 
การเห็นชนิดที่ละมิจฉาทิฏฐิที่ปรารภอัตตาและโลก ๙๘๑ 
การเห็นไตรลักษณ  เปนทางแหงความหลุดพน ๙๘๑ 

ก.  ตามนัยแหงอนัตตลักขณสูตร ๙๘๑ 
ข.  ตามนัยแหงบาลีอนิจจวรรค  สฬายตนสงัยุตต ๙๘๒ 
ค.  ตามนัยแหงธัมมปทบาลี ๙๘๒ 

ความสะดวกสบายแกการดับของกิเลส  (นิพพาน) ๙๘๓ 
การรูจักแสวงหาของมนุษย ๙๙๖ 

ก.  การแสวงหาที่ไมประเสริฐ ๙๘๖ 
ข.  การแสวงหาที่ประเสริฐ ๙๘๙ 

อุบายเครื่องสิ้นตัณหา  โดยสังเขป ๙๙๐ 
ความถูกตองเกี่ยวกับความรูนึกวาปฏิกูลหรือไมปฏิกูล ๙๙๑ 
ภิกษุมิไดเจริญภาวนา  เพื่อไดรูปทิพยเสียทิพย ๙๙๓ 
การเห็นความปฏิกูลแหงยศ-อาหาร-ความรัก-สุภะ- 

ผัสสะ-อุปาทาน ๙๙๕ 
โลกุตตรผลมีได  จากการตั้งจิตไวถูก ๙๙๖ 
ความแนใจหลกัจากการปฏบัิติ  เปนเครื่องตัดสิ้นความผิด-ถูก ๙๙๗ 
สรุปานิสงสของสัมมาทิฏฐิ ๑๐๐๐ 

หมวด  ฉ.  วาดวยโทษของการขาดสัมมาทิฏฐิ 
โทษที่เกิดจากมิจฉาทิฏฐิในกากรพูด ๑๐๐๑ 
ทิฏฐิซึ่งเปนที่ตั้งแหงการวิวาท  (๓  จําพวก) ๑๐๐๒ 
มิจฉาทิฏฐิที่วา  วิญญาณเปนผูทองเที่ยว ๑๐๐๖ 
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สารบาญละเอียด ฯ      [๖๗]

 หนา 
โทษแหงอัตคาหิกทิฏฐิสิบ ๑๐๐๘ 
อวิชชา  เปนตัวชักนํามาซึ่งองคแปดแหงมิจฉามรรค ๑๐๐๙ 

หมวด  ช.  วาดวยปกิณณกะ 
สัสสตทิฏฐิก็อยากอยู  อุจเฉททิฏฐิก็อยากไป  สัมมาทิฏฐิก็อยากดับ๑๐๑๐ 
คนรวยก็มีธรรมะได  (จติตนิยมและวัตถุนิยมก็อยูดวยกันได) ๑๐๑๒ 
การใชความทุกขใหเปนประโยชนแกบุถุชน ๑๐๑๓ 
ตรัสวา  ถาจะมีตัวตนกันบาง  เอารางกายเปนตัวตนดีกวาจิต ๑๐๑๔ 
การทําความรูจักกับกาย  ซึ่งมิใชของเราหรือของใครอื่น ๑๐๑๖ 
อุปมาแหงการคํานวณความเปนอนิจจัง ๑๐๑๗ 
รูจักเลือก  :  “สังฆทานดีกวา  !” ๑๐๒๐ 
อาการที่อวิชชาทําใหมีการเกิดดับแหงสังขาร ๑๐๒๒ 
รายละเอียดที่ควรเขาใจใหถูกตองเกี่ยวกับเร่ืองกรรม ๑๐๒๕ 
เห็นผิดจากธรรมชาติ  ก็ไมอาจทําใหแจงมรรคผล ๑๐๒๗ 

นิทเทศ  ๑๕  วาดวย  สัมมาสังกัปปะ  (๑๙  เรื่อง) ๑๐๒๙  -  ๑๘๕๙ 
หมวด  ก.  วาดวยอทุเทศ-วิภาคอขงสัมมาสังกัปปะ 

อุทเทศแหงสัมมาสังกัปปะ ๑๐๒๙ 
สัมมาสังกัปปะ  โดยปริยายสองอยาง  (โลกิย-โลกุตตระ) ๑๐๒๙ 
วิตกโดยปริยายสองอยาง  (เพื่อนิพพาน-ไมเพื่อนิพพาน) ๑๐๓๐ 
บุคคลเกี่ยวกับเนกขัมมะ  ๔  ประเภท ๑๐๓๑ 

หมวด  ข.  วาดวยลักษณะของสัมมาสังกัปปะ 
อริยสัจจวิตก  ในฐานะสัมมาสังกัปปะ ๑๐๓๒ 
อริยสัจจจินตนา  ในฐานะสัมมาสังกัปปะ ๑๐๓๓ 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



อริยสัจจากพระโอษฐ [๖๘]

 หนา 
หมวด  ค.  วาดวยอุปกรณของสัมมาสังกัปปะ 

สิ่งที่ควรทราบ  เกี่ยวกับอกุศลสังกัปปะ ๑๐๓๕ 
สิ่งควรทราบ  เกี่ยวกับกุศลสังกัปปะ ๑๐๓๖ 
เนกขัมมะแทมีได  เพราะไดรูของสิ่งที่ประเสริฐกวากามรส ๑๐๓๘ 

หมวด  ง.  วาดวยหลักการปฏิบัติของสัมมาสังกัปปะ 
วิธีพิจารณา  เพื่อเกิดสัมมาสังกัปปะ ๑๐๓๘ 

ก.  โทษแหงมิจฉาสังกัปปะ ๑๗๓๘ 
ข.  คุณแหงสัมมาสังกัปปะ ๑๐๔๐ 

อาการเกิดแหงเนกขัมมสังกัปปะ ๑๐๔๑ 
วิธีพิจารณา  เพื่อกําจักอกุศลวิตก  ตามลําดับ ๑๐๔๒ 

ประการที่  ๑ ๑๐๔๒ 
ประการที่  ๒ ๑๐๔๓ 
ประการที่  ๓ ๑๐๔๔ 
ประการที่  ๔ ๑๐๔๕ 
ประการที่  ๕ ๑๐๔๕ 

ผลสําเร็จแหงการกําจัดอกุศลวิตก ๑๐๔๖ 
หนาที่ที่มนุษยพึงปฏิบัติตอ  “กาม”  (เพื่อกําจัดกามวิตก) ๑๐๔๘ 

หมวด  จ.  วาดวยอานิสงสของสัมมาสังกัปปะ 
การหลีกจากกาม  เปนบุรพภาคของพรหมจรรย ๑๐๕๐ 
อาการเกิดแหงกุศลวิตก  หรือสัมมาสังกัปปะ ๑๐๕๑ 

ก.  กรณีเนกขัมมวิตก ๑๐๕๑ 
ข.  กรณีอัพยาปาทวิตก ๑๐๕๑ 
ค.  กรณีวิหิงสาวิตก ๑๐๕๒ 
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สารบาญละเอียด ฯ      [๖๙]

 หนา 
สัมมาสังกัปปะ  ทําใหเกิดสังฆสามัคคี ๑๐๕๒ 

หมวด  ฉ.  วาดวยโทษของการขาดสัมมาสังกัปปะ 
อาการเกิดแหงอกุศลสังกัปปะ  หรือมิจฉาสังกัปปะ ๑๐๕๔ 

ก.  กรณีกามวิตก ๑๐๕๔ 
ข.  กรณีทยาปาทวิตก ๑๐๕๕ 
ค.  กรณีวิหิงสาวิตก ๑๐๕๕ 

หมวด  ข.  วาดวยปกิณณกะ 
ธรรมชาติของกามแหงกามวิตก ๑๐๕๖ 
ความไมมีเนกขัมมวิตก  ในจิตของสามัญสัตว ๑๐๕๗ 

นิทเทศ  ๑๖  วาดวย  สัมมาวาจา  (๑๓  เรื่อง) ๑๐๖๐  -  ๑๐๗๙ 
หมวด  ก.  วาดวยอุทเทศ-วิภาคของสัมมาวาจา 

อุทเทศแหงสัมมาวาจา ๑๐๖๐ 
หลบักวิธีการพูดจาที่เปน  อริยะและอนริยะ ๑๐๖๐ 
สัมมาวาจา  โดยปริยายสองอยาง  (โลกิยะ-โลกุตตระ) ๑๐๖๑ 
หลักวินิจฉัยวจีกรรม  ๓  สถาน ๑๐๖๒ 

หมวดที่  ๑  :  เมื่อจะกระทํา ๑๐๖๒ 
หมวดที่  ๒  :  เมื่อกระทําอยู ๑๐๖๓ 
หมวดที่  ๓  :  เมื่อกระทําแลว ๑๐๖๔ 

ขอควรสรรเสริญหรือควรติ  เกี่ยวกับสัมมาวาจา ๑๐๖๔ 
หมวด  ข.  วาดวยลักษณะของสัมมาวาจา 

คําไปความของสัมมาวาจาสี่ ๑๐๖๖ 
สุภาษิตวาจา  ในฐาระสัมมาวาจา ๑๐๖๗ 
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อริยสัจจากพระโอษฐ [๗๐]

 หนา 
สุภาษิตวาจา  ในฐานะสัมมาวาจา  (อีกนัยหนึ่ง) ๑๐๖๗ 
วจาของสัตบุรุษและสัตบุรุษ ๑๐๖๘ 

๑.  วาจาของอสัตบุรุษ ๑๐๖๗ 
๒.  วาจาของสัตบุรุษ ๑๐๖๙ 
๓.  วาจาของสะไภใหม-สะไภเกา ๑๐๗๑ 

หลักเกณฑแหงสัมมาวาจาขั้สูงสุด ๑๐๗๒ 
สัมมาวาจาชั้นสูงสุด  ระดบัพระพุทธเจา) ๑๐๗๒ 

หมวด  ค.  วาดวยโทษของการขาดสัมมาวาจา 
ตัวอยางแหงสัผัปปลาปวาทระดับครูบาอาจารย ๑๐๗๓ 

ตัวอยาง  ประการที่หนึ่ง ๑๐๗๓ 
ตัวอยาง  ประการที่สอง ๑๐๗๕ 
ตัวอยาง  ประการที่สาม ๑๐๗๖ 
ตัวอยาง  ประการที่สี่ ๑๐๗๗ 
ตัวอยาง  ประการที่หา ๑๐๗๗ 

วิบากแหงมิจฉาวาจา 
นิทเทศ  ๑๗  วาดวย  สัมมากัมมนัตะ  (๘  เรื่อง) ๑๐๘๑  -  ๑๐๘๙ 

หมวด  ก.  วาดวยอุทเทศ-วิภาคของสัมมากัมมันตะ 
อุทเทศแหงสัมมากัมมันตะ ๑๐๘๑ 
หลักวินิจฉัยกายกรรม  ๓สถาน ๑๐๘๑ 

หมวดที่  ๑  :  เมื่อจะกระทํา ๑๐๘๑ 
หมวดที่  ๒  :  เมื่อกระทําอยู ๑๐๘๑ 
หมวดที่  ๓  :  เมื่อกระทําแลว ๑๐๘๒ 

สัมมากัมมันตะ  โดยปริยายสองอยาง  (โลกิยะ-โลกุตตระ) ๑๐๘๒ 
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สารบาญละเอียด ฯ      [๗๑]

 หนา 
ข.  วาดวยลักษณะของสัมมากัมมันตะ 

คําไขความของสัมาากัมมันตะ ๑๐๘๓ 
ลักษณะแลวิบาก  แหงสัมมากัมมันตะ ๑๐๘๔ 

หมวด  ค.  วาดวยโทษและอานิสงคของสัมมากัมมันตะ 
วิบากของมิจฉากัมมันตะ ๑๐๘๖ 
กรรมที่เปนเหตุใหไดรับผลเปนความไมกระเสือกกระสน ๑๐๘๘ 

นิทเทศ  ๑๘  วาดวย  สัมมาอาชีวะ  (๑๖  เรื่อง) ๑๐๙๐  -  ๑๑๒๖ 
หมวด  ก.  วาดวยอุทเทศ-วิภาคของสัมมาอาชีวะ 

อุทเทศแหงสัมมาอาชีวะ ๑๐๙๐ 
สัมมาอาชีวะ  โดยปริยายสองอยาง  (โลกิยะ-โลกุตตระ) ๑๐๙๐ 

หมวด  ข.  วาดวยลักษณะ-อุปมาของสัมมาอาชีวะ 
การดํารงชีพชอบ  กินความไปถึงความสันโดษ ๑๐๙๑ 
แมอยูปา  ก็ยังตางกันหลายความหมาย ๑๐๙๒ 
การดํารงชีพชอบโดยทิศหก  ของฆราวาส ๑๐๙๓ 

(หนาที่ที่พึงปฏิบัติตอทิศเบื้องหนา) ๑๐๙๕ 
(หนาที่ที่พึงปฏิบัติตอทิศเบื้องขวา) ๑๐๘๕ 
(หนาที่ที่พึงปฏิบัติตอทิศเบื้องหลัง) ๑๐๙๖ 
(หนาที่ที่พึงปฏิบัติตอทิศเบื้องซาย) ๑๐๙๗ 
(หนาที่ที่พึงปฏิบัติตอทิศเบื้องต่ํา) ๑๐๙๗ 
(หนาที่ที่พึงปฏิบัติตอทิศเบื้องบน) ๑๐๙๘ 
(คาถาสรุปความ) ๑๐๙๙ 

การดํารงชีพชั้นเลิศ  ของฆราวาส ๑๑๐๐ 
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อริยสัจจากพระโอษฐ [๗๒]

 หนา 
การดํารงชีพชั้นรองเลิศ  ของฆราวาส ๑๑๐๐ 
การดํารงชีพชั้นธรรมดา  ของฆราวาส ๑๑๐๑ 
หลักการดํารงชีพ  เพื่อผลพรอมกันทั้สองโลก ๑๑๐๒ 

(หลักดํารงชีพเพื่อประโยชนสุขในทิฏฐธรรม) ๑๑๐๒ 
(อบายมุขและดายมุขที่เกี่ยวกับประโยชนในทิฏฐฏรรม) ๑๑๐๕ 
(หลักดํารงชีพเพื่อปรธดยชนสุขในสัมปรายะ) ๑๑๐๖ 

การดํารงชีพชอบ  ตามหลักอริยวงศ ๑๑๐๗ 
การดํารงชีพชอบ  โดยหลักแหงมหาปุริสวิตก  (แปดอยาง) ๑๑๑๐ 

(อานิสงสแหงการดํารงชีพชอบโดยหลักแหง- 
มหาปุริสวิตกแปด) ๑๑๑๑ 

(อานิสงคที่ครอบคลุมไปถึงความหมายแหงปจจัยสี่) ๑๑๑๒ 
การดํารงชีพชอบ  คือการลงทุนเพื่อนิพพาน ๑๑๑๔ 

หมวด  ค.  วาดวยหลักการปฏิบัติของสัมมาอาชีวะ 
หลักการปฏิบัติเกี่ยวกับปจจัยสี่ ๑๑๒๐ 

ก.  เกี่ยวกับจีวร ๑๑๒๐ 
ข.  เกี่ยวกับบิณฑบาต ๑๑๒๑ 
ค.  เกี่ยวกับเสนาสนะ ๑๑๒๑ 
ง.  เกี่ยวกับคิลานเภสัช ๑๑๒๒ 

หมวด  ง.  วาดวยอานิสงสของสัมมาอาชีวะ 
ผลสืบตอของสัมมาอาชีวะ ๑๑๒๒ 
สัมมาอาชีวะสมบูรณแบบ  สําหรับคฤหัสถ ๑๑๒๓ 

หมวด  จ.  วาดวยปกิณณกะ 
การดํารงชีพสุจริต  มิไดมเีฉพาะเรื่องปจจัยสี่ ๑๑๒๕ 

นิทเทศ  ๑๙  วาดวย  สัมมาวายามะ  (๒๖  เรื่อง) ๑๑๒๗  -  ๑๑๗๕ 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



สารบาญละเอียด ฯ      [๗๓]

 หนา 
หมวด  ก.  วาดวยอุทเทศ-วสิภาคของสัมมาวายามะ 

อุทเทศแหงสัมมาวายามะ ๑๑๒๗ 
ปธานสี่  ในฐานะแหสัมมาวายาโม ๑๑๒๗ 
หมวด  ข.  วาดวยลักษณะ-ไวพจน-อุปมาของสัมมาวายามะ 
ลักษณะของผูมีความเพียรสี่อิริยาบถ ๑๑๒๙ 
ลักษณะของผูมีความเพียรสี่อิริยาบถ  (อีกนัยหนึ่ง) ๑๑๓๐ 
ไวพจนของสัมมาวายามะ  คือสัมมัปปธาน ๑๑๓๒ 
ปธานสี่  ในฐานะสัมมัปปธาน ๑๓๓๒ 
การทําความเพียร  ดุจผูบํารุงรักษาปา ๑๑๓๔ 
หมวด  ค.  วาดวยอุปกรณ  -  เหตุปจจัยของสัมมาวายามะ 

ความสังเวช  เปนเหตุใหปรารภความเพียร ๑๑๓๕ 
บุพพภาคแหงการทําความเพียรเพื่อความสิ้นอาสวะ ๑๑๓๖ 
บุพพภาคแหงการทําความเพียรเพื่อความสิ้นอาสวะ(อีกนัยหนึ่ง) ๑๑๓๙ 
อินทรียสังวร  เปนอุปกรณแกสัมมาวายามะ ๑๑๔๑ 
เวทนาสามเกี่ยวกับความเพียรละอกุศลและเจริญกุศล ๑๑๔๒ 
การเสพที่เปนอุปกรณและไมเปนอุปกรณแกความเพียร- 

ละอกุศลและเจริญกุศล ๑๑๔๓ 
 ๑.  การเสพกายสมาจาร ๑๑๔๓ 
 ๒.  การเสพวจีสมาจาร ๑๑๔๔ 
 ๓.  การเสพมโนสมาจาร ๑๑๔๖ 
 ๔.  การเสพจิตตุปบาท ๑๑๔๗ 
 ๕.  การเสพสัญญาปฏิลาภ ๑๑๔๘ 
 ๗.  การเสพอัตตภาวปฏิลาภ ๑๑๔๙ 
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อริยสัจจากพระโอษฐ [๗๔]

 หนา 
๘.  การเสพอารมณหก ๑๑๔๙ 
๙.  การเสพปจจัยสาม ๑๑๕๐ 
๑๐.-๑๓.  การเสพกาม-นิคม-นคร-ชนบท ๑๑๕๐ 
๑๔.  การเสพบุคคล ๑๑๕๐ 

ชาคริยานุโยค  คือสวนประกอบของความเพียร ๑๑๔๑ 
ศิลปะแหงการปลุกเราความเพียร ๑๑๕๑ 
ผูมีลักษณะควรประกอบความเพียร ๑๑๕๕ 

หมวด  ง.  วาดวยหลักการปฏิบัติของสัมมาวายามะ 
เพียรละอกุศลแขงกับความตาย ๑๑๕๖ 

(สัญญา  ๑๐) ๑๑๕๗ 
(สัญญา  ๑๐  อีกปริยายหนึ่ง) ๑๑๕๘ 

การทําความเพียรแขงกับอนาคตภักย ๑๑๕๘ 
การทําความเพียรแขงกับอนาคตภัย  (อีกนัยหนึ่ง) ๑๑๖๑ 
บทอธิษฐานจิต  เพื่อทําความเพียร ๑๑๖๓ 

หมวด  จ.  วาดวยปกิณณกะ 
อุปสรรคของการประกอบสัมมาวายามะ ๑๑๖๔ 

ก.  เครื่องตรึงจิต  ๕  อยาง ๑๑๖๕ 
ข.  เครื่องผูกพันจิต  ๕  อยาง ๑๑๖๖ 

ขอแกตัว  ของคนขี้เกียจ ๑๑๖๘ 
สมัยที่ไมเหมาะสมสําหรับกาทภความเพียร ๑๑๗๑ 
ผูอยูอยางคนมีทุกข  ก็ทํากุศลธรรมใหเต็มเปยมได ๑๑๗๓ 
ในการละกิเลสแมชั้นสูง  ก็ยังมีการอยูเปนสุข ๑๑๗๓ 
เพียงแตรูชัดอริยสัจ  สัมมายามะยังไมใชถึงที่สุด ๑๑๗๔ 
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สารบาญละเอียด ฯ      [๗๕]

 หนา 
นิทเทศ  ๒๑  วาดวย  สัมมาสติ  (๔๑  เรื่อง) ๑๑๗๖  -  ๑๒๗๗ 

หมวด  ก.  วาดวยอุทเทศ-วิภาคของสัมมาสติ 
อุทเทสแหงสัมมาสติ ๑๑๗๖ 
สติปฏฐานสี่  เปนเอกายนมรรค ๑๑๗๖ 

หมวด  ข.  วาดวยลักษณะ-อุปมาของสัมมาสติ 
ลักษณะแหงความมีสติสัมปชัญญะของภิกษุ ๑๑๗๗ 
ลักษณะสัมปชัญญะ  ระดับสูงสุด ๑๑๗๘ 
สัมมาสติ  ในฐานะเครื่องทําตนใหเปนที่พึ่ง ๑๑๗๘ 
สติปฏฐานสี่  เปนโคจรสําหรับสมณะ ๑๑๘๐ 
สติปฏฐานสี่  ที่สงผลถึงวิชชาและวิมุตติ ๑๑๘๐ 
แบบการเจริญอานาปานสติ  ที่มีผลมาก ๑๑๘๑ 

(แบบท่ี  ๑) ๑๑๘๒ 
(แบบท่ี  ๒) ๑๑๘๔ 

การเจริญสติปฏฐาน  ของคนฉลาด ๑๑๘๕ 
หมวด  ค.  วาดวยอุปกรณ-เหตุปจจัยโดยอัตโนมัติของสัมมาสติ 
ธรรมเปนที่ตั้งแหงการเจริญสติ ๑๑๘๖ 
ธรรมเปนอุปการะเฉพาะ  แกอานาปานสติภาวนา ๑๑๘๗ 

(นัยที่หนึ่ง) ๑๑๘๗ 
(นัยที่สอง) ๑๑๘๘ 
(นัยที่สาม) ๑๑๘๙ 

ฐานที่ตั้งแหงความมีสัมปชัญญะ  ๑๙  ฐาน ๑๑๙๐ 
สติปฏฐานสี่บริบูรณ  เมื่ออานาปานสติบริบูรณ ๑๑๙๘ 
สติปฏฐานสี่บริบูรณ  ยอมทําโพชฌงคใหบริบูรณ ๑๒๐๑ 
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อริยสัจจากพระโอษฐ [๗๖]

 หนา 
โพชฌงคบริบูรณ  ยอทําวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณ ๑๒๐๗ 

หมวด  ง.  วาดวยหลักการปฏิบัติของสัมมาสติ 
การทําสติในรูปแหงกายานุปสสนา ๑๒๐๘ 

๑.  ตามนัยแหงอานาปานสติสูตร ๑๒๐๘ 
๒.  ตามนัยแหงมหาสติปฏฐานสูตร ๑๒๐๙ 

ก.  หมวดลมหายใจเขา-ออก  (คือกาย) ๑๒๐๙ 
ข.  หมวดอริยาบถ  (คือกาย) ๑๒๐๙ 
ค.  หมวดสัมปชัญญะ  (ในกาย) ๑๒๑๑ 
ง.  หมวดมนสิการในสิ่งปฏิกูล  (คือกาย) ๑๒๑๒ 
จ.  หมวดมนสิการในธาตุ  (ซึ่งเปนกาย) ๑๒๑๓ 
ฉ.  หมวดนวสีวถิกา  (คือกาย) ๑๒๑๔ 

การทําสติในรูปแหงเวทนานุปสนา ๑๒๑๘ 
๑.  ตามนัยแหงอานาปานสติสูตร ๑๒๑๘ 
๒.  ตามนัยแหงมหาสติปฏฐานสูตร ๑๒๑๙ 

การทําสติในรูปแหงจิตตานุปสสนา ๑๒๒๐ 
๑.  ตามนัยแหงอานาปานสติสูตร ๑๒๒๐ 
๒.  ตามนัยแหงสติปฏฐานสูตร ๑๒๒๑ 

การทําสติในรูปแหงธัมมานุปสสนา ๑๒๒๓ 
๑.  ตามนัยแหงอานาปานสติสูตร ๑๒๒๓ 
๒.  ตามนัยแหงมหาสติปฏฐานสูตร ๑๒๒๔ 

ก.  หมวดนิวรณ  (คือธรรม) ๑๒๒๔ 
ข.  หมวดขันธ  (คือธรรม) ๑๒๒๕ 
ค.  หมวดอายตนะ  (คือธรรม) ๑๒๒๖ 
ง.  หมวดโพชฌงค  (คือธรรม) ๑๒๒๗ 
จ.  หมวดอริยสัจ  (คือธรรม) ๑๒๒๘ 
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สารบาญละเอียด ฯ      [๗๗]

 หนา 
จ.-๑  :  ทุกขอริยสัจ ๑๒๒๘ 
จ.-๒  :  ทุกขสมุทยอริยสัจก ๑๒๒๙ 
จ.-๓  :  ทุกขนิโรธอริยสัจ ๑๒๒๙ 
จ.-๔  :  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ๑๒๒๙ 

อุบายแหงการดํารงจิตในสติปฏฐาน ๑๒๓๐ 
ขอควรระวัง  ในการเจริญสติปฏฐานสี่ ๑๒๓๒ 
กายคตาสติ  เปนอุปกรณแกอนิทรียสังวร ๑๒๓๔ 

ก.  โทษของการไมมีกายคตาสติ ๑๒๓๔ 
ข.  คุณของกายคตาสติ ๑๒๓๕ 

หลักสําคัญสําหรับผูหลีกออกเจริญสติปฏฐานอยูผูเดียว ๑๒๓๖ 
ตรัสใหมีสติคุกันไปกับสัมปชัญญะ ๑๒๓๘ 
การฝกเพื่อความสมบูรณแหงสิตสัมปชัญญ ๑๒๓๙ 
การฝกเพื่อมีสติสัมปชัญญะ  โดยออมและโดยตรง ๑๒๓๙ 
โอวาทแหงการทําสติ  เมื่อถูกติหรือถูกชม ๑๒๔๒ 

ก.  ฝายถูกติ ๑๒๔๒ 
ข.  ฝายถูกชม ๑๒๔๓ 

ความมีสติเมื่อถูกประทุษราย ๑๒๔๔ 
ทรงขอใหมีสติเร็วเหมือนมาอาชาไนย ๑๒๔๕ 
สติในการเผชิญโลกธรรม  ของอริยสาวก ๑๒๔๕ 

หมวด  จ.  วาดวยอานิสงสของสัมมสติ 
อานิสงสตามปกติ  แหงอานาปานสติ ๑๒๔๘ 

ก.  อานิสงสอยางสังเขปที่สุด  ๒  ประการ ๑๒๔๘ 
ข.  อานิสงสตามปกติ  ๗  ประการ ๑๒๔๘ 
ค.  ทําสติปฏฐานสี่-โพชฌงคเจ็ด-วิชชาและวิมุตติใหบริบูรณ๑๒๔๙ 
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อริยสัจจากพระโอษฐ [๗๘]

 หนา 
ง.  อานิสงสตามที่เคยปรากฎแกพระองคเอง ๑๒๕๐ 
จ.  ละความอันอาศัยเรือน ๑๒๕๐ 
ฉ.  สามารถควบคุมความรูสึกเกี่ยวกับความปฏิกูล ๑๒๕๑ 
ช.  เปนเหตุใหไดรูปฌานทั้งสี่ ๑๒๕๒ 
ญ.  เปนเหตุใหไดอรูปฌานทั้งสี่ ๑๒๕๔ 
ฎ.  เปนเหตุใหไดสัญญาเวทยิดนิโรธ ๑๒๕๖ 
ฏ.  สามารถกําจัดบาปอกุศลทุกทิศทาง ๑๒๕๗ 

อานิสงสพิเศษ  แหงอานาปานสติ ๑๒๕๗ 
ก.  กายไมโยกโคลง ๑๒๕๗ 
ข.  รูตอเวทนาทุกประการ ๑๒๕๙ 
ค.  มีสุขวิหารอันสงบเย็น ๑๒๖๐ 
ง.  เปนสุขแลวดําเนินไปในตัวเอง  จนสิ้นอาสวะ ๑๒๖๒ 
จ.  ควรแกนามวาอริยวิหาร-พรหมวิหาร-ตถาคตวิหาร ๑๒๖๓ 
ฉ.  ทําสังโยชนใหสิ้น-กําจัดอนุสัย-รูทางไกล- 

                         สิ้นอาสวะ ๑๒๖๓ 
ช.  รูจักลมหายใจอันจักมีเปนครั้งสุดทายแลวดับจิต ๑๒๖๕ 
ญ.  เหตุปจจัยที่พระศานาจะตั้งอยูนานภายหลัง- 

                               พุทธปรินพิพาน ๑๒๖๖ 
อานิสงส  แหงความไมประมาทคือสติ ๑๒๖๖ 
สติปฏฐานสี่  เปนเครื่อละปุพพันตอปรันตสหคตทิฏฐินิสสัย ๑๒๖๗ 
การเจริญสติปฏฐาน  เปนการอารักขาทั้งตนเองและผูอื่น ๑๒๖๘ 

หมวด  ฉ.  วาดวยโทษของการขาดสัมมาสติ 
จิตที่ปราศจากสติ  ยอมปรารถนาลาภไดทั้งที่ชอบอยูปา ๑๒๗๐ 

หมวด  ช.  วาดวยปกิณณกะ 
 ลักษณะของผูอาจและไมอาจเจริญสติปฏฐานสี่ ๑๒๗๑ 
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สารบาญละเอียด ฯ      [๗๙]

 หนา 
ทั้งนวกะ-เสขะ-อเสขะ  ก็พึงเจริญสติปฏฐาน ๑๒๗๒ 

(ก.  พวกนวกะ) ๑๒๗๒ 
(ข.  สําหรับพระเสขะ) ๑๒๗๓ 
(ค.  สําหรับพระอเสขะ) ๑๒๗๓ 

สติปฏฐานสี่  เหมาะสมทั้งแกอเสขะ-เสขะ-และคฤหัสถ ๑๒๗๔ 
กองอกุศลและกองกุศล  ชนิดแทจริงก ๑๒๗๖ 
ธัมมสงเคราะหที่ทุกคนควรกระทํา ๑๒๗๗ 

นิทเทศ  ๒๑  วาดวย  สัมมาสมาธิ  (๕๑  เรื่อง) ๑๒๗๘  -  ๑๓๖๗ 
หมวด  ก.  วาดวอยุทเทศ-วิภาคของสัมมาสมาธิ 

อุเทสแหงสัมมาสมาธิ ๑๒๗๘ 
สมาธิภาวนา  มีประเภทสี่ ๑๒๗๘ 

หมวด  ข.  วาดวยลักษณะ-อุปมาของสัมาสมาธิ 
ลักษณะแหงสัมมาสมาธิชั้นเลิศ  ๕  ประการ ๑๒๘๑ 
อริยสัมมาสมาธิ  มีบริขารเจ็ด ๑๒๘๖ 
การทําหนาที่สัมดันพธกัน  ของบริขารเจ็ด ๑๒๘๖ 

๑.  กลุมสัมมาทิฏฐิ ๑๒๘๖ 
๒.  กลุมสัมมาสังกัปปะ ๑๒๘๘ 
๓.  กลุมสัมมาวาจาก ๑๒๙๐ 
๔.  กลุมสัมมากัมมันตะ ๑๒๙๒ 
๕.  กลุมสัมมาอาชีวะ ๑๒๙๓ 

สัมมาทิฏฐิ  เปนผูนําในการละมิจฉัตตะ ๑๒๙๕ 
สัมมาสมาธิ  ชนิดที่มีพรหมวิหารเปนอารมณ ๑๒๙๘ 
วิโมกขแปด ๑๒๙๙ 
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อริยสัจจากพระโอษฐ [๘๐]

 หนา 
รูปฌานและอรูปฌาน  ยังมิใชธรรมชนที่เปนเครื่องขูดเกลา ๑๓๐๐ 
อุปมาแหงจิตทีปราศจากนิวรณหา ๑๓๐๓ 
การบรรลุปฐมฌาน  พรอมท้ังอุปมา ๑๓๐๕ 
การบรรลุทุติยฌาน  พรอมทั้งอุปมา ๑๓๐๖ 
การบรรลุตติยฌาน  พรอมทั้งอุปมา ๑๓๐๗ 
การบรรลุจตุตถฌาน  พรอมท้ังอุปมา ๑๓๐๘ 
อาการที่อยูในฌาน  เรียกวาตถาคตไสยา ๑๓๐๘ 

หมวด  ค.  วาดวยอุปกรณ-เหตุปจจัยของสัมมาสมาธิ 
ความรูที่ทําใหมีการอบรมจิต ๑๓๑๐ 
บริขารเจ็ด  ของอริยสัมมาสมาธิ ๑๓๑๑ 
ธรรมเครื่องทําความเต็มเปยมแหงกําลังของสมาธิ ๑๓๑๑ 
สมาธิจากการเดิน  (จงกรม)  ยอมตั้งอยูนาน ๑๓๑๒ 
ลักษณะของผูงายตอการเขาอยูในสมาธิ ๑๓๑๓ 

หมวด  ง.  วาดวยหลักการปฏิบัติของสัมมาสมาาธิ 
บุพพภาคแหงการเจริญสมาธิ  ๕  ขั้น ๑๓๑๓ 
ขั้นตอนอันจํากัดแหงปจจัยของสัมมาสมาธิ ๑๓๑๔ 
การกระทําที่ถูกตองตามกาละ  สําหรับสมาธินิมต- 

ปคคาหนิมิต-อุเบกขานิมิต ๑๓๑๖ 
สิ่งที่ตองย้ําวันละ  ๓  หน  ในวงการสมาธิ ๑๓๑๘ 
อนุสสติภาวนา  เปนสิ่งที่เจริญไดในทุกอิริยาบถ ๑๓๑๙ 
สมาธิภาวนาแตละอยาง  ๆ  อาจทําไดถึง  ๗  ระดับ ๑๓๒๐ 

(๑.  หมวดตระเตรียม) ๑๓๒๑ 
(๒.  หมวดพรหมวิหาร) ๑๓๒๑ 
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สารบาญละเอียด ฯ      [๘๑]

 หนา 
(๓.  หมวดสติปฏฐาน) ๑๓๒๒ 
(หมวดอานิสงส) ๑๓๒๔ 

ญาณ  เกิดจาสมาธิของผูที่มีสติปญญารักาาตน ๑๓๒๔ 
การดํารงสมาธิจิต  เมื่อถูกเบียดเบียนทั้งทางวาจาและทางกาย ๑๓๒๖ 

(๑.  อุปมาที่หนึ่ง) ๑๓๒๖ 
(๒.  อุปมาที่สอง) ๑๓๒๗ 
(๓.  อุปมาที่สาม) ๑๓๒๘ 
(๔.  อุปมาที่สี่) ๑๓๒๙ 
(๕.  อุปมาที่หา) ๑๓๓๐ 

สัญญาในสิ่งไมเปนที่ตึงแหงความยึดถือก็มีอยู  (โลกุตตรสมาธิ) ๑๓๓๑ 
สมาธิที่เปนอสัขตมนสิการ ๑๓๓๓ 
จากรูปฌานไปสูอาสวักขยญาณโดยตรง ๑๓๓๕ 

หมวด  จ.  วาดวยอานิสงสของสัมมาสมาธิ 
ประโยชนของการเจริญสมาธิ ๑๓๓๖ 

นัยที่  ๑  :  เห็นความไมเที่ยงของอายตนิกธรรม ๑๓๓๖ 
นัยที่  ๒  :  เห็นความเกิดดับของเบญจขันธ ๑๓๓๗ 

อานุภาพแหงสมาธิ ๑๓๓๘ 
อานิสงสของการหลีกเรน ๑๓๔๐ 
แมเพียงปฐมฌาน  ก็ชื่อวาเปนที่หลบพนภัยจากมาร ๑๓๔๑ 
แมเพียงปฐมฌาน  ก็บําบัดกิเลสอันเปนเครื่องระคายใจได ๑๓๔๒ 
เจโตสมาธิ  ที่สามารถเพิ่มความผาสุกทางกาย ๑๓๔๔ 
ที่นั่ง-นอน-ยืน-เดิน  อันเปนทิพย ๑๓๔๕ 
ธรรมที่ทําความเปนผูมีอํานาจเหนือจิต ๑๓๔๖ 
ญานระงับความรัก-เกลียดที่มีอยูตามธรรมชาติ: ๑๓๔๗ 
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อริยสัจจากพระโอษฐ [๘๒]

 หนา 
ญาณในตถาคตพลญาณ  มีไดเฉพาะแกผุมีจิตตั้งมั่นเปนสมาธิ ๑๓๔๙ 
ธรรมสัญญา  ในฐานะแหงธรรมโอสถโดยธรรมปติ ๑๓๕๐ 

หมวด  ฉ.  วาดวยโทษของการขาดสัมมาสมาธิ 
นิวรณ-ขาศึกแหงสมาธิ ๑๓๕๖ 
นิวรณ  เปนเครื่องทํากระแสจิตไมใหรวมกําลัง ๑๓๕๗ 
จิตตระหนี่  เปนสิ่งที่ต่ําเกินไปสําหรับการบรรลุฌาน- 

และทําใหแจงมรรคผล ๑๓๕๘ 
หมวด  ช.  วาดวยปกิณณกะ 

สนิมจิต  เทียบสนิมทอง ๑๓๕๙ 
ซึ่งที่เปนเสี้ยนหนามตอกันโดยธรรมชาติ ๑๓๕๙ 
การอยูปากับการเจริญสมาธิ  สําหรับภิกษุบางรูป ๑๓๖๑ 
ลําดับพฤติจิต  ของผูที่จะเปนอยูดวยความไมประมาท ๑๓๖๒ 
สัจจสัญญาอันสุขุมยิ่งขึ้นไปตามลําดับ  ในรูปฌานสี่ ๑๓๖๓ 

[กรณีของปฐมฌาน] ๑๓๖๓ 
[กรณีของทุติยฌาน] ๑๓๖๓ 
[กรณีของตติยฌาน] ๑๓๖๔ 
[กรณีของจตุตถฌาน] ๑๓๖๔ 

เจโตวิมุตติชนิดที่ยังมีอุปสรรค ๑๓๖๕ 
นิทเทศ  ๒๒  วาดวย  ขอความสรุปเรื่องมรรค   
                                                          (๗๕  เรื่อง)๑๓๖๘  -  ๑๔๘๗ 

หมวด  ก.  วาดวยไวพจน 
อริยอัฏฐงัคิกมัคคอธิวจนะ  (ไวพจนแหงอริยอัฏฐังคิกมรรค) ๑๓๖๘ 
อัภฐังคิกมรรค  ในฐานะแหงธัมมยานอันประเสริฐ ๑๓๖๘ 
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สารบาญละเอียด ฯ      [๘๓]

 หนา 
อัฏฐังคิมรรค  เปนสัมมาปฏิปทา ๑๓๗๐ 
สัมมัตตะโนนามวา  อริยมรรค ๑๓๗๑ 
ธรรมที่เปนนิพพานคามิมัคคะ ๑๓๗๒ 
ทางโลงอันแนนอนไปสูสัมมัตตนิยาม ๑๓๗๓ 
อริยมรรค  ซึ่งมิใชอริยอัฏฐังคิกมรรค ๑๓๗๕ 

หมวด  ข.  วาดวยการสงเคราะหองคมรรค 
องคแปดแหงอริยมรรค  สงเคราะหลงในสิกขาสาม ๑๓๗๕ 
ลักษณะแหงสิกขาสาม  โดยละเอียด ๑๓๗๖ 

๑.  สีลขันธ  โดยละเอียด ๑๓๗๖ 
๒.  สมาธิขันธ  โดยละเอียด ๑๓๗๘ 

(บุรพภาคแหงการเจริญสมาธิ) ๑๓๗๘ 
(การเจริญสมาธิ) ๑๓๘๐ 

๓.  ปญญาขันธ  โดยละเอียด ๑๓๘๐ 
สิกขาสาม  เปนสิ่งที่สงเสริมกันตามลําดับ ๑๓๘๑ 
อธิสิกขา  สาม ๑๓๘๒ 
อธิสิกขา  สาม  (อีกนัยหนึ่ง) ๑๓๘๒ 
ลักษณะความสมบูรณแหงศีล ๑๓๘๔ 
เมื่อตีความคําบัญญัติผิด  แมทารกนอนเบาะก็มีศีลโดยอตัโนมัติ ๑๓๘๔ 
ธรรม-อธรรม-อรรถ-อนรรถ  ที่ควรทราบ ๑๓๘๖ 

หมวด  ค.  วาดวยคุณคาของมรรค 
อัฏฐังคิกมรรค  ในฐานะแหงตัวพรหมจรรย ๑๓๘๗ 
ระบบพรหมจรรย  ทรงแบงไวเปน  ๒  แผนก ๑๓๘๘ 
ก.  สําหรับผูถึงที่สุดแหงทุกขแลว ๑๓๘๘ 
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อริยสัจจากพระโอษฐ [๘๔]

 หนา 
ข.  สําหรับผูยังไมถึงที่สุดแหงทุกข ๑๓๘๘ 

จุดมุงหมายแทจริง  ของพรหมจรรย ๑๓๘๙ 
อัฏฐังคิกมรรค  เปนพรหมจรรยเปนไปเพื่อนิพพาน ๑๓๘๙ 
มรรคมีองคแปด  รวมอยูในพรหมจรรยจลอดสาย ๑๓๙๑ 
อัฏฐังคิดมัคคพรหมจรรย  ใหผลอยางเครื่องจักร ๑๓๙๒ 
ความแตกตางระหวางคนเขลาและบัณฑิต  ในการ- 

ประพฤติพรหมจรรย ๑๓๙๓ 
อานุภาคแหงอัฏฐังคิกมรรค  ในการทําใหเกิด  : 

ก.  เกิดความปรากฏแหงตถาคต ๑๓๙๔ 
ข.  เกิดสุคตวินัย ๑๓๙๕ 

อัฏฐังคิกมรรค  เพื่อการรูและการละซึ่งธรรมที่ควรรูและควรละ ๑๓๙๖ 
อัฏฐังคิกมรรค  ชวยระงับภัยที่แมลูกก็ชวยกันไมได ๑๓๙๗ 
อัฏฐังคิกมรรค  ในฐานะเปนกัมมนิโรธคามินีปฏิปทา ๑๓๙๙ 
อัฏฐังคิกมรรค  เปนอิทธิปาทภาวนาคิมนีปฏิปทา ๑๔๐๐ 
อัฏฐังคิกมรรค  เปนสัญญลักษณของพระศาสนาที่มีความหลุดพน ๑๔๐๑ 
อัฏฐังคิกมรรค  ใชเปนหลักจําแนกความเปนสัตบุรุษอสัตบุรุษ ๑๔๐๒ 
อัฏฐังคิกมรรค  ชนิดที่แนนอนวาปองกันการแสวงหาผิด ๑๔๐๔ 
มัชฌิมาปฏิปทา  สําหรับธรรมกถึกแหงยุค ๑๔๐๖ 

(๑.  พอตัวทั้งเพื่อตนและผูอื่น) ๑๔๐๖ 
(๒.  พอตัวทั้งเพื่อตนและผูอื่น  [อีกนัยหนึ่ง]) ๑๔๐๗ 
(๓.  พอตัวเพื่อตน  แตไมพอตัวเพื่อผูอื่น) ๑๔๐๗ 
(๔.  พอตัวเพื่อผูอื่น  แตไมพอตัวเพื่อตน) ๑๔๐๘ 
(๕.  พอตัวเพื่อตน  แตไมพอตัวเพื่อผูอื่น  [อีกนัยหนึ่ง]) ๑๔๐๘ 
(๖.  พอตัวเพื่อผูอื่น  แตไมพอตัวเพื่อตน  [อีกนัยหนึ่ง]) ๑๔๐๙ 
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สารบาญละเอียด ฯ      [๘๕]

 หนา 
(๗.  พอตัวเพื่อตน  แตไมพอตัวเพื่อผูอื่น  [อีกนัยหนึ่ง]) ๑๔๐๙ 
(๘.  พอตัวเพื่อผูอื่น  แตไมพอตัวเพื่อตน  [อีกนัยหนึ่ง]) ๑๔๑๐ 

ธรรมอันเปนที่สุดของสมณปฏิบัติ ๑๔๑๑ 
ปฏิปทาเพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน  ก็คือมรรค ๑๔๑๑ 
การเปนอยูที่นอมไปเพื่อนิพพานอยูในตัว  (มัชฌิมา- 

                            ปฏิปทาโดยอัตโนมัติ) ๑๔๑๖ 
หมวด  ง.  วาดวย  การทําหนาที่ของมรรค 

 อฏัฐังคิกมรรคชนิดที่เจริญแลวทํากิจแหงอริยสัจสี่พรอมกันไปในตัว ๑๔๑๗ 
อัฏฐังคิกมรรค  ชนิดที่เจริญแลวทําใหโพธิปกขิยธรรม- 

                              สมบูรณไปในตัว ๑๔๑๙ 
การทํากิจของอินทรีย  ในขณะบรรลุธรรม ๑๔๒๑ 
สัมมัตตะ  เปนเครื่องสิ้นอาสวะ ๑๔๒๓ 

หมวด  จ.  วาดวยธรรมชื่ออื่น  (ความหมายเกี่ยวมรรค) 
บทธรรมเกาที่อยูในรูปขององคมรรค ๑๔๒๓ 
ขอปฏิบัติที่เปนสักกายนิโรธคามินีปฏิปทา ๑๔๒๕ 
อานิสงสแหงการปฏิบัติ  โดยหลักพื้นฐาน  (เชนเดียว- 

กับอานิสงสแหงมรรค) ๑๔๒๖ 
ปฏิปทาเพื่อสิ้นอาสวะ  ๔  แบบ ๑๔๒๗ 

ก.  แบบปฏิบัติลําบาก  ประสบผลชา ๑๔๒๗ 
ข.  แบบปฏิบัติลําบาก  ประสบผลเร็ว ๑๔๒๘ 
ค.  แบบปฏิบัติสบาย  ประสบผลชา ๑๔๒๘ 
ง.  แบบปฏิบัติสบาย  ประสบผลเร็ว ๑๔๒๙ 

ปฏิปทาการอบรมอินทรีย  ๓  ระดับ ๑๔๓๐ 
ก.  ลักษณะแหงอินทรียภาวนาชั้นเลิศ ๑๔๓๐ 
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อริยสัจจากพระโอษฐ [๘๖]

 หนา 
ข.  ลักษณะแหงผูเปนเสขปาฏิบท ๑๔๓๑ 
ค.  ลักษณะแหงผูเจริญอินทรียชั้นอริยะ ๑๔๓๒ 

ปฏิปทาเพื่อบรรลุอรหัตตผลของคนเจ็บไข ๑๔๓๔ 
องคสิบหา  เพื่อการทําลายกระเปาะของอวิชชา  (มุงผล- 

อยางเดียวกับมัชฌิมาปฏิปทา) ๑๔๓๕ 
สุขโสมนัสท่ีเปนไปเพื่อสิ้นอาสวะ  (มัชฌิมาปฏิปทาที่แสนสุข) ๑๔๓๖ 
ความเย็นที่ไมมีอะไรเย็นยิ่งไปกวา ๑๔๓๗ 

ก.  พวกที่ไมทําความเย็น ๑๔๓๗ 
ข.  พวกที่ทําความเย็น ๑๔๓๘ 

ปฏิปทา  การบรรลุอรัหตตหรืออนาคามี  ในภพปจจุบัน ๑๔๓๘ 
หมวด  ฉ.  วาดวยอุปมาธรรมของมรรค 

ระวังมัคคภาวนา  :  มีทั้งผิดและถูก ๑๔๓๙ 
(ฝายผิด) ๑๔๓๙ 
(ฝายถูก) ๑๔๔๐ 

ภาวะแหงความถูก-ผิด ๑๔๔๑ 
ภาวะแหงความเปนผิด-ถูก ๑๔๔๒ 
อเสขธรรมสิบ  ในฐานะพิธีเครื่องชําระบาป ๑๔๔๒ 
อัฏฐังคิกมรรค  มีความหมายแหงความเปนกัลยาณมิตร ๑๔๔๓ 
นาบุญหรือนาบาป  เนื่องอยูกับองคแหงมรรค ๑๔๔๕ 

ก.  นาบาป ๑๔๔๕ 
ข.  นาบุญ ๑๔๔๖ 

พิธีลงบาป  ดวยสัมมัตตปฏิปทา ๑๔๔๖ 
หมวด  ช.  วาดวยอุปกรณการปฏิบัติมรรค 

รายชื่อธรรมเปนที่ตั้งแหงการขูดเกลา ๑๔๔๘ 
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สารบาญละเอียด ฯ      [๘๗]

 หนา 
ก.  จิตตุปปาทปริยาย ๑๔๕๐ 
ข.  ปริกกมนปริยาย ๑๔๕๑ 
ค.  อุปริภาวังคมนปริยาย ๑๔๕๑ 
ง.  ปรินิพพานปริยาย ๑๔๕๒ 

องคคุณที่ทําใหเจริญงอกงามไพบูลยในพรหมจรรย- 
(อุกรณแหงการปฏิบัติมรรค) ๑๔๕๒ 
พวกรูจักรูป ๑๔๕๓ 
พวกฉลาดในลักษณะ ๑๔๕๔ 
พวกคอยเขี่ยไขขาง ๑๔๕๔ 
พวกปดแผล ๑๔๕๔ 
พวกสุมควัน ๑๔๕๕ 
พวกรูจักทาที่ควรไป ๑๔๕๕ 
พวกที่รูจักน้ําที่ควรดื่ม ๑๔๕๕ 
พวกรูจักทางที่ควรเดิน ๑๔๕๖ 
พวกฉลาดในที่ที่ควรไป ๑๔๕๖ 
พวกรีด  “นมโค”  ใหมีสวนเหลือ ๑๔๕๖ 
พวกบูชาเผูเฒา๑๔๕๗ 

อัฏฐังคิกมัคคปฏิบัติ  ตองอาศัยที่ตั้งคือศีล ๑๔๕๗ 
หลักเกณฑการเลือกสถานที่และบุคคลที่ควรเสพไมควร- 

เสพ  (อันเปนอุปกรณแหงมรรค) ๑๔๕๙ 
การเลือกที่อยูในปา  (วนปตถ) ๑๔๕๙ 

อาการที่เรียกวา  อัฏฐังคิกมรรคบริบูรณไดโดยวิธีลัด ๑๔๖๑ 
วิธีการสืบตอความไมประมาทของอริยสาวก ๑๔๖๒ 
พึงทําความสมดุลยของสมถะและวิปสสนา ๑๔๖๔ 
การปฏิบัติเพื่อความสมดุลยของสมถะและวิปสสนา ๑๔๖๖ 
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อริยสัจจากพระโอษฐ [๘๘]

 หนา 
ความสมประสงคสูงสุด  มไีดเพราะสัมมัตตะ ๑๔๖๗ 
การใหผลของมิจฉัตตะและสัมมัตตะ ๑๔๖๘ 
รีบปฏิบัติใหสุดเหวี่ยง  แตไมตองรอนใจวาจงสําเร็จ- 

(นั่นแหละคือมัชฌิมาปฏิปทา) ๑๔๖๙ 
ภาวะบริสุทธิ์แหงการประพฤติตบะพรหมจรรย  โดย  ๑๖  ประการ ๑๔๗๑ 

(ก.  ภาวะไมบริสุทธิ์สําหรับเปรียบเทียบ) ๑๔๗๑ 
(ข.  ภาวะบริสุทธิ์ที่สําหรับถือเปนหลัก) ๑๔๗๕ 

การตอสูของผูเกลียดกลัวความทุกข  โดยละเอียด ๑๔๗๙ 
หมวด  ช.  วาดวยมรรคกับอาหุเนยยบุคคล 

สักวาดําเนินอยูในอัฏฐังคิกมรรค  ก็เปนอาหุเนยยบุคคลฯ  แลว ๑๔๘๑ 
องคแหงมรรคที่เปนเสขะของเสขบุคคล ๑๔๘๓ 
ประโยชนอันสูงสุด  ของสมัมัตตะสิบ ๑๔๘๔ 

หมวด  ฌ.  วาดวยมรรคกับพระพุทธองค 
อริยอัฏฐังคิกมรรค  คือมัชฌิมาปฏิปทาที่ตรัสรูเอง ๑๔๘๕ 
ทรงกําชัเบรืองการทําลายอหังการมมังการ ๑๔๘๖ 
อริยมรรค  รวมอยูในพรหมจรรยที่ทรงฝากไวกับพวกเรา ๑๔๘๗ 
อัฏฐังคิกมรรค  ในฐานกัลยณวัตรที่ทรงฝากไว ๑๔๘๘ 

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  เปนสิ่งที่ควรทําใหเกิดมี ๑๔๘๙ 
 

ภาคสรุป 
วาดวยขอความสรุปทาย  เกี่ยวกับจตุราริยสัจ 

(มี  ๒๓  หัวขอ) 
ความรูที่ทําใหสิ้นอาสวะ ๑๔๘๖ 
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สารบาญละเอียด ฯ      [๘๙]

 หนา 
โอกาสแหงโยคกรรมในการเห็นอริยสัจ  บัดนี้ถึงพรอมแลว ๑๔๙๖ 
การเรียนปริยัติ  มิใชการูอริยสัจ ๑๔๙๗ 
เห็นพระรัตนตรัยแทจริง  ก็ตอเมื่อเห็นอริยสัจและหลุดพนจากอาสวะแลว ๑๔๙๘ 
ปฏิบัติเพื่อรูอริยสัจ  ตองเปนธัมมาธิปไตย ๑๕๐๐ 
การแทงตลอดอริยสัจ  เปนงานละเอียดออนยิ่งกวาการ- 

แทงทะลุขนทรายดวยขนทราย ๑๕๐๑ 
การปฏิบัติอริยสัจ  ไมมีทางที่จะขัดตอหลักกาลามสูตร ๑๕๐๒ 

(ก.  ฝายอกุศล) ๑๕๐๓ 
(ข.  ฝายกุศล) ๑๕๑๖ 

บริษัทที่เกี่ยวกับอริยสัจ ๑๕๑๑ 
เมื่ออริยสัจสี่  ถูกแยกออกเปนสองซีก ๑๕๑๒ 
หลักวิธีการศึกษาอริยสัจสี่  ใชไดกับหลักทั่วไป ๑๕๑๓ 

ตัวอยาง  ก.  เกี่ยวกับอกุศลศีล ๑๕๑๓ 
ตัวอยาง  ข.  เกี่ยวกับกุศลศีล ๑๕๑๔ 
ตัวอยาง  ค.  เกี่ยวกับอกุศลสังกัปปะ ๑๕๑๔ 
ตัวอยาง  ง.  เกี่ยวกับกุศลสังกัปปะ ๑๕๑๔ 

อริยสัจสี่  เปนที่ตั้งแหงการแสดงตัวของปญญินทรีย ๑๕๑๕ 
อริยสัจสี่  เปนวัตถุแหงกิจของปญญินทรีย ๑๕๑๖ 
เบญขพิธพรทีทรงระบุไวสําหรับภิกษุ  (ไมเกี่ยวกับ- 

ตัณหาเหมือนจตุพิธพรของชาวบาน) ๑๕๑๖ 
การทําบุคคลใหรูอริยสัจ  จัดเปนอนุศาสนีปาฏิหาริย ๑๕๑๘ 
อริยสัจ  (หรือโลกสัจ)  ทรงบัญญัติไวในกายที่ยังมีสัญญาและใจ ๑๕๒๒ 
อริยสัจ  ทรงบัญญัติสําหรับสัตวที่อาจมีเวทนา ๑๕๒๓ 
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อริยสัจจากพระโอษฐ [๙๐]

 หนา 
เวทนาโดยปจจัย  ๔๑  ชนิด ๑๕๒๔ 
ผูรูอริยสัจ  ไมจําเปนตองแตกฉานอภิธรรมและรวยลาภ ๑๕๒๖ 
จงกระทําเหตุทั้งภายในและภายนอก ๑๕๒๘ 

ก.  เหตุภายใน ๑๕๒๘ 
ข.  เหตุภายนอก ๑๕๒๙ 

อัฏฐังคิกมรรค  ในฐานะเพชรพลอยเม็ดหนึ่งแหงพระศาสนา ๑๕๓๐ 
พระคุณของผูที่ทําใหรูแจงอริยสัจสี่ ๑๕๓๐ 
ประมวลปญหาอันจะพึงตอบเกี่ยวกับธรรมทั้งปวง- 

(เกี่ยวกับใจความของอริยสัจโดยทั่วไป) ๑๕๓๑ 
การจบกิจแหงอริยสัจ  กําหนดดวยความสมบูรณแหงญาณสาม ๑๕๓๒ 

 
ภาคผนวก 

วาดวยเรื่องนํามาผนวก  เพ่ือความสะดวกแกการอางอิง 
สําหรับเรื่องที่ตรัสซํ้า ๆ  บอย ๆ 

(มี  ๒  หัวขอ) 
 

ประมวลพรหมจรรยตลอดสาย  (ที่แสดงไวดวยขันธสาม) ๑๕๓๙ 
๑.  ศีลขันธ ๑๕๓๙  -  ๑๕๕๑ 

ตถาคตเกิดขึ้นในโลก  แสดงธรรม ๑๕๔๑ 
กุลบุตรฟงธรรม  ออกบวช ๑๕๔๐ 
แนวปฏิบัติสําหรับผูบวชใหม ๑๕๔๑ 

ก.  อาการที่ถึงพรอมดวยศีล  (ขั้นจุลศีล) ๑๕๔๑ 
ข.  อาการที่ถึงพรอมดวยศีล  (ขั้นมัชฌิมศีล) ๑๕๔๓ 
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สารบาญละเอียด ฯ      [๙๑]

 หนา 
(หมวดพืชตามภูติคาม) ๑๕๔๓ 
(หวดการบริโภคสะสม) ๑๕๔๓ 
(หมวดดูการเลน) ๑๕๔๓ 
(หมวดการพนัน) ๑๕๔๔ 
(หมวดที่นั่งนอนสูงใหญ) ๑๕๔๔ 
(หมวดดิรัจฉานกถา) ๑๕๔๕ 
(หมวดชอบทําความขัดแยง) ๑๕๔๖ 
(หมวดการรับใชเปนทูต) ๑๕๔๖ 
(หมวดโกหกหลอกลวงเพื่อลาภ) ๑๕๔๖ 

ค.  อาการที่ถึงพรอมดวยศีล  (ขั้นมหาศีล) ๑๕๔๗ 
(หมวดการทําพิธีรีตอง) ๑๕๔๗ 
(หมวดทายลักษณะ) ๑๕๔๗ 
(หมวดทายฤกษการรบพุง) ๑๕๔๘ 
(หมวดทายโจรแหงนักษัตร) ๑๕๔๘ 
(หมวดทํานายขาวยากหมากแพง) ๑๕๔๙ 
(หมวดฤกษยามและเขาทรง) ๑๕๔๙ 
(หมวดหมอผีหมอยา) ๑๕๕๐ 

๒.  สมาธิขันธ ๑๕๕๑  -  ๑๕๕๘ 
(หมวดอินทรียสังวร) ๑๕๕๑ 
(หมวดสติสัปชัญญะ) ๑๕๕๒ 
(หมวดสันโดษ) ๑๕๕๒ 
(หมวดเสนาสนะสงัด-ละนิวรณ) ๑๕๕๓ 
(หมวดปฐมฌาน) ๑๕๕๕ 
(หมวดทุติยฌาน) ๑๕๕๖ 
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อริยสัจจากพระโอษฐ [๙๒]

 หนา 
(หมวดตติยฌาน) ๑๕๕๗ 
(หมวดจตุตถฌาน) ๑๕๕๗ 

๓.  ปญญาขันธ ๑๕๕๘  -  ๑๕๖๔ 
(หมวดญาณทัสสนะ) ๑๕๕๘ 
(หมวดมโนมยิทธิ) ๑๕๕๙ 
(หมวดอิทธิวิธี) ๑๕๖๐ 
(หมวดทิพพโสต) ๑๕๖๐ 
(หมวดเจโตปริยญาณ) ๑๕๖๐ 
(หมวดปุพเพนิวาสานุสสติญาณ) ๑๕๒๒ 
(หมวดจุตูปปาตญาณ) ๑๕๖๓ 
(หมวดอาสวักขยญาณ) ๑๕๖๓ 

ลักษณะความสะอาด-ไมสะอาด  ในอริยวินัย ๑๕๖๔ 
ก.  ความไมสะอาด ๑๕๖๔ 
ข.  ความสะอาด ๑๕๖๗ 
ผูไมสะอาด  เปนผูที่เหมือนกับถูนําไปเก็บไวในนรก ๑๕๗๐ 
ผูสะอาด  เปนผูที่เหมือนกับถูนําตัวไปเก็บไวในสวรรค ๑๕๗๐ 
 

คําชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกบัถอยคําและอักขรวิธี  ฯลฯ  ในหนังสือเลมนี๑้๕๗๓ 
ตัวอยางหลกัธรรมล้ําลึก  ที่หาพบไดจากหนังสือเลมนี ้ ๑๕๗๙ 
คําชี้แจงวิธีการใชหนังสือเลมนี้  ใหเปนประโยชนกวางขวางออกไป๑๕๘๕ 

 
ปทานุกรม  เริ่มแตหนา  ๑๖๗๗ 
ลําดับหมวดธรรม  เริ่มแตหนา  ๑๘๓๙ 

____________________ 
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ภาคนํา 
 

วาดวย 

 
ขอความที่ควรทราบกอนเกี่ยวกับจตุราริยสัจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ 
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ภาคนํา 
 

มีเรื่อง:-  ๑.  สัตวโลก  กับ จตุราริยสัจ   ๑๓  หัวขอ 
๒.  ชีวิตมนุษย  กับ  จตุราริยสัจ   ๒๐  หัวขอ 
๓.  พระพุทธองค  กับ  จตุราริยสัจ   ๑๙  หัวขอ 
๔.  การรูอริยสัจ  ไมเปนสิ่งสุดวิสัย   ๑๐  หัวขอ 
๕.  คุณคาของอริยสัจ   ๑๓  หัวขอ 
๖.  เคาโครงของอริยสัจ   ๑๖  หัวขอ 
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อริยสัจจากพระโอษฐ 
 

ภาคนํา 

วาดวย 

ขอความที่ควรทราบกอนเกี่ยวกับจตุราริยสัจ 
(๖  ตอน) 

____________ 
-๑- 

สัตวโลก  กับ  จตุราริยสัจ 
 

ตรัสรูแลว  ทรงรําถึงถึงหมูสัตว 
 

สัตวโลกนี้  เกิดความเดือดรอนแลว  มีผัสสะบังหนา๑  ยอมกลาวซึ่ง 
โรค  (ความเสียดแทง)  นั้นโดยความเปนตัวเปนตน 

 
เขาสําคัญสิ่งใด  โดยความเปนประการใด  แตสิ่งนั้นยอมเปน (ตามที่เปนจริง) 
โดยประการอื่นจากที่เขาสําคัญนั้น 

                                                
๑. คําวา  "มีผัสสะบังหนา  (ผสฺสปเรโต)"  หมายความวา  เมื ่อเขาถูกตองผัสสะใด  จิตทั ้งหมด 
ของเขายึดมั่นอยูในผัสสะนั้น  จนไมมองเห็นส่ิงอื่น  แมจะใหญโตมากมายเพียงใด  ทํานองเสน 
ผมบังภูเขา  :  เขาหลงใหลยึดมั่นแตในอัสสาทะของผัสสะนั้นจนไมมองเห็นส่ิงอื่น ;  อยางนี้ 
เรียกวา  มีผัสสะบังหนา  คือบังลูกตาของเขา  ใหเห็นส่ิงตาง  ๆ  ผิดไปจากตามที่เปนจริง. 

๓ 
 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



อริยสัจจากพระโอษฐ ๔

สัตวโลกติดของอยูในภพ  ถูกภพบังหนาแลว  มีภพโดยความเปนอยางอื่น  (จาก 
ที่มันเปนอยูจริง)จึงไดเพลิดเพลินยิ่งนักในภพนั้น. 
เขาเพลิดเพลินยิ่งนักในสิ่งใด  สิ่งนั้นเปนภัย   (ที่เขาไมรูจัก)  :  เขากลัวตอสิ่งใด 
สิ่งนั้นก็เปนทุกข. 
พรหมจรรยนี้  อันบุคคลยอมประพฤติ  ก็เพ่ือการละขาดซ่ึงภพ. 
 
สมณะหรือพราหมณเหลาใด  กลาวความหลุดพนจากภพวามีไดเพราะภพ  เรา 
กลาววา  สมณะหรือพราหมณทั้งปวงนั้น  มิใชผูหลุดพนจากภพ. 
ถึงแมสมณะหรือพรามหณเหลาใด  กลาวความออกไปไดจากภพ  วามีไดเพราะ 
วิภพ๑  :  เรากลาววา  สมณะหรือพราหมณทั้งปวงนั้น  ก็ยังสลัดภพออกไปไมได. 
ก็ทุกขนี้มีขึ้น  เพราะอาศัยซึ่งอุปธิทั้งปวง. 
เพราะความสิ้นไปแหงอุปาทานทั้งปวง  ความเกิดขึ้นแหงทุกขจึงไมมี. 
ทานจงดูโลกนี้เถิด  (จะเห็นวา)  สัตวทั้งหลายอันอวิชชาหนาแนนบังหนาแลว; 
และวา  สัตวผูยินดีในภพอันเปนแลวนั้น  ยอมไมเปนผูหลุดพนไปจากภพได. 
ก็ภพทั้งหลายเหลาหนึ่งเหลาใด  อันเปนไปในที่หรือในเวลาทั้งปวง๒  เพื่อความมี 
 
 
 

                                                
๑. คําวา  "วิภพ"  ในที่นี้  ตรงกันขามกับคําวา  "ภพ"  คือไมมีภพตามอํานาจของนัตถิกทิฏฐิ 
หรืออุจเฉททิฏฐิโดยตรง  คือไมเปนไปตามกฏของอิทัปปจจยตา;  ดังนั้น  แมเขาจะรูสึกวา 
ไมมีอะไร  มันก็มีความไมมีอะไรนั้นเองตั้งอยูในฐานะเปนภพชนิดที่เรียกวา  "วิภพ"  เปนที่ตั้ง 
แหงวิภวตัณหา. 

๒. คําวา  "ในที่หรือในเวลาทั้งปวง"  ตลอดถึงคําวา  "เพื่อความมีแหงประโยชนโดยประการ 
ทั้งปวง"  เปนคุณบทแหงคาอันเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่นของภพ.  ความมีความเปนอยางไร 
ก็ตาม  ยอมเนื่องดวยเวลาที่พอเหมาะ  เนื้อที่ที่พอดี  ประโยชนที่นารัก  มันจึงจะเปนที่ตั้งแหง 
ความยึดถือ  หรือยั่วยวนใหยึดถือ;  ดังนั้น  ภพชนิดไหนก็ตาม  ยอมเนื่องอยูดวยสิ่งทั้ง 
สามนี้  แตแลวในที่สุดมันก็เปนเพียงสิ่งที่ไมเที่ยง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
ดังที่กลาวแลวในพุทธอุทานนั้น. 
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ภาคนํา  -  เรื่องควรทราบกอนเกี่ยวกับจตุราริยสัจ ๕
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ภาคนํา  -  เรื่องควรทราบกอนเกี่ยวกับจตุราริยสัจ ๕

แหงประโยชนโดยประการทั้งปวง;  ภพทั้งหลายทั้งหมดนั้น  ไมเที่ยง  เปน 
ทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา. 
เมื่อบุคคลเห็นอยูซึ่งขอน้ัน  ดวยปญญาอันชอบตามที่เปนจริงอยางนี้อยู;  เขา 
ยอมละภวตัณหาได  และไมเพลิดเพลินวิภวตัณหาดวย. 
 
ความดับเพราะความสํารอกไมเหลือ (แหงภพทั้งหลาย)  เพราะความสิ้นไปแหงตัณหา 
โดยประการทั้งปวง  นั้นคือนิพพาน. 
ภพใหมยอมไมมีแกภิกษุนั้น  ผูดับเย็นสนิทแลว  เพราะไมมีความยึดมั่น 
ภิกษุนั้น  เปนผูครอบงํามารไดแลว  ชนะสงครามแลว  กาวลวงภพทั้งหลาย 
ทั้งปวงไดแลว  เปนผูคงที่  (คือไมเปลี่ยนแปลงอีกตอไป).  ดังนี้แล 
 
-  อุ.ขุ.  ๒๕/๑๒๑/๘๔. 

(ขอความนี้  เปนพระพุทธอุทานที่ทรงเปลงออก  ที่โคนตนโพธิ์เปนที่ตรัสรู  เมื่อตรัสรู 
แลวได  ๗  วัน). 
 

การพนทุกขโดยไมรูอริยสัจนั้น  เปนไปไมได 
 

ภิกษุ  ท.!  เปรียบเหมือนผูใดผูหนึ่งจะพึงกลาววา  "ฉันไมตองทําพื้นฐาน 
รากในเบื้องลางของเรือนดอก  แตฉันจักทําตัวเรือนขางบนได"  ดังนี้  :  นี่ไมเปนฐานะที่  
จักมีไดฉันใด;  ขอน้ีก็ไมเปนฐานะที่จักมีได  ฉันนั้น  คือขอท่ีผูใดผูหนึ่งจะ 
พึงกลาววา  "ฉันไมตองรูจักความจริงอันเประเสริฐ  คือ  ความจริงเรื่องทุกข,  เรื่องเหตุให 
เกิดทุกข;  เรื่องความดับไมเหลือของทุกข,  และเรื่องทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข 
นั้นดอก  แตฉันจักทําความสิ้นสุดแหงทุกขได  โดยถูกตอง;"  ดังนี้ 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๖

ภิกษุ  ท!  และเปรียบเหมือนผูใดผูหนึ่งจะพึงกลาววา  "ฉันตองทําฐาน- 
รากของเรือนตอนลางเสียกอน  จึงจักทําตัวเรือนขางบนได"  ดังนี้  :  นี่เปนฐานะที่จักมี 
ได ฉันใด ;  ขอน้ีก็เปนฐานะที่จักมีได  ฉันนั้น  คือขอท่ีผูใดผูหนึ่งจะพึงกลาววา 
"ฉันครั้นรูความจริงอันประเสริฐคือความจริงเรื่องทุกข,  เรื่องเหตุใหเกิดทุกข,  เรื่องความ 
ดับไมเหลือของทุกข,  และเรื่องทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกขนั้นแลว  จึงจักทํา 
ความสิ้นสุดแหงทุกขได  โดยถูกตอง;"  ดังนี้. 
 

ภิกษุ  ท.!  เพราะเหตุนั้น  ในกรณีนี้  พวกเธอพึงทําความเพียร 
เพ่ือใหรูตามเปนจริงวา   "นี้เปนทุกข.  นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข,  นี้เปนความดับ 
ไมเหลือของทุกข,  และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข;" 
ดังนี้เถิด. 
 
-  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๕๖๔/๑๗๓๕-๖. 
 
 

เพราะไมรูอริยสัจ  จึงตองแลนไปในสังสารวัฏ 
 

ภิกษุท.!  เพราะไมรูถึง   ไมแทงตลอดซึ่งอริยสัจสี่อยาง,  เราและ 
พวกเธอทั้งหลาย  จึงไดทองเที่ยวไปแลวในสังสารวัฏ  ตลอดกาลยืดยาวนานถึง 
เพียงนี้.  ภิกษุ  ท.!  อริยสัจสี่อยาง  เหลาไหนเลา ?  ภิกษุ  ท.!เพราะไมรูถึง 
ไมแทงตลอดซึ่งอริยสัจคือทุกข,  อริยสัจคือเหตุใหเกิดทุกข,  อริยสัจคือความดับ 
ไมเหลือของทุกข,  และอริยสัจคือทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข; 
เราและพวกเธอทั้งหลาย  จึงไดทองเที่ยวไปแลวในสังสารวัฏ  ตลอดกาลยืดยาวนาน 
ถึงเพียงนี้ 
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ภาคนํา  -  เรื่องควรทราบกอนเกี่ยวกับจตุราริยสัจ ๗

ภิกษุ  ท.!  เมื่ออริยสัจ  คือทุกข,  เหตุใหเกิดทุกข.  ความดับไมเหลือ 
ของทุกข,  และทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข,.เปนความจริงที่เราและ 
พวกเธอทั้งหลาย  รูถึง  และแทงตลอดแลว;  ตัณหาในภพก็ถูกถอนขึ้นขาด 
ตัณหาที่จะนําไปสูภพ  ก็สิ้นไปหมด  บัดนี้ความตองเกิดขึ้นอีก  มิไดมี;  ดังนี้. 
 
-  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๕๔๑/๑๖๙๘. 
 

(สูตรอื่นไดตรัสเหตุที่ทําให  ตองทองเที่ยวไปสังสารวัฏ  เพราะไมรูอริยธรรมสี่ 
ดังตอไปนี้  :-) 

ภิกษุ  ท.!  เพราะไมรูตามลําดับ  เพราะไมแทงตลอด  ซึ่งธรรม  ๔ 
ประการ  เราและพวกเธอทั้งหลาย  จึงไดทองเที่ยวไปแลวในสังสารวัฏ  ตลอด 
กาลยืดยาวนานถึงเพีงนี้.  ธรรม  ๔  ประการอยางไหนเลา ?  ภิกษุ  ท.! 
เพราะไมรูตามลําดับ  เพราะไมแทงตลอด  ซึ่ง อริยศีล….  ซึ่งอริยสมาธิ…. 
ซึ่ง อริยปญญา….ซึ่ง อริยวิมุตติ….  เราและพวกเธอทั้งหลาย  จึงไดทองเที่ยว 
ไปแลวในสังสารวัฏ  ตลอดกาลยืดยาวนานถึงเพียงนี้. 
 

ภิกษุ  ท.!  เมื่ออริยศีล,  อริยสมาธิ,  อริยปญญา,  และอริยวิมุตติ 
เปนธรรมที่เราและเธอรูแลวตามลําดับ  แทงตลอดแลว  ;  ตัณหาในภพก็ถูกถอน 
ขึ้นขาดตัณหาที่จะนําไปสูภพก็สิ้นไปหมด  บัดนี้ความตองเกิดขึ้นอีกมิไดมี,  ดังนี้. 
 
-  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๑/๑. 
 

สัตวเกิดกลับมาเปนมนุษยมีนอย  เพราะไมรูอริยสัจ 
ภิกษุ  ท.!  เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอน้ีวาอยางไร  :  ฝุนนิดหนึ่ง 

ที่เราชอนขึ้นดวยปลายเล็บน้ี  กับมหาปฐพีนั้น  ขางไหนจะมากกวากัน ? 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๘

"ขาแตพระองคผูเจริญ !  มหาปฐพีนั่นแหละเปนดินที่มากกวา.  ฝุนนิดหนึ่ง 
เทาที่ทรงชอนขึ้นดวยปลายพระนขานี้  เปนของมีประมาณนอย.  ฝุนนั้น เมื่อนําเขาไปเทียบ 
กับมหาปฐพี  ยอมไมถึงซึ่งการคํานวณได  เปรียบเทียบได  ไมเขาถึงแมซึ่งกะละภาค 
 (สวนเลี้ยว)". 
 

ภิกษุ  ท.!  อุปมานี้ฉันใด  อุปไมยก็ฉันนั้น  :  สัตวที่เกิดกลับมาสู 
หมูมนุษย  มีนอย;  สัตวที่เกิดกลับเปนอยางอื่นจากหมูมนุษย มีมากกวา 
โดยแท.  ขอน้ันเพราะเหตุไรเลา?  ภิกษุ  ท.!  ขอน้ัน เพราะความที่สัตวเหลานั้น 
ไมเห็นอริยสัจทั้งสี่.  อริยสัจสี่  อยางไรเลา?  สี่อยางคือ  อริยสัจคือทุกข  อริยสัจ 
คือเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข  อริยสัจคือความดับไมเหลือแหงทุกข  อริยสัจคือทาง 
ดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข. 
 

ภิกษุ  ท.!  เพราะเหตุนั้น  ในเรื่องนี้  เธอพึงประกอบโยคกรรม๑ 
อันเปนเครื่องกระทําใหรูวา  "  ทุกข เปนอยางนี้,  เหตุเกิดขึ้นแหงทุกข เปนอยางนี้, 
ความดับไมเหลือแหงทุกข  เปนอยางนี้,  ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข 
เปนอยางนี้",.  ดังนี้. 
 
-  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๕๗๘/๑๗๕๗. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
๑ โยคกรรม   ค ือ   การกระทําความเพ ียรอย างม ีระบบ   อย างแข ็งข ัน เต ็มที ่  ในรูปแบบหนึ ่ง  ๆ 
เพื่อให สําเร็จประโยชนตามความมุ งหมาย   เรียกกันทั่ว ๆ   ไปวา  "โยคะ ",.  เปนคํากลางใชกัน 
ไดระหวางศาสนาทุกศาสนา. 
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ภาคนํา  -  เรื่องควรทราบกอนเกี่ยวกับจตุราริยสัจ ๙

(ในกรณีที่ไมเห็นอริยสัจนั้น  ยังมีผลทําให  : 
 

สัตวมาเกิดในมัชฌิมชนบท  มีนอย   (๑๙/๕๗๘/๑๗๕๘). 
สัตวมีปญญาจักษุ  มีนอย   (๑๙/๕๗๙/๑๗๕๙). 
สัตวไมเสพของเมา  มีนอย   (๑๙/๕๗๙/๑๗๖๐). 
สัตวเกิดเปนสัตวบก  มีนอย  (สัตวน้ํามาก) (๑๙/๕๗๙/๑๗๖๑). 
สัตวเอื้อเฟอมารดา  มีนอย   (๑๙/๕๗๙/๑๗๖๑). 
สัตวเอื้อเฟอบิดา  มีนอย   (๑๙/๕๗๙/๑๗๖๒). 
สัตวเอื้อเฟอสมณะ  มีนอย   (๑๙/๕๗๙/๑๗๖๓). 
สัตวเอื้อเฟอพราหมณ  มีนอย   (๑๙/๕๘๐/๑๗๖๔). 
สัตวออนนอมถอมตน  มีนอย   (๑๙/๕๘๐/๑๗๖๕). 

 
นอกจากนี้พระองคยังไดทรงแสดงภาวะแหงสัตวที่ไมพึงปรารถนา  อีกมากอยางตาม 

ที่เรารูจักกันอยู  เชน  สัตวที่ไมตั้งอยูในกุศลกรรมบถ  เปนตน,  ผูรวบรวมเห็นวามากเกินความ 
จําเปน  จึงไมนํามาใสไวในที่นี้.) 
 

ความมืดบอดของโลก  มีตลอดเวลาที่พระตถาคตไมเกิดขึ้น 
 

ภิกษุ  ท.!  ตลอดกาลเพียงใด ที่ดวงจันทรและดวงอาทิตยยังไม 
บังเกิดขึ้นในโลก;  ความปรากฏแหงแสงสวางอันใหญหลวง  ความสองสวาง 
อันใหญหลวง  ก็ยังไมมี  ตลอดกาลเพียงนั้น.  ในกาลนั้น  มีอยูแตความมืด 
เปนความมืดซึ่งกระทําความบอด.  กลางคืนกลางวัน  ก็ยังไมปรากฏ,  เดือนหรือ 
กึ่งเดือน  ก็ไมปรากฏ,  ฤดูหรือป  ก็ไมปรากฏ,  กอน.  ภิกษุ  ท.!  แตวา 
ในกาลใด  ดวงจันทรและดวงอาทิตยบังเกิดขึ้นในโลก;  ในกาลนั้น  ความปรากฏ 
แหงแสงสวางอันใหญหลวง  ความสองสวางอันใหญหลวง  ยอมมี.  ในกาลนั้น 
ยอมไมมีความมืด  อันเปนความมืดซึ่งกระทําความบอด.ลําดับน้ัน  กลางคืน 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๑๐

กลางวัน  ยอมปรากฏ.  เดือนหรือก่ึงเดือน  ยอมปรากฏ.,  ฤดูหรือป  ยอมปรากฏ, 
นี้ฉันใด; 
 

ภิกษุ  ท.!  ขอน้ี ก็ฉันนั้น  :  ตลอดกาลเพียงใด  ที่ตถาคตผูอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธะยังไมบังเกิดขึ้นในโลก;  ความปรากฏแหงแสงสวางอันใหญหลวง 
ความสองสวางอันใหญหลวง  ก็ยังไมมี  ตลอดกาลเพียงนั้น.  ในกาลนั้น  มีอยู 
แตความมืด  เปนความมืดซึ่งกระทําความบอด.  การบอก  การแสดง  การบัญญัติ 
การแตงตั้ง  การเปดเผย  การจําแนกแจกแจง  การกระทําใหเขาใจไดงาย  ซึ่ง 
อริยสัจท้ังสี่  ก็ยังไมมีกอน.  ภิกษุ  ท.!  แตวา  ในกาลใดแล  ตถาคตผูอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธะ  บังเกิดขึ้นโลก;  ในกาลนั้น  ความปรากฏแหงแสงสวาง 
อันใหญหลวง  ยอมมี.  ในกาลนั้น  ยอมไมมีความมืด  อันเปนความมืดซึ่ง 
กระทําความบอด.  ลําดับน้ัน  ยอมมีการบอก  การแสดง  การบัญญัติ  การ 
แตงตั้ง  การเปดเผย  การจําแนกแจกแจง  การกระทําใหเขาใจไดงาย  ซ่ึงอริยสัจ 
ทั้งสี่.  ซึ่งอริยสัจท้ังสี่อยางไรเลา ?  คือซ่ึงทุกขอริยสัจ  ทุกขสมุทยอริยสัจ 
ทุกขนิโรธอริยสัจ  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ. 
 

ภิกษุ  ท.!  เพราะเหตุนั้น  ในกรณีนี้  พวกเธอพึง กระทําโยคกรรม 
เพื่อใหรูวา  "นี้  ทุกข,  นี้  ทุกขสมุทัย,  นี้  ทุกขนิโรธ,  นี้  ทุกขนิโรธคามินี- 
ปฏิปทา"  ดังนี้เถิด. 
 
-  มหาวาร.  ส.  ๑๙/๕๕๓/๑๗๒๑. 
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ภาคนํา  -  เรื่องควรทราบกอนเกี่ยวกับจตุราริยสัจ ๑๑

อริยสัจสี่  เปนสิ่งที่คงที่ไมรูจักเปลี่ยนตัว 
 

ภิกษุ  ท.!  มีของสี่อยางซึ่งคงที่  ไมเปลี่ยนจากความคงที่  ไมไปสู 
ความมีความเปนโดยประการอื่น.  ของสี่อยางนั้นเหลาไหนเลา ?  ของสี่อยางนั้น 
คือ  ความรูตามเปนจริงวา  "นี้เปนทุกข,  นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข,  นี้เปนความดับไม 
เหลือของทุกข, และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข, (ทั้งสี่อยางนั้น) 
เปนของคงที่ ไมเปลี่ยนจากความคงที่  ไมไปสูความมีความเปนโดยประการอื่น;" 
ดังนี้.  ภิกษุ  ท.!  นี่แล  เปนของสี่อยาง  ซึ่งคงที่  ไมเปลี่ยนจากความคงที่ 
ไมไปสูความมีความเปนโดยประการอื่น. 
 

ภิกษุ  ท.!  เพราะเหตุนั้น  ในกรณีนี้  พวกเธอพึง ทําความเพียร 
เพ่ือใหรูตามเปนจริงวา  "นี้เปนทุกข,  นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข,  นี้เปนความดับไม 
เหลือของทุกข,  และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของุทกข;"  ดังนี้ 
เถิด. 
 
-  มหาวาร.สํ.  ๑๙/๕๓๙/๑๖๙๗. 
 

สุขที่สัตวโลกควรกลัว  และไมควรกลัว 
 

…ก็ขอน้ัน อันเรากลาวแลววา  บุคคลควรรูจักการวินิจฉัย  (ตัดสินใจ) 
ในความสุข  เมื่อรูจักการวินิจฉัยความสุขแลว  ควรประกอบความสุขชนิดที่เปน 
ภายใน,  ขอน้ันเรากลาวเพราะอาศัยเหตุผลอะไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  กามคุณมีหา 
อยางเหลานี้.หาอยางนั้นอะไรเลา ?  หาอยางคือ  รูปที่เห็นดวยตา,  เสียง ที่ฟง 
ดวยหู,  กลิ่นที่ดมดวยจมูก,  รส ที่ลิ้มดวยลิ้น,  และโผฏฐัพพะที่สัมผัสดวยกาย, 
 (แตละอยางลวน)  เปนสิ่งที่นาปรารถนา  นารักใคร  นาพอใจ  เปนสิ่งที่ยวนตายวน 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๑๒

ใจใหรัก  เปนที่เขาไปตั้งอาศัยซึ่งความใคร  เปนที่ตั้งแหงความกําหนัดยอมใจ ; 
ภิกษุ  ท.!  สุข  โสมนัสอันใดเกิดขึ้น  เพราะอาศัยกามคุณหาเหลานี้,  สุข โสมนัส 
นั้น  เราเรียกวา  กามสุข อันเปนสุขบุถุชน  เปนสุขทางเมถุน  (มิฬหสุข) 
ไมใชสุขอันประเสริฐ.  เรากลาววา  สุขนั้น  บุคคลไมควรเสพ  ไมควรเจริญ 
ไมควรทําใหมาก,  ควรกลัว. 
 

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เขาถึงซึ่ง  ปฐมฌาน…ทุติยฌาน 
ตติยฌาน…จตุตถฌาน…๑  แลวแลอยู.  นี้ เราเรียกวา สุขอาศัยเนกขัมมะ 
เปนสุขเกิดแตความสงัดเงียบ  สุขเกิดแตความเขาไปสงบรํางับ  สุขเกิดแตความรู 
พรอม.  เรากลาววา  สุขนั้น  บุคคลควรเสพใหทั่วถึง  ควรทําใหเจริญ  ควรทํา 
ใหมาก,  ไมควรกลัว. 
 

คําใดที่เรากลาวแลววา  บุคคลควรรูจักการวินิจฉัย  (ตัดสินใจ)  ในความ 
สุข  เมื่อรูจักการวินิจฉัยความสุขแลว  ควรประกอบความสุขชนิดที่เปนภายใน, 
นั้น;  คํานั้น เรากลาวแลว  เพราะอาศัยเหตุผลน้ี. 
 
-  อุปริ.  ม.  ๑๔/๔๒๗/๖๕๙. 
 

ความรูสึกของบุถุชน  ไขวกันอยูเสมอตอหลักแหงอริยสัจ 
 

คหบดี!  หนาตาของทานแสดงวาทานกําลังไมมีจิตไมมีใจ,  หนาตาของ 
ทานผิดปกติไปแลว. 
 
 

                                                
๑. รายละเอียดเกี่ยวกับรูปฌานทั้งส่ีนี้  หาดูไดจากหลายเรื่องในภาคถัด ๆ  ไป  หรือดูที่ภาคผนวก 
แหงหนังสือนี้  โดยหัวขอวา  "ประมวลพรหมจรรยตลอดสาย"  ตอนกลาวถึงเรื่องรูปฌานสี่. 
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ภาคนํา  -  เรื่องควรทราบกอนเกี่ยวกับจตุราริยสัจ ๑๓

"ทานผูเจริญ !  หนาตาของขาพเจาจะไมผิดปกติไดอยางไรเลา,  เพราะวา  บุตร 
นอยเปนที่รักที่พอใจคนเดียว  ของขาพเจา  ตายเสียแลว.  เพราะการตายของบุตรนอยนั้น 
การงานก็มืดมน  ขาวปลาอาหารก็มืดมน.  ขาพเจาเอาแตไปสูที่เผาลูก  แลวคร่ําครวญอยูวา 
ลูกนอยคนเดียวอยูไหน ๆ". 
 

มันเปนอยางนั้นแหละ  ๆ  คหบดี!  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกขะ  โทมนัส 
และอุปายาสทั้งหลายนั้น  เกิดจากของรัก  มีของรักเปนแดนเกิด. 
 

"ทานผูเจริญ !  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสและอุปายาสทั้งหลายนั้น  เกิดจากของ 
รัก  มีของรักเปนแดนเกิด  ไดอยางไรกัน ;  เพราะวา  ความเพลิดเพลินและโสมนัส 
ตางหากที่เกิดแตของรัก  มีของรักเปนแดนเกิด." 
 

คหบดีนั้น  ไมยอมรับไมคัดคานคําของพระผูมีพระภาคเจา  ลุกจากอาสนะแลวหลีกไปเสีย.. 
เขาไดเขาไปหากลุมนักเลงสะกาที่เลนสะกากันอยู  ในที่ใกล  ๆ  กันนั้น;  เลาเรื่องใหฟงแลวก็ไดรับคํารับ 
สมอางจากพวกนักเลงสะกาเหลานั้นวา  "ถูกแลว   ๆ  ทานคหบดี!  ความเพลิดเพลินและโสมนัสเกิดแต 
ของรัก  มีของรักเปนแดนเกิดอยางแนนอน"  ดังนี้;  เขาก็พอใจวาความคิดของเขาตรงกันกับความคิด 
ของนักเลงสะกาทั้งหลาย  ดังนี้แลวก็หลีกไป. 
 
-  ม.ม.  ๑๓/๔๘๙/๕๓๖. 

 
(ขอนี้แสดงวา  ความคิดของพวกบุถุชนยอมตรงกันเสมอ  แตไมอาจจะลงรอยกันได 

กับความจริงที่เปนอริยสัจ). 
 

ผูติดเหยื่อโลก  ชอบฟงเรื่องกาม  ไมฟงเรื่องสงบ 
 
สุนักขัตตะ!  กามคุณมีหาอยางเหลานี้.  หาอยางนั้นอะไรเลา ? 

หาอยาง  คือ  รูปท่ีเห็นดวยตา,  เสียงที่ฟงดวยหู,  กลิ่นที่ดมดวยจมูก,  รสท่ีลิ้ม 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๑๔

ดวยลิ้น,  และโผฏฐัพพะที่สัมผัสดวยกาย ;  (แตละอยางลวน)  เปนสิ่งที่นา 
ปรารถนา,  นารักใคร,  นาพอใจ,  เปนสิ่งที่ยวนตายวนใจใหรัก,  เปนที่เขาไปตั้ง 
อาศัยซึ่งความใคร,  เปนที่ตั้งแหงความกําหนัดยอมใจ.  สุนักขัตตะ !  เหลานี้แล 
คือ  กามคุณหาอยาง 

 
สุนักขัตตะ !  นี้เปนสิ่งที่มีไดเปนได  คือขอท่ีบุรุษบุคคลางคนในโลกนี้ 

มีอัชฌาสัยนอมไปในเหยื่อของโลก  (คือกามคุณหาอยาง),  ถอยคําสําหรับสนทนา  อัน 
พร่ําบนถึงเฉพาะตอกามคุณนั้น  ๆยอมตั้งอยูไดสําหรับบุรุษบุคคลผูมีอัชฌาสัยนอมไปใน 
เหยื่อของโลก,  เขายอมตรึกตามตรองตาม  ถึงสิ่งอันอนุโลมตอกามคุณนั้น ๆ,  สิ่ง 
นั้นยอมคบกับบุรุษนั้นดวย  บุรุษนั้นยอมเอาใจใสตอสิ่งนั้นดวย.  สวน เมื่อ 
ถอยคําที่ประกอบดวยสมาบัติเรื่องไมหวั่นไหว  (ดวยกามคุณ)  ที่ผานไปมาอยู  เขายอม 
ไมฟง  ไมเง่ียหูฟง  ไมกําหนดจิตเพ่ือจะรู,  ถอยคําชนิดนั้น ก็ไมคุนเคยกับบุรุษน้ัน 
บุรุษน้ัน  ก็ไมสนใจดวยคําชนิดนั้น.  สุนักขัตตะ!  เปรียบเหมือนบุรุษผูจาก 
บานหรือนิคมของตนไปนมนาม  คร้ันเห็นบุรุษผูหนึ่ง  เพิ่งไปจากบานหรือนิคม 
ของตน  เขายอมถามบุรุษนั้น  ถึงความเกษม  ความมีอาหารงาย  ความปราศจาก 
โรค  ของบานนั้น  นิคมนั้น.บุรุษน้ันก็บอกให.  สุนักขัตตะ !  เธอจะเขาใจวา 
อยางไร  :  เขายอมฟงดวยดี  ยอมเงี่ยหูฟง  ตอบุรุษน้ัน  ยอมกําหนดจิตเพื่อจะรู 
ยอมคบบุรุษน้ัน  ยอมสนใจดวยบุรุษน้ัน  มิใชหรือ ? 
 
-  อุปริ.  ม.  ๑๔/๖๒/๗๐  -  ๗๑. 

 
การฟงอริยสัจ  เหมาะสําหรับจิตที่ฟอกแลวเทานั้น 
 
ภิกษุ  ท.!  ครั้งนั้นแล  มหาชนชาวพันธุมดีราชธานี  จํานวนแปด 

หมื่นสี่พันคน  ออกจากเมือง  เขาไปเฝาพระผูมีพระภาควิปสสีถึงที่ประทับ 
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ณ  เขมมิคทายวัน  ถวายอภิวาทแลวนั่งอยู  ณ  ที่ขางหนึ่ง.  พระผูมีพระภาควิปสสี 
ไดตรัส  อนุปุพพิกถา แกชนทั้งหลายเหลานั้น  กลาวคือ  ทานกถา  สีลกถา  สัคคกถา 
ทรงประกาศ โทษอันเศราหมองต่ําทรามของกามทั้งหลาย และ อานิสงสในการออก 
จากกาม. 

 
ครั้นทรงทราบวาชนเหลานั้นมีจิตเหมาะสม  ออนโยน  ปราศจาก 

นิวรณ  ราเริง  แจมใส  แลว,  ก็ไดตรัส ธรรมเทศนาซึ่งพระพุทธเจาทั้งหลายทรง 
ยกขึ้นแสดงเอง  กลาวคือ  เรื่องทุกข  เรื่องสมุทัย  เรื่องนิโรธ และ เรื่องมรรค. 
เปรียบเสมือนผาอันสะอาด  ปราศจากสิ่งแปดเปอน  ยอมรับเอาซึ่งน้ํายอมไดอยาง 
ดี  ฉันใด;  ธรรมจักษุ  ปราศจากธุลี  ปราศจากมลทิน  ไดเกิดขึ้นแกมหาชน 
แปดหมื่นสี่พันเหลานั้น  ณ  ที่นั่งนั้นเองวา  "สิ่งใดมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา 
สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเปนธรรมดา"  ดังนี้,  ฉันนั้นเหมือนกัน. 

 
ชนเหลานั้นมีธรรมอันเห็นแลว  บรรลุแลว  รูแจงแลว  หยั่งเอาได 

ครบถวนแลว  หมดความสงสัย  ปราศจากความเคลือบแคลง  ถึงความกลาหาญ 
ไมตองเชื่อตามบุคคลอื่นในคําสอนแหงศาสดาตน  ไดกราบทูลกะพระผูมีพระภาค 
วิปสสีวา  "ไพเราะนัก  พระเจาขา !  ไพเราะนัก  พระเจาขา !  เปรียบเหมือนการหงาย 
ของที่คว่ําอยู  เปดของที่ปดอยู  บอกทางใหแกคนหลงทาง  หรือวาจุดประทีปไวในที่มืด 
เพื่อวาคนมีตาจักไดเห็นรูป,  ฉันใดก็ฉันนั้น"  ดังนี้. 
 
-  มหา.  ที.  ๑๐/๔๙/๔๙. 
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จิตที่ยังไมไดฟอก  ยากนักที่จะเห็นนิโรธสัจ 
 
ราชกุมาร !  …ก็สัตวเหลานี้  มีอาลัยเปนที่มายินดี  ยินดีแลวใน 

อาลัย  เพลิดเพลินแลวในอาลัย.  สําหรับสัตวผูมีทีอาลัยเปนที่มายินดี  ยินดีเพลิด  
เพลินในอาลัยนั้น  ยากนักที่จะเห็นสิ่งนี้  คือ  ปฏิจจสมุปบาท  กลาวคือความที่สิ่งนี้  ๆ 
เปนปจจัยแกสิ่งนี้ ๆ (อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปาโท);  และยากนักที่จะเห็นแมสิ่งนี้ 
คือ  นิพพาน  อันเปนธรรมเปนที่สงบระงับแหงสังขารทั้งปวง  เปนธรรมอันสลัด 
คืนซึ่งอุปธิทั้งปวง  เปนที่สิ้นไปแหงตัณหา  เปนความจางคลาย  เปนความดับ 
ไมเหลือแหงทุกข.  หากเราพึงแสดงธรรมแลวสัตวอื่นไมพึงรูทั่วถึง  ขอน้ันจัก 
เปนความเหนื่อยเปลาแกเรา,  เปนความลําบากแกเรา.  โอ,ราชกุมาร !  คาถา 
อันนาเศรา  (อนจฺฉริยา)  เหลานี้  ที่เราไมเคยฟงมาแตกอน  ไดปรากฏแจมแจง 
แกเราวา  :  - 

 
"กาลนี้  ไมควรประกาศธรรมที่เราบรรลุไดแลวโดยยาก.  ธรรมนี้  สัตว 
ที่ถูกราคะโทสะปดกั้นแลว  ไมรูไดโดยงายเลย.  สัตวผูกําหนัดแลวดวย 
ราคะอันความมืดหุมหอแลว  จักไมเห็นธรรมอันไปทวนกระแส  อันเปนธรรม 
ละเอียด  ลึกซึ้ง   เห็นไดยาก เปนอณู"  ดังนี้. 

 
-  ม.  ม.  ๑๓/๔๖๑/๕๐๙. 
 

สัตวผูไมเปนไทตอความกําหนัด  ยอมหลงกาม 
 
มาคัณฑิยะ !  แมในกาลอันยืดยาวนานฝายอดีต  กามทั้งหลาย  ก็มี 

สัมผัสเปนทุกข  มีความแผดเผาอันยิ่งใหญ  มีความเรารอนอันยิ่งใหญ.  แมใน 
กาลอันยืดยาวนานฝายอนาคต  กามทั้งหลาย  ก็มีสัมผัสเปนทุกข  มีความแผดเผา 
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อันยิ่งใหญ  มีความเรารอนอันยิ่งใหญ.  แมในกาลเปนปจจุบันในบัดนี้  กาม 
ทั้งหลาย  ก็มีสัมผัสเปนทุกข  มีความแผดเผาอันยิ่งใหญ  มีความเรารอนอันยิ่งใหญ. 
มาคัณฑิยะ !  แตวา  สัตวทั้งหลายเหลานี้  ยังไมปราศจากความกําหนัดในกาม 
ทั้งหลาย ถูกกามตัณหาเคี้ยวกินอยู  ถูกความเรารอนในกามแผดเผาอยู มีอินทรีย 
(คือความเปนใหญแกตน)  อันกามกําจัดเสียหมดแลว  จึงไดมีความสําคัญอันวิปริต 
วา  "สุข"  ในกามทั้งหลาย  อันมีสัมผัสเปนทุกข  นั่นเอง,  ดังนี้. 
 
-  ม.  ม.  ๑๓/๒๗๙/๒๘๔. 

 
สัตวโลก  รูจักสุขอันแทจริง  ตอเมื่อปญญาเกิด 
 
มาคัณฑิยะ !  เปรียบเหมือนบุรุษตามืดมาแตกําเนิด เขาจะมองเห็น 

รูปท้ังหลาย  ที่มีสีดําหรือขาว  เขียวหรือเหลือง  แดงหรือขาบ  ก็หาไม,  จะไดเห็น 
ที่อันเสมอหรือไมเสมอ  ก็หาไม,  จะไดเห็นดวงดาว  หรือดวงจันทรและดวงอาทิตย 
ก็หาไม.  เขาไดฟงคําบอกเลาจากบุรุษผูที่ตาดี  วา  "ทานผูเจริญ !  ผาขาวเนื้อดี 
นั้น  เปนของงดงาม  ปราศจากมลทิน  เปนผาสะอาด",  ดังนี้.  เขาเที่ยวแสวงหา 
ผาขาวนั้น.  บุรุษผูหนึ่งลวงเขาดวยผาเนื้อเลวเปอนเขมาวา  "นี่แล  เปนผาขาว 
เนื้อดี  เปนของงดงาม  ปราศจากมลทิน  เปนผาสะอาด."  ดังนี้  เขารับผานั้น 
แลวและหมผานั้น.  ตอมา  มิตรอมาตย  ญาติสาโลหิตของเขา  เชิญแพทยผาตัด 
ผูชํานาญมารักษา.  แพทยพึงประกอบยาถายโทษในเบื้องบน  ถายโทษในเบื้อง 
ต่ํา  ยาหยอด  ยาหยอดใหกัด  และยานัตถุ.  เพราะอาศัยยานั้นเอง  เขากลับมี 
จักษุดี  ละความรักใครพอใจในผาเนื้อเลวเปอนเขมาเสียได  พรอมกับการเกิด 
ขึ้นแหงจักษุที่ดี  เขาจะพึงเปนอมิตร  เปนขาศึกหมายมั่น  ตอบุรุษผูลวงเขานั้น 
หรือถึงกับเขาใจเลยไปวา  ควรจะปลงชีวิตเสียดวยความแคน  วา  "ทานผูเจริญ 
เอย !  เราถูกบุรุษผูนี้  คดโกง  ลอลวง  ปลอมเทียมเอาดวยผาเนื้อเลวเปอนเขมา 
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วา  "นี่ทานผูเจริญ !.  นี้เปนผาขาวเนื้อดี  เปนของงดงามปราศจากมลทิน  เปนผา 
สะอาด,  มานานนักแลว”,  อุปมานี้ฉันใด;  มาคัณฑิยะ!  อุปไมยก็ฉันนั้น 
เหมือนกัน,  คือเราแสดงธรรมแกทานวา  "เชนนี้เปนความไมมีโรค,  เชนนี้เปน 
นิพพาน"  ดังนี้;  ทานจะพึงรูจักความไมมีโรค  จะพึงเห็นนิพพานได  ก็ตอเมื่อทาน 
ละความเพลิดเพลินและความกําหนัด ในอุปาทานนักขันธทั้งหาเสียได  พรอมกับการเกิด 
ขึ้นแหงธรรมจักษุของทาน;  และความรูสึกจะพึงเกิดขึ้นแกทาน  วา  "ทานผูเจริญ 
เอย !  นานจริงหนอ,  ที่เราถูกจิตนี้  คดโกง  ลอลวง  ปลิ้นปลอก  จึงเราเมื่อจะ 
ยึดถือ  ก็ยึดถือเอาแลวซึ่งรูป  ซึ่งเวทนา  ซึ่งสัญญา  ซึ่งสังขาร  และซึ่งวิญญาณ 
นั่นเอง.  เพราะความยึดถือเปนตนเหตุ  ภพจึงมีแกเรา,  เพราะภพเปนตนเหตุ 
ชาติจึงมีแกเรา,  เพราะชาติเปนตนเหตุ  ชรา  มรณะ  โศก  ปริเทวะ  ทุกข 
โทมนัส และอุปายาส  จึงเกิดขึ้นพรอมหนา.  ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวล 
นั้น  ยอมมีไดดวยอาการอยางนี้."  ดังนี้แล. 
 
-  ม.ม.  ๑๓/๒๘๔/๒๙๐. 
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-  ๒  - 
ชีวิตมนุษย  กับ  จตุราริยสัจ 

 
มนุษยเปนอันมาก  ไดยึดถือเอาที่พึ่งผิด ๆ 

 
มนุษยทั้งหลายเปนอันมาก  ถูกความกลัวคุกคามเอาแลว  ยอม 

ยึดถือเอาภูเขาบาง  ปาไมที่ศักดิ์สิทธิ์บาง  สวนศักดิ์สิทธิ์บาง  รุกขเจดียบาง 
วาเปนที่พ่ึงของตน ๆ  :  นั่นไมใชที่พ่ึงอันทําความเกษมใหไดเลย,  นั่นไม 
ใชที่พ่ึงอันสูงสุด;  ผูใดถือเอาส่ิงนั้น  ๆ  เปนที่พ่ึงแลว   ยอมไมหลุดพนไป 
จากทุกขทั้งปวง  ได. 
 

สวนผูใด  ที่ถึงพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  เปนที่พ่ึงแลว 
เห็นอริยสัจทั้งส่ี  ดวยปญญาอันถูกตอง  คือ  เห็นทุกข,  เห็นเหตุเปนเครื่อง 
ใหเกิดขึ้นของทุกข.  เห็นความกาวลวงเสียไดซึ่งทุกข,  และเห็นมรรค 
ประกอบดวยองคแปด  อันประเสริฐ  ซึ่งเปนเครื่องใหถึงความเขาไปสงบ 
รํางับแหงทุกข  :  นั่นแหละคือ  ที่พ่ึงอันเกษม.  นั่นคือ  ที่พ่ึงอันสูงสุด; 
ผูใดถือเอาที่พ่ึงนั้นแลว  ยอมหลุดพนไปจาทุกขทั้งปวง  ไดแท. 

 
-  ธ.  ขุ  ๒๕/๔๐/๒๔. 
 

ผูไมรูอริยสัจ 
ยอมหลงสรางเหวแหงควาทุกขเพ่ือตัวเอง  อยูร่ําไป 

 
ภิกษุ  ท.!  บุคคลเหลาใด  จะเปนมณะหรือพรามหมณ  ก็ตาม  ไมรู 

อยูตามเปนจริง  วา  "นี้เปนทุกข,  นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข  นี้เปนความดับ 
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ไมเหลือของทุกข,  และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข:"  ดังนี้ 
แลว;  เขาเหลานั้น  ยอม ยินดีอยางยิ่ง ในเหตุปจจัยเครื่องปรุงแตงชนิดที่เปนไป 
พรอมเพื่อความเกิด  ความแก  ความตาย  ความโศก  ความร่ําไรรําพัน  ความ 
ทุกขกาย  ความทุกขใจ  และความคับใจ.  เขาผูยินดีในเหตุปจจัยเครื่องปรุงแตง 
ชนิดนั้น ๆ  แลว  ยอมกอสรางอยู ซึ่งเหตุปจจัยเครื่องปรุงแตงชนิดที่เปนไปพรอม 
เพื่อความเกิด  เปนตน  นั้น ๆ.  คร้ันเขากอสรางเหตุปจจัยนั้น ๆ  แลวเขาก็ตกลง 
ในเหวแหงความเกิด  ความแก  ความตาย  ความโศก  ความร่ําไรรําพัน  ความ 
ทุกขกาย  ความทุกขใจ  และความคับใจ  นั่นเอง.  เรายอมกลาวบุคคลเหลานั้น 
วา  "เขา ไมพนไปจากทุกข ทั้งหลาย  คือความเกิด  ความแก  ความตาย  ความโศก 
ความร่ําไรรําพัน  ความทุกขกาย  ความทุกขใจ  และความคับใจ  ไปได."  ดังนี้. 
 
-  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๕๖๐/๑๗๒๙. 

 
 
ผูรูอริยสัจ  หาหลงสรางทุกขข้ึนเพื่อตัวเองไม 

 
ภิกษุ  ท.!  สวนบุคคลเหลาใดแล  จะเปนสมณะหรือพราหมรณ  ก็ตาม 

รูอยูตามเปนจริง วา  "นี้เปนทุกข,  นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข,  นี้เปนความดับไมเหลือ 
ของทุกข,  และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข:"  ดังนี้แลว; 
เขาเหลานั้น  ยอม ไมยินดี ในเหตุปจจัยเครื่องปรุงแตงชนิดที่เปนไปพรอมเพื่อความ 
เกิด  ความแก  ความตาย  ความโศก  ความร่ําไรรําพัน  ความทุกขกาย  ความ 
ทุกขใจ  และความคับใจเลย.  เขาผูไมยินดีแลว  ในเหตุปจจัยเครื่องปรุงแตง 
ชนิดนั้น ๆ  ก็ ไมกอสรางขึ้น ซึ่งเหตุปจจัยเครื่องปรุงแตงชนิดที่เปนไปพรอมเพื่อ 
ความเกิด  เปนตน  นั้น ๆ.  คร้ันเขาไมกอสรางเหตุปจจัยเครื่องปรุงแตงชนิดนั้น 
แลว  ก็ ไมตกจมลงในเหว แหงความเกิด  ความแก  ความตาย  ความโศก  ความ 
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รํ่าไรรําพัน  ความทุกขกาย  ความทุกขใจ  และความคับใจไดเลย.  เรายอมกลาว 
บุคคลเหลานั้น  วา  "เขา พนไปจากทุกข  ทั้งหลาย  มีความเกิด  ความแก  เปนตน 
ไปได"  ดังนี้. 

 
ภิกษุ  ท.!  เพราะเหตุนั้น  ในกรณีนี้  พวกเธอพึง ทําความเพียร 

เพ่ือใหรูตามเปนจริง  วา  "นี้เปนทุกข,  นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข.  นี้เปนความดับ 
ไมเหลือของทุกข,  และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข:"  ดังนี้. 
 
-  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๕๖๑/๑๗๓๐. 

 
ทุกขประเภทใหญ ๆ  ก็มีพอแลวสําหรับสัตวจะสํานึกตัวมารู

อริยสัจ 
(ไมจําเปนจะตองผานทุกขทุกชนิดทุกขนาด) 

 
ภิกษุ  ท.!  เปรียบเหมือนบุรุษ  ตัดหญา  ไม  กิ่งไม  และใบไม  ใน 

ชมพูทวีปน้ี  นํามารวมไวในที่เดียวกัน;  คร้ันนํามารวมไวในที่เดียวกันแลว 
กระทําใหเปนเครื่องเสียบรอย;  คร้ันกระทําใหเปนเครื่องเสียบรอยแลว  ก็เสียบ 
สัตวใหญ ๆ  ในมหาสมุทร  ที่เครื่องเสียบขนาดใหญ,  เสียบสัตวขนาดกลาง ๆ  ใน 
มหาสมุทรที่เครื่องเสียบขนาดกลาง,  เสียบสัตวขนาดเล็ก ๆ  ในมหาสมุทร  ที่เครื่อง 
เสียบขนาดเล็ก.  ภิกษุ  ท.!  สัตวใหญ ๆ  ในมหาสมุทรยังไมทันจะหมด  แตหญา 
ไม  กิ่งไม  และใบไม  ในชมพูทวีปนี้ก็หมดเสียแลว.  ภิกษุ  ท.!  สัตวตัวเล็ก 
ในมหาสมุทรขนาดที่เสียบดวยเครื่องเสียบไดโดยยากนั้น  มีมากกวานั้นมากนัก. 
ขอน้ีเพราะเหตุไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  เพราะมันมาก  โดยตัวมันเล็ก,  ขอน้ีฉันใด; 
ภิกษุ  ท.!  อบายก็กวางใหญอยางนั้นเหมือนกัน.  จากอบายที่กวางใหญอยางนั้น 
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ก็มี  ทิฏฐิสัมปนนบุคคล  หลุดพนออกมาได  เขารูตามเปนจริงวา  "นี้  ควาทุกข, 
นี้เหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข,  นี้  ความดับไมเหลือแหงทุกข,  นี้  ทางดําเนินให 
ถึงความดับไมเหลือแหงทุกข"  ดังนี้. 

 
ภิกษุ  ท.!  เพราะเหตุนั้น  ในเรื่องนี้  เธอพึงประกอบโยคกรรมอัน 

เปนเครื่องกระทําใหรูวา  "ทุกข  เปนอยางนี้,  เหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข  เปน 
อยางนี้,  ความดับไมเหลือแหงทุกข  เปนอยางนี้,  ทางดําเนินใหถึงความดับไม 
เหลือแหงทุกข  เปนอยางนี้"  ดังนี้. 
 
.-  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๕๕๑/๑๗๑๙. 

 
 

พอรูอริยสัจ 
ทุกขเหลือนอยขนาดฝุนติดปลายเล็บเทียบกับปฐพี 

 
ภิกษุ  ท.!  เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอน้ีวาอยางไร  :  ฝุนนิดหนึ่ง 

ที่เราชอนขึ้นดวยปลายเล็บน้ี  กับมหาปฐพีนี้  ขางไหนจะมากกวากัน ? 
 
" ขาแตพระองคผูเจริญ !  มหาปฐพีนั่นแหละ  เปนดินที่มากกวา.  ฝุนนิดหนึ่ง 

เทาที่ทรงชอนขึ้นดวยปลาพระนขานี้  เปนของมีประมาณนอย.  ฝุนนั้น  เมื่อนําไปเทียบกับ 
มหาปฐพี  ยอมไมถึงซึ่งการคํานวณได  เปรียบเทียบได  ไมเขาถึงแมซึ่งกะละภาค" 

 
ภิกษุ  ท.!  อุปมานี้ฉันใด  อุปไมยก็ฉันนั้น  :  สําหรับอริยสาวกผูถึง 

พรอมดวย  (สัมมา)  ทิฏฐิ  รูพรอมเฉพาะแลว,  ความทุกขของทานสวนที่สิ้นไป 
แลว  หมดไปแลว  ยอมมากมากวา;  ความทุกขที่ยังเหลืออยู  มีประมาณนอย  : 
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เมื่อนําเขาไปเทียบกับกองทุกขที่สิ้นไปแลว  หมดไปแลว  ในกาลกอน  ยอมไมถึง 
ซึ่งการคํานวณไดเปรียบเทียบได  ไมเขาถึงแมซึ่งกะละภาพ  นั่นคือความทุกขของ 
โสดาบันผูสัตตักขัตตุปรมะ๑  ผูเห็นชัดตามเปนจริงวา  "ทุกข  เปนอยางนี้.  เหตุ 
ใหเกิดทุกข  เปนอยางนี้,  ความดับไมเหลือแหงทุกข  เปนอยางนี้.  ทางดําเนินให 
ถึงความดับไมเหลือแหงทุกข  เปนอยางนี้"  ดังนี้. 

 
ภิกษุ  ท.!  เพราะเหตุนั้น  ในเรื่องนี้  เธอพึงประกอบโยคกรรมอัน 

เปนเครื่องกระทําใหรูวา  "ทุกข  เปนอยางนี้,  เหตุเกิดขึ้นแหงทุกข  เปนอยางนี้, 
คามดับไมเหลือแหงทุกข  เปนอยางนี้,  ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข 
เปนอยางนี้".  ดังนี้ 
 
-  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๕๗๒/๑๗๔๗. 

 
(สูตรอื่นอุปมาเปรียบดวย  เม็ดกรวดเทาเม็ดถ่ัวเขียว  ๗  เม็ด  กับขุนเขาหิมาลัย  (๑๙/๕๖๙/๑๗๔๕-๖). 
อีกสูตรหนึ่งเปรียบ  น้ําติดปลายใบหญาคา  กับน้ําในสระกวาง  ๕๐  โยชน  (๑๙/๕๗๒/๑๗๔๘). 
อีกสูตรหนึ่งเปรียบ  น้ํา  ๒-๓  หยดกับน้ําในแมน้ํา  ๕  สายรวมกัน  (๑๙/๕๗๓/๑๗๔๙-๑๗๕๐). 
อีกสูตรหนึ่งเปรียบ  เม็ดกระเบา  ๗  เม็ด  กับมหาปฐพี  (๑๙/๕๗๔/๑๗๕๑-๒). 
อีกสูตรหนึ่งเปรียบ  น้ํา  ๒  -  ๓  หยด  กับน้ําทั้งมหาสมุทร  (๑๙/๕๗๕/๑๗๕๓-๔). 
อีกสูตรหนึ่งเปรียบ  เม็ดผักกาด  ๒ - ๓  เม็ด  กับขุนเขาหิมาลัย  (๑๙/๕๗๖/๑๗๕๕-๖).] 
 

ผูไมรูอริยสัจ  ชื่อวาตกอยูในที่มืด 
ภิกษุ  ท.!  บุคคลเหลาใด  จะเปนสมณะหรือพราหมณ  ก็ตาม  ไมรู 

อยูตามเปนจริง วา  "นี้เปนทุกข,  นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข,  นี้เปนความดับไมเหลือ 
 
 

                                                
๑. คือพระโสดาบัน  ที่ตองมีกําเนิดอีก  ๗  ชาติ  อันเปนพระอริยบุคคลชั้นตนนี่สุดของจําพวก 

โสดาบัน.  แมกระนั้น  ก็ตรัสวา  ทุกขหมดไปมากกวาที่ยังเหลือ. 
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ของทุกข,  และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข;"  ดังนี้,  เขา 
เหลานั้น  ยอมยินดี  ตอสิ่งอันเปนปจจัยปรุงแตงที่เปนไปพรอมเพื่อความเกิด 
เปนตน,  เขายินดีแลว  ก็  สรางปจจัยนั้น ๆ,  ครั้นกอสรางแลว  ก็ ตกจมลงสู 
หวงแหงความมืดอันกระทําใหเปนเหมือนตาบอด  ไดแกความมืด  คือความเกิด 
ความแก  ความตาย  ความโศก  ความร่ําไรรําพัน  ความทุกขกาย  ความทุกขใจ 
และความคับใจ.  ภิกษุ  ท.!  บุคคลเหลานั้น  เรากลาวา  เขาไมพนไปจาก 
ทุกข  คือความเกิดเปนตน  ไปไดเลย. 

 
ภิกษุ  ท.!  สวนบุคคลเหลาใด  จะเปนสมณะหรือพรามหมณ  ก็ตาม 

เมื่อรูชัดตามเปนจริงวา  "นี้เปนทุกข,  นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข.  นี้เปนความดับไม 
เหลือแหงทุกข,  และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข",  ดังนี้; 
บุคคลเหลานั้น  ยอมไมยินดี  ตอสิ่งอันเปนปจจัยปรุงแตง  ที่เปนไปพรอมเพื่อ 
ความเกิดเปนตน,  เขาผูไมยินดีแลว  ยอมกอสรางปจจัยนั้น ๆ  ขึ้น (เพื่อตัวเอง), 
ครั้นไมกอสรางแลว  ก็ไมตกจมลงสูหวงแหงความมืด  อันกระทําใหเปนเหมือน 
ตาบอด  ไดแกความมืดคือความเกิด  ความแก  ความตาย  ความโศก  ความร่ําไร 
รําพัน  ความทุกขกาย  ความทุกขใจ  และความคับแคนใจ.  ภิกษุ  ท!  เรา 
กลาววา  เขาพนไปจากทุกข  คือความเกิดเปนตนไปได  ดังนี้. 

 
ภิกษุ  ท.!  เพราะเหตุนั้น  ในเรื่องนี้  เธอพึงประกอบโยคกรรมอัน 

เปนเครื่องกระทําใหรูวา  "ทุกข  เปนอยางนี้,  เหตุเกิดขึ้นแหงทุกข  เปนอยางนี้, 
ความดับไมเหลือแหงทุกข  เปนอยางนี้,  ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข 
เปนอยางนี้."  ดังนี้. 
 
-  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๕๖๗/๑๗๔๑-๑๗๔๒. 
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ผูไมรูอริยสัจ  ชื่อวาตกอยูในหลุมเพลิงเปนนิจ 
 

ภิกษุ  ท.!  บุคคลเหลาใด  จะเปนสมณะหรือพราหมณ  ก็ตาม  เมื่อ 
ไมรูอยูตามเปนจริง วา  "นี้เปนทุกข,  นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข,  นี้เปนความดับไมเหลือ 
ของทุกข,  และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข;"  ดังนี้,  เขา 
เหลานั้น  ยอมยินดี  ตอสิ่งอันเปนปจจัยปรุงแตง  ที่เปนไปพรอมเพื่อความเกิด 
เปนตน,  เขาผูยินดีแลว  ยอมกอสรางปจจัยนั้น ๆ  ขึ้น  (เพื่อตัวเอง),  ครั้นกอ 
สรางแลว  ก็ เรารอนอยู  เพราะความแผดเผา  ของความเกิด  ความแก  ความตาย 
ความโศก  ความร่ําไรรําพัน  ความทุกขกาย  ความทุกขใจ  และความคับใจ. 
ภิกษุ  ท.!  บุคคลเหลานั้น  เรากลาวา  เขาไมพนไปจากทุกข  คือความเกิด 
เปนตน  ไปไดเลย. 

 
ภิกษุ  ท.!  สวนบุคคลเหลาใด  จะเปนสมณะหรือพรามหมณ  ก็ตาม 

เมื่อรูชัดตามเปนจริงวา  "นี้เปนทุกข,  นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข.  นี้เปนความดับ 
ไมเหลือแหงทุกข,  และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข",  ดังนี้; 
บุคคลเหลานั้น  ยอมไมยินดี  ตอสิ่งอันเปนปจจัยปรุงแตง  ที่เปนไปพรอมเพื่อ 
ความเกิดเปนตน,  เขาผูไมยินดีแลว  ยอมไมกอสรางปจจัยนั้น ๆ  ขึ้น (เพื่อตัวเอง), 
ครั้นไมกอสรางแลว  ก็ไมเรารอนอยู  เพราะความแผดเผาของความเกิด  ความ 
แก  ความตาย  ความโศก  ความร่ําไรรําพัน  ความทุกขกาย  ความทุกขใจ  และ 
ความคับแคนใจ.  บุคคลเหลานั้น  ยอมหลุดพนไปจากความเกิด  ความแก  ความ 
ตาย  ความโศก  ความร่ําไรรําพัน  ความทุกขกาย  ความทุกขใจ  และความคับ 
แคนใจ.  เรากลาววา  เขาหลุดพนไปไดจากทุกข  ดังนี้. 
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ภิกษุ  ท.!  เพราะเหตุนั้น  ในเรื่องนี้  เธอพึงประกอบโยคกรรมอัน 
เปนเครื่องกระทําใหรูวา  "ทุกข  เปนอยางนี้,  เหตุเกิดขึ้นแหงทุกข  เปนอยางนี้, 
ความดับไมเหลือแหงทุกข  เปนอยางนี้,  ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหง 
ทุกข  เปนอยางนี้."  ดังนี้. 
 
-  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๕๖๓/๑๗๓๓-๑๗๓๔. 
 

กวามนุษยจะหลุดจากบวง  (คือรูอริยสัจ) 
 
(พระบาลีนี้  แสดงใหเห็นถึงการที่สามัญสัตวติดอยูในบวงของโลกอยางไรในขั้นตน 

แลวจะคอย ๆ  รูสึกตัวขึ้นมาตามลําดับอบยางไร  ดังตอไปนี้  :-) 
 

๑.  เมื่อจมกามตามปกติ 
 
ภิกษุ  ท.!  ชาวสวนผักมิไดปลูกผักดวยคิดวา  "เนื้อในปาทั้งหลาย 

จะไดกินผักที่เราปลูกนี้แลว  จะไดมีอายุยืน  รูปรางสวยงาม  มีชีวิตอยูไดยาวนาน" 
ดังนี้;  แตไดคิดดังนี้วา  "เนื้อในปาทั้งหลายจะเขามาสูสวนผักอันเราปลูกแลว 
กินอยูอยางลืมตัว  ครั้นเขามากินอยูอยางลืมตัว  จักถึงซึ่งความเลินเลอ  ครั้นเลิน  
เลออยูจักถึงซึ่งความประมาท  ครั้นประมาทแลวจักเปนสัตวที่เราพึงกระทําไดตาม 
ความพอใจในสวนผักนั้น"  ดังนี้. 

 
ภิกษุ  ท.!  บรรดาเนื้อท้ังหลาย  ฝูงเนื้อพวกที่หนึ่งไดเขาไปสูสวนผัก 

ที่ชาวสวนผักปลูกไว  กินอยูอยางลืมตัว  เมื่อเขาไปกินอยูอยางลืมตัวก็ถึงซึ่งความ 
เลินเลอ  ครั้นเลินเลอแลวก็ถึงซึ่งความประมาท  คร้ันประมาทแลวก็เปนสัตวที่ 
เจาของสวนผักพึงกระทําไดตามความพอใจในสวนผักนั้น.  ภิกษุ  ท.!  ดวยอาการ 
อยางนี้แล  ฝูงเนื้อพวกที่หนึ่งเหลานั้นก็ไมพนไปจากกํามือแหงเจาของสวนผัก. 
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(พระผูมีพระภาคเจา  ไดทรงยกเอาสมณพราหมณจําพวกที่หนึ่งมาเปรียบกันกับฝูง 
เนื้อจําพวกที่หนึ่ง  ดังตอไปนี้  :  - 

 
ภิกษุ  ท.!  บรรดาสมณพราหมณทั้งหลาย  สมณพราหมณพวกที่หนึ่ง 

ได เขาไปสูโลกามิส เหลาโนน  ซึ่งเปนเหมือนกับสวนผักอันมาปลูกไว บริโภค 
อยูอยางลืมตัว  ครั้นเขาไปบริโภคอยูอยางลืมตัวก็ถึงซึ่งความมัวเมาครั้นมัวเมาอยูก็ 
ถึงซึ่งความประมาท  ครั้นประมาทอยูก็เปนผูที่มารพึงกระทําไดตามความพอใจ  ใน 
โลกามิสซ่ึงเปนเหมือนกับสวนผักแหงมารนั้น.  ภิกษุ  ท.!  ดวยอาการอยางนี้แล 
สมณพราหมณพวกที่หนึ่งนี้  จึงไมพนไปจากอิทธานุภาพแหงมาร.  ภิกษุ  ท.! 
เรากลาวสมณพราหมณพวกที่หนึ่งนี้  วามีอุปมาเหมือนฝูงเนื้อพวกที่หนึ่งนั้น, 
ฉันใดก็ฉันนั้น. 

 
ภิกษุ  ท.  !  อุปมานี้มีเพื่อใหรูเนื้อความนั้น  :  คําวา  "สวนผัก"  นั้น 

เปนชื่อแหงกามคุณทั้งหา.  คําวา  "เจาของสวนผัก"  นั้น  เปนชื่อของมารผูมี 
บาป.  คําวา  "พวกพองของเจาของสวนผัก"  นั้น  เปนชื่อของบริษัทแหงมาร. 
คําวา  "ฝูงเนื้อ"  นั้น  เปนชื่อของสมณพราหมณทั้งหลาย.  (คําไขอุปมานี้  ตรัสไว 
ตอนกลางของพระสูตรที่ตรัสเรื่องเนื้อพวกที่ส่ีจบลง  ในที่นี้ไดยกมาไวตอนตนเชนนี้  เพื่อสะดวก 
แกการศึกษายิ่งขึ้น). 
 

๒.  เมื่อจมกามครั้งที่สอง 
 
(ตอไปนี้  ไดตรัสถึงฝูงเนื้อจําพวกที่สอง  ซึ่งเปรียบกันไดกับสมณพราหมณจําพวก 

ที่สอง  วา  :-) 
 
ภิกษุ  ท.!  เนื้อพวกที่สอง  (รูความวินาศของเนื้อจําพวกที่หนึ่งโดย 

ประการทั้งปวงแลว)  มาคิดกันวา  "ถาอยางไร  เราเวนการกินผักซึ่งเปนโภชนะ 
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อันตรายเหลานี้โดยประการทั้งปวงเสีย  เขาไปอยูในราวปากันเถิด"  ดังนี้.  เนื้อ 
เหลานั้น  เวนการกินผัก  ซึ่งเปนโภชนะอันตรายเหลานั้นโดยประการทั้งปวง  แลว 
เขาไปอยูในราวปา แลว:  คร้ังถึงเดือนสุดทายแหงฤดูรอนเปนเวลาที่หมดหญา 
และน้ํา  รางกายก็ถึงซึ่งความซูบผอมอยางยิ่ง  เมื่อมีรางกายซูบผอมอยางยิ่งกําลัง 
อันแกลวกลาก็หมดไป  เมื่อกําลังอันแกลวกลาหมดไป  ก็ ยอนกลับมาสูถิ่นแหง 
สวนผัก  ที่เจาของสวนผักปลูกไวอีก.  ฝูงเนื้อเหลานั้น  ไดเขาไป กินผักในสวนผัก 
อยางลืมตัว  เมื่อเขาไปกินอยูอยางลืมตัวก็ถึงซึ่งความเลินเลอ  เมื่อเลินเลอก็ถึงซึ่ง 
ความประมาท  เมื่อประมาทก็เปนสัตวที่เจาของสวนผักกระทําไดตามความพอใจใน 
สวนผักนั้น.  ภิกษุ  ท.!  ดวยอาการอยางนี้แล  ฝูงเนื้อพวกที่สองนั้นก็ไมพนไป 
จากกํามือแหงเจาของสวนผัก. 

 
(พระผูมีพระภาคเจา  ไดทรงยกเอาสมณพราหมณจําพวกที่สองมาเปรียบกับฝูงเนื้อ 

จําพวกที่สอง  ดังนี้วา  :-) 
 
ภิกษุ  ท.!  บรรดาสมณพราหมณทั้งหลาย  สมณพราหมณจําพวกที่ 

สอง  (รูความวินาศของสมณพราหมณจําพวกที่หนึ่งโดยประการทั้งปวงแลว)  มาคิด 
กันวา "ถากระไร  เราเวนจากโลกามิสซ่ึงเปนเสมือนการบริโภคเหยื่อโดยประการ 
ทั้งปวงเสีย  เวนจากโภชนะอันตราย  แลวเขาไปอาศัยอยูในราวปากันเถิด"  ดังนี้. 
สมณพราหมณเหลานั้น  เวนจากโลกามิส  อันเปนเสมือนการบริโภคเหยื่อโดย 
ประการทั้งปวง  เวนโภชนะอันตราย  พากันเขาไปอยูในราวปา แลว.  สมณ- 
พราหมณเหลานั้น  เปนผูมีผักสากะเปนภักษาบาง  มีผักสามากะเปนภักษาบาง 
มีลูกเดือยเปนภักษาบาง  มีเปลือกไมเปนภักษาบาง  มีสาหรายเปนภักษาบาง 
มีรําเปนภักษาบาง  มีขาวตังเปนภักษาบาง  มีเมล็ดผักกาดเปนภักษาบาง มีหญา 
เปนภักษาบาง  มีโคมัยเปนภักษาบาง  มีเงาไมและผลไมในปาเปนอาหาร  ยัง 
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อัตภาพใหเปนไป  เปนผูบริโภคผลตามที่มีอยูโดยธรรมชาติ;  ครั้นถึงเดือนสุดทาย 
แหงฤดูรอน  เปนเวลาที่หมดผักหมดหญาหมดน้ํา  รางกายก็ถึงซึ่งความซูบผอม 
อยางยิ่ง  เมื่อมีรางกายซูบผอมอยางยิ่งกําลังเรี่ยวแรงก็หมดไป  เมื่อกําลังเรี่ยวแรง 
หมดไปเจโตวิมุตติก็เสื่อม  เมื่อเจโตวิมุตติเสื่อม  ก็ ยอนกลับมาหาโลกามิส ซึ่งเปน 
เสมือนกับสวนผักอันมารปลูกไวเหลานั้นอีก.  สมณพราหมณเหลานั้น  เขาไป 
บริโภคอยูอยางลืมตัว  ครั้นเขาไปบริโภคอยูอยางลืมตัวก็ถึงซึ่งความมัวเมา  ครั้น 
มัวเมาอยูก็ถึงซึ่งความประมาท  ครั้นประมาทแลวก็เปนผูที่มารพึงกระทําไดตาม 
ความพอใจ  ในโลกามิสอันเปนเสมือนสวนผักของมารนั้น.  ภิกษุ  ท.!  ดวย 
อาการอยางนี้แล  สมณพราหมณแมพวกที่สองนี้ก็ไมพนไปจากอิทธานุภาพแหง 
มาร.  ภิกษุ  ท.!  เรากลาวสมณพราหมณพวกที่สองนี้  วามีอุปมาเหมือนฝูง 
เนื้อพวกที่สองนั้น,  ฉันใดก็ฉันนั้น. 
 

๓.  เมื่อเฉไปติดบวงทิฏฐิ 
 
(ตอไปนี้ไดตรัสถึงฝูงเนื้อพวกที่สาม  ซึ่งเปรียบกันไดกับสมณพราหมณจําพวกที่สาม 

สืบไปวา  :-) 
 
ภิกษุ  ท.!  ฝูงเนื้อพวกที่สาม  (รูความวินาศของเนื้อจําพวกที่หนึ่ง 

และจําพวกที่สอง  โดยประการทั้งปวงแลว)  มาคิดกันวา  "ถาอยางไร  เรา อาศัย 
ที่ซุมซอนอยูใกล ๆ  สวนผัก  ของเจาของผักนั้น  คร้ันอาศัยที่ซุมซอนอยูใกล ๆ 
สวนผักนั้นแลว  ก็ ไมเขาไปกินผักนั้นอยางลืมตัว  เมื่อไมเขาไปกินอยางลืมตัวอยูก็ 
ไมถึงซึ่งความเลินเลอ  เมื่อไมเลินเลออยูก็ถึงซึ่งความไมประมาท  เมื่อไมประมาท 
ก็ไมเปนสัตวที่ใคร ๆ  จะพึงทําอะไร ๆ  ไดตามความพอใจในสวนผักของเจาของผัก 
นั้น"  ดังนี้.  ฝูงเนื้อเหลานั้น  (ก็ประพฤติกระทําความคิดนั้น).         ภิกษุ  ท.! 
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ความคิดไดเกิดแกเจาของสวนผักกับบริวารเหลานั้นวา  "ฝูงเนื้อพวกที่สามเหลานี้ 
คงจะมีเลหเหลี่ยมกลโกงเหมือนมีฤทธิ์เปนแน  ฝูงเนื้อพวกที่สามนี้  คงจะเปนสัตว 
พิเศษชนิดอื่นเปนแน  มันจึงมากินผักที่เราปลูกนี้ได.  และเราก็ไมเขาใจการมา 
การไปของมัน.  ถากระไรเราพึงลอมซ่ึงที่นั้นโดยรอบ  ดวยเครื่องลอมชนิด 
ทัณฑวาคุระใหญ ๆ  ทั้งหลาย  เราคงจะไดเห็นที่ซุมซอนของฝูงเนื้อพวกที่สาม  อัน 
เปนที่ซึ่งมันแอบเขามากิน"  ดังนี้  ชนเหลานั้นไดทําการลอมพื้นที่ปลูกผักนั้น 
โดยรอบดวยเครื่องลอมชนิดทัณฑวาคุระใหญ ๆ  ทั้งหลายแลว.  ภิกษุ  ท.!  เจา 
ของสวนผัก  และบริวารก็หา  พบที่ซุมซอนของฝูงเนื้อพวกที่สาม  อันเปนที่ซึ่งมัน 
แอบเขามากิน.  ภิกษุ  ท.!  ดวยอาการอยางนี้แล  ฝูงเนื้อแมพวกที่สามนั้น  ก็ไม 
พนไปจากกํามือของเจาของสวนผัก. 

 
(พระผูมีพระภาคเจาไดทรงยกเอาสมณพาหมณจําพวกที่สาม  มาเปรียบกับฝูงเนื้อ 

จําพวกที่สาม  ดังนี้วา  :-) 
 
ภิกษุ  ท.!  บรรดาสมณพราหมณทั้งหลาย  สมณพราหมณจําพวกที่ 

สาม  (รูความวินาศของสมณพรามหมณจําพวกที่หนึ่งและที่สอง  โดยประการ 
ทั้งปวงแลว)  มาคิดกันวา  "ถากระไร  เราจะ  อาศัยที่ซุมซอนอยูใกล ๆ  โลกามิส 
ซึ่งเปรียบเสมือนสวนผักของมาร  ครั้นอาศัยอยูในที่ซุมซอนนั้นแลว  จัก ไมเขา 
ไปบริโภคโลกามิส  อันเปนเสมือนสวนผักแหงมารนั้น  อยางลืมตัว  ครั้นไมเขาไป 
บริโภคอยางลืมตัวอยู  ก็ไมถึงซึ่งความมัวเมา  เมื่อไมมัวเมาอยูก็ไมถึงซึ่งความ 
ประมาท  เมื่อไมประมาทอยูก็เปนผูที่มารจะพึงกระทําตามความพอใจไมได  อยูใน 
โลกามิสอันเปนเสมือนสวนผักแหงมารนั้น"  ดังนี้.  สมณพราหมณเหลานั้น 
 (ก็ไดประพฤติกระทําตามความคิดนั้น;)  ก็แตวาสมณพราหมณเหลานั้นไดเปนผู 
มีทิฏฐิ  ขึ้นมาแลวอยางนี้วา  "โลกเที่ยง"  ดังนี้บาง;  วา  "โลกไมเที่ยง"  ดังนี้บาง; 
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วา  "โลกมีที่สุด"  ดังนี้บาง;  วา  "โลกไมมีที่สุด"  ดังนี้บาง;  วา  "ชีวะก็อัน 
นั้น  สรีระก็อันนั้น"  ดังนี้บาง;  วา  "ชีวะก็อันอื่น   สรีระก็อันอื่น"  ดังนี้บาง; 
วา  "ตถาคตภายหลังแตตายแลวยอมมีอีก"  ดังนี้บาง;  วา  "ตถาคตภายหลังแต 
ตายแลว  ยอมไมมีอีก"  ดังนี้บาง;  วา  "ตถาคตภายหลังแตตายแลว ยอมมีอีก 
ก็มีไมมีอีกก็มี”  ดังนี้บาง.;  วา  “ตถาคตภายหลังแตตายแลว  ยอมมีอีกก็หามิได 
ไมมีอีกก็หามิได”  ดังนี้บาง  ภิกษุ  ท.!  ดวยอาการอยางนี้แล สมณพราหมณ 
แมพวกที่สามนี้  ก็ไมพนไปจากอิทธานุภาพแหงมาร.  ภิกษุ  ท.!  เรากลาว 
สมณพราหมณพวกที่สามนี้วามีอุปมาเหมือนฝูงเนื้อพวกที่สามนั้น,  ฉันใดก็ 
ฉันนั้น. 
 

๔  เมื่อพนจากบวง 
 
(ตอไปนี้ไดตรัสถึงฝูงเนื้อพวกที่ส่ี  ซึ่งเปรียบกันไดกับสมณพราหมณจําพวกที่ส่ี  สืบ 

ไปวา  :-) 
 
ภิกษุ  ท.!  ฝูงเนื้อพวกที่สี่  (รูความวินาศของเนื้อพวกที่หนึ่ง  พวก 

ที่สอง  และพวกที่สาม  โดยประการทั้งปวงแลว)  มาคิดกันวา  "ถาอยางไร  เรา 
อาศัยซุมซอนอยูในที่ซ่ึงเจาของสวนผักและบริวารไปไมถึง คร้ันอาศัยที่ซุมซอน 
อยูในที่ซึ่งเจาของสวนผักและบริวารไปไมถึง  จะ ไมลืมตัวเขาไปกินผัก ที่เจาของ 
สวนผักปลูก  จะไมถึงซึ่งความเลินเลอ  เมื่อไมเลินเลอจักไมถึงซึ่งความประมาท 
เมื่อไมประมาทแลวก็ไมเปนสัตวที่ใคร ๆ  พึงทําอะไร ๆ  ไดตามความพอใจ  ในสวน 
ผักของเจาของผักนั้น.  ฝูงเนื้อเหลานั้น  (ก็ประพฤติกระทําตามความคิดนั้น). 
ภิกษุ  ท.!  ความคิดไดเกิดขึ้นแกเจาของสวนผักกับริวารเหลานั้นวา  "ฝูงเนื้อ 
พวกที่สี่เหลานี้  คงจะมีเลหเหลี่ยมกลโกงเหมือนมีฤทธิ์เปนแน  ฝูงเนื้อพวกที่สี่นี้ 
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คงจะเปนสัตวพิเศษชนิดอื่นเปนแน  มันจึงมากินผักที่เราปลูกนี้ได.  และเราก็ไม 
เขาใจการมาการไปของมัน.  ถากระไร  เราพึงลอมซ่ึงที่นั้นโดยรอบดวยเครื่อง 
ลอมชนิดทัณฑวาคุระใหญ ๆ  ทั้งหลาย เราคงจะไดเห็นที่ซุมซอนของฝูงเนื้อพวก 
ที่สี่  อันเปนที่ซึ่งมันแอบเขามากิน"  ดังนี้.  ชนเหลานั้นไดทําการลอมพื้นที่ปลูก 
ผักนั้นโดยรอบ  ดวยเครื่องลอมชนิดทัณฑวาคุระใหญ ๆ  ทั้งหลายแลว.ภิกษุ  ท.! 
เจาของสวนผักและบริวารไมไดพบที่ซุมซอนของฝูงเนื้อพวกที่สี่  อันเปนที่ซึ่งมัน 
แอบเขามากิน.  ภิกษุ  ท.!  ความคิดไดเกิดขึ้นแกเจาของสวนผักและบริวารวา 
"ถาเราทําฝูงเนื้อพวกที่สี่ใหแตกตื่นแลว  มันก็จะทําใหฝูงอื่นแตกตื่นดวย  ดวยการ 
ทําอยางนี้ฝูงเนื้อท้ังปวงก็เริศรางไปจากผักที่เราปลูกไว  ถากระไรเราพึงทําความ 
พยายามเจาะจง  (ทําความแตกตื่น)  แกเนื้อพวกที่สี่"  ดังนี้  ภิกษุ  ท.! เจาของ 
สวนผักและบริวารไดทําความพยายามาเจาะจง  (ทําความแตกตื่น)  แกฝูงเนื้อพวก 
ที่สี่แลว.  ภิกษุ  ท.!  ดวยอาการอยางนี้แล  ฝูงเนื้อพวกที่สี่นั้นก็พนไปจากกํามือ 
ของเจาของสวนผัก. 

 
(พระผูมีพระภาคเจาไดทรงยกเอาสมณพราหมณจําพวกที่ส่ี  มาเปรียบกับฝูงเนื้อ 

จําพวกที่ส่ี  ดังนี้วา  :- 
 
ภิกษุ  ท.!  บรรดาสมณพรหมณทั้งหลาย  สมณพราหมณพวกที่สี่ 

 (รูความวินาศของสมณพราหมณจําพวกที่หนึ่ง  ที่สอง  และที่สาม  โดยประการ 
ทั้งปวงแลว)  มาคิดกันวา  "ถากระไร  เรา อาศัยที่ซุมซอนอยูในที่ซ่ึงมารและ 
บริวารของมารไปไมถึง  ครั้นอาศัยซุมซอนอยูในที่นั้นแลว  จะ ไมลืมตัวเขาไป 
บริโภคโลกามิส  ซึ่งเปนเสมือนสวนผักที่มารปลูกไว  เมื่อไมลืมตัวเขาไปกินก็ไม 
ถึงซึ่งความมัวเมา  เมื่อไมมัวเมาก็ไมถึงซึ่งความประมาท  เมื่อไมประมาทก็จักเปนผู 
ที่มารไมทําอะไร ๆ  ไดตามความพอใจในโลกามิสซ่ึงเปนเสมือนสวนผักที่มารปลูกไว" 
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ดังนี้.  สมณพราหมณเหลานั้น  (ก็ไดประพฤติกระทําตามความคิดนั้น).  ภิกษุ  ท.! 
ดวยอาการอยางนี้แล  สมณพราหมณพวกที่สี่นี้  ก็พนไปจากอิทธานุภาพของมาร. 
ภิกษุ  ท.!  เรากลาวสมณพราหมณพวกที่สี่นี้  วามีอุปมาเหมือนฝูงเนื้อพวกที่สี่ 
นั้น.  ฉันใดก็ฉันนั้น. 

 
ภิกษุ  ท.!  ที่ซ่ึงมารและบริวารของมารไปไมถึงนั้น  เปนอยางไร 

เลา ?  ภิกษุ  ท.! ในกรณีนี้คือ  ภิกษุ  เพราะสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย 
จึงเขาถึง ปฐมฌาน  อันมีวิตกวิจาร  มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก  แลวแลอยู 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุนี้ เรากลาววา  ไดทํามารใหเปนผูตาบอดไมมีรองรอยมารกําจัดเสีย 
แลวซึ่งจักษุแหงมาร  ไปแลวสูที่ซึ่งมารผูมีบาปมองไมเห็น. 

 
(ตอไปนี้ ไดตรัสถึงการบรรลุ  ทุติยฌาน  -  ตติยฌาน  -  จตุตถฌาน  -  อากาสา  

-นัญจายตนะ  -  วิญญาณัญจายตนะ  - อากิญจัญญายตนะ  -  เนวสัญญานาสัญญายตนะ .วา 
เปนที่ซึ่งมารไปไมถึง  โดยนัยเดียวกันกับปฐมฌาน  เปนลําดับไป,  จนกระทั่งถึงสัญญาเวท 
ยิต-นิโรธโดยขอความสืบตอไปวา  :-) 

 
ภิกษุ  ท.!  ยิ่งไปกวานั้นอีก  :  ภิกษุกาวลวงเนวสัญญานาสัญญายตนะ 

โดยประการทั้งปวง เขาถึงซึ่ง สัญญาเวทยิตนิโรธ แลวแลอยู,  และเพราะเห็น 
แลวดวยปญญา  อาสวะทั้งหลายของเธอก็สิ้นไปรอบ.  ภิกษุ  ท.! ภิกษุนี้เรากลาว 
วา  ไดทํามารใหเปนผูตาบอดไมมีรองรอย  กําจัดเสียแลวซึ่งจักษุแหงมาร  ไปแลว 
สูที่ซึ่งมารผูมีบาปมองไมเห็น  ไดขามแลวซ่ึงตัณหาในโลก,  ดังนี้แล. 

 
(คําวา  "เห็นแลวดวยปญญา" ในที่นี้  คือเห็นทุกข,  เหตุใหเกิดทุกข,  ความดับไม 

เหลือแหงทุกข,  ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข,  และเห็นอาสวะ,  เหตุใหเกิดอาสวะ, 
ความดับไมเหลือแหงอาสวะ,  ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงอาสวะ,  จนเปนผูส้ินอาสวะ 
ซึ่งเรียกวา  "การพนจากบวง".) 
-  มู.  ม.  ๑๒/๒๙๘-๓๑๑/๓๐๑-๓๑๑. 
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ยังมีพวกบริโภคกามโดยไมจมกาม 
 
ภิกษุ  ท.!  กามคุณเหลานี้มีหาอยาง.  หาอยางเปนอยางไรเลา ? 

หาอยางคือ  รูปท่ีเห็นดวยตา,  เสียงที่ฟงดวยหู,  กลิ่นที่ดมดวยจมูก,  รสท่ีลิ้มดวย 
ลิ้น,  และโผฏฐัพพะที่สัมผัสดวยผิวกาย,  อันเปนสิ่งที่นาปรารถนา  นารักใคร 
นาพอใจ  มีลักษณะนารัก  เปนที่เขาไปตั้งอาศัยอยูแหงความใคร เปนที่ตั้งแหง 
ความกําหนัด.  ภิกษุ  ท.!  กามคุณมีหาอยางเหลานี้แล 

 
ภิกษุ  ท.!  ชนเหลาใด  จะเปนสมณะหรือพราหมณก็ตาม ติดอก- 

ติดใจ  สยบอยู  เมาหมกอยู  ในกามคุณหาอยางเหลานี้แลว  ไมมองเห็นสวนที่ 
เปนโทษ  ไมเปนผูรูแจมแจงในอุบายเปนเครื่องออกไปจากทุกข  ทําการบริโภค 
กามคุณทั้งหานั้นอยู;  ชนเหลานั้น  อันคนทั้งหลายพึงเขาใจเถิดวา  เปนผูถึง 
ความพินาศยอยยับ  แลวแตมารผูมีบาปตองการจะทําตามอําเภอใจอยางใด  ดังนี้. 
ภิกษุ  ท.!  เปรียบไดดังเนื้อปาที่ติดบวง  นอนจมอยูในกองบวง  ในลักษณะที่ 
ใคร ๆ  พึงเขาใจไดวา  มันจะถึงซึ่งความพินาศยอยยับ  เปนไปตามความประสงค 
ของพรานทุกประการ,  เมื่อพรานมาถึงเขา  มันจะหนีไปไหนไมพนเลย  ดังนี้,  
ฉันใดก็ฉันนั้น. 

 
ภิกษุ  ท.!  สวนชนเหลาใด  จะเปนสมณะหรือพราหมณก็ตาม  ไม 

ติดใจ  ไมสยบอยู  ไมเมาหมกอยู  ในกามคุณหาเหลานี้แลว   มองเห็นสวนที่เปน 
โทษอยู  เปนผูรูแจมแจงในอุบายเปนเครื่องออกไปจากทุกข  บริโภคกามคุณทั้งหา 
นั้นอยู;  ชนเหลานั้น  อันคนทั้งหลายพึงเขาใจไดอยางนี้วา  เปนผูไมถึงความ 
พินาศยอยยับไปตามความประสงคของมารผูมีบาปแตอยางใด  ดังนี้.  ภิกษุ  ท.! 
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เปรียบเหมือนเนื้อปาตัวที่ไมติดบวง  แมนอนจมอยูบนกองบวง  มันก็เปนสัตวที่ 
ใคร ๆ  พึงเขาใจไดวา  เปนสัตวที่ไมถึงความพินาศยอยยับไปตามความประสงคของ 
พรานแตอยางใด,  เมื่อพรานมาถึงเขา  มันจะหลีกหนีไปไดตามที่ตองการ  ดังนี้, 
ฉันใดก็ฉันนั้น. 

 
ภิกษุ  ท.!  (อีกอยางหนึ่ง)  เปรียบเหมือนเนื้อปา  เที่ยวไปในปา 

กวาง  เดินอยูก็สงางาม  ยืนอยูก็สงางาม  หมอบอยูก็สงางาม  นอนอยูก็สงางาม. 
เพราะเหตุไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  เพราะเหตุวาเนื้อปานั้นยังไมมาสูคลองแหงจักษุ 
ของพราน,  ขอน้ีฉันใด;  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน  :  สงัดแลว 
จากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย  เขาถึงซึ่งปฐมฌาณ  อันมีวิตกวิจาร  มีปติและ 
สุขอันเกิดแตวิเวก  แลวแลอยู.  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุนี้  เรากลาววา  ไดทํามารให 
เปนผูตาบอดไมมีรองรอย  กําจัดเสียแลวซึ่งจักษุแหงมาร  ไปแลวสูที่ที่มารผูมีบาป 
มองไมเห็น. 

 
(ตอไปนี้ไดตรัสถึงการบรรลุ  ทุติยฌาณ-ติตยฌาน-จตุตถฌาน-อากาสนัญจายตนะ- 

วิญญาณกัญจายตนะ-อากิญจัญญายตนะ-เนวสัญญานาสัญญายตนะ  โดยนัยเดียวกันกับการบรรลุ 
ปฐมฌาน  เปนลําดับไป.  จนกระทั่งถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ  โดยขอความสืบตอไปวา  :-) 

 
ภิกษุ  ท.!  ยิ่งไปกวานั้นอีก  :  ภิกษุกาวลวงเนวสัญญานาสัญญายตนะ 

โดยประการทั้งปวง เขาถึงซึ่ง สัญญาเวทยิตนิโรธ  แลวแลอยู.  อน่ึง  เพราะเห็น 
แลวดวยปญญา  อาสวะทั้งหลายของเธอก็สิ้นไปรอบ.  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุนี้เรา 
กลาววา  ไดทํามารใหเปนผูตาบอดไมมีรองรอย  กําจัดเสียแลวซึ่งจักษุแหงมาร 
ไปแลวสูที่ซึ่งมารผูมีบาปมองไมเห็น,  ไดขามแลวซ่ึงตัณหาในโลก.  ภิกษุนั้น 
ยืนอยูก็สงางาม  เดินอยูก็สงางาม  นั่งอยูก็สงางาม  นอนอยูก็สงางาม.  เพราะ 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๓๖

เหตุไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  เพราะเหตุวา  ภิกษุนั้นไมไดมาสูคลองแหงอํานาจ 
ของมารผูมีบาป.  ดังนี้แล 
 
-  มู.  ม.  ๑๒/๓๓๓-๓๓๕/๓๒๗-๓๒๘. 
 

ผูรูอริยสัจเปนหลักอยูในใจ 
ยอมไมมีอาการสั่นสะเทือนเพราะถูกยกวาทะ  :  ดุจเสาหิน 

 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุรูปใด  รูอยูตามเปนจริงวา  "นี้เปนทุกข,  นี้เปน 

เหตุใหเกิดทุกข,  นี้เปนความดับไมเหลือของทุกข,  และนี้เปนทางดําเนินใหถึง 
ความดับไมเหลือของทุกข."  ดังนี้นั้น.  แมวาจะพึงมีบุคคลที่เปนสมณะหรือ 
พราหมณ  ซึ่งเปนผูตองการจะโตวาทะ  เที่ยวแสวงคูโตวาทะ  มาจากทิศตะวันออก 
หรือทิศตะวันตก  ทิศเหนือ  ทิศใต  ก็ตาม  โดยประกาศวา  "เราจักยกวาทะของภิกษุ 
รูปน้ันเสีย"  ดังนี้;  ขอที่สมณะหรือพราหมณนั้น  จักทําภิกษุนั้นใหหวั่นไหว 
สั่นสะเทือน  หรือสั่นระรัวไป  โดยถูกธรรมนั้น  ไมเปนฐานะที่จะเปนไปไดเลย.  
ขอน้ีเปนเพราะเหตุไรเลา ?  เพราะเหตุที่อริยสัจสี่นัน้  เปนธรรมที่ภิกษุนั้นเห็นแลว 
ดวยด.ี 

 
ภิกษุ  ท.!  เปรียบเหมือนเสาหินยาว  ๑๖  ศอก  ฝงอยูในดิน  ๘  ศอก 

โผลขึ้นพนดิน  ๘  ศอก  แมจะมีลมพายุฝนอยางแรงกลา  มาจากทิศตะวันออก 
หรือทิศตะวันตก  ทิศเหนือ  ทิศใต  ก็ตาม  ไมพึงทําเสาหินนั้นใหหวั่นไหว 
สั่นสะเทือน  หรือสั่นระรัวไปไดเลย.  ขอนี้เปนเพราะเหตุไรเลา ?  เพราะ 
สวนที่ฝงนั้นลึก  และฝงเปนอยางดี;  ฉันใดก็ฉันนั้น. 
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ภิกษุ  ท.!  เพราะเหตุนั้นในกรณีนั้น  ในกรณีนี้พวกเธอ พึงทําความเพียร 
เพ่ือใหรูตามเปนจริง วา  "นี้เปนทุกข.  นี้เปนเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกขนี้ เปนความ 
ดับไมเหลือแหงทุกข,  นี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข"  ดังนี้เถิด. 
 
-  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๕๕๕/๑๗๒๔ 
 

ผูประกอบดวยอวิชชา  คือผูไมมีความรูสี่อยาง 
 
"พระองคผูเจริญ !  พระองคกลาววา  "อวิชชา  อวิชชา"  ดังนี้.ก็อวิชชานั้น 

เปนอยางไร ?  และดวยเหตุเทาไร  บุคคลจึงชื่อวาเปนผูถึงแลวซึ่งอวิชชา ?" 
 
แนะภิกษุ  ท!  ความไมรูอันใด  เปนความไมรูในทุกข,  เปนความไมรู 

ในเหตุใหเกิดทุกข,  เปนความไมรูในความดับไมเหลือของทุกข,  และเปนความ 
ไมรูในทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข  :  นี้เราเรียกวา  อวิชชา;  และ 
บุคคลชื่อวาถึงแลวซึ่งอวิชชา  ก็เพราะเหตุไมรูความจริงมีประมาณเทานี้แล. 

 
"พระองคผูเจริญ !  พระองคกลาววา  'วิชชา  วิชชา'  ดังนี้.  ก็วิชชานั้น 

เปนอยางไร?  และดวยเหตุเทาไร  บุคคลจึงชื่อวาเปนผูถึงแลวซึ่งวิชชา ?" 
 
แนะภิกษุ!  ความรูอันใด  เปนความรูในทุกข,  เปนความรูในเหตุ 

ใหเกิดทุกข,  เปนความรูในความดับไมเหลือของทุกข,  และเปนความรูในทาง 
ดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข  :  นี้เราเรียกวา วิชชา;  และบุคคลชื่อวา 
ถึงแลวซึ่งวิชชา  ก็เพราะเหตุรูความจริงมีประมาณเทานี้แล. 
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ภิกษุ  ท.!  เพราะเหตุนั้น  ในกรณีนี้  พวกเธอพึง ทําความเพียร 
เพ่ือใหรูตามเปนจริงวา  "นี้เปนทุกข.  นี้เปนเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข,  นี้เปนความ 
ดับไมเหลือแหงทุกข,  นี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข,"  ดังนี้เถิด. 
 
-  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๕๓๘-๕๓๙/๑๖๙๔–๑๖๙๕. 
 

อยาคิดเรื่องโลก  แตจงคิดเรื่องอริยสัจ 
 
ภิกษุ  ท.!  มีเรื่องราวในกาลกอน  :  บุรุษผูหนึ่ง  ตั้งใจวาจะคิด  ซึ่ง 

ความคิดเรื่องโลก,  จึงออกจากนครราชคฤหไปสูสระบัวชื่อ  สุมาคธา  แลวนั่งคิด 
อยูที่ริมฝงสระ.  บุรุษน้ันไดเห็นแลว  ซึ่งหมูเสนาประกอบดวยองคสี่  (คือชาง  มา 
รถ  พลเดินเทา)  ที่ฝงสระสุมาคธานั้น เขาไปอยู ๆ  สูเหงารากบัว.  ครั้นเขาเห็นแลว 
เกิดความไมเชื่อตัวเองวา  "เรานี้บาแลว  เรานี้วิกลจริตแลว,  สิ่งใดไมมีในโลก 
เราไดเห็นสิ่งนั้นแลว"  ดังนี้.  ภิกษุ  ท.!  บุรุษน้ันกลับเขาไปสูนครแลว  ปาวรอง 
แกมหาชน  วา  "ทานผูเจริญ !  ขาพเจาเปนบาแลว  ขาพเจาวิกลจริตแลว,  เพราะวา 
สิ่งใดไมมีอยูในโลก  ขาพเจามาเห็นแลวซึ่งสิ่งนั้น"  ดังนี้.  มีเสียงถามวา  เห็นอะไรมา ? 
เขาบอกแลวตามที่เห็นทุกประการ.  มีเสียงรับรองวา  "ถูกแลว,  ทานผูเจริญเอย ! 
ทานเปนบาแลว  ทานวิกลจริตแลว". 

 
ภิกษุ  ท.!  แตวาบุรุษนั้น  ไดเห็นสิ่งที่มีจริง  เปนจริง หาใชเห็น 

สิ่งไมมีจริง  ไมเปนจริงไม.  ภิกษุ  ท.!  ในกาลกอนดึกดําบรรพ  :  สงคราม 
ระหวางพวกเทพกับอสูรไดตั้งประชิดกันแลว.  ในสงครามครั้งนั้น  พวกเทพ 
เปนฝายชนะ  อสูรเปนฝายแพ.  พวกอสูรกลัว  แลวแอบหนีไปสูภพแหงอสูร 
โดยผานทางเหงารากบัว  หลอกพวกเทพใหหลงคนอยู.  (เรื่องของโลกยอมพิสดารไม 
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ภาคนํา  -  เรื่องควรทราบกอนเกี่ยวกับจตุราริยสัจ ๓๙

ส้ินสุดถึงเพียงนี้).  ภิกษุ  ท.!  เพราะเหตุนั้น  ในกรณีนี้  พวกเธอทั้งหลาย จง 
อยาคิดเรื่องโลก  โดยนัยวา  "โลกเที่ยงหรือ ?  โลกไมเที่ยงหรือ?  โลกมีที่สุดหรือ 
โลกไมมีที่สุดหรือ?  ชีพก็ดวงนั้น  รางกายก็รางนั้นหรือ ?  ชีพก็ดวงอื่น  รางกายก็ 
รางอื่นหรือ ?  ตถาคตตายแลวยอมเปนอยางที่เปนมาแลวนั้น  อีกหรือ?  ตถาคตตาย 
ไปแลว  ไมเปนอยางที่เปนมาแลวนั้น  อีกหรือ?  ตถาคตตายไปแลว  เปนอยางที่ 
เปนมาแลวอีกก็มี  ไมเปนก็มี  หรือ  ?  ตถาคตตายไปแลว  เปนอยางที่เปนมาแลวอีก 
ก็ไมเชิง   ไมเปนก็ไมเชิง  หรือ ?"  เพราะเหตุไรจึงไมควรคิดเลา ?  ภิกษุ  ท.! 
เพราะความคิดนั้น  ไมประกอบดวยประโยชน  ไมเปนเงื่อนตนแหงพรหมจรรย 
ไมเปนไปพรอมเพื่อความหนายทุกข  ความคลายกําหนัด  ความดับ  ความรํางับ 
ความรูยิ่ง  ความรูพรอม  และนิพพาน  เลย. 

 
ภิกษุ  ท.!  เมื่อพวกเธอจะคิด  จงคิดวา  "เชนนี้ ๆ  เปนทุกข, 

เชนนี้ ๆ  เปนเหตุใหเกิดทุกข,  เชนนี้ ๆ  เปนความดับไมเหลือของทุกข,  และเชน 
นี้ ๆ  เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข:"  ดังนี้  เพราะเหตุไรจึงควร 
คิดเลา ?  เพราะความคิดนี้  ยอมประกอบดวยประโยชน  เปนเงื่อนตนของ 
พรหมจรรย  เปนไปพรอมเพื่อความหนายทุกข  ความคลายกําหนัด  ความดับ 
ความรํางับ  ความรูยิ่ง  ความรูพรอม  และนิพพาน. 

 
ภิกษุ  ท.!  เพราะเหตุนั้น  ในกรณีนี้ พวกเธอพึง  ทําความเพียร 

เพ่ือใหรูตามเปนจริง  วา  "นี้เปนทุกข,  นี้เปนเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข,  นี้เปนความ 
ดับไมเหลือแหงทุกข,  นี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข"  ดังนี้เถิด. 
 
-  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๕๕๘  -  ๕๕๙/๑๗๒๕  -  ๑๗๒๗. 
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อยากลาวเรื่องทุมเถียงแกงแยงกัน 
แตจงกลาวเรื่องความพนทุกข 

 
ภิกษุ  ท.!  พวกเธออยากลาวถอยคําที่ยึดถือเอาแตกตางกัน  วา  "ทาน 

ไมรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้,  ขาพเจารูทั่วถึงธรรมวินัยนี้,  ทานจักรูทั่วถึงธรรมวินัยได 
อยางไร  ทานปฏิบัติผิด,  ขาพเจาซิปฏิบัติชอบ,  คําควรกลาวกอน  ทานกลาว 
ทีหลัง  คําควรกลาวทีหลัง  ทานมากลาวกอน  คําพูดของทานจึงไมเปนประโยชน 
คําพูดของขาพเจาเปนประโยชน.  ขอท่ีทานเคยถนัด  มาแปรปรวนไปเสียแลว. 
ขาพเจาแยงคําพูดของทานแหลกหมดแลว,  ทานถูกขาพเจาขมแลว  เพื่อใหถอน 
คําพูดผิด ๆ  นั้นเสียหรือทานสามารถก็จงคานมาเถิด:"  ดังนี้.พวกเธอไมพึง 
กลาวถอยคําเชนนั้นเพราะเหตุไรเลา?  เพราะการกลาวนั้น ๆ  ไมประกอบดวย 
ประโยชน  ไมเปนเงื่อนตนของพรหมจรรย  ไมเปนไปพรอมเพื่อความหนายทุกข 
ความคลายกําหนัด  ความดับ  ความรํางับ  ความรูยิ่ง  ความรูพรอม  และนิพพาน. 

 
ภิกษุ  ท.!  เมื่อพวกเธอจะกลาว  จงกลาววา  "เชนนี้ ๆ  เปนความ 

ทุกข,  เชนนี้ ๆ  เปนเหตุใหเกิดทุกข,  เชนนี้ ๆ  เปนความดับไมเหลือของทุกข, 
และเชนนี้ ๆ  เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข;"  ดังนี้.  เพราะ 
เหตุไรจึงควรกลาวเลา ?  เพราะการกลาวนั้น ๆ  ยอมประกอบดวยประโยชน 
เปนเงื่อนตนของพรหมจรรย  เปนไปพรอมเพื่อความหนายทุกข  ความคลาย 
กําหนัด  ความดับ  ความรํางับ  ความรูยิ่ง  ความรูพรอม  และนิพพาน. 

 
ภิกษุ  ท.!  เพราะเหตุนั้น  ในกรณีนี้  พวกเธอพึง ทําความเพียร 

เพ่ือใหรูตามเปนจริงวา  "นี้เปนทุกข,  นี้เปนเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข,  นี้เปนความ 
ดับไมเหลือแหงทุกข,  นี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข,"  ดังนี้เถิด. 
 
-  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๕๒๕/๑๖๖๒. 
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อยากลาวเรื่องไมมีประโยชน  แตจงกลาวเรื่องความพนทุกข 
 
ภิกษุ  ท.!  พวกเธอทั้งหลาย  จง  อยามัวสนทนาเรื่องขวางหนทางธรรม 

 (ติรจฺฉานกถา)  คือเร่ืองพระราชา  เรื่องโจร  เรื่องอมาตย  เรื่องทหาร  เรื่องของ 
นากลัว  เรื่องการรบพุง  เรื่องขาว  เรื่องน้ํา  เรื่องผา  เรื่องที่นอน  เรื่องระเบียบ 
ดอกไม  เรื่องของหอม  เรื่องญาติ  เรื่องยานพาหนะ  เรื่องหมูบาน  เรื่องจังหวัด 
เรื่องเมืองหลวง  เรื่องบานนอก  เรื่องหญิง  เรื่องชาย  เรื่องคนกลา  เรื่องตรอก 
ทางเดิน  เรื่องทาน้ํา  เรื่องคนที่ตายไปแลว  เรื่องตาง ๆ  นานา  เรื่องโลก  เรื่อง 
มหาสมุทร  เรื่องความรุงเรือง  เรื่องความทรุดโทรม  เหลานี้.  เพราะเหตุไรจึง 
ไมควรกลาวเลา ?  เพราะการกลาวนั้น ๆ  ไมประกอบดวยประโยชน  ไมเปนเงื่อน 
ตนของพรหมจรรย  ไมเปนไปพรอมเพื่อความหนายทุกข  ความคลายกําหนัด 
ความดับ  ความรํางับ  ความรูยิ่ง  ความรูพรอม  และนิพพาน  เลย. 

 
ภิกษุ  ท.!  เมื่อพวกเธอจะกลาว  จงกลาววา  "เชนนี้  ๆ  เปนทุกข, 

เชนนี้ ๆ  เปนเหตุใหเกิดทุกข  เชนนี้ ๆ  เปนความดับไมเหลือของทุกข,  และเชนนี้ ๆ 
เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข;"  ดังนี้  เพราะเหตุไรจึงควร 
กลาวเลา?  เพราะการกลาวนั้นๆยอมประกอบดวยประโยชนเปนเงื่อนตนของ 
พรหมจรรย  เปนไปพรอมเพื่อความหนายทุกข  ความคลายกําหนัด  ความดับ 
ความรํางับ  ความรูยิ่ง  ความรูพรอม  และนิพพาน. 

 
ภิกษุ  ท.!  เพราะเหตุนั้น  ในกรณีนี้  พวกเธอพึง ทําความเพียร 

เพ่ือใหรูตามเปนจริง วา  "นี้เปนทุกข,  นี้เปนเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข,  นี้เปนความ 
ดับไมเหลือแหงทุกข,  นี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข"  ดังนี้เถิด 
 
 
-  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๕๒๖/๑๖๖๓. 
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จงบวชเพื่อรูความดับทุกข 
เหมือนเขาทั้งหลายผูบวชแลวโดยชอบ 

 
ภิกษุ  ท.!  กุลบุตรทั้งหลาย ในกาลยืดยาวนานฝายอดีต ไดออกจาก 

เรือน  บวชแลว  เปนผูไมเกี่ยวของดวยเรือน  โดยชอบ,  กุลบุตรทั้งหมดนั้น 
ไดบวชแลว  เพื่อการรูยิ่งตามเปนจริง  ซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อยาง.  ภิกษุ  ท.! 
กุลบุตรทั้งหลาย  ในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต  จักออกจากเรือน  บวชแลว 
เปนผูไมเกี่ยวของดวยเรือน  โดยชอบ,  กุลบุตรทั้งหมดนั้น  ก็จักบวช  เพื่อการ 
รูยิ่งตามเปนจริง  ซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อยาง.  ภิกษุ  ท.!  กุลบุตรทั้งหลาย 
ในกาลเปนปจจุบันนี้  ก็ออกจากเรือน  บวชอยู  เปนผูไมเกี่ยวของดวยเรือน 
โดยชอบ,  กุลบุตรทั้งหมดนั้น  บวชอยู  เพ่ือการรูยิ่งตามเปนจริง  ซ่ึงความจริง 
อันประเสริฐสี่อยาง.  สี่อยาง เหลาไหนเลา ?  สี่อยางคือ  ความจริงอันประเสริฐ 
เรื่องทุกข,  เรื่องเหตุใหเกิดทุกข,  เรื่องความดับไมเหลือทุกข,  และเรื่องทาง 
ดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข. 

 
ภิกษุ  ท.!  เพราะเหตุนั้น  ในกรณีนี้  พวกเธอพึง ทําความเพียร 

เพ่ือใหรูตามเปนจริงวา  "นี้เปนทุกข,  นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข,  นี้เปนความดับไม 
เหลือของทุกข,  และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข;"  ดังนี้เถิด. 
 
-  มหาวาร.สํ.  ๑๙/๕๒๑/๑๖๕๖. 

 
ไมรูอริยสัจ  ก็ยังไมเปนสมณพราหมณที่แท 

 
ภิกษุ  ท.!สมณะหรือพราหมณก็ตาม เหลาใดเหลาหนึ่ง ยอมไมรู 

ชัดตามเปนจริงวา  "นี้ความทุกข,  นี้  เหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข,  นี้  ความดับไม 
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เหลือแหงทุกข,  นี้ ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข"  ดังนี้;  ภิกษุ  ท.! 
สมณะหรือพราหมณเหลานั้น  มิใชผูที่ควรไดรับการมสมมติวาเปนสมณะในหมู 
สมณะ  มิใชผูที่ควรไดรับการสมมติวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ.  อีก 
อยางหนึ่ง  บุคคลผูไมรูเหลานั้น  จะไดทําใหแจงซึ่งประโยชนแหงความเปนสมณะ 
หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ  ดวยปญญาอันยิ่งเอง  ในทิฏฐธรรมนี้ 
เขาถึงแลวแลอยู  หาไดไม 

 
ภิกษุ  ท.!  สวนสมณะหรือพราหมณก็ตาม  เหลาใดเหลาหนึ่ง  ยอม 

รูชัดตามเปนจริงวา  "นี้ ความทุกข,  นี้ เหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข,  นี้ ความดับ 
ไมเหลือแหงทุกข,  นี้  ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข"  ดังนี้; 
ภิกษุ  ท.!  สมณะหรือพราหมณเหลานั้นแล  ยอมเปนผูควรไดรับการสมมติวา 
เปนสมณะในหมูสมณะ  ยอมเปนผูควรไดรับการสมมติวาเปนพราหมณในหมู 
พราหมณ.  อีกอยางหนึ่ง  บุคคลผูรูชัดตามความเปนจริงเหลานั้น  ยอมทําให 
แจงซึ่งประโยชนแหงความเปนสมณะ  หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ 
ดวยปญญาอันยิ่งเอง  ในทิฏฐธรรมนี้  เขาถึงแลวแลอยู  ไดโดยแท. 

 
(พระผูมีพระภาค ไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้แลว พระองคผูสุคตศาสดา  ไดตรัส 

คําประพันธตอไปอีกวา  :-) 
 

"ชนเหลาใด  ไมรูทั่วถึงซึ่งทุกข  และเหตุเกิดแหงทุกขและ 
ธรรมเปนที่ดับแหงทุกขทั้งปวงโดยไมเหลือ  และหนทางเปนที่ถึงซึ่ง 
ความเขาไปสงบแหงทุกข;  ชนเหลานั้น  พลาดแลวจากเจโตวิมุตติ 
และปญญาวิมุตติ  ไมสมควรที่จะกระทําที่ สุดแหงทุกข  มีแตจะ 
เขาถึงซึ่งชาติและชรา. 
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สวนชนเหลาใด  รูทั่วถึงซึ่งทุกข  และเหตุเกิดแหงทุกข และ 
ธรรมเปนที่ดับแหงทุกขทั้งปวงโดยไมเหลือ  และหนทางเปนที่ถึงซึ่ง 
ความเขาไปสงบแหงทุกข;  ชนเหลานั้น  ถึงพรอมแลวดวยเจโตวิมุตติ 
และปญญาวิมุตติ  สมควรที่จะกระทําที่สุดแหงทุกข   ไมเขาถึงซึ่งชาติ 
และชรา". 

-  มหาวาร.สํ.  ๑๙/๕๔๒/๑๗๐๐  -  ๑๗๐๒ 
 
ภิกษุ  ท.!  (เครื่องทํา)ความเปนสมณะ  เปนอยาไรเลา ?  อริย- 

อัฏฐังคิกมรรคนี้นั่นเอง,  ไดแก  สัมมาทิฏฐิ  สัมมาสังกัปปะ  สัมมาวาจา  สัมมา- 
กัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ  :  นี้เรียกวา 
 (เครื่องทํา)  ความเปนสมณะ. 

 
ภิกษุ  ท.!  ประโยชนแหงความเปนสมณะ  เปนอยางไรเลา? 

ภิกษุ  ท.!  ความสิ้นไปแหงราคะ  ความสิ้นไปแหงโทสะ  ความสิ้นไปแหงโมหะ  : 
นี้เรียกวา  ประโยชนแหงความเปนสมณะ. 
-  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๓๐/๑๐๒  -  ๑๐๔. 

(สําหรับ เครื่องทําความเปนพราหมณ  และ ประโยชนแหงความเปนพราหมณ  ก็ตรัส 
ไวดวยขอความเหมือนกันกับในกรณีแหงเครื่องทําความเปนสมณะและประโยชนแหงความเปน 
สมณะนั้นทุกประการ.-  ๑๙/๓๑/๑๐๘  -  ๑๑๐.) 

 
ถามัวรอใหรูเรื่องที่ไมจําเปนเสียกอน  ก็ตายเปลา 
 
มาลุงกยบุตร !  ตถาคตมิไดพูดกะทานวา  ทานจงมาประพฤติพรหม- 

จรรยในสํานักเรา  เราจักพยากรณแกความเห็น  ๑๐  ประการ๑  แกทาน และทั้ง 
 
 

                                                
๑. ทิฏฐิ  ที่เปนปญหาถกเถียงกันวา  โลกเที่ยง,  โลกไมเที่ยง,  โลกมีที่สุด,  โลกไมมีที่สุด  ฯลฯ 

เปนตน  รวม  ๑๐  อยาง  ซึ่งเปนปญหาดาดดื่นในยุคพุทธกาล. 
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ทานก็มิไดพูดไวกะเราวา  ขาพระองคจักประพฤติพรหมจรรย  ในสํานักพระผูมี- 
พระภาคเจา,  พระผูมีพระภาคเจาจักพยากรณแกทิฏฐิความเห็น  ๑๐  ประการแก 
ขาพระองค.  เมื่อเปนเชนนี้  ใครเลา  โมฆบุรุษ!  ที่จักบอกคืนพรหมจรรยแก 
ใคร.  มาลุงกยบุตร !  ถึงใครกลาววา  เราจักยังไมประพฤติพรหมจรรย  ใน 
สํานักพระผูมีพระภาคเจา  จนกวาพระองคจักแกปญหาทิฏฐิ  ๑๐  แกเราเสียกอน 
ก็ตาม  ตถาคตก็ไมพยากรณปญหาทิฏฐิ  ๑๐  นั้นอยูนั่นเอง  และเขาก็ตายเปลา 
โดยแท. 

 
มาลุงกยบุตร ! เปรียบเหมือนบุรุษผูหนึ่ง  ถูกลูกศรอันกําซาบดวย 

ยาพิษอยางแรงกลา  มิตรอมาตย  ญาติสาโลหิต  จัดการเรียกแพทยผาตัดผูชํานาญ. 
บุรุษน้ันกลาวเสียอยางนี้วา  เรายังไมรูจักตัวบุรุษผูยิงเราวาเปนกษัตริย  พราหมณ 
เวสส  ศูทร  ชื่อไร  โคตรไหน  ฯลฯ  ธนูที่ใชยิงนั้นเปนชนิดหนาไม  หรือ 
เกาฑัณฑ  ฯลฯ  (เปนตน)  เสียกอนแลว  เรายังไมตองการจะถอนลูกศรอยูเพียงนั้น. 
มาลุงกยบุตร!  เขาไมอาจรูขอความที่เขาอยากรูนั้นไดเลย  ตองตายเปนแท ! 
อุปมานี้ฉันใด;  อุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกัน,  บุคคลผูกลาววา เราจักยังไม 
ประพฤติพรหมจรรย  ในสํานักพระผูมีพระภาคเจา  จนกวาพระองคจักแกปญหา 
ทิฏฐิ  ๑๐  แกเราเสียกอน,  และตถาคตก็ไมพยากรณปญหานั้นแกเขา  เขาก็ตาย 
เปลา  โดยแท ... 

 
มาลุงกยบุตร !  ทานจงซึมทราบสิ่งที่เราไมพยากรณไว  โดยความเปน 

สิ่งที่เราไมพยากรณ.  ซึมทราบสิ่งที่เราพยากรณไว  โดยความเปนสิ่งที่เรา 
พยากรณ.  อะไรเลาที่เราไมพยากรณ ?  คือความเห็นสิบประการวา  โลก 
เที่ยง  ฯลฯ  (เปนตน)  เปนสิ่งที่เราไมพยากรณ  ฯลฯ.  มาลุงกยบุตร!  อะไรเลา 
ที่เราพยากรณ ?  คือสัจจะวา  "นี้เปนทุกข,  นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข,  นี้เปนความ 
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ดับไมเหลือของทุกข,  และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข;" 
ดังนี้  :  นี้เปนสิ่งที่เราพยากรณ.  เหตุใดเราจึงพยากรณเลา ?  เพราะสิ่ง ๆ  นี้  
ยอมประกอบดวยประโยชน  เปนเงื่อนตนของพรหมจรรย  เปนไปพรอมเพื่อความ 
หนายทุกข  ความคลายกําหนัด  ความดับ  ความรํางับ  ความรูยิ่ง  ความรูพรอม 
และนิพพาน. 
 
-  ม.ม.  ๑๓/๑๔๗,๑๕๑/๑๔๙  -  ๑๕๐,๑๕๒. 
 

อยายึดถือติดแนนในธรรม  แตจงใชเพียงเปนเครื่องมือ 
 
ภิกษุ  ท.!  เปรียบเหมือนบุรุษเดินทางไกล  ไปพบแมน้ําใหญ  :  ฝง 

ขางนี้ก็เต็มไปดวยอันตรายนารังเกียจ  นากลัว  ฝงขางโนนปลอดภัย.  แตเรือหรือ 
สะพานสําหรับขาม  ไมมีเพื่อจะขามไป.  เขาใครครวญเห็นเหตุนี้แลว  คิดสืบไป 
วา  "กระนั้นเราพึงรวบรวมหญาแหง  ไมแหง  กิ่งไม  และใบไมมาผูกเปนแพ  แลว 
พยายามเอาดวยมือและเทา  ก็จะพึงขามไปโดยสวัสดี,"  บุรุษน้ัน  คร้ันทําดังนั้น 
และขามไปไดโดยสวัสดีแลว  ลังเลวา  "แพนี้  มีอุปการะแกเราเปนอันมาก  ถาไฉน 
เราจักทูนไปดวยศีรษะ  หรือแบกไปดวยบา  พาไปดวยกัน"  ดังนี้.  ภิกษุ  ท.! 
พวกทานจะสําคัญวาอยางไร  :  บุรุษนั้นจักทําอยางนั้น  เจียวหรือ?  "พระองค 
ผูเจริญ!  ขอนั้นหามิได".  ภิกษุ  ท.!  เขาพึงทําอยางไร  :  ถาไฉน  เขาจะพึงครา 
มันขึ้นบก  หรือปลอยใหลอยไปในน้ํา,  สวนเขาเอง  ก็หลีกไปตามปรารถนา 
เทานั้นเอง  :  นี้ฉันใด;  ธรรมที่เราแสดงแลว  ก็เพ่ือรื้อถอนตนออกจากทุกข 
ไมใชเพ่ือใหยึดถือเอาไว  เปรียบไดกับพวงแพ  ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.  ภิกษุ  ท.! 
ทานทั้งหลายผูไดฟงธรรมอันเราแสดงแลว  อันเปรียบดวยพวงแพ  ควรละธรรม 
ทั้งหลายเสีย  และปวยกลาวทําไมถึงสิ่งไมใชธรรม. 
 
-  มู.  ม.  ๑๒/๒๗๐/๒๘๐. 
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เปรียบนักเรียนอริยสัจ  ดวยหนูตางจําพวกกัน 
 
ภิกษุ  ท.!  หนูเหลานี้มีสี่จําพวก  คือ  หนูที่ขุดรู  แตไมอยู,  หนูที่อยู 

แตไมขุดรู,  หนูที่ไมขุดรู  และทั้งไมอยู,  หนูที่ทั้งขุดรู  และทั้งอยู,  บุคคลสี่ 
จําพวก  เปรีบบดวยหนู  ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  คือ  คนปลูกเรือน  แตไมอยู, 
คนอยู  แตไมปลูกเรือน,  คนไมปลูกเรือน  และทั้งไมอยู,  คนทั้งปลูกเรือน  และ 
ทั้งอยู,  สี่จําพวกเหลานี้  มีอยูพรอมในโลก. 

 
ภิกษุ  ท.!  คนที่ปลูกเรือนแตไมอยู  เปนอยางไร?  ภิกษุ  ท.!คน 

บางคนเรียนปริยัติธรรม  ที่เปนสูตร  เคยยะ  เวยยากรณ  คาถา  อุทาน  อิติวุตตกะ 
ชาดก  อัพภูตธรรม  เวทัลละ๑  แตเขา ไมรูตามเปนจริงวา  "นี้เปนทุกข.  นี้เปน 
เหตุใหเกิดทุกข,  นี้เปนความดับไมเหลือของทุกข,  และนี้เปนทางดําเนินใหถึง 
ความดับไมเหลือของทุกข;"  ดังนี้  :  เชนนี้แล  เรียกวา  ปลูกเรือนแตไมอยู; 
เรากลาววา  เปรียบไดกับหนูที่ขุดรูแลวไมอยู. 

 
ภิกษุ  ท.!  คนอยูแตไมปลูกเรือนนั้น  เปนอยางไร  ภิกษุ  ท.!  คน 

บางคน  ไมไดเรียนปริยัติธรรม  ที่เปนสูตร  ฯลฯ  เวทัลละ  แตเขาเปนผูรูตาม 
เปนจริงวา  "นี้เปนทุกข,  นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข,  นี้เปนความดับไมเหลือของ 
ทุกข,  และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข:"  ดังนี้  :  เชนนี้แล 
เรียกวา  อยูแตไมปลูกเรือน;  เรากลาววา  เปรียบกันไดกับหนูที่อยูแตไมขุดรู. 

 
ภิกษุ  ท.!  คนไมปลูกเรือนและทั้งไมอยูนั้น เปนอยางไร ?  ภิกษุ  ท.! 

คนบางคน  ไมไดเรียนทั้งปริยัติธรรม  ที่เปนสูตร  ฯลฯ  เวทัลละ  และทั้ง ไมรู 
 
 

                                                
๑. เรียนปริยัติธรรม  ครบ  ๙  อยางเชนนี้  ไดแกเรียนจบพระปริยัติธรรม  หรือพระไตรปฎกสมัยนี้. 

 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



อริยสัจจากพระโอษฐ ๔๘

ตามเปนจริงวา  "นี้เปนทุกข,  นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข  นี้เปนความดับไมเหลือของ 
ทุกข,  และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข;"  ดังนี้  :  เชนนี้แล 
เรียกวา  ไมปลูกเรือน  และทั้งไมอยู;  เรากลาววา  เปรียบกันไดกับหนูที่ไม 
ขุดรู  และทั้งไมอยู. 

 
ภิกษุ  ท.!  คนที่ปลูกเรือนทั้งอยูนั้น  เปนอยางไร?  ภิกษุ  ท.! 

คนบางคนในโลกนี้  ทั้งเรียนปริยัติธรรม  ที่เปนสูตร  ฯลฯ  เวทัลละดวย  และ ทั้งรู 
ตามเปนจริงวา  "นี้เปนทุกข,  นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข,  นี้เปนความดับไมเหลือ 
ของทุกข,  และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข;"  ดังนี้ดวย 
:  เชนนี้แล  เรียกวาทั้งปลูกเรือนและทั้งอยู;  เรากลาววา  เปรียบกันไดกับหนู 
มีทั้งขุดรูและทั้งอยู. 

 
ภิกษุ  ท.!  คนสี่จําพวกเหลานี้แล  เปรียบกันไดกับหนูสี่จําพวก, 

อันมีอยูพรอมในโลกนี้. 
 
-  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๑๔๔/๑๐๗. 

 
จงสงเคราะหผูอื่นดวยการใหรูอริยสัจ 

 
ภิกษุ  ท.!  พวกเธอเอ็นดูใคร  และใครถือวาเธอเปนผูที่เขาควร 

เชื่อฟง  เขาจะเปนมิตรก็ตาม  อํามาตยก็ตาม  ญาติหรือสายโลหิตก็ตาม;  ชน 
เหลานั้น  อันเธอพึง ชักชวนใหเขาไปตั้งมั่น  ในความจริงอันประเสริฐสี่ 
ประการ  ดวยปญญาอันรูเฉพาะตามที่เปนจริง.  ความจริงอันประเสริฐสี่ประการ 
อะไรเลา ?  สี่ประการคือ  ความอันประเสริฐคือทุกข,  ความจริงอันประเสริฐคือ 
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เหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข, ความจริงอันประเสริฐคือความดับไมเหลือแหงทุกข, ความ 
จริงอันประเสริฐคือทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข. 

 
ภิกษุ  ท.!  เพราะเหตุนั้น  ในเรื่องนี้  เธอพึงประกอบโยคกรรมอัน 

เปนเครื่องกระทําใหรูวา  "ทุกข  เปนอยางนี้,  เหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข  เปนอยางนี้, 
ความดับไมเหลือแหงทุกข  เปนอยางนี้,  ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข 
เปนอยางนี้."  ดังนี้. 
 
-  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๕๔๔/๑๗๐๖. 
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-  ๓  - 
 

พระพุทธองค  กับ  จตุราริยสัจ 
 
พระพุทธเปนดุจดั่งผูชี้ทาง  พระธรรมซึ่งมีอริยสัจเปนแกนเปนตัวทาง  พระอริยสงฆ 

สาวก  คือผูที่ไดเดินไปตามทางแลว  แตสัตวโลกผูยังถูกอวิชชากดใหจมติดอยูในเปอกตมแหง 
โอฆะ  กําลังตองการทางนั้นอยู,  เมื่อใดเขาศึกษาจนรูจักพระพุทธองคอยางลึกซึ้งถึงที่สุด  ดุจลูก 
ที่เขาใจบิดาดี  เมื่อนั้นเขาจะพบทางนั้นดวย  และเดินตามรอยทานผูประเสริฐ  ที่เดินไปแลวนั้น 
ได.  ถาเขาใจไมตรงพอ  เชนเห็นพระพุทธองคเปนพระเปนเจาไป  ก็จะมีความมุงหมายและ 
การตั้งหนาทําที่พลาดในที่สุดก็ปราศจากผล  เพราะความจริงพระองคเปนแตผูชี้ทาง  เทานั้น. 
 

พระพุทธองค  คือผูทรงชี้ใหรูจักทุกข 
 
ภิกษุ   ท .!  เปรียบเหมือนบุ รุษผูหนึ่ ง   วายลองกระแสแมน้ํ าลงไป 

เพราะเหตุสิ่งที่นารักนาเพลินใจ,  บุรุษผูมีจักษุยืนอยูบนฝง  เห็นบุ รุษผุนั้นแลว 
รองบอกวา  "บุรุษผูเจริญ !  ทานยอมวายลองตามกระแสแมน้ํา  เพราะเหตุสิ่งที่นารักนา 
เพลินใจโดยแท  แตวา ทางเบื้องลาง  มีหวงน้ํา  ประกอบดวยคลื่น  ประกอบดวยน้ําวน. มี 
ยักษมีรากษส  ซึ่งเมื่อทานไปถึงแลว  จักตองตาย  หรือไดรับทุกขเจียนตาย."  ภิกษุ  ท.! 
บุรุษผู ว ายล องตามกระแสนั ้นครั ้นได ฟ งแล วก ็พยายามวายกล ับทวนกระแส 
ทั้งด วยมือและดวยเทาทั ้งหลาย .  ภิกษุ  ท .!  คําอุปมานี ้  เราผูกขึ ้น   เพื ่อใหรู 
เนื้อความ.  นี้เปนเนื้อความ  คือ  คําวา  'กระแสแมน้ํา ' เปนชื่อแหงตัณหา,  คําวา 
'สิ่งนารักนาเพลินใจ'  เปนชื่อแหงอายตนะหกในภายใน,  คําวา  'ทางเบื้องลาง 
มีหวงน้ํา '  เปนชื่อแหงโอรัมภาคิยสังโยชนหา,  คําวา  'คลื่น '  เปนชื่อแหงความ 
โกรธและความคับแคน,  คําวา  'น้ําวน'  เปนชื่อแหงกามคุณหา,  คําวา  'ยักษและ 
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รากษส'  เปนชื่อแหงมาตุคาม.-  คําวา  'ทวนกระแส'  เปนชื่อแหงเนกขัมมะ, 
คําวา  'พยายามดวยมือและเทา'  เปนชื่อแหงการปรารถความเพียร,  คําวา  'บุรุษ 
ผูมีจักษุยืนอยูบนฝง'  เปนชื่อแหงตถาคตผูอรหันตสัมมาสัมพุทธะ;  ดังนี้. 
 
-  อิติวุ.  ขุ.  ๒๕/๓๑๖/๒๘๙. 

 
พระพุทธองคทรงชี้ทุกขและทางดับทุกขได  ก็เพราะพระองค 

ทรงรูจักดี  จนถึงกับทําความหลุดพนใหพระองคเองได.  ทุกขอันไมรูจักส้ินสุด 
ของโลกนั้น  พระองคหลุดพนไดส้ินเชิง  ทั้งอยางต่ํา  อยางกลาง  และอยาง 
ประณีต.  ในทุกขอยางต่ํา ๆ  ซึ่งเรามักจมกันอยูโดยสนิทใจ  จะไดยกตัวอยางที่ 
พระองคทรงนําไปตรัสใหสติพราหมณผูหนึ่ง  มาเปนเครื่องสาธกดังตอไปนี้  :- 

 
มุมนอยมุมหนึ่งของความทุกข  ที่พระองคไมมี 
 
พราหมณ !  วัว  ๑๔  ตัว  จะไดหายหาไมพบ  ๖  วันมาแลวแกเรา ก็หา 

มิได,  เพราะเหตุนั้นแหละพราหมณ !  เราจึงเปนผูมีความสุข.  ตนงาในไร  จะ 
ยับเยินมีใบเหลือเพียง  ๒-๓  ใบ  แกเราก็หามิได,  เพราะเหตุนั้นแหละ  พราหมณ ! 
เราจึงเปนผูมีความสุข.  พวกหนู  จะกระโดดโลดเตนในยุงเปลา  แกเรา  ก็หา 
มิได,  เพราะเหตุนั้นแหละ  พราหมณ !  เราจึงเปนผูมีความสุข.  ที่นอน  ซึ่ง 
ละเลยไวตั้ง  ๗  เดือน  (มิไดชําระเพราะไมมีเวลาวางพอ)  เกลื่อนไปดวยตัวสัตว 
เล็ก ๆ  จะมีแกเราก็หามิได,  เพราะเหตุนั้นแหละ  พราหมณ !  เราจึงเปนผูมี 
ความสุข.  ลูกเล็กหญิงชาย  ของลูกสาวที่เปนหมาย  มีลูกติดคนหนึ่งบาง  สอง 
คนบาง  จะมีแกเรา  ก็หามิได,  เพราะเหตุนั้นแหละ  พราหมณ !  เราจึงเปนผูมี 
ความสุข.  โรคผมเหลืองตัวสะพรั่งดวยเมล็ดงา  จะมีแกเรา  ก็หามิได,  เราจะ 
ถูกปลุกดวยการถีบเตะทั้งนอนหลับ  ก็หามิได,  เพราะเหตุนั้นแหละ  พราหมณ ! 
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เราจึงเปนผูมีความสุข,  พวกเจาหนี้ที่มาทวงหนี้  แตเชาตรูวา  'จงใช,  จงใช' 
จะมีแกเราก็หามิได,  เพราะเหตุนั้นแหละ  พราหมณ !  เราจึงเปนผูมีความสุข; 
ดังนี้. 
 
-  สคา.  สํ.  ๑๕/๒๕๐/๖๖๙. 

 
การที่พระองคจะทรงชี้ทุกขและทางดับทุกขได  ก็เพราะพระองคทรง 

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

 
ทรงแสวง 

 
ราชกุมาร !  เมื่อเรายังเปนโพธิสัตว  ยังไมไดตรัสรู  กอนแตการ 

ตรัสรู  ไดเกิดความรูสึกขึ้นภายในใจ  วา  "ชื่อวาความสุขแลว ใคร ๆ  จะบรรลุได 
โดยงายเปนไมมี"  ดังนี้.  ครั้นสมัยอื่นอีก  เรานั้น  ทั้งที่ยังหนุม  เกศายังดําจัด 
บริบูรณดวยเยาวอันเจริญ  ในปฐมวัย,  เมื่อมารดาบิดาไมปรารถนาดวย  กําลัง 
พากันรองไห  น้ําตานองหนาอยู,  เราไดปลงผมและหนวด  ครองผายอมฝาด 
ออกจากเรือน  บวช  เปนผูไมเกี่ยวของดวยเรือนแลว. 

 
เรานั้น  ครั้นบวชอยางนี้แลว  แสวงหาอยูวา  อะไรเปนกุศล  คนหา 

แตสิ่งที่ประเสริฐ  ชนิดที่ไมมีอะไรยิ่งไปกวา.  ไดเขาไปหา  อาฬารดาบส  ผู 
กาลามโคตร….ไดเขาไปหา  อุทกดาบส  ผูรามบุตร….เลาเรียนธรรมนั้น ๆ 
ไดฉับไวไมนานเลย….ไดเกิดความรูสึกน้ี  วา  “ธรรมนี้  จะไดเปนไปพรอม 
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เพื่อความหนายทุกข  ความคลายกําหนัด  ความดับ  ความรํางับ  ความรูยิ่ง  ความรู 
พรอม  และนิพพาน  ก็หาไม,  แตเปนไปพรอมเพียงเพื่อการบังเกิดใน  เนวสัญญา- 
นาสัญญายตนภพ  เทานั้นเอง"  เราไมทําการหยุดเสียเฉพาะแคธรรมนั้น ๆ 
เหนื่อยหนายจากธรรมนั้น ๆ  แลวหลีกไปเสีย. 

 
เรานั้น  เมื่อหลีกจากสํานักอุทกดาบสผูรามบุตรแลว  แสวงหาอยูวา 

อะไรเปนกุศล  คนหาแตสิ่งที่ประเสริฐอันไมมีอื่นยิ่งไปกวา  สืบไป,  เที่ยวจาริกไป 
ตามลําดับหลายตําบล  ในมคธรัฐ  จนลุถึงตําบลอุรุเวลาเสนานิคม  พักแรมอยู 
ณ  ที่นั้น  ไดพบพื้นที่รมณียสถาน….ตกลงใจพักอยู  ณ  ที่นั้นเอง  ดวยคิดวา 
'ที่นี้  ควรแลว  เพื่อการตั้งความเพียร'  ดังนี้. 
 
-  ม.  ม.  ๑๓/๔๔๓-๔๔๗/๔๘๙-๔๙๑;  ๑๓/๖๗๐-๖๗๔/๗๓๘-๗๔๐. 

 
ตอไปนี้มีการตรัสเลาถึง  การประพฤติอัตตกิลมถานุโยคจนอุปมา  

ปรากฏ  และทรงทําทุกรกิริยา  แลวทรงเลิกหมุนไปจับเอาการกระทําความเพียร 
ทางใจ  ดังแสดงไวในพระพุทธประวัติตาง ๆ  จนได  "พบ"  คือตรัสรู 
ความจริงอันประเสริฐ. 

 
ทรงพบ 

 
ภิกษุ  ท.!  เรานั้น,  คร้ันเมื่อจิตตั้งมั่น  บริสุทธิ์ผุดผอง  ไมมีกิเลส 

ปราศจากอุปกิเลส  เปนธรรมชาติออนโยน  ควรแกการงาน  ตั้งอยูได  ไมหวั่น 
ไหว  เชนนี้แลว,  ไดนอมจิตไปเฉพาะตอ  ญาณเปนเครื่องสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย 
เรารูเฉพาะแลวตามเปนจริงวา   "นี้เปนทุกข,  นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข,  นี้เปนความ 
ดับไมเหลือของทุกข,  และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข; 
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เหลานี้เปนอาสวะทั้งหลาย,  นี้เปนเหตุใหเกิดอาสวะ,  นี้เปนความดับไมเหลือของ 
อาสวะ,  และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของอาสวะ;"  ดังนี้.  เมื่อ 
เรารูอยูอยางนี้  เห็นอยูอยางนี้  จิตก็พนแลวจากอาสวะคือกาม  อาสวะคือภพ 
อาสวะคืออวิชชา.  ครั้นจิตพนแลว  ก็เกิดญาณหยั่งรู  วา  "พนแลว"  เรารู 
เฉพาะแลว  วา  "ชาติสิ้นแลว  พรหมจรรยอยูจบแลว  กิจท่ีควรทําไดทําสําเร็จแลว 
กิจอื่นที่จะตองทําเพื่อความหลุดพนอยางนี้  มิไดมีอีก"  ดังนี้.  ภิกษุ  ท.! 
นี้แล  วิชชาที่สาม  ที่เราไดบรรลุแลวในปจฉิมยามแหงราตรี.  อวิชชาถูกกําจัดแลว 
วิชชาเกิดขึ้นแลว;  ความมืดถูกกําจัดแลว  ความสวางเกิดขึ้นแลวโดยประการ 
ที่เกิดขึ้นแกบุคคลผูไมประมาท  มีความเพียรเผากิเลส  มีตนสงไปแลวแลอยู. 
 
-  มู.  ม.  ๑๒/๒๓๗/๒๕๓. 

 
เมื่อยังไมทรงรูอริยสัจ 

ก็ยังไมชื่อวา  ไดตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ 
 
ภิกษุ  ท.!  ตลอดกาลเพียงใด  ที่ปญญาเครื่องรูเห็น  (ญาณทัสสนะ) 

ตามเปนจริงของเราในอริยสัจสี่เหลานี้  วามีปริวัฏสาม  มีอาการสิบสอง  เชนนี้ ๆ 
ยังไมเปนปญญาที่บริสุทธิ์สะอาดดวยดีแลว;  ตลอดกาลเพียงนั้นนั่นเทียว  เรายัง 
ไมปฏิญญา  วาเปนผูตรัสรู  รูพรอมเฉพาะแลว  ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ  ใน 
โลก  พรอมดวยเทวโลก  มารโลก  พรหมโลก  ในหมูสัตว  พรอมทั้งสมณพราหมณ 
และเทวดาพรอมท้ังมนุษย.  ภิกษุ  ท.!  ก็แตวา ในกาลใดแล,  ปญญาเครื่องรู 
เห็นตามเปนจริงของเรา  ในอริยสัจสี่เหลานี้  วามีปริวัฏสาม  มีอาการสิบสอง 
เชนนี้ ๆ เปนปญญาที่บริสุทธิ์สะอาดดวยดีแลว;  ในกาลนั้นเทียว เราก็ปฏิญญา 
วาเปนผูตรัสรู  รูพรอมเฉพาะแลว  ซ่ึงอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ  ในโลก พรอม 
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ดวยเทวโลก  มารโลก  พรหมโลก  ในหมูสัตว  พรอมทั้งสมณพราหมณ  และ 
เทวดาพรอมทั้งมนุษย,  ทั้งปญญาเครื่องรู  และปญญาเครื่องเห็น  ไดเกิดขึ้นแลว 
แกเรา  วา  "ความหลุดพนของเราไมกลับกําเริบ  ชาตินี้เปนชาติสุดทาย  บัดนี้ 
ภพที่เกิดใหมมิไดมีอีกตอไป"  ดังนี้. 
 
-  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๕๓๐/๑๖๗๐. 

 
ถาไมรูเบญจขันธโดยนัยอริยสัจสี่ 

ก็ยังไมทรงปฏิญญาเปนพระพุทธเจา 
 
ภิกษุ ท.!  ตลอดกาลเพียงใด,  เรายังไมไดรูชัดแจงยิ่งแลว  ซึ่ง 

อุปาทานขันธทั้งหาเหลานี้  โดยปริวัฏฏสี่  ตรงตามที่เปนจริง;  เราก็ยังไมปฏิญญา 
อยูเพียงนั้นวา  เปนผูรูพรอมเฉพาะแลว  ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ  ในโลก 
พรอมท้ังเทวโลก  มารโลก  พรหมโลก,  ในหมูสัตว  พรอมท้ังสมณพราหมณ 
พรอมท้ังเทวดาและมนุษย. 

 
ภิกษุ  ท.!  เมื่อใดแล,  เราไดรูชัดแจงยิ่งแลว  ซ่ึงอุปาทานขันธทั้งหา 

เหลานี้  โดยปริวัฏฏสี่  ตรงตามที่เปนจริง;  เมื่อน้ันแหละ,  เราจึงปฏิญญาไดวา 
เปนผูรูพรอมเฉพาะแลว  ซ่ึงอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ  ในโลก  พรอมท้ังเทวโลก 
มารโลก  พรหมโลก,  ในหมูสัตว  พรอมท้ังสมณพราหมณ  พรอมท้ังเทวดาและ 
มนุษย. 

 
ภิกษุ  ท.!  ปริวัฏฏสี่นั้น  เปนอยางไรเลา ?  ปริวัฎฎสี่นั้นคือ  :- 
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(๑)  เราไดรูชัดแจงยิ่งแลว  ซึ่ง รูป,  ไดรูชัดแจงยิ่งแลว  ซึ่งความ 
กอข้ึนของรูป,  ไดรูชัดแจงยิ่งแลว  ซึ่งความดับไมเหลือของรูป,  ไดรูชัดแจง 
ยิ่งแลว  ซึ่งทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของรูป. 

 
(๒)  เราไดรูชัดแจงยิ่งแลว  ซึ่ง เวทนา,  ไดรูชัดแจงยิ่งแลว  ซึ่งความ 

กอข้ึนของเวทนา,  ไดรูชัดแจงยิ่งแลว  ซึ่งความดับไมเหลือของเวทนา,  ไดรูชัด 
แจงยิ่งแลว  ซึ่งทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของเวทนา. 

 
(๓)  เราไดรูชัดแจงยิ่งแลว  ซึ่ง สัญญา,  ไดรูชัดแจงยิ่งแลว  ซึ่งความ 

กอข้ึนของสัญญา,  ไดรูชัดแจงยิ่งแลว  ซึ่งความไมเหลือของสัญญา,  ไดรูชัด 
แจงยิ่งแลว  ซึ่งทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของสัญญา. 

 
(๔)  เราไดรูชัดแจงยิ่งแลว  ซึ่ง สังขาร ทั้งหลาย,  ไดรูชัดแจงยิ่งแลว 

ซึ่งความกอข้ึนของสังขารทั้งหลาย,  ไดรูชัดแจงยิ่งแลว  ซึ่งความดับไมเหลือของ 
สังขารทั้งหลาย,  ไดรูชัดแจงยิ่งแลว  ซึ่งทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของ 
สังขารทั้งหลาย. 

 
(๕)  เราไดรูชัดแจงยิ่งแลว  ซึ่ง วิญญาณ,  ไดรูชัดแจงยิ่งแลว  ซึ่งความ 

กอข้ึนของวิญญาณ,  ไดรูชัดแจงยิ่งแลว  ซึ่งความดับไมเหลือของวิญญาณ,  ไดรู 
ชัดแจงยิ่งแลว  ซึ่งทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของวิญญาณ. 

 
ภิกษุ  ท.!  เหลานี้แหละ  ชื่อวา  ปริวัฏฏสี่อยางนั้น. 
 
(ขอความที่ละเอียดยิ่งไปกวานี้  ตลอดถึงผลของการรู  จนทําใหเปนเกพลี  หาดูได 

จากหนังสือปฏิจจ.  โอ.  หนา.๓๓๘  ตั้งแตคําวา  "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !  ก็รูปเปนอยางไรเลา ?" 
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…เปนตนไป จึงถึงหนา  ๓๔๒  จบลงที่คําวา…  "วัฏฏยอมไมมี  เพื่อจะบัญญัติ  แกบุคคล 
เหลานั้น".). 
 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๗๒-๗๕/๑๑๒-๑๑๗. 

 
พระพุทธองค  ทรงพระนามวา 

สัมมาสัมพุทธะ  ก็เพราะไดตรัสรูอริยสัจสี่ 
 
ภิกษุ  ท.!  ความจริงอันประเสริฐมีสี่อยางเหลานี้.  สี่อยางเหลา 

ไหนเลา ?  สี่อยางคือ  ความจริงอันประเสริฐ  คือความทุกข,  ความจริงอัน 
ประเสริฐ  คือเหตุใหเกิดทุกข,  ความจริงอันประเสริฐ  คือความดับไมเหลือของ 
ทุกข  และความจริงอันประเสริฐ  คือทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข  
:  นี้แล ความจริงอันประเสริฐสี่อยาง.  ภิกษุ  ท.!  เพราะไดตรัสรูตามเปนจริง 
ซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อยางเหลานี้  ตถาคต  จึงมีนามอันบัณฑิตกลาววา 
"อรหันตสัมมาสัมพุทธะ". 

 
ภิกษุ  ท.!  เพราะเหตุนั้น  ในกรณีนี้  พวกเธอพึง ทําความเพียร 

เพ่ือใหรูตามเปนจริง  วา  "นี้เปนทุกข,  นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข,  นี้เปนความดับ 
ไมเหลือของทุกข,  และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข;"  ดังนี้ 
เถิด. 
-  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๕๔๓/๑๗๐๓. 

 
ทรงรอบรูโลก  (อริยสัจ) 

 
ภิกษุ  ท.!  โลก  (คือทุกข)  เปนสิ่งที่ตถาคตรอบรูไดชัดเจนแลว 

ตถาคตถอนตัวออกไดแลวจากโลก;  เหตุใหเกิดโลก  เปนสิ่งที่ตถาคตรอบรูได 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๕๘

ชัดเจนแลว  อันตถาคตละไดขาดแลว;  ความดับไมเหลือของโลก  เปนสิ่งที่ 
ตถาคตรอบรูไดชัดเจนแลว  อันตถาคตไดกระทําใหแจงแลว;  และ ทางดําเนิน 
ใหถึงความดับไมเหลือของโลก  เปนสิ่งที่ตถาคตรอบรูไดชัดเจนแลว  อันตถาคต 
ไดทําใหมีขึ้นแลว.  สิ่งใด  ที่โลกพรอมดวยเทวโลก  มารโลก  พรหมโลก  ที่หมู 
สัตว  พรอมท้ังสมณพราหมณ  และเทวดาพรอมท้ังมุนษย  ไดเห็นแลว  ฟงแลว 
ดม-ลิ้ม-สัมผัสแลว  รูแลว  ถึงแลว  แสวงแลว  เที่ยวไปตามแลวดวยใจ;  สิ่งนั้น 
ตถาคตรอบรูไดชัดเจนแลวทั้งหมด  เหตุนั้นจึงไดมีคํากลาววา  "ตถาคต"  ดังนี้. 
 
-  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๓๐/๒๓. 

  
ทรงบันลือสีหนาท  ประกาศจตุราริยสัจ 

 
ภิกษุ  ท.!  พระยาสัตวชื่อสีหะ  ออกจากถ้ําที่อาศัย  ในเวลาเย็น 

เหยียดกายแลว  เหลียวดูทิศทั้งสี่โดยรอบ  บันลือสีหนาท  ๓  คร้ัง  แลวเที่ยวไป 
เพื่อหาอาหาร.  บรรดาสัตวเดรัฉานเหลาใด  ไดยินสีหนาท  สัตวเหลานั้นก็ 
สะดุงกลัว  เหี่ยวแหงใจ  :  พวกที่อาศัยโพรง  ก็เขาโพรง,  พวกที่อาศัยในน้ํา  ก็ 
ลงน้ํา,  พวกที่อยูปา  ก็เขาปา,  ฝูงนกก็โผบินขึ้นสูอากาศ,  เหลาชางของ 
พระราชาในหมูบาน  และนิคมและเมืองหลวง  ที่ผูกลามไวดวยเชือกอันเหนียว 
ก็พากันกลัว  เหนี่ยวกระชากเชือกใหขาดแลว  ถายมูตรและกรีส  (อุจจาระ) 
พลางแลนหนีไป  โดยขางโนนขางนี้.  ภิกษุ  ท.!  พระยาสัตวชื่อสีหะ  เปนสัตว 
มีฤทธิ์มาก  มีศักดิ์มาก  มีอานุภาพมาก  กวาบรรดาสัตวเดรัจฉานทั้งหลาย  ดวย 
อาการอยางนี้แล. 
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ภาคนํา  -  เรื่องควรทราบกอนเกี่ยวกับจตุราริยสัจ ๕๙

ภิกษุ  ท.!  ฉันใดก็ฉันนั้น,  ในกาลใด  ตถาคตอุบัติขึ้นในโลก  เปน 
พระอรหันตผูตรัสรูชอบเอง  ผูสมบูรณดวยวิชชาและขอปฏิบัติใหถึงวิชชา  ผู 
ไปดี  ผูรู โลกอยางแจมแจง  เปนผูฝกบุรุษท่ีสมควรฝกได  ไมมีใครยิ่งกวา  เปน 
ครูผูสอนของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  เปนผูปลุกใหตื่น  เปนผูจําแนกธรรม 
สั่งสอนสัตว.  ตถาคตนั้น  แสดงธรรมวา  สักกายะ  (คือทุกข)   เปนเชนนี้, 
สักกายสมุทัย   เปนเชนนี้,  สักกายนิโรธ  เปนเชนนี้,  สักกายนิโรธคามินี- 
ปฏิปทา  เปนเชนนี้,  พวกเทพเหลาใด  เปนผูมีอายุยืนนาน  มีวรรณะ  มาก 
ไปดวยความสุข  ดํารงอยูนมนามมาแลว  ในวิมานชั้นสูง,  พวกเทพนั้น ๆ  ได 
ฟงธรรมเทศนาของตถาคตแลว  โดยมาก  ก็สะดุงกลัว  เหี่ยวแหงใจ  สํานึกได 
วา  "ทานผูเจริญเอย !  พวกเรา  เมื่อไมเที่ยง  ก็มาสําคัญวา  เราเปนผูเที่ยง, 
เมื่อไมยั่งยืน  ก็มาสําคัญวา  เราเปนผูยั่งยืน,  เมื่อไมมั่นคง  ก็มาสําคัญวา 
เราเปนผูมั่นคง.  พวกเราทั้งหลาย  เปนผูไมเที่ยง  ไมยั่งยืน  ไมมั่นคง  และ 
ถึงทั่วแลว  ซึ่ง  สักกายะ  (คือความทุกข)”  ดังนี้.  ภิกษุ  ท.!  ตถาคตเปนผูมีฤทธิ์ 
มาก  มีศักดิ์มาก  มีอานุภาพมาก  กวาสัตวโลก  พรอมท้ังเทวโลก  ดวยอาการ 
อยางนี้แล. 
 
-  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๔๒/๓๓. 

 
[ในสูตรขางบนนี้  ทรงบันลือสีหนาทดวยเรื่องสักกายะ.  ในสูตรอื่น (๑๗/๑๐๓ / 

๑๕๕  -  ๖)  ทรงบันลือดวยการประกาศลักษณะ  ๓  อยางแหงขันธทั้ง  ๕  โดยนัยวา  มีลักษณะ 
อยางนี้ ๆ  มีอาการเกิดขึ้นอยางนี้ ๆ  มีอาการดับไปอยางนี้ ๆ ;  ซึ่งเมื่อพวกเทพไดฟงแลว  มี 
อาการสลดสังเวช  หวั่นไหวไปตาม ๆ  กัน  เหมือนขอความขางตน.] 
 
 
 
 
 
 
 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



อริยสัจจากพระโอษฐ ๖๐

ทรงประกาศ  อนุตตรธรรมจักร 
ซ่ึงใคร ๆ  ประกาศไมได 

 
ภิกษุ  ท.!  ณ  ปาอิสิปตนมิคทายวัน  ใกลกรุงพาราณสี,  เราตถาคต 

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

 
สิ่งที่ไมทรงนํามาสอน  มีมากยิ่งกวามากนัก 

 
ครั้งหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจา  ทรงประทับอยูที่  สีสปาวัน  ใกลกรุงโกสัมพี.  ทรงกําใบสีสปา 

ขึ้นหนอยหนึ่ง  แลวตรัสถามหมูภิกษุ  วา  ใบสีสปาที่ทรงกํานี้  กับ  ที่อยูบนปาโนน,  ไหนจะมากกวากัน.  เมื่อ 
ภิกษุกราบทูลวา  ที่อยูบนปาโนนมากกวามากแลว  จึงตรัสวา  :- 

 
ภิกษุ  ท.!  ฉันใดก็ฉันนั้น,  สิ่งที่ยังอยูมากกวามาก  ก็คือสิ่งที่เรารู 

ยิ่งแลว  แตไมนํามาสอนพวกเธอทั้งหลาย.  เพราะเหตุไรเราจึงไมสอนสิ่งนั้น 
แกพวกเธอเลา ?  เพราะวาสิ่ง ๆ  นั้น ไมประกอบดวยประโยชน  ไมเปนเงื่อนตน 
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ภาคนํา  -  เรื่องควรทราบกอนเกี่ยวกับจตุราริยสัจ ๖๑

ของพรหมจรรย  ไมเปนไปพรอม  เพื่อความหนายทุกข  ความคลายกําหนัด 
ความดับ  ความรํางับ  ความรูยิ่ง  ความรูพรอม  และนิพพาน;  เพราะเหตุนั้น 
เราจึงไมสอนสิ่งนั้น  แกพวกเธอทั้งหลาย. 
 
-  มหาวาร.  สํ  ๑๙/๕๔๘/๑๗๑๒. 

 
สิ่งที่ทรงนํามาสอน  ก็เฉพาะเรื่องความพนทุกข 
 
ภิกษุ  ท.!  ก็สิ่งไร  ที่เราบอกสอนแกพวกเธอเลา ?  สิ่งที่เราบอก 

สอนแกพวกเธอ  คือ  ความจริงอันประเสริฐ  วา  "นี้เปนทุกข,  นี้เปนเหตุใหเกิด 
ทุกข,  นี้เปนความดับไมเหลือของทุกข,  และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับ 
ไมเหลือของทุกข;”  ดังนี้.  เพราะเหตุไร  เราจึงสอนสิ่งนี้แกพวกเธอเลา ? 
เพราะวาสิ่ง ๆ  นี้ ยอมประกอบดวยประโยชน  เปนเงื่อนตนของพรหมจรรย เปน 
ไปพรอมเพื่อความหนายทุกข  ความคลายกําหนัด  ความดับ  ความรํางับ ความรู 
ยิ่ง  ความรูพรอม  และนิพพาน;  เพราะเหตุนั้น  เราจึงสอนสิ่งนี้แกพวกเธอ 
ทั้งหลาย. 

 
ภิกษุ  ท.!  เพราะเหตุนั้น  ในกรณีนี้  พวกเธอพึง ทําความเพียร 

เพ่ือใหรูตามเปนจริงวา  "นี้เปนทุกข.  นี้เปนเหตุใหเกิดแหงทุกข,  นี้เปนความ 
ดับไมเหลือแหงทุกข,  นี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข."  ดังนี้เถิด. 
 
-  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๕๔๘/๑๗๑๓. 
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ทรงพยากรณเฉพาะเรื่องอริยสัจสี่ 
 
"….ขาแตพระองคผูเจริญ !  สัจจะที่วา  โลกเที่ยง นี้เทานั้นเปนคําจริง  คําอื่น 

เปนโมฆะ  ดังนั้นหรือ  พระเจาขา ?" 
โปฏฐปาทะ !  ขอที่วา  "โลกเที่ยง  นี้เทานั้นเปนคําจริง  คําอื่นเปนโมฆะ" 

ดังนี้นั้น  เปนขอท่ี เราไมพยากรณ. 
"ขาแตพระองคผูเจริญ !  สัจจะที่วา  โลกไมเที่ยง  นี้เทานั้นเปนคําจริง  คําอื่น 

เปนโมฆะ  ดังนั้นหรือ ?” 
โปฏฐปาทะ!  ขอท่ีวา  "โลกไมเที่ยง  นี้เทานั้นเปนคําจริง  คําอื่นเปน 

โมฆะ"  ดังนี้นั้น  เปนขอท่ี เราไมพยากรณ. 
"ขาแตพระองคผูเจริญ !  สัจจะที่วา  โลกมีที่สิ้นสุด  นี้เทานั้นเปนคําจริง  คําอื่น 

เปนโมฆะ  ดังนั้นหรือ ? 
โปฎฐปาทะ!  ขอท่ีวา  "โลกมีที่สิ้นสุด  นี้เทานั้นเปนคําจริง  คําอื่นเปน 

โมฆะ"  ดังนี้นั้น  เปนขอท่ีเราไมพยากรณ. 
"ขาแตพระองคผูเจริญ!  สัจจะที่วา  โลกไมมีที่สิ้นสุด  นี้เทานั้นเปนคําจริง  คํา 

อื่นเปนโมฆะ  ดังนั้นหรือ?" 
โปฏฐปาทะ!  ขอท่ีวา  "โลกไมมีที่สิ้นสุด  นี้เทานั้นเปนคําจริง   คําอื่น 

เปนโมฆะ"  ดังนี้นั้น  เปนขอท่ี เราไมพยากรณ. 
"ขาแตพระองคผูเจริญ !  สัจจะที่วา  ชีวะก็อันนั้น  สรีระก็อันนั้น  นี้เทานั้นเปน 

คําจริง  คําอื่นเปนโมฆะ  ดังนั้นหรือ ?" 
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ภาคนํา  -  เรื่องควรทราบกอนเกี่ยวกับจตุราริยสัจ ๖๓

โปฏฐปาทะ !  ขอท่ีวา  "ชีวะก็อันนั้น  สรีระก็อันนั้น  นี้เทานั้นเปนคํา 
จริง  คําอื่นเปนโมฆะ"  ดังนี้นั้น  เปนขอท่ีเราไมพยากรณ. 

"ขาแตพระองคผูเจริญ !  สัจจะที่วา  ชีวะก็อันอื่น  สรีระก็อันอื่น  นี้เทานั้นเปน 
คําจริง  คําอื่นเปนโมฆะ  ดังนั้นหรือ ?” 

โปฏฐปาทะ !  ขอที่วา  "ชีวะก็อันอื่น  สรีระก็อันอื่น   นี้เทานั้นเปนคําจริง 
คําอื่นเปนโมฆะ"  ดังนี้นั้น  เปนขอท่ี เราไมพยากรณ. 

"ขาแตพระองคผูเจริญ !  สัจจะที่วา  ตถาคตภายหลังแตตายแลว ยอมมีอีก  นี้ 
เทานั้นเปนคําจริง  คําอื่นเปนโมฆะ  ดังนั้นหรือ?" 

โปฏฐปาทะ!  ขอท่ีวา  "ตถาคตภายหลังแตตายแลว   ยอมมีอีก   นี้เทานั้น 
เปนคําจริง    คําอื่นเปนโมฆะ"  ดังนั้นั้น  เปนขอท่ี เราไมพยากรณ. 

"ขาแตพระองคผูเจริญ !  สัจจะที่วา  ตถาคตภายหลังแตตายแลว  ยอมไมมีอีก 
นี้เทานั้นเปนคําจริง  คําอื่นเปนโมฆะ  ดังนั้นหรือ ?" 

โปฏฐปาทะ!  ขอท่ีวา  "ตถาคตภายหลังแตตายแลว  ยอมไมมีอีก    นี้ 
เทานั้นเปนคําจริง    คําอื่นเปนโมฆะ"  ดังนี้นั้น  เปนขอท่ี เราไมพยากรณ. 

"ขาแตพระองคผูเจริญ !  สัจจะที่วา  ตถาคตภายหลังแตตายแลว  ยอมมีอีกก็มี 
ไมมีอีกก็มี  นี้เทานั้นเปนคําจริง  คําอื่นเปนโมฆะ  ดังนั้นหรือ ?" 

โปฏฐปาทะ !  ขอท่ีวา  "ตถาคตภายหลังแตตายแลว   ยอมมีอีกก็มี 
ไมมีอีกก็มี  นี้เทานั้นเปนคําจริง  คําอื่นเปนโมฆะ"  ดังนี้นั้น  เปนขอที่ เราไม
พยากรณ. 

"ขาแตพระองคผูเจริญ !  สัจจะที่วา  ตถาคตภายหลังแกตาย  แลวยอมมีอีก 
ก็หามิได  ไมมีอีกก็หามิได  นี้เทานั้นเปนคําจริง  คําอื่นเปนโมฆะ  ดังนั้นหรือ ?" 
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โปฏฐปาทะ !  ขอที่วา  "ตถาคตภายหลังแตตายแลว  ยอมมีอีกก็หามิได 
ไมมีอีกก็หามิได นี้เทานั้นเปนคําจริง  คําอื่นเปนโมฆะ"  ดังนี้นั้น เปนขอท่ี เราไม 
พยากรณ. 

"ขาแตพระองคผูเจริญ !  เพราะเหตุอะไรเลา  ขอน้ัน ๆ  จึงเปนสิ่งที่ไมทรง 
พยากรณ? 

โปฏฐปาทะ !  เพราะเหตุวา  นั่นไมประกอบดวยอรรถะ  ไมประกอบ 
ดวยธรรมะ  ไมเปนเบื้องตนของพรหมจรรย  ไมเปนไปพรอมเพื่อความหนาย 
ความคลายกําหนัด  ความดับ  ความระงับ  ความรูยิ่ง  ความรูพรอม  และนิพพาน, 
เหตุนั้นเราจึงไมพยากรณ. 

"ขาแตพระองคผูเจริญ!  เพราะเหตุอะไรเลา  เปนสิ่งที่พระองคทรงพยากรณ ?" 
โปฏฐปาทะ !  ขอที่เราพยากรณนั้นคือ  นี้ทุกข,  นี้เหตุใหเกิดทุกข,  นี้ความ 

ดับไมเหลือแหงทุกข,  นี้ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข,  ดังนี้ 
"ขาแตพระองคผูเจริญ!  เพราะเหตุอะไรเลา  จึงทรงพยากรณ?" 
โปฎฐปาทะ!  เพราะเหตุวา  นั่นประกอบดวยอรรถะ  ประกอบดวย 

ธรรมะ  เปนเบื้องตนของพรหมจรรย  เปนไปพรอมเพื่อความหนาย ความคลายกําหนัด 
ความดับ  ความระงับ  ความรูยิ่ง  ความรูพรอม และนิพพาน,  เหตุนั้นเราจึงพยากรณ. 
 
-  สี.  ที.  ๙/๒๓๒-๒๓๓/๒๙๒-๒๙๓. 

 
ทรงบัญญัติสัจจะ  ไมเขาใคร  ออกใคร 

 
ภิกษุ  ท.!  ทั้งในกาลกอนและบัดนี้,  เรายอมบัญญัติแต  ความทุกข 

และความดับไมเหลือของทุกข  เทานั้น.  ภิกษุ  ท.!  ถาหากวา  ในการบัญญัติ 
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นั้นจะมีชนเหลาอื่นมาดาทอ  ตัดพอ  เสียดสี  กระทบกระทั่ง  ตถาคต  แลวไซร 
ความอาฆาต  ความเกรี้ยวกราด  ความไมยินดีแหงจิต  จะมีแกตถาคตเพราะเหตุนั้น 
ก็หามิได.  ภิกษุ  ท.!  ถาหากวา  ในการบัญญัตนั้น  จะมีชนเหลาอื่นมาสักการะ 
เคารพ  นับถือ  บูชา  ตถาคตไซร  ความเพลิดเพลิน  ความโสมนัส  ความเหอเหิม 
แหงจิต  จะมีแกตถาคต  เพราะเหตุนั้น ก็หามิได.  ภิกษุ  ท.!  ถาหากวา  ใน 
การบัญญัตินั้น  มีชนเหลาอื่น  มาสักการะ  เคารพ  นับถือ  บูชา  ตถาคตไซร 
ความรูสึกในเรื่องนั้น  ยอมเกิดขึ้นแกตถาคต  วา  "สิ่งใดที่เรากําหนดรอบรูแลว 
ในกาลกอน  เรายอมกระทําใหเหมือนกับท่ีเรารูในสิ่งนั้น"  ดังนี้. 
 
-  มู.  ม.  ๑๒/๒๗๘/๒๘๖. 

 
ตรัสถอยคําโดยโวหารโลก  แตมิไดทรงยึดถือ 

 
โปฏฐปาทะ !  การไดอัตตาเฉพาะอยาง  ๓  อยางเหลานี้  มีอยู  คือการ 

ไดอัตตาเฉพาะอยาง  ชนิดหยาบ,  การไดอัตตาเฉพาะอยาง  ชนิดสําเร็จดวยใจ, 
การไดอัตตาเฉพาะอยาง  ชนิดไมมีรูป. 

 
โปฏฐาปาทะ !  การไดอัตตาเฉพาะอยาง  ชนิดหยาบ  เปนอยางไรเลา ? 

ชนิดหยาบคือ  อัตตาที่มีรูป  ประกอบดวยมหาภูตสี่  มีกวฬีการาหารเปนภักษา. 
 
การไดอัตตาเฉพาะอยาง  ชนิดสําเร็จดวยใจ  เปนอยางไรเลา?  ชนิด 

สําเร็จดวยใจคือ  อัตตาที่มีรูป  สําเร็จดวยใจ  มีอวัยวะนอยใหญครบถวน  มีอินทรีย 
ไมบกพรอง. 
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การไดอัตตาเฉพาะอยาง  ชนิดไมมีรูป  เปนอยางไรเลา ?  ชนิดไมมี 
รูปคือ  อัตตาอันหารูปมิได  สําเร็จดวยสัญญา. 

 
(ตอจากนี้ไดทรงแสดงการละและอานิสงสแหงการละซึ่งอัตตาทั้งสามนั้น  ในลักษณะ 

ที่นาสนใจอยางยิ่ง  แลวทรงผันไปตรัสกะจิตตหัตถิสารีบุตรผูนั่งอยูดวยกันกับโปฏฐปาทะ  วา  :-) 
 
จิตตะ !…สมัยใด  การไดอัตตาเฉพาะอยางชนิดหยาบ  สมัยนั้นไม 

ถึงซึ่งการนับวาไดอัตตาเฉพาะอยางชนิดสําเร็จดวยใจ  และชนิดไมมีรูป.  คงไดแต 
อัตตาชนิดหยาบอยางเดียวเทานั้น.  จิตตะ !  สมัยใด  มีการไดอัตตาเฉพาะอยาง 
ชนิดสําเร็จดวยใจ  สมัยนั้น  ไมถึงซึ่งการนับวาไดอัตตาเฉพาะอยางชนิดหยาบและ 
ชนิดไมมีรูป,  คงไดแตอัตตาชนิดสําเร็จดวยใจอยางเดียวเทานั้น.  จิตตะ !  สมัย 
ใด  มีการไดอัตตาเฉพาะอยางชนิดไมมีรูป  สมัยนั้น  ไมถึงซึ่งการนับวาไดอัตตา 
เฉพาะอยางชนิดหยาบ  และชนิดสําเร็จดวยใจ,  คงไดแตอัตตาชนิดไมมีรูปอยาง 
เดียวเทานั้น.  จิตตะ ! เปรียบเหมือน  นมสดจากแมโค  นมสมจากนมสด 
เนยขนจากนมสม  เนยใสจากเนย  หัวเนยใสจากเนยใส.  สมัยใดเปนนมสด 
สมัยนั้นไมถึงซึ่งการนับวานมสม  เนยขน  เนยใส  หัวเนยใส,  คงนับวาเปนนม 
สดอยางเดียวเทานั้น.  สมัยใดเปนนมสม  สมัยนั้นไมถึงซึ่งการนับวาเปนนมสด 
เนยขน  เนยใส  หัวเนยใส,  คงนับวาเปนนมสมอยางเดียวเทานั้น.  สมัยใดเปน 
เนยขน  สมัยนั้นไมถึงซึ่งการนับวาเปนนมสด  นมสม  เนยใส  หัวเนยใส,  คง 
นับวาเปนเนยขนอยางเดียวเทานั้น.  สมัยใดเปนเนยใส  สมัยนั้นไมถึงซึ่งการ 
นับวาเปนนมสด  นมสม  เนยขน  หัวเนยใส.  คงนับวาเปนเนยใสอยางเดียว 
เทานั้น.  สมัยใดเปนหัวเนยใส  สมัยนั้นไมถึงซึ่งการนับวาเปนนมสด  นมสม 
เนยขน  เนยใส,  คงนับวาเปนหัวเนยใสอยางเดียวเทานั้น;  ฉันใดก็ฉันนั้น. 
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จิตตะ !  อัตตา  ๓  ชนิดเหลานี้แล  เปนโลกสมัญญา  โลกนิรุติ  โลก- 
โวหาร  โลกบัญญัติ  ที่ตถาคตก็ กลาวอยูอยางชาวโลก  แตมิไดยึดถือความหมาย 
อยางชาวโลก,  ดังนี้. 
 
-  สี.  ที.  ๙/๒๔๑,  ๒๔๗/๓๐๒,  ๓๑๒. 

 
สาวกมาอยูอาศัยพระองค  เพราะทรงตอบปญหาอริยสัจได 

 
อุทายิ!  บางคราวเราบริโภคเสมอขอบปากบาตร  บางคราว 

ยิ่งขึ้นไป,  ถาสาวกทั้งหลาย  สักการะเคารพนับถือบูชา  และมาอยูอาศัยดวยเรา 
เพราะเขาใจวาเราเปนผูมีอาหารนอย  และกลาวสรรเสริญความมีอาหารนอยแลว 
สาวกพวกที่ฉันอาหารเพียงจอกนอย  ครึ่งจอกนอย  เทาผลมะตูม  กึ่งผลมะตูม ก็จะ 
หาสักการะเคารพนับถือบูชา  แลวและอยูอาศัยดวยเรา  เพราะเหตุนั้นไดไม. 

 
อุทายิ !…บางคราวเราครองคหบดีจีวร  เนื้อแนนละเอียดดวยเสน  

ดายดุจขนน้ําเตา,  ถาสาวกทั้งหลาย  สักการะ  ฯลฯ  อยูอาศัยดวยเรา  เพราะ 
เขาใจวา  เราเปนผูสันโดษดวยจีวรตามมีตามไดแลว  สาวกพวกที่ถือผาบังสุกุล 
ทรงจีวรเศราหมอง  เสาะหาผาขาด ๆ จากปาชาบาง  จากกองขยะมูลฝอยบาง จาก 
ใตรานตลาดบาง  มาทําเปนสังฆาฏิครอง  ก็จะหาสักการะ  ฯลฯ  อยูอาศัยดวยเรา 
เพราะเหตุนั้นไดไม. 

 
อุทายิ!…บางคราวเราอยูเกลื่อนกลนดวยภิกษุทั้งหลาย  ดวยภิกษุณี 

ทั้งหลาย  ดวยอุบาสกทั้งหลาย  ดวยอุบาสิกาทั้งหลาย  ดวยพระราชาและอมาตย 
ของพระราชาทั้งหลาย  ดวยเดียรถียและสาวกของเดียรถียทั้งหลาย,  ถาวาสาวก 
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ทั้งหลายสักการะ  ฯลฯ  อยูอาศัยดวยเรา  เพราะเขาใจวา  เราเปนผูเสพเสนาสนะ 
อันสงัดแลว  สาวกพวกที่อยูปา  ถือเสนาสนะสงัดในปา  มาสูที่ประชุมสงฆ 
เฉพาะคราวมีปาติโมกขทุก ๆ  กึ่งเดือน  เทานั้น  ก็จะหาสักการะ  ฯลฯ  อยูอาศัย 
ดวยเรา  เพราะเหตุนั้นไดไม.  ฯลฯ 

 
อุทายิ !…สาวกทั้งหลายของเรา  ถูกความทุกขหยั่งลงแลว  มีทุกข 

อยูตรงหนาแลว  ดวยทุกขใด,  เธอเหลานั้นเขาไปหาเราแลว  ถาม  ทุกขอริยสัจ 
กะเรา  เราถูกถามแลว  ก็พยากรณให  เรายังจิตของเธอเหลานั้น  ใหยินดีไดดวย 
การพยากรณปญหา…..เธอถาม  ทุกขสมุทยอริยสัจ,  ทุกขนิโรธอริยสัจ, 
และทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ   กะเรา,  เราถูกถามแลว  ก็พยากรณให 
เรายังจิตของเธอเหลานั้น  ใหยินดีไดดวยการพยากรณปญหา.  อุทายิ !  นี่แล 
เปนเหตุใหสาวกทั้งหลายของเรา  สักการะ  เคารพ  นับถือ  บูชา  แลวและอยูอาศัย 
ดวยเรา. 
 
-  ม.  ม.  ๑๓/๓๑๘-๓๒๓/๓๒๔-๓๓๒. 

 
พระพุทธเจา  ทั้งในอดีต 

-  อนาคต  -  ปจจุบัน  ลวนแตตรัสรูอริยสัจสี่ 
 
ภิกษุ  ท.!  พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาองคใด ๆ  ไดตรัสรูตาม 

เปนจริงไปแลว  ในกาลยืดยาวนานฝายอดีต,  ทานทั้งหลายเหลานั้น  ไดตรัสรู 
ตามเปนจริง  ซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อยาง.  ภิกษุ  ท.!  พระอรหันตสัมมา- 
สัมพุทธเจาองคใด ๆ  จักไดตรัสรูตามเปนจริง  ตอกาลยืดยาวนานฝายอนาคต, 
ทานทั้งหลายเหลานั้น  ก็จักไดตรัสรูตามเปนจริง  ซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อยาง. 
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ภิกษุ  ท.!  แมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะ  ผูตรัสรูตามเปนจริงอยู  ในกาล 
เปนปจจุบันนี้  ก็ไดตรัสรูอยู  ซ่ึงความจริงอันประเสริฐสี่อยาง.  ความจริงอัน 
ประเสริฐสี่อยางนั้น  เหลาไหนเลา ?  สี่อยางคือ  ความจริงอันประเสริฐคือ  ทุกข. 
ความจริงอันประเสริฐ  คือ  เหตุใหเกิดทุกข,  ความจริงอันประเสริฐ  คือ  ความดับ 
ไมเหลือของทุกข,  และความจริงอันประเสริฐ  คือ  ทางดําเนินใหถึงความดับไม 
เหลือของทุกข. 

 
ภิกษุ  ท.!  เพราะเหตุนั้น  ในกรณีนี้  พวกเธอพึง ทําความเพียร 

เพ่ือใหรูตามเปนจริง  วา  "นี้เปนทุกข,  นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข,  นี้เปนความดับ 
ไมเหลือของทุกข.  และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข;"  ดังนี้ 
เถิด. 
 
-  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๕๔๓/๑๗๐๔. 
 

เหตุที่ตองมีพระพุทธองคและธรรมวินัยอยูในโลก 
 
ภิกษุ  ท.!ถาธรรมชาติ  ๓  อยางเหลานี้  ไมพึงมีอยูในโลกแลวไซร; 

ตถาคตก็ไมตองเกิดขึ้นในโลก  เปนอรหันตสัมมาสัมพุทธะ,  และธรรมวินัยที่ 
ตถาคตประกาศแลว  ก็ไมตองรุงเรืองไปในโลก.  ธรรมชาติ  ๓  อยางนั้น  คือ 
อะไรเลา ?  คือ  ชาติ  ชรา  และ มรณะ  (ทุกขอริยสัจ).ภิกษุ  ท.! ธรรมชาติ  ๓ 
อยางเหลานี้แล  ถาไมมีอยูในโลกแลวไซร,  ตถาคตก็ไมตองเกิดขึ้นในโลกเปน 
อรหันตสัมมาสัมพุทธะ  และธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลวก็ไมตองรุงเรืองไป 
ในโลก. 
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ภิกษุ  ท.! เพราะเหตุใดแล  ที่ ธรรมชาติ  ๓  อยางเหลานี้  มีอยูใน 
โลก,  เพราะเหตุนั้น  ตถาคตจึงตองเกิดขึ้นในโลก  เปนอรหันตสัมมาสัมพุทธะ 
และ ธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลวจึงตองรุงเรืองไปในโลก. 
 
-  ทสก.  อํ.  ๒๔/๑๕๔/๗๖. 
 

ผูชวยใหรูอริยสัจ  นับเนื่องอยูในบุคคลผูมีอุปการะมาก 
 
ภิกษุ  ท.!  บุคคลมีอุปการะมากตอบุคคล  สามจําพวกเหลานี้  มีอยู. 

สามจําพวกเหลาไหนเลา ?   
 
ภิกษุ  ท.!  บุคคลอาศัยบุคคลใดแลว  ไดเปนผูถึงพระพุทธเจา 

เปนสรณะ  ถึงพระธรรมเปนสรณะ  ถึงพระสงฆเปนสรณะ.  ภิกษุ  ท.!  บุคคลนี้ 
ชื่อวาเปนผูมีอุปการะมากตอบุคคลนี้. 

 
ภิกษุ  ท.! ขออื่นอีก,  บุคคลอาศัยบุคคลใดแลว  ไดรูชัดตามเปนจริงวา  

"นี้  ทุกข,  นี้  ทุกขสมุทัย,  นี้  ทุกขนิโรธ,  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา"  ดังนี้. 
ภิกษุ  ท.!  บุคคลนี้  ชื่อวามีอุปการะมากตอบุคคลนี้. 

 
ภิกษุ  ท.! ขออื่นอีก,  บุคคลอาศัยบุคคลใดแลว  ไดทําใหแจงซึ่ง 

เจโตวิมุตติปญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได  เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย 
ดวยปญญาอันยิ่งเอง  ในทิฏฐธรรม  เขาถึงแลวแลอยู.  ภิกษุ  ท.!  บุคคลนี้ 
ชื่อวามีอุปการะมากตอบุคคลนี้. 
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ภิกษุ  ท.!  บุคคล  ๓  จําพวกเหลานี้แล  ชื่อวาบุคคลผูมีปุปการะมาก 
ตอบุคคล. 

 
ภิกษุ  ท.!  เรากลาววา  ไมมีบุคคลอื่นที่มีอุปการะมากตอบุคคล  ยิ่ง 

ไปกวาบุคคล  ๓  จําพวกนี้. 
 
ภิกษุ  ท.!  สําหรับบุคคล  ๓  จําพวกนั้น  บุคคลจะกระทําปฏิการะได 

โดยงายหามิได  แมดวยการอภิวาท  การลุกขึ้นยืนรับ  การทําอัญชลี  การทําสามี- 
จิกรรม  และการตามถวายซึ่งจีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ  และคิลานปจจย- 
เภสัชชบริขาร,  แล. 
 
-  ติก.  อํ.  ๒๐/๑๕๕/๔๖๓. 
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-  ๔  - 
 

การรูอริยสัจ  ไมเปนสิ่งสุดวิสัย 
 

ทั้งในอดีต  อนาคต  ปจจุบัน 
ลวนมีการประกาศอริยสัจ  ตามเปนจริง 

 
ภิกษุ  ท.!  ในกาลยืดยาวนานฝายอดีต,  สมณะหรือพราหมณเหลา 

ใด  ประกาศธรรมที่ตนรูดียิ่งแลวตามเปนจริง  สมณะหรือพราหมณเหลานั้น 
ทุกทาน  ประกาศแลว  ซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อยาง,  ในกาลยืดยาวนาน 
ฝายอนาคต,  สมณะหรือพราหมณเหลาใด  จักประกาศธรรมที่ตนรูดียิ่งแลว 
ตามเปนจริง  สมณะหรือพราหมณเหลานั้นทุกทาน  จักประกาศซึ่งความจริง 
อันประเสริฐสี่อยาง.  ในกาลเปนปจจุบันนนี้,  สมณะหรือพราหมณเหลาใด 
ประกาศอยูซึ่งธรรมที่ตนรูดียิ่งแลวตามเปนจริง  สมณะหรือพราหมณเหลานั้น 
ทุกทาน  ยอมประกาศอยู  ซ่ึงความจริงอันประเสริฐสี่อยาง.  ความจริงอัน- 
ประเสริฐสี่อยางนั้นเหลาไหนเลา ?  สี่อยางคือความจริงอันประเสริฐ  คือ  ทุกข,  
เหตุใหเกิดทุกข,  ความดับไมเหลือของทุกข,  และทางดําเนินใหถึงความดับไม 
เหลือของทุกข. 
 

ภิกษุ ท.! เพราะเหตุนั้น  ในกรณีนี้  พวกเธอพึง ทําความเพียร 
เพ่ือใหรูตามเปนจริง  วา  "นี้เปนทุกข,  นี้เปนเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข,  นี้เปนความ 
ดับไมเหลือแหงทุกข,  นี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข,"  ดังนี้เถิด. 
 
-  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๕๒๓/๑๖๕๙. 
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มีบุคคลบวชแลวรูอริยสัจ  ทั้งในอดีต  -  อนาคต  -  ปจจุบัน 
 
ภิกษุ  ท.!  ในกาลยืดยาวนานฝายอดีต,  กุลบุตรเหลาใด  ออกจาก 

เรือนบวชแลว  เปนผูไมเกี่ยวของดวยเรือน  ไดรูพรอมยิ่งแลวตามเปนจริง, 
กุลบุตรทั้งหมดนั้น  ไดรูพรอมยิ่งแลว  ซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อยาง.  ใน 
กาลยืดยาวนานฝายอนาคต,  กุลบุตรเหลาใด  จักออกจากเรือนบวช  เปนผู 
ไมเกี่ยวของดวยเรือน  จักรูพรอมยิ่งตามเปนจริง,  กุลบุตรทั้งหมดนั้น  ก็จัก 
รูพรอมยิ่งแลว  ซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อยาง.  และในกาลเปนปจจุบันนี้, 
กุลบุตรเหลาใด  ออกจากเรือนบวชอยู  เปนผูไมเกี่ยวของดวยเรือน  รูพรอม 
ยิ่งอยูตามเปนจริง,  กุลบุตรทั้งหมดนั้น  ก็รูพรอมยิ่งอยู  ซ่ึงความจริงอันประ- 
เสริฐสี่อยาง.  ความจริงอันประเสริฐสี่อยางนั้น  เหลาไหนเลา ?  สี่อยางคือ 
ความจริงอันประเสริฐ  คือทุกข,  เหตุใหเกิดทุกข,  ความดับไมเหลือของทุกข, 
และทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข. 

 
ภิกษุ  ท.!  เพราะเหตุนั้น  ในกรณีนี้  พวกเธอพึง ทําความเพียร 

เพ่ือใหรูตามเปนจริง วา  "นี้เปนทุกข,  นี้เปนเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข,  นี้เปน 
ความดับไมเหลือแหงทุกข,  นี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข,"  
ดังนี้เถิด. 
 
-  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๕๒๑/๑๖๕๗. 
 

ทั้งอดีต-อนาคต-ปจจุบัน  ลวนแตมีการรูอริยสัจ 
 
ภิกษุ  ท.!  บุคคลทั้งหลายเหลาใด  จะเปนสมณะหรือพราหมณ  ก็ตาม 

ใน กาลยืดยาวฝายอดีต  ไดรูพรอมเฉพาะแลวตามคาวมเปนจริง,  บุคคลเหลานั้น 
ทั้งหมด  ก็ไดรูพรอมเฉพาะแลวตามความเปนจริง ซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อยาง. 
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ภิกษุ  ท.!  บุคคลทั้งหลายเหลาใด  จะเปนสมณะหรือพราหมณก็ตาม 
ใน  กาลยืดยาวฝายอนาคต  จักรูพรอมเฉพาะตามความเปนจริง,  บุคคลเหลานั้น 
ทั้งหมด  ก็จักรูพรอมเฉพาะตามความเปนจริง  ซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อยาง. 

 
ภิกษุ  ท.!  บุคคลทั้งหลายเหลาใด  จะเปนสมณะหรือพราหมณก็ตาม 

ใน  กาลนี้  รูพรอมเฉพาะตามความเปนจริงอยู,  บุคคลเหลานั้นทั้งหมด  ก็รู 
พรอมเฉพาะตามความเปนจริงอยู  ซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อยาง. 

 
ภิกษุ  ท.!  ความจริงอันประเสริฐสี่อยาง  เหลาไหนเลา ?  สี่อยางคือ 

ความจริงอันประเสริฐเรื่องทุกข,  ความจริงอันประเสริฐเรื่องเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข, 
ความจริงอันประเสริฐเรื่องความดับไมเหลือแหงทุกข,  และความจริงอันประเสริฐเรื่อง 
ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข. 

 
ภิกษุ  ท.!  เพราะเหตุนั้น  ในเรื่องนี้  เธอพึงประกอบโยคกรรม๑  อัน 

เปนเครื่องทําใหรูวา   "ทุกข  เปนอยางนี้,  เหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข  เปนอยางนี้, 
ความดับไมเหลือแหงทุกข  เปนอยางนี้,  ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหง 
ทุกข  เปนอยางนี้,"  ดังนี้. 
 
-  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๕๒๒/๑๖๕๘. 
 
 
 
 

 

                                                
๑. โยคกรรม  คือ  การกระทําความเพียรอยางมีระบบ  อยางแข็งขันเต็มที่  ในรูปแบบหนึ่ง ๆ 

เพื่อใหสําเร็จประโยชนตามความมุงหมาย  เรียกกันทั่วไปวา  "โยคะ";  เปนคํากลางใชกัน 
ไดระหวางศาสนาทุกศาสนา. 
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ตรัสวาจงหลีกเรน  แลวจักรูอริยสัจ 
 
ภิกษุ  ท.!  พวกเธอทั้งหลาย  จงประกอบความเพียรในการหลีกเรน 

เถิด.  ภิกษุ  ผูหลีกเรน  ยอมรูไดตามเปนจริง,  รูไดตามเปนจริงซึ่งอะไรเลา ? 
รูไดตามเปนจริง  ซึ่ง ความจริงอันประเสริฐ  วา  "นี้เปนทุกข,  นี้เปนเหตุใหเกิด 
ทุกข,  นี้เปนความดับไมเหลือของทุกข,  และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับ 
ไมเหลือของทุกข;"  ดังนี้.  ภิกษุ  ท.!  พวกเธอทั้งหลาย  จงประกอบความเพียร 
ในการหลีกเรนเถิด.  ภิกษุผูหลีกเรน  ยอมรูไดตามเปนจริง. 

 
ภิกษุ  ท.!  เพราะเหตุนั้น  ในกรณีนี้  พวกเธอพึง ทําความเพียร 

เพ่ือใหรูตามเปนจริง วา  "นี้เปนทุกข,  นี้เปนเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข,  นี้เปนความ 
ดับไมเหลือแหงทุกข,  นี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข,"  ดังนี้เถิด. 
 
-  มหาวาร.สํ.  ๑๙/๕๒๐/๑๖๕๕. 

 
ตรัสวาจงเจริญสมาธิ  จักรูอริยสัจตามเปนจริง 

 
ภิกษุ  ท.!  พวกเธอทั้งหลาย  จงเจริญสมาธิเถิด.  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ 

ผูมีจิตเปนสมาธิแลว  ยอมรูไดตามเปนจริง.  รูไดตามเปนจริงซึ่งอะไรเลา ? 
รูไดตามเปนจริง  ซึ่ง ความจริงอันประเสริฐ  วา  "นี้เปนทุกข,  นี้เปนเหตุใหเกิด 
ทุกข,  นี้เปนความดับไมเหลือของทุกข,  และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับ 
ไมเหลือของทุกข;"  ดังนี้.  ภิกษุ  ท.!  พวกเธอทั้งหลาย  จงเจริญสมาธิเถิด. 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุผูมีจิตเปนสมาธิแลว  ยอมรูไดตามเปนจริง. 
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ภิกษุ  ท.! เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้พวกเธอพึง ทําความเพียร 
เพื่อใหรูตามเปนจริง วา  "นี้เปนทุกข, นี้เปนเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข,  นี้เปน 
ความดับไมเหลือแหงทุกข,  นี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข;" 
ดังนี้เถิด. 
 
-  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๕๒๐/๑๖๕๔. 
 

จิตเปนสมาธิแลว 
รูอริยสัจไดแจมใส  เหมือนเห็นของในน้ําอันใส 

 
...ครั้นจิตตั้งมั่น บริสุทธิ์ผุดผอง ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส 

เปนธรรมชาติออนโยน ความแกการงาน ตั้งอยูได ไมหวั่นไหว เชนนี้แลว, 
เธอก็นอมจิตไปเฉพาะตอ ญาณเปนเครื่องสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย.เธอยอม 
รูชัดตามเปนจริงวา  "นี้เปนทุกข, นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข, นี้เปนความดับไม 
เหลือของทุกข,  และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข; เหลานี้ 
เปนอาสวะทั้งหลาย,  นี้เปนเหตุใหเกิดอาสวะ, นี้เปนความดับไมเหลือของ 
อาสวะ,  และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของอาสวะ;"  ดังนี้.  เมื่อ 
เธอรูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้จิตก็พนแลว จาก อาสวะคือกาม  อาสวะคือ 
ภพ  อาสวะคืออวิชชา.  ครั้นจิตพนแลวก็เกิดญาณหยั่งรูวา  "พนแลว" 
เธอรูชัดวา  "ชาติสิ้นแลวพรหมจรรยอยูจบแลวกิจท่ีควรทําไดทําสําเร็จแลว 
กิจอื่นที่จะตองทําเพื่อความหลุดพนอยางนี้  มิไดมีอีก"  ดังนี้. 

ภิกษุ  ท.! เปรียบเหมือนหวงน้ําใส ที่ไหลเขา ไมขุนมัว,  คนมีจักษุ 
(ไมบอด)  ยืนอยูบนฝง  ณ  ที่นั้น  :  เขาจะเห็นหอยตาง  ๆ  บาง  กรวดและหินบาง 
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ภาคนํา  -  เรื่องควรทราบกอนเกี่ยวกับจตุราริยสัจ ๗๗

ฝูงปลาบาง  อันหยุดอยูและวายไปในหวงน้ํานั้น.  เขาจําจะสํานึกใจอยางนี้ 
วา  "หวงน้ํานี้ใสไมขุนมัวเลย  :  หอย  กอนกรวด  ปลาทั้งหลายเหลานี้  หยุดอยู 
บาง  วายไปบาง  ในหวงน้ํานั้น"  :  อุปมานี้เปนฉันใด;  ภิกษุ  ท.!  อุปไมย 
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน,  ภิกษุนั้น  ยอมรูชัดตามเปนจริง  วา  "นี้เปนทุกข,  นี้เปน 
เหตุใหเกิดทุกข.  นี้เปนความดับไมเหลือของทุกข,  และนี้เปนทางดําเนินใหถึง 
ความดับไมเหลือของทุกข;  เหลานี้เปนอาสวะทั้งหลาย,  นี้เปนเหตุใหเกิดอาสวะ, 
นี้เปนความดับไมเหลือของอาสวะ,  และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือ 
ของอาสวะ;"  ดังนี้.  เมื่อเธอรูอยูอยางนี้  เห็นอยูอยางนี้  จิตก็พนแลว  จาก 
อาสวะคือกาม  อาสวะคือภพ  อาสวะคืออวิชชา.  คร้ันจิตพนแลว  ก็เกิดญาณ 
หยั่งรู  วา  "พนแลว"  เธอนั้นรูชัดวา  "ชาติสิ้นแลว  พรหมจรรยอยูจบแลว  กิจ 
ที่ควรทําไดทําสําเร็จแลว  กิจอื่นที่จะตองทําเพื่อความหลุดพนอยางนี้  มิไดมีอีก" 
ดังนี้. 
 
-  มู.  ม.  ๑๒/๕๐๙/๔๗๗. 

 
เมื่อประพฤติถูกทาง 

กิริยาที่ไปนิพพาน  เบาสบายเหมือนไมลอยตามน้ํา 
 
ภิกษุ  ท.!  พวกเธอไดเห็น  ทอนไมใหญโนน  ซึ่งลอยมาโดยกระแส 

แมน้ําคงคาหรือไม ?  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  "ไดเห็นแลว  พระเจาขา !" 
 
ภิกษุ  ท.!  ถาทอนไมนั้น  จะไมเขาไปติดเสียที่  ฝงใน  หรือฝงนอก, 

ไมจมเสียในกลางน้ํา,  ไมขึ้นไปติดแหงอยูบนบก,  ไมถูกมนุษยจับไว,  ไมถูก 
อมนุษยจับไว,  ไมถูกเกลียวน้ําวนวนไว,  ไมผุเสียเองในภายใน  ไซร,  ทอนไมที่ 
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กลาวถึงนี้  จักลอยไหลพุงออกไปสูทะเล  เพราะเหตุวา  ลําแมน้ําคงคาโนมนอม 
ลุมลาด  เอียงเทไปสูทะเล,  อุปมานี้ฉันใด;  ภิกษุ  ท.!  อุปไมยก็ฉันนั้น 
เหมือนกัน,  แมพวกเธอทั้งหลาย  :  ถาพวกเธอไมเขาไปติดเสียที่ฝงใน,  ไมเขา 
ไปติดเสียที่ฝงนอก,  ไมจมเสียในทามกลาง,  ไมติดแหงอยูบนบก,  ไมถูกมนุษย 
จับไว,  ไมถูกอมนุษยจับไว,  ไมถูกเกลียวน้ําวนวนไว,  ไมเนาเสียเองในภายใน 
ไซร,  พวกเธอก็จะเลื่อนไหลไปสูนิพพาน  เพราเหตุวา  สัมมาทิฏฐิ  มีธรรมดา 
ที่โนมนอม  ลุมลาด  เอียงเทไปสูนิพพาน.  ฯลฯ. 

 
ภิกษุ  ท.!  คําวา  'ฝงใน'  เปนชื่อของอายตนะภายใน  ๖  อยาง  คําวา 

'ฝงนอก'  เปนชื่อของอายตนะภายนอก  ๖  อยาง.  คําวา  'จมเสียในทามกลาง' 
เปนชื่อของนันทิราคะ.  คําวา  'ขึ้นไปติดแหงอยูบนบก'  เปนชื่อของอัสมิมานะ 
 (ความสําคัญวาเรามีเราเปน).  คําวา  'ถูกมนุษยจับไว'  ไดแกภิกษุในกรณีนี้  เปนผู 
ระคนดวยคฤหัสถ  เพลิดเพลินดวยกัน  โศกเศราดวยกัน,  มีสุข  เมื่อคฤหัสถ 
เหลานั้นมีสุข,  เปนทุกข  เมื่อคฤหัสถเหลานั้นเปนทุกข,  ประกอบการงานใน 
กิจการที่บังเกิดขึ้นแกคฤหัสถเหลานั้นดวยตน  :  ภิกษุนี้  เราเรียกวาผูถูกมนุษยจับ 
ไว.  คําวา  'ถูกอมนุษยจับไว'  ไดแก  ภิกษุบางรูป  ในกรณีนี้ ประพฤติพรหมจรรย 
โดยตั้งความปรารถนาเทพนิกายชั้นใดชั้นหนึ่ง  วา  ดวยศีลน้ี  หรือดวยวัตรนี้ 
หรือวาดวยตบะนี้  เราจักไดเปนเทวดาผูมีศักดาใหญ  หรือเปนเทวดาผูที่ศักดานอย 
อยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้  :  ภิกษุนี้  เราเรียกวาผูถูกอมนุษยจับไว  คําวา  'ถูก 
เกลียวน้ําวนวนไว'  เปนชื่อของกามคุณ  ๕  ภิกษุเปนผูเนาเสียเองในภายใน 
คืออยางไรเลา ?  คือ  ภิกษุบางรูปในกรณีนี้  เปนคนทุศีล  มีความเปนอยูลามก 
ไมสะอาด  มีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแลวก็กินแหนงตัวเอง  มีการกระทํา 
ที่ตองปกปดซอนเรน  ไมใชสมณก็ปฏิญญาวาเปนสมณะ  ไมใชคนประพฤติ 
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ภาคนํา  -  เรื่องควรทราบกอนเกี่ยวกับจตุราริยสัจ ๗๙

พรหมจรรยก็ปฏิญญาวาเปนคนประพฤติพรหมจรรย  เปนคนเนาใน  เปยกแฉะ 
มีสัญชาติหมักหมมเหมือนบอท่ีเทขยะมูลฝอย;  ภิกษุนี้  เราเรียกวา  ผูเนาเสีย 
เองในภายใน  แล. 
 
-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๒๒๓-๒๒๔/๓๒๒-๓๒๓. 
 

การรูจักอันตคาหิกทิฏฐิไมเกี่ยวกับ 
การรูอริยสัจและการประพฤติพรหมจรรย 

 
มาลุงกยบุตร !  อะไรเลา  เปนสิ่งที่เราไมพยากรณ? 
มาลุงกยบุตร !  ทิฏฐิวา  "โลกเที่ยง"  ดังนี้  เปนสิ่งที่เราไมพยากรณ. 
มาลุงกยบุตร !  ทิฏฐิวา  "โลกไมเที่ยง"  ดังนี้  เปนสิ่งที่เราไมพยากรณ. 
มาลุงกยบุตร !  ทิฏฐิวา  "โลกมีที่สิ้นสุด"  ดังนี้  เปนสิ่งที่เราไมพยากรณ. 
มาลุงกยบุตร !  ทิฏฐิวา  "โลกไมมีที่สิ้นสุด"  ดังนี้  เปนสิ่งที่เราไม

พยากรณ. 
มาลุงกยบุตร !  ทิฏฐิวา  "ชีวะก็อันนั้น   สรีระก็อันนั้น"  ดังนี้  เปนสิ่ง 

ที่เราไมพยากรณ. 
มาลุงกยบุตร !  ทิฏฐิวา  "ชีวะก็อันอื่น   สรีระก็อันอื่น"  ดังนี้  เปนสิ่งที่ 

เราไมพยากรณ. 
มาลุงกยบุตร !  ทิฏฐิวา  "ตถาคตภายหลังแตตายแลว   ยอมมีอีก"  ดังนี้ 

เปนสิ่งที่เราไมพยากรณ. 
มาลุงกยบุตร !  ทิฏฐิวา  "ตถาคตภายหลังแตตายแลว   ยอมไมมีอีก"  ดังนี้ 

เปนสิ่งที่เราไมพยากรณ. 
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มาลุงกยบุตร !  ทิฏฐิวา  "ตถาคตภายหลังแตตายแลว   ยอมมีอีกก็มี 
ไมมีอีกก็มี"  ดังนี้  เปนสิ่งเราไมพยากรณ. 

มาลุงกยบุตร !  ทิฏฐิวา  "ตถาคตภายหลังแตตายแลว   ยอมมีอีกก็หา 
มิได  ไมมีอีก็หามิได”  ดังนี้  เปนสิ่งที่เราไมพยากรณ. 

 
มาลุงกยบุตร !  เพราะเหตุไร  นั่นจึงเปนสิ่งที่เราไมพยากรณ ?  เพราะ 

เหตุวา  นั่นไมประกอบดวยประโยชน  ไมเปนเบื้อตนแหงพรหมจรรย  ไมเปน 
ไปพรอมเพื่อความหนาย  ความคลายกําหนัด  ความดับ  ความระงับ  ความรูยิ่ง 
ความรูพรอม  และนิพพาน.  เหตุนั้น  นั่นจึงเปนสิ่งที่เราไมพยากรณ. 

 
มาลุงกยบุตร!  อะไรเลา  เปนสิ่งที่เราพยากรณ? 
มาลุงกยบุตร!  สัจจะวา  "นี้  ความทุกข"  ดังนี้  เปนสิ่งที่เราพยากรณ. 
มาลุงกยบุตร!  สัจจะวา  "นี้  ความดับไมเหลือแหงทุกข"  ดังนี้  เปนสิ่งที่ 

เราพยากรณ. 
มาลุงกยบุตร!  “นี้  ทางเดินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข"  ดังนี้  เปน 

สิ่งที่เราพยากรณ. 
 
มาลุงกยบุตร!  เพราะเหตุไร  นั่นจึงเปนสิ่งที่เราพยากรณ ?  เพราะ 

เหตุวา  นั่น  ประกอบดวยประโยชน  นั่นเปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย  นั่น 
เปนไปพรอมเพื่อความหนาย  ความคลายกําหนัด  ความดับไมเหลือ  ความระงับ 
ความรูยิ่ง  ความรูพรอม  และนิพพาน,  เหตุนั้น  นั่นเราจึงพยากรณ 
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ภาคนํา  -  เรื่องควรทราบกอนเกี่ยวกับจตุราริยสัจ ๘๑

มาลุงกยบุตร!  เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้  เธอจึงถือเอาสิ่งที่เราไมพยากรณ 
โดยความเปนสิ่งที่เราไมพยากรณ  และสิ่งที่เราพยากรณโดยความเปนสิ่งที่เราพยากรณ 
ดังนี้เถิด. 

 
มาลุงกยบุตร !  เมื่อทิฏฐิวา  "โลกเที่ยง"  ดังนี้  มีอยู,  มันจะเปนการ 

ประพฤติพรหมจรรยขึ้นมาก็หามิได;  เมื่อทิฏฐิวา  "โลกไมเที่ยง"  ดังนี้  มีอยู, 
มันจะเปนการประพฤติพรหมจรรยขึ้นมาก็หามิไดอีกนั่นเอง.  มาลุงกยบุตร! 
เมื่อทิฏฐิวา  โลกเที่ยง  หรือวา  โลกไมเที่ยง  ก็ตาม  มีอยู;  ชาติก็ยังมี  ชราก็ยังมี 
มรณะก็ยังมี,  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกขะ  โทมนัส  อุปายาส  ทั้งหลาย  ก็ยังมี, อันเปน 
สิ่งที่เราบัญญัติการกําจัดมันเสียในทิฏฐธรรมนี้. 

 
มาลุงกยบุตร !  เมื่อทิฏฐิวา  "โลกมีที่สิ้นสุด"  ดังนี้ มีอยู,  มันจะเปน 

การประพฤติพรหมจรรยขึ้นมาก็หามิได;  เมื่อทิฏฐิวา  "โลกไมมีที่สิ้นสุด"  ดังนี้ 
มีอยู,  มันจะเปนการประพฤติพรหมจรรยขึ้นมาก็หามิไดอีกนั่นเอง.  มาลุงกบุตร ! 
เมื่อทิฏฐิวา  โลกมีที่สิ้นสุด   หรือวา  โลกไมมีที่สิ้นสุด   ก็ตามมีอยู;  ชาติก็ยังมี 
ชราก็ยังมี  มรณะก็ยังมี,  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกขะ  โทมนัส  อุปายาส  ทั้งหลายก็ยังมี, 
อันเปนสิ่งที่เราบัญญัติการกําจัดมันเสียในทิฏฐธรรมนี้. 

 
มาลุงกยบุตร !  เมื่อทิฏฐิวา  "ชีวะก็อันนั้น   สรีระก็อันนั้น"  ดังนี้  มีอยู, 

 มันจะเปนการประพฤติพรหมจรรยขึ้นมาก็หามิได;  เมื่อทิฏฐิวา  "ชีวะอันอื่น 
สรีระก็อันอื่น"  ดังนี้  มีอยู,  มันจะเปนการประพฤติพรหมจรรยขึ้นมาก็หามิไดอีก 
นั่นเอง.  มาลุงกยบุตร !  เมื่อทิฏฐิวา  ชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้น   หรือวาชีวะก็ 
อันอื่น  สรีระก็อันอื่น   ก็ตาม มีอยู,  ชาติก็ยังมี  ชราก็ยังมี  มรณะก็ยังมี,  โสกะ 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



อริยสัจจากพระโอษฐ ๘๒

ปริเทวะ  ทุกขะ  โทมนัส  อุปายาส  ทั้งหลาย  ก็ยังมี,  อันเปนสิ่งที่เราบัญญัติการ 
กําจัดมันเสียในทิฏฐธรรมนี้. 

 
มาลุงกยบุตร !  เมื่อทิฏฐิวา  "ตถาคตภายหลังแตตายแลวยอมมีอีก" 

ดังนี้  มีอยู,  มันจะเปนการประพฤติพรหมจรรยขึ้นมาก็หามิได;  เมื่อทิฏฐิวา 
"ตถาคตภายหลังแตตายแลว ยอมไมมีอีก"  ดังนี้ มีอยู,  มันจะเปนการประพฤติ 
พรหมจรรยขึ้นมาก็หามิไดอีกนั่นเอง.  มาลุงกยบุตร !  เมื่อทิฏฐิวา  ตถาคต 
ภายหลังแตตายแลวยอมมีอีก   หรือวา   ตถาคตภายหลังแตตายแลวยอมไมมีอีก  ก็ตาม 
มีอยู;  ชาติก็ยังมี  ชราก็ยังมี  มรณะก็ยังมี,  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกขะ  โทมนัส 
อุปายาส  ทั้งหลาย  ก็ยังมี,  อันเปนสิ่งที่เราบัญญัติการกําจัดมันเสียในทิฏฐธรรมนี้. 

 
มาลุงกยบุตร !  เมื่อทิฏฐิวา  "ตถาคตภายหลังแตตายแลว   ยอมมีอีก 

ก็มีไมมีอีกก็มี"  ดังนี้ มีอยู,  มันจะเปนการประพฤติพรหมจรรยขึ้นมาก็หามิได; 
เมื่อทิฏฐิวา  "ตถาคตภายหลังแตตายแลว   ยอมมีอีกก็หามิไดไมมีอีกก็หามิได"  ดังนี้ 
มีอยู,  มันจะเปนการประพฤติพรหมจรรยขึ้นมาก็หามิไดอยูนั่นเอง.  มาลุงกยบุตร ! 
เมื่อทิฏฐิวา  ตถาคตภายหลังแตตายแลวยอมมีอีกก็มีไมมีอีกก็มี  หรือวา ตถาคต 
ภายหลังแตตายแลวยอมมีอีกก็หามิไดไมมีอีกก็หามิได ก็ตาม  มีอยู;  ชาติก็ยังมี 
ชราก็ยังมี  มรณะก็ยังมี,  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกขะ  โทมนัส  อุปายาส  ทั้งหลาย  ก็ยังมี. 
อันเปนสิ่งที่เราบัญญัติการกําจัดมันเสียในทิฏฐธรรมนี้. 
 
-  ม.  ม.  ๑๓/๑๕๑,  ๑๕๐/๑๕๒,  ๑๕๑. 
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สัจจะและหลักถึงปฏิบัติเกี่ยวกับการถึงสัจจะ 
 
(ตามธรรมชาติมนุษยแตละคนมีส่ิงที่เราเรียกวาความจริง ที่เขาถือเปนหลักประจําตัว 

ของเขาอยูดวยกันทั้งนั้น  แลวแตวาเขาไดทําใหมันเกิดขึ้นในใจของเขาอยางไร  ซึ่งอยากที่จะ 
เปล่ียนแปลงได.  แตวาความจริงชนิดนี้ยังไมใชความจริงที่เด็ดขาด  ยังไมสูงสุด  ยังใชเปน 
ประโยชนในขั้นสูงสุดไมได.  ดังนั้นความจริงนั้น  จะตองถูกปรับปรุงใหชัดเจนแจมแจงยิ่งขึ้นไป 
จนกวาจะกลายเปนความจริงที่ใชใหสําเร็จประโยชนไดจริง  โดยวิธีพระพุทธองคไดตรัสไวอยาง 
นาอัศจรรย;  กลาวคือไมยึดมั่นถือม่ันความจริงอันดับแรกนั้น  แตหลอเล้ียงมันไวในลักษณะ 
ที่มันจะพิสูจนความเปนของจริงออกมาในตัวการปฏิบัตินั้นเอง. 

 
ในพระพุทธภาษิตที่ทรงแนะนําไวอยางยืดยาวนี้  จําเปนที่จะตองแบงออกเปน  ๔ 

ตอน  คือ  ลักษณะของความจริง  ที่ชาวโลกจะไดมาตามธรรมชาติ  ซึ่งยังไมเปนความจริงแท  ยัง 
จะตองเปลี่ยนไปตามเหตุตามปจจัย  นี้ตอนหนึ่ง,  การหลอเล้ียงความจริงอันนั้นไว  ใหมีโอกาส 
พิสูจนความจริงที่ยิ่งขึ้นไป  นี้ตอนหนึ่ง,  การแสวงหาความจริง  จากบุคคลที่กําลังปฏิบัติความจริง 
ที่ตนประสงคจะรูใหแนชัด  นี้ตอนหนึ่ง,  เมื่อไดความแนชัดมาแลว  ตนเองที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ 
อันนั้น  จนพบความจริงนั้นดวยตนเองโดยประจักษ  ไมตองคาดคะเน  ไมตองคํานวณ  ไมตอง 
เชื่อตามผูอื่นอีกตอไป  นับวาเปนการเขาถึงหัวใจแหงควมจริงในกรณีนั้น  เปนตอนสุดทาย. 

 
ตอไปนี้เปนพระพุทธภาษิตที่ตรัสปรารภ  ความจริงที่เปนไปตามภาษาชาวโลก  ตาม 

ธรรมชาติ  :-) 
 

(ก.  ความจริงตามแบบของชาวโลกตามธรรมชาติ) 
 
ภารทวาชะ !  เมื่อกอนทานไดถึงความเชื่อ  (อยางใดอยางหนึ่งลงไป 

แลว)  มาบัดนี้ทานกลาวมันวา  (เปนเพียง)  สิ่งที่ไดยินไดฟงมา.  ภารทวาชะ ! 
สิ่งทั้งหานี้  อยางที่เราเห็น ๆ  กันอยูในบัดนี้ เปนสิ่งที่มีผลเปน  ๒  ฝาย.  สิ่งทั้ง 
หานั้น คืออะไรเลา ?  คือ ความเชื่อ  (วาจริง),  ความชอบใจ  (วาจริง),  เรื่องที่ 
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ฟงตาม ๆ  กันมา  (วาจริง),  ความตริตรึกไปตามเหตุผลที่แวดลอม  (วาจริง),  และ 
ขอยุตติที่ทนไดตอการเพงพินิจดวยความเห็นของเขา  (วาจริง),  ดังนี้  นี่แหละ 
คือสิ่งทั้งหาที่เราเห็น ๆ  กันอยูในบัดนี้  ซึ่งเปนสิ่งที่มีผลเปน  ๒  ฝาย.  ภารทวาชะ ! 
สิ่งที่เชื่อ   กันแลวเปนอยางดีนั่นแหละ  ก็มีอยู,  แตวาสิ่งนั้นเปนของเปลา  เปนของ 
ไมจริง  เปนของเท็จ  อยูก็มี;  แม สิ่งที่ไมเชื่อกัน  แลวเปนอยางดี  ก็มีอยู,  แตวา 
สิ่งนั้นกลับเปนของจริง  ของแท  ของไมผิดเปนอยางอื่น  อยูก็มี.  ภารทวาชะ ! 
สิ่งที่ชอบใจ กันแลวเปนอยางดีนั่นแหละ  ก็มีอยู,  แตวาสิ่งนั้นเปนของเปลา  เปน 
ของไมจริง  เปนของเท็จ  อยูก็มี;  แม สิ่งที่ไมชอบใจ กันแลวเปนอยางดี  ก็มีอยู, 
แตวาสิ่งนั้นกลับเปนของจริง  ของแท  ของไมผิดเปนอยางอื่น  อยูก็มี.  ภารทวาชะ  ! 
สิ่งที่ไดฟงตามกันมาแลวเปนอยางดีนั่นแหละ  ก็มีอยู,  แตวาสิ่งนั้นเปนของเปลา 
เปนของไมจริง  เปนของเท็จอยูก็มี;  แม สิ่งที่ไมไดฟงตามกัน มาแลวเปนอยาง 
ดี  ก็มีอยู,  แตวาสิ่งนั้นกลับเปนของจริง  ของแท  ของไมผิดเปนอยางอื่น  อยูก็มี. 
ภารทวาชะ!  สิ่งที่ไดตริตรึก กันมาแลวเปนอยางดีนั่นแหละ  ก็มีอยู,  แตวาสิ่ง 
นั้นกลับเปนของเปลา  เปนของไมจริง  เปนของเท็จอ  ยูก็มี;  แม สิ่งที่ไมได 
ตริตรึก กันมาแลวเปนอยางดี  ก็มีอยู,  แตวาสิ่งนั้นกลับเปนของจริง  ของแท 
ของไมผิดเปนอยางอื่น  อยูก็มี.  ภารทวาชะ!  สิ่งที่ไดเพงพินิจ  กันมาแลวเปน 
อยางดีนั่นแหละ  ก็มีอยู,  แตวาสิ่งนั้นกลับเปนของเปลา  เปนของไมจริง  เปน 
ของเท็จ  อยูก็มี;  แม สิ่งที่ไมไดเพงพินิจ  กันมาแลวเปนอยางดี  ก็มีอยู,  แตวา 
สิ่งนั้นกลับเปนของจริง  ของแท  ของไมผิดเปนอยางอื่น  อยูก็มี.  ภารทวาชะ ! 
วิญูชนผูจะตามรักษาไวซ่ึงความจริง  อยาพึงถึงซ่ึงการสันนิษฐานโดยสวนเดียว 
วา  "อยางนี้เทานันจริง,  อยางอื่นเปลา"  ดังนี้ 
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"ขาแตพระโคดมผูเจริญ !  การตามรักษาไวซ่ึงความจริง  (สจฺจานุรกฺขณา) 
นั้น  มีไดดวยการกระทําเพียงเทาไร ?  บุคคลจะตามรักษาไวซึ่งความจริงนั้นได ดวยการ 
กระทําเพียงเทาไร ?  ขาพเจาขอถามพระโคดมผูเจริญถึง  วิธีการตามรักษาไวซึ่งความจริง." 
 

(ตอไปนี้พระผูมีพระภาคเจา  ไดตรัสวิธี  การตามรักษาไวซึ่งความจริง ในลักษณะ 
ที่ไมใหถือเอาดวยความยึดมั่นความที่ตนเชื่อ  ตามที่ตนชอบใจ  ตามที่ตนไดยินไดฟงมาเปนตน  :-) 

 
(ข.  วิธีการตามรักษาไวซ่ึงความจริง) 

 
ภารทวาชะ !  ถาแม ความเชื่อ ของบุรุษมีอยู  และเขาก็ ตามรักษาไว 

ซ่ึงความจริง  กลาวอยูวา  "ขาพเจามีความเชื่ออยางนี้"  ดังนี้,  เขาก็  อยาเพอถึงซ่ึง 
การสันนิษฐานโดยสวนเดียว วา  "อยางนี้เทานั้นจริง,  อยางอื่นเปลา"  ดังนี้กอน 
.ภารทวาชะ !  ดวยการกระทําเพียงเทานี้แล  การตามรักษาไวซ่ึงความจริง ยอมมี, 
บุคคลชื่อวายอมตามรักษาไวซึ่งความจริง  ดวยการกระทําเพียงเทานี้,  และเรา 
บัญญัติการตามรักษาไวซึ่งความจริง  ดวยการกระทําเพียงเทานี้;  แตวา  นั่น 
ยังไมเปนการตามรูซึ่งความจริง  กอน. 

 
ภารทวาชะ !  ถาแม  ความชอบใจ  ของบุรุษมีอยู และเขาก็  ตามรักษา 

ไวซ่ึงความจริง  กลาวอยูวา  "ขาพเจามีความชอบใจอยางนี้"  ดังนี้,  เขาก็  อยา 
เพอถึงซ่ึงการสันนิษฐานโดยสวนเดียว  วา  "อยางนี้เทานั้นจริง,  อยางอื่นเปลา" 
ดังนี้กอน.  ภารทวาชะ !  ดวยการกระทําเพียงเทานี้แล  การตามรักษาไวซ่ึง 
ความจริง  ยอมมี,  บุคคลชื่อวายอมตามรักษาไวซึ่งความจริง  ดวยการกระทําเพียง 
เทานี้,  และเราบัญญัติการตามรักษาไวซึ่งความจริง  ดวยการกระทําเพียงเทานี้; 
แตวา  นั่นยังไมเปนการตามรูซึ่งความจริง  กอน. 
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ภารทวาชะ !  ถาแม เรื่องที่ฟงตาม ๆ  กันมาของบุรุษมีอยู  และเขาก็ 
ตามรักษาไวซ่ึงความจริง  กลาวอยูวา  "ขาพเจามีเรื่องที่ฟงตาม ๆ  กันมาอยางนี้" 
ดังนี้,  เขาก็ อยาเพอถึงซ่ึงการสันนิษฐานโดยสวนเดียว วา  "อยางนี้เทานั้นจริง, 
อยางอื่นเปลา"  ดังนี้กอน.  ภารทวาชะ !  ดวยการกระทําเพียงเทานี้แล  การ 
ตามรักษาไวซ่ึงความจริง  ยอมมี,  บุคคลชื่อวายอมตามรักษาไวซึ่งความจริง ดวย 
การกระทําเพียงเทานี้.  และเราบัญญัติการตามรักษาไวซึ่งความจริง  ดวยการ 
กระทําเพียงเทานี้;  แตวา นั่นยังไมเปนการตามรูซึ่งความจริง  กอน. 

 
ภารทวาชะ !  ถาแม ความตริตรึกไปตามเหตุผลที่แวดลอม  ของบุรุษ 

มีอยู  และเขา ก็ตามรักษาไวซ่ึงความจริง  กลาวอยูวา  "ขาพเจามีความตริตรึกไป 
ตามเหตุผลท่ีแวดลอมอยางนี้"  ดังนี้,  เขาก็ อยาเพอถึงการสันนิษฐานโดยสวน 
เดียววา  "อยางนี้เทานั้นจริง,  อยางอื่นเปลา"  ดังนี้กอน.  ภารทวาชะ !  ดวย 
การกระทําเพียงเทานี้แล  การตามรักษาไวซ่ึงความจริง  ยอมมี,  บุคคลชื่อวายอม 
ตามรักษาไวซึ่งความจริง  ดวยการกะทําเพียงเทานี้,  และเราบัญญัติการตาม 
รักษาไวซึ่งความจริง  ดวยการกระทําเพียงเทานี้;  แตวานั่นยังไมเปนการตามรู 
ซึ่งความจริง กอน. 

 
ภารทวาชะ !  ถาแม ขอยุตติที่ทนไดตอการเพงพินิจดวยความเห็น 

ของบุรุษ  มีอยู  และเขาก็ตาม รักษาไวซ่ึงความจริง  กลาวอยูวา  "ขาพเจามีขอ 
ยุติที่ทนไดตอการเพงพินิจดวยความเห็นอยางนี้"  ดังนี้,  เขาก็ อยาเพอถึงซ่ึงการ 
สันนิษฐานโดยสวนเดียว วา  "อยางนี้เทานั้นจริง.  อยางอื่นเปลา"  ดังนี้กอน. 
ภารทวาชะ !  ดวยการกระทําเพียงเทานี้แล  การตามรักษาไวซ่ึงความจริง  ยอมมี, 
บุคคลชื่อวายอมตามรักษาไวซึ่งความจริง  ดวยการกระทําเพียงเทานี้,  และเรา 
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บัญญัติการตามรักษาไวซึ่งความจริง  ดวยการกระทําเพียงเทานี้;  แตวา  นั่นยัง 
ไมเปนการตามรูซึ่งความจริง  กอน. 

 
"ขาแตพระโคดมผูเจริญ !  การตามรักษาไวซึ่งความจริง  ยอมมีดวยการกระทํา 

เพียงเทานี้,  บุคคลชื่อวายอมตามรักษาไวซึ่งความจริง  ดวยการกระทําเพียงเทานี้,  อน่ึง 
ขาพเจาก็มุงหวังซึ่งการตามรักษาไวซึ่งความจริง  ดวยการกระทําเพียงเทานี้,  ขาแตพระโคดม 
ผูเจริญ !  การตามรูซ่ึงความจริง  (สจฺจานุโพโธ)  มีได  ดวยการกระทําเพียงเทาไร ? 
บุคคลชื่อวาตามรูซึ่งความจริง  ดวยการกระทําเพียงเทาไร ?  ขาพเจาขอถามพระโคดมผูเจริญ 
ถึงการตามรูความจริง". 

 
(ตอไปนี้พระผูมีพระภาคเจา  ไดตรัสวิธี การตามรูซึ่งความจริง  ดวยการทรงแนะให 

สังเกตธรรมะที่มีอยูที่บุคคลผูปฏิบัติธรรมะ  เพื่อใหรูจักธรรมะซึ่งเปนตัวความจริงสําหรับจะนํามา 
ใครครวญตอไป  :-) 

 
(ค.  การติดตามทําความกําหนดรูในความจริง) 

 
ภารทวาชะ !  ไดยินวา  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ไดเขาไปอาศัยอยูในบาน 

หรือในนิคมแหงใดแหงหนึ่ง.  คหบดีหรือคหบดีบุตร  ไดเขาไปใกลภิกษุนั้นแลว 
ใครครวญดูอยูในใจเกี่ยวกับธรรม  ๓  ประการ  คือธรรมเปนที่ตั้งแหงโลภะ  ธรรม 
เปนที่ตั้งแหงโทสะ  ธรรมเปนที่ตั้งแหงโมหะ  ทั้งหลาย  (โดยนัยเปนตนวา)  "ทานผู 
มีอายุผูนี้  จะมีธรรมอันเปนที่ตั้งแหงโลภะหรือไมหนอ  อันเปนธรรมที่เมื่อครอบ 
งําจิตของทานแลว  จะทําใหทานเปนุบคคลที่เมื่อไมรูก็กลาวรู  เมื่อไมเห็นก็ 
กลาววาเห็น  หรือวาจะชักชวนผูอื่นในธรรมอันเปนไปเพื่อความทุกข  ไมเปน 
ประโยชนเกื้อกูล  แกสัตวทั้งหลายเหลาอื่นตลอดกาลนาน"  ดังนี้;  เมื่อเขาใคร 
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ครวญดูอยู ในใจซึ่งภิกษุนั้น   ก็ รูวา   "ธรรมเปนที่ตั้ งแหงโลภะชนิดนั้น   มิไดมีแก 
ทานผูมีอายุนี้ ,  อน่ึง  กายสมาจาร  วจีสมาจาร  ของทานผูมีอายุผูนี้   ก็เปนไปใน 
ลักษณะแหงสมาจารของบุคคลผูไมโลภแลว.  อน่ึง  ทานผูมีอายุนี้  แสดงซึ่งธรรม 
ใด  ธรรมนั้นเปนธรรมที่ลึก  เห็นไดยาก  รูตามไดยาก  เปนธรรมที่ รํางับ  ประณีต 
ไม เปนวิสัยที่ จะหยั่ งลงงายแหงความตรึก   เปนธรรมละเอียดออน   รูได เฉพาะ 
บัณฑิตวิสัย,  ธรรมนั้น  มิใชธรรมที่คนผูมีความโลภจะแสดงใหถูกตองได"  ดังนี้.  
เมื่อเขาใครครวญดูอยูซึ่งภิกษุนั้น  ยอมเล็งเห็นวา  เปนผูบริสุทธิ์จากธรรมอันเปน 
ที ่ตั ้ง แห ง โลภะ   ต อแต นั ้น   เขาจะพ ิจา รณ าใคร ค รวญภ ิกษ ุนั ้น ให ยิ ่งขึ ้น ไป 
ในธรรมทั ้งหลายอ ัน เป นที ่ตั ้งแห งโทสะ….ในธรรมทั ้งหลายอ ัน เป นที ่ตั ้งแห ง 
โมหะ….  (ก็ได เห ็นประจักษ ในลักษณะอยางเด ียวก ันกับในกรณ ีแห งโลภะ   ตรงเป นอ ันเด ียว 
ก ันท ุกต ัวอ ักษรไปจนถ ึงคําว า  "เมื ่อ เขาใคร ครวญด ูอยู ซึ ่งภ ิกษ ุนั ้น   ย อมเล ็งเห ็นว า 
เปนผูบริสุทธิ์จากธรรมอันเปนที่ตั้งแหงโมหะ".) 

 
ลําดับน้ัน  เขา  (๑)  ปลูกฝง ศรัทธา ลงไป  ในภิกษุนั้น  ครั้นมี 

สัทธาเกิดแลว  (๒)  ยอม เขาไปหา  คร้ันเขาไปหาแลว  (๓)  ยอม เขาไปนั่งใกล 
ครั้นเขาไปนั่งใกลแลว  (๔)  ยอม เง่ียโสตลง  ครั้นเงี่ยโสตลง  (๕)  ยอม ฟง 
ซ่ึงธรรม  ครั้นฟงซึ่งธรรมแลว  (๖)  ยอม ทรงไวซ่ึงธรรม  (๗)  ยอม ใครครวญ 
ซ่ึงเนื้อความแหงธรรมทั้งหลาย  อันตนทรงไวแลว  เมื่อใครครวญซึ่งเนื้อความแหง 
ธรรมอยู  (๘)  ธรรมทั้งหลายยอมทนตอความเพงพินิจ,  เมื่อการทนตอการเพง 
พินิจของธรรมมีอยู  (๙)  ฉันทะยอมเกิดขึ้น  ผูมีฉันทะเกิดขึ้นแลว  (๑๐)  ยอม 
มีอุสสาหะ  ครั้นมีอุสสาหะแลว  (๑๑)  ยอม พิจรณาหาความสมดุลยแหงธรรม 
ครั้นมีความสมดุลยแหงธรรมแลว  (๑๒)  ยอม ตั้งตนไวในธรรมนั้น;  เขาผูมี 
ตนสงไปแลวอยางนี้อยู  ยอมกระทําใหแจงซ่ึงปรมัตถสัจจะ  ดวยนามกาย  ดวย, 
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ยอม แทงตลอดซึ่งธรรมนั้น  แลวเห็นอยูดวยปญญา  ดวย.  ภารทวาชะ !  การตาม 
รูซ่ึงความจริง  ยอมมี  ดวยการกระทําเพียงเทานี้,  บุคคลชื่อวายอมตามรูซึ่งความจริง 
ดวยการกระทําเพียงเทานี้,  และเราบัญญัติการตามรูซึ่งความจริง  ดวยการกระทํา 
เพียงเทานี้;  แตวา  นั่นยังไมเปนการตามบรรลุถึงซึ่งความจริง  กอน. 

 
"ขาแตพระโคดมผูเจริญ !  การตามรูซึ่งความจริง  ยอมมีดวยการกระทําเพียง 

เทานี้.  บุคคลเชื่อวายอมตามรูซึ่งความจริง  ดวยการกระทําเพียงเทานี้.  อน่ึง  ขาพเจาก็ 
มุงหวังซึ่งการตามรูซึ่งความจริง  ดวยการกระทําเพียงเทานี้.  ขาแตพระโคดมผูเจริญ ! 
การตามบรรลุถึงซ่ึงความจริง  (สจฺจานุปตฺติ)  มีได ดวยการกระทําเพียงเทาไร ?  บุคคล 
ชื่อวายอมตามบรรลุถึงซึ่งความจริง  ดวยการกระทําเพียงเทาไร ?  ขาพเจาขอถามพระโคดม 
ผูเจริญถึงการตามบรรลุถึงซึ่งความจริง." 

 
(ตอไปนี้  พระผูมีพระภาคเจา  ไดตรัสวิธี การตามบรรลุถึงซึ่งความจริง  ดวยการ 

ประพฤติกระทําใหมากซึ่งธรรมทั้งหลาย  ๑๒  ประการ  ดังที่กลาวแลวใน  ขอ  ค.จนกระทั่งบรรลุ 
ถึงซึ่งความจริง  :-) 

 
(ง.  การตามบรรลุถึงซ่ึงความจริง) 

 
ภารทวาชะ !  การเสพคบ  การทําใหเจริญ  การกระทําใหมาก  ซ่ึง 

ธรรมทั้งหลายเหลานั้นแหละ  เปนการตามบรรลุถึงซ่ึงความจริง.  ภารทวาชะ ! 
การตามบรรลุถึงซ่ึงความจริง  ยอมมี ดวยการกระทําเพียงเทานี้,  บุคคลชื่อวายอม 
ตามบรรลุถึงซึ่งความจริง  ดวยการกระทําเพียงเทานี้,  และเราบัญญติการตาม 
บรรลุถึงซึ่งความจริง  ดวยการกระทําเพียงเทานี้. 
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"ขาแตพระโคดมผูเจริญ !  การตามบรรลุถึงซึ่งความจริง  ยอมมีดวยการกระทํา 
เพียงเทานี้.  บุคคลชื่อวายอมตามบรรลุถึงซึ่งความจริง  ดวยการกระทําเพียงเทานี้.  อน่ึง 
ขาพเจาก็มุงหวังซึ่งการตามบรรลุซึ่งความจริง  ดวยการกระทําเพียงเทานี้..." 

 
(ตอไปนี้  กาปทิกมาณพนั้น  ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาถึง ธรรมที่มีอุปการะมาก 

แกการตามบรรลุถึงซึ่งความจริง  ดังที่พระองคไดตรัสตอบเปนลําดับไป  :-) 
 

(จ.  ธรรมเปนอุปการะมากแกการตามบรรลุถึงซ่ึงความจริง) 
 
ภารทวาชะ !  การตั้งตนไวในธรรม  (ปธาน)  เปนธรรมมีอุปการะ 

มากแกการตามบรรลุถึงซึ่งความจริง  :  ถาบุคคลไมตั้งตนไวในธรรมแลวไซร 
เขาก็ไมพึงตามบรรลุถึงซึ่งความจริงได.  เพราะเหตุที่เขาตั้งตนไวในธรรม  เขาจึง 
บรรลุถึงซึ่งความจริง,  เพราะเหตุนั้น  การตั้งตนไวในธรรม  จึงชื่อวาเปน 
ธรรมมีอุปการะมากแกการตามบรรลุถึงซึ่งความจริง. 

 
ภารทวาชนะ !  การพิจารณาหาความสมดุลยแหงธรรม  (ตุลนา)  เปน 

ธรรมมีอุปการะมากแกการตั้งตนไวในธรรม  :  ถาบุคคลไมพบความสมดุลยแหง 
ธรรมนั้นแลวไซร  เขาก็ไมพึงตั้งตนไวในธรรม.  เพราะเหตุที่เขาพบซึ่งความ 
สมดุลยแหงธรรม  เขาจึงตั้งตนไวในธรรม;  เพราะเหตุนั้น  การพิจารณาหา 
ความสมดุลยแหงธรรม  จึงเปนธรรมมีอุปการะมากแกการตั้งตนไวในธรรม. 

 
ภารทวาชะ !  อุสสาหะ  เปนธรรมมีอุปการะมากแกการพิจารณาหา 

ความสมดุลยแหงธรรม  :  ถาบุคคลไมพึงมีอุสสาหะแลวไซร  เขาก็ไมพึงพบซึ่ง 
ความสมดุลยแหงธรรม.  เพราะเหตุที่เขามีอุสสาหะ  เขาจึงพบความสมดุลยแหง 
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ธรรม;  เพราะเหตุนั้น  อุสสาหะจึงเปนธรรมมีอุปการะมากแกการพิจารณา 
หาความสมดุลยแหงธรรม. 

 
ภารทวาชะ !  ฉันทะ  เปนธรรมมีอุปการะมากแกอุสสาหะ  :  ถา 

บุคคลไมถึงยังฉันทะใหเกิดแลวไซร  เขาก็ไมพึงมีอุสสาหะ.  เพราะเหตุที่ฉันทะ 
เกิดขึ้น เขาจึงมีอุสสาหะ;  เพราะเหุตนั้น  ฉันทะจึงเปนธรรมมีอุปการะมาก 
แกอุสสาหะ. 

 
ภารทวาชะ !  ความที่ธรรมทั้งหลายทนไดตอการเพงพินิจ    (ธมฺมนิชฺ- 

ฌานกฺขนฺติ)   เปนธรรมมีอุปการะมากแกฉันทะ  :  ถาธรรมทั้งหลายไมถึงทนตอ. 
การเพงพินิจแลวไซร  ฉันทะก็ไมพึงเกิด.  เพราะเหตุที่ธรรมทั้งหลายทนตอการ 
เพงพินิจ  ฉันทะจึงเกิด;  เพราะเหตุนั้น  ความที่ธรรมทั้งหลายทนตอการเพง 
พินิจ  จึงเปนธรรมมีอุปการะมากแกฉันทะ. 

 
ภารทวาชะ !  ความเขาไปใครครวญซึ่งอรรถะ  (อตฺถุปปริกฺขา)  เปน 

ธรรมมีอุปการะมากแกความที่ธรรมทั้งหลายทนตอการเพงพินิจ:  ถาบุคคล 
ไมเขาไปใครครวญซึ่งอรรถะแลวไซร  ธรรมทั้งหลายก็ไมพึงทนตอการเพงพินิจ. 
เพราะเหตุที่บุคคลเขาไปใครครวญซึ่งอรรถะ  ธรรมทั้งหลายจึงทนตอการ 
เพงพินิจ;  เพราะเหตุนั้น  การเขาไปใครครวญซึ่งอรรถะ  จึงเปนธรรมมี 
อุปการะมากแกความที่ธรรมทั้งหลายทนตอการเพิ่งพินิจ. 

 
ภารทวาชะ !  การทรงไวซ่ึงธรรม  (ธมฺมธารณา)  เปนธรรมมีอุปการะ 

มากแกความเขาไปใครครวญซึ่งอรรถะ.  ถาบุคคลไมทรงไวซึ่งธรรมแลวไซร 
เขาก็ไมอาจเขาไปใครครวญซึ่งอรรถะได  เพราะเหตุที่เขาทรงธรรมไวได  เขาจึง 
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เขาไปใครครวญซึ่งอรรถะได.  เพราะเหตุนั้น  การทรงไวซึ่งธรรม  จึงเปนธรรมมี 
อุปการะมากแกความเขาไปใครครวญซึ่งอรรถะ. 

 
ภารทวาชะ !  การฟงซ่ึงธรรม  (ธมฺมสฺสวน)  เปนธรรมมีอุปการะ 

มากแกการทรงไวซึ่งธรรม.  ถาบุคคลไมพึงฟงซึ่งธรรมแลวไซร  เขาก็ไมพึงทรง 
ธรรมไวได  เพราะเหตุที่เขาฟงซึ่งธรม  เขาจึงทรงธรรมไวได.  เพราะเหตุนั้น 
การฟงซึ่งธรรม  จึงเปนธรรมมีอุปการะมากแกการทรงไวซึ่งธรรม. 

 
ภารทวาชะ !  การเงี่ยลงซ่ึงโสตะ  (โสตาวธาน)  เปนธรรมมีอุปการะ 

มากแกการฟงซึ่งธรรม.  ถาบุคคลไมเงี่ยลงซึ่งโสตะแลวไซร  เขาก็ไมพึงฟงซึ่ง 
ธรรมได  เพราะเหตุที่เขาเงี่ยลงซึ่งโสตะ  เขาจึงฟงซึ่งธรรมได.  เพราะเหตุนั้น 
การเงี่ยลงซึ่งโสตะ  จึงเปนธรรมมีอุปการะมากแกการฟงซึ่งธรรม. 

 
ภารทวาชะ !  การเขาไปนั่งใกล  (ปยิรุปาสนา)  เปนธรรมมีอุปการะ 

มากแกการเงี่ยลงซึ่งโสตะ.  ถาบุคคลไมพึงเขาไปนั่งใกลแลวไซร  เขาก็ไมพึง 
เงี่ยลงซึ่งโสตะ  เพราะเหตุที่เขาเขาไปนั่งใกล  เขาจึงเงี่ยลงซึ่งโสตะได.  เพราะ 
เหตุนั้น  การเขาไปนั่งใกล  จึงเปนธรรมมีอุปการะมากแกการเงี่ยลงซึ่งโสตะ. 

 
ภารทวาชะ !  การเขาไปหา  (อุปสงฺกมน)  เปนธรรมมีอุปการะมาก 

แกการเขาไปนั่งใกล.  ถาบุคคลไมเขาไปหาแลวไซร  เขาก็ไมพึงเขาไปนั่งใกลได 
เพราะเหตุที่เขาเขาไปหา  เขาจึงเขาไปนั่งใกลได.  เพราะเหตุนั้น  การเขาไปหา 
จึงเปนธรรมมีอุปการะมากแกการเขาไปนั่งใกล. 
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ภารทวาชะ !  สัทธา  เปนธรรมมีอุปการะมากแกการเขาไปหา.  ถา 
สัทธาไมพึงเกิดแลวไซร  เขาก็จะไมเขาไปหา  เพราะเหตุที่สัทธาเกิดขึ้น  เขาจึง 
เขาไปหา.  เพราะเหตุนั้น  สัทธาจึงเปนธรรมมีอุปการะมากแกการไปหา. 
 
-  ม.  ม.  ๑๓/๖๐๑-๖๐๘/๖๕๕-๖๕๙. 

 
(ขอผูศึกษาพึงสังเกตวา  ส่ิงที่เรียกวาความจริงในสูตรนี้  หมายถึงความจริงทั่วไป 

ไมมุงหมายเฉพาะจตุราริยสัจ  แตอาจจะใชกับความจริงอันมีชื่อวาจตุราริยสัจได  โดยประการ 
ทั้งปวง  จึงไดนํามากลาวไวในหนังสือเลมนี้.) 
 

การรูอริยสัจเปนของไมเหลือวิสัย  
พระอริยบุคคล  จึงมีปริมาณมาก 

 
วัจฉะ !  ภิกษุผูสาวกของเรา  บรรลุเจโตวิมุติ   ปญญาวิมุติ   อันไมมี 

อาสวะ  เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย  ไดกระทําใหแจงแลว  ดวยปญญา 
อันยิ่งเอง  ในทิฏฐธรรมนี้  มีอยูไมใชรอยเดียว  ไมใชสองรอย  ไมใชสามรอย 
ไมใชสี่รอย  ไมใชหารอย  มีอยูมากกวามาก  โดยแท 

 
วัจฉะ!  ภิกษุณีผูสาวิกาของเรา  บรรลุเจโตวิมุติ   ปญญาวิมุติ   อันไม 

มีอาสวะ  เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย  ไดกระทําใหแจงแลว  ดวยปญญา 
อันยิ่งเอง  ในทิฏฐธรรมนี้  มีอยูไมใชรอยเดียว  ไมใชสองรอย  ไมใชสามรอย 
ไมใชสี่รอย  ไมใชหารอย  มีอยูมากกวามาก  โดยแท 

 
วัจฉะ !  อุบาสก  ผูสาวกของเรา  พวกเปนคฤหัสถนุงขาว  อยูประพฤติ 

กับผูประพฤติพรหมจรรย,  เปน โอปปาติกสัตว  (พระอนาคามี)  มีปรกติปรินิพพาน 
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๙๔

ในภพที่ไปเกิดนั้น  ไมเวียนกลับจากภพนั้นเปนธรรมดา,  เพราะความสิ้นไปแหง 
สัญโญชนมีสวนในเบื้องต่ําหาอยาง  ก็ มีอยูไมใชรอยเดียว  ฯลฯ  ไมใชหารอย 
มีอยูมากกวามาก  โดยแท. 

 
วัจฉะ !  อุบาสก  ผูสาวกของเรา  พวกเปนคฤหัสถนุงขาว  ยังบริโภค 

กาม  เปนผู ทําตามคําสอน  เปนผู สนองโอวาท  มีความสงสัยอันขามไดแลว  ไมตอง 
กลาวดวยความสงสัยวา  นี่อะไร ๆ  เปนผูปราศจากความครั่นคราม  ไมใชผูตอง 
เชื่อตามคําของผูอื่น  อยูประพฤติพรหมจรรยในศาสนาของพระศาสดา  ก็ มีอยู 
ไมใชรอยเดียว  ฯลฯ  ไมใชหารอย  มีอยูมากกวามาก  โดยแท. 

 
วัจฉะ !  อุบาสิกา  ผูสาวิกาของเรา  พวกเปนหญิงคฤหัสถนุงขาว  อยู 

ประพฤติกับผูประพฤติพรหมจรรย  เปน โอปปาติกสัตว  (พระอนาคามี)  มีปรกติ 
ปรินิพพานในภพที่ไปเกิดนั้น  ไมเวียนกลับจากภพนั้นเปนธรรมดา,  เพราะ 
ความสิ้นไปแหงสัญโญชนมีสวนในเบื้องต่ําหาอยาง  ก็ มีอยูไมใชรอยเดียว  ฯลฯ 
ไมใชหารอย  มีอยูโดยมากกวามากเปนแท. 

 
วัจฉะ !  อุบาสิกา  ผูสาวิกาของเรา  พวกเปนหญิงคฤหัสถนุงขาว  ยัง 

บริโภคกาม  เปนผู ทําตามคําสอน  เปนผู สนองโอวาท  มีความสงสัยอันขามไดแลว 
ไมตองกลาวดวยความสงสัยวานี่อะไร ๆ  เปนปราศจากความครั่นคราม  ไมตอง 
เชื่อตามคําของผูอื่น  อยูประพฤติพรหมจรรยในศาสนาของพระศาสดา  ก็ มีอยู 
ไมใชรอยเดียว  ฯลฯ  ไมใชหารอย  มีอยูโดยมากกวามากเปนแท. 
 
-  ม.  ม.  ๑๓/๒๕๑-๒๕๓/๒๕๕-๒๕๖. 
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-  ๕  - 
คุณคาของอริยสัจ 

 
อริยสัจสี่เปนเอกังสิกธรรมที่ทรงแสดง 

 
(หลังจากที่ทรงปฏิเสธการแสดงอันตคาหิกทิฏฐิสิบ  ในฐานะที่เปนอเนกังสิกธรรม 

ตอพระองคแลว,  ไดทรงแสดง  เอกังสิกธรรม  ในธรรมวินัยของพระองค  ดังตอไปนี้  :-) 
 
โปฎฐปาทะ !  ธรรมที่เราแสดง  บัญญัติ  วาเปนเอกังสิกะนั้น  เปน 

อยางไรเลา ? 
 
โปฏฐปาทะ !  ธรรมที่เราแสดง  บัญญัติ  วาเปนเอกังสิกะนั้น  คือขอท่ีวา  

"นี้  เปนทุกข"  ดังนี้บาง;….  "นี้  เปนเหตุใหเกิดทุกข"  ดังนี้บาง;….  "นี้ 
เปนความดับไมเหลือแหงทุกข"  ดังนี้บาง;….  "นี้  เปนขอปฏิบัติใหถึงความดับ 
ไมเหลือแหงทุกข"  ดังนี้บาง. 

 
โปฏฐปาทะ !  เพราะเหตุไรเลาเราจึงแสดงบัญญติธรรมเหลานั้น  วา 

เปนเอกังสิกธรรม  (ธรรมที่ควรแสดงบัญญัติโดยสวนเดียว) ?  โปฏฐปาทะ !  ขอน้ี 
เพราะวาธรรมเหลานั้น  ประกอบดวยอรรถะ  ประกอบดวยธรรมะ  เปนเบื้อง 
ตนแหงพรหมจรรย  เปนไปเพื่อความหนาย  เปนไปเพื่อความคลายกําหนัด 
เปนไปเพื่อความดับ  เปนไปเพื่อความสงบรํางับ  เปนไปเพื่อความรูยิ่ง  เปนไป 
เพื่อความรูพรอม  เปนไปเพื่อนิพพาน;  เพราะเหตุนั้น  ธรรมเหลานั้นเรา 
จึงแสดง  บัญญัติ  วาเปนเอกังสิกธรรม. 
 
-  สี.  ที.  ๙/๒๓๖/๒๙๘. 
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ทําที่สุดทุกขโดยไมรูอริยสัจนั้นเปนไปไมได 
 
ภิกษุ  ท.!  ผูใด  พึงกลาวอยางนี้วา  "ขาพเจาไมรูเฉพาะตาม 

เปนจริง  ซ่ึงอริยสัจคือทุกข  ซ่ึงอริยสัจคือเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข  ซ่ึงอริยสัจคือ 
ความดับไมเหลือแหงทุกข  ซ่ึงอริยสัจคือทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข 
แลวขาพเจาก็จักกระทําที่สุดแหงทุกขโดยชอบได"  ดังนี้  :  ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะ 
มีได.  ภิกษุ  ท.!  เปรียบเหมือนผูใดจะพึงกลาวอยางนี้วา  "ขาพเจาจักทําหอดวย 
ใบแหงไมสีเสียด  หรือใบแหงไมสรละ  หรือใบแหงไมมะขามปอม  แลวจักใสน้ําหรือนํ้าตกจาก 
ตนตาล  แลวนําไปได"  ดังนี้  :  ขอน้ีไมเปนฐานะที่จะมีได;  ภิกษุ  ท.!  ฉันใด 
ก็ฉันนั้น  ที่ผูใดจะพึงกลาวอยางนี้วา  "ขาพเจาไมรูเพราะตามเปนจริง  ซึ่งอริยสัจคือ 
ทุกข  ซึ่งอริยสัจคือเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข  ซึ่งอริยสัจคือความดับไมเหลือแหงทุกข  ซึ่ง 
อริยสัจคือทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข  แลวขาพเจาก็จักกระทําที่สุดแหงทุกขโดย 
ชอบได"  ดังนี้  :  ขอน้ีไมเปนฐานะที่จะมีได. 

 
ภิกษุ  ท.! สวนผูใดแลพึงกลาวอยางนี้วา  "ขาพเจารูเฉพาะตามเปนจริง 

ซึ่งอริยสัจคือทุกข  ซึ่งอริยสัจคือเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข  ซึ่งอริยสัจคือความดับไมเหลือแหงทุกข 
ซึ่งอริยสัจคือทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข  แลวขาพเจาก็จักกระทําที่สุดแหงทุกข 
โดยชอบได"  ดังนี้  :  ขอน้ีเปนฐานะที่มีได.  ภิกษุ  ท.!  เปรียบเหมือนผูใดจะ 
พึงกลาวอยางนี้วา  "ขาพเจาจักทําหอดวยใบบัว  หรือใบปลาสะ  หรือใบยางซาย  แลวจัก 
ใสน้ํา  หรือนํ้าตกจากตนตาล  แลวนําไปได"  ดังนี้  :  ขอน้ีเปนฐานะที่จะมีได; 
ภิกษุ ท.!  ฉันใดก็ฉันนั้น  ที่ผูใดจะพึงกลาวอยางนี้วา  "ขาพเจารูเฉพาะตามเปนจริง 
ซึ่งอริยสัจคือทุกข  ซึ่งอริยสัจคือเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข  ซึ่งอริยจสัจคือความดับไมเหลือแหง 
ทุกข  ซึ่งอริยสัจคือทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข  แลวขาพเจาก็จักกระทําที่สุด 
แหงทุกขโดยชอบได"  ดังนี้  :  ขอน้ีเปนฐานะที่มีได. 
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ภิกษุ  ท.!  เพราะเหตุนั้น  ในเรื่องนี้  เธอพึงประกอบโยคกรรมอัน 
เปนเครื่องกระทําใหรูวา    "ทุกข  เปนอยางนี้,  เหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข  เปนอยางนี้, 
ความดับไมเหลือแหงทุกข  เปนอยางนี้,  ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหง 
ทุกข  เปนอยางนี้."  ดังนี้. 
 
-  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๕๔๙/๑๗๑๔-๑๗๑๕. 

 
สัตวตองเวียนวายเพราะไมเห็นอริยสัจ 

 
ภิกษุ  ท.!  เปรียบเหมือนทอนไมอันบุคคลซัดขึ้นไปสูอากาศ  บาง 

คราวตกเอาโคนลง  บางคราวตกเอาตอนกลางลง  บางคราวตกเอาปลายลง, 
ขอน้ีฉันใด;  ภิกษุ  ท.!  สัตวที่มีอวิชชาเปนเครื่องกั้น  มีตัณหาเปนเครื่องผูก  แลน 
ไปอยูทองเที่ยวไปอยูในสังสารวัฏ  ก็ทํานองเดียวกัน  :  บางคราวแลนไปจากโลกนี้ 
สูโลกอื่น  บางคราวแลนจากโลกอื่นสูโลกนี้.  ขอน้ันเพราะเหตุไรเลา ?  ภิกษุ  ท.! 
ขอน้ัน  เพราะความที่เขาเปนผูไมเห็นซ่ึงอริยสัจทั้งสี่.  อริยสัจสี่  อยางไรเลา ? 
สี่อยางคือ  อริยสัจคือทุกข  อริยสัจคือเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข  อริยสัจคือความดับ 
ไมเหลือแหงทุกข  อริยสัจคือทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข. 

 
ภิกษุ  ท.!  เพราะเหตุนั้น  ในเรื่องนี้  เธอพึงประกอบโยคกรรมอัน 

เปนเครื่องกระทําใหรูวา  "ทุกข  เปนอยางนี้,  เหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข  เปนอยางนี้, 
ความดับไมเหลือแหงทุกข  เปนอยางนี้,  ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหง 
ทุกข  เปนอยางนี้."  ดังนี้. 
 
-  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๕๕๐/๑๗๑๖. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๙๘

การรูอริยสัจ 
รีบดวนกวาการดับไฟที่กําลังไหมอยูบนศรีษะ 

 
ภิกษุ  ท.! เมื่อไฟลุกโพลง ๆ  อยูที่เสื้อผาก็ดีที่ศีรษะก็ดี  บุคคลนั้น 

ควรจะทําอยางไร ? 
 
"ขาแตพระองคผูเจริญ !  เมื่อไฟลุกโพลง  ๆ  อยูที่เสื้อผาก็ดีที่ศีรษะก็ดี,  เพื่อจะ 

ดับเสียซึ่งไฟ  ที่เสื้อผาก็ดี  ที่ศีรษะก็ดี  สิ่งที่บุคคลนั้นพึงกระทําโดยยิ่งก็คือ  ฉันทะ  วายามะ  
อุสสาหะ  อุสโสฬหี  อัปปฏิวานี  สติ  และสัมปชัญญะ  (เพื่อจะดับไฟนั้นเสีย)." 

 
ภิกษุ  ท.!  (แมกระนั้นก็ดี)  วิญูชนจะไมใสใจ  จะไมเอาใจใสกับ 

เสื้อผาก็ดีศีรษะก็ดีที่ไฟกําลังลุกโพลงอยู;  แตจะรูสึกวา สิ่งที่ควรกระทําโดยยิ่ง 
ก็คือฉันทะ  วายามะ  อุสสาหะ  อุสโสฬหี  (ขะมักเขมน)  อัปปฏิวานี  (ไมถอยหลัง) 
สติ  และสัมปชัญญะ  เพ่ือรูเฉพาะตามเปนจริง  ซ่ึงอริยสัจทั้งสี่ที่ตนยังไมรูเฉพาะ. 
อริยสัจสี่  อยางไรเลา ?  สี่อยางคือ  อริยสัจทุกข  อริยสัจคือเหตุใหเกิดขึ้น 
แหงทุกข  อริยสัจคือความดับไมเหลือแหงทุกข  อริยสัจคือทางดําเนินใหถึงความ 
ดับไมเหลือแหงทุกข. 

 
ภิกษุ  ท.!  เพราะเหตุนั้น  ในเรื่องนี้  เธอพึงประกอบโยคกรรมอัน 

เปนเครื่องกระทําใหรูวา  "ทุกขเปนอยางนี้.  เหตุใหเกิดแหงทุกข  เปนอยางนี้, 
ความดับไมเหลือแหงทุกข  เปนอยางนี้,  ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหง 
ทุกข  เปนอยางนี้"  ดังนี้. 
 
-  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๕๕๐/๑๗๑๗. 
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ภาคนํา  -  เรื่องควรทราบกอนเกี่ยวกับจตุราริยสัจ ๙๙

การรูอริยสัจควรแลกเอา 
แมดวยการถูกแทงดวยหอกวันละ  ๓๐๐  ครั้ง  ๑๐๐  ป 

 
ภิกษุ  ท.!  เปรียบเหมือนบุรุษผูมีอายุรอยป  พึงกลาวกะบุรุษผูมีชีวิต 

รอยป  อยางนี้วา  "เอาไหมละ  ทานบุรุษผูเจริญ !  เขาจักแทงทานดวยหอกรอย 
เลมตลอดเวลาเชา  รอยเลมตลอดเวลาเที่ยง  รอยเลมตลอดเวลาเย็น.  ทานบุรุษ- 
ผูเจริญ !  เมื่อเขาแทงทานอยูดวยหอกสามรอยเลมทุกวัน  ๆ  จนมีอายุรอยป  มีชีวิต 
อยูรอยป;  โดยลวงไปแหงรอยปแลว   ทานจักรูเฉพาะซ่ึงอริยสัจทั้งสี่ที่ทานยังไมรู 
เฉพาะแลว"  ดังนี้. 

 
ภิกษุ  ท.!  กุลบุตรผูซ่ึงประโยชน  ควรจะตกลง.  ขอน้ันเพราะ 

เหตุไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  เพราะเหตุวา  สังสารวัฏนี้มีเบื้องตนและที่สุดอันบุคคล 
ไปตามอยูรูไมไดแลว  ดังนั้นเบื้องตนและที่สุดแหงการประหารดวยหอกดวย 
ดาบดวยหลาวดวยขวาน  ก็จะไมปรากฏ,.  นี้ฉันใด;  ภิกษุ  ท.!  ขอน้ีก็เปน 
ฉันนั้น  :  เรากลาวการรูเฉพาะซึ่งอริยสัจท้ังสี่  วาเปนไปกับดวยทุกขกับดวย 
โทมนัสก็หามิได;  แต เรากลาวการรูเฉพาะซ่ึงอริยสัจทั้งสี่  วาเปนไปกับดวยสุข 
กับดวยโสมนัสทีเดียว.  อริยสัจสี่  อยางไรเลา?  สี่อยางคือ  อริยสัจคือทุกข 
อริยสัจคือเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข,  อริยสัจคือความดับไมเหลือแหงทุกข  อริยสัจ 
คือทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข. 

 
ภิกษุ  ท.!  เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ เธอพึงประกอบโยคกรรมอัน 

เปนเครื่องกระทําใหรูวา  "ทุกข เปนอยางนี้,  เหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข เปนอยางนี้, 
ความดับไมเหลือแหงทุกข  เปนอยางนี้,  ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหง- 
ทุกข  เปนอยางนี้"  ดังนี้. 
 
-  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๕๕๑/๑๗๑๘. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๑๐๐

เมื่อยังไมรูอริยสัจ 
ก็ไมสามารถลงหลักแหงความรูของตน 

 
ภิกษุ  ท.!  สมณพราหมณบางพวก  ไมรูชัดตามที่เปนจริงวา  "นี้ 

คือทุกข,  นี้  คือเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข,  นี้  คือความดับไมเหลือแหงทุกข,  นี้ 
คือทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข"  ดังนี้;  เขายอมมองสีหนาของ 
สมณพราหมณอื่น  เพื่อใหรูวา  "ทานผูเจริญนี้  เมื่อรูก็รูจริงหรือ,  เมื่อเห็นก็เห็น 
จริงหรือ"  ดังนี้.  เปรียบเหมือนปุยนุนหรือปุยฝาย  เปนของเบา  ลมพาไปได, 
เมื่อวางอยูบนพื้นที่อันเสมอ  ลมทิศตะวันออกก็พัดพามันไปทางทิศตะวันตก,  ลม 
ทิศตะวันตกก็พัดพามันไปทางทิศตะวันออก,  ลมทิศเหนือก็พัดพามันไปทิศใต, 
ลมทิศใตก็พัดพามันไปทางทิศเหนือ.  ขอน้ันเพราะเหตไร ?  ภิกษุ  ท.!  เพราะ 
ปุยฝายนั้นเปนของเบา; ภิกษุ  ท.!  ฉันใดก็ฉันนั้น  ที่สมณพราหมณบางพวก 
ไมรูชัดตามที่เปนจริงวา  “นี้  คือทุกข,  นี้  คือเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข,  นี้ คือความ 
ดับไมเหลือแหงทุกข,  นี้  คือทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข"  ดังนี้; 
เขายอม มองสีหนาของสมณพราหมณอื่น  เพื่อใหรูวา  "ทานผูเจริญนี้  เมื่อรูก็รูจริง 
หรือ,  เมื่อเห็นก็เห็นจริงหรือ"  ดังนี้.  ขอน้ันเพราะเหตุไรเลา ?  ภิกษุ  ท.! 
ขอน้ัน  เพราะความที่เขาเปนผูไมเห็นซ่ึงอริยสัจทั้งสี่. 

 
ภิกษุ  ท.!  สวนสมณพราหมณบางพวก  รูชัดตามเปนจริงวา  "นี้ 

คือทุกข,  นี้คือเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข,  นี้คือความดับไมเหลือแหงทุกข,  นี้คือ 
ทางดําเนินใหถึงซึ่งความดับไมเหลือแหงทุกข"  ดังนี้;  เขายอมไมมองสีหนาของ 
สมณพราหมณอื่น  เพื่อใหรูวา  "ทานผูเจริญนี้  เมื่อรูก็รูจริงหรือ,  เมื่อเห็นก็เห็น 
จริงหรือ"  ดังนี้.  เปรียบเหมือนเสาเหล็กหรือเสาอินทขีล  มีรากลึก  เขาฝงไว 
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ภาคนํา  -  เรื่องควรทราบกอนเกี่ยวกับจตุราริยสัจ ๑๐๑

ดีแลว  ไมหวั่นไหว  ไมสั่นคลอน,  แมพายุฝนอยางแรงพัดมาจากทิศตะวันออก…. 
จากทิศตะวันตก…จากทิศเหนือ…จากทิศใต,  ก็ไมสั่นคลอน  ไมสั่นสะเทือน 
ไมหวั่นไหว  เพราะเหตุไรเลา ?  เพราะมีรากลึก  เพราะฝงไวดี,  นี้ฉันใด; 
ภิกษุ  ท.!  ขอน้ีฉันนั้น  ที่สมณพราหมณบางพวก  รูชัดตามเปนจริงวา  "นี้ 
คือทุกข.  นี้คือเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข,  นี้คือความดับไมเหลือแหงทุกข,  นี้คือ 
ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข"  ดังนี้;  เขายอม ไมมองสีหนาของ 
สมณพราหมณอื่น  เพื่อใหรูวา  "ทานผูเจริญนี้เมื่อรูก็รูจริงหรือ,  เมื่อเห็นก็เห็น 
จริงหรือ"  ดังนี้.  ขอน้ันเพราะเหตุไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  ขอน้ัน เพราะความที่เขา 
เปนผูเห็นซ่ึงอริยสัจทั้งสี่ดวยดีแลว.  อริยสัจสี่  อยางไรเลา ?  สี่อยางคือ 
อริยสัจคือทุกข  อริยสัจคือเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข  อริยสัจคือความดับไมเหลือ 
แหงทุกข  อริยสัจคือทางดําเนินใหถึงความไมเหลือแหงทุกข. 

 
ภิกษุ  ท.!  เพราะเหตุนั้น  ในเรื่องนี้  เธอพึงประกอบโยคกรรมอัน 

เปนเครื่องกระทําใหรูวา  "ทุกขเปนอยางนี้,  เหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข  เปนอยางนี้, 
ความดับไมเหลือแหงทุกข  เปนอยางนี้,  ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหง 
ทุกข  เปนอยางนี้"  ดังนี้. 
 
-  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๕๕๔/๑๗๒๒-๑๗๒๓. 
 

สัตวจําพวกวินิบาตกับการเห็นจตุราริยสัจ 
 
ภิกษุ  ท.!  เปรียบเหมือนบุรุษท้ิงแอก  (ไมไผ ?)  ซึ่งมีรูอยูเพียง 

รูเดียว  ลงไปในมหาสมุทร.  ในมหาสมุทรนั้น  มีเตาตาบอดตัวหนึ่ง  ลวงไป 
รอยป ๆ  จะผุดขึ้นมาครั้งหนึ่ง ๆ.  ภิกษุ  ท.!  เธอจะสําคัญความขอน้ีวาอยางไร  : 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๑๐๒

จะเปนไปไดไหม  ที่เตาตาบอดตัวนั้น  ลวงไปรอยป ๆ  จึงผุดขึ้นมาครั้งหนึ่ง ๆ 
จะพึงยื่นคอเขาไปในรูซึ่งมีอยูเพียงรูเดียวในแอกนั้น ? 

 
"ขาแตพระองคผูเจริญ !  ขอน้ันจะเปนไปไดบาง  ก็ตอเมื่อลวงกาลนานยาวใน 

บางคราว". 
 
ภิกษุ  ท.!  ขอท่ี เตาตาบอด ตัวนั้น  ตอ ลวงไปรอยป ๆ  จึงผุดขึ้นมา 

สักครั้งหนึ่ง ๆ  จะพึง ยื่นคอเขาไปในรูซ่ึงมีอยูเพียงรูเดียวในแอกนั้น  ยังจะ เร็ว 
เสียกวาการที่คนพาลซึ่งเขาถึงการเกิดเปนวินิบาตแลว  จักไดความเปนมนุษยสัก 
ครั้งหนึ่ง.  ขอน้ันเพราะเหตุอะไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  ขอน้ันเพราะเหตุวา  ในหมู 
สัตวจําพวกวินิบาตนั้น  ไมมีธัมมจริยา  ไมมีสมจริยา  ไมมีกุสลกิริยา  ไมมีบุญญ- 
กิริยา,  มีแตการเคี้ยวกินซึ่งกันและกัน.  ภิกษุ  ท.!  การที่ สัตวมีกําลังมากกวา 
เคี้ยวกินสัตวที่มีกําลังนอยกวา  ยอม เปนไปเปนธรรมดา  ในหมูสัตวจําพวก 
วินิบาตนั้น.  ขอน้ันเพราะเหตุไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  ขอน้ัน เพราะความที่ไมเห็น 
อริยสัจทั้งสี่.  อริยสัจสี่ อยางไรเลา ?  สี่อยางคือ  อริยสัจคือทุกข  อริยสัจคือ 
เหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข  อริยสัจคือความดับไมเหลือแหงทุกข  อริยสัจคือทาง 
ดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข. 

 
ภิกษุ  ท.! เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ เธอพึงประกอบโยคกรรมอัน 

เปนเครื่องกระทําใหรูวา  "ทุกข เปนอยางนี้,  เหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข เปนอยางนี้, 
ความดับไมเหลือแหงทุกขเปนอยางนี้,  ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหง 
ทุกข  เปนอยางนี้"  ดังนี้. 
 
-  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๕๖๘/๑๗๔๓. 
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การรูอริยสัจทําใหมีตาครบสองตา 
 
ภิกษุ  ท.!  บุคคล  ๓  จําพวกนี้  มีอยู  หาไดอยูในโลก.  สาม 

จําพวกอยางไรเลา ?  สามจําพวกคือ  คนตาบอด  (อนฺโธ)  คนมีตาขางเดียว 
 (เอกจกฺขุ)  คนมีตาสองขาง  (ทฺวิจกฺขุ). 

 
ภิกษุ  ท.!  คนตาบอด  เปนอยางไรเลา ?  คือคนบางคนในโลกนี้ 

ไมมีตาที่เปนเหตุใหไดโภคทรัพยที่ยังไมได  หรือทําโภคทรัพยที่ไดแลวใหทวีมาก 
ขึ้น นี้อยางหนึ่ง;  และไมมีตาที่เปนเหตุใหรูธรรมที่เปนกุศลอกุศล  -  ธรรมมี 
โทษไมมีโทษ  -  ธรรมเลวและธรรมประณีต  -  ธรรมฝายดําและธรรมฝายขาว 
นี้อีกอยางหนึ่ง.  ภิกษุ  ท.!  นี้แล  คนตาบอด  (ทั้งสองขาง). 

 
ภิกษุ  ท.!  คนมีตาขางเดียว  เปนอยางไรเลา ?  คือคนบางคนใน 

โลกนี้  มีตาที่เปนเหตุใหไดโภคทรัพยที่ยังไมได  หรือทําโภคทรัพยที่ไดแลว 
ใหทวีมากขึ้น;  แตไมมีตาที่เปนเหตุใหรูธรรมที่เปนกุศลอกุศล  -  ธรรมมี 
โทษไมมีโทษ  -  ธรรมเลวและธรรมประณีต  -  ธรรมฝายดําและธรรมฝายขาว. 
ภิกษุ  ท.!  นี้แล  คนมีตาขางเดียว. 

 
ภิกษุ  ท.!  คนมีตาสองขาง  เปนอยางไรเลา ?  คือคนบางคน 

ในโลกนี้  มีตาที่เปนเหตุใหไดโภคทรัพยที่ยังไมได  หรือ  ทําโภคทรัพยที่ไดแลว 
ใหทวีมากขึ้น  นี้อยางหนึ่ง;  และ  มีตาที่เปนเหตุใหรูธรรม  ที่เปนกุศลอกุศล 
-  ธรรมมีโทษไมมีโทษ  -  ธรรมเลวและธรรมประณีต  -  ธรรมฝายดําและธรรม 
ฝายขาว  นี้อีกอยางหนึ่ง.  ภิกษุ  ท.!  นี้แล  คนมีตาสองขาง.  … 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๑๐๔

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุมีตาสมบูรณ  (จกฺขุมา)  เปนอยางไรเลา ?  คือภิกษุ 
ในกรณีนี้  ยอม รูชัดตามเปนจริงวา   "นี้  ความทุกข,  นี้  เหตุใหเกิดทุกข, 
นี้ความดับไมเหลือแหงทุกข,  นี้  ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข" 
ดังนี้.  ภิกษุ  ท.!  นี้แล  ภิกษุมีตาสมบูรณ. 
 
-  ติก.  อํ.  ๒๐/๑๖๒,  ๑๔๗/๔๖๘,  ๔๕๙. 
 

การสิ้นอาสวะมีไดเพราะการรูอริยสัจ 
 
ภิกษุ  ท.!  เรากลาวความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย  วามีไดสําหรับ 

ผูรูอยูผูเห็นอยูเทานั้น,  หาไดกลาววา  มีไดสําหรับผูไมรูอยูผูไมเห็นอยู  ไม. 
ภิกษุ  ท.!  ในกรณีนี้  สําหรับผูรูอยูผูเห็นอยู  ซึ่งอะไรเลา ?  ผูรูอยูผูเห็นอยูซึ่ง 
สัจจะวา  "ทุกข  เปนอยางนี้,  เหตุเกิดขึ้นแหงทุกข เปนอยางนี้,  ความดับ 
ไมเหลือแหงทุกขเปนอยางนี้,  ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข  เปน 
อยางนี้"  ดังนี้. 

 
ภิกษุ  ท.!  เพราะเหตุนั้น  ในเรื่องนี้  เธอพึงประกอบโยคกรรมอัน 

เปนเครื่องทําใหรูวา  "ทุกข  เปนอยางนี้,  เหตุเกิดขึ้นแหงทุกข  เปนอยางนี้, 
ความดับไมเหลือแหงทุกข  เปนอยางนี้.  ทางดําเนินใหถึงความไมเหลือแหงทุกข 
เปนอยางนี้".  ดังนี้. 
 
-  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๕๔๔/๑๗๐๕. 

 
เหตุที่ทําใหสัจจะเหลานี้ไดนามวา  "อริยะ" 

ภิกษุ  ท.!  ความจริงอันประเสริฐเหลานี้  มีอยู  ๔  อยาง.  สี่อยาง 
เหลาไหนเลา ?  สี่อยาง  คือ  ความจริงอันประเสริฐเรื่องทุกข  ความจริงอัน 
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ภาคนํา  -  เรื่องควรทราบกอนเกี่ยวกับจตุราริยสัจ ๑๐๕

ประเสริฐเรื่องเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข  ความจริงอันประเสริฐเรื่องความดับไมเหลือ 
แหงทุกข  ความจริงอันประเสริฐเรื่องทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข. 

 
ภิกษุ  ท.!  ความจริงอันประเสริฐ  ๔  อยาง  เหลานี้แล  เปนตถา 

คือมีความเปนอยางนั้น,  เปน อวิตถา  คือไมผิดไปจากความเปนอยางนั้น,  เปน 
อนัญญถา  คือไมเปนไปโดยประการอื่นจากความเปนอยางนั้น;  เพราะเหตุนั้น 
เรา จึงกลาวสัจจะเหลานั้นวาเปน  "อริยะ  (อันประเสริฐ)"  ดังนี้. 

 
ภิกษุ  ท.!  เพราะเหตุนั้น  ในเรื่องนี้  เธอพึงประกอบโยคกรรมอัน 

เปนเครื่องกระทําใหรูวา   "ทุกข  เปนอยางนี้,  เหตุเกิดขึ้นแหงทุกข เปนอยางนี้,  
ความดับไมเหลือแหงทุกข  เปนอยางนี้,  ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข 
เปนอยางนี้",  ดังนี้. 
-  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๕๔๕/๑๗๐๗. 
 

เหตุที่ทําใหสัจจะเหลานี้ไดนามวา  "อริยะ" 
(อีกนัยหนึ่ง) 

 
ภิกษุ  ท.!  ความจริงอันประเสริฐ  ๔  อยางเหลานี้  มีอยู.  สี่อยาง 

เหลาไหนเลา ?  สี่อยางคือ  ความจริงอันประเสริฐเรื่องทุกข  ความจริงอันประเสริฐ 
เรื่องเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข  ความจริงอันประเสริฐเรื่องความดับไมเหลือแหงทุกข 
ความจริงอันประเสริฐเรื่องทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๑๐๖

ผูกลาวสัจจะเหลานั้นคือตถาคตผูเปนอริยะ ในโลก  พรอมท้ังเทวโลก 
มารโลก  พรหมโลก  ในหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ  พรอมท้ังเทวดา 
และมนุษย;  เพราะเหตุนั้น  เรา จึงกลาวสัจจะเหลานั้น  วาเปน  "อริยะ"  ดังนี้. 

 
เพราะเหตุนั้น  ในเรื่องนี้  เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเปนเครื่อง 

กระทําใหรูวา   "ทุกข  เปนอยางนี้,  เหตุเกิดขึ้นแหงทุกข  เปนอยางนี้,  ความดับ 
ไมเหลือแหงทุกข  เปนอยางนี้,  ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข  เปน 
อยางนี้",  ดังนี้. 
 
-  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๕๔๕/๑๗๐๘. 

 
อริยสัจสี่สําหรับความเปนอริยบุคคล 

 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุผูถึงความเปนเทพ  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.! 

ภิกษุในกรณีนี้  สงัดแลวจากกาม  และสงัดแลวจากสิ่งอันเปนอกุศลทั้งหลาย 
บรรลุฌานที่หนึ่ง  ซึ่งมีวิตกวิจาร  มีปติและสุข  อันเกิดแตวิเวก  แลวแลอยู; 
เพราะสงบวิตกวิจารเสียได  บรรลุฌานที่สอง  อันเปนเครื่องผองใสแหงใจใน 
ภายใน  ทําใหเกิดสมาธิมีอารมณอันเดียว  ไมมีวิตกวิจาร  มีแแตปติและสุข  อัน 
เกิดแตสมาธิ  แลวแลอยู;  เพราะความจางไปแหงปติ  ยอมอยูอุเบกขา  มีสติ- 
สัมปชัญญะ  เสวยสุขดวยนามกาย  บรรลุฌานที่สาม  อันเปนฌานที่พระอริยเจา 
กลาววา  "ผูไดฌานนี้  เปนผูอยูอุเบกขา  มีสติ อยูเปนสุข"  ดังนี้ แลวแลอยู; 
เพราะละสุขและละทุกขเสียได  และเพราะความดับหายไปแหงโสมนัสและโทมนัส 
ในกาลกอน  บรรลุฌานที่สี่  อันไมมีทุกขไมมีสุข  มีแตความที่สติเปนธรรมชาติ 
บริสุทธิ์เพราะอุเบกขา  แลวแลอยู.  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  ผูถึงความเปนเทพ 
ยอมมีได  ดวยอาการอยางนี้แล. 
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ภาคนํา  -  เรื่องควรทราบกอนเกี่ยวกับจตุราริยสัจ ๑๐๗

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุผูถึงความเปนพรหม  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.! 
ภิกษุในกรณีนี้  แผจิตอันประกอบดวยเมตตา,  กรุณา,  มุฑิตา,  อุเบกขา  สูทิศที่หนึ่ง 
ทิศที่สอง  ที่สาม  และที่สี่  โดยลักษณะอยางเดียวกันตลอดโลกทั้งสิ้น  ในที่ทั้งปวง 
ทั้งเบื้องบน  เบื้องต่ํา  และดานขวาง,  ดวยจิตอันประกอบดวยเมตตา,  กรุณา, 
มุทิตา,  อุเบกขา  อันไมมีเวร  ไมมีพยาบาท  เปนจิตกวางขวาง  ประกอบดวยคุณ 
อันใหญหลวงหาประมาณมิได  แลวแลอยู.  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  ผูถึงความเปน 
พรหม  ยอมมีได  ดวยอาการอยางนี้แล. 

 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุผูถึงอาเนญชา  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ 

ในกรณีนี้,  เพราะผานพนการกําหนดจดหมายในรูปเสียได  โดยประการทั้งปวง, 
เพราะความดับแหงการกําหนดหมายในอารมณที่ขัดใจ.  และเพราะการไมทําในใจ 
ซึ่งการกําหนดหมายในภาวะตาง ๆ  เสียได  เขาถึงอากาสานัญจายตนะ  อันมีการ 
ทําในใจวา  "อากาศไมมีที่สิ้นสุด"  ดังนี้,  แลวแลอยู;  เพราะผานพนอากาสา- 
นัญจายตนะเสียไดโดยประการทั้งปวง  เขาถึงวิญญาณัญจายตนะ  อันมีการทําในใจ 
วา  “วิญญาณไมมีที่สิ้นสุด”  ดังนี้,  แลวแลอยู;  เพราะผานพนวิญญาณัญจาย- 
ตนะเสียไดโดยประการทั้งปวง  เขาถึงอากิญจัญญยตนะ  อันมีการทําในใจวา 
"อะไร ๆ  ไมมี"  ดังนี้,  แลวแลอยู;  เพราะผานพนอากิญกัจจายตนะเสียได 
โดยประการทั้งปวง  เขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ,  แลวแลอยู,  ภิกษุ  ท.! 
ภิกษุ  ผูถึงอาเนญชา  ยอมมีได  ดวยอาการอยางนี้แล. 

 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุผูถึงความเปนอริยะ  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!ภิกษุ 

ในกรณีนี้  ยอมรูชัดตามที่เปนจริงวา   "ทุกข เปนเชนนี้ ๆ",  ยอมรูชัดตามที่เปน 
จริงวา  "เหตุใหเกิดทุกข เปนเชนนี้ ๆ".  ยอมรูชัดตามที่เปนจริงวา  "ความ 
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ดับไมเหลือแหงทุกข  เปนเชนนี้ ๆ",  ยอมรูชัดตามที่เปนจริงวา  "ขอปฏิบัติ 
เครื่องใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข  เปนเชนนี้.ๆ"  ดังนี้.  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ 
ผูถึงความเปนอริยะ  ยอมมีได  ดวยอาการอยางนี้แล. 
 
-  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๒๔๙/๑๙๐. 
 

อริยสัจธรรมรวมอยูในหมูธรรมที่ใครคานไมได 
 
ภิกษุ  ท.!  ธรรมนี้นี่แล  อันเราแสดงแลว  เปนธรรมอันสมณ- 

พราหมณผูรูทั้งหลายขมข่ีไมได  ทําใหเศราหมองไมได  ติเตียนไมได  คัดงาง 
ไมได. 

 
ภิกษุ  ท.!  ธรรมอันเราแสดงแลว  เปนธรรมอันสมณพราหมณผูรู 

ทั้งหลายขมขี่ไมได  ทําใหเศราหมองไมได  ติเตียนไมได  คัดงางไมได  เปน 
อยางไรเลา ? 

 
....  (ทรงแสดง  ธาตุ  หก)  .... 
....  (ทรงแสดง  ผัสสายตนะ  หก)  .... 
....  (ทรงแสดง  มโนปวิจาร  สิบแปด)  .... 
 
ภิกษุ  ท.!  ธรรมอันเราแสดงแลววา  "เหลานี้  คือ  อริยสัจทั้งหลาย 

๔  ประการ"  ดังนี้ เปนธรรมอันสมณพราหมณผูรูทั้งหลายขมขี่ไมได  ทําใหเศรา 
หมองไมได  ติเตียนไมได  คัดงางไมได. 

 
....ฯลฯ....  ....ฯลฯ.... 
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ภิกษุ  ท.!  ธรรมอันเราแสดงแลววา  "เหลานี้  คืออริยสัจทั้งหลาย  
๔  ประการ"  ดังนี้เปนธรรมอันสมณพราหมณผูรูทั้งหลายขมขี่ไมได  ทําใหเศรา 
หมองไมได  ติเตียนไมได  คัดงางไมได.  ขอนี้เปนธรรมที่เรากลาวแลวอยางนี้ 
เราอาศัยซ่ึงอะไรเลา  จึงกลาวแลวอยางนี้ ?  ภิกษุ  ท.!  เพราะอาศัยซึ่งธาตุ 
ทั้งหลาย  ๖  ประการ  การกาวลงสูครรภยอมมี;  เมื่อการกาวลงสูครรภ  มีอยู, 
นามรูปยอมมี;  เพราะมีนามรูปเปนปจจัย  จึงมีสฬายตนะ;  เพราะมี 
สฬายตนะเปนปจจัย  จึงมีผัสสะ;  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา 
ภิกษุ  ท.!  เรายอมบัญญัติวา    "นี้ เปนความทุกข"  ดังนี้;  วา  "นี้ เปนทุกข- 
สมุทัย"  ดังนี้;  วา" นี้ เปนทุกขนิโรธ"  ดังนี้;  วา" นี้ เปนทุกขนิโรธคามินี- 
ปฏิปทา"  ดังนี้;  แกสัตวผูสามารถเสวยเวทนา. 

 
ภิกษุ  ท.!  ทุกขอริยสัจ  เปนอยางไรเลา ?  แมความเกิด  ก็เปน 

ทุกข,  แมความแก  ก็เปนทุกข,  แมความตาย  ก็เปนทุกข,  แมโสกะปริเทวะ- 
ทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  ก็เปนทุกข,  การประสบกับสิ่งไมเปนที่รัก  เปน 
ทุกข  ความพลัดพรากจากสิ่งเปนที่รัก  เปนทุกข,  ปรารถนาสิ่งใดแลวไมได 
สิ่งนั้น  นั่นก็เปนทุกข  :  กลาวโดยยอ  ปญจุปาทานขันธทั้งหลาย  เปนทุกข. 
ภิกษุ  ท.!  นี้เรากลาววา  ทุกขอริยสัจ. 

 
ภิกษุ  ท.!  ทุกขสมุทยอริยสัจ   เปนอยางไรเลา ?  เพราะมีอวิชชา 

เปนปจจัย จึงมีสังขารทั้งหลาย;  เพราะมีสังขารเปนปจจัย  จึงมีวิญญาณ; 
เพราะมีวิญญาณเปนปจจัย  จึงมีนามรูป;  เพราะมีนามรูปเปนปจจัย  จึงมี  
สฬายตนะ;  เพราะมีสฬายตนะเปนปจจัย  จึงมีผัสสะ;  เรามีผัสสะเปนปจจัย 
จึงมีเวทนา;  เพราะมีเวทนาเปนปจจัย  จึงมีตัณหา;  เพราะมีตัณหาเปนปจจัย 
จึงมีอุปาทาน;  เพราะมีอุปาทานเปนปจจัย  จึงมีภพ;  เพราะมีภพเปนปจจัย 
จึงมีชาติ;  เพราะมีชาติเปนปจจัย,  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัส- 
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อุปายาสทั้งหลาย  จึงเกิดขึ้นครบถวน  :  ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ 
ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้.  ภิกษุ  ท.!  นี้เรากลาววา  ทุกขสมุทยอริยสัจ. 

 
ภิกษุ  ท.!  ทุกขนิโรธอริยสัจ  เปนอยางไรเลา?  เพราะความ 

จางคลายดับไปโดยไมเหลือแหงอวิชชานั้นนั่นเทียว.  จึงมีความดับแหงสังขาร; 
เพราะมีความดับแหงสังขาร  จึงมีความดับแหงวิญญาณ;  เพราะมีความดับแหง 
วิญญาณ  จึงมีความดับแหงนามรูป;  เพราะมีความดับแหงนามรูป  จึงมีความ 
ดับแหงสฬายตนะ;  เพราะมีความดับแหงสฬายตนะ  จึงมีความดับแหงผัสสะ; 
เพราะมีความดับแหงผัสสะ  จึงมีความดับแหงเวทนา;  เพราะมีความดับแหง 
เวทนา  จึงมีความดับแหงตัณหา;  เพราะมีความดับแหงตัณหา  จึงมีความดับ 
แหงอุปาทาน;  เพราะมีความดับแหงแหงอุปาทาน  จึงมีความดับแหงภพ;  เพราะ 
มีความดับแหงภพ  จึงความดับแหงชาติ;  เพราะมีความดับแหงชาตินั่นแล 
ชรามรณะ  โสกะปริเทวะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงดับสิ้น  :  ความดับ 
ลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้.  ภิกษุ  ท.!  นี้เรากลาววา 
ทุกขนิโรธอริยสัจ. 

 
ภิกษุ  ท.!  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ  เปนอยางไรเลา ? 

มรรคอันประเสริฐ  ประกอบดวยองค  ๘  ประการ  นี้นั่นเอง  กลาวคือ  สัมมาทิฏฐิ 
สัมมาสังกัปปะ  สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ 
สัมมาสมาธิ.  ภิกษุ  ท.!  นี้เรากลาววา  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ. 

 
ภิกษุ  ท.!  ขอท่ีวา  "ธรรมอันเราแสดงแลววา  'เหลานี้  คืออริยสัจ 

ทั้งหลาย  ๔  ประการ'  ดังนี้  เปนธรรมอันสมณพราหมณผูรูทั้งหลายขมข่ีไมได 
ทําใหเศราหมองไมได  ติเตียนไมได  คัดงางไมได"  ดังนี้อันใด  อันเรากลาว 
แลว;  ขอน้ัน  เรากลาวหมายถึงขอความดังกลาวมานี้  แล. 
-  ติก.  อํ.  ๒๐/๒๒๕/๕๐๑. 
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-  ๖  - 
ประเภทหรือเคาโครงของอริยสัจ 

 
หลักอริยสัจมีอยางเดียว  แตคําอธิบายมีปริยายมากมาย 

 
ภิกษุ  ท.!  ความจริงอันประเสริฐ  วา  "นี้เปน ทุกข,  นี้เปน เหตุให 

เกิดทุกข,  นี้เปน ความดับไมเหลือของทุกข,  และนี้เปน  ทางดําเนินใหถึงความ 
ดับไมเหลือของทุกข;"  ดังนี้,  เปนสิ่งที่เราไดบัญญัติแลว,  แตในความจริงนั้น  
มีการพรรณาความ  การลงอักษร  และการจําแนกเพื่อพิสดาร  มากจนประมาณ 
ไมได  วาปริยายเชนนี้ ๆ  เปนความจริงคือทุกข  ถึงแมเชนนี้  ก็เปนความจริง 
คือทุกข  ฯลฯ. 

 
ภิกษุ  ท.!  เพราะเหตุนั้นในกรณีนี้  พวกเธอพึง ทําความเพียร 

เพ่ือใหรูตามเปนจริง  วา  "นี้เปนทุกข,  นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข,  นี้เปนความดับไม 
เหลือของทุกข,  และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข;"  ดังนี้ 
เถิด. 
 
-  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๕๓๙/๑๖๙๖. 

 
อริยสัจสี่โดยสังเขป 

(นัยทั่วไป) 
 
ภิกษุ  ท.!  นี้แลคือ  ความจริงอันประเสริฐ  เรื่องความทุกข  คือ 

ความเกิดเปนทุกข,  ความแกก็เปนทุกข  ความเจ็บไขก็เปนทุกข  ความตาย 
ก็เปนทุกข,  ความประจวบกับสิ่งที่ไมรัก  เปนทุกข  ความพลัดพรากจากสิ่งที่รัก 
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เปนทุกข  ความปราถนาสิ่งใดแลวไมไดสิ่งนั้น   เปนทุกข,  กลาวโดยยอ  ขันธ 
หาที่ประกอบดวยอุปาทาน  เปนทุกข. 

 
ภิกษุ  ท.!  นี้แลคือ  ความจริงอันประเสริฐ  เรื่องแดนเกิดของความ 

ทุกข  คือตัณหา  อันเปนเครื่องทําใหมีการเกิดอีก  อันประกอบอยูดวยความ 
กําหนัดดวยอํานาจความเพลิน  อันเปนเครื่องมือใหเพลิดเพลินอยางยิ่งในอารมณ 
นั้น ๆ,  ไดแกตัณหาในกาม  ตัณหาในความมีความเปน  ตัณหาในความไมมี 
ไมเปน. 

 
ภิกษุ  ท.!  นี้แลคือ  ความจริงอันประเสริฐ  เรื่องความดับไมเหลือ 

ของความทุกข  คือความดับสนิทเพราะจางไปโดยไมมีเหลือของตัณหานั้นนั่นเอง 
คือความสละทิ้ง  ความสลัดคืน  ความปลอย  ความทําไมใหมีที่อาศัย  ซึ่งตัณหา 
นั้น. 

 
ภิกษุ  ท.!  นี้แลคือ  ความจริงอันประเสริฐ  เรื่องขอปฏิบัติอันทําสัตว 

ใหลุถึงความดับไมเหลือของความทุกข  คือขอปฏิบัติอันเปนหนทางอันประเสริฐ 
อันประกอบดวยองคแปดประการนี้  ไดแกความเห็นที่ถูกตอง  ความดําริที่ถูกตอง 
การพูดจาที่ถูกตอง  การทําการงานที่ถูกตอง  การอาชีพที่ถูกตอง  ความพากเพียร 
ที่ถูกตอง  ความรําลึกที่ถูกตอง  ความตั้งใจมั่นที่ถูกตอง. 
-  มหา.วิ.  ๔/๑๘/๑๔. 

 
อริยสัจสี่โดยสังเขป(อีกนัยหนึ่ง) 

(ทรงแสดงดวยปญจุปาทานขันธ) 
 
ภิกษุ  ท.!  ความจริงอันประเสริฐมีสี่อยางเหลานี้.  สี่อยางเหลา- 

ไหนเลา ?  สี่อยางคือ  ความจริงอันประเสริฐ  คือทุกข,  ความจริงอันประเสริฐ 
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คือเหตุใหเกิดทุกข,  ความจริงอันประเสริฐ คือความดับไมเหลือของทุกข,  และ 
ความจริงอันประเสริฐ  คือทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข. 

 
ภิกษุ  ท.!  ความจริงอันประเสริฐ  คือทุกข  เปนอยางไรเลา ? 

คําตอบคือ  ขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่นถือมั่นหาอยาง.  หาอยางนั้น  อะไร 
เลา ?  หาอยางคือ  ขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่นถือมั่น  ไดแก  รูป  เวทนา 
สัญญา  สังขาร  และวิญญาณ.  ภิกษุ  ท.!  อันนี้  เรากลาววา  ความจริง 
อันประเสริฐ  คือทุกข. 

 
ภิกษุ  ท.!  ความจริงอันประเสริฐ  คือเหตุใหเกิดทุกข  เปนอยางไร 

เลา ?  คือตัณหาอันใดนี้  ที่เปนเครื่องนําใหมีการเกิดอีก  อันประกอบดวยความ 
กําหนัดเพราะอํานาจความเพลิน  มักทําใหเพลิดเพลินยิ่งในอารมณนั้น ๆ  ไดแก 
ตัณหาในกาม,  ตัณหาในความมีความเปน,  ตัณหาในความไมมีไมเปน. 
ภิกษุ  ท.!  อันนี้  เรากลาวา  ความจริงอันประเสริฐ  คือเหตุใหเกิดทุกข. 

 
ภิกษุ  ท.!  ความจริงอันประเสริฐ  คือความดับไมเหลือของทุกข 

เปนอยางไรเลา ?  คือความดับสนิทเพราะความจางคลายไปโดยไมเหลือของตัณหา 
นั้น  ความสละลงเสีย  ความสลัดทิ้งไป  ความปลอยวาง  ความไมอาลัยถึง 
ซึ่งตัณหานั่นเอง  อันใด.  ภิกษุ  ท.!  อันนี้  เรากลาววา  ความจริงอันประเสริฐ 
คือความดับไมเหลือของทุกข. 

 
ภิกษุ  ท.!  ความจริงอันประเสริฐ  คือทางดําเนินใหถึงความดับไม 

เหลือของทุกข เปนอยางไรเลา ?  คือหนทาง  อันประเสริฐ  ประกอบดวยองค 
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๘  นี้นั่นเอง,  ไดแกสิ่งเหลานี้คือ  ความเห็นชอบ  ความดําริชอบ;  การพูดจา 
ชอบ  การทําการงานชอบ  การเลี้ยงชีวิตชอบ;  ความพากเพียรชอบ  ความ 
ระลึกชอบ  ความตั้งใจมั่นชอบ.  ภิกษุ  ท.!  อันนี้ เรากลาววา  ความ 
จริงอันประเสริฐ  คือทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข. 

 
ภิกษุ  ท.!  เหลานี้แลคือ  ความจริงอันประเสริฐสี่อยาง. 
 
ภิกษุ  ท.!  เพราะเหตุนั้นใน  กรณีนี้  พวกเธอพึง  ทําความเพียร 

เพ่ือใหรูตามเปนจริง  วา  "นี้เปนทุกข,  นี้เปนเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข,  นี้เปน 
ความดับไมเหลือแหงทุกข,  นี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข," 
ดังนี้เถิด. 
 
-  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๕๓๔-๕/๑๖๗๘-๑๖๘๓. 

 
อริยสัจสี่โดยสังเขป  (อีกนัยหนึ่ง) 

(ทรงแสดงดวยอายตนะหก) 
 
ภิกษุ  ท.!  อริยสัจมีสี่อยางเหลานี้  สี่อยางเหลาไหนเลา ?  สี่อยาง 

คือ  อริยสัจคือทุกข  อริยสัจคือทุกขสมุทัย  อริยสัจคือทุกขนิโรธ  อริยสัจคือ 
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา. 

 
ภิกษุ  ท.!  อริยสัจคือทุกข  เปนอยางไรเลา ?  ควรจะกลาววาไดแก 

อายตนะภายในหก.  อายตนะภายในหก  เหลาไหนเลา?  คือจักขุอายตนะ 
โสตะอายตนะ  ฆานะอายตนะ  ชิวหาอายตนะ  กายะอายตนะ  มนะอายตนะ. 
ภิกษุ  ท.!  นี้เราเรียกวา  อริยสัจคือทุกข. 
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ภาคนํา  -  เรื่องควรทราบกอนเกี่ยวกับจตุราริยสัจ ๑๑๕

ภิกษุ  ท.!  อริยสัจคือทุกขสมุทัย   เปนอยางไรเลา ?  คือตัณหา 
อันใดนี้  ที่เปนเครื่องนําใหมีการเกิดอีก  อันประกอบดวยความกําหนัดเพราะ 
อํานาจความเพลิน  มักทําใหเพลิดเพลินยิ่งในอารมณนั้น ๆ;  ไดแก  กามตัณหา 
ภวตัณหา  วิภวตัณหา.  ภิกษุ  ท.!  นี้เราเรียกวา  อริยสัจคือทุกขสมุทัย. 

 
ภิกษุ  ท.!  อริยสัจคือทุกขนิโรธ  เปนอยางไรเลา ?  คือความดับ 

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

 
ภิกษุ  ท.!  อริยสัจคือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  เปนอยางไรเลา ? 

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

 
ภิกษุ  ท.!  เหลานี้แล  อริยสัจ  ๔  อยาง. 
 
ภิกษุ ท.!เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ เธอพึงประกอบโยคกรรมอัน 

เปนเครื่องกระทําใหรูวา  "ทุกข  เปนอยางนี้,  ทุกขสมุทัย  เปนอยางนี้,  ทุกข- 
นิโรธ  เปนอยางนี้,  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  เปนอยางนี้"  ดังนี้. 
 
-  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๕๓๕/๑๖๘๔-๑๖๘๙. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๑๑๖

ทรงวางลําดับแหงอริยสัจ  อยางตายตัว 
 
….แนะภิกษุ!  ถูกแลว,  ถูกแลว  แนะภิกษุ!  เธอจําอริยสัจ 

สี่ประการ  อันเราแสดงไวแลวโดยถูกตอง  คือ  :เราแสดงอริยสัจคือทุกข  ไวเปน 
ขอท่ีหนึ่ง,  แสดงอริยสัจ  คือเหตุใหเกิดทุกข  ไวเปนขอท่ีสอง,  แสดงอริยสัจ 
คือความดับไมเหลือของทุกข  ไวเปนขอท่ีสาม,  และแสดงอริยสัจ  คือทางดําเนิน 
ใหถึงความดับไมเหลือของทุกข  ไวเปนขอท่ีสี่.  แนะภิกษุ !  เธอจงทรงจํา 
อริยสัจสี่ไวโดยประการที่เราแสดงนั้น  ๆ  เถิด. 

 
ภิกษุ  ท.!  เพราะเหตุนั้น  ในกรณีนี้  พวกเธอพึง ทําความเพียร 

เพ่ือใหรูตามเปนจริง  วา  "นี้เปนทุกข,  นี้เปนเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข,  นี้เปน 
ความดับไมเหลือแหงทุกข,  นี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข." 
ดังนี้เถิด. 
 
-  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๕๓๖/๑๖๙๑. 

 
อริยสัจสี่ในรูปแบบพิเศษ 

 
ภิกษุ  ท.!  ธรรม  ๔  ประการเหลานี้  มีอยู.  สี่ประการคืออะไรเลา ? 

สี่ประการคือ  ธรรมที่ควรรอบรูดวยปญญาอันยิ่ง  มีอยู;  ธรรมที่ควรละดวย 
ปญญาอัน  ยิ่งมีอยู;  ธรรมที่ควรกระทําใหเจริญดวยปญญาอันยิ่ง  มีอยู;  ธรรม 
ที่ควรกระทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่ง  มีอยู. 

 
ภิกษุ  ท.!  ธรรมที่ควรรอบรูดวยปญญาอันยิ่ง  เปนอยางไรเลา ? 

อุปาทานขันธ  ๕  เหลานี้เรากลาววา  เปนธรรมที่ควรรอบรูดวยปญญาอันยิ่ง. 
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ภิกษุ  ท.!  ธรรมที่ควรละดวยปญญายิ่ง  เปนอยางไรเลา ? 
อวิชชา และ ภวตัณหา  เหลานี้เรากลาววา  เปนธรรมที่ควรละดวยปญญาอันยิ่ง. 

 
ภิกษุ  ท.!  ธรรมที่ควรกระทําใหเจริญดวยปญญาอันยิ่ง  เปนอยางไร 

เลา?  สมถะ และ วิปสสนา  เหลานี้เรากลาววา  เปนธรรมที่ควรกระทําใหเจริญ 
ดวยปญญาอันยิ่ง. 

 
ภิกษุ  ท.!  ธรรมที่ควรกระทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่ง   เปนอยางไร 

เลา ?  วิชชา และ วิมุตติ  เหลานี้เรากลาววา  เปนธรรมที่ควรกระทําใหแจง 
ดวยปญญาอันยิ่ง. 

 
ภิกษุ  ท.!  ธรรม  ๔  ประการเหลานี้แล  มีอยู. 

 
-  จตุกฺก.อํ.  ๒๑/๓๓๓/๒๕๔. 

 
 
(ผูศึกษาพึงสังเกตใหเห็นวา อริยสัจส่ีในรูปแบบนี้ มีแปลกจากแบบธรรมดาทั้ง 

โดยชื่อและโดยลําดับ.) 
 

การวางลําดับใหม  ไมมีเหตุผลเลย 
 
แนะภิกษุ !  การที่ผูใด  จะเปนสมณะหรือพราหมณ  ก็ตาม  จะพึง 

กลาววา  "อริยสัจท่ีพระสมณะโคดม  แสดง  ทุกข  ไวเปนขอท่ีหนึ่ง,  เหตุใหเกิด 
ทุกข  ไวเปนขอท่ีสอง,  ความดับไมเหลือของทุกข  ไวเปนขอท่ีสาม,  และทาง 
ดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข  ไวเปนขอท่ีสี่  นั้น เปนไปไมได,  เรา 
คัดคาน,  เราบัญญัติเปนอยางอื่น"  ดังนี้  จะเปนคํามีเหตุผลเปนหลักฐาน 
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ไมไดเลย.  แนะภิกษุ!  เธอจงทรงจําอริยสัจสี่  อันเราแสดงแลว  โดย 
ประการที่แสดงแลวอยางนั้น ๆ  เถิด. 

 
ภิกษุ  ท.!  เพราะเหตุนั้น  ในกรณีนี้  พวกเธอพึง ทําความเพียร 

เพ่ือใหรูตามเปนจริง  วา  "นี้เปนทุกข,  นี้เปนเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข,  นี้เปน 
ความดับไมเหลือแหงทุกข,  นี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข." 
ดังนี้เถิด. 
 
-  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๕๓๘/๑๖๙๓. 

 
หนาที่อันเกี่ยวกับอริยสัจ  มีสี่ชนิด 

 
ภิกษุ  ท.!  ความจริงอันประเสริฐมีสี่อยางเหลานี้.  สี่อยางเหลาไหน 

เลา ?  สี่อยางคือ  ความจริงอันประเสริฐ  คือทุกข,  -  เหตุใหเกิดทุกข,  -  ความ 
ดับไมเหลือของทุกข.  -  และทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข. 
ภิกษุ  ท.!  เหลานี้แลคือ  ความจริงอันประเสริฐสี่อยาง. 

 
ภิกษุ  ท.!  ในความจริงอันประเสริฐสี่อยางเหลานี้,  ความจริงอัน 

ประเสริฐ ที่ควรกําหนดรอบรู  ก็มี,  ความจริงอันประเสริฐ  ที่ควรละเสีย  ก็มี, 
ความจริงอันประเสริฐ  ที่ควรทําใหแจง  ก็มี, และความจริงอันประเสริฐ  ที่ควร 
ทําใหเจริญ  ก็มี. 

 
ภิกษุ  ท.!  ความจริงอันประเสริฐ  ที่ควรกําหนดรอบรู  ไดแก  ความ 

จริงอันประเสริฐ  คือทุกข,  ความจริงอันประเสริฐ  ที่ควรละเสีย  ไดแก  ความ 
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จริงอันประเสริฐ  คือเหตุใหเกิดทุกข,  ความจริงอันประเสริฐ  ที่ควรทําใหแจง 
ไดแก  ความจริงอันประเสริฐ  คือความดับไมเหลือของทุกข,  และความจริง 
อันประเสริฐ  ที่ควรทําใหเจริญ  ไดแก  ความจริงอันประเสริฐ  คือ  ทางดําเนิน 
ใหถึงความดับไมเหลือของทุกข. 

 
ภิกษุ  ท.!  เพราะเหตุนั้น  ในกรณีนี้  พวกเธอพึง ทําความเพียร 

เพ่ือใหรูตามเปนจริง  วา  "นี้เปนทุกข,  นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข,  นี้เปนความดับ 
ไมเหลือแหงทุกข,  นี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข"  ดังนี้เถิด. 
 
-  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๕๔๖/๑๗๐๙. 
 

อริยสัจสี่  มีสามรอบ  มีสิบสองอาการ 
 
๑.  ภิกษุ  ท.!  ดวงตา,  ญาณ,  ปญญา,  วิชชา,  และแสงสวาง 

ของเราไดเกิดขึ้นแลว  ในธรรมที่เราไมเคยไดยินไดฟงมาแตกอนวา  ๑.  นี้เปน 
ความจริงอันประเสริฐคือทุกข,  ๒.  ความจริงอันประเสริฐคือทุกขนี้  ควร 
กําหนดรอบรู,  ๓.  ความจริงอันประเสริฐคือทุกขนี้  เราไดกําหนดรอบรูแลว. 

 
๒.  ภิกษุ  ท.!  ดวงตา,  ฯลฯ  แสงสวางของเรา  ไดเกิดขึ้นแลว 

ในธรรมที่เราไมเคยไดยินไดฟงมาแตกอนวา  ๑.  นี้เปนความจริงอันประเสริฐคือ 
เหตุใหเกิดทุกข,  ๒.  ความจริงอันประเสริฐคือเหตุใหเกิดทุกขนี้  ควรละเสีย, 
๓.  ความจริงอันประเสริฐคือเหตุใหเกิดทุกขนี้  เราไดละเสียแลว. 
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๓.  ภิกษุ  ท.!  ดวงตา,  ฯลฯ  แสงสวางของเรา  ไดเกิดขึ้นแลว 
ในธรรมที่เราไมเคยไดยินไดฟงมาแตกอนวา  ๑.  นี้เปน ความจริงอันประเสริฐคือ 
ความดับไมเหลือของทุกข,  ๒  ความจริงอันประเสริฐคือ ความดับไมเหลือของ 
ทุกข นี้  ควรทําใหแจง,  ๓.  ความจริงอันประเสริฐคือ ความดับไมเหลือของทุกข 
นี้  เราไดทําใหแจงแลว. 

 
๔.  ภิกษุ  ท.!  ดวงตา,  ฯลฯ  แสงสวางของเรา  ไดเกิดขึ้นแลว 

ในธรรมที่เราไมเคยไดยินไดฟงมาแตกอนวา  ๑.  นี้เปน ความจริงอันประเสริฐคือ 
ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข,  ๒.  ความจริงอันประเสริฐคือ  ทาง 
ดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข นี้  ควรทําใหเจริญ,  ๓.  ความจริงอัน 
ประเสริฐคือ ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกขนี้  เราได ทําใหเจริญแลว. 

 
ภิกษุ  ท.!  ตลอดเวลาที่  ปญญาเครื่องรูเห็นตามเปนจริง  ในอริยสัจสี่ 

อันมีรอบสาม  มีอาการสิบสอง  เชนนี้  ยังไมบริสุทธิ์สะอาดดวยดี,  เราก็ยังไม  
ปฏิญญา  วา  ไดตรัสรู  รูพรอมเฉพาะ  ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ  อยูเพียง 
นั้น.  เมื่อใด  บริสุทธิ์สะอาดดวยดี,  เมื่อน้ัน  เราก็ ปฏิญญาวา  ไดตรัสรู 
รูพรอมเฉพาะแลว  ซ่ึงอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ. 
 
-  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๕๒๙-๕๓๐/๑๖๖๖-๑๖๗๐. 
 

อริยสัจสี่เนื่องกันจนเห็นแตอริยสัจเดียวไมได 
 

ทานผูมีอายุ  ท.!  ขาพเจาไดรับฟงเรื่องนี้มาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจาวา 
"ภ ิก ษ ุ  ท .!  ผู ใ ด เห ็น  ท ุก ข ,  ผู นั ้น   ย อ ม เห ็น แ ม ซึ ่ง เ ห ต ุใ ห เ ก ิด ขึ ้น 
แหงทุกข  ยอมเห็นแมซึ่งความดับไมเหลือแหงทุกข  ยอมเห็นแมซึ่งทางดําเนิน 
ใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข. 
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ผูใดเห็น เหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข,  ผูนั้น  ยอมเห็นแมซึ่งทุกข 
ยอมเห็นแมซึ่งความดับไมเหลือแหงทุกข  ยอมเห็นแมซึ่งทางดําเนินใหถึง 
ความดับไมเหลือแหงทุกข. 

 
ผูใดเห็น ความดับไมเหลือแหงทุกข,  ผูนั้น  ยอมเห็นแมซึ่งทุกข 

ยอมเห็นแมซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข  ยอมเห็นแมซึ่งทางดําเนินใหถึงความดับ 
ไมเหลือแหงทุกข. 

 
ผูใดเห็น ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข,  ผูนั้น  ยอมเห็น 

แมซึ่งทุกข  ยอมเห็นแมซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข  ยอมเห็นแมซึ่งความดับไม 
เหลือแหงทุกข."  ดับน้ี  แล. 
 
-  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๕๔๖/๑๗๑๑. 

 
(ความหมายของคําวา  "จากพระโอษฐ”  ในกรณีอยางนี้  หมายความวาทานผู 

กลาวเปนผูยืนยันในที่นี้  วาพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสอยางนั้นจริง.) 
 

ไวพจน  หรือคําแทนชื่อ  ของจตุราริยสัจ 
 
ภิกษุ  ท.!  ธรรมเหลาไหนเลา  ควรกําหนดรอบรู  ดวยปญญา 

อันยิ่ง ?  คําตอบคือ  อุปาทานขันธหา ;  ไดแกสิ่งเหลานี้คือ  :  รูปเปน 
อุปาทานขันธ,  เวทนาเปนอุปาทานขันธ,  สัญญาเปนอุปาทานขันธ,  สังขาร 
เปนอุปาทานขันธ,  และวิญญาณเปนอุปาทานขันธ.  ภิกษุ  ท.!  ธรรมเหลาไหน 
เลา  ควรละ  ดวยปญญาอันยิ่ง ?  คําตอบคือ  อวิชชา  และ  ภวตัณหา, 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๑๒๒

ภิกษุ  ท.!  ธรรมเหลาไหนเลา  ควรทําใหแจง  ดวยปญญาอันยิ่ง ?  คําตอบคือ 
วิชชา  และ  วิมุติ.  ภิกษุ  ท.!  ธรรมเหลาไหนเลา  ควรทําใหเจริญ  ดวย 
ปญญาอันยิ่ง ?  คําตอบคือ  สมถะ  และ  วิปสสนา. 
 
-  อุปริ.  ม.  ๑๔/๕๒๔/๘๒๙. 
-  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๗๘/๒๙๑–๒๙๔. 

 
อุปาทานขันธ  =  ขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดถือ  โดยสรุปไดแก 

ทุกขสัจ;  อวิชชา  และ  ภวตัณหา  ไดแก  สมุทัยสัจ;  วิชชา  คือความรูแจง 
วิมุติ  คือความหลุดพน  ไดแก  นิโรธสัจ;  สมถะ  คืออุบายสงบใจเปนสมาธ ิ
วิปสสนา  คืออุบายใหเห็นแจงในธรรมทั้งปวง  ไดแก  มรรคสัจ;  จึงกลาววา 
เปนไวพจนของจตุราริยสัจ  ในที่นี้.  -  ผูรวบรวม. 

 
ไวพจนของจตุราริยสัจ  (อีกนัยหนึ่ง) 

(ทรงแสดงดวยคําวา  อันตะ) 
 
ภิกษุ  ท.!  อันตะ  ๔  อยางเหลานี้  มีอยู  สี่อยางเหลาไหนเลา ? 

สี่อยางคือ  อันตะคือสักกายะ  อันตะคือสักกายสมุทัย  อันตะคือสักกายนิโรธ 
อันตะคือสักกายนิโรธคามินีปฏิปทา. 

 
ภิกษุ  ท.!  อันตะคือสักกายะ  เปนอยางไรเลา ?  ควรจะกลาววา 

ไดแก  อุปาทานขันธหา.  หาอยางไรเลา ?  หาอยางคือ  รูปูปาทานขันธ 
เวทนูปาทานขันธ  สัญูปาทานขันธ  สังขารูปาทานขันธ  วิญญาณูปาทานขันธ 
ภิกษุ  ท.!  นี้เราเรียกวา  อันตะคือสักกายะ. 
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ภาคนํา  -  เรื่องควรทราบกอนเกี่ยวกับจตุราริยสัจ ๑๒๓

ภิกษุ  ท.!  อันตะคือสักกายสมุทัย  เปนอยางไรเลา ?  คือตัณหา 
อันเปนเครื่องทําใหมีการเกิดอีก  ประกอบดวยความกําหนัดดวยอํานาจความเพลิน 
มีปกติทําใหเพลิดเพลินในอารมณนั้น ๆ;  ไดแกตัณหาเหลานี้คือ  กามตัณหา 
ภวตัณหา  วิภวตัณหา.  ภิกษุ  ท.!  นี้เราเรียกวา  อันตะคือสักกายสมุทัย. 

 
ภิกษุ  ท.!  อันตะคือสักกายนิโรธ  เปนอยางไรเลา ?  คือความจาง 

คลายดับไปโดยไมเหลือ  ความสละทิ้ง  ความสลัดคืน  ความปลอย  ความทําไมให 
มีที่อาศัย  ซึ่งตัณหานั้นนั่นแหละ.  ภิกษุ  ท.!  นี้เราเรียกวา  อันตะคือสักกาย- 
นิโรธ. 

 
ภิกษุ  ท.!  อันตะคือสักกายนิโรธคามินีปฏิปทา  เปนอยางไรเลา ? 

คือ  หนทางอันประเสริฐ  ซึ่งประกอบดวยองคแปดประการนี้เอง  กลาวคือ 
สัมมาทิฏฐิ  สัมมาสังกัปปะ  สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ 
สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ.  ภิกษุ  ท.!  นี้เราเรียกวา  อันตะคือ 
สักกายนิโรธคามินีปฏิปทา. 

 
ภิกษุ  ท.!  อันตะ  ๔  อยาง  เหลานี้แล. 

 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๑๙๒/๒๗๔-๒๗๘. 

 
ไวพจนของจตุราริยสัจ  (อีกนัยหนึ่ง) 

(ทรงแสดงดวยคําวา  สักกายะ) 
 
ภิกษุ  ท.!  เราจะแสดง  ซึ่งสักกกายะ  สักกายสมุทัย  สักกายนิโรธ 

และสักกายนิโรธคามินีปฏิปทา  แกพวกเธอ.  เธอทั้งหลาย  จงฟงความขอน้ัน. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๑๒๔

ภิกษุ  ท.!  สักกายะ  เปนอยางไรเลา ?  ควรจะกลาววาไดแก 
อุปาทานขันธหา.  อุปาทานขันธหาเหลาไหนเลา ?  อุปาทานขันธหาคือ  รูปู- 
ปาทานขันธ  เวทนูปาทานขันธ  สัญูปาทานขันธ  สังขารูปาทานขันธ 
วิญญาณูปาทานขันธ.  ภิกษุ  ท.!  นี้เราเรียกวา  สักกายะ. 

 
ภิกษุ  ท.!  สักกายสมุทัย  เปนอยางไรเลา ?  คือ  ตัณหาอันเปน 

เครื่องทําใหมีการเกิดอีก  ประกอบดวยความกําหนัดเพราะอํานาจความเพลิน 
มีปกติทําใหเพลินอยางยิ่งในอารมณนั้น ๆ;  ไดแกตัณหาเหลานี้ คือ  กามตัณหา 
ภวตัณหา  วิภวตัณหา.  ภิกษุ  ท.!  นี้เราเรียกวา  สักกายสมุทัย. 

 
ภิกษุ  ท.!  สักกายนิโรธ  เปนอยางไรเลา?  คือ  ความจางคลาย 

ดับไปโดยไมเหลือ  ความสละทิ้ง  ความสลัดคืน  ความปลอย  ความทําไมใหมีที่ 
อาศัย  ซึ่งตัณหานั้นนั่นแหละ  ภิกษุ  ท.!  นี้เราเรียกวา  สักกายนิโรธ. 

 
ภิกษุ  ท.!  สักกายนิโรธคามินีปฏิปทา  เปนอยางไรเลา ?  คือ 

หนทางอันประเสริฐ  ซึ่งประกอบดวยองคแปดประการ  กลาวคือ  สัมมาทิฏฐิ 
สัมมาสังกัปปะ  สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ 
สัมมาสมาธิ.  ภิกษุ  ท.!  นี้เราเรียกวา  สักกายนิโรธคามินีปฏิปทา,  ดังนี้แล. 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๑๙๓/๒๘๔-๒๘๘. 
 

ไวพจนของจตุราริยสัจ  (อีกนัยหนึ่ง) 
(ทรงแสดงดวยคําวา  โลก) 

 
ภิกษุ  ท.!  โลก  เปนสิ่งที่ตถาคตไดรูพรอมเฉพาะแลว,  ตถาคต 

เปนผูถอนตนจากโลกไดแลว.  เหตุใหเกิดโลก  เปนสิ่งที่ตถาคตไดรูพรอม 
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ภาคนํา  -  เรื่องควรทราบกอนเกี่ยวกับจตุราริยสัจ ๑๒๕

เฉพาะแลว.  ตถาคต ละเหตุใหเกิดโลกไดแลว.  ความดับไมเหลือแหงโลก 
เปนสิ่งที่ตถาคตรูพรอมเฉพาะแลว,  ตถาคต  ทําใหแจงความดับไมเหลือแหงโลก 
ไดแลว.  ทางใหถึงความดับไมเหลือแหงโลก  เปนสิ่งที่ตถาคตรูพรอมเฉพาะ 
แลว.  ตถาคต  ทําใหเกิดมีขึ้นไดแลวซึ่งทางใหถึงความดับไมเหลือแหงโลกนั้น. 
-  อิติวุ.  ขุ.  ๒๕/๓๒๑/๒๙๓. 

 
….แนะเธอ !  ในรางกายที่ยาววาหนึ่ง  ซึ่งประกอบดวยสัญญา 

และใจนี่เอง  เราไดบัญญัติ โลก,  เหตุเกิดของโลก,  ความดับไมเหลือของโลก,  
และทางใหถึงความดับไมเหลือของโลก ไว. 
-  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๖๔/๔๖. 

 
อริยสัจสี่  ที่ทรงแสดงโดยพิสดาร 

(นัยที่หนึ่ง) 
 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเปนผูมีปรกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรม  ท.  คือ 

อริยสัจ  ๔  อยางอยูนั้น เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในกรณีนี้  ยอม 
รูแจงชัดตามเปนจริงวา  "นี้คือทุกข."  ยอมรูแจงชัดตามเปนจริงวา  "นี้คือเหตุ 
ใหเกิดทุกข."  ยอมรูแจงชัดตามเปนจริงวา  "นี้คือความดับไมเหลือแหงทุกข."  
ยอมรูแจงชัดตามเปนจริงวา  "นี้คือหนทางเปนเครื่องใหถึงความดับไมเหลือแหง 
ทุกข" 

 
๑.  ทุกขอริยสัจ 

 
ภิกษุ  ท.!  ก็  อริยสัจคือทุกข  นั้นเปนอยางไรเลา ?  ความเกิดก็ 

เปนทุกข,  ความแกก็เปนทุกข,  ความตายก็เปนทุกข,  ความโศก  ความร่ําไร- 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๑๒๖

รําพัน  ความทุกขกาย  ความทุกขใจ  ความคับแคนใจ  ก็เปนทุกข,  ความระคน 
ดวยสิ่งไมเปนที่รัก  ก็เปนทุกข,  ความพลัดพรากจากสิ่งเปนที่รัก  ก็เปนทุกข,  
ความที่ตนปรารถนาแลวไมไดสิ่งนั้นสมหวัง  ก็เปนทุกข,  กลาวโดยยอ  ขันธอัน 
เปนที่ตั้งแหงความยึดถือท้ัง  ๕  เปนทุกข. 

 
ภิกษุ  ท.!  ความเกิด  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  การเกิด 

การกําเนิด  การกาวลง  (สูครรภ)  การบังเกิด  การบังเกิดโดยยิ่ง  ภาวะแหง 
ความปรากฏของขันธทั้งหลาย  การที่สัตวไดอายตนะทั้งหลาย  ในจําพวกสัตว 
นั้น ๆ  ของสัตวนั้น ๆ  นี้เราเรียกวาความเกิด 

 
ภิกษุ  ท.!  ความแก  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  ความแก 

ความคร่ําครา  ความมีฟนหลุด  ความมีผมหงอก  ความมีหนังเหี่ยว  ความสิ้นไป ๆ  
แหงอายุ  ความแกรอบแหงอินทรียทั้งหลาย  ในสัตวนิกายนั้น ๆ  ของสัตว 
เหลานั้น ๆ,  นี้เราเรียกวาความแก. 

 
ภิกษุ  ท.!  ความตาย  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  การจุติ 

ความเคลื่อน  การแตกสลาย  การหายไป  การวายชีพ  การตาย  การทํากาละ 
การแตกแหงขันธ  ท.  การทอดทิ้งราง  การขาดแหงอินทรียคือชีวิต  จากจําพวก 
สัตวนั้น ๆ  ของสัตวเหลานั้น ๆ,  นี้เราเรียกวาความตาย. 

 
ภิกษุ  ท.!  ความโศก  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  ความโศก 

การโศก  ภาวะแหงการโศก  ความโศกในภายใน  ความโศกทั่วในภายใน  ของ 
บุคคลผูประกอบแลวดวยความฉิบหายอันใดอันหนึ่ง  หรือของบุคคลผูอันความ 
ทุกขอยางใดอยางหนึ่งกระทบแลว,  นี้เราเรียกวาความโศก 
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ภิกษุ  ท.!  ความร่ําไรรําพัน  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  ความ 
คร่ําครวญ  ความร่ําไรรําพัน  การคร่ําครวญ  การร่ําไรรําพัน  ภาวะแหงผูคร่ําครวญ 
ภาวะแหงผูรํ่าไรรําพัน  ของบุคคลผูประกอบแลวดวยความฉิบหายอันใดอันหนึ่ง 
หรือของบุคคลผูอันความทุกขอยางใดอยางหนึ่งกระทบแลว.  นี้เราเรียกวาความ 
รํ่าไรรําพัน. 

 
ภิกษุ  ท.!  ความทุกขกาย  เปนอยาไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  การทน 

ยากที่เปนไปทางใจ  การไมดี  (คือไมสบายเปนปรกติ)  ที่เปนไปทางกาย 
การทนยากที่เกิดแตความกระทบทางกาย  ความรูสึกที่ไมดีอันเกิดแตความกระทบ 
ทางกายใด ๆ,  นี้เราเรียกวาความทุกขกาย. 

 
ภิกษุ  ท.!  ความทุกขใจ  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  การทน 

ยากที่เปนไปทางใจ  การไมดี  (คือไมสบายเปนปรกติ)  ที่เปนไปทางใจ  การทน 
ยากที่เกิดแตความกระทบทางใจ  ความรูสึกที่ไมดีอันเกิดแตความกระทบทางใจ 
ใด ๆ,  นี้เราเรียกวาความทุกขใจ. 

 
ภิกษุ  ท.!  ความคับแคนใจ  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  ความ 

กลุมใจ  ความคับแคนใจ  ภาวะแหงผูกลุมใจ  ภาวะแหงผูคับแคนใจ  ของบุคคล 
ผูประกอบแลวดวยความฉิบหายอันใดอันหนึ่ง  หรือของบุคคลผูอันทุกขอยางใด 
อยางหนึ่งกระทบแลว,  นี้เราเรียกวาความคับแคนใจ. 

 
ภิกษุ  ท.!  ความระคนดวยสิ่งไมเปนที่รักเปนทุกข  เปนอยางไรเลา ?  

ภิกษุ  ท.!  ในโลกนี้  อารมณคือรูป  เสียง  รส  โผฏฐัพพะเหลานั้น  อัน 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



อริยสัจจากพระโอษฐ ๑๒๘

เปนที่ไมนาปรารถนารักใครพอใจ  แกผูใด  หรือวาชนเหลาใดเปนผูไมหวัง 
ประโยชน  ไมหวังความเกื้อกูล  ไมหวังความผาสุก  ไมหวังความเกษมจากเครื่อง 
ผูกรัด  ตอเขา.  การที่ไปดวยกัน  การมาดวยกัน  การหยุดอยูรวมกัน  ความ 
ปะปนกันกับดวยอารมณ  หรือบุคคลเหลานั้น,  นี้เราเรียกวา  ความระคน 
ดวยสิ่งไมเปนที่รักเปนทุกข. 

 
ภิกษุ  ท.!  ความพลัดพรากจากสิ่งเปนที่รักเปนทุกข  เปนอยางไรเลา ?  

ภิกษุ  ท.!  ในโลกนี้  อารมณคือรูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฎฐัพพะเหลานั้น  อัน 
เปนที่นาปรารถนารักใครพอใจ  ของผูใด  หรือวาชนเหลาใดเปนผูหวังประโยชน 
หวังความเกื้อกูล  หวังความผาสุก  หวังความเกษมจากเครื่องผูกรัดตอเขาคือมารดา 
บิดา  พี่นองชาย  พี่นองหญิง  มิตร  อมาตย  ญาติสาโลหิตก็ตาม,  การที่ไมได 
ไปรวม  การที่ไมไดมารวม  การไมไดหยุดอยูรวม  ไมไดปะปนกับดวยอารมณ 
หรือบุคคลเหลานั้น,  นี้เราเรียกวา  ความพลัดพรากจากสิ่งเปนที่รักเปนทุกข. 

 
ภิกษุ  ท.!  ความที่สัตวปรารถนาแลวไมไดสิ่งนั้นสมหวังเปนทุกข 

เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  ความปรารถนาเกิดขึ้นแกสัตวผูมีความเกิดเปน 
ธรรมดา อยางนี้วา  "โอหนอ !  ขอเรา  ท.  ไมพึงเปนผูมีความเกิดเปนธรรมดา 
และความเกิดไมพึงมาถึงเรา  ท.  หนอ."  ก็ขอน้ีไมใชสัตวจะบรรลุไดดวยความ 
ปรารถนา.  แมนี้ก็ชื่อวา  ปรารถนาสิ่งใดแลวไมไดสิ่งนั้นเปนทุกข.  ภิกษุ  ท.!  
ความปรารถนาเกิดขึ้นแกสัตวผูมีความแกเปนธรรมดา  อยางนี้วา  "โอหนอ !  
ขอเรา  ท.ไมถึงเปนผูมีความแกเปนธรรมดา  และความแกไมพึงมาถึงเรา  ท.  
หนอ."  ก็ขอน้ีไมใชสัตวจะบรรลุไดดวยความปรารถนา.  แมนี้ก็ชื่อวาปรารถนา 
สิ่งใดแลวไมไดสิ่งนั้น  เปนทุกข.  ภิกษุ  ท.!  ความปรารถนาเกิดขึ้นแกหมู 
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สัตวผูมีความเจ็บปวยเปนธรรมดา….มีความตายเปนธรรมดา….มีความโศก 
ความร่ําไรรําพัน  ความทุกขกาย  ความทุกขใจ  ความคับแคนใจ  เปนธรรมดา…. 
 (ความทํานองเดียวกันกับขางตน)….ก็ขอน้ีไมใชสัตวจะบรรลุไดดวยความปรารถนา.  
แมนี้ก็ชื่อวา  ปรารถนาสิ่งใดแลวไมไดสิ่งนั้น  เปนทุกข. 

 
ภิกษุ  ท.!  กลาวโดยยอ  ขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดถือทั้ง  ๕  

เปนทุกข  เปนอยางไรเลา ?  นี้คือ  ขันธเปนที่ตั้งแหงความยึดถือไดแกรูป,  ขันธ 
เปนที่ตั้งแหงความยึดถือไดแกเวทนา,  ขันธเปนที่ตั้งแหงความยึดถือไดแกสัญญา,  
ขันธเปนที่ตั้งแหงความยึดถือไดแกสังขาร,  ขันธเปนที่ตั้งแหงความยึดถือไดแก 
วิญญาณ.  ภิกษุ  ท.!  เหลานี้  เราเรียกวา  กลาวโดยยอขันธเปนที่ตั้งแหง 
ความยึดถือเปนทุกข. 

 
ภิกษุ  ท.!  นี้เราเรียกวาอริยสัจ  คือ  ทุกข. 
 

๒.  ทุกขสมทุยอริยสัจ 
 
ภิกษุ  ท.!  ก็อริยสัจคือเหตุใหเกิดทุกข  นั้นเปนอยางไรเลา?  

ตัณหานี้ใด  ทําความเกิดใหมเปนปรกติ  เปนไปกับความกําหนัดเพราะความ 
เพลิน  มักเพลินยิ่งในอารมณนั้น ๆ,  นี้คือ  กามตัณหา  ภวตัณหา  วิภวตัณหา. 

 
ภิกษุ  ท.!  ก็ ตัณหานั้น  เมื่อจะเกิด  ยอมเกิดในที่ไหน ?  เมื่อจะ 

เขาไปตั้งอยู  ยอมเขาไปตั้งอยูในทีไ่หน ?  สิ่งใดในโลกมีภาวะเปนที่รักมีภาวะ 
เปนที่ยินดี  (ปยรูปสาตรูป);  ตัณหานั้น  เมื่อจะเกิดยอมเกิดในสิ่งนั้น,  เมื่อ 
จะเขาไปตั้งอยูยอมเขาไปตั้งอยูในสิ่งนั้น.  ก็อะไรเลา  มีภาวะเปนที่รักมีภาวะ 
เปนที่ยินดีในโลก ? 
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ตา…หู…จมูก…ลิ้น…กาย…ใจ…(แตละอยางทุกอยาง)  มีภาวะ 
เปนที่รักมีภาวะเปนทิ่ยินดีในโลก;  ตัณหานี้  เมื่อจะเกิด  ยอมเกิดในที่นั้น,  
เมื่อจะเขาไปตั้งอยู  ยอมเขาไปตั้งอยูในที่นั้น. 

 
รูปท้ังหลาย….เสียงทั้งหลาย….กลิ่นทั้งหลาย….รสท้ังหลาย…. 

โผฏฐัพพะทั้งหลาย….ธรรมารมณทั้งหลาย….  (แตละอยางทุกอยาง)  มีภาวะเปน 
ที่รักมีภาวะเปนยินดีในโลก;  ตัณหานี้เมื่อจะเกิด  ยอมเกิดในที่นั ้น,  เมื่อจะ 
เขาไปตั้งอยู  ยอมเขาไปตั้งอยูในที่นั้น. 

 
ความรูแจงทางตา….ความรูแจงทางหู….ความรูแจงทางจมูก…. 

ความรูแจงทางลิ้น….ความรูแจงทางกาย….ความรูแจงทางใจ….  (แตละอยาง 
ทุกอยาง)  มีภาวะเปนที่รักมีภาวะเปนที่ยินดีในโลก;  ตัณหานี้เมื่อจะเกิด  ยอม 
เกิดในที่นั้น,  เมื่อจะเขาไปตั้งอยู  ยอมเขาไปตั้งอยูในที่นั้น. 

 
การกระทบทางตา ...การกระทบทางหู…การทบทางจมูก ...  

การกระทบทางลิ้น…การกระทบทางกาย...การกระทบทางใจ...(แตละอยาง 
ทุกอยาง)  มีภาวะเปนที่รักที่ภาวะเปนที่ยินดีในโลก;  ตัณหานี้เมื่อจะเกิด  ยอม 
เกิดในที่นั้น,  เมื่อจะเขาไปตั้งอยู  ยอมเขาไปตั้งอยูในที่นั้น. 

 
ความรูนึกเกิดแตการกระทบทางตา…ความรูสึกเกิดแตการกระทบ 

ทางหู…ความรูสึกเกิดแตการกระทบทางจมูก…ความรูสึกเกิดแตการ ทบ 
ทางลิ้น…ความรูสึกเกิดแตการกระทบทางกาย…ความรูสึกเกิดแตการกระทบ 
ทางใจ…(แตละอยางทุกอยาง)  มีภาวะเปนที่รักมีภาวะเปนทิ่ยินดีในโลก;  ตัณหา 
นี้เมื่อจะเกิด  ยอมเกิดในที่นั้น,  เมื่อจะเขาไปตั้งอยู  ยอมเขาไปตั้งอยูในที่นั้น. 
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ความจําหมายในรูป…ความจําหมายในเสียง…ความจําหมายใน 
กลิ่น…ความจําหมายในรส…ความจําหมายในโผฏฐัพพะ…ความจําหมาย 
ในธรรมารมณ…(แตละอยางทุกอยาง)  มีภาวะเปนที่รักมีภาวะเปนที่ยินดีในโลก;  
ตัณหานี้เมื่อจะเกิด  ยอมเกิดในที่นั้น,  เมื่อจะเขาไปตั้งอยู  ยอมเขาไปตั้งอยูใน  
ที่นั้น. 

 
ความนึกถึงรูป…ความนึกถึงเสียง…ความนึกถึงกลิ่น…ความ 

นึกถึงรส…ความนึกถึงโผฏฐัพพะ….ความนึกถึงธรรมารมณ….(แตละอยาง 
ทุกอยาง)  มีภาวะเปนที่รักมีภาวะเปนที่ยินดีในโลก;  ตัณหานี้เมื่อจะเกิด  ยอม 
เกิดในที่นั้น,  เมื่อจะเขาไปตั้งอยู  ยอมเขาไปตั้งอยูในที่นั้น. 

 
ความอยากในรูป…ความอยากในเสียง…ความอยากในกลิ่น…. 

ความอยากในรส….ความอยากในโผฏฐัพพะ…ความอยากในธรรมารมณ… 
 (แตละอยางทุกอยาง)  มีภาวะเปนที่รักมีภาวะเปนที่ยินดีในโลก;  ตัณหานี้เมื่อ 
จะเกิด  ยอมเกิดในที่นั้น,  เมื่อจะเขาไปตั้งอยู  ยอมเขาไปตั้งอยูในที่นั้น 

 
ความตริหารูป…ความตริหาเสียง…ความตริหากลิ่น…ความ 

ตริหารส…ความตริหาโผฏฐัพพะ…ความตริหาธรรมารมณ…(แตละอยาง 
ทุกอยาง)  มีภาวะเปนที่รักมีภาวะเปนที่ยินดีในโลก;  ตัณหานี้เมื่อจะเกิด  ยอม 
เกิดในที่นั้น,  เมื่อจะเขาไปตั้งอยู  ยอมเขาไปตั้งอยูในที่นั้น. 

 
ความไตรตรองตอรูป  (ที่ตริหาไดแลว)…ความไตรตรองตอเสียง… 

ความไตรตรองตอกลิ่น…ความไตรตรองตอรส…ความไตรตรองตอโผฏฐัพพะ 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



อริยสัจจากพระโอษฐ ๑๓๒

ความไตรตรองต อธรรมารมณ …(แตละอย างท ุกอย าง)  มีภาวะเป นที ่ร ักม ีภาวะเป น 
ที ่ย ิน ด ีใน โลก ;  ต ัณ หานี ้เมื ่อ จะ เก ิด   ย อม เก ิด ในที ่นั ้น .  เมื ่อ จะ เข า ไปตั ้งอยู 
ยอมเขาไปตั้งอยูในที่นั้น. 

 
ภิกษุ  ท.!  นี้เราเรียกวาอริยสัจ  คือ  เหตุใหเกิดทุกข. 

 
๓.  ทุกขนิโรธอริยสัจ 

 
ภิกษุ  ท.!  อริยสัจคือความดับไมเหลือแหงทุกข  เปนอยางไรเลา ?  

คือความคลายคืนโดยไมมี เหลือและความดับไม เหลือ  ความละวาง  ความสละคืน 
ความผานพน  ความไมอาลัย  ซึ่งตัณหานั้นนั่นเทียว. 

 
ภิกษุ   ท .!  ก็  ตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละได  ยอมละไดในที่ไหน?  

เมื่ อจะดับ   ยอมดับได ในที่ ไหน  ?  สิ่ งใดมีภาวะเปนที่ รัก   มีภาวะเปนที่ ยินดี 
ในโลก ;  ตัณหานั ้นเมื ่อบ ุคคลจะละ   ยอมละได ในสิ ่งนั ้น ,  เมื ่อจะดับยอมดับได 
ในสิ่งนั้น.  ก็อะไรเลา  มีภาวะเปนที่รัก  มีภาวะเปนที่ยินดี  ในโลก ? 

 
ต า….ห ู…จ ม ูก…ลิ ้น …ก า ย…ใ จ…(แ ต ล ะ อ ย า ง ท ุก อ ย า ง )  ม ีภ า ว ะ 

เปนที่ รัก   มีภาวะเปนที่ยินดี   ในโลก ;  ตัณหานี้   เมื่อจะละ   ยอมละได   ในที่นั่น ,.  
เมื่อจะดับ  ยอมดับไดในที่นั้น. 

 
ร ูป ทั ้ง ห ล า ย…เส ีย งทั ้ง ห ล า ย…ก ลิ ่น ทั ้ง ห ล าย…รส ทั ้ง ห ล า ย… 

โผฏฐ ัพพะทั ้งหลาย…ธรรมารมณ ทั ้งหลาย…(แต ละอย างท ุกอย าง)  ม ีภาวะเป น 
ที ่ร ัก   ม ีภาวะ เป นที ่ย ินด ี  ใน โลก ;  ต ัณ หานี ้  เมื ่อ จะละ   ย อมละได   ในที ่นั ้น ,  
เมื่อจะดับ  ยอมดับไดในที่นั้น. 
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ความรูแจงทางตา…ความรูแจงทางหู…ความรูแจงทางจมูก… 
ความรูแจงทางลิ้น…ความรูแจงทางกาย…ความรูแจงทางใจ…(แตละอยาง 
ทุกอยาง)  มีภาวะเปนที่รัก  มีภาวะเปนที่ยินดี  ในโลก;  ตัณหานี้  เมื ่อจะละ 
ยอมละไดในที่นั้น,  เมื่อจะดับ  ยอมดับไดในที่นั้น. 

 
การกระทบทางตา…การกระทบทางหู…การกระทบทางจมูก… 

การกระทบทางลิ้น…การกระทบทางกาย…การการะทบทางใจ…(แตละอยาง 
ทุกอยาง)  มีภาวะเปนที่รัก  มีภาวะเปนที่ยินดี ในโลก;  ตัณหานี้  เมื่อจะละ 
ยอมละไดในที่นั้น,  เมื่อจะดับ  ยอมดับไดในที่นั้น. 

 
ความรูสึกเกิดแตการกระทบทางตา…ความรูสึกเกิดแกการกระทบ 

ทางหู…ความรูสึกเกิดแตการกระทบทางจมูก…ความรูสึกเกิดแตการกระทบ 
ทางลิ้น…ความรูสึกเกิดแตการกระทบทางกาย…ความรูสึกเกิดแตการกระทบ 
ทางใจ…(แตละอยางทุกอยาง)  มีภาวะเปนที ่รัก  มีภาวะเปนที ่ยินดี  ในโลก ;  
ตัณหานี้  เมื่อจะละ  ยอมละไดในที่นั้น,  เมื่อจะดับ  ยอมดับไดในที่นั้น. 

 
ความจําหนายในรูป…ความจําหมายในเสียง…ความจําหมายใน 

กลิ่น…ความจําหมายในรส…ความจําหมายในโผฏฐัพพะ…ความจําหมาย 
ในธรรมารมณ…(แตละอยางทุกอยาง)  มีภาวะเปนที่รัก  มีภาวะเปนที่ยินดี 
ในโลก;  ตัณหานี้  เมื่อจะละ  ยอมละไดในที่นั้น,  เมื่อจะดับ  ยอมดับไดใน 
ที่นั้น. 
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ความน ึก ถ ึง ร ูป…ค วามน ึก ถ ึง เส ีย ง…ค วามน ึก ถ ึงกลิ ่น…ความ 
น ึกถ ึง รส…ความน ึกถ ึง โผฏ ฐ ัพพ ะ…ความน ึก ถ ึงธ รรม ารมณ …(แต ล ะอย า ง 
ท ุกอย าง )  ม ีภาวะเป นที ่ร ัก   ม ีภาวะเป นที ่ย ินด ี  ในโลก ;  ต ัณหานี ้  เมื ่อจะละ 
ยอมละไดในที่นั้น,  เมื่อจะดับ  ยอมดับไดในที่นั้น. 

 
ความอยากในรูป…ความอยากใน เสี ยง…ความอยากในกลิ่ น…. 

ความอยากในรส…ความอยากในโผฏฐ ัพพะ…ความอยากในธรรมารมณ … 
 (แต ละอย างท ุกอย าง )  ม ีภาวะ เป นที ่ร ัก   ม ีภาวะ เป นที ่ย ินด ี  ใน โลก ;  ต ัณหานี้  
เมื่อจะละ  ยอมละไดในที่นั้น.  เมื่อจะดับ  ยอมดังไดในที่นั้น. 

 
ค วามต ร ิห า ร ูป…ค วาม ต ร ิห า เส ีย ง…ค วาม ต ร ิห ากลิ ่น…ค วาม 

ต ริห า รส…ความต ร ิห า โผฏฐ ัพพ ะ…ความต ร ิห าธ รรม ารมณ …(แต ล ะ อ ย า ง 
ท ุกอย าง )  ม ีภาวะเป นที ่ร ัก   ม ีภาวะเป นที ่ย ินด ี  ใน โลก ;  ต ัณหานี ้  เมื ่อจะละ 
ยอมละไดในที่นั้น,  เมื่อจะดับ  ยอมดับไดในที่นั้น. 

 
ความไตรตรองตอรูป   (ที่ต ริหาไดแลว)…ความไตรตรองตอเสียง… 

ความ ไตร ต รอ งต อกลิ ่น…ความ ไต ร ต รอ งต อ รส…ความ ไต ร ต รองต อ โผฏ - 
ฐ ัพพะ…ความไตร ต รองต อธรรมารมณ …(แต ละอย างท ุกอย าง )  ม ีภาวะเป นที่ 
ร ัก   ม ีภ าวะ เป นที ่ย ิน ด ี  ใน โลก ;  ต ัณ หานี ้  เมื ่อ จะละ   ย อมละ ได ในที ่นั ้น ,  
เมื่อจะดับ  ยอมดับไดในที่นั้น. 

 
ภิกษุ  ท.!  นี้เราเรียกวาอริยสัจคือ  ความดับไมเหลือแหงทุกข. 
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๔.  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ 
 
ภิกษุ  ท.!  ก็  อริยสัจ  คือหนทางเปนเครื่องใหถึงความดับไมเหลือ 

แหงทุกข  เปนอยางไรเลา?  คือ  หนทางอันประกอบดวยองคแปดอันประเสริฐ 
นี้ เอง .  องคแปดคือ   ความเห็นชอบ   ความดําริชอบ   วาจาชอบ   การงานชอบ 
อาชีวะชอบ  ความเพียรชอบ  ความระลึกชอบ  ความตั้งใจมั่นชอบ. 

 
ภ ิกษ ุ ท .!  ความ เห ็น ชอบ   เป น อย า ง ไร  ?  ภ ิกษ ุ ท .!  ความ รู 

ในทุกข  ความรูในเหตุใหเกิดทุกข  ความรูในความดับไมเหลือแหงทุกข  ความรู 
ในหนทางเป น เครื ่อ งให ถ ึงความด ับ ไม เหล ือแห งท ุกข   อ ัน ใด ,  นี ้เรา เร ียกว า 
ความเห็นชอบ. 

 
ภ ิกษ ุ ท .!  ความดําร ิชอบ   เป นอย างไร  ?  ภ ิกษ ุ  ท .!  ความดํา ริ 

ในการออก   (จากกาม )  ความดําร ิในการไม พยาบาท   ความดําร ิในการไม 
เบียดเบียน,  นี้เราเรียกวา  ความดําริชอบ. 

 
ภ ิกษ ุ ท .!  วาจ าชอบ   เป น อ ย า ง ไ ร  ?  ภ ิกษ ุ ท .!  ก า ร เว น จ าก 

การพูดเท็จ  การเวนจากการพูดยุใหแตกกัน  การเวนจากการพูดหยาบ   การเวน 
จากการพูดเพอเจอ,  นี้เราเรียกวา  วาจาชอบ 

 
ภ ิก ษ ุ ท .!  ก าร ง าน ช อ บ   เป น อ ย า ง ไ ร  ?  ภ ิก ษ ุ ท .!  ก า ร เว น 

จากการฆาสัตว  การเวนจากการถือเอาสิ่งของที่ เจาของไมไดให  การเวนจากการ 
ประพฤติผิดในกามทั้งหลาย,  นี้เราเรียกวา  การงานชอบ. 
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ภ ิกษ ุ ท .!  อ าช ีว ะชอบ   เป น อ ย า ง ไ ร? ภ ิกษ ุ  ท .!  อ ร ิย ส า ว ก 
ในกรณีนี้  ละการหาเลี้ยงชีพที่ผิดเสีย  สําเร็จความเปนอยูดวยการหาเลี้ยงชีพท่ี 
ชอบ,  นี้เราเรียกวา  อาชีวะชอบ 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ค วาม เพ ีย รชอบ   เป น อ ย า ง ไ ร  ? ภ ิกษ ุ ท .!  ภ ิก ษุ 

ในกรณีนี้   ยอมปลูกความพอใจ   ยอมพยายาม   ยอมปรารภความเพียร  ยอม 
ประคองจิต   ยอมตั้ งจิตไว   เพื่ อความไม บังเกิดขึ้นแหงอกุศลธรรมทั้ งหลายอัน 
ลามก   ที่ ยั งไม ได บั งเกิด ;  ยอมปลูกความพอใจ   ยอมพยายาม   ยอมปรารภ 
ความเพียร  ยอมประคองจิต  ยอมตั้งจิตไว  เพื่อการละเสียซึ่งอกุศลธรรมทั้งหลาย 
อันลามกที่ บั งเกิดขึ้นแลว ;  ยอมปลูกความพอใจ   ยอมพยายาม   ยอมปรารภ 
ความเพ ียร  ย อมประคองจ ิต   ย อมตั ้งจ ิตไว   เพื ่อการบ ังเก ิดขึ ้นแห งก ุศลธรรม 
ทั้งหลาย   ที่ยังไมได บังเกิด ;  ยอมปลูกความพอใจ   ยอมพยายาม   ยอมปรารภ 
ความเพียร  ยอมประคองจิต  ยอมตั้งจิตไว  เพื่อความยั่งยืน  ความไม เลอะเลือน 
ความงอกงามยิ่งขึ้น   ความไพบูลย  ความเจริญ   ความเต็มรอบ   แหงกุศลธรรม 
ทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแลว.  ภิกษุ  ท.!  นี้เราเรียกวา  ความเพียรชอบ 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ค วาม ระล ึก ชอบ   เป น อ ย า ง ไ ร  ? ภ ิกษ ุ ท .!  ภ ิก ษุ 

ในกรณีนี้   เปนผูมีปรกติพิจารณาเห็นกายในกายอยู,  มีความเพียรเครื่องเผาบาป  
มีความรูสึกตัวทั่วพรอม  มีสติ  นําความพอใจและความไมพอใจในโลกออกเสียได;  
เปนผูมีปรกติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู,  มีความเพียรเครื่องเผา 
บาป  มีความรูสึกตัวทั่วพรอม  มีสติ  นําความพอใจและความไมพอใจในโลกออก 
เส ียได ;  เป นผู ม ีปรกติพ ิจารณาเห ็นจิตในจิตอยู ,  มีความเพ ียรเครื ่องเผาบาป 
มีความรูสึกตัวทั่วพรอม  มีสติ  นําความพอใจและความไมพอใจในโลกออกเสียได; 
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เปนผูมีปรกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู ,  มีความเพียรเครื่องเผา 
บาป  มีความรูสึกตัวทั่วพรอม  มีสติ  นําความพอใจและความไมพอใจในโลกออก 
เสียได.  ภิกษุ  ท.!  นี้เราเรียกวา  ความระลึกชอบ. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ความตั ้งใจมั ่นชอบ   เป นอย างไร  ?  ภ ิกษ ุ ท .!  ภ ิกษุ 

ในกรณีนี้  สงัดแลวจากกามทั้งหลาย  สงัดแลวจากอกุศลธรรมทั้งหลาย  เขาถึง 
ฌานที่หนึ่ ง   อันมีวิตกวิจาร  มีปติและสุขอันเกิดแตวิ เวก   แลวแลอยู .  เพราะ 
วิตกวิจารรํางับลง,  เธอเขาถึงฌานที่สอง  อันเปนเครื่องผองใสแหงใจในภายใน 
ใหสมาธิเปนธรรมอันเอกผุดขึ้น   ไมมีวิตกไมมีวิจาร  มีแตปติและสุขอันเกิดแต 
สมาธ ิ  แล วแลอยู ,  เพ ราะป ต ิจางหายไป ,  เธอ เป นผู เพ ง เฉยอยู ได   มีสติ 
มีความรูสึกตัวทั่วพรอม  และไดเสวยสุขดวยนามกาย  ยอมเขาถึงฌานที่สาม  อัน 
เปนฌานที่พระอริยเจาทั้งหลาย  กลาวสรรเสริญผูไดบรรลุ  วา  "เปนผูเฉยอยูได 
มีสติ   มีความรูสึกตัวทั่วพรอม "  แลวแลอยู   เพราะละสุขและทุกขเสียได   และ 
เพราะความดับหายแหงโสมนัสและโทมนัสในกาลกอน  เธอยอมเขาถึงฌานที่สี่ 
อันไมท ุกขและไมสุข  มีแตสติอ ันบริส ุทธิ ์เพราะอุเบกขา  แลวแลอยู .  ภิกษุ  ท.!  
นี้เราเรียกวา  สัมมาสมาธิ. 

 
ภิกษุ   ท.!  นี้ เราเรียกวา  อริยสัจคือหนทางเปนเครื่องใหถึงความดับ 

ไมเหลือแหงทุกข. 
 
-  มหา.  ที.  ๑๐/๓๔๐-๓๕๐/๒๙๔-๒๙๙. 
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อริยสัจสี่  ที่ทรงแสดงโดยพิสดาร 
(นัยที่สอง) 

 
ภิกษุ   ท .!  ธรรมอัน เราแสดงแลววา   "เหลานี้   คืออ ริยสัจ ท้ั งหลาย  

๔  ประการ "  ดั งนี้   เปนธรรมอันสมณพราหมณ ผู รูทั้ งหลายขม ข่ี ไม ได   ทํ าให 
เศราหมองไม ได   ติ เตียนไม ได   คัดงางไม ได .  ขอ น้ี   เปนธรรมที่ เรากลาวแลว 
อย างนี ้  เราอาศ ัยซึ ่งอะไรเล า   จึงกล าวแล วอย างนี ้ ?  ภ ิกษ ุ  ท .!  เพราะอาศ ัย 
ซึ่งธาตุทั้งหลาย   ๖  ประการ  การกาวลงสูครรภ   ยอมมี ;  เมื่อการกาวลงสูครรภ 
ม ีอยู ,  นามรูป   ย อมม ี;  เพ ระม ีนามรูป เป นป จจ ัย   จ ึงม ีสฬายตนะ ;  เพ ราะ 
ม ีสฬายตนะเป นป จจ ัย   จ ึงม ีผ ัสสะ ;  เพ ราะม ีผ ัสสะเป นป จจ ัย   จ ึงม ีเวทนา .  
ภิกษุ  ท .!  เรายอมบัญญัติวา   "นี ้ เปนความทุกข"  ดังนี ้;  วา"นี ้ เปนทุกข 
สมุท ัย)  ดังนี ้;  วา  "นี ้เป นทุกขนิโรธ"  ดังนี ้;  วา  "นี ้เป นทุกขนิโรธคาม ินี 
ปฏิปทา"  ดังนี้;  แกสัตวผูสามารถเสวยเวทนา. 

 
ภิ ก ษุ  ท .!  ทุ กขอ ริยสั จ   เป นอย างไรเล า  ?  แม ความ เกิด   ก็ เป น 

ท ุก ข ,  แม ค ว าม แก   ก ็เป น ท ุก ข ,  แม ค ว าม ต าย   ก ็เป น ท ุก ข ,  แม โส ก ะ - 
ปริทวะท ุกขะโทมน ัสอ ุปายาสทั ้งหลาย   ก็เป นท ุกข ,  การประสบกับสิ ่งไม เป น 
ที ่ร ัก   เป น ท ุก ข ,  ความพล ัดพ รากจากสิ ่ง เป น ที ่ร ัก   เป น ท ุก ข ,  ป รารถน า 
สิ่งใดแลวไมไดสิ่งนั้น   นั่นก็เปนทุกข  :  กลาวโดยยอ ปญจุปาทานขันธทั้งหลาย 
เปนทุกข.  ภิกษุ  ท.!  นี้เรากลาววา  ทุกขอริยสัจ. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ท ุกขสม ุทยอร ิส ัจ   เป นอย างไรเล า  ?  เพราะม ีอว ิชชา 

เปนปจจัย  จึงมีสังขารทั้งหลาย;  เพราะมีสังขารเปนปจจัย  จึงมีวิญญาณ; 
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ภาคนํา  -  เรื่องควรทราบกอนเกี่ยวกับจตุราริยสัจ ๑๓๙

เพราะม ีว ิญญาณ เป นป จจ ัยจ ึงม ีนามร ูป ;  เพ ราะม ีนามรูป เป นป จจ ัย   จ ึงมี  
สฬายตนะ ;  เพ ราะม ีสฬายตนะเป นป จจ ัย   จ ึงม ีผ ัสสะ ;  เพ ราะม ีผ ัสสะเป น 
ป จจ ัย   จ ึงม ีเวทนา ;  เพราะม ีเวทนาเป นป จจ ัย   จ ึงม ีต ัณหา ;  เพราะม ีต ัณหา 
เป นป จจ ัย   จ ึงม ีอ ุปาทาน ;  เพ ราะม ีอ ุปาทาน เป นป จจ ัย   จ ึงม ีภพ ;  เพ ราะมี 
ภพเป นป จจ ัย   จึงม ีชาต ิ;  เพราะม ีชาต ิเป นป จจ ัย ,  ชรามรณะ   โสกะปริเทวะ - 
ทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงเกิดขึ้นครบถวน  :  ความเกิดขึ้นพรอมแหงกอง 
ทุกขทั้ งสิ้นนี้   ยอมมีดวยอาการอยางนี้ .  ภิกษุ   ท .!  นี้ เรากลาววา  ทุกขสมุทย- 
อริยสัจ. 

 
ภ ิกษ ุ ท .!  ท ุกขน ิโรธอร ิยส ัจ   เป นอย า งไร เล า  ?  เพ ราะความ 

จางคลายดับไปโดยไม เหลือแหงวิชชานั้นนั่นเทียว,  จึงมีความดับแหงสังขาร;  
เพราะมีความดับแหงสังขาร  จึงมีความดับแหงวิญญาณ ;  เพราะมีความดับแหง 
วิญญาณ   จึงมีความดับแหงนามรูป ;  เพราะมีความดับแหงนามรูป   จึงมีความ 
ดับแห งสฬายตนะ ;  เพราะมีความดับสฬายตนะ   จึ งมีความดับแห งผัสสะ ;  
เพราะมีความดับแห งผัสสะ   จึงความดับแห งเวทนา ;  เพราะมีความดับแห ง 
เวทนา   จึงความดับแหงตัณหา ;  เพราะมีความดับแหงตัณหา   จึงมีความดับ 
แห งอ ุปาทาน ;  เพราะม ีความด ับแหงอ ุปาทาน   จึงม ีความด ับแห งภพ ;  เพราะ 
ม ีความด ับแห งภพ   จ ึงความด ับแห งชาต ิ;  เพราะม ีความด ับแห งชาต ินั ่นแล ,  
ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงดับสิ้น  :  ความดับลง 
แห งกองท ุกข ทั ้งสิ ้นนี ้  ย อมม ีด วยอาการอย างนี ้.  ภ ิกษ ุ  ท .!  นี ้เรากล าวว า 
ทุกขนิโรธอริยสัจ. 

 
ภ ิกษ ุ ท .!  ท ุกขน ิโรธคาม ิน ีปฏ ิปทาอร ิยส ัจ   เป นอย างไรเล า  ?  

มรรคอันประเสริฐ  ประกอบดวยองค  ๘  ประการ  นี้นั่นเอง,  กลาวคือ 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๑๔๐

ส ัม ม า ท ิฏ ฐ ิ  ส ัม ม า ส ัง ก ัป ป ะ   ส ัม ม า ว า จ า   ส ัม ม า ก ัม ม ัน ต ะ   ส ัม ม า - 
อาชีวะ  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ.  ภิกษุ   ท.!  นี้ เรากลาววา  ทุกขนิโรธคา- 
มินีปฏิปทาอริยสัจ. 

 
ภ ิกษ ุ ท .!  ธ รรม อ ัน เราแสด งแล ว ว า   "เห ล านี ้ค ือ ร ิย ส ัจ ทั ้งห ล าย  

๔  ประการ "  ดั งนี้   เป นธรรมอันสมณพราหมณ ผู รูทั้ งหลายขมขี่ ไม ได   ทํ าให 
เศร าหมองไม ได   ต ิเต ียน ไม ได   ค ัด ง าง ไม ได   ด ังนี ้อ ัน ใด   อ ัน เรากล าวแล ว ;  
ขอน้ัน  เรากลาวหมายถึงขอความดังกลาวมานี้,  ดังนี้  แล. 
 
-  ติก.  อํ.  ๒๐/๒๒๗-๒๒๘/๕๐๑. 

 
 

ภาคนํา 
วาดวย  ขอความที่ควรทราบกอนเกี่ยวกับจตุราริยสัจ 

 
จบ 
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คําช้ีชวนวิงวอน 

___________ 
 
 

ภิกษุ  ท.!  โยคกรรม  อันเธอพึงกระทํา  เพ่ือใหรูวา 
"นี้ทุกข  นี้เหตุใหเกิดทุกข  นี้ความดับสนิทแหงทุกข 

นี้ทางใหถึงความดับสนิทแหงทุกข." 
 

เทสิตํ  โว  มยา  นิพฺพานํ  เทสิโต  นิพฺพานคามิมคฺโค 
นิพพาน  เราไดแสดงแลว, 

ทางใหถึงนิพพาน  เราก็ ไดแสดงแลว  แกเธอทั้งหลาย. 
 

กิจใด  ที่ศาสดาผูเอ็นดู  แสวงหาประโยชนเกื้อกูล 
อาศัยความเอ็นดูแลว  จะพึงทําแกสาวกทั้งหลาย, 

กิจนั้น  เราไดทําแลวแกพวกเธอ. 
 

นั่น  โคนไม;  นั่น  เรือนวาง. 
พวกเธอจงเพียรเผากิเลส,  อยาไดประมาท, 
อยาเปนผูที่ตองรอนใจ  ในภายหลังเลย. 

 
อยํ  โว  อมฺหากํ  อนุสาสนี 

นี่แหละ  วาจาเครื่องพร่ําสอนของเรา  แกเธอทั้งหลาย. 
 

(มหาวาร.  สํ.  -  สฬา.สํ.) 
 

๑๔๑ 
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อุทเทศแหงจตุราริยสัจ 
 
ภิ ก ษุ  ท .!  ตถาคต  ผู อ รหั นตสั มมาสั มพุ ท ธะ  ได ป ระกาศอนุ ตต ร - 

ธรรมจักรให เป น ไปแล ว   ที่ ป าอิ สิ ปตนมฤคทายวัน   ใกลนครพาราณ สี ,  เป น 
ธรรมจ ักร   ที ่สมณะหร ือพราหมณ ,  เทพ   มาร   พรหม   หร ือใคร  ๆ   ในโลก   จะ 
ตานทานใหหมุนกลับมิได   ขอน้ีคือ  การบอก  การแสดง  การบัญญัติ   การแตงตั้ ง 
การเปดเผย   การจําแนก   และการทําให เขาใจไดงาย   ซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่ 
อยาง.  สี่อยางเหลาไหนเหลา ?  สี่อยางไดแก  ความจริงอันประเสริฐคือ  ทุกข,  
ความจริงอันประเสริฐคือ   เหตุใหเกิดทุกข,  ความจริงอันประเสริฐคือ   ความดับไม 
เหลือของทุกข,  และ ความอันจริงประเสริฐคือ  ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือ 
ของทุกข. 

 
ภิกษุ   ท .!  ตถาคต   ผู อ รหันตสัมมาสัมพุ ทธะ   ไดประกาศอนุตตร- 

ธรรมจักรให เป น ไปแล ว   ที่ ป าอิ สิ ปตนมฤคทายวัน   ใกลนครพาราณ สี ,  เป น 
ธรรมจักร  ที่สมณะหรือพราหมณ ,  เทพ   มาร  พรหม   หรือใคร ๆ  ในโลก   จะตาน 
ทานใหหมุนกลับมิได   ขอน้ีคือ  การบอก  การแสดง  การบัญญัติ   การแตงตั้ง  การ 
เปดเผย  การจําแนก  และการทําใหเขาใจไดงาย  ซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อยาง 
เหลานี้แล. 
 
-  อุปริ.  ม.  ๑๔/๔๔๙/๖๙๙. 

 
 
 
 
 
 

๑๔๓ 
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อุทเทศแหงจตุราริยสัจ 
 
ภิ ก ษุ  ท .!  ตถาคต  ผู อ รหั นตสั มมาสั มพุ ท ธะ  ได ป ระกาศอนุ ตต ร - 

ธรรมจักรให เป น ไปแล ว   ที่ ป าอิ สิ ปตนมฤคทายวัน   ใกลนครพาราณ สี ,  เป น 
ธรรมจ ักร   ที ่สมณะหร ือพราหมณ ,  เทพ   มาร   พรหม   หร ือใคร  ๆ   ในโลก   จะ 
ตานทานใหหมุนกลับมิได   ขอน้ีคือ  การบอก  การแสดง  การบัญญัติ   การแตงตั้ ง 
การเปดเผย   การจําแนก   และการทําให เขาใจไดงาย   ซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่ 
อยาง.  สี่อยางเหลาไหนเหลา ?  สี่อยางไดแก  ความจริงอันประเสริฐคือ  ทุกข,  
ความจริงอันประเสริฐคือ   เหตุใหเกิดทุกข,  ความจริงอันประเสริฐคือ   ความดับไม 
เหลือของทุกข,  และ ความอันจริงประเสริฐคือ  ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือ 
ของทุกข. 

 
ภิกษุ   ท .!  ตถาคต   ผู อ รหันตสัมมาสัมพุ ทธะ   ไดประกาศอนุตตร- 

ธรรมจักรให เป น ไปแล ว   ที่ ป าอิ สิ ปตนมฤคทายวัน   ใกลนครพาราณ สี ,  เป น 
ธรรมจักร  ที่สมณะหรือพราหมณ ,  เทพ   มาร  พรหม   หรือใคร ๆ  ในโลก   จะตาน 
ทานใหหมุนกลับมิได   ขอน้ีคือ  การบอก  การแสดง  การบัญญัติ   การแตงตั้ง  การ 
เปดเผย  การจําแนก  และการทําใหเขาใจไดงาย  ซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อยาง 
เหลานี้แล. 
 
-  อุปริ.  ม.  ๑๔/๔๔๙/๖๙๙. 

 
 
 
 
 
 

๑๔๓ 
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ภาค  ๑ 
 

วาดวย 
 

ทุกขอริยสัจ  ความจริงอันประเสริฐคือทุกข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔๕ 
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ภาค  ๑ 
 
 

มีเรื่อง  :-  นิทเทศ  ๑  วาดวยประเภทและอาการแหงทุกขตามหลักทั่วไป  ๑๒  เรื่อง 
นิทเทศ  ๒  วาดวยทุกขสรุปในปญจุปาทานักขันธ   ๙๕  เรื่อง 
นิทเทศ  ๓  วาดวยหลักเบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับความทุกข   ๑๘  เรื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔๖ 
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อริยสัจจากพระโอษฐ 
 
 

ภาค  ๑ 
วาดวย 

ทุกขอริยสัจ  ความจริงอันประเสริฐคือทุกข 
(มี  ๓  นิทเทศ) 
____________ 

อุทเทศแหงทุกขอริยสัจ 
 
ภิกษุ   ท.!  ความจริงอันประเสริฐคือทุกข   เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ 

ท.!  ความเกิด  เปนทุกข,  ความแก  เปนทุกข,  ความตาย  เปนทุกข,  ความโศก 
ความร่ําไรรําพัน  ความทุกขกาย  ความทุกขใจ  ความคับแคนใจ  เปนทุกข,  
ความประสพดวยสิ่งไมเปนที่รัก   เปนทุกข,  ความพลัดพรากจากสิ่งเปนที่รัก 
เปนทุกข,  ความปรารถนาอยางใดแลว  ไมไดอยางนั ้น   เปนทุกข;  กลาว 
โดยสรุปแลว  ปญจุปาทานักขันธ  (ขันธหาอันเปนที่ตั้งแหงอุปาทาน)  เปนตัว 
ทุกข;  นี้  เรียกวา  ความจริงอันประเสริฐคือทุกข. 
 
-  ติก.  อํ.  ๒๐/๒๒๗/๕๐๑. 
 
 
 
 
 
 

๑๔๗ 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๑๔๘

นิทเทศแหงทุกขอริยสัจ 
___________ 

นิทเทศ  ๑  วาดวยประเภทและอาการแหงทุกขตามหลักทั่วไป 
(มี  ๑๒  เรื่อง) 

 
ความเกิด 

 
ภิกษุ   ท .!  ความเกิด   เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ   ท .!  การเกิด   การ 

กําเนิด   การกาวลง   (สูครรภ )  การบั งเกิด   การบั งเกิดโดยยิ่ ง   ความปรากฏของ 
ขันธทั้ งหลาย   การที่ สัตวไดซึ่ งอายตนะทั้ งหลาย   ในสัตวนิกายนั้น  ๆ   ของสัตว 
เหลานั้น ๆ;  นี้ เรียกวา  ความเกิด. 
-  มหา.  ที.  ๑๐/๓๔๑/๒๙๕. 

ความแก 
 
ภ ิก ษ ุ ท .!  ค ว าม แก   เป น อ ย า ง ไร เล า  ?  ภ ิก ษ ุ ท .!  ค วาม แก  

ความคร่ําครา  ความมีฟนหลุด   ความมีผมหงอก   ความมีหนังเหี่ยว  ความเสื่อม 
ไปแห งอายุ   ความแก รอบแห งอินทรียทั้ งหลาย   ในสัตวนิกายนั้ น  ๆ   ของสัตว 
เหลานั้น ๆ;  นี้  เรียกวา  ความแก. 
-  มหา.  ที.  ๑๐/๓๔๑/๒๙๕. 

 
ความตาย 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ค ว าม ต าย   เป น อ ย า ง ไร เล า?  ภ ิกษ ุ  ท .!  ก า รจ ุติ  

ความเคลื่อน  การแตกสลายไป  การหายไป  การวายชีพ  การตาย  การทํากาละ 
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ภาค  ๑  -  ทุกขอริยสัจ ๑๔๙

การแตกแหงขันธทั้ งหลาย   การทอดทิ้งราง  การขาดแหงอินทรียคือชีวิต   จาก 
สัตวนิกายนั้น ๆ  ของสัตวเหลานั้น ๆ;  นี้  เรียกวา  ความตาย. 
-  มหา.  ที.  ๑๐/๓๔๑/๒๙๕ 

 
ความโศก 

 
ภิกษุ   ท .!  ความโศก   เปนอยางไรเล า ?  ภิกษุ  ท .!  ความโศก  

ความเศรา  ความเปนผู เศรา  ความโศกกลุมกลัด  ความโศกสุมกลุมกลัด  ของ 
บุคคลผูเผชิญแลวดวยความวิบัติอยางใดอยางหนึ่ง  อันความทุกขชนิดใดชนิดหนึ่ง 
กระทบแลว;  นี้  เรียกวา  ความโศก. 
-  มหา.  ที.  ๑๐/๓๔๑/๒๙๕. 

 
ความร่ําไรรําพัน 

 
ภิกษุ ท.!  ความร่ําไรรําพัน  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ ท.!  ความ 

คร่ําครวญ  ความร่ําไรรําพัน  การคร่ําครวญ  การร่ําไรรําพัน  ความเปนผูคร่ําครวญ 
ความเปนผู รํ่าไรรําพัน  ของบุคคลผูเผชิญแลวดวยความวิบัติอยางใดอยางหนึ่ง 
อันความทุกขชนิดใดชนิดหนึ่งกระทบแลว;  นี้  เรียกวา  ความร่ําไรรําพัน. 
-  มหา.  ที.  ๑๐/๓๔๑/๒๙๕. 

 
ความทุกขกาย 

 
ภิกษ ุ ท .!  ความทุกขกาย   เป นอยางไรเล า ?  ภิกษ ุ ท .!  ความ 

ทนไดยากที่เปนไปทางกาย  ความไมผาสุกที่เปนไปทางกาย  ความทนไดยาก 
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ความรูสึกอันไมผาสุก  ที่ เกิดแตความกระทบทางกาย ;  นี้  เรียกวา  ความทุกข 
กาย. 
-  มหา.  ที.  ๑๐/๓๔๒/๒๙๕. 

 
ความทุกขใจ 

 
ภิกษุ ท .!  ความทุกขใจ   เป นอยางไรเลา ?  ภิกษุ ท .!  ความ 

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

 
ความคับแคนใจ 

 
 ภิกษุ  ท.!  ความคับแคนใจ  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ ท.!  ความ 

กลุมใจ  ความคับใจ  ความเปนผูกลุมใจ  ความเปนผูคับใจ  ของบุคคลผู เผชิญ 
แลวดวยความวิบัติอยางใดอยางหนึ่ง  อันความทุกขชนิดใดชนิดหนึ่งกระทบแลว;  
นี้  เรียกวา  ความคับแคนใจ. 
-  มหา.  ที.  ๑๐/๓๔๒/๒๙๕๕. 

 
ความประสพดวยสิ่งไมเปนที่รัก 

 
ภิกษุ  ท.!  ความประสพดวยสิ่งไมเปนที่รัก  เปนทุกข  เปนอยางไร 

เลา  ?  ภิกษุ  ท .!  รูป  เส ียง   กลิ ่น   รส   โผฏฐัพพะ   เหลาใด   ในโลกนี ้  ที ่ไม 
นาปรารถนา  ไมนารักใคร  ไมนาพอใจ  มีแกผูนั้นหรือวา  ชนเหลาใด  เปนผู 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



ภาค  ๑  -  ทุกขอริยสัจ ๑๕๑

ไมหวังประโยชน  ไมหวังความเกื้อกูล  ไมหวังความผาสุก  ไมหวังความเกษมจาก 
เครื่องผูกรัด ตอเขา,  การตองไปดวยกัน  การตองมาดวยกัน  การตองอยูรวมกัน 
ความระคนกัน  กับดวยอารมณหรือบุคคลเหลานั้น;  นี้  เรียกวา  ความประสพ 
ดวยสิ่งไมเปนที่รัก  เปนทุกข. 
-  มหา.  ที.  ๑๐/๓๔๒/๒๙๕. 

 
ความพลัดพรากจากสิ่งเปนที่รัก 

 
ภิกษุ ท.!  ความพลัดพรากจากสิ่งเปนที่รัก  เปนทุกขเปนอยางไร 

เล า  ?  ภิ ก ษุ   ท .!  รูป   เสี ย งกลิ่ น   รส   โผฏฐัพพะ   เหล าใด   ใน โลกนี้   ที่ น า 
ปรารถนา   น ารัก ใคร   น าพอใจ   มี แกผู นั้ น   หรือวา   ชนเหล าใด   เป นผู หวั ง 
ประโยชน  หวังความเกื้อกูล  หวังความผาสุก  หวังความเกษมจากเครื่องผูกรัด 
ตอเขา  เชน   มารดาบิดา  พี ่น องชาย   พี ่น องหญิง  มิตรอมาตย  ญาติสาโลหิต 
ก็ตาม ,  การไม ได ไปรวมกัน   การไม ได มารวมกัน   การไม ได อยู ร วมกัน   ความ 
ไม ได ระคนก ัน   ก ับด วยอารมณ ห ร ือบ ุคคล เหล านั ้น ;  นี ้  เร ียกว า   ความ 
พลัดพรากจากสิ่งเปนที่รัก  เปนทุกข. 
-  มหา.  ที.  ๑๐/๓๔๒/๒๙๕. 

 
ความปรารถนาอยางใดแลวไมไดอยางนั้น 

 
ภิกษุ  ท.!  ความปรารถนาอยางใดแลวไมไดอยางนั้น  เปนทุกข  เปน 

อยางไรเลา ?  ภิกษุ   ท .!  สัตวทั้ งหลาย   ผูมีความเกิดเปนธรรมดา  ยอมเกิด 
ความปรารถนาขึ้น  วา  "โอหนอ !  ขอเราไมพึงเปนผูมีความเกิดเปนธรรมดา 
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และความคิดเกิดเลา  ก็อยาพึงมีมาถึงเราเลย"  ดังนี้,  ขอนี้ไมใชสิ่งที่สัตวจะบรรลุ 
ไดดวยความปรารถนา;  นี้  เรียกวา  ความปรารถนาอยางใดแลวไมไดอยางนั้น 
เปนทุกข. 

 
ภิกษุ   ท .!  สัตวทั้ งหลาย   ผูมีความแกเปนธรรมดา  ยอมเกิดความ 

ปรารถนาขึ้นวา   "  โอหนอ !  ขอเรา   ไมพึ งเปนผูมีความแก เปนธรรมดา   และ 

ความแกเลา  ก็อยาพึงมีมาถึงเราเลย "  ดังนี้ ,  ขอน้ี   ไมใชสิ่ งที่สัตวจะบรรลุได 
ดวยความปรารถนา;  แมนี้  เรียกวาความปรารถนาอยางใดแลวไมไดอยางนั้น 

เปนทุกข. 
 
ภิกษุ   ท.!  สัตวทั้ งหลาย  ผูมีความตายเปนธรรมดา  ยอมเกิดความ 

ปรารถนาขึ้นวา  "โอหนอ  !  ขอเรา   ไมพึ งเปนผูมีความตายเปนธรรมดา   และ 
ความตายเลา  ก็อยาพึงมีมาถึงเราเลย"  ดังนี้,  ขอน้ี  ไมใชสิ่งที่สัตวจะบรรลุได 
ดวยความปรารถนา;  แมนี้  เรียกวา  ความปรารถนาอยางใดแลวไมไดอยางนั้น 
เปนทุกข. 

 
ภิกษุ   ท .!  สัตวทั้ งหลาย   ผูมีความโศก   ความร่ําไรรําพัน   ความ 

ทุกขกาย  ความทุกขใจ  ความคับแคนใจ  เปนธรรมดา   ยอมเกิดความปรารถนา 
ขึ ้น   ว า   "โอหนอ  !  ขอเรา   ไม พ ึงเป นผู ม ีความโศก   ความร่ําไรรําพ ัน   ความ 
ทุกขกาย   ความทุกขใจ  ความคับแคนใจ  เปนธรรมดา  และความโศก   ความ  
รํ่าไรรําพัน  ความทุกขกาย  ความทุกขใจ  ความคับแคนใจ  เลา  ก็อยาพึงมีมาถึง 
เรา เลย "  ด ังนี ้,  ข อ นี ้ไม ใช สิ ่งที ่ส ัตว จะบรรล ุได ด วยความปรารถนา ;  แม นี้ 
เรียกวา  ความปรารถนาอยางใดแลวไมไดอยางนั้น  เปนทุกข. 
-  มหา.  ที.  ๑๐/๓๔๓/๒๙๕. 
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ปญจุปาทานักขันธ 
 
ภิกษุ ท.!  กลาวโดยสรุปแลว  ปญจุปาทานักขันธ  เปนตัวทุกข 

เป นอยางไรเล า ?  ภิกษุ  ท .!  ปญจุปาทานักขันธได แก สิ ่ง เหลานี ้ค ือ   ขันธ 
อัน เปนที่ ตั้ งแห งความยึดมั่ นคือ   รูป ,  ขันธอัน เปนที่ ตั้ งแห งความยึดมั่ นคื อ 
เวทนา ,  ขันธอันเปนที่ตั้ งแหงความยึดมั่นคือ   สัญญา ,  ขันธอันเปนที่ตั้ งแหง 
ความยึดมั่นคือ   สังขาร,  และขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่นคือ   วิญญาณ ;  
เหลานี้แล  เรียกวา  กลาวโดยสรุปแลว  ปญจุปาทานักขันธ เปนตัวทุกข. 
-  มหา.  ที.๑๐/๓๔๓/๒๙๕. 

 
 

นิทเทศ  ๑ 
 

วาดวยประเภทและอาการแหงทุกขตามหลักทั่วไป 
 

จบ 
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นิทเทศ  ๒  วาดวยทุกขสรุปในปญจุปาทานักขันธ 
(  มี  ๙๕  เรื่อง) 

 
ภิกษุ ท.!  กลาวโดยสรุปแลว  ปญจุปาทานักขันธ  เปนตัวทุกข 

นั ้น   เป นอย างไร เล า  ?  ภ ิกษ ุ  ท .!  ป ญ จ ุปาทาน ักข ันธ นั ้น   ได แก สิ ่ง เหล านี้ 
คือ  ขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่นคือ   รูป ,  ขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่น 
คือ   เวทนา ,  ขันธอัน เปนที่ ตั้ งแห งความยึดมั่นคือ   สัญญา ,  ขันธอัน เปนที่ตั้ ง  
แหงความยึดมั่นคือ  สังขาร,  และขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่นคือ  วิญญาณ .  
เหลานี้แล  เรียกวา  กลาวโดยสรุปแลว  ปญจุปาทานักขันธ  เปนตัวทุกข. 
-  มหา.  ที.  ๑๐/๓๔๓/๒๙๕. 

 
ตอน  ๑  วาดวยเบญจขันธโดยวิภาค 

(ก.)วิภาคแหงเบญจขันธ 
(มี  ๕  วิภาค) 

 
ภิกษุ  ท.!  เบญจขันธ  เปนอยางไรเลา ? 
 
ภิ ก ษุ  ท .!  รูป   ชนิ ด ใดชนิ ดหนึ่ ง   มี อ ยู   จะ เป น อดี ต อนาคตหรือ 

ปจจุบันก็ตาม  เปนภายในหรือภายนอกก็ตาม  หยาบหรือละเอียดก็ตาม  เลวหรือ 
ประณีตก็ตาม  มีในที่ไกลหรือท่ีใกลก็ตาม;  นี้  เรียกวา  รูปขันธ. 

 
ภิกษุ   ท .!  เวทนา   ชนิดใดชนิดหนึ่ ง   มีอยู   จะเปนอดีตอนาคตหรือ 

ปจจุบันก็ตาม  เปนภายในหรือภายนอกก็ตาม  หยาบหรือละเอียดก็ตาม  เลวหรือ 
ประณีตก็ตาม  มีในที่ไกลหรือท่ีใกลก็ตาม;  นี้  เรียกวา  เวทนาขันธ 
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ภิกษุ   ท .!  สัญญา  ชนิดใดชนิดหนึ่ ง  มีอยู   จะเปนอดีตอนาคตหรือ 
ปจจุบันก็ตาม  เปนภายในหรือภายนอกก็ตาม  หยาบหรือละเอียดก็ตาม  เลวหรือ 
ประณีตก็ตาม  มีในที่ไกลหรือท่ีใกลก็ตาม;  นี้  เรียกวา  สัญญาขันธ. 

 
ภิ ก ษุ  ท .!  สั งขารทั้ งหลาย   ช นิด ใดชนิ ดหนึ่ ง   มี อ ยู   จะ เป นอดี ต 

อนาคตหรือปจจุบันก็ตาม  เปนภายในหรือภายนอกก็ตาม  หยาบหรือละเอียดก็ตาม 
เลวหรือประณีตก็ตาม  มีในที่ไกลหรือท่ีใกลก็ตาม;  นี้  เรียกวา  สังขารขันธ. 

 
ภิกษุ   ท .!  วิญญาณ   ชนิดใดชนิดหนึ่ ง   มีอยู   จะเปนอดีตอนาคต 

หรือปจจุบันก็ตาม  เปนภายในหรือภายนอกก็ตาม  หยาบหรือละเอียดก็ตาม  เลว 
หรือประณีตก็ตาม  มีในที่ไกลหรือท่ีใกลก็ตาม;  นี้  เรียกวา  วิญญาณขันธ. 
 

ภิกษุ  ท.!  เหลานี้  เรียกวา  เบญจขันธ. 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๕๙/๙๕. 

 
๑.  วิภาคแหงรูปขันธ 
รูปและรูปอาศัย 

 
ภิกษุ   ท .!  มหาภูต   (ธาตุ )  สี่อยาง   และรูป ท่ีอาศัยมหาภูตสี่อยาง 

เหลานั้นดวย;  นี้  เรียกวา  รูป. 
-  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๔/๑๔;  และ  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๗๒/๑๑๓. 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



อริยสัจจากพระโอษฐ ๑๕๖

ภิกษุ  ท .!  ภิกษุ  ชื่อวาผู ไมรู จักรูป   เปนอยางไรเลา  ? ภิกษุ  ท .! 
ภิกษุ   ในกรณีนี ้   ยอมไม รูตาม เปนจริง   วา   "รูป  ชนิดใดชนิดหนึ่ งนั้น   คือ  

มหาภูตสี่อยาง   และรูปที่อาศัยมหาภูตสี่อยางเหลานั้นดวย "  ดังนี้.  ภิกษุ  ท .! 
นี้แล  เรียกวา  ภิกษุ  ผูไมรูจักรูป. 
-  เอกาทสก.  อํ.  ๒๔/๓๗๘/๒๒๔. 

 
ภ ิก ษ ุ  ท .!  ภ ิก ษ ุ  ชื ่อ ว า ผู รู จ ัก ร ูป   เป น อ ย า ง ไ ร เล า ?  ภ ิก ษ ุ  ท .!  

ภ ิกษ ุ  ในกรณ ีนี ้  ย อมรู ตาม เป นจร ิง   ว า   "ร ูปชน ิดใดชน ิดหนึ ่งนั ้นค ือ   มหาภ ูต 
สี่ อย าง   และรูป ท่ี อาศั ยมหาภู ตสี่ อย างเหล านั้ นด วย "  ดั งนี้ .  ภิ ก ษุ   ท .!  นี้ แล 
เรียกวา  ภิกษุ  ผูรูจักรูป. 
-  เอกาทสก.  อํ.  ๒๔/๓๘๑/๒๒๔. 

 
มหาภูต  คือ  ธาตุส่ี 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ธาต ุม ีสี ่อ ย า ง เหล านี ้  สี ่อ ย า ง เหล า ไหน เล า  ?  สี ่อ ย า ง 

คือ   ปฐวีธาตุ   (ธาตุดิ น )  อาโปธาตุ   (ธาตุ น้ํ า )  เต โชธาตุ   (ธาตุ ไฟ )  และวาโยธาตุ 
 (ธาตุลม).  ภิกษุ  ท.!  เหลานี้แล  คือ  ธาตุสี่อยาง. 
-  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๒๐๓/๔๐๓. 

 
ภิกษุ  .!  ปฐวีธาตุ   เปนอยางไรเลา?  ปฐวีธาตุ   ที่ เปนไปในภายในก็ 

มี,  ที่เปนภายนอก  ก็มี. 
 
ภิ ก ษุ   .!  ปฐวี ธาตุ   ที่ เป น ไป ในภายใน   เป นอย างไรเล า?  ภิ ก ษุ   .!  

สวนใดเปนของแข็ง  เปนของหยาบ  อันวิญญาณธาตุอาศัยแลว  ซึ่งมีอยูในตน 
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ภาค  ๑  -  ทุกขอริยสัจ ๑๕๗

เฉพาะตน  กลาวคือ  ผมท้ังหลาย  ขนทั้งหลาย  เล็บท้ังหลาย  ฟนทั้งหลาย  หนัง 
เนื้อ  เอ็นทั้งหลาย  กระดูกทั้งหลาย  เยื่อในกระดูก  ไต  หัวใจ  ตับ  พังผืด  มาม 
ปอด   ลําไส   ลําไส ส ุด   อาหารในกระเพาะ   อุจจาระ ;  หรือแม ส วนอื ่นอ ีกไร ๆ  
(ซึ่งมีลักษณะอยางเดียวกัน).  ภิกษุ !  นี้  เรียกวา  ปฐวีธาตุ  ที่เปนไปในภายใน. 
ภิกษุ   ท.!  ปฐวีธาตุ  ที่ เปนไปในภายใน  ก็ตาม  ที่ เปนภายนอก  ก็ตาม;  นี้แหละ 
เรียกวา  ปฐวีธาตุ. 
-  อุปริ.  ม.  ๑๔/๔๓๗/๖๘๔. 

 
ภิกษุ  ท.!  อาโปธาตุ  เปนอยางไรเลา ?  อาโปธาตุที่ เปนไปในภายใน 

ก็มี,  ที่เปนภายนอก  ก็มี. 
 
ภิกษุ   ท.!  อาโปธาตุ  ที่ เปนไปในภายใน   เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  !  

สวนใดเอิบอาบ  เปยกชุม  อันวิญญาณธาตุอาศัยแลว  ซึ่งมีอยูในตน  เฉพาะตน 
กล าวค ือ   น้ํ าด ี  เสลด   หนอง   โลห ิต   เหงื ่อ   ม ัน   น้ํ าตา   น้ํ า เหล ือง   น้ํ าลาย 
น้ําเมือก   น้ําลื่นหลอขอ   น้ํามูตร;  หรือแมสวนอื่นอีกไร ๆ  (ซึ่งมีลักษณะอยาง 
เดี ย วกั น )  ภิ ก ษุ   ท .!  นี้ เรี ย ก ว า   อ า โป ธาตุ   ที่ เป น ไป ในภ าย ใน .  ภิ ก ษุ  !  
อาโปธาตุ  ที่เปนไปในภายใน  ก็ตาม  ที่ เปนภายนอก  ก็ตาม;  นี้แหละ  เรียกวา 
อาโปธาตุ. 
-  อุปริ.  ม.  ๑๔/๔๓๘/๖๘๕. 

 
ภิกษุ  ท.!  เตโชธาตุ  เปนอยางไรเลา ?  เตโชธาตุ  ที่เปนไปในภายใน 

ก็มี,  ที่เปนภายนอก  ก็มี. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๑๕๘

ภิกษุ   ท .!  เตโชธาตุ   ที่ เปนไปในภายใน   เปนอยางไรเลา?  ภิกษุ .!  
สวนใดเปนของเผา   เปนของไหม   อันวิญญาณธาตุอาศัยแลว  ซึ่งมีอยู ในตน 
เฉพาะตน  กลาวคือธาตุไฟที่ยังกายใหอบอุนอยางหนึ่ง,  ธาตุไฟที่ยังกายใหชรา- 
ทรุดโทรมอยางหนึ ่ง ,  ธาตุไฟที ่ย ังกายใหกระวนกระวายอยางหนึ ่ง ,  ธาตุไฟ 
ที่ทําอาหารซึ่งกินแลว  ดื่มแลว  เคี้ยวแลว  ลิ้มแลว  ใหแปรไปดวยดีอยางหนึ่ง;  
เตโชธาต ุ  ที ่เป นไปในภายใน .  ภ ิกษ ุ  !  เตโชธาต ุ  ที ่เป นไปในภายใน   ก็ตาม 
ที่เปนภายนอก  ก็ตาม;  นี้แหละ  เรียกวา  เตโชธาตุ. 
-  อุปริ.  ม.  ๑๔/๔๓๘/๖๘๖. 

 
ภิกษุ   .!  วาโยธาตุ   เปนอยางไรเลา?  วาโยธาตุ   ที่ เปนไปในภายใน 

ก็มี,  ที่เปนภายนอก  ก็มี. 
 
ภิกษุ   .!  วาโยธาตุ   ที่ เปนไปในภายใน   เปนอยางไรเลา  ?  ภิกษุ  !  

สวนใดเป นลม   ไหวตัวได   อันวิญญาณธาตุอาศ ัยแลว  ซึ ่งม ีอยู ในตน   เฉพาะ 
ตน   กลาวคือ   ลมพัดขึ้นเบื้องสูงอยางหนึ่ง,  ลมพัดลงเบื้องต่ําอยางหนึ่ง,  ลม 
นอนอยู ในทองอยางหนึ ่ง ,  ลมนอนอยู ในลําไส อย างหนึ ่ง ,  ลมแลนไปทั ่วทั ้ง- 
ต ัวอย างหนึ ่ง ,  และลมหายใจเข าออกอย างหนึ ่ง ;  หรือแม ส วนอื ่นอ ีก ไร  ๆ  
 (ซึ ่งม ีล ักษณะอยางเด ียวก ัน ).  ภิกษ ุ  ท .!  นี ้  เร ียกว า   วาโยธาต ุ  ที ่เป นไปใน 
ภายใน .  ภิกษุ  !  วาโยธาตุ  ที่ เปนไปในภายใน   ก็ตาม   ที่ เปนภายนอก   ก็ตาม ;  
นี้แหละ  เรียกวา  วาโยธาตุ. 
-  อุปริ.  ม.  ๑๔/๔๓๙/๖๘๗. 
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ภาค  ๑  -  ทุกขอริยสัจ ๑๕๙

การเกิดขึ้นของธาตุส่ีเทากับการเกิดขึ้นของทุกข 
 
ภิกษุ   ท.!  การเกิดขึ้น  การตั้งอยู  การเกิดโดยยิ่ง  และความปรากฏ 

ของปฐวีธาตุ   อาโปธาตุ   เตโชธาตุ   และวาโยธาตุ   ใด  ๆ   นั่นเทากับ   เปนการ 
เก ิดขึ ้นของท ุกข ,  เป นการตั ้งอยู ของสิ ่งซึ ่งม ีปรกต ิเส ียดแทงทั ้งหลาย ,  และ 
เปนความปรากฏของชราและมรณะ. 
-  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๒๐๘/๔๑๔. 

 
ความเพลินในธาตุส่ีเทากับความเพลินในทุกข 

 
ภิกษุ   ท .!  ผู ใด   ยอมเพลินโดยยิ่ ง   ซึ่ ง   ปฐวีธาตุ   อาโปธาตุ  เตโช 

ธาตุ   และวา โยธาตุ ,  ผู นั้ น   ย อม เพ ลิ น โดยยิ่ ง   ซึ่ งสิ่ ง เป น ทุ ก ข ,  เราย อม 
กล าวว า   "ผู ใด   ย อม เพล ิน โดยยิ ่ง  ซึ ่งสิ ่ง เป นท ุกข ,  ผู นั ้น  ย อม ไม หล ุดพ น 
ไปได  จากทุกข"  ดังนี้แล. 
-  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๒๐๘/๔๑๒. 

 
รสอรอย  -  โทษ  -  อุบายเครื่องพนไปของธาตุส่ี 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  ครั้ งก อนแต การตรัส รู   เมื่ อ เรายั งไม ได ต รัส รู   ยั ง เป น 

โพธ ิส ัตว อยู ,  ความสงส ัยได เก ิดขึ ้นแก เราว า   "อะไรหนอ   เป นรสอรอยของ 
ปฐวีธาตุ   อาโปธาตุ   เตโชธาตุ   และวาโยธาตุ?  อะไร  เปนโทษของปฐวีธาตุ 
อาโปธาตุ  เตโชธาตุ  และวาโยธาตุ ?  อะไร เปนอุบายเครื่องออกไปพนไดจาก 
ปฐวีธาตุ  อาโปธาตุ  เตโชธาตุ  และวาโยธาตุ ?" 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๑๖๐

ภิกษุ ท.!  ความรูขอนี้ไดเกิดขึ้นแกเราวา  "สุข  โสมนัส ใด ๆ  ที่ 
อาศัย  ปฐวีธาตุ  อาโปธาตุ  เตโชธาตุ  และวาโยธาตุ  แลวเกิดขึ้น,  สุข  และ 
โสมนัส  นี้แล  เปน รสอรอย ของปฐวีธาตุ  อาโปธาตุ  เตโชธาตุ  และวาโยธาตุ;  
ปฐวีธาตุ  อาโปธาตุ  เตโชธาตุ  และวาโยธาตุ  ไมเที่ยง  เปนทุกขมี  ความแปร- 
ปรวนเปนธรรมดา  ดวยอาการใด,  อาการนี้แล  เปน โทษ ของปฐวีธาตุ  อาโป- 
ธาตุ  เตโชธาตุ  และวาโยธาตุ;  การนําออกเสียไดซ่ึงความกําหนัดดวยอํานาจ 
ความพอใจ  การละความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจ  ในปฐวีธาตุ  อาโปธาตุ 
เตโชธาตุ  และวาโยธาตุ  เสียได  ดวยอุบายใด,  อุบายนี้แล  เปน  อุบายเครื่อง 
ออกไปพนได  จากปฐวีธาตุ  อาโปธาตุ  เตโชธาตุ  และวาโยธาตุ."  ดังนี้แล. 
-  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๒๐๓/๔๐๔. 

 
ความลับของธาตุส่ี 

 
ภิกษุ   ท.!  ถาหาก รสอรอย ในปฐวีธาตุก็ดี  อาโปธาตุก็ดี  เตโชธาตุ 

ก็ดี   และวาโยธาตุ  ก็ดี   นี้   จักไมไดมีอยูแลวไซร,  สัตวทั้งหลาย   ก็จะไมกําหนัด 
ย ิน ด ีน ัก   ในปฐว ีธ าต ุ  อา โป ธาต ุ  เต โชธาต ุ  และวา โยธาต ุนี ้.  ภ ิกษ ุ  ท .!  
แต เพ ราะเหต ุที ่  รสอร อย   ในปฐว ีธาต ุก ็ด ี  อาโปธาต ุก ็ด ี  เต โชธาต ุก ็ด ี  และ 
วาโยธาตุก็ดี  มีอยูแล  สัตวทั้งหลาย  จึงกําหนัดยินดีนัก  ในปฐวีธาตุ  อาโปธาตุ 
เตโชธาตุ  และวาโยธาตุ. 

 
ภิกษุ  ท .! ถาหาก  โทษ  ในปฐวีธาตุก็ดี   อาโปธาตุก็ดี   เตโชธาตุก็ดี 

และวาโยธาต ุก ็ด ี  นี ้  จ ักไม ได ม ีอยู แล วไซร ,  ส ัตว ทั ้งหลาย   ก ็จะไม เบื ่อหน าย 
ในปฐวีธาตุ   อาโปธาตุ   เตโชธาตุ   และวาโยธาตุนี้ .   ภิกษุ  ท . !   แต  
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ภาค  ๑  -  ทุกขอริยสัจ ๑๖๑

เพราะเหตุที ่  โทษในปฐวีธาตุก็ด ี  อาโปธาตุก็ด ี  เตโชธาตุก็ด ี  และวาโยธาตุก็ดี 
มีอยูแล   สัตวทั้ งหลาย   จึงเบื่อหนาย   ในปฐวีธาตุ   อาโปธาตุ   เตโชธาตุ   และ 
วาโยธาตุ. 

 
ภิกษุ  ท.!  ถาหาก อุบายเครื่องออกไปพนได  จากปฐวีธาตุก็ดี  อาโป- 

ธาตุก็ดี  เตโชธาตุก็ดี  และวาโยธาตุก็ดี  นี้  จักไมไดมีอยูแลวไซร,  สัตวทั้งหลาย 
ก ็จะไม ออกไปพ น ได จากปฐว ีธาต ุ  อาโปธาต ุ  เต โชธาต ุ  และวาโยธาต ุนี ้.  
ภิกษุ  ท.!  แตเพราะเหตุที่  อุบายเครื่องออกไปพนไดจากปฐวีธาตุก็ดี  อาโปธาตุก็ดี 
เตโชธาต ุก ็ด ี  และวาโยธาต ุก ็ด ี  มีอยู แล   สัตว ทั ้งหลาย   จึงออกไปพ นได จาก 
ปฐวีธาตุ  อาโปธาตุ  เตโชธาตุ  และวาโยธาตุ. 
-  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๒๐๕/๔๐๘. 

 
ธาตุส่ีไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา 

 
ราหุล  !  เธอเขาใจความขอ น้ันวาอยางไร ?  ปฐวีธาตุ   อาโปธาตุ 

เตโชธาตุ  วาโยธาตุ๑  เที่ยงหรือไมเที่ยง ? 
"ไมเที่ยง  พระเจาขา !" 
 
ก็สิ่งใด  ไมเที่ยง,  สิ่งนั้น  เปนทุกข  หรือเปนสุขเลา? 
"เปนทุกข  พระเจาขา !" 
 

 
 

 
 

                                                
๑.  ตรัสถึงอากาสธาตุ  และวิญญาณธาตุ  ในที่นี้ดวย. 

 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



อริยสัจจากพระโอษฐ ๑๖๒

ก็สิ่ งใด   ไม เที่ยง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  ควรแล 
หรือ ที ่จะตาม เห ็นสิ ่งนั ้น ว า   "นั ่น   เป นของเรา ,  นั ่น เป น เรา   นั ่น เป นต ัวตน 
ของเรา." 

 
"ขอนั้น  ไมควรเห็นเชนนั้น  พระเจาขา !" 

-  นิทาน.สํ.  ๑๖/๒๙๑/๖๑๖. 
 

ยังยินดีในธาตุส่ีอยู  เพราะไมรูจักธาตุส่ี 
 
ภิกษุ  ท .!  ในโลกนี้   บุถุชน   เปนผู ไม ไดยิน ไดฟ ง   ไม ได เห็น เหล า 

พระอริยเจา  ไมฉลาดในธรรมของพระอริยเจา  ไมถูกแนะนําในธรรมของพระ 
อริย เจ า ,  ไม ได เห ็น เหล าส ัตบ ุร ุษ   ไม ฉลาดในธรรมของส ัตบ ุร ุษ   ไม ถ ูกแนะ 
นําในธรรมของส ัตบ ุร ุษ   ย อมหมายรู ด ิน   น้ํา   ไฟ   ลม   โดยความเป นด ิน   น้ํา  
ไฟ   ลม ,  ค รั ้น ห ม าย รู ด ิน   น้ํ า   ไฟ   ลม   โด ยค วาม เป น ด ิน   น้ํ า   ไฟ   ลม 
แลว   ยอมทําความหมายมั ่น   ซึ ่งด ิน   น้ํา   ไฟ   ลม ,  ยอมทําความหมายมั ่น 
ใน   ด ิน   น้ํ า   ไฟ   ลม ,  ย อม ทําความหมายมั ่น   โดย เป นด ิน   น้ํ า   ไฟ   ลม ,  
ย อมทําความหมายมั ่นว า   "ด ิน   น้ํ า   ไฟ   ลม   เป นของเรา "  ด ังนี ้,  และย อม 
เพล ิน โดยยิ ่ง   ซึ ่งด ิน   น้ํ า   ไฟ   ลม .  ข อนั ้น เพราะเหต ุไร  ?  เราย อมกล าวว า 
เพราะเหตุวาดิน   น้ํา  ไฟ   ลม   เปนสิ่ งที่ บุถุชนน้ัน   ยังไม ไดกําหนดรูโดยทั่วถึง 
แลว. 
-  มู.  ม.  ๑๒/๑/๒. 
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ภาค  ๑  -  ทุกขอริยสัจ ๑๖๓

ความหมายของคําวา  "รูป" 

ภิ ก ษุ  ท .!  คนทั่ ว ไป   กล าวกั น ว า   "รูป "  เพ ราะอาศั ยค วามหมาย 
อะไรเล า  ?  ภ ิกษ ุ  ท .!  เพ ราะก ิร ิย าที ่แ ต กสล าย ได   ม ีอ ยู   ใน สิ ่ง นั ้น   (เช น 
นี้ แล )  ด ังนั ้น   สิ ่งนั ้น   จ ึงถ ูก เร ียกว า   ร ูป .  สิ ่งนั ้น   แตกสลายได   เพราะอะไร  ?  
สิ่งนั้น   แตกสลายได เพราะความเย็นบาง,  แตกสลายได   เพราะความรอนบาง,  
แตกสลายได   เพ ราะความห ิวบ าง ,  แตกสลายได   เพ ราะความระหายบ าง ,  
แตกสลายได   เพราะถูกตองกับเหลือบ   ยุง  ลม   แดด   และสัตวเลื้อยคลานบาง,  
 (ด ัง นี ้เป น ต น )  ภ ิก ษ ุ  ท .!  เพ ร า ะ ก ิร ิย า ที ่แ ต ก ส ล า ย ได   ม ีอ ยู   ใน สิ ่ง นั ้น 
 (เชนนี้แล)  ดังนั้น  สิ่งนั้น  จึงถูกเรียกวารูป 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๑๐๕/๑๕๙. 

 
อุปมาแหงรูป 

 
ภิกษุ   ท .!  แมน้ํ าคงคานี้   ไหลพาเอา ฟองน้ํ า กอนใหญกอนหนึ่ งมา ,  

บุ รุษผู จักษุ   (ตามปกติ )  เห็นฟองน้ํ ากอนใหญ กอนนั้น   ก็พึ งเพ งพินิจพิจารณา 
โด ย แยกค าย   เมื ่อ บ ุร ุษ ผู นั ้น เห ็น อ ยู   เพ งพ ิน ิจพ ิจ า รณ า โดยแยบคายอยู ,  
กอนฟองน้ํานั้น  ยอมปรากฏเปนของวางของเปลา  และปรากฏเปนของหาแกน- 
สารม ิได ไป .  ภ ิกษ ุ ท .!  ก ็แก น ส ารในก อนฟองน้ํ านั ้น   จะพ ึงม ีได อ ย า ง ไร ,  
อุปมานี้ฉันใด; 
 

ภิกษุ   ท .!  อุป ไมยก็ฉันนั้ น   คือ   รูปชนิดใดชนิดหนึ่ ง   มี อยู   จะเป น 
อดีตอนาคตหรือปจจุบันก็ตาม  เปนภายในหรือภายนอกก็ตาม  หยาบหรือละเอียด 
ก็ตาม  เลวหรือประณีตก็ตาม  มีในที่ไกลหรือท่ีใกลก็ตาม.  ภิกษุเห็นรูปน้ัน 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๑๖๔

ยอมเพ งพินิจพิ จารณาโดยแยบคาย .  เมื่ อภิกษุนั้ น เห็นอยู   เพ งพินิจพิ จารณา 
โดยแยบคายอยู,  รูปนั้น  ยอมปรากฏเปนของวางของเปลา  และปรากฏเปน 
ของหาแกนสารมิไดไป.  ภิกษุ  ท.!  ก็แกนสารในรูปนั้น  จะพึงมีไดอยางไร. 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๑๗๑/๒๔๒ซ 

 
อัสสาทะของรูป 

 
ภิกษุ  ท.!  อัสสาทะ (รสอรอย)  ของรูป  เปนอยางไรเลา ? 
 
ภิกษุ   ท .!  เปรียบเหมือนนางสาวนอยแหงกษัตริยก็ดี   นางสาวนอย 

แหงพราหมณก็ดี  และนางสาวนอยแหงคฤหบดีก็ดี  ที่มีวัยอันบุคคลพึงแสดงวา 
อาย ุส ิบห าหรือส ิบหก   ไม ส ูงน ัก   ไม ต่ําน ัก   ไม ผอมนัก   ไม อ วนพ ีน ัก   ไม ดําน ัก 
ไม ข า วน ัก .  ภ ิกษ ุ  ท .!  เห ล าน า งส าวน อ ยนั ้น  ๆ   จ ัก ม ีส ีส ร รแห ง ว ร รณ ะ 
อันงดงาม  ในสมัยนั้น  เปนอยางยิ่ง  มิใชหรือ ? 

"ขอน้ัน  เปนเชนนั้นแล  พระเจาขา !" 
 
ภิกษุ   ท .!  สุข   โสมนัส   ใด  ๆ   ที่ อาศัยสีสรรแห งวรรณะอันงดงาม 

แลวบังเกิดขึ้น.  สุข  โสมนัสน้ีแล  เปนอัสสาทะของรูป. 
-  มู.  ม.  ๑๒/๑๗๓/๒๐๑. 

 
อาทีนพของรูป 

 
ภิกษุ  ท.!  อาทีนพ  (โทษ)  ของรูป  เปนอยางไรเลา ? 
 
ภิกษุ   ท .!  บุคคล   จะได เห็นนองหญิ ง  ในกรณีนี้นั่นแหละ   โดยกาล 

ตอมา  มีอายุได  ๘๐  ปก็ตาม  ๙๐  ปก็ตาม  ๑๐๐  ปก็ตาม  ชราทรุดโทรมแลว  มี 
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ภาค  ๑  -  ทุกขอริยสัจ ๑๖๕

หลังงอดุจไมโคปาณสิแหงหลังคา  มีกายคดไปคดมา  มีไมเทายังไป ในเบื้องหนา 
เด ินต ัวสั ่น เทิ ้ม   กระส ับกระส าย   ผานวัยอ ันแข ็งแรง ไปแล ว   มีฟ นห ักแล ว 
มีผมหงอกแลว  มีผมตัดสั้นอยางลวก ๆ  มีผิวหนังหยอนยาน  และมีตัวเต็มไปดวย 
จุด .  ภิกษุ   ท .!  พวกเธอเขาใจความขอน้ันวาอยางไร ?  สีสรรแหงวรรณะอัน 
งดงามที่มีแตเดิม  ใด ๆ  สีสรรแหงวรรณะอันงดงามนั้น  ยอมอันตรธานหายไป ,  
โทษ  ยอมบังเกิดปรากฏ  มิใชหรือ ? 

 
"ขอน้ัน  เปนเชนนั้น  พระเจาขา!" 
 
ภิกษุ  ท.!  นี้แล  เปนอาทีนพของรูป. 
 
ภิกษุ   ท .!  โทษอยางอื่นยังมีอีก   :  บุคคล   จะไดเห็นนองหญิ งนั้น- 

แหละ  อาพาธลง  ได รับทุกขทรมาน   เปนไขหนัก   นอนกลิ้งเกลือกอยูในมูตร 
และคูถของตนเอง  อันบุคคลตองชวยพะยุพยุงใหลุกและใหนอน. 

 
ภิกษุ   ท.!  พวกเธอเขาใจความขอน้ันวาอยางไร ?  สีสรรแหงวรรณะ 

อันงดงามที่มีแตเดิมใด  ๆ  สีสรรแหงวรรณะอันงดงามนั้น   ยอมอันตรธานหาย 
ไป,  โทษ  ยอมบังเกิดปรากฏ  มิใชหรือ ? 

 
"ขอน้ัน  เปนเชนนั้น  พระเจาขา !" 
 
ภิกษุ  ท.!  แมนี้แล  เปนอาทีนพของรูป. 
 
ภิกษุ   ท .!  โทษอยางอื่นยังมีอีก   :  บุคคล   จะได เห็นนองหญิ งนั้น- 

แหละ  อันเขาทิ้งแลว  ในปาชาเปนที่ทิ้งศพ  ตายแลววันหนึ่ง ก็ตาม  ตายแลว 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๑๖๖

สองวันก็ตาม  ตายแลวสามวันก็ตาม  หรือกําลังขึ้นพอง  มีสีเขียว  มีหนองไหล.  
ภิกษุ  ท.!  พวกเธอเขาใจความขอนั้นวาอยางไร ?  สีสรรแหงวรรณะอันงดงาม 
ที ่ม ีแต เด ิม   ใด  ๆ   สีสรรวรรณะอันงดงามนั ้น   ยอมอ ันตรธานหายไป ,  โทษ 
ยอมบังเกิดปรากฏ  มิใชหรือ? 

 
"ขอน้ัน  เปนเชนนั้น  พระเจาขา !" 
 
ภิกษุ  ท.!  แมนี้แล  เปนอาทีนพของรูป. 
 
ภิกษุ   ท.!  โทษอยางอื่นยังมีอีก  :  บุคคล  จะไดเห็นนองหญิงนั้น- 

แหละ  อันเขาทิ้งแลว  ในปาชาเปนที่ทิ้งศพ  อันฝูงกาจิกกินอยู  ก็ตาม  อันฝูงแรง 
จักกินอยู ก ็ตาม   อันฝูงนกตะกรุมจิกกินอยู ก ็ตาม   อันฝูงส ุน ัขกัดกินอยู ก ็ตาม 
อันฝูงสุนัขจิ้งจอกกัดกินอยูก็ตาม  และอันหมูหนอนตางชนิดบอนกินอยูก็ตาม 
ภิกษุ  ท.!  พวกเธอเขาใจความขอนั้นวาอยางไร ?  สีสรรแหงวรรณะอันงดงาม 
ที ่ม ีแต เด ิม   ใด  ๆ   สีสรรวรรณะอันงดงามนั ้น   ยอมอ ันตรธานหายไป ,  โทษ 
ยอมบังเกิดปรากฏ  มิใชหรือ ? 

 
"ขอน้ัน  เปนเชนนั้น  พระเจาขา !" 
 
ภิกษุ  ท.!  แมนี้แล  เปนอาทีนพของรูป. 
 
ภิกษุ   ท.!  โทษอยางอื่นยังมีอีก  :  บุคคล  จะไดเห็นนองหญิงนั้น- 

แหละ  อันเขาทิ้งแลว  ในปาชาเปนที่ศพ   เปนรางกระดูก  ยังมีเนื้อและเลือด 
และยังมีเอ็นเปนเครื่องรึงรัดอยูก็ตาม  เปนรางกระดูก  ที่ปราศจากเนื้อ  แตยังมี 
เลือดเปอนอยู  และยังมีเอ็นเปนเครื่องรึงรัดไวก็ตาม  เปนรางกระดูก  ที่ปราศ- 
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ภาค  ๑  -  ทุกขอริยสัจ ๑๖๗

จากเนื้ อและเลือด   แตยั งมี เอ็นเปนเครื่องรึงรัดไวก็ตาม   เปนทอนกระดูก   ที่ 
ปราศจากเอ ็นเป นเครื ่องรึงรัด   กระจัดกระจายไปคนละทิศละทาง  กระดูกมือ 
ไปทางหนึ ่ง   กระด ูก เท าไปทางหนึ ่ง   กระด ูกแข งไปทางหนึ ่ง   กระด ูกขาไป 
ทางหนึ่ง  กระดูกสะเอวไปทางหนึ่ง  กระดูกขอสันหลังไปทางหนึ่ง  กระดูกสีขาง 
ไปทางหนึ่ง  กระดูกหนาอกไปทางหนึ่ง  กระดูกแขนไปทางหนึ่ง  กระดูกไหลไป 
ทางหนึ ่ง  กระดูกคอไปทางหนึ ่ง  กระดูกคางไปทางหนึ ่ง  ฟนไปทางหนึ ่ง  กระ 
โหลกศีรษะไปทางหนึ ่ง .  ภิกษุ  ท .!  พวกเธอเข าใจความขอนั ้นวาอยางไร  ?  
สีสรรแห งวรรณะอ ันงดงามที ่ม ีแต เด ิม   ใด  ๆ   ส ีสรรแห งวรรณะอ ันงดงาม 
นั้นยอมอันตรธานหายไป,  โทษ  ยอมบังเกิดปรากฏ  มิใชหรือ ? 

 
"ขอน้ัน  เปนเชนนั้น  พระเจาขา !" 
 
ภิกษุ  ท.!  แมนี้แล  เปนอาทีนพของรูป. 
 
ภิกษุ   ท .!  โทษอยางอื่นยังมีอีก   :  บุคคล   จะได เห็นนองหญิ งนั้น- 

แหละ  อันเขาทิ ้งแลว  ในปาชาเปนที ่ทิ ้งศพ   เปนชิ ้นกระดูก   มีสีขาวดั ่งสีสังข 
ก็ตาม  เปนชิ้นกระดูกกองเรี่ยรายอยูนานเกินกวาปหนึ่งไปแลวก็ตาม  เปนกระ- 
ดูก เป อ ยผงละ เอ ียด ไปแล วก ็ต าม .  ภ ิกษ ุ  ท .!  พวก เธอ เข าความขอ นั ้น 
วาอย างไร  :  สีสรรแห งวรรณะอ ันงดงามที ่ม ีแต เด ิม   ใด  ๆ   ส ีสรรแห งวรรณะ 
อันงดงามนั้น  ยอมอันตรธานหายไป,  โทษ  ยอมบังเกิดปรากฏ  มิใชหรือ ? 

 
"ขอน้ัน  เปนเชนนั้น  พระเจาขา !" 
 
ภิกษุ  ท.!  แมนี้แล  ก็เปนอาทีนพของรูป. 

-  มู.  ม.  ๑๒/๑๗๓/๒๐๒. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๑๖๘

นิสสรณะของรูป 
 

ภิกษุ  ท .!  นิสสรณะ  (อุบายเครื่องออกไปพนได)  ของรูป   เปน 
อยางไรเลา ? 

 
ภิกษุ   ท.!  การนําออกเสียได   ซึ่งความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจ 

ในรูป   การละเสียได   ซึ่งความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจในรูป   ดวยอุบาย 
ใด,  อุบายนี้แล  เปนอุบายเครื่องออกพนไปไดของรูป  แล. 
-  มู.  ม.  ๑๒/๑๗๕/๒๐๓,  และ  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๗๗/๑๑๙. 

 
ขอควรกําหนดเกี่ยวกับ  รูป 

 
ภิก ษุ   ท .!  สุข   โสมนั ส   ใด  ๆ   ที่ อาศั ย รูป   แล วเกิดขึ้ น .  สุ ข   โสม - 

นัสนี้ แล   เปน  รสอรอย   (อัสสาทะ)  ของรูป ;  รูป   ไม เที่ยง  เปนทุกข   มีความ 
แปรปรวนเป นธรรมดา   ด วยอาการใด  ๆ ,  อาการนี ้แล   เป นโทษ   (อาท ีนพ )  
ของร ูป ;  การนําออกเส ียได   ซึ ่งความกําหน ัดด วยอํานาจความพอใจ   ในร ูป 
การละเสียได   ซึ่งความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจ   ในรูป   ดวยอุบายใด  ๆ  
อุบายนี้แล  เปน  เครื่องออกพนไปได  (นิสสรณะ)  จาก  รูป. 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๓๔,  ๗๗/๕๙,๑๑๙. 

 
รูปขันธโดยนัยแหงอริยสัจส่ี 

 
ภ ิก ษ ุ ท .!  ร ูป   เป น อ ย า ง ไ ร เล า  ?  ภ ิก ษ ุ  ท .!  ม ห าภ ูต สี ่อ ย า ง 

และรูปท่ีอาศัยมหาภูตสี่อยางเหลานั้นดวย  :  ภิกษุ  ท.!  นี้  เรียกวา  รูป; 
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ภาค  ๑  -  ทุกขอริยสัจ ๑๖๙

ความเกิดขึ้นแหงรูป  มีได  เพราะความเกิดขึ้นแหงอาหาร;  ความดับไมเหลือ 
แห งร ูป   ม ีได   เพ ราะความด ับ ไม เหล ือแห งอาหาร ;  อริยมรรคม ีองค   ๘  นี้ 
นั ่นเอง  เป น  ทางดําเน ินใหถ ึงความดับไมเหลือแหงรูป ,  ไดแก  ความเห็น- 
ชอบ   ความดําร ิชอบ ;  การพ ูดจาชอบ   การทํ าการงานชอบ   การเลี ้ย งช ีว ิต 
ชอบ;  ความพากเพียรชอบ  ความระลึกชอบ  ความตั้งใจชอบ. 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๗๒/๑๑๓. 

 
๒.  วิภาคแหงเวทนาขันธ 

เวทนาหก 
 
ภ ิกษ ุ ท .!  เวทนา   เป น อย าง ไร เล า  ?  ภ ิกษ ุ  ท .!  หมู แห ง เวทนา 

หกเหลานี้   คือ   เวทนา   อันเกิดแตสัมผัสทางตา,  เวทนา   อันเกิดแตสัมผัสทาง 
ห ู,  เวทนา   อ ัน เก ิด แต ส ัม ผ ัสท างจม ูก ,  เวทนา   อ ัน เก ิด แต ส ัม ผ ัสท างลิ ้น ,  
เวทนา   อ ัน เก ิดแต ส ัมผ ัสทางกาย ,  และ   เวทนา   อ ัน เก ิดแต ส ัมผ ัสทางใจ .  
ภิกษุ  ท.!  .นี้เรียกวา  เวทนา. 
 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๗๓/๑๑๔. 

 
ความหมายของคําวา  "เวทนา" 

 
ภิกษุ   ท .!  คนทั่วไป   กลาวกันวา  "เวทนา"  เพราะอาศัยความหมาย 

อะไรเล า  ?  ภ ิกษ ุ  ท .!  เพราะก ิร ิยาที ่รู ส ึก   (ตอผลอันเก ิดจากผ ัสสะ ) ได   มีอยู 
ในสิ ่งนั ้น   (เช นนี ้แล )  ด ังนั ้น   สิ ่งนั ้น   จ ึงถ ูก เร ียกว า   เวทนา .  สิ ่งนั ้น   ย อม 
รู ส ึก ได   ซึ ่งอะไร  ?  สิ ่งนั ้น   ย อม รู ส ึก ได   ซึ ่งความรู ส ึกอ ัน เป นส ุขบ าง ,  ย อม 
รูสึกได  ซึ่งความรูสึกอันเปนทุกขบาง,  และยอมรูสึกได  ซึ่งความรูสึกอันไม 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



อริยสัจจากพระโอษฐ ๑๗๐

ท ุกข ไม ส ุขบ า ง   (ด ังนี ้เป นต น ).  ภ ิกษ ุ ท .!  เพ ราะก ิร ิย าที ่รู ส ึก   (ต อผลอ ัน 
เกิดจากผัสสะ)  ได   มีอยู   ในสิ่ งนั้น   (เชนนี้ แล )  ดังนั้น   สิ่ งนั้น   จึงถูกเรียกวา 
เวทนา. 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๑๐๕/๑๕๙. 

 
อุปมาแหงเวทนา 

 
ภิ ก ษุ  ท .!  เมื่ อ ฝน เมล็ ดหยาบ   ตก ในส รทสมั ย   (ท ายฤดู ฝน ),  

ตอมน้ํา  ยอมเกิดขึ้นและแตกกระจายอยูบนผิวน้ํา.  บุรุษผูมีจักษุ  (ตามปรกติ)  
เห็นตอมน้ํ านั้น   ก็ เพงพินิจพิจารณาโดยแยบคาย .  เมื่อบุ รุษ น้ันเห็นอยู   เพ ง- 
พินิจพิจารณาโดยแยบคายอยู,  ตอมน้ํานั้น  ยอมปรากฏเปนของวางของเปลา 
และปรากฏเปนของหาแกนสารมิไดไป . ภิกษุ ท.!  ก็แกนสารในตอมนํ้านั ้น 
จะพึงมีไดอยางไร,  อุปมานี้ฉันใด; 

 
ภิกษ ุ  ท .!  อ ุป ไมยก ็ฉ ันนั ้น   ค ือ   เวทนา   ชน ิดใดชน ิดหนึ ่ง   ม ีอยู 

จะเปนอดีตอนาคตหรือปจจุบันก็ตาม  เปนภายในหรือภายนอกก็ตาม  หยาบหรือ 
ละเอ ียดก็ตาม   เลวหรือประณ ีตก็ตาม   มีในที ่ไกลหรือ ที ่ใกลก ็ตาม ;  ภิกษุ 
รู ส ึกในเวทนานั ้น   ยอมเพ งพ ิน ิจพ ิจารณาโดยแยบคาย .  เมื ่อภ ิกษ ุนั ้นรู ส ึกอยู 
เพงพินิจพิจารณาโดยแยบคายอยู,  เวทนานั้น  ยอมปรากฏเปนของวางของเปลา 
และปรากฏเปนของหาแกนสารมิไดไ  ภิกษุ ท .!  ก็แกนสารในเวทนานั ้น 
จะพึงมีไดอยางไร. 
-  ขนธ.  สํ.  ๑๗/๑๗๑/๒๔๓. 
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ภาค  ๑  -  ทุกขอริยสัจ ๑๗๑

ความหมายอันแทจริงของ  "บาดาล" 
 
ภิกษุ  ท.!  บุถุชนผูไมมีการสดับ  พูดกันวาบาดาลมีอยูใตมหาสมุทร.  

ภิกษุ  ท .!  บุถุชนผู ไม ม ีการสดับ   กลาวสิ ่งนั ้น   ซึ ่งไม ม ีอยู ไม เป นอยู   วาบาดาล 
มีอยู ใตมหาสมุทร.  ภิกษุ   ท .!  คําวา  "บาดาล"  นั้น  เปนคําแทนชื่อ  ของ 
ทุกขเวทนาอันมีอยูในสรีระนี้ .  ภิกษุ   ท .!  บุถุชน  ผู ไมมีการสดับ   ถูกตอง 
ทุกขเวทนาในสรีระนี ้อยู   ยอมเศราโศก   ยอมลําบากใจ   รํ่าไรรําพัน   เปนผู 
ทุบอกร่ําไห   ยอมถึงความม ีสต ิฟ น เฟ อน .  ภิกษ ุ  ท .!  เรากล าวว า   บุถ ุชนผู 
ไมมีการสดับน้ี  จมลงแลวในบาดาล  ไมมีที่ยืนเหยียบถึง. 

 
ภิกษุ  ท.!  สวน  อริยสาวก  ผู มีการสดับ  เมื ่อ ถูกตองทุกขเวทนา 

ที ่เปนไปในสรีระ  ยอม  ไมเศราโศก   ยอมไมลําบากใจ   ไมรํ่าไรรําพัน  ไมเปน 
ผู ท ุบอกร่ําไห   ย อมไม ถ ึงความเป นผู ม ีสต ิฟ น เฟ อน .  ภ ิกษ ุ  ท .!  เรากล าวว า 
อริยสาวกผูมีการสดับน้ี  ไมจมลงแลวในบาดาล  มีที่ยืนเหยียบถึง. 
-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๒๕๕/๓๖๕. 
 

ธรรมลักษณะ  ๘  ประการแหงเวทนา 
 

ภิกษุ  ท.!  เวทนา  ๓  อยางเหลานี้มีอยู  คือ  สุขเวทนา  ทุกขเวทนา  
อทุกขมสุขเวทนา  :  นี้เราเรียกวา  เวทนา. 

 
เพราะความเกิดขึ้นแหงผัสสะ  จึงมี ความเกิดขึ้น แหงเวทนา  (:  นี้คือ 

สมุทัยแหงเวทนา) 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๑๗๒

ตัณหา  เปน  ปฏิปทาใหถึงความเกิดขึ้น แหงเวทนา๑  (:  นี้คือสมุทยคามินี- 
ปฏิปทาแหงเวทนา.) 

 
เพราะความดับแหงผัสสะ  จึงมี  ความดับ แหงเวทนา  (:  นี้คือนิ โรธแหง 

เวทนา). 
 
อริยอัฏฐังคิกมรรคนี้   เปน  ปฏิปทาใหถึงความดับ  แหงเวทนา;  คือ 

สัมมาทิฎฐิ   สัมมาสังกัปปะ  สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ  สัมมา- 
วายามะ  สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ  (:  นี้คือนิโรธคามินีปฏิปทาแหงเวทนา). 

 
สุขโสมนัสอันใด   อาศัย เวทนาเกิดขึ้น   :  นี้ คื อ   อัสสาทะ   (รสอรอย )  

แหงเวทนา. 
 
ความไมเที่ยง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  แหงเวทนา  :  

นี้คือ  อาทีนวะ  (โทษ)  จากเวทนา. 
 
การนําออกเสียไดซึ่ งฉันทราคะ  การละเสียไดซึ่ งฉันทราคะ  ในเวทนา  :  

นี้คือ  นิสสรณะ  (อุบายเครื่องออก)  จากเวทนา 
-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๒๘๘/๔๓๘. 

 
หลักที่ควรรูเกี่ยวกับ  เวทนา 

ภิ ก ษุ   ท .!  ข อ ท่ี เรากล าว า   "พึ งรู จั ก เวทนา ,  พึ งรู จั ก เหตุ เป น แดน 
เกิดของเวทนา,  พึงรูจักความเปนตางกันของเวทนา,  พึงรูจักผลของเวทนา, 

                                                
๑.  ขอนี ้หมายความวา  ตัณหาเปนเหตุใหเกิดความหมายหรือคาของเวทนา .  ขอนี ้ไมขัดกับหลัก 

ทั่วไปที่วา  เวทนาใหเกิดตัณหา  แตประการใด. 
 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



ภาค  ๑  -  ทุกขอริยสัจ ๑๗๓

พึงรูจักความดับไม เหลือของเวทนา ,  และพึงรูจักทางดําเนินใหถึงความดับไม 
เหลือของเวทนา"  ดังนี้นั้น.  เรากลาวหมายถึงอะไรเลา ? 

 
ภ ิกษ ุ ท .!  ข อ นั ้น   เรากล าวหมายถ ึง   เวทนาสาม เหล านี ้;  ค ือ 

สุขเวทนา  ทุกขเวทนา  และอทุกขมสุขเวทนา. 
 
ภิกษุ  ท.!  เหตุเปนแดนเกิดของเวทนา  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  

ผัสสะ   (การประจวบกันแหงอายตนะภายใน   และภายนอก   และวิญญาณ )  เปนเหตุ เปน 
แดนเกิดของเวทนา. 

 
ภิกษุ  ท.!  ความเปนตางกันของเวทนา  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  

ส ุข เวทนา   ที ่เจ ือด วยอาม ิส   (กามค ุณ   ๕)  ก ็ม ี  ส ุข เวทนา   ที ่ไม เจ ือด วยอาม ิส  
 (ไม ม ีกามค ุณ   ๕)  ก ็ม ี;  ท ุกขเวทนา   ที ่เจ ือด วยอาม ิสก ็ม ี  ท ุกขเวทนา   ที ่ไม เจ ือ 
ดวยอาม ิสก ็ม ี;  อท ุกขมส ุข เวทนา   ที ่เจ ือด วยอาม ิสก ็ม ี  อท ุกขมส ุข เวทนา 
ที่ไมเจือดวยอามิสก็มี. ภิกษุ  ท.!  นี้  เรียกวา  ความเปนตางกันของเวทนา. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ผลขอ งเวทน า   เป น อ ย า ง ไร เล า?  ภ ิกษ ุ  ท .!  เมื ่อ 

เสวยเวทนาใดอยู   ยังอ ัตตภาพซึ ่งเก ิดแต เวทนานั ้น  ๆ   ให เก ิดขึ ้น   เป นฝ ายบ ุญ 
ก็ตาม  เปนฝายมิใชบุญก็ตาม.  ภิกษุ  ท.!  นี้  เรียกวา  ผลของเวทนา. 

 
ภิกษุ  ท.!  ความดับไมเหลือของเวทนา  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  

ความไมเหลือของเวทนา  มีได  เพราะความดับไมเหลือของผัสสะ. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๑๗๔

ภิ ก ษุ  ท .!  อ ริยม รรคมี อ งค   ๘  นี้ นั่ น เอ ง   เป นทางดํ า เนิ น ให ถึ ง 
ความดับไมเหลือของเวทนา ,  ไดแก  ความเห็นชอบ   ความดําริชอบ ;  การ 
พ ูดจาชอบ   การทํ าการงานชอบ   การเลี ้ย งช ีว ิตชอบ ;  ความพากเพ ียรชอบ 
ความระลึกชอบ  ความตั้งใจมั่นชอบ.  .... 

 
ภ ิก ษ ุ ท .!  คํ า ใด   ที ่เ ร า ก ล า ว ว า   "พ ึง รู จ ัก เวท น า ,  พ ึง รู จ ัก เห ตุ 

เป นแดน เก ิดของเวทนา ,  พ ึง รู จ ักความ เป นต างก ันของเวทนา ,  พ ึงรู จ ักผล 
ของเวทนา ,  พึงรู จ ักความด ับ ไม เหล ือของเวทนา ,  และพ ึงรู จ ักทางดํา เน ิน 
ใหถึงความดับไมเหลือของเวทนา"  ดังนี้นั้น,  เรากลาวหมายถึงความขอน้ีแล. 
-  ฉกฺก.  อํ.  ๒๒/๔๖๐/๓๓๔. 

 
ประมวลเรื่องนารูพิเศษ  เกี่ยวกับเวทนา 

 
พุทธสาวก  เปนผูมีจิตต้ังมั่น  มีสติ  มีสัมปชัญญะยอมรูชัด 

ซ่ึงเวทนา  ซ่ึงแดนเกิดแหงเวทนา  ซ่ึงธรรมเปนที่ดับแหงเวทนาซึ่งหนทาง 
ใหถึงความสิ้นไป  (แหงฉันทราคะในเวทนา),  ภิกษุ  เพราะสิ้น(ฉันทราคะ)  
แหงเวทนาทั้งหลาย  เปนผูหายหิว  ดับเย็นสนิท. 

 
เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง  มีอยู  เปนสุขก็ตาม  เปนทุกขก็ตาม 

เปนอทุกขมสุขก็ตาม  เปนภายในก็ตาม  ภายนอกก็ตามบุคคลรูวาสิ่ง 
เหลานี้เปนทุกข  มีความหลอกลวงเปนธรรมดา  มีการแตกสลายเปนธรรมดา 
เสวยแลว  เสวยแลว  เห็นอยูวาเปนสิ่งที่มีความสิ้นไปเปนธรรมดา  :  ดังนี้   
ยอมปราศจากความกําหนัดในเวทนานั้น ๆ. 
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ภาค  ๑  -  ทุกขอริยสัจ ๑๗๕

เมื่อบุคคลเสวยสุขเวทนาอยู,  ไมรูจักชัดซ่ึงเวทนานั้น  ราคานุสัย   
ยอมมีแกเขาผูมองไม เห็นทางออกจากอํานาจของเวทนานั้น .  เมื่อ 
บุคคล  เสวยทุกขเวทนาอยู  ไมรูจัดชัดซ่ึงเวทนานั้น  ปฏิฆานุสัยยอม 
มีแกเขา  ผู มองไม เห ็นทางออกจากอํานาของเวทนานั ้น .  บุคคล 
เพลิดเพลิน  แมในอทุกขมสุข  อันพระภูริปญญาพุทธเจาทรงแสดงวา 
เปนธรรมอันรํางับ  ก็หาพนจากทุกขไปไดไม. 

 
เมื่อใดภิกษุมีความเพียรเผากิเลส  ไมทอดทิ้งสัมปชัญญะ  ก็เปน 

บัณฑิตรอบรูเวทนาทั้งปวง  ภิกษุ  นั้น  เพราะรอบรูซ่ึงเวทนา  จึงเปนผูไมม ี
อาสวะในทิฐิธรรม  เปนผู ต้ังอยูในธรรมจนกระทั่งกายแตก  จบเวท 
ไมเขาถึงซ่ึงการนับวาเปนอะไร. 

 
บุคคลใด  ถูกทุกขเวทนาอันเกิดขึ้นแลวในสรีระปานวาจะนําเสีย  

ซ่ึงชีวิต  อดกลั้นไมได  ยอมหวั่นไหว  ยอมคร่ําครวญร่ําไห  ทุพพล-  
ภาพ  หมดกลัง;  บุคคลนั ้น  จมลงแลวในบาดาล  (แหงเวทนา)  ซึ ่ง 
ไมมีที่ยืนเหยียบถึง. 

 
สวนบุคคลใด  ถูกทุกขเวทนาอันเกิดขึ้นแลวในสรีระปานวาจะ  

นําเสียซ่ึงชีวิต  ยอมอดกลั้นได  ไมหวั่นไหว;  บุคคลนั้น  ไมจมลงแลว 
ในบาดาล  เพราะมีที่ยืนเหยียบถึง. 

 
ผูใด  เห็นสุขโดยความเปนทุกข  เห็นทุกขโดยความเปนลูกศร 

เห็นอทุกขมสุขอันกําลังมีอยู  โดยความเปนของไมเที่ยง;  ผูนั้นเปน 
ภิกษุ  ผูรูเห็นโดยชอบ  ยอมรอบรูซ่ึงเวทนา  เพราะรอบรูเวทนาจึงเปนผู 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๑๗๖

ไมมีอาสวะในทิฎฐิธรรม  เปนผูต้ังอยูในธรรมจนกระทั่งกายแตก  จบเวท 
ไมเขาถึงซ่ึงการนับวาเปนอะไร, 

-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๒๕๔-๒๕๗/๓๖๐,  ๓๖๒,  ๓๖๔,  ๓๖๖,  ๓๖๘. 
 

วิภาคแหงเวทนา 
 
ภิกษุ  ท.!  เราจักแสดงธรรมปริยาย  ซ่ึงมีปริยายรอยแปด  แกพวก 

เธอทั้งหลาย,  พวกเธอ  จงฟงธรรมปริยายขอน้ี. 
 
ภิกษุ  ท.!  ธรรมปริยาย  ซ่ึงมีปริยายรอยแปดนั้น  เปนอยางไรเลา ?  

ภ ิกษ ุ ท .!  เวทนา   แม ส อ งอย า ง   เรา ได กล า วแล ว โดยป ร ิย าย ,  เวทนา   แม 
สามอยาง  เราก็ไดกลาวแลวโดยปริยาย ,  เวทนา  แมหาอยาง  เราก็ไดกลาวแลว 
โดยป ร ิย าย ,  เวทนา   แม หกอย า ง   เราก ็ได กล า วแล ว โดยป ร ิย าย ,  เวทนา 
แม ส ิบแปดอย าง   เราก ็ได กล าวแล วโดยปริยาย ,  เวทนา   แม สามส ิบหกอย าง 
เราก ็ได กล าวแล วโดยปร ิยาย ,  และเวทนา   แม ร อยแปดอย าง   เราก ็ได กล าว 
แลวโดยปริยาย. 

 
ภิกษุ   ท .!  เวทนา   สองอยาง   นั้ น เปนอยางไรเล า  ?  เวทนา   สอง 

อยางนั้ น   คือ   เวทนาที่ เป นไปทางกาย   และเวทนาที่ เป นไปทางใจ . ภิกษุ   ท .!  
เหลานี้  เรียกวา  เวทนาสองอยาง 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  เวท น า   ส าม อย า ง   นั ้น เป น อ ย า ง ไร เล า  ?  เวท น า 

สามอยางนั้น  คือ  สุขเวทนา  (ความรูสึกอันเปนสุข)  ทุกขเวทนา  (ความรูสึกอัน 
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ภาค  ๑  -  ทุกขอริยสัจ ๑๗๗

เป นท ุกข )  และอท ุกขมส ุขเวทนา   (ความรู ส ึกก ็ย ังไม อาจกล าวได ว าเป นท ุกข หร ือส ุข ).  
ภิกษุ  ท.! เหลานี้  เรียกวา  เวทนาสามอยาง. 

 
ภ ิกษ ุ ท .!  เวทนา   ห าอย าง นั ้น   เป นอย างไรเล า  ?  เวทนา   ห า 

อยางนั้น   คือ   อินทรียคือสุข   อินทรียคือทุกข   อินทรียคือโสมนัส   อินทรียคือ 
โทมน ัส   และอ ิน ท ร ีย ค ือ อ ุเบ กขา .  ภ ิกษ ุ  ท .!  เห ล านี ้  เร ีย ก ว า   เวทน า 
หาอยาง. 

 
ภิกษ ุ  ท .!  เวทนา  หกอย าง นั ้น   เป นอย างไรเล า  ?  เวทนา   หก 

อยางนั ้น   คือ   เวทนา  อันเก ิดแตส ัมผัสทางตา,  เวทนา  อันเก ิดแตส ัมผัสทาง 
ห ู,  เวทนา   อ ัน เก ิดแต ส ัมผ ัสทางจม ูก ,  เวทนา   อ ัน เก ิดแต ส ัมผ ัสทางลิ ้น ,  
เวทนา  อันเกิดแตสัมผัสทางกาย ,  และเวทนา  อันเกิดแตสัมผัสทางใจ .  ภิกษุ  
ท.!  เหลานี้  เรียกวา  เวทนาหกอยาง. 

 
ภิกษ ุ  ท .!  เวทนา  สิบแปดอยาง นั ้น   เป นอยางไรเล า?  เวทนา 

สิบแปดอยางนั้น  คือ  ความรูสึกของจิตที่มั่วสุมอยูดวยโสมนัสหกอยาง,  ความ 
รูสึกของจิตที่มั่วสุมอยูดวยโทมนัสหกอยาง,  และความรูสึกของจิตที่มั่วสุมอยู 
ดวยอุเบกขาหกอยาง.  ภิกษุ  ท.!  เหลานี้  เรียกวา  เวทนาสิบแปดอยาง. 

 
ภิกษุ  ท.!  เวทนา  สามสิบหกอยาง นั้น  เปนอยางไรเลา ?  เวทนา 

สามสิบหกอยางนั้น   คือ   โสมนัสเวทนาที่ เนื่องดวยเหยาเรือน   (กามคุณ   ๕)  หก 
อย าง ,  โสมน ัส เวทนาที ่เนื ่องด วยการหล ีกออกจากเหย าเร ือน   (ไม เกี ่ยวด วย 
กามคุณ  ๕)  หกอยาง,  โทมนัสเวทนาที่เนื่องดวยเหยาเรือนหกอยาง,  โทมนัส- 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๑๗๘

เวทนาที่ เนื่ องดวยการหลีกออกจาเหยาเรือนหกอยาง,  อุ เบกขาเวทนาที่ เนื่อง 
ดวยเหยาเรือนหกอยาง,  และอุเบกขาเวทนาที่ เนื่องดวยการหลีกออกจากเหยา 
เรือนหกอยาง.  ภิกษุ  ท.!  เหลานี้  เรียกวา  เวทนาสามสิบหกอยาง. 

 
ภิกษ ุ  ท .!  เวทนา  รอยแปดอยาง นั ้น   เป นอยางไรเล า ?  เวทนา 

รอยแปดอยางนั้น   คือ   เวทนาสามสิบหก   (ดังที่กลาวแลวขางตน )  สวนที่ เปน 
อดีต ,  เวทนาสามสิบหกสวนที่ เปนอนาคต ,  และเวทนาสามสิบหกสวนที่ เปน 
ปจจุบัน.  ภิกษุ  ท.!  เหลานี้  เรียกวา  เวทนารอยแปดอยาง. 

 
ภิกษุ  ท.!  เหลานี้  ชื่อวาธรรมปริยาย  ซึ่งมีปริยายรอยแปด  แล. 

-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๒๘๖-๘/๔๓๐-๗. 
 
"ธรรม"  (คือเวทนา)  เปนสิ่งที่บัญญัติไดหลายปริยาย 

(อันเปนเหตุใหหลงทุมเถียงกัน) 
 
ภิกษุ  ท .!  เวทนาเรากลาวแลว  โดยปริยายแมสองอยาง,  โดย 

ปริยายแมสามอยาง,  โดยปริยายแมหาอยาง,  โดยปริยายแมหกอยาง,  โดย 
ปริยายแมสิบแปดอยาง,  โดยปริยายแมสามสิบหกอยาง,  โดยปริยายแมรอย 
แปดอยาง. 

 
ภ ิกษ ุ ท .!  โดยป ร ิย ายอย า งนี ้  ที ่เราแสด งธรรม .  เมื ่อ เราแสด ง 

ธรรมอยู โดยปริยายอย างนี ้,  ชนเหล าใด   จัก  ไม สําค ัญรวม   จักไม รู ร วม   จัก 
ไมพอใจรวม  แกกันและกัน  วาเปนธรรมที่เรากลาวดีแลว  พูดไวดีแลว;  เมื่อ 
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ภาค  ๑  -  ทุกขอริยสัจ ๑๗๙

เป นอย างนี ้  สิ ่งที ่เขาหว ังได  ก ็ค ือ   จ ักบาดหมางก ัน   ทะเลาะก ัน   ว ิวาทก ัน  
ทิ่มแทงกันและกันดวยหอกปาก  อยู. 

 
ภิ ก ษุ  ท .!  โดยปริยายอย างนั้ น   ที่ เราแสดงธรรม .  เมื่ อ เราแสดง 

ธรรมอยู โดยปริยายอยางนั้น ,  ชนเหลาใด   จัก  สําคัญรวม   จักรูรวม   จักพอใจ 
ร วม   แก ก ัน และก ัน   ว า เป น ธรรมที ่เรากล าวด ีแล ว   พ ูด ไว ด ีแล ว ;  เมื ่อ เป น 
อยางนี ้  สิ ่งที ่เขาหวังได   ก็ค ือ   จักพรอมเพรียงกัน   บันเท ิงต อก ัน   ไม ว ิวาทกัน 
เขากันไดเหมือนน้ํานมกับนํ้า  มองกันและกันดวยสายตาอันเปนที่รักอยู,  ดังนี้แล. 
-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๒๘๓/๔๒๕. 
 

เวทนามีธรรมดาไมเที่ยง 
 
อัคคิเวสสนะ !  เวทนามีสามอยางเหลานี้ .  สามอยางเหลาไหนเลา ?  

สามอยางคือ  สุขเวทนา  ทุกขเวทนา  และอทุกขมสุขเวทนา. 
 
อัคคิ เวสสนะ !  สมัยใด  เสวยสุขเวทนาอยู   สมัยนั้น  ไมได เสวยทุกข- 

เวทนา  และไมไดเสวยอทุกขมสุขเวทนา  สมัยนั้น  เสวยแตสุขเวทนาอยางเดียว. 
 
อัค ค ิเว ส สน ะ  !  สม ัย ใด   เส วยท ุก ข เวทน าอยู   สม ัย นั ้น   ไม ได 

เส ว ย ส ุข เว ท น า   แ ล ะ ไม ไ ด เส ว ย อ ท ุก ข ม ส ุข เว ท น า   ส ม ัย นั ้น   เส ว ย แ ต 
ทุกขเวทนาอยางเดียว. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๑๘๐

อัคคิเวสสนะ !  สมัยใด   เสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู  สมัยนั้น 
ไมไดเสวยสุขเวทนา  และไมไดเสวยทุกขเวทนา  สมัยนั้น  เสวยแตอทุกขม- 
สุขเวทนาอยางเดียว. 

 
อัคคิเวสสนะ !  สุขเวทนา  เปนของไมเที่ยง  อันปจัยปรุงแตงแลว 

อาศัยเหตุเกิดขึ้นแลว  มีความสิ้นไปเปนธรรมดา  มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา 
มีความจางคลายไปเปนธรรมดา  มีความดับเปนธรรมดา.  อัคคิเวสสนะ !  แม 
ทุกขเวทนา  ก็เปนของไมเที่ยง  อันปจจัยปรุงแตงแลว  อาศัยเหตุเกิดขึ้นแลว 
มีความสิ้นไปเปนธรรมดา  มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา  มีความจางคลายไป 
เปนธรรมดา  มีความดับเปนธรรมดา.  อัคคิเวสสนะ  !  แม อทุกขมสุข- 
เวทนา เลา  ก็เปนของไมเที่ยง  อันปจจัยปรุงแตงแลว  อาศัยเหตุเกิดขึ้นแลว  มี 
ความสิ้นไปเปนธรรมดา  มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา  มีความจางคลายไปเปน 
ธรรมดา  มีความดับเปนธรรมดา  แล. 
-  ม.  ม.  ๑๓/๒๖๗/๒๗๓. 

 
เวทนามีธรรมดาแปรปรวน 

 
ภิกษุ  ท.!  เวทนา  อันเกิดแตสัมผัสทางตา  เปนของไมเที่ยง  มีความ 

แปรปรวน  มีความเปนโดยอยางอื่นได; 
 
ภิกษุ  ท.!  เวทนา  อันเกิดแตสัมผัสทางหู  เปนของไมเที่ยง  มีความ 

แปรปรวน  มีความเปนโดยอยางอื่นได; 
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ภาค  ๑  -  ทุกขอริยสัจ ๑๘๑

ภิ ก ษุ  ท .!  เวท น า   อั น เกิ ด แต สั ม ผั ส ท างจมู ก   เป น ขอ งไม เที่ ย ง   มี 
ความแปรปรวน  มีความเปนโดยอยางอื่นได; 

 
ภิกษุ ท.!  เวทนา  อันเกิดแตสัมผัสทางลิ้น  เปนของไมเที่ยง  มีความแปรปรวน  มี 

ความเปนโดยอยางอื่นได; 
 
ภิ ก ษุ  ท .!  เวท น า   อั น เกิ ด แต สั ม ผั ส ท างก าย   เป น ขอ ง ไม เที่ ย ง   มี 

ความแปรปรวน  มีความเปนโดยอางอื่นได; 
 
ภิ ก ษุ  ท .!  เว ท น า   อั น เกิ ด แ ต สั ม ผั ส ท า ง ใจ   เป น ข อ ง ไม เที่ ย ง   มี 

ความแปรปรวน  มีความเปนโดยอยางอื่นไดแล 
-  ขนฺธ.  สํ  ๑๗/๒๘๐/๔๗๓. 

 
เวทนาเปนทุกข  เปนลูกศร  เปนของไมเที่ยง 

 
ภิ ก ษุ  ท .!  เวทนา   มี ส ามอย าง เหล านี้ .  สามอย าง เหล า ไหน เล า  ?  

สามอยางคือ  สุขเวทนา  ทุกขเวทนา  และอทุกขมสุขเวทนา. 
 
ภิกษ ุ ท .!  สุข เวทนา   พึงเห ็น โดยความเป นท ุกข ,  ทุกขเวทนา 

พึงเห็นโดยความเปนลูกศร ,  อทุกขมสุขเวทนา  พึงเห็นโดยความเปนของ 
ไมเที่ยง. 

 
ภิ ก ษุ  ท .!  แต ก าล ใด แล   สุ ข เวท น า   เป น สิ่ งที่ ภิ ก ษุ เห็ น แ ล ว   โด ย 

ความเปนทุกข,  ทุกขเวทนา  เปนสิ่งที่ภิกษุเห็นแลว  โดยความเปนลูกศร, 
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อท ุกขมส ุขเวทนา   เป นสิ ่งที ่ภ ิกษ ุเห ็นแล ว   โดยความเป นของไม เที ่ยง ;  ภ ิกษุ  
ท .!  แตกาลนั ้น   ภิกษ ุนี ้เราเร ียกวา   "ผู เห ็นโดยถูกตอง   (สมฺมท ฺทโส )  ได 
ตัดตัณหาเสียแลว  รื้อถอนสัญโญชนไดแลว  ไดกระทําที่สุดแหงทุกขเพราะ 
รูจักหนาตาของมานะอยางถูกตองแลว." 
-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๒๕๖/๓๖๗. 

 
เวทนาทุกชนิดสรุปลงในความหมายวา  "ทุกข" 

 
ภิกษุองคหนึ่งกราบทูลวา  :- 
"ขาแตพระองคผูเจริญ !  เมื่อขาพระองคหลีกออกเรน อยูไดเกิดการใครครวญ 

ขึ้นในใจวา  'พระผูมีพระภาคไดตรัสเวทนาไว  ๓  อยาง  คือสุขเวทนา  ทุกขเวทนา  อทุกขม- 
สุขเวทนา.  ก็พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสคํานี้ไววา  'เวทนาใด ๆ  ก็ตาม  เวทนานั้น ๆ  
ประมวลลงในความทุกข '  ดังนี้ '  ขอท่ีพระองคตรัสวา  'เวทนาใด ๆ  ก็ตาม  เวทนา 
นั้น ๆ  ประมวลลงในความทุกข'  ดังนี้  ทรงหมายถึงอะไรหนอ ?" 

 
ภิกษ ุ  !  ด ีแล ว   ด ีแล ว .  เรากล าว เวทนาไว   ๓  อย าง   เหล านี ้ค ือ 

สุขเวทนา   ทุกขเวทนา   อท ุกขมส ุขเวทนา   จริง ;  และย ังได กล าว า   "เวทนา 
ใด ๆ  ก็ตาม  เวทนานั้น ๆ  ประมวลลงในความทุกข".  ขอนี้เรากลาวหมายถึง 
ความเปนของไมเที่ยงแหงสังขารทั้งหลายนั่นเอง,  และเรายังกลาวหมายถึงความ 
เปนของสิ้นไปเปนธรรมดา  ความเปนของเสื่อมไปเปนธรรมดา  ความเปนของ 
จางคลายไปเปนธรรมดา  ความเปนของดับไมเหลือเปนธรรมดา  ความเปนของ 
แปรปรวนเป นธรรมดา   ของส ังขารทั ้งหลายนั ่นแหละ   ที ่ได กล าวว า   "เวทนา 
ใด ๆ  ก็ตาม  เวทนานั้น ๆ  ประมวลลงในความทุกข"  ดังนี้. 
-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๒๖๘/๓๙๑. 
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เวทนาเปนทางมาแหงอนุสัย 
 
ภิกษุ   ท .!  อาศัยตากับ รูป   เกิด   จักขุวิญญาณ   (ความรูแจงทางตา ) 

ขึ้น ,  อาศ ัยห ูก ับ เส ีย ง   เก ิด   โสตว ิญญ าณ   (ความ รู แ จ งท างห ู)  ขึ ้น ,  อาศ ัย 
จม ูกก ับกลิ ่น   เก ิด   ฆานว ิญญาณ   (ความรู แจ งทางจม ูก )  ขึ ้น ,  อาศ ัยลิ ้นก ับรส 
เก ิด   ช ิวหาว ิญญาณ   (ความรู แจ งทางลิ ้น )  ขึ ้น ,  อาศ ัยกายก ับโผฏฐ ัพพะ   เก ิด 
กายวิญญาณ   (ความรูแจงทางกาย) ขึ้น   และอาศัยใจกับธรรมารมณ   เกิด   มโน- 
วิญญาณ   (ความรูแจงทางใจ)  ขึ้น ;  ความประจวบกันแหงสิ่งทั้งสาม   (เชน   ตา  รูป 
จักข ุว ิญญาณ   เป นต น   แต ละหมวด )  นั ้น   ชื ่อว า   ผัสสะ   เพราะผ ัสสะเป นป จจ ัย 
จึงเก ิดม ีเวทนา   อันเป นส ุขบ าง   ทุกข บ าง   ไม ท ุกข ไม ส ุขบ า .  บุคคลนั ้น   เมื ่อ 
ส ุขเวทนา ถ ูกต องแล ว   ย อมเพล ิด เพล ิน   ย อมพ รํ่าสรรเสริญ   เมาหมกอยู , 
อนุสัยคือราคะ  ยอมนอนเนืองอยู ในสันดานของบุคคลนั้น.  เมื ่อ ทุกขเวทนา 
ถ ูกต องแล ว   ย อมเศร าโศก   ย อมระทมใจ   คร่ําครวญ   ต ีอกร่ําไห   ถ ึงความ 
หลงใหลอยู ,  อน ุส ัยค ือปฏ ิฆะ   ยอมนอนเนื ่องอยู ในส ันดานของบ ุคคลนั ้น . 
เมื่อ เวทนาอันไมทุกขไมสุข ถูกตองแลว  ยอมไมรูตามเปนจริง  ซึ่งเหตุใหเกิด 
เวทนานั้ นด วย   ซึ่ งความดับแห งเวทนานั้ นด วย   ซึ่ งอัสสาทะ   (รสอรอย )  ของ 
เวทนานั้นดวย  ซึ่งอาทีนพ   (โทษ)  ของเวทนานั้นดวย  ซึ่งนิสสรณะ  (อุบายเครื่อง 
ออกพน)  ของเวทนานั ้นด วย ,  อนุส ัยค ืออวิชชา  ยอมนอนเนื ่องอยู ในสันดาน 
ของบุคคลนั้น. 

 
ภิกษุ  ท .!  บุคคลน้ันหนอ   ยังละอนุสัยคือราคะในเพราะสุขเวทนา 

ไม ได ,  ยังบรรเทาอน ุส ัยค ือปฏ ิฆะในเพราะท ุกขเวทนาไม ได ,  ยังถอนอนุส ัย 
คืออวิชชาในเพราะอทุกขมสุขเวทนาไมได,  ยังละอวิชชาไมได  และยังทํา 
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ว ิชชาให เก ิด ขึ ้น ไม ได แล ว   จ ักทํ าที ่ส ุดแห งท ุกข   ให ท ิฏ ฐธรรม   (ป จจ ุบ ัน )  นี้ 
ดังนี้  :  ขอน้ีไมใชฐานะที่จักมีไดเลย. 
-  อุปริ.  ม.  ๑๔/๕๑๖/๘๒๒. 

 
อัสสาทะชั้นเลิศของเวทนา 

 
ภิกษุ   ท.!  อัสาทะ  (รสอรอย)  ของเวทนาทั้งหลาย   เปนอยางไร 

เล า  ?  ภิกษ ุ  ท .!  ภิกษ ุในกรณ ีนี ้  เพราะสงัดจากกามและสง ัดจาอก ุศลธรรม 
ทั้ งหลาย   ยอมบรรลุฌานที่หนึ่ ง   ซึ่งมีวิตกวิจาร  มีปติและสุข   อันเกิดแตวิ เวก 
แล วแลอยู .  ภิ ก ษุ   ท .!  ในสมั ยใด   ภิก ษุ .  เพ ราะสงัดจากกามและสงัดจาก 
อกุศลธรรมทั้งหลาย  ยอม  บรรลุฌานที่หนึ่ง  ซึ่งมีวิตกวิจาร  มีปติและสุข  อัน 
เกิดแตวิเวก   แลวแลอยู,  ในสมัยนั้น   เธอยอมไมคิดแมในทางที่จะให เกิดความ 
เดือดรอนแกตนเอง,  ยอมไมคิดแมในทางที่จะให เกิดความเดือดรอนแกผูอื่น , 
และยอมไมคิดแมในทางที่จะใหเกิดความเดือดรอนแกตนเองและผูอื่นทั้งสองฝาย. 
ในสม ัยนั ้น   เธอย อม เสวยเวทนา   อ ัน ไม ทํ าความ เด ือดร อนแต อย างใด เลย . 
ภิกษุ   ท .!  เรากลาว   อัสสาทะ   (รสอรอย )  ของเวทนาทั้ งหลาย   วา   มีการไมทํา 
ความเดือดรอนแกผูใดเปนอยางยิ่ง. 

 
ภิกษุ   ท .!  ขออื่นยังมีอีก ,  ภิกษุ ,  เพราะสงบวิตกวิจารเสียได   ยอม 

บรรล ุฌานที ่สอง   อันเป นเครื ่องผ องใสในภายใน   นําให เก ิดสมาธิม ีอารมณ 
อันเดียวแห งใจ   ไมมี วิตกวิจาร   มีแตปติ และสุข   อันเกิดแตสมาธิ   แลวแลอยู 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ในสม ัยใด ,  ภ ิกษ ุ,  เพ ราะสงบว ิตกว ิจารเส ียได   ย อมบรรล ุฌ าน 
ที่สอง  อันเปนเครื่องผองใสในภายใน  นําใหเกิดสมาธิมีอารมณอันเดียวแหงใจ 
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ไม ม ีว ิต กว ิจ าร   ม ีแต ป ต ิแล ะส ุข   อ ัน เก ิด แต สม าธ ิ  แล วแลอยู ,  ในสม ัยนั ้น 
เธอ  ยอมไมคิดแมในทางที่จะใหเกิดความเดือดรอนแกตนเอง,  ยอมไมคิดแมใน 
ทางที่ จะให เกิดความเดือดรอนแกผู อื่น ,  และยอมไมคิดแม ในทางที่ จะให เกิด 
ความ เด ือ ด ร อ น แก ต น เอ งแล ะผู อื ่น ทั ้ส อ งฝ าย .  สม ัย นั ้น   เธ อ   ย อ ม เส วย 
เวทนาอันไมทําความเดือดรอนแตอยางใดเลย . ภิกษุ   ท .!  เรากลาว   อัสสาทะ 
 (รสอรอย)  ของเวทนาทั้งหลาย  วา  มีการไมทําความเดือดรอนแกผูใดเปนอยางยิ่ง. 

 
ภิกษุ   ท .!  ขออื่นยังมีอีก ,  ภิกษุ ,  เพราะความจางคลายไปแหงปติ 

เปนผูอยูอุ เบกขา  มีสติสัมปชัญญะ  เสวยสุขดวยนามกาย   ยอม  บรรลุฌานที่ 
สาม   อันเปนฌานที่พระอริยเจาทั้ งหลายกลาววา  "ผู ไดบรรลุฌานนี้   เปนผูอยู 
อ ุเ บ ก ข า   ม ีส ต ิ  อ ยู เ ป น ป ร ก ต ิส ุข "  ด ัง นี ้  แ ล ว แ ล อ ยู .  ภ ิก ษ ุ  ท .!  ใ น 
สมัยใด   ภิกษุ .  เพราะความจางคลายไปแหปติ   เปนผู อยู อุ เบกขา   มีสติสัม - 
ปชัญญะ  เสวยสุขดวยนามกาย  ยอมบรรลุฌานที่สาม   อันเปนฌานที่พระอริย- 
เจาทั้ งหลายกลาววา  "ผู ไดบรรลุฌานนี้   เปนผูอยูอุ เบกขา   มีสติ   อยู เปนปรกติ 
สุข "  ดังนี้   แลวแลอยู .  ในสมัยนั้น   เธอ   ยอมไมคิดแมในทางที่จะให เกิดความ 
เดือดรอนแกตนเอง,  ยอมไมคิดแมในทางที่จะให เกิดความเดือดรอนแกผูอื่น , 
และยอมไมคิดแมในทางที่จะให เกิดความเดือดรอนแกตนเองและผูอื่นทั้ งสอง 
ฝาย.  ในสมัยนั้น  เธอ  ยอมเสวยเวทนา  อันไมทําความเดือดรอนแตอยางใดเลย. 
ภิกษุ   ท .!  เรากลาว   อัสสาทะ   (รสอรอย )  ของเวทนาทั้ งหลาย   วา   มีการไมทํา 
ความเดือดรอนแกผูใดเปนอยางยิ่ง. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .! ข ออื ่นย ังม ีอ ีก ,  ภ ิกษ ุ,  เพ ราะละส ุข เส ีย ได   และเพราะ 

ละทุกขเสียได,  เพราะความดับหายไปแหงโสมนัสและโทมนัสในกาลกอน, 
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ยอม  บรรลุฌานที่สี่   อันไมทุกขไมสุข   มีแตความที่สติ เปนธรรมชาติบริสุทธิ์ 
เพราะอ ุเบกขา   แลวแลอยู .  ภิกษ ุ  ท .!  ในสมัยใด   ภิกษ ุ,  เพราะละส ุขเส ีย 
ได   และเพราะละท ุกข เส ีย ได ,  bn เพ ราะความด ับหายไปแห งโสมน ัสและ 
โทมน ัสในกาลก อน ,  ยอมบรรล ุฌานที ่สี ่  อันไม ท ุกข ไม ส ุข   มีแต ความที ่สติ 
เปนธรรมชาติบริสุทธิ ์เพราะอุเบกขา  แลวแลอยู .  ในสมัยนั ้น  เธอ   ยอมไมคิด 
แม ในทางที ่จะให เก ิดความเด ือดรอนแก ตนเอง ,  ยอมไม ค ิดแม ในทางที ่จะ 
ให เก ิดความเด ือดร อนแก ผู อื ่น ,  และย อมไม ค ิดแม ในทางที ่จะให เก ิดความ 
เด ือดรอนแก ตนเองและผู อื ่นทั ้งสองฝ าย .  ในสม ัยนั ้น   เธอ   ยอมเสวยเวทนา 
อ ัน ไม ทําความ เด ือดร อนแต อย างใด เลย .  ภ ิกษ ุ ท .!  เรากล าว   อ ัสสาทะ 
(รสอรอย)  ของเวทนาทั้งหลาย  วา  มีการไมทําความเดือดรอนแกผูใดเปนอยางยิ่ง 
แล. 
-  มู.  ม.  ๑๒/๑๗๖/๒๐๕. 

 
เวทนาคือทางไปแหงจิตของสัตว 

 
ภิกษุ   ท.!  คําที่ เรากลาววา  "พึงรูจักทางไป  (แหงจิต)  ของสัตว  ๓๖ 

อยาง "  ดังนี ้นั ้น ,  ขอนั ้น   เรากล าวอาศัยหลัก เกณฑอะไรเล า  ?  ภิกษ ุ  ท .!  
ขอน้ัน  เรากลาวอาศัยหลักเกณฑคือ  ความโสมนัสเนื่องดวยเหยาเรือน  ๖  อยาง,  
ความโสมนัสเนื่องดวยการหลีกออกจากเหยาเรือน   ๖  อยาง,  ความโทมนัส 
เนื่องดวยเหยาเรือน  ๖  อยาง,  ความโทมนัสเนื่องดวยการหลีกออกจากเหยาเรือน  
๖  อยาง,  อุเบกขาเนื่องดวยเหยาเรือน   ๖  อยาง,  อุเบกขาเนื่องดวยการหลีก 
ออกจากเหยาเรือน  ๖  อยาง. 
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ภิกษุ   ท .!  ในเวทนาทั้ งหลายเหลานั้ น ,  ความโสมนัสเนื่ องด วย 
เหยาเรือน  ๖  อยาง  เป นอยางไรเล า ?  ภิกษุ  ท.!  เมื ่อคนเรามองเห็นการได 
ซึ่ ง   รูป   อันนาปรารถนา   นารักใคร  นาพอใจ   นารื่นรมย ใจ   อันเนื่องในความ 
เปนเหยื่อโลก  ในทางตา  วา  เปนสิ่งที่ตนกําลังไดอยูก็ตาม,  หรือวาเมื่อระลึกถึง 
รูป   เชนนั้ น   อันตนเคยไดแลวแตกาลกอน   ซึ่ งลวงแลว   ดับสิ้น   แปรปรวนไป 
แล วก ็ต าม   แล ว เก ิด ค วาม โสมน ัส ขึ ้น .  ความ โสมน ัส ใด   ม ีล ักษณ ะ เช นนี้ 
ความโสมน ัสนี ้  เร ียกว า   ความโสมน ัสเนื ่องด วยเหย าเร ือน   (เคหส ิตโสมน ัส ). 
 (ในกรณี ที่ เกี่ยวกับ   เสียง   กล่ิน   รส   โผฏฐัพพะ   และธรรมารมณ   อีก   ๕  อยาง   ก็ตรัสทํานอง 
เด ีย ว ก ับ ข อ ว า   ร ูป   ผ ิด ก ัน แ ต ชื ่อ เท า นั ้น ).  ภ ิกษ ุ  ท .!  เห ล านี ้ค ือ   ค วาม โสมน ัส 
เนื่องดวยเหยาเรือน  ๖  อยาง. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ในเวทนาทั ้งหลายเหล านั ้น ,  ความโสมน ัสเนื ่องด วย 

การหลีกออกจากเหยาเรือน  ๖  อยาง  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  เมื ่อคน 
เรารูแจงถึงความเปนของไมเที่ยงของรูปท้ังหลาย  ความแปรปรวน  ความจางคลาย- 
ความกําหนัดยินดี  และความดับไมเหลือของรูปท้ังหลาย  เห็นอยูดวยปญญาอัน 
ชอบ  ตรงตามที่ เปนจริงอยางนี้   วา  "รูปท้ังหลาย  ในกาลกอนหรือในบัดนี้ก็ตาม 
รูปท้ังหมดเหลานั้น   เปนของไม เที่ยง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา" 
ด ังนี ้  แล ว เก ิดความ โสมน ัส ขึ ้น .  ความ โสมน ัส ใด   ม ีล ักษณ ะเช นนี ้  ความ 
โสมนัสน้ี  เรียกวา  ความโสมนัสเนื่องดวยการหลีกออกจากเหยาเรือน (  เนกขัมม- 
สิตโสมนัส ).  (ในกรณีที่ เกี่ยวกับ   เสียง  กล่ิน   รส   โผฏฐัพพะ   และธรรมารมณ   อีก   ๕  อยาง  
ก็ต รัสทํ านองเดี ยวกั บ ข อว า   รูป   ผิดกัน แต ชื่ อ เท านั้ น ).  ภิ ก ษุ   ท .!  เหล านี้ คื อ   ความ 
โสมนัสเนื่องดวยการหลีกออกจากเหยาเรือน  ๖  อยาง. 
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ภิ ก ษุ  ท .!  ใน เวทนาทั้ งหลาย เหล านั้ น ,  ความโทมนั ส เนื่ อ งด วย 
เหย าเร ือน   ๖  อยาง  เป นอย างไรเล า  ?  ภ ิกษ ุ  ท .!  เมื ่อคนเรามองเห ็นการ 
ไม ได   ซึ ่ง ร ูป   อ ันน าป รารถนา   น าร ัก ใคร   น าพอใจ   น า รื ่น รมย ใจ   อ ัน เนื ่อ ง 
ในความ เป น เหยื่ อ โลกในทางตา   ว า   เป นสิ่ งที่ ตน ไม ได ก็ ต าม ,  หรือว า   เมื่ อ 
ระล ึก ถ ึง   ร ูป   เช น นั ้น   อ ัน ตนย ัง ไม เค ย ได แ ต ก าล ก อ น   ซึ ่ง ล ว งล ับ   ด ับ สิ ้น 
แปรปรวนไปแลวก็ตาม   แลวเกิดความโทมนัสขึ้น .  ความโทมนัสใดมีลักษณะ 
เชนนี้   ความโทมนั ส น้ี   เรียกว า   ความ โทมนั ส เนื่ อ งด วย เหย า เรือน   (เคหสิต - 
โทมน ัส ).  (ในกรณ ีที ่เกี ่ย วก ับ   เส ีย ง   กลิ ่น   รส   โผฏฐ ัพพะ   และธรรมารมณ   อ ีก   ๕  อย าง  
ก็ ต รัสทํ านอ ง เดี ย วกั บ ข อ ว า   รูป   ผิ ด กั น แต ชื่ อ เท านั้ น ).  ภิ ก ษุ   ท .!  เห ล านี้ คื อ   ความ 
โทมนัสเนื่องดวยเหยาเรือน  ๖  อยาง. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ในเวทนาทั ้งหลายเหล านั ้น ,  ความโทมน ัส เนื ่อ งด วย 

การหลีกออกจากเหยาเร ือน   ๖  อยาง  เป นอยางไรเล า?  ภิกษุ  ท .!  เมื ่อคน 
เรารูแจงถึงความเปนของไมเที่ยงของรูปท้ังหลาย  ความแปรปรวน  ความจางคลาย- 
ความกําหนัดยินดี   และความดับไม เหลือของรูปท้ังหลาย  เห็นอยูดวยปญญาอัน 
ชอบตรงตาที่ เปนจริงอยางนี้   วา   "รูป ท้ังหลาย   ในกาลกอนหรือในบัดนี้   ก็ตาม 
รูป ท้ังหมดเหลานั้น เปนของไม เที่ ยง   เปนทุกข   มีความแปรปรวนเปนธรรมดา " 
ด ังนี ้แล ว   เขา   ย อมเข าไปตั ้งไว   ซึ ่งความกระหยิ ่ม   ในอน ุตตรว ิโมกข ทั ้งหลาย 
ว า   "เมื ่อ ไรหนอ  !  เราจ ัก เข าถ ึงอ ายตนะนั ้น   แล วแลอยู   อ ัน เป น อ ายตนะ 
ที่พ ระอริย เจาทั้ งหลาย   เขาถึ งซึ่ งอายตนะนั้ นแลวแลอยู   ในบัดนี้ "  ดังนี้ .  เมื่ อ 
เขาเขาไปตั้ งไว   ซึ่ งความกระหยิ่ม   ในอนุตตรวิโมขทั้ งหลาย   อยูดั งนี้   ยอมเกิด 
ความ โทมนั ส ข้ึน   เพ ราะความกระหยิ่ ม น้ั น เป นป จ จัย .  ความ โทมนั ส ใด   มี 
ลักษณะเชนนี้  ความโทมนัสน้ี  เรียกวาความโทมนัสเนื่องดวยการหลีกออกจาก 
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เหย า เร ือ น   (เน กข ัมมส ิต โทมน ัส )  (ในก รณ ีที ่เกี ่ย วก ับ   เส ีย ง   ก ลิ ่น   รส   โผฏ ฐ ัพ พ 
และธรรมารมณ   อีก   ๕  อยาง   ก็ตรัสทํานองเดียวกับขอวา   รูป   ผิดกันแตชื่อ เท านั้ น ).  ภิกษุ 
ท.!  เหลานี้คือ  ความโทมนัสเนื่องดวยการหลีกออกจาเหยาเรือน  ๖  อยาง. 

 
ภิกษุ  ท.!  ในเวทนาทั้งหลายเหลานั้น,  อุเบกขาเนื่องดวยเหยาเรือน 

(เคหสิตอุเบกขา)  ๖  อยาง  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  เพราะเห็นรูปดวยตาแลว 
อ ุเบกขาก ็เก ิดขึ ้นแก คนพาล   ผู หลง   ผู เขลา   ผู บ ุถ ุชน   ผู ย ังไม ชนะก ิเลส   ผู ย ัง 
ไม ชนะว ิบาก   ผู ไม เห ็น โทษ   ผู ไม ได ย ิน ได ฟ ง .  อ ุเบกขาใด   ซึ ่ง เป นอ ุเบกขา 
ของบ ุถ ุชน   อ ุเบกขานั ้น   ไม อาจจะเป นไปล วง   ซึ ่งว ิส ัยแห งร ูป   เพราะเหต ุนั ้น 
เราเรียกอุ เบกขานั้ น   วา   อุ เบกขาเนื่ องด วยเหยาเรือน .  (ในกรณี ที่ เกี่ ยวกับ   เสียง  
กล่ิน   รส  โผฏฐัพพะ   และธรรมารมณ   อีก   ๕  อยาง  ก็ตรัสทํานองเดียวกับขอวา  รูป   ผิดกันแต 
ชื่อเรียกเทานั้น).  ภิกษุ  ท.!  เหลานี้คือ  อุเบกขาเนื่องดวยเหยาเรือน  ๖  อยาง. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ในเวทนาทั ้งหลายเหล านั ้น ,  อ ุเบกขาเนื ่องด วยการ 

หลีกออกจาเหยาเรือน   ๖  อยาง  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท .!  เมื ่อคนเรา 
รูแจงถึงความเปนของไมเที่ยงขอรูปท้ังหลาย  ความแปรปรวน   ความจางคลาย- 
ความกําหนดยินดี  และความดับไมเหลือของรูปท้ังหลาย  เห็นอยูดวยปญญาอัน 
ชอบตรงตามที่ เปนจริงอยางนี้วา  "รูปท้ังหลาย  ในกาลกอน  หรือในบัดนี้   ก็ตาม 
รูปท้ังหมดเหลานั้น   เปนของไม เที่ยง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา" 
ด ังนี ้  แล ว เก ิดอ ุเบกขาขึ ้น .  อ ุเบกขาใด   ม ีล ักษณ ะเช นนี ้  อ ุเบกขานั ้น   ไม 
อาจจะเป น ไปล วง   ซึ่ งวิสั ยแห งรูป   เพ ราะ เหตุ นั้ น   เรา เรียกอุ เบกขานั้ น   ว า 
อุเบกขาเนื ่องด วยการหล ีกออกจากเหย าเร ือน   (เนกขัมมสิตอุเบกขา).  (ในกรณี 
ที่เกี่ยวกับ  เสียง  กล่ิน  รส  โผฏฐัพพะ  และธรรมารมณ  อีก  ๕  อยาง  ก็ตรัสทํานองเดียวกับ 
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ขอว า   ร ูป   ผ ิดก ันแต ชื ่อ เร ียก เท านั ้น ).  ภ ิกษ ุ  ท .!  เหล านี ้ค ือ   อ ุเบกขาเนื ่อ งด วย 
การหลีกออกจากเหยาเรือน  ๖  อยางแล. 

 
ภิกษุ   ท .!  คําใดที่ เรากลาววา  "พึงรูจักทางไป   (แหงจิต)  ของสัตว 

๓๖  อยาง"  ดังนี้นั้น,  คํานั้น  เรากลาวอาศัยความขอน้ีแล. 
-  อุปริ.  ม.  ๑๔/๔๐๒-๔๐๕/๖๒๔-๖๓๐. 

 
การเกิดของเวทนา  เทากับ  การเกิดของทุกข 

 
ภิกษุ   ท.!  การเกิดขึ้น  การตั้งอยู  การเกิดโดยยิ่ง  และความปรากฏ 

ของเวทนา   อันเกิดแตสัมผัสทางตา   ทางหู   ทางจมูก   ทางลิ้น   ทางกาย   และ 
ทางใจ   ใด  ๆ   นั่นเทากับ   เปนการเกิดขึ้นของทุกข   เปนการตั้ งอยูของสิ่ งซึ่ งมี 
ปรกติเสียดแทงทั้งหลาย  และเปนความปรากฏของชราและมรณะแล. 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๒๘๔/๔๘๗. 

 
อาการเกิดดับแหงเวทนา 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  เวทนา   ๓  อย าง เหล านี ้  เก ิดมาจากผ ัสสะ   ม ีผ ัสสะ 

เปนมูล   มีผัสสะเปนเหตุ   มีผัสสะเปนปจจัย .  สามอยางเหลาไหนเลา?  สาม 
อยางคือ  สุขเวทนา  ทุกขเวทนา  อทุกขมสุขเวทนา. 

 
ภิกษุ  ท.!  เพราะ  อาศัยผัสสอันเปนที่ตั้งแหงสุขเวทนา  สุขเวทนา 

ยอมเกิดขึ้น;  เพราะ ความดับแหงผัสสะอันเปนที่ตั้งแหงสุขเวทนานั้น  สุข- 
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๑๙๑

เวทนาอัน เกิ ดขึ้ น เพ ราะอาศั ยผั สสะอัน เป นที่ ตั้ งแห งสุ ข เวทนานั้ น   ยอมดับ ไป 
ยอมระงับไป. 

 
(ในกรณี แห ง   ทุกขเวทนา   และ  อทุกขมสุขเวทนา   ก็ ไดตรัสไวด วยถอยคํามีนั ยะ 

อยางเดียวกัน). 
 
ภิ ก ษุ   ท .!  เป รียบ เหมื อน   เมื่ อ ไม สี ไฟ สองอั นสี กั น   ก็ เกิ ดความ รอน 

และ เกิ ด ไฟ , เมื่ อ ไม สี ไฟ สองอั น แยกกั น   ความ รอนก็ ดั บ ไฟสงบ ไป .  ภิ ก ษุ   ท .!  
 ฉั น ใดก็ ฉั นนั้ น   :  เวทนาทั้ งส ามนี้   ซึ่ ง เกิ ดจากผั สสะ   มี ผั สสะ เป นมู ล   มี ผั สสะ 
เป น เหตุ   มี ผั ส สะ เป นป จจั ย   อาศั ยผั ส สะแล วย อม เกิ ด ขึ้ น ,  ย อมดั บ ไป เพ ราะ 
ผัสสะดับ,  ดังนี้แล. 
-  สฬา,  สํ.  ๑๘/๒๖๖/๓๘๙-๓๙๐. 

 
ขอความกําหนดเกี่ยวกับ  เวทนา 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  สุ ข   โส ม นั ส   ใ ด  ๆ   ที่ อ า ศั ย เว ท น า แ ล ว เกิ ด ขึ้ น ,  สุ ข 

โส ม น ัส   นี ้แ ล   เป น รส อ ร อ ย   (อ ัส ส าท ะ )  ขอ ง เวท น า ;  เว ท น า   ไม เที ่ย ง   เป น 
ทุ กข   มี ค วามแป รปรวน เป น ธรรมดา   ด วยอาการใด  ๆ ,  อาการนี้ แล   เป น โทษ 
 (อาท ีนพ )  ของ เวทนา ;  การนํ าออก เส ีย ได   ซึ ่งค วามกํ าหน ัด ด วยอํ าน าจความ 
พอ ใจ   ใน เวทน า   การล ะ เสี ย ได ซึ่ งค วาม กํ าหนั ด ด วย อํ าน าจค วามพ อ ใจ   ใน 
เวท น า   ด วย อุ บ าย ใด  ๆ ,  อุ บ ายนี้ แ ล   เป น  เค รื่ อ งอ อกพ น ไป ได   (นิ ส ส รณ ะ ) 
จากเวทนา. 

 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๓๕/๕๙. 
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เวทนาขันธโดยนัยแหงอริยสัจส่ี 
 
ภ ิกษ ุ  ท .!  เวทนา   เป นอย างไรเล า?  ภ ิกษ ุ  ท .!  หมู แห ง เวทนา 

หกเหล านี ้  ค ือ   เวทนา   อ ัน เก ิดแต ส ัมผ ัสทางตา ,  เวทนา   อ ัน เก ิดแต ส ัมผ ัส 
ทางหู ,  เวทนา   อัน เกิดแตสัมผัสทางจมูก ,  เวทนา   อันเกิดแตสัมผัสทางลิ้น ,  
เวทนาอันเกิดแตสัมผัสทางกาย ,  และเวทนา   อันเกิดแตสัมผัสทางใจ   :  ภิกษุ  
ท .!  นี ้  เรียกวา   เวทนา ;  ความเกิดขึ ้นแหงเวทนา   มีได   เพราะความเก ิด 
ขึ ้นแหง  ผัสสะ;  ความดับไมเหลือแหงเวทนา  มีได  เพราะความดับไมเหลือ 
แหง  ผัสสะ;  อริยมรรคมีองค   ๘  นี้นั่นเอง  เปนทางดําเนินใหถึงความดับไม 
เหล ือแห งเวทนา ,  ได แก   ความเห ็นชอบ   ความดําริชอบ ;  การพ ูดจาชอบ 
การทําการงานชอบ   การเลี ้ยงช ีว ิตชอบ ;  ความพากเพ ียรชอบ   ความระล ึก 
ชอบ  ความตั้งใจมั่นชอบ. 

 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๗๓/๑๑๔. 
 

ประมวลสิ่งที่ตองรูเกี่ยวกับเวทนา 
 
พระอานนทไดกราบทูลถามวา  :- 
 
"ขาแตพระองค ผู เจริญ !  เวทนา  เปนอยางไรหนอ ?  ความเกิดขึ้นแห งเวทนา 

เปนอยางไร?  ความดับไม เหลือแหงเวทนา  เปนอยางไร?  ปฏิปทาเครื่องใหถึงความดับ 
ไม เหลือแหงเวทนา   เปนอยางไร ?  อะไรเปนรสอรอยของเวทนา?  อะไรเปนโทษ 
เลวทรามของเวทนา ?  อะไรเปนอุบายเครื่องออกจากเวทนา ?" 
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ภาค  ๑  -  ทุกขอริยสัจ ๑๙๓

อานนท  !  เวทน า   ม ี  ๓  อย า ง   ค ือ   ส ุข เวทน า   ท ุก ข เวทน า  
อทุกขม   สุขเวทนา;  อานนท  !  นี้ เราเรียกวาเวทนา.  ความเกิดขึ้นแหงเวทนา 
ยอมมีเพราะความเกิดขึ้นแหงผัสสะ,  ความดับไมเหลือแหงเวทนา  ยอมมีเพราะ 
ความดับไมเหลือแหงผัสสะ.  มรรคอันประเสริฐประกอบดวยองคแปดประการ 
นี้ เอง  เปนปฏิปทาเครื่องใหถึงความดับไม เหลือแหงเวทนา.  ไดแก   สัมมาทิฏฐิ 
สัมมาสั งกัปปะ   สัมมาวาจา   สัมมากัมมันตะ   สัมมาอาชีวะ   สัมมาวายามะ 
สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ  สุขโสมนัสอันใดเกิดขึ ้นเพราะอาศัยเวทนา  นั ้นคือ 
รสอรอยของเวทนา.  เวทนา  ไมเที่ยง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
นั้นคือโทษเลวทรามของเวทนา.  การกําจัด  การละเสีย  ซ่ึงฉันทราคะในเวทนา 
นั้นคืออุบายเปนเครื่องออกจากเวทนา. 

 
-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๒๗๒/๓๙๙. 

 
๓.  วิภาคแหงสัญญขันธ 

สัญญาหก 
 
ภิกษ ุ ท .!  ส ัญญ า   เป นอย างไรเล า  ?  หมู แห งส ัญญ าหกเหล านี้ 

คือ   ส ัญญาในรูป ,  ส ัญญาในเส ียง ,  ส ัญญาในกลิ ่น ,  ส ัญญาในรส ,  ส ัญญา 
ในโผฏฐัพพะ,  และสัญญาในธรรมารมณ.  ภิกษุ  ท.!  นี้  เรียกวา  สัญญา. 

 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๗๔/๑๑๕. 

 
ความหมายของคําวา  "สัญญา" 

 
ภิกษุ   ท.!  คนทั่วไป   กลาวกันวา  "สัญญา"  เพราะอาศัยความหมาย 

อะไรเลา?  ภิกษุ  ท.!  เพราะกิริยาที่หมายรูไดพรอม  มีอยู  ในสิ่งนั้น 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๑๙๔

(เช น นี ้แ ล )  ด ัง นั ้น   สิ ่ง นั ้น   จ ึง ถ ูก เร ีย ก ว า   ส ัญ ญ า .  สิ ่ง นั ้น   ย อ ม ห ม าย รู ไ ด 
พ ร อม   ซึ ่งอ ะ ไร  ?  สิ ่งนั ้น   ย อมหม าย รู ได พ ร อ ม   ซึ ่งส ีเข ีย วบ า ง ,  ย อ มหมาย รู 
ได พ ร อ ม   ซึ ่ง ส ีเห ล ือ งบ า ง ,  ย อ ม ห ม าย รู ได พ ร อ ม   ซึ ่ง ส ีแ ด งบ า ง ,  แล ะย อ ม 
ห ม า ย รู ไ ด พ ร อ ม   ซึ ่ง ส ีข า ว บ า ง   (ด ัง นี ้เป น ต น ).  ภ ิก ษ ุ  ท .!  เพ ร า ะ ก ิร ิย า ที่ 
ห ม าย รู ได พ ร อ ม   มี อ ยู   ใน สิ่ ง นั้ น   (เช น นี้ แ ล )  ดั ง นั้ น   สิ่ ง นั้ น   จึ ง ถู ก เรี ย ก ว า 
สัญญา. 
 
-  ขนฺธฺ.  สํ.  ๑๗/๑๐๕/๑๕๙. 

 
อุปมาแหงสัญญา 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  เมื่ อ เดื อ น ท าย แห งฤ ดู ร อ น ยั ง เห ลื อ ยู ,  ใน เวล า เที่ ย งวั น 

พย ับ แดด ย อ ม ไห วย ิบ ย ับ .  บ ุร ุษ ผู ม ีจ ัก ษ ุ  (ต ามป กต ิ)  เห ็น พ ย ับ แดดนั ้น   ก็ 
เพ งพิ นิ จพิ จารณ าโดยแยบคาย . เมื่ อ บุ คคลนั้ น เห็ นอยู   เพ งพิ นิ จพิ จารณ าโดย 
แยบคายอยู ,  พย ับแดดนั ้น   ย อมปรากฏเป นของวางของเปลา  และปรากฏ 
เป นของหาแก นสารมิ ได ไป .  ภิ กษุ   ท .!  ก็ แก นสารในพยั บแ ด ด นั ้น   จ ะ พ ึง มี 
ไดอยางไร,  อุปมานี้ฉันใด; 

 
ภ ิก ษ ุ ท .!  อ ุป ไม ย ก ็ฉ ัน นั ้น   ค ือ   ส ัญ ญ า   ช น ิด ใด ช น ิด ห นึ ่ง   ม ีอ ยู 

จะเป นอดี ตอนาคตหรือป จ จุ บันก็ ตาม   เป นภายในหรือภายนอกก็ตาม   หยาบ 
หรือละ เอี ยดก็ ต าม   เล วหรือป ระณี ตก็ ต าม   มี ในที่ ไกลหรือ ท่ี ใกล ก็ ต าม ;  ภิ ก ษุ 
สังเกตเห็น   (การบั งเกิดขึ้นแห ง)  สัญญานั้น   ยอมเพ งพินิจพิ จารณาโดยแยบคาย - 
เมื่อภิกษุนั้นสังเกตเห็นอยู  เพงพินิจพิจารณาโดยแยบคายอยู,  สัญญานั้นยอม 
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ภาค  ๑  -  ทุกขอริยสัจ ๑๙๕

ปรากฏเปนของวางของเปลา  และปรากฏเปนของหาแกนสารมิไดไป.  ภิกษุ  ท.!  
ก็แกนสารในสัญญานั้น  จะพึงมีไดอยางไร. 
 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๑๗๒/๒๔๔. 

 
หลักที่ควรรูเกี่ยวกับ  สัญญา 

 
ภิกษุ   ท .!  ขอ ท่ี เรากล าววา   "พึ ง รูจักสัญญา ,  พึ ง รูจัก เหตุ เป นแดน 

เกิดของสัญญา ,  ถึงรูจักความเปนตางกันของสัญญา ,  พึงรูจักผลของสัญญา ,  
พึงรูจักความดับไม เหลือของสัญญา ,  และพึงรูจักทางดําเนินใหถึงความดับไม 
เหลือของสัญญา"  ดังนี้นั้น,  เรากลาวหมายถึงอะไรเลา ? 

 
ภิกษุ   ท .!  ขอน้ัน   เรากลาวหมายถึง  สัญญาหก เหลานี้   คือ   สัญญา 

ในรูป   สัญญาในเสียง  สัญญาในกลิ่น   สัญญาในรส   สัญญาในโผฏฐัพพะ  และ 
สัญญาในธรรมารมณ. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  เหต ุเป นแดนเก ิดของส ัญญา   เป นอย างไรเล า?  ภ ิกษุ  

ท !  ผัสสะ   (การประจวบกันแห งอายตนะภายใน   และภายนอก   และวิญญาณ )  เปน เหตุ 
เปนแดนเกิดของสัญญา. 

 
ภิกษุ   ท .!  ความเปนตางกันของสัญญา   เปนอยางไรเลา?  ภิกษุ  

ท .!  ส ัญญาในร ูปก ็เป นอย างหนึ ่ง ,  ส ัญญาในเส ียงก ็เป นอย างหนึ ่ง ,  ส ัญญา 
ในกลิ ่นก ็เป นอย างหนึ ่ง ,  ส ัญญาในรสก ็เป นอย างหนึ ่ง ,  ส ัญญาในโผฏฐ ัพพะ 
ก ็เป น อย า งหนึ ่ง ,  และส ัญญ าในธ รรม ารมณ ก ็เป น อย า งหนึ ่ง ,  ภ ิกษ ุ  ท .!  
นี้  เรียกวา  ความเปนตางกันของสัญญา. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๑๙๖

ภ ิก ษ ุ ท .!  ผล ขอ งส ัญ ญ า   เป น อ ย า ง ไร เล า ?  ภ ิก ษ ุ  ท .!  เร า 
กลาวสัญญา   วา  มีถอยคําที่พูดออกมาน้ันแหละ   เปนผล ,  เพราะบุคคลยอม 
พ ูดไปตามส ัญญา   โดยรู ส ึกว า   "เราได ม ีส ัญญาอย างนี ้ ๆ "  ด ังนี ้.  ภ ิกษ ุ  ท .!  
นี้  เรียกวา  ผลของสัญญา. 

 
ภิกษุ  ท .!  ความดับไม เหลือของสัญญา  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  

ท.!  ความดับไมเหลือของสัญญา  มีได  เพราะความดับไมเหลือของผัสสะ.  
 
ภ ิกษ ุ ท .!  อร ิยม รรคม ีอ งค   ๘  นี ้นั ่น เอ ง   เป นทางดํ า เน ิน ให ถ ึง 

ความดับไม เหลือของสัญญา,  ได แก  ความเห ็นชอบ   ความดําริชอบ ;  การ 
พ ูดจาชอบ   การทํ าการงานชอบ   การเลี ้ย งช ีว ิตชอบ ;  ความพากเพ ียรชอบ 
ความระลึกชอบ  ความตั้งใจมั่นชอบ.  .... 

 
ภ ิกษ ุ ท .!  คํ า ใด   ที ่เร าก ล า ว ว า   "พ ึง รู จ ัก ส ัญ ญ า ,  พ ึง รู จ ัก เห ตุ 

เป นแดนเก ิดของส ัญญา ,  พ ึง รู จ ักความเป นต างก ันของส ัญญา ,  พ ึง รู จ ักผล 
ของส ัญญา ,  พึงรู จ ักความด ับไม เหล ือของส ัญญา ,  และพ ึงรู จ ักทางดํา เน ิน 
ใหถึงความดับไมเหลือของสัญญา"  ดังนี้นั้น,  เรากลาวหมายถึงความขอน้ีแล. 

 
-  ฉกฺก.  อํ.  ๒๒/๔๖๑/๓๓๔. 

 
สัญญามีธรรมดาแปรปรวน 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  สัญญ าในรูป   เป นของไม เที่ ย ง   มี ความแปรปรวน   มี 

ความเปนโดยอยางอื่นได; 
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ภาค  ๑  -  ทุกขอริยสัจ ๑๙๗

ภิกษุ   ท .!  สัญญาในเสียง   เปนของไม เที่ ยง   มีความแปรปรวน   มี 
ความเปนโดยอยางอื่นได; 

ภิกษุ   ท .!  สัญญาในกลิ่น   เปนของไม เที่ ยง   มีความแปรปรวน   มี 
ความเปนโดยอยางอื่นได; 

ภิ ก ษุ   ท .!  สัญญ าในรส   เป นของไม เที่ ย ง   มี ความแปรปรวน   มี 
ความเปนโดยอยางอื่นได; 

ภิกษุ   ท .!  สัญญาในโผฎฐัพพะ  เปนของไม เที่ยง  มีความแปรปรวน 
มีความเปนโดยอยางอื่นได; 

ภิกษุ   ท .!  สัญญาในธรรมารมณ   เปนของไม เที่ ยง   มีความแปร- 
ปรวน  มีความเปนโดยอยางอื่นได  แล. 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๒๘๐/๔๗๔. 

 
การเกิดของสัญญาเทากับการเกิดของทุกข 

 
ภิกษุ   ท .!  การเกิดขึ้น   การตั้ งอยู   การเกิดโดยยิ่ง  และความปรากฏ 

ของส ัญญาในร ูป   ส ัญญาในเส ียง   ส ัญญาในกลิ ่น   ส ัญญาในรส   ส ัญญาใน 
โผฏฐัพพะ   และสัญญาในธรรมารมณ   ใด  ๆ   นั่น เทากับ   เปนการเกิดขึ้นของ 
ท ุกข ,  เป นการตั ้งอยู ของสิ ่งซึ ่งม ีป รกต ิเส ียดแทงทั ้งหลาย ,  และเป นความ 
ปรากฏของชราและมรณะ  แล. 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๒๘๕/๔๘๙. 

 
ขอควรกําหนดเกี่ยวกับ  สัญญา 

 
ภิก ษุ   ท .!  สุข   โสมนัส   ใด   ๆ   ที่ อาศั ย   สัญญา   แล วเกิดขึ้ น ,  สุข 

โสมนัส  นี้แล  เปนรสอรอย  (อัสสาทะ)  ของสัญญา;  สัญญาไมเที่ยง  เปน 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๑๙๘

ทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  ดวยอาการใด  ๆ,  อาการนี้แล   เปนโทษ 
 (อาทีนพ )  ของสัญญา ;  การนําออกเส ียได   ซึ ่งความกําหนัดดวยอํานาจความ 
พอใจ   ในสัญญา  การละเสียได   ซึ่งความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจ   ใน 
สัญญา   ดวยอุบายใด  ๆ ,  อุบายนี ้แล   เป น  เครื ่องออกพ นไปได   (นิสสรณะ )  
จากสัญญา. 
 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๓๕,  ๗๘/๕๙,  ๑๒๑. 

 
สัญญาขันธโดยนัยแหงอริยสัจส่ี 

 
ภ ิก ษ ุ  ท .!  ส ัญ ญ า   เป น อ ย า ง ไ ร เล า  ?  ภ ิก ษ ุ  ท .!  ห มู แ ห ง 

ส ัญญ าหกเหล านี ้  ค ือ   ส ัญญ าในร ูป ,  ส ัญญ าใน เส ีย ง ,  ส ัญญ าในกลิ ่น ,  
ส ัญญาในรส ,  ส ัญญาในโผฏฐ ัพพะ ,  และส ัญญาในธรรมารมณ .  ภ ิก ษุ  
ท .!  นี ้  เร ียกว า   สัญญา .  ความเก ิดขึ ้นแห งส ัญญา   มีได   เพ ราะความ 
เกิดขึ้นแหงผัสสะ;  ความดับไมเหลือแหงสัญญา  มีได  เพราะความดับไมเหลือ 
แหงผัสสะ;  อริยมรรคมีองค  ๘  นี้นั่นเอง  เปน ทางดําเนินใหถึงความดับไม- 
เหล ือแห งส ัญญา ,  ได แก   ความเห ็นชอบ   ความดําริชอบ ;  การพ ูดจาชอบ 
การทําการงานชอบ   การเลี ้ยงช ีว ิตชอบ ;  ความพากเพ ียรชอบ   ความระล ึก 
ชอบ  ความตั้งใจมั่นชอบ. 

 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๗๔/๑๑๕. 

 
๔.  วิภาคแหงสังขารขันธ 

 
สังขารหก 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ส ังขารทั ้งห ล าย   เป น อย า ง ไร เล า?  ภ ิกษ ุ  ท .!  หมู 

แหงเจตนาหกเหลานี้  คือ  สัญเจตนา  (ความคิดนึก)  ในเรื่องรูป,  สัญเจตนา 
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ในเรื ่อ ง เส ียง ,  ส ัญ เจตนาใน เรื ่อ งกลิ ่น ,  ส ัญ เจตนาใน เรื ่อ งรส ,  ส ัญ เจตนา 
ใน เรื ่อ ง โผ ฎ ฐ ัพ พ ะ ,  แล ะส ัญ เจ ต น า ใน เรื ่อ ง ธ ร รม า รมณ .  ภ ิก ษ ุ  ท .!  นี้ 
เรียกวา  สังขารทั้งหลาย. 
 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๗๔/๑๑๖. 

 
ความหมายของคําวา  "สังขาร" 

 
ภิกษุ   ท .!  คนทั่ วไป   กล าวกันวา   "สั งขารทั้ งหลาย "  เพ ราะอาศัย 

ความหมายอะ ไร เล า  ?  ภ ิกษ ุ  ท .!  เพ ราะก ิร ิย าที ่ป ร ุงแต ง ให สํ า เร ็จ ร ูป   มี 
อยู   ใน สิ ่ง นั ้น   (เช น นี ้แ ล )  ด ังนั ้น   สิ ่ง นั ้น   จ ึงถ ูก เร ีย ก ว า   ส ัง ข า ร .  สิ ่ง นั ้น 
ยอมปรุงแต งอะไร   ให เป นของสําเร ็จร ูป?  สิ ่งนั ้นย อมปรุงแต งร ูป   ให สําเร ็จร ูป 
เพื่ อความเป นรูป ,  ยอมป รุงแต งเวทนา   ให สํ า เร็จ รูป   เพื่ อความเป น เวทนา , 
ยอมปรุงแตงสัญญา   ใหสําเร็จรูป   เพื่อความเปนสัญญา ,  ยอมปรุงแตงสังขาร 
ให สํา เร ็จร ูป   เพื ่อความ เป นส ังขาร ,  และย อมปรุงแต งว ิญญาณให สํา เร ็จร ูป 
เพื ่อความเป นว ิญญาณ .  ภ ิกษ ุ  ท .!  เพราะก ิร ิยาที ่ปร ุงแต งให สําเร ็จร ูป   ม ีอยู 
ในสิ่งนั้น  (เชนนี้แล)  ดังนั้น  สิ่งนั้น  จึงถูกเรียกวาสังขารทั้งหลาย. 

 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๑๐๖/๑๕๙. 

 
อุปมาแหงสังขาร 

 
ภิกษุ   ท .!  บุ รุษผูหนึ่ งมีความตองการดวยแกนไม   เสาะหาแกนไม 

เที ่ยวหาแก นไม อยู ,  เขาจ ึงถ ือเอาขวานอ ันคมเข าไปสู ป า .  เขาเห ็น  ต นกล วย 
ตนใหญ  ในปานั้น  ลําตนตรง  ยังออนอยู  ยังไมเกิดแกนไส.  เขาตัดตนกลวย 
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นั้นที่ โคน   แลวตัดปลาย   แลวจึงปอกกาบออก .  บุ รุษ น้ัน   เมื่ อปอกกาบออกอยู 
ณ   ที ่นั ้น   ก ็ไม พ บ แม แต ก ระพี ้  (ขอ งม ัน )  จ ักพบแก น ได อ ย า ง ไร .  บ ุร ุษ ผู มี 
จัก ษุ   (ตามปรกติ )  เห็ นตนกล วยนั้ น   ก็ เพ งพิ นิ จพิ จารณ าโดยแยบคาย .  เมื่ อ 
บุรุษนั้นเห็นอยู  เพงพินิจพิจารณาโดยแยบคายอยู,  ตนกลวยนั้น  ยอมปรากฏ 
เปนของวาของเปลา  และปรากฏเปนของหาแกนสารมิไดไป .  ภิกษุ  ท .! 
ก็แกนสารในตนกลวยนั้น  จะพึงมีไดอยางไร,  อุปมานี้ฉันใด; 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  อ ุปไมยก ็ฉ ันนั ้น   ค ือ   ส ังขารทั ้งหลาย   ชน ิดใดชน ิดหนึ ่ง 

มีอยู   จะเปนอดีตอนาคตหรือปจจุบันก็ตาม  เปนภายในหรือภายนอก็ตาม  หยาบ 
หรือละเอียดก็ตาม   เลวหรือประณี ตก็ตาม   มี ในที่ ไกลหรือ ท่ี ใกลก็ตาม ;  ภิกษุ 
สังเกตเห็น   (การเกิดขึ้นแหง)  สังขารทั้ งหลายเหลานั้น   ยอมเพ งพินิจพิจารณา 
โดยแยบคาย .  เมื่ อภิกษุนั้นสังเกตเห็นอยู   เพ งพินิจพิจารณาโดยแยบคายอยู , 
สังขารทั้งหลาย  ยอมปรากฏเปนของวางของเปลา  และปรากฏเปนของหาแกน 
สารม ิได ไป .  ภ ิกษ ุ  ท .!  ก ็แก นสารในส ังขารทั ้งหลาย เหล านั ้น   จะพ ึงม ีได 
อยางไร. 

 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๑๗๒/๒๔๕. 

 
สังขารมีธรรมดาแปรปรวน 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ส ัญ เจตนา   (ความค ิดน ึก )  ใน เรื ่อ งร ูป   เป นของไม เที ่ย ง 

มีความแปรปรวน  มีความเปนโดยอยางอื่นได; 
 
ภิกษุ   ท .!  สัญ เจตนาในเรื่อ งเสียง   เปนของไม เที่ ยง   มีความแปร - 

ปรวน  มีความเปนโดยอยางอื่นได; 
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ภิกษุ   ท .!  สัญ เจตนาในเรื่องกลิ่น   เปนของไม เที่ ยง   มีความแปร- 
ปรวน  มีความเปนโดยอยางอื่นได; 

ภิ ก ษุ   ท .!  สัญ เจตนาใน เรื่อ งรส   เป นของไม เที่ ย ง   มี ความแปร - 
ปรวน  มีความเปนโดยอยางอื่นได; 

ภิกษุ   ท .!  สัญ เจตนาในเรื่องโผฏฐัพพะ   เปนของไม เที่ ยง   มีความ 
แปรปรวน  มีความเปนโดยอยางอื่นได; 

ภิกษุ   ท .!  สัญ เจตนาในเรื่องธรรมารมณ   เปนของไม เที่ยง  มีความ 
แปรปรวน  มีความเปนโดยอยางอื่นได  แล. 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๒๘๐/๔๗๕. 

 
การเกิดของสังขารเทากับการเกิดของทุกข 

 
ภิกษุ   ท.!  การเกิดขึ้น  การตั้ งอยู   และความปรากฏ   ของสัญเจตนา 

ในเรื่องรูป   สัญ เจตนาในเรื่องเสียง  สัญเจตนาในเรื่องกลิ่น   สัญ เจตนาในเรื่อง 
รส   สัญ เจตนาในเรื่องโผฏฐัพพะ  และสัญเจตนาในเรื่องธรรมารมณ   ใด  ๆ  นั่น 
เท าก ับ   เป นการเก ิดขึ ้นของท ุกข ,  เป นการตั ้งอยู ของสิ ่งซึ ่งม ีปรกต ิเส ียดแทง 
ทั้งหลาย,  และเปนความปรากฏของชราและมรณะ  แล. 

 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๒๘๕/๔๙๑. 

 
ขอควรกําหนดเกี่ยวกับ  สังขาร 

 
ภิกษุ   ท .!  สุข   โสมนัส   ใด  ๆ   ที่อาศัยสังขารทั้ งหลาย   แลวเกิดขึ้น ,  

สุขโสมนัส  นี้แล  เปน รสอรอย  (อัสสาทะ)  ของสังขารทั้งหลาย;  สังขาร 
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ทั ้งหลาย   ไม เที ่ย ง   เป นท ุกข   ม ีความแปรปรวน เป น ธรรมดา   ด วยอาการ 
ใ ด  ๆ ,   อ า ก า ร นี ้แ ล   เ ป น  โท ษ   (อ า ท ีน พ )   ข อ ง ส ัง ข า ร ทั ้ง ห ล า ย ;   ก า ร 
นําออกเสียได  ซึ่งความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจ  ในสังขารทั้งหลาย  การ 
ละเสียได  ซึ่งความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจ  ในสังขารทั้งหลาย  ดวยอุบาย 
ใด ๆ,  อุบายนี้แล  เปน เครื่องออกพนไปได  (นิสสรณะ)  จากสังขารทั้งหลาย. 
 
-  ขนธ.สํ.  ๑๗/๗๙/๑๒๒. 

 
สังขารขันธโดยนัยแหงอริยสัจส่ี 

 
ภ ิก ษ ุ  ท .!  ส ัง ข า ร ทั ้ง ห ล า ย   เป น อ ย า ง ไ ร เล า  ? ภ ิก ษ ุ  ท .! 

หมูแหงเจตนาหกเหลานี้   คือ   สัญ เจตนา   (ความคิดนึก)  ในเรื่องรูป ,  สัญ เจตนา 
ใน เรื ่อ ง เส ียง ,  ส ัญ เจตนาใน เรื ่อ งกลิ ่น ,  ส ัญ เจตนาใน เรื ่อ งรส ,  ส ัญ เจตนา 
ใน เรื ่อ ง โผฏ ฐ ัพ พ ะ ,  แล ะส ัญ เจตน า ใน เรื ่อ ง ธ ร รม า รมณ .  ภ ิกษ ุ  ท .!  นี้ 
เรียกวา  สังขารทั้งหลาย.  ความเกิดขึ้นแหงสังขารทั้งหลาย  มีไดเพราะความ 
เกิดขึ้นแหงผัสสะ;  ความดับไมเหลือแหงสังขารทั้งหลาย มีได  เพราะความดับ 
ไมเหลือแหงผัสสะ;  อริยมรรคมีองค  ๘  นี้นั่นเอง  เปน ทางดําเนินใหถึงความ 
ดับไมเหลือแหงส ังขารทั ้งหลาย ,  ไดแก   ความเห็นชอบ   ความดําริชอบ ; 
การพูดจาชอบ   การทําการงานชอบ   การเลี้ยงชีวิตชอบ ;  ความพากเพียรชอบ 
ความระลึกชอบ  ความตั้งใจมั่นชอบ. 

 
-  ขนฺธ.สํ.  ๑๗/๗๔/๑๑๖. 
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๕.  วิภาคแหงวิญญาณขันธ 
 

วิญญาณหก 
 
ภิ ก ษุ   ท .!  วิ ญ ญ าณ   เป น อ ย า ง ไ ร เล า ?  ภิ ก ษุ   ท .!  ห มู แ ห ง 

วิญญาณหกเหลานี้   คือ   วิญญาณทางตา ,  วิญญาณทางหู ,  วิญาณทางจมูก , 
ว ิญญาณทางลิ ้น .  ว ิญญาณทางกาย ,  และว ิญญาณทางใจ .  ภ ิกษ ุ  ท .!  นี้ 
เรียกวา  วิญญาณ. 
-  ขนฺธ.  สํ  ๑๗/๗๕/๑๑๗. 

 
ความหมายของคําวา  "วิญญาณ" 

 
ภิกษุ   ท .!  คนทั่ วไป   กลาวกันวา   "วิญญาณ "  เพราะอาศัยความ 

หมายอะไรเล า  ?  ภ ิกษ ุ  ท .!  เพ ราะก ิร ิยาที ่รู แจ ง   (ต ออารมณ ที ่มากระทบ ) 
ได   ม ีอ ยู   ในสิ ่งนั ้น   (เช น นี ้แ ล )  ด ังนั ้น   สิ ่งนั ้น   จ ึงถ ูก เร ีย ก ว า   ว ิญญ าณ . 
สิ ่ง นั ้น   ย อ ม รู แ จ ง   ซึ ่ง อ ะ ไ ร  ?  สิ ่ง นั ้น   ย อ ม รู แ จ ง  ซึ ่ง ค ว าม เป รี ้ย ว บ า ง , 
ยอมรูแจง   ซึ่ งความขมบาง ,  ยอม รูแจง   ซึ่ งความเผ็ดรอนบาง ,  ยอม รูแจ งซึ่ ง 
ความหวานบาง,  ยอมรูแจง  ซึ่งความขื่นบาง,  ยอมรูแจง  ซึ่งความความไมขื่นบาง, 
ยอม รูแจ ง   ซึ่ งความเค็มบ าง ,  ยอม รูแจ ง   ซึ่ งความไม เค็มบ าง   (ดังนี้ เปนตน ) 
ภ ิกษ ุ  ท .! เพ ราะก ิร ิย าที ่รู แจ ง   (ต ออารมณ ที ่ม ากระทบ )  ได   ม ีอ ยู ในสิ ่งนั ้น 
 (เชนนี้แล)  ดังนั้น  สิ่งนั้น  จึงถูกเรียกวา  วิญญาณ. 

 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๑๐๖/๑๕๙. 
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อุปมาแหงวิญญาณ 
 
ภิ ก ษุ   ท .!  นั กแสดงกลก็ตาม   ลูกมื อของนั กแสดงกลก็ตาม   แสดง 

กลอยู ที่ ท างใหญ สี่ แ ยก .  บุ รุษ ผู มี จั ก ษุ   (ตามป รกติ ) เห็ น กลนั้ น   ก็ เพ งพิ นิ จ - 
พิจารณาโดยแยบคาย .  เมื่อบุ รุษผูนั้นเห็นอยู   เพงพินิจพิจารณาโดยแยบคายอยู , 
กลนั้น  ยอมปรากฏเปนของวางของเปลา  และปรากฏเปนของหาแกนสารมิไดไป. 
ภิกษุ  ท.!  ก็แกนสาร  ในกลนั้น  จะพึงมีไดอยางไร,  อุปมานี้ฉันใด; 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  อุป ไมยก็ ฉั นนั้ น   คื อ   วิญญ าณ   ชนิ ด ใดชนิ ดหนึ่ ง   มี อ ยู 

จะเปนอดีตอนาคตหรือปจจุ บันก็ตาม   เปนภายในหรือภายนอกก็ตาม   หยาบหรือ 
ละเอียดก็ตาม   เลวหรือประณี ตก็ตาม   มี ในที่ ไกลหรือใกลก็ตาม ;  ภิกษุสั งเกต 
เห็น   (การเกิดขึ้นแห ง)  วิญญาณนั้น   ยอมเพ งพินิจพิ จารณาโดยแยบคาย   เมื่ อ 
ภิกษุนั้นสังเกตเห็นอยู   เพ งพินิจพิจารณาโดยแยบคายอยู ,  วิญญาณนั้น   ยอม 
ปรากฏเปนของวางของเปลา  และปรากฏเปนของหาแกนสารมิไดไป.  ภิกษุ 
ท.!  ก็แกนสารในวิญญาณนั้น  จะพึงมีไดอยางไร. 

 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๑๗๓/๒๔๖. 

 
วิญญาณมีธรรมดาแปรปรวน 

 
ภิกษุ   ท .!  วิญญาณทางตา   เปนของไม เที่ ยง   มีความแปรปรวน   มี 

ความเปนโดยอยางอื่นได; 
 
ภิ ก ษุ   ท .!  วิญญ าณ ทางหู   เป นของไม เที่ ย ง   มี ความแปรปรวน   มี 

ความเปนโดยอยางอื่นได; 
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ภาค  ๑  -  ทุกขอริยสัจ ๒๐๕

ภิกษุ   ท .!  วิญญาณทางจมูก   เปนของไม เที่ ยง   มีความแปรปรวน 
มีความเปนโดยอยางอื่นได; 

ภ ิกษ ุ  ท .!  ว ิญญาณทางลิ ้น   เป นของไม เที ่ยง   ม ีความแปรปรวน 
มีความเปนโดยอยางอื่นได; 

ภ ิกษ ุ  ท .!  ว ิญญาณทางกาย   เป นของไม เที ่ยง   มีความแปรปรวน 
มีความเปนโดยอยางอื่นได; 

ภิกษุ   ท .!  วิญญาณทางใจ   เปนของไม เที่ยง  มีความแปรปรวน   มี 
ความเปนโดยอยางอื่นได  แล. 
-  ขนฺธ.  สํ  ๑๗/๒๗๙/๔๗๑. 

 
วิญญาณเมื่อทําหนาที่เปนพืช 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  สิ ่งที ่ใช เป นพ ืชม ีห าอย าง เหล านี ้.  ห าอย าง เหล า ไหน 

เล า ?  ห า อ ย า ง ค ือ   พ ืช จ า ก เห ง า   (ม ูล พ ืช ),  พ ืช จ า ก ต น (ข น ฺธ พ ีช ),  พ ืช 
จากตา   (ผลุพี ช ),  พืชจากยอด   (อคฺคพีช ),  และพืชจากเมล็ด   (เชนขาวเปนตน ) 
เปนคํารบหา  (พีชพีช). 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ถ าสิ ่งที ่ใช เป นพ ืชห าอย างเหล านี ้  ที ่ไม ถ ูกทํ าลาย   ย ัง 

ไม เน าเป อย   ย ังไม แห งเพราะลมและแดด   ย ังม ีเชื ้องอกบริบ ูรณ อยู   และอ ัน 
เจ าของเก ็บ ไว ด วยด ี,  แต ด ิน   น้ํ า   ไม ม ี.  ภ ิกษ ุ  ท .!  สิ ่งที ่ใช เป นพ ืชห าอย าง 
เหลานั้น  จะพึงเจริญงอกงามไพบูลย  ไดแลหรือ ? 

 
"หาเปนเชนนั้นไม  พระเจาขา !" 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๒๐๖

ภิกษุ   ท .!  ถาสิ่ งที่ ใช เปนพืชหาอยางเหลานี้ แหละ   ที่ ไมถูกทําลาย 
ยังไมนาเป อย   ยังไมแหงเพราะลมและแดด   ยังมี เชื้องอกบริบูรณ อยู   และอัน 
เจ า ข อ ง เก ็บ ไว ด ว ย ด ี,  ทั ้ง ด ิน   น้ํ า   ก ็ม ีด ว ย .  ภ ิก ษ ุ  ท .!  สิ ่ง ที ่ใ ช เป น พ ืช 
หาอยางเหลานั้นจะพึงเจริญ  งอกงาม  ไพบูลย  ไดมิใชหรือ ? 

 
"อยางนั้น  พระเจาขา !" 
 
ภิกษุ   ท.!  วิญญาณฐิติ สี่อยาง  (รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร)  พึงเห็น 

ว า เห ม ือ น ก ับด ิน .  ภ ิก ษ ุ  ท .!  น ัน ท ิร าค ะ   พ ึง เห ็น ว า เห ม ือ น ก ับ   น้ํ า . 
ภ ิกษ ุ  ท .!  วิญญาณ  ซึ ่งประกอบด วยป จจ ัย   (ค ือกรรม )  พ ึงเห ็นว าเหม ือนก ับ 
พืชสด  ทั้งหานั้น. 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  วิญญ าณ   ซึ่ ง เข าถื อ เอา   รูป   ตั้ งอยู ก็ ตั้ งอยู ได ,  เป น 

วิญญาณที ่ม ีร ูป เป นอารมณ   มีร ูป เป นที ่ตั ้งอาศ ัย   มีน ันท ิเป นที ่เข าไปส องเสพ 
ก็ถึงความเจริญ  งอกงาม  ไพบูลย  ได; 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  วิญญ าณ   ซึ่ ง เข าถื อ เอา   เวทนา   ตั้ งอยู   ก็ ตั้ งอยู ได , 

เปนวิญญาณที่มี เวทนาเปนอารมณ   มีเวทนาเปนที่ตั้งอาศัย  มีนันทิเปนที่ เขาไป 
สองเสพ  ก็ถือความเจริญ  งอกงาม  ไพบูลย  ได; 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  วิญญ าณ   ซึ่ ง เข าถื อ เอา   สัญญ า   ตั้ งอยู   ก็ตั้ งอยู ได , 

เปนวิญญาณที่มีสัญญาเปนอารมณ   มีสัญญาเปนที่ตั้งอาศัย  มีนันทิ เปนที่ เขา 
ไปสองเสพ  ก็ถึงความเจริญ  งอกงาม  ไพบูลย  ได; 
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ภาค  ๑  -  ทุกขอริยสัจ ๒๐๗

ภ ิกษ ุ  ท .!  ว ิญญ าณ   ซึ ่ง เข าถ ือ เอา  ส ังข าร   ตั ้งอยู   ก ็ตั ้งอยู ได , 
เปนวิญญาณที่มีสังขารเปนอารมณ   มีสังขารเปนที่ตั้งอาศัย  มีนันทิเปนที่ เขาไป 
สองเสพ  ก็ถึงความเจริญ  งอกงาม  ไพบูลย  ได. 

 
ภิกษุ   ท .!  ผู ใด   จะพึงกลาวอยางนี้   วา   "เราจักบัญญัติ   ซึ่ งการมา 

การไป   การจุติ   การอุบัติ   ความเจริญ   ความงอกงาม   และความไพบูลย   ของ 
วิญญาณ   โดยเวนจากรูป  เวนจากเวทนา  เวนจากสัญญา  และเวนจากสังขาร" 
ดังนี้นั้น,  นี่ไมใชฐานะที่จักมีไดเลย. 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๖๗/๑๐๖-๑๐๗. 

 
การเกิดของวิญญาณเทากับการเกิดของทุกข 

 
ภิกษุ   ท .!  การเกิดขึ้น   การตั้ งอยู   การเกิดโดยยิ่ง  และความปรากฏ 

ของวิญญาณทางตา  วิญญาณทางหู  วิญญาณทางจมูก  วิญญาณทางลิ้น  วิญญาณ 
ทางกาย   และว ิญญ าณทางใด  ๆ   นั ่น เท า ก ับ   เป น ก า ร เก ิด ขึ ้น ข อ งท ุก ข , 
เปนการตั้งอยูของสิ่งซึ่งมีปรกติเสียดแทงทั้งหลาย,  และเปนความปรากฏของชรา 
และมรณะ  แล. 

 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๒๘๔/๔๘๓. 

 
ขอควรกําหนดเกี่ยวกับ  วิญญาณ 

 
ภิกษุ   ท !  สุข   โสมนัส   ใด  ๆ   ที่อาศัย   วิญญาณ   แลวเกิดขึ้น ,   สุข 

โสมนัสน้ีแล  เปน รสอรอย  (อัสสาทะ)  ของวิญญาณ;  วิญญาณ  ไมเที่ยง  เปน 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๒๐๘

ทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  ดวยอาการใด   ๆ,  อาการานี้แล   เปน  โทษ 
 (อาทีนพ )  ของวิญญาณ ;  การนําออกเสียได   ซึ่งความกําหนัดดวยอํานาจความ 
พอใจในว ิญญ าณ   การละ เส ีย ได   ซึ ่งความกําหน ัดด วยอํานาจความพอใจ 
ในวิญญาณ   ดวยอุบายใด  ๆ,  อุบายนี้แล   เปน  เครื่องออกพนไปได   (นิสสรณะ)  
จากวิญญาณ. 
 
-  ธนฺธ.  สํ.  ๑๗/๘๐/๑๒๓. 

 
วิญญาณขันธโดยนัยแหงอริยสัจสี่ 

ภิ ก ษุ   ท .!  วิ ญ ญ าณ   เป น อ ย า ง ไ ร เล า ? ภิ ก ษุ   ท .!  ห มู แ ห ง 
วิญญาณหกเหลานี้คือ   วิญญาณทางตา ,  วิญญาณทางหู ,  วิญญาณทางจมูก ,  
ว ิญญ าณทางลิ ้น ,  ว ิญญ าณทางกาย ,  และว ิญญ าณ ทางใจ . ภ ิกษ ุ  ท .!  นี้ 
เรียกวา  วิญญาณ .  ความเกิดขึ้นแหงวิญญาณ   มีได   เพราะความเกิดขึ้นแหง 
นามรูป;  ความดับไมเหลือแหงวิญญาณ   มีได  เพราะความดับไมเหลือแหงนาม- 
รูป;  อริยมรรคมีองค  ๘  นี้นั่นเอง  เปน  ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหง 
ว ิญญ าณ ,  ได แ ก   ความ เห ็น ชอบ   ความดํา ร ิช อบ ;  การพ ูด จาชอบ   การ 
ทํ าการงานชอบ   การเลี้ ย งชี วิตชอบ ;  ความพากเพี ยรชอบ   ความระลึกชอบ 
ความตั้งใจมั่นชอบ. 

 
-  ธนฺธ.  สํ.  ๑๗/๗๕/๑๑๗. 
 

(ข.)  วิภาคแหงปญจุปาทานักขันธ 
 
ภิกษุ  ท.!  ปญจุปาทานักขันธ  เปนอยางไรเลา ? 
 
ภิ ก ษุ   ท .!  รูป   ชนิ ด ใดชนิ ดหนึ่ ง   มี อยู   จะ เป นอดี ต  อนาคตหรือ 

ปจจุบัน ก็ตาม  เปนภายในหรือภายนอกก็ตาม  หยาบหรือละเอียดก็ตาม  เลวหรือ 
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ภาค  ๑  -  ทุกขอริยสัจ ๒๐๙

ประณีตก็ตาม  มีในที่ไกลหรือใกลก็ตาม  ซ่ึงยังมีอาสวะ  เปนที่ตั้งอาศัยอยูแหง 
อุปาทาน,  ภิกษุ  ท.!  นี้เรียกวา  รูปขันธที่ยังมีอุปาทาน. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  เวทน า   ชน ิด ใดชน ิดหนึ ่ง   ม ีอ ยู   จะ เป น อด ีต อนาคต 

หรือปจจุบันก็ตาม  เปนภายในหรือภายนอกก็ตาม  หยาบหรือละเอียดก็ตาม  เลว 
หรือประณีตก็ตาม  มีในที่ไกลหรือใกลก็ตาม  ซ่ึงยังมีอาสวะ  เปนที่ตั้งอาศัยอยู 
แหงอุปาทาน.  ภิกษุ  ท.!  นี้เรียกวา  เวทนาขันธที่ยังมีอุปาทาน. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ส ัญญ า   ชน ิด ใดชน ิดหนึ ่ง   ม ีอยู   จะ เป นอด ีตอนาคต 

หรือปจจุบันก็ตาม  เปนภายในหรือภายนอกก็ตาม  หยาบหรือละเอียดก็ตาม  เลว 
หรือประณีตก็ตาม  มีในที่ไกลหรือใกลก็ตาม  ซ่ึงยังมีอาสวะ  เปนที่ตั้งอาศัยอยู 
แหงอุปาทาน.  ภิกษุ  ท.!  นี้เรียกวา  สัญญาขันธที่ยังมีอุปาทาน. 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  สั งขารทั้ งหลาย   ชนิดใดชนิดหนึ่ ง   มี อ ยู   จะเป นอดี ต 

อนาคตหรือป จจ ุบ ันก ็ตาม   เป นภายในหรือภายนอกก ็ตาม   หยาบหรือละเอ ียด 
ก็ตาม   เลวหรือประณีตก็ตาม   มีในที่ ไกลหรือใกลก็ตาม  ซ่ึงยังมีอาสวะ  เปนที่ 
ตั้งอาศัยอยูแหงอุปาทาน,  ภิกษุ  ท.!  นี้เรียกวา  สังขารขันธที่ยังมีอุปาทาน. 

 
ภิกษุ   ท .!  วิญญ าณ   ชนิดใดชนิดหนึ่ ง   มี อยู   จะเป นอดีตอนาคต 

หรือปจจุบันก็ตาม  เปนภายในหรือภายนอกก็ตาม  หยาบหรือละเอียดก็ตาม  เลว 
หรือประณีตก็ตาม  มีในที่ไกลหรือใกลก็ตาม  ซ่ึงยังมีอาสวะ  เปนที่ตั้งอาศัยอยู 
แหงอุปาทาน,  ภิกษุ  ท.!  นี้เรียกวา  วิญญาณขันธที่ยังมีอุปทาน. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๒๑๐

ภิกษุ  ท.!  ขันธที่ยังมีอุปาทานหาขันธเหลานี้  เรียกวา  ปญจุปาทา- 
นักขันธ  แล. 

 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๕๙/๙๖. 

 
อุปาทานสี่ 

 
ภิกษุ  ท.!  อุปาทานมี  ๔  อยาง  เหลานี้.  สี่อยางเหลาไหนเลา ?  สี่ 

อยางคือ  :- 
 
๑.  กามุปาทาน    ความถือมั่นใน  กาม 
๒.  ทิฏุปาทาน    ความถือมั่นใน  ทิฎฐิ 
๓.  สีลัพพตุปาทาน    ความถือมั่นใน  ศีลพรต 
๔.  อัตตวาทุปาทาน    ความถือมั่นใน  วาทะวาตน. 
 
ภิกษุ  ท.!  เหลานี้แล  คือ  อุปาทานสี่อยาง. 

-  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๘๘/๓๓๗. 
(คําอธิบายตามนัยแหงคัมถีรธัมมังสังคณี  อภิธัมมปฎก  ๓๔/๓๐๖/๗๘๐  มีดังนี้:-) 

 
ธ รรมทั ้งห ลายชื ่อ   อ ุป าท าน   เป น อย า ง ไร?  อ ุป าท านสี ่  ค ือ   กาม ุป าท าน 

ทิฏุปาทาน  สีลัพพตุปาทาน  และอัตตวาทุปาทาน. 
 
ในอุปาทานสี่นั้น,  กามุปาทาน  เปนอยางไร ?  กามฉันทะ  (ความพอใจ 

ในกาม)  กามราคะ  (ความยินดีในกาม)  กามนันทิ  (ความเพลินในกาม)  กามตัณหา 
 (ความทะยานอยากในกาม)  กามสิเนหะ  (ความเยื่อใยในกาม)  กามปริฬาหะ  (ความเรารอน 
ในกาม)  กามมุจฉา  (ความสยบในกาม)  กามัชโฌสานะ  (ความเมาหมกในกาม)  ในกาม 
ทั้งหลายใด ๆ.  นี้  เรียกวา  กามุปาทาน 
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ภาค  ๑  -  ทุกขอริยสัจ ๒๑๑

ในอุปาทานสี่นั้น ,  ทิฏุปาทาน  เปนอยางไร ?  "ของที่ ใหแลวไมมี ,  
ของที่บูชาแลวไมมี,  ของที่บวงสรวงแลวไมมี,  ผลวิบากแหงกรรมที่ทําดีทําชั่วไมมี,  
โลกนี้ไมมี,  โลกอื่นไมมี,  มารดาไมมี,  บิดาไมมี,  สัตวผูโอปปาติกะไมมี,  เหลา 
สมณพราหมณผูไปถูก  ปฏิบัติถูก  คือผูที่ทําใหแจงโลกนี้และโลกอื่น  ดวยปญญาอันยิ่งเอง 
แลวจึงประกาศใหรู  ไมมีในโลก".  ความเห็นมีลักษณะดังกลาวนี้  ใด ๆ  เปนทิฎฐิ,  
ไปแลวดวยทิฎฐิ,  รกชัฏดวยทิฏฐิ,  กันดารดวยทิฎฐิ,  เปนขาศึกดวยทิฏฐิ,  โยก- 
โคลงดวยทิฎฐิ,  รึงรัดไวดวยทิฎฐิ,  การจับ ,  การจับยึดไว,  การยึดถือไวอยาง 
แนนหนา,  การลูบคลํา,  มรรคที่ชั่วชา,  ทางที่ผิด,  ความเปนที่ผิด,  การสืบตอ 
ลัทธิที่ผิด,  ถือการแสวงหาในดานที่ผิด.  นี้  เรียกวา  ทิฎุปาทาน.  ยกเวน  สีลัพพตุ- 
ปาทาน  และอัตตวาทุปาทานเสียแลว  แมทั้งหมด  เปนมิจฉาทิฎฐิสิ้น  ชื่อทิฎุปาทาน. 

 
ในอุปาทานสี่นั้น,  สีลัพพตุปาทาน  เปนอยางไร ?  "ความสะอาดดวยศีล,  

ความสะอาดดวยวัตร  ความสะอาดดวยศีลพรต  ของเหลาสมณพราหมณ  ในภายนอกแต 
ศาสนานี้".  ความเห็นมีลักษณะดังกลาวนี้ใด ๆ  เปนทิฏฐิ,  ไปแลวดวยทิฏฐิ,  รกชัฎ 
ดวยทิฎฐิ,  กันดารดวยทิฎฐิ,  เปนขาศึกดวยทิฏฐิ,  โยกโคลงดวยทิฏฐิ,  รึงรัดไว 
ดวยทิฏฐิ,  การจับ,  การจับยึดไว,  การยึดถือเอไวอยางแนนหนา,  การลูบคลํา, 
มรรคที่ชั่วชา,  ทางที่ผิด,  ความเปนที่ผิด,  การสืบตอลัทธิที่ผิด,  ถือการแสวงหา 
ในดานที่ผิด.  นี้  เรียกวา  สีลัพพตุปาทาน. 

 
ในอุปาทานสี่นั้น,  อัตตวาทุปาทาน  เปนอยางไร ?  บุถุชนผูไมไดยิน 

ไดฟงในโลกนี้  ไมไดเห็นเหลาพระอริยเจา ไมฉลาดในธรรมของพระอริยเจา  ไมถูกแนะนํา 
ในธรรมของพระอริยเจา,  ไมไดเห็นเหลาสัตบุรุษ  ไมฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ  ไมถูก 
แนะนําในธรรมของสัตบุรุษ;  ยอมเห็นเนื่องอยูเสมอซึ่งรูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  และ 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๒๑๒

วิญญาณ  วาเปนอัตตาก็ดี,  ยอมเห็นเนื่องอยูเสมอ  ซ่ึงอัตตา  เปนรูป  เวทนา  สัญญา 
สังขาร  และวิญญาณก็ดี,  ยอมเห็นเนื่องอยูเสมอ  ซ่ึงรูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  และวิญญาณ 
วามีอยูในอัตตาก็ดี,  หรือวา  ยอมเห็นเนื่องอยูเสมอ  ซ่ึงอัตตาวามีอยู  ในรูป  เวทนา 
สัญญา  สังขาร  และวิญญาณก็ดี.  ความเห็นมีลักษณะดังกลาวนี้ใด ๆ  เปนทิฏฐิ,  ไป 
แลวดวยทิฏฐิ,  รกชัฏดวยทิฏฐิ,  กันดารดวยทิฏฐิ,  เปนขาศึกดวยทิฏฐิ,  โยก- 
โคลงดวยทิฏฐิ,  รึงรัดไวดวยทิฏฐิ,  การจับ.  การจับยึดไว,  การยึดถือเอาไวอยาง 
แนนหนา,  การลูบคลํา,  มรรคที่ชั่วชา,  ทางที่ ผิด,  ความเปนที่ ผิด,  การสืบตอ 
ลัทธิที่ผิด,  ถือการแสวงหาในดานที่ผิด.  นี้เรียกวา  อัตตวาทุปาทาน. 

เหลานี้  คือ  ธรรมทั้งหลาย  ชื่อ  อุปาทาน. 
 

รากเงาแหงอุปาทานขันธ 
 
 “ข าแต พระองค ผู เจริญ  !  อุ ปาทานขั นธ   มี แต เพี ยงห าอย าง  คื อ   รู ปขั นธ ที่ ยั งมี  

อุ ปาทาน   ๑ เวทนาขั นธ ที่ ยั งมี อุ ปาทาน   ๑  สั ญญ าขั นธ ที่ ยั งมี อุ ปาทาน  ๑  สั งขารขั นธ ที่ ยั งมี 
อุปาทาน  ๑  และวิญญาณขันธที่ยังมีอุปาทาน  ๑  เหลานี้  เทานั้นหรือ ? 

 
ภิ ก ษุ  !  อุ ป า ท า น ขั น ธ   มี แ ต เพี ย ง ห า อ ย า ง   คื อ   รู ป ขั น ธ ที่ ยั ง มี 

อุปาทาน   ๑  เวทนาขันธที่ ยั งมี อุปาทาน   ๑  สัญญาขันธที่ ยั งมี อุปาทาน   ๑  สั งขาร- 
ขันธที่ยังมีอุปาทาน  ๑  และวิญญาณขันธที่ยังมีอุปาทาน  ๑  เหลานี้  เทานั้น. 

 
"ขาแตพระองคผู เจริญ  !  ก็อุปาทานขันธหาเหลานี้   มีอะไรเปนรากเงาเลา 

พระเจาขา?" 
 
ภิกษุ !  อุปาทานขันธหาเหลานี้  มีฉันทะ  (ความพอใจ)  เปนรากเงาแล. 
 

-  อุปริ.  ม.  ๑๔/๑๐๑/๑๒๑. 
 
 
 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



ภาค  ๑  -  ทุกขอริยสัจ ๒๑๓

อุปาทานกับอุปาทานขันธมิใชอันเดียวกัน 
 
"ขาแตพระองคผู เจริญ !  อุปาทานนั้นเองหรือ  ชื่อวา  ปญจุปาทานนักขันธ 

เหลานั้น ?  หรือวาอุปทาน  เปนอื่นไปจาก  ปญจุปาทานักขันธทั้งหลายเลา?  พระเจาขา !" 
 
ภ ิก ษ ุ!  ต ัว อ ุป า ท า น นั ้น   ไ ม ใ ช ต ัว ป ญ จ ุป า ท า น ัก ข ัน ธ ,  แ ต 

อ ุป าท านนั ้น   ก ็ม ิได ม ีใน ที ่อื ่น   นอก ไป จาก   ป ญ จ ุป าท าน ัก ข ัน ธ ทั ้ง ห ล าย ;  
เพราะวา  ตัวฉันทราคะ  ที่มีอยู ในปญจุปาทานักขันธ  นั่นแหละ  คือ  ตัวอุปาทาน 
ในที่นี้แล. 

 
-  อุปริ.  ม.  ๑๔/๑๐๑/๑๒๑. 

 
อุปาทานและที่ต้ังแหงอุปาทาน 

 
ภิกษุ   ท.!  เราจักแสดงสิ่ งซึ่ งเปนที่ตั้ งแหงอุปาทาน  (อุปาทานิยมธมฺม)  

และตัวอุปาทาน.  พวกเธอทั้งหลาย  จงฟงขอน้ัน. 
 
ภ ิก ษ ุ  ท .!  สิ ่ง ซึ ่ง เป น ที ่ตั ้ง อ ุป าท าน   เป น อ ย า ง ไ ร  ?  แ ล ะต ัว 

อุปาทาน  เปนอยางไรเลา ? 
 
ภิกษุ  ท.!  รูป  (กาย)  เปนสิ่งซึ่งเปนที่ตั ้งแหงอุปาทาน ,  ฉันทราคะ  

 (ความกําหนัดเพราะพอใจ)  ใด  เขาไปมีอยูในรูปนั้น  นั่นคือ  ตัวอุปาทาน  ในรูป  
นั้น ; 

 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



อริยสัจจากพระโอษฐ ๒๑๔

ภ ิกษ ุ  ท .!  เวทนา   เป นสิ ่งซึ ่ง เป นที ่ตั ้งแห งอ ุปาทาน ,  ฉ ันทราคะ 
ใด  เขาไปมีอยูในเวทนานั้น  ฉันทราคะนั้น  คือ  ตัวอุปาทาน  ในเวทนานั้น; 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ส ัญญ า   เป น สิ ่ง เป น ที ่ตั ้ง แห งอ ุป าท าน ,  ฉ ันท ราค ะ 

ใด  เขาไปมีอยูในสัญญานั้น  ฉันทราคะนั้น  คือตัวอุปาทาน  ในสัญญานั้น; 
 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ส ังข าร   ทั ้งห ล าย   เป น สิ ่ง ซึ ่ง เป น ที ่ตั ้ง แห งอ ุป าทาน , 

ฉันทราคะใด   เข าไปมีอยู ในสั งขารทั้ งหลายเหลานั้ น   ฉันทราคะนั้ น   คือ   ตั ว 
อุปาทาน  ในสังขารทั้งหลายเหลานั้น 

 
ภิกษุ   ท .!  วิญญาณ   เปนสิ่ งซึ่ งเปนที่ตั้ งแหงอุปาทาน ,  ฉันทราคะ 

ใด  เขาไปมีอยูในวิญญาณนั้น  ฉันทราคะนั้น  คือ  ตัวอุปาทาน  ในวิญญาณนั้น. 
 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ข ัน ธ เห ล านี ้  เร ีย ก ว า   สิ ่ง ซึ ่ง เป น ที ่ตั ้ง แ ห ง อ ุป าท าน ,  

ฉันทราคะนี้  เรียกวา  ตัวอุปาทาน  แล. 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๒๐๒/๓๐๙. 

 
(ในสูตรอื่ นทรงแสดง   อุปาทานิ ยธรรม   ด วยอายตนะภายในหก   (๑๘/๑๑๐/๑๖๐)  

และอายตนะภายนอกหก  (๑๘/๑๓๖/๑๙๐). 
 

เบญจขันธไดนามวาสักกายะและสักกายันตะ 
 
ภิ ก ษุ   ท .!  สั ก ก าย ะ   เป น อ ย า ง ไร เล า ?  ภิ ก ษุ   ท .!  คํ า ต อบ คื อ 

อุปาทานขันธทั้งหา.  หาเหลาไหนเลา?  หาคือ  รูปขันธที่ยังมีอุปาทาน  ๑ 
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ภาค  ๑  -  ทุกขอริยสัจ ๒๑๕

เวทนาขันธที่ ยั งมี อุ ป าทาน   ๑  สัญญ าขัน ธที่ ยั งมี อุ ป าทาน   ๑  สั งขารขันธที่ ยั งมี 
อ ุป า ท า น   ๑  แ ล ะ ว ิญ ญ าณ ข ัน ธ ที ่ย ัง ม ีอ ุป า ท า น   ๑  ภ ิก ษ ุ  ท .!  นี ้  เ ร ีย ก ว า 
สักกายะ. 

 
ภ ิก ษ ุ  ท .!  ส ัก ก า ย ัน ต ะ   เป น อ ย า ง ไ ร เล า  ?  ภ ิก ษ ุ  ท .!  คํ า ต อ บ 

คื อ   อุป าทานขัน ธทั้ งห า .  ห า เหล า ไหน เล า  ?  ห าคื อ   รูป ขัน ธที่ ยั งมี อุ ป าทาน   ๑ 
เวทนาขันธที่ ยั งมี อุ ป าทาน   ๑  สัญญ าขัน ธที่ ยั งมี อุ ป าทาน   ๑  สั งขารขันธที่ ยั งมี 
อ ุป า ท า น   ๑  แ ล ะ ว ิญ ญ าณ ข ัน ธ ที ่ย ัง ม ีอ ุป า ท า น   ๑.  ภ ิก ษ ุ  ท .!  นี ้  เ ร ีย ก ว า 
สักกายันตะ  แล. 

 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๑๙๓,  ๑๙๒/๒๘๕,  ๒๗๕. 

 
ที่ติดของสัตว 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ส ังสารว ัฏนี ้  เป นสิ ่งที ่ม ีเบื ้อ งต นและ เบื ้อ งปลายอ ันบ ุคคล 

รู ไม ได  (เพ ราะ เป นวงกลม ),  เบื้ อ งต น   เบื้ อ งปลาย   ไม ป รากฏ   แก สั ต วทั้ งหลาย 
ซึ่งมีอวิชชาเปนเครื่องกั้นมีตัณหาเปนเครื่องผูกพัน  กําลังแลนไปอยู  ทองเที่ยวไปอยู. 

 
ภ ิก ษ ุ ท .!  เป ร ีย บ เห ม ือ น ส ุน ัข   ถ ูก ผ ูก ด ว ย เค รื ่อ ง ผ ูก ส ุน ัข   ซึ ่ง เข า 

ผู ก ไวที่ ห ลั กห รือ เสา   อันมั่ นค ง   :  ถ ามั นจะ เดิ นก็ เดิ น เบี ยดหลั กห รือ เสานั้ น เอ ง ,  
ถ ามั นจะยืนก็ ยื น เบี ยดหลั กหรือ เสานั้ น เอ ง ,  ถ ามั นจะนั่ งก็ นั่ ง เบี ยดหลั กหรือ เสา 
นั้นเอง,  ถามันจะนอนก็นอนเบียดหลักหรือเสานั้นเอง,  อุปมานี้ฉันใด; 

 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



อริยสัจจากพระโอษฐ ๒๑๖

ภิกษุ   ท .!  อุปไมยก็ฉันนั้น   คือ   บุถุชน   ผู ไม ไดยินไดฟ ง   ยอมตาม 
เห ็นพ ร อม   (ค ือ เห ็นดิ ่ง เป นป ระจํา )  ซึ ่ง   ร ูป   ว า   "นั ่น ขอ ง เรา   นั ่น เป น เรา 
นั ่น เป นต ัวตนของเรา "  ด ังนี ้;  ยอมตามเห ็นพรอม   ซึ ่ง  เวทนา   วา   "นั ่นของ 
เร า   นั ่น เป น เรา   นั ่น เป น ต ัว ต น ขอ ง เรา "  ด ังนี ้;  ย อ ม ต าม เห ็น พ ร อ ม   ซึ ่ง 
ส ัญญ า   ว า   "นั ่น ขอ ง เรา   นั ่น เป น เรา   นั ่น เป นต ัวตนของ เรา "  ด ังนี ้;  ย อม 
ตามเห ็นพรอม   ซึ ่ง   ส ังขาร   ทั ้งหลาย   ว า   "นั ่นของเรา   นั ่น เป น เรา   นั ่น เป น 
ตัวตนของเรา "  ดังนี้ ;  และยอมตามเห็นพรอม   ซึ่ง  วิญญาณ   วา  "นั่นของเรา 
นั่น เปน เรา   นั่ น เปนตัวตนของเรา "  ดังนี้ .  ถาบุถุชนนั้น เดินอยู ก็ เดินอยู ใกล  ๆ 
ปญจุปาทานนักขันธนี้ เอง,  ถาบุถุชนนั้นยืนอยูก็ยืนอยูใกล  ๆ  ปญจุปาทานักขันธ 
นี้ เอง,  ถาบุถุชนนั้นนั่งอยูก็นั่งอยูใกล  ๆ  ปญจุปาทานักขันธนี้ เอง,  ถาบุถุชนนั้น 
นอนอยูก็นอนอยูใกล  ๆ  ปญจุปาทานักขันธนี้เอง. 

 
ภ ิกษ ุ ท .!  เพ ราะฉะนั ้น   ใน เรื ่อ งนี ้  บ ุคคลควรพ ิจารณ าด ูจ ิตของ 

ตนอยู เสมอไป   วา  "จิตนี้   เศราหมองแลว  ดวยราคะ   โทสะ   และโมหะ   ตลอด 
กาลนาน"  ดังนี้เถิด. 

 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๑๘๓/๒๕๘. 

 
ผูติดบวง  -  ผูหลุดจากบวง 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  บ ุคคลผู ย ึดมั ่นอยู   เร ียกว าม ีเครื ่องผ ูกแห งมาร .  ผู ไม 

ยึดมั่นอยู  เรียกวา  พนแลวจาก  (เครื่องผูกแหง)  มาร. 
 
"ขาแตพระผูมีพระภาค !  ขาพระองค เขาใจซึมซาบแลว .  ขาแตพระสุคต  ! 

ขาพระองคเขาใจซึมซาบแลว". 
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ภาค  ๑  -  ทุกขอริยสัจ ๒๑๗

ภิกษุ !  เธอ   เขาใจเนื้ อความแห งคําที่ เรากลาวแลวโดยยอ   ได โดย 
พิสดาร  วาอยางไร? 

 
"ข า แต พ ระอ งค ผู เจ ริญ  !  บุ ค ค ลผู ยึ ด มั่ น อ ยู   ซึ่ ง รูป ...  ซึ่ ง เวท น า ...  ซึ่ ง 

ส ัญญา ...  ซึ ่งส ังขาร ...  ซึ ่งว ิญญาณ   ชื ่อ ว าม ีเค รื ่อ งผ ูกแห งมาร ;  ส วนผู ไม ย ึดมั ่นอยู 
ซึ ่ง ร ูป ...  ซึ ่ง เวทน า ...  ซึ ่งส ัญ ญ า ...  ซึ ่งส ังข า ร ...  ซึ ่ง ว ิญ ญ าณ   ชื ่อ ว าพ น แล ว จ าก 
 (เครื่องผูกแหง)  มาร.  ขาพระองคเขาใจเนื้อความแหงคํา  อันพระผูมีพระภาคตรัสแลวโดย 
ยอนี้  ไดโดยพิสดารอยางนี้  พระเจาขา!" 

 
สาธุ  สาธุ  ภิกษุ!  เธอ  เขาใจเนื้อความแหงคําที่ เรากลาวแลวโดยยอ 

ได โดยพ ิสดารอย า งด ี.  ภ ิกษ ุ!  เนื ้อ ค วามแห งคําอ ัน เรากล า วแล ว โดยย อ 
นี้บุคคลพึงเห็นโดยพิสดาร  อยางนั้นแหละ. 

 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๙๑/๑๓๘. 

 
 [ในส ูตรนี ้  ใช คํ าว า   "ย ึดม ันอยู "  (อ ุปาท ิยมาน )  สําหร ับการต ิดบ วง ;  ในส ูต ร 

อื ่น   ใช คํา ว า   "สําค ัญ มั ่นหมายอยู "  (ม ฺฌ มาน )  ก ็ม ี,  ใช คํา ว า   "หลงเพล ิด เพล ิน อยู " 
 (อภินนฺทมาน)  ก็มี;  ซึ่งเปนคําที่ใชแทนกันได.  (๑๗/๙๒,  ๙๓/๑๔๐,  ๑๔๑)]. 

 
ความสะดุงหวาดเสียวเพราะอุปาทาน 

 
ภิกษุ   ท.!  เราจักแสดง  ความสะดุงหวาดเสียวเพราะอุปาทาน ....  

แก พวกเธอ .  เธอทั ้งหลาย   จงฟ งข อนั ้น   กระทําไว ในใจให สํา เร ็จประโยชน 
เราจักกลาวบัดนี้. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๒๑๘

ภิกษุ  ท.!  ความสะดุงหวาดเสียวเพราะอุปาทาน  เปนอยางไรเลา ?  
ภ ิกษ ุ  ท .!  ใน โลกนี ้  บ ุถ ุชนผู ไม ได ย ิน ได ฟ ง   ไม ได เห ็นพระอร ิย เจ า   ไม ฉลาด 
ในธรรมของพระอร ิย เจ า   ไม ถ ูกแนะนําในธรรมของพระอร ิย เจ า ,  ไม ได เห ็น 
ส ัตบ ุร ุษ   ไม ฉลาด ในธรรมของส ัตบ ุร ุษ   ไม ถ ูก แนะนํ า ในธรรมของส ัตบ ุร ุษ , 
เขายอม ตามเห็นอยูเปนประจํา  ซ่ึงรูป  โดยความเปนตน บาง,  ยอมตามเห็นอยู 
เป นประจํา  ซึ ่งตน   วาม ีร ูป  บาง,  ยอมตามเห ็นอยู เป นประจํา  ซึ ่งร ูป   วาม ีอยู 
ในตน  บาง ,  ยอมตามเห็นอยู เป นประจํา   ซึ ่งตน   วาม ีอยู ในรูป  บาง ;  แตร ูป 
นั้น   ยอมแปรปรวน   ยอมเปนโดยประการอื่น   แก เขา ,  วิญญาณของเขาก็ เปน 
วิญญาณที่ เปลี่ยนแปลงไปตามความแปรปรวนของรูป  เพราะความแปรปรวนของ 
รูป ไดมี โดยประการอื่ น ;  (เมื่ อ เป น เชนนั้ น )  ความเกิดขึ้ นแห งธรรม เป น เครื่อ ง 
สะดุงหวาดเสียว  อันเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงไปตามความแปรปรวนของรูป 
ยอมครอบงําจิตของเขาตั้งอยู;  เพราะความที่จิตถูกครอบงําดวยธรรมเปนเครื่อง 
สะดุงหวาดเสียว  เขาก็เปนผูหวาดสะดุง  คับแคน  พะวาพะวัง  และสะดุงหวาด 
เสียวอยูดวยอุปาทาน. 

 
(ในกรณีที่ เกี่ยวกับการตามเห็น  เวทนา  สัญญา  สังขาร  และ วิญญาณ   ก็ไดตรัสไว 

ดวยขอความทํานองเดียวกันกับในกรณีแหงรูป). 
 
ภิกษุ   ท .!  ความสะดุ งหวาด เสียวเพราะอุปาทาน   ยอมมี ได   ด วย 

อาการอยางนี้  แล. 
 

-  ขนธ.  สํ.  ๑๗/๒๐/๓๑-๓๒. 
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ภาค  ๑  -  ทุกขอริยสัจ ๒๑๙

ความสะดุงหวาดเสียวเพราะอุปาทาน 
(อีกนัยหนึ่ง) 

 
  ภิกษุ  ท.!  เราจักแสดง  ความสะดุงหวาดเสียวเพราะอุปาทาน.... 

แก พ วก เธอ .  เธอทั ้งหลายจงฟ งความข อ นั ้น   ทํา ใน ใจให สํา เร ็จป ระ โยชน 
เราจักกลาวบัดนี้. 

 
ภิกษุ  ท.!  ความสะดุงหวาดเสียวเพราะอุปาทาน  เปนอยางไรเลา ? 
 
ภิกษุ   ท .!  ในกรณีนี้   บุถุชนผู ไมมีการสดับ   ยอม  ตามเห็นอยู เปน 

ประจํา  ซึ่งรูป  วา  "นั่นของเรา  นั่นเปนเรา  นั่นเปนอัตตาของเรา"  ดังนี ้. 
แต ร ูป นั ้น   ย อมแปรปรวน   ย อม เป น โดยประการอื ่น   แก เขา .  เพ ราะความ 
แปรปรวนเป นโดยประการอื ่นแห งร ูป   โสกะปริเทวะท ุกขะโทมน ัสสะอ ุปายาส 
ทั้งหลาย  ยอมเกิดขึ้นแกบุถุชนนั้น.  (ในกรณีแหง เวทนา  สัญญา  สังขาร  และ วิญญาณ 
ก็มีขอความที่ตรัสเหมือนกับในกรณีแหงรูป). 

 
ภิกษุ  ท .!  ความสะดุงหวาดเสียวเพราะอุปาทาน   ยอมมีได  ดวย 

อาการอยางนี้  แล. 
 

-  ขนฺธ.  สํ  /๑๗/๒๔/๓๔. 
 

ลัทธิอื่นไมรูจักเรื่องอัตตวาทุปาทาน 
 
ภิ ก ษุ   ท .!  อุป าทานมี สี่ อ ย าง เหล านี้ .  สี่ อ ย าง เหล า ไหน เล า?  สี่ 

อยางคือ   ๑.  กามุปาทาน   ความถือมั่นในกาม ;  ๒.  ทิฏุปาทาน   ความถือมั่น 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๒๒๐

ในทิ ฏ ฐิ ;  ๓.  สี ลั พ พ ตุ ป าท าน   ค วาม ถื อ มั่ น ใน ศี ล พ รต ;  ๔.  อั ต ต วาทุ ป าท าน 
ความถือมั่นในวาทะวาตน. 

 
ภ ิก ษ ุ  ท .!  ม ีส มณ พ ร า ห มณ บ า งพ ว ก   ซึ ่ง ป ฏ ิญ าณ ต ัว ว า   เป น ผู 

กลาวการรอบรูซึ ่ งอุปาทานทั้งปวง ,   แตสมณพราหมณเหลานั ้น   หาไดบัญญัติ  
การรอบรูซึ่ งอุปาทานทั้งปวงโดยชอบไม   คือ   เขาบัญญัติไดแตการรอบรู  ซึ่ง  
กามุปาทาน   แตไมบัญญัติการรอบรู  ซึ่งทิฎุปาทาน   ไมบัญญัติการรอบรู  ซึ่ง   
สีลัพพตุปาทาน   และไมบัญญัติการรอบรู   ซึ่งอัตตวาทุปาทาน .   ขอ นั้น เพราะ  
เ ห ตุ ไ ร ?   เ พ ร า ะ ว า ส มณพ ราหมณ เ ห ลา นั ้ น   ยอ ม ไม รู จั ก ฐ าน ะ   (อุป าท าน )  
ทั้ ง ส าม   (นอกนั ้น )   เห ลา นี ้   ตามที ่ เ ปน จ ริ ง   เพ รา ะ เหตุนั ้น   สมณพราหมณ  
เหลานั ้น   ทั ้งที ่ปฏิญาณตัววา เปนผู กลาวการรอบรู  ซึ ่งอุปาทานทั ้งปวง   ก็หาได 
บัญญัติการรอบรูซึ ่งอุปาทานทั้งปวงโดยชอบไม  คือเขาบัญญัติไดแตการรอบรูซึ ่ง 
กามุป าทาน ,   แตไมบัญญัติก า ร รอบ รู   ซึ ่ ง ทิฏ ุป าทาน   ไมบัญญัติก า ร รอบ รู  
ซึ่งสีลัพพตุปาทาน  และไมบัญญัติการรอบรู  ซึ่งอัตตวาทุปาทาน. 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  มี ส มณ พ ราหมณ อี กบ างพ วก   ซึ่ งป ฏิ ญ าณ ตั วว า   เป น ผู 

กล าวการรอบรู   ซึ่ งอุปาทานทั้ งปวง ,  แต สมณพราหมณ เหล านั้ น   หาได บัญญั ติ 
การรอบรู   ซึ่ งอุปาทานทั้ งปวงโดยชอบไม   คือ   เขาบัญญั ติ ไดแตการรอบรู   ซ่ึ ง 
กามุปาทาน   และบัญญั ติ ได แต การรอบรู   ซึ่ งทิฏุป าทาน ,  แต ไม บัญญั ติ การ 
รอบ รู   ซึ่ งสี ลัพพตุปาทาน   และไม บัญญั ติ การรอบรู   ซึ่ งอัตตวาทุปาทาน .  ขอนั้ น 
เพราะเหตุ ไร  ?  เพ ราะว า  สมณพราหมณ เหล านั้ น   ยอมไม รูจั กฐานะ   (อุปาทาน )  
ทั ้ง ส อ ง   (น อ ก นั ้น ) เห ล า นี ้!  ต าม ที ่เป น จ ร ิง   เพ รา ะ เห ต ุนั ้น   ส มณ พ ราห มณ 
เหล านั้ น   ทั้ งที่ ปฏิญ าณตัววา   เป นผู กล าวการรอบรู   ซึ่ งอุปาทานทั้ งปวง   ก็หาได 
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ภาค  ๑  -  ทุกขอริยสัจ ๒๒๑

บัญญัติการรอบรู  ซึ่งอุปาทานทั้งปวงโดยชอบไม  คือ  เขาบัญญัติไดแตการรอบรู 
ซึ่งกามุปาทาน  และบัญญติไดแตการรอบรู  ซึ่งทิฏุปาทาน,  แตไมอาจบัญญัติ 
การรอบรู  ซึ่งสีลัพพตุปาทาน  และไมอาจบัญญัติการรอบรู  ซึ่งอัตตวาทุปาทาน. 

 
ภิกษุ   ท .  มีสมณพราหมณ อีกบางพวก   ซึ่ งปฏิญาณตัววา   เปนผู 

กลาวการรอบรู  ซึ่งอุปาทานทั้งปวง,  แตสมณพราหมณ เหลานั้น   หาไดบัญญัติ 
การรอบรู  ซึ่งอุปาทานทั้งปวงโดยชอบไม  คือ  เขาบัญญัติไดแตการรอบรู  ซ่ึง 
กามุปาทาน ,  บัญญัติไดแตการรอบรู  ซึ่งทิฏุปาทาน ,  และบัญญัติไดแตการ 
รอบรู  ซึ่ง สีลัพเพตุปาทาน ;  แตไมอาจบัญญัติการรอบรู  ซึ่งอัตตวาทุปาทาน .  
ขอ น้ัน เพราะเหตุ ไร  ?  เพราะวา   สมณพราหมณ เหล านั้ น   ยอมไม รูจั กฐานะ 
 (อุปาทาน )  หนึ ่งอ ันนี ้  ตามที ่เป นจริง  เพราะเหต ุนั ้น   สมณพราหมณ เหล านั ้น 
ทั้งที่ปฏิญาณตัววา  เปนผูกลาวการรอบรูซึ่งอุปาทานทั้งปวง  ก็หาไดบัญญัติการ 
รอบ รู   ซึ ่งอ ุปาทานทั ้งปวง   โดยชอบไม   ค ือ   เขาบ ัญญ ัต ิได แต การรอบรู   ซึ ่ง 
กามุปาทาน ,  บัญญัติไดแตการรอบรู  ซึ่งทิฏุปาทาน ,  และบัญญัติไดแตการ 
รอบรู  ซึ่งสีลัพพตุปาทาน;  แตไมอาจบัญญัติการรอบรูซึ่งอัตตาทุปาทาน  แล. 
-  มู.  ม.  ๑๒/๑๓๒/๑๕๖. 

 
ตอน  ๒  วาดวยเบญจขันธโดยสรุป 

 
เบญจขันธเปนสิ่งที่ควรรอบรู 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  เราจ ัก แสด งสิ ่งทั ้งห ล าย   ซึ ่ง เป น สิ ่งที ่ค ว รรอบ รู   ....  

พวกเธอทั้งหลายจงฟงขอน้ัน. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๒๒๒

ภิกษุ  ท.!  สิ่งทั้งหลาย  ซึ่งเปนสิ่งที่ควรรอบรู  เปนอยางไรเลา ? 
 
ภิ ก ษุ  ท .!  รู ป   เป น สิ่ ง ที่ ค ว ร รอ บ รู ,  เว ท น า   เป น สิ่ ง ที่ ค ว ร รอ บ รู ,  

สัญญาเปนสิ่ งที่ ควรรอบรู,  สังขารทั้ งหลาย   เปนสิ่ งที่ ควรรอบรู,  และวิญญาณ 
เปนสิ่งที่ควรรอบรู. 

 
ภิกษุ  ท.!  สิ่งทั้งหลายเหลานี้  เรียกวา  สิ่งที่ควรรอบรูแล. 
 

-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๓๓/๕๔. 
 

มูลฐานแหงการบัญญัติเบญจขันธ  (แตละขันธ) 
 
“ขาแตพระองคผู เจริญ  !  อะไรเปนเหตุปจจัย  เพื่ อการบัญญัติ รูปขันธ 

เวทนาขันธ  สัญญาขันธ  สังขารขันธ  และวิญญาณขันธ  เลา ?  พระเจาขา !" 
 
ภิกษุ   !  มหาภูต   (ธาตุ )สี่ อย าง   เป น เหตุ เป นป จจัย   เพื่ อการบัญญั ติ 

รูปขันธ; 
ภิ ก ษุ   !  ผั ส ส ะ   (ก า รป ระ จ วบ แ ห ง อ า ย ต น ะภ าย ใน   แ ล ะ ภ า ย น อ ก   แ ล ะ 

วิญญาณ)  เปนเหตุเปนปจจัย  เพื่อการบัญญัติ  เวทนาขันธ; 
ภิกษุ  !  ผัสสะ  เปนเหตุเปนปจจัย  เพื่อการบัญญัติ  สัญญาขันธ; 
ภิกษุ  !  ผัสสะ  เปนเหตุเปนปจจัย  เพื่อการบัญญัติ  สังขารขันธ; 
ภิกษุ  !  นามรูป  แล  เปนเหตุปจจัย  เพื่อการบัญญัติ  วิญญาณ-ขันธ. 
 

-  อุปริ.  ม.  ๑๔/๑๐๒/๑๒๔. 
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ภาค  ๑  -  ทุกขอริยสัจ ๒๒๓

เบญจขันธเปนที่บัญญัติกฎแหงสังขตะ 
 
อานนท !  ถาคนทั้ งหลาย   จะพึ งถามเธออยางนี้ วา   "ทานอานนท !  

กฎแหงความบังเกิดขึ้นก็ดี  กฎแหงความเสื่อมไปก็ดี  กฎแหงความเปลี่ยนไปเปนอยางอื่น 
จากท่ีเปนอยูแลวก็ดี  ไดถูกบัญญัติแลว  จักถูกบัญญัติ  และยอมถูกบัญญัติอยู  แกธรรม 
เหลาไหนเลา ?"  ดังนี้,  อานนท!  เธอถูกถามอยางนี้แลว  จะตอบเขาวาอยางไร ? 

 
"ขาแตพระองคผูเจริญ !  ถาคนทั้งหลาย  จะพึงถามขาพระองคเชนนั้นแลว 

ขาแตพระองคจะตอบแกเขาอยางนี้วา  'ผูมีอายุ' !  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  และวิญญาณ 
เหลาใด   ลวงไปแลว  แปรปรวนไปแลว ;  กฎแหงความบังเกิดขึ้นก็ดี   กฎแหง 
ความเสื่อมไปก็ดี  กฎแหงความเปลี่ยนไปเปนอยางอื่นจากที่เปนอยูแลวก็ดี  ไดถูกบัญญัติแลว 
แกหมูแหงธรรมเหลานั้น,  ผูมีอายุ !  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  และวิญญาณ  เหลาใด 
ยังไมเกิด  ยังไมปรากฏ;  กฎแหงความบังเกิดขึ้นก็ดี  กฎแหงความเสื่อมไปก็ดี  กฎแหง 
ความเปลี่ยนไปเปนอยางอื่นจากที่เปนอยูแลวก็ดี  จักถูกบัญญัติ  แกหมูแหงธรรมเหลานั้น,  
ผูมีอายุ !  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  และวิญญาณ  เหลาใด  เปนสิ่งเกิดอยูแลว  ปรากฏ 
อยูแลว;  กฎแหงความบังเกิดขึ้นก็ดี  กฎแหงความเสื่อมไปก็ดี  กฎแหงความเปลี่ยนไปเปน 
อยางอื่นจากที่เปนอยูแลวก็ดี  ยอมถูกบัญญัติอยู  แกหมูแหงธรรมเหลานั้น'  ดังนี้.  ขาแต 
พระองคผูเจริญ !  ขาพระองค  เมื่อถูกถามอยางนั้น  จะพึงตอบแกเขาอยางนี้." 

 
ถูกแลว   อานนท  !  ถูกแลว   อานนท  !  รูป   เวทนา   สัญญา   สังขาร 

และวิญญาณ   เหลาใด   ลวงไปแลว   ดับไปแลว   แปรปรวนไปแลว ;  กฎแห ง 
ความบังเกิดขึ้นก็ดี  กฎแหงความเสื่อมไปก็ดี  กฎแหงความเปลี่ยนไปเปนอยางอื่น 
จากที ่เป นอยู แล วก ็ด ี  ได ถ ูกบ ัญญ ัต ิแล ว   แกหมู แห งธรรมเหล านั ้น .  อานนท  !  
รูป   เวทนา  สัญญา  สังขาร  และวิญญาณ   เหลาใด  ยังไมเกิด   ยังไมปรากฏ  ; 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๒๒๔

กฎแหงความบังเกิดขึ้นก็ดี  กฎแหงความเสื่อมไปก็ดี  กฎแหงความเปลี่ยนไปเปน 
อยางอื่นจากที่ เปนอยูแลวก็ดี  จักถูกบัญญัติแกหมูแหงธรรมเหลานั้น,  อานนท!  
ร ูป   เวทนา   ส ัญญ า   ส ังขาร   และว ิญญ าณ   เหล าใด   เป นสิ ่ง เก ิดอยู แล ว 
ปรากฏอยู แล ว ;  กฎแห งความบั งเกิดขึ้นก็ดี   ยอมถูกบัญญั ติอยู   แกหมู แห ง 
ธรรมเหลานั้น .  อานนท  !  เธอ   เมื่อถกถามอยางนั้นแลว   พึงตอบแก เขาอยาง 
นี้เถิด. 
 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๔๗-๔๙/_๘๑-๘๒. 

 
การถูกตราหนาเพราะอนุสัยในเบญจขันธ! 

 
ถูกแลว  ภิกษุ   !  ถูกแลว  ภิกษุ   !  ภิกษุ   !  เธอเขาใจเนื้อความแหง 

คําที่ เรากลาวโดยยอ  (วาถามีอนุสัยในสิ่งใด  จะถูกตราหนา  เพราะสิ่งนั้น),  ได 
โดยพิสดารอยางถูกตองแลว. 

 
ภิกษุ   !  ถาบุคคลมีจิตเขาไปมีอนุสัยใน   รูป ,  เขายอมถูกตราหนา 

เพราะอนุสัยซึ่งเขาไปมีใน  รูป  นั้น;๑ 
 
ภิกษุ   !  ถาบุคคลมีจิตเขาไปมีอนุสัยใน  เวทนา,  เขายอมถูกตราหนา 

เพราะอนุสัยซึ่งเขาไปมีใน  เวทนา  นั้น; 
 
 
 
 

                                                
๑.  อน ุส ัย   ในที ่นี ้  ได แก   กามราคาน ุส ัย   ปฏ ิฆาน ุส ัย   และ   อว ิชชาน ุส ัย เป นต น ,  และ เขา 

จะถูกตราหนาวา  เปนคนกําหนัดแลวดวยกามราคานุสัย ,  หรือเปนคนโกรธแลวดวยปฏิฆา-  
นุสัย,  หรือวาเปนคนหลงแลวดวยอวิชชานุสัย  ในเพราะรูปเปนตน  ดังนี้. 
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ภาค  ๑  -  ทุกขอริยสัจ ๒๒๕

ภิกษุ   !  ถาบุคคลมีจิตเขาไปมีอนุสัยในสัญญา,  เขายอมถูกตราหนา 
เพราะอนุสัยซึ่งเขาไปมีใน  สัญญา  นั้น;   

 
ภิกษุ   !  ถาบุคคลมีจิต เขาไปมีอนุสัยใน   สังขารทั้ งหลาย ,  เขายอม 

ถูกตราหนา  เพราะอนุสัย  ซึ่งเขาไปมีใน  สังขารทั้งหลาย  นั้น;   
 
ภ ิกษ ุ  !  ถ าบ ุคคลม ีจ ิต เข า ไปม ีอน ุส ัย ใน   ว ิญญ าณ ,  เขาย อมถ ูก 

ตราหนา  เพราะอนุสัย  ซึ่งเขาไปมีใน  วิญญาณ  นั้น. 
 

(ปฏิปกขนัย) 
 
ภ ิกษ ุ  !  ถ าบ ุค คลม ีจ ิต ไม เข า ไปม ีอน ุส ัย ใน   ร ูป ,  เข าย อม ไม ถ ูก 

ตราหนา  เพราะอนุสัยซึ่งเขาไปมีใน  รูป  นั้น; 
ภิ ก ษุ   !  ถ า บุคคลมี จิต ไม เข าไปอนุ สั ย ใน   เวทนา ,  เขาย อม ไม ถู ก 

ตราหนา  เพราะอนุสัยซึ่งเขาไปมีใน  เวทนา  นั้น; 
ภิกษุ   !  ถาบุ คคลมี จิต ไม เข าไปอนุสัยใน   สัญญา ,  เขายอมไม ถูก 

ตราหนา  เพราะอนุสัยซึ่งเขาไปมีใน  สัญญา  นั้น; 
ภิ ก ษุ   !  ถ าบุ คคลมี จิ ต ไม เข าไปมี อ นุสั ย ใน   สั งขารทั้ งหลาย ,  เขา 

ยอมไมถูกตราหนา  เพราะอนุสัยซึ่งเขาไปมีใน  สังขารทั้งหลาย  นั้น; 
ภิกษุ   !  ถ าบุ คคลมี จิตไม เข าไปมี อนุ สั ยใน   วิญญาณ ,  เขายอมไม 

ถูกตราหนา  เพราะอนุสัยซึ่งเขาไปมีใน  วิญญาณ  นั้นเลย. 
ภิกษุ   !  เนื้ อความแห งภาษิตอัน เรากลาวแล วโดยยอนี้   ใคร  ๆ   พึ ง 

เห็นโดยพิสดาร  ดังนี้เถิด. 
 

-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๔๔/๗๕. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๒๒๖

การถูกตราหนาเพราะตายตามเบญจขันธ 
 
ถูกแล ว   ภิกษุ  !  ถูกแล ว   ภิกษุ !  เธอ เขาใจเนื้ อความแห งคํ าที่ เรา 

กลาวโดยยอ   (วาถามีอนุสัยในสิ่งใด   ยอมตายไปตามสิ่งนั้น ;  ตายตามสิ่งใดไป 
ยอมถูกตราหนา  เพราะสิ่งนั้น),  ได  โดยพิสดาร  อยางถูกตองแลว. 

ภ ิกษ ุ !  ถ าบ ุคคลม ีจ ิต เข าไปม ีอน ุส ัยใน   รูป ,  เขาย อมตายไปตาม 
รูปน้ัน,  ตายตามสิ่งใดไป,  เขายอมถูกตราหนา  เพราะสิ่งนั้น; 

ภิกษุ  !  ถาบุคคลมี จิต เขาไปมีอ นุสัยใน   เวทนา ,  เขายอมตายไป 
ตามเวทนานั้น  ตายตามสิ่งใดไป,  เขายอมถูกตราหนา  เพราะสิ่งนั้น; 

ภิกษุ  !  ถาบุคคลมีจิตเขาไปมีอนุสัยใน  สัญญา,  เขายอมตายไปตาม 
สัญญานั้น  ตายตามสิ่งใดไป,  เขายอมถูกตราหนา  เพราะสิ่งนั้น; 

ภิกษุ  !  ถาบุคคลมีจิตเขาไปมีอนุสัยใน   สังขารทั้ งหลาย ,  เขายอม 
ตายไปตามสังขารนั้น,  ตายตามสิ่งใดไป,  เขายอมถูกตราหนา  เพราะสิ่งนั้น; 

ภิกษุ  !  ถาบุคคลมีจิตเขาไปมีอนุสัยใน   วิญญาณ ,  เขายอมตายไป 
ตามวิญญาณนั้น,  ตายตามสิ่งใดไป,  เขายอมถูกตราหนา  เพราะสิ่งนั้น. 

 
(ปฏิปกขนัย) 

 
ภิกษุ !  ถาบุคคลมีจิตไมเขาไปมีอนุสัยใน  รูป,  เขายอมไมตายไป 

ตามรูปน้ัน,  ไมตายตามสิ่งใดไป,  เขายอมไมถูกตราหนา  เพราะสิ่งนั้น; 
ภิกษุ !  ถาบุคคลมีจิตไม เขาไปมีอนุสัยใน   เวทนา ,  เขายอมไมตาย 

ไปตามเวทนานั้น ,  ไมตายตามสิ่งใดไป ,  เขายอมไมถูกตราหนา  เพราะสิ่งนั้น  ; 
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ภาค  ๑  -  ทุกขอริยสัจ ๒๒๗

ภิกษุ !  ถาบุคคลมีจิตไม เขาไปมีอนุสัยใน   สัญญา,  เขายอมไมตาย 
ไปตามสัญญานั้น,  ไมตายตามสิ่งใดไป,  เขายอมไมถูกตราหนา  เพราะสิ่งนั้น; 

 
ภ ิกษ ุ!  ถ าบ ุคคลม ีจ ิต ไม เข า ไปอน ุส ัย ใน   ส ังขารทั ้งหลาย ,  เขา 

ยอมไมตายไปตามสั งขารนั้น ,  ไมตายตามสิ่ งใดไป ,  เขายอมไมถูกตราหนา 
เพราะสิ่งนั้น 

 
ภิกษุ !  ถาบุคคลมีจิตไม เขาไปมีอนุสัยใน   วิญญาณ ,  เขายอมไม 

ตายไปตามวิญญาณนั้น ,  ไมตายตามสิ่งใดไป ,  เขายอมไมถูกตราหนา  เพราะ 
สิ่งนั้น. 

 
ภิกษุ !  เนื้ อความแห งภาษิตอัน เรากลาวแลว   โดยยอ น้ี   ใคร  ๆ  พึ ง 

เห็นโดยพิสดาร  ดังนี้เถิด. 
-  ขนฺธ.สํ.  ๑๗/๔๕/๗๘. 

 
สัญโญชนและที่ต้ังแหงสัญโญชน 

 
ภิกษุ  ท.!  เราจักแสดงสิ่งซึ่งเปนที่ตั้งแหงสัญโญชน   (สฺ โญชนิยธมฺม)  

และตัวสัญโญชน.  พวกเธอทั้งหลาย  จงฟงขอน้ัน. 
 
ภิกษุ  ท .!  สิ่ ง ซ่ึงเปนที่ ตั้ งแห งสัญ โญชน   เปนอยางไร ?  และตัว 

สัญโญชน  เปนอยางไรเลา ? 
 
ภิก ษุ  ท .!  รูป   (กาย )  เป นสิ่ งซึ่ ง เป นที่ ตั้ งแห งสัญ โญ ชน .  ฉันท - 

ราคะ  (ความกําหนัดเพราะพอใจ)ใด   เขาไปมีอยู ในรูปนั้น   ฉันทราคะนั้น   คือ 
ตัวสัญโญชน  ในรูปน้ัน ; 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๒๒๘

ภ ิกษ ุ  ท .!  เวทนา   เป นสิ ่งซึ ่ง เป นที ่ตั ้งแห งส ัญ โญชน ,  ฉ ันทราคะ 
ใด  เขาไปมีอยูในเวทนานั้น  ฉันทราคะนั้น  คือตัวสัญโญชน  ในเวทนานั้น; 

ภิกษุ   ท .!  สัญญา   เปนสิ่ งซึ่ ง เปนที่ ตั้ งแห งสัญ โญชน ,  ฉันทราคะ 
ใด  เขาไปมีอยูในสัญญานั้น  ฉันทราคะนั้น  คือ  ตัวสัญโญชน  ในสัญญานั้น; 

ภิกษุ   ท . !   สังขาร   ทั้งหลาย   เปนสิ่ งซึ่ ง เปนที่ตั ้ งแหงสัญโญชน ,   
ฉันทราคะใด   เขาไปมีอยู ในสังขารทั้งหลายเหลานั้น   ฉันทราคะนั้น   คือ   ตัว  
สัญโญชน  ในสังขารทั้งหลายเหลานั้น; 

ภิกษุ   ท .!  วิญญาณ   เปนสิ่ งซึ่งเปนที่ตั้ งแหงสัญโญชน ,  ฉันทราคะ 
ใดเขาไปมีอยูในวิญญาณนั้น  ฉันทราคะนั้น  คือตัวสัญโญชน  ในวิญญาณนั้น. 

ภ ิกษ ุ  ท .!  ข ัน ธ เห ล านี ้  เร ีย ก ว า   สิ ่ง ซึ ่ง เป น ที ่ตั ้ง แห งส ัญ โญ ชน ; 
ฉันทราคะนี้เรียกวา  ตัวสัญโญชน  แล. 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๒๐๒/๓๐๘. 

(ในสูตรอื่นทรงแสดง  สัญ โญชนิยธรรม  ดวยอายตนะภายในหก   (๑๘/๑๑๐/๑๕๙) 
และอายตนะภายนอกหก  (๑๘/๑๓๕/๑๘๙). 

 
ความลับของเบญจขันธ 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  ถ าหากอั สสาทะ   (รสอรอย )  ของรูปก็ ดี   ของเวทนาก็ ดี 

ของสัญญาก็ดี   ของสังขารทั้ งหลายก็ดี   และของวิญญาณก็ดี   เหลานี้   จักไมได 
ม ีอ ยู แ ล ว ไซ ร ,  ส ัต ว ทั ้งห ล าย   ก ็จ ะ ไม กํ าห น ัด ย ิน ด ีน ัก ใน ร ูป   ใน เวทน า   ใน 
ส ัญญา   ในส ังขารทั ้งหลาย   และในว ิญญาณ   เหล านี ้.  ภ ิกษ ุ  ท .!  แต เพ ราะ 
เหตุที่   อัสสาทะของรูปก็ดี   ของเวทนาก็ดี   ของสัญญาก็ดี   ของสังขารทั้ งหลาย 
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ภาค  ๑  -  ทุกขอริยสัจ ๒๒๙

ก ็ด ี  และของว ิญญาณก ็ด ี  ม ีอ ยู ,  ส ัตว ทั ้งหลาย   จ ึงกําหน ัดย ินด ีน ัก   ในร ูป 
ในเวทนา  ในสัญญา  ในสังขารทั้งหลาย  และในวิญญาณ. 

 
ภิกษุ   ท .!  ถาหาก   อาทีนพ   (โทษ )  ของรูปก็ดี   ของเวทนาก็ดี   ของ 

สัญญาก ็ด ี  ของส ังขารทั ้งหลายก ็ด ี  และของว ิญญาณก็ด ี  เหล านี ้  จักไม ได มี 
อยู แล วไซร ,  ส ัตว ทั ้งหลาย   ก ็จะไม เบื ่อหน าย   ในรูป   ใน เวทนา   ในส ัญญา 
ในสั งขารทั้ งห ลาย   และในวิญ ญ าณ   เหล านี้ .  ภิ ก ษุ   ท .!  แต เพ ราะ เหตุ ที่ 
อาทีนพของรูปก็ดี  ของเวทนาก็ดี  ของสัญญาก็ดี  ของสังขารทั้งหลายก็ดี   และ 
ของวิญญาณก็ดี   มีอยู ,  สัตวทั้งหลาย  จึงเบื่อหนายในรูป  ในเวทนา  ในสัญญา 
ในสังขารทั้งหลาย  และในวิญญาณ. 

 
ภิกษุ   ท .!  ถาหาก   นิสสรณะ   (อุบายเครื่องออกพนไปได )  จากรูปก็ดี 

จากเวทนาก็ดี   จากสัญญาก็ดี   จากสังขารทั้ งหลายก็ดี   และจากวิญญาณก็ดี 
เหล านี ้  จ ัก ไม ได ม ีอ ยู แล ว ไซร ,  ส ัตว ทั ้งหลาย   ก ็จะไม ออกไปพ น ได จากร ูป 
จาก เวทนา   จากสัญญ า   จากสั งขารทั้ งหลาย   และจากวิญญ าณ   เหล านี้ . 
ภ ิกษ ุ  ท .!  แต เพราะเหต ุที ่  นิสสรณะจากรูปก ็ด ี  จากเวทนาก ็ด ี  จากส ัญญา 
ก ็ด ี  จากส ังขารทั ้งหลายก ็ด ี  และจากว ิญญาณก ็ด ี  ม ีอยู ,  ส ัตว ทั ้งหลาย   จ ึง 
ออกไปพนไดจากรูป   จากเวทนา   จากสัญญา   จากสังขารทั้ งหลาย   และจาก 
วิญญาณ,  ดังนี้ แล. 

 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๓๗/๖๒. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๒๓๐

เบญจขันธเนื่องดวยปจจัยแหงความเศราหมองและบริสุทธิ์ 
 
"ขาแตพระองคผูเจริญ !  ปูรณกัสสปะ  ไดกลาวอยางนี้วา  'เหตุไมมี  ปจจัย 

ไมมี  เพื่อความเศราหมองของสัตวทั้งหลาย,  สัตวทั้งหลาย  จักเศราหมอง  โดยไมมีเหตุ 
ไมมีปจจัย;  และเหตุไมมี  ปจจัยไมมี  เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตวทั้งหลาย,  สัตวทั้งหลาย 
ยอมบริสุทธิ์ได  โดยไมมีเหตุ  ไมมีปจจัย'  ดังนี้;  ในเรื่องนี้  พระผูมีพระภาคเจา  กลาว 
อยางไร?  พระเจาขา!" 

 
มหลิ !  เหตุมี  ปจจัยมี  เพ่ือความเศราหมองของสัตวทั้งหลาย,  

สัตวทั้งหลายจักเศราหมอง  เพราะมีเหตุมีปจจัย;  มหลิ !  และเหตุมี  ปจจัย 
มี  เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตวทั้งหลาย,  สัตวทั้งหลาย  ยอมบริสุทธิ์ได  เพราะ 
มีเหตุ  มีปจจัย. 

 
"ขาแตพระองคผู เจริญ !  เหตุปจจัย  เพื่อความเศราหมองของสัตวทั้งหลาย 

เปนอยางไร?  และสัตวทั้งหลาย  จักเศราหมอง  เพราะมีเหตุมีปจจัย  อยางไรเลา?  
พระเจาขา!" 

 
มหลิ  !  ถาหากรูป ก็ดี   เวทนาก็ดี   สัญญาก็ดี   สั งขารทั้ งหลายก็ดี 

และวิญญาณก็ดี  เหลานี้  จักไดเปนทุกขโดยถายเดียว  อันทุกขตามสนอง  หยั่ง 
ลงสู ค วามท ุก ข   ไม ห ย ังล งสู ค วามส ุข เส ีย เลย ไซ ร ,  ส ัต ว ทั ้งห ล าย   ก ็จ ะ ไม 
กําหนัดยินดีนักในรูป  ในเวทนา  ในสัญญา  ในสังขารทั้งหลาย  และในวิญญาณ 
เหล านี ้.  มหล ิ !  แต เพ ราะเหต ุที ่  (ตามความรู ส ึกของส ัตว ผู ย ัง ไม รู ตาม เป น 
จริง)  รูปก็ดี  เวทนาก็ดี  สัญญาก็ดี  สังขารทั้งหลายก็ดี  และวิญญาณก็ดี  ยังนํา 
มาซึ ่งความส ุข   อันส ุขตามสนอง   หยั ่งลงสู ความส ุข   ไม หยั ่งลงสู ความท ุกข 
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ภาค  ๑  -  ทุกขอริยสัจ ๒๓๑

ก ็ม ีอ ยู ,  ส ัต ว ทั ้งห ล าย   จ ึงกํ าหน ัด ย ิน ด ีน ัก ใน ร ูป   ใน เวทนา   ในส ัญ ญ า   ใน 
สังขารทั้งหลาย  และในวิญญาณ.  เพราะความกําหนัดยินดี  จึงพัวพันอยูในมัน 
เพราะความพัวพัน  จึงเศราหมองรอบดาน .  มหลิ !  สิ่งเหลานี้แหละ  เปนเหตุ 
เปนปจจัย   เพื่ อความเศราหมองของสัตวทั้ งหลาย ,  สัตวทั้ งหลาย   ยอมเศรา - 
หมอง  เพราะมีเหตุ  มีปจจัย  โดยลักษณะเชนนี้. 

 
"ข าแต พ ระองค ผู เจ ร ิญ  !  ก ็เหต ุป จจ ัย   เพื ่อความบร ิส ุทธิ ์ของส ัตว ทั ้งหลาย เป น 

อ ย า ง ไ ร ?  แ ล ะ ส ัต ว ทั ้ง ห ล า ย   ย อ ม บ ร ิส ุท ธิ ์ไ ด   เพ ร า ะ ม ีเ ห ต ุ  ม ีป จ จ ัย   อ ย า ง ไ ร เล า  ?  
พระเจาขา !" 

 
มหลิ  !  ถ าหากรูป ก็ดี   เวทนาก็ ดี   สัญญ าก็ดี   สั งขารทั้ งหลายก็ ดี 

และวิญญาณก็ดี   เหลานี้   จักไดมีสุขโดยถายเดียว   อันสุขตามสนอง   หยั่ งลงสู 
ความส ุข   ไม หยั ่งลงสู ความท ุกข เส ีย เลยไซร ,  ส ัตว ทั ้งหลาย   ก ็จะไม เบื ่อหน าย 
ใน รูป   ใน เวทนา   ในสัญญ า   ในสั งขารทั้ งหลาย   และในวิญญ าณ   เหล านี้ .  
มหล ิ !  แต เพ ราะ เหต ุที ่  ร ูป ก ็ด ี  เวทนาก ็ด ี  ส ัญญ าก ็ด ี  ส ังขารทั ้งหล ายก ็ดี 
และวิญญาณก็ดี   เปนทุกข  อันทุกขตามสนอง  หยั่งลงสูความทุกข  ไมหยั่ งลงสู 
ความสุข   ก็มีอยู ,  สัตวทั้ งหลายจึงเบื่ อหน าย   ในรูป  ในเวทนา   ในสัญญา   ใน 
สังขารทั้งหลาย  และในวิญญาณ .  เมื่อเบื่อหนาย  ยอมคลายกําหนัด  เพราะ 
คลายกําหน ัด   ยอมบริส ุทธิ ์ได .  มหลิ !  สิ ่งเหล านี ้แหละ   เป นเหต ุเป นป จจ ัย 
เพื ่อความบร ิส ุทธิ ์ของส ัตว ทั ้งหลาย ,  ส ัตว ทั ้งหลาย   ย อมบร ิส ุทธิ ์ได   เพราะมี 
เหตุมีปจจัย  โดยลักษณะเชนนี้  แล. 

 
-  ขนธ.  สํ.  ๑๗/๘๕,  ๘๗/๑๓๑,  ๑๓๒. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๒๓๒

เบญจขันธเปนธรรมฝายที่แตกสลายได 
 
ภิกษุ  ท.!  เราจักแสดง สิ่งซ่ึงแตกสลายได  และ สิ่งซ่ึงแตกสลายไมได,  

พวกเธอทั้งหลายจงฟงขอน้ัน. 
 
ภ ิกษ ุ ท .!  สิ ่ง ซึ ่งแตกสลายได   เป นอย างไร?  และสิ ่ง ซึ ่งแตก 

สลายไมได  เปนอยางไรเลา? 
 
ภิกษุ  ท .!  รูป   เปนสิ่ งซึ่ งแตกสลายได ,  สวนธรรมเปนที่ ดับ ไม เหลือ 

เป นที่ ส งบระงับ   และเป นที่ เข าไปตั้ งอยู ไม ได   ของรูป   นั้ น ,  นั่ นคื อสิ่ งซึ่ งแตก 
สลายไมได; 

 
ภ ิกษ ุ ท .!  เวทนา   เป นสิ ่งซึ ่งแตกสลายได ,  ส วนธรรม เป นที ่ด ับ ไม 

เหลื อ   เป นที่ ส งบระงับ   และเป นที่ เข า ไปตั้ งอยู ไม ได   ของเวทนานั้ น ,  นั่ นคื อ 
สิ่งซึ่งแตกสลายไมได; 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ส ัญญ า   เป นสิ ่งซึ ่งแตกสลายได ,  ส วนธรรม เป นที ่ด ับ 

ไม เหลือ   เปนที่สงบระงับ   และเปนที่ เขาไปตั้ งอยู ไม ได   ของสัญญานั้น ,  นั ่นค ือ 
สิ่ง  ซึ่งแตกสลายไมได; 

 
ภ ิกษ ุ ท .!  ส ัง ข า รทั ้งห ล าย   เป น สิ ่ง ซึ ่ง แต กสล าย ได ,  ส วน ธ รรม 

เป นที ่ด ับ ไม เหล ือ   เป นที ่ส งบระง ับ   และเป นที ่เข า ไปตั ้งอยู ไม ได   ของส ังขาร 
ทั้งหลายเหลานั้น,  นั่นคือสิ่งซึ่งแตกสลายไมได; 
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ภาค  ๑  -  ทุกขอริยสัจ ๒๓๓

ภ ิกษ ุ ท .!  ว ิญ ญ าณ   เป น สิ ่ง ซึ ่ง แต กสล าย ได ,  ส วน ธ รรม เป น ที่ 
ด ับ ไม เหล ือ   เป นสงบระง ับ   และเป นที ่เข า ไปตั ้งอยู ไม ได   ของว ิญญ าณนั ้น , 
นั่นคือ  สิ่งซึ่งแตกสลายไมได;  ดังนี้  แล. 

 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๔๐/๗๐. 

 
เบญจขันธไมเที่ยง 

 
ภ ิกษ ุ ท .!  ร ูป   เป น ขอ งไม เที ่ย ง   ม ีค วามแป รป รวน   ม ีค วาม เป น 

โดยอยางอื่นได; 
ภิกษุ  ท .!  เวทนา   เปนของไม เที่ ยง   มีความแปรปรวน   มีความเปน 

โดยอยางอื่นได; 
ภิกษุ  ท .!  สัญญา   เปนของไม เที่ ยง   มีความแปรปรวน   มีความเปน 

โดยอยางอื่นได; 
ภิก ษุ  ท .!  สั งขารทั้ งหลาย   เป นของไม เที่ ย ง   มีความแปรปรวน   มี 

ความเปนโดยอยางอื่นได; 
ภิก ษุ  ท .!  วิญญ าณ   เป นของไม เที่ ย ง   มีความแปรปรวน   มี ความ 

เปนโดยอยางอื่นได  แล. 
 

-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๒๘๑/๔๗๘. 
 
"ข าแต พระองค ผู เจริญ  !  คนกล าวกั นว า  'สมุ ทยธรรม   สมุ ทยธรรม   (มี ความ 

กอขึ้นเปนธรรมดา)  ดังนี้,  ก็สมุทยธรรมนั้น  เปนอยางไรเลา ?  พระเจาขา !" 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๒๓๔

ร า ธ ะ  !  ร ูป   เ ป น ส ม ุท ย ธ ร ร ม ,  เ ว ท น า   เ ป น ส ม ุท ย ธ ร ร ม , 
สัญญ า   เป นสมุ ทยธรรม ,  สั งขารทั้ งหลาย   เป นสมุทยธรรม ,  และวิญญ าณ 
เปนสมุทยธรรม แล. 

 
"ข าแต พ ระองค ผู เจ ริญ !  คนกล าวกั นว า  'วยธรรม   วยธรรม   (มี ความ เสื่ อม 

เปนธรรมดา)'  ดังนี้,  ก็วยธรรมนั้น  เปนอยางไรเลา ?  พระเจาขา !" 
 
ร า ธ ะ  !  ร ูป   เ ป น ว ย ธ ร ร ม ,  เ ว ท น า   เ ป น ว ย ธ ร ร ม ,  ส ัญ ญ า 

เป น วยธรรม ,  ส ังขารทั ้งหลาย   เป น วยธรรม ,  และว ิญญ าณ   เป น วยธรรม 
แล. 

 
"ขาแตพระองค ผู เจริญ  !  คนกลาวกันวา  'นิโรธธรรม ,  นิ โรธธรรม ,  (มีความ 

ดับเปนธรรมดา)’ ดังนี้,  ก็นิโรธธรรมนั้น  เปนอยางไรเลา ?  พระเจาขา !” 
 
ราธะ  !  รูป   เป นน ิโ รธ ธ รรม ,  เวทนา   เป นน ิโ รธ ธ รรม ,  สัญญ า 

เป น นิ โ ร ธ ธ ร รม ,   สัง ข า รทั ้ ง ห ล าย   เปน นิ โ ร ธ ธ ร รม ,   แล ะ วิญญ าณ   เป น  
นิโรธธรรม  แล 

 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๒๔๑-๒/๓๘๗,๓๘๖,๓๘๘. 

 
ภ ิก ษ ุ ท .!  ร ูป   ไ ม เ ที ่ย ง ,  สิ ่ง ใ ด   ไ ม เ ที ่ย ง   สิ ่ง นั ้น   เ ป น ท ุก ข ,  

สิ ่ง ใด   เป น ท ุก ข   สิ ่ง นั ้น   เป น อ น ัน ต า ,  สิ ่ง ใด   เป น อ น ัต ต า   พ ึง เห ็น สิ ่ง นั ้น 
ด ว ยป ญ ญ าอ ัน ชอบ   ต ามที ่เป น จ ร ิง   อย า งนี ้ว า   "นั ่น   ไม ใช ข อ ง เร า ,  นั ่น 
ไมใชเรา,  นั่นไมใชตัวตนของเรา"  ดังนี้; 
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ภาค  ๑  -  ทุกขอริยสัจ ๒๓๕

ภ ิก ษ ุ  ท .!  เว ท น า   ไม เที ่ย ง , สิ ่ง ใด   ไม เที ่ย ง   สิ ่ง นั ้น   เป น ท ุก ข ,  
สิ ่ง ใด   เป น ท ุก ข   สิ ่ง นั ้น   เป น อ น ัต ต า ,  สิ ่ง ใด   เป น อ น ัต ต า   พ ึง เห ็น สิ ่ง นั ้น 
ด วยป ญญ าอ ัน ชอบ   ตามที ่เป น จ ร ิง .  อย า งนี ้ว า   "นั ่น   ไม ใช ข อ ง เรา ,  นั ่น 
ไมใชเรา,  นั่น  ไมใชตัวตนของเรา" ดังนี้; 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ส ัญ ญ า   ไม เที ่ย ง ,  สิ ่ง ใด   ไม เที ่ย ง   สิ ่งนั ้น   เป น ท ุก ข , 

สิ่ งใด   เป นทุ กข   สิ่ งนั้ น   เป นอนัตตา ,  สิ่ งใด   เป นอนัตตา   พึ งเห็นสิ่ งนั้ น   ด วย 
ปญญาอันชอบ   ตามที่ เปนจริง   อยางนี้ วา   "นั่ น   ไม ใชของเรา ,  นั่ น   ไม ใช เรา , 
นั่น  ไมใชตัวตนของเรา" ดังนี้; 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  สั งขารทั้ งหลาย   ไม เที่ ย ง ,  สิ่ ง ใด   ไม เที่ ย ง   สิ่ งนั้ น เป น 

ท ุก ข ,  สิ ่ง ใด เป น ท ุก ข   สิ ่ง นั ้น   เป น อ น ัต ต า ,  สิ ่ง ใด   เป น อ น ัต ต า   พ ึง เห ็น 
สิ ่งนั ้น   ด วยป ญญ าอ ัน ชอบ   ตามที ่เป น จ ร ิงอ ย า งนี ้ว า   "นั ่น   ไม ใช ขอ ง เรา , 
นั่น  ไมใชเรา,  นั่น  ไมใชตัวตนของเรา" ดังนี้;; 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ว ิญญ าณ   ไม เที ่ย ง ,  สิ ่ง ใด   ไม เที ่ย ง   สิ ่งนั ้น   เป นท ุกข , 

สิ่ งใด เป นทุ กข   สิ่ งนั้ น   เป นอนั ตตา ,  สิ่ งใด   เป นอนั ตตา   พึ ง เห็ นสิ่ งนั้ น   ด วย 
ป ญญาอ ันชอบ   ตามที ่เป นจร ิงอย างนี ้ว า   "นั ่น   ไม ใช ของเรา ,  นั ่น   ไม ใช เรา , 
นั่นไมใชตัวตนของเรา"  ดังนี้  แล. 

 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๒๘/๔๒. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๒๓๖

เหตุปจจัยของเบญจขันธก็ไมเที่ยง 
 

ภ ิกษ ุ  ท .!  ร ูป ไม เที ่ย ง ,  ถ ึง แม เห ต ุ  แม ป จ จ ัย   เพื ่อ ก า รบ ัง เก ิด 
ขึ้นของรูป   ก็ ไม เที่ ยง ,  รูป   ที่ เกิดจากเหตุปจ จัย   อันไม เที่ ยงแลว   จักเปนของ 
เที่ยงไดอยางไร ; 

 
ภ ิก ษ ุ ท .!  เว ท น า   ไม เที ่ย ง ,  ถ ึง แ ม เห ต ุ  แ ม ป จ จ ัย   เพื ่อ ก า ร 

บังเกิดขึ้นของเวทนา   ก็ไม เที่ยง,  เวทนา   ที่ เกิดจากเหตุปจจัย   อันไม เที่ยงแลว 
จักเปนของเที่ยงไดอยางไร ; 

 
ภ ิก ษ ุ ท .!  ส ัญ ญ า   ไม เที ่ย ง ,  ถ ึง แ ม เห ต ุ  แ ม ป จ จ ัย   เพื ่อ ก า ร 

บังเกิดขึ้นของสัญญาก็ไม เที่ยง,  สัญญา  ที่ เกิดจากเหตุปจจัย   อันไม เที่ยงแลว 
จักเปนของเที่ยงไดอยางไร; 

 
ภิกษุ  ท .!  สังขารทั้ งหลาย   ไม เที่ยง,  ถึงแม เหตุ   แมปจจัย   เพื่อการ 

บังเกิดขึ ้นของสังขารทั ้งหลาย  ก็ไมเที ่ยง,  สังขาร  ที่เกิดจากเหตุปจจัยอันไมเที่ยง 
แลว  จักเปนของเที่ยงไดอยางไร ; 

 
ภิ ก ษุ  ท .!  วิญ ญ าณ   ไม เที่ ย ง ,  ถึ งแม เห ตุ   แม ป จ จั ย   เพื่ อ ก า ร 

บังเกิดขึ้นของวิญญาณ   ก็ไม เที่ยง,  วิญญาณ   ที่ เกิดจากเหตุปจจัยอันไม เที่ยง 
แลว  จักเปนของเที่ยงไดอยางไร . 

 
-  ขนฺธ.  ส.  ๑๗/๒๙/๔๕. 

 
เบญจขันธเปนทุกข 

 
"ข าแต พ ระอ งค ผู เจ ริญ !  คนกล าวกั น ว า   'ทุ ก ข   ทุ ก ข '  ดั งนี้ ,  ทุ ก ข นั้ น 

เปนอยางไรเลา ?  พระเจาขา !" 
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ภาค  ๑  -  ทุกขอริยสัจ ๒๓๗

รา ธ ะ  !  ร ูป   เป น ท ุก ข ,  เว ท น า   เป น ท ุก ข ,  ส ัญ ญ า   เป น ท ุก ข ,  
สังขารทั้งหลาย  เปนทุกข,  และวิญญาณ  เปนทุกข  แล. 

 
"ข าแต พ ระอ งค ผู เจ ริญ !  คนกล าวกั น ว า   'ทุ กขธรรม   ทุ กขธรรม   (มี ทุ ก ข 

เปนธรรมดา)'  ดังนี้,  ก็ทุกขธรรมนั้น  เปนอยางไรเลา?  พระเจาขา!" 
 
ร า ธ ะ  !  ร ูป   เป น ท ุก ข ธ ร รม ,  เว ท น า   เป น ท ุก ข ธ รม ,  ส ัญ ญ า 

เป นท ุกขธรรม ,  ส ังขารทั ้งหลาย   เป นท ุกขธรรม ,  และว ิญญ าณ   เป นท ุกข - 
ธรรม  แล. 

 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๒๔๐/๓๘๑-๓๘๒. 

 
ภ ิกษ ุ ท .!  ร ูป   เป น ท ุก ข ,  สิ ่ง ใด   เป น ท ุก ข   สิ ่งนั ้น   เป น อ น ัต ต า ,  

สิ่งใด   เปนอนัตตา  พึงเห็นสิ่งนั้น   ดวยปญญาอันชอบ   ตามที่ เปนจริงอยางนี้วา" 
นั่น  ไมใชของเรา,  นั่น  ไมใชเรา,  นั่นไมใชตัวตนของเรา"  ดังนี้; 

 
ภิ ก ษ ุ ท .!  เ ว ท น า   เป น ท ุก ข ,  สิ ่ง ใ ด   เป น ท ุก ข   สิ ่ง นั ้น   เป น 

อน ัตตา ,  สิ ่งใด   เป นอน ัตตา   พ ึง เห ็นสิ ่งนั ้น   ด วยป ญญาอ ันชอบ   ตามที ่เป น 
จ ร ิง อ ย า ง นี ้ว า   "นี ่  ไ ม ใ ช ข อ ง เ ร า ,  นั ่น ไ ม ใ ช เ ร า ,  นั ่น   ไ ม ใ ช ต ัว ต น ข อ ง 
เรา"  ดังนี้; 

 
ภิ ก ษุ  ท .!  สั ญ ญ า   เป น ทุ ก ข ,  สิ่ ง ใ ด   เป น ทุ ก ข   สิ่ ง นั้ น   เป น  

อน ัตตา , สิ ่งใด   เป นอน ัตตา   พ ึง เห ็นสิ ่งนั ้น   ด วยป ญญ าอ ันชอบ   ตามที ่เป น 
จ ร ิง อ ย า ง นี ้ว า   "นั ่น   ไ ม ใ ช ข อ ง เ ร า ,  นั ่น   ไ ม ใ ช เ ร า ,  นั ่น   ไ ม ใ ช ต ัว ต น 
ของเรา"  ดังนี้; 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๒๓๘

ภ ิกษ ุ ท .!  ส ังข า รทั ้งห ล าย   เป น ท ุก ข ,  สิ ่ง ใด   เป น ท ุก ข   สิ ่งนั ้น 
เป นอน ัตตา ,  สิ ่งใด   เป นอน ัตตา   พ ึงเห ็นสิ ่งนั ้น   ด วยป ญญาอ ันชอบ   ตามที่ 
เป น จ ร ิง อ ย า งนี ้ว า   "นี ่  ไม ใ ช ข อ ง เร า ,  นั ่น   ไม ใ ช เ ร า ,  นั ่น   ไม ใ ช ต ัว ต น 
ของเรา"  ดังนี้; 

 
ภิ ก ษุ  ท .!  วิญ ญ าณ   เป น ทุ ก ข ,  สิ่ ง ใด   เป น ทุ ก ข   สิ่ ง นั้ น   เป น 

อน ัตตา ,  สิ ่งใด   เป นอน ัตตา   พ ึงเห ็นสิ ่งนั ้น   ด วยป ญญาอ ันชอบ   ตามที ่เป น 
จร ิง อ ย า งนี ้ว า   "นั ่น   ไม ใช ข อ ง เรา ,  นั ่น   ไม ใช เรา ,  นั ่น   ไม ใช ต ัวตนขอ ง 
เรา"  ดังนี้  แล. 

 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๒๘/๔๓. 

 
เหตุปจจัยของเบญจขันธก็เปนทุกข 

 
ภิ กษ ุ ท .!  ร ูป   เป นท ุกข ,  ถ ึงแม เหต ุ  แม ป จ จ ัย   เพื ่อ ก ารบ ัง เก ิด 

ขึ ้นของร ูป   ก ็เป นท ุกข ,  ร ูป   ที ่เก ิดจาก เหต ุป จจ ัย   อ ัน เป นท ุกข แล ว   จ ัก เป น 
สุขไดอยางไร; 

 
ภ ิก ษ ุ ท .!  เว ท น า   เป น ท ุก ข ,  ถ ึง แ ม เห ต ุ  แ ม ป จ จ ัย   เพื ่อ ก า ร 

บ ังเก ิดขึ ้นของเวทนา   ก ็เป นท ุกข ,  เวทนา   ที ่เก ิดจากเหต ุป จจ ัย   อ ันเป นท ุกข 
แลว  จักเปนสุขไดอยางไร ; 

 
ภ ิก ษ ุ ท .!  ส ัญ ญ า   เป น ท ุก ข ,  ถ ึง แ ม เห ต ุ  แม ป จ จ ัย   เพื ่อ ก า ร 

บังเกิดขึ้นของสัญญา   ก็ เปนทุกข ,  สัญญา   ที่ เกิดจากเหตุปจจัย   อันเปนทุกข 
แลว  จักเปนสุขไดอยางไร ; 
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ภาค  ๑  -  ทุกขอริยสัจ ๒๓๙

ภ ิกษ ุ ท .!  ส ัง ข า รทั ้ง ห ล าย   เป น ท ุก ข ,  ถ ึง แม เห ต ุ  แม ป จ จ ัย 
เพื่อการบังเกิดขึ้นของสังขารทั้งหลาย  ก็เปนทุกข,  สังขาร  ที่เกิดจากเหตุปจจัย 
อันเปนทุกขแลว  จักเปนสุขไดอยางไร; 

 
ภิ ก ษุ  ท .!  วิญญ าณ   เป นทุ กข ,  ถึ งแม เหตุ   แม ป จจั ย   เพื่ อการ 

บังเกิดขึ้นของวิญญาณ   ก็เปนทุกข,  วิญญาณ   ที่เกิดจากเหตุปจจัยอันเปนทุกข 
แลว  จักเปนสุขไดอยางไร. 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๒๙/๔๖. 

 
เบญจขันธเปนอนัตตา 

 
ภ ิกษ ุ ท .!  ร ูป   เป นอน ัตตา ,  บ ุคคล   พ ึงเห ็นร ูป นั ้น   ด วยป ญญา 

อันชอบ   ตามที ่เป นจริงอย างนี ้ว า   "นั ่น   ไม ใช ของเรา ,  นั ่น   ไม ใช เรา ,  นั ่น 
ไมใชตัวตนของเรา"  ดังนี้; 

 
ภิก ษุ  ท .!  เวทนา   เป นอนัตตา ,  บุคคล   พึ งเห็น เวทนานั้ น   ด วย 

ปญญาอันชอบ   ตามที ่เป นจ ิรงอย างนี ้ว า   "นั ่น   ไม ใช ของเรา ,  นั ่น   ไม ใช เรา , 
นั่น  ไมใชตัวตนของเรา"  ดังนี้ ; 

 
ภิกษุ  ท .!  สัญญา   เปนอนัตตา ,  บุคคล   พึงเห็นสัญญานั้น   ดวย 

ปญญาอันชอบ   ตามที ่เป นจริงอย างนี ้ว า   "นั ่น   ไม ใช ของเรา ,  นั ่น   ไม ใช เรา , 
นั่น  ไมใชตัวตนของเรา"  ดังนี้ ; 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๒๔๐

ภ ิกษ ุ ท .!  ส ังขารทั ้งหลาย   เป นอน ัตตา ,  บ ุคคล   พ ึงเห ็นส ังขาร 
ทั้งหลายเหลานั้นดวยปญญาอันชอบ  ตามที่เปนจริงอยางนี้  วา  "นั่น  ไมใชของ 
เรา.  นั่น  ไมใชเรา,  นั่น  ไมใชตัวตนของเรา"  ดังนี้; 

 
ภิก ษุ  ท .!  วิญญาณ   เป นอนัตตา ,  บุคคล   พึ งเห็นวิญญาณนั้ น 

ดวยป ญญาอันชอบ   ตามที ่เป นจริงอย างนี ้  วา   "นั ่น   ไม ใช ของเรา ,  นั ่น   ไม 
ใชเรา,  นั่น  ไมใชตัวตนของเรา"  ดังนี้แล. 
-  ขนฺธ  สํ.  ๑๗/๒๘/๔๔. 

 
ภ ิกษ ุ ท .!  ร ูป   เป น อน ัต ต า .  ภ ิกษ ุ  ท .!  ถ า ร ูป   จ ัก เป น อ ัต ต า 

แล วไซร   ร ูป นี ้  ก ็ไม พ ึงเป นไป เพื ่ออาพาธ   (ความถ ูก เบ ียด เบ ียนด วยโรค เป นต น );  
อนึ ่ง   ส ัตว   จะพ ึงได ในรูปตามปรารถนาว า   'รูปของเรา   จงเป นอย างนี ้เถ ิด ,  
รูปของเรา   อย าได เป นอย างนั ้น เลย '  ด ังนี ้.  ภ ิกษ ุ  ท .!  แต เพราะเหต ุที ่  ร ูป 
เป น อน ัตต า   ร ูป   จ ึง เป น ไป เพื ่อ อ าพ าธ ;  อ นึ ่ง   ส ัต ว ย อม ไม ได ใน ร ูป ต าม 
ปรารถนาวา  'รูปของเราจงเปนอยางนี้ เถิด .  รูปของเรา   อยาได เปนอยางนั้น 
เลย'  ดังนี้. 

 
ภิ ก ษุ  ท .!  เวทนา   เป น อนั ตต า .  ภิ ก ษุ   ท .!  ถ า เวทนา   จั ก เป น 

อ ัตตาแล ว ไซร   เวทนานี ้  ก ็ไม พ ึง เป น เพื ่อ อาพาธ ;  อ นึ ่ง   ส ัต ว จ ะพ ึง ได ใน 
เวทนาตามปรารถนาวา  'เวทนาของเรา  จงเปนอยางนี้ เถิด,  เวทนาของเราอยา 
ได เปนอยางนั้ น เลย   ดั งนี้ .  ภิกษุ   ท .!  แต เพราะเหตุที่   เวทนา   เปนอนัตตา 
เวทนา   จึงเป น เพื ่ออาพาธ ;  อนึ ่ง   สัตว   ยอมไม ได ในเวทนาตามปรารถนา 
วา   'เวทนาของเรา   จงเป นอย างนี ้เถ ิด ,  เวทนาของเรา   อย าได เป นอย างนั ้น 
เลย'  ดังนี้ 
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ภาค  ๑  -  ทุกขอริยสัจ ๒๔๑

ภิ ก ษุ  ท .!  สัญญ า   เป นอนั ตตา .  ภิ ก ษุ   ท .!  ถ าสัญ ญ า   จั ก เป น 
อัตตาแลวไซร   สัญญานี้   ก็ ไมพึ งเปนไปเพื่ ออาพาธ ;  อนึ่ ง   สัตว   จะพึ งได ใน 
สัญญาตามปรารถนาวา  'สัญญาของเรา   จงเปนอยางนี้ เถิด ,  สัญญาของเรา 
อย า ได เป นอย างนั ้น เลย '  ด ังนี ้.  ภ ิกษ ุ  ท .!  แต เพ ราะ เหต ุที ่  ส ัญญา   เป น 
อนัตา   สัญญ า   จึ ง เป น ไป เพื่ ออาพาธ ;  อ น่ึ ง   สัตวย อม ไม ได ในสัญญ าตาม 
ปรารถนาวา  'สัญญาของเรา   จงเปนอยางนี้ เถิด ,  สัญญาของเรา   อยาได เปน 
อยางนั้นเลย'  ดังนี้. 

 
ภ ิกษ ุ ท .!  ส ังขารทั ้งห ล าย   เป น อน ัตต า .  ภ ิกษ ุ  ท .!  ถ าส ังขาร 

ทั้ งหลาย   จัก เป นอัตตาแล วไซร   สั งขารทั้ งหลายเหล านี้   ก็ ไมพึ ง เป น ไป เพื่ อ 
อาพาธ ; อ นึ ่ง   ส ัต ว   จะพ ึง ได ในส ังขารทั ้งหลายตามปรารถนาว า   'ส ังขาร 
ทั้งหลายของเรา   จงเปนอยางนี้ เถิด ,  สังขารทั้งหลายของเรา   อยาได เปนอยาง 
นั ้น เลย 'ด ังนี ้.  ภ ิกษ ุ  ท .!  แต เพราะเหต ุที ่ส ังขารทั ้งหลายเป นอน ัตตา   ส ังขาร 
ทั้ งหลายจึงเปนไปเพื่ ออาพาธ ;  อน่ึง   สัตว   ยอมไม ได ในสังขารทั้ งหลายตาม 
ปรารถนาวา 'สังขารทั้ งหลายของเรา   จงเปนอยางนี้ เถิด ,  สังขารทั้ งหลายของ 
เรา  อยาไดเปนอยางนั้นเลย'  ดังนี้. 

 
ภิ ก ษุ  ท .!  วิญญ าณ   เป น อนั ตตา .  ภิ ก ษุ   ท .!  ถ าวิญ ญ าณ   จั ก 

เป นอ ัตตาแล วไซร  ว ิญญาณนี ้ก ็ไม พ ึงเป นไปเพื ่ออาพาธ ;  อนึ ่ง   ส ัตว   จะพ ึง 
ไดในวิญญาณตามปรารถนาวา  'วิญญาณของเรา  จงเปนอยางนี้ เถิด,  วิญญาณ 
ของเรา   อยาได เปนอยางนั้น เลย '  ดังนี้   ภิกษุ   ท .!  แต เพราะเหตุที่   วิญญาณ 
เป น อ น ัต ต า   ว ิญ ญ าณ จ ึง เป น ไป เพื ่อ อ าพ าธ ;  อ นึ ่ง   ส ัต ว   ย อ ม ไม ได ใน 
วิญญาณตามปรารถนาวา  'วิญญาณของเรา  จงเปนอยางนี้ เถิด,  วิญญาณของ 
เรา  อยาไดเปนอยางนั้นเลย'  ดังนี้.  .... 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



อริยสัจจากพระโอษฐ ๒๔๒

ภ ิก ษ ุ ท .!  เพ ร า ะ ฉ ะ นั ้น   ใ น ก รณ ีนี ้,  ร ูป   ช น ิด ใ ด ช น ิด ห นึ ่ง 
มีอยู  จะเปนอดีตอนาคตหรือปจจุบันก็ตาม  เปนภายในหรือภายนอกก็ตาม  หยาบ 
หรือละเอ ียดก ็ตาม   เลวหรือประณ ีตก ็ตาม   มีในที ่ไกลหรือใกล ก ็ตาม ,  รูป 
ทั้งปวงนั้น  อันใคร ๆ  พึงเห็นดวยปญญาอันชอบ  ตามท่ีเปนจริงอยางนี้วา  'นั่น 
ไมใชของเรา.  นั่น  ไมใชเรา,  นั่น  ไมใชตัวตนของเรา'  ดังนี้. 

 
ภิกษุ  ท .!  เวทนา   ชนิดใดชนิดหนึ่ ง  มีอยู   จะเปนอดีตอนาคตหรือ 

ปจจุบันก็ตาม  เปนภายในหรือภายนอกก็ตาม  หยาบหรือละเอียดก็ตาม  เลวหรือ 
ประณ ีตก ็ตาม   ม ีในที ่ไกลหรือใกล ก ็ตาม ,  เวทนาทั ้งปวงนั ้น   อ ันใคร  ๆ   พ ึง 
เห ็นด วยป ญญาอ ันชอบ   ตาที ่เป นจริงอย างนี ้ว า   'นั ่น   ไม ใช ของเรา ,  นั ่น 
ไมใชเรา,  นั่น  ไมใชตัวตนของเรา'  ดังนี้. 

 
ภ ิกษ ุ ท !  ส ัญญ า   ชน ิด ใดชน ิดหนึ ่ง   ม ีอยู   จะเป นอด ีตอนาคต 

หรือปจจุบันก็ตาม  เปนภายในหรือภายนอกก็ตาม  หยาบหรือละเอียดก็ตาม  เลว 
หรือประณีตก็ตาม  มีในที่ไกลหรือใกลก็ตาม,  สัญญาทั้งหลายทั้งปวงเหลานั้น  อันใคร ๆ   
พึงเห็นดวยปญญาอันชอบ   ตามที่เปนจิรงอยางนี ้วา  'นั ่น   ไมใชของเรา,  นั ่น 
ไมใชเรา,  นั่น  ไมใชตัวตนของเรา'  ดังนี้. 

 
ภิ ก ษุ  ท !  สั งขารทั้ งหลาย   ชนิดใดชนิดหนึ่ ง   มี อ ยู   จะเป นอดี ต 

อนาคตหรือปจจุบันก็ตาม  เปนภายในหรือภายนอกก็ตาม  หยาบหรือละเอียดก็ตาม 
เลวหร ือประณ ีตก ็ตาม   ม ีในที ่ไกลหร ือใกล ก ็ตาม ,  ส ังขารทั ้งหลายทั ้งปวง 
เหลานั้น  อันใคร ๆ  พึงเห็นดวยปญญาอันชอบ  ตาที่เปนจิรงอยางนี้วา  'นั่น  ไม 
ใชของเรา,  นั่น  ไมใชเรา,  นั่น  ไมใชตัวตนของเรา'  ดังนี้. 
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ภาค  ๑  -  ทุกขอริยสัจ ๒๔๓

ภิกษุ  ท .!  วิญญาณ   ชนิดใดชนิดหนึ่ ง   มีอยู   จะเปนอดีตอนาคต 
หรือปจจุบันก็ตาม  เปนภายในหรือภายนอกก็ตาม  หยาบหรือละเอียดก็ตาม  เลว 
หรือประณีตก็ตาม   มีในที่ ไกลหรือใกลก็ตาม ,  วิญญาณทั้งปวงนั้น   อันใคร ๆ 
พึงเห ็นดวยปญญาอันชอบ   ตามที ่เป นจริงอย างนี ้ว า  'นั ่น   ไม ใชของเรา ,  นั ่น 
ไมใชเรา,  นั่น  ไมใชตัวตนของเรา'  ดังนี้  แล. 

 
-  ขนฺธ.  สํ  ๑๗/๘๒-๘๔/๑๒๗-๑๒๙. 

 
ภิกษ ุ ท .!  เพราะฉะนั ้น   ในกรณ ีนี ้,  สิ ่งใดม ิใช ของพวกเธอ ,  พวก 

เธอจงละสิ ่งนั ้น เส ีย ,  สิ ่งนั ้น   อันพวกเธอละได แล ว   จักเป นไปเพื ่อประโยชน 
ส ุข แ ก พ วก เธ อ เอ ง   ตลอด ก าล น าน .  ภ ิกษ ุ  ท .!  ก ็สิ ่ง ใด เล า   ม ิใ ช ข อ ง 
พวกเธอ ? 

 
ภ ิกษ ุ ท .!  ร ูป   ม ิใช ของพวกเธอ ,  พวกเธอจงละร ูป นั ้น เส ีย ;  ร ูป 

นั้น   อันพวกเธอละไดแลว  จักเปนไปเพื่อประโยชนสุขแกพวกเธอเอง  ตลอด 
กาลนาน. 

 
ภ ิกษ ุ ท .!  เวทนา   ม ิใช ขอ งพวก เธอ ,  พวก เธอจงละ เวทนานั ้น 

เส ีย ;  เวทนานั ้น   อ ันพวกเธอละได แล ว   จ ักเป นไปเพื ่อประโยชน ส ุขแก พวก 
เธอเอง  ตลอดกาลนาน. 

 
ภิกษุ  ท .!  สัญญา   มิ ใชของพวกเธอ ,  พวกเธอจงละสัญญานั้ น 

เส ีย ; ส ัญญานั ้น   อ ันพวกเธอละได แล ว   จ ักเป นไปเพื ่อประโยชน ส ุขแก พวก 
เธอเอง  ตลอดกาลนาน. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๒๔๔

ภิกษุ  ท .!  สังขารทั้ งหลาย   มิ ใชของพวกเธอ ,  พวกเธอจงละสังขาร 
ทั้ งหลายเหลานั้น เสีย ;  สังขารทั้ งหลายเหลานั้น   อันพวกเธอละไดแลว   จักเปน 
ไปเพื่อประโยชนสุขแกพวกเธอเอง  ตลอดกาลนาน. 

 
ภ ิกษ ุ ท .!  ว ิญญ าณ   ม ิใช ขอ งพ วก เธอ ,  พวก เธอจงละว ิญญ าณ 

นั ้น เส ีย ;  ว ิญญาณนั ้น   อ ันพวกเธอละได แล ว   จ ัก เป น ไป เพื ่อประโยชน ส ุขแก 
พวกเธอเอง  ตลอดกาลนาน. 

 
ภิกษุ  ท .!  พวกเธอจะสํ าคัญ ความขอนี้ ว าอย างไร  ?  คือขอที่ หญ า 

ไม   กิ ่ง ไม และใบไม   ใด  ๆ   ม ีอยู   ใน เชตว ันนี ้,  เมื ่อคน เขาขน เอาม ัน ไปก ็ตาม 
เผาเสียก็ตาม   หรือกระทําตามความตองการอยางใดอยางหนึ่งก็ตาม ;  พวกเธอ 
เคยเกิดความคิดอยางนี้บางหรือไม   วา  "คนเขาขนเอาเราไปบาง  เขาเผาเราบาง 
เขาทําแกเราตามความปรารถนาของเขาบาง"  ดังนี้? 

 
"ขอน้ัน  หามิ ได   พระเจาขา !"  ขอน้ัน  เพราะเหตุไรเลา ?  "เพราะเหตุวา 

นั่น  หาไดเปนตัวตน  หรือของเนื่องดวยตัวตน  ของขาพระองคไม  พระเจาขา !" 
 
ภ ิก ษ ุ ท .!  ฉ ัน ใด ก ็ฉ ัน นั ้น ,  ค ือ   สิ ่ง ใด   ม ิใช ข อ งพ วก เธ อ ,  พ วก 

เธอจงละสิ ่งนั ้น เส ีย ;  สิ ่งนั ้น   อ ันพวกเธอละได แล ว   จ ัก เป น ไป เพื ่อประโยชน 
สุขแกพวกเธอเอง  ตลอดกาลนาน  แล. 

 
-  มู.  ม.  ๑๒/๒๗๙/๒๘๗ 
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ภาค  ๑  -  ทุกขอริยสัจ ๒๔๕

เหตุปจจัยของเบญจขันธก็เปนอนัตตา 
 
ภิ ก ษ ุ ท .!  ร ูป   เป น อ น ัต ต า .  ถ ึง แ ม เห ต ุ  แ ม ป จ จ ัย   เพื ่อ ก า ร 

บังเก ิดขึ ้นของร ูป   ก ็เป นอน ัตตา , รูป   ที ่เก ิดจากเหต ุป จจ ัยอ ันเป นอน ัตตาแล ว 
จักเปนอัตตาไดอยางไร ; 

 
ภิ ก ษุ  ท .!  เวทนา   เป น อนั ตต า .  ถึ งแม เหตุ   แม ป จ จัย   เพื่ อ ก าร 

บั งเกิดขึ้ นของเวทนา   ก็ เป นอนั ตตา ,  เวทนา   ที่ เกิ ดจาก เหตุป จ จัย   อัน เป น 
อนัตตาแลว  จักเปนอัตตาไดอยางไร ; 

 
ภิ ก ษุ  ท .!  สัญญ า   เป นอนั ตตา .  ถึ งแม เหตุ   แม ป จ จัย   เพื่ อการ 

บังเกิดขึ้นของสัญญา  ก็เปนอนัตตา,  สัญญา  ที่เกิดจากเหตุปจจัยอันเปนอนัตตา 
แลว  จักเปนอัตตาไดอยางไร ; 

 
ภ ิกษ ุ ท .!  ส ังขารทั ้งห ล าย   เป น อน ัตต า .  ถ ึงแม เหต ุ  แม ป จ จ ัย 

เพื่ อการบั งเกิดขึ้นของสังขารทั้ งหลาย   ก็ เปนอนัตตา ,  สังขาร   ที่ เกิดจากเหตุ 
ปจจัยอันเปนอนัตตาแลว  จักเปนอัตตาไดอยางไร ; 

 
ภิกษุ  ท .!  วิญญาณ   เปนอนัตตา .  ถึงแม เหตุ   แมป จจัย   เพื่ อการ 

บ ังเก ิดขึ ้นของว ิญญาณ   ก ็เป นอน ัตตา ,  ว ิญญาณ   ที ่เก ิดจากเหต ุป จจ ัย   อ ัน 
เปนอนัตตาแลว  จักเปนอัตตาไดอยางไร  แล. 

 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๓๐/๔๗. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๒๔๖

เบญจขันธเปนภาระที่หนัก 
 
ภ ิก ษ ุ ท .!  เ ร า จ ัก แ ส ด งภ า ร ะ (ข อ ง ห น ัก )...แ ก พ ว ก เธ อ .  เ ธ อ 

ทั้งหลายจงฟงขอน้ัน. 
 
ภ ิกษ ุ ท .!  อ ะ ไร เล า   เป น ขอ งหน ัก ?  ภ ิกษ ุ  ท .!  อ ุป าท าน ข ัน ธ 

ทั ้งห านั ้นแหละ   เรากล าวว าเป นของหน ัก .  ห าอย างเหล าไหนเล า?  ห าอย าง 
ค ือ   ข ันธ อ ัน เป นที ่ตั ้งแห งความย ึดมั ่นค ือ   ร ูป ,  ข ันธ อ ัน เป นที ่ตั ้งแห งความ 
ย ึดมั ่นค ือ   เวทนา ,  ข ันธ อ ัน เป นที ่ตั ้งแห งความย ึดมั ่นค ือ   ส ัญญา ,  ข ันธ อ ัน 
เปนที่ตั้ งแหงความยึดมั่นคือ   สังขาร,  และขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่นคือ 
วิญญาณ.  ภิกษุ  ท.! นี้  เราเรียกวา  ของหนัก  แล. 

 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๓๒/๔๙. 

 
เบญจขันธเปนทั้งผูฆาและผูตาย 

 
"ขาแตพระองคผูเจริญ!  คนกลาวกันวา  'มาร  มาร'  ดังนี้,  เขากลาวกันวา   

'มาร'  เชนนี้  มีความหมายเพียงไร  พระเจาขา ?" 
 
ราธะ  !  เมื ่อ   (ความย ึดถ ือ ใน )  ร ูป   ม ีอยู ,  มารก ็จะม ี  ผู ให ต าย 

ก็จะมี  หรือผูตายก็จะมี. 
 
ราธะ  !  เมื ่อ   (ความย ึดถ ือ ใน )  เวทนา   ม ีอยู ,  มารก ็จ ะม ี  ผู ให 

ตายก็จะมี  หรือผูตายก็จะมี 
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ภาค  ๑  -  ทุกขอริยสัจ ๒๔๗

ราธะ  !  เมื ่อ   (ความย ึดถ ือ ใน )  ส ัญญ า   ม ีอ ยู ,  มารก ็จะม ี  ผู ให 
ตายก็จะมี  หรือผูตายก็จะมี. 

 
ราธะ  !  เมื ่อ   (ความย ึด ถ ือ ใน )  ส ังขารทั ้งห ล าย   ม ีอ ยู ,  มารก็ 

จะมี  ผูใหตายก็จะมี  หรือผูตายก็จะมี. 
 
ราธะ  !  เมื่ อ   (ความยึดถือใน )  วิญญาณ   มีอยู ,  มารก็จะมี   ผู ให 

ตายก็จะมี  หรือผูตายก็จะมี. 
 
ราธะ  !  เพ ราะฉะนั้ น   ในก รณี นี้   เธอ   พึ ง เห็ น รูป ก็ ดี   เวทน าก็ ดี 

สัญญาก็ดี  สังขารทั้งหลายก็ดี  และวิญญาณก็ดี  วาเปนมาร,  วาเปนผูใหตาย ,  
วาผูตาย ,  วาโรค ,  วาหัวฝ ,  วาลูกศร,  วาทุกข,  และวาทุกขที่ เกิดแลว,  บุคคล 
เหลาใดเห็นขันธทั้งหาในลักษณะเชนนี้  บุคคลเชนนั้นชื่อวาเห็นอยูโดยชอบ  แล. 
 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๒๓๑/๓๖๖. 

 
เบญจขันธเปนกองถานเถารึง 

 
ภิกษุ  ท .!  รูป   เปนกองถาน เถ า รึง .,๑  เวทนา   เปนกองถ าน เถ ารึง , 

สัญญา  เปนกองถานเถารึง,  สังขารทั้งหลาย  เปนกองถานเถารึง,  และวิญญาณ 
เปนกองถานเถารึง. 

 
ภิกษุ   ท .!  สาวกของพระอริยเจา  ผู ไดยินไดฟ ง  เมื่อเห็นอยูอยางนี้ 

ยอมเบื่อหนายแมในรูป,  ยอมเบื่อหนายแมในเวทนา,  ยอมเบื่อหนายแมใน 
 

                                                
๑.  ถานเถารึง  คือ  ไฟถานที่ซอนอยูใตขี้เถารอน. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๒๔๘

สัญญ า ,  ย อม เบื่ อหน ายแม ในสั งขารทั้ งหลาย .  และย อม เบื่ อหน ายแม ใน 
วิญญาณ  แล. 
 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๒๑๗/๓๓๔. 

 
เบญจขันธเปนเครื่องผูกพันสัตว 

 
ภ ิก ษ ุ ท .!  ใน โล ก นี ้  บ ุถ ุช น   ผู ไม ได ย ิน ได ฟ ง   ไม ได เห ็น เห ล า 

พระอริยเจา  ไมฉลาดในธรรมของพระอริยเจา  ไมถูกแนะนําใหธรรมของพระ- 
อริยเจ า   ไม ได เห ็น เหล าส ัตบ ุร ุษ   ไม ฉลาดในธรรมของส ัตบ ุร ุษ   ไม ถ ูกแนะนํา 
ในธรรมของสัตบุรุษ :- 

 
ยอมตามเห็นพรอม  (คือเห็นดิ่งอยูเปนประจํา)  ซ่ึงรูป  โดยความเปนตน 

หรือตามเห ็นพร อม   ซึ ่งตน   ว าม ีร ูป   หรือตามเห ็นพร อม   ซึ ่งร ูปว าม ีอยู ในตน 
หรือตามเห็นพรอม  ซึ่งตนวามีอยูในรูป  บาง ; 

 
ยอมตามเห็นพรอม  ซ่ึงเวทนา  โดยความเปนตน  หรือตามเห็นพรอม 

ซึ่ งตน   วามี เวทนา   หรือตามเห็นพรอม   ซึ่ งเวทนาวามีอยู ในตน   หรือตามเห็น 
พรอม  ซึ่งตนวามีอยูในเวทนา  บาง ; 

 
ยอมตามเห็นพรอม  ซ่ึงสัญญา  โดยความเปนตน  หรือตามเห็นพรอม 

ซึ่งตนวามีสัญญา   หรือตามเห็นพรอม   ซึ่งสัญญาวามีอยู ในตน   หรือตามเห็น 
พรอม  ซึ่งตน  วามีอยูในสัญญา  บาง ; 
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ภาค  ๑  -  ทุกขอริยสัจ ๒๔๙

ยอมตามเห็นพรอม  ซ่ึงสังขารทั้งหลาย  โดยความเปนตน  หรือตาม 
เห็นพรอม   ซึ่งตน   วามีสังขาร  หรือตามเห็นพรอม   ซึ่งสังขารทั้ งหลาย   วามีอยู 
ในตน  หรือตามเห็นพรอม  ซึ่งตนวามีอยูในสังขารทั้งหลาย  บาง; 

 
ยอมตามเห็นพรอม  ซ่ึงวิญญาณ   โดยความเปนคน  หรือตามเห็น 

พรอม   ซึ่ งตน   วามีวิญญาณ   หรือตามเห็นพรอม   ซึ่ งวิญญาณ   วามีอยู ในตน 
หรือตามเห็นพรอม  ซึ่งตน  วามีอยูในวิญญาณ  บาง. 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  บุ ถุ ชนผู ไม ได ยิ น ไดฟ งนี้   เราเรียกว า   ผู ถู กผู กพั นด วย 

เครื่องผูกพันคือรูปบาง  ผูถูกผูกพันดวยเครื่องผูกพันคือเวทนาบาง  ผูถูกผูกพัน 
ดวยเครื่องผูกพันคือสัญญาบาง  ผูถูกผูกพันดวยเครื่องผูกพันคือสังขารทั้งหลาย 
บาง  ผูถูกผูกพันดวยเครื่องผูกพันคือวิญญาณบาง ; 

 
เปนผูถูกผูกพันดวยเครื่องผูกพันทั้ งภายในและภายนอก   เปนผู ไม 

เห ็นฝ งนี ้  (ค ือว ัฏฏสงสาร)  เป นผู ไม เห ็นฝ งโน น   (ค ือน ิพพาน ),  เก ิดอยู อย างผู มี 
เครื่องผูกพัน,  แกอยูอยางผู มีเครื่องผูกพัน,  ตายอยูอยางผู มีเครื่องผูกพัน,  
จากโลกนี้ไปสูโลกอื่นอยางผูมีเครื่องผูกพัน  แล. 

 
-  ขนธ.  สํ.  ๑๗/๒๐๐/๓๐๔. 

 
เรียกกันวา  "สัตว"  เพราะติดเบญจขันธ 

 
"ขาแตพระองคผูเจริญ  !  คนกลาวกันวา  'สัตว  สัตว'  ดังนี้,  เขากลาวกันวา   

'สัตว'  เชนนี้  มีความหมายเพียงไร ?  พระเจาขา !" 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๒๕๐

ราธะ  !  ฉันทะ   (ความพอใจ )  ราคะ   (ความกําหนัด )  นันทิ   (ความเพลิน )  
ต ัณหา   (ความทะยานอยาก )  ใด  ๆ   ม ีอยู   ในรูป ,  ส ัตว   ย อมเกี ่ยวข อง   ย อมต ิด 
ในรูป นั ้น   ด วยฉ ันทราคะเป นต นนั ้น   เพ ราะฉะนั ้น   ส ัตว นั ้น   จ ึงถ ูก เร ียกว า 
"สัตว  (ผูของติด)"  ดังนี้ ; 

 
ราธะ  !  ฉันทะ   ราคะ   นันทิ   ตัณ หา   ใด  ๆ   มี อ ยู ใน เวทนา ,  สัตว 

ยอมเกี่ยวของ   ยอมติดในเวทนานั้น   ดวยฉันทราคะเปนตนนั้น   เพราะฉะนั้น 
สัตวนั้น  จึงถูกเรียกวา  "สัตว"  ดังนี้; 

 
ราธะ  !  ฉันทะ   ราคะ   นันทิ   ตัณ หา   ใด  ๆ   มีอยู ในสัญญา ,  สัตว 

ยอมเกี่ยวของ   ยอมติดในสัญญานั้น   ดวยฉันทราคะเปนตนนั้น   เพราะฉะนั้น 
สัตวนั้น  จึงถูกเรียกวา  "สัตว"  ดังนี้; 

 
ราธะ !  ฉันทะ  ราคะ  นันทิ  ตัณหา  ใด ๆ  มีอยูในสังขารทั้งหลาย,  

สัตวยอมเกี่ยวของ  ยอมติดในสังขารทั้งหลายเหลานั้น  ดวยฉันทราคะเปนตนนั้น 
เพราะฉะนั้น สัตวนั้น  จึงถูกเรียกวา  "สัตว"  ดังนี้  แล.; 

 
ราธะ  !  ฉันทะ   ราคะ   นันทิ   ตัณหา   ใด  ๆ   มีอยู ในวิญญาณ ,  สัตว 

ยอมเกี่ยวของ  ยอมติดในวิญญาณนั้น  ดวยฉันทราคะเปนตนนั้น  เพราะฉะนั้น 
สัตวนั้น  จึงถูกเรียกวา  "สัตว"  ดังนี้  แล. 

 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๒๓๒/๓๖๗. 
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ภาค  ๑  -  ทุกขอริยสัจ ๒๕๑

ไมรูจักเบญจขันธช่ือวามีอวิชชา 
 
"ขาแตพระองคผู เจริญ  !  คนกลาวกันวา  'อวิชชา  อวิชชา'  ดังนี้.  ก็อวิชชา 

นั้น  เปนอยางไร ?  และบุคคลชื่อวา  มีอวิชชา  ดวยเหตุเพียงไรเลา?  พระเจาขา!" 
 
ภิกษุ  !  ในโลกนี้  บุถุชน  ผูไมไดยินไดฟง  ยอมไมรูจักรูป ,  ไม รูจัก 

เหตุให เกิดของรูป ,  ไม รูจักความดับไม เหลือของรูป ,  ไม รูจักทางดําเนินใหถึง 
ความดับไมเหลือของรูป;  เขายอม ไมรูจักเวทนา,  ไมรูจักเหตุใหเกิดของเวทนา, 
ไม รูจักความดับไมเหลือของเวทนา,  ไม รูจักทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือ 
ของเวทนา;  เขายอม  ไมรูจักสัญญา,  ไม รูจักเหตุให เกิดของสัญญา,  ไม รูจัก 
ความดับไมเหลือของสัญญา,  ไมรูจักทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของสัญญา;  
เขายอม ไมรู จักสังขารทั ้งหลาย ,  ไมรูจักเหตุใหเกิดของสังขารทั ้งหลาย ,  ไม 
รู จ ักความดับไม เหลือของส ังขารทั ้งหลาย ,  ไม รู จ ักทางดําเน ินให ถ ึงความดับ 
ไมเหลือของสังขารทั ้งหลาย ;  และเขายอม  ไม รู จ ักวิญญาณ ,  ไมรู จ ักเหตุให 
เกิดของวิญญาณ ,  ไมรู จ ักความดับไมเหลือของวิญญาณ ,  ไมรู จ ักทางดําเน ิน 
ใหถึงความดับไมเหลือของวิญญาณ.  ภิกษุ  !  ความไมรูนี้เราเรียกวา  'อวิชชา' 
และบุคคลชื่อวามีอวิชชาดวยเหตุมีประมาณเทานี้  แล. 

 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๑๙๘/๓๐๐. 

 
เพลินในเบญจขันธเทากับเพลินในทุกข 

 
ภ ิกษ ุ ท .!  ผู ใด   เพ ล ิด เพ ล ิน อ ยู ใน ร ูป ,  ผู นั ้น   เท า ก ับ   เพ ล ิด - 

เพล ินอยู ในสิ ่งที ่เป นท ุกข .  เรากล าวว า   "ผู ใด   เพล ิด เพล ินอยู   ในสิ ่งที ่เป น 
ทุกข,  ผูนั้น  ยอมไมหลุดพนไปไดจากทุกข"  ดังนี้ ; 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๒๕๒

ภิ ก ษุ  ท .!  ผู ใ ด   เพ ลิ ด เพ ลิ น   อ ยู ใ น เว ท น า ,  ผู นั้ น   เท า กั บ 
เพล ิด เพล ินอยู   ในสิ ่งที ่เป นท ุกข .  เรากล าวว า   "ผู ใด   เพล ิด เพล ินอยู   ในสิ ่ง 
ที่เปนทุกข,  ผูนั้น  ยอมไมหลุดพนไปไดจากทุกข"  ดังนี้ ; 

 
ภิ ก ษุ  ท .!  ผู ใ ด   เพ ลิ ด เพ ลิ น อ ยู   ใ น สั ญ ญ า ,  ผู นั้ น   เท า กั บ 

เพล ิด เพล ินอยู ในสิ ่งที ่เป นท ุกข .  เรากล าวว า   "ผู ใด   เพล ิด เพล ินอยู   ในสิ ่งที่ 
เปนทุกข,  ผูนั้น  ยอมไมหลุดพนไปไดจากทุกข"  ดังนี้; 

 
ภิก ษุ  ท .!  ผู ใด   เพลิด เพลินอยู ในสั งขารทั้ งหลาย ,  ผู นั้ น   เท ากับ 

เพล ิด เพล ินอยู   ในสิ ่งที ่เป นท ุกข .  เรากล าวว า   "ผู ใด เพล ิด เพล ินอยู   ในสิ ่งที่ 
เปนทุกข,  ผูนั้น  ยอมไมหลุดพนไปไดจากทุกข"  ดังนี้; 

 
ภิ ก ษุ  ท .!  ผู ใ ด   เพ ลิ ด เพ ลิ น อ ยู   ใน วิญ ญ าณ ,  ผู นั้ น   เท า กั บ 

เพล ิด เพล ินอยู   ในสิ ่งท ีเป นท ุกข .  เรากล าวว า   "ผู ใด   เพล ิด เพล ินอยู ในสิ ่งที่ 
เปนทุกข,  ผูนั้น  ยอมไมหลุดพนไปไดจากทุกข"  ดังนี้  แล. 

 
-  ขนฺธ  สํ.  ๑๗/๓๙/๖๔. 

 
ตองละฉันทราคะในเบญจขันธ 

 
ภิกษุ  ท.!  สิ่งใดไม เที่ยง,  พวกเธอพึงละฉันทราคะ  (ความกําหนัดเพราะ 

พอใจ )  ในสิ่ งนั้ น .  ภิ ก ษุ   ท .!  ก็ สิ่ ง ใด เล า ไม เที่ ย ง  ?  ภิ ก ษุ   ท .!  รูป   ไม เที่ ย ง , 
เวทนา   ไม เที ่ยง ,  สัญญา   ไม เที ่ยง ,  สังขารทั ้งหลาย   ไม เที ่ยง ,  และวิญญาณ 
ไม เที ่ย ง ,  พ วก เธอพ ึง ล ะฉ ัน ท ราค ะ ใน สิ ่ง นั ้น .  ภ ิกษ ุ ท .!  ค ือ สิ ่ง ใด   ที ่ไม 
เที่ยง  พวกเธอพึงละฉันทราคะในสิ่งนั้นแหละ. 

 
-  ขนฺธ.  สํ  ๑๗/๒๑๗/๓๓๗. 
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ภาค  ๑  -  ทุกขอริยสัจ ๒๕๓

ภิกษุ   ท .!  สิ่ งใดเปนทุกข ,  พวกเธอพึ งละฉันทราคะ   (ความกําหนัด 
เพ รา ะพ อ ใจ )  ใน สิ ่ง นั ้น ,  ภ ิกษ ุ  ท .!  ก ็สิ ่ง ใด เล า เป น ท ุก ข  ?  ภ ิกษ ุ  ท .!  ร ูป 
เป น ท ุก ข ,  เวทน า   เป น ท ุก ข ,  ส ัญ ญ า   เป น ท ุก ข ,  ส ัง ขา รทั ้ง ห ล าย   เป น 
ทุกข ,  และวิญญาณ   เปนทุกข .  พวกเธอพึงละฉันทราคะในสิ่ งนั้น .  ภิกษุ   ท .! 
คือสิ่งใด  ที่เปนทุกข  พวกเธอพึงละฉันทราคะในสิ่งนั้นแหละ. 

 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๒๑๘/๓๓๘. 

 
ภิ ก ษุ  ท .!  สิ่ ง ใด เป น อนั ต ต า ,  พ วก เธอพึ งล ะฉั น ท ราค ะ   (ค วาม 

กําหน ัด เพราะพอใจ )  ในสิ ่งนั ้น .  ภ ิกษ ุ  ท .!  ก ็สิ ่งใดเล าเป นอน ัตตา  ?  ภ ิกษ ุ  ท .! 
ร ูป   เป น อน ัต ต า ,  เวทน า   เป น อน ัต ต า ,  ส ัญญ า   เป น อ น ัต ต า ,  ส ัง ข า ร 
ทั ้งหลาย   เป นอน ัตตา ,  และว ิญญาณ   เป นอน ัตา ,  พวกเธอพ ึงละฉ ันทราคะ 
ในสิ ่งนั ้น .  ภ ิกษ ุ  ท .!  ค ือสิ ่ง ใด   ที ่เป น อน ัต ต า   พวก เธอพ ึงล ะฉ ัน ท ราค ะ 
ในสิ่งนั้นแหละ. 

 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๒๑๘/๓๔๑. 

 
นิทเทศ  ๒ 

วาดวยทุกขสรุปในปญจุปาทานักขันธ 
 

จบ 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๒๕๔

นิทเทศ  ๓  วาดวยหลักเบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับความทุกข 
(มี  ๑๘  เรื่อง) 

 
หลักที่ควรรูเกี่ยวกับทุกข 

 
ภ ิกษ ุ ท .!  ข อ ที ่เรากล าวว า   "พ ึงรู จ ักท ุกข .  พ ึงรู จ ัก เหต ุเป น แดน 

เกิดของทุกข ,  พึงรูจักความเปนตางกันของทุกข ,  พึงรูจักผลของทุกข,  พึงรูจัก 
ความดับไม เหลือของทุกข ,  และพึงรูจักทางดําเนินใหถึงความดับไม เหลือของ 
ทุกข"  ดังนี้นั้น,  ขอน้ัน  เรากลาวหมายถึงอะไรเลา ? 

 
ภิกษุ   ท .!  ขอน้ัน   เรากลาวหมายถึง  ความเกิด   เปนทุกข ,  ความ 

แก  เป นท ุกข ,  ความเจ ็บไข  เป นท ุกข ,  ความตาย   เป นท ุกข ,  ความโศก 
ความร่ําไรรํ่าพัน  ความทุกขกาย  ความทุกขใจ  ความคับแคนใจ  เปนทุกข, 
ความปรารถนาอยางใดแลว  ไมไดอยางนั ้น   เปนทุกข;  กลาวโดยสรุปแลว 
ปญจุปาทานักขันธ  เปนทุกข. 

 
ภิกษุ  ท.!  เหตุเปนแดนเกิดของทุกข  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.! 

ตัณหา  เปนเหตุเปนแดนเกิดของทุกข. 
 
ภิกษุ  ท.!  ความเปนตางกันของทุกข  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.! 

ทุกขที่ มี ประมาณยิ่ ง   มีอยู ,  ที่ มี ประมาณ เล็กน อย   มีอยู ,  ที่ คลายชา   มีอยู , 
และที่คลายเร็ว  มีอยู.  ภิกษุ  ท.!  นี้เรียกวา  ความเปนตางกันของทุกข. 
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ภาค  ๑  -  ทุกขอริยสัจ ๒๕๕

ภ ิกษ ุ ท .!  ผลของท ุกข   เป นอย า ง ไร เล า  ?  ภ ิกษ ุ ท .!  บ ุคคล 
บางคนในโลกนี้  ถูกความทุกขชนิดใดครอบงําแลว  มีจิตอันความทุกขรวบรัดแลว 
ยอมโศกเศรา  ยอมระทมใจ  คร่ําครวญ   ตีอกร่ําไห  ยอมถึงความหลงใหล;  หรือ 
วา   ถูกความทุกขชน ิดใดครอบงําแลว   มีจ ิตอ ันความทุกขรวบรัดแล ว   ยอม 
ถึงการแสวงหาที่พึ่งภายนอก  วา  "ใครหนอยอมรูวิธี  เพื่อความดับไมเหลือของ 
ทุกข นี ้  สักว ิธ ีหนึ ่ง   หรือสองว ิธ ี"  ดังนี ้.  ภ ิกษ ุ  ท .!  เรากล าวว า   ความท ุกข 
มีความหลงไหลเปนผล   หรือมิฉะนั้น   ก็มีการแสวงหาที่พึ่ งภายนอกเปนผล . 
ภิกษุ  ท.!  นี้เรียกวา  ผลของทุกข. 

 
ภิกษุ  ท.!  ความดับไมเหลือของทุกข  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.! 

ความดับไมเหลือของทุกข  มีได  เพราะความดับไมเหลือของตัณหา. 
 
ภิกษุ  ท.!  อริยมรรคมีองค  ๘  นี้นั่นเอง  เปนทางดําเนินใหถึงความ 

ดับไมเหลือของทุกข,  ไดแก  ความเห็นชอบ  ความดําริชอบ;  การพูดจาชอบ 
การทําการงานชอบ  การเลี้ยงชีวิตชอบ;  ความพากเพียรชอบ  ความระลึกชอบ 
ความตั้งใจมั่นชอบ.  .... 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  คําใด   ที ่เรากล าวว า   "พ ึงรู จ ักท ุกข ,  พ ึง รู จ ัก เหต ุเป น 

แดนเก ิดของทุกข,  พึงรู จ ักความเป นต างกันของทุกข,  พึงรู จ ักผลของทุกข, 
พึงรูจักความดับไมเหลือของทุกข,  และพึงรูจักทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือ 
ของทุกข"  ดังนี้นั้น,  เรากลาวหมายถึงความขอน้ี  แล. 

 
-  ฉกฺก.  อํ.  ๒๒/๔๖๔/๓๓๔. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๒๕๖

ปญจุปาทานขันธ  เปนทุกขอริยสัจ 
 
ภ ิกษ ุ ท .!  อ ร ิย ส ัจ ค ือ ท ุก ข   เป น อ ย า ง ไ ร เล า  ?  ค วรจ ะกล า ว ว า 

ได แก   อ ุปาทานข ันธ ห า .  อ ุปาทานข ันธ ห า   อยางไรเล า  ?  อุปาทานข ันธ ห าค ือ 
รูป ูป าท านข ัน ธ   เวทน ูป าท านข ัน ธ   ส ัญ  ูป าท านข ัน ธ   ส ังข าร ูป าท านข ัน ธ 
วิญญาูปาทานขันธ.  ภิกษุ  ท.!  นี้เราเรียกวา  อริยสัจคือทุกข. 

 
-  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๕๓๔/๑๖๗๙. 

 
ปญจุปาทานักขันธ  เปนทุกข 

 
ภ ิก ษ ุ ท .!  ท ุก ข เป น อ ย า ง ไ ร เล า  ? ภ ิก ษ ุ  ท .!  ป ญ จ ุป า ท า น ัก - 

ข ัน ธ นั ้น แหละ   เรากล า วว า   เป นท ุก ข .  อ ุป าท านข ัน ธ ทั ้งห า เหล า ไหน เล า  ? 
ห าคื อ   อุ ป าท านขั น ธ คื อ   รูป ,  อุ ป าท านขั น ธ คื อ   เวทน า ,  อุ ป าท าน ขั น ธ คื อ 
ส ัญญ า ,  อ ุป าทานข ัน ธ ค ือ   ส ังขาร ,  และอ ุป าทานข ัน ธ ค ือ   ว ิญญ าณ .  ภ ิก ษุ 
ท.!  นี้แล  เรียกวา  ทุกข. 

 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๑๙๓/๒๘๐. 

 
ทรงแสดงลักษณะความทุกข  (อีกปริยายหนึ่ง) 

 
"ขาแตพระโคดมผู เจริญ !  คําวา  'ทุกข  ๆ'  ดังนี้  เปนคําที่ เขากลาวกันอยู 

ทุกขนั้นเปนอยางไร  พระเจาขา ?" 
 
ธ า ระ  !   รูป  แล   เปนทุก ข ,   เ วทนา   เปน ทุก ข ,   สัญญา   เปน  

ทุกข,  สังขาร  ท.  เปนทุกข,  วิญญาณ  เปนทุกข. 
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ภาค  ๑  -  ทุกขอริยสัจ ๒๕๗

ธาระ  !  อริยสาวกผู ไดสดับ   เห็นอยูอยางนี้   ยอมเบื่ อหนายแมในรูป 
แมในเวทนา  แมในสัญญา  แมในสังขาร  ท.  แมในวิญญาณ.  .... 

 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๒๔๐/๓๘๑. 

 
(ในส ูต รอื ่น   (๑๗/๒๔๐/๓๘๒)  ได ต ร ัส เร ียก สิ ่งที ่เร ียกว าท ุกข   ว า  ท ุกขธรรม   ค ือ 

มีทุกขเปนธรรมดา). 
 
ทรงแสดงลักษณะแหงความทุกข  (อีกปริยายหนึ่ง) 

 
"ข าแต พ ระ โคดมผู เจ ร ิญ  !  คํ า ว า   'ท ุก ข  ๆ '  ด ังนี ้  เป น คํ าที ่เข ากล า วก ัน อยู .  

ทุกข  หรือการบัญญัติวาทุกข  พึงมีไดดวยเหตุมีประมาณเทาไร  พระเจาขา ?" 
 
สมิทธิ !  จักษุ  รูป  จักขุวิญญาณ  ธรรมที่พึงรูแจงดวยจักขุวิญญาณ 

มีอยูในที่ใด.  ทุกข  หรือการบัญญัติวาทุกข  ยอมมีอยูในที่นั้น. 
 
(ในกรณี แหง  โสตะ  ฆานะ  ชิวหา  กายะ  และ มนะ   ก็ไดตรัสไวโดยขอความมี 

ลักษณะอยางเดียวกันกับกรณีแหงจักษุนี้). 
 

-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๔๘/๗๔. 
 

ความเปนทุกขสามลักษณะ 
 
ภิ ก ษุ  ท .!  ความ เป นทุ กข   มี ส ามลั กษณ ะเหล านี้ .  สามลั กษณ ะ 

เหลาไหนเลา ?  สามลักษณะคือ  :- 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๒๕๘

๑.  ความเปนทุกข  เพราะมีลักษณะทนไดยาก. 
๒.  ความเปนทุกข   เพราะมีลักษณะเปนของปรุงแต งและปรุงแต ง 

สิ่งอื่นพรอมกันไปในตัว, 
๓.  ความ เป นทุ กข   เพ ราะมี ลั กษณ ะแห งความแปรป รวน เป น ไป 

ตาง ๆ 
 
ภิกษุ  ท.!  เหลานี้แล  คือ  ความเปนทุกขสามลักษณะ. 
 

-  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๘๕/๓๑๔๙ 
 

ความทุกขของเทวดาและมนุษยตามธรรมชาติ 
 
ภิกษุ   ท .!  เทวดาและมนุษยทั้งหลาย   มีรูปเปนที่มายินดี   ยินดีแลว 

ในรูป  บันเทิงแลวในรูป  ยอม  อยูเปนทุกข  เพราะความแปรปรวนจางคลายดับ 
ไปแหงรูป.  (ในกรณีแหง  เสียง  กล่ิน  รส  โผฎฐัพพะ  และ ธรรมมารมณ  ก็ตรัสอยางเดียวกัน). 

 
ภิ ก ษุ  ท .!  ส วน ตถาคตอ รหั น ตสั ม ม าสั ม พุ ท ธะ   รู แ จ งค วาม เกิ ด 

ความตั้ งอยู ไม ได   รสอรอย   โทษ   และอุบายเครื่องสลัดออก   แหงรูป   ตามเปน 
จริง   ไมมี รูป เปนที่ มายินดี   ไมยินดี ในรูป   ไม บัน เทิ งในรูป   ยั งคงอยู เป นสุขแม 
เพราะความแปรปรวนจางคลายดับไปแหงรูป.  (ในกรณีแหง  เสียง  กล่ิน  รส  โผฎฐัพพะ 
และ ธรรมารมณ  ก็ตรัสอยางเดียวกัน). 

 
-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๑๕๙/๒๑๖. 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



ภาค  ๑  -  ทุกขอริยสัจ ๒๕๙

เปนทุกขเพราะติดอยูในอายตนะ 
 
ภิกษุ  ท .!  เทวดาและมนุษยทั้งหลาย   มี  รูป   เปนที่ ร่ืนรมยใจ  ยินดี 

แล วในร ูป   บ ัน เท ิงด วยร ูป .  ภ ิกษ ุ ท .!  เวทดาและมน ุษย ทั ้งหลาย   ย อมอยู 
เปนทุกขเพราะความเปลี่ยนแปลง  เสื่อมสลาย  และความดับไปของรูป; 

 
ภ ิกษ ุ ท .!  เทวดาและมน ุษย ทั ้งหลาย   ม ี เส ียง  เป นที ่รื ่น รมย ใจ 

ย ินด ีแล วใน เส ียง   บ ัน เท ิงด วย เส ียง .  ภ ิกษ ุ ท .!  เทวดาและมน ุษย ทั ้งหลาย 
ยอมอยู เปนทุกข  เพราะความเปลี่ยนแปลง  เสื่อมสลาย   และความดับไปของ 
เสียง ; 

 
ภิกษ ุ ท .!  เทวดาและมน ุษย ทั ้งหลาย   มี กลิ ่น  เป นที ่รื ่น รมย ใจ 

ย ินด ีแล วในกลิ ่น   บ ัน เท ิงด วยกลิ ่น .  ภ ิกษ ุ  ท .!  เทวดาและมน ุษย ทั ้งหลาย 
ยอมอยูเปนทุกข  เพราะความเปลี่ยนแปลง  เสื่อมสลาย  และความดับไปของกลิ่น; 

 
ภิกษุ   ท .!  เทวดาและมนุษยทั้งหลาย   มี  รส เปนที่ ร่ืนรมยใจ  ยินดี 

แล วในรส   บ ัน เท ิงด วยรส .  ภ ิกษ ุ  ท .!  เทวดาและมน ุษย ทั ้งหลาย   ย อมอยู 
เปนทุกข  เพราะความเปลี่ยนแปลง  เสื่อมสลาย  และความดับไปของรส; 

 
ภิกษุ  ท.!  เทวดาและมนุษยทั ้งหลาย  มี โผฎฐัพพะ เปนที ่รื ่นรมย 

ใจ   ย ินด ีแล ว โผฎฐ ัพพ ะ   บ ัน เท ิงด วย โผฎฐ ัพพ ะ .  ภ ิกษ ุ  ท .!  เท วดาและ 
มนุษยทั้งหลาย  ยอมอยู เปนทุกข  เพราะความเปลี่ยนแปลง  เสื่อมสลาย  และ 
ความดับไปของโผฏฐัพพะ ; 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๒๖๐

ภิกษุ   ท .!  เทวดาและมนุษยทั้งหลาย   มี  ธรรมารมณ  เปนที่ ร่ืนรมย 
ใจ   ยินดีแล วในธรรมารมณ   บัน เทิ งด วยธรรมารมณ .  ภิกษุ   ท .!  เทวดาและ 
มน ุษย ทั ้งหลาย   ย อมอยู เป นท ุกข   เพ ราะความ เปลี ่ยนแปลง   เสื ่อมสลาย 
และความดับไปของธรรมารมณ  แล. 

 
-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๑๖๑/๒๑๘. 

 
ทุกขเพราะยึดถือส่ิงที่ยึดถือไมได 

 
ภิกษุ   ท .!  เปรียบเหมือนแมน้ํา  ซึ่งมีกําเนิดแตภู เขา  ไหลไปทางต่ํา 

สิ้นระยะไกล  มีกระแสเชี่ยวจัด.  ถาหากหญากาสะก็ตาม  หญากุสะก็ตาม  หญา 
ปพพชะก็ตาม  หญาวีรณะก็ตาม  หรือตนไมก็ตาม  เกิดอยูที่ฝงทั้งสองของแมน้ํา 
นั้นไซร,  หญ าหรือตนไม เหลานั้ น   ก็จะถึงยอยลงปกฝ งทั้ งสองของแมน้ํ านั้น . 
บุรุษผูหนึ่ง  ถูกกระแสแหงแมน้ํานั้นพัฒนา  ถาจะจับหญากาสะก็ตาม  หญากุสะ 
ก็ตาม   หญ าปพพชะก็ตาม   หญ าวีรณะก็ตาม   หรือตนไมก็ตาม   สิ่ งเหลานั้นก็ 
จะพึ งขาดหลุดไป   (เพราะกระแสเชี่ ยวจัดของแมน้ํ า ).  บุ รุษผู นั้ นยอมถึงการ 
พินาศเพราะการทําเชนนั้น.,  อุปมานี้ฉันใด; 

 
ภ ิกษ ุ ท .!  อ ุป ไม ยก ็ฉ ัน นั ้น   ค ือ   บ ุถ ุชน   ผู ไม ได ย ิน ได ฟ ง   ไม ได 

เห็นเหลาพระอริยเจา  ไมฉลาดในธรรมของพระอริยเจา  ไมถูกแนะนําในธรรม 
ของพระอริยเจา,  ไมได เห็นเหลาสัตบุ รุษ   ไมฉลาดในธรรมของสัตบุ รุษ   ไมถูก 
แนะนําในธรรมของสัตบุรุษ  ยอม ตามเห็นพรอม  (คือเห็นดิ่งอยูเปนประจํา)  ซ่ึง 
รูป   โดยความเปนตน   หรือตามเห็นพรอม   ซึ่งตน   วามี รูป   หรือตามเห็นพรอม 
ซึ ่งร ูป   ว าม ีอยู ในตน   หรือตามเห ็นพร อม   ซึ ่งตน   ว าม ีอยู ในร ูป ,  ร ูป นั ้นย อม 
แตกสลายแกเขา  เขายอมถึงการพินาศ  เพราะขอน้ันเปนเหตุ  บาง ; 
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ภาค  ๑  -  ทุกขอริยสัจ ๒๖๑

บุถุชนนั้น  ยอม ตามเห็นพรอม  ซ่ึงเวทนา  โดยความเปนคน  หรือ 
ตามเห ็นพรอม   ซึ ่งตน   วาม ีเวทนา   หรือตามเห ็นพรอม   ซึ ่งเวทนา   วาม ีอยู ใน 
ตน   หรือตามเห ็นพรอม   ซึ ่งตน   ว าม ีอยู ในเวทนา ,  เวทนานั ้นย อมแตกสลาย 
แกเขา  เขายอมถึงการพินาศ  เพราะขอน้ันเปนเหตุ  บาง; 

 
บุถุชนนั้น  ยอม ตามเห็นพรอม  ซ่ึงสัญญา  โดยความเปนตน  หรือ 

ตามเห็นพรอม   ซึ่งตน   วามีสัญญา  หรือตามเห็นพรอม   ซึ่งสัญญา  วามีอยู ใน 
ตน   หรือตามเห็นพรอม   ซึ่งตน   วามีอยู ในสัญญา ,  สัญญานั้นยอมแตกสลาย 
แกเขา,  เขายอมถึงการพินาศ  เพราะขอน้ันเปนเหตุ  บาง; 

 
บุถุชนนั้น  ยอม ตามเห็นพรอม  ซ่ึงสังขาร ทั้งหลาย  โดยความเปน 

ตน   หร ือตาม เห ็นพร อม ซึ ่งตน   ว าม ีส ังขาร   หร ือตาม เห ็นพร อม   ซึ ่งส ังขาร 
ทั้ งหลาย   วามีอยู ในตน   หรือตามเห็นพรอม   ซึ่งตนวามีอยู ในสังขารทั้ งหลาย , 
สังขารทั้ งหลายเหลานั้น   ยอมแตกสลายแก เขา   เขายอมถึงการพินาศ   เพราะ 
ขอน้ันเปนเหตุ  บาง; 

 
บุถุชนนั้น  ยอม ตามเห็นพรอม  ซ่ึงวิญญาณ โดยความเปนตน  หรือ 

ตามเห็นพรอม   ซึ่งตน   วามีวิญญาณ   หรือตามเห็นพรอมซ่ึงวิญญาณ   วามีอยู 
ในตน   หร ือตาม เห ็นพร อมซึ ่งตน   ว าม ีอยู ในว ิญญาณ ,  ว ิญญาณนั ้น   ย อม 
แตกสลายแกเขา  เขายอมถึงการพินาศ  เพราะขอน้ันเปนเหตุ  แล. 

 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๑๖๘/๒๓๗. 
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ทุกขคือกระแสการปรุงแตงทางจิต 
(ไมมีบุคคลผูทุกข) 

 
ก ัส สป ะ  !  เมื ่อ บ ุค ค ลม ีค ว าม สํ า ค ัญ มั ่น ห ม ายม าแต ต น ว า   "ผู นั ้น ก ร ะทํ า   

ผู นั ้น เส ว ย  (ผ ล )"  ด ัง นี ้ เ ส ีย แ ล ว   เ ข า ม ีว า ท ะ   (ค ือ ล ัท ธ ิย ืน ย ัน อ ยู )  ว า   "ค ว าม ท ุก ข 
เป น สิ ่งที ่บ ุค คลก ระทํา เอ ง "  ดัง นี ้  :  นั ้น ย อ ม แ ล น ไป สู   (คลอ งแห ง )  สัส สต ะ   (ทิฏ ฐิ 
ที ่ถ ือ ว า เ ที ่ย ง ) .   ก ัส ส ป ะ !   เ มื ่อ บ ุค ค ล ถ ูก เ ว ท น า ก ร ะ ท บ ใ ห ม ีค ว า ม สํา ค ัญ มั ่น ห ม า ย  
ว า   "ผู อื ่น ก ร ะทํ า   ผู อื ่น เส วย   (ผล )"  ด ัง นี ้เ ส ีย แ ล ว   เข า ม ีว า ท ะ   (ค ือ ล ัท ธ ิย ืน ย ัน อ ยู )  
วา   "ค ว ามท ุก ข    เป น สิ ่ง ที ่บ ุค ค ลอื ่น ก ร ะทํา ให "   ดัง นี ้   :  นั ่น ย อ ม แ ล น ไป สู    (คล อ ง  
แหง)  อุจเฉทะ  (ทิฏฐิที่ถือวาขาดสูญ). 

 
กัสสะปะ!  ตถาคต   ยอม แสดงธรรมโดยสายกลาง  ไมเขาไปหา 

สวนสุดทั้งสองนั้น  คือ  ตถาคตยอมแสดงดังนี้วา  "เพราะมีอวิชชาเปนปจจัย  จึงมี 
ส ัง ข า รทั ้งห ล าย ;  เพ ราะม ีส ัง ข า ร เป น ป จ จ ัย   จ ึงม ีว ิญ ญ าณ   :  ....ฯล ฯ ....  
ฯลฯ….ฯลฯ ....  เพ ราะม ีช าต ิเป นป จจ ัย   ชราม รณ ะ   โสกะป ร ิเท วะท ุก ขะ - 
โทมนัสสะอุปายาสทั้งหลาย  จึงเกิดขึ้นครบถวน  :  ความเกิดขึ้นพรอมแหงกอง 
ทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมีดวยอาการอยางนี้. 

 
เพราะความจางคลายดับไปโดยไมเหลือแหงอวิชชานั้นนั่นเทียว,  จึง 

มีความดับแหงสังขาร;  เพราะมีความดับแหงสังขาร  จึงมีความดับแหงวิญญาณ  ; 
....  ฯลฯ ....  ฯลฯ ....ฯลฯ ....เพ ราะม ีค วามด ับ แห งช าต ินั ่น แล ,  ชราม รณ ะ 
โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาสทั ้งหลาย   จึงดับสิ ้น   :  ความดับลงแหง 
กองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมีดวยอาการอยางนี้."  ดังนี้. 

 
-  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๒๔/๕๐. 
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ภาค  ๑  -  ทุกขอริยสัจ ๒๖๓

(พุ ทธศาสนามิ ได ถื อว าจิ ต เป นบุ คคล   กระแสการปรุงแต งทางจิ ต เป น ไปได เองตาม 
ธรรมชาติ  ผลที่ เกิดขึ้ น เป นความทุกขจึ งมิ ใชการกระทํ าของบุคคลใด  ;  ดั งนั้ น   จึ งมิ ใชการกระทํ า 
ของบ ุคคล ผู รู ส ึก เป นท ุก ข   ห ร ือกา รกระทํ าขอ งบ ุคคลอื ่น ใดที ่ทํ า ให บ ุค คลอื ่น เป น ท ุก ข .  นี ้เป น 
หลักสําคัญของพุทธศาสนาที่ สอนเรื่องอนัตตา   ไมมี สัตวบุ คคลที่ เปนผู กระทํ าหรือถูกกระทํ า   มีแต 
กระแสแห งอิ ทั ปป จจยตาซึ่ งจิ ต รู สึ ก ได เท านั้ น  ;  เป น เรื่อ ง สํ าคัญ ที่ สุ ด ในพุ ท ธศาสนา   ที่ จ ะต อ ง 
ศึกษาใหเขาใจถึงที่สุด). 

 
อุปวาณะ !  เรากลาววา ความทุกขเปนสิ่งที่อาศัยปจจัยเกิดขึ้น  (ปฏิจจ  

สมุ ป ป น น ธ รรม ).  ทุ ก ข นั้ น   อ าศั ยป จ จั ย อ ะ ไร เกิ ด ขึ้ น เล า?  อุ ป วาณ ะ  !  ทุ ก ข 
อาศัยปจจัยคือผัสสะเกิดขึ้น.  .... 

 
ทุกขที่ สมณพราหมณ พวกหนึ่ งบัญญั ติ วา ตนทํ าเอง  ก็ เปนทุกขที่ อาศัย 

ผัสสะเกิดขึ้น. 
 
ทุกขที่สมณพราหมณพวกหนึ่ งบัญญั ติวา ผูอื่นทําให   ก็ เปนทุกขที่ อาศัย 

ผัสสะเกิดขึ้น. 
 
ทุกขที่สมณพราหมณพวกหนึ่งบัญญัติวา ตนทําเองดวยผูอื่นทําใหดวย  

ก็เปนทุกขที่อาศัยผัสสะเกิดขึ้น. 
 
ทุกขที่สมณพราหมณพวกหนึ่งบัญญัติวาตนทําเองก็หามิไดผูอื่นทําใหก็ 

หามิได  ก็เปนทุกขที่อาศัยผัสสะเกิดขึ้น. 
 

-  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๔๙/๘๗. 
 
(คํ าว า   ผั สสะ   ในที่ นี้   เป นส วนหนึ่ งแห งปฏิ จจสมุ ปบาท   หรือกระแสแห งการปรุง - 

แต ง ในทางจ ิต ,  ม ิใช บ ุคคล  ;  ด ังนั ้น จ ึงกล าวว า   ท ุกข นี ้ไม ม ีใค รทํ า ให เก ิด ขึ ้น   เป น เพ ีย งก ระแส 
แหงการปรุงแตงทางจิต). 
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ไมพนทุกขเพราะมัวเพลินในอายตนะ 
 
ภิ ก ษุ  ท .!  ผู ใ ด   เพ ลิ ด เพ ลิ น อ ยู กั บ ต า ,  เพ ลิ ด เพ ลิ น อ ยู กั บ หู ,  

เพลิด เพลินอยู กับจมูก ,  เพลิด เพลินอยู กับลิ้ น ,  เพลิด เพลินอยู กับกาย ,  และ 
เพ ล ิด เพ ล ิน อ ยู ก ับ ใจ  ;  ผู นั ้น   ชื ่อ ว า เพ ล ิด เพ ล ิน อยู   ใน สิ ่งที ่เป น ท ุก ข .  เรา 
กล า ว ว า   "ผู ใ ด   เพ ล ิด เพ ล ิน อ ยู   ใน สิ ่ง ที ่เป น ท ุก ข   ผู นั ้น   ย อ ม ไม ห ล ุด พ น 
ไปไดจากทุกข"  ดังนี้. 

 
ภิ ก ษุ  ท .!  ผู ใด   เพ ลิ ด เพ ลิ น อ ยู กั บ รูป ,  เพ ลิ ด เพ ลิ น อ ยู กั บ เสี ย ง , 

เพลิด เพลินอยู กับกลิ่น ,  เพลิด เพลินอยู กับรส ,  เพลิด เพลินอยู กับ โผฏฐัพพะ , 
เพ ล ิด เพ ล ิน อ ยู ก ับ ธ ร ร ม า รมณ  ;  ผู นั ้น   ชื ่อ ว า   เพ ล ิด เพ ล ิน อ ยู   ใ น สิ ่ง ที่ 
เป น ท ุก ข .  เร าก ล า ว า   "ผู ใด   เพ ล ิด เพ ล ิน อ ยู   ใน สิ ่ง ที ่เป น ท ุก ข   ผู นั ้น ย อ ม 
ไมหลุดพนไปไดจากทุกข"  ดังนี้แล. 

 
-  สฬา.สํ.  ๑๘/๑๖/๑๙,  ๒๐. 

 
อายตนะหกเปนทุกขอริยสัจ 

 
ภิกษุ   ท .!  อริยสัจคือทุกข   เปนอยางไรเลา?  ควรจะกลาววาไดแก 

อายตนะภายในหก .  อายตนะภายในหกเหล าไหนเล า?  หกคือ   จักขุอายตนะ 
โสตะอายตนะ   หานะอายตนะ   ชิวหาอายตนะกายะอายตนะ   มนะอายตนะ . 
ภิกษุ  ท.!  นี้เราเรียกวา  อริยสัจคือ  ทุกข. 

 
-  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๕๓๕/๑๖๘๕. 
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ภาค  ๑  -  ทุกขอริยสัจ ๒๖๕

กลุมอายตนะเปนของรอน 
 
ภิกษุ ท .!  สิ ่งทั ้งปวง   เป นของรอน .,  ภิกษุ  ท .!  ก็อะไรเล า 

ชื่อวาสิ่งทั้งปวง  ซึ่งเปนของรอน? 
 
ภ ิกษ ุ ท .!  ตา   เป นของร อน ,  ร ูป   เป นของร อน ,  ความรู แจ ง 

ทางตา   เป นของรอน ,  สัมผ ัสทางตา   เป นของรอน ,  เวทนาที ่เก ิดขึ ้น 
เพราะสัมผัสทางตาเปนปจจัย  เปนสุขก็ตาม  ทุกขก็ตาม  ไมใชสุขไมใชทุกข 
ก็ตาม  ก็เปนของรอน. 

 
ภิกษุ  ท .!  รอนเพราะอะไรเลา?  เรากลาววา   "รอนเพราะไฟคือ 

ราคะ .  รอนเพราะไฟค ือโทสะ ,  รอนเพราะไฟค ือโมหะ ,  รอนเพราะความ 
เกิด  เพราะความแก  เพราะความตายเพราะความร่ําไรรําพัน  เพราะความทุกข 
กาย  เพราะความทุกขใจ  และเพราะความคับแคนใจ"  ดังนี้. 

 
ภิกษ ุ ท .!  หู  เป นของรอน ,  เส ียง   เป นของรอน ,  ความรู แจ ง 

ทางหู  เปนของรอน,  สัมผัสทางหู เปนของรอน,  เวทนาที ่เกิดขึ ้น  เพราะ 
สัมผัสทางหูเปนปจจัย   เปนสุขก็ตาม   ทุกขก็ตามไมใชสุขไมใชทุกขก็ตาม 
ก็เปนของรอน.... 

 
ภิกษุ  ท .!  จมูก  เปนของรอน ,  กลิ่น   เปนของรอน ,  ความรูแจง 

ทางจมูก  เปนของรอน,  สัมผัสทางจมูก  เปนของรอน,  เวทนาที่เกิดขึ้น  เพราะ 
สัมผัสทางจมูกเปนปจจัย  เปนสุขก็ตาม  ทุกขก็ตาม ไมใชสุขไมใชทุกขก็ตาม  ก็ 
เปนของรอน.  ... 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๒๖๖

ภ ิก ษ ุ ท .!  ลิ ้น   เป น ข อ ง ร อ น ,  ร ส   เป น ข อ ง ร อ น ,  ค ว าม รู แ จ ง 
ทางลิ้น   เปนของรอน ,  สัมผัสทางลิ้น   เปนของรอน ,  เวทนาที่ เกิดขึ้น   เพราะ 
สัมผัสทางลิ้นเปนปจจัย   เปนสุข  ก็ตาม   ทุกขก็ตามไม ใชสุขไมใชทุกขก็ตาม   ก็ 
เปนของรอน.... 

 
ภิกษุ   ท . !   กาย   เปนของรอน ,   โผฏฐัพพะ   เปนของรอน ,  ความ  

รูแจงทั้งทางกาย  เปนของรอน, สัมผัสทางกาย  เปนของรอน, เวทนาที่เกิดขึ้น 
เพราะสัมผัสทางกายเปนปจจัย   เปนสุขทุกขก็ตาม   ไมใชสุขไมใชทุกขก็ตาม  
ก็ เปนของรอน... 

 
ภิ ก ษุ  ท .!  ใจ   เป นของรอน ,  ธรรมารมณ   เป นของรอน ,  ความรู 

แจงทางใจ  เปนของรอน,  สัมผัสทางใจ  เปนของรอน,  เวทนาที่เกิดขึ้น  เพราะ 
สัมผัสทางใจเปนปจจัย   เปนสุขก็ตาม   ทุกขก็ตาม   ไม ใชสุขไมใชทุกขก็ตาม   ก็ 
เปนของรอน. 

 
ภิ ก ษุ  ท .!  ร อ น เพ ราะอ ะ ไร เล า  ?  เราก ล า ว ว า   "ร อ น เพ ราะ ไฟ คื อ 

ราคะ ,  รอน เพ ราะไฟคื อ โทสะ ,  รอน เพ ราะไฟคื อ โมหะ ,  รอน เพราะความ เกิด 
เพ ราะความแก   เพ ราะความตาย   เพ ราะความ โศก   เพ ราะความ ร่ํ า ไรรํ าพั น 
เพราะความทุกขกาย  เพราะความทุกขใจ  และเพราะความคับแคนใจ"  ดังนี้แล. 

 
-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๒๓/๓๑. 

 
กลุมอายตนะเปนของมืด 

 
ภ ิก ษ ุ  ท .  สิ ่ง ทั ้ง ป ว ง   เ ป น ข อ ง ม ืด .  ภ ิก ษ ุ  ท .!  ก ็อ ะ ไ ร เ ล า 

ชื่อวาสิ่งทั้งปวง  ซึ่งเปนของมืด? 
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ภาค  ๑  -  ทุกขอริยสัจ ๒๖๗

ภิกษุ   ท .!  ตา  เปนของมืด ,  รูป   เปนของมืด   ความรูแจ งทางตา 
เปนของมืด,  สัมผัสทางตา  เปนของมืด,  เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะสัมผัสทางตาเปน 
ปจจัย  เปนสุขก็ตาม  ทุกขก็ตาม  ไมใชสุขไมใชทุกขก็ตาม  ก็เปนของมืด. 

 
ภิกษุ   ท .!  มืด เพราะอะไรเล า  ?  เรากล าววา   "มืด เพราะความ เกิด 

เพ ราะความแก เพ ราะความตาย   เพ ราะความ โศก   เพ ราะความร่ํ า ไรรํ าพั น 
เพราะความทุกขกาย  เพราะความทุกขใจ  และเพราะความคับแคนใจ"  ดังนี้. 

 
 (ในกรณี แห งหมวด   หู   จมู ก   ล้ิ น   กาย   และใจ   ก็ ได ต รัส เหมื อนกั นกับ ในกรณี 

แหงตา). 
 

-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๒๕/๓๒. 
 

พิษลูกศรแหงความทุกขของบุถุชน 
 
  ภิ ก ษุ   ท .!  ฐานะ   ๕  ประการเหล านี้   อันสมณ ะ   พราหมณ   เทพ 

มาร   พรหม   ห รือ ใค ร   ๆ   ใน โลก   ไม พึ ง ได ต ามป รารถนา   มี อ ยู   ห าป ระการ 
เหล า ไหน เล า?  ห าป ระการค ือ   สมณ ะ   พราหมณ  เทพ   มาร   พรหม   หรือ 
ใคร ๆ  ในโลก  ไมอาจไดตามปรารถนาวา  "สิ่งที่มีความแกเปนธรรมดา  อยาแกเลย,  
สิ่งที่มีความเจ็บไขเปนธรรมดา  อยาเจ็บไขเลย,  สิ่งที่มีความตายเปนธรรมดา  อยาตาย 
เลย,  สิ่งที่มีความสิ้นไปเปนธรรมดา  อยาสิ้นไปเลย,  สิ่งที่มีความวินาศเปนธรรมดา 
อยาวินาศเลย"  ดังนี้. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  สิ ่งที ่ม ีค วามแก เป นธรรมดา   ก ็ย อมแก สํ าห ร ับบ ุถ ุชนผู 

มิไดสดับ .  เมื่อสิ่ งที่มีความแก เปนธรรมดาแกแลว  เขาก็  ไม พิจารณาเห็นโดย 
ประจักษวา  "ไมใชสิ่ งที่มีความแก เปนธรรมดา   จะแกสําหรับเราผู เดียวเทานั้น , 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๒๖๘

โดยที ่แท แล ว   สิ ่งที ่ม ีความแก เป นธรรมดา   ยอมแกสําหรับส ัตวทั ้งหลายทั ้งปวง 
ที่มีการมา   การไป   การจุติ  การอุ บัติ ,  ก็ เมื่ อสิ่ งที่มีความแก เปนธรรมดาแกแลว 
เราจะมามัวเศราโสก   กระวนกระวาย   รํ่าไรรําพัน  ทุบอกร่ําไห   ถึงความหลงใหล 
แม อาหารก ็ไม ย อย   กายก ็เศ ร าหมอง   การงานก ็หย ุดชง ัก   พวกอม ิต รก ็ด ีใจ 
มิตรสหายก็ เศราใจ "  ดังนี้ .  บุถุชนนั้น   เมื่ อสิ่ งที่ มีความแก เปนธรรมดาแกแลว 
ย อม เศร าโศก   กระวนกระวาย   รํ่า ไรรําพ ัน   เป นผู ท ุบอกร่ํา ไห   ย อมถ ึงความ 
หลงใหล .  ภิกษุ  ท.!  เรากลาวา  บุถุชนผู ม ิไดสดับนี ้  ถูกลูกศรแหงความโศก 
อันมีพิษเสียบแทงแลว  ทําตนเองใหเดือดรอนอยู. 

 
(ในกรณีแหงส่ิงที่มี  ความเจ็บไข   เปนธรรมดา  มี  ความตายเปนธรรมดา  มี  ความ 

สิ ้นไป  เป นธรรมดา   มี ความวินาศไปเป นธรรมดา   ก็ได ตรัสไว ด วยถ อยคําอย างเด ียวก ันก ับใน 
กรณีแหงส่ิงที่มีความแกเปนธรรมดาขางบนนี้. 

และพระองคยังไดตรัสไว   ในลักษณะที่ตรงกันขามจากขอความนี้   สําหรับอริยสาวก 
ผูไดสดับ.) 

 
-  ปฺจก.  อํ.  ๒๒/๕๙/๔๘. 

 
สุขทุกขเนื่องจากการมีอยูแหงขันธ 

 
ภ ิก ษ ุ ท .!  เมื ่อ ร ูป   ม ีอ ยู ,  ค ว า ม รู ส ึก ที ่เป น ส ุข ห ร ือ ท ุก ข ใ น ใ จ 

ยอมเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูป; 
 
ภิ ก ษุ   ท .!  เมื่ อ เวทนา   มี อ ยู ,  ความ รู สึ ก ที่ เป น สุ ขห รือ ทุ กข ใน ใจ 

ยอมเกิดขึ้นเพราะอาศัยเวทนา; 
 
ภ ิกษ ุ  ท .!  เมื ่อ ส ัญญ า   ม ีอ ยู ,  ความ รู ส ึกที ่เป นส ุขห ร ือท ุกข ใน ใจ 

ยอมเกิดขึ้นเพราะอาศัยสัญญา ; 
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ภาค  ๑  -  ทุกขอริยสัจ ๒๖๙

ภ ิกษ ุ ท .!  เมื ่อส ังขารทั ้งหลาย   ม ีอยู .  ความรู ส ึกที ่เป นส ุขห ร ือ 
ทุกขในใจ  ยอมเกิดขึ้นเพราะอาศัยสังขารทั้งหลาย; 

 
ภิกษุ  ท .!  เมื่อวิญญาณ   มีอยู ,  ความรูสึกที เปนสุขหรือทุกขในใจ 

ยอมเกิดขึ้น  เพราะอาศัยวิญญาณ  แล. 
 

-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๒๒๑/๓๔๖. 
 

ประพฤติพรหมจรรยนี้  เพื่อรอบรูทุกข 
 
ภิกษุ  ท .!  ถาพวกปริพาชกผูถือลัทธิศาสนาอื่น   จะพึงถามพวกเธอ 

อยางนี้วา  "ผูมีอายุ !  ทานประพฤติพรหมจรรยในพระสมณโคดม  เพื่อประโยชนอะไรเลา ?  
"ด ังนี ้.  ภ ิกษ ุ  ท .!  พวกเธอถ ูกถามอย างนี ้แล ว   จะต องตอบแก พวกปริพาชก 
เหลานั ้นวา  "ผู มีอายุ !  เราประพฤติพรหมจรรยในพระผู มีพระภาค  เพื ่อ 
รอบรูซ่ึงทุกข"  ดังนี้. 

 
ภิกษุ   ท .!  ถาพวกปริพาชกเหลานั้น   จะพึงถามตอไปวา  "ผูมีอายุ 

ก็ทุกขซึ่งทานอยูประพฤติพรหมจรรยในพระสมณะโคดม  เพื่อจะรอบรูนั้น  เปนอยางไรเลา?" 
ด ังนี ้.  ภ ิกษ ุ  ท .!  พวกเธอถ ูกถามอย างนี ้แล ว   จะต องตอบแก พวกปริพาชก 
เหล านั ้นต อไปว า   "ผู ม ีอาย ุ !  ตา   เป นท ุกข .  เราอยู ประพฤต ิพรหมจรรย ใน 
พ ระผู ม ีพ ระภ าค   ก ็เพื ่อ รอบ รู ต า   ซึ ่ง เป น ท ุก ข นั ้น .  ร ูป   เป น ท ุก ข .  เ ร า 
อยูประพฤติพรหมจรรย ในพระผูมีพระภาค   ก็ เพื่ อรอบรู รูป   ซึ่ งเปนทุกขนั้น . 
ความรู แจงทางตา  เปนทุกข.  เราอยู ประพฤติพรหมจรรยในพระผู ม ีพระภาค 
ก็เพื ่อรอบรูความรู แจ งทางตา   ซึ ่งเป นทุกขนั ้น .  สัมผ ัสทางตา เป นทุกข  เรา 
อยู ประพฤติพรหมจรรยในพระผู ม ีพระภาค   ก็เพื ่อรอบรูส ัมผัสทางตา  ซึ ่งเป น 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๒๗๐

ทุกขนั้น,  เวทนาที่เกิดขึ้น  เพราะสัมผัสทางตาเปนปจจัย  เปนสุขก็ตาม  ทุกขก็ตาม 
ไม ใช ส ุขไม ใช ท ุกข ก ็ตาม   ก ็เป นท ุกข .  เราอยู ประพฤต ิพรหมจรรย ในพระผู มี 
พ ระภ าค   ก ็เพื ่อ รอ บ รู เว ท น า เช น นั ้น   ซึ ่ง เป น ท ุก ข นั ้น .  (ใน ก รณ ีที ่เกี ่ย ว ก ับ 
อายตนะภายใน  ภายนอก  วิญญาณ   สัมผัส  และ  เวทนา  อีก  ๕  หมวดนั้นก็ตรัสทํานองเดียวกับ 
หม วด แ รกนี ้).  ผู ม ีอ าย ุ !  เราอยู ป ระพฤต ิพ รหมจรรย ในพ ระผู ม ีพ ระภ าคนี้ 
ก็เพื่อรอบรูซึ่งทุกข"  ดังนี้. 

 
ภิ ก ษุ  ท .!  ถ าพ วก เธอถู กถามอย างนี้ แล ว   จะต อ งตอบแก พ วก 

ปริพาชกผูถือลัทธิศาสนาอื่นเหลานั้น  ดวยอาการอยางนี้แล. 
 

-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๑๗๒/๒๓๘. 
 

ทุกขชนิดปลายแถว 
(ทรงแสดงโดยภาษาคน) 

 
ภิกษุ  ท.!  ความยากจน  เปนทุกขของคนผูบริโภคกามในโลก. 
"อยางนั้น  พระเจาขา !" 
 
ภิกษุ   ท .!  คนจนเข็ญใจไรทรัพยสมบัติ   ยอมกูหนี้ ,  การกูหนี้   นั้น 

เปนทุกขของคนบริโภคกามในโลก. 
"อยางนั้น  พระเจาขา !" 
 
ภิกษุ   ท .!  คนจนเข็ญใจไรทรัพยสมบัติ   กูหนี้แลว  ตองใชดอกเบี้ย ,  

การตองใชดอกเบี้ย  นั้น  เปนทุกขของคนบริโภคกามในโลก. 
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ภาค  ๑  -  ทุกขอริยสัจ ๒๗๑

"อยางนั้น  พระเจาขา !" 
ภิกษุ   ท .!  คนจนเข็ญ ใจไรทรัพยสมบัติ   กูหนี้ แลวตองใชดอกเบี้ ย 

ไมอาจใชดอกเบี ้ยตามเวลา   เจ าหนี ้ก ็ทวง,  การถูกทวงหนี ้  นั ้น   เป นทุกขของ 
คนบริโภคกามในโลก. 

"อยางนั้น  พระเจาขา !" 
 
ภิกษุ   ท .!  คนจนเข็ญใจไรทรัพยสมบัติ   ถูกทวงหนี้อยู ไมอาจจะใช 

ให  เจาหนี้ยอมติดตาม,  การถูกติดตาม  นั้น  เปนทุกขของคนบริโภคกามในโลก. 
"อยางนั้น  พระเจาขา !" 
 
ภิกษุ   ท .!  คนจนเข็ญใจไรทรัพยสมบัติ   ถูกติดตามอยู ไมอาจจะใช 

ให  เจาหนี้ยอมจับกุม,  การถูกจับกุม  นั้น  เปนทุกขของคนบริโภคกามในโลก. 
"อยางนั้น  พระเจาขา !" 
 
ภิกษุ  ท.!  ความยากจน  ก็ดี  การกูหนี้ก็ดี  การตองใชดอกเบี้ย  ก็ดี 

การถูกทวงหนี ้  ก็ด ี การถูกติดตาม   ก็ด ี  การถูกจับกุม   ก็ด ี,  ทั ้งหมดนี ้  เป น 
ทุกขของคนบริโภคกามในโลก. 

 
(ทรงแสดงโดยภาษาธรรม) 

ภิกษุ   ท .!  ฉันใดก็ฉันนั้น   :  ความไมมีศรัทธา  -  หิ ริ  -  โอตตัปปะ  - 
ว ิร ิยะ   -  ป ญญ า ,ในก ุศลธรรม   ม ีอ ยู แก ผู ใด ;  เรากล าวบ ุคคลผู นั ้น ว า   เป น 
คนจนเข็ญใจไรทรัพยสมบัติ  ในอริยวินัย. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๒๗๒

ภิ ก ษุ   ท .!  ค น จ น ช นิ ด นั้ น   เมื่ อ ไม ศ รั ท ธ า   -  หิ ริ -  โอ ต ตั ป ป ะ   -  
วิ ริยะ   -  ปญญ า ,  ในกุศลธรรม   เขาย อมประพฤติกายทุ กจริต   วจีทุ จ ริต   มโน - 
ทุจริต,  เรากลาว การประพฤติทุจริต ของเขานี้  วาเปน  การกูหนี้. 

 
เพื่ อ จะปกป ดกายทุ จ ริต   วจี ทุ จ ริต   ม โนทุ จ ริตของเขา   เขาตั้ งค วาม 

ปรารถนาลามก   ปรารถนาไม ให ใค รรูจั ก เขา   ดํ า ริไม ให ใครรูจั ก เขา   พู ดจาเพื่ อ 
ไม ให ใค รรู จ ัก เข า   ขวนขวายท ุก อย า ง เพื ่อ ไม ให ใค รรู จ ัก เข า ,  เรากล า ว  การ 
ปกปดความทุจริตอยางนี้ของเขานี้  วาเปน ดอกเบี้ยที่เขาตองใช. 

 
เพื ่อ นพ รหมจาร ีผู ม ีศ ีล เป น ที ่ร ัก   พาก ัน กล าวป รารภ เขาอย า งนี ้ว า 

"ท านผู ม ีอ าย ุนี ้ทํ าอะไร  ๆ   (น า เกลี ยดน าชั ง )  อย างนี้   มี ป รกติป ระพฤติ ก ระทํ า 
อะไร  ๆ   (น าเกลียดน าชั ง )  อยางนี้ ",  เรากล าว  การถูกกล าวอย างนี้   นี้   วา เป น 
การถูกทวงหนี้. 

 
เขาจะไปอยูป าก็ตาม   อยู โคนไมก็ตาม   อยู เรือนวาก็ตาม   อกุศลวิตก 

อันลามกประกอบอยูดวยความรอนใจ   ยอม  เกิดขึ้นกลุมรุมจิตใจเขา,  เรากลาว 
อาการอยางนี้  นี้  วาเปน การถูกติดตามเพื่อทวงหนี้. 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  คนจนชนิ ดนี้   ครั้นป ระพฤติ กาย   -  วจี   -  ม โนทุ จ ริตแล ว 

ภายหลังแตการตายเพราะการแตกทําลายแหงกาย  ยอม ถูกจองจําอยู ในนรก บาง 
ใน กําเนิดเดรัจฉาน บาง. 
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ภาค  ๑  -  ทุกขอริยสัจ ๒๗๓

ภิกษุ   ท.!  เราไมมองเห็นการจองจําอื่นแมอยางเดียว  ที่ทารุณอยางนี้ 
เจ็บปวดอยางนี้   เปนอันตรายอยางนี้   ตอการบรรลุ โยคักเขมธรรมอันไมมีธรรม 
อื่นยิ่งกวา  เหมือนการถูกจองจําในนรก หรือในกําเนิดเดรัจฉาน  อยางนี้. 

 
(คาถาผนวกทายพระสูตร) 

 
ความยากจน  และการกูหนี้  ทานกลาววาเปนความทุกขใน 

โลก.  คนจนกูหนี้มาเลี้ยงชีวิต  ยอมเดือดรอน  เพราะเจาหนี้ ติดตาม 
บาง  เพราะถูกจับกุมบาง.  การถูกจับกุมนั้น  เปนความทุกขของคน 
บูชาการไดกาม. 

 
ถึงแมในอริยวินัยนี้ก็ เหมือนกัน   :  ผูใด  ไมมีศรัทธา  ไมมี 

หิริ  ไมมีโอตตัปปะ  สั่งสมแตบาปกรรม  กระทํากายทุจริต  -  วจีทุจริต  - 
มโนทุจริต  ปกปดอยูดวยการกระทําทางกาย  ทางวาจา  ทางจิต  เพื่อ 
ไมใหผูใดรูจักเขา,  ผูนั้น  พอกพูนบาปกรรมอยูเนืองนิตย  ในที่นั้น ๆ.  

 
คนชั่วทําบาปกรรม  รูสึกแตกรรมชั่วของตน  เสมือนคนยากจน 

กูหนี้มาบริโภคอยู  ยอมเดือดรอน. 
 

ความตริตรึกที่เกิดจากวิปฏิสาร  อันเปนเครื่องทรมานใจ  ยอม 
ติดตามเขา  ทั้งในบานและในปา. 

 
คนชั่วทําบาปกรรม   รูสึกแตกรรมชั่วของตน   ไปสูกําเนิด 

เดรัจฉานบางอยาง  หรือวาถูกจองจําอยูในนรก .  การถูกจองจํานั้น  
เปนทุกข  ชนิดที่ธีรชนไมเคยประสบเลย.... 

 
-  ฉกฺก.  อํ.  ๒๒/๓๙๒/๓๑๖. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๒๗๔

ทุกขอริยสัจเปนสิ่งที่ควรรอบรู 
 
ภิกษุ   ท .!  อริยสัจมีสี่อยางเหลานี้ .  สี่อยางเหลาไหนเลา?  สี่อยาง 

ค ือ   :-  ท ุกขอร ิยส ัจ   ท ุกขสม ุทยอร ิยส ัจ   ท ุกขน ิโรธอร ิยส ัจ   และท ุกขน ิโรธ - 
คามินีปฏิปทาอริยสัจ.  ภิกษุ  ท.!  เหลานี้แล  คือ  อริยสัจสี่อยาง. 

 
ภิก ษุ   ท .!  ในบรรดาอริยสั จสี่ อย างเหล านี้ ,  อ ริยสั จ ท่ี ใคร  ๆ   ควร 

รอบรู  มีอยู .  ....  ภิกษ ุ  ท .!  อริยส ัจที ่ใคร ๆ   ควรรอบรู   เป นอยางไรเล า  ?  
ภิกษุ  ท.!  อริยสัจท่ีใคร ๆ  ควรรอบรูนั้น  ไดแก  อริยสัจคือ  ทุกข.  .... 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  เพ ราะฉ ะนั ้น   ใน ก รณ ีนี ้  พ วก เธอทั ้งห ล าย   พ ึงทํ า 

ความเพียรเพื่อใหรูตามที่เปนจริง วา  'ทุกข  เปนเชนนี้ ๆ.....'  ดังนี้เถิด. 
 

-  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๕๔๖/๑๗๐๙. 
 

นิทเทศ  ๓ 
 

วาดวยหลักเบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับความทุกข 
 

จบ 
 

ภาค  ๑ 
 

วาดวยทุกขอริยสัจ  ความจริงอันประเสริฐคือทุกข 
 

จบ 
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คําชี้ชวนวิงวอน 
____________ 

 
ภิกษุ  ท.!  โยคกรรม  อันเธอพึงกระทํา  เพื่อใหรูวา 
"นี้ทุกข  นี้เหตุใหเกิดทุกข  นี้ความดับสนิทแหงทุกข 

นี้ทางใหถึงความดับสนิทแหงทุกข." 
 

เทสิตํ  โว  มยา  นิพฺพานํ  เทสิโต  นิพฺพานคามิมคฺโค 
นิพพาน  เราไดแสดงแลว 

ทางใหถึงนิพพาน  เราก็ไดแสดงแลว  แกเธอทั้งหลาย. 
 

กิจใด  ที่ศาสดาผูเอ็นดู  แสวงหาประโยชนเกื้อกูล 
อาศัยความเอ็นดูแลว  จะพึงทําแกสาวกทั้งหลาย. 

กิจนั้น  เราไดทําแลวแกพวกเธอ. 
 

นั่น  โคนไม;  นั่น  เรือนวาง. 
พวกเธอจงเพียรเผากิเลส,  อยาไดประมาท, 
อยาเปนผูที่ตองรอนใจ  ในภายหลังเลย. 

 
อยํ  โว  อมฺหากํ  อนุสาสนี 

นี่แหละ  วาจาเครื่องพร่ําสอนของเรา  แกเธอทั้งหลาย. 
 

(มหาวาร.สํ.  -  สฬา.สํ.) 
 

๒๗๕ 
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๒๗๖ อริยสัจจากพระโอษฐ 
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ภาค  ๒ 
 

วาดวย 

 
สมุทยอริยสัจ 

 
ความจริงอันประเสริฐ  คือเหตุใหเกิดทุกข 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒๗๗ 
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ภาค  ๒ 
 

มีเรื่อง  :-  นิทเทศ  ๔  วาดวยลักษณะแหงตัณหา ๔๑  เรื่อง 
นิทเทศ  ๕  วาดวยท่ีเกิดและการเกิดแหงตัณหา ๕  เรื่อง 
นิทเทศ  ๖  วาดวยอาการที่ตัณหาทําใหเกิดทุกข ๓๑  เรื่อง 
นิทเทศ  ๗  วาดวยทิฎฐิที่เกี่ยวกับตัณหา ๘  เรื่อง 
นิทเทศ  ๘  วาดวยกิเลสท้ังหลายในฐานะสมุทัย ๑๕  เรื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๗๘ 
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อริยสัจจากพระโอษฐ 
 

ภาค  ๒ 
วาดวย 

สมุทยอริยสัจ 
ความจริงอันประเสริฐคือเหตุใหเกิดทุกข 

(มี  ๕  นิทเทศ) 
____________ 

 
อุทเทศแหงสมุทยอริยสัจ 

 
ภิกษุ   ท .!  ความจริงอันประเสริฐคือเหตุ ให เกิดทุกข   เปนอยางไร 

เล า?  ภิก ษุ   ท .!  ตัณ หานี้ ใด   ที่ ทํ าให มี การเกิดอีก   อันประกอบด วยความ 
กําหนัดเพราะอํานาจแหงความเพลิน  ซึ่งมีปรกติทําใหความเพลิดเพลินในอารมณนั้น ๆ , 
ไดแก  ตัณหาในกาม  ตัณหาในความมีความเปน  ตัณหาในความไมมีไมเปน; 
นี้เรียกวา  ความจริงอันประเสริฐคือเหตุใหเกิดทุกข. 

 
-  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๕๓๔/๑๖๘๐. 
 
 
 
 

๒๗๙ 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๒๘๐

นิทเทศแหงสมุทยอริยสัจ 
____________ 

 
นิทเทศ  ๔  วาดวยลักษณะแหงตัณหา 

(มี  ๔๑  เรื่อง) 
 

ลักษณะการแตงตัณหา 
 

ภิก ษุ   ท .!  ตัณ หานี้ ใด   ทํ าให มี การเกิดอีก   ประกอบด วยความ 
กําหนัดเพราะอํานาจแหงความเพลิน  มีปรกติทําใหเพลิดเพลินในอารมณนั้น ๆ. 

 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๓๒/๕๑;  และ  ๑๙/๕๒๙/๑๖๖๕. 

 
ตัณหา  ยอมปกคลุมบุคคล  ผูประพฤติตนเปนคนมัวเมา 

เหมือนเครือเถามาลุวา  (ใบดกขึ้นปกคลุมตนไมอยู)  ฉะนั้น.  เขาผูถูก 
ตัณหาปกคลุมแลว  ยอมเรรอนไปสูภพนอยภพใหญ  เหมือนวานรตองการ 
ผลไม  เรรอนไปในปา  ฉะนั้น. 

 
ตัณหา  ซ่ึงเปนของลามก  สายซานไปไดทั่วโลกนี้  ครอบงํา 

ผูใดเขาแลว,  ความโศกทั้งหลาย  ยอมลุกลามแกบุคคลผูนั้น  เหมือน 
หญาวีรณะ๑  ซ่ึงงอกงาม  แผกวางออกไปโดยเร็ว  ฉะนั้น. 

 
ตนไม  แมถูกตัดแลว  แตเมื่อรากยังมั่นคง  ไมมีอันตราย 

ยอมงอกงามขึ้นมาไดอีก  ฉันใด;  ความทุกขนี้ก็ฉันนั้น,  เมื่อตัณหานุสัย 
 (ซ่ึงเปนรากเงาของมัน)  ยังไมถูกถอนขึ้นแลว,  มันยอมเกิดขึ้นร่ําไป. 

 

                                                 
๑. วีรณะ  เปนชื่อซึ่งหมายถึงหญาที่ขึ้นรกแผกวางโดยเร็วชนิดหนึ่ง  ยังไมทราบชื่อในภาษไทย. 
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ภาค  ๒  -  สมุทยอริยสัจ ๒๘๑

ตัณหา  ซ่ึงมีกระแสสามสิบหกสาย  มีกําลังกลาแข็ง  ไหลไป 
ตามใจชอบ  ของบุคคลใด  มีอยู,  ความดําริซ่ึงอาศัยราคะ  มีกระแสอัน 
ใหญหลวง  ยอมพัดพาไป  ซ่ึงบุคคลนั้น  อันมีทิฏฐิผิดเปนธรรมดา. 

 
กระแส  (แหงตัณหา)  ยอมหลั่งไหลไปในอารมณทั้งปวง.  

เถาวัลย  (คือตัณหา)  แตกขึ้นแลว  ต้ังอยู.  ทานทั้งหลาย  เห็นเถาวัลย 
นั้นเกิดขึ้นแลว  จงตัดรากมันเสีย  ดวยปญญา. 

 
โสมน ัส   ซึ ่งซาบซ านและม ีเยื ่อ ใย   ม ีอยู แก ส ัตว ,  ส ัตว 

เหลานั้น  จึงแสวงสุข  เพราะอาศัยความยินดี,  สัตวเหลานั้นแหละเปนผู 
เขาถึงชาติและชรา. 

 
หมูสัตว  เผชิญหนาดวยตัณหา  (เครื่องใหเกิดความสะดุง)  

ยอมกระสับกระสาย  เหมือนกระตายที่ติดบวง  เผชิญหนานายพราน 
กระสับกระสายอยู  ฉะนั้น .  สัตวผูของแลวดวยสัญโญชน  ก็เขาถึง 
ความทุกขอยูร่ําไป  ตลอดกาลนาน  แล. 

 
-  ธ.  ขุ.  ๒๕/๖๐/๓๔. 
 

สักกายสมุทัยไวพจนแหงตัณหา 
 
ภิกษุ   ท .!  สักกายสมุทั ย   เปนอยางไรเล า?  ตัณหานี้ ใด   อัน เปน 

เครื่องทําใหมีการเกิดอีก  ประกอบอยูดวยความกําหนดดวยอํานาจความเพลิน 
ทําใหเพลินอยางยิ่งในอารมณนั้น ๆ ;  ไดแก  การตัณหา  ภวตัณหา  วิภวตัณหา 
ภิกษุ  ท.!  นี้เรากลาววา  สักกายสมุทัย. 

 
-  ขนฺธ.  สํ  ๑๗/๑๙๔/๒๘๖. 

(ในสูตรอื่น   แทนที่จะตรัสวา  สักกายสมุทัย   แตตรัสเรียกวา  สักกายสมุทัยยันตะ 
ก็มี. - ๑๗/๑๙๒/๒๗๖). 
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 อริยสัจจากพระโอษฐ ๒๘๒

เจาเหนือหัวของสัตวโลก 
 

"โลก   ถู กอะไรชั กนํ า ไป ?  โลก   ถู กอะไรฉุ ดดึ ง ไป รอบ   ๆ?  
สัตวโลกทั้งหมด  ตกอยูในอํานาจของสิ่ง ๆ  เดียวกันนั้น  คืออะไร?"  

 
โลก  ถูกตัณหาชักนําไป,  โลก  ถูกตัณหาฉุดดึงไปรอบ ๆ. 

สัตวโลกทั้งหมด  ตกอยูในอํานาจของสิ่ง ๆ  เดียว  สิ่งนั้น  คือ  ตัณหา. 
-  สคา.  สํ.  ๑๕/๕๔/๑๘๒-๑๘๓. 

 
สัญโญชนอยางเอก 

 
ภิกษุ   ท .!  เราไมมองเห็นสัญ โญชนอื่น   แมแตอยางเดียว   ซึ่ ง เมื่ อ 

สัตวทั้ งหลาย   ประกอบแลว   ยอมแลนไป   ยอมทองเที่ ยวไป   ในวัฏฏสงสาร 
ตลอดกาลนานอยางนี้  เหมือนอยาง  ตัณหาสัญโญชน  นี้.  ภิกษุ  ท.!  เพราะวา 
สัตวทั้งหลายที่ประกอบดวยตัณหาสัญโญชนแลว  ยอมแลนไป  ยอมทองเที่ยวไป 
ในวัฏฏสงสาร  ตลอดกาลนาน  โดยแทจริง  แล. 

 
-  อติวุ.  ขุ.  ๒๕/๒๓๖/๑๙๓. 

 
เครื่องจูงใจสูภพ 

 
"ขาแตพระองคผูเจริญ!  พระองคตรัสอยูวา  'เครื่องนําไปสูภพ๑  เครื่องนํา 

ไปสูภพ'  ดังนี้,  ก็เครื่องนําไปสูภพ  เปนอยางไร?  พระเจาขา!  และความดับไมเหลือ 
ของเครื่องนําไปสูภพนั้น  เปนอยางไรเลา  พระเจาขา?" 

ราธะ!  ฉันทะ  (ความพอใจ)  ก็ดี  ราคะ  (ความกําหนัด)  ก็ดี  นันท 

                                                
๑. อ รรถกถาแก คํ า ว า   'ภ ว เนต ฺต ิ'  ซึ ่ง ใน ที ่นี ้แ ป ลว า   'เค รื ่อ งนํ า ไป สู ภ พ '  ว า   'ภ วรช ฺข ุ'  ซึ ่ง 

หมายถึง  เชือก  หรือบวงที่จะจูงสัตวไปสูภพ. 
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ภาค  ๒  -  สมุทยอริยสัจ ๒๘๓
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ภาค  ๒  -  สมุทยอริยสัจ ๒๘๓

ราธะ  !  ฉั นทะ  (ความพอใจ )  ก็ ดี   ราคะ  (ความกํ าหนั ด )  ก็ ดี   นั นทิ  
(ความเพลิ น)  ก็ ดี   ตัณหาก็ ดี   และอุ ปายะ  (กิ เลสเป นเหตุ เข าไปสู ภพ )  และอุ ปาทาน 
อันเปนเครื่องตั้งทับ   เครื่องเขาไปอาศัย  และเครื่องนอนเนื่องแหงจิตก็ดี   ใด  ๆ  
ในร ูป   ในเวทนา   ในส ัญญา   ในส ังขารทั ้งหลาย   และในว ิญญาณ ;  ก ิเลส 
เหลานี้นี่เราเรียกวา  'เครื่องนําไปสูภพ.'  ความดับไมเหลือของเครื่องนําไปสูภพ 
มีได  เพราะความดับไมเหลือของกิเลสมีฉันทราคะเปนตนเหลานั้นเอง. 
 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๒๓๓/๓๖๘. 

 
พืชของภพ 

 
"ขาแตพระองคผู เจริญ !  พระผูมีพระภาคเจากลาวอยูวา  'ภพ  -  ภพ '  ดังนี้ .  

ภพ  ยอมมีได  ดวยเหตุเพียงเทาไรเลา?  พระเจาขา!" 
 
อานนท !  ถ าก รรม   มี ก ามธาตุ เป น วิบ าก   จั ก ไม ได มี แล ว ไซ ร . 

กามภพ  จะพึงปรากฏไดแลหรือ? 
"หามิได  พระเจาขา!" 
 
อานนท !  ด วยเหตุนี้ แหละ   กรรมจึ ง เป น เนื้ อนา ,  วิญญ าณ เป น 

เมล ็ดพ ืช ,  ต ัณหาเป นยาง   (สําหรับหล อเลี ้ยงเชื ้องอก )  ของพ ืช .  ว ิญญาณ 
ของสัตวทั้งหลาย  มีอวิชชาเปนเครื่องกั้น  มีตัณหาเปนเครื่องผูกพัน  ตั้งอยูแลว 
ดวยธาตุชั้นทราม   (กามธาตุ),  การบังเกิดขึ้นในภพใหมตอไป   ยอมมีได  ดวย 
อาการอยางนี้. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ 

 

๒๘๔

อานนท !  ถ ากรรม   ม ีร ูปธาต ุเป นว ิบาก   จ ักไม ได ม ีแล วไซร ,  ร ูป - 
ภพ  จะพึงปรากฏไดแลหรือ? 

"หามิได  พระเจาขา!" 
 
อานนท !  ด วย เหตุ นี้ แหละ   กรรมจึ ง เป น เนื้ อนา ,  วิญญ าณ เป น 

เมล ็ดพ ืช ,  ต ัณหาเป นยาง   (สําหร ับหล อ เลี ้ยงเชื ้อ งอก )  ของพ ืช .  ว ิญญาณ 
ของสัตวทั้งหลาย   มีอวิชชาเปนเครื่องกั้น   มีตัณหาเปนเครื่องผูกพัน   ตั้งอยูแลว 
ดวยธาตุชั้นกลาง   (รูปธาตุ ).  การบั งเกิดขึ้น ในภพใหมตอไป   ยอมมี ได   ดวย 
อาการอยางนี้. 

 
อ านนท !  ถ าก รรม   ม ีอ ร ูป ธ าต ุเป น ว ิบ าก   จ ัก ไม ได ม ีแ ล ว ไซ ร ,  

อรูปภพ  จะพึงปรากฏไดแลหรือ? 
"หามิได  พระเจาขา!" 
 
อานนท !  ด วย เหตุ นี้ แหละ   กรรมจึ ง เป น เนื้ อหา ,  วิญญ าณ เป น 

เมล ็ดพ ืช ,  ต ัณหาเป นยาง   (สําหร ับหล อ เลี ้ยงเชื ้อ งอก )  ของพ ืช .  ว ิญญาณ 
ของสัตวทั้งหลาย   มีอวิชชาเปนเครื่องกั้น   มีตัณหาเปนเครื่องผูกพัน   ตั้งอยูแลว 
ด วยธาต ุชั ้นประณ ีต   (อร ูปธาต ุ),  การบ ัง เก ิดขึ ้น ในภพใหม ต อ ไป   ย อมม ีได 
ดวยอาการอยางนี้. 

 
อานนท!  ภพ  ยอมมีได  ดวยอาการอยางนี้แล. 
 

-  ติก.  อํ.  ๒๐/๒๘๗/๕๑๖. 
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ภาค  ๒  -  สมุทยอริยสัจ ๒๘๕

เชื้องอกของพืช 
 
"ขาแตพระองค ผู เจริญ   พระผูมีพระภาคเจากลาวอยูวา  'ภพ  -  ภพ '  ดังนี้ .  

ภพ  ยอมมีได  ดวยเหตุเพียงเทาไรเลา?  พระเจาขา  " 
 
อานนท !  ถ าก รรม   ม ีก ามธาต ุเป น ว ิบ าก   จ ัก ไม ได ม ีแล ว ไซ ร , 

ภามภพ  จะพึงปรากฏไดแลหรือ? 
"หามิได  พระเจาขา!" 
 
อานนท !  ด วยเหตุนี้ แหละ   กรรมจึ ง เป น เนื้ อนา ,  วิญญ าณ เป น 

เมล็ดพืช,  ตัณหาเปนยาง  (สําหรับหลอเลี ้ยงเชื ้องอก)  ของพืช.  ความเจตนา 
ก็ดี   ความปรารถนาก็ดี   ของสัตวทั้ งหลาย   ที่มีอวิชชาเปนเครื่องกั้น   มีตัณหา 
เป น เค รื ่อ งผ ูกพ ัน   ตั ้งอยู แล ว   ด วยธาต ุชั ้นท ราม ,  การบ ัง เก ิด ในภพใหม 
ตอไป  ยอมมีได  ดวยอาการอยางนี้. 

 
อานนท !  ถ ากรรม   ม ีร ูปธาต ุเป นว ิบาก   จ ักไม ได ม ีแล วไซร ,  ร ูป - 

ภพ  จะพึงปรากฏไดแลหรือ? 
"หามิได  พระเจาขา!" 
 
อานนท !  ดวยเหตุนี้ แหละ   กรรมจึงเปนเนื้ อหนา ,  วิญญาณเปน 

เมล็ดพืช,  ตัณหาเปนยาง  (สําหรับหลอเลี ้ยงเชื ้องอก)  ของพืช.  ความเจตนา 
ก็ดี   ความปรารถนาก็ดี   ของสัตวทั้ งหลาย   ที่มีอวิชชาเปนเครื่องกั้น   มีตัณหา 
เป น เครื ่องผ ูกพ ัน   ตั ้งอยู แล ว   ดวยธาต ุชั ้นกลาง ,  การบ ัง เก ิดขึ ้น ในภพใหม 
ตอไป  ยอมมีได  ดวยอาการอยางนี้. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๒๘๖

อานนท !  ถ าก รรม   ม ีอ ร ูป ธาต ุเป น ว ิบ าก   จ ัก ไม ได ม ีแล ว ไซ ร . 
อรูปภพ  จะพึงปรากฏไดแลหรือ?   

“หามิได  พระเจาขา!" 
 
อานนท !  ด วยเหตุนี้ แหละ   กรรมจึ ง เป น เนื้ อนา ,  วิญญ าณ เป น 

เมล็ดพืช,  ตัณหาเปนยาง  (สําหรับหลอเลี ้ยงเชื ้องอก)  ของพืช.  ความเจตนา 
ก็ดี   ความปรารถนาก็ดี   ของสัตวทั้ งหลาย   ที่มีอวิชชาเปนเครื่องกั้น   มีตัณหา 
เป นเครื ่องผ ูกพ ัน   ตั ้งอยู แล ว   ดวยธาต ุชั ้นประณ ีต .  การบังเก ิดขึ ้นในภพใหม 
ตอไปยอมมีได  ดวยอาการอยางนี้. 

 
อานนท!  ภพ  ยอมมีได  ดวยอาการอยางนี้แล. 

 
-  ติก.  อํ.  ๒๐/๒๘๘/๕๑๗. 

 
ที่เกิดแหงอุปธิ 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  ภิ ก ษุ ใน ธ รรม วิ นั ย นี้   เมื่ อ พิ จ ารณ าสื บ ต อ ไป   ย อ ม 

พิจารณาลึกลงไปอีกวา  "อุปธินี้ เลา  มีอะไรเปนเหตุให เกิด?  มีอะไรเปนเครื่อง 
ก อ ให เก ิด ?  ม ีอ ะ ไร เป น เค รื ่อ งกํา เน ิด ?  และม ีอ ะ ไร เป น แดน เก ิด ?  เมื ่อ 
อะไรมีอยู  อุปธิก็มีอยู?  เมื่ออะไรไมมี  อุปธิก็ไมมี?"  ดังนี้. 

 
ภิกษุ   ท.!  ภิกษุนั้น  เมื่อพิจารณาอยู  ยอมรูไดชัดอยางนี้วา  "อุปธิ 

มีตัณหาเปนเหตุใหเกิด ,  มีตัณหาเปนเครื่องกอให เกิด ,  มีตัณหาเปนเครื่อง 
กํ า เน ิด ,  และม ีต ัณ หา เป น แดน เก ิด ;  เมื ่อ ต ัณ หาม ีอยู   อ ุป ธ ิก ็ม ีอ ยู ,  เมื ่อ 
ตัณหาไมมี  อุปธิก็ไมมี,  ดังนี้แล. 
 
-  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๑๓๑/๒๕๗. 
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ภาค  ๒  -  สมุทยอริยสัจ ๒๘๗

ที่เกิดแหงอุปาทาน 

ภ ิกษ ุ  ท .!  อ ุป าท านสี ่อ ย า ง เห ล านี ้  ม ีอ ะ ไร เป น เหต ุให เก ิด ?  มี 
อะไรเป น เครื ่อ งก อ ให เก ิด?  ม ีอะไรเป น เครื ่อ งกํา เน ิด?  และม ีอะไรเป นแดน 
เกิดเลา? 

 
ภิกษุ   ท .!  อุปาทานสี่เหลานี้   มีตัณหาเปนเหตุให เกิด ,  มีตัณหา 

เปนเครื่องกอใหเกิด,  มีตัณหาเปนเครื่องกําเนิด,  และมีตัณหาเปนแดนเกิด. 
 
ภิกษุ   ท .!  ก็ตัณหานี้ เลา  มีอะไรเปนเหตุให เกิด?  มีอะไรเปนเครื่อง 

กอใหเกิด?  มีอะไรเปนเครื่องกําเนิด?  และมีอะไรเปนแดนเกิด? 
 
ภิกษุ   ท .!  ตัณหานี้   มี เวทนาเปน เหตุ ให เกิด ,  มี เวทนาเปน เครื่อง 

กอใหเกิด,  มีเวทนาเปนเครื่องกําเนิด,  และมีเวทนาเปนแดนเกิด  แล. 
 
-  มู.  ม.  ๑๒/๑๓๔/๑๕๘. 

 
ที่เกิดแหงอาหาร 

 
ภิกษุ   ท .!  อาหารสี่อยางเหลานี้   มีอยู   เพื่ อความตั้ งอยู ไดของสัตว 

ผู เกิดแลวบาง  เพื่ออนุเคราะหสัตวผูกําลังแสวงหาที่ เกิด  (สัมภเวสี)บาง.  อาหาร 
สี่อยางอะไรเลา?  สี่อยางคือ   อาหารที่หนึ่ ง   คือ   อาหารคําขาว   หยาบก็ตาม 
ละเอียดก็ตาม ,  อาหารที่ สอง   คือ   ผัสสะ ,  อาหารที่ สาม   คือมโนสัญ เจตนา 
 (มโนกรรม ),  อาหารท ีสี ่  ค ือ   ว ิญญาณ ;  ภ ิกษ ุ  ท .!  อาหารสี ่อย าง เหล านี้ 
แล   มีอยู  เพื่อความตั้งอยู ไดของสัตวผู เกิดแลวบาง  เพื่ออนุเคราะหสัตวผูกําลัง 
แสวงหาที่เกิดบาง. 
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 อริยสัจจากพระโอษฐ ๒๘๘

ภิก ษุ   ท .!  ก็อาหารสี่ อย างเหล านี้   มี อะไรเป น เหตุ ให เกิ ด   (นิทาน )? 
ม ีอ ะ ไร เป น เค รื ่อ งก อ ให เก ิด   (สม ุท ัย )?  ม ีอ ะ ไร เป น เค รื ่อ งกํ า เน ิด   (ชาต ิก ะ )? 
แ ล ะ ม ีอ ะ ไ ร เป น แ ด น เก ิด   (ป ภ พ )?  ภ ิก ษ ุ  ท .!  อ าห า ร สี ่อ ย า ง เห ล า นี ้  มี 
ตัณ หาเป น เหตุ ให เกิ ด ,  มี ตัณ หาเป น เครื่อ งก อ ให เกิ ด ,  มี ตัณ หาเป น เครื่อ ง 
กําเนิด,  และมีตัณหาเปนแดนเกิด  แล. 
 
-  นิทาน.  สํง  ๑๖/๑๔/๒๘-๒๙. 

 
ตัณหาโดยวิภาคแหงอารมณหกอยาง 

 
ภิกษุ  ท.!  ตัณหา  เปนอยางไรเลา? 
 
ภิกษุ   ท .!  หมู แห งตัณหาหกอยางเหล านี้   คือ   ตัณหาในรูป ,  ตัณหา 

ใน เสี ยง ,  ตัณ หาในกลิ่ น ,  ตัณ หาในรส ,  ตัณ หาในโผฏฐัพพะ ,  และตัณ หาใน 
ธรรมารมณ. 

 
ภิกษุ  ท.!  นี้  เรียกวา  ตัณหา. 

 
-  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๓/๑๐. 

 
ภพโดยวิภาค  สามอยาง 

 
ภิกษุ  ท.!  ภพ  เปนอยางไรเลา? 
 
ภิกษุ  ท.!  ภพ  มีสามอยางเหลานี้  คือ:- 
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ภาค  ๒  -  สมุทยอริยสัจ ๒๘๙

๑.  กามภพ  ภพมีกาม; 
๒.  รูปภพ  ภพมีรูป; 
๓.  อรูปภพ  ภพไมมีรูป. 

ภิกษุ  ท.!  นี้เรียกวา  ภพ. 
 
-  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๓/๘. 

 
ตัณหาโดยวิภาค  สามอยาง 

 
ภิกษุ   ท .!  ตัณหามีสามอยาง เหลานี้ ,  สามอยางเหลาไหนเลา?  

สามอยางคือ  :- 
 

๑.  กามตัณหา  ตัณหาในกาม; 
๒.  ภวตัณหา  ตัณหาในความมีความเปน; 
๓.  วิภวตัณหา  ตัณหาในความไมมีไมเปน. 

  ภิกษุ  ท.!  เหลานี้แล  คือ  ตัณหาสามอยาง.๑ 
- 
  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๘๖/๓๒๙. 

                                                
๑. ตัณหาสามคือ  กามตัณหา  ภวตัณหา  วิภวตัณหา. 

ก าม ต ัณ ห า   เป น อ ย า ง ไ ร ?  ค ือ   ร า ค ะ   ส า รา ค ะ   ฯ ล ฯ   ส า รา ค ะ แ ห ง จ ิต ที ่ป ร ะ ก อ บ 
ดวย  กามธาตุ  :  นี้  เรียกวา  กามตัณหา. 
ภ ว ต ัณ ห า   เป น อ ย า ง ไ ร ?  ค ือ   ร า ค ะ   ส า ร า ค ะ   ฯ ล ฯ   ส า ร า ค ะ แ ห ง จ ิต ที ่ป ร ะ ก อ บ 
ดวย  ภาวทิฏฐิ  :  นี้  เรียกวา  ภวตัณหา. 
วิภวตัณหา  เปนอยางไร?  คือ  ราคะ  สาราคะ  ฯลฯ  สาราคะแหงจิตที่ประกอบ 
ดวย  อุจเฉททิฏฐิ  :  นี้  เรียกวา  วิภวตัณหา.  -  นัย  วิภงฺค.  อภิมฺม.  ๓๕/๔๙๕/๙๓๓-๔. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ 

 

๒๙๐

ลักษณะแหงกามตัณหา 
 
ภิกษุ  ท.!  ภามโยคะ  (การประกอบอยูดวยกาม)  เปนอยางไรเลา?  

ภ ิกษ ุ  ท .!  บ ุคคลบางคนในโลกนี ้  ย อมไม รู แจ งช ัด   ตามที ่เป นจร ิง   ซึ ่งความ 
กอข้ึนแหงกามทั้งหลาย   ซึ่งความดับไปแหงกามทั้งหลาย   ซึ่งรสอรอยแหงกาม 
ทั้ งหลาย   ซึ่งโทษแหงกามทั้ งหลาย   และซึ่งอุบายเครื่องออกพนไปไดจากกาม 
ทั้ งหลาย .  ภิกษุ   ท .!  เมื่อเขาไม รูอยูอยางนั้น ,  ความกําหนัดในกาม   ความ 
เพลินในกาม  ความเสนหาในกาม  ความสยบในกาม  ความหิวกระหายในกาม 
ความเรารอนเพราะกาม  ความเมาหมกในกาม  และกามตัณหา  ในกามทั้งหลาย 
ยอมนอนเนื่องอยูในบุคคลนั้น.  ภิกษุ  ท.  นี้  เราเรียกวา  กามโยคะ,  ดังนี้แล. 
 
-  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๑๓/๑๐. 

 
กามคุณหาคือบวง 

 
ภิกษุ   ท .!  กามคุณมีหาอยางเหลานี้ .  หาอยางเหลาไหนเลา?  หา 

อย างค ือ   ร ูป ที ่เห ็นด วยตา ,  เส ียงที ่ฟ งด วยห ู,  กลิ ่นที ่ดมด วยจม ูก ,  รสที ่ลิ ้ม 
ด วยลิ ้น ,  และโผฏฐ ัพพะที ่ส ัมผ ัสด วยกาย ,  อ ัน เป นสิ ่งที ่น าปรารถนา   น าร ัก 
ใคร  น าพอใจ   ที ่ยวนตายวนใจให ร ัก   เป นที ่เข าไปตั ้งอาศ ัยอยู แห งความใคร 
เปนที่ตั้งแหงความกําหนัดยอมใจ.  ภิกษุ  ท.!  เหลานี้แล  คือกามคุณหาอยาง. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  สมณ ะหร ือพ ราหมณ พ วก ใดพ วกหนึ ่ง   ต ิด อกต ิด ใจ 

สยบอยู  เมาหมกอยู  ในกามคุณหาอยางเหลานี้แลว  ก็ไมมองเห็นสวนที่ เปนโทษ 
ไมเปนผู รูแจมแจงในอุบายเปนเครื่องออกพนไปไดจากทุกข  ทําการบริโภคกาม- 
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ภาค  ๒  -  สมุทยอริยสัจ ๒๙๑

คุณทั้งหานั้นอยู;  สมณะหรือพราหมณพวกนั้น  อันคนทั้งหลายพึงเขาใจเถิดวา 
เปนผูจะถึงความพินาศยอยยับ  แลวแตมารผูใจบาป  ตองการจะทําตามอําเภอใจ 
อยางใด. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  เปร ียบได ดั ่ง เนื ้อป า   ต ัวที ่ต ิดบ วง   นอนจมอยู ในบ วง 

เมื ่อ น ายพ รานมาถ ึง เข า ,  ม ันจะหน ีไป ไหน ไม พ น เลย   ฉ ัน ใด ;  ภ ิกษ ุ  ท .! 
สมณะหรือพราหมณ เหล านั ้น   ก็ฉ ันนั ้นเหม ือนกัน ,  พวกเขา   พากันต ิดอกติด 
ใจ  สยบอยู  เมาหมกอยู  ในกามคุณหาอยางเหลานั้นแลว  ก็ไมมองเห็นสวนที่ 
เปนโทษ   ไมเปนผู รูแจมแจงในอุบายเปนเครื่องออกพนไปไดจากทุกข  ทําการ 
บริโภคกามคุณท้ังหานั้นอยู;  สมณะหรือพราหมณพวกนั้น  อันคนทั้งหลายพึง 
เขาใจเถิดวา  เปนผูจะถึงความพินาศยอยยับ  แลวแตมารผูใจบาป  ตองการจะทํา 
ตามอําเภอใจอยางใด  แล. 
 
-  มู.  ม.  ๑๒/๓๓๓/๓๒๗-๘. 

 
กามเปนเครื่องผูก 

 
เครื ่องผูกอันใด  เกิดแตเหล็ก  เกิดแตไม  และเกิดแต 

หญาปพพชนะก็ตาม,  ผูมีปญญาทั้งหลาย  ไมกลาวเครื่องผูกอันนั้น  วา 
เปนเครื่องผูกอันมั่นคงเลย. 

 
สวนความยินดีของบุคคลผูยินดีแลว  ในตุมหูแกวมณี 

เปนตนดวย  และความเยื่อใยในบุตรและภรรยาดวย,  ผูมีปญญา 
ทั้งหลาย  กลาวความยินดีและเยื่อใยอันนั้น  วาเปนเครื่องผูกอันมั่นคง 
ที่จะฉุดสัตวลงสูที่ตํ่าไดโดยแท  ซ่ึงผูกไวหยอน ๆ  แตแกไดยาก  แล. 
 
-  สคา.  สํ.  ๑๕/๑๑๒/๓๕๓. 
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กามเปนมายา 
 
 ภิกษุ   ท .!  กามทั้ งหลาย   เป นของไม เที่ ยง   เป นของเปล า  ๆ   ปลี้  ๆ  

เปนของเท็จ  เปนสิ่งที่มีการหลอกใหหลงเปนธรรมดา.  ภิกษุ  ท.!  กามนั้นเปน 
เหมือนสิ่งที่ทําแลวดวยมายา  เปนที่พร่ําบนหาของคนพาล,  ไดแก  กาม  และ 
สัญญาในกาม   ทั้งที่ เปนไปในภพปจจุบันนี้  และที่ เปนไปในภพเบื้องหนา.  กาม 
และสัญญาในกาม  ทั้งสองอยางนั้น  เปน  อาณาจักรของมาร  เปน  วิสัยของมาร 
เปน  เยื่อของมาร  และเปน  ที่เที่ยวหาอาหารของมาร.  จิตอันเปนบาปอกุศล 
เปนอภิชฌาก็ดี   พยาบาทก็ดี   และสารัมภะ   (การแขงดี)  ก็ดี   เหลานี้ยอมเปนไป 
ในอาณ าจ ัก รของมารนั ้น .  อ นึ ่ง   อก ุศลธรรม เหล านั ้น ย อมม ีขึ ้น   เพื ่อ เป น 
อันตราย  แกพระอริยสาวก  ผูตามศึกษาอยู  ในธรรมวินัยนี้ได  โดยแท  แล. 
 
-  อุปริ.  ม.  ๑๔/๗๔/๘๑. 

 
ไมมีความเย็นในกาม 

 
มาคัณฑิยะ?  ทานจะสําคัญความขอน้ีวาอยางไร  คือ   ทานเคยได 

เห็นหรือเคยไดฟงบางหรือไม  วา  พระราชาก็ดี  อํามาตยผูใหญของพระราชาก็ดี 
ผู เอิบอิ่มเพียบพรอมดวยกามคุณ   ๕  ให เขาบําเรออยู ,  ยังละกามตัณหาไมได 
ยังบรรเทาความเรารอนเพราะกามไมได  แลวจะเปนผูปราศจากความกระหาย  มี 
จิตสงบเย็นอยู  ณ   ภายใน   ในอดีตก็ตาม   กําลังอยูในปจจุบันก็ตาม   หรือจักอยู 
ในอนาคตก็ตาม  นั้นมีอยูบางหรือ?" 

  "ขอน้ัน  ไมเคยมีเลย  ทานโคดม!" 
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มาค ัณ ฑ ิยะ !  ถ ูกแล ว ,  แม เรา เอ ง   ก ็ไม เคย ให เห ็น ไม เคย ได ฟ ง 
เชนนั้นเลยวา  พระราชาก็ดี   อํามาตยผู ใหญ ของพระราชาก็ดี   ผู เอิบอิ่มเพียบ - 
พรอมดวยกามคุณ  ๕  ให เขาบําเรออยู ,  ยังละกามตัณหาไมได   ยังบรรเทาความ 
เรารอนเพราะกามไมได  แลวจะเปนผูปราศจากความกระหาย   มีจิตสงบเย็นอยู 
ณ   ภายใน  ในอดีตก็ตาม  กําลังอยูในปจจุบันก็ตาม  หรือจักอยูในอนาคตก็ตาม 
ดังนี้แล. 
 
-  ม.  ม.  ๑๓/๒๘๐/๒๘๖. 

 
คนกลาวคําเท็จเพราะกาม 

 
"ขาแตพระองคผู เจริญ!  หมอมฉัน  นั่งแลว  ในท่ีวินิจฉัยอรรถคดีนั่นแหละ 

ไดเห็นพวกกษัตริยมหาศาลบาง  พวกพราหมณมหาศาลบาง  พวกคฤหบดีมหาศาลบาง  ซึ่ง 
เปนผูมั่งคั่ง  มีทรัพยมาก  มีโภคะมาก  มีทองเงินเพียงพอ  มีอุปกรณในการหาทรัพยมาก 
มาย  มีขาวเปลือกเปนหลักทรัพยอยูมากมายทําการกลาวเท็จท้ังที่รูวาเปนเท็จ  เพราะกาม 
เปนเหตุ  เพราะกามเปนตนเหตุ  เพราะกามเปนเครื่องทําใหพูดออกมา.  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ!  ความคิดไดเกิดขึ้นแกหมอมฉัน  วา  'บัดนี้พอแลว  ในการวินิจฉัยอรรถคดี,  บัดนี้ 
ภัทรมุข  (วิฑูฑภะ)  จักปรากฏตัว  ในการวินิจฉัยอรรคดีสืบไป'  ดังนี้." 

 
มหาราช !  ข อ นั ้น   เป น อย า งนั ้น ,  มหาราช !  ข อ นั ้น   เป น อย า ง 

นั ้น ;  มหาราช !  ค ือข อที ่พวกกษ ัตร ิย มหาศาลบ าง   พวกพราหมณ มหาศาล 
บาง  พวกคฤหบดีมหาศาลบาง  ซึ่งเปนผูมั่งคั่ง  มีทรัพยมากมีโภคะมาก  มีทอง 
เงินเพียงพอ  มีอุปกรณในการหาทรัพยมากมาย  มีขาวเปลือกเปนหลักทรัพยอยู 
มากมายทําการกลาวเท็จท้ังที่ รูวาเปนเท็จ  เพราะกามเปนเหตุ   เพราะกามเปน 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๒๙๔

ต น เห ต ุ  เพ ราะก าม เป น เค รื ่อ งทํ า ให พ ูด อ อกม า .  ก า รทํ า เช น นี ้  ขอ งคน 
เห ล านั ้น   จ ัก เป น ไป   เพื ่อ ค วามท ุก ข   อ ัน ไม เป น ป ระ โยชน เกื ้อ ก ูล   ตลอด 
กาลนาน; 

 
ครั้นตรัสดังนี้แลว  ไดตรัสตอไปซึ่งเปนคํารอยกรอง  วา  :- 

"ผูยอมติดอยูในการบริโภคกาม  พัวพัน  เมาหมกอยูในกาม 
ทั้งหลาย  ยอมไมรูสึกความหลวมตัวของตัว  ด่ังมัศยาชาติ  พลัดเขาสู 
เครื ่องดัก   ฉะนั ้น .  ความเดือดรอน   ยอมมีแกเขา  ในภายหลัง 
เพราะวา  ผล  ที่เขาสรางไว  เปนความชั่ว"  ดังนี้แล. 
 
-  สคา.  สํ.  ๑๕/๑๐๗/๓๔๓-๓๔๕. 

 
อิทธิพลของกาม 

 
"ขาแตพระองค ผู เจริญ !  ความคิดในกรณี เชนนี้  ได เกิดขึ้นแลวแกหมอมฉันผู 

ไปสู ที ่เร นลับวา 'สัตวเหลาใด  ได โภคะอ ันมโหฬารแลว  ไม เมาอยู ด วย  ไม ม ัวเมาอยู ด วย 
ไมถึงความยินดีในกามทั้งหลายดวย  และไมปฏิบัติผิดในสัตวทั้งหลายดวย,  สัตวเหลานั้น 
มีน อยนักในโลก .  อันที ่จริง  สัตวเหลาใด  ได โภคะอ ันมโหฬารแลว  เมาอยู ด วย  มัวเมา 
อยูดวย  ถึงความยินดีในกามทั้งหลายดวย  และปฏิบัติผิดในสัตวทั้งหลายดวย,  สัตวเหลานั้น 
มีอยูมากในโลก'  ดังนี้." 

 
ม ห า ร า ช !  ข อ นั ้น   เป น อ ย า ง นั ้น ,  ม ห า ร า ช !  ข อ นั ้น   เป น 

อยางนั้น ;  มหาราช!  คือ   ขอ ท่ี   สัตวเหลาใด   ได โภคะอันมโหฬารแลว   ไม เมา 
อยูดวย  ไมมัวเมาอยูดวย  ไมถึงความยินดีในกามทั้งหลายดวย  และไมปฏิบัติผิดใน 
สัตว ทั ้งหลายด วย ,  สัตว เหล านั ้น   มีน อยน ักในโลก .  อันที ่จร ิง   สัตว เหล าใด 
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ภาค  ๒  -  สมุทยอริยสัจ ๒๙๕

ไดโภคะอ ันมโหฬารแล ว   เมาอยู ด วย   มัวเมาอยู ด วย   ถึงความยินด ีในกาม 
ทั้งหลายดวย  และปฏิบัติผิดในสัตวทั้งหลายดวย,  สัตวเหลานั้น   มีอยูมากใน 
โลก; 

 
ครั้นตรัสดังนี้แลว  ไดตรัสตอไป  ซึ่งเปนคํารอยกรอง  วา  :- 

 
"ผูยอมติดอยูในการบริโภคกาม  พัวพัน  เมาหมกอยูในกาม 

ทั้งหลาย  ยอมไมรู สึกความหลวมตัวของตัว  เหมือนเนื ้อหรือนก 
พลัดเขาสูเครื่องดัก  ฉะนั้น.  ความเดือดรอนยอมมีแกเขา  ในกาล 
ภายหลัง  เพราะวา  ผล  ที่เขาสรางไว  เปนของชั่ว"  ดังนี้  แล. 
 
-  สคา.  สํ.  ๑๕/๑๐๖/๓๔๐-๓๔๒. 

 
เขาไปหาความตายเพราะกาม 

 
เชาวันหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจา  ทรงครองจีวร  ถือบาตร  เขาไปบิณฑบาต  ในเมืองสาวัตถี,  

พระพุทธองค  ไดทรงเห็นหมูมนุษยในเมืองสาวัตถีเหลานั้น  ซึ่งกําลังของเกี่ยว  ติดพัน  อยูกะกาม  กําหนัดใน 
กาม  เมาหมกอยูในกาม  เปนอยูโดยสวนมาก,  จึงทรงเปลงพระอุทานนี้  วา  :- 

 
"สัตวทั้งหลาย  ผูมืดมนธเพราะอํานาจแหงกาม  ถูกตัณหา 

เปนดุจขายเครื่องดักสัตวปกคลุมไว  ถูกเครื่องมุงคือตัณหาปดบังไว 
ถูกหมูมารซึ่งเปนเหมือนพวกพองของผูประมาทจองจําตัวไว  ยอมไปสู 
ชราและมรณะ  เหมือนปลาเขาไปสูปากแหงเครื่องดัก  หรือเหมือน 
ลูกโคที่ยังด่ืมนมเขาไปหาแม  ฉะนั้น"  ดังนี้  แล. 
 
-  อุ.  ขุ.  ๒๕/๒๐๐/๑๕๐. 
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 อริยสัจจากพระโอษฐ ๒๙๖

ความเพลินเปนแดนเกิดแหงทุกข 
 
ป ุณณ ะ !  ร ูป   ที ่เห ็น ด วยตาก ็ด ี,  เส ีย ง   ที ่ฟ งด วยห ูก ็ด ี,  กลิ ่น 

ที่ดมดวยจมูกก็ดี,  รสท่ีลิ้มดวยลิ้นก็ดี ,  โผฏฐัพพะ  ที่สัมผัสดวยกายก็ดี,  และ 
ธรรมารมณ  ที ่รู แจงดวยใจก็ด ี,  อันเปนสิ ่งที ่น าปรารถนา  นารักใคร  นาพอใจ 
ที่ยวนตายวนใจใหรัก  เปนที่ เขาไปตั้งอาศัยอยูแหงความใคร  เปนที่ตั้งแหงความ 
กําหน ัดย อมใจ   ม ีอยู ,  ถ าภ ิกษ ุย อม เพล ิด เพล ิน   ย อมพร่ําสรรเสร ิญ   ย อม 
เมาหมกอยู   ซึ่ งอารมณ มี รูป เปนตนนั้นไซร.  เมื่ อภิกษุนั้น   เพลิดเพลิน   พรํ่า 
สรรเสริญ   เมาหมกอยู  ซึ่งอารมณมี รูปเปนตนนั้นอยู,  นันทิ   (ความเพลิน)  ยอม 
บังเกิดขึ้น.  เรากลาววา  เพราะความเพลินเปนสมุทัย  (เครื่องกอขึ้น)  จึงเกิดมี 
ทุกขสมุทัย  (ความกอขึ้นแหงทุกข),  ดังนี้  แล. 
 
-อุปริ.  ม.  ๑๔/๔๘๑/๗๕๕. 

 
เพลินอยูกับอายตนะภายใน  เทากับ  เพลินอยูในทุกข 

 
ภ ิก ษ ุ  ท .!  ผู ใด   เพ ล ิด เพ ล ิน อ ยู   ใน จ ัก ษ ุ,  ผู นั ้น   เท า ก ับ 

เพลิดเพลินอยู   ในสิ ่งที ่เปนทุกขเรากลาวา   "ผู ใด   เพลิดเพลินอยู   ในสิ ่ง 
ที่เปนทุกข,  ผูนั้น  ยอมไมหลุดพนไปไดจากทุกข"  ดังนี้; 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ผู ใด   เพ ล ิด เพ ล ิน อ ยู   ใน โส ต ะ ,  ผู นั ้น   เท าก ับ 

เพลิดเพลินอยู  ในสิ่งที ่เปนทุกข.  เรากลาววา  "ผูใด  เพลิดเพลินอยู  ในสิ่ง 
ที่เปนทุกข.  ผูนั้น  ยอมไมหลุดพนไปไดจากทุกข"  ดังนี้; 
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ภิ ก ษุ   ท .!  ผู ใ ด   เพ ลิ ด เพ ลิ น อ ยู   ใ น ฆ า น ะ ,  ผู นั้ น   เ ท า กั บ 
เพลิดเพลินอยู   ในสิ ่งที ่เป นท ุกข .  เรากล าววา   "ผู ใด   เพล ิดเพล ินอยู   ในสิ ่ง 
ที่เปนทุกข,  ผูนั้น  ยอมไมหลุดพนไปไดจากทุกข"  ดังนี้; 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  ผู ใ ด   เพ ลิ ด เพ ลิ น อ ยู   ใน ชิ ว ห า ,  ผู นั้ น   เท า กั บ 

เพลิดเพลินอยู   ในสิ ่งที ่เป นท ุกข .  เรากล าววา   "ผู ใด   เพล ิด เพล ินอยู   ในสิ ่ง 
ที่เปนทุกข,  ผูนั้น  ยอมไมหลุดพนไปไดจากทุกข"  ดังนี้; 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  ผู ใ ด   เพ ลิ ด เพ ลิ น อ ยู   ใ น ก า ย ะ ,  ผู นั้ น   เท า กั บ 

เพลิดเพลินอยู   ในสิ ่งที ่เป นท ุกข .  เรากล าววา   "ผู ใด   เพล ิดเพล ินอยู   ในสิ ่ง 
ที่เปนทุกข,  ผูนั้น  ยอมไมหลุดพนไปไดจากทุกข"  ดังนี้; 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  ผู ใ ด   เพ ลิ ด เพ ลิ น อ ยู   ใ น ม า น ะ ,  ผู นั้ น   เท า กั บ 

เพล ิด เพล ินอยู   ในสิ ่งที ่เป นท ุกข .  เรากล าวว า   "ผู ใด   เพล ิด เพล ินอยู   ในสิ ่งที่ 
เปนทุกข,  ผูนั้น  ยอมไมหลุดพนไปไดจากทุกข"  ดังนี้. 
 
สฬา.  สํ.  ๑๘/๑๖/๑๙. 
 

(ในสูตรตอไป   ไดตรัสถึงในกรณี แห ง   อายตนะภายนอกหก   ซึ่ งมี ขอความเหมือน 
ในกรณีแหงอายตนะภายในขางบนนี้ทุกประการ  ตางแตชื่ออายตนะ). 

 
ความอรอยกลางกองทุกข 

(ความลวงของกาม) 
 
มาคัณ ฑิ ยะ !  บุ รุษ โรค เรื้ อน   มี ตั ว เป นแผล   สุ กปลั่ ง   ถูกตั ว เชื้ อ โรค 

แทะกัดอยู   ใช เล็บ เกาปากแผลอยู   รมตัวอยู ที่ หลุมถานไฟ .  มาคัณฑิ ยะ !  เขา 
ทํ าเชนนั้ นอยู เพี ยงใด ,  ปากแผลของเขา   ก็ยิ่ ง ไม สะอาด   ยิ่ งมี กลิ่ น เหม็น   และ 
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เปอยเนามากยิ่งขึ้น   อยูเพียงนั้น,  จะมีความรูสึกสักวา  ความพอใจ  และความ 
สบายเนื้ออยูบาง  ก็ตรงที่แผลไดรับการเกาหรือการอบอุน  เพราะไฟนั้นเปนเหตุ 
ขอน้ีมีอุปมาฉันใด; 

 
มาคัณฑิ ยะ !  อุป ไมยก็ฉั นนั้ น   คือ   สัตวทั้ งหลาย   ยั ง เป นผู ไม ไป 

ปราศจากความกําหนัดในกามทั้งหลาย  ถูกามตัณหาแทะกัดอยู  ถูกความเรารอน 
เพราะกามแผดเผาอยู  ก็ยังขืนเสพกามทั้งหลายอยูนั่นเอง.  มาคัณฑิยะ!  เขายัง 
ทําเชนนั้น   อยู เพียงใด ,  กามตัณหาของสัตวทั้ งหลายเหลานั้น   ยอมเจริญขึ้น 
ดวย  เขาถูกความเรารอนเพราะกามแผดเผาอยูดวย  และสัตวเหลานั้น  จะมีความ 
รูสึกสักวาความพอใจ  และความสบายเนื้ออยูบาง  ก็ตรงที่รสอันอาศัยกามคุณ   ๕ 
เปนเหตุอยูเพียงนั้น  เทานั้นแล. 
 
-  ม.  ม.  ๑๓/๒๗๔/๒๘๕ 

 
ความอรอยที่ไมคุมกับความทุกข 

 
ภิกษุ   ท .!  อริฏฐภิกขุคันธวาธิ ปุพพะ   กลาวตูพวกเราดวย   ขุดราก 

ตนเองดวย  ประสพสิ่งมิใชบุญเปนอันมากดวย  เพราะตัวเองจับฉวยเอาผิด  ใน 
ธรรมที ่เราแสดงแล วอย างไร ,  แม พวกเธอทั ้งหลาย   ก ็เข าใจธรรมที ่เราแสดง 
แลว  เหมือนอยางอริฎฐภิกขุนั้นหรือ? 

 
"หามิได  พระเจาขา!  ธรรมเหลาใด  อันพระผูมีพระภาคเจา  ตรัสแลวโดย 

หลายแงหลายมุมแกพวกขาพระองคทั้งหลาย  วา  เปนธรรมที่ทําอันตรายแกผูปฏิบัติ, 
ธรรมเหลานั้น  ก็สามารถที่จะทําอันตราย  แกผูปฏิบัติไดจริง.  กามทั้งหลาย  อันพระผูมี 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



ภาค  ๒  -  สมุทยอริยสัจ ๒๙๙

พระภาคเจา  ตรัสแลวา  มีรสอรอยนอย  มีทุกขมาก  มีเรื่องทําใหคับแคนใจมาก  และมี 
โทษอยางยิ่งเปนสิ่งที่ควรเปรียบเทียบดวยทอนแหงกระดูก,  ควรเปรียบดวยชั้นเนื้อ,  ควร 
เปรียบดวยคบเพลิงหญา,  ควรเปรียบดวยหลุมถานเพลิง,  ควรเปรียบดวยความฝน,  
ควรเปรียบดวยของยืม,  ควรเปรียบดวยผลไม,  ควรเปรียบดวยเขียงสับเนื้อ.  ควร 
เปรียบดวยหอกและหลาว,  และควรเปรียบดวยหัวงู,  ดังนี้" 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ถ ูกแล ว ,  ที ่พ วก เธอทั ้งหลาย   เข าใจธรรมที ่เราแสดง 

แลวอยางนั้น. 
 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ธรรม เหล าใด   ที ่เรากล าวแล ว   โดยหลายแง หลายม ุม 

แก พวกเธอทั ้งหลาย   ว า เป นธรรมที ่ทําอ ันตรายแก ผู ปฏ ิบ ัต ิ  ธรรม เหล านั ้น 
ก็สามารถที ่จะทําอันตราย   แกผู ปฏิบ ัต ิได จริง.  กามทั ้งหลาย  เรากลาวแลว 
วา  มีรสอรอยนอย  มีทุกขมาก  มีเรื่องทําใหคับแคนใจมาก  และมีโทษอยางยิ่ง 
เปนสิ ่งที ่  ควรเปรียบดวยทอนแหงกระดูก ,  ควรเปรียบดวยชิ ้นเนื ้อ ,  ควร 
เปรียบดวยคบเพลิงหญา,  ควรเปรียบดวยหลุมถานเพลิง,  ควรเปรียบดวยของ 
ในความฝน,  ควรเปรียบดวยของยืม,  ควรเปรียบดวยผลไม,  ควรเปรียบ 
ดวยเขียงสับเนื้อ,  ควรเปรียบดวยหอกและหลาว,  และควรเปรียบดวยหัวงู 
ฉะนั ้น .  ก ็แต ว า   อริฎฐภ ิกข ุค ันธวาธ ิป ุพพะนี ้  เพ ราะต ัว เอง   ถ ือ เอาธรรมที่ 
เราแสดงแลวผิด  จึงกลาวตูพวกเราดวย  ขุดรากตนเองดวย  และประสพสิ่งมิใช 
บุญ เป นอันมากด วย ,  ขอ น้ัน   จัก เป น ไป   เพื่ อความทุ กข   อันมิ ใชป ระโยชน 
เกื้อกูล  ตลอดกาลนาน  แกโมฆบุรุษน้ันแล. 
 
-  มู.  ม.  ๑๒/๒๖๖/๒๗๗. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๓๐๐

กามเปรียบดวยทอนกระดูก 
 
คฤหบดี !  เป รียบ เหมื อนสุนั ข   ที่ หมดกํ าลั ง เพ ราะหิ วจัด   จะพึ ง เข า 

ไปยืนชะเงออยู   ในที่ที่ฆ าโค .  คนฆาโคหรือลูกมือของเขา   ผู เชี่ยวชาญ   ก็จะพึ ง 
เอาทอนกระดูก   ที่ชําแหละเนื้อออกหมดแลว  ไมมีสวนที่ยั งเปนเยื่อออนเหลืออยู 
แมแตนอยเดียว  เพียงแตเปอนเลือดอยูบาง  โยนไปใหสุนัขตัวนั้นแทะ. 

 
ค ฤ ห บ ด ี!  ท า น จ ะ สํ า ค ัญ ค ว าม ข อ นั ้น ว า อ ย า ง ไ ร ?  ส ุน ัข ต ัว นั ้น 

แทะทอนกระดูก   ที่ ชํ าแหละเนื้ อออกหมดแลว   ไมมีส วนที่ ยั งเปน เยื่ อออนเหลือ 
อยู แม แต น อย เดี ยว   เพี ย งแต เป อน เลื อดอยู บ าง   นั้ นอยู ,  จะพึ งบ รรเทาความ 
หมดกําลังเพราะหิวจัด  ไดละหรือ? 

 
"หามิ ได   พระเจ าข า !"  ขอ น้ัน เพราะเหตุ ไร?  "เพ ราะว าท อนกระดุ ก  

ที่ชําแหละเนื้อออกหมดแลวนั้น  ไมมีสวนที่ยังเปนเยื่อออนเหลืออยูแมแตนอยเดียว  เพียงแต 
เปอนเลือดอยูบางเทานั้น.  สุนัขตัวนั้น  ก็จะได รับแตความเหนื่อยใจ  และความแคนใจ 
โดยแท  พระเจาขา!" 

 
คฤหบดี !  ด วย เหตุ นี้ แหละ   สาวกของพ ระอริย เจ า   ย อมพิ จารณ า 

เห็นโดยประจักษดังนี้วา  "กามทั้งหลาย  อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว  วา  มี 
อุปมาดวยทอนกระดูก  เปนสิ่งที่ใหเกิดทุกขมาก  ทําใหคับแคนใจมาก  และมีโทษ 
อยางยิ่ ง"  ดังนี้ ,  คร้ันเห็นกามนั้น   ดวยปญญาอันชอบ   ตามที่ เปนจริง   อยางนี้ 
แล ว   ก็ เวน เสี ย โดย เด็ ดขาด   ซึ่ งความ เพ ง   มีป ระการต าง  ๆ   อันอาศั ยอารมณ 
ต า ง  ๆ   (ก ามค ุณ ห า ),  แล ว เจ ร ิญ   ซึ ่ง ค วาม เพ งอ ัน เด ีย ว   อ ัน อ าศ ัย อ า รมณ 
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ภาค  ๒  -  สมุทยอริยสัจ ๓๐๑

อันเดียว  (คืออุเบกขาที่ เปนองคของจตุตถฌาน)  อันเปนที่ดับสนิทไมมีสวนเหลือ 
ของอุปาทานอันมีอยูในเหยื่อโลก  โดยประการทั้งปวงแล. 
 
-  ม.  ม.  ๑๓/๔๑/๔๗. 

 
กามเปรียบดวยชิ้นเนื้อคาปาก 

 
คฤหบด ี!  เป ร ียบ เหม ือนแร ง   หร ือ เหยี ่ยว   หร ือนกตะกร ุมก ็ตาม 

ตัวหนึ่ ง   คาบชิ้น เนื้ อพาบินไป .  ฝูงแรงบ าง   ฝูงเหยี่ยวบ าง   ฝูงนกตะกรุมบาง 
ตามโฉบ   ตอมโฉบ   นกต ัวนั ้น   เพื ่อ ให ทิ ้งชิ ้น เนื ้อ นั ้น   ย ังนกต ัวนั ้น ให ปล อย 
ใหคาย. 

 
คฤหบดี !  ท านจะสํ าคัญ ความข อ น้ั น ว าอย าง ไร !  ถ าแร ง   ห รือ 

เหยี ่ยว   หร ือนกตะกร ุมนั ้น   ไม ร ีบสล ัดทิ ้งชิ ้น เนื ้อ นั ้น เส ีย ไซร ,  ม ันก ็จะถ ึงซึ ่ง 
ความตายหรือไดรับทุกขเจียนตาย  เพราะขอน้ันเปนเหตุ  มิใชหรือ? 

 
"อยางนั้น  พระเจาขา!" 
 
คฤหบดี !  ดวยเหตุนี้ แหละ   สาวกของพระอริยเจา   ยอมพิจารณา 

เห็นโดยประจักษดังนี้  วา  "กามทั้งหลาย  อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว  วา  มี 
อุปมาดวยชิ้นเนื้อ  เปนสิ่งที่ใหเกิดทุกขมาก  ทําใหคับแคนใจมาก  และมีโทษ 
อยางยิ่ ง"  ดังนี้ ,  ครั้นเห็นกามนั้น   ดวยปญญาอันชอบ   ตามที่ เปนจริงอยางนี้ 
แลว   ก็ เวน เสียโดยเด็ดขาด   ซึ่ งความเพ ง   มีประการตาง  ๆ   อันอาศัยอารมณ 
ต าง  ๆ   (กามค ุณห า ),  แล ว เจร ิญ   ซึ ่งความ เพ งอ ัน เด ียว   อ ันอาศ ัยอารมณ 
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อันเดียว  (คืออาศัยอุ เบกขาที่ เปนองคของจตุตถฌาน)  อันเปนที่ดับสนิทไมมีสวน 
เหลือของอุปาทานอันมีอยูในเหยื่อโลก  โดยประการทั้งปวงแล. 
 
-  ม.  ม.  ๑๓/๔๑/๔๘. 

 
กามเปรียบดวยคบเพลิงทวนลม 

 
คฤหบดี !  เป รียบ เหมื อน บุ รุษผู หนึ่ ง   ถื อ เอาคบหญ าแห ง   ที่ ติ ด ไฟ 

โพลงอยู  พาทวนลมไป. 
 
คฤหบด ี!  ท าน จ ะสํ า ค ัญ ค วาม ข อ นั ้น ว า อ ย า ง ไ ร?  ถ าบ ุร ุษ ผู นั ้น 

ไม รีบ ท้ิ งคบหญ าแห งนั้ น เสี ย โดย เร็วไซร ,  คบไฟนั้ น   ก็ จะพึ งลามไม มื อ   ไหม - 
แขน   ห รือ ไหม อ วัย วะน อย ใหญ ส วน ใดส วนหนึ่ งของบุ รุษ น้ั น ,  เขาก็ จะถึ งซึ่ ง 
ความตาย  หรือไดรับทุกขเจียนตาย  เพราะขอน้ันเปนเหตุ  มิใชหรือ? 

 
"อยางนั้น  พระเจาขา!" 
 
คฤหบดี !  ด วย เหตุ นี้ แหละ   สาวกของพ ระอริย เจ า   ย อมพิ จารณ า 

เห็นโดยประจักษดังนี้วา  "กามทั้งหลาย  อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลววา  มี 
อุปมาดวยคบหญาแหง  เปนสิ่งที่ใหเกิดทุกขมากทําใหคับแคนใจมาก  และมีโทษ 
อยางยิ่ ง"  ดั งนี้ ,  ครั้น เห็นกามนั้ น   ด วยปญญาอันชอบ   ตามที่ เป นจริงอย างนี้ 
แล ว   ก็ เวน เสี ย โดย เด็ ดขาด   ซึ่ งความ เพ ง   มีป ระการต าง  ๆ   อันอาศั ยอารมณ 
ตาง  ๆ   (กามคุณหา),  แลวเจริญซึ่งความเพ งอันเดียว   อันอาศัยอารมณ อันเดียว 
 (ค ืออาศ ัยอ ุเบกขาที ่เป นองค ของจต ุตฌ าน )  อ ัน เป นที ่ด ับสน ิท ไม ม ีส วน เหล ือ 
ของอุปาทานอันมีอยูในเหยื่อโลก  โดยประการทั้งปวงแล. 
 
-  ม.  ม.  ๑๓/๔๒/๔๙. 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info
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กามเปรียบดวยหลุมถานเพลิง 
คฤหบดี !  เปรียบเหมือนหลุมถานเพลิง   ลึกชั่ วบุ รุษหนึ่ ง   เต็มดวย 

ถานเพลิง  ที่ปราศจากเปลวและปราศจากควัน.  คร้ังนั้น  บุรุษผูหนึ่ง  ผูตองการ 
เป นอยู   ไม อยากตาย   ร ักส ุข   เกล ียดท ุกข   มาสู ที ่นั ้น .  และม ีบ ุร ุษ   ที ่ม ีกําล ัง 
กลาแข็งอีกสองคน   จับบุรุษน้ัน   ที่แขนแตละขาง  แลวฉุดคราพาไปยังหลุมถาน 
เพลิง. 

 
คฤหบดี !  ท านจะสํ าคัญความขอ น้ันวาอย างไร?  บุ รุษ น้ัน   จะไม 

บิดตัวดิ้นไปทางโนนที  ทางนี้ที  บางแลหรือ? 
 
"หามิได  พระเจาขา!"  เพราะเหตุไร?  "เพราะเหตุวา  บุรุษน้ัน  รูอยูวา 

ถาเราจะตกลงไปสูหลุมถานเพลิงนี้ไซร,  เราก็จะถึงซึ่งความตาย  หรือไดรับทุกขเจียนตาย 
เพราะขอน้ันเปนเหตุ  พระเจาขา!"  ดังนี้. 

 
คฤหบดี !  ดวยเหตุนี้ แหละ   สาวกของพระอริยเจา   ยอมพิจารณา 

เห็นโดยประจักษดังนี้วา  "กามทั้งหลาย  อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลววา  มี 
อุปมาดวยหลุมถานเพลิง  เปนสิ่งที่ใหเกิดทุกขมาก  ทําใหคับแคนใจมาก  และ 
มีโทษอยางยิ่ ง"  ดังนี้ .  คร้ันเห็นกามนั้น   ดวยปญญาอันชอบ   ตามที่ เปนจริง 
อยางนี้ แลว   ก็ เวน เสียโดยเด็ดขาด   ซึ่ งความเพ ง   มีประการตาง  ๆ   อันอาศัย 
อารมณตาง ๆ  (กามคุณหา)  แลวเจริญซึ่งความเพงอันเดียว  อันอาศัยอารมณ 
อันเดียว  (คืออาศัยอุเบกขาที่ เปนองคของจตุตุถฌาน.)  อันเปนที่ดับสนิทไมมีสวน 
เหลือของอุปาทานอันมีอยูในเหยื่อโลก  โดยประการทั้งปวงแล. 
 
-  ม.  ม.  ๑๓/๔๓/๕๐. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๓๐๔

กามเปรียบดวยของในความฝน 
คฤหบด ี!  เป ร ียบ เหม ือนบ ุร ุษ ผู ห นึ ่ง   ฝ น เห ็น   วน   อ ัน รื ่น รมย ใจ 

บ าง   ป าไม   อ ันรื ่น รมย ใจบ าง   ภ ูม ิภาคอ ันรื ่น รมย ใจบ าง   หรือสระโบกขรณี 
อันรื่นรมยใจบาง,  ครั้นบุรุษน้ันตื่นขึ้นมา  ก็ไมไดพบเห็นอะไรเลย. 

 
คฤหบดี !  ดวยเหตุนี้ แหละ   สาวกของพระอริยเจา   ยอมพิจารณา 

เห็นโดยประจักษดังนี้วา  "กามทั้งหลาย  อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลววา  มี 
อุปมาดวยของในความฝน  เปนสิ่งที่ใหเกิดทุกขมาก  ทําใหคับแคนใจมาก  และ 
มีโทษอยางยิ่ ง"  ดังนี้ .  ครั้นเห็นกามนั้น   ดวยปญญาอันชอบ   ตามที่ เปนจริง 
อยางนี้ แล ว   ก็ เวน เสีย โดยเด็ดขาด   ซึ่ งความ เพ ง   มีประการต าง  ๆ  อันอาศัย 
อารมณตาง ๆ  (กามคุณหา)  แลวเจริญซึ่งความเพงอันเดียว  อันอาศัยอารมณ 
อันเดียว  (คืออาศัยอุเบกขาที่ เปนองคของจตุตถฌาน)  อันเปนสิ่งที่ดับสนิทไมม ี
สวนเหลือของอุปาทานอันมีอยูในเหยื่อโลก  โดยประการทั้งปวงแล. 
 
-  ม.  ม.  ๑๓/๔๓/๕๑. 

 
กามเปรียบดวยของยืม 

 
คฤหบด ี!  เป ร ียบ เหม ือบ ุร ุษผู หนึ ่ง   ขอย ืมทร ัพย จากผู อื ่น ได แล ว 

เอ าล งใส เก ว ีย นน อ ย   ม ีตุ ม ห ูแ ก วมณ ีอ ัน ล้ํ าค า   เป น ต น .  บ ุร ุษ ผู นั ้น   วาง 
ของยืมเหลานั้นไวขางหนาตัวบาง  รอบ  ๆ ตัวบาง  ขับผานไปตามหมูชาวราน .  
หมู ชนเห็นบุ รุษผู นั้ นแลว   ก็จะพึ งกลาวกันแซวา   "ทานผู เจริญทั้ งหลายเอย  !  
บุร ุษผู นี ้รํ่ารวยจริงหนอ !  ดูซ ี,  พวกคนรวย   เขาใช สอยโภคะก ันอย างนี ้เอง " 
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ภาค  ๒  -  สมุทยอริยสัจ ๓๐๕

ด ังนี ้,  ครั ้น เจ าของทร ัพย   พบบ ุร ุษ   ซึ ่งทํ าอยู ด ังนั ้น   ในที ่ใด  ๆ   เขาก ็จะทวง 
เอาทรัพยของเขาคืนไปเสีย  ณ  ที่นั้น ๆ  นั่นเอง. 
 

คฤหบดี !  ท านจะสํ าคัญ ความขอ น้ันว าอย างไร?  คื อควรจะทํ า 
อยางอื่นแกบุรุษน้ันไหมหนอ? 
 

"หามิได  พระเจาขา!"  เพราะเหตุไร?  "เพราะเหตุวา  ธรรมดาเจาของ 
ทรัพย  ก็ตองทวงเอาทรัพยของเขาคืนไป"  ดังนี้. 

 
คฤหบดี !  ดวยเหตุนี้ แหละ   สาวกของพระอริยเจา   ยอมพิจารณา 

เห็นโดยประจักษดังนี้วา  "กามทั้งหลาย  อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลววา  มี 
อุปมาดวยของยืม  เปนสิ่งที่ใหเกิดทุกขมาก  ทําใหคับแคนใจมาก  และมีโทษ 
อยางยิ่ ง"  ดังนี้ ,  ครั้นเห็นกามนั้น   ดวยปญญาอันชอบ   ตามที่ เปนจริงอยางนี้ 
แลว   ก็ เวน เสียโดยเด็ดขาด   ซึ่ งความเพ ง   มีประการตาง  ๆ   อันอาศัยอารมณ 
ตาง ๆ  (กามคุณหา),  แลวเจริญซึ่งความเพงอันเดียว  อันอาศัยอารมณอันเดียว 
 (คืออาศัยอุ เบกขาที่ เปนองคของจตุตุถฌาน )  อันเปนที่ดับสนิทไมมีสวนเหลือ 
ของอุปาทานอันมีอยูในเหยื่อโลก  โดยประการทั้งปวงแล. 
 
-  ม.  ม.  ๑๓/๔๓/๕๒. 

 
กามเปรียบดวยผลไม! 

 
คฤหบดี!  เปรียบเหมือนปาใหญ   ตั้งอยู ไมไกลหมูบานหรือนิคมนัก .  

ในป าใหญ นั ้น   ม ีต น ไม   ซึ ่งม ีผลน าก ินด วย   ดกด วย ,  ส วนผลที ่หล นอยู ตาม 
พื้นดินไมมีเลย.  ครั้งนั้น  มีบุรุษผูหนึ่งผานมา  เปนผูตองการดวยผลไม  เที่ยว 
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แสวงหาผลไม อยู ,  เขาเข าไปยังป านั ้นแล ว  พบตนไม ต นนั ้นแล วค ิดวา  "ตนไม 
นี้มีผลนากินดวย   ดกดวย   สวนผลที่หลนอยูตามพื้นดินไมมี เลย   และเราก็ รูจัก 
วิธีขึ้นตนไมอยู ,  ถาไฉน   เราขึ้นสูตนไมนี้แลว  จะพึงกินผลไมตามความพอใจ 
ดวย   จะพึงยังหอให เต็มดวย "  ดังนี้แลว  เขาก็ขึ้นสูตนไมนั้น   เก็บกินตามความ 
พอใจดวย   หอจนเต็มหอดวย .  ในลําดับ น้ันเอง   บุ รุษคนที่ สอง   ซึ่ งเปนผูตอง 
การดวยผลไม   เที่ยวแสวงหาผลไมอยางเดียวกัน  ถือขวานคมผานมาที่นั้น,  เขา 
เขาไปยังปานั้นแลวก็พบตนไมตนเดียวนั้น   ซึ่งมีผลนากินดวย   ดกดวย ,  เขาจึง 
คิดวา  "ตนไมนี้   มีผลนากินดวย   ดกดวย   สวนผลที่หลนอยูตามพื้นดินไมมี เลย 
และ เราก ็ไม รู จ ัก ว ิธ ีขึ ้น ต น ไม ,  ถ า ไฉน   เราจะ โค นม ันที ่โคน   แล วจะพ ึงก ิน 
ผลไมตามความพอใจดวย  จะพึงยังหอใหเต็มดวย"  ดังนี้แลว  เขาจึงโคนตนไมนั้น 
ที่โคน. 

 
คฤหบดี !  ทานจะสําคัญความขอ น้ันวาอยางไร?  บุ รุษผู ขั้นอยูบน 

ต น ไม คนแรก ,  ถ า เขาไม ร ีบลงมาโดย เร ็ว ไซร,  เมื ่อต น ไม นั ้นล มลง ,  เขาก็ 
จะตองมือหักบาง  เทาหักบาง  หรืออวัยวะนอยใหญสวนใดสวนหนึ่งหักบาง  โดย 
แท .  บ ุร ุษผู นั ้น   ก ็จะถ ึงซึ ่งความตาย   หรือได ร ับท ุกข เจ ียนตาย   เพราะข อนั ้น 
เปนเหตุ  มิใชหรือ? 

 
"อยางนั้น  พระเจาขา!" 
 
คฤหบดี   ด วยเหตุนี้ แหละ   สาวกของพระอริย เจ า   ยอมพิ จารณ า 

เห็นโดยประจักษดังนี้  วา  "กามทั้งหลาย  อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลววา  มี 
อุปมาดวยผลไม  เปนสิ่งที่ใหเกิดทุกขมาก  ทําใหคับแคนใจมาก  และมีโทษ 
อยางยิ่ง"  ดังนี้,  ครั้นเห็นกามนั้น  ดวยปญญาอันชอบ  ตามที่เปนจริงอยางนี้ 
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แลว  ก็เวนเสียโดยเด็ดขาด  ซึ่งความเพง  มีประการตาง ๆ  อันอาศัยอารมณตาง ๆ 
 (กามคุณหา),  แลวเจริญซึ่งความเพงอันเดียว  อันอาศัยอารมณอันเดียว  (คือ 
อาศัยอุ เบกขาที่ เปนองคองจตุตถฌาน )  อันเปนที่ดับสนิทไมมีสวนเหลือของ 
อุปาทานอันมีอยูในเหยื่อโลก  โดยประการทั้งปวง  แล. 
 
-  ม.  ม.  ๑๓/๔๔/๕๓. 

 
รายละเอียดที่ควรศึกษาเกี่ยวกับกาม 

 
ภิกษุ   ท .!  ที่ เรากลาวา   "กาม   นิทานสัมภวะแหงาม   เวมัตตตา 

แหงกาม  วิบากแหงกาม  นิโรธแหงกาม  ปฏิปทาใหถึงซ่ึงนิโรธแหงกาม  เปนสิ่ง 
ที่ควรรูแจง"  นั้น   เรากลาวหมายถึงกามไหนกันเลา?  ภิกษุ   ท .!  กามคุณ   ๕ 
อยางเหล านี ้  คือ   รูป   ทั ้งหลาย   อันจะพ ึงรู แจ งได ด วยจักษ ุ....  เส ียงทั ้งหลาย 
อันจะถ ึงรู แจ งได ด วยโสตะ ....  กลิ ่นทั ้งหลาย   อันจะพ ึงรู แจ งได ด วยฆานะ .... 
รสทั ้งหลาย   อ ันจะพ ึงรู แจ งได ด วยช ิวหา ....  โผฏฐ ัพพะทั ้งหลาย   อ ันจะพ ึงรู 
แจ งได ด วยกาย   อันเป นสิ ่งที ่น าปรารถนา   นารักใคร  นาพอใจ   มีล ักษณะอ ัน 
นารัก   เปนที่ เขาไปตั้ งอาศัยแหงความใคร  เปนที่ ตั้ งแห งความกําหนัด   มีอยู , 
ภิกษุ  ท.!  อารมณ  ๕  อยางเหลานี ้  หาใชกามไม;  หาอยางเหลานี ้  เรียกกัน 
ในอริยวินัย  วา  กามคุณ. 

 
(คาถาจํากัดความตอนนี้) 

 
ความกําหนัดัไปตามอํานาจความติตรึก  (สงฺกปฺปราค) 

นั ่นแหละคือกามของคนเรา;  อารมณอันวิจิตรทั ้งหลายในโลก 
นั ้น  หาใชกามไม;  ความกําหนัดไปตามอํานาจความตริตรึก 
นั่นแหละคือกามของคนเรา;  อารมณอันวิจิตร  ก็มีอยูในโลก  
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ตามประสาของมันเทานั้น;  ดังนั้น  ผูมีปญญาจึงนําออกเสียซึ่ง  
ฉันทะ  ในอารมณอันวิจิตรเหลานั้น  ดังนี้. 

 
ภิกษุ   ท.!  นิทานสัมภวะ  (เหตุเปนแดนเกิด)  แหงกาม  เปนอยางไรเลา? 

นิทานสัมภวะแหงกาม  คือ  ผัสสะ. 
 
ภิ ก ษุ   ท .!  เวมั ตตา   (ประมาณ ต าง  ๆ )  แห งกาม   เป นอย างไรเล า? 

ภิกษุ   ท .!  เวมัตตตาแหงกาม   คือ   ความใคร  (กาม)  ในรูปารมณก็อยางหนึ่ง ๆ, 
ความใครในสัททารมณ   ก็อยางหนึ่ง ๆ,  ความใครในคันธารมณ   ก็อยางหนึ่ง  ๆ, 
ความใคร ในรสารมณ   ก ็อย างหนึ ่ง  ๆ ,  ความใคร ในโผฏฐ ัพพารมณ   ก ็อย าง 
หนึ่ง  ๆ;  ภิกษุ  ท.!  นี้เราเรียกวา  เวมัตตาแหงกาม. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ว ิบ ากแห งกาม   เป นอย าง ไร เล า?  ภ ิกษ ุ  ท .!  บ ุคคล 

ใครอยูซึ่งอารมณ   (แหงกาม)  ใด  เขากระทําอัตตภาพอันเกิดจากกามนั้น ๆ  ใหเกิด 
ขึ ้น ๑  เป น อ ัตตภาพม ีส วน แห งบ ุญ ก ็ด ี  ม ีส วน แห งอบ ุญ ก ็ด ี;  ภ ิกษ ุ  ท .!  นี้ 
เราเรียกวา  วิบากแหงกาม. 

 
ภิกษุ   ท .!  นิ โรธ   (ความดับ )  แห งกาม   เปนอยางไรเล า?  ภิกษุ   ท .!  

นิโรธแหงกามยอมมี  เพราะนิโรธแหงผัสสะ.  อริยอัฏฐังคิกมรรคนี้นั่นแล  เปน 

                                                
๑. ขอความนี้ ใชไดทั้ งภาษาคนและภาษาธรรม   :  ภาษาคนก็คือเกิดใหมหลังจากตายแลว  ดังที่ 

ทราบกันอยู ;  ถาเปนภาษาธรรมก็คือ   อัตตภาพปจจุบันของเขานั้นเกิดเปลี่ยนเปนบุญหรือ 
บาป   ตามสมควรแก อ ุป าทานที ่เก ิดขึ ้น จากความใคร นั ้น  ๆ   โดยที ่ย ัง ไม ต อ งตาย ;  ทั ้งนี้ 
แลวแตผูศึกษาจะถือเอาความหมายไหน. 
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ปฏิปทาใหถึงซึ่งนิ โรธแหงกาม ;  ปฏิปทานั้นไดแก   สัมมาทิฏฐิ   สัมมาสังกัปปะ 
สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ 

 
ภิกษุ   ท .!  ในกาลใดแล   อริยสาวกยอมรูชัดซึ่ งกาม   อยางนี้ ,  รูชัด 

ซึ ่งน ิทานส ัมภวะแห งกาม   อย างนี ้,  รู ช ัดซึ ่ง เวม ัตตตาแห งกาม   อย างนี ้,  รู ช ัด 
ซึ ่งว ิบากแห งกาม   อย างนี ้,  รู ช ัดซึ ่งน ิโรธแห งกาม   อย างนี ้,  รู ช ัดซึ ่งปฏ ิปทา 
ให ถึ งซึ่ งนิ โรธแห งก าม   อย า งนี้ ;  ในกาลนั้ น   อ ริยส าวกนั้ น   ย อม รู ชั ด ซ่ึ ง 
พรหมจรรยนี้อันเปนเครื่องเจาะแทงกิเลส  วาเปนนิโรธแหงกาม. 
 
-  ฉกฺก.  อ.  ๒๒/๔๕๗-๔๖๐/๓๓๔. 

 
ไวพจนของกาม 

 
ภิกษุ   ท .!  คําวา  'ภัย '  ดังนี้นั้น   เปนคําแทนชื่อของ  กามทั้ งหลาย . 
ภิกษุ   ท.!  คําวา  'ทุกข '  ดังนี้นั้น  เปนคําแทนชื่อของ  กามทั้ งหลาย. 
ภิกษุ   ท .!  คําวา  'โรค '  ดังนี้นั้น   เปนคําแทนชื่อของ  กามทั้ งหลาย . 
ภิกษุ   ทุ .!  คําวา  'หัวฝ '  ดังนี้นั้น  เปนคําแทนชื่อของ  กามทั้งหลาย. 
ภิกษุ  ท .  คําวา  ‘ลูกศร’  ดังนี้นั้น   เปนคําแทนชื่อของ  กามทั้ งหลาย 
ภิกษุ  ท.!  คําวา  'เครื่องของ'  ดังนี้นั้น  เปนคําแทนชื่อของกามทั้งหลาย. 
ภิกษุ   ท.!  คําวา  'เปอกตม'  ดังนี้นั้น  เปนคําแทนชื่อของกามทั้งหลาย. 
ภิกษุ  ท.!  คําวา  'ครรภ'  ดังนี้นั้น  เปนคําแทนชื่อของกามทั้งหลาย. 
 
ภ ิกษ ุ  ท .!  เพ ราะเหต ุไร   คําว า   'ภ ัย '  จ ึง เป นคํ าแทนชื ่อของกาม 

ทั ้งหลายเล า?  ภ ิกษ ุ  ท .!  เพราะเหต ุว า   สัตว นี ้  เป นผู กําหน ัดแล ว   ด วย 
กามราคะ  ถูกผูกพันแลว  ดวยฉันทราคะ  ยอมไมหลุดพนไปได  จากภัย  ทั้งที่ 
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เป น ไป ในท ิฏ ฐธรรม   (ป จจ ุบ ันนี ้)  และที ่เป น ไป ในกาลอนาคต เบื ้อ งหน า ,  
เพราะฉะนั้น  คําวา  'ภัย'  จึงเปนคําแทนชื่อของ  กามทั้งหลาย. 

 
ภิกษุ   ท .!  เพราะเหตุ ไร   คําวา   'ทุกข '  จึงเปนคําแทนชื่ อของกาม 

ทั ้งหลายเล า?  ภ ิกษ ุ  ท .!  เพราะเหต ุว า   สัตว นี ้  เป นผู กําหน ัดแล ว   ด วย 
กามราคะ  ถูกผูกพันแลว  ดวยฉันทราคะ  ยอมไมหลุดพนไปได  จากทุกข  ทั้งที่ 
เป น ไป ในท ิฏฐธรรม   (ป จจ ุบ ัน )  นี ้  และที ่เป น ไป ในกาลอนาคต เบื ้อ งหน า . 
เพราะฉะนั้นคําวา  'ทุกข'  จึงเปนคําแทนชื่อของ  กามทั้งหลาย. 

 
ภ ิกษ ุ  ท !  เพ ราะเหต ุไร   คํ าว า   'โรค '  จ ึง เป นคํ าแทนชื ่อของกาม 

ทั้งหลายเลา?  ภิกษุ   ท.!  เพราะเหตุวา  สัตวนี้  เปนผูกําหนัดแลว  ดวยกาม- 
ราคะ  ถูกผูกพันแลว  ดวยฉันทราคะ  ยอมไมหลุดพนไปได  จากโรค  ทั้งที่เปน 
ไปในทิฏฐธรรม   (ปจจุบัน )  นี้   และที่ เปนไปในกาลอนาคตเบื้ องหนา ,  เพราะ 
ฉะนั้น  คําวา  'โรค'  จึงเปนคําแทนชื่อของ  กามทั้งหลาย 

 
ภิกษุ   ท .!  เพราะเหตุ ไร   คํ าวา   'หั วฝ '  จึงเปนคํ าแทนชื่ อของกาม 

ทั้งหลายเลา?  ภิกษุ   ท .!  เพราเหตุวา  สัตวนี้  เปนผูกําหนัดแลว  ดวยกาม - 
ราคะ  ถูกผูกพันแลว  ดวยฉันทราคะ  ยอมไมหลุดพนไปได  จากหัวฝ  ทั้งที่เปน 
ไปในทิฏฐธรรม   (ปจจุบัน )  นี้   และที่ เปนไปในกาลอนาคตเบื้ องหนา ,  เพราะ 
ฉะนั้น  คําวา  'หัวฝ'  จึงเปนคําแทนชื่อของ  กามทั้งหลาย. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  เพ ราะ เหต ุไร   คํ าว า   'ล ูกศร '  จ ึง เป นแทนชื ่อของกาม 

ทั้งหลายเลา?  ภิกษุ  ท.!  เพราะเหตุวา  สัตวนี ้  เปนผู กําหนัดแลว  ดวยกาม- 
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ภาค  ๒  -  สมุทยอริยสัจ ๓๑๑

ราคะ  ถูกผูกพันแลว  ดวยฉันทราคะ  ยอมไมหลุดพนไปได  จากลูกศร  ทั้งที่เปน 
ไปในทิฏฐธรรม   (ปจจุบัน )  นี้   และที่ เปนไปในกาลอนาคตเบื้ องหนา ,  เพราะ 
ฉะนั้น  คําวา  'ลูกศร'  จึงเปนคําแทนชื่อของ  กามทั้งหลาย. 

 
ภิกษุ   ท .!  เพราเหตุ ไร   คําวา   'เครื่องของ '  จึงเปนคํ าแทนชื่ อของ 

กามทั้งหลายเลา?  ภิกษุ   ท .!  เพราะเหตุวา  สัตวนี้  เปนผูกําหนัดแลว  ดวย 
กามราคะ  ถูกผูกพันแลวดวยฉันทราคะ  ยอมไมหลุดพนไปได  จากเครื่องของ 
ทั้ งที่ เปนไปในทิฏฐธรรม   (ปจจุบัน )  นี้   และที่ เปนไปในกาลอนาคตเบื้องหนา , 
เพราะฉะนั้น  คําวา  'เครื่องของ'  จึงเปนคําแทนชื่อของ  กามทั้งหลาย. 

 
ภิกษุ   ท .!  เพราะเหตุ ไร   คํ าวา   'เป อกตม '  จึ งเปนคํ าแทนชื่ อของ 

กามทั้งหลาย?  ภิกษุ   ท.!  เพราะเหตุวา  สัตวนี้  เปนผูกําหนัดแลวดวยกาม- 
ราคะ  ถูกผูกพันแลว  ดวยฉันทราคะ  ยอมไมหลุดพนไปได  จากเปอกตม 
ทั้ งที่ เป น ไป ทิฏฐธรรม   (ปจ จุ บัน )  นี้   และที่ เป น ไปในกาลอนาคตเบื้ องหน า , 
เพราะฉะนั้น  คําวา  'เปอกตม'  จึงเปนคําแทนชื่อของ  กามทั้งหลาย. 

 
ภิกษ ุ  ท .!  เพราเหต ุไร   คําว า   'ครรภ '  จ ึงเป นคําแทนชื ่อของกาม 

ทั้งหลายเลา?  ภิกษุ   ท.!  เพราะเหตุวา  สัตวนี้  เปนผูกําหนัดแลว  ดวยกาม- 
ราคะ  ถูกผูกพันแลวดวยฉันทราคะ  ยอมไมหลุดพนไปได  จากครรภ  ทั้งที่ 
เป น ไป ในท ิฏ ฐธรรม   (ป จจ ุบ ัน ) นี ้  และที ่เป น ไป ในกาลอนาคต เบื ้อ งหน า ,  
เพราะฉะนั้นคําวา  'ครรภ'  จึงเปนคําแทนชื่อของ  กามทั้งหลาย,  ดังนี้แล. 
 
-  อฎฐก.  อํ.  ๒๓/๒๙๘/๑๔๖. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๓๑๒

กามเปรียบดวยรูรั่วของเรือ 
 

เมื่อสัตว  มีความใครในกามอยู,  ถากามนั้น  สําเร็จแกเขา 
คือเขาไดตามปรารถนาแลว ,  เขา  ยอมมีป ต ิในใจ  โดยแท.  เมื ่อ 
สัตว  ผูมีความพอใจ  กําลังใครในกามอยู,  ถากามนั้น  สูญหายไป , 
เขา  ยอมเดือดรอน  เหมือนถูกแทงดวยศร  ฉะนั้น.   

 
ผูใด  เวนขาดจากกาม  ดวยความเห็น  วา  เปนดุจหัวงู  ผูนั้น   

เปนคนมีสติ  ลวงพนตัณหาอันสายไปในโลกนี้เสียได. 
 

ผูใด  เขาไปผูกใจอยูในที่นา  ที่สวน  เงิน  โค  มา  ทาสชาย 
และสตรี  พวกพอง  และกามทั ้งหลายอื ่นๆเปนอันมาก  กิเลสมาร 
ยอมครอบงําบุคคลผูนั้นได,  อันตรายรอบดาน  ยอมย่ํายีบุคคลผูนั้น;  
เพราะเหตุนั้น  ความทุกข  ยอมติดตามเขา  เหมือนน้ําไหลเขาสูเรืออัน  
แตกแลว  ฉะนั้น. 

 
เพราะฉะนั้น  บุคคล  ควรเปนผูมีสติ  ทุกเมื่อ,  พึงเวนขาด 

จากกาม,  ละกามแลว  พึงขามโอฆะเสียได  ดุจบุคคลอุดยาเรือดีแลว  
ก็พึงขามไปถึงฝงโนน  (นิพพาน)  ได  ฉะนั้นแล. 
 
-  สุตฺต.ขุ.๒๕/๔๘๔/๔๐๘. 

 
ลักษณะแหงภวตัณหา 

 
ภิกษุ  ท.!  ภวโยคะ  (การประกอบอยูดวยภพ)  เปนอยางไรเลา?  

ภิกษุ   ท .!  บุคคลบางคนในโลกนี้   ยอมไม รูชัด   ตามที่ เปนจริง   ซึ่งความกอ ข้ึน 
แหงภพทั้งหลาย   ซึ่งความดับไปแหงภพทั้ งหลาย   ซึ่งรสอรอยแหงภพทั้ งหลาย 
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ซึ ่ง โทษแห งภพทั ้งหลาย   และซึ ่งอ ุบายเครื ่อ งออกพ น ไปได จากภพทั ้งหลาย 
ภิกษุ  ท .!  เมื ่อเขาไมรู อยู อยางนั ้น ,  ความกําหนัดในภพ   ความเพลิดเพลิน 
ในภพ  ความเสนหหาในภพ  ความสยบในภพ  ความหิวระหายในภพ  ความ  
เรารอนเพราะภพ  ความเมาหมกในภพ  และภวตัณหาในภพทั้งหลาย  ยอมนอน 
เนื ่องอยู ในบ ุคคลนั ้น .  ภิกษ ุ  ท .!  นี ้  เราเรียกว า  ภวโยคะ   (การประกอบอยู 
ดวยภพ).  ดังนี้แล. 
 
-  จตุกฺก.  อํ.๒๑/๑๓/๑๐. 

   
ปจจัยแหงภวตัณหา 

 
ภิกษุ  ท.!  ที ่สุดในเบื ้องตนของภวตัณหา  ยอมไมปรากฏ;  กอน 

แตนี ้  ภวตัณหามิไดม ี;  แตวาภวตัณหาเพิ ่งมีตอภายหลัง .  ภิกษุ  ท .!  
คํากลาวอยางนี้แหละเปนคําที่ใคร ๆ  ควรกลาว  และควรกลาวดวยวา  "ภวตัณหา 
ยอมปรากฏ  เพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เปนปจจัย"  ดังนี้. 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  เรากล า วว า   ถึ งแม ภ วตัณ หานั้ น   ก็ เป น ธ รรม ชาติ มี 

อาหาร   หาใช เป น ธรรมชาติ ที่ ไม มี อ าหารไม .  ก็ อ ะ ไรเล า   เป น อาหารขอ ง 
ภวตัณหา?  คําตอบพึงมีวา  "อวิชชา  เปนอาหารของภวตัณหา"  ดังนี้. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  เรากล าวว า   ถ ึงแม อ ว ิชชา   ก ็เป น ธรรมชาต ิม ีอ าหาร 

หาใช เป น ธ รรมชาต ิที ่ไม ม ีอ าหารไม .  ก ็อ ะ ไร เล า   เป นอาห รของอว ิชชา?  
คําตอบพึงมีวา  "นิวรณทั้งหลาย  ๕  ประการ  เปนอาหารของอวิชชา"  ดังนี้. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๓๑๔

ภิ ก ษุ   ท .!  เรากล าวว า   ถึ งแม นิ วรณ ทั้ งหลาย   ๕  ประการ   ก็ เป น 
ธรรม ชาต ิม ีอ าห าร   หาใช เป น ธ รรม ชาต ิที ่ไม ม ีอ าห ารไม .  ก ็อ ะ ไร เล า   เป น 
อาหารของนิวรณทั้ งหลาย   ๕  ประการ?  คําตอบพึงมีวา  "ทุกจริตทั้ งหลาย  ๓  
ประการ"  ดังนี้ 

 
....ฯลฯ....                             ....ฯลฯ.... 

 
การไมสํารวมอินทรียบริบูรณแลว  ยอมทําทุจริต  ๓  ประการใหบริบูรณ; 
ทุจริต  ๓  ประการบริบูรณแลว  ยอมทํานิวรณ  ๕  ประการใหบริบูรณ; 
นิวรณ  ๕  ประการบริบูรณแลว  ยอมทําอวิชชาใหบริบูรณ;     
อวิชชาบริบูรณแลว  ยอมทําภวตัณหาใหบริบูรณ. 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  อาหารแห งภ วตัณ หานี้   ย อมมี ได ด วยอ าการอย า งนี้  

และบริบูรณแลวดวยอาการอยางนี้. 
 
-  ทสก.อํ.๒๔/๑๒๔/๖๒. 

 
วิภาคแหงภวตัณหารอยแปด 

 
ภิกษุ   ท .!  เราจักแสดงแกพวกเธอ   ถึงเรื่อง  ตัณหา  อันมีธรรมชาติ 

เหมือนขายเปนเครื่องดักสัตว  มีธรรมชาติไหลนอง  แผกวาง  เปนเครื่องเกาะเกี่ยว 
ของสัตว,  ซึ ่งดวยตัณหานั ้นเอง  สัตวโลกนี ้  ถูกปกคลุมหุ มหอไว  ถูกทําให 
ยุงเหยิงเหมือนดายยุง  ประสานกันสับสนดุจรังนก  นุงนังเหมือนพงหญามุญชะ- 
และปพพชะ  จึงไมลวงพนอบาย  ทุคติ  วินิบาต  และสังสารวัฏไปได.  พวกเธอ 
จงฟงขอความนั้น  ทําในใจใหสําเร็จประโยชน  เราจักกลาวบัดนี้. 
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ภาค  ๒  -  สมุทยอริยสัจ ๓๑๕

ครั้งภิกษุทั้งหลายเหลานั้น  ทูลสนองรับพระพุทธดํารัสแลว,  พระผูมีพระภาคเจา  จึงไดตรัส 
พระพุทธวจนะนี้วา  :- 

 
ภิกษุ   ท .!  ตัณหานั้น   เปนอยางไรเลา  จึงชื่อวามีธรรมชาติ เหมือน 

ขายเปนเครื่องดักสัตวมีธรรมชาติไหนนอง  แผกวาง  เปนเครื่องเกาะเกี่ยวของ 
สัตว,  ซึ่งดวยตัณหานั้นเอง  สัตวโลกนี้ถูกปกคลุมหุมหอไว  ถูกทําใหยุ งเหยิง 
เหมือนดายยุ ง  ประสานกันสับสนดุจรังนก   นุงนังเหมือนพงหญ ามุญชะและ 
ปพพชะ  จึงไมลวงพนอบาย  ทุคติ  วินิบาต  และสังสารวัฏไปได? 

 
ภิกษุ   ท.!  ตัณหาวิจริต  (ความนึกที่ซานไปดวยอํานาจแหงตัณหา)  ๑๘  อยาง 

ที่เขาไปจับยึดขันธอันเปนภายใน  และตัณหาวิจริต  ๑๘  อยาง  ที่เขาไปจับยึดขันธ 
อันเปนภายนอก  เหลานี้  มีอยู. 

 
ภิกษุ  ท.!  ตัณหาวิจริต  (ความนึกที่ซานไปดวยอํานาจแหงตัณหา)  

๑๘  อยาง  ที่เขาไปจับยึดขันธอันเปนภายใน  เหลานั้น  เปนอยางไรเลา? 
 
ภิก ษุ   ท .!  ตัณหาวิจ ริต   ๑๘  อยาง   ที่ เข าไปจับยึดขันธ   อัน เป น 

ภายใน   นั้นคือ   เมื่อมีความนึกไปในทาง  ที่วา  "เรามี   เราเปน "  ดังนี้   ก็ เกิด 
ความนึกที่เปนไปตามอํานาจแหงตัณหา  วา  "เรามีอยู  เปนอยู"  ดังนี้  ๑,  วา  "เรา 
เปนอยางนี้ ๆ"  ดังนี้  ๑,  วา  "เราเปนอยางนั้น  ๆ  (คืออยางเดียวกันกับคูเปรียบ)"  ดังนี้  ๑,  
วา  "เราเปนอยางอื่น  (คือแตกตางตรงกันขามจากคูเปรียบ)"  ดังนี้๑,  วา  "เราเปนผูไมเที่ยง 
ไมยั่งยืน"  ดังนี้  ๑,  วา  "เราเปนผู เที่ยงผูยั่งยืน"  ดังนี้  ๑,  วา  “เราพึงมีอยู  พึงเปน 
อยู ” ดังนี ้ ๑ ,  วา “เราพ ึงเป นอยางนี ้ ” ๆ  ดังนี ้ ๑ ,วา “เราพ ึงเป นอยางนั ้น ๆ”  
ดังนี้  ๑,  วา  “เราพึงเปนอยางอื่น”  ดังนี้  ๑,  วา  "เราพึงมีอยู  พึงเปนอยู  ดังนี้  ๑,  
วา  "ขอใหเราเปนอยางนี้ ๆ"  ดังนี้  ๑,  วา  "ขอใหเราเปนอยางนั้น ๆ"  ดังนี้  ๑,  วา 
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"ขอให เราเปนอยางอื่น"  ดังนี้   ๑,  วา  "เราจักมีอยู  จักเปนอยู "  ดังนี้   ๑,  วา  "เรา 
จักเปนอยางนี้ ๆ"  ดังนี้   ๑,  วา  "เราจักเปนอยางนั้น ๆ"  ดังนี้   ๑,  วา  "เราจักเปน 
อย างอื ่น "  ด ังนี ้๑.  ภ ิกษ ุ  ท .!  เหล านี ้แล   ชื ่อว า   ต ัณ หาว ิจร ิต   ๑๘  อย าง   ที่ 
เขาไปจับยึดขันธอันเปนภายใน. 

 
ภิกษุ  ท.!  ตัณหาวิจริต  (ความนึกที่ซานไปดวยอํานาจแหงตัณหา)  

๑๘  อยาง  ที่เขาไปจับยึดขันธอันเปนภายนอก   เปนอยางไรเลา?  ภิกษุ  ท.!  
ตัณหาวิจริต  ๑๘  อยาง  ที่ เขาไปจับยึดขันธอันเปนภายนอก  คือ  เมื่อมีความนึกไป 
ในทางที่วา  "เรามี  เราเปน  ดวยสิ่ง  (คือขันธอันเปนภายนอก)  นี้"  ดังนี้  ก็เกิดความ 
นึกที่เปนไปตามอํานาจแหงตัณหา  วา  "เรามีอยู  เปนอยู  ดวยส่ิง  (คือขันธอันเปนภายนอก)  
นี้ "  ดังนี้   ๑,  วา  "เราเปนอยางนี้ ๆ  ดวยสิ่งนี้ "  ดังนี้   ๑,  วา  "เราเปนอยางนั้น ๆ  
ดวยสิ่งนี้ "  ดังนี้   ๑,  วา  "เราเปนอยางอื่นดวยสิ่งนี้ "  ดังนี้   ๑,  วา  "เราเปนผู ไม เที่ยง 
ไมยั่งยืน  ดวยสิ่งนี้"  ดังนี้  ๑,  วา  "เราเปนผู เที่ยง  ผูยั่งยืน  ดวยสิ่งนี้"  ดังนี้  ๑,  วา  
"เราพึงมีอยู  พึงเปนอยู  ดวยสิ่งนี้ "  ดังนี้   ๑,  วา  "เราพึงเปนอยางนี้ ๆ  ดวยสิ่งนี้ "  
ดังนี้  ๑,  วา  "เราพึงเปนอยางนั้น ๆ  ดวยสิ่งนี้"  ดังนี้  ๑,  วา  "เราพึงเปนอยางอื่น 
ดวยสิ่งนี้ "  ดังนี้   ๑,  วา  "ขอใหเรามีอยู  เปนอยู  ดวยสิ่งนี้ "  ดังนี้   ๑,  วา  "ขอให 
เราเปนอยางนี้ ๆ  ดวยสิ่งนี้"  ดังนี้  ๑,  วา  "ขอใหเราเปนอยางนั้น ๆ  ดวยสิ่งนี้"  ดังนี้ ๑, 
วา  "ขอใหเราเปนอยางอื่น  ดวยสิ่งนี้"  ดังนี้  ๑,  วา  "เราจักมีอยู  จักเปนอยู  ดวยสิ่งนี้" 
ดังนี้  ๑,  วา  "เราจักเปนอยางนี้ ๆ  ดวยสิ่งนี้ "  ดังนี้  ๑,  วา  "เราจักเปนอยางนั้น ๆ  
ดวยสิ่ งนี้ "  ดั งนี้   ๑,  วา   "เราจัก เป นอย างอื่ น   ด วยสิ่ งนี้ "  ดั งนี้   ๑,  ภิกษุ   ท .! 
เหลานี้แล  ชื่อวา  ตัณหาวิจริต  ๑๘  อยาง  ที่เขาไปจับยึดขันธอันเปนภายนอก. 
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ภาค  ๒  -  สมุทยอริยสัจ ๓๑๗

ภิกษุ   ท .!  ดวยเหตุนี้แหละ  ตัณหาวิจริต   ๑๘  อยาง  ที่ เขาไปจับยึด 
ขันธอันเปนภายในดวยและตัณหาวิจริต   ๑๘  อยาง  ที่ เขาไปจับยึดขันธอันเปน 
ภายนอกดวย  เหลานี้แล  เรียกวา  ตัณหาวิจริต๓๖  อยาง. 

 
ภิกษุ   ท .!  ดวยเหตุนี้ แหละ   ตัณหาวิจริตอยางนี้ แล   เปนอดีต   ๓๖ 

อยาง,  เปนอนาคต๓๖  อยาง,  และปจจุบัน   ๓๖  อยาง,  รวมเปนตัณหาวิจริต 
๑๐๘  อยาง. 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  นี่ แ ลคื อ   ตัณ หานั้ น   อั นมี ธ รรม ชาติ เหมื อน ข าย เป น 

เครื ่องด ักส ัตว   ม ีธรรมชาต ิไหลนอง   แผ กว าง   เป น เครื ่องเกาะเกี ่ยวของส ัตว 
ซึ่งดวยตัณหานั้นเอง   สัตวโลกนี้   ถูกปกคลุมหุมหอไวถูกทําใหยุ งเหยิงเหมือน 
ดายยุง  ประสานกับสันสนดุจรังนก   นุงนังเหมือนพงหญามุญชะและปพพชะ๑  
จึงไมลวงพนอบาย  ทุคติ  วินิบาต  และสังสารวัฏไปได  แล. 

 
-  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๒๘๙/๑๙๙. 

 
เหตุที่ทําใหฟงธรรมไมรูเร่ือง 

(เพราะภวตัณหา) 
 
ภิกษุ   ท .!  บุคคลประกอบอยูด วยเหตุห าอยาง   แมฟ งธรรมอยู   ก็ 

ไมอาจเพื่ อจะกาวลงสูนิยาม   คือความถูกตองในกุศลธรรมทั้ งหลาย .  เหตุหา 
อยางอะไรเลา?  หาอยางคือ  สนใจแตคําพูด    สนใจแตผูพูด   สนใจแตตัวเอง 

 
 

                                                
๑. หญาสองชนิดนี้   เคยแปลกันวา  หญามุงกระตายและหญาปลอง  แตไมมีหลักฐานที่แนนอน .  

ในที่นี้จึงไมแปลไว. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๓๑๘

มีจิตฟุงซานไมมีเอกัคคตาจิตฟงธรรม  และทําในใจไมแยบคาย.  ภิกษุ  ท.!  
บุคคลประกอบดวยเหตุหาอยางเหลานี้แล  แมฟงธรรมอยู  ก็ไมอาจเพื่อจะกาวลง 
สูนิยาม  คือความถูกตองในกุศลธรรมทั้งหลาย. 
-  ปฺจก.  อํ.  ๒๒/๑๙๕/๑๕๑. 

 
(อีกปริยายหนึ่ง) 

 
ภิกษุ   ท .!  บุคคลประกอบอยูด วยเหตุห าอยาง   แมฟ งธรรมอยู   ก็ 

ไมอาจเพื่ อจะกาวลงสูนิยาม   คือความถูกตองในกุศลธรรมทั้ งหลาย .  เหตุหา 
อยางอะไรเลา?  หาอยางคือ  สนใจแตคําพูด  สนใจแตผูพูด  สนใจแตตัวเอง 
เปนคนโงเงาเงอะงะ  มัวแตสําคัญตนวารูในสิ่งที่ตนไมรู.  ภิกษุ  ท.!  บุคคล 
ป ระกอบด ว ย เหต ุห า อ ย า งนี ้แ ล   แม ฟ ง ธ ร รม อยู   ก ็ไม อ าจ เพื ่อ จ ะก า วล ง 
สูนิยาม  คือความถูกตองในกุศลธรรมทั้งหลาย. 
-  ป ฺจก.  อํ.  ๒๒/๑๙๕/๑๕๒. 

 
(อีกปริยายหนึ่ง) 

   
ภิกษุ   ท .!  บุคคลประกอบอยูด วยเหตุห าอยาง   แมฟ งธรรมอยู   ก็ 

ไมอาจเพื่อจะกาวลงสูนิยาม  คือความถูกตองในกุศลธรรมทั้งหลาย.  เหตุหาอยาง 
อะไรเลา?  หาอยางคือ  เปนคนลบหลูฟงธรรม  มีจิตมากไปดวยความลบหลู- 
แขงดีฟงธรรม  คอยจองจับความผิดพลาดในผูแสดงธรรมดวยจิตมุงรายแข็ง 
กระดาง  เปนคนโงเงาเงอะงะ  มัวแตสําคัญตนวารูในสิ่งที่ตนไมรู.  ภิกษุ  ท.!  
บุคคลประกอบดวยเหตุหาอยางเหลานี้แล  แมฟงธรรมอยู  ก็ไมอาจเพื่อจะกาวลง 
สูนิยาม  คือความถูกตองในกุศลธรรมทั้งหลาย. 
-  ปญจก.  อํ.  ๒๒/๑๙๖/๑๕๓. 
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ภาค  ๒  -  สมุทยอริยสัจ ๓๑๙

(ในตอนทายของแตละปริยาย  ไดตรัสถึงบุคคลผูมีธรรมตรงกันขาม  คือสามารถฟง 
ธรรมสําเร็จประโยชน,  ผูศึกษาพึงคํานวณเอาดวยตนเอง  โดยปฏิปกขนัยจากขอความขางบนนี้) 

 
ภพแมช่ัวขณะดีดนิ้วมือก็ยังนารังเกียจ 

 
ภ ิก ษ ุ  ท .!  ค ูถ   แม น ิด เด ีย ว   ก ็เป น ข อ งม ีก ลิ ่น เห ม ็น   ฉ ัน ใด ;  

ภิกษุ   ท .!  สิ่ งที่ เรียกวา   ภพ   (ผลแหงภวตัณหา)  ก็ฉันนั้น เหมือนกัน ,  แมมี 
ประมาณนอยชั่วลัดนิ้วมือเดียว  ก็ไมมีคุณอะไรที่พอจะกลาวได. 
-  เอก.  อํ.  ๒๐/๔๖/๒๐๓. 

 
(ในสูตรถัดไป  ไดตรัสอุปมาดวย  มูตร  ดวย  น้ําลาย  ดวย  หนอง  ดวย  โลหิต  โดย 

ทํานองเดียวกัน,  -  ๒๐/๔๖/๒๐๔). 
 

วิภวตัณหา 
 
เร่ืองของ  วิภวตัณหา  ที่เปนพุทธดํารัสโดยตรง  ยังไมพบที่มา;  ขอนักศึกษา 
จงทราบโดยเปนปฏิปกขนัยของ  ภวตัณหา. 
 

นิทเทศ  ๔ 
วาดวยลักษณะแหงตัณหา 

จบ 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๓๒๐

นิทเทศ  ๕  วาดวยที่เกิดและการเกิดแหงตัณหา 
(มี  ๕  เรื่อง) 

 
การเกิดข้ึนแหงตัณหา 

 
ภิกษุ  ท.!  การกอขึ้นแหงทุกข  เปนอยางไรเลา? 
 
ภิ ก ษุ   ท .!  เพ ราะอาศั ยตาด วย   รูปด วย   จึ ง เกิ ดจั กขุ วิญญ าณ ขึ้ น , 

การประจวบพรอม   (แห งตา+รูป+จักขุวิญญาณ )  ทั้ ง  ๓  อยางนั้ น  จึงเกิดมีผัสสะ, 
เพ ราะผั ส ส ะ เป นป จ จั ย   จึ ง เกิ ด มี เวทน า ,  เพ ราะ เวทนา เป นป จ จั ย   จึ ง เกิ ด มี 
ตัณหา;  นี้  คือ  การกอข้ึนแหงทุกข 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  เพ ราะอาศั ยหูด วย   เสี ยงด วย   จึ ง เกิ ด โสตวิญญ าณ ขึ้ น . 

การป ระจวบพรอม   (แห งหู+เสี ย ง+โสตวิญญ าณ )  ทั้ ง   ๓  อย างนั้ น   จึ ง เกิ ดมี 
ผ ัส ส ะ ,  เพ ราะผ ัส ส ะ เป นป จ จ ัย   จ ึง เก ิด ม ีเวทน า ,  เพ ราะ เวทนา เป นป จ จ ัย 
จึงเกิดมีตัณหา;  นี้  คือ  การกอข้ึนแหงทุกข. 

 
ภิกษุ   ท .!  เพราะอาศัยจมูกดวย   กลิ่นดวย   จึงเกิดฆานวิญญาณขึ้น , 

การประจวบพรอม   (แห งจมูก+กลิ่ น+ฆานวิญญาณ )  ทั้ ง   ๓  อยางนั้ น   จึงเกิดมี 
ผัสสะ ,  เพ ราะผัสสะเป นป จ จัย   จึ ง เกิ ดมี เวทนา ,  เพ ราะเวทนาเป นป จ จัย   จึ ง 
เกิดมีตัณหา;  นี้  คือ  การกอข้ึนแหงทุกข 

 
ภิกษุ   ท .!  เพ ราะอาศัยลิ้ นด วย   รสด วย   จึ งเกิดชิ วหาวิญญาณขึ้น ,  

การประจวบพรอม  (แหงลิ้น+รส+ชิวหาวิญญาณ)  ทั้ง  ๓  อยางนั้น  จึงเกิดมี   
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ภาค  ๒  -  สมุทยอริยสัจ ๓๒๑

ผัสสะ ,  เพราะผัสสะเปนปจจัย   จึงเกิดมี เวทนา ,  เพราะเวทนาเปนปจจัย   จึง 
เกิดมีตัณหา;  นี้  คือ  การกอข้ึนแหงทุกข. 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  เพ ราะอาศั ยกายด วย   โผฏฐัพพะด วย   จึ ง เกิ ดกาย - 

วิญญาณขึ้น,  การประจวบพรอม  (แหงกาย+โผฏฐัพพะ+กายวิญญาณ )  ทั้ ง  ๓  
อยางนั้ น   จึงเกิดมีผัสสะ ,  เพราะผัสสะเปนปจจัย   จึงเกิดมี เวทนา ,  เพราะ 
เวทนาเปนปจจัย  จึงเกิดมีตัณหา;  นี้  คือ  การกอข้ึนแหงทุกข 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  เพ ราะอาศั ย ใจด วย   ธรรมารมณ ด วย   จึ ง เกิ ดม โน - 

วิญญาณขึ้น,  การประจวบพรอม  (แหงใจ+ธรรมารมณ+มโนวิญญาณ )  ทั้ง  ๓  
อยางนั้ น   จึงเกิดมีผัสสะ ,  เพราะผัสสะเปนปจจัย   จึงเกิดมี เวทนา ,  เพราะ 
เวทนาเปนปจจัย  จึงเกิดมีตัณหา;  นี้  คือ  การขึ้นแหงทุกข. 

 
ภิกษุ  ท.!  นี้แล  คือ  การกอข้ึนแหงทุกข. 

-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๑๐๖/๑๕๔. 
 

ฐานที่เกิดแหงตัณหา 
(สี่อยาง) 

 
ภิกษุ   ท.!  การเกิดขึ้นแหงตัณหา  เมื่อจะเกิด  ยอมเกิดขึ้น  แกภิกษุ 

ในอารมณใด ๆ  ก็ตามมีสี่อยางเหลานี้.  สี่อยางเหลาไหนเลา?  สี่อยางคือ  :- 
 
ภิกษุ   ท .!  ตัณหา   เมื่ อจะเกิด   ยอมเกิดขึ้น   แกภิกษุ   เพราะจีวร 

เปนเหตุบาง; 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๓๒๒

ภิกษุ   ท .!  ตัณหา  เมื่อจะเกิด   ยอมเกิดขึ้น   แกภิกษุ   เพราะอาหาร - 
บิณฑบาตเปนเหตุบาง; 

ภิกษุ   ท .!  ตัณหา   เมื่ อจะเกิด   ยอมเกิดขึ้น   แกภิกษุ   เพราะเสนา - 
สนะเปนเหตุบาง; 

ภิกษุ   ท .!  ตัณหา   เมื่ อจะเกิด   ยอม เกิดขึ้น   แกภิ ก ษุ   เพราะความ 
ไดเปนหรือไมไดเปนอยางนั้นอยางนี้เปนเหตุบาง. 

ภ ิก ษ ุ  ท .!  เห ล า นี ้แ ล   ค ือ   ก า ร เก ิด ขึ ้น แ ห ง ต ัณ ห า   เมื ่อ จ ะ เก ิด 
ยอมเกิดขึ้น  แกภิกษุ  ในอารมณใด ๆ  ก็ตาม  มีสี่อยางแล. 
-  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๑๒/๙;  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๓๓๕/๒๕๗. 

 
ที่ตั้งอาศัยเกิดแหงตัณหา 

 
ภิกษุ  ท.!  ตัณหานั้น  เมื่อจะเกิดยอมเกิดขึ้น  ณ  ที่ไหน?  เมื่อจะ 

ตั้งอยูยอมตั้งอยู  ณ  ที่ไหน? 
 
ภ ิกษ ุ  ท .!  สิ ่ง ใด   ม ีภาวะ เป นที ่ร ักที ่ย ินด ีใน โลก ,  ต ัณ หานั ้น   เมื ่อ 

จะเกิด  ยอมเกิดขึ้น  ในสิ่งนั้น,  เมื่อจะตั้งอยู  ยอมตั้งอยู  ในสิ่งนั้น. 
 
ภิกษุ  ท.!  ก็สิ่งใดเลา  มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก? 
 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ตา   ม ีภาวะเป นที ่ร ักที ่ย ินด ีในโลก ,  ห ู  ม ีภาวะเป นที ่ร ัก 

ที ่ย ินด ีใน โลก ,  จม ูก   ม ีภาวะ เป นที ่ร ักที ่ย ินด ีใน โลก ,  ลิ ้น   ม ีภาวะเป นที ่ร ักที่ 
ยินดีในโลก,  กาย  มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก,  และ  ใจ  มีภาวะเปนที่รักที่ 
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ยินด ีใน โลก ;  ต ัณหานั ้น   เมื ่อจะ เก ิด   ย อม เก ิดขึ ้น   ในสิ ่งนั ้น  ๆ ,  เมื ่อจะตั ้ง 
อยู  ยอมตั้งอยู  ในสิ่งนั้น ๆ. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ร ูปทั ้งหลาย   ม ีภาวะ เป นที ่ร ักที ่ย ินด ีใน โลก ,  เส ีย ง 

ทั ้งหลายมีภาวะเป นที ่ร ักที ่ย ินดีในโลก,  กลิ ่นทั ้งหลาย   มีภาวะเปนที ่ร ักที ่ย ินดี 
ในโลก ,  รสทั ้งหลาย   มีภาวะเปนที ่ร ักที ่ย ินดีในโลก ,  โผฏฐัพพะทั ้งหลาย 
มีภาวะเป นที ่ร ักที ่ย ินด ีในโลก ,  และธรรมารมณ ทั ้งหลาย   มีภาวะเป นที ่ร ักที่ 
ย ินด ีใน โลก ;  ต ัณหานั ้น   เมื ่อจะ เก ิด   ย อม เก ิดขึ ้น   ในสิ ่งนั ้น  ๆ ,  เมื ่อจะตั ้ง 
อยู  ยอมตั้งอยู  ในสิ่งนั้น ๆ. 

 
ภิกษุ  ท.!  วิญญาณทางตา  มีภาวะเปนที่ รักที่ยินดีในโลก,  วิญญาณ 

ทางหู  มีภาวะเปนที ่ร ักที ่ย ินดีในโลก ,  วิญญาณทางจมูก   มีภาวะเป นที ่ร ักที่ 
ยินดีในโลก ,  วิญญาณทางลิ้น   มีภาวะเปนที่ รักที่ยินดีในโลก ,  วิญญาณทาง 
กาย   มีภาวะเป นที ่ร ักที ่ย ินดีในโลก ,  และวิญญาณทางใจ   มีภาวะเป นที ่ร ักที่ 
ย ินด ีใน โลก ;  ต ัณหานั ้น   เมื ่อจะ เก ิด   ย อม เก ิดขึ ้น   ในสิ ่งนั ้น  ๆ ,  เมื ่อจะตั ้ง 
อยู  ยอมตั้งอยู  ในสิ่งนั้น ๆ. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ส ัมผ ัสทางตา   ม ีภาวะเป นที ่ร ักที ่ย ินด ีในโลก ,  ส ัมผ ัส 

ทางหู  มีภาวะเปนที ่ร ักที ่ย ินดีในโลก,  สัมผัสทางจมูก   มีภาวะเปนที ่รักที ่ย ินดี 
ในโลก ,  ส ัมผ ัสทางลิ ้น   ม ีภาวะเป นที ่ร ักที ่ย ินด ีในโลก ,  ส ัมผ ัสทางกาย   มี 
ภาวะเปนที่ รักที่ยินดีในโลก,  และสัมผัสทางใจ  มีภาวะเปนที่ รักที่ยินดีในโลก;  
ต ัณหานั ้น   เมื ่อจะเก ิด   ย อมเก ิดขึ ้น   ในสิ ่งนั ้น  ๆ ,  เมื ่อจะตั ้งอยู   ย อมตั ้งอยู 
ในสิ่งนั้น ๆ. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๓๒๔

ภิกษุ   ท .!  เวทนาเกิดแตสัมผัสทางตา   มีภาวะเปนที่ รักที่ ยินดี ใน 
โลก ,  เวทนาเก ิดแต ส ัมผ ัส   ทางห ู  ม ีภาวะเป นที ่ร ักที ่ย ินด ีในโลก ,  เวทนาเก ิด 
แตส ัมผ ัสทางจมูก   มีภาวะเป นที ่ร ักที ่ย ินด ีในโลก ,  เวทนาเก ิดแตส ัมผ ัสทางลิ ้น 
มีภาวะเป นที ่ร ัก ที ่ย ินด ีในโลก ,  เวทนาเก ิดแต ส ัมผ ัสทางกาย   ม ีภาวะเป นที ่รัก 
ที่ยินดี ในโลก ,  และเวทนาเกิดแตสัมผัสทางใจ   มีภาวะเปนที่ รักที่ ยินดี ในโลก ;  
ต ัณ หานั ้น   เมื ่อ จะ เก ิด   ย อม เก ิดขึ ้น   ในสิ ่งนั ้น  ๆ ,  เมื ่อ จะตั ้งอยู   ย อมตั ้งอยู 
ในสิ่งนั้น ๆ. 

 
  ภิ ก ษุ   ท .!  ความหมายรู ใน รูป   มี ภ าวะ เป นที่ รักที่ ยิ นดี ใน โลก ,  

ความหมายรูในเสียง  มีภาวะเปนที่ รักที่ยินดีในโลก ,  ความหมายรูในกลิ่น   มี 
ภาวะเปนที่ รักที่ยินดีในโลก ,  ความหมายรูในรสมีภาวะเปนที่ รักที่ยินดีในโลก ,  
ความหมายรู ในโผฏฐ ัพพะ   มีภาวะเป นที ่ร ักที ่ย ินด ีในโลก ,  และความหมายรู 
ในธรรมารมณ   ม ีภาวะเป นที ่ร ักที ่ย ินด ีในโลก ;  ต ัณหานั ้น   เมื ่อจะเก ิด   ย อม 
เกิดขึ้น  ในสิ่งนั้น ๆ,  เมื่อจะตั้งอยู  ยอมตั้งอยู  ในสิ่งนั้น ๆ. 

 
ภิกษุ   ท .!  ความคิดนึกในรูป   มีภาวะเปนที่ รัก ท่ียินดี ในโลกความ 

ค ิด น ึก ใน เส ีย ง   ม ีภ าว ะ เป น ที ่ร ัก ที ่ย ิน ด ีใน โล ก ,  ค วาม ค ิด น ึก ใน กลิ ่น   มี 
ภาวะเปนที่ รักที่ยินดีในโลก ,  ความคิดนึกในรส   มีภาวะเปนที่ รักที่ยินดีในโลก ,  
ความคิดนึกในโผฏฐัพพะ   มีภาวะเปนที่ รักที่ยินดีในโลก ,  และความคิดนึกใน 
ธรรมารมณ   มีภาวะเป นที ่ร ัก ที ่ย ินดีในโลก ;  ตัณหานั ้น   เมื ่อจะเก ิด   ยอมเกิด 
ขึ้น  ในสิ่งนั้น ๆ,  เมื่อจะตั้งอยู  ยอมตั้งอยู  ในสิ่งนั้น ๆ. 
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ภ ิกษ ุ  ท .!  ต ัณหาในร ูป   ม ีภาวะเป นที ่ร ักที ่ย ินด ีใน โลก ,  ต ัณหา 
ในเส ียง   มีภาวะเป นที ่ร ักที ่ย ินด ีในโลก ,  ตัณหาในกลิ ่น   มีภาวะเป นที ่ร ักที่ 
ย ิน ด ีใน โล ก ,  ต ัณ ห า ใน รส   ม ีภ า ว ะ เป น ที ่ร ัก ที ่ย ิน ด ีใน โล ก ,  ต ัณ ห า ใน 
โผฏฐัพพะ  มีภาวะเปนที่ รักที่ยินดีในโลก,  และตัณหาในธรรมารมณ   มีภาวะ 
เป นที ่ร ักที ่ย ิน ด ีใน โลก ;  ต ัณ หานั ้น   เมื ่อ จะ เก ิด   ย อม เก ิด ขึ ้น   ในสิ ่งนั ้น  ๆ ,  
เมื่อจะตั้งอยู  ยอมตั้งอยู  ในสิ่งนั้น ๆ. 

   
ภ ิกษ ุ  ท .!  ความตร ิตร ึก ในร ูป   ม ีภาวะ เป นที ่ร ักที ่ย ินด ีใน โลก ,  

ความตริตรึกในเสียง   มีภาวะเป นที ่ร ักที ่ย ินดีในโลก ,  ความตริตรึกในกลิ ่น 
ม ีภาวะเป นที ่ร ักที ่ย ินด ีใน โลก ,  ความตริตร ึกในรส   ม ีภาวะเป นที ่ร ักที ่ย ินดี 
ใน โลก ,  ความตร ิต ร ึกใน โผฏฐ ัพพะ   ม ีภาวะ เป นที ่ร ักที ่ย ินด ีใน โลก ,  และ 
ความตริตรึกในธรรมรมณ   มีภาวะเป นที ่ร ัก ที ่ย ินด ีในโลก ;  ตัณหานั ้น   เมื ่อ 
จะเกิด  ยอมเกิดขึ้น  ในสิ่งนั้น ๆ,  เมื่อจะตั้งอยู  ยอมตั้งอยู  ในสิ่งนั้น ๆ. 

 
ภิกษุ   ท .!  ความตริตรองในรูป   มีภาวะเป นที่ รักที่ ยินดี ใน โลก ,  

ความตริตรองในเส ียง  มีภาวะเป นที ่ร ักที ่ย ินด ีในโลก ,  ความตริตรองในกลิ ่น 
มีภาวะเป นที ่ร ักที ่ย ินด ีในโลก ,  ความตริตรองในรส   มีภาวะเป นที ่ร ักที ่ย ินดี 
ในโลก ,  ความตร ิตรองในโผฏฐ ัพพะ   ม ีภาวะเป นที ่ร ักที ่ย ินด ีใน โลก ,  และ 
ความตริตรองในธรรมารมณ   มีภาวะเป นที ่ร ักที ่ย ินด ีในโลก ,  ตัณหานั ้น   เมื ่อ 
จะ เก ิด   ย อม เก ิด ขึ ้น   ในสิ ่งนั ้น  ๆ ,  เมื ่อ จะตั ้งอยู   ย อมตั ้งอยู   ในสิ ่งนั ้น  ๆ .  
ดังนี้แล. 
 
-  มหา.  ที.  ๑๐/๓๔๓/๒๙๗. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๓๒๖

สิ่งที่ตองรู  ตองละ  เพ่ือความสิ้นทุกข 
 
ภ ิกษ ุ  ท .!  เมื ่อ ไม รู ยิ ่ง   ไม รู รอง   ไม คลายกํ าหน ัด   ไม ละขาด   ซึ ่ง 

สิ ่งทั ้งปวง   ย อมไม เป นผู สมควรเพื ่อความสิ ้น ไปแห งท ุกข .  สิ ่งทั ้งปวง   อะไร 
กันเล า?  สิ ่งทั ้งปวงค ือ   (ตอไปนี ้ทรงแสดง   ธรรมที ่ควรรู ควรละ   เป นหมวด  ๆ   ตามหลัก  
แหงอายตะหกประการ  คือ:-) 

 
อายตนะภายใน  หก  ประการ  (จักษุ  ฯลฯ  มโน): 
อายตนะภายนอก  หก  ประการ  (รูป  ฯลฯ  ธรรมารมณ); 
วิญญาณ  หกประการ  (จักขุวิญญาณ  ฯลฯ  มโนวิญญาณ); 
สัมผัส  หก  ประการ  (จักขุสัมผัส  ฯลฯ  มโนสัมผัส); 
เวทนา  หก  ประการ  (จักขุสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ  มโนสัมผัสสชาเวทนา) . 
 
ภิ ก ษุ   ท .!  เหล านี้ แล   คื อสิ่ งทั้ งป วง   ซึ่ ง เมื่ อ ไม รูยิ่ ง   ไม รู รอบ   ไม 

คลายกําหนัด  ไมละขาดแลว  ยอมเปนผูไมควรเพื่อความสิ้นไปแหงทุกข. 
 
(ตอไปนี้  ทรงแสดงโดยปฏิปกขนัย  ถึงส่ิงทั้งปวงที่ เมื่อรูและละแลว  เปนผูสมควร 

เพื่อความสิ้นไปแหงทุกข  โดยนัยตรงกันขาม  ซึ่งผูศึกษาอาจเทียบเคียงไดเอง). 
 
-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๒๑/๒๗ -๒๘. 

 
(อีกนัยหนึ่ง) 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  เมื ่อ ไม รู ยิ ่ง   ไม รู รอบ   ไม คลายกําหน ัด   ไม ละขาด   ซึ ่ง 

สิ ่งทั ้งปวง   ย อมไม เป นผู สมควรเพื ่อความสิ ้น ไปแห งท ุกข .  สิ ่งทั ้งปวง   อะไร 
กัน เล า?  สิ ่งทั ้งปวงค ือ   (ตอ ไปนี ้  ทรงแสดง  ธรรมที ่ควรรู ควรละ   เป นหมวด  ๆ  ตาม 
หลักแหงอายตนะหกประการ  คือ  :-) 
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ภาค  ๒  -  สมุทยอริยสัจ ๓๒๗

อายตนะภายใน  หก  ประการ  (จักษุ  ฯลฯ  มโน); 
อายตนะภายนอก  หก  ประการ  (รูป  ฯลฯ  ธรรมารมณ); 
วิญญาณ  หก  ประการ  (จักขุวิญญาณ  ฯลฯ  มโนวิญญาณ); 
วิญญาณวิญญาตัพพธรรม  หก  ประการ  (จักขุวิญญาณวิญญาตัพพธรรม  ฯลฯ  มโน- 

วิญญาณวิญญาตัพพธรรม). 
ภิ ก ษุ   ท .;  เหล านี้ แล   คื อสิ่ งทั้ งป วง   ซึ่ ง เมื่ อ ไม รู ยิ่ ง   ไม รู รอบ   ไม 

คลายกําหนัด  ไมละขาดแลว  ยอมเปนผูไมควรเพื่อความสิ้นไปแหงทุกข. 
(ตอไปนี้   ทรงแสดงโดย  ปฏิปกขนัย  ถึงส่ิงทั้งปวงที่ เมื่อรูและละแลว  เปนผูสมควร 

เพื่อความสิ้นไปแหงทุกข  โดยนัยตรงกันขาม  ซึ่งผูศึกษาอาจเทียบเคียงไดเอง). 
-  สฬา.สํ.  ๑๘/๒๒ -๒๓/๒๙ -๓๐. 

 
ภาวะเปนที่รักที่ยินดี  เปน  หนามในอริยวินัยนี้ 

 
ภิกษุ   ท .!  เปรียบ เหมือนบุ รุษผู หนึ่ ง   จะพึ งเขาไปสูป า   ที่ มี หนาม 

มาก ;  ค ือ   หนามข า งหน า ขอ งบ ุร ุษ นั ้น   ก ็ม ีอ ยู ,  หนามข า งหล ัง   ก ็ม ีอ ยู , 
หน าม ข า ง เห น ือ   ก ็ม ีอ ยู ,  หน าม ข า ง ใต   ก ็ม ีอ ยู ,  หน าม ข า งล า ง ก ็ม ีอ ยู , 
หนามข างบน   ก ็ม ีอ ยู ,  บ ุร ุษ นั ้น   จะต องม ีสต ิ  ค อย  ๆ   ก าวไปข าหน า   ม ีสติ 
คอย ๆ  ถอยกลับหลัง  ดวยคิดอยูวา  "หนามอยายอก  อยาตํา  เราเลย"  ดังนี้. 

 
ภ ิก ษ ุ  ท .!  ฉ ัน ใด ก ็ฉ ัน นั ้น ,  ภ า ว ะ เป น ที ่ร ัก   ภ า ว ะ เป น ที ่ย ิน ดี 

 (ปยรูปสาตรูป   ซึ ่งเป นที ่เก ิดที ่ด ับแห งต ัณหา)  ในโลก   ใด  ๆ ;  ภ ิกษ ุ  ท .!  ปยรูปสาต - 
รูปนี้  เราเรียกวา  "หนามในวินัยของพระอริยเจา"  ดังนี้  แล. 
-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๒๓๔/๓๓๔ 

 
นิทเทศ  ๕ 

วาดวยที่เกิดและการเกิดแหงตัณหา 
จบ 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๓๒๘

นิทเทศ  ๖  วาดวยอาการที่ตัณหาทําใหเกิดทุกข 
(มี  ๓๑  เรื่อง) 

 
การเกิดขึ้นแหงกองทุกข 

 
ภิกษุ  ท.!  อริยสัจคือความกอขึ้นแหงทุกข  เปนอยางไรเลา? 
 
ภิกษุ   ท .!  เพราะอวิชชาเปนปจจัย   จึงเกิดมีสังขาร;  เพราะสังขาร 

เปนปจจัย   จึงเกิดมี วิญญาณ ;  เพราะวิญญาณ เปนปจจัย   จึงเกิดมีนามรูป ; 
เพราะนามรูปเป นป จจ ัย   จึงเก ิดม ีอายตนะหก ;  เพราะอายตนะหกเป นป จจ ัย 
จึ งเกิดมี ผั สสะ ;  เพ ราะผัสสะเป นป จ จัย   จึ งเกินมี เวทนา ;  เพ ราะเวทนาเป น 
ปจจัย   จึงเกิดมีตัณหา ;  เพราะตัณหาเปนปจจัย   จึงเกิดมีอุปาทาน ;  เพราะ 
อุปาทานเปนปจจัย   จึงเกิดมีภพ ;  เพราะภพเปนปจจัย   จึงเกิดมีชาติ ;  เพราะ 
ชาติ เปนปจจัย ,  ชรา   มรณะ   โศก   ปริเทวะ   ทุกข   โทมนัส   และอุปายาส   จึง 
เกิดมีพรอม.  ความกอข้ึนแหงกองทุกขทั้งสิ้นนั้น  ยอมมีไดดวยอาการอยางนี้. 

 
ภิกษุ  ท.!  นี้  เราเรียกวา  อริยสัจคือความกอข้ึนแหงทุกข  แล. 

-  ติก.  อํ.  ๒๐/๒๒๗/๕๐๑. 
 

อาการเกิดขึ้นแหงทุกขโดยสมบูรณ 
(สายแหงปฏิจจสมุปบาท) 

ภิกษุ   ท .!  ปฏิจจสมุปบาท   (ธรรมที่อาศัยกันและกันแลวทยอยกันเกิดขึ้น)  
เปนอยางไรเลา? 
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ภาค  ๒  -  สมุทยอริยสัจ ๓๒๙

ภิกษุ  ท.!  เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงเกิดมี  สังขาร; 
เพราะสังขารเปนปจจัย จึงเกิดมี  วิญญาณ; 
เพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงเกิดมี  นามรูป; 
เพราะนามรูปเปนปจจัย จึงเกิดมี  อายตนะหก; 
เพราะอายตนะหกเปนปจจัย จึงเกิดมี  ผัสสะ; 
เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดมี  เวทนา; 
เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงเกิดมี  ตัณหา; 
เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงเกิดมี  อุปาทาน; 
เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงเกิดมี  ภพ 
เพราะภพเปนปจจัย จึงเกิดมี  ชาติ; 
เพ ราะชาต ิเป นป จจ ัย ,  ชรา   มรณ ะ   โศก   ปร ิเท วะ 

ทุกข  โทมนัส  และอุปายาส  จึงเกิดมีพรอม.  การกอข้ึนแหงกองทุกขทั้งสิ้นนั้น 
ยอมมีไดดวยอาการอยางนี้. 

 
ภิกษุ   ท .!  นี้   เราเรียกวา  ปฏิจจสมุปบาท   (ธรรมที่อาศัยกันและกันแลว 

ทยอยกันเกิดขึ้น)  ดังนี้  แล. 
-  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๑/๒. 

 
วิภาคแหงปฏิจจสมุปบาท 

 
ภิกษุ  ท.!  ปฏิจจสมุปบาท  เปนอยางไรเลา? 
 
ภิกษุ   ท .!  เพราะอวิชชาเปนปจจัย   จึงเกิดมีสังขาร;  เพราะสังขาร 

เปนปจจัย  จึงเกิดมีวิญญาณ;  เพราะวิญญาณเปนปจจัย  จึงเกิดมีนามรูป; 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๓๓๐

เพราะนามรูปเปนปจจัย  จึงเกิดมีอายตนะหก;  เพราะอายตนะหกเปนปจจัย  จึง 
เกิดมีผัสสะ;  เพราะผัสสะเปนปจจัย  จึงเกิดมีเวทนา;  เพราะเวทนาเปนปจจัย 
จึงเกิดมีตัณหา;  เพราะตัณหาเปนปจจัย  จึงเกิดมีอุปาทาน;  เพราะอุปาทาน 
เปนปจจัย  จึงเกิดมีภพ;  เพราะภพเปนปจจัย  จึงเกิดมีชาติ;  เพราะชาติเปน 
ปจจัย,  ชรา  มรณะ  โศก  ปริเทวะ  ทุกข  โทมนัส  และอุปายาส  จึงเกิดมีพรอม.  
ความกอข้ึนแหงกองทุกขทั้งสิ้นนั้น  ยอมมีได  ดวยอาการอยางนี้. 

 
ภิกษุ  ท.!  ชรา  มรณะ  เปนอยางไรเลา?  ชรา คือ  ความแก 

ความคร่ําครา  ความมีฟนหลุด  ความมีผมหงอก  ความมีหนังเหี่ยว  ความ 
เสื่อมไปแหงอายุ  ความแกรอบแหงอินทรียทั้งหลาย  ในสัตวนิกายนั้น ๆ  ของ 
สัตวเหลานั้น ๆ;  นี้เรียกวา  ชรา. 

 
ภิกษุ  ท.!  มรณะ  เปนอยาไรเลา?  มรณะคือ  การจุติ  ความ 

เคลื่อน  การแตกสลาย  การหายไป  การวายชีพ  การตาย  การทํากาละ  การแตก 
แหงขันธทั้งหลาย  การทอดทิ้งราง  การขาดแหงอินทรียคือชีวิต  จากสัตวนิกาย 
นั้น  ๆ   ของสัตวเหลานั ้น  ๆ;  นี้  เรียกวา  มรณะ ;  ดวยเหตุนี ้แหละ   ชรา 
อันนี้ดวย  มรณะอันนี้ดวย.  ภิกษุ  ท.!  นี้  เรียกวา  ชรามรณะ. 

 
ภิกษุ  ท.!  ชาติ  เปนอยางไรเลา?  ชาติคือ  การเกิด  การกําเนิด 

การกาวลง  (สูครรภ)  การบังเกิด  การบังเกิดโดยยิ่ง  ความปรากฏของขันธ 
ทั้งหลาย  การที่สัตวไดซึ่งอายตนะทั้งหลาย  ในสัตวนิกายนั้น ๆ  ของสัตวเหลา- 
นั้น ๆ.  ภิกษุ  ท.!  นี้  เรียกวา  ชาติ. 
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ภ ิกษ ุ  ท .!  ภพ   เป น อย า ง ไร เล า?  ภ ิกษ ุ  ท .!  ภพม ีส าม เหล านี้ 
คือ  กามภพ  รูปภพ  และอรูปภพ.  ภิกษุ  ท.!  นี้  เรียกวา  ภพ. 

 
ภิกษ ุ  ท .!  อุปาทาน   เป นอยางไรเล า?  ภิกษ ุ  ท .!  อุปาทานมี 

สี่อยางเหลานี้  คือ  กามุปาทาน   ทิฏฐปาทาน   สีลัพพตุปาทาน   และอัตตวาทุ- 
ปาทาน.  ภิกษุ  ท.!  นี้  เรียกวา  อุปาทาน. 

 
ภิกษ ุ  ท .!  ตัณหา   เป นอยางไรเล า?  ภ ิกษ ุ  ท .!  หมู แห งต ัณหา 

มีหกอยางเหลานี้  คือตัณหาในรูป  ตัณหาในเสียง  ตัณหาในกลิ่น  ตัณหาในรส 
ตัณหาในโผฏฐัพพะ  และตัณหาในธรรมารมณ.  ภิกษุ  ท.!  นี้  เรียกวา  ตัณหา. 

 
ภิกษ ุ  ท .!  เวทนา   เป นอย างไรเล า?  ภ ิกษ ุ  ท .!  หมู แห ง เวทนา 

มีหกอยาง  เหลานี้  คือ  เวทนาเกิดแตสัมผัสทางตา  เวทนาเกิดแตสัมผัสทางหู 
เวทนาเกิดแตสัมผัสทางจมูก  เวทนาเกิดแตสัมผัสทางลิ้น  เวทนาเกิดแตสัมผัส 
ทางกาย  และเวทนาเกิดแตสัมผัสทางใจ.  ภิกษุ  ท.!  นี้  เรียกวา  เวทนา. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ผ ัสสะ   เป นอย างไรเล า?  ภ ิกษ ุ  ท .!  หมู แห งผ ัสสะมี 

หกอยาง  เหลานี้  คือสัมผัสทางตา  สัมผัสทางหู  สัมผัสทางจมูก  สัมผัสทางลิ้น 
สัมผัสทางกาย  และสัมผัสทางใจ.  ภิกษุ  ท.!  นี้  เรียกวา  ผัสสะ. 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  อายตนะหก   เป นอย างไรเล า?  ภิ ก ษุ   ท .!  หมู แห ง 

อายตนะมีหกอยางเหลานี้คือ  อายตนะคือตา  อายตนะคือหู  อายตนะคือจมูก 
อายตนะคือลิ้น   อายตนะคือกาย   และอายตนะคือใจ .  ภิกษุ   ท .!  นี้   เรียกวา 
อายตนะหก. 
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ภิ ก ษุ   ท .!  นาม รูป   เป น อย า งไร เล า?  นามคื อ   เวทนา   สัญ ญ า 
เจตนา   ผ ัสสะ   และมนส ิการ .  นี ้  เร ียกว า   นาม .  ร ูปค ือ   มหาภ ูตทั ้งสี ่ด วย 
และร ูป ที ่อาศ ัยมหาภ ูตทั ้งสี ่ด วย .  นี ้  เร ียกว า   ร ูป .  ด วย เหต ุนี ้แหละ   นามอ ัน 
นี้ดวย  รูปอันนี้ดวย.  ภิกษุ  ท.!  นี้  เรียกวา  นามรูป. 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  วิ ญ ญ าณ   เป น อ ย า ง ไ ร เล า ?  ภิ ก ษุ   ท .!  ห มู แ ห ง 

วิญญาณมีหกอยางเหลานี้  คือ  วิญญาณทางตา  วิญญาณทางหู  วิญญาณทางจมูก 
วิญญาณทางลิ้น  วิญญาณทางกาย   และวิญญาณทางใจ.  ภิกษุ   ท.!  นี้   เรียกวา 
วิญญาณ. 

 
ภิก ษุ   ท .!  สั งขาร   ทั้ งหลาย   เป นอย างไรเล า?  ภิ ก ษุ   ท .!  สั งขาร 

ทั ้งห ล าย เห ล านี ้  ค ือ   กายส ัง ข า ร   วจ ีส ัง ข า ร   แล ะจ ิต ต ส ัง ข า ร .  ภ ิกษ ุ  ท .! 
เหลานี้  เรียกวา  สังขารทั้งหลาย 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  อว ิช ช า   เป น อ ย า ง ไร เล า ?  ภ ิกษ ุ  ท .!  ความ ไม รู อ ัน 

ใด   เป นความไม รู ในท ุกข ,  เป นความไม รู ใน เหต ุให เก ิดท ุกข ,  เป นความไม รู 
ในความด ับ ไม เหล ือของท ุกข ,  และเป น ไม รู ในทางดํ า เน ิน ให ถ ึงความด ับ ไม 
เหลือของทุกข.  ภิกษุ  ท.!  นี้  เรียกวา  อวิชชา. 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  ด วย เห ตุ นี้ แ ห ล ะ ,  เพ ราะอ วิ ช ช า เป น ป จ จั ย   จึ ง เกิ ด มี 

ส ังขาร ;  เพ ราะส ังขาร เป นป จจ ัย   จ ึง เก ิดม ีว ิญญ าณ ;  เพ ราะว ิญญ าณ เป น 
ป จจ ัย   จ ึง เก ิด ม ีน าม ร ูป ;  เพ ราะน าม ร ูป เป น ป จ จ ัย   จ ึง เก ิด ม ีอ ายตนะหก ;  
เพราะอายตนะหกเปนปจจัย   จึงเกิดมีผัสสะ ;  เพราะผัสสะเปนปจจัย   จึงเกิดมี 
เวทนา;  เพราะเวทนาเปนปจจัย  จึงเกิดมีตัณหา;  เพราะตัณหาเปนปจจัย 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



ภาค  ๒  -  สมุทยอริยสัจ ๓๓๓

จึงเกิดมี อุปาทาน ;  เพ ราะอุปาทานเป นป จ จัย   จึ งเกิดมีภพ ;  เพ ราะภพ เป น 
ป จจ ัย   จ ึง เก ิดม ีช าต ิ;  เพ ราะชาต ิเป นป จจ ัย ,  ชรา   มรณ ะ   ปร ิเท วะ   ท ุกข 
โทมน ัส   และอ ุปายาส   จ ึง เก ิดม ีพ ร อม .  ความก อขึ ้นแห งกองท ุกข ทั ้งสิ ้นนั ้น 
ยอมมีได  ดวยอาการอยางนี้  แล. 
 
-  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๒-๕/๕-๑๗. 

 
ปจจัยแหงอวิชชา 

 
ภิกษุ  ท .!  ที ่ส ุดในเบื ้อตนของอวิชชา  ยอมไมปรากฏ ;  กอน 

แตนี ้  อวิช ช ามิได ม ี;  แตว า   อวิช ช า เ พิ ่งม ีต อ ภ ายหลัง .   ภิกษ ุ  ท .! 
คํากลาวอยางนี้แหละ  เปนคําที่ใคร ๆ๑  ควรกลาว  และควรกลาวดวยวา  "อวิชชา 
ยอมปรากฏเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เปนปจจัย"  ดังนี้. 

 
ภิกษุ   ท .!  เรากลาววา   ถึงแมอวิชชานั้น   ก็ เปนธรรมชาติมีอาหาร 

หาใช เป นธรรมชาต ิที ่ไม ม ีอ าหารไม .  ก ็อะ ไร เล า   เป นอาหารของอว ิชชา? 
คําตอบพึงมีวา  "นิวรณทั้งหลาย  ๕  ประการเปนอาหารของอวิชชา"  ดังนี้. 

 
ภิกษุ   ท .!  เรากล าววา   ถึ งแมนิ วรณ ทั้ งหลาย   ๕  ประการ   ก็ เป น 

ธรรมชาติมีอาหาร  หาใชเปนธรรมชาติที่ไมมีอาหารไม.  ก็อะไรเลา  เปน 
 
 
 
 

                                                
๑. คําวา  วุจฺจติ   คํานี้  เคยแปลกันแตวา  อันตถาคตยอมกลาว  กันจนเปนธรรมเนียมไปเสีย.  ใน  
ที ่นี ้  พ ิจารณาด ูแล ว   เห ็นได ว าควรจะแปลว าใคร   ๆ   ท ุกคนที ่เป น ผู รู   รวมทั ้งพระองค เองด วย  
ควรจะกลาว,  หาใชเปนการผูกขาดเพราะไวแตพระองคผูเดียวไม. 
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อาหารของนิวรณ ทั้ งหลาย   ๕  ประการ?  คําตอบพึ งมีวา   "ทุจริตทั้ งหลาย   ๓  
ประการ"  ดังนี้. 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  เรากล าวว า   ถึ งแม ทุ จ ริตทั้ งหลาย   ๓  ป ระการ   ก็ เป น 

ธรรม ชาต ิม ีอ าห าร   หาใช เป น ธ รรม ชาต ิที ่ไม ม ีอ าห ารไม .  ก ็อ ะ ไร เล า   เป น 
อาหารของทุจริตทั้งหลาย  ๓  ประการ?  คําตอบพึงมีวา  "การไมสํารวมอินทรีย" 
ดังนี้. 

 
....ฯลฯ....                      ....ฯลฯ.... 

 
การไมสํารวมอินทรียบริบูรณแลว  ยอมทําทุจริตทั้งหลาย  ๓  ประการ 

ใหบริบูรณ; 
 
ทุจริตทั้งหลาย  ๓  ประการบริบูรณแลว  ยอมทํานิวรณทั้งหลาย  ๕ 

ประการใหบริบูรณ; 
 
นิวรณทั้งหลาย  ๕  ประการบริบูรณแลว  ยอมทําอวิชชาใหบริบูรณ. 
 
ภิก ษุ   ท .!  อาหารแห งอวิชชานี้   ยอมมี ไดด วยอาการอย างนี้   และ 

บริบูรณแลวดวยอาการอยางนี้. 
-  ทสก.  อํ.  ๒๔/๑๒๐/๖๑. 
 

  [ตามปกต ิเราได ย ินได ฟ งสั ่งสอนก ันมาว า   อว ิชชาอไม ม ีป จจ ัย   ในที ่นี ้ได ตร ัสว า 
ม ีสิ ่งนี ้สิ ่งนี ้เป นป จจ ัย   ควรที ่น ักศ ึกษาจะได พ ิจารณ าด ูให เป นอย างด ี  ว าม ีน ิวรณ เป นป จจ ัย 
หร ือ อ าห าร   เพ ราะม ีป ระ โยคว า   "อ ิทป ฺป จ ฺจ ย า   อว ิช ฺช า "  (ทสก .  อ ํ.  ๒๔/๑๒๐/๖๑  บ รรท ัด 
ที่สาม  นับขึ้น)] 
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ภาค  ๒  -  สมุทยอริยสัจ ๓๓๕

อาการเกิดแหงความทุกข 
 
เพราะอาศัยซึ่งจักษุดวย  ซึ่งรูปท้ังหลายดวย,  จึงเกิดจักขุวิญญาณ ;  

การประจวบพรอมแหงธรรม   ๓  ประการ  (จักษุ+รูป+จักขุวิญญาณ )  นั่นคือ  ผัสสะ;  
เพราะมีผัสสะเปนปจจัย   จึงมี เวทนา ;  เพราะมี เวทนาเปนปจจัย   จึงมีตัณหา ;  
เพราะมีตัณหาเปนปจจัย  จึงมีอุปาทาน ;  เพราะมีอุปาทานเปนปจจัย  จึงมีภพ ;  
เพราะมีภพเปนปจจัย   จึงมีชาติ ;  เพราะมีชาติ เปนปจจัย ,  ชรามรณะ   โสกะ - 
ปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาสทั้งหลาย  จึงเกิดขึ้นครบถวน  :  ความเกิดขึ้น 
พรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมีดวยอาการอยางนี้ 

 
(ในกรณีแหง  โสตะ  มานะ  ชิวหา  กายะ  และ  มนะ  ก็ไดตรัสไวโดยนัยอยางเดียว 

กันกับกรณีแหงจักษุ). 
 
-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๑๑๑/๑๖๓. 

 
อาการที่ทุกขเกิดข้ึนจากเบญจขันธ 

 
ภิก ษุ   ท .!  ความ เป นสมุทั ยแห ง รูป   เป นอย างไรเล า?  ความ เป น 

สมุทัยแหงเวทนาเปนอยางไรเลา?  ความเปนสมุทัยแหงสัญญา   เปนอยางไร 
เลา?  ความเปนสมุทัยแห งสังขารทั้ งหลาย   เปนอยางไรเลา?  และความเปน 
สมุทัยแหงวิญญาณ  เปนอยางไรเลา? 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  บุ คคลใน โลกนี้   ย อม เพลิ ด เพลิ น   ย อมพร่ํ าส รรเส ริญ 

ยอมเมาหมกอยู.  เขาเพลิดเพลิน  พร่ําสรรเสริญ  เมาหมกอยู  ซึ่งอะไรเลา? 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๓๓๖

ภิกษุ   ท .!  เขา   ยอมเพลิดเพลิน   ยอมพร่ําสรรเสริญ   ยอมเมาหมก 
อ ยู   ซึ ่งร ูป .  เมื ่อ เขา เพล ิด เพล ิน   พ รํ่าสรรเสร ิญ   เมาหมกอยู   ซึ ่งร ูป ,  น ันทิ  
 (ความ เพ ลิ น )  ย อ ม บั ง เกิ ด ขึ้ น .  ค วาม เพ ลิ น ใด ใน รูป   ค วาม เพ ลิ น นั้ น   เป น 
อ ุปาทาน .  เพ ราะอ ุปาทานของเขานั ้น เป นป จจ ัย   จ ึง เก ิดม ีภพ ;  เพ ราะภพ 
เปนปจ จัย   จึงเกิดมี ชาติ ;  เพราะชาติ เปนปจจัย ,  ชรา   มรณะ   โศก   ปริเทวะ 
ทุกข   โทมนัส   และอุปายาส   จึงเกิดมีพรอม .  ความกอข้ึนแหงกองทุกขทั้ งสิ้น - 
นั้น  ยอมมีได  ดวยอาการอยางนี้. 

 
ภิกษุ   ท .!  เขา   ยอมเพลิดเพลิน   ยอมพร่ําสรรเสริญ   ยอมเมาหมก 

อยู   ซึ ่งเวทนา .  เมื ่อ เขาเพล ิด เพล ิน   พร่ําสรรเสร ิญ   เมาหมกอยู   ซึ ่ง เวทนา ,  
น ันท ิ  (ความเพล ิน )  ย อมบ ังเก ิดขึ ้น .  ความเพล ินใดในเวทนา   ความเพล ินนั ้น 
เปนอุปาทาน .  เพราะอุปาทานของเขานั้นเปนปจจัย   จึงเกิดมีภพ ;  เพราะภพ 
เปนปจ จัย   จึงเกิดมี ชาติ ;  เพราะชาติ เปนปจจัย .  ชรา   มรณะ   โศก   ปริเทวะ 
ทุกข   โทมน ัส   และอ ุปายาส   จึงเก ิดม ีพรอม .  ความก อขึ ้นแห งกองท ุกข ทั ้งสิ ้น 
นั้น  ยอมมีได  ดวยอาการอยางนี้. 

 
ภิกษุ   ท .!  เขา   ยอมเพลิดเพลิน   ยอมพร่ําสรรเสริญ   ยอมเมาหมก 

อยู   ซึ่ งสัญญา .  เมื่ อ เขาเพลิดเพลิน   พรํ่าสรรเสริญ   เมาหมกอยู   ซึ่ งสัญญา ,  
นันทิ   (ความเพลิน)  ยอมบังเกิดขึ้น .  ความเพลินใดในสัญญา  ความเพลินนั้น 
เป นอ ุปาทาน .  เพ ราะอ ุปาทานของเขานั ้น เป นป จจ ัย   จ ึง เก ิดม ีภพ ;  เพ ราะ 
ภพเปนปจจัย  จึงเกิดมีชาติ;  เพราะชาติเปนปจจัย,  ชรา  มรณะ  โศก   ปริเทวะ 
ทุกข   โทมน ัส   และอ ุปายาส   จึงเก ิดม ีพรอม .  ความก อขึ ้นแห งกองท ุกข ทั ้งสิ ้น 
นั้น  ยอมมีได  ดวยอาการอยางนี้. 
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ภาค  ๒  -  สมุทยอริยสัจ ๓๓๗

ภิกษุ   ท .!  เขา  ยอมเพลิดเพลิน   ยอมพร่ําสรรเสริญ   ยอมเมาหมก 
อยู   ซึ่งสังขารทั้ งหลาย .  เมื่อเขาเพลิดเพลิน   พรํ่าสรรเสริญ   เมาหมกอยู   ซึ่ง 
สังขารทั ้งหลายล   นันทิ  (ความเพลิน)  ยอมบังเก ิดขึ ้น ,  ความเพลินใดในสังขาร 
ทั้งหลาย  ความเพลินนั้น  เปนอุปาทาน .  เพราะอุปาทานของเขานั้นเปนปจจัย 
จึง เก ิดม ีภพ ;  เพ ราะภพ เป นป จจ ัย   จึง เก ิดม ีชาต ิ;  เพ ราะชาต ิเป นป จจ ัย , 
ชรา  มรณะ  โศกปริเทวะ  ทุกข  โทมนัส  และอุปายาส   จึงเกิดมีพรอม ,  ความ 
กอข้ึนแหงกองทุกขทั้งสิ้นนั้น  ยอมมีได  ดวยอาการอยางนี้. 

 
ภิกษุ   ท .!  เขายอมเพลิดเพลิน   ยอมพร่ําสรรเสริญ   ยอมเมาหมก 

อ ยู   ซึ ่งว ิญ ญ าณ .  เมื ่อ เข า เพ ล ิด เพ ล ิน   พ ร่ํ า ส รร เส ร ิญ   เม าหมกอยู   ซึ ่ง 
ว ิญญาณ ,  น ันท ิ  (ความเพล ิน )  ย อมบ ังเก ิดขึ ้น .  ความเพล ินใดในว ิญญาณ 
ความเพลินนั ้น   เป นอ ุปาทาน .  เพราะอุปาทานของเขานั ้นเป นปจจัย   จึงเก ิด 
ม ีภพ ;  เพ ราะภพ เป นป จจ ัย   จ ึง เก ิดม ีช าต ิ;  เพ ราะชาต ิเป นป จจ ัย ,  ชรา 
มรณะ  โศก  ปริเทวะ  ทุกขโทมนัส  และอุปายาส  จึงเกิดมีพรอม.  ความกอข้ึน 
แหงกองทุกขทั้งสิ้นนั้น  ยอมมีได  ดวยอาการอยางนี้  แล. 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๑๘/๒๘. 

 
อาการที่ทุกขเกิดข้ึนเพราะยึดถือเบญจขันธ 

 
ภิกษ ุ  ท .!  บุถ ุชนผู ไม ม ีการสด ับ   ในโลกนี ้  ยอมตามเห ็นซึ ่ง  รูป 

วา  "นั่นของเรา ,  นั่น เปนเรา ,  นั ่นอัตตาของเรา "  ดังนี ้.  รูปนั ้น   ยอม 
แปรปรวนเปนอยางอื่นแกเขา;  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาส  ยอม 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๓๓๘

ปรากฏแก เขา   เพราะความแปรปรวนเปนอยางอื่นแหงรูป .  (ในกรณี แหงเวทนา 
สัญญา  สังขาร  และวิญญาณ  ก็ไดตรัสอยางเดียวกัน). 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๒๔/๓๔. 

 
อาการเกิดข้ึนแหงความทุกข  (อีกปริยายหนึ่ง) 

(ทรงแสดงดวยผัสสะ) 
 
ถูกแลว  ถูกแลว  อานนท!  ตามที่สารีบุตรเมื่อตอบปญหาในลักษณะ 

นั ้น เช นนั ้น ,  ชื ่อว าได ตอบโดยชอบ   :  อานนท !  ความท ุกข นั ้น   เรากล าวว า 
เปนสิ่งที่อาศัยปจจัยอยางใดอยางหนึ่งแลวเกิดขึ้น  (เรียกวาปฏิจจสมุปปนนธรรม). 
ความทุกขนั ้นอาศัยปจจัยอะไรเลา?  ความทุกขนั ้น  อาศัยปจจัยคือ  ผัสสะ, 
ผูกลาวอยางนี้แล  ชื่อวา  กลาวตรงตามที่ เรากลาว  ไมเปนการกลาวตู เราดวยคํา 
ไมจริง;  แต เปนการกลาวโดยถูกตอง  และสหธรรมิกบางคนที่กลาวตาม   ก็จะ 
ไมพลอยกลายเปนผูควรถูกติไป  ดวย. 

 
อานนท !  ในบรรดาสมณพราหมณ   ที่ กล าวสอน เรื่อ งกรรมทั้ งสี่ 

พวกนั้น   :  สมณพราหมณ   ที่กลาวสอนเรื่องกรรมพวกใด   ยอมบัญญัติความ 
ทุกข  วาเปนสิ ่งที ่ตนทําเอาดวยตนเอง ,  แมความทุกขที ่พวกเขาบัญญัตินั ้น 
ก็ยังตองอาศัยผัสสะเปนปจจัย  จึงเกิดได;  สมณพราหมณที่กลาวสอนเรื่องกรรม 
พวกใด  ยอมบัญญัติความทุกข  วาเปนสิ่งที่ผูอื่นทําให,  แมความทุกขที่พวกเขา 
บัญญัตินั้น  ก็ยังตองอาศัยผัสสะเปนปจจัย  จึงเกิดมีได;  สมณพราหมณที่กลาว 
สอนเรื่องกรรมพวกใด  ยอมบัญญัติความทุกข  วาเปนสิ่งที่ตนทําเอาดวยตนเอง 
ดวย  ผูอื่นทําใหดวย  แมความทุกขที่พวกเขาบัญญัตินั้น  ก็ยังตองอาศัยผัสสะ 
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ภาค  ๒  -  สมุทยอริยสัจ ๓๓๙

เปนปจจัย   จึงเกิดมี ได ;  ถึ งแมสมณพราหมณ   ที่ กล าวสอนเรื่องกรรมพวกใด 
ยอมบัญญัติความทุกข  วาเปนสิ่งที่ไมใชทําเองหรือใครทําใหก็เกิดขึ้นได  ก็ตาม.  
แมความทุกขที่พวกเขาบัญญัตินั้น   ก็ยังตองอาศัยผัสสะเปนปจจัย   จึงเกิดมี ได 
อยูนั่นเอง. 
-  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๔๐/๗๕. 

 
อาการเกิดแหงความทุกข  (อีกปริยายหนึ่ง) 

(ทรงแสดงดวยนันทิ) 
 
ภิกษุ   ท .!  ภิกษุนั้ นยอม เพลิด เพลิน   ยอมพร่ําสรรเสริญ   ยอม เมา - 

หมกอยู   ซึ ่งร ูป ,  เมื ่อภ ิกษ ุนั ้น เพล ิด เพล ิน   พร่ําสรรเสร ิญ   เมาหมกอยู   ซึ ่งร ูป , 
นันทิ   (ความเพลิน)  ยอมเกิดขึ้น .  ความเพลินใด  ในรูป ,  ความเพลินนั้นคือ  
อุปาทาน .  เพราะอุปาทานของภิกษุนั้ น เปนปจจัย   จึงมีภพ ;  เพราะมีภพเปน 
ป จจ ัย   จ ึงม ีชาต ิ;  เพ ราะม ีชาต ิเป นป จจ ัย ,  ชรามรณะ   โสกะปร ิเทวะท ุกขะ - 
โทน ัสสะอ ุปายาสทั ้งหลาย   จ ึง เก ิดขึ ้นพร อม   :  ความเก ิดขึ ้นแห งกองท ุกข 
ทั้งสิ้นนี้  ยอมมีดวยอาการอยางนี้. 

(ในกรณีแหงเวทนา  สัญญา  สังขาร  และวิญญาณ   ก็มีขอความที่ตรัสอยางเดียว 
กับในกรณีแหงรูป). 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๑๘/๒๘. 

 
อาการเกิดแหงความทุกข  (อีกปริยายหนึ่ง) 

(ทรงแสดงดวยฉันทราคะ) 
 
"ขาแตพระองคผู เจริญ!  ขาพระองคขอโอกาส  ขอพระผูมีพระภาค  จงทรง 

แสดงซึ่งความเกิดและความดับไปแหงทุกข  แกขาพระองคเถิด." 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๓๔๐

คามณ ิ!  ถ า เราจะแสดงความเก ิดและความด ับแห งท ุกข แก ท าน  
ปรารถอดีตกาลนานไกลวา   มันไดมีแลวอยางนี้ ในอดีตกาล   ดังนี้ ไซร,  ความ 
สงสัยเคลือบแคลงในขอ น้ัน   ก็จะพึ งมีแกทาน .  ถาเราจะแสดงความเกิดและ 
ความดับแหงทุกข  ปรารภอนาคตกาลนานไกล  วามันไดมีแลวอยางนี้ในอนาคต- 
กาล   ด ังนี ้ไ ซ ร .  ค วาม ส งส ัย เค ล ือ บ แคล งแม ใน ข อ นั ้น   ก ็จ ะพ ึง แ ก ท า น .  
เอาละ  คามณิ !  เรานั่งอยูที่นี่   จะแสดงความเกิดและความดับแหงทุกขแกทาน 
ผูนั่งอยูที่นี่ดวยกัน,  ทานจงฟง  จงทําในใจใหดี,  เราจะกลาว. 

 
คามณิ !  ท านจะสํ าคัญความขอ น้ีวาอยางไร   :  มี ไหม   มนุษย ใน 

หมูบานอุ รุเวลกัปปะนี้   ที่ถูกฆา  ถูกจองจํา  ถูกทําให เสื่อมเสีย   ถูกติ เตียนแลว 
โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาส  จะเกิดขึ้นแกทาน?  "มี  พระเจาขา!" 

 
คามณ ิ!  ม ีไหม   มน ุษ ย ในหมู บ านอ ุร ุเวลก ัปปะนี ้  ที ่ถ ูกฆ า   ถ ูก 

จองจํา  ถูกทําให เสื่อมเสีย  ถูกติเตียนแลว  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาส 
จะไมเกิดขึ้นแกทาน?  "มี  พระเจาขา!" 

 
คามณิ!  อะไรเปนเหตุ  อะไรเปนปจจัย  ที ่ความโศก   (เป นตน)  

เกิดขึ้นแกทานเพราะมนุษยพวกหนึ่ง  และไมเกิดขึ้นแกทานเพราะมนุษยพวก 
หนึ่ง? 

 
"ขาแตพระองคผูเจริญ!  เพราะวาฉันทราคะของขาพระองคมีอยูในหมู 

มนุษยที่ทําใหความโศก  (เปนตน)  เกิดขึ้นแกขาพระองค  และ  ฉันทราคะของขาพระองค 
ไมมีอยูในหมูมนุษยที่ไมทําใหความโศก  (เปนตน)  เกิดขึ้นแกขาพระองค. 
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ภาค  ๒  -  สมุทยอริยสัจ ๓๔๑

คามณ ิ  !  ด วยธรรมนี ้  อ ันท าน เห ็น แล ว   รู แ จ งแล ว   บ รรล ุแล ว 
หยั ่งลงทั ่วถ ึงแล ว   อ ันไม ขึ ้นอยู ก ับ เวลา   ท านจงนําไปซึ ่งน ัยนี ้สู ธ รรมในอด ีต 
และอนาคต  วา  "ทุกขใด ๆ  ที่ เกิดขึ้นแลวในอดีต  ทุกขทั้งหมดนั้นมีฉันทะเปนมูล 
มีฉันทะเปนเหตุ  เพราะวา  ฉันทะเปนมูลเหตุแหงทุกข;  และทุกขใด ๆ  อันจะ 
เกิดขึ้นในอนาคต   ทุกขทั้ งหมดนั้นก็มีฉันทะเปนมูล   มีฉันทะเปนเหตุ   เพราะวา 
ฉันทะเปนมูลเหตุแหงทุกข."  ดังนี้. 
-  สฬา.สํ.  ๑๘/๔๐๓/๖๒๗. 

 
อาการเกิดข้ึนแหงความทุกข  (อีกปริยายหนึ่ง) 

(ทรงแสดงดวยอารมณเปนที่ตั้งแหงภพใหม) 
 
ภ ิก ษ ุ  ท .!  ถ า บ ุค ค ล ย อ ม ค ิด   (เจ เต ต ิ)  ถ ึง สิ ่ง ใด อ ยู .  ย อ ม ดํ า ริ 

 (ปกป ฺเปต ิ)  ถ ึงสิ ่งใดอยู ,  และย อมม ีจ ิตฝ งลงไป   (อน ุเสต ิ)  ในสิ ่งใดอยู ;  สิ ่งนั ้น 
ยอมเปนอารมณ   เพื่อการตั้งอยูแหงวิญญาณ .  เมื่ออารมณ   มีอยู,  ความตั้งขึ้น 
เฉพาะแหงวิญญาณ   ยอมมี ;  เมื่ อวิญญาณนั้น   ตั้ งขึ้น เฉพาะ   เจริญงอกงาม 
แลว,  ความเกิดขึ ้นแหงภพใหมตอไป  ยอมมี;  เมื ่อความเกิดขึ ้นแหงภพใหม 
ตอไป   มี ,  ชาติชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงเกิด 
ขึ้นครบถ วนต อ ไป  :  ความ เกิดขึ้ นพรอมแห งกอบทุ กขทั้ งสิ้ นนี้   ยอมมี   ด วย 
อาการอยางนี้. 

 
ภิกษุ   ท .!  ถาบุคคลยอมไมคิด   (โน   เจเตติ )  ถึ งสิ่ งใด ,  ยอมไมดํ า ริ 

 (โน   ปกป ฺเปต ิ)  ถ ึงสิ ่งใด ,  แต เขาย ังม ีใจฝ งลงไป   (อน ุเสต ิ)  ในสิ ่งใดอยู ;  สิ ่งนั ้น 
ยอมเปนอารมณ  เพื่อการตั้งอยูแหงวิญญาณ.  เมื่ออารมณ  มีอยู,  ความตั้ง 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๓๔๒

ขึ้นเฉพาะแหงวิญญาณ   ยอมมี ;  เมื่อวิญญาณนั้น   ตั้ งขึ้น เฉพาะ   เจริญงอกงาม 
แล ว,  ความเก ิดขึ ้นแห งภพใหม ต อไป   ยอมม ี;  เมื ่อความเก ิดขึ ้นแห งภพใหม 
ต อไป   ม ี,  ชาต ิชรามรณะ   โสกะปร ิเทวะท ุกขะโทมน ัสอ ุปายาสทั ้งหลาย   ย อม 
เกิดขึ้นครบถวนตอไป   :  ความเกิดขึ้นพรอมแห งกองทุกขทั้ งสิ้ นนี้   ยอมมี   ดวย 
อาการอยางนี้. 
-  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๗๘/๑๔๕. 

 
อาการเกิดข้ึนแหงความทุกข  (อีกปริยายหนึ่ง) 

(ทรงแสดงดวยอารมณเปนที่กาวลงแหงนามรูป) 
 
  ภ ิก ษ ุ  ท .!  ถ า บ ุค ค ล ย อ ม ค ิด   (เจ เต ต ิ)  ถ ึง สิ ่ง ใ ด อ ยู ,  ย อ ม ดํ า ริ 

 (ปกป ฺเปต ิ)  ถ ึงสิ ่ง ใดอยู ,  และย อมม ีจ ิตป กลงไป   (อน ุเสต ิ)  ในสิ ่ง ใดอยู ;  สิ ่งนั ้น 
ย อม เป นอารมณ   เพื ่อการตั ้งอยู แห งว ิญญาณ .  เมื ่ออารมณ   ม ีอยู ,  ความตั ้ง 
ขึ้นเฉพาะแหงวิญญาณ   ยอมมี ;  เมื่อวิญญาณนั้น   ตั้ งขึ้น เฉพาะ   เจริญงอกงาม 
แล ว ,  การก าวล งแห งน าม ร ูป   ย อมม ี;  เพ ราะม ีน าม ร ูป เป นป จจ ัย   จ ึงมี  
สฬายตนะ ;  เพ ราะม ีสฬ ายตนะ เป นป จจ ัย   จ ึงม ีผ ัส ส ะ ;  เพ ราะม ีผ ัส ส ะ เป น 
ป จจ ัย   จ ึงม ีเวทนา ;  เพ ราะม ีเวทนาเป นป จจ ัย   จ ึงม ีต ัณ หา ;  เพ ราะม ีต ัณ หา 
เป นป จจ ัย   จ ึงม ีอ ุป าทาน ;  เพ ราะม ีอ ุป าท าน เป นป จจ ัย   จ ึงม ีภพ ;  เพ ราะมี 
ภพเป นป จจ ัย   จ ึงม ีชาต ิ;  เพ ราะม ีชาต ิเป นป จจ ัย ,  ชรามรณ ะ   โสกะปร ิเทวะ - 
ทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้ งหลาย   จึงเกิดขึ้นครบถวน  :  ความเกิดขึ้นพรอมแหงกอง 
ทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้ 
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ภาค  ๒  -  สมุทยอริยสัจ ๓๔๓

ภิกษุ   ท .!  ถาบุคคลยอมไมคิดถึงสิ่ งใด ,  ยอมไมดําริถึงสิ่งใด ,  แต 
เขายังมีใจฝงลงไป   (คือมีอนุสัย)  ในสิ่ งใดอยู ;  สิ่งนั้น   ยอมเปนอารมณ   เพื่อ 
การตั้งอยูแหงวิญญาณ .  เมื่ออารมณ   มีอยู,  ความตั้งขึ้นเฉพาะแหงวิญญาณ 
ย อมม ี;  เมื ่อว ิญญาณนั ้น   ตั ้งขึ ้น เฉพาะ   เจร ิญ งอกงามแล ว ,  การก าวลง 
แหงนามรูป   ยอมมี ;  เพราะมีนามรูปเปนปจจัย   จึงมีสฬายตนะ ;  เพราะมี  
สฬายตนะเป นป จจ ัย   จ ึงม ีผ ัสสะ ;  เพ ราะม ีผ ัสสะ เป นป จจ ัย   จ ึงม ีเวทนา ;  
เพราะมีเวทนาเปนปจจัย  จึงมีตัณหา;  เพราะมีตัณหาเปนปจจัย  จึงมีอุปาทาน;  
เพ ราะม ีอ ุป าทาน เป นป จจ ัย   จ ึงม ีภพ ;  เพ ราะม ีภพ เป นป จจ ัย   จ ึงม ีชาต ิ;  
เพราะมีชาติเปนปจจัย,  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย 
จึงเกิดขึ้นครบถวน  :  ความเกิดขึ้นพรอมแห งกองทุกขทั้ งสิ้นนี้   ยอมมี   ดวย 
อาการอยางนี้. 
-  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๗๙/๑๔๗. 

 
อาการเกิดข้ึนแหงความทุกข  (อีกปริยายหนึ่ง) 

(ทรงแสดงดวยอารมณเปนที่ตั้งแหงนติ) 
 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ถ าบ ุคคลย อมค ิด   (เจ เต ต ิ)  ถ ึงสิ ่ง ใดอยู ,  ย อมดํา ริ 

 (ปกป ฺเปต ิ)  ถ ึงสิ ่งใดอยู ,  และย อมม ีใจฝ งลงไป   (อน ุเสต ิ)  ในสิ ่งใดอยู ;  สิ ่งนั ้น 
ยอมเปนอามรณ  เพื ่อการตั ้งอยู แห งวิญญาณ .  เมื ่ออารมณ  มีอยู ,  ความตั ้ง 
ขึ้นเฉพาะแหงวิญญาณ   ยอมมี;  เมื่อวิญญาณนั้น  ตั้งขึ้นเฉพาะ  เจริญงอกงาม 
แลว,  เครื ่องนําไปสู ภพใหม  (นติ - ตัณหา)  ยอมมี;  เมื ่อเครื ่องนําไปสู ภพ 
ใหม   มี ,  การมาการไป   (อาคติคติ)  ยอมมี ;  เมื่อการมาการไป   มี ,  การเคลื่อน 
และการบังเกิด  (จุติ  +  อุปะปาตะ)  ยอมมี;  เมื่อมีการเคลื่อนและการบังเกิด  มี, 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๓๔๔

ชาติชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้ งหลาย  จึงเกิดขึ้นครบถวน 
ตอไป  :  ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้. 
 

ภิกษุ   ท .!  ถาบุคคลยอมไมคิดถึ งสิ่ งใด ,  ยอมไมดํ า ริถึ งสิ่ งใด ,  แต 
เข าย ังม ีใจป ก ล ง ไป ในสิ ่ง ใด อยู ;  สิ ่งนั ้น   ย อม เป น อ า รมณ   เพื ่อ ก า รตั ้ง อ ยู 
แห งวิญญาณ .  เมื่ ออารมณ   มีอยู ,  ความตั้ งขึ้น เฉพาะแห งวิญญาณ   ยอมมี ;  
เมื ่อว ิญญาณนั ้น   ตั ้งขึ ้น เฉพาะ   เจริญ งอกงามแล ว ,  เครื ่องนําไปสู ภพใหม 
 (นติ  -  ตัณหา)  ยอมมี;  เมื่อเครื่องนําไปสูภพใหม  มี,  การมาการไป  (อาคติคติ)  
ยอมมี ;  เมื่ อการมาการไป   มี ,  การเคลื่ อนและการบั ง เกิ ด   (จุติ+อุปะปาตะ )  
ย อมม ี;  เมื ่อม ีการเคลื ่อนและการบ ัง เก ิด   ม ี,  ชาต ิชรามรณะ   โสกะปร ิเทวะ - 
ทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้ งหลาย   จึงเกิดขึ้นครบถวนตอไป   :  ความเกิดขึ้นพรอม 
แหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้. 
-  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๖๘๐/๑๔๙ 

 
อาการเกิดแหงความทุกขโดยสังเขป 

 
ม ิค ชาละ !  ร ูปทั ้งหล ายที ่เห ็น ด วยตา   อ ัน เป น ร ูป ที ่น าป รารถนา 

น ารักน าใคร   น าพอใจ   เปนที่ ยั่ วยวนชวนให รัก   เป นที่ เข าไปตั้ งอาศัยอยู แห ง 
ความ ใค ร   เป นที ่ตั ้ง แห งค วามกํ าหน ัด ย อม ใจ   ม ีอ ยู .  ถ าภ ิกษ ุเพ ล ิด เพ ล ิน 
พ รํ่า ส ร ร เส ร ิญ   ส ย บ ม ัว เม า   ใ น ร ูป นั ้น ไ ซ ร ;  เมื ่อ ภ ิก ษ ุนั ้น   เพ ล ิด เพ ล ิน 
พ ร่ํ า ส ร ร เส ร ิญ   สยบ ม ัว เม า   ใน ร ูป นั ้น ,  น ัน ท ิ  (ค ว าม เพ ล ิน )  ย อ ม เก ิด ขึ ้น . 
มิคชาละ!  เรากลาววา  “ความเกิดขึ้นแหงทุกข  มีได  เพราะความเกิดขึ้นแหง 
นันทิ”  ดังนี้ 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



ภาค  ๒  -  สมุทยอริยสัจ ๓๔๕

(ในกรณีแหงเสียง  ที่ไดยินดวยหู  กล่ินที่ดมดวยจมูก  รสที่ ล้ิมดวยลิ้น  โผฏฐัพพะ 
ที่ สัมผัสดวยผิดกาย  และธัมมารมณที่ รุแจงดวยใจ  ก็ไดตรัสไวโดยทํานองเดียวกันกับในกรณีแหง 
รูปที่เห็นดวยตา). 
-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๔๕/๖๘. 

 
อาการเกิดข้ึนแหงโลก 

 
ภิกษุ  ท.;  การกอขึ้นแหงโลก  (ปญจุปาทานขันธ)  เปนอยางไรเลา? 
 
ภิกษุ   ท .!  เพราะอาศัยตาดวย   รูปดวย   จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น ;  

การประจวบพรอม   (แห งตา+รูป+จักขุวิญญาณ )  ทั้ งสามอยางนั้ น   จึงเกิดมี 
ผ ัสสะ ;  เพ ราะผ ัสสะเป นป จจ ัย   จ ึง เก ิดม ี  เวทนา ;  เพ ราะเวทนาเป นป จจ ัย 
จึงเกิดมีตัณหา ;  เพราะตัณหาเปนปจจัย   จึงเกิดมีอุปาทาน ;  เพราะอุปาทาน 
เป นป จจ ัย   จ ึง เก ิดม ีภพ ;  เพ ราะภพ เป นป จจ ัย   จ ึง เก ิดม ีชาต ิ;  เพ ราะชาติ 
เป นป จจ ัย ,  ชรา   มรณ ะ   โศก   ปร ิเท วะ   ท ุกข   โทมน ัส   และอ ุป ายาส   จ ึง 
เกิดมีพรอม.  นี่คือ  การกอข้ึนแหงโลก. 

 
ภิกษุ   ท.!  เพราะอาศัย  หู   ดวย  เสียงดวย  จึงเกิดโสตวิญญาณขึ้น;  

การประจวบพรอม   (แหงหู+เสียง+โสตวิญญาณ )  ทั้ งสามอยางนั้ น   จึงเกิดมี 
ผ ัสสะ ;  เพ ราะผ ัสสะ เป นป จจ ัย   จึง เก ิดม ีเวทนา ;  เพ ราะ เวทนาเป นป จจ ัย 
จึงเกิดมีตัณหา ;  เพราะตัณหาเปนปจจัย   จึงเกิดมีอุปาทาน ;  เพราะอุปาทาน 
เปนปจจัย   จึงเกิดมีภพ ;  เพราะภพเปนปจจัย   จึงเกิดมีชาติ ;  เพราะชาติ เปน 
ปจจัย,  ชรา  มรณะ  โศก  ปริเทวะ  ทุกข  โทมนัส  และอุปายาส  จึงเกิดมีพรอม.  
นี่คือ  การกอข้ึนแหงโลก. 
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ภิกษุ   ท.!  เพราะอาศัย  จมูก  ดวยกลิ่นดวย  จึงเกิดฆานวิญญาณขึ้น; 
การประจวบพรอม  (แหงจมูก+กลิ่น+ฆานวิญญาณ )  ทั้งสามอยางนั้น  จึงเกิดมี 
ผ ัสสะ ;  เพ ราะผ ัสสะ เป นป จจ ัย   จึง เก ิดม ีเวทนา ;  เพ ราะ เวทนาเป นป จจ ัย 
จึงเกิดมีตัณหา ;  เพราะตัณหาเปนปจจัย   จึงเกิดมีอุปาทาน ;  เพราะอุปาทาน 
เปนปจจัย   จึงเกิดมีภพ ;  เพราะภพเปนปจจัย   จึงเกิดมีชาติ ;  เพราะชาติ เปน 
ปจจัย,  ชรา  มรณะ  โศก  ปริเทวะ  ทุกข  โทมนัส  และอุปายาส  จึงเกิดมีพรอม. 
นี่คือ  การกอข้ึนแหงโลก. 

 
ภิกษุ   ท.!  เพราะอาศัยลิ้นดวย  รสดวย  จึงคงเกิดชิวหาวิญญาณขึ้น;  

การประจวบพรอม   (แหงลิ้น+รส+ชิวหาวิญญาณ )  ทั้ งสามอยางนั้น   จึงเกิดมี 
ผ ัสสะ ;  เพ ราะผ ัสสะ เป นป จจ ัย   จึง เก ิดม ีเวทนา ;  เพ ราะ เวทนาเป นป จจ ัย 
จึงเกิดมีตัณหา ;  เพราะตัณหาเปนปจจัย   จึงเกิดมีอุปาทาน ;  เพราะอุปาทาน 
เป นป จจ ัย   จ ึง เก ิดม ีภพ ;  เพ ราะภพ เป นป จจ ัย   จ ึง เก ิดม ีชาต ิ;  เพ ราะชาติ 
เปนปจจัย ,  ชรา   มรณะ   โศก   ปริเทวะ   ทุกข   โทมนัส   และอุปายาส   จึงเกิดมี 
พรอม.  นี่คือ  การกอข้ึนแหงโลก. 

 
ภิกษุ   ท.!  เพราะอาศัย  กาย  ดวย  โผฏฐัพพะดวย  จึงเกิดกายวิญญาณ 

ขึ้น;  การประจวบพรอม(แหงกาย+โผฏฐัพพะ+กายวิญญาณ )  ทั้งสามอยางนั้น 
จ ึง เก ิดม ีผ ัส ส ะ ;  เพ ราะผ ัส ส ะ เป นป จ จ ัย   จ ึง เก ิด ม ีเวทน า ;  เพ ราะ เวทนา 
เปนปจจัย  จึงเกิดมีตัณหา;  เพราะตัณหาเปนปจจัย  จึงเกิดมีอุปาทาน ;  เพราะ 
อุปาทานเปนปจจัย   จึงเกิดมีภพ ;  เพราะภพเปนปจจัย   จึงเกิดมีชาติ ;  เพราะ 
ชาติ เปนปจจัย ,  ชรา   มรณะ   โศก   ปริเทวะ   ทุกข   โทมนัส   และอุปายาส   จึง 
เกิดมีพรอม.  นี่คือ  การกอข้ึนแหงโลก. 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



ภาค  ๒  -  สมุทยอริยสัจ 

 

๓๔๗

ภิกษุ   ท.;  เพราะอาศัย  ใจ  ดวย  ธรรมารมณดวย  จึงเกิดมโนวิญญาณ 
ขึ ้น ;  การประจวบพรอม   (แห งใจ+ธรรมารมณ +มโนวิญญาณ )  ทั ้งสามอย าง 
นั ้น   จ ึง เก ิดม ีผ ัสสะ ;  เพ ราะผ ัสสะเป นป จจ ัยจ ึง เก ิดม ีเวทนา ;  เพ ราะเวทนา 
เปนปจจัย  จึงเกิดมีตัณหา;  เพราะตัณหาเปนปจจัย  จึงเกิดมีอุปาทาน ;  เพราะ 
อุปาทานเปนปจจัย   จึงเกิดมีภพ ;  เพราะภพเปนปจจัย   จึงเกิดมีชาติ ;  เพราะ 
ชาติ เปนปจจัย ,  ชรา   มรณะ   โศก   ปริเทวะ   ทุกข   โทมนัส   และอุปายาส   จึง 
เกิดมีพรอม.  นี่คือ  การกอข้ึนแหงโลก. 

 
ภิกษุ  ท.!  นี่คือ  การกอขึ้นแหงโลก  แล. 

-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๑๐๘/๑๕๖. 
 

ความเกิดข้ึนแหงอายตนะ  นั้นคือความเกิดข้ึนแหงทุกข 
 
ภ ิกษ ุ  ท .!  การเก ิด ขึ ้น   การตั ้งอยู   การเก ิด โดยยิ ่ง   การป รากฏ 

แห ง จ ัก ษ ุ,  อ ัน ใด ;  อ ัน นั ้น   เป น ก า ร เก ิด ขึ ้น แ ห ง ท ุก ข ,  เป น ก า รตั ้ง อ ยู 
แหงโรค,  เปนการปรากฏออกแหงชราและมรณะ. 
 

(ในกรณีแหง  โสตะ  มานะ  ชิวหา  กายะ  และมนะ  ก็ตรัสไวโดยขอความอยาง 
เดียวกันกับในกรณีแหงจักษุ.)   

   
คําวา   เกิดขึ้น   ในกรณี อยางนี้   หมายความวา   ส่ิ งนั้ น  ๆ   ทําหนาที่ ของฉัน   ตาม 

อํานาจของอวิชชา. 
   
ในสูตรอื่น  ๆ   แทนที่จะทรงแสดงดวยอายตนะภายในอยางนี้   ไดทรงแสดงไวดวย 

อายตนะภายนอกหก  วิญญาณหก  ผัสสะหก  เวทนาหก  สัญญาหก  สัญเจตนาหก  ตัณหาหก  ธาตุ 
หก  และขันธหา. 
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นอกจากนั้น   ดังไดทรงแสดงฝายดับโดยปฏิปกขนัยเปนความดับไม เหลือแหงทุกข 
ความเขาไปสงบแหงโรค  ความตั้งอยูไมไดแหงชรามรณะ  ตรงกันขามจากขอความฝายเกิด  ทุก ๆ  
ขอดวย  ซึ่งผูศึกษาอาจกําหนดไดดวยตนเอง). 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๒๘๓ - ๒๘๗/๔๗๙ - ๔๙๘. 

 
อาการที่ทุกขเกิดจากอาหาร 

 
ภิกษุ   ท .!  อาหารสี่อยางเหลานี้   มีอยู   เพื่ อความตั้ งอยู ไดแหงสัตว 

ผู เกิดแลว  หรือเพื่ออนุเคราะหสัตวผูแสวงหาที่ เกิด.  อาหารสี่อยางเหลาไหนเลา?  
สี่อยางคือ  อาหารที่หนึ่งคือ  อาหารคือคําขาว  หยาบก็ตาม  ละเอียดก็ตาม,  อาหาร 
ที่สองคือ  ผัสสะ,  อาหารที่สามคือ  มโนสัญเจตนา,  อาหารที่สี่คือ  วิญญาณ .  
ภิกษุ   ท .!  อาหารสี่อยางเหลานี้แล   มีอยู  เพื่อความตั้งอยู ไดแหงสัตวผู เกิดแลว 
หรือเพื่ออนุเคราะหสัตวผูแสวงหาที่เกิด. 

 
ภิกษุ   ท .!  ถามี ราคะ   มีนันทิ   มีตัณหา   ในอาหารคือคําขาวไซร.  

วิญญาณก็ เปนสิ่ งที่ตั้ งอยู ได   เจริญ งอกงามอยู ได   ในอาหารคือคําขาวนั้น  ๆ .  
วิญญาณที ่ตั ้งอยู ได   เจริญงอกงามอยู ได   มีอยู ในที ่ใด ,  การกาวลงแหงนามรูป 
ก ็ม ีอยู ในที ่นั ้น .  การก าวลงแห งนามรูป   มีอยู ในที ่ใด ,  ความเจร ิญแห งส ังขาร 
ทั ้งหลาย   ก ็ม ีอยู ในที ่นั ้น .  ความ เจร ิญ แห งส ังขารทั ้งหลาย   ม ีอยู ในที ่ใด ,  
การบ ัง เก ิด ในภพ ใหม ต อ ไป   ก ็ม ีอยู ในที ่นั ้น .  การบ ัง เก ิด ในภพ ใหม ต อ ไป 
ม ีอ ยู ใน ที ่ใด ,  ชาต ิ  ช รา   และม รณ ะ   ต อ ไป   ก ็ม ีอ ยู   ในที ่นั ้น .  ชาต ิ  ช รา 
และมรณ ะ   ต อ ไป   ม ีอยู   ในที ่ใด ;  ภ ิกษ ุ  ท .!  เรา เร ียกที ่นั ้น   ว า   "เป นที ่มี 
โศก   มีธ ุล ี  และม ีความค ับแค น "  ดังนี ้.  (ในกรณ ีเกี ่ยวก ับอาหารอ ีก   ๓  อยาง   คือ 
ผัสสะ  มโนสัญเจตนาและวิญญาณ  ก็ตรัสโดยทํานองเดียวกับอาหารคือคําขาว). 
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ภ ิกษ ุ  ท .!  เปร ียบ เหม ือนช างย อม   หรือช างเข ียน ,  เมื ่อม ีน้ํ าย อม 
คือ   ครั่ง   ขมิ้ น   ครามหรือสีแดงออน   ก็จะพึ งเขียนรูปสตรี   หรือ รูปบุ รุษ   ลงที่ 
แผนกระดาน   หรือฝาผนัง  หรือผ ืนผ า  ซึ ่งเกลี ้ยงเกลา   ได ครบทุกสวน ,  อุปมา 
นี้ฉันใด; 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  อุป ไมยก็ฉั นนั้ น   คื อ   ถ ามี ราคะ   มีนั นทิ   มี ตัณ หา   ใน 

อาหารคือคําขาวไซร,  วิญญาณ   ก็ เปนสิ่ งที่ตั้ งอยู ได   เจริญงอกงามอยู ได   ใน 
อาหารคือคําขาวนั้น ๆ,  วิญญาณ   ที่ตั้งอยูได  เจริญงอกงามอยูได  มีอยูในที่ใด 
การกาวลงแหงนามรูป   ก็มีอยู ในที่นั้ น .  การกาวลงแหงนามรูป   มีอยู ใน ท่ีใด ,  
ความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย  ก็มีอยู  ในที่นั้น.  ความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย 
มีอยู   ในที่ ใด .  การบั งเกิดในภพใหมตอไป   ก็มีอยู ในที่นั้ น .  การบั งเกิดในภพ 
ใหม ต อ ไป   ม ีอ ยู ในที ่ใด ,  ชาต ิ  ชราและมรณ ะต อ ไป   ก ็ม ีอยู ในที ่นั ้น .  ชาติ 
ชรา   และมรณ ะ   ต อ ไป   ม ีอยู ในที ่ใด ;  ภ ิกษ ุ  ท .!  เรา เร ียกที ่นั ้น   ว า   "เป น 
ที่มี โศก   มีธุลี   และมีความคับแคน .  (มีขอความตรัสตอไปจนกระทั่งจบขอความในกรณ ี
อาหารที่ ส่ีคือวิญญาณ   ซึ่ งอาหารอีก   ๓  อยางที่ตรัสตอไปนั้น   ก็ มีขอความเหมือนกับในกรณ ี
อาหารคือคําขาวขางบนนี้ทุกประการ  ตางแตชื่ออาหารเทานั้น)"  ดังนี้  แล. 
-  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๑๒๒-๑๒๓/๒๔๕-๒๔๗. 

 
อาการที่ทุกขเกิดข้ึนเพราะตัณหาในอายตนะภายนอก 

 
ภิกษุ   ท .!  การเกิดขึ้น   การเกิดโดยยิ่ง  การตั้ งอยู   และความปรากฏ 

ของตัณหาในรูป ,  ของตัณหาในเสียง,  ของตัณหาในกลิ่น ,  ของตัณหาในรส ,  
ของตัณหาในโผฏฐัพพะ,  และของตัณหาในธรรมารมณ,  อันใด;  อันนั้น 
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แหละ   เป นการเก ิดขึ ้นของท ุกข ,  อ ันนั ้นแหละ   เป นการตั ้งอยู ของสิ ่งซึ ่งมี 
ปรกติเสียดแทงทั้งหลาย,  อันนั้นแหละเปนความปรากฏของชราและมรณะแล. 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๒๘๖/๔๙๓. 

 
อาการที่ทุกขเกิดมาจากตัณหา 

 
ภิกษุ  ท.!  เมื่อภิกษุเปนผูมีปกติเห็นโดยความเปนอัสสาทะ  (นารัก 

นายินดี)  ในธรรมทั้งหลายอันเปนที่ตั้งแหงอุปาทาน  (อุปาทานิยธรรม)  อยู,  
ตัณหายอมเจริญอยางทั่วถึง,  เพราะมีตัณหาเปนปจจัย  จึงมีอุปาทาน;  เพราะ 
มีอ ุปาทานเป นป จจ ัย   จ ึงม ีภพ ;  เพราะม ีภพเป นป จจ ัย   จ ึงม ีชาต ิ;  เพราะมี 
ชาติ เปนปจจัย ,  ชรามรณะ   โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย   จึง 
เกิดขึ้นครบถวน  :  ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการ 
อยางนี้. 

 
ภิกษุ   ท .!  เปรียบเหมือนไฟกองใหญ   พึงลุกโพลงดวยไมสิบเลม - 

เกวียนบาง  ยี่สิบเลมเกวียนบาง  สามสิบเลมเกวียนบาง  สี่สิบเลมเกวียนบาง.  
บุรุษพึงเติมหญาแหงบาง  มูลโคแหงบางไมแหงบาง  ลงไปในกองไฟนั้น  ตลอด 
เวลาที ่ควรเต ิม   อยู เป นระยะ  ๆ .  ภ ิกษ ุ  ท !  ด วยอาการอย างนี ้แล   ไฟกอง 
ใหญซึ่งมีเครื่องหลอเลี้ยงอยางนั้น  มีเชื้อเพลิงอยางนั้น  ก็จะพึงลุกโพลงตลอด 
กาลยาวนาน ,  ขอนี ้ฉ ันใด ;  ภ ิกษ ุ  ท .!  เมื ่อภ ิกษ ุเป นผู ม ีปรกต ิเห ็นโดยความ 
เปนอัสสาทะ  (นารักนายินดี)  ในธรรมทั้งหลายอันเปนที่ตั้งแหงอุปาทานอยู,  ตัณหา 
ยอม เจริญ อย างทั่ วถึ ง   ฉันนั้ น เหมื อนกัน .  เพ ราะมี ตัณ หาเป นป จ จัย   จึ งมี 
อุปาทาน;  เพราะมีอุปาทานเปนปจจัย  จึงมีภพ;  เพราะมีภพเปนปจจัย  จึง 

 
 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



ภาค  ๒  -  สมุทยอริยสัจ ๓๕๑

มีชาติ;  เพราะมีชาติเป นป จจัย ,  ชรามรณะ   โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัส - 
อุปายาสทั้งหลาย  จึงเกิดขึ้นครบถวน  :  ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ 
ยอมมีดวยอาการอยางนี้  แล. 
-  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๑๐๒/๑๙๖-๑๙๗. 

 
(ในส ูตรถ ัดไปทรงแสดงส ัญ โญชน ิยธรรม   แทนคําว า   อ ุปาทาน ิยธรรม ;  และ 

ในตอนอุปมาทรงแสดงอุปมาดวยประทีปน้ํามันลุกโพลงอยูไดเพราะอาศัยเชื้อและมีผูคอยเติม  โดย 
นัยเดียวกับสูตรขางบน). 

 
ตัณหาเปนเชื้อแหงการเกิด 

 
วัจฉะ!  เรายอมบัญญัติความบังเกิดขึ้น  สําหรับสัตวผูที่ยังมีอุปาทาน 

 (เชื ้อ )  อยู ,  ไม ใช สําหรับส ัตวผู ที ่ไม ม ีอ ุปทาน .  วัจฉะ !  เปรียบ เหม ือนไฟ 
ที ่ม ีเชื ้อ   ย อ ม โพ ล งขึ ้น ได ,  ที ่ไม ม ีเชื ้อ   ก ็โพ ล งขึ ้น ไม ได ,  อ ุป ม านี ้ฉ ัน ใด 
อุปไมยก็ฉันนั้น ;  วัจฉะ!  เรายอมบัญญัติความบังเกิดขึ้น   สําหรับสัตวผูที่ยังมี 
อุปาทานอยู,  ไมใชสําหรับสัตวผูที่ไมมีอุปทาน. 

 
"พระโคมดมผูเจริญ!  ถาสมัยใด  เปลวไฟ  ถูกลมพัดหลุดปลิวไปไกล,  สมัย 

นั้น  พระโคดมยอมบัญญัติ  ซึ่งอะไร  วาเปนเชื้อแกเปลวไฟนั้น  ถาถือวามันยังมีเชื้ออยู?" 
 
วัจฉะ !  สมั ย ใด   เปลวไฟ   ถูกลมพั ดหลุดปลิ วไป ไกล ,  เราย อม 

บัญญ ัต ิเปลวไฟนั ้น   วา   มีลมนั ่นแหละเป นเชื ้อ .  วัจฉะ !  เพราะว า   สมัยนั ้น 
ลมยอมเปนเชื้อของเปลวไฟนั้น. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๓๕๒

"พระโคดมผู เจริญ  ถาสมัยใด  สัตวทอดทิ้งกายนี้  และยังไม บังเกิดขึ้นดวย 
การอื่น,  สมัยนั้นพระโคมดม  ยอมบัญญัติ  ซึ่งอะไร  วาเปนเชื้อแกสัตวนั้น  ถาถือวา  มัน 
ยังมีเชื้อยู?" 

 
วัจฉะ!  สมัยใด   สัตวทอดทิ้ งกายนี้   และยังไม บังเกิดขึ้นดวยกายอื่น ,  

เรากล าว   ส ัตว นี ้  ว าม ีต ัณหานั ่นแหละเป นเชื ้อ ;  เพราะว า   สม ัยนั ้น   ต ัณหา 
ยอมเปนเชื้อของสัตวนั้น  แล. 
-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๔๘๕/๘๐๐. 

 
อาสวะทําหนาที่อยางเดียวกับตัณหา 

 
อัคคิเวสสนะ!  อยางไรเลา  เรียกวาเปนคนหลงใหล? 
 
อัคคิ เวสสนะ!  อาสวะ   เหลาใด   อันกระทําให เศราหมอง  ทําให 

เกิดในภพใหม  ใหมีความกระวนกระวาย  มีวิบากเปนทุกข  ใหมีชาติชรามรณะ 
ตอไป   เปนอาสวะที่ บุคคลใดละไม ได   เรากลาวบุคคลนั้นวา   เปนคนหลงใหล . 
อัคคิเวสสนะ!  เพราะละอาสวะไมไดจึงเปนคนหลงใหล. 

 
อัคคิ เวสสนะ !  อาสวะเหลาใด   อันกระทําให เศราหมอง   ทําให เกิด 

ในภพใหม   ใหมีความกระวนกระวาย   มีวิบากเปนทุกข  ใหมีชาติชรามรณะตอไป 
เป นอาสวะที ่บ ุคคลใดละได แล ว   เรากล าวบ ุคคลนั ้นว า   เป นคนไม หลงใหล . 
อัคคิเวสสนะ!  เพราะละอาสวะไดจึงเปนคนไมหลงใหล. 
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ภาค  ๒  -  สมุทยอริยสัจ ๓๕๓

อัคคิ เวสสนะ !  อาสวะเหลาใด   อันกระทําให เศราหมอง   ทําให เกิด 
ในภพใหม   ให ม ีความกระวนกระวาย   ม ีว ิบากเป นท ุกข   ให ม ีชาต ิชรามรณะ 
ตอไป ;อาสวะเหล านั้ น   ตถาคตละได แล ว   ทํ าใหมี รากขาดแลว   ทํ าให เหมื อน 
ตาลไมมีขั้วยอดแลว   ถึงความไมมี ไม เปน   มีอันไม เกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา 
เปร ียบเหม ือนต นตาลม ีขั ้วยอดขาดแล ว   ไม อาจงอกงามได อ ีกต อไป   ฉ ันใดก็ 
ฉันนั้น. 
 
-  มู.  ม.  ๑๒/๔๖๑/๔๓๑. 

(ผูศึกษาพึงสังเกตให เห็นวา  ตามพระบาลีนี้   อาสวะทําหนาที่ อยางเดียวกับตัณหา 
คือสรางภพใหม  หรือเปนเหตุใหเกิดทุกข). 

 
อาการที่สัตวเกิดตัณหาและเกิดทุกข 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  ก ารป ฏิ ส น ธิ ข อ งสั ต ว ใน ค รรภ   ย อ ม มี ได   เพ ราะก าร 

ประช ุมพร อมของสิ ่ง   ๓  อย าง .  ในส ัตว โลกนี ้  แม มารดาและบ ิดา เป นผู อยู 
ร วมก ัน   แต มารดาย ังไม ผ านการม ีระด ู  และค ันธ ัพพะ   (ส ัตว ที ่จ ะ เข า ไปปฏ ิสนธิ 
ในครรภ นั ้น )  ก ็ย ังไม เข าไปตั ้งอยู โดยเฉพาะด วย ,  การปฏ ิสนธ ิของส ัตว ในครรภ 
ก็ยั งมี ขึ้ น ไม ได ก อน .  ในสัตว โลกนี้   แมมารดาและบิดาเป นผู อยู รวมกัน   และ 
มารดาก็ผานการมีระดู   แตคันธัพพะยังไม เขาไปตั้ งอยู โดยเฉพาะ ,  การปฏิสนธิ 
ของส ัตว ในครรภ ก ็ย ังม ีขึ ้น ไม ได นั ่น เอ ง .  ภ ิกษ ุ  ท .!  แต เมื ่อ ใด   มารดาและ 
บิดาเปนผู อยู รวมกัน  ดวย  มาดาก็ผานการมีระดูดวย  คันธัพพะก็เขาไปตั ้ง 
อยู โดยเฉพาะดวย ,  การปฏิสนธิของสัตวในครรภ   ยอมสําเร็จได   เพราะการ 
ประชุมพรอมกัน  ของสิ่ง  ๓  อยาง  ดวยอาการอยางนี้. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๓๕๔

ภิกษุ   ท .!  มารดา   ยอมบริหารสัตวที่ เกิดในครรภนั้ น   ดวยความ 
เปนหวงอยางใหญหลวง  เปนภาระหนัก  ตลอดเวลาเกาเดือนบาง  สิบเดือนบาง. 

 
ภิกษุ   ท .!  เมื่อลวงไปเกาเดือนหรือสิบเดือน ,  มารดา  ยอมคลอด 

บุตรนั้นดวยความเปนหวงอยางใหญหลวง  เปนภาระหนัก;  ไดเลี้ยงซึ่งบุตรอัน 
เก ิดแลวนั ้น   ดวยโลหิตของตนเอง .  ภิกษุ  ท .!  ในวิน ัยของพระอริย เจ า 
คําวา  "โลหิต"  นี้  หมายถึงน้ํานมของมารดา . 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ทารกนั ้น   เจร ิญ ว ัยขึ ้น   ม ีอ ินทร ีย อ ัน เจร ิญ เต ็ม ที ่แล ว 

เล นของเล นสําห ร ับ เด ็ก   เช น   เล น ไถน อย  ๆ   เล นหม อข าวหม อแกง   เล น 
ของเลนชื่อโมกขจิกะ๑  เลนกังหันลมนอย ๆ  เลนตวงของดวยเครื่องตวงที่ทําดวย 
ใบไม  เลนรถนอย ๆ  เลนธนูนอย ๆ. 

 
ภิกษุ   ท .!  ทารกนั้น   ครั้นเจริญวัยขึ้นแลว  มีอินทรียอันเจริญเต็มท่ี 

แลว  เปนผูเอิบอิ่มเพียบพรอมดวยกามคุณหา  ใหเขาบําเรออยู  :  ทางตาดวยรูป,  
ทางห ูด วย เส ียง ,  ทางจม ูกด วยกลิ ่น ,  ทางลิ ้นด วยรส ,  และทางกายด วย 
โผฏฐ ัพพะ ,  ซึ ่งล วนแต เป นสิ ่งที ่ป รารถนา   น าร ัก ใคร  น าพอใจ   ที ่ยวนตา 
ยวนใจใหรัก  เปนที่ เขาไปตั้งอาศัยอยูแหงความใคร  เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด 
ยอมใจ   และเป นที ่ตั ้งแห งความรัก .  ทารกนั ้น   ครั ้น เห ็นรูปด วยจ ักษ ุ  เป นต น 
แล ว  ยอมกําหนัดย ินด ี  ในรูป   เป นต น   ที ่ยั ่วยวนให เก ิดความรัก ,  ยอมขัดใจ 
ในรูป  เปนตน  ที่ไมเปนตั้งแหงความรัก  ;  ไมเปนผูตั้งไวซึ่งสติอันเปนไปใน 
 

 
 
 
 

                                                
๑. โมกขจิกะ  เปนของเลนสําหรับเด็กชนิดหนึ่ง  ที่ตอนบนหมุนได. 
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ภาค  ๒  -  สมุทยอริยสัจ ๓๕๕

กาย  มีใจเปนอกุศล  ไม รูตามที่ เปนจริง  ซึ่งเจโตวิมุติ  ปญญาวิมุติ  อันเปนที่ดับ 
ไมเหลือแหงธรรมอันเปนบาปอกุศลทั้งหลาย.  กุมารนอยนั้น   เมื่อประกอบดวย 
ความย ินด ีและความย ินรายอยู เชนนี ้แล ว ,เสวยเฉพาะซึ ่งเวทนาใด  ๆ   เป นส ุข 
ก็ ต าม   ทุ กข ก็ ต าม   ไม ใช ทุ ก ข ไม ใช สุ ขก็ ต าม ,  เขา   ย อม เพลิ ด เพ ลิ น   พ รํ่า 
สรรเส ริญ   เม าหมกอยู   ซึ่ ง เวทนานั้ น  ๆ .  เมื่ อ เป นอยู เช นนั้ น ,  ความ เพลิ น  
 (น ันท ิ)  ย อมบ ัง เก ิดขึ ้น .  ความ เพล ิน ใด   ใน เวทนาทั ้งหลาย   ม ีอ ยู ,  ความ 
เพลินอันนั้นเปนอุปาทาน .  เพราะอุปาทานของเขานั้นเปนปจจัย   จึงเกิดมีภพ ;  
เพราะภพเปนปจจัย   จึงเกิดมีชาติ ;  เพราะชาติ เปนปจจัย ,  ชรา   มรณะ   โศก 
ปริเทวะ   ท ุกข   โทมน ัส   และอ ุปายาส   จ ึงเก ิดม ีพร อม .  ความก อ ขึ ้นแห งกอง 
ทุกขทั้งสิ้นนั้น  ยอมมีได  ดวยอาการอยางนี้  แล. 
 
-  มู.  ม.  ๑๒/๔๘๗-๔๘๘/๔๕๒-๔๕๓ 

 
อาการที่พัฒนา  (เครื่องนําไปสูภพใหม)  เจริญขึ้น 
 
ภ ิกษ ุ  ท .!  บ ุคคล   เมื ่อไม รู ไม เห ็น   ซึ ่งจ ักษ ุ  ตามที ่เป นจร ิง ,  เมื่อ 

ไม รูไม เห็น   ซึ่ งรูปทั้ งหลาย   ตามที่ เปนจริง ,  เมื่อไม รูไม เห็น   ซึ่งจักขุวิญญาณ 
ตามที ่เป นจร ิง ,  เมื ่อ ไม รู ไม เห ็น   ซึ ่ง   จ ักข ุส ัมผ ัส   ตามที ่เป นจร ิง ,  เมื ่อ ไม รู 
ไม เห ็น   ซึ ่งเวทนา   อ ัน เก ิดขึ ้น เพราะจ ักข ุส ัมผ ัส เป นป จจ ัย   อ ัน เป นส ุขก ็ตาม 
เป นท ุก ข ก ็ต าม   ไม ใช ท ุก ข ไม ใช ส ุขก ็ต าม   ตามที ่เป น จ ร ิง   แล ว ;  เข าย อม 
กําหน ัดในจ ักษ ุ,  กําหน ัดในรูป ทั ้งหลาย ,  กําหน ัดในจ ักข ุว ิญญาณ ,  กําหน ัด 
ในจ ักข ุส ัมผ ัส ,  และกําหน ัดในเวทนาอ ัน เก ิดขึ ้น เพราะจ ักข ุส ัมผ ัส เป นป จจ ัย 
อัน เป นสุ ขก็ ตาม   เป นทุ กขก็ ต าม   ไม ใชทุ กข ไม ใช สุ ขก็ ตาม .  เมื่ อ บุ คคลนั้ น 
กําหนัดแลว  ติดพนแลว  ลุมหลงแลว  จองมองตออัสสาทะอยู,  ปญจุปาทาน- 
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ขันธทั้งหลาย  ยอมถึงซึ่งความกอเกิดตอไป;  และตัณหาของเขาอันเปนเครื่อง 
นําไปสูภพใหม  อันประกอบอยูดวยความกําหนัดดวยอํานาจความเพลิน  เปน 
เครื่องทําใหเพลินอยางยิ่งในอารมณนั้น ๆ  นั้นยอมเจริญถึงที่สุดแกเขา;  ความ 
กระวนกระวาย   (ทรถ )  แมทางกาย   ยอมเจริญถึงที่สุด   แก เขา ,  ความกระวน 
กระวาย   แม ทางจ ิต   ย อม เจริญ ถ ึงที ่ส ุด   แก เขา ;  ความแผดเผา   (สน ฺตาป )  
แมทางกาย   ยอมเจริญถึงที่สุด   แก เขา ,  ความแผดเผา   แมทางจิต   ยอมเจริญ 
ถ ึงที ่ส ุด   แก เขา ;  ความ เร าร อน   (ปริฬาห )  แม ทางกาย   ย อม เจร ิญ ถ ึงที ่ส ุด 
แก เขา ,  ความ เร า ร อน   แม ท างจ ิต   ย อม เจร ิญ ถ ึงที ่ส ุด   แก เขา .  บ ุคคลนั ้น 
ยอมเสวยซึ่งความทุกขอันเปนไปทางกาย   ดวย,  ซึ่งความทุกขอันเปนไปทางจิต 
ดวย. 
 

(ในกรณีแหงหมวด   โสตะ  มานะ  ชิวหา  กาย   และมโน   ก็ไดตรัสไวโดยทํานอง 
เดียวกัน). 
 
-  อุปริ.  ม.  ๑๔/๕๒๑/๘๒๖-๘๒๗. 

 
เห็นแกเหยื่อจึงติดเบ็ด 

 
ภิกษุ   ท .!  เปรียบ เหมื อนพราน เบ็ ด   ซัด เบ็ ดที่ เกี่ ยวเหยื่ อลงไปใน 

หวงน้ําล ึก .  ปลาที ่เห ็นแก เหยื ่อต ัวใดต ัวหนึ ่ง   จะพ ึงกล ืนเบ ็ดนั ้น เข าไป .  ภ ิกษุ  
ท .!  ดวยอาการนี้แหละ   ปลาที่กลืนเบ็ดตัวนั้น   ถึงแลวซึ่ งความพินาศ   ถึงแลว 
ซึ่งความฉิบหาย   เพราะพรานเบ็ด  แลวแตพรานเบ็ดนั้นใครจะทําตามอําเภอใจ 
อยางใด. 
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ภาค  ๒  -  สมุทยอริยสัจ ๓๕๗

ภิ ก ษุ   ท .!  ฉั น ใดก็ ฉั นนั้ น ,  เบ็ ดหกตั ว เหล านี้   มี อยู ใน โลก   เพื่ อ 
ความฉ ิบหายของส ัตว ทั ้งหลาย   เพื ่อฆ าส ัตว ทั ้งหลาย .  เบ ็ดหกต ัวนั ้น   เป น 
อยางไรเลา?  เบ็ดหกตัวนั้ น   คือ   รูป   ที่ เห็นดวยตาก็ดี ,  เสียง   ที่ฟ งดวยหูก็ดี ,  
กลิ่นที่ดมดวยจมูกก็ดี ,  รส   ที่ลิ้นดวยลิ้นก็ดี ,  โผฏฐัพพะ   ที่สัมผัสดวยกายก็ดี ,  
และธรรมารมณ   ที่ รูแจงดวยใจก็ดี ,  มีอยู   ซึ่ งเปนสิ่ งที่นาปรารถนา   นารักใคร  
นาพอใจ  ที่ยวนตายวนใจให รัก  เปนที่ เขาไปตั้งอาศัยอยูแหงความใคร  และเปน 
ที่ตั้งแหงความกําหนัดยอมใจ,  ถาภิกษุเพลิดเพลิน  พร่ําสรรเสริญ  เมาหมกอยู 
ซ่ึงอารมณมีรูปเปนตนนั้นไซร; 

 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุนี้  เราเรียกวา  ผูกลืนเบ็ดของมาร  ถึงแลวซึ่งความ 

พินาศ  ถึงแลวซึ่งความฉิบหาย  แลวแตมารผูมีบาปใครจะทําประการใด  แล. 
-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๑๙๗/๒๘๙. 

 
ผูแบกของหนัก 

 
ภิกษ ุ  ท .!  เราจ ักแสดงของหนัก  ผู แบกของหนัก   และการแบก 

ของหนัก....  แกพวกเธอ.  เธอทั้งหลาย  จงฟงขอความนั้น. 
 
ภ ิกษ ุ  ท .!  อะไรเล า  ชื ่อว า  ของหน ัก?  ภ ิกษ ุ  ท .!  อ ุปาทาน ัก - 

ขันธทั้งหานั้นแหละ  เรากลาววาเปนของหนัก.  อุปาทานนักขันธทั้งหาเหลาไหน 
เล า ?  ห าค ือ   :-  ข ัน ธ อ ัน เป น ที ่ตั ้ง แห งค วามย ึด มั ่น ค ือ   ร ูป ,  ข ัน ธ อ ัน เป น 
ที่ตั้งแหงความยึดมั่นคือ  เวทนา,  ขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่นคือ  สัญญา,  
ขันธ อ ันเป นที ่ตั ้งแห งความย ึดมั ่นค ือ   สังขาร ,  และข ันธ อ ันเป นที ่ตั ้งแห งความ 
ยึดมั่นคือ  วิญญาณ.  ภิกษุ  ท.!  นี้  เราเรียกวาของหนัก. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๓๕๘

ภิกษุ   ท .!  อะไรเล า  ชื่อวา  ผูแบกของหนัก?  ภิกษุ   ท .!  บุคคล 
 (ตามสมมต ิ)  นั ้น แหละ   เรา เร ีย กว า   ผู แบกขอ งหน ัก .  เขาม ีชื ่อ อย า งนี ้  มี 
โคตรอยางนั้น  ตามที่รูกันอยู.  ภิกษุ  ท.!  นี้  เราเรียกวา  ผูแบกของหนัก. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  อะไร เล า   ชื ่อ ว า   การแบกของหน ัก ?  ภ ิกษ ุ  ท .!  

ตัณหานี้ใด  ที่ทําใหมีการเกิดอีก  อันประกอบดวยความกําหนัดเพราะอํานาจแหง 
ความ เพล ิน   ซึ ่งม ีป รกต ิทํ าให เพล ิด เพล ิน ในอารมณ นั ้น  ๆ ,  ได แก   ต ัณ หาใน 
กาม   ต ัณหาในความม ีความ เป น   ต ัณหาในความไม ม ีไม เป น .  ภ ิกษ ุ  ท .!  นี้ 
เราเรียกวา  การแบกของหนัก. 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๓๒/๔๙-๕๑. 

 
จิตมีตัณหา  เรียกวาอยูสองคน 

 
"ขาแตพระองคผู เจริญ!  ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ  ภิกษุจึงชื่อวา  เปนผูมีการ 

อยูอยางมีเพื่อนสอง  พระเจาขา?" 
 
มิ คชาละ !  รูปทั้ งหลายอันจะพึ ง เห็ น ได ด วยจัก ษุ   อัน เป น รูป ท่ีน า 

ปรารถนา   น ารัก ใครน าพอใจ   มีลักษณะน า รัก   เป นที่ เข าไปตั้ งอาศัยอยู แห ง 
ความ ใค ร   เป น ที่ ตั้ งแห งค วามกํ าหนั ด ย อม ใจ   มี อ ยู .  ถ าห ากว าภิ ก ษุ ย อ ม 
เพลิดเพลิน  พร่ําสรรเสริญ  สยบมัวเมา  ซึ่งรูปน้ันไซร; 

 
แก ภ ิกษ ุผู เพ ล ิด เพ ล ิน   พ รํ่าส รร เส ร ิญ   สยบม ัว เม า   ซึ ่ง ร ูป นั ้น อยู 

นั่นแหละ,  นันทิ  (ความเพลิดเพลิน)  ยอมเกิดขึ้น. 
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ภาค  ๒  -  สมุทยอริยสัจ ๓๕๙

เมื่อนันทิ  มีอยู,  สาราคะ  (ความกําหนัดเกลา)  ยอมมี; 
 
เมื่อสาราคะ  มีอยู,  สัญโญคะ  (ความผูกจิตติดกับอารมณ)  ยอมมี  : 
 
มิคชาละ!  ภิกษุผูประกอบพรอมแลว  ดวยการผูกจิตติดกับอารมณ 

ดวยอํานาจแหงความเพลิน  นั่นแล  เราเรียกวา  "ผูมีการอยูอยางมีเพ่ือนสอง". 
 
(ในกรณี แหงเสียงทั้ งหลายอันจะพึ งไดยินดีดวยหูก็ดี ,  กล่ินทั้ งหลายอันจะพึ งดม 

ดวยจม ูกก ็ด ี,  รสทั ้งหลายอ ันจะพ ึง ลิ ้มด วยลิ ้นก ็ด ี,  โผฏฐ ัพพะทั ้งหลายอ ันจะพ ึงส ัมผ ัสด วย 
ผิวกายก ็ด ี,  และธรรมารมณ ทั ้งหลายอ ันจะพ ึงรู แจ งด วยใจก ็ด ี,  พระผู ม ีพระภาคเจ าได ตร ัสไว  
มีนัยะอยางเดียวกันกับในกรณีแหงรูปทั้งหลายอันจะพึงเห็นดวยจักษุ). 

 
มิคชาละ!  ภิกษุผูมีการอยูดวยอาการอยางนี้   แมจะสองเสพเสนา- 

สนะอัน เป นป าและป าชัฏ   ซึ่ ง เงียบสงัด   มี เสี ย งรบกวนน อย   มี เสี ย งกึ กก อ ง 
ครึกโครมนอย   ปราศจากลมจากผิวกายคน   เปนที่ทําการลับของมนุษย   เปนที่ 
สมควรแกการหลีกเรน   เชนนี้แลวก็ตาม ,  ถึงกระนั้น   ภิกษุนั้นเราก็ยังคงเรียกวา 
ผู ม ีก า รอ ยู อ ย า งม ีเพื ่อ น ส อ งอ ยู นั ่น เอ ง .  ข อ นั ้น เพ ราะ เห ต ุไ ร เล า ?  ข อ นั ้น 
เพราะเหตุวา  ตัณหานั่นแล   เปนเพื่อนสองของภิกษุนั้น ;  ตัณหานั้น   อันภิกษุ 
นั้นยังละไมไดแลว   เพราะเหตุนั้น   ภิกษุนั้นเราจึงเรียกวา  ผูมีการอยูอยางมี 
เพ่ือนสอง  ดังนี้. 
-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๔๓/๖๖. 

 
จิตไมมีตัณหา  เรียกวาอยูคนเดียว 

 
"ขาแตพระองคผู เจริญ!  ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอแล  ภิกษุจึงชื่อวา  เปนผูมี 

การอยูอยางอยูผูเดียว  พระเจาขา!" 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๓๖๐

มิ ค ช าล ะ !  รู ป ทั้ งห ล าย อั น จ ะพึ ง เห็ น ได ด ว ย จั ก ษุ   เป น รูป ท่ี น า 
ปรารถนา   น า ร ัก ใค ร   น าพอ ใจ   ม ีล ักษณ ะน า ร ัก   เป นที ่เข า ไปตั ้งอ าศ ัย อยู 
แหงความใคร  เปนที่ตั้ งแหงความกําหนัดยอมใจ   มีอยู ,ถาหากวาภิกษุยอมไม 
เพลิดเพลิน  ไมพร่ําสรรเสริญ  ไมสยบมัวเมา  ซึ่งรูปน้ันไซร, 

 
แกภิกษุผู ไม เพลิดเพลิน   ไมพร่ําสรรเสริญ   ไมสยบมัวเมา   ซึ่ งรูป น้ัน 

นั่นแหละ,  นันทิยอมดับ;   
 
เมื่อนันทิไมอยู,  สาราคะ  (ความกําหนัดกลา)  ยอมไมมี; 
 
เมื่อสาราคะไมมีอยู,  สัญโญคะ  (ความผูกจิตติดกับอารมณ)  ยอมไมมี: 
 
มิคชาละ !  ภิกษุผูไมประกอบพรอมแลว  ดวยการผูกจิตติดกับ 

อารมณดวยอํานาจแหงความเพลิน  นั ่นแล  เราเรียกวา  "ผู มีการอยู อยางอยู 
ผูเดียว". 

 
(ในกรณี แห งเสียงทั้ งหลายอันจะพึ งไดยินด วยหูก็ดี ,  ก ล่ินทั้ งหลายอันจะพึ งดม 

ดวยจมูกก็ดี,  รสทั้งหลายอันจะพึงล้ินดวยลิ้นก็ดี,  โผฏฐัพพะทั้งหลายอันจะพึงสัมผัสดวยผิวกาย 
ก ็ด ี,  และธรรมารมณ ทั ้งหลายอ ันจะพ ึงรู แจ งด วยใจก ็ด ี,  พระผู ม ีพระภาคเจ าได ตร ัสไว ม ีน ัยะ 
อยางเดียวกันกับในกรณีแหงรูปทั้งหลายอันจะพึงเห็นดวยจักษุ). 

 
มิคชาละ!  ภิกษุผูมีการอยูด วยอาการอยางนี้   แมอยู ในหมูบ าน   อัน 

เกลื ่อนกล น ไปด วยภ ิกษ ุภ ิกษ ุณ ี  อ ุบาสก   อ ุบาส ิกาทั ้งหลาย ,  ด วยพระราชา 
มหาอํามาตยของพระราชาทั้ งหลาย ,  ดวยเดียรถีย   สาวกของเดียรถียทั้ งหลาย 
ก็ตาม;  ถึงกระนั้น  ภิกษุนั้นเราก็เรียกวา  ผูมีการอยูอยางอยูผูเดียวโดยแท. 
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ภาค  ๒  -  สมุทยอริยสัจ ๓๖๑

ขอน้ันเพราะเหตุไรเลา?  ขอนั้น เพราะเหตุวาตัณหานั่นแล   เปนเพื่ อนสองของ 
ภิกษุนั ้น ;  ตัณหานั ้น  อันภิกษุนั ้นละเสียไดแลว   เพราะเหตุนั ้น   ภิกษุนั ้นเรา 
จึงเรียกวา  ผูมีการอยูอยางอยูผูเดียว,  ดังนี้  แล. 
-  สฬา.สํ.  ๑๘/๔๔/๖๗. 

 
(เรื ่องนี ้ควรจะอยู ในหมวดน ิโรธ   แตนํามาใส ไว ต อท ายเรื ่องนี ้ซึ ่งเป นหมวดสม ุท ัย 

ก็เพื่อความสะดวกแกการศึกษา  คือศึกษาพรอมกัน  อันจะเปนการงาย  ไดผลดีกวาที่จะแยกกัน. 
 
แตยังมี ลักษณะแหงจิตของผูที่ เรียกวาอยูคนเดียวที่ ลึกซึ้งกวา  ประณีตกวาเรื่องนี้ 

ในหมวดน ิโรธ   หร ือภ าค   ๓  ขอให ด ูจ ากที ่นั ้น   ที ่ห น า   ๖๙๕  โดยห ัวข อ ว า   "ผู อ ยู ค น เด ีย ว 
คือผูไมของติดอยูในธรรมทั้งปวง"). 

 
ทุกขโทษที่เกิดจากกาม 

 
ภิกษุ  ท.!  โทษของกามทั้งหลาย  เปนอยางไรเลา? 
 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ก ุลบ ุตรในโลกนี ้  สําเร ็จการเลี ้ยงช ีว ิตด วยอาช ีพศ ิลปะ 

ใด  ๆ   เช นศ ิลปะแห งการใช ส ัญญาด วยม ือ ,  ศ ิลปะแห งการคํานวณ ,  ศ ิลปะ 
แหงการพยากรณ ,  การทํากสิกรรม   พาณิ ชยกรรม   และโครักขกรรม ,  ศิลปะ 
แหงศัตราวุธ ,  และการทําราชการ  และศิลปะอยางใดอยางหนึ่ ง ;  เพราะการ 
ประกอบอาชีพนั้น  ๆ  เขาตองเผชิญหนาตอความหนาว   ความรอน   เผชิญหนา 
ดวย  เหลือบ  ยุง  ลม  แดด  และสัมผัสดวยสัตวเลื้อยคลานทั้งหลาย  ซูบผอมอยู 
ห ิวระหายอยู   เพราะการไม ได บร ิโภคตามเวลา .  ภ ิกษ ุ  ท .!  นี ้  เป น โทษของ 
กามทั้งหลาย   เปนกองทุกขที่ เห็นได เอง  มีกามเปนเหตุ   มีกามเปนเครื่องกอ   มี 
กามเปนเครื่องใหกระทํา  เปนเหตุเพราะกามนั่นเทียว. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๓๖๒

ภิ ก ษุ   ท .!  เมื่ อ กุ ล บุ ต รนั้ น   พ าก เพี ย ร   ขวนขวาย   พยายามอยู 
อย า งนี ้,  โภคทร ัพ ย   ก ็ย ัง ไม สํ า เร ็จ แก เข า ,  เข า   ย อม โศก เศ ร า   ระทม ใจ 
คร่ําครวญ   ตีอกร่ําไห   ถึงความมืดมัวอยู  วา  "ความขยันของเรา  เปนหมันหนอ,  
ความพยายามของเราไร ผลหนอ "  ด ังนี ้.  ภ ิกษ ุ  ท .!  แม นี ้ก ็เป นโทษของกาม 
ทั้งหลาย   เปนกองทุกขที่ เห็นได เอง  มีกามเปนเหตุ   มีกามเปนเครื่องกอ   มีกาม 
เปนเครื่องใหกระทํา  เปนเหตุเพราะกามนั่นเทียว. 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  เมื่ อ กุ ล บุ ต รนั้ น   พาก เพี ย ร   ขวนขวาย   พยายาม   อ ยู 

อย างนี ้,  โภคทร ัพย   ก ็สํ า เร ็จแก เขาด วย   เขา   ก ็จะต อ ง เสวยท ุกข   โทมน ัส 
เพราะการอาร ักขาโภคทรัพย เหล านั ้น เป น เหต ุ  ด วยหว ังอยู   ว า   "พระราชา 
จะไม ริบทรัพย เหลานั้นไป ,  โจร  จะไมปลนทรัพย เหลานั้นไป ,  ไฟ   จะไม ไหม 
ทรัพย เหล านั ้น ,  น้ํา   จะไม ท วมทําลายทรัพย เหล านั ้น ;  ทายาทที ่ไม พอใจ   จะ 
ไม ยื ้อแย งทร ัพย เหล านั ้นไป "  ด ังนี ้.  เมื ่อก ุลบ ุตรนั ้น   ทําการอาร ักขาคุ มครอง 
อยูอยางนี้   พระราชา   ริบเอาทรัพย เหลานั้นไปเสียก็ตาม ,  โจร  ปลนเอาทรัพย 
เหล านั้ น ไป เสียก็ตาม ,  ไฟ   ไหมทรัพย เหล านั้ น เสี ยก็ตาม ,  น้ํ า   ท วมทํ าลาย 
ทรัพย เหล านั ้น เส ียก ็ตาม ,  หรือทายาที ่ไม พอใจ   ยื ้อแย งเอาทรัพย เหล านั ้นไป 
ไดก็ตาม ,  เขา   ยอมโศกเศรา  ระทมใจ   คร่ําครวญ   ตีอกร่ําไห   ถึงความมืดมัว 
รําพันอยู  วา  "ทรัพยใดไดมีแลวแกเรา  ทรัพยนั้นไมมี เสียแลว"  ดังนี้.  ภิกษุ   ท .! 
แมนี้ก็เปนโทษของกามทั้งหลาย  เปนกองทุกขที่ เห็นไดเอง  มีกามเปนเหตุ  มีกาม 
เปนเครื่องกอ  มีกามเปนเครื่องใหกระทํา  เปนเหตุเพราะกามนั่นเทียว. 

 
ภิกษุ   ท .!  โทษอยางอื่นยังมีอีก   :  เพราะกามเปนเหตุ   เพราะกาม 

เปนเครื่องกอ  เพราะกามเปนเครื่องใหกระทํา  เปนเหตุเพราะกามนั่นเทียว  : 
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ภาค  ๒  -  สมุทยอริยสัจ ๓๖๓

พระราชา   ย อมวิ วาทกับพ ระราชาบ าง ,  ก ษั ตริย ย อม วิ วาทกับ ก ษั ต ริย บ า ง ,  
พราหมณยอมวิวาทกับพราหมณบาง,  คฤหบดียอมวิวาทกับคฤหบดีบาง,  มารดา 
ยอมวิวาทกับบุตรบาง ,  บุตรยอมวิวาทกับมารดาบาง ,  บิดายอมวิวาทกับบุตร 
บ าง .  บ ุตรย อมว ิวาทก ับบ ิดาบ าง ,  พี ่น อ งชายย อมว ิวาทก ับพี ่น อ งชายบ าง ,  
พี่นองชายยอมวิวาทกับพี่นองหญิ งบาง,  พี่นองหญิ งยอมวิวาทกับพี่นองชายบาง,  
สหายยอมวิวาทกับสหายบาง;  คนเหลานั้น  ทําการทะเลาะ  วิวาท  บาดหมางกัน 
แล ว   ยอมตอสู กันและกันด วยมื อบ าง .  ยอมตอสู กันและกันด วยกอนดินบ าง 
ยอมตอสูกันและกันดวยทอนไมบาง,  ยอมตอสูกันและกันดวยศาสตราบาง,  อยู 
ในที ่นั ้น  ๆ .  เขา เหล านั ้น   ย อมพ ึงซึ ่งความตาย   หร ือ ได ร ับท ุกข เจ ียนตาย   ใน 
ที ่นั ้น  ๆ .  ภ ิกษ ุ  ท .!  แม นี ้ก ็เป น โทษ ขอ งก ามทั ้งห ล าย   เป น กอ งท ุก ข ที ่เห ็น 
ได เอง  มีกามเปนเหตุ   มีกามเปนเครื่องกอ   มีกามเปนเครื่องใหกระทํา   เปนเหตุ 
เพราะกามนั่นเทียว. 

 
ภิกษุ   ท .!  โทษอยางอื่ นยั งมี อีก   :  เพราะกามเปน เหตุ   เพราะกาม 

เป น เครื ่องก อ   เพราะกามเป น เครื ่องให กระทํา   เป น เหต ุเพราะกามนั ่น เท ียว  :  
คนทั ้งหลาย   ถ ือดาบและโล   ผ ูกสอดธน ูแลแล งศร   แบ งก ัน เป นสองกองท ัพ 
พุ ง เข าทํ าสงครามก ัน .  เมื ่อล ูกศรถ ูกปล อยไป ,  เมื ่อหอกถ ูกซ ัด ไป ,  เมื ่อดาบ 
ถ ูก ก ว ัด แ ก ว ง อ ยู ,  คน เห ล า นั ้น   ย ิง ก ัน ด ว ย ล ูก ศ รบ า ง ,  แท งก ัน ด ว ย ห อ ก 
บ าง ,  ต ัดศ ีรษ ะก ันด วยดาบบ าง ,  ในสงครามนั ้น  ๆ ,  เขา เหล านั ้น   ย อมถ ึง 
ซึ ่งความตายหร ือ ได ร ับท ุกข เจ ียนตาย   ในที ่นั ้น  ๆ .  ภ ิกษ ุ  ท .!  แม นี ้ก ็เป น โทษ 
ของกามทั้งหลาย   เปนกองทุกขที่ เห็นได เอง  มีกามเปนเหตุ   มีกามเปนเครื่องกอ 
มีกามเปนเครื่องใหกระทํา  เปนเหตุเพราะกามนั่นเทียว. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๓๖๔

ภิกษุ   ท .!  โทษอยางอื่นยังมีอีก   :  เพราะกามเปนเหตุ   เพราะกาม 
เป นเครื ่องก อ   เพราะกามเป นเครื ่องให กระทํา   เป น เหต ุเพราะกามนั ่น เท ียว  :  
คนทั้ งหลาย   ถือดาบและโล   ผูกสอดธนูและแลงศร   วิ่ งขึ้น เปน เชิ งเทิน   (เพื่ อ 
ปล น เอ า เม ือ ง ).  เมื ่อ ล ูกศ รถ ูกปล อย ไป ,  เมื ่อ หอกถ ูกซ ัด ไป ,  เมื ่อ ด าบถ ูก 
กว ัดแกว งอยู ,  คน เหล านั ้น   ยิ ่งก ันด วยล ูกศ รบ าง ,  แทงก ันด วยหอกบ าง ,  
ราดกันดวยเถาถานโคมัยอันรอนบาง.  ปลอยของหนักใหตนลงทับทีเดียวตาย 
ทั ้งหมู บ า ง ,  ต ัดศ ีรษ ะก ันด วยดาบบ า ง ,  ในสงค รามนั ้น  ๆ ,  เขา เหล านั ้น 
ยอมถึงซึ่ งความตาย   หรือได รับ ทุกข เจียนตาย   ในที่นั้ น  ๆ ,  ภิกษุ   ท .!  แมนี้ ก็ 
เปนโทษของกามทั้งหลาย  เปนกองทุกขที่ เห็นไดเอง  มีกามเปนเหตุ  มีกามเปน 
เครื่องกอ  มีกามเปนเครื่องใหกระทํา  เปนเหตุเพราะกามนั่นเทียว. 

 
ภิกษุ   ท .!  โทษอยางอื่นยังมีอีก   :  เพราะกามเปนเหตุ   เพราะกาม 

เป นเครื ่องก อ   เพราะกามเป นเครื ่องให กระทํา   เป น เหต ุเพราะกามนั ่น เท ียว  :  
คนทั้งหลาย  ยอมตัดชอง  ยองเบา  ปลนสะดมในเรือนหลังเดียว  คอยดักทําราย 
ในที่ เปลี่ ยว   และล วงภรรยาผู อื่ น .  พระราชา   จับคนเหล านั้ นมาแล ว   ให ลง 
กรรมกรณหลายวิธีดวยกัน   เชนเฆี่ยนดวยหวายบาง,  หวดดวยเชือกหนังบาง,  
ทุบดวยทอนไมบ าง ,  ตัดมือเสียบาง ,  ตัดเทาเสียบาง ,  ตัดเสียทั้ งมือและเทา 
บาง ,  ตัดหูบาง,  ตัดจมูกบาง ,  ตัดเสียทั้ งหูและจมูกบาง,  ยอมทําโทษโดยวิธี 
หมอเคี่ยวน้ําสม๑  บาง,  ยอมทําโทษโดยวิธี  ขอดสังข๒   บาง.  ยอมทําโทษโดย 
 

 
 

                                                
๑. หม อ เคี ่ยวน้ํ าส ม   ค ือต อยห ัวขมองแยกออก   แล วใช ค ีมค ีบก อน เหล ็กที ่ล ุกแดงใส ลงไปให 

มันสมองเดือดพลุงขึ้น  เหมือนน้ําสมเดือดลนหมอ. 
๒. ขอดส ังข   ค ือต ัดหน ังควั ่น ไป ให รอบจอนห ูทั ้งสองข าง   และหล ุมคอ   แล วรวบผมทั ้งหมด 

ขมวดไว   ใช ไม สอดหม ุนยกขึ ้น   ให หน ังหล ุดต ิดขึ ้นมาพรอมก ับผมแล วใช ทรายหยาบข ัด 
กระโหลกศีรษะลางใหขาว  ดั่งสังข. 
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ภาค  ๒  -  สมุทยอริยสัจ ๓๖๕

วิธ ี  ปากราห ู๓  บาง ,  ย อมทําโทษโดยว ิธ ี  มาล ัยไฟ๔  บาง .  ย อมทําโทษโดยว ิธี 
คบมื อ ๕  บ าง ,  ย อม ทํ าโทษ โดยวิธี   ร้ิวส าย ๖  บ าง ,  ย อม ทํ าโทษ โดยวิธี   นุ ง - 
เปล ือกไม  ๗  บ าง ,  ย อมทํ าโทษโดยว ิธ ี  ย ืนกวาง๘  บ าง ,  ย อมทํ าโทษ โดยว ิธี 
เกี ่ยวเหยื ่อ เบ ็ด๙  บ าง ,  ย อมทําโทษโดยว ิธ ี  เหร ียญกษปณ ๑๐  บ าง ,  ย อมทํา - 
โทษโดยว ิธ ี  ทาเกล ือบ าง ,  ย อมทําโทษโดยว ิธ ี  แปรงแสบ๑๑  บ าง ,  ย อมทํา - 
โทษ โดยว ิธ ี  กางเกว ียน ๑๒  บ าง ,  ย อม ทํา โทษ โดยว ิธ ี  ตั ่งฟ าง๑๓  บ าง ,  ย อม 
ราดดวยน้ํามันรอน ๆ  บาง,  ยอมปลอยใหสุนัขทึ้ง๑๔  บาง,  ยอมใหนอนหงาย 
 
 
_________________ 
๓.  ปากราห ู  ค ือใช ขอเหล ็กง างปากให อ าแล วจ ุดไฟในปาก .  อ ีกอย างหนึ ่ง   ใช สิ ่วตอกเจาะ   

ตั้งแตจอนหูเขาไปจนถึงปาก  ใหโลหิตไหลออกมาเต็มปาก  ดูปากอา  ดั่งปากราหู. 
๔.  มาลัยไฟ  คือใชผาชุบน้ํามันพันจนทั่วตัวแลวจุดไฟ 
๕.  คบมือ  คือใชผาชุบน้ําเย็นพันมือทั่วสองขางจนทั่ว  แลวจุดไฟ. 
๖.  ร้ิวสาย   คือเชือดหนังลอกออกเปนริ้ว ๆ  ตั้งแตใตคอไปจนถึงขอเทา  แลวเอาเชือกผูกฉุดครา 

ไป  นักโทษเดินเหยียบริ้วหนังของตัวลมลุกคลุกคลานไปกวาจะตาย 
๗.  นุ ง เปล ือกไม   ค ือ เช ือดหน ังเป นริ ้ว  ๆ   อย างบทก อน   แต ทํา เป นสองตอน   ตั ้งแต ใต คอจน 

ถึงเอวตอนหนึ่ง  ตั้งแต เอวจนถึงขอเทาตอนหนึ่ง  ร้ิวหนังตอนบนหอยคลุมลงมาปดกายตอน   
ลาง  ดูดั่งนุงเปลือกไม 

๘.  ยืนกวาง  คือใชหวงเหล็กรัดศอกทั้งสอง  และเขาทั้ งสอง  ตรึงติดไวกับหลักเหล็กส่ีหลักบนพื้น 
ดิน  ดูดั่ง  กวางถูกตรึง  แลวกอไฟลอมลนไปกวาจะตาย. 

๙.  เกี่ยวเหยื่อเบ็ด  คือใชเบ็ดมีเงี่ยงสองขาง  เกี่ยวตัวดึงเอาหนังเนื้อและเอ็นออกมาใหหมด. 
๑๐.  เหรียญกษาปณ  คือใชมีดคมเชือดเนื้อออกเปนแวน  ๆ  ขนาดเทาเงินเหรียญจนกวาจะตาย. 
๑๑.  แปรงแสบ   คือฟนสับเสียใหยับทั่วกาย   แลวใชแปรงชุบน้ําแสบ   (มีน้ําเกลือเปนตน)  ถูครูด   

สีไปมาใหหนังเนื้อเอ็นขาดหลุดออกมาหมด  เหลือแตกระดูก. 
๑๒.  กางเวียน   คือใหนอนตะแคง   แลวใชหลาวเหล็กตอกเขาชองหู ใหทะลุ   ลงไปตรึงแนนอยู   

กับดิน  แลวจับเทาทั้งสองยกเดินเวียน. 
๑๓.  ตั่ งฟาง   คือใช ลูกหินบดทับตัว   บดใหกระดูกแตกละเอียด   แต ไม ใหหนังขาด   แลวจับผม   

รวบขึ้นเขยา ๆ  ให เนื้อรวมเขาเปนกอง  แลวใชผมนั่นแหละพันตะลอมวางไว  เหมือนดั่งที่ทํา   
ดวยฟางสําหรับเช็ดเทา. 

๑๔.  ให สุนัขทึ้ ง   คือขังฝูงสุนัขใหอดหิวโซหลายวัน   แลวปลอยใหออกมารุมทึ้ ง  พักเดียวเหลือ   
แตกระดูก,  -นัยอรรถกถาและพระไตรปฎกแปลของ  ม.อําไพจริต. 
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บนหลาวทั ้ง เป น  ๆ   บาง ,  ยอมต ัดศ ีรษะด วยดาบบ าง .  เขาเหล านั ้น   ยอม 
ถ ึงซึ ่งค วามตาย   หรือ ได ร ับท ุกข เจ ียนตาย   ในที ่นั ้น  ๆ .  ภ ิกษ ุ  ท .!  แม นี ้ก็ 
เปนโทษของกามทั้งหลาย  เปนกองทุกขที่ เห็นไดเอง  มีกามเปนเหตุ  มีกามเปน 
เครื่องกอ  มีกามเปนเครื่องใหกระทํา  เปนเหตุเพราะกามนั่นเทียว. 

 
ภิกษุ   ท .!  โทษอยางอื่นยังมีอีก   :  เพราะกามเปนเหตุ   เพราะกาม 

เป นเครื ่องก อ   เพราะกามเป นเครื ่องให กระทําเป นเหต ุเพราะกามนั ่น เท ียว  :  
คนทั้งหลาย  ยอมประพฤติทุจริตดวยกาย  ดวยวาจา  และดวยใจ.  ครั้นประพฤติ 
ทุจริตดวยกาย  ดวยวาจา  และดวยใจแลว,  เขาเหลานั้น  ยอมเขาถึงอบาย  ทุคติ 
วินิบาต  นรก  เบ้ืองหนาแตการตาย  เพราะกายแตกสลายแหงกาย.  ภิกษุ   ท.!  
แมนี้ก็เปนโทษของกามทั้งหลาย  เปนกองทุกขที่ เห็นไดเอง  มีกามเปนเหตุ  มีกาม 
เปนเครื่องกอ  มีกามเปนเครื่องใหกระทํา  เปนเหตุเพราะกามนั่นเทียว,  ดังนี้แล. 
-  มู.  ม.  ๑๒/๑๖๙/๑๙๘. 

 
ปกิณณกทุกข  ที่มีกามตัณหาเปนมูล 

 
ภิกษุ   ท .!  เราจักแสดงธรรม   (เปนฝกฝ ายแห งทุกข )  ที่มี   (กาม )  

ตัณหาเปนมูล  ๙  อยาง.  เกาอยาง  อยางไรเลา? 
 
เพราะอาศัยตัณหา  จึงมี  การแสวงหา  (ปริเยสนา); 
เพราะอาศัยการแสวงหา  จึงมีการได  (ลาโภ); 
เพราะอาศัยการได  จึงมี  ความปลงใจรัก  (วินิจฺฉโย); 
เพราะอาศัยความปลงใจรัก  จึงมี  ความกําหนัดดวยความพอใจ  (ฉนฺท- 

ราโค); 
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เพราะอาศัยความกําหนัดดวยความพอใจ   จึงมีความสยบมัวเมา 
 (อชฺโฌสานํ); 

เพราะอาศัยความสยบมัวเมา  จึงมีความจับอกจับใจ  (ปริคฺคโห); 
เพราะอาศัยความจับอกจับใจ  จึงมีความตระหนี่  (มจฺฉริยํ); 
เพราะอาศัยความตระหนี่  จึงการหวงกั้น  (อารกฺโข); 
เพราะอาศัยการหวงกั้น  จึงมีเรื่องราวอันเกิดจากการหวงกั้น  (อารกฺขา- 

ธิกรณํ );  กล าวคือ   การใชอาวุธไม มี คม   การใชอาวุธมี คม   การทะเลาะ   การ 
แกงแยง  การวิวาทการกลาวคําหยาบวา  "มึง!  มึง!"  การพูดคําสอเสียด   และ 
การพูดเท็จท้ังหลาย :  ธรรมอันเปนบาปอกุศลเปนอเนก  ยอมเกิดขึ้นพรอม. 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  เห ล านี้ แ ล   ชื่ อ ว า ธ รรม   (เป น ฝ ก ฝ าย แห งทุ ก ข )  ที่ มี 

 (กาม)  ตัณหาเปนมูล  ๙  อยาง. 
-  นวก.  อํ.  ๒๓/๔๑๓/๒๒๗;  (สอบทานดวย  - มหา.  ที.  ๑๐/๖๙/๕๙). 

 
ตัณหาเปนเหตุแหงความโศก 

 
ความโศก  ยอมเกิดมาแตสิ่งอันเปนที่รัก,  ความกลัว 

ยอมเก ิดมาแตสิ ่งอ ันเป นที ่ร ัก ;  เมื ่อพ นแลวจากสิ ่งเป นที ่ร ัก ,  
ความโศก  ยอมไมมี  แลวความกลัว  จะมีมากแตไหนเลา. 

 
ความโศก  ยอมเกิดมาแตความรัก ,  ความกลัว  ยอม 

เก ิดมาแตความรัก ;  เมื ่อพ นแลวจากความรัก ,  ความโศก 
ยอมไมมี,  แลวความกลัว  จะมีมาแตไหนเลา. 
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ความโศก  ยอมเกิดมาแตความยินดี,  ความกลัว  ยอม 
เกิดมาแตความยินดี;  เมื ่อพนแลวจากความยินดี,  ความโศก 
ยอมไมมี,  แลวความกลัวจะมีมาแตไหนเลา. 
 

ความโศก  ยอมเกิดมาแตความใคร,  ความกลัว  ยอม 
เกิดมาแตความใคร;  เมื ่อพ นแลวจากความใคร,  ความโศก 
ยอมไมมี,  แลวความกลัว  จะมีมาแตไหนเลา. 
 

ความโศก  ยอมเกิดมาแตตัณหา,  ความกลัว  ยอมเกิด 
มาแต ต ัณหา ;  เมื ่อพ นแล วต ัณหา ,  ความโศก   ย อมไม ม ี,  
แลวความกลัว  จะมีมาแตไหนเลา. 
-  ธ.  ขุ.  ๒๕/๔๓/๒๖. 
 

ปจจัยแหงทุกขโดยอเนกปริยาย 
 

....ทุกขอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น  ทุกขทั้งปวงนั้นมีอุปธิเปนปจจัย.... 

....ทุกขอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น  ทุกขทั้งปวงนี้มีอวิชชาเปนปจจัย.... 

....ทุกขอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น  ทุกขทั้งปวงนี้มีสังขารเปนปจจัย.... 

....ทุกขอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น  ทุกขทั้งปวงนั้นมีวิญญาณเปนปจจัย.... 

....ทุกขอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น  ทุกขทั้งปวงนั้นมีผัสสะเปนปจจัย.... 

....ทุกขอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น  ทุกขทั้งปวงนั้นมีเวทนาเปนปจจัย.... 

....ทุกขอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น  ทุกขทั้งปวงนั้นมีตัณหาเปนปจจัย.... 

....ทุกขอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น  ทุกขทั้งปวงนั้นมีอุปาทานเปนปจจัย.... 

....ทุกขอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น  ทุกขทั้งปวงนั้นมีอารัมภะ  (ความเกาะเกี่ยว)  
เปนปจจจัย.... 
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....ทุกขอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น  ทุกขทั้งปวงนั้นมีอาหารเปนปจจัย.... 

....ทุกขอยางใดอยางหนึ่ งเกิดขึ้น  ทุกขทั้ งปวงนั้นมีอิญชิตะ  (ความหวั่นไหว)  
เปนปจจัย.... 

 
นี้เปนอนุปสสนาหนึ่ง ๆ. 
 
(อนุปสสนา  ๑๑  ประการนี้   เปนคูกับอนุปสสนาอีก  ๑๑  ประการ  อันเปนฝายนิ โรธ 

ซึ่งไดแยกไปใสไวในหมวดทุกขนิโรธอริยสัจ  โดยหัวขอวา  "เหตุดับแหงทุกขที่ตรัสไวโดยอเนก- 
ปริยาย ".  ผูศึกษาพึ งสังเกตเห็นได เองวา   การแยกให เปนปริยายมากออกไป   กระทําได โดย 
ลักษณะเชนนี้). 
 
-  สุตฺต.  ขุ.  ๒๕/๔๗๔-๔๗๙/๓๙๒-๔๐๒. 

 
 

นิทเทศ  ๖ 
วาดวยอาการที่ตัณหาทําใหเกิดทุกข 

จบ 
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นิทเทศ  ๗  วาดวยทิฏฐิที่เกี่ยวกับตัณหา 
(มี  ๘  เรื่อง) 

 
เพราะมิจฉาทิฏฐิจึงเปนปลาติดอวน 

 
ภิกษุ   ท.!  สมณพราหมณทั้งหลายเหลาใดเหลาหนึ่ง  ที่บัญญัติทิฏฐิ 

ปรารภปุพพ ันตขันธบ าง   ปรารภอปรันตขันธบ าง   ปรารภทั ้งป ุพพ ันตะและ 
อปรันตขันธบาง  ลวนแตเปนผูมี ปุพพันตาปรันตานุทิฏฐิ  ปรารภขันธทั้งที่ เปน 
ป ุพพ ันตะและอปร ันตะ   ด ังนี ้แล ว   กล าวบ ัญญ ัต ิท ิฏ ฐ ิอ ัน เป นอธ ิม ุตต ิบท  
 (ทางแห งความหลุดพนอยางยิ่ งของสัตว   ตามทิฏฐิแห งตน  ๆ )  มีอยางต าง  ๆ   กัน เปน 
อเนก;สมณพราหมณทั้งหลายเหลานั้นทั้งหมด  ถูกกระทําแลวใหตกอยูภายใน 
แหงขายดวยวัตถุ  (ที่ตั้งแหงทิฏฐิ)  ทั้งหลาย  ๖๒  ประการเหลานั้นเอง  เมื่อโงหัว 
อยูที่เดียวก็โงหัวอยูในขายนั้น  เมื่อเที่ยวโงหัวอยูในที่ทั่ว ๆ  ไป  ก็โงหัวอยูในขาย 
นั้น. 

 
ภิกษุ   ท .!  เปรียบเหมือนชาวประมงและลูกมือของชาวประมงผู 

เชี ่ยวชาญ   ได ล อมแหลงน้ําน อยไวด วยอวนตาถี ่  เมื ่อเป นอยางนี ้  สัตวม ีช ีว ิต 
ทั ้งหลายเป นอ ันมากเหล าหนึ ่งเหล าใด   ในแหลงน้ํานี ้  สัตวทั ้งหลายเหล านั ้น 
แมทั้งหมด  ชื่อวาถูกกระทําไวแลวในภายในแหงอวน  เมื่อผุดอยูที่ เดียว  ก็ผุดอยู 
ในอวนนั ้น   เมื ่อ เที ่ยวผ ุดอยู ในที ่ทั ่ว  ๆ   ไป   ก็ย ังคงผ ุดอยู ในอวนนั ้นนั ่น เอง ,  
นี้ฉันใด ;  ภิกษุ   ท .!  ขอน้ีก็ฉันนั้น   กลาวคือ   สมณพราหมณทั้ งหลายเหลาใด 
เหลาหนึ่ ง   ที่ บัญญั ติทิฏฐิปรารภปุพพันตขันธบ าง   ปรารภอปรันตขันธบ าง 
ปรารภทั ้งป ุพพ ันตะและอปรันตขันธบ าง  ลวนแต เป นผู ม ีป ุพพ ันตาปรันตาน ุ- 
ทิฏฐิ  ปรารภขันธทั้งที่ เปนปุพพันตะและอปรันตะ  ดังนี้แลว  กลาวบัญญัติทิฏฐิ 
อันเปนอธิมุตติบท  (ทางแหงความหลุดพนอยางยิ่งของสัตว  ตามทิฏฐิแหงตน ๆ)  มีอยาง 
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ตาง ๆ  กัน  เปนอเนก;  สมณพราหมณทั้งหลายเหลานั้นทั้งหมด  ถูกกระทําแลว 
ใหตกอยูภายในแหงขาย  ดวยวัตถุ  (ที่ตั้งแหงทิฏฐิ)  ทั้งหลาย  ๖๒  ประการเหลานั้น 
เองเมื ่อ โง ห ัวอยู ที ่เด ียว   ก็โงห ัวอยู ในข ายนั ้น เมื ่อ เที ่ยวโงห ัวอยู ในที ่ทั ่ว  ๆ   ไป 
ก็โงหัวอยูในขายนั้นนั่นเอง. 
-  สี.  ที.  ๘/๕๘/๙๐. 

 
เกิดกิเลสและทุกขเพราะทิฏฐิบวก  -  ทิฏฐิลบ 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ท ิฏฐ ิสองอย างนี ้ม ีอยู   ค ือ   ภวท ิฏฐ ิ  (ท ิฏฐ ิฝ ายบวก ).  

วิภวทิฏฐิ  (ทิฏฐิฝายลบ). 
 
ภ ิกษ ุ  ท .!  สมณะหร ือพราหมณ เหล าใด   แอบอ ิงภวท ิฏฐ ิ  เข าถ ึง  

ภวท ิฏฐ ิ  หยั ่งลงสู ภวท ิฏฐ ิ;  สมณะหรือพราหมณ เหล านั ้น   ย อมค ัดค านต อ  
วิภวทิฏฐิ. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  สมณะหรือพราหมณ เหล าใด   แอบอ ิงว ิภวท ิฏฐ ิ  เข าถ ึง 

วิภวท ิฏฐ ิ  หยั ่งลงสู ว ิภวท ิฏฐ ิ;  สมณะหรือพราหมณ เหล านั ้น   ยอมค ัดค านต อ  
ภวทิฏฐิ. 

 
ภิกษุ  ท.!  สมณะหรือพราหมณเหลาใด  ไมรูชัดตามความเปนจริง 

ซึ่งความเกิดขึ้น  ความตั้งอยู ไมได   รสอรอย  โทษต่ําทราม  และอุบายเครื่องออก 
แทงท ิฏฐิทั ้งสองนี ้;  สมณะหรือพราหมณ เหล านั ้น   ชื ่อว า  ผู   มีราคะ  มีโทสะ  
มีโมหะ  มีตัณหา  มีอุปาทาน  เปนผูไมรูแจง  ประเดี๋ยวยอมรับประเดี๋ยวคัดคาน 
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มีความเนิ่นชาเปนที่มายินดี  มักยินดีในความเนิ่นชา.  เขาเหลานั้น   ยอมไมพน 
จากชาติ  ชรา  มรณะ   โสกะ   ปริเทวะ   ทุกขะ   โทมนัส   อุปายาส ,  เรากลาววา 
เขาเหลานั้น  ไมพนจากทุกข. 

 
 (ตอจากนี้ ไดตรัสสมณพราหมณพวกตรงกันขาม  ไมมีทิฏฐิบวก-ทิฏฐิลบ  พนจากทุกข 

ได  โดยนัยตรงกันขาม). 
 
-  มู.  ม.  ๑๒/๑๓๑/๑๕๕. 

 
สักกายทิฏฐิ  มีไดดวยอาการอยางไร 

 
"ขาแตพระองคผูเจริญ!  สักกายทิฏฐิ  ยอมมีไดดวยอาการอยางไรหนอแล?" 
 
ภ ิกษ ุ!  ในกรณ ีนี ้  บ ุถ ุชนผู ไม ม ีก ารสด ับ   ไม ได เห ็นพ ระอ ร ิย เจ า 

ไมฉลาดในธรรมของพระอริยเจา  ไมได รับการแนะนําในธรรมของพระอริยเจา 
ไม ได เห ็นส ัตบ ุร ุษ   ไม ฉลาดในธรรมของส ัตบ ุร ุษ   ไม ได ร ับการแนะนําในธรรม 
ของสัตบุรุษ  เขายอมตามเห็นรูปโดยความเปนตนบาง  ตามเห็นตนวามี รูปบาง 
ตามเห็นรูปวามีอยูในตนบาง  หรือตามเห็นตนวามีอยูในรูปบาง;  ยอมตามเห็น 
เวทนาโดยความเปนตนบาง  ตามเห็นตนวามีเวทนาบาง  ตามเห็นเวทนาวามีอยู 
ในตนบาง   หรือตามเห็นตนวามีอยู ในเวทนาบาง ;  ยอมตามเห็นสัญญาโดย 
ความเปนตนบาง  ตามเห็นตนวามีสัญญาบาง  ตามเห็นสัญญาวามีอยูในตนบาง 
หรือตามเห็นตนวามีอยูในสัญญาบาง;  ยอมตามเห็นสังขารโดยความเปนตน 
บาง  ตามเห็นตนวามีสังขารบาง  ตามเห็นสังขารวามีอยูในตนบาง  หรือตามเห็น 
ตนวามีอยูในสังขารบาง;  ยอมตามเห็นวิญญาณโดยความเปนตนบาง  ตามเห็น 
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ภาค  ๒  -  สมุทยอริยสัจ ๓๗๓

ตนวามีวิญญาณบาง  ตามเห็นวิญญาณวามีอยูในตนบาง  หรือตามเห็นตนวามีอยู 
ในวิญญาณบาง.  ภิกษุ!  สักกายทิฏฐิ  ยอมมีไดดวยอาการอยางนี้  แล. 

 
(ตอไปนี้  ไดตรัสอาการที่สักกายทิฏฐิไมมี,  โดยนัยตรงกันขาม). 

-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๑๒๔/๑๘๘-๑๘๙. 
 

สักกายสมุทยคามินีปฏิปทา 
 
ภิกษุ  ท.!  สักกายสมุทยคามินีปฏิปทา  (ทางดําเนินแหงจิตใหถึงซ่ึง 

การเกิดขึ้นแหงสักกายะ)  เปนอยางไรเลา? 
 
ภิกษุ   ท .!  ในกรณี นี้   บุถุชนผู ไมมีการสดับ   ไม ได เห็นพระอริยเจา 

ไมฉลาดในธรรมของพระอริยเจา  ไมถูกแนะนําในธรรมของพระอริยเจา  ไมได 
เห็นสัตบุ รุษ   ไมฉลาดในธรรมของสัตบุ รุษ   ไมถูกแนะนําในธรรมของสัตบุ รุษ 
ยอมตามเห็นพรอม   (คือเห็นดิ่งอยู เปนประจํา)  ซึ่งรูป   โดยความเปนคน   หรือตาม 
เห็นพรอม ซ่ึงตนวามี รูป   หรือตามเห็นพรอม ซ่ึงรูปวามีอยู ในตน   หรือตามเห็น 
พรอมซ่ึงตนวามีอยูในรูป  บาง; 

 
ยอมตามเห็นพรอมซ่ึงเวทนา  โดยความเปนตน  หรือตามเห็นพรอม 

ซึ่งตนวามีเวทนา  หรือตามเห็นพรอมซ่ึงเวทนาวามีอยูในตน  หรือตามเห็นพรอม 
ซึ่งตนวามีอยูในเวทนา  บาง; 

 
ยอมตามเห็นพรอมซ่ึงสัญญา  โดยความเปนตน  หรือตามเห็นพรอม 

ซึ่งตนวามีสัญญา  หรือตามเห็นพรอมซึ่งสัญญาวามีอยูในตน  หรือตามเห็นพรอม 
ซึ่งตนวามีอยูในสัญญา  บาง; 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๓๗๔

ยอมตายเห็นพรอมซ่ึงสังขาร  โดยความเปนตน  หรือตามเห็นพรอม 
ซึ ่งตนวาม ีส ังขาร  หรือตามเห ็นพรอมส ังขารวาม ีอยู ในตน   หรือตามเห ็นพรอม 
ซึ่งตนวามีอยูในสังขาร  บาง; 

 
ยอมตามเห็นพรอมซึ่ง  วิญญาณ   โดยความเปนตน  หรือเห็นพรอม 

ซึ่งตนวามีวิญญาณ   หรือตามเห็นพรอมซ่ึงวิญญาณวามีอยูในตน  หรือตามเห็น 
พรอมซ่ึงตนวามีอยูในวิญญาณ  บาง. 

 
ภิกษุ  ท.!  นี้เราเรียกวา  สักกายสมุทยคามินีปฏิปทา  ดังนี้. 
 
ภิกษุ   ท .!  ขอ น้ีอธิบายวา   ขอ   (ที่ กล าวมาทั้ งหมด )  นั้ น   เรียกวา 

การตามเห ็นอ ัน เป น เครื ่อ งให ถ ึงซึ ่งการเก ิดขึ ้นแห งท ุกข ,  (ทุก ฺขสม ุทยคาม ินี 
สมนุปสฺสนา). 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๕๕/๘๙. 

 
[ผูศึกษาพึงสังเกตให เห็นวา  ทุกขสมุทยคามินีสมนุปสสนานั่นแหละ   คือสักกาย- 

สม ุทยคาม ิน ีปฏ ิปทา   (ทางดําเน ินแห งจ ิตให ถ ึงซึ ่งการเก ิดขึ ้นแห งส ักกายะ ).  คําว า   ปฏ ิปทา 
ในกรณ ีเช นนี ้  หมายถ ึงทางดํา เน ินแห งจ ิต   ม ิใช การปฏ ิบ ัต ิด วย เจตนา   ได แก ความ เห ็นผ ิด 
เหลานั้นนั่นเองเปนตัวปฏิปทา. 

 
ในบาลีแห งอื่น   (อุปริ.  ม .  ๑๔/๕๑๕/๘๒๐)  แทนที่ จะยกเอาเบญจขันธมาเปนวัตถุ 

แหงการเห็น  แตไดตรัสยกเอาอายตนิกธรรม  ๖  หมวดคือ  อายตนะภายในหก  อายตนะภายนอกหก 
วิญญาณหก   ผัสสะหก   เวทนาหก   ตัณหาหก   มาเปนวัตถุแหงการตามเห็นเกี่ยวกับตัวตน   และ 
ทรงเรียกการตามเห็นนั้นวา  ทางดําเนินแหงจิตใหถึงซึ่งการเกิดขึ้นแหงสักกายะ   อยางเดียวกับ 
สูตรขางบน]. 
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ภาค  ๒  -  สมุทยอริยสัจ ๓๗๕

เหตุใหเกิดอันตคาหิกทิฏฐิสิบ 
 
"ขาแตพระโคดมผูเจริญ!  อะไรหนอ  เปนเหตุ  เปนปจจัย  ที่ทําใหเกิดทิฏฐิ 

มีอยางเปนอเนกเหลานี้  ขึ้นมาในโลก  วา  'โลกเที่ยง'  บาง  วา  'โลกไมเที่ยง'  บาง 
วา  'โลกมีที่สุด'  บาง  วา  'โลกไมมีที่สุด'  บาง  วา  'ชีวะก็อันนั้น  สรีระก็อันนั้น'   
บาง  วา  'ชีวะก็อันอื่น  สรีระก็อันอื่น'  บาง  วา  'ตถาคตภายหลังแตตายแลว 
ยอมมีอีก'  บาง  วา  'ตถาคตภายหลังแตตายแลว  ยอมไมมีอีก'  บาง  วา  'ตถาคต 
ภายหลังแตตายแลว  ยอมมีอีกก็มีไมมีอีกก็มี'  บาง  วา  'ตถาคตภายหลังแตตาย
แลวยอมมีอีกก็หามิไดไมมีอีกก็หามิได'  บาง?" 

 
วัจฉะ!  เพราะความไมรูในรูป  ในเหตุใหเกิดขึ้นแหงรูป  ในความ 

ดับไมเหลือแหงรูป  ในหนทางเครื่องใหถึงความดับไมเหลือแหงรูป  ทิฏฐิมีอยาง 
เปนอเนกเหลานี้  จึงเกิดขึ้นมาในโลก  วา  "โลกเที่ยง"  บาง  วา  "โลกไมเที่ยง" 
บาง  ....ฯลฯ....  วา  "ตถาคตภายหลังแตตายแลว  ยอมมีอีกก็หามิไดไมมีอีก 
ก็หามิได"  บาง. 

 
(ในกรณีแหงความไมรูในเวทนา  ในสัญญา  ในสังขาร  และในวิญญาณ  แลวจึง 

เกิดทิฏฐิตาง ๆ  เหลานี้  ก็ไดตรัสไวโดยทํานองเดียวกันกับในกรณีแหงความไมรูในรูป. 
 
สําหรับคําวา  "เพราะความไม รู"  ในสูตรขางบนนี้   ในสูตรอื่น ๆ  ไดตรัสไวดวยคําวา 

เพราะไมเห็น ,  เพราะไมถึงพรอมเฉพาะ ,  เพราะไมรูโดยลําดับ ,  เพราะไมแทงตลอด ,  
เพราะไมกําหนดทั่วถึง,  เพราะไมเขาไปกําหนด,  เพราะความไมเพงพินิจอยางสม่ําเสมอ,  
เพราะความไมพิจารณาโดยเจาะจง,  เพราะความไมเขาไปกําหนดโดยเฉพาะ  และเพราะไม 
ทําใหประจักษ ,  อีกถึง  ๑๐  คํา  ซึ่งก็มีใจความอยางเดียวกัน). 
 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๓๑๙-๓๒๖/๕๕๔-๕๘๔. 

 
 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



อริยสัจจากพระโอษฐ ๓๗๖

ทิฏฐิใหเกิดเวทนาชนิดที่ลวนแตเปนทุกขสมุทัย 
 
ภิกษุ   ท .!  บรรดาสมณพราหมณ ทั้ งหลายเหลานั้ น   สมณพราหมณ 

เหล าใด   เป นพวก   ส ัสสตวาท   ย อมบ ัญญ ัต ิอ ัตตาและโลกว าเที ่ยง   ด วยว ัตถุ 
 (ที่ตั้งแหงทิฏฐิ)  ๔  ประการ  ก็ดี, 

 
สมณพราหมณ เหลาใด  เปนพวก  เอกัจจสัสสติกเอกัจจอสัสสติกวาท 

 (ยอมบัญญัตอัตตาและโลกวาเที่ยงบางอยางไมเที่ยงบางอยาง  ดวยวัตถุ  ๔  ประการ)  
ก็ดี, 

 
สมณพราหมณ เหลาใด  เปนพวกอันตานันติกวาท   (ยอมบัญญัติซึ่ง 

โลกวามีที่สุดหรือไมมีที่สุด  ดวยวัตถุ  ๔  ประการ)  ก็ดี, 
 
สมณพราหมณ เหลาใด   เปนพวกอมราวิกเขปกวาท   (เมื่อถูกถาม 

ปญหาในที่นั้น  ๆ   ยอมถึงความสายแหงวาจาอันดิ้นได ไมตายตัว   ดวยวัตถุ   ๔  
ประการ)  ก็ดี, 

สมณพราหมณ เหลาใด  เปนพวกอธิจจสมุปปนนิกวาท  (ยอมบัญญัติ 
อัตตาและโลกวาเกิดเองลอย ๆ  ดวยวัตถุ  ๒  ประการ)  ก็ดี, 

 
สมณพราหมณ เหลาใด  เปนพวกปุพพันตกัปปกวาท  (มีปุพพันตนานุ- 

ท ิฏ ฐ ิ  ป รารภ ข ัน ธ อ ัน ม ีแล ว ใน กาลก อ น   ย อ ม กล า วบ ัญ ญ ัต ิซึ ่ง อ ธ ิม ุต ต ิบ ท 
 (ทางแหงความหลุดพนอยางยิ่ งของสัตวตามทิฏฐิแหงตน  ๆ )  มีอยางเปนอเนก   ดวยวัตถุ  
๑๘  ปรการ)  ก็ดี; 

 
สมณพราหมณเหลาใด  เปนพวกอุทธมาฆตนิกสัญญีวาท  (ยอมบัญญัติ 

อัตตาหลังจากตายแลววามีสัญญา  ดวยวัตถุ  ๑๖  ประการ)  ก็ดี. 
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ภาค  ๒  -  สมุทยอริยสัจ ๓๗๗

สมณพราหมณเหลาใด  เปนพวกอุทธมาฆตนิกอสัญญีวาท  (ยอมบัญญัติ 
อัตตาหลังจากตายแลววาไมมีสัญญา  ดวยวัตถุ  ๘  ประการ)  ก็ดี, 

สมณพราหมณเหลาใด  เปนพวก  อุทธมาฆตนิกเนวสัญญีนาสัญญีวาท 
(ยอมบัญญัติอัตตาหลังจากตายแลว  วามีสัญญาก็หามิได  ไมมีสัญญาก็หามิได  ดวย 
วัตถุ  ๘  ประการ)  ก็ดี, 

สมณพราหมณ เหลาใด  เปนพวกอุจเฉทวาท   (ยอมบัญญัติซึ่งความ 
ขาดสูญ  ความพินาศ  ความไมมี  แหงสัตวที่มีอยู  ดวยวัตถุ  ๗  ประการ)  ก็ดี, 

สมณพราหมณเหลาใด  เปนพวกทิฏฐธัมมนิพพานวาท  (ยอมบัญญัติ 
ซึ่งปรมทิฏฐธัมมนิพพานวาท  แกสัตวที่มีอยู  ดวยวัตถุ  ๕  ประการ)  ก็ดี, 

สมณพราหมณเหลาใด  เปนพวกอปรันตกัปปกวาท  (มือปรันตานุทิฏฐิ 
ปรารภขันธมีสวนสุดในเบื้องหนา  ยอมกลาวบัญญัติซึ่งอธิมุตติบท   มีประการ 
ตาง  ๆ  เปนอเนก  ดวยวัตถุ  ๔๔  ประการ)  ก็ดี; 

แมสมณพราหมณเหลาใด  เปนพวก  ปุพพันตกัปปกวาท  ก็ดี  อปรันต- 
กัปปกวาท  ก็ดี  เปนพวก  ปุพพันตาปรันตกัปปกวาท  ก็ดี  ลวนแตเปนผุมีปุพพันตา- 
ปรันตาน ุท ิฏฐ ิ  ปรารภข ันธ ทั ้งที ่ม ีแล วในกาลก อนและข ันธ อ ันม ีใน เบื ้องหน า 
ยอมกลาวบัญญัติอธิมุตติบท  มีอยางเปนอเนก  ดวยวัตถุ  ๖๒  ประการ; 

  สมณพราหมณทั้งหลายเหลานั้นทั้งหมด  รูสึกตอเวทนาตามทิฏฐิ 
เฉพาะอยาง ๆ  ของตน ๆ  ขึ้นมา  (ปฏิสํเวทเทนฺติ๑)  เพราะการถูกตองแลวๆดวย 
 

 

                                                
๑. คําว า   "รู ส ึก "  (ปฏ ิส ํเว เทน ฺต ิ)  ในที ่นี ้  เป นความรู ส ึกต อธ ัมมารมณ ด วยม โน ,  เมื ่อคนมี 

ทิฏฐิอยูอยางไร  การเสวยเวทนาของเขา   ยอมทําให เกิดความรู สึกชนิดที่ เปนไปตามอํานาจ 
แหงทิฏฐิที่ เขามีอยู ;  ดังนั้นเมื่อมีทิฏฐิตางกัน   แมอารมณที่ มีมากระทบจะเปนอยางเดียวกัน 
เขายอมเกิดความรูสึกตออารมณตางกันไปตามทิฏฐิของเขา;  ดังนั้น  เวทนาที่มาจากอารมณ 
เดียวกัน   จึงมีความหมายตางกันได   เปนเหตุใหมีทิฏฐิชนิดที่หลอเล้ียงทิฏฐิเดิมใหแนนแฟน  
อยู เสมอไป   :  นี้ เรียกได ว า   ผัสสะหรือ เวทนาสรางทิ ฏฐิ   แล วก็หล อ เลี้ ย งทิฏฐินั้ น ไว .  ถ า 
ปราศจากผัสสะหรือเวทนาเสียอยางเดียวเทานั้น  ยอมไมมีทางที่จะเกิดทิฏฐิได. 
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ผัสสายตนะ  ๖  ประการ,  เพราะเวทนาแหงสมณราหมณทั้งหลายเหลานั้นเปน 
ป จจ ัย   จ ึงม ีต ัณ หา ;  เพ ราะม ีต ัณ หาเป นป จจ ัย   จ ึงม ีอ ุป าทาน ;  เพ ราะมี 
อ ุปาทาน เป นป จจ ัย   จ ึงม ีภพ ;  เพ ราะม ีภพ เป นป จจ ัย   จ ึงม ีชาต ิ;  เพ ราะมี 
ชาติเปนปจจัย  จึงมีชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาสทั้งหลาย 
 
-  สี.  ที.  ๙/๕๗/๙๐. 

 
(รายละเอียดเกี่ยวกับสมณพราหมณทุกพวกขาบนนี้   หาดูไดจากหนังสือปฏิจจ.  โอ.  

หนา  ๗๓๓  เปนตนไป.) 
 
ความสําคัญผิดเปนเหตุใหเกิดนันทิ  (อุปาทาน) 
 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ใน โลกนี ้  บ ุถ ุชนผู ไม ม ีก ารสด ับ   ไม เห ็นพ ระอร ิย เจ า 

ไมฉลาดในธรรมของพระอริยเจา  ไมได รับการแนะนําในธรรมของพระอริยเจา,  
ไม เห็นสัปบุ รุษ   ไมฉลาดในธรรมของสัปบุ รุษ   ไมได รับการแนะนําในธรรมของ 
สัปบ ุร ุษ .  บุถ ุชนนั ้น   ยอมรู ส ึก ซึ ่งด ิน   โดยความเป นด ิน ;  ครั ้นรู ส ึกซึ ่งด ิน 
โดยความเปนดินแลว  ยอมสําคัญมั่นหมายซึ่งดิน;  ยอมสําคัญมั่นหมายในดิน;  
ยอมสําคัญมั ่นหมายโดยความเปนดิน ;  ยอมสําคัญมั ่นหมายวาด ินของเรา;  
ย อม เพล ินอย างยิ ่ง ซึ ่งด ิน .  ข อ นั ้น เพ ราะ เหต ุไร เล า?  ข อ นั ้น เรากล าวว า 
เพราะความไมกําหนดรอบรูซึ่งดิน. 

 
  (ในกรณีแหงธรรมอื่นอีก  ๒๓  อยาง  คือ  น้ํา  ไฟ  ลม  ภูติสัตว  เทพ  ปชาบดี  พรหมอาภัสสรพรหม 

สุภกิณหพรหม   เวหัปปผลพรหม   อภิภู  อากาสานัญจายตนะ   วิญญาณัญจายตนะ 
อากิญจัญญายตนะ  เนวสัญญานาสัญญายตนะ  รูปที่เห็นแลว  เสียงที่ไดยินแลว  ส่ิงที่รูสึกแลวทาง 
จมูก,  ล้ิน,  ผิวกาย  ส่ิงที่รูแจงแลว  เอกภาวะ  นานาภาวะ  ส่ิงทั้งปวงและนิพพาน,  แตละอยาง ๆ 
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ภาค  ๒  -  สมุทยอริยสัจ ๓๗๙

พระผูมีพระภาคไดตรัสวาสัตวยอมสําคัญผิดในความเปนของตนเปนตน   แลวเพลิดเพลินเฉพาะ 
ตอส่ิงนั้น ๆ  เพราะความไมรอบรูตอส่ิงนั้น ๆ  จึงกลาวไดวา  ความสําคัญผิดเปนเหตุใหเกิดนันทิ). 
-  มู.  ม.  ๑๒/๑/๒. 

 
ตัณหาเจริญเพราะมิจฉาทิฏฐิในปยรูป  -  สาตรูป 
 
ภิ ก ษุ   ท .!  สมณ ะหรือพ ราหมณ พ วก ใด   ในกาลอดี ตก็ ต าม ,  ใน 

กาลอนาคตก็ตาม,  ในกาลนี้ก็ตาม,  ยอมเห็นสิ่งอันเปนที่รักที่สนิทใจ  (ปยรูป- 
สาตรูป)  ในโลก  โดยความเปนของเที่ยง  โดยความเปนสุข  โดยความเปนตัวตน 
โดยความเปนของไมเสียบแทง  โดยความเปนของเกษม;  สมณะหรือพราหมณ 
พวกนั้น  ยอมทําตัณหาใหเจริญ .  เมื่อทําตัณหาใหเจริญอยู  ก็ทําอุปธิใหเจริญ .  
เมื่อทําอุปธิให เจริญอยู   ก็ทําทุกขให เจริญ .  เมื่อทําทุกขให เจริญอยู   สมณะหรือ 
พราหมณพวกนั้น  ยอมไมหลุดพนจากความเกิด  ความแก   ความตาย  ความโศก 
ความร่ําไรรําพัน   ความทุกขกาย   ความทุกขใจ   ความคับแคนใจ ;  เราตถาคต 
ยอมกลาววา  "พวกเหลานั้น  ยอมไมหลุดพนจากทุกข"  ดังนี้. 

 
ภิกษุ   ท .!  เปรียบ เหมือน   ถวยดื่ มสํ า ริดมี เครื่อ งดื่ ม ใสอยู แล วชนิด 

หนึ ่ง   สมบ ูรณ ด วยส ี  กลิ ่น   และรส   แต ว าม ียาพ ิษปนต ิดอยู .  ครั ้งนั ้น   ม ีบ ุร ุษ 
ผูหนึ่งซึ่งกําลังรอนจัด  มีความรอนระอุไปทั้งตัว  เหน็ดเหนื่อย  คอแหง  ระหายน้ํา 
มาถ ึง เข า .  คนทั ้งหลายบอกแก บ ุร ุษนั ้นว า   "นี ่แน ท านผู เจร ิญ !  ถ วยดื ่มสําร ิด 
ใบ นี ้  ม ีเครื ่อ งดื ่ม   สมบ ูรณ ด วยส ี  กลิ ่น   และรส   สําหร ับท าน ,  แต ว าม ียาพ ิษ 
ปนต ิดอยู ,  ถ าหากท านต องการดื ่มก ็ดื ่ม ได ,  เมื ่อท านกําล ังดื ่ม   จ ักต ิด ใจม ัน 
ดวยสีของมันบาง  ดวยกลิ่นของมันบาง  ดวยรสของมันบาง;  แตวา  คร้ันดื่ม 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๓๘๐

เขาไปแลว  ทานจักถึงความตาย   หรือได รับทุกขเจียนตายเพราะเหตุนั้น "  ดังนี้ .  
บุ รุษ น้ัน   ไมทันจะพิจารณาถวยดื่มสําริดอันนั้น   (วาจะควรดื่มหรือไมควรดื่ม 
อย างไร   เป นต น )  ร ีบดื ่ม เอา  ๆ   ไม ยอมวาง .  บ ุร ุษนั ้น   ก ็ถ ึงความตาย   หรือ 
ได ร ับท ุกข เจ ียนตาย   เพราะเหต ุนั ้น .  ฉ ันใดก ็ฉ ันนั ้น   ที ่สมณะหร ือพราหมณ 
พวกใด   ในกาลอด ีตก ็ตาม .  ในกาลอนาคตก ็ตาม ,  ในกาลนี ้ก ็ตาม ,  ย อม 
เห ็นสิ ่งอ ัน เป นที ่ร ักที ่สน ิทใจในโลก   โดยความเป นของเที ่ยง   ....ฯลฯ ....  ย อม 
ไมหลุดพนจากทุกข"  ดังนี้. 
-  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๑๓๒-๑๓๓/๒๕๔-๒๖๐. 

 
 

นิทเทศ  ๗ 
 

วาดวยทิฏฐิเกี่ยวกับตัณหา 
 

จบ 
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ภาค  ๒  -  สมุทยอริยสัจ ๓๘๑

นิทเทศ  ๙  วาดวยกิเลสทั้งหลายในฐานะสมุทัย 
(มี  ๑๕  เรื่อง) 

 
ละราคะโทสะโมหะกอนละชาติชรามรณะ 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  บุ ค คล   เมื่ อ ไม ล ะซึ่ ง ธ รรม ส าม   คื อ   ราค   ๑  โท ส ะ   ๑  

โมหะ  ๑  ก็ไมอาจเพื่อละซึ่งธรรมสาม  คือ  ชาติ  ๑  ชรา  ๑  มรณะ  ๑. 
 
ภิกษุ   ท .!  บุคคล   เมื่ อ ไม ละ ซ่ึงธรรมสาม   คือ   สักกายทิฏฐิ   (ความ 

เห็นวากายของตน)  ๑  วิจิกิจฉา  (ความลังเลในธรรมที่ ไมควรลังเล)  ๑  สีลัพพัตตปรามาส 
 (การลูบคลํ าศีลและวัตรอยางปราศจากเหตุผล )  ๑  ก็ ไม อาจเพื่ อละซึ่ งธรรมสาม   คือ 
ราคะ  ๑  โทสะ  ๑  โมหะ  ๑. 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  บุ คคล   เมื่ อ ไม ล ะซึ่ งธ รรมสาม   คื อ   อ โยนิ โสมนสิ ก าร 

(ความทําในใจไม แยบคาย )  ๑  ก ุมม ัคคเสวนา   (การพ ัวพ ันอยู ในท ิฏฐ ิอ ันชั ่ว)  ๑  เจตโส - 
ล ีน ัตตา   (ความม ีจ ิตหดหู )  ๑  ก ็ไม อาจเพื ่อละซึ ่งธรรมสาม   ค ือ   ส ักกายท ิฏฐ ิ  ๑  
จิกิจฉา  ๑  สีลัพพัตตปรามาส  ๑. 

 
ภิก ษุ   ท .!  บุคคล   เมื่ อ ไม ละซึ่ งธรรมสาม   คือ   มุฏฐสั จจะ   (ความม ี

สติอันลืมหลง)  ๑  อสัมปชัญญะ  (ความปราศจากสัปชัญญะ)  ๑  เจตโสวิกเขปะ   (ความ 
สายแหงจิต )  ๑  ก็ไมอาจเพื่ อละซึ่ งธรรมสาม   คือ   อโยนิ โสมนสิการ  ๑  กุมมัคค - 
เสวนา  ๑  เจตโสลีนัตตา  ๑. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๓๘๒

ภิกษุ   ท.!  บุคคลเมื่อไมละซึ่งธรรมสาม  คือ  อริยานังอทัสสนกกัมยตา 
 (ความไมอยากเห็นพระอริยเจา)  ๑  อริยธัมมังอโสตุกัมยตา  (ความไมอยากฟงธรรมธรรมของ 
พระอริยเจา)  ๑  อุปารัมภจิตตตา  (ความมีจิตเที่ยวเกาะเกี่ยว)  ๑  ก็ไมอาจเพื่อละซึ่ง 
ธรรมสาม  คือ  มุฏฐสัจจะ  ๑  อสัมปชัญญะ  ๑  เจตโสวิกเขปะ  ๑. 

 
ภิกษุ   ท.!  บุคคล  เมื่อไมละซึ่งธรรมสาม   คือ  อุทธัจจะ  (ความฟุ งซาน)  

๑  อสังวระ   (ความไม สํารวม)  ๑  ทุสสีลยะ  (ความทุศีล)  ๑  ก็ไมอาจเพื่อละซึ่งธรรม 
สาม  คือ  อริยานังอทัสสนกัมยตา  ๑  อริยธัมมังอโสตุกัมยตา  ๑  อุปารัมภจิตตตา  ๑. 

 
ภิกษุ   ท .!  บุคคล   เมื่ อไมละซึ่ งธรรมสาม   คือ   อสัทธิยะ   (ความไม มี 

สัทธา )  ๑  อวทัญุ ตา   (ความเปนวทัญู )  ๑  โกสัชชะ   (ความเกียจคราน )  ๑  ก็ ไม 
อาจเพื่อละซึ่งธรรมสาม  คือ  อุทธัจจะ  ๑  อสังวระ  ๑  ทุสสีลยะ  ๑. 

 
ภิกษุ   ท .!  บุคคล   เมื่ อไมละซ่ึงธรรมสาม   คือ   อนาทริยะ   (ความไม 

เอื้อเฟอในบุคคลและธรรมอันควรเอื้อเฟอ)  ๑  โทวจัสสตา  (ความเปนคนวายาก)  ๑  ปาป- 
มิตตตา  (ความมีมิตรชั่ว)  ๑  ก็ไมอาจเพื่อละซึ่งธรรมสาม  คือ  อสัทธิยะ  ๑  อวทัญุตา 
โกสัชชะ  ๑. 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  บุ คคล   เมื่ อ ไม ล ะซึ่ งธ รรมสาม   คื อ   อ หิ ริกะ   (ความ ไม 

ละอายในสิ่ งที่ ควรละอาย )  ๑  อโนตตัปปะ   (ความไมกลังในสิ่ งที่ ควรกลัว )  ๑  ปมาทะ 
 (ความประมาท)  ๑  ก็ไมอาจเพื่อละซึ่งธรรมสาม   คือ  อนาทริยะ  ๑  โทวจัสสตา  ๑  
ปาปมิตตตา  ๑   
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ภาค  ๒  -  สมุทยอริยสัจ ๓๘๓

ภิกษุ  ท.!  บุคคลนี้  เปนผูมี  อหิริกะ  มีอโนตตัปปะ  มีปมาทะ  แลว. 
เขาเมื่อเปนผูมีปมาทะอยูแลว  ก็ไมอาจเพื่อละซึ่งอนาทริยะ  ๑  โทว- 

จัสสตา  ๑  ปาป-มิตตา  ๑; 
เขาเมื่อเปนผูมีปาปมิตตตา  ก็ไมอาจเพื่อละซึ่งอสัทธิยะ  ๑  อวทัญุตา  

๑  โกสัชชะ  ๑; 
เขาเมื่อเปนผูมีโกสัชชะ  ก็ไมอาจเพื่อละซึ่งอุทธัจจะ  ๑  อสังวระ   ๑ 

ทุสสีลยะ  ๑; 
เขาเมื่อเปนผูมีทุสสีลยะ  ก็ไมอาจเพื่อละซึ่งอริยานังอทัสสนกัมยตา  ๑  

อริยธัมมังอโสตุ  กัมยตา  ๑  อุปารัมภจิตตตา  ๑; 
เขาเมื่อเปนผูมีอุปารัมภจิตตา  ก็ไมอาจะเพื่ อละซึ่งมุฏฐสัจจะ   ๑  

อสัมปชัญญะ  ๑  เจต-โสวิกเขปะ  ๑; 
เขาเมื่อเปนผูมีเจตโสวิกเขปะ  ก็ไมอาจเพื่อละซึ่งอโยนิโสมนสิการ  ๑  

กุมมัคคเสวนา  ๑  เจตโสลีนัตตา  ๑; 
เขาเมื่ อ เป นผูมี เจตโสลี นั ตตา  ก็ ไม อาจเพื่ อละซึ่ งสั กกายทิ ฏฐิ   ๑  

วิจิกิจฉา  ๑  สีลัพพัตต-ปรามาส  ๑; 
เขาเมื่อเปนผูมีวิจิกิจฉา  ก็ไมอาจเพื่อละซึ่งราคะ  ๑  โทสะ  ๑  โมหะ  ๑;   
เขาเมื่อไมละซ่ึงราคะ  ๑  โทสะ  ๑  โมหะ  ๑  ก็ไมอาจเพื่อละซึ่งชาติ  

๑  ชรา  ๑  มรณะ  ๑. 
(ตอไปไดตรัสขอความเกี่ยวกับปฏิปกขนัยฝายตรงกันขาม   อันเปนฝายที่ทําใหละ 

ชาติ-ชรา-มรณะ  ได  ผูอานสามารถเทียบเคียงไดเอง  จึงมิไดนํามากลาวไวในที่นี้). 
 
-  ทสก.  อํ.  ๒๔/๑๕๔-๑๕๗/๗๖. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๓๘๔

ทุกแงมุมที่เกี่ยวกับอกุศลมูล 
 
ภิกษุ   ท .!  อกุศลมูล   ๓  อยางเหล านี้   มีอยู .  สามอยางเหลาไหน 

เล า?  สามอย างค ือโลภะ   เป นอก ุศลม ูล   โทสะ เป นอก ุศลม ูล   โมหะ เป น 
อกุศลมูล. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  แม โลภ ะนั ้น ก ็เป นอก ุศ ล .  คน โลภ แล ว   ป ระกอบ 

กรรมใดทางกาย   ทางวาจาทางใจ   แม กรรมนั ้นก ็เป นอก ุศล .  คนโลภ   ถูก 
ความโลภครอบงําแลว  มีจิตอันความโลภกลุม รุมแลวทําความทุกขใหแกผูอื่น 
โดยที่ไมควรจะมี  ดวยการฆาบาง  ดวยการจองจําบาง  ดวยการใหเสื่อมเสียบาง 
ดวยการติเตียนบาง  ดวยการขับไลบาง  โดยการถือวา  เรามีกําลังเหนือกวา  ดังนี้ 
แมกรรมนี ้ก็เปนอกุศล   :  อกุศลธรรมอันลามกเปนอเนก   ที ่เก ิดจากความโลภ 
มีความโลภเปนเหตุ  มีความโลภเปนสมุทัยมีความโลภเปนปจจัย  เหลานี้  ยอม 
เกิดขึ้นแกเขา  ดวยอาการอยางนี้. 

(ในกรณีแหงโทสะและโมหะ  ก็ไดตรัสไวดวยขอความทํานองเดียวกันอยางที่กลาว 
ไดวาทุกตัวอักษร  ผิดกันแตชื่อเทานั้น). 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  บ ุคคลชน ิดนี ้นั ้น   ควรถ ูก เร ียกว า เป นอกาลวาท ีบ าง 

อภูตวาทีบาง  อนัตถวาที  บาง  อธัมมวาทีบาง  อวินยวาทีบาง.  เพราะเหตุไร 
จึงควรถ ูกเร ียกอย างนั ้น?  เพราะเหต ุว าบ ุคคลนี ้ทําความท ุกข ให แก ผู อื ่นโดยที่ 
ไมควรจะมี  ดวยการฆาบาง  ดวยการจองจําบาง  ดวยการใหเสื่อมเสียบาง  ดวย 
การติ เตียนบาง  ดวยการขับไลบาง  โดยการถือวา  เรามีกําลังเหนือกวา  ดังนี้ ;  
และเมื่อเขาถูกกลาวหาอยูดวยเรื่องที่เปนจริง  ก็บิดพลิ้วไมยอมรับ;  เมื่อถูก 
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ภาค  ๒  -  สมุทยอริยสัจ ๓๘๕

กลาวหาอยูดวยเรื่องที่ไมเปนจริง  ก็ไมพยายามที่จะทําใหแจงชัดออกไปวา  นั่น 
ไม ต รง   นั ่น ไม จร ิงอย างนี ้ ๆ .  เพ ราะฉะนั ้นบ ุคคลชน ิดนี ้  จ ึงควรถ ูก เร ียกว า  
เปนอกาลวาทีบาง  อภูติวาทีบาง  อนัตถวาทีบาง  อธัมมวาทีบาง  อวินยวาทีบาง, 

 
ภิกษุ   ท.!  บุคคลชนิดนี้  ถูกอกุศลธรรมอันลามกซึ่งเกิดมาจาก 

ความโลภครอบงําแลว  มีจิตอันอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดจากโลภะกลุมรุมแลว 
ยอมอยูเปนทุกข  มีความลําบาก  มีความคับแคน  มีความเรารอน  ในทิฏฐธรรม 
นั่นเทียว,  ภายหลังแตการตายเพราะการทําลายแหงกาย  ยอมหวังไดแตทุคติ.  
 (ในกรณ ีแหงความโกรธและความหลง   ก็ตรัสไว โดยขอความทํานองเด ียวกัน   อยางที ่กล าว 
ได ว าท ุกต ัวอ ักษ ร   ผ ิด ก ัน แต ชื ่อ เท านั ้น ).  ภ ิกษ ุ  ท .!  เป ร ียบ เหม ือนต น ไม ใหญ  ๆ  
เชนตนสาละ  ตันธวะ   หรือตนผันทนะก็ดี   ถูกเครือเถามาลุวาสามชนิดขึ้นคลุม 
แลว  รัดรึงแลว  ยอมถึงความพินาศฉิบหาย,  ฉันใดก็ฉันนั้น. 

 
ภิกษุ  ท.!  เหลานี้แล  อกุศลมูล  ๓  อยาง. 
 
(พระองคยังไดตรัสขอความเปนปฏิปกขนัยฝายตรงกันขามอีก   ซึ่งผูศึกษาหาดูได 

จากหัวขอวา  "ปรินิพพานในทิฏฐธรรมดวยการตัดอกุศลมูล"  ในภาค  ๓  แหงหนังสือเลามนี้). 
-  ติก.  อํ.  ๒๐/๒๕๘/๕๐๙. 

 
ขอควรทราบเกี่ยวกับอกุศลมูล 

(หลายแงมุม) 
 
ภิกษุ   ท .!  ถาพวกปริพพาชกเดียรถีย เหลาอื่น   จะพึงถามอยางนี้ วา  

"อาวุโส!  ธรรม  ๓  อยางเหลานี้  มีอยู  คือราคะ  ดทสะ  โมหะ.  อาวุโส!  อะไร 
เปนความผิดแปลก  อะไรเปนความแตกตาง  อะไรเปนเครื่องแสดงความตาง  ระหวางธรรม 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๓๘๖

๓  อย า ง เห ล านั้ น ?"  ดั งนี้   ....  ภิ ก ษุ   ท .!  พ วก เธอ ถู ก ถ าม อย า งนี้ แ ล ว   พึ ง 
พยากรณ แก เขาว า   "อาว ุโส !  ราคะม ีโทษน อย   คลายช า .  โทสะม ีโทษมาก 
คลายเร็ว.  โมหะมีโทษมาก  คลายเชา". 

 
ถาเขาถามวา  "อาวุโส!  อะไรเปนเหตุ  อะไรเปนปจจัย  ที่ทําใหราคะที่ยัง 

ไมเกิด  เกิดขึ้น,  หรือราคะที่เกิดขึ้นแลว  เปนไปเพื่อความเจริญโดยยิ่ง  เพื่อความไพบูลย?"  
ด ังนี ้.  คําตอบพ ึงม ีว า   ส ุภน ิม ิต   (สิ ่งที ่แสดงให รู ส ึกว างาม );  ค ือ เมื ่อ เขาทําในใจ 
ซึ่งสุภนิมตโดยไมแยบคาย   ราคะที่ยังไม เกิดก็ เกิดขึ้น   และราคะที่ เกิดอยูแลวก็ 
เป น ไป เพื่ อความ เจริญ โดยยิ่ ง   เพื่ อความไพบู ลย   .  อาวุ โส ;  นี้ คื อ เหตุ   นี้ คื อ 
ปจจัย. 

 
ถาเขาถามอีกวา  "อาวุโส!  อะไรเปนเหตุ  อะไรเปนปจจัย  ที่ทําใหโทสะที่ 

ยังไมเกิดเกิดขึ้น,  หรือโทสะที่ เกิดขึ้นแลว  เปนไปเพื่อความเจริญโดยยิ่ง  เพื่อความ 
ไพบ ูลย ?"  ด ังนี ้.  คํ าตอบพ ึงม ีว า   ปฏ ิฆน ิม ิต   (สิ ่งที ่แ สด งให รู ส ึกก ระทบกระทั ่ง );  
คือเมื่อเขาทําในใจซึ่งปฏิฆนิมิตโดยไมแยบคาย   โทสะที่ยังไม เกิดก็ เกิดขึ้น   และ 
โทสะที ่เก ิดอยู แล วก ็เป นไปเพื ่อความเจร ิญ โดยยิ ่ง   เพื ่อความไพบ ูลย .  อาวุโส !  
นี้คือเหตุ  นี้คือปจจัย. 

 
ถาเขาถามอีกวา  "อาวุโส!  อะไรเปนเหตุ  อะไรเปนปจจัย  ที่ทําใหโมหะที่ 

ยังไมเกิดเกิดขึ้น,  หรือโมหะที่ เกิดขึ้นแลว  เปนไปเพื่อความเจริญโดยยิ่ง  เพื่อความ 
ไพบูลย?"  ดังนี้ .  คําตอบพึงมีวา  อโยนิโสมนสิการ  (การกระทําในใจโดยไมแยบคาย);  
คือเมื่อทําในใจโดยไมแยบคาย  โมหะที่ยังไม เกิดก็เกิดขึ้น  และโมหะที่ เกิดอยูแลว 
ก็ เป น ไป เพื่ อความ เจริญ โดยยิ่ ง   เพื่ อความไพบู ลย .  อาวุ โส !  นี้ คื อ เหตุ   นี้ คื อ 
ปจจัย. 
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ภาค  ๒  -  สมุทยอริยสัจ ๓๘๗

ถาเขาถามอีกวา  "อาวุโส!  อะไรเปนเหตุ  อะไรเปนปจจัย  ที่ทําใหราคะที่ยัง 
ไมเกิดเกิดขึ้น,  หรือราคะที่ เกิดขึ้นแลว  ละไป?"ดังนี้.  คําตอบพึงมีวา  อสุภนิมิต 
 (ส่ิงที่แสดงให รู สึกวาไมงาม);  คือเมื่อเขาทําในใจซึ่งอสุภนิมิตโดยแยบคาย   ราคะที่ 
ย ัง ไม เก ิด ก ็เก ิด ขึ ้น   แล ะ ราค ะที ่เก ิด อ ยู แ ล ว ก ็ล ะ ไป .  อ าว ุโส !  นี ้ค ือ เห ตุ 
นี้คือ  ปจจัย. 

 
ถาเขาถามอีกวา  "อาวุโส!  อะไรเปนเหตุ  อะไรเปนปจจัย  ที่ทําใหโทสะ 

ที่ยังไม เกิด  ไม เกิดขึ้น ,  หรือโทสะที่ เกิดขึ้นแลว  ละไป?"  ดังนี้.  คําตอบพึงมีวา 
เมตตาเจโตวิม ุตติ  (ความหลุดพ นแหงจ ิตอันประกอบอยู ด วยเมตตา);  คือเมื ่อเขาทํา 
ในใจซึ่งเมตตาเจโตวิมุตติโดยแยบคาย  โทสะที่ยังไมเกิดก็ไม เกิดขึ้น  และโทสะที่ 
เกิดอยูแลวก็ละไป.  อาวุโส!  นี้คือเหตุ  นี้คือปจจัย. 

 
ถาเขาถามอีกวา  "อาวุโส!  อะไรเปนเหตุ  อะไรเปนปจจัย  ที่ทําใหโมหะ 

ที ่ย ังไม เก ิด  ไมเก ิดขึ ้น ,  หรือโมหะที ่เก ิดขึ ้นแลว  ละไป?  ดังนี ้.  คําตอบพึงมีว า 
โยนิโสมนสิการ  คือเมื่อทําในใจโดยแยบคาย   โมหะที่ยังไม เกิดก็เกิดขึ้น   และ 
โมหะที่เกิดอยูแลวก็ละไป  อาวุโส!  นี้คือเหตุ  นี้คือ  ปจจัย. 
 
-  ติก.  อํ.  ๒๐/๒๕๖/๕๐๘. 

 
ไมอาจละราคะโทสะโมหะ 

ก็เพราะหลงในสัญโญชนิยธรรม 
 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ธ รรม   ๒  อย า ง เห ล านี ้  ม ีอ ยู .  สอ งอย า งอ ะ ไร เล า ?  

สองอยางคือ  ความเปนผูมัวแตเห็นเปนของอรอยในสัญโญชนิยธรรมทั้งหลาย 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๓๘๘

อยางหนึ่ง  และความเปนผูตามเห็นความเปนของนาเบื่อหนายในสัญโญชนิยธรรม 
ทั้งหลาย  นี้อีกอยางหนึ่ง. 

 
ภิกษุ   ท .!  บุคคลผูมัวแต เห็นเปนของอรอยในสัญโญชนิยธรรม 

 (กามคุณหา  ฯลฯ)  ทั้งหลายอยู  ยอมละราคะไมได  ละโทสะไมได  ละโมหะ 
ไมได .  เพราะละราคะโทสะโมหะไมได   ยอมไมพนจากชาติ   ชรา  มรณะ  โสกะ 
ปริเทวะ  ทุกขะ  โทมนัส  และอุปายาส;  เรากลาววา  ยอมพนจากทุกขได. 

 
ภิกษุ   ท.!  บุคคลผูตามเห็นความเปนของนาเบื่อหนายในสัญโญชนิย- 

ธรรมทั ้งหลายอยู   ย อมละราคะได   ย อมละโทสะได   ย อมละโมหะได .  เพราะ 
ละราคะโทสะโมหะได   ยอมพนจากชาติ   ชรา   มรณะ   โสกะ   ปริเทวะ   ทุกขะ 
โทมนัส  และอุปายาส;  เรากลาววา  ยอมพนจากทุกขได. 

 
ภิกษุ  ท.!  นี้แหละ  คือธรรม  ๒  อยาง. 

-  ทุก.  อํ.  ๒๐/๖๕/๒๕๒. 
 

สังโยชนเจ็ด 
 
ภิก ษุ   ท .!  สัญ โญชน   (ส่ิ ง ผูกพั น )  ๗  อยางเหล านี้   มีอยู .  เจ็ดอย าง 

อยางไรเลา?  เจ็ดอยาง  คือ  อนุนยสัญโญชน   (สังโยชนคือกามราคะเปนเหตุใหติดตาม)  
๑  ปฏ ิฆส ัญ โญชน   (ส ังโยชน ค ือความโกรธไม ได อย างใจ )  ๑  ท ิฏฐ ิส ัญ โญชน (ส ังโยชน 
คือความเห็นผิด)  ๑  วิจิกิจฉาสัญโญชน   (สังโยชนคือความลังเลสังสัย)  ๑  มานสัญโญชน 
 (สังโยชนคือความสําคัญตน)  ๑  ภวราคสัญ โญชน   (สังโยชนคือความกําหนัดในภพ )    ๑  
อวิชชาสัญ โญชน   (สังโยชนคืออวิชชา)  ๑.  ภิกษุ   ท .!  เหลานี้ แล   คือสัญ โญชน   ๗  
อยาง. 
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ภาค  ๒  -  สมุทยอริยสัจ ๓๘๙

ภิกษุ  ท.!  พรหมจรรยที่ประพฤติกันอยูนี้  เพ่ือละเพื่อตัดขาด  ซ่ึง 
สัญโญชน  ๗  อยาง.  เจ็ดอยางเหลาไหนเลา? 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  พรหมจรรยที่ ป ระพฤติ กั นอยู   เพื่ อละ เพื่ อตั ดขาด   ซึ่ ง 

อนุนยสัญโญชน  ๑  ปฏิฆสัญโญชน  ๑  ทิฏฐิสัญโญชน  ๑  วิจิกิจฉาสัญโญชน  ๑  
มานสัญ โญ ชน   ๑  ภ วราคสัญ โญ ชน   ๑  อวิ ช ช าสัญ โญ ชน   ๑.  ภิ ก ษุ   ท .!  
พรหมจรรยที่ประพฤติกันอยูนี้  เพื่อละเพื่อตัดขาด  ซึ่งสัญโญชน  ๗  อยางเหลานี้แล. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  เมื ่อ ใดแล ,  อน ุนยส ัญ โญ ชน ก ็ด ี  ปฏ ิฆ ส ัญ โญ ชน ก ็ดี 

ทิฏฐิสัญโญชนก็ดี  วิจิกิจฉาสัญโญชนก็ดี  มานสัญโญชนก็ดี  ภาวราคสัญโญชนก็ดี 
อวิชชาสัญโญชนก็ดี   เปนสิ่ งที่ภิกษุละไดแลว   มีรากเงาอันตัดขาดแลว  ทําให 
เหมือนตาลยอดเนา  ทําใหมีไมได  ทําใหเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไมไดอีกตอไป; 

 
ภ ิก ษ ุ  ท .!  เมื ่อ นั ้น ,  ภ ิก ษ ุนี ้  เ ร า เ ร ีย ก ว า   "ต ัด ต ัณ ห า ได แ ล ว 

ร้ือถอนสัญโญชนไดแลว  ไดทําที่สุดแหงทุกข  เพราะรูจักหนาตาของมานะอยาง 
ถูกตองแลว"  ดังนี้แล. 
 
-  สตฺตก.  อํ.  ๒๓/๗-๘/๘-๙. 

 
 (เกี่ ยวกับ เรื่องนี้   ควรดูหั วขอวา   "ประพฤติพรหมจรรย เพื่ อละเพื่ อตัดอนุ สัยโดย 

เด็ดขาด"  ที่หนา  ๔๓๑  แหงหนังสือนี้  ประกอบดวย). 
 

(สังโยชนเจ็ด  อีกนัยหนึ่ง) 
 
ภิก ษุ   ท .!  สัญ โญชน   ๗  อย างเหล านี้   มี อยู .  เจ็ดอย าง   อย างไร 

เลา?  เจ็ดอยางคือ  อนุนยสัญโญชน  ๑  ปฏิฆสัญโญชน  ๑  ทิฏฐิสัญโญชน  ๑ 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๓๙๐

วิจิกิจฉาสัญโญชน   ๓  มานสัญโญชน   ๑  อิสสาสัญโญชน   (สังโยชนคือความริษยา)  
๑  ม ัจ ฉ ร ิย ส ัญ โญ ช น   (ส ัง โย ช น ค ือ ค ว า ม ต ร ะ ห นี ่)  ๑.  ภ ิก ษ ุ  ท .!  เห ล า นี ้แ ล 
สัญโญชน  ๗  อยาง 
 
-  สตฺตก.  อํ.  ๒๓/๘/๑๐. 

 
สังโยชนสิบ 

 
ภิกษุ   ท .!  สั งโยชน   ๑๐  ประการเหลานี้   มีอยู .  สิบประการอยางไร 

เลา?  สิบประการ   คือ   โอรัมภาคิยสั งโยชน   ๕  ประการ   อุทธัมภาคิยสั งโยชน  
๕  ประการ. 

 
โอรัมภาคิยสังโยชน  ๕  ประการ  เปนอยางไรเลา?  คือ  สักกายทิฏฐิ 

วิจิกิจฉา  สีลัพพต-ปรามาส  กามฉันทะ  พยาบาท  :  เหลานี้  คือ  โอรัมภาคิย- 
สังโยชน  ๕  ประการ. 

 
อุทธัมภาคิยสังโยชน  ๕  ประการ  เปนอยางไรเลา?  คือ  รูปราคะ 

อรูปราคะ   มานะอุทธัจจะ  อวิชชา   :  เหลานี้   คือ   อุทธัมภาคิยสั งโยชน   ๕ 
ประการ. 

 
ภิกษุ  ท.!  เหลานี้แล  สัญโยชน  ๑๐  ประการ. 

-  ทสก.  อํ.  ๒๔/๑๘-๑๙/๑๓. 
 

ลักษณะที่เปนโอรัมภาคิยสังโยชน 
 
"ขาแตพระผูมีพระภาค!  บัดนี้  เปนการอันสมควรที่พระผุมีพระภาคจะพึง 

ทรงแสดงโอรัมภาคิยสังโยชนหา.  ภิกษุทั้งหลายไดฟงตอพระผูมีพระภาคแลวจักทรงจําไว." 
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ภาค  ๒  -  สมุทยอริยสัจ ๓๙๑

อานนท !  ในกรณี นี้   บุถุชน   ผู ไมมีการสดับ   ไม เห็นพระอริยเจา 
ไมฉลาดในธรรมของพระอริยเจา  ไมไดรับการแนะนําในธรรมของพระอริยเจา,  
ไม เห ็นส ัปบ ุร ุษ   ไม ฉลาดในธรรมของส ัปบ ุร ุษไม ได ร ับการแนะนําในธรรมของ 
สัปบุรุษ  :  - 

 
เขามีจิตอัน  สักกายทิฏฐิกลุมรุมแลว  อันสักกายทิฏฐิหอหุมแลว  อยู;  

เขา  ไมรูชัดตามเปนจริงซ่ึงอุบายเปนเครื่องสลัดออกจากสักกายทิฏฐิอันเกิดขึ้น 
แลว,  สักกายทิฏฐินั้นก็เปนของมีกําลัง  จนเขานําออกไปไมได  จึงเปนโอรัมภาคิย- 
สังโยชน.  (ในกรณีแหงวิจิกิจฉา  สีลัพพัตตปรามาส  กามราคะและพยาบาท  (หรือปฏิฆะ)  
ก็มีขอความตรัสไวอยางเดียวกันกับในกรณีแหงสักกายทิฏฐิทุกประการ). 

 
อานนท !  สวนอริยสาวกผูมีการสดับ   ได เห็นพระอริยเจา   เปนผู 

ฉลาดในธรรมของพระ-อริยเจา  ได รับการแนะนําในธรรมของพระอริยเจา,  ได 
เห ็นส ัปบ ุร ุษ   เป นผู ฉลาดในธรรมของส ัปบ ุร ุษ ได ร ับการแนะนําในธรรมของ 
สัปบุรุษ  :- 

 
เธอมีจิตอันสักกายทิฏฐิไมกลุมรุม   อันสักกายทิฏฐิไมหอหุม   อยู .  

อริยสาวกนั้นยอมรูชัดตามที่เปนจริง  ซ่ึงอุบายเปนเครื่องสลัดออกจากสักาย- 
ทิฏฐิอัน เกิดขึ้นแลว ,  สักกายทิฏฐินั้ น   อันอริยสาวกนั้นยอมละไดพรอม ท้ัง 
อน ุส ัย .  (ในกรณ ีแห ง   ว ิจ ิก ิจฉา   สีล ัพพ ัตตปรามาส   กามราคะ   และพยาบาท   (หรือปฏ ิฆะ )  
ก็มีขอความตรัสไวอยางเดียวกันกับในกรณีแหงสักกายทิฏฐิทุกประการ). 
 
-  ม.  ม.  ๑๓/๑๕๖/๑๕๕. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๓๙๒

(การที่บุคคลลักกายทิฏฐิ เปนตนไม ได   จนเปนธรรมชาติ มีกําลังถึงกับเขานําออก 
ไม ได   นั ่นค ือล ักษณะแห งความเป นโอรัมภาค ิยส ังโยชน .  รายละเอ ียดของส ักกายท ิฏฐิ  ดูได ที่ 
หัวขอวา  "สักกายทิฏฐิ  มีไดดวยอาการอยางไร"  แหงหนังสือเลมนี้  ที่หนา  ๓๗๒). 

 
อนุสัยสามคูกับเวทนาสาม 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  เพ ราะอาศั ยต าด วย   รูป ท้ั งหลายด วย   จึ ง เกิ ด จั ก ขุ - 

ว ิญญาณ ;  การประจวบพร อมแห งธรรม   ๓  ประการ   (ตา+ร ูป+จ ักข ุว ิญญ าณ )  
นั ่นค ือผ ัสสะ ;  เพราะม ีผ ัสสะเป นป จจ ัย   จ ึง เก ิด เวทนา   อ ัน เป นส ุขบ าง   เป น 
ทุกขบาง  ไมใชทุกขไมใชสุขบาง. 

 
บุคคลนั้ น   เมื่ อสุข เวทนาถูกตองอยู   ยอม เพลิด เพลิน   ยอมพร่ํา 

สรรเสริญ   เมาหมกอยู ;  อนุศ ัยค ือราคะ   ยอมตามนอน   (เพิ ่มความเคยช ินให )  
แกบุคคลนั้น  (ตสฺส  ราคานุสโย  อนุสติ); 

 
เมื่อทุกขเวทนาถูกตองอยู   เขายอมเศราโศก   ยอมระทมใจ   ยอม 

คร่ําครวญ   ยอมตีอกรํ่าไห   ยอมถึงความหลงใหลอยู ;  อนุสัยคือปฏิฆะ  ยอม 
ตามนอน  (เพิ่มความเคยชินให)  แกบุคคลนั้น. 

 
เมื่อเวทนาอันไมใชทุกขไมสุข  ถูกตองอยู  เขายอมไมรูตามเปนจริง 

ซึ่งเหตุใหเกิดเวทนานั้นดวย  ซึ่งความดับไมเหลือแหงเวทนานั้นดวย  ซึ่งอัสสาทะ 
 (อ รอ ย )  ขอ ง เวทน านั ้น ด ว ย   ซึ ่ง อ าท ีน วะ   (โท ษ )  ขอ ง เวทน านั ้น ด ว ย   ซึ ่ง 
นิสสรณะ   (อุบายเครื ่องออกพ นไป )  ของเวทนานั ้นด วย ;  อนุส ัยค ืออวิชชา   ยอม 
ตามนอน  (เพิ่มความเคยชินให)  แกบุคคลนั้น. 
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ภาค  ๒  -  สมุทยอริยสัจ ๓๙๓

ภิกษุ   ท .!  บุคคลนั้นหนอ   ยังละราคานุสัยอันเกิดจากสุขเวทนาไม 
ได ;  ย ังบรรเทาปฏ ิฆาน ุส ัยอ ัน เก ิดจากท ุกขเวทนาไม ได ;  ย ังถอนอว ิชชาน ุส ัย 
อันเกิดจากอทุกขมสุขเวทนาไมได ;  เมื่อยังละอวิชชาไม ได   และยังทําวิชชาให 
เก ิดขึ ้น ไม ได แล ว ,  เขาจ ักทําที ่ส ุดแห งท ุกข ในท ิฏฐธรรม   (ป จจ ุบ ัน )  นี ้ได   นั ้น ;  
ขอน้ีไมเปนฐานะที่จักมีได. 

(ในกรณี แห ง   หู   จมูก   ล้ิน   กาย   และใจ   ก็ ไดตรัสโดยทํานองเดียวกันในกรณี 
แหงตา). 
 
-  อุปริ.ม.  ๑๔/๕๑๖/๘๒๒. 

 
อนุสัยเนื่องอยูกับเวทนา 

 
ภิกษุ   ท .!  เวทนา   ๓  อยางเหลานี้   มีอยู .  สามอยางเหลาไหนเลา?  

สามอยางคือ  สุขเวทนา  ทุกขเวทนา  อทุกขมสุขเวทนา. 
 
ภิกษ ุ  ท .!  ราคาน ุส ัยอ ันเก ิดจากส ุขเวทนา   เป นสิ ่งที ่ควรละเส ีย  

ปฏิฆานุสัยอันเกิดจากทุกขเวทนา  เปนสิ่งที่ควรละเสีย.  อวิชชานุสัยอันเกิด 
จากอทุกขมสุขเวทนา  เปนสิ่งที่ควรละเสีย. 

 
ภิกษุ   ท .!  เมื่ อใด   ราคานุสัยอัน เกิดจากสุขเวทนา   เปนสิ่ งที่ ภิ ก ษุ 

ละได แล ว ,  ปฏ ิฆ าน ุส ัยอ ัน เก ิด จากท ุกข เวทนา   เป นสิ ่งที ่ภ ิกษ ุล ะ ได แล ว .  
อวิชชานุสัยอันเกิดจากอทุกขมสุขเวทนา   เปนสิ่ งที่ภิกษุละไดแลว ;  ภิกษุ   ท .!  
ภ ิกษ ุนี ้  เรากล าวว า   เป นผู ไม ม ีอน ุส ัย   เป นผู เห ็นชอบ   ต ัดต ัณหาได ขาดแล ว 
รื ้อถอนส ังโยชน ได แล ว   กระทําที ่ส ุดแห งท ุกข ได แล ว เพราะรู เฉพาะซึ ่งมานะ 
โดยชอบ. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๓๙๔

(คาถาผนวกทายพระสูตร) 
 

เมื่ อ บุ ค ค ล เส วยสุ ข เวท น าอยู   ไม รู จั ก ชั ด ซึ่ ง เวท น านั้ น 
ราคานุสัยยอมมีแก เขาผูมองไม เห็นทางออกจากอํานาจของเวทนา 
นั ้น .  เมื ่อ บ ุค ค ล เส ว ย ท ุก ข เว ท น า อ ยู   ไม รู จ ัก ช ัด ซึ ่ง เว ท น านั ้น  
ปฏิฆานุสัยยอมมีแก เขาผูมองไม เห็นทางออกจากอํานาจของเวทนา 
นั ้น .  บ ุค ค ล เพ ล ิด เพ ล ิน แม ใน อ ท ุก ข ม ส ุข   อ ัน พ ระภ ูร ิป ญ ญ า - 
พุทธเจาทรงแสดงวาเปนธรรมอันรํางับ  ก็หาพนจากทุกขไปไดไม. 

 
เมื่ อใดภิกษุ   มีความเพียรเผากิ เลส   ไมทอดท้ิงสัมปชัญญะ 

ก ็เป น บ ัญ ฑ ิต   รอ บ รู เว ท น าทั ้ง ป ว ง .  ภ ิก ษ ุนั ้น   เพ รา ะ รอ บ รู ซึ ่ง 
เวทน า   จ ึง เป น ผู ไม ม ีอ าส วะ ในท ิฏ ฐธ รรม   เป น ผู ตั ้ง อ ยู ใน ธ รรม 
จนกระทั่งกายแตก  จบเวท  ไมเขาถึงซึ่งการนับ  (วาเปนอะไร)  แล. 

-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๒๕๔/๓๖๓-๓๖๔. 
 
อนุสัยทั้งสามเกิดได  แมเมื่อเสวยทุกขเวทนา 

 
ภิกษุ   ท .!  บุถุชนผู ไมมีการสดับ   ก็ เสวยสุขเวทนาบาง   ทุกขเวทนา 

บาง   อทุกขมสุขเวทนาบ าง .  แมอ ริยสาวกผู มี การสดับ   ก็ เสวยสุขเวทนาบ าง 
ท ุก ข เวท น าบ า ง   อท ุก ขม ส ุข เวท น าบ า ง .  ภ ิก ษ ุ  ท .!  เมื ่อ เป น เช น นั ้น   ใน 
ระหวางอริยสาวกผูมี การสดับ   กับ บุถุชนผู ไมมีการสดับดั งที่ กล าวมานี้   อะไร 
เปนความผิดแผกแตกตางกัน   อะไรเปนความมุ งหมายที่แตกตางกัน   อะไรเปน 
เหตุที่แตกตางกัน  ระหวางอริยสาวกผูมีการสดับ  จากบุถุชนผูไมมีการสดับ? 
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ภาค  ๒  -  สมุทยอริยสัจ ๓๙๕

ภิกษุทั้งหลายเหลานั้น  กราบทูลวิงวอนวา  "ขาแตพระองคผู เจริญ!  ธรรมทั้งหลาย 
ของพวกขาพระองค  มีพระผูมีพระภาคเปนมูล  มีพระผูมีพระภาคเปนผูนํา  มีพระผูมีพระภาค 
เปนที่พึ่ ง.  ขาแตพระองค ผู เจ ริญ !  เปนการชอบแลวหนอ   ขอใหอรรถแหงภาษิตนั้น   จง 
แจมแจงกะพระผูมีพระภาคเองเถิด  ภิกษุทั้งหลายไดฟงจากพระผูมีพระภาคแลว  จักทรงจําไว" 
ดังนี้. 

 
ภิกษุ   ท .!  บุถุ ชนผู ไม มี การสดับ   อันทุ กขเวทนาถูกตองอยู   ยอม 

เศราโศก  ยอมกระวนกระวาย   ยอมรํ่าไรรําพัน  เปนผูทุบอกร่ําไห  ถึงความมีสติ 
ฟนเฟอน;  เขายอมเสวยซึ่งเวทนาทั้ง  ๒  ฝาย  คือเวทนาทั้งทางกายและทางจิต 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  เปร ียบเหม ือนบ ุร ุษพ ึงย ิงบ ุร ุษด วยล ูกศร   แล วพ ึงย ิงซ้ํ า 

ซึ่งบุ รุษนั้นดวยลูกศรที่สองอีก  บุรุษผูถูกยิงดวยลูกศรสองลูกอยางนี้   ยอมเสวย 
เวทนาทางกายด วย   ทางจ ิตด วย ,  แม ฉ ัน ใด ;  ภ ิกษ ุ  ท .!  บ ุถ ุชนผู ไม ม ีการ 
สด ับ   ก ็เป น ฉ ัน นั ้น   ค ือ   เมื ่อ ท ุก ข เวทน าถ ูก ต อ งอ ยู   ย อ ม เศ ร า โศ ก   ย อ ม 
กระวนกระวาย   ยอมรํ่าไรรําพัน   เปนผูทุบอกร่ําไห   ถึงความมีสิติฟนเฟอนอยู ;  
ชื่อวาเขายอมเสวยซึ่งเวทนาทั้งสองอยาง  คือท้ังทางกายและทางจิต.  เขาเปนผู 
มีปฏิฆะเพราะทุกขเวทนานั้นนั่นเอง.  ปฏิหานุสัยอันใด  อันเกิดจากทุกขเวทนา,  
ปฏิฆานุสัยอันนั้น  ก็ยอมนอนตามซึ่งบุถุชนนั้นผูมีปฏิฆะดวยทุกขเวทนา.  บุถุชน 
นั ้นอ ันท ุกข เวทนาถ ูกต อ งอยู   ย อมจะ   (น อมน ึก )  พอใจซึ ่งกามส ุข .  ข อ นั ้น 
เพ ราะ เหต ุไร เล า?  ภ ิกษ ุ  ท .!  ข อ นั ้น เพ ราะ เหต ุว า   บ ุถ ุชนผู ไม ม ีก ารสด ับ 
ยอมไม รูชัดอุบายเครื่องปลดเปลื้องซึ่งทุกขเวทนา  อื่นนอกไปจากกามสุข.  เมื่อ 
บุถุชนนั ้น   พอใจยิ ่งอยู ซึ ่งกามสุข ,  ราคานุสัยอันใดอันเกิดจาสุขเวทนา ,  
ราคานุสัยอันนั ้น  ยอมนอนตามซึ ่งบุถุชนนั ้น .  บุถุชนนั ้น  ยอมไมรูชัดซึ ่งเหตุ 
ใหเกิดขึ้นแหงเวทนา  ซึ่งความตั้งอยูไมได  ซึ่งรสอรอย  ซึ่งโทษอันต่ําทราม 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๓๙๖

และซึ่งอุบายเปนเครื่องออกไปพน   แหงเวทนาทั้ งหลาเหลานั้น   ตามที่ เปนจริง ,  
เมื ่อบ ุถ ุชนนั ้น   ไม รู ช ัดอยู ซึ ่ง เหต ุให เก ิดขึ ้น   ซึ ่งความตั ้งอยู ไม ได   ซึ ่งรสอร อย 
ซึ่ ง โทษอันต่ํ าทราม   และซึ่ งอุบาย เป น เครื่อ งออกไปพน   แห ง เวทนาทั้ งหลาย 
เหลานั้น  ตามที่เปนจริงอยู.  อวิชชานุสัยอันใด  อันเกิดจากอทุกขมสุขเวทนา,  
อวิชชานุสัยอันนั้น  ยอมนอนตามซึ่งบุถุชนนั้น .  บุถุชนนั้น  ถาเสวยสุขเวทนา 
ย อม เป นผู ต ิดพ ัน   (ใน เวทนา )  เสวยเวทนานั ้น ;  ถ า เสวยท ุกขเวทนา   ก ็เป นผู 
ติดพันเสวยเวทนานั้น;  ถาเสวยอทุกขมสุขเวทนา  ก็เปนผูติดพันเสวยเวทนานั้น. 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  บุ ถุ ชนผู ไม มี การสดับ น้ี   เรากล าวว า   เป นผู ติ ดพั นแล ว 

ดวยชาติชรามรณะ   โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้ งหลาย ;  เรากลาววา 
เปนผูติดพันแลวดวยทุกข  ดังนี้. 
 
-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๒๕๗-๒๕๘/๓๖๙-๓๗๐. 

 
รายละเอียดที่ควรศึกษาเกี่ยวกับอาสวะ 

 
ภิกษุ  ท.!  ที่เรากลาววา  "อาสวะ  นิทานสัมภวะแหงอาสวะ  เวมัตต- 

ตาแหงอาสวะ  วิบากแหงอาสวะ  นิโรธแหงอาสวะ  ปฏิปทาใหถึงซ่ึงนิโรธแหง 
อาสวะ  เปนสิ่งที่ควรรูแจง"  นั้น  เรากลาวหมายถึงอาสวะไหนกันเลา?  ภิกษุ  ท.!  
อาสวะ  ๓  อยางเหลานี้  มีอยู  คือกามาสวะ  ภวาสวะ  อวิชชาสวะ. 

 
ภิกษุ   ท .!  นิทานสัมภวะ   (เหตุ เปนแดนเกิด )  แหงอาสวะ   เปนอยางไร 

เลา?  ภิกษุ  ท.!  อวิชชา  เปนนิทานสัมภวะแหงอาสวะ. 
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ภาค  ๒  -  สมุทยอริยสัจ ๓๙๗

ภิกษุ   ท .!  เวมัตตตา   (ประมาณตาง  ๆ)  แห งอาสวะ   เปนอยางไรเลา?  
ภ ิกษ ุ  ท .!  อาสวะนําไปสู นรกก ็ม ี  อาสวะนําไปสู กํ า เน ิด เดร ัจฉานก ็ม ี  อาสวะ 
นําไปสู เปรตวิสัยก็มี   อาสวะนําไปสู   มนุสสโลกก็มี .  อาสวะนําไปสู เทวโลกก็มี .  
ภิกษุ  ท.!  นี้เราเรียกวา  เวมัตตตาแหงอาสวะ. 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  วิ บ ากแห งอ าสวะ   เป น อย า ง ไร เล า?  ภิ ก ษุ   ท .!  ข อ ท่ี 

บุคคลถึงซึ่งอวิชชาแลวเขากระทําอัตตภาพอันเกิดจากอวิชชานั้น  ๆ   ให เกิดขึ้น๑ 
เปนอัตตภาพมีสวนแหงบุญก็ดี   มีสวนแหงอบุญก็ดี .  ภิกษุ   ท .!  นี้ เราเรียกวา 
วิบากแหงอาสวะ. 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  นิ โรธ   (ความดั บ )  แห งอ าสวะ   เป น อย า ง ไร เล า?  ภิ ก ษุ 

ท.!  ความดับแหงอาสวะมี  เพราะความดับแหงอวิชชา.  อริยอัฏฐังคิกมรรค 
นี้นั่นแล  เปนปฏิปทาใหถึงซ่ึงนิโรธแหงอาสวะ;  ปฏิปทานั้นไดแก  สัมมาทิฏฐิ 
สัมมาสั งกัปปะ   สัมมาวาจา   สัมมากัมมันตะ   สัมมาอาชี วะ   สัมมาวายามะ 
สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ในกาล ใดแล   อร ิยสาวกย อม รู ช ัด ซึ ่งอ าสวะ   อย างนี ้,  

รูชัดซึ่งนิทานสัมภวะแหงอาสวะ  อยางนี้ ,  รูชัดซึ่งเวมัตตตาแหงอาสวะ   อยางนี้ ,  
รูชัดซึ่งวิบากแหงอาสวะ  อยางนี้,  รูชัดซึ่งนิโรธแหงอาสวะ  อยางนี้,  รูชัด 

 
 
 
 

                                                
๑. ขอความนี้ ใชไดทั้ งภาษาคนและภาษาธรรม   :  ภาษาคนก็คือเกิดใหมหลังจากตายแลว   ดังที่ 

ทราบกันอยู ;  ถาเปนภาษาธรรมก็คือ   อัตตภาพปจจุบันของเขานั้น เกิด เปลี่ยนเปนบุญหรือ 
บาป   ตามสมควรแก อ ุปาทานที ่เก ิดขึ ้นจากความใคร นั ้น  ๆ   โดยที ่ย ังไม ต องตาย ;  ทั ้งนี ้แล ว 
แตผูศึกษาจะถือเอาความหมายไหน. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๓๙๘

ซึ ่ง ป ฏ ิป ท า ให ถ ึง ซึ ่ง น ิโ ร ธ แห งอ าส วะ   อย า งนี ้;  ใน ก าลนั ้น   อ ร ิย ส าวกนั ้น 
ยอมรูชัดซ่ึงพรหมจรรยนี้อันเปนเครื่องเจาะแทงกิเลส  วา  เปนนิโรธแหงอาสวะ. 
-  ฉกฺก.  อํ.  ๒๒/๔๖๒-๔๖๓/๓๓๔. 

 
เหตุใหอาสวะเจริญและไมเจริญ 

 
ภิกษุ  ท.!  อาวะทั้งหลาย  ยอมเจริญแกบุคคล  ๒  จําพวก.  บุคคล  

๒  จําพวกเหลาไหนเลา?  สองจําพวกคือ   บุคคลผู   ขยะแขยงตอสิ่ งที่ ไมควร 
ขยะแขยง  บุคคลผูไมขยะแขยงตอสิ่งที่ควรขยะแขยง.  .... 
-  ทุก.  อํ.  ๒๐/๑๐๗/๓๕๓. 

 
ภิกษุ   ท .!  อาสวะทั้ งหลาย   ยอมเจริญแก บุคคล   ๒  จําพวก .  บุคคล 

๒  จําพวกเหลาไหนเลา?  สองจําพวกคือ  บุคคลผู  สําคัญวาควรในสิ่งที่ไมควร 
บุคคลผู  สําคัญวาไมควรในสิ่งที่ควร.  .... 
-  ทุก.  อํ.  ๒๐/๑๐๗/๓๕๕. 

 
ภิกษุ   ท .!  อาสวะทั้ งหลาย   ยอมเจริญแก บุคคล   ๒  จําพวก .  บุคคล 

๒  จําพวกเหลาไหนเลา?  สองจําพวกคือ  บุคคลผู  สําคัญวาอาบัติในสิ่งที่มิใช 
อาบัติ  บุคคลผู  สําคัญวาไมใชอาบัติในสิ่งทีเปนอาบัติ.  .... 
-  ทุก.  อํ.  ๒๐/๑๐๗/๓๕๗. 

 
ภิกษุ   ท .!  อาสวะทั้ งหลาย   ยอมเจริญแก บุคคล   ๒  จําพวก .  บุคคล 

๒  จําพวกเหลาไหนเลา?  สองจําพวกคือ  บุคคลผู  สําคัญวาธรรมในสิ่งที่ไมใช 
ธรรม  บุคคลผู  สําคัญวาไมใชธรรมในสิ่งที่เปนธรรม.  .... 
-  ทุก.  อํ.  ๒๐/๑๐๘/๓๕๙. 
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ภาค  ๒  -  สมุทยอริยสัจ ๓๙๙

ภิกษุ   ท .!  อาสวะทั้ งหลาย  ยอมเจริญแก บุคคล   ๒  จําพวก .  บุคคล 
๒  จําพวกเหลาไหนเลา?  สองจําพวกคือ  บุคคลผู  สําคัญวาวินัยในสิ่งที่ไมใช 
วินัย  บุคคลผู  สําคัญวาไมใชวินัยในสิ่งที่เปนวินัย. 

 
ภิกษุ   ท.!  อาสวะทั้ งหลาย  ยอมเจริญแกบุคคล  ๒  จําพวก ๆ  เหลานี้ 

แล. 
-  ทุก.  อํ.  ๒๐/๑๐๘/๓๖๑. 

 
ภิกษุ   ท .!  อาสวะทั้ งหลาย   ยอมไม เจริญ   แก บุคคล   ๒  จําพวก .  

บุคคล  ๒  จําพวกเหลาไหนเลา?  สองจําพวกคือ  บุคคลผู  ไมขยะแขยงตอสิ่งที่ 
ไมควรขยะแขยง  บุคคลผูขยะแขยงสิ่งที่ควรขยะแขยง.  .... 
-  ทุก.  อํ.  ๒๐/๑๐๗/๓๕๔. 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  อาสวะทั้ งหลาย   ย อม ไม เจริญ แก บุ คคล   ๒  จํ าพวก .  

บุคคล  ๒  จําพวกเหลาไหนเลา?  สองจําพวกคือ  บุคคลผู  สําคัญวาไมควรในสิ่ง 
ที่ไมควร  บุคคลผู  สําคัญวาควรในสิ่งที่ควร..... 
-  ทุก.  อํ.  ๒๐/๑๐๗/๓๕๖. 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  อาสวะทั้ งหลาย   ย อม ไม เจริญ แก บุ คคล   ๒  จํ าพวก .  

บุคคล  ๒  จําพวกเหลาไหนเลา?  สองจําพวกคือ  บุคคลผู  สําคัญวาไมใชอาบัติ 
ในสิ่งที่ไมใชอาบัติ  บุคคลผู  สําคัญวาอาบัติในสิ่งที่เปนอาบัติ.  ... 
-  ทุก.  อํ.  ๒๐/๑๐๗/๓๕๘. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๔๐๐

ภิกษุ   ท .!  อาสวะทั้ งหลาย   ยอมไม เจริญ   แก บุคคล   ๒  จําพวก .  
บุคคล  ๒  จําพวกเหลาไหนเลา?  สองจําพวกคือ  บุคคลผู  สําคัญวาไมใชธรรม 
ในสงที่ไมใชธรรม  บุคคลผู  สําคัญกวาธรรมในสิ่งที่เปนธรรม.  .... 
-  ทุก.  อํ.  ๒๐/๑๐๘/๓๖๐. 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  อาสวะทั้ งหลายย อม ไม เจ ริญ   แก บุ คคล   ๒  จํ าพ วก 

บุคคล  ๒  จําพวกเหลาไหนเลา?  สองจําพวกคือ  บุคคลผู  สําคัญวาไมใชวินัย 
ในสิ่งที่ไมใชวินัย   บุคคลผู  สําคัญวาวินัยในสิ่งที่เปนวินัย. 

 
ภิกษุ   ท .!  อาสวะทั้ งหลาย   ยอมไม เจริญ แก บุคคล   ๒  จําพวก  ๆ  

เหลานี้แล. 
-ทุก.  อํ.  ๒๐/๑๐๘/๓๖๒. 

 
เหตุใหไมปรินิพพานในทิฏฐธรรม 

 
"ขาแตพระองคผูเจริญ!  อะไรหนอเปนเหตุ  อะไรเปนปจจัย  ที่ทําใหสัตวบาง 

พวกในโลกนี้  ไมปรินิพพานในทิฏฐธรรม?" 
 
ทานผู เปนจอมเทพ !  รูปทั้ งหลายที่จะพึงรู ไดดวยจักษุ   มีอยู ,  เปน 

รูป ท่ีน าปรารถนา   นาใคร   นาพอใจ   มีลักษณะนารัก   เปนที่ เขาไปอาศัยแห ง 
ความใคร   เป นที่ ตั้ งแห งความกํ าหนั ด .  ถ าวา   ภิ ก ษุ ย อม เพลิด เพลิน   พร่ํา - 
ส ร ร เส ร ิญ   เม า ห ม ก อ ยู   ซึ ่ง ร ูป นั ้น   แ ล ว ไ ซ ร ;  เมื ่อ ภ ิก ษ ุนั ้น เพ ล ิด เพ ล ิน 
พร่ําสรรเสริญ  เมาหมกอยู  กะรูปน้ัน,  วิญญาณนั้น  เปนวิญญาณอันตัณหา 

 
 
 
 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



ภาค  ๒  -  สมุทยอริยสัจ ๔๐๑

ในอารมณ คือ รูปอาศัยแลว   วิญญาณนั้นคืออุปาทาน .๑  ทานผู เปนจอมเทพ !  
ภิกษุผูมีอุปาทาน  ยอมไมปรินิพพาน. 

 
(ในกรณีแหงเสียงที่จะพึงรูสึกดวยโสตะ  กล่ินที่จะพึงรูสึกดวยฆานะ  รสที่จะพึงรูสึก 

ดวยชิวหา  สัมผัสทางผิวหนังที่จะพึงรูสึกดวยกายะ(ผิวกายทั่วไป)  และธัมมารมณที่จะพึงรูสึกดวย  
มนะ  ก็ไดตรัสไวดวยขอความทํานองเดียวกันกับในกรณีแหงรูปที่จะพึงรูไดดวยจักษุ  ขางบนนั้น). 

 
  ท านผู เป นจอม เทพ !  นี้ แล   เป น เหตุ   นี้ เป นป จจั ย   ที่ ทํ าให สั ต ว 

บางพวกในโลกนี้  ไมปรินิพพานในทิฏฐธรรม. 
-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๑๒๘/๑๗๘. 

 
บุคคลผูถึงซ่ึงอวิชชา 

 
"ขาแตพระองคผู เจริญ!  คนกลาวกันวา  'อวิชชา-อวิชชา'  ดังนี้.  ก็อวิชชา 

นั้น  เปนอยางไร?  และบุคคลชื่อวา  มีอวิชชา  ดวยเหตุเพียงเทาไร?  พระเจาขา!" 
 
ภ ิก ษ ุ!  ใ น โ ล ก นี ้  บ ุถ ุช น ผู ไ ม ไ ด ย ิน ไ ด ฟ ง   ย อ ม ไ ม รู จ ัก ร ูป ,  

ไม รู จ ักเหตุให เก ิดของรูป ,  ไม รู จ ักความดับไมเหลือของรูป ,  ไม รู จ ักทาง 
ดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของรูป ;  เขายอมไมรู จ ักเวทนา,  ไมรู จ ักเหตุ 
ให เก ิดของเวทนา ,  ไม รู จ ักความดับไม เหล ือของเวทนา ,  ไม รู จ ักทางดําเน ินให 
ถ ึงความด ับไม เหล ือของเวทนา ;  เขาย อมไม รู จ ักส ัญญา ,  ไม รู จ ัก เหต ุให เก ิด 
ของสัญญา,  ไมรูจักความดับไมเหลือของสัญญา,  ไมรูจักทางดําเนินใหถึงความดับ 
 

 
 

                                                
๑. วิญญาณในที ่นี ้  หมายถึงมโนวิญญาณที ่รู ส ึกต อความเพลินและความม ัวเมาในรูปนั ้น ;  ไม 

ใชจักขุวิญญาณ  ที่เห็นรูปตามธรรมดา. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๔๐๒

ไม เหล ือ ขอ งส ัญญ า ;  เขาย อม ไม รู จ ักส ังข ารทั ้งหลาย ,  ไม รู จ ัก เหต ุให เก ิด 
ของสังขารทั้ งหลาย ,  ไม รูจักความดับไม เหลือของสังขารทั้ งหลาย ,  ไม รูจักทาง 
ดําเนินใหถึงความดับไม เหลือของสังขารทั้ งหลาย ;  เขายอมไม รูจัก   วิญญาณ ,  
ไม รูจักเหตุให เกิดของวิญญาณ ,  ไม รูจักความดับไม เหลือของวิญญาณ ,  ไม รูจัก 
ทางดําเนินใหถึงความดับไม เหลือของวิญญาณ ,  ภิกษุ !  ความไม รูนี้   เราเรียกวา  
"อวิชชา"  ;  และบุคคลชื่อวา  มีอวิชชาดวยเหตุมีประมาณเทานี้  แล. 
 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๑๙๘/๓๐๐. 

 
อวิชชา  ของผูถึงซ่ึงอวิชชา 

 
"ขาแตพระองคผู เจริญ !  ที่ เรียกกันวา  'อวิชชา-อวิชชา'  ดังนี้นั้น  เปน 

อยางไร?  และดวยเหตุเพียงเทาไร  บุคคลจึงชื่อวา  เปนผูถึงซึ่งอวิชชา?  พระเจาขา!" 
 
ภ ิกษ ุ!  ในกรณ ีนี ้  บ ุถ ุชนผู ไม ม ีการสด ับ   ไม รู ช ัดแจ งตาม เป นจร ิง 

ซึ่งรูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  อันมีความกอขึ้นเปนธรรมดา  วา  "เปน 
สิ่ งที่ มี ความกอ ข้ึน เป นธรรมดา "  ดั งนี้ ;  ไม รูชัดแจ งตามเปนจริงซึ่ งรูป   เวทนา 
สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  อันมีความเสื่อมไปเปนธรรมดา  วา  "เปนสิ่งที่มีความ 
เสื่ อม ไป เป นธรรมดา "  ดั งนี้ ;  ไม รูชั ดแจ งตาม เป นจ ริงซึ่ ง รูป   เวทนา   สัญญ า 
สังขาร  วิญญาณ  อันมีทั้งความกอขึ้นและความเสื่อมไปเปนธรรมดา  วา  "เปน 
สิ ่งที ่ม ีความก อ ขึ ้นและความเสื ่อมไปเป นธรรมดา "  ด ังนี ้.  ภ ิกษ ุ!  ความไม รู นี้ 
เรา เรียกวา   อ วิชชา ;  และบุ คคลชื่ อ วา เป นผู ถึ งซึ่ งอวิชชาย อมมี ได ด วย เหตุมี 
ประมาณเทานี้  แล. 
 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๒๐๙/๓๒๐. 
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ทุกขสมุทยอริยสัจเปนสิ่งที่ควรละ 
 
ภิกษุ   ท .!  อริยสัจมีสี่อยางเหลานี้ ,  สี่อยางเหลาไหนเลา?  สี่อยาง 

ค ือ :-  ท ุกขอร ิยส ัจ   ท ุขสม ุทยอ ร ิยส ัจ   ท ุกขน ิโรธอ ร ิยส ัจ   ท ุกขน ิโรธคาม ิน ี- 
ปฏิปทาอริยสัจ.  ภิกษุ  ท.!  เหลานี้แล  คือ  อริยสัจสี่อยาง. 

 
ภิกษุ   ท.!  ในบรรดาอริยสัจสี่อยางเหลานี้ ,  อริยสัจท่ีใคร ๆ  ควรรอบรู 

ม ีอ ยู ,  อ ร ิย ส ัจ ที ่ใ ค ร  ๆ   ค ว รล ะ   ม ีอ ยู ,  ....  ภ ิก ษ ุ  ท .!  อ ร ิย ส ัจ ที ่ใ ค ร  ๆ  
ควรรอบ รู นั ้น   ได แก   อร ิยส ัจค ือ   ท ุกข ;  อร ิยส ัจที ่ใค ร  ๆ   ควรละนั ้น   ได แก 
อริยสัจคือ  เหตุใหเกิดทุกข.  .... 

 
ภิกษุ   ท .!  เพราะฉะนั้น   ในกรณี นี้   พวกเธอทั้ งหลาย   พึงทําความ 

เพ ียรเพื ่อ ให รู ตาที ่เป นจร ิง   ว า   'ท ุกข   เป น เช นนี ้ ๆ ',  ด ังนี ้;  ว า   'เหต ุให เก ิด 
ทุกข  เปนเชนนี้ ๆ';  ....  ดังนี้เถิด 
 
-  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๕๔๖/๑๗๐๙ 

 
 

นิทเทศ  ๘ 
วาดวยกิเลสทั้งหลายในฐานะสมุทัย 

จบ 
 

ภาค  ๒ 
วาดวยทุกขสมุทยอริยสัจ 

ความจริงดันประเสริฐคือเหตุใหเกิดทุกข 
จบ 
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คําชี้ชวนวิงวอน 
____________ 

 
ภิกษุ  ท.!  โยคกรรม  อันเธอพึงกระทํา  เพ่ือใหรูวา 
"นี้ทุกข  นี้เหตุใหเกิดทุกข  นี้ความดับสนิทแหงทุกข 

นี้ทางใหถึงความดับสนิทแหงทุกข." 
 

เทสิตํ.  โว  มยา  นิพฺพานํ  เทสิโต  นิพฺพานคามิมคฺโค 
นิพพาน  เราไดแสดงแลว, 

ทางใหถึงนิพพาน  เราก็ไดแสดงแลว  แกเธอทั้งหลาย. 
 

กิจใด  ที่ศาสนาผูเอ็นดู  แสวงหาประโยชนเกื้อกูล 
อาศัยความเอ็นดูแลว  จะพึงทําแกสาวกทั้งหลาย, 

กิจนั้น  เราไดทําแลวแกพวกเธอ. 
 

นั่น  โคนไม;  นั่น  เรือนวาง. 
พวกเธอจงเพียรเผากิเลส.  อยาไดประมาท, 
อยาเปนผูที่ตองรอนใจ  ในภายหลังเลย. 

 
อยํ  โว  อมฺหากํ  อนุสาสนี 

นี่แหละ  วาจาเครื่องพร่ําสอนของเรา  แกเธอทั้งหลาย. 
 

(มหาวาร.  สํ.  -  สฬา.สํ.) 
 
 
 

๔๐๕ 
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ภาค  ๓ 
 

วาดวย 
 

นิโรธอริยสัจ 
 

ความจริงอันประเสริฐคือความดับไมเหลือของทุกข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๐๗ 
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ภาค  ๓ 
 

มีเรื่อง  :-  นิทเทศ  ๙  วาดวยเรื่องความดับแหงตัณหา ๒๙  เรื่อง 
นิทเทศ  ๑๐  วาดวยธรรมเปนที่ดับตัณหา ๖๑  เรื่อง 
นิทเทศ  ๑๑  วาดวยผูดับตัณหา ๑๐๖  เรื่อง 
นิทเทศ  ๑๒  วาดวยอาการดับแหงตัณหา ๖๑  เรื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๐๘ 
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อริยสัจจากพระโอษฐ 
 

ภาค  ๓ 
วาดวย 

นิโรธอริยสัจ  ความจริงอันประเสริฐ 
คือความดับไมเหลือของทุกข 

(มี  ๔  นิทเทศ) 
____________ 

 

อุทเทศแหงนิโรธอริยสัจ 
 
ภ ิกษ ุ ท .!  ความจร ิงอ ันป ระ เส ร ิฐ   ค ือค วามด ับ ไม เหล ือ ของท ุก ข 

เป นอยางไรเล า  ?  ภิกษุ  ท .!  ความดับสนิทเพราะความจางคลายไปโดย 
ไมเหลือของตัณหานั้นนั่นเทียว,  ความละไปของตัณหานั้น,  ความสลัดกลับคืน 
ของตัณหานั้น,  ความหลุดออกไปของตัณหานั้น  และความไมมีที่อาศัยอีกตอไป 
ของต ัณหานั ้น   อันใด  ;  อันนี ้  เราเร ียกว า   ความจริงอ ันประเสริฐค ือความด ับ 
ไมเหลือของทุกข. 
-  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๕๓๔/๑๖๘๑. 

 
 
 
 
 

๔๐๙ 
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นิทเทศแหงนิโรธอริยสัจ 
_______________________ 

นิทเทศ  ๙  วาดวยความดับแหงตัณหา 
(มี  ๒๙  เรื่อง) 

 
ที่ละไปดับไป  แหงตัณหา 

 
ภิกษุ ท.!  ตัณหานั ้น  เมื ่อจะละไป  ยอมละไปในที ่ไหน ?  เมื ่อ 

จะดับไป  ยอมดับไป  ในที่ไหน ? 
 
ภ ิก ษ ุ ท .!  สิ ่ง ใ ด   ม ีภ า ว ะ เป น ที ่ร ัก ที ่ย ิน ด ีใ น โล ก ,  ต ัณ ห านั ้น 

เมื่อจะละไป  ยอมละไป  ในสิ่งนั้น ๆ,  เมื่อจะดับไป  ยอมดับไป  ในสิ่งนั้น ๆ, 
 
ภิกษุ ท.!  สิ่งใดเลา  มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก ? 
 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ตา  ม ีภาวะเป นที ่ร ักที ่ย ินด ีในโลก ,  ห ู  ม ีภาวะเป นที ่ร ัก 

ที ่ย ินด ีใน โลก ,  จม ูก   มีภาวะเป นที ่ร ักที ่ย ินด ีใน โลก ,  ลิ ้น   มีภาวะเป นที ่ร ัก 
ที่ยินดีในโลก ,  กาย   มีภาวะเปนที่ รักที่ยินดีในโลก ,  ใจ   มีภาวะเปนที่ รักที่ยินดี 
ใน โลก  ;  ต ัณ หานั ้น   เมื ่อ จะละไป   ย อมละไป   ในสิ ่งนั ้น  ๆ ,  เมื ่อ จะด ับ ไป 
ยอมดับไป  ในสิ่งนั้น ๆ. 

 
ภ ิกษ ุ ท .!  ร ูป   ทั ้งหลาย   ม ีภ าวะ เป นที ่ร ักที ่ย ิน ด ีใน โลก ,  เส ีย ง 

ทั้งหลายมีภาวะเปนที่ รักที่ยินดีในโลก ,  กลิ่น  ทั้งหลาย   มีภาวะเปนที่ รักที่ยินดี 
ในโลก ,  รส   ทั ้งหลาย   มีภาวะเป นที ่ร ักที ่ย ินดีในโลก ,  โผฏฐัพพะ   ทั ้งหลาย 
มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก,  ธรรมารมณ  ทั้งหลาย  มีภาวะเปนที่รักที่ยินดี 
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ใน โลก  ;  ต ัณ หานั ้น   เมื ่อ จ ะละ ไป   ย อมละ ไป ในสิ ่งนั ้น  ๆ ,  เมื ่อ จะด ับ ไป 
ยอมดับไปในสิ่งนั้น ๆ. 

 
ภิ ก ษุ  ท .!  วิญ ญ าณ ท างต า   มี ภ า ว ะ เป น ที่ รั ก ที่ ยิ น ดี ใน โล ก ,  

วิญญาณ  ทางหู  มีภาวะเปนที่ รักที่ยินดีในโลก,  วิญญาณ  ทางจมูก  มีภาวะเปน 
ที่ รักที่ยินดีในโลก,  วิญญาณ  ทางลิ้น   มีภาวะเปนที่ รักที่ยินดีในโลก,  วิญญาณ 
ทางกาย   มีภาวะเป นที ่ร ักที ่ย ินด ีในโลก ,  วิญญาณ  ทางใจ   มีภาวะเป นที ่ร ัก 
ที ่ย ิน ด ีใน โลก ;  ต ัณ หานั ้น   เมื ่อ จะละ   ย อมละไป   ในสิ ่งนั ้น  ๆ ,  เมื ่อ จะด ับ 
ยอมดับไป  ในสิ่งนั้น ๆ. 

 
  ภิกษุ  ท .!  สัมผัสทางตา   มีภาวะเปนที่ รักที่ ยินดี ในโลก ,  สัมผัส 

ทางหู  มีภาวะเป นที ่ร ักที ่ย ินดีในโลก ,  สัมผัส ทางจมูก   มีภาวะเป นที ่ร ักที ่ย ินดี 
ใน โลก }  ส ัมผ ัสทางลิ ้น   มีภ าวะ เป นที ่ร ักที ่ย ินด ีใน โลก ,  สัมผ ัส  ทางกาย 
มีภาวะเปนที่ รักที่ ยินดี ในโลก ,  สัมผัส  ทางใจ   มีภาวะเปนที่ รักที่ ยินดี ในโลก ;  
ต ัณ หานั ้น   เมื ่อ จะละไป   ย อมละไป   ในสิ ่งนั ้น  ๆ ,  เมื ่อ จะด ับ   ย อมด ับ ไป 
ในสิ่งนั้น ๆ. 

 
ภ ิกษ ุ ท .!  เวทนาเก ิดแต ส ัมผ ัสทางตา   ม ีภาวะเป นที ่ร ักที ่ย ินดี 

ในโลก ,  เวทนาเก ิดแต ส ัมผ ัส  ทางห ู  ม ีภาวะเป นที ่ร ักที ่ย ินด ีในโลก ,  เวทนา 
เก ิดแต ส ัมผ ัส  ทางจม ูก   ม ีภาวะเป นที ่ร ักที ่ย ินด ีในโลก ,  เวทนาเก ิดแต ส ัมผ ัส 
ทางลิ้น   มีภาวะเปนที่ รักที่ยินดีในโลก,  เวทนาเกิดแตสัมผัส ทางกาย   มีภาวะ 
เป นที ่ร ักที ่ย ินด ีในโลก ,  เวทนาเก ิดแต ส ัมผ ัส  ทางใจ   มีภาวะเป นที ่ร ักที ่ย ินดี 
ใน โลก ;  ต ัณ หานั ้น   เมื ่อ จะละ   ย อมละไป   ในสิ ่งนั ้น  ๆ ,  เมื ่อ จะด ับ   ย อม 
ดับไป  ในสิ่งนั้น ๆ. 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



                                            อริยสัจจากพระโอษฐ ๔๑๒

ภ ิกษ ุ ท .!  ความหมายรู ในร ูป   ม ีภาวะเป นที ่ร ักที ่ย ินด ีใน โลก , 
ความหมายรู ในเสียง  มีภาวะเปนที ่รักที ่ยินดีในโลก,  ความหมายรู ในกลิ ่น 
มีภาวะเป นที ่ร ักที ่ย ินดีในโลก ,  ความหมายรู  ในรส   มีภาวะเป นที ่ร ักที ่ย ินดี 
ในโลก ,  ความหมายรู  ในโผฏฐัพพะ   มีภาวะเป นที ่ร ักที ่ย ินด ีในโลก ,  ความ 
หมายรู  ในธรรมารมณ  มีภาวะเปนที ่ร ักที ่ยินดีในโลก;  ตัณหานั ้น  เมื ่อจะละ 
ยอมละไป  ในสิ่งนั้น ๆ,  เมื่อจะดับ  ยอมดับไป  ในสิ่งนั้น ๆ, 

 
ภ ิกษ ุ ท .!  ความค ิดน ึก ในร ูป   ม ีภาวะ เป นที ่ร ักที ่ย ินด ีใน โลก , 

ความคิดนึก  ในเสียง   มีภาวะเปนที ่รักที ่ย ินดีในโลก ,  ความคิดนึก  ในกลิ ่น 
มีภาวะเป นที ่ร ักที ่ย ินดีในโลก ,  ความคิดนึก  ในรส   มีภาวะเป นที ่ร ักที ่ย ินดี 
ในโลก,  ความคิดนึก ในโผฏฐัพพะ  มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก,  ความคิดนึก 
ในธรรมารมณ   มีภาวะเป นที ่ร ักที ่ย ินด ีในโลก ;  ตัณหานั ้น   เมื ่อจะละ   ยอม 
ละไป  ในสิ่งนั้น ๆ,  เมื่อจะดับไป  ยอมดับไป  ในสิ่งนั้น ๆ. 

 
ภ ิกษ ุ ท .!  ต ัณหาในร ูป   ม ีภาวะเป นที ่ร ักที ่ย ินด ีในโลก ,  ต ัณหา 

ในเสียง   มีภาวะเปนที ่ร ักที ่ย ินดีในโลก ,  ตัณหา  ในกลิ ่น   มีภาวะเป นที ่ร ัก 
ที ่ย ินด ีใน โลก ,  ตัณหา  ในรส   ม ีภาวะ เป นที ่ร ักที ่ย ินด ีใน โลก ,  ตัณหาใน 
โผฏฐัพพะ  มีภาวะเปนที ่รักที ่ยินดีในโลก,  ตัณหา ในธรรมารมณ  มีภาวะเปน 
ที ่ร ักที ่ย ินด ีใน โลก ;  ต ัณ หานั ้น   เมื ่อ จะละ   ย อมละ ไป   ในสิ ่งนั ้น  ๆ ,  เมื ่อ 
จะดับ  ยอมดับไปในสิ่งนั้น ๆ. 

 
ภิ ก ษุ  ท .!  ความตริตรึก ในรูป   มีภาวะเป นที่ รักที่ ยิ นดี ใน โลก ,  

  ความตริตรึก ในเสียง  มีภาวะเปนที่รักที่ยินดีในโลก,  ความตริตรึก ในกลิ่น 
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มีภาวะเป นที ่ร ักที ่ย ินด ีในโลก ,  ความตริตร ึก  ในรส   มีภาวะเป นที ่ร ักที ่ย ินดี 
ในโลก ,  ความตริตรึก  ในโผฏฐัพพะ   มีภาวะเป นที ่ร ักที ่ย ินด ีในโลก ,  ความ 
ตริตรึก  ในธรรมารมณ   มีภาวะเป นที ่ร ักที ่ย ินด ีในโลก ;  ตัณหานั ้น   เมื ่อจะละ 
ยอมละไป  ในสิ่งนั้นๆ,  เมื่อจะดับ  ยอมดับไป  ในสิ่งนั้นๆ. 

 
ภิ ก ษุ  ท .!  ความตริตรองในรูป   มีภาวะเป นที่ รักที่ ยิ นดี ใน โลก ,  

ความตริตรอง ในเสียง  มีภาวะเปนที ่รักที ่ย ินดีในโลก ,  ความตริตรอง ในกลิ ่น 
มีภาวะเป นที ่ร ักที ่ย ินด ีในโลก ,  ความตริตรอง  ในรส   มีภาวะเป นที ่ร ักที ่ย ินดี 
ในโลก ,  ความตริตรอง  ในโผฏฐัพพะ   มีภาวะเป นที ่ร ักที ่ย ินดีในโลก ,  ความ 
ตริตรอง ในธรรมารมณ  มีภาวะเปนที่ รักที่ยินดีในโลก;  ตัณหานั้น  เมื่อจะละไป 
ยอมละไป  ในสิ่งนั้น ๆ,  เมื่อจะดับไป  ยอมดับไป  ในสิ่งนั้น ๆ, 
- มหา.  ที.  ๑๐/๓๔๖/๒๙๘. 
 

ความดับทุกขมี  เพราะความดับแหงนันทิ 
 

ปุณณะ !  รูป  ที่ เห็นดวยตาก็ดี,  เสียง  ที่ฟงดวยหูก็ดี,  กลิ่น  ที่ดมดวย 
จม ูกก ็ด ี,  รส   ที ่ลิ ้มด วยลิ ้นก ็ด ี,  โผฏฐัพพะ   ที ่ส ัมผ ัสด วยกายก ็ด ี  ธรรมารมณ 
ที่ รูแจงดวยใจก็ดี ,  อันเปนสิ่งที่นาปรารถนา  นารักใคร  นาพอใจ   เปนที่ยวนตา 
ยวนใจให รัก  เปนที่ เขาไปตั้งอาศัยอยูแหงความใคร  เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด 
ยอม ใจ   มี อยู ;  ภิ ก ษุ ย อม ไม เพลิ ด เพลิน   ไม พ รํ่าสรรเสริญ   ไม เม าหมก   ซึ่ ง 
อารมณ ม ีร ูป   เป นต นนั ้น .  เมื ่อภ ิกษ ุไม เพ ล ิด เพล ิน   ไม พ รํ่าส รร เส ร ิญ   ไม 
เมาหมก  ซึ่งอารมณมี  รูปเปนตนนั้นอยู,  นันทิ  (ความเพลิน)  ยอมดับไป. 
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ปุณณะ  !  เรากลาววา  "ความดับไมมี เหลือของทุกขมีได  เพราะ 
ความดับไมเหลือของความเพลิน"  ดังนี้  แล. 
- อุปริ.  ม.๑๔/๔๘๒/๗๕๖. 
-  

ลูกโซแหงความดับทุกข 
 

ภิกษุ ท.!  เพราะความจางคลาย  จนดับไมเหลือแหงอวิชชา นั่นแหละ 
จึ งมี ความดับแห งสั งขาร;  เพราะความดับแห งสั งขาร  จึ งมี ความดับแห งวิญญาณ ; 
เพราะความดับแหงวิญญาณ   จึงมีความดับแหงนามรูป  ;  เพราะความดับแหง 
นามรูป   จึงมีความดับแหงอายตนะหก  ;  เพราะความดับแหงอายตนะหก   จึงมี 
ความดับแห งผั สสะ  ;  เพ ราะความดับแห งผั สสะ   จึ งมี ความดับแห ง เวทนา ;  
เพราะความดับแหงเวทนา  จึงมีความดับแหงตัณหา;  เพราะความดับแหงตัณหา 
จึงมีความดับแหงอุปาทาน ;  เพราะความดับแหงอุปาทาน  จึงมีความดับแหงภพ ;  
เพราะความดับแหงภพ   จึงมีความดับแหงชาติ ;  เพราะความดับแหงชาติ ,  ชรา 
มรณ ะ   โสกะ   ปร ิเท วะ   ท ุกขะ   โทมน ัส   อ ุป ายาส   ย อมด ับ ไม เหล ือ .  ความ 
ดับไมเหลือแหงกองทุกขทั้งสิ้นนั้น  ยอมมีได  ดวยอาการอยางนี้แล. 
- นิทาน.  สํ.  ๑๖/๒/๓. 
-  

พนทุกขเพราะไมเพลินในธาตุ 
 
ภิ ก ษุ   ท .!  ผู ใด   ย อม ไม เพ ลิ น กะธาตุ ดิ น   (ปฐวี ธ าตุ )  กะธาตุ น้ํ า 

(อาโปธาตุ)  กะธาตุไฟ  (เตโชธาตุ)  กะธาตุลม  (วาโยธาตุ),  ผูนั้นยอมช่ือวา 
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ไม เพล ิน ในสิ ่งที ่เป นท ุกข .  ผู ใด   ย อม ไม เพล ิน ในสิ ่งที ่เป นท ุกข ,  เรากล าว  
ผูนั้นวา  เปน  "ผูหลุดพนแลวจากทุกข"  ดังนี้  แล. 
-  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๒๐๘/๔๑๓. 

 
ความหมายของคําวา  "ความดับ" 

 
"ขาแตพระองคผู เจริญ !  พระองคกลาวอยูวา  'ความดับ ๆ '  ดังนี้.  อันวา' 

ความดับ ๆ '  ดังกลาวนี้  หมายถึงความดับแหงธรรมทั้งหลาย  เหลาไหนเลา ?  พระเจาขา!" 
 
อานนท !  รูปก็ดี  เวทนาก็ดี  สัญญาก็ดี  สัญญาก็ดี  สังขารทั้งหลายก็ดี  วิญญาณ 

ก็ด ี  เป นของไม เที ่ยง  อันป จจัยปรุงแต งแล ว  อาศัยก ันและก ันเก ิดขึ ้น   มีความ 
สิ้นไปเปนธรรมดา  มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา  มีความจางคลายไปเปนธรรมดา 
มีความดับไปเปนธรรมดา,  คําอันเรากลาววา  "ความดับ  ๆ"  หมายถึงความดับ 
แหงขันธมีรูปเปนตนนั้น ๆ  ดังนี้. 

 
อานนท  !  คํ าอัน เรากล าววา   "ความดับ  ๆ "  ดั งนี้   หมายถึ งความ 

ดับแหงธรรมทั้งหลายเหลานี้แล. 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๓๐/๔๘. 

 
หมายเหตุ  :  ผูศึกษาพึงทําความสังเกตวา  พระองคตรัสความดับของเบญจขันธ  หมายถึงความ 
ดับท ุกข โดยตรง   เพราะได ตรัสไว ในที ่ทั ่วไปวา   ปญจุปาทาน ักข ันธ   คือต ัวท ุกข   โดยสรุป   และ 
เมื่อดับปญจุปาทานักขันธเสียแลว  ชาติ   ชรา  พยาธิ  มรณะ  ซึ่งเปนอาการแหงความทุกข  ก็ดับ 
ไปดวยกัน. 
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ความดับของรูปขันธ  คือ  ความดับของทุกข 
 

ภิกษุ   ท .!  ความดับ   ความเขาไปสงบรํางับ   ความตั้งอยู ไม ได   ของ 
สิ ่งที ่เรียกวาธาตุด ิน , .  ของสิ ่งที ่เรียกวาธาตุน้ํา ,  ของสิ ่งที ่เรียกวาธาตุไฟ , ของ 
สิ ่งที ่เร ียกวาธาต ุลม   ใด  ๆ  ;  อันนั ้นแหละเป นความดับของทุกข,  อันนั ้นแหละ 
เปนความเขาไปสงบรํางับของสิ่ งซึ่ งมีปรกติ เสียบแทงทั้ งหลาย ,  อันนั้นแหละ 
เปนความตั้งอยูไมไดของชราและมรณะ แล. 
-  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๒๐๙/๔๑๕.  -  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๒๘๖/๔๙๕. 

( ความดับในกรณีเชนนี้  ทุกแหง  หมายถึงดับนันทิราคะในสิ่งนั้น ๆ  เสีย ). 
 

ความดับของเวทนาขันธ คือ  ความดับของทุกข 
 
ภิกษุ   ท .!  ความดับ   ความเขาไปสงบรํางับ   ความตั้งอยู ไม ได   ของ 

เวทนาที ่เก ิดขึ ้นแตส ัมผัสทางตา ,  ของเวทนาที ่เก ิดแตส ัมผัสทางหู,  ของเวทนา 
ที ่เก ิดแตส ัมผ ัสทางจม ูก ,  ของเวทนาที ่เก ิดแต ส ัมผ ัสทางลิ ้น ,  ของเวทนาที ่เก ิด 
แตสัมผัสทางกาย   และของเวทนาที่ เกิดแตสัมผัสทางใจ   ใด  ๆ  ;  อันนั้นแหละ 
เปนความดับของทุกข,  อันนั้นแหละเปนความเขาไปสงบรํางับของสิ่งซึ่งมีปรกติ 
เสียบแทงทั้งหลาย,  อันนั้นแหละเปนความตั้งอยูไมไดของชราและมรณะ  แล. 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๒๘๕/๔๘๘. 

 
ความดับของสัญญาขันธ  คือ  ความดับของทุกข 

 
ภ ิกษ ุ ท .!  ความด ับ   ความ เข า ไปส งบ รํา ง ับ   ความตั ้งอ ยู ไม ได 

ของสัญญาในรูป  ของสัญญาในเสียง  ของสัญญาในกลิ่น  ของสัญญาในรส  ของ 
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สัญญาในโผฏฐัพพะ   และของสัญญาในธรรมารมณ   ใด  ๆ ,  อันนั้ นแหละเป น 
ความดั บ ของทุ กข   อันนั้ น แหละเป นความ เข า ไปสงบ รํางับ ของสิ่ งซึ่ งมี ป รกติ 
เสียบแทง,  อันนั้นแหละเปนความตั้งอยูไมไดของชราและมรณะ  แล. 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๒๘๕/๔๙๐. 

 
ความดับของสังขารขันธ  คือ  ความดับของทุกข 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  ความดับ   ความ เช า ไปสงรํางับ   ความตั้ งอยู ไม ได   ของ 

สัญ เจ ต น า ใน รูป ,  ขอ งสั ญ เจต น า ใน เสี ย ง ,  ขอ งสั ญ เจต น า ใน ก ลิ่ น ,  ขอ ง 
สัญ เจตนาในรส ,  ของสัญ เจตนาในโผฏฐัพพะ  และของสัญเจตนาในธรรมารมณ 
ใด  ๆ  ;  อ ันนั ้นแหละ เป นความด ับของท ุกข ,  อ ันนั ้น แหละเป นวาม เข า ไปสงบ 
รํางับของสิ่ งซึ่ งมีป รกติ เสี ยบแทงทั้ งหลาย ,  อันนั้ นแหละเป นความตั้ งอยู ไม ได 
ของชราและมรณะแล. 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๒๘๕/๔๙๒. 

 
ความดับของวิญญาณขันธ  คือ  ความดับของทุกข 

 
ภิกษุ   ท .!  ความดับ   ความเขาไปสงบรํางับ   ความตั้ งอยู ไม ได   ของ 

วิญญาณทางตา ,  ของวิญญาณทางหู   ของวิญญาณทางจมูก ,  ของวิญญาณ 
ทางลิ้น ,  ของวิญญาณทางกาย   และของวิญญาณทางใจ   ใด  ๆ ;  อันนั้นแหละ 
เปนความดับของทุกข ,  อันนั้นแหละเปนความเขาไปสงบรํางับของสิ่ งซึ่ งมีปรกติ 
เสียบแทงทั้งหลาย.  อันนั้นแหละเปนความตั้งอยูไมไดของชราและมรณะ  แล. 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๒๘๗/๔๙๘. 
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ความดับของเบญจขันธ  คือ  ความดับของทุกข 
 
ภิกษุ   ท.!  ความดับ  ความเขาไปสงบรํางับ  ความตั้งอยู ไม ไดของรูป 

ของเวทนา  ของสัญญา  ของสังขาร  และของวิญญาณ   ใด ๆ,  อันนั้นแหละเปน 
ความดับของทุกข ,  อันนั้นแหละเปนความเขาไปสงบรํางับ   ของสิ่ งซึ่ งมีปรกติ 
เสียบแทงทั้งหลาย,  อันนั้นแหละเปนความตั้งอยูไมไดของชราและมรณะ  แล. 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๒๘๗/๔๙๘. 

 
ดับตัณหา  คือปลงภาระหนักลงได 

 
ภิกษุ  ท.!  การปลงภาระหนักลงเสียได  เปนอยางไรเลา ? 
 
ภิกษุ  ท .!  ความดับสนิทเพราะความจางคลายไปโดยไม เหลือของ 

ตัณหานั้นนั่นเทียว,  ความละไปของตัณหานั้น ,  ความสลัดกลับคืนของตัณหา 
นั้ น ,  ความหลุดออกไปของตัณหานั้ น ,  และความไมมีที่ อาศัยอีกตอไปของ 
ต ัณหานั ้น   อ ันใด ;  ภ ิกษ ุ  ท .!  อ ันนี ้เราเร ียกว า   การปลงภาระหน ักลงเส ียได 
ดังนี้. 

 
พระผูมีพระภาคเจา  ไดตรัสพุทธวจนะนี้  ซึ่งเปนคํารอยกรองสืบตอไป  :- 
 

"ขันธทั้งหาเปนของหนักเนอ! 
บุคคลแหละ  เปนผูแบกของหนักพาไป. 
การแบกถือของหนัก  เปนความทุกขในโลก. 
การปลงภาระหนักเสียไดเปนความสุข. 
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พระอริยเจาปลงภาระหนักลงเสียแลว. 
ทั้งไมหยิบฉวยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีก. 
ก็เปนผูถอนตัณหาขึ้นไดกระทั่วราก  (อวิชชา); 
เปนผูหมดสิ่งปรารถนา  ดับสนิทไมมีสวนเหลือ"  ดังนี้. 

-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๓๒/๕๒-๕๓ 
 

ละกิเลสตัณหาได  คือละเบญจขันธได 
 
ภิ ก ษุ  ท .!  ความพอใจ   (ฉันทะ )  ก็ดี   ความกํ าหนั ด   (ราคะ )  ก็ ดี 

ความเพลิน   (นันทิ)  ก็ดีตัณหาก็ดี   มีอยู ในรูป   ในเวทนา   ในสัญญา  ในสังขาร 
ทั้ งหลาย   ในวิญญาณ   ใด  ๆ ,  พวกเธอทั้ งหลาย   จงละกิ เลสนั้น  ๆ   เสีย .  ดวย 
การทําอยางนี้  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขารทั้งหลาย  วิญญาณ   นั้น ๆ  จักเปนสิ่งที่ 
พวกเธอละไดแลว  เปนสิ่งที่มีมูลรากอันตัดเสียแลว  ทําให เหมือนตาลยอดเนา 
ทําใหมีอยูไมไดทําใหเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไมไดอีกตอไป. 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๒๓๖/๓๗๕. 

 
ราธะ  !  ความพอใจก็ดี   ความกําหนัดก็ดี   ความเพลินก็ดี   ตัณหาก็ 

ดีอุปายะ  (กิเลสเปนเหตุใหเขาไปสูภพ)  ก็ดี  และอุปาทานก็ดี  อันเปนเครื่องตั้งทับเครื่อง 
เขาไปอาศัย  และเครื่องนอนเนื่องแหงจิต   มีอยูในรูป   ในเวทนา  ในสัญญา  ใน 
สังขาร  ในวิญญาณ   ใด  ๆ ;  พวกเธอทั้ งหลายจงละกิ เลสนั้น  ๆ   เสีย .  ดวยการ 
ทําอยางนี้  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขารทั้งหลาย  วิญญาณนั้น ๆ  จักเปนสิ่งที่พวก 
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เธอละไดแลว  เปนสิ่ งที่มีมูลรากอันตัดขาดเสียแลว  ทําให เหมือนตาลยอดเนา 
ทําใหมีอยูไมได  ทําใหเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไมไดอีกตอไป. 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๒๓๗/๓๗๖. 

 
ละฉันทราคะแหงส่ิงใด  ก็คือการละซึ่งส่ิงนั้น 

 
ภิกษุ  ท.!  เมื่อไมรูยิ่ง  ไมรูรอบ  ไมคลายกําหนัด  ไมละขาด  ซึ่ง 

รูป ....  เวทนา ....  ส ัญญา ....  ส ังขาร ....  ว ิญญาณ   ก ็ไม ควรแก ความสิ ้นไป 
แหงทุกข. 

 
ภิกษุ ท.!  เมื่อรูยิ่ง  เมื่อรูรอบ  เมื่อคลายกําหนัด  เมื่อละขาด  ซึ่ง 

รูป ....  เวทนา ....  ส ัญญ า ....  ส ังข าร   ว ิญญ าณ   ก ็ควรแก ค วามสิ ้น ไป 
แหงทุกข. 

 
ภ ิกษ ุ ท .!  เธอทั ้งหลายจงละฉ ันทราคะในร ูป   ....  เวทนา ....  

ส ัญญา  ....ส ังขาร ....  ว ิญญาณ   เส ีย ;  ด วยการกระทําอย างนี ้  เป นอ ันว า 
รูป ....  เวทนา ....  สัญญา ....  สังขาร ....  วิญญาณ   นั ้น   เปนสิ ่งที ่เธอ 
ละขาดแลว   มีรากอันขาดแลว  ทําให เป นเหมือนตนตาลมีขั ้วยอดอันขาดแลว 
ใหถึงความไมมีอยู  มีอันไมเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา. 
-  ขนฺธ  สํ.  ๑๗/๓๓/๕๖-๕๘. 

 
(ขอความนี้ มีประโยชนมาก  ที่ทําให เราสามารถละสิ่ งที่ควรละได เต็มตามความหมาย;  

คือไม ใช ละต ัวว ัตถ ุนั ้น   แต ละความกําหน ัดพอใจในสิ ่งนั ้น   จ ึงจะเป นการละสิ ่งนั ้นได เด ็ดขาด 
และเปนส่ิงที่ปฏิบัติไดยิ่งกวาการที่จะไปละวัตถุนั้น  ๆ  โดยตรง). 
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ความสิ้นตัณหา  คือ  นิพพาน 
 
"ขาแตพระองคผู เจริญ  !  ที่ เรียกวา  'สัตว  สัตว'  ดังนี้ ,  อันวาสัตวมีได 

ดวยเหตุเพียงเทาไรเลา ?  พระเจาขา !" 
 
ราธะ  !  ความพอใจอ ัน ใด   ราคะอ ัน ใด   น ันท ิอ ัน ใด   ต ัณ หาอ ัน ใด 

มีอยู ใน รูป   ในเวทนา   ในสัญญา   ในสังขารทั้ งหลาย   และในวิญญาณ ,  เพราะ 
การติดแลว  ของแลว  ในสิ่งนั้น  ๆ,  เพราะฉะนั้นจึงเรียกวา  'สัตว'  ดังนี้. 

 
ราธะ  !  เปรียบเหมือนพวกกุมารนอย  ๆ   หรือกุมารีนอย  ๆ   เลนเรือน 

นอย  ๆ   ที่ ทํ าด วยดินอยู ,  ตราบใดเขายั งมี ราคะ   มีฉันทะ   มีความรัก   มีความ 
กระหายมี ค วาม เรารอน   และมี ตัณ หา   ใน เรือนน อยที่ ทํ าด วยดิ น เหล านั้ น  ;  
ตราบนั้ นพวกเด็กนอยนั้ น  ๆ   ยอมอาลัย เรือนนอยทีทํ าด วยดิน เหล านั้ น   ยอม 
อยากเล น   ย อมอยากม ีเร ือนน อย   ที ่ทําด วยด ินเหล านั ้น .  ยอมย ึดถ ือเร ือนน อย 
ที่ทําดวยดินเหลานั้นวาเปนของเรา  ดังนี้. 

 
ราธะ  !  แต เมื่ อใดแล   พวกกุมารนอย  ๆ   หรือกุมารีนอย  ๆ   เหลานั้ น 

มีราคะไปปราศแลว  มีฉันทะไปปราศแลว  มีความรักไปปราศแลว  มีความกระหาย 
ไปปราศแลว  มีความเรารอนไปปราศแลว  มีตัณหาไปปราศแลว  ในเรือนนอยที่ 
ทําด วยด ิน เหล านั ้น ,  ในกาลนั ้นแหละพวกเขาย อมทําเร ือนน อย  ๆ   ที ่ทํ าด วย 
ดินเหลานั้น   ใหกระจัดกระจายเรี่ยรายเกลื่อนกลนไป   กระทําใหจบการเลนเสีย 
ดวยมือและเทาทั้งหลาย,  อุปมานี้ฉันใด ; 
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ราธะ  !  อุปไมยก็ฉันนั้น   คือ   แมพวกเธอทั้ งหลายจงเรี่ยรายกระจาย 
ออก   ซึ่ งรูป   เวทนา   สัญญา   สังขาร   และวิญญาณ .  จงขจัดเสียใหถูกวิธี ,  จง 
ทํ า ให แหลกลาญ โดยถ ูก ว ิธ ี,  จงทํ า ให จบ การ เล น ให ถ ูก ว ิธ ี,  จงปฏ ิบ ัต ิเพื ่อ 
ความสิ้นไปแหงตัณหาเถิด. 

 
ราธะ!  เพราะวา  ความสิ้นไปแหงตัณหานั้น  คือนิพพาน  ดังนี้  แล. 

-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๒๓๒/๓๖๗. 
 

ที่สุดของพรหมจรรย  คือนิพพาน 
 

"ขาแตพระองคผู เจริญ !  ที่เรียกวา  'มาร  มาร'  ดังนี้,  ดวยเหตุเพียงเทาไร 
เลา  จึงถูกเรียกวา  มาร  พระเจาขา !" 

 
ราธะ  !  เมื่ อ รูป   เวทนา   สัญญา   สั งขาร  และวิญญาณมีอยู ,  จะพึ ง 

มีมาร,  มีผูใหตาย  หรือวาผูตาย. 
 
ราธ ะ  !  เพ ราะฉ ะนั ้น ใน เรื ่อ งนี ้  เธ อ จ ง เห ็น ร ูป   เวท น า   ส ัญ ญ า 

สั งขาร   และวิญญาณ   วา   'เป นมาร '  เห็ นวา เป น   'ผู ให ตาย '  เห็ นวา   'ผู ตาย ' 
เห ็นว า   'เป น โรค '  เห ็นว า   'เป นห ัวฝ '  เห ็นว า   'เป นล ูกศร '  เห ็นว า   'เป นท ุกข ' 
เห็นวา  'เปนทุกขที่ เกิดแลว'  ดังนี้ .  พวกใดยอมเห็น   รูป   เวทนา  สัญญา  สังขาร 
และวิญญาณนั้น  ดวยอาการอยางนี้,  พวกนั้น  ชื่อวา  ยอมเห็นโดยชอบ  แล. 

 
"ขาแตพระองคผู เจริญ  !  สัมมาทัสสนะ  (การเห็ นโดยชอบ )  มี อะไร 

เปนประโยชนที่มุงหมายเลา  พระเจาขา !" 
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ราธะ !  สัมมาทัสสนะ  มีนิพพิทา  (ความเบื่อหนาย)  เปนประโยชน 
ที่มุงหมาย. 

"ขาแตพระองคผูเจริญ !  ก็นิพพิทา  (ความเบื่อหนาย)  มีอะไรเปนประโยชน 
ที่มุงหมายเลา  พระเจาขา !" 

 
ราธะ !  นิพพิทาแล   มีวิราคะ   (ความจางคลายไป )  เปนประโยชนที่ 

มุงหมาย. 
"ขาแตพระองคผู เจริญ !  ก็วิราคะ  มีอะไรเปนประโยชนที่มุงหมายเลา 

พระเจาขา!" 
 
ราธะ !  วิราคะแล  มีวิมุติ   (ความหลุดพน)  เปนประโยชนที่มุงหมาย 
"ขาแตพระองคผู เจริญ !  ก็วิมุติ  มีอะไรเปนประโยชน  ที่มุงหมายเลา 

พระเจาขา ?" 
 
ราธะ !  วิมุติแล  มีนิพพานเปนประโยชนที่มุงหมาย. 
"ขาแตพระองคผู เจริญ !  ก็นิพพาน  มีอะไรเปนประโยชน  ที่มุงหมายเลา 

พระเจาขา?" 
 
ราธะ  !  เขาได ถามเลยป ญหาเส ียแล ว ,  เธอไม อาจจะจ ับฉวยเอา 

ที่สุดของปญหาได. 
 
ราธะ !  ดวยวา  พรหมจรรย  ที่ประพฤติกันอยูนี ้แล  ยอมหยั่งลง 

สูนิพพาน  มีนิพพานเปนที่สุดทาย. 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๒๓๑/๓๖๖. 
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ความไมเพลินในอายตนะ 
คือความหลุดพนจากทุกข 

 
ภ ิก ษ ุ ท .!  ส ว น ผู ใด   ย อ ม ไม เพ ล ิน ก ะต า ,  ไม เพ ล ิน ก ะ ห ู,  ไม 

เพล ินกะจม ูก ,  ไม เพล ินกะลิ ้น ,  ไม เพล ินกะกาย ,  ไม เพล ินกะใจ   แล วไซร ;  
ผู นั ้น   ชื ่อ ว า   ย อม เพล ิด เพล ินกะสิ ่งอ ัน เป นท ุกข .  ผู ใด   ย อม ไม เพล ิด เพล ิน 
กะสิ่งอันเปนทุกข ;  เรากลาววา  ผูนั้น  ยอมหลุดพนจากทุกข  ดังนี้. 
- สฬา.  สํ.  ๑๘/๑๖/๑๙. 
 

ภิกษุ   ท .!  สวนผู ใดแล   ยอมไม เพลิด เพลินกะรูป ,  ไม เพลิด เพลิน 
กะ เส ีย ง ,  ไม เพ ล ิด เพ ล ิน ก ะกลิ ่น ,  ไม เพ ล ิด เพ ล ิน ก ะ รส ,  ไม เพ ล ิด เพ ล ิน 
กะโผฏฐ ัพพะ ,  ไม เพล ิด เพล ินกะธรรมารมณ   แล วไซร ;  ผู นั ้น   ชื ่อว า   ย อม 
ไม เพลิดเพลินกะสิ่ งอันเปนทุกข .  ผู ใด   ยอมไม เพลิดเพลินกะสิ่ งอันเปนทุกข .  
เรากลาวา  ผูนั้นยอมหลุดพนจากทุกข  ดังนี้แล. 
-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๑๖/๒๐. 

 
หลุดพนจากทุกข  เพราะไมเพลิดเพลินในเบญจขันธ 
 
ภิ ก ษุ  ท .!  ผู ใด   ไม เพ ลิ ด เพ ลิ น อยู ใน รูป ,  ผู นั้ น   เท ากั บ   ไม 

เพลิดเพลินอยู   ในสิ ่งที ่เป นทุกข.  เรากลาววา  "ผู ใด   ไมเพลิดเพลินอยู   ใน 
สิ่งที่เปนทุกข,  ผูนั้น  ยอมหลุดพนไปไดจากทุกข"  ดังนี้; 
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ภ ิกษ ุ ท .!  ผู ใด   ไม เพ ล ิด เพ ล ิน อยู ใน เวทน า ,  ผู นั ้น   เท าก ับ 
ไม เพล ิดเพลินอยู   ในสิ ่งที ่เป นท ุกข ,  เรากลาววา   "ผู ใด   ไม เพล ิดเพล ินอยู 
ในสิ่งที่เปนทุกข,  ผูนั้น  ยอมหลุดพนไปไดจากทุกข"  ดังนี้ ; 

 
ภ ิกษ ุ ท .!  ผู ใด   ไม เพ ล ิด เพ ล ิน อยู ใน ส ัญญ า ,  ผู นั ้น   เท าก ับ 

ไม เพล ิดเพลินอยู   ในสิ ่งที ่เป นท ุกข ,  เรากลาววา   "ผู ใด   ไม เพล ิดเพล ินอยู 
ในสิ่งที่เปนทุกข,  ผูนั้น  ยอมหลุดพนไปไดจากทุกข  ดังนี้ ; 

 
ภ ิกษ ุ ท .!  ผู ใด   ไม เพ ล ิด เพ ล ิน อยู ใน ส ังข าร ,  ผู นั ้น   เท าก ับ 

ไม เพล ิดเพลินอยู   ในสิ ่งที ่เป นท ุกข ,  เรากลาววา   "ผู ใด   ไม เพล ิดเพล ินอยู 
ในสิ่งที่เปนทุกข,  ผูนั้น  ยอมหลุดพนไปไดจากทุกข"  ดังนี้ ; 

 
ภ ิกษ ุ ท .!  ผู ใด   ไม เพล ิด เพล ินอยู ใน ว ิญญ าณ ,  ผู นั ้น   เท าก ับ 

ไม เพล ิด เพลินอยู   ในสิ ่งที ่เป นท ุกข .  เรากล าว า   "ผู ใด   ไม เพล ิด เพล ินอยู 
ในสิ่งที่เปนทุกข,  ผูนั้น  ยอมหลุดพนไปไดจากทุกข"  ดังนี้. 
-  ขนฺธ.  สฺ  ๑๗/๓๙/๖๕. 

 
ความดับของอายตนะ  คือ  ความดับของทุกข 

 
ภิกษุ   ท .!  ความดับ   ความเขาไปสงบรํางับ   และความตั้ งอยู ไม ได 

แหงตา  แหงหู   แหงจมูก  แหงลิ้น  แหงกาย  แหงใจ  ใด ๆ;  อันนั้นแหละเปนความ 
ดับแหงทุกข,  อันนั้นแหละเปนความเขาไปสงบรํางับแหงสิ่งซึ่งมีปรกติเสียบแทง 
ทั้งหลาย,  อันนั้นแหละเปนความตั้งอยูไมไดแหงชราและมรณะ  แล. 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๒๘๓/๔๘๐. 
-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๑๗/๒๑. 
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ภิกษุ   ท .!  ความดับ   ความเขาไปสงบรํางับ   และความตั้ งอยู ไม ได 
แหงรูป   แหงเสียง   แหงกลิ่น   แหงรส   แหงโผฏฐัพพะ   แหงธรรมารมณ   ใด  ๆ ,  
อันนั้นแหละ   เปนความดับแหงทุกข ,  อันนั้นแหละ   เปนความเขาไปสงบรํางับ 
แหงสิ่ งซึ่ งมีปรกติ เสียงแทงทั้ งหลาย ,  อันนั้นแหละ   เปนความตั้ งอยู ไม ไดแห ง 
ชราและมรณะ  แล. 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๒๘๔/๔๘๒. 
-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๑๗/๒๓. 

 
ความรูที่ถึงขั้นทําลายตัณหาแหงกามคุณในอดีต 

 
มาคัณฑิยะ !  ทานจะสําคัญความขอน้ีวาอยางไร  :  คนบางคนในโลก 

นี ้  เคยได ร ับการบํารุงบําเรอด วยรูปทางตา   อ ันเป นรูปที ่น าปรารถนา   นาใคร 
นาพอใจ   มีลักษณะนารัก   เปนที่ เขาไปอาศัยอยูแห งความใคร  เปนที่ตั้ งแห ง 
ความกําหนัด  มาแลว ;  ครั้นสมัยอื่นอีก  เขามารูแจงตามที่เปนจริง  ซ่ึงความเกิด 
ความดับ  รสอรอย  โทษต่ําทราม  และอุบายเครื่องออก  แหงรูปทั้งหลาย  นั่นเทียว 
แลวละเสียซึ่งตัณหาในรูป   บรรเทาเสียซึ่งความเรารอนในรูป   ปราศจากความ 
กระหาย   เปนผูมี จิตสงบแลวในภายใน   อยู .  มาคัณฑิ ยะ  !  ทานมีอะไรที่ จะ 
กลาวปรารภบุคคลคนนี้บางไหม ?  "ไมมีเลย  พระเจาขา !" 

 
( ตอไปนี้  ไดมีการถาม-ตอบ  ในกรณีแหงเสียง  กล่ิน  รส  โผฏฐัพพะ  โดยทํานอง 

เดียวกัน ). 
-  ม.  ม.  ๑๓/๒๗๓/๒๘๐. 
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ความปลอดจากกามโยคะ 
 
ภิกษุ   ท .!  ความปลอดจากกิ เลส   อันเปนเครื่องประกอบสัตวไวใน 

ภพ   มี   ๔  อยางเหลานี้ .  สี่อยางเหลาไหนเลา  ?  สี่อยางคือ   ความปลอดจาก 
กามโยคะ ,  ความปลอดจากภวโยคะ ,  ความปลอดจากท ิฏฐ ิโยคะ ,  ความ 
ปลอดจากอวิชชาโยคะ. 

 
ภิกษุ  ท.!  ความปลอดจากกามโยคะ  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  

บุคคลบางคนในโลกนี ้  ย อมรู แจ งช ัดตามที ่เป นจริง   ซึ ่งความก อ ขึ ้นแห งกาม 
ทั้งหลายดวย  ซึ่งความดับไปแหงกามทั้งหลายดวย  ซึ่งรสอรอยแหงกามทั้งหลาย 
ดวย   ซึ ่งโทษแหงกามทั ้งหลายด วย   ซึ ่งอ ุบายเป นเครื ่องออกพ นไปได จากกาม 
ทั ้งหลายด วย  ;  เมื ่อ เขารู ต ามที ่เป น จร ิงอยู เช นนั ้น ,  ความกําหน ัด ในกาม 
ความเพลิดเพลินในกาม   ความเสนหาในกาม   ความสยบอยูในกาม   ความหิว 
กระหายในกาม  ความเรารอนเพราะกาม  ความเมาหมกในกาม  และกามตัณหา,  
ในกามทั ้งหลาย   เหล านี ้ย อมไม นอนเนื ่องอยู ในบ ุคคลนั ้น .  ภ ิกษ ุ  ท .!  นี ้เรา 
เรียกวา  ความปลอดจากกามโยคะ. 
-  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๑๔/๑๐. 

 
ความปลอดจากภวโยคะ 

 
ภิกษุ   ท .!  ความปลอดจากภวโยคะ   เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ   ท .!  

บ ุคคลบางคนในโลกนี ้  ย อม รู แจ งช ัดตามที ่เป นจร ิง   ซึ ่งความก อขึ ้นแห งภพ 
ทั้งหลายดวย  ซึ่งความดับไปแหงภพทั้งหลายดวย  ซึ่งรสอรอยแหงภพทั้งหลาย 
ดวย  ซึ่งโทษแหงภพทั้งหลายดวย  ซึ่งอุบายเครื่องออกพนไปจากภพทั้งหลายดวย ; 
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เมื่อเขารูตามที่ เปนจริงอยู เชนนั้น,  ความกําหนัดในภพ   ความเพลิดเพลินในภพ 
ความเสนหาในภพ   ความสยบอยูในภพ   ความหิวกระหายในภพ   ความเรารอน 
เพราะภพ   ความเมาหมกในภพ   และภวต ัณหา ,  ในภพทั ้งหลาย   เหล านี ้ย อม 
ไมนอนเนื่องอยูในบุคคลนั้น.  ภิกษุ  ท.!  นี้เราเรียกวา  ความปลอดจากภวโยคะ. 
-  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๑๔/๑๐. 

 
ความปลอดจากทิฏฐิโยคะ 

 
ภิกษุ   ท.!  ความปลอดจากทิฏฐิโยคะ  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ   ท.!  

บุคคลบางคนในโลกนี ้  ย อม รู แจ งช ัดตามที ่เป นจริง   ซึ ่งความก อ ขึ ้นแห งท ิฏฐิ 
ทั้งหลายดวย  ซึ่งความดับไปแหงทิฏฐิทั้งหลายดวย  ซึ่งรสอรอยแหงทิฏฐิทั้งหลาย 
ดวย;  ซึ่งโทษแหงทิฏฐิทั้งหลายดวย  ซึ่งอุบายเครื่องออกพนไปจากทิฏฐิทั้งหลาย 
ด วย ;  เมื่ อ เขารูตามที่ เป นจริงอยู เชนนั้ น ,  ความกําหนัดในทิฏฐิ   ความเพลิด  
เพลินในทิฏฐิ  ความเสนหาในทิฏฐิ  ความสยบอยูในทิฏฐิ  ความหิวกระหายใน 
ทิฏฐิ  ความเรารอนเพราะทิฏฐิ  ความเมาหมกในทิฏฐิ  และตัณหาทางทิฏฐิ,  ใน 
ท ิฏฐ ิทั ้งหลาย   เหล านี ้ย อม ไม นอน เนื ่อ งอยู ในบ ุคคลนั ้น .  ภ ิกษ ุ  ท .!  นี ้เรา 
เรียกวา  ความปลอดจากทิฏฐิโยคะ. 
-  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๑๕/๑๐. 

 
ความปลอดจากอวิชชาโยคะ 

 
ภิกษุ  ท.!  ความปลอดจากอวิชชาโยคะ  เปนอยางไรเลา ? 
 
ภิกษุ   ท .!  บุคคลบางคนในโลกนี้   ยอมรูแจงชัดตามที่ เปนจริง   ซึ่ ง 

ความกอข้ึนแหงผัสสายตนะหกดวย  ซึ่งความดับไปแหงผัสสายตนะหกดวย  ซึ่ง 
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รสอรอยแหงผัสสายตนะหกดวย  ซึ่งโทษแหงผัสสายตนะหกดวย  ซึ่งอุบายเครื ่อง 
พนไปจากผ ัสสายตนะหกดวย ;  เมื ่อเขารู ช ัดตามทีเป นจริงอยู เช นนั ้น ,  อวิชชา 
และอัญญาณใด ๆ  ในผัสสายตนะหก  อวิชชาและอัญญาณนั้น  ยอมไมนอนเนื่อง 
อยูในบุคคลนั้น.  ภิกษุ  ท.!  นี้เราเรียกวา  ความปลอดภัยจากอวิชชาโยคะ. 

 
ภิกษุ   ท .!  ดวยเหตุนี้แหละจึงรวมเปน   การไมประกอบอยูดวยกาม- 

โยคะ  ๑  ความไมประกอบอยูด วยภวโยคะ  ๑  การไมประกอบอยูด วยทิฏฐิ โยคะ  ๑  
และการไมประกอบอยูดวยอวิชชาโยคะ  ๑. 

 
ภิกษุ   ท .!  บุคคลไมประกอบดวยกิ เลสเปนเครื่องประกอบสัตวไวใน 

ภพโดยเด็ดขาด   อันเปนอกุศลธรรมอันลามกเศราหมอง  เปนเหตุใหมีภพใหม 
อันกระส ับกระส าย   ม ีผลเป นท ุกข   ม ีชาต ิชราและมรณะต อไป ;  เพราะฉะนั ้น 
เราจึงเรียกวา  "ผูมีปรกติเกษมจากโคะ  (โยคกฺเขมี)"  ดังนี้. 

 
ภิกษุ   ท .!  เหลานี้คือ  ความปลอดจากกิเลสเปนเครื่องประกอบสัตว 

ไวในภพ  ๕  อยาง  แล. 
 

(คาถาผนวกทายพระสูตร) 
 

สัตวทั้งหลาย  ประกอบพรอมแลวดวยกามโยคะ  ดวย 
ภวโยคะ  ดวยทิฏฐิโยคะ  และถูกอวิชชากระทําในเบื้องหนาแลว,  
มีปรกติไปสูชาติและมรณะ;  ยอมไปสูสังสารวัฏ. 
 

สวนสัตวเหลาใดรอบรูแลว  ซ่ึงกามและภวโยคะ  โดย 
ประการทั้งปวง,  ถอนขึ้นไดแลวซ่ึงทิฏฐิโยคะ,  และพราก 
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ออกได โดยเด ็ดขาดซึ ่งอว ิชชา ,  ส ัตว เหล านั ้นแล   ไม ประกอบ 
แลวด วยก ิเลสอ ันประกอบสัตว ไว ในภพทั ้งปวง ,  เป นม ุน ี  ลวง 
เสียไดซ่ึงโยคะกิเลสเปนเครื่องประกอบสัตวไวในภพ ;  ดังนี้แล. 

-  จตุกฺก.  อํ  ๒๑/๑๕/๑๐. 
 

เครื่องกีดขวางการละสัญโญชน 
 
ภิกษุ   ท .!  ภิกษุ ใดหนอ   ยั งเป นผู มี ความพอใจ   ในความคลุกคลีกัน 

เป นหมู  ๆ ,  ยั งมี ค วามยิ นดี ในการคลุ กคลี กั น เป นหมู  ๆ ,  ยั งตามป ระกอบซึ่ ง 
ความพอใจในความคลุกคลีกัน เปนหมู  ๆ ,  ยังมีความพอใจในคณะ   ยังยินดี ใน 
คณะ   ยั งตามประกอบซึ่ งความพอใจในคณะ  ;  ภิกษุนั้ น   จักมาเปนผู อยู เดี่ ยว 
โดด   อภ ิรมย ในความสงบสง ัด   ด ังนี ้,  ข อนี ้เป นฐานะที ่ม ีไม ได เป น ไม ได .  เมื ่อ 
อยู เดี่ยวโดดไมไดและไมอภิรมยในความสงัดอยู   ยังจักสามารถถือเอาซึ่งนิมิตแหง 
จ ิต   ด ังนี ้,  ข อ นี ้เป น ฐานะที ่ม ีไม ได เป น ไม ได .  เมื ่อ ไม อ าจถ ือ เอาซึ ่งน ิม ิต แห ง 
จ ิต   แต ย ังจ ักทํ าส ัมมาท ิฏฐ ิให บ ร ิบ ูรณ ได   ด ังนี ้,  ข อ นี ้  เป นฐานะที ่ม ีไม ได เป น 
ไม ได .  เมื่อไมทําสัมมาทิฏฐิใหบริบูรณ ไดแลว  จักทําสัมมาสมาธิใหบริบูรณ   ดังนี้ , 
ข อ นี ้  เป นฐานะที ่ม ีไม ได เป น ไม ได .  เมื ่อ ไม ทํ าส ัมมาสมาธ ิให บ ร ิบ ูรณ ได แล ว 
จ ักละส ัญ โญชน ทั ้งหลายได   ด ังนี ้,  ข อ นี ้เป นฐานะที ่ม ีไม ได เป น ไม ได .  เมื ่อ ไม 
ละส ัญ โญชน ทั ้งหลายแล ว   จ ักทําให แจ งซึ ่งพระน ิพพาน   ด ังนี ้,  ข อ นี ้เป นฐานะ 
ที่มีไมไดเปนไมได, 
-  ฉกฺก.  อํ.  ๒๒/๔๗๑/๓๓๙. 
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( ปฏิปกขนัย ) 
 
ภ ิกษ ุ ท .!  ภ ิกษ ุนั ้นหนอ   ไม เป นผู ม ีความพอใจ   ในความคล ุกคลี 

กันเปนหมู  ๆ ,  ไมมีความยินดีในการคลุกคลีกันเปนหมู  ๆ,  ไมตามประกอบซึ่ง 
ความพอใจในการคลุกคลีกันเปนหมู ๆ,  ไมมีความพอใจในคณะ  ไมยินดีในคณะ 
ไมตามประกอบซึ่งความพอใจในคณะ ;  ผู เดี่ยวโดดนั้น  จักอภิรมยในความสงบ 
สง ัดอยู ได   ด ังนี ้,  ข อ นี ้เป นฐานะที ่ม ีได เป น ได ;  ผู เดี ่ย วโดด   เมื ่ออภ ิรมย ใน 
ความสงบสงัดอยู  จักถือเอาซึ่งนิมิตแหงจิตได   ดังนี้ ,  ขอน้ี เปนฐานะที่มี ได เปน 
ได ;  เมื ่อถ ือ เอาซึ ่งน ิม ิตแห งจ ิต ได อยู จ ักทําส ัมมาท ิฏฐ ิให บ ร ิบ ูรณ ได   ด ังนี ้,  
ขอ น้ี เป นฐานะที่ มี ได เป น ได  ;  เมื่ อ ทํ าสัมมาทิฏฐิ ให บ ริบู รณ   ได แล ว   จักทํ า 
สัมมาสมาธิใหบ ริบูรณ ได   ดังนี้ ,  ขอ น้ี เปนฐานะที่มี ได เปนได ;  เมื่ อ ทําสัมมา- 
สมาธิใหบริบูรณ ไดแลว  จักละสัญโญชนทั้ งหลายได   ดังนี้ ,  ขอน้ีเปนฐานะที่มี 
ได เป นได  ;  เมื ่อละส ัญโญชน ทั ้งหลายได แล ว   จักทําให แจ งซึ ่งพระน ิพพานได 
ดังนี้,  ขอน้ีเปนฐานะที่มีไดเปนได  แล. 
-  ฉกฺก.  อํ.  ๒๒/๔๗๒/๓๓๙. 

 
ประพฤติพรหมจรรยเพื่อละเพื่อตัดอนุสัยโดยเด็ดขาด 
 
ภ ิกษ ุ ท .!  อน ุส ัยม ี  ๗  อย า ง เหล านี ้.  เจ ็ด อย า ง เหล า ไหน เล า  ?  

เจ็ดอยางคือ  อนุสัยคือกามราคะ  ๑  อนุสัยคือปฏิฆะ  ๑  อนุสัยคือทิฏฐิ  ๑  อนุสัย 
คือวิจิกิจฉา   ๑  อนุสัยคือมานะ   ๑  อนุสัยคือภวราคะ   ๑  อนุสัยคืออวิชชา   ๑.  
ภิกษุ  ท.!  เหลานี้แลคือ  อนุสัย  ๗  อยาง. 
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ภิกษุ  ท.!  พรหมจรรยที่ประพฤติกันอยูนี้  เพ่ือละเพื่อตัดขาด  ซ่ึง 
อนุสัย  ๗  อยาง.  เจ็ดอยางเหลาไหนเลา ? 

 
ภิ ก ษุ  ท .!  พ รหม จ รรย ที่ ป ระพ ฤติ กั น อ ยู   เพื่ อ ล ะ เพื่ อ ตั ด ข าด   ซึ่ ง 

อนุสัยคือกามราคะ ,  เพื่ อละเพื่ อตัดขาด   ซึ่ งอนุสัยคือปฏิฆะ,  เพื่ อละเพื่ อตัดขาด 
ซึ่งอนุสัยคือทิฏฐิ ,  เพื่ อละเพื่ อตัดขาด   ซึ่งอนุสัยคือวิจิกิจฉา,  เพื่อละเพื่อตัดขาด 
ซึ่ งอนุสั ยคื อมานะ ,  เพื่ อละ เพื่ อตั ดขาด   ซึ่ งอนุสั ยคื อภวราคะ ,  เพื่ อละเพื่ อตั ด 
ขาด   ซึ่ งอนุ สั ยคื ออวิชชา ,  ภิ ก ษุ   ท .!  พรหมจรรย ที่ ป ระพฤติ กั นอยู นี้   เพื่ อละ  
เพื่อตัดขาด  ซึ่งอนุสัย  ๗  อยางเหลานี้แล. 

 
ภิกษ ุ  ท .!  เมื ่อใดแล   อนุส ัยค ือกามราคะก ็ด ี,  อนุส ัยค ือปฏิฆะ 

ก็ดี,  อนุสัยคือทิฏฐิก็ดี,  อนุสัยคือวิจิกิจฉาก็ดี,  อนุสัยคือสมานะก็ดี,  อนุสัย 
คือภวราคะก็ดี,  และอนุสัยคืออวิชชาก็ดี,  เปนสิ่งที่ภิกษุ  ละไดแลว  มีรากเงา 
อันตัดขาดแลว  ทําใหเหมือนตาลยอดเนา  ทําใหมีอยูไมได  ทําใหเปนสิ่งที่เกิดขึ้น 
ไมไดอีกตอไป ; 

 
ภิกษุ   ท .!  เมื่อนั้น ,  ภิกษุ   นี้   เราเรียกวา  "ตัดตัณหาไดแลว  รื้อ 

ถอนสัญโญชนแลว  ไดทําที่สุดแหงทุกขเพราะรูจักหนาตาของมานะอยางถูกตอง 
แลว"  ดังนี้  แล. 
-  สตฺตก.  อํ.  ๒๓/๘-๙/๑๑-๑๒. 

 
( ความมุ งหมายของการประพฤติพรหมจรรย ในสูตรนี้   ทรงแสดงวา   เพื่ อละเสียซึ่ ง 

อน ุส ัยเจ ็ด ;  ในส ูตรอื ่น   (๒๓/๗-๘/๘-๙)  ทรงแสดงว าเพื ่อต ัด เส ียซึ ่งส ังโยชน เจ ็ด   ด ูรายละเอ ียด 
ที่หัวขอวา  "สังโยชนเจ็ด"  ที่หนา  ๓๘๘  แหงหนังสือนี้. ) 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



                            ภาค  ๓  -  นิโรธอริยสัจ ๔๓๓

เห็นโลกก็เห็นเหมือนเห็นฟองน้ําและพยับแดด 
 

บุคคลพึ งเห็นฟองน้ํ า   ฉันใด .  พึ งเห็นพยับแดด   ฉันใด ,  
พญามัจจุราช  จักไมเห็นผูที่พิจารณาเห็นโลก  ฉันนั้นอยู  แล. 

-  ธ.  ขุ.  ๒๕/๓๘/๒๓. 
 

เห็นโลกชนิดที่ความตายไมเห็นเรา 
 

"ขาแตพระองคผู เปนเทพฤษี!  ....  ขาพระองคจะพิจารณาเห็นโลก 
อยางไร  ความตายจึงไมแลเห็นขาพระองคเลา  พระเจาขา!" 
 

ดูกอนโมฆราช !  ทานจงเปนคนมีสติ  ถอนความตาม 
เห็นวาเปนตัวตนออกเสีย  พิจารณาเห็นโลก  โดยความเปนของ 
วางเปลาทุกเมื่อเถิด.  ทานจะพึงขามความตายเสียได  ดวยขอ 
ปฏิบัติอยางนี ้,  ความตายจะไมแลเห็นทาน  ผูพิจารณาเห็นโลก 
อยู  โดยอาการอยางนี้  แล. 

-  สุตฺต.  ขุ.  ๒๕/๕๔๙/๔๓๙.  -  จูฬนิ.  ขุ.  ๓๐/๒๔๕/๔๙๙,  ๕๐๔. 
 

การดับทุกขส้ินเชิง 
ไมเนื่องดวยอิทธิวิธี  แมกระทั่งวิโมกขที่ไมเกี่ยวกับการสิ้นอาสวะ 

 
(นักบวชเดียรถียอื่น   ชื่อ   สุสิมะ  หาอุบายเขามาบวชในพุทธศาสนา   เพื่อจะบรรลุ 

คุณวิเศษสําหรับนําเอาไปทําใหคณะของตัวเจริญรุงเรืองดวยลาภยศสักการะ  เหมือนสังฆบริษัท 
ของพระพุทธองค;  ครั้นบวชแลว  ไดเขาไปหาพวกภิกษุปญญาวิมุตต  โดยคิดวาภิกษุพวกนี้ 
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มีอภิญญาหก   เมื่ อไดทราบวาภิกษุพวกนี้ ไม ได เกี่ยวของกับอภิญญาหก   และได รับบอกเลาวา 
ความเปนอริยะบุคคลไม เนื่องดวยอภิญญาหก  ก็เขาไปเฝาพระพุทธเจา  ซักไซถึงเรื่องอภิญญาหก 
วาเกี่ยวของกันอยางจําเปนกับความสิ้นอาสวะตามความเชื่อของเขาหรือไม ,  พระพุทธองคไดทรง 
ใชวิธีทําให เขาเกิดธัมมฐิติญาณและนิพพานญาณ   โดยทรงนําเอาเรื่องเบญจขันธไม เที่ยงเปนทุกข 
เปนอนัตตา   ไมควรเห็นวาเปนของเรา   เปน เรา   เปนอัตตาของเรา   จนเปนธัมมฐิติญ าณขึ้นมา 
ก อน   จนกระทั ่งจ ิต เบื ่อหน ายคลายกําหน ัด   หล ุดพ น   และรู ว าหล ุดพ นแล ว   อ ัน เป นน ิพพาน - 
ญาณ   ตามนัยแหงอนัตตลักขณสูตร  ซึ่ งเปนที่ทราบกันดีอยูแลว   หรืออาจจะหาอานดู ไดจากที่ 
ทั ่วไป   จนกระทั ่งน ักบวชชื ่อส ุส ิมะนั ้น เข าใจอย างแจ มแจ ง   ในเรื ่องความด ับท ุกข หร ือความสิ ้น 
อาสวะนั้น  วาเปนไปไดตามเหตุตามปจจัยของมันเอง  จนกระทั่ งนักบวชชื่อสุสิมะเห็นชัดในความ 
จริงขอนี้แลว  จึงตรัสแกเขาตอไปวา  :-) 

 
ส ุส ิม ะ !  เธอ เห ็น ไหมว า   ชรามรณ ะ  ม ี  เพ ราะชาต ิเป นป จจ ัย  ?  

"อยางนั้น  พระเจาขา!" 
  สุสิมะ   เธอเห็นไหมวา   ชาติ   มี   เพราะภพเปนปจจัย  ?  "อยางนั้ น 

พระเจาขา!" 
สุสิมะ!  เธอเห็นไหมวา  ภพ   มี   เพราะอุปาทานเปนปจจัย  ?  "อยาง 

นั้น  พระเจาขา!" 
ส ุส ิมะ !  เธอ เห ็น ไหมว า   อ ุปาทาน   ม ี  เพ ราะต ัณหาเป นป จจ ัย  ?  

"อยางนั้น  พระเจาขา!" 
  ส ุส ิม ะ   เธอ เห ็น ไหม ว า   ต ัณ ห า   ม ี  เพ ราะ เวทนา เป นป จ จ ัย  ?  

"อยางนั้น  พระเจาขา!" 
  ส ุส ิม ะ !  เธ อ เห ็น ไหม ว า   เวทน า  ม ี  เพ ราะผ ัส ส ะ เป นป จ จ ัย  ?  

"อยางนั้น  พระเจาขา !" 
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สุส ิมะ  !  เธอเห ็นไหมว า   ผ ัสสะ   ม ี  เพราะสฬายตนะเป นป จจ ัย  ?  
 "อยางนั้นพระเจาขา !" 

สุสิมะ  !  เธอเห็นไหมวา  สฬายตนะ   มี   เพราะนามรูปเปนปจจัย  ?  
"อยางนั้น  พระเจาขา !" 

สุส ิมะ  !  เธอเห ็นไหมวา   นามรูป   มี  เพราะว ิญญาณเป นป จจ ัย  ?  
"อยางนั้น  พระเจาขา !" 

ส ุส ิมะ  !  เธอเห ็นไหมว า   ว ิญญาณ   ม ี  เพราะส ังขารเป นป จจ ัย  ?  
"อยางนั้น  พระเจาขา !" 

สุสิ มะ  !  เธอ เห็ น ไหมวา   สั งขาร   ทั้ งหลายมี   เพ ราะอวิชชาเป น 
ปจจัย?  "อยางนั้นพระเจาขา !" 

 
(ตอไปไดตรัสชักนําให เห็นปฏิจจสมุปบาทฝายนิ โรธวาร  โดยรูปแบบแหงถอยคํา 

อยางเดียวกับขอความขางบนนี้  ครบทั้ง  ๑๑  อาการ  แลวไดตรัสวา  :-) 
 

สุสิมะ  !  เมื่อ รูอยูอยางนี้   เห็นอยูอยางนี้   เธอยังจําเปนที่จะตองทํา 
ใหมี  อิทธิวิธีมีอยางตาง ๆ  อยูอีกหรือ  คือคนเดียวแปลงรูปเปนหลายคน,  หลาย 
คน เป นคน เด ีย ว ,  ....ฯลฯ ....๑  และแสดงอํ าน าจทางกาย   เป น ไปตลอดถ ึง 
พรหมโลกได  ดังนี้.  "ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา !" 

 
สุสิมะ  !  เมื่อ รูอยูอยางนี้   เห็นอยูอยางนี้   เธอยังจําเปนที่จะตองทํา 

ให ม ี  ท ิพพ โสตอยู อ ีกห ร ือค ือม ีโสตธาต ุอ ัน เป นท ิพย   ....ฯลฯ ....๑  ทั ้งที ่ไกล 
และที่ใกล  ดังนี้.  "ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา !" 

 
 

                                                
๑.  ลักษณะแหงอภิญญาแตละอยาง ๆ  โดยละเอียด  ออกจะยืดยาว  ในที่นี้นํามาใสไวแตโดยยอ 

พอ   เปนเครื่องสังเกต   ผูปรารถนาจะทราบโดยละเอียด   พึงดูไดที่หัวขอวา  "ธรรมธาตุตาง ๆ  
ที่เปนผล  ของสมถวิปสสนาอันดับสุดทาย"  ที่หนา  ๔๙๕  แหงหนังสือนี้. 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



                                            อริยสัจจากพระโอษฐ ๔๓๖

สุสิมะ  !  เมื่อ รูอยูอยางนี้   เห็นอยูอยางนี้   เธอยังจําเปนที่จะตองทํา 
ใหมี เจโตปริยญาณอยูอีกหรือ   คือกําหนดรู ใจแห งสัตวอื่น   ....ฯลฯ ....๑  จิตไม 
หลุดพนวาไมหลุดพน  ดังนี้.  "ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา !" 

 
สุลิมะ  !  เมื่อ รูอยูอยางนี้   เห็นอยูอยางนี้   เธอยังจําเปนที่จะตองทํา 

ใหมี  ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  อยูอีกหรือ  คือระลึกไดถึงขันธที่เคยอยูอาศัยในภพ 
กอนมีอยางตาง ๆ   ....ฯลฯ ....๑  พรอมทั้ งอาการและอุทเทส   ดวยอาการอยางนี้ 
ดังนี้.  "ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา !" 

 
ส ุล ิมะ  !  เมื ่อ รู อยู อย างนี ้  เห ็นอยู อย างนี ้เธอย ังจําเป นที ่จะต องทํา 

ใหมีทิพพจักขุญาณ  อยูอีกหรือ  คือ  มีจักษุอันเปนทิพย  บริสุทธิ์หมดจดลวงจักษุ 
ของสามัญมนุษย   ....ฯลฯ ....๑  รูชัดหมูสัตวผู เขาถึงตามกรรมได   ดังนี้ .  "ขอน้ัน 
หามิได  พระเจาขา!" 

 
สุลิมะ!  เมื่อ รูอยูอยางนี้   เห็นอยูอยางนี้   เธอยังจําเปนที่ จะตองทํา 

ใหมี   อารุปปวิโมกขอยูอีกหรือ   คือ   วิโมกข เหลาใด   อันสงบรํางับ   เปนอรูป - 
เพราะกาวลวงรูปเสียได  เธอถูกตองวิโมกขเหลานั้นดวยนามกายแลวแลอยู  ดังนี้  
."ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา !" 

 
ส ุส ิมะ  !  คราวนี ้,  คําพ ูดอย างโน นของเธอก ับการที ่  ( เธอกล าว 

บัดนี ้ว า )  ไม ต องมีการบรรลุถ ึงอภิญญาธรรมทั ้งหลายเหลานี ้  ก็ได ,  ในกรณ ีนี้ 
นี้เราจะวาอยางไรกัน. 
-  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๑๕๓-๑๕๕/๒๙๔-๓๐๒. 

นิทเทศ  ๙ 
วาดวยความดับแหงตัณหา 

จบ 
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นิทเทศ  ๑๐  วาดวยธรรมเปนที่ดับแหงตัณหา 
(มี  ๖๑  เรื่อง) 

 
ทิฏฐิทัสสนะที่เปนไปเพื่อทุกขนิโรธ 

 
"พระโคดมผูเจริญ !  ทิฏฐิคตะไร ๆ  ของพระโคดม  มีอยูหรือ ?" 
 
วัจฉะ  !  สิ่ งที่ เรียกวา   "ทิฏฐิคตะ "  นั้น   ตถาคตนําออกหมดสิ้นแลว .  

วัจฉะ  !  สัจจะที ่ตถาคตเห็นแลวนั ่น   มีอยู วา  "รูป   เปนอยางนี ้,  การเกิด 
ขึ ้นแหงรูป   เป นอยางนี ้,  การดับไปแหงรูป เปนอยางนี ้;  เวทนา   เป น 
อย า งนี ้,  การ เก ิด ขึ ้น แห ง เวทน า   เป น อย า งนี ้.  การด ับ ไป แห ง เวทนา   เป น 
อย างนี ้;  ส ัญญา   เป นอย างนี ้ ,  การเก ิดขึ ้น แห งส ัญญ า   เป นอย างนี ้,  การ 
ด ับไปแห งส ัญญา   เป นอย างนี ้ ;  ส ังขาร   เป นอย างนี ้,  การเก ิดขึ ้นแห งส ังขาร 
เป นอย างนี ้ ,  การด ับ ไปแห งส ังขาร   เป นอย างนี ้;  ว ิญญ าณ   เป นอย างนี ้" 
ดังนี ้ ;  เพราะเหตุนั ้น   เราจึงกลาววา  "ตถาคตเปนผู พ นวิเศษแลว  เพราะไม 
ยึดมั่นดวยอุปาทาน  ทั้งนี้เปนเพราะความสิ้นไป  ความจางคลาย  ความดับไมเหลือ 
ความสละ  ความสลัดคืน  ซ่ึงความสําคัญหมายทั้งปวง  ความตองการทั้งปวง 
อหังการมมังการมานานุสัยทั้งปวง"  ดังนี้. 
-  ม.  ม.  ๑๓/๒๔๔/๒๔๗. 
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"ที่"  ซึ่งนามรูปดับไมมีเหลือ 
 
ภ ิกษ ุ !  สําห ร ับป ญ หาของ เธอนั ้น   เธอ ไม ค วรตั ้งคํ าถามขึ ้น ว า  

"มหาภ ูตสี ่  ค ือ   ด ิน   น้ํ า   ไฟ   ลม   เหล านี ้  ย อมด ับสน ิทไม ม ีเหล ือ   ในที ่ไหน  ?  
ดังนี้เลย;  อันที่จริง  เธอควรจะตั้งคําถามขึ้นอยางนี้วา  :- 

 
"ดิน  น้ํา  ไฟ  ลม  ไมหยั่งลงไดในที่ไหน?  ความยาว 

ความสั้น  ความเล็ก  ความใหญ  ความงาม  ความไมงาม  ไมหยั่ง 
ลงไดในที่ไหน ?  นามรูปดับสนิทไมมีเหลือ  ในที่ไหน ?"  ดังนี้ 
ตางหาก. 

 
ภิกษุ!  ในปญหานั้น  คําตอบมีดังนี้  :- 

 
"สิ่ง"  สิ่งหนึ่งซ่ึงบุคคลพึงรูแจง  เปนสิ่งที่ไมมีปรากฏการณ 

ไมมีที่สุด  มีทางปฏิบัติเขามาถึงไดโดยรอบ,  นั้นมีอยู;  ใน  "สิ่ง" 
นั้นแหละ  ดิน  น้ํา  ไฟ  ลม  ไมหยั่งลงได;  ใน  "สิ่ง"  นั้นแหละ 
ความยาว  ความสั้น  ความเล็ก  ความใหญ  ความงาม  ความ  ไมงาม  ไม 
หยั่งลงได;  ใน  "สิ่ง"  นั้นแหละ  นามรูป  ดับสนิทไมมีเหลือ;  
นามรูป  ดับสนิท  ใน  "สิ่ง"  นี้  เพราะการดับสนิทของวิญญาณ;  
ดังนี้แล. 

-  สี.  ที.  ๙/๒๘๙/๓๔๘-๓๕๐. 
 

"ที่"  ซึ่งธาตุส่ีหยั่งลงไมถึง 
 

"สระทั้ งหลาย  จะไหลกลับจากที่ ไหน?  วัฏฏะ  (วังวน)  ยอม 
ไมหมุนในที่ไหน ?  นามและรูปยอมดับสนิทไมมีเหลือ  ในที่ไหน? 
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ในที่ใด,  ดิน  น้ํา  ไฟ  ลม  ไมหยั่งลงได,  จากที่นั้นแหละ   
สระทั้งหลาย  ยอมไหลกลับ ;  ในที่นั้นแหละ  วัฎฎะยอมไมหมุน ;  
ในที่นั้นแหละ  นามและรูป  ยอมดับไมเหลือ;  ดังนี้  แล. 

-  สคา.  สํ.  ๑๕/๒๒/๗๐-๗๑. 
 

ที่เที่ยว  นอกโลก 
 

พวกเทวดาทั้งหลาย  ทั้งในชั้นดาวดึงส  ชั้นยามา  ชั้นดุสิต   
ชั้นนิมมานรดี  และชั้นวสวัตตี  ลวนแตถูกผูกมัดรัดรึงอยูดวยเครื่องผูก   
คือ  กามคุณ ,  ตองกลับไปสูอํานาจของมารอีก.  โลกทั้งปวงรอน- 
เปรี ้ย ง .  โลกทั ้งปวงควันกลุ ม .  โลกทั ้งปวงล ุก โพลง  ๆ ,  โลก  
ทั ้งปวงไหวโยกเยกอยู .  ที ่ใด   มีมารไปไมถ ึง  ที ่นั ่นไม หวั ่นไหว  
ที ่นั ่น   ไมโยกเยก   ที ่นั ่น   ไม ใชที ่เที ่ยวของบุถ ุชน .  มารเอย ,  ใจ  
เรายินดีในที่นั้นเสียแลว. 

-  สคา.  สํ.  ๑๕/๑๙๕/๕๔๔. 
 (ขอความนี้  เปนเถรีภาษิต  นํามาขยายความพุทธภาษิต). 
 

ส่ิงที่ไมปรุง 
 
ภิกษุ   ท .!  เมื่อใด   อวิชชาของภิกษุละขาดไป   วิชชาเกิดขึ้นแลว ;  

เธอนั้น  เพราะอวิชชาจางหายไป  เพราะวิชชาเกิดขึ้นแทน  ยอมไมปรุงเครื่องปรุง 
อันเปนบุญนั ่นเทียว,  ยอมไมปรุงเครื ่องปรุงอันมิใชบุญ ,  ยอมไมปรุงเครื ่อง 
ปรุงอันเปนอเนญชา.  เธอนั้น  เมื่อไมปรุง  เมื่อไมกอยอมไมถือมั่นสิ่งไร ๆ 
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ในโลก .  เมื ่อ ไม ถ ือมั ่น   ย อมไม เส ียวสะดุ ง .  เมื ่อ ไม เส ียวสะดุ ง   ย อม 
ปริน ิพพาน .  เธอนั ้น   ย อมรู ช ัดว า   "ชาต ิสิ ้นส ุดแล ว   พรหมจรรย อยู จบแล ว 
กิจท่ีตองทําไดทําสําเร็จแลว  กิจอื่นที่จะตองทําเพื่อความหลุดพนเชนนี้มิไดมีอีก" 
ดังนี้  แล. 
-  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๙๙/๑๙๒. 

 
"ส่ิงนั้น"  หาพบในภายนี้ 

 
"แนะเธอ  !  ที่สุดโลก   แหงใด   อันสัตวไม เกิด   ไมแก   ไมตาย   ไมจุติ 

ไมอุ บัติ  ;  เราไมกลาววาใคร ๆ  อาจรู  อาจเห็น   อาจถึง  ที่สุดแหงโลกนั้น   ดวย 
การไป. 

 
"แนะเธอ!  ในรางกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้  ที่ยังประกอบดวย 

สัญญาและใจนี่เอง,  เราไดบัญญัติโลก,  เหตุใหเกิดโลก,  ความดับสนิท 
ไมเหลือของโลก,  และทางดําเนินใหถึงความดับสนิทไมเหลือของโลก  ไว" 
ดังนี้แล. 
-  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๖๒/๔๕. 

 
อาณาจักรแหงโลกอุดร 

 
ดิน  น้ํา  ไฟ  ลม  ไมอาจเขาไปอยู  ในที่ใด ;  ในที่นั้นดาวศุกร 

ทั้งหลาย  ยอมไมสองแสง;  ในที ่นั ้น,  ดวงอาทิตยก็ไมปรากฏ ; 
ในที ่นั ้น ,  ดวงจันทรก็ไมสองแสง ;  แตความมืด  ก็มิไดมีอยู , 
ในที่นั้น. 
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ในกาลใด,  มุนี  ผูตั้งหนาปฏิบัติ  ไดรูแจมแจง  (ในสิ่งที่ 
  กลาวนี้)  ดวยตนเอง  ดวยความรู;  ในกาลนั้น,  มุนีนั้น  ยอมพน 
  ไปจากรูป  ยอมพนไปจากอรูป,  ยอมพนไปจากสุขและทุกข  โดย 
  สิ้นเชิง,  ดังนี้แล. 

-  อุ.  ขุ.  ๒๕/๘๕/๕๐. 
 

เมื่อ  "เธอ"  ไมมี ! 
 
พาห ิย ะ  !  เมื ่อ ใด เธอ เห ็น ร ูป แล ว   ส ัก ว า เห ็น ,  ได ฟ ง เส ีย งแล ว 

สักวาฟง,  ไดกลิ่น,  ลิ้มรส,  สัมผัสทางผิวกาย,  ก็สักวา  ดม  ลิ้ม  สัมผัส,  ได รูแจง 
ธ ร รม า รมณ   ก ็ส ัก ว า ได รู แ จ ง   แล ว ;  เมื ่อ นั ้น   "เ ธ อ "  จ ัก ไม ม ี.  เมื ่อ ใด  
"เธอ"  ไมมี;  เมื ่อนั ้นเธอก็ไมปรากฏในโลกนี ้,  ไมปรากฏในโลกอื่น ,  ไม 
ปรากฏในระหวางแหงโลกทั้งสอง  :  นั่นแหละ  คือที่สุดแหงทุกข  ละ. 
-  อุ.  ขุ.  ๒๕/๘๓/๔๙. 

 
ส่ิงที่ไมเต็มขึ้นหรือพรองลง 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  แม น้ํ าทั ้งหลาย   ย อม ไหล ไปย ังมหาสม ุท ร .  น้ํ าฝนที่ 

ตกจากอากาศ ,  ก็ ไห ล ไปยั งมห าสมุ ท ร ,  แต ค วามลดห รือค วาม เต็ ม ขอ ง 
มหาสมุทร   ยอมไมปรากฏ   (แกตา)  ฉันใด  ;  ภิกษุทั้ งหลายเปนอันมากยอม 
ปรินิพพาน   ดวยอนุปาทิ เสสนิพพานธาตุ   แตความลดหรือความเต็ม ข้ึนของ 
นิพพานธาตุนั้น  ก็ไมปรากฏ  เพราะเหตุนั้น  ฉันนั้น. 
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ภิกษุ  ท.!  ขอที่ ความลดหรือความเต็มของนิพพานชาติ  ยอมไม 
ปรากฏ   เพราะเหตุนั ้น  ๆ ;  นั ่น   ก็เป นความประหลาดมหัศจรรยข อหนึ ่ง  ใน 
ธรรมวินัยนี้. 
-  อุ.  ขุ.  ๒๕/๑๕๗/๑๑๘. 

 
ตรงกันขามไปเสียทุกอยาง 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  "สิ ่ง "  สิ ่งนั ้น ม ีอ ยู ,  เป น สิ ่ง ซึ ่ง ในนั ้น ไม ม ีด ิน   ไม ม ีน้ํ า 

ไม ม ีไฟ   ไม ม ีลม ,  ไม ใช อ ากาสาน ัญ จายตนะ   ไม ใช ว ิญญ าณ ัญ จายตนะ 
ไมใชอากิญจัญญายตนะ  ไมใชเนวสัญญานาสัญญายตนะ,  ไมใชโลกนี้  ไมใช 
โลกอื่น,  ไมใชดวงจันทร  หรือดวงอาทิตยทั้งสองอยาง. 

 
ภิกษุ   ท .!  ในกรณีอันเดียวกับ   "สิ่ง"  สิ่งนั้น   เราไมกลาววามีการมา,  

ไม กลาววาม ีการไป ,  ไม กลาววาม ีการหยุด ,  ไม กล าววาม ีการจุต ิ,  ไม กล าววา 
มีการเก ิดขึ ้น .  สิ ่งนั ้นม ิได ตั ้งอยู ,  สิ ่งนั ้นม ิได เป นไป   และ  สิ ่งนั ้นม ิใช อารมณ ;  
นั่นแหละคือ  ที่สุดแหงทุกข  ละ. 
-  อุ.  ขุ.  ๒๕/๒๐๖/๑๕๘. 

 
ที่สุดแหงทุกข 

 
เมื่อสันดานยังเปนสิ่งที่ตัณหาและทิฏฐิอาศัยอยูได,  ความหวั่นไหวก็ยัง 

ม ีอยู .  เมื ่อส ันดานเป นสิ ่งที ่ต ัณหาและท ิฏฐ ิไม อาศ ัยอยู ได   ความหวั ่น ไหวก็ 
ไมอาจมี.  เมื่อความหวั่นไหวไมมี  ความรํางับแหงจิตยอมมี ;  เมื่อความรํางับ 
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แหงจิตมี  ความนอมไปทางใดทางหนึ่งของจิตยอมไมมี ;  เมื่อความนอมไปทางใด 
ทางหนึ่ งของจิตไมมี   การมาการไปก็ไมมี ;  เมื่อการมาการไปไมมี   การจุติและ 
การเก ิดขึ ้นใหม ก ็ไม ม ี.  เมื ่อการจ ิต ุและการเก ิดขึ ้นใหม ไม ม ี  ก็ไม ม ีการปรากฏ 
ในโลกนี้   ไมมีการปรากฏในโลกอื่น  ไมมีการปรากฏในระหวางแหงโลกทั้งสอง  :  
นั่นแหละคือท่ีสุดแหงทุกขละ. 
-  อุ.  ขุ.  ๒๕/๒๐๘/๑๖๑. 
 

ส่ิงนั้นมีแน! 
 
ภ ิก ษ ุ ท .!  สิ ่ง ซึ ่ง ม ิได เก ิด   ม ิได เป น   ม ิได ถ ูก อ ะ ไ รทํ า   ม ิได ถ ูก 

อ ะ ไรป ร ุง   นั ้น ม ีอ ยู .  ภ ิกษ ุ ท .!  ถ าห าก ว า   สิ ่ง ที ่ม ิได เก ิด   ม ิได เป น   ม ิได 
ถ ูกอะไรทํา   ม ิได ถ ูกอะไรปร ุง   จ ักไม ม ีอยู แล วไซร ,  ความรอดออกไปได ของ 
สิ่งที่เกิด  ที่เปน  ที่ถูกอะไรทํา  ที่ถูกอะไรปรุง  ก็จักไมปรากฏเลย. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  เพราะเหต ุที ่ม ีสิ ่ง   ซึ ่งม ิได เก ิด   ม ิได เป น   ม ิได ถ ูกกระทํา 

ม ิได ถ ูกอะไรปร ุง  นั ่น เอง   จ ึงได ม ีความรอดออกไปได   ของสิ ่งที ่เก ิด   ที ่เป น   ที่ 
ถูกอะไรทํา  ที่ถูกอะไรปรุง,  ปรากฏอยู. 
-  อุ.  ขุ.  ๒๕/๒๐๗/๑๖๐. 

 
ธรรมที่ช่ือวา  "นิพพาน" 

 
นั่น  สงบจริง !  นั่น  ประณีตจริง ! 
ที่นี้ เอง  เปนที่สงบสังขารทั้งปวง,  เปนที่สละคืนอุปธิทั้ งปวง,  เปนที่ 

สิ้นตัณหา,  เปนที่คลายความกําหนัด,  เปนที่ดับกิเลส.  นี่คือนิพพาน  แล. 
-  นวก.  อํ.  ๒๓/๔๓๙/๒๔๐. 
-  เอกาทสก.  อํ.  ๒๔/๓๔๔/๒๑๔. 
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ความไมกังวล  ความไมถือมั่น  นั่นแล  คือ  ธรรมอันเปนเกาะ 
ไมมีธรรมอื่นอีก.  เรากลาวธรรมนั้นวา  "นิพพาน"  เปนที่หมดสิ้น 
แหงชราและมรณะ  แล. 

-  สุคฺต.  ขุ,  ๒๕/๕๔๔/๔๓๔. 
 

เพราะละตัณหาไดขาด  ทานกลาววา  "นิพพาน" 
-  สุคฺต.  ขุ.  ๒๕/๕๔๗/๔๓๗.  -  จุฬนิ.  ขุ.  ๓๐/๒๑๖/๔๕๔. 

 
ความดับดวยความจางคลายโดยไมเหลือ  เพราะความสิ้นไป 

แหงตัณหาทั้งหลาย  ดวยประการทั้งปวง  เปนนิพพาน.  
 

-  อุ.  ขุ.  ๒๕/๑๒๒/๘๔. 
 

ผูรูทั้งหลายยอมกลาวนิพพานวาเปนธรรมยอดยิ่ง. 
-  ธ.  ขุ.  ๒๕/๔๐/๒๔. 

 
นิพพานธาตุ 

 
"ขาแตพระองคผู เจริญ !  ที่พระองคทรงเรียกอยูวา  'ธรรมเปนที่กําจัดราคะ,  

เปนที่กําจัดโทสะ,  เปนที่กําจัดโมหะ'  ดังนี้,  คําวา  'ธรรมเปนที่กําจัดราคะ,  เปนที่กําจัด 
โทสะ,  เปนที่กําจัดโมหะ'  นี้  เปนคําที่ใชเรียกแทนชื่อของอะไรเลา ?  พระเจาขา !" 

 
ภิ กษุ  ท .  !  คํ าว า   "ธรรม เป นที่ กํ าจัดราคะ   (ราควิน โย )  เป นที่ กํ าจั ด 

โท ส ะ   เป น ที ่กํ า จ ัด โม ห ะ "  นี ้  เป น คํ า ที ่ใ ช เ ร ีย ก แ ท น ชื ่อ ข อ งน ิพ พ าน ธ าต ุ;  
เรียกวาเปนธรรมที่สิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย  แล. 
-  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๑๐/๓๑. 
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ลักษณะแหงนิพพานธาตุสองชนิด 
 
ภ ิกษ ุ  ท .!  น ิพ พ านธาต ุม ี  ๒  อย า ง ,  สอ งอย า ง เห ล า ไหน เล า?  

สองอยางคือ  สองปาทิเสสนิพพานธาตุ  และอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ. 
 

ก.  สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ 
 
ภิกษุ   ท .!  สอุปาทิ เสสนิพพานธาตุ   เปนอยางไรเลา  ? ภิกษุ   ท .!  

ภิกษุในธรรมวินัยนี้   เปนพระอรหันต   ผูมีอาสวะสิ้นแลว  อยูจบพรหมจรรยแลว 
ไดทํากิจท่ีควรทําเสร็จแลว  ปลงภาระลงไดแลว  ไดบรรลุถึงประโยชนของตนแลว 
ม ีก ิเลสอ ัน เป น เครื ่องผ ูกต ิดให อยู ก ับภพสิ ้น ไปรอบแล ว   หล ุดพ นแล วเพราะรู 
โดยชอบ .  อินทรียหาของเธอยังตั้ งอยู   เพราะเปนอินทรียที่ยังไมถูกกําจัด   เธอ 
ย อม เสวยอารมณ อ ัน เป นที ่ชอบใจบ าง   ไม เป นที ่ชอบใจบ าง   ให รู ส ึกส ุขและ 
ทุกขบาง.  ความสิ้นไปแหงราคะ  ความสิ้นไปแหงโทสะ   ความสิ้นไปแหงโมหะ 
ของเธอ  อันใด,.  ภิกษุ  ท.!  อันนั้นแหละ  เราเรียกวา  สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ. 

 
ข.  อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ 

 
ภิกษุ  ท.!  ก็  อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  

ภิกษุในธรรมวินัยนี้   เปนพระอรหันต   ผูมีอาสวะสิ้นแลว  อยูจบพรหมจรรยแลว 
ไดทํากิจท่ีควรทําเสร็จแลว  ปลงภาระลงไดแลว  ไดบรรลุถึงประโยชนของตนแลว 
มีกิเลสอันเปนเครื่องผูกติดอยูกับภพสิ้นไปรอบแลว  หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ.  
ภิกษุ   ท.!  เวทนาทั้งหลายทั้งปวงของเธอ   อันเธอไมเพลิดเพลินแลว  จักดับเย็น 
ในโลกนี้เอง.  ภิกษุ  ท.!  อยางนี้แล  เราเรียกวา  อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ. 
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(คาถาผนวกทายพระสูตรนี้  มีวา  :-) 
 
นิพพานธาตุ  อันพระผูมีพระภาคผูมีจักษุ    ผูอันตัณหาและทิฏฐิ 

ไมอาศัยแลว  ผูคงที่  ไดประกาศไวแลว  มีอยู  ๒  อยาง  เหลานี้คือ 
นิพพานธาตุอยางหนึ่ง  (มี)  เพราะความสิ้นไปแหงภวเนตติ  เปนไป 
ในทิฎฐธรรมนี้  (อิธ  ทิฎฐธมฺมิกา)  ยังมีอุปาทิเหลือ,  และนิพพาน- 
ธาตุ  (อีกอยางหนึ่ง)  ไมมีอุปาทิเหลือ  เปนไปในกาลเบื้องหนา 
 (สมฺปรายิกา)  เปนที่ดับแหงภพทั้งหลายโดยประการทั้งปวง. 

 
บุคคลเหลาใดรูทั่วถึงแลวซ่ึงนิพพานธาตุสองอยางนั่นอันเปน   

อสังขตบท  เปนผูมีจิตหลุดพนพิเศษแลวเพราะความสิ้นไปแหงภว- 
เนตติ;  บุคคลเหลานั้น  ยินดีแลว  ในความสิ้นไป  (แหงทุกข)  เพราะ 
การถึงทับซ่ึงธรรมอันเปนสาระ  เปนผูคงที่  ละแลวซ่ึงภพทั้งปวง,  ดังนี้. 

 
เนื้อความแมนี้  เปนเนื้อความอันพระผูมีพระภาคตรัสแลว  ขาพเจาไดฟงมาแลว 

อยางนี้,  ดังนี้. 
 

(ถอยคําในพากยบาลี  มีดังตอไปนี้  :-) 
เทฺว  อิมา  จกฺขุมตา  ปกาสิตา 
นิพฺพานธาตู  อนิสฺสิเตน  ตาทินา 
เอกา  หิ  ธาตุ  อิธ  ทิฏธมฺมิกา 
สอุปาทิเสสา  ภวเนตฺติสงฺขยา 
อนุปาทิเสสา  ปน  สมฺปรายิกา 
ยมฺหิ  นิรุชฺฌนฺติ  ภวานิ  สพฺพโส. 
เย  เอตทฺาย  ปทํ  อสงฺขตํ 
วิมุตฺตจิตฺตา  ภวเนตฺติสงฺขยา 
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เต  ธมฺมสาราธิคมกฺขเย  รตา 
ปหํสุ  เต  สพฺพภวานิ  ตาทิโนติ. 

อยมฺป  อตฺโถ  วุตฺโต  ภควตา  อิติ  เม  สุตนฺติ. 
-  อิติวุ.  ขุ.  ๒๕/๒๕๘-๒๕๙/๒๒๒. 

 
(นิพพานธาตุทั้ งสองอยางนี้   เปนนิพพานธาตุ สําหรับพระอรหันต ผู ส้ินอาสวะกิ เลส 

แลว   ทั้ งสองชนิด   หากแต ผูบ รรลุนิพพานธาตุชนิดสอุปาทิ เสสะนั้ น   ระบบแห งความรู สึกทาง 
อินทรียหา  คือ  ตา  หู   จมูก  ล้ิน   กาย  ของทาน   ยังไมถูกกําจัดโดยสิ้นเชิงดวยอํานาจนิพพานธาตุ 
นั้น  ความเคยชินในความรู สึกตออารมณ สําหรับจะรู สึกเปนสุขหรือเปนทุกขยังเหลืออยู   จึงเรียกวา   
สอุปาท ิเสสะ  -  มีอ ุปาท ิเหลืออยู  นั ่นค ือด ังข อความขอ   ก .;  สวนพระอรห ันต จําพวกหลังนั ้น 
ความเคยชินในความรูสึกตออารมณของอินทรียทั้งหา  ถูกนิพพานธาตุอยางที่สองกําจัดแลวส้ินเชิง 
เวทนาของทานจึงเย็นสนิท   ไม รูสึกเปนสุขหรือเปนทุกข  จึงเรียกวา  อนุปาทิเสสะ  -  ไมมีอุปาทิ 
เหลืออยู  ดังขอความที่กลาวแลวในขอ   ข .  หาใชตองทําลายขันธถึงมรณภาพไปไม   เพราะบาลี   
ม ีอยู อย างช ัด เจนว า   เวทนาเหล านั ้นด ับ เย ็น   (ค ือไม เป นส ุขหรือ เป นท ุกข )  ในอ ัตภาพนี ้หร ือใน 
โลกนี้เอง. 

 
การที่มี ผู เขาใจไปวา  นิพพานธาตุอยางแรกเปนของพระอรหันต ผูยังมีชีวิตอยู   และ 

นิพพานธาตุอยางหลังเปนของพระอรหันตผูถึงแกมรณภาพแลวดังนี้นั้น   คงจะเนื่องจากความเขา 
ใจผ ิดต อ คําบาล ีสองคํา   ในคาถาผนวกท ายส ูตรนั ่น เอง   ค ือคําว า   สม ฺปราย ิกา   ซึ ่งแปลก ันว า 
โลกหน า   หรือต อตายแล ว   ซึ ่งที ่แท แปลว า   ใน เวลาถ ัด  ๆ   ไป   ก ็ได ,  ส วนคําว า   ท ิฏฐธม ฺม ิกา   
มีความหมายวา   ทันทีทันใดที่ เหตุการณ นั้น  ๆ  ได เกิดขึ้นแลว   ไมจําเปนจะตองระบุวาในชาตินี ้
ภพนี้เสมอไป. 

 
ผู รวบรวมมีความเห็นวา   นิพพานธาตุทั้ งสองอยางนี้   มี สําหรับพระอรหันตที่ ยั งมี 

ชีวิตอยูดวยกันทั้ งนั้น   ตางกันเพียงแตวา   พวกแรกนั้น   อินทรียยั งรู สึกตอสุขและทุกข   แมจะไม 
มีความยึดถือในเวทนานั้น ,  ,  สวนพวกหลังนั้นไมมีความรูสึกเปนสุขหรือทุกข   จึงกลาววาเวทนา 
เปนของเย็น  ในอัตภาพนี้  หรือในโลกนี้.  ขอนี้จะยุกติเปนอยางไร  ผูศึกษาจงพิจารณาดูเองเถิด). 
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อสังขตลักษณะ  ๓  อยาง 
ภิกษุ   ท .!  สังขตลักษณะแหงสังขตธรรม   ๓  อยาง เหลานี้   มีอยู .  

สามอยางอยางไรเลา?  สามอยางคือ  :- 
๑.  มีการเกิดปรากฏ  (อุปฺปาโท  ปฺายติ); 
๒.  มีการเสื่อมปรากฏ  (วโย  ปฺายติ)  ; 
๓.  เมื ่อ ตั ้งอยู   ก ็ม ีภ าวะอย างอื ่น ป รากฏ   (ตส ฺส   อ ฺถต ฺตํ 

ปฺายติ). 
ภิกษุ  ท.!  สามอยางเหลานี้แล  คือสังขตลักษณะแหงสังขตธรรม. 
ภิกษุ   ท .!  อสังขตลักษณะของอสั งขตธรรม   ๓  อยางเหลานี้   มีอยู 

.  สามอยางอยางไรเลา?  สามอยางคือ  :- 
๑.  ไมปรากฏมีการเกิด  (น  อุปฺปาโท  ปฺายติ)  ; 
๒.  ไมปรากฏมีการเสื่อม  (น  วโย  ปฺายติ)  ; 
๓.  เมื่ อตั้ งอยู   ก็ ไมมี ภาวะอย างอื่ นปรากฏ   (น   ตส ฺส   อฺถตฺตํ 

ปฺายติ). 
ภิกษุ  ท.!  สามอยางเหลานี้แล  คืออสังขตลักษณะของอสังขตธรรม. 

-  ติก.  อํ.  ๒๐/๑๙๒/๔๘๖-๔๘๗. 
 

ความดับเย็นของเวทนามีได  แมในทิฏฐธรรมนี้ 
 

วัปปะ!  เมื่อภิกษุมีจิตหลุดพนโดยชอบอยางนี้แลว  สตตวิหาร- 
ธรรม๑  ทั้งหลาย  ๖ ประการ  ก็เปนอันวาภิกษุนั้นถึงทับแลว  :  ภิกษุนั้นเห็น 

 
 

                                                
๑. สตตว ิหารธรรม   ในที ่นี ้  หมายความว า   มีสต ิส ัมปช ัญญะต ิดต อก ันไป   ในการส ัมผ ัสทางตา 

ห ู  จม ูก   ลิ ้น   กาย   ใจ   ไม เก ิด ย ิน ด ีย ิน ร า ย ขึ ้น ม า ได   อย า งต ิด ต อ ก ัน   ไม ม ีเว ล า เผ ลอ .  
เมื ่อ ม ีส ต ิค วบ ค ุม สิ ่งทั ้ง ห กนี ้ไ ว ได   อย า งต ิด ต อ ก ัน เช น นี ้  การ เป น อยู อ ย า งนี ้  ก ็เร ีย ก ได 
วา "สตตวิหาร  ธรรม  ๖  ประการ". 
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                            ภาค  ๓  -  นิโรธอริยสัจ ๔๔๙

รูปดวยจักษุแลว  ไม เปนผูดี ใจ  ไม เปนผู เสียใจ  เปนผูอยูอุ เบกขา  มีสิตสัมปชัญญะ 
อ ยู  ;  ฟ ง เส ีย ง ด ว ย โส ต ะ แ ล ว   ....;  รู ส ึก ก ลิ ่น ด ว ย ม าน ะ แ ล ว   ....;  ลิ ้ม ร ส 
ด ว ย ช ิว ห า แ ล ว   ....;  ถ ูก ต อ ง ส ัม ผ ัส ผ ิว ห น ัง ด ว ย ผ ิว ก า ย แ ล ว   ....;  รู ส ึก 
ธรรมารมณ ด วยมโนแล ว  ไม เป นผู ดี ใจ  ไม เป นผู เสี ยใจ  เป นผู อยู อุ เบกขา  มี สติ  
สัมปชัญญะอยู .  ภิกษุนั้น   เมื่ อ เสวยซึ่ งเวทนามีกายเปนสุดรอบอยู   ยอมรูชัดวา 
เราเสวยซึ ่ง เวทนาม ีกายเป นที ่ส ุดรอบอยู  ;  เมื ่อ เสวยซึ ่ง เวทนาม ีช ีว ิต เป นที ่ส ุด 
รอบอยู   ย อมรู ช ัดว าเราเสวยซึ ่งเวทนาม ีช ีว ิต เป นที ่ส ุดรอบอยู ;  เธอย อมรู ช ัดว า  
"เวทนาทั้งปวง  อันเราไมเพลิดเพลินแลว จักเ ปนของเย็นในอัตตภาพนี้๑  นั่นเทียว 
จนกระทั่งถึงที่สุดรอบแหงชีวิต  เพราะการแตกทําลายแหงกาย  ดังนี้. 

 
วัปปะ !  เปรียบเหมือนเงายอมปรากฏเพราะอาศัยเสาสดมภ   (ถูณะ).  

ลําด ับ นั ้น   บุร ุษถ ือ เอามาซึ ่งจอบและตะกร า   เขาต ัดซึ ่ง เสานั ้นที ่โคน ,  ครั ้นต ัด 
ที ่โคนแล ว   พ ึงข ุด ,  ครั ้น ข ุดแล ว   พ ึงรื ้อ ซึ ่ง ราก ทั ้งหลาย   ไม ให เหล ือแม ที ่ส ุด 
ส ักแต ว า เท าต นแฝก .  บ ุร ุษ นั ้น   พ ึงต ัดซึ ่ง เสานั ้น ให เป นท อนน อยท อนใหญ  ;  
ครั ้นต ัดซึ ่ง เสานั ้น ให เป นท อนน อยท อนใหญ แล ว   พ ึงผ า ;  ครั ้นผ าแล ว   พ ึงจ ัก 
ให เปนซีก เล็ก  ๆ ;  ครั้นจักให เปนซีก เล็ก  ๆ   แลว   พึ งผึ่ งใหแห งในลมและแดด  ;  
ครั้นผึ่ งใหแหงในลมและแดดแลว  พึงเผาดวยไฟ  ;  คร้ันเผาดวยไฟแลว  พึงทําให 
เป นผงเถ าถ าน ;  ครั ้นทํ าให เป นผงเถ าถ านแล ว   พ ึงโปรยไปในกระแสลมอ ัน 
พัดจ ัด   หรือว าพ ึงให ลอยไปในกระแสอ ัน เชี ่ยวแห งแม น้ํ า .  ว ัปปะ !  เงาอ ันใด 
ที่อาศัยเสาสดมภ,  เงาอันนั้นยอมถึงซึ่งความมีมูลเหตุอันขาดแลว  ถูกกระทําให 

 
 
 
 
 

                                                
๑. การด ับ เย ็น แห ง เวทนาในอ ัตภาพนี ้  ม ีอธ ิบ ายอ ีก ในห ัวข อ ว า   "การไม เก ิดอน ุส ัยสาม เมื ่อ 

เสวย  เวทนาสามแลวดับเย็น"  ที่หนา  ๗๘๗  แหงหนังสือนี้. 
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                                            อริยสัจจากพระโอษฐ ๔๕๐

เหมือนตาลมีขั้วยอดอันดวน   กระทําใหถึงความไมมีอยู  มีอันไมบังเกิดขึ้นตอไป 
เปนธรรมดา,  นี้ฉันใด ; 

 
ว ัป ป ะ  !  ข อ นี ้ก ็ฉ ัน นั ้น   กล า วค ือ   เมื ่อ ภ ิกษ ุจ ิต ห ล ุดพ น โด ยชอบ 

อยางนี้ แลว   สตตวิหารธรรม   ท .  ๖  ประการ   ก็ เปนอันวาภิกษุนั้ นถึงทับแลว   :  
ภ ิกษ ุนั ้น เห ็นร ูปด วยจ ักษ ุแล ว   ไม เป นผู ด ีใจ   ไม เป นผู เส ียใจ   เป นผู อยู อ ุเบกขา 
ม ีสต ิส ัป ช ัญ ญ ะอยู  ;  ฟ ง เส ีย งด วย โสตะแล ว ....;  รู ส ึก กลิ ่น ด วยฆ านะแล ว  
....;  ลิ ้ม รส ด วย ช ิวห าแล ว   ....;  ถ ูก ต อ งส ัม ผ ัส ผ ิวหน ังด ว ย ก ายะแล ว   ....;  
รู ส ึกธ ัมมารมณ ด วยมโนแล ว   ไม เป นผู ด ีใจ   ไม เป นผู เส ียใจ   เป นผู อยู อ ุเบกขา 
ม ีสต ิส ัมปช ัญญ ะอยู .  ภ ิกษ ุนั ้น   เมื ่อ เส วยซึ ่ง เวทนาม ีก าย เป นที ่ส ุด รอบอยู 
ย อมรู ช ัดว า   เราเสวยซึ ่ง เวทนาม ีกายเป นที ่ส ุดรอบอยู ;  เมื ่อ เสวยซึ ่ง เวทนามี 
ชีวิต เปนที่ สุดรอบอยู   ยอมรูชัดวา   เราเสวยซึ่ ง เวทนามีชี วิต เปนที่ สุดรอบอยู  ;  
เธอยอมรูชัดวา  "เวทนาทั้ งหลายทั้ งปวง   อันเราไม เพลิดเพลินแลว   จักเปนของ 
เย็นในอัตตภาพนี้นั่นเทียว  จนกระทั่งถึงที่สุดรอบแหงชีวิต  เพราะการแตกทําลาย 
แหงกาย"  ดังนี้. 
-  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๒๖๙/๑๙๕. 

 
นิพพานคือ  วิราคธรรม 

 
ภ ิกษ ุ ท .!  ส ัง ขต ธ รรม ก ็ด ี  อส ังขต ธ รรม ก ็ด ี  ม ีป ระม าณ เท า ใด ,  

วิราคธรรม  เรากลาววา  เปนยอดของสังขตธรรม  และอสังขตธรรมเหลานั้นทั้ง- 
หมด .  ว ิราคธรรมนั ้น ได แก   ธรรมอ ัน เป นที ่ส ร างแห งความ เมา ,  เป นที ่ขจ ัด 
ความกระหาย ,  เปนที่ถอนความอาลัย,  เปนที่ตัดวัฏฏะ  (วน),  เปนที่สิ้นตัณหา,  
เปนที่คลายความกําหนัด,  เปนที่ดับกิเลส,  นี่แลคือ  นิพพาน. 
-  อิติวุ.  ขุ.  ๒๕/๒๙๘/๒๗๐. 
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ไวพจนของนิพพาน 
(๓๒  คํา) 

 
ภ ิกษ ุ ท .!  เราจ ักแสดง   ซึ ่ง  น ิพพาน   แก พ วก เธอทั ้งหลาย ,  พวก 

เธอทั้งหลาย  จงฟงความขอน้ัน. 
ภิกษุ ท.!  นิพพาน  เปนอยางไรเลา ? 
ภ ิกษ ุ ท .!  ความสิ ้น ไปแห งราคะ ,  ความสิ ้น ไปแห ง โทสะ ,  ความ 

สิ้นไปแหงโมหะ,  อันใด ; 
ภิกษุ ท.!  อันนี้แล  เราเรียกวา  นิพพาน. 

-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๔๕๒/๗๔๑ 
 
ภ ิกษ ุ ท .!  เราจ ัก แสด ง   ซึ ่ง  อส ัข ต ะ   (สิ ่งที ่ไม ถ ูก อ ะ ไรป ร ุง แ ต ง )  แก 

พวกเธอทั้งหลาย,  พวกเธอทั้งหลาย  จงฟงความขอน้ัน. 
ภิกษุ ท.!  อสังขตะ  เปนอยางไรเลา? 
ภ ิกษ ุ ท .!  ความสิ ้น ไปแห งราคะ ,  ความสิ ้น ไปแห ง โทสะ ,  ความ 

สิ้นไปแหงโมหะ,  อันใด; 
ภิกษุ ท.!  อันนี้แล  เราเรียกวา  อสัขตะ. 

-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๔๔๑/๖๗๔. 
 
ภ ิก ษ ุ ท .!  เร า จ ัก แ ส ด ง   ซึ ่ง  อ น ต ะ   (สิ ่ง ซึ ่ง อ ะ ไ ร  ๆ   น อ ม ไป ได )  แ ก 

พวกเธอทั้งหลาย,  พวกเธอทั้งหลาย  จงฟงความขอน้ัน. 
ภิกษุ ท.!  อนตะ  เปนอยางไรเลา ? 
ภ ิกษ ุ ท .!  ความสิ ้น ไปแห งราคะ ,  ความสิ ้น ไปแห ง โทสะ ,  ความ 

สิ้นไปแหงโมหะ,  อันใด ; 
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ภิกษุ ท.!  อันนี้แล  เราเรียกวา  อนตะ. 
-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๔๕๐/๗๒๐. 

 
ภ ิกษ ุ ท .!  เราจ ักแสดง   ซึ ่งอนาสวะ   (สิ ่งที ่ไม ม ีอาสวะ )  แก พ วก เธอ 

ทั้งหลาย,  พวกเธอทั้งหลาย  จงฟงความขอน้ัน. 
ภิกษุ ท.!  อนาสวะ  เปนอยางไรเลา ? 
ภ ิกษ ุ ท .!  ความสิ ้น ไปแห งราคะ ,  ความสิ ้น ไปแห ง โทสะ ,  ความ 

สิ้นไปแหงโมหะ,  อันใด ; 
ภิกษุ ท.!  อันนี้แล  เราเรียกวา  อนาสวะ. 

-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๔๕๐/๗๒๑. 
 
ภิกษุ  ท .!  เราจักแสดง   ซึ่ ง   สัจจะ   (ของจริง )  แกพวกเธอทั้ งหลาย ,  

พวกเธอทั้งหลาย  จงฟงความขอน้ัน. 
ภิกษุ ท.!  สัจจะ  เปนอยางไรเลา ? 
ภ ิกษ ุ ท .!  ความสิ ้น ไปแห งราคะ ,  ความสิ ้น ไปแห ง โทสะ ,  ความ 

สิ้นไปแหงโมหะ,  อันใด ; 
ภิกษุ ท.!  อันนี้แล  เราเรียกวา  สัจจะ 

-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๔๕๐/๗๒๒. 
 
ภิ ก ษุ  ท .!  เราจักแสดง   ซึ่ ง   ปาระ   (ฝ งนอก )  แกพ วก เธอทั้ งหลาย ,  

พวกเธอทั้งหลาย  จงฟงความขอน้ัน. 
ภิกษุ ท.!  ปาระ  เปนอยางไรเลา ? 
ภ ิกษ ุ ท .!  ความสิ ้น ไปแห งราคะ ,  ความสิ ้น ไปแห ง โทสะ ,  ความ 

สิ้นไปแหงโมหะ,  อันใด ; 
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ภิกษุ ท.!  อันนี้แล  เราเรียกวา  ปาระ. 
-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๔๕๐/๗๒๓. 

 
ภิกษุ  ท .!  เราจักแสดงซึ่ ง  นิปุณะ  (ของละเอียด)  แกพวกเธอทั้ งหลาย ,  

พวกเธอทั้งหลาย  จงฟงความขอน้ัน. 
ภิกษุ ท.!  นิปุณะ  เปนอยางไรเลา? 
ภ ิกษ ุ ท .!  ความสิ ้น ไปแห งราคะ ,  ความสิ ้น ไปแห ง โทสะ ,  ความ 

สิ้นไปแหงโมหะ,  อันใด; 
ภิกษุ ท.!  อันนี้แล  เราเรียกวา  นิปุณะ. 

-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๔๕๐/๗๒๔. 

 
ภิกษุ  ท .!  เราจักแสดงซึ่ ง  สุทุททสะ   (ของเห็นไดยากอยางยิ่ ง)  แกพวก 

เธอทั้งหลาย,  พวกเธอทั้งหลาย  จงฟงความขอน้ัน. 
ภิกษุ ท.!  สุทุททสะ  เปนอยางไรเลา? 
ภ ิกษ ุ ท .!  ความสิ ้น ไปแห งราคะ ,  ความสิ ้น ไปแห ง โทสะ ,  ความ 

สิ้นไปแหงโมหะ.  อันใด; 
ภิกษุ ท.!  อันนี้แล  เราเรียกวา  สุทุททสะ. 

-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๔๕๐/๗๒๕. 
 
ภ ิกษ ุ ท .!  เราจ ักแสดงซึ ่ง   อช ัชชระ   (ของที ่ไม ค ร่ําคร า )  แก พวกเธอ 

ทั้งหลาย,  พวกเธอทั้งหลาย  จงฟงความขอน้ัน 
ภิกษุ ท.!  อชัชชระ  เปนอยางไรเลา ? 
ภ ิกษ ุ ท .!  ความสิ ้น ไปแห งราคะ ,  ความสิ ้น ไปแห ง โทสะ ,  ความ 

สิ้นไปแหงโมหะ,  อันใด ; 
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ภิกษุ ท.!  อันนี้แล  เราเรียกวา  อชัชชระ. 
-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๔๕๐/๗๒๖. 

 
ภิก ษุ  ท .!  เราจักแสดง   ซึ่ ง   ธุ วะ   (ของยั่ งยืน )  แกพวกเธอทั้ งหลาย ,  

พวกเธอทั้งหลาย  จงฟงความขอน้ัน. 
ภิกษุ ท.!  ธุวะ  เปนอยางไรเลา? 
ภ ิกษ ุ ท .!  ความสิ ้น ไปแห งราคะ ,  ความสิ ้น ไปแห ง โทสะ ,  ความ 

สิ้นไปแหงโมหะ,  อันใด; 
ภิกษุ ท.!  อันนี้แล  เราเรียกวา  ธุวะ. 

-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๔๕๐/๗๒๗. 
 
ภ ิกษ ุ ท .!  เราจ ัก แสดง   ซึ ่ง   อป โลก ิน ะ   (เป าที ่ห ม าย )  แก พ วก เธอ 

ทั้งหลาย.  พวกเธอทั้งหลาย  จงฟงความขอน้ัน. 
ภิกษุ ท.!  อปโลกินะ  เปนอยางไรเลา? 
ภ ิกษ ุ ท .!  ความสิ ้น ไปแห งราคะ ,  ความสิ ้น ไปแห ง โทสะ ,  ความ 

สิ้นไปแหงโมหะ,  อันใด; 
ภิกษุ ท.!  อันนี้แล  เราเรียกวา  อปโลกินะ 

-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๔๕๐/๗๒๘. 
 
ภิกษุ  ท .!  เราจักแสดงซึ่ ง   อนิทัสสนะ   (ส่ิ งที่ ไม แสดงตัว)  แกพวกเธอ 

ทั้งหลาย,  พวกเธอทั้งหลาย  จงฟงความขอน้ัน. 
ภิกษุ ท.!  อนิทัสสนะ  เปนอยางไรเลา? 
ภ ิกษ ุ ท .!  ความสิ ้น ไปแห งราคะ ,  ความสิ ้น ไปแห ง โทสะ ,  ความ 

สิ้นไปแหงโมหะ,  อันใด; 
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ภิกษุ ท.!  อันนี้แล  เราเรียกวา  อนิทัสสนะ. 
-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๔๕๑/๗๒๙. 

 
ภิ ก ษุ  ท .!  เราจั กแสดงซึ่ ง   นิ ปปปญ จะ   (ส่ิ งที่ ไม ถ วงไว ใน โลกนี้ )  แก 

พวกเธอทั้งหลาย,  พวกเธอทั้งหลาย  จึงฟงความขอน้ัน. 
ภิกษุ ท.!  นิปปปญจะ  เปนอยางไรเลา ? 
ภ ิกษ ุ ท .!  ความสิ ้น ไปแห งราคะ ,  ความสิ ้น ไปแห ง โทสะ ,  ความ 

สิ้นไปแหงโมหะ,  อันใด ; 
ภิกษุ ท.!  อันนี้แล  เราเรียกวา  นิปปปญจะ. 

-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๔๕๑/๗๓๐. 
 
ภิกษุ  ท .!  เราจักแสดงซึ่ ง  สันตะ   (ส่ิงสงบระงับ )  แกพวกเธอทั้ งหลาย ,  

พวกเธอทั้งหลาย  จงฟงความขอน้ัน. 
ภิกษุ ท.!  สันตะ  เปนอยางไรเลา ? 
ภ ิกษ ุ ท .!  ความสิ ้น ไปแห งราคะ ,  ความสิ ้น ไปแห ง โทสะ ,  ความ 

สิ้นไปแหงโมหะ,  อันใด ; 
ภิกษุ ท.!  อันนี้แล  เราเรียกวา  สันตะ. 

-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๔๕๑/๗๓๑. 
 
ภิกษุ  ท .!  เราจักแสดงซึ่ ง   อมตะ   (ส่ิ งไมตาย )  แกพวกเธอทั้ งหลาย ,  

พวกเธอทั้งหลาย  จงฟงความขอน้ัน. 
ภิกษุ ท.!  อมตะ  เปนอยางไรเลา? 
ภ ิกษ ุ ท .!  ความสิ ้น ไปแห งราคะ ,  ความสิ ้น ไปแห ง โทสะ ,  ความ 

สิ้นไปแหงโมหะ,  อันใด ; 
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ภิกษุ ท.!  อันนี้แล  เราเรียกวา  อมตะ 
-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๔๕๑/๗๓๒. 

 
ภิกษุ  ท .!  เราจักแสดงซึ่ง  ปณีตะ  (ส่ิงประณี ต)  แกพวกเธอทั้ งหลาย ,  

พวกเธอทั้งหลาย  จงฟงความขอน้ัน. 
ภิกษุ ท.!  ปณีตะ  เปนอยางไรเลา ? 
ภ ิกษ ุ ท .!  ความสิ ้น ไปแห งราคะ ,  ความสิ ้น ไปแห งโทสะ ,  ความ 

สิ้นไปแหงโมหะ,  อันใด ; 
ภิกษุ ท.!  อันนี้แล  เราเรียกวา  ปณีตะ. 

-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๔๕๑/๗๓๓. 
 
ภิก ษุ  ท .!  เราจักแสดง   ซึ่ ง   สิ วะ   (ส่ิ งที่ เย็ น )  แกพวกเธอทั้ งหลาย ,  

พวกเธอทั้งหลายจงฟงความขอน้ัน. 
ภิกษุ ท.!  สิวะ  เปนอยางไรเลา ? 
ภิก ษุ  ท .!  ความสิ้ น ไปแห งราคะ ,  ความสิ้ น ไปแห งโทสะ ,  ความ 

สิ้นไปแหงโมหะ,  อันใด ; 
ภิกษุ ท.!  อันนี้แล  เราเรียกวา  สิวะ. 

-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๔๕๑/๗๓๔. 
 
ภิกษุ  ท .!  เราจักแสดง   ซึ่ ง   เขมะ   (ที่ เกษม )  แกพวกเธอทั้ งหลาย ,  

พวกเธอทั้งหลายจงฟงความขอน้ัน. 
ภิกษุ ท.!  เขมะ  เปนอยางไรเลา? 
ภ ิกษ ุ ท .!  ความสิ ้น ไปแห งราคะ ,  ความสิ ้น ไปแห งโทสะ ,  ความ 

สิ้นไปแหงโมหะ,  อันใด ; 
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ภิกษุ ท.!  อันนี้แล  เราเรียกวา  เขมะ 
-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๔๕๑/๗๓๕. 

 
ภ ิกษ ุ ท .!  เราจ ักแสดงซึ ่ง   ต ัณห ักขยะ   (ที ่สิ ้นต ัณ หา )  แก พวกเธอ 

ทั้งหลาย,  พวกเธอทั้งหลาย  จงฟงความขอน้ัน. 
ภิกษุ ท.!  ตัณหักขยะ  เปนอยางไรเลา ? 
ภ ิกษ ุ ท .!  ความสิ ้น ไปแห งราคะ ,  ความสิ ้น ไปแห งโทสะ ,  ความ 

สิ้นไปแหงโมหะ,  อันใด ; 
ภิกษุ ท.!  อันนี้แล  เราเรียกวา  ตัณหักขยะ. 

-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๔๕๑/๗๓๖. 
 
ภ ิกษ ุ ท .!  เราจ ักแสดงซึ ่ง   อ ัจฉร ิยะ   (สิ ่งน าอ ัศจรรย )  แก พ วก เธอ 

ทั้งหลาย,  พวกเธอทั้งหลาย  จงฟงความขอน้ัน. 
ภิกษุ ท.!  อัจฉริยะ  เปนอยางไรเลา ? 
ภ ิกษ ุ ท .!  ความสิ ้น ไปแห งราคะ ,  ความสิ ้น ไปแห งโทสะ ,  ความ 

สิ้นไปแหงโมหะ,  อันใด ; 
ภิกษุ ท.!  อันนี้แล  เราเรียกวา  อัจฉริยะ. 

-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๔๕๑/๗๓๗. 
 
ภ ิกษ ุ ท .!  เราจ ักแสดงซึ ่ง   อ ัพภ ุตะ   (สิ ่งที ่ไม ม ีไม เป น )  แก พ วก เธอ 

ทั้งหลาย,  พวกเธอทั้งหลาย  จงฟงความขอน้ัน. 
ภิกษุ ท.!  อัพภุตะ  เปนอยางไรเลา ? 
ภ ิกษ ุ ท .!  ความสิ ้น ไปแห งราคะ ,  ความสิ ้น ไปแห งโทสะ ,  ความ 

สิ้นไปแหงโมหะ,  อันใด ; 
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ภิกษุ ท.!  อันนี้แล  เราเรียกวา  อัพภุตะ. 
-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๔๕๑/๗๓๘. 

 
ภ ิกษ ุ ท .!  เราจ ักแสดงซึ ่ง   อน ีต ิกะ   (สิ ่งที ่ไม ม ีเสน ียด )  แก พวก เธอ 

ทั้งหลาย,  พวกเธอทั้งหลาย  จงฟงความขอน้ัน. 
ภิกษุ ท.!  อนีติกะ  เปนอยางไรเลา ? 
ภ ิกษ ุ ท .!  ความสิ ้น ไปแห งราคะ ,  ความสิ ้น ไปแห งโทสะ ,  ความ 

สิ้นไปแหงโมหะ,  อันใด ; 
ภิกษุ ท.!  อันนี้แล  เราเรียกวา  อนีติกะ. 

-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๔๕๒/๗๓๙. 
 
ภิกษุ  ท .!  เราจักแสดงซึ่ ง   อนีติกธัมมะ   (ธรรมที่ ไม เสนียด )  แกพวก 

เธอทั้งหลาย,  พวกเธอทั้งหลาย  จงฟงความขอน้ัน. 
ภิกษุ ท.!  อนีติกธัมมะ  เปนอยางไรเลา ? 
ภ ิกษ ุ ท .!  ความสิ ้น ไปแห งราคะ ,  ความสิ ้น ไปแห งโทสะ ,  ความ 

สิ้นไปแหงโมหะ,  อันใด ; 
ภิกษุ ท.!  อันนี้แล  เราเรียกวา  อนีติกธัมมะ. 

-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๔๕๒/๗๔๐. 
 
ภิกษุ  ท .!  เราจักแสดงซึ่ ง   อัพยาปชฌะ   (ส่ิงที่ ไม เบียดเบียนสัตว)  แก 

พวกเธอทั้งหลาย,    พวกเธอทั้งหลาย  จงฟงความขอน้ัน. 
ภิกษุ ท.!  อัพยาปชฌะ  เปนอยางไรเลา ? 
ภ ิกษ ุ ท .!  ความสิ ้น ไปแห งราคะ ,  ความสิ ้น ไปแห งโทสะ ,  ความ 

สิ้นไปแหงโมหะ.  อันใด ; 
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ภิกษุ ท.!  อันนี้แล  เราเรียกวา  อัพยาปชฌะ. 
-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๔๕๒/๗๔๒. 

 
ภ ิกษ ุ ท .!  เราจ ัก แสด งซึ ่ง   ว ิร าค ะ   (ที ่ค ล าย กํ าห น ัด )  แก พ วก เธอ 

ทั้งหลาย,  พวกเธอทั้งหลาย  จงฟงความขอน้ัน. 
ภิกษุ ท.!  วิราคะ  เปนอยางไรเลา ? 
ภ ิกษ ุ ท .!  ความสิ ้น ไปแห งราคะ ,  ความสิ ้น ไปแห ง โทสะ ,  ความ 

สิ้นไปแหงโมหะ,  อันใด ; 
ภิกษุ ท.!  อันนี้แล  เราเรียกวา  วิราคะ. 

-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๔๕๒/๗๔๓. 
 
ภิ ก ษุ  ท .!  เราจักแสดงซึ่ ง   สุทธิ   (ส่ิ งบ ริ สุทธิ์ )  แกพ วก เธอทั้ งหลาย ,  

พวกเธอทั้งหลายจงฟงความขอน้ัน. 
ภิกษุ ท.!  สุทธิ  เปนอยางไรเลา ? 
ภ ิกษ ุ ท .!  ความสิ ้น ไปแห งราคะ ,  ความสิ ้น ไปแห ง โทสะ ,  ความ 

สิ้นไปแหงโมหะ,  อันใด ; 
ภิกษุ  ท.!  อันนี้แล  เราเรียกวา  สุทธิ. 

-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๔๕๒/๗๔๔. 
 
ภิ ก ษุ  ท .!  เราจักแสดงซึ่ ง   มุ ตติ   (ความพ น )  แกพ วก เธอทั้ งหลาย ,  

พวกเธอทั้งหลาย  จงฟงความขอน้ัน. 
ภิกษุ ท.!  มุตติ  เปนอยางไรเลา ? 
ภ ิกษ ุ ท .!  ความสิ ้น ไปแห งราคะ ,  ความสิ ้น ไปแห ง โทสะ ,  ความ 

สิ้นไปแหงโมหะ,  อันใด ; 
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ภิกษุ ท.!  อันนี้แล  เราเรียกวา  มุตติ. 
-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๔๕๒/๗๔๕. 

 
ภ ิกษ ุ ท .!  เราจ ักแสดงซึ ่ง   อนาลยะ   (สิ ่งที ่ไม ม ีอ าล ัย )  แก พ วก เธอ 

ทั้งหลาย,  พวกเธอทั้งหลาย  จงฟงความขอน้ัน. 
ภิกษุ ท.!  อนาลยะ  เปนอยางไรเลา ? 
ภ ิกษ ุ ท .!  ความสิ ้น ไปแห งราคะ ,  ความสิ ้น ไปแห ง โทสะ ,  ความ 

สิ้นไปแหงโมหะ,  อันใด ; 
ภิกษุ ท.!  อันนี้แล  เราเรียกวา  อนาลยะ. 

-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๔๕๒/๗๔๖. 
 
ภิกษุ  ท .!  เราจักแสดงซึ่ ง   ทีปะ   (เกาะที่พนน้ํ า)  แกพวกเธอทั้ งหลาย ,  

พวกเธอทั้งหลาย  จงฟงความขอน้ัน. 
ภิกษุ ท.!  ทีปะ  เปนอยางไรเลา ? 
ภ ิกษ ุ ท .!  ความสิ ้น ไปแห งราคะ ,  ความสิ ้น ไปแห ง โทสะ ,  ความ 

สิ้นไปแหงโมหะ,  อันใด ; 
ภิกษุ ท.!  อันนี้แล  เราเรียกวา  ทีปะ. 

-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๔๕๒/๗๕๗. 
 
ภิ ก ษุ  ท .!  เราจั กแสดง   ซึ่ ง   เลณ ะ   (ที่ ซ อน )  แกพ วก เธอทั้ งหลาย ,  

พวกเธอทั้งหลาย  จงฟงความขอน้ัน. 
ภิกษุ ท.!  เลณะ  เปนอยางไรเลา ? 
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ภ ิกษ ุ ท .!  ความสิ ้น ไปแห งราคะ ,  ความสิ ้น ไปแห ง โทสะ ,  ความ 
สิ้นไปแหงโมหะ,  อันใด; 

ภิกษุ ท.!  อันนี้แล  เราเรียกวา  เลณะ. 
-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๔๕๒/๗๔๘. 

 
ภิกษุ  ท .!  เราจักแสดงซึ่ ง   ตาณะ   (ที่ ป องกัน )  แกพวกเธอทั้ งหลาย ,  

พวกเธอทั้งหลาย  จงฟงความขอน้ัน. 
ภิกษุ ท.!  ตาณะ  เปนอยางไรเลา ? 
ภ ิกษ ุ ท .!  ความสิ ้น ไปแห งราคะ ,  ความสิ ้น ไปแห ง โทสะ ,  ความ 

สิ้นไปแหงโมหะ,  อันใด ; 
ภิกษุ ท.!  อันนี้แล  เราเรียกวา  ตาณะ. 

-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๔๕๓/๗๔๙. 
 
ภ ิกษ ุ ท .!  เราจ ัก แสด งซึ ่ง   ส รณ ะ   (ที ่พึ ่ง )  แก พ วก เธอทั ้งห ล าย ,  

พวกเธอทั้งหลายจงฟงความขอน้ัน. 
ภิกษุ ท.!  สรณะ  เปนอยางไรเลา ? 
ภ ิกษ ุ ท .!  ความสิ ้น ไปแห งราคะ ,  ความสิ ้น ไปแห ง โทสะ ,  ความ 

สิ้นไปแหงโมหะ,  อันใด ; 
ภิกษุ ท.!  อันนี้แล  เราเรียกวา  สรณะ. 

-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๔๕๓/๗๕๐. 
 
ภิกษุ  ท .!  เราจักแสดงซึ่ ง  ปรายนะ   (ที่ สุดทาง)  แกพวกเธอทั้ งหลาย ,  

พวกเธอทั้งหลาย  จงฟงความขอน้ัน. 
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ภิกษุ ท.!  ปรานะ  เปนอยางไรเลา ? 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ความสิ ้น ไปแห งราคะ ,  ความสิ ้น ไปแห งโทสะ ,  ความ 

สิ้นไปแหงโมหะ,  อันใด ; 
ภิกษุ ท.!  อันนี้แล  เราเรียกวา  ปรายนะ. 

-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๔๕๓/๗๕๑. 
 

นิพพานอธิวจนะ 
 
[ คําว า   "น ิพพาน "  ในข อความในส ูตรอื ่น  ๆ   เป นอ ันมาก   ได ท รงแสดงไว ด วย 

อธิวจนะคือคําแทนชื่อตาง ๆ  กัน  และมีเรื่องที่จะพึงศึกษาและปฏิบัติอยางเดียวกัน  คือทรงแสดง 
ไวดวยคําวา  :- 

อสังขตะ   (ธรรมที่ไมมีปจจัยปรุงแตง  หรือปจจัยปรุงแตงไมได) 
อนตะ   (ธรรมที่ไมนอมไปในสิ่งใด  หรือส่ิงใดนอมไปไมได) 
อนาสวะ   (ไมมีอาสวะอันเปนสิ่งเศราหมองโดยประการทั้งปวง) 
สัจจะ   (ของจริงเพียงสิ่งเดียว  ไมมีส่ิงที่สองเทียบ) 
ปาระ   (ฝงนอกที่กิเลสและทุกขตามไปไมถึง) 
นิปุณะ   (ส่ิงละเอียดออนสําหรับการศึกษาและปฏิบัติ  ไมมีส่ิงใดยิ่งกวา) 
สุทุททสะ   (อันผูไมส้ินอาสวะเห็นไดยากที่สุด) 
อชัชชระ   (ไมมีความคร่ําคราลงโดยประการทั้งปวง) 
ธุวะ   (ยั่งยืนมั่นคงไมแปรผัน) 
อปโลกินะ   (เปนที่จองมองแหงสัตวเพื่อการบรรลุถึง) 
อนิทัสสนะ   (ไมมีการแสดงออกทางวัตถุ  หรือทางตา :  ผูอื่นพลอยเห็นดวยไมได) 
นิปปปญจะ   (ไมมีเครื่องกีดกั้นใหเนินชาเพราะวางจากกิเลส) 
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สันตะ   (สงบระงับจากการปรุงแตงเสียดแทงเผาลน) 
อมตะ   (ไมตายเพราะไมมีการเกิด  เพราะไมอยูในอํานาจเหตุปจจัย) 
ปณีตะ   (ประณีตละเอียด  เพราะพนไปจากความเปนรูปธรรมและนามธรรม) 
สิวะ   (สงบเย็นเพราะไมมีไฟกิเลสและไฟทุกข) 
เขมะ   (เกษมจากสิ่งรบกวนทุกชนิด) 
ตัณหักขยะ   (เปนที่ส้ินไปแหงตัณหา  หรือภาวะสิ้นสุดแหงตัณหา) 
อัจฉริยะ   (นาอัศจรรย  ไมมีส่ิงใดนาอัศจรรยเทา) 
อัพภุตะ   (ประหลาดควรนํามาบอกกลาวในฐานะสิ่งที่ไมเคยบอกกลาว) 
อนีติกะ   (ไมมีเสนียดจัญไร  เพราะพันดีพันชั่ว) 
อนีติกธัมมะ   (มีปรกติภาวะไมมีเสนียดจัญไรเปนธรรมดา) 
อัพยาปชฌะ   (ไมมีความเบียดเบียนเปนสภาวะ) 
วิราคะ   (ไมมีความยอมติดในสิ่งใด  มีแตจะทําใหคลายออก) 
สุทธิ   (บริสุทธิ์หมดจด  เพราะไมมีที่ตั้งแหงความเศราหมอง) 
มุตติ   (เปนความปลอยความหลุดจากความยึดมั่นถือมั่นดวยอุปาทาน) 
อนาลยะ   (ไมเปนที่ตั้งที่อาศัยแหงกิเลสและความทุกข) 
ทีปะ   (เปนดวงประทีปที่พึ่งของสัตวผูตกจมอยูในความมืดคืออวิชชา) 
เลณะ   (เปนเสมือนที่หลบซอนจากภัยของสัตวผูหนีภัย) 
ตาณะ   (เปนเสมือนที่ตานทานของสัตวผูแสวงหาที่ตานทานขาศึกศัตรู) 
สรณะ   (เปนที่แลนไปสูแหงจิตที่รูสึกวามีภัยตองการที่พึ่ง) 
ปรายนะ   (เปนเปาหมายในเบื้องหนาแหงสัตวผูเวียนวายอยูในวัฏฏะ). 
 
คําแทนชื่อกันและกันชนิดนี้  ในบาลีทานเรียกวา  อธิวจนะ  ในที่นี้ เปนอธิวจนะของ 

คําวานิพพาน ]. 
-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๔๔๑-๔๔๒,  ๔๕๐-๔๕๓/๖๗๔-๖๘๔,  ๗๒๐-๗๕๑. 
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ยาถายและยาสํารอกความเกิด  -  แก  -  ตาย 
 

ภิกษุ   ท .!  แพทยทั้ งหลาย   ยอมใหยาถายเพื่ อกําจัดโรค   ที่มีดี เปน 
สมุฏฐานบาง  ที่มีเสมหะเปนสมุฏฐานบาง  ที่มีลมเปนสมุฏฐานบาง.  ภิกษุ   ท.!  
เรากล าวว า   ยาถ ายชน ิดนั ้น   ม ีอ ยู   ม ิใช ไม ม ี  แต ว ายาถ ายชน ิดนั ้น   บางที  
ก็มีผล  บางทีก็ไมมีผล. 

 
ภิกษุ   ท.!  เราจักแสดง  ยาถายอันเปนอริยะ  (อริยวิเรนจ)  อันเปน 

ยาถายมีผลโดยสวนเดียว  ไมมีที่จะไมใหผล  อันเปนยาถายซึ่งอาศัยแลว  สัตวที่มี 
ความเกิดเปนธรรมดาจะพนจากความเกิด  ที่มีความแกเปนธรรมดาจะพนจาก 
ความแก  ที่มีความตายเปนธรรมดาจะพนจากความตาย  สัตวที่มีโสกะปริเทวะ- 
ทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลายเปนธรรดาจะพนจากโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัส- 
อุปายาสทั้งหลาย.  พวกเธอจงฟง  จงทําในใจใหดี  เราจักกลาว. 

 
ภิกษุ  ท.!  ยาถายอันเปนอริยะ  อันใหผลโดยสวนเดียว  ไมมีเสีย 

ผลเลย  อันสัตวอาศัยแลว  จักพนจากชาติ  ฯลฯ  ไดนั้น  เปนอยางไรเลา ? 
 
ภิกษุ   ท.!  มิจฉาทิฏฐิ  อัน  สัมมาทิฏฐิกบุคคลระบายออกไดแลว;  

กลาวคือ   บาปอกุศลธรรมเปนอเนกเกิดขึ้นเพราะมิจฉาทิฏฐิเปนปจจัยเหลาใด 
บาปอกุศลธรรมเหลานั้นเปนสิ่งที่ เขาระบายออกไดแลว  และกุศลธรรมเปนอเนก 
ที่มีสัมมาทิฏฐิเปนปจจัย  ยอมถึงความเจริญบริบูรณ. 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



                            ภาค  ๓  -  นิโรธอริยสัจ ๔๖๕

ภิกษุ ท.!  มิจฉาสังกัปปะ  อัน ผูมีสัมมาสังกัปปะระบายออกไดแลว  
....  ฯลฯ  .... 

ภ ิกษ ุ ท .!  ม ิจฉาวาจาก   อ ัน  ผู ม ีส ัมมาวาจาระบายออก ได แล ว  
....  ฯลฯ  .... 

ภิกษุ  ท .!  มิจฉากัมมันตะ   อัน  ผูมีสัมมากัมมันตะระบายออกได 
แลว  ....  ฯลฯ  .... 

ภิกษ ุ ท .!  มิจฉาอาช ีวะ   อัน  ผู ม ีส ัมมาอาช ีวะระบายออกได แล ว  
....  ฯลฯ  .... 

ภิกษุ ท.!  มิจฉาวายามะ  อัน ผูมีสัมมาวายามะระบายออกไดแลว  
....ฯลฯ  .... 

ภ ิกษ ุ ท .!  ม ิจฉาสต ิ  อ ัน  ผู ม ีส ัมม าสต ิระบายออก ได แล ว   ....  
ฯลฯ  .... 

ภ ิกษ ุ ท .!  ม ิจฉาสมาธ ิ  อ ัน  ผู ม ีส ัมมาสมาธ ิระบายออก ได แล ว  
....  ฯลฯ  .... 

ภิกษุ  ท .!  มิจฉาญาณะ   อัน  ผูมีสัมมาญาณะระบายออก ไดแลว  
....  ฯลฯ  .... 

ภิกษุ  ท .!  มิจฉาวิมุตติ   อัน  ผูมีสัมมาวิมุตติระบายออกไดแลว  ;  
กลาวคือ  บาปอกุศลธรรมเปนอเนกเกิดขึ้นเพราะมิจฉาวิมุตติเปนปจจัยเหลาใด 
บาปอกุศลธรรมเหลานั้นเปนสิ่งที่ เขาระบายออกไดแลว  และกุศลธรรมเปนอเนก 
ที่มีสัมมาวิมุตติเปนปจจัย  ยอมถึงความเจริญบริบูรณ. 
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ภ ิกษ ุ  ท .!  นี ้แล   ยาถ ายอ ัน เป นอร ิยะ   (รวม   ๑๐  ประการ )  อ ัน เป น 
ยาถายมีผลโดยสวนเดียว  ไมมีที่จะไมใหผล   อันเปนยาถายซึ่งอาศัยแลว  สัตว 
ที่มีความเกิดเปนธรรมดาจะพนจากความเกิด  ที่มีความแกเปนธรรมดาจะพนจาก 
ความแก  ที่มีความตายเปนธรรมดาจะพนจากความตาย  สัตวที่มีโสกะปริเทวะ- 
ทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลายเปนธรรมดาจะพนจากโสกะปริเทวะทุกขะโทม- 
นัสอุปายาสทั้งหลาย. 
-  ทสก.  อํ.  ๒๔/๒๓๓/๑๐๘. 

 
[ ธรรมส ิบประการ   ซึ ่งในส ูตรข างบนนี ้ตร ัส เร ียกว า   ยาถ าย   (ว ิเรจน ํ) :  ส วนใน 

สูตรถัดไปทรงเรียกวา  ยาสํารอกใหอาเจียน  (วมนํ);  มีขอความเหมือนกันทุกประการ. 
 
ในสูตรถัดไปอีก  ตรัสเรียกธรรมสิบประการนั้น  วา  มนตเครื่องปดเปา  (นิทฺธมนํ)  

สามารถปดเปาบาปอกุศลให ส้ินไป  และใหธรรมที่ เปนกุศลถึงพรอม  แตไมมีกลาวถึงกับวา  สัตว 
ที่มีความเกิดเปนธรรมดาจะพนจากความเกิด  เปนตน ;  ผูทําการเสกเปาพึงพิจารณาดูเถิด. 

 
ใน สูตรอื่นอีก   (๒๔/๒๓๑/๑๐๗)  ตรัส เรียกธรรมสิบประการในขอความขางบนนี้ 

วา น้ําชําระกระดูกใหบริสุทธ์ิ  (โธวนํ)  ตามประเพณีชาวบานที่เขาทํากันอยูอยางเปนพิธีรีตองมา 
แตโบราณ   แตน้ําชําระที่ เปนอริยะนี้สามารถชําระบาปอกุศลให ส้ินไป   ทํากุศลใหถึงพรอม   และ 
เป นไปเพื ่อ รู ยิ ่งรู พ ร อม   เพื ่อน ิพพาน   และเมื ่อส ัตว อาศ ัยแล ว   ส ัตว ที ่ม ีความเก ิด เป นธรรมดา 
จะพนจากความเกิดเปนตน]. 

 
ธรรมเปนเครื่องถอนอัสมิมานะในปจจุบัน 

 
ภิกษุ  ท.!  นี้เปนสิ่งที่หวังได  สําหรับภิกษุผูมีมิตรดี  (กลฺยาณมิตฺต)  

มีสหายดี  (กลฺยาณสหาย)  มีพวกพองดี  (กลฺยาณสมฺปวงฺก)  คือ จักเปนผูมีศีล 
สํารวมดวยการสํารวมในปาติโมกข  ถึงพรอมดวยมารยาทและโคจร  มีปกติเห็น 
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เปนภัยในโทษทั้ งหลายแมมีประมาณนอย   สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้ งหลาย 
อยู ; 
 

ภิ ก ษุ   ท .!  นี้ เป น สิ่ งที่ ห วั ง ได สํ าห รับ ภิ ก ษุ ผู มี มิ ต รดี   มี ส ห ายดี   มี 
พวกพ องด ี;  กล าวค ือ   กถาเป น เครื ่องข ูด เกลาอย างยิ ่ง   เป นธรรมเครื ่อ งสบาย 
แก ก าร เป ด โล งแห งจ ิต   ได แก อ ัป ป จฉกถา   (เรื ่อ งป รา รถน าน อ ย )  ส ัน ต ุฏ ฐ ิก ถ า  
 (เรื่อ งสัน โดษ )  ป วิเวกกถา   (เรื่ อ งความสงัด )  อสั งสั คคกถา   (เรื่อ งไม ค ลุกคลี )  วิ ริยา - 
รัมภกถา   (เรื่ อ ง มีความ เพี ย ร)  สี ลกถา   (เรื่ อ งศี ล )  สมาธิกถา   (เรื่อ งสมาธิ )  ปญญ า - 
กถา  (เรื่องปญญา)  วิมุตติกถา  (เรื่องวิ มุตติ )  วิมุตติญาณทัสสนกถา  (เรื่องวิ มุตติญาณ - 
ทัสสนะ),  เธอ จักเปนผูไดโดยงาย  ไดโดยไมยาก  ไมลําบาก  ซ่ึงกถาเชนนี้ ; 
 

ภิ ก ษุ   ท .!  นี้ เป น สิ่ งที่ ห วั ง ได สํ าห รับ ภิ ก ษุ ผู มี มิ ต รดี   มี ส ห ายดี   มี 
พวกพองดี ;  กลาวคือ  จักเปนผูมีความเพียรอันปรารภแลว  เพื่อการละซึ่งอกุศล- 
ธรรมทั้ งหลาย   เพื่ อการถึงพรอมแหงกุศลธรรมทั้ งหลาย   มีกําลั ง   (จิต )  มีความ 
บากบั่นมั่นคง  ไมทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  นี้ เป น สิ่ งที่ ห วั ง ได สํ าห รับ ภิ ก ษุ ผู มี มิ ต รดี   มี ส ห ายดี   มี 

พวกพองดี  ;  กลาวคือ   จัก เปนผูมีปญญา   ประกอบดวยปญญาเครื่องให รูซึ่ ง 
ความเกิดและความดับ   (อุทยตฺถคามินี )  อันเปนปญญาที่ เปนอริยะ   เปนเครื่อง 
เจาะแทงกิเลส  ใหถึงซึ่งสิ้นทุกขโดยชอบ. 
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ภิ ก ษุ   ท .!  ภิ ก ษุ   ผู ตั้ งอ ยู ใน ธ รรมห าป ระการ๑  เห ล านี้ แล ว   พึ ง 
เจริญธรรม  ๔  ประการใหยิ่งขึ้นไป  คือ  :- 

เจริญ  อสุภะ  เพื่อ  ละ  ราคะ ; 
เจริญ  เมตตา  เพื่อ  ละ  พยาบาท ; 
เจริญ  อานาปานสติ  เพื่อ  ตัดเสียซึ่งวิตก ; 
เจริญ  อนิจจสัญญา  เพื่อ  ถอน  อัสมิมานะ. 
 
ภิกษุ  ท.!  เมื ่อภิกษุมีอนิจจสัญญา,  อนัตตสัญญา  ยอมตั ้งมั ่น ;  

ผูมีอนัตตสัญญา  ยอมถึงการถอนเสียไดซ่ึงอัสมิมานะ  คือ  นิพพาน  ในทิฏฐธรรม 
เทียว. 
-  นวก.  อํ.  ๒๓/๓๖๕/๒๐๕ 

( เมื่ ออานขอความตอนนี้   ผูศึกษาพึงระลึกถึงคําที่ตรัสวา   "ความมี มิตรดี เปนทั้ ง 
หมดแหงพรหมจรรย "  อันเปนขอความที่ผานสายตากันบอย  ๆ  แตไมคอยจะรูวาหมายความวา 
อยางไร ). 

 
สมาธิที่มีผลเปนความไมมีอหังการะมมังการะมานานุสัย 
 
พระอานนท  ไดทูลถามวา  "มีอยูหรือหนอ  พระเจาขา !  การที่ภิกษุไดสมาธิ 

ชนิดที่มีผลคือ  ไมมีอหังการะมมังการะมานานุสัย  ในกายอันมีวิญญาณนี้ ดวย,  ไมมีอหัง- 
การะมมังการะมานานุสัย  ในนิมิตทั้งปวงในภายนอก ดวย,  และเธอนั้นเขาถึงแลวแลอยู  ซึ่ง 
เจโตวิมุตติปญญาวิมุตติอันไมมีอหังการะมมังการะมานานุสัย  ดวย,  พระเจาขา ?" 

 
 
 

                                                
๑. คําว า   ๕  ประการ   ในที ่นี ้  น ับรวมทั ้งความม ีม ิตรด ี  พวกพ องด ี  เข าด วยอ ีกประการหนึ ่ง  ;  

ดูขอ  ความอันชัดเจนที่หัวขอวา  "วิธีบมวิมุตติใหถึงที่สุด"  ที่หนา  ๘๐๔  แหงหนังสือนี้. 
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อานนท !  สมาธิที่ภิกษุไดแลวมีผลเปนอยางนั้น  มีอยู. 
 
"ขาแตพระองคผู เจริญ !  สมาธิที่ภิกษุไดแลวมีผลเปนอยางนั้น  มีอยู  เปน 

อยางไรเลา?  พระเจาขา!" 
 
อานนท !  ความเพงเฉพาะของภิกษุในกรณีนี้  มีอยูอยางนี้วา  "นั่นสงบ- 

ระงับ  นั่นประณีต  :  นั่นคือธรรมชาติเปนที่สงบระงับแหงสังขารทั้งปวง  เปนที่สลัดคืน 
ซ่ึงอุปธิทั้งปวง  เปนที่สิ้นไปแหงตัณหา  เปนความจางคลาย  เปนความดับ  เปนนิพพาน 
 (เย็น)"  ดังนี้. 

 
อานนท  ! อยางนี้ แล   การที่ ภิ ก ษุ ไดสมาธิช นิดที่ มี ผล   คือ   ไมมี อ หั ง - 

การะมมังการะมานานุสัย  ในกายอันมีวิญญาณนี้   ดวย,  ไมมีอหังการะมมังการะ- 
มามาน ุส ัย   ในน ิม ิตทั ้งปวงในภายนอกด วย ,  และเธอนั ้น เข าถ ึงแล วแลอยู   ซึ ่ง 
เจโตวิมุตติปญญาวิมุตติอันไมมีอหังการะมมังการะมานานุสัย  ดวย. 

 
อานนท  !  ขอน้ี เรากลาวอาศัยคํากลาว  ในการตอบปญหาแก ปุณณก- 

มาณพ  ในปารายนสมาคม  วา :- 
 

"ทานผูใด  พิจารณาเห็นแลว  ซ่ึงสภาพยิ่งและหยอนในโลก 
(วาเปนของวางเสมอกัน)  ไมมีความหวั่นไหวไปในอารมณไหน ๆ  ใน 
โลกเลย,  เปนผูรํางับสงบแลว  ไมมีกิเลสฟุงกลุมเหมือนควัน  ไมมี   
ความทุกขความคับแคนแลว  เปนผูไมหวังอะไรแลว,  เราตถาคตกลาว   
ผูนั้น  วาเปนผูขามเสียไดซ่ึงความเกิดและความแก"  ดังนี้แล. 
(ขอความแหงคาถาขางบนนี้   คือความหมายแห งคําวา   "ไม มีอหั งการะมมั งการะ - 

มานานุสัย). 
-  ติก.  อํ.  ๒๐/๑๖๘/๔๗๑. 
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นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง 
 

ไฟเสมอดวยราคะไมมี,  โทษเสมอดวยโทสะไมมี,  ทุกข   
ทั้งหลายเสมอดวยขันธไมมี,  สุขอื่นนอกจาก  ความสงบ  (นิพพาน)  
ก็ไมมี. 

ความหิว  เปนเครื่องเสียบแทงอยางยิ่ง,  สังขารทั้งหลาย 
เปนทุกขอยางยิ่ง  ;  เมื่อรูความขอนั้น  ตามที่เปนจริงแลว  ดับเสีย 
ได  เปนสุขอยางยิ่ง. 

ความไมมีโรค  เปนลาภอยางยิ่ง,  ความสันโดษ  เปนทรัพย   
อยางยิ่ง,  ความคุนเคยกัน  เปนญาติอยางยิ่ง,  นิพพาน  เปนสุข   
อยางยิ่ง 

-  ธ.  ขุ.  ๒๕/๔๒/๒๕. 
 

นิพพานเห็นไดยากยิ่ง 
 

ขึ้นชื่อวา  นิพพาน  อันบุคคลเห็นไดยาก,  ไมมีตัณหาเครื่อง 
นอมไป.  เพราะวานิพพานนั้น  เปนธรรมชาติจริงแท,  อันบุคคล 
เห็นไมไดงายเลย.  ตัณหา  อันเราแทงตลอดแลว  เพราะเรารูอยู 
เห็นอยู  จึงไมมีกิเลสเครื่องกังวล.  ดังนี้แล. 

-  อุ.  ขุ.  ๒๕/๒๐๗/๑๕๙. 
 

พอนิพพานธรรมปรากฏก็หมดสงสัย 
 

  เมื่อใดแล  ธรรมทั้งหลาย  ยอมปรากฏ  แกผูปฏิบัติเพ่ือหมด 
บาป  ผูเพียรเพงเผากิเลสอยู,  เมื่อนั้น  ความสงสัยทั้งปวงของผู   
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ปฏิบัติเพ่ือหมดบาปนั้น  ยอมสิ้นไป  โดยที่รูแจงชัดแลวซ่ึงธรรมพรอม 
ทั้งเหตุ  แล. 

-  อุ.  ขุ.  ๒๕/๗๔/๓๘ 
 

เมื่อใดแล  ธรรมทั้งหลาย  ยอมปรากฏ  แกผูปฏิบัติเพ่ือหมด 
บาป  ผูเพียรแพงเผากิเลสอยู,  เมื่อนั้น  ความสงสัยทั้งปวงของผูปฏิบัติ 
เพ่ือหมดบาปนั้น  ยอมสิ้นไป  โดยที่รูแจงชัดแลวซ่ึงความสิ้นไปแหง 
ปจจัยทั้งหลาย  แล. 

-  อุ.  ขุ.  ๒๕/๗๔/๓๙. 
 

เมื่อใดแล  ธรรมทั้งหลาย  ยอมปรากฏ  แกผูปฏิบัติเพ่ือหมด 
บาป  ผูเพียรเพงเผากิเลสอยู  เมื่อนั้น  ผูปฏิบัติเพ่ือหมดบาป  ยอม 
กําจัดมารและเสนามารเสียได  ตั้งอยู  ดุจดวงอาทิตยอุทัยกําจัดมืด   สอง 
อากาศใหสวาง  ฉะนั้นแล. 

-  อุ.  ขุ.  ๒๕/๗๖/๔๐. 
 

นิพพานเปนที่มุงแสวงของผูมองเห็นโทษในโลก 
 
ภิกษุ ท.!  การแสวงหาอยางประเสริฐ  เปนอยางไรเลา? 
ภิ ก ษุ  ท .!  บุ คคลบางคนใน โลกนี้   เมื่ อ ตน เอ งมี  ความ เกิ ด  เป น 

ธรรมดา  ก็รูแจงซึ่งโทษในขอท่ีตนมีความเกิดเปนธรรมดา  แลวยอมแสวงหาซึ่ง 
นิพพาน  อันไมเกิด  อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ  ไมมีอื่นยิ่งกวา. 

 
เมื่อตนเองมี ความแก เปนธรรมดา  ก็รูแจงซึ่งโทษในขอท่ีตนมีความ 

แก เป นธรรมดา   แล วย อม เสวงหาซึ ่งน ิพพาน   อ ัน ไม แก   อ ัน เป นธรรม เกษม 
จากโยคะ  ไมมีอื่นยิ่งกวา. 
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เมื่อตนเองมี  ความเจ็บไข เปนธรรมดา  ก็ รูแจงซึ่งโทษในขอท่ีตนมี 
ความเจ็บไขเปนธรรมดา  แลวยอมแสวงหาซึ่งนิพพาน   อันไมมีความเจ็บไข  อัน 
เปนธรรมเกษมจากโยคะ  ไมมีอื่นยิ่งกวา. 

 
เมื่อตนเองมี  ความตาย เปนธรรมดา  ก็รูแจงซึ่งโทษในขอท่ีตนมีความ 

ตายเปนธรรมดา  แลวยอมแสวงหาซึ่งนิพพาน   อันไมมีความตาย   อันเปนธรรม 
เกษมจากโยคะ  ไมมีอื่นยิ่งกวา. 

 
เมื่อตนเองมี ความโศก เปนธรรมดา  ก็รูแจงซึ่งโทษในขอท่ีตนมีความ 

โศกเปนธรรมดา  แลวยอมแสวงหาซึ่งนิพพาน   อันไมมีความโศก   อันเปนธรรม 
เกษมจากโยคะ  ไมมีอื่นยิ่งกวา. 

 
เมื่อตนเองมี ความเศราหมองรอบดาน เปนธรรมดา  ก็รูแจงซึ่งโทษ 

ในขอท่ีตนมีความเศราหมองรอบดานเปนธรรมดา  แลวยอมแสวงหาซึ่งนิพพาน 
อันไมมีความเศราหมองรอบดาน  อันเปนธรรมเกษมจากโยคะ  ไมมีอื่นยิ่งกวา. 

 
ภิกษุ  ท.!  แมนี้ชื่อวาเปนการแสวงหาอยางประเสริฐ  แล. 

-  มู.  ม.  ๑๒/๓๑๖/๓๑๕. 
 

เพราะมีส่ิงที่ไมตาย  ส่ิงที่ตายจึงมีทางออก 
 
ภ ิก ษ ุ  ท .!  สิ ่ง ซึ ่ง ม ิได เก ิด   (อ ช าต ํ)  ม ิได เป น   (อ ภ ูต ํ)  ม ิได ถ ูก 

อะไรทํา  (อกตํ)  มิไดถูกอะไรปรุง  (อสงฺขตํ)  นั้นมีอยู. 
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ภ ิกษ ุ  ท .!  ถ าห าก ว า   สิ ่ง ที ่ม ิได เก ิด   ม ิได เป น   ม ิได ถ ูก อ ะ ไรทํ ามิ 
ได ถ ูกอะไรปร ุง   จ ัก ไม ม ีอยู แล วไซร   การรอดออกไปได สําหร ับสิ ่งที ่เก ิด   ที ่เป น 
ที่ถูกอะไรทํา  ที่ถูกอะไรปรุง  ก็จักไมปรากฏ 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  เพ ราะ เห ต ุที ่ม ีสิ ่ง   ซึ ่งม ิได เก ิด   ม ิได เป น   ม ิได ถ ูก อ ะ ไร 

ทํ า   มิ ได ถู กอะไรปรุง   นั่ น เอง   การรอดออกไปได สํ าหรับสิ่ งที่ เกิ ด   ที่ เป น   ที่ ถู ก 
อะไรทํา  ที่ถูกอะไรปรุง  จึงไดปรากฏอยู.  (ตอไปนี้เปนคําอริบายที่ตรัสไวเปนคาถา:-) 

 
ใคร ๆ ไมควรเพลิดเพลิน  ตอสิ่งซ่ึงเกิดแลว  เปนแลว  เกิดขึ้น 

พรอมแลว  อันปจจัยกระทําแลว  อันปจจัยปรุงแตงแลว  ไมยั่งยืน 
ปรุงแตเพ่ือชราและมรณะ  เปนรังโรค  เปนของผุพัง  มีอาหารและ 
เนตติ  (ตัณหา)  เปนแดนเกิด. 
 

สวนการออกไปเสียไดจากสิ่ง  (ซ่ึงเกิดแลวเปนตน)  นั้น  เปน 
ธรรมชาติอันสงบ  ไมเปนวิสัยแหงความตรึก  เปนของยั่งยืน  ไมเกิด 
ไมเกิดขึ้นพรอม  ไมมีโศก  ปราศจากธุลี  เปนที่ควรไปถึง  เปนที่ดับ 
แหงสิ่งที่มีความทุกขเปนธรรมดา  เปนความเขาไปสงบรํางับแหงสังขาร 
เปนสุข.  ดังนี้ 

-  อติวุ.  ขุ.  ๒๕/๒๕๗/๒๒๑. 
 

ไมถึงนิพพาน 
เพราะพลัดออกนอกทางจนหลงทาง 

 
"ก็สาวกของพระโคมผู เจริญ   เมื่ อพ ระโคดมกล าวสอนพร่ําสอนอยู อย างนี้   ทุก  ๆ  

ร ูป ได บ รรล ุน ิพพ านอ ัน เป น ผล สํา เร ็จถ ึงที ่ส ุด อย า งยิ ่งห ร ือ ?  หร ือ ว า ไม ได บ รรล ุ?"  พ ราหมณ 
ผูหนึ่งทูลถามพระผูมีพระภาค. 
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พราหมณ  !  สาวกของเรา   แม เรากล าวสอน   พร่ํ าสอนอยู อย างนี้ 
นอยพวกที่ ไดบรรลุนิพพาน   อันเปนผลสําเร็จถึงที่ สุดอยางยิ่ ง ,  บางพวกไม ได 
บรรลุ. 

 
"พระโคดมผู เจริญ !  อะไรเลาเปนเหตุ  อะไรเลาเปนปจจัย,  ที่พระนิพพาน 

ก็ยังตั้งอยู,  หนทางที่ยังสัตวใหถึงนิพพาน  ก็ยังตั้งอยู,  พระโคดมผูชักชวน  (เพื่อดําเนิน 
ไป)  ก็ยังตั้งอยู,  ทําไมนอยพวก  ที่บรรลุ  และบางพวกไมบรรลุ?" 

 
พราหมณ  !  เราจั กย อนถามท าน ใน เรื่ อ ง น้ี ,  ท าจงตอบตามควร .  

ท านเป นผู ช่ํ าชองในหนทางไปสู เมื องราชคฤหมิ ใชหรือ  ?  มี บุ รุษผู จะไป เมื อง 
ราชคฤห   เขามาหาและกลาวกับทานวา  "ทานผู เจริญ  !  ขาพเจาปรารถนาจะไป 
เมืองราชคฤห   ขอทานจงชี้บอกทางไปเมืองราชคฤห   แกขาพ เจาเถิด ".  ดังนี้  ;  
ท านก็จะกล าวกะบุ รุษผู นั้ นวา   "มาซิท าน   ทางนี้ ไป เมื องราชคฤห   :  ไปไดครู 
หนึ่ งจักพบบานชื่อโนน   แลวจักเห็นนิคมชื่อโนน   จักเห็นสวนและปาอันนาสนุก 
จักเห็นภูมิภาคอันนาสนุก   สระโบกขรณี อันนาสนุก   ของเมืองราชคฤห "  ดังนี้ .  
บุ รุษ น้ันอันทานพร่ําบอก   พร่ําชี้ ใหอยางนี้   ก็ยังถือเอาทางผิด   กลับหลังตรงกัน 
ขาม ไป ,  ส วนบุ รุษอี กคนหนึ่ ง   (อันท านพร่ําบอกพร่ําชี้ อย างเดี ยวกัน )  ไปถึ ง 
เมื องราชคฤห ได โดยสวัสดี .  พราหมณ เอย  !  อะไรเล า เป น เหตุ   อะไรเล าเป น 
ปจจัย   ที่ เมืองราชคฤหก็ยังตั้ งอยู   ทานผูชี้บอกก็ยังตั้ งอยู   แตทําไม   บุ รุษผูหนึ่ ง 
กลับหลงผิดทาง.  สวนบุรุษอีกผูหนึ่งไปถึงเมืองราชคฤหไดโดยสวัสดี ? 

 
"พระโคดมผู เจริญ !  ในเรื่องนี้  ขาพเจาจักทําอยางไรไดเลา,  เพราะขาพเจา 

เปนแตเพียงผูบอกทางเทานั้น" 
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พราหมณ  !  ฉ ัน ใดก ็ฉ ันนั ้น แล ,  ที ่พ ระน ิพพาน   ก ็ย ังตั ้งอยู   ทาง 
เป น เครื ่องถ ึงพระน ิพพาน   ก ็ย ังคงตั ้งอยู   เราผู ช ัดชวนก ็ย ังตั ้งอยู  ;  แต สาวก 
แม เรากลาวสอนพร่ําสอนอยูอยางนี้   นอยพวก   ที่ ไดบรรลุนิพพานอันเปนผล 
สํา เร ็จถ ึงที ่ส ุด อย างยิ ่ง ,  บางพวก ไม ได บ รรล ุ.  พราหมณ !  ใน เรื ่อ งนี ้  เรา 
จักทําอยางไรไดเลา,  เพราะ เราเปนแตผูบอกทาง เทานั้น. 
-  อุปริ.  ม.  ๑๔/๘๕-๘๗/๑๐๑-๑๐๓. 

 
นิพพานของคนตาบอก  (มิจฉาทิฏฐิ) 

 
"ขาแตพระโคดมผูเจริญ!  นาอัศจรรย จริงไมเคยมีมาแตกอน  คือขอท่ีพระ- 

สมณโคดมไดกลาวคํานี้วา  'ลาภทั้งหลายมีความไมมีโรคเปนอยางยิ่ง,  นิพพาน  เปน 
สุขอยางยิ่ง'  ดังนี้.  ขาแตพระโคดมผู เจริญ !  ขาพเจาก็ไดเคยฟงคํากลาวนี้  ของ 
ปริพพาชกผูเปนอาจารยแหงอาจารยในกาลกอน  กลาวอยูวา  'ลาภทั้งหลาย  มีความไมมี 
โรคเปนอยางยิ่ง,  นิพพาน เปนสุขอยางยิ่ง'  ดังนี้ดวยเหมือนกัน.  ขาแตพระโคดม 
ผูเจริญ !  ขอน้ีชางตรงกันแท". 

 
มาคัณฑิยะ!  ขอน้ีทานฟงมาแตปริพพาชกผู เปนอาจารยแหงอาจารย 

ในกาลกอน  ที่กลาวอยูวา  "ลาภทั้งหลาย  มีความไมมีโรคเปนอยางยิ่ง,  นิพพาน 
เป นสุขอยางยิ ่ง"  ดังนี ้นั ้น   อะไรเล าค ือความไมม ีโรคนั ้น   อะไรเล าค ือนิพพาน 
นั้น ? 

 
เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว  มาคัณฑิยปริพพาชก  ไดลูบรางกายของตน 

ดวยฝามือ แลวรองขึ้นวา  "ขาแตพระโคดมผูเจริญ!  นี่ยังไงละ  ความไมมีโรค !  นี่ยังไงละ 
นิพพาน !  พระโคดมผูเจริญ !  เวลานี้  ขาพเจาเปนสุข  ไมมีโรค  ไมมีอาพาธไร ๆ". 
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มาคัณฑิยะ  !  ขอ น้ี เปรียบเหมือนบุ รุษตาบอดมาแตกําเนิด   เขาไม 
อาจเป นร ูปดําขาว   รูป เข ียว   รูป เหล ือง   รูปแดง   รูปส ีส ม   ไม อาจเห ็นที ่ขร ุขระ 
ไม อาจเห ็นดวงดาว   ดวงจ ันทร  ดวงอาท ิตย .  เขาได ย ินคนตาด ีกล าวอยู ว า  
"ทานผู เจริญ !  ผาขาวผอง  สะอาด  ไมมีมลทิน  งามนักหนอ".  บุรุษตาบอดนั้น 
ก็เที ่ยวแสวงหาผ าขาว .  บุร ุษคนหนึ ่งลวงเขาด วยผ าเก าเป อนเขม าน้ําม ันว า  
"บุรุษผูเจริญ !  นี้  ผาขาวผอง  สะอาด  ไมมีมลทิน  งามนัก  สําหรับทาน".  บุรุษ 
ตาบอดน้ัน  รับผานั้นไปหม  แลวเที่ยวประกาศความพอใจของตนวา  "ทานผู เจริญ 
ทั้งหลายเอย!  นี่  ผาขาวผอง  สะอาด  ไมมีมลทิน  งามนักหนอ"  ดังนี้.  มาคัณทิยะ !  
ทานจะสําคัญความขอน้ีวาอยางไร  :  บุรุษตาบอดแตกําเนิดนั้นรูอยู เห็นอยู  แลว 
รับเอาผาเกาเปอนเขมาน้ํามันไปหม  แลวเที่ยวคุยอวดอยูวา  "ทานผูเจริญทั้งหลาย 
เอ ย  !  นี ่  ผาขาวผ อง   สะอาด   ไม ม ีมลท ิน   งามน ักหนอ "  ดังนี ้หร ือ  ?  หรือว า 
เขากลาวเชนนั้นเพราะเชื่อคนตาดีที่ลวงเขา ? 

 
"ขาแตพระโคดมผูเจริญ !  เขากลาวเชนนั้น  เพราะเชื่อคนตาดีที่ลวงเขาเทานั้น" 

 
มาคัณฑิยะ  !  ฉันใดก็ฉันนั้น   ที่ป ริพพาชกเดียรถีย เหลาอื่นเปนคน 

บอดไมมีจักษุ   ไม รูจักความไมมีโรค  ไมเห็นนิพพาน  ก็ยังมากลาวคํานี้วา  "ลาภ 
ทั้งหลาย  มีความไมมีโรคเปนอยางยิ่ง,  นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง"  ดังนี้. 

 
มาค ัณฑ ิยะ  !  คาถานี ้  เป นคาถาที ่พ ระห ันต ส ัมมาส ัมพ ุท ธ เจ า 

ทั้งหลายกลาวกันแลวในกาลกอน  วา  :- 
 

"จากทั้งหลาย  มีความไมมีโรคเปนอยางยิ่ง,  นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง,  
อัฎฐังคิกมรรค  เปนทางอันเกษมกวาทางทั้งหลาย  ซ่ึงเปนเครื่องใหถึง  
อมตะ" 
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ดังนี้นั้น   บัดนี้   ไดมากลายเปนคาถาของบุถุชนกลาวไปเสียแลว.  มาคัณฑิยะ  !  
กายนี้ นะหรือ   เป น โรค   เป นหั วผี   เป นลูกศร   เป นความลํ าบาก   เป นอาพาธ ,  
ท านก ็ม ากล า วม ัน ว า เป น ค วาม ไม ม ีโ รค   เป น น ิพ พ าน .  ม าค ัณ ฑ ิย ะ เอ ย  !  
อริยจักษุสําหรับจะรูจักความไมมีโรค  จะเห็นนิพพาน  ของทานไมมี. 
-  ม.  ม.  ๑๓/๒๘๑-๒๘๓/๒๘๗-๒๘๘. 

 
( ปริพพาชกผูนี้   สําคัญตัวเขาเองวา  เปนความไมมี โรคเปนนิพพาน   ดังนั้นจึงตอง 

เร ียกว า   น ิพพานของคนตาบอด ,  เช น เด ียวก ับคนตาบอดในอ ุปมานี ้  สําค ัญผ าสกปรกว าเป น 
ผาขาว ). 

 
ไมนิพพานเพราะยึดถือธรรมที่ไดบรรลุ 

 
"ขาแตพระองคผู เจริญ !  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เปนผูปฏิบัติ  (ในปฏิปทาอัน 

เปนที่สบายแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ)  อยางนั้นแลว  ยอมไดเฉพาะซึ่งอุเบกขาวา  'ถาไม 
ควรมี  และไมพึงมีแกเรา,  ก็ตองไมมีแกเรา;  สิ่งใดมีอยู  สิ่งใดมีแลว  เราจะละสิ่งนั้น 
เสีย'  ดังนี้.  ขาแตพระองคผู เจริญ !  ภิกษุนั้นควรจะปรินิพพานหรือ?  หรือวาไมควร 
จะปรินิพพานเลา?  พระเจาขา !. 

 
อานนท  !  ภ ิกษ ุในกรณ ีเช นที ่กล าวนี ้  บางร ูป จะปร ิน ิพพาน ,  แต 

บางรูปจะไมปรินิพพาน. 
 
"ขาแตพระองคผูเจริญ !  อะไรเปนเหตุเปนปจจัย  ที่ภิกษุในกรณีเชนที่กลาวนี้ 

บางรูปจะปรินิพพาน  แตบางรูปจะไมปรินิพพาน  เลา ?  พระเจาขา !" 
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อานนท  !  ภ ิกษ ุในธรรมว ิน ัยนี ้  เป นผู ปฏ ิบ ัต ิ  (ในปฏ ิปทาอ ัน เป น 
ที่สบายแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ)  อยางนั้นแลว  ยอมไดเฉพาะซึ่งอุเบกขาวา  
"ถ าไม ควรม ี  และไม พ ึงม ีแก เรา ,  ก ็ต องไม ม ีแก เรา ;  สิ ่งใดม ีอยู ,  สิ ่งใดม ีแล ว 
เร าจ ะล ะสิ ่งนั ้น เส ีย "  ด ังนี ้;  ภ ิกษ ุ  (บ างร ูป )  นั ้น   ย อ ม เพ ล ิด เพ ล ิน   พ ร่ํ า 
ส รร เส ร ิญ   เม าหมกอยู   ซึ ่ง อ ุเบ กขานั ้น .  เมื ่อ เพ ล ิด เพ ล ิน   พ ร่ํา ส รร เส ร ิญ 
เมาหมกอยู   ซึ่ งอุ เบกขานั้ น ,  วิญญาณของเธอ   ก็ เปนธรรมชาติอาศัยอยู ซึ่ ง 
อุเบกขานั ้น   มีอ ุเบกขานั ้น เป นอ ุปาทาน .  อานนท!  ภิกษ ุผู ย ังม ีอ ุปาทานอยู 
จะปรินิพพานไมได  แล. 
-  อุปริ.  ม.  ๑๔/๗๘/๘๙-๙๐. 

 
 

การทํารถใหแลนไปไดถึงนิพพาน 
 

"สรีรยนต  มีสี่ลอ ,  มีประตู เกาประตู ,  เต็มไปดวยของไม 
สะอาด  ประกอบดวยโลภะเกิด แลวในเปอกตม.  ขาแตพระองคมหา- 
วีระ !  ทําอยางไร,  จักถึงฝงโนนได ?" 
 

ตัดความผูกโกรธดังเชือกหนังที่รึงรัดเสีย,  ตัดทิฏฐิดังเชือกที่ 
ผูกลามเสีย,  ตัดความอยากและความโลภอันลามกเสียแลว,  ถอน 
ตัณหาพรอมทั้งราก  (อวิชชา)  เสีย,  สรีรยนตก็จะแลนไปถึงฝงโนน 
ดวยการทําอยางนี้  แล. 

-  สคา.  สํ.  ๑๕/๒๓/๗๔-๗๕. 
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ถายังมีเช้ือก็ยังไมปรินิพพาน 
 
"ขาแตพระองคผู เจริญ !  อะไรเปนเหตุเปนปจจัยเลา  ที่สัตวทั้งหลายบางเหลา 

ในโลกนี้  ยังไมปรินิพพาน  ในปจจุบันนี้?  ขาแตพระองคผู เจริญ !  อะไรเปนเหตุเปน 
ปจจัยเลา  ที่สัตวทั้งหลายบางเหลาในโลกนี้  ปรินิพพานในปจจุบันนี้ ?  พระเจาขา !" 

 
คฤหบดี  !  รูปท้ังหลาย  ที่ เห็นดวยตาก็ดี ,  เสียงทั้ งหลาย  ที่ฟ งดวยหูก็ดี 

กลิ ่นทั ้งหลาย   ที ่ดมด วยจม ูกก ็ด ี,  รสทั ้งหลาย   ที ่ลิ ้มด วยลิ ้นก ็ด ี,  โผฏฐ ัพพะ 
ทั ้งหลาย   ที ่ส ัมผ ัสด วยกายก ็ด ี,  และธรรมารมณ ทั ้งหลาย   ที ่รู แจ งด วยใจก ็ด ี ;  
อันเปนสิ่ งที่น าปรารถนา   นารักใคร  นาพอใจ   ที่ยวนตายวนใจให รัก   เปนที่ เขา 
ไปตั้ งอาศัยอยู แห งความใคร   เป นที่ ตั้ งแห งความกําหนัดยอมใจ   มีอยู .  และ 
ภิกษุก็ เพลิดเพลิน   พร่ําสรรเสริญ   เมาหมกอยู   ซึ่งอารมณมี รูปเปนตนนั้น .  เมื่อ 
เพลิด เพลิน   พรํ่าสรรเสริญ   เมาหมกอยู   ซึ่ งอารมณ มี รูป เปนตนนั้ น   วิญญาณ 
ของภิกษุนั้น  ก็อาศัยซึ่งอารมณมีรูปเปนตนนั้นอยู  มีสิ่งนั้นแหละเปนอุปาทาน. 

 
คฤหบดี !  ภิกษุผูยังมีอุปาทานอยู  ยอมไมปรินิพพาน. 
 
คฤหบดี  !  นี่แลเปนเหตุ เปนปจจัย   ที่สัตวทั้ งหลายบางเหลาในโลกนี้ 

ยอมไมปรินิพพาน  ในปจจุบันนี้. 
-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๑๓๗/๑๙๑. 

 
ถาหมดเชื้อก็ปรินิพพาน 

 
คฤหบดี  !  รูป ท้ังหลาย   ที่ เห็นดวยตาก็ดี ,  เสียงทั้ งหลาย   ที่ฟ งดวย 

หูก็ดี,  กลิ่นทั้งหลาย  ที่ดมดวยจมูกก็ดี,  รสท้ังหลาย  ที่ลิ้มดวยลิ้นก็ดี. 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



                                            อริยสัจจากพระโอษฐ ๔๘๐

โผฏฐัพพะทั้งหลาย  ที่สัมผัสดวยกายก็ดี  และธรรมารมณทั้งหลาย  ที่ รูแจงดวยใจ 
ก ็ด ี ;  อ ัน เป นสิ ่งที ่น าปรารถนา   น าร ัก ใคร   น าพอใจ   ที ่ยวนตายวนใจให ร ัก 
เปนทีเขาไปตั้งอาศัยอยูแหงความใคร  เปนที่ตั้งแหงความกําหนัดยอมใจ  มีอยู ;  
และภิกษุก็ไม เปนผู เพลิดเพลิน  ไมพร่ําสรรเสริญ   ไมเมาหมกอยู  ซึ่งอารมณมี รูป 
เป นต นนั ้น ,  เมื ่อไม เพล ิดเพล ิน   ไม พร่ําสรรเสริญ   ไม เมาหมกอยู   ซึ ่งอารมณ 
มีรูปเปนตนนั้น  วิญญาณของภิกษุนั้น  ก็ไมอาศัยซึ่งอารมณมี รูปเปนตนนั้น  ไม 
มีสิ่งนั้น ๆ  เปนอุปาทาน. 

 
คฤหบดี !  ภิกษุผูหมดอุปาทาน  ยอมปรินิพพาน. 
 
คฤหบด ี !  นี ่แล   เป น เหต ุเป นป จจ ัย   (ซึ ่งด วยความหมดอ ุปาทาน 

นั่นแหละ)  ที่สัตวทั้งหลายบางเหลาในโลกนี้  ยอมจักปรินิพพานในปจจุบันนี้  แล. 
-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๑๓๘/๑๙๒. 

 
ภิก ษุ   ท .!  ถ าภิ ก ษุ   เป นผู หลุดพ นแล ว   ไม ถื อมั่ นด วยอุปาทาน  ;  

เพราะความหน าย   เพราะคลายกําหนัด   เพราะความดับเย ็นแล ว   ที ่ตา ,  ที ่ห ู,  
ที ่จม ูก ,  ที ่ลิ ้น ,  ที ่ก าย ,  ที ่ใจ ;  ก ็เป นการสมควรที ่จ ะกล าวว าภ ิกษ ุ  เป นผู 
ถึงแลวซึ่ง  นิพพานในทิฏฐธรรมนี้  นั่นแล. 
-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๑๗๗/๒๔๔. 

 
นิพพานที่เห็นไดเอง 

(เมื่อบุคคลนั้นรูสึกตอความสิ้นราคะ-โทสะ-โมหะ) 
 
"ขาแตพระโคดมผู เจริญ !  คําที่พระโคดมกลาววา  "นิพพานที่ เห็นไดเอง 

นิพพานที่เห็นไดเอง"  ดังนี้.  ขาแตพระโคดมผูเจริญ !  นิพพานที่เห็นไดเอง  ไมประกอบ 
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ดวยกาล,  เปนสิ่งที่กลาวกับผูอื่นวาทานจงมาดูเถิด เปนสิ่งที่ควรนอมเขามาใสใจ  เปน 
สิ่งที่ผูรูไดเฉพาะตน  นั้นมีไดดวยเหตุเพียงเทาไรเลา  พระเจาขา !" 

 
พราหมณ  !  บ ุคคลผู กํ าหน ัดแล ว   อ ัน ราคะครอบงําแล ว ,  ม ีจ ิต 

อันราคะรึงรัดแล ว  ยอมคิดเพื ่อเบ ียดเบ ียนตนเองบ าง  ยอมคิดเพื ่อเบ ียดเบ ียน 
ผูอื่นบาง  ยอมคิดเพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผูอื่นทั้งสองบาง,  ยอมเสวยเฉพาะ 
ซึ่งทุกขโทมนัสอันเปนไปทางจิตบาง.  เมื่อละราคะไดแลว,  เขายอมไมคิดแมเพื่อ 
เบียดเบียนตนเอง  ยอมไมคิดแมเพื่อเบียดเบียนผูอื่น  ยอมไมคิดแมเพื่อเบียดเบียน 
ตนเองและผู อื ่นทั ้งสองอยาง,  และยอมไม เสวยเฉพาะ   ซึ ่งท ุกขโทมนัสอ ันเป น 
ไปทางจิตโดยแท.  พราหมณ  !  นิพพานที ่เห ็นได เอง   ไม ประกอบดวยกาล 
เปนสิ่งที่ควรกลาวกะผูอื่นวาทานจงมาดูเถิด  เปนสิ่งที่ควรนอมเขามาใสใจ  เปน 
สิ่งที่ผูรูก็รูไดเฉพาะตน  ยอมมีได  แมดวยอาการอยางนี้แล. 

 
พราหมณ  !  บ ุคคลผู เก ิด โทสะแล ว ,  อ ัน โทสะครอบงําแล ว   ม ีจ ิต 

อันโทสะรึงรัดแลว  ยอมคิดแมเพื่อเบียดเบียนตนเองบาง  ยอมคิดแมเพื่อเบียด- 
เบียนผูอื่นบาง  ยอมคิดแมเพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผูอื่นทั้งสองบาง,  ยอม 
เสวยเฉพาะซึ ่งท ุกขโทมนัสอ ันเป นไปทางจ ิตบ าง .  เมื ่อละโทสะได แล ว ,  เขา 
ยอมไมคิดแมเพื่อเบียดเบียนตนเอง  ยอมไมคิดแมเพื่อเบียดเบียนผูอื่น  ยอมไมคิด 
แมเพื่อเบียดเบียนตนเองและผูอื่นทั้งสองอยาง,  และยอมไมเสวยเฉพาะซึ่งทุกข- 
โทมนัสอันเปนไปทางจิตโดยแท.  พราหมณ !  นิพพานที่เห็นไดเอง  ไมประกอบ 
ดวยกาล   เปนสิ่งที่ควรกลาวกะผูอื่นวาทานจงมาดูเถิด  เปนสิ่งที่ควรนอมเขามา 
ใสใจ  เปนสิ่งที่ผูรูก็รูไดเฉพาะตน  ยอมมีได  แมดวยอาการอยางนี้แล. 
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พราหมณ  !  บุคคลผูมี โมหะแลว,  อันโมหะครอบงําแลว  มีจิตอัน 
โมหะรึงรัดแลว  ยอมคิดแม เพื่อเบียดเบียนตนเองบาง,  ยอมคิดแมเพื่อเบียด- 
เบียนผูอื่นบาง,  ยอมคิดแมเพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผูอื่นบาง,  ยอมเสวย 
เฉพาะซึ ่งทุกขโทมนัสอันเปนไปทางจิตบาง.  เมื ่อละโมหะไดแลว,  ยอมไมคิด 
แมเพื่อเบียดเบียนตนเอง  ยอมไมคิดแมเพื่อเบียดเบียนผูอื่น  ยอมไมคิดแมเพื่อ 
เบียดเบียนตนเองและผูอื่นทั้งสองอยาง,  และยอมไมเสวยเฉพาะซึ่งทุกขโทมนัส 
อันเป นไปในทางจิตโดยแท.  พราหมณ!  นิพพานที ่เห ็นไดเอง  ไมประกอบ 
ดวยกาล   เป นสิ ่งที ่ควรกลาวกะผู อื ่นวาท านจงมาดูเถ ิด   เป นสิ ่งที ่ควรน อมเข า 
มาใสใจ  เปนสิ่งที่ผูรูก็รูไดเฉพาะตน  ยอมมีได  แมดวยอาการอยางนี้แล. 

 
พราหมณ !  เมื่อไดแล,  ผูนี้  ยอมเสวยเฉพาะ  ซ่ึงความสิ้นไปแหง 

ราคะ  อันหาเศษเหลือมิได,  ยอมเสวยเฉพาะซึ่งความสิ้นไปแหงโทสะ  อันหา 
เศษเหลือมิได,  ยอมเสวยเฉพาะซึ่งความสิ้นไปแหงโมหะ  อันหาเศษเหลือมิได
;  
พราหมณเอย!  เมื่อนั้น,  นิพพานที่เห็นไดเอง  ไมประกอบดวยกาล  เปนสิ่งที่ 
ควรกลาวกะผูอื่นวาทานจงมาดูเถิด  เปนสิ่งที่ควรนอมเขามาใสใจ  เปนสิ่งที่ผูรู 
ก็รูไดเฉพาะตน  ยอมมีได  ดวยอาการอยางนี้แล. 
-  ติก.  อํ.  ๒๐/๒๐๒/๔๙๕. 

 
นิพพานที่เห็นไดเอง  ตามคําของพระอานนท 

 
"อาวุโส !  มีคํากลาวกันอยูวา  'สันทิฏฐิกนิพพาน  สันทิฏฐิกนิพพาน'  ดังนี้.  

อาวุโส!  สันทิฏฐิกนิพพานนี้  พระผูมีพระภาคตรัสไว  ดวยเหตุมีประมาณเทาไรหนอแล ?"  
 (พระอุทายีถามพระอานนท,  พระอานนทเปนผูตอบ). 
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อาวุโส !  ภิกษุในกรณีนี้  สงัดแลวจากกาม  สงัดแลวจากอกุศลธรรม 
เขาถึง  ปฐมฌาน  อันมีวิตกวิจาร  มีปติและสุข  อันเกิดจากวิเวก  แลวแลอยู 
อาวุโส !  สันทิฏฐิกนิพพาน  อันพระผู มีพระภาคตรัสไว  ดวยเหตุมีประมาณ 
เทานี้แล  เมื่อกลาว โดยปริยาย. 

 
(ผูศึกษาพึงสังเกตให เห็นวา  คําวา  สันทิฏฐิกนิพพาน   ในที่นี่   ตองหมายถึงความสุข 

อัน เปนผลจากปฐมฌานที่บุคคลนั้นรู สึกเสวยอยู   นั่น เอง ,  เปน เครื่องแสดงให เห็นวา   ความสุข 
อัน เกิดจากเนกขัมมะ   โดยเฉพาะคือฌานทุกระดับ   มีชื่อ เรียกวานิพพานได ,  ไมจําเปนจะตอง 
หมายถึงอนุปาทิเสสนิพพานอยางเดียวเทานั้น .  จะยุติ เปนอยางไร  ขอใหนักศึกษาพิจารณาดูเอา 
เองเถิด. 

 
ในกรณีแหงทุติยฌาน  ตติยฌาน  จตุตถฌาน  อากาสานัญจายตนะ  วิญญาณัญจายตนะ 

อากิญจัญญายตนะ  และ เนวสัญญานาสัญญายตนะ  มีขอความที่กลาวไวโดยทํานองเดียวกันกับ 
ขอความในกรณี แห งปฐมฌาน   ทุกประการ  และในฐานะเปน สันทิฏฐิกนิพพาน   โดยปริยาย .  
สวนสัญญาเวทยิตนิโรธซึ่งมีการสิ้นอาสวะนั้นกลาวไวในฐานะเปนสันทิฏฐิกนิพพานโดยนิปปริยาย 
ดวยขอความดังตอไปนี้:-) 

 
อาวุโส  !  นัยอื่นอีกมีอยู   :  ภิกษุ   กาวลวงเสีย ซ่ึงเนวสัญญานา- 

สัญญายตนะโดยประการทั้งปวง  เขาถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ  แลวแลอยู.  อนึ่ง 
เพราะเห็นดวยปญญา  อาสวะทั ้งหลายของเธอนั ้นก็สิ ้นไปรอบ .  อาวุโส  !  
สันทิฏฐิกนิพพาน  อันพระผูมีพระภาคตรัสไว  ดวยเหตุมีประมาณเทานี้แล  เมื่อ 
กลาวโดยนิปปริยาย. 
-  นวก.  อํ.  ๒๓/๔๗๕/๒๕๑. 
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หมด  "อาหาร"  ก็นิพพาน 
 
ภิกษุ   ท.!  ถาไมมีราคะ  ไมมีนันทิ   ไมมีตัณหา  ใน อาหารคือคําขาว 

ก็ดี  ใน  อาหารคือผัสสะก็ดี  ใน  อาหารคือมโนสัญเจตนา  ก็ดี  ใน  อาหารคือ 
วิญญาณ   ก็ดี   แลวไซร,  วิญญาณก็เปนสิ่ งที่ตั้ งอยู ไม ได  เจริญงอกงามอยู ไม ได 
ใน สิ ่ง นั ้น ๆ .  ว ิญ ญ าณ ตั ้ง อ ยู ไม ได   เจ ร ิญ งอก งามอยู ไม ได   ในที ่ใด .  กา ร 
กาวลงแห งนามรูป   ยอมไม มี   ในที่ นั้ น  ;  การก าวลงแห งนามรูป ไมมี ในที่ ใด ,  
ความ เจร ิญ แห งส ังขารทั ้งหลาย   ย อมไม ม ีในที ่นั ้น  ;  ความ เจร ิญ แห งส ังขาร 
ทั้ งหลาย   ไม มี ในที่ ใด ,  การบั ง เกิ ด ในภพใหม ต อ ไป   ยอมไมมี ในที่ นั้ น  ;  การ 
บ ังเก ิดในภพใหม ต อ ไป   ไม ม ีในที ่ใด ,  ชาต ิชราและมรณะต อไป   ย อมไม ม ีใน 
ที ่นั ้น  ;  ชาต ิช ราแล ะม รณ ะต อ ไป   ไม ม ีใน ที ่ใด ,  ภ ิกษ ุ  ท .!  เร า เร ีย ก   "ที ่" 
นั้นวาเปน  "ที่ไมโศก  ไมมีธุลี  และไมมีความคับแคน"  ดังนี้. 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  เป รียบ เหมื อน เรือนยอด   หรือศาลาเรือนยอด   ที่ ตั้ งอยู 

ทางทิ ศ เหนื อหรือใต ก็ ตาม   เป น เรือนมีหน าต างทางทิ ศตะวันออก .  ครั้นดวง 
อาทิตยขึ้นมา  แสงสวางแหงดวงอาทิตยสงเขาไปทางชองหนาตางแลว  จักตั้งอยู 
ที่สวนไหนแหงเรือนนั่นเลา ? 

 
ขาแตพระองคผู เจริญ !  แสงสวางแหงดวงอาทิตย  จักปรากฏที่ฝาเรือน 

ขางในดานทิศตะวันตก  พระเจาขา!" 
 
ภิกษุ   ท .!  ถาฝาเรือนทางทิศตะวันตกไมมี เลา  แสงแห งดวงอาทิตย 

นั้นจักปรากฏอยูที่ไหน ? 
 
"ขาแตพระองคผู เจริญ !  แสงสวางแหงดวงอาทิตยนั้น  จักปรากฏที่พื้นดิน 

พระเจาขา !" 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



                            ภาค  ๓  -  นิโรธอริยสัจ ๔๘๕

ภิ ก ษุ   ท .!  ถ าพื้ น ดิ น ไม มี เล า   แส งสว า งแห งด วงอ าทิ ต ย นั้ น   จั ก 
ปรากฏที่ไหน ? 

"ขาแตพระองคผู เจริญ !  แสงสวางแหงดวงอาทิตยนั้น  จักปรากฏในน้ํา 
พระเจาขา !" 

ภ ิก ษ ุ  ท .!  ถ า น้ํ า ไม ม ีเล า   แ ส งส ว า ง แ ห ง ด ว ง อ า ท ิต ย นั ้น   จ ัก 
ปรากฏที่ไหนอีก ? 

"ขาแตพระองคผู เจริญ !  แสงสวางแหงดวงอาทิตยนั้น  ยอมเปนสิ่งที่ไมปรากฏ 
แลวพระเจาขา !" 

 
ภ ิก ษ ุ  ท .!  ฉ ัน ใด ก ็ฉ ัน นั ้น แ ล   :  ถ า ไม ม ีร า ค ะ   ไม ม ีน ัน ท ิ  ไม มี 

ตัณหา  ในอาหารคือคําขาวก็ดี   ในอาหารคือผัสสะก็ดี   ในอาหารคือมโนสัญเจตนา 
ก็ดี   ในอาหารคือวิญญาณก็ดี   แลวไซร,  วิญญาณก็เปนสิ่ งที่ตั้ งอยู ไม ได   เจริญ 
งอกงามอยู ไม ได   ในอาหารค ือคํ าข าว   เป นต นนั ้น ๆ .  ว ิญญ าณตั ้งอยู ไม ได 
เจร ิญ งอกงามอยู ไม ได   ในที ่ใด ,  การก าวลงแห งนามร ูป   ย อมไม ม ีในที ่นั ้น  ;  
การกาวลงแหงนามรูปไมมีในที่ ใด ,  ความเจริญแหงสังขารทั้ งหลายยอมไมมีใน 
ที ่นั ้น  ;  ความ เจร ิญ แห งส ังขารทั ้งหลายไม ม ีในที ่ใด ,  การบ ัง เก ิด ในภพใหม 
ต อ ไป   ย อม ไม ม ีในที ่นั ้น  ;  การบ ัง เก ิด ในภพ ใหม ต อ ไป   ไม ม ีในที ่ใด ,  ชาติ 
ชราและมรณ ะต อไป   ยอมไมมี ในที่ นั้ น  ;  ชาติ ชรามรณ ะตอ ไป   ไม มี ในที่ ใด ,  
ภ ิก ษ ุ  ท .!  เ ร า เร ีย ก   "ที ่"  นั ้น ว า เป น   "ที ่ไ ม โ ศ ก   ไม ม ีธ ุล ี  แ ล ะ ไม ม ีค ว า ม 
คับแคน"  ดังนี้. 
-  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๑๒๔-๑๒๕/๒๔๘-๒๔๙. 
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อาสวักขยญาณเปนเครื่องใหพนจากอาสวะ 
 
พราหมณ  !  ภิ ก ษุ นั้ น   ครั้น จิ ตตั้ งมั่ น   บ ริสุ ทธิ์ ผ อ งใส   ไม มี กิ เลส 

ปราศจากอุปกิเลส   เปนธรรมชาติออนโยนควรแกการงาน   ถึงความไมหวั่นไหว 
ตั้งอยูเชนนี้แลว  ก็นอมจิตไปเฉพาะตอ อาสวักขยญาณ  : 

 
เธอนั้น  ยอมรูชัดตามเปนจริงวา  "นี่  ทุกข,  นี่  เหตุแหงทุกข,  นี่ 

ความดับไมเหลือแหงทุกข,  นี่  ทางใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข" ;  และรูชัด 
ตามเปนจริงวา  "เหลานี ้  เปนอาสวะ,  นี้ เหตุแหงอาสวะ,  นี้  ความดับไม- 
เหลือแหงอาสวะ,  นี้  เปนทางใหถึงความดับไมเหลือแหงอาสวะ"  เมื่อเธอรู 
อยูอยางนี้  เห็นอยูอยางนี้  จิตก็พนจากกามาสวะ  ภวาสวะ  และอวิชชาสวะ 
ครั้นจิตพนวิเศษแลวก็เกิดญาณหยั่งรูวา  จิตพนแลว.  เธอยอมรูชัดวา  "ชาติ 
สิ้นแลว  พรหมจรรยอยูจบแลว  กิจที่ตองทําไดทําสําเร็จแลว  กิจอื่นที่จะตองทํา 
เพ่ือความ  (หลุดพน)  เปนอยางนี้  มิไดมีอีก". 

 
พราหมณ  !  วิชชาที่สามนี้   เปนธรรมที่ภิ กษุนั้ นบรรลุแลว   อวิชชา 

ถูกทําลายแลว  วิชชาเกิดขึ้นแลว  ความมืดถูกทําลายแลว  ความสวางเกิดแทน 
แลว,  ตามที่มันจะเกิดแกบุคคลผู ไมประมาท   มี เพียรเผาบาป   มีตนสงไปแลว 
แลอยู. 
-  ติก.  อํ.  ๒๐/๒๑๐/๔๙๘ 
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ปริญญาที่แทจริง 
 
ภิกษุ  ท.!  ปริญญา  (ความรอบรู)  เปนอยางไรเลา ? 
 
ภิกษุ   ท .!  ความสิ้นราคะ   ความสิ้นโทสะ   ความสิ้นโมหะ ,  อันใด  ;  

ภิกษ ุ  ท .!  อันนั ้นแหละเราเร ียกวา  ปริญญา  (ที ่เก ิดขึ ้นในขณะแหงการบรรลุน ิพพาน 
ซึ่งจัดวาเปนความรูอันแทจริง)  แล. 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๓๓/๕๕. 

 
วิโมข  ๒  ระดับ  :  สมยวิโมกข  -  อสมยวิโมกข 

ก.  สมยวิโมกข 
 
ภิกษุ   ท .!  ในกรณีนี้   กุลบุตรบางคน   มีศรัทธา   ออกบวชจากเรือน 

ไม เกี่ยวของดวยเรือน  เพราะคิดเห็นวา  "เราถูกความเกิด   ความแก   ความตาย 
ความโศก  ความร่ําไรรําพัน  ความทุกขกาย  ความทุกขใจ  ความคับแคนใจ  ครอบงํา 
เอาแลว  เปนคนตกอยู ในกองทุกข   มีทุกขอยู เฉพาะหนาแลว   ทําไฉนการทําที่ 
สุดแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  จะปรากฏมีได"  ดังนี้ .  ครั้นบวชแลว  เธอสามารถทํา 
ลาภสักการะและเสียงเยินยอใหเกิดขึ ้นได,  เธอไมม ีใจยินดีในลาภสักการะ 
และเสียงเยินยอฉันนั้น ,  ไมมีความดําริเต็มรอบแลว  ในลาภสักการะและเสียง 
เย ินยออ ันนั ้น ,  เธอไม ทะนงต ัว เพราะลาภส ักการะและเส ียงเย ินยออ ันนั ้น ,  
เธอไมเมาไมมัวเมาในลาภสักการและเสียงเยินยออันนั้น ,  ไมถึงความประมาท 
ในลาภสักการะและเสียงเยินยออันนั้น  ;  เมื่อไมประมาทแลว  เธอใหความถึง 
พรอมดวยศีลเกิดขึ ้นได,  เธอมีใจยินดีในความถึงพรอมดวยศีลอันนั ้น ,  แต 
ไมมีความดําริเต็มรอบแลวในความถึงพรอมดวยศีลอันนั้น"  เธอไมทะนงตัว 
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เพราะความถึงพรอมดวยศีลอันนั้น,  เธอไมเมาไมมัวเมาในความถึงพรอมดวยศีล 
อันนั้น ,  ไมถึงความประมาทในความถึงพรอมดวยศีลอันนั้น  ;  เมื่อไมประมาท 
แลว  เธอใหความถึงพรอมดวยสมาธิเกิดขึ้นได,  เธอมีใจยินดีในความถึงพรอม 
ดวยสมาธ ิอ ันนั ้น ,  แต ไม ม ีความดําริเต ็มรอบแล วในความถ ึงพรอมด วยสมาธิ 
อ ันนั ้น ,  เธอไม ทะนงต ัว เพราะความถ ึงพร อมด วยสมาธ ิอ ันนั ้น ,  เธอไม เมา 
ไมมัวเมาในความถึงพรอมดวยสมาธิอันนั้น ,  ไมถึงความประมาทในความถึง 
พรอมดวยสมาธิอันนั้น  ;  เมื่อไมประมาทแลว  เธอใหญาณทัสสนะ  (ปญญา 
เครื ่อ งรู เห ็น )  เก ิดขึ ้น ได อ ีก ,  เธอม ีใจย ินด ีในญาณทัสสนะอันนั ้น ,  แต 
ไมมีความดําริเต็มรอบแลวในญาณทัสสนะอันนั้น,  เธอไมทะนงตัวเพราะญาณ - 
ทั สสนะอั นนั้ น ,  เธอ ไม เม าไม มั ว เม าในญ าณ ทั สสนะอั นนั้ น ,  ไม ถึ งค วาม 
ประมาทในญาณทัสสนะอันนั้น ,  เมื่ อไมประมาทแลว   เธอให   สมยวิโมกข 
 (ความพนพิเศษโดยสมัย)  เกิดขึ้นไดอีก. 

 
ภิกษุ   ท .!  ขอนี้ ยอมเปนไปได   คือขอ ท่ี   ภิกษุนั้นจะพึ งเสื่ อมคลาย 

จาก  สมยวิมุตติ  อันนั้นก็ได. 
 

ข.  อสมยวิโมกข 
 
ภิกษุ   ท .!  เปรียบเหมือนบุ รุษผูตองการดวยแกนไม   เสาะหาแกนไม 

เที่ยวคนหาแกนไม  จนถึงตนไมใหญมีแกนแลว   ตัดเอาแกนถือไปดวยมั่นใจวา  
"นี ่  เป นแก นแท "  ด ังนี ้.  บ ุร ุษม ีตาด ี  เห ็นคนนั ้น เข าแล ว   ก ็กล าวว า   "ผู เจร ิญ 
คนนี ้  ช า ง รู จ ัก แ ก น ,  รู จ ัก ก ระพี ้,  รู จ ัก เป ล ือ ก สด ,  รู จ ัก ส ะ เก ็ด แห งต าม 
ผิวเปลือก ,  รูจักใบออนที่ปลายกิ่ ง .  จริงดั งวา   ผู เจริญคนนี้   ตองการแกนไม 
เสาะหาแกนไม  เที่ยวคนหาแกนไม  จนถึงตนไมใหญแกนแลว  ก็ตัดเอง 
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แก นแท ถ ือไปด วยมั ่นใจว า   'นี ้  แก นแท '  ด ังนี ้;  สิ ่งที ่เขาจะต องทําด วยแก นไม 
จักสําเร็จประโยชนเปนแท"  ดังนี้,  นี้ฉันใด ; 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ข อ นี ้ก ็ฉ ันนั ้น   กล าวค ือ   ก ุลบ ุต รบางคนในกรณ ีนี ้  เป น 

ผูมีศ รัทธา   ออกบวชจากเรือน  ไม เกี่ยวของดวยเรือน   เพราะคิดเห็นวา   "เราถูก 
ความ เก ิด   ความแก   ความตาย   ....(ข อความต อ ไป   เหม ือนก ับข อความตอนต นของ 
ตอนสมยวิโมกข   จนถึงขอความที่ วา)  ....  เธอไมทะนงตัวเพราะญาณทัสสนะอันนั้น ,  
เธอไม เมาไมมัวเมาในญาณทัสสนะอันนั้น,  ไมถึงความประมาทในญาณทัสสนะ 
อันนั้น;  เมื่อไมประมาทแลว  เธอให  อสมยวิโมกขเกิดขึ้นได. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ข อ นี ้ย อ ม เป น ไป ไม ได   ไม ใช โอ ก าสที ่จ ะ เป น ได   ค ือ 

ขอที่ภิกษุนั้น  จะพึงเสื่อมคลายจาก  อสมยวิมุตติ  (ความหลุดพนที่ไมมีสมัย)  อันนั้นเลย. 
 
ภิกษุ   ท.!  พรหมจรรยนี้  มิใชมีลาภสักการะแลเสียงเยินยอเปน 

อานิสงส,  พรหมจรรยนี้  มิใชมีความถึงพรอมดวยศีลเปนอานิสงส,  พรหมจรรย 
นี้  มิใชมีความถึงพรอมดวยสมาธิเปนอานิสงส, พรหมจรรยนี้  มิใชมีความถึง 
พรอมดวยญาณทัสสนะเปนอานิสงส. 

 
ภิกษ ุ  ท .!  ก็ เจโตว ิม ุตต ิ ที ่ไม กํา เร ิบอ ันใด   มีอยู ,  พรหมจรรย นี้ 

มีเจโตวิมุตตินั่นแหละเปนประโยชนที่มุงหมาย  มีเจโตวิมุตตินั่นแหละเปนแกนสาร 
มีเจโตวิมุตตินั่นแหละ เปนผลสุดทายของพรหมจรรย แล. 
-  มู.  ม.  ๑๒/๓๗๐-๓๗๓/๓๕๑-๓๕๒ 
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ธรรมที่สมควรแกการหลุดพนจากทุกข 
 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ธ รรม นี ้  เป น ธ รรม ที ่ส ม ค วรแก ภ ิกษ ุ  ผู ป ฏ ิบ ัต ิธ ร รม 

สมควรแกธรรม  ธรรมนั ้นคือขอที่ภิกษุ  เปนผู  มากอยู ดวยความรูสึกเบื ่อหนาย 
ในรูป ,  เปนผูมากอยูดวยความรูสึกเบื่อหนาย  ในเวทนา ,  เปนผูมากอยูดวย 
ความรูสึกเบื่อหนายในสัญญา,  เปนผูมากอยูดวยความรูสึกเบื่อหนายในสังขาร,  
เปนผูมากอยูดวยความรูสึกเบื่อหนาย ในวิญญาณ ;  ภิกษุนั้น  เมื่อเปนผูมากอยู 
ดวยความรูสึกเบื่อหนายในรูปในเวทนา  ในสัญญา  ในสังขาร  ในวิญญาณ ,  ยอม 
รูรอบซึ่งรูป   ซึ่งเวทนา  ซึ่งสัญญา   ซึ่งสังขาร  ซึ่งวิญญาณ  : เมื่อเขารูรอบอยูซึ่ ง 
ร ูป เวทน า  ซึ ่ง ส ัญ ญ า  ซึ ่ง ส ัง ข า ร  ซึ ่ง ว ิญ ญ าณ  แล ว ,  ย อมหล ุดพ น จ าก ร ูป 
จากเวทนา  จากสัญญา  จากสังขาร  จากวิญญาณ ,  ยอมพนไดจาก  ความเกิด 
ความแก  ความเจ็บ  ความตาย  ความโศก  ความร่ําไรรําพัน  ความทุกขกายทุกขใจ 
ความคับแคนใจ ;  เราตถาคตกลาววา  เขายอมหลุดพนจากทุกข  ดังนี้. 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๕๐/๘๓. 

 
ภ ิก ษ ุ  ท .!  ธ ร รม นี ้เป น ธ ร รม ที ่ส ม ค ว รแก ภ ิก ษ ุ  ผู ป ฏ ิบ ัต ิธ ร รม 

สมควรแกธรรม  คือขอท่ีภิกษุเปนผู ตามเห็นความไมเที่ยงในรูป อยูเปนประจํา,  
เป นผู ตามเห ็นความไม เที ่ยง  ในเวทนา อยู เป นประจํา ,  เป นผู ตามเห็นความ 
ไมเที่ยง ในสัญญา อยูเปนประจํา,  เปนผูตามเห็นความไมเที่ยง ในสังขาร อยูเปน 
ประจํา ,  เป นผู ตามเห ็นความไม เที ่ยง  ในว ิญญาณ  อยู เป นประจํา ;  ภ ิกษ ุนั ้น 
เมื่อตามเห็นความไมเที่ยงในรูป  ในเวทนา  ในสัญญา  ในสังขาร  ในวิญญาณ   อยู 
เป นประจํา ,  ย อม รู รอบ ซึ ่งร ูป   ซึ ่ง เวทนาซึ ่งส ัญญา   ซึ ่งส ังขาร   ซึ ่งว ิญญาณ .  
เมื่อเขารูรอบอยูซึ่งรูป  ซึ่งเวทนา  ซึ่งสัญญา  ซึ่งสังขาร  ซึ่งวิญญาณ,  ยอม 
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หลุดพนจากรูป   จากเวทนา  จากสัญญา  จากสังขาร  จากวิญญาณ ,  ยอมพนได 
จากความเกิด  ความแก ความเจ็บ  ความตาย  ความโศก  ความร่ําไรรําพัน  ความทุกข 
กาย   ความทุกขใจ  ความคับแคนใจ ;  เราตถาคตกลาววา  เขายอมหลุดพนจาก 
ทุกข  ดังนี้. 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๕๑/๘๔. 

 
ภ ิก ษ ุ  ท .!  ธ ร รม นี ้  เป น ธ ร รม ที ่ส ม ค ว รแ ก ภ ิก ษ ุ  ผู ป ฏ ิบ ัต ิธ ร รม 

สมควรแกธรรม  คือขอท่ีภิกษุเปนผู ตามเห็นความเปนทุกขในรูป  อยูเปนประจํา 
เป นผู ตามเห ็นความเป นท ุกข  ในเวทนา   อยู เป นประจํา ,  เป นผู ตามเห ็นความ 
เป นท ุกข  ในส ัญญา   อยู เป นประจํา ,  เป นผู ตามเห ็นความเป นท ุกข ในส ังขาร  
อยู เป นประจํา ,  เป นผู ตาม เห ็นความเป นท ุกข  ในว ิญญาณ   อยู เป นประจํา  ;  
ภ ิกษ ุนั ้น   เมื ่อตามเห ็นความเป นท ุกข   ในร ูป   ในเวทนา   ในส ัญญา   ในส ังขาร 
ในวิญญาณ   อยู เปนประจํา,  ยอมรูรอบ  ซึ่งรูป  ซึ่งเวทนา  ซึ่งสัญญา  ซึ่งสังขาร  ซึ่ง 
วิญญาณ .  เมื่อเขารูรอบอยู   ซึ่งรูป  ซึ่งเวทนา  ซึ่งสัญญา  ซึ่งสังขาร  ซึ่งวิญญาณ ,  
ยอมหลุดพนจากรูป   จาเวทนา   จากสัญญา   จากสังขาร   จากวิญญาณ ,  ยอม 
พนไดจากความเกิด   ความแก   ความเจ็บ   ความตาย   ความโศก   ความร่ําไร- 
รําพ ัน   ความท ุกข กาย   ความท ุกข ใจ   ความค ับแค นใจ  ;  เราตถาคตกล าวว า 
เขายอมหลุดพนไดจากทุกข  ดังนี้. 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๕๑/๘๕. 

 
ภ ิก ษ ุ  ท .!  ธ ร รม นี ้  เป น ธ ร รม ที ่ส ม ค ว รแ ก ภ ิก ษ ุ  ผู ป ฏ ิบ ัต ิธ ร รม 

สมควรแกธรรม  คือ  ขอท่ีภิกษุเปนผู ตามเห็นความเปนอนัตตาในรูป   อยูเปน 
ประจํา,  เปนผูตามเห็นความเปนอนัตตา ในเวทนา  อยูเปนประจํา,  เปนผู 
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ตามเห็นความเปนอนัตตา ในสัญญา  อยู เปนประจํา,  เปนผูตามเห็นความเปน 
อนัตตา ในสังขาร  อยูเปนประจํา,  เปนตามเห็นความเปนอนัตตา ในวิญญาณ 
อยู เป นประจํา ;  ภ ิกษ ุนั ้น   เมื ่อตาม เห ็นความ เป นอน ัตตา   ในร ูป   ใน เวทนา 
ในส ัญญ า   ในส ังขาร   ในว ิญญ าณ   อยู เป นป ระจํ า ,  ย อม รู รอบ   ซึ ่งร ูป   ซึ ่ง 
เวทน า   ซึ ่งส ัญ ญ า   ซึ ่งส ังขา ร   ซึ ่ง ว ิญ ญ าณ ,  เมื ่อ เข ารู รอบ อยู   ซึ ่ง ร ูป   ซึ ่ง 
เวทนา   ซึ่ งสัญญา   ซึ่ งสังขาร  ซึ่ งวิญญาณ ,  ยอมหลุดพนจากรูป   จากเวทนา 
จากสัญญา   จากสังขาร  จากวิญญาณ ,  ยอมพนไดจากความเกิด   ความแก 
ความเจ็บ  ความตาย  ความโศก  ความร่ําไรรําพัน  ความทุกขกาย  ความทุกขใจ 
ความคับแคนใจ ;  เราตถาคตกลาววา  เขายอมหลุดพนไดจากทุกข  ดังนี้. 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๕๒/๘๖. 

 
นิสสารณิยธาตุที่ทําความงายใหแกการละตัณหา 

 
ภิกษุ   ท .!  ธาตุที่สามารถสลัดซึ่ งสิ่ งที่ควรสลัด   (นิสฺสารณิ ยธาตุ )  ๕  

อยางเหลานี้  มีอยู.  หาอยางอยางไรเลา ?  หาอยางคือ  :- 
 
ภิกษุ  ท.!  ในกรณีนี้คือ  เมื่อภิกษุ กระทําในใจอยู ซ่ึงกามทั้งหลาย,  

จิตก็ไมแลนไป   ไม เลื่อมใส  ไมตั้งอยู  ไมนอมไป   ในกามทั้งหลาย ;  แตเมื่อภิกษุ 
นั ้น  กระทําในใจอยู ซึ ่งเนกขัมมะ,  จิตก็แลนไป  ก็เลื ่อมใส  ก็ตั ้งอยู   ก็นอมไป 
ใน เน ก ข ัม ม ะ .  จ ิต ข อ ง เธ อ นั ้น   ชื ่อ ว า ถ ึง ด ี  อ บ รม ด ี  อ อ ก ด ี  ห ล ุด พ น ดี 
ปราศจากกามทั ้งหลายด วยด ี;  และเธอนั ้นหล ุดพ นแล วจากอาสวะทั ้งหลาย 
อันทําความคับแคนและเรารอน   ที่ เกิดเพราะกามเปนปจจัย;  เธอก็ไมตองเสวย 
เวทนานั ้น .  อาการอยางนี ้  นี ้  เรากลาววา  ธาตุเปนเครื ่องสลัดเสียซึ ่งกาม 
ทั้งหลาย. 
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ภิกษุ  ท.!  ขออื่นยังมีอีก,  คือ  เมื่อภิกษุ กระทําในใจอยู ซ่ึงพยาบาท,  
จ ิตก ็ไม แล นไป   ไม เลื ่อมใส   ไม ตั ้งอยู   ไม น อมไป   ในพยาบาท ;  แต เมื ่อภ ิกษุ 
นั ้น  กระทําในใจอยู ซึ ่งอัพยาบาท .  จิตก็แลนไป  ก็เลื ่อมใส  ก็ตั ้งอยู   ก็นอมไป 
ในอัพยาบาท.  จิตของเธอนั้น  ชื่อวาถึงดี  อบรมดี  ออกดี  หลุดพนดี  ปราศจาก 
พยาบาทดวยดี ;  และเธอนั้นหลุดพนจากอาสวะทั้ งหลายอันทําความคับแคน 
และเรารอน   ที่ เกิด เพราะพยาบาทเปนป จจัย ;  เธอก็ ไมต องเสวยเวทนานั้ น .  
อาการอยางนี้  นี้  เรากลาววา  ธาตุเปนเครื่องสลัดเสียซ่ึงพยาบาท. 

 
ภิกษุ  ท.!  ขออื่นยังมีอีก,  คือ  เมื่อภิกษุ กระทําในใจอยู ซ่ึงวิหิงสา,  

จิตก็ ไม แลนไป  ไม เลื่ อมใส   ไมตั้ งอยู   ไมนอมไป   ในวิหิ งสา ;  แต เมื่ อภิกษุนั้ น 
กระทําในใจอยู ซึ ่งอวิห ิงสา,  จิตก็แล นไป   ก็เลื ่อมใส   ก็ตั ้งอยู   ก็น อมไป   ใน  
อ วิหิ งสา ,  จิตของเธอนั้ น   ชื่ อ ว าถึ งดี   อบรมดี   ออกดี หลุ ดพ นดี   ปราศจาก 
วิหิงสาดวยดี;  และเธอนั้นหลุดพนแลวจากอาสวะทั้งหลายอันทําความคับแคน 
และเร าร อน   ท ีเก ิด เพ ราะว ิห ิงสาเป นป จจ ัย ;  เธอก ็ไม ต อ ง เสวย เวทนานั ้น .  
อาการอยางนี้  นี้เรากลาววา  ธาตุเปนเครื่องสลัดเสียซ่ึงวิหิงสา. 

 
ภิกษุ  ท.!  ขออื่นยังมีอีก,  คือเมื่อภิกษุ กระทําในใจซึ่งรูปทั้งหลาย,  

จ ิตก ็ไม แล น ไป   ไม เลื ่อม ใส   ไม ตั ้งอยู   ไม น อม ไป   ในร ูป ทั ้งหลาย ;  แต เมื ่อ 
ภิกษุนั ้น   กระทําในใจอยู ซึ ่งอรูป ,  จิตก็แล นไป   ก็เลื ่อมใส   ก็ตั ้งอยู   ก็น อมไป 
ในอรูป .  จ ิตของเธอนั ้น   ชื ่อ ว าถ ึงด ี  อบรมด ี  ออกด ี  หล ุดพ นด ี  ปราศจาก 
รูป ท้ังหลายดวยดี ;  และเธอนั้นหลุดพนแลวจากอาสวะทั้ งหลาย   อันทําความ 
คับแคนและเรารอน   ที่ เกิด เพราะรูป ท้ั งหลายเปนป จ จัย ;  เธอก็ ไม ต องเสวย 
เวทนานั ้น .  อาการอยางนี ้  นี ้เรากลาววา   ธาตุเป น เครื ่องสลัด เสียซึ ่งร ูป 
ทั้งหลาย. 
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ภิกษุ  ท.!  ขออื่นยังมีอีก,  คือ  เมื่อภิกษุ กระทําในใจอยู ซ่ึงสักกายะ 
 (กายของตนกล าวค ือข ันธ ห า ),  จ ิตก ็ไม แล นไป   ไม เลื ่อมใส   ไม ตั ้งอยู   ไม น อมไป 
ในสักกายะ;  แตเมื่อภิกษุนั้น กระทําในใจอยู ซ่ึงความดับแหงสักกายะ,  จิตก็ 
แล นไป   ก ็เลื ่อมใส   ก ็ตั ้งอยู   ก ็น อมไป   ในความด ับแห งส ักกายะ ,  จิตของเธอ 
นั ้น   ชื ่อว าถ ึงด ี  อบรมด ี  ออกด ี  หล ุดพ นด ี  ปราศจากส ักกายะด วยด ี;  และ 
เธอนั้นหลุดพนแลวจากอาสวะทั้งหลายอันทําความคับแคนและเรารอน   ที่ เกิด 
เพราะส ักกายะเป นป จจ ัย ;  เธอก ็ไม ต องเสวยเวทนานั ้น .  อาการอย างนี ้  นี้ 
เรากลาววา  ธาตุเปนเครื่องสลัดเสียซ่ึงสักกายะ. 

 
นันทิในกาม   ก็ไมนอนตาม   (ในจิต)  ของเธอ  ;  นันทิในพยาบาท 

ก ็ไม นอนตาม   (ในจ ิต )  ของเธอ  ;  น ันท ิในว ิห ิงสา   ก ็ไม นอนตาม   (ในจ ิต )  
ของเธอ ;  นันทิในรูป   ก็ไมนอนตาม   (ในจิต )  ของเธอ  ;  นันทิในสักกายะ 
ก็ไมนอนตาม  (ในจิต)  ของเธอ.  เธอนั้น  เมื่อกามนันทิก็ไมนอนตาม  พยาปาท- 
นันทิก็ไมนอนตาม  วิหิงสานันทิก็ไมนอนตาม  รูปนันทิก็ไมนอนตาม  สักกาย- 
นันทิก็ไมนอนตาม  ดังนี้แลว ;  ภิกษุ  ท.!  เรากลาวภิกษุนี้วา  ปราศจากอาลัย 
ตัดตัณหาขาดแลว  รื้อถอนสังโยชนไดแลว  กระทําที่สุดแหงกองทุกขไดแลวเพราะ
รู 
เฉพาะซ่ึงมานะโดยชอบ. 

 
ภิกษุ  ท.!  เหลานี้แล  ธาตุที่สามารถสลัดซึ่งสิ่งที่ควรสลัด  ๕  อยาง. 

-  ปฺจก.  อํ.  ๒๒/๒๗๒/๒๐๐. 
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ธรรมธาตุตาง ๆ  ที่เปนผลของสมถวิปสสนาอันดับสุดทาย 
(:  อภิญญาหก ) 

 
"ขาแตพระองคผู เจริญ !  ผลเทาใด  อันบุคคลพึงบรรลุดวยเสขญาณ  ดวย 

เสขวิชชา ผลนั้น  ขาพระองคบรรลุแลวลําดับ ;  ขอพระผูมีพระภาค  จงทรงแสดง 
ธรรมที่ยิ่งขึ้นไปแกขาพระองคเถิด  พระเจาขา !" 

 
ว ัจ ฉ ะ  !  ถ า เช น นั ้น   เธ อ จ ง เจ ร ิญ ธ รรม ทั ้ง ส อ ง ให ยิ ่ง ขึ ้น ไป   ค ือ 

สมถะและวิป สสนา ,  วัจฉะ  !  ธรรมทั ้งสองค ือ  สมถะและวิป สสนา  เหล านี ้แล 
อันเธอเจริญใหยิ่งขึ้นไปแลว  จักเปนไปเพื่อแทงตลอดซึ่งธาตุเปนอเนก๑  (กลาวคือ:-) 

 
๑.  วัจฉะ!  เธอจัก มีไดโดยเฉพาะซึ่งอิทธิวิธี มีอยางตาง ๆ  ตามที่ เธอ 

หวัง   เชนเธอหวังวา   เราผู เดียวแปลงรูปเปนหลายคน ,  หลายคนเปนคนเดียว , 
ทําที่กําลังให เปนที่ แจง,  ทําที่ แจงให เปนที่กําบั ง,  ไปได ไมขัดของ   ผานทะลุฝา 
ทะลุกําแพง   ทะลุภู เขา   ดุจไปในอากาศวาง  ๆ ,  ผุดขึ้นและดําลงในแผนดินได 
เหม ือน ในน้ํ า ,  เด ิน ได เหน ือ นํ้า เหม ือน เด ินบนแผ นด ิน ,  ทั ้งที ่ย ังนั ่งข ัดสมาธิ 
คู บั ลลั งก   ก็ลอยไปได ในอากาศ เหมื อนนกมีป ก ,  ลูบคลํ าดวงจันทรและดวง 
อาทิตย   อันมีฤทธิ์อานุภาพมากอยางนี้ ได   ดวยฝามือ ,  และแสดงอํานาจทาง 
กาย   เปนไปตลอดถึงพรหมโลกได ,  ดังนี้ .  ในอิทธิวิธิญาณธาตุ   นั้น  ๆ  นั่นแหละ 
เธอก็จักถึงความสามารถทําไดจนเปนสักขีพยาน  ในขณะที่อายตนะยังมีอยู ๆ. 

 
 
 
 

                                                
๑.  คําวาธาตุในกรณี นี้   หมายถึงธรรมธาตุ เชนนิพพานก็ เปนธาตุอยางหนึ่ งเปนตน   มิ ได มีความ 

หมาย  อยางในภาษาไทย. 
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๒.  วัจนะ!  เธอจักมี ไดตามที่ เธอหวัง  คือ  มีโสตธาตุอันเปนทิพย 
บริสุทธิ์หมดจดลวงโสตแหงสามัญมนุษย  ไดยินเสียงทั้งสองคือท้ังเสียงทิพยและ 
เสียงมนุษย  ทั้งที่ไกลและที่ใกล  ดังนี้.  ใน ทิพพโสตญาณธาตุ  นั้นๆ  นั่นแหละ 
เธอก็จักถึงความสามารถทําไดจนเปนสักขีพยาน  ในขณะที่อายตนะยังมีอยู ๆ. 

 
๓.  วัจฉะ !  เธอจักมีไดตามที่ เธอหวัง  คือ  กําหนดรูใจแหงสัตวอื่น 

บุคคลอื่นดวยใจของตน  คือกําหนดรูจิตที่มีราคะวามีราคะ  กําหนดรูจิตที่ไมมีราคะ 
วาไมมีราคะ   มีโทสะวามี โทสะ   ไมมี โทสะวาไมมี โทสะ   มีโมหะวามีโมหะ  ไมมี 
โมหะวาไมมีโมหะ  หดหูวาหดหู  ฟุงซานวาฟุงซาน  ถึงซึ่งคุณอันใหญวาถึงซึ่งคุณ 
อันใหญ   ไมถึงซึ่งคุณอันใหญวาไมถึงซึ่งคุณอันใหญ   มีจิตอื่นยิ่งกวาวามีจิตอื่นยิ่ง 
กวา  ไมมีจิตอื่นยิ่งกวาวาไมมีจิตอื่นยิ่งกวา  ตั้งมั่นวาตั้งมั่น  ไมตั้งมั่นวาไมตั้งมั่น 
หลุดพนวาหลุดพน  ไมหลุดพนวาไมหลุดพน  ดังนี้.  ใน เจโตปริยญาณธาตุ  นั้น ๆ  
นั่นแหละ  เธอก็จักถึงความสามารถทําไดจนเปนสักขีพยาน   ในขณะที่อายตนะ 
ยังมีอยู ๆ. 

 
๔.  วัจฉะ !  เธอจักมีไดตามที่เธอหวัง  คือ  ระลึกไดถึงขันธที่เคยอยู 

อาศัยในภพกอน  มีอยางตาง ๆ  คือระลึกไดชาติหนึ่งบาง  สองชาติ  สามชาติ  สี่ 
ชาติ   หาชาติบาง,  สิบชาติ   ยี่สิบชาติ   สามสิบชาติ   สี่สิบชาติ   หาสิบชาติบาง,  
รอยชาติ   พันชาติ   แสนชาติบาง,  ตลอดหลายสังวัฏฏกัปป   หลายวิวัฏฏกัปป 
หลายสังว ัฏฏกัปป และวิว ัฏฏก ัปป บ าง ,  วาเมื ่อ เราอยู ในภพโน น   มีชื ่อย างนั ้น 
ม ีโคตร   ม ีวรรณะ   ม ีอาหาร   อย างนั ้น  ๆ .  เสวยส ุขและท ุกข เช นนั ้น  ๆ   ม ีอายุ 
ส ุด ล ง เท า นั ้น ;  ค รั ้น จ ุต ิจ า ก ภ พ นั ้น แ ล ว   ได เก ิด ใน ภ พ โน น   ม ีชื ่อ   โค ต ร 
วรรณะ  อาหาร  อยางนั้น ๆ,  ไดเสวยสุขและทุกขเชนนั้น ๆ  มีอายุสุดลง 
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เท านั ้น  ;  ครั ้น จ ุต ิจ ากภพนั ้น  ๆ  ๆ  ๆ   แล ว   มา เก ิด ในภพนี ้  ด ังนี ้  :  ระล ึก 
ไดถึงขันธที่ เคยอยูอาศัยในภพกอน   มีอยางตาง ๆ  พรอมทั้งอาการและอุทเทส 
ดวยอาการอยางนี้  ดังนี้.  ใน ปุพเพนิวาสานุสสติญาณธาตุ๑  นั้น ๆ  นั่นแหละ 
เธอก็จักถึงความสามารถทําไดจนเปนสักขีพยาน  ในขณะทีอายตนะยังมีอยู ๆ. 

 
๕.  วัจฉะ  !  เธอจักมี ได ตามที่ เธอหวั ง   คือ   มี จักษุ อัน เป นทิพย 

บริสุทธิ์หมดจดลวงจักษุของสามัญมนุษย   เห็นสัตวทั้ งหลายจุติอยู   บังเกิดอยู ,  
เล วทรามประณ ีต ,  ม ีวรรณ ะด ี  ม ีว รรณ ะเลว ,  ม ีท ุกข   ม ีส ุข .  รู แจ งช ัดหมู 
สัตวผู เขาถึงตามกรรมวา  "ผู เจริญทั้งหลาย!  สัตวเหลานี้หนอ  ประกอบกายทุจริต 
วจีทุจริต   มโนทุจริต  พูดติเตียนพระอริยเจาทั้งหลาย   เปนมิจฉาทิฏฐิ  ประกอบ 
การงานดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ,  เบ้ืองหนาแตกายแตกตายไป   ยอมพากันเขาสู 
อบายทุคติวินิบาตนรก .  ทานผู เจริญทั้งหลาย!  สวนสัตวเหลานี้หนอ   ประกอบ 
กายส ุจ ร ิต   วจ ีส ุจ ร ิต   ม โนส ุจ ร ิต   ไม ต ิเต ียนพ ระอ ร ิย เจ า ,  เป น ส ัม ม าท ิฏ ฐิ 
ประกอบการงานดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ,  เบื้องหนาแตกายแตกตายไป  ยอมพากัน 
เขาสูส ุคต ิโลกสวรรค ,"  ด ังนี ้;  มีจ ักษ ุท ิพย   บริส ุทธิ ์หมดจดล วงจ ักษ ุสาม ัญ - 
มนุษย  เห็นเหลาสัตวผูจุติอยู  บังเกิดอยู  เลวประณีต  มีวรรณะดี  วรรณะทราม 
มีท ุกข   มีส ุข   รู ช ัดหมู ส ัตว ผู เข าถ ึงตามกรรมได ด ังนี ้.  ใน  จุต ูปปาตญาณธาตุ 
นั้ น  ๆ   นั่ นแหละ   เธอก็จักถึ งความสามารทํ าไดจนเปนสักขีพยาน   ในขณะที่ 
อายตนะยังมีอยู ๆ 

 
 
 
 
 
 

                                                
๑. มีคําอธิบายเกี่ยวกับปุพเพนิวาสสานุสสติญาณธาตุที่ชัดเจน  อยูในหัวขอที่ถัดไปจากหัวขอนี้  คือ 

หัวขอที่  วา  "ปุพเพนิวาสานุสสติญาณที่แทจริง". 
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๔๙๘

๖.  วัจฉะ !  เธอจักไดตามที่ เธอหวัง  คือ  กระทําใหแจงได ซ่ึงเจโต- 
วิมุตติปญญาวิมุตติ   อันหาอาวสะมิได  เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย 
ดวยปญญาอันยิ่งเอง  ในทิฏฐธรรมนี้   เขาถึงแลวแลอยู   ดังนี้ .  ใน  อาสวักขย - 
ญาณธาตุ  นั้น ๆ  นั่นแหละ  เธอก็จักถึงความสามารถทําไดจนเปนสักขีพยาน  ใน 
ขณะที่อายนตนะยังมีอยู ๆ. 
-  ม.  ม.  ๑๓/๒๕๗-๒๖๑/๒๖๑-๒๖๖. 

 
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณที่แทจริง 

( ซึ่งไมเปนสัสสตทิฎฐิ ) 
 
ภิกษุ   ท .!  สมณะหรือพราหมณ เหลาใด   เมื่อตามระลึกยอมตาม 

ระลึกถึงบุพเพนิวาสมีอยางเปนอเนก ;  สมณะหรือพราหมณเหลานั้นทั้งหมด 
ยอมตามระลึกถึงซ่ึงอุปาทานขันธทั้งหา  หรือขันธใดขันธหนึ่ง  แหงอุปาทานขันธ 
ทั้งหานั้น.  หาอยางไรกันเลา ?  หาคือ :- 

 
ภิกษุ   ทุ .!  เขาเมื่อตามระลึก ยอมตามระลึกถึงซึ่ง  รูป   นั่นเทียว  วา  

"ในอดีตกาลนานไกล  เราเปนผูมีรูปอยางนี้"  ดังนี้บาง ; 
 
ภิกษุ   ท.!  เขาเมื่อตามระลึก  ยอมตามระลึกถึงซึ่ง  เวทนา  นั่นเทียว 

วา  "ในอดีตกาลนานไกล  เราเปนผูมีเวทนาอยางนี้"  ดังนี้บาง ; 
 
ภิกษุ   ท.!  เขาเมื่อตามระลึก  ยอมตามระลึกถึงซึ่ง  สัญญา  นั่นเทียว 

วา  "ในอดีตกาลนานไกล  เราเปนผูมีสัญญาอยางนี้"  ดังนี้บาง ; 
 
ภิกษุ   ท.!  เขาเมื่อตามระลึก  ยอมตามระลึกถึงซึ่ง  สังขาร  นั่นเทียว 

วา  "ในอดีตกาลนานไกล  เราเปนผูมีสังขารอยางนี้"  ดังนี้บาง ; 
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ภิกษุ   ท.!  เขาเมื่ อตามระลึก  ยอมตามระลึกถึงซึ่ ง  วิญญาณ   นั่นเทียว 
วา  "ในอดีตกาลนานไกล  เราเปนผูมีวิญญาณอยางนี้"  ดังนี้บาง. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ทําไม เขาจ ึงกล าวก ันว า   ร ูป  ?  ภ ิกษ ุ  ท .!  ธรรมชาติ 

นั้นจน   ยอมสลาย   (รุปฺปติ)  เหตุนั้นจึงเรียกวา  รูป .  สลายเพราะอะไร ?  สลาย 
เพราะความเย็นบ าง   เพราะความรอนบ าง   เพราะความหิวบ าง   เพราะความ 
ระหายบาง  เพราะการสัมผัสกับเหลือบ   ยุง  ลม   แดด   และสัตวเลื้อยคลานบาง.  
ภิกษุ  ท.!  ธรรมชาตินั้น  ยอมสลาย  เหตุนั้นจึงเรียกวา  รูป. 

 
ภิกษุ   ท .!  ทําไมเขาจึงกลาวกันวาเวทนา ?  ภิกษุ   ท .!  ธรรมชาติ 

นั ้น   อ ันบ ุคคลรู ส ึก ได   (เวทยต ิ)  เหต ุนั ้น จ ึง เร ียกว า   เวทนา .  รู ส ึกซึ ่งอะ ไร  ?  
รู ส ึก ซึ ่ง ส ุขบ า ง   ซึ ่งท ุก ข บ า ง   ซึ ่ง อ ท ุก ขมส ุขบ า ง ,  ภ ิกษ ุ  ท .!  ธ รรม ช าต ินั ้น 
อันบุคคลรูสึกได  เหตุนั้นจึงเรียกวา  เวทนา. 

 
ภิกษุ   ท.!  ทําไมเขาจึงกลาวกันวา  สัญญา ?  ภิกษุ   ท.!  ธรรมชาติ 

นั้น   ยอมหมายรูไดพรอม   (สฺชานาติ )  เหตุนั้นจึงเรียกวา  สัญญา .  หมายรูได 
พรอมซึ ่งอะไร?  หมายรู ได พร อมซึ ่งส ีเข ียวบ าง   ซึ ่งส ีเหล ืองบ าง   ซึ ่งส ีแดงบ าง  
ซึ ่ง ส ีข า ว บ า ง  ภ ิก ษ ุ ท  ! ธ ร ร ม ช า ต ินั ้น ย อ ม ห ม า ย รู ไ ด พ ร อ ม  เ ห ต ุนั ้น จ ึง 
เรียกวา  สัญญา. 

 
ภิกษุ   ท .!  ทําไมเขาจึงกลาวกันวา  สังขาร ?  ภิกษุ   ท .!  ธรรมชาติ 

นั ้น   ย อ ม ป ร ุง แต ง (อภ ิส ง ฺข โรน ฺต ิ)  ให เป น ขอ งป ร ุง แต ง   เห ต ุนั ้น จ ึง เร ีย ก ว า 
สังขาร.  ปรุงแตงอะไรใหเปนของปรุงแตง ?  ปรุงแตงรูปใหเปนของปรุงแตง 
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โดยความเปนรูป  ปรุงแตงเวทนาให เปนของปรุงแตงโดยความเปนเวทนา  ปรุงแตง 
สัญญาให เปนของปรุงแตงโดยความเปนสัญญา  ปรุงแตงสังขารให เปนของปรุงแตง 
โดยความเปนสังขาร  ปรุงแตงวิญญาณให เปนของปรุงแตงโดยความเปนวิญญาณ .  
ภิ ก ษุ   ท .!  ธรรมชาติ นั้ น   ย อมป รุงแต ง ให เป น ขอ งปรุ งแต ง เหตุ นั้ น จึ ง เรียกว า 
สังขาร. 

 
ภิกษุ   ท.!  ทําไมเขาจึงกลาวกันวา  วิญญาณ  ?  ภิกษุ   ท.!  ธรรมชาติ 

นั ้น   ย อม รู แ จ ง   (ว ิช าน าต ิ)  เห ต ุนั ้น จ ึง เร ีย ก ว า   ว ิญญ าณ .  รู แ จ งซึ ่ง อ ะ ไร  ?  
รูแจงซึ่ งความเปรี้ยวบาง   ซึ่งความขมบาง   ซึ่งความเผ็ดรอนบาง   ซึ่งความหวาน 
บาง  ซึ่งความขื่นบาง  ซึ่ งความไมขื่นบาง  ซึ่งความเค็มบาง  ซึ่ งความไม เค็มบาง.  
ภิกษุ  ท.!  ธรรมชาตินั้น  ยอมรูแจง  เหตุนั้นจึงเรียกวา  วิญญาณ. 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  ในขันธทั้ งห านั้ น   อ ริยสาวกผู มี การสดับ   ยอมพิ จารณ า 

เห็นโดยประจักษชัดดังนี้วา  "ในกาลนี้  เราถูกรูปเคี้ยวกินอยู,  แม ในอดีตกาล 
นานไกล  เราก็ถูกรูปเคี้ยวกินแลว  เหมือนกับท่ีถูกรูปอันเปนปจจุบันเคี้ยวกินอยู 
ในกาลนี้  ฉันใดก็ฉันนั้น.  ถาเราเพลิดเพลินรูปในอนาคต ,  แมในอนาคตนาน 
ไกล  เราก็จะถูกรูปเคี้ยวกิน   เหมือนกับท่ีเราถูกรูปอันเปนปจจุบันเคี้ยวกินอยูใน 
ก าลนี ้  ฉ ัน ใด ก ็ฉ ัน นั ้น ".  อ ร ิย ส าวกนั ้น   พ ิจ า รณ า เห ็น ด ังนี ้แ ล ว   ย อ ม เป น ผู 
ไมเพงตอรูปอันเปนอดีต  ไมเพลิดเพลินรูปอนาคต  ยอมเปน ผูปฏิบัติเพ่ือเบื่อ 
หนาย  คลายกําหนัด  ดับไมเหลือ  แหงรูปอันเปนปจจุบัน. 

 
( ในกรณี แหง  เวทนา  สัญญา  สังขาร   และ  วิญญาณ   ก็มีขอความที่ตรัสไวอยาง 

เดียวกันกับในกรณีแหงรูปนี้ทุกประการ  ตางกันแตชื่อขันธเทานั้น  แลวตรัสตอไป  วา:- ) 
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ภิกษุ   ท.!  เธอจะสําคัญความสําคัญขอน้ีวาอยางไร  :  รูปเที่ยง  หรือไม 
เที่ยง ?  "ไมเที่ยง  พระเจาขา !"  สิ่งใดที่ ไม เที่ยง  สิ่งนั้นเปนทุกข  หรือเปนสุขเลา ?  
"เปนทุกข  พระเจาขา!"  สิ่ งใดไม เที่ยง  เปนทุกข   มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
ควรหร ือหนอที ่จะตาม เห ็นสิ ่งนั ้น ว า   "นั ่นของเรา   นั ่น เป น เรา   นั ่น เป นอ ัตตา 
ของเรา"  ดังนี้.  "ไมควรเห็นอยางนั้น  พระเจาขา !" 

 
( ในกรณี แห ง  เวทนา   สัญญา   สั งขาร  และ  วิญญาณ   ก็ ไดตรัส 

ตร ัสถาม   และภ ิกษ ุท ูลตอบ   อย า ง เด ีย วก ัน ก ับ ในก รณ ีแห ง ร ูป ท ุกป ระการ  
ตางแตชื่อขันธเทานั้น  แลวตรัสตอไปวา  :-) 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  เพ ราะ เหตุ นั้ น   ใน เรื่ อ งนี้   รูป อย าง ใดอย างหนึ่ ง   ทั้ งที่ 

เปนอดีตอนาคตและปจจุบันมีในภายในหรือภายนอกก็ตาม   หยาบหรือละเอียด 
ก็ตาม   เลวหรือประณี ตก็ตาม   มี ในที่ ไกลหรือในที่ ใกลก็ตาม   รูปทั้ งหมดนั้ น 
บุคคลควรเห็นดวยปญญาโดยชอบ  ตามที่เปนจริงอยางนี้  วา  "นั่นไมใชของเรา 
นั่นไมใชเปนเรา  นั่นไมใชอัตตาของเรา"  ดังนี้.  ( ในกรณีแหง เวทนา  สัญญา  สังขาร 
และวิญญาณ  ก็มีขอความที่ตรัสอยางเดียวกับในกรณีแหงรูป  แลวตรัสตอไปวา  :-) 

 
ภิกษุ   ท.!  อริยสาวกนี้  เรากลาววา  เธอยอมยุบ  -  ยอมไมกอ ;  

ยอมขวางทิ้ง  -  ยอมไมถือเอา;  ยอมทําใหกระจัดกระจาย  -  ยอมไมทําใหเปน 
กอง ;  ยอมทําใหมอด  -  ยอมไมทําใหโพลง. 

อริยสาวกนั ้น   ยอมย ุบ   ยอมไม ก อ   ซึ ่งอะไร ?  เธอย อมยุบ   ยอม 
ไมกอ  ซึ่งรูป  ซึ่งเวทนาซึ่งสัญญา  ซึ่งสังขาร  ซึ่งวิญญาณ. 

 อริยสาวกนั้น   ยอมขวางทิ้ ง  ยอมไมถือเอา  ซ่ึงอะไร ?  เธอยอม 
ขวางทิ้ง  ยอมไมถือเอาซึ่งรูป  ซึ่งเวทนา  ซึ่งสัญญา  ซึ่งสังขาร  ซึ่งวิญญาณ. 
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อริยสาวกนั้น  ยอมทําใหกระจัดกระจาย  ยอไมทําใหเปนกอง  ซึ่ง 
อะไร?  เธอย อมทําให กระจ ัดกระจาย   ยอมไม ทําให เป นกอง  ซึ ่งร ูป   ซึ ่งเวทนา 
ซึ่งสัญญา  ซึ่งสังขาร  ซึ่งวิญญาณ. 

 
อริยสาวกนั้น  ยอมทําใหมอด  ยอมไมทําใหลุกโพลง  ซ่ึงอะไร ?  

เธอยอมทําใหมอด  ยอมไมทําใหลุกโพลง  ซึ่งรูป  ซึ่งเวทนา  ซึ่งสัญญา  ซึ่งสังขาร 
ซึ่งวิญญาณ. 

 
ภิกษุ  ท.!  อริยสาวกผูมีการสดับ  เมื่อเห็นอยูอยางนี้  ยอมเบื่อหนาย 

แมในรูป  แมในเวทนา  แมในสัญญา  แมในสังขาร  แมในวิญญาณ.  เมื่อเบื่อ 
หนาย  ยอมคลายกําหนัด,  เพราะความคลายกําหนัด  ยอมหลุดพน,  เมื ่อ 
หลุดพนแลว  ยอมมีญาณหยั่งรูวาหลุดพนแลว.  อริยสาวกนั้น  ยอมทราบชัด 
วา  "ชาติสิ้นแลว  พรหมจรรยไดอยูจบแลว  กิจที่ควรทําไดทําเสร็จแลว  กิจอื่น 
ที่จะตองทําเพ่ือความหลุดพนอยางนี้  มิไดมีอีก"  ดังนี้. 

 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุนี้  เราเรียกวา  ไมกออยู  ไมยุบอยู  แตเปนอันวา 

ยุบแลว  ดํารงอยู ;  ไมขวางทิ ้งอยู   ไมถือเอาอยู  แตเปนอันวาขวางทิ ้งแลว 
ดํารงอยู;  ไมทําใหกระจัดกระจายอยู  ไมทําใหเปนกองอยู  แตเปนอันวา 
ทําใหกระจัดกระจายแลว  ดํารงอยู;  ไมทําใหมอดอยู  ไมทําใหโพลงอยู  แต 
เปนอันวาทําใหมอดแลว  ดํารงอยู. 

 
ภิกษุนั้น  ไมกออยู  ไมยุบอยู  แตเปนอันวายุบซ่ึงอะไรแลว  ดํารง 

อยู  ?  เธอไม ก ออยู   ไม ย ุบอยู   แต เป นอ ันว าย ุบซึ ่งร ูป   ซึ ่ง เวทนา   ซึ ่งส ัญญา 
ซึ่งสังขาร  ซึ่งวิญญาณ  แลว  ดํารงอยู. 
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ภิกษุนั้น  ไมขวางทิ้งอยู  ไมถือเอาอยู  แตเปนอันวาขวางทิ้งซ่ึงอะไร 
แล ว   ดํารงอยู  ?  เธอไม ขว างทิ ้งอยู   ไม ถ ือ เอาอยู   แต เป นอ ันว าขว างทิ ้งซึ ่งร ูป 
ซึ่งเวทนา  ซึ่งสัญญา  ซึ่งสังขาร  ซึ่งวิญญาณแลว  ดํารงอยู. 

 
ภิกษุนั้น  ไมทําใหกระจัดกระจายอยู  ไมทําใหเปนกองอยู  แตเปน 

อันวาทําใหกระจัดกระจายซึ่งอะไรแลว  ดํารงอยู ?  เธอไมทําใหกระจัดกระจาย 
อ ยู   ไม ทํ า ให เป นกองอยู   แต เป นอ ันว าทํ า ให กระจ ัดกระจายซึ ่ง ร ูป   ซึ ่ง เวทนา 
ซึ่งสัญญา  ซึ่งสังขาร  ซึ่งวิญญาณ  แลว  ดํารงอยู. 

 
ภิกษุนั้น  ไมทําใหมอดอยู  ไมทําใหโพลงอยู  แตเปนอันวาทําใหมอด 

ซึ ่งอะไรแล ว   ดํารงอยู ?  เธอไม ทําให มอดอยู   ไม ทําให โพลงอยู   แต เป นอ ันว า 
ทําใหมอดซึ่งรูป  ซึ่งเวทนา  ซึ่งสัญญา  ซึ่งสังขาร  ซึ่งวิญญาณ  แลว  ดํารงอยู. 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  เท วด าทั้ งห ล าย   พ รอ ม ทั้ งอิ น ท ร   พ รหม   แล ะป ชาบดี 

ยอมนมัสการภิกษุผูมีจิตหลุดพนแลวอยางนี้  มาจากที่ไกลเทียว  กลาววา  :- 
 

"ขาแตท านบุ รุษอาชาไนย  !  ข าแตท านบุ รุษผู สู งสุด  !  
ขาพเจาขอนมัสการทาน  เพราะขาพเจาไมอาจจะทราบสิ่งซ่ึงทาน 
อาศัยแลวเพง  ของทาน"  ดังนี้. 

-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๑๐๕-๑๑๐/๑๕๘-๑๖๔. 
 
[ขอให ผูศึ กษาสั งเกตให เห็นวา   ปุพ เพนิ วาสานุสสติญ าณตามนัยนี้   ไมขัดตอหลัก 

มหาปเทสแห งมหาปรินิพพานสูตร  (สุตฺ เต   โอสาเรตพฺพํ   วินเย   สนฺทสฺ เสตพฺพํ ),  และไม มี ลักษณะ 
แหงสัสสตทิฏฐิ   ดังที่กลาวไวในนิทเทสแหงวิชชาสามทั่ วไป  ๆ  ไป .  ขอใหนักศึกษาโปรดพิจารณาดู 
เปนพิเศษดวย ]. 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



                                            อริยสัจจากพระโอษฐ ๕๐๔

อริยวิโมกข  คือ  อมตธรรม 
 
"ขาแตพระองคผู เจริญ ! อริยวิโมกข  (ความพนพิเศษอันประเสริฐ)  เปน 

อยางไรเลา ?"   
อานนท  !  อริยสาวกในกรณ ีนี ้  ย อมพ ิจารณ าเป น โดยประจ ักษ 

ดังนี้วา  :- 
๑.  กามทั้งหลาย  ที่เปนไป ในภพปจจุบันนี้  เหลาใดดวย,  กามทั้งหลาย 

ที่เปนไปในภพเบื้องหนา  เหลาใดดวย ; 
๒.  กามสัญญา  ที่เปนไป ในภพปจจุบันนี้  เหลาใดดวย,  กามสัญญา 

ที่เปนไปในภพเบื้องหนา  เหลาใดดวย ; 
๓.  รูปทั้งหลาย  ที่เปนไป ในภพปจจุบันนี้  เหลาใดดวย,  รูปท้ังหลาย 

ที่เปนไปในภพเบื้องหนา  เหลาใดดวย ; 
๔.  รูปสัญญาทั้งหลาย  ที่เปนไป ในภพปจจุบันนี้  เหลาใดดวย,  รูป- 

ทั้งหลายที่เปนไปในภพเบื้องหนา  เหลาใดดวย ; 
๕.  อาเนญชสัญญา  เหลาใดดวย ; 
๖.  อากิญจัญญายตนสัญญา  เหลาใดดวย ; 
๗.  เนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา  เหลาใดดวย. 
 (ธรรมทั้งหมดเจ็ดหมู)  นั้น   (ลวนแต)  เปนสักกายะ .  สักกายะมี 

ประมาณเทาใด,  อมตธรรมนั้น  คือวิโมกขแหงจิต  เพราะความไมยึดมั่นซึ่ง 
สักกายะมีประมาณเทานั้น. 

 
อานนท !  ดวยอาการอยางนี้แล  เปนอันวา  อาเนญชสัปปายปฏิปทา 

เราแสดงแลว,  อากิญจัญญายตนสัปปายปฏิปทา  เราแสดงแลว,  เนวสัญญานา- 
สัญญายตนสัปปายปฏิปทา  เราแสดงแลว,  การอาศัยแลว ๆ  ซ่ึงสัปปายปฏิปทา 
 (ตามลําดับ ๆ)  แลวขามโอฆะเสียได  เราก็แสดงแลว,  นั่นแหละคืออริย
วิโมกข. 
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อานนท  !  กิ จอัน ใด   ที่ ศ าสดาผู เอ็ นดู   แสวงหาประโยชน เกื้ อกู ล 
อาศ ัยความเอ ็นด ูแล ว   จะพ ึงทําแก สาวกทั ้งหาย ,  ก ิจอ ันนั ้น เราได ทําแล วแก 
พ ว ก เธ อ ทั ้ง ห ล า ย .  อ า น น ท !  นั ่น   โ ค น ไม ,  นั ่น   เ ร ือ น ว า .  อ า น น ท !  
พวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลส,  อยาไดประมาท.  พวกเธอทั้งหลาย  อยาได 
เป นผู ที ่ต อ งร อนใจ   ในภายหล ังเลย .  นี ่แหละ   เป นวาจาเครื ่อ งพร่ําสอนแก 
พวกเธอทั้งหลายของเรา. 
-  อุปริ.  ม.  ๑๔/๗๙/๙๑-๙๒. 

 
บริษัทเลิศเพราะสนใจโลกุตตระสุญญตา  (ทางแหงนิโรธ) 

 
ภ ิก ษ ุ ท .!  บ ร ิษ ัท ส อ ง จํ า พ ว ก เ ห ล า นี ้  ม ีอ ยู ,  ส อ ง จํ า พ ว ก 

เหลาไหนเลา?  สองจําพวก   คือ   อุกกาจิตวินีตาปริสา  (บริษัทอาศัยความเชื่อจาก 
บุคคลภายนอกเปนเครื่องนําไป)  โนปฏิปุจฉาวินีตา  (ไมอาศัยการสอบสวนทบทวนกันเอา 
เองเปนเครื่องนําไป)  นี้อยางหนึ่ง,  และ  ปฏิปุจฉาวินีตาปริสา  (บริษัทอาศัยการสอบ 
สวนทบทวนกันเอาเองเปนเครื่องนําไป)  โนอุกกาจิตวินีตา  (ไมอาศัยความเชื่อจากบุคคลภาย 
นอกเปนเครื่องนําไป)  นี้อีกอยางหนึ่ง. 

 
ภิกษุ  ท.!  บริษัทชื่อ  อุกกาจิตวินีตาปริสาโนปฏิปุจฉาวินีตา  เปน 

อย างไร เล า?  ภ ิกษ ุ  ท .!  ในก รณ ีนี ้ค ือ   ภ ิกษ ุทั ้งห ล าย ในบ ร ิษ ัท ใด ,  เมื ่อ 
ส ุตต ันตะทั ้งหลาย   ตถาคตภาส ิตา -อ ัน เป นตถาคตภาษ ิต  คม ฺภ ีรา -อ ันล ึกซึ ้ง  
คมฺ ภี รตฺ ถา -มี อรรถอันลึ กซึ้ ง   โลกุ ตฺ ต รา -เป น โลกุตตระ   สฺุ ตปฏิ สํ ยุ ตฺ ตา - 
ประกอบดวยเรื่องสุญญตา  อันบุคคลนํามากลาวอยู,  ก็ไมฟงดวยดี  ไมเงี่ยหูฟง 
ไมเขาไปตั้งจิตเพื่อจะรูทั่วถึง   และไมสําคัญวา  เปนสิ่งที่ตนควรศึกษาเลาเรียน. 
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สวนสุตต ันตะเหล าใด   ที ่กวีแต งขึ ้นใหม   เป นคํารอยกรองประเภทกาพย กลอน 
มีอักษรสละสลวย   มีพยัญชนะอันวิจิตร  เปนเรื่องนอกแนว   เปนคํากลาวของ 
สาวก ,  เมื่อมีผูนําสุตตันตะเหลานี้มากลาวอยู   พวกเธอยอมฟงดวยดี   เงี่ยหูฟง 
ตั้งจิตเพื่อจะรูทั่วถึง  และสําคัญไปวาเปนสิ่งที่ตนควรศึกษาเลาเรียน .  พวกเธอ 
เล า เร ียนธรรมอ ันกว ีแต งใหม นั ้นแล ว   ก ็ไม สอบถามซึ ่งก ันและก ัน   ไม ทํ าให 
เปดเผยแจมแจงออกมาวา  ขอน้ีพยัญชนะเปนอยางไร  อรรถะเปนอยางไร  ดังนี้.  
เธอเหลานั้น  เปดเผยสิ่งที่ยังไมเปดเผยไมได  ไมหงายของที่คว่ําอยูใหหงายขึ้นได 
ไม บรรเทาความสงส ัยในธรรมทั ้งหลายอ ันเป นที ่ตั ้งแห งความสงส ัย   ม ีอย าง 
ตาง ๆ  ได.  ภิกษุ  ท.!  นี้เราเรียกวา  อุกกาจิตวินีตาปริสาโนปฏิปุจฉาวินีตา. 

 
ภิกษุ  ท.!  บริษัทชื่อ  ปฏิปุจฉาวินีตาปริสาโนอุกกาจิตวินีตา  เปน 

อย างไร เล า  ?  ภ ิกษ ุ  ท .!  ในกรณ ีนี ้ค ือ   ภ ิกษ ุทั ้งหลายในบริษ ัท ใด ,  เมื ่อ 
ส ุตต ันตะทั ้งหลาย   ที ่กว ีแต งขึ ้น ใหม   เป นคําร อยกรองประเภทกาพย กลอน 
มีอักษรสละสลวย   มีพยัญชนะอันวิจิตร  เปนเรื่องนอกแนว   เปนคํากลาวของ 
สาวก   อันบุคคลนํามากลาวอยู,  ก็ไมฟงดวยดี   ไม เงี่ยหูฟง  ไมเขาไปตั้งจิตเพื่อ 
จะรู ทั ่วถ ึง   และไม สําค ัญว าเป นสิ ่งที ่ตนควรศ ึกษาเล าเร ียน .  ส วน  ส ุตต ันตะ 
เหลาใด  อันเปนตถาคตภาษิต  อันลึกซ้ึง  มีอรรถอันลึกซ้ึง  เปนโลกุตตระ 
ประกอบดวยเรื่องสุญญตา,  เมื่อมีผูนําสุตตันตะเหลานี้มากลาวอยู  พวกเธอ 
ยอมฟงดวยดี  ยอมเงี่ยหูฟง  ยอมเขาไปตั้งจิตเพ่ือจะรูทั่วถึง  และยอมสําคัญวา 
เป นสิ ่งที ่ควรศึกษาเล าเรียน .  พวกเธอเล า เรียนธรรมที ่เป นตถาคตภาษ ิต 
นั้นแลว  ก็สอบถามซึ่งกันและกัน  ทําใหเปดเผยแจมแจงออกมาวา  ขอน้ีพยัญชนะเปน 
อยางไร  อรรถะเปนอยางไร  ดังนี้.  เธอเหลานั้น  เปดเผยสิ่งที่ยังไมเปดเผยได  หงาย 
ของที่คว่ําอยูใหหงายขึ้นได  บรรเทาความสงสัยในธรรมทั้งหลาย 
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อ ัน เป นที ่ตั ้ง แห งค วามส งส ัย   ม ีอ ย า งต า ง  ๆ   ได .  ภ ิกษ ุ  ท .!  นี ้เร า เร ีย ก ว า  
ปฏิปุจฉาวินีตาปริสาโนอุกกาจิตวินีตา. 

 
ภ ิก ษ ุ ท .!  เ ห ล า นี ้แ ล   บ ร ิษ ัท   ๒  จํ า พ ว ก นั ้น .  ภ ิก ษ ุ  ท .!  

บริษัทที่เลิศในบรรดาบริษัททั้งสองพวกนั้น  คือบริษัทปฏิปุจฉาวินีตาปริสาโน- 
อุกกาจิตวินีตา  (บริษัทที่อาศัยการสอบสวนทบทวนกันเอาเองเปนเครื่องนําไป  :  
ไมอาศัยความเชื่อจากบุคคลภายนอกเปนเครื่องนําไป)  แล. 
-  ทุก.  อํ.  ๒๐/๙๑/๒๙๒. 

 
นิพพานเพราะไมยึดถือธรรมที่ไดบรรลุ 

 
อานนท  !  ส วนภิ ก ษุบางรูป ในธรรมวินั ยนี้   เป นผู ปฏิ บั ติ   ( ในปฏิ - 

ปทา  อันเปนที่สบายแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ )  อยางนั้นแลว  ยอมไดเฉพาะ 
ซึ ่งอ ุเบกขา   วา   "ถ า ไม ควรม ี  และไม พ ึงม ีแก เรา ,  ก ็ต อ งไม ม ีแก เรา  ;  สิ ่ง ใด 
มี อ ยู   สิ่ งใดมี แล ว ,  เราจะละสิ่ งนั้ น เสี ย "  ดั งนี้ .  ภิ ก ษุ   (บางรูป )  นั้ น   ยอม ไม 
เพลิดเพลิน   ไมพ รํ่าสรรเสริญ   ไม เมาหมกอยูซึ่ งอุ เบกขานั้น ,  เมื่อไม เพลิดเพลิน 
ไมพ ร่ํ าสรรเสริญ   ไม เมาหมกอยู   ซึ่ งอุ เบกขานั้ น ,  วิญญ าณของเธอก็ ไม เป น 
ธรรมชาติอาศัยซึ่ งอุ เบกขานั้น   ไมมีอุ เบกขานั้นเปนอุปาทาน .  อานนท  !  ภิกษุ  
ผูไมมีอุปาทาน  ยอมปรินิพพาน  แล. 
-  อุปริ.  ม.  ๑๔/๗๙/๙๑. 
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ปรินิพพานในทิฏฐธรรม  ดวยการตัดอกุศลมูล 
 
ภิ ก ษุ   ท .!  กุ ศ ลมู ล   ๓  อย าง เหล านี้   มี อยู .  สามอย า ง เหล า ไหน 

เล า?  สามอยางคือ   อโลภะ  เป น  กุศลมูล   อโทสะ  เป นกุศลมูล   อโมหะ 
เปน  กุศลมูล. 

 
ภ ิก ษ ุ  ท .!  แ ม  อ โล ภ ะ  นั ้น ก ็เป น  ก ุศ ล .  บ ุค ค ล ผู ไ ม โ ล ภ แ ล ว 

ประกอบกรรมใดทางกาย   ทางวาจา  ทางใจ;  แม กรรมนั้น ก็เปน กุศล .  บุคคล 
ผู ไม โลภ   ไมถูกความโลภครอบงํา  มีจิตอันความโลภไมกลุมรุมแลว  ไมทําความ 
ทุกขใหแกผูอื่นโดยที่ ไมควรจะมี   ดวยการฆาบาง  ดวยการจองจําบาง  ดวยการ 
ให เสื่อมเสียบาง   ดวยการติ เตียนบาง   ดวยการขับไลบาง   โดยการถือวา   เรามี 
กําล ัง เหน ือกว า   ด ังนี ้;  แม  กรรมนี ้ ก ็เป น  ก ุศล   :  ก ุศลธรรม เป นอ เนก   ที่ 
เกิดจากความไมโลภ   มีความไมโลภเปนเหตุ   มีความไมโลภเปนสมุทัย   มีความ 
ไมโลภเปนปจจัย  เหลานี้  ยอมเกิดขึ้นแกบุคคลนั้น  ดวยอาการอยางนี้. 

 
(ในกรณี แหง อโทสะ และ  อโมหะ   ก็ไดตรัสไวดวยขอความทํานองเดียวกันกับใน 

กรณีแหง อโลภะ  อยางที่กลาวไดวาทุกตัวอักษร  ผิดกันแตชื่อเทานั้น). 
 
ภ ิกษ ุ  ท .!  บ ุคคลชน ิดนี ้นั ้น   ควรถ ูก เร ีย ก ว า เป น   ก าล วาท ีบ า ง 

ภูตวาที บาง  อัตถวาที บาง  ธัมมวาที บาง  วินยวาที บาง.  เพราะเหตุไรจึงควร 
ถ ูก เร ียกอย างนั ้น?  เพ ราะเหต ุว า   บ ุคคลนี ้  ไม ทํ าความท ุกข ให แก ผู อื ่น โดยที่ 
ไมควรจะมี   ดวยการฆาบาง  ดวยการจองจําบาง  ดวยการให เสื่อมเสียบาง  ดวย 
การติ เตียนบาง   ดวยการขับไลบาง   โดยการถือวา   เรามีกําลังเหนือกวา   ดังนี้ ;  
และเมื่อ เขาถูกกลาวหาอยูดวยเรื่องที่เปนจริง  ก็ยอมรับไมบิดพลิ้ว ;  เมื่อ ถูก 
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กลาวหาอยูดวยเรื่องไมเปนจริง  ก็พยายามที่จะทําใหแจงชัด ออกมาวา  นั่นไมตรง 
นั่น ไม จ ริง   อยางนี้  ๆ .  เพราะเหตุนั้ น   บุคคลนี้   จึงควรถูก เรียกวาเปนกาลวาที 
บาง  ภูตวาทีบาง  อัตถวาทีบาง  ธัมมวาทีบาง  วินยวาทีบาง. 

 
ภิกษุ ท!  อกุศลธรรมอันลามกซึ ่งเก ิดแตความโลภ   อันบุคคลนี้ 

ละขาดแลว  โดยกระทําใหเหมือนตนตาลมีขั้วยอดอันดวน  (ซึ่งหมายความวามีการตัด 
ความโลภอันเปนมูลแหงอกุศลธรรมนั้นดวย)  ถึงความไมมี ไม เปน   มีอันไม เกิดขึ้นไดอีก 
ตอไปเปนธรรมดา .  เขายอมอยู เปนสุข   ไมมีความลําบากไมมีความคับแคน 
ความเรารอน  ใน ทิฏฐธรรม นี ้เทียว,  ยอม ปรินิพพานในทิฏฐธรรม  นั ่นเทียว 
 (ทิฏ เวธม ฺเม   ปริน ิพ ฺพายต ิ).  (ในกรณ ีแห ง  ความโกรธและความหลง   ก็ได ตรัสไว โดย 
ขอความทํานองเดียวกันกับในกรณีแหง ความโลภ  ตางกันแตชื่อเทานั้น). 

 
ภิกษุ   ท .!  เปรียบเหมือนตนไม ใหญ  ๆ   เชนตนสาละ   ตนธวะ   หรือ 

ตนผันทนะก็ดี   ถูกเครือเถามาลุวาสามชนิดขึ้นคลุมแลว   รึงรัดแลว .  ลําดับ น้ัน 
บุ รุษถือเอาจอบและตะกรามาแลวตัดเครือเถามาลุวานั้นที่ โคน  ครั้นตัดที่ โคนแลว 
ก็ขุด เซาะ   ครั้นขุด เซาะแลวก็ ร้ือ ข้ึนซึ่ งรากทั้ งหลายแมที่ สุด เพียงเท ากานแฝก .  
บุ รุษ น้ันตัดเครือเถามาลุวานั้ น เปนทอนนอยทอนใหญ   คร้ันตัดดั งนั้นแลวก็ผ า 
ครั้นผาแลวก็กระทําให เปนซีก  ๆ  คร้ันทําให เปนซีก  ๆ   แลวก็ผึ่ งใหแหงในลมและ 
แดด   ครั้นผึ่ งใหแหงแลวก็ เผาดวยไฟ   ครั้นเผาแลวก็ทําให เปนขี้ เถา   ครั้นทําให 
เปนขี้ เถาแลว  ก็โปรยไปตามลมอันพัดจัด   หรือใหลอยไปในกระแสน้ําอันเชี่ยว.  
ภิ ก ษุ   ท .!  เค รือ เถามาลุ วา เหล านั้ น   มี รากอั นถอนขึ้ น แล ว   ถู ก ระทํ า ให เป น 
เหมือนตนตาลมีขั้วยอดอันดวน  ถึงความไมมี ไมมี เปน  ไม เกิดขึ้นไดอีกตอไปเปน 
ธรรมดา,  ขอน้ีฉันใด ; 
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ภิกษุ   ท .!  ขอ น้ีก็ฉันนั้น เหมือนกัน   :  อกุศลธรรมอันลามกซึ่ งเกิด 
แตความโลภ  อันบุคคลนี้ละขาดแลว  กระทําใหเหมือนตนตาลมีขั้วยอดอันดวน 
ถึงความไมมีไมเปน  มีอันไมเกิดขึ้นไดอีกตอไปเปนธรรมดา.  เขายอมอยูเปนสุข 
ไมมีความลําบาก  ไมมีความคับแคนความเรารอน  ในทิฏฐธรรมนี้ เทียว,  ยอม 
ปรินิพพานในทิฏฐธรรมนั ่นเทียว.  (ในกรณีแหงความโกรธ   และความหลง   ก็ไดตรัส 
ไวโดยขอความทํานองเดียวกัน  อยางที่กลาวไดวาทุกตัวอักษร  ตางกันแตชื่อเทานั้น). 

 
ภิกษุ  ท.!  เหลานี้แล  กุศลมูล  ๓  อยาง. 

-  ติก.  อํ.  ๒๐/๒๖๐/๕๐๙. 
 

ปรินิพพานเฉพาะตน 
ผลแหงการถอนความมั่นหมายในธรรมทั้งปวง 

โดยความหมายสี่สถาน 
 
ภิกษุ  ท.!  เราจักแสดง  "ปฏิปทาอันสมควรแกการเพิกถอนความ 

มั่นหมายทั้งปวง"  แกพวกเธอ .  พวกเธอจงฟง  จงทําในใจใหดี  เราจักกลาว.  
ปฏิปทาอันสมควรแกการเพิกถอนความมั่นหมายทั้งปวง  เปนอยางไรเลา?  ภิกษุ  
ท.!  ภิกษุในกรณีนี้  :- 

 
ไมมั่นหมาย ซ่ึง จักษุ  ไมมั่นหมาย ในจักษุ  ไมมั่นหมาย โดย ความ 

เปนจักษุ  ไมมั่นหมายจักษุ วาของเรา; 
 
ไมมั่นหมาย ซ่ึงรูป  ท .  ไมมั่นหมาย ใน รูป  ท.!  ไมมั่นหมาย โดย 

ความเปนรูป  ท.  ไมมั่นหมายรูป  ท.  วาของเรา; 
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ไมมั่นหมาย  ซ่ึงจักขุวิญญาณ   ไมมั่นหมายในจักขุวิญญาณ   ไมมั่น 
หมาย โดย ความเปนจักขุวิญญาณไมมั่นหมายจักขุวิญญาณ วาของเรา; 

ไมมั่นหมาย ซ่ึงจักขุสัมผัส  ไมมั่นหมาย ใน จักขุสัมผัส  ไมมั่นหมาย  
โดย ความเปนจักขุสัมผัสไมมั่นหมายจักขุสัมผัส วาของเรา; 

ไม มั่ นหมาย  ซ่ึ งเวทนา   ไม มั่ นหมายใน เวทนา   ไม มั่ นหมาย  โดย 
ความเปนเวทนาไมมั่นหมายเวทนา  วาของเรา  ซึ่งเปนเวทนาอันเกิดจากจักขุ- 
สัมผัสเปนปจจัย  อันเปนสุขก็ตาม  เปนทุกขก็ตาม  อันเปนอทุกขมสุขก็ตาม. 

(ในกรณี แห งหมวด   โสตะ   มานะ   ชิวหา   กายะ   และ  มนะ   ก็ ไดตรัสไวด วยขอ 
ความทํานองเด ียวก ันก ับข อความในกรณ ีแห งหมวดจ ักษ ุข างบนนี ้  ท ุกต ัวอ ักษร   ต างก ันแต ชื ่อ 
เทานั้น). 

 
ไมมั่ นหมายซึ่ งสิ่ งทั้ งปวง   ไมมั่ นหมายในสิ่ งทั้ งปวง   ไมมั่ นหมาย 

โดยความเปนสิ่งทั้งปวงไมมั่นหมายสิ่งทั้งปวง วาของเรา. 
 
ภิกษ ุ  นั ้น   เมื ่อไม มั ่นหมายอยู อย างนี ้  ก็ไม ถ ือสิ ่งใด  ๆ   ในโลก ,  

เมื ่อไมถือมั ่นก็ไมสะดุ ง,  เมื ่อไมสะดุ งก็ปรินิพานเฉพาะตน   (ปจฺจตฺตํ  ปริ- 
นิพ ฺพายติ)  นั ่น เท ียว .  เธอนั ้น   ยอม  รู ช ัดวา  "ชาติสิ ้นแลว   พรหมจรรยอยู 
จบแลว  กิจที่ควรทําไดสําเร็จแลว  กิจอื่นที่จะตองทําเพื่อความเปนอยางนี้ 
มิไดมีอีก"  ดังนี้. 

 
ภิกษุ   ท .!  นี้ แล   คือ   "ปฏิปทาอันสมควรแกการเพิ กถอนความมั่ น - 

หมายทั้งปวงนั้น". 
-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๒๖/๓๓. 
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(ในสูตรถัดไป   เมื่ อไดตรัสขอความอยางเดียวกันกับในสูตรขางบนนี้ ครบทั้ งหก 
อายตนะแล ว   ซึ ่ง ในตอนท ายแห งอายตะหมวดหนึ ่ง  ๆ   นั ้น   ได ต ร ัส ข อ ค วาม เพิ ่ม เต ิมต อ 
ไปอีกดังขอความขางลางนี้และไดทรงเรียกชื่อปฏิปทานี้ เสียใหมวา  "ปฏิปทาเปนเครื่องสะดวก 
แกการเพิกถอนเสียซึ่งความมั่นหมายทั้งปวง"  :-) 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ก ็ภ ิกษ ุย อมมั ่นหมาย  ซึ ่ง  สิ ่ง ใด   มั ่นหมาย  ใน  สิ ่ง ใด 

มั่นหมาย โดย ความเปนสิ่งใดมั่นหมายสิ่งใด วาของเรา,  สิ่งที่ เขามั่นหมายนั้น 
ยอมเปนโดยประการอื่นจากที่เขามั่นหมายนั้น.  สัตวโลกผูของอยูในภพ  เพลิดเพลิน 
อยู ในภพนั ่นแหละ  จักเป นผู ม ีความเป นโดยประการอื ่น .  (ขอความตอไปนี้ 
ไดตรัสหลังจากตรัสขอความในหมวดที่หก  คือหมวดมนายตนะจบแลว  :-) 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ข ัน ธ   ธาต ุ  อายตนะ   ม ีอยู ม ีป ระม าณ เท า ใด ;  ภ ิก ษุ 

ยอม ไมมั่นหมายแมซ่ึงขันธ  ธาตุ  อายตนะ  นั้น  ไมมั่นหมายแม ใน ขันธธาตุ 
อายตนะนั้น   ไมมั่นหมายแม  โดย ความเปนขันธธาตุอายตนะนั้น   ไมมั่นหมาย 
ขันธธาตุอายตนะนั ้น วาของเรา.  ภิกษุนั ้น  เมื ่อไมมั ่นหมายอยู อยางนี ้  ก็ไม 
ถือมั่นสิ่งใด ๆ  ในโลก,  เมื่อไมถือมั่นก็ไมสะดุง,  เมื่อไมสะดุงก็ปรินิพพาน 
เฉพาะตนนั่นเทียว,  เธอนั้น  ยอมรูชัดวา  "ชาติสิ้นแลว  พรหมจรรยอยูจบแลว 
กิจที่ควรทําไดทําสําเร็จแลว  กิจอื่นที่จะตองทําเพื่อความเปนอยางนี้  มิไดมีอีก" 
ดังนี้. 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  นี้ แล   คื อ   "ปฏิปทาเป น เครื่อ งสะดวกแกการเพิ กถอน 

ความมั่นหมายทั้งปวงนั้น. 
-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๒๘/๓๔. 
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(คําวา ถอนความมั่นหมายโดยความหมายสี่สถาน นั้น  คือ  ๑  .ไม ม่ันหมายถึงส่ิงนั้น   
๒.  ไม มั ่น หมายในสิ ่งนั ้น   ๓.  ไม มั ่น หมาย โดย เป น สิ ่งนั ้น   ๔.  ไม มั ่น หมายว า สิ ่งนั ้น ของ เรา 
ดังนี้. 

 
สําหรับปฏิปทาเปนเครื่องสะดวกแกการเพิกถอนความมั่นหมายถึงส่ิงทั้ งปวงนี้   ในสูตร 

ถัดไป   (๑๘/๒๙/๓๕)  ทรงแสดงไวดวยวิธีปฏิบัติอยางเดียวกันกับที่ทรงแสดงในอนัตตลักขณสูตร 
อ ัน เป น ส ูต รที ่ศ ึกษ าก ัน อยู อ ย า งแพ ร ห ล าย   จ ึง ไม นํ าม าแปลใส ไว ในที ่นี ้.  โดย ใจความนั ้น  
คือพระองคตรัสเร่ิมดวยทรงสอบถาม   แลวพระภิกษุทูลตอบ   แลวตรัสวาอริยสาวกเห็นอยางนี้แลว 
ย อม เบื ่อหน าย   คลายกําหน ัด   หล ุดพ น   และเป นอรห ันต ในที ่ส ุด ;  ซึ ่งชื ่อ ธรรมแต ละอย าง  ๆ 
ที่ทรงยกขึ้นสอบถามนั้น   คือ   อายตนะภายในหก   อายตนะภายนอกหก   วิญญาณหก   สัมผัสหก 
และเวทนาหก ,  รวมเปนชื่อธรรมที่ทรงยกขึ้นถาม   สามสิบ ;  และทรงเรียกการปฏิบัติ ระบบนี้ วา 
(ปฏิปทาเปนเครื่องสะดวกแกการเพิกถอนความมั่นหมายถึงส่ิงทั้งปวง"). 

 
หยุดถือมั่น  -  หยุดหวั่นไหว 

ภิ ก ษุ   ท .!  ในกาล ใด   อวิชชาของภิ ก ษุ ดั บ ไป   วิ ชชา เกิ ด ขึ้ น แล ว .  
เพราะอวิชชาหายไป   วิชชาเกิดขึ้นนั้นแหละ ,  ภิกษุนั้น   ยอมไมทําความยึดมั่น 
ในกามให เก ิดขึ ้น ,  ไม ทําความย ึดมั ่นด วยท ิฏฐ ิให เก ิดขึ ้น ,  ไม ทําความย ึดมั ่น 
ในศีลและวัตรใหเกิดขึ้น  และไมทําความยึดมั่นวาตัวตนใหเกิดขึ้น. 

 
ภิกษุ  ท.!  เมื่อไมทําความยึดมั่นทั้งหลายใหเกิดขึ้น  ยอมไมหวั่น 

ใจไปตามสิ่งใด ๆ,  เมื่อไมหวั่นใจ  ยอมดับสนิทเฉพาะตนโดยแท.  ภิกษุนั ้น 
ย อม รู ช ัดว า   "ชาต ิสิ ้นแล ว ,  พรหมจรรย อยู จบแล ว ,  ก ิจ ที ่ต องทํ าได ทํ าสํ า เร ็จ 
แลว,  กิจอื่นที่จะตองทําเพื่อการทําที่สุดทุกขเชนนี้  มีไดมีอีกตอไป ;  ดังนี้แล. 
-  มู.  ม.  ๑๒/๑๓๕/๑๕๘. 
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ความไมสะดุงหวาดเสียว  เพราะไมมีอุปาทาน 
 
ภิกษุ  ท.!  เราจักแสดง  ....  ความไมสะดุงหวาดเสียวเพราะไมมี 

อุปาทาน   แกพวกเธอ .  เธอทั้งหลาย   จงฟงความขอน้ัน   จงทําในใจใหสําเร็จ 
ประโยชน  เราจักกลาวบัดนี้  .... 

 
ภิกษุ  ท.!  ความไมสะดุงหวาดเสียวเพราะไมมีอุปาทานนั้น  เปน 

อยางไรเลา ? 
 
ภิกษุ   ท .!  ในกรณี นี้   อริยสาวกผูมี การสดับ   ได เห็นพระอริย เจา 

เปนผูฉลาดในธรรมของพระอริยเจา  ไดรับการแนะนําในธรรมของพระอริยเจา, 
ไดเห็นสัตบุ รุษ   เปนผูฉลาดในธรรมของสัตบุ รุษ   ได รับการแนะนําในธรรมของ 
สัตบุรุษ,  ยอม ไมตามเห็นอยูเปนประจําซ่ึงรูปโดยความเปนตน บาง  ยอมไม 
ตามเห็นอยูเปนประจําซึ่งตนวามีรูปบาง  ยอมไมตามเห็นอยูเปนประจําซึ่งรูปใน 
ตนบาง  ยอมไมตามเห็นอยู เป นประจําซึ ่งตนในรูปบาง;  แมรูปนั ้น  แปรปรวน 
ไป   เป นความมีโดยประการอื ่น   แกอริยสาวกนั ้น   วิญญาณของอริยสาวกนั ้น 
ก็ไมเปนวิญญาณที่เปลี่ยนแปลงไปตามความแปรปรวนของรูป  เพราะความแปร- 
ปรวนของรูปไดมี โดยประการอื่น ;  (เมื่ อเปนเชนนั้น )  ความเกิดขึ้นแหงธรรม 
เปนเครื่องสะดุงหวาดเสียว  ซึ่งเกิดมาจากควาเปลี่ยนแปลงไปตามความแปร- 
ปรวนของรูป  ยอมไมครอบงําจิตของอริยสาวกนั้นตั้งอยู,  เพราะความที่จิตไมถูก 
ครอบงําดวยธรรมเปนเครื่องสะดุงหวาดเสียว  อริยสาวกนั้นก็ไมเปนผูหวาดสะดุง 
ไมคับแคน  ไมพะวาพะวัง  และ ไมสะดุงหวาดเสียวอยูเพราะไมมีอุปาทาน. 

 
(ในกรณีที่เกี่ยวกับการตามเห็น  เวทนา  สัญญา  สังขาร  และวิญญาณ  ก็ไดตรัส 

ไวดวยขอความทํานองเดียวกันกับในกรณีแหง รูป  ขางบนนี้ทุกประการ  ผิดกันแตชื่อขันธเทานั้น) 
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ภิกษุ   ท .!  ความไมสะดุ งหวาดเสียวเพราะไมมีอุปาทาน   ยอมมี ได 
ดวยอาการอยางนี้  แล. 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๒๐,  ๒๒-๒๓/๓๑,๓๓. 

 
ความไมสะดุงหวาดเสียวเพราะไมมีอุปาทาน 

(อีกนัยหนึ่ง) 
 
ภิกษุ   ท .!  เราจักแสดง   ....  ความไมสะดุ งหวาดเสียวเพราะไมมี 

อุปาทาน   แกพวกเธอ .  เธอทั้ งหลายจงฟ งความขอนั้ น   จงทํ าในใจใหสํ า เร็จ 
ประโยชน  เราจักกลาวบัดนี้.  .... 

 
ภิกษุ   ท.!  ความไมสะดุงหวาดเสียวเพราะไมมีอุปาทานนั้น   เปน 

อยางไรเลา ? 
 
ภิกษุ   ท .!  ในกรณีนี้   อริยสาวกผูมีการสดับ   ยอม  ตามเห็นอยู เปน 

ประจํา  ซึ่งรูป  วา"นั่นไมใชของเรา  นั่นไมใชเรา  นั่นไมใชอัตตาของเรา" 
ดั งนี้ .  แม รูป น้ั น   ย อมแปรปรวนย อม เป น โดยประการอื่ น   แก อ ริยสาวกนั้ น , 
เพราะความแปรปรวนเปนโดยประการอื่นแหงรูป   โสกะปริเทวะ-ทุกขะโทมนัสสะ 
อุปายาสทั้ งหลาย   ก็ยอมไม เกิดขึ้นแกอริยสาวกนั้น .  (ในกรณี แหง  เวทนา  สัญญา 
สังขาร  และวิญญาณ  ก็มีขอความที่ตรัสเหมือนกับในกรณีแหง รูป). 

 
ภิกษุ   ท .!  ความไมสะดุ งหวาดเสียวเพราะไมมีอุปาทาน   ยอมมี ได 

ดวยอาการอยางนี้  แล. 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๒๔/๓๔,  ๓๕. 
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ลําดับแหงโลกิยสุข 
(ซึ่งยังไมถึงนิพพาน) 

 
อานนท  !  กามคุณมี   ๕  อยาง ,  หาอยางเหลาไหนเลา?  หาอยาง 

ค ือ   รูป ทั ้งหลายที ่เห ็น ได ทางตาก ็ด ี,  เส ียงทั ้งหลายที ่ฟ ง ได ทางห ูก ็ด ี,  กลิ ่น 
ทั้งหลายที่ดมรูไดทางจมูกก็ดี,  รสท้ังหลายที่ลิ้มไดทางลิ้นก็ดี,  และโผฏฐัพพะที่ 
สัมผ ัส รู ทางผ ิวกายก ็ด ี,  อันเป นสิ ่งที ่น าปรารถนา   นารักใคร  นาพอใจ   ที ่ยวน 
ตายวนใจใหรัก  เปนที่ เขาไปตั้งอาศัยอยูแหงความใคร  เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด 
ยอมใจมีอยู.  อานนท!  เหลานี้แล  คือ  กามคุณ  ๕  อยาง. 

 
อานนท  !  สุ ข   โสมนั ส ใด   อาศั ยกามคุณ ห า เหล านี้ บั ง เกิ ด ขึ้ น  ;  

อานนท !  สุข  โสมนัสน้ันเราเรียกวา  "กามสุข". 
 
อานนท  !  ชนเหล าใดก ็ตาม   จะพ ึงกล าวอย างนี ้ว า   "ส ัตว ทั ้งหลาย 

ที่ไดเสวยเฉพาะซึ่งกามสุข  ยอมอยูในฐานะไดบรมสันติ  บรมสุข  บรมโสมนัส"  ดังนี้. 
อานนท  !  เรา   ตถาคตไมยอมรับรองคํากลาวเชนนั้น   ของชนเหลานั้ น .  ขอ น้ี 
เพราะเหตุไร ?  อานนท!  เพราะเหตุวาสุขอยางอื ่น  ที่เหนือกวา  ประณีต 
กวา  กวากามสุขนั้นยังมีอยู. 

 
อานนท !  สุขอยางอื่นที่เหนือกวา  ประณีตกวา  กวากามสุข  นั้น 

เป นอย างไรเล า?  อานนท !  ภ ิกษ ุในธรรมว ิน ัยนี ้  เพ ราะสง ัดจากกาม   และ 
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย  จึง บรรลุฌานที่หนึ่ง  ซึ่งมีวิตกวิจาร  มีปติและสุข 
อันเกิดแตวิเวกแลวแลอยู.  อานนท !  นี้แลคือความสุขชนิดที่เปนอยางอื่น 
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ที ่เหน ือกว า   ประณ ีตกว า   กว ากามส ุขนั ้น .  อานนท  !  แต แม กระนั ้น   ถ าชน 
เหลาใดจะพึงกลาวอยางนี้วา  "สัตวทั้งหลายที่ไดเสวยเฉพาะซึ่งสุขอันเกิดแตปฐมฌาน 
ยอมอยูในฐานะไดบรมสันติ  บรมสุข  บรมโสมนัส"  ดังนี้.  อานนท !  เราไมยอม 
ร ับ รอ งคํ ากล าว เช นนั ้น ขอ งชน เหล านั ้น .  ข อ นี ้  เพ ราะ เหต ุไร  ?  อานนท  !  
เพราะเหตุ วา   สุขอยางอื่ น   ที่ เหนือกวา   ประณี ตกวา   กวาความสุขอันเกิดแต 
ปฐมฌานนั้น  ยังมีอยู. 

 
อานนท !  สุขอยางอื่น  ที่เหนือกวา  ประณีตกวา  กวาความสุขอัน 

เก ิดแต ปฐมฌาน   นั ้น   เป นอย างไร เล า  ?  อานนท  !  ภ ิกษ ุในธรรมว ิน ัยนี้ 
เพราะวิตกวิจารรํางับ   จึง บรรลุถึงฌานที ่สอง  อันเปนเครื ่องผองใสในภายใน 
ทําใหเกิดสมาธิมีอารมณอันเดียวแหงใจ  ไมมีวิตกวิจาร  มีแตปติและสุขอันเกิดแต 
สมาธ ิแล วแลอยู .  อานนท  !  นี ่แลค ือความส ุขชน ิดที ่เป นอย างอื ่น   ที ่เหน ือ 
กวา   ประณี ตกวา   กวาความสุขอัน เกิดแตปฐมฌานนั้ น .  อานนท  !  แต แม 
กระนั้นถาชนเหลาใดจะพึงกลาวอยางนี้วา  "สัตวทั้งหลายที่ไดเสวยเฉพาะซึ่งสุขอันเกิด 
แตทุติยฌาน  ยอมอยูในฐานะไดบรมสันติ  บรมสุข  บรมโสมนัส"  ดังนี้.  อานนท !  
เรา ไม ยอม รับ รองคํ ากล าว เชนนั้ น   ของชน เหล านั้ น .  ข อ น้ี   เพ ราะ เหตุ ไร  ?  
อานนท  !  เพราะเหต ุว า   สุขอยางอื ่น   ที ่เหน ือกวา   ประณ ีตกวา   กวาความส ุข 
อันเกิดแตทุติฌานนั้น  ยังมีอยู. 

 
อานนท !  สุขอยางอื่น  ที่เหนือกวา  ประณีตกวา  กวาความสุขอัน 

เก ิดแต ท ุต ิยฌ าน   นั ้น   เป นอย างไรเล า  ?  อานนท  !  ภ ิกษ ุในธรรมว ิน ัยนี้ 
เพราะความจางคลายไปแหงปติ  เปนผูอยูอุเบกขา  มีสิตสัมปชัญญะ  เสวยสุขอยู 
ดวยนามกาย  จึง บรรลุฌานที่สาม  เปนฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายกลาววาผูบรรลุ 
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ฌานนี ้  เป นผู อยู อ ุเบกขาม ีสต ิอ ยู เป นปรกต ิส ุข   ด ังนี ้  แล วแลอยู .  อานนท  !  
นี่แลคือความสุขชนิดที่ เปนอยางอื่น   ที่ เหนือกวา  ประณีตกวา  กวาความสุขอัน 
เก ิดแต ท ุต ิยฌานนั ้น .  อานนท  !  แต แม กระนั ้นถ าชนเหล าใดจะพ ึงกล าวอย าง 
นี้วา  "สัตวทั้งหลาย  ที่ไดเสวยเฉพาะซึ่งสุขอันเกิดแตตติยฌาน  ยอยอยูในฐานะไดบรมสันติ 
บรมส ุข   บรม โสมน ัส "  ด ังนี ้.  อานนท  !  เรา ไม ยอม ร ับ รอ งคํากล าว เช นนั ้น 
ข อ ง ช น เห ล า นั ้น .  ข อ นี ้  เพ ร า ะ เห ต ุไ ร  ?  อ า น น ท  !  เพ ร า ะ เห ต ุว า   ส ุข 
อยางอื่น  ที่เหนือกวา  ประณีตกวากวาความสุขอันเกิดแตตติยฌานนั้น  ยังมีอยู. 

 
อานนท !  สุขอยางอื่นที่ เหนือกวา  ประณีตกวา  กวาความสุขอัน 

เก ิด แต ตต ิยฌ าน   นั ้น   เป น อย า ง ไร เล า  ?  อานนท !  ภ ิกษ ุใน ธรรม ว ิน ัยนี้ 
เพ ราะละสุ ข เสี ย ได   และ เพ ราะละทุ กข เสี ย ได ,  เพ ราะความดับหายไปแห ง 
โสมน ัส   และโทมน ัสในกาลก อน ,  จ ึง  บรรล ุฌานที ่สี ่  อ ันไม ม ีท ุกข ไม ม ีส ุข   มี 
แต ความที ่สต ิเป นธรรมชาต ิบร ิส ุทธิ ์เพ ราะอ ุเบกขา   แล วแลอยู .  อานนท  !  นี่ 
แล   คือความสุขชนิดที่ เปนอยางอื่น   ที่ เหนือกวา  ประณีตกวา  กวาความสุขอัน 
เก ิด แต ตต ิยฌ านนั ้น .  อานนท  !  แต แม ก ระนั ้น   ถ าชน เหล า ใดจะพ ึงกล าว 
อยางนี้วา  "สัตวทั้งหลาย  ที่ไดเสวยเฉพาะซึ่งสุขอันเกิดแตจตุตถฌาน  ยอมอยูในฐานะได 
บรมส ันต ิ  บรมส ุข   บรมโสมน ัส "  ด ังนี ้.  อานนท  !  เราไม ยอมรับรองคํากล าว 
เช น นั ้น   ของชน เหล านั ้น .  ข อ นี ้  เพ ราะ เหต ุไ ร  ?  อานนท  !  เพ ราะ เหต ุว า 
สุขอยางอื่นที่เหนือกวา  ประณีตกวา  กวาความสุขอันเกิดแตจตุตถฌานนั้น  ยังมีอยู. 
 

อานนท !  สุขอยางอื่นที่ เหนือกวา  ประณีตกวา  กวาความสุขอัน 
เกิดแตจตุตถฌาน  นั้นเปนอยางไรเลา ?  อานนท!  ภิกษุในธรรมวินัยนี้, 
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เพราะผานพนรูปสัญญาเสียได   โดยประการทั้ งปวง ,  เพราะความตั้ งอยู ไม ได 
แห งปฏ ิฆส ัญญา ,  เพราะไม ทําในใจซึ ่งนาน ัตตส ัญญา   จ ึง  บรรล ุอากาสา - 
นัญจายตนะ   อันมีการทําในใจวา   "อากาศไมมีที่ สิ้ นสุด  ๆ "  ดังนี้   แลวแลอยู .  
อานนท  !  นี่แลคือความสุขชนิดที่ เปนอยางอื่น   ที่ เหนือกวา   ประณี ตกวา   กวา 
ความส ุขอ ัน เก ิดแต จต ุตถฌานนั ้น .  อานนท  !  แต แม กระนั ้น   ถ าชน เหล าใด 
จะพึงกลาวอยางนี้วา  "สัตวทั้งหลายที่ไดเสวยเฉพาะซึ่งสุขอันเกิดแตอากาสานัญจายตนฌาน 
ยอมอยู ในฐานะไดบรมสันติ  บรมสุขบรมโสมนัส "  ดังนี้ .  อานนท  !  เราไมยอม 
ร ับ รอ งคํ าก ล า ว เช น นั ้น ขอ งชน เห ล านั ้น .  ข อ นี ้  เพ ราะ เห ต ุไ ร  ?  อ านนท  !  
เพราะเหตุวา  ความสุขอยางอื่นที่ เหนือกวา  ประณีตกวา  กวาความสุข  อันเกิดแต 
อากาสานัญจายตนฌานนั้น  ยังมีอยู. 

 
อานนท !  สุขอยางอื่นที่เหนือกวา  ประณีตกวา  กวาความสุขอันเกิด 

แตอากาสานัญจายตนะฌาน   นั้น  เปนอยางไรเลา ?  อานนท !  ภิกษุในธรรม- 
วินัยนี้ ,  เพราะผานพนอากาสานัญจายตนะเสียไดโดยประการทั้งปวง  จึงบรรลุ 
วิญญาณนัญจายตนะ  อันมีการทําในใจวา  "วิญญาณไมมีที่สิ้นสุด ๆ"  ดังนี้  แลว 
แลอยู .  อานนท !  นี ่แลค ือความส ุขชน ิดที ่เป นอย างอื ่น   ที ่เหน ือกว า   ประณ ีต 
กวา   กวาความสุขอัน เกิดแตอากาสานัญจายตนะฌานนั้น .  อานนท  !  แตแม 
กระนั้น  ถาชนเหลาใดจะพึงกลาวอยางนี้วา  "สัตวทั้งหลายที่ไดเสวยเฉพาะซึ่งสุขอัน 
เกิดแตวิญญาณัญจายตนฌาน  ยอมอยูในฐานะไดบรมสันติบรมสุข  บรมโสมนัส"  ดังนี้.  
อานนท  ! เราไม ยอมร ับ รองคํ ากล าว เช นนั ้น   ของชน เหล านั ้น .  ข อ นี ้  เพ ราะ 
เหต ุไร  ?  อานนท  !  เพ ราะเหต ุว าความส ุขอย างอื ่นที ่เหน ือกว า   ประณ ีตกว า 
กวาความสุขอันเกิดแตวิญญาณนัญจายตนฌานนั้น  ยังมีอยู. 
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อานนท !  สุขอยางอื่นที่เหนือกวา  ประณีตกวา  กวาความสุขอันเกิด 
แตวิญยาณัญจายตนฌาน   นั ้น  เปนอยางไรเลา ?  อานนท !  ภิกษุในธรรม- 
วินัยนี้,  เพราะผานพนวิญญาณัญจายตนะเสียไดโดยประการทั้งปวง  จึง บรรลุ 
อากิญ จัญญายตนะ   อันมี การทํ าในใจวา   "อะไร  ๆ   ไมมี ดั งนี้  แล วแลอยู .  
อานนท !  นี่แลคือความสุขชนิดที่ เปนอยางอื่น  ที่ เหนือกวา  ประณีตกวา  กวา 
ความสุขอันเกิดแตวิญญาณนัญจายตนฌานนั้น.  อานนท !  แตแมกระนั้น  ถา 
ชนเหลาใดจะพึงกลาวอยางนี้วา  "สัตวทั้งหลายที่ไดเสวยเฉพาะซึ่งสุขอันเกิดแตอากิญจัญ- 
ญายตนฌาน  ยอมอยูในฐานะไดบรมสันติ  บรมสุข  บรมโสมนัส"  ดังนี้.  อานนท !  
เราไม ยอมรับ รองคํ ากล าว เชนนั้ น   ของชน เหล านั้ น   ขอ น้ี   เพ ราะ เหตุ ไร  ?  
อานนท !  เพราะเหตุวา  สุขอยางอื่นที่ เหนือกวา  ประณีตกวา  กวาความสุขอัน 
เกิดแตอากิญจัญายตนญาณนั้น  ยังมีอยู. 

 
อานนท !  สุขอยางอื่นที่เหนือกวา  ประณีตกวา  กวาความสุขอันเกิด 

แตอากิญจํญญายตนะฌาน   นั้น  เปนอยางไรเลา?  อานนท !  ภิกษุในธรรม- 
วินัยนี้,  เพราะผานพนอากิญจัญญายตนะเสียได  โดยประการทั้งปวง  จึง บรรลุ 
เนวสัญญานาสัญญายตนะ  แลวแลอยู อานนท !  นี่แลคือความสุขชนิดที่เปน 
อยางอื่น  ที่เหนือกวา  ประณีตกวา  กวาความสุขอันเกิดแตอากิญจัญญายนตนฌาน 
นั ้น .  อานนท !  แตแม กระนั ้น   ถาชน เหล าใดจะพ ึงกล าวอยางนี ้ว า   "สัตว 
ทั้งหลายที่ไดเสวยเฉพาะซึ่งสุข  อันเกิดแตเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน  ยอมอยูในฐานะได 
บรมสันติ  บรมสุข  บรมโสมนัส "  ดังนี ้.  อานนท!  เราไม ยอมรับรองคํากล าว 
เช นนั ้น   ของชน เหล านั ้น .  ขอ นี ้เพ ราะ เหต ุไร  ?  อานนท !  เพ ราะ เหต ุว า 
สุขอยางอื่นที่ เหนือกวา  ประณีตกวา  กวาความสุขอันเกิดแต เนวสัญญานา- 
สัญญายตนฌานนั้น  ยังมีอยู. 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



                            ภาค  ๓  -  นิโรธอริยสัจ ๕๒๑

อานนท !  สุขอยางอื่นที่เหนือกวา  ประณีตกวา  กวาความสุขอันเกิด 
แตเนวสัญญานาสัญญายตนะฌาน  นั้น  เปนอยางไรเลา ?  อานนท !  ภิกษุใน 
ธรรมว ิน ัยนี ้,  เพราะผ านพ นเนวส ัญญานาส ัญญายตนะเส ียได   โดยประการ 
ทั ้งปวง   จึง  บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ   แลวแลอยู .  อานนท !  นี ่แลความสุข 
ที่ เปนอยางอื่นที เหนือกวา  ประณีตกวา  กวาความสุขอันเกิดแตเนวสัญญานา- 
สัญญายตนะฌานนั้น. 

 
อานนท  !  ส วนข อ นี ้  เป นฐานะที ่จะม ีได ค ือ   ข อ ที ่พ วกปร ิพ าชก 

ทั้งหลาย  ผูถือลัทธิอื่น  จะพึงกลาวอยางนี้วา  "พระสมณะโคดม  ไดกลาวถึงสัญญา- 
เวทยิตนิโรธ,  แลวจึงบัญญัติซึ่งสัญญาเวทยิตนิโรธนั้น  ในฐานะเปนความสุข.  มันจะ 
เปนความสุขชนิดไหนหนอ ?  มันจะเปนความสุขไปไดอยางไรหนอ ?"  อานนท !  พวก 
ปริพาชกผู ถื อลัทธิอื่ น   ซึ่ งมีปรกติกล าวอยางนี้ ,  เธอทั้ งหลายจะพึ งกลาวแก  
อยางนี้วา  "ผูมีอายุ !  พระผูมีพระภาค  ไมไดหมายถึงสุขเวทนา  แลวบัญญัติในฐานะ 
เปนตัวความสุข.  ผูมีอายุ !  แตวา  ความสุข  อันบุคคลจะพึงหาไดในธรรมใด ;  
พระตถาคตยอมบัญญัติซ่ึงธรรมนั้น  ในฐานะเปนความสุข"  ดังนี้แล. 
-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๒๗๘-๒๘๒/๔๑๓-๔๒๔. 

 
หมายเหตุ  :-  การนําโลกิยสุข  หรือความสุขขั้นที่ยังตองมีเหตุมีปจจัยทุกระดับ  มาใสไวในที่นี้ 

ก็ เพื่ อ เปน เครื่องเปรียบเทียบกับนิพพาน   ซึ่ งเปนธรรมไม เหตุ ไม มีป จจัย   และ  
อยู ในฐานยิ ่งไปกว าความส ุข ,  พระองค จ ึงได ทรงนํามาเร ียบลําด ับไว ในที ่นั ้น 
ในฐานะเปนความสุขชนิดหนึ่ง. 
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ธรรมเปนที่ดับ  ตามลําดับ  (ซึ่งยังไมถึงนิพพาน) 
(:  อนุปุพพนิโรธ  -  อนุปุพพวิหาร  -  อนุปุพพวิหารสมาบัติ) 

 
ก.  อนุปุพพนิโรธ  เกา 

ภิกษุ   ท .!  อนุ ปุพพนิ โรธ   ๙  ประการ   เหลานี้   มีอยู .  เกาประการ 
อยางไรเลา ?  เกาประการ  คือ:- 

 
(๑)  เมื่อเขาถึงปฐมฌาน อามิสส  (กาม)  สัญญา  ยอมดับ ; 
(๒)  เมื่อเขาถึงทุติยฌาน วิตกและวิจาร  ยอมดับ ; 
(๓)  เมื่อเขาถึงตติยฌาน ปติ  ยอมดับ ; 
(๔)  เมื่อเขาถึงจตุตถฌาน อัสสาสะและปสสาสะ  ยอมกับ ; 
(๕)  เมื่อเขาถึงกาสานัญจายตนะ รูปสัญญา  ยอมดับ ; 
(๖)  เมื่อเขาถึงวิญญาณัญจายตนะ อากาสานัญจายตนสัญญายอมดับ ; 
(๗) เมื่อเขาถึงอากิญจัญญายตนะ วิญญาณัญจายตนสัญญายอมดับ ; 
(๘)  เมื่อเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ   อากิญจัญญายตน ยอมดับ ; 
(๙)  เมื่อเขาถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ สัญญาและเวทนา  ยอมดับ. 

 
ภิกษุ  ท.!  เหลานี้แล  อนุปุพพนิโรธ  ๙  ประการ. 

-  นวก.  อํ.  ๒๓/๔๒๓/๒๓๕. 
 
 (ธรรมะหมวดนี้   แสดงถึงธรรมที่ตองดับไปตามลําดับ  ๆ   แหงการปฏิบัติ ระบบนี ้

ดังนั้นจึงไดชื่อวา  อนุปุพพนิโรธเกา  คือธรรมที่ดับตามลําดับ   ๙  ลําดับ ,  เปนหมวดธรรมที่ตอง 
ศ ึกษ าก อน   แต โด ยย อ ,  รายละ เอ ีย ดห าด ูได ที ่ห ม วด   ค .;  ในที ่อื ่น   (๒๓/๔๗๗/๒๖๓,๒๖๕)  
เปนคําของพระอานนทแสดงอนุปุพพปสสัทธิและอนุปุพพนิ โรธไว   โดยความเปน   รูปฌาน   ๔   
อรูปฌาน  ๔  ในฐานะเปนอนุปุพพปสสัทธิและอนุปุพพนิโรธโดยปริยาย,  และแสดงสัญญา- 

 
 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



                            ภาค  ๓  -  นิโรธอริยสัจ ๕๒๓

เวทย ิตน ิโรธอ ัน สิ ้นอาสวะไว   ในฐานะ เป นอน ุป ุพพป สส ัทธ ิและอน ุป ุพพน ิโรธ โดยปริย าย 
โดยไม แสดงไวอย างละเอ ียดวา   ฌานชื ่อไรระงับหรือด ับเส ียซึ ่งธรรมชื ่ออะไรเหม ือนก ับในสูตร 
ขางบนนี้). 

 
ข.  อนุปุพพวิหาร  เกา 

 
ภิกษุ   ท.!  อนุปุพพวิหาร  ๙  ประการ  เหลานี้  มีอยู.  เกาประการ 

อยางไรเลา ?  เกาประการ  คือ  :- 
(๑)  ปฐมฌาน 
(๒)  ทุติยฌาน 
(๓)  ตติยฌาน 
(๔)  จตุตถฌาน 
(๕)  อากาสานัญจายตนะ 
(๖)  วิญญาณัญจายตนะ 
(๗)  อากิญจัญญายตนะ 
(๘)  เนวสัญญานาสัญญายตนะ 
(๙)  สัญญาเวทยิตนิโรธ. 
ภิกษุ  ท.!  เหลานี้แล  อนุปุพพวิหาร  ๙  ประการ. 

-  นวก.  อํ.  ๒๓/๔๒๔/๒๓๖. 
(ธรรมเกาประการนี้   เรียกวา  วิหารธรรม   คือธรรมเปนเครื่องอยูแห งจิตเกาลําดับ 

จึงได ชื ่อว า   อน ุป ุพพวิหารเก า .  ยังม ีข อประหลาดที ่ว า   ในบาล ีบางแห งถ ึงก ับกลาวว า   เข าอยู 
ในว ิหารธรรมนี ้ได แม ในขณะแห งอ ิร ิยาบถทั ้งสี ่  ค ือนั ่ง   นอน   ย ืน   เด ิน   สําหรับ   ๔  ข อข างต น 
คือตั้งแตปฐมฌาน  ถึงจตุตถฌาน. ติก.  อํ.  ๒๐/๒๓๔/๕๐๓).  
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ค.  อนุปุพพวิหารสมาบัติ  เกา 
 
ภิกษุ   ท.!  เราจักแสดงซึ่ง อนุปุพพวิหารสมาบัติ   ๙  ประการ  เหลานี้ .  

เธอทั ้งหลายจงฟ ง .  ภ ิกษ ุ  ท .!  อน ุป ุพพว ิหารสมาบ ัต ิ  ๙  ประการนั ้น   เป น 
อยางไรเลา ? 

 
(๑)  กามทั้ งหลาย   ยอมดับไปในที่สุด ,  และชนเหลาใด   ยัง  กาม 

ทั้งหลาย  ใหดับไป ๆ  ในที่ใด  แลวแลอยู ;  เรากลาววา  ผูมีอายุเหลานั้น  หายหิว 
ดับ เย็น   ขามแล ว   ถึ งฝ งแล ว   ด วยองคนั้ น  ๆ   ในที่ นั้ น   แน แท .  ถาผู ใดจะพึ ง 
กลาวถามอยางนี้   วา   "กามทั้ งหลาย   ดับไปในที่ ไหน  ?  และชนเหลาไหนยัง 
กามทั ้งหลายให ด ับ ไป  ๆ   ในที ่ไหน   แล วแลอยู  ?  ข าพ เจ าไม รู ข อ นั ้น   ไม เห ็น 
ขอนั ้น "  ดังนี ้ไซร;  คําตอบพ ึงม ีแก เขาว า   "ผู ม ีอาย ุ!  ภิกษ ุในกรณ ีนี ้  สงัดแล ว 
จากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย  เขาถึงปฐมฌาน  อันมีวิตกวิจาร  มีปติและ 
สุขอันเกิดจากวิเวก  แลวแลอยู.  กามทั ้งหลายดับไปในปฐมฌานนั ้น,  และ 
ชนเหลานั้น  ยัง กามทั้งหลาย ใหดับไป  ๆ  ในปฐมฌานนั้น  แลวแลอยู"  ดังนี้.  
ภิกษุ   ท .!  ใคร ๆ   ที่ ไม เปนผู โออวด   ไม เปนผูมีมายา  พึงเพลิดเพลินอนุโมทนา 
ด วยคํ าว า   สาธ ุ  ด ังนี ้;  ครั ้น เพล ิด เพล ินอน ุโมทนาด วยคํ า   สาธ ุ  ด ังนี ้แล ว 
นอบนอมอยู  จะประคองอัญชลีเขาไปหา  โดยแนแท. 

 
(๒)  วิตกและวิจารทั ้งหลาย   ยอมดับไปในที ่ใด ,  และชนเหล าใด 

ยังวิตกและวิจารทั้งหลาย ใหดับไป ๆ  ในที่ใด  แลวแลอยู ;  เรากลาววา  ผูมีอายุ 
เหลานั้น   หายหิว  ดับเย็น   ขามแลว  ถึงฝงแลว ดวยองคนั้น  ๆ  ในที่นั้น   แนแท .  
ถาผู ใด   จะพึงกลาวถามอยางนี้วา  "วิตกและวิจารทั้ งหลาย   ดับไปในที่ ไหน?  
และชนเหลาไหน  ยัง วิตกและวิจารทั้งหลาย ใหดับไป ๆ  ในที่ไหน  แลวแลอยู? 
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ข าพ เจ า ไม รู ข อ นั ้น   ไม เห ็น ข อ นั ้น "  ด ังนี ้ไซ ร  ;  คํ าต อบพ ึงม ีแ ก เข าว า   "ผู มี 
อายุ!  ภิกษุในกรณ ีนี ้  เพราะความที ่ว ิตกและวิจารทั ้งหลายระงับลง  เขาถ ึง 
ทุติยฌาน  อันเปนเครื่องผองใสแหงใจในภายใน  นําใหเกิดสมาธิมีอารมณอันเดียว 
ไมมีวิตกและวิจาร  มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ  แลวแลอยู,  วิตกและวิจาร 
ทั้งหลาย  ดับไปใน ทุติยฌาน นั้น,  และชนเหลานั้น  ยัง วิตกและวิจารทั้งหลาย 
ให ด ับไป  ๆ   ในท ุต ิยฌานนั ้น   แล วแลอยู "  ด ังนี ้.  ภ ิกษ ุ  ท .!  ใคร  ๆ   ที ่ไม เป นผู 
โออวด   ไม เปนผูมีมายา   พึงเพลิดเพลินอนุ โมทนาดวยคําวา   สาธุ   ดังนี้ ;  คร้ัน 
เพลิดเพลินอนุโมทนาดวยคําวา  สาธุ   ดังนี้แลว  นอบนอมอยู   จะประคองอัญชลี 
เขาไปหา  โดยแนแท. 

 
 (๓)  ปติ   ยอมดับ ไปในที่ ใด ,  และชนเหล าใด   ยั ง  ปติ  ใหดับ ไป  ๆ  

ในที ่ใด   แล วแลอยู ;  เรากล าว า   ผู ม ีอ าย ุเหล นั ้น   หายห ิว   ด ับ เย ็น   ข ามแล ว 
ถ ึงฝ งแล ว   ด วยองค นั ้น  ๆ   ในที ่นั ้น   แน แท .  ถ าผู ใด   จะพ ึงกล าวถามอย างนี้ 
ว า   "ป ต ิ  ด ับ ไป ใน ที ่ไห น ?  แล ะชน เห ล า ไห น ย ังป ต ิให ด ับ ไป  ๆ   ใน ที ่ไห น 
แล วแลอยู ?  ข าพ เจ า ไม รู ข อ นั ้น   ไม เห ็น ข อ นั ้น "  ด ังนี ้ไซ ร ;  คําตอบพ ึงม ีแก 
เขาวา  "ผูมีอายุ!  ภิกษุในกรณีนี้  เพราะความจางคลายไปแหงปติ  อยูอุเบกขา 
มีสติและสัมปชัญญะ  และเสวยความสุขดวยนามกาย  เขาถึงตติยฌาน  อันเปน 
ฌานที่พระอริยเจากลาววา  'ผูไดฌานนี้เปนผูอยูอุเบกขา  มีสติ  อยูเปนสุข'  ดังนี้ 
แลวแลอยู .  ปติ  ดับไปใน ตติยฌาน นั ้น,  และชนเหลานั ้น  ยัง ปติ ใหดับไป  ๆ  
ใน  ตต ิยฌ าน  นั ้น แล วแลอยู "  ด ังนี ้.  ภ ิกษ ุ  ท .!  ใค ร  ๆ   ที ่ไม เป น ผู โอ อ วด 
ไม เป น ผู มี ม าย า   พึ ง เพ ลิ ด เพ ลิ น อ นุ โม ท น าด ว ย คํ า ว า   ส าธุ   ดั งนี้  ;  ค รั้ น 
เพลิดเพลินอนุโมทนาดวยคําวา  สาธุ   ดังนี้แลว  นอบนอมอยู   จะประคองอัญชลี 
เขาไปหา  โดยแนแท. 
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(๔)  อ ุเบ ก ข า ส ุข   ย อ ม ด ับ ไ ป ใ น ที ่ส ุด ,  แ ล ะ ช น เห ล า ใ ด   ย ัง 
อ ุเบกขาส ุข  ให ด ับ ไป  ๆ   ในที ่ใด   แล วแลอยู ;  เรากล าวว า   ผู ม ีอ าย ุเหล านั ้น 
หายหิ ว   ดับ เย็น   ขามแล ว   ถึ งฝ งแล ว   ด วยองคนั้ น  ๆ   ในที่ นั้ น   แนแท .  ถาผู ใด 
จะพ ึงกล าวถามอย างนี ้ว า   "อ ุเบกขาส ุข   ด ับ ไปในที ่ไหน?  และชน เหล าไหน 
ย ัง  อ ุเบกขาส ุข  ให ด ับ ไป  ๆ   ในที ่ไหน   แล วแลอยู ?  ข าพ เจ าไม รู ข อ นั ้น   ไม เห ็น 
ข อ นั ้น "  ด ังนี ้ไซ ร ,  คํ าตอบพ ึงม ีแก เข าว า   "ผู ม ีอ าย ุ!  ภ ิกษ ุในกรณ ีนี ้  เพ ราะ 
ละสุขและทุกขเสียได  เพราะความดับหายไปแหงโสมนัสและโทมนัสในกาลกอน 
เขาถึงจตุตถฌาน  อันไมมีทุกขและสุข  มีแตความที่สติเปนธรรมชาติบริสุทธิ์ 
เพราะอ ุเบกขาแลวแลอยู .  อุเบกขาส ุข   ดับไปใน  จต ุตถฌาน  นั ้น ,  และชน 
เหล านั ้นย ัง  อ ุเบกขาส ุข  ให ด ับ ไป  ๆ   ใน  จต ุตถฌ าน  นั ้น   แล วแลอยู "  ด ังนี ้.  
ภิกษุ   ท .! ใคร  ๆ   ที่ ไม เป นผู โอ อวด   ไม เป นผู มี มายา   พึ งเพลิด เพลินอนุ โมทนา 
ด วยคํ าว าส าธ ุ  ด ังนี ้;  ค รั ้น เพ ล ิด เพ ล ิน อน ุโม ทนาด วยคํ าว า   สาธ ุ  ด ังนี ้แ ล ว 
นอบนอมอยูจะประคองอัญชลีเขาไปหา  โดยแนแท. 

 
 (๕)  รูปสัญญาทั้ งหลาย   ยอมดับ ไปในที่ ใด ,  และชนเหล าใด   ยั ง 

รูปสัญญาทั้งหลาย ใหดับไป ๆ  ในที่ใด  แลวแลอยู ;  เรากลาววา  ผูมีอายุเหลานั้น 
หายหิ ว   ดับ เย็น   ขามแล ว   ถึ งฝ งแล ว   ด วยองคนั้ น  ๆ   ในที่ นั้ น   แนแท .  ถาผู ใด 
จะพ ึงกล า วถ าม อย า งนี ้  ว า   "ร ูป ส ัญ ญ าทั ้งห ล าย   ด ับ ไปที ่ไห น ?  แล ะชน 
เหล าไหน   ย ัง  ร ูปส ัญญาทั ้งหลาย  ให ด ับไป  ๆ   ในที ่ไหน   แล วแลอยู ?  ข าพเจ า 
ไม รู ข อ นั ้น   ไ ม เห ็น ข อ นั ้น "  ด ัง นี ้ไ ซ ร ,  คํ า ต อ บ พ ึง ม ีแ ก เ ข า ว า   "ผู ม ีอ า ย ุ!  
ภิกษุในกรณีนี้  เพราะการกาวลวงเสียซ่ึงรูปสัญญาทั้งหลายโดยประการทั้งปวง  เพราะ 
ความตั้งอยูไมไดแหงปฏิฆสัญญาทั้งหลาย  เพราะไมไดทําไวในใจซึ่งความกําหนดหมาย 
ในภาวะตาง ๆ  จึงเขาถึงอากาสานัญจายตนะ  อันมีการทําในใจวา  'อากาศไมมีที่สุด' 

 
 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



                            ภาค  ๓  -  นิโรธอริยสัจ ๕๒๗

แลวแลอยู .  รูปสัญญาทั ้งหลาย ดับไปใน อากาสานัญจายตนะ นั ้น,  และชน 
เหลานั้น  ยัง รูปสัญญาทั้งหลาย ใหดับไป ๆ  ใน อากาสานัญจายตนะ นั้น  แลวแลอยู" 
ดั งนี้ .  ภิ ก ษุ   ท .!  ใค ร  ๆ   ที่ ไม เป น ผู โอ อ วด  ไม เป น ผู มี ม ายา   พึ ง เพ ลิ ด เพ ลิ น 
อน ุโมทนาด วยคําว า   สาธ ุ  ด ังนี ้;  ครั ้น เพล ิด เพล ินอน ุโมทนาด วยคําว า   สาธุ 
ดังนี้แลว  นอบนอมอยู  จะประคองอัญชลีเขาไปหา  โดยแนแท. 

 
(๖)  อากาสานัญจายตนสัญญา  ยอมดับไปในที่ใด,  และชนเหลาใด 

ยัง  อากาสานัญจายตนสัญญา ให ด ับไป  ๆ   ในที ่ใด   แลวแลอยู  ;  เรากล าววา 
ผูมีอายุ เหลานั้น   หายหิว  ดับเย็น   ขามแลว  ถึงฝ งแลว   ดวยองคนั้น  ๆ   ในที่นั้น 
แนแท.  ถาผูใด  จะพึงกลาวถามอยางนี้  วา  "อากาสานัญจายตนสัญญา  ดับไป 
ในที่ไหน?  และชนเหลาไหนยัง อากาสานัญจายตนสัญญา ใหดับไป  ๆ  ในที่ใด 
แล ว แ ล อ ยู ?  ข า พ เจ า ไม รู ข อ นั ้น   ไม เห ็น ข อ นั ้น "  ด ัง นี ้ไ ซ ร ;  คํ า ต อบ พ ึง มี 
แกเขาวา  "ผูมีอายุ!  ภิกษุในกรณีนี้   กาวลวงเสียซ่ึงอากาสานัญจายตนะโดย 
ประการทั้งปวง  เขาถึงวิญญาณัญจายตนะ  อันมีการทําในใจวา  'วิญญาณไมมี 
ที่สุด'  แลวแลอยู.  อากาสานัญจายตนสัญญา ดับไปใน วิญญาณัญจายตนะนั้น,  
และชนเหลานั้น  ยัง อากาสานัญจายตนสัญญา ใหดับไป ๆ  ในวิญญาณัญจายตนะ 
นั ้น   แ ล ว แ ล อ ยู "  ด ัง นี ้.  ภ ิก ษ ุ  ท .!  ใค ร  ๆ   ที ่ไ ม เป น ผู โ อ อ ว ด   ไม เป น ผู มี 
ม าย า   พึ ง เพ ลิ ด เพ ลิ น อนุ โม ท น าด วยคํ า ว า   ส าธุ   ดั งนี้  ;  ค ร้ัน เพ ลิ ด เพ ลิ น 
อนุโมทนาดวยคําวา  สาธุ   ดังนี้ แลว   นอนนอมอยู   จะประคองอัญชลี เขาไปหา 
โดยแนแท. 

 
(๗)  วิญญาณัญจายตนสัญญา  ยอมดับไปในที่ ใด,  และชนเหลาใด 

ยัง วิญญาณัญจายตนสัญญา ใหดับไป ๆ  ในที่ใด  แลวแลอยู;  เรากลาววา  ผูมี 
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อาย ุเหล านั ้น   หายห ิว   ด ับ เย ็น   ข ามแล ว   ถ ึงฝ งแล ว   ด วยองค นั ้น  ๆ   ในที ่นั ้น 
แนแท .  ถาผูใด  จะพึงกลาวถามอยางนี้   วา  "วิญญาณัญจายตนสัญญา  ดับไป 
ในที่ไหน ?  และชนเหลาไหนยัง วิญญาณัญจายตนสัญญา  ใหดับไป ๆ  ในที่ใด 
แล ว แล อ ยู  ?  ข าพ เจ า ไม รู ข อ นั ้น   ไม เห ็น ข อ นั ้น "  ด ังนี ้ไ ซ ร ;  คํ า ต อบพ ึงมี 
แก เขาวา  "ผูมีอายุ!  ภิกษุในกรณีนี้   กาวลวงเสีย ซ่ึงวิญญาณัญจายตนะโดย 
ประการทั้งปวง  เขาถึง อากิญจัญญายตนะ  อันมีการทําในใจวา  'อะไร ๆ  ไมมี' 
แลวแลอยู,  วิญญาณัญจายตนสัญญา ดับไปใน อากิญจัญญายตนะ นั้น  และชนเหลา 
นั้น  ยังวิญญาณัญจายตนสัญยาใหดับไป  ๆ   ในอากิญจัญญายตนะ   นั้นแลว 
แลอยู "  ด ั ง นี ้ .   ภ ิก ษ ุ   ท . !   ใ ค ร  ๆ   ที ่ ไ ม  เ ป น ผู  โ อ อ ว ด   ไ ม  เ ป น ผู มี  
ม า ย า พ ึง เพ ล ิด เพ ล ิน อ น ุโม ท น าด ว ย คํ า ว า   ส าธ ุ  ด ังนี ้;  ค รั ้น เพ ล ิด เพ ล ิน 
อน ุโมทนา   ดวยคําวา  สาธุ   ดังนี้แลว  นอบนอมอยู   จะประคองอัญชลี เขาไปหา 
โดยแนแท. 

 
(๘)  อากิญจัญญายตนสัญญา  ยอมดับไปในที่ ใด ,  และชนเหลาใด 

ยัง อากิญจัญญายตนสัญญา ใหดับไป ๆ  ในที่ใด  แลวแลอยู;  เรากลาววา  ผูมี 
อาย ุเหล านั ้น   หายห ิว   ด ับ เย ็น   ข ามแล ว   ถ ึงฝ งแล วด วยองค นั ้น  ๆ   ในที ่นั ้น 
แนแท.  ถาผูใด  จะพึงกลาวถามอยางนี้  วา  "อากิญจัญญายตนสัญญา  ดับไป 
ในที่ ไหน  ?  และชนเหลาไหนยัง อากิญจัญญายตนสัญญา ใหดับไป  ๆ  ในที่ ใด 
แ ล ว แ ล อ ยู  ?  ข า พ เจ า ไม รู ข อ นั ้น ไม เห ็น ข อ นั ้น "  ด ัง นี ้ไ ซ ร ;  คํ า ต อ บ พ ึง มี 
แก เขาวา  "ผูมีอายุ  !  ภิกษุในกรณีนี้   กาวลวงเสีย ซ่ึงอากิญจัญญายตนะโดย 
ประการทั้งปวง  เขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ  แลวแลอยู.  อากิญจัญญา- 
ยตนสัญญา ดับไปใน  เนวสัญญานาสัญญายตนะ นั ้น ,  และชนเหลานั ้น   ยัง 
อากิญจัญญายตนสัญญา ใหดับไป ๆ   ใน เนวสัญญานาสัญญายตนะ นั้น  แลวแลอยู" 
ดังนี้.  ภิกษุ  ท.!  ใคร ๆ  ที่ไมเปนผูโออวด  ไมเปนผูมีมายา  พึงเพลิดเพลิน 
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อนุโมทนาด วยคําว า   สาธ ุ  ดังนี ้ ;  ครั ้น เพล ิดเพล ินอน ุโมทนาด วยคําว า   สาธุ 
ดังนี้แลว  นอบนอมอยู  จะประคองอัญชลีเขาไปหา  โดยแนแท. 

 
(๙)  เนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา  ยอมดับไปในที่ใด  และชน 

เหลาใด  ยัง เนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ใหดับไป ๆ  ในที่ใด  แลวแลอยู;  
เรากลาววา   ผูมีอายุ เหลานั้น   หายหิว  ดับเย็น   ขามแลว   ถึงฝ งแลว   ดวยองค 
นั้น  ๆ   ในที่นั้ น   แนแท .  ถาผู ใด   จะพึ งกลาถามอยางนี้   วา   "เนวสัญญานา - 
สัญญายตนสัญญา  ดับไปในที่ไหน?  และชนเหลาไหนยัง เนวสัญญานาสัญญา- 
ยตนส ัญญ า  ให ด ับ ไป  ๆ   ในที ่ใดแล วแลอยู ?  ข าพ เจ า ไม รู ข อ นั ้น   ไม เห ็น 
ข อ นั ้น "  ด ัง นี ้ไ ซ ร ;  คํ า ต อ บ พ ึง ม ีแ ก เ ข า ว า   "ผู ม ีอ า ย ุ!  ภ ิก ษ ุใ น ก รณ ีนี้ 
กาวลวงเสียซึ่งเนวสัญญานาสัญญายนะโดยประการทั้งปวง  เขาถึง  สัญญา- 
เวทยิตนิโรธ  แลวแลอยู,  เนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา  ดับไปใน สัญญา 
เวทยิตนิโรธ  นั้น,  และชนเหลานั้น  ยัง เนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ใหดับไป ๆ  
ใน  สัญญาเวทย ิตน ิโรธ  นั ้น   แลวแลอยู "  ดังนี ้.  ภิกษ ุ  ท .!  ใคร  ๆ   ที ่ไม เป น 
ผู โอ อวด   ไม เป นผู ม ีม ายา   พ ึง เพล ิด เพล ินอน ุโมทนาด วยคํ าว า   สาธ ุ  ด ังนี ้;  
ครั้นเพลิดเพลินอนุโมทนาดวยคําวา  สาธุ  ดังนี้แลว  นอบนอมอยู   จะประคอง 
อัญชลีเขาไปหา  โดยแนแท.   

 
ภิกษุ  ท.!  เหลานี้แล  อนุปุพพวิหารสมาบัติ  ๙  ประการ. 

-  นวก.  อํ.  ๒๓/๔๒๔/๒๓๗. 
 
(ธรรมเกาขอนี้   มีชื่อแปลกออกไปวา   อนุปุพพวิหารสมาบัติ   แตก็หมายถึงธรรม 

เกาประการ  ดังที่กลาวมาแลวในหมวก  ก.  และหมวด   ข.  นั่นเอง  หากแตวาในหมวดนี้หมายถึง 
การที่จิตเขาอยูในธรรมเหลานั้น   อยางลึกซึ้งและนาน   พอที่จะเกิดความรูสึกวา  หายหิว  ดับเย็น 
ขามแลว  ถึงฝงแลว.  ฝงในที่นี้  หมายถึงฝงแหงพระนิพพานโดยปริยาย ;  ถาเปนกรณีของผู 
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ที่ยั งไมบรรลุอรหันผล   ก็ เปน เสมือนการชิมรสพระนิพพานเปนการลวงหนา   ในระยะเวลาอัน 
จํากัดเทานั้น. 
 

ผูศึกษาพึงสังเกตให เห็นวา  คําบรรยายแหงสมาบัติทั้ งเกานี้   แตละขอ ๆ  ตรัสไวโดย 
ทํานองเดียวกันทุกสมาบัติ   ตางกันแตชื่อแหงฌานและนิทเทศที่บรรยายลักษณะแหงฌานนั้น  ๆ 
เท านั ้น   ซึ ่งได เน นต ัวหน ังส ือไว ด วยอ ักษรเส นหนาให เป นที ่ส ังเกตงาย  ๆ   ทุกแห งแล ว   ขอให ผู 
ศึกษาพยายามสังเกต  ใหเปนที่เขาใจอยางแจมแจงดวย  จะมีประโยชนมาก. 

 
สรุปความวา   หมวด   ก .  หมายถึงการดับตามลําดับของสิ่ งที่พึ งดับ .  หมวด   ข .  

หมายถึงลําดับแหงการเขาอยูตามลําดับ.  หมวด  ค.  หมายถึงลําดับแหงการเสวยรสของการเขาอยู  
ทียิ่ง ๆ  ขึ้นไปตามลําดับ). 

 
อนุปุพพวิหารอาพาธ 

(อาการที่อารมณอันละไดดวยฌานใด  จะมากลายเปน 
สัญญาที่ทําความอาพาธใหแกการเขาอยูในฌานนั้น) 

 
อานนท  !  ครั้ งก อนแต ก ารต รัส รู   เมื่ อ เรายั ง ไม ได ต รัส รู   ยั ง เป น 

โพธิสัตวอยู,  ความรูไดเกิดขึ้นแกเราวา  เนกขัมมะ  (ความหลีกออกจากกาม)  
เปนทางแหงความสําเร็จ,  ปวิเวก  (ความอยูสงัดจากกาม)  เปนทางแหงความ 
สําเร ็จ   ดังนี ้,  แต แม กระนั ้น   จิตของเราก ็ย ังไม แล นไป   ไม เสื ่อมใส   ไม ตั ้งอยู 
ได  ไมหลุดออกไป  ในเนกขัมมะ  ทั้งที่เราเห็นอยู  วานั่นสงบ. 

 
อานนท  !  ความคิดได เกิดขึ้นแก เราสืบไปวา   อะไรหนอ   เปน เหตุ 

เป นป จจ ัย   ที ่ทําให จ ิตของเรา   เป น เช นนั ้น .  อานนท  !  ความรู ส ึก ได เก ิดขึ ้น 
แกเราวา  เพราะวาโทษในกามทั้งหลาย   เปนสิ่งที่ เรายังมองไม เห็น   ยังไมไดนํา 
มาทําการคิดนึกใหมาก  และทั้งอานิสงสแหงการออกจากกาม  เราก็ยังไมเคย 
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ไดร ับ เลย   ยังไม เคยรู รส เลย  ;  จิตของเราจ ึง เป น เช นนั ้น .  อานนท !  ความ 
คิดไดเกิดขึ้นแกเราสืบไปวา ถากระไร  เราไดเห็นโทษในกามทั้งหลาย  แลวนํามา 
ทําการคิดนึกในขอน้ันใหมาก   ได รับอานิสงสในการหลีกออกจากกามแลว  พึง 
เสพในอาน ิสงส นั ้นอย างทั ่วถ ึงไซร ,  ข อนั ้นแหละ   จะเป นฐานะที ่จะทําให จ ิต 
ของเราพ ึงแล นไปพ ึงเลื ่อมใส   ตั ้งอยู ได   หลุดออกไป   ในเนกข ัมมะ   โดยที ่เห ็น 
อยู ว านั ่น   สงบ .  อานนท  !  โดยกาลต อมา   เราได ทํา เช นนั ้นแล วอย างทั ่วถ ึง 
จิตของเราจึงแลนไป   จึงเลื่ อมใส   ตั้ งอยู ได   หลุดออกไป   ในเนกขัมมะ   โดยที่ 
เห ็นอยู ว านั ่น   สงบ .  อานนท  !  เมื ่อ เป น เช นนั ้น ,  เราแล   เพ ราะส ง ัด จาก 
กามและอกุศลธรรมทั้งหลาย  จึง บรรลุฌานที่  ๑  อันมีวิตกวิจาร  มีปติและสุข 
อ ัน เก ิดแต ว ิเวก   แล วแลอยู .  อานนท  !  แม เมื ่อ เราอยู ด วยว ิห ารธรรม   ค ือ 
ฌานที่  ๑  นี้  การทําในใจตามอํานาจแหงสัญญาที่เปนไปในทางกามก็ยังเกิด 
แทรกแซงอยู .  ข อ นั ้นย ัง เป นอาพาธ   (ในทางจ ิต )  แก เรา ,  เหม ือนผู ม ีส ุข 
แลวยังมีทุกขเกิดขึ้นขัดขวาง  เพราะอาพาธ  ฉันใดก็ฉันนั้น. 

 
อานนท  !  ความค ิด ได เก ิดขึ ้นแก เราส ืบ ไปว า   เพื ่อกํ าจ ัดอาพาธ 

ขอนั้นเสีย  ถากระไรเรา  เพราะสงบวิตกวิจารเสียได  พึงบรรลุฌานที่  ๒  เปน 
เครื่องผองใสแหงจิตในภายใน  นําใหเกิดสมาธิมีอารมณอันเดียว  ไมมีวิตกวิจาร 
มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิแลวแลอยู เถิด   ดังนี ้.  อานนท!  แมกระนั ้น 
จิตของเราก็ยังไมแลนไป  ไมเลื่อมใส  ไมตั้งอยู ได   ไมหลุดออกไป  ในอวิตกธรรม 
 (คือฌานที่  ๒)  นั้น  ทั้งที่เราเห็นอยู  วานั่นสงบ. 

 
อานนท  !  ความคิดได เกิดขึ้นแก เราสืบไปวา   อะไรหนอ   เปน เหตุ 

เปนปจจัย  ที่ทําใหจิตของเราเปนเชนนั้น.  อานนท !  ความรูสึกไดเกิดขึ้น 
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แก เราวา   เพราะวาโทษในวิตกธรรม   เปนสิ่ งที่ เรายังมองไม เห็น   ยังไม ไดนํ ามา 
ทําการคิดนึกใหมาก   และทั้ งอานิสงสแห งอวิตกธรรม   เราก็ยั งไม เคยได รับ เลย 
ย ัง ไม เค ย รู รส เลย  ;  จ ิต ขอ ง เราจ ึง เป น เช นนั ้น .  อานนท  !  ความค ิด ได เก ิด 
ขึ ้นแก เราส ืบ ไปว า   ถ าหาก เราได เห ็น โทษในว ิตก   แล วนํามาทํ าการค ิดน ึกใน 
ข อ นั ้น ให มาก   ได ร ับอาน ิสงส ในอว ิตกธรรมแล ว   พ ึงเสพในอาน ิสงส นั ้นอย าง 
ทั่ ว ถึ ง ไซ ร ,  ข อ น้ั น แหละ   จะ เป น ฐาน ะที่ จ ะทํ า ให จิ ต ขอ ง เราพึ งแล น ไป   พึ ง 
เลื่ อ ม ใส   ตั้ งอ ยู ได   หลุ ด ออก ไป   ใน อ วิ ต ก ธ รรม   โด ยที่ เห็ น อยู ว านั่ น   ส งบ .  
อานนท  !  โดยกาลตอมา   เราไดทําเชนนั้นแลวอยางทั่ วถึง  จิตของเราจึงแลนไป 
จึ ง เลื่ อม ใส   ตั้ งอยู ได   หลุดออกไป   ในอวิตกธรรม   (คื อฌ านที่   ๒)  นั้ น   โดยที่ 
เ ห ็น อ ยู ว า นั ่น   ส ง บ .อ า น น ท  !  เ มื ่อ เ ป น เ ช น นั ้น ,  เ ร า แ ล   เ พ ร า ะ ส ง บ 
วิตกวิจารเสียได   จึง บรรลุฌานที่   ๒  เปนเครื่องผองใสแหงจิตในภายใน   นําให 
เกิดสมาธิมีอารมณอันเดียว  ไมมีวิตกวิจาร  มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ  แลว 
แลอยู .  อานนท !  แม เมื ่อ เราอยู ด วย ว ิห า รธ รรม   ค ือฌ านที ่  ๒  นี ้  การทํ า 
ในใจตามอํานาจแหงสัญญาที่เปนไปในวิตกก็ยังเกิดแทรกแซงอยู.  ขอน้ันยัง 
เปนอาพาธ   (ในทางจิต )  แก เรา ,  เหมือนผู มี สุ ข   แลวยั งมีทุ กข เกิดขึ้นขัดขวาง 
เพราะอาพาธ  ฉันใดก็ฉันนั้น. 

 
อานนท  !  ความค ิด ได เก ิด ขึ ้น แก เราส ืบ ไป ว า   เพื ่อ กํ าจ ัด อาพ าธ 

ขอน้ันเสีย  ถากระไรเรา  เพราะความจางไปแหงปติ  พึงอยูอุเบกขา  มีสติแล 
สัมปชัญญะ  และพึงเสวยสุขดวยนามกาย  บรรลุฌานที่  ๓  อันเปนฌานที่พระ 
อริยเจากลาววา  ผูไดฌานนี้เปนผูอยูอุเบกขา  มีสติอยูเปนสุขแลวแลอยูเถิด  ดังนี้.  
อานนท  !  แม กระนั ้น   จ ิตของเราก ็ย ังไม แล น ไป   ไม เลื ่อมใส   ไม ตั ้งอยู ได   ไม 
หลุดออกไป  ในนิปปติกฌาน  (คือฌานที่  ๓)  นั้น  ทั้งที่เราเห็นอยูวานั่น  สงบ. 
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อานนท  !  ความคิด ได เกิ ดขึ้ นแก เราสืบ ไปวา   อะไรหนอ   เป น เหตุ 
เป นป จจ ัย   ที ่ทํ า ให จ ิต ขอ ง เรา เป น เช นนั ้น .  อานนท !  ความ รู ส ึก ได เก ิด ขึ ้น 
แก เราวา  เพราะวาโทษในปติ เปนสิ่ งที่ เรายังมองไม เห็น  ยังไม ไดนํามาทําการคิด 
นึกใหมา  และทั้ งอานิสงสแหงนิปปติกฌาน   เราก็ยังไม เคยได รับเลย   ยังไม เคย 
รู รส เลย ;  จ ิต ขอ ง เราจ ึง เป น เช นนั ้น .  อานนท  !  ความค ิด ได เก ิด ขึ ้น แก เรา 
สืบไปวา  ถาหากเราได เห็นโทษในปติ .  แลวนํามาทําการคิดนึกในขอน้ันใหมาก 
ได รับอานิสงสในนิปปติกฌานแลว   พึงเสพในอานิสงสนั้นอยางทั่ วถึ งไซร.  ขอ 
นั้ นแหละ   จะเปนฐานะที่ จะทํ าให จิตของเราพึ งแลนไป   พึ งเลื่ อมใส   ตั้ งอยู ได 
หล ุด ออก ไป   ในน ิป ป ต ิกฌ าน   โด ยที ่เห ็น อ ยู ว านั ่น   ส งบ .  อานนท  !  โด ย 
กาลตอมาเราไดทําเชนนั้นแลวอยางทั่วถึง  จิตของเราจึงแลนไป  จึงเลื่อมใส  ตั้งอยู 
ได   หลุดออกไป   ในนิปปติกฌาน   (คือฌานที่   ๓)  นั้น   โดยที่ เห็นอยูวานั่น   สงบ .  
อานนท !  เมื ่อ เป นเช นนั ้น ,  เราแล   เพราะความจางไปแห งป ต ิ  จึงเก ิดอ ุเบกขา 
มีสติและสัมปชัญญะ  และยอมเสวยสุขดวยนามกาย  บรรลุฌานที่  ๓  อันเปนฌาน 
ที่พระอริยเจากลาววา  ผู ไดฌานนี้ เปนผูอยูอุ เบกขา   มีสติอยู เปนสุขแลวแลอยู .  
อานนท !  แมเมื่อเราอยูดวยวิหารธรรมคือฌานที่  ๓  นี้  การทําในใจตามอํานาจ 
แหงสัญญาที่เปนไปในปติก็ยังเกิดแทรกแซงอยู.  ขอน้ันยังเปนอาพาธ  (ในทาง 
จิต )  แก เรา ,  เหม ือนผู ม ีส ุขแล วย ังม ีท ุกข เก ิดขึ ้นข ัดขวาง   เพราะอาพาธ   ฉ ันใด 
ก็ฉันนั้น. 

 
อานนท  !  ความคิดได เกิดขึ้นแก เราสืบ ไปวา   เพื่ อกํ าจัดอาพาธขอ 

นั้นเสีย  ถากระไรเรา เพราะละสุขและทุกขเสียได  เพราะความดับหายไปแหง 
โสมนัสและโทมนัสในกาลกอน  พึงบรรลุฌานที่  ๔  อันไมทุกขและสุข  มีแตความ 
ที่สติเปนธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา  แลวแลอยูเถิด  ดังนี้.  อานนท! 
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แมกระนั้น   จิตของเราก็ยังไมแลนไป   ไม เลื่อมใส   ไมตั้ งอยู ได   ไมหลุดออกไป 
ในอทุกขมสุข  (คือฌานที่  ๔)  นั้น  ทั้งที่เราเห็นอยูวานั่น  สงบ. 

 
อานนท  !  ความคิดได เกิดขึ้นแก เราสืบไปวา   อะไรหนอ   เปน เหตุ 

เป นป จจ ัย   ที ่ทําให จ ิตของเราเป นเช นนั ้น .  อานนท  !  ความรู ส ึกได เก ิดขึ ้นแก 
เราว า   เพราะว าโทษในอ ุเบกขาส ุข   เป นสิ ่งที ่เราย ังมองไม เห ็น   ย ังไม ได นํามา 
ทําการค ิดน ึกให มาก   และทั ้งอาน ิสงส แห งอท ุกขมสุข   เราก ็ย ังไม เคยได ร ับเลย 
ย ัง ไม เคยรู รส เลย ;  จ ิตของ เราจ ึง เป น เช นนั ้น .  อานนท  !  ความค ิด ได เก ิด 
ขึ้นแกเราสืบไปวา  ถาหากเราไดเห็นโทษในอุเบกขาสุข  แลวนํามาทําการคิดนึก 
ในขอน้ันใหมาก   ได รับอานิสงสในอทุกขมสุขแลว  พึงเสพในอานิสงสนั้นอยาง 
ทั่ วถึ ง ไซร ,  ข อ น้ั นแหละ   จะ เป นฐานะที่ จะทํ าให จิ ตของเราพึ งแล น ไป   พึ ง 
เลื่ อ ม ใส   ตั้ งอยู ได   หลุ ดออกไป   ในอทุ กขมสุ ข   โดยที่ เห็ นอยู ว านั่ น   สงบ .  
อานนท  !  โดยกาลตอมา เราไดทําเชนนั้นแลวอยางทั่วถึง  จิตของเราจึงแลนไป 
จึงเลื่ อมใส   ตั้ งอยู ได   หลุดออกไป   ในอทุกขม -สุข   (คือฌานที่   ๔)  นั้น   โดยที่ 
เห ็น อ ยู ว า นั ่น   ส งบ .  อ านนท  !  เมื ่อ เป น เช น นั ้น ,  เ ร า แล   เพ รา ะล ะส ุข 
และทุกขเสียได   เพราะความดับหายไปแหงโสมนัสและโทมนัสในกาลกอน   จึง 
บรรลุฌานที่  ๔  อันไมทุกขไมสุข  มีแตความที่สติ เปนธรรมชาติบริสุทธิ์ เพราะ 
อุเบกขา   แลวแลอยู .  อานนท  !  แม เมื ่อเราอยู ด วยว ิหารธรรมค ือฌานที ่  ๔  นี้ 
การทําในใจตามอํานาจแหงสัญญาที่เปนไปในอุเบกขา  ก็ยังเกิดแทรกแซงอยู.  
ขอ น้ัน   ยังเปนการอาพาธ   (ในทางจิต )  แก เรา ,  เหมือนผูมีสุข   แลวยั งมีทุกข 
เกิดขึ้นขัดขวางเพราะอาหาร  ฉันใดก็ฉันนั้น. 
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อานนท  ! ความคิดได เกิดขึ้นแก เราสืบไปวา   เพื่ อกําจัดอาพาธขอ 
นั้นเสีย  ถากระไรเรา  เพราะผานพนรูปสัญญา  (ความกําหนดหมายในรูป)  โดย 
ประการทั้งปวงได,  เพราะความตั้งอยูไมไดแหงปฏิฆสัญญา  (ความกําหนดหมาย 
อารมณที่กระทบใจ),  เพราะไมไดทําในใจซึ่งความกําหนหมายในภาวะตาง ๆ 
 (นานัตตสัญญา)  พึงบรรลุอากาสานัญจายตนะ  อันมีการทําในใจวา  "อากาศไมมี 
ที ่สิ ้นส ุด "  แลวแลอยู เถ ิด   ดังนี ้.  อานนท !  แมกระนั ้น   จิตของเราก็ย ังไม 
แล นไป   ไม เลื ่อมใส   ไม ตั ้งอยู ได   ไม หล ุดออกไป   ในอากาสาน ัญจายตนะนั ้น 
ทั้งที่เราเห็นอยูวานั่น  สงบ. 

 
อานนท  !  ความคิดได เกิดขึ้นแก เราสืบไปวา   อะไรหนอ   เปน เหตุ 

เป นป จจ ัย   ที ่ทํา ให จ ิตของเรา เป น เช นนั ้น .  อานนท  !  ความรู ส ึก ได เก ิดขึ ้น 
แกเราวา  เพราะวาโทษในรูปท้ังหลาย  เปนสิ่งที่ เรายังมองไมเห็น  ยังไมไดนํามา 
ทําการคิดนึกใหมาก  และทั้งอานิสงสแหงอากสานัญจายตนะ  เราก็ยังไมเคยได 
รับ เลย   ย ังไม เคยรู รส เลย  ;  จ ิตของเราจ ึง เป น เช นนั ้น .  อานนท  !  ความค ิด 
ไดเกิดขึ้นแกเราสืบไปวา  ถาหากเราไดเห็นโทษในรูปท้ังหลาย  แลวนํามาทําการ 
คิดนึก  ในขอน้ันใหมาก  ได รับอานิสงสในอากาสานัญจายตนะแลว  พึงเสพใน 
อาน ิสงส นั ้นอย างทั ่วถ ึงไซร,  ข อนั ้นแหละ   จะเป นฐานะที ่จะทําให จ ิตของเรา 
พึงแลนไป   พึงเลื่อมใส   ตั้งอยู ได   หลุดออกไป   ในอากาสานัญจายตนะ   โดยที่ 
เห ็นอยู ว านั ่น   สงบ .  อานนท  !  โดยกาลต อมา   เราได ทํา เช นนั ้นแล วอย าง 
ทั่วถึง  จิตของเราจึงแลนไป  จึงเลื่อมใส  ตั้งอยูได  หลุดออกไป   ในอากาสานัญ - 
จายตนะนั ้น   โดยที ่เห ็นอยู ว านั ่น   สงบ .  อานนท  !  เมื ่อ เป น เช นนั ้น   เราแล 
เพราะผานพนรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเสียได   เพราะความตั้งอยู ไมไดแหง  
ปฏิฆสัญญา  เพราะไมไดทําในใจซึ่งนานัตตสัญญา  จึง บรรลุอากาานัญจายตนะ 
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อันมีการทําในใจวา  "อากาศไม ม ีที ่สิ ้นส ุด "  แลวแลอยู ,  อานนท !  แมเมื ่อเรา 
อยูดวยวิหารธรรม  คือ  อากาสานัญจายตนะนี้  การทําในใจตามอํานาจแหงสัญญา 
ที ่เปนไปในรูปทั ้งหลาย  ก็ยังเกิดแทรกแซงอยู .  ขอนั ้น  ยังเปนการอาพาธ  
 (ในทางจิต)  แกเรา.  เหมือนผูมีสุข  แลวยังมีทุกขเกิดขึ้นขัดขวางเพราะอาพาธ 
ฉันใดก็ฉันนั้น. 

 
อานนท !  ความคิดไดเกิดขึ้นแกเราวา  เพื่อกําจัดอาพาธขึ้นนั้นเสีย 

ถากระไรเรา  เพราะผานพนอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงเสียแลว  พึง 
บรรลุวิญญาณัญจายตนะ  อันมีการทําในใจวา  "วิญญาณไมมีที่สิ้นสุด"  แลว 
แลอยู เถิด   ดังนี ้.  อานนท !  แมกระนั ้น  จิตของเราก็ยังไมแลนไป  ไมเลื ่อมใส 
ไมตั้งอยูได  ไมหลุดออกไป  ในวิญญาณัญจายตนะนั้น  ทั้งที่เราเห็นอยูนั่น  สงบ. 

 
อานนท  !  ความคิดได เกิดขึ้นแก เราสืบไปวา   อะไรหนอ   เปนเหตุ 

เป นป จจัย   ที ่ทําให จ ิตของเราเป น เช นนั ้น .  อานนท !  ความรู ส ึกได เก ิดขึ ้น 
แกเราว า   เพราะว าโทษในอากาสาน ัญจายตนะ   เป นสิ ่งที ่เราย ังมองไม เห ็น 
ยังไมไดนํามาทําการคิดนึกใหมาก  และทั้งอานิสงสแหงวิญญาณัญจายตนะ  เรา 
ก็ยังไม เคยได รับเลย   ยังไม เคยรูรสเลย  ;  จิตของเราจึงเปนเชนนั้น .  อานนท  !  
ความคิดไดเกิดขึ้นแกเราสืบไปวา  ถาหากเราไดเห็นโทษในอากาสานัญจายตนะ 
แลวนํามาทําการคิดนึกในขอนนั้นใหมาก  ไดรับอานิสงสในวิญญาณัญจายตนะแลว 
พึงเสพในอานิสงสนั้นอยางทั่วถึงไซร,  ขอน้ันแหละ  จะเปนฐานะที่จะทําใหจิต 
ของเราพึงแลนไป   พึงเลื่อมใส  ตั้งอยูได  หลุดออกไป   ในวิญญาณัญจายตนะ 
โดยที ่เห ็นอยู ว านั ่น   สงบ .  อานนท  !  โดยกาลต อมา   เราได ทํา เช นนั ้นแล ว 
อยางทั่วถึง  จิตของเราจึงแลนไป  จึงเลื่อมใส  ตั้งอยูได  หลุดออกไป  ในวิญญา- 
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ณ ัญ จายตนะนั ้น   โดยที ่เห ็น ว าอยู ว านั ่น   สงบ .  อานนท  !  เราแล   ผ านพ น 
อากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงเสียแลว  จึง บรรลุวิญญาณัญจายตนะ 
อันมีการทําในใจวา  "วิญญาณไมมีที่สิ้นสุด "  แลวแลอยู .  อานนท  !  แม เมื่อเรา 
อยูดวยวิหารธรรมคือวิญญาณัญจายตนะนี้  การทําในใจตามอํานาจแหงสัญญาที่ 
เปนไปในอากาสานัญจายตนะ  ก็ยังเกิดแทรกแซงอยู.  ขอน้ันยังเปนการอาพาธ 
 (ในทางจ ิต )  แก เรา .  เหม ือนผู ม ีส ุข   แล วย ังม ีท ุก ข เก ิด ขึ ้น ข ัด ขวาง   เพ ราะ 
อาพาธ  ฉันใดก็ฉันนั้น. 

 
อานนท  !  ความค ิด ได เก ิด ขึ ้น แก เราส ืบ ไป ว า   เพื ่อ กํ าจ ัด อาพ าธ 

ขอน้ันเสีย  ถากระไรเรา เพราะผานพนวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง 
เสียแลว  พึงบรรลุอากิญจัญญายตนะ  อันมีการทําในใจวา  "อะไร ๆ  ไมมี"  
แล ว แ ล อ ยู เถ ิด   ด ัง นี ้.  อ านนท  !  แม ก ร ะ นั ้น จ ิต ข อ ง เร า ก ็ย ัง ไม แ ล น ไป 
ไม เลื่อมใส   ไมตั้ งอยู ได   ไมหลุดออกไป   ในอากิญจัญญายตนะนั้น   ทั้งที่ เราเห็น 
อยูวานั่น  สงบ. 

 
อานนท  !  ความคิด ได เกิ ดขึ้ นแก เราสืบ ไปวา   อะไรหนอ   เป น เหตุ 

เป นป จจ ัย   ที ่ทํ า ให จ ิตของ เรา เป น เช นนั ้น .  อานนท  !  ความรู ส ึก ได เก ิด ขึ ้น 
แก เราวา  เพราะวาโทษในวิญญาณัญจายตนะ  เปนสิ่ งที่ เรายังมองไม เห็น  ยังไม 
ไดนํามาทําการค ิดน ึกให มาก   และทั ้งอาน ิสงส แห งอาก ิญจ ัญญายตนะ   เราก็ 
ยั งไม เคยได รับ เลย   ยั งไม เคยรู รส เลย  ;  จิตของเราจึ งเป น เช นนั้ น .  อานนท  !  
ความคิดได เกิดขึ้นแก เราสืบไปวา   ถาหากเราได เห็นโทษวิญญาณัญจายตนะ 
แลวนํามาทําการคิดนึกในขอน้ันใหมาก  ได รับอานิสงสในอากิญจัญญายตนะแลว 
พึงเสพในอานิสงสนั้นอยางทั่วถึงไซร,  ขอน้ันแหละ  จะเปนฐานะที่จะทําให 
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จิตของเราพึงแลนไป  พึงเลื่อมใส  ตั้งอยูได  หลุดออกไป  ในอากิญจัญญายตนะ 
โดยที ่เห ็นอยู ว านั ่น   สงบ .  อานนท  !  โดยกาลต อมา   เราได ทํ า เช นนั ้นแล ว 
อยางทั่วถึง  จิตของเราจึงแลนไป   จึงเลื่อมใส  ตั้งอยูได  หลุดออกไป   ในอากิญ - 
จ ัญ ญ ายตนะนั ้น   โด ยที ่เห ็น อ ยู ว านั ่น   ส งบ .  อ านนท !  เร าแล   ผ านพ น 
วิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงเสียแลว  จึง บรรลุอากิญจัญญายตนะ  อันมี 
การทํ า ใน ใจว า   "อะไร  ๆ   ไม ม ี"  แล วแลอยู .  อานนท  !  แม เมื ่อ เราอยู ด วย 
วิหารธรรมคืออากิญจัญญายตนะนี้  การทําในใจตามอํานาจแหงสัญญาที่เปนไปใน 
วิญญาณัญจายตนะ  ก็ยังเกิดแทรกแซงอยู.  ขอน้ันยังเปนการอาพาธ  (ในทาง 
จ ิต )  แก เรา ,  เหม ือนผู ม ีส ุข   แล วย ังม ีท ุกข เก ิดขึ ้น ข ัดขวาง   เพ ราะอาพาธ 
ฉันใดก็ฉันนั้น. 

 
อานนท  !  ความค ิด ได เก ิดขึ ้นแก เราส ืบ ไปว า   เพื ่อกํ าจ ัดอาพาธ 

ขอน้ันเสีย  ถากระไรเรา  เพราะผานพนอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง 
เสียแลว  พึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะ  แลวแลอยูเถิด  ดังนี้.  อานนท !  
แม กระนั ้น   จิตของเราก ็ย ังไม แล นไป   ไม เลื ่อมใส   ไม ตั ้งอยู ได   ไม หล ุดออกไป 
ในเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้น  ทั้งที่เราเห็นอยูวานั่น  สงบ. 

 
อานนท  !  ความคิดได เกิดขึ้นแก เราสืบไปวา   อะไรหนอ   เปน เหตุ 

เป นป จจ ัย   ที ่ทํา ให จ ิตของเรา เป น เช นนั ้น .  อานนท  !  ความรู ส ึก ได เก ิดขึ ้น 
แกเราวา  เพราะวาโทษในอากิญจัญญายตนะ เปนสิ่งที่ เรายังมองไมเห็น  ยังไมได 
นํามาทําการคิดนึกใหมาก  และทั้งอานิสงสแหงเนวสัญญานาสัญญายตนะ  เราก็ 
ยังไม เคยได รับ เลย   ยั งไม เคยรูรส เลย  ;  จิตของเราจึงเปน เชนนั้ น .  อานนท  !  
ความคิดไดเกิดขึ้นแกเราสืบไปวา  ถาหากเราไดเห็นโทษในอากิญจัญญยตนะ 
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แลวนํามาทําการคิดนึกในขอน้ันใหมาก  ได รับอานิสงสในเนวสัญญานาสัญญา- 
ยตนะแล ว   พึงเสพในอาน ิสงส นั ้นอย างทั ่วถ ึงไซร.  ขอนั ้นแหละ   จะเป นฐานะ 
ที่ จะทํ าให จิตของเราพึ งแลนไป   พึ งเลื่ อมใส   ตั้ งอยู ได   หลุดออกไป   ใน เนว - 
สัญญานาส ัญญายตนะ   โดยที ่เห ็นอยู ว านั ่น   สงบ .  อานนท !  โดยกาลต อมา 
เราได ทําเช นนั ้นแล วอย างทั ่วถ ึง   จ ิตของเราจ ึงแล นไป   จ ึงเลื ่อมใส   ตั ้งอยู ได 
หลุดออกไป   ใน เนวสัญญ านาสัญญ ายตนะนั้ น   โดยที เห็ นอยู ว านั้ น   สงบ .  
อานนท !  เราแล   ผานพนอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้ งปวงเสียแลว   จึง 
บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะ  แลวแลอยู.  อานนท !  แมเมื่อเราอยูดวยวิหาร- 
ธรรมคือเนวสัญญานาสัญญายตนะนี้  การทําในใจตามอํานาจแหงสัญญาที่เปนไป 
ในอากิญจัญญายตนะ   ก็ย ังเก ิดแทรกแซงอยู .  ขอนั ้นยังเป นการอาพาธ  
 (ในทางจ ิต )  แก เรา .  เหม ือนผู ม ีส ุข   แล วย ังม ีท ุกข เก ิดขึ ้น ข ัดขวาง   เพ ราะ 
อาพาธ  ฉันใดก็ฉันนั้น. 

 
อานนท  !  ความค ิด ได เก ิดขึ ้นแก เราส ืบ ไปว า   เพื ่อกํ าจ ัดอาพาธ 

ขอน้ันเสีย  ถากระไรเรา  เพราะผานพนเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการ 
ทั้งปวงเสียแลว  พึงบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ  แลวแลอยูเถิด  ดังนี้.  อานนท !  
แม กระนั ้น   จ ิตของเราก ็ย ังไม แล น ไป   ไม เลื ่อม ใส   ไม ตั ้งอยู ได   ไม หล ุดออก 
ไปในสัญญาเวทยิตนิโรธนั้น  ทั้งที่เราเห็นอยูวานั่น  สงบ 

 
อานนท  !  ความคิดได เกิดขึ้นแก เราสืบไปวา   อะไรหนอ   เปน เหตุ 

เป นป จจ ัย   ที ่ทํา ให จ ิตของเรา เป น เช นนั ้น .  อานนท  !  ความรู ส ึก ได เก ิดขึ ้น 
แกเราวา  เพราะวาโทษในเนวสัญญานาสัญญายตนะ  เปนสิ่งที่ เรายังมองไมเห็น 
ยังไมไดนํามาทําการคิดนึกใหมาก  และทั้งอานิสงสแหงสัญญาเวทยิตนิโรธ  เราก็ 
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ยังไม เคยได รับ เลย   ยั งไม เคยรูรส เลย  ;  จิตของเราจึงเปน เชนนั้ น ,  อานนท  !  
ความคิดไดเกิดขึ้นแกเราสืบไปวา  ถาหากเราไดเห็นโทษในเนวสัญญานาสัญญา- 
ยตนะ  แลวนํามาทําการคิดนึกในขอน้ันใหมาก  ได รับอานิสงสในสัญญาเวทยิต- 
นิโรธแล ว   พึงเสพในอาน ิสงส นั ้นอย างทั ่วถ ึงไซร,  ขอนั ้นแหละ   จะเป นฐานะ 
ที่จะทําใหจิตของเราพึงแลนไป   พึงเลื่อมใส   ตั้งอยู ได   หลุดออกไป   ในสัญญา- 
เวทย ิตน ิโรธ   โดยที ่เห ็นอยู ว านั ่น   สงบ .  อานนท  !  โดยกาลต อมา   เรา ได 
ทําเชนนั้นแลวอยางทั่วถึง  จิตของเราจึงแลนไป  จึงเลื่อมใส  ตั้งอยูได  หลุดออกไป 
ใน ส ัญ ญ า เวท ย ิต น ิโ รธ นั ้น   โด ยที ่เห ็น อ ยู ว า นั ่น   ส งบ .  อ านนท !  เร า แล 
ผานพนเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงเสียแลว  จึง บรรลุสัญญา- 
เวทยิตนิโรธ  แลวแลอยู  (ไมมีอาพาธอะไร ๆ  อีกตอไป).  อน่ึง  อาสวะทั้งหลาย 
ไดถึงความสิ้นไปรอบ  เพราะเราเห็น  (อริยสัจสี่)  ไดดวยปญญา. 
-  นวก.  อํ.  ๒๓/๔๕๗/๒๔๕. 

 
(ขอความทั้งหมดนี้  สรุปความวา  :- 

 
๑.  อดีตกามสัญญา  ที่ปฐมฌานละแลว  จะ มาคอยเปนอาพาธ แกการเขาอยุ ในปฐมฌาน, 
๒.  อดีตวิตักกธัมมสัญญา  ที่ทุติยฌานละแลว  จะ มาคอยเปนอาพาธ แกการเขาอยู ในทุติยฌาน. 
๓.  อดีตปติสัญญา ที่ตติยฌานละแลว  จะ มาคอยเปนอาพาธ แกการเขาอยู ในตติยฌาน. 
๔.  อดีตอุเปขาสัญญา ที่จตุตถฌานละแลว  จะ มาคอยเปนอาพาธ แกการเขาอยูใน จตุตถฌาน. 
๕.  อดีตรูปสัญญา ที่อากาสานัญจายตนะละแลว  จะ มาคอยเปนอาพาธ แกการเขาอยูใน  อากาสา 

นัญ- จายตนฌาน. 
๖.  อดีตอากาสานัญจายตนสัญญา ที่วิญญาณัญจายตนะละแลว  จะ มาคอยเปนอาพาธ แกการเขาอยูใน  

วิญญาณัญจายตนฌาน. 
๗.  อดีตวิญญาณัญจายตนสัญญา ที่อากิญจัญญายตนะละแลว  จะ มาคอยเปนอาพาธ แกการเขาอยู 

ใน  อากิญจัญญายตนฌาน. 
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๘.  อดีตอากิญจัญญายตนสัญญา  ที่เนวสัญญานาสัญญายตนะละแลว  จะ มาคอยเปนอาพาธ แกการ 
เขาอยูใน  เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน. 

๙.  อดีตเนวสัญญาเนวสัญญายตนสัญญา  ที่ระงับไปแลวเพราะสัญญาเวทยิตนิโรธ  ไมอาจมาเปน 
อาพาธ  แกการเขาอยูใน  สัญญาเวทยิตนิโรธ). 

 
ปญญาสติกับนามรูปดับ  เพราะวิญญาณดับ 

 
"ขาแตพระองคผูนิรทุกข!  ขาพระองคกราบทูลถามแลว  ขอพระ   

องคจงตรัสบอกธรรมนั้น  คือปญญาและสติกับนามรูป  แกขาพระองค 
เถิด;ปญญาและสติกับนามรูปน้ันจะดับไปในที่ไหน? 

 
ดูกอนอชิตะ!  ทานถามปญหานั้นขอใด  เราจะแกปญหา 

ขอนั้นแกทาน  :  นามและรูป  ยอมดับไมเหลือ  ในที่ใด,  
ปญญาและสติกับนามรูปนั้น  ก็ยอมดับไปในที่นั้น,  เพราะความ 
ดับไปแหงวิญญาณ  แล. 

-  สุตฺต.  ขุ.  ๒๕/๕๓๐/๔๒๕.  -  จูฬนิ.  ขุ.  ๓๐/๒๐-๒๑/๘๐,๗๕. 
 

เห็นโลกมีคาเทากับเศษหญาเศษไม 
 

เมื่อเห็นสิ่งทั้งปวงถูกตองตามเปนจริง  วาเปนเพียง 
การเกิดขึ้นของธรรมชาติลวน ๆ  วาเปนเพียงการสืบเนื่องกัน 
เปนสาย  ของสิ่งที่มีปจจัยปรุงตอ ๆ  กันมาลวน ๆ,  แลวความ 
กลัวยอมไมมี. 
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เมื่อใดเห็นดวยปญญา  วาโลกนี้ไมมีคาอะไรมากไปกวา 
เศษหญาเศษไม,  เมื ่อนั ้นเขายอมไมปรารถนาสิ ่งใด ๆ  นอก 
จาก  "สิ่งที่ไมมีการเกิดใหมอีกตอไป"  ดังนี้แล. 

 -  จูฬนิ.  ขุ.  ๓๐/๒๕๓/๕๐๕. 
 
(ขอความทั้งสองตอนนี้เปนเถรภาษิต  นํามาขยายความพุทธภาษิต) 
 

หมดกลม  -  หยุดหมุน 
 

ตั ด   "วงกลม "  ขาด จากกั น   ก็ ลุ ถึ งส ภ าพ แห งค วาม 
ไม มี   อะ ไร เป นที่ จํ าน งห วั ง .  ตัณ หาที่ ไห ลซ าน   เมื่ อ ถู กทํ า ให 
แห งสนิ ท   แ ล ว   ก ็ไ ห ล ไม ไ ด .  ว ง ก ล ม   ถ ูก ต ัด แ ล ว   (เช น นี ้)  
ก็หมุนไมได  อีกตอไป.  นั่นแหละ  คือ  ที่สุดแหงทุกข  ละ. 

-  อุ.  ขุ.  ๒๕/๑๙๙/๑๔๘. 
 

คนดําหรือคนขาว  ลวนมีหวังในนิพพาน 
 
"ขาแตพระองคผูเจริญ !  ปูรณกัสสปบัญญัติ  ชาติเฉพาะอยาง  ๖  ชนิด  คือ   

ชาติดํา  ชาติเขียว  ชาติแดง  ชาติเหลือง  ชาติขาว  และชาติขาวสุด. 
ขาแตพระองคผู เจริญ !  ในการบัญญัติของปูรณกัสสปน้ัน  เขาบัญญัติคนฆา 

แพะแกะ  คนฆาสุกร  ฆานก  ฆาเนื้อ  ชาวประมง  โจรปลน  โจรฆาคน  เจาหนาที่ เรือนจํา 
หรือคนมีการงานชั้นต่ําอยางอื่น ๆ  วาเปน ชาติดํา.   

ขาแตพระองคผู เจริญ!  ปูรณกัสสปบัญญัติภิกษุพวกกัณฑกพฤติ  หรือพวก 
กัมมวาทพวกกิริยวาทอื่น ๆ  วาเปน ชาติเขียว. 
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ขาแตพระองคผูเจริญ !  ปูรณกัสสปบัญญัติพวกนิครนถมีผาผืนเดียว  วาเปน 
ชาติแดง. 

ขาแตพระองคผูเจริญ !  ปูรณกัสสปบัญญัติพวกคฤหัสถผูนุงขาวผูเปนสาวก- 
อเจลก  วาเปนชาติเหลือง. 

ขาแตพรองคผูเจริญ !  ปูรณกัสสปบัญญัติพวกอาชีวก  พวกอาชีวกินี 
 (หญิง)  วาเปนชาติขาว. 

ขาแตพระองคผูเจริญ!  ปูรณกัสสปบัญญัติเจาลัทธิชื่อนันทวัจฉะ  กิจจสังกิจจะ 
และมักขลิโคสาละ  วาเปนชาติขาวสุด. 

ขาแตพระองคผูเจริญ !  ปูรณกัสสปบัญญัติชาติเฉพาะอยาง  ๖  ชนิด  เหลานี้แล 
พระเจาขา !" 

 
อานนท !  โลกทั้งปวง  ยอมรับรูการบัญญัติ อภิชาติ  ๖  ชนิด  ของ 

ปูรณกัสสปนั้นหรือ ? 
 
"ขอน้ันหามิได  พระเจาขา !" 
 
อานนท !  ถาอยางนั้น  มันก็เหมือนกับคนยากจนเข็ญใจไมมีทรัพย 

ติดตัว  ทั้งไมปรารถนาจะไดเนื้อซ่ึงตองใชคาเนื้อตามสัดสวน,  เมื่อมีคนมากลาว 
ว า   "บ ุร ุษ ผู เจ ร ิญ  !  เนื ้อ นี ้น าก ิน   แต ท านต อ งใช ค า เนื ้อ "  ด ังนี ้แล ว  ;  เขา 
ยอมปฏิเสธ;  ฉันเดียวกับปูรณกัสสป   ไมได รับการรับรูจากสมณพราหมณทั้ ง 
หลาย  แลวมาบัญญัติอภิชาติ  ๖  ชนิดนี้  มีลักษณะเปนคนโง  คนไมเฉียบแหลม 
ไมรู จ ักขอบเขต   ไมฉลาด   ฉันใดก็ฉันนั ้น .  อานนท !  เราแหละจะบัญญัติ 
อภิชาติ  ๖  ชนิด ,  เธอจงฟง   จงทําในใจใหดี,  เราจะกลาว .  อานนท!  
อภิชาติ  ๖  ชนิด  เปนอยางไรเลา ? 
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อานนท  !  ในกรณีแหงอภิชาติ   หก  นี้   คือ  คนบางคนมีชาติดํา  กอ 
ให เก ิดธรรมดํา   ๑,  บางคนม ีชาต ิดํา   กอให เก ิดธรรมขาว   ๑,  บางคนม ีชาติ 
ดํา  กอใหเกิดนิพพาน  (ความสิ้นราคะโทสะโมหะ)  อันเปนธรรมไมดําไมขาว  ๑,  
บางคนม ีชาต ิขาว   กอให เก ิดธรรมดํา   ๑,  บางคนม ีชาต ิขาว   กอให เก ิดธรรม 
ขาว  ๑,  บางคนมีชาติขาว  กอใหเกิดนิพพานอันเปนธรรมไมดําไมขาว  ๑. 

 
อานนท  !  คนมีชาติดํา  กอใหเกิดธรรมดํา  เปนอยางไรเลา ?  

อานนท  !  คนบางคนในกรณ ีนี ้  เก ิด ในตระก ูลต่ํ า   ค ือ   ตระก ูลจ ัณฑาล 
ตระกูลพราน   ตระกูลจักสาน   ตระกูลทํารถ   หรือตระกูลเทหยากเยื ่อ   ซึ ่งเป น 
คนยากจน   มีข าวและน้ําน อย   เป นอยู ฝ ดเค ือง  มีอาหารและเครื ่องนุ งห มหา 
ไดโดยยาก   เขาเปนผูมีผิวพรรณทราม   ไมนาดู   เตี้ยคอม   ขี้โรค  ตาบอด   งอย 
กระจอก   มีตั วตะแคงขาง   ไมคอยจะมีขาว   น้ํ า   เครื่องนุ งหม   ยานพาหนะ 
ดอกไม   ของหอม   เครื่องลูบไล   ที่นอน   ที่อยู   และประทีปโคมไฟ   แต เขาก็ยัง 
ประพฤติกายทุจริต  วจีทุจริต  มโนทุจริต  ครั้นประพฤติทุจริตแลว  เบื้องหนา 
แตการตายเพราะการทําลายแหงกาย  ยอมเขาถึงอบายทุคติวิบาตนรก.  อยาง 
นี้แล  อานนท !  เรียกวาคนมีชาติดํา  กอใหเกิดธรรมดํา. 

 
อานนท !  คนมีชาติดํา  กอใหเกิดธรรมขาว  เปนอยางไรเลา ?  

อานนท!  คนบางคนในกรณีนี้  เกิดในตระกูลต่ํา  คือ  ตระกูลจัณฑาล  ตระกูล 
พราน   ...ฯลฯ ...  มีอาหารและเครื ่องนุ งห มหาได โดยยาก   มีผ ิวพรรณทราม 
ไม น า ด ู  ....ฯ ล ฯ ....  ไม ค อ ย จ ะม ีข า ว   น้ํ า   ....ฯ ล ฯ ,....  ป ระท ีป โค ม ไฟ 
แตเขา ประพฤติกายสุจริต  วจีสุจริต  มโนสุจริต  ครั้นประพฤติสุจริตแลว 
เบ้ืองหนาแตการตาย  เพราะการทําลายแหงกาย   ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค .  
อยางนี้แล  อานนท !  เรียกวา  คนมีชาติดํา  กอใหเกิดธรรมขาว. 
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อานนท!  คนมีชาติดํา  กอใหเกิดนิพพานอันเปนธรรมไมดําไม 
ขาว  เปนอยางไรเลา ?  อานนท!  คนบางคนในกรณีนี้   เกิดในตระกูลต่ํา  คือ 
ตระกุลจัณฑาล   ตระกูลพราน   ....ฯลฯ ....  มีผิวพรรณทราม   ไมนาดู   เตี้ยคอม .  
เขาปลงผมและหนวด   ครองผายอมฝาดออกจากเรือน  บวชเปนผูไมมีประโยชน 
เกี่ ยวของดวยเรือน .  เขานั้ น   ครั้นบวชแลวอยางนี้   ละนิ วรณ ทั้ งห า   อันเปน 
เครื่องเศราหมองจิตทําปญญาใหถอยกําลัง  ไดแลว  มีจิตตั้งมั่นดีในสติปฏฐานทั้งสี่ 
ยังโพชฌงคเจ็ดใหเจริญแลวตามที่เปนจริง  ชื่อวายอมกอใหเกิดนิพพานอันเปน 
ธรรม ไม ดํ า ไม ขาว .  อย างนี้ แล   อานนท  !  เรียกว า   คนมี ชาติ ดํ า   กอ ให เกิ ด 
นิพพานอันเปนธรรมไมดําไมขาว. 

 
อานนท  !  คนมีชาติขาว  กอใหเกิดธรรมดํา  เปนอยางไรเลา ?  

อานนท  !  คนบางคนในกรณ ีนี ้  เก ิดในสก ุลส ูง   ค ือ   สก ุลกษ ัตริย มหาศาล 
สกุลพราหมณมหาศาล  หรือสกุลคหบดีมหาศาล  อันมั่งคั่ง  มีทรัพยมาก  มีโภคะ 
มาก   มีทองและเงินพอตัว  มีอุปกรณแหงทรัพยพอตัว  มีทรัพยและขาวเปลือก 
พอต ัว  เขาม ีร ูปงาม   น าด ู  น า เลื ่อมใส   ประกอบด วยความเกลี ้ยง เกลาแห ง 
ผิวพรรณอยางยิ่ ง  รํ่ารวยดวยขาวดวยน้ํ า   เครื่องนุ งหม   ยานพาหนะ   ดอกไม 
ของหอม   เครื ่องล ูบ ไล   ที ่นอน   ที ่อยู   และประท ีป โคมไฟ   แต เขา  ประพฤติ 
กายทุจริต  วจีทุจริต  มโนทุจริต  ครั้นประพฤติทุจริตแลว  เบื้องหนาแตการตาย 
เพ ราะการทํ าลายแห งกาย   ยอม เข าพึ งอบายทุคติ วินิ บาตนรก .  อย างนี้ แล 
อานนท !  เรียกวา  คนมีชาติขาว  กอใหเกิดธรรมดํา. 

 
อานนท !  คนมีชาติขาว  กอใหเกิดธรรมขาว  เปนอยางไรเลา ?  

อานนท ! คนบางคนในกรณีนี้  เกิดในสกุลสูง  คือสกุลกษัตริยมหาศาล 
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สก ุลพ ราหมณ มหาศาล   ....ฯลฯ ....  ม ีท ร ัพ ย และข า ว เปล ือกพอต ัว   ม ีร ูป 
ง า ม   . . . .ฯ ล ฯ . . . .   รํ่า ร ว ย ด ว ย ข า ว น้ํ า   . . . .ฯ ล ฯ . . . .   ป ร ะ ท ีป โ ค ม ไ ฟ  ;   
เขา ประพฤติกายสุจริต  วจีสุจริต  มโนสุจริต  ครั้นประพฤติสุจริตแลว  เบื ้อง 
หนาแตการตายเพราะการทําลายแหงกาย  ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค.  อยางนี้ 
แล  อานนท !  เรียกวา  คนมีชาติขาว  กอใหเกิดธรรมขาว. 

 
อานนท !  คนชาติขาว  กอใหเกิดนิพพานอันเปนธรรมไมดําไม 

ขาว   เปนอยางไรเลา  ?  อานนท !  คนบางคนในกรณีนี ้  เกิดในสกุลสูง 
ค ือ   ส ก ุล ก ษ ัต ร ิย ม ห า ศ า ล   ส ก ุล พ ร า ห มณ ม ห าศ าล   ....ฯ ล ฯ   ม ีท ร ัพ ย 
แ ล ะ ข า ว เป ล ือ ก พ อ ต ัว   ม ีร ูป ง า ม   ....ฯ ล ฯ ....  รํ่ า ร ว ย ด ว ย ข า ว น้ํ า   ....  
ฯลฯ ....  ประทีป โคมไฟ .  เขาปลงผมและหนวด   ครองผ ากาสายะ   ออกจาก 
เร ือน   บวช เป นผู ไม ม ีป ระ โยชน เกี ่ย วข อ งด วย เร ือน ,  เขานั ้นค รั ้นบวชแล ว 
อยางนี้  ละนิวรณทั้งหา  อันเปนเครื่องเศราหมองใจทําปญญาใหถอยกําลังไดแลว 
มีจิตตั้งมั่นดี  ในสติปฏฐานทั้งสี่  ยังโพชฌงคเจ็ดใหเจริญแลวตามที่เปนจริง 
ชื่อวายอมกอให เกิดนิพพานอันเปนธรรมไมดําไมขาว .  อยางนี้ แล   อานนท  !  
เรียกวา  คนมีชาติขาว  กอใหเกิดนิพพานอันเปนธรรมไมดําไมขาว. 

 
อานนท !  เหลานี้แล  อภิชาติ  ๖  ชนิด. 

-  ฉกฺก.  อํ.  ๒๒/๔๒๘/๓๒๙. 
 

วิมุตติไมมีความตางกันตามวรรณะของผูปฏิบัติ 
 
"ขาแตพระองคผู เจริญ !  วรรณะสี่ เหลานี้  คือกษัตริย  พราหมณ   แพศย   

ศูทร  มีอยู,  ถาชนในแตละวรรณะเหลานั้น  ประกอบดวยองคแหงผูควรประกอบความเพียร 
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หา๑  เหลานี้แลว,  ขาแตพระองคผูเจริญ !  ความผิดแปลกแตกตางกันแหงชนเหลานั้น  จะพึง 
มีอยูในกรณีนี้อีกหรือ ?" 

 
มหาราช !  ในกรณีนี้  ตถาคตกลาวแตความแตกตางกันแหงความ 

เพียรของชนเหลานั ้น .  มหาราช !  เปรียบเหมือนคู แหงชางที ่ควรฝก  คู แหงมา 
ที่ควรฝก   หรือคูแหงโคที่ควรฝก   ก็ดี   ที่ เขาฝกดีแลว  แนะนําดีแลว  และคูแหง 
ชางที่ควรฝก  คูแหงมาที่ควรฝก  หรือคูแหงโคที่ควรฝก  ก็ดี  ที่ เขาไมไดฝก  ไมได 
แนะนํา  ก็มีอยู ,  มหาราช !  มหาบพิตรจะสําคัญความขอน้ีวาอยางไร  :  คูแขง 
สัตวที่ฝกดีแลวนั้น  จะพึงถึงซึ่งการณะแหงสัตวที่ฝกแลว  พึงบรรลุถึงซึ่งภูมิแหง 
สัตวที่ ฝกแลว   มิใชหรือ  ?  "ขอ น้ันเปนอยางนั้น   พระเจาขา !"  สวนคู แหงสัตว 
เหลาใดที่ไมถูกฝกไมถูกแนะนํา  สัตวเหลานั้นจะพึงถึงซึ่งการณะแหงสัตวที่ฝกแลว 
พึงบรรล ุถ ึงซึ ่งภ ูม ิแห งส ัตวที ่ฝ กแล ว   เช นเด ียวก ับคู แห งส ัตว ที ่ฝ กด ีแล วแนะนํา 
ดีแลวเหลาโน น   แลหรือ  ?  "ขอนั ้น  หามิได   พระเจ าขา !"  มหาราช!  ผลอันใด 
ที่ผูมีสัทธา   มีอาพาธนอย   ไม โออวด   ไมมีมายา  ปรารภความเพียร  มีปญญา 
จะพึ งบรรลุ ไดนั้ น ,  ผู ที่ ไมมี สัทธา   มีอาพาธมาก  โออวด   มีมายา   ขี้ เกียจ   ไร 
ป ญญา   จ ักบรรล ุซึ ่งผลอย างเด ียวก ันนั ้น ได หนอ   ข อนั ้น ไม เป นฐานะที ่ม ีได ,  
ฉันใดก็ฉันนั้น. 

 
"ขาแตพระองคผู เจริญ !  พระผูมีพระภาคตรัสอยางมีเหตุ  พระผูมีพระภาค 

ตรัสอยางมีผล.  ขาแตพระองคผูเจริญ !  วรรณะสี่เหลานี้  คือ  กษัตริย  พราหมณ  แพศย   
ศูทร  มีอยู.  ถาชนในแตละวรรณะเหลานั้น  ประกอบดวยองคแหงผูมีความเพียรหาเหลานี้ 

 
 

 

                                                
๑. ด ูรายละเอ ียดที ่ห ัวข อว า   "ผู ม ีล ักษณะควรประกอบความเพ ียร "  ที ่หมวดส ัมมาวายามะ 

ในภาค  ๔ ;    หรือดูโดยยอ  ที่ตอนทายของยอหนาถัดไปจากยอหนานี้. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๕๔๘

แลว  และเปนผูมีความเพียรโดยชอบอยู  แลวยังจะมีความผิดแปลกแตกตางกันแหงชนเหลานั้น 
ในกรณีนี้  อยูอีกหรือ ?" 

 
มหาราช!  ในกรณีนี้  ตถาคตไมกลาวความแตกตางไร ๆ  ในระหวาง 

ชนเหลานั้นเลย  ในเมื่อกลาวเปรียบเทียบกันถึงวิมุตติกับวิมุตติ.  มหาราช!  
เปรียบเหมือนบุรุษถือเอาดุนไมสาละแหงมาแลว  ทําไฟใหเกิดขึ้น  ทําเตโชธาตุให 
ปรากฏ   และบุ รุษอีกคนหนึ่ ง  ถือเอาดุนไมมะมวงแหงมาแลว  ทําใหไฟเกิดขึ้น 
ทําเตโชธาตุใหปรากฏ   และหรือบุรุษอีกคนหนึ่ง  ถือเอาดุนไมมะเดื่อมาแลว  ทํา 
ไฟ ให เก ิด ขึ ้น   ทํ า เต โช ธาต ุให ป รากฏ .  มหาราช !  มหาบพ ิต ร   จะสําค ัญ 
ความขอน้ีวาอยางไร  :  ความตางกันใด ๆ  ของไฟเหลานั้นที่ เกิดจากไมตาง ๆ  กัน 
จะพึงม ีแลหรือ   เมื ่อเปรียบกันซึ ่งเปลวดวยเปลว  ซึ ่งส ีด วยสี  ซึ ่งแสงด วยแสง  ?  
"ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา !"  มหาราช!  ขอน้ีก็ฉันนั้นเหมือนกัน   :  เดช   (แหง 
ธรรม )  อ ันว ิร ิยะนฤม ิตขึ ้น   อ ันปธานกระทําให เก ิดขึ ้น   ใด  ๆ   ม ีอยู ,  ตถาคต 
ไมกลาวความแตกตางไร ๆ ในเดช  (แหงธรรม)  นั้น  เมื่อกลาวเทียบกันถึงวิมุตติ 
กับวิมุตติ  ดังนี้. 
-  ม.  ม.  ๑๓/๕๒๒-๕๒๓/๕๗๘-๕๗๙. 

 
อริยโลกุตตรธรรมสําหรับคนทุกคนทุกวรรณะ 

 
"พระโคดมผูเจริญ !  พราหมณทั้งหลาย  ยอมบัญญัติทรัพยสี่ประการ  คือ 

บัญญัติทรัพยประจําตัวของพราหมณ  บัญญัติทรัพยประจําตัวของกษัตริย  บัญญัติทรัพย 
ประจําตัวของแพศย  บัญญัติทรัพยประจําตัวของศูทร. 
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ภาค  ๓  -  นิโรธอริยสัจ ๕๔๙

พระโคดมผูเจริญ !  ในทรัพยสี่ประการนั้น  พวกพราหมณ  บัญญัติการ 
ภิกขาจารวาเปนทรัพยประจําตัวของพวกพราหมณ  ถาพวกพราหมณดูหมิ่นการภิกขาจาร   
ซึ่งเปนทรัพยประจําตัวของตนเสีย ไปทํากิจนอกหนาที่ของตน  เขาก็จะเปนเหมือนเด็กเลี้ยง 
วัวเที่ยวขโมยของของผูอื่นอยู.  พระโคดมผูเจริญ !  นี่แหละ  พวกพราหมณบัญญัติทรัพย 
ประจําตัวสําหรับพราหมณ. 

 
พระโคดมผูเจริญ !  ในทรัพยสี่ประการน้ัน  พวกพราหมณ  บัญญัติคันศร 

และกําแหงลูกศรวาเปนทรัพยประจําตัวของพวกกษัตริย  ถาพวกกษัตริยหมิ่นคันศรและ 
กําแหงลูกศรซึ่งเปนทรัพยประจําตัวของตนเสีย  ไปทํากิจนอกหนาที่ของตน  เขาก็จะเปนเหมือน 
เด็กเลี้ยงวัวเที่ยวขโมยของผูอื่นอยู.  พระโคดมผูเจริญ!  นี่แหละ  พวกพราหมณบัญญัติ 
ทรัพยประจําตัวสําหรับกษัตริย. 

 
พระโคดมผูเจริญ !  ในทรัพยสี่ประการนั้น  พวกพราหมณ  บัญญัติกสิกรรม 

และโครักขกรรมวาเปนทรัพยประจําตัวของพวกแพศย  ถาพวกแพศยดูหมิ่นกสิกรรม 
และโครักขกรรมซึ่งเปนทรัพยประจําตัวของตนเสีย  ไปทํากิจนอกหนาที่ของตน  เขาก็จะเปน 
เหมือนเด็กเลี้ยงวัวเที่ยวขโมยของของผูอื่นอยู,  พระโคดมผูเจริญ !  นี่แหละ  พวกพราหมณ 
บัญญัติทรัพยประจําตัวสําหรับแพศย. 

 
พระโคดมผูเจริญ !  ในทรัพยสี่ประการนั้น  พวกพราหมณ  บัญญัติเคียวและ 

ไมคานวาเปนทรัพยประจําตัวของพวกศูทร  ถาพวกศูทรดูหมิ่นเดียวและไมคานซึ่งเปน 
ทรัพยประจําตัวของตนเสีย  ไปทํากิจนอกหนาที่ของตน  เขาก็จะเปนเหมือนเด็กเลี้ยงวัวเที่ยว 
ขโมยของของผูอื่นอยู.  พระโคดมผูเจริญ !  นี่แหละ  พวกพราหมณบัญญัติทรัพยประจําตัว 
สําหรับศูทร. 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



อริยสัจจากพระโอษฐ ๕๕๐

พวกพราหมณ  บัญญัติทรัพยสี่ประการเหลานี้ ;  ในกรณีนี้  พระโคดมผูเจริญ 
กลาวอยางไร ? 

 
พราหมณ  !  โลกทั้ งปวงยอมรับ รูการบัญญั ติ เชนนั้นของพราหมณ 

ทั้งหลาย  วาคนทั้งหลายจงบัญญัติทรัพยทั้งสี่อยางเหลานี้ เถอะ  ดังนี้หรือ?  "ขอน้ัน 
หามิได  พระโคดมผูเจริญ!" 

 
พราหมณ  !  ข อนี ้เป ร ียบ เหม ือนคนยากจนเข ็ญ ใจไร ทร ัพย   ม ีอยู 

คนพวกหนึ่งแขวนเนื้อ  (ที่ทําไวเปนชุด  ๆ)  แสดงแกเขาผูไมปรารถนา  โดยกลาววา  
"บุ รุษผู เจริญ !  เนื้ อ น้ีนากิน   แตตองใชมูลคา "  ดังนี้   นี้ฉันใด  ;  พราหมณ เอย !  
พราหมณทั้งหลาย  ไมไดรับการรับรูของสมณพราหมณทั้งหลาย แลว  ก็มาบัญญัติ 
ทรัพยทั ้งหลายสี ่เหลานั ้น   ก็ฉ ันนั ้น .  พราหมณ !  เราบัญญัต ิโลกุตตรธรรม 
อันประเสริฐวาเปนทรัพยประจําตัวสําหรับคน. 
-  ม.  ม.  ๑๓/๖๑๔-๖๑๕/๖๖๕-๖๖๖ 

 
 

นิทเทศ  ๑๐ 
วาดวยธรรมเปนที่ดับแหงตัณหา 
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นิทเทศ  ๑๐  วาดวยผูดับตัณหา 
(มี  ๑๐๖  เรื่อง) 

 
ปุถุชน  คือ  ผูยึดถือเต็มที่ 

 
 

ภ ิกษ ุ  ท .!  ป ุถ ุชน ใน โลกนี ้  ผู ไม ได ย ิน ได ฟ ง   ไม ได เห ็นบ รรดา 
พระอริยเจา  ไมฉลาดในธรรมของพระอริยเจา  ไมถูกแนะนําในธรรมของพระ- 
อริย เจ า ,  ไม ได เห ็นหมู ส ัตบ ุร ุษ   ไม ฉลาดในธรรมของส ัตบ ุร ุษ   ไม ถ ูกแนะนํา 
ในธรรมของสัตบุรุษ.  ยอม เขาใจ  ดิน  น้ํา  ไฟ  ลม  โดยความเปน  ดิน  น้ํา  ไฟ 
ลม ;  เมื่อเขาใจ   ดิน   น้ํา   ไฟ   ลม   โดยความเปน   ดิน   น้ํ า   ไฟ   ลม   แลว ,  ยอม 
หมายมั่น   ดิน  น้ํา  ไฟ  ลม ;  ยอมหมายมั่นใน  ดิน  น้ํา  ไฟ  ลม;  ยอมหมายมั่น 
โดยความเปน  ดิน  น้ําไฟ   ลม;  ยอมหมายมั่นวา  'ดิน  น้ํา  ไฟ   ลม  เปนของเรา ' 
ดังนี ้;  เขา ยอมเพลิดเพลินยิ ่ง ตอ   ดินน้ํา  ไฟ   ลม .  ขอนั ้นเพราะเหตุไรเล า ?  
เราขอตอบวา  "เพราะวา  ดิน  น้ํา  ไฟ  ลม  เปนสิ่งที่ปุถุชนนั้น  ยังไมไดรูรอบ."  
ดังนี้แล. 
-  ม.  ม.  ๑๒/๑/๒. 

(ส่ิงที่ปุถุชนไม รูจักแลวหมายมั่น เพลิดเพลินนั้น   ยังตรัสไวตอไปอีกในสูตรนี้   คือ 
ภูตสัตว  เทพปชาบดี   พรหม  อาภัสสรพรหม  สุภกิณหพรหม  เวหัปผลพรหม  อภิภู   อากาสานัญ - 
จายตนะ  วิญญาณัญจายตนะ  อากิญจัญญายตนะ  เนวสัญญานาสัญญายตนะ  ส่ิงที่ เห็นแลว  ส่ิง 
ที่ไดยินแลว  ส่ิงที่รูจักแลว  ส่ิงที่รูแจงแลว  เอกภาวะ  นานาภาวะ  ส่ิงทั้งปวง  และนิพพาน). 

 
พระเสขะ  คือ  ผูกําลังจะไมยึดถือ 

 
ภิกษุ   ท.!  ภิกษุใด  แมยังเปน พระเสขะ  ยังไมบรรลุถึงอรหัตตมรรค 

ยังปรารถนาพระนิพพาน  อันเปนที่เกษมจากโยคะ  ไมมีอื่นยิ่งกวา  อยู,  ภิกษุ 
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แมนั ้นยอม  รู ช ัดแจง  ซึ ่งด ิน   น้ํา  ไฟ   ลม   โดยความเป นดิน   น้ํา  ไฟ   ลม ;  เมื ่อ 
รูชัดแจง   ซึ่ ง   ดิน   น้ํ า   ไฟ   ลม   โดยสักแตวาเปนดิน   น้ํ า   ไฟ   ลม   แลว ,  เปนผู 
จะไม หมายมั ่น๑  ซึ ่งด ิน   น้ํา   ไฟ   ลม ;  จะไม หมายมั ่น   ในด ิน   น้ํา   ไฟ   ลม  ;  
จะไมหมายมั่น   โดยความเปนดิน   น้ํา  ไฟ   ลม ;  จะไมหมายมั่นวา 'ดิน   น้ํา  ไฟ 
ลม   เป นของเรา '  ดังนี ้ ;  จึงเป นผู ไม ม ีปรกต ิเพล ิดเพล ินยิ ่ง   ซึ ่งด ิน   น้ํา   ไฟ 
ลม ,  ข อ นั ้น เพราะเหต ุไรเล า  ?  เราขอตอบว า   "เพราะว า   ด ิน   น้ํ า   ไฟ   ลม 
เปนสิ่งที่ภิกษุผูเสขะนั้น  จะตองไดรูรอบ."  ดังนี้แล. 
-  มู.  ม.  ๑๒/๖/๒. 

 
ปุถุชน  คือ  ผูที่ยังไมรูจักนิพพาน 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ป ุถ ุชน ใน โลกนี ้  ผู ไม ได ย ิน ได ฟ ง   ไม ได เห ็นบ รรดา 

พระอริยเจา  ไมฉลาดในธรรมของพระอริยเจา  ไมถูกแนะนําในธรรมของพระ- 
อริยเจา,  ไม ได เห็นหมูสัตบุ รุษ   ไมฉลาดในธรรมของสัตบุ รุษ   ไมถูกแนะนําใน 
ธรรมของสัตบุ รุษ ,  ยอม  เขาใจ นิพพาน   โดยความเปน  นิพพาน ;  เมื่อเขาใจ 
นิพพานโดยความเปนนิพพานแลว,  ยอม หมายมั่น ซึ่งนิพพาน;  ยอมหมายมั่น 
ในน ิพ พ าน ;  ยอ มหม ายมั ่น   โด ยค วาม เป น น ิพ พ าน ;  ย อ มหม ายมั ่น ว า  
'นิพพาน  เปนของเรา'  ดังนี้.  เขา ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  ตอนิพพาน.  ขอน้ัน 

 
 
 
 
 

                                                
๑. ที ่ว า   "จะไม หมายมั ่น "  ในที ่นี ่นั ้นให เข าใจว า   หมายมั ่นก ็ไม ใช   ไม หมายมั ่น เส ียเลยก ็ไม ใช 
ยังอยู ใน   ระหวาง ๆ   ในบาลีจ ึงใช คําว า   'มาม ฺ'  แทนที ่จะใช คําว า   ม ฺ  หรือ   มม ฺ 
เปนลักษณะของพระเสขะ  ซึ่งอยูในระหวางปุถุชนกับพระอเสขะ. 

สําหรับวัตถุ เปนที่ตั้ งแหงความยึดถือ   ก็ไดตรัสไว เต็มจํานวนเหมือนที่กลาวไวใน 
หัวขออันวาดวยปุถุชนขางบนนั่นเอง. 
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เพราะเหตุไรเลา ?  เราขอตอบวา  "เพราะวา  นิพพาน  เปนสิ ่งที ่ป ุถุชนนั ้นยัง 
ไมไดรูรอบ"  ดังนี้แล. 
-  มู.  ม.  ๑๒/๕/๒. 

 
พระเสขะ  คือ  ผูที่กําลังจะรูจักนิพพาน 

 
ภิกษุ   ท.!  ภิกษุใด  แมยังเปน  พระเสขะ  ยังไมบรรลุถึงอรหัตตมรรค 

ยังปรารถนาพระนิพพานอันเปนที่เกษมจากโยคะ  ไมมีอื่นยิ่งกวา  อยู,  ภิกษุแมนั้น 
ยอม  รู ช ัดแจ ง  ซึ ่งน ิพพาน   โดยความเป นน ิพพาน  ;  เมื ่อ รู ช ัดแจ ง  ซึ ่งน ิพพาน 
โดยสักแตว า   เป นน ิพพานแล ว ,  ยอมเป นผู  จะไม หมายมั ่น   ซึ ่งน ิพพาน ;  จะ 
ไม ไมหมายมั่ น   ในนิพพาน ;  จะไมหมายมั่ น   โดยความเปนนิพพาน ;  จะไม 
หมายมั ่นวา  'นิพพาน  เปนของเรา '  ดังนี ้;  จึงเปนผู  ไมม ีปรกติเพลิดเพลินยิ ่ง 
ซึ ่งน ิพพาน .  ข อ นั ้น เพราะเหต ุไรเล า  ?  เราขอตอบว า   "เพ ราะว า   น ิพพาน 
เปนสิ่งที่ภิกษุผูเสขะนั้น  จะตองไดรูรอบ."  ดังนี้แล. 
-  มุ.  ม.  ๑๒/๖/๓. 

 
พระอเสขะ  คือ  ผูที่หมดความยึดถือทุกส่ิง 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  ภิ ก ษุ ใด   เป น  พระอรหั นต   ผู สิ้ น อาสวะแล ว   อยู จบ 

พรหมจรรย   ทําก ิจ ที ่ต องทําสํา เร ็จแล ว   ม ีภาระอ ันปลงลงแล ว   ม ีประโยชน 
ของตนอันตามบรรลุถึงแลว  มีสังโยชนในภพสิ้นไปหมดแลว  เปนผูหลุดพนแลว 
เพ ราะรู โดยชอบ ,  ภ ิกษ ุแม นั ้น   ก ็ย อม  รู ช ัดแจ ง   ซึ ่ง   ด ิน   น้ํ า   ไฟ   ลม   โดย 
ความเปนดิน  น้ํา  ไฟ  ลม;  เมื่อรูชัดแจง  ซึ่งดิน  น้ํา  ไฟ  ลม  โดยสักแตวา 
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เปนดิน   น้ํ า   ไฟ   ลม   แลว ,  ยอม  ไม เปนผูหมายมั่น   ซึ่ งดิน   น้ํ า   ไฟ   ลม ;  ไม 
หมายมั ่นในด ิน   น้ํา   ไฟ   ลม ;  ไม หมายมั ่น   โดยความเป นด ิน   น้ํ า   ไฟ   ลม  ;  
ไมหมายมั่นวา  'ดิน  น้ํา  ไฟ  ลม  เปนของเรา'  ดังนี้;  จึง ไมเปนผูเพลิดเพลินยิ่ง 
ซึ ่ง ด ิน   น้ํ า   ไฟ   ลม .  ข อ นั ้น เพ ราะ เหต ุไ ร เล า ?  เราขอตอบ ว า   "เพ ราะว า 
ดิน  น้ํา  ไฟ  ลม  เปนสิ่งที่ภิกษุผูอรหันตขีณาสพนั้น  ไดรูรอบแลว"  ดังนี้แล. 
-  มู.  ม.  ๑๒/๖/๔. 

(ในสูตรนี้ ไดตรัสส่ิงเปนที่ตั้งแหงความยึดถือนอกไปจากดินน้ําไฟลมอีก  คือภูตสัตว 
เทพ  ปชาบดี   พรหม   อาภัสสรพรหม  สุภกินหพรหม  เวหัปผลพรหม   อภิภู   อากาสานัญจายตนะ   
ฯลฯ   เนวสัญญานาสัญญายตนะ   ส่ิงที่ เห็นแลว-ฟงแลว-รู สึก-รูแจงแลว  เอกภาวะ   นานาภาวะ 
ส่ิงทั้งปวง  และนิพพาน). 

 
พระอเสขะ  คือ  ผูที่ไมยึดถือแมในนิพพาน 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  ภิ ก ษุ ใด   เป น  พระอรหั นต   ผู สิ้ น อาสวะแล ว   อยู จบ 

พรหมจรรย  ทํากิจท่ีตองทําสําเร็จแลว  มีภาระอันปลงลงแลว  มีประโยชนของตน 
อันตามบรรลุถึงแลว  มีสังโยชนในภพสิ้นไปรอบแลว  เปนผูหลุดพนแลว  เพราะ 
รูโดยชอบ ,  ภิกษุแมนั้น   ก็ยอม  รูชัดแจง  ซึ่งนิพพาน   โดยความเปนนิพพาน ;  
เมื ่อ รู ช ัดแจ ง   ซึ ่งน ิพพาน   โดยส ักแต ว า   เป นน ิพพานแล ว ,  ย อม  ไม เป นผู 
หมายมั ่น   ซึ ่งน ิพพาน ;  ไม หมายมั ่น   ในน ิพพาน ;  ไม หมายมั ่น   โดยความ 
เป นนิ พพาน ;  ไม หมายมั่ น ว า   'นิ พพาน   เป นของเรา '  ดั งนี้ ;  จึ ง  ไม เป น ผู 
เพลิดเพลิน   ซึ่ งนิพพาน .  ขอนั้น เพราะเหตุ ไรเลา?  เราขอตอบวา   "เพราะวา 
นิพพาน  เปนสิ่งที่ภิกษุผูอรหันตขีณาสพนั้นไดรูรอบแลว"  ดังนี้แล. 
-  มู.  ม.  ๑๒/๗/๔. 
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ไตรสิกของพระอเสขะ 
 
ภิกษุ   ท .!  ภิกษุประกอบดวยธรรมสามประการ  ยอมเปนผูมีความ 

สําเร ็จถ ึงที ่ส ุด   ม ีโยค ัก เขมธรรมถ ึงที ่ส ุด   ม ีพรหมจรรย ถ ึงที ่ส ุด   จบก ิจถ ึงที ่ส ุด 
เปนผูประเสริฐกวาเทวดาและมนุษยทั้งหลาย.  ประกอบดวยธรรมสามประการ 
อยางไรเลา ?  ประกอบดวยธรรมสามประการ  คือ  :- 

ประกอบดวย สีลขันธ   อันเปนอเสขะ  ๑; 
ประกอบดวย สมาธิขันธ   อันเปนอเสขะ  ๑; 
ประกอบดวย ปญญาขันธ   อันเปนอเสขะ  ๑; 
ภิกษุ   ท .!  ภิกษุประกอบดวยธรรมสามประการเหลานี้แล   ยอมเปน 

ผูมีความสําเร็จถึงที่สุดมีโยคักเขมรธรรมถึงที่สุด  มีพรหมจรรยถึงที่สุด  จบกิจถึง 
ที่สุด  เปนผูประเสริฐกวาเทวดาและมนุษยทั้งหลาย. 
-  ติก.  อํ.  ๒๐/๓๗๕/๕๘๓. 

 
ธรรมขันธของพระอเสขะ 

 
ภิกษุ   ท .!  ภิกษุประกอบดวยธรรมหาประการ  ยอมเปนอาหุ เนยโย 

ปาหุ เนยโย   ทักขิ เณยโย   อัญชลิกรณี โย   และเปนเนื้อนาบุญของโลก   ไมมีนา 
บ ุญอื ่นยิ ่งกว า .  ประกอบด วยธรรมห าประการ   อย างไรเล า  ?  ประกอบด วย 
ธรรมหาประการ  คือ  :- 

ประกอบดวย สีลขันธ   อันเปนอเสขะ  ๑ ; 
ประกอบดวย สมาธิขันธ   อันเปนอเสขะ  ๑ ; 
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ประกอบดวย ปญญาขันธ   อันเปนอเสขะ  ๑; 
ประกอบดวย วิมุตติขันธ   อันเปนอเสขะ  ๑; 
ประกอบดวย วิมุตติญาณทัสสนขันธ  อันเปนอเสขะ  ๑. 
ภิกษุ   ท .!  ภิกษุประกอบดวยธรรมหาประการเหลานี้ แล   ยอมเปน 

อาหุ เนยโย   ปาหุ เนยโย   ทักขิ เณยโย   อัญชลิกรณี โย   และเปนเนื้ อนาบุญของ 
โลก  ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา. 
-  ปฺจก.  อํ.  ๒๒/๑๕๒/๑๐๗. 

 
สัมมัตตะสิบของพรอเสขะ 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  ธรรมอัน เป นอ เสขะสิบอย างเหล านี้   มี อยู .  สิบอย าง 

อยางไรเลา?  สิบอยางคือ :- 
สัมมาทิฏฐิ   อันเปนอเสขะ  ๑ ; 
สัมมาสังกัปปะ   อันเปนอเสขะ  ๑ ; 
สัมมาวาจา   อันเปนอเสขะ  ๑ ; 
สัมมากัมมันตะ   อันเปนอเสขะ  ๑ ; 
สัมมาอาชีวะ   อันเปนอเสขะ  ๑ ; 
สัมมาวายามะ   อันเปนอเสขะ  ๑ ; 
สัมมาสติ   อันเปนอเสขะ  ๑ ; 
สัมมาสมาธิ   อันเปนอเสขะ  ๑ ; 
สัมมาญาณะ   อันเปนอเสขะ  ๑ ; 
สัมมาวิมุตติ   อันเปนอเสขะ  ๑ ; 
ภิกษุ  ท.!  เหลานี้แล  ธรรมอันเปนอเสขะสิบอยาง. 

-  ทสก.  อํ.  ๒๔/๒๓๗/๑๑๒. 
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องคแหงความเปนพระเสขะและพระอเสขะ 
 
ภิกษุ   ท .!  ในบริกขารแหงอริยสัมมาสมาธินั้น ,  สัมมาทิฏฐิ   ยอม 

เปนองคนําหนา 
 
ภิกษุ  ท.!  สัมมาทิฏฐิ  เปนองคนําหนา  อยางไรเลา ? 
 
ภิกษุ   ท .!  เมื่อมีสัมมาทิฏฐิอยู ,  สัมมาสังกัปปะ   ยอมมี เพียงพอ .  

เมื่อมีสัมมาสังกัปปะอยู ,  สัมมาวาจา  ยอมมีเพียงพอ .  เมื่อมีสัมมาวาจาอยู ,  
ส ัมมาก ัมม ันตะ   ย อมม ีเพ ียงพอ .  เมื ่อม ีส ัมมาก ัมม ันตะอยู ,  ส ัมมาอาช ีวะ 
ยอมมีเพียงพอ.  เมื ่อมีสัมมาอาชีวะอยู ,  สัมมาวายามะ  ยอมมีเพียงพอ.  เมื ่อมี 
สัมมาวายามะอยู,  สัมมาสติ  ยอมมีเพียงพอ.  เมื่อมีสัมมาสติอยู,  สัมมาสมาธิ 
ยอมมี เพียงพอ .  เมื่อมีสัมมาสมาธิอยู ,  สัมมาญาณ   ยอมมี เพียงพอ .  เมื่อมี 
สัมมาญาณอยู,  สัมมาวิมุตติ ยอมมีเพียงพอ. 

 
ภ ิก ษ ุ  ท .!  ด ว ย เห ต ุนี ้แ ล ,  ภ ิก ษ ุ  ผู ป รก อบ พ ร อ ม แล ว   ด ว ย 

องคทั้ง  ๘  ชื่อวา  เปน พระเสขะ;  และผูประกอบพรอมแลว  ดวย องคทั้ง  ๑๐ 
 (คือเพิ่มสัมมาญาณ  และสัมมาวิมุตติ  อีก  ๒  องค)  ชื่อวา  เปน  พระอรหันต  (พระอเสขะ)  
แล. 
-  อุปริ.  ม.  ๑๔/๑๘๗/๒๗๙. 

 
นิทเทสแหงไตรสิกขา  เพื่อเปรียบเทียบ 

 
ภิกษุ   ท .!  สิกขา  ๓  อยางเหลานี้   มีอยู.  สามอยาง  อยางไรเลา ?  

สามอยางคือ  อธิสีลสิกขา  อธิจิตตสิกขา  อธิปญญาสิกขา. 
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ภ ิกษ ุ  ท .!  อธ ิส ีลส ิกขา   เป นอย างไร เล า  ?  ภ ิกษ ุ  ท .!  ภ ิกษ ุใน 
กรณีนี้   เปนผูมีศีล  สํารวมดวยปาติโมกขสังวร  สมบูรณดวยมรรยาทและโคจร 
มีปกติ เห็นเปนภัยในโทษทั้ งหลาย   แมวาเปนโทษเล็กนอย   สมาทานศึกษาอยู 
ในสิกขาบททั้งหลาย.  ภิกษุ  ท.!  นี้เรากลาววา  อธสีลสิกขา. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  อธ ิจ ิตตส ิกขา   เป นอย าง ไร เล า  ?  ภ ิกษ ุ  ท .!  ภ ิก ษุ 

ในกรณีนี้  สงัดจากกามทั้งหลาย  สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย  เขาถึง ปฐมฌาน 
อ ันม ีว ิตกม ีว ิจ าร   ม ีป ต ิและส ุขอ ัน เก ิดจาว ิเวก   แล วแลอยู ;  เพ ราะความที่ 
วิตกวิจารทั้งสองระงับลง  เขาถึง ทุติยฌาน   เปนเครื่องผองใสแหงใจในภายใน 
ใหสมาธิเปนธรรมอันเอกผุดมีขึ้น   ไมมีวิตก   ไมมีวิจาร  มีแตปติและสุขอันเกิด 
จากสมาธิ   แลวแลอยู ;  อน่ึง   เพราะความจางคลายไปแหงปติ   ยอมเปนผูอยู 
อุเบกขา  มีสติและสัมปชัญญะ  และยอมเสวยความสุขดวยนามกาย  ชนิดที่พระ 
อริยเจาทั้ งหลายยอมกลาวสรรเสริญผูนั้นวา  "เปนผูอยูอุ เบกขา   มีสติ   อยู เปน 
ปกติสุข"  ดังนี้   เขาถึง  ตติยฌาน   แลวแลอยู ;  เพราะละสุขเสียได   และเพราะ 
ละทุกขเสียได   เพราะความดับไปแหงโสมนัสและโทมนัสท้ังสอง  ในกาลกอน ,  
เขาถึง จตุตถฌาน  ไมมีทุกขไมมีสุข  มีแตความที่สติเปนธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะ 
อุเบกขา  แลวแลอยู.  ภิกษุ  ท.!  นี้เรากลาววา  อธิจิตตสิกขา. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  อธ ิป ญญาส ิกขา   เป นอย างไรเล า  ?  ภ ิกษ ุ  ท .!  ภ ิกษุ 

ในกรณีนี ้  ยอมรู ชัดตามเปนจริงวา  "นี ้  ทุกข,  นี ้  เหตุใหเกิดทุกข,  นี้ 
ความดับไมเหลือแหงทุกข,  นี้  ทางใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข"  ดังนี้.  
ภิกษุ  ท.!  นี้เรากลาววา  อธิปญญาสิกขา. 

ภิกษุ  ท.!  เหลานี้แล  สิกขา  ๓  อยาง. 
-  ติก.  อํ.  ๒๐/๓๐๓/๕๒๙. 
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นิทเทสแหงไตรสิกขา  (อีกนัยหนึ่ง) 
 
ภิ ก ษุ   ท .!  สิกขาสามอย างเหล านี้   มี อยู ,  สามอย าง   อย างไรเล า  ?  

สามอยาง  คือ  อธิสีลสิกขา  อธิจิตตสิกขา  อธิปญญาสิกขา. 
 
ภ ิก ษ ุ  ท .!  อ ธ ิส ีล ส ิก ข า   เป น อ ย า ง ไร เล า  ?  ภ ิก ษ ุ  ท .!  ภ ิก ษ ุใน 

ก รณ ีนี ้  เป น ผู ม ีศ ีล   สํ า ร ว ม ด ว ย ป า ต ิโ ม ก ข ส ัง ว ร   ....ฯ ล ฯ ....  ส ม า ท า น 
ศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย.  ภิกษุ  ท.!  นี้เรากลาววา  อธิสีลสิกขา. 

 
ภ ิก ษ ุ  ท .!  อ ธ ิจ ิต ต ส ิก ข า   เป น อ ย า ง ไ ร เล า  ? ภ ิก ษ ุ  ท .!  ภ ิก ษุ 

ใน ก รณ ีนี ้  ส ง ัด จ า ก ก าม ทั ้ง ห ล าย   ....  เข า ถ ึง ป ฐ มฌ าน   ....ฯ ล ฯ ....  ท ุต ิย - 
ฌ า น   ....  ฯ ล ฯ   ....  ต ต ิย ฌ า น   ....  ฯ ล ฯ   ....  จ ต ุต ถ ฌ า น   ....  แ ล ว 
แลอยู.  ภิกษุ  ท.!  นี้เรากลาววา  อธิจิตตสิกขา. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  อธ ิป ญ ญ าส ิก ข า   เป น อย า ง ไร เล า  ?  ภ ิกษ ุ  ท .!  ภ ิก ษุ 

ในกรณีนี้  กระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ  อันหาอาสวะมิได  เพราะ 
ความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย  ดวยปญญาอันยิ่งเอง  ในทิฏฐธรรมนี้  เขาถึง 
แลวแลอยู.  ภิกษุ  ท.!  นี้เรากลาววา  อธิปญญาสิขา. 

ภิกษุ  ท.!  เหลานี้แล  สิกขา  ๓  อยาง. 
 

(คาถาผนวกทายพระสูตร) 
 

พึงเปนผูมีความเพียร  มีกําลัง  มีความตั้งมั่น  มีความเพง  ม ี
สติ  สํารวมอินทรีย  ประพฤติอธิศีลอธิจิตและอธิปญญาเถิด  พึงแผจิต 
ครอบงําทิศทั้งปวง  ดวยสมาธิอันหาประมาณมิได  เชนเดียวกันทั้งขาง 
หนาขางหลัง  ทั้งขางหลังขางหนา  เชนเดียวกันทั้งเบื้องต่ําเบื้องสูง  ทั้ง 
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เบื้องสูงเบื้องต่ํา  เชนเดียวกันทั้งกลางวันกลางคืน  ทั้งกลางคืนกลางวัน.  
นั่นทานกลาวกันวาเปนเสขปฏิปทา  หรือการประพฤติธรรมหมดจด 
ดวยดี.  นั่นทานกลาวกันวาเปนผูรูพรอมในโลก  มีปญญา  ถึงที่สุด 
แหงการปฏิบัติ. 

วิโมกขแหงจิต  ยอมมีแกบุคคลนั้นผูหลุดพนแลวเพราะสิ้น 
ตัณหา  เพราะความดับสนิทแหงวิญญาณ  เหมือนความดับสนิทแหงไฟ 
ฉะนั้น. 

-  ติก.  อํ.  ๒๐/๓๐๓/๕๓๐. 
 

เปรียบเทียบพระเสขะ-อเสขะ 
 
"ขาแตพระองคผู เจริญ !  คําอันพระผูมีพระภาคตรัสวา  "เสขะ  เสขะ"  ดังนี้ 

มีอยู.  บุคคล  ชื่อวาเสขะ  ดวยเหตุมีประมาณเทาไร  พระเจาขา ?" 
 
ภ ิกษ ุ  !  บ ุคคลที ่ศ ึกษานั ่นแหละ   ชื ่อ ว า   เสขะ ,  ศ ึกษาอะไรก ัน 

เล า  ?  ศ ึก ษ าทั ้ง อ ธ ิศ ีล   ทั ้ง อ ธ ิจ ิต   ทั ้ง อ ธ ิป ญ ญ า .  ภ ิก ษ ุ  ท .!  เพ ร า ะ เข า 
ศึกษาเขาจึงชื่อวาเสขะ   ดังนี้ .๑  (ตอไปนี้   มีคําประพันธ เปนคาถาของพระสังคีติกาจารย 
แสดงการเชื่อมตอกันของพระเสขะและพระอเสขะวา  :-) 

 
"เมื่อเสขบุคคล  แลนไปตามหนทางอันตรง  ศึกษาอยู 

ขยาญาณยอมเกิดขึ้นกอน;  ตอแตนั้น  จึงเกิดอรหัตตผลญาณตาม 
ลําดับ ;  ตอจากนั้น  ญาณในความสิ้นแหงภวสังโยชน  ยอมเกิด 

 
 

 

                                                
๑ คํ าอธิบ ายของคํ าว า   อเสขะ   หาดู ได ที่ หั วข อว า   "พระอรหั นต คื อ ผู เป นอ เสขะ "  ที่ หน า   ๖๐๙ 

แหงหนังสือเลมนี้. 
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แกทานผูหลุดพนดวยอรหัตตผลญาณ  แลวเปนผูคงที่อยู,  วา  
วิมุตติของเราไมกลับกําเริบ  ดังนี้". 

-  ติก.  อํ.  ๒๐/๒๙๗/๕๒๕. 
 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ส ิกขาบทรอยห าส ิบส ิกขาบทนี ้  ย อมมาสู อ ุทเทส   (การ 

ยกขึ้นแสดงในทางกลางสงฆ )  ทุกกึ่ งแหงเดือนตามลําดับ   อันกุลบุตรผูปรารถนา 
ประโยชน พาก ันศ ึกษาอยู ในส ิกขาบทเหล านั ้น .  ภิกษ ุ  ท .!  สิกขาสามอย าง 
เหลานี้  มีอยู  อันเปนที่ประชุมลงของสิกขาบททั้งปวงนั้น.  สิกขาสามอยางนั้น 
เป นอยางไรเล า  ?  คือ   อธิส ีลส ิกขา   อธิจ ิตตสิกขา   อธิป ญญาสิกขา .  
ภ ิกษ ุ  ท .!  เหล านี ้แล   ส ิกขาสามอย าง   อ ัน เป นที ่ป ระช ุมลงแห งส ิกขาบท 
ทั้งปวงนั้น. 

 
ภิกษุ   ท .!  ภิกษุ ในกรณี นี้   เปนผู  ทํ าใหบริบู รณ ให ศีล   ทํ าพอ 

ประมาณในสมาธิ  ทําพอประมาณในปญญา.  เธอยังลวงสิกขาบทเล็กนอยบาง 
และตองออกจากอาบัต ิเล ็กน อยเหลานั ้นบ า .  ขอนั ้น เพราะเหต ุไรเล า  ?  ขอ 
นั ้น เพราะเหต ุว า   ไม ม ีผู รู ใด  ๆ   กลาวความอาภ ัพต อการบรรล ุโลก ุตตรธรรม 
จักเกิดขึ้นเพราะเหตุสักวา  การลวงสิกขาบทเล็กนอยและการตองออกจากอาบัติ 
เล็กนอยเหลานี ้.  สวน สิกขาบทเหลาใด  ที่เปนเบื ้องตนแหงพรหมจรรย  ที่ 
เหมาะสมแกพรหมจรรย,  เธอเปนผูมีศีลยั่งยืน  มีศีลมั่นคง  ในสิกขาบทเหลา 
นั ้น   สมาทานศึกษาอยู ในสิกขาบททั ้งหลาย .  ภิกษุนั ้น ,  เพราะความสิ ้นไป 
รอบแหงสังโยชนสาม  เปนโสดาบัน  เปนผูมีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา  เปนผู 
เที ่ยงตอพระนิพพาน  มีการตรัสรูพรอมในเบื ้องหนา.  ....(ตอไปนี ้เปนขอความ 
จาก  บรรพ  ๒๒๗  จนกระทั่งส้ินขอความเรื่องพระโสดาบัน  :-) 
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ภิกษ ุนั ้น ,  เพราะความสิ ้นไปรอบแห งส ังโยชน สาม   เป นผู  ส ัตต ัก - 
ขัตตุปรมะ   ยังตองทองเที่ยวไปในภพแหงเทวดาและมนุษยอีกเจ็ดครั้ง   เปน 
อยางมาก  แลวยอมกระทําที่สุดแหงทุกขได. 

 
(หร ือว า )  ภ ิกษ ุนั ้น ,  เพ ราะความสิ ้น ไป รอบแห งส ัญ โญ ชน ส าม 

เปนผู  โกลังโกละ  จักตองทองเที ่ยวไปสู สกุลสองหรือสามครั ้ง  แลวยอมกระทํา 
ที่สุดแหงทุกขได. 

 
(ห ร ือ ว า )  ภ ิกษ ุนั ้น .  เพ ราะค วามสิ ้น ไป รอบแห งส ัง โย ชน ส าม 

เปนผู เปน เอกพีซี  คือจักเกิดในภพแหงมนุษยหนเดียวเทานั้น  แลวยอมกระทํา 
ที่สุดแหงทุกขได. 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  ภิ ก ษุ ในกรณี นี้   เป นผู  ทํ าให บ ริบู รณ ในศี ล   ทํ าพอ 

ประมาณในสมาธิ  ทําพอประมาณในปญญา,  เธอยังลวงสิกขาบทเล็กนอยบาง 
และต องออกจากอาบ ัต ิเล ็กน อยเหล านั ้นบ าง .  ขอนั ้น เพราะเหต ุไรเล า  ?  ขอ 
นั้นเพราะเหตุวา  ไมมีผู รูใด ๆ  กลาวความอาภัพตอการบรรลุโลกุตตรธรรม  จักเกิด 
ขึ้นเพราะเหตุสักวา  การลวงสิกขาบทเล็กนอยและการตองออกจากอาบัติเล็กนอย 
เหลานี้.  สวน สิกขาบทเหลาใด  ที่เปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย  ทีเหมาะสมแก 
พรหมจรรย,  เธอเปนผูมีศีลยั่งยืน  มีศีลมั่นคง  ในสิกขาบทเหลานั้น  สมาทาน 
ศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย.  ภิกษุนั้น,  เพราะความสิ้นไปรอบแหงสังโยชน 
สาม  และเพราะความที่ราคะ  โทสะ  โมหะ  ก็เบาบางนอยลง  เปน สกทาคามี 
ยังจะมาสูโลกนี้อีกครั้งเดียวเทานั้น  แลวยอมกระทําที่สุดแหงทุกขได. 

 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในกรณีนี้  เปนผู ทําใหบริบูรณในศีล  ทําใหบริบูรณ 

ในสมาธิ  ทําพอประมาณในปญญา.  เธอยังลวงสิกขาบทเล็กนอยบาง  และตอง 
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ออกจากอาบ ัต ิเล ็กน อยเหล านั ้นบ าง .  ข อ นั ้น เพราะเหต ุไรเล า  ?  ข อนั ้น เพราะ 
เหตุ วา   ไมมีผู รู ใด  ๆ   กลาวความอาภัพตอการบรรลุ โลกุตตรธรรม   จัก เกิดขึ้น 
เพราะเหตุสักวา   การลวงสิขาบทเล็กนอย  และการตองออกจากอาบัติ เล็กนอย 
เหลานี ้.  สวน สิกขาบทเหลาใด  ที่เปนเบื ้องตนแหงพรหมจรรยที ่เหมาะสม 
แกพรหมจรรย,  เธอเปนผูมีศีลยั่งยืน  มีศีลมั่นคง  ในสิกขาบทเหลานั้น  สมาทาน 
ศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย.  ภิกษุนั้น,  เพราะความสิ้นไปรอบแหงสังโยชน 
เบื้องต่ําหา  เปน โอปปาติกอนาคามี  ผูอุบัติขึ้นในทันที  มีการปรินิพพานในภพ 
นั้น  ๆ   ไม เวียนกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา.  ....(ตอไปนี้ เปนขอความจาก   บรรพ   
๒๒๗  จนกระทั่งส้ินขอความเรื่องพระอนาคามี  :_) 

 
ภ ิกษ ุนั ้น ,  เพ ราะความสิ ้น ไปรอบแห งส ัญ โญ ชน เบื ้อ งต่ํ าห า   เป น 

อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี  ผูมีกระแสในเบื้องบนไปถึงอกนิฏฐภพ.   
(หรือวา)  ภิกษุนั้น .  เพราะความสิ้นไปรอบแหงสังโยชน เบื้ องต่ํ าห า 

เปน  สสังขารปรินิพพายี  ผูปรินิพพานดวยตองใชความเพียรเรี่ยวแรง. 
(หรือวา)  ภิกษุนั้น ,  เพราะความสิ้นไปรอบแหงสังโยชน เบื้ องต่ํ าห า 

เปน  อสังขารปรินิพพายี  ผูปรินิพพานดวยไมตองใชความเพียรเรี่ยวแรง. 
(หรือวา)  ภิกษุนั้น ,  เพราะความสิ้นไปรอบแหงสังโยชน เบื้ องต่ํ าห า 

เปน  อุปหัจจปรินิพพายี  ผูปรินิพพานเมื่ออายุพนกึ่งแลวจวนพึงที่สุด.   
(หรือวา)  ภิกษุนั้น ,  เพราะความสิ้นไปรอบแหงสังโยชน เบื้ องต่ํ าห า 

เปน  อันตราปรินิพพายี  ผูปรินิพพานในระหวางอายุยังไมทันถึงกึ่ง. 
 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในกรณีนี้  เปนผู ทําใหบริบูรณในศีล  ทําใหบริบูรณ 

ในสมาธิ  ทําใหบริบูรณในปญญา.  เธอยังลวงสิกขาบทเล็กนอยบาง  และตอง 
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ออกจากอาบ ัต ิเล ็กน อยเหล านั ้นบ าง .  ขอนั ้น เพราะเหต ุไรเล า  ?  ขอนั ้นเพราะ 
เห ต ุว า   ไม ม ีผู ใ ด  ๆ   กล า วอ าภ ัพ ต อ ก า รบ รรล ุโล ก ุต ต รธ ร รม   จ ัก เก ิด ขึ ้น 
เพราะเหตุสักวา  การลวงสิกขาบทเล็กนอยและการตองออกจากอาบัติเล็กนอย 
เหลานี้.  สวน สิกขาบทเหลาใดที่เปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย  ที่เหมาะสมแก 
พรหมจรรย,  เธอเปนผูมีศีลยั่งยืน  มีศีลมั่นคง  ในสิกขาบทเหลานั้น  สมาทาน 
ศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย.  ภิกษุนั้น ไดกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติปญญา- 
วิมุตติ  อันหาอาสวะมิได  เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย  ดวยปญญาอัน 
ยิ่งเอง  ในทิฏฐธรรมนี้  เขาถึงแลวแลอยู. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ผู กระทําเพ ียงบางส วน   ย อมทําให สํ า เร ็จ ได บางส วน ,  

ผู กระทํ าให บ ริบู รณ   ก็ย อม ทําให สํ า เร็จ ไดบ ริบู รณ  ;  ดั งนั้ น   เราจึ งกล าวว า 
สิกขาบททั้งหลาย  ยอมไมเปนหมันเลย,  ดังนี้  แล. 
-  ติก.  อํ.  ๒๐/๒๙๗/๕๒๖. 

 
ความลดหลั่นแหงพระอริยบุคคลผูปฏิบัติอยางเดียวกัน 
 
ภิกษุ   ท .!  สิกขาบทรอยหาสิบสิกขาบทนี้   ยอมมาสูอุทเทส   ทุกกึ่ ง 

แหงเดือนตามลําดับ  อันกุลบุตรผูปรารถนาประโยชนพากันศึกษาอยูในสิกขาบท 
เหล านั้ น .  ภิ ก ษุ   ท .!  สิ กขาสามอย าง เหล านี้ มี อ ยู   อัน เป นที่ ป ระชุมลงของ 
สิกขาบททั้ งปวงนั้น .  สิกขาสามอยางนั้น   เปนอยางไรเลา  ?  คือ   อธิสีลสิกขา 
อธ ิจ ิตตส ิกขา   อธ ิป ญญาส ิกขา .  ภ ิกษ ุ  ท .!  เหล านี ้แล   ส ักขาสามอย าง   อ ัน 
เปนที่ประชุมลงแหงสิกขาบททั้งปวงนั้น. 
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ภิกษุ   ท.!  ภิกษุในกรณีนี้  เปนผู ทําใหบริบูรณในศีล  ทําใหบริบูรณ 
ในสมาธิ  ทําใหบริบูรณ ในปญญา.  เธอยังลวงสิขาบทเล็กนอยบาง  และตอง 
ออกจากอาบ ัต ิเล ็กน อย เหล านั ้นบ าง .  ข อ นั ้น เพราะเหต ุไรเล า?  ข อนั ้น เพราะ 
เหตุ วา   ไม มี ผู รู ใด  ๆ   กลาวความอาภัพต อการบรรลุ โลกุตตรธรรม   จัก เกิดขึ้ น 
เพราะเหตุสักวา   การลวงสิกขาบทเล็กนอยและการตองออกจาอาบัติ เล็กนอย 
เหลานี้.  สวน สิกขาบทเหลาใดที่เปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย  ที่เหมาะสมแก 
พรหมจรรย,  เธอเปนผูมีศีลยั่งยืน  มีศีลมั่นคง  ในสิกขาบทเหลานั้น  สมาทาน 
ศึกษาอยูในสิกชาบททั้งหลาย.  ภิกษุนั้น ไดกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติปญญา- 
วิมุตติ  อันหาอาสวะมิได  เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย   ดวยปญญา 
อันยิ่งเอง  ในทิฏฐธรรมนี้  เขาถึงแลวแลอยู. 

 
หร ือ ว า   (บางพวก )  ย ัง ไม ได ทํ า ให เก ิดม ี  ย ัง ไม ได แท งตลอด   ซึ ่ง  

อนาสวว ิม ุตต ิ  แต เพราะความสิ ้นไปรอบแห งโอรัมภาค ิยส ังโยชน เบื ้องต่ําห าจึง 
เปน  อันตราปรินิพพายี  ผูปรินิพพานในระหวางอายุยังไมทันถึงกึ่ง   

หร ือ ว า   (บางพวก )  ย ัง ไม ได ทํ า ให เก ิดม ี  ย ัง ไม ได แท งตลอด   ซึ ่ง  
อนาสววิมุตติ ,  แตเพราะความสิ้นไปรอบแหงโอรัมภาคิยสังโยชนเบื้องต่ําหา  จึง 
เปน  อุปหัจจปรินิพพานยี  ผูปรินิพพานเมื่ออายุพนกึ่งแลวจวนถึงที่สุด.   

หรือ ว า   (บางพ วก )  ยั ง ไม ได ทํ า ให เกิ ดมี   ยั ง ไม ได แท งตลอด   ซึ่ ง  
อนาสวว ิม ุตต ิ,  แต เพราะความสิ ้น ไปรอบแห งโอร ัมภาค ิยส ังโยชน เบื ้องต่ํ าห า 
จึงเปน  อสังขารปรินิพพายี  ผูปรินิพพานดวยไมตองใชความเพียรเรี่ยวแรง. 

หรือ ว า   (บางพ วก )  ยั ง ไม ได ทํ า ให เกิ ดมี   ยั ง ไม ได แท งตลอด   ซึ่ ง  
อนาสวว ิม ุตต ิ,  แต เพราะความสิ ้น ไปรอบแห งโอร ัมภาค ิยส ังโยชน เบื ้องต่ํ าห า 
จึงเปน  สสังขารปรินิพพายี  ผูปรินิพพานดวยตองใชความเพียรเรี่ยวแรง. 
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หรือวา   (บางพวก )  ยั งไม ไดทํ าให เกิดมี   ยั งไม ได แทงตลอด   ซึ่ ง  
อนาสววิมุตติ,  แตเพราะความสิ้นไปรอบแหงโอรัมภาคิยสังโยชนเบ้ืองต่ําหา  จึง 
เปน  อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี  ผูมีกระแสในเบื้องบนไปถึงอกนิฏฐภพ. 

หรือวา   (บางพวก )  ยั งไม ไดทํ าให เกิดมี   ยั งไม ได แทงตลอด   ซึ่ ง  
อนาสววิมุตติ,  แตเพราะความสิ ้นไปรอบแหงสัญโญชนสาม  และเพราะความ 
ที่ราคะ  โทสะ  โมหะ  ก็เบาบางนอยลง  เปน สกทาคามี  ยังจะมาสูโลกนี้อีกครั้ง 
เดียวเทานั้น  แลวยอมกระทําที่สุดแหงทุกขได. 

หรือวา   (บางพวก )  ยั งไม ไดทํ าให เกิดมี   ยั งไม ได แทงตลอด   ซึ่ ง  
อนาสววิม ุตติ,  แตเพราะความสิ ้นไปรอบแหงสังโยชนสาม  เปนผู เป น เอกพีซี 
คือจักเกิดในภพแหงมนุษยหนเดียวเทานั้น   แลวยอมกระทําที่สุดแหงทุกขได. 

หรือวา   (บางพวก )  ยั งไม ไดทํ าให เกิดมี   ยั งไม ได แทงตลอด   ซึ่ ง  
อนาสวิม ุตติ,  แตเพราะความสิ ้นไปรอบแหงส ังโยชนสาม   เป นผู  โกลังโกละ 
จักตองทองเที่ยวไปสูสกุลสองหรือสามครั้ง  แลวยอมกระทําที่สุดแหงทุกขได. 

หรือว า   (บางพวก )  ย ังไม ได ทํ าให เก ิดม ี  ย ังไม ได แทงตลอด   ซึ ่ง  
อนาสววิม ุตติ,  แตเพราะความสิ ้นไปรอบแหงส ังโยชนสาม   เป นผู  สัตตักขัต 
ตุ-ปรมะ  ยังตองทองเที่ยวไปในภพแหงเทวดาและมนุษยอีกเจ็ดครั้ง  เปนอยาง 
มากแลวยอมกระทําที่สุดแหงทุกขได. 

ภิกษุ   ท .!  ผูกระทําได เพียงบางสวน   ยอมทําใหสําเร็จไดบางสวน .  
ผูทําใหบริบูรณก็ยอมทําใหสําเร็จไดบริบูรณ  ;  ดังนั้น  เราจึงกลาววา  สิกขาบท 
ทั้งหลาย  ยอมไมเปนหมันเลย,  ดังนี้แล 
-  ติก.  อํ.  ๒๐/๓๐๑/๕๒๘. 

 
(ผูศึกษาพึงสังเกตใหเห็นวา  ขอความในสูตรนี้แสดงใหเห็นวา  แมมีการปฏิบัติอยาง 

เดียวกันแท  ก็ยังไดรับผลลดหลั่นกันไมเทากัน  เพราะเหตุปจจัยอยางอื่น). 
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การรูเบญจขันธ  โดยหลักแหงอริยสัจส่ี 
 
โสณะ !  สมณะหรือพราหมณ เหลาใดเหลาหนึ่ง  ไม รูทั่วถึงซึ่งรูป  ไม 

รูทั่วถึงซึ่งเหตุให เกิดขึ้นแหงรูป   ไม รูทั่วถึงซึ่งความดับไมเหลือแหงรูป   ไม รูทั่วถึง 
ซึ ่งทางดําเน ินให ถ ึงความด ับไม เหล ือแห งร ูป ,  (ในกรณ ีแห งเวทนา   ส ัญญา   ส ังขาร 
และวิญญาณ   ก็มีขอความที่ตรัสอยางเดียวกัน);  โสณะ !  สมณะหรือพราหมณเหลานั้น 
มิใชผูที่ควรไดรับการสมมติวาเปนสมณะในหมูสมณะ  มิใชผูที่ควรไดรับการสมมติ 
วาเป นพราหมณ ในหมู พราหมณ .  อ ีกอย างหนึ ่ง   บุคคลผู ไม รู เหล านั ้น   จะทํา 
ใหแจงซึ่งประโยชนแหงความเปนสมณะ  หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ 
ดวยปญญาอันยิ่งเอง  เขาถึงแลวแลอยู  ในทิฏฐธรรมนี้  หาไดไม. 

 
โสณะ !  สวนสมณะหรือพราหมณ เหลาใดเหลาหนึ่ง  รูทั่วถึงซ่ึงร ูป  

รูทั่วถึงซ่ึงเหตุใหเกิดขึ้นแหงรูป  รูทั่วถึงซ่ึงความดับไมเหลือแหงรูป  รูทั่วถึงซ่ึง 
ทางดําเนินใหถึงซ่ึงความดับไมเหลือแหงรูป,  (ในกรณีแหง เวทนา  สัญญา  สังขาร 
วิญญาณ   ก็มีขอความที่ตรัสอยางเดียวกัน  ; ):  โสณะ!  สมณะหรือพราหมณ เหลานั้น 
ยอมเปนผู ควรไดรับการสมมติวาเปนสมณะ ในหมูสมณะ  ยอมเปนผู ควรไดรับ 
การสมมติว าเป นพราหมณในหมู พราหมณ,  อีกอยางหนึ ่ง  บุคคลผู รู ทั ่วถ ึง 
เหลานั้น  ยอม ทําใหแจงซ่ึงประโยชนแหงความเปนสมณะ  หรือประโยชนแหง 
ความ เปนพราหมณ   ดวยปญญาอันยิ่งเอง  เขาถึงแลวอยู  ในทิฏฐธรรมนี้  ได 
โดยแท. 
-  ขนฺธ.สํ.  ๑๗/๖๒/๑๐๑. 
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(ดูรายละเอียดเกี่ยวกับขันธหา  แตละขันธ  โดยอริยสัจส่ี  ที่หนา  ๑๖๙,  ๑๙๒,  ๑๙๘,  
๒๐๒,  ๒๐๙  แหงหนังสือเลมนี้. 

 
สูตรขางบนนี้แสดงวัตถุแหงการรูดวยเบญจขันธ;  ในสูตรอื่นแสดงดวย อินทรียหา 

ค ือ ส ุข ิน ท ร ีย   ท ุก ข ิน ท ร ีย   โส ม น ัส ส ิน ท ร ีย   โท ม น ัส ส ิน ท ร ีย   อ ุเป ข ิน ท ร ีย ,  -๑๙/๒๒๖/  
๙๒๒-๙๒๓ .  

 
มีสูตรอื่นแสดงดวย  อายตนะภายในหก  ก็มี,  -  ๑๙/๒๗๓/๘๑๒ 
 
และสูตรอื่นแสดงดวย  ปฏิจจสมุปปนนธรรม  ๑๑  อยาง  มีชรามรณะ  ชาติ  ....จนถึง  

....วิญญาณ  สังขาร  ก็มี,  -  ๑๖/๕๓/๙๔). 
 

การรูปญจุปาทานักขันธโดยธรรมลักษณะหา 
 
ภิกษุ  ท.!  อุปาทานขันธ  ๕  อยางนี้  มีอยู,  หาอยางอะไรบางเลา? 
 
ภิกษุ   ท .!  ปญจุปาทานักขันธนั้น   ไดแก   ขันธคือรูปท่ีถูกอุปาทาน 

ครองแล ว ,  ขันธคื อ เวทนาที่ ถู กอุ ป าทานครองแล ว ,  ขันธคื อสัญญ าที่ ถู ก 
อุปาทานครองแล ว ,  ขันธคื อสั งขารที่ ถู กอุปาทานครองแล ว ,  และขันธคื อ 
วิญญาณที่ถูกอุปาทานครองแลว. 

 
ภิกษุ  ท.!  สมณะหรือพราหมณเหลาใดก็ตาม  ยังไม รูจักความกอข้ึน 

แหงอ ุปาทานขันธห านี ้,  ไม รู จ ักวามตั ้งอยู ไม ได ของอ ุปาทานขันธห านี ้,  ไม  
รู จ ักอ ุปาทานข ันธ ห าในแง ที ่ม ัน ให รสอรอย ,  ไม รู จ ักอ ุปาทาข ันธ ห าในแง ที่ 
มันใหแตโทษรายกาจ,  ทั้งไม รูจักอุบายที่ไปใหพนอุปาทานขันธหานี้  ตามท่ีถูก 
ที ่จร ิงแล ว  ;  ภ ิกษ ุ  ท .!  สมณะหรือพราหมณ เหล านั ้น   แม สมมต ิก ันว าเป น 
สมณะผูหนึ่ง ๆ  ในสมณะทั้งหลายก็ตาม  แมสมมติกันวาเปนพราหมณผูหนึ่ง ๆ 
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ในบรรดาพราหมณทั้ งหลายก็ตาม   ก็หาอาจะเปนสมณะ   เปนพราหมณ ไดไม .  
หาสามารถทําใหแจงซึ่งประโยชนที่ตนมาเปนสมณะ  หรือประโยชนที่ตนมาเปน 
พราหมณ  ดวยปญญาอันยิ่งเอง  เขาถึงแลวแลอยู ในทิฏฐธรรมนี้  ไดไมเลย. 
 

(ปฏิปกขนัย) 
ภิกษุ   ท .!  สมณะหรือพราหมณ เหล าใด   ได รูจั กความกอ ข้ึนแห ง 

อ ุป าท าน ข ัน ธ ห านี ้,  รู จ ัก ค วามตั ้ง อ ยู ไม ได ข อ งอ ุป าท าน ข ัน ธ ห านี ้,  รู จ ัก 
อุปาทานขันธหาในแงที่มันใหรสอรอย ,  รูจักอุปาทานขันธหาในแงที่มันใหแต 
โทษรายกาจ,  ทั้งได รูจักอุบายที่ไปใหพนอุปาทานขันธหานี้  ตามที่ถูกที่จริงแลว ;  
ภ ิกษ ุ  ท .!  สมณะหรือพราหมณ เหล านั ้น   ที ่สมมต ิก ันแล ว า เป นสมณะบ าง 
เป นพราหมณ บ าง   ก ็เป นสมณะหรือ เป นพราหมณ ได จร ิง   และทําให แจ งได 
ซึ่งประโยชนที่ตนเขามาเปนสมณะ   หรือประโยชนที่ตนมาเปนพราหมณ   ดวย 
ปญญาอันยิ่งเอง  เขาถึงแลวแลอยู  ในทิฏฐธรรมนี้. 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๑๙๕/๒๙๕. 

(สูตรขางบนนี้แสดงวัตถุแหงการรูดวยอุปาทานขันธ  ในสูตรอื่นแสดงดวยอินทรียหา 
ค ือ   ส ุข ิน ท ร ีย   ท ุก ขน ิท ร ีย   โสมน ัสส ิน ท ร ีย   โทมน ัสส ิน ท ร ีย   อ ุเป กข ิน ท ร ีย .  -  ๑๙/๒๗๕ - 
๒๗๖/๙๑๙-๙๒๑.) 

 
ผูละราคะ-โทสะ-โมหะ  ระดับโสดาบัน 

 
ภิกษุ   ท .!  ภิกษุ ไมละธรรม   ๖  อยางแลว   เปนผู ไมควรเพื่ อกระทํา 

ใหแจงซึ่งทิฏฐิสัมปทา  (ความเปนโสดาบัน).  ไมละธรรม  ๖  อยาง  เหลาไหนเลา?  
ไมละธรรมหกอยางเหลานี้  คือ :- 
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ไมละ  สักกายทิฏฐิ   (ความเห็นวากายของตน); 
ไมละ  วิฉิกิจฉา   (ความลังเลในปฏิปทาทางดับทุกข) ; 
ไมละ  สีลัพพตปรามาส   (การถือเอาศีลและพรตผิดความมุ งหมายที่ 

แทจริง) ; 
ไมละ  อปายคมนิยราคะ   (ราคะที่ควรแกการถึงซึ่งอบาย) ; 
ไมละ  อปายคมนิยโทสะ   (โทสะที่ควรแกการถึงซึ่งอบาย) ; 
ไมละ  อปายคมนิยโมหะ   (โมหะที่ควรแกการถึงซึ่งอบาย) . 
 
ภิ ก ษุ   ท .!  ภิ ก ษุ ไม ล ะธ รรม   ๖  อย า ง   เห ล านี้ แ ล   เป น ผู ไม ค ว ร 

กระทําใหแจงซึ่งทิฏฐิสัมปทา. 
 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุละธรรม  ๖  อยาง  แลว  เปนผูควรกระทําใหแจงซ่ึง 

ทิฏฐสัมปทา .  ละธรรม   ๖  อยางเหล าไหนเล า  ?  ละธรรมหกอยางเหลานี้ 
คือ:-   ละ  สักกายทิฏฐิ   (ความเห็นวากายของตน); 

ละ  วิจิกิจฉา   (ความลังเลในปฏิปทาทางดับทุกข); 
ละ  สีลัพพตปรามาส   (การถือเอาศีลและพรตผิดความมุ งหมายที่ แท 

จริง) ; 
ละ  อปายคมนิยราคะ   (ราคะที่ควรแกการซึ่งอบาย) ; 
ละ  อปายคมนิยโทสะ   (โทสะที่ควรแกการถึงซึ่งอบาย) ; 
ละ  อปายคมนิยโมหะ   (โมหะที่ควรแกการถึงซึ่งอบาย) . 
 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ภ ิกษ ุละธรรม   ๖  อย าง เหล านี ้แล ว   เป นผู ค วรกระทํ า 

ใหแจงซึ่งทิฏฐิสัมปทา,  ดังนี้แล. 
-  ฉกฺก.อํ.  ๒๒/๔๘๗/๓๖๐. 
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[ธรรม   ๖  ป ระการแห งส ูต รนี ้  ใน ส ูต รถ ัด ไป กล า วว า   เป น ธ รรมที ่ผู ถ ึงพ ร อ ม 
ด วยท ิฏฐ ิ  ละได แล ว   (๒๒/๔๘๗/๓๖๑);  ส ูตรถ ัด ไปอ ีกกล าวว า   เป นธรรมที ่ไม อาจจะเก ิดขึ ้น 
แกผูที่ถึงพรอมดวยทิฏฐิ  (๒๒/๔๘๗/๓๖๒)]. 

 
พระโสดาบัน  รูจักปญจุปาทานักขันธ 

 
ภิกษุ   ท .!  เมื่อใดแล   สาวกของพระอริยเจาในธรรมวินัยนี้   มารูจัก 

ความกอข้ึนแหงอุปาทานขันธหา.  รูจักความตั้งอยู ไมไดของอุปาทานขันธหานี้ .  
รู จ ักอ ุปาทานข ันธ ห าในแง ที ่ม ันให รสอรอย ,  รู จ ักอ ุปาทานข ันธ ห าในแง ที ่ม ัน 
ให แต โทษรายกาจ ,  ทั ้งรู จ ักอ ุบายที ่ไปให พ นอ ุปาทานขันธ ห านี ้เส ีย   ตามที ่ถ ูก 
ที ่จ ร ิง  ;  ภ ิกษ ุ  ท .!  เมื ่อ นั ้น แหละ   สาวกของพ ระอร ิย เจ าผู นั ้น   เรา เร ียกว า 
เปนพระโสดาบัน  ผูมีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา  เที่ยงแทตอพระนิพพาน  จักตรัสรู 
ธรรมไดในกาลเบื้องหนา. 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๑๙๖/๒๙๖. 

 
พระโสดาบันเปนใครกัน ? 

 
ส า ร ีบ ุต ร  !  ที ่ม ัก ก ล า ว ก ัน ว า   'โส ด าบ ัน -โส ด าบ ัน   ด ัง นี ้  เป น 

อยางไรเลา  สารีบุตร ? 
 
"ขาแตพระองคผูเจริญ !  ทานผูใด  เปนผูประกอบพรอมแลว  ดวยอริยมรรค 

มีองคแปดน้ีอยู ผูเชานั้นแล  ขาพระองคเรียกวาเปนพระโสดาบัน  ผูมีชื่ออยางนี้ ๆ  มี 
โคตรอยางนี้ ๆ  พระเจาขา !" 
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สารีบุตร !  ถูกแลว  ถูกแลว  ผูที่ประกอบพรอมแลว  ดวยอริยมรรค 
มีองคแปดนี้อยู  ถึงเราเองก็เรียกผูเชนนั้น  วาเปน  พระโสดาบัน  ผูมีชื่ออยางนี้ ๆ  
มีโคตรอยางนี้ ๆ. 
-  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๔๓๕/๑๔๓๒-๑๔๓๓. 
 

(อีกนัยหนึ่ง) 
 
ภิกษุ   ท.!  สาวกของพระอริยเจาในธรรมวินัยนี้  เปนผูถึงพรอมแลว 

ดวยธรรม  ๔  ประการนี้ เอง  จึงเปน พระโสดาบัน  ผูมีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา 
เที ่ยงแทต อพระนิพพาน   เป นผู ม ีอ ันจะตรัสรู ธรรมไดในกาลเบื ้องหนา.  ธรรม  
๔  ประการนั้นเปนอยางไร ?  สี่ประการนั้นคือ  :- 

 
(๑)  ภิ ก ษุ   ท .!  ส า วก ขอ งพ ระอ ริ ย เจ า ใน ธ ร รม วิ นั ย นี้   เป น ผู 

ประกอบพรอมแลว  ดวย ความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่น  ไมหวั ่นไหว  ในองค- 
พระพุทธเจา  วาเพราะเหตุอยางนี้  ๆ  พระผูมีพระภาคเจานั้น   เปนผู ไกลจาก 
กิเลส  ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง  เปนผูถึงพรอมดวยวิชชาและขอปฏิบัติให 
ถึงวิชชา  เปนผู ไปแลวดวยดี   เปนผู รู โลกอยางแจมแจง  เปนผูสามารถฝกคน 
ควรฝกอยางไมมีใครยิ่งกวา  เปนครูของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  เปนผู รู  ผูตื่น 
ผูเบิกบานดวยธรรม  เปนผูมีความจําเริญ  จําแนกธรรมสั่งสอนสัตว  ดังนี้. 

 
 (๒)  ภิ ก ษุ   ท .!  ส าวก ขอ งพ ระอ ริ ย เจ า ใน ธ รรม วิ นั ย นี้   เป น ผู 

ประกอบพรอมแลว  ดวย ความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่น  ไมหวั ่นไหว  ในองค- 
พระธรรม   วาพระธรรม   เปนสิ ่งที ่พระผู ม ีพระภาคเจาตรัสไวดีแลว,  เปนสิ ่ง 
ที่ผูศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นไดดวยตนเอง,  เปนสิ่งที่ปฏิบัติไดและใหผลได  ไมจํากัด 
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กาล ,  เป นสิ ่งที ่ควรกล าวกะผู อื ่นว าทานจงมาด ูเถ ิด ,  เป นสิ ่งที ่ควรน อมเข ามา 
ใสตัว,  เปนสิ่งที่ผูรู  ก็รูไดเฉพาะตน  ดังนี้. 

 
 (๓)  ภิ ก ษุ   ท .!  ส า วก ข อ งพ ระ อ ริ ย เจ า ใน ธ ร รม วิ นั ย นี้   เป น ผู 

ประกอบพรอมแลว  ดวย ความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่น  ไมหวั่นไหว  ในพระสงฆ 
วาสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา   เปนผูปฏิ บัติดีแลวเปนผูปฏิ บัติตรงแลว 
เปนผูปฏิบัติให รูธรรมเครื่องออกจากทุกขแลว  เปนผูปฏิบัติสมควรแลว  อันไดแก 
บุคคลเหล านี้ คื อ   คู แห งบุ รุษสี่ คู   นับ เรียงตั วได แปดบุ รุษ .  นั่ นแหละคือสงฆ 
สาวกของพระผูมีพระภาคเจา  เปนสงฆควรแกสักการะที่ เขานํามาบูชา  เปนสงฆ 
ควรแกสั กการะที่ เขาจัด ไวต อนับ   เป นสงฆ ควรรับ ทักษิณ าทาน   เป นสงฆ ที่ 
บุคคลทั่วไปจะพึงทําอัญชลี  เปนสงฆที่ เปนนาบุญของโลก  ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา 
ดังนี้. 

 
 (๔)  ภิ ก ษุ   ท .!  ส า วก ข อ งพ ระ อ ริ ย เจ า ใน ธ ร รม วิ นั ย นี้   เป น ผู 

ประกอบพรอมแลว  ดวย ศีลทั้งหลายชนิดเปนที่พอใจของเหลาอริยเจา  :  เปน 
ศีลท่ีไมขาด   ไมทะลุ  ไมดาง  ไมพรอย  เปนศีลท่ีเปนไทจากตัณหา  เปนศีลท่ีผู รู 
ทานสรรเสริญ  เปนศีลท่ีทิฏฐิไมลูบคลํา  และเปนศีลท่ีเปนไปเพื่อสมาธิ  ดังนี้. 

 
ภิกษุ   ท.!  สาวกของพระอริยเจา  ผูประกอบพรอมแลวดวยธรรม   ๔  

ประการนี้แล   ชื่อวาเปนพระโสดาบัน   ผูมีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา   เที่ยงแทตอ 
พระนิพพาน  เปนผูมีอันจะตรัสรูธรรมไดในกาลเบื้องหนา. 

 
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธวจนะดังนี้แลว  ไดตรัสเปนคํารอยกรองสืบตอไปวา  :- 
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ทานผูใดแล  มีศรัทธา  มีศีล  มีความเลื่อมใส  ทั้งมีการ  
ไดเห็นธรรมดวย,  ทานผูนั้นแหละเวย  ที่จักเปนผูไดรับความสุข 
อันหยั่งลงสูพรหมจรรย  ในกาลอันควรแล! 

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

(อีกนัยหนึ่ง) 
 
อยากลัวเลย   มหานาม  !  อยากลัวเลย   มหานาม  !  ความตายของ 

ท า น   จ ัก ไม ต่ํ า ท ร า ม   ก า ล ก ิร ิย า ข อ ง ท า น   จ ัก ไม ต่ํ า ท ร า ม .  ม ห า น า ม !  
อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม  ๕  ประการ  ยอมเปนผูมีปกตินอมไปในนิพพาน 
โนม ไปสู นิพพาน   เอนไปทางนิพพานโดยแท .  ธรรมสี่ ป ระการ   อยางไรเล า  ?  
ธรรมสี่ประการคือ  :- 

 
มหานาม !  อริยสาวกในกรณีนี้  (๑)  เปนผู ประกอบพรอมแลว  ดวย 

ความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหว  ในพระพุทธเจา  วา  "เพราะเหตุอยางนี้ ๆ  พระผูมี 
พระภาคเจานั้ น   เปนผู ไกลจากกิ เลส   ตรัส รูชอบได โดยพระองค เอง   เปนผู ถึ ง 
พรอมดวยวิชชาและขอปฏิ บัติใหถึงวิชชา  เปนผู ไปแลวดวยดี   เปนผู รู โลกอยาง 
แจมแจง  เปนผูสามารถฝกคนควรฝกอยางไมมีใครยิ่งกวา  เปนครูของเทวดาและ 
มนุษยทั้ งหลาย   เปนผู รูผู ตื่ นผู เบิกบานดวยธรรม   เปนผูมีความจําเริญจําแนก 
ธรรมสั่งสอนสัตว"  ดังนี้. 

 
(๒)  เปนผู ประกอบพรอมแลว  ดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหว  ใน 

พระธรรม   วา   "พระธรรม   เป นสิ ่งที ่พระผู ม ีพระภาคเจ าตรัสไว ด ีแล ว   เป นสิ ่งที่ 
ผูศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นไดดวยตนเอง  เปนสิ่งที่ปฏิบัติไดและใหผลไดไมจํากัด 
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ภาค  ๓  -  นิโรธอริยสัจ ๕๗๕

กาล  เปนสิ่งที่ควรกลาวกะผูอื่นวาทานจงมาดูเถิด  เปนสิ่งที่ควรนอมเขามาใสตัว 
เปนสิ่งที่ผูรูก็รูไดเฉพาะตน"  ดังนี้. 

 
(๓)  เปนผู ประกอบพรอมแลว  ดวยความเลื ่อมใสอันไมหวั ่นไหว 

ในพระสงฆ  วา  "สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา  เปนผูปฏิบัติดีแลว  เปนผู 
ปฏิบัติตรงแลว  เปนผูปฏิบัติให รูธรรมเปนเครื่องออกจากทุกขแลว  เปนผูปฏิบัติ 
สมควรแลว  อันไดแกบุคคลเหลานี้   คือ   คูแหงบุ รุษสี่คู   นับเรียงตัวไดแปดบุ รุษ 
นั่นแหละสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา  เปนสงฆควรแกสักการะที่ เขานํามา 
บูชา  เปนสงฆควรแกสักการะที่ เขาจัดไวตอนรับ   เปนสงฆควรรับทักษิณาทาน 
เป นสงฆ ที ่บ ุคคลทั ่วไปจะพ ึงทําอ ัญ ชล ี  เป นสงฆ ที ่เป นนาบ ุญของโลก   ไม มี 
นาบุญอื่นยิ่งกวา"  ดังนี้. 

 
(๔)  เปนผู ประกอบพรอมแลว  ดวยศีลทั้งหลายชนิดเปนที่พอใจของ 

เหล าพระอร ิยเจ า   :  เป นศ ีลที ่ไม ขาด   ไม ทะล ุ  ไม ด าง   ไม พรอย   เป นศ ีล ท่ี 
เปนไทจากตัณหา   เปนศีลที่ ผู รูท านสรรเสริญ   เปนศีล ท่ีทิฏฐิ ไมลูบคลํา   และ 
เปนศีลท่ีเปนไปพรอมเพื่อสมาธิ  ดังนี้. 

 
มหานาม  !  เปรียบเหมือนตนไมนอมไปในทิศปราจีน   โนมไปสูทิศ 

ปราจีน   เอนไปทางทิศปราจีน .  ตนไมนั้น   เมื่ อ เขาตัดที่ โคนแลว   มันจะลมไป 
ทางไหน ?  "มักจะลมไปทางทิศที่มันนอมไปโนมไป  เอนไป  พระเจาขา !"  มหานาม  
!  ฉันใดก็ฉันนั้น  :  อริยสาวกประกอบแลวดวยธรรมสี่ประการเหลานี้  ยอมเปนผู 
มีปกตินอมไปในนิพพาน  โนมไปสูนิพพาน  เอนไปทางนิพพานโดยแท  แล. 
-  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๔๖๕-๔๖๖/๑๕๑๑-๑๕๑๒. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๕๗๖

(อีกนัยหนึ่ง) 
 
ภิกษุ   ท.!  สิกขาบทรอยหาสิบสิกขาบทนี้   ยอมมาสูอุทเทส  (การยกขึ้น 

แสดงในทามกลางสงฆ )  ทุกกึ่งแหงเดือนตามลําดับ  อันกุลบุตรผูปรารถนาประโยชน 
พาก ันศ ึกษาอยู ในส ิกขาบท เหล านั ้น .  ภ ิกษ ุ  ท .!  ส ิกขาสามอย าง เหล านี้ 
มีอยู   อัน เปนที่ ประชุมลงของสิกขาบททั้ งปวงนั้ น .  สิกขาสามอยางนั้ น   เปน 
อย างไร เล า?  ค ือ   อธ ิส ีลส ิกขา   อธ ิจ ิตส ิกขา   อธ ิป ญญ าส ิกขา .  ภ ิกษ ุ  ท .!  
เหลานี้แล  สิกขาสามอยาง  อันเปนที่ประชุมลงแหงสิกขาบททั้งปวงนั้น. 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  ภิ ก ษุ ในกรณี นี้   เป นผู   ทํ าใหบ ริบู รณ ในศี ล   ทํ าพอ 

ประมาณในสมาธิ  ทําพอประมาณในปญญา.  เธอยังลวงสิกขาบทเล็กนอยบาง 
และตองออกจากอาบัติ เล็กนอยเหลานั้ นบ าง .  ขอ น้ัน เพราะเหตุ ไร  ?  ขอนั้ น 
เพราะเหตุวา  ไมมีผู รูใด ๆ  กลาวความอาภัพตอการบรรลุโลกุตตรธรรม  จักเกิดขึ้น 
เพราะเหตุสักวา  การลวงสิกขาบทเล็กนอยและการตองออกจากอาบัติเล็กนอย 
เหลานี้.  สวน สิกขาบทเหลาใด  ที่เปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย  ที่เหมาะสม 
แกพรหมจรรย,  เธอเปนผู ม ีศ ีลยั ่งยืน  มีศีลมั ่นคง  ในสิกขาบทเหลานั ้น 
สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย .  ภิกษุนั้น ,  เพราะความสิ้นรอบแหง 
สังโยชนสาม  เปนโสดาบัน  เปนผูมีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา  เปนผูเที่ยงตอ 
พระนิพพาน  มีการตรัสรูพรอมในเบื้องหนา. 
-  ติก.  อํ.  ๒๐/๒๙๗/๕๒๖. 

 
(ด ูรายละเอ ียด เกี ่ยวก ับ เรื ่อ ง   พระโสดาบ ัน   ได อ ีก   ที ่ห ัวข อว า   "เปร ียบ เท ียบ 

พระเสขะ-อเสขะ"  หนา  ๕๖๐  แหงหนังสือเลมนี้). 
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ภาค  ๓  -  นิโรธอริยสัจ ๕๗๗

หลักเกณฑพยากรณภาวะโสดาบันของตนเอง 
 
คหบดี !  ในกาลใด  ภัยเวรหาประการ  อันอริยสาวกทําใหสงบ 

รํางับไดแลว  ดวย.  อริยสาวกประกอบพรอมแลวดวยโสตาปตติยงคะสี่  ดวย.  
อริยญายธรรมเปนธรรมที่อริยสาวกเห็นแลวดวยดี  แทงตลอดแลวดวยดี  ดวย 
ปญญา  ดวย;  ในกาลนั้น  อริยสาวกนั้น  เมื่อหวังอยู  ก็พยากรณตนดวยตน 
นั่นแหละ  วา  "เราเปนผูมีนรกสิ้นแลว  มีกําเนิดเดรัจฉานสิ้นแลว  มีเปรต- 
วิสัยสิ้นแลว  มีอบายทุคติวินิบาตสิ้นแลว,  เราเปนผูถึงแลวซ่ึงกระแส  (แหง 
นิพพาน)  มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา  เปนผูเที่ยงแทตอนิพพาน  มีการตรัสรู 
พรอมเปนเบื้องหนา"  ดังนี้. 

 
คหบดี !  ภัยเวร  ๕  ประการ  อันอริยสาวกทําใหสงบรํางับไดแลว 

เปนอยางไรเลา?  คหบดี !  บุคคลผู ฆาสัตวอยูเปนปกติ  ยอมประสพภัยเวร 
ใด  ในทิฏฐธรรมบาง,  ในสัมปรายะบาง  ยอมเสวยทุกขโทมนัสทางใจบาง,  
เพราะปาณาติบาตเปนปจจัย;  ผูเวนขาดแลวจากปาณาติบาต  ยอมไมประสพ 
ภัยเวรนั้น  ทั้งในทิฏฐธรรมและสัมปรายะ  ไมตองเสวยทุกขโทมนัสทางใจดวย,  
เมื่ออริยสาวกเวนขาดแลวจากปาณาติบาต  ภัยเวรนั้นยอมเปนสิ่งสงบรํางับไป 
ดวยอาการอยางนี้. 

 
(ในกรณีแหง  อทินนาทาน  กาเมสุมิจฉาจาร  มุสาวาท  และ  สุราเมรยมัชชปาน 

ก็ไดตรัสขอความไวโดยทํานองเดียวกัน) 
 
คหบดี !  ภัยเวรทั้งหาเหลานี้  เปนสิ่งที่สงบรํางับแลว. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ 

 

๕๗๘

คหบดี !  อริยสาวก  เปนผูประกอบพรอมแลว  ดวยองคแหงการบรรลุ 
ซึ ่งโสดา   ๔  องค อย างไรเล า  ?  (๑)  คหบด ี !  อร ิยสาวกในกรณ ีนี ้  เป นผู 
ประกอบพรอมแลว  ดวยความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่น  ไมหวั่นไหว  ใน พระพุทธ- 
เจ า   ว า   "เพราะเหต ุอย างนี ้ ๆ   พระผู ม ีพ ระภาคเจ านั ้น   เป นผู ไกลจากก ิเลส 
ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง  เปนผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ  เปนผูไปแลว 
ดวยดี  เปนผู รูโลกอยางแจมแจง  เปนผูสามารถฝกคนที่ควรฝกอยางไมมีใครยิ่ง 
กวาเปนครูของเทวดาและมนุษยทั้ งหลาย   เปนผู รู  ผูตื่น   ผู เบิกบาน   ดวยธรรม 
เปนผูมีความจําเริญ   จําแนกธรรม  สั่งสอนสัตว"  ดังนี้  (๒)  คหบดี !  อริยสาวกใน 
กรณ ีนี ้  เป นผู ป ระกอบพรอมแล ว   ด วยความเลื ่อมใสอ ันหยั ่งลงมั ่น   ไม หวั ่น 
ไหวใน  พระธรรม   วา   "พระธรรม   เป นสิ ่งที ่พระผู ม ีพระภาคเจ าตรัสไว ด ีแล ว 
เปนสิ่งที่ผูศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นไดดวยตนเอง  เปนสิ่งที่ปฏิบัติไดและใหผลได 
ไมจํากัดกาล  เปนสิ่งที่ควรกลาวกะผูอื่นวา  ทานจงมาดูเถิด  เปนสิ่งที่ควรนอมเขา 
มาใส ต ัว   เป น สิ ่งที ่ผู รู ก ็รู ได เฉพ าะตน "  ด ังนี ้.  (๑)  คหบด ี!  อ ร ิย ส าวก ใน 
กรณีนี้   เปนผูประกอบพรอมแลว  ดวยความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่น   ไมหวั่นไหว 
ในพระสงฆ   วา  "สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา  เปนผูปฏิบัติดีแลว  เปนผู 
ปฏิบัติตรงแลว  เปนผูปฏิบัติเพื่อรูธรรมเปนเครื่องออกจากทุกขแลว  เปนผูปฏิบัติ 
สมควรแลว  ไดแกบุคคลเหลานี้คือ   คูแหงบุ รุษสี่คู   นับเรียงตัวไดแปดบุ รุษ   นั่น 
แหละคือสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา  เปนสงฆควรแกสักการะที่ เขามา 
บูชา  เปนสงฆควรแกสักการะที่ เขาจัดไวตอนรับ   เปนสงฆควรรับทักษิณาทาน 
เปนสงฆที่ บุคคลทั่วไปจะพึงทําอัญชลี  เปนสงฆที่ เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญ 
อื ่นยิ ่งกว า "  ด ังนี ้.  (๔)  คหบด ี !  อร ิยสาวกในกรณ ีนี ้  เป นผู ป ระกอบพร อม 
แลว  ดวยศีลทั้งหลายในลักษณะเปนที่พอใจของพระอริยเจา  :  เปนศีลท่ีไมขาด 
ไม ทะล ุไม ด าง   ไม พร อย   เป นศ ีลที ่เป นไทจากต ัณหา   ว ิญ ูชนสรรเสร ิญ   ไม 
ถูกตัณหาและทิฏฐิลูบคลํา  เปนศีลท่ีเปนไปพรอมเพื่อสมาธิ  ดังนี้. 
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ภาค  ๓  -  นิโรธอริยสัจ ๕๗๙

คหบดี  !  อ ริยสาวก   เปนผู ป ระกอบพรอมแล ว   ด วยองค แห งการ 
บรรลุซึ่งโสดา  ๔  องค  เหลานี้แล. 

 
คหบดี!  อริยญายธรรม  เปนธรรมที่อริยสาวกเห็นแลวดวยดี  แทง 

ตลอดแลวดวยดี  ดวยปญญา  นั ้นเปนอยางไรเลา?  คหบดี!  อริยสาวกใน 
กรณ ีนี ้  ย อมพ ิจารณ าเห ็น โดยประจ ักษ   อย างนี ้ว า   "ด วยอาการอย างนี ้ :  
เมื ่อสิ ่งนี ้ม ี  สิ ่งนี ้ย อมมี,  เพราะความเก ิดขึ ้นแหงสิ ่งนี ้  สิ ่งนี ้จ ึงเก ิดขึ ้น .  เมื ่อ 
สิ ่งนี ้ไม ม ี  สิ ่งนี ้ย อมไมม ี,  เพราะความดับไปแหงสิ ่งนี ้  สิ ่งนี ้จ ึงด ังไป   :  ไดแก 
สิ่งเหลานี้คือ  เพราะมีอวิชชาเปนปจจัย  จึงมีสังขาร  ;  เพราะมีสังขารเปนปจจัย 
จ ึงม ีว ิญ ญ าณ   ....  ฯลฯ   ....  ฯลฯ   ....  เพ ราะม ีภ พ เป น ป จ จ ัย   จ ึงม ีช าต ิ ;  
เพราะม ีชาต ิเป นป จจ ัย ,  ชรามรณะ   โสกะปริเทวะท ุกขะโทมน ัสสะอ ุปายาส 
ทั้งหลาย   จึงเกิดขึ้นครบถวน .  ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้ งสิ้นนี้   ยอมมี 
ดวยอาการอยางนี้ .  เพราะความจางคลายดับไปโดยไมมี เหลือแหงอวิชชานั้น 
นั่นเทียว  จึงมีความดับแหงสังขาร ;  เพราะมีความดับแหงสังขาร  จึงมีความดับ 
แห งว ิญญาณ   ....  ฯลฯ   ....  ฯลฯ   ....  เพราะม ีความด ับแห งภพ   จ ึงม ีความ 
ดับแห งชาต ิ  ;  เพราะม ีความด ับแห งชาต ินั ้นแล ,  ชรามรณะ   โสกะปริเทวะ - 
ทุกขะโทมนัสสะอุปายาสทั้งหลาย  จึงดับสิ้น.  ความดับลงแหงกอบทุกขทั้งสิ้นนี้ 
ยอมมีดวยอาการอยางนี้." 

 
คหบด ี !  อร ิยญ ายธรรมนี ้แล   เป นธรรมที ่อ ร ิยสาวกนั ้น เห ็นแล ว 

ดวยดี  แทงตลอดแลวดวยดีดวยปญญา. 
 
คหบดี !  ในกาลใดแล   ภั ย เวร   ๕  ประการเหล านี้   เป นสิ่ งที่ อ ริย - 

สาวกทําใหสงบรํางับไดแลว  ดวย,  อริยสาวก  เปนผูประกอบพรอมแลวดวย 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๕๘๐

โสตาปตติยั งคะสี่ เหลานี้   ดวย ,  อริยญายธรรมนี้   เปนธรรมอันอริยสาวกเห็น 
แลวดวยดี  แทงตลอดแลวดวยดี  ดวยปญญา  ดวย ;  ในกาลนั้น   อริยสาวกนั้น 
ปรารถนาอยู   ก็พยากรณ ตนดวยตนนั้ นแหละวา  "เราเปนผู มี นรกสิ้ นแล ว   มี 
กําเนิดเดรัจฉานสิ้นแลว  มี เปรตวิสัยสิ้นแลว  มีอบายทุคติวินิบาตสิ้นแลว,  เรา 
เป นผู ถ ึงแล วซึ ่งกระแส   (แห งน ิพพาน )  ม ีความไม ตกต่ํ า เป นธรรมดา   เป นผู 
เที่ยงแทตอนิพพาน มีการตรัสรูพรอมเปนเบื้องหนา"  ดังนี้ 
-  ทสก.  อํ.  ๒๔/๑๙๕/๙๒. 

 
แวนสองความเปนพระโสดาบัน 

 
อานนท !  เราจักแสดง ธรรมปริยายอันชื ่อวาแวนธรรม   ซึ ่งหาก 

อริยสาวกผูใด   ไดประกอบพรอมแลว  เมื่อจํานงจะพยากรณตนเอง  ก็พึงทําได 
ในขอที ่ตนเป นผู ม ีนรกสิ ้นแล ว   มีกําเน ิดเดรัจฉานสิ ้นแล ว   มีเปรตวิส ัยสิ ้นแล ว 
มีอบาย   ทุคติ   วินิบาต   สิ้นแลว ,  ในขอ ท่ีตนเปนพระโสดาบันผูมีอันไมตกต่ํ า 
เป นธรรมดา   เที ่ย งแท ต อพ ระน ิพพาน   เป นผู ม ีอ ันจะตร ัส รู ธ รรม ได ในกาล 
เบื้องหนา  ดังนี้. 

 
อานนท  !  ก็ธรรมปริยายอันชื่อวา   แวนธรรม   ในที่ นี้   เปนอยางไร 

เลา ? 
 
อานนท !  อริยสาวกในธรรมว ิน ัยนี ้  เป นผู  ประกอบพรอมแล ว 

ดวยความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่น  ไมหวั่นไหว  ในองคพระพุทธเจา....ในองค 
พระธรรม....  ในองคพระสงฆ....  และอริยสาวกในธรรมวินัยนี้  เปนผู 
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ประกอบพรอมแลวดวยศีลทั้งหลายชนิดเปนที่พอใจของเหลาอริยเจา  คือเปนศีล 
ที่ไมขาด  ไมทะลุ  ไมดาง  ไมพรอย  เปนศีลท่ีเปนไทจากตัณหา  เปนศีลท่ีผู รูทาน 
สรรเสริญ  เปนศีลท่ีทิฏฐิไมลูบคลํา  และเปนศีลท่ีเปนไปเพื่อสมาธิ. 

 
อ าน นท  !  ธ ร รม ป ร ิย าย อ ัน นี ้แ ล   ที ่ชื ่อ ว า   แ ว น ธ ร รม   ซึ ่ง ห าก 

อริยสาวกผู ใดไดประกอบพรอมแลว  เมื่อจํานงจะพยากรณตนเอง  ก็พึงทําได ,  
ดังนี้แล. 
-  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๔๕๐-๔๕๑-๑๔๗๙-๑๔๘๐. 

 
ผูสมบูรณดวยทิฏฐิโดยธรรมชาติ 

 
(สิ่งที่ผูสมบูรณดวยทิฏฐิทําไมไดโดยธรรมชาติ) 

 
ภิก ษุ   ท .!  ฐานะที่ ไม อาจเป น ไปได   (โดยธรรมชาติ )  ๖  ประการ 

เหลานี้  มีอยู  หกประการ  เหลาไหนเลา?  หกประการ  คือ:- 
ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ   ไมอาจเขาถึงสังขารไร ๆ   โดยความเปนของเที่ยง ; 
ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ   ไมอาจเขาถึงสังขารไร ๆ  โดยความเปนสุข ; 
ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ   ไมอาจเขาถึงธรรมะไร ๆ  โดยความเปนตัวตน ; 
ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ   ไมอาจกระทําอนันตริยกรรม; 
ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ   ไมอาจหวังการถึงความบริสุทธิ์  โดยโกตุหล- 

มงคล; 
ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ   ไมอาจแสวงหาทักขิเณยยบุคคล  ภายนอกจาก 

ศาสนานี้. 
 
 
 
 
 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



อริยสัจจากพระโอษฐ ๕๘๒

ภิกษุ  ท.!  เหลานี้แล  ฐานะที่ไมอาจเปนไปได  ๖  ประการ. 
-  ฉกฺก.  อํ.  ๒๒/๔๘๘/๓๖๔. 

(คํ าวา   "เข าถึ ง "  ใน สูตรนี้   มีความหมายแห งการถือ เอาเชน เดี ยวกับคํ าวา   สรณํ  
คจ ฺฉาม ิ  หมายความว าถ ือ เอาเป นที ่พึ ่ง .  คําว า   "โกต ุหลมงคล "  หมายถ ึงการถ ือล ัทธ ิโบราณ 
ทางไสยศาสตร  เช น ว า   ตื ่น นอนขึ ้น ม า   ได เห ็น ห ร ือ ได ย ิน ห ร ือ ได ส ัม ผ ัส สิ ่ง ใด สิ ่งห นึ ่ง   ตามที่ 
บัญญัติไววาจะนํามาซึ่งความบริสุทธิ์ตามลัทธินั้น ๆ). 

 
ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ 

(อภัพพฐานสําหรับผูที่ถึงพรอมดวยทิฏฐิ) 
 
ภิ ก ษุ   ท .!  ฐานะที่ ไม อาจ เป น ไปได   ๖  ประการ   เหล านี้   มี อยู .  หก 

ประการ  เหลาไหนเลา?  หกประการ  คือ  :- 
ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ  ไมอาจอยูอยางไมมีความเคารพยําเกรง  ในพระศาสดา; 
ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ  ไมอาจอยูอยางไมมีความเคารพยําเกรง  ในพระธรรม; 
ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ  ไมอาจอยูอยางไมมีความเคารพยําเกรง  ในพระสงฆ; 
ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ  ไมอาจอยูอยางไมมีความเคารพยําเกรง  ในสิกขา; 
ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ  ไมอาจมาสูอนาคมนียวัตถุ  (วัตถุที่ไมควรเขาหา); 
ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ  ไมอาจยังภพที่แปดใหเกิดขึ้น. 
ภิกษุ  ท.!  เหลานี้แล  ฐานะที่ไมอาจเปนไปได  ๖  ประการ. 

-  ฉกฺก.  อํ.  ๒๒/๔๘๘/๓๖๓. 
  (คําวา   "วัตถุที่ ไมควรเขาหา"  หมายถึงวัตถุ ส่ิงของ   ก็ ได   การกระทําที่ มีผล   ก็ได 

ท ิฏฐ ิก ็ได .  คําว า   "ภพที ่แปด "  หมายความว า   ไม อาจจะม ีแก พระโสดาบ ัน   พระโสดาบ ันจะมี 
ภพหรือชาติตอไปไดอีกเพียงเจ็ดเทานั้น). 
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ภาค  ๓  -  นิโรธอริยสัจ ๕๘๓

ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ 
(อภัพพฐานสําหรับผูที่ถึงพรอมดวยทิฏฐิ) 

(อีกนัยหนึ่ง) 
 
ภิกษุ   ท .!  ฐานะที่ ไม อาจเปน ไปได   ๖  ประการเหล านี้   มีอยู   หก 

ประการ  เหลาไหนเลา?  หกประการ  คือ  :- 
เปนไปไมได  ที่ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ  จะพึง ปลงชีวิตมารดา  ; 
เปนไปไมได  ที่ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ  จะพึง ปลงชีวิตบิดา; 
เปนไปไมได  ที่ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ  จะพึง ปลงชีวิตพระอรหันต; 
เปนไปไมได  ที่ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ  จะพึง คิดประทุษรายตถาคต  แม

เพียงโลหิตใหหอ ; 
เปนไปไมได  ที่ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ  จะพึง ทําสงฆใหแตกกัน; 
เปนไปไมได  ที่ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ  จะพึง ถือศาสดาอื่น  (นอกจาก 

พระสัมมาสัมพุทธเจา) 
ภิกษุ  ท.!  เหลานี้แล  ฐานะที่ไมอาจเปนไปได  ๖  ประการ. 

-  ฉกฺก.  อํ.  ๒๒/๔๘๘/๓๖๕. 
 

ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ 
(อภัพพฐานสําหรับผูที่ถึงพรอมดวยทิฏฐิ) 

(อีกนัยหนึ่ง) 
 
ภิกษุ  ท.!  ฐานะที่ไมอาจเปนไปได  ๖  ประการ เหลานี้  มีอยู.  หก 

ประการ  เหลาไหนเลา ?  หกประการ  คือ  :- 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๕๘๔

ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ  ไมอาจมาสูทิฏฐิ  วา  "สุขและทุกข  ตนทําเอง"; 
ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ  ไมอาจมาสูทิฏฐิ  วา  "สุขและทุกข  ผูอื่นทําให"; 
ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ  ไมอาจมาสูทิฏฐิ  วา  "สุขและทุกข  ตนทําเองก็ 

มีผูอื่นทําใหก็มี"; 
ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ  ไมอาจมาสูทิฏฐิ  วา  "สุขและทุกข  ไมตองทําเอง 

เกิดขึ้นไดตามลําพัง"; 
ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ  ไมอาจมาสูทิฏฐิ  วา  "สุขและทุกข  ไมตองใครอื่น 

ทําให  เกิดขึ้นไดตามลําพัง"; 
ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ  ไมอาจมาสูทิฏฐิ  วา  "สุขและทุกข  ไมตองทํา 

เองและไมตองใครอื่นทําให  เกิดขึ้นไดตามลําพัง". 
 
ข อ นั ้น   เพ ราะ เหต ุไร เล า  ?  ภ ิกษ ุ  ท .!  ข อ นั ้น เพ ราะ เหต ุว า   เห ตุ 

 (แห งส ุขและท ุกข )  อ ันผู ถ ึงพ ร อมด วยท ิฏฐ ิเห ็นแล ว   โดยแท จร ิง   และธรรม 
ทั้งหลาย  ก็เปนสิ่งที่เกิดมาแตเหตุดวย. 

 
ภิกษุ  ท.!  เหลานี้แล  ฐานะที่ไมอาจเปนไปได  ๖  ประการ. 

-  ฉกฺก.  อํ.  ๒๒/  /๓๖๖. 
 

ผูส้ินความสงสัย  (พระโสดาบัน) 
 
ภ ิกษ ุ  ท .!  เมื ่อ  ร ูป  นั ้นแลม ีอยู ,  เพ ราะ เข า ไปย ึดถ ือ ซึ ่งร ูป   เพ ราะ 

ปกใจเขาไปสู รูปทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา  "ลมก็ไมพัด   แมน้ํ าก็ไมไหล   สตรีมี 
ครรภก็ไมคลอด  พระจันทรและพระอาทิตยก็ไมขึ้นไมตก  แตละอยาง ๆ  เปนของ 
ตั้งอยูอยางมั่นคงดุจการตั้งอยูของเสาระเนียด"  ดังนี้.  (ในกรณีแหงเวทนา  สัญญา 
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ภาค  ๓  -  นิโรธอริยสัจ ๕๘๕

สังขาร  วิญญาณ   ก็มีถอยคําที่ตรัสอยางเดียวกันทุกตัวอักษรกับในกรณีแหงรูปนี้  ตางกันแตเพียง 
ชื่อแหงขันธแตละขันธ  เทานั้น). 

 
ภิกษุ   ท .!  พวกเธอจะสํ าคัญ ความขอนี้ ว าอย างไร   :  รูป เที่ ยงหรือ 

ไม เที่ยง?  "ไม เที่ยงพระเจาขา!"  ก็สิ่งใดไม เที่ยง  สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ?  
"เปนทุกข  พระเจาขา!"  แมสิ่ งใดไม เที่ยง  เปนทุกข   มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
แตถาไมยึดมั่นถือมั่นซึ่ งสิ่ งนั้นแลว   ทิฏฐิอยางนี้   จะเกิดขึ้นได ไหมวา   "ลมก็ไม 
พัด  แมน้ําก็ไมไหล  สตรีมีครรภก็ไมคลอด  พระจันทรและพระอาทิตยก็ไมขึ้น 
ไมตก  แตละอยาง ๆ  เปนของตั้งอยูอยางมั่นคงดุจการตั้งอยูของสาระเนียด"  ดังนี้  
?"ขอน้ันหามิได พระเจาขา !"  (ในกรณีแหงเวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ   ก็มีถอยคํา 
ที่ตรัสถามและภิกษุ เหลานั้นทูลตอบ   อยางเดียวกันทุกตัวอักษรกับกรณีแหงรูปนี้   ตางกันแตเพียง 
ชื่อแหงขันธ  แตละขันธเทานั้น). 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  แม สิ่ ง ใดที่ บุ คคล ได เห็ น แล ว   ฟ งแล ว   รู สึ ก แล ว   รู แ จ ง 

แล ว   บรรล ุแล ว   แสวงหาแล ว   ครุ นค ิดอยู ด วยใจแล ว  ;  เหล านี ้เป นของเที ่ยง 
หร ือ ไม เที ่ยง  ?  "ไม เที ่ย ง   พระเจ าข า  !"  ก ็สิ ่งใดไม เที ่ย ง   สิ ่งนั ้น   เป นท ุกข หร ือ 
เป น ส ุข เล า  ?  "เป นท ุก ข   พ ระ เจ าข า  !"  แม สิ ่ง ใด ไม เที ่ย ง   เป นท ุก ข ม ีค วาม 
แปรปรวนเปนธรรมดา  แตถาไมยึดมั่นถือมั่นซึ่งสิ่ งนั้นแลว  ทิฏฐิอยางนี้   จะเกิด 
ขึ้นไดไหมวา  "ลมก็ไมพัด  แมน้ําก็ไมไหล  สตรีมีครรภก็ไมคลอด  พระจันทร 
และพระอาทิตยก็ไมขึ้นไมตก  แตละอยาง ๆ  เปนของตั้งอยูอยางมั่นคงดุจการตั้งอยู 
ของเสาระเนียด"  ดังนี้ ?  "ขอน้ันหามิได  พระเจาขา !" 
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ภิกษุ  ท.!  ในกาลใดแล  ความสงสัย  (กังขา)  ในฐานะทั้งหลาย  ๖  
ประการเหลานี้๑  เปนสิ่งที่อริยสาวกละขาดแลว;  ในกาลนั้น  ก็เปนอันวา  ความ 
สงสัยแมในทุกข,  แมในเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข,  แมในความดับไมเหลือแหงทุกข,  
แมในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงทุกข,  ก็เปนสิ่งที่อริยสาวก 
นั้น  ละขาดแลว. 

ภิกษุ  ท.!  อริยสาวกนี้  เราเรียกวา  เปนอริยสาวกผูเปนโสดาบัน  มีอัน 
ไมตกต่ําเปนธรรมดา  เปนผูเที่ยงแท  (ตอนิพพาน)  มีการตรัสรูพรอมในเบื้องหนา,  
ดังนี้  แล. 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๒๔๘-๒๔๙/๔๑๗-๔๔๘. 

 
 
 

                                                
๑. ฐานะหกประการ   คือ   ขันธห าประการ   และอาการที่ ได เห็นแลวเปนตนดั งที่ กลาวแลวขางบน 

เจ็ดอยางรวมเปนหนึ่งประการ;  รวมเปนหกประการ. 
สูตรขางบนนี้  แสดงฐานะหกประการนี้  วาเปนที่ตั้งแหง  เอสิกัฏฐายิฎฐิตสัสสตทิฏฐิ. 
ใน สู ต รอื่ น   (๑๗/๒๕๐/๔๑๙)  แสด งฐ าน ะห กป ระก า รนี้   ว า เป น ที่ ตั้ ง แ ห งทิ ฏ ฐิ ว า 
ตน  วาของตน. 
ในสู ต รอื่ น อี ก   (๑๗/๒๕๑/๔๒๒)  แสดงฐานะหกป ระการนี้   ว า เป นที่ ตั้ งแห ง สั สสต - 
ทิฏฐิทั่วไป. 
ใน สู ตรอื่ นอี ก   (๑๗/๒๕๓/๔๒๔)  แสดงฐานะหกประการนี้   ว า เป นที่ ตั้ งแห ง   อุ จ เฉท -  
ทิฏฐิทั่วไป. 
ใ น ส ูต ร อื ่น อ ีก   (๑๗/๒๕๕/๔๒๖)  แ ส ด ง ฐ า น ะ ห ก ป ร ะ ก า ร นี ้  ว า เป น ที ่ตั ้ง แ ห ง   
นัตถิกทิฏฐิ. 
ใน สู ต รอื่ น อี ก   (๑๗/๒๕๗/๔๒๘)  แสด งฐาน ะหกป ระกานี้   ว า เป น ที่ ตั้ ง แห งอ กิ ริย - 
ทิฏฐิ. 
ใน สูตรอื่ นอี ก   (๑๗/๒๕๘/๔๓๐)  แสดงฐานะหกประการนี้   ว า เป นที่ ตั้ งแห ง   อเหตุ ก - 
ทิฎฐิ. 

และฐานะทั้ งหกประกานี้   ยั งมี กล าวไว ว า เป นที่ ตั้ งแห งทิ ฏฐิ อื่ น  ๆ   อี กหลายอย าง   เห็ น ว ามาก 
เก ิน ไปจ ึงไม นํามาใส ไว ในที ่นี ้  ผู ศ ึกษาพ ึงหาอ านด ูได จากหน ังส ือ   ปฏ ิจจ .  โอ .  หมวดที ่ส ิบ เอ ็ด .  
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ภาค  ๓  -  นิโรธอริยสัจ ๕๘๗

ผูมีธรรมญาณและอันวยญาณ  (พระโสดาบัน) 
 
ภ ิก ษ ุ  ท .!  ก ็ ช ร าม รณ ะ   เป น อ ย า ง ไ ร เล า ?  ค ว าม แ ก   ค ว าม 

คร่ํ าครา   ความมีฟ นหลุด   ความมี ผมหงอก   ความหนั ง เหี่ ยว   ความสิ้ น ไป  ๆ  
แหงอายุ  ความแกรอบแหงอินทรียทั้งหลาย  ในสัตวนิกายนั้น ๆ  ของสัตวทั้งหลาย 
เหลานั้น  ๆ   :  นี้ เรียกวาชรา .  การจุติ   ความเคลื่อน   การแตกสลาย   การหายไป 
การวายชีพ   กายตาย   การทํากาละ   การแตกแหงขันธทั้ งหลาย   การทอดทิ้งราง 
การขาดแห งอ ินทร ีย ค ือช ีว ิต   จากส ัตวน ิกายนั ้น  ๆ   ของส ัตว ทั ้งหลายเหล านั ้น  
ๆ   :  นี ้เ ร ีย ก ว า ม รณ ะ .  ช ร า นี ้ด ว ย   ม รณ ะนี ้ด ว ย   ย อ ม ม ีอ ยู ด ัง นี ้;  ภ ิก ษุ  
ท .!  นี้ เรียกวา  ชรามรณะ .  ความกอขึ้นพรอมแหงชรามรณะ  ยอมมี   เพราะ 
ความกอขึ ้นพรอมแหงชาติ ;  ความดับไมเหลือแหงชรามรณะ  ยอมมี  เพราะ 
ความดับไม เหลือแหงชาติ  ;  มรรคอันประกอบดวยองคแปดอันประเสริฐน่ันเอง 
เปน  ปฏ ิปทาให ถ ึงความด ับ ไม เหล ือแห งชรามรณะ ,  ได แก สิ ่ง เหล านี ้ค ือ 
ความ เห็นชอบ   ความดําริชอบ   การพูดจาชอบ   การทําการงานชอบ   การเลี้ ยง 
ชีวิตชอบความพากเพียรชอบ  ความระลึกชอบ  ความตั้งใจมั่นชอบ. 

 
ภ ิก ษ ุ  ท .!  อ ร ิย ส า ว ก   ย อ ม ม า รู ทั ่ว ถ ึง   ซึ ่ง ช ร า ม รณ ะ   ว า เป น 

อย างนี ้ ๆ ,  มารู ทั ่วถ ึง  ซึ ่ง เหต ุให เก ิดขึ ้นแห งชรามรณ ะ   ว า เป นอย าง  ๆ ,  มารู 
ทั่ วถึง   ซึ่ งความดับไม เหลือแหงชรามรณะ   วาเปนอยางนี้  ๆ ,  มารูทั่ วถึง   ซึ่ งขอ 
ปฏ ิบ ัต ิเครื ่องทําส ัตว ให ล ุถ ึงความด ับไม เหล ือแห งชรามรณะ   ว า เป นอย าง  ๆ ,  
ในกาลใด  ;  ในกาลนั ้น   ความรู นี ้ของอริยสาวกนั ้น   ชื ่อว า   ธัมมญาณ   (ญาณ 
ในธรรม ).  ดวยธรรมนี้อันอริยสาวกนั้นเห็นแลว  รูแลว   บรรลุแลว  หยั่ งลงแลว 
และเป นธรรมอ ัน ใช ได ไม จําก ัดกาล ,  อริยสาวกนั ้น   ย อม นําความรู นั ้น ไปสู 
นัยะอันเปนอดีตและอนาคต  (ตอไปอีก)  วา  "สมณะหรือพราหมณเหลาใด 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๕๘๘

เหลาหนึ่ ง   ในกาลยืดยาวนานฝายอดีต   ได รูอยางยิ่ งแล ว   ซึ่ งชรามรณะ ,  ได รู 
อย างยิ ่งแล ว   ซึ ่ง เหต ุให เก ิดขึ ้นแห งชรามรณะ ,  ได รู อย างยิ ่งแล ว   ซึ ่งความด ับ 
ไม เหลือแห งชรามรณ ะ ,  ได รูอย างยิ่ งแล ว   ซึ่ งขอปฏิ บัติ เครื่อ งทํ าสัตว ให ลุ ถึ ง 
ความดับไม เหลือแหงชรามรณะ  ;  สมณะหรือพราหมณ เหลานั้นทุกทาน   ก็ได รู 
อยางยิ่ งแลว   เหมือนอยางที่ เราเองได รูอยางยิ่ งแลวในบัดนี้ .  ถึงแมสมณะหรือ 
พราหมณ เหลาใดเหลาหนึ่ ง   ในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต   จัก รูอยางยิ่ ง   ซึ่ ง 
ชราม รณ ะ ,  จ ัก รู อ ย า งยิ ่ง   ซึ ่ง เหต ุให เก ิด ขึ ้น แห งช ราม รณ ะ ,  จ ัก รู อ ย า งยิ ่ง 
ซึ ่งความด ับไม เหล ือแห งชรามรณะ ,  จ ัก รู อย างยิ ่ง   ซึ ่งข อปฏ ิบ ัต ิเครื ่องทําส ัตว 
ใหลุถึงความดับไม เหลือแหงชรามรณะ ,  ก็ตาม ;  สมณะหรือพราหมณ เหลานั้น 
ทุกท านก็จักรูอย างยิ่ ง   เหมื อนอย างที่ เราเองได รูอย างยิ่ งแล วในบัดนี้ "  ดั งนี้ .  
ความรูนี้ของอริยสาวกนั้น  ชื่อวา  อันวยญาณ  (ญาณในการรูตาม). 

 
ภิกษุ  ท.!  ญาณทั้งสอง  คือธัมมญาณและอันวยญาณเหลานี้ของ 

อริยสาวก  เปนธรรมชาติบริสุทธิ์  ผองใส  ในกาลใด;  ภิกษุ  ท.!  ในกาลนั้น 
เรา เรียกอริยสาวกนั ้น วา   "ผู ถ ึงพรอมแลวดวยทิฏฐิ",  ดังนี ้บ า ง  ;  วา  
"ผู ถึงพรอมแลวดวยทัสสนะ",  ดังนี ้บาง;  วา  "ผู มาถึงพระสัทธรรมนี ้แลว", 
ดังนี ้บ าง ;  วา   "ได เห ็นอยู ซึ ่งพระส ัทธรรมนี ้",  ดังนี ้บ าง  ;  วา   "ผู ประกอบ 
แลวด วยญาณอันเป นเสขะ",  ดังนี ้บ าง;  วา  "ผู ประกอบดวยวิชชาอ ันเป น 
เ ส ข ะ ",   ด ัง นี ้บ า ง ;   ว า   "ผู ถ ึง ซึ ่ง ก ร ะ แ ส แห ง ธ ร รม แ ล ว ",   ด ัง นี ้บ า ง ;   
วา   "ผู ประเสริฐ  มีป ญญาเครื ่องชําแรกกิเลส",  ดังนี ้บ าง  ;  วา   "ยืนอยู จด 
ประตูแหงอมตะ",  ดังนี้บาง,  ดังนี้. 
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ภาค  ๓  -  นิโรธอริยสัจ ๕๘๙

(ขอความขางบนนี้   เปนกรณี แหงปฏิจจสมุปปนธรรมคือชราและมรณะ   ที่อ ริย - 
สาวกมารูทั่วถึงโดยนัยแหงอริยสัจส่ีแลว  ทําใหมีธัมมญาณและอันวยญาณ   และทําใหเปนผูถึง 
พ ร อ ม แ ล ว ด ว ย ท ิฏ ฐ ิเป น ต น ,  ต อ ไป ได ต ร ัส ถ ึง ป ฏ ิจ จ ส ม ุป ป น น ธ ร รม ค ือ   ช าต ิ...ภ พ ...  
อุป าท าน . . .ตัณ ห า . . .เ ว ท น า . . .ตัส ส ะ . . .สฬ ายตน ะ . . .น าม รูป . . .วิญญ าณ . . .สัง ข า ร  
แตละอยาง ๆ  วาอริยสาวกมารูทั่วถึงโดยนัยแหงอริยสัจส่ีแลว  ก็ทําใหมีธัมมญาณและอันวยญาณ 
เปนตน  ไดอยางเดียวกันกับในกรณีแหงปฏิจจสมุปปนนธรรมคือ  ชราและมรณะนั้น;  รายละเอียด 
หาอานดูไดจากกหนังสือปฏิจจ .  โอ .  หมวดที่   ๖  หัวขอวา  "ญาณวัตถุ   ๔๔  ในปฏิจจสมุปบาท 
เพื่อความเปนโสดาบัน"). 
-  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๖๘-๗๑/๑๒๐-๑๒๕. 

 
พระโสดาบัน  รูจักอินทรียหก 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  อ ินท ร ีย ห กอย าง เหล านี ้  ม ีอ ยู .  หกอย างอะ ไร เล า  ?  

หกอย า งค ือ   จ ัก ข ุน ท ร ีย   โส ต ิน ท ร ีย   ฆ าน ิน ท ร ีย   ช ิวห ิน ท ร ีย   ก าย ิน ท ร ีย  
มนินทรีย. 

 
ภิกษุ  ท .!  เมื ่อใดแล   อริยสาวก   มารู จ ักความกอขึ ้นแหงอ ินทรีย 

หกเหลานี้,  รูจักความตั้งอยูไมไดแหงอินทรียหกเหลานี้,  รูจักอินทรียทั้งหก 
เหลานี้ในแงที่มันใหรสอรอย,  รูจักอินทรียทั้งหกเหลานี้ในแงที่มันใหแตโทษ 
รายกาจ,  ทั ้งรู จ ักอุบายที ่ไปใหพนอินทรียทั ้งหกเหลานี ้,  ตามที ่ถูกที ่จริง ;  
ภ ิกษ ุ  ท .!  เมื ่อ นั ้นแหละ   อริยสาวกนั ้น   เราเร ียกว า   เป นพระโสดาบ ัน   มีอ ัน 
ไม ตกต่ํ า เป นธรรมดา   เที ่ย งแท ต อพ ระน ิพพาน   จ ักตร ัส รู ธ รรมพร อม ได ใน 
เบื้องหนา. 
-  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๒๗๑/๙๐๒-๙๐๓. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๕๙๐

พระโสดาบันกับพรอรหันตตางกัน  ในการเห็นธรรม 
 
ภิกษุ   ท .!  อุปาทานขันธทั้ งหลายเหลานี้   มีอยูห าอยาง .  หาอยาง 

อยางไรเลา?  หาอยางคือ   รูปูปาทานขันธ   เวทนูปาทานขันธ   สัญู ปาทาน - 
ขันธ  สังขา รูปาทานขันธ  วิญญาณูปาทานขันธ. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  เมื ่อ ใด   อร ิยสาวก   รู ช ัดแจ งตามเป นจร ิง  ซึ ่งความ 

เกิดขึ้น  (สมุทัย)  ซึ่งความตั้งอยูไมได  (อัตถังคมะ)  ซึ่งรสอรอย  (อัสสาทะ)  
ซ่ึงโทษอันต่ําทราม  (อาทีนวะ)  และซึ่งอุบายเครื่องออก  (นิสสรณะ)  แหง 
อุปาทานขันธทั ้งหา  เหลานี ้ ; ภิกษุ  ท.!  อริยสาวกนี ้  เราเรียกวาเปนโสดาบัน 
มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา   เปนผู เที่ยงแทตอพระนิพพาน   มีการตรัสรูพรอมใน 
เบื้องหนา. 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๑๙๖/๒๙๖. 

 
ภ ิก ษ ุ ท .!  อ ุป า ท า น ข ัน ธ เ ห ล นี ้  ม ีอ ยู ห า อ ย า ง .  ห า อ ย า ง 

อยางไรเลา ?  หาอยาง  คือ   รูปูปาทานขันธ  เวทนูปาทานขันธ  สัญูปาทาน - 
ขันธ  สังขารูปปาทานขันธ  วิญญาณูปาทานขันธ. 

 
ภิกษุ  ท .!  เมื ่อใด   ภิกษุ  รู ช ัดแจงตามเปนจริง  ซึ ่งความเกิดขึ ้น 

ซ่ึงความตั้งอยูไมได  ซ่ึงรสอรอย  ซ่ึงโทษอันต่ําทราม  และซ่ึงอุบายเครื่องออก 
แหงอุปาทานขันธทั้งหา  เหลานี้  ดังนี้แลว  เปนผูหลุดพนแลวเพราะไมมีความ 
ยึดมั ่น .  ภิกษุ  ท .!  ภิกษุนี ้  เราเรียกวา   เป น  พระอรหันต ผู ม ีอาสวะสิ ้นแลว 
อยูจบพรหมจรรยแลว  ทํากิจท่ีควรทําสําเร็จแลว  มีภาระอันปลงลงแลว  มี 
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ประโยชน ตนอ ันตามถ ึงแล ว   ม ีส ังโยชน ในภพสิ ้น ไปหมดแล ว   เป นผู หล ุดพ น 
แลวเพราะรูโดยชอบ  ดังนี้แล. 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๑๙๖/๒๙๗. 

 
พระโสดาบันกับพระอรหันตตางกันในการเห็นธรรม 

(อีกนัยหนึ่ง) 
ภ ิกษ ุ  ท .!  อ ร ิท ร ีย ห ก เหล านี ้  ม ีอ ยู .  หก เหล า ไหน เล า  ?  หกค ือ 

จักขุนทรีย  โสติทรีย  ฆานินทรีย  ชิวหินทรีย  กายินทรีย  มนินทรีย. 
 
ภิกษุ  ท.!  เมื่อใด  อริยสาวก  รูชัดแจงตามเปนจริง  ซ่ึงความเกิดขึ้น 

 (สมุทัย)  ซ่ึงความตั้งอยูไมได  (อัตถังคมะ)  ซ่ึงรสอรอย  (อัสสาทะ)  ซ่ึงโทษอัน 
ต่ําทราม  (อาทีนวะ)  และซ่ึงอุบายเครื่องออก  (นิสสรณะ)  แหงอินทรียหกเหลานี้;  
ภิกษุ   ท .!  อริยสาวกนี้   เราเรียกวา   เปน  โสดาบัน   มีอันไมตกต่ํ าเปนธรรมดา 
เปนผูเที่ยงแทตอพระนิพพาน  จักตรัสรูพรอมในเบื้องหนา. 
-  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๒๗๑/๙๐๒ 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  อ ินท ร ีย ห ก เหล านี ้  ม ีอ ยู .  หก เหล า ไหน เล า  ?  หกค ือ 

จักขุนทรีย  โสตินทรีย  ฆานินทรีย  ชิวหินทรีย  กายินทรีย  มนินทรีย. 
 
ภิกษุ  ท.!  เมื่อใด  ภิกษุ รูชัดแจงตามเปนจริง  ซ่ึงความเกิดขึ้น  ซ่ึง 

ความตั้งอยูไมได  ซ่ึงรสอรอย  ซ่ึงโทษอันต่ําทราม  และซ่ึงอุบายเครื่องออก  แหง 
อินทรียหกเหลานี้  ดังนี้แลว  เปนผูหลุดพนแลวเพราะไมมีความยึดมั่น.  ภิกษุ  ท.! 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๕๙๒

ภิกษุนี้  เราเรียกวา  เปน พระอรหันต ผูมีอาสวะสิ้นแลว  อยูจบพรหมจรรยแลว 
ทํากิจที่ควรทําสําเร็จแลว  มีภาระอันปลงลงแลว  มีประโยชนตนอันตามถึงแลว 
มีสังโยชนในภพสิ้นไปหมดแลว  เปนผูหลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ  ดังนี้แล. 
-  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๒๗๒/๙๐๔. 

 
(สู ตรข างบนนี้ ทรงแสดงอิ นทรีย โดยอายตนะภายในหก ;  ยั งมี สู ตรอื่ น   (๑๙/๒๗๕/  

๔๑๔-๘๑๘)  ท รงแสด งอ ิน ท ร ีย โด ย เวท น าห า   ค ือ   ส ุข ิน ท ร ีย   ท ุก ข ิน ท ร ีย   โสม น ัส ส ิน ท ร ีย 
โทมนัสสินทรียอุเปกขินทรีย,  ดังนี้ก็มี.) 

 
ผูรวมอยูในกลุมโสดาบัน  ๓  จําพวก 

ก.  สัทธานุสารี 
 
ภ ิก ษ ุ ท .!  จ ัก ษ ุ....โ ส ต ะ ....ฆ า น ะ ....ช ิว ห า ...ก า ย ะ ...ม น ะ 

เป นสิ ่ง ไม เที ่ย ง   ม ีค วามแปรป รวน เป นปกต ิ  ม ีค วาม เปลี ่ยน เป นอย า งอื ่น 
เปนปกติ.  ภิกษุ  ท.!  บุคคลใด  มีความเชื่อ  นอมจิตไป  ในธรรม  ๖  อยางนี้ 
ดวยอาการอยางนี้ ;  บุคคลนี้เราเรียกวาเปน สัทธานุสารี  หยั่งลงสูสัมมัตตนิยาม 
 (ระบบแห งความถ ูกต อง)  หยั ่งลงสู ส ัปป ุร ิสภ ูม ิ  (ภ ูม ิแห งส ัตบ ุร ุษ )  ลวงพ นบ ุถ ุชนภ ูมิ 
ไม อาจที ่จะกระทํากรรม   อ ันกระทําแล วจะเข าถ ึงนรก   กําเน ิดด ิร ัจฉาน   หรือ 
ปตติวิสัย  และไมควรที่จะทํากาละกอนแตที่จะทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล. 

 
ข.  ธัมมานุสารี 

 
ภิกษุ  ท.!  ธรรม  ๖  อยางเหลานี้  ทนตอการเพงโดยประมานอันยิ่ง 

แหงปญญาของบุคคลใด  ดวยอาการอยางนี้ ;  บุคคลนี้เราเรียกวา  ธัมมานุสารี 
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ภาค  ๓  -  นิโรธอริยสัจ ๕๙๓

หยั่งลงสูสัมมัตตนิยาม  หยั่งลงสูสัปปุริสภูมิ  ลวงพนบุถุชนภูมิ  ไมอาจที่จะกระทํา 
กรรมอ ันก ระทํ าแล วจะ เข าถ ึงน รก   กํ า เน ิดด ิร ัจฉาน   หร ือป ตต ิว ิส ัย   และไม 
ควรที่จะกระทํากาละกอนแตที่จะทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล. 

 
ค.  โสตาปนนะ 

 
ภิกษุ  ท.!  บุคคลใดยอมรูยอมเห็นในซึ่งธรรม  ๖  อยางเหลานี้  ดวยอาการ 

อยางนี้   (ตามที่กลาวแลวในขอบน   มีความเห็นความไม เที่ยงเปนตน) ;  บุคคลนี้ เราเรียกวา 
โสดาบัน   (ผูถึงแลวซึ่งกระแส)  ผูมีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา  (อวินิปาตธมฺม)  เปนผู 
เที่ยงแทตอพระนิพพาน  (นิยต)  มีสัมโพธิเปนเบื้องหนา  (สมฺโพธิปรายน). 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๒๗๘/๔๖๙. 

 
สาร ีบ ุต ร  !  อร ิยอ ัฏฐ ังค ิกม รรคนี ้นั ่น แหละ   ชื ่อ ว า  กระแส   (โสต )  

ไดแกสัมมาทิฏฐิ   สัมมาสังกัปปะ   สัมมาวาจา   สัมมากัมมันตะ   สัมมาอาชีวะ 
สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ. 
-  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๔๓๕/๑๔๓๑. 

 
(ส ูต รข า งบ น นี ้(:๑๗/๒๗๘/๔๖๙)  ท รงแ ส ด งอ า รมณ แ ห ง อ น ิจ จ ัง เป น ต น   ด ว ย 

ธรรม   ๖  อยาง   คืออายตนะภายในหก  ;  ในสูตรถัดไปทรงแสดงอารมณ นั้ นด วยอายตนะภาย 
นอกหก   ค ือร ูป   เส ีย ง   กลิ ่น   รส   โผฏฐ ัพพะ   ธรรมารมณ   ก ็ม ี,  แสดงด วยว ิญญ าณหก   ก ็ม ี,  
ด ว ยส ัม ผ ัส ห ก   ก ็ม ี,  ด ว ย เวท น าห ก   ก ็ม ี,  ด ว ย ส ัญ ญ าหก   ก ็ม ี,  ด ว ยส ัญ เจตน าห ก   ก ็ม ี,  
ด วยต ัณ หาหก   ก ็ม ี,  ด วย ธาต ุห ก   ก ็ม ี,  และด วยข ัน ธ ห า   ก ็ม ี;  ท รงแสด งไว ด วยหล ัก ก า ร 
ปฏิบัติอยางเดียวกัน). 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๕๙๔

ความเปนพระโสดาบัน  ไมอาจแปรปรวน 
 
ภ ิกษ ุ  ท .!  แม ม ห าภ ูต ร ูป สี ่  กล า วค ือ ธาต ุด ิน   น้ํ า   ไฟ   ลม   ก ็ย ัง 

มี ค วามแป รป รวน เป น อย างอื่ น ไป ได .  แต เห ล าอ ริยส าวก ในธรรมวินั ยนี้   ผู 
ประกอบพร อมแล ว   ด วยความ เลื ่อม ใสอ ันหยั ่งล งมั ่น   ไม ห วั ่น ไหว   ในองค 
พระพุทธเจา ....ในองคพระธรรม ...ในองคพระสงฆ ...ยอมไมมีความแปรปรวน 
เปนอยางอื่นเลย .  ขอท่ีวาผูประกอบพรอมแลว  ดวยความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่น 
ไมหวั่น ไหว   ในองคพระพุทธเจา เปนตนนั้ น   ยั งจะมีการปรวนแปรไป เปน เสีย 
อย า งอื ่น จน เข าถ ึงน รกก ็ด ี  กํา เน ิด เด ร ัจฉานก ็ด ี  ว ิส ัยแห ง เป รตก ็ด ี  ด ังนี ้นั ้น 
ไมใชเปนฐานะที่จะมีไดเลย. 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  แม มหาภู ต รูป สี่   กล าวคื อ ธาตุ ดิ น   น้ํ า   ไฟ   ลม   ก็ ยั งมี 

ความแปรปรวนเป นอื่ น ไป ได ,  แต เหล าอริยสาวกในธรรมวินั ยนี้   ผู ป ระกอบ 
พรอมแลว   ดวยศีลทั้ งหลายชนิดเปนที่พอใจของเหลาอริยเจา   ยอมไมมีความ 
แปรปรวนเปนอยางอื่ น ได เลย .  ขอ ท่ี วาผู ป ระกอบพรอมแลวด วยศีล ท้ั งหลาย 
ชนิดเปนที่พอใจของเหลาอริยเจานั้น   ยังจะมีการปรวนแปรไปเปนเสียอยางอื่น 
จนเข าถ ึงนรกก ็ด ี  กํา เน ิด เดร ัจฉานก ็ด ี  ว ิส ัยแห ง เปรตก ็ด ี  ด ังนี ้นั ้น   ไม ใช เป น 
ฐานะที่จะมีไดเลย. 
-  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๔๕๗/๑๔๙๕-๖. 

 
ความเปนโสดาบัน  ประเสริฐกกวาเปนพระเจาจักรพรรดิ 
 
ภิกษุ   ท .!  แมพระเจาจักรพรรดิ   ไดครองความเปนใหญ ยิ่ งแห งทวีป 

ทั้งสี่  เบื้องหนาจากการตายเพราะรางกายแตกดัง  อาจะไดเขาถึงสุคติโลกสวรรค 
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ภาค  ๓  -  นิโรธอริยสัจ ๕๙๕

เปนสหายอยูรวมกับเหลาเทวดาชั้นดาวดึงส  ถูกแวดลอมอยูดวยหมูนางอัปษร 
ในสวนน ันทว ัน   ท าวเธอเป นผู เอ ิบอิ ่ม เพ ียบพร อมด วยกามค ุณทั ้งห าอ ัน เป น 
ของทิพยอยางนี ้ก ็ตาม ,  แตกระนั ้น   ทาวเธอก็ย ัง รอดพนไปไมได   จากนรก 
จากกําเนิดเดรัจฉาน  จากวิสัยแหงเปรต  และจากอบาย  ทุคติ  วินิบาต. 

 
ภิกษุ   ท .!  สวนอริยสาวกในธรรมวินัยนี้   แม เปนผู ยั งอัตตภาพให 

พอเปนไปดวยคําขาวที่ไดมาจากบิณฑบาตดวยปลีแขงของตนเอง  พันกายดวยการ 
นุ งห มผ าปอน  ๆ   ไม ม ีชาย ,  หากแต ว า เป นผู ป ระกอบพรอมแล ว   ด วยธรรม  
๔  ประการ  เธอก็ยังสามารถ  รอดพนเสียได  จากนรก   จากกําเนิดเดรัจฉาน 
จากวิสัยแหงเปรต  และจากอบาย  ทุคติ  วินิบาต. 

 
ภิกษุ   ท .!  ธรรม   ๔  ประการนั้นเปนไฉน  ?  สี่ประการคือ   อริยสาวก 

ในธรรมว ิน ัยนี ้  เป นผู ป ระกอบพรอมแล ว   ด วยความเลื ่อมใสอ ันหยั ่งลงมั ่น 
ไม ห วั ่น ไห ว   ในอ งค พ ระพ ุท ธ เจ า ...ในอ งค พ ระธ รรม ...ในอ งค พ ระส งฆ ...  
เป นผู ป ระกอบพรอมแล ว   ด วยศ ีล ทั ้งหลาย   ชน ิด เป นที ่พอใจ เหล าอร ิย เจ า 
ฯลฯ  ดังนี้. 

 
ภิกษุ   ท.!  ระหวางการไดทวีปท้ังสี่   กับการไดธรรม  ๔  ประการนี้นั้น 

การไดทวีทั้งสี่มีคาไมถึงเสี้ยวที่สิบหก  ของการไดธรรม  ๔  ประการนี้  เลย. 
-  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๔๒๘-๔๒๙/๑๔๑๑-๑๔๑๓. 

 
ผลแหงความเปนโสดาบัน 

ภิกษุ  ท.!  อานิสงสแหงการทําใหแจง  ซ่ึงโสดาปตติผล  ๖  อยาง 
เหลานี้  มีอยู,  หกอยาง  เหลาไหนเลา ?  หกอยาง  คือ :- 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๕๙๖

เปนบุคคลผู เที่ยงแทตอสัทธรรม  (สทฺธมฺมนิยโต) ; 
เปนบุคคลผู มีธรรมอันไมรูเสื่อม  (อปริหานธมฺโม) ; 
ทุกขดับไปทุกขั้นตอนแหงการกระทําที่กระทําแลว; 
เปนบุคคลผู ประกอบดวยอสาธารณญาณ  (ที่ไมทั่วไปแกพวกอื่น) ; 
เปนบุคคลผู เห็นธรรมที่เปนเหตุ;  และ 
เห็นธรรมทั้งหลาย  ที่เกิดมาแตเหตุ. 
 
ภิก ษุ   ท .!  เหล านี้ แล   อานิ สงส   ๖  ประการแห งการทํ าให แจ งซึ่ ง 

โสดาปตติผล. 
-  ฉกฺก.  อํ.  ๒๒/๔๙๐/๓๖๘. 

 
พระอริยบุคคลละสังโยชนไดตางกัน 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  บ ุค คล   ๔  จําพ วก เห ล านี ้  ม ีอ ยู ใน โล ก   หา ได โล ก .  

สี่จําพวกเหลาไหนบาง ?  สี่จําพวก  คือ  :- 
(๑)  บุคคลบางคนในโลกนี้   มีสังโยชนสวนเบื้ องต่ํ าทั้ งหลายที่จะไม 

ได ,  ม ีส ัง โยชน ต ัว เหต ุให ต องเก ิดอ ีกที ่ย ังละไม ได ,  และม ีส ังโยชน ต ัว เหต ุให 
ตองมีภพ  ที่ยังละไมได. 

(๒)  บุคคลบางคนในโลกนี้   ละสังโยชนสวนเบื้องต่ํ าทั้ งหลายไดแลว 
แต ม ีส ัง โยชน ต ัว เหต ุให ต องเก ิดอ ีก   ที ่ย ังละไม ได ,  ม ีส ัง โยชน ต ัว เหต ุให ต อง 
มีภพ  ที่ยังละไมได. 

(๓)  บุคคลบางคนในโลกนี้   ละสังโยชนสวนเบื้องต่ํ าทั้ งหลายไดแลว 
ทั้งยังละสังโยชนตัวเหตุใหมีการเกิดอีกไดดวย,  แตมีสังโยชนตัวเหตุใหตองมีภพ 
ที่ยังละไมได. 
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(๔)  บุคคลบางคนในโลกนี้   ละสังโยชน เบื้องต่ํ าทั้ งหลายไดแลว  ละ 
สังโยชนตัวเหตุใหตองเกิดอีกไดแลว  และยังละสังโยชนดวยเหตุใหตองมีภพ   ได 
อีกดวย. 

 
 (ประเภที่   ๑)  ภิกษุ   ท .!  พระสกิทาคามี  นี้ แล   เป นผู ยั งละสั งโยชน 

สวนเบื้องต่ําทั้งหลายไมไดทั้งหมด  ละสังโยชนตัวเหตุใหตองเกิดอีกยังไมได  และ 
ละสังโยชนตังเหตุใหตองมีภพ  ยังไมได. 

 
(ประเภทที ่  ๒)  ภิกษุ  ท .!  พระอนาคามีพวกที ่ม ีกระแสในเบื ้องบน 

ไปสูอกนิฏฐภพ  นี้แล  เปนผูละสังโยชนเบื้องต่ําทั้งหลายไดทั้งหมด  แตยังละสังโยชน 
ตัวเหตุใหตองเกิดอีกไมไดดวย  และละสังโยชนตัวเหตุใหตองมีภพไมได. 

 
(ประเภทที่  ๓)  ภิกษุ  ท.!  พระอนาคามี  พวกที่จักปรินิพพานในระหวาง 

นี ้แล   เป นผู ละส ังโยชน เบื ้องต่ําทั ้งหลายได ด วย   ละส ังโยชน ต ัวเหต ุให ต องเก ิด 
อีกไดดวย  แตยังละสังโยชนตัวเหตุใหมีภพไมได. 

 
 (ประ เภทที่   ๔)  ภิ ก ษุ   ท .!  พระอรหั นต ขีณ าสพ   นี้ แล   เป นผู ที่ ล ะ 

สังโยชน เบื้ องต่ํ าทั้ งหลายได   ละสั งโยชนตั วเหตุ ใหตองเกิดอีกได   และยั งละ 
สังโยชนตัวเหตุใหตองมีภพไดอีกดวย. 

ภิกษุ  ท.!  เหลานี้  คือบุคคล  ๔  จําพวก  มีอยูในโลก  หาไดในโลก. 
-  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๑๘๑/๑๓๑. 

 
พระอริยบุคคลผูตองใชสังขารธรรมตางกัน  ส่ีประเภท 

ก.  ผูทิฏเฐวธัมเมสสังขารปรินิพพายี 
ภิกษุ   ท .!  บุคคลผู เปนทิฏ เฐวธัมเมสสังขารปรินิพพายี   เปนอยาง 

ไรเลา ? 
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ภิกษุ   ท .!  ภิกษุในกรณี นี้   เปนผูมีปกติตามเห็นความไมงามในกาย 
เปนผูมีสัญญาวาปฏิกูลในอาหาร  มีสัญญาวามิใชสิ่งนายินดีในโลกทั้งปวง  มีปกติ 
ตามเห็นวาไมเที่ยงในสังขารทั้งปวง  และมีมรณสัญญาอันไดตั้งไวดีแลวในภายใน.  
เธออาศัยธรรมเปนกําลังแหงพระเสขะทั้ งหาเหลานี้อยู   คือ   สัทธาพละ   หิ รีพละ 
โอตตัปปพละ  วิริยพละ  ปญญาพละ.  อินทรียทั้งหาเหลานี้ของเธอ  ก็เปนธรรม 
ม ีป ระม าณ ยิ ่ง   ป รากฏ อยู ,  กล า วค ือ   ส ัท ธ ิน ท ร ีย   ว ิร ิย ิน ท ร ีย   สต ิน ท ร ีย 
สมาธินทรีย   ปญญินทรีย .  ภิกษุผูนั้น   เพราะเหตุที่อินทรียทั้ งหาเหลานี้ เปน 
ธรรมมีประมาณอันยิ่ง  จึงเปนผูทิฏเฐวธัมเมสสังขารปรินิพพายี. 

 
ภิกษุ   ท .!  อยางนี้ แล   บุคคลผู เปนทิฏ เฐวธัม เมสสั งขารปรินิพพายี 

 (ผูมีสังขารธรรมสําหรับการปรินิพพานในทิฏฐธรรมนี้เทียว?). 
-  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๒๐๙/๑๖๙. 

 
ข.  ผูกายัสสเภทาสสังขารปรินิพพายี 

 
ภิกษุ   ท .!  บุคคลผู เปนกายัสสเภทาสสังขารปรินิพพายี   เปนอยาง 

ไรเลา ? 
 
ภิกษุ   ท .!  ภิกษุในกรณี นี้   เปนผูมีปกติตามเห็นความไมงามในกาย 

เปนผูมีสัญญาวาปฏิกูลในอาหาร  มีสัญญาวามิใชสิ่งนายินดีในโลกทั้งปวง  มีปกติ 
ตามเห็นวาไมเที่ยงในสังขารทั้งปวง  และมีมรณสัญญาอันตั้งไวดีแลวในภายใน .  
เธออาศัยธรรมเปนกําลังเแหงพระเสขะทั้งหาเหลานี้   อยู  คือ  สัทธาพละ  หิ รีพละ 
โอตตัปปพละ  วิริยพละ  ปญญาพละ.  อินทรียทั ้งหาเหลานี ้ของเธอ  เปนธรรม 
มีกําลังออน  ปรากฏอยู,  กลาวคือ  สัทธินทรีย  วิริยินทรีย  สตินทรีย  สมาธิน- 
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ทรีย  ปญญินทรีย.  ภิกษุนั้น  เพราะเหตุที่อินทรียทั ้งหาเหลานี้  เปนธรรมมี 
กําลังออน  จึงเปนผูกายัสสเภทาสสังขารปรินิพพายี. 

 
ภิกษุ   ท .!  อยางนี้แล   บุคคลผู เปนกายัสสเภทาสสังขารปรินิพพายี 

 (ผูมีสังขารธรรมสําหรับการปรินิพพานตอกายแตก ?). 
-  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๒๑๐/๑๖๙. 

 
ค.  ผูทิฏเฐวธัมเมอสังขารปรินิพพายี 

 
ภิกษุ   ท .!  บุคคลผู เปนทิฏ เฐวธัม เมอสังขารปรินิพพายี   เปนอยาง 

ไรเลา ? 
 
ภ ิกษ ุ ท .!  ภ ิกษ ุในกรณ ีนี ้....เข าถ ึงปฐมฌ าน ....เข าถ ึงท ุต ิยฌ าน  

....เข า ถ ึง ต ต ิยฌ าน ....เข า ถ ึง จ ต ุต ถฌ าน ....แล ว แ ล อ ยู ,  เธ อ อ าศ ัย ธ ร รม 
เป นกําล ังแหงพระเสขะทั ้งห าเหล านี ้อยู   คือสัทธาพละ   หิรีพละ   โอตตัปปพละ 
วิริยพละ  ปญญาพละ.  อินทรียทั้งหาเหลานี้ของเธอ  ก็เปนธรรมมีประมาณยิ่ง 
ป ร าก ฏ อ ยู ,  ก ล า ว ค ือ   ส ัท ธ ิน ท ร ีย   ว ิร ิย ิน ท ร ีย   ส ต ิน ท ร ีย   ส ม า ธ ิน ท ร ีย 
ปญญินทรีย.  ภิกษุนั้น  เพราะเหตุที่อินทรียทั้งหาเหลานี้  เปนธรรมมีประมาณยิ่ง 
จึงเปนผูทิฏเฐวธัมเมอสังขารปรินิพพายี. 

 
ภิกษุ   ท .!  อยางนี้ แล   บุคคลผู เปนทิฏเฐวธัมเมอสังขารปรินิพพายี 

 (ผูไมตองใชสังขารธรรมสําหรับการปรินิพพานในทิฏฐธรรมนี้เทียว ?). 
-  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๒๑๐/๑๖๙. 
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ง.  ผูกายัสสเภทาอสังขารปรินิพพายี 
 
ภิกษุ   ท .!  บุคคลผู เปนกายัสสเภทาอสั งขารปรินิพพายี   เปนอยาง 

ไรเลา ? 
 
ภ ิก ษ ุ  ท .!  ภ ิก ษ ุใ น ก รณ ีนี ้  ....  เข า ถ ึง ป ฐ ม ฌ า น   ....  เข า ถ ึง 

ท ุต ิยฌ าน   ....  เข า ถ ึง ต ต ิยฌ าน   ....  เข า ถ ึง จ ต ุต ถฌ าน   ....  แล ว แ ล อ ยู .  
เธออาศัยธรรมเปนกําลังแหงพระเสขะทั้ งหาเหลานี้อยู   คือสัทธาพละ   หิ รีพละ 
โอตตัปปพละ  วิริยพละ  ปญญาพละ.  อินทรียทั้งหาเหลานี้ของเธอ  เปนธรรมมี 
กําล ังอ อน   ปรากฏอยู ,  กล าวค ือ   ส ัทธ ินทรีย   ว ิร ิย ินทร ีย   สต ินทรีย   สมา - 
ธ ินทร ีย   ป ญญ ินทร ีย .  ภ ิกษ ุนั ้น   เพราะเหต ุที ่อ ินทร ีย ทั ้งห า เหล านี ้  เป น 
ธรรมมีกําลังออน  จึงเปนผูกายัสสเภทาอสังขารปรินิพพายี. 

 
ภิกษุ   ท .!  อยางนี้ แล   บุคคลผู เปนกายัสสเภทาอสังขารปรินิพพายี 

 (ผูไมตองใชสังขารธรรมสําหรับการปรินิพพานตอกายแตก ?). 
-  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๒๑๑/๑๖๙. 

 
อุปมาการฝกชางศึก  ดวยการฝกตนของอริยสาวก 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  ช างต นประกอบด วยคุณ สมบั ติ สี่   สมควรแกพ ระราชา 

จะใชสอย   จัดไดวาเปนอังคาพยพ   (สวนประกอบแหงองค)  ของพระราชา .  สี่อย าง 
อย างไรเล า  ?  ในกรณ ีนี ้  สี ่อย างค ือ  ช างต น   เป นช างรู ฟ ง   รู ป ระหาร   รู อดทน  
รูไป. 
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ภ ิกษ ุ  ท .!  ช า งต น ที ่รู ฟ ง   เป น อย า ง ไร เล า  ?  ภ ิกษ ุ  ท .!  ช า ง 
ตนในกรณีนี้ ,  ควาญชางสั่งใหทําการอันใดที่ เคยทําหรือไม เคยทําก็ตาม ,  ยอม 
ทําในใจอยางทั่วถึง  รวบรวมจิตทั้งหมดมาเงี่ยโสตคอยสดับ.  อยางนี้แล  เรียกวา 
ชางตนที่รูฟง. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ช า งต นที ่รู ป ระห าร   เป น อย า ง ไร เล า  ?  ภ ิกษ ุ  ท .!  

ชางตนในกรณีนี้  เขาสูสงครามแลว  ยอมประหารชางบาง  ผูอยูบนหลังชางบาง 
ประหารมาบาง  ประหารผูอยูบนหลังมาบาง ยอมประหารรถบาง  คนประจํารถ 
บาง  ยอมประหารพลเดินเทาบาง,  อยางนี้แล  เรียกวา  ชางตนที่รูประหาร. 

 
ภิก ษุ   ท .!  ช างตนที่ รู อดทน   เป นอย างไรเล า  ?  ภิ ก ษุ   ท .!  ช าง 

ตนในกรณีนี ้  เขาสู สงครามแลว  อดทนตอการประหารดวยหอก  ดวยดาบ  ดวย 
ลูกศร  อดทนตอเส ียงก ึกก องแห งกลอง   บัณเทาะว   สังข   และมหรท ึก .  อยาง 
นี้แล  เรียกวา  ชางตนที่รูอดทน. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ช างต นที ่รู ไป   เป นอย างไรเล า?  ภ ิกษ ุ  ท .!  ช างต น 

ในกรณ ีนี ้,  ควาญชางจะส ง ไปสู ท ิศ ใดที ่เคย ไปหรือ ไม เคยไปก ็ตาม ,  ย อม 
ไปสูทิศนั้นไดโดยพลัน.  อยางนี้แล  เรียกวา  ชางตนที่รูไป. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ช างต นประกอบด วยค ุณ สมบ ัต ิ  ๔  อย าง   เหล านี ้แล 

สมควรแกพระราชาจะใชสอย  จัดไดวาเปนอังคาพยพของพระราชา. 
 
ภ ิก ษ ุ ท .!  ฉ ัน ใด ก ็ฉ ัน นั ้น   ที ่ภ ิก ษ ุป ร ะ ก อ บ ด ว ย ค ุณ ธ ร รม   ๔  

ประการ  ยอมเปนอาหุเนยยบุคคล  ปาหุเนยบุคคล  ทักขิเณยบุคคล  อัญชลี- 
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กรณียบุคคล   และเปนเนื้อนาบุญของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่ งกวา.  คุณธรรม   ๔  
ประการ   อยางไรเล า  ?  สี ่ประการในกรณ ีนี ้  คือ   ภ ิกษ ุเป นผู รู ฟ ง   รู ประหาร 
รูอดทน  และรูไป. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ภ ิกษ ุที ่รู ฟ ง   เป น อย า ง ไร เล า  ?  ภ ิกษ ุ  ท .!  ภ ิกษ ุใน 

กรณ ีนี ้,  เมื ่อธรรมวิน ัยอ ันตถาคตประกาศแล ว   อ ันบ ุคคลแสดงอยู .  ย อมทํา 
ในใจอยางทั่วถึง  รวบรวมจิตทั้งหมดมาเงี่ยโสตคอยสดับ   ฟงธรรมอยู.  อยางนี้ 
แล  เรียกวา  ภิกษุที่รูฟง. 

 
ภ ิก ษ ุ  ท .!  ภ ิก ษ ุที ่รู ป ร ะห า ร   เป น อ ย า ง ไ ร เล า  ?  ภ ิก ษ ุ  ท .!  

ภ ิกษ ุในกรณ ีนี ้  ย อมไม อยู เฉย   ย อมละ   ย อมบรรเทา   ย อมกระทําให สิ ้น ไป 
ย อมกระทําให ไม ม ี  ซึ ่งกามว ิตก   ….  พยาปาทว ิตก   ….  ว ิห ิงสาว ิตก   อ ันเก ิด 
ขึ้ นแล ว ;  ยอม ไม อยู เฉย   ยอมละ   ยอมบรรเทา   ยอมกระทํ าให สิ้ น ไป   ยอม 
กระทําใหไมมี  ซึ่งอกุศลธรรมอันลามกทั้งหลาย  อันเกิดขึ้นแลวและเกิดขึ้นแลว.  
อยางนี้แล  เรียกวา  ภิกษุที่รูประหาร. 

 
ภิกษุ   ท .!  ภิกษุที่ รูอดทน   เปนอยางไรเลา  ?  ภิกษุ   ท .!  ภิกษุ ใน 

กรณีนี้  เปนผูอดทนตอความหนาว  ความรอน  ความหิว  ความระหาย  ตอสัมผัส 
แหงเหลือบ   ยุง  ลม   แดด   และสัตวเลื้อยคลานทั้งหลาย   ตอคลองแหงถอยคํา 
อันหยาบคาย  รายกาจ  เปนผูมีชาติแหงบุคคลผูอดกลั้นตอเวทนาทางกายอันเกิด 
ขึ ้นแล วอย างเป นท ุกข   กล าแข ็ง   เผ ็ดร อน   ไม น าย ินด ี  ไม น าพอใจ   ราวกะว า 
จะนําไปเสียซึ่งลมปราณ.  อยางนี้แล  เรียกวา  ภิกษุที่รูอดทน. 
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ภาค  ๓  -  นิโรธอริยสัจ ๖๐๓

ภ ิก ษ ุ  ท .!  ภ ิก ษ ุที ่รู ไ ป   เป น อ ย า ง ไ ร เล า  ?  ภ ิก ษ ุ  ท .!  ภ ิก ษุ 
ในกรณีนี้ ,  ทิศใดอันเธอไม เคยไป  ตลอดกาลยาวนานถึงเพียงนี้   กลาวคือนิพพาน 
อ ัน เป นที ่ระง ับแห งส ังขารทั ้งปวง   เป นที ่สล ัดค ืนซึ ่งอ ุปธ ิทั ้งปวง   เป นที ่สิ ้น ไป 
แหงตัณหา   ปราศจากความกําหนัด   เปนที่ดับโดยไม เหลือ ,  เธอเปนผู ไปสูทิศ 
นั้นไดโดยพลันนั่นเทียว.  อยางนี้แล  เรียกวา  ภิกษุที่รูไป. 

 
ภิกษุ   ท .!  ภิกษุประกอบดวยคุณธรรม   ๔  ประการเหล านี้ แล   ยอม 

เปนอาหุ เนยยบุคคล  ปาหุ เนยยบุคคล   ทักขิเณยยบุคคล   อัญชลีกรณี ยบุคคล 
และเปนเนื้อนาบุญของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา. 
-  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๑๕๖-๑๕๘/๑๑๔. 

 
บุคคลที่มีเช้ือเหลือ  ๙  จําพวก 

 
เชาวันหนึ่ง  ทานพระสารีบุตรครองจีวร  ถือบาตร  เขาไปบิณฑบาตในนคร- 

สาวัตถี  ทานเห็นวาเวลายังเชาเกินไปสําหรับการบิณฑบาต  จึงแวะเขาไปในอารามของพวก 
ปริพาชกลัทธิอื่น  ไดทักทายปราศรัยกันตามธรรมเนียมแลว  นั่งลง  ณ  สวนขางหนึ่ง.  ก็ใน 
เวลานั้นแล  พวกปริพาชกทั้งหลายนั้น  กําลังยกขอความขึ้นกลาวโตเถียงกันอยู  ถึงเรื่องบุคคล 
ใดใครก็ตาม  ที่ยังมีเชื้อเหลือ  ถาตายแลว  ยอมไมพนเสียจากนรก  จากกําเนิดเดรัจฉาน 
จากวิสัยแหงเปรต  จากอบาย  ทุคติ  วินิบาต  ไปไดเลยสักคนเดียว  ดังนี้.  ทานพระสารีบุตร 
ไมแสดงวาเห็นดวย  และไมคัดคาน  ขอความของปริพาชกเหลานั้น,  ลุกจากที่นั่งไป  โดย 
คิดวาทูลถวายพระผูมีพระภาคเจา  แลวจักไดทราบความขอน้ี.  ครั้นกลับจากบิณฑบาต 
ภายหลังอาหารแลว  จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา  กราบทูลถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตอนเชา 
ทุกประการ.  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  :- 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๖๐๔

สารีบ ุตร  !  พวกปริพาชกล ัทธ ิอื ่น   ย ังอ อนความรู   ไม ฉลาด   จ ักรู 
ไดอยางไรกันวา  ใครมีเชื้อเหลือ  ใครไมมีเชื้อเหลือ. 

 
สารีบุตร !  บุคคลที่มี เชื้อ   (อุปาทิ)  เหลือ   ๙  จําพวก   ดังที่จะกลาว 

ตอไปน้ี   แมตายไป   ก็พนแลวจากนรก   พนแลวจากกําเนิดเดรัจฉาน   พนแลว 
จากวิสัยแหงเปรต   พนแลวจากอบาย  ทุคติ  วินิบาต.บุคคลเกาจําพวกเหลานั้น 
เปนอยางไรเลา ?  เกาจําพวกคือ:- 

 
(๑)  สารีบ ุตร !  บุคคลบางคนในกรณ ีนี ้  เป นผู  ทําไดเต ็มที ่ในสวน 

ศีล  ทําไดเต็มที่ในสวนสมาธิ  แตทําไดพอประมาณในสวนปญญา.  เพราะทํา 
สังโยชน  ๕  อยางในเบื้องตนใหสิ้นไป,  บุคคลนั้นเปน อนาคามีผูจะปรินิพพาน 
ในระหวางอายุย ังไมท ันถึงกึ ่ง.  สารีบุตร !  นี ้เป นบุคคลผู ม ีเชื ้อเหลือพวกที ่  ๑  
ที่ เมื่ อตาย   ก็พนแลวจากนรก   จากกําเนิดเดรัจฉาน   จากวิสัยแห งเปรต   จาก 
อบาย  ทุคติ  วินิบาต. 

 
(๒)  สารีบุตร !  บุคคลบางคนในกรณีนี้  เปนผู ทําไดเต็มที่ในสวนศีล 

ทําไดเต็มที่ในสวนสมาธิ  แตทําไดพอประมาณในสวนปญญา.  เพราะทําสังโยชน  
๕  อยางในเบื้องตนใหสิ้นไป,  บุคคลนั้นเปน อนาคามีผูจะปรินิพพานเมื่ออายุ 
พนกึ่งแลวจวนถึงที่สุด .  สารีบุตร!  นี้ เปนบุคคลผูมี เชื้อเหลือพวกที่   ๒  ที่ เมื่อ 
ตาย   ก็พนแลวจากนรก   จากกําเนิดเดรัจฉาน   จากวิสัยแหงเปรต   จากอบาย 
ทุคติ  วินิบาต. 
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(๓)  สารีบุตร !  บุคคลบางคนในกรณีนี้  เปนผู ทําไดเต็มที่ในสวน 
ศีล  ทําไดเต็มที่ในสวนสมาธิแตทําไดพอประมาณในสวนปญญา.  เพราะทํา 
สังโยชน  ๕  อยางในเบื้องตนใหสิ้นไป,  บุคคลนั้นเปน อนาคามีผูจะปรินิพพาน 
โดยไมตองใชความเพียรเรี่ยวแรง.  สารีบุตร!  นี้เปนบุคคลผูมีเชื้อเหลือพวกที่  ๓  
ที่เมื่อตาย  ก็พนแลวจากนรก  จากกําเนิดเดรัจฉาน  จากวิสัยแหงเปรต  จากอบาย 
ทุคติ  วินิบาต. 

 
(๔)  สารีบุตร !  บุคคลบางคนในกรณีนี้  เปนผู ทําไดเต็มที่ในสวน 

ศีล  ทําไดเต็มที่ในสวนสมาธิ  แตทําไดพอประมาณในสวนปญญา.  เพราะทํา 
สังโยชน  ๕  อยางในเบื้องตนใหสิ้นไป,  บุคคลนั้นเปน อนาคามีผูจะปรินิพพาน 
โดยตองใชความเพียรเรี่ยวแรง.  สารีบุตร!  นี้เปนบุคคลผูมีเชื ้อเหลือพวกที่  ๔  
ที่เมื่อตาย  ก็พนแลวจากนรก  จากกําเนิดเดรัจฉาน  จากวิสัยแหงเปรต  จากอบาย 
ทุคติ  วินิบาต. 

 
(๕)  สารีบุตร !  บุคคลบางคนในกรณีนี้  เปนผู ทําไดเต็มที่ในสวน 

ศีล  ทําไดเต็มที่ในสวนสมาธิแตทําไดพอประมาณในสวนปญญา.  เพราะทํา 
สังโยชน  ๕  อยาง  ในเบื้องตนใหสิ้นไป,  บุคคลนั้นเปน อนาคามีผูมีกระแสใน 
เบื ้องบนไปถึงอกนิฏฐภพ .  สารีบุตร!  นี ้เป นบุคคลผู ม ีเชื ้อ เหลือพวกที ่  ๕  
ที่ เมื่ อตายก็พนแลวจากนรก   จากกําเนิดเดรัจฉาน   จากวิสัยแห งเปรต   จาก 
อบาย  ทุคติ  วินิบาต. 

 
 (๖)  สารีบุตร !  บุคคลบางคนในกรณีนี้  เปนผู ทําไดเต็มที่ในสวน 

ศีล  แตทําไดพอประมาณในสวนสมาธิ  ทําไดพอประมาณในสวนปญญา.  เพราะ 
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ทําสังโยชน  ๓  อยางใหสิ้นไป ,  และเพราะมีราคะ  โทสะ  โมหะเบาบางนอยลง,  
เปนสกทาคามี  ยังจะมาสู โลกนี้อีกครั้งเดียวเทานั้น   แลวกระทําที่สุดแหงทุกข 
ได .  สาร ีบ ุต ร !  นี ้เป น บ ุค คลผู ม ีเชื ้อ เหล ือพ วกที ่  ๖  ที ่เมื ่อ ต าย   ก ็พ น แล ว 
จากนรก  จากกําเนิดเดรัจฉาน  จากวิสัยแหงเปรต  จากอบาย  ทุคติ  วินิบาต. 

 
(๗)  สารีบุตร !  บุคคลบางคนในกรณีนี้   เปนผู  ทําได เต็มที่ ในสวน 

ศีล  แตทําไดพอประมาณในสวนสมาธิ  ทําไดพอประมาณในสวนปญญา.  เพราะ 
ทําสังโยชน  ๓  อยางใหสิ ้นไป,  บุคคลนั ้นเปน โสดาบันผู ม ีพืชหนเดียว  คือจัก 
เก ิดในภพแห งมน ุษย หนเด ียวเท านั ้น   แล วกระทําที ่ส ุดแห งท ุกข ได .  สารีบ ุตร!  
นี้ เปนบุคคลผูมี เชื้อ เหลือพวกที่   ๗  ที่ เมื่ อตาย   ก็พนแลวจากนรก   จากกําเนิด 
เดรัจฉาน  จากวิสัยแหงเปรตจากอบาย  ทุคติ  วินิบาต. 

 
(๘)  สารีบุตร !  บุคคลบางคนในกรณีนี้   เปนผู  ทําได เต็มที่ ในสวน 

ศีล  แตทําไดพอประมาณในสวนสมาธิ  ทําไดพอประมาณในสวนปญญา.  เพราะ 
ทําสังโยชน  ๓  อยางใหสิ ้นไป ,  บุคคลผู นั ้นเปน โสดาบันผู ต องทองเที ่ยวไปสู 
สกุล  ๒  หรือ  ๓  ครั ้ง  แลวกระทําที ่ส ุดแหงทุกขได.  สารีบ ุตร !  นี ้เป นบุคคล 
ผู ม ีเชื ้อ เหล ือพวกที ่  ๘  ที ่เมื ่อตาย   ก ็พ นแล วจากนรก   จากกํา เน ิด เดร ัจฉาน 
จากวิสัยแหงเปรต  จากอบายทุคติ  วินิบาต. 

 
(๙)  สารีบุตร !  บุคคลบางคนในกรณีนี้   เปนผู  ทําได เต็มที่ ในสวน 

ศีล  แตทําไดพอประมาณในสวนสมาธิ  ทําไดพอประมาณในสวนปญญา.  เพราะ 
ทําสังโยชน  ๓  อยางใหสิ้นไป,  บุคคลนั้นเปน โสดาบันผูตองเที่ยวไปในเทวดา 
และมนุษยอีก  ๗  ครั้งเปนอยางมาก  แลวกระทําที่สุดแหงทุกขได.  สารีบุตร ! 
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นี้ เปนบุคคลผูมี เชื้อเหลือพวกที่   ๙  ที่ เมื่อตาย   ก็พนแลวจากนรก   จากกําเนิด 
เดรัจฉาน  จากวิสัยแหงเปรต  จากอบาย  ทุคติ  วินิบาต. 

 
สาร ีบ ุต ร  !  ปร ิพาชกล ัทธ ิอื ่น   ย ังอ อนความรู   ไม ฉลาด   จ ักรู ได 

อยางไรกันวา  ใครมีเชื ้อเหลือ  ใครไมมีเชื ้อเหลือ.  สารีบุตร !  บุคคลเหลานี ้แล 
ที่มี เชื้อเหลือ   ๙  จําพวก   เมื่อตายไป   ก็พนแลวจากนรก   จากกําเนิดเดรัจฉาน 
จากวิสัยแหงเปรต  จากอบาย  ทุคติ  วินิบาต. 

 
สารีบุตร !  ธรรมปริยายขอน้ี  ยังไมเคยแสดงใหปรากฏ  แกหมูภิกษุ 

ภิกษุณี   อุบาสก  อุบาสิกาทั้งหลาย  มาแตกาลกอน.  ขอน้ันเพราะเหตุไรเลา ?  
เพราะเราเห ็นว า   ถ าเขาเหล านั ้นได ฟ งธรรมปริยายข อ นี ้แล ว   จ ักพาก ันเก ิด 
ความประมาท ;  อนึ ่ง เล า   ธรรมปริยายเช นนี ้  เป นธรรมปริยายที ่เรากล าว 
ตอเมื่อถูกถามเจาะจงเทานั้น;  ดังนี้แล. 
-  นวก.  อํ.  ๒๓/๓๙๓/๒๑๖. 

 
พระอรหันตรูจักปญจุปาทานักขันธชัดแจงแลวหลุดพน 

 
ภิกษุ   ท .!  เมื่อใดแล   ภิกษุมารูชัดแจงตามที่ เปนจริงแลว  ซึ่งความ 

กอขึ้นแหงอุปาทานขันธหา,  รูชัดแจงตามที่เปนจริงแลว  ซึ่งความตั้งอยูไมไดของ 
อุปาทานขันธหา,  รูชัดแจงตามที่ เปนจริงแลว  ซึ่งรสอรอยแหงอุปาทานขันธหา,  
รู ช ัดแจ งตามที ่เป นจริงแล ว  ซึ ่งโทษแหงอ ุปาทานขันธ ห า  และรู ช ัดแจ งตามที่ 
เปนจริงแลว  ซึ่งอุบายที่ไปใหพนอุปาทานขันธหา  ดังนี้แลว  เปนผูหลุดพนแลว 
เพราะไมมีความยึดมั่น ; 
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ภ ิกษ ุ  ท .!  เมื ่อ นั ้น   ภ ิกษ ุนี ้  เรา เร ีย ก ว า เป น พ ระอ รห ัน ต   ผู สิ ้น 
อาสวะแลว   อยู จบพรหมจรรย แล ว   ทําก ิจที ่ควรทําสําเร ็จแล ว   มีภาระอ ันปลง 
ลงแล ว   ม ีประโยชน ตนอ ันตามบรรล ุแล ว   ม ีส ังโยชน ในภพสิ ้นไปทั ้งหมดแล ว 
เปนผูหลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ  ดังนี้แล. 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๑๙๖/๒๙๗. 

 
บุคคลผูบรรลุอนุปาทาปรินิพพาน 

 
ภิกษุ  ท.!  อนุปาทาปรินิพพาน  เปนอยางไรเลา ? 
 
ภิกษุ   ท .!  ภิก ษุ ในกรณี นี้   เป นผู ปฏิ บัติ แล วอย างนี้   ได เฉพาะซึ่ ง 

ความเขาไปเพงอยู วา  "ถา  (ปจจัย)  ไมเคยมี,  (ผล)  ก็ตองไมมีอยู แกเรา ;  
ถา  (ปจจัยเพื่ออนาคต  จักไมมีอยู,  (ผลในอนาคต)  ก็ตองไมมีแกเรา.  สิ่ง 
ใดมีอยู   สิ ่งใดมีแลว  เรายอมละไดซึ ่งสิ ่งนี ้."  ดังนี ้.  ภิกษุนั ้น   ไมกําหนัดใน 
ภพ  ไมเกาะเกี่ยวในสมภพ  ยอมเห็นซึ่งบทอันยิ่งขึ้นไปที่มีอยู  ดวยปญญาอันชอบ 
วาเป นบทอ ันสงบรําง ับ  ;  และ  บทนั ้น  แล   เป นบทอ ันเธอกระทําให แจ งแล ว 
หมดสิ้นโดยประการทั้งปวง ;  มานานุสัย  ก็เปนอันภิกษุนั้นละขาดแลวทั้งสิ้นโดย 
ประการท้ังปวง;  ภวราคานุสัย  ก็เปนอันภิกษุนั้นละขาดแลวทั้งสิ้นโดยประการ 
ทั ้งป วง ;  อว ิชช าน ุส ัย   ก ็เป น อ ัน ภ ิกษ ุนั ้น ล ะขาดแล วทั ้ง สิ ้น โดยป ระการ 
ทั ้งปวง ;  เธอนั ้นกระทําให แจงซึ ่ง เจโตวิม ุตติป ญญาวิม ุตติ  อันไม ม ีอาสวะ 
เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้ งหลาย   ดวยปญญาอันยิ่ งเอง  ในทิฏฐธรรมนี้ 
เขาถึงแลวแลอยู. 

 
ภิกษุ  ท.!  นี้เราเรียกวา  อนุปาทานปรินิพพาน. 

-  สตฺตก.  อํ.  ๒๓/๗๔/๕๒. 
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พระอรหันตคือผูเปน  อเสขะ 
 
"ขาแตพระองคผู เจริญ !  ที่กลาว ๆ  กันวา  'อเสขะ-อเสขะ'  ดังนี้  ภิกษุ 

ชื่อวาเปนอเสขะ  ดวยเหตุเพียงเทาไร ?  พระเจาขา !" 
ภ ิกษ ุ !  ภ ิกษ ุใน ธ ร รม ว ิน ัย นี ้  เป น ผู ป ร ะ ก อบพ ร อ ม แล ว   ด ว ย 

ส ัมมาท ิฏฐ ิชน ิด เป นอ เสขะ ,  ส ัมมาส ังก ัปปะชน ิด เป นอ เสขะ ,  ส ัมมาวาจา 
ชน ิด เป นอ เสขะ ,  ส ัมมาก ัมม ันตะชน ิด เป นอ เสขะ ,  ส ัมมาอาช ีวะชน ิด เป น  
อเสขะ ,  สัมมาวายามะชนิด เปนอเสขะ ,  สัมมาสติชนิด เปนอเสขะ ,  สัมมา - 
สมาธิชนิด เปนอเสขะ ,  สัมมาญาณะชนิด เปนอเสขะ   และสัมมาวิมุตติชนิด 
เปนอเสขะ 

 
ภิกษุ  !  ภิกษุที่ ชื่อวาเปนพระอเสขะ   (อรหันต )  ยอมมี ได   ดวยเหตุ 

เพียงเทานี้แล 
-  ทสก.  อํ.  ๒๔/๒๓๗/๑๑๑. 

 
ลักษณะทั่วไปของความเปนพระอรหันต 

 
ความเรารอน  หมดความสุข  ยอมมีไมไดแกทานผูเดินสุด 

ทางสายไกลแลว,  มีไมไดแกผูไมรูจักเศราโศก,  มีไมไดแกผูได 
พนแลวในทุก ๆ  สิ่ง;  และความเรารอนหมดความสุข  ยอมมีไมได 
แกผูละกิเลสเครื่องรอยรัดไดแลวทุกกรณี. 

เหลาทานผูมีสติสมบูรณ  ยอมสงตนไปเสียได  ไมติดใจ- 
ยินดีในถิ่นที่อยู  ละอาลัยและสิ่งที่ทําใหอาลัยเสียได  ดุจหงสโผบิน 
ละเปอกตมไปเสีย  ฉะนั้น. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๖๑๐

ทานเหลาใด  ไมมีการสั่งสม  รูจักการกินการอยูไดดี  มีความ 
พนอยางวางกิเลสเปนโคจร  มีความพนอยางไมมีอะไรใหหมายไดเปน 
โคจร.  คติที่จะไปขางหนาของเหลาทานผูเชนนั้น  ยอมยากที่จะบอก 
ใหรูกันได  เหมือนทิศทางไปในอากาศของเหลานกทั้งหลายฉะนั้น. 

 
ทานผูสิ้นอาสวะแลว  ไมมีเรื่องยุงเกี่ยวกับอาหาร  มีความพน 

อยางวางกิเลสเปนโคจร  มีความพนอยางไมมีอะไรใหหมายได  เปน 
โคจร.  เรื่องราวเกี่ยวกับตัวทานนั้น  ยากที่จะบอกใหรูกันได  เหมือน 
รองรอยของบินในอากาศ  ฉะนั้น. 

 
อินทรียมีตาหูจมูกเปนตน  ของทานผูใด  ไมทําพิษ  คือสงบ 

รํางับไดแลว  เหมือนดั่งมาที่สารถีเขาฝกดีแลว  แมปวงเทวาและมนุษย 
ก็ยังนิยมชมชอบตอทานผูนั้น  ที่ทานไดละมานะแลว  หาอาสวะกิเลส 
ไมได  ทั้งเปนผูคงที่อยู. 

 
ทานเหลาใด  ไมจําตองเชื่อไปกับผูอื่นเขา  รูแจงนิพพาน 

อันอะไรปรุงแตงใหแปรเปลี่ยนไมได  เปนผูตัดรอยตอคือกิเลสที่จะตอ  
ภพตอชาติ  เปนผูยอมทําลายโอกาสที่จะมีเพ่ือเอาอะไรอีก  และเปน 
ผูสิ้นหวัง.  เหลาทานผูเชนนั้นแล  เปนอุดมบุรุษ. 

-  ธ.  ขุ.  ๒๕/๒๗/๑๗. 
 
ทานผูใดเลิกของใจในเรื่องที่วา  นี่ใชฝง  หรือไมใชฝง  หนอ 

ที่วาฝงนั้นอยางไร  ไมใชนั้นอยางไร  หนอ  ดังนี้,  เปนผูไมกระวน 
กระวายใจไดแลว  เปนผูพรากมาเสียจากกิเลสาสวะไดหมด  ทานผู 
เชนนั้นแล  เราตถาคตเรียกวา  พราหมณแท. 
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ความอาลัยของทานผูใดไมมีเสียแลว  รูทั่วถึง  มีปกติไมตองถาม 
คนอื่นวาอะไรเปนอยางไรแลว,  เปนผูหยั่งลงสูอมตะ  มีประโยชนตน 
อันถึงโดยลําดับแลว,  เราตถาคตเรียกผูนั้นวา  พราหมณแท. 

-  ธ.  ขุ.  ๒๕/๖๗-๗๐/๓๖. 
 
ทานผูใดพิจารณาเห็นไดแลว  ในสภาพที่มียิ่งและมีหยอนใน 

วิสัยโลก  ไมไดไหวหวั่นไปในอารมณไหน ๆ  ในโลกเลย,  เปนผู 
รํางับสงบแลว  ไมมีกิเลสฟุงกลุมเหมือนควัน  ไมมีความทุกขความ 
คับแคนแลว  เปนผูไมหวังอะไรแลว,  เราตถาคตกลาวผูนั้น  วาเปน 
ผูขามเสียไดซ่ึงความเกิดความแก  ดังนี้. 

-  ติก.  อํ.  ๒๐/๑๖๙/๔๗๑. 
 
ทานผูปฏิบัติจนเสร็จกิจในพรหมจรรยแลว  ไมสะดุงหวาดเสียว  

แลว  ปราศจากตัณหาแลว  หมดกิเลสที่จะรั้นเพื่อรักษามานะเสียแลว  
ตัดรอนความทุกขเพียงดังลูกศรที่คอยทิ่มแทงในภพได ;  สําหรับทานผู 
เชนนี้  รูปกายนี้ชื่อวาสิ้นสุดกันเพียงนี้  (เรือนรางนี้มีในที่สุด). 

-  ธ.  ขุ.  ๒๕/๖๓ก/๓๔. 
 

ธรรมเปนเครื่องอยูของพระอริยเจา 
(อริยวาส) 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  การอยู แบบพระอร ิยเจ า   ซึ ่งพระอร ิยเจ าทั ้งหลาย   ได 

อยูมาแลวก็ดี   กําลังอยูในบัดนี้ก็ดี   จักอยูตอไปก็ดี   มีเครื่องอยูสิบประการเหลานี้ .  
สิบประการอะไรบางเลา ?  สิบประการ  คือ  :- 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๖๑๒

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในกรณีนี้  เปนผูละองคหาไดขาด,  ประกอบพรอม 
ดวยองคหก,  มีอารักขาอยางเดียว,  มีพนักพิงสี่ดาน,  เปนผูถอนความเห็นวาจริง 
ดิ่งไปคนละทางขึ้นเสียแลว,  เปนผูละการแสวงหาสิ้นเชิงแลว,  เปนผูมีความดําริอัน 
ไมขุนมัว,  เปนผูมีกายสังขารอันสงบรํางับแลว,  เปนผูมีจิตหลุดพนดวยดี,  เปนผูมี 
ปญญาในความหลุดพนดวยดี. 

 
ภิ ก ษุ  ท .!  (๑)  ภิ ก ษุ เป น ผู  ละอ งค ห า ได ข าด   เป นอย าง ไร เล า  ?  

ภ ิกษ ุ  ท .!  ภ ิกษ ุในกรณ ีนี ้  เป นผู ละกามฉ ันทะ ,  ละพยาบาท ,  ละถิ ่นม ิทธะ ,  
ละอ ุทธ ัจจก ุกก ุจจะ   และละว ิจ ิก ิจฉาได แล ว .  ภ ิกษ ุ  ท .!  ภ ิกษ ุอย างนี ้  ชื ่อว า 
เปนผูละองคหาไดขาด. 

 
ภิกษุ   ท .!  (๒)  ภิกษุ เปนผู  ประกอบพรอมดวยองคหก   เปนอยาง 

ไรเล า  ?  ภ ิก ษ ุ  ท .!  ภ ิก ษ ุใ น ก รณ ีนี ้  ได เห ็น ร ูป ด ว ย ต า ,  ได ฟ ง เส ีย ง ด ว ย 
ห ู.  ได ดมกลิ ่น ด วยจม ูก ,  ได ลิ ้ม รสด วยลิ ้น ,  ได ส ัม ผ ัส โผฏฐ ัพ พ ะด วยกาย 
และได รูธรรมารมณดวยใจแลว  ก็เปนผู ไมดีใจ  ไม เสียใจ  มีอุเบกขา  มีสติมีสัม- 
ปชัญญะอยูได.  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุอยางนี้  ชื่อวาเปนผูประกอบพรอมดวยองคหก. 

 
ภิกษุ   ท .!  (๓)  ภิกษุเปนผู  มีอารักขาอยางเดียว   เปนอยางไรเลา ?  

ภ ิกษ ุ  ท .!  ภ ิกษ ุในกรณ ีนี ้  ประกอบการร ักษ าจ ิตด วยสต ิ.  ภ ิกษ ุ  ท .!  ภ ิก ษุ 
อยางนี้  ชื่อวามีอารักขาอยางเดียว. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  (๔)  ภ ิกษ ุเป น ผู  ม ีพ น ักพ ิงสี ่ด าน   เป น อย า ง ไร เล า  ?  

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในกรณีนี้  พิจารณาแลวเสพของสิ่งหนึ่ง,  พิจารณาแลว 
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อดกลั้นของสิ่งหนึ่ง,  พิจารณาแลวเวนขาดของสิ่งหนึ่ง,  พิจารณาแลวบรรเทา 
ของสิ่งหนึ่ง,  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุอยางนี้  ชื่อวาเปนผูมีพนักพิงสี่ดาน๑. 

 
ภิกษุ  ท.!  (๕)  ภิกษุเปนผู  ถอนความเห็นวาจริงดิ่งไปคนละทาง 

ขึ ้น เส ียแล ว   เป นอยาง ไร เล า  ?  ภิกษ ุ  ท .!  ภิกษ ุในกรณ ีนี ้  เป นผู ถอน 
สละ   คาย   ปลอย   ละ   ทิ ้ง   เส ียแล ว  ซึ ่งความเห ็นวาจริงดิ ่ง ไปคนละทาง 
มากอยางของเหลาสมณพราหมณมากผูดวยกัน  ที่มีความเห็นวา  "โลกเที่ยง บาง,  
โล ก ไม เที ่ย ง  บา ง ,  โล กม ีที ่ส ุด บ า ง ,  โล ก ไม ม ีที ่ส ุด บ า ง ,  ชีว ะ ก ็อ ัน นั ้น 
สรีระก ็อ ันนั ้น   บาง ,  ชีวะก ็อ ันอื ่น   สรีระก็อ ันอื ่น   บาง ,  ตถาคตภายหล ังแต 
การตาย   ยอมมีอีก   บาง ,  ตถาคตภายหลังแตการตาย   ยอมไมมีอีก   บาง ,  
ตถาคตภายหลังแตการตาย  ยอมมีอีกก็มีไมม ีอ ีกก็ม ี  บาง,  ตถาคตภายหลัง 
แตการตาย  ยอมมีอีกก็หามิไดไมมีอีกก็หามิได  บาง.  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุอยางนี้ 
ชื่อวาเปนผูถอนความเห็นวาจริงดิ่งไปคนละทาง  (ปจเจกสัจจะ)  ขึ้นเสียแลว. 

 
ภ ิกษ ุ ท .!  (๖)  ภ ิกษ ุเป นผู  ละการแสวงหาสิ ้น เช ิงแล ว   เป น 

อยางไรเล า?  ภิกษ ุ  ท .!  ภิกษ ุในกรณ ีนี ้  เป นผู ละการแสวงหากามแล ว ,  
เปนผู ละการแสวงหาภพแลว.  และการแสวงหาพรหมจรรยของเธอนั ้นก็ระงับ 
ไปแลว.  ภิกษุ  .!  ภิกษุอยางนี้  ชื่อวาเปนผูละการแสวงหาสิ้นเชิงแลว. 

 
 
 
 
 

                                                
๑. การพิจารณาแลวเสพ   ใชกับ  ส่ิงของ  บุคคล  ธรรม  ที่ควรเสพ.   

การพิจารณาแลวอดกลั้น   ใชกับ  เวทนา  ถอยคํา  อารมณ  ที่ควรอดกลั้น. 
การพิจารณาแลวงดเวน   ใชกับ  ส่ิงของ  บุคคล  ธรรม  ที่ควรเวน. 
การพิจารณาแลวบรรเทา   ใชกับ  อกุศลวิตกทุกชนิด. 
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ภ ิกษ ุ  ท .!  (๗)  ภ ิกษ ุเป นผู  ม ีค วามดํ าร ิไม ขุ น ม ัว   เป นอย างไร 
เล า  ?  ภ ิกษ ุ  ท .!  ภ ิกษ ุในกรณ ีนี ้  เป นผู ล ะความดําร ิในทางกาม เส ียแล ว ,  
เป นผู ละความดําร ิในทางพยาบาทเส ียแล ว ,  และเป นผู ละความดําร ิในทาง 
เบียดเบียนเสียแลว.  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุอยางนี้  ชื่อวาเปนผูมีความดําริไมขุนมัว. 

 
ภิกษุ   ท .!  (๘)  ภิกษุ เปนผู  มีกายสังขารอันสงบรํางับแลว   เปน 

อย างไรเล า  ?  ภ ิกษ ุ  ท .!  ภ ิกษ ุในกรณ ีนี ้  เพราะละส ุขเส ียได   เพราะละท ุกข 
เสียได  และเพราะความดับหายไปแหงโสมนัสและโทมนัสในกาลกอน  จึงบรรลุ 
ฌานที่   ๔  อันไมมีทุกขและสุข   มีแตความที่สติ เปนธรรมชาติที่บ ริสุทธิ์ เพราะ 
อ ุเบ กขา   แล ว แลอยู .  ภ ิกษ ุ  ท .!  ภ ิกษ ุอ ย า งนี ้  ชื ่อ ว า เป น ผู ม ีก ายส ัง ข า ร 
อันสงบรํางับแลว. 

 
ภิกษุ   ท .!  (๙)  ภิกษุ เปนผู  มีจิตหลุดพนดวยดี   เปนอยางไรเลา  ?  

ภ ิกษ ุ  ท .!  ภ ิกษ ุใน ก รณ ีนี ้  เป น ผู ม ีจ ิต ห ล ุดพ น แล ว จ าก ราค ะ   จาก โทส ะ 
จากโมหะ,  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุอยางนี้ชื่อวาเปนผูมีจิตหลุดพนดวยดี. 

 
ภิกษุ  ท.!  (๑๐)  ภิกษุเปนผู มีปญญาในความหลุดพนดวยดี  เปน 

อย างไรเล า?  ภ ิกษ ุ  ท .!  ภ ิกษ ุในกรณ ีนี ้  ย อม รู ช ัด ว า   "เราละ   ราคะ   โทสะ 
โมหะ   เสียแลว  ถอนขึ้นไดกระทั่งราก   ทําให เหมือนตาลยอดเนา  ไมใหมี ไมให 
เก ิด ได อ ีกต อ ไป "  ด ังนี ้.  ภ ิกษ ุ  ท .!  ภ ิกษ ุอ ย า งนี ้  ชื ่อ ว า เป น ผู ม ีป ญ ญ าใน 
ความหลุดพนดวยดี. 
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ภาค  ๓  -  นิโรธอริยสัจ ๖๑๕

ภิกษุ   ท .!  ในกาลยืดยาวฝาย  อดีต   พระอริยเจาเหลาใดเหลาหนึ่ ง 
ไดเปนอยูแลวอยางพระอริยเจา ;  พระอริยเจาทั้งหมดเหลานั้น  ก็ไดเปนอยูแลว 
ในการอยูอยางพระอริยเจา  สิบประการนี้เหมือนกัน. 

 
ภิกษุ   ท.!  ในกาลยืดยาวฝาย อนาคต  พระอริยเจาเหลาใดเหลาหนึ่ง 

จักเปนอยูอยางพระอริยเจา ;  พระอริยเจาทั้ งหมดเหลานั้น   ก็จักเปนอยูในการ 
อยูอยางพระอริยเจา  สิบประการนี้เหมือนกัน. 

 
ภิกษุ   ท .!  ในกาล  บัดนี้   พระอริยเจาเหลาใดเหลาหนึ่ ง  กําลังเปน 

อยูอยางพระอริยเจา  ;  พระอริยเจาทั้ งหมดเหลานั้น   ก็กําลังเปนอยู ในการอยู 
อยางพระอริยเจา  สิบประการนี้เหมือนกัน. 

 
ภิกษุ   ท .!  การอยู แบบพระอริยเจา   ซึ่ งพระอริยเจาทั้ งหลายไดอยู 

มาแลวก็ดี  กําลังอยูในบัดนี้ก็ดี  จักอยูตอไปก็ดี  มีเครื่องอยูสิบประการเหลานี้แล. 
-  ทสก.  อํ.  ๒๔/๓๑-๓๔/๒๐. 

 
ผูมีคุณลักษณะพิเศษของพระอรหันต 

 
ภิกษุ   ท .!  ภิกษุผูมีความสําเร็จถึงที่สุด   มีความเกษมจากโยคะถึง 

ที่สุด  มีพรหมจรรยถึงที่สุด  เปนผูจบกิจถึงที่สุด  ประเสริฐกวาเทวดาและมนุษย 
ทั้งหลาย  ยอมประกอบดวยธรรม  ๓  ประการ.  ธรรมสามประการเหลาไหนเลา ?  
สามประการคือ  ประกอบดวย  สีลขันธอันเปนอเสขะ  ดวย  สมาธิขันธอันเปน  
อเสขะ  ดวย ปญญาขันธอันเปนอเสขะ.  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุผูมีความสําเร็จถึง 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๖๑๖

ที่สุด  มีความเกษมจากโยคะถึงที่สุด  มีพรหมจรรยถึงที่สุด  เปนผูจบกิจถึงที่สุด 
ประเสริฐกวาเทวดาและมนุษยทั้ งหลาย   ยอมประกอบดวยธรรม   ๓  ประการ 
เหลานี้แล. 

 
ภิกษุ   ท .!  ภิกษุผูมีความสําเร็จถึงที่สุด   มีความเกษมจากโยคะถึง 

ที่สุด  มีพรหมจรรยถึงที่สุด  เปนผูจบกิจถึงที่สุด  ประเสริฐกวาเทวดาและมนุษย 
ทั ้งหลาย   ย อมประกอบด วยธรรมสามประการแม อื ่นอ ีก .  ธรรมสามประการ 
แมอื ่นอีกเหลาไหนเลา ?  สามประการคือ  ประกอบดวย อิทธิปาฏิหาริย   ดวย 
อาเทสนาปาฏิหาริย  ดวย อนุศาสนีปาฏิหาริย.  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุผูมีความสําเร็จ 
ถึงที่สุด  มีความเกษมจากโยคะถึงที่สุด  มีพรหมจรรยถึงที่สุด  เปนผูจบกิจถึงที่สุด 
ประเสริฐกวาเทวดาและมนุษยทั้ งหลาย   ยอมประกอบดวยธรรม   ๓  ประการ 
เหลานี้แล. 
-  เอกาทสก.  อํ.  ๒๔/๓๕๓/๒๑๗. 

(ยังมีคุณ ลักษณะพิ เศษของพระอรหันต   อยางอื่นนอกไปจากอเสขธรรมสามและ 
ปาฏิหาริยสามเหลานี้อีก  แตเห็นวาไมจําเปนที่จะนํามาใสไวในที่นี้). 

 
พระอรหันตมีคุณลักษณะที่นาสนใจ 

 
(หลังจากที่ ไดตรัสวา   พระอรหันต   เปนผู เลิศในโลกทั้ งปวงยิ่ งกวาสัตตาวาสและ  

ภวัคค-พรหมแลว  (ขอความนั้นอยูในหัวขอถัดไปจากหัวขอนี้)  ไดตรัสขอความที่ประพันธเปนคาถา  ดัง 
ตอไปนี้  :-) 

 
พระอรหันต  ท.  ทานมีความสุขหนอ. 
ตัณหาของทาน  ไมมี,  ทานถอนอัสมิมานะหมดสิ้นแลว, 
ทานทําลายขายแหงโมหะไดแลว,  ทานถึงความไมหวั่นไหวแลว, 
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ภาค  ๓  -  นิโรธอริยสัจ ๖๑๗

จิตของทานนั้นไมขุนมัว,  ไมมีอะไรฉาบไลทานใหติดอยูในโลก, 
ทานเปนเสมือนพรหม๑  ผูไมมีอาสวะ,  รอบรูซ่ึงเบญจขันธ 
มีสัทธรรมเจ็ด๒  เปนที่ โคจร,  เปนสัปบุรุษ๓  ที่ไดรับการยกยอง
สรรเสริญ. 
เปนบุตรที่ เกิดแตอกพระพุทธเจา,  ถึงพรอมแลวดวยรัตนะเจ็ด
ประการ๔, 
ผานการศึกษาในสิกขาทั้งสาม, 
เปนมหาวีระ๕  เที่ยวไปในที่ตาง ๆ, 
ปราศจากภัยเวรโดยสิ้นเชิง,  ถึงพรอมแลวดวยองค  (แหงสัมมัตตะ๖) 
ทั้งสิบ 
เปนมหานาคผูมีจิตตั้งมั่นแลว,  นี่แหละคือผูประเสริฐในโลกละ, 
ตัณหาของทานไมมี,  อเสขญาณ  เกิดขึ้นแลวแกทาน 
ประชุมแหงกายนี้มีแกทานเปนครั้งสุดทาย, 
 
 
 
 
 

                                                
๑. "พรหม"  เปนภาษาดึกดําบรรพในอินเดีย  หมายถึงผูประเสริฐสูงสุดแหงสัตวทั้งหลาย. 
๒. สัทธรรมเจ็ด  ไดแก  สัทธา  หิริ  โอตตัปปะ  สุตะ  วิริยะ  สติ  ปญญา  (พุทธภาษิต ๒๓/๑๔๗/๘๔)  
๓. คําว า   "ส ัปบ ุร ุษ "  คํานี ้  อาจจะเป นคําประหลาดที ่ส ุด สําหร ับพวกเราสม ัยนี ้ก ็ได   ที ่ท านใช 

เปนคําเรียกพระอรหันต  แมในศิลาจารึกยุคหลังพุทธกาลตอนตน ๆ. 
๔. รัตนะเจ็ดประการ  ในที่นี้  ทานหมายถึง  โพชฌงครัตนเจ็ดประการ  (พุทธภาษิต  ๑๙/๑๓๙/๕๐๖) 
๕. "มหาวีระ"  คํานี้  ใชรวมกันในระหวางพุทธกับลัทธิอื่น  เชนเดียวกับ  คําวา  ชินะ  เปนตน. 
๖. คําวา  "สัมมัตตะสิบ"  หมายถึงความถูกตองสิบประการ  ดูรายละเอียดที่หัวขอวา  "สัมมัตตะ   

สิบของพระอเสขะ"  หนา  ๕๕๖  และที่หนา  ๕๕๗  แหงหนังสือเลมนี้. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๖๑๘

ไมตองอาศัยปจจัยจากใครอื่น  ในสาระแหงพรหมจรรย. 
ไมหวั่นไหวในเพราะวิชา  (ชั้นแหงมานะสาม)  ทั้งหลาย, 
พนพิเศษแลวจากการตองมีภพใหม,  บรรลุแลวตาม 
ลําดับซ่ึงทันตภูมิ ๗, 
ทานชนะโลกแลวทั้งเบื้องบนเบื้องขวางและเบื้องลาง, 
นันทิของทานไมมี, 
ทานประกาศธรรมในลักษณะนับถือสีหนาท, 
ทานเปนผูรูในโลก  อยางไมมีผูรูอื่นยิ่งกวา,  ดังนี้แล. 

-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๑๐๑/๑๕๓. 
 

พระอรหันตเลิศกวาภวัคคพรหม 
 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ร ูป   ....  เวท น า   ....  ส ัญ ญ า   ....  ส ัง ข า ร   ....  

วิญญาณ   (แตละอยาง)  ไมเที ่ยง;  สิ่งใดไมเที ่ยง  สิ่งนั ้นเปนทุกข ;  สิ่งใด 
เปนทุกข  สิ ่งนั ้นเปนอนัตตา;  สิ ่งใดเปนอนัตตา  สิ ่งนั ้นอันบุคคลพึงเห็น 
ดวยปญญาโดยชอบตามที่เปนจริง  อยางนี้วา  "นั่นไมใชของเรา  นั่นไมใชเรา 
นั่นไมใชอัตตาของเรา"  ดังนี้. 

 
ภิกษุ  ท.!  อริยสาวกผูมีการสดับ  เมื่อเห็นอยูอยางนี้  ยอมเบื่อหนาย 

แมในรูป  แมในเวทนา  แมในสัญญา  แมในสังขาร  แมในวิญญาณ.  เมื่อ 
 
 
 
 
 
 

                                                
๗.  ภูมิแหงผูฝกตนถึงที่สุดแลว  คือพระอรหันต. 
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เบื ่อหน าย   ย อมคลายกําหน ัด  ;  เพ ราะคลายกําหน ัด   ย อมหล ุดพ น  ;  เมื ่อ 
หล ุดพ นแล ว   ยอมม ีญาณหยั ่ง รู ว าหล ุดพ นแล ว .  อริยสาวกนั ้น   ยอมรู ช ัดว า  
"ชาต ิสิ ้นแล ว   พรหมจรรย อยู จบแล ว   ก ิจที ่ควรทําได ทําเสร ็จแล ว   ก ิจอื ่นที ่จะ 
ตองทําเพื่อความเปนอยางนี้  มิไดมีอีก"  ดังนี้. 

 
ภิกษุ  ท.!  สัตตาวาสมีประมาณเทาใด  ภวัคค  (พรหม)  มีประมาณ 

เทาใด  พวกที่เลิศประเสริฐในโลก  คือพวกพระอรหันต  แล. 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๑๐๑/๑๕๒. 

 
ผูขามพนกามโลก-รูปโลก_อรูปโลก  ยังไมช่ือวาขามพนโลก 

(จนกวาจะลุอนาสวสัญญาเวทยิตนิโรธ) 
 
พราหมณ !  กามคุณ  ๕  อยางเหลานี้  ใน อริยวินัยเรียกกันวา  โลก.  

หาอย าง   อย างไรเล า  ?  ห าอย าง   ค ือ   ร ูป ที ่จะพ ึง รู แจ งด วยจ ักษ ุ  ....  เส ียงที่ 
จะพึงรูแจงดวยโสตะ  ....  กลิ่นที่จะพึงรูแจงดวยมานะ  ....  รสท่ีจะพึงรูแจงดวย 
ชิวหา   ....  โผฏฐ ัพพะที ่จะพ ึงรู แจ งด วยผ ิวกาย   อ ันเป นสิ ่งที ่น าปรารถนา   นา 
รักใคร  นาพอใจ   มีล ักษณะนารัก   เป นที ่เข าไปอาศ ัยอยู แห งความใคร  เป นที่ 
ตั ้งแห งความกําหน ัด .  พราหมณ  !  กามค ุณห าอย างเหล านี ้แล   ในอร ิยว ิน ัย 
เรียกกันวา  โลก. 

 
พราหมณ  !  ภ ิกษ ุในกรณ ีนี ้  สง ัดจากกาม   สง ัด จากก ุศลธรรม 

เขาถึ งปฐมฌาน   อันมี วิตกวิจาร   มีปติ และสุขอัน เกิดจากวิ เวก   แลวแลอยู .  
พราหมณ!  ภิกษุนี้เขากลาวกันวา  ไดถึงที่สุดแหงโลก  อยูในที่สุดแหงโลก ; 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๖๒๐

คนพวกอื่นกลาวถึงภิกษุนั้นอยางนี้วา  "ภิกษุนี้ยังเนื่องอยูกับโลก  ยังไมออกจาก 
โลก "  ด ังนี ้.  พราหมณ  !  ถ ึงแม เราก ็กล าวอย างนี ้ว า   "ภ ิกษ ุนี ้  ย ัง เนื ่อ งอยู 
กับโลก  ยังไมออกจากโลก". 

(ในกรณีแหง  ทุติยฌาน  ตติยฌาน  จตุตถฌาน  อากาสานัญจายตนะ  อากิญ- 
จัญญายตนะ  และ เนวสัญญานาสัญญายตนะ  ก็มีขอความที่ตรัสไวอยางเดียวกันกับในกรณีแหง 
ปฐมฌานขางบน) 

 
พราหมณ  !  ขออื่นยังมีอีก  :  ภิกษุกาวลวงเนวสัญญานาสัญญายตนะ 

เสียไดโดยประการทั ้งปวง  เขาถึง สัญญาเวทยิตนิโรธ  แลวแลอยู ;  แม อาสวะ 
ทั ้งหลายของเธอนั ้นก็สิ ้นไปรอบ  เพราะเห็นดวยปญญา  อยู .  พราหมณ !  
ภิกษุนี ้  อันใคร ๆ  ยอมกลาววา  ไดถึงซึ่งที่สุดแหงโลก  อยูในที่สุดแหงโลก 
ขามแลวซ่ึงเครื่องของในโลก,  ดังนี้แล. 
-  นวก.  อํ.  ๒๓/๔๔๘/๒๔๒. 

 
พระอรหันตคือผูเปนเกาพลี 

(จบพรหมจรรยแลว  อยูโดยปราศจากธรรมหา  แตถึงพรอมดวยธรรมหา) 
 
ภิกษุ   ท .!  ภิกษุมีองคหาอันละขาดแลว  และมีองคหาอันประกอบ 

พรอมแลว  เรากลาววา  เปน  เกพลี  (มีไกวัลยธรรม )  อยูจบพรหมจรรย   เปน 
อุดมบุรุษ  ในธรรมวินัยนี้. 

 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเปนผูมีองคหาอันละขาดแลว  เปนอยางไรเลา ?  

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในกรณีนี้  มีกามฉันทะขาดแลว  มีพยาบาทอันละขาด 
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แล ว   ม ีถ ีนม ิทธะอ ันละขาดแล ว   ม ีอ ุทธ ัจจก ุกก ุจจะอ ันละขาดแล ว   ม ีว ิจ ิก ิจฉา 
อันละขาดแลว.  ภิกษุ  ท.!  อยางนี้แล  ภิกษุเปนผูมีองคหาอันละขาดแลว. 

 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเปนผูมีองคหาอันประกอบพรอมแลว  เปนอยางไร 

เล า  ?  ภ ิกษ ุ  ท .!  ภ ิกษ ุใน ก รณ ีนี ้  ป ระกอบพ ร อม แล วด วยส ีล ข ัน ธ อ ัน เป น  
อเสขะ   ประกอบพรอมแลวด วยสมาธิขันธอัน เปนอเสขะ   ประกอบพรอมแลว 
ดวยปญญาขันธอันเปนอเสขะ   ประกอบพรอมแลวดวยวิมุตติขันธอันเปนอเสขะ 
ประกอบพรอมแลวดวยวิมุตติญาณทัสสนขันธอันเปนอเสขะ .  ภิกษุ   ท .!  อยาง 
นี้แล  ภิกษุเปนผูมีองคหาอันประกอบพรอมแลว. 

 
ภิกษุ   ท .!  ภิกษุมีองคห าอันละขาดแลว   และมีองคห าอันประกอบ 

พ ร อ ม แล ว   เรากล า ว ว า  เป น เกพ ล ี  อยู จ บ พ รหมจ รรย   เป น อ ุด มบ ุร ุษ   ใน 
ธรรมวินัยนี้ 

 
(คาถาผนวกทายพระสูตร) 

 
กามฉันทะ  พยาบาท  ถีนมิทธะ  อุทธัจจกุกจจะ  และวิจิ- 

กิจฉา  ไมมีแกภิกษุโดยประการทั้งปวง;  ภิกษุผูเชนนั้น  สมบูรณดวย 
อเสขสีล  อเสขสมาธิ  อเสขปญญา  อเสขวิมุตติ  และอเสขญาณ.  
ภิกษุผูเชนนั้น  สมบูรณดวยองคหา  เวนขาดจากองคหา.  ภิกษุผู 
เชนนั้น  ทานกลาวาเปน  "เกพลี"  ในธรรมวินัยนี้. 

-  ทสก.อํ.  ๒๔/๑๗/๑๒. 
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ผูเปนเกพลีบุคคล  ในพุทธศาสนา 
 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุผูฉลาดในฐานะเจ็ดประการ  (สตฺตฏฐานกุสโล)  ผู 

พิจารณาใครครวญธรรมโดยวิธีสามประการ  (ติวิธูปปริกฺขี)  เราเรียกวา  เกพลี๑  อยูจบ 
กิจแหงพรหมจรรย  เปนอุดมบุรุษ  ในธรรมวินัยนี้. 

 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุผูฉลาดในฐานะเจ็ดประการ  นั้นเปนอยางไรเลา ?  

ภ ิกษ ุ  ท .!  ภ ิกษ ุใน ก รณ ีนี ้  ย อ ม รู ช ัด ซึ ่ง ร ูป   รู ช ัด ซึ ่ง เห ต ุให เก ิด ขึ ้น แห ง ร ูป   รู 
ชัดซึ่ งความดับไม เหลือแห งรูป  รูชัดซึ่ งขอปฏิ บัติ ใหถึ งความดับไม เหลือแห งรูป  รู 
ช ัดซึ ่งอ ัสสาทะ   (รสอ ร อ ย )  แห งร ูป   รู ช ัด ซึ ่งอ าท ีน วะ   (โทษอ ัน ต่ํ าท ราม )  แห ง ร ูป 
รู ชั ด ซึ่ ง นิ ส ส รณ ะ   (อุ บ า ย เป น เค รื่ อ ง อ อ ก ไป พ น )  จ า ก รู ป   (ร ว ม เจ็ ด ป ร ะ ก า ร ).  
 

 
(ในกรณี แห ง   เวทนา   สัญญา   สั งขาร   และ  วิญญาณ   ก็ ไดตรัสไวด วยขอความ 

อยางเดียวกันกับในกรณีแหงรูป  ทุกประการ  ตางกันแตเพียงชื่อแหงขันธ  เทานั้น). 
 
ภ ิก ษ ุ ท .!  ร ูป  เป น อ ย า ง ไ ร เล า  ?  ม ห าภ ูต ร ูป สี ่อ ย า งด ว ย   ร ูป ท่ี 

อาศัยมหาภูตรูปสี่ อย างด วย   :  นี้ เราเรียกวา รูป  ;  การเกิดขึ้นแห งรูป   ยอมมี 
เพราะความเกิดขึ้นแหงอาหาร;  ความดับไมเหลือแหงรูป  ยอมมี  เพราะความ 

 
 
 

                                                
๑. คําว า   "เกพล ี"  ไม เป นที ่แจ มแจ งแก น ักศ ึกษาแห งย ุคป จจ ุบ ัน   ม ักจะแปลก ันว า   ผู บ ร ิบ ูรณ 

ด วยคุณ ทั้ งป วง   ข าพ เจ า เข าใจว า   เป นคํ า ใช เรียกพ ระอรหั นต   ในความหมายที่ ว า   เข าถึ ง 
ธรรมอันเปนไกวัลย   ในระดับเดียวกันกับปรมาตมันของฝายฮินดู   เปนคําสาธารณะที่ ใช รวมกัน 
ทุก ลัทธิแห งยุคนั้ น   เชน เดี ยว   กับคํ าวา   อรหันต   นั่ น เอง   จึ งควรใชทับศัพท วา เกพลี   ไม ควร 
แปล   จนกว าจะกลาย เป นคํ าที ่รู ก ันทั ่ว ไป .  ควรจะย ุต ิเป นอย างไร   ของท านผู รู จ งว ิน ิจฉ ัยดู 
เองเถิด.  -ผูรวบรวม. 
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ด ับไม เหล ือแห งอาหาร  ;  มรรคอ ันประกอบด วยองค แปดอ ันประเสร ิฐ นั ่น เอง 
เปน ขอปฏิบัติใหถึงความดับไมเหลือแหงรูป,  ไดแกสิ่งเหลานี้  คือ  ความเห็น 
ชอบ   ความดําริชอบ   การพูดจาชอบ   การทําการงานชอบ   การเลี้ยงชีวิตชอบ 
ความพยายามชอบ   ความระลึกชอบ   ความตั้ งใจมั่นชอบ  ;  สุขโสมนัสท่ีอาศัย 
รูป เก ิดขึ ้น   อ ันใดๆ ,  นี ้เป น   อัสสาทะแห งร ูป ;  ขอ ที ่ร ูป   ไม เที ่ย ง   เป นท ุกข 
มีความแปรปรวน เป นธรรมดา   อ ันใด ,  นี ้  เป น  อาท ีนวะแห งร ูป ;  การนํา 
ออกเสียไดซึ่งความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจ  กลาวคือการละเสียไดซึ่งความ 
กําหนัดดวยอํานาจความพอใจ  ในรูป  อันใด,  นี้เปน  นิสสรณะเครื่องออกจากรูป 
 (รวมเปนส่ิงที่ตองรูชัดเจ็ดอยาง). 

 
ภิกษุ   ท.!  สมณะหรือพราหมณ เหลาใด  รูดวยปญญาอันยิ่งซึ่งรูปวา 

อย า งนี ้  ค ือ ร ูป ,  อย า งนี ้ ค ือ เหต ุให เก ิด ขึ ้น แห ง ร ูป ,  อย า งนี ้  ค ือความด ับ 
ไม เหลือแหงรูป ,  อยางนี้   คือขอปฏิ บัติใหถึงความดับไม เหลือแหงรูป ,  อยางนี้ 
ค ืออ ัสสาทะแห งร ูป ,  อย างนี ้  ค ืออาท ีนวะแห งร ูป ,  อย างนี ้  ค ือ   น ิสสรณ ะ 
แหงรูป,  ดังนี้แลว  เปน ผูปฏิบัติแลว  เพ่ือความเบื่อหนาย  เพ่ือความคลาย 
กําหนัด  เพื ่อความดับไมเหลือ  แหงรูป;  สมณะหรือพราหมณเหลานั ้น  เปน 
ผู ปฏ ิบ ัต ิด ีแล ว .  บ ุคคลเหล าใด   เป นผู ปฏ ิบ ัต ิด ีแล ว ,  บ ุคคลเหล านั ้น   ชื ่อว า 
หยั่งในธรรมวินัยนี้. 

 
ภิกษุ   ท .!  สมณะหรือพราหมณ เหลาใด   รูด วยปญญาอันยิ่ งซึ่ งรูป 

ว า   อย างนี ้  ค ือร ูป ,  อย างนี ้ ค ือ เหต ุให เก ิดขึ ้นแห งร ูป ,  อย างนี ้  ค ือความด ับ 
ไม เหลือแหงรูป ,  อยางนี้   คือ   ขอปฏิบัติใหถึงความดับไมเหลือแหงรูป ,  อยางนี้ 
คืออัสสาทะแหงรูป,  อยางนี้  คืออาทีนวะแหงรูป,  อยางนี้  คือนิสสรณะ 
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แหงรูป,  ดังนี้แลว  เปนผู พนวิเศษแลว  เพราะความเบื่อหนาย  เพราะความ 
คลายกําหนัด  เพราะความดับไมเหลือ  เพราะความไมยึดมั่น  ซ่ึงรูป.  สมณะ 
หรือพราหมณเหลานั้น  เปนผูพนวิเศษแลวดวยดี  (สุวิมุตฺตา). 

 
บุคคลเหลาใด   เปนผูพ นวิ เศษแลวด วยดี ,  บุคคลเหลานั้ น   ชื่อวา 

เป น เกพล ี.  บ ุคคลเหล าใด  เป น เกพล ี,  ว ัฏฏะของบ ุคคลเหล านั ้น   ย อมไม มี 
เพื่อการบัญญัติ. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  เวทนา  เป นอย างไร เล า?  ภ ิกษ ุ  ท .!  หมู แห ง เวทนา 

หกหมู เหลานี้  คือ  จักขุสัมผัสสชาเวทนา  โสตสัมผัสสชาเวทนา  ฆานสัมผัสสชา- 
เวทนา  ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา  กายสัมผัสสชาเวทนา   มโนสัมผัสสชาเวทนา :  
นี้ เราเรียกวาเวทนา ;  การเกิดขึ้นแหงเวทนา  ยอมมี   เพราะความเกิดขึ้นแหง 
ผัสสะ;  ความดับไมเหลือแหงเวทนา  ยอมมี  เพราะความดับไมเหลือแหงผัสสะ ;  
มรรคอันประกอบดวยองคแปดอันประเสริฐ  นั่นเอง  เปน ขอปฏิบัติใหถึงความ 
ดับไม เหลือแห งเวทนา ,  ....ฯลฯ   ....  [ขอความตอ ไปนี ้  มีเนื ้อความอยาง เด ียว 
กับในกรณี แหงรูป   ตางกันแต เพียงวานี้ เปนกรณี แหงเวทนาเทานั้น   ไปจนถึงคําวา   ....  สมณะ 
หรือพราหมณเหลานั้น  เปนผูวิเศษแลวดวยดี  (สุวิมุตฺตา.)  ]. 

 
บุคคลเหลาใด   เปนผูพ นวิ เศษแลวด วยดี ,  บุคคลเหลานั้ น   ชื่อวา 

เป น เกพล ี  บ ุคคล เหล าใด เป น เกพล ี,  ว ัฏฏะของบ ุคคล เหล านั ้น   ย อม ไม มี 
เพื่อการบัญญัติ. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ส ัญญา  เป นอย างไรเล า?  ภ ิกษ ุ  ท .!  หมู แห งส ัญญา 

หกหมูเหลานี้  คือ  รูปสัญญา  สัททสัญญา  คันธสัญญา  รสสัญญา  โผฏฐัพพ- 
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สัญญา  ธัมมสัญญา  :  นี้เราเรียกวาสัญญา ;  ความเกิดขึ้นแหงสัญญา  ยอมมี 
เพราะความเกิดขึ้นแหงผัสสะ ;  ความดับไมเหลือแหงสัญญา  ยอมมี   เพราะ 
ความดับไม เหลือแหงผัสสะ ;  มรรคอันประกอบดวยองคแปดอันประเสริฐ   นั่น 
เอง   เปน  ขอปฏิบัติใหถึงความดับไมเหลือแหงสัญญา ,  ....  ฯลฯ   ....  
 [ขอความตอไปนี้   มี เนื้อความอยางเดียวกับในกรณี แหงรูป   ตางกันแต เพียงวานี้ เปนกรณี แหง 
สัญญา   เท านั ้น ไปจนถ ึงคําว า   ....  สมณะหรือพราหมณ เหล านั ้น   เป น ผู พ นว ิเศษแล วด วยดี   
 (สุวิมุตฺตา).]. 

 
บุคคลเหลาใด   เปนผูพ นวิ เศษแลวด วยดี ,  บุคคลเหลานั้ น   ชื่อวา 

เป น เกพล ี.  บ ุคคลเหล าใด  เป น เกพล ี,  ว ัฏฏะของบ ุคคลเหล านั ้น   ย อมไม มี 
เพื่อการบัญญัติ. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ส ังข าร  ทั ้งหลาย   เป นอย าง ไร เล า  ?  ภ ิกษ ุ  ท .!  หมู 

แหงเจตนาหกหมู เหลานี้   คือ   รูปสัญ เจตนา   สัททสัญ เจตนา   คันธสัญ เจตนา 
โผฏฐัพพสัญ เจตนา   ธัมมสัญ เจตนา   :  นี้ เราเรียกวา  สังขารทั้ งหลาย ;  ความ 
เกิดขึ้นแหงสังขาร  ยอมมี  เพราะความดับไมเหลือแหงผัสสะ ;  ความดับไมเหลือ 
แห งส ังขาร   ย อมม ี  เพราะความด ับไม เหล ือแห งผ ัสสะ  ;  มรรคอ ันประกอบ 
ดวยองคแปดอันประเสริฐนั่นเอง  เปน ขอปฏิบัติใหถึงความดับไมเหลือแหง 
ส ังขาร ,  ....  ฯลฯ   ....  [ข อความต อ ไปนี ้  ม ีเนื ้อ ความอย า ง เด ีย วก ับ ในก รณ ีแห ง ร ูป 
ตางกันแตเพียงวานี้ เปนกรณีแหงสังขารเทานั้น   ไปจนถึงคําวา  ....สมณะหรือพราหมณ เหลานั้น 
เปนผูพนวิเศษแลวดวยดี  (สุวิมุตฺตา).]. 

 
บุคคลเหลาใด   เปนผูพ นวิ เศษแลวด วยดี ,  บุคคลเหลานั้ น   ชื่อวา 

เป น เกพล ี,  บ ุคคลเหล าใด  เป น เกพล ี,  ว ัฏฏะของบ ุคคลเหล านั ้น   ย อมไม มี 
เพื่อการบัญญัติ. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๖๒๖

ภ ิก ษ ุ  ท .!  ว ิญ ญ าณ เป น อ ย า ง ไ ร เล า  ?  ภ ิก ษ ุ  ท .!  ห มู แ ห ง 
วิญญาณหกหมู เหลานี้  คือจักขุวิญญาณ  โสตวิญญาณ  ฆานวิญญาณ  ชิวหาวิญญาณ 
กายวิญญาณ  มโนวิญญาณ  :  นี้เราเรียกวาวิญญาณ;  ความเกิดขึ้นแหงวิญญาณ 
ยอมมี   เพราะความเกิดขึ้นแหงนามรูป :  ความดับไมเหลือแหงวิญญาณ   ยอมมี 
เพราะความดับไม เหลือแหงนามรูป  ;  มรรคอันประกอบดวยองคแปดอันประเสริฐ 
นั ่น เอง   เป น  ข อปฏ ิบ ัต ิให ถ ึงความด ับ ไม เหล ือแห งว ิญญาณ ,....  ฯลฯ   ...  
[ขอความตอไปนี้   มี เนื้ อความอย างเดี ยวกับ ในกรณี แห งรูป   ต างกันแต เพี ยงวานี้ เป นกรณี แห ง 
ว ิญญ าณ เท านั ้น   ไปจนถ ึงคํ าว า   ....สมณ ะหร ือพ ราหมณ เหล านั ้น   เป น ผู พ น ว ิเศษแล วด วยดี 
(สุวิมุตฺตา).]. 

 
บุ คคล เหล าใด   เป นผู พ น วิ เศษแล วด วยดี ,  บุ คคล เหล านั้ น   ชื่ อ ว า 

เปน เกพลี .  บุคคลเหลาใด  เปน เกพลี ,  วัฏฏะของบุคคลเหลานั้ น   ยอมไมมี เพื่ อ 
การบัญญัติ. 

 
ภ ิก ษ ุ ท  !  ภ ิก ษ ุเ ป น ผู ฉ ล า ด ใ น ฐ า น ะ เ จ ็ด ป ร ะ ก า ร  ( ส ต ฺต ฏ ฐ า น ก ุส โ ล  )  

ดวยอาการอยางนี้ แล 
 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเปนผูพิจารณาใครครวญธรรมโดยวิธีสามประการ 

 (ติวิธูปปริกฺขี)  นั้นเปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ   ท .!  ภิกษุในกรณีนี้   ยอมพิจารณา 
ใครครวญธรรม   โดยความเปน   ธาตุ ;  ยอมพิจารณาใครครวญธรรม   โดยความ 
เปน  อายตนะ ;  ยอมพิจารณาใครครวญธรรม   โดยความเปน  ปฏิจจสมุปบาท . 
ภิกษุ   ท .!  ภิกษุ เปนผูพิ จารณาใครครวญธรรมโดยวิธีสามประการ   ดวยอาการ 
อยางนี้  แล. 
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ภาค  ๓  -  นิโรธอริยสัจ ๖๒๗

ภิกษุ   ท .!  ภิกษุ เปนผู ฉลาดในฐานะเจ็ดประการด วย   เปนผู 
พิจารณาใครครวญธรรมโดยวิธีสามประการดวย  เราเรียกวา  เกพลี  อยูจบกิจ 
แหงพรหมจรรย  เปนอุดมบุรุษ  ในธรรมวินัยนี้,  ดังนี้แล. 
-  ขนฺธ.สํ.  ๑๗/๗๖-๘๐/๑๑๘-๑๒๔. 

 
มีศีลงาม  -  ธรรมงาม  -  ปญญางาม  ก็เปนเกพลี ! 

 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุผูมีกัลยาณศีล  มีกัลยาณธรรม  มีกัลยาณปญญา 

เรากลาววาเปน  เกพลี  อยูจบพรหมจรรย  เปนอุตตมบุรุษ  ในธรรมวินัยนี้. 
 
ภิกษุ   ท.!  ภิกษุเปนผูมีกัลยาณศีล  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ   ท.!  

ภิกษุในกรณีนี้   เปนผูมีศีล  สํารวมดวยการสํารวมในปาติ โมกข   ถึงพรอมดวย 
มรรยาทและโคจร   มีปกติ เห็น เปนภัยในโทษทั้ งหลายแมมีประมาณ เล็กนอย 
สมาทานศ ึกษาในส ิกขาบททั ้งหลาย   อ ยู .  ภ ิกษ ุ ท . ! อย างนี ้แล   เร ียกว า 
ภิกษุเปนผูมีกัลยาณศีล.  ดวยอาการเพียงเทานี้แล  ชื่อวามีกัลยาณศีล. 

 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเปนผูมีกัลยาณธรรม  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  

ภิกษุในกรณี นี้   เปนผูตามประกอบซึ่ งความเพียรในการเจริญ โพธิปกขิยธรรม  
๓๗  ประการอยู .  ภิกษุ   ท .!  อยางนี้ แล   เรียกวา   ภิกษุ เปนผูมี กัลยาณธรรม .  
ดวยอาการเพียงเทานี้แล  ชื่อวามีกัลยาณศีล  มีกัลยาณธรรม. 

 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุเปนผูมีกัลยาณปญญา  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  

ภิกษุในกรณีนี้  กระทําใหแจง  ซึ่งเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ  อันหาอาสวะมิได 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๖๒๘

เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้ งหลาย   ดวยปญญาอันยิ่ งเอง  ในทิฏฐธรรมนี้ 
เขาถึงแลวแลอยู .  ภิกษุ   ท .!  อยางนี้แล   เรียกวา  ภิกษุเปนผูมีกัลยาณปญญา.  
ดวยอาการอยางนี้แล  ภิกษุชื่อวามีกัลยาณศีล  มีกัลยาณธรรม  มีกัลยาณปญญา;  
เรา เรียกว า   เป น เกพลี   อ ยู จบพรหมจรรย   เป นอุตตมบุ รุษ   ในธรรมวินั ยนี้ .  
 
-  อิติวุ.  ขุ.  ๒๕/๓๐๓/๒๗๗. 

 
(คําวา   เกพลี   เปนคําโบราณ   มีความสําคัญ   ใชพูดกันทั่ วไป   เชนเดียวกับคําวา 

อรหันต  ;  มาบัดนี้ เราไม ไดยินคํานี้   เพราะไมนํ ามาใช   ถานํามาใชก็แปลให มีความหมายเปน 
อยางใดอยางหนึ่งไป   จนหมดความศักดิ์ สิทธิ์  ไมใชคําวาเกพลี  จึงไมชินหู เหมือนคําวาอรหันต .  
ขอใหเราใชคําวา  เกพลี  นี้ใหติดปาก  ใหชินหู  ก็จะไดมีคําสําคัญใชกันมากขึ้นกวางขวางออกไป 
ในฐานะเปนเครื่องเตือนใจ. 

 
ผูรวบรวมมีความเห็นวา  ศีลงาม  -  ธรรมงาม  -  ปญญางาม  ก็คืออริยอัฏฐังคิกมรรค 

นั่นเอง ผลแหงอริยอัฏฐังคิกมรรคคือความเปนเกพลี  จึงนําขอความนี้มารวมไวในหมวดนี้). 
 

ผูละอาสวะนานาแบบ 
 

ก.  อาสวะสวนที่ละไดดวยการเห็น 
 
ภิ ก ษุ   ท .!  อ ริยสาวกผู มี การสดับ   ได เห็ นพ ระอริย เจ า   ฉลาดใน 

ธรรมของพระอริยเจา  ได รับการแนะนําในธรรมของพระอริยเจา  ไดเห็นสัปบุรุษ 
ฉลาดในธรรมของส ัปบ ุร ุษ   ได ร ับการแนะนําในธรรมของส ัปบ ุร ุษ ,  ย อมรู ช ัด 
ซึ ่งธรรมทั ้งหลายที ่ควรกระทําไว ในใจ   และไม ควรกระทําไว ในใจ .  อริยสาวก 
นั ้น   รู ช ัดอยู ซึ ่งธรรมทั ้งหลายที ่ควรกระทําไว ในใจและไม ควรกระทําไว ในใจ ,  
ทานย อมไม กระไว ในใจซึ ่งธรรมทั ้งหลายที ่ไม ควรกระทําไว ในใจ ,  จะกระทํา 
ไวในใจแตธรรมทั้งหลายที่ควรทําไวในใจเทานั้น. 
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ภ ิกษ ุ  ท .!  ธรรมทั ้งหลายอ ัน ไม ควรกระทํ า ไว ใน ใจ   ที ่อ ร ิยสาวก 
ทานไม กระทําไว ในใจนั ้น   เป นอย างไรเล า  ?  ภ ิกษ ุ  ท .!  เมื ่อบ ุคคลกระทํา 
ไว ใน ใจซึ ่งธรรม เหล าใด   อ ยู ,  กามาสวะ   ภวาสวะ   หรืออวิชชาสวะก ็ตาม 
ที ่ย ังไม เก ิดย อมเก ิดขึ ้น   หรือ ที ่เก ิดขึ ้นแล วย อมเจร ิญยิ ่งขึ ้น  ;  ธรรมเหล านี ้แล 
เปนธรรมที่ไมควรกระทําไวในใจ  ซึ่งอริยสาวกทานไมกระทําไวในใจ. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ธรรมทั ้งหลาย   อ ัน เป น ธรรมที ่ค วรก ระทํ า ไว ใน ใจ   ที่ 

อริยสาวกท านกระทําไว ใน ใจนั ้น   เป นอย างไรเล า  ?  ภ ิกษ ุ  ท .!  กามาสวะ  
ภวาสวะ   หรืออวิชชาสวะก ็ตาม   ที ่ย ังไม เก ิดย อมไม เก ิดขึ ้น   หรือที ่เก ิดขึ ้นแล ว 
ย อมละไป   แก บ ุคคลผู กระทําซึ ่งธรรมเหล าใดไว ในใจ   อยู  ;  ธรรมเหล านี ้แล 
เปนธรรมที่ควรกระทําไวในใจ  ซึ่งอริยสาวกทานกระทําไวในใจ. 

 
เพราะอริยสาวกนั้นไมกระทําไวใจ   ซึ่งธรรมทั้ งหลายที่ ไมควรกระ- 

ทําไวในใจ   แตมากระทําไว ในใจแตธรรมทั ้งหลายที ่ควรกระทําไว ในใจเท านั ้น ,  
อาสวะทั้ งหลายที่ยังไม เกิด  จึงไม เกิดขึ้น  และอาสวะทั้ งหลายที่ เกิดขึ้นแลว  ยอม  
ละไป .  อริยสาวกนั ้น   ยอม   กระทําไวในใจโดยแยบคาย   วา  "ทุกขเป น 
อยางนี ้,  เหตุใหเกิดทุกข  เปนอยางนี ้,  ความดับไมเหลือแหงทุกข  เปน 
อยางนี ้,  ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข  เปนอยางนี้"  ดังนี ้.  
เมื ่ออริยสาวกนี ้  กระทําไว ในใจโดยแยบคายอยู อย างนี ้,  สังโยชน สาม   ค ือ 
สักกายทิฏฐิ  วิจ ิก ิจฉา  สีล ัพพัตตปรามาส   ยอมละไป .  ภิกษุ  ท .!  นี ้เรา 
กลาววา  อาสวะทั้งหลายจะพึงละเสียดวยการเห็น. 
-  มู.  ม.  ๑๒/๑๕/๑๒. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๖๓๐

ข.  อาสวะสวนที่ละไดดวยการสํารวม 
 
ภ ิกษ ุ  ท .!  อาสวะทั ้งห ล าย   ส วนที ่จ ะพ ึงล ะ เส ียด วยการสํ า รวม 

เป นอยางไรเล า ?  ภิกษุ  ท .!  ภิกษุในกรณ ีนี ้  พิจารณาโดยแยบคายแลวเป น 
ผูสํารวมดวยการสังวรในอินทรีย  คือ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  อันเปนอินทรีย 
ที่ เมื่ อภิกษุ ไมสํารวมแลว ,  อาสวะ   ท .  อันเปนเครื่องทําใหคับแคนและเรารอน 
จะพ ึงบ ัง เก ิดขึ ้น .  และ เมื ่อภ ิกษ ุเป นผู สํ า รวมแล ว เป นอยู ,  อาสวะทั ้งหลาย 
อ ัน เป น เค รื ่อ ง ทําความค ับแค นและเร าร อน   จะไม พ ึงบ ัง เก ิดขึ ้น แก ภ ิกษ ุนั ้น .  
ภ ิกษ ุ  ท .!  ข อ นี ้เป น เพ ราะ เมื ่อภ ิกษ ุไม สํ า รวม   ด วยอาการอย างนี ้,  อาสวะ 
ทั้ งหลายอันเปนเครื่องทําความคับแคนและเรารอนจะพึ งบั งเกิดขึ้น ,  และเมื่ อ 
ภ ิกษ ุสํารวมแล ว เป นอยู   อาสวะทั ้งหลายอ ัน เป น เครื ่อ งทําความค ับแค นและ 
เร า ร อ น จ ะ ไม พ ึงบ ัง เก ิด ขึ ้น แ ก ภ ิก ษ ุนั ้น .  ภ ิกษ ุ  ท .!  นี ้เ ร า ก ล า ว า   อ าส วะ 
ทั้งหลายสวนที่จะพึงละเสียดวยการสํารวม. 
-  มู.  ม.  ๑๒/๑๖/๑๓. 

 
ค.  อาสวะสวนที่ละไดดวยการเสพ 

 
ภิกษุ   ท .!  อาสวะทั้ งหลาย   สวนที่ จะพึ งละเสียดวยการเสพเฉพาะ 

สิ ่ง ที ่ค ว ร เส พ   เป น อ ย า ง ไ ร เล า  ?  ภ ิก ษ ุใ น ก รณ ีนี ้  พ ิจ า รณ า โด ย แ ยบ - 
คายแลว  จึงนุงหมจีวร  เพียงเพื่อบําบัดความหนาว  เพื่อบําบัดความรอน  เพื่อ 
บําบัดสัมผัสท้ังหลาย  อันเกิดจากเหลือบ  ยุง  ลม  แด  และสัตวเสือกคลานทั้งหลาย,  
เพียงเพื่อปกปดอวัยวะอันใหเกิดความละอาย;  เธอ  พิจารณาโดยแยบคายแลว 
จ ึงบริโภคบ ิณฑบาต   ไม ใช เพื ่อ เล น   ไม ใช เพื ่อม ัวเมา .ไม ใช เพื ่อประด ับ   ไม ใช 
เพื่ อตกแตง ,  แตฉันเพียงเพื่ อใหกายนี้ตั้ งอยู ได   เพื่ อใหชีวิตเปนไป   เพื่ อปองกัน 
ความลําบาก  เพื่ออนุเคราะหพรหมจรรย,  ดวยคิดวา  เราจักกําจัดเวทนาเทาเสีย 

 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



ภาค  ๓  -  นิโรธอริยสัจ ๖๓๑

แลว  ไมทําเวทนาใหม ให เกิดขึ้น .  ความที่อายุดําเนินไปได   ความไมมี โทษเพราะ 
อาหาร  และความอยูผาสุกสําราญ   จักมีแกเรา ;  เธอพิจารณาโดยแยบคายแลว 
จึงใชสอยเสนาสนะ  เพียงเพื่อบําบัดความหนาว  เพื่อบําบัดความรอน  เพื่อบําบัด 
สัมผัสท้ังหลายอันเกิดจากเหลือบ  ยุง  ลม  แดด  และสัตวเสือกคลานทั้ งหลาย,  เพียง 
เพื่ อบรรเทาอันตรายอันจะพึ งมีจากดินฟาอากาศ   และเพื่ อความเปนผูยินดีอยู ได 
ในที่หลีกเรนสําหรับภาวนา;  เธอ พิจารณาโดยแยบคายแลว  จึงบริโภคหยูกยา 
ซึ่งเปนปจจัยเกื้อกูลแกคนไข   เพียงเพื่ อบําบัดทุกขเวทนาอันเกิดจาอาพาธตาง ๆ  
และ เพี ย ง เพื่ อ ค วาม เป น ผู ไม ต อ งทนทุ ก ข เป น อย างยิ่ ง .  ภิ ก ษุ   ท .!  ข อ น้ี เป น 
เพราะเมื่อภิกษุไมพิจารณาแลวเสพเฉพาะสิ่ งที่ควรเสพ   อาสวะทั้ งหลายอันเปน 
เครื่อ งทํ าความคับแคนและเรารอน   จะพึ งบั ง เกิดขึ้ น ,  และเมื่ อภิ ก ษุพิ จารณ า 
แลว เสพ เฉพาะสิ่ งควรเสพอยู   อาสวะทั้ งหลายอัน เป น เครื่อ งทํ าความคับแคน 
และเรารอน   จะไมพึ งบั งเกิดขึ้ นแกภิ ก ษุนั้ น .  ภิกษุ   ท .!  นี้ เรากล าววา   อาสวะ 
ทั้งหลายสวนที่จะละเสียดวยการเสพเฉพาะสิ่งที่ควรเสพ. 
-  มู.  ม.  ๑๒/๑๗/๑๔. 

 
ง.  อาสวะสวนที่ละไดดวยการอดกลั้น 

 
ภิกษุ   ท .!  อาสวะทั้ งหลาย   สวนที่ จะพึ งละเสียด วยการอดกลั้ น   เป น 

อย างไรเล า?  ภ ิกษ ุ  ท .!  ภ ิกษ ุในกรณ ีนี ้  พ ิจารณ าโดยแยบคายแล ว   เป นผู 
อดทนต อความหนาว   ต อความร อน ,  เป นผู อดทนต อความห ิว   ต อความ 
ระหาย,  เปนผูอดทนตอ สัมผัสอันเกิดจากเหลือบ  ยุง  ลม  แดด  และสัตวเสือก 
คลานทั้งหลาย,  เปนผูมีชาติแหงบุคคลผูอดกลั้นตอ คลองแหงถอยคําอันหยาบ- 
คาย,  อันวาราย,  และเปนผูอดกลั้นตอ ทุกขเวทนาในกาย ที่เกิดขึ้นแลว 
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อยางกล าแข ็งแสบเผ ็ด   ขมขื ่น   ไม เป นที ่สบายใจ   หรือจวนจะถ ึงแก ช ีว ิตได .  
ภิกษุ  ท.!  ขอน้ีเปนเพราะ เมื่อภิกษุไมอดกลั้นอดทนดวยอาการอยางนี้.  อาสวะ 
ทั ้งหลายอ ันเป นเครื ่องค ับแค นและเร าร อน   จะพ ึงบ ังเก ิดขึ ้น ,  และเมื ่อภ ิกษุ 
อดกลั้นอดทนอยู  อาสวะทั้งหลายอันเปนเครื่องคับแคนและเรารอน   จะไมพึง 
บังเก ิดขึ ้นแก ภ ิกษ ุนั ้น   ภ ิกษ ุ  ท .!  นี ้เรากล าววา   อาสวะทั ้งหลายส วนที ่จะละ 
เสียดวยการอดกลั้น. 
-  มู.  ม.  ๑๒/๑๘/๑๕. 

 
จ.  อาสวะสวนที่ละไดดวยการเวน 

 
ภิกษุ   ท.!  อาสวะทั้งหลาย  สวนที่จะพึงละเสียดวยการงดเวน  เปน 

อยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในกรณีนี้  พิจารณาโดยแยบคายแลว  ยอม งดเวน 
จากชางดุ ,  มาดุ ,  โคดุ ,  สุนัขดุ ,  งู  หลักตอ ,  ขวากหนาม   หวยเหว  บอของ 
โสโครก  หลุมอุจจาระ  และงดเวน ที่ที่ไมควรนั่ง  ที่ไมควรไป  และ การคบพวก 
เพ่ือนที่ลามก  อัญวิญูชนเพื่อนพรหมจรรยดวยกันทั้งหลาย  จัดไวในฐานะที่ต่ํา 
ทราม .  ภ ิกษ ุนั ้น   พิจารณาโดยแยบคายแล ว   ย อมงดเว นที ่ที ่ไม ควรนั ่ง   ที ่ไม 
ควรไปนั ้น  ๆ   เส ีย   และย อมงดเว นพวกเพื ่อ ที ่ลามกเหล านั ้น เส ีย .  ภ ิกษ ุ  ท .!  
ขอน้ีเปนเพราะ  เมื่อภิกษุไมงดเวนดวยอาการอยางนี้,  อาสวะทั้งหลายอันเปน 
เครื ่องค ับแคนและเรารอน   จะพึงบ ังเก ิดขึ ้น   และเมื ่อภ ิกษ ุงดเว นอยู   อาสวะ 
ทั ้งหลายอ ัน เป น เครื ่องค ับแค นและเร าร อน   จะไม พ ึงบ ังเก ิดขึ ้นแก ภ ิกษ ุนั ้น .  
ภิกษุ  ท.!  นี้เรากลาววา  อาสวะทั้งหลายสวนที่จะละเสียดวยการงดเวน. 
-  มู.  ม.  ๑๒/๑๘/๑๖. 
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จ.  อาสวะสวนที่ละไดดวยการบรรเทา 
 
ภิกษุ   ท .!  อาสวะทั้ งหลายสวนที่จะพึ งละเสียดวยการบรรเทา   เปน 

อย างไรเล า?  ภ ิกษ ุ  ท .!  ภ ิกษ ุในกรณ ีนี ้  พ ิจารณาโดยแยบคายแล ว   ย อม 
ไมรับเอาไวในใจ   ยอมละเสีย   ยอมบรรเทา  ทําใหสิ้นสุดทําใหถึงความมีไม ได 
ซึ ่งกามวิตก ,  พยาบาทวิตก ,  วิห ิงสาวิตก   อันบังเก ิดขึ ้นแลว;  และยอมไมร ับ 
เอาไวในใจ   ยอมละเสีย   ยอมบรรเทา   ทําใหสิ้นสุด   ทําใหถึ งความมี ไม ได   ซึ ่ง 
สิ ่งอ ันเป นอกุศลลามกทั ้งหลาย  ที ่บ ังเก ิดขึ ้นแลว.  ภิกษ ุ  ท .!  ขอนี ้เป นเพราะ 
เมื่อภิกษุไมบรรเทาดวยอาการอยางนี้,  อาสวะทั้งหลายอันเปนเครื่องคับแคนและ 
เรารอน   จะพึ งบั ง เกิดขึ้ น ,  และเมื่ อภิ ก ษุบรรเทาอยู   อาสวะทั้ งหลายอัน เป น 
เครื ่อ งค ับแค นและเร าร อน   จะไม พ ึงบ ัง เก ิดขึ ้นแก ภ ิกษ ุนั ้น .  ภ ิกษ ุ  ท .!  นี ้เรา 
กลาววา  อาสวะทั้งหลายสวนที่จะละเสียดวยการบรรเทา. 
-  มู.  ม.  ๑๒/๑๙/๑๗. 

 
ช.  อาสวะสวนที่ละไดดวยการเจริญทําใหมาก 

 
ภิก ษุ   ท .!  อาสวะทั้ งหลายส วนที่ จะพึ งละเสียด วยการเจริญ   เป น 

อยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในกรณีนี้  พิจารณาโดยแยบคายแลว  ยอมเจริญ 
สติสัมโพชฌงค,  ยอมเจริญ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค,  ยอมเจริญ วิริยสัมโพชฌงค,  
ยอม เจริญ  ปต ิส ัม โพชฌงค ,  ย อมเจริญ  ปสส ัทธ ิส ัม โพชฌงค ,  ย อมเจริญ 
สมาธิสัมโพชฌงค ,  ยอมเจริญ  อุเปกขาสัมโพชฌงค ,  อัน  (แตละอยาง ๆ)  ยอม 
อาศัยวิ เวก   อาศัยวิราคะ   อาศัยนิ โรธ   และนอมไปเพื่ อความปลอย .  ภิกษุ   ท .!  
ขอ น้ี เปน เพราะเมื่ อภิกษุ ไม เจริญ ดวยอาการอยางนี้ ;  อาสวะทั้ งหลายอัน เปน 
เครื่องคับแคนและเรารอน  จะพึงบังเกิดขึ้น,  และเมื่อภิกษุเจริญอยู  อาสวะ 
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ทั ้งหลายอ ัน เป น เครื ่องค ับแค นและเร าร อน   จะไม พ ึงบ ังเก ิดขึ ้น   แก ภ ิกษ ุนั ้น .  
ภิกษุ  ท.!  นี้เรากลาววา  อาสวะทั้งหลายสวนที่จะละเสียดวยการเจริญ. 
-  มู.  ม.  ๑๒/๑๙/๑๘. 

 
ซ.  ผลแหงการปดกั้นอาสวะทั้งปวงโดยเจ็ดวิธี 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  เมื ่อ ใด   ภ ิกษ ุละ เส ีย ได ซึ ่งอ าสวะทั ้งหลาย   อ ันจะพ ึง 

ละได ดวยการเห็น,  ละเสียไดซึ่งอาสวะทั้งหลาย  อันจะพึงละได ดวยการสังวร,  
ละเสียไดซึ่งอาสวะทั้งหลาย  อันจะพึงละได ดวยการเสพเฉพาะสิ่งที่ควรเสพ,  ละ 
เสียไดซึ่งอาสวะทั้งหลาย  อันจะพึงละได ดวยการอดกลั้น,  ละเสียไดซึ่งอาสวะ 
ทั ้งหลาย  อันจะพึงละได ดวยการงดเวน ,  ละเสียไดซึ ่งอาสวะทั ้งหลาย  อันจะ 
ถึงละได ดวยการบรรเทา,  ละเสียไดซึ่งอาสวะทั้งหลาย  อันจะพึงได ดวยการ 
เจริญ ,  แลว ;  ภิกษุ  ท .!  ภิกษุนี ้เรากลาววา   เป นผู  ปดกั ้นแลวดวยการปด 
กั ้นซึ ่งอาสวะทั ้งปวง  อยู ;  ตัดตัณหาไดขาดแลว  รื ้อถอนสังโยชนได แล ว 
กระทําที่สุดแหงทุกขไดแลวเพราะรูเฉพาะซ่ึงมานะโดยชอบ,  ดังนี้แล. 
-  มู.  ม.  ๑๒/๒๐/๑๙. 

 
ผูพนพิเศษเพราะความสิ้นตัณหา 

 
"ขาแตพระองคผูนิรทุกข !  สมณพราหมณทั้งปวง  เปนผูมีความสําเร็จถึงที่สุด 

มีความเกษมจากโยคะถึงที่สุด  เปนพรหมจารีถึงที่สุด  มีที่สุดแหงกิจถึงที่สุด  หรือพระเจาขา ?" 
 
ทานผูจอมเทพ !  ใชวาสมณพราหมณทั้งปวง  จักเปนผูมีความสําเร็จ 

ถึงที่สุด  มีความเกษมจากโยคะถึงที่สุด  มีที่สุดแหงกิจถึงที่สุด  ก็หาไม. 
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"ขาแตพระองคผูนิรทุกข !  เพราะเหตุไรเลา  สมณพราหมณทั้งปวงจึงไม 
เปนผูมีความสําเร็จถึงที่สุด  มีความเกษมจากโยคะถึงที่สุด  เปนพรหมจารีถึงที่สุด  มีที่สุด 
แหงกิจถึงที่สุด  พระเจาขา ?" 

 
ทานผูจอมเทพ !  ก็ตอเมื่อสมณพราหมณ เหลาใด   เปนผู เห็นภัยใน 

วัฏฏะ  (ภิกขุ)  เปนผู หลุดพนวิเศษเพราะความสิ้นไปแหงตัณหา เทานั้น,  สมณ- 
พราหมณเหลานั้นจึงจะไดชื่อวาเปนผูมีความสําเร็จถึงที่สุด  มีความเกษมจาก 
โยคะถึงที่สุด  เปนพราหมจารีถึงที่สุด  มีที่สุดแหงกิจถึงที่สุด.  เพราะเหตุนั้น 
สมณพราหมณทั้งปวง  จึงไมเปนผูมีความสําเร็จถึงที่สุด  มีความเกษมจากโยคะถึง 
ที่สุด  เปนพรหมจารีถึงที่สุด  มีที่สุดแหงกิจถึงที่สุด,  ดังนี้แล. 
-  มหา.  ที.  ๑๐/๓๑๘/๒๖๑. 

 
ผูอาบแลวดวยเครื่องอาบ 

(หลุดพนไดเพราะการรูออกจากสัญญาคตะทั้งสาม) 
 
(ความรูนี้   ตองนําดวยการละอุปกิเลสสิบหก  มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธ  พระธรรม 

พระสงฆ มีศีลบริสุทธิ์  มีปญญาบริสุทธิ์  แผอัปปมัญญาพรหมวิหารไปทั่วโลกทั้งส้ิน,  ดังนั้น  :-) 
 
ภิกษุนั้น  ยอม รูชัดวา  "สัญญาคตะวาอยางนี้ ๆ  ก็มีอยู,  สัญญา- 

คตะวาเลว   ก็ม ีอยู ,  สัญญาคตะวาประณีต   ก็ม ีอยู ,  และอุบายอันยิ ่ง 
เป นเครื ่องออกจากสัญญาคตะนี ้  ก็ม ีอยู "  ดังนี ้.  เมื ่อ เธอนั ้นรู อยู อย างนี้ 
เห็นอยูอยางนี้  จิตยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ  แมจากภวาสวะ  แมจากอวิชชา- 
สวะ.  เมื่อหลุดพนแลว  ยอมมีญาณหยั่งรูวา  "จิตหลุดพนแลว".  เธอยอม 
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รู ช ัดว า   "ชาต ิสิ ้นแล ว "  พรหมจรรย อยู จบแล ว   ก ิจ ที ่ควรทําได ทํ าสํา เร ็จแล ว 
กิจอื่นที่จะตองทําเพื่อความเปนอยางนี้  มิไดมีอีก"  ดังนี้. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ภ ิกษ ุนี ้  เราเร ียกว า   เป นผู  อาบแล วด วยเครื ่องอาบ 

อันเปนภายใน,  ดังนี้แล. 
-  มู.  ม.  ๑๒/๖๙/๙๗. 
 

ผูไมเปนทั้งฝายรับและฝายคาน 
(ดับกิเลสและทุกขเพราะออกเสียไดจากทิฏฐิบวก  -  ทิฏฐิลบ) 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ท ิฏ ฐ ิสอ งอย าง เหล านี ้  ม ีอ ยู ;  ค ือ   ภวท ิฏฐ ิ  (ว าม ี).  

วิภวทิฏฐิ  (วาไมมี). 
 
ภิ ก ษุ   ท .!  สมณ ะหรือพ ราหมณ เหล าใด   แอบอิ งภ วทิ ฏฐิ   (ซึ่ งมี 

ล ักษณะเป นบวก )  เข าถ ึงภวท ิฏฐ ิ  หยั ่งลงสู ภวท ิฏฐ ิ;  สมณะหร ือพราหมณ 
เหลานั้น   ยอมคัดคานตอวิภวทิฏฐิ .  ภิกษุ   ท .!  สมณะหรือพราหมณ เหลาใด 
แอบอิงวิภวทิฏฐิ   (ซึ่ งมีลักษณะเปนลบ )  เขาถึงวิภวทิฏฐิ   หยั่ งลงสุ วิภวทิฏฐิ ;  
สมณะหรือพราหมณเหลานั้น  ยอมคัดคานตอภวทิฏฐิ.  ... 

 
ภิกษุ  ท.!  สมณะหรือพรามหณเหลาใด  รูชัดตามเปนจริงซ่ึงความ 

เกิดขึ้น  ความตั้งอยูไมได รสอรอย  โทษอันต่ําทราม  และอุบายเครื่องออก 
แห งท ิฏฐ ิสองอย างนี ้,  สมณพราหมณ เหล านั ้น   เป นผู  ปราศจากราคะ 
ปราศจากโทสะ  ปราศจากโมหะ  ปราศจากตัณหา  ไมมีอุปาทาน  เปนผูเห็นแจง 

 
 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



ภาค  ๓  -  นิโรธอริยสัจ ๖๓๗

ไม เป นฝ ายยอมรับ ไม เป นฝ ายคัดค าน  ;  เขาเหล านั้ น   เป นผู มี ธรรมอัน ไม ทํ า 
ความเนินชาเปนที่มายินดี  มีความยินดีในธรรมอันไมทําความเนิ่นชา   ยอมพน 
จากชาติ   ชรา   มรณะ   โสกะ   ปริเทวะ   ทุกขะ   โทมนัส   อุปายาสทั้ งหลาย ,  เรา 
กลาววา  เขายอม  พนจากทุกขได  ดังนี้. 
-  มู  ม.  ๑๒/๑๓๑/๑๕๕. 

 
ผูถอนรากแหงความรักและความเกลียดไดแลว 

(เมื่อวิมุตติถอนรากความรัก-เกลียด  ตามธรรมชาติแลว) 
(มีผลหานัย) 

 
ภิกษุ   ท .!  ธรรมารมณ ทั้ งหลายเหลานี้   ยอมเกิดอยู เปน   ๔  ประการ.  

สี่ประการอยางไรเลา  ?  สี่ประการคือ   ความรักเกิดจากความรัก   ความเกลียด 
เกิดจากความรัก  ความรักเกิดจากความเกลียด  ความเกลียดเกิดจากความเกลียด. 

 
ภ ิกษ ุ ท .!  อย างไรเล า   เร ียกว า   ความร ัก เก ิดจากความร ัก  ?  

ภ ิกษ ุ  ท .!  ในก รณ ีนี ้  ม ีบ ุค คลซึ ่ง เป น ที ่ป รา รถนาร ัก ใค ร พ อ ใจ   ขอ งบ ุค คล 
คนหนึ ่ง ,  ม ีบ ุคคลพวกอื ่นมาประพฤต ิกระทําต อบ ุคคลนั ้น   ด วยอาการที่น า 
ปรารถนานารักใครนาพอใจ ;  บุคคลโนนก็จะเกิดความพอใจขึ้นมาอยางนี้ วา  " 
บุคคลเหลานั้นประพฤติกระทําตอบุคคลที่ เราปรารถนารักใครพอใจ  ดวยอาการ 
ที ่น าปรารถนาน าร ักใคร น าพอใจ "  ด ังนี ้ ;  บ ุคคลนั ้นชื ่อว าย อม ทําความร ักให 
เก ิด ขึ ้น ในบ ุคคล เหล านั ้น .  ภ ิกษ ุ  ท .!  อย างนี ้แล   เร ียกว าความ ร ัก เก ิดจาก 
ความรัก. 
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ภิกษุ   ท.!  อยางไรเลา  เรียกวา  ความเกลียดเกิดจากความรัก ?  
ภ ิกษ ุ  ท .!  ในก รณ ีนี ้  ม ีบ ุค คลซึ ่ง เป น ที ่ป รา รถนาร ัก ใค ร พ อ ใจ   ขอ งบ ุค คล 
คนหนึ่ ง .  มี บุคคลพวกอื่นมาประพฤติกระทําตอบุคคลนั้น   ดวยอาการที่ ไมน า 
ปรารถนาไมนารักใครพอใจ ;  บุคคลโนนก็จะเกิดความไมพอใจขึ้นมาอยางนี้วา  
"บุคคลเหลานั้นประพฤติกระทําตอบุคคลที่ เราปรารถนารักใครพอใจ  ดวยอาการ 
ที ่ไม น าป รารถนาไม น า ร ัก ใคร พ อใจ "  ด ังนี ้;  บ ุคคลนั ้น   ชื ่อ ว าย อม ทําความ 
เก ล ีย ด ให เกิ ด ขึ้ น ในบุ คคล เหล านั้ น .  ภิ ก ษุ   ท .!  อย างนี้ แล   เรียกว า   ความ 
เกลียดเกิดจากความรัก. 

 
ภิกษุ   ท.!  อยางไรเลา  เรียกวา  ความรักเกิดจากความเกลียด ?  

ภ ิกษ ุ  ท .!  ในกรณ ีนี ้  ม ีบ ุคคลซึ ่ง เป นที ่ไม ป รารถนาร ัก ใคร พอใจ   ของบ ุคคล 
คนหนึ่ ง .  มี บุคคลพวกอื่นมาประพฤติกระทําตอบุคคลนั้น   ดวยอาการที่ ไมน า 
ปรารถนาไม น าร ักใครพอใจ  ;  บุคคลโน นก ็จะเก ิดความพอใจขึ ้นมาอย างนี ้ว า  
"บุคคลเหล านั้ นประพฤติกระทํ าต อ บุคคลท่ี เราไมปรารถนารักใครพอใจ   ด วย 
อาการที ่ไม น าปรารถนาไม น าร ัก ใคร พอใจ "  ด ังนี ้ ;  บ ุคคลนั ้น   ชื ่อว าย อมทํา 
ความรัก ให เกิดขึ้นในบุคคลเหลานั้น .  ภิกษุ   ท .!  อยางนี้ แล   เรียกวา   ความรัก 
เกิดจากความเกลียด. 

 
ภิกษุ  ท.!  อยางไรเลา  เรียกวา  ความเกลียดเกิดจากความเกลียด ?  

ภ ิกษ ุ  ท .!  ในกรณ ีนี ้  ม ีบ ุคคลซึ ่ง ไม เป นที ่ป รารถนาร ัก ใคร พอใจ   ของบ ุคคล 
คนหนึ่ ง ,  มี บุ คคลพวกอื่ นมาประพฤติ กระทํ าต อ บุคคลนั้ น   ด วยอาการที่ น า 
ปรารถนานารักใครนาพอใจ ;  บุคคลโนนก็จะเกิดความไมพอใจขึ้นมาอยางนี้วา  
"บุคคลเหลานั้นประพฤติกระทําตอบุคคลที่เราไมปรารถนารักใครพอใจ  ดวย 
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อาการที่นาปรารถนานารักใครนาพอใจ "  ดังนี้ ;  บุคคลนั้นชื่อวายอมทําความ 
เกลียดใหเกิดขึ้นในบุคคลเหลานั้น.  ภิกษุ   ท.!  อยางนี้แล  เรียกวา  ความเกลียด 
เกิดจากความเกลียด. 

 
ภิกษุ  ท.!  เหลานี้แล  คือธรรมารมณ  ยอมเกิดอยูเปน  ๔  ประการ. 
 
ภิกษุ  ท.!  สมัยใด  ภิกษุ กระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ 

อันหาอาสวะมิได  เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย  ดวยปญญาอันยิ่งเอง 
ในทิฏฐธรรมนี ้  เขาถึงแลวแลอยู  ;  สมัยนั ้น  ความรักที ่เกิดจากความรัก  ก็ถูก 
ละขาด  มีรากอันขาดแลว  ทําใหเปนเหมือนตนตาลมีขั้วยอดอันขาดแลว  ใหถึง 
ความไมมี  มีอันไมเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา,  ความเกลียดที่เกิดจากความรัก 
ก็ถ ูกละขาด ..;  ความรักที ่เก ิดจากความเกลียด   ก็ถ ูกละขาด ...;  ความ - 
เกลียดที่เกิดจากความเกลียด  ก็ถูละขาด  มีรากอันขาดแลว  ทําใหเปนเหมือน 
ตนตาลมีขั้วยอดอันขาดแลว  ใหถึงความไมมี  มีอันไมเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา.  
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  นี้  เรากลาววา  ยอมไมถือตัว  ยอมไมตอบโต  ยอมไมอัคควัน 
ยอมไมลุกโพลง  ยอมไมไหมเกรียม. 
-  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๒๘๐/๒๐๐ 

 
ก.  ผูไมถือตัว  (น  อุสฺเสเนติ) 

 
ภิกษุ  ท.!  อยางไรเลา  ชื่อวาภิกษุ  ยอมไมถือตัว ? 
 
ภิกษุ   ท .!  ภิกษุในกรณีนี้   ไมตามเห็นรูปโดยความเปนตน   ไมตาม 

เห็นตนวามี รูป   ไมตามเห็นรูปในตน   ไมตามเห็นตนในรูป ,  ไมตามเห็นเวทนา 
โดยความเปนตน  ไมตามเห็นตนวามีเวทนา  ไมตามเห็นเวทนาในตน  ไมตาม 
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เห็นตนในเวทนา,  ไมตามเห็นสัญญาโดยความเปนตน  ไมตามเห็นตนวามีสัญญา 
ไมตามเห็นสัญญาในตน  ไมตามเห็นตนในสัญญา,  ไมตามเห็นสังขารโดยความ 
เปนตน   ไมตามเห็นตนวามีสังขาร  ไมตามเห็นสังขารในตน   ไมตามเห็นตนใน 
สังขาร,.  ไม ตามเห ็นวิญญาณโดยความเป นตน   ไม ตามเห ็นตนวาม ีว ิญญาณ 
ไมตามเห็นวิญญาณใน  ไมตามเห็นตนในวิญญาณ. 

ภิกษุ  ท.!  อยางนี้แล  ชื่อวา  ภิกษุยอมไมถือตัว. 
 

ข.  ผูไมตอบโต  (น  ปฏิสฺเสเนติ) 
 
ภิกษุ  ท.!  อยางไรเลา  ชื่อวาภิกษุ  ยอมไมตอบโต ? 
 
ภิกษุ   ท .!  ภิกษุในกรณี นี้   ยอมไมดาตอบผูดาตน   ยอมไม โกรธขึ้ ง 

ตอบผูโกรธขึ้นตน  ยอมไมหักราญตอบผูหักราญตน. 
 
ภิกษุ  ท.!  อยางนี้แล  ชื่อวาภิกษุยอมไมตอบโต. 
 

ค.  ผูไมอัดควัน  (น  ธูปายติ) 
 
ภิกษุ  ท.!  อยางไรเลา  ชื่อวาภิกษุ  ยอมไมอัดควัน ? 
 
ภิกษุ   ท .!  (๑)  เมื่ อความนึก   (ด วยมานานุสัย )  วา   "เรามี อยู เป น 

อ ยู "  ด ังนี ้  ไม ม ีอ ยู ,  (๒)  ความน ึก ว า   "เราม ี-เรา เป น อย า งนี ้"  ก ็ไม ม ี;  (๓)  
ความน ึกว า   "เราม ี-เรา เป นอย างนั ้น "  ก ็ไม ม ี;  (๔)  ว า   "เราม ี-เรา เป นอย าง 
อื ่น "  ก ็ไม ม ี ;  (๕)  ว า   "เร าม ี-เร า เป น อ ย า ง ไม เที ่ย งแท "  ก ็ไม ม ี;  (๖)  ว า  
"เราม ี-เรา เป นอย าง เที ่ย งแท "  ก ็ไม ม ี;  (๗)  ความน ึกว า   "เราพ ึงม ี-พ ึง เป น "  
ก็ไมมี;  (๘)  ความนึกวา  "เราพึงมี-พึงเปนอยางนี้"  ก็ไมมี ;  (๙)  วา  "เรา 
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พ ึงม ี-พ ึง เป น อย างนั ้น "  ก ็ไม ม ี ;  (๑๐)  ว า   "เราพ ึงม ี-พ ึง เป นอย างอื ่น "  ก ็ไม 
ม ี ;  (๑๑)  ความน ึก ว า   "เราพ ึงม ี-พ ึง เป นบ างห ร ือ "  ก ็ไม ม ี;  (๑๒)  ความน ึก 
ว า   "เราพ ึงม ี-พ ึง เป น อย า งนี ้บ า งห ร ือ "  ก ็ไม ม ี;  (๑๓)  ว า   "เราพ ึงม ี-พ ึง เป น 
อย างนั ้น   บ างหร ือ "  ก ็ไม ม ี ;  (๑๔)  ว า   "เราพ ึงม ี-พ ึง เป นอย างอื ่นบ างหร ือ " 
ก ็ไ ม ม ี ;  (๑๕)ค ว าม น ึก ว า   "เ ร า จ ัก ม ี-จ ะ เป น แ ล ว "  ก ็ไ ม ม ี ;  (๑๖)  ค ว า ม 
น ึก ว า   "เ ร า จ ัก ม ี-จ ัก เป น แ ล ว อ ย า ง นี ้"  ก ็ไ ม ม ี;  (๑๗)  ว า   "เ ร า จ ัก ม ี-จ ัก 
เปนแลวอยางนั้น"  ก็ไมมี ;  (๑๘)  วา "เราจักมี-จักเปนแลวอยางอื่น"  ก็ไมมี. 

 
ภิกษุ  ท.!  อยางนี้แล  ชื่อวาภิกษุยอมไมอัดควัน. 
 

ข.ผูไมลุกโพลง  (น  ปชฺชลติ) 
 
ภิกษุ  ท.!  อยางไรเลา  ชื่อวา  ภิกษุยอมไมลุกโพลง ? 
 
ภ ิก ษ ุ  ท .!  (๑)  เมื ่อ ค ว าม น ึก   (ด ว ย ม าน าน ุส ัย )  ว า   "เร า ม ีอ ยู 

เป น อ ยู   ด ว ย ข ัน ธ นี ้"  ไม ม ีอ ยู ,  (๒)  ค ว าม น ึก ว า   "เ ร า ม ี-เ ร า เป น อ ย า ง นี้ 
ด วยข ัน ธ นี ้"  ก ็ไม ม ี ;  (๓)  ความน ึก ว า   "เราม ี - เรา เป นอย า งนั ้น   ด วยข ัน ธ 
นี ้"  ก ็ไ ม ม ี ;  (๔)  ว า   "เ ร า ม ี-เ ร า เ ป น อ ย า ง อื ่น   ด ว ย ข ัน ธ นี ้"  ก ็ไ ม ม ี ;  
 (๕)  ว า   "เ ร าม ี-เร า เป น อ ย า ง ไม เที ่ย ง แท   ด ว ย ข ัน ธ นี ้"  ก ็ไม ม ี;  (๖)  ว า   " 
เร าม ี-เร า เป น อ ย า ง เที ่ย งแท   ด ว ย ข ัน ธ นี ้"  ก ็ไม ม ี ;  (๗)  ค วามน ึก ว า   "เร า 
พึงมี-พึงเปน  ดวยขันธนี้ "  ก็ไมมี  ;  (๘)  ความนึกวา  "เรา  พึงมี-พึงเปนอยางนี ้  ดวย 
ข ัน ธ นี ้ "   ก ็ไ ม ม ี  ;  (๙)    ว า   " เ ร า พ ึง ม ี-พ ึง เ ป น อ ย า ง นั ้น ด ว ย ข ัน ธ นี ้ "  
ก ็ ไ ม  ม ี  ; (๑๐ )   ว  า   " เ ร า พ ึ ง ม ี -พ ึ ง เ ป  น อ ย  า ง อื ่ น ด  ว ย ข ั น ธ  นี ้ "  
ก ็ไม ม ี ;  (๑๑)  ความน ึก ว า   "เราพ ึงม ี-พ ึง เป นด วยข ัน ธ นี ้  บ างห ร ือ "  ก ็ไม ม ี ;  
(๑๒)  ความนึกวา  "เราพึงมี-พึงเปนอยาง  ดวยขันธนี้  บางหรือ"  ก็ไมมี ; 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๖๔๒

(๑๓)  ว า   "เราพ ึงม ี-พ ึง เป นอย างนั ้น   ด วยข ัน ธ นี ้  บ างห ร ือ "  ก ็ไม ม ี ;  (๑๔)  
ว า   "เราพ ึงม ี-พ ึง เป นอย างอื ่น   ด วยข ันธ นี ้  บ างหร ือ "  ก ็ไม ม ี ;  (๑๕)  ความ 
น ึก ว า   "เร าจ ัก ม ี-จ ัก เป น แล ว   ด วย ข ัน ธ นี ้"  ก ็ไม ม ี ;  (๑๖)  ความน ึก ว า   " 
เร า จ ัก ม ี-จ ัก เป น แ ล ว อ ย า งนี ้  ด ว ย ข ัน ธ นี ้"  ก ็ไม ม ี ;  (๑๗)  ว า   "เ ร า จ ัก ม ี- 
จ ัก เป น แ ล ว อ ย า งนั ้น   ด ว ย ข ัน ธ นี ้"  ก ็ไม ม ี ;  (๑๘)  ว า   "เ ร า จ ัก ม ี-จ ัก เป น 
แลวอยางอื่น  ดวยขันธนี้"  ก็ไมมี. 

ภิกษุ  ท.!  อยางนี้แล  ชื่อวาภิกษุยอมไมลุกโพลง. 
 

ง.  ผูไมไหมเกรียม  (น  ปชฺฌายติ) 
 
ภิกษุ  ท.!  อยางไรเลา  ชื่อวาภิกษุยอมไมไหมเกรียม ? 
ภ ิกษ ุ ท .!  อ ัสม ิม านะอ ันภ ิกษ ุในกรณ ีนี ้ล ะขาดแล ว   ม ีรากถอน 

ขึ้นแลว  กระทําให เปนเหมือนตนตาลมีขั้วยอดอันขาดแลว  ทําใหถึงความไมมี 
ไมเปน  มีอันไมเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา 

ภิกษุ  ท.!  อยางนี้แล  ชื่อวาภิกษุยอมไมไหมเกรียม,  ดังนี้แล. 
-  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๒๙๓-๒๙๖/๒๐๐. 

 
ผูลอกคราบทิ้งแลว 

 
ผู ใด   ไม แลนอาวไปขางหนา  ไม วกอาวมาขางหลัง๑ 

ลวงพนธรรมเปนเหตุใหเนิ่นชา๒  นี้เสียไดทั้งสิ้น ;  ผูนั้น  เปน 
 
 

                                                
๑. แลนไปทางหนา  ดวยอํานาจภวตัณหาเพื่อมีภพใหม .  แลนวกไปทางหลัง  ดวยอํานาจกาม - 

ตัณหาที่  อาลัยในกามคุณ. 
๒. ธรรมเป นเหต ุให เนิ ่นช า   ได แก ก ิเลสต ัณหา   มานะ   ท ิฏฐ ิ  ที ่ทําให คลานต วมเตี ้ยมอยู ในภพ 

ไมออก  ไปสูนิพพานอันปราศจากภพ. 
 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



ภาค  ๓  -  นิโรธอริยสัจ ๖๔๓

ภิกษุ  สลัดทิ้งเสียไดแลวทั้งฝงในและฝงนอก๓  เหมือนงูทิ้งคราบ 
เกาอันคร่ําคราไปแลวฉะนั้น 

ผู ใด   ไมแลนอาวไปทางหนา  ไมวกอาวมาทางหลัง 
รูวาในโลกนี้  สิ่งทั้งปวงนี้ปราศจากสัจจะแหงตถา๔ ;  ผูนั้น  เปน 
ภิกษุ  สลัดทิ ้งเสียไดแลวทั ้งฝ งในและฝงนอก  เหมือนงูทิ ้งคราบ 
เกาอันคร่ําคราไปแลว  ฉะนั้น. 

ผูใด  ไมแลนอาวไปทางหนา  ไมวกอาวมาทางหลัง  เปน 
ผูปราศจากโลภะ  เพราะรูวาสิ่งทั้งปวงนี้ปราศจากสัจจะแหงตถา ;  
ผูนั้น  เปนภิกษุ  สลัดทิ้งเสียไดแลวทั้งฝงในและฝงนอก  เหมือน 
งูทิ้งคราบเกาอันคร่ําคราไปแลว  ฉะนั้น. 

ผูใด  ไมแลนอาวไปทางหนา  ไมวกอาวมาทางหลัง  เปน 
ผูปราศจากราคะ  เพราะรูวาสิ่งทั้งปวงนี้ปราศจากสัจจะแหงตถา ;  
ผูนั้น  เปนภิกษุ  สลัดทิ้งเสียไดแลวทั้งฝงในและฝงนอก  เหมือน 
งูทิ้งคาบเกาอันคร่ําคราไปแลว  ฉะนั้น. 

ผูใด  ไมแลนอาวไปทางหนา  ไมวกอาวทางหลัง  เปน 
ผูปราศจากโทสะ  เพราะรูวาสิ่งทั้งปวงนี้ปราศจากสัจจะแหงตถา ;  
ผูนั้น  เปนภิกษุ  สลัดทิ้งเสียไดแลวทั้งฝงในและฝงนอก  เหมือน 
งูทิ้งคราบเกาอันคร่ําคราไปแลว  ฉะนั้น. 
 
 
 

 
 
 

                                                
๓. ฝ งในฝ งนอก   หมายถึงความคิดที่ถือ ม่ันวามี ในมีนอก   ไม เปนไปตามกฎแหงอิทัปปจจยตา 

หรือมัชฌิมาปฏิปทา. 
๔. ปราศจากสัจจะแหงตถาคือ  ไมสามารถมีความเปนสังขตะ  หรือความคงที่ไมเปล่ียนแปลง. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๖๔๔

ผูใด  ไมแลนอาวไปขางหนา  ไมวกอาวมาทางหลัง  เปน   
ผูปราศจากโมหะ  เพราะรูวาสิ่งทั้งปวงนี้ปราศจากสัจจะแหงตถา ;  
ผูนั ้น  เปนภิกษุ  สลัดทิ ้งเสียไดแลวทั ้งฝ งในและฝงนอก  เหมือน 
งูทิ้งคราบเกาอันคร่ําคราไปแลว  ฉะนั้น. 
 

อนุสัยไร ๆ  ของผูใด  ไมมี  เพราะถอนเสียไดซ่ึงมูลราก 
อันเปนอกุศลทั ้งหลาย  ;  ผู นั ้น   เปนภิกษุ  สลัดทิ ้งเสียไดแลว 
ทั้ งฝ งในและฝ งนอก   เหมือนงูทิ้ งคราบเกาอันคร่ําคราไปแลว 
ฉะนั้น. 
 

กิเลสอันเปนเหตุใหเกิดความกระวนกระวายไร ๆ  ของผู  
ใดไมมีเพ่ือเปนปจจัยแหงการมาสูฝงใน;  ผูนั้น  เปนภิกษุ  สลัด 

  ทิ้งเสียไดแลวทั้งฝงในและฝงนอก  เหมือนงูทิ้งคราบเกา
อันคร่ําครา  ไปแลว  ฉะนั้น. 
 

กิเลสเปนเหตุใหเกิดความรกทึบเพียงดังปารกไร ๆ  ของ 
ผูใดไมมีเพื่อสําเร็จแกความเปนเหตุแหงภพอันเปนเครื่องผูกพัน ;  
ผูนั ้น  เปนภิกษุ  สลัดทิ ้งเสียไดแลวทั ้งฝ งในและฝงนอก  เหมือน 
งูทิ้งคราบเกาอันคร่ําคราไปแลว  ฉะนั้น. 
 

ผูใด  ละนิวรณทั้งหาแลว  ไมมีความคับแคน  ขามความ 
สงสัยเส ียได  ปราศจากสิ ่งเส ียบแทงแหงจ ิต ;  ผู นั ้น   เป นภิกษุ 
สลัดทิ้งเสียไดแลวทั้งฝงในและฝงนอก  เหมือนงูทิ้งคราบเกาอัน 
คร่ําคราไปแลว  ฉะนั้น. 

-  สุตฺต.  ขุ.  ๒๕/๓๒๕/๒๙๔. 
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ภาค  ๓  -  นิโรธอริยสัจ ๖๔๕

ผูไมสําคัญมั่นหมายแลวไมเกิดนันทิ  (อุปาทาน) 
 
ภิ ก ษุ   ท .!  ภิ ก ษุ ใด   เป น พ ระอ รหั น ต   มี อ าส วะสิ้ น แล ว   อยู จ บ 

พรหมจรรย   ทําก ิจที ่ต องทําสําเร ็จแล ว   ม ีภาระอ ันปลงแล ว   ม ีประโยชน ของ 
ตนอันตามถึงแลว   มีสังโยชนในภพสิ้นไปรอบแลว   เปนผูหลุดพนแลวเพราะรู 
โดยชอบ  ;  ภ ิกษ ุนั ้น   ย อมรู ยิ ่งซึ ่งด ิน โดยความเป นด ิน ;  ครั ้นผู ยิ ่ง   (อภ ิ ฺา )  
ซึ่งดินโดยความเปนดินแลว,   

ยอม ไมสําคัญมั่นหมาย ซ่ึงดิน  (ปวึ  น  มฺติ) ; 
ยอม ไมสําคัญมั่นหมาย ในดิน  (ปวิยา  น  มฺติ) ; 
ยอม ไมสําคัญมั่นหมาย โดยความเปนดิน  (ปวิโต  น  มฺติ) ; 
ยอม ไมสําคัญมั่นหมาย วาดินของเรา (ปวิมฺเมติ  น  มฺติ) ; 
ยอม ไมเพลินอยางยิ่งซ่ึง ดิน  (ปวึ  นาภินนฺทติ). 
 
ขอนั ้น เพราะเหต ุไรเล า  ?  ข อนั ้นเรากล าวว า   เพราะด ินเป นสิ ่งที่ 

เธอนั้นกําหนดรูรอบ  (ปริฺาต)  แลว. 
 
(ในกรณีแหงธรรมอื่นอีก  ๒๒  อยาง  คือ  น้ํา  ไฟ  ลม  ภูตสัตว  เทพ  ปชาบดี  พรหม 

อาภัสสรพรหม  สุภกิณทพรหม  เวหัปผลพรหม  อภิภู  อากาสานัญจายตนะ  วิญญาณัญจายตะ 
อากิญจัญญายตนะ  เนวสัญญานาสัญญายตนะ  รูปที่เห็นแลว  เสียงที่ไดยินแลว  ส่ิงที่รูสึกแลวทาง 
จมูก,ล้ิน,ผิวกาย  ส่ิงที่รูแจงแลว เอกภาวะ  นานาภาวะ  และสิ่งทั้งปวง,  แตละอยาง ๆ  พระผูมี 
พระภาคไดตรัสไวโดยระเบียบแหงถอยคําอยางเดียวกันกับในกรณีแหงดิน  จนกระทั่งถึงกรณีแหง 
นิพพาน  ซึ่งจะไดบรรยายดวยขอความเต็มอีกครั้งหนึ่งดังตอไปนี้  :-) 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  ภิ ก ษุ ใด   เป น พ ระอ รหั น ต   มี อ าส วะสิ้ น แล ว   อยู จ บ 

พรหมจรรย  ทํากิจท่ีตองทําสําเร็จแลว  มีภาระอันปลงลงแลว  มีประโยชนของ 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๖๔๖

ตนอันตามถึงแลว   มีสั งโยชน ในภพสิ้น ไปรอบแลว   เปนผู หลุดพนแลวเพราะรู 
โดยชอบ  ;  ภิ ก ษุ นั้ น   ย อม รูยิ่ งซึ่ งนิ พ พ าน โดยความ เป นนิ พพ าน  ;  ครั้น รู ยิ่ ง 
 (อภิญญา)  ซึ่งนิพพานโดยความเปนนิพพานแลว. 

ยอม ไมสําคัญมั่นหมาย ซ่ึงนิพพาน  (นิพฺพานํ  น  มฺติ) ; 
ยอม ไมสําคัญมั่นหมาย ในนิพพาน  (นิพฺพานสฺมึ  น  มฺติ) ; 
ยอม ไมสําคัญมั่นหมาย โดยความเปนนิพพาน  (นิพฺพานโต  น  มฺติ) ; 
ยอม ไมสําคัญมั่นหมาย วานิพพานของเรา  (นิพฺพานมฺเมติ  น  มฺติ) ; 
ยอม ไมเพลินอยางยิ่งซ่ึง นิพพาน  (นิพฺพานํ  นาภินนฺทติ). 
 
ขอน้ันเพราะเหตุไรเลา ?  ขอน้ันเรากลาววา  เพราะนิพพานเปนสิ่ ง 

ที่เธอนั้นกําหนดรูรอบ  (ปริฺาต)แลว 
-  มู.  ม.  ๑๒/๖/๔. 

 
ผูปฏิบัติเปรียบดวยนักรบผูเช่ียวชาญการยิงศร 

 
สาฬหะ  ;  เป ร ียบ เหม ือน   ถ าน ัก รบ รู จ ัก ก ารใช ล ูก ศ รชั ้น เล ิศ เป น 

อ ันมาก   เขา เป นผู ค วรแก พ ระราชา   เป นผู ร ับ ใช พ ระราชา   ถ ึงการน ับว า เป น 
อังคาพยพแหงพระราชา  โดยฐานะสาม .  ฐานะสามอยางไรกันเลา?  ฐานะสาม 
คือ  เปนผูยิงไดไกล  เปนผูยิงไดแมนยํา  เปนผูสามารถทําลายหมูพลอันใหญได. 

 
สาฬหะ ;  นักรบผูยิงไดไกลเปนฉันใด  อริยสาวกเปนผูมีสัมมาสมาธิ 

ก็เปนฉันนั้น  :  อริยสาวกผูมี สัมมาสมาธิ  ยอมเห็นดวยปญญาอันชอบตามที่เปนจริง 
อยางนี้  วา  "รูปอยางใดอยางหนึ่ง  อันเปนอดีตอนาคตหรือปจจุบัน  ที่ เปนภายใน 
หรือภายนอกก็ดี  หยาบหรือละเอียดก็ดี  เลวหรือประณีตก็ดี  ไกลหรือใกลก็ดี 
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รูป ทั ้ง ห ม ดนั ้น   ไม ใ ช ข อ ง เร า   ไม ใ ช เป น เร า   ไม ใ ช อ ัต ต า ขอ ง เร า "  ด ัง นี ้ ;  
 (ในกรณีแหงเวทนาสัญญา  สังขาร  และวิญญาณ  ก็ตรัสอยางเดียวกัน). 

 
สาฬหะ !  นักรบผูยิงไดแมนยําเปนฉันใด  อริยสาวกเปนผูมีสัมมา- 

ทิฏฐิ  ก็เปนฉันนั้น  :  อริยสาวกผูมี สัมมาทิฏฐิ  ยอมรูชัดตามเปนจริงวา  "นี้ทุกข 
นี้ทุกขสมุทัย  นี้ทุกขนิโรธ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา"  ดังนี้. 

 
สาฬหะ  !  นักรบผู สามารถทําลายหมู พลอันใหญ ได   เป นฉันใด 

อริยสาวกเปนผูมีสัมมาวิมุตติ  ก็เปนฉันนั้น  :  อริยสาวกผู มีสัมมาวิมุตติ  ยอม 
ทําลายกองแหงอวิชชาอันใหญได. 
-  จกตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๒๗๔/๑๙๖. 

 
ผูหลุดพนแลวมีอุปมา  ๕  อยาง 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  เมื ่อ ใด   ภ ิกษ ุ  หล ุดพ นแล วเป น เจโตว ิม ุตต และป ญญา - 

วิมุตต ;  ภิกษุนี้  เรา :- 
เรียกวาเปน  "ผูถอนลิ่มสลักไดแลว"  (อุกฺขิตฺตปลิโฆ)  ดังนี้บาง ; 
เรียกวาเปน  "ผูรื้อรั้วลอมออกเสียได"  (สงฺกิณฺณปริกฺโข)  ดังนี้บาง ; 
เรียกวาเปน  "ผูถอนเสาระเนียดขึ้นเสียได"  (อพฺพุเฬฺหสิโก)  ดังนี้บาง ; 
เรียกวาเปน  "ผูถอดกลอนประตุออกเสียได”  (นิรคฺคโฬ)  ดังนี้บาง ; 
เรียกวาเปน  "อริยะผูลดธง  ปลงภาระ  ปราศจากเครื่องผูกพัน"  (อริโย  

ปนฺนทฺธโช  ปนฺนภาโร  วิสํยุตฺโต)  ดังนี้บาง. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๖๔๘

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุชื่อวา  ผูถอนลิ่มสลักไดแลว  นั้นเปนอยางไรเลา ?  
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในกรณีนี้  มี อวิชชาอันละขาดแลว  เปนอวิชชามีรากอันถอนขึ้น 
แลว  กระทําให เปนเหมือนตนตาลมีขั้นยอดอันดวน   ถึงความไมมีไม เปน   มีอัน 
ไม เก ิดขึ ้น ได อ ีกต อไปเป นธรรมดา .  ภ ิกษ ุ  ท .!  อย างนี ้แล   ชื ่อว า   ผู ถอนลิ ่ม 
สลักไดแลว. 

 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุชื่อวา  ผูรื้อรั้วลอมออกเสียได  นั้นเปนอยางไรเลา ?  

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในกรณีนี้  มี ชาติสังสาระเครื่องนําไปสูภพใหมอันละขาดแลว 
เปนชาติสังสาระมีรากอันถอนขึ้นแลว  กระทําใหเปนเหมือนตนตาลมีขั้วยอดอัน 
ดวน   ถึงความไมมี ไม เปน   มีอันไม เกิดขึ้นไดอีกตอไปเปนธรรมดา .  ภิกษุ   ท .!  
อยางนี้แล  ชื่อวา ผูรื้อรั้วลอมออกเสียได. 

 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุชื ่อวา  ผู ถอนเสาระเนียดขึ ้นได  นั ้นเปนอยางไร 

เล า ?  ภิกษุ  ท .!  ภิกษุในกรณ ีนี ้  มี ตัณหาอันละขาดแลว   เป นตัณหามีราก 
อันถอนขึ้นแลว  กระทําใหเปนเหมือนตนตาลมีขั้วยอดอันดวน   ถึงความไมมีไม 
เป น   ม ีอ ัน ไม เก ิดขึ ้น ได อ ีกต อ ไป เป นธรรมดา .  ภ ิกษ ุ  ท .!  อย างนี ้แล   ชื ่อว า 
ผูถอนเสาระเนียดขึ้นเสียได. 

 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุชื่อวา  ผูถอดกลอนประตูออกเสียได  นั้นเปนอยางไร 

เลา ?  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในกรณีนี ้  มี โอรัมภาคิยสังโยชนทั ้งหาอันละขาดแลว 
เปนสังโยชนมีรากอันถอนขึ้นแลว,  กระทําใหเปนเหมือนตนตาลมีขั้วยอดอันดวน 
ถึงความไมมีไมเปน  มีอันไม เกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา.  ภิกษุ   ท.!  อยางนี้แล 
ชื่อวา ผูถอดกลอนประตูออกเสียได. 
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ภาค  ๓  -  นิโรธอริยสัจ ๖๔๙

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุชื่อวา  เปนอริยะผูลดธง  ปลงภาระ  ปราศจากเครื่อง 
ผูกพัน  นั ้นเปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในกรณีนี ้  มี อัสมิมานะอันละ 
ขาดแลว  เปนอัสมิมานะมีรากอันถอนขึ้นแลว  กระทําใหเปนเหมือนตนตาลมีขั้ว 
ยอดอ ันด วน   ถ ึงค วาม ไม ม ีไม เป น   ม ีอ ัน ไม เก ิด ขึ ้น อ ีกต อ ไป เป น ธ รรมดา .  
ภิกษุ  ท.!  อยางนี้แล  ชื่อวาเปน อริยะผูลดธงปลงภาระปราศจากเครื่องผูกพันแล. 
-  ปฺจก.  อํ.  ๒๒/๙๖/๗๑,  ๗๒. 

 
ผูรอดไปไดไมตายกลางทาง 

 
ส ุน ักข ัตตะ  !  ข อ นี ้เป นฐานะที ่ม ีได   ค ือจะม ีภ ิกษ ุบางร ูปในกรณ ีนี้ 

มีความเขาใจของตนวา  "ตัณหานั้น  สมณะกลาวกันวาเปนลูกศร,  โทษอันมีพิษ 
ของอวิชชา  ยอมงอกงามเพราะฉันทราคะและพยาบาท ;  ลูกศรคือตัณหานั้นเรา 
ละไดแลว,  โทษอันมีพิษของอวิชชา  เราก็นําออกไปหมดแลว,  เราเปนผูนอมไป 
แลวในนิพพานโดยชอบ ."  ดังนี้.  เมื่อเธอนอมไปแลวในนิพพานโดยชอบ   อยู,  
เธอก็ไมตามประกอบซึ่งธรรมทั้งหลายอันไมเปนที่สบายแกผูนอมไปแลวในนิพพาน 
โดยชอบ  ;  คือไมตามประกอบซึ่งธรรมอันไม เปนที่สบาย   ในการเห็นรูปดวยตา 
ฟงเสียงดวยหู  ดมกลิ่นดวยจมูก  ลิ้มรสดวยลิ้น  ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย  รูสึก 
ธรรมารมณ ด วยใจ   อ ันล วนไม เป นที ่สบาย .  เมื ่อ เธอไม ตามประกอบซึ ่งธรรม 
อันไม เปนที่สบายเหลานี้อยู ,  ราคะยอมไม เสียบแทงจิตของเธอ .  เธอมีจิตอัน 
ราคะไมเสียบแทงแลว  ยอมไมถึงความตายหรือความทุกขเจียนตาย. 

 
สุนกขัตตะ !  เปรียบเหมือนบุ รุษถูกยิงดวยลูกศรอันอาบไวดวยยาพิษ 

อยางแรงกลา.  มิตรอํามาตยญาติสาโลหิตของเขาจัดหาหมอผาตัดมารักษา.  หมอ 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๖๕๐

ไดใชศาสตราชําแหละปากแผลของเขา  แลวใชเครื่องตรวจคนหาลูกศร  พบแลว 
ถอนล ูกศรออก   นําออกซึ ่งโทษอ ัน เป นพ ิษจนรู ว าไม ม ีเชื ้อ เหล ือต ิดอยู .  หมอ 
นั้นกลาวแกเขาอยางนี้วา  "บุรุษผูเจริญ !  ลูกศรถูกถอนออกแลว,  โทษอันเปนพิษ 
เรานําออกจนไมมีเชื้อเหลือติดอยูแลว,  ทานหมดอันตรายแลว  และทานจะบริโภคอาหารได 
ตามสบาย ;  แตทานอยาไปกินอาหารชนิดที่ไมสบายแกแผลอันจะทําใหแผลอักเสบ  และจงลาง 
แผลตามเวลา  ทายาที่ปากแผลตามเวลา.  เมื่อทานลางแผลตามเวลา  ทายาที่ปากแผลตาม 
เวลา  อยาใหหนองและเลือดเกรอะกรังปากแผล,  และทานอยาเที่ยวตากลมและแดด,  เมื่อ 
เที่ยวตากลมและแดด  ก็อยาใหฝุนละอองของโสโครกเขาไปในปากแผล.  บุรุษผู เจริญ !  
ทานจงเปนผูระวังรักษาแผล  มีเรื่องแผลเปนเรื่องสําคัญเถอะนะ"  ดังนี้  บุรุษนั้นมี 
ความคิดวา  "หมอถอนลูกศรให เราเสร็จแลว  โทษอันเปนพิษหมอก็นําออกจน 
ไม ม ีเชื ้อ เหล ืออยู แล ว   เราหมดอ ันตราย "  เขาบร ิโภคโภชนะอ ัน เป นที ่สบาย 
 (และประพฤติตามหมอสั่งทุกประการ)  เขานําโทษพิษอันไมสะอาดออกไป  ดวย 
การกระทําอันถูกตองเหลานี้   แผลจึงไมมี เชื้อเหลืออยู ,  และงอกขึ้นเต็มเพราะ 
เหต ุทั ้งสองนั ้น .  เขาม ีแผลงอกเต ็ม   ม ีผ ิวหน ังราบเร ียบแล ว   ก ็ไม ถ ึงซึ ่งความ 
ตาย  หรือความทุกขเจียนตาย,  นี้ฉันใด ; 

 
สุนักขัตตะ  !  ขอ น้ีก็ฉันนั้น เหมือนกัน   คือขอ ท่ีภิกษุบางรูป   สําคัญ 

ตนวานอมไปแลวในนิพพานโดยชอบ....แลวไมตามประกอบในธรรมที่ไมเปนที่ 
สบายแกการนอมไปในนิพพานโดยชอบ....ราคะก็ไมเสียบแทงจิตเธอ.  เธอ 
มีจิตอันราคะไมเสียบแทงแลว  ยอมไมถึงความตาย  หรือความทุกขเจียนตาย 

 
สุนักขัตตะ  !  อุปมานี้ เรากระทํ าขึ้น   เพื่ อให เขาใจเนื้ อความ   นี้คื อ 

เนื้อความในอุปมานั้น  ;  คําวา  'แผล'  เปนชื่อแหงอายตนะภายในหก.  คําวา  
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ภาค  ๓  -  นิโรธอริยสัจ ๖๕๑

'โทษอันเปนพิษ '  เปนชื ่อแหง   อวิชชา.  คําวา   'ลูกศร '  เปนชื ่อแหง   ตัณหา . 
คําวา  'เครื่องตรวจ'  เปนชื่อแหง  สติ.  คําวา  'ศาสตรา'  เปนชื่อของ  อริยปญญา.  
คําวา  'หมอผาตัด'  เปนชื่อของ ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ. 
-  อุปริ.ม.  ๑๔/๖๙/๗๗. 

 
ผูตายคาประตูนิพพาน 

 
ส ุน ักข ัตตะ  !  ข อ นี ้เป นฐานะที ่ม ีได   ค ือจะม ีภ ิกษ ุบางร ูปในกรณ ีนี้   

มีความเขาใจของตนมีความหมายอันสรุปไดอยางนี้เปนตน  วา  "ตัณหานั้น  สมณะ 
กลาวกันวาเปนลูกศร,  โทษอันมีพิษของอวิชชา  ยอมงอกงามเพราะฉันราคะและ 
พยาบาท,  ลูกศรคือตัณหานั้นเราละไดแลว,  โทษอันมีพิษของอวิชชา  เราก็นํา 
ออกไปหมดแลว,  เราเปนผูนอมไปแลวในนิพพานโดยชอบ"  ดังนี้.  เธอนั้นยอม 
ตามประกอบซึ่งธรรมทั้งหลายอันไมเปนที่สบายแกผูนอมไปแลวในนิพพานโดย 
ชอบ ;  ค ือตามประกอบซึ ่งธรรมอ ันไม เป นที ่สบาย   ในการเห ็นร ูปด วยตาฟ ง 
เส ียงดวยหู  ดมกลิ ่นดวยจมูก   ลิ ้มรสดวยลิ ้น   ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายรูสึก 
ธรรมมารมณดวยใจ  อันลวนไมเปนที่สบาย.  เมื่อเธอตามประกอบซึ่งธรรมอันไม 
เป นที ่ส บ าย เหล านี ้  อ ยู ,  ราคะอย อม เส ียบแทงจ ิตของ เธอ .  เธอม ีจ ิต อ ัน 
ราคะเสียบแทงแลว ยอมถึงความตายหรือความทุกขเจียนตาย. 

 
สุนักขัตตะ !  เปรียบเหมือนบุ รุษถูกยิงดวยลูกศรอันอาบไวดวยยาพิษ 

อยางแรงกลา.  มิตรอํามาตยญาติสาโลหิตของเขา   จัดหาหมอผาตัดมารักษา 
หมอไดใชศาสตราชําแหละปากแผลของเขา  แลวใชเครื่องตรวจคนหาลูกศร  พบ 
แลวถอนลูกศรออก  กําจัดโทษอันเปนพิษท่ียังมีเชื้อเหลือติดอยู  จนรูวาไมมี เชื้อ 
เหลือติดอยู  แลวกลาวแกเขาอยางนี้วา  "บุรุษผูเจริญ !  ลูกศรถูกถอนออกแลว. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๖๕๒

โทษอันเปนพิษเรานําออกจนไมมีเชื้อเหลืออยูแลว,  ทานไมมีอันตรายอีกแลว,  และทานจะ 
บริโภคอาหารไดตามสบาย  แตอยาไปกินอาหารชนิดที่ไมสบายแกแผลอันจะทําใหแผลอักเสบ 
และจงลางแผลตามเวลา  ทายาที่ปากแผลตามเวลา,  เมื่อทานลางแผลตามเวลา  ทายาที่ปาก 
แผลตามเวลา  อยาใหหนองและเลือดเกรอะกรังปากแผล,  และทานอยาเที่ยวตากลมตากแดด,  
เมื่อเที่ยวตากลมตากแดด,  ก็อยาใหฝุนละอองและของโสโครกเขาไปในปากแผล.  บุรุษผู 
เจริญ  !  ทานจงเปนผู ระวังรักษาแผล  มี เรื่องแผลเปนเรื่องสําคัญเถอะนะ"  ดังนี้ .  
บ ุร ุษ นั ้นม ีความค ิดว า   "หมอถอนล ูกศรให เราเสร ็จแล ว   โทษอ ัน เป นพ ิษหมอก็ 
นําออกจนไม ม ีเชื ้อ เหล ืออยู แล ว   เราหมดอ ันตราย "  เขาจ ึงบ ร ิโภค โภชนะที่ 
แสลง ,  เมื ่อบริโภคโภชนะที ่แสดง   แผลก ็กําเร ิบ ,  และเขาไม ชะแผลตามเวลา 
ไมทายาที่ปากแผลตามเวลา,  เมื่อเขาไมชะแผลตามเวลา  ไมทายาที่ปากแผลตาม 
เวลา   หนองและเล ือดก ็เกรอะกร ังปากแผล ,  และเขาเที ่ยวตากลมตากแดด 
ปลอยให ฝุ นละอองของโสโครกเข าไปในปากแผล ,  และเขาไม ระว ังร ักษาแผล 
ไมมี เร่ืองแผลเปนเรื่องสําคัญ .  เขานําโทษพิษอันไมสะอาดออกไปดวยการกระทํา 
อ ันไม ถ ูกต องเหล านี ้  แผลจ ึงม ีเชื ้อ เหล ืออยู ,  แผลก ็บวมขึ ้น เพราะเหต ุทั ้งสอง 
นั ้น .  บ ุร ุษนั ้นม ีแผลบวมแล ว   ก ็ถ ึงซึ ่งความตายบ าง   ซึ ่งความท ุกข เจ ียนตาย 
บาง,  นี้ฉันใด; 

 
สุนัก ขัตตะ  !  ขอ น้ีก็ฉันนั้น เหมือนกัน   คือขอ ท่ีภิกษุบางรูป   สําคัญ 

ตนวานอมไปแลวในนิพพานโดยชอบ....  แตตามประกอบในธรรมไมเปนที่สบาย 
แกการนอมไปในนิพพานโดยชอบ....  ราคะก็เสียบแทงจิตของเธอ.  เธอมีจิตอัน 
ราคะเสียบแทงแลว  ยอมถึงความตาย  หรือความทุกขเจียนตาย.  สุนักขัตตะ !  
ในอริยวินัยนี้  ความตายหมายถึงการบอกคืนสิกขา  เวียนไปสูเพศต่ํา;  ความ 
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ภาค  ๓  -  นิโรธอริยสัจ ๖๕๓

ทุกขเจียนตายหมายถึงการตองอาบัติ  อันเศราหมองอยางใดอยางหนึ่ง  แล. 
-  อุปริ.  ม.  ๑๔/๖๖/๗๖. 

 
(ภิกษุ ในกรณี นี้   มีการศึกษาดี   ตึ .ความปรารถนาดี   แต มีความเขาใจผิดเกี่ ยวกับ 

ตนเองและธรรมะ  ;  คือเข าใจไปวา   ลูกศรค ือต ัณหาเป นสิ ่งที ่ละได โดยไม ต องถอน   อวิชชาเป น 
ส่ิงที่ เหวี่ยงทิ้ งไปไดโดยไมตองกําจัดตัดราก  ;  และเขาใจตัวเองวา  นอมไปแลวสูนิพพานโดยชอบ 
ดังนี ้  แตแล วก ็มากระทําผ ิดในสิ ่งที ่ไม เป นสบายแก การน อมไปในน ิพพานั ้น   ทั ้งทางตา   หู  จม ูก 
ล้ิน   กาย   ใจ   จนราคะเกิดขึ้น เสียบแทง   ถึงแกความตายในอริยวินัย ,  จึงเรียกวา   เขาลมลงตาย 
ตรงหนาประตูแหงพระนิพพานนั่นเอง). 

 
ผูหลุดพนไดเพระาไมยึดมั่นถือมั่น 

 
ในกาลไหน ๆ  ทานเหลาใด  เห็นภัยในความยึดถืออันเปนตัว 

เหตุใหเกิดและใหตายแลว  เลิกยึดมั่นถือมั่นหลุดพนไปได  เพราะ 
อาศัยนิพพานอันเปนธรรมที่สิ้นไปแหงความเกิดความตาย;  เหลาทาน 
ผูเชนนั้น  ยอมประสพความสุดข  ลุพระนิพพานอันเปนธรรมเกษม  เปน 
ผูดับเย็นได  ในปจจุบันนี้เอง  ลวงเวรลวงภัยทุกอยางเสียได  และ 
กาวลวงเสียได  ซ่ึงความเปนทุกขทั้งปวง. 

-  อุปริ.  ม.  ๑๔/๓๔๖/๕๒๕. 
 

ผูกําลังโนมเอียงไปสูนิพพาน 
 
ภ ิกษ ุ  ท .!  คงคานท ี  ลุ มไปทางท ิศตะว ันออก   ลาดไปทางท ิศตะว ัน 

ออก   เท ไปทางท ิศตะว ันออก   ข อ นี ้ฉ ัน ใด  ;  ภ ิกษ ุ  ท .!  ภ ิกษ ุเจร ิญฌ านสี ่อยู 
กระทําฌานสี่ใหมากอยู  ก็ยอมเปนผูลุมไปทางนิพพาน  ลาดไปทางนิพพานเทไป 
ทางนิพพาน  ฉันนั้นก็เหมือนกัน. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๖๕๔

ภิกษุ   ท .!  ภิกษุเจริญฌานสี่อยู   กระทําฌานสี่ ใหมากอยู   ยอมเปน 
ผูลุมไปทางนิพพาน  ลาดไปทางนิพพาน  เทไปทางนิพพาน  เปนอยางไรเลา ? 

 
ภิกษุ   ท .!  ภิกษุในกรณีนี้   สงัดแลวจากกามทั้งหลาย   สงัดแลวจาก 

อกุศลธรรมทั้งหลายเขาถึง ปฐมฌาน   อันมีวิตกวิจาร  มีปติและสุข  อันเกิดจาก 
วิเวก   แล วแลอยู ;  เพราะความที ่ว ิตกว ิจารทั ้งสองระง ับลง   เข าถ ึง  ท ุต ิยฌาน 
เป น เครื ่อ งผ องใสใจในภายใน   ให สมาธิเป นธรรมอัน เอกผุดม ีขึ ้น   ไม ม ีว ิตก 
ไม ม ีว ิจาร  มีแต ป ต ิและส ุข   อันเก ิดจากสมาธ ิ  แล วแลอยู ;  อนึ ่ง   เพราะความ 
จางคลายไปแหงปติ  ยอมเปนผูอยูอุเบกขา  มีสิตและสัมปชัญญะ  และยอมเสวย 
ความสุขดวยนามกาย  ชนิดที ่พระอริยเจาทั ้งหลาย  ยอมกลาวสรรเสริญผู นั ้นวา  
"เปนผูอยูอุ เบกขา  มีสติ  อยูเปนปรกติสุข"  ดังนี้  เขาถึง ตติยฌาน   แลวแลอยู ; 
เพราะละสุขเสียได   และเพราะละทุกขเสียได  เพราะความดับไปแหงโสมนัสและ 
โทมนัสท้ังสองในกาลกอน  เขาถึง จตุตถฌาน  อันไมมีทุกขไมมีสุข  มีแตความที่ 
สติเปนธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา  แลวแลอยู. 

 
ภิกษุ   ท .!  อยางนี้ แล   ภิกษุ เจริญฌานสี่อยู   กระทําฌานสี่ ใหมาก 

อยูยอมเปนผูลุมไปทางนิพพาน  ลาดไปทางนิพพาน  เทไปทางนิพพาน. 
-  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๓๙๒/๑๓๐๑-๑๓๐๒. 

 
ผูปฏิบัติเพื่อความดับเย็นเปนนิพพาน 

 
ภิกษุ   ท .!  รูป   เวทนา   สัญญา   สังขาร  วิญญาณ   ที่ลวงไปแลวก็ดี 

ที่จะมาขางหนากดี  ลวนเปนของ ไมเที่ยง,  จักกลาวไปใย  ถึงรูป  เวทนา  สัญญา 
สังขาร  วิญญาณ  ที่เปนปจจุบันนี้เลา. 
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ภาค  ๓  -  นิโรธอริยสัจ ๖๕๕

ภิกษุ   ท .!  รูป   เวทนา   สัญญา   สังขาร  วิญญาณ   ที่ลวงไปแลวก็ดี 
ที่จะมาขางหนาก็ดี  ลวนเปนของที ่ คงอยูอยางนั ้นไมได  เปนทุกข,  จักกลาว 
ไปใย  ถึงรูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ที่เปนปจจุบันนี้เลา. 

 
ภิกษ ุ  ท .!  รูป   เวทนา   สัญญา  สังขาร  วิญญาณ   ที ่ล วงไปแล วก ็ดี 

ที ่จะมาขางหน าก ็ด ี  ลวนเป นของที ่ ไม ใช ต ัวไม ใช ตน ,  จักกล าวไปใย   ถึงร ูป 
เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ที่เปนปจจุบันนี้เลา. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  อร ิย ส าวก ใน ธรรม ว ิน ัยนี ้  ผู ม ีก า รสด ับ แล ว   เห ็น อยู 

อยางนี้  ยอม หมดอาลัยยินดี ใน  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญาณ   ที่ไดลวง 
ไปแลว,  ยอม ไมนึกเพลิน เกี ่ยวกับ  รูป  เวทนาสัญญา  สังขาร  วิญญาณ   ที ่จะ 
มีมา,  แตจ ัก  เป นผู ปฏิบ ัต ิ เพื ่อหนาย   เพื ่อคลายออก   เพื ่อได ด ับสนิทเส ีย   ซึ ่ง 
รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ที่เปนปจจุบันนี้แล. 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๒๕-๖/๓๖-๘. 

 
ผูรูความลับของปยรูป-สาตรูป 

 
ภิกษุ   ท .!  ก็สมณะหรือพราหมณ   เหลาใดเหลาหนึ่ ง   บรรดามี ใน 

ครั้ง อดีตกาล นานไกลมา  ไดเห็นอารมณอันเปนที่ รักที่ชื่นใจในโลก  โดยความ 
เป นของไม เที ่ย ง   เป นท ุกข   เป นสภาพม ิใช ต ัวตน ,  เห ็น โดยความ เป นของ 
เส ียบแทง   เป นภ ัยน ากล ัว  แล ว ;  สมณะหรือพราหมณ เหล านั ้น   ก็ละต ัณหา 
ไดแลว. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๖๕๖

ภ ิกษ ุ  ท .!  ก ็สมณ ะหร ือพ ราหมณ เหล า ใด เหล าหนึ ่ง   บรรดาที ่จ ะมี 
ใน  อนาคต   หากได เห ็นอารมณ อ ัน เป นที ่ร ักที ่ชื ่น ใจใน โลก   โดยความ เป นของ 
ไม เที ่ย ง   เป นท ุกข   เป นสภาพม ิใช ต ัวตน ,  เห ็น โดยความเป นของเส ียบแทงเปน 
ภัยนากลัว แลว;  สมณะหรือพราหมณเหลานั้น  ก็จักละตัณหาได. 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  แม สมณ ะหรือพ ราหมณ เหล าใด เหล าหนึ่ ง   บรรดาที่ มี ใน 

ปจจุบันนี้   เห็นอยูซึ่งอารมณอันเปนที่ รักที่ชื่นใจในโลก   โดยความเปนของไม เที ่ยง 
เป นท ุกข   เป นสภาพม ิใช ต ัวตน ,  เห ็น โดยความ เป นของเส ียบแทง   เป นภั ยน า 
กลัว  แลว ;  สมณะหรือพราหมณเหลานั้น  ยอมละตัณหาได. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  สมณะหร ือพราหมณ เหล าใด   ละต ัณหาได ,  สมณะ 

หรือพราหมณเหลานั ้น  ยอมละอุปธิได;  เมื ่อละอุปธิได  ก็ยอมละทุกขได ;  
เมื่อละทุกขได  ก็ยอมพนจากชาติ  ชรา  มรณะโสกะ  ปริเทวะ  ทุกขะ  โทมนัส 
และอุปายาส ;  เราตถาคตกลาววาสมณหรือพราหมณเหลานั้น  พนจากทุกขได 
ดังนี้แล. 
-  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๑๓๔/๒๖๑. 

 
ผูมีจิตอันหาขอบเขตมิได 

 
ภิกษุ   ท .!  ตลอดกาลเพียงใด   ที่ สัตวทั้ งหลาย  ยังไม ได รูยิ่ งตามเปน 

จริง  ซึ ่งรสอรอย   ของอ ุปาทานขันธ ห าเหล านี ้  โดยความเป นรสอรอย .  ยังไม ได 
รู ยิ ่งตาม เป นจร ิง   ซึ ่ง  โทษ ของอ ุปาทานข ันธ ห า   โดยความ เป น โทษ ,  ย ัง ไม ได 
รู ยิ ่งตาม เป นจร ิง   ซึ ่ง  อ ุบ ายออกพ น ไปได จากอ ุปาทานข ันธ ห า โดยความ เป น 
อุบายใหออกพนไป; 
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ภ ิกษ ุ  ท .!  ตลอดกาลเพ ียงนั ้น   ส ัตว ทั ้งหลาย   ก ็ ย ังไม ชื ่อว าเป นผู 
ไดแลนหลุดออกไป .  ยังไมชื ่อวาปนผู ปราศจากเครื ่องเกี ่ยวเกาะหลุดพนแลว, 
ย ัง เป นผู ม ีใจอ ันอย ูในขอบเขตโลกนี ้  ขอบเขต เทวโลก   มารโลก   พรหมโลก . 
ยังอยูในขอบเขตของหมูสัตว  หมูสมณะ  หมูพราหมณ   และในขอบเขตของเหลา 
เทวดาและมนุษย  อยูนั่นเอง. 

 
ภิกษ ุ  ท .!  เมื ่อใดแล   สัตวทั ้งหลาย   มารู ยิ ่งตามเป นจริงแล ว  ซึ ่ง 

รสอร อย  ขอ งอ ุป าท านข ัน ธ ห า   โดยความ เป น รสอ ร อ ย ,  ได ร ูยิ ่ง ต าม เป น 
จริง   ซึ ่ง  โทษ  ของอ ุปาทานข ันธ ห า   โดยความเป น โทษ ,  ได รู ยิ ่งตามเป นจริง 
ซึ่ง อุบายออกพนไปได จากอุปาทานขันธหา  โดยความเปนอุบายใหออกพนไป; 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  เมื ่อ นั ้นแหละ   ส ัตว เหล านั ้น   ชื ่อว า เป นผู  ได แล นหล ุด 

ออกไป  เปนผูปราศจากเครื่องเกี่ยวเกาะ  หลุดพนแลว  เปนผูมีใจอันหาขอบเขตมิ 
ได   เป น อยู ในดลกนี ้  ใน เท ว โลก   มารโลก   พ รหม โลก ,  เป น อยู ในหมู ส ัต ว 
หมูสมณะ  หมูพราหมณ  ในเหลาเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  ดังนี้. 
-  ขนฺธ.  สํ.  /๑๗/๓๘/๖๓. 

 
ความรูสึกในใจของผูชนะตัณหาได 

 
เมื่อเรายังไมพบญาณ  ก็ไดแลนทองเที่ยวไปในสงสารเปน 

อเนกชาติ,  แสวงหาอยูซ่ึงนายชางปลูกเรือน  คือตัณหาผูสรางภพ,  
การเกิดทุกคราวเปนทุกขร่ําไป. 
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นายชางผูปลูกเรือนจําเอย!  ฉันรูจักแกเสียแลว;  เจาจะทํา 
เรือนใหเราไมไดอีกตอไป.  โครงเรือนทั้งหมดของเจา  เราหักเสียแลว;  
ยอดเรือนเราก็รื้อเสียแลว.  จิตของเราถึงแลว  ซ่ึงสภาพที่อะไรปรุง 
แตงไมไดอีกตอไป  เพราะถึงความสิ้นไปแหงตัณหาเสียแลว 

-  ธ.  ขุ.  ๒๕/๓๕/๒๑. 
 

พระอริยบุคคล  มีอันดับเจ็ด 
 
ภิ ก ษุ   ท .!  บุ คคล เจ็ ด จํ าพ วก เหล านี้   มี อยู  หาได อยู   ใน โลก .  เจ็ ด 

จําพวกอยางไรเลา ?  เจ็ดจําพวก   คือ   อุภโตภาควิมุตต   ปญญาวิมุตต   กายสักขี  
ทิฏฐิปปตต  สัทธาวิมุตต  ธัมมานุสารี  สัทธานุสารี. 

 
๑.  ผูอุภโตภาควิมุตต 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  บ ุคคลผู เป น   อ ุภโตภาคว ิม ุตต   (ผู หล ุดพ นโดยส วนทั ้งสอง )  

เปนอยางไรเลา ? 
 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ในกรณ ีนี ้  บ ุคคลบางคน   ถ ูกต องว ิโมกข ทั ้งหลาย  อ ัน 

ไม เกี่ ยวกับ รูป   เพราะกาวลวงรูป เสียได   อัน เปนวิ โมกขที่ สงบ รํางับ ,  ดวยนาม - 
กาย   แลวแลอยู   (นี ้อย างหนึ ่ง );  และ  อาสวะทั ้งหลายของเขานั ้น   สิ ้นไปรอบ 
แล ว   เพ ราะ เห ็น แจ งด ว ยป ญ ญ า   (นี ้อ ีก อ ย า งหนึ ่ง ).  ภ ิกษ ุ  ท .!  นี ้เรากล า วว า 
บ ุคคลผู เป นอ ุภ โตภาคว ิม ุตต .  ภ ิกษ ุ  ท .!  สําห ร ับภ ิกษ ุนี ้  เรา ไม กล าวว า 
ยังมีอะไร ๆ  เหลืออยู   ที่เธอตองทําดวยความไมประมาท.  ขอนั้นเพราะเหตุไร 
เลา ?  เพราะเหต ุว า  ก ิจที ่ตอ งทําด วยความไม ประมาท   เธอทําเสร็จแล ว ,  และ 
เธอเปนผูไมอาจที่จะเปนผูประมาทไดอีกตอไป 
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ผูอุภโตภาควิมุตโดยสมบูรณ  ๑ 
 
(ผูอุภโตภาควิมุตต   หมายความวาผูมีความคลองแคลวในวิโมกขแปด  และหลุดพน 

แลวดวยเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได.  สําหรับวิโมกขแปดมีรายละเอียดดับนี้คือ  :-) 
 
อ านนท  !  ว ิโม ก ข แ ป ด เห ล า นี ้แ ล   ม ีอ ยู .  แป ด เห ล า ไห น เล า  ?  

แปดคือ  :- 
(๑)  ผูมีรูป   (ซึ่งเปนอารมณของสมาธิ)  ยอมเห็นรูปทั้ งหลาย   (อัน 

เปนสมาธินิมิตเหลานั้น)  นี้คือ  วิโมกขที่หนึ่ง. 
(ยอมมีวิโมกข  คือพนจากอิทธิพลของนิวรณทั้งหลาย) 
(๒)  ผู ไมมีสัญาในรูป ซ่ึงเปนภายใน   (เพื่อเปนอารมณ ของสมาธิ)  

ยอมเห็นรูปทั้งหลายอันเปนภายนอก  (เพื่อเปนอารมณของสมาธิ)  :  นี้คือ  วิโมกขที่ 
สอง. 

(ยอมมีวิโมกข  คือพนจากอิทธิพลของนิวรณทั้งหลาย). 
(๓)  เป นผู น อมใจ   (ไปในรูปนิม ิตแหงสมาธิ)  ดวยความรู ส ึกวา  " 

งาม"  เทานั้น  :  นี้คือ  วิโมกขที่สาม. 
(ยอมมีวิโมกข  คือพนจากอิทธิพลของนิวรณทั้งหลาย  โดยเฉพาะอยางยิ่งจากการรบ 

กวนของความรูสึกวาเปนปฏิกูลในส่ิงที่เปนปฏิกูล) 
(๔)  เพราะกาวลวงเสียไดซ่ึงรูปสัญญาทั้งหลายโดยประการทั้งปวง 

เพราะความดับไปแหงปฏิฆสัญญาทั้งหลาย  เพราะไมใสใจนานัตตสัญญาทั้งหลาย 
เปนผูเขาถึงอากาสานัญจายตนะ  อันมีการทําในใจวา  "อากาศไมมีที่สุด"  ดังนี้ 
แลวแลอยู  :  นี้คือ  วิโมกขที่สี่. 

 
 
 
 
 

                                                
๑.  มหา.ที.  ๑๐/๘๓/๖๖. 
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(ยอมมีวิโมกข   คือพนจากอิทธิพลของรูปสัญญา  ซึ่งทําความผูกพันอยู ในรูปทั้ งหลาย  
อันใหเกิดการกระทบกระทั่งกับส่ิงที่เปนรูปนั่นเอง). 

(๕)  เพราะกาวลวงเสียไดซ่ึงอากาสานัญจาตนะโดยประการทั้งปวง 
เปนผูเขาถึงวิญญาณัญจายตนะ  อันมีการทําในใจวา  "วิญญาณไมมีที่สุด"  ดังนี้ 
แลวแลอยู  :  นี้คือ  วิโมกขที่หา. 

(ยอมมีวิโมกข   คือพนจากอิทธิพลของอากาสานัญจายตนสัญา  ซึ่ งทําความผูกพัน 
อยูในอรูปประเภทแรกคืออากาสานัญจายตนะนั่นเอง). 

(๖)  เพราะกาวลวงเสียไดซ่ึงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง 
เปนผูเขาถึงอากิญจัญญายตนะ  อันมีการทําในใจวา  "อะไร ๆ  ไมมี"  ดังนี้  แลว 
แลอยู  :  นี้คือ  วิโมกขที่หก. 

(ยอมมีวิโมกข  คือพนจากอิทธิพลของวิญญาณัญจายตนสัญญา  ซึ่งทําความผูกพัน 
อยูในอรูปประเภทที่สองคือวิญญาณัญจายตนะนั่นเอง). 

(๗)  เพราะกาวลวงเสียไดซึ ่งอากิญจัญญายตนะโดยการทั ้งปวง 
เปนผูเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ  แลวแลอยู  :  นี้คือ  วิโมกขที่เจ็ด. 

(ยอมมีวิโมกข  คือพนจากอิทธิพลของอากิญจัญญายตนะสัญญา  ซึ่งทําความผูกพันอยู 
ในอรูปประเภทที่สามคืออากิญจัญญายตนะนั่นเอง). 

(๘)  เพราะกาวลวงเสียไดซ่ึงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการ 
ทั้งปวง  เปนผูเขาถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ  แลวแลอยู  :  นี้คือ  วิโมกขที่แปด. 

(ยอมมีวิโมกข  คือพนจากอิทธิพลของเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา  ซึ่งทําความผูก 
พันอยูในอรูปประเภทที่ส่ีคือเนวสัญญานาสัญญายตนะนั่นเอง). 

 
อานนท !  เหลานี้แล  วิโมกขแปด. 
 
อานนท  !  ในกาลใดแล   ภิกษุ  เขาสูวิโมกขแปดเหลานี้   โดยอนุโลม 

บาง  โดยปฏิโลมบางทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลมบาง  เขาบาง  ออกบาง  ไดตามที่ 
ที่ตองการ  ตามสิ่งที่ตองการ  ตามเวลาที่ตองการ ;  กระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ- 
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ปญญาวิมุติ   อันหาอาสวะมิได   เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้ งหลาย   ดวย 
ป ญญาอ ันยิ ่ง เอง   ในท ิฏฐธรรมนี ้  เข าถ ึงแล วแลอยู .  อานนท  !  ภ ิกษ ุนั ้นแล 
ชื่อวา  อุภโตภาควิมุตต  (ผูหลุดพนแลวโดยสวนสอง). 

 
อานนท !  อุภโตภาควิมุตติอื่นที่ยิ่งกวาประณีตกวาอุภโตภาควิมุตตินี้ 

ยอมไมมี. 
 

ผูอุภโตภาควิมุตต 
(ตามคําของพระอานนท)๑ 

 
"อาวุโส !  มีคํากลาวกันอยูวา  'อุภโตภาควิมุตต  อุภโตภาควิมุตต '  ดังนี้.  

อาวุโส !  อุภโตภาควิมุตตนี้  พระผูมีพระภาคตรัสไว  ดวยเหตุมีประมาณเทาไรหนอแล?"  
 (พระอุทายีถามพระอานนท,  พระอานนทเปนผูตอบ). 

 
อาวุโส!  ภิกษุในกรณี้นี้  สงัดแลวจากกาม  สงัดแลวจากอกุศลธรรม 

เขาถึง  ปฐมฌาน  อันมีวิตกวิจาร  มีปติและสุข  อันเกิดจากวิเวก  แลวแลอยู.  อนึ่ง 
อายตนะคือฌานนั้น  (เปนธรรมารมรณมีรสและกิจเปนตน)  ฉันใดๆ,  เธอถูกตอง 
ธรรมารมณนั้น  (โดยรสและกิจเปนตน)  ฉันนั้นๆ  ดวยนามกาย แลวแลอยู.  และ 
เธอรูทั่วถึงธรรม  (คือปฐมฌานนั้น)  ดวยปญญา.  อาวุโส !  อุภโตภาควิมุตตอัน 
พระผูมีพระภาคตรัสไว  ดวยเหตุมีประมาณเทานี้แล  เมื่อกลาว  โดยปริยาย. 

 
(ในกรณีแหง  ทุติยฌาน  ตติยฌาน  จตุตถฌาน  อากาสานัญจายตนะ  วิญญาณัญ- 

จายตนะอากิญจัญญายตนะ  และเนวสัญญานาสัญญายตนะ  มีขอความที่กลาวไวโดยทํานอง 
เดียวกันกับขอความในกรณีแหงปฐมฌาน  ทุกประการ  และในฐานะเปนอุภโตภาควิมุตต  โดย 

 
 
 

                                                
๑.  นวก.  อํ.  ๒๓/๔๗๔/๒๔๙. 
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ปริยาย .  สวน สัญญาเวทยิตนิ โรธซึ่ งมี การส้ินอาสวะนั้ น   กลาวไว ในฐานะเปนอุภ โตภาควิ มุตต 
โดยนิปปริยาย  ดวยขอความดังตอไปนี้  :-) 

 
อาวุโส !  นัยอื่นอีกมีอยู   :  ภิกษุ   กาวลวงเสียซ่ึงเนวสัญญานาสัญ - 

ญายตนะโดยประการทั้งปวง  เขาถึง สัญญาเวทยิตนิโรธ  แลวแลอยู.  อนึ ่ง 
เพราะเห็นดวยปญญา  อาสวะทั้งหลายของเธอนั้นก็สิ้นไปรอบ  .  อนึ่ง  อายตนะ 
คือสัญญาเวทยิตนิโรธนั้น  (เปนธรรมารมณมีรสและกิจเปนตน)  ฉันใดๆ,  เธอ 
ถูกตองธรรมารมณนั้น  (โดยรสและกิจเปนตน)  ฉันนั้นๆ  ดวยนามกายแลวแลอยู.  
และเธอรู ทั ่วถึงธรรม   (คือสัญญาเวทยิตนิโรธนั ้น )  ดวยปญญา .  อาวุโส  !  
อุภโตภาควิมุตต  อันพระผูมีพระภาคตรัสไว  ดวยเหตุมีประมาณเทานี้แล  เมื่อ 
กลาว  โดยนิปปริยาย. 

 
๒.  ผูปญญาวิมุตต 

 
ภิกษุ   ท.!  บุคคลผู เปนปญญาวิมุตต   (ผูหลุดพนดวยปญญา)  เปนอยางไร 

เลา ? 
 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ในกรณ ีนี ้  บ ุคคลบางคน ,  ว ิโมกข เหล าใดอ ัน ไม เกี ่ยวก ับ 

ร ูป เพ ราะก า วล ว ง ร ูป เส ีย ได   อ ัน เป น ว ิโม ก ข ที ่ส งบ รํา ง ับ   ม ีอ ยู ,  เข า  ห าได 
ถูกตองวิโมกขเหลานั้น  ดวยนามกายแลวแลอยู  ไม  แตวา อาสวะทั้งหลายของ 
เขานั้น   สิ้นไปรอบแลว   เพราะเห็นแจงดวยปญญา .  ภิกษุ   ท .!  นี้ เรากลาววา 
บุคคลผู เป นป ญญาวิม ุตต .  ภ ิกษ ุ  ท .!  สําหรับภ ิกษ ุแม นี ้  เราก ็ไม กล าวว ายัง 
มีอะไร ๆ  เหลืออยู  ที่เธอตองทําดวยความไมประมาท.  ขอน้ันเพราะเหตุไรเลา?  
เพราะเหตุวา  กิจท่ีตองทําดวยความไมประมาท   เธอทําเสร็จแลว,  และเธอเปนผู 
ไมอาจที่จะเปนผูประมาทไดอีกตอไป. 
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(ผูปญญาวิมุตต  อีกนัยหนึ่ง๑) 
 

อานนท !  วิญญ าณ ฐิติ   เจ็ ด  เหล านี้   และ  อายตนะสอง   มี อ ยู .  
วิญญาณฐิติเหลาไหนเลา ?  วิญญาณฐิติเจ็ดคือ  :- 

 
๑.  อานนท !  สัตวทั้งหลาย  มีกายตางกัน  มีสัญญาตางกัน   มีอยู ;  

ไดแกมนุษยทั้ งหลาย,  เทวดาบางพวก   และวินิบาตบางพวก  :  นี้คือ  วิญญาณ - 
ฐิติ  ประเภทที่หนึ่ง. 

๒.  อานนท !  สัตวทั ้งหลาย  มีกายตางกัน  มีสัญญาอยางเดียวกัน 
มีอยู ;  ได แก พวกเทพผู น ับ เนื ่องอยู ในหมู พรหมที ่บ ังเก ิดโดยปฐมภ ูม ิ  และส ัตว 
ทั้งหลายในอบายทั้งสี่  :  นี้คือ  วิญญาณฐิติ  ประเภทที่สอง. 

๓.  อานนท !  สัตวทั ้งหลาย  มีกายอยางเดียวกัน  มีสัญญาตางกัน 
มีอยู;  ไดแกพวกเทพอาภัสสระ  :  นี้คือ  วิญญาณฐิติ  ประเภทที่สาม. 

๔.  อานนท  !  สัตวทั้ งหลาย   มีกายอยางเดียวกัน   มีสัญญาอยาง 
เดียวกัน  มีอยู;  ไดแก  พวกเทพสุภกิณหะ  :  นี้คือ  วิญญาณฐิติ  ประเภทที่สี่. 

๕.  อานนท  !  ส ัตว ทั ้งหลาย ,  เพ ราะก าวล วง เส ีย ได ซึ ่งร ูปส ัญญ า 
โดยประการทั้งปวง  เพราะความดับไปแหงปฏิฆสัญญา  เพราะไมใสใจนานัตต- 
สัญญา  จึงเขาถึง อากาสานัญจายตนะ  มีการทําในใจวา"อากาศไมมีที่สุด"  ดังนี้ 
มีอยู  :  นี้คือ  วิญญาณฐิติ  ประเภทที่หา. 

๖.  อานนท  !  สัตวทั้ งหลาย ,  เพราะกาวลวงเสียไดซึ่ งอากาสานัญ - 
จายตนะโดยประการทั ้งปวง  จึงเข าถึง  วิญญาณัญจายตนะ   มีการทําในใจวา  
"วิญญาณไมมีที่สุด"  ดังนี้  มีอยู  :  นี้คือ  วิญญาณฐิติ  ประเภทที่หก. 

 
 

 
 

                                                
๑.  มหา.ที.๑๐/๘๑-๘๓/๖๕. 
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๗.  อานนท  ! สัตวทั้ งหลาย ,  เพราะกาวลวงเสียไดซึ่ งวิญญาณัญ - 
จายตนะโดยประการทั ้งปวง  จึงเขาถึง  อากิญจัญญายตนะ  มีการทําในใจวา  
"อะไรๆไมมี"  ดังนี้  มีอยู  :  นี้คือ  วิญญาณฐิติ  ประเภทที่เจ็ด. 

 
สวน อายตนะอีกสอง นั้น  คือ  อสัญญีสัตตายตนะ  ที่หนึ่ง  เนวสัญญา- 

นาสัญญายตนะ  ที่สอง. 
 
อานนท !  ในบรรดาวิญญาณฐิติเจ็ด  และอายตนะสอง  (รวมเปนเกา)  

นั ้น   :  วิญญาณฐิต ิประเภทที ่หนึ ่ง อันใด   มีอยู ,  คือ   สัตวทั ้งหลาย   มีกาย 
ตางกัน   มีสัญญาตางกัน   ไดแกมนุษยทั้ งหลาย ,  เทวดาบางพวก   และวินิบาต 
บางพวก .  อานนท  !  ผู ใด รู ช ัดว ิญญาณฐิต ิที ่หนึ ่งนั ้น   รู ช ัดการเก ิด   (สม ุท ัย )  
แหงสิ ่งนั ้น   รู ช ัดความด ับ   (อัตถ ังคมะ)  แหงสิ ่งนั ้น   รู ช ัดรสอรอย   (อัสสาทะ)  แห ง 
สิ ่งนั ้น   รู ช ัดโทษต่ําทราม   (อาท ีนวะ )  แห งสิ ่งนั ้น   และรู ช ัดอ ุบายเป นเครื ่องออก 
 (นิ สสรณ ะ )  แห งสิ่ งนั้ น   ดั งนี้ แล ว   ควรหรือหนอที่ ผู นั้ น   จะเพลิ ด เพลินยิ่ งซึ่ ง 
วิญญาณฐิติที่หนึ่ง  นั้น?  "ขอน้ัน  เปนไปไมได  พระเจาขา !" 

 
(ในกรณีแหง  วิญญาณฐิติที่สอง  วิญญาณฐิติที่สาม  วิญญานฐิติที่ส่ี  วิญญาณฐิติที่หา   

วิญญาณฐิติที่หก  วิญญาณฐิติที่เจ็ด  และ อสัญญีสัตตายตนะที่หนึ่ง  ซึ่งมีลักษณะเฉพาะอยางดังที่ 
กลาวแลวขางตน   ก็ไดมีการอธิบาย   ตรัสถาม   และทูลตอบ   โดยขอความทํานองเดียวกันกับใน 
กรณีแหงวิญญาณฐิติที ่หนึ ่งนั ้น   ทุกประการ ตางกันแตชื ่อแหงสภาพธรรมนั ้นๆเทานั ้น.  สวนเนว 
สัญญานาสัญญายตนะที่สองนั้น  จะไดบรรยายดวยขอความเต็มอีกครั้งหนึ่ง  ดังตอไปนี้  :-) 

 
อานนท  !  ในบรรดาวิญญาณฐิติ เจ็ด  และอายตนะสอง  (รวมเปนเกา)  

นั้น  :  เนวสัญญานาสัญญายตนะ  อันใด  มีอยู,  อานนท !  ผูใดรูชัด 
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เนวส ัญญานาส ัญญายตนะนั ้น   รู ช ัดการเก ิดแห งสิ ่งนั ้น   รู ช ัดการด ับแห งสิ ่งนั ้น 
รู ช ัด รสอร อยแห งสิ ่งนั ้น   รู ช ัด โทษอ ันต่ํ าทรามแห งสิ ่งนั ้น   และรู ช ัดอ ุบาย เป น 
เค รื ่อ งออกแห งสิ ่งนั ้น   ด ังนี ้แล ว   ควรห ร ือหนอ   ที ่ผู นั ้น จะ เพล ิด เพล ินยิ ่งซึ ่ง 
เนวสัญญานาสัญญายตนะนั้น ?  "ขอน้ัน  เปนไปไมได  พระเจาขา !" 

 
อานนท !  เมื ่อใดแล  ภิกษุรู แจงชัดตามเปนจริง  ซึ่งการเกิด  การ 

ดับ  รสอรอย  โทษอันต่ําทราม และอุบายเปนเครื่องออก  แหงวิญญาณฐิติเจ็ด 
เหลานี้  และแหงอายตนะสองเหลานี้ดวย  แลวเปนผูหลุดพนเพราะความไมยึดมั่น
;  
อานนท !  ภิกษุนี้เรากลาววา  เปนปญญาวิมุตต. 

 
ผูปญญาวิมุตต 

(ตามคําของพระอานนท)๑ 

 
"อาวุโส !  มีคํากลาวกันอยูวา  'ปญญาวิมุตต  ปญญาวิมุตต  ดังนี้.  อาวุโส !  

ปญญาวิมุตตนี้  พระผูมีพระภาคตรัสไว  ดวยเหตุมีประมาณเทาไรหนอแล?"  (พระอุทาย ี
ถามพระอานนท,  พระอานนทเปนผูตอบ). 

 
อาวุโส !  ภิกษุในกรณีนี้  สงัดแลวจากกาม  สงัดแลวจากอกุศลธรรม 

เขาถึง ปฐมฌาน  อันมีวิตกวิจาร  มีปติและสุข  อันเกิดจากวิเวก  แลวแลอยู.  
และเธอรูทั่วถึงธรรม  (คือปฐมฌานนั้น)  ดวยปญญา.  อาวุโส !  ปญญาวิมุตต   
อันพระผูมีพระภาคตรัสไว  ดวยเหตุมีประมาณเทานี้แล  เมื่อกลาว  โดยปริยาย. 

 
 
 
 
 

                                                
๑.  นวก.  อํ.  ๒๓/๔๗๓/๒๔๘. 
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(ในกรณีแหง  ทุติยฌาน  ตติยฌาน  จตุตถฌาน  อากาสานัญจายตนะ  วิญญาณัญ- 
จายตนะ  อากิญจัญญายตนะ  และ  เนวสัญญานาสัญายตนะ  มีขอความที่กลาวไวโดยทํานอง 
เดียวกันกับขอความในกรณี แหงปฐมฌาน   ทุกประการ   และในฐานะเปนปญญาวิมุตต   โดย 
ปริยาย.  สวน สัญญาเวทยิตนิโรธ  ซึ่งมีการส้ินอาสวะนั้น  กลาวไวในฐานะเปนปญญาวิมุตต  โดย 
นิปปริยาย  ดวยขอความดังตอไปนี้:-) 

   
อาวุโส !  นัยอื่นอีกมีอยู  :  ภิกษุกาวลวงเสียซ่ึงเนวสัญญานาสัญญา- 

ยตนะโดยประการทั้งปวง  เขาถึง  สัญญาเวทยิตนิโรธ  แลวแลอยู,  อนึ่งเพราะ 
เห็นดวยปญญา  อาสวะทั้งหลายของเธอนั้นก็สิ้นไปรอบ.  และเธอรูทั่วถึงธรรม 
 (คือสัญญาเวทยิตนิโรธนั้น)  ดวยปญญา.  อาวุโส !  ปญญาวิมุตต อันพระผูมี 
พระภาคตรัสไว  ดวยเหตุมีประมาณเทานี้แล  เมื่อกลาว โดยนิปปริยาย. 

 
(ผูศึกษาพึงสังเกตใหเห็นวา  เราสอนกันอยูและถือกันอยู เปนหลักวา  พวกปญญา-วิ 

มุตตไมอาจจะเขาฌานได   แตจากบาลีขางบนนี้แสดงให เห็นวา  พวกปญญาวิมุตตสามารถเขา 
ฌานได   แมกระทั่ งสัญญาเวทยิตนิโรธ   หากแตไมมีการเสวยรสจากธรรมารมณแหงฌานนั้น  ๆ   
ดวยนามกาย   ซึ ่งเป นการเข าอน ุป ุพพวิหารสมาบัต ิ  เท านั ้น .  ขอนี ้จะย ุกติเป นอยางไร  เป น ส่ิง 
ที่นักศึกษาควรพิจารณากันดูเองเถิด). 

 
๓.  ผูกายสักขี 

 
ภิกษุ  ท.!  บุคคลผูเปนกายสักขี  (ผูมีการเสวยสุขดวยนามกายเปนพยาน)  

เปนอยางไรเลา ? 
 
ภิกษุ  ท .!  ในกรณ ีนี ้  บุคคลบางคน   ถูกตองวิโมกขทั ้งหลาย   อัน 

ไมเกี่ยวกับรูปเพราะกาวลวงรูปเสียได  อันเปนวิโมกขที่สงบรํางับ,  ดวยนาม- 
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กาย  แลวแลอยู.  อน่ึง  อาสวะทั้งหลายบางเหลา  ของเขานั้นก็ สิ้นไปรอบแลว 
เพ ราะ เห ็น แล วด วยป ญญ า .  ภ ิกษ ุ  ท .!  ภ ิกษ ุนี ้เรากล าวว า   บ ุคคลผู เป น 
กายสักขี.  ภิกษุ  ท.!  สําหรับภิกษุนี ้  เรากลาววายังมีอะรไ ๆ  ที ่เธอตองทํา 
ดวยความไม ประมาท .  ขอนั ้นเพราะเหต ุไร ?  เพราะเหต ุว า  ถาไฉนทานผู มี 
อายุนี ้  จะเสพอยู ซึ ่งเสนาสนะอ ันสมควร   จะคบอยู ซึ ่งก ัลยาณมิตร  จะบ มอยู 
ซึ ่งอ ินทรีย ทั ้งหลาย   ก็จะทําใหแจงซึ ่งที ่ส ุดแหงพรหมจรรย  อันไมม ีอะไรยิ ่งกวา 
ซึ่งเปนประโยชนที่ตองการของกุลบุตรผูออกบวชจากเรือน  ไมเกี่ยวของดวยเรือน 
โดยชอบ   ไดดวยปญญาอันยิ่งเอง  ในทิฏฐธรรม   เขาถึงแลวแลอยู .  ภิกษุ   ท .!  
เรามองเห็นผลแหงความไมประมาทขอน้ี  สําหรับภิกษุนี้อยู  จึงกลาววายังมีอะไร ๆ   
ที่เธอนั้นตองทําดวยความไมประมาท  ดังนี้. 

 
ผูกายสักขี 

(ตามคําของพระอานนท)๑ 
 
"อาวุโส !  มีคําลาวกันอยูวา  'กายสักขี  กายสักขี'  ดังนี้.  อาวุโส !  กาย- 

สักขีนี้  พระผูมีพระภาคตรัสไว  ดวยเหตุมีประมาณเทาไรหนอแล ?"  (พระอุทายีถามพระ- 
อานนท  พระอานนทเปนผูตอบ). 

 
อาวุโส  !  ภิกษุในกรณีนี้  สงัดแลวจากกาม  สงัดแลวจากอกุศลธรรม 

เขาถึงปฐมฌาน  อันมีวิตกวิจาร  มีปติและสุขอันเกิดจากวิเวก  แลวแลอยู.  
อนึ่ง  อายตนะคือฌานนั้น  (เปนธรรมารมณมีรสและกิจเปนตน)  ฉันใด ๆ,  เธอ 
ถูกตองธรรมารมณนั้น  (โดยรสและกิจเปนตน)  ฉันนั้น ๆ  ดวยนามกาย  แลวแล
อยู. 

 
 
 
 

                                                
๑. นวก.  อํ.  ๒๓/๔๗๒/๒๔๗. 
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อาวุโส !  กายสักขี  อันพระผูมีพระภาคตรัสไวดวยเหตุมีประมาณเทานี้แล  เมื่อ 
กลาว โดยปริยาย. 

 
(ในกรณีแหง  ทุติยฌาน  ตติยฌาน  จตุตถฌาน  อากาสานัญจายตนะ  วิญญาณัญ- 

จายตนะ  อากิญจัญญายตนะ  และ  เนวสัญญานาสัญญายตนะ  มีขอความที่กลาวไวโดยทํานอง 
เดียวกันกับขอความในกรณี แหงปฐมฌานทุกประการ  และในฐานะเปนกายสักขี   โดย  ปริยาย .  
สวน สัญญาเวทยิตนิโรธ ชนิดที่มีการสิ้นอาสวะนั้น  กลาวไวในฐานะเปนกายสักขี  โดย  นิปปริยาย 
ดวยขอความดังตอไปนี้  :-) 

 
อาวุโส !  นัยอื่นอีกมีอยู  :  ภิกษุ  กาวลวงเสียซ่ึงเนวสัญญานาสัญญา- 

ยตนะโดยประการทั้งปวง  เขาถึง  สัญญาเวทยิตนิโรธ  แลวแลอยู.  หนึ่ง  เพราะ 
เห็นดวยปญญา  อาสวะทั้งหลายของเธอนั้นก็สิ้นไปรอบ.  อนึ่ง  อายตนะคือ   
สัญญาวเวทยิตนิโรธนั้น  (เปนธรรมารมณมีรสและกิจเปนตน)  ฉันใด ๆ,  เธอถูก 
ตองธรรมารมณนั้น  (โดยรสและกิจเปนตน)  ฉันนั้น ๆ  ดวยนามกาย  แลวแลอยู.  
อาวุโส !  กายสักขี  อันพระผู มีพระภาคตรัสไว  ดวยเหตุมีประมาณเทานี ้แล 
เมื่อกลาว โดยนิปปริยาย. 

 
(ผู ศ ึกษ าพ ึงส ัง เกต ให เห ็น ว า   คํ า ว า   "กายส ัก ข ี-ม ีก าย เป นพ ยาน "  นั ้น   หมาย 

ความวา  ได เสวยรสแห งฌานเปนตน   ดวยนามกาย   คือด วยใจของตน  ;  และคําวา   "โดยนิป - 
ปริยาย "  นั ้น   หมายถ ึงม ีการสิ ้นอาสวะในกรณ ีนั ้น ,  ถ าย ัง ไม สิ ้นอาสวะ   เร ียกได แต เพ ีย งว า 
โดยปริยาย). 

 
๔.  ผูทิฏฐิปปตต 

   
ภิกษุ   ท .!  บุคคลผู เปนทิฏฐิปปตต   (ผูบรรลุแลวดวยความเห็นลงสูธรรม)  

เปนอยางไรเลา ? 
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ภ ิกษ ุ  ท .!  ในกรณ ีนี ้  บ ุคคลบางคน ,  ว ิโมกข เหล าใด   อ ัน ไม เกี ่ย ว 
ก ับร ูป เพราะก าวล วงร ูป เส ียได   อ ัน เป นว ิโมกข ที ่ส งบรําง ับ   ม ีอยู ,  เขา   หาได 
ถูกตองวิโกขเหลานั้น  ดวยนามกายแลวแลอยู  ไม  แตวา อาสวะทั้งหลายบาง 
เหลาของเขานั้น   สิ้นไปรอบแลว   เพราะเห็นแจงดวยปญญา.  อน่ึง  ธรรมทั้ ง 
หลายที่ตถาคตประกาศแลว  ก็เปนธรรม อันเขานั้นเห็นลงแลว  ประพฤติลงแลว 
ด วยป ญญา .  ภ ิกษ ุ  ท .!  นี ้เรากล าวว า   บ ุคคผู เป น  ท ิฏฐ ิปป ตต .  ภ ิกษ ุ  ท .!  
สําหรับภิกษุแมนี้  เราก็กลาววายังมีอะไร ๆ  ที่เธอตองทําดวยความไมประมาท.  
ขอนั ้น เพราะเหต ุไร ?  เพราะเหต ุว า   ถ าไฉนท านผู ม ีอาย ุนี ้  จะเสพอยู ซึ ่งเสนา - 
สนะอันสมควร  จะคบอยู ซึ ่งก ัลยาณมิตร  จะบมอยู ซึ ่งอ ินทรีย ทั ้งหลาย   ก็จะทํา 
ใหแจงซึ่ งที่สุดแหงพรหมจรรย   อันไมมีอะไรยิ่ งกวา   ซึ่งเปนประโยชนที่ตองการ 
ของกุลบุตรผูออกบวชจากเรือน   ไม เกี่ยวของดวยเรือนโดยชอบ   ไดดวยปญญา 
อ ันยิ ่ง เอ ง   ในท ิฏ ฐธรรม   เข าถ ึงแล วแลอยู .  ภ ิกษ ุ  ท .!  เรามอง เห ็นผลแห ง 
ความไมประมาทขอน้ี   สําหรับภิกษุนี้อยู  จึงกลาววายังมีอะไร ๆ  ที่ เธอนั้นตองทํา 
ดวยความไมประมาท  ดังนี้. 

 
๕.  ผูสัทธาวิมุตต 

 
ภิกษุ  ท.!  บุคคลผูเปนสัทธาวิมุตต  (ผูหลุดพนดวยสัทธา)  เปนอยางไร 

เลา ? 
 
ภิกษุ   ท .!  ในกรณีนี้   บุคคลบางคน ,  วิโมกข เหลาใด   อันไม เกี่ยวก ับ 

ร ูป เพ ราะก า วล ว ง ร ูป เส ีย ได   อ ัน เป น ว ิโม กข ที ่ส งบ รํา ง ับ   ม ีอ ยู ,  เข า  หาได 
ถูกตองวิโมกขเหลานั้น  ดวยนามกายแลวแลอยู  ไม  แตวา  อาสวะทั้งหลายบาง 
เหลาของเขานั้น สิ้นไปรอบแลว  เพราะเห็นแจงดวยปญญษ.  อน่ึง สัทธา  ของ 
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เขานั้น  เปนสัทธาที่ ปลงลงแลวหมดสิ้น  มีมูลรากเกิดแลว  ตั้งอยูแลวอยางมั่น 
คงในตถาคต .  ภิกษุ   ท .!  นี้ เราเรียกวา  บุคคลผู เปน   สัทธาวิมุตต .  ภิกษุ   ท .!  
สําหรับภิกษุแมนี้  เราก็กลาววายังมีอะไร ๆ  ที่เธอตองทําดวยความไมประมาท.  
ขอ น้ันเพราะเหตุไร ?  เพราะเหตุวา   ถาไฉนทานผูมีอายุนี้   จะเสพอยูซึ่ งเสนา- 
สนะอันสมควร  จะคบอยู ซึ ่งก ัลยาณมิตร  จะบมอยู ซึ ่งอ ินทรีย ทั ้งหลาย   ก็จะทํา 
ใหแจงซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรย   อันไมมีอะไรยิ่งกวา  ซึ่งเปนประโยชนที่ตองการ 
ของกุลบุตรผูออกบวชจากเรือน   ไมเกี่ยวของดวยเรือนโดยชอบ   ไดดวยปญญา 
อ ันยิ ่ง เอง   ในท ิฏฐธรรม   เข าถ ึงแล วแลอยู .  ภ ิกษ ุ  ท .!  เรามองเห ็นผลแห ง 
ความไมประมาทขอนี ้  สําหรับภิกษุนี ้อยู   จึงกลาววาย ังม ีอะไร ๆ  ที ่เธอนั ้นต อง 
ทําดวยความไมประมาท  ดังนี้. 

 
๖.  ผูธัมมานุสารี 

   
ภิกษุ  ท.!  บุคคลผูเปนธัมมานุสารี  (ผูแลนไปตามธรรม)  เปนอยางไร 

เลา ? 
 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ใน ก รณ ีนี ้  บ ุค ค ลบ า งคน ,  ว ิโม ก ข เห ล า ใด   อ ัน ไม 

เกี ่ยวกับรูปเพราะกาวลวงรูปเส ียได   อันเป นวิโมกขที ่สงบรําง ับ   มีอยู ,  เขา  หา 
ไดถูกตองวิโมกขเหลานั้น  ดวยนามกายแลวแลอยู  ไม  แตวา  อาสวะทั้งหลาย 
บางเหลา ของเขานั้น  สิ้นไปรอบแลว  เพราะเห็นแจงดวยปญญา.  อนึ่ง  ธรรม 
ทั้งหลาย ที่ตถาคตประกาศแลว  ยอม ทนตอการเพงโดยประมาณแหงปญญาของ 
เขา  และ ธรรมทั้งหลายเหลานี้ก็มีแกเขา  คือ  สัทธินทรีย  วิริยินทรีย  สตินทรีย 
สมาธ ินทรีย   ปญญ ินทรีย .  ภ ิกษ ุ  ท .!  นี ้เรากล าวว า   บุคคลผู เป นธัมมา - 
นุสารี.  ภิกษุ  ท.!  สําหรับภิกษุแมนี้  เราก็กลาววายังมีอะไร ๆ  ที่เธอตองทํา 
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ดวยความไม ประมาท .  ขอนั ้นเพราะเหต ุไร ?  เพราะเหต ุว า  ถาไฉนทานผู มี 
อายุนี้  จะเสพอยูซึ่งเสนาสนะอันสมควร  จะคบอยูซึ่งกัลยาณมิตร  จะบมอยูซึ่ง 
อินทรียทั้งหลาย  ก็จะทําใหเกิดซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรย  อันไมมีอะไรยิ่งกวา  ซึ่ง 
เปนประโยชนที่ตองการของกุลบุตรผูออกบวชจากเรือน   ไม เกี่ยวของดวยเรือน 
โดยชอบ   ได ด วยป ญญาอันยิ ่งเอง   ในทิฏฐธรรม   เข าถ ึงแลวแลอยู .  ภิกษ ุ  ท .  
เรามองเห็นผลแหงความไมประมาทขอน้ี  สําหรับภิกษุนี้อยู  จึงกลาววายังมีอะไร ๆ  
ที่เธอนั้นตองทําดวยความไมประมาท  ดังนี้. 

 
๗.  ผูสัทธานุสารี 

 
ภิกษุ  ท.!  บุคคลผูเปนสัทธานุสารี  (ผูแลนไปตามสัทธา)  เปนอยางไร 

เลา ? 
 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ใน ก รณ ีนี ้  บ ุค ค ลบ า งคน ,  ว ิโม ก ข เห ล า ใด   อ ัน ไม 

เกี ่ยวกับรูปเพราะกาวลวงรูปเส ียได   อันเป นวิโมกขที ่สงบรําง ับ   มีอยู }  เขา  หา 
ไดถูกตองวิโมกขเหลานั ้น  ดวยนามกายแลวแลอยู ไม  แตวา อาสวะทั้งหลาย 
บางเหลาของเขานั้น  สิ้นไปรอบแลว  เพราะเห็นแจงดวยปญญา.  อน่ึง  สัทธา 
ตามประมาณ  (ที่ควรจะมี)  ความรักตามประมาณ  (ที่ควรจะมี)  ในตถาคต  ของ 
เขาก ็ม ี  และธรรมเหล านี ้ก ็ม ีแก เขา   ค ือ   ส ัทธ ินทรีย   ว ิร ิย ินทรีย   สต ินทรีย 
สมาธินทรีย   ปญญ ินทรีย .  ภิกษ ุ  ท .!  นี ้เรากล าวว า   บุคคลผู เป น  สัทธา - 
นุสารี.  ภิกษุ  ท.!  สําหรับภิกษุแมนี ้  เราก็กลาวายังมีอะไร ๆ  ที ่เธอตองทํา 
ดวยความไม ประมาท .  ขอนั ้นเพราะเหต ุไร ?  เพราะเหต ุว า  ถาไฉนทานผู มี 
อายุนี้  จะเสพอยูซึ่งเสนาสนะอันสมควร  จะคบอยูซึ่งกัลยาณมิตร  จะบมอยูซึ่ง 
อินทรียทั้งหลาย  ก็จะทําใหแจงที่สุดแหงพรหมจรรยอันไมมีอะไรยิ่งกวา  ซึ่ง 
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เปนประโยชนที่ตองการของกุลบุตรผูออกบวชจากเรือน   ไม เกี่ยวของดวยเรือน 
โดยชอบ   ได ด วยปญญาอันยิ ่งเอง   ในทิฏฐธรรม   เข าถ ึงแล วแลอยู .  ภิกษ ุ  ท .!  
เรามองเห็นผลแหงความไมประมาทขอน้ี  สําหรับภิกษุนี้อยู  จึงกลาววายังมีอะไร ๆ  
ที่เธอนั้นตองทําดวยความไมประมาท  ดังนี้. 
-  ม.  ม.  ๑๓/๒๒๙-๒๓๒/๒๓๐-๒๓๗. 

 
ผูอนิมิตตวิหารี 

 
โมคคัลลานะ !  ก็ติสสพรหม  มิไดแสดงบุคคลที่เจ็ดอันเปน อนิมิตต- 

วิหารี  (ผูอยูดวยวิหารธรรมอันไมมีนิมิต)  แกเธอดอกหรือ ? 
 
"ขาแตพระผูมีพระภาค !  บันนี้ เปนกาลสมควรที่พระผูมีพระภาค  จะทรง 

แสดงซึ่งบุคคลที่เจ็ดผูเปนอนิมิตตวิหารี ;  ภิกษุทั้งหลายไดฟงจากพระผูมีพระภาคแลว  จัก 
ทรงจําไว". 

 
โมคคัลลานะ !  ภิกษุในกรณีนี้  เขาถึงซ่ึงเจโตสมาธิอันไมมีนิมิต 

เพราะไมกระทําไวในใจซึ่งนิมิตทั้งปวง  แลวแลอยู.  เทวดาเหลานั้น  ยอมรูจัก 
ภิกษุนั ้นยางนี ้ว า  "ทานผู ม ีอายุนี ้  เข าถึงเจโตสมาธิอ ันไมม ีน ิม ิต   เพราะไมทําไว 
ในใจซึ่ งนิมิตทั้ งหลาย   แลวแลอยู  ;  เปนที่ เชื่อได วา   ทานผูมีอายุนี้   เมื่ อ เสพ - 
เสนาสนะที่สมควร  คบกัลยาณมิตร  บมอินทรียทั้งหลายอยู  ก็จะกระทําใหแจง 
ซึ่ งป ริโยสานแห งพรหมจรรยนั้ น   อันไมมี ธรรมอื่นยิ่ งกวา   อันเปนประโยชนที่ 
ประสงคของกุลบุตรผูออกบวชจากเรือนเปนผู ไมมี เรือนโดยชอบอยู .  ไดด วย 
ปญญาอันยิ่งเอง  ในทิฏฐธรรมนี้  เขาถึงแลวอยู"  ดังนี้. 
-  สตฺตก.  อํ.  ๒๓/๗๙/๕๓. 
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ผูมีสันทิฏฐิกธรรม  ตามคําของพระอานนท 
 
"อาวุโส !  มีคํากลาวกันอยูวา  'สันทิฏฐิกธรรม  สันทิฏฐิกธรรม '  ดังนี้ 

อาวุโส!  สันทิฏฐิกธรรมน้ี  พระผูมีพระภาคตรัสไว  ดวยเหตุมีประมาณเทาไรหนอแล ?"  
 (พระอุทายีถามพรอานนท.  พระอานนทเปนผูตอบ). 

 
อาวุโส !  ภิกษุในกรณีนี้  สงัดแลวจากกาม  สงัดแลจากอกุศลธรรม 

เขาถึงปฐมฌาน  อันมีวิตกวิจาร  มีปติและสุข  อันเกิดจากวิเวก  แลวแลอยู.  
อาวุโส !  สันทิฏฐกธรรม  อันพระผูมีพระภาคตรัสไว  ดวยเหตุมีประมาณเทานี้ 
แล  เมื่อกลาวโดยปริยาย. 

 
(ในกรณีแหง  ทุติยฌาน  ตติยฌาน  จตุตถฌาน  อากาสานัญจายตนะ  วิญญาณัญ- 

จายตนะ  อากิญ-จัญญายตนะ  และ เนวสัญญานาสัญญายตนะ  มีขอความที่กลวไวโดยทํานอง 
เดียวกันกับขอความในกรณีแหงปฐมฌานทุกประการ  และในฐานะเปนสันทิฏฐิกธรรม โดยปริยาย.  
สวนสัญญาเวทยิตนิโรธชนิดที่มีการส้ินอาสวะนั้น  กลาวไวในฐานะเปนสันทิฏฐิกธรรม  โดยนิป- 
ปริยาย  ดวยขอความดังตอไปนี้  :-) 

 
อาวุโส !  นัยอื่นอีกมีอยู  :  ภิกษุ  กาวลวงเสียซ่ึงเนวสัญญานาสัญ- 

ญายตนะโดยประการทั้งปวง  เขาถึง  สัญญาเวทยิตนิโรธ  แลวแลอยู.  อนึ่ง  เพราะ 
เห็นดวยปญญา  อาสวะทั้งหลายของเธอนั้นก็สิ้นไปรอบ.  อาวุโส !  สันทิฏฐิก- 
ธรรม  อันพระผูมีพระภาคตรัสไว  ดวยเหตุมีประมาณเทานี้แล  เมื่อกลาว  โดย 
นิปปริยาย. 
-  นวก.อํ.  ๒๓/๔๗๔/๒๕๐. 
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ผูนิพพาน  ตามคําของพระอานนท 
และผูปรินิพพาน  ตามคําของพระอานนท 

 
(นิพพาน   และ   ปรินิพพาน   ตามคํ าของพระอานนท   มี ใจความอยางเดียวกันกับ 

ส ันท ิฏ ฐ ิกน ิพพานข างต น   ผ ิดก ันแต ชื ่อ เท านั ้น .  นอกจากนี ้  ย ังม ีการแสดงไว   ด วยคํ าว า   เขมํ 
อมตํ   อภยํ   ปสฺสทฺ ธินิ โรโธ   แทนคําวานิพพานขางบน .  -  นวก .  อํ .  ๒๓/๔๗๕-๔๗๗/๒๕๒,  ๒๕๓,  
๒๕๖,๒๕๘,๒๖๐,๒๖๒,๒๖๔). 

 
ผูมีทิฏฐกรรมนิพพาน  ตามคําของพระอานนท 

 
"อาวุโส !  มีคํากลาวกันอยู วา  'ทิฏฐธรรมนิพพาน  ทิฏฐธรรมนิพพาน'  ดังนี้ .  

อาวุโส !  ทิฏฐธรรมนิพพานนี้  พระผูมีพระภาคตรัสไว  ดวยเหตุมีประมาณเทาไรหนอแล ?"  
 (พระอุทายีถามพระอานนท,  พระอานนทเปนผูตอบ). 

 
อาวุโส !  ภิกษุในกรณีนี้  สงัดแลวจากกาม  สงัดแลวจากอกุศลธรรม 

เข าถ ึง  ปฐมฌาน  อ ันม ีว ิตกว ิจาร   มีป ต ิและส ุขอ ันเก ิดจากว ิเวก   แล วแลอยู 
อาวุโส !  ทิฏฐธรรมนิพพาน  อันพระผูมีพระภาคตรัสไว  ดวยเหตุมีประมาณเทา 
นี้แล  เมื่อกลาว โดยปริยาย. 

 
(ในกรณีแหง  ทุติยฌาน  ตติยฌาน  จตุตถฌาน  อากาสานัญจายตนะ  วิญญาณัญ - 

จายตนะ  อากิญจัญญายตนะ  และเนวสัญญานาสัญญายตนะ  มีขอความที่กลาวไวโดยทํานอง 
เด ีย วก ัน ก ับ ข อความ ในกรณ ีแห งป ฐมฌ าน   ท ุกป ระการ   และในฐานะ เป นท ิฏ ฐธรรมน ิพพ าน  
โดยปร ิย าย .  ส วนส ัญญ าวเทย ิตน ิโรธซึ ่งม ีก ารสิ ้น อาสวะนั ้น   กล าว ไว ในฐานะ เป นท ิฏ ฐธรรม 
นิพพาน โดยนิปปริยาย  ดวยขอความดังตอไปนี้  :-) 
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ภาค  ๓  -  นิโรธอริยสัจ ๖๗๕

อาวุโส !  นัยอื่นอีกมีอยู  :  ภิกษุ  กาวลวงเสียซึ่งเนวสัญญานาสัญ- 
ญายตนะโดยประการทั ้งปวง  เขาถึง สัญญาเวทยิตนิโรธ  แลวแลอยู,  อนึ ่ง 
เพราะเห็นดวยปญญา  อาสวะทั้งหลายของเธอนั้นก็สิ ้นไปรอบ ,  อาวุโส  !  
ทิฏฐธรรมนิพพาน  อันพระผูมีพระภาคตรัสไว  ดวยเหตุมีประมาณเทานี้แล  เมื่อ 
กลาว โดยนิปปริยาย. 
-  นวก.  อํ.  ๒๓/๔๗๕/๒๕๕. 

 
ผูเขมัปปตต  ตามคําของพระอานนท 

 
"อาวุโส !  มีคํากลาวกันอยูวา  'เขมัปปตต  เขมัปปตต'  ดังนี้.  อาวุโส !  

เขมัปปตตนี้  พระผูมีพระภาคตรัสไว  ดวยเหตุมีประมาณเทาไรหนอแล ?"  (พระอุทายีถาม 
พระอานนท,  พระอานนทเปนผูตอบ). 

 
อาวุโส !  ภิกษุในกรณีนี้  สงัดแลวจากกาม  สงัดแลวจากอกุศลธรรม 

เขาถึง ปฐมฌาน อันมีวิตกวิจาร  มีปติและสุข  อันเกิดจากวิเวก  แลวแลอยู,  
อาวุโส!  เขมัปปตต  อันพระผูมีพระภาคตรัสไว  ดวยเหตุมีประมาณเทานี้แล 
เมื่อกลาว โดยปริยาย. 

 
(ในกรณีแหง  ทุติยฌาน  ตติยฌาน  จตุตถฌาน  อากาสานัญจายตนะ  วิญญาณัญ- 

จายตนะ  อากิญจัญญายตนะ  และ  เนวสัญญานาสัญญายตนะ  มีขอความที่กลาวไวโดยทํานอง 
เดียวกันกับขอความในกรนีแหงปฐมฌานทุกประการ  และในฐานะเปนเขมัปปตต  โดยปริยาย .  
สวนสัญญาเวทยิตนิโรธชนิดมีการส้ินอาสวะนั้น  กลาวไวในฐานะเปนเขมัปปตต  โดยนิปปริยาย 
ดวยขอความดังตอไปนี้  :-) 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๖๗๖

อาวุโส  !  นัยอื่นอีกมีอยู   :  ภิกษุ   กาวลวงเสีย ซ่ึงเนวสัญญานา- 
สัญญายตนะโดยประการทั้งปวง  เขาถึง สัญญาเวทนยิตนิโรธ  แลวแลอยู.  อนึ่ง 
เพราะเห็นดวยปญญา  อาสวะทั้งหลายของเธอนั้นก็สิ ้นไปรอบ .  อาวุโส  !  
เขมัปปตต  อันพระผูมีพระภาคตรัสไว  ดวยเหตุมีประมาณแทานี้แล  เมื่อกลาว 
โดยนิปปริยาย. 
-  นวก.  อํ.  ๒๓/๔๗๗/๒๕๗. 

 
(นอกจากแสดงไวโดยชื่อวา  เขมัปปตต   นี้แลว  ยังแสดงไวโดยชื่อวา  อมตัปปตต   

อภย ัปป ตต   โดยม ีข อ ค วามทํ าน อ ง เด ีย วก ัน ด วย .-  นวก .  อ ํ.  ๒๓/๒๗๗/๒๕๙,๒๖๑,  คํา ว า 
เขม   ก ็ด ี  อมต   ก ็ด ี  อภย   ก ็ด ี  ในกรณ ีเช นนี ้  ลวนแต เล ็งถ ึงน ิพพานด วยก ันทั ้งนั ้น .  คําว า  ปตต 
แปลวา  ผูถึงแลว). 

 
ตทังคนิพพุโต  -  ผูดับเย็นดวยองคนั้น ๆ 

 
ภิกษุ   ท .!  เมื่ อ บุคคลเห็ นซึ่ งความไม เที่ ยง   ความแปรปรวน   ความ 

จางคลาย   ความด ับ   ของรูปนั ้น เท ียว   แล วเห ็นด วยป ญญาอ ันชอบตามที ่เป น 
จริง   วา   รูป ท้ั งปวงทั้ งในกาลกอน   และในกาลนี้   ไม เที่ ย ง   เป นทุ กข   มีความ 
แปรปรวนเป นธรรม   ด ังนี ้อยู ,  โสกะปริเทวะท ุกขะโทมน ัสอ ุปายาสทั ้งหลาย 
ยอมละไป.  เพราะละเสียไดซึ่งโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้ งหลายเหลา 
นั ้น   เขาย อมไม สะดุ งหวาดเส ียว ;  เมื ่อ ไม สะดุ งหวาดเส ียว   ย อมอยู เป นส ุข  ;  
ผูอยูเปนสุข  (ดวยอาการอยางนี้)  เรากลาววา  เปนภิกษุผู  ตทังคนิพพุโต  (ดับเย็น 
ดวยองคนั้น ๆ)  ดังนี้.   

(ในกรณีแหง เวทนา  สัญญา  สังขาร  และ วิญญาณ   ก็มีถอยคําที่ตรัสไวทํานอง 
เดียวกัน). 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๕๔/๘๘. 
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ภาค  ๓  -  นิโรธอริยสัจ ๖๗๗

ผูมีตทังคนิพพาน  ตามคําของพระอานนท 
 
"อาวุโส !  มีคํากลาวกันอยูวา  'ตทังคนิพพาน  ตทังคนิพพาน '  ดังนี้ .  

อาวุโส!  ตทังคนิพพานนี้พระผูมีพระภาคตรัสไว  ดวยเหตุมีประมาณเทาไรหนอแล ?"  
 (พระอุทายีถามพระอานนท,  พระอานนทเปนผูตอบ). 

 
อาวุโส !  ภิกษุในกรณีนี้  สงัดแลวจากกาม  สงัดแลวจากอกุศลธรรม 

เขาถึง  ปฐมฌาน อันมีวิตกวิจาร  มีปติและสุข  อันเกิดจากวิเวก  แลวแลอยู.  
อาวุโส !  ตทังคนิพพาน  อันพระผูมีพระภาคตรัสไว  ดวยเหตุมีประมาณเทานี้แล   
เมื่อกลาว โดยปริยาย. 

 
(ในกรณีแหง  ทุติยฌาน  ตติยฌาน  จตุตถาฌาน  อากาสานัญจายตนะ  วิญญาณัญ- 

ญายตนะ  อากิญจัญญายตนะ  และ  เนวสัญญานาสัญญายตนะ  มีขอความที่กลาวไวโดยทํานอง 
เดียวกันกับขอความในกรณี แห งปฐมฌาน   ทุกประการ   และในฐานะเปนตทั งคนิพพาน   โดย 
ปริยาย .  ส วนส ัญญาเวทย ิตน ิโรธซึ ่งม ีการสิ ้นอาสวะนั ้น   กล าวไว ในฐานะเป นตท ังคน ิพพาน 
โดยนิปปริยาย  ดวยขอความดังตอไปนี้  :-) 

 
อาวุโส !  นัยอื่นอีกมีอยู  :  ภิกษุ  กาวลวงเสียซ่ึงเนวสัญญานาสัญญา- 

ยตนะโดยประการทั้งปวง  เขาถึง  สัญญาเวทยิตนิโรธ  แลวแลอยู.  อนึ่ง  เพราะ 
เห็นดวยปญญา  อาสวะทั้งหลายของเธอนั้นก็สิ้นไปรอบ.  อาวุโส!  ตทังคนิพพาน 
อันพระผูมีพระภาคตรัสไว  ดวยเหตุมีประมาณเทานี้แล  เมื่อกลาว โดยนิปปริยาย. 
-  นวก.  อํ.  ๒๓/๔๗๕/๒๕๔. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๖๗๘

หมดตัวตน  ก็หมดเรื่องผูกพัน 
 
ภิกษุ   ท .!  สาวกของพระอริย เจ าผู ได สดับแล ว   ได เห็นบรรดาพระ 

อริย เจ า   เป นผู ฉลาดในธรรมของพระอร ิย เจ า   ได ถ ูกแนะนําในธรรมของพระ 
อริย เจ า .  ได เห ็นหมู ส ัตบ ุร ุษ   เป นผู แลาดในธรรมของส ัตบ ุร ุษ   โดยถ ูกแนะนํา 
ในธรรมของสัตบุรุษ  : 

(๑)  ทานยอม ไมตามเห็นรูป   โดยความเปนตัวตน   ทั้งไมตามเห็นวา 
คนมี รูปด วย   ไมตามเห็นวารูป   มีอยู ในตนดวย   ไมตามเห็นวาตน   มีอยู ในรูป 
ดวย; 

(๒)  ทานยอม ไมตามเห็นเวทนา  โดยความเปนตัวตน  ทั้งไมตามเห็น 
วาตน   ม ีเวทนาด วยไม ตามเห ็นว า เวทนา   ม ีอยู ในตนด วย   ไม ตาม เห ็นว าตน 
มีอยูในเวทนาดวย; 

(๓)  ทานยอม ไมตามเห็นสัญญา  โดยความเปนตัวตน  ทั้งไมตามเห็น 
วาตน   มีสัญญาดวยไมตามเห็นวสัญญา   มีอยู ในตนดวย   ไมตามเห็นวาตน   มี 
อยูในสัญญาดวย; 

(๔)  ทานยอม ไมตามเห็นสังขาร  โดยความเปนตัวตน  ทั้งไมตามเห็น 
ว าตน   ม ีส ังขารด วยไม ตาม เห ็นว าส ังขาร   ม ีอยู ในตนด วย   ไม ตาม เห ็นว าตน 
มีอยูในสังขารดวย; 

(๕)  ทานยอม ไมตามเห็นวิญญาณ   โดยความเปนตัวตน  ทั้งไมตาม 
เห็นวาตน   มีวิญญาณดวยไมตามเห็นวาวิญญาณ   มีอยู ในตนดวย   ไมตามเห็น 
วาตน  มีอยูในวิญญาณดวย; 
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ภาค  ๓  -  นิโรธอริยสัจ ๖๗๙

ภิ ก ษุ   ท .!  สาวกขอ งพ ระอ ริย เจ า   ผู ได ส ดั บ แล ว เช น นี้ นี่ แ ล   เรา 
ตถาคตยอมเรียกผูนักน้ันวา  ไมถูกผูกพันดวยเครื่องผูกคือรูป  ไมถูกผูกพันดวยเครื่อง 
ผ ูกค ือ เวทนา   ไม ถ ูกผ ูกพ ันด วย เครื ่อ งผ ูกค ือส ัญญา   ไม ถ ูกผ ูกพ ันด วย เครื ่อ ง 
ผูกคือสังขาร  ไมถูกผูกพันดวยเครื่องผูกคือวิญญาณ   ไมถูกผูกพันดวยเครื่องผูก 
ใด  ๆ   ทั ้งภายในภายนอก ,  เป นผู ม ีปรกติมองเห ็นฝ งนี ้  (คือวัฏฏสงสาร)  เป นผู 
ม ีป รกต ิม อง เห ็นฝ ง โน น   (ค ือน ิพพ าน ) ;  เราตถาคตจ ึงกล าวว า   สาวกของ 
พระอริยเจาผูนั้น  เปนผูหลุดพนแลวจากทุกข  ดังนี้แล. 
-  ขนฺธ.  สํ.๑๗/๒๐๑/๓๐๕. 

 
หมดตัวตน  ก็หมดอหังการ 

 
"ขาแตพระองคผู เจริญ !  บุคคลมารูอยูอยางไร  เห็นอยูอยางไร  จึงไมยึดถือ 

วาเรา ไมยึดถือวาของเรา  อันเปนอนุสัยคือมานะ  ในกายอันมีวิญญาณนี้  และในนิมิต 
ทั้งปวงภายนอก ?  พระเจาขา !" 

 
กัปปะ  !  รูป   เวทนา   สัญญา   สังขาร   วิญญาณ   เหลาใด   ทั้ งที่ เปน 

อดีต  อนาคต  และปจจุบัน  อันมีอยูภายในหรือขางนอกก็ดี   หยาบหรือละเอียดก็ดี 
เลวหรือประณี ตก็ดี   อยูหางไกลหรืออยู ใกลก็ดี   อริยสาวกได เห็นสิ่ งทั้ งหมดนั้น 
ด วยป ญญาอ ันชอบตามเป นจริงว า   นั ้นไม ใช ของเรา   นั ่น ไม ใช เป น เรา   นั ่นไม 
ใช ต ัวตนของ เรา   ด ังนี ้นั ่น แหละ ;  ก ัปปะ !  บ ุคคลต อ ง รู อ ย า งนี ้แหละ   เห ็น 
อยู อย างนี ้แหละ   จึงไม ย ึดถ ือวาเรา   ไม ย ึดถือวาของเรา   อันเป นอนุส ัยค ือมานะ 
ในกายอันมีวิญญาณนี้  และในนิมิตภายนอกอื่นทั้งหมดนั้นแล. 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๒๐๖/๓๑๘. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๖๘๐

"ขาแตพระองคผู เจริญ !  บุคคลมารูอยูอยางไร  เห็นอยุอยางไร  จิตใจจึงจะ 
เห็นธรรมชาติ  ปราศจากความยึดถือวาเรา  ปราศจากความยึดถือวาของเรา  อันเปนมานะ 
เครื่องถือตัว ในกายอันมีวิญญาณนี้  และในนิมิตทั้งปวงภายนอก;  รูอยูอยางไร  เห็นอยู 
อยางไร  จิตใจจึงจะกาวลวงมานะเสียดวยดี  สงบระงับได  พนวิเศษไป?  พระเจาขา !" 

 
กัปปะ !  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ   เหลาใด  ทั้ งที่ เปนอดีต 

อนาคต   และปจจุบัน   อันมีอยูภายในหรือขางนอก็ดี   หยาบหรือละเอียดก็ดี   เลว 
หรือประณีตก็ดี   อยูหางไกลหรืออยู ใกลก็ดี   อริยสาวกได เห็นสิ่ งทั้ งหมดนั้นดวย 
ปญญาอันชอบตามเปนจริงขึ้นวา   นั่นไม ใชของเรา   นั่นไม เปนเรา   นั่นไม ใชตัว 
ตนขงอเรา  ดังนี้แลวหลุดพนไปเพราะไมยึดมั่นนั่นแหละ ;  กัปปะ  !  บุคคลตองรู 
อยางนี้แหละ  เห็นอยูอยางนี้แหละ  จิตใจจึงจะเปนธรรมชาติปราศจากความยึดถือ 
วาเรา  ปราศจากความยึดถือวาของเรา   อันเปนมานะเครื่องถือตัว  ในกายอันมี 
วิญญาณนี้  และในนิมิตภายนอกอื่นทั้งหมดทั้งสิ้นได,  และจิตใจจะกาวลวงมานะ 
เสียไดดวยดี  สงบระงับได  พนวิเศษไปดวยดี,  ดังนี้แล. 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๒๐๗/๓๑๙. 

 
สัญญาที่เปนสวนประกอบแหงวิชชา 

 
ภิกษ ุ  ท .!  ธรรม   ๖  อย างเหล านี ้  เป นธรรมม ีส วนแห งว ิชชา 

 (วิชชาภาคิย).  หกอยาง  อยางไรเลา ?  หกอยางคือ  อนิจจสัญญา  (สัญญาวาไม 
เที่ยง)  อนิจเจทุกขสัญญา  (สัญญาวาทุกขในส่ิงที่ ไม เที่ยง)  ทุกเขอนัตตสัญญา(สัญญา 
วามิใชตนในสิ่งที่เปนทุกข)  ปหานสัญญา  (สัญญาในการละ)  วิราคสัญญา 
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ภาค  ๓  -  นิโรธอริยสัจ ๖๘๑

(ส ัญ ญ า ใน ค ว า ม ค ล า ย กํ า ห น ัด )  น ิโ ร ธ ส ัญ ญ า   (ส ัญ ญ า ใน ค ว า ม ด ับ ).  ภ ิก ษ ุ  ท .!  
เหลานี้แล  ธรรม  ๖  อยาง  เปนธรรมมีสวนแหงวิชชา. 
ฉกฺก.อิ. ๒๒/๓๗๒/๓๐๖. 

บุคคลผูถึงซ่ึงวิชชา 
 
"ขาแตพระองคผู เจริญ!  ที่ เรียกกันวา  'วิชชา-วิชชา'  ดังนี้นั้น  เปนอยางไร ?  

และดวยเหตุเพียงเทาไร  บุคคลจึงชื่อวา  เปนผูถึงซึ่งวิชชา?  พระเจาขา !" 
 
ภิก ษุ  !  อ ริยสาวกผู ได สดับแล วในธรรมวินั ยนี้   มารูชั ดแจ งถึ ง   รูป 

เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ ,  รูชัดแจงถึง  เหตุใหเกิด  รูป  เวทนา  สัญญา 
สังขาร  วิญญาณ ,  รูชัดแจงถึง  ความดับไมเหลือ  ของรูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร 
วิญญาณ,  รูชัดแจงถึง  ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของรูป  เวทนา  สัญญา 
สังขาร  วิญญาณ ; 

 
ภ ิกษ ุ !  อย า งนี ้แ ล   เรา เร ีย ก ว า   ว ิช ช า   แล ะบ ุค คลชื ่อ ว าถ ึง ว ิช ช า 

ยอมมีได  ดวยเหตุมีประมาณเทานี้แล. 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๑๙๘/๓๐๑. 

 
วิชชาของผูถึงซึ่งวิชชา 

 
"ขาแตพระองคผู เจริญ !  ที่ เรียกกันวา  'วิชชา-วิชชา'  ดังนี้นั้น  เปนอยางไร,  

และดวยเหตุเพียงเทาไร  บุคคลจึงชื่อวา  เปนผูถึงซึ่งวิชชา ?  พระเจาขา !" 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๖๘๒

ภ ิกษ ุ !  อร ิยสาวกผู ได สด ับแล ว   ในธรรมว ิน ัยนี ้  มารู ช ัดแจ งตาม 
เปนจริงซึ่งรูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  อัน มีความกอขึ้นเ ปนธรรมดา 
ว า   'เป นสิ ่งที ่ม ีความก อ ขึ ้น เป นธรรมดา '  ด ังนี ้;  รู ช ัดแจ งตาม เป นจร ิงซึ ่งร ูป 
เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ   อัน มีความเสื ่อมไป เปนธรรมดา  วา  'เปน 
สิ่ งที่ มี ความเสื่ อมไปเปนธรรมดา '  ดั งนี้ ;  รูชัดแจงตามเปนจริงซึ่ งรูป   เวทนา 
สัญญา  สังขาร  วิญญาณอันมี  ทั้งกอขึ้นและเสื่อมไป  เปนธรรมดา  วา  'เปนสิ่ง 
ที่มีความกอข้ึนและเสื่อมไปเปนธรรมดา'  ดังนี้ ; 

 
ภิ ก ษุ  !  อย างนี้ แล เรา เรียกว า   วิชชา   และบุ คคลชื่ อ วา   เป นผู ถึ ง 

วิชชา  ยอมมีไดดวยเหตุมีประมาณเทานี้แล. 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๒๑๐/๓๒๑. 

 
ผูรับผลของการปฏิบัติเกี่ยวกับธาตุส่ี 

 
ราหุล !  ปฐวีธาตุ  ทั้งที่ เปนภายในและที่ เปนภายนอก  ทั้งสองอยางนั้น 

ลวนแต เปนเพียงปฐวีธาตุ   เธอพึ งเห็นปฐวีธาตุนั้น   ดวยปญญาโดยชอบตาม 
ความ เป นจริงว า   "นั ่น ไม ใช ขอ ง เรา   นั ่น ไม ใช เรา   นั ่น ไม ใช อ ัตตาของ เรา " 
ดังนี้.  บุคคลเห็น ปฐวีธาตุนั้น  ดวยปญญาโดยชอบตามที่เปนจริงอยางนี้แลว 
เขายอมเบื่อหนายในปฐวีธาตุ  ยังจิตใหคลายกําหนัดจากปฐวีธาตุได. 

 
(ในกรณีแหง อาโปธาตุ  เตโชธาตุ  และ วาโยธาตุ  ก็มีขอความที่ตรัสไวอยางเดียว 

กันกับในกรณีแหงปฐวีธาตุ). 
 
ราหุล !  เมื ่อใด  ภิกษุ ไมตามเห็นวาเปนอัตตา  (ตัวตน)  ไมตาม 

เห็นวาเปนอัตตนิยา  (ของตน)  ในธาตุทั้งสี่เหลานี้.  ราหุล !  ภิกษุนี้  เรากลาว 
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๖๘๓

วาได ตัดตัณหาขาดแลว  รื้อถอนสังโยชนไดแลว  ไดทําที่สุดแหงทุกขเพราะรู 
เฉพาะซ่ึงมานะโดยชอบแลว  ดังนี้แล. 
-  จตุกฺก.อํ.  ๒๑/๒๒๒/๑๗๗. 

 
ผูไมกลืนเบ็ดของมาร 

 
ภ ิก ษ ุ  ท .!  ร ูป   ที ่เห ็น ด ว ย ต าก ็ด ี,  เส ีย ง   ที ่ฟ ง ด ว ย ห ูก ็ด ี,  กลิ ่น 

ที ่ดมด วยจม ูกก ็ด ี,  รส  ที ่ลิ ้ม ด วยลิ ้น ก ็ด ี,  โผฏฐ ัพพ ะ   ที ่ส ัม ผ ัสด วยกายก ็ด ี,  
และธรรมารมณ   ที ่รู แจ งด วยใจก ็ด ี,  อ ัน เป นสิ ่งที ่น าปรารถนา   น าร ักใคร   น า 
พอใจ   เป นที ่ยวนตายวนใจให ร ัก   เป นที ่เข าไปตั ้งอาศ ัยอยู แห งความใคร   และ 
เป นที ่ตั ้งแห งความกําหน ัดย อมใจ   มีอยู .  ถาภ ิกษ ุใดไม เพล ิดเพล ิน   ไม พร่ําเพ อ 
ถึง  ไมเมาหมกติดอกติดใจอยู  ซึ่งอารมณมีรูปเปนตนนั้นไซร ; 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ภ ิกษ ุอ ย า งนี ้  เรา เร ีย ก ว า   เป น ผู ไม กล ืน เบ ็ด ของมาร 

ไดทําลายเบ็ดหักเบ็ดแหลกละเอียดแลว  ไมถึงความวิบัติ  ไมถึงความพินาศฉิบหาย 
ไมเปนผูที่มารใจบาป  จะทําอะไรใหไดตามใจเลย ;  ดังนี้แล. 
-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๑๙๘/๒๙๐. 

 
ผูไมเขาไปหายอมหลุดพน 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ผู เข าไปหา   เป นผู ไม หล ุดพ น  ;  ผู ไม เข าไปหา   เป นผู 

หลุดพน. 
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ภิกษุ   ท .!  วิญญาณ   ซึ่ ง  เข าถือ เอารูป   ตั้ งอยู   ก็ตั้ งอยู ได ,  เปน 
วิญญาณที่มี รูปเปนอารมณ   มีรูปเปนที่ตั้งอาศัย  มีนันทิเปนที่ เขาไปสองเสพ  ก็ถือ 
ความเจริญ   งอกงาม  ไพบูลย  ได;  ภิกษุ  ท.!  วิญญาณ   ซึ่ง เขาถือเอาเวทนา 
ตั ้งอยู   ก็ตั ้งอยู ได .  เปนวิญญาณที ่ม ีเวทนาเปนอารมณ  มีเวทนาเป นที ่ตั ้งอาศัย 
มีนันทิ เปนที่ เขาไปสองเสพ   ก็ถึงความเจริญ   งอกงาม   ไพบูลย   ได ;  ภิกษุ   ท .!  
วิญญาณ ซึ่ง เขาถือเอาสัญญา  ตั้งอยู  ก็ตั้งอยูได,  เปนวิญญาณที่มีสัญญาเปน 
อารมณ   มีสัญญาเปนที่ตั้ งอาศัย   มีนันทิ เปนที่ เขาไปสองเสพ   ก็ถึงความเจริญ 
งอกงาม   ไพบูลย  ได ;  ภิกษุ  ท.!  วิญญาณ   ซึ ่งเขาถือเอาสังขาร  ตั ้งอยู   ก็ตั ้ง 
อยู ได ,  เป นว ิญญาณที ่ม ีส ังขารเป นอารมณ   ม ีส ังขารเป นที ่ตั ้งอาศ ัย   ม ีน ันทิ 
เปนที่เขาไปสองเสพ  ก็ถึงความเจริญ  งอกงาม  ไพบูลย  ได. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ผู ใดจะพ ึงกล าวอย างนี ้ว า   "เราจ ักบ ัญญ ัต ิ  ซึ ่งการมา 

การไป   การจุติ  การอุบัติ   ความเจริญ   ความงอกงาม   และความไพบูลย   ของ 
วิญญาณ   โดยเว นจากรูป   เว นจากเวทนา   เว นจากสัญญา   และเว นส ังขาร " 
ดังนี้นั้น,  นี่ ไมใชฐานะที่จักมีไดเลย. 

 
ภิก ษุ   ท .!  ถ าราคะในรูปธาตุ   ใน เวทนาธาตุ   ในสัญญ าธาตุ   ใน 

ส ังขารธาต ุ  ในว ิญญาณธาต ุ  เป นสิ ่งที ่ภ ิกษ ุละได แล ว ;  เพราะละราคะได 
อารมณสําหรับวิญญาณก็ขาดลง  ที่ตั้งของวิญญาณก็ไมมี.  วิญญาณอันไมมี 
ที่ตั้งนั้นก็ไมงอกงาม  หลุดพนไปเพราะไมถูกปรุงแตง ;  เพราะหลุดพนไปก็ตั้งมั่น 
เพ ราะตั ้งมั ่นก ็ย ินด ีในตน เอง ;  เพ ราะย ินด ีในตน เองก ็ไม หวั ่น ไหว ;  เมื ่อ ไม 
หวั ่น ไหวก ็ปริน ิพพานเฉพาะตน ;  ยอม รู ช ัดว า   "ชาต ิสิ ้นแล ว   พรหมจรรย อยู 
จบแลว  กิจท่ีควรทําไดทําเสร็จแลว  กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมีอีก"  ดังนี้. 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๖๖/๑๐๕. 
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ผูลวงมัจจุราชใหหลง 
 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ป ุถ ุช น   ผู ไม ได ย ิน ได ฟ ง   ย อ มพ ูด ว า   'สม ุท ร -สม ุท ร '  

ด ังนี ้.  ภ ิกษ ุ  ท .!  สม ุท รเช นที ่กล าวนั ้น   ไม ใช สม ุทรในว ิน ัยของพระอร ิย เจ า .  
ภิกษุ  ท.!  สมุทรเชนที่กลาวนั้น  เปนเพียงแองน้ําใหญ  เปนเพียงหวงน้ําใหญ. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ร ูป  ที ่เห ็นด วยตา   อ ัน เป นสิ ่งที ่น าปรารถนา   น าร ัก ใคร 

นาพอใจ  ที่ยวนตายวนใจให รัก  เปนที่ เขาไปตั้งอาศัยอยูแหงความใคร  และเปน 
ที ่ตั ้งแห งความกําหน ัดย อมใจ   ม ีอยู .  ภ ิกษ ุ  ท .!  นี ้เราเร ียกว า   'สม ุทรในว ิน ัย 
ของพ ระอร ิย เจ า '.  โลกนี ้  พร อม ทั ้ง เท ว โลก   มารโลก   พรหม โลก ,  หมู ส ัต ว 
พรอมท้ังสมณะพราหมณ   พรอมท้ังเทวดาและมนุษย   โดยมากตกอยูจมอยู ใน 
สม ุทรนั ้น .  เป นส ัตว ที ่ม ีความใคร   ม ีจ ิตยุ ง เหม ือนกลุ มด วย   เก ิดประสานก ัน 
สับสนดุจรังนก   เหม ือนพงหญ าม ุญชะและป พพชะ ,  สัตว ทั ้งหลายในสม ุทรนั ้น 
จึงไมลวงพนอบาย  ทุคติ  วินิบาต  และสังสารวัฏฏไมได. 

 
ภิกษุ  ท.!  เสียง ที่ฟงดวยหู  ....  ฯลฯ  .... 
ภิกษุ  ท.!  กลิ่น ที่ดมดวยจมูก  ....  ฯลฯ  .... 
ภิกษุ  ท.!  รส ที่ลิ้มดวยลิ้น  ....  ฯลฯ  .... 
ภิกษุ  ท.!  โผฏฐัพพะ ที่สัมผัสดวยกาย  ....  ฯลฯ  .... 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ธรรมารมณ  ที ่รู ด วย ใจ   อ ัน เป สิ ่งที ่น าป รารถนา   น า 

รักใคร  นาพอใจ   ที่ยวนตายวนใจให รัก   เปนที่ เขาไปตั้ งอาศัยอยูแหงความใคร 
และเป นที ่ตั ้งแต งความกําหน ัดย อมใจ   มีอยู .  ภ ิกษ ุ  ท .!  เหล านี ้เรา เร ียกว า  
'สม ุทรในวิน ัยของพระอริยเจ า '.  โลกนี ้  พรอมทั ้งเทวโลก   มารโลก   พรหมโลก ,  
หมูสัตว  พรอมท้ังสมณะพราหมณ  พรอมท้ังเทวดาและมนุษยโดยมากตกอยู 
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จมอยู   ในสมุ ท รนั้ น .  เป นสั ต วที่ มี ค วาม ใค ร   มี จิ ต ยุ ง เหมื อนกลุ ม ด าย   เกิ ด 
ประสานกันส ับสนด ุจรังนก   เหม ือนพงหญ าม ุญชะและป พพชะ ,  สัตวทั ้งหลาย 
ในสมุทรนั้น  จึงไมลวงพนอบาย  ทุคติ  วินิบาต  และสังสารวัฏฏไปได. 

 
(คาถาผนวกทายพระสูตร) 

 
ราคะ  โทสะ  และอวิชชา  ของทานผูใด  จางคลายไปแลว 

ทานผู นั ้นชื ่อวา  ขามสมุทรนี ้ไดแลว  ซึ่งเปนแหลงที ่มีสัตวราย 
มีทั ้งรากษส  มีทั ้งคลื ่นวังวน  ภัยนากลัว  แสนจะขามไดยากนัก.  
เราตถาคตกลาววาทานนั ้น   เปนผู ล วงเสียไดจากเครื ่องของ 
ละขาดจากการตองตาย  ไมมีอุปธิกิเลส ;  ทานนั้น  หยาขาดจาก 
ความทุกขที ่ตองมาเกิดอีกตอไป ;  ทานนั ้นวอดดับไป  ไมกลับ 
มาอีกลวงเอาพญามัจจุราชใหหลงได  ดังนี้แล. 

-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๑๙๖/๒๘๗-๒๘๘. 
 
วิมุตติตางกันแตเปนผลของการปฏิบัติอยางเดียวกัน 

 
"ขาแตพระองคผู เจริญ !  ถามรรคก็สายนี้  ปฏิปทาก็ทางนี้  ที่ เปนไปเพื่อละ 

เสียซึ่งโอรัมภาคิยสังโยชนทั้งหา  ดังนี้แลว,  ทําไม  ภิกษุผูปฏิบัติบางพวก  จึงบรรลุเจโต- 
วิมุติ  บางพวกบรรลุปญญาวิมุตติ  เลา  พระเจาขา !" 

 
อานนท  !  นั ่น เป น เพราะ   ความต างก ันแห งอ ินทร ีย   ของภ ิก ษุ 

ทั้งหลายเหลานั้น,  (อินทรียหา  คือ  สัทธา  วิริยะ  สติ  สมาธิ  ปญญา). 
-  ม.  ม.  ๑๓/๑๖๒/๑๕๙. 
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พระอริยบุคคลมีหลายระดับ 
เพราะอินทรียยิ่งหยอนกวากัน 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  อินทรีย ทั้ งหลาย   ๕  ประการเหล านี้   มี อยู .  ห าประการ 

อยางไรเล า ?  หาประการคือ   สัทธินทรีย   วิร ิย ินทรีย   สตินทรีย   สมาธินทรีย   
ปญญินทรีย.  ภิกษุ  ท.!  เหลานี้แลอินทรียหาประการ. 

 
ภิกษุ  ท.!  เพราะความเพียบพรอมบริบูรณแหงอินทรียหาประการ 

เหลานี้แล  ผูปฏิบัติยอมเปนพระอรหันต. 
 

เพราะอินทรียทั้งหลายหยอนกวานั้น   ผูปฏิบัติยอมเปน อันตราปรินิพพายี. 
เพราะอินทรียทั้งหลายหยอนกวานั้นอีก   ผูปฏิบัติยอมเปน อุปหัจจปรินิพพายี. 
เพราะอินทรียทั้งหลายหยอนกวานั้นอีก   ผูปฏิบัติยอมเปน อสังขารปรินิพพายี. 
เพราะอินทรียทั้งหลายหยอนกวานั้นอีก   ผูปฏิบัติยอมเปน สสังขารปรินิพพายี. 
เพราะอินทรียทั้งหลายหยอนกวานั้นอีก   ผูปฏิบัติยอมเปน อุทธํโสโตอกนิฏฐคามี. 
เพราะอินทรียทั้งหลายหยอนกวานั้นอีก   ผูปฏิบัติยอมเปน สกทาคามี. 
เพราะอินทรียทั้งหลายหยอนกวานั้นอีก  ผูปฏิบัติยอมเปน เอกพีชี. 
เพราะอินทรียทั้งหลายหยอนกวานั้นอีก   ผูปฏิบัติยอมเปน โกลังโกละ. 
เพราะอินทรียทั้งหลายหยอนกวานั้นอีก   ผูปฏิบัติยอมเปน  สัตตักขัตตุปรมะ. 
เพราะอินทรียทั้งหลายหยอนกวานั้นอีก  ผูปฏิบัติยอมเปน ธัมมานุสารี. 
เพราะอินทรียทั้งหลายหยอนกวานั้นอีก  ผูปฏิบัติยอมเปน สัทธานุสารี. 
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....  (๑๙/๒๖๗/๘๘๕)  :  ภิ ก ษุ   ท .!  เพ ราะ เหตุนี้ แล   ความต างแห ง 
ผลยอมมี  เพราะความตางแหงอินทรีย ;  เพราะความตางแหงผล  จึงมีความตาง 
แหงบุคคล  แล. 

 
....  (/๑๙/๒๖๗/๘๘๗)  :  ภ ิกษ ุ  ท .!  ด วย เหต ุอย า งนี ้แล   เป นอ ัน ว า 

ผูกระทําใหบริบูรณ ยอมทําใหสําเร็จไดบริบูรณ;  ผูกระทําไดเพียงบางสวน 
ก็ทําให สําเร ็จได บางสวน .  ภิกษ ุ  ท .!  เรากล าววาอ ินทรีย ทั ้งหลายหา   ยอม 
ไมเปนหมันเลย  ดังนี้แล. 
-  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๒๗๑/๘๙๙-๙๐๐. 

 
การเปนพระอริยเจาไมใชส่ิงสุดวิสัย 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  เพ ราะอ าศ ัย ต าด ว ย   จ ึง เก ิด ค วาม รู แ จ งท า งต าขึ ้น , 

การประจวบพรอม   (แหงตา+รูป+วิญญาณ )  ทั้ งสามอยางนั้น   ยอมเกิดมีผัสสะ,  
เพราะผ ัสสะเป นป จจ ัย   จ ึง เก ิดม ีเวทนา  อ ัน เป นส ุขบ าง   ท ุกข บ าง   ไม ใช ท ุกข 
ไมใชสุขบาง. 

 
ภิกษุ   ท .!  บุคคลนั้ น   เมื่ อถูกสุข เวทนากระทบแลว   ยอมไม เพลิด - 

เพลิน  ไมพร่ําเพอถึง ไมเมาหมกติดอกติดใจ,  อนุสัยคือราคะ  ยอมไมตามนอน 
ในสันดานของบุคคลนั้น. 

 
ภ ิก ษ ุ  ท .!  บ ุค ค ลนั ้น   เมื ่อ ถ ูก ท ุก ข เวท น าก ระทบ แล ว   ย อ ม ไม 

โศกเศรา   ไมระทมใจ  ไมคร่ําครวญ   ตีอกร่ําไห   ไมถึงความลืมหลง,  อนุสัยคือ 
ปฏิฆะ  ยอมไมตามนอน ในสันดานของบุคคลนั้น. 
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ภ ิกษ ุ  ท .!  บ ุคคลนั ้น   เมื ่อถ ูก เวทนาอ ัน ไม ท ุกข ไม ส ุขกระทบแล ว 
ยอมรูช ัดแจงตรงตามที ่เป นจริง   ซึ ่งความกอขึ ้นของเวทนานั ้น   ซึ ่งความตั ้งอยู 
ไม ได ของ เวทนานั ้น   ซึ ่ง รสอร อยของเวทนานั ้น   ซึ ่ง โทษของเวทนานั ้น   ซึ ่ง 
อุบายเครื ่องออกพนไปไดจากเวทนานั ้น,  อนุสัยคืออวิชชา  ยอมไมตามนอน 
ในสันดานของบุคคลนั้น. 

 
(ในกรณี ที่ เกี่ยวกับ   อายตนะภายใน   และภายนอกคูอื่น   อันไดประจวบกัน   เกิด 

วิญญาณ  ผัสสะ   และเวทนา   เปน  อีกหาหมวด  นั ้น   ก็มีข อความอยางเดียวกันกับหมวดแรก 
นี้ผิดกันแตชื่อเรียกเทานั้น). 

 
ภิกษุ   ท .!  บุคคลนั้นหนอ   ละอนุสัยคือราคะ   ในสุขเวทนาไดแลว ,  

บรรเทาอน ุส ัยค ือปฏ ิฆะ   ในท ุกขเวทนาเส ียแล ว ,  ถอนขึ ้น ได กระทั ่งราก   ซึ ่ง 
อนุส ัยคืออวิชา  ในเวทนาอันไมทุกขไมส ุขเสียไดแลว,  ทานละอวิชชาไดแลว 
ทําวิชชาใหเกิดขึ้นแลว,  จักเปนผูทําที่สุดแหงทุกขได  ในปจจุบันนี้โดยแท ;  
ขอน้ีเปนฐานะที่จะมีไดแล. 
-  อุปริ.  ม.  ๑๔/๕๑๘/๘๒๓. 

 
กายนครที่ปลอดภัย 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  อร ิยสาวก   ประกอบด วยส ัท ธรรม   ๗  ประการ   และ 

เปนผูมีปกติ ไดตามปรารถนา   โดยไมยาก   ได โดยไมลําบาก   ซึ่ งฌานทั้ งสี่ อัน 
ประกอบในจิตอันยิ ่ง  เป นเครื ่องอยู เป นสุขในทิฏฐธรรม ,  ในกาลใด ;  ภิกษุ  ท.!  
ในกาลนั้น  อริยสาวกนี้เรียกไดวา  เปนผูที่มารอันมีบาปกระทําอะไรไมได. 
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ภิกษุ ท.!  อริยสาวก  ประกอบดวยสัทธรรม  ๗  ประการอยางไร 
เลา ? 

 
ภิกษุ   ท .!  เปรียบเหมือนในปจ จันตนครของพระราชา   มี เสาระ - 

เนียดอันมีรากลึก  ฝงไวดีไมหวั่นไหว  ไมคลอนแคลน  สําหรับคุมภัยในภายใน 
และป อ งก ัน ในภายนอก ,  นี ้ฉ ัน ใด  ;  ภ ิกษ ุ  ท .!  อริยสาวกก ็ม ีส ัท ธา   เชื ่อ 
การตรัสรู ของพระตถาคตวา  "แมเพราะเหต ุอย างนี ้ ๆ   พระผู ม ีพระภาคเจ านั ้น  
....  ฯลฯ   ....  เป นผู รู ผู ตื ่นผู เบ ิกบาน   เป นผู จําแนกธรรม "  ด ังนี ้,  ภ ิกษ ุ  ท .!  
อริยสาวกผู มีสัทธาเปนเสาระเนียด  ยอมละอกุศล  เจริญกุศล  ละกรรมอันมีโทษ 
เจร ิญกรรมอ ันไม ม ีโทษ   บริหารตนให หมดจดอยู .  ฉ ันนั ้น เหม ือนก ัน  :  นี ้ชื ่อ 
วาผูประกอบดวย  สัทธรรมประการที่หนึ่ง. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  เปรียบ เหม ือนในป จจ ันตนครของพระราชา   ม ีค ูรอบ 

ทั ้งล ึกและกว าง   สําหร ับคุ มภ ัยในภายในและป องก ันในภายนอก ,  นี ้ฉ ันใด  ;  
ภิกษุ   ท .!  อริยสาวกก็มีหิ ริ  ละอายตอกายทุจริต   วจีทุจริต   มโนทุจริต   ละอาย 
ตอการถึงพรอมดวยอกุศลธรรมอันลามกทั ้งหลาย ,  ภิกษุ  ท .!  อริยสาวก 
ผูมีหิริเปนคูลอมรอบ  ยอมละอกุศล  เจริญกุศล  ละกรรมอันมีโทษ  เจริญกรรม 
อันไม ม ีโทษบริหารตนให หมดจดอยู ,  ฉ ันนั ้น เหม ือนก ัน   :  นี ้ชื ่อว าผู ประกอบ 
ดวย สัทธรรมประการที่สอง. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  เปรียบเหม ือนในป จจ ันตนครของพระราชา   ม ีเช ิงเท ิน 

เด ินรอบ  ทั ้งส ูงและกวาง  สําหรับคุ มภัยในภายในและปองกันในภายนอก ,  นี้ 
ฉันใด;  ภิกษุ  ท.!  อริยสาวกก็มีโอตตัปปะ  สะดุงกลัวตอกายทุจริต  วจีทุจริต 
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มโนท ุจร ิต   สะดุ งกล ัวต อความถ ึงพ ร อมด วยอก ุศลธรรมอ ันลามกทั ้งหลาย .  
ภิกษุ   ท.!  อริยสาวกผู มีโอตตัปปะเปนเชิงเทินเดินรอบ   ยอมละอกุศล  เจริญ 
ก ุศล   ละกรรมอ ันม ีโทษ   เจร ิญ กรรมอ ัน ไม ม ีโทษ   บริหารตนให หมดจดอยู ,  
ฉันนั้นเหมือนกัน  :  นื้ชื่อวาผูประกอบดวย สัทธรรมประการที่สาม. 

 
ภิกษุ   ท .!  เปรียบเหมือนในปจจันตนครของพระราชา   มีอาวุธอัน 

สั่งสมไวเปนอันมาก  ทั ้งชนิดที ่ใชประหารใกลตัวและประหารไกลตัว  สําหรับคุ ม 
ภ ัยในภายในและป องก ันในภายนอก ,  นี ้ฉ ันใด ;  ภ ิกษ ุ  ท .!  อริยสาวกก ็ม ีส ุตะ 
อันตนสด ับแล วมาก   ทรงส ุตะ   สั ่งสมส ุตะ ,  ธรรมเหล าใดงามในเบื ้องต น   งาม 
ในท ามกลาง   งานในส ุด   ที ่เป นการประกาศพรหมจรรย อ ันบริส ุทธิ ์  บริบ ูรณ 
สิ ้น เช ิง   พรอม ทั ้งอรรถะพร อม ทั ้งพย ัญ ชนะ ,  ธรรมม ีร ูป เห ็นปานนั ้น   อ ัน เขา 
สดับแลวมาก   ทรงไว   คลองปากขึ้นใจ   แทงตลอดดวยดีดวยทิฏฐิ .  ภิกษุ   ท .!  
อริยสาวกผู มีสุตะเปนอาวุธ  ยอมละอกุศล  เจริญกุศล  ละกรรมอันมีโทษ  เจริญ 
กรรมอ ัน ไม ม ีโทษ   บริห ารตน ให หมดจดอยู ,  ฉ ันนั ้น เหม ือนก ัน   :  นี ้ชื ่อ ว า 
ผูประกอบดวย สัทธรรมประการที่สี่. 

 
ภิก ษุ   ท .!  เปรียบ เหมื อนในป จ จันตนครของพระราชา   มีกองพล 

ประจําอยู เป นอ ันมาก   คือกองชาง   กองม า   กองรถ   กองธน ู  กองจัดธงประ - 
จํากอง   กองเสนาธิการ   กองพลาธิการ   กองอุคคโยธี   กองราชบุตร  กองจู โจม 
กองมหานาค   กองคนกลา  กองโลไม   กองเกราะโลหนัง  กองทาสกบุตร  สําหรับ 
คุ ม ภ ัย ในภายในและป อ งก ัน ในภายนอก ,  นี ้ฉ ัน ใด ;  ภ ิกษ ุ  ท .!  อริยสาวก 
ม ีค วาม เพ ีย รอ ันป ราภแล ว   เพื ่อ ละอก ุศลธรรมทั ้งหลาย   เพื ่อ ย ังก ุศลธรรม 
ทั้งหลายใหถึงพรอม   มีกําลัง  มีความบากบั่นมั่นคง  ไมทอดทิ้งธุระในกุศลธรรม 
ทั้งหลาย ,  ภิกษุ  ท.!  อริยสาวกผู มีวิริยะเปนพลกาย   ยอมละอกุศล  
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เจริญก ุศล   ละกรรมอ ันม ีโทษ   เจริญกรรมอ ันไม ม ีโทษ   บริหารตนให หมดจด 
อยู.  ฉันนั้นเหมือนกัน  :  นี้ชื่อวาผูประกอบดวย  สัทธรรมประการที่หา. 

 
ภิกษุ  ท.!  เปรียบเหมือนในปจจันตนครของพระราชา  มีนายทวาร 

ที ่เปนบัณฑิต  เฉลียวฉลาด  มีปญญา  หามเขาแกคนที ่ไมรู จ ัก  ใหเขาแกคนที ่รู 
จัก   เพื่ อคุมภัยในภายในและปองกันในภายนอก ,  นี้ ฉันใด ;  ภิกษุ   ท .!  อริย - 
สาวกเปนผูมีสติ  ประกอบดวยสติเปนเครื่องรักษาอยางยิ่ง  ระลึกถึง  ตามระลึก 
ถ ึงซึ ่งก ิจ ที ่กระทําและคําที ่พ ูดแล วแม นานได ,  ภ ิกษ ุ  ท .!  อริยสาวกผู  ม ีสติ 
เปนนายทวาร  ยอมละอกุศล   เจริญกุศล   ละกรรมอันมีโทษ   เจริญกรรมอัน 
ไม ม ีโทษ   บริหารตนให หมดจดอยู   ฉ ันนั ้น เหม ือนก ัน   :  นี ้ชื ่อ ว าผู ป ระกอบ 
ดวย  สัทธรรมประการที่หก. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  เปรียบเหม ือนในป จจ ันตนครของพระราชา   ม ีกําแพง 

ทั ้งส ูงและกว าง   สมบ ูรณ ด วยการก อและการฉาบ   เพื ่อคุ มภ ัย ในและป อ ง 
ก ัน ในภายนอก ,  นี ้ฉ ัน ใด ;  ภ ิกษ ุ  ท .!  อริยสาวก เป นผู ม ีป ญญา   ประกอบ 
ดวยปญญาเปนเครื่องถึงธรรมสัจจะแหงการตั้งขึ้นและการตั้งอยู ไมได   อันเปน 
อ ร ิย ะ   เป น เค รื ่อ งชํา แ รกก ิเล ส   ให ถ ึงค วามสิ ้น ท ุก ข โด ยชอบ ,  ภ ิกษ ุ  ท .!  
อริยสาวกผูมีปญญาเปนความสมบูรณดวยการกอและการฉาบ  ยอมละอกุศล 
เจริญกุศล  ละกรรมอันมีโทษ   เจริญกรรมอันไมมีโทษ   บริหารตนใหหมดจดอยู,  
ฉันนั้นเหมือนกัน  :  นี้ชื่อวาผูประกอบดวย สัทธรรมประการที่เจ็ด. 

 
อริยสาวก  เปนผูประกอบพรอมดวยสัทธรรม  ๗  ประการเหลานี้แล 
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ภิกษุ  ท.!  อริยสาวก  เปนผู มีปกติไดตามปรารถนา  ไดไมยาก 
ไดไมลําบาก  ซึ่งฌานทั้งสี่  อันประกอบในจิตอันยิ่ง  เปนเครื่องอยูเปนสุขใน 
ทิฏฐธรรม  เปนอยางไรเลา ? 

 
ภิกษุ   ท .!  เปรียบเหมือนในปจจันตนครของพระราชา   มีหญ า  ไม 

และน้ํา  สั่งสมไวเปนอันมาก  เพื่อความยินดี  ไมสะดุงกลัว  อยู เปนผาสุก  ใน 
ภายใน   เพื ่อป องก ันในภายนอก ,  นี ้ฉ ันใด ;  ภ ิกษ ุ  ท .!  อริยสาวก   สง ัดจาก 
กามสงัดจากอกุศลธรรม  เขาถึงปฐมฌาน   อันมีวิตกวิจาร  มีปติและสุขอันเกิด 
จากวิเวก   แล วแลอยู   เพื ่อความย ินด ี  ไม สะดุ งกล ัว   อยู เป นผาส ุก   แห งตน 
เพื่อกาวลงสูนิพพาน,  ฉันนั้นเหมือนกัน. 

 
ภิกษุ   ท .!  เป รียบเหมือนในปจจันตนครของพระราชา   มีขาวสาลี 

และขาวยวะสะสมไวเปนอันมาก  เพื ่อความยินดี  ไมสะดุ งกลัว  อยู เปนผาสุก 
ในภายใน   เพื ่อป องก ันในภายนอก ,  นี ้ฉ ันใด ;  ภ ิกษ ุ  ท .!  อร ิยสาวก   เพราะ 
ความเขาไปสงบระงับแหงวิตกและวิจาร  เขาถึงทุติยฌาน  อันเปนเครื่องผองใส 
แหงใจในภายใน   นําให สมาธ ิเป นธรรมอัน เอกผ ุดม ีขึ ้น   ไม ว ิตก   ไม ม ีว ิจาร 
มีแตปติและสุขอันเกิดจากสมาธิ  แลวแลอยู   เพื่อความยินดี   ไมสะดุงกลัว  อยู 
เปนผาสุก  แหงตน  เพื่อกาวลงสูนิพพาน,  ฉันนั้นเหมือนกัน. 

 
ภิกษุ   ท .!  เปรียบเหมือนในปจจันตนครของพระราชา  มีอปรัณณ - 

ชาติ  คืองา  ถั่วเขียว  ถั่วราชมาส   เปนตน  สั่งสมไวเปนอันมาก  เพื่อความยินดี 
ไมสะดุงกลัว  อยูเปนผาสุก  ในภายใน  เพื่อปองกันในภายนอก,  นี้ฉันใด; 
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ภิกษุ   ท .!  อริยสาวก   เพราะความจางคลายไปแหงปติ   เปนผูอยูอุ เบกขา  มีสติ 
และสัมปปชัญญะ  และยอมเสวยความสุขดวยนามกาย   อันชนิดที่พระอริยเจา 
กล าวสรรเสร ิญผู นั ้นว า   เป นผู อยู อ ุเบกขา   ม ีสต ิ  อยู เป นปรกต ิส ุข   ด ังนี ้  เข า 
ถึงตติยฌาน  แลวแลอยู   เพื ่อความยินด ี  ไม สะดุ งกล ัว  อยู เป นผาสุก   แหงตน 
เพื่อกาวลงสูนิพพาน,  ฉันนั้นเหมือนกัน. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  เปร ียบ เหม ือนในป จจ ันตนครของพระราชา   ม ีเภส ัช  

สั ่งสมไว เป นอ ันมาก   ค ือ  เนยใส   เนยข น   น้ํ าม ัน   น้ํ าผึ ้ง   น้ํ าอ อย   และเกล ือ 
เพื่อความยินดี  ไมสะดุงกลัว  อยู เปนผาสุก  ในภายใน  เพื่อปองกันในภายนอก ,  
นี ้ฉ ันใด ;  ภ ิกษ ุ  ท .!  อริยสาวก   เพราะละส ุขและละท ุกข เส ียได   เพราะความ 
ดับไปแหงโสมนัสและโทมนัสทั้งสองในกาลกอน  เขาถึงจตุตถฌาน  ไมมีทุกขไม 
มีสุข  มีแตความที่สติเปนธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา  แลวแลอยู  เพื่อความ 
ย ินด ี  ไม สะดุ งกล ัว   อ ยู เป นผาส ุก   แห งตน   เพื ่อ ก าวลงสู น ิพพ าน ,  ฉ ันนั ้น 
เหมือนกัน. 

 
อริยสาวก   เป นผู ม ีปกต ิได ตามปรารถนา   ได ไม ยาก   ได ไม ลําบาก 

ซึ่งฌานทั้งสี่อันประกอบในจิตอันยิ่ง  เปนเครื่องอยู เปนสุขในทิฏฐธรรม   เหลานี้ 
แล. 

 
ภิกษุ   ท.!  อริยสาวกประกอบพรอมดวยสัทธรรม   ๗  ประการเหลานี้ 

และเปนผู มีปกติ ไดตามปรารถนา   ได ไม ยาก   ได ไมลํ าบาก   ซึ่ งฌ านทั้ งสี่ อัน 
ประกอบในจิตอันยิ่ง  เปนเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม  เหลานี้ดวย,  ในกาล 
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ใด  ;  ภ ิกษ ุ  ท .!  ในกาลนั ้น   อร ิยสาวกนี ้  เร ีย ก ได ว า เป นผู ที ่ม ารอ ันม ีบ าป 
กระทําอะไรไมได. 
-  สตฺตก.  อํ.  ๒๓/๑๐๙/๑๑๓/๖๔. 

(กายนี้   ไดชื่อวา  กายนคร   เพราะมีอะไร ๆ  ที่ตองจัดการรักษาปองกันเหมือนกับ 
นคร .  กายนครนี ้ม ีมารคอยรังควาญอยู ตลอดเวลา  ;  เมื ่ออริยสาวกประกอบอยูด วยสัทธรรม 
ทั ้งเจ ็ด   และม ีฌานทั ้งสี ่เป นเครื ่องอยู อย างผาส ุกแล ว   มารก ็ทําอะไรไม ได   จ ัดเป นภายนครที่ 
ปลอดภัยดวยขอความเปนอุปมาอุปไมยอยางไพเราะมาก  แหงพระบาลีนี้). 

 
ผูไมมีหนามยอกตํา 

 
ภิกษุ   ท .!  พวกเธอทั้ งหลาย  จงเปนอยู  อยางผู ไมมี 

หนาม  (ยอกตําใจ)  เถิด. 
ภิกษุ   ท .!  พวกเธอทั้ งหลาย  จงเปนอยู  อยางผู ไมมี 

หนาม  หมดเสี้ยนหนามยอกตํา  เถิด. 
ภิกษุ  ท.!  พระอรหันตทั้งหลาย  เปนผูไมมีหนามยอกใจ. 
ภิกษ ุ  ท .!  พระอรห ันต ทั ้งหลาย   เป นผู ไม ม ีหนาม 

หมดเสี้ยนหนามยอกตําเสียแลว. 
-  ทสก.  อํ.  ๒๔/๑๔๕/๗๒. 

 
ผูอยูคนเดียว  คือผูไมของติดอยูในธรรมทั้งปวง 

 
(พระผู ม ีพระภาคเจ า   ได ตร ัสแก ภ ิกษ ุชื ่อ เถระ   ผู ม ีปกต ิชอบอยู คนเด ียวจนเป นที่ 

เลาลือกันในหมูภิกษุ,  วา  :-) 
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ดูกอนเถระ  !  การอยูคนเดียวอยางของเธอ   ก็มีอยู   เรามิ ไดกล าววา 
ไม ม ี ;  แต ว าย ังม ีการอยู คน เด ียวที ่บ ร ิบ ูรณ พ ิสดาร   กว าชน ิดของเธอ ,  เธอจง 
ตั้งใจฟงใหดี,  เราจักกลาว. 

 
ดูกอนเถระ  !  การอยูคนเดียวชนิดที่บ ริบูรณ พิสดารกวาชนิดของเธอ 

นั ้น   เป น อย า ง ไร เล า?  ด ูก อน เถ ระ  !  การอยู ค น เด ีย ว ในก รณ ีนี ้ค ือ   สิ ่ง เป น 
อดีตก็ละไดแลว  สิ่งเปนอนาคตก็ไมมีทางจะเกิดขึ้น  สวนฉันทราคะในอัตตภาพ 
อันไดแลวทั ้งหลาย   อันเปนปจจุบ ัน   ก็นําออกแลวหมดสิ ้น .  ดูก อนเถระ  !  
อยางนี้แล  เปนการอยูคนเดียวที่บริบูรณพิสดารกวาการอยูคนเดียวชนิดของเธอ. 

 
(คาถาผนวกทายพระสูตร) 

 
นรชนผูมีปญญาดี  ครอบงําอารมณทั้งปวงได  รูธรรมทั้งปวง   

ไมของติดอยูในธรรมทั้งหลายทั้งสิ้น  ละอุปธิทั้งปวง  หลุดพนพิเศษแลว   
ในธรรมเปนที่สิ้นตัณหา  นั้นเราเรียกเขาวา  ผูมีปกติอยูคนเดียว. 

-  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๓๒๙-๓๓๐/๗๑๙-๗๒๑. 
 
(ขอความที่ มีปญหายากแกการแปลในสูตรนี้   มีอยู   คือขอความที่ วา  "ป จ ฺจ ุป ฺป น ฺเ น สุ 

จ   อต ฺตภ าวปฏ ิลา เภส ุ  ฉน ฺท รา โค " ;  หล ังจาก ใคร ค รวญ ทบทวนด ูแล ว    เห ็น ว าต อ งแปลว า 
"ส วนฉ ันทราคะในอ ัตตภาพอ ัน ได แล วทั ้งหลาย   อ ัน เป นป จจ ุบ ัน "  หมายความว า   ฉ ันทราคะ 
มีในอัตตภาพซึ่งไดแลวมากครั้งในปจจุบัน  ไมใชฉันทราคะมีในการได. 

 
อัตตภาพ ในกรณี เชนนี้   หมายถึ งภพหรือความมี ความ เป น ในรูปแบบหนึ่ ง  ๆ   ซึ่ ง 

เกิดขึ้นเพราะอุปาทานเปนปจจัย  ในวิถีแหงการปรุงแตงทางจิต  ในกระแสแหงปฏิจจสมุปบาท 
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ภาค  ๓  -  นิโรธอริยสัจ ๖๙๗

อันเก ิดขึ ้นท ุกขณะที ่ม ีอต ัณหาอันเก ิดจากเวทนา   ซึ ่งว ันหนึ ่งก ็ม ีได หลายครั ้ง  ทานจึงใช รูปศัพท 
เป นพห ุพจน   คือ   ....ปฏิลาเภสุ  และจัด เรื ่องนี ้ให เป น เรื ่องของป จจ ุบ ัน  ;  ดังนั ้น   การไม ข อง 
ติดจึงม ีครบชุด   คืออดีต -อนาคต -ปจจ ุบ ัน ;  ผู หล ุดพ นเส ียได ครบถวน   เร ียกวา   ผู อยู คนเด ียว 
ในระดับที่สมบูรณ  ลึกซึ้งที่สุด). 

 
กายของผูที่ส้ินตัณหาแลวก็ยังต้ังอยูช่ัวขณะ 

(นิโรธมิใชความตาย) 
 
ภิกษุ   ท .!  กายของตถาคตนี้   มีตัณหาอันเปนเครื่องนําไปสูภพถูก 

ตถาคตถอนขึ้น   เสียไดแลว,  ดํารงอยู .  กายนี้ยังดํารงอยู เพียงใด   เทวดาและ 
มนุษยทั้ งหลาย   ยังคงได เห็นตถาคตนั้น   อยู เพียงนั้น .  เพราะการทําลายแหง 
กาย ,  หลังจากการควบค ุมกันอยู ได ของช ีว ิต   เทวดาและมน ุษยทั ้งหลายจักไม 
เห็นตถาคตนั้นเลย. 

 
ภิกษุ   ท.!  เปรียบเหมือนเมื่อข้ัวพวงมะมวงขาดแลว  มะมวงทั้งหลาย 

เหลาใด  ที่ เนื่องข้ัวเดียวกัน  มะมวงเหลานั้นทั้งหมด  ยอมเปนของตกตามไปดวย 
กัน .  นี ้ฉ ัน ใด ;  ภิกษ ุ  ท .!  กายขอ งตถาคตก็ฉ ันนั ้น  :  กายของตถาคต 
มีตัณหาเครื่องนําไปสู ภพอันตถาคตถอนขึ้นเสียไดแลว,  ดํารงอยู.  กายนี้ 
ดํารงอยูเพียงใด  เทวดาและมนุษยทั้งหลาย  ยังคงเห็นตถาคตอยูชั่วเวลาเพียงนั้น.  
เพราะการทําลายแหงกาย ,  หลังจากการควบุคมกันอยูไดของชีวิต   เทวดาและ 
มนุษยทั้งหลาย  จักไมเห็นตถาคตเลย. 
-  สี.  ที.  ๙/๕๙/๙๐. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๖๙๘

พระอรหันตตายแลวสูญหรือ? 
 
"ขาแตพระโคดมผูเจริญ !  ภิกษุผูมีจิตพนวิเศษแลว  จะไปเกิดในที่ใด ?  

พระเจาขา !" 
วัจฉะ !  ที่ใชคําพูดวา  จะไปเกิด  นั้น  ไมควรเลย. 
"ขาแตพระโคดมผูเจริญ!  ถาเชนนั้น  จะไมไปเกิดหรือ ?" 
วัจฉะ !  ที่ใชคําพูดวา  จะไมไปเกิด  นั้นก็ไมควร. 
"ขาแตพระโคดมผูเจริญ !  ถาเชนนั้น  บางทีเกิด  บางทีไมเกิด  กระนั้นหรือ ?" 
วัจฉะ !  ที่ใชคําพูดวา  บางทีเกิด  บางทีไมเกิด  นั้น  ก็ไมควร. 
"ขาแตพระโคดมผูเจริญ !  ถาเชนนั้น  ภิกษุผูมีจิตพนวิเศษแลว  จะวาไปเกิด 

ก็ไมใช  ไมไปเกิดก็ไมใช  กระนั้นหรือ ?" 
วั จฉ ะ  !  ที่ ใช คํ าพู ด ว า   จะ ไป เกิ ด ก็ ไม ใช   ไม ไป เกิ ด ก็ ไม ใช   แม 

กระนั้นก็ไมควร. 
"ขาแตพระโคดมผูเจริญ !  ขอท่ีพระองคตรัสตอบนี้  ขาพเจาไมรูเรื่องเสียแลว 

ทําใหขาพเจาวนเวียนเสียแลว  แมความเลื่อมใสที่ขาพเจามีแลว  ตอพระองคในการตรัสไวตอน 
ตน ๆ  บัดนี้ก็ไดลางเลือนไปเสียแลว". 

ว ัจฉะ  !  ที ่ท านไม รู เรื ่องนั ้น  ก ็สมควรแล ว   ที ่ท านเก ิดรู ส ึกวนเว ียน 
นั้น   ก็สมควรแลว  เพราะธรรมนี้ เปนของลุมลึก   ยากที่จะเห็น   ยากที่จะรูตาม ,  
ธรรมนี ้เป นของสงบระง ับ   ประณ ีต   ไม เป นว ิส ัยที ่จะหยั ่งถ ึงได ด วยการตร ึก ,  
ธรรมนี ้เป นของละเอ ียด   บัณฑิตจึงจะรู ได .  เรื ่องปริยายนี ้  ตัวท านม ีความเห ็น 
มากอนหนานี้ เปนอยางอื่น  มีความพอใจที่จะฟงใหเปนอยางอื่น  มีความชอบใจ 
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ภาค  ๓  -  นิโรธอริยสัจ ๖๙๙

จะใหพยากรณ เปนอยางอื่น  เคยปฏิบัติทําความเพียรเพื่อไดผลเปนอยางอื่น  ทาน 
เอ ง ได ม ีค ร ูบ าอ าจารย เป น อย า งอื ่น ,  ฉะนั ้น ท านจ ึง รู ได ย าก ,  ว ัจฉ ะ  !  ถ า 
เชนนั้น  เราจักยอนถามทานดู  ทานเห็นควรอยางใด  จงกลาวแกอยางนั้น. 

 
วัจฉะ  !  ทานจะสําคัญความขอน้ี เปนไฉน   ถาไฟลุกโพลงอยูตอหนา 

ทาน  ทานจะพึงรูไดหรือ  วาไฟนี้ลุกโพลง ๆ  อยูตอหนาเรา ?" 
"ขาแตพระโคดมผูเจริญ !  ขาพเจาพึงรูได  พระเจาขา !" 
วัจฉะ  !  หากมีคนถามท านวา   ไฟที่ ลุก โพลงอยู ต อหน าท านนี้   มัน 

อาศัยอะไรจึงลุกได  เมื่อถูกถามอยางนี้  ทานจะกลาวแกเขาวาอยางไร ? 
"ขาแตพระโคดมผูเจริญ !  ไฟที่ลุกโพลง ๆ   อยูตอหนานี้  มันอาศัยหญาหรือไม 

เปนเชื้อมันจึงลุกอยูได  พระเจาขา !" 
ว ัจ ฉ ะ  !  ห าก ไฟ นั ้น ด ับ ไป ต ห น า ท า น   ท า น จ ะพ ึง รู ห ร ือ   ว า ไฟ 

ไดดับไปตอหนาเรา ? 
"ขาแตพระโคดมผูเจริญ !  ขาพเจาพึงรูได  พระเจาขา !" 
 
วัจฉะ  !  หากมีคนถาทานทานวา   ไฟที่ดับไปตอหนาทานนั้น   มันไป 

ทางทิศไหนเสีย   ทิศตะวันออกหรือตะวันตก   ทิศเหนือหรือใต   เมื่อถูถามอยางนี้ 
ทานจะกลาวแกเขาวาอยางไร ? 

 
"ขาแตพระโคดมผู เจริญ !  ขอน้ันไมควรกลาวอยางนั้น  เพราไฟนั้นอาศัยเชื้อ 

คือหญาหรือไมจึงลุกขึ้นได  แตถาเชื้อนั้นมันสิ้นไปแลว  ทั้งไมมีอะไรอื่นเปนเชื้ออีก  ไฟนั้นก็ 
ควรนับวาไมมีเชื้อ  ดับไปแลว". 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๗๐๐

ฉัน ใดก็ ฉั นนั้ นนั่ น แล   วัจฉะ เอย  !  เมื่ อ ไป บัญญั ติ อะไรขึ้ นมาให เป น 
สัตว   (ตถาคต)  โดยถือเอา  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ   กลุมใดขึ้นมา  มัน 
ก็ ได ,  แตความยึดถือ  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ   สําหรับกลุมนี้   ตถาคต 
เองละไดขาดแลว   ถอนขึ้นไดจนถึงรากเงาของมันแลว  ทําให เปนเหมือนตาลยอด 
ด วน เสี ยแล ว   ถึ งความยก เลิ ก ไม มี อี ก   ไม ให เกิ ดขึ้ น อี กต อ ไปแล ว .  วัจฉะ เอย  !  
ตถาคตอยูนอกเหนือการนับวาเปน   รูป   เวทนา  สัญญา  สั งขาร  วิญญาณ   นั้ นเสีย 
แล ว   ม ัน เป น เรื ่อ งล ึก ซึ ้ง   ที ่ใค ร  ๆ   ไม พ ึงป ระม าณ ได   หยั ่งถ ึง ได ย าก   เหม ือน 
ดั ่งห วงมหาสม ุทรฉะนั ้น .  ว ัจฉะเอย  !  ข อนี ้จ ึงไม ควรจะกล าวว า เก ิด   ไม ควรจะ 
กล าวว า ไม เก ิด   ไม ค วรจะกล าวว าบ างท ีก ็เก ิด   บางท ีก ็ไม เก ิด   และไม ค วรจะ 
กลาววาเกิดก็ไมใช  ไมเกิดก็ไมใช  ดังนี้แล. 
-  ม.  ม.  ๑๓/๒๔๕-๒๔๗/๒๔๘-๒๕๑. 

 
ประมาณเครื่องกําหนด  (คือเกณฑที่ใชวัดสอบทุกชนิด)  ไมมี 

ทางที่จะเอามาใช  แกบุคคลผูถึงซ่ึงความดับแหงการยึดถือตัวตน,  ทาน 
ผูเชนนั้น  เปนคนที่ไมมีเหตุหรือคุณลักษณะอะไร ๆ  ที่ใคร ๆ  จะกลาว 
วาทานเปนอะไร  ไดอีกตอไป  เมื่อสิ่งทั้งปวงถูกเพิกถอนความยึดถือ 
เสียแลว  วาทบถ  คือ  คลองแหงถอยคําสําหรับเรียกสิ่งนั้นทั้งหมด  ก็ 
พลอยถูกเพิกถอน  คือไรความหมายไปดวยทั้งสิ้น. 

-  สุตฺต.  ขุ.  ๒๕/๕๓๙/๔๓๐. 
 

หลักการทดสอบตัวเองวาเปนอรหันตหรือไม 
 
ภิกษุ   ท .!  หลักเกณฑนั้ นมีอยู   ซ่ึ งเมื่ อบุคคลอาศัยแลว   ไมตอง 

อาศัยความเชื่อ  ความชอบใจ  การฟงตาม ๆ  กันมา  การตริตรึกไปตามอาการ 
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ภาค  ๓  -  นิโรธอริยสัจ ๗๐๑

การเห็นวามันเขากันไดกับทิฏฐิของตนเลย  ก็อาจพยากรณการบรรลุอรหัตตผล 
ของตนได   โดยรู ช ัด ว า   "ชาต ิสิ ้นแล ว   พรหมจรรย อ ยู จบแล ว   ก ิจ ที ่ค วรทํา 
ได ทํ าสํ า เร ็จแล ว   ก ิจอื ่นที ่จ ะต อ งทํ า เพื ่อความ เป นอย างนี ้  ม ิได ม ีอ ีก "  ด ังนี ้. 
ภิกษุ  ท.!  หลักเกณฑนั้น  เปนอยางไรเลา? 

 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในกรณีนี้  เห็นรูปดวยตาแลว  รูชัดราคะโทสะโมหะ 

ซ่ึงเกิดมีอยูในภายในวาเกิดมีอยูในภายใน,  รูชัดราคะโทสะโมหะอันไมเกิดมีอยูใน 
ภายใน  วาไมเกิดมีอยูในภายใน .  ภิกษุ  ท.!  เมื่อเธอรูชัดอยูอยางนี้แลว  ยังจํา 
เปนอยูอีกหรือ   ที่จะตองรูธรรมทั้งหลายดวยอาศัยความเชื่อ   ความชอบใจ   การ 
ฟงตาม  ๆ  กันมา  การตริตรึกไปตามอาการ  การเห็นวามันเขากันไดกับทิฏฐิของ 
ต น ?  "ข อ นั ้น ห า ม ิไ ด   พ ระ เจ า ข า !"  ภ ิก ษ ุ  ท .!  ธ ร รม ทั ้ง ห ล า ย เป น สิ ่ง ที่ 
ตองเห็นดวยปญญาแลวจึงรู  มิใชหรือ ?  "ขอน้ัน  เปนอยางนั้น  พระเจาขา !" 

 
ภิ ก ษุ   ท !  นี่ แหละ   หลั ก เกณ ฑ   ซึ่ ง เมื่ อ บุ คคลอาศั ยแล ว   ไม ต อ ง 

อาศัยความเชื่อ   ความชอบใจ   การฟงตาม  ๆ   กันมา  การตริตรึกไปตามอาการ 
การเห็นวามันเขากันไดกับทิฏฐิของตนเลยก็อาจพยากรณ การบรรลุอรหัตตผล 
ของตนได   โดยรูชัดวา   "ชาติสิ้นแลว   พรหมจรรยอยูจบแลว   กิจ ท่ีควรทําไดทํ า 
สําเร็จแลว  กิจอื่นที่จะตองทําเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมีอีก"  ดังนี้. 

 
(ในกรณีแหงการ ฟงเสียงดวยหู  ดมกลิ่นดวยจมูก  ล้ิมรสดวยล้ิน  ถูกตองโผฏฐัพพะ 

ดวยผิวกาย  และ  รูแจงธรรมารมณดวยใจ  ก็ไดตรัสตอไปอีกโดยนัยอยางเดียวกันกับในกรณีแหง 
การเห็นรูปดวยตา  ทุกประการ  ตางกันแตชื่อเทานั้น). 
-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๑๗๓-๑๗๕/๒๓๙-๒๔๒. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๗๐๒

คําถามที่อาจใชทดสอบความเปนอรหันต 
(มีหกหมวด) 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ในกรณ ีนี ้  ม ีภ ิกษ ุพยากรณ อรห ัตตผลว า   "ข าพ เจ า รู ช ัด 

ว า   'ชาต ิสิ ้นแล ว   พรหมจรรย อ ยู จบแล ว   ก ิจ ที ่ควรทําได ทําสํา เร ็จแล ว   ก ิจ ท่ี 
จะต องทํา เพื ่อความ เป นอย างนี ้  ม ิได ม ีอ ีก '  ด ังนี ้."  ภ ิกษ ุ  ท .!  พวกเธอไม พ ึง 
รับรองไมพึงคัดคานคํากลาวของภิกษุนั้น. 

 
(หมวด  ๑  :  โวหารสี่) 

 
ครั้นพวกเธอไมยอมรับไมไดคัดคานแลว  พึงถามปญหาวา  "อาวุโส !  

โวหารสี่ประการเหลานี้มีอยู  อันพระผูมีพระภาคผูรูเห็นผูอรหันตสัมมาสัมพุทธะ 
ตรัสไวแลวโดยชอบ  คือ  ความมีปกติกลาววาขาพเจาเห็นแลวในสิ่งที่ไดเห็น  ๑  
ความมีปกติกลาววาขาพเจาฟงแลวในสิ่งที่ ไดฟง  ๑  ความมีปกติกลาววา 
ขาพเจารูสึกแลวในสิ่งที่ไดรูสึก  ๑  ความมีปกติกลาววาขาพเจารูแจงแลวใน 
สิ ่งที ่ได   รู แจ ง  ๑.  อาวุโส  !  ก็ท านรู อยู อย างไร   เห ็นอยู อย างไร   จิตของท าน 
จึงหลุดพนจากอาสวะทั้งหลาย  เพราะไมยึดถืดในโวหารทั้งสี่ประการนั้น?"  ดังนี้. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ถ าภ ิกษ ุนั ้น เป นข ีณ าสพ   ม ีพรหมจรรย อยู จบแล ว   ม ีก ิจ 

ที ่ควรทําได ทําเสร็จแลว   มีภาระปลงลงได แล ว   มีประโยชนตนอันตามลุถ ึงแล ว 
ม ีส ังโยชน ในภพสิ ้นรอบแล ว   หล ุดพ นแล วเพราะรู โดยชอบ   จริง ,  ธรรมที ่ภ ิกษุ 
นั ้นสมควรพยากรณ  ยอมมีอยางนี ้ว า  "อาวุโส!  ในสิ ่งที ่เห ็นแลวนั ้น  ขาพเจา 
ไมเขาหา  ไมถอยหนี  ไมอาศัย  ไมผูกพัน  แตขาพเจาพนจากอํานาจแหงมัน 
ปราศจากกิเลสเครื่องรอยรัด  อยูดวยจิตที่ขาพเจากระทําแลวใหเปนจิตปราศจาก 
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ภาค  ๓  -  นิโรธอริยสัจ ๗๐๓

เขตแดนอยู.  อาวุโส !  ในสิ่งที่ฟงแลว ก็ดี  ในสิ่งที่รูสึกแลว ก็ดี  ในสิ่งที่รูแจง 
แลว ก็ดี  นั้น  ขาพเจาก็ไมเขาหา  ไมถอยหนี  ไมอาศัย  ไมผูกพัน  แตขาพเจา 
พนจากอํานาจแหงมัน  ปราศจากกิเลสเครื่องรอยรัด  อยูดวยจิตที่ขาพเจากระทํา- 
แลวใหเปนจิตปราศจากเขตแดนอยู .  อาวุโส  !  เมื ่อขาพเจารู อยู อยางนี ้  เห็น 
อยูอยางนี้   จิตของขาพเจาจึงหลุดพนจากอาสวะทั้ งหลาย   เพราะไมยึดมั่ นใน 
โวหารทั ้งสี ่เหล านี ้"  ด ังนี ้.  ภ ิกษ ุ  ท .!  พวกเธอพ ึงย ินด ีอน ุโมทนาในคํากล าว 
ของภิกษุนั้นวา  สาธุ  ดังนี้. 

 
(หมวด  ๒  :  ปญจุปาทานขันธ) 

 
ครั้นพวกเธอยินดีอนุโมทนาดังนั้นแลว  พึงถามปญหาใหยิ่งขึ้นไปวา  " 

อาวุโส !  อุปาทานขันธหาเหลานี้มีอยู  อันพระผูมีพระภาคผูรูผูเห็นผูอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธะ ตรัสไวแลวโดยชอบคือ  รูปูปาทานขันธ  ๑  เวทนูปาทานขันธ  ๑  
สัญูปาทานขันธ  ๑  สังขารูปาทานขันธ  ๑  วิญญาณูปาทานขันธ  ๑.  ก็ทานผู 
มีอายุรูอยูอยางไร  เห็นอยูอยางไร  จิตของทานจึงหลุดพนจากอาสวะทั้งหลาย 
เพราะไมยึดถือในปญจะปาทานขันธเหลานั้น ?"  ดังนี้. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ถ าภ ิกษ ุนั ้น เป นข ีณ าสพ   ม ีพรหมจรรย อยู จบแล ว   ม ีก ิจ 

ที ่ควรทําได ทําเสร็จแลว   มีภาระปลงลงได แล ว   มีประโยชนตนอันตามลุถ ึงแล ว 
ม ีส ังโยชน ในภพสิ ้นรอบแล ว   หล ุดพ นแล วเพราะรู โดยชอบ   จริง ,  ธรรมที ่ภ ิกษุ 
นั ้นสมควรพยากรณ   ยอมมีอยางนี ้ว า  "อาวุโส!  ขาพเจารู แจงวา  'รูปเปนสิ ่งที่ 
ไรกําลัง  ไมนากําหนัด  ไมเปนที่ตั้งแหงความเบาใจ'  ดังนี้แลว  ขาพเจารูชัดวา   
'จิตของขาพเจาหลุดพนแลวเพราะความสิ้นไป  เพราะความจางคลาย  เพราะ 
ความดับ  เพราะความสละทิ้ง  เพราะความสลัดคืน  ซ่ึงความเคยชิน  (อนุสัย) 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๗๐๔

แหงการตั้งทับและการฝงตัวเขาไปแหงจิต  เพราะความยึดมั่นดวยอุปาทานในรูป 
เหลานั ้น '  (ในกรณีแหง เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ   ก็มีขอความโตตอบอยางเดียวกัน 
ก ับ ในกรณ ีแห งร ูปนี ้  จนกระทั ่งถ ึงคํ าว า   ....  จ ิตของข าพ เจ าหล ุดพ น แล ว เพ ราะ   ....  ความ 
สลัดคืน   ซึ่งความเคยชิน   (อนุ สัย)  แหงการตั้งทับและการฝงตัวเขาไปแหงจิตเพราะความยึดมั่น 
ดวยอ ุปาทานในรูป   เหล านั ้น '.).  อาวุโส  ! เมื ่อข าพ เจ ารู อยู อย างนี ้  เห ็นอยู อย างนี้ 
จิตของขาพเจาจึงหลุดพนจากอาสวะทั้งหลายเพราะไมยึดมั่นในปญจุปาทานขันธ 
เหลานี้".  ภิกษุ  ท.!  พวกเธอพึงยินดีอนุโมทนาในคํากลาวของภิกษุนั้นวาสาธุ. 

 
(หมวด  ๓  :  ธาตุหก) 

 
ครั้นพวกเธอยินดีอนุโมทนาดังนั้นแลว  พึงถามปญหาใหยิ่ งขึ้นไปวา  

"อาวุโส !  ธาตุหกอยางเหลานี้มีอยู  อันพระผูมีพระภาคผูรูผูเห็นผูอรหันตสัมมา- 
สัมพุทธะตรัสไวแลวโดยชอบ  คือ  ปฐวีธาตุ  ๑  อาโปธาต  ๑  เตโชธาตุ  ๑  วาโย- 
ธาตุ  ๑  อากาสธาตุ  ๑  วิญญาณธาตุ  ๑.  ก็ทานผูมีอายุรูอยูอยางไร  เห็นอยู 
อยางไร  จิตของทานจึงหลุดพนจากอาสวะทั้งหลาย  เพราะไมยึดมั่นในธาตุทั้งหก 
อยางเหลานี้ ?"  ดังนี้. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ถ าภ ิกษ ุนั ้น เป นข ีณ าสพ   ม ีพรหมจรรย อยู จบแล ว   ม ีก ิจ 

ที ่ควรทําได ทําเสร็จแลว   มีภาระปลงลงได แล ว   มีประโยชนตนอันตามลุถ ึงแล ว 
ม ีส ัง โยชน ในภพสิ ้น รอบแล ว   หล ุดพ น แล ว เพ ราะรู โด ยชอบ   จร ิง ,  ธรรมที่ 
ภ ิกษ ุนั ้นสมควรพยากรณ   ย อมม ีอย างานี ้ว า   "อาว ุโส !  ข าพ เจ าเข าถ ึงปฐวี 
ธาตุโดยความเปนอนัตตา  และไมเขาถึงธรรมอันอาศัยปฐวีธาตุวาเปนอัตตา  แลว 
และขาพเจารูชัดวา'  จิตของขาพเจาหลุดพนแลวเพราะความสิ้น  เพราะความ 
จางคลาย  เพราะความดับ  เพราะความสละทิ้ง  เพราะความสลัดคืน  ซ่ึงความ 
เคยชิน  (อนุสัย)  แหงการตั้งทับและการฝงตัวเขาไปแหงจิตเพราะความยึดมั่นดวย 
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ภาค  ๓  -  นิโรธอริยสัจ ๗๐๕

อุปาทานอันอาศัยปฐวีธาตุ  เหลานั ้น '  (ในกรณีแหง อาโปธาตุ  เตโชธาตุ  วาโยธาตุ 
อากาสธาตุ   และวิญญาณธาตุ   ก็มีขอความโตตอบอยางเดียวกันกับในกรณี แหงปฐวีธาตุนี้   จน 
ก ระทั ่ง ถ ึงคํ า ว า   ....จ ิต ข อ งข าพ เจ า ห ล ุด พ น แ ล ว เพ รา ะ   ....  ค วาม ส ล ัด ค ืน   ซึ ่ง ค ว าม เค ย ช ิน 
 (อนุ สัย)  แห งการตั้ งทับและการฝงตัวเขาไปแห งจิตเพราะความยึดมั่นดวยอุปาทานอันอาศัยปฐวี- 
ธาต ุเหล านั ้น .')  อาว ุโส  !  เมื ่อข าพ เจ า รู อยู อย างนี ้  เห ็นอยู อย างนี ้  จ ิตของข าพ เจ า 
จึงหลุดพนจากอาสวะทั้ งหลายเพราะไมยึดมั่ นในธาตุทั้ งหกอยางเหลานี้ ".  ภิกษุ  
ท.!  พวกเธอพึงยินดีอนุโมทนาในคํากลาวของภิกษุนั้วา  สาธุ. 

 
(หมวด  ๔-๕  :  อายตนะใน  -  นอก) 

 
ครั้นพวกเธอยินดีอนุ โมทนาดั งนั้ นแล ว   พึ งถามปญหาใหยิ่ งขึ้น ไปวา 

"อาวุโส !  อายตนะภายในและภายนอก  อยางละหกเหลานี้  มีอยู อันพระผูมี 
พระภาคผูรูผูเห็นผูอรหันตสัมมาสัมพุทธะตรัสไวแลวโดยชอบ  คือ  จักษุและรูป  ๑ 
โสตะและเสียง  ๑  ฆานะและกลิ่น  ๑  ชิวหาและรส  ๑  กายและโผฏฐัพพ   ๑ 
มโนและธรรมารมณ  ๑.  ก็ทานผูมีอายุรูอยูอยางไร  เห็นอยูอยางไร  จิตของทาน 
จึงหลุดพนจากอาสวะทั้งหลายเพราะไมยึดมั่นในอายตนะทั้งหลาย  ทั้งภายในและ 
ภายนอก  อยางละหกเหลานี้ ?"   ดังนี้. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ถ าภ ิกษ ุนั ้น เป น ข ีณ าสพ   ม ีพ รหมจรรย อยู จบ แล ว   ม ีก ิจ 

ที ่ควรทําได ทํา เสร ็จแล ว   ม ีภาระปลงลงได แล ว   ม ีประโยชน ตนอ ันตามล ุถ ึงแล ว 
ม ีส ัง โย ชน ใน ภ พ สิ ้น รอ บ แล ว   ห ล ุด พ น แล ว เพ รา ะ รู โด ย ช อ บ   จ ร ิง ,  ธ ร รม ที่ 
ภิกษุนั้ นสมควรพยากรณ   ยอมมีอย างนี้ วา   "อาวุ โส  !  ขาพ เจารูชัดวา  'ฉันทะ 
ราคะ  นันทิ  ตัณหา  ความเคยชิน  (อนุสัย)  แหงการตั้งทับและการฝงตัวเขาไป 
แหงจิตเพราะความยึดมั่นดวยอุปาทาน  ใด ๆ  ใน จักษุ  ใน รูป  ใน จักขุวิญญาณ 
ใน  ธรรม  ท.  อันรูไดวยจักขุวิญญาณ.  มีอยู  เพราะความสิ้นไป  เพราะความ 
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จางคลาย  ความดับ  ความละทิ้ง  ความสลัดคืน  ซ่ึงฉันทะ  ราคะ  นันทิ  ตัณหา 
ความเคยชิน  (อนุสัย)  แหงการตั้งทับและการฝงตัวเขาไปแหงจิตเพราะความยึดมั่น 
ดวยอุปาทาน  นั ้น ๆ  แลว  จิตของขาพเจาก็หลุดพนแลว '  ดังนี ้.  (ในกรณีแหง  
โสตะและเสียง  ฆานะและกลิ่น  ชิวหาและรส  กายะและโผฏฐัพพะ  มโนและธรรมารมณ  ก็มี 
ขอความโตตอบอย างเดียวกันกับในกรณี แห งจักษุ และโสตะนี้   จนกระทั่ งถึ งคํ าวา   ....  จิตของ 
ข าพ เจ า ก ็ห ล ุด พ น แล ว '  ด ังนี ้.).  อาว ุโส '  เมื ่อ ข าพ เจ า รู อ ยู อ ย า งนี ้เห ็น อยู อ ย า งนี้ 
จิตของขาพ เจาจึ งหลุดพนจากอาสวะทั้ งหลาย   เพราะไมยึดมั่ นในอายตนะทั้ ง 
หลายทั้ งภายในและภายนอก   อยางละหกเหลานี้ ."  ภิกษุ   ท .!  พวกเธอพึ งยินดี 
อนุโมทนาในคํากลาวของภิกษุนั้นวา  สาธุ. 

 
(หมวด  ๖  :  การถอนอนุสัย) 

 
ครั ้นพวกเธอย ินด ีอน ุโมทนาด ังนั ้นแล ว  พ ึงถามป ญหาให ยิ ่งขึ ้น ไปว า  

"อาวุโส!  เมื่อทานรูอยูอยางไร  เห็นอยูอยางไร  ความเคยชินแหงการถือตัววา 
เป นเรา  วาเปนของเรา  (อหงฺการมมงฺการมานานุสย)  ในกายอันประกอบดวย 
วิญญาณนี้และในนิมิตทั้งหลายทั้งปวงในภายนอก  จึงจะถูกถอนขึ้นดวยดี?"  ดังนี้. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ถ าภ ิกษ ุนั ้น เป นข ีณ าสพ   ม ีพ รหมจรรย อยู จบแล ว   ม ีก ิจ 

ที ่ควรทําได ทําเสร ็จแล ว   ม ีภาระปลงลงได แล ว   ม ีประโยชน ตนอ ันตามล ุถ ึงแล ว 
ม ีส ัง โย ชน ใน ภพสิ ้น รอบ แล ว   หล ุด พ น แล ว เพ ราะ รู โด ย ชอบ   จ ร ิง ,  ธ รรมที่ 
ภิกษุนั้นสมควรพยากรณ  ยอมมีอยางนี้วา  :- 

 
"อ าว ุโส  !  ใน ก าลก อ น   เมื ่อ ข าพ เจ าค รอ ง เร ือ น อยู   ย ัง เป น ผู ไม รู 

ไม เห็นอะไร  ครั้นพระตถาคตหรือสาวกของตถาคตแสดงธรรมแกขาพเจา  ขาพเจา 
ฟงธรรมนั้นแลว  กลับไดสัทธาในพระตถาคตแลว  พิจารณาเห็นอยูวา  'ชีวิต 
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ฆราวาสเป นของค ับแคบ   เป นทางมาแห งธ ุล ี  การบรรพชาเป นโอกาสโล ง   ไม 
เปนการงายเลยที่ผูอยูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย   ใหบริสุทธิ์บ ริบูรณ โดย 
สวนเดียวเหมือนสังขที่ เขาขัดดีแลวได   ถากระไรเราปลงผมและหนวด   ครองผา 
กาสายะแล ว   บวชจากเร ือนถ ึงความเป นผู ไม ม ีเร ือนเถ ิด '  ด ังนี ้.  ครั ้นสม ัยอื ่น 
อีก   ขาพจา ละกองโภคะใหญนอย   ละวงศญาติใหญนอย   ปลงผมและหนวด 
นุงหมผากาสายะ  บวชจากเรือน ถึงความเปนผูไมมีเรือนแลว. 

 
"ขาพเจ านั ้น   ครั ้นบวชแล วอยางนี ้  ถึงพรอมด วยส ิกขาและสาช ีพ 

ของภิกษุทั้ งหลาย   ละปาณาติบาต   เวนขาดจากปาณาติบาต   วางทอนไมและ 
ศาสตราเสียแลว   มีความละอายตอบาป   มีความเอ็นดูก รุณ า   หวังประโยชน 
เกื ้อกูลแกส ัตวทั ้งหลายแลว;  ขาพเจา ละการถือเอาสิ ่งของที ่เจ าของมิได ให 
เวนขาดจากอทินนาทาน   ถือเอาแตของที่ เจาของให   หวังอยูแตในของที่ เจาของ 
เขาให  เปนคนสะอาดไมเปนคนขโมยแลว;  ขาพเจา ละกรรมอันมิใชพรหมจรรย 
เปนผูประพฤติพรหมจรรย โดยปกติประพฤติหางไกลเวนขาดจากการเสพเมถุน  
อ ัน เป นของสํ าหร ับชาวบ านแล ว ;  ข าพ เจ า  ละการกล าว เท ็จ   เว นขาดจาก 
มุสาวาท  พูดแตคําจริง  รักษาคําสัตย  มั่นคงในคําพูด  ควรเชื่อได   ไมแกลงกลาว 
ใหผ ิดตอโลกแลว;  ขาพเจา ละการกลาวคําส อเส ียด   เวนขาดการป ส ุณาวาท 
ไดฟ งจากฝายนี้ แลว   ไม เก็บไปบอกฝายโนน   เพื่ อทําลายฝายนี้   หรือไดฟ งจาก 
ฝายโนนแลว  ไม เก็บมาบอกฝายนี้   เพื่ อทําลายฝายโนน   แตจะสมานชนที่แตก 
กันแลวใหกลับพรอมเพรียงกัน   อุดหนุนชนที่พรอมเพรียงกันอยู   ใหพรอมเพรียง 
กันแลว;  ขาพเจา ละการกลาวคําหยาบ   เวนขาดจากผรุสวาท   กลาวแตวาจา 
ที ่ป ราศจากโทษ   เสนาะโสต   ให เก ิดความร ัก   เป นคําฟ ูใจ   เป นคําส ุภ าพ   ที่ 
ชาวเมืองเขาพูดกัน  เปนที่ใครที่พอใจของมหาชนแลว;  ขาพเจา ละคําพูดที่ 
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โปรยประโยชนทิ้ งเสีย   เวนขาดจากการพูดเพอเจอ   กลาวแตในเวลาสมควร 
กล า วแต คํ า จ ร ิง   เป น ป ระ โย ชน   เป น ธ รรม เป น ว ิน ัย   เป น ว าจาม ีที ่ตั ้ง   มี 
หลักฐาน   มีที่ อ างอิ ง   มี เวลาจบ   เต็ม ไปดวยประโยชน   สมควรแก เวลาแลว ;  
ขาพเจาเวนขาดจาก การลางผลาญ พืชคาม  และภูตคามแลว;  เปนผู ฉันอาหาร  
วันหนึ ่งเพ ียงหนเด ียว  เว นจากการ ฉันในราตรีและวิกาล ;  เป นผู เว นขาดจาก  
การรํา  การขับ   การรอง  การประโคม   และดูการเลนชนิดที่ เปนขาศึกแกกุศล  ;  
เปนผูเวนขาดจาก การประดับ ประดา  คือทัดทรงตบแตงดวยมาลาและของหอม 
เครื ่องล ูบทา ;  เป นผู เว นขาดจากการ การนอน   บนที ่นอนส ูงใหญ ;  เป นผู เว น 
ขาดจาก  การรับเงินและทอง;  เวนขาดจาก  การรับขาวเปลือก;'  เวนขาดจาก  
การรับเนื้อดิบ  การ รับหญิง และเด็กหญิง  การ รับทาสีและทาส  การรับแพะ  
แกะ   ไก   สุกร  ชาง   มา   โค   ลา ;  เว นขาดจาก  การรับที ่นา ที ่สวน ;  เว นขาด 
จาก การรับใช เปนทูตไปในที่ตาง ๆ  (ใหคฤหัสถ);  เวนขาดจาก การซ้ือ การขาย  
การฉอโกงดวยตาชั่ง  การลวงดวยของปลอม  การฉอดวยเครื่องนับ  (เครื่องตวง 
และเครื ่องวัด);  เวนขาดจาก การโกงดวยการรับสินบน และลอลวง  การตัด 
การฆา  การจําจอง  การซุมทําราย  การปลน  การกรรโชก  แลว. 

 
"ขาพเจา  ได เปนผูสันโดษดวยจีวร เปนเครื่องบริหารกาย  และ ดวย 

บิณฑบาต เปนเครื่องบริหารทอง  จะไปในที่ใด ๆ  ยอมถือเอาบริขารไปไดหมด 
เหม ือนนกมีป ก   จะบินไปในที ่ใด  ๆ   ยอมมีภาระค ือป กของตนเท านั ้นบ ินไป ,  
ฉันใดก็ฉันนั้น  แลว. 

 
"ขาพเจานั้ น   ประกอบดวยกองศีลอัน เปนอริยะเชนนี้ แลว   จึงรูสึก 

พรอมเฉพาะซึ่งอนวัชชสุขในภายในแลว.  ขาพเจา เห็นรูปดวยตา แลว  ไมถือ 
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เอาโดยนิมิต  (คือรวบถือทั้งหมดวางามหรือไมงามแลวแตกรณี)  ไมถือเอาโดยอนุพยัญชนะ 
 (คือแยกถือเอาแตบางสวนวาสวนใดงามหรือไม งามแลวแตกรณี ),  บาปอกุศลกลาวคือ 
อภิชฌาและโทมนัส   พึ งไหลไปตามผู ไมสํ ารวมอินทรีย ใด เปน เหตุ ,  ขาพ เจา 
ปฏิบัติปดกั้นอินทรียนั้นไว  รักษาถึงการสํารวมอินทรียคือตานั้น   แลว.  (ในกรณ ี
แหงการ ฟงเสียงดวยหู  ดมกลิ่นดวยจมูก  ล้ิมรสดวยล้ิน  ถูกตองโผฏฐัพพะดวยผิวกาย  และ รูสึก 
ธรรมารมณดวยใจ  ก็มีขอความอยางเดียวกันกับในกรณีแหงการเห็นรูปดวยตาขางบนนี้). 

 
"ขาพเจ านั ้น   ประกอบดวยอ ินทรียส ังวรอ ันเป นอริยะเช นนี ้แล ว   จึง 

รูสึกพรอมเฉพาะซึ่งอัพยาเสกสุข.  ขาพเจา รูตัวรอบคอบ ในการกาวไปขางหนา 
การถอยกล ับไปขางหล ัง ,  การแลด ู  การเหล ียวด ู,  การคู   การเหย ียด ,  การ 
ท รงส ังฆ าฏ ิ  บ าต ร   จ ีว ร ,  การฉ ัน   การดื ่ม   การ เคี ้ย ว   การลิ ้ม ,  การถ าย 
อ ุจจาระ   การถ ายป สสาวะ ,  การไป   การหย ุด   การนั ่ง   การนอน   การหล ับ 
การตื่น  การพูดการนิ่งแลว. 

 
"ขาพเจานั้น   ประกอบดวยกองศีลอันเปนอริยะเชนนี้ดวย   ประกอบ 

ดวยอินทรียสังวรอันเปนอริยะเชนนี้ดวย   ประกอบดวยสติสัมปชัญญะอันเปน 
อริยะเชนนี ้ด วยแลว,  ได  เสพเสนาสนะอันสงัด คือปาละเมาะ   โคนไม   ภูเขา 
ซอกหวย  ทองถ้ํา  ปาชา  ปาชัฏ   ที่แจง  ลอมฟาง  (อยางใดอยางหนึ่ง);  ในกาล 
เปนปจฉาภัตต  กลับจากบิณฑบาตแลว  นั่งคู บัลลังกตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะ 
หนา,  ละอภิชฌา ในโลก   มีจิตปราศจากอภิชฌา  คอยชําระจิตจากอภิชฌา ;  
ละพยาบาท   อันเปนเครื่องประทุษรายมีจิตปราศจากพยาบาท;  ละถีนะมิทธะ  
มุ งอยูแตความสวางในใจ   มีจิตปราศจากถีนะมิทธะ   มีสติสัมปชัญญะรูสึกตัว 
คอยชําระจิตจากถีนะมิทธะ;  ละอุทธัจจะกุกกุจจะ  ไมฟุงซาน  มีจิตสงบอยู 
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ในภายใน   คอยชําระจิตจากอุทธัจจะกุกกุจจะ ;  ละวิจิกิจฉา  ขามลวงวิกิจฉา 
เสียได  ไมตองกลาววา 'นี่อะไร  นี่อยางไร'  ในกุศลธรรมทั้งหลาย  (เพราะความ 
สงสัย)  คอยชําระจิตจากวิจิกิจฉา  แลว. 

 
"ขาพเจานั้น   ครั้นละนิวรณหาประการ  อันเปนเครื่องเศราหมองจิต 

ทําปญญาใหถอยกําลังเหลานี ้ได แลว  ก็สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั ้งหลาย 
เขาถึงปฐมฌาน  อันมีวิตกวิจาร  มีปติและสุขอันเกิดจากวิเวก  แลวแลอยู;  เพราะ 
สงบวิตกวิจารเสียได  จึงบรรลุ ฌานที่  ๒  เปนเครื่องผองใสในภายใน  เปนที่ เกิด 
สมาธิแหงใจ  ไมมีวิตกวิจาร  มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ  แลวแลอยู;  เพราะ 
ความจางคลายไปแหงปติ  ยอมอยูอุเบกขา  มีสิตสัมปชัญญะ  เสวยสุขดวยนามกาย 
บรรลุ  ฌานที่   ๓  อัน เป นฌ านที่ พ ระอริย เจ ากล าวา   'ผู ไดฌ านนี้   เป นผู อ ยู 
อ ุเบกขา   ม ีสต ิอยู เป น ส ุข '  ด ังนี ้  แล วแลอยู ;  และ เพ ราะละส ุข   และท ุกข 
เสียได   เพราะความดับหายไปแหงโสมนัสและโทมนัสในกาลกอน   จึงไดบรรลุ  
ฌานที่  ๔  อันไมทุกขไมสุข มีแตความที่สติเปนธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา 
แลวแลอยู  แลว. 

 
"ข าพ เจ านั้ น   ครั้น จิ ตตั้ งมั่ นบ ริสุ ท ธิ์ ผ อ งใส   ไม มี กิ เลสป ราศจาก 

อุปกิเลส  เปนธรรมชาติออนโดยควรแกการงาน  ถึงความไมหวั่นไหวตั้งอยุ เชนนี้ 
แลว  ไดนอมจิตไปเฉพาะตออาสวักขยญาณ แลว  :  ขาพเจาไดรูขัดแลวตามที่ 
เป นจริงว า   'นี ้  ทุกข ,  นี ้  เหต ุให เก ิดท ุกข ,  นี ้  ความด ับ ไม เหล ือแห งท ุกข ,  
นี้  หนทางใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข;  ได รูชัดแลวตามเปนจริงวา  'เหลานี้ 
อาสวะ ,  นี ้  เหต ุให เก ิดอาสวะ ,  นี ้  ความดับไม เหล ือแห งอาสวะ ,  นี ้หนทาง 
ใหถึงความดับไมเหลือแหงอาสวะ'  ดังนี้.  เมื่อขาพเจารูอยูอยางนี้เห็นอยูอยางนี้' 
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จิตก ็หล ุดพ นแล วแม จากกามสวะ   แม จากภวาสวะ   แมจากอวิชชาสวะ .  เมื ่อ 
จิตหลุดพนแลว   ก็ เกิดญาณหยั่ งรูวา   จิตหลุดพนแลว .  ขาพเจาได รูชัดแลววา 
ชาต ิสิ ้น แล ว   พรหมจรรย ได อยู จบแล ว   ก ิจ ที ่ค วรทํา ได ทําสํา เร ็จแล ว   ก ิจ ท่ี 
จะตองทํา เพื ่อความหลุดพ นอยางนี ้ม ิได ม ีอ ีก  ;  ดังนี ้.  อาวุโส !  เมื ่อขาพ เจ า 
รูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้   ความเคยชินแหงการถือตัววาเปนเราวาเปนของเรา 
 (อหงฺการมมงฺการมานานุสย)  ในกายอันประกอบดวยวิญญาณนี ้  และในนิมิต 
ทั ้งหลายทั ้งปวงในภายนอก   จึงถ ูกถอนขึ ้นด วยด ี"  ดังนี ้.  ภ ิกษ ุ  ท .!  พวกเธอ 
พึงยินดีอนุโมทนาในคํากลาวของภิกษุนั้นวา  สาธุ. 

 
ครั้นพวกเธอยินดีอนุโมทนาวา  สาธุ   ดังนี้แลว  พึงกลาวแกภิกษุนั้น 

อย า งนี ้ว า   "อาว ุโส  !  เป นลาภของพวก เราหนอ  !  อาว ุโส  !  พวก เรา ได ดี 
แลวหนอ!  ที่พวกเราไดพบเห็นพหรมจารีเชนกับทาน"  ดังนี้. 
-  อุปริ.  ม.  ๑๔/๑๒๓–๑๓๒/๑๖๗-๑๗๗. 

 
สมณะสี่ประเภท 

 
ภิกษุ   ท .!  ในธรรมวินัยนี้ แหละ   มีสมณะ   (ที่หนึ่ ง)  มีสมณะที่สอง 

มีสมณะที่สาม  มีสมณะที่สี่.  ลัทธิอื่นวางจากสมณะแหงลัทธิอื่น.  ภิกษุ  ท.!  เธอ 
จงบันลือสีหนาทโดยชอบอยางนี้เถิด. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  สมณะ   (ที ่หนึ ่ง )  เป นอย างไรเล า  ?  ภ ิกษ ุ  ท .!  ภ ิกษุ 

ในธรรมวิน ัยนี ้  เพราะสิ ้นไปรอบแหงส ัญ โญชนสาม   เป น  โสดาบ ัน   มีความ 
ไมตกต่ํ าเปนธรรมดา   เปนผู เที่ ยงแทตอพระนิพพานมีการตรัสรูพรอมในเบื้อง 
หนา.  ภิกษุ  ท.!  นี้แล  เปนสมณะ  (ที่หนึ่ง). 
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ภ ิกษ ุ  ท .!  สมณ ะที ่ส อ ง   เป น อย า ง ไร เล า  ?  ภ ิกษ ุ  ท .!  ภ ิก ษุ 
ในธรรมวินัยนี้  เพราะสิ้นรอบแหงสัญโญชนสาม   และเพราะความมีราคะโทสะ- 
โมหะเบาบาง  เปน สภทาคามี  มาสูโลกนี้คราวเดียวเทานั้น  ก็ทําที่สุดแหงทุกข 
ได.  ภิกษุ  ท.!  นี้แล  เปนสมณะที่สอง. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  สมณ ะที ่ส าม   เป น อย า ง ไร เล า  ?  ภ ิกษ ุ  ท .!  ภ ิก ษุ 

ในธรรมวินัยนี้  เพราะสิ้นรอบแหงสัญโญชนเบ้ืองต่ําหาอยาง  เปน  โอปปาติกะ 
 (อนาคาม ี)  ยอมปริน ิพพานในภพนั ้น   ไม เว ียนกล ับจากโลกนั ้นเป นธรรมดา . 
ภิกษุ  ท.!  นี้แล  เปนสมณะที่สาม. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  สมณ ะที ่สี ่  เป น อ ย า ง ไร เล า  ?  ภ ิกษ ุ  ท .!  ภ ิกษ ุใน 

ธรรมวินัยนี้  ไดกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมตติ  ปญญาวิมุตติ  อันหาอาสวะมิได 
เพราะความสิ ้นไปแห งอาสวะทั ้งหลาย   ดวยป ญญาอันยิ ่งเอง   ในท ิฏฐธรรมนี้ 
เขาถึงแลวแลอยู.  ภิกษุ  ท.!  นี้แล  เปนสมณะที่สี่. 
-  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๓๒๓/๒๔๑. 

 
สมณะสี่ประเภท  (อีกนัยหนึ่ง) 

 
ภิกษุ   ท .!  บุคคลสี่ป ระเภทนี้   มีอยู   หาไดอยู   ในโลก .  สี่ป ระเภท 

เหลาไหนเลา?  สี ่ประเภทคือ  สมณอจละ  สมณปุณฑรีกะ  สมณปทุมะ  สมณะ 
สุขุมาลในหมูสมณะ. 

 
ภิกษุ  ท.!  อยางไรเลา  เรียกวาบุคคลผู สมณอจละ  (ผูไมหวั่นไหว) ?  

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในกรณีนี้  เพราะสิ้นไปรอบแหงสัญโญชนสาม  เปน โสดาบัน 
 
 
 
 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



ภาค  ๓  -  นิโรธอริยสัจ ๗๑๓

มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา   เปนผู เที่ยงแทตอพระนิพพาน   มีการตรัสรูพรอม 
ในเบื้องหนา.  ภิกษุ  ท.!  อยางนี้แล  เรียกวา  บุคคลผูสมณอจละ. 

 
ภิกษุ  ท.!  อยางไรเลา  เรียกวา  บุคคลผู สมณปุณฑรีกะ  (ผูเสมือน 

บ ัวบ ุณฑริก )?  ภ ิกษ ุ  ท .!  ภ ิกษ ุในกรณ ีนี ้  เพ ราะสิ ้น ไปรอบแห งส ัญ โญชน 
สาม   และเพราะความมีราคะโทสะโมหะเบางบาง   เปน  สกทาคามี   มาสู โลกนี้ 
ค ราว เด ีย ว เท านั ้น ก ็ทํ าที ่ส ุด แห งท ุก ข ได .  ภ ิกษ ุ  ท .!  อย า งนี ้แ ล   เร ีย ก ว า 
บุคคลผูสมณปุณฑรีกะ. 

 
ภิกษุ   ท.!  อยางไรเลา  เรียกวาบุคคลผู สมณปทุมะ  (ผู เสมือนบัว 

ปทุม ) ?  ภิกษ ุ  ท .!  ภิกษ ุในกรณ ีนี ้  เพราะสิ ้นไปรอบแหงส ัญ โญชนเบื ้องต่ํา 
หาอยาง  เปน  โอปปาติกะ  มีการปรินิพพานในภพนั้นไมเวียนกลับจากโลกนั้น 
เปนธรรมดา.  ภิกษุ  ท.!  อยางนี้แล  เรียกวา  บุคคลผูสมณปทุมะ. 

 
ภิกษุ   ท .!  อยางไรเลา  เรียกวา  บุคคผู  สมณสุขุมาล   (ผูละเอียด 

ออน)  ในหมูสมณะ?  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในกรณีนี้  กระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ 
ปญญาวิมุตติ  อันหาอาสวะมิได  เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย  ดวย 
ป ญญาอ ันยิ ่ง เอง   ในท ิฏฐธรรมนี ้  เจ าถ ึงแล วแลอยู .  ภ ิกษ ุ  ท .!  อย างนี ้แล 
เรียกวา  สมณผูสุขุมาลในหมูสมณะ. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  บ ุคคลสี ่ป ระ เภท เหล านี ้แล   ม ีอ ยู   หาได อยู   ใน โลก ,  

ดังนี้แล. 
-  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๑๑๖/๘๘. 
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สมณะสี่ประเภท(อีกนัยหนึ่ง) 
 
ภิกษุ   ท .!  บุคคลสี่ป ระเภทนี้   มีอยู   หาไดอยู   ในโลก .  สี่ป ระเภท 

เหลาไหนเลา ?  สี่ประเภทคือ  สมณอจละ  สมณปุณฑรีกะ  สมณปทุมะ  สมณ - 
สุขุมาลในหมูสมณะ. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  อย างไรเล า   เร ียกว า   บ ุคคลสมณอจละ  ?  ภ ิกษ ุ  ท .!  

ภิกษ ุในกรณ ีนี ้  เป นผู ม ีส ัมมาทิฏฐิ  มีส ัมมาสังก ัปปะ   มีส ัมมาวาจา   มีส ัมมา- 
กัมมันตะ  มีสัมมาอาชีวะ  มีสัมมาวายามะ  มีสัมมาสติ  มีสัมมาสมาธิ  ภิกษุ  ท.!  
อยางนี้แล  เรียกวา  บุคคสมณอจละ. 

 
ภิกษุ   ท.!  อยางไรเลา  เรียกวา  บุคคลสมณปุณฑรีกะ?  ภิกษุ   ท.!  

ภิกษ ุในกรณ ีนี ้  เป นผู ม ีส ัมมาทิฏฐิ  มีส ัมมาสังก ัปปะ   มีส ัมมาวาจา   มีส ัมมา- 
กัมมันตะ  มีสัมมาอาชีวะ  มีสัมมาวายามะ  มีสัมมาสติ  มีสัมมาสมาธิ  มีสัมมาญาณะ 
มีสัมมาวิมุตติ;  แตเธอนั้นไมถูกตองซึ่งวิโมกขแปด  ดวยนามกายอยู.  ภิกษุ   ท.!  
อยางนี้แล  เรียกวา  บุคคสมณปุณฑรีกะ. 

 
ภิกษุ   ท .!  อยางไรเล า   เรียกวา   บุคคลสมณปทุมะ?  ภิกษุ   ท .!  

ภิกษ ุในกรณ ีนี ้  เป นผู ม ีส ัมมาทิฏฐิ  มีส ัมมาสังก ัปปะ   มีส ัมมาวาจา   มีส ัมมา- 
กัมมันตะ  มีสัมมาอาชีวะ  มีสัมมาวายามะ  มัสัมมาสติ  มีสัมมาสมาธิ  มีสัมมาญาณะ 
มีสัมมาวิมุตติ ;  และเธอนั้นถูกตองซึ่งวิโกขแปด   ดวยนามกาย   อยู .  ภิกษุ   ท .!  
อยางนี้แล  เรียกวา  บุคคสมณปทุมะ. 

 
ภิกษุ  ท.!  อยางไรเลา  เรียกวา  บุคคลสมณสุขุมาลในหมูสมณะ?  

ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในกรณีนี้  บริโภคจีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ  และคิลาน- 
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ปจจัยเภสัชชบริกขาร  สวนมาก   เพราะเขาออนวอน   ที่ ไมมี ใครออนวอนนั้นมี 
เป นส วนนอย .  เพื ่อสพรหมจารีผู อยู ร วมก ันทั ้งหลาย   พากันประพฤติกาย - 
กรรม   วจ ีกรรม   มโนกรรม   ต อภ ิกษ ุนั ้น   เป นที ่น าพอใจเป นส วนมาก   ที ่ไม 
เป นที ่น าพอใจนั ้นมีเป นสวนนอย;  นําอะไร ๆ  มาเปนสวนมากลวนแตน าพอใจ 
ที ่ไม น าพอใจม ีเป นส วนน อย .  ท ุกขเวทนาที ่เก ิดแต โรคทางน้ํ าด ี  ทางเสมหะ 
ทางลม   ทางสันนิบาต   ทางฤดูแปรปรวน   การบริหารไมสม่ํ าเสมอ   ออกกําลัง 
มากเกินไป   หรือเกิดจากวิบากแหงกรรมก็ตาม   มีไมมากแกภ ิกษุนั ้น ,  เธอเป น 
ผูมีอาพาธนอย,  อน่ึง  ภิกษุนั้นเปนผู ไดฌานทั้งสี่   อันเปนสุขวิหารในทิฏฐธรรม 
อาศัยจิตอันยิ่ง  โดยงาย  โดยไมยาก  โดยไมลําบากเาลย ,  และเธอทําใหแจงได 
ซึ ่ง เจโตวิม ุตต ิป ญญาวิม ุตต ิ  อันหาสวะม ิได   เพราะความสิ ้น ไปแหงอาสวะ 
ทั้ งหลาย   ดวยปญญาอันยิ่ งเอง   ในทิฏฐธรรมนี้   เขาถึงแลวแลอยู .  ภิกษุ   ท .!  
อยางนี้แล  เรียกวา  บุคคลสมณสุขุมาลในหมูสมณะ. 

ภิกษุ   ท .!  ถาจะกลาวกันโดยชอบ   วาผู ใดเปนสมณสุขุมาลในหมู 
สมณะทั้งหลายแลว  ก็พึงกลาวเรานี้แหละ  วาปนสมณสุขุมาล  ในหมูสมณะทั้ง 
หลาย  ดังนี้. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  เหล านี ้แล   บ ุคคลสี ่ป ระ เภท   ม ีอ ยู   หาได อยู   ใน โลก ,  

ดังนี้แล. 
-  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๑๑๗/๘๙. 

 
สมณะสี่ประเภท  (อีกนัยหนึ่ง) 

 
ภิกษุ   ท .!  บุคคลสี่ป ระเภทนี้   มีอยุ   หาไดอยู   ในโลก .  สี่ป ระเภท 

เหลาไหนเลา ?  สี่ประเภทคือ  สมณอจละ  สมณปุณฑรีกะ  สมณปทุมะ  สมณ - 
สุขุมาลในหมูสมณะ. 
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ภิกษุ   ท .!  อยางไรเล า   เรียกวา   บุคคลสมณอจละ  ?  ภิกษุ   ท .!  
ภิกษุในกรณีนี้คือ  เปนเสขะ  กําลังปฏิบัติอยู  ปรารถนาอยูซึ่งธรรมอันเกษมจาก 
โยคะ  อันไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา  อยู.  เปรียบเหมือนโอรสองคใหญของราชาผู เปน 
กษัตริยมุรธาภิเษก  เปนผูควรแกการอภิเษก  แตยังมิได รับการอภิเษก  ดํารงอยู 
ใน ตํ า แห น งย ุพ ราช   ฉ ัน ใด  ;  ภ ิกษ ุ  ท .!  ภ ิกษ ุเป น เส ข ะ   กํ าล ังป ฏ ิบ ัต ิอ ยู 
ปรารถนาอยูซึ่ งธรรมอันเกษมจากโยคะ   อันไมมีธรรมอื่นยิ่ งกวา   อยู   ก็ฉันนั้น 
เหมือนกัน.  ภิกษุ  ท.!  อยางนี้แล บุคคลสมณอจละ. 

 
ภิกษุ  ท.!  อยางไรเลา  เรียกวา  บุคคลสมณปูณฑรีกะ ?  ภิกษุ  ท.!  

ภิกษุในกรณีนี้  กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ  อันหาอาสวะมิได  เพราะ 
ความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย  ดวยปญญาอันยิ่งเอง  ในทิฏฐธรรมนี้  เขาถึงแลว 
แลอยู ;  แต เธอหาได ถ ูกต องซึ ่งว ิโมกข แปด   ด วยนามกาย   อยู ไม .  ภ ิกษ ุ  ท .!  
อยางนี้แล  เรียกวา  บุคคลสมณปุณฑรีกะ. 

 
ภิกษุ   ท .!  อยางไรเลา   เรียกวา   บุคคลสมณปทุมะ  ?  ภิกษุ   ท .!  

ภิกษุ ในกรณี นี้   กระทําใหแจงซึ่ ง เจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ   อันหาอาสวะมิ ได 
เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย  ดวยปญญาอันยิ่งเอง  ในทิฏฐธรรมนี้  เขา 
ถ ึงแล วแลอยู ;  และ เธอถ ูกต อ งว ิโมกข แปด   ด วยนามกาย   อยู .ภ ิกษ ุ  ท .!  
อยางนี้แล  เรียกวา  บุคคลสมณปทุมะ. 

 
ภิกษุ  ท.!  อยางไรเลา  เรียกวา  บุคคลสมณสุขุมาลในหมูสมณะ ?  

ภิกษุ   ท.!  ภิกษุในกรณีนี้   บริโภคจีวร  บิณฑบาต   เสนาสนะ  และคิลานปจจย- 
เภสัชชบริกขาร  สวนมากเพราะเขาออนวอน….(ขอความตอไป  อยางเดียวกันกับ 
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ข อความ ในกรณ ีแห งบ ุคคสมณ ส ุข ุม าล ในหมู คณ ะ   แห งห ัวข อที ่แล วมา )  ....  ภ ิกษ ุ  ท .!  
อยางนี ้แล   เร ียกว า   บุคคสมณสุข ุมาลในหมู สมณะ ....  ก็พ ึงกล าวเรานี ้แหละ 
วา  เปนสมณสุขุมาลในหมูสมณะทั้งหลายดังนี้. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  เหล านี ้แล   บ ุคคลสี ่ป ระ เภท   ม ีอยู   หาได อ ยู   ใน โลก ,  

ดังนี้แล. 
-  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๑๑๓/๘๗. 

 
สมณะสี่ประเภท(อีกนัยหนึ่ง) 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  บุ คคลสี่ ป ระ เภทนี้   มี อ ยู   หาได อ ยู   ใน โลก .  สี่ ป ระ เภท 

เห ล า ไหน เล า ?  สี ่ป ระ เภ ทค ือ   สมณ อจละ   สมณ ป ุณ ฑ ร ีก ะ   สมณ ปท ุม ะ 
สมณสุขุมาลในหมูสมณะ. 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  อย างไรเล า   เรียกว า   บุ คคลสมณอจละ  ?  ภิ ก ษุ   ท .!  

ภิกษ ุในกรณ ีนี ้  เป นเสขะ   มีความประสงค แห งใจอ ันย ังไม บรรล ุแล ว  ปรารถนา 
อยู ซึ ่งธรรมอ ันเกษมจากโยคะ   ไม ม ีธรรมอื ่นยิ ่งกว าอยู .  ภ ิกษ ุ  ท .!  อย างนี ้แล 
เรียกวา  บุคคลสมณอจละ. 

 
ภิกษุ   ท .!  อยางไรเลา  เรียกวา  บุคคลสมณปุณฑรีกะ ?  ภิกษุ   ท .!  

ภิกษุในกรณีนี้   เปนผูมีปกติตามเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป  ในอุปาทาน- 
ข ันธ ทั ้งห า   ว า   "ร ูป   เป นอย างนี ้,  ความ เก ิดขึ ้นแห งร ูป   เป นอย างนี ้,  ความ 
ด ับ แห ง ร ูป   เป น อ ย า งนี ้;  เว ท น า   เป น อ ย า งนี ้,  ค วาม เก ิด ขึ ้น แห ง เวท น า 
เปนอยางนี้,  ความดับแหงเวทนา  เปนอยางนี้,  สัญญา  เปนอยางนี้,  ความ 
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เก ิดขึ ้นแห งส ัญญา   เป นอย างนี ้,  ความด ับแห งส ัญญา   เป นอย างนี ้ ;  ส ังขาร 
เป นอย างนี ้,  ความเก ิดขึ ้นแห งส ังขารเป นอย างนี ้,  ความด ับแห งส ังขาร  เป น 
อย างนี ้ ;  ว ิญญาณ   เป นอย างนี ้,  ความเก ิดขึ ้นแห งว ิญญาณ   เป นอย างนี ้,  
ความด ับแห งว ิญญาณ   เป นอย างนี ้"  ด ังนี ้;  แต เธอไม ถ ูกต องซึ ่งว ิโมกข แปด 
ดวยนามกาย  อยู.  ภิกษุ  ท.!  อยางนี้แล  เรียกวา  บุคคลสมณปุณฑรีกะ. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  อย างไรเล า   เร ียกว า   บ ุคคสมณปท ุมะ  ?  ภ ิกษ ุ  ท .!  

ภิกษุในกรณีนี้  เปนผูมีปกติตามเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป  ในอุปาทาน- 
ขันธ ทั ้งห า   ว า   "รูป   เป นอย างนี ้,  ความเก ิดขึ ้นแห งร ูป   เป นอย างนี ้,  ความ 
ด ับ แห ง ร ูป   เป น อย า งนี ้;  เวทน า   เป น อย า งนี ้,  ความ เก ิด ขึ ้น แห ง เวทน า 
เปนอยางนี้,  ความดับแหงเวทนาเปนอยางนี้ ;  สัญญา  เปนอยางนี้,  ความเกิด 
ขึ้นแหงสัญญาเปนอยางนี้ ,  ความดับแหงสัญญา   เปนอยางนี้  ;  สังขาร  เปน 
อย างนี ้,  ความ เก ิดขึ ้นแห งส ังขาร   เป นอย างนี ้,  ความด ับแห งส ังขาร   เป น 
อย างนี ้ ;  ว ิญญ าณ   เป นอย างนี ้,  ความ เก ิดขึ ้นแห งว ิญญ าณ เป นอย างนี ้,  
ความด ับแห งว ิญญาณ   เป นอย างนี ้"  ด ังนี ้ ;  และเธอถ ูกต องซึ ่งว ิโมกข แปด 
ดวยนามกาย  อยู.  ภิกษุ  ท.!  อยางนี้แล  เรียกวา  บุคคลสมณปทุมะ. 

 
ภิกษ  ท.!  อยางไรเลา  เรียกวา  บุคคลสมณสุขุมาลในหมูสมณะ ?  

ภิกษุ   ท.!  ภิกษุ   ในกรณีนี้   บริโภคจีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ  และคิลานปจจย- 
เภส ัชชบริกขาร  สวนมากเพราะเขาอ อนวอน ....  (ขอความตอไป   อยางเด ียวก ันก ับ 
ข อความในกรณ ีแห งบ ุคคลสมณสุข ุมาลในหมู สมณะ   แห งห ัวข อที ่แล วมา ).  ....ภ ิกษ ุ  ท .!  
อยางนี้แล  เรียกวา  บุคคลสมณสุขุมาลในหมูสมณะ  ….  ก็พึงกลาวเรานี้แหละ 
วา  เปนสมณสุขุมาลในหมูสมณะทั้งหลาย  ดังนี้. 
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ภิ ก ษุ   ท .!  เห ล านี้ แ ล   บุ คคลสี่ ป ระ เภท   มี อ ยู   หาได อ ยู   ใน โลก ,  
ดังนี้แล 
-  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๑๑๘/๙๐. 

 
สมณะแหงลัทธิหนึ่ง ๆ  ตางจากสมรณะแหงลัทธิอื่น 

(ระบบลัทธิพรหมจรรยจึงไมเหมือนกัน) 
 
ภ ิกษ ุ  ท .!  สมณ ะ   (ที ่ห นึ ่ง )  ม ีใน ธ ร รม ว ิน ัย นี ้แ ห ล ะ ;  ส มณ ะที่ 

สอ ง   ม ีใน ธ รรม ว ิน ัย นี ้ ;  สมณ ะที ่ส าม   ม ีใน ธ รรม ว ิน ัยนี ้;  สมณ ะที ่สี ่  ม ีใน 
ธรรมวิน ัยนี ้.  ลัทธิอื ่น   วางจากสมณะแหงลัทธิอื ่น   :  ภิกษุ  ท !  พวกเธอ 
จงบันลือสีหนาทโดยชอบ  อยางนี้เถิด. 
-  มู.  ม.  ๑๒/๑๒๘/๑๕๔. 

 
(บาลีนี้แสดงวา  ไมอาจจะถือเอาคําพูดเปนหลัก  เพราะคํา ๆ  เดียวกันมีความหมาย 

ตางกันได และเปนเหตุใหเถียงกันหรือดูหมิ่นกัน;  เปนส่ิงที่ตองระวัง). 
 

ไมอาจจะกลาววาใครดีกวาใคร 
เพราะอาศัยเหตุสักวาชื่อ  (หมวดของพระอริยบุคคล) 

 
(พระเถระชื่อสวิฏฐะนิยมชมชอบการปฏิบัติแบบสัทธาวิมุตต   พระมหาโกฏฐิตะนิยม 

ชมชอบการปฏิบ ัต ิแบบกายสักช ี  พระสารีบ ุตรน ิยมชมชอบการปฏ ิบ ัต ิแบบทิฏฐิป ตต  ซึ ่งล วนแต 
ตนไดอาศัยปฏิบ ัต ิจนบรรลุของตน  ๆ   มาแลว  จึงชวนกันไปเฝาพระผู ม ีพระภาค   เพื ่อขอทราบวา 
ในสามอย างนั ้น   อย างไหนจะสมควรกว า   งดงามกว า   ประณ ีตกว า .  พระผู ม ีพระภาคได ตร ัส 
ตอบวา  :-) 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



อริยสัจจากพระโอษฐ ๗๒๐

สารีบุตร !  มันไมเปนการงายที่จะพยากรณโดยสวนเดียววา  ใน 
บุคคล  ๓  พวกนั้น  พวกไหนจะงดงามกวา  ประณีตกวา. 

 
สารีบุตร !  ฐานะที่ เปนไปไดก็มีอยู   คือ   พวก  สัทธาวิมุตต   ปฏิ บัติ 

แลวเพื่ออรหัตตผล  แตพวกกายสักขียังเปนเพียงสกทาคามีหรืออนาคามี  แมพวก 
ทิฏฐิปตตก็ยังเปนเพียงสกทาคามีหรืออนาคามี  จึงไมเปนการงายที่จะพยากรณโดย 
สวนเดียววา  ในบุคคล  ๓  จําพวกนั้น  พวกไหนงดงามกวา  ประณีตกวา. 

 
สารีบุตร !  ฐานะที่เปนไปไดนี้ก็มีอยูอีกวา  พวก กายสักขี  ปฏิบัติแลว 

เพื่ออรหัตตผล  สวนพวกสัทธาวิมุตต  และพวกทิฏฐิปตต  ยังเปนเพียงสกทาคามี 
หรืออนาคามี  จึงไมเปนการงายที่จะพยากรณโดยสวนเดียววา  ในบุคคล  ๓  จําพวก 
นั้น  พวกไหนงดงามกวา  ประณีตกวา. 

 
สารีบุตร !  ฐานะที่เปนไปไดนี้ก็ยังมีอยูอีกวา  พวก ทิฏฐิปตต ปฏิบัติ 

แลวเพื่อรหัตตผลสวนพวกสัทธาวิมุตตและพวกกายสักขี  เปนเพียงสกทาคามี 
หรืออนาคามี   ก็ยังมีอยู ;  สารีบุตร !  จึงไม เปนการงายที่จะพยากรณ โดยสวน 
เดียววา  ในบุคคล  ๓  จําพวกนั้น  พวกไหนงดงามกวา  ประณีตกวา. 
-  ติก.  อํ.  ๒๐/๑๕๑/๔๖๐. 

 
(ขอความนี้แสดงวา  จะอาศัยความหมายหรือคําแปลของคําวา  สัทธาวิมุตต  กายสักข ี

ทิฏฐิปตต   มาเปนเครื่องตัดสินวาพวกไหนเหนือกวาหรือดีกวา  นั้นไมอาจจะทําได   เพราะแตละ 
พวกยังอยู ในระยะแหงการปฏิบัติที่ สูงต่ํ าอยางไรก็ได   เวนไวแตจะถือเอาความหมายแหงชื่อที่ 
บัญญั ติ ไว เพื่ อแสดงผลอันชัด เจนแล ว   เชน   ชื่ อวา   โสดาบัน   สกทาคามี   อนาคามี   อรหันต 
เปนตน). 
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ผูบอกทางและผูเดินทางมีการหลุดพนอยางเดียวกัน 
 
ภิก ษุ   ท .!  ตถาคตผู อ รหันตสัมมาสัมพุ ทธะ   หลุดพ นแล วจาก  รูป 

เพราะความเบื่อหนายความคลายกําหนัด   ความดับ   และความไมยึดมั่น   จึงได 
นามวา   "สัมมาส ัมพ ุทธะ".  ภิกษ ุ  ท .!  แม ภ ิกษ ุผู ป ญญาวิม ุตต   ก็หล ุดพ นแล ว 
จากรูป   เพราะความเบื่อหนาย   ความคลายกําหนัด   ความดับ   และความไมยึด 
มั่น  จึงไดนามวา  "ปญญาวิมุตต". 

 
(ในกรณี แห ง  เวทนา  สั ญ ญ า  สั งขาร   และวิ ญ ญ าณ   ก็ ได ตรั สไว   มี ข อ ค ว า ม 

แสดงหลักเกณฑอยางเดียวกันกับในกรณีแหงรูปที่กลาวแลว). 
 
ภิกษุ   ท .!  เมื่ อ เปนผูหลุดพนจากรูป เปนตนดวยกันทั้ งสองพวกแลว 

อะไรเปนความผิดแผกแตกตางกัน   อะไรเปนความมุงหมายที่แตกตางกัน   อะไร 
เปนเครื่องกระทําใหแตกตางกัน   ระหวางตถาคตผูอรหันตสัมมาสัมพุทธะ   กับ 
ภิกษุผูปญญาวิมุตต ? 

 
ภิกษุ  ท.!  ตถาคตผูอรหันตสัมมาสัมพุทธะ  ไดทํามรรคที่ยังไมเกิด 

ให เกิดขึ้น   ไดทํามรรคที่ยังไมมี ใครรูใหมีคนรู  ไดทํามรรคที่ยังไมมีใครกลาวให 
เปนมรรคที่กลาวกันแลว  ตถาคตเปนมัคคัญู   (รูมรรค)  เปนมัคควิทู   (รูแจงมรรค)  
เป นม ัคค โกว ิโท   (ฉลาด ในมมรค ).  ภ ิกษ ุ  ท .!  ส วน  สาวกทั ้งหลายในกาลนี้ 
เปนมัคคานุคา  (ผูเดินตามมรรค)  เปนผูตามมาในภายหลัง. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  นี ้แล   เป นความผ ิดแผกแตกต างก ัน   เป นความมุ งหมาย 

ที่แตกตางกัน   เปนเครื่องกระทําใหแตกตางกัน   ระหวางตถาคตผูอรหันตสัมมา- 
สัมพุทธะ  กับภิกษุผูปญญาวิมุตต. 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๘๑/๑๒๕. 
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ฝเทาไววัดดวยการรูอริยสัจ 
 
ภิกษุ   ท .!  มาอาชาไนยตัวเจริญของพระราชา   ประกอบดวยองคสี่ 

ยอมเปนมาที่คูควรแกพระราชา  เปนราชูปโภค   ถึงซึ่งการนับวาเปนอังคาพยพ 
ของพระราชา .  องค   ๔  อะไรก ัน เล า  ?  องค สี ่ค ือ   สมบ ูรณ ด วยวรรณะ   ด วย 
พละ   ดวยชวะ   ดวยอาโรหปริณ าหะ   (ทรวดทรง ).  ภ ิกษ ุ  ท .!  ฉัน เด ียวก ัน 
กับท่ีภิกษุประกอบดวยธรรม   ๔  ประการ  ยอมเปนบุคคลอาหุเนยย   ปาหุเนยย 
ท ักข ิเณยย  อ ัญชล ีกรณ ีย   และเป นนาบ ุญแห งโลกอ ันไม ม ีนาบ ุญอื ่นยิ ่งกว า .  
ธรรม   ๔  ประการ  อยางไรเลา ?  สี่ประการคือ   สมบูรณดวยวรรณะ   ดวยพละ 
ดวยชวะ  ดวยอาโรหปริณาหะ. 

 
ภิกษุ   ท .!  ภิกษุสมบูรณดวยวรรณะ   เปนอยางไรเลา  ?  ภิกษุใน 

กรณีนี ้  เป นผู ม ีศ ีล   สํารวมดวยปาติโมกขสังวร  สมบูรณ ด วยมรรยาทและโคจร 
มีปกติเห็นเปนภัยในโทษทั้งหลายแมที่ถือกันวาเปนโทษเล็กนอย  สมาทานศึกษา 
อยูในสิกขาบทั้งหลาย 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ภ ิกษ ุสมบ ูรณ ด วยพละ   เป นอย างไรเล า  ?  ภ ิกษ ุใน 

กรณีนี้   เปนผูปรารภความเพียร  เพื่อละธรรมอันเปนอกุศล   เพื่อความถึงพรอม 
แหงธรรมอันเปนกุศล   มีกําลัง(จิต )  ทําความเพียรกาวไปหนาอยางมั่นคง  ไม 
ทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย. 

 
ภิกษุ  ท .!  ภิกษุสมบูรณ ดวยชวะ  เป นอยางไรเล า ?  ภิกษุในกรณี 

นี้  ยอมรูชัดตามเปนจริงวา  "ทุกข  เปนอยางนี้,  เหตุใหเกิดทุกข  เปน 
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อยางนี้,  ความดับไมเหลือแหงทุกข  เปนอยางนี้,  ทางดําเนินใหถึงความดับ 
ไมเหลือแหงทุกข  เปนอยางนี้",  ดังนี้. 

 
ภิกษุ   ท .!  ภิกษุสมบูรณ ดวยอาโรหปริณาหะ   เปนอยางไรเลา  ?  

ภิกษุในกรณีนี้   เปนผูมีการไดจีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ  และคิลานปจจยเภสัชช- 
บริขารเปนปกติ. 

 
ภิกษุ   ท .!  ภิกษุประกอบดวยธรรม   ๔  ประการเหล านี้ แล   ยอมเปน 

บุคคลอาหุเนยย   ปาหุ เนยย   ทักขิเณยย   อัญชลีกรณีย   และเปนนาบุญแหงโลก 
อันไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา,  ดังนี้แล. 
-  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๓๓๗/๒๕๙. 

[ในสูตรถัดไป   (จตุกฺก .อํ .  ๒๑/๓๓๘/๒๖๐)  ทรงแสดงลักษณะแห ง  ภิกษุ ผู สมบูรณ 
ดวยชวะ   วาได แก ภ ิกษ ุผู กระทําให แจ ง   ซึ ่งเจโตว ิม ุตต ิป ญญาวิม ุตต ิอ ันไม ม ีอาสวะเพราะความ 
สิ ้นไปแห งอาสวะ   ดวยป ญญาอันยิ ่งเอง   ในท ิฏฐธรรมนี ้  เข าถ ึงแล วแลอยู .  คําว า   "ชวะ "  ในที ่
นี้   หมายถึงความเร็วของการบรรลุธรรม   กาวลวงความทุกข   เหมือนความเร็วแห งม ามีฝ เท าดี 
ฉะนั้น. 

และในสูตรอื่น   (๒๐/๓๑๖/๕๓๗)  แทรงแสดงลักษณะภิกษุ ผูสมบู รณ ดวยเชาว   (ชวะ)  
วาไดแกภิกษุ ผู เปนโอปปาติกอนาคามี   มีการปรินิพพานในภพนั้น   ไม มีการเวียนกลับจากโลกนั้น 
เปนธรรมดา เพราะความสิ้นไปแหงโอรัมภาคิยสังโยชนทั้งหา]. 

 
ผูรูจักเลือกเอาฝายดับไมเหลือแหงภพ 

 
คหบดี   ท .  มี สมณพราหมณ พวกหนึ่ ง   มี ถ อยคํ าอย างนี้   มี ความ 

เห็นอยางนี้วา  "ความดับแหงภพโดยประการทั้งปวงไมมี "  ;  แตมีสมณะพราหมณ 
อีกพวกหนึ่ง  มีถอยคําเปนขาศึกอยางตรงกันขามจากสมณพราหมณเหลานั้น 
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โดยกลาววา  "ความดับแหงภพโดยประการทั ้งปวงมีอยู "  ดังนี ้.  คหบดี  ท.!  
ทานจะสําคัญความขอน้ันวาอยางไร  :  สมณพราหมณเหลานี้  มีถอยคําเปนขาศึก 
อยางตรงกันขามตอกันและกันมิใชหรือ ?  "อยางนั้น  พระเจาขา !" 

 
คหบดี  ท.!  บุรุษวิญูชน  (คนกลาง)  มาใครครวญอยูในขอน้ี  วา  " 

สมณพราหมณพวกที่มีถอยคํามีความเห็นอยางนี้วา  'ความดับแหงภพโดยประการ 
ทั้งปวงไมมี '  ดังนี้  นี้ เราก็ไมไดเห็น ;  แมสมณพราหมณพวกที่มีถอยคํามีความ 
เห็นอยางนี้วา  'ความดับแหงภพโดยประการทั้งปวง  มีอยู'  ดังนี้  นี้เราก็ไมรูจัก.  
ก็เมื ่อเราไม รู อยู   ไม เห ็นอยู   จะกลาวโดยโวหารข างเด ียว   วาฝ ายนี ้เท านั ้นจริง 
ฝ ายอื ่น เปล า   ด ังนี ้  :  นั ้นก ็ไม เป นการสมควรแก เรา .  สําหรับสมณพราหมณ 
พวกที่มีถอยคํามีความเห็นอยางนี้วา  'ความดับแหงภพโดยประการทั้งปวงไมมี'  ดังนี้ 
ถาคําของเขาเป นความจริง.  เรื ่องก็จะเปนไปไดวา  เราจักมีการอุบ ัต ิในหมู เทพ 
ที่ไมมี รูป  มีอัตตภาพสําเร็จดวยสัญญา  เปนแนนอน ;  แตถาถอยคําของสมณ - 
พราหมณพวกที ่มีถอยคํามีความเห็นอยางนี ้วา  'ความดับแหงภพโดยประการ 
ทั ้งปวง  มีอยู '  ดังนี ้เป นความจริง ,  เรื ่องก็จะเปนไปไดวา   เราจักปริน ิพพาน 
ในทิฏฐธรรมนี้เอง.  สําหรับสมณพราหมณพวกที่มีถอยคํามีความเห็นอยางนี้วา  ' 
ความดับแหงภพโดยประการทั้งปวง  ไมมี'  ดังนี้,  ทิฏฐิของเขาก็กระเดียดไปใน 
ทางกําหนัดยอมใจ  กระเดียดไปในทางประกอบอยู ในภพ   กระเดียดไปในทาง 
เพลิดเพลิน  ในทางสยบมัวเมา  ในทางยึดมั่นดวยอุปาทาน;  ฝายสมณพราหมณ 
พวกที่มีถอยคํามีความเห็นอยางนี้วา  'ความดับแหงภพโดยประการทั้งปวง  มีอยู' 
ดังนี ้  นั ้นเล า ,  ทิฏฐิของเขาก ็กระเด ียดไปในทางไม กําหน ัดย อมใจ   กระเด ียด 
ไปในทางไมประกอบอยูในภพ  กระเดียดไปในทางไมเพลิดเพลิน  ในทางไมสยบ 
มัวเมา  ในทางไมยึดมั่นดวยอุปาทาน"  ดังนี้. 
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บุรุษวิญูชนน้ัน   ครั้นใครครวญเห็นอยางนี้แลว  ก็  เลือกเอาการ 
ปฏิบัติฝายที่เปนไปเพื่อเบื่อหนาย  คลายกําหนัด  ดับไมเหลือ  แหงภพทั้งหลาย 
นั่นเทียว. 
-  ม.  ม.  ๑๓/๑๑๘/๑๒๑. 

 
ผูอยูอยางคนมีความสุขก็ทําวิราคะใหปรากฎได 

 
ภิกษุ  ท.!  ความบากบั่น  ความพากเพียร  จะมีผลข้ึนมาไดอยางไร ? 
 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในธรรมวินัยนี ้  ยอม ไมนําความทุกขมาทับถมตน 

ซ่ึงไมมีทุกขทับถม  ไมตองสละความสุขอันประกอบดวยธรรมที่มีอยู ดวย  และก็  
ไมมัวเมาอยู ในความสุขนั ้น  ดวย .  ภิกษุนั ้น รูช ัดอยู อยางนี ้ว า  "เมื ่อเรากําลัง 
ตั ้งไวซึ ่งการปรุงแตงเหตุแหงทุกขอยู เป นอารมณ  วิราคะก็เกิดมีไดจากการตั ้งไว 
ซึ ่งความปรุงแต งนั ้น เป นเหต ุ;  และเมื ่อ เราเข าไปเพ งอยู ซึ ่งต ัวเหต ุแห งท ุกข นั ้น 
ทําความเพงให เจริญยิ่งอยู   วิราคะก็เกิดมีได "  ดังนี้ .  ภิกษุนั้น   เมื่อตั้งไวซึ่งการ 
ปรุงแตงเหตุแหงทุกขใดเปนอารมณอยู  วิราคะยอมมีขึ้นไดเพราะการตั้งไวซึ่งการ 
ปรุงแตงนั้นเปนเหตุ  ดังนี้แลว  เธอก็ตั้งไวซึ่งการปรุงแตงในเหตุแหงทุกขนั้นเปน 
อารมณ  (ยิ ่งขึ ้นไป);  และเมื ่อเธอเขาไปเพ งซึ ่งต ัวเหตุแหงท ุกขใด   ทําความเพ ง 
ใหเจริญยิ่งอยู  วิราคะยอมมีขึ้นได  ดังนี้แลว  เธอก็เจริญความเพงในเหตุแหงทุกข 
นั้น   (ยิ่งขึ้นไป).  เมื่อเธอตั้งไวซึ่งการปรุงแตงเหตุแหงทุกขนั้น  ๆ  เปนอารมณอยู 
ว ิราคะก ็ม ีขึ ้น เพราะการตั ้งไว ซึ ่งการปร ุงแต นั ้น เป น เหต ุ;  เมื ่อ เป นด ังนี ้  ความ 
ท ุกข นั ้นของเธอ   ก ็ส ูญสิ ้น ไป ;  เมื ่อ เธอเข าไป เพ งอยู ซึ ่งต ัวเหต ุแห งท ุกข นั ้น  ๆ  
ทําความเพงใหเจริญยิ ่ง  อยู   วิราคะก็ม ีขึ ้น  เมื ่อเปนดังนี ้  ความทุกขนั ้นของเธอ 
ก็สูญสิ้นไป.  (นี้คืออาการที่ความบากบั่น  ความพากเพียร  เกิดมีผล). 
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ภิกษุ   ท .!  เปรียบเหมือนบุ รุษมีจิตกําหนัดปฏิพัทธ   พอใจมุ งหมาย 
อย างแรงกล า ในหญ ิงคนหนึ ่ง ,  เขา เห ็นหญ ิงนั ้นย ืนอยู   พ ูดอยู   ระริกซ ิกซี้ 
อยู ก ับบ ุร ุษอื ่น .  โสกะปริเทวะท ุกขะโทมน ัสอ ุปายาส   จะพ ึงเก ิดขึ ้นแก เขาใช 
ไ ห ม  ?  "อ ย า ง นั ้น   พ ร ะ เ จ า ข า !"   ข อ นั ้น เ พ ร า ะ เ ห ต ุไ ร เ ล า  ?  "ข า แ ต พ ร ะ อ ง ค ผู  เ จ ร ิญ  !  
เพ ราะว าบ ุร ุษนั ้นม ีจ ิตกําหน ัดปฏ ิพ ัทธ   พอใจ   มุ งหมายอย างแรงกล าในหญ ิงคนนั ้นพระเจ าข า  !"  
ภิกษุ   ท.!  ตอมาบุ รุษคนนั้นคิดวา  "โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาส  เกิดขึ้น 
แกเราเพราะเรามีจิตกําหนัดปฏิพัทธ  พอใจ  มุงหมายอยางแรงกลาในหญิงนั้น ;  
ถ าก ระ ไร   เราจะละฉ ันท ราคะ ในหญ ิงนั ้น เส ีย "  ด ังนี ้;  แล ว เขาก ็ล ะ เส ีย ,  
ตอมาเขาก็ เห็นหญิ งคนนั้ น   ยืนอยู   พูดอยู   ระริกซิกซี้อยู กับ บุ รุษอื่น .  โสกะ - 
ปริเทวะท ุกขะโทมน ัสอ ุปายาส   จะเก ิดขึ ้นแก เขาอ ีกหร ือ ไม หนอ?  "หาม ิได 
พระเจาขา !"  ขอนั ้นเพราะเหตุไรเล า ?  "ขาแตพระองคผู เจริญ  !  เพราะเหตุวา 
บุรุษน้ันไมมีราคะในหญิงนั้นเสียแลว".  .... 

ภิกษุ   ท.!  ความบากบั่น  ความพากเพียร  จะมีผลข้ึนมาได   แมดวย 
อาการอยางนี้แล. 
-  อุปริ.  ม.  ๑๔/๑๓/๑๒-๑๓. 

 
(ขอนี้แสดงใหเห็นวา  เมื่อบุ รุษนั้นกําลังปรุงแตงเหตุแหงความทุกขอยู   วิราคะก็เกิด 

ขึ้นได เมื่อเขาเพงดูเหตุแหงความทุกขยิ่ง ๆ  ขึ้นไป  วิราคะก็ยิ่งเกิดขึ้น  จนกระทั่งวาเขาสามารถละ 
ราคะในหญ ิงค ือท ุกข นั ้นเส ียได .  ผู ที ่ย ังไม ม ีความทุกข  ก็อยาไปปรุงแตงเหตุแห งความทุกขขึ ้น 
มาเลย   มีความสุขโดยชอบธรรมอยูแลวเพียงใด   ก็ไมมัวเมาในความสุขนั้น   ก็จะชื่อวา   ไม เอา 
ความทุกขมาทับถมตนซึ่งไมมีความทุกขอยูแลว  และมีวิราคะในความทุกขได   นี้ยอมเปนส่ิงที่ 
กระทําได). 
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ระดับตาง ๆ  แหงบุคคลผูถอนตัวขึ้นจากทุกข 
 
ภิกษุ  ท.!  บุคคลเปรียบดวยบุคคลตกน้ําเจ็ดจําพวก เหลานี้  มีอยู 

หาไดอยู  ในโลก.  เจ็ดจําพวกเหลาไหนเลา ?  ภิกษุ  ท.!  ในกรณีนี้  : 
(๑)  บุคคลบางคน  จมน้ําคราวเดียวแลวก็จมเลย ; 
(๒)  บุคคลบางคน  ผุดขึ้นครั้งหนึ่งแลวจึงจมเลย ; 
(๓)  บุคคลบางคน  ผุดขึ้นแลว  ยืนอยู ; 
(๔)  บุคคลบางคน  ผุดขึ้นแลว  เหลียวดูรอบ ๆ  อยู ; 
(๕)  บุคคลบางคน  ผุดขึ้นแลว  วายเขาหาฝง ; 
(๖)  บุคคลบางคน  ผุดขึ้นแลว  เดินเขามาถึงที่ตื้นแลว ; 
(๗)  บุคคลบางคน  ผุดขึ้นแลว  ถึงฝงขามขึ้นบกแลว  เปนพราหมณ 

ยืนอยู . 
 ภิกษุ  ท.!  (๑)  บุคคล  จมน้ําคราวเดียวแลวก็จมเลย  เปนอยางไรเลา ?  

ภิกษุ  ท.!  บุคคลบางคนในกรณีนี้  ประกอบดวยอกุศลธรรมฝายเดียว  โดยสวน 
เดียว.  อยางนี้แล  เรียกวา  จมคราวเดียว  แลวจมเลย. 

 
ภิกษุ  ท.!  (๒)  บุคคล ผุดขึ้นครั้งหนึ่งแลวจึงจมเลย  เปนอยางไรเลา ?  

ภิกษุ  ท.!  บุคคลบางคนในกรณีนี ้  ผุดขึ ้น  คือ  มีสัทธาดีในกุศลบธรรมทั้งหลาย 
ม ีห ิร ิด ี-ม ีโอตต ัปป ะด ี-ม ีว ิร ิย ะด ี-ม ีป ญญ ด ีใน ก ุศ ล ธ รรมทั ้งห ล าย .  แต ว า 
สัทธาเปนตนของเา  ไมตั ้งอยูนาน   ไมเจริญ   เสื ่อมสิ้นไป.  อยางนี้แลเรียก 
วา  ผุดขึ้นครั้งหนึ่งแลวจึงจมเลย. 

 
ภิกษุ  ท.!  (๓)  บุคคล ผุดขึ ้นแลวยืนอยู   เป นอยางไรเล า ?  ภิกษุ  

ท.!  บุคคลบางคนในกรณีนี้  ผุดขึ้น  คือ  มีสัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลาย  มีหิริดี 
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-ม ีโอตต ัป ป ะด ี-ม ีว ิร ิย ะด ี-ม ีป ญ ญ าด ีใน ก ุศ ล ธ รรมทั ้งห ล าย .  และ  ส ัท ธ า 
เปนตนของเขา  ไมเสื ่อม  ไมเจริญ   แตทรงตัวอยู .  อยางนี ้แล  เรียกวา  ผุด 
ขึ้นแลวยืนอยู. 

 
ภิกษุ  ท.!  (๔)  บุคคล ผุดขึ้นแลวเหลียวดูรอบ ๆ  อยู  เปนอยางไร 

เล า?  ภิกษ ุ  ท .!  บุคคลบางคนในกรณ ีนี ้  ผุดขึ ้น   คือ   มีส ัทธาด ีในกุศลธรรม 
ทั ้งหลาย   ม ีห ิร ิด ี-ม ีโอตต ัปปะด ี – ม ีว ิร ิยะด ี - ม ีป ญญาด ีในก ุศลธรรมทั ้งลาย .  
บุคคลนั ้น   เพราะสิ ้น ไปแหงส ัง โยชนสาม   เป น  โสดาบัน   มีความไม ต ก ต่ํา  
เป น ธรรม   เป นผู เที ่ย งแท ต อพ ระน ิพพาน   ม ีการต ร ัส รู พ ร อม ใน เบื ้อ งหน า .  
อยางนี้แล  เรียกวา  ผุดขึ้นแลว  เหลียวดูรอบ ๆ  อยู. 

 
ภิกษุ  ท.!  (๕)  บุคคล ผุดขึ้นแลว  เดินเขาหาฝง  เปนอยางไรเลา ?  

ภิกษุ  ท .!  บุคคลบางคนในกรณ ีนี ้  ผุดขึ ้น   คือ   มีส ัทธาดีในกุศลธรรมทั ้งหลาย 
ม ีห ิร ิด ี-ม ีโอตต ัปปะด ี-ม ีว ิร ิยะด ี-ม ีป ญญาด ีในก ุศลธรรมทั ้งหลาย .  บ ุคคลนั ้น 
เพราะสิ้นไปแหงสังโยชนสาม  และเพราะความเบาบางแหงราคะโทสะโมหะ  เปน 
สกทาคาม ี  มาสู โลกนี ้เพ ียงครั ้ง เด ียว   แล วทําที ่ส ุดแห งท ุกข ได .  อย างนี ้แล 
เรียกวา  ผุดขึ้นแลว  เดินเขาหาฝง. 

 
ภิกษ ุ  ท .!  (๖)  บุคคล  ผุดขึ ้นแล ว  เด ินเข ามาถ ึงที ่ตื ้นแล ว   เป น 

อย า งไร เล า  ?  ภ ิกษ ุท .!  บ ุคคลบางคนในกรณ ีนี ้  ผ ุดขึ ้น   ค ือ   ม ีส ัท ธาด ีใน 
กุศลธรรมทั ้งหลาย  มีหีริด ี – มีโอตตัปปะดี – มีวิริยะดี - มีปญญาดีในกุศลธรรม 
ทั้งหลาย .  บุคคลนั้น   เพราะสิ้นไปแหงโอรัมภาคิยสังโยชนทั้งหา  เปน  โอปปา- 
ติกะ  มีการปรินิพพานในภพนั้น  ไมเวียนกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา.  อยาง 
นี้แล  เรียกวา  ผุดขึ้นแลว  เดินเขามาถึงที่ตื้นแลว. 
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ภิกษุ   ท .!  (๗)  บุคคล  ผุดขึ้นแล ว   ถึ งฝ งข ามขึ้นบกแลว   เปน 
พราหมณยืนอยู   เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  บุคคลบางคนในกรณ ีนี ้  ผุดขึ ้น 
คือ   มีส ัทธาดีในกุศลธรรมทั ้งหลาย   มีห ิร ิด ี-มีโอตตัปปะดี-มีว ิร ิยะดี-มีป ญญา 
ดีในกุศลธรรมทั ้งหลาย .  บุคคลนั ้น   ได  กระทําห แจ งซึ ่งเจโตวิม ุตต ิป ญญา- 
วิมุตติ  อันหาอาสวะมิได  เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย  ดวยปญญาอัน 
ยิ ่ง เอ ง   ในท ิฏ ฐธ รรมนี ้เข า ถ ึง แล วอยู .  อย า งนี ้แ ล   เ ร ีย ก ว า   ผ ุด ขึ ้น แล ว 
ถึงฝงขามขึ้นบกแลว  เปนพรามหณยืนอยู. 

 
ภิกษุ   ท .!  เหลานี้แล   บุคคลเปรียบดวยบุคคลตกน้ําเจ็ดจําพวก   ซึ่ง 

มีอยู  หาไดอยู  ในโลก. 
-  สตฺตก.  อํ.  ๒๓/๑๐/๑๓๕. 

 
นิทเทศ  ๑๑ 

วาดวย  ผูดับตัณหา 
จบ 
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นิทเทศ  ๑๒  วาดวยอาการดับแหงตัณหา 
(มี  ๖๑  เรื่อง) 

อาการดับแหงโลก 
 
ภิกษุ  ท.!  ความดับแหงโลก  เปนอยางไรเลา ? 
ภิกษุ   ท .!  เพราะอาศัยตาด วย   รูปด วย   จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น  ;  

การประจวบพรอม   (แห งตา+รูป+จักขุ วิญญ าณ )  ทั้ ง   ๓  อย างนั้ น   จึ ง เกิ ดมี 
ผ ัสสะ  ; เพ ราะผ ัสสะ เป นป จจ ัย   จ ึง เก ิดม ีเวทนา ;  เพ ราะ เวทนา เป นป จจ ัย 
จึงเกิดมีตัณหา ;  เพราะความดับดวยความจางคลายไปโดยไมเหลือแหงตัณหา 
นั ้น แหละ   จ ึงม ีความด ับแห งอ ุปาทาน ;  เพ ราะความด ับแห งอ ุป าทาน   จ ึงมี 
ความด ับแห งภพ  ;  เพ ราะความด ับแห งภพ   จ ึงม ีความด ับแห งชาต ิ;  เพ ราะ 
ความด ับแห งชาต ิ,  ชรา   มรณะ   โสกะ   ปริเทวะ   ทุกขะ   โทมน ัส   และอ ุปายาส 
จึงดับไม เหลือ .  ความดับไม เหลือแห งกองทุกขทั้ งสิ้นนั้น   ยอมมี ไดด วยอาการ 
อยางนี้. 

 
ภิกษุ  ท.!  นี้คือความดับแหงโลก. 
(ในกรณีที่ เกี่ยวกับอายตนะภายในที่ เหลืออีก  ๕  อยาง  ก็มีขอความอยางเดียวกันกับ 

ในกรณีของตัวอยางขางบนนี้). 
-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๑๐๘/๑๕๗. 

 
อาการดับแหงความทุกข 

 
ภิกษุ  ท.!  ความดับแหงทุกข  เปนอยางไรเลา ? 
ภิกษุ   ท .!  เพราะอาศัยตาด วย   รูปด วย   จึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้น  ;  

การประจวบพรอม  (แหงตา+รูป+จักขุวิญญาณ)  ทั้ง  ๓  อยางนั้น  จึงเกิดมี 
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ผัสสะ ;  เพราะผ ัสสะเป นป จจัย   จึง เก ิดม ีเวทนา  ;  เพราะ เวทนาเป นป จจ ัย 
จึงเกิดมีตัณหา;  เพราะความดับดวยความจางคลายไปโดยไมเหลือแหงตัณหา 
นั ้นแหละ   จึง ีความดับแหงอ ุปาทาน ;  เพราะความดับแหงอ ุปาทาน   จึงม ีความ 
ดับแหงภพ ;  เพราะความด ับแหงภพ   จึงม ีความด ับแหงชาติ;  เพราะความด ับ 
แหงชาติ ,  ชรา  มรณะ   โศก   ปริเทวะ  ทุกขะ  โทมนัส   และอุปายาส   จึงดับไม- 
เหลือ.  ความดับไมเหลือแหงทุกขทั้งสิ้นนั้น  ยอมมีได  ดวยอาการอยางนี้. 

 
ภิกษุ  ท.!  นี้คือความดับแหงทุกข. 
 
(ในกรณีที่ เกี่ยวกับอายตนะภายในที่ เหลือ  อีก  ๕  อยาง  ก็มีขอความอยางเดียวกัน 

กับกรณีของตาอยางขางบนนี้). 
-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๑๐๗/๑๕๕. 

 
อาการดับแหงทุกขโดยสังเขปที่สุด 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ในกาลใด   อว ิชชาเป นสิ ่งที ่ภ ิกษ ุละได แล ว   ว ิชชาเป น 

สิ ่งที ่เก ิดขึ ้นแล ว ;  ในกาลนั ้น   ภ ิกษ ุนั ้นย อมไม ย ึดมั ่นซึ ่งกาม ุปาทาน ,  ย อม 
ไม ย ึดมั ่นซึ ่งท ิฏุปาทาน ,  ยอมไม ย ึดมั ่นซึ ่งส ีล ัพ -พัตต ุปาทาน ,  ยอมไม ย ึดมั ่น 
ซึ ่งอ ัตตวาท ุปาทาน ;  (ทั ้งนี ้)  เพราะการสํารอกเส ียได หมดซึ ่งอว ิชชา   เพราะ 
การเกิดขึ ้นแหงวิชชา .  เมื ่อไมย ึดมั ่นอยู ,  ยอมไมสะดุ ง ;  เมื ่อไมสะดุ ง , 
ย อมปร ิน ิพพาน เฉพาะตนนั ่น เท ียว .  เธอนั ้นย อม รู ช ัด ว า   "ชาต ิสิ ้น แล ว 
พรหมจรรยอยูจบแลว  กิจท่ีตองทําไดทําสําเร็จแลว  กิจอื่นเพื่อความเปนผูหลุดพน 
อยางนี้มิไดมีอีก"  ดังนี้. 
-  ม.ม.๑๒/๑๓๕/๑๕๘. 
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อาการดับแหงทุกข  โดยสังเขป 
 
มิ คชาละ  !  รูป  ทั้ งหลายที่ จะพึ ง รูแจ งด วยจัก ษุ   อัน เป น รูป ท่ีน า 

ปรารถนา   นารักใคร  นาพอใจ   มีลักษณะนารัก   เปนที่ เขาไปตั้ งอาศัยอยูแหง 
ความ ใค ร   เป นที ่ตั ้ง แห งค วามกําหน ัด   ม ีอยู .  ถ าภ ิกษ ุไม เพ ล ิด เพล ิน   ไม 
พ ร่ํา ส ร ร เส ร ิญ   ไม ส บม ัว เม า   ซึ ่ง ร ูป นั ้น ไซ ร .  เมื ่อ เธ อนั ้น   ไม เพ ล ิด เพ ล ิน 
ไม พ ร่ําส รรเสริญ   ไม สยบม ัว เมา   ซึ ่ง ร ูป นั ้นอยู .  น ันท ิย อมด ับ .  ม ิคชาละ  !  
เรากลาววา  "ความดับแหงทุกขยอมมี  เพราะความดับแหงนันทิ"  ดังนี้. 

 
(ในกรณีแหง เสียงที่จะพึงรูแจงดวยหู ก็ดี  ในกรณีแหง กล่ินที่จะพึงรูแจงดวยจมูก  

ก็ดี  ในกรณีแหง รสที่จะพึงรู แจงดวยลิ้น ก็ดี  ในกรณีแหง โผฏฐัพพะที่จะพึงรูแจงดวยผิวกาย 
ก็ดี  และในกรณีแหง ธรรมารมณที ่จะพึงรู แจงดวยใจ ก็ดี  ก็ไดตรัสไวโดยนัยอยางเดียวกันกับ 
ในกรณีแหงรูปที่จะพึงรูแจงดวยจักษุ  ทุกประการ  ตางกันแตชื่อเทานั้น). 
-  สฬา.สํ.  ๑๘/๔๕/๖๙. 

 
อาการดับแหงทุกขโดยสมบูรณ 

 
ภิกษุ  ท .!  เพราะ  ความจางคลายดับไปไมเหลือแหงอวิชชา นั ้น 

นั ่น เท ียว   จึงม ีความด ับแห งส ังขาร;  เพราะม ีความด ับแห งส ังขาร  จึงม ีความ 
ดับแหงวิญญาณ  ;  เพราะมีความดับแหงวิญญาณ   จึงมีความดับแหงนามรูป  ;  
เพราะมีความดับแหงนามรูป   จึงมีความดับแหงสฬายตนะ  ;  เพราะมีความดับ 
แหงสฬายตนะ  จึงมีความดับแหงผัสสะ;  เพราะมีความดับแหงผัสสะ  จึงมีความ 
ดับแหงเวทนา ;  เพราะมีความดับแหงเวทนา  จึงมีความดับแหงตัณหา;  เพราะ 
มีความดับแหงตัณหา  จึงมีความดับแหงอุปาทาน ;  เพราะมีความดับแหงอุปาทาน 
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จึงมีความดับแหงภพ  ;  เพราะมีความดับแหงภพ   จึงมีความดับแหงชาติ ;  เพราะ 
มีความด ับแห งชาต ินั ่นแล .  ชรามรณะ   โสกะปริเทวะท ุกขะโทมน ัสสะอ ุปายาส 
ทั้งหลาย  จึงดับสิ้น  :  ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมีดวยอาการอยางนี้แล. 
-  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๕/๑๘. 

 
อาการดับแหงความทุกข 

(อีกปริยายหนึ่ง) 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ภ ิกษ ุนั ้น   ย อ ม ไม เพ ล ิด เพ ล ิน   ย อ ม ไม พ รํ่าส รร เส ร ิญ 

ยอมไมเมาหมกอยูซึ ่ง รูป.  เมื ่อภิกษุนั ้น  ไมเพลิดเพลิน  ไมพร่ําสรรเสริญ  ไม 
เมาหมกอยู ซึ ่งรูป ,  นันทิ  (ความเพลิน )  ใด   ในรูป ,นันทินั ้นยอมดับไป .  
เพราะความดับแหงนันทิของภิกษุนั ้น  จึงมีความดับแหงอุปาทาน;  เพราะมี 
ความดับแหงอุปาทาน   จึงมีความดับแหงภพ ;  เพราะมีความดับแหงภพ   จึงมี 
ความดับแหงชาติ ;  เพราะมีความดับแหงชาตินั่นแล   ชรามรณะ   โสกะปริเทวะ- 
ท ุกขะโทมน ัสอ ุปายาสทั ้งหลาย   จ ึงด ับสิ ้น   ความด ับลงแห งกองท ุกข ทั ้งสิ ้นนี้ 
ยอมมีดวยอาการอยางนี้. 

 
(ในกรณีแหง  เวทนา  สัญญา  สังขาร  และ วิญญาณ   ก็มีขอความที่ตรัสอยางเดียว 

กันกับในกรณีแหงรูป). 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๑๙/๒๙. 

 
อาการดับแหงความทุกข 

(อีกปริยายหนึ่ง) 
 
ภิกษุ  ท.!  เมื่อภิกษุเปนผูมีปรกติเห็นโดยความเปนอาทีนวะ  (โทษอัน 

ต่ําทราม)  ในธรรมทั้งหลาย  อันเปนที่ตั้งแหงสังโยชน  อยู,  การหยั่งลงแหง 
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วิญญาณยอมไมมี.  เพราะความดับแหงวิญญาณ  จึงมีความดับแหงนามรูป ;  
เพราะมีความดับแหงนามรูป  จึงมีความดับแหงสฬายตนะ;  เพราะมีความดับ 
แห งสฬายตนะ   จึ งมีความดับแห งผัสสะ  ;  เพ ราะมีความดับแห งผัสสะ   จึ งมี 
ความดับแหงเวทนา  ;  เพราะมีความดับแหงเวทนา   จึงมีความดับแหงตัณหา  ;  
เพราะมีความดับแหงตัณหา  จึงมีความดับแหงอุปาทาน  ;  เพราะมีความดับแหง 
อุปาทาน   จึงมีความดับแหงภพ  ;  เพราะมีความดับแหงภพ   จึงมีความดับแหง 
ชาติ!  เพราะมีความดับแหงชาตินั ่นแล   ชรามรณะ   โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัส- 
อุปายาสทั้ งหลาย   จึงดับสิ้น   :  ความดับลงแหงกองทุกขทั้ งสิ้นนี้   ยอมมี   ดวย 
อาการอยางนี้. 
-  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๑๑๐/๒๒๒. 

  [ใน สูตรอื่ น   (๑๖/๑๐๙/๒๑๘)  มี ข อความ เหมื อน สูตรข างบนนี้   ต างแต แทนที่ จะ 
ตรัสวา  "การหยั ่งลงแหงวิญญาณ  ยอมไมมี.  เพราะความดับแหงวิญญาณ  จึงมีความแหง 
นามรูป ;  เพราะมีความดับแหงนามรูป  จึงมีความดับแหงสฬายตนะ ;"  ดังในสูตรขางบนนี้ 
แตไดตรัสสั ้นลงมาวา  "การหยั ่งลงแหงนามรูป  ยอมไมมี.  เพราะความดับแหงนามรูป  จึงมี 
ความดับแหงสฬายตนะ;"  สวนจขอความนอกนั้นเหมือนกันทุกตัวอักษร]. 

 
อาการดับแหงความทุกข 

(อีกปริยายหนึ่ง) 
 
ภิกษุ  ท.!  เมื่อภิกษุเปนผูมีปกติเห็นโดยความเปนอาทีนวะ  (โทษอัน 

ต่ําทราม)  ในธรรมทั ้งหลาย  อันเปนที ่ตั ้งแหงอุปาทาน  อยู ,  ตัณหายอมดับ.  
เพราะมีความดับแหงตัณหา  จึงมีความดับแหงอุปาทาน ;  เพราะมีความดับ 
แหงอุปาทาน  จึงมีความดับแหงภพ ;  เพราะมีความดับแหงภพ  จึงมีความดับ 
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ภาค  ๓  -  นิโรธอริยสัจ ๗๓๕

แห งชาต ิ ;  เพ ราะม ีค วามแห งชาต ินั ่น แล   ชรามรณ ะ   โสกะปร ิเท วะท ุกขะ - 
โทมนัสอุปายาสทั้ งหลายจึงดับสิ้น   :  ความดับลงแหงกองทุกขทั้ งสิ้นนี้   ยอมมี 
ดวยอาการอยางนี้. 
-  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๑๐๒/๑๙๘. 

(ในสูตรอื่ น   (๑๖/๑๐๔/๒๐๒)  มี ข อความเหมื อนสูตรข างบนนี้ ทุ กตั วอั กษร   ต างกัน 
แต เพ ีย งว า   ในส ูต รข างบนนี ้ใช คําว า   "ในธรรมทั ้งหลายอ ัน เป นที ่ตั ้งแห งอ ุปาทาน "  ส วน ใน 
สูตรหลังนี้ใชคําวา  "ในธรรมทั้งหลาย  อันเปนที่ตั้งแหงสังโยชน",  เทานั้น). 

 
อาการดับแหงความทุกข 

(อีกปริยายหนึ่ง) 
 
ภิกษุ  ท .!  ความรู แจ งนี ้ได เก ิดขึ ้นแกเราวา  "หนทางเพื ่อการตรัสรู 

นี้  อันเราไดถึงทับแลวแล ;  ไดแกสิ่งเหลานี้คือ  เพราะความดับแหงนามรูป 
จึงมีความดับแหงวิญญาณ ;  เพราะมีความดับแหงวิญญาณ  จึงมีความดับแหง 
นามรูป  ;  เพราะมีความดับแหงนามรูป   จึงมีความดับแหงสฬายตนะ  ;  เพราะ 
มีความดับแหงสฬายตนะ   จึงมีความดับแหงผัสสะ ;  เพราะมีคามดับแหงผัสสะ 
จึงความดับแหงเวทนา ;  เพราะมีความดับแหงเวทนา  จึงมีความดับแหงตัณหา ;  
เพราะมีความดับแหงตัณหา  จึงความดับแหงอุปาทาน  ;  เพราะมีความดับแหง 
อุปาทาน   จึงม ีความด ับแห งภพ ;  เพราะม ีความด ับแห งภพ   จึงม ีความด ับแห ง 
ชาติ;  เพราะมีความดับแหงชาต ินั ่นแล   ชรามรณะ   โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัส- 
อุปายาสทั้ งหลายจึงดับสิ้ น   :  ความดับลงแห งกองทุกขทั้ งสิ้ นนี้   ยอมมี   ดวย 
อาการอยางนี้"  ดังนี้. 
-  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๑๒๘/๒๕๒. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๗๓๖

อาการดับแหงความทุกข 
(อีกปริยายหนึ่ง) 

 
(พระผู มีพระภาคเมื่ อประทับอยู ในที่ห ลีกเรนแหงหนึ่ ง  ไดทรงกลาวธรรมปริยายนี ้

ตามลําพังพระองค  วา  :-) 
 
เพราะอาศัยซึ่ง จักษุ ดวย   ซึ่ง รูป  ดวย  จึงเกิด  จักขุวิญญาณ ;  การ 

ประจวบพรอมแหงธรรมสามประการ  (ตา+รูป+จักขุวิญญาณ )  นั่นคือ  ผัสสะ ;  
เพราะมีผัสสะเปนปจัย   จึงมี  เวทนา ;  เพระมี เวทนาเปนปจจัย   จึงมี  ตัณหา .  
เพราะความ  จางคลายดับไปไมเหลือแหงตัณหา นั้นนั่นแล  จึงมีความดับแหง 
อ ุปาทาน ;  เพ ราะม ีความด ับแห งอ ุปาทาน   จ ึงม ีความด ับแห งภพ ;  เพ ราะมี 
ความด ับแห งภพ   จ ึงม ีความด ับแห งชาต ิ;  เพ ราะม ีความด ับแห งชาต ินั ่นแล ,  
ช รา ม รณ ะ   โส ก ะป ร ิเท ว ะ ท ุก ข ะ โท ม น ัส ส ะ อ ุป า ย าส ทั ้ห ล า ย   จ ึง ด ับ สิ ้น .  
ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้. 

 
(ในกรณ ีแห ง   โสตะ   มานะ   ชิวหา   กายะ   และ  มนะ   ก็ได ตรัสต อไปอ ีก   ซึ ่งมี 

ขอความอยางเดียวกันกับในกรณีแหงจักษุ  ทุกตัวอักษร  ตางกันแตชื่อเทานั้น). 
 
โด ยสม ัย นั ้น แ ล   ภ ิกษ ุอ งค ห นึ ่ง   ได ย ืน แ อบฟ งพ ระผู ม ีพ ระภ าคอยู .  พ ระผู มี 

พระภาคทอดพระเนตรเห็นภิกษุนั้นแลว  ไดทรงกลาวกะภิกษุนั้นวา  :- 
 
ภ ิก ษ ุ !  เ ธ อ ไ ด ย ิน ธ ร ร ม ป ร ิย า ย นี ้แ ล ว ม ิใ ช ห ร ือ  ?  ....  ภ ิก ษ ุ!  

เธ อจ งร ับ เอ าธ รรมป ร ิย ายนี ้ไป  ;  เธ อ จ ง เล า เร ีย น ธ รรมป ร ิย ายนี ้ ;  เธ อ จ ง 
ทรงไว ซึ ่งธรรมปริยายนี ้.  ภ ิกษ ุ !  ธรรมปริยายนี ้  ประกอบด วยประโยชน 
เปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย  แล. 
-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๑๑๓/๑๖๔. 
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ภาค  ๓  -  นิโรธอริยสัจ ๗๓๗

เหตุดับแหงทุกขที่ตรัสไวโดยอเนกปริยาย 
 
....เพราะความจางคลายดับไปไมเหลือแหง อุปธิ  ท .  นั่นเอง  ความ 

มีพรอมแหงทุกขจึงไมมี  .... 
....เพราะความจางคลายด ับไปไมเหลือแหง อวิชชา  นั ่นเอง  ความ 

มีพรอมแหงทุกขจึงไมมี  .... 
....เพราะความจางคลายดับไปไมเหลือแหง สังขาร  ท.  นั่นเอง  ความ 

มีพรอมแหงทุกขจึงไมมี.... 
....เพราะความจางคลายดับไปไมเหลือแหง วิญญาณ   นั่นเอง  ความ 

มีพรอมแหงทุกขจึงไมมี.... 
....เพราะความจางคลายดับไปไม เหลือแหง ผัสสะ  นั่นเอง  ความมี 

พรอมแหงทุกขจึงไมมี.... 
....เพราะความจางคลายดับไปไมเหลือแหง เวทนา  ท.  นั่นเอง  ความ 

มีพรอมแหงทุกขจึงไมมี.... 
....เพราะความจางคลายด ับไปไมเหล ือแห ง ตัณหา  นั ่นเอง  ความ 

มีพรอมแหงทุกขจึงไมมี  .... 
....เพราะความจางคลายดับไปไมเหลือแหง อุปาทาน   นั่นเอง  ความ 

มีพรอมแหงทุกขจึงไมมี  .... 
....เพราะความจางคลายดับไปไมเหลือแหง อารัมภะ  (ความเกาะเกี่ยว)  ท.  

นั่นเองความมีพรอมแหงทุกขจึงไมมี  .... 
....เพราะความจางคลายดับไปไมเหลือแหง อาหาร  ท.  นั่นเอง  ความ 

มีพรอมแหงทุกขจึงไมมี.... 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๗๓๘

....เพราะความจางคลายดับไปไมเหลือแหง อิญชิตะ  (ความหวั่นไหว)  ท.  
นั่นเอง  ความมีพรอมแหงทุกขจึงไมมี....  

นี้เปนอนุปสสนาหนึ่ง ๆ. 
-  สุตฺต.  ขุ.  ๒๕/๔๗๔-๔๗๙/๓๙๒-๔๐๒. 

(อนุป สสนา   ๑๑  ประการนี้   เป นคู กับอนุป สสนาอีก   ๑๑  ประการ   อัน เปนฝ าย 
สมุทัย   ซึ่ งไดแยกไปใสไวในหมวดทุกขสมุทยอริยสัจ   โดยหัวขอวา   "ปจจัยแหงทุกข โดยอเนก - 
ปริยาย "  ที ่หน า   ๓๖๘;  ผู ศ ึกษาพ ึงส ัง เกต เห ็น ได เองว า   การแยกให เป นปร ิยายมากออกไป 
กระทําไดโดยลักษณะเชนนี้). 

 
ลักษณะการแหงการรูอริยสัจ 

และการสิ้นอาสวะจบพรหมจรรย 
 
มหาราช  !  ....ภิ ก ษุนั้ น   ครั้นจิตตั้ งมั่ น   บ ริสุทธิ์ ผ อ งใส   ไม มี กิ เลส 

ปราศจากอ ุปก ิเลส   เป นธรรมชาต ิอ อนโยนควรแก การงาน   ตั ้งอยู ได อย างไม 
หวั ่นไหว   เชนนี ้แล ว,  เธอก็น อมจติไปเฉพาะตอ   อาสาวักขยญาณ .  เธอยอม 
รูชัดตามเปนจิรงวา  "นี้  ทุกข,  นี้เหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข,  นี้  ความดับ 
ไมเหลือแหงทุกข,  นี้  ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข"  และรูชัด 
ตามเปนจริงวา  "เหลานี้  อาสวะ,  นี้เหตุใหเกิดขึ้นแหงอาสวะ,  นี้ ความดับ 
ไมเหลือแหงอาสวะ,  นี้  ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงอาสวะ”  ดังนี้ 
เมื่อเธอรูอยูอยางนี้  เห็นอยูอยางนี้  จิตก็พนจากามาสวะ  ภวาสวะ  อวิชชาสวะ.  
ครั ้นจ ิตหล ุดพ นแล ว   ก็เก ิดญาณหยั ่งรู ว า   "จิตหล ุดพ นแล ว ".  เธอรู ช ัดว า   " 
ชาติสิ้นแลว  พรหมจรรยอยูจบแลว  กิจที่ควรทําไดทําสําเร็จแลว  กิจอื่น 
ที่จะตองทําเพ่ือความหลุดพนอยางนี้  มิไดมีอีก"  ดังนี้. 
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ภ ิกษ ุ  ท .!  เป ร ียบ เหม ือนห ว งน้ํ า ใสที ่ไห ล เข า   ไม ขุ น ม ัว ,  คนมี 
จักษ ุด ีย ืนอยู บนฝ ง ในที ่นั ้น ,  เขาจะเห ็นหอยตาง  ๆ   บาง   กรวดและห ินบ าง 
ฝูงปลาบาง  อันหยุดอยูและวายไปในหวงน้ํานั้น,  เขาจะสําเหนียกใจอยางนี้วา  " 
หวงน้ํ านี้ ใส   ไมขุนเลนย   หอย   กอนกรวด   ปลาทั้ งหลาย   เหลานี้   หยุดอยูบาง 
ว า ย ไปบ า ง   ใน ห ว งน้ํ า นั ้น ".  ข อ นี ้เป น ฉ ัน ใด ;  ภ ิกษ ุ  ท .!  ภ ิกษ ุย อ ม รู ช ัด 
ตามที ่เป นจร ิงว า   นี ้ท ุกข ,  นี ้เหต ุให เก ิดขึ ้นแห งท ุกข ,  นี ้  ความด ับ ไม เหล ือ 
แห งท ุกข ,  นี ้  ทางดําเน ินให ถ ึงความด ับไม เหล ือแห งท ุกข ”  และรู ช ัดตามเป น 
จริงว า   “เหล านี ้  อาสวะ ,  นี ้  เหต ุให เก ิดขึ ้นแห งอาสวะ ,  นี ้  ความด ับไม เหล ือ 
แห งอาสวะ ,  นี ้  ทางดําเน ินให ถ ึงความด ับไม เหล ือแห งอาสวะ ,  ดังนี ้.  เมื ่อ 
เธอรูอยูอยางนี้   เห็นอยูอยางนี้   จิตก็พนจากกามาสวะ   ภวาสวะ   อวิชชาสวะ .  
ครั ้นจ ิตหล ุดพ นแล ว   ก็เก ิดญาณหยั ่งรู ว า   "จิตหล ุดพ นแล ว ".  เธอรู ช ัดว า   " 
ชาต ิสิ ้นแล ว  พรหมจรรย อยู จบแล ว   ก ิจที ่ควรทําได ทําสําเร ็จแล ว   ก ิจอื ่นที ่จะ 
ตองทําเพื่อความหลุดพนอยางนี้  มิไดมีอีก"  ดังนี้.  ฉันนั้นเหมือนกัน. 
-  สี.  ที.  ๙/๑๑๐/๑๓๘. 

 
ลักษณะของความดับแหงทุกข 

 
ผัคคุนะ !  เพราะความจางคลายดับไปไมเหลือแหงผัสสายตนะทั้ง 

หลายหกประการนั้นนั่นแหละ  จึงมีความดับแหงผัสสะ ;  เพราะมีความดับแหง 
ผัสสะ   จึงมีความดับแหงเวทนา  ;  เพราะมีความดับแหงเวทนา   จึงมีความดับ 
แหงตัณหา;  เพราะมีความดับแหงตัณหา  จึงมีความดับแหงอ ุปาทาน ;  เพราะ 
มีความดับแหงอุปาทาน   จึงมีความดับแหงภพ ;  เพราะมีความดับแหงภพ   จึงมี 
ความดับแหงชาติ;  เพราะมีความดับแหงชาตินั่นแล  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะ- 
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ทุกขะโทมนัสสะอุปายาสทั้งหลาย  จึงดับสิ้น   :  ความดับลงแหงกองทุกขทั้ งสิ้นนี้ 
ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้แล. 
-  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๑๗/๓๗. 

 
ลักษณะของความดับแหงทุกข 

(อีกปริยายหนึ่ง) 
 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ก ็ถ าว า   บ ุคคลย อม  ไม ค ิด  ถ ึงสิ ่งใดด วย ,  ย อม  ไม ดําริ 

ถึงสิ่ งใดดวย ,  และทั้ งยอม  ไมมีใจฝงลงไป   (คือไมมีอนุสัย)  ในสิ่ งใดดวย ,  ใน 
กาลใด ;  ในกาลนั ้น   สิ ่งนั ้น   ย อมไม เป นอารมณ   เพื ่อการตั ้งอยู แห งว ิญญาณ 
ได เล ย   เมื ่อ อ า รมณ   ไม ม ี.  ความตั ้ง ขึ ้น เฉพ าะแห ง ว ิญญ าณ   ย อม ไม ม ี ;  
เมื ่อวิญญาณนั ้น   ไมตั ้งขึ ้นเฉพาะ  ไมเจริญงอกงามแลว.  การกาวลงแหงนาม- 
ร ูป   ย อม ไม ม ี.เพ ราะความด ับแห งนามร ูป   จ ึงม ีความด ับแห งสฬายตนะ  ;  
เพราะม ีความด ับแห งสฬายตนะ   จ ึงม ีความด ับแห งผ ัสสะ  ;  เพราะม ีความด ับ 
แห งผ ัสสะ   จ ึงม ีความด ับแห ง เวทนา  ;  เพราะม ีความด ับแห ง เวทนาจ ึงความ 
ด ับ แห งต ัณ หา ;  เพ ราะม ีค วามด ับ แห งต ัณ หา   จ ึงค วามด ับ แห งอ ุป าทาน  ;  
เพราะมีความดับแหงอุปาทาน   จึงมีความดับแหงภพ  ;  เพราะมีความดับแหงภพ 
จึ งมีความดับแห งชาติ ;  เพ ราะมีความดับแห งชาตินั่ นแล   ชรามรณะ   โสกะ - 
ปริเทวะท ุกขะโทมน ัสอ ุปายาสทั ้งหลาย   จึงด ับสิ ้น   :  ความด ับลงแห งกองท ุกข 
ทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้,  ดังนี้แล. 
-  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๗๙/๑๔๘. 
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ภาค  ๓  -  นิโรธอริยสัจ ๗๔๑

ลักษณะของความดับแหงทุกข 
(อีกปริยายหนึ่ง) 

 
ภิกษ ุ  ท .!  ก็ถ าว า   บุคคลยอม  ไม ค ิด  ถึงสิ ่งใดด วย ,  ยอม  ไม ดําริ 

ถึงสิ่งใดดวย,.  และทั้งยอม ไมมีใจฝงลึกลงไป  (คือไมมีอนุสัย)  ในสิ่งใดดวย,  ใน 
กาลใด ;  ในกาลนั ้น   สิ ่งนั ้น   ยอมไม เป นอารมณ   เพื ่อการตั ้งอยู แห งว ิญญาณ 
ได เลย .  เมื ่อ อารมณ   ไม ม ี,  ความตั ้งขึ ้น เฉพาะแห งว ิญญ าณ   ย อม ไม ม ี;  
เมื ่อวิญญาณนั้น  ไมตั ้งขึ ้นเฉพาะ  ไมเจริญงอกงามแลว.  เครื ่องนําไปสู ภพใหม 
 (นติ=ตัณหา )  ยอมไมม ี;  เมื ่อ เครื ่องนําไปสู ภพใหม  ไมม ี,  การมาการไป 
 (อาคต ิคต ิ)  ย อมไม ม ี ;  เมื ่อการมาการไป   ไม ม ี,  การเคลื ่อนและการบ ังเก ิด 
 (จ ุต+อ ุปปาตะ )  ย อมไม ม ี;  เมื ่อการเคลื ่อนและการบ ังเก ิด   ไม ม ี,  ชาต ิชรา - 
มรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลายตอไป  จึงดับสิ้น :  ความดับ 
ลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้,  ดังนี้  แล. 
-  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๘๐/๑๕๐. 

 
ลักษณะของความดับแหงทุกข 

(อีกปริยายหนึ่ง) 
 
ภิกษ ุ  ท .!  ก็ถ าว า   บุคคลยอม  ไม ค ิด  ถึงสิ ่งใดด วย ,  ยอม  ไม ดําริ 

ถึงสิ ่งใดด วย ,  และทั ้งย อม  ไม ม ีใจฝ งลงไป   (โน   อนุเสต ิ)  ในสิ ่งใดด วย ,  ใน 
กาลใด ;  ในกาลนั ้น   สิ ่งนั ้น   ยอมไม เป นอารมณ   เพื ่อการตั ้งอยู แห งว ิญญาณ 
ได เลย .  เมื่ ออารมณ ไมมี ,  ความตั้ งขึ้น เฉพาะแห งวิญญาณ   ยอมไมมี ;  เมื่ อ 
วิญญาณนั้น  ไมตั้งขึ้นเฉพาะ  ไมเจริญงอกงามแลว,  ความเกิดขึ้นแหงภพใหม 
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ตอไป   ยอมไมม ี ;  เมื ่อความเกิดขึ ้นแหงภพใหมต อไป   ไมม ี.  ชาติชรามรณะ 
โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้ งหลายตอไป   จึงดับสิ้น  :  ความดับลงแหง 
กองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้,  ดังนี้แล. 
-  นิทาน.สํ.  ๑๖/๗๘/๑๔๖. 

 
อาการแหงบุคคลผูหลุดพน 

 
อานนท  ;  รูป   เวทนา   สัญญา   สังขารทั้ งหลาย   วิญญาณ   ชนิดใด 

ชนิดหนึ่ง  มีอยู  จะเปนอดีตอนาคตหรือปจจุบันก็ตาม   เปนภายในหรือภายนอก 
ก็ตาม   หยาบหรือละเอียดก็ตาม   เลวหรือประณีตก็ตาม   มีอยูในที่ ไกลหรือท่ีใกล 
ก ็ต าม ,  ข ัน ธ ทั ้งหมดนั ้น  บ ุคคลพ ึง เห ็นด วยป ญญ าอ ันชอบ   ตามที ่เป น จร ิง 
อยางนี้วา  "นั่นไมใชของเรา  นั่นไมใชเรา  นั่นไมใชตัวตนของเรา"  ดังนี้. 

 
อานนท  !  อริยสาวกผูมีการสดับแลว  เมื่ อเห็นอยูด วยอาการอยางนี้ 

ยอมเกิดเบื่ อหนายในรูป   เบ่ือหนายแมในเวทนา   เบื่ อหนายแม ในสัญญา   เบื่ อ 
หนายแม ในสังขาร   เบื่ อหนายแม ในวิญญาณ .  เมื่ อ เบื่ อหนาย   ยอมจางคลาย 
ความกําหนัดรัดรึง ,  เพราะจางคลายไปแหงความกําหนัด   ยอมหลุดพนไปได ,  
เมื ่อหล ุดพ นแล ว   ก ็ม ีญ าณ รู ขึ ้น ว าหล ุดพ นแล ว   ด ังนี ้.  อริยสาวกนั ้น   ย อม 
รู ช ัด แจ งว าชาต ิสิ ้น แล ว   พรหมจรรย ได อ ยู จบแล ว   ก ิจ ที ่ค วรทํ า ได ทํ าสํา เร ็จ 
แลว  กิจอื่นที่จะตองทําเพื่อความหลุดพนอยางนี้  มิไดมีอีก,  ดังนี้แล. 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๒๒๘-๒๒๙/๓๖๔-๓๖๕. 
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อาการดับแหงตัณหาในนามแหงนันทิ 
 
ภิกษ ุ  ท .!  ....ภ ิกษ ุนั ้น   เห ็นรูปด วยตาแล ว   ยอมไม กําหน ัดย ินดี 

ในรูปอันมีล ักษณะเปนที ่ตั ้งแหงความรัก ;  ยอมไมขัดเคืองในรูปอันมีล ักษณะ 
เปนที่ตั้งแหงความเกลียดชัง ;  เปนผูอยูดวยสติเปนไปในกายอันตนเขาไปตั้งไว 
แลว  มีจิตหาประมาณมิไดดวย  ;  ยอมรูชัดตามเปนจริงซึ่ งเจโตวิมุติปญญา- 
วิมุตติ  อันเปนธรรมที่ดับโดยไมเหลือแหงธรรมอันเปนบาปอกุศลทั้งหลาย  ดวย. 

 
ภิกษุนั้น  เปนผูละเสียไดแลวซึ่งความยินดีและความยินรายอยางนี้แลว 

เสวยเวทนาใด  ๆ  อันเปนสุขก็ตาม  เปนทุกขก็ตาม  ไมเปนทุกขไมเปนสุขก็ตาม 
ยอมไมเพลิดเพลิน  ไมพร่ําสรรเสริญ  ไมเมาหมกอยู  ในเวทนานั้น ๆ. 

 
เมื่อภิกษุนั้น  ไมเพลิดเพลิน  ไมพร่ําสรรเสริญ  ไมเมาหมกอยู  ใน 

เวทนานั้น ๆ ;  นันทิ  (ความกําหนัดยินดีเพราะไดตามใจอยาก)  ในเวทนาทั้งหลาย 
เหลานั้นยอมดับไป.  เพราะความดับแหงนันทิของภิกษุนั้น  จึงมีความดับแหง 
อุปาทาน ;  เพราะม ีความด ับแห งอ ุปาทาน   จึงม ีความด ับแห งภพ ;  เพราะมี 
ความดับแหงภพ   จึงมีความดับกหงชาติ  ;  เพราะมีความดับแหงชาติ  ,  ชรา- 
มรณะ   โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั ้งหลาย   จึงดับสิ ้น .  ความดับ 
ลงแหงกองทุกขทั้งหมดนี้  ยอมมีดวยอาการอยางนี้. 

 
(ในกรณีแหง การไดยินเสียงดวยหู  รูสึกล่ินดวยจมูก  ล้ิมรสดวยล้ิน  ถูกตองสัมผัส 

ทางผิวหนังดวยผิวกาย  และ รูแจงธรรมารมณดวยใจ  ก็ไดตรัสไวทํานองเดียวกัน). 
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ภิกษุ  ท.!  เธอจงทรงธรรมะนี้ไว  ในฐานะที่เปนธรรมทําความหลุด 
พนเพราะความสิ้นไปแหงตัณหา  ซ่ึงเรากลาวไวโดยสังเขป. 
-  มู.  ม.  ๑๒/๔๙๔/๔๕๘. 

(เกี่ยวกับเรื่องการทําความหลุดพนเพราะความสิ้นไปแหงตัณหาซึ่งตรัสไวโดยสังเขป 
ด ัง ต ร ัส ใน ส ูต รข า งบ น นี ้  ใน ส ูต รอื ่น   (ม ู.  ม .๑๒/๔๗๐/๔๓๙ ;  สต ฺต ก .  อ ํ.๒๓/๙๐/๕๘)  ได 
ตรัสไววา  ภิกษุที ่ไดสดับแลววา  สิ่งทั ้งปวงไมควรยึดมั ่นถือมั ่น  ชื่อวารู ยิ ่งธรรมทั ้งปวงรอบรูธรรม 
ทั้งปวง  เสวยเวทนาใด  ๆ  เปนผูตามเห็นความไมเที่ยง  ความจางคลาย   ความดับ   ความสลัดคืน 
ในเวทนานั้น ๆ  ประจํา  ยอมไมยึดมั่นส่ิงใด ๆ  ในโลก  ไมสะดุงหวาดเสียว  ปรินิพพานเฉพาะตน ,  
ดังนี้ก็มี). 

 
สักกายนิโรธ 

 
ภิกษุ  ท.!  สักกายนิโรธ  เปนอยางไรเลา ? 
ภิกษุ   ท .!  ความจางคลายดับไปไม เหลือ   ความสละทิ้ ง  ความสลัด 

คืน  ความปลอย ความทําไมใหมีที่อาศัย  ซึ่งตัณหานั้นนั่นเอง. 
ภิกษุ  ท.!  นี้เราเรียกวา  สักกายนิโรธ. 

-  ขนฺธ.สํ.  ๑๗/๑๙๔/๒๘๙. 
(ตามธรรมดาการดับแหงตัณหานี้   ตรัสเรียกวา  ทุกขนิโรธ  แตในสูตรนี้ตรัสเรียกวา 

สักกายนิโรธ.  ในสูตรอื่น  (๑๗/๑๙๒/๒๗๗)  ตรัสเรียกวา  สักกายนิโรธันตะ  ก็มี). 
 

อาการแหงการละอวิชชา  โดยยอ 
 
"ขาแตพระองคผูเจริญ !  ธรรมอยางหนึ่งมีอยูหรือไมหนอ  ซึ่งเมื่อภิกษุละได 

แลว  อวิชชายอมละไป  วิชชายอมเกิดขึ้น  พระเจาขา ?" 
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ภิกษุ !  ธรรมอยางหนึ่งนั้น  มีอยูแล  ....ฯลฯ.... 
"ขาแตพระองคผูเจริญ !  ธรรมอยางหนึ่งนั้คืออะไรเลาหนอ  ....ฯลฯ....?" 
ภิกษุ  !  อวิชชา นั่นแล   เปนธรรมอยางหนึ่ง  ซึ่ง เมื่อภิกษุละไดแลว 

อวิชชายอมละไป  วิชชายอมเกิดขึ้น. 
"ขาแตพระองคผู เจริญ !  เมื่อภิกษุรูอยูอยางไร  เห็นอยูอยางไร  อวิชชาจึงจะ 

ละไปวิชชาจึงจะเกิดขึ้น  พระเจาขา ?" 
ภ ิกษ ุ !  หล ักธรรมอ ันภ ิกษ ุในกรณ ีนี ้ได สด ับแล ว   ย อมม ีอยู ว า   "สิ ่ง 

ทั้งหลายทั้งปวง  อันใคร ๆ  ไมควรยึดมั่นถือมั่น  (วาเปนตัวเรา-ของเรา)"  ดังนี้.  
ภ ิกษ ุ!  ถาภ ิกษ ุได สด ับหล ักธรรมขอนั ้นอย างนี ้ว า  "สิ ่งทั ้หลายทั ้งปวง   อ ันใคร  ๆ 
ไม ควรยึดมั ่นถ ือมั ่น "  ดังนี ้แล วไซร,  ภิกษุนั ้นย อม  รู ยิ ่งซึ ่งธรรมทั ้งปวง ;  ครั ้น 
รู ยิ ่งซึ ่ง ธ รรมทั ้งป วงแล ว   ย อม  รอบรู ซึ ่งธรรมทั ้งป วง ;  ครั ้น รอบรู ซึ ่ง ธ รรม 
ทั้งปวงแลว  เธอยอม เห็นซึ่งนิมิตทั ้งหลายของสิ ่งทั ้งปวง  โดยประการอื ่น ๑; 
คือย อม เห ็นซึ ่ง  จ ักษ ุโดยประการอื ่น ;  เห ็นซึ ่ง  รูป  ทั ้งหลายโดยประการอื ่น ;  
เห็นซึ ่ง  จักขุว ิญญาณ  โดยประการอื ่น ;  เห ็นซึ ่ง  จักขุส ัมผัส  โดยประการอื ่น ;  
เห็นซึ่ ง เวทนา อันเปนสุขก็ตาม   ทุกขก็ตาม   อทุกขมสุขก็ตาม   ที่ เกิดขึ้น เพราะ 
จักขุสัมผัสเปนปจจัย  โดยประการอื่น. 

 
(ในกรณีแหง โสตะ  มานะ  ชิวหา  กายะ  มนะ  และ ธรรมทั้งหลายที่สัมปยุตตดวย 

โสตะฆานะ  ชิวหา  กายะ  และมนะ  นั ้น ๆ  ก็ดี  ก็ไดตรัสไวมีน ัยอยางเดียวกันกับในกรณีแหง 
จักษุและธรรมทั้งหลายที่สัมปยุตตดวยจักษุ  ตางกันแตชื่อ). 

 
 
 
 

                                                
๑. เมื ่อบ ุคคลรู แจ งสิ ่งทั ้งปวงโดยถ ูกต องแล ว   ย อมเห ็น สิ ่งทั ้งปวงโดยประการอื ่น   จากที ่เขาเคย 

เห ็น   เมื ่อย ังไม รู แจ ง ;  เช น เมื ่อก อน เห ็นว าส ังขารเป นของเที ่ยง   บ ัดนี ้ย อม เห ็น โดยเป นของ 
ไม เที ่ย ง   เป นต น :  นี ้เร ียกว า เห ็น โดยประการอื ่น .  คําว า   น ิม ิต   หมายถ ึงล ักษณ ะหนึ ่ง  ๆ  
ของสิ่งตางๆ  ที่  เปนเครื่องสังเกต  หรือรูสึก  หรือยึดถือ  หรือสําคัญมั่นหมาย. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๗๔๖

ภิกษุ  !  เมื่ อภิ ก ษุ รูอยู อย างนี้ เห็ นอยู อย างนี้ แล   อวิชชาจึ งจะละไป 
วิชชาจึงจะเกิดขึ้น. 
-  สฬา.สํ.  ๑๘/๖๒/๙๖. 

 
กระแสการปรุงแตงแหงการเกิดวิมุตติญาณทัสสนะ 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  เมื่ อ   สติ สั มปชัญญ ะ   มี อยู ,  หิ ริและโอตัปปะของผู มี 

สติสัมปชัญญะอันถึงพรอมแลว  ก็เปนหิริโอตตัปปะถึงพรอมดวยอุปนิสัย๑;   
เมื่อ   หิริและโอตตัปปะ  มีอยู,  อินทรียสังวรของผูถึงพรอมแลวดวย 

หิริและโอตตัปปะ  ก็เปนอินทรียสังวรถึงพรอมดวยอุปนิสัย ; 
เมื ่อ   อินทรียส ังวร  มีอยู ,  สีลของผู ถ ึงพรอมแลวด วยอ ินทรียส ังวร 

ก็เปนสีลถึงพรอมดวยอุปนิสัย ; 
เมื่อ  สีล   มีอยู ,  สัมมาสมาธิของผูถึงพรอมแลวดวยสีล  ก็เปนสัมมา- 

สมาธิถึงพรอมดวยอุปนิสัย ; 
เมื่อ  สัมมาสมาธิ   มีอยู,  ยถาภูตญาณทัสสนะของผูถึงพรอมแลวดวย 

สัมมาสมาธิ  ก็เปนยถาภูตญาณทัสสนะถึงพรอมดวยอุปนิสัย ; 
เมื่อ  ยถาภูติญาณทัสสนะ   มีอยู ,  นิพพิทา  วิราคะ   ของผูถึงพรอม 

แลวดวยยถาภูตญาณทัสสนะ  ก็เปนนิพพิทาวิราคะถึงพรอมดวยอุปนิสัย ; 
 
 
 
 
 

 
 

                                                
๑. อุปน ิส ัย   หมายถึง   ที ่ตั ้งที ่อาศ ัยสําหรับ เข าไปตั ้งเข าไปอาศ ัย   แลวสามารถทําหน าที ่ของตน 

ไดเต็มที่. 
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ภาค  ๓  -  นิโรธอริยสัจ ๗๔๗

เมื่อ  นิพพิทาวิราคะ  มีอยู,  วิมุตติญาณทัสสนะ  ของผูถึงพรอมแลว 
ดวยนิพพิทาวิราคะ  ก็เปนวิมุตติญาณทัสสนะถึงพรอมดวยอุปนิสัย. 
-  อฎฐก.  อํ  ๒๓/๓๔๘/๑๘๗. 

 
(อีกนัยหนึ่ง) 

 
ภิก ษุ   ท .!  เมื่ อ   มีศี ล   ถึ งพรอมด วยศีลแล ว ,  อวิปปฏิสาร๑  ก็ถึ ง 

พรอมดวยอุปนิสัย ; 
เมื ่อ   อวิปปฏ ิสาร   มีอยู ,  ความปราโมทย ของผู ถ ึงพรอมแล วด วย  

อวิปปฏิสาร  ก็เปนปราโมทยถึงพรอมดวยอุปนิสัย ; 
เมื่อ  ความปราโมทย  มีอยู,  ปติของผูถึงพรอมแลวดวยความปราโมทย 

ก็เปนปติถึงพรอมดวยอุปนิสัย ; 
เมื ่อ   ปต ิ  มีอยู ,  ปสส ัทธ ิของผู ถ ึงพรอมแลวด วยป ต ิ  ก็เป นป สส ัทธิ 

ถึงพรอมดวยอุปนิสัย ; 
เมื ่อ   ปสส ัทธ ิ  มีอยู ,  สุขของผู ถ ึงพรอมแล วด วยป สส ัทธ ิ  ก็เป นส ุข 

ถึงพรอมดวยอุปนิสัย ; 
เมื่อ  สุข  มีอยู ,  สัมมาสมาธิของผูถึงพรอมแลวดวยสุข  ก็เปนสัมม- 

สมาธิถึงพรอมดวยอุปนิสัย ; 
เมื่อ  สัมมาสมาธิ  มีอยู,  ยถาภูตญาณทัสสนะของผูถึงพรอมแลวดวย 

สัมมาสมาธิ  ก็เปนยถาภูตญาณทัสสนะถึงพรอมดวยอุปนิสัย ; 
 

 
 
 
 

                                                
๑. อวิปปฏิสาร  หมายถึง  ความที่ไมมีอะไรเปนเครื่องรอนใจ  รังเกียจ  เกลียดชัง  อยูในใจของ  ตน 

จนเสียสมาธิ. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๗๔๘

เมื่อ  ยถาภูตญาณทัสสนะ  มีอยู,  นิพพิทาของผูถึงพรอมแลวดวย 
ยถาภูตญาณทัสสนะ  ก็เปนนิพพิทาถึงพรอมดวยอุปนิสัย; 

 
เมื่อ   นิพพิทา  มีอยู,  วิราคะของผูถึงพรอมแลวดวยนิพพิทา  ก็เปน 

วิราคะถึงพรอมดวยอุปนิสัย ; 
เมื่อ  วิราคะ  มีอยู,  วิมุตติญาณทัสสนะ  ของผูถึงพรอมแลวดวยวิราคะ 

ก็เปนวิมุตติญาณทัสสนะถึงพรอมดวยอุปนิสัย. 
-  เอกาทสก.  อํ.  ๒๔/๓๓๘/๒๑๐. 

 
(อีกนัยหนึ่ง) 

 
ภิกษุ  ท .!  เมื ่อภิกษุม ีศ ีล   ถึงพรอมดวยศีล ,  สัมมาสมาธิ ของ 

เธอยอมเปนธรรม  ถึงพรอมดวยอุปนิสัย; 
เมื่อสัมมาสมาธิมีอยู,  ยถาภูตญาณทัสสนะ  ยอมเปนธรรม ถึงพรอม 

ดวยอุปนิสัย  แกผูถึงพรอมดวยสัมมาสมาธินั้น ; 
เมื่อยถาภูตญาณทัสสนะมีอยู ,  นิพพิทาวิราคะ   ยอมเปนธรรมถึง 

พรอมดวยอุปนิสัย  แกผูถึงพรอมดวยยถาภูตญาณทัสสนะ ; 
เมื่ อ นิพพิทาวิราคะมีอยู ,  วิมุตติญาณทัสสนะ   ยอมเปนธรรมถึง 

พรอมดวยอุปนิสัย  แกผูถึงพรอมดวยนิพพิทาวิราคะ. 
ภิก ษุ   ท .!  เป รียบ เหมื อนตน ไม   สมบู รณ ด วยกิ่ งและใบแล ว   แม 

สะเก็ดเปลือกของตนไมนั ้น  ก็ถึงความบริบ ูรณ  ;  แมเปลือกก็ถึงความบริบูรณ  ;  
แมกระพี้ก็ถึงความบริบูรณ ;  แมแกนก็ถึงความบริบูรณ ;  ฉันใดก็ฉันนั้น 
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ภาค  ๓  -  นิโรธอริยสัจ ๗๔๙

(ขอความฝาย ปฏิปกขนัยตอขอความนี้  ก็ไดตรัสไวในลักษณะที่ผูศึกษาพึงกําหนดได 
เอง  จึงไมนํามาใสไว). 
-  ปฺจก.  อํ.  ๒๒/๒๑/๒๔. 

 
การปรินิพพานในทิฏฐธรรม 

 
"ขาแตพระองคผูเจริญ !  อะไรหนอเปนเหตุ  อะไรเปนปจจัย  ที่ทําใหสัตวบาง 

พวกในโลกนี้ปรินิพพานในทิฏฐธรรมนี้  พระเจาขา !" 
 
ทานผู จอมเทพ !  ร ูป  ทั ้งหลาย   ที ่รู แจ งด วยตาก ็ด ี,  เส ียง ทั ้งหลาย 

ที ่รู แจ งด วยห ูก ็ด ี,  กลิ ่น  ทั ้งหลาย   รู แจ งด วยจม ูกก ็ด ี,  รส  ทั ้งหลาย   ที ่รู แจ ง 
ดวยลิ ้นก ็ด ี,  โผฏฐัพพะ  ทั ้งหลาย   ที ่รู แจ งด วยผ ิวกายก็ด ี,  และ  ธรรมารมณ 
ทั ้งหลาย   ที ่รู แจ งด วยใจก ็ด ี;  อัน เป นสิ ่งที ่น าปรารถนา   นารัก ใคร  นาพอใจ 
ที่ ยั่ วยวนใจให รัก   เปนที่ เข าไปตั้ งอาศัยอยู แห งความใคร   เปนที่ ตั้ งแห งความ 
กําหน ัดย อม ใจ   ม ีอยู ;และภ ิกษ ุก ็ไม เป นผู เพล ิด เพล ิน   ไม พ รํ่าส รรเสร ิญ   ไม 
เมาหมกอยู   ซึ ่งอารมณมีรูปเปนตนนั ้น,  เมื ่อไมเพลิดเพลิน  ไมพร่ําสรรเสริญ 
ไมเมาหมกอยู  ซึ่งอารมณมีรูปเปนตนนั้น,  วิญญาณนั้น  อันตัณหาในอารมณ 
มีรูปเปนตนอาศัยแลว  ยอมไมมีแกเธอนั้น  วิญญาณที่จะเปนอุปาทานยอมไมมี.  
ทานผูจอมเทพ!  ภิกษุ ผูไมมีอุปาทาน  ยอมปรินิพพาน. 

 
ทานผูจอมเทพ!  นี้แล  เปนเหตุ  นี้เปนปจจัย  ที่ทําใหสัตวบางพวก 

ในโลกนี้ปรินิพพานในทิฏฐธรรมนี้,  ดังนี้แล. 
-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๑๒๘/๑๗๙. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๗๕๐

การปรินิพพานในทิฏฐธรรม  (อีกปริยายหนึ่ง) 
 
ภิกษุ  ท.!  ถาภิกษุ แสดงธรรม เพื่อความเบื่อหนาย  เพื่อความคลาย 

กําหน ัด   เพื ่อความด ับไม เหล ือ   แห ง  จ ักษ ุ  อยู ไซร ;  ก ็เป นการสมควรเพื ่อจะ 
เรียกภิกษุนั้นวา  "ผูกลาวซึ่งธรรม"  (ธมฺมกถิโก)  ดังนี้. 

 
ถาภิกษุเปนผู ปฏิบัติแลว  เพื่อความเบื่อหนาย  เพื่อความคลายกําหนัด 

เพื ่อความด ับไม เหล ือแห งจ ักษ ุ  อยู ไซร ;  ก็เป นการสมควรเพื ่อจะเร ียกภ ิกษุ 
นั ้นว า   "ผู ปฏ ิบ ัต ิแล วซึ ่งธรรมตามสมควรแก ธรรม "  (ธมฺมาน ุธม ฺมปฏิปน ฺโน )  
ดังนี้. 

 
ถาภิกษุเปนผู หลุดพนแลว  เพราะความเหนื่อยหนาย  เพราะความ 

คลายกําหนัด  เพราะความดับไมเหลือ  แหงจักษุ  ดวยความเปนผูไมยึดมั่น 
ถือมั ่น  อยู แลวไซร;  ก็เปนการสมควรเพื ่อจะเรียกภิกษุนั ้นวา   "ผู บรรลุแลว 
ซ่ึงนิพพานในทิฏฐธรรม"  (ทิฏฐธมฺมนิพฺพานปตฺโต)  ดังนี้. 

 
[ในกรณีแหง  หู  จมูก  ล้ิน  กาย  และใจ  ก็มีขอความที่กลาวไวอยางเดียวกันกับใน 

กรณ ีแห งตา   ที ่กล าวไว ข างบนนี ้ ;  ในส ูตรอื ่น   (ขน ฺธ .  สํ.  ๑๗/๑๙๙/๓๐๒)  ทรงแสดงไว ด วย 
รูป  เวทนา  สัญญาสังขาร  และวิญญาณ  แทนอายตะภายในหก  อยางในสูตรนี้  ก็มี]. 
-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๑๗๗/๒๔๔. 

 
การปรินิพพานในทิฏฐธรรม  (อีกปริยายหนึ่ง) 

 
ภิกษุ  ท.!  ถาภิกษุ แสดงธรรม เพื่อความเบื่อหนาย  เพื่อความคลาย 

กําหนัด  เพื่อความดับไมเหลือ  แหง ชราและมรณะ  อยูไซร;  ก็เปนการสมควร 
เพื่อจะเรียกภิกษุนั้นวา  "ผูกลาวซึ่งธรรม"  ดังนี้. 
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ภาค  ๓  -  นิโรธอริยสัจ ๗๕๑

ถาภิกษุเปนผู ปฏิบัติแลว  เพื่อความเบื่อหนาย  เพื่อความคลายกําหนัด 
เพื ่อความด ับไม เหล ือ   แห งชราและมรณะ   อยู ไซร  ;  ก ็เป นการสมควรเพื ่อจะ 
เรียกภิกษุนั้นวา  "ผูปฏิบัติแลวซึ่งธรรมตามสมควรแกธรรม"  ดังนี้. 

 
ถาภิกษุเปนผู หลุดพนแลว  เพราะความเบื่อหนาย  เพราะความ 

คลายกําหนัด  เพราะความดับไมเหลือ  แหงชราและมรณะ  ดวยความเปนผูไม 
ยึดมั ่นถือมั ่น   อยู แล วไซร;  ก็เป นการสมควรเพื ่อจะเรียกภิกษ ุนั ้นวา  "ผู บรรลุ 
แลวซ่ึงนิพพานในทิฏฐธรรม"  ดังนี้. 

 
(ในกรณีแหง  ชาติ  ภพ  อุปาทาน  ตัณหา  เวทนา  ผัสสะ  สฬายตนะ  นามรูป 

วิญญาณ  สังขาร และ อวิชชา  ก็มีขอความที่กลาวไวอยางเดียวกันกับในกรณีแหง  ชราและมรณะ 
ที่กลาวไวขางบนนี้). 
-  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๒๒/๔๖. 

 
ลักษณะแหงจิตที่หลุดพนดวยดี 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ภ ิกษ ุเห ็น  จ ักษ ุ ซึ ่งไม เที ่ยงนั ่นแหละ   ว าไม เที ่ยง ,  ท ิฏฐิ 

ของเธอนั ้น   เป นส ัมมาท ิฏฐ ิ.  เมื ่อ เห ็นอยู ด วยส ัมมาท ิฏฐ ิ  ย อม เบื ่อหน าย  ;  
เพราะความสิ้นนันทิ   ยอมมีความสิ้นราคะ;  เพราะความสิ้นราคะ  ยอมมีความ 
สิ้นนันทิ;  เพราะความสิ้นนันทิและราคะ  ก็กลาวไดวา  จิตหลุดพนแลวดวยดี 
ดังนี้. 

 
(ในกรณีแหง  โสตะ  ฆานะ  ชิวหา  กายะ  และ มนะ  ก็มีขอความที่กลาวไวอยาง 

เดียวกันกับในกรณีแหงจักษุที่กลาวไวขางบนนี้). 
-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๑๗๙/๒๔๕. 
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ลักษณะแหงจิตที่หลุดพนดวยดี  (อีกนัยหนึ่ง) 
 
ภิกษ ุ  ท .!  ภิกษ ุเห ็น  รูปทั ้งหลาย ซึ ่งไม เที ่ยงนั ่นแหละ   วาไม เที ่ยง,  

ทิฏฐิของเธอนั้นเปนสัมมาทิฏฐิ .  เมื่อเห็นอยูด วยสัมมาทิฏฐิ   ยอมเบื่อหนาย  ;  
เพราะความสิ้นนันทิ  ยอมมีความสิ้นราคะ ;  เพราะความสิ้นราคะ  ยอมมีความ 
สิ้นนันทิ;  เพราะความสิ้นนันทิและราคะ  ก็กลาวไววา  จิตหลุดพนแลวดวยดี 
ดังนี้. 

 
(ในกรณีแหง  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  และ ธรรมารมณ  ก็มีขอความที่กลาว 

ไวอยางเดียวกันกับในกรณีแหงรูป  ที่กลาวไวขางบนนี้). 
-  สฬา.สํ.  ๑๘/๑๗๙/๒๔๖. 

 
ลักษณะแหงจิตที่หลุดพนดวยดี  (อีกนัยหนึ่ง) 

 
ภิกษุ   ท.!  พวกเธอจงกระทําในใจซึ่ง จักษุ โดยแยบคาย  และจงตาม 

ดูความไม เที ่ยงแห งจ ักษ ุ  ให เห ็นตามที ่เป นจริง .  ภิกษ ุ  ท .!  ภิกษ ุ  เมื ่อกระทํา 
ในใจซึ่งจักษุโดยแยบคายอยู  ตามดูความไมเที่ยงแหงจักษุใหเห็นตามที่ เปนจริงอยู 
ยอมเบื่อหนายแมในจักษุ .  เพราะความสิ้นไปแหงนันทิ   ยอมมีความสิ้นราคะ ;  
เพราะความสิ้นราคะ  ยอมมีความสิ้นนันทิ;  เพราะความสิ้นนันทิและราคะ  ก็ 
กลาวไดวา  จิตหลุดพนแลวดวยดี  ดังนี้. 

 
(ในกรณีแหง  โสตะ  มานะ  ชิวหา  กายะ  และ มนะ  ก็มีขอความที่กลาวไวอยาง 

เดียวกันกับในกรณีแหงจักษุ  ที่กลาวไวขางบนนี้). 
-  สฬา.สํ.  ๑๘/๑๗๙/๒๔๗. 
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ลักษณะแหงจิตที่หลุดพนดวยดี  (อีกนัยหนึ่ง) 
 
ภิกษุ   ท.!  พวกเธอจงกระทําในใจซึ่ง รูปทั้งหลาย โดยแยบคาย   และ 

จงตามดูความไม เที่ยงแหงรูป ท้ังหลาย   ให เห็นตามที่ เปนจริง.  ภิกษุ   ท .!  ภิกษุ 
เมื่อกระทําในใจซึ่งรูปท้ังหลายโดยแยบคายอยู  ตามดูความไมเที่ยงแหงรูปท้ังหลาย 
ให เห็นตามที่ เปนจริงอยู   ยอมเบื่ อหนายแม ในรูป ท้ังหลาย .  เพราะความสิ้นไป 
แหงนันทิ   ยอมมีความสิ้นราคะ  ;  เพราะความสิ้นราคะ   ยอมมีความสิ้นนันทิ  ;  
เพราะความสิ้นนันทิและราคะ  ก็กลาวไดวา  จิตหลุดพนแลวดวยดี  ดังนี้. 

(ในกรณีแหง  เสียง  กล่ิน  รส  โผฏฐัพพะ  และธรรมารมณ   ก็มีขอความที่กลาวไว 
อยางเดียวกันกับในกรณีแหงรูป  ที่กลาวไวขางบนนี้). 
-  สฬา.สํ.๑๘/๑๘๐/๒๔๘. 

 
ลักษณะแหงจิตที่หลุดพนดวยดี  (อีกนัยหนึ่ง) 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ภ ิกษ ุเห ็น  ร ูป  ซึ ่ง ไม เที ่ย งนั ่น แหละ   ว า ไม เที ่ย ง ,  ท ิฏฐ ิ- 

ของเธอนั ้น   เป นส ัมมาท ิฏฐ ิ.  เมื ่อ เห ็นอยู ด วยส ัมมาท ิฏ ฐ ิ  ย อม เบื ่อหน าย  ;  
เพราะความสิ้นนันทิ   ยอมมีความสิ้นราคะ ;  เพราะความสิ้นราคะ   ยอมมีความ 
สิ้นนันทิ;  เพราะความสิ้นนันทิและราคะ  ก็กลาวไดวา  จิตหลุดพนแลวดวยดี 
ดังนี้. 

 
(ในกรณีแหง  เวทนา  สัญญา  สังขาร  และ วิญญาณ   ก็มีขอความที่กลาวไวอยาง 

เดียวกันกับในกรณีแหง  รูป  ที่กลาวไวขางบนนี้). 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๖๓/๑๐๓. 
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ลักษณะแหงจิตที่หลุดพนดวยดี  (อีกนัยหนึ่ง) 
 
ภิกษุ   ท .!  พวกเธอจงกระทําในใจซึ่ง รูป  โดยแยบคาย   และจงตาม 

ความ ไม เที ่ย งแห ง ร ูป   ให เห ็นตามที ่เป นจร ิง .  ภ ิกษ ุ  ท .!  ภ ิกษ ุเมื ่อ ก ระทํา 
ในใจซึ่งรูปโดยแยบคายอยู  ตามดูความไมเที่ยงแหงรูปใหเห็นตามที่ เปนจริงอยู 
ยอมเบื่ อหนายแม ใน รูป .  เพราะความสิ้นไปแห งนันทิ   ยอมมีความสิ้นราคะ ;  
เพราะความสิ้นราคะ  ยอมมีความสิ้นนันทิ ;  เพราะความสิ้นนันทิและราคะ  ก็ 
กลาวไดวา  จิตหลุดพนแลวดวยดี  ดังนี้. 

(ในกรณีแหง  เวทนา  สัญญา  สังขาร  และ วิญญาณ   ก็มีขอความมีกลาวไวอยาง 
เดียวกันกับในกรณีแหง  รูป  ที่กลาวไวขางบนนี้). 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๖๔/๑๐๔. 

 
ลําดับการหลุดพนโดยละเอียด 

เมื่อเห็นอนัตตา 
 

ภิกษุ  ท .;  รูป  เป นสิ ่งที ่ ไม เที ่ยง,  สิ ่งใดไมเที ่ยง  สิ ่งนั ้น  เป นทุกข,  
สิ ่งใดเป นทุกข  สิ ่งนั ้น  เป นอนัตตา ,  สิ ่งใดเป นอนัตตา   สิ ่งนั ้นนั ่น  ไม ใช ของ 
เรา  ไมใชเปนเรา  ไมใชเปนตัวตนของเรา  :  เธอทั้งหลาย พึงเห็นขอนั้นดวย 
ปญญาโดยชอบตรงตามที ่เป นจริงอยางนี ้  ดวยประการดังนี ้.  (ในกรณ ีแหง 
เวทนา  สัญญา  สังขาร  และวิญญาณ  ก็ตรัสอยางเดียวกันกับในกรณีแหงรูป  ทุกประการ). 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  เมื ่อบ ุคคลเห ็นข อนั ้น   ด วยป ญญาโดยชอบตรงตามที่ 

เปนจริงอยูอยางนี้,  ปุพพันตานุทิฏฐิ ทั้งหลาย  ยอมไมมี; 
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ภาค  ๓  -  นิโรธอริยสัจ ๗๕๕

เมื่อปุพพันตานุทิฏฐิไมมี,  อปรันตานุทิฏฐิ๑  ทั้งหลายยอมไมมี ; 
เมื่ออปรันตานุทิฏฐิไมมี,  ความยึดมั่นลูบคลําอยางแรงกลา  ยอมไมมี ; 
เมื่อความยึดมั่นลูบคลําอยางแรงกลาไมมี,  จิตยอมจางคลายกําหนัด 

ใน รูป  ใน เวทนา   ในสัญญา   ในสังขาร   ในวิญญาณ ;  ยอม  หลุดพนจาก 
อาสวะทั้งหลาย  เพราะไมมีความยึดมั่นถือมั่น. 

 
เพราะจิตหลุดพนแลว  จิตจึง ดํารงอยู  (ตามสภาพของจิต) ; 
เพราะเปนจิตที่ดํารงอยู  จิตจึง ยินดีราเริงดวยดี ; 
เพราะเปนจิตที่ยินดีราเริงดวยดี  จิตจึง ไมหวาดสะดุง ; 
เมื่อไมหวาดสะดุง  ยอม ปรินิพพาน  (ดับรอบ)  เฉพาะตน นั่นเทียว. 
เธอนั้ น   ยอม รูชัดวา   "ชาติสิ้ นแล ว   พรหมจรรย ได อยู จบแล ว   กิจ ท่ี 

ควรทําไดทําเสร็จแลวกิจอื่นที่จะตองปฏิบัติเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมีอีก"  ดังนี้. 
-  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๕๗/๙๓. 

 
ทางใหถึงความหลุดพนหาทาง 

 
ภิกษุ  ท.!  ธรรมเปนเครื่องใหถึงวิมุตติ  (วิมุตตายตนะ)  หาประการ 

เห ล านี ้  ม ีอ ยู ,  ซึ ่ง ใน ธ ร รม นั ้น   เมื ่อ ภ ิก ษ ุเป น ผู ไม ป ระม าท   ม ีค ว าม เพ ีย ร 
เผากิเลส  มีตนสงไปแลว  อยู,  จิตที่ยังไมหลุดพนยอมหลุดพน  อาสวะที่ยังไม 

 
 
 
 
 
 

                                                
๑. รายละเอียดเรื่องปุพพันตานุทิฏฐิ   และอปรันตานุทิฏฐิ   หาดูไดจากหนังสือปฏิจจ .  โอ .  หนา  

๗๓๒-๗๖๘. 
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สิ้นรอบยอมถึงซึ่งความสิ้นรอบ   หรือวา  เธอยอมบรรลุตามลําดับ   ซึ่งความเกษม 
จากโยคะอันไมมีอื่นยิ่ งกวาที่ ตนยังไมบรรลุตามลําดับ .  ธรรมเปนเครื่องใหถึ ง 
วิมุตติหาประการนั้น  เปนอยางไรเลา ?  หาประการ  คือ:- 

 
๑.  ภ ิกษ ุ  ท .!  ในกรณ ีนี ้  พระศาสดา   หรือ   เพื ่อนสพรหมจารี 

ผู ตั ้งอยู ในฐานะเปนครูร ูปใดรูปหนึ ่ง   ยอม  แสดงธรรมแกภ ิกษุ,  เธอยอมเปน 
ผู รูพรอมเฉพาะซึ่ งอรรถ   รูพรอมเฉพาะซึ่ งธรรม   ในธรรมนั้นตามที่พระศาสดา 
หรือ เพื ่อ สหพรหมจารีแสดงแล วอย าง ไร .  เมื ่อ เป นผู รู พ ร อม เฉพาะซึ ่งอ รรถ 
รู พ ร อม เฉพาะซึ ่ง ธ รรม ,  ปราโมทย   ย อม เก ิด ขึ ้น แก เธอนั ้น ;  เมื ่อ ป รา โมทย 
แล ว   ป ต ิย อ ม เก ิด ;  เมื ่อ ใจม ีป ต ิ  การย อ ม รํา ง ับ ;  ผู ม ีก าย รํา ง ับ แล ว   ย อ ม 
เส ว ย ส ุข   (ด ว ย น า ม ก า ย );  เมื ่อ ม ีส ุข   จ ิต ย อ ม ตั ้ง มั ่น ;  ภ ิก ษ ุ  ท .!  นี ้ค ือ 
ธรรมเปน เครื ่อ งให ถ ึงวิม ุตติ  ขอที ่หนึ ่ง ,  ซึ ่ง ในธรรมนั ้น   เมื ่อภ ิกษุเป นผู 
ไมประมาท   มีความเพียรเผากิ เลส   มีตนสงไปแลว  อยู   จิตที่ยังไมหลุดพนยอม 
หลุดพน   อาสวะที่ยั งไมสิ้นรอบยอมถึงซึ่ งความสิ้นรอบ   หรือวา   เธอยอมบรรลุ 
ตามลําดับ   ซึ่งความเกษมจากโยคะอันไมมีอื่นยิ่ งกวาที่ตนยังไมบรรลุตามลําดับ 
 (โดยแนแท). 

 
๒.  ภ ิกษ ุ  ท .!  ข ออื ่นย ังม ีอ ีก   :  พระศาสดา   หรือ เพื ่อนสพรหมจารี 

ผู ตั ้งอ ยู ใน ฐานะ เป นค ร ูร ูป ใด ร ูปหนึ ่ง   ก ็ม ิได แสด งธรรม แก ภ ิกษ ุ ;  แต  เธอ 
แสดงธรรมตามที่ไดฟงมา  ไดเลาเรียนมา  แกชนทั้งหลายเหลาอื่น  โดยพิสดาร 
อยู ,  เธอนั ้น ย อม เป นผู รู พ ร อม เฉพ าะซึ ่ง อ รรถ   รู พ ร อม เฉพ าะซึ ่ง ธ รรม   ใน 
ธรรมตามที่ เธอแสดงแกชนเหลาอื่นโดยพิสดารตามที่ เธอฟงมาแลวเลาเรียนมาแลว 
อยางไร.  เมื่อเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งธรรม  รูพรอมเฉพาะซึ่งธรรม,  ปราโมทย 
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ย อม เก ิดขึ ้นแก เธอนั ้น ;  เมื ่อปราโมทย แล ว   ป ต ิย อม เก ิด ;  เมื ่อ ใจม ีป ต ิ  กาย 
ย อม รําง ับ ;  ผู ม ีก าย รํา ง ับ แล ว   ย อม เสวยส ุข   (ด วยนามกาย ) ;  เมื ่อ ม ีส ุข 
จิตยอมตั ้งมั ่น .  ภิกษุ  ท .!  นี ้ค ือ  ธรรมเปนเครื ่องใหถึงวิม ุตติ  ขอที ่สอง ,  
ซึ ่งในธรรมนั ้น   เมื ่อภ ิกษ ุเป นผู ไม ประเภท   ม ีความเพ ียรเผาก ิเลส   มีตนส งไป 
แลว  อยู,  จิตที่ยังไมหลุดพนยอมหลุดพน  อาสวะที่ยังไมสิ้นรอบยอมถึงซึ่งความ 
สิ ้นรอบ   หรือวา  เธอยอมบรรลุตามลําด ับ   ซึ ่งความเกษมจากโยคะอ ันไม ม ีอื ่น 
ยิ่งกวาที่ตนยังไมบรรลุตามลําดับ  (โดยแนแท). 

 
๓.  ภ ิกษ ุ  ท .!  ขออื ่นย ังม ีอ ีก   :  พระศาสดา   หรือ เพื ่อสพรหมจารี 

ผู ตั ้งอยู ในฐานะเป นครูร ูปใดรูปหนึ ่ง   ก็ม ิได แสดงธรรมแกภ ิกษ ุ ;  และเธอนั ้น 
ก็มิไดแสดงธรรมแกชนเหลาอื่นโดยพิสดารตามที่ เธอไดฟงมาไดเลาเรียนมา;  แต 
เธอกระทําการทองบนซ่ึงธรรมโดยพิสดารตามที่ตนฟงมาเลาเรียนมา  อยู.  เธอ 
ยอมเปนผู รู พรอมเฉพาะซึ ่งอรรถ   รู พรอมเฉพาะซึ ่งธรรม   ในธรรมนั ้นตามที ่เธอ 
ทําการทองบนซึ ่งธรรมโดยพิสดารตามที ่ไดฟ งมาเลาเรียนมาอยางไร.  เมื ่อเปน 
ผู รู พ ร อมเฉพาะซึ ่งอรรถ   รู พ ร อม เฉพาะซึ ่งธรรม ,  ปราโมทย   ย อมเก ิดขึ ้นแก 
เ ธ อ นั ้น ;  เมื ่อ ป ร า โม ท ย แ ล ว   ปต ิย อ ม เก ิด ;  เมื ่อ ใ จ ป ต ิก า รย อ ม รํา ง ับ  ;  
ผู ม ีกายรําง ับแล ว   ย อม เสวยส ุข   (ด วยนามกาย );  เมื ่อม ีส ุข   จ ิตน อมตั ้งมั ่น .  
ภิกษุ  ท .!  นี ้ค ือ  ธรรมเปนเครื ่องให ถ ึงวิม ุตติ  ขอที ่สาม ,  ซึ ่งในธรรมนั ้น 
เมื ่อภ ิกษ ุเป นผู ไม ประมาท   มีความเพ ียรเผากิเลส   มีตนสงไปแลวอยู ,  จิตที ่ย ัง 
ไมหลุดพนยอมหลุดพน   อาสวะที่ยังไมสิ้นรอบยอมถึงซึ่งความสิ้นรอบ   หรือวา 
เธอยอมบรรลุตามลําดับ  ซึ่งความเกษมจากโยคะอันไมมีอื่นยิ่งกวาที่ตนยังไมบรรลุ 
ตามลําดับ  (โดยแนแท). 
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๔.  ภ ิกษ ุ  ท .!  ข ออื ่น ย ังม ีอ ีก   :  พระศาสดา   หร ือ เพื ่อสพหรมจารี 
ผู ตั ้ง อ ยู ใน ฐ าน ะ เป น ค ร ูร ูป ใด ร ูป หนึ ่ง   ก ็ม ิได แ ส ด งธ รรม แก ภ ิกษ ุ ;  แล ะ เธอ 
นั้นก็มิ ไดแสดงธรรมแกชนเหลาอื่นโดยพิสดารตามที่ เธอไดฟ งมาได เลาเรียนมา  ;  
และเธอก็มิ ไดทําการทองบนซึ่งธรรมโดยพิสดารตามที่ตนฟงมาเลาเรียนมา ;  แต  
เธอตรึกตามตรองตามดวยใจ  ตามเพงดวยใจ  ซ่ึงธรรมตามที่เธอฟงมาเลาเรียน 
มา   อยู ,  เธอย อม เป น ผู รู พ ร อม เฉพ าะซึ ่ง อ รรถ   รู พ ร อม เฉพ าะซึ ่ง ธ รรม   ใน 
ธรรมนั้นตามที่ เธอตรึกตามตรองตามดวยใจ   ตามเพ งดวยใจ   ซึ่ งธรรมตามที่ ได 
ฟงมาเลาเรียนมา   อยางไร .  เมื่ อ เปนผู รูพ รอมเฉพาะซึ่ งอรรถ   รูพรอมเฉพาะซึ่ ง 
ธรรม ,  ปราโมทย   ย อม เก ิดขึ ้นแก เธอนั ้น  ;  เมื ่อป ราโมทย แล ว   ป ต ิย อม เก ิด  ;  
เมื่ อใจมีปติ   กายยอม รํางับ ;  ผูมี กายรํางับแลว   ยอมเสวยสุข   (ดวยนามกาย ) ;  
เมื ่อ ม ีส ุข   จ ิต ย อ มตั ้งมั ่น .  ภ ิกษ ุ  ท .!  นี ้ค ือ  ธรรม เป น เค รื ่อ ง ให ถ ึง ว ิม ุต ติ 
ข อที ่สี ่,  ซึ ่ง ใน ธรรมนั ้น   เมื ่อภ ิกษ ุเป นผู ไม ป ระม าท   ม ีค วาม เพ ีย ร เผ าก ิเล ส 
มีตนสงไปแลว   อยู ,  จิตที่ยังไมหลุดพนยอมหลุดพน   อาสวะที่ยังไมสิ้นรอบยอม 
ถ ึงซึ ่งความสิ ้นรอบ   หรือว า   เธอย อมบรรล ุตามลําด ับ   ซึ ่งความเกษมจากโยคะ 
อันไมมีอื่นยิ่งกวาที่ตนยังไมบรรลุตามลําดับ  (โดยแนแท). 

 
๕.  ภ ิกษ ุ  ท .!  ข ออื ่นย ังม ีอ ีก   :  พระศาสดา   หร ือ เพื ่อนสหรพมจารี 

ผู ตั ้ง อ ยู ใ น ฐ าน ะ เป น ค ร ูร ูป ใด ร ูป ห นึ ่ง   ก ็ม ิได แ ส ด งธ รรม แก ภ ิกษ ุ;  แล ะ เธ อ 
นั้นก็มิ ไดแสดงธรรมแกชนเหลาอื่นโดยพิสดารตามที่ เธอไดัฟ งมาได เลาเรียนมา  ;  
และเธอก็มิ ไดทําการทองบนซึ่งธรรมโดยพิสดารตามที่ตนฟงมาเลาเรียนมา ;  ทั้ ง 
เธอก็มิ ไดตรึกตรองตามดวยใจ   ตามเพงดวยใจ   ซึ่งธรรมตามที่ ไดฟ งมาเลาเรียน 
มา ;  แตวา สมาธินิมิตอยางใดอยางหนึ่ง  เปนสิ่งที่เธอนั้นถือเอาดีแลว  กระทํา 
ไวในใจดีแลว  แขาไปทรงไวดีแลว  แทงตลอดดีแลวดวยปญญา  อยู,  เธอยอม 
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เปนผู รูพรอมเฉพาะซึ่ งอรรถ   รูพรอมเฉพาะซึ่ งธรรม   ในธรรมนั้น   ตามที่สมาธิ- 
นิม ิตอยางใดอย างหนึ ่ง   เป นสิ ่งที ่เธอถ ือเอาด วยด ี  กระทําไว ในใจด ี  เข าไปทรง 
ไวดี   แทงตลอดดีดวยปญญา  อยางไร,  เมื่อเปนผู รูพรอมเฉพาะซึ่งอรรถ  รูพรอม 
เฉ พ าะซึ ่ง ธ ร รม ,  ป รา โม ท ย   ย อ ม เก ิด ขึ ้น แ ก เธ อ นั ้น ;  เมื ่อ ป รา โม ท ย แ ล ว 
ป ต ิย อม เก ิด ;  เม ือ ใจม ีป ต ิ  กายย อม รําง ับ ;  ผู ม ีกายรําง ับแล ว   ย อม เสวยส ุข 
 (ด ว ย น าม ก าย );  เมื ่อ ม ีส ุข   จ ิต ย อ ม ตั ้ง มั ่น .  ภ ิก ษ ุ  ท .;  นี ้ค ือ  ธ ร รม เป น 
เครื ่อ งให ถ ึงว ิม ุตต ิ  ขอที ่ห า ,  ซึ ่ง ในธรรมนั ้น   เมื ่อภ ิกษ ุเป นผู ไม ป ระมาท 
ม ีความ เพ ียรเผาก ิเลส   ม ีตนส ง ไปแล วอยู .  จ ิตที ่ย ัง ไม หล ุดพ นย อมหล ุดพ น 
อาสวะที่ยังไมสิ้นรอบยอมถึงซึ่งความสิ้นรอบ   หรือวา  เธอยอมบรรลุตามลําดับ 
ซึ่งความเกษมจากโยคะอันไมมีอื่นยิ่งกวาที่ยังไมบรรลุตามลําดับ  (โดยแนแท) 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  ธรรม เป น เค รื่อ ง เข าถึ งวิมุ ตติ ห าป ระการเหล านี้   ซึ่ ง ใน 

ธรรมนั้น   เมื่อภิกษุ เปนผู ไมประมาท   มีความเพียรเผากิ เลส   มีตนสงไปแลว  อยู ,  
จิตที่ยังไมหลุดพนยอมหลุดพน   อาสวะที่ยังไมสิ้นรอบยอมถึงที่ซึ่ งความสิ้นรอบ 
หรือวา  เธอยอมบรรลุตามลําดับ   ซึ่งความเกษมจากโยคะอันไมมีอื่นยิ่ งกวาที่ตน 
ยังไมบรรลุตามลําดับ,  ดังนี้แล. 
-  ปฺจก.  อํ.  ๒๒/๒๒-๒๕/๒๖. 

 
รูจักอุปาทาน  ตอเมื่อหมดอุปาทาน 

 
ภิกษุ  ท.!  ธรรมเพื่อการรอบรูอุปาทานทั้งปวง  เปนอยางไรเลา ? 
 
(ความจริงมีอยูวา:-)  เพราะอาศัย   จักษุ   และรูป   จึงเกิดจักขุวิญญาณ  ;  

การประจวบพรอมแหงธรรม  ๓  ประการ  (ตา+รูป+จักขุวิญญาณ)  นั้นคือผัสสะ ; 
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เพราะม ีผ ัสสะเป นป จจ ัย   จ ึงม ีเวทนา .  ภ ิกษ ุ  ท .!  อร ิยสาวกผู ม ีการสด ับ   เห ็น 
อยู   (ซึ ่งกระแสการปร ุงแต ง )  อย างนี ้  ย อม เบื ่อหน ายทั ้งในจ ักษ ุ  เบื ่อหน ายทั ้ง 
ในรูป   เบื่อหนายทั้ งในจักขุวิญญาณ   เบื่อหนายทั้ งในจักขุสัมผัส   เบ่ือหนายทั้ งใน 
เวทนา .  เมื ่อ เบื ่อหน าย   ย อมคลายกําหน ัด ;  เพ ราะคลายกําหน ัด   ย อมหล ุด 
พน .  เธอยอมรูชัดวา  "อุปาทานของเรา  เรารวบรู แลว  เพราะความหลุดพน 
นั้น  (วิโมกฺขปริฺญาต)"  ดังนี้. 

  (ในกรณี แหง โสตะ  ฆานะ  ชิวหา  กายะ   และ   มนะ   ก็ มีขอความที่ตรัสไวอยาง 
เดียวกัน). 
-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๓๙/๖๓. 

 
(ขอความนี้   เปนหลักสําคัญอยางยิ่ งที่ คนธรรมดาจะไมนึกฝน   วาเราจะรูจัก ส่ิงใดถึ ง 

ที ่ส ุดนั ้น   ก ็ต อ เมื ่อ เราจ ัดการก ับ สิ ่งนั ้น ตามที ่ค วรจะทํ า   ถ ึงที ่ส ุด แล ว ,  ม ิใช ว าพอส ักว า เข า ไป 
เกี ่ยวข องก ับ สิ ่งนั ้นก ็รู จ ัก สิ ่งนั ้น โดยสมบ ูรณ แล ว .  ในกรณ ีนี ้  ม ีใจความสําค ัญ ว า   จะรู จ ักก ิเลส 
ขอไหนได  ก็ตอเมื่อเราทําลายกิเลสนั้นเสร็จส้ินแลว). 

 
อาสวะสิ้นไปเพราะการกําจัดสมารัมภะและอวิชชา 

 
วัปปะ  !  ทานจะสําคัญความาขอ น้ีวาอยางไร  ?  คืออาสวะทั้ งหลาย 

เหลาใด  เกิดขึ้นเพราะกายสมารัมภะ  (ตัณหาปรารภการกรทํากรรมทางกาย)  เปนปจจัย 
เปนเครื่องทําความคับแคนเรารอน;  เมื่อบุคคลเวนขาดแลวจากกายสมารัมภะ,  
อาสวะทั ้งหลาย  อันเปนเครื ่องทําความคับแคนเรารอนเหลานั ้น  ยอมไมมี.  
บุคคลนั้น  ยอมไมกระทําซ่ึงกรรมใหมดวย  และยอมถูกตอง ๆ  ซ่ึงกรรมเกาแลว 
กระทําให สิ ้นไปด วย .  หล ักธรรมปฏ ิปทาอ ันไม รู จ ักเก า   (นิช ฺชรา)  นี ้  เป นธรรม 
อันผูปฏิบัตพึงเห็นตนเอง  ไมขึ้นอยูกับเวลา  ควรเรียกกันมาดู  พึงนอมเขามาในตน 
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เปนธรรมที่ผู รูทั้ งหลายพึงรูได เฉพาะตน .  วัปปะ  !  อาสวะทั้หลายอันเปนไปเพื่อ 
ทุกขเวทนา   จะพึงไหลไปตามบุ รุษ   ในกาลตอไปเบ้ืองหนา  เนื่องมาแตฐานะใด 
เปนเหตุ  ทานเห็นซึ่งฐานะนั้นหรือไม ?  "ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา !" 

 
วัปปะ  !  ทานจะสําคัญความขอ น้ีวาอยางไร  ?  คืออาสวะทั้ งหลาย 

เหลาใด  เกิดขึ้นเพราะวจีสมารัมภะ  (ตัณหาปรารภการกระทํากรรมทางวาจา)  เปนปจจัย 
เปนเครื่องทําความคับแคนเรารอน ;  เมื่อบุคคลเวนขาดแลวจาก  วจีสมารัมภะ, 
อาสวะทั ้งหลาย  อันเปนเครื่องทําความคับแคนเรารอนเหลานั ้น  ยอมไมมี.  
บุคคลนั้น  ยอมไมกระทําซึ่งกรรมใหมดวย  และยอมถูกตอง ๆ  ซึ่งกรรมเกา 
แล วกระทําให สิ ้นไปด วย .  หลักธรรมปฏ ิปทาอ ันไม รู จ ักเก านี ้  เป นธรรมอ ันผู 
ปฏิ บัติพึงเห็นเอง  ไมขึ้นอยูกับเวลา  ควรเรียกกันมาดู   พึงนอมเขามาในตน   เปน 
ธรรมที ่ผู รู ทั ้งหลายพ ึง รู ได เฉพ าะตน .  ว ัปปะ  !  อาสวะทั ้งหลายอ ัน เป น ไป 
เพื่อทุกขเวทนา  จะพึงไหลไปตามบุ รุษ   ในกาลตอไปเบื้องหนา  เนื่องมาแตฐานะ 
ใดเปนเหตุ  ทานเห็นซึ่งฐานะนั้นหรือไม ?  "ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา !" 

 
วัปปะ  !  ทานจะสําคัญความขอ น้ีวาอยางไร  ?  คืออาสวะทั้ งหลาย 

เหลาใด   เกิดขึ้นเพราะมโนสมารัมภะ   (ตัณหาปรารภการทํากรรมทางใจ)  เปนปจจัย 
เปนเครื่องทําความคับแคนเรารอน ;  เมื่อบุคคลเวนขาดแลวจากมโนสมารัมภะ,  
อาสวะทั้งหลาย  อันเปนเครื่องทําความคับแคนเรารอนเหลานั้น  ยอมไมมี.  
บุคคลนั้น  ยอมไมกระทําซ่ึงกรรมใหมดวย  และยอมถูกตอง ๆ  ซ่ึงกรรมเกาแลว 
กระทําใหสิ ้นไปดวย .  หลักธรรมปฏิปทาอันไมรู จ ักเกาานี ้  เปนธรรมอันผู ปฏิบัติ 
พึงเห ็นเอง  ไม ขึ ้นอยู ก ับเวลา   ควรเรียกกันมาดู  พึงน อมเขามาในตน   เป นธรรม 
ที่ผูรูทั้งหลายพึงรูไดเฉพาะตน.  วัปปะ !  อาสวะทั้งหลายอันเปนไปเพื่อทุกขเวทนา 
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จะพึงไหลไปตามบุ รุษ   ในกาลตอไปเบื้ องหนา  เนื่ องมาแตฐานะใดเปนเหตุ   ทาน 
เห็นซึ่งฐานะนั้นหรือไม ?  "ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา !" 

 
วัปปะ  !  ท านจะเข าใจความขอ น้ี ว าอย างไร  ?  คื ออาสวะทั้ งหลาย 

เหล าใด   เกิดขึ้ น เพราะอวิชชาเป นป จจัย   เปน เครื่อ งทํ าความคับแคน เรารอน  ;  
เพราะการเกิดขึ้นแหงวิชชา  เพราะความสํารอกออกเสียไดหมดซึ่ง  อวิชชา,  
อาสวะทั ้งหลาย  อันเปนเครื ่องทําความคับแคนเรารอนเหลานั ้น  ยอมไมมี.  
บุคคลนั้น  ยอมไมกระทําซ่ึงกรรมใหมดวย  และยอมถูกตอง ๆ  ซ่ึงกรรมเกาแลว 
กระทําให สิ ้นไปด วย .  หลักธรรมปฏ ิปทาอันไม รู จ ักเก านี ้  เป นธรรมอ ันผู ปฏ ิบ ัติ 
พึงเห็นเอง  ไมขึ้นอยูกับเวลา  ควรเรียกกันมาดู   พึงนอมเขามาในตน   เปนธรรมที่ 
ผู รูทั้ งหลายพึ งรู ได เฉพาตน .  วัปปะ  !  อาสวะทั้ งหลายอันเปนไปเพื่ อ ทุกขเวทนา 
จะพึงไหลไปตามบุ รุษ   ในกาลตอไปเบื้ องหนา  เนื่ องมาแตฐานะใดเปนเหตุ   ทาน 
เห็นซึ่งฐานะนั้นหรือไม ?  "ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา !" 
-  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๒๖๘/๑๙๕. 

 
พอรูเรื่องการรอยรัด  ก็สามารถทําที่สุดทุกข 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ผ ัสสะ  เป นส วนส ุด ข างหนึ ่ง   ผ ัสสสม ุท ัย  เป นส วนส ุด 

ข างที ่ส อ ง   ผ ัสสน ิโรธ  ม ีในท ามกลาง   ต ัณ หา  เป น เค รื ่อ งร อย ร ัด ให ต ิด ก ัน  ;  
ตัณหานั่นแหละ  ยอมถักรอยเพื่อใหเกิดขึ้นแหงภพนั้น ๆ  นั่นเทียว. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ด วยความรู เพ ีย ง เท านี ้แล   ภ ิกษ ุชื ่อ ว าย อม รู ยิ ่งซึ ่งธ รรม 

ที ่ควรรู ยิ ่ง   ยอมรอบรูซึ ่งธรรมที ่ควรรอบรู  ;  เมื ่อรู ยิ ่งซึ ่งธรรมที ่ควรรู ยิ ่ง  รอบรู 
ซ่ึงธรรมที่ควรรอบรู อยู,  ยอมเปนผูกระทําที่สุดแหงทุกขไดในทิฏฐธรรมเทียว. 
-  ฉกฺก.อํ.  ๒๒/๔๔๘/๓๓๒. 
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ลักษณะแหงการถึงที่สุดทุกข 
 
ภิกษ ุ  ท .!  อวิชชาภ ิกษ ุละได แล ว   วิชชาเก ิดขึ ้นแล ว   ในกาลใด , 

ในกาลนั้น  ภิกษุนั้น,  เพราะความสํารอกออกโดยไมเหลือแหงอวิชชา  เพราะ 
การเกิดขึ้นแหงวิชชา,  เธอยอม ไมปรุงแตงซึ่งอภิสังขารอันเปนบุญ;  ยอม 
ไมปรุงแตงซึ ่ง อภิสังขารอันมิใชบุญ ;  ยอมไมปรุงแตงซึ ่ง อภิสังขารอันเปน 
อเนญชา ;  เมื ่อ  ไมปรุงแตง  อยู ,  เมื ่อ  ไมมุ งมาดอ ยู ,  เธอยอม  ไมถ ือ 
มั่นสิ่งไร ๆ  ในโลก;  เมื ่อไมถือมั่นอยู,  เธอยอม ไมสะดุงหวาดเสียว;  เมื ่อไม 
สะดุ งหวาดเสียวอยู ,  เธอยอม  ปรินิพพานเฉพาะตนนั่น เทียว .  เธอยอมรู 
ประจักษ ว า   "ชาต ิสิ ้น แลว ,  พรหมจรรยอ ัน เราอยู จบแลว ,  กิจที ่ค ว รทํา 
ไดทําเสร็จแลว.  กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้  มิไดมีอีก"  ดังนี้. 

 
ภิกษุนั ้น   ถาเสวย  สุขเวทนา  ก็รู ประจักษวา  "เวทนานั ้น   ไมเที ่ยง 

อันเราไมสยบมัวเมาแลว   อันเราไม เพลิด เพลิน เฉพาะแลว "  ดังนี้ .  ถาเสวย 
ทุกขเวทนา   ก็รู ประจักษวา   "เวทนานั ้น   ไมเที ่ยง   อันเราไมสยบมัวเมาแลว 
อ ัน เราไม เพล ิด เพล ิน เฉพาะแล ว "  ด ังนี ้.  ถ า เสวย  อท ุกขมส ุข เวทนา   ก ็รู 
ประจักษวา  "เวทนานั้นไมเที่ยง  อันเราไมสยบมัวเมาแลว  อันเราไมเพลิดเพลิน 
เฉพาะแลว"  ดังนี้.  ภิกษุนั้น  ถาเสวย สุขเวทนา  ก็เปนผูประกาศจากกิเลสเครื่อง 
รอยรัดแล ว   เสวยเวทนานั ้น ;  ถาเสวย  ทุกขเวทนา   ก็เป นผู ปราศจากก ิเลส 
เครื ่อ งร อยร ัดแล ว   เสวยเวทนานั ้น ;  ถ า เสวย  อท ุกขมส ุข เวทนา   ก ็เป นผู 
ปราศจากกิเลสเครื่องรอยรัดแลว  เสวยเวทนานั้น. 

 
ภิกษุนั้น  เมื่อเสวย  เวทนาอันมีกายเปนที่สุดรอบ  ยอมรูประจักษวา  

"เราเสวยเวทนาอันมีกายเปนที่สุดรอบ"  ดังนี้.  เมื่อเธอนั้น  เสวย เวทนาอัน 
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มีชีวิตเปนที่สุดรอบ  ยอมรูประจักษวา  "เราเสวยเวทนาอันมีชีวิตเปนที่สุดรอบ"  
ดังนี ้.  ภิกษุนั ้น  ยอมรูประจักษวา  "เวทนาทั ้งหลายทั ้งหวง  อันเราไมเพลิด- 
เพลินเฉพาะแลว  จักเปนของเย็น  ในอัตตภาพนี้เอง;  สรีระทั้งหลายจักเหลือ 
อยู ;  จนกระทั่งถึงที่สุดรอบแหงชีวิต  เพราะการแตกทําลายแหงกาย"  ดังนี้. 

 
ภิกษุ  ท.!  เปรียบเหมือน บุรุษยกหมอท่ียังรอนออกจากเตาเผาหมอ 

วางไว พื ้นด ินอ ันเรียบ   ไออุ นที ่หม อนั ้นพ ึงระง ับหายไป   ในที ่นั ้น เอง   กระเบื ้อง 
ทั ้งหลายก ็เหล ืออยู   นี ้ฉ ัน ใด ;  ภ ิกษ ุ  ท .!  ภ ิกษ ุในกรณ ีนี ้ก ็ฉ ันนั ้น เหม ือนก ัน 
กลาวคือ   เมื่อเสวยเวทนาอันมีกายเปนที่สุดรอบ   ยอมรูประจักษวา   "เราเสวย 
เวทนาอันมีกายเปนที ่ส ุดรอบ "  ดังนี ้.  เมื ่อ เธอนั ้น   เสวยเวทนาอันมีชีว ิต เป น 
ที ่ส ุดรอบ   ย อม รู ประจ ักษ ว า   "เราเสวยเวทนาอ ันม ีช ีว ิต เป นที ่ส ุดรอบ "  ด ังนี ้.  
ภิกษุนั้น  ยอมรูประจักษวา  "เวทนาทั้งหลายทั้งปวง  อันเราไม เพลิดเพลินเฉพาะ 
แลว  จักเป นของเย็นในอัตตภาพนี ้เอง;  สรีระทั ้งหลายจักเหลืออยู  ;  จนกระทั ่ง 
ถึงที่สุดรอบแหงชีวิต  เพราะการแตกทําลายแหงกาย"  ดังนี้. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  เธอทั ้งห ล าย   จะสํ าค ัญ ค วาม ข อ นี ้ว า อ ย า ง ไร  ;  ค ือ 

ภิกษุผู ขีณาสพ  พึงปรุงแตงปุญญาภิสังขาร,  หรือวาพึงปรุงแตง อปุญญา- 
ภิสังขาร,  หรือวา  พึงปรุงแตง อเนญชาภิสังขาร,  บางหรือหนอ ?  "ขอนั้น 
หามิได  พระเจาขา !" 

 
เมื่อสังขารทั้งหลาย  ไมมี,  เพราะความดับแหงสังขาร  โดยประการ 

ทั้งปวง,  วิญญาณ พึงปรากฎ  บางหรือหนอ ?  "ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา !" 
 
เมื่อวิญญาณ  ไมมี,  เพราะความดับแหงวิญญาณ  โดยประการ 
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ทั้งปวง,  นามรูป พึงปรากฏ  บางหรือหนอ ?  "ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา !"    
เมื ่อนามรูป   ไม ม ี,  เพ ราะความด ับแห งนามรูป   โดยประการ 

ทั้งปวง,  สฬายตนะ พึงปรากฏ  บางหรือหนอ ?  "ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา !"   
เมื่อสฬายตนะ  ไมมี,  เพราะความดับแหงสฬายตนะ  โดยประการ 

ทั้งปวง,  ผัสสะ พึงปรากฏ  บางหรือหนอ ?  "ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา !" 
เมื่ อผัสสะ  ไมมี ,  เพราะความดับแหงผัสส   โดยประการทั้ งปวง ,  

เวทนา  พึงปรากฏ  บางหรือหนอ ?  "ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา !" 
เมื่อเวทนา  ไมมี ,  เพราะความดับแหงเวทนา  โดยประการทั้งปวง,  

ตัณหา  พึงปรากฏ  บางหรือหนอ ?  "ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา !" 
เมื่อตัณหา  ไมมี,  เพราะความดับแหงตัณหา  โดยประการทั้งปวง,  

อุปาทาน  พึงปรากฏ  บางหรือหนอ ?  "ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา !" 
เมื ่ออุปาทาน   ไมม ี,  เพราะความดับแหงอ ุปาทาน   โดยประการ 

ทั้งปวง,  ภพ  พึงปรากฏ  บางหรือหนอ ?  "ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา !" 
เมื ่อภพ   ไม ม ี,  เพ ราะความด ับแห งภพ   โดยประการทั ้งป วง ,  

ชาติ  พึงปรากฏ  บางหรือหนอ ?  "ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา !" 
เมื ่อชาต ิ  ไม ม ี,  เพราะความด ับแห งชาต ิ  โดยประการทั ้งปวง .  

ชรามรณะ  พึงปรากฏ  บางหรือหนอ?  "ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา!" 
ภ ิก ษ ุ  ท .!  ถ ูก แ ล ว   ถ ูก แ ล ว .  ภ ิก ษ ุ  ท .!  เธ อ ทั ้ง ห ล าย   จ งทํ า 

ความสําค ัญ   จง เชื ่อ ซึ ่งข อ นั ้น   ไว อย า งนั ้น เถ ิด .  ภ ิกษ ุ  ท .!  เธอทั ้งหลาย 
จงปลงซึ่ งความเชื่อ   ในขอ น้ันอยางนั้น เถิด ;  จงเปนผูหมดความเคลือบแคลง 
สงสัยในขอน้ันเถิด ;  นั่นแหละที่สุดแหงทุกขละ,  ดังนี้แล 
-  นิทาน.สํ.  ๑๖/๙๙-๑๐๑/๑๙๒-๑๙๕. 
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ลําดับแหงการดับของสังขาร 
(อนุปุพพสังขารนิโรธ) 

 
ภิกษุ !  ความดับแหงสังขารโดยลําดับ ๆ  เราไดกลาวแลว  ดังนี้คือ :- 

เมื่อเขาสู ปฐมฌาน แลว  วาจา ยอมดับ ; 
เมื่อเขาสู ทุติยฌาน แลว  วิตก และ วิจาร ยอมดับ ; 
เมื่อเขาสู ตติยฌาน แลว  ปติ ยอมดับ ; 
เมื่อเขาสู จตุตถฌาน แลว  อัสสาสะ  และ ปสสาสะ ยอมดับ ; 
เมื่อเขาสู อากาสานัญจายตนะ แลว  รูปสัญญา ยอมดับ ; 
เมื่อเขาสู วิญญาณัญจายตนะ แลว  อากาสานัญจายตนสัญญา  ยอมดับ ; 
เมื่อเขาสู อากิญจัญญายตนะ แลว  วิญญาณัญจายตนสัญญา ยอมดับ   
เมื่อเขาสู  เนวสัญญานาสัญญายตนะ  แลว  อากิญจัญญายตนะสัญญา  ยอมดับ   
เมื่อเขาสู สัญญาเวทนยิตนิโรธ แลว  สัญญา และ เวทนา ยอมดับ ; 
เมื่อภิกษุ สิ้นอาสวะ แลว  ราคะ ก็ดับ  โทสะ ก็ดับ  โมหะ ก็ดับ. 

-  สฬา.สํ.  ๑๘/๒๖๘/๓๙๒. 
[ขอความในสูตรอื่ น   (๑๘/๒๗๒-๒๗๓/๔๐๑-๔๐๒.)  แทนที่ จะทรงเรียกอาการเช น 

นี ้แห งส ังขารว า   "ความดับ "  (นิโรโธ)  แตไปทรงเรียกเส ียว า   "ความเข าไปสงบ "  (วูปสโม )  ก็มี   
และทรงเรียกวา  "ความสงบรํางับเฉพาะ"  (ปฏิปฺปสฺสทฺธิ) ก็มี]. 

 
จิตหยั่งลงสูอมตะเมื่อประกอบดวยสัญญาอันเหมาะสม 
 
ภิกษุ   ท . ! สัญญาเจ็ดประการเหลานี้   อันบุคคลเจริญ   กระทําให 

มากแลว  ยอมมีผลใหญ   มีอานิสงสใหญ   หยั่งลงสูอมตะ  มีอมตะเปนปริโยสาน.  
เจ็ดประการ  อยางไรเลา ?  คือ  อสุภสัญญา มรณสัญญา  อาหาเรปฏิกูลสัญญา 
สัพพโลเกอนภิรตสัญญา  อนิจจสัญญา  อนิจเจทุกขสัญญา  ทุกเขอนัตสัญญา. 
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ภิกษุ  ท.!  เมื่อภิกษุมีจิตอบรมดวย อสุภสัญญา อยูเปนอยางมาก  จิต 
ยอมหวนกล ับ   งอกล ับ   ถอยกล ับ   ไม ยื ่น เข าไปในการดื ่มด่ําอยู ในเมถุนธรรม 
แตความวางเฉยหรือวาความรูสึกวาปฏิกูล  ดํารงอยู ในจิต;  เปรียบเหมือนชนไก 
หรือเสนเอ็นที่ เขาใสลงในไฟ   ยอมหด   ยอมงอ   ไม เหยียดออก   ฉันใดก็ฉันนั้น .  
ภิกษุ  ท.!  ถาเมื่อภิกษุมีจิตอบรมดวยอสุภสัญญาอยูเปนอยางมาก  แตจิตยังไหล 
เขาไปในความดื่มด่ําอยูในเมถุนธรรม  หรือความรูสึกวาไมปฏิกูลยังดํารงอยูในจิต 
แล วไซร;  ภ ิกษ ุนั ้นพึ ่งทราบเถ ิดว า   "อสุภส ัญญาเป นอ ันเราม ิได อบรมเส ียแล ว 
คุณวิเศษที ่ยิ ่งกว าแต ก อนของเราไม ม ี  เราย ังม ิได บรรล ุผลแหงภาวนา "  ดังนี ้.  
เธอเป นผู ม ีส ัมปช ัญญะในเรื ่องนี ้อยู ด ังนี ้.  ....ภ ิกษ ุ  ท .!  เราม ีเหต ุผลในข อ น้ี 
อยูดังนี้  จึงกลาวา  "อสุภสัญญาอันบุคคลเจริญ  กระทําใหมากแลว  ยอมมีผล 
ใหญ  มีอานิสงสใหญ  หยั่งลงสูอมตะ  มีอมตะเปนปริโยสาน"  ดังนี้. 

 
[ในกรณีแหง  มรณสัญญา  อันเปนเครื่องทําจิตใหถอยกลับจากความยินดีในชีวิต 

 (ชีวิตนิกนฺติ)  ก็ดี ; 
ในกรณีแหง  อาหาเรปฏิกูลสัญญา  อันเปนเครื่องทําจิตใหถอยกลับจากตัณหาในรส 

 (รสตณฺหา)  ก็ดี ; 
ในกรณีแหง  สัพพโลเกอนภิรตสัญญา  อันเปนเครื่องทําจิตใหถอยกลับจากความเปนจิต 

ติดอยูในโลก  (โลกจิตฺต)  ก็ดี ; 
ในกรณีแหง  อนิจจสัญญา  อันเปนเครื่องทําจิตใหถอยกลับจากลาภสักการะและเสียง 

สรรเสริญ (สาภสกฺการสิโลก)  ก็ดี ; 
ทั้งส่ีสัญญานี้   ไดตรัสไวดวยขอความทํานองเดียวกันกับ  อสุภสัญญา  ซึ่งผูศึกษา 

สามารถทําการเปรียบเทียบดูเองได  ตอไปนี้ไดตรัสถึง  อนิจเจทุกขสัญญา  อันมีระเบียบแหงถอย 
คําแปลกออกไปดังตอไปนี้  :-] 

 
ภิกษุท.!  เมื่อภิกษุมีจิตอบรมดวย อนิจเจทุกขสัญญา  อยูเปนอยางมาก 

สัญญาวาความนากลัวอันแรงกลา  (ติพฺพาภยสฺญา)  ยอมปรากฏขึ้นในความไม 
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ขยัน   ในความเกียจคราน   ในความทอดทิ้ งการงาน   ความประมาท   ความไม 
ประกอบความเพียร  และในความสะเพรา  อยางนากลัวเปรียบเสมือนมีเพชฌฆาต 
เงื้อดาบอยูตรงหนา  ฉะนั้น .  ภิกษุ   ท.!  ถาเมื่อภิกษุมีจิตอบรมดวยอนิจเจทุกข- 
สัญญาอยู เปนอยางมาก  แตสัญญาวาความนากลัวอันแรงกลา  ในความไมขยัน 
ในความเกียจคราน  ในความทอดทิ้งการงาน  ความประมาท  ความไมประกอบ 
ความเพียร  และในความสะเพรา  ก็ไมปรากฏขึ้นอยางนากลัวเสมือนหนึ่งมีเพชฌ- 
ฆาตเงื้อดาบอยูตรงหนา  แลวไซร ;  ภิกษุนั้นพึงทราบเถิดวา  "อนิจเจทุกขสัญญา 
เปนอันเรามิไดอบรมเสียแลว  คุณวิเศษที่ยิ่งกวาแตกอนของเราไมมี   เรายังมิได 
บรรล ุผลแห งภาวนา "  ด ังนี ้.  เธอ เป นผู ม ีส ัมปช ัญญะในเรื ่อ งนี ้อยู ด ังนี ้.  ....  
ภิกษุ   ท .!  เรามี เหตุผลในขอน้ีอยูดังนี้   จึงกลาววา  "อนิจเจทุกขสัญญา  อัน 
บุคคลเจริญกระทําใหมากแลว  ยอมมีผลใหญ  มีอานิสงสใหญ  หยั่งลงสูอมตะ 
มีอมตนะเปนปริโยสาน"  ดังนี้. 

 
ภิกษุ  ท.!  เมื่อภิกษุมีจิตอบรมดวย ทุกเขอนัตตสัญญา  อยูเปนอยาง 

มาก  ใจยอมปราศจากมานะวาเราวาของเรา  (อหงฺการมมงฺการมาน)  ทั้งในกาย 
อันประกอบดวยวิญญาณนี้และในนิมิตทั้งหลายในภายนอกดวย  เปนใจที่กาวลวง 
เส ียได ซึ ่งว ิธา  (มานะ   ๓  ชั ้น )  เป นใจสงบระง ับ   พนพ ิเศษแล วด วยด ี.  ภิกษ ุ  ท .!  
ถาเมื่อภิกษุมีจิตอบรมดวยทุกเขอนัตตสัญญาอยูเปนอยางมาก  แตใจยังไมปราศจาก 
มานะวาเราวาของเรา  ทั้งในกายอันประกอบดวยวิญญาณนี้และในนิมิตทั้งหลาย 
ในภายนอก   ไม เป นใจกาวล วงเส ียได ซึ ่งว ิธา  ไม สงบระงับพ นพ ิเศษแลวด วยดี 
แล วไซร ;  ภิกษ ุนั ้นพ ึงทราบเถ ิดว า   "ทุกเขอน ัตตส ัญญาเป นอ ันเราม ิได อบรม 
เสียแลว  คุณวิเศษที่ยิ่งกวาแตกอนของเราไมมี  เรายังมิไดบรรลุผลแหงภาวนา" 
ดังนี้.  เธอเปนผูมีสัมปชัญญะในเรื่องนี้อยูดังนี้.  ....ภิกษุ  ท.!  เรามีเหตุ 
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ผลในขอนี ้ออยู ด ังนี ้  จึงกลาวา  "ทุเขอนัตตสัญญาอันบุคคลเจริญ   กระทําให 
มากแลว  ยอมมีผลใหญ  มีอานิสงสใหญ  หยั่งลงสูอมตะ  มีอมตะเปนปริโยสาน" 
ดังนี้. 

 
ภิกษุ   ท .!  สัญญาเจ็ดประการเหล านี้ แล   อันบุ คคลเจริญ กระทํ าให 

มากแลว  ยอมมีผลใหญ   มีอานิสงสใหญ   หยั่ งลงสูอมตะ  มีอมตะเปนปริโยสาน ,  
แล. 
-  สตฺตก.  อํ.  ๒๓/๔๘/๔๖. 

  (ผู ศึ กษาพึ งสั งเกตให เห็ นวา   สัญญ า   เหล านี้   แม จะนํ าไป สู อมตะด วยกันทั้ งนั้ น 
แตก็มีลักษณะตาง ๆ  กัน  พึงเลือกเฟนเจริญใหถูกตองเหมาะสมแกกรณีของตน ๆ  เถิด). 

 
บรรลุอรหันตโดยละมัญญนะหกชนิด 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  บุ คคล   ไม ละธรรมทั้ งหลาย   ๖  อย างแล ว   เป นผู ไม ควร 

เพื ่อ ทํ า ให แ จ งซึ ่ง อ รห ัต ตผล .  ธ รรม   ๖  อย า ง   เห ล า ไหน เล า  ?  หกอย า งค ือ  
มานะ   (ถ ือต ัว ),  โอมานะ   (แกล งลดต ัว ),  อต ิมานะ   (ยกต ัว ),  อธ ิมานะ   (ถ ือต ัวจ ัด ),  
ถ ัมภะ   (ห ัวตื ้อ ),  อาต ิน ิปาตะ   (สําค ัญ ต ัว เองว า เลว ).  ภ ิกษ ุ  ท .!  บ ุคคลไม ละธรรม 
ทั้งหลาย  ๖  อยาง  เหลานี้แลว  เปนผูไมควรเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตตผล. 

 
ภิกษุ  ท.!  บุคคล ละธรรมทั้งหลาย  ๖  อยางแลว  เปนผูควรเพื่อทํา 

ให แจ งซึ ่งอรห ัตตผล .  ธรรม   ๖  อย าง   เหล าไหนเล า  ?  หกอย างค ือ   มานะ 
โอมานะ  อติมานะ  อธิมานะ  ถัมภะ  อตินิปาตะ   ภิกษุ  ท .!  บุคคลละธรรม 
ทั้งหลาย  ๖  อยาง  เหลานี้แลว  เปนผูควรเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตตผล  แล. 
-  ฉกฺก.  อํ.  ๒๒/๔๗๙/๓๔๗. 
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ขั้นตอนอันจํากัดแหงปจจัยของการละ 
กาม-รูป-อรูปราคะ 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ภ ิกษ ุนั ้นหนอ   เป นผู  ม ีม ิตรชั ่ว   ม ีสหายชั ่ว   ม ีเพื ่อนชั ่ว ,  

เมื่อเสพ  คบ  คลุกคลีอยูกับพวกชั่ว  และถือเอาทิฏฐานุคติของบุคคลเหลานั้นอยู 
แลว จักกระทําอภิสมาจาริกธรรมใหบริบูรณ ได  นั ้นไมเปนฐานะที ่จะมีได;๑  เมื ่อ 
ไมกระทําอภิสมาจาริกธรรมใหบริบูรณแลว  จักกระทําเสขธรรม  (ธรรมที่ควรศึกษา 
สูงขึ้นไป )  ใหบ ริบูรณ ได   นั้นไม เปนฐานะที่ จะมี ได  ;  เมื่ อไมกระทําเสขธรรมให 
บริบ ูรณ   แล ว  จ ักระทําศ ีล ทั ้งหลายให บริบ ูรณ ได   นั ้น ไม เป นฐานะที ่จะม ีได  ;  
เมื่อไมกระทําศีลท้ังหลายใหบริบูรณแลว  จักละกามราคะ  หรือรูปราคะ  หรืออรูป- 
ราคะได  นั้นไมเปนฐานะที่จะมีได. 

 
ภิกษ ุ  ท .!  ภ ิกษ ุนั ้นหนอ   เป นผู  มีม ิตรด ี  ม ีสหายด ี  มีเพื ่อนด ี,  

เมื่อเสพ  คบ  คลุกคลีอยูกับพวกมิตรดี  และถือเอาทิฏฐานุคติของบุคคลเหลานั้น 
อยูแลว จักกระทําอภิสมาจาริกธรรมใหบริบูรณได  นั้นไมเปนฐานะที่จะมีได;  เมื่อ 
กระทําอภิสมาจาริกธรรมใหบริบูรณแลว  จักกระทําเสขธรรมใหบริบูรณได  นั้น 
เปนฐานะที่มีได ;  เมื่อกระทําเสขธรรมใหบริบูรณแลว  จักรกระทําศีลทั้งหลาย 
ใหบริบูรณได  นั้นเปนฐานะที่มีได ;  เมื ่อกระทําศีลทั ้งหลายใหบริบูรณแลว 
จักละกามราคะ  หรือรูปราคะ  หรืออรูปราคะได  นั้นเปนฐานะที่มีได  แล. 
-  ฉกฺก.  อํ.  ๒๒/๔๗๒/๓๓๘. 

 
 
 

                                                
๑. ผู ศ ึกษาพึงสังเกตใหเห ็นวา อภิสมาจาริกธรรม   กลาวคือการปฏิบัต ิว ัตรหรือมรรยาทที ่สาธุชน 

ทั่ วไป   จะพึง  ปฏิบัติ ในบานเรือน   เพื่ อนพอง  และสังคมทั่ วไป   นี้ ไม ใช เรื่องเล็กนอยในการ 
ปฏิบัติธรรมเพื ่อบรรลุธรรมในขั ้นสูง ;  กลาวสรุปสั ้น  ๆ  ก็วา  ไมกระทําใหเกิดความเหมาะสม 
ในการที ่จะเปนนักศึกษา.  ขอใหทุกคนทําการชําระสะสางอภิสมาจาริกธรรมของตน  ๆ  ใหดีที่ 
สุดเทาที่จะทําได  เปนเรื่องแรกเสียกอน. 
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ละราคะโทสะโมหะได  เพราะไมหลงในสัญโญชนิยธรรม 
 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ธ รรมสอ งป ระการ เหล านี ้  ม ีอ ยู .  สองป ระการ   อย า ง 

ไรเลา ?  สองประการ  คือ  การตามเห็นความเปนของนายินดี  ในสัญโญชนิย- 
ธรรมทั้งหลาย  และการตามเห็นความเปนของนาเบื่อหนาย  ในสัญโญชนิยธรรม 
ทั้งหลาย. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ผู ต าม เห ็น ค วาม เป น ขอ งน าย ิน ด ีใน ส ัญ โญ ชน ิย ธ รรม 

ทั ้งหลายอยู   ย อมไม ละได ซึ ่งราคะ   ซึ ่งโทสะ   ซึ ่งโมหะ  ;  เพราะละไม ได ซึ ่งราคะ 
ซึ่ ง โทสะ   ซึ่ ง โมหะ   จึ งไม หลุดพ นจากชาติ   ชรา  มรณ ะ   โสกะ   ป ริเทวะ   ทุ กขะ 
โทมนัส  อุปายาส  ทั้งหลาย,  เรากลาววา  ยอมไมหลุดพนจากทุกข. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ผู ต าม เห ็นความ เป นของน า เบื ่อหน าย   ในส ัญ โญช 

นิยธรรมทั้งหลายอยู  ยอมละไดซ่ึงราคะ  ซ่ึงโทสะ  ซ่ึงโมหะ ;  เพราะละไดซึ่งราคะ 
ซึ่งโทสะ  ซึ่งโมหะ  จึงหลุดพนจากชาติ   ชรามรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกขะ  โทมนัส 
อุปายาส  ทั้งหลาย,  เรากลาววา  ยอมหลุดพนจากทุกข. 

 
ภิกษุ  ท.!  เหลานี้แล  ธรรมสองประการนั้น. 

-  ทุก.  อํ.  ๒๐/๖๕/๒๕๒. 
 

ภาวะแหงความสิ้นตัวตนและสิ้นโลก 
 
"ขาแตพระองค เจริญ !  ขาพระองค เปนคนชรา  เปนคนแกคนเฒ ามานาน 

ผานวัยมาตามลําดับ.  ขอพระผูมีพระภาคาทรงแสดงธรรมโดยยอ  ขอพระสุคตจงทรง 
แสดงธรรมโดยยอ  ในลักษณะที่ขาพระองคจะพึงรูทั่วถึงเนื้อความแหงภาษิตของพระผูมีพระ- 
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ภาคเจา  ในลักษณะที่ขาพระองคจะพึงเปนทายาทแหงภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา  เถิด 
พระเจาขา !" 

 
มาลุงกบุตร !  ทานจะสําคัญความขอน้ีวาอยางไร  คือ  รูปทั้ งหลาย 

อันรู ส ึกกันไดทางตา   เป นรูปที ่ท านไมไดเห ็น   ไมเคยเห็น   ที ่ท านกําลังเห ็นอยู 
ก็ ไมมี   ที่ ท านคิดวาท านควรจะได เห็นก็ ไมมี   ดั งนี้ แล ว   ความพอใจก็ดี   ความ 
กําหน ัดก ็ด ี  ความร ักก ็ด ี  ในร ูป เหล านั ้น   ย อมม ีแก ท านหร ือ  ?  "ข อนั ้นหาม ิได 
พระเจาขา !" 

(ต อ ไปนี ้  ได ม ีการตร ัสถาม   และการท ูลตอบ   ในทํานองเด ียวก ันนี ้ท ุกต ัวอ ักษ ร 
ผิดกันแตชื ่อของสิ ่งที ่นํามากลาว  คือในกรณีแหง เสียงอันรู สึกกันไดทางหู  ในกรณีแหง กลิ่นอัน  
รูสึกกันไดทางจมูก  ในกรณีแหง รสอันรูสึกกันไดทางลิ้น  ในกรณีแหง โผฏฐัพพะอันรูสึกกันได 
ทางผิวกาย  และในกรณีแหง ธรรมารมณอันรูสึกกันไดทางมโน). 
 

มาลุงกบุตร !  ในบรรดาสิ่ งที่ท าน   พึงเห็น   พึงฟ ง   พึงรูสึก   พึงรูแจ ง 
เหลานั้น ; 

ใน สิ่งที่ทานเห็นแลว  จักเปนแตเพียงสักวาเห็น ; 
ใน สิ่งที่ทานฟงแลว  จักเปนแตเพียงสักวาไดยิน ; 
ใน สิ่งทีทานรูสึกแลว  (ทางจมูก,  ล้ิน,  กาย)  จักเปนแตเพียงสักวารูสึก ; 
ใน สิ่งที่ทานรูแจงแลว  (ทางวิญญาณ)  ก็จักเปนแตเพียงสักวารูแจง. 
มาล ุกยบต ุร !  เมื ่อ ใดแล   ในบ รรดาธรรม เหล านั ้น   :  เมื ่อ  สิ ่งที่ 

เห็นแลวสักวาเห็น ,  สิ ่งที ่ฟ งแลวสักวาไดยิน ,  สิ ่งที ่รู ส ึกแลวสักวารู ส ึก , 
สิ ่งที ่รู แจ งแล วส ักว ารู แจ ง ,  ดังนี ้แล ว  ;  มาลุงกยบ ุตร  !  เมื ่อนั ้น   ตัวท าน 
ยอมไมมีเพราะเหตุนั้น; 

 
มาลุงกยบุตร!  เมื่อใดตัวทานไมมีเพราะเหตุนั้น,  เมื่อนั้น  ตัวทาน 

ก็ไมมีในที่นั้น ๆ ; 
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มาลุงกยบุตร !  เมื ่อใดตัวทานไมม ีในที ่นั ้น ๆ ,  เมื ่อนั ้นตัวทานก็ 
ไมมีในโลกนี้  ไมมีในโลกอื่น  ไมมีในระหวางโลกทั้งสอง  :  นั่นแหละ  คือที่สุด 
แหงความทุกข  ดังนี้. 

 
"ขาแตพระองคผู เจริญ !  ขาพระองครูทั่วถึงเนื้อความแหงภาษิตอันพระผูมีพระ- 

ภาคตรัสแลวโดยยอน้ี  ไดโดยพิสดาร  ดังตอไปนี้  :- 
 

เห็นรูปแลวสติหลงลืม  ทําในใจซึ่งรูปนิมิตวานารัก  มีจิต 
กําหนัดแกกลาแลว  เสวยอารมณนั้นอยู  ความสยบมัวเมายอม 
ครอบงําบุคคลนั้น.  เวทนาอันเกิดจากรูปเปนอเนกประการ  ยอม 
เจริญแกเขานั้น.  อภิชฌาและวิหิงสายอมเขาไปกลุมรุมจิตของเขา.  
เมื่อสะสมทุกขอยูอยางนี้  ทานกลาววายังไกลจากนิพพาน. 

 
(ในกรณ ีแห งการฟ ง เส ียง   ดมกลิ ่น   ลิ ้ม รส   ถ ูกต องโผฏฐ ัพพะด วยกาย 

รูสึกธรรมารมณดวยใจก็มีขอความที่กลาวไวอยางเดียวกัน). 
 

บุคคลนั้นไมกําหนัดในรูป  ท.  เห็นรูปแลว  มีสิตเฉพาะ  มี 
จิตไมกําหนัดเสวยอารมณอยู ความสยบมัวเมายอมไมครอบงํา 
บุคคลนั ้น.  เมื ่อเขาเห็นอยู ซึ ่งรูปตามที ่เปนจริง  เสวยเวทนาอยู 
ทุกขก็สิ้นไป ๆ  ไมเพ่ิมพูนขึ้น  เขามีสติประพฤติอยูดวยอาการอยางนี้,  
เมื่อไมสะสมทุกขอยูอยางนี้  ทานกลาววาอยูใกลตอนิพพาน. 

 
(ในกรณี แหงการฟ งเสียง  ดมกลิ่น  ล้ิมรส  ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายรู 

สึกธรรมารมณดวยใจก็มีขอความที่กลาวไวอยางเดียวกัน). 
ขาแตพระองคผูเจริญ !  ขาพระองครูทั่วถึงเนื้อความแหงภาษิตอันพระผูมีพระ- 

ภาคตรัสแลวโดยยอนี้ ไดโดยพิสดารอยางนี้  พระเจาขา !" 
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พระผูมีพระภาค ทรงรับรองความขอนั้น  วาเปนการถูกตอง.  ทานมาลุงกยบุตร 
หลีกออกสูที่สงัดกระทําความเพียร  ไดเปนอรหันตองคหนึ่งในศาสนานี้. 
-  สฬา.สํ.  ๑๘/๙๑-๙๕/๑๓๒-๑๓๙. 

 
ส้ินกิเลสก็แลวกัน  ไมตองรูวาส้ินไปเทาไร 

 
ภิกษุ   ท .!  เปรียบ เหมือน   รอยนิ้ วมื อ   หรือรอยนิ้ วหั วแมมื อ   ยอม  

ปรากฎอยู ที ่ด ามเครื ่องม ือของพวกชางไม   หรือลูกม ือของพวกชางไม   แตเขาก็ 
ไม ม ีความรู ว า   ดามเครื ่องม ือของเรา   วันนี ้ส ึกไปเท านี ้  วานนี ้ส ึกไปเท านี ้  วัน 
อื ่น  ๆ   ส ึก ไป เท านี ้ ๆ   คงรู แต ว าม ันส ึก ไป  ๆ   เท านั ้น ,  นี ้ฉ ัน ใด ;  ภ ิกษ ุ  ท .!  
เมื่อภิกษุตามประกอบภาวนาอยู  ก็ไมรูอยางนี้วา  วันนี้  อาสวะของเราสิ้นไป 
เทานี้  วานนี้สิ้นไปเทานี้  วันอื่น ๆ  สิ้นไปเทานี้ ๆ  รูแตเพียงวา  สิ้นไปในเมื่อ 
มันสิ้นไป ๆ  เทานั้น,  ฉันใดก็ฉันนั้น. 
-  สตฺตก.  อํ.  ๒๓/๑๒๘/๖๘. 

 
เมื่อสังโยชนเหมือนเครื่องหวายสิ้นอายุ 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  เปรียบเหม ือนเร ือ เด ินสม ุทรที ่ม ีเครื ่องผ ูกทําด วยหวาย 

อยูในน้ําตลอดหกเดือนแลว  เขายกขึ้นบกในฤดูหนาว  เครื่องผูกเหลานั้นผึ่งอยู 
กับลมและแดด  ชุมแฉะอยูดวยหมอกอันชื้น  ยอมยุบตัว  เปอยพังไปโดยไมยาก 
เลย ,  นี ้ฉ ัน ใด  ;  ภ ิกษ ุ  ท .!  เมื ่อภ ิกษ ุตามประกอบการเจร ิญภาวนาอยู 
สังโยชนทั้งหลาย  (ซ่ึงเสมือนเครื่องหวายที่อบอยูกับแดดลมและความชื้น)  ยอม 
ระงับลง ๆ  กระทั่งสูญเสียไป  ฉันนั้นเหมือนกัน. 
-  สตฺตก.  อํ.  ๒๓/๑๒๘/๖๘. 
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(เปนที่น าสังเกตวา   พระพุทธองคทรงมีถิ่นฐานอยูทางภาคเหนือของอินเดีย   ซึ่ งดู 
ตามแผนที ่แล ว   จะไม ม ีโอกาส เกี ่ย วข อ งก ับทะเล   แต ก ็ย ังท รงทราบ เรื ่อ ง เร ือ เด ินทะ เล ,  เป น 
บุคคลในระดับกษัตริยก็ยังทรงรู เรื่องเล็ก  ๆ   นอย  ๆ   ของชาวบาน   เชนหวายที่ ผูกเรือแพเดินทะเล 
สิ ้นอาย ุผ ุพ ังไปตามฤด ูกาลได ;  แสดงว าทรงม ีพื ้น เพแห งสต ิป ญญาสมกับที ่จะเป นพระพ ุทธเจ า 
เสียจริง ๆ  ). 
 

ฟองไขออกเปนตัว  มิใชโดยเจตนาของแมไก 
(เหมือนอาสวะสิ้นเอง  เมื่อปฏิบัติชอบ) 

 
ภิกษ ุ  ท .!  เมื ่อภ ิกษ ุตามประกอบการเจร ิญภาวนาอยู ,  โดยแน 

นอน   เธอไม ตอ งปรารถนา  ว า   "โอหนอ  !  จ ิตของเราถ ึงหล ุดพ นจากอาสวะ 
เพราะไมมีอุปาทานเถิด"  ดังนี้.  จิตของเธอนั้นก็ยอมหลุดพนจากอาสวะเพราะ 
ไมม ีอ ุปาทานไดเป นแน.  ขอนั ้นเพราะเหตุไรเล า  ?  ขอนั ้นเพราะเหตุวา   เธอ 
มีการเจริญสติปฏฐานสี่   สัมมัปปธานสี่   อิทธิบาทสี่   อินทรียหา  พละหา  โพชฌงค 
เจ็ด  อริยมรรคมีองคแปด.  ภิกษุ   ท.!  เปรียบเหมือน  ฟองไข  ๘  ฟอง  ๑๐  ฟอง 
หรือ   ๑๒  ฟอง  อันแมไกกกดีแลว   พลิกใหทั ่วดีแลว   คือฟกดีแลว ,  โดย 
แน นอน   แม ไก ไม ต อ งปรารถนา  ว า   "โอหนอ  !  ล ูก ไก ขอ ง เรา   จงทํ าลาย 
กระเปาะฟองดวยปลายเล็บเทา  หรือจะงอยปาก   ออกมาโดยสวัสดี เถิด "  ดังนี้ ,  
ลูกไกเหลานั้นก็สามารถทําลายกระเปาะดวยปลายเล็บเทา  หรือจะงอยปาก  ออก 
มาโดยสวัสดีไดโดยแท,  ฉันใดก็ฉันนั้น. 
-  สตตก.อํ.  ๒๓/๑๒๗/๖๘. 
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ผลสูงตํ่าแหงการปฏิบัติ  ตามที่อาจทําใหเกิดขึ้น 
 
ภิกษุ   ท .!  ปติ  ที่ประกอบดวยอามิส   (สามิส)  ก็มี   ปติที่ ไมประกอบ 

ดวยอามิส  (นิรามิส)  ก็มี  ปติไมประกอบลดวยอามิที่ยิ่งกวาไมประกอบดวยอามิส 
 (นิรามิสตร)  ก็มี. 

 
ความสุข ที่ประกอบดวยอามิส ก็มี  ความสุขที่ ไมประกอบดวยอามิส 

ก็มี  ความสุขไมประกอบดวยอามิสท่ียิ่งกวาไมประกอบดวยอามิส  ก็มี. 
อุเบกขา ที่ประกอบดวยอามิส  ก็มี  อุเบกขาที่ไมประกอบดวยอามิส  ก็มี 

อุเบกขากไมประกอบดวยอามิสท่ียิ่งกวาไมประกอบดวยอามิส  ก็มี. 
วิโมกข ที่ประกอบดวยอามิส ก็มี   วิโมกขที่ ไมประกอบดวยอามิส  ก็มี 

วิโมกขไมประกอบดวยอามิสท่ียิ่งกวาไมประกอบดวยอามิส  ก็มี. 
 
ภิกษุ   ท .!  ปติที่ประกอบดวยอามิส   เปนอยางไรเลา  ?  ภิกษุ   ท .!  

กามค ุณ   ๕  อย าง เหล านี ้  ม ีอยู ,  ห าอย า งค ือ   ร ูป ที ่จ ะพ ึงรู แจ งด วยจ ักษ ุ....  
เส ียงที ่จะพ ึงรู แจ งด วย โสตะ ....  กลิ ่นที ่จะพ ึงรู แจ งด วยฆานะ ....  รส ที ่จะพ ึง 
รู แจ งด วยช ิวหา ....  โผฏฐัพพะที ่จะพ ึงรู แจ งด วยผ ิวกาย   อันเป นสิ ่งน าปรารถนา 
นารักใคร  นาพอใจ   มีล ักษณะนารัก   เป นที ่เข าไปอาศ ัยอยู แห งความใคร  เป น 
ที่ตั้ งแห งความกําหนัด   :  เหลานี้ แล   คือกามคุณ   ๕  อยาง .  ภิกษุ   ท .!  ปติ ใด 
อาศัยกามคุณ  ๕  อยางเหลานี้เกิดขึ้น,  ปตินี้เรียกวา  ปติประกอบดวยอามิส. 

 
ภิกษุ   ท.!  ปติไมไดประกอบดวยอามิส  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  

ภิกษุในกรณีนี้สงัดจากกามทั้งหลาย   สงัดจากธรรมที่ เปนอกุศลทั้งหลาย   เขาถึง 
ปฐมฌาน  ประกอบดวยวิตกวิจาร มีปติและสุข  อันเกิดจากวิเวก  แลวแลอยู; 
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ภาค  ๓  -  นิโรธอริยสัจ ๗๗๗

เพราะความที่วิตกวิจารทั้งสองระงับลง  เขาถึง ทุติยฌาน  เปนเครื่องผองใสแหงใจ 
ในภายใน  ใหสมาธิเปนธรรมอันเอกผุดมีขึ้น  ไมมีวิตก  ไมมีวิจาร  มีแตปติและ 
สุข  อันเกิดจากสมาธิ  แลวแลอยู.  ภิกษุ  ท.!  ปตินี ้เรียกวา  ปติไมประกอบ 
ดวยอามิส. 

 
ภิกษุ  ท.!  ปติไมประกอบดวยอามิส  ที่ยิ่งกวาไมประกอบดวยอามิส 

เป นอยางไรเล า ?  ภิกษุ  ท .!  เมื ่อ  ภิกษุข ีณาสพ   พิจารณาจิต ที ่หล ุดพ นจาก 
ราคะ   จิตที ่หล ุดพ นจากโทสะ   จิตที ่หล ุดพ นจากโมหะอยู ;  ปต ิใดเก ิดขึ ้น ,  
ปตินั้นเรียกวา  ปติไมประกอบดวยอามิส  ที่ยิ่งกวาไมประกอบดวยอามิส. 

 
ภิกษุ   ท .!  สุขที่ประกอบดวยอามิส   เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ   ท .!  

กามค ุณ   ๕  อย างเหล านี ้  ม ีอยู .  ห าอย าง   ค ือ   ร ูป ที ่จะพ ึงรู แจ งด วยจ ักษ ุ....  
เส ียงที ่จะพ ึงรู แจ งด วยโสตะ   ....  กลิ ่นที ่จะพ ึงรู แจ งด วยฆานะ   ….  รสที ่จะพ ึง 
รู แจงดวยชิวหา  …  โผฏฐัพพะที ่จะพึงรู แจงดวยผิวกาย  อันเปนสิ ่งนาปรารถนา 
นารักใคร  นาพอใจ   มีล ักษณะนารัก   เป นที ่เข าไปอาศัยอยู แห งความใคร  เป น 
ที่ ตั้ งแห งความกํ าหนั ด   :  เหล านี้ แล   คือกามคุณ   ๕  อย าง .  ภิ ก ษุ   ท .!  สุ ข 
โสมนัสใด  อาศัยกามคุณ  ๕  อยางเหลานี้เกิดขึ้น,  สุขนี้เรียกวา  สุขประกอบ 
ดวยอามิส. 

 
ภิกษุ  ท.!  สุขที่ไมประกอบดวยอามิส  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  

ภิกษุในกรณีนี้  สงัดแลวจากกามทั้งหลาย  สงัดแลวจากธรรมที่ เปนอกุศลทั้งหลาย 
เขาถึง ปฐมฌาน  ประกอบดวยวิตกวิจาร มีปติและสุข  อันเกิดจากวิเวก  แลว 
แลอยู;  เพราะความที่วิตกวิจารทั้งสองระงับลง  เขาถึง ทุติยฌาน เปนเครื่อง 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



อริยสัจจากพระโอษฐ ๗๗๘

ผองใสแหงใจในภายใน   ให สมาธิเป นธรรมอันเอกผ ุดม ีขึ ้น   ไม ม ีว ิตก   ไม ม ีว ิจาร 
มีแตปติและสุข  อันเกิดจากสมาธิ  แลวแลอยู ;  อนึ่ง  เพราะความจางคลาย 
ไปแหงปติ  ยอมเปนผู อยูอุเบกขา  มีสติและสัมปชัญญะ  และยอมเสวยความสุข 
ดวยนามกาย   ชนิดที ่พระอริยเจ าทั ้งหลาย   ยอมกลาวสรรเสริญผู นั ้นวา  "เป นผู 
อยู อ ุเบ กขา   ม ีส ิต   อ ยู เป นปกต ิส ุข "  ด ังนี ้,  เข าถ ึง  ตต ิยฌ าน   แล วแลอยู .  
ภิกษุ  ท.!  สุขนี้เรียกวา  สุขไมประกอบดวยอามิส. 

 
ภิกษุ  ท.!  สุขไมประกอบดวยอามิส  ที่ยิ่งกวาไมประกอบดวยอามิส 

เป นอย างไรเล า?  ภ ิกษ ุ  ท .!  เมื ่อ  ภ ิกษ ุข ีณาสพ   พ ิจารณาจ ิต  ที ่พ นแล วจาก 
ราคะ   จิตที ่พ นแล วจากโทสะ   จิตที ่พ นแล วจากโมหะอยู ;  สุขโสมน ัสใดเก ิด 
ขึ้น,  สุขโสมนัสนั ้นเรียกวา  สุขไมกอบดวยอามิส  ทิ ่ยิ ่งกวาไมประกอบดวย 
อามิส. 

 
ภิกษุ  ท.!  อุเบกขาที่ประกอบดวยอามิส  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  

กามค ุณ   ๕  อย างเหล านี ้  ม ีอ ยู .  ห าอย าง   ค ือ   ร ูป ที ่จะพ ึงรู แจ งด วยจ ักษ ุ....  
เส ีย งที ่จ ะพ ึง รู แ จ งด วย โสตะ ....กลิ ่น ที ่จ ะพ ึง รู แ จ งด วยฆ านะ ....  รส ที ่จ ะพ ึง 
รู แจ งด วยช ิวหา ....  โผฏฐัพพะที ่จะพ ึงรู แจ งด วยผ ิวกาย   อันเป นสิ ่งน าปรารถนา 
นารักใคร  นาพอใจ   มีลักษณะนารัก  เปนที่ เขาไปอาศัยอยูแหงความใคร  เปนที่ 
ตั ้งแห งความกําหน ัด   :  เหล านี ้แล   คือกามคุณ   ๕  อยาง .  ภิกษ ุ  ท .!  อุเบกขา 
ใด  อาศัยกามคุณ  ๕  อยางเหลานี้เกิดขึ้น,  อุเบกขานี้เรียกวา  อุเบกขาประกอบ 
ดวยอามิส. 
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ภาค  ๓  -  นิโรธอริยสัจ ๗๗๙

ภ ิกษ ุ  ท .!  อ ุเบกขาที ่ไม ประกอบด วยอาม ิส   เป นอย างไรเล า  ?  
ภิกษุ   ท .!  ภิกษุในกรณีนี้   เพราะละสุขเสียได   และเพราะละทุกข เสียได   เพราะ 
ความดับไปแหงโสมนัสและโทมนัส ทั ้งสอง   ในกาลกอน ,  เข าถ ึง  จตุตฌาน 
ไมมีทุกขไมมีสุข  มีแตความที่สติเปนธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา  แลวแลอยู.  
ภิกษุ  ท.!  อุเบกขานี้เรียกวา  อุเบกขาไมประกอบดวยอามิส. 

 
ภิกษุ  ท.!  อุเบกขาไมประกอบดวยอามิส  ที่ยิ่งกวาไมประกอบดวย 

อาม ิส   เป นอย างไรเล า?  ภ ิกษ ุ  ท .!  เมื ่อ  ภ ิกษ ุข ีณาสพ   พิจารณาจ ิต   ที ่พ น 
แลวจากราคะ  จิตที่พนแลวจากโทสะ   จิตที่พนแลวจากโมหะ   อยู ;  อุเบกขาใด 
เกิดขึ ้น ,  อุเบกขานั ้นเรียกวา  อุเบกขาไมประกอบดวยอามิส  ที ่ยิ ่งกวาไม 
ประกอบดวยอามิส. 

 
ภิกษุ  ท .!  วิโมกขที ่ประกอบดวยอามิส   เป นอยางไรเล า ?  วิโมกข 

ที่ประกอบเนื่องอยูในรูป  เรียกวา  วิโมกขประกอบดวยอามิส. 
 
ภิกษุ  ท.!  วิโมกขที่ไมประกอบดวยอามิส  เปนอยางไรเลา ?  วิโมกข 

ที่ประกอบเนื่องอยูในอรูป  เรียกวา  วิโมกขไมประกอบดวยอามิส. 
 
ภิกษุ  ท.!  วิโมกขไมประกอบดวยอามิส  ทิ่ยิ่งกวาไมประกอบดวย 

อาม ิส   เป นอย าง ไร เล า  ?  ภ ิกษ ุ  ท .!  เมื ่อภ ิกษ ุข ีณ าสพ   พ ิจารณ าจ ิตที ่พ น 
แล วจากราคะ   จ ิตที ่พ นแล วจากโทสะ   จ ิตที ่พ นแล วจากโมหะ   อยู ;  ว ิโมกข ใด 
เก ิด ขึ ้น ,  ว ิโม ก ข นั ้น เร ีย ก ว า   ว ิโม ก ข ไม ป ระ ก อ บ ด ว ย อ าม ิส   ที ่ยิ ่ง ก ว า ไม 
ประกอบดวยอามิส  แล. 
-  สฬา.สํ.  ๑๘/๒๙๒–๒๙๕/๔๔๖-๔๕๗. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๗๘๐

อานิสงสตามลําดับการเกิดแหงธรรมโดยไมตองเจตนา 
(จากสีลถึงวิมุตติ) 

 
อานนท !  ดวยอาการอย างนี ้แล  :  ศีลอ ันเป นก ุศล  มีอวิปปฏ ิสาร 

เปนอานิสงสที่มุงหมาย;  อวิปปฏิสาร  มีความปราโมทยเปนอานิสงสที่มุงหมาย ;  
ความประโมทย  มีปต ิเป นอานิสงสที ่มุ งหมาย  ;  ปติ  มีป สสัทธิเป นอานิสงสที่ 
มุ งหมาย  ;  ปสสัทธิ  มีส ุขเป นอานิสงสที ่มุ งหมาย  ;  สุข   มีสมาธิเป นอานิสงส  
ที่มุงหมาย ;  สมาธิ  มียถาภูติญาณทัสสนะเปนอานิสงสที่มุงหมาย ;  ยถาภูต- 
ญาณทัสสนะ   มีนิพพิทาเปนอานิสงสที่ มุ งหมาย ;  นิพพาทา   มีวิ ราคะเปน 
อานิสงสที่มุงหมาย ;  วิราคะ  มีวิมุตติญาณทัสสนะ เปนอานิสงสที่มุงหมาย. 

 
อานนท !  ศีลอันเปนกุศล  ยอมยังอรหัตตผลใหบริบูรณโดยลําดับ 

ดวยอาการอยางนี้แล. 
-  เอกาทสก.  อํ.  ๒๔/๓๓๖/๒๐๘. 

 
ภิกษุ   ท.!  เมื่อมีศีลสมบูรณแลว  ก็ไมตองทําเจตนาวา  "อวิปปฏิสาร 

จงบ ัง เก ิดแกเรา ".ภ ิกษ ุ  ท .!  ขอ นี ้เป นธรรมดา   วา  เมื ่อม ีศ ีลสมบ ูรณ แล ว  
อวิปปฏิสารยอมเกิด  (เอง). 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  เมื ่อ ไม ม ีว ิปปฏ ิสาร   ก ็ไม ต องทํา เจตนาว า   "ปราโมทย 

จงบ ัง เก ิด แก เรา ".  ภ ิกษ ุ  ท .!  ข อ นี ้เป น ธรรมดา   ว า  เมื ่อ ไม ม ีว ิป ปฏ ิส าร 
ปราโมทยยอมเกิด  (เอง). 

 
ภิกษุ   ท .!  เมื่อปรามโมทยแลว  ก็ไมตองทําเจตนาวา  "ปติจงบังเกิด 

แกเรา".  ภิกษุท.!  ขอน้ีเปนธรรมดาวา  เมื่อปราโมทยแลว  ปติยอมเกิด  (เอง). 
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ภาค  ๓  -  นิโรธอริยสัจ ๗๘๑

ภ ิกษ ุ  ท .!  เมื ่อม ีใจป ต ิแล ว   ก ็ไม ต อ งทํ า เจตนาว า   "กายของเรา 
จงรํางับ ".  ภิกษุ  ท .!  ขอนี ้เป นธรรมดา  วา  เมื ่อมีใจปต ิแลว  กายยอมรํางับ 
 (เอง). 

ภ ิกษ ุ  ท .!  เมื ่อกายรําง ับแล ว   ก ็ไม ต องทําเจตนาว า   "เราจงเสวย 
สุขเถิด ".  ภิกษุ  ท .!  ขอนี ้เปนธรรมดา   วา  เมื ่อกายรํางับแลว  ยอมไดเสวย 
สุข  (เอง). 

ภิกษุ   ท .!  เมื่อมีสุข  ก็ไมตองทําเจตนาวา  "จิตของเราจงตั้งมั่นเปน 
สมาธ ิ".  ภ ิกษ ุ  ท .!  ข อ นี ้เป นธรรมดา   ว า   เมื ่อม ีส ุข   จ ิตย อมตั ้งมั ่น เป น 
สมาธิ  (เอง). 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  เมื ่อจ ิตตั ้งมั ่น เป นสมาธ ิแล ว   ก็ไม ต องทําเจตนาว า   "เรา 

จงรู จงเห ็นตามที ่เป นจริง ".  ภ ิกษ ุ  ท .!  ขอ นี ้เป นธรรมดา   วา   เมื ่อจ ิตตั ้งมั ่น 
เปนสมาธิแลว  ยอมรูยอมเห็นตามที่เปนจริง  (เอง). 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  เมื ่อ รู อยู เห ็นอยู ตามที ่เป นจริง   ก ็ไม ต องทําเจตนาว า   " 

เราจงเบื ่อหนาย ".  ภิกษ ุ  ท .!  ขอนี ้เป นธรรมดา   วา   เมื ่อรู อยู เห ็นอยู ตามที่ 
เปนจริง  ยอมเบื่อหนาย  (เอง). 

 
ภิกษุ   ท .!  เมื่ อ เบื่ อหนายแลว   ก็ ไมตองทําเจตนาวา   "เราจงคลาย 

กําหน ัด ".  ภ ิกษ ุ  ท .!  ข อนี ้เป นธรรมดา   ว า  เมื ่อ เบื ่อหน ายแล ว  ย อมคลาย 
กําหนัด  (เอง). 

 
ภิกษุ   ท .!  เมื่อ จิตคลายกําหนัดแลว   ก็ไมตองทําเจตนาวา   "เราจง 

ทํ า ให แจ งซึ ่งว ิม ุตต ิญ าณ ท ัสสนะ ".  ภ ิกษ ุ  ท .!  ข อ นี ้เป น ธรรมดา   ว า   เมื ่อ 
คลายกําหนัดแลว  ยอมทําใหแจงซ่ึงวิมุตติญาณทัสสนะ  (เอง). 
-  เอกาทสก.  อํ.  ๒๔/๓๓๖/๒๐๙. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๗๘๒

สัญญาในอุปาทานระงับไป 
เมื่ออารมณแหงสัญญานั้นเปนวิภูตะ 

 
(ขอใหผู ศ ึกษาอดทนอานขอความอันเปนอุปมาในตอนตน  ซึ ่งคอนขางจะยืดยาว 

ใหเห็นชัดเสียกอน  วา  มากระจอกกับมาอาชาไนยตางกันอยางไร  จึงจะเขาใจความตางระหวาง   
ผูที่เพงดวยความยึดถือและเพงดวยความไมยึดถือ  จึงจะเขาใจความหมายของคําวา  วิภูตะ-ความ 
เปนแจงของผูที่เพงดวยความไมยึดถือ). 

 
สันธะ !  เธอจงเพงอยางการเพงของสัตวอาชาไนย;  อยาเพงอยาง 

การเพงของสัตวกระจอก. 
 
สันธะ !  อยางไรเลา  เปนการเพงอยางของสัตวกระจอก ?  สันธะ !  

มากระจอก  ถูกผูกไวที่รางเลี้ยงอาหาร  ใจของมันก็จะเพงอยูแตวา  "ขาวเปลือก ๆ  " 
เพราะเหต ุไรเล า?  สันธะ!  เพราะเหตุว าม ันไม ม ีแก ใจที ่จะค ิดวา  "วันนี ้  สารถี 
ของเราตองการใหเราทําอะไรหนอ  เราจะตอบสนองเขาอยางไรหนอ" ;  มันมัว 
เพงอยูในใจวา  "ขาวเปลือก ๆ"  ดังนี้. 

 
สันธะ  !  ฉันใดก็ฉ ันนั ้น   ที ่ภ ิกษุกระจอกบางรูปในกรณ ีนี ้  ไปแลว 

สู ป าก ็ตาม   สู โคนไม ก ็ตาม   สู เร ือนวาก ็ตาม   มีจ ิตถูกามราคานิวรณ กลุ มรุม 
หอหุม  อยู.  เขาไมรูตามเปนจิรงซึ่งอุบายเปนเครื่องออกจากกามราคะที่ เกิดขึ้น 
แล ว ;  เขากระทํากามราคะนั ้น  ๆ   ให เนื ่องก ันไม ขาดสายเพ งอยู   เพ งทั ่วอยู 
เพงโดยไมเหลืออยู   เพ งลงอยู .  (ในกรณีแหง   พยาบาท -ถิ ่นมิทธะ-อุทธัจจกุกกุจจะ   - 
และวิจิกิจฉานิวรณ  ก็ไดเปนไปในลักษณะอยางเดียวกันกับกรณีแหงกามราคะนิวรณ).  ภิกษุ 
นั้นยอมเพงอาศัยความสําคัญวาดินบาง  ยอมเพงอาศัยความสําคัญวาน้ําบาง  อาศัย 
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ความสําคัญวาไฟบาง  อาศัยความสําคัญวาลมบาง  วาอากาสานัญจายตนะบาง 
วาวิญญาณัญจายตนะบางวา อากิญจัญญายตนะบาง  วาเนวสัญญานาสัญญายตนะ 
บาง   วาโลกนี ้บ าง   วาโลกอื ่นบ าง   อาศ ัยความสําค ัญวา   "สิ ่งที ่เราเห ็นแล ว ".  " 
สิ ่งที ่เ ราฟ งแล ว ",  "สิ ่งที ่เ รา รู ส ึก แล ว ",  "สิ ่งที ่เร า รู แ จ งแล ว ",  "สิ ่งที ่เ ราบ รรลุ 
แล ว ",  "สิ ่งที ่เราแสวงหาแล ว ",  "สิ ่งที ่ใจของเราต ิดตามแล ว "  แต ละอย าง  ๆ  
เป น ต น   ดั งนี้ บ า ง ,  เพ งอยู .  สั น ธะ  !อย า งนี้ แล   เป น ก ารเพ งอย างขอ งสั ต ว 
กระจอก. 

 
สันธะ !  อยางไรเลา  เปนการเพงอยางของสัตวอาชาไนย ?  สันธะ !  

มาอาชาไนยตัวเจริญ   ถูกผูกไวที ่รางเลี ้ยงอาหาร  ใจของมันจะไมเพ งอยู แต ว า  " 
ข า ว เปล ือ ก  ๆ "  เพ ราะ เหต ุไ ร เล า  ?  ส ัน ธะ  !  เพ ราะ เหต ุว า   แม ถ ูกผ ูก อยู ที่ 
รางเลี้ยงอาหาร  แตใจของมันมัวไปคิดอยูวา  "วันนี้   สารถีของเราตองการให เรา 
ทําอะไรหนอ   เราจะตอบสนองเขาอย างไรหนอ "  ดังนี ้;  มันไม ม ัวแต เพ งอยู   ใน 
ใจว า   "ข าวเปล ือก  ๆ "  ด ังนี ้.  ส ันธะ  !  ก ็ม าอาชาไนยนั ้น   รู ส ึกอยู ว า   การถ ูก 
ลงปะฏักนั้น เปนเหมือนการใชหนี้   การถูกจองจํา   ความเสื่อมเสีย   เปนเหมือน 
เสนียดจัญไร. 

(ขอให สังเกตวา  แมอยู ในที่ เดียวกัน   ตอหนาสถานการณอยางเดียวกัน   มาสองตัว 
นี้ก็ มีความรูสึกอยู ใจใจคนละอยางตามความตางของมัน   คือตัวหนึ่งเพงแตจะกิน   ตัวหนึ่งเพงแต 
ในหนาที่  ที่จะไมทําใหบกพรองจนถูกลงโทษ;  ดังนี้เรียกวา  มีความเพงตางกันเปนคนละอยาง). 

 
ส ัน ธะ  !  ภ ิกษ ุอ าชาไนยผู เจ ร ิญ   ก ็ฉ ัน นั ้น เหม ือนก ัน   :  ไป แล วสู 

ปาก็ตาม   ไปแลวสู โคนไมก็ตาม   ไปแลวสู เรือนวางก็ตาม ,  มีจิตไมถูกกามราค - 
นิวรณกลุมรุม  หอหุม  อยู,  เขาเห็นตามเปนจริงซึ่งอุบายเปนเครื่องออกกาม- 
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ราคะที ่เก ิดขึ ้น แล ว .  (ในกรณ ีแห ง   พยาบาล -ถิ ่นม ิท ธะ -อ ุทธ ัจจก ุกก ุจะ -และว ิจ ิก ิจฉา - 
น ิวรณ   ก ็ได เป นไปในล ักษณะอย างเด ียวก ันก ับกรณ ีแห งกามราคะน ิวรณ ).  ภ ิกษ ุนั ้น   ย อม 
เพงไมอาศัยความสําคัญวาดิน  ยอมเพงไมอาศัยความสําคัญวาน้ํา  ไมอาศัยความ 
สําคัญวาไฟ  ไมอาศัยความสําคัญวาลม  ไมอาศัยความสําคัญวาอากาสานัญจายตนะ 
ไมอาศัยความสําคัญวาวิญญาณัญจายตนะ  ไมอาศัยความสําคัญวาอากิญจัญญา- 
ยตนะ  ไมอาศัยความสําคัญวาเนวสีญญานาสัญญายตนะ  ไมอาศัยความสําคัญ 
วา โลกนี ้  ไม อาศ ัยความสําค ัญ วา โลกอื ่น   ยอม เพ งไม อาศ ัยความสําค ัญ วา  
"สิ ่ง ที ่เ ร า เห ็น แ ล ว ".  "สิ ่ง ที ่เ ร า ฟ ง แ ล ว ",  "สิ ่ง ที ่เ ร า รู ส ึก แ ล ว ",  "สิ ่ง ที ่เ ร า รู 
แจ ง แล ว ",  "สิ ่งที ่เ ร าบ รรล ุแล ว ",  "สิ ่งที ่เร าแส วงหาแล ว ",  "สิ ่งที ่ใ จ ขอ ง เรา 
ต ิดตามแล ว "  แต ละอย าง  ๆ   เป นต น   ด ังนี ้บ าง ,  เพ งอยู  ๆ .  ส ันธะ !  เทวดา 
ทั ้งหลาย   พรอมทั ้งอ ินทร  พรหม   และปชาบดี  ยอมนมัสการบุรุษอาชาไนย 
ผูเจริญผูเพงอยูอยางนี้  มาแตที่ไกลทีเดียว  กลาววา  :- 

 
"ขาแตบุรุษอาชาไนยผูสูงสุด !  ขาพเจาขอนมัสการทาน 
ผูซ่ึงขาพเจาไดรูยิ่งสิ่งทั้งปวง  ดวยสิ่งที่ทานอาศัยแลวเพง"  ดังนี้. 

(เมื่อตรัสดังนี้แลว  สันธภิกษุไดทูลถามวา  :-) 
"ขาแตพระองคผูเจริญ !  บุรุษอาชาไนยผูเจริญ  เพงอยางไรกัน  ชนิดที่ไม 

อาศัยดินหรือนํ้าเปนตนแลวเพง  จนกระทั่งพวกเทวดาพากันสรรเสริญวาดังนั้น  พระเจาขา ?" 
 
(ตอไปนี้   เปนคําตรัสที่แสดงใหเห็นวา  สัญญาตาง ๆ  จะถูกเพิกถอนไป  เมื่ออารมณ 

แหงสัญญานั้นเปนที่แจมแจงแกผูเพง  วาส่ิงนั้น ๆ  มิไดเปนตามที่คนธรรมดาสามัญที่ สําคญวาเปน 
อยางไร; ขอใหผูศึกษาตั้งใจทําความเขาใจใหดีที่สุด  ดังตอไปนี้  :-) 

 
สัทธะ !  ในกรณีนี้  ปฐวีสัญญา  (ความสําคัญในดินวาดิน)  ยอม 

เปนแจง  (วิภูติ-เขาใจอยางแจมแจง)  แกบุรุษอาชาไนยผูเจริญ  (วาดินที่สําคัญกันวาเปน 
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ด ินนั ้น   หาใช ด ิน ไม   หากแต เป น เพ ีย งส ังขตธรรมตามธรรมชาต ิ  เป น ไปตามกฏอ ิท ัปป จจยตา 
ค ือ เป น สิ ่งที ่ไม เที ่ย ง   เป น ท ุก ข   เป น อ น ัต ต า   -  ต ามน ัย แห งอ รรถ กถ า   :  ม โน รถป ูรณ ี  ภ . ๓  
น.  ๔๓๒).  ความสําคัญในน้ําวาน้ํา,  ความสําคัญในไฟวาไฟ,  ความสําคัญในลมวาลม,  
ความสําคัญในอากาสานัญจายตนะวาอากาสานัญจายตนะ,  ความสําคัญในวิญญาณัญ- 
จายตนะวาวิญญาณัญจายตนะ,  ความสําคัญในอากิญจัญญายตนะวาอากิญจัญญายตนะ,  
ความสําคัญในเนวสัญญานาสัญญายตนะวาเนวสัญญานาสัญญายตนะ,  ความสําคัญใน 
โลกนี้วาโลกนี้,  ความสําคัญในโลกอื่นวาโลกอื่น,  ความสําคัญในสิ่งที่เห็นแลว ฟงแลว 
ฯลฯ  วา  "สิ่งที่เราเห็นแลว"  "สิ่งที่เราฟงแลว"  ฯลฯ  ก็ลวนแตเปนแจงแกบุรุษ 
อาชาไนยผู เจร ิญ   (ว า สิ ่งเหล านั ้น   หาได เป นด ังที ่สําค ัญมั ่นหมาย   ว า เป นอะไร  ๆ   ก ันนั ้น ไม 
หากแต เป นส ังขตธรรมตามธรรมชาต ิ  เป น ไปตามกฎอ ิท ัปป จจยตา   ค ือ   เป น สิ ่งที ่ไม เที ่ย ง   เป น 
ทุกข  เปนอนัตตา  -ตามนัยแหงอรรกถา  :  มโนรถปูรณี  ภ.  ๓  น.๔๓๒). 

 
สันธะ  !  บุ รุษอาชาไนยผู เจริญ   เพ งอยู อย างนี้   จึ งได ชื่ อวา   ไม อาศั ย 

ความสําคัญวาดินแลวเพง  ไมอาศัยความสําคัญวาน้ํ าแลวเพง  ไมอาศัยความสําคัญ 
วาไฟแลวเพง  เปนตน  จนกระทั่งพวกเทวดาพากันสรรเสริญวาดังนั้น. 
-  เอกทสก.  อํ.  ๒๔/๓๔๘/๒๑๖. 

 
อนุสัยทั้งสามไมเกิดแกอริยสาวก  แมเมื่อเสวยทุกขเวทนา 
 
ภิ กษุ   ท .!  ส วนอริยสาวกผู มี การสดับแล ว   อันทุ กขเวทนาถูกต องอยู 

ย อม ไม เศ ร า โศก   ย อม ไม ก ระวนกระวาย   ย อม ไม รํ่า ไร รําพ ัน   ไม เป นผู ท ุบ อก 
รํ่าไห   ไมถึงความมีสติฟนเฟอน  ;  ยอมเสวยเวทนาเพียงอยางเดียว  คือเวทนา 
ทางกาย,  หามีเวทนาทางจิตไม. 
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ภิกษุ   ท .!  เปรียบเหมือนบุ รุษพึงยิงบุ รุษดวยลูกศรแลว  ไมพึงยิงซ้ํา 
บุร ุษ นั ้นด วยล ูกศรที ่สอง  เมื ่อ เป นอย างนี ้  บ ุร ุษ นั ้นย อมเสวยเวทนาจากล ูกศร 
เพ ียงล ูก เด ียว .  แม ฉ ัน ใด  ;  ภ ิกษ ุ  ท .!  อริยสาวกผู ม ีการสด ับแล ว   ก ็ฉ ันนั ้น 
คือ  เมื่อทุกขเวทนาถูกตองอยู,  ก็ไมเศราโศก  ไมกระวนกระวายไมร่ําไรรํา- 
พัน  ไมเปนผูทุบอกร่ําไห  ไมถึงซ่ึงความีสติฟนเฟอน ; 

 
อริยสาวกนั้น  ชื่อวายอมเสวยเวทนาเพียงอยางเดียว  คือเวทนาทาง 

กาย   หามีเวทนาทางจ ิตไม .  อริยสาวกนั ้น   หาเป นผู ม ีปฏ ิฆะเพราะทุกขเวทนา 
นั ้นไม .  ปฏิฆาน ุส ัย  อันใด   อันเก ิดจากท ุกขเวทนา ,  ปฏิฆาน ุส ัยอ ันนั ้น   ยอม  
ไมนอนตาม  ซึ่งอริยสาวกคนนั้นผูไมมีปฏิฆะเพราะทุกขเวทนา. 

 
อริยสาวกนั้น   อันทุกขเวทนาถูกตองอยู   ก็ไม   (นอมนึก )  พอใจซ่ึง 

กามสุข .  ขอนั ้นเพราะเหตุไรเล า  ?  ภิกษุ  ท .!  ขอนั ้นเพราะเหตุวา   อริยสาวก 
ผูมีการสดับแลว  ยอม รูชัดอุบายเครื่องปลดเปลื้องซ่ึงทุกขเวทนา  ซึ่งเปนอุบาย 
อื ่นนอกจากกามสุข .  เมื ่ออริยสาวกนั ้นม ิได พอใจซึ ่งกามส ุขอยู ,  ราคาน ุส ัย  
อันใด  อันเกิดจากสุขเวทนา,  ราคานุสัยอันนั้น  ก็ ไมนอนตาม ซึ่งอริยสาวกนั้น. 

 
อริยสาวกนั้น   ยอมรูชัดซึ่งเหตุให เกิดขึ้นแหงเวทนา   ซึ่งความตั้ งอยู 

ไม ได   ซึ ่งรสอร อย   ซึ ่งโทษอ ันต่ํ าทราม   และซึ ่งอ ุบายเครื ่องออกไปพ น   แห ง 
เวทนาทั ้งหลายเหล านั ้น   ตามที ่เป นจริง .  เมื ่ออริยสาวกนั ้น   รู ช ัดอยู ซึ ่งเหต ุให 
เก ิดขึ ้น   ซึ ่งความตั ้งอยู ไม ได   ซึ ่งรสอร อย   ซึ ่งโทษอ ันต่ํ าทราม   และซึ ่งอ ุบาย 
เครื่องออกไปพน  แหงเวทนาทั้งหลายเหลานั้น  ตามที่ เปนจริงอยู,  อวิชชานุสัย  
อันใด   อันเก ิดจากอทุกขมสุขเวทนา ,  อวิชชานุส ัยอ ันนั ้น   ก็ย อม  ไม นอนตาม  
ซึ่งอริยสาวกนั้น. 
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อริยสาวกนั้น   ถาเสวยสุขเวทนา   ยอมไม เปนผูติดพัน   (ในเวทนา)  
เสวยเวทนานั้ น  ;  ถาเสวยทุกขเวทนา   ก็ ไม เปนผูติดพัน เสวยเวทนานั้น  ;  ถา 
เสวยอทุกขมสุขเวทนา  ก็ไมเปนผูติดพันเสวยเวทนานั้น. 

 
ภิกษุ   ท.!  อริยสาวกผูมีการสดับน้ี   เรากลาววา  เปนผู ไมติดพันแลว 

ดวยชาติชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั ้งหลาย  ;  เรากลาววา 
เปนผูไมติดพันแลวดวยทุกข  ดังนี้. 
-  สฬา.สํ.  ๑๘/๒๕๘/๓๗๑. 

 
การไมเกิดอนุสัยสามเมื่อเสวยเวทนาสาม  แลวดับเย็น 
 
(พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาไปในโรงเรียนเปนที่ รักษาภิกษุเจ็บไข  ไดประทานโอวาท 

แกภิกษุทั้งหลายในที่นั้นวา  :-) 
 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  พึงเปนผู มีสติ  มีสัมปชัญญะ  เมื ่อรอคอยการ 

ทํากาละ  :  นี้เปนอนุสาสนีของเรา  สําหรับพวกเธอทั้งหลาย. 
 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ภ ิกษ ุ  เป น ผู ม ีสต ิ  เป น อย างไร เล า  ?  ภ ิกษ ุ  ท .!  

ภิกษุในกรณ ีนี ้  เป นผู ตามเห็นกายในกายอยู เป นประจํา  มีความเพ ียรเผากิเลส 
มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชาฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได ;  เปนผูตาม 
เห็นเวทนาในเวทนาทั้ งหลายอยู เปนประจํา....;  เปนผูตามเห็นจิตในจิตอยู เปน 
ประจํา ....;  เป นผู ต าม เห ็น ธรรม ในธรรมทั ้งหลายอยู เป นป ระจํา   ม ีค วาม 
เพียรเผากิเลส  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได.  
อยางนี้แล  ภิกษุ  ท.!  เรียกวา  ภิกษุเปนผูมีสติ. 
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ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ เปนผูมีสัมปชัญญะ  เปนอยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  
ภิกษุในกรณีนี้  เปนผู รูตัวรอบคอบในการกาวไปขางหนา  การถอยกลับไปขางหลัง,  
การแลด ู  การเหล ียวด ู,  การคู   การเหย ียด ,  การทรงส ังฆาฏ ิ  บาตร   จ ีวร ,  
การฉ ัน   การดื ่ม   การ เคี ้ย ว   การลิ ้ม .  การถ ายอ ุจจาระป สสาวะ ,  การไป 
การหย ุด ,  การนั ่ง   การนอน ,  การหล ับ   การตื ่น ,  การพ ูด   การนิ ่ง ,  อย างนี้ 
แล  ภิกษุ  ท.!  เรียกวา  ภิกษุเปนผูมีสัมปชัญญะ. 

 
ภิกษุ   ท .!  ภิกษุ   พึงเปนผูมีสติ   มีสัมปชัญญะ   เมื่ อรอคอยการทํา 

กาละ  :  นี้แล  เปนอนุสาสนีของเราสําหรับพวกเธอทั้งหลาย 
 
ภิกษุ   ท .  ถาเมื่ อภิกษุ   มีสติ   มีสัมปชัญญะ   ไมประมาท   มีความ 

เพ ียรเผากิเลส   มีตนสงไปแลวในธรรม   อยู   อยางนี ้,  สุขเวทนา เก ิดขึ ้น   ไซร ;  
เธอย อมรู ช ัดอย างนี ้ว า   "สุขเวทนานี ้เก ิดขึ ้นแล วแก เรา ,  แต ส ุขเวทนานี ้  อาศ ัย 
เหตุปจจัยจึงเกิดขึ้นได  ไมอาศัยเหตุปจจัยแลวหาเกิดขึ้นไดไม.  อาศัยเหตุปจจัย 
อะไรเลา?  อาศัยเหตุปจจัยคือกายนี้ นั่นเอง  ก็กายนี้  ไมเที่ยง  มีปจจัยปรุงแตง 
อาศัยเหตุปจจัยเกิดขึ้น   สุขเวทนาที่ เกิดขึ้นเพราะอาศัยกายซึ่งไม เที่ยง  มีปจจัย 
ปรุงแตง  อาศัยเหตุปจจัยเกิดขึ้น   ดังนี้แลว  จักเปนสุขเวทนาที่ เที่ยงมาแตไหน "  
ดังนี ้.  ภ ิกษ ุนั ้น   เป นผู ตามเห ็นความไม เที ่ยงอยู   ตามเห ็นความเสื ่อม   ความ 
จางคลายอยู  ตามเห็นความดับไป   ความสลัดคืนอยู  ในกายและในสุขเวทนา.  
เมื่อเธอเปนผูตามเห็นความไมเที่ยง  (เปนตน)  อยูในกายและในสุขเวทนาอยูดังนี้,  
เธอยอมละเสียได  ซึ่ง ราคานุสัย ในกายและในสุขเวทนานั้น. 

 
(ในกรณีถัดไปซึ่งเปนการเสวย ทุกขเวทนา อันจะเปนเหตุใหเกิด ปฏิฆานุสัย นั้น  ก็ 

ตรัสไวดวยขอความทํานองเดียวกัน  ที่ภิกษุพิจารณาเห็นกายและทุกขเวทนานั้นไมเที่ยง  เปนของ 
ปรุงแตง  อาศัยปจจัยเกิดขึ้น  ก็ละปฏิฆานุสัยในกายและในทุกขเวทนานั้นเสียได. 
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ในกรณีถัดไปอีก  แหงการเสวย  อทุกกขมสุขเวทนา อันจะเปนทางใหเกิด อวิชชานุสัย 
ก็ไดตรัสวิธีปฏิบัติในการพิจารณาเห็นกายและอทุกขมสุขเวทนานั้น   โดยทํานองเดียวกัน   จนละ 
อวิชชานุสัยเสียได). 

 
ภิกษุนั้ น   ถาเสวย  สุข เวทนา   ก็ รูชัดวา   "สุขเวทนานั้ น   เปนของไม 

เที ่ย ง ,  และเป น เวทนาที ่เราม ิได ม ัว เมาเพล ิด เล ินอยู "  ด ังนี ้.  ถ า เสวย  ท ุกข - 
เวทนา   ก ็รู ช ัด ว า   "ท ุกข เวทนานั ้น   เป นของไม เที ่ย ง ,  และ เป น เวทนาที ่เรา 
มิไดมัวเมาเพลิดเพลินอยู"  ดังนี้.  ถาเสวย อทุกขมสุขเวทนา  ก็รูชัดวา  "อทุกขม- 
สุขเวทนานั ้น   เป นของไม เที ่ยง,  และเป นเวทนาที ่เราม ิได ม ัวเมาเพล ิดเพล ินอยู " 
ดังนี้. 

 
ภิกษุนั้น  ถาเสวย สุขเวทนา  ก็เปนผูปราศจากกิเลสอันเกิดจากเวทนา 

นั้ น เป น เค รื่ อ งรอ ย รัด แล ว   เส วย เวทนานั้ น ;  ถ า เส วย  ทุ กข เวทน า   ก็ เป น ผู 
ปราศจากกิเลสอันเกิดจากเวทนานั้นเปนเครื่องรอยรัดแลว  เสวยเวทนานั้น ;  ถา 
เสวย  อุทกขมสุขเวทนา  ก็เปนผูปราศจากกิเลสอันเกิดจากเวทนานั้นเปนเครื่อง 
รอยรัดแลว  เสวยเวทนานั้น. 

 
ภิกษุนั้น  เมื่อเสวย เวทนาอันมีกายเปนที่สุดรอบ  ยอมรูชัดวาเราเสวย 

เวทนาอันมีกายเปนที ่สุดรอบ ;  เมื ่อเสวย  เวทนาอันมีชีวิตเปนที ่ส ุดรอบ   ยอม 
รู ข ัดวาเราเสวยเวทนาอ ันมีช ีว ิตเป นที ่ส ุดรอบ .  เธอยอม  รู ช ัดวา  เวทนาทั ้งปวง 
อันเราไมเพลิดเพลินแลว  จักเปนของเย็นในอัตตภาพนี้นั่นเทียว  จนกระทั่งถึง 
ที่สุดรอบแหงชีวิต  เพราะการแตกทําลายแหงกาย  ดังนี้. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  เปรียบเหม ือนประท ีป นํ้าม ัน   ได อาศ ัยน้ํ าม ันและไส แล ว 

ก ็ล ุกโพลงอยู ได ,  เมื ่อขาดป จจ ัย เครื ่องหล อเลี ้ยง   เพราะขาดน้ํ าม ันและไส นั ้น 
แลว  ยอมดับลง,  นี้ฉันใด;  ภิกษุ  ท.!  ขอน้ีก็ฉันนั้น  คือภิกษุ  เมื่อ 
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เสวยเวทนาอันมีกายเปนที่สุดรอบ ,  ก็ รูชัดวาเราเสวยเวทนาอันมีกายเปนที่สุด 
รอบ   ด ังนี ้.  เมื ่อ เสวยเวทนาอ ันม ีช ีว ิต เป นที ่ส ุดรอบ   ก ็รู ช ัดว าเราเสวยเวทนา 
อ ันม ีช ีว ิตที ่ส ุด รอบ   ด ังนี ้.  (เป นอ ันว า )  ภ ิกษ ุนั ้นย อม รู ช ัดว า   เวทนาทั ้งปวง 
อันเราไมเพลิดเพลินแลว  จักเปนของเย ็นในอัตตภาพนี ้นั ่นเท ียว  จนกระทั ่งถ ึง 
ที่สุดรอบแหงชีวิต  เพราะการแตกทําลายแหงกาย  ดังนี้. 
-  สฬา.  สํ.  ๑๘/๒๖๐/๓๗๔-๓๘๑. 

 
(ในสูตรถ ัดไป   (๑๘/๒๖๔/๓๘๕๕  ทรงแสดง   ที ่เก ิดของเวทนาทั ้งสาม  วาได แก  

"ผัสสะ "  แทนที ่จะทรงแสดงว า ได แก   "กาย "  เหม ือนที ่ท รงแสดงไว ในส ูตรข างบนนี ้,  สวน 
เนื้อความนอกนั้นก็เหมือนกับขอความแหงสูตรขางบนนี้  ทุกประการ). 

 
อาการที่ตัณหาไมนําไปสูภพใหม 
ใหเกิดผลพิเศษอีกนานาประการ 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ....ส วนบ ุคคล   เมื ่อ รู เมื ่อ เห ็น   ซึ ่ง  จ ักษ ุ  ตามที ่เป นจร ิง .  

เมื่อรูเมื่อเห็น  ซึ่ง รูปทั้งหลาย   ตามที่ เปนจิรง,  เมื่อรูเมื่อเห็นซึ่ง จักขุวิญญาณ 
ตามที่ เปนจริง,  เมื่อ รูเมื่อเห็น   ซึ่ง จักขุสัมผัส ตามที่ เปนจิรง,  เมื่อ รูเมื่อเห็นซึ่ง 
เวทนาอันเก ิดขึ ้นเพราะจักขุส ัมผัสเป นป จจัย   อันเป นสุขก ็ตาม   เป นทุกข ก ็ตาม 
ไม ใชทุกข ไม ใชสุขก็ตาม   ตามที่ เปนจริงแลว ;  เขายอมไมกําหนัดในจักษุ ,  ไม 
กําหนัดในรูปท้ังหลาย,  ไมกําหนัดในจักขุวิญญาณ,  ไมกําหนัดในจักขุสัมผัส,  และ 
ไมกําหนัดในเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย  อันเปนสุขก็ตาม  เปน 
ทุกขก็ตาม  ไมใชทุกขไมใชสุขก็ตาม.  เมื ่อบุคคลนั ้นไมกําหนัดแลว  ไมติดพัน 
แลว  ไมลุมหลงแลว  ตามเห็นอาทีนวะ  (โทษของสิ่งเหลานั้น)  อยูเนือง ๆ,  ปญจุปา- 
ทานขันธทั้งหลาย  ยอมถึงซ่ึงความไมกอเกิดตอไป;  และตัณหา อันเปนเครื่อง 
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นําไปสูภพใหม   อันประกอบอยูดวยความกําหนัดดวยอํานาจความเพลิน   เปน 
เครื่องทํ าให เพลินอยางยิ่ งในอารมณ นั้ น  ๆ   นั้ นอัน เขายอมละเสียได  ;  ความ 
กระวนกระวาย  (ทรถ)  แม  ทางกาย  อันเขายอมละเสียได,  ความกระวนกระวาย 
แม  ทางจ ิต   อัน เขาย อมละเส ียได ;  ความแผดเผา   (สนฺตาป )  แม ทางกาย 
อันเขายอมละเส ียได ,  ความแผดเผา   แมทางจิต   อันเขาย อมละเส ียได ;  ความ 
เร าร อน   (ปริฬาห )  แม ทางกาย   อันเขาย อมละเส ียได ,  ความเร าร อน   แม ทาง 
จิต  อันเขายอมละเสียได.  บุคคลนั้นยอม เสวยซึ่งความสุข อันเปนไป ทางกาย  
ดวย.  ซึ่งความสุขอันเปนไป ทางจิต ดวย. 

 
เมื่ อ บุ คคล เป น เช นนั้ น แล ว   ทิ ฏ ฐิ  ของเขา   ย อม เป นสั มมาทิ ฏ ฐิ  ;  

ความดําริของเขา  ยอมเปนสัมมาสังกัปปะ ;  ความพยายาม  ของเขา  ยอมเปน 
สัมมาวายามะ  ;  สติ  ของเขา   ยอม เป นสัมมาสติ ;  สมาธิ  ของเขา   ยอม เป น 
ส ัมมาสมาธ ิ;  ส วน  กายกรรม   วจ ีกรรม   และ  อาช ีวะ   ของเขา   เป นธรรม 
บ ริส ุท ธิ ์อ ยู ก อ น แล ว นั ่น เท ีย ว .  ด ว ย อ าก า รอ ย า งนี ้  เป น อ ัน ว า   อ ร ิย อ ัฏ - 
ฐังคิกมรรค นี้  ของเขานั้น  ยอม ถึงซ่ึงความเต็มรอบแหงความเจริญ. 

 
เมื่อเขาทําอริยอัฏฐังคิกมรรค  ให เจริญอยูดวยอาการอยางนี้ ,  สติปฏ- 

ฐาน แมทั้ง  ๔  ยอมถึงซึ่งความเต็มรอบแหงความเจริญ ;  สัมมัปปธาน แมทั้ง  ๔  
ยอมถึงซึ ่งความเต ็มรอบแหงความเจริญ ;  อิทธิบาท  แมทั ้ง  ๔  ยอมถึงซึ ่งความ 
เต็มรอบแหงความเจริญ ;  อินทรีย แมทั้ง  ๕  ยอมถึงซึ่งความเต็มรอบแหงความ 
เจร ิญ ;  พละ  แม ทั ้ง   ๕  ย อมถ ึงซึ ่งความเต ็มรอบแห งความเจร ิญ ;  โพชฌงค  
แมทั้ง  ๗  ยอมถึงซึ่งความเต็มรอบแหงความเจริญ .  ธรรมทั้งสองคือ  สมถะ และ 
วิปสสนา  ของเขานั้น  ยอมเปนธรรมเคียงคูกันไป.  บุคคลนั้น  ยอม กําหนดรู 
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ดวยปญญาอันยิ่ง  ซึ่งธรรมทั้งหลายอันบุคคลพึงกําหนดรูดวยปญญาอันยิ่ง ;  ยอม  
ละ ดวยปญญาอันยิ่ง  ซึ่งธรรมทั้งหลายอันบุคคลพึงละดวยปญญาอันยิ่ง ;  ยอม 
ทําใหเจริญ  ดวยปญญาอันยิ่ง  ซึ่งธรรมทั้งหลายอันบุคคลพึงทําใหเจริญดวยปญญา 
อันยิ่ง;  ยอม  ทําใหแจง ดวยปญญาอันยิ่ง  ซึ่งธรรมทั้ งหลายอันบุคคลพึงทําให 
แจงดวยปญญาอันยิ่ง. 

 
ภิกษุ  ท.!  ก็ ธรรมเหลาไหนเลา  เปนธรรมอันบุคคลพึงกําหนดรูดวย 

ป ญญ าอ ันยิ ่ง  ?  คํ าตอบ   พ ึงม ีว า   ป ญ จ ุป าทานข ันธ  ทั ้งหลาย   กล าวค ือ 
อุปาทานขันธคือรูป   อุปาทานขันธคือเวทนา  อุปาทานขันธคือสัญญา  อุปาทาน- 
ข ันธ ค ือส ังขาร   อ ุปาทานข ันธ ค ือว ิญญาณ   :  ธรรมทั ้งหลายเหล านี ้แล   ชื ่อว า 
เปนธรรมอันบุคคลพึงกําหนดรูดวยปญญอันยิ่ง. 

 
ภิกษุ  ท.:  ก็ ธรรมเหลาไหนเลา  เปนธรรมอันบุคคลพึงละดวยปญญา 

อันยิ ่ง  ?  คําตอบ   พึงม ีว า   อวิชชา  ดวย   ภวตัณหา  ดวย   :  ธรรมทั ้งหลาย 
เหลานี้แล  ชื่อวาเปนธรรมอันบุคคลพึงทําใหเจริญดวยปญญาอันยิ่ง. 

 
ภิกษุ  ท.:  ก็ ธรรมเหลาไหนเลา  เปนธรรมอันบุคคลพึงทําใหเจริญ 

ดวยปญญาอันยิ ่ง ?  คําตอบ   พึงมีวา   สมถะ  ดวย   วิป สสนา  ดวย  :  ธรรม 
ทั้งหลายเหลานี้แล  ชื่อวาเปนธรรมอันบุคคลพึงทําใหเจริญดวยปญญาอันยิ่ง. 

 
ภิกษุ  ท.!  ก็ ธรรมเหลาไหนเลา  เปนธรรมอันบุคคลพึงทําใหแจง 

ดวยปญญาอันยิ่ง ?  คําตอบ  พึงมีวา  วิชชา ดวย  วิมุตติ ดวย  :  ธรรมทั้งหลาย 
เหลานี้แล  ชื่อวาเปนธรรมอันบุคคลพึงทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่ง. 
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ภาค  ๓  -  นิโรธอริยสัจ ๗๙๓

(ในกรณีที่ เกี่ยวกับ  โสต  ฆาน  ชิวหา  กาย  มโน  และ สหคตธรรมแหงอายตนะที่ โสต 
เป นต น   ก ็ม ีเนื ้อค วาม เหม ือนก ับที ่ก ล าวแล ว ในกรณ ีแห ง   จ ักษ ุและสหคตธรรมของจ ักษ ุ  ด ังที่ 
กลาวขางบนนี้ทุกประการ  พึงขยายความเอาเองใหเต็มตามนั้น). 
-  อุปริ.  ม.  ๑๔/๕๒๓-๕๒๖/๘๒๘-๘๓๑. 

 
การออกไปเสียไดจากางเดินแหงจิตของสัตวบุถุชน 

 
(ทางเดิ น แห งจิ ต ของสั ต ว   มี อยู   ๓๖  อย า ง   มี อยู ที่ หั วข อ ว า   "เวทน าคื อท างไป แห ง 

จ ิต ขอ งส ัต ว "  ในภ าค   ๑  ที ่ว าด วยท ุก ขอ ร ิย ส ัจ   หน า   ๑๘๖  แห งหน ังส ือ เล ม นี ้.  ข อ ค วามต อ ไป 
นี ้  แสดงการออกมาเส ีย ได จากทางเด ินแห งจ ิตของส ัตว เหล านั ้น   โดยอาศ ัยธรรมที ่เป นคู ป ร ับแก 
ก ัน เป นคู  ๆ   ละฝ ายที ่ควรละเส ีย   จนกระทั ่งออกมาเส ียได จากทางแห งท ุกข ถ ึงที ่ส ุด โดยประการ 
ทั้งปวง  ดังตอไปนี้  :-) 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  คํ าที ่เร ากล า วว า   "จงอ าศ ัยท างนี ้  แล วล ะท างนี ้เส ีย " 

ด ังนี ้นั ้น ,  เราก ล า วอ าศ ัย ห ล ัก เกณ ฑ อ ะ ไร เล า  ?  ภ ิกษ ุ  ท .!  ข อ นั ้น   เราก ล า ว 
อาศัยหลักเกณฑ  คอื  :- 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  ใน บ รรด าท า ง ไป   (แห ง จิ ต )  ขอ งสั ต ว ทั้ ง ส าม สิ บ ห ก นั้ น 

โสมนัสอาศัยการหลีกออกจากเรือน   (เนกขัมมสิตโสมนัส)  หกอยางมีอยู   เธอจง อาศัย 
แลว ๆ  ซ่ึงโสมนัสอาศัยการหลีกออกจากเรือนนั้น  ละเสียกาวลวงเสียซ่ึงโสมนัส 
อาศ ัย เร ือนหกอย าง .  การละเส ียได   การก าวล วงเส ียได   ซึ ่ง โสมน ัสอาศ ัย เร ือน 
หกอยางเหลานั้น  ยอมมีดวยอาการเหลานี้. 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  ใน บ รรด าท า ง ไป   (แห ง จิ ต )  ขอ งสั ต ว ทั้ ง ส าม สิ บ ห ก นั้ น 

โทมนั สอาศั ยการหลี กออกจาก เรือน   (เนกขั มม สิต โทมนั ส )  หกอย างมี อยู   เธอจง 
อาศัยแลว ๆ  ซ่ึงโทมนัสอาศัยการหลีกออกจาเรือนนั้น  ละเสียกาวลวงเสีย 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๗๙๔

ซ่ึงโทมนัสอาศัยเรือนหกอยาง.  การละเสียได   การกาวลวงเสียได   ซึ่งโทมนัส 
อาศัยเรือนหกอยางเหลานั้น  ยอมมีดวยอาการอยางนี้. 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  ในบรรดาทางไป   (แห งจิต )  ของสัตวทั้ งสามสิบหกนั้ น 

อุเบกขาอาศัยการหลีกออกจากเรือน  (เนกขัมมสิตอุเบกขา)  หกอยางมีอยู  เธอจง อาศัย 
แลว ๆ  ซ่ึงอุเบกขาอาศัยการหลีกออกจากเรือนนั้น  ละเสียกาวลวงเสีย  ซ่ึง 
อุเบกขาอาศ ัยเรือนหกอยาง.  การละเส ียได   การกาวล วงเส ียได   ซึ ่งอ ุเบกขา 
อาศัยเรือนหกอยางเหลานั้น  ยอมมีดวยอาการอยางนี้. 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  ในบรรดาทางไป   (แห งจิต )  ของสัตวทั้ งสามสิบหกนั้ น 

โสมนัสอาศัยการหลีกออกจากเรือน   (เนกขัมมสิตโสมนัส )  หกอยางมีอยู   เธอจง 
อาศัยแลว ๆ  ซึ่งโสมนัสอาศัยการหลีกออกจากเรือนนั้น  ละเสียกาวลวงเสีย 
ซึ ่งโสมนัสอาศัยการหลีกออกจากเรือนหกอยาง.  การละเสียได  การกาวลวง 
เสียได  ซึ่งโทมนัสอาศัยการหลีกออกจากเรือนหกอยางเหลานั้น  ยอมมีดวยอาการ 
อยางนี้. 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  ในบรรดาทางไป   (แห งจิต )  ของสัตวทั้ งสามสิบหกนั้ น 

อุ เบกขาอาศัยการหลีกออกจากเรือน   (เนกขัมมสิตอุ เบกขา)  หกอยางมีอยู   เธอจง 
อาศัยแลว ๆ  ซึ่งอุเบกขาอาศัยการหลีกออกจากเรือนนั้น  ละเสียกาวลวงเสีย 
ซึ ่งโสมนัสอาศัยการหลีกออกจากเรือนหกอยาง.  การละเสียได  การกาวลวง 
เสียได  ซึ่งโสมนัสอาศัยการหลีกออกจากเรือนหกอยางเหลานั้น  ยอมมีดวยอาการ 
อยางนี้. 

 
ภิกษุ   ท.!  อุเบกขามีภาวะตาง ๆ   (นานัตตอุเบกขา)  อาศัยภาวะตาง ๆ  

ก็มีอยู.  อุเบกขามีภาวะอยางเดียว  (เอกัตตอุเบกขา)  อาศัยภาวะอยางเดียว  ก็มีอยู. 
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ภิกษุ  ท .!  อุเบกขามีภาวะตางๆ  อาศัยภาวะตาง ๆ  เปนอยางไร 
เล า  ?  ภ ิก ษ ุ  ท .!  อ ุเบ ก ข า ใน ร ูป   ท .  ม ีอ ยู ,  อ ุเบ ก ข า ใน เส ีย ง   ท .  ม ีอ ยู ,  
อ ุเบกขาในกลิ ่น   ท .  ม ีอยู ,  อ ุเบกขาในรส   ท .  ม ีอยู ,  อ ุเบกขาในโผฏฐ ัพพะ   ท .  
มีอยู.  ภิกษุ  ท.!  นี้คือ  อุเบกขามีภาวะตางๆ  อาศัยภาวะตาง ๆ. 

 
ภิกษุ  ท.!  อุเบกขามีภาวะอยางเดียว  อาศัยภาวะอยางเดียว  เปน 

อยางไรเล า ?  ภิกษุ   ท .!  อุ เบกขาอาศัยอาการสานัญจายตนะมีอยู ,  อุ เบกขา 
อาศัยวิญญาณัญจายตนะมีอยู ,  อุ เบกขาอาศัยอากิญจัญญายตนะมีอยู ,  อุ เบกขา 
อาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะมีอยู .  ภิกษุ   ท .!  นี้คือ   อุ เบกขามีภาวะอยาง 
เดียว  อาศัยภาวะอยางเดียว. 

 
ภิ ก ษุ   ท .!  ในบ รรดาอุ เบ กขา เหล านั้ น   เธอจง  อาศั ย แล ว  ๆ   ซ่ึ ง 

อุเบกขามีภาวะอยางเดียว  อาศัยภาวะอยางเดียว  ละเสียกาวลวงเสียซ่ึงอุเบกขา 
มีภาวะตาง ๆ   อาศัยภาวะตาง ๆ   นั้น .  การละเสียได   การกาวลวงเสียได   ซึ่ง 
อุเบกขามีภาวะตาง ๆ  อาศัยภาวะตาง ๆ  นั้น  ยอมมีดวยอาการอยางนี้. 

 
ภิกษุ   ท.!  เธอจง อาศัยแลว ๆ  ซ่ึงอตัมมยตา๑  ละเสียกาวลวงเสีย 

ซึ ่งอุเบกขามีภาวะอยางเดียว  อาศัยภาวะอยางเดียวนั ้น .  การละเสียได  การ 
กาวลวงเสียได   ซึ่งอุ เบกขามีภาวะอยางเดียว   อาศัยภาวะอยางเดียวกัน   ยอมมี 
ดวยอาการอยางนี้. 

 
 

                                                
๑. อตัมมยตา   คํานี้   ยากที่ จะแหลออกมาตรง  ๆ   และไมควรจะแปลออกมา ,  ให ใชทับ ศัพทจน 

กลาย เป นคํ า ในภาษ าไทย   เหม ือนคํ า สําค ัญ อื ่น  ๆ   เช นคํ าว า   น ิพพ าน   เป นต นก ็แล วก ัน .  
สําหรับความหมายของคําวา   อตัมมยตา   นั้ น   หมายถึ งภาวะที่ ไมตองเนื่ องหรืออาศัยปจจัย 
อะไร  ๆ ,  ได แก อส ัขตธรรมอ ัน เป นธรรมที ่ป ราศจากต ัณ หาเป นต น   อ ันป จจ ัยปร ุงแต งไม ได 
นั่นเอง. 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๗๙๖

ภ ิกษ ุ  ท .!  คํ าใดที ่เรากล าวว า   "จงอาศ ัยทางนี ้  แล วละทางนี ้เส ีย " 
ดังนี้นั้น,  คํานั้นเรากลาวอาศัยหลักเกณฑอยางนี้แล. 
-  อุปริ.  ม.  ๑๔/๔๐๖/๖๓๑-๖๓๒. 

(นี้แสดงวา   การอาศัยทางอยางหนึ่ งละทางอยางหนึ่ งเสียนั้น   เปนนิ โรธอยางหนึ่ ง ๆ  
ซึ่งควรจะมองใหเห็นวาเปนนิโรธ  ๗  ขั้นตอน  ดังนี้คือ  :- 

อาศัย เนกขัมมสิตโสมนัส  ละเคหสิตโสมนัส  คูหนึ่ง ; 
อาศัย เนกขัมมสิตโสมนัส  ละเนกขัมมสิตโทมนัส  คูหนึ่ง ; 
อาศัย เนกขัมมสิตโทมนัส  ละเคหสิตโทมนัส  คูหนึ่ง ; 
อาศัย เนกขัมมสิตอุเบกขา  ละเคหสิตอุเบกขา  คูหนึ่ง ; 
อาศัย เนกขัมมสิตอุเบกขา  ละเนกขัมมสิตโสมนัส  คูหนึ่ง ; 
อาศัย เอกัตตอุเบกขา  ละนานัตตอุเบกขา  คูหนึ่ง ; 
อาศัย อตัมมยตา  ละเอกัตตอุเบกขา  (คูหนึ่ง). 
 

การละความผูกพันในความสุขทุกช้ัน 
ก.  สุขที่ควรกลัว 

 
อ ุท าย ิ !  กามค ุณ ห าอย าง เหล านี ้  ม ีอยู .  ห าอย า ง   อย าง ไร เล า  ?  

หาอยางคือ   รูปทั้ งหลายที่ จะพึ งรูสึกไดดวยตา   อันเปนรูปท่ีนาปรารถนา   นาใคร 
น าพอใจ   มี ลั กษณ ะน า รัก   เป นที่ เข า ไปอาศั ยอยู แห งความใคร   เป นที่ ตั้ งแห ง 
ความกําหน ัด  ;  เส ีย งทั ้งหล ายที ่จ ะพ ึง รู ส ึก ได ด วยห ู....;  กลิ ่น ทั ้งห ล ายที ่จ ะ 
พ ึง รู ส ึก ได ด ว ย จม ูก ....;  รส ทั ้งห ล ายที ่จ ะพ ึง รู ส ึก ได ด ว ย ลิ ้น ....;  โผ ฏ ฐ ัพ พ ะ 
ทั ้งหลายที ่จะพ ึงรู ส ึก ได ด วยผ ิวกาย   อ ัน เป น โผฏฐ ัพพะที ่น าปรารถนา   น าใคร 
นาพอใจ  มีลักษณะนารัก  เปนที่ เขาไปอาศัยอยูแหงความใคร  เปนที่ตั้ งแหงความ 
กําหนัด.  อุทายิ !  เหลานี้แล  กามคุณหาอยาง. 
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อุทายิ !  สุขโสมนัสใด  อาศัยกามคุณหาเหลานี้เกิดขึ้น  นี้เรากลาววา 
กามสุข  มิฬหสุข๑  ปุถุชนสุข  อนริยสุข ,  เรากลาววา  สุขนั ้นบุคคล  ไมควร 
เสพ  ไมควรมี  ไมควรทําใหมาก  และควรกลัว. 

 
ข.  สุขที่ไมควรกลัว 

 
อุทายิ  !  ภิกษุในกรณีนี้   สงัดแลวจากกาม   สงัดแลวจากอกุศลธรรม 

เขาถึ ง  ปฐมฌาน   อันมี วิตกวิจาร   มีป ติ และสุขอัน เกิดจากวิ เวก   แลวแลอยู  ;  
เพราะความที่วิตกวิจารทั้งสองระงับลง  เขาถึง ทุติยฌาน  เปนเครื่องผองใสแหงใจ 
ในภายใน   ใหสมาธิเปนธรรมอันเอกผุดมีขึ้น   ไมมีวิตก   ไมมีวิจาร  มีแตปติและ 
ส ุข   อ ัน เก ิดจากสมาธ ิ  แล วแลอยู ;  อ นึ ่ง   เพ ราะความจางคลายไปแห งป ติ 
ยอมเปนผูอยูอุ เบกขา  มีสติและสัมปชัญญะ  และยอมเสวยความสุขดวยนามกาย 
ชนิดที่พระอริยเจาทั้งหลาย  ยอมกลาวสรรเสริญผูนั้นวา  "เปนผูอยูอุ เบกขา  มีสติ 
อ ยู เป นปรกต ิส ุข "  ด ังนี ้  เข าถ ึง  ตต ิยฌ าน   แล วแลอยู ;  เพ ราะละส ุข เส ีย ได 
และเพราะละทุกขเสียได   เพราะความดับไปแหงโสมนัสและโทมนัสท้ังสองในกาล 
กอน   เขาถึง จตุตถฌาน   ไมมีทุกขไมมีสุข  มีแตความที่สติเปนธรรมชาติบริสุทธิ์ 
เพราะอุ เบกขา   แลวแลอยู .  นี้ เรากลาววา   เนกขัมมสุข   วิเวกสุข   อุปสมสุข 
สัมโพธิส ุข .  เรากลาววา  สุขนั ้นบุคคล  ควรเสพ   ควรเจริญ   ควรทําใหมาก 
และไมควรกลัว. 

 
ค.  สุขที่ยังหวั่นไหวและไมหวั่นไหว 

 
อุทายิ  !  ภิกษุในกรณีนี้   สงัดแลวจากกาม   สงัดแลวจากอกุศลธรรม 

เขาถึง ปฐมฌาน  อันมีวิตกวิจาร  มีปติและสุขอันเกิดจากวิเวก  แลวแลอยู. 
 
 

                                                
๑. สุขไมสะอาด  มีสุขเกิดทางทอปสสาวะเปนตน. 
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อุทาย ิ !  เรากล าวปฐมฌานนี ้แล   ว าอยู ในว ิส ัยแห งความหวั ่น ไหว .  อะไรเล า 
อยู ในว ิส ัยแห งความหวั ่น ไหวในปฐมฌานนั ้น  ?  ว ิตกว ิจารในปฐมฌ านนั ้น 
นั่นเองที ่ยังไมดับ  มีอยู .  วิตกวิจาร นั ้นนั ่นแหละ เปนสิ ่งที ่อยู ในวิสัยแหงความ 
หวั่นไหวในปฐมฌานนั้น. 

 
อุทายิ  !  ภิกษุในกรณีนี้   เพราะความที่วิตกวิจารทั้ งสองระงับลง  เขา 

ถึง ทุติยฌาน   เปนเครื่องผองใสแหงใจในภายใน   ใหสมาธิเปนธรรมอันเอกผุดมี 
ขึ้น   ไมมีวิตก  ไมมีวิจาร  มีแตปติและสุข  อันเกิดจากสมาธิ  แลวแลอยู.  อุทายิ  !  
เรากล าวแม ท ุต ิยฌ านนี ้แล   ว าอยู ในว ิส ัยแห งความหวั ่น ไหว .  อะไรเล าอยู ใน 
ว ิส ัย แห งค วามหวั ่น ไห ว   ในท ุต ิยฌ านนั ้น ?  ป ต ิส ข ในท ุต ิยฌ านนั ้น นั ่น เอ ง 
ที ่ย ังไมดับ  มีอยู .  ปติสุข นั ้นนั ่นแหละ เปนสิ ่งที ่อยู ในวิสัยแหงความหวั ่นไหว 
ในทุติยฌานนั้น. 

 
อุทาย ิ !  ภ ิกษ ุในกรณ ีนี ้  เพราะความจางคลายไปแห งป ต ิ  ยอมเป น 

ผูอยูอุ เบกขา  มีสติและสัมปชัญญะ  และยอมเสวยความสุขดวยนามกาย  ชนิดที่ 
พระอริยเจาทั้ งหลาย   ยอมกลาวสรรเสริญผูนั้นวา  "เปนผูอยูอุ เบกขา   มีสติ   อยู 
เป นปรกต ิส ุข "  ด ังนี ้  เข าถ ึง   ตต ิยฌ าน   แล วแลอยู .  อ ุทาย ิ !  เรากล าวแม 
ตติยฌานนี้แล   วาอยู ในวิสัยแหงความหวั่นไหว .  อะไรเลาอยู ในวิสัยแหงความ 
หวั่นไหวในตติยฌานนั้น  ?  อุ เบกขาสุขในตติยฌานนั้นนั่ งเองที่ยั งไมดับ   มีอยู ,  
อุเบกขาสุข  นั้นนั่นแหละ  เปนสิ่งที่อยูในวิสัยแหงความหวั่นไหวในตติยฌานนั้น. 

 
อ ุท าย ิ !  ภ ิกษ ุในกรณ ีนี ้  เพ ราะละส ุข เส ีย ได   และ เพ ราะละท ุกข 

เสียได  เพราะความดับไปแหงโสมนัสและโทมนัสท้ังสองในกาลกอน  เขาถึง 
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จตุตถฌาน   ไมมีทุกข ไมมีสุดข   มีแตความที่ สติ เปนธรรมชาติบ ริสุทธิ์ เพราะ 
อุเบกขาแลวแลอยู.  อุทายิ!  เรากลาวจตุตถฌานนี้แล  วาไมอยูในวิสัยแหงความ 
หวั่นไหว. 

 
ง.  การละความผูกพันในรูปฌานและอรูปฌาน 

 
อ ุทาย ิ !  ภ ิกษ ุในกรณ ีนี ้  สง ัดแล วจากกาม   สง ัดแล วจากอก ุศล - 

ธรรม  เขาถึง ปฐมฌาน อันมีวิตกวิจาร  มีปติและสุขอันเกิดจากวิเวก  แลวแลอยู.  
อุทายิ!  เรากลาวปฐมฌานนี้แล   วาสิ่งไมควร  (จะพอใจ)  เรากลาววาจงละเสีย 
เรากลาววาจงกาวลวงเสีย.  ก็อะไรเลา  เปนการกาวลวงเสียซ่ึงปฐมฌานนั้น ? 

 
อุทายิ !  ภิกษุในกรณีนี้   เพราะความที่วิตกวิจารทั้งสองระงับลง  เขา 

ถึง ทุติยฌาน  เปนเครื่องผองใสแหงใจในภายใน  ใหสมาธิเปนธรรมอันเอกผุดมีขึ้น 
ไม ม ีว ิตก   ไม ม ีว ิจาร  มีแต ป ต ิและส ุข   อันเก ิดจากสมาธ ิ  แล วแลอยู .  นี ้แหละ 
เปนการกาวลวงซึ่งปฐมฌานนั ้น.  อุทายิ!  เรากลาวแมทุติยฌานนั ้นแล  วาสิ ่ง 
ไมควร  (จะพอใจ)  เรากลาววาจงละเสีย  เรากลาววาจงกาวลวงเสีย.  ก็อะไรเลา 
เปนการกาวลวงเสียซ่ึงทุติยฌานนั้น ? 

 
อุทายิ !  ภิกษุในกรณ ีนี ้  เพราะความจางคลายไปแห งป ต ิ  ยอมเปน 

ผูอยูอุเบกขา  มีสิตและสัมปชัญญะ  และยอมเสวยความสุขดวยนามกาย  ชนิดที่ 
พระอริยเจาทั้งหลาย  ยอมกลาวสรรเสริญผูนั้นวา  "เปนผูอยูอุ เบกขา  มีสติ   อยู 
เปนปรกติสุข"  ดังนี ้  เขาถึง ตติยฌาน   แลวแลอยู .  นี ้แหละเปนการกาวลวง 
ซ่ึงทุติยฌานนั้น.  อุทายิ!  เรากลาวแมตติยฌานนั้นแล  วาสิ่งไมควร  (จะพอ 
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ใจ)  เรากลาววาจะละเสีย  เรากลาววาจงกาวลวงเสีย.  ก็ อะไรเลา  เปนการ 
กาวลวงซ่ึงตติยฌานนั้น ? 

 
อ ุทาย ิ !  ภ ิกษ ุในกรณ ีนี ้  เพ ราะละส ุข เส ีย ได   และเพราะละท ุกข 

เสียได   เรพาะความดับแหงโสมนัสและโทมนัสสองในกาลกอน   เขาถึง จตุตถ- 
ฌาน  ไมมีทุกขไมมีสุข  มีแตความที่สติเปนธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา  แลว 
แลอยู .  นี ้แหละเปนการกาวลวงเสียซึ ่งตติยฌานนั ้น .  อุทายิ!  เรากลาว 
แมจตุตถฌานนั้นแล  วาสิ่งไมควร(จะพอใจ)  เรากลาววาจงละเสีย  เรากลาววา 
จงกาวลวงเสีย.  ก็ อะไรเลา  เปนการกาวลวงซ่ึงจตุตถฌานนั้น ? 

 
อุทายิ !  ภิกษุในกรณีนี้   เรพาะกาวลวงเสียไดซึ่งรูปสัญญาทั้งหลาย 

โดยประการทั้งปวง  เพราะความดับไปแหงปฏิฆสัญญาทั้งหลาย  เพราะไมใสใจ 
นานัตตสัญญาทั้งหลาย  เปนผูเขาถึง อากาสานัญจายตนะ  อันมีการทําในใจวา  
"อากาศไมมีที ่สุด"  ดังนี ้  แลวแลอยู.  นี้แหละเปนการกาวลวงซึ่งจตุถฌานนั้น.  
อุทายิ  !  เรากลาวแมอากาสานัญจายตนะนั้นแล   วาสิ่ งไมควร  (จะพอใจ)  เรา 
กลาววาจงละเสีย  เรากลาวาจงกาวลวงเสีย  ก็ อะไรเลา  เปนการกาวลวงเสีย 
ซ่ึงอากาสานัญจายตนะนั้นฯ 

 
อุทายิ !  ภิกษุในกรณีนี้  เพราะกาวลวงเสียไดซึ่งอากาสานัญจายตนะ 

ดวยประการทั ้งปวง   เป นผู เข าถึง  วิญญาณัญจายตนะ   อันมีการทําในใจวา 
"วิญญาณไมมีที ่ส ุด"  ดังนี ้  แลวแลอยู .  นี ้แหละเปนการกาวลวงเสียซึ่งอากา- 
สานัญจายตนะนั ้น .  อุทายิ!  เรากลาวแมวิญญาณัญจายตนะนั ้นแล   วาสิ ่ง 
ไมควร(จะพอใจ  เรากลาววาจงละเสีย  เรากลาววาจงกาวลวงเสีย  ก็ อะไรเลา 
เปนการกาวลวงเสียซ่ึงวิญญาณัญจายตนะนั้น ? 
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อุทายิ  !  ภิกษุในกรณีนี้   เพราะกาวลวงเสียไดซึ่ งวิญญาณั ยจายตนะ 
โดยประการทั้งปวงเปนผู เขาถึง อากิญจัญญายตนะ  อันมีการทําในใจวา  "อะไร ๆ  
ไมมี"  ดังนี้  แลวแลอยู.  นี้แหละเปนการกาวลวงเสียซ่ึงวิญญาณัญจายตนะนั้น.  
อุทายิ !  เรากลาวแมอากิญจัญญายตนะนั้นแล  วาสิ่งไมควร  (จะพอใจ)  เรากลาว 
วาจงละเสีย  เรากลาววาจงกาวลวงเสีย.  ก็ อะไรเลา  เปนการกาวลวงเสียซึ ่ง 
อากิญจัญญายตนะนั้น ? 

 
อุทายิ  !  ภิกษุในกรณีนี้   เพราะกาวลวงเสียไดซึ่ งอากิญจัญญายตนะ 

โดยประการทั ้งปวง   เป นผู เข าถ ึง  เนวสัญญานาสัญญายตนะ   แลวแลอยู .  
นี้แหละเปนการกาวลวงเสียซ่ึงอากิญจัญญายตนะนั้น.  อุทายิ!  เรากลาวแมเนว- 
สัญญานาสัญญายตนะนั้นแล  วาสิ่งไมควร  (จะพอใจ)  เรากลาววาจงละเสีย  เรา 
กลาววาจงกาวลวงเสีย.  ก็ อะไรเลา  เปนการกาวลวงเสียซ่ึงเนวสัญญานา- 
สัญญายตนะนั้น ? 

 
อุท ายิ  !  ภิ ก ษุ ในกรณี นี้   เพ ราะก าวล วง เสี ย ได ซึ่ ง เนวสัญญ านา - 

สัญญายตนะโดยประการทั ้งปวง  เป นผู เข าถึง สัญญาเวทยิตนิโรธ  แลวแลอยู .  
นี้แหละเปนการกาวลวงเสียซ่ึงเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้น. 

 
อุทายิ  !  ดวยอาการอยางนี้แล   เรากลาวการละแมซึ่ งเนวสัญญานา- 

สัญญายตนะ .  อุทาย ิ !  เธอ เห ็นบ างไหม   ซึ ่งส ัง โยชน น อยใหญ นั ้น   ที ่เราไม 
กลาววาตองละ ? 

 
"ขอน้ัน  ไมมีเลย  พระเจาขา!" 

-  ม.  ม.  ๑๓/๑๘๙-๑๙๒/๑๘๒-๑๘๕. 
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การละทิฏฐิดวยอนุปสสนาญาณ 
ในอารมณของทิฏฐินั้น ๆ 

 
จุ น ท ะ  !  ทิ ฏ ฐิ ทั้ งห ล าย   มี อ ย า ง เป น อ เน ก   เกิ ด ขึ้ น ใน โล ก   เนื่ อ ง 

เฉพาะด วยวาทะว าตนบ าง   เนื ่องเฉพาะด วยวาทะว าโลก  บาง .  ท ิฏฐ ิเหล านั ้น 
เก ิด ขึ ้น ในอารมณ ใด   และตามนอนอยู ในอารมณ ใด   และไม หมกมุ นอยู ใน 
อารมณใด,  เมื่อบุคคล เห็นอยูดวยปญญาอันชอบตามที่เปนจริง  ซ่ึงอารมณนั้น 
อยางนี ้วา  "นั่น   ไมใชของเรา ,  นั่นไมใชเรา ,  นั่น   ไมใชอัตตาของเรา " 
ดังนี ้  :  ดวยอาการอยางนี ้  เป นการ ละซึ ่งท ิฏฐิเหลานั ้น   เป นการ สลัดคืนซึ ่ง 
ทิฏฐิเหลานั้น. 
-  มู.  ม.๑๒/๗๒/๑๐๑. 

 
อนุสัยเจ็ด  สลาย 

เมื่อขาดความยึดมั่นในอารมณแหงปปญจสัญญา 
 
ภิกษุ  !  สัญญา (ความสําคัญมั่นหมายที่ซ้ําซากจนเปนอนุสัย)๑  ชนิด 

ตาง ๆ  อันเปนเครื่องทําความเนิ่นชา  (ปปฺจสฺญา)  ยอมกลุมรุมบุรุษเพราะมี 
อารมณใดเปนตนเหตุ;  ถาสิ่งใด ๆ  เพ่ือความเปนอารมณนั้น  มีไมได  (ดวยเหตุ 
ใดก็ตาม)  เพ่ือบุรุษนั้นจะพึงเพลิดเพลิน  พร่ําสรรเสริญ  เมาหมก  แลวไซร  : 

 
 
 
 

                                                
๑. สัญญ าในที่ นี้   มิ ใช เป น เพี ยงความจํ า  ;  แต เป นความสํ าคัญ มั่ นหมาย   เชน   สุข สัญญ า   =  

สัญญาวาส ุข ,    อัตตส ัญญา   =  สัญญาวาต ัวตน   เป นต น ,  เก ิดขึ ้นด วยอ ุปาทาน ;  เก ิดเมื ่อ 
ใดย อมก ออน ุส ัย   และเพิ ่มความเป นอน ุส ัย   (ความเคยช ิน )  ยิ ่งขึ ้นท ุกท ี,  ก ็ทําความเนิ ่นช า 
หรือความยากแกการดับทุกขยิ่งขึ้น  ทุกที. 
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ภาค  ๓  -  นิโรธอริยสัจ ๘๐๓

นั่นแหละคือที่สุดแหงราคานุสัย  แหงปฏิฆานุสัย  แหงทิฏฐานุสัย  แหงวิจิกิจฉา- 
นุสัย  แหงมานานุสัย  แหงภวราคานุสัย  แหงอวิชชานุสัย.  .... 
-  มู.  ม.  ๑๒/๒๒๒/๒๔๕. 

 
(ขอความที่ เปนรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้   ดูหนั งสือปฏิจจ.  โอ .  ที่หนา  ๖๐๕-๖๑๑ 

โดยหัวขอวา  "ปฏิจจสมุปบาทแหงปปจสัญญา ฯ). 
 

ลําดับปจจัยแหงการกระทําใหแจงซึ่งนิพพาน 
 
ภิกษุ  ท.!  ภิกษุ  ไมมีการระคนดวยหมูเปนที่มายินดี  ไมยินดีในการ 

ระคนดวยหมู  ไมตามประกอบซึ่งความยินดีในการระคนดวยหมู  ไมมีคณะเปน 
ที ่มาย ินด ี  ไม ย ินด ีในคณะ   ไม ตามประกอบซึ ่งความยินด ีในคณะแลว   จักเป น 
ผูผูเดียวยินดียิ่งในปวิเวก  (ความสงัดถึงที่สุด)  ดังนี้นั้น  :  นั่นเปนฐานะที่มีได ;  

เมื่อเปนผูผู เดียวยินดียิ่งในปวิเวกอยู  จักถือเอาซึ่งนิมิตสําหรับจิตได 
ดังนี้นั้น  :  นั่นเปนฐานะที่มีได ; 

เมื่อถือเอาซึ่งนิมิตสําหรับจิตไดอยู  จักทําสัมมาทิฏฐิใหบริบูรณไดดัง 
นี้นั้น  :  นั่นเปนฐานะที่มีได ; 

ครั้นทําสัมมาทิฏฐิไดบริบูรณแลว  จักทําสัมมาสมาธิใหบริบูรณไดดัง 
นี้นั้น  :  นั่นเปนฐานะที่มีได ; 

ครั้นทําสัมมาสมาธิไดบริบูรณแลว  จักละสังโยชนทั้งหลายได   ดังนี้ 
นั้น  :  นั่นเปนฐานะที่มีได ; 

ครั้นละสังโยชนทั้งหลายไดแลว  จักทําใหแจงซ่ึงนิพพานได  ดังนี้นั้น  
:  นั่นเปนฐานะที่มีได,  ดังนี้แล. 
-  ฉกฺก.  อํ.  ๒๒/๒๗๒/๓๓๙. 
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วิธีการบมวิมุตติใหถึงที่สุด 
 

เมฆ ิย ะ  !  ธรรมทั ้งหลาย   ๕  ป ระการ   เป น ไป เพื ่อ ค วามส ุก รอบ 
 (ปริปาก)  ของเจโตวิมุตติที่ยังไมสุกรอบ .  หาประการอยางไรเลา ?  หาประการ 
คือ :- 

 
๑.  เมฆ ิยะ !  ในกรณ ีนี ้  ภ ิกษ ุเป นผู  ม ีม ิตรด ี  ม ีสหายด ี  ม ีเพื ่อนดี  

:  เมฆ ิยะ  !   นี ้เป นธรรมข อหนึ ่ง   เป นไปเพื ่อความส ุกรอบของเจโตว ิม ุตต ิที ่ย ัง 
ไมสุกรอบ. 

 
๒.  เมฆ ิย ะ  !  ข อ อื ่น ย ังม ีอ ีก ,  ค ือ ภ ิกษ ุเป น ผู  ม ีศ ีล   สํ า รวม แล ว 

ดวยการสํารวมในปาติโมกข  ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจร  มีปกติเห็นเปนภัย 
ในโทษทั้งหลายแมมีประมาณนอย  สมาทานอยู ในสิกขาบททั้งหลาย  :  เมฆิยะ !  
นี้เปนธรรมขอท่ีสอง  เปนไปเพื่อความสุกรอบของเจโตวิมุตติที่ยังไมสุกรอบ. 

 
๓.  เม ฆ ิย ะ  !  ข อ อื ่น ย ังม ีอ ีก ,  ค ือ ภ ิก ษ ุเป น ผู ไ ด ต าม ป รา รถน า 

ไดไมอยาก  ไดไมลําบาก  ซึ่งธรรมกถาอันเปนเครื่องขัดเกลากิเลสอยางยิ่ง  เปน 
ที ่สบายแก การเป ดโล งแห งจ ิต   คืออ ัปป จฉกถา   (ให ปรารถนาน อย )  ส ันต ุฏฐ ิกถา 
 (ให สันโดษ)  ปวิเวกกถา  (ใหสงัด)  อสังสัคคกถา  (ใหไมคลุกคลีดวยหมู)  วิ ริยารัมภกถา 
 (ใหปรารภเพียร)    สีลกถา  (ใหมีศีล)  สมาธิกถา  (ให มีสมาธิ)  ปญญากถา  (ให มีปญญา)  
วิมุตติกถา  (ใหเกิดวิมุตติ)  วิมุตติญาณทัสสนกถา  (ใหเกิดวิมุตติญาณทัสสนะ) :  เมฆิยะ !  
นี้เปนธรรมขอท่ีสาม  เปนไปเพื่อความสุกรอบของเจโตวิมุตติที่ยังไมสุกรอบ. 

 
๔.  เมฆิยะ !  ขออื่นยังมีอีก   คือภิกษุเปนผู  มีความเพียร  อันปรารภ 

แลว  เพื่อละอกุศลธรรมทั้งหลาย  เพื่อยังกุศลธรรมทั้งหลายใหถึงพรอม  เปนผูมี 
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ภาค  ๓  -  นิโรธอริยสัจ ๘๐๕

กําล ัง   มีความบากบั ่นมั ่นคง   ไม ทอดทิ ้งธ ุระในก ุศลธรรมทั ้งหลาย   :  เมฆ ิยะ  !  
นี้เปนธรรมขอท่ีสี่  เปนไปเพื่อความสุกรอบของเจโตวิมุตติที่ยังไมสุกรอบ. 
 

๕.  เมฆ ิยะ  !  ข ออื ่นย ังม ีอ ีก   ค ือภ ิกษ ุ  เป นผู  ม ีป ญญ า   ประกอบ 
ดวยปญญาเปนเครื่องถึงธรรมสัจจะแหงการตั้ งขึ้นและการตั้ งอยู ไม ได   อันเปน 
อริยะ   เปน เครื่องชําแรกกิ เลส   ใหถึ งความสิ้นทุกข โดยชอบ   :  เมฆิ ยะ !  นี้ เปน 
ธรรมขอท่ีหา  เปนไปเพื่อความสุกรอบแหงเจโตวิมุตติที่ยังไมสุกรอบ. 

 
เมฆ ิยะ  !  เมื ่อภ ิกษ ุเป นผู ม ีม ิต รด ี  สหายด ี  เพื ่อนด ี,  ต อ ไปนี ้เป น 

สิ ่งที ่เธอพ ึงหว ังได   ค ือจ ัก เป นผู ม ีศ ีล   ฯลฯ   จ ักได โดยง ายซึ ่งธรรมกถา   ฯลฯ ,  
จักเปนผูปรารภความเพียร  ฯลฯ  จักเปนผูมีปญญา  ฯลฯ. 

 
เมฆิยะ  !  ภิกษุนั้น   ตั้ งอยู ในธรรม   ๕  ประการเหลานี้ แลว   พึงเจริญ 

ธรรมสี่ประการใหยิ่งขึ้นไป  คือ  :- 
เจริญ อสุภะ  เพื่อ  ละราคะ. 
เจริญ เมตตา เพื่อ  ละพยาบาท. 
เจริญ อานาปานสติ เพื่อ  ตัดเสียซ่ึงวิตก. 
เจริญ อนิจจสัญญา เพื่ อ  ถอนอัสมิมานะ;  กลาวคือ  เมื่ อเจริญอนิจจ- 

สัญญา  อนัตตาสัญญายอมมั่นคง.  ผูมีอนัตตสัญญา  ยอมถึงซ่ึงการถอนอัสมิมานะ 
คือ  นิพพาน  ในทิฏฐธรรม  นั่นเทียว. 
-  นวก.  อํ  ๒๓/๓๖๙/๒๐๗. 

(ข อปฏิ บั ติ ระบบนี้   ใช ได แม แก ผู ตั้ งต นบํ า เพ็ญ วิ มุ ตติ  ;  และใช ได แก ผู บํ า เพ็ญ 
วิมุ ตติ แล วแต ยั งไม กุ ก รอบ   คือ เพิ่ มขอปฏิ บั ติ ชื่ อ เดี ยวกัน เหล านี้ ให ยิ่ งขึ้ น ไป .  นับวา เป นห ลัก 
ปฏิบัติที่สําคัญมาก  ควรแกการสนใจอยางยิ่ง. 
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ธรรมะ   ๕  ประการแห งส ูต รนี ้  เร ียก ในส ูต รนี ้ว า   "เค รื ่อ งบ ม ว ิม ุตต ิ"  ในส ูต รอื ่น 
 (นวก.  อํ.  ๒๓/๓๖๔/๒๐๕)  เรียกวา  "ที่ตั้งอาศัยแหงการเจริญโพธิปกขิกธรรม"  ก็มี). 

 
สติปฏฐานบริบูรณเพราะอานาปานสติบริบูรณ 

 
ภิกษุ   ท .!  อานาปานสติอันบุคคลเจริญแลวอยางไร  ทําใหมากแลว 

อยางไร  จึงทําสติปฎฐานทั้งสี่ใหบริบูรณได ? 
 

[หมวดกายานุปสสนา] 
 
ภ ิกษ ุ  ท .!  สม ัยใด   ภ ิกษ ุ  [๑]  เมื ่อหายใจเข ายาว   ก ็รู ส ึกต ัวทั ่วถ ึง 

วาเราหายใจเขายาวดังนี้ ,  หรือวา   เมื่ อหายใจออกยาว   ก็ รูสึกตัวทั่ วถึง   วาเรา 
หายใจออกยาว  ดังนี้ก็ดี;  [๒]  เมื่อหายใจเขาสั้น   ก็รูสึกตัวทั่วถึง  วาเราหายใจ 
เข าสั ้น   ด ังนี ้.  หรือว า   เมื ่อหายใจออกสั ้น   ก ็รู ส ึกต ัวทั ่วถ ึง   ว า เราหายใจออก 
สั ้น   ด ังนี ้ก ็ด ี;  [๓]  ย อม ทําในบทศ ึกษาว า   เรา เป นผู  รู พ ร อม เฉพาะซึ ่งกาย 
ทั ้งปวง   จ ักหายใจเข า   ด ังนี ้.  ย อมทําในบทศ ึกษาว า   เราเป นผู รู พ ร อมเฉพาะ 
ซึ ่งกายทั ้งปวง   จ ักหายใจออก   ด ังนี ้;  [๔]  ย อมทําในบทศ ึกษาว า   เรา เป นผู  
ทํากายสังขารใหรํางับอยู   จักหายใจเขา  ดังนี ้,  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปน 
ผู ทํ ากายส ังขารให รําง ับอยู   จ ักหายใจออก   ด ังนี ้;  ภ ิกษ ุ  ท .!  สม ัยนั ้น   ภ ิก ษุ 
ชื่อวาเปนผูตามเห็นกายในกาย อยูเปนประจํา  มีความเพียรเผากิเลส  มีสัมปชัญญะ 
มีสติ  นําอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได 

 
ภิกษุ   ท.!  เรายอมกลาวลมหายใจเขาและลมหายใจออก  วาเปนกาย 

อ ันหนึ ่ง  ๆ   ในกายทั ้งหลาย .  ภ ิกษ ุ  ท .!  เพราะเหต ุนั ้น ในเรื ่องนี ้  ภ ิกษ ุนั ้นย อม 
ชื่อวาเปนผูตามเห็นกายในกายอยูเปนประจํา  มีความเพียรเผากิเลส  มีสัมปชัญญะ 
มีสติ  นําอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได  ในสมัยนั้น. 
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[หมวดเทวทนานุปสสนา] 
 
ภ ิกษ ุ  ท .!  สม ัยใด   ภ ิกษ ุ  [๑]  ย อม ทําในบทศ ึกษาว า   เรา เป นผู  

รู พร อมเฉพาะซึ ่งป ต ิ จักหายใจเข าด ังนี ้.  ยอมทําในบทศึกษาวา   เราเป นผู รู 
พรอมเฉพาะซึ ่งป ต ิ  จักหายใจออก   ดังนี ้;  [๒]  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเป น 
ผู  รู พรอมเฉพาะซึ ่งสุข  จักหายใจเขา  ดังนี ้.  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผู 
รู พ ร อมเฉพาะซึ ่งส ุข   จ ักหายใจออก   ด ังนี ้;  [๓]  ย อมทําในบทศ ึกษาว า   เรา 
เปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งจิตตสังขาร  จักหายใจเขา  ดังนี้,  ยอมทําในบทศึกษาวา 
เราเป นผู รู พร อมเฉพาะซึ ่งจ ิตตส ังขาร  จักหายใจออก   ดังนี ้ ;  [๔]  ยอมทําใน 
บทศึกษาวา  เราเปนผูทําจิตตสังขารใหรํางับอยู  จักหายใจเขาดังนี้ ,  ยอมทําใน 
บทศึกษาวา  เราเปนผูทําจิตตสังขารใหรํางับอยู จักหายใจออก  ดังนี้ ;  ภิกษุ  ท.!  
สมัยนั้น  ภิกษุชื่อวาเปนผูตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยูเปนประจํา  มีความ 
เพียรเผากิเลส  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  นําอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได. 

 
ภิกษุ   ท.!  เรายอมกลาวการทําในใจเปนอยางดีตอลมหายใจเขา  และ 

ลมหายใจออกทั้งหลาย   วาเปนเวทนาอันหนึ่ง ๆ  ในเวทนาทั้งหลาย.  ภิกษุ   ท .!  
เพราะเห ุตนั ้น ใน เรื ่องนี ้  ภ ิกษ ุนั ้น   ย อมชื ่อว า เป นผู ตามเห ็น เวทนาในเวทนา 
ทั้งหลายอยู เปนประจํา  มีความเพียรเผากิเลส  มีสัม-ปชัญญะ  มีสติ  นําอภิชฌา 
และโทมนัสในโลกออกเสียได  ในสมัยนั้น. 

 
[หมวดจิตตานุปสสนา] 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  สม ัยใด   ภ ิกษ ุ  [๑]  ย อม ทําในบทศ ึกษาว า   เรา เป นผู 

รูพรอมเฉพาะซึ่งจิต  จักหายใจเขา  ดังนี้ ,  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผู รู 
พรอมเฉพาะซึ่งจิต  จักหายใจออก  ดังนี้ ;  [๒]  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปน 
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ผูทําจิตใหปราโมทยซึ่งอยู  จักหายใจเขา  ดังนี ้.  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปน 
ผู ทําจ ิตให ปราโมย ยิ ่งอยู   จ ักหายใจออก   ด ังนี ้ ;  [๓]  ย อมทําในบทศ ึกษาว า 
เราเป นผู ทําจิตใหตั ้งมั ่นอยู   จักหายใจเข า  ดังนี ้.  ยอมทําในบทศึกษาวา  เรา 
เป นผู ทําจ ิตตั ้งมั ่นอยู   จ ักหายใจออก   ด ังนี ้ ;  [๔]  ย อม ทําในบทศ ึกษาว า 
เราเป นผู ทําจิตใหปลอยอยู   จักหายใจเขา  ดังนี ้.  ยอมทําในบทศึกษาวา  เรา 
เป นผู ทําจ ิต ให ปล อยอยู   จ ักหายใจออก   ด ังนี ้,  ภ ิกษ ุ  ท .!  สม ัยนั ้น   ภ ิก ษุ 
ชื่อวาเปนผูตามเห็นจิตในจิตอยูเปนประจํา  มีความเพียรเผากิลส  มีสัมปชัญญะ 
มีสติ  นําอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  เราไม กล าวอานาปานสต ิ  ว าเป นสิ ่งที ่ม ีได แก บ ุคคลผู มี 

สต ิอ ัน ล ืม หลงแล ว   ไม ม ีส ัมปช ัญญ ะ .  ภ ิกษ ุ  ท .!  เพ ราะ เหต ุนั ้น ใน เรื ่อ งนี้ 
ภิกษ ุนั ้นย อม ชื ่อว า เป นผู ต าม เห ็นจ ิตอยู เป นประจํา   มีความ เพ ียรเผาก ิเลส 
มีสัมปชัญญะ  มีสติ  นําอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได  ในสมัยนั้น. 

 
[หมวดธัมมานุปสนา] 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  สม ัย ใด   ภ ิกษ ุ  [๑]  ย อม ทําในบทศ ึกษาว า   เรา เป นผู 

ตามเห็นซ่ึงความไมเที่ยง อยู เปนประจํา  จักหายใจเขา  ดังนี้ .  ยอมทําในบท 
ศึกษาวา  เราเปนผูตามเห็นซึ่งความไมเที่ยงอยู เปนประจํา  จักหายใจออก  ดังนี้ ; 
 [๒]  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผู ตามเห็นซ่ึงความจางคลาย  อยูเปนประจํา 
จักหายใจเขา  ดังนี้,  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูตามเห็นซึ่งความจางคลาย 
อยู เป นประจํา   จ ักหายใจออก   ด ังนี ้ ;  [๓]  ยอ มทําในบทศ ึกษาว า   เราเป นผู 
ตามเห็นซึ่งความดับไมเหลือ  อยู เปนประจํา  จักหายใจเขา  ดังนี ้,  ยอมทําใน 
บทศึกษาวา  เราเปนผูตามเห็นซึ่งความดับไมเหลืออยูเปนประจํา  จักหายใจออก 
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ดังนี้ ;  [๔]  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผู ตามเห็นซ่ึงความสลัดคืน  อยูเปน 
ประจํา  จักหายใจเขาดังนี้ ,  ยอมทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูตามเห็นซึ่งความ 
สล ัดค ืนอยู เป นประจํา   จ ักหายใจออก   ด ังนี ้;  ภ ิกษ ุ  ท .!  สม ัยนั ้น   ภ ิกษ ุชื ่อว า 
เปนผู  ตามเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย  อยูเปนประจํา  มีความเพียรเผากิเลส 
มีสัมปชัญญะ  มีสติ  นําอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได. 

 
ภิกษุ   ท .!  ภิกษุนั้น   เปนผู เขาไปเพงเฉพาะเปนอยางดีแลว   เพราะ 

เธอเห็นการละอภิชฌาและโทมนัสทั้งหลายของเธอนั้นดวยปญญา.  ภิกษุ   ท .!  
เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้  ภิกษุนั้นยอมช่ือวาเปนผูตามเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย 
อยู เปนประจํา  มีความเพียรเผากิเลส  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  นําอภิชฌาและโทมนัส 
ในโลกออกเสียได  ในสมัยนั้น. 

 
ภิกษุ   ท.!  อานาปานสติอันบุคคลเจริญแลว  อยางนี้   ทําใหมากแลว 

อยางนี้แล  ชื่อวาทําสติปฏฐานทั้งสี่ใหบริบูรณได. 
-  อุปริ.  ม.  ๑๔/๑๙๕/๒๘๙. 

 
โพชฌงคบริบูรณเพราะสติปฏฐานบริบูรณ 

 
ภิกษุ   ท .!  สิตปฏฐานทั้ งสี่   อันบุคคลเจริญแลวอยางไร  ทําใหมาก 

แลวอยางไร  จึงทําโพชฌงคทั้งเจ็ดใหบริบูรณได ? 
 

[โพชฌงคเจ็ด  หมวดกายาฯ] 
 
ภิกษุ  ท.!  สมัยใด  ภิกษุเปนผู ตามเห็นกายในกาย  อยูเปนประจํา  มี 

ความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ  มีสติ  นําอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสีย 
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ได ,  สม ัยนั ้น   สต ิขอ งภ ิกษ ุผู เข า ไปตั ้ง ไว แ ล ว   ก ็เป น ธ รรม ชาต ิไม ล ืม หล ง 
ภ ิกษ ุ  ท .!  สม ัยใด   สต ิของภ ิกษ ุผู เข าไปตั ้งไว แล ว   เป นธรรมชาต ิไม ล ืมหลง 
สมัยนั้น  สติสัมโพชฌงค   ก็เปนอันวาภิกษุนั้นปรารภแลว,  สมัยนั้นภิกษุชื่อวา 
ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค,  สมัยนั้นสติสัมโพชฌงคของภิกษุ   ชื่อวาถึงความเต็ม 
ระบบแหงการเจริญ. 

 
ภิกษุนั้น   เมื่ อ เปนผูมีสติ เชนนั้นอยู   ยอมทําการเลือก   ยอมทําการ 

เฟ น   ย อม ทําการใคร ค รวญ   ซึ ่งธ รรมนั ้นด วยป ญญ า .  ภ ิกษ ุ  ท .!  สม ัย ใด 
ภิกษุเปนผูมีสติ เชนนั้นอยู  ทําการเลือกเฟน  ใครครวญธรรมนั้นอยูดวยปญญา,  
สมัยนั ้น  ธัมมวิจยสัมโพชฌงค  ก็เปนอันวาภิกษุนั ้นปรารภแลว,  สมัยนั ้นภิกษุ 
ชื ่อวายอมเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค,  สมัยนั ้นธัมมวิจยสัมโพชฌงคของภ ิกษุ 
ชื่อวาถึงความเต็มรอบแหงการเจริญ. 

 
ภ ิกษ ุนั ้น   เมื ่อ เล ือก เฟ น   ใคร ค รวญ อยู ซึ ่งธรรมนั ้น   ด วยป ญญ า 

ความเพ ียรอ ันไม ย อหย อนชื ่อว าเป นธรรมอ ันภ ิกษ ุนั ้นปรารภแล ว .  ภ ิกษ ุ  ท .!  
สมัยใด   ความเพียรไมยอหยอนอันภิกษุผู เลือกเฟนใครครวญในธรรมนั้นดวย 
ปญญาปรารภแลว.  สมัยนั้น  วิริยสัมโพชฌงค ก็เปนอันวาภิกษุนั้นปรารภแลว.  
สมัยนั้นภิกษุชื่อวายอมเจริญวิริยสัมโพชฌงค.  สมัยนั้นวิริยสัมโพชฌงคของภิกษุ 
ชื่อวาถึงความเต็มรอบแหงการเจริญ. 

 
ภิกษุนั้น   เมื่ อมีความเพียรอันปรารภแลว   ปติอัน เปนนิรามิสก็ เกิด 

ขึ ้น .  ภ ิกษ ุ  ท .!  สม ัย ใด   ป ต ิอ ัน เป นน ิราม ิส   เก ิดขึ ้นแก ภ ิกษ ุผู ม ีค วาม เพ ีย ร 
อันปรารภแลว,  สมัยน้ัน  ปติสัมโพชฌงค  ก็เปนอันวาภิกษุนั้นปรารภแลว. 
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สมัยนั้นภิกษุชื่อวายอมเจริญปติสัมโพชฌงค ,  สมัยนั้นปติสัมโพชฌงคของภิกษุ 
ชื่อวาถึงความเต็มรอบแหงการเจริญ. 

 
ภิ ก ษุ นั้ น   เมื่ อมี ใจประกอบด วยป ติ   แม กายก็ รํางับ   แม จิ ตก็ รํางับ 

ภิกษุ   ท.!  สมัยใด   ทั้งกายและทั้ งจิตของภิกษุผูมี ใจประกอบดวยปติ   ยอมรํางับ .  
สมัยนั ้น  ปสสัทธิส ัมโพชฌงค  ก็เป นอันวาภ ิกษุนั ้นปรารภแลว,  สมัยนั ้น   ภิกษุ 
ชื ่อว าย อม เจริญป สส ัทธ ิส ัม โพชฌงค .  สม ัยนั ้นป สส ัทธ ิส ัม โพชฌงค ของภ ิก ษุ 
ชื่อวาถึงความเต็มรอบแหงการเจริญ. 

 
ภ ิกษ ุนั ้น   เมื ่อม ีก ายอ ัน รําง ับ แล ว   ม ีความส ุขอยู   จ ิตย อมตั ้งมั ่น .  

ภิกษุ   ท .!  สมัยใด   จิตของภิกษุผูมีกายอันรํางับแลวมีความสุขอยู   ยอมตั้ งมั่น .  
สม ัยนั ้น   สมาธ ิส ัมโพชฌงค  ก ็เป นอ ันว าภ ิกษ ุนั ้นปรารภแล ว .  สม ัยนั ้น   ภ ิกษุ 
ชื ่อวาย อมเจริญสมาธิส ัมโพชฌงค,  สมัยนั ้นสมาธิส ัมโพชฌงค ของภ ิกษ ุ  ชื ่อว า 
ถึงความเต็มรอบแหงการเจริญ. 

 
ภิกษุนั้ น   ยอม เป นผู เข าไป เพ ง เฉพาะซึ่ งจิตอันตั้ งมั่ นแล วอย างนั้ น 

เป นอย างด ี.  ภ ิกษ ุ  ท .!  สม ัยใด   ภ ิกษ ุเป นผู เข าไป เพ ง เฉพาะซึ ่งจ ิตอ ันตั ้งมั ่น 
แลวอยางนั้น   เปนอยางดี ,  สมัยนั้น  อุเบกขาสัมโพชฌงค ก็เปนอันวาภิกษุนั้น 
ป รา รภ แ ล ว .  ส ม ัย นั ้น ชื ่อ ว า ย อ ม เจ ร ิญ อ ุเบ ก ข า ส ัม โพ ชฌ งค .  ส ม ัย นั ้น 
อุเบกขาสัมโพชฌงคของภิกษุ  ชื่อวาถึงความเต็มรอบแหงการเจริญ. 

 
[โพชฌงคเจ็ด  หมวดเวทนา ฯ] 

 
ภิกษุ  ท.!  สมัยใด  ภิกษุเปนผู ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย อยู 

เปนประจํา  มีความเพียรเผากิเลส  มีสัมปชัญญะ  มีสิต  นําอภิชฌาและโทมนัส 
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ในโลกออกเส ียได ,  สมัยนั ้น   สติของภ ิกษ ุผู เข าไปตั ้งไว แล ว   ก็เป นธรรมชาติ 
ไม ล ืมหลง .  ภ ิกษ ุ  ท .!  สม ัย ใด   สต ิของภ ิกษ ุผู เข า ไปตั ้ง ไว แล ว   เป นธรรม - 
ชาต ิไม ล ืมหลง ,  สม ัยนั ้น   สต ิส ัม โพชฌงค  ก ็เป นอ ันว าภ ิกษ ุนั ้นปรารภแล ว .  
สมัยนั้นภิกษุชื่อวายอมเจริญสติสัมโพชฌงค,  สมัยนั้นสติสัมโพชฌงคของภิกษุ 
ชื่อวาถึงความเต็มรอบแหงการเจริญ. 

 
ภิกษุนั้น  เมื่อเปนผูมีสิตเชนนั้นอยู  ยอมทําการเลือก  ยอมทําการเฟน 

ยอมทําการใครครวญ   ซึ ่งธรรมนั ้นด วยป ญญา .  (ตอไปนี ้  มีข อความอยางเด ียวก ัน 
กับในโพชฌงคเจ็ด  หมวดกายาฯ  จนจบหมวด). 

 
[โพชฌงคเจ็ด  หมวดจิตตา ฯ] 

 
ภิกษุ  ท.!  สมัยใด  ภิกษุเปนผู ตามเห็นจิตในจิต  อยู เปนประจํา  มี 

ความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะ  มีสติ  นําอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสีย 
ได ,  สม ัยนั ้น   สต ิขอ งภ ิกษ ุผู เข า ไปตั ้ง ไว แล ว   ก ็เป น ธรรมชาต ิไม ล ืมหลง .  
ภ ิกษ ุ  ท .!  สม ัยใด   สต ิของภ ิกษ ุผู เข าไปตั ้งไว แล ว   เป นธรรมชาต ิไม ล ืมหลง 
สมัยนั ้น   สติส ัมโพชฌงค ก็เป นอันวาภ ิกษุนั ้นปรารภมาแลว ,  สมัยนั ้นภ ิกษุ 
ชื่อวายอมเจริญสติสัม -โพชฌงค ,  สมัยนั้นสติสัมโพชฌงคของภิกษุ   ชื่อวาถึง 
ความเต็มรอบแหงการเจริญ 

 
ภิกษุนั้น  เมื่อเปนผูมีสติเชนนั้นอยู ยอมทําการเลือก ยอมทําการเฟน 

ยอมทําการใครครวญ   ซึ ่งธรรมนั ้นด วยป ญญา ,  (ตอไปนี ้  มีข อความอยางเด ียวก ัน 
กับในโพชฌงคเจ็ด  หมวดกายาฯ  จนจบหมวด). 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



ภาค  ๓  -  นิโรธอริยสัจ ๘๑๓

[โพชฌงคเจ็ด  หมวดธัมมา ฯ] 
 
ภิกษุ   ท .!  สมัยใด   ภิกษุ เปนผู  ตามเห็นธรรมในธรรมทั้ งหลาย  อยู 

เปนประจํา  มีความเพียรเผากิ เลส   มีสัมปชัญญะ   มีสติ   นําอภิชฌาและโทมนัส 
ใน โลกออก เส ีย ได .  สม ัยนั ้น   สต ิของภ ิกษ ุผู เข า ไปตั ้ง ไว แล ว   ก ็เป นธรรมชาติ 
ไม ล ืมหลง   ภ ิกษ ุ  ท .!  สม ัย ใด   สต ิของภ ิกษ ุผู เข า ไปตั ้ง ไว แล ว   เป น ธรรมชาติ 
ไมลืมหลง,  สมัยนั้น   สติสัมโพชฌงค ก็เปนอันวาภิกษุนั้นปรารภแลว,  สมัยนั้น 
ภ ิกษ ุชื ่อว าย อมเจริญสต ิส ัมโพชฌงค ,  สม ัยนั ้นสต ิส ัมโพชฌงค ของภ ิกษ ุ  ชื ่อว า 
ถึงความเต็มรอบแหงการเจริญ. 

 
ภิ ก ษุ นั้ น   เมื่ อ เป นผู มี สติ เชนนั้ นอยู   ยอม ทําการเลื อก   ยอม ทําการ 

เฟ น   ย อม ทําการใคร ค รวญ   ซึ ่งธรรมนั ้นด วยป ญญ า .  (ต อ ไปนี ้  ม ีข อความอย าง 
เดียวกันกับในโพชฌงคเจ็ด  หมวดกายา ฯ  จนจบหมวด). 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  สต ิป ฏ ฐ านทั ้ง สี ่  อ ัน บ ุค ค ล เจ ร ิญ แล ว   อย า งนี ้  ทํ า ให 

มากแลว  อยางนี้แล  ชื่อวาทําโพชฌงคทั้งเจ็ดใหบริบูรณได. 
-  อุปริ.  ม.  ๑๔/๑๙๗/๒๙๐. 

 
วิชชา-วิมุตติบริบูรณเพราะโพชฌงคบริบูรณ 

 
ภิกษ ุ  ท .!  โพชฌงคทั ้งเจ ็ด  อันบ ุคคลเจริญแลว  อยางไร  ทําให 

มากแลวอยางไร  จึงทําวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณได? 
 
ภิกษุ   ท .!  ภิกษุในกรณีนี้   ยอมเจริญ  สติสัมโพชฌงค   อันอาศัยวิเวก 

อันอาศัยวิราคะ  อันอาศัยนิโรธ  อันนอมไปเพื่อโวสสัคคะ  (ความสละลง); 
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อริยสัจจากพระโอษฐ ๘๑๔

ยอมเจริญ  ธัมมวิจยสัมโพชฌงค  อันอาศัยวิเวก   อันอาศัยวิราคะ 
อันอาศัยนิโรธ  อันนอมไปเพื่อโวสสัคคะ ; 

ยอมเจริญ   วิริยสัมโพชฌงค   อันอาศัยวิเวก   อันอาศัยวิราคะ   อัน 
อาศัยนิโรธ  อันนอมไปเพื่อโวสสัคคะ ; 

ยอมเจริญ  ปติสัมโพชฌงค  อันอาศัยวิเวก  อันอาศัยวิราคะ  อันอาศัย 
นิโรธ  อันนอมไปเพื่อโวสัคคะ ; 

ยอมเจริญ  ปสสัทธิสัมโพชฌงค  อันอาศัยวิเวก  อันอาศัยวิราคะ  อัน 
อาศัยนิโรธ  อันนอมไปเพื่อโวสัคคะ ; 

ยอมเจริญ   สมาธิสัมโพชฌงคอันอาศัยวิเวก  อันอาศัยวิราคะ  อัน 
อาศัยนิโรธ  อันนอมไปเพื่อโวสสัคคะ ; 

ยอมเจริญ  อุเบกขาสัมโพชฌงค  อันอาศัยวิเวก  อันอาศัยวิราคะ  อัน 
อาศัยนิโรธ  อันนอมไปเพื่อโวสสัคคะ ; 

 
ภิกษุ   ท .!  โพชฌงคทั้ งเจ็ด  อันบุคคลเจริญแลว  อยางนี้   ทําใหมาก 

แลว  อยางนี้แล  ชื่อวาทําวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณได,  ดังนี้. 
-  อุปริ.  ม.  ๑๔/๒๐๑/๒๙๑. 

 
นิโรธอริยสัจ  (อีกนัยหนึ่ง) 

 
ภิกษุ  ท.!  ความจริงอันประเสริฐ  คือความดับไมเหลือของทุกข  เปน 

อยางไรเลา ?  ภิกษุ  ท.!  เพราะ ความจางคลายดับไปไมเหลือแหงอวิชชา นั้น 
นั ่น เท ียว   จึงม ีควมด ับแห งส ังขาร  ;  เพราะม ีความด ับแห งส ังขาร   จึงม ีความ 
ดับแหงวิญญาณ;  เพราะมีความดับแหงวิญญาณ  จึงมีความดับแหงนามรูป; 
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เพราะมีความดับแหงนามรูป   จึงมีความดับแหงสฬายตนะ  ;  เพราะมีความดับ 
แห งสฬายตนะ   จ ึงม ีความด ับแห งผ ัสสะ ;  เพราะม ีความด ับแห งผ ัสสะ   จ ึงมี 
ความดับแหงเวทนา  ;  เพราะมีความดับแหงเวทนาจึงมีความดับแหงตัณหา  ;  
เพราะมีความดับแหงตัณหา  จึงมีความดับแหงอุปาทาน  ;  เราพมีความดับแหง 
อุปาทาน   จึงมีความดับแหงภพ  ;  เพราะมีความดับแหงภพ   จึงมีความดับแหง 
ชาต ิ ;  เพ ราะม ีความด ับแห งชาต ิ  นั ่นแล   ชรามรณ ะ   โสกะปร ิเทวะท ุกขะ - 
โทมน ัสสะอ ุปายาสทั ้งหลาย   จ ึงด ับสิ ้น   :  ความด ับลงแห งกองท ุกข ทั ้งสิ ้นนี้ 
ยอมม ี  ดวยอาการอย างนี ้.  ภ ิกษ ุ  ท .!  นี ้  เราเร ียกว า   ความจริงอ ันประเสริฐ 
คือความดับไมเหลือของทุกข. 
-  ติก.  อํ.  ๒๐/๒๒๗/๕๐๑. 

 
นิโรธอริยสัจเปนสิ่งที่ควรทําใหแจง 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  อร ิย ส ัจม ีสี ่อ ย า ง เหล านี ้.  สี ่อ ย า ง เห ล า ไหน เล า  ?  สี่ 

อยางคือ  :-  ทุกขอริยสัจ   ทุกขสมุทยอริยสัจ   ทุกขนิโรธอริยสัจ   ทุกขนิโรธคา- 
มินีปฏิปทาอริยสัจ.  ภิกษุ  ท.!  เหลานี้แล  คือ  อริยสัจสี่อยาง. 

 
ภ ิกษ ุ  ท .!  ในบรรดาอร ิยส ัจสี ่อย างเหล านี ้.  อร ิยส ัจ ที ่ใคร  ๆ   ควร 

รอบรู  มีอยู .  อริยสัจท่ีใคร ๆ   ควรละ   มีอยู ,  อริยสัจท่ีใคร ๆ   ควรทําใหแจง   มี 
อยู ....  ภ ิกษ ุ  ท .!  อร ิยส ัจ ที ่ใค ร  ๆ   ควรรอบรู นั ้น   ได แก   อร ิยส ัจค ือท ุกข  ;  
อริยสัจท่ีใคร ๆ  ควรละนั้น  ไดแก  อริยสัจ  คือเหตุใหเกิดทุกข ;  อริยสัจท่ีใคร ๆ  
ควรทําใหแจงนั้น  ไดแก  อริยสัจ  คือความดับไมเหลือของทุกข;.... 
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ภ ิกษ ุ  ท .!  เพ ราะฉ ะนั ้น   ใน ก รณ ีนี ้,  พ วก เธอทั ้งห ล าย   พ ึงทํ า 
ความเพ ียรเพื ่อให รู ตามที ่เป นจริง   วา   'ทุกข เป นเช นนี ้ ๆ .'  ดังนี ้ ;  'เหต ุให 
เกิดทุกข  เปนเชนนี้ ๆ.'  ดังนี้;  วา  'ความดับไมเหลือของทุกข  เปนเชนนี้ ๆ;'  
....  ดังนี้เถิด. 
-  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๕๔๖/๑๗๐๙. 
 

 
นิทเทศ  ๑๒ 

วาดวยอาการดับแหงตัณหา 
จบ 

 
 

ภาค  ๓ 
 

วาดวยนิโรธอริยสัจ 
ความจริงอันประเสริฐ  คือความดับไมเหลือของทุกข 

 
จบ 
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