
ติดตามการเผยแผพระธรรมคําสอนตามหลักพุทธวจน โดยพระอาจารยคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ไดที่ 
www.buddhakos.org | media.watnapahpong.org | www.watnapp.com | คล่ืน ส.ว.พ. FM 91.0 MHz ทุกวันพระ เวลา 17.40 น. |  

ทีวีดาวเทียมระบบ C-Band ชอง A I Biz Net Tong Hua เวลา 06.00-07.00 น. 

สื่อธรรมะนี้ จัดทําเพื่อประโยชนทางการศึกษาสูสาธารณชนเปนธรรมทาน ลิขสิทธิ์ในตนฉบับนี้
ไดรับการสงวนไว ไมสงวนสิทธิ์ในการจัดทําจากตนฉบับเพื่อเผยแผในทุกกรณี 
ในการจัดทําหรือเผยแผ โปรดใชความละเอียดรอบคอบเพื่อรักษาความถูกตองของขอมูล 

ขอคําปรีกษาดานขอมูลในการจัดทําเพื่อความสะดวกและประหยัด 
ติดตอไดที่ มูลนิธิพุทธโฆษณ โทร.๐๘ ๘๔๙๔ ๘๐๘๓ 

คุณศรชา โทร.๐๘ ๑๕๑๓ ๑๖๑๑ คุณอารีวรรณ โทร.๐๘ ๕๐๕๘ ๖๘๘๘

พุ ท ธ ว จ น
คู่มือโสดาบัน

ชื่อของโสดาบัน

ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิ

ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทัสสนะ

ผู้มาถึงพระสัทธรรมนี้แล้ว

ได้เห็นอยู่ซึ่งพระสัทธรรมนี้

ผู้ประกอบแล้วด้วยญาณอันเป็นเสขะ

ผู้ประกอบแล้วด้วยวิชชาอันเป็นเสขะ

ผู้ถึงซึ่งกระแสแห่งธรรมแล้ว

ผู้ประเสริฐ มีปัญญาเครื่องชำาแรกกิเลส

ยืนอยู่จรดประตูแห่งอมตะ 

นิทาน. สํ. ๑๖/๙๕-๙๖/๑๘๗.

ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์
เพื่อตรวจสอบความเป็นโสดาบันของตนเอง

ด้วยตนเอง

ฉบับ ๒
คู่มือโสดาบัน 

พ
ุ ท

 ธ
 ว

 จ
 น



คหบดี !  ในกาลใด ภัยเวรห้าประการ 

อันอริยสาวกทำาให้สงบรำางับได้แล้ว ด้วย, 

อริยสาวกประกอบพร้อมแล้ว ด้วยโสตาปัตติยังคะสี่ ด้วย,

อริยญายธรรม เป็นธรรมที่อริยสาวกเห็นแล้วด้วยดี 

แทงตลอดแล้วด้วยดีด้วยปัญญา ด้วย; 

ในกาลนั้น อริยสาวกนั้น 

เมื่อหวังอยู่ก็พยากรณ์ตนด้วยตนนั่นแหละว่า

“เราเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้ว มีกำาเนิดเดรัจฉานสิ้นแล้ว 

มีเปรตวิสัยสิ้นแล้ว มีอบายทุคติวินิบาตสิ้นแล้ว, 

เราเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งกระแส (แห่งนิพพาน) 

มีความไม่ตกต่ำาเป็นธรรมดา  เป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพาน 

มีการตรัสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้า” ดังนี้.

 ทสก. อํ. ๒๔/๑๙๕/๙๒.

สารีบุตร !   ที่มักกล่าวกันว่า โสดาบัน  

โสดาบัน ดังนี้  เป็นอย่างไรเล่า  สารีบุตร ? 

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! 

ท่านผู้ใด เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยอริยมรรคมีองค์แปดนี้อยู่

 ผู้เช่นนั้นแล  ข้าพระองค์เรียกว่า เป็นพระโสดาบัน 

ผู้มีชื่ออย่างนี้ๆ   มีโคตรอย่างนี้ๆ   พระเจ้าข้า !”.

สารีบุตร !  ถูกแล้ว  ถูกแล้ว 

ผู้ที่ประกอบพร้อมแล้ว 

ด้วยอริยมรรคมีองค์แปดนี้อยู่ 

ถึงเราเอง ก็เรียกผู้เช่นนั้นว่า เป็น พระโสดาบัน 

ผู้มีชื่ออย่างนี้ๆ  มีโคตรอย่างนี้ๆ.

มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๓๕/๑๔๓๒-๓.



ฉบับ ๒   คู่มือโสดาบัน

พุ  ท  ธ  ว  จ  น 

พุทธวจนสถาบัน
ร่วมกันมุ่งมั่นศึกษา ปฏิบัติ เผยแผ่คำาของตถาคต



พ ุท ธ ว จ น 
ฉบับ ๒  คู่มือโสดาบัน

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

เป็นธรรมท�น

ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้ได้รับการสงวนไว้  

ไม่สงวนสิทธิ์ในการจัดทำาจากต้นฉบับเพื่อเผยแผ่ในทุกกรณี

ในการจัดทำาหรือเผยแผ่ โปรดใช้ความละเอียดรอบคอบ 

เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล

ขอคำาปรึกษาด้านข้อมูลในการจัดทำาเพื่อความสะดวกและประหยัด

ติดต่อได้ที่ 

 มูลนิธิพุทธโฆษณ์ โทรศัพท์ ๐๘ ๘๔๙๔ ๘๐๘๓ 

 คุณศรชา โทรศัพท์ ๐๘ ๑๕๑๓ ๑๖๑๑ 

 คุณอารีวรรณ โทรศัพท์ ๐๘ ๕๐๕๘ ๖๘๘๘

พิมพ์ครั้งที่ ๑ สิงห�คม ๒๕๕๔ 

ศิลปกรรม  ปริญญา ปฐวินทรานนท์, วิชชุ เสริมสวัสดิ์ศรี

จัดทำ�โดย มูลนิธิพุทธโฆษณ์

(เว็บไซต์ www.buddhakos.org)



คำ�อนุโมทน�

 เพื่อต้องการให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลาย ทราบถึงแง่มุม

ความเป็นอัจฉริยจิตของบุคคลผู้สามารถเอาชนะความตาย

หลุดพ้นจากการเวียนว่ายเกิดตายในสังสารวัฏ สามารถ

นำาไปตรวจสอบตนเอง ภายใต้หลักธรรมขององค์สมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่าเดินมาอย่างถูกต้อง ถูกทาง ก้าวหน้า

ไปแค่ไหนอย่างไร โดยไม่ต้องพ่ึงพาผู้อ่ืนมาตัดสินให้สมดังท่ี 

พระองค์ตรัสว่า ให้บุคคลท้ังหลายพ่ึงตนพ่ึงธรรม คณะผู้จัดทำา 

จึงได้รวบรวมคุณธรรมความเป็นโสดาบัน ในแง่มุมต่างๆ 

ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้

 ขออนุโมทนากับคณะศิษย์งานธรรมและผู้สนับสนุน

ทุกท่าน ท่ีได้ร่วมแรงกาย แรงใจ กระทำาให้งานสำาเร็จลุล่วง

ไปได้อย่างดี และขออานิสงส์แห่งการช่วยเผยแผ่คำาสอนของ 

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จงเป็นเหตุให้ท่านท้ังหลาย

ที่ได้ร่วมเกี่ยวข้องกับผลงานชิ้นนี้ ทั้งที่เป็นผู้ทำาและผู้อ่าน  

ได้ดวงตาเห็นธรรมตามเหตุปัจจัยที่กระทำา ในอนาคตกาล

อันใกล้นี้ด้วยเทอญ.

พระคึกฤทธ์ิ โสตฺถิผโล 



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

อักษรย่อ

เพื่อคว�มสะดวกแก่ผู้ที่ยังไม่เข้�ใจเรื่องอักษรย่อ

ที่ใช้หม�ยแทนชื่อคัมภีร์  ซึ่งมีอยู่โดยม�ก



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

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





คำ�นำ� 

 หนังสือ “พุทธวจน ฉบับ คู่มือโสดาบัน” ได้จัดทำาข้ึน

ด้วยปรารภเหตุท่ีว่า ปัจจุบันมีหลักเกณฑ์การพยากรณ์ความ

เป็นอริยบุคคลเกิดข้ึนมากมาย ซ่ึงผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่ก็จะ

ยึดถือเอาตามแบบท่ีตนเองถูกส่ังสอนมา และในบรรดา

หลักเกณฑ์ทั้งหลายเหล่านั้น ผู้ปฏิบัติจะมั่นใจได้อย่างไร

ว่า สามารถใช้ตรวจวัดสอบได้อย่างถูกต้องตรงจริง ตามที่

พระศาสดาบัญญัติไว้ 

ด้วยพระศาสดาตรัสไว้ว่าบุคคล ๓ จำาพวกนี้

ปรากฏขึ้นยากในโลก คือ 

๑. พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

๒. บุคคลผู้แสดงธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้ว

๓. กตัญญูกตเวทีบุคคล

 เน้ือหาของหนังสือเล่มน้ี จึงได้รวบรวม พุทธวจน ท่ี

ตรัสถึงหลักเกณฑ์สำาหรับตรวจสอบภาวะความเป็นพระโสดาบัน

ด้วยตนเอง ไว้ถึง ๕๑ นัยยะ  จากเดิมที่มีอยู่ ๔๔ นัยยะ ซึ่ง 

ถูกค้นพบเพ่ิมเติมโดยพระไพบูลย์ อภิปุณฺโณ วัดป่าดอนหายโศก 

๑ นัยยะ และจากพระชัยณรงค์ ถาวโร วัดนาป่าพง อีก ๖ นัยยะ



 ดังน้ัน คณะผู้จัดทำาจึงหวังเป็นอย่างย่ิงว่า พุทธวจน 

ฉบับ “คู่มือโสดาบัน” จะช่วยให้พุทธบริษัทมีหลักเกณฑ์

วัดสอบความเป็นพระโสดาบันที่ถูกต้อง ตรงตามพุทธวจน 

สมดังพุทธประสงค์ที่ว่า “อริยสาวกนั้น เมื่อปรารถนาอยู่ 

ก็พึงพยากรณ์ตนด้วยตนนั้นแหละว่า เราเป็นพระโสดาบัน  

ผู้มีอันไม่ตกต่ำาเป็นธรรมดา เที่ยงแท้ต่อพระนิพพาน  

มีอันจะตรัสรู้ธรรมในกาลเบื้องหน้า”.

คณะงานธรรมวัดนาป่าพง

สิงหาคม ๒๕๕๔



ส�รบัญ

๑.  แว่นส่องความเป็นพระโสดาบัน   ๒

๒.  พระโสดาบันเป็นใคร (นัยที่หนึ่ง)   ๔

๓.  พระโสดาบันเป็นใคร (นัยที่สอง)   ๗

๔.  พระโสดาบันประกอบพร้อมแล้ว   ๑๐

 ด้วยอริยมรรคมีองค์แปด

๕.  หลักเกณฑ์พยากรณ์ภาวะโสดาบันของตนเอง  ๑๑

๖.  พระโสดาบัน รู้จักปัญจุปาทานขันธ์   ๑๙

๗.  พระโสดาบัน รู้จักอินทรีย์หก   ๒๐

๘.  โสดาปัตติมรรค ๒ จำาพวก   ๒๓

๙.  โสดาปัตติผล   ๒๕

๑๐. พระโสดาบันเป็นผู้บริบูรณ์ในศีล (ปาฎิโมกข์)  ๒๗

 ได้พอประมาณในสมาธิและปัญญา

๑๑. พระโสดาบันละสังโยชน์ได้สามข้อ    ๓๐

 มีสามจำาพวก   

๑๒. ละสังโยชน์สามและกรรมที่พาไปอบาย   ๓๑

 คือ โสดาบัน



๑๓. พระโสดาบันมีญาณหยั่งรู้เหตุให้เกิดขึ้น  ๓๓

 และเหตุให้ดับไป ของโลก 

๑๔. พระโสดาบัน คือ ผู้เห็นชัดรายละเอียด   ๓๙

 แต่ละสายของปฏิจจสมุปบาท ตลอดทั้งส�ย

 โดยนัยแห่งอริยสัจสี่ (เห็นตลอดสาย นัยที่หนึ่ง)

๑๕. พระโสดาบัน คือ ผู้เห็นชัดรายละเอียด   ๔๙

 แต่ละสายของปฏิจจสมุปบาท ตลอดทั้งส�ย

 โดยนัยแห่งอริยสัจสี่ (เห็นตลอดสาย นัยที่สอง)

๑๖. ผู้รู้ปฏิจจสมุปบาทแต่ละส�ย    ๖๓

 โดยนัยแห่งอริยสัจสี่ ทั้งปัจจุบัน อดีต อนาคต 

 ชื่อว่าโสดาบัน (ญาณวัตถุ ๔๔)

๑๗. ผู้รู้ปฏิจจสมุปบาทแต่ละส�ยถึง “เหตุเกิด”   ๗๙

 และ “ความดับ” ทั้งปัจจุบัน อดีต อนาคต 

 ก็ชื่อว่าโสดาบัน (ญาณวัตถุ ๗๗)

๑๘. ผู้มีธัมมญาณและอัน๎วยญาณ (พระโสดาบัน)  ๙๑

๑๙. ผู้สิ้นความสงสัย (พระโสดาบัน)ในกรณี   ๙๕

 ของความเห็นที่เป็นไปในลักษณะยึดถือตัวตน

๒๐. ผู้สิ้นความสงสัย (พระโสดาบัน) ในกรณี   ๙๙

 ของความเห็นที่เป็นไปในลักษณะขาดสูญ



๒๑. ผลแห่งความเป็นโสดาบัน  ๑๐๕

๒๒. ความเป็นโสดาบัน  ๑๐๖

 ประเสริฐกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ

๒๓. ความเป็นพระโสดาบัน ไม่อาจแปรปรวน ๑๐๘

๒๔. สิ่งที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ (พระโสดาบัน)  ๑๑๐

 ทำาไม่ได้โดยธรรมชาติ

๒๕. ฐานะท่ีเป็นไปไม่ได้ สำาหรับผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ๑๑๒

 (พระโสดาบัน) นัยที่หนึ่ง

๒๖. ฐานะท่ีเป็นไปไม่ได้ สำาหรับผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ๑๑๔

 (พระโสดาบัน) นัยที่สอง

๒๗. ฐานะท่ีเป็นไปไม่ได้ สำาหรับผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ๑๑๖

 (พระโสดาบัน) นัยที่สาม

 ธรรมะแวดล้อม    

 (หมวดธรรมที่ช่วยสร้�งคว�มเข้�ใจ

 แต่ไม่ได้ระบุถึงคว�มเป็นโสด�บันโดยตรง)

๒๘. อริยมรรคมีองค์แปด  ๑๒๐

๒๙. คำาที่ใช้เรียกแทนความเป็นพระโสดาบัน ๑๒๕

๓๐. สังโยชน์สิบ  ๑๒๗



๓๑. อริยญายธรรม คือ การรู้เร่ืองปฏิจจสมุปบาท ๑๒๙

๓๒. ฝุ่นปลายเล็บ                                     ๑๓๒

 (พอรู้อริยสัจ ทุกข์เหลือน้อยขนาดฝุ่นติดปลายเล็บเทียบปฐพี)

๓๓. สามัญญผลในพุทธศาสนาเทียบกันไม่ได้  ๑๓๕

 กับในลัทธิอื่น

๓๔. ลักษณะแห่งผู้เจริญอินทรีย์ขั้นอริยะ  ๑๓๗

๓๕. พระโสดาบันกับพระอรหันต์ต่างกัน   ๑๓๙

 ในการเห็นธรรม

๓๖. พระโสดาบันกับพระอรหันต์ต่างกัน  ๑๔๓

 ในการเห็นธรรม (อีกนัยหนึ่ง)

๓๗. ความลดหลั่นแห่งพระอริยบุคคล  ๑๔๕

 ผู้ปฏิบัติอย่างเดียวกัน

๓๘. คนตกน้ำา ๗ จำาพวก  ๑๕๐

 (ระดับต่างๆ แห่งบุคคลผู้ถอนตัวขึ้นจากทุกข์)

๓๙. คนมีกิเลสตกนรกทั้งหมดทุกคน   ๑๕๕

 จริงหรือ ? (บุคคลที่มีเชื้อเหลือ ๙ จำาพวก)

๔๐. ผลแปดประการอันเป็นภาพรวม  ๑๖๒

 ของความเป็นพระโสดาบัน

๔๑. ระวังตายคาประตูนิพพาน !  ๑๖๗



๔๒. ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้า  ๑๗๑

๔๓. ผู้สามารถละอาสวะทั้งหลาย  ๑๗๗

 ในส่วนที่ละได้ด้วยการเห็น

๔๔. สัมมาทิฏฐิโลกุตตระ นานาแบบ  ๑๘๑

 (ตามคำาพระสารีบุตร)

 ภ�คผนวก        

 พระสูตรที่ค้นคว้�เพิ่มเติม

๔๕. คุณสมบัติพระโสดาบัน (นัยที่ ๑)   ๒๑๔

๔๖. คุณสมบัติพระโสดาบัน (นัยที่ ๒)  ๒๑๕

๔๗. คุณสมบัติพระโสดาบัน (นัยที่ ๓)   ๒๑๖

๔๘. คุณสมบัติพระโสดาบัน (นัยที่ ๔)  ๒๒๒

 (โสตาปัตติยังคะ ๔ จำาแนกด้วยอาการ ๑๐)

 ธรรมะแวดล้อม 

๔๙. อานิสงส์ของธรรม ๔ ประการ  ๒๓๒

๕๐. ผู้ตั้งอยู่ในเสขภูมิ  ๒๓๖

๕๑. คุณธรรมของผู้ต่ำากว่าโสตาปัตติมรรค   ๒๓๘

 และเป็นเหตุให้ไม่ไปสู่อบายในชาตินั้น





คู่มือโสด�บัน 

ธรรมวินัยจ�กพุทธโอษฐ์ 

เพื่อตรวจสอบคว�มเป็นโสด�บันของตน ด้วยตนเอง 
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๑

แว่นส่องคว�มเป็นพระโสด�บัน

 อานนท์ !  เราจักแสดง ธรรมปริย�ยอันชื่อว่�

แว่นธรรม ซึ่งหากอริยสาวกผู้ใด ได้ประกอบพร้อมแล้ว

เมื่อจำานงจะพยากรณ์ตนเอง ก็พึงทำาได้ในข้อที่ตนเป็น 

ผู้มีนรกส้ินแล้ว มีกำาเนิดเดรัจฉานส้ินแล้ว มีเปรตวิสัยส้ินแล้ว  

มีอบาย ทุคติ วินิบาตส้ินแล้ว, ในข้อท่ีตนเป็นพระโสดาบัน 

ผู้มีอันไม่ตกต่ำาเป็นธรรมดา เที่ยงแท้ต่อพระนิพพาน เป็น

ผู้มีอันจะตรัสรู้ธรรมได้ในกาลเบ้ืองหน้า ดังนี้.

 อานนท์ !  ก็ธรรมปริยายอันชื่อว่า แว่นธรรม

ในที่นี้  เป็นอย่างไรเล่า ? 

 อานนท์ !  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้

ประกอบพร้อมแล้วด้วยคว�มเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่น

ไม่หวั่นไหวในองค์พระพุทธเจ้�... ในองค์พระธรรม...

ในองค์พระสงฆ์... และอริยสาวกในธรรมวินัยนี ้ เป็นผู้

ประกอบพร้อมแล้วด้วยศีลทั้งหล�ยชนิดเป็นที่พอใจ

ของเหล่�อริยเจ้� คือ เป็นศีลที่ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง 



 3ฉบับ  ๒  คู่มือโสดาบัน

ไม่พร้อย เป็นศีลที่เป็นไทจากตัณหา เป็นศีลที่ผู้รู้ท่าน

สรรเสริญ เป็นศีลที่ทิฏฐิไม่ลูบคลำา และเป็นศีลที่เป็นไป

เพื่อสมาธิ.

 อานนท์ !  ธรรมปริยายอันน้ีแล ท่ีช่ือว่าแว่นธรรม

ซึ่งหากอริยสาวกผู้ใดได้ประกอบพร้อมแล้ว เมื่อจำ�นง

จะพย�กรณ์ตนเอง ก็พึงทำ�ได้, ดังนี้แล.

 มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๕๐-๔๕๑/๑๔๗๙-๑๔๘๐.
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๒

พระโสด�บันเป็นใคร

(นัยที่หนึ่ง)

 ภิกษุทั้งหลาย !   สาวกของพระอริยเจ้าใน

ธรรมวินัยน้ี เป็นผู้ถึงพร้อมแล้วด้วย ธรรม ๔ ประการน้ีเอง 

จึงเป็นพระโสดาบัน ผู้มีอันไม่ตกต่ำาเป็นธรรมดา เท่ียงแท้ 

ต่อพระนิพพาน เป็นผู้มีอันจะตรัสรู้ธรรมได้ในกาลเบ้ืองหน้า.

ธรรม ๔ ประการน้ัน เป็นอย่างไร ?  ๔ ประการน้ัน คือ : -

 (๑) ภิกษุท้ังหลาย !  สาวกของพระอริยเจ้าใน

ธรรมวินัยน้ี เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยคว�มเล่ือมใส

อันหย่ังลงม่ัน ไม่หว่ันไหว ในองค์พระพุทธเจ้� ว่าเพราะ

เหตุอย่างน้ีๆ พระผู้มีพระภาคเจ้าน้ัน เป็นผู้ไกลจากกิเลส 

ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชา

และข้อปฏิบัติให้ถึงซ่ึงวิชชา เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี เป็นผู้รู้โลก

อย่างแจ่มแจ้ง เป็นผู้สามารถฝึกคนท่ีควรฝึกได้อย่างไม่มี

ใครย่ิงกว่า เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย เป็นผู้รู้  

ผู้ต่ืน ผู้เบิกบานด้วยธรรม เป็นผู้มีความจำาเริญ จำาแนกธรรม 

สั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
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 (๒) ภิกษุท้ังหลาย !  สาวกของพระอริยเจ้าใน

ธรรมวินัยน้ี เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยคว�มเล่ือมใส

อันหย่ังลงม่ัน ไม่หว่ันไหว ในองค์พระธรรม ว่าพระธรรม 

เป็นส่ิงท่ีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว, เป็นส่ิงท่ีผู้ศึกษา

และปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และ

ให้ผลได้ไม่จำากัดกาล, เป็นส่ิงท่ีควรกล่าวกะผู้อ่ืนว่าท่านจง

มาดูเถิด, เป็นส่ิงท่ีควรน้อมเข้ามาใส่ตัว, เป็นส่ิงท่ีผู้รู้ก็รู้ได้

เฉพาะตน ดังนี้.

 (๓) ภิกษุท้ังหลาย !  สาวกของพระอริยเจ้าใน

ธรรมวินัยน้ี เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยคว�มเล่ือมใส

อันหย่ังลงม่ัน ไม่หว่ันไหว ในพระสงฆ์ ว่าสงฆ์สาวกของ

พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว เป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้ว 

เป็นผู้ปฏิบัติให้รู้ธรรมเคร่ืองออกจากทุกข์แล้ว เป็นผู้ปฏิบัติ

สมควรแล้ว อันได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ คู่แห่งบุรุษสี่คู่ 

นับเรียงตัวได้แปดบุรุษ.  น่ันแหละ คือ สงฆ์สาวกของพระผู้มี 

พระภาคเจ้า เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำามาบูชา เป็น

สงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ เป็นสงฆ์ควรรับ 

ทักษิณาทาน เป็นสงฆ์ที่บุคคลทั่วไปจะพึงทำาอัญชลี เป็น

สงฆ์ที่เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
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 (๔) ภิกษุท้ังหลาย !  สาวกของพระอริยเจ้าใน

ธรรมวินัยน้ี เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยศีลท้ังหล�ย

ชนิดเป็นที่พอใจของเหล่�อริยเจ้� : เป็นศีลที่ไม่ขาด 

ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นศีลที่เป็นไทจากตัณหา 

เป็นศีลที่ผู้รู้ท่านสรรเสริญ เป็นศีลที่ทิฏฐิไม่ลูบคลำา และ

เป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิ ดังนี้.

 ภิกษุทั้งหลาย !  สาวกของพระอริยเจ้า ผู้ประกอบ

พร้อมแล้วด้วยธรรม ๔ ประการน้ีแล ช่ือว่าเป็นพระโสดาบัน 

ผู้มีอันไม่ตกต่ำาเป็นธรรมดา เท่ียงแท้ต่อพระนิพพาน เป็น

ผู้มีอันจะตรัสรู้ธรรมได้ในกาลเบ้ืองหน้า.

มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๒๙-๔๓๐/๑๔๑๔-๑๔๑๕.
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๓

พระโสด�บันเป็นใคร

(นัยที่สอง)

 อย่ากลัวเลย มหานาม ! อย่ากลัวเลย มหานาม ! 

ความตายของท่านจักไม่ต่ำาทราม กาลกิริยาของท่าน

จักไม่ต่ำาทราม.  มหานาม !  อริยส�วกผู้ประกอบด้วย

ธรรม ๔ ประก�ร  ย่อมเป็นผู้มีปกติน้อมไปในนิพพ�น  

โน้มไปสู่นิพพาน เอนไปทางนิพพานโดยแท้. 

 ธรรม ๔ ประการ  อย่างไรเล่า ?  

 ธรรม ๔ ประการ คือ :-

 มหานาม !   อริยสาวกในกรณีนี้  

 (๑) เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยคว�มเล่ือมใส

อันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้� ว่า “เพราะเหตุอย่างนี้ๆ

พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้

โดยพระองค์เอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและข้อปฏิบัติ

ให้ถึงซ่ึงวิชชา เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง

เป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า 
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เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น 

ผู้เบิกบาน ด้วยธรรม เป็นผู้มีความจำาเริญ จำาแนกธรรม

สั่งสอนสัตว์” ดังนี้.

 (๒) เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยคว�มเล่ือมใส

อันไม่หวั่นไหวในพระธรรม ว่า “พระธรรม เป็นสิ่งที่

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและ

ปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง เป็นส่ิงท่ีปฏิบัติได้และให้ผลได้

ไม่จำากัดกาล เป็นส่ิงท่ีควรกล่าวกะผู้อ่ืนว่าท่านจงมาดูเถิด

เป็นส่ิงท่ีควรน้อมเข้ามาใส่ตัว เป็นส่ิงท่ีผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน”  

ดังนี้.

 (๓) เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยคว�มเล่ือมใส

อันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ ว่า “สงฆ์สาวกของพระผู้มี

พระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว เป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้ว

เป็นผู้ปฏิบัติให้รู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว เป็น

ผู้ปฏิบัติสมควรแล้ว อันได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ คู่แห่ง

บุรุษส่ีคู่ นับเรียงตัวได้แปดบุรุษ น่ันแหละสงฆ์สาวกของ 

พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะท่ีเขานำามาบูชา

เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ เป็นสงฆ์ควร
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รับทักษิณาทาน เป็นสงฆ์ที่บุคคลทั่วไปจะพึงทำาอัญชลี   

เป็นสงฆ์ท่ีเป็นนาบุญของโลก  ไม่มีนาบุญอ่ืนย่ิงกว่า” ดังนี้.

 (๔) เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยศีลท้ังหล�ย

ชนิดเป็นท่ีพอใจของเหล่�พระอริยเจ้� : เป็นศีลท่ีไม่ขาด 

ไม่ทะลุ  ไม่ด่าง  ไม่พร้อย  เป็นศีลที่เป็นไทจากตัณหา 

เป็นศีลที่ผู้รู้ท่านสรรเสริญ  เป็นศีลที่ทิฏฐิไม่ลูบคลำา และ

เป็นศีลที่เป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิ  ดังนี้.

  มหานาม ! เปรียบเหมือนต้นไม้น้อมไปใน

ทิศปราจีน โน้มไปสู่ทิศปราจีน เอนไปทางทิศปราจีน.  

ต้นไม้นั้น เมื่อเขาตัดที่โคนแล้ว มันจะล้มไปทางไหน ?

 “มันจะล้มไปทางทิศท่ีมันน้อมไป โน้มไป เอนไปพระเจ้าข้า !”.

 มหานาม !  ฉันใดก็ฉันนั้น : อริยสาวกประกอบ

แล้วด้วยธรรม ๔ ประการเหล่าน้ี ย่อมเป็นผู้มีปกติน้อมไป 

ในนิพพาน โน้มไปสู่นิพพาน เอนไปทางนิพพานโดยแท้ 

แล.

มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๖๕-๔๖๖/๑๕๑๑-๑๕๑๒.
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๔

พระโสด�บันประกอบพร้อมแล้ว

ด้วยอริยมรรคมีองค์แปด

 สารีบุตร ! ที่มักกล่าวกันว่า โสดาบัน-โสดาบัน 

ดังนี้  เป็นอย่างไรเล่า  สารีบุตร ?

 “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! ท่านผู้ใด เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว 

ด้วยอริยมรรคมีองค์แปดน้ีอยู่ ผู้เช่นน้ันแล ข้าพระองค์เรียกว่าเป็น

พระโสดาบัน  ผู้มีช่ืออย่างน้ีๆ  มีโคตรอย่างน้ีๆ  พระเจ้าข้า !”. 

 สารีบุตร ! ถูกแล้ว ถูกแล้ว ผู้ท่ีประกอบพร้อมแล้ว   

ด้วยอริยมรรคมีองค์แปดนี้อยู่ ถึงเราเองก็เรียกผู้เช่นนั้น  

ว่าเป็น พระโสด�บัน  ผู้มีชื่ออย่างนี้ๆ  มีโคตรอย่างนี้ๆ.

มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๓๕/๑๔๓๒-๑๔๓๓.
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๕

หลักเกณฑ์พย�กรณ์ภ�วะโสด�บันของตนเอง

 คหบดี ! ในก�ลใด ภัยเวร ๕ ประก�รอัน

อริยส�วกทำ�ให้สงบรำ�งับได้แล้ว ด้วย, อริยส�วกประกอบ

พร้อมแล้วด้วยโสต�ปัตติยังคะสี่ ด้วย, อริยญ�ยธรรม

เป็นธรรมที่อริยส�วกเห็นแล้วด้วยดี แทงตลอดแล้ว

ด้วยดีด้วยปัญญ� ด้วย;  

 ในก�ลนั้น อริยส�วกนั้น เมื่อหวังอยู่ก็พย�กรณ์

ตนด้วยตน นั่นแหละว่� 

 “เร�เป็นผู้มีนรกส้ินแล้ว มีกำ�เนิดเดรัจฉ�นส้ินแล้ว 

มีเปรตวิสัยส้ินแล้ว มีอบ�ยทุคติวินิบ�ตส้ินแล้ว, เร�เป็น

ผู้ถึงแล้วซึ่งกระแส (แห่งนิพพ�น) มีคว�มไม่ตกต่ำ�เป็น

ธรรมด� เป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพ�น มีก�รตรัสรู้พร้อม

เป็นเบื้องหน้�”  ดังนี้.

 คหบดี ! ภัยเวร ๕ ประก�ร เหล่าไหนเล่า 

อันอริยสาวกทำาให้สงบรำางับได้แล้ว ?
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 (๑) คหบดี ! บุคคลผู้ฆ่�สัตว์อยู่ เป็นปกต ิ

ย่อมประสพภัยเวรใดในทิฏฐธรรม (ปัจจุบัน) บ้าง, ย่อม

ประสพภัยเวรใดในสัมปรายิก (ในเวลาถัดต่อมา) บ้าง, 

ย่อมเสวยทุกขโทมนัสแห่งจิตบ้าง เพราะปาณาติบาต

เป็นปัจจัย; ภัยเวรนั้นๆ เป็นสิ่งที่อริยสาวกผู้เว้นขาดแล้ว

จากปาณาติบาต ทำาให้สงบรำางับได้แล้ว.

 (๒) คหบดี !  บุคคลผู้ถือเอ�ส่ิงของท่ีเข�ไม่ได้

ให้อยู่เป็นปกติ ย่อมประสพภัยเวรใดในทิฏฐธรรมบ้าง, 

ย่อมประสพภัยเวรใดในสัมปรายิกบ้าง, ย่อมเสวยทุกขโทมนัส

แห่งจิตบ้าง เพราะอทินนาทานเป็นปัจจัย; ภัยเวรนั้นๆ 

เป็นสิ่งที่อริยสาวกผู้เว้นขาดแล้วจากอทินนาทาน ทำาให้

สงบรำางับได้แล้ว.

 (๓) คหบดี !  บุคคลผู้ประพฤติผิดในก�มท้ังหล�ย

อยู่เป็นปกติ ย่อมประสพภัยเวรใดในทิฏฐธรรมบ้าง, ย่อม

ประสพภัยเวรใดในสัมปรายิกบ้าง, ย่อมเสวยทุกขโทมนัส

แห่งจิตบ้าง, เพราะกาเมสุมิจฉาจารเป็นปัจจัย; ภัยเวรน้ันๆ

เป็นสิ่งที่อริยสาวกผู้เว้นขาดแล้วจากกาเมสุมิจฉาจาร

ทำาให้สงบรำางับได้แล้ว.
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 (๔) คหบดี !  บุคคลผู้กล่�วคำ�เท็จอยู่เป็นปกติ 

ย่อมประสพภัยเวรใดในทิฏฐธรรมบ้าง, ย่อมประสพภัยเวร

ใดในสัมปรายิกบ้าง, ย่อมเสวยทุกขโทมนัสแห่งจิตบ้าง 

เพราะมุสาวาทเป็นปัจจัย; ภัยเวรน้ันๆ เป็นส่ิงท่ีอริยสาวก

ผู้เว้นขาดแล้วจากมุสาวาท ทำาให้สงบรำางับได้แล้ว.

 (๕) คหบดี ! บุคคลผู้ด่ืมสุร�และเมรัยอันเป็น

ที่ตั้งของคว�มประม�ทอยู่เป็นปกติ ย่อมประสพภัยเวร

ใดในทิฏฐธรรมบ้าง, ย่อมประสพภัยเวรใดในสัมปรายิกบ้าง,

ย่อมเสวยทุกขโทมนัสแห่งจิตบ้าง, เพราะสุราและเมรัย

เป็นปัจจัย ภัยเวรนั้นๆ เป็นสิ่งที่อริยสาวกผู้เว้นขาดแล้ว

จากสุราและเมรัย ทำาให้สงบรำางับได้แล้ว.

 คหบดี ! ภัยเวร ๕ ประการเหล่านี้แล อัน

อริยสาวกทำาให้สงบรำางับได้แล้ว.

…        …        …        …

  คหบดี ! อริยสาวก เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว  

ด้วย องค์แห่งโสด�บัน ๔ ประก�ร เหล่าไหนเล่า ?
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 (๑)  คหบดี !  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้

ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยคว�มเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่น

ไม่หวั่นไหว ในพระพุทธเจ้� ว่า “เพราะเหตุอย่างนี้ๆ 

พระผู้มีพระภาคเจ้าน้ัน เป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้ 

โดยพระองค์เอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เป็น

ผู้ไปแล้วด้วยดี เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นผู้สามารถ 

ฝึกคนท่ีควรฝึกได้อย่างไม่มีใครย่ิงกว่า เป็นครูของเทวดา

และมนุษย์ท้ังหลาย เป็นผู้รู้ ผู้ต่ืน ผู้เบิกบาน ด้วยธรรม  

เป็นผู้มีความจำาเริญ  จำาแนกธรรมสั่งสอนสัตว์” ดังนี้.

  (๒)  คหบดี !  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้

ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยคว�มเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่น

ไม่หว่ันไหว ในพระธรรม ว่า “พระธรรม เป็นส่ิงท่ีพระผู้มี

พระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ

พึงเห็นได้ด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ 

ไม่จำากัดกาล เป็นส่ิงท่ีควรกล่าวกะผู้อ่ืนว่าท่านจงมาดูเถิด 

เป็นส่ิงท่ีควรน้อมเข้ามาใส่ตัว เป็นส่ิงท่ีผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน”  

ดังน้ี.
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 (๓)  คหบดี !  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ 

ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยคว�มเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่น 

ไม่หวั่นไหว ในพระสงฆ ์ ว่า “สงฆ์สาวกของพระผู้มี

พระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว เป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้ว  

เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว 

เป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้ว ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ คู่แห่ง

บุรุษสี่คู่ นับเรียงตัวได้แปดบุรุษ นั่นแหละ คือ สงฆ์สาวก

ของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำา

มาบูชา เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ เป็น

สงฆ์ควรรับทักษิณาทาน เป็นสงฆ์ที่บุคคลทั่วไปจะพึงทำา

อัญชลี เป็นสงฆ์ท่ีเป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอ่ืนย่ิงกว่า”  

ดังน้ี.

 (๔)  คหบดี !  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้

ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยศีลทั้งหล�ยในลักษณะเป็นที่

พอใจของพระอริยเจ้� : เป็นศีลที่ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง 

ไม่พร้อย เป็นศีลที่เป็นไทจากตัณหา วิญญูชนสรรเสริญ

ไม่ถูกทิฏฐิลูบคลำา เป็นศีลที่เป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิ ดังนี้.
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 คหบดี ! อริยสาวก เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว 

ด้วยองค์แห่งโสดาบัน ๔ ประการ  เหล่านี้แล.

…        …        …        …

  คหบดี ! ก็ อริยญ�ยธรรม เป็นส่ิงท่ีอริยสาวก

เห็นแล้วด้วยดี แทงตลอดแล้วด้วยดีด้วยปัญญา เป็น

อย่างไรเล่า ? 

  คหบดี ! อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ย่อมทำ�ไว้

ในใจโดยแยบค�ย เป็นอย่างดี ซ่ึงปฏิจจสมุปบ�ทน่ันเทียว

ดังน้ีว่� “เพร�ะส่ิงน้ีมี ส่ิงน้ีจึงมี; เพร�ะคว�มเกิดข้ึน

แห่งส่ิงน้ี ส่ิงน้ีจึงเกิดข้ึน. เพร�ะส่ิงน้ีไม่มี ส่ิงน้ีจึงไม่มี; 

เพร�ะคว�มดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป : ข้อนี้ได้แก่

ส่ิงเหล่าน้ี คือ เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขารท้ังหลาย; 

เพราะมีสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ; ...ฯลฯ...  

...ฯลฯ... ...ฯลฯ... เพราะมีชาติเป็นปัจจัย, ชรามรณะ 

โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสท้ังหลาย จึงเกิดข้ึน

ครบถ้วน :  ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ 

ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.
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 เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชา

นั้นนั่นเทียว จึงมีความดับแห่งสังขาร; เพราะมีความดับ

แห่งสังขาร จึงมีความดับแห่งวิญญาณ; ...ฯลฯ...  ...ฯลฯ... 

...ฯลฯ... เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแล ชรามรณะ  

โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงดับสิ้น : 

ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมี ด้วยอาการ

อย่างนี้”.

   คหบดี ! อริยญายธรรม1 นี้แล เป็นธรรมที่

อริยสาวกนั้นเห็นแล้วด้วยดี แทงตลอดแล้วด้วยดีด้วย

ปัญญา.

 คหบดี ! ในกาลใดแล ภัยเวร ๕ ประการ

เหล่านี้ เป็นสิ่งที่อริยสาวกทำาให้สงบรำางับได้แล้วด้วย, 

อริยสาวกเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยโสตาปัตติยังคะสี่

เหล่านี้  ด้วย,  อริยญายธรรมนี้  เป็นธรรมอันอริยสาวก

เห็นแล้วด้วยดี แทงตลอดแล้วด้วยดี ด้วยปัญญาด้วย; 

1. ดูคำาอธิบายความหมายของคำาน้ีโดยละเอียดได้ในหมวด “ธรรมะแวดล้อม” 

ในหัวข้อที่ ๓๑ หน้า ๑๒๙.
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ในกาลนั้น อริยสาวกนั้นปรารถนาอยู่ ก็พยากรณ์ตน

ด้วยตนนั้นแหละว่า “เราเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้ว มีกำาเนิด

เดรัจฉานส้ินแล้ว มีเปรตวิสัยส้ินแล้ว มีอบายทุคติ

วินิบาตสิ้นแล้ว, เราเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งกระแส (แห่งนิพพาน) 

มีความไม่ตกต่ำาเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพาน 

มีการตรัสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้า” ดังนี้.

ทสก. อํ. ๒๔/๑๙๕-๑๙๘/๙๒.

หม�ยเหตุผู้รวบรวม : ยังมีสูตรอีกสูตรหน่ึงข้อความอย่างเดียวกันกับสูตรน้ี

ผิดกันแต่เพียงตรัสแก่ภิกษุท้ังหลายแทนท่ีจะตรัสกับอนาถบิณฑิกคหบดี, 

คือ สูตรท่ี ๒ แห่งคหปติวรรค อภิสมยสังยุตต์ นิทาน. สำ. ๑๖/๘๕/๑๕๖.  และ

ยังมีสูตรอีกสูตรหน่ึง (เวรสูตรท่ี ๒ อุปาสกวรรค ทสก. อำ. ๒๔/๑๙๕/๙๒.)  

มีเค้าโครงและใจความของสูตรเหมือนกันกับสูตรข้างบนน้ี ต่างกันแต่เพียง 

ในสูตรนั้นมีคำาว่า “ย่อมพิจารณาเห็นโดยประจักษ์”  แทนคำาว่า  “ย่อม

กระทำาไว้ในใจ  โดยแยบคายเป็นอย่างดี  ซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียว” 

แห่งสูตรข้างบนนี้ เท่านั้น.
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๖

พระโสด�บัน  รู้จักปัญจุป�ท�นขันธ์

 ภิกษุท้ังหลาย ! เมื่อใดแล สาวกของพระอริยเจ้า

ในธรรมวินัยนี้  

ม�รู้จักคว�มก่อขึ้นแห่งอุปาทานขันธ์ห้า, 

รู้จักคว�มตั้งอยู่ไม่ได้ของอุปาทานขันธ์ห้า, 

รู้จักรสอร่อยของอุปาทานขันธ์ห้า, 

รู้จักโทษอันร้�ยก�จของอุปาทานขันธ์ห้า, 

รู้จักอุบ�ยท่ีไปให้พ้นอุป�ท�นขันธ์ห้�น้ีเสียตามท่ีถูกท่ีจริง; 

 ภิกษุท้ังหลาย ! เม่ือน้ันแหละ สาวกของพระอริยเจ้า

ผู้น้ัน เราเรียกว่าเป็นพระโสด�บัน ผู้มีอันไม่ตกต่ำาเป็นธรรมดา

เท่ียงแท้ต่อพระนิพพาน จักตรัสรู้ธรรมได้ในกาลเบ้ืองหน้า.

  ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๙๖/๒๙๖.
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๗ 

พระโสด�บัน รู้จักอินทรีย์หก

 ภิกษุทั้งหลาย !  อินทรีย์1  ๖ อย่างเหล่านี้ มีอยู่.

 ๖ อย่างอะไรเล่า ?   ๖ อย่าง คือ :- 

 จักขุนทรีย์  โสตินทรีย์   

 ฆานินทรีย์    ชิวหินทรีย์  

 กายินทรีย์  มนินทรีย์

 ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อใดแล อริยสาวกมา  

รู้จักคว�มก่อขึ้นแห่งอินทรีย์ทั้งหกเหล่านี้, 

รู้จักคว�มตั้งอยู่ไม่ได้แห่งอินทรีย์ทั้งหกเหล่านี้, 

รู้จักรสอร่อยของอินทรีย์ทั้งหกเหล่านี้,  

รู้จักโทษอันร้�ยก�จของอินทรียทั้งหกเหล่านี้,

รู้จักอุบ�ยที่ไปให้พ้นอินทรีย์ทั้งหกเหล่านี้, 

ตามท่ีถูก ท่ีจริง;  

1. อินทรีย์ แปลว่า  อำานาจหรือความเป็นใหญ่; เม่ือรวมกับคำาว่า ตา  (จักขุนทรีย์) 

ก็จะหมายถึง ความเป็นใหญ่ในเรื่องการมองเห็น หรือ ก็คือความเป็นใหญ่

ในหน้าที่นั้นๆ  (เช่นการได้ยิน, การได้กลิ่น, ...).
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 ภิกษุทั้งหลาย !  เมื ่อนั้นแหละ อริยสาวกนั้น

เราเรียกว่า เป็นพระโสด�บัน ผู้มีอันไม่ตกต่ำาเป็นธรรมดา 

เท่ียงแท้ต่อพระนิพพาน จักตรัสรู้ธรรมได้ในกาลเบ้ืองหน้า.

มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๗๑/๙๐๒-๙๐๓.
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๘

โสด�ปัตติมรรค ๒ จำ�พวก

ก. สัทธ�นุส�รี

  ภิกษุท้ังหลาย !  ตา...หู...จมูก...ล้ิน...กาย...ใจ 

เป็นส่ิงไม่เท่ียง มีความแปรปรวนเป็นปกติ มีความเปล่ียน

เป็นอย่างอ่ืนเป็นปกติ.

 ภิกษุท้ังหลาย !  บุคคลใด มีคว�มเช่ือ น้อมจิตไป

ในธรรม ๖ อย่�งนี้  ด้วยอ�ก�รอย่�งนี้;

 บุคคลนี้เราเรียกว่าเป็น สัทธ�นุส�รี  

หยั่งลงสู่สัมมัตตนิย�ม (ระบบแห่งความถูกต้อง) 

หยั่งลงสู่สัปปุริสภูมิ (ภูมิแห่งสัตบุรุษ) 

ล่วงพ้นบุถุชนภูมิ ไม่อาจที่จะกระทำากรรม อันกระทำาแล้ว

จะเข้าถึงนรก กำาเนิดเดรัจฉาน หรือเปรตวิสัย และ

ไม่ควรท่ีจะทำากาละก่อนแต่ท่ีจะทำาให้แจ้งซ่ึงโสดาปัตติผล.
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ข. ธัมม�นุส�รี

 ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรม ๖ อย่างเหล่านี ้ ทนต่อ

การเพ่งโดยประมาณอันยิ่งแห่งปัญญาของบุคคลใด  

ด้วยอาการอย่างนี้; 

 บุคคลนี้เราเรียกว่า  ธัมม�นุส�รี  

หยั่งลงสู่สัมมัตตนิย�ม (ระบบแห่งความถูกต้อง)

หยั่งลงสู่สัปปุริสภูมิ (ภูมิแห่งสัตบุรุษ)

ล่วงพ้นบุถุชนภูมิ ไม่อาจท่ีจะกระทำากรรม อันกระทำาแล้ว

จะเข้าถึงนรก กำาเนิดเดรัจฉาน หรือเปรตวิสัย และ

ไม่ควรท่ีจะทำากาละก่อนแต่ท่ีจะทำาให้แจ้งซ่ึงโสดาปัตติผล.

ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๗๘/๔๖๙.
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๙

โสด�ปัตติผล

 ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคลใดย่อมรู้ ย่อมเห็นซึ่ง

ธรรม ๖ อย่�งเหล่�น้ี ด้วยอ�ก�รอย่�งน้ี (ตามท่ีกล่าวแล้ว

ในโสดาปัตติมรรค ๒ จำาพวก  มีการเห็นความไม่เท่ียงเป็นต้น);

 บุคคลนี้เราเรียกว่า โสด�บัน (ผู้ถึงแล้วซึ่งกระแส)  

ผู้มีอันไม่ตกต่ำาเป็นธรรมดา เป็นผู้เท่ียงแท้ต่อพระนิพพาน

มีการตรัสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้า.

ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๗๘/๔๖๙.

 สูตรข้างบนน้ี (ขนฺธ. สำ. ๑๗/๒๗๘/๔๖๙.) ทรงแสดงอารมณ์

แห่งอนิจจังเป็นต้น ด้วยธรรม ๖ อย่าง คือ อายตนะภายในหก; ในสูตร

ถัดไปทรงแสดงอารมณ์นั้น ด้วยอายตนะภายนอกหก คือ รูป เสียง 

กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์  ก็มี,  แสดงด้วยวิญญาณหก ก็มี,  

ด้วยสัมผัสหก ก็มี,  ด้วยเวทนาหก ก็มี,  ด้วยสัญญาหก ก็มี,  ด้วย

สัญเจตนาหก ก็มี,  ด้วยตัณหาหก ก็มี,  ด้วยธาตุหก ก็มี,  และด้วย

ขันธ์ห้า ก็มี;  ทรงแสดงไว้ด้วยหลักการปฏิบัติอย่างเดียวกัน.
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  สารีบุตร !  

 อริยอัฏฐังคิกมรรค นี้นั่นแหละ ชื่อว่า กระแส 

 ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา 

สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ 

สัมมาสมาธิ.

มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๓๔-๔๓๕/๑๔๓๑.
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๑๐

พระโสด�บันเป็นผู้บริบูรณ์ในศีล

(ป�ฏิโมกข์) 

ได้พอประม�ณในสม�ธิและปัญญ�

 ภิกษุทั้งหลาย !  สิกขาบทร้อยห้าสิบสิกขาบทนี้ 

ย่อมมาสู่อุทเทส (การยกขึ้นแสดงในท่ามกลางสงฆ์) ทุกกึ่ง

แห่งเดือนตามลำาดับ อันกุลบุตรผู้ปรารถนาประโยชน์ 

พากันศึกษาอยู่ในสิกขาบทเหล่านั้น.  

 ภิกษุทั้งหลาย !  สิกข�ส�มอย่�งเหล่�นี้มีอยู่ 

อันเป็นที่ประชุมลงของสิกข�บททั้งปวงนั้น.

 สิกขาสามอย่างนั้นเป็นอย่างไรเล่า ? คือ :-

 อธิสีลสิกข�

 อธิจิตตสิกข�

 อธิปัญญ�สิกข�

 ภิกษุทั้งหลาย !  เหล่านี้แล สิกขาสามอย่าง 

อันเป็นที่ประชุมลงแห่งสิกขาบททั้งปวงนั้น.
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 ภิกษุท้ังหลาย !  ภิกษุในกรณีน้ี เป็นผู้ ทำ�ให้บริบูรณ์

ในศีล ทำ�พอประม�ณในสม�ธ ทำ�พอประม�ณในปัญญ�. 

เธอยังล่วงสิกขาบทเล็กน้อย1บ้าง และต้องออกจากอาบัติ

เล็กน้อยเหล่าน้ันบ้าง. 

 ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ? 

 ข้อน้ันเพราะเหตุว่าไม่มีผู้รู้ใดๆ กล่าวความอาภัพ

ต่อการบรรลุโลกุตตรธรรม จักเกิดขึ้น เพราะเหตุสักว่า

การล่วงสิกขาบทเล็กน้อย และการต้องออกจากอาบัติเล็กน้อย

เหล่าน้ี.   

 ส่วนสิกข�บทเหล่�ใดที่ เป็นเบื้องต้นแห่ง

พรหมจรรย์2 ท่ีเหม�ะสมแก่พรหมจรรย์, เธอเป็นผู้มีศีล

ย่ังยืน มีศีลม่ันคงในสิกข�บทเหล่�น้ัน สม�ท�นศึกษ�

อยู่ในสิกข�บททั้งหล�ย.     

1. สิกขาบทเล็กน้อย คือ อภิสมาจาริกาสิกขา  เป็นสิกขาบทที่บัญญัติเพื่อ

ให้เกิดความเลื่อมใสแก่คนที่ยังไม่เลื่อมใส และเลื่อมใสยิ่งเกิดขึ้นแก่คนที่

เลื่อมใสแล้ว.

2. สิกขาบทเหล่าใดที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ คือ สิกขาบทปาฏิโมกข์.
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 ภิกษุน้ัน, เพร�ะคว�มส้ินไปรอบแห่งสังโยชน์ส�ม 

เป็นโสด�บัน เป็นผู้มีอันไม่ตกต่ำ�เป็นธรรมด� เป็น

ผูเ้ทีย่งตอ่พระนพิพ�น มกี�รตรสัรูพ้รอ้มในเบือ้งหน้�.

ติก. อํ. ๒๐/๒๙๗-๒๙๙/๕๒๖.
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๑๑

พระโสด�บันละสังโยชน์ได้ส�มข้อ

มีส�มจำ�พวก 

 ภิกษุน้ัน, เพราะคว�มส้ินไปรอบแห่งสังโยชน์ส�ม1

เป็นผู้สัตตักขัตตุปรมะ ยังต้องท่องเที่ยวไปในภพ

แห่งเทวดาและมนุษย์อีกเจ็ดครั้ง เป็นอย่างมาก แล้ว

ย่อมกระทำาที่สุดแห่งทุกข์ได้.

 (หรือว่า) ภิกษุน้ัน, เพราะความส้ินไปรอบแห่ง

สังโยชน์สาม เป็นผู้โกลังโกละ จักต้องท่องเท่ียวไปสู่สกุล

อีกสองหรือสามคร้ัง แล้วย่อมกระทำาท่ีสุดแห่งทุกข์ได้. 

 (หรือว่า) ภิกษุนั้น, เพราะความสิ้นไปรอบแห่ง

สังโยชน์สาม เป็นผู้เป็นเอกพีชี คือ จักเกิดในภพแห่งมนุษย์

อีกหนเดียวเท่าน้ัน แล้วย่อมกระทำาท่ีสุดแห่งทุกข์ได้.

ติก. อํ. ๒๐/๒๙๙-๓๐๑/๕๒๗.

1. สังโยชน์ คือ เคร่ืองร้อยรัดจิต ๑๐ ประการ;  ดูในธรรมะแวดล้อมหัวข้อท่ี ๓๐ 

หน้า ๑๒๗. 
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๑๒

ละสังโยชน์ส�มและกรรมท่ีพ�ไปอบ�ย

คือ โสด�บัน

 ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุไม่ละธรรม ๖ อย่�ง

แล้ว เป็นผู้ไม่ควรเพื่อกระทำ�ให้แจ้งซึ่งทิฏฐิสัมปท� 

(ความเป็นโสดาบัน). 

 ไม่ละธรรม ๖ อย่าง เหล่าไหนเล่า ?  

 ไม่ละธรรม ๖ อย่าง เหล่านี้ คือ :-

ไม่ละ สักก�ยทิฏฐ ิ (ความเห็นผิดว่าขันธ์ ๕ เป็นตัวตน);

ไม่ละ วิจิกิจฉ�  (ความลังเลในปฏิปทาทางดับทุกข์);

ไม่ละ สีลัพพตปร�ม�ส (การถือเอาศีลและพรตผิดความ

      มุ่งหมายที่แท้จริง);

ไม่ละ อป�ยคมนิยร�คะ (ราคะท่ีควรแก่การถึงซ่ึงอบาย);

ไม่ละ อป�ยคมนิยโทสะ (โทสะท่ีควรแก่การถึงซ่ึงอบาย);

ไม่ละ อป�ยคมนิยโมหะ (โมหะท่ีควรแก่การถึงซ่ึงอบาย).
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 ภิกษุท้ังหลาย ! ภิกษุไม่ละธรรม ๖ อย่าง เหล่าน้ีแล 

เป็นผู้ไม่ควรกระทำาให้แจ้งซึ่งทิฏฐิสัมปทา.

 ภิกษุท้ังหลาย ! ภิกษุละธรรม ๖ อย่�งแล้ว

เป็นผู้ควรกระทำ�ให้แจ้งซึ่งทิฏฐิสัมปท�.  

 ละธรรม ๖ อย่าง เหล่าไหนเล่า ?  

 ละธรรม ๖ อย่าง เหล่านี้ คือ :-

   ละ สักก�ยทิฏฐิ  (ความเห็นผิดว่าขันธ์ ๕ เป็นตัวตน); 

   ละ วิจิกิจฉ�  (ความลังเลในปฏิปทาทางดับทุกข์);

   ละ สีลัพพตปร�ม�ส (การถือเอาศีลและพรต 

      ผิดความมุ่งหมายที่แท้จริง);

   ละ อป�ยคมนิยร�คะ (ราคะท่ีควรแก่การถึงซ่ึงอบาย);

   ละ อป�ยคมนิยโทสะ (โทสะท่ีควรแก่การถึงซ่ึงอบาย);

   ละ อป�ยคมนิยโมหะ (โมหะท่ีควรแก่การถึงซ่ึงอบาย).

 ภิกษุท้ังหลาย ! ภิกษุละธรรม ๖ อย่างเหล่าน้ีแล้ว

เป็นผู้ควรกระทำาให้แจ้งซึ่งทิฏฐิสัมปทา ดังนี้แล.

ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๘๘/๓๖๐.
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๑๓

พระโสด�บันมีญ�ณหย่ังรู้เหตุให้เกิดข้ึน

และเหตุให้ดับไป ของโลก

 ภิกษุทั้งหลาย !  อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว ย่อมไม่มี

คว�มสงสัยอย่�งนี้ ว่า :-

 “เพราะอะไรมี   อะไรจึงมีหนอ;  

 เพราะอะไรเกิดขึ้น อะไรจึงเกิดขึ้น :  

 เพราะอะไรมี   นามรูปจึงมี; 

 เพราะอะไรมี     สฬายตนะจึงมี;  

 เพราะอะไรมี   ผัสสะจึงมี; 

 เพราะอะไรมี    เวทนาจึงมี; 

 เพราะอะไรมี     ตัณหาจึงมี;  

 เพราะอะไรมี    อุปาทานจึงมี; 

 เพราะอะไรมี    ภพจึงมี; 

 เพราะอะไรมี    ชาติจึงมี;  

 เพราะอะไรมี    ชรามรณะจึงมี” ดังนี้.
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 ภิกษุทั้งหลาย !  โดยท่ีแท้ อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว 

ย่อมมีญ�ณหยั่งรู้ในเรื่องนี้โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่น ว่า :-

 “เพราะสิ่งนี้มี   สิ่งนี้จึงมี; 

 เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น   สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น;

 เพราะวิญญาณมี   นามรูปจึงมี; 

 เพราะนามรูปมี    สฬายตนะจึงมี; 

 เพราะสฬายตนะมี   ผัสสะจึงมี;  

 เพราะผัสสะมี   เวทนาจึงมี;  

 เพราะเวทนามี    ตัณหาจึงมี;  

 เพราะตัณหามี    อุปาทานจึงมี; 

 เพราะอุปาทานมี    ภพจึงมี;  

 เพราะภพมี      ชาติจึงมี; 

 เพราะชาติมี    ชรามรณะจึงมี” ดังนี้.  

 อริยสาวกนั้น ย่อมรู้ประจักษ์อย่างนี้ ว่า

 “โลกนี้ย่อมเกิดขึ้น  ด้วยอ�ก�รอย่�งนี้” ดังนี้.
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 ภิกษุทั้งหลาย !  อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว ย่อมไม่มี

คว�มสงสัยอย่�งนี้ ว่า :-

 “เพราะอะไรไม่มี   อะไรจึงไม่มีหนอ; 

 เพราะอะไรดับ    อะไรจึงดับ; 

 เพราะอะไรไม่มี  นามรูปจึงไม่มี;  

 เพราะอะไรไม่มี   สฬายตนะจึงไม่มี;  

 เพราะอะไรไม่มี   ผัสสะจึงไม่มี;   

 เพราะอะไรไม่มี  เวทนาจึงไม่มี;  

 เพราะอะไรไม่มี   ตัณหาจึงไม่มี;  

 เพราะอะไรไม่มี  อุปาทานจึงไม่มี;  

 เพราะอะไรไม่มี  ภพจึงไม่มี;  

 เพราะอะไรไม่มี  ชาติจึงไม่มี;  

 เพราะอะไรไม่มี  ชรามรณะจึงไม่มี” ดังนี้.  
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 ภิกษุทั้งหลาย !  โดยท่ีแท้ อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว 

ย่อมมีญ�ณหยั่งรู้ในเรื่องนี้โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่น ว่า :-

 “เพราะสิ่งนี้ไม่มี    สิ่งนี้จึงไม่มี;  

 เพราะสิ่งนี้ดับ    สิ่งนี้จึงดับ;

 เพราะวิญญาณไม่มี  นามรูปจึงไม่มี; 

 เพราะนามรูปไม่มี     สฬายตนะจึงไม่มี;   

 เพราะสฬายตนะไม่มี  ผัสสะจึงไม่มี; 

 เพราะผัสสะไม่มี  เวทนาจึงไม่มี; 

 เพราะเวทนาไม่มี   ตัณหาจึงไม่มี; 

 เพราะตัณหาไม่มี   อุปาทานจึงไม่มี; 

 เพราะอุปาทานไม่มี    ภพจึงไม่มี; 

 เพราะภพไม่มี    ชาติจึงไม่มี;  

 เพราะชาติไม่มี     ชรามรณะจึงไม่มี” ดังนี้. 

 อริยสาวกนั้น  ย่อมรู้ประจักษ์อย่างนี้ ว่า 

 “โลกนี้  ย่อมดับด้วยอ�ก�รอย่�งนี้” ดังนี้.
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 ภิกษุทั้งหลาย !  อริยส�วก ย่อมม�รู้ประจักษ์ถึง 

เหตุเกิดและคว�มดับแห่งโลก ต�มที่เป็นจริงอย่�งนี้  

ในก�ลใด;  ในกาลนั้น เร�เรียกอริยส�วกนี้ ว่า :-

“ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิ”   ดังนี้บ้าง;  

“ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทัสสนะ”   ดังนี้บ้าง; 

“ผู้ม�ถึงพระสัทธรรมนี้แล้ว”    ดังนี้บ้าง;  

“ผู้ได้เห็นอยู่ซึ่งพระสัทธรรมนี้”   ดังนี้บ้าง;  

“ผู้ประกอบแล้วด้วยญ�ณอันเป็นเสขะ” ดังนี้บ้าง;

“ผู้ประกอบแล้วด้วยวิชช�อันเป็นเสขะ” ดังนี้บ้าง;  

“ผู้ถึงซึ่งกระแสแห่งธรรมแล้ว”  ดังนี้บ้าง;  

“ผู้ประเสริฐมีปัญญ�เคร่ืองชำ�แรกกิเลส” ดังนี้บ้าง;

“ยืนอยู่จรดประตูแห่งอมตะ” ดังนี้บ้าง, ดังนี้ แล.

นิทาน. สํ. ๑๖/๙๒-๙๕/๑๗๘-๑๘๗.
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๑๔

พระโสด�บัน คือ ผู้เห็นชัดร�ยละเอียด

แต่ละส�ยของปฏิจจสมุปบ�ทตลอดท้ังส�ย

โดยนัยแห่งอริยสัจส่ี

(เห็นตลอดส�ย นัยที่หนึ่ง)

  ภิกษุทั้งหลาย !

เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย  จึงมีสังขารทั้งหลาย;

เพราะมีสังขารเป็นปัจจัย    จึงมีวิญญาณ;

เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัย    จึงมีนามรูป;  

เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย    จึงมีสฬายตนะ;  

เพราะมีสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ; 

เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย    จึงมีเวทนา;  

เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย    จึงมีตัณหา;  

เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย    จึงมีอุปาทาน;  

เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ;  

เพราะมีภพเป็นปัจจัย       จึงมีชาติ;   
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 เพราะมีชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะ

โทมนัสอุปายาสท้ังหลาย จึงเกิดข้ึนครบถ้วน : ความเกิดข้ึน

พร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี ้ ย่อมม ี ด้วยอาการอย่างนี้.

 ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ ชร�มรณะ เป็นอย่�งไรเล่� ?

 ความแก่ ความคร่ำาคร่า ความมีฟันหลุด ความมี

ผมหงอก ความมีหนังเหี่ยว ความสิ้นไปแห่งอายุ ความ

แกร่อบแห่งอินทรีย์ทั้งหลาย ในสัตวนิกายนั้นๆ ของสัตว์

ท้ังหลายเหล่าน้ัน  ๆ : น้ีเรียกว่� ชร�.  การจุติ ความเคล่ือน

การแตกสลาย การหายไป การวายชีพ การตาย การทำากาละ 

การแตกแห่งขันธ์ท้ังหลาย การทอดท้ิงร่าง การขาดแห่ง

อินทรีย์ คือ ชีวิตจากสัตวนิกายนั้นๆ ของสัตว์ทั้งหลาย 

เหล่านั้นๆ : นี้เรียกว่� มรณะ.  ชรานี้ด้วย มรณะนี้ด้วย

ย่อมมีอยู่ ดังน้ี; ภิกษุท้ังหลาย ! น้ีเรียกว่า ชร�มรณะ. 

คว�มก่อขึ้นพร้อมแห่งชรามรณะ ย่อมมี เพราะ

ความก่อข้ึนพร้อมแห่งชาติ; คว�มดับไม่เหลือแห่ง

ชรามรณะ ย่อมมี เพราะความดับไม่เหลือแห่งชาติ;   

มรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐนั่นเอง 
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เป็นปฏิปท�ให้ถึงซ่ึงคว�มดับไม่เหลือแห่งชรามรณะ, 

ได้แก่สิ่งเหล่านี้  คือ ความเห็นชอบ ความดำาริชอบ 

การพูดจาชอบ การทำาการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ 

ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความต้ังใจม่ันชอบ.

 ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ ช�ติ เป็นอย่�งไรเล่� ? 

 การเกิด การกำาเนิด การก้าวลง (สู่ครรภ์) การ

บังเกิด การบังเกิดโดยยิ่ง ความปรากฏของขันธ์ทั้ง

หลาย การที่สัตว์ได้ซึ่งอายตนะทั้งหลาย ในสัตวนิกาย

นั้นๆ ของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นๆ : ภิกษุทั้งหลาย ! 

นี้เรียกว่�  ช�ติ. คว�มก่อขึ้นพร้อมแห่งชาติ ย่อมมี 

เพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งภพ; ความดับไม่เหลือ

แห่งชาติ ย่อมมี เพราะคว�มดับไม่เหลือแห่งภพ; 

มรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐนั่นเอง เป็น

ปฏิปท�ให้ถึงซึ่งคว�มดับไม่เหลือแห่งชาติ, ได้แก่สิ่ง

เหล่านี้ คือ ความเห็นชอบ ความดำาริชอบ การพูดจา

ชอบ การทำาการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ ความ

พากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ.
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  ภิกษุทั้งหลาย !  ก็  ภพ  เป็นอย่างไรเล่า ?

 ภิกษุทั้งหลาย !  ภพท้ังหลาย ๓ อย่างเหล่าน้ี คือ 

กามภพ รูปภพ อรูปภพ : ภิกษุท้ังหลาย ! น้ีเรียกว่� ภพ. 

คว�มก่อข้ึนพร้อมแห่งภพ ย่อมมี เพราะความก่อข้ึนพร้อม

แห่งอุปาทาน; คว�มดับไม่เหลือแห่งภพ ย่อมมี เพราะ

ความดับไม่เหลือแห่งอุปาทาน; มรรคอันประกอบด้วย

องค์แปดอันประเสริฐน่ันเอง เป็นปฏิปท�ให้ถึงซ่ึงคว�มดับ

ไม่เหลือแห่งภพ, ได้แก่สิ่งเหล่านี้ คือ ความเห็นชอบ 

ความดำาริชอบ การพูดจาชอบ การทำาการงานชอบ  

การเล้ียงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ 

ความตั้งใจมั่นชอบ.

 ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ อุป�ท�น เป็นอย่�งไรเล่� ?

 ภิกษุทั้งหลาย !  อุปาทานทั้งหลาย ๔ อย่าง

เหล่านี้ คือ ความยึดมั่นในกาม  ความยึดมั่นในความเห็น

ความยึดม่ันในข้อปฏิบัติทางกายและวาจา (ศีลพรต) ความ

ยึดมั่นในความเป็นตัวตน : ภิกษุทั้งหลาย ! นี้เรียกว่�

อุป�ท�น. คว�มก่อขึ้นพร้อมแห่งอุปาทาน ย่อมมี 

เพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งตัณหา; คว�มดับไม่เหลือ
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แห่งอุปาทาน ย่อมมี เพราะความดับไม่เหลือแห่งตัณหา; 

มรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐนั่นเอง เป็น 

ปฏิปท�ให้ถึงซึ่งคว�มดับไม่เหลือแห่งอุปาทาน, ได้แก่

ส่ิงเหล่าน้ี คือ ความเห็นชอบ ความดำาริชอบ การพูดจาชอบ 

การทำาการงานชอบ การเล้ียงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ 

ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ.

 ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ ตัณห� เป็นอย่�งไรเล่� ?

 ภิกษุทั้งหลาย !  หมู่แห่งตัณหาทั้งหลาย ๖ หมู่

เหล่าน้ี คือ ความอยากในรูป ความอยากในเสียง ...ในกล่ิน 

...ในรส ...ในสัมผัสทางกาย ความอยากในธรรมารมณ ์: 

ภิกษุทั้งหลาย ! นี้เรียกว่� ตัณห�.  คว�มก่อขึ้นพร้อม

แห่งตัณหา ย่อมมี เพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งเวทนา;  

คว�มดับไม่เหลือแห่งตัณหา ย่อมมี เพราะความดับไม่เหลือ

แห่งเวทนา; มรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐ 

น่ันเอง เป็นปฏิปท�ให้ถึงซ่ึงคว�มดับไม่เหลือแห่งตัณหา, 

ได้แก่สิ่งเหล่านี้  คือ ความเห็นชอบ ความดำาริชอบ  

การพูดจาชอบ การทำาการงานชอบ การเล้ียงชีวิตชอบ 

ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความต้ังใจม่ันชอบ.
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 ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ เวทน� เป็นอย่�งไรเล่� ?

 ภิกษุทั้งหลาย !  หมู่แห่งเวทนาทั้งหลาย ๖ หมู่ 

เหล่าน้ี คือ เวทนาท่ีเกิดจากสัมผัสทางตา ...ทางห ู...ทางจมูก 

...ทางลิ้น ...ทางกาย และเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางใจ :  

ภิกษุทั้งหลาย !  นี้เรียกว่� เวทน�.  คว�มก่อขึ้นพร้อม

แห่งเวทนา ย่อมมี เพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งผัสสะ;  

คว�มดับไม่เหลือแห่งเวทนา ย่อมมี เพราะความดับไม่เหลือ

แห่งผัสสะ; มรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐ 

น่ันเอง เป็นปฏิปท�ให้ถึงซ่ึงคว�มดับไม่เหลือแห่งเวทนา, 

ได้แก่สิ่งเหล่านี้  คือ ความเห็นชอบ ความดำาริชอบ  

การพูดจาชอบ การทำาการงานชอบ การเล้ียงชีวิตชอบ 

ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความต้ังใจม่ันชอบ.

 ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ ผัสสะ เป็นอย่�งไรเล่� ? 

 ภิกษุทั้งหลาย !  หมู่แห่งผัสสะทั้งหลาย ๖ หมู่ 

เหล่านี้ คือ สัมผัสทางตา ...ทางหู ...ทางจมูก ...ทางลิ้น 

...ทางกาย สัมผัสทางใจ : ภิกษุท้ังหลาย ! น้ีเรียกว่� ผัสสะ. 

คว�มก่อขึ้นพร้อมแห่งผัสสะ ย่อมมี เพราะความก่อขึ้น

พร้อมแห่งสฬายตนะ; คว�มดับไม่เหลือแห่งผัสสะ ย่อมมี
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เพราะความดับไม่เหลือแห่งสฬายตนะ; มรรคอันประกอบด้วย 

องค์แปดอันประเสริฐน่ันเอง เป็นปฏิปท�ให้ถึงซ่ึงคว�มดับ

ไม่เหลือแห่งผัสสะ, ได้แก่สิ่งเหล่านี ้ คือ ความเห็นชอบ 

ความดำาริชอบ การพูดจาชอบ การทำาการงานชอบ  

การเล้ียงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ 

ความตั้งใจมั่นชอบ.

 ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ สฬ�ยตนะ เป็นอย่�งไรเล่� ?  

 จักข๎วายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ

กายายตนะ  มนายตนะ : ภิกษุทั้งหลาย ! นี้เรียกว่� 

สฬ�ยตนะ.  คว�มก่อขึ้นพร้อมแห่งสฬายตนะ ย่อมมี 

เพราะความก่อข้ึนพร้อมแห่งนามรูป; ความดับไม่เหลือแห่ง

สฬายตนะ ย่อมมี เพราะคว�มดับไม่เหลือแห่งนามรูป; 

มรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐนั่นเอง 

เป็นปฏิปท�ให้ถึงซ่ึงคว�มดับไม่เหลือแห่งสฬายตนะ, 

ได้แก่สิ่งเหล่านี้  คือ ความเห็นชอบ ความดำาริชอบ 

การพูดจาชอบ การทำาการงานชอบ การเล้ียงชีวิตชอบ 

ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความต้ังใจม่ันชอบ.
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 ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ น�มรูป เป็นอย่�งไรเล่� ?

 เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ : น้ีเรียกว่า

น�ม.  มหาภูตทั้งสี่ด้วย รูปที่อาศัยมหาภูตทั้งสี่ด้วย : 

น้ีเรียกว่า รูป.  นามน้ีด้วย รูปน้ีด้วย ย่อมมีอยู่อย่างน้ี : ภิกษุ

ทั้งหลาย ! นี้เรียกว่� น�มรูป. คว�มก่อขึ้นพร้อมแห่ง

นามรูป ย่อมมี เพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งวิญญาณ;  

คว�มดับไม่เหลือแห่งนามรูป ย่อมมี เพราะความดับ

ไม่เหลือแห่งวิญญาณ; มรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอัน 

ประเสริฐน่ันเอง เป็นปฏิปท�ให้ถึงซ่ึงคว�มดับไม่เหลือแห่ง

นามรูป, ได้แก่ส่ิงเหล่าน้ี คือ ความเห็นชอบ ความดำาริชอบ 

การพูดจาชอบ การทำาการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ 

ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความต้ังใจม่ันชอบ.

 ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ วิญญ�ณ เป็นอย่�งไรเล่� ?

 ภิกษุทั้งหลาย !  หมู่แห่งวิญญาณท้ังหลาย ๖ หมู่

เหล่านี้ คือ จักขุวิญญาณ (ผู้รู้แจ้งทางตา) โสตวิญญาณ  

ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ 

(ผู้รู้แจ้งทางใจ) : ภิกษุทั้งหลาย ! นี้เรียกว่� วิญญ�ณ. 

คว�มก่อข้ึนพร้อมแห่งวิญญาณ ย่อมมี เพราะความก่อข้ึน

พร้อมแห่งสังขาร; คว�มดับไม่เหลือแห่งวิญญาณ ย่อมมี 
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เพราะความดับไม่เหลือแห่งสังขาร; มรรคอันประกอบด้วย 

องค์แปดอันประเสริฐน่ันเอง เป็นปฏิปท�ให้ถึงซ่ึงคว�มดับ

ไม่เหลือแห่งวิญญาณ, ได้แก่ส่ิงเหล่าน้ี คือ ความเห็นชอบ  

ความดำาริชอบ การพูดจาชอบ การทำาการงานชอบ 

การเล้ียงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ  

ความตั้งใจมั่นชอบ.

 ภิกษุท้ังหลาย !  ก็ สังข�รท้ังหล�ย เป็นอย่�งไรเล่� ?

 ภิกษุท้ังหลาย !  สังขารทั้งหลาย ๓ อย่างเหล่านี้ 

คือ กายสังขาร (ความปรุงแต่งทางกาย) วจีสังขาร (ความปรุงแต่ง

ทางวาจา) จิตตสังขาร (ความปรุงแต่งทางใจ) : ภิกษุท้ังหลาย !

เหล่�นี้เรียกว่� สังข�รทั้งหล�ย. คว�มก่อขึ้นพร้อม

แห่งสังขารย่อมมี เพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งอวิชชา; 

ความดับไม่เหลือแห่งสังขาร ย่อมมี  เพราะความดับไม่เหลือ

แห่งอวิชชา; มรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐ 

น่ันเอง เป็นปฏิปท�ให้ถึงซ่ึงคว�มดับไม่เหลือแห่งสังขาร, 

ได้แก่สิ่งเหล่านี้  คือ ความเห็นชอบ ความดำาริชอบ 

การพูดจาชอบ การทำาการงานชอบ การเล้ียงชีวิตชอบ 

ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความต้ังใจม่ันชอบ.



 48 พุ  ท  ธ  ว  จ  น

 ภิกษุทั้งหลาย !  ในก�ลใดแล อริยส�วก

  ย่อมม�รู้ทั่วถึงซึ่งธรรม อันเป็นปัจจัย (เหตุ) 

ว่าเป็นอย่างน้ีๆ; มารู้ท่ัวถึงซ่ึงเหตุแห่งธรรม อันเป็นปัจจัย

ว่าเป็นอย่างน้ีๆ; มารู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งธรรม 

อันเป็นปัจจัย ว่าเป็นอย่างนี้ๆ; มารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติ

เครื่องทำาสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งธรรมอันเป็น

ปัจจัย ว่าเป็นอย่างนี้ๆ ดังนี้; 

 ภิกษุทั้งหลาย !  

 ในกาลนั้น เราเรียกอริยสาวกนั้น ว่า :-

“ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิ”   ดังนี้บ้าง;  

“ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทัสสนะ”   ดังนี้บ้าง; 

“ผู้ม�ถึงพระสัทธรรมนี้แล้ว”    ดังนี้บ้าง;  

“ผู้ได้เห็นอยู่ซึ่งพระสัทธรรมนี้”   ดังนี้บ้าง;  

“ผู้ประกอบแล้วด้วยญ�ณอันเป็นเสขะ” ดังนี้บ้าง;

“ผู้ประกอบแล้วด้วยวิชช�อันเป็นเสขะ” ดังนี้บ้าง;  

“ผู้ถึงซึ่งกระแสแห่งธรรมแล้ว”  ดังนี้บ้าง;  

“ผู้ประเสริฐมีปัญญ�เคร่ืองชำ�แรกกิเลส” ดังนี้บ้าง;

“ยืนอยู่จรดประตูแห่งอมตะ” ดังนี้บ้าง, ดังนี้ แล.

 นิทาน. สํ. ๑๖/๕๐-๕๑/๘๘-๙๐. 
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๑๕

พระโสด�บัน คือ ผู้เห็นชัดร�ยละเอียด

แต่ละส�ยของปฏิจจสมุปบ�ทตลอดท้ังส�ย

โดยนัยแห่งอริยสัจส่ี 

(เห็นตลอดส�ย  นัยที่สอง)

 ภิกษุทั้งหลาย !  

 ภิกษุในธรรมวินัยนี้

 ย่อมรู้ทั่วถึงซึ่ง ชร�มรณะ, รู้ทั่วถึงซึ่งเหต ุให้

เกิดขึ้นแห่งชรามรณะ, รู้ทั่วถึงซึ่งคว�มดับไม่เหลือแห่ง

ชรามรณะ, รู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเคร่ืองทำาสัตว์ให้ลุถึงความดับ

ไม่เหลือแห่งชรามรณะ;

 ย่อมรู้ทั่วถึงซึ่ง ช�ต ิ, รู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้น 

แห่งชาติ, รู้ท่ัวถึงซ่ึงคว�มดับไม่เหลือแห่งชาติ, รู้ท่ัวถึงซ่ึง

ข้อปฏิบัติเคร่ืองทำาสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งชาติ;
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  ย่อมรู้ทั่วถึงซึ่ง ภพ, รู้ทั่วถึงซึ่งเหต ุให้เกิดขึ้น

แห่งภพ, รู้ทั่วถึงซึ่งคว�มดับไม่เหลือแห่งภพ, รู้ทั่วถึงซึ่ง

ข้อปฏิบัติเครื่องทำาสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งภพ;

 ย่อมรู้ท่ัวถึงซ่ึง อุป�ท�น, รู้ท่ัวถึงซ่ึงเหตุให้เกิดข้ึน

แห่งอุปาทาน, รู้ทั่ วถึ งซึ่ งคว�มดับ ไม่ เหลือแห่ง

อุปาทาน, รู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัต ิ เครื่องทำาสัตว์ให้ลุถึง

ความดับไม่เหลือแห่งอุปาทาน;

  ย่อมรู้ท่ัวถึงซ่ึง ตัณห�, รู้ท่ัวถึงซ่ึงเหตุให้เกิดข้ึน

แห่งตัณหา, รู้ทั่วถึงซึ่งคว�มดับไม่เหลือแห่งตัณหา, 

รู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัต ิเครื่องทำาสัตว์ให้ลุความดับไม่เหลือ

แห่งตัณหา;

  ย่อมรู้ท่ัวถึงซ่ึง เวทน�, รู้ท่ัวถึงซ่ึงเหตุให้เกิดข้ึน

แห่งเวทนา, รู้ทั่วถึงซึ่งคว�มดับไม่เหลือแห่งเวทนา, 

รู้ท่ัวถึงซึ่งข้อปฏิบัต ิ เครื่องทำาสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่

เหลือแห่งเวทนา;

 ย่อมรู้ท่ัวถึงซ่ึง ผัสสะ, รู้ท่ัวถึงซ่ึงเหตุให้เกิดข้ึนแห่ง

ผัสสะ, รู้ท่ัวถึงซ่ึงคว�มดับไม่เหลือแห่งผัสสะ, รู้ท่ัวถึงซ่ึง

ข้อปฏิบัติเคร่ืองทำาสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งผัสสะ;
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  ย่อมรู้ท่ัวถึงซ่ึง สฬ�ยตนะ, รู้ท่ัวถึงซ่ึงเหตุให้เกิดข้ึน

แห่งสฬายตนะ, รู้ท่ัวถึงซ่ึงคว�มดับไม่เหลือแห่งสฬายตนะ, 

รู้ท่ัวถึงซ่ึงข้อปฏิบัติเคร่ืองทำาสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือ

แห่งสฬายตนะ;

  ย่อมรู้ทั่วถึงซึ่ง น�มรูป, รู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้น

แห่งนามรูป, รู้ทั่วถึงซึ่งคว�มดับไม่เหลือแห่งนามรูป, 

รู้ท่ัวถึงซ่ึงข้อปฏิบัติเคร่ืองทำาสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือ

แห่งนามรูป;

  ย่อมรู้ท่ัวถึงซ่ึง วิญญ�ณ, รู้ท่ัวถึงซ่ึงเหตุให้เกิดข้ึน

แห่งวิญญาณ, รู้ทั่วถึงซึ่งคว�มดับไม่เหลือแห่งวิญญาณ, 

รู้ท่ัวถึงซ่ึงข้อปฏิบัติเคร่ืองทำาสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือ

แห่งวิญญาณ;

 ย่อมรู้ทั่วถึงซึ่ง สังข�ร, รู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้น

แห่งสังขาร, รู้ทั่วถึงซึ่งคว�มดับไม่เหลือแห่งสังขาร, 

รู้ท่ัวถึงซ่ึงข้อปฏิบัติเคร่ืองทำาสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือ

แห่งสังขาร.
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  ภิกษุทั้งหลาย !  ชร�มรณะ เป็นอย่�งไรเล่� ?

 ความแก่ ความคร่ำาคร่า ความมีฟันหลุด ความมี

ผมหงอก ความมีหนังเหี่ยว ความสิ้นไปๆ แห่งอายุ ความ

แก่รอบแห่งอินทรีย์ทั้งหลาย ในสัตวนิกายนั้นๆ ของสัตว์

ทั้งหลายเหล่านั้นๆ : นี้เรียกว่� ชร�. การจุติ การเคลื่อน 

การแตกสลาย การหายไป การวายชีพ การตาย การทำา 

กาละ การแตกแห่งขันธ์ท้ังหลาย การทอดท้ิงร่าง การขาด 

แห่งอินทรีย คือ ชีวิต จากสัตวนิกายน้ันๆ ของสัตว์ท้ังหลาย

เหล่าน้ันๆ : น้ีเรียกว่� มรณะ.   ชราน้ีด้วย  มรณะน้ีด้วย 

ย่อมมีอยู่ดังนี้;  ภิกษุทั้งหลาย ! นี้เรียกว่� ชร�มรณะ. 

ความก่อข้ึนพร้อมแห่งชรามรณะ ย่อมมี เพราะความก่อข้ึน

พร้อมแห่งชาติ; ความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะ ย่อมมี 

เพราะความดับไม่เหลือแห่งชาติ; มรรคอันประกอบด้วย 

องค์แปดอันประเสริฐน่ันเอง เป็นปฏิปทาให้ถึงซ่ึงความดับ 

ไม่เหลือแห่งชรามรณะ, ได้แก่ส่ิงเหล่าน้ี คือ ความเห็นชอบ 

ความดำาริชอบ การพูดจาชอบ การทำาการงานชอบ  

การเล้ียงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ  

ความตั้งใจมั่นชอบ.
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 ภิกษุทั้งหลาย !  ช�ติ เป็นอย่�งไรเล่� ?

 การเกิด การกำาเนิด การก้าวลง (สู่ครรภ์) การ

บังเกิด การบังเกิดโดยย่ิง ความปรากฏของขันธ์ท้ังหลาย  

การท่ีสัตว์ได้ซ่ึงอายตนะท้ังหลาย ในสัตวนิกายน้ันๆ ของ

สัตว์ท้ังหลายเหล่าน้ันๆ : ภิกษุท้ังหลาย ! น้ีเรียกว่� ช�ติ. 

ความก่อข้ึนพร้อมแห่งชาติ ย่อมมี เพราะความก่อข้ึนพร้อม

แห่งภพ; ความดับไม่เหลือแห่งชาติ ย่อมมี เพราะความดับ 

ไม่เหลือแห่งภพ; มรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐ

น่ันเอง เป็นปฏิปทาให้ถึงซ่ึงความดับไม่เหลือแห่งชาติ, ได้แก่

ส่ิงเหล่าน้ี คือ ความเห็นชอบ ความดำาริชอบ การพูดจาชอบ 

การทำาการงานชอบ การเล้ียงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ 

ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ.

 ภิกษุทั้งหลาย !  ภพ เป็นอย่�งไรเล่� ?

 ภิกษุทั้งหลาย !  ภพท้ังหลาย ๓ อย่างเหล่าน้ี คือ 

กามภพ รูปภพ อรูปภพ : ภิกษุทั้งหลาย ! น้ีเรียกว่�

ภพ. ความก่อขึ้นแห่งภพ ย่อมมี เพราะความก่อขึ้น

พร้อมแห่งอุปาทาน; ความดับไม่เหลือแห่งภพ ย่อมมี  



 54 พุ  ท  ธ  ว  จ  น

เพราะความดับไม่ เหลือแห่งอุปาทาน; มรรคอัน

ประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐนั่นเอง เป็นปฏิปทา

ให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งภพ, ได้แก่สิ่งเหล่านี้  

คือ ความเห็นชอบ ความดำาริชอบ การพูดจาชอบ  

การทำาการงานชอบ การเล้ียงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ 

ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ.

 ภิกษุทั้งหลาย !  อุป�ท�น เป็นอย่�งไรเล่� ?  

 ภิกษุทั้งหลาย !  อุปาทานทั้งหลาย ๔ อย่าง  

เหล่าน้ี คือ กามุปาทาน  ทิฏฐุปาทาน  สีลัพพัตตุปาทาน  

อัตตวาทุปาทาน :  ภิกษุท้ังหลาย ! น้ีเรียกว่� อุป�ท�น.  

ความก่อข้ึนพร้อมแห่งอุปาทาน ย่อมมี เพราะความก่อข้ึน 

พร้อมแห่งตัณหา; ความดับไม่เหลือแห่งอุปาทาน ย่อมมี   

เพราะความดับไม่เหลือแห่งตัณหา; มรรคอันประกอบด้วย 

องค์แปดอันประเสริฐน่ันเอง เป็นปฏิปทาให้ถึงซ่ึงความดับ 

ไม่เหลือแห่งอุปาทาน, ได้แก่ส่ิงเหล่าน้ี คือ ความเห็นชอบ

ความดำาริชอบ การพูดจาชอบ การทำาการงานชอบ  

การเล้ียงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ  

ความตั้งใจมั่นชอบ.
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 ภิกษุทั้งหลาย !  ตัณห� เป็นอย่�งไรเล่� ?  

 ภิกษุทั้งหลาย !  หมู่แห่งตัณหาทั้งหลาย  ๖  หมู่

เหล่านี ้ คือ รูปตัณหา  สัททตัณหา  คันธตัณหา  รสตัณหา  

โผฏฐัพพตัณหา  ธัมมตัณหา :  ภิกษุท้ังหลาย ! น้ีเรียกว่� 

ตัณห�.  ความก่อข้ึนพร้อมแห่งตัณหา ย่อมมี เพราะความ

ก่อข้ึนพร้อมแห่งเวทนา; ความดับไม่เหลือแห่งตัณหา ย่อมมี  

เพราะความดับไม่เหลือแห่งเวทนา; มรรคอันประกอบด้วย 

องค์แปดอันประเสริฐน่ันเอง เป็นปฏิปทาให้ถึงซ่ึงความดับ 

ไม่เหลือแห่งตัณหา, ได้แก่สิ่งเหล่านี้ คือ ความเห็นชอบ  

ความดำาริชอบ การพูดจาชอบ การทำาการงานชอบ  

การเล้ียงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ 

ความตั้งใจมั่นชอบ.

 ภิกษุทั้งหลาย !  เวทน� เป็นอย่�งไรเล่� ?

 ภิกษุทั้งหลาย !  หมู่แห่งเวทนาทั้งหลาย ๖ หมู่

เหล่านี ้ คือ จักขุสัมผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา 

ฆานสัมผัสสชาเวทนา ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา กายสัม-

ผัสสชาเวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนา : ภิกษุทั้งหลาย !  

นี้เรียกว่� เวทน�. ความก่อขึ้นพร้อมแห่งเวทนา ย่อมมี 
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เพราะความก่อข้ึนพร้อมแห่งผัสสะ; ความดับไม่เหลือ

แห่งเวทนา ย่อมมี เพราะความดับไม่เหลือแห่งผัสสะ;  

มรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐน่ันเอง เป็น

ปฏิปทาให้ถึงซ่ึงความดับไม่เหลือแห่งเวทนา, ได้แก่ 

ส่ิงเหล่า น้ี  คื อ  ความ เห็นชอบ  ความดำ า ริ ชอบ  

การพูดจาชอบ การทำาการงานชอบ การเล้ียงชีวิตชอบ  

ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความต้ังใจม่ันชอบ.

 ภิกษุทั้งหลาย !  ผัสสะ เป็นอย่�งไรเล่� ?

 ภิกษุทั้งหลาย !  หมู่แห่งผัสสะทั้งหลาย ๖ หมู่

เหล่านี้ คือ จักขุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส 

กายสัมผัส มโนสัมผัส : ภิกษุท้ังหลาย ! น้ีเรียกว่� ผัสสะ.

ความก่อขึ้นพร้อมแห่งผัสสะ ย่อมมี เพราะความก่อขึ้น

พร้อมแห่งสฬายตนะ; ความดับไม่เหลือแห่งผัสสะ ย่อมมี  

เพราะความดับไม่เหลือแห่งสฬายตนะ; มรรคอันประกอบด้วย

องค์แปดอันประเสริฐน่ันเอง เป็นปฏิปทาให้ถึงซ่ึงความดับ 

ไม่เหลือแห่งผัสสะ, ได้แก่สิ่งเหล่านี ้ คือ ความเห็นชอบ 

ความดำาริชอบ การพูดจาชอบ การทำาการงานชอบ  

การเล้ียงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ  

ความตั้งใจมั่นชอบ.
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 ภิกษุทั้งหลาย !  สฬ�ยตนะ1 เป็นอย่�งไรเล่� ? 

 ภิกษุทั้งหลาย !  จักข๎วายตนะ  โสตายตนะ 

ฆานายตนะ  ชิวหายตนะ  กายายตนะ  มนายตนะ :  

ภิกษุท้ังหลาย ! น้ีเรียกว่� สฬ�ยตนะ.  ความก่อข้ึนพร้อม

แห่งสฬายตนะ ย่อมมี เพราะความก่อข้ึนพร้อมแห่งนามรูป; 

ความดับไม่เหลือแห่งสฬายตนะ ย่อมมี เพราะความดับ 

ไม่เหลือแห่งนามรูป; มรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอัน 

ประเสริฐน่ันเอง เป็นปฏิปทาให้ถึงซ่ึงความดับไม่เหลือแห่ง 

สฬายตนะ, ได้แก่ส่ิงเหล่าน้ี คือ ความเห็นชอบ ความดำาริชอบ 

การพูดจาชอบ การทำาการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ 

ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความต้ังใจม่ันชอบ.

 ภิกษุทั้งหลาย !  น�มรูป  เป็นอย่�งไรเล่� ?

 ภิกษุทั้งหลาย !  เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ

มนสิการ : น้ีเรียกว่� น�ม, มหาภูตท้ังส่ีด้วย รูปท่ีอาศัย 

มหาภูตท้ังส่ีด้วย  น้ีเรียกว่� รูป,  นามน้ีด้วย  รูปนี้ด้วย 

ย่อมมีอยู่ดังนี้;  ภิกษุทั้งหลาย !  นี้เรียกว่� น�มรูป. 

1. คือ อายตนะภายในทั้ง ๖ และอายตนะภายนอกทั้ง ๖.
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ความก่อข้ึนพร้อมแห่งนามรูป ย่อมมี เพราะความก่อข้ึน 

พร้อมแห่งวิญญาณ; ความดับไม่เหลือแห่งนามรูป ย่อมมี  

เพราะความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณ; มรรคอันประกอบด้วย 

องค์แปดอันประเสริฐน่ันเอง เป็นปฏิปทาให้ถึงซ่ึงความดับ 

ไม่เหลือแห่งนามรูป, ได้แก่ส่ิงเหล่าน้ี คือ ความเห็นชอบ  

ความดำาริชอบ การพูดจาชอบ การทำาการงานชอบ  

การเล้ียงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ   

ความตั้งใจมั่นชอบ.

  ภิกษุทั้งหลาย !  วิญญ�ณ  เป็นอย่�งไรเล่� ? 

 ภิกษุทั้งหลาย !  หมู่แห่งวิญญาณท้ังหลาย ๖ หมู่ 

เหล่านี้ คือ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ  

ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ : ภิกษุ

ทั้งหลาย !  นี้เรียกว่� วิญญ�ณ.  ความก่อขึ้นพร้อมแห่ง

วิญญาณ ย่อมมี เพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งสังขาร; 

ความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณ ย่อมมี เพราะความดับ 

ไม่เหลือแห่งสังขาร; มรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอัน

ประเสริฐน่ันเอง เป็นปฏิปทาให้ถึงซ่ึงความดับไม่เหลือแห่ง 

วิญญาณ, ได้แก่ส่ิงเหล่าน้ี คือ ความเห็นชอบ ความดำาริชอบ
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การพูดจาชอบ การทำาการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ 

ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความต้ังใจม่ันชอบ.

 ภิกษุทั้งหลาย !  สังข�รท้ังหลาย เป็นอย่�งไรเล่� ?

 ภิกษุทั้งหลาย !  สังขารทั้งหลาย ๓ อย่างเหล่านี้

คือ กายสังขาร วจีสังขาร จิตตสังขาร : ภิกษุทั้งหลาย ! 

เหล่�นี้เรียกว่� สังข�รทั้งหล�ย. ความก่อขึ้นพร้อม

แห่งสังขาร ย่อมมี เพราะความก่อข้ึนพร้อมแห่งอวิชชา;  

ความดับไม่เหลือแห่งสังขาร ย่อมมี เพราะความดับไม่เหลือ

แห่งอวิชชา; มรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐ 

น่ันเอง เป็นปฏิปทาให้ถึงซ่ึงความดับไม่เหลือแห่งสังขาร, 

ได้แก่สิ่งเหล่านี้ คือ ความเห็นชอบ ความดำาริชอบ  

การพูดจาชอบ การทำาการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ 

ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความต้ังใจม่ันชอบ.

 ภิกษุทั้งหลาย !  ในการใดแล ภิกษุ

 ย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่ง ชร�มรณะ; มารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุ

ให้เกิดขึ้นแห่งชรามรณะ; มารู้ทั่วถึงซึ่งคว�มดับไม่เหลือ

แห่งชรามรณะ; มารู้ท่ัวถึงซ่ึงข้อปฏิบัติเคร่ืองทำาสัตว์ให้ลุถึง

ความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะ : ว่�เป็นอย่�งนี้ๆ.
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 ย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่ง ช�ต ิ; มารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้

เกิดข้ึนแห่งชาติ; มารู้ท่ัวถึงซ่ึงคว�มดับไม่เหลือแห่งชาติ; 

มารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัต ิ เครื่องทำาสัตว์ให้ลุถึงความดับ

ไม่เหลือแห่งชาติ : ว่�เป็นอย่�งนี้ๆ.

 ย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่ง ภพ; มารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้

เกิดข้ึนแห่งภพ; มารู้ท่ัวถึงซ่ึงคว�มดับไม่เหลือแห่งภพ; 

มารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัต ิเครื่องทำาสัตว์ให้ลุถึงความดับ

ไม่เหลือแห่งภพ : ว่�เป็นอย่�งนี้ๆ.

 ย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่ง อุป�ท�น; มารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุ

ให้เกิดข้ึนแห่งอุปาทาน; มารู้ท่ัวถึงซ่ึงคว�มดับไม่เหลือ

แห่งอุปาทาน; มารู้ท่ัวถึงซ่ึงข้อปฏิบัติเคร่ืองทำาสัตว์ให้

ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งอุปาทาน : ว่�เป็นอย่�งน้ีๆ.

 ย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่ง ตัณห�; มารู้ทั่วถึงซึ่งเหต ุให้

เกิดข้ึนแห่งตัณหา; มารู้ท่ัวถึงซ่ึงคว�มดับไม่เหลือแห่งตัณหา; 

มารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัต ิเครื่องทำาสัตว์ให้ลุถึงความดับ

ไม่เหลือแห่งตัณหา : ว่�เป็นอย่�งนี้ๆ.

 ย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่ง เวทน�; มารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้

เกิดข้ึนแห่งเวทนา; มารู้ท่ัวถึงซ่ึงคว�มดับไม่เหลือแห่งเวทนา; 
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มารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัต ิเครื่องทำาสัตว์ให้ลุถึงความดับ

ไม่เหลือแห่งเวทนา : ว่�เป็นอย่�งนี้ๆ.

  ย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่ง ผัสสะ; มารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้

เกิดข้ึนแห่งผัสสะ; มารู้ท่ัวถึงซ่ึงคว�มดับไม่เหลือแห่งผัสสะ; 

มารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำาสัตว์ให้ลุถึงความดับ

ไม่เหลือแห่งผัสสะ : ว่�เป็นอย่�งนี้ๆ.

 ย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่ง สฬ�ยตนะ; มารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุ

ให้เกิดขึ้นแห่งสฬายตนะ; มารู้ทั่วถึงซึ่งคว�มดับไม่เหลือ

แห่งสฬายตนะ; มารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัต ิเครื่องทำาสัตว์ให้

ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งสฬายตนะ : ว่�เป็นอย่�งนี้ๆ.

  ย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่ง น�มรูป; มารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้

เกิดขึ้นแห่งนามรูป; มารู้ทั่วถึงซึ่งคว�มดับไม่เหลือแห่ง

นามรูป; มารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัต ิเครื่องทำาสัตว์ให้ลุถึง

ความดับไม่เหลือแห่งนามรูป : ว่�เป็นอย่�งนี้ๆ.

 ย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่ง วิญญ�ณ; มารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้

เกิดขึ้นแห่งวิญญาณ; มารู้ทั่วถึงซึ่งคว�มดับไม่เหลือแห่ง 

วิญญาณ; มารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัต ิเครื่องทำาสัตว์ให้ลุถึง

ความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณ : ว่�เป็นอย่�งนี้ๆ.
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  ย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่ง สังข�ร; มารู้ทั่วถึงซึ่งเหต ุให้

เกิดข้ึนแห่งสังขาร; มารู้ท่ัวถึงซ่ึงคว�มดับไม่เหลือแห่งสังขาร; 

มารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัต ิเครื่องทำาสัตว์ให้ลุถึงความดับ

ไม่เหลือแห่งสังขาร : ว่�เป็นอย่�งนี้ๆ.

 ภิกษุทั้งหลาย ! 

 ในกาลนั้น เราเรียกภิกษุนั้น ว่า :-

“ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิ”   ดังนี้บ้าง;  

“ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทัสสนะ”   ดังนี้บ้าง; 

“ผู้ม�ถึงพระสัทธรรมนี้แล้ว”    ดังนี้บ้าง;  

“ผู้ได้เห็นอยู่ซึ่งพระสัทธรรมนี้”   ดังนี้บ้าง;  

“ผู้ประกอบแล้วด้วยญ�ณอันเป็นเสขะ” ดังนี้บ้าง;

“ผู้ประกอบแล้วด้วยวิชช�อันเป็นเสขะ” ดังนี้บ้าง;  

“ผู้ถึงซึ่งกระแสแห่งธรรมแล้ว”  ดังนี้บ้าง;  

“ผู้ประเสริฐมีปัญญ�เคร่ืองชำ�แรกกิเลส” ดังนี้บ้าง;

“ยืนอยู่จรดประตูแห่งอมตะ” ดังนี้บ้าง, ดังนี้ แล.

นิทาน. สํ. ๑๖/๕๑-๕๓/๙๑-๙๓.
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๑๖

ผู้รู้ปฏิจจสมุปบ�ทแต่ละส�ยโดยนัย

แห่งอริยสัจส่ี  ท้ังปัจจุบัน  อดีต  อน�คต

  ช่ือว่�โสด�บัน (ญ�ณวัตถุ ๔๔)

  ภิกษุทั้งหลาย !  

  เราจักแสดง ซึ่งญ�ณวัตถุ1 ๔๔ อย่าง 

  แก่พวกเธอทั้งหลาย. 

  พวกเธอทั้งหลายจงฟังข้อความนั้น 

  จงกระทำาในใจให้สำาเร็จประโยชน์, 

  เราจักกล่าวบัดนี้.  

  คร้ันภิกษุท้ังหลาย !  เหล่าน้ัน ทูลรับสนองพระพุทธดำารัสแล้ว  

พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถ้อยคำาเหล่าน้ี ว่า :-

1. ญาณวัตถุ แปลว่า สิ่งซึ่งเป็นที่กำาหนดพิจารณาของญาณ  ญาณกำาหนด

พิจารณาสิ่งใด  สิ่งนั้นเรียกว่าญาณวัตถุ  เฉพาะในกรณีนี้  หมายถึงอาการ             

๔  อย่างๆ ของปฏิจจสมุปบาทแต่ละอาการ  ซึ่งมีอยู่ ๑๑ อาการ;  ดังนั้น   

จึงเรียกว่า  ญาณวัตถุ ๔๔.
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  ภิกษุทั้งหลาย !  

  ก็ ญ�ณวัตถุ ๔๔ อย่�ง เป็นอย่�งไรเล่� ? 

  ญาณวัตถุ ๔๔ อย่าง คือ :-

(หมวด ๑) 

๑. ญาณ คือ ความรู้ ในชร�มรณะ;

๒. ญาณ คือ ความรู้ ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชรามรณะ;

๓. ญาณ คือ ความรู้ ในความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะ; 

๔.  ญาณ คือ ความรู้ ในข้อปฏิบัติเครื่องทำาสัตว์ให้ลุถึง  

   ความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะ;

(หมวด ๒)

๑. ญาณ คือ ความรู้ ในช�ติ; 

๒. ญาณ คือ ความรู้ ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชาติ;

๓. ญาณ คือ ความรู้ ในความดับไม่เหลือแห่งชาติ;

๔.  ญาณ คือ ความรู้ ในข้อปฏิบัติเครื่องทำาสัตว์ให้ลุถึง

   ความดับไม่เหลือแห่งชาติ;
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(หมวด ๓)

๑. ญาณ คือ ความรู้ ในภพ; 

๒. ญาณ คือ ความรู้ ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งภพ;

๓. ญาณ คือ ความรู้ ในความดับไม่เหลือแห่งภพ;

๔. ญาณ คือ ความรู้ ในข้อปฏิบัติเครื่องทำาสัตว์ให้ลุถึง

   ความดับไม่เหลือแห่งภพ;

(หมวด ๔)

๑. ญาณ คือ ความรู้ ในอุป�ท�น;

๒. ญาณ คือ ความรู้ ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งอุปาทาน;

๓. ญาณ คือ ความรู้ ในความดับไม่เหลือแห่งอุปาทาน;  

๔. ญาณ คือ ความรู้ ในข้อปฏิบัติเครื่องทำาสัตว์ให้ลุถึง

   ความดับไม่เหลือแห่งอุปาทาน;

(หมวด ๕)

๑. ญาณ คือ ความรู้ ในตัณห�;

๒. ญาณ คือ ความรู้ ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งตัณหา;

๓. ญาณ คือ ความรู้ ในความดับไม่เหลือแห่งตัณหา; 

๔. ญาณ คือ ความรู้ ในข้อปฏิบัติเครื่องทำาสัตว์ให้ลุถึง

   ความดับไม่เหลือแห่งตัณหา;
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(หมวด ๖)

๑. ญาณ คือ ความรู้ ในเวทน�;

๒. ญาณ คือ ความรู้ ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งเวทนา;

๓. ญาณ คือ ความรู้ ในความดับไม่เหลือแห่งเวทนา;

๔.  ญาณ คือ ความรู้ ในข้อปฏิบัติเครื่องทำาสัตว์ให้ลุถึง

   ความดับไม่เหลือแห่งเวทนา; 

(หมวด ๗)

๑. ญาณ คือ ความรู้ ในผัสสะ;

๒. ญาณ คือ ความรู้ ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งผัสสะ;

๓. ญาณ คือ ความรู้ ในความดับไม่เหลือแห่งผัสสะ;

๔. ญาณ คือ ความรู้ ในข้อปฏิบัติเครื่องทำาสัตว์ให้ลุถึง

   ความดับไม่เหลือแห่งผัสสะ;

(หมวด ๘)

๑. ญาณ คือ ความรู้ ในสฬ�ยตนะ;

๒. ญาณ คือ ความรู้ ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสฬายตนะ; 

๓. ญาณ คือ ความรู้ ในความดับไม่เหลือแห่งสฬายตนะ; 

๔. ญาณ คือ ความรู้ ในข้อปฏิบัติเครื่องทำาสัตว์ให้ลุถึง

   ความดับไม่เหลือแห่งสฬายตนะ;
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(หมวด ๙)

๑. ญาณ คือ ความรู้ ในน�มรูป;

๒. ญาณ คือ ความรู้ ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งนามรูป; 

๓. ญาณ คือ ความรู้ ในความดับไม่เหลือแห่งนามรูป; 

๔. ญาณ คือ ความรู้ ในข้อปฏิบัติเครื่องทำาสัตว์ให้ลุถึง

   ความดับไม่เหลือแห่งนามรูป;

(หมวด ๑๐)

๑. ญาณ คือ ความรู้ ในวิญญ�ณ;

๒. ญาณ คือ ความรู้ ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งวิญญาณ; 

๓. ญาณ คือ ความรู้ ในความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณ;

๔. ญาณ คือ ความรู้ ในข้อปฏิบัติเครื่องทำาสัตว์ให้ลุถึง

   ความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณ;

(หมวด ๑๑)

๑. ญาณ คือ ความรู้ ในสังข�รทั้งหล�ย; 

๒. ญาณ คือ ความรู้ ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสังขาร; 

๓. ญาณ คือ ความรู้ ในความดับไม่เหลือแห่งสังขาร; 

๔. ญาณ คือ ความรู้ ในข้อปฏิบัติเครื่องทำาสัตว์ให้ลุถึง

   ความดับไม่เหลือแห่งสังขาร;
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  ภิกษุทั้งหลาย !  

  เหล่�นี้เรียกว่� ญ�ณวัตถุ ๔๔ อย่�ง.

  ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ ชร�มรณะ เป็นอย่�งไรเล่� ?

  ความแก่ ความคร่ำาคร่า ความมีฟันหลุด ความ

มีผมหงอก ความมีหนังเหี่ยว ความสิ้นไปๆ แห่งอายุ 

ความแก่รอบแห่งอินทรีย์ท้ังหลาย ในสัตวนิกายน้ันๆ ของ 

สัตว์ท้ังหลายเหล่าน้ันๆ : น้ีเรียกว่� ชร�. การจุติ ความ

เคล่ือน การแตกสลาย การหายไป การวายชีพ การตาย  

การทำากาละ การแตกแห่งขันธ์ท้ังหลาย การทอดท้ิงร่าง  

การขาดแห่งอินทรีย์ คือ ชีวิต จากสัตวนิกายนั้นๆ ของ

สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นๆ : นี้เรียกว่� มรณะ.  ชรานี้ด้วย 

มรณะนี้ด้วย ย่อมมีอยู่ ดังนี้; ภิกษุทั้งหลาย ! นี้เรียกว่� 

ชร�มรณะ. ความก่อขึ้นพร้อมแห่งชรามรณะ ย่อมมี 

เพราะความก่อข้ึนพร้อมแห่งชาติ; ความดับไม่เหลือแห่ง 

ชรามรณะ ย่อมมี เพราะความดับไม่เหลือแห่งชาติ; มรรค

อันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐน่ันเอง เป็นปฏิปทา 

ให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะ,ได้แก่สิ่งเหล่านี้  
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คือ ความเห็นชอบ ความดำาริชอบ การพูดจาชอบ  

การทำาการงานชอบ การเล้ียงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ 

ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ.

   ภิกษุทั้งหลาย !  อริยสาวก ย่อมม�รู้ทั่วถึงซึ่ง

ชร�มรณะ ว่�เป็นอย่�งน้ีๆ, มารู้ท่ัวถึงซ่ึงเหตุให้เกิดข้ึน

แห่งชรามรณะ ว่าเป็นอย่างน้ๆี , มารู้ท่ัวถึงซ่ึงความดับไม่เหลือ

แห่งชรามรณะ ว่าเป็นอย่างนี้ๆ, มารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติ 

เคร่ืองทำาสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะ ว่าเป็น

อย่างน้ีๆ, ในกาลใด; ในกาลน้ันความรู้น้ีของอริยสาวกน้ัน 

ช่ือว่า ญ�ณในธรรม (ธัมมญาณ). ด้วยธรรมน้ีอันอริยสาวกน้ัน 

เห็นแล้ว รู้แล้ว บรรลุแล้ว หย่ังลงแล้ว และเป็นธรรม 

อันใช้ได้ไม่จำากัดกาล, อริยสาวกนั้น ย่อมนำาความรู้นั้น 

ไปสู่นัยยะอันเป็นอดีตและอน�คต (ต่อไปอีก) ว่า “สมณะ

หรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึง ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต  

ได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งชรามรณะ, ได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งเหตุ

ให้เกิดขึ้นแห่งชรามรณะ, ได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งความดับ

ไม่เหลือแห่งชรามรณะ, ได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งข้อปฏิบัติ

เครื่องทำาสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะ; 
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สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทุกท่าน ก็ได้รู้อย่างยิ่งแล้ว  

เหมือนอย่างท่ีเราเองได้รู้อย่างย่ิงแล้วในบัดน้ี. ถึงแม้สมณะ

หรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง ในกาลยืดยาวนานฝ่าย

อนาคต จักรู้อย่างย่ิง ซ่ึงชรามรณะ, จักรู้อย่างย่ิง ซ่ึงเหตุให้

เกิดขึ้นแห่งชรามรณะ, จักรู้อย่างยิ่ง ซึ่งความดับไม่เหลือ 

แห่งชรามรณะ, จักรู้อย่างยิ่ง ซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำาสัตว์

ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะ ก็ตาม; สมณะหรือ 

พราหมณ์เหล่านั้นทุกท่าน ก็จักรู้อย่างยิ่ง เหมือนอย่าง 

ที่เราเองได้รู้อย่างยิ่งแล้วในบัดนี้” ดังนี้.  ความรู้นี้ของ

อริยสาวกนั้น ชื่อว่า ญ�ณในก�รรู้ต�ม (อัน๎วยญาณ).

   ภิกษุทั้งหลาย !  ญ�ณทั้งสอง คือ ธัมมญ�ณ

และอัน๎วยญ�ณเหล่�นี้ของอริยส�วก เป็นธรรมช�ติ

บริสุทธิ์ ผ่องใส ในก�ลใด;

  ภิกษุทั้งหลาย !  

  ในกาลนั้น เราเรียกอริยสาวกนั้น ว่า :-

“ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิ”   ดังนี้บ้าง;  

“ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทัสสนะ”   ดังนี้บ้าง; 

“ผู้ม�ถึงพระสัทธรรมนี้แล้ว”    ดังนี้บ้าง;  
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“ผู้ได้เห็นอยู่ซึ่งพระสัทธรรมนี้”   ดังนี้บ้าง;  

“ผู้ประกอบแล้วด้วยญ�ณอันเป็นเสขะ” ดังนี้บ้าง;

“ผู้ประกอบแล้วด้วยวิชช�อันเป็นเสขะ” ดังนี้บ้าง;  

“ผู้ถึงซึ่งกระแสแห่งธรรมแล้ว”  ดังนี้บ้าง;  

“ผู้ประเสริฐมีปัญญ�เคร่ืองชำ�แรกกิเลส” ดังนี้บ้าง;

“ยืนอยู่จรดประตูแห่งอมตะ” ดังนี้บ้าง, ดังนี้ แล.

  ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ช�ติ เป็นอย่�งไรเล่� ?

  การเกิด การกำาเนิด การก้าวลง (สู่ครรภ์) การ

บังเกิด การบังเกิดโดยยิ่ง ความปรากฏของขันธ์ทั้งหลาย 

การที่สัตว์ได้ซึ่งอายตนะทั้งหลาย ในสัตวนิกายนั้นๆ 

ของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นๆ : ภิกษุทั้งหลาย ! นี้เรียกว่� 

ช�ติ. ความก่อขึ้นพร้อมแห่งชาติ ย่อมมี เพราะความ

ก่อขึ้นพร้อมแห่งภพ; ความดับไม่เหลือแห่งชาติ ย่อมมี  

เพราะความดับไม่เหลือแห่งภพ; มรรคอันประกอบด้วย 

องค์แปดอันประเสริฐน่ันเอง เป็นปฏิปทาให้ถึงซ่ึงความดับ 

ไม่เหลือแห่งชาติ, ได้แก่สิ่งเหล่านี้ คือ ความเห็นชอบ  

ความดำาริชอบ การพูดจาชอบ การทำาการงานชอบ  

การเล้ียงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ 

ความตั้งใจมั่นชอบ.
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  ภิกษุทั้งหลาย !  อริยสาวก ย่อมม�รู้ทั่วถึงซึ่ง

ช�ติ ว่�เป็นอย่�งนี้ๆ, มารู้ทั่วถึง ซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่ง

ชาติ ว่าเป็นอย่างนี้ๆ, มารู้ทั่วถึง ซึ่งความดับไม่เหลือแห่ง

ชาติ ว่าเป็นอย่างนี้ๆ, มารู้ทั่วถึง ซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำา

สัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งชาติ ว่าเป็นอย่างนี้ๆ, 

ในกาลใด; ในกาลนั้นความรู้นี้ของอริยสาวกนั้น ชื่อว่า

ญ�ณในธรรม (ธัมมญาณ).  ด้วยธรรมนี้อันอริยสาวกนั้น

เห็นแล้ว รู้แล้ว บรรลุแล้ว หยั่งลงแล้ว และเป็นธรรมอัน 

ใช้ได้ไม่จำากัดกาล, อริยสาวกน้ัน ย่อม นำ�คว�มรู้น้ันไปสู่

นัยยะอันเป็นอดีตและอน�คต (ต่อไปอีก) ว่า “สมณะหรือ

พราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต 

ได้รู้อย่างย่ิงแล้ว ซ่ึงชาติ, ได้รู้อย่างย่ิงแล้ว ซ่ึงเหตุให้เกิดข้ึน

แห่งชาติ, ได้รู้อย่างยิ่งแล้ว ซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชาติ,  

ได้รู้อย่างย่ิงแล้ว ซ่ึงข้อปฏิบัติเคร่ืองทำาสัตว์ให้ลุถึงความดับ 

ไม่เหลือแห่งชาติ; สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทุกท่าน

ก็ได้รู้อย่างยิ่งแล้ว เหมือนอย่างที่เราเองได้รู้อย่างยิ่งแล้ว

ในบัดนี้. ถึงแม้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง 

ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต จักรู้อย่างยิ่ง ซึ่งชาติ,  

จักรู้อย่างยิ่ง ซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชาติ, จักรู้อย่างยิ่ง
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ซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชาติ, จักรู้อย่างยิ่ง ซึ่งข้อปฏิบัติ

เครื่องทำาสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งชาติ ก็ตาม;  

สมณะหรือพราหมณ์เหล่าน้ันทุกท่าน ก็จักรู้อย่างย่ิงเหมือน 

อย่างที่เราเองได้รู้อย่างยิ่งแล้วในบัดนี้” ดังนี้. ความรู้นี้

ของอริยสาวกนั้น ชื่อว่า ญ�ณในก�รรู้ต�ม (อัน๎วยญ�ณ).

  ภิกษุทั้งหลาย !  ญ�ณทั้งสอง คือ ธัมมญ�ณ

และอัน๎วยญ�ณเหล่�นี้ของอริยส�วก เป็นธรรมช�ติ

บริสุทธิ์ ผ่องใส ในก�ลใด;  

  ภิกษุทั้งหลาย !  

  ในกาลนั้น เราเรียกอริยสาวกนั้น ว่า :-

“ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิ”   ดังนี้บ้าง;  

“ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทัสสนะ”   ดังนี้บ้าง; 

“ผู้ม�ถึงพระสัทธรรมนี้แล้ว”    ดังนี้บ้าง;  

“ผู้ได้เห็นอยู่ซึ่งพระสัทธรรมนี้”   ดังนี้บ้าง;  

“ผู้ประกอบแล้วด้วยญ�ณอันเป็นเสขะ” ดังนี้บ้าง;

“ผู้ประกอบแล้วด้วยวิชช�อันเป็นเสขะ” ดังนี้บ้าง;  

“ผู้ถึงซึ่งกระแสแห่งธรรมแล้ว”  ดังนี้บ้าง;  

“ผู้ประเสริฐมีปัญญ�เคร่ืองชำ�แรกกิเลส” ดังนี้บ้าง;

“ยืนอยู่จรดประตูแห่งอมตะ” ดังนี้บ้าง, ดังนี้ แล.
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ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ ภพ เป็นอย่�งไรเล่� ? ...ฯลฯ...

ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ อุป�ท�น เป็นอย่�งไรเล่� ? ...ฯลฯ...

ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ ตัณห� เป็นอย่�งไรเล่� ? ...ฯลฯ...

ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ เวทน� เป็นอย่�งไรเล่� ? ...ฯลฯ...

ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ ผัสสะ เป็นอย่�งไรเล่� ? ...ฯลฯ...

ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ สฬ�ยตนะ เป็นอย่�งไรเล่� ? ...ฯลฯ...

ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ น�มรูป เป็นอย่�งไรเล่� ? ...ฯลฯ...

ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ วิญญ�ณ เป็นอย่�งไรเล่� ? ...ฯลฯ...

  (ข้อความนี้ที่ละไว้ด้วย ...ฯลฯ... ดังข้างบนนี้ มีข้อความเต็ม

ดังในข้ออันว่าด้วย ชรามรณะ และชาติ ข้างต้นทุกประการ ต่างกันแต่

ชื่อหัวข้อธรรม).

  ภิกษุท้ังหลาย ! ก็สังข�รท้ังหล�ย เป็นอย่�งไรเล่� ?

  ภิกษุท้ังหลาย ! สังขารทั้งหลาย สามอย่างเหล่านี้

คือ กายสังขาร วจีสังขาร จิตตสังขาร : ภิกษุทั้งหลาย !  

เหล่�นี้เรียกว่� สังข�รทั้งหล�ย. ความก่อขึ้นพร้อม

แห่งสังขาร ย่อมมี เพราะความก่อข้ึนพร้อมแห่งอวิชชา;  

ความดับไม่เหลือแห่งสังขาร ย่อมมี เพราะความดับ
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ไม่เหลือแห่งอวิชชา; มรรคอันประกอบด้วยองค์แปด 

อันประเสริฐนั่นเอง เป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับ 

ไม่เหลือแห่งสังขาร ได้แก่ส่ิงเหล่าน้ี คือ ความเห็นชอบ 

ความดำาริชอบ การพูดจาชอบ การทำาการงานชอบ 

การเล้ียงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ 

ความตั้งใจมั่นชอบ.

  ภิกษุทั้งหลาย !  อริยสาวก ย่อมม�รู้ทั่วถึงซึ่ง

สังข�รทั้งหล�ย ว่�เป็นอย่�งนี้ๆ, มารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้

เกิดข้ึนแห่งสังขาร ว่าเป็นอย่างน้ีๆ, มารู้ท่ัวถึงซ่ึงความดับ 

ไม่เหลือแห่งสังขาร ว่าเป็นอย่างน้ีๆ, มารู้ท่ัวถึงซ่ึงข้อปฏิบัติ 

เครื่องทำาสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งสังขาร ว่าเป็น 

อย่างน้ีๆ, ในกาลใด; ในกาลน้ันความรู้น้ีของอริยสาวกน้ัน 

ช่ือว่า ญ�ณในธรรม (ธัมมญาณ). ด้วยธรรมน้ีอันอริยสาวกน้ัน

เห็นแล้ว รู้แล้ว บรรลุแล้ว หยั่งลงแล้ว และเป็นธรรมอัน 

ใช้ได้ไม่จำากัดกาล, อริยสาวกน้ัน ย่อมนำ�คว�มรู้น้ันไปสู่

นัยยะอันเป็นอดีตและอน�คต (ต่อไปอีก) ว่า “สมณะหรือ

พราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต  

ได้รู้อย่างย่ิงแล้วซ่ึงสังขารท้ังหลาย, ได้รู้อย่างย่ิงแล้วซ่ึงเหตุ 
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ให้เกิดข้ึนแห่งสังขาร, ได้รู้อย่างย่ิงแล้วซ่ึงความดับไม่เหลือ 

แห่งสังขาร, ได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำาสัตว์ 

ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งสังขาร; สมณะหรือพราหมณ์

เหล่านั้นทุกท่าน ก็ได้รู้อย่างยิ่งแล้ว เหมือนอย่างที่เราเอง 

ได้รู้อย่างย่ิงแล้วในบัดน้ี. ถึงแม้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด 

เหล่าหนึ่ง ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต จักรู้อย่างยิ่งซึ่ง 

สังขารท้ังหลาย, จักรู้อย่างย่ิงซ่ึงเหตุให้เกิดข้ึนแห่งสังขาร,  

จักรู้อย่างยิ่งซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสังขาร, จักรู้อย่างยิ่ง 

ซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำาสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่ง

สังขารก็ตาม; สมณะหรือพราหมณ์เหล่าน้ันทุกท่าน ก็จักรู้ 

อย่างยิ่ง เหมือนอย่างที่เราเองได้รู้อย่างยิ่งแล้วในบัดนี้” 

ดังน้ี. ความรู้น้ีของอริยสาวกน้ัน ช่ือว่า ญ�ณในก�รรู้ต�ม 

(อัน๎วยญาณ).

  ภิกษุทั้งหลาย !  ญ�ณทั้งสอง คือ ธัมมญ�ณ

และอัน๎วยญ�ณ เหล่�นี้ของอริยส�วก เป็นธรรมช�ติ

บริสุทธิ์ ผ่องใส ในก�ลใด;
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  ภิกษุทั้งหลาย !  

  ในกาลนั้น เราเรียกอริยสาวกนั้น ว่า :-

“ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิ”   ดังนี้บ้าง;  

“ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทัสสนะ”   ดังนี้บ้าง; 

“ผู้ม�ถึงพระสัทธรรมนี้แล้ว”    ดังนี้บ้าง;  

“ผู้ได้เห็นอยู่ซึ่งพระสัทธรรมนี้”   ดังนี้บ้าง;  

“ผู้ประกอบแล้วด้วยญ�ณอันเป็นเสขะ” ดังนี้บ้าง;

“ผู้ประกอบแล้วด้วยวิชช�อันเป็นเสขะ” ดังนี้บ้าง;  

“ผู้ถึงซึ่งกระแสแห่งธรรมแล้ว”  ดังนี้บ้าง;  

“ผู้ประเสริฐมีปัญญ�เคร่ืองชำ�แรกกิเลส” ดังนี้บ้าง;

“ยืนอยู่จรดประตูแห่งอมตะ” ดังนี้บ้าง, ดังนี้ แล.

นิทาน. สํ. ๑๖/๖๗-๗๑/๑๑๘-๑๒๕.  
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๑๗

ผู้รู้ปฏิจจสมุปบ�ทแต่ละส�ยถึง “เหตุเกิด” 

และ “คว�มดับ” ท้ังปัจจุบัน อดีต อน�คต  

ก็ช่ือว่�โสด�บัน (ญ�ณวัตถุ ๗๗)

  ภิกษุทั้งหลาย !  

  เราจักแสดง ซ่ึงญ�ณวัตถุ ๗๗ อย่�ง 

  แก่พวกเธอทั้งหลาย. 

   พวกเธอทั้งหลายจงฟังความข้อนั้น,  

  จงทำาในใจให้สำาเร็จประโยชน์, เราจักกล่าวบัดนี้.

  คร้ันภิกษุท้ังหลายเหล่าน้ันทูลรับสนองพระพุทธดำารัสน้ันแล้ว 

พระผู้มีพระภาคเจ้า  ได้ตรัสถ้อยคำาเหล่าน้ีว่า  :-

  ภิกษุทั้งหลาย !   

  ก็ ญ�ณวัตถุ ๗๗ อย่�ง เป็นอย่�งไรเล่� ? 

  ญาณวัตถุ ๗๗ อย่างนั้น คือ :-
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(หมวด ๑)

๑. ญาณ คือ ความรู้ว่า เพร�ะมีช�ติเป็นปัจจัย  จึงมี

 ชร�มรณะ; 

๒. ญาณ คือ ความรู้ว่า เม่ือชาติไม่มี  ชรามรณะ ย่อมไม่มี;

๓. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในก�ลยืดย�วน�นฝ่�ยอดีต

 เพราะมีชาติเป็นปัจจัย  จึงมีชรามรณะ; 

๔. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต

 เมื่อชาติไม่มี  ชรามรณะย่อมไม่มี;  

๕. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในก�ลยืดย�วน�นฝ่�ยอน�คต

 เพราะมีชาติเป็นปัจจัย  จึงมีชรามรณะ;

๖. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต 

 เมื่อชาติไม่มี  ชรามรณะย่อมไม่มี; 

๗. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ ธัมมัฏฐิติญ�ณ1 ในกรณีนี้

 ก็มีคว�มส้ินไป เส่ือมไป จ�งไป ดับไป เป็นธรรมด�; 

1. ธัมมัฏฐิติญาณ ในกรณีนี้ คือ  ญาณเป็นไปตามหลักของปฏิจจสมุปบาท 

เป็นกรณีๆ ไป เช่น ในกรณีแห่งชาติ ดังที่กล่าวนี้เป็นต้น.
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(หมวด ๒)

๑. ญาณ คือ ความรู้ว่า เพร�ะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีช�ติ;

๒. ญาณ คือ ความรู้ว่า เมื่อภพไม่มี  ชาติย่อมไม่มี;

๓. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในก�ลยืดย�วน�นฝ่�ยอดีต 

 เพราะมีภพเป็นปัจจัย  จึงมีชาติ; 

๔. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต

 เมื่อภพไม่มี  ชาติย่อมไม่มี; 

๕. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในก�ลยืดย�วน�นฝ่�ยอน�คต

 เพราะมีภพเป็นปัจจัย  จึงมีชาติ; 

๖. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต 

 เมื่อภพไม่มี  ชาติย่อมไม่มี; 

๗. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ ธัมมัฏฐิติญ�ณ ในกรณีนี้ 

 ก็มีคว�มส้ินไป เส่ือมไป จ�งไป ดับไป เป็นธรรมด�; 
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(หมวด ๓)

๑. ญาณ คือ ความรู้ว่า เพร�ะมีอุป�ท�นเป็นปัจจัย 

 จึงมีภพ;

๒. ญาณ คือ ความรู้ว่า เมื่ออุปาทานไม่มี  ภพย่อมไม่มี;

๓. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในก�ลยืดย�วน�นฝ่�ยอดีต

 เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ;  

๔. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต 

 เมื่ออุปาทานไม่มี  ภพย่อมไม่มี;  

๕. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในก�ลยืดย�วน�นฝ่�ยอน�คต

 เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย  จึงมีภพ; 

๖. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต 

 เมื่ออุปาทานไม่มี  ภพย่อมไม่มี;

๗. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ ธัมมัฏฐิติญ�ณ ในกรณีนี้

 ก็มีคว�มส้ินไป เส่ือมไป จ�งไป ดับไป เป็นธรรมด�;
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(หมวด ๔)

๑. ญาณ คือ ความรู้ว่า เพร�ะมีตัณห�เป็นปัจจัย จึงมี

 อุป�ท�น;   

๒. ญาณ คือ ความรู้ว่า เม่ือตัณหาไม่มี อุปาทานย่อมไม่มี; 

๓. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในก�ลยืดย�วน�นฝ่�ยอดีต

 เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย  จึงมีอุปทาน;  

๔. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต 

 เมื่อตัณหาไม่มี  อุปาทานย่อมไม่มี;  

๕. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในก�ลยืดย�วน�นฝ่�ยอน�คต

 เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย  จึงมีอุปาทาน; 

๖. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต

 เมื่อตัณหาไม่มี  อุปาทานย่อมไม่มี; 

๗. ญาณ  คือ ความรู้ว่า แม้ ธัมมัฏฐิติญ�ณ ในกรณีนี้

 ก็มีคว�มส้ินไป เส่ือมไป จ�งไป ดับไป เป็นธรรมด�;
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(หมวด ๕)

๑. ญาณ คือ ความรู้ว่า เพร�ะมีเวทน�เป็นปัจจัย  จึงมี

 ตัณห�;

๒. ญาณ คือ ความรู้ว่า เมื่อเวทนาไม่มี  ตัณหาย่อมไม่มี; 

๓. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในก�ลยืดย�วน�นฝ่�ยอดีต

 เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย  จึงมีตัณหา;

๔. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต

 เมื่อเวทนาไม่มี  ตัณหาย่อมไม่มี;  

๕. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในก�ลยืดย�วน�นฝ่�ยอน�คต

 เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย  จึงมีตัณหา;  

๖. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต 

 เมื่อเวทนาไม่มี  ตัณหาย่อมไม่มี; 

๗. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ ธัมมัฏฐิติญ�ณ ในกรณีนี้ 

 ก็มีคว�มส้ินไป เส่ือมไป จ�งไป ดับไป เป็นธรรมด�; 
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(หมวด ๖)

๑. ญาณ คือ ความรู้ว่า เพร�ะมีผัสสะเป็นปัจจัย  จึงมี

 เวทน�;

๒. ญาณ คือ ความรู้ว่า เมื่อผัสสะไม่มี  เวทนาย่อมไม่มี; 

๓. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในก�ลยืดย�วน�นฝ่�ยอดีต

 เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย  จึงมีเวทนา; 

๔. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต

 เมื่อผัสสะไม่มี  เวทนาย่อมไม่มี;  

๕. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในก�ลยืดย�วน�นฝ่�ยอน�คต

 เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย  จึงมีเวทนา; 

๖. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต 

 เมื่อผัสสะไม่มี  เวทนาย่อมไม่มี; 

๗. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ ธัมมัฏฐิติญ�ณ ในกรณีนี้ 

 ก็มีคว�มส้ินไป เส่ือมไป จ�งไป ดับไป เป็นธรรมด�; 
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(หมวด ๗)

๑. ญาณ คือ ความรู้ว่า เพร�ะมีสฬ�ยตนะเป็นปัจจัย 

 จึงมีผัสสะ;  

๒. ญาณ คือ ความรู้ว่า เม่ือสฬายตนะไม่มี  ผัสสะย่อมไม่มี; 

๓. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในก�ลยืดย�วน�นฝ่�ยอดีต

 เพราะมีสฬายตนะเป็นปัจจัย  จึงมีผัสสะ; 

๔. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต

 เมื่อสฬายตนะไม่มี  ผัสสะย่อมไม่มี; 

๕. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในก�ลยืดย�วน�นฝ่�ยอน�คต

 เพราะมีสฬายตนะเป็นปัจจัย  จึงมีผัสสะ;  

๖. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต 

 เมื่อสฬายตนะไม่มี  ผัสสะย่อมไม่มี;   

๗. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ ธัมมัฏฐิติญ�ณ ในกรณีนี้

 ก็มีคว�มส้ินไป เส่ือมไป จ�งไป ดับไป เป็นธรรมด�; 
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(หมวด ๘)

๑. ญาณ คือ ความรู้ว่า เพร�ะมีน�มรูปเป็นปัจจัย 

 จึงมีสฬ�ยตนะ; 

๒. ญาณ คือ ความรู้ว่า เมื่อนามรูปไม่มี  สฬายตนะ 

 ย่อมไม่มี;  

๓. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในก�ลยืดย�วน�นฝ่�ยอดีต

 เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย  จึงมีสฬายตนะ;  

๔. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต

 เมื่อนามรูปไม่มี  สฬายตนะย่อมไม่มี; 

๕. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในก�ลยืดย�วน�นฝ่�ยอน�คต

 เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย  จึงมีสฬายตนะ; 

๖. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต 

 เมื่อนามรูปไม่มี  สฬายตนะย่อมไม่มี;  

๗. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ ธัมมัฏฐิติญ�ณ ในกรณีนี้

 ก็มีคว�มส้ินไป เส่ือมไป จ�งไป ดับไป เป็นธรรมด�; 
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(หมวด ๙)

๑. ญาณ คือ ความรู้ว่า เพร�ะมีวิญญ�ณเป็นปัจจัย 

 จึงมีีน�มรูป;  

๒. ญาณ คือ ความรู้ว่า เม่ือวิญญาณไม่มี  นามรูปย่อมไม่มี;

๓. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในก�ลยืดย�วน�นฝ่�ยอดีต

 เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัย  จึงมีนามรูป;   

๔. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต

 เมื่อวิญญาณไม่มี  นามรูปย่อมไม่มี; 

๕. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในก�ลยืดย�วน�นฝ่�ยอน�คต

 เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัย  จึงมีนามรูป; 

๖. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต 

 เมื่อวิญญาณไม่มี  นามรูปย่อมไม่มี;  

๗. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ ธัมมัฏฐิติญ�ณ ในกรณีนี้

 ก็มีคว�มส้ินไป เส่ือมไป จ�งไป ดับไป เป็นธรรมด�; 
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(หมวด ๑๐)

๑. ญาณ คือ ความรู้ว่า เพร�ะมีสังข�รเป็นปัจจัย

 จึงมีวิญญ�ณ;

๒. ญาณ คือ ความรู้ว่า เมื่อสังขารทั้งหลายไม่มี

 วิญญาณ ย่อมไม่มี; 

๓. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในก�ลยืดย�วน�นฝ่�ยอดีต

 เพราะมีสังขารเป็นปัจจัย  จึงมีวิญญาณ;  

๔. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต

 เมื่อสังขารทั้งหลายไม่มี  วิญญาณย่อมไม่มี; 

๕. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในก�ลยืดย�วน�นฝ่�ยอน�คต

 เพราะมีสังขารเป็นปัจจัย  จึงมีวิญญาณ; 

๖. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต 

 เมื่อสังขารทั้งหลายไม่มี  วิญญาณย่อมไม่มี;

๗. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ ธัมมัฏฐิติญ�ณ ในกรณีนี้

 ก็มีคว�มส้ินไป เส่ือมไป จ�งไป ดับไป เป็นธรรมด�; 
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(หมวดที่ ๑๑)

๑. ญาณ คือ ความรู้ว่า เพร�ะมีอวิชช�เป็นปัจจัย

 จึงมีสังข�รทั้งหล�ย;  

๒. ญาณ คือ ความรู้ว่า เมื่ออวิชชาไม่มี  สังขารทั้งหลาย

 ย่อมไม่มี; 

๓. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในก�ลยืดย�วน�นฝ่�ยอดีต

 เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย  จึงมีสังขารทั้งหลาย;

๔. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต 

 เมื่ออวิชชาไม่มี  สังขารทั้งหลายย่อมไม่มี;  

๕. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในก�ลยืดย�วน�นฝ่�ยอน�คต

 เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย  จึงมีสังขารทั้งหลาย; 

๖. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต 

 เมื่ออวิชชาไม่มี  สังขารทั้งหลายย่อมไม่มี; 

๗. ญาณ คือ ความรู้ว่า แม้ ธัมมัฏฐิติญ�ณ ในกรณีนี้

 ก็มีคว�มส้ินไป เส่ือมไป จ�งไป ดับไป เป็นธรรมด�.

  ภิกษุท้ังหลาย !  เหล่าน้ี เรียกว่า ญาณวัตถุ ๗๗ 

อย่าง ดังน้ี แล.

นิทาน. สํ. ๑๖/๗๑-๗๒/๑๒๖-๑๒๗.
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๑๘

ผู้มีธัมมญ�ณและอัน๎วยญ�ณ 

(พระโสด�บัน)

  ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ ชร�มรณะ เป็นอย่างไรเล่า ?

  ความแก่ ความคร่ำาคร่า ความมีฟันหลุด ความ

มีผมหงอก ความมีหนังเหี่ยว ความสิ้นไปๆ แห่งอายุ 

ความแก่รอบแห่งอินทรีย์ท้ังหลาย ในสัตวนิกายน้ันๆ ของ 

สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นๆ :  นี้เรียกว่�  ชร�. การจุติ 

ความเคลื่อน การแตกสลาย การหายไป การวายชีพ  

การตาย การทำากาละ การแตกแห่งขันธ์ทั้งหลาย การ

ทอดทิ้งร่าง การขาดแห่งอินทรีย์ คือ ชีวิต จากสัตวนิกาย

นั้นๆ ของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นๆ : นี้เรียกว่� มรณะ. 

ชรานี้ด้วย มรณะนี้ด้วย ย่อมมีอยู่ ดังนี้;  ภิกษุทั้งหลาย ! 

นี้เรียกว่�  ชร�มรณะ. 

  คว�มก่อข้ึนพร้อมแห่งชร�มรณะ ย่อมมี เพราะ

ความก่อข้ึนพร้อมแห่งชาติ; คว�มดับไม่เหลือแห่งชร�มรณะ



 92 พุ  ท  ธ  ว  จ  น

ย่อมมี เพราะความดับไม่เหลือแห่งชาติ; มรรคอันประกอบด้วย 

องค์แปดอันประเสริฐน่ันเอง เป็นปฏิปทาให้ถึงซ่ึงความดับ

ไม่เหลือแห่งชรามรณะ, ได้แก่ส่ิงเหล่าน้ี คือ ความเห็นชอบ  

ความดำาริชอบ การพูดจาชอบ การทำาการงานชอบ  

การเล้ียงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ 

ความตั้งใจมั่นชอบ.

  ภิกษุทั้งหลาย !  อริยสาวก ย่อมม�รู้ทั่วถึง ซึ่ง

ชร�มรณะ ว่�เป็นอย่�งน้ีๆ, มารู้ท่ัวถึง ซ่ึงเหตุให้เกิดข้ึน

แห่งชรามรณะ ว่าเป็นอย่างนี้ๆ, มารู้ทั่วถึง ซึ่งความดับ 

ไม่เหลือแห่งชรามรณะ ว่าเป็นอย่างนี้ๆ, มารู้ทั่วถึง ซึ่ง

ข้อปฏิบัติเคร่ืองทำาสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะ  

ว่าเป็นอย่างน้ๆี , ในกาลใด; ในกาลน้ันความรู้น้ีของอริยสาวก 

น้ัน ช่ือว่า ธัมมญ�ณ (ญาณในธรรม). ด้วยธรรมน้ีอันอริยสาวก

นั้นเห็นแล้ว รู้แล้วบรรลุแล้ว หยั่งลงแล้ว และเป็นธรรม 

อันใช้ได้ไม่จำากัดกาล, อริยสาวกนั้น  ย่อม นำ�คว�มรู้นั้น

ไปสู่นัยยะอันเป็นอดีตและอน�คต (ต่อไปอีก) ว่า “สมณะ

หรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึง ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต  
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ได้รู้อย่างย่ิงแล้ว ซ่ึงชรามรณะ, ได้รู้อย่างยิ่งแล้ว ซึ่งเหตุ

ให้เกิดขึ้นแห่งชรามรณะ, ได้รู้อย่างยิ่งแล้ว ซึ่งความดับ

ไม่เหลือแห่งชรามรณะ, ได้รู้อย่างยิ่งแล้ว ซึ่งข้อปฎิบัติ

เครื่องทำาสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะ;   

สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทุกท่าน ก็ได้รู้อย่างยิ่งแล้ว  

เหมือนอย่างท่ีเราเองได้รู้อย่างย่ิงแล้วในบัดน้ี. ถึงแม้สมณะ 

หรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง ในกาลยืดยาวนานฝ่าย

อนาคต จักรู้อย่างยิ่ง ซึ่งชรามรณะ, จักรู้อย่างยิ่ง ซึ่งเหตุ 

ให้เกิดข้ึนแห่งชรามรณะ, จักรู้อย่างย่ิง ซ่ึงความดับไม่เหลือ 

แห่งชรามรณะ, จักรู้อย่างยิ่ง ซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำาสัตว์ 

ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะ, ก็ตาม; สมณะ 

หรือพราหมณ์เหล่าน้ันทุกท่าน ก็จักรู้อย่างย่ิง เหมือนอย่าง

ที่เราเองได้รู้อย่างยิ่งแล้วในบัดนี้” ดังนี้. ความรู้นี้ของ

อริยสาวกนั้น ชื่อว่า อัน๎วยญ�ณ (ญาณในการรู้ตาม).

  ภิกษุทั้งหลาย !  ญ�ณทั้งสอง คือ ธัมมญ�ณและ

อัน๎วยญ�ณเหล่�นี้ของอริยส�วก เป็นธรรมช�ติบริสุทธิ์  

ผ่องใส ในก�ลใด;
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  ภิกษุทั้งหลาย ! 

  ในกาลนั้น เราเรียกอริยสาวกนั้น ว่า :-

“ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิ”   ดังนี้บ้าง;  

“ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทัสสนะ”   ดังนี้บ้าง; 

“ผู้ม�ถึงพระสัทธรรมนี้แล้ว”    ดังนี้บ้าง;  

“ผู้ได้เห็นอยู่ซึ่งพระสัทธรรมนี้”   ดังนี้บ้าง;  

“ผู้ประกอบแล้วด้วยญ�ณอันเป็นเสขะ” ดังนี้บ้าง;

“ผู้ประกอบแล้วด้วยวิชช�อันเป็นเสขะ” ดังนี้บ้าง;  

“ผู้ถึงซึ่งกระแสแห่งธรรมแล้ว”  ดังนี้บ้าง;  

“ผู้ประเสริฐมีปัญญ�เคร่ืองชำ�แรกกิเลส” ดังนี้บ้าง;

“ยืนอยู่จรดประตูแห่งอมตะ” ดังนี้บ้าง, ดังนี้ แล.

นิทาน. สํ. ๑๖/๖๘-๗๑/๑๒๐-๑๒๕.
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๑๙

ผู้ส้ินคว�มสงสัย (พระโสด�บัน)

ในกรณีของคว�มเห็น

ท่ีเป็นไปในลักษณะยึดถือตัวตน

 ภิกษุทั้งหลาย !  เม่ืออะไรมีอยู่หนอ เพราะเข้าไป 

ยึดถือซึ่งอะไร เพราะปักใจเข้าไปสู่อะไร ทิฏฐิจึงเกิดขึ้น

จนถึงกับว่า “ลมก็ไม่พัด แม่น้ำ�ก็ไม่ไหล สตรีมีครรภ์

ก็ไม่คลอด พระจันทร์และพระอ�ทิตย์ก็ไม่ขึ้นไม่ตก 

แต่ละอย่�งๆ เป็นของตั้งอยู่อย่�งมั่นคงดุจก�รตั้งอยู่

ของเส�ระเนียด” ดังนี้ ?

 ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น กราบทูลวิงวอนว่า “ข้าแต่พระองค์

ผู้เจริญ !  ธรรมท้ังหลายของพวกข้าพระองค์  มีพระผู้มีพระภาคเป็นมูล  

มีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำา มีพระผู้มีพระภาคเป็นท่ีพ่ึง. ข้าแต่พระองค์ 

ผู้เจริญ !  เป็นการชอบแล้วหนอ  ขอให้อรรถแห่งภาษิตน้ัน  จงแจ่มแจ้ง 

กะพระผู้มีพระภาคเจ้าเองเถิด.  ภิกษุท้ังหลายได้ฟังจากพระผู้มีพระภาคแล้ว 

จักทรงจำาไว้” ดังนี้.  พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเตือนให้ภิกษุทั้งหลาย

เหล่านั้นตั้งใจฟังด้วยดีแล้ว  ได้ตรัสข้อความดังต่อไปนี้ :-
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 ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อ รูปนั่นแล มีอยู่, เพราะ

เข้าไปยึดถือซ่ึงรูป เพราะปักใจเข้าไปสู่รูป ทิฏฐิจึงเกิดข้ึน 

อย่างนี้ว่า “ลมก็ไม่พัด แม่น้ำาก็ไม่ไหล สตรีมีครรภ์ก็ 

ไม่คลอด พระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นไม่ตก แต่ 

ละอย่างๆ เป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคงดุจการตั้งอยู่ของ

เสาระเนียด” ดังนี้.  
(ในกรณีแห่งเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็มีถ้อยคำาที่ตรัสอย่าง

เดียวกันทุกตัวอักษรกับในกรณีแห่งรูปนี้ ต่างกันแต่เพียงชื่อแห่งขันธ์

แต่ละขันธ์ เท่านั้น).

 ภิกษุทั้งหลาย !  พวกเธอจะสำาคัญความข้อนี้ว่า

อย่างไร : 

 รูป เที่ยงหรือไม่เที่ยง ?  

 “ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า !”.  

 ก็สิ่งใดไม่เที่ยง  สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า ?  

 “เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า !”.  

 แม้สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวน

เป็นธรรมดา แต่ถ้�ไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งสิ่งนั้นแล้ว ทิฏฐิ

อย่างนี้ จะเกิดขึ้นได้ไหม ว่า “ลมก็ไม่พัด แม่น้ำาก็ไม่ไหล  

สตรีมีครรภ์ก็ไม่คลอด พระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ไม่ข้ึน



 97ฉบับ  ๒  คู่มือโสดาบัน

ไม่ตก แต่ละอย่างๆ เป็นของต้ังอยู่อย่างม่ันคงดุจการต้ังอยู่

ของเสาระเนียด” ดังนี้ ?    

 “ข้อนั้นหามิได้พระเจ้าข้า !”. 
(ในกรณีแห่งเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็มีถ้อยคำาที่ตรัสถามและ

ภิกษุเหล่านั้นทูลตอบอย่างเดียวกันทุกตัวอักษรกับในกรณีแห่งรูปนี้  

ต่างกันแต่เพียงชื่อแห่งขันธ์แต่ละขันธ์ เท่านั้น).

 ภิกษุทั้งหลาย !  แม้สิ่งใดที่บุคคล ได้เห็นแล้ว 

ฟังแล้ว รู้สึกแล้ว รู้แจ้งแล้ว บรรลุแล้ว แสวงหาแล้ว

ครุ่นคิดอยู่ด้วยใจแล้ว;  เหล่าน้ีเป็นของเท่ียงหรือไม่เท่ียง ?

 “ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า !”.  

 ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า ?  

 “เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า !”.   

 แม้สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวน

เป็นธรรมดา แต่ถ้�ไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งสิ่งนั้นแล้ว ทิฏฐิ

อย่างนี้ จะเกิดขึ้นได้ไหม ว่า “ลมก็ไม่พัด แม่น้ำาก็ไม่ไหล 

สตรีมีครรภ์ก็ไม่คลอด พระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ไม่ข้ึน

ไม่ตก แต่ละอย่างๆ เป็นของต้ังอยู่อย่างม่ันคงดุจการต้ังอยู่ 

ของเสาระเนียด” ดังนี้ ?   

 “ข้อนั้นหามิได้พระเจ้าข้า !”.
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 ภิกษุทั้งหลาย !  ในกาลใดแล ความสงสัย (กังขา) 

ในฐานะทั้งหลาย  ๖ ประการเหล่านี้1 เป็นสิ่งที่อริยสาวก

ละขาดแล้ว; ในกาลน้ัน ก็เป็นอันว่า ความสงสัยแม้ในทุกข์, 

แม้ในเหตุให้เกิดทุกข์, แม้ในความดับไม่เหลือแห่งทุกข์, 

แม้ในข้อปฏิบัติเครื่องทำาสัตว์ให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือ

แห่งทุกข์ ก็เป็นสิ่งที่อริยสาวกละขาดแล้ว.

 ภิกษุทั้งหลาย !  อริยสาวกนี้ เราเรียกว่า เป็น 

อริยส�วกผู้เป็นโสด�บัน มีอันไม่ตกต่ำาเป็นธรรมดา 

เป็นผู้เท่ียงแท้ (ต่อนิพพาน)  มีการตรัสรู้พร้อมในเบ้ืองหน้า, 

ดังนี้ แล.

ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๔๘-๒๕๐/๔๑๗-๔๑๘.

1. ฐานะหกประการ คือ ขันธ์ห้าประการ และอาการที่ได้เห็นแล้วเป็นต้น 

ดังที่กล่าวแล้วข้างบนเจ็ดอย่าง รวมเป็นหนึ่งประการ; รวมเป็นหกประการ.
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๒๐

ผู้ส้ินคว�มสงสัย (พระโสด�บัน)

ในกรณีของคว�มเห็น

ท่ีเป็นไปในลักษณะข�ดสูญ

 ภิกษุทั้งหลาย !  เม่ืออะไรมีอยู่หนอ เพราะเข้าไป

ยึดถือซึ่งอะไร เพราะปักใจเข้าไปสู่อะไร ทิฏฐิจึงเกิดขึ้น

อย่างน้ีว่า “ไม่มีท�นอันบุคคลบริจ�คแล้ว, ไม่มียัญญะ

อันบุคคลประกอบแล้ว, ไม่มีโหตระอันบุคคลบูชาแล้ว, 

ไม่มีผลวิบากแห่งกรรม อันบุคคลกระทำาดีแล้ว กระทำาช่ัว

แล้ว, ไม่มีโลกนี้, ไม่มีโลกอื่น, ไม่มีมารดา, ไม่มีบิดา,  

ไม่มีสัตว์ท้ังหลายอันเป็นโอปปาติกะ, ไม่มีสมณะและพราหมณ์ 

ผู้ไปแล้วถูกต้อง ผู้ปฏิบัติแล้วถูกต้อง ผู้ทำาให้แจ้งซึ่ง

โลกนี้และโลกอื่น ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง แล้วประกาศอยู่ 

ในโลก; คนเรานี้ เป็นแต่การประชุมของมหาภูตทั้งสี่,  

เม่ือใดทำากาละ เม่ือน้ันดินย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งดิน น้ำาย่อม 

เข้าไปสู่หมู่แห่งน้ำา ไฟย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งไฟ ลมย่อมเข้าไป 
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สู่หมู่แห่งลม อินทรีย์ท้ังหลายย่อมหายไปในอากาศ; บุรุษ 

ท้ังหลายมีเตียงวางศพเป็นท่ีครบห้า จะพาเขาผู้ตายแล้วไป; 

ร่องรอยท้ังหลาย ปรากฏอยู่เพียงแค่ป่าช้า เป็นเพียงกระดูก

ทั้งหลาย มีสีเพียงดังสีแห่งนกพิราบ, การบูชาเซ่นสรวง 

มีข้ีเถ้าเป็นท่ีสุด, ส่ิงท่ีเรียกว่าทานน้ัน เป็นบทบัญญัติของ 

คนเขลา, คำาของพวกท่ีกล่าวว่าอะไรๆ มีอยู่น้ัน เป็นคำาเปล่า  

(จากความหมาย) เป็นคำาเท็จ เป็นคำาเพ้อเจ้อ;  ท้ังคนพาล

และบัณฑิต คร้ันกายแตกทำาลายแล้ว ย่อมขาดสูญพินาศไป  

มิได้มีอยู่ ภายหลังแต่การตาย” ดังนี้ ?

 ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น กราบทูลวิงวอนว่า “ข้าแต่พระองค์

ผู้เจริญ !  ธรรมท้ังหลาย ของพวกข้าพระองค์ มีพระผู้มีพระภาคเป็นมูล  

มีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำา  มีพระผู้มีพระภาคเป็นท่ีพ่ึง.  ข้าแต่พระองค์ 

ผู้เจริญ !  เป็นการชอบแล้วหนอ ขอให้อรรถแห่งภาษิตน้ัน จงแจ่มแจ้งกะ

พระผู้มีพระภาคเจ้าเองเถิด ภิกษุท้ังหลายได้ฟังจากพระผู้มีพระภาคแล้ว  

จักทรงจำาไว้” ดังน้ี. พระผู้มีพระภาคเจ้า จึงตรัสเตือนให้ภิกษุท้ังหลาย

เหล่าน้ันต้ังใจฟังด้วยดีแล้ว  ได้ตรัสข้อความดังต่อไปน้ี :- 

 ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อ รูปนั่นแล มีอยู่, เพร�ะ

เข้�ไปยึดถือซ่ึงรูป เพร�ะปักใจเข้�ไปสู่รูป ทิฏฐิจึงเกิดข้ึน

อย่�งนี้ว่� “ไม่มีทานอันบุคคลบริจาคแล้ว, ไม่มียัญญะ
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อันบุคคลประกอบแล้ว, ไม่มีโหตระอันบุคคลบูชาแล้ว, 

ไม่มีผลวิบากแห่งกรรม อันบุคคลกระทำาดีแล้ว กระทำา

ชั่วแล้ว, ไม่มีโลกนี้, ไม่มีโลกอื่น, ไม่มีมารดา, ไม่มีบิดา,  

ไม่มีสัตว์ท้ังหลายอันเป็นโอปปาติกะ, ไม่มีสมณะและพราหมณ์  

ผู้ไปแล้วถูกต้อง ผู้ทำาให้แจ้งซ่ึงโลกน้ีและโลกอ่ืน ด้วยปัญญา 

อันยิ่งเอง แล้วประกาศอยู่ในโลก; คนเรานี้ เป็นแต่การ

ประชุมของมหาภูตทั้งสี่, เมื่อใดทำากาละ เมื่อนั้นดินย่อม

เข้าไปสู่หมู่แห่งดิน น้ำาย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งน้ำา ไฟย่อม

เข้าไปสู่หมู่แห่งไฟ ลมย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งลม อินทรีย์ 

ท้ังหลายย่อมหายไปในอากาศ; บุรุษท้ังหลายมีเตียงวางศพ 

เป็นที่ครบห้า จะพาเขาผู้ตายแล้วไป; ร่องรอยทั้งหลาย 

ปรากฏอยู่เพียงแค่ป่าช้า เป็นเพียงกระดูกท้ังหลาย มีสีเพียง 

ดังสีแห่งนกพิราบ, การบูชาเซ่นสรวง มีขี้เถ้าเป็นที่สุด,  

สิ่งที่เรียกว่าทานนั้น เป็นบทบัญญัติของคนเขลา, คำาของ 

พวกท่ีกล่าวว่าอะไรๆ มีอยู่น้ัน เป็นคำาเปล่า (จากความหมาย) 

เป็นคำาเท็จ เป็นคำาเพ้อเจ้อ; ทั้งคนพาลและบัณฑิต ครั้น

กายแตกทำาลายแล้ว ย่อมขาดสูญ พินาศไป มิได้มีอยู่ 

ภายหลังแต่การตาย” ดังนี้.
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 ภิกษุทั้งหลาย !  พวกเธอจะสำาคัญความข้อนี้ 

ว่าอย่างไร : 

 รูป เที่ยงหรือไม่เที่ยง ?   

 “ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า !”. 

 กส็ิง่ใดไมเ่ทีย่ง สิง่นัน้เปน็ทกุขห์รอืเปน็สขุเลา่ ?   

 “เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า !”.   

 แม้สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวน

เป็นธรรมดา แต่ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งสิ่งนั้นแล้ว ทิฏฐิ

อย่างน้ีจะเกิดข้ึนได้ไหมว่า “ไม่มีทานอันบุคคลบริจาคแล้ว, 

ไม่มียัญญะอันบุคคลประกอบแล้ว, ไม่มีโหตระอันบุคคล

บูชาแล้ว, ไม่มีผลวิบากแห่งกรรม อันบุคคลกระทำาดีแล้ว 

กระทำาชั่วแล้ว, ...ฯลฯ...ฯลฯ... คำาของพวกที่กล่าวว่า 

อะไรๆ  มีอยู่น้ันเป็นคำาเปล่า (จากความหมาย)  เป็นคำาเท็จ 

เป็นคำาเพ้อเจ้อ; ทั้งคนพาลและบัณฑิต ครั้นกายแตก

ทำาลายแล้ว ย่อมขาดสูญพินาศไป มิได้มีอยู่ภายหลัง 

แต่การตาย” ดังนี้ ?   

 “ข้อนั้นหามิได้ พระเจ้าข้า !”.  
(ในกรณีแห่ง เวทน� สัญญ� สังข�ร วิญญ�ณ ก็มีถ้อยคำาที่ตรัสอย่าง

เดียวกันทุกตัวอักษรกับในกรณีแห่งรูปนี้ ต่างกันแต่เพียงชื่อแห่งขันธ์

แต่ละขันธ์ เท่านั้น).
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 ภิกษุทั้งหลาย !  แม้สิ่งใดที่บุคคลได้เห็นแล้ว

ฟังแล้ว รู้สึกแล้ว รู้แจ้งแล้ว บรรลุแล้ว แสวงห�แล้ว

ครุ่นคิดอยู่ด้วยใจแล้ว; เหล่าน้ีเป็นของเท่ียงหรือไม่เท่ียง ?

 “ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า !”. 

 ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า ? 

 “เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า !”. 

 แม้สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวน

เป็นธรรมดา แต่ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งสิ่งนั้นแล้ว ทิฏฐิ

อย่างน้ีจะเกิดข้ึนได้ไหมว่า “ไม่มีทานอันบุคคลบริจาคแล้ว, 

ไม่มียัญญะอันบุคคลประกอบแล้ว, ไม่มีโหตระอันบุคคล

บูชาแล้ว, ไม่มีผลวิบากแห่งกรรม อันบุคคลกระทำาดีแล้ว 

กระทำาชั่วแล้ว, ...ฯลฯ...ฯลฯ... คำาของพวกที่กล่าวว่า 

อะไรๆ มีอยู่น้ันเป็นคำาเปล่า (จากความหมาย) เป็นคำาเท็จ 

เป็นคำาเพ้อเจ้อ; ทั้งคนพาลและบัณฑิต ครั้นกายแตก

ทำาลายแล้ว ย่อมขาดสูญพินาศไป มิได้มีอยู่ภายหลัง 

แต่การตาย” ดังนี้ ?   

 “ข้อนั้นหามิได้ พระเจ้าข้า !”.
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 ภิกษุทั้งหลาย !  ในก�ลใดแล คว�มสงสัย 

(กังข�) ในฐ�นะทั้งหล�ย ๖ ประก�รเหล่�นี้ เป็นสิ่งที่

อริยส�วกละข�ดแล้ว; ในกาลน้ัน ก็เป็นอันว่าความสงสัย

แม้ในทุกข์, แม้ในเหตุให้เกิดข้ึนแห่งทุกข์, แม้ในความดับ 

ไม่เหลือแห่งทุกข์, แม้ในข้อปฏิบัติเครื่องทำาสัตว์ให้ลุ 

ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์, ก็เป็นสิ่งที่อริยสาวกนั้น 

ละขาดแล้ว.

 ภิกษุทั้งหลาย !  อริยสาวกน้ี เร�เรียกว่�เป็น 

อริยส�วกผู้เป็นโสด�บัน มีอันไม่ตกต่ำาเป็นธรรมดา 

เป็นผู้เท่ียงแท้ (ต่อนิพพาน) มีการตรัสรู้พร้อมในเบ้ืองหน้า,

ดังนี้ แล.

ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๕๔-๒๕๖/๔๒๕-๔๒๖.
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๒๑

ผลแห่งคว�มเป็นโสด�บัน

  ภิกษุทั้งหลาย !  อ�นิสงส์แห่งก�รทำ�ให้แจ้ง 

ซึ่งโสด�ปัตติผล ๖ อย่�ง เหล่านี้ มีอยู่.   

  หกอย่างเหล่าไหนเล่า ? หกอย่าง คือ : -

 เป็นบุคคลผู้ เที่ยงแท้ต่อพระสัทธรรม;

 เป็นบุคคลผู้ มีธรรมอันไม่รู้เสื่อม; 

    ทุกข์ดับไปทุกข้ันตอนแห่งก�รกระทำ�

    ที่กระทำ�แล้ว;

 เป็นบุคคลผู้ ประกอบด้วยอส�ธ�รณญ�ณ

    (ที่ไม่ทั่วไปแก่พวกอื่น);

 เป็นบุคคลผู้ เห็นธรรมที่เป็นเหตุ และ

    เห็นธรรมท้ังหล�ย ท่ีเกิดม�แต่เหตุ.

  ภิกษุทั้งหลาย !  เหล่านี้แล อานิสงส์ ๖ ประการ

แห่งการทำาให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล.

ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๐/๓๖๘.
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๒๒

คว�มเป็นโสด�บัน  

ประเสริฐกว่�เป็นพระเจ้�จักรพรรดิ

 ภิกษุทั้งหลาย !  แม้พระเจ้าจักรพรรดิ ได้ครอง

ความเป็นใหญ่ย่ิงแห่งทวีปท้ังส่ี เบ้ืองหน้าจากการตายเพราะ 

การแตกทำาลายแห่งกาย อาจได้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ 

เป็นสหายอยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาช้ันดาวดึงส์ ถูกแวดล้อม

อยู่ด้วยหมู่นางอัปษรในสวนนันทวัน ท้าวเธอเป็นผู้เอิบอ่ิม 

เพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้งห้า อันเป็นของทิพย์ อย่างนี้ 

ก็ตาม, แต่กระน้ันท้าวเธอก็ยัง รอดพ้นไปไม่ได้ จ�กนรก 

จากกำาเนิดเดรัจฉาน จากวิสัยแห่งเปรต และจากอบาย 

ทุคติ วินิบาต.

 ภิกษุทั้งหลาย !  ส่วนอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ 

แม้เป็นผู้ยังอัตตภาพให้พอเป็นไปด้วยคำาข้าวที่ได้มาจาก

บิณฑบาตด้วยปลีแข้งของตนเอง พันกายด้วยการนุ่งห่ม

ผ้าปอนๆ ไม่มีชาย, หากแต่ว่าเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว  
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ด้วยธรรม ๔ ประการ เธอก็ยังสามารถ รอดพ้นเสียได้

จ�กนรก จากกำาเนิดเดรัจฉาน จากวิสัยแห่งเปรต 

และจากอบาย ทุคติ วินิบาต.

 ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรม ๔ ประการนั้นเป็นไฉน ?

 ๔ ประการ คือ :- 

 อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ประกอบพร้อม

แล้วด้วยความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่น  ไม่หวั่นไหว 

 ...ในองค์พระพุทธเจ้า 

 ...ในองค์พระธรรม 

 ...ในองค์พระสงฆ์ 

 ...เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยศีลทั้งหลาย

 ชนิดเป็นที่พอใจของเหล่าอริยเจ้า ฯลฯ ดังนี้.

 ภิกษุทั้งหลาย !  ระหว่างการได้ทวีปท้ังส่ี กับการ

ได้ธรรม ๔ ประการน้ีน้ัน การได้ทวีปท้ังส่ีมีค่าไม่ถึงเส้ียว 

ที่สิบหก ของการได้ธรรม ๔ ประการนี้ เลย.

 มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๒๘-๔๒๙/๑๔๑๑-๑๔๑๓.

 



 108 พุ  ท  ธ  ว  จ  น

๒๓

คว�มเป็นพระโสด�บัน ไม่อ�จแปรปรวน

 ภิกษุทั้งหลาย !  แม้มหาภูตรูปสี่ กล่าวคือ ธาตุ

ดิน น้ำา  ไฟ ลม ก็ยังมีความแปรปรวนเป็นอย่างอ่ืนไปได้. 

แต่เหล่าอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ผู้ประกอบพร้อมแล้ว 

ด้วยความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่น ไม่หวั่นไหว ในองค์

พระพุทธเจ้า...ในองค์พระธรรม...ในองค์พระสงฆ์... 

ย่อมไม่มีความแปรปรวนเป็นอย่างอ่ืนเลย. ข้อท่ีว่าผู้ประกอบ

พร้อมแล้ว ด้วยความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่นไม่หวั่นไหว  

ในองค์พระพุทธเจ้า เป็นต้นนั้น ยังจะมีการปรวนแปรไป

เป็นเสียอย่างอื่น จนเข้าถึงนรกก็ดี กำาเนิดเดรัจฉานก็ดี 

วิสัยแห่งเปรตก็ดี ดังนี้นั้น ไม่ใช่เป็นฐานะที่จะมีได้เลย.

 ภิกษุทั้งหลาย !  แม้มหาภูตรูปสี่ กล่าวคือ ธาตุ

ดิน น้ำา ไฟ ลม ก็ยังมีความแปรปรวนเป็นอื่นไปได้,

แต่เหล่าอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ผู้ประกอบพร้อมแล้ว

ด้วยศีลท้ังหลาย ชนิดเป็นท่ีพอใจของเหล่าอริยเจ้า ย่อมไม่มี 
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ความแปรปรวนเป็นอย่างอ่ืนได้เลย. ข้อท่ีว่าผู้ประกอบพร้อม 

แล้ว ด้วยศีลท้ังหลายชนิดเป็นท่ีพอใจของเหล่าอริยเจ้าน้ัน  

ยังจะมีการปรวนแปรไปเป็นเสียอย่างอ่ืน จนเข้าถึงนรกก็ดี 

กำาเนิดเดรัจฉานก็ดี วิสัยแห่งเปรตก็ดี ดังนี้นั้น ไม่ใช่

เป็นฐานะที่จะมีได้เลย.

มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๕๗-๔๕๘/๑๔๙๕-๖.
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๒๔

ส่ิงท่ีผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ (พระโสด�บัน) 

ทำ�ไม่ได้โดยธรรมช�ติ

 ภิกษุทั้งหลาย !  

 ฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้ (โดยธรรมชาติ) 

 ๖ ประการเหล่านี้  มีอยู่. 

 หกประการ  เหล่าไหนเล่า ?

 หกประการ คือ :-

ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ  ไม่อ�จเข้�ถึงสังข�รไรๆ

    โดยคว�มเป็นของเที่ยง;

ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ  ไม่อ�จเข้�ถึงสังข�รไรๆ  

    โดยคว�มเป็นของสุข;

ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ  ไม่อ�จเข้�ถึงธรรมะไรๆ 

    โดยคว�มเป็นตัวตน;
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ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ  ไม่อ�จกระทำ�อนันตริยกรรม;

ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ  ไม่อ�จหวังก�รถึงคว�มบริสุทธิ์ 

    โดยโกตุหลมงคล;

ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ  ไม่อ�จแสวงห�ทักขิเณยยบุคคล

    ภ�ยนอกจ�กศ�สน�นี้.

 ภิกษุทั้งหลาย !  เหล่านี้แล 

 ฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้ ๖ ประการ.

ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๘๙/๓๖๔.
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๒๕

ฐ�นะท่ีเป็นไปไม่ได้  

สำ�หรับผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ (พระโสด�บัน) 

นัยที่หนึ่ง

 ภิกษุท้ังหลาย !  ฐ�นะท่ีไม่อ�จเป็นไปได้ ๖ ประก�ร

เหล่านี้ มีอยู่.

 หกประการ เหล่าไหนเล่า ?

 หกประการ คือ : -

ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ  ไม่อ�จอยู่อย่�งไม่มีคว�มเค�รพ

    ยำ�เกรง ในพระศ�สด�;

ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ   ไม่อ�จอยู่อย่�งไม่มีคว�มเค�รพ 

    ยำ�เกรง ในพระธรรม;

ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ  ไม่อ�จอยู่อย่�งไม่มีคว�มเค�รพ 

    ยำ�เกรง ในพระสงฆ์;
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ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ  ไม่อ�จอยู่อย่�งไม่มีคว�มเค�รพ

    ยำ�เกรง ในสิกข�;

ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ  ไม่อ�จม�สู่อน�คมนียวัตถุ

    (วัตถุที่ไม่ควรเข้�ห�);

ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ  ไม่อ�จยังภพที่แปดให้เกิดขึ้น.

  ภิกษุทั้งหลาย !  เหล่านี้แล 

 ฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้ ๖ ประการ.

ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๘๙/๓๖๓.

(คำาว่า “วัตถุที่ไม่ควรเข้าหา” หมายถึงวัตถุสิ่งของ ก็ได้,  การกระทำา 

ที่มีผล ก็ได้,  ทิฏฐิ ก็ได้.  คำาว่า “ภพที่แปด” หมายความว่าไม่อาจจะมี 

แก่พระโสดาบัน,  พระโสดาบันจะมีภพหรือชาติ ต่อไปได้อย่างมาก

อีกเพียงเจ็ดชาติเท่านั้น).
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๒๖

ฐ�นะท่ีเป็นไปไม่ได้

สำ�หรับผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ (พระโสด�บัน) 

นัยที่สอง

 ภิกษุทั้งหลาย !  

 ฐ�นะท่ีไม่อ�จเป็นไปได้ ๖ ประการ เหล่าน้ี มีอยู่.  

 หกประการ เหล่าไหนเล่า ?  

 หกประการ คือ : -

  เป็นไปไม่ได้ ที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ 

    จะพึง ปลงชีวิตม�รด�;

  เป็นไปไม่ได้ ที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ 

    จะพึง ปลงชีวิตบิด�;

  เป็นไปไม่ได้ ที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ 

    จะพึง ปลงชีวิตพระอรหันต์;
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  เป็นไปไม่ได้ ที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ 

    จะพึง คิดประทุษร้�ยตถ�คต

    แม้เพียงทำ�โลหิตให้ห้อ;

  เป็นไปไม่ได้ ที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ  

    จะพึง ทำ�ให้สงฆ์ให้แตกกัน;

  เป็นไปไม่ได้ ที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ 

    จะพึง ถือศ�สด�อื่น

    (นอกจ�กพระสัมม�สัมพุทธเจ้�).

 ภิกษุทั้งหลาย !  เหล่านี้แล 

 ฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้ ๖ ประการ.

ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๘๙-๔๙๐/๓๖๕.
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๒๗

ฐ�นะท่ีเป็นไปไม่ได้  

สำ�หรับผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ (พระโสด�บัน) 

นัยที่ส�ม

 ภิกษุทั้งหลาย !  

 ฐ�นะท่ีไม่อ�จเป็นไปได้ ๖ ประก�รเหล่าน้ี มีอยู่.  

 หกประการ เหล่าไหนเล่า ?  

 หกประการ คือ : -

ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อ�จม�สู่ทิฏฐิ  

     ว่� “สุขและทุกข์ ตนทำ�เอง”;

ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อ�จม�สู่ทิฏฐิ  

     ว่� “สุขและทุกข์ ผู้อื่นทำ�ให้”; 

ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อ�จม�สู่ทิฏฐิ ว่� “สุขและทุกข์ 

     ตนทำ�เองก็มี ผู้อื่นทำ�ให้ก็มี”;



 117ฉบับ  ๒  คู่มือโสดาบัน

ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อ�จม�สู่ทิฏฐิ ว่� “สุขและทุกข์

     ไม่ต้องทำ�เอง เกิดข้ึนได้ต�มลำ�พัง”;

ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อ�จม�สู่ทิฏฐิ ว่� “สุขและทุกข์

     ไม่ต้องใครอื่นทำ�ให้ 

     เกิดขึ้นได้ต�มลำ�พัง”;

ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อ�จม�สู่ทิฏฐิ ว่� “สุขและทุกข์

     ไม่ต้องทำ�เองและไม่ต้องใครอ่ืนทำ�ให้  

     เกิดขึ้นได้ต�มลำ�พัง”. 

 ข้อนั้น  เพราะเหตุไรเล่า ? 

 ภิกษุทั้งหลาย !  ข้อนั้นเพราะเหตุว่า  

 เหตุ (แห่งสุขและทุกข์) อันผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ เห็นแล้ว 

โดยแท้จริง และธรรมท้ังหลาย ก็เป็นส่ิงท่ีเกิดมาแต่เหตุด้วย.

 ภิกษุทั้งหลาย !  เหล่านี้แล 

 ฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้ ๖ ประการ.

ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๐/๓๖๖.





ธรรมะแวดล้อม

หมวดธรรม ที่ช่วยสร้�งคว�มเข้�ใจ 

แต่ไม่ได้ระบุถึงคว�มเป็นโสด�บันโดยตรง
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๒๘

อริยมรรคมีองค์แปด

 ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ อริยสัจ คือ หนท�งเป็นเคร่ือง

ให้ถึงซึ่งคว�มดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างไรเล่า ?

 คือ หนทางอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐ

น่ันเอง.

 องค์แปด คือ :-

 ความเห็นชอบ ความดำาริชอบ

 วาจาชอบ การงานชอบ อาชีวะชอบ

 ความเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความต้ังใจม่ันชอบ. 

 ภิกษุทั้งหลาย !  คว�มเห็นชอบ เป็นอย่างไร ?       

 ภิกษุทั้งหลาย !  ความรู้ในทุกข์ ความรู้ในเหตุ

ให้เกิดทุกข์ ความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ ความรู้ 

ในหนทางเป็นเครื่องให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งทุกข์    

อันใด. นี้เราเรียกว่า ความเห็นชอบ.
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 ภิกษุทั้งหลาย !  คว�มดำ�ริชอบ เป็นอย่างไร ?        

 ภิกษุทั้งหลาย !  ความดำาริในการออกจากกาม

ความดำาริในการไม่พยาบาท ความดำาริในการไม่เบียดเบียน. 

นี้เราเรียกว่า ความดำาริชอบ.

 ภิกษุทั้งหลาย !  ว�จ�ชอบ  เป็นอย่างไร ?        

 ภิกษุทั้งหลาย !  การเว้นจากการพูดเท็จ การเว้น

จากการพูดยุให้แตกกัน การเว้นจากการพูดหยาบ การเว้น

จากการพูดเพ้อเจ้อ. นี้เราเรียกว่า วาจาชอบ.

 ภิกษุทั้งหลาย !  ก�รง�นชอบ  เป็นอย่างไร ?        

 ภิกษุทั้งหลาย !  การเว้นจากการฆ่าสัตว์ การเว้น 

จากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ การเว้นจากการ

ประพฤติผิดในกามท้ังหลาย. น้ีเราเรียกว่า การงานชอบ.

 ภิกษุทั้งหลาย !  อ�ชีวะชอบ  เป็นอย่างไร ?         

 ภิกษุทั้งหลาย !  อริยสาวกในกรณีนี้ ละการหา

เลี้ยงชีพที่ผิดเสีย สำาเร็จความเป็นอยู่ด้วยการหาเลี้ยงชีพ

ที่ถูกต้อง. นี้เราเรียกว่า อาชีวะชอบ.
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 ภิกษุทั้งหลาย !  คว�มเพียรชอบ เป็นอย่างไร ? 

 ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในกรณีนี้ ย่อมปลูกความ 

พอใจ ย่อมพยายาม ย่อมปรารภความเพียร ย่อมประคองจิต 

ย่อมต้ังจิตไว้ เพ่ือความไม่บังเกิดข้ึนแห่งอกุศลธรรมท้ังหลาย 

อันเป็นบาป ที่ยังไม่ได้บังเกิด; ย่อมปลูกความพอใจ 

ย่อมพยายาม ย่อมปรารภความเพียร ย่อมประคองจิต  

ย่อมตั้งจิตไว้ เพื่อการละเสียซึ่งอกุศลธรรมทั้งหลาย 

อันเป็นบาป ที่บังเกิดขึ้นแล้ว; ย่อมปลูกความพอใจ 

ย่อมพยายาม ย่อมปรารภความเพียร ย่อมประคองจิต 

ย่อมตั้งจิตไว้ เพื่อการบังเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลาย 

ที่ยังไม่ได้บังเกิด; ย่อมปลูกความพอใจ ย่อมพยายาม 

ย่อมปรารภความเพียร ย่อมประคองจิต ย่อมตั้งจิตไว้  

เพื่อความยั่งยืน ความไม่เลอะเลือนความงอกงามยิ่งขึ้น  

ความไพบูลย์ ความเจริญ ความเต็มรอบแห่งกุศลธรรม

ท้ังหลาย ท่ีบังเกิดข้ึนแล้ว. น้ีเราเรียกว่า ความเพียรชอบ.
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 ภิกษุทั้งหลาย !  คว�มระลึกชอบ เป็นอย่างไร ?  

 ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในกรณีนี้ เป็นผู้มีปกติ

พิจารณาเห็นกายในกายอยู่, มีความเพียรเครื่องเผากิเลส 

มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม มีสติ นำาความพอใจและความ

ไม่พอใจในโลกออกเสียได้; เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็น

เวทนาในเวทนาท้ังหลายอยู่, มีความเพียรเคร่ืองเผากิเลส 

มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม มีสติ นำาความพอใจและความ

ไม่พอใจในโลกออกเสียได้; เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็น

จิตในจิตอยู่, มีความเพียรเคร่ืองเผากิเลส มีความรู้สึกตัว

ทั่วพร้อม มีสติ นำาความพอใจและความไม่พอใจในโลก 

ออกเสียได้; เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังหลาย

อยู่, มีความเพียรเคร่ืองเผากิเลส มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม  

มีสติ นำาความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้.   

นี้เราเรียกว่า ความระลึกชอบ.
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 ภิกษุท้ังหลาย !  คว�มต้ังใจม่ันชอบ เป็นอย่างไร ?

 ภิกษุท้ังหลาย !  ภิกษุในกรณีนี้ สงัดแล้วจากกาม

ทั้งหลาย สงัดแล้วจากอกุศลธรรมทั้งหลาย เข้าถึงฌาน 

ที่หนึ่ง อันมีวิตกวิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้ว

แลอยู่. เพราะวิตกวิจารรำางับลง, เธอเข้าถึงฌานที่สอง

อันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายใน ให้สมาธิเป็นธรรม

อันเอกผุดข้ึน ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่

สมาธิ แล้วแลอยู่. เพราะปีติจางหายไป, เธอเป็นผู้เพ่งเฉย 

อยู่ได้ มีสติ มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม และได้เสวยสุข 

ด้วยกาย ย่อมเข้าถึงฌานท่ีสาม อันเป็นฌานท่ีพระอริยเจ้า 

ทั้งหลาย กล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่า “เป็นผู้เฉยอยู่ได้  

มีสติ มีความอยู่เป็นปกติสุข” แล้วแลอยู่.  เพราะละสุข

และทุกข์เสียได้ และเพราะความดับหายไปแห่งโสมนัส

และโทมนัสในกาลก่อน เธอย่อมเข้าถึงฌานท่ีส่ี อันไม่ทุกข์

และไม่สุข มีแต่สติอันบริสุทธิ์ เพราะอุเบกขา แล้วแลอยู่.  

นี้เราเรียกว่า ความตั้งใจมั่นชอบ.  

 ภิกษุทั้งหลาย !  เหล่านี้แล เรียกว่า อริยสัจ คือ 

หนทางเป็นเครื่องให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งทุกข์.

มหา. ที. ๑๐/๓๔๓-๓๔๕/๒๙๙.
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๒๙

คำ�ท่ีใช้เรียกแทนคว�มเป็นพระโสด�บัน

  ...ภิกษุทั้งหลาย !  อริยสาวก ย่อมมารู้ประจักษ์

ถึงเหตุเกิดและความดับแห่งโลก ตามที่เป็นจริงอย่างนี้

ในกาลใด; ในกาลนั้น เร�เรียกอริยส�วกนี้ ว่� :-

“ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิ”   ดังนี้บ้าง;  

“ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทัสสนะ”   ดังนี้บ้าง; 

“ผู้ม�ถึงพระสัทธรรมนี้แล้ว”    ดังนี้บ้าง;  

“ผู้ได้เห็นอยู่ซึ่งพระสัทธรรมนี้”   ดังนี้บ้าง;  

“ผู้ประกอบแล้วด้วยญ�ณอันเป็นเสขะ” ดังนี้บ้าง;

“ผู้ประกอบแล้วด้วยวิชช�อันเป็นเสขะ” ดังนี้บ้าง;  

“ผู้ถึงซึ่งกระแสแห่งธรรมแล้ว”  ดังนี้บ้าง;  

“ผู้ประเสริฐมีปัญญ�เคร่ืองชำ�แรกกิเลส” ดังนี้บ้าง;

“ยืนอยู่จรดประตูแห่งอมตะ” ดังนี้บ้าง, ดังนี้ แล.

นิทาน. สํ. ๑๖/๙๒/๑๗๘.
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๓๐

สังโยชน์สิบ

 ภิกษุทั้งหลาย !  

 สังโยชน์ ๑๐ ประการเหล่านี้ มีอยู่.

 สิบประการอย่างไรเล่า ? สิบประการ คือ :-

   โอรัมภ�คิยสังโยชน์ ๕ ประก�ร  

   อุทธัมภ�คิยสังโยชน์ ๕ ประก�ร.

 โอรัมภ�คิยสังโยชน์1 ๕ ประก�ร เป็นอย่างไรเล่า ?

 ๕ ประการ คือ :-

   สักก�ยทิฏฐิ 

   วิจิกิจฉ� 

   สีลัพพตปร�ม�ส 

   ก�มฉันทะ

   พย�บ�ท : 

 เหล่านี้ คือ โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ.

1. คือ สังโยชน์เบื้องต่ำา หมายถึง เครื่องร้อยรัดจิตอย่างหยาบ ๕ ประการ.
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 อุทธัมภ�คิยสังโยชน์์1 ๕ ประก�ร 

 เป็นอย่างไรเล่า ? 

 ๕ ประการ คือ :-

   รูปร�คะ  

   อรูปร�คะ 

   ม�นะ 

   อุทธัจจะ 

   อวิชช� : 

 เหล่านี้ คือ อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ.

 ภิกษุทั้งหลาย !  

 เหล่านี้แล สังโยชน์ ๑๐ ประการ.

ทสก. อํ. ๒๔/๑๘-๑๙/๑๓.

1. คือ สังโยชน์เบื้องสูง หมายถึง เครื่องร้อยรัดจิตอย่างละเอียด ๕ ประการ 

ที่อริยบุคลระดับอรหัตตมรรคจะต้องละวาง. 
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๓๑

อริยญ�ยธรรม 

คือ ก�รรู้เร่ืองปฏิจจสมุปบ�ท

  คหบดี ! 

  ก็อริยญายธรรม 

  เป็นสิ่งที่อริยสาวกเห็นแล้วด้วยดี 

  แทงตลอดแล้วด้วยดี ด้วยปัญญา 

  เป็นอย่างไรเล่า ?

  คหบดี ! 

  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ 

  ย่อม พิจ�รณ�เห็นโดยประจักษ ์ ดังนี้ว่า

  ด้วยอาการอย่างนี้

เพราะสิ่งนี้มี,    สิ่งนี้จึงมี;

เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้,  สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น.  

เพราะสิ่งนี้ไม่มี,       สิ่งนี้จึงไม่มี;  

เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้, สิ่งนี้จึงดับไป :  
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  ข้อนี้  ได้แก่สิ่งเหล่านี้ คือ :-   

เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย   จึงมีสังขารทั้งหลาย;    

เพราะมีสังขารเป็นปัจจัย    จึงมีวิญญาณ;   

เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป;  

เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย  จึงมีสฬายตนะ;  

เพราะมีสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ;  

เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย   จึงมีเวทนา; 

เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย   จึงมีตัณหา;  

เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย   จึงมีอุปาทาน;   

เพราะมีอุปาทานปัจจัย   จึงมีภพ; 

เพราะมีภพเป็นปัจจัย   จึงมีชาติ;  

เพราะมีชาติ เป็นปัจจัย 

ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย 

จึงเกิดขึ้นครบถ้วน : 

ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้  

ย่อมมี ด้วยอาการอย่างนี้.
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เพราะความจางคลายดับไป

โดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียว,

จึงมีความดับแห่งสังขาร; 

เพราะมีความดับแห่งสังขาร จึงมีความดับแห่งวิญญาณ; 

เพราะมีความดับแห่งวิญญาณ จึงมีความดับแห่งนามรูป;

เพราะมีความดับแห่งนามรูป จึงมีความดับแห่งสฬายตนะ;

เพราะมีความดับแห่งสฬายตนะ จึงมีความดับแห่งผัสสะ; 

เพราะมีความดับแห่งผัสสะ  จึงมีความดับแห่งเวทนา;

เพราะมีความดับแห่งเวทนา  จึงมีความดับแห่งตัณหา;

เพราะมีความดับแห่งตัณหา  จึงมีความดับแห่งอุปาทาน; 

เพราะมีความดับแห่งอุปาทาน  จึงมีความดับแห่งภพ; 

เพราะมีความดับแห่งภพ     จึงมีความดับแห่งชาติ; 

เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแล 

ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย 

จึงดับสิ้น : ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ 

ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้.

 คหบดี ! อริยญายธรรมนี้แล เป็นสิ่งที่อริยสาวก 

เห็นแล้วด้วยดี แทงตลอดแล้วด้วยดี ด้วยปัญญา.

นิทาน. สํ. ๑๖/๘๓/๑๕๓.
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๓๒

ฝุ่นปล�ยเล็บ

(พอรู้อริยสัจ ทุกข์เหลือน้อย

ขน�ดฝุ่นติดปล�ยเล็บเทียบกับปฐพี)

 ภิกษุทั้งหลาย !  เธอท้ังหลายจะสำาคัญความข้อน้ี 

ว่าอย่างไร : ฝุ่นนิดหนึ่งที่เราช้อนขึ้นด้วยปลายเล็บนี้ กับ

มหาปฐพีนี้  ข้างไหนจะมากกว่ากัน ?

 “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  มหาปฐพีน่ันแหละ เป็นดินท่ีมากกว่า.  

ฝุ่นนิดหน่ึงเท่าท่ีทรงช้อนข้ึนด้วยปลายพระนขาน้ี เป็นของมีประมาณน้อย.  

ฝุ่นนั้น เมื่อนำาไปเทียบกับมหาปฐพี ย่อมไม่ถึงซึ่งการคำานวณได้ 

เปรียบเทียบได้  ไม่เข้าถึงแม้ซึ่งกะละภาค”.

 ภิกษุทั้งหลาย !  อุปมาน้ีฉันใด อุปไมยก็ฉันน้ัน :  

สำาหรับอริยสาวกผู้ถึงพร้อมด้วย (สัมมา) ทิฏฐิ รู้พร้อมเฉพาะ

แล้ว, ความทุกข์ของท่าน ส่วนที่สิ้นไปแล้ว หมดไปแล้ว 

ย่อมมีมากกว่า; คว�มทุกข์ท่ียังเหลืออยู่ มีประม�ณน้อย : 

เมื่อนำาเข้าไปเทียบกับกองทุกข์ที่สิ้นไปแล้ว หมดไปแล้ว 
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ในกาลก่อน ย่อมไม่ถึงซึ่งการคำานวณได้เปรียบเทียบได้ 

ไม่เข้าถึงแม้ซึ่งกะละภาค นั่นคือคว�มทุกข์ของโสด�บัน

ผู้สัตตักขัตตุปรมะ1 ผู้เห็นชัดตามเป็นจริง ว่า “ทุกข์ 

เป็นอย่างน้ี, เหตุให้เกิดทุกข์ เป็นอย่างน้ี, ความดับไม่เหลือ

แห่งทุกข์ เป็นอย่างน้ี, ทางดำาเนินให้ถึงซ่ึงความดับไม่เหลือ

แห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้” ดังนี้.

 ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้  

 เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเครื่องกระทำ�

ให้รู้ว่� “ทุกข์ เป็นอย่างน้ี, เหตุเกิดข้ึนแห่งทุกข์ เป็นอย่างน้ี,  

ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้, ทางดำาเนินให้ถึง

ซึ่งความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้” ดังนี้.

มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๗๒/๑๗๔๗.

1. คือ พระโสดาบัน ที่ต้องมีกำาเนิดอีกไม่เกิน ๗ ชาติ อันเป็นพระอริยบุคคล

ชั้นต้นที่สุดของจำาพวกโสดาบัน. แม้กระนั้น ก็ตรัสว่า ทุกข์หมดไปมากกว่า 

ที่ยังเหลือ.
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[สูตรอื่นอุปมาเปรียบด้วย เม็ดกรวดเท่าเม็ดถั่วเขียว ๗ เม็ด กับ

ขุนเขาหิมาลัย (๑๙/๕๖๙/๑๗๔๕-๑๗๔๖).

อีกสูตรหนึ่งเปรียบ น้ำาติดปลายใบหญ้าคากับน้ำาในสระกว้าง ๕๐ โยชน์   

(๑๙/๕๗๒/๑๗๔๘).

อีกสูตรหนึ่งเปรียบ น้ำา ๒–๓ หยดกับน้ำาในแม่น้ำา ๕ สายรวมกัน   

(๑๙/๕๗๓/๑๗๔๙-๑๗๕๐).

อีกสูตรหนึ่งเปรียบ เม็ดกระเบา ๗ เม็ดกับมหาปฐพี  

(๑๙/๕๗๔/๑๗๕๑-๑๗๕๒).

อีกสูตรหนึ่งเปรียบ น้ำา ๒–๓ หยดกับน้ำาทั้งมหาสมุทร   

(๑๙/๕๗๕/๑๗๕๓-๑๗๕๔).

อีกสูตรหนึ่งเปรียบ เม็ดผักกาด ๒–๓ เม็ดกับขุนเขาหิมาลัย

(๑๙/๕๗๖/๑๗๕๕-๑๗๕๖)]  

และยังมีสูตรอีกกลุ่มหน่ึง คือ สูตรท่ี ๑–๑๐ อภิสมยวรรค อภิสมยสังยุตต์  

นิทาน. สำ. ๑๖/๑๖๘/๓๓๑ ตรัสแก่ภิกษุท้ังหลายท่ีเชตวัน ประกอบด้วย

อุปมาหลายอย่างในแต่ละสูตร และมีเน้ือหาข้อความท่ีอธิบาย เร่ิมต้ังแต่ 

ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย ! อุปมาน้ีฉันใด อุปไมยก็ฉันน้ัน... ไปจนจบประโยค

ว่า ...ผู้เป็นสัตตักขัตตุปรมะ เหมือนกันทุกตัวอักษร มีที่ต่างกันตรง

ข้อความต่อท้ายจากประโยคน้ี (ในท่ีแสดงไว้ท้ัง ๑๐ สูตร) จะต่อท้ายคำา 

สัตตักขัตตุปรมะ ว่า “ภิกษุทั้งหลาย !  ก�รรู้พร้อมเฉพ�ะซึ่งธรรม 

เป็นไปเพื่อประโยชน์อันใหญ่หลวงอย่างนี้ ก�รได้เฉพ�ะซึ่งธรรมจักษุ   

เป็นไปเพื่อประโยชน์อันใหญ่หลวงอย่างนี้”.
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๓๓

ส�มัญญผลในพุทธศ�สน�

เทียบกันไม่ได้ กับในลัทธิอ่ืน

 ภิกษุท้ังหลาย !  เปรียบเหมือนบุรุษพึงโยนกรวดหิน 

มีประมาณเท่าเม็ดถ่ัวเขียวเจ็ดเม็ด เข้าไปท่ีเทือกเขาหลวง

ชื่อสิเนรุ.  ภิกษุทั้งหลาย !  พวกเธอทั้งหลายจะพึงสำาคัญ

ความข้อน้ี ว่าอย่างไร : กรวดหินมีประมาณเท่าเม็ดถ่ัวเขียว 

เจ็ดเม็ด ที่บุรุษโยนเข้าไป (ที่เทือกเขาหลวงชื่อสิเนรุ) 

เป็นสิ่งที่มากกว่า หรือว่าเทือกเขาหลวงชื่อสิ เนรุ

เป็นสิ่งที่มากกว่า ?

 “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! เทือกเขาหลวงชื่อสิเนรุนั้นแหละ 

เป็นสิ่งที่มากกว่า. กรวดหินมีประมาณเท่าเม็ดถั่วเขียวเจ็ดเม็ด ที่บุรุษ

โยนเข้าไป (ที่เทือกเขาหลวงชื่อสิเนรุ) มีประมาณน้อย.  กรวดหินนี้

เมื่อนำาเข้าไป เทียบกับเทือกเขาหลวงชื่อสิเนรุ ย่อมไม่เข้าถึงส่วนหนึ่ง

ในร้อย  ส่วนหนึ่งในพัน  ส่วนหนึ่งในแสน”.
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 ภิกษุท้ังหลาย !  อุปมาน้ีฉันใด อุปไมยก็ฉันน้ัน : 

 การบรรลุคุณวิเศษ แห่งสมณพราหมณ์ และ 

ปริพาชกผู้เป็นเดียรถีย์เหล่าอื่น เมื่อนำาเข้าไปเทียบกับ 

ก�รบรรลุคุณวิเศษ ของอริยสาวก ซึ่งเป็นบุคคล

ผู้ถึงพร้อมด้วย (สัมม�) ทิฏฐ ิ ย่อมไม่เข้าถึง ส่วนหนึ่ง

ในร้อย ส่วนหนึ่งในพัน ส่วนหนึ่งในแสน.   

 ภิกษุท้ังหลาย !  บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วย (สัมมา).ทิฏฐิ

เป็นผู้มีการบรรลุอันใหญ่หลวงอย่างนี้ เป็นผู้มีความรู้ยิ่ง

อันใหญ่หลวงอย่างนี้, ดังนี้ แล.

นิทาน. สํ. ๑๖/๑๖๘-๑๖๙/๓๓๑-๓๓๒.
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๓๔

ลักษณะแห่งผู้เจริญอินทรีย์ข้ันอริยะ

 อานนท์ !  ผู้มีอินทรีย์อันอบรมแล้วในข้ันอริยะ

เป็นอย่างไรเล่า ?

 อานนท์ !  ในกรณีนี้  

ความพอใจ, ความไม่พอใจ, ความพอใจและไม่พอใจ  

เกิดขึ้นแก่ภิกษุเพราะเห็นรูปด้วยตา...ฟังเสียงด้วยหู... 

ดมกลิ่นด้วยจมูก...ลิ้มรสด้วยลิ้น...ถูกต้องสัมผัสด้วย 

ผิวกาย...รู้แจ้งธรรมารมณ์ด้วยใจ.   

 ภิกษุนั้น :-

 ถ้าเธอหวังว่า จะเป็นผู้อยู่อย่างมีความรู้สึกว่า

ไม่ปฏิกูล ในสิ่งที่เป็นปฏิกูล ดังนี้ เธอก็อยู่อย่�งผู้มี

คว�มรู้สึกว่�ไม่ปฏิกูลในสิ่งที่เป็นปฏิกูลนั้นได้.

 ถ้าเธอหวังว่า จะเป็นผู้อยู่อย่างมีความรู้สึกว่า

ปฏิกูล ในสิ่งที่ไม่เป็นปฏิกูล ดังนี้ เธอก็อยู่อย่�งผู้มี

คว�มรู้สึกว่�ปฏิกูลในสิ่งที่ไม่เป็นปฏิกูลนั้นได้.
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 ถ้าเธอหวังว่า  จะเป็นผู้อยู่อย่างมีความรู้สึกว่า

ไม่ปฏิกูล ทั้งในสิ่งที่เป็นปฏิกูลและไม่เป็นปฏิกูล ดังนี้  

เธอก็อยู่อย่�งผู้มีคว�มรู้สึกว่�ไม่ปฏิกูลทั้งในสิ่งที่เป็น

ปฏิกูลและไม่เป็นปฏิกูลนั้นได้.

 ถ้าเธอหวังว่า  จะเป็นผู้อยู่อย่างมีความรู้สึกว่า

ปฏิกูล ทั้งในสิ่งที่ไม่เป็นปฏิกูลและสิ่งที่เป็นปฏิกูล ดังนี้  

เธอก็อยู่อย่�งผู้มีคว�มรู้สึกว่�ปฏิกูลท้ังในส่ิงท่ีไม่เป็น

ปฏิกูลและส่ิงท่ีเป็นปฏิกูลน้ันได้.

 และถ้าเธอหวังว่า จะเป็นผู้อยู่อย่างเว้นขาดจาก

ความรู้สึกว่าปฏิกูลและไม่ปฏิกูลทั้งสองอย่างเสียแล้ว 

อยู่อย่างผู้อุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ ดังน้ี เธอก็อยู่อย่�ง

ผู้อุเบกข�มีสติสัมปชัญญะในส่ิงเป็นปฏิกูลและไม่เป็น

ปฏิกูลทั้งสองอย่�งนั้นได้.

 อานนท์ ! อย่างนี้แล  ชื่อว่า  

 ผู้มีอินทรีย์อันเจริญแล้วในขั้นอริยะ.

อุปริ. ม. ๑๔/๕๔๕-๕๔๖/๘๖๓-๘๖๔
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๓๕

พระโสด�บันกับพระอรหันต์ต่�งกัน

ในก�รเห็นธรรม

 ภิกษุทั้งหลาย !  อุปาทานขันธ์ (ความยึดมั่นใน

ธรรมชาติ) ทั้งหลายเหล่านี้ มีอยู่ห้าอย่าง.  

 ห้าอย่าง  อย่างไรเล่า ?  ห้าอย่าง คือ :- 

   รูปูป�ท�นขันธ์  

   (ความยึดมั่นในรูปกาย) 

   เวทนูป�ท�นขันธ์ 

    [ความยึดมั่นในเวทนา (สุข,ทุกข์,อุเบกขา)] 

   สัญญูป�ท�นขันธ์ 

   [ความยึดมั่นในสัญญา (ความจำาได้หมายรู้)] 

   สังข�รูป�ท�นขันธ์ 

   [ความยึดมั่นในสังขาร (ความคิดปรุงแต่ง)] 

   วิญญ�ณูป�ท�นขันธ์ 

   [ความยึดมั่นในวิญญาณ (ผู้รู้แจ้งซึ่งอารมณ์)]
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 ภิกษุทั้งหลาย !  เม่ือใด อริยสาวก รู้ชัดแจ้งต�ม

เป็นจริง ซ่ึงคว�มเกิดข้ึน (สมุทัย) ซ่ึงคว�มต้ังอยู่ไม่ได้ 

(อัตถังคมะ) ซ่ึงรสอร่อย (อัสส�ทะ) ซ่ึงโทษอันต่ำ�ทร�ม 

(อ�ทีนวะ) และซ่ึงอุบ�ยเป็นเคร่ืองสลัดออก (นิสสรณะ) 

แห่งอุป�ท�นขันธ์ทั้งห้�เหล่านี้;          

 ภิกษุทั้งหลาย !  อริยสาวกนี้ เราเรียกว่า เป็น 

โสด�บัน มีอันไม่ตกต่ำาเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงแท้

ต่อพระนิพพาน มีการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้า.

ขนฺธ. อํ. ๑๗/๑๙๖/๒๙๖.

 ภิกษุทั้งหลาย !  

 อุปาทานขันธ์เหล่านี้ มีอยู่ห้าอย่าง.

 ห้าอย่างอย่างไรเล่า ? ห้าอย่าง คือ :-   

   รูปูป�ท�นขันธ์    

   เวทนูป�ท�นขันธ์    

   สัญญูป�ท�นขันธ์     

   สังข�รูป�ท�นขันธ์  

   วิญญ�ณูป�ท�นขันธ์
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 ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อใด ภิกษุ  รู้ชัดแจ้งต�ม

เป็นจริง ซึ่งคว�มเกิดขึ้น ซึ่งคว�มตั้งอยู่ไม่ได้  

ซึ่งรสอร่อย ซึ่งโทษอันต่ำ�ทร�ม และซึ่งอุบ�ยเป็น

เคร่ืองสลัดออก แห่งอุป�ท�นขันธ์ท้ังห้�เหล่�น้ี ดังน้ีแล้ว 

เป็นผู้หลุดพ้นแล้ว เพร�ะไม่มีคว�มยึดมั่น. 

 ภิกษุท้ังหลาย !  ภิกษุน้ี เราเรียกว่า เป็นพระอรหันต์ 

ผู้มีอาสวะสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำากิจที่ควรทำา

สำาเร็จแล้ว มีภาระอันปลงลงแล้ว มีประโยชน์ตนอันตาม

ถึงแล้ว มีสังโยชน์ในภพส้ินไปรอบแล้ว เป็นผู้หลุดพ้นแล้ว

เพราะรู้โดยชอบ ดังนี้ แล.

ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๙๖/๒๙๗.
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๓๖

พระโสด�บันกับพระอรหันต์ต่�งกัน

ในก�รเห็นธรรม (อีกนัยหน่ึง)

 ภิกษุทั้งหลาย !  อินทรีย์หกเหล่านี้  มีอยู่. 

 หกเหล่าไหนเล่า ? หกเหล่า คือ :- 

 จักขุนทรีย์    โสตินทรีย์ 

 ฆานินทรีย์    ชิวหินทรีย์   

 กายินทรีย์     มนินทรีย์.

 ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อใด อริยสาวก รู้ชัดแจ้ง

ต�มเป็นจริง ซึ่งคว�มเกิดขึ้น, ซึ่งคว�มตั้งอยู่ไม่ได้,  

ซ่ึงรสอร่อย, ซ่ึงโทษอันต่ำ�ทร�ม และซ่ึงอุบ�ยเป็น

เคร่ืองสลัดออก แห่งอินทรีย์หกเหล่�นี้; 

 ภิกษุทั้งหลาย !  อริยสาวกนี้ เราเรียกว่า เป็น 

โสด�บัน มีอันไม่ตกต่ำาเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงแท้

ต่อพระนิพพาน จักตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้า.

มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๗๑-๒๗๒/๙๐๒-๙๐๓.
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 ภิกษุทั้งหลาย !  อินทรีย์หกเหล่านี้ มีอยู่. 

 หกเหล่าไหนเล่า ? หกเหล่า คือ :- 

 จักขุนทรีย์ โสตินทรีย์ ฆ�นินทรีย์ 

 ชิวหินทรีย์ ก�ยินทรีย์ มนินทรีย์.

 ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อใด ภิกษุ รู้ชัดแจ้งต�ม

เป็นจริง ซึ่งคว�มเกิดขึ้น, ซึ่งคว�มตั้งอยู่ไม่ได้,  

ซึ่งรสอร่อย, ซึ่งโทษอันต่ำ�ทร�ม และซึ่งอุบ�ยเป็น 

เคร่ืองสลัดออก แห่งอินทรีย์หกเหล่�นี้ ดังนี้ และ 

เป็นผู้หลุดพ้นแล้ว เพร�ะไม่มีคว�มยึดมั่น. 

 ภิกษุท้ังหลาย !  ภิกษุน้ี เราเรียกว่า เป็นพระอรหันต์

ผู้มีอาสวะสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำากิจท่ีควรทำา

สำาเร็จแล้ว มีภาระอันปลงลงแล้ว มีประโยชน์ตนอันตามถึง

แล้ว มีสังโยชน์ในภพสิ้นไปรอบแล้ว เป็นผู้หลุดพ้นแล้ว 

เพราะรู้โดยชอบ ดังนี้ แล.

มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๗๒/๙๐๔-๙๐๕.

(สูตรข้างบนนี้ทรงแสดงอินทรีย์โดยอายตนะภายในหก; ยังมีสูตรอื่น 

(๑๙/๒๗๕/๙๑๔-๙๑๘)  ทรงแสดงอินทรีย์โดยเวทนาห้า คือ  สุขินทรีย์

ทุกขินทรีย์  โสมนัสสินทรีย์  โทมนัสสินทรีย์  อุเปกขินทรีย์,  ดังน้ีก็มี).
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๓๗

คว�มลดหล่ันแห่งพระอริยบุคคล

ผู้ปฏิบัติอย่�งเดียวกัน

 ภิกษุทั้งหลาย !  สิกขาบทร้อยห้าสิบสิกขาบทนี้

ย่อมมาสู่อุทเทส ทุกกึ่งแห่งเดือนตามลำาดับ อันกุลบุตร 

ผู้ปรารถนาประโยชน์พากันศึกษาอยู่ในสิกขาบทเหล่าน้ัน.

 ภิกษุทั้งหลาย !  สิกขาสามอย่างเหล่านี้ มีอยู่ 

อันเป็นที่ประชุมลงของสิกขาบททั้งปวงนั้น.  

 สิกขาสามอย่างนั้น เป็นอย่างไรเล่า ?  

 คือ อธิสีลสิกข�  อธิจิตตสิกข�  อธิปัญญ�สิกข�. 

 ภิกษุทั้งหลาย !  เหล่านี้แล สิกขาสามอย่าง 

อันเป็นที่ประชุมลงแห่งสิกขาบททั้งปวงนั้น.

 ภิกษุท้ังหลาย !  ภิกษุในกรณีน้ี เป็นผู้ทำ�ให้บริบูรณ์

ในศีล ทำ�ให้บริบูรณ์ในสม�ธิ ทำ�ให้บริบูรณ์ในปัญญ�.  

เธอยังล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้าง และต้องออกจากอาบัติ

เล็กน้อยเหล่านั้นบ้าง.   ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ? 
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 ข้อนั้นเพราะเหตุว่า ไม่มีผู้รู้ใดๆ กล่าวความอาภัพต่อการ

บรรลุโลกุตตรธรรม จักเกิดข้ึน เพราะเหตุสักว่า การล่วงสิกขาบทเล็กน้อย 

และการต้องออกจากอาบัติเล็กน้อยเหล่าน้ี. ส่วนสิกข�บท

เหล่�ใดที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ ที่เหม�ะสม

แก่พรหมจรรย์, เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืน มีศีลมั่นคงใน

สิกข�บทเหล่�น้ัน สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบทท้ังหลาย. 

ภิกษุนั้น ได้กระทำ�ให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญ�วิมุตติ 

อันห�อ�สวะมิได้ เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย 

ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้ เข้าถึงแล้วแลอยู่.

 หรือว่า (บางพวก) ยังไม่ได้ทำาให้เกิดมี ยังไม่ได้

แทงตลอด ซึ่งอนาสววิมุตติ, แต่เพราะความสิ้นไปรอบแห่ง

โอรัมภาคิยสังโยชน์เบ้ืองต่ำาห้า จึงเป็น อันตร�ปรินิพพ�ยี

ผู้ปรินิพพานในระหว่างอายุยังไม่ทันถึงกึ่ง.

 หรือว่า (บางพวก) ยังไม่ได้ทำาให้เกิดมี ยังไม่ได้

แทงตลอด ซึ่งอนาสววิมุตติ, แต่เพราะความสิ้นไปรอบแห่ง

โอรัมภาคิยสังโยชน์เบ้ืองต่ำาห้า จึงเป็น อุปหัจจปรินิพพ�ยี

ผู้ปรินิพพานเมื่ออายุพ้นกึ่งแล้วจวนถึงที่สุด.
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 หรือว่า (บางพวก) ยังไม่ได้ทำาให้เกิดมี ยังไม่ได้

แทงตลอดอซึ่งอนาสววิมุตติ, แต่เพราะความสิ้นไปรอบแห่ง

โอรัมภาคิยสังโยชน์เบ้ืองต่ำาห้า จึงเป็น อสังข�รปรินิพพ�ยี

ผู้ปรินิพพานด้วยไม่ต้องใช้ความเพียรเรี่ยวแรง.

 หรือว่า (บางพวก) ยังไม่ได้ทำาให้เกิดมี ยังไม่ได้

แทงตลอด ซึ่งอนาสววิมุตติ, แต่เพราะความสิ้นไปรอบแห่ง

โอรัมภาคิยสังโยชน์เบ้ืองต่ำาห้า จึงเป็น สสังข�รปรินิพพ�ยี

ผู้ปรินิพพานด้วยต้องใช้ความเพียรเรี่ยวแรง.

 หรือว่า (บางพวก) ยังไม่ได้ทำาให้เกิดมี ยังไม่ได้

แทงตลอด ซึ่งอนาสววิมุตติ, แต่เพราะความสิ้นไปรอบแห่ง

โอรัมภาคิยสังโยชน์เบ้ืองต่ำาห้า จึงเป็น อุทธังโสโตอกนิฏฐค�มี

ผู้มีกระแสในเบื้องบนไปถึงอกนิฏฐภพ.

 หรือว่า (บางพวก) ยังไม่ได้ทำาให้เกิดมี ยังไม่ได้

แทงตลอด ซึ่งอนาสววิมุตติ, แต่เพราะความสิ้นไปรอบแห่ง

สังโยชน์สาม และเพราะความที่ ราคะ โทสะ โมหะ 

ก็เบาบางน้อยลง เป็น สกท�ค�มี ยังจะมาสู่เทวโลกน้ีอีก

ครั้งเดียวเท่านั้น แล้วย่อมกระทำาที่สุดแห่งทุกข์ได้.
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 หรือว่า (บางพวก) ยังไม่ได้ทำาให้เกิดมี ยังไม่ได้

แทงตลอด ซึ่งอนาสววิมุตติ, แต่เพราะความสิ้นไปรอบแห่ง

สังโยชน์สาม เป็นผู้ เอกพีชี คือ จักเกิดในภพแห่งมนุษย์

อีกหนเดียวเท่าน้ัน แล้วย่อมกระทำาท่ีสุดแห่งทุกข์ได้.

 หรือว่า (บางพวก) ยังไม่ได้ทำาให้เกิดมี ยังไม่ได้

แทงตลอด ซึ่งอนาสววิมุตติ, แต่เพราะความสิ้นไปรอบแห่ง

สังโยชน์สาม เป็นผู้ โกลังโกละ จักต้องท่องเที่ยวไปสู่

สกุลอีกสองหรือสามคร้ัง แล้วย่อมกระทำาท่ีสุดแห่งทุกข์ได้.

 หรือว่า (บางพวก) ยังไม่ได้ทำาให้เกิดมี ยังไม่ได้

แทงตลอด ซึ่งอนาสววิมุตติ, แต่เพราะความสิ้นไปรอบแห่ง

สังโยชน์สาม เป็นผู้ สัตตักขัตตุปรมะ ยังต้องท่องเท่ียวไป

ในภพแห่งเทวดาและมนุษย์อีกเจ็ดครั้ง เป็นอย่างมาก 

แล้วย่อมกระทำาที่สุดแห่งทุกข์ได้.

 ภิกษุทั้งหลาย !  ผู้กระทำาได้เพียงบางส่วนย่อม

ทำาให้สำาเร็จได้บางส่วน, ผู้ทำาให้บริบูรณ์ก็ย่อมทำาให้สำาเร็จ

ได้บริบูรณ์; ดังนั้น เราจึงกล่าวว่า สิกขาบททั้งหลาย 

ย่อมไม่เป็นหมันเลย, ดังนี้ แล.

ติก. อํ. ๒๐/๓๐๑-๓๐๓/๕๒๘.
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หมายเหตุผู้รวบรวม :

๑. ถ้าพิจารณาจนจบเรื่องจะเห็นประเด็นแง่มุมของผลที่ได้ไม่เท่ากัน

เกิดเนื่องจากความบกพร่องในสิกขาบทเล็กน้อย (อภิสมาจาร) ของ

เธอซึ่งไม่มีผู้รู้ใดๆ มาบอกเธอถึงความอาภัพต่อโลกุตตรธรรมเพราะ

การกระทำานั้น พวกที่กำาลัง (พละ) ยังไม่แก่กล้าจึงไม่สามารถทำาให้

เกิดมีหรือแทงตลอดซึ่งอนาสววิมุตติได้  จึงมีความลดหลั่นกันออกไป 

ในระดับความเป็นอริยบุคคล พระองค์จึงสรุปปิดท้ายว่า สิกขาบท 

ทั้งหลายที่ทรงบัญญัตินั้น  มิได้เปล่าประโยชน์เลย.

๒. แสดงถึงความบริบูรณ์ของสิกขาบทอันเพียงพอต่อความเป็น

อริยบุคคลที่ทรงหมายถึง ก็คือ ปาฏิโมกข์ (คือสิกขาบทที่บัญญัติเพื่อ

เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์).
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๓๘

คนตกน้ำ� ๗ จำ�พวก

(ระดับต่�งๆ แห่งบุคคลผู้ถอนตัวขึ้นจ�กทุกข์)

  ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคลเปรียบด้วยบุคคลตกน้ำ�

เจ็ดจำ�พวก เหล่านี้ มีอยู่หาได้อยู่ในโลก.  

  เจ็ดจำาพวกเหล่าไหนเล่า ?   

  ภิกษุทั้งหลาย !  ในกรณีนี้ :

 (๑) บุคคลบางคน จมน้ำ�คร�วเดียวแล้วก็จมเลย;

 (๒) บุคคลบางคน ผุดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วจึงจมเลย;

 (๓) บุคคลบางคน ผุดขึ้นแล้ว ลอยตัวอยู่;

 (๔) บุคคลบางคน ผุดขึ้นแล้ว เหลียวดูรอบๆ อยู่;

 (๕) บุคคลบางคน ผุดขึ้นแล้ว ว่�ยเข้�ห�ฝั่ง;

 (๖) บุคคลบางคน ผุดข้ึนแล้ว เดินเข้�ม�ถึงท่ีต้ืนแล้ว;

 (๗) บุคคลบางคน ผุดข้ึนแล้ว ถึงฝ่ังข้�มข้ึนบกแล้ว

        เป็นพร�หมณ์ยืนอยู่.
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  ภิกษุทั้งหลาย !  (๑) บุคคล จมน้ำ�คร�วเดียว

แล้วก็จมเลย เป็นอย่างไรเล่า ?

  ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคลบางคนในกรณีน้ี ประกอบ

ด้วยอกุศลธรรมฝ่�ยเดียว โดยส่วนเดียว. อย่างนี้แล  

เรียกว่า จมคร�วเดียวแล้วก็จมเลย.

  ภิกษุทั้งหลาย !  (๒) บุคคล ผุดขึ้นครั้งหนึ่ง

แล้วจึงจมเลย เป็นอย่างไรเล่า ?

  ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคลบางคนในกรณีนี้ ผุดขึ้น 

คือ มีศรัทธาดีในกุศลธรรมท้ังหลาย มีหิริดี-มีโอตตัปปะดี  

-มีวิริยะดี-มีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลาย. แต่ว่า

ศรัทธ�เป็นต้นของเข� ไม่ต้ังอยู่น�น ไม่เจริญ เส่ือมส้ินไป. 

อย่างนี้แล เรียกว่า ผุดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วจึงจมเลย.

  ภิกษุทั้งหลาย !  (๓) บุคคล ผุดข้ึนแล้วลอยตัวอยู่

เป็นอย่างไรเล่า ?   

  ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคลบางคนในกรณีน้ี ผุดข้ึน 

คือ มีศรัทธาดีในกุศลธรรมท้ังหลาย มีหิริดี-มีโอตตัปปะดี  
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มีวิริยะดี-มีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลาย และศรัทธ�

เป็นต้นของเข� ไม่เสื่อม ไม่เจริญ แต่ทรงตัวอยู่. 

อย่างนี้แล เรียกว่า ผุดขึ้นแล้วลอยตัวอยู่.

  ภิกษุทั้งหลาย !  (๔) บุคคล ผุดข้ึนแล้วเหลียวดู

รอบๆ อยู่ เป็นอย่างไรเล่า ?

  ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคลบางคนในกรณีนี้ ผุดขึ้น 

คือ มีศรัทธาดีในกุศลธรรมท้ังหลาย มีหิริดี-มีโอตตัปปะดี 

-มีวิริยะดี-มีปัญญาดีในกุศลธรรมท้ังหลาย. บุคคล

น้ันเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์สาม เป็น โสด�บัน 

มีความไม่ตกต่ำาเป็นธรรมดา เป็นผู้เท่ียงแท้ต่อพระนิพพาน  

มีการตรัสรู้พร้อมในเบ้ืองหน้า. อย่างน้ีแล เรียกว่า ผุดข้ึนแล้ว 

เหลียวดูรอบๆ อยู่.

  ภิกษุทั้งหลาย !  (๕) บุคคล ผุดข้ึนแล้วว่�ยเข้�

ห�ฝั่ง เป็นอย่างไรเล่า ?

  ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคลบางคนในกรณีน้ี ผุดข้ึน 

คือ มีศรัทธาดีในกุศลธรรมท้ังหลาย  มีหิริดี-มีโอตตัปปะดี 
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-มีวิริยะดี-มีปัญญาดีในกุศลธรรมท้ังหลาย. บุคคลน้ัน 

เพราะความส้ินไปแห่งสังโยชน์สาม และเพราะความเบาบาง 

แห่งราคะ โทสะ โมหะ เป็น สกท�ค�มี มาสู่โลกนี้อีก

เพียงครั้งเดียว แล้วทำาที่สุดแห่งทุกข์ได้. อย่างนี้แล 

เรียกว่า ผุดขึ้นแล้ว ว่�ยเข้�ห�ฝั่ง.

  ภิกษุทั้งหลาย !  (๖) บุคคล ผุดขึ้นแล้วเดินเข้�

ม�ถึงที่ตื้นแล้ว เป็นอย่างไรเล่า ?

  ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคลบางคนในกรณีนี้ ผุดขึ้น 

คือ มีศรัทธาดีในกุศลธรรมท้ังหลาย มีหิริดี-มีโอตตัปปะดี  

-มีวิริยะดี-มีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลาย. บุคคลนั้น

เพราะความสิ้นไปแห่งโอรัมภาคิยสังโยชน์ห้า เป็น 

โอปป�ติกะ (อน�ค�มี) มีการปรินิพพานในภพนั้น 

ไม่ เวียนกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดา. อย่างนี้แล 

เรียกว่า ผุดขึ้นแล้ว เดินเข้�ม�ถึงที่ตื้นแล้ว.

  ภิกษุทั้งหลาย !  (๗) บุคคล ผุดขึ้นแล้ว ถึงฝั่ง

ข้�มขึ้นบกแล้ว เป็นพร�หมณ์ยืนอยู่ เป็นอย่างไรเล่า ?        
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  ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคลบางคนในกรณีนี้ ผุดขึ้น 

คือ มีศรัทธาดีในกุศลธรรมท้ังหลาย มีหิริดี-มีโอตตัปปะดี

-มีวิริยะดี-มีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลาย. บุคคลนั้น

ได้กระทำ�ให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญ�วิมุตติ อันห�

อ�สวะมิได้ (พระอรหันต์) เพราะความส้ินไปแห่งอาสวะ

ท้ังหลาย ด้วยปัญญาอันย่ิงเองในทิฏฐธรรมน้ี เข้าถึงแล้วอยู่.  

อย่างนี้แล เรียกว่า ผุดขึ้นแล้ว ถึงฝั่งข้�มขึ้นบกแล้ว  

เป็นพร�หมณ์ยืนอยู่.

  ภิกษุทั้งหลาย !  เหล่านี้แล บุคคลเปรียบด้วย

บุคคลตกน้ำาเจ็ดจำาพวก ซึ่งมีอยู่ หาได้อยู่ ในโลก.

สตฺตก. อํ. ๒๓/๑๐-๑๒/๑๕.
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๓๙

คนมีกิเลสตกนรกท้ังหมดทุกคน จริงหรือ ?

(บุคคลที่มีเชื้อเหลือ ๙ จำ�พวก)

 เช้าวันหนึ่ง ท่านพระสารีบุตรครองจีวร ถือบาตร เข้าไป

บิณฑบาตในนครสาวัตถี ท่านเห็นว่าเวลายังเช้าเกินไปสำาหรับการ

บิณฑบาต จึงแวะเข้าไปในอารามของพวกปริพาชกลัทธิอื่นได้ทักทาย

ปราศรัยกันตามธรรมเนียมแล้ว นั่งลง ณ ส่วนข้างหนึ่ง. ก็ในเวลา

นั้นแล พวกปริพาชกทั้งหลายนั้น กำาลังยกข้อความขึ้นกล่าวโต้เถียง

กันอยู่ ถึงเรื่องบุคคลใด ใครก็ตาม ที่ยังมีเชื้อเหลือ ถ้าตายแล้ว 

ย่อมไม่พ้นเสียจากนรก จากกำาเนิดเดรัจฉาน จากวิสัยแห่งเปรต จาก 

อบาย ทุคติ วินิบาต ไปได้เลยสักคนเดียว ดังนี้. ท่านพระสารีบุตร

ไม่แสดงว่าเห็นด้วย และไม่คัดค้าน ข้อความของปริพาชกเหล่านั้น,  

ลุกจากที่นั่งไป โดยคิดว่าทูลถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจักได้ทราบ 

ความข้อนี้. ครั้นกลับจากบิณฑบาต ภายหลังอาหารแล้ว จึงเข้าไปเฝ้า

พระผู้มีพระภาคเจ้า กราบทูลถึงเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในตอนเช้าทุกประการ.  

พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า :-



 156 พุ  ท  ธ  ว  จ  น

 สารีบุตร ! พวกปริพาชกลัทธิอ่ืน ยังอ่อนความรู้ 

ไม่ฉลาด จักรู้ได้อย่างไรกันว่า ใครมีเชื้อเหลือ ใครไม่มี

เชื้อเหลือ.

 สารีบุตร ! บุคคลท่ีมีเช้ือ (กิเลส) เหลือ ๙ จำ�พวก

ดังที่จะกล่าวต่อไปนี้ แม้ต�ยไป ก็พ้นแล้วจ�กนรก 

พ้นแล้วจากกำาเนิดเดรัจฉาน พ้นแล้วจากวิสัยแห่งเปรต  

พ้นแล้วจากอบาย ทุคติ วินิบาต.

 บุคคลเก้าจำาพวกเหล่านั้น เป็นอย่างไรเล่า ?  

 เก้าจำาพวก คือ :-

 (๑) สารีบุตร !  บุคคลบางคนในกรณีนี้ เป็นผู้

ทำ�ได้เต็มท่ีในส่วนศีล ทำ�ได้เต็มท่ีในส่วนสม�ธิ แต่ทำ�ได้

พอประม�ณในส่วนปัญญ�.  เพราะทำาสังโยชน์ ๕ อย่าง

ในเบ้ืองต้นให้ส้ินไป, บุคคลน้ันเป็น อน�ค�มีผู้จะปรินิพพ�น

ในระหว่�งอ�ยุยังไม่ทันถึงกึ่ง.  

 สารีบุตร ! นี้เป็นบุคคลผู้มีเชื้อเหลือพวกที่ ๑  

ท่ีเม่ือตาย ก็พ้นแล้วจากนรก จากกำาเนิดเดรัจฉาน จากวิสัย

แห่งเปรต จากอบาย ทุคติ วินิบาต.
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 (๒) สารีบุตร !  บุคคลบางคนในกรณีนี้ เป็นผู้

ทำ�ได้เต็มท่ีในส่วนศีล ทำ�ได้เต็มท่ีในส่วนสม�ธิ แต่ทำ�ได้

พอประม�ณในส่วนปัญญ�. เพราะทำาสังโยชน์ ๕ อย่างใน

เบ้ืองต้นให้ส้ินไป, บุคคลน้ันเป็น อน�ค�มีผู้จะปรินิพพ�น

เม่ืออ�ยุพ้นก่ึงแล้วจวนถึงท่ีสุด.  

 สารีบุตร !  นี้เป็นบุคคลผู้มีเชื้อเหลือพวกที่ ๒  

ท่ีเม่ือตาย ก็พ้นแล้วจากนรก จากกำาเนิดเดรัจฉาน จากวิสัย

แห่งเปรต จากอบาย ทุคติ วินิบาต.

 (๓) สารีบุตร !  บุคคลบางคนในกรณีนี้ เป็นผู้

ทำ�ได้เต็มท่ีในส่วนศีล ทำ�ได้เต็มท่ีในส่วนสม�ธิ แต่ทำ�ได้

พอประม�ณในส่วนปัญญ�. เพราะทำาสังโยชน์ ๕ อย่างใน

เบ้ืองต้นให้ส้ินไป, บุคคลน้ันเป็น อน�ค�มีผู้จะปรินิพพ�น

โดยไม่ต้องใช้คว�มเพียรเร่ียวแรง. 

 สารีบุตร ! นี้เป็นบุคคลผู้มีเชื้อเหลือพวกที่ ๓  

ท่ีเม่ือตาย ก็พ้นแล้วจากนรก จากกำาเนิดเดรัจฉาน จากวิสัย

แห่งเปรต จากอบาย ทุคติ วินิบาต.
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 (๔) สารีบุตร !  บุคคลบางคนในกรณีนี้ เป็นผู้

ทำ�ได้เต็มท่ีในส่วนศีล ทำ�ได้เต็มท่ีในส่วนสม�ธิ แต่ทำ�ได้

พอประม�ณในส่วนปัญญ�. เพราะทำาสังโยชน์ ๕ อย่างใน

เบ้ืองต้นให้ส้ินไป, บุคคลน้ันเป็น อน�ค�มีผู้จะปรินิพพ�น

โดยต้องใช้คว�มเพียรเร่ียวแรง. 

 สารีบุตร ! นี้เป็นบุคคลผู้มีเชื้อเหลือพวกที่ ๔  

ท่ีเม่ือตาย ก็พ้นแล้วจากนรก จากกำาเนิดเดรัจฉาน จากวิสัย

แห่งเปรต จากอบาย ทุคติ วินิบาต.

 (๕)  สารีบุตร !  บุคคลบางคนในกรณีนี้ เป็นผู้

ทำ�ได้เต็มท่ีในส่วนศีล ทำ�ได้เต็มท่ีในส่วนสม�ธิ แต่ทำ�ได้ 

พอประม�ณในส่วนปัญญ�. เพราะทำาสังโยชน์ ๕ อย่าง

ในเบื้องต้นให้สิ้นไป,  บุคคลนั้นเป็น อน�ค�มีผู้มีกระแส

ในเบื้องบนไปถึงอกนิฏฐภพ. 

 สารีบุตร ! นี้เป็นบุคคลผู้มีเชื้อเหลือพวกที่ ๕ 

ท่ีเม่ือตาย ก็พ้นแล้วจากนรก จากกำาเนิดเดรัจฉาน จากวิสัย

แห่งเปรต จากอบาย ทุคติ วินิบาต.
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 (๖) สารีบุตร !  บุคคลบางคนในกรณีนี้ เป็นผู้ 

ทำ�ได้เต็มท่ีในส่วนศีล แต่ทำ�ได้พอประม�ณในส่วนสม�ธิ 

ทำ�ได้พอประม�ณในส่วนปัญญ�. เพราะทำาสังโยชน์ ๓ อย่าง

ให้สิ้นไป, และเพราะมีราคะ โทสะ โมหะ เบาบางน้อยลง, 

เป็น สกท�ค�มี ยังจะมาสู่เทวโลกนี้อีกครั้งเดียวเท่านั้น 

แล้วกระทำาที่สุดแห่งทุกข์ได้.  

 สารีบุตร ! นี้เป็นบุคคลผู้มีเชื้อเหลือพวกที่ ๖  

ท่ีเม่ือตาย ก็พ้นแล้วจากนรก จากกำาเนิดเดรัจฉาน จากวิสัย

แห่งเปรต จากอบาย ทุคติ วินิบาต.

 (๗) สารีบุตร !  บุคคลบางคนในกรณีนี้ เป็นผู้ 

ทำ�ได้เต็มท่ีในส่วนศีล แต่ทำ�ได้พอประม�ณในส่วนสม�ธิ 

ทำ�ได้พอประม�ณในส่วนปัญญ�. เพราะทำาสังโยชน์ ๓ 

อย่างให้สิ้นไป, บุคคลนั้นเป็น โสด�บันผู้มีพืชหนเดียว 

คือ จักเกิดในภพแห่งมนุษย์อีกหนเดียวเท่าน้ัน แล้วกระทำา 

ที่สุดแห่งทุกข์ได้.  

 สารีบุตร ! นี้เป็นบุคคลผู้มีเชื้อเหลือพวกที่ ๗  

ท่ีเม่ือตาย ก็พ้นแล้วจากนรก จากกำาเนิดเดรัจฉาน จากวิสัย

แห่งเปรต จากอบาย ทุคติ วินิบาต.
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 (๘) สารีบุตร !  บุคคลบางคนในกรณีนี้ เป็นผู้

ทำ�ได้เต็มท่ีในส่วนศีล แต่ทำ�ได้พอประม�ณในส่วนสม�ธิ 

ทำ�ได้พอประม�ณในส่วนปัญญ�. เพราะทำาสังโยชน์ ๓ อย่าง

ให้สิ้นไป, บุคคลผู้น้ันเป็น โสด�บันผู้ต้องท่องเท่ียวไปสู่สกุล

อีก ๒ หรือ ๓ คร้ัง แล้วกระทำาท่ีสุดแห่งทุกข์ได้.

 สารีบุตร ! นี้เป็นบุคคลผู้มีเชื้อเหลือพวกที่ ๘  

ท่ีเม่ือตาย ก็พ้นแล้วจากนรก จากกำาเนิดเดรัจฉาน จากวิสัย

แห่งเปรต จากอบาย ทุคติ วินิบาต.

 (๙) สารีบุตร !  บุคคลบางคนในกรณีนี้ เป็นผู้

ทำ�ได้เต็มท่ีในส่วนศีล แต่ทำ�ได้พอประม�ณในส่วนสม�ธิ 

ทำ�ได้พอประม�ณในส่วนปัญญ�. เพราะทำาสังโยชน์ ๓ อย่าง

ให้ส้ินไป, บุคคลน้ันเป็น โสด�บันผู้ต้องเท่ียวไปในเทวด�

และมนุษย์อีก ๗ ครั้งเป็นอย่�งม�ก  แล้วกระทำาที่สุด

แห่งทุกข์ได้.  

 สารีบุตร ! นี้เป็นบุคคลผู้มีเชื้อเหลือพวกที่ ๙   

ท่ีเม่ือตาย ก็พ้นแล้วจากนรก จากกำาเนิดเดรัจฉาน จากวิสัย

แห่งเปรต จากอบาย ทุคติ วินิบาต.
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 สารีบุตร ! ปริพาชกลัทธิอื่น ยังอ่อนความรู้ 

ไม่ฉลาด จักรู้ได้อย่างไรกันว่า ใครมีเชื้อเหลือ ใครไม่มี

เชื้อเหลือ. สารีบุตร ! บุคคลเหล่านี้แล ที่มีเชื้อเหลือ 

๙ จำาพวก เมื่อตายไป ก็พ้นแล้วจากนรก จากกำาเนิด

เดรัจฉาน จากวิสัยแห่งเปรต จากอบาย ทุคติ วินิบาต.

 สารีบุตร ! ธรรมปริยายข้อนี้ ยังไม่เคยแสดง

ให้ปรากฏ แก่หมู่ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาทั้งหลาย

มาแต่กาลก่อน. 

 ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ? 

 เพราะเราเห็นว่าถ้าเขาเหล่าน้ันได้ฟังธรรมปริยาย

ข้อนี้แล้ว จักพากันเกิดความประมาท; 

 อนึ่งเล่า ธรรมปริยายเช่นนี้ เป็นธรรมปริยาย    

ที่เรากล่าว ต่อเมื่อถูกถามเจาะจงเท่านั้น; ดังนี้ แล.

นวก. อํ. ๒๓/๓๙๑-๓๙๖/๒๑๖.
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๔๐

ผลแปดประก�รอันเป็นภ�พรวม

ของคว�มเป็นพระโสด�บัน

 ภิกษุทั้งหลาย !   ถูกแล้ว !   

 เมื่อเป็นอย่างนี้ก็เป็นอันว่า  

 พวกเธอทั้งหลายก็กล่าวอย่างนั้น, 

 แม้เราตถาคตก็กล่าวอย่างนั้น, ว่า 

“เมื่อสิ่งนี้ไม่มี, สิ่งนี้ย่อมไม่มี;  

เพราะสิ่งนี้ดับ, สิ่งนี้ย่อมดับ1;   

1. คำาบาลีของประโยคนี้มีว่า “อิมสฺมึ  อสติ  อิทำ  น  โหติ;  อิมสส  นิโรธา 

อิทำ  นิรุชฌติ” เป็นการอธิบายลำาดับเหตุในการดับไปแห่งระบบสมมุติ 

(คือระบบธรรมชาติที่มีการเกิด, แก่, ตาย ทุกสิ่ง ทั้งรูปและนาม). 
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กล่าวคือ  

เพราะมีความดับแห่งอวิชชา จึงมีความดับแห่งสังขาร;

เพราะมีความดับแห่งสังขาร จึงมีความดับแห่งวิญญาณ;

เพราะมีความดับแห่งวิญญาณ จึงมีความดับแห่งนามรูป;  

เพราะมีความดับแห่งนามรูป จึงมีความดับแห่งสฬายตนะ; 

เพราะมีความดับแห่งสฬายตนะ จึงมีความดับแห่งผัสสะ;

เพราะมีความดับแห่งผัสสะ จึงมีความดับแห่งเวทนา;

เพราะมีความดับแห่งเวทนา จึงมีความดับแห่งตัณหา;

เพราะมีความดับแห่งตัณหา จึงมีความดับแห่งอุปาทาน;

เพราะมีความดับแห่งอุปาทาน จึงมีความดับแห่งภพ;

เพราะมีความดับแห่งภพ  จึงมีความดับแห่งชาติ;

เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแล

ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย

จึงดับสิ้น : 

ความดับลงแห่งกองทุกข์ท้ังส้ินน้ี  ย่อมมีด้วยอาการอย่างน้ี”.

 (๑) ภิกษุทั้งหลาย ! จะเป็นไปได้ไหมว่า พวกเธอ

เม่ือรู้อยู่อย่างน้ี เห็นอยู่อย่างน้ี จึงพึงแล่นไปสู่ ทิฏฐิอันปร�รภ

ท่ีสุดในเบ้ืองต้น (ความเห็นท่ีนึกถึงขันธ์ในอดีต) ว่า “ในกาลยืดยาว

นานฝ่ายอดีต เราได้มีแล้วหรือหนอ; เราไม่ได้มีแล้วหรือหนอ; 
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เราได้เป็นอะไรแล้วหนอ; เราได้เป็นอย่างไรแล้วหนอ; 

เราเป็นอะไรแล้ว จึงได้เป็นอะไรอีกแล้วหนอ”; ดังนี้ ?
 “ข้อนั้น หามิได้  พระเจ้าข้า !”.

 (๒) ภิกษุทั้งหลาย ! หรือว่า จะเป็นไปได้ไหมว่า

พวกเธอ เมื่อรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้ จะพึงแล่นไปสู่

ทิฏฐิอันปร�รภที่สุดในเบื้องปล�ย (ความเห็นที่นึกถึงขันธ์

ในอนาคต) ว่า “ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต เราจักมี

หรือหนอ; เราจักไม่มีหรือหนอ; เราจักเป็นอะไรหนอ; 

เราจักเป็นอย่างไรหนอ; เราเป็นอะไรแล้ว จักเป็นอะไร

ต่อไปหนอ”;  ดังนี้  ?

 “ข้อนั้น หามิได้  พระเจ้าข้า !”.

 (๓) ภิกษุทั้งหลาย ! หรือว่า จะเป็นไปได้ไหมว่า

พวกเธอ เม่ือรู้อยู่อย่างน้ี  เห็นอยู่อย่างน้ี จะพึงเป็นผู้มีคว�ม

สงสัยเก่ียวกับตน ปร�รภก�ลอันเป็นปัจจุบัน ในกาลน้ีว่า 

“เรามีอยู่หรือหนอ; เราไม่มีอยู่หรือหนอ; เราเป็นอะไรหนอ; 

เราเป็นอย่างไรหนอ;  สัตว์น้ีมาจากท่ีไหน  แล้วจักเป็นผู้ไป

สู่ท่ีไหนอีกหนอ”;  ดังน้ี ?

 “ข้อนั้น หามิได้  พระเจ้าข้า !”.

 (๔) ภิกษุทั้งหลาย ! หรือว่า จะเป็นไปได้ไหมว่า  

พวกเธอ เม่ือรู้อยู่อย่างน้ี เห็นอยู่อย่างน้ี แล้วจะพึงกล่าวว่า  
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“พระศ�สด�เป็นครูของพวกเร� ดังนั้น พวกเร�ต้อง

กล่�วอย่�งท่ีท่�นกล่�ว เพร�ะคว�มเค�รพในพระศ�สด�

น่ันเทียว” ดังน้ี ?

 “ข้อนั้น หามิได้  พระเจ้าข้า !”.

 (๕) ภิกษุทั้งหลาย ! หรือว่า จะเป็นไปได้ไหมว่า  

พวกเธอ เม่ือรู้อยู่อย่างน้ี เห็นอยู่อย่างน้ี แล้วจะพึงกล่าวว่า  

“พระสมณะ (พระพุทธองค์) กล่�วแล้วอย่�งนี้; แต่

สมณะทั้งหล�ยและพวกเร�จะกล่�วอย่�งอื่น” ดังนี้ ?

 “ข้อนั้น หามิได้  พระเจ้าข้า !”.

 (๖) ภิกษุทั้งหลาย ! หรือว่า จะเป็นไปได้ไหมว่า 

พวกเธอ เมื่อรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้ จะพึงประก�ศ

ก�รนับถือศ�สด�อื่น ?

 “ข้อนั้น หามิได้  พระเจ้าข้า !”.

 (๗) ภิกษุท้ังหลาย ! หรือว่า จะเป็นไปได้ไหมว่า  

พวกเธอ เมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ จะพึงเวียนกลับ

ไปสู่ก�รประพฤติซึ่งวัตตโกตูหลมงคลทั้งหล�ยต�ม

แบบของสมณพร�หมณ์ทั้งหล�ยเหล่�อื่นเป็นอันม�ก 

โดยคว�มเป็นส�ระ ?

 “ข้อนั้น หามิได้  พระเจ้าข้า !”.
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 (๘) ภิกษุทั้งหลาย ! พวกเธอ จะกล่�วแต่สิ่งที่

พวกเธอรู้เอง เห็นเอง รู้สึกเองแล้ว เท่�นั้น  มิใช่หรือ ?

 “อย่างนั้น  พระเจ้าข้า !”.

 ภิกษุทั้งหลาย !  ถูกแล้ว. 

 ภิกษุท้ังหลาย ! 

พวกเธอทั้งหล�ย เป็นผู้ที่เร�นำ�ไปแล้วด้วยธรรมนี้ 

อันเป็นธรรมท่ีบุคคลจะพึงเห็นได้ด้วยตนเอง (สนฺทิฏฐิโก), 

เป็นธรรมให้ผลไม่จำ�กัดก�ล (อกาลิโก),  

เป็นธรรมที่ควรเรียกกันม�ดู (เอหิปสฺสิโก), 

ควรน้อมเข้�ม�ใส่ตัว (โอปนยิโก),   

อันวิญญูชนจะพึงรู้ได้เฉพ�ะตน (ปจฺจตฺตำ เวทิตพฺโพวิญฺญูหิ).

 ภิกษุทั้งหลาย !  คำานี้เรากล่าวแล้ว หมายถึง 

คำาที่เราได้เคยกล่าวไว้แล้วว่า “ภิกษุทั้งหลาย ! ธรรมนี้ 

เป็นธรรมที่บุคคลจะพึงเห็นได้ด้วยตนเอง เป็นธรรม

ให้ผลไม่จำ�กัดก�ล เป็นธรรมที่ควรเรียกกันม�ดู 

ควรน้อมเข้�ม�ใส่ตน อันวิญญูชนจะพึงรู้ได้เฉพ�ะตน” 

ดังนี้.

มู. ม. ๑๒/๔๘๓-๔๘๕/๔๕๐-๔๕๑.
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๔๑

ระวังต�ยค�ประตูนิพพ�น !

 สุนักขัตตะ !  ข้อน้ีเป็นฐานะท่ีมีได้ คือ จะมีภิกษุ

บ�งรูปในกรณีนี้ มีคว�มเข้�ใจของตน มีความหมาย

อันสรุปได้อย่�งนี้ เป็นต้นว่า “ตัณหานั้น สมณะกล่าวกันว่า

เป็นลูกศร, โทษอันมีพิษของอวิชชา ย่อมงอกงาม เพราะฉันทราคะและ

พยาบาท, ลูกศร คือ ตัณหาน้ัน เราละได้แล้ว, โทษอันมีพิษของอวิชชา 

เราก็นำาออกไปหมดแล้ว เราเป็นผู้น้อมไปแล้วในนิพพานโดยชอบ” 

ดังนี้. แต่เธอนั้นย่อมต�มประกอบซึ่งธรรมทั้งหล�ย 

อันไม่เป็นท่ีสบ�ยแก่ผู้น้อมไปแล้วในนิพพ�นโดยชอบ; 

คือ ตามประกอบซ่ึงธรรมอันไม่เป็นท่ีสบาย ในการเห็นรูป 

ด้วยตา ฟังเสียงด้วยหู ดมกลิ่นด้วยจมูก ลิ้มรสด้วยลิ้น  

ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย รู้สึกธรรมารมณ์ด้วยใจ  

อันล้วนไม่เป็นที่สบาย. เมื่อเธอตามประกอบซึ่งธรรม

อันไม่เป็นที่สบายเหล่านี้ อยู่, ร�คะย่อมเสียบแทงจิต

ของเธอ. เธอมีจิตอันราคะเสียบแทงแล้ว ย่อมถึงความตาย

หรือความทุกข์เจียนตาย.
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 สุนักขัตตะ !  เปรียบเหมือนบุรุษถูกยิงด้วย

ลูกศรอันอาบไว้ด้วยยาพิษอย่างแรงกล้า. มิตรอำามาตย์ 

ญาติสาโลหิตของเขา จัดหาหมอผ่าตัดมารักษา หมอได้ใช้ 

ศัสตราชำาแหละปากแผลของเขา แล้วใช้เคร่ืองตรวจค้นหา

ลูกศร พบแล้วถอนลูกศรออก กำาจัดโทษอันเป็นพิษที่ยัง 

มีเช้ือเหลือติดอยู่ จนรู้ว่าไม่มีเช้ือเหลือติดอยู่แล้วกล่าวแก่เขา 
อย่างนี้ว่า  “บุรุษผู้เจริญ !  ลูกศรถูกถอนออกแล้ว, โทษอันเป็นพิษ

เรานำาออกจนไม่มีเชื้อเหลืออยู่แล้ว, ท่านไม่มีอันตรายอีกแล้ว. และ

ท่านจะบริโภคอาหารได้ตามสบาย แต่อย่าไปกินอาหารชนิดท่ีไม่สบาย

แก่แผลอันจะทำาให้แผลอักเสบ และจงล้างแผลตามเวลา ทายาที่

ปากแผลตามเวลา, เม่ือท่านล้างแผลตามเวลา ทายาท่ีปากแผลตามเวลา 

อย่าให้หนองและเลือดเกรอะกรังปากแผล,  และท่านอย่าเที่ยวตากลม

ตากแดด, เม่ือเท่ียวตากลมตากแดด, ก็อย่าให้ฝุ่นละอองและของโสโครก 

เข้าไปในปากแผล.  บุรุษผู้เจริญ !  ท่านจงเป็นผู้ระวังรักษาแผล  

มีเร่ืองแผลเป็นเร่ืองสำาคัญเถอะนะ” ดังน้ี.  

 บุรุษน้ัน มีความคิดว่า “หมอถอนลูกศรให้เราเสร็จแล้ว 

โทษอันเป็นพิษ หมอก็นำาออกจนไม่มีเชื้อเหลืออยู่แล้ว  

เร�หมดอันตร�ย” เขาจึงบริโภคโภชนะท่ีแสลง, เม่ือบริโภค

โภชนะที่แสลง แผลก็กำ�เริบ, และเขาไม่ชะแผลตามเวลา 

ไม่ทายาที่ปากแผลตามเวลา, เมื่อเขาไม่ชะแผลตามเวลา 
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ไม่ทายาที่ปากแผลตามเวลา หนองและเลือดก็เกรอะกรัง 

ปากแผล, และเขาเท่ียวตากลมตากแดด ปล่อยให้ฝุ่นละออง 

ของโสโครกเข้าไปในปากแผล, และเขาไม่ระวังรักษาแผล  

ไม่มีเร่ืองแผลเป็นเร่ืองสำาคัญ.  เขานำาโทษพิษอันไม่สะอาด

ออกไปด้วยการกระทำาอันไม่ถูกต้องเหล่านี้ แผลจึงมีเชื้อ

เหลืออยู่, แผลก็บวมขึ้น เพราะเหตุทั้งสองนั้น. บุรุษนั้น

มีแผลบวมแล้ว ก็ถึงซึ่งคว�มต�ยบ้�ง หรือคว�มทุกข์

เจียนต�ยบ้าง นี้ฉันใด;

 สุนักขัตตะ !  ข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน คือ ข้อที่

ภิกษุบางรูป สำ�คัญตนว่�น้อมไปแล้วในนิพพ�นโดยชอบ...

แต่ต�มประกอบในธรรมไม่เป็นที่สบ�ยแก่ก�รน้อมไป

ในนิพพ�นโดยชอบ... ร�คะก็เสียบแทงจิตของเธอ.  

เธอมีจิตอันร�คะเสียบแทงแล้ว ย่อมถึงคว�มต�ย

หรือคว�มทุกข์เจียนต�ย.  สุนักขัตตะ ! ในอริยวินัยนี้ 

คว�มต�ยหม�ยถึงก�รบอกคืนสิกข� เวียนไปสู่เพศต่ำา;  

คว�มทุกข์เจียนต�ยหม�ยถึงก�รต้องอ�บัติ อันเศร้าหมอง

อย่างใดอย่างหนึ่ง แล.

อุปริ. ม. ๑๔/๖๖-๖๙/๗๖.
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(ภิกษุในกรณีน้ี  มีการศึกษาดี ต้ังความปรารถนาดี  แต่มีความเข้าใจผิด 

เก่ียวกับตนเองและธรรมะ; คือ เข้าใจไปว่า ลูกศร คือ ตัณหาเป็นส่ิงท่ีละได้ 

โดยไม่ต้องถอน อวิชชาเป็นส่ิงท่ีเหว่ียงท้ิงไปได้โดยไม่ต้องกำาจัดตัดราก;   

และเข้าใจตัวเองว่า น้อมไปแล้วสู่นิพพานโดยชอบดังนี้ แต่แล้วก็มา 

กระทำาผิดในสิ่งที่ไม่เป็นที่สบายแก่การน้อมไปในนิพพานนั้น ทั้งทาง

ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ จนราคะเกิดขึ้นเสียบแทงถึงแก่ความตาย 

ในอริยวินัย,  จึงเรียกว่า เขาล้มลงตายตรงหน้าประตูแห่งพระนิพพาน  

นั่นเอง).
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๔๒

ธรรมเป็นเคร่ืองอยู่ของพระอริยเจ้�

 ภิกษุทั้งหลาย !  ก�รอยู่แบบพระอริยเจ้� ซึ่ง

พระอริยเจ้าท้ังหลาย ได้อยู่มาแล้วก็ดี กำาลังอยู่ในบัดน้ีก็ดี  

จักอยู่ต่อไปก็ดี  มีเครื่องอยู่สิบประการเหล่านี้.  

 สิบประการ อะไรบ้างเล่า ?  สิบประการ คือ :-

 ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในกรณีนี้  

เป็นผู้ละองค์ห้�ได้ข�ด,  

เป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์หก, 

เป็นผู้มีอ�รักข�อย่�งเดียว,

เป็นผู้มีพนักพิงสี่ด้�น,

เป็นผู้ถอนคว�มเห็นว่�จริงด่ิงไปคนละท�งข้ึนเสียแล้ว,

เป็นผู้ละก�รแสวงห�สิ้นเชิงแล้ว,   

เป็นผู้มีคว�มดำ�ริอันไม่ขุ่นมัว,  

เป็นผู้มีก�ยสังข�รอันสงบรำ�งับแล้ว,   

เป็นผู้มีจิตหลุดพ้นด้วยดี,   

เป็นผู้มีปัญญ�ในคว�มหลุดพ้นด้วยดี.
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 (๑) ภิกษุเป็นผู้ละองค์ห้าได้ขาด

   เป็นอย่างไรเล่า ?

 ภิกษุในกรณีน้ี เป็นผู้ละก�มฉันทะ, ละพย�บ�ท, 

ละถีนมิทธะ, ละอุทธัจจกุกกุจจะ และละวิจิกิจฉ�ได้แล้ว. 

ภิกษุท้ังหลาย !  ภิกษุอย่างน้ี ช่ือว่าเป็นผู้ละองค์ห้าได้ขาด.

 (๒) ภิกษุเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์หก 

   เป็นอย่างไรเล่า ?

 ภิกษุในกรณีน้ี ได้เห็นรูปด้วยต�, ได้ฟังเสียงด้วยหู,

ได้ดมกล่ินด้วยจมูก, ได้ล้ิมรสด้วยล้ิน, ได้สัมผัสโผฏฐัพพะ

ด้วยก�ย และได้รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้ว ก็เป็นผู้ไม่ดีใจ ไม่

เสียใจ มีอุเบกข� มีสติ มีสัมปชัญญะอยู่ได้.  ภิกษุท้ังหลาย ! 

ภิกษุอย่างน้ี  ช่ือว่าเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์หก.

 (๓) ภิกษุเป็นผู้มีอ�รักข�อย่�งเดียว

   เป็นอย่างไรเล่า ?

 ภิกษุในกรณีนี้ ประกอบก�รรักษ�จิตด้วยสติ. 

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุอย่างนี้  ชื่อว่ามีอารักขาอย่างเดียว.
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  (๔) ภิกษุเป็นผู้มีพนักพิงสี่ด้�น

   เป็นอย่างไรเล่า ?

 ภิกษุในกรณีนี้ พิจารณาแล้วเสพของสิ่งหนึ่ง, 

พิจารณาแล้วอดกลั้นของสิ่งหนึ่ง, พิจารณาแล้วเว้นข�ด

ของสิ่งหนึ่ง, พิจารณาแล้วบรรเท�ของสิ่งหนึ่ง. ภิกษุ

ทั้งหลาย !  ภิกษุอย่างนี้  ชื่อว่าเป็นผู้มีพนักพิงสี่ด้าน.1

 (๕) ภิกษุเป็นผู้ถอนความเห็นว่าจริงดิ่งไป 

   คนละทางขึ้นเสียแล้ว  เป็นอย่างไรเล่า ?  

 ภิกษุในกรณีนี้ เป็นผู้ถอน สละ คาย ปล่อย ละ 

ทิ้งเสียแล้ว ซึ่งความเห็นว่าจริงดิ่งไปคนละทางมากอย่าง  

ของเหล่าสมณพราหมณ์มากผู้ด้วยกัน ที่มีความเห็นว่า   

“โลกเที่ยง บ้าง,  โลกไม่เที่ยง บ้าง,  โลกมีที่สุด บ้าง,  

โลกไม่มีที่สุด บ้าง,  ชีวะก็อันนั้น  สรีระก็อันนั้น บ้าง, 

ชีวะก็อันอื่น  สรีระก็อันอื่น บ้าง,  ตถาคตภายหลังแต่ 

การตาย ย่อมมีอีก บ้าง,  ตถาคตภายหลังแต่การตาย  

ย่อมไม่มีอีก บ้าง,  ตถาคตภายหลังแต่การตาย ย่อมมีอีก 

1.  การพิจารณาแล้วเสพ  อดกล้ัน  งดเว้น  บรรเทา  หาดูรายละเอียดท่ีตรัสไว้ได้

ในหนังสืออริยสัจจากพระโอษฐ์ภาคต้น  หน้า ๖๓๐-๖๓๓.
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ก็มี  ไม่มีอีกก็มี บ้าง,  ตถาคตภายหลังแต่การตาย ย่อมมีอีก 

ก็หามิได้ ไม่มีอีกก็หามิได้ บ้าง.  ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุ

อย่างนี้  ชื่อว่าเป็นผู้ถอนความเห็นว่าจริงดิ่งไปคนละทาง  

ขึ้นเสียแล้ว.

 (๖) ภิกษุเป็นผู้ละก�รแสวงห�สิ้นเชิงแล้ว

   เป็นอย่างไรเล่า ?  

 ภิกษุในกรณีนี้ เป็นผู้ละก�รแสวงห�ก�มแล้ว, 

เป็นผู้ละการแสวงหาภพแล้ว, และการแสวงหาพรหมจรรย์

ของเธอนั้นก็ระงับไปแล้ว.  ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุอย่างนี้  

ชื่อว่าเป็นผู้ละการแสวงหาสิ้นเชิงแล้ว.

 (๗) ภิกษุเป็นผู้มีคว�มดำ�ริไม่ขุ่นมัว

   เป็นอย่างไรเล่า ?

 ภิกษุในกรณีนี้  เป็นผู้ละความดำาริในท�งก�ม

เสียแล้ว, เป็นผู้ละความดำาริในท�งพย�บ�ทเสียแล้ว, และเป็น

ผู้ละความดำาริในท�งเบียดเบียนเสียแล้ว.  ภิกษุท้ังหลาย ! 

ภิกษุอย่างนี้  ชื่อว่าเป็นผู้มีความดำาริไม่ขุ่นมัว.

  (๘) ภิกษุเป็นผู้มีก�ยสังข�รอันสงบรำ�งับแล้ว

   เป็นอย่างไรเล่า ?  



 175ฉบับ  ๒  คู่มือโสดาบัน

 ภิกษุในกรณีนี้เพราะละสุขเสียได้ เพราะละทุกข์

เสียได้ และเพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัส

ในกาลก่อนจึงบรรลุฌานที่ ๔ อันไม่มีทุกข์และสุข มีแต่

ความท่ีสติเป็นธรรมชาติท่ีบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขา แล้วแลอยู่.

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุอย่างนี้  ชื่อว่าเป็นผู้มีกายสังขาร 

อันสงบรำางับแล้ว.

 (๙) ภิกษุเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นด้วยดี

   เป็นอย่างไรเล่า ?

 ภิกษใุนกรณีน้ี เป็นผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วจ�กร�คะ 

จากโทสะ จากโมหะ.  ภิกษุท้ังหลาย ! ภิกษุอย่างน้ี  ช่ือว่า

เป็นผู้มีจิตหลุดพ้นด้วยดี.

 (๑๐) ภิกษุเป็นผู้มีปัญญ�ในคว�มหลุดพ้นด้วยดี 

   เป็นอย่างไรเล่า ? 

 ภิกษุในกรณีน้ี  ย่อมรู้ชัดว่า “เราละ ราคะ โทสะ โมหะ 

เสียแล้ว ถอนข้ึนได้กระท่ังราก ทำาให้เหมือนตาลยอดเน่า 

ไม่ให้มี ไม่ให้เกิดได้อีกต่อไป” ดังนี้.  ภิกษุทั้งหลาย !  

ภิกษุอย่างนี้  ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาในความหลุดพ้นด้วยดี.
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 ภิกษุทั้งหลาย !  ในกาลยืดยาวฝ่าย อดีต พระ-

อริยเจ้าเหล่าใดเหล่าหน่ึง ได้เป็นอยู่แล้วอย่างพระอริยเจ้า; 

พระอริยเจ้าท้ังหมดเหล่าน้ัน ก็ได้เป็นอยู่แล้วในการอยู่อย่าง 

พระอริยเจ้าสิบประการนี้เหมือนกัน.

 ภิกษุท้ังหลาย !  ในกาลยืดยาวฝ่าย อน�คต พระ-

อริยเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึ่ง จักเป็นอยู่อย่างพระอริยเจ้า;  

พระอริยเจ้าทั้งหมดเหล่านั้น ก็จักเป็นอยู่ในการอยู่อย่าง

พระอริยเจ้าสิบประการนี้เหมือนกัน.

 ภิกษุท้ังหลาย !  ในกาล บัดน้ี พระอริยเจ้าเหล่าใด

เหล่าหน่ึง กำาลังเป็นอยู่อย่างพระอริยเจ้า; พระอริยเจ้าท้ังหมด

เหล่าน้ัน ก็กำาลังเป็นอยู่ในการอยู่อย่างพระอริยเจ้าสิบประการ

น้ีเหมือนกัน.

 ภิกษุทั้งหลาย !  การอยู่แบบพระอริยเจ้า ซึ่ง

พระอริยเจ้าทั้งหลายได้อยู่มาแล้วก็ดี กำาลังอยู่ในบัดนี้ก็ดี 

จักอยู่ต่อไปก็ดี  มีเครื่องอยู่สิบประการเหล่านี้แล.

ทสก. อํ. ๒๔/๓๑-๓๔/๒๐.
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๔๓

ผู้ส�ม�รถละอ�สวะท้ังหล�ย

ในส่วนท่ีละได้ด้วยก�รเห็น

 ภิกษุทั้งหลาย !  อริยสาวกผู้มีการสดับ ได้เห็น 

พระอริยเจ้า ฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้า ได้รับ 

การแนะนำาในธรรมของพระอริยเจ้า ได้เห็นสัปบุรุษ 

ฉลาดในธรรมของสัปบุรุษ ได้รับการแนะนำาในธรรม

ของสัปบุรุษ, ย่อมรู้ชัด ซึ่งธรรมทั้งหลายที่ควรกระทำา

ไว้ในใจ และไม่ควรกระทำาไว้ในใจ. 

 อริยสาวกนั้น รู้ชัดอยู่ซึ่งธรรมทั้งหล�ยที่ควร

กระทำ�ไว้ในใจและไม่ควรกระทำ�ไว้ในใจ, ท่านย่อม

ไม่กระทำาไว้ในใจซ่ึงธรรมท้ังหลายท่ีไม่ควรกระทำาไว้ในใจ,   

จะกระทำาไว้ในใจแต่ธรรมทั้งหลายที่ควรกระทำาไว้ในใจ

เท่านั้น.

 ภิกษุท้ังหลาย !  ธรรมท้ังหลายอันไม่ควรกระทำาไว้้

ในใจ ท่ีอริยสาวกท่านไม่กระทำาไว้ในใจน้ัน เป็นอย่างไรเล่า ?
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 ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อบุคคลกระทำาไว้ในใจซึ่ง 

ธรรมเหล่าใด อยู่,  กามาสวะ ภวาสวะ หรืออวิชชาสวะ ก็ตาม 

ท่ียังไม่เกิดย่อมเกิดข้ึน หรือท่ีเกิดข้ึนแล้วย่อมเจริญยิ่งขึ้น; 

ธรรมเหล่าน้ีแล เป็นธรรมท่ีไม่ควรกระทำาไว้ในใจ ซ่ึงอริยสาวก

ท่านไม่กระทำาไว้ในใจ.

 ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรมทั้งหลาย อันเป็นธรรม

ที่ควรกระทำาไว้ในใจ ที่อริยสาวกท่านกระทำาไว้ในใจนั้น 

เป็นอย่างไรเล่า ?   

 ภิกษุท้ังหลาย !  กามาสวะ ภวาสวะ หรืออวิชชาสวะ  

ก็ตาม ที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้ว 

ย่อมละไป แก่บุคคลผู้กระทำาซ่ึงธรรมเหล่าใดไว้ในใจ อยู่;  

ธรรมเหล่าน้ีแล เป็นธรรมท่ีควรกระทำาไว้ในใจ ซ่ึงอริยสาวก

ท่านกระทำาไว้ในใจ.

 เพราะอริยสาวกนั้น

 ไม่กระทำ�ไว้ในใจ ซึ่งธรรมทั้งหล�ยที่ไม่ควร

กระทำ�ไว้ในใจ  

 แต่ม�กระทำ�ไว้ในใจ ซึ่งธรรมทั้งหล�ยที่ควร

กระทำ�ไว้ในใจเท่�นั้น, 



 179ฉบับ  ๒  คู่มือโสดาบัน

 อ�สวะทั้งหล�ยที่ยังไม่เกิด จึงไม่เกิดขึ้น และ

อ�สวะทั้งหล�ยที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมละไป. 

 อริยสาวกนั้น ย่อม กระทำ�ไว้ในใจโดยแยบค�ย 

ว่� “ทุกข์เป็นอย่�งนี้, เหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่�งนี้, 

คว�มดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่�งน้ี, ท�งดำ�เนินให้ถึง

ซึ่งคว�มดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่�งนี้” ดังนี้.  

 เมื่ออริยสาวกนี้ กระทำาไว้ในใจโดยแยบคายอยู่ 

อย่างนี้, สังโยชน์ส�ม  คือ  สักก�ยทิฏฐิ วิจิกิจฉ� 

สีลัพพตปร�ม�ส ย่อมละไป.    

 ภิกษุทั้งหลาย !  นี้เร�กล่�วว่�         

 อ�สวะทั้งหล�ยจะพึงละเสียด้วยก�รเห็น.

มู. ม. ๑๒/๑๒-๑๖/๑๒.
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๔๔

สัมม�ทิฏฐิโลกุตตระ น�น�แบบ

(ต�มคำ�พระส�รีบุตร)

ก. หมวดเนื่องด้วยกุศล-อกุศล

 ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย !  เม่ือใดแล อริยส�วกม�รู้ชัด

ซ่ึงอกุศลและอกุศลมูลด้วย รู้ชัดซ่ึงกุศลและกุศลมูลด้วย; 

แม้ด้วยเหตุเพียงเท่าน้ี อริยสาวกน้ัน ช่ือว่าเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ  

ทิฏฐิของเขาดำาเนินไปตรง เขาประกอบแล้วด้วยความเล่ือมใส

ไม่หว่ันไหวในธรรม มาสู่พระสัทธรรมน้ี.

 ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย !  สิ่งที่เรียกว่� อกุศล นั้น

เป็นอย่�งไรเล่� ?  

 ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย !  การทำาสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วง

เป็นอกุศล; การถือเอาส่ิงของท่ีเจ้าของมิได้ให้ เป็นอกุศล;  

การประพฤติผิดในกาม เป็นอกุศล; การกล่าวเท็จเป็นอกุศล;  

วาจาส่อเสียด เป็นอกุศล; วาจาหยาบคาย เป็นอกุศล;  

การกล่าวคำาเพ้อเจ้อ เป็นอกุศล; อภิชฌา เป็นอกุศล; 
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พยาบาท เป็นอกุศล; มิจฉาทิฏฐิ เป็นอกุศล; ท่านผู้มีอายุ

ทั้งหลาย !  เหล่านี้ ท่านกล่าวว่า เป็นอกุศล. 

 ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย !  ส่ิงท่ีเรียกว่� อกุศลมูล น้ัน 

เป็นอย่�งไรเล่� ?   

 โลภะ เป็นอกุศลมูล;  โทสะ เป็นอกุศลมูล;  โมหะ 

เป็นอกุศลมูล.  ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย !  เหล่าน้ี ท่านกล่าวว่า   

เป็นอกุศลมูล. 

 ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย !  สิ่งที่เรียกว่� กุศล นั้น 

เป็นอย่�งไรเล่� ?  

 ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย !  เจตนาเว้นจากปาณาติบาต

เป็นกุศล; เจตนาเว้นจากอทินนาทาน เป็นกุศล; เจตนา 

เว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร เป็นกุศล; เจตนาเว้นจากมุสาวาท 

เป็นกุศล; เจตนาเว้นจากปิสุณาวาท เป็นกุศล; เจตนาเว้น

จากผรุสวาท เป็นกุศล; เจตนาเว้นจากสัมผัปปลาปวาท  

เป็นกุศล; อนภิชฌา เป็นกุศล; อัพ๎ยาปาท เป็นกุศล;   

สัมมาทิฏฐิ เป็นกุศล.  ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย !  เหล่านี้ 

ท่านกล่าวว่า  เป็นกุศล. 
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 ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย !  ส่ิงท่ีเรียกว่� กุศลมูล น้ัน 

เป็นอย่�งไรเล่� ?  

 อโลภะ เป็นกุศลมูล;  อโทสะ เป็นกุศลมูล;  

อโมหะ เป็นกุศลมูล.  ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย !  เหล่านี้ 

ท่านกล่าวว่า  เป็นกุศลมูล. 

 ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย !  ในกาลใดแล  อริยสาวกมา 

รู้ชัดซ่ึงอกุศลอย่างน้ี, รู้ชัดซ่ึงอกุศลมูลอย่างน้ี, รู้ชัดซ่ึงกุศล 

อย่างน้ี รู้ชัดซ่ึงกุศลมูลอย่างน้ี อริยสาวกน้ัน ละราคานุสัย  

บรรเทาปฏิฆานุสัย ถอนอนุสัยแห่งทิฏฐิและมานะว่า เรามี 

เราเป็น ได้โดยประการท้ังปวง ละอวิชชาแล้ว ทำาวิชชาให้ 

เกิดข้ึน เธอกระทำาท่ีสุดแห่งทุกข์ได้ ในทิฏฐธรรมน้ี น่ันเทียว. 

 ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย !  แม้ด้วยเหตุมีประมาณ 

เท่านี้แล อริยส�วกนั้น ชื่อว่�เป็นผู้มีสัมม�ทิฏฐิ ทิฏฐิ

ของเข�ดำ�เนินไปตรง เข�ประกอบแล้วด้วยคว�มเล่ือมใส

ไม่หวั่นไหวในธรรม  ม�สู่พระสัทธรรมนี้.
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ข. หมวดเนื่องด้วยอ�ห�รสี่

 “ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย !  ก็ปริยายแม้อย่างอ่ืน ยังมีหรือ ท่ีจะทำาให้

อริยสาวกเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของท่านดำาเนินไปตรง ท่านประกอบแล้ว

ด้วยความเล่ือมใสไม่หว่ันไหวในธรรม  มาสู่พระสัทธรรมน้ี ?”

 มีอยู่  ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย !  คือ ในกาลใดแล 

อริยส�วกม�รู้ชัดซ่ึงอ�ห�ร ซ่ึงเหตุเป็นแดนเกิดแห่งอ�ห�ร

ซึ่งคว�มดับไม่เหลือแห่งอ�ห�ร ซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่ง

คว�มดับไม่เหลือแห่งอ�ห�ร.  ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ! 

ด้วยเหตุแม้มีประมาณเท่านี้ อริยสาวกนั้น ชื่อว่าเป็นผู้มี 

สัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของเขาดำาเนินไปตรง เขาประกอบแล้ว 

ด้วยความเล่ือมใสไม่หว่ันไหวในธรรม  มาสู่พระสัทธรรมน้ี.

 ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย !  อาหาร เป็นอย่างไรเล่า ?  

เหตุเป็นแดนเกิดแห่งอาหาร เป็นอย่างไรเล่า ?  ความดับ

ไม่เหลือแห่งอาหาร เป็นอย่างไรเล่า ? ข้อปฏิบัติให้ถึงซ่ึง

ความดับไม่เหลือแห่งอาหาร เป็นอย่างไรเล่า ?

 ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย ! อ�ห�ร ๔ อย่�งเหล่านี้ 

ย่อมเป็นไปเพ่ือความดำารงอยู่ของภูตสัตว์ท้ังหลาย หรือว่า 

เพื่ออนุเคราะห์แก่สัมภเวสีทั้งหลาย. 
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 อ�ห�ร ๔ อย่�ง อย่�งไรเล่� ?   สี่อย่าง คือ :- 

 กพฬีก�ร�ห�ร (ท่ีหยาบบ้าง ละเอียดบ้าง) เป็นท่ีหน่ึง,

 ผัสส�ห�ร เป็นที่สอง,

 มโนสัญเจตน�ห�ร เป็นที่สาม, 

 วิญญ�ณ�ห�ร เป็นที่สี่. 

 คว�มก่อขึ้นพร้อมแห่งอ�ห�ร ย่อมมีเพราะ

ความก่อขึ้นพร้อมแห่งตัณหา. 

 คว�มดับไม่เหลือแห่งอ�ห�ร ย่อมมีเพราะ

ความดับไม่เหลือแห่งตัณหา. 

 มรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐน่ันเอง

เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งคว�มดับไม่เหลือแห่งอ�ห�ร; 

ได้แก่สิ่งเหล่านี้ คือ ความเห็นชอบ ความดำาริชอบ  

การพูดจาชอบ การทำาการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ  

ความพากเพียรชอบ  ความระลึกชอบ  ความต้ังใจม่ันชอบ. 

 ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย !  เมื่อใดแล อริยสาวกมา 

รู้ชัดซ่ึงอาหารอย่างน้ี, รู้ชัดซ่ึงเหตุเป็นแดนเกิดแห่งอาหาร 

อย่างนี้, รู้ชัดซึ่งความดับไม่เหลือแห่งอาหาร อย่างนี้,

รู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งอาหาร  
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อย่างนี้. อริยสาวกนั้น ละราคานุสัย บรรเทาปฏิฆานุสัย  

ถอนอนุสัยแห่งทิฏฐิและมานะว่า เรามี เราเป็น ได้โดย

ประการทั้งปวง ละอวิชชาแล้ว ทำาวิชชาให้เกิดขึ้น 

เธอกระทำาที่สุดแห่งทุกข์ได้ ในทิฏฐธรรมนี้ นั่นเทียว. 

 ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย !  ด้วยเหตุแม้เพียงเท่าน้ีแล

อริยส�วกน้ัน ช่ือว่�เป็นผู้มีสัมม�ทิฏฐิ ทิฏฐิของเข�

ดำ�เนินไปตรง เข�ประกอบแล้วด้วยคว�มเล่ือมใส 

ไม่หว่ันไหวในธรรม ม�สู่พระสัทธรรมนี้.

ค. หมวดเนื่องด้วยอริยสัจสี่

  “ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย !  ก็ปริยายแม้อย่างอ่ืน ยังมีหรือ ท่ีจะทำาให้

อริยสาวกเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของท่านดำาเนินไปตรง ท่านประกอบแล้ว

ด้วยความเล่ือมใสไม่หว่ันไหวในธรรม  มาสู่พระสัทธรรมน้ี ?”

 มีอยู่  ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย !  คือ ในกาลใดแล 

อริยส�วกม�รู้ชัดซึ่งทุกข์ ซึ่งเหตุเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์  

ซึ่งคว�มดับไม่เหลือแห่งทุกข์ ซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่ง 

คว�มดับไม่เหลือแห่งทุกข์.  ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย !  ด้วยเหตุ
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แม้มีประมาณเท่าน้ี อริยสาวกน้ัน ช่ือว่าเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ  

ทิฏฐิของเขาดำาเนินไปตรง เขาประกอบแล้วด้วยความเล่ือมใส 

ไม่หว่ันไหวในธรรม  มาสู่พระสัทธรรมน้ี.

 ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย !  ทุกข์ เป็นอย่�งไรเล่� ? 

 แมค้วามเกิด ก็เป็นทุกข์, แม้ความแก่ ก็เป็นทุกข์, 

แม้ความตาย ก็เป็นทุกข์, แม้ความโศก ความร่ำาไรรำาพัน 

ความทุกข์กาย ความทุกข์ใจ ความคับแค้นใจ ก็เป็นทุกข์, 

การประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจ ก็เป็นทุกข์, ความ

พลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจ ก็เป็นทุกข์, ปรารถนา

สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้น ก็เป็นทุกข์; กล่าวโดยย่ออุป�ท�นขันธ์

ทั้งห้� เป็นทุกข์.  ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย !  นี้เรียกว่า ทุกข์. 

 ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย !  เหตุเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์  

เป็นอย่างไรเล่า ?  

 ตัณห�นี้ใด อันเป็นเครื่องทำาให้มีภพใหม่ อัน

ประกอบอยู่ด้วยความกำาหนัด ด้วยอำานาจความเพลิน 

เป็นเครื่องทำาให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆ, ได้แก่ 
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ก�มตัณห� ภวตัณห� วิภวตัณห�.  ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย ! 

นี้เรียกว่า เหตุเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์. 

 ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย !  คว�มดับไม่เหลือแห่งทุกข์

เป็นอย่�งไรเล่� ?  

 คว�มจ�งคล�ยดับไม่เหลือแห่งตัณห�นี้นั่นเอง

เป็นความสละทิ้ง เป็นความสลัดคืน เป็นความปล่อย 

เป็นความทำาไม่ให้มีที่อาศัย ซึ่งตัณหานั้น อันใด; 

ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย ! น้ีเรียกว่า ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์. 

 ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย !  ข้อปฏิบัติให้ถึงซ่ึงคว�มดับ

ไม่เหลือแห่งทุกข์  เป็นอย่�งไรเล่� ?  

 มรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐ น้ี

น่ันเอง ได้แก่ ความเห็นชอบ ความดำาริชอบ การพูดจาชอบ  

การทำาการงานชอบ การเล้ียงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ  

ความระลึกชอบ ความต้ังใจม่ันชอบ.  ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย !  

นี้เรียกว่า  ข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งทุกข์.
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 ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย !  เมื่อใดแล อริยสาวกมา

รู้ชัดซึ่งทุกข์ อย่างนี้, รู้ชัดซึ่งเหตุเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์  

อย่างนี้,  รู้ชัดซึ่งความดับไม่เหลือแห่งทุกข์  อย่างนี้  รู้ชัด

ซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งทุกข์  อย่างนี้. 

 อริยสาวกนั้น ละราคานุสัย บรรเทาปฏิฆานุสัย   

ถอนอนุสัยแห่งทิฏฐิและมานะว่า เรามีเราเป็น ได้โดยประการ

ทั้งปวง ละอวิชชาแล้ว ทำาวิชชาให้เกิดขึ้น เธอกระทำา

ที่สุดแห่งทุกข์ได้ ในทิฏฐธรรมนี้ นั่นเทียว.

 ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย !  ด้วยเหตุแม้เพียงเท่าน้ีแล 

อริยส�วกนั้น ชื่อว่�เป็นผู้มีสัมม�ทิฏฐิ ทิฏฐิของเข�

ดำ�เนินไปตรง เข�ประกอบแล้วด้วยคว�มเลื่อมใส 

ไม่หวั่นไหวในธรรม  ม�สู่พระสัทธรรมนี้.
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ง. หมวดเนื่องด้วยปฏิจจสมุปปันนธรรม

ต�มหลักแห่งปฏิจจสมุปบ�ท

ง. ๑ เกี่ยวกับชร�มรณะ

  “ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย !  ก็ปริยายแม้อย่างอ่ืน ยังมีหรือ ท่ีจะทำาให้

อริยสาวกเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของท่านดำาเนินไปตรง ท่านประกอบแล้ว

ด้วยความเล่ือมใสไม่หว่ันไหวในธรรม  มาสู่พระสัทธรรมน้ี ?”

 มีอยู่  ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย !  คือ ในกาลใดแล   

อริยส�วกม�รู้ชัดซึ่งชร�มรณะ ซึ่งเหตุเป็นแดนเกิด

แห่งชร�มรณะ ซึ่งคว�มดับไม่เหลือแห่งชร�มรณะ 

ซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งคว�มดับไม่เหลือแห่งชร�มรณะ. 

ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย !  ด้วยเหตุแม้มีประมาณเท่าน้ี อริยสาวก

นั้น ชื่อว่าเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของเขาดำาเนินไปตรง 

เขาประกอบแล้วด้วยความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในธรรม  

มาสู่พระสัทธรรมนี้.

 ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย !  ชรามรณะ  เป็นอย่างไรเล่า ?

เหตุเป็นแดนเกิดแห่งชรามรณะ  เป็นอย่างไรเล่า ?  ความดับ

ไม่เหลือแห่งชรามรณะ เป็นอย่างไรเล่า ?  ข้อปฏิบัติให้ถึงซ่ึง

ความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะ  เป็นอย่างไรเล่า ? 
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(ต่อไปนี้ เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับชรามรณะโดยนัยแห่งอริยสัจสี่  

พึงดูได้จากหนังสือเล่มนี้  ที่หน้า ๔๐–๔๑ ตั้งแต่คำาว่า ความแก่ 

ความคร่ำาคร่า ความมีฟันหลุด...ถึงคำาว่า...ความระลึกชอบ ความ

ตั้งใจมั่นชอบ).

 ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย !  เม่ือใดแล อริยสาวกมา 

รู้ชัดซึ่งชรามรณะ อย่างนี้, รู้ชัดซึ่งเหตุเป็นแดนเกิดแห่ง 

ชรามรณะ อย่างน้ี, รู้ชัดซ่ึงความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะ  

อย่างนี้, รู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่ง 

ชรามรณะ อย่างนี้.  อริยสาวกนั้น ละราคานุสัย บรรเทา

ปฏิฆานุสัย ... (ข้อความต่อไปนี้เหมือนกับข้อความในตอนท้าย

แห่งหมวด ก. จนกระทั่งคำาว่า) ... ไม่หวั่นไหวในธรรม ม�สู่

พระสัทธรรมนี้.

ง. ๒ เกี่ยวกับช�ติ

  “ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย !  ก็ปริยายแม้อย่างอ่ืน ยังมีหรือ ท่ีจะทำาให้

อริยสาวกเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของท่านดำาเนินไปตรง ท่านประกอบแล้ว

ด้วยความเล่ือมใสไม่หว่ันไหวในธรรม  มาสู่พระสัทธรรมน้ี ?”

 มีอยู่  ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย !  คือ ในกาลใดแล  

อริยส�วกม�รู้ชัดซึ่งช�ติ ซึ่งเหตุเป็นแดนเกิดแห่งช�ติ  
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ซึ่งคว�มดับไม่เหลือแห่งช�ติ ซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่ง 

คว�มดับไม่เหลือแห่งช�ติ. ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย ! ด้วยเหตุ

แม้มีประมาณเท่าน้ี อริยสาวกน้ัน ช่ือว่าเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ  

ทิฏฐิของเขาดำาเนินไปตรง เขาประกอบแล้วด้วยความเล่ือมใส 

ไม่หว่ันไหวในธรรม  มาสู่พระสัทธรรมน้ี. 

 ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย !  ชาติเป็นอย่างไรเล่า ? 

เหตุเป็นแดนเกิดแห่งชาติ เป็นอย่างไรเล่า ?  ความดับ 

ไม่เหลือแห่งชาติ เป็นอย่างไรเล่า ? ข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่ง

ความดับไม่เหลือแห่งชาติ เป็นอย่างไรเล่า ? 
(ต่อไปนี้ เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับชาติ โดยนัยแห่งอริยสัจสี่ พึงดูได้

จากหนังสือเล่มนี้ ที่หน้า ๔๑ ตั้งแต่คำาว่า  การเกิด  การกำาเนิด  การ

ก้าวลง...ถึงคำาว่า...ความระลึกชอบ  ความตั้งใจมั่นชอบ). 

 ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย !  เมื่อใดแล  อริยสาวกมา 

รู้ชัดซึ่งชาติ อย่างนี้, รู้ชัดซึ่งเหตุเป็นแดนเกิดแห่งชาติ 

อย่างนี้,  รู้ชัดซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชาติ  อย่างนี้,  รู้ชัด

ซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชาติ  อย่างนี้.  

อริยสาวกนั้น  ละราคานุสัย  บรรเทาปฏิฆานุสัย ...

(ข้อความต่อไปเหมือนกับข้อความในตอนท้ายแห่งหมวด ก. จนกระท่ัง

คำาว่า) ... ไม่หว่ันไหวในธรรม  ม�สู่พระสัทธรรมน้ี.
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ง. ๓ เกี่ยวกับภพ

  “ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย !  ก็ปริยายแม้อย่างอ่ืน ยังมีหรือ ท่ีจะทำาให้

อริยสาวกเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของท่านดำาเนินไปตรง ท่านประกอบแล้ว

ด้วยความเล่ือมใสไม่หว่ันไหวในธรรม  มาสู่พระสัทธรรมน้ี ?”

 มีอยู่  ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย !  คือ ในการใดแล   

อริยส�วกม�รู้ชัดซึ่งภพ ซึ่งเหตุเป็นแดนเกิดแห่งภพ  

ซึ่งคว�มดับไม่เหลือแห่งภพ ซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่ง 

คว�มดับไม่เหลือแห่งภพ.  ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย !  ด้วยเหตุ

แม้มีประมาณเท่าน้ี, อริยสาวกน้ัน ช่ือว่าเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ 

ทิฏฐิของเขาดำาเนินไปตรง เขาประกอบแล้วด้วยความเล่ือมใส  

ไม่หว่ันไหวในธรรม  มาสู่พระสัทธรรมน้ี.

 ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย !  ภพเป็นอย่างไรเล่า ?  

เหตุเป็นแดนเกิดแห่งภพ เป็นอย่างไรเล่า ?  ความดับ

ไม่เหลือแห่งภพ เป็นอย่างไรเล่า ?  ข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่ง

ความดับไม่เหลือแห่งภพ เป็นอย่างไรเล่า ? 
(ต่อไปนี้ เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับภพ โดยนัยแห่งอริยสัจสี่ พึงดูได้

จากหนังสือเล่มนี้ ที่หน้า ๔๒ ตั้งแต่คำาว่าภพทั้งหลาย ๓ อย่างเหล่านี้ 

คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ ...ถึงคำาว่า...ความระลึกชอบ ความ

ตั้งใจมั่นชอบ).
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 ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย !  เมื่อใดแล  อริยสาวกมา 

รู้ชัดซึ่งภพ อย่างนี้,  รู้ชัดซึ่งเหตุเป็นแดนเกิดแห่งภพ 

อย่างนี้,  รู้ชัดซึ่งความดับไม่เหลือแห่งภพ อย่างนี้,  รู้ชัด

ซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งภพ อย่างนี้. 

อริยสาวกนั้น ละราคานุสัย บรรเทาปฏิฆานุสัย ...(ข้อความ

ต่อไปน้ีเหมือนกับข้อความในตอนท้ายแห่งหมวด ก. จนกระท่ังถึงคำาว่า) 

... ไม่หว่ันไหวในธรรม  ม�สู่พระสัทธรรมน้ี.

ง. ๔ เกี่ยวกับอุป�ท�น

  “ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย !  ก็ปริยายแม้อย่างอ่ืน ยังมีหรือ ท่ีจะทำาให้

อริยสาวกเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของท่านดำาเนินไปตรง ท่านประกอบแล้ว

ด้วยความเล่ือมใสไม่หว่ันไหวในธรรม  มาสู่พระสัทธรรมน้ี ?”

 มีอยู่  ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย !  คือ ในกาลใดแล 

อริยส�วกม�รู้ชัดซึ่งอุป�ท�น ซึ่งเหตุเป็นแดนเกิดแห่ง

อุป�ท�น ซ่ึงคว�มดับไม่เหลือแห่งอุป�ท�น ซ่ึงข้อปฏิบัติ 

ให้ถึงซึ่งคว�มดับไม่เหลือแห่งอุป�ท�น. ท่านผู้มีอายุ

ท้ังหลาย !  ด้วยเหตุแม้มีประมาณเท่าน้ี อริยสาวกน้ันช่ือว่า

เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของเขาดำาเนินไปตรง เขาประกอบแล้ว

ด้วยความเล่ือมใสไม่หว่ันไหวในธรรม  มาสู่พระสัทธรรมน้ี. 
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 ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย !  อุปาทาน เป็นอย่างไรเล่า ?  

เหตุเป็นแดนเกิดแห่งอุปาทาน เป็นอย่างไรเล่า ?  ความดับ 

ไม่เหลือแห่งอุปาทาน เป็นอย่างไรเล่า ?  ข้อปฏิบัติให้ถึงซ่ึง

ความดับไม่เหลือแห่งอุปาทาน  เป็นอย่างไรเล่า ? 
(ต่อไปนี้เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับอุปาทาน โดยนัยแห่งอริยสัจสี่ พึงดู 

ได้จากหนังสือเล่มนี้ ที่หน้า ๔๒-๔๓  ตั้งแต่คำาว่าอุปาทานทั้งหลาย  

๔ อย่างเหล่านี้ คือ ...ถึงคำาว่า...ความระลึกชอบ  ความตั้งใจมั่นชอบ).

 ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย !  เมื่อใดแล  อริยสาวกมา

รู้ชัดซึ่งอุปาทาน อย่างนี้, รู้ชัดซึ่งเหตุเป็นแดนเกิดแห่ง

อุปาทาน อย่างนี้,  รู้ชัดซึ่งความดับไม่เหลือแห่งอุปาทาน 

อย่างนี้, รู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่ง

อุปาทาน อย่างนี้.  อริยสาวกนั้น ละราคานุสัย บรรเทา

ปฏิฆานุสัย ...(ข้อความต่อไปนี้เหมือนกับข้อความในตอนท้ายแห่ง

หมวด ก. จนกระทั่งถึงคำาว่า) ... ไม่หวั่นไหวในธรรม ม�สู่

พระสัทธรรมนี้. 
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ง. ๕ เกี่ยวกับตัณห�

  “ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย !  ก็ปริยายแม้อย่างอ่ืน ยังมีหรือ ท่ีจะทำาให้

อริยสาวกเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของท่านดำาเนินไปตรง ท่านประกอบแล้ว

ด้วยความเล่ือมใสไม่หว่ันไหวในธรรม  มาสู่พระสัทธรรมน้ี ?”

 มีอยู่  ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย !  คือ ในกาลใดแล  

อริยส�วกม�รู้ชัดซ่ึงตัณห� ซ่ึงเหตุเป็นแดนเกิดแห่งตัณห� 

ซึ่งคว�มดับไม่เหลือแห่งตัณห� ซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่ง

คว�มดับไม่เหลือแห่งตัณห�.  ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย !

ด้วยเหตุแม้มีประมาณเท่านี้ อริยสาวกนั้น ชื่อว่าเป็นผู้มี 

สัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของเขาดำาเนินไปตรง เขาประกอบแล้วด้วย

ความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในธรรม  มาสู่พระสัทธรรมนี้. 

 ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย !  ตัณหา เป็นอย่างไรเล่า ? 

เหตุเป็นแดนเกิดแห่งตัณหา เป็นอย่างไรเล่า ?  ความดับ

ไม่เหลือแห่งตัณหา  เป็นอย่างไรเล่า ?  ข้อปฏิบัติให้ถึงซ่ึง

ความดับไม่เหลือแห่งตัณหา  เป็นอย่างไรเล่า ? 
(ต่อไปนี้ เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับตัณหาโดยนัยแห่งอริยสัจสี่ พึงดูได้

จากหนังสือเล่มนี้ ที่หน้า ๔๓ ตั้งแต่คำาว่าหมู่แห่งตัณหาทั้งหลาย ๖ หมู่

เหล่านี้ คือ ...ถึงคำาว่า...ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ).
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 ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย !  เมื่อใดแล  อริยสาวกมา 

รู้ชัดซ่ึงตัณหา อย่างน้ี, รู้ชัดซ่ึงเหตุเป็นแดนเกิดแห่งตัณหา 

อย่างนี้, รู้ชัดซึ่งความดับไม่เหลือแห่งตัณหา อย่างนี้, 

รู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งตัณหา  

อย่างน้ี.  อริยสาวกน้ัน ละราคานุสัย บรรเทาปฏิฆานุสัย ...

(ข้อความต่อไปน้ีเหมือนกับข้อความในตอนท้ายแห่งหมวด ก. จนกระท่ัง

ถึงคำาว่า) ... ไม่หวั่นไหวในธรรม ม�สู่พระสัทธรรมนี้.

ง. ๖ เกี่ยวกับเวทน�

  “ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย !  ก็ปริยายแม้อย่างอ่ืน ยังมีหรือ ท่ีจะทำาให้

อริยสาวกเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของท่านดำาเนินไปตรง ท่านประกอบแล้ว

ด้วยความเล่ือมใสไม่หว่ันไหวในธรรม  มาสู่พระสัทธรรมน้ี ?”

 มีอยู่  ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย !  คือ ในกาลใดแล  

อริยส�วกม�รู้ชัดซ่ึงเวทน� ซ่ึงเหตุเป็นแดนเกิดแห่งเวทน� 

ซึ่งคว�มดับไม่เหลือแห่งเวทน� ซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่ง 

คว�มดับไม่เหลือแห่งเวทน�.  ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย !  

ด้วยเหตุแม้มีประมาณเท่านี้ อริยสาวกนั้น ชื่อว่าเป็นผู้มี

สัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของเขาดำาเนินไปตรง เขาประกอบแล้ว 

ด้วยความเล่ือมใสไม่หว่ันไหวในธรรม มาสู่พระสัทธรรมน้ี.
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 ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย !  เวทนา เป็นอย่างไรเล่า ? 

เหตุเป็นแดนเกิดแห่งเวทนา เป็นอย่างไรเล่า ?  ความดับ

ไม่เหลือแห่งเวทนา เป็นอย่างไรเล่า ?  ข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่ง

ความดับไม่เหลือแห่งเวทนา เป็นอย่างไรเล่า ?
(ต่อไปนี้ เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเวทนา โดยนัยแห่งอริยสัจสี่ พึงดูได้

จากหนังสือเล่มนี้ ที่หน้า ๔๔ ตั้งแต่คำาว่า หมู่แห่งเวทนาทั้งหลาย ๖ หมู่

เหล่านี้ คือ ... ถึงคำาว่า...ความระลึกชอบ  ความตั้งใจมั่นชอบ).

 ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย !  เมื่อใดแล  อริยสาวกมา 

รู้ชัดซ่ึงเวทนา อย่างน้ี, รู้ชัดซ่ึงเหตุเป็นแดนเกิดแห่งเวทนา  

อย่างนี้, รู้ชัดซึ่งความดับไม่เหลือแห่งเวทนา อย่างนี้, 

รู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งเวทนา  

อย่างนี้.  อริยสาวกนั้น ละราคานุสัย บรรเทาปฏิฆานุสัย  

... (ข้อความต่อไปน้ีเหมือนกับข้อความในตอนท้ายแห่งหมวด ก. จน

กระท่ังถึงคำาว่า) ... ไม่หว่ันไหวในธรรม ม�สู่พระสัทธรรมน้ี.
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ง. ๗ เกี่ยวกับผัสสะ

  “ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย !  ก็ปริยายแม้อย่างอ่ืน ยังมีหรือ ท่ีจะทำาให้

อริยสาวกเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของท่านดำาเนินไปตรง ท่านประกอบแล้ว

ด้วยความเล่ือมใสไม่หว่ันไหวในธรรม  มาสู่พระสัทธรรมน้ี ?”

 มีอยู่  ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย !  คือ ในกาลใดแล  

อริยส�วกม�รู้ชัดซ่ึงผัสสะ ซ่ึงเหตุเป็นแดนเกิดแห่งผัสสะ  

ซึ่งคว�มดับไม่เหลือแห่งผัสสะ ซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่ง 

คว�มดับไม่เหลือแห่งผัสสะ.  ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย !  

ด้วยเหตุแม้มีประมาณเท่านี้ อริยสาวกนั้น ชื่อว่าเป็นผู้มี 

สัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของเขาดำาเนินไปตรง เขาประกอบแล้ว

ด้วยความเล่ือมใสไม่หว่ันไหวในธรรม มาสู่พระสัทธรรมน้ี. 

 ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย !  ผัสสะ เป็นอย่างไรเล่า ?  

เหตุเป็นแดนเกิดแห่งผัสสะ เป็นอย่างไรเล่า ?  ความดับ 

ไม่เหลือแห่งผัสสะ  เป็นอย่างไรเล่า ?  ข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่ง

ความดับไม่เหลือแห่งผัสสะ  เป็นอย่างไรเล่า ? 
(ต่อไปนี้ เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับผัสสะ โดยนัยแห่งอริยสัจสี่ พึงดูได้

จากหนังสือเล่มน้ี ท่ีหน้า ๔๔-๔๕ ต้ังแต่คำาว่า หมู่แห่งผัสสะท้ังหลาย ๖ หมู่

เหล่านี้ คือ ...ถึงคำาว่า...ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ).
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 ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย !  เมื่อใดแล  อริยสาวกมา

รู้ชัดซ่ึงผัสสะ อย่างน้ี, รู้ชัดซ่ึงเหตุเป็นแดนเกิดแห่งผัสสะ

อย่างนี้, รู้ชัดซึ่งความดับไม่เหลือแห่งผัสสะ อย่างนี้, รู้ชัด

ซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งผัสสะ อย่างนี้. 

อริยสาวกนั้น ละราคานุสัย บรรเทาปฏิฆานุสัย ...(ข้อความ

ต่อไปน้ีเหมือนกับข้อความในตอนท้ายแห่งหมวด ก. จนกระท่ังถึงคำาว่า) 

... ไม่หว่ันไหวในธรรม  ม�สู่พระสัทธรรมน้ี.

ง. ๘ เกี่ยวกับ สฬ�ยตนะ

  “ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย !  ก็ปริยายแม้อย่างอ่ืน ยังมีหรือ ท่ีจะทำาให้

อริยสาวกเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของท่านดำาเนินไปตรง ท่านประกอบแล้ว

ด้วยความเล่ือมใสไม่หว่ันไหวในธรรม  มาสู่พระสัทธรรมน้ี ?”

 มีอยู่  ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย !  คือ ในกาลใดแล 

อริยส�วกม�รู้ชัดซึ่งสฬ�ยตนะ ซึ่งเหตุเป็นแดนเกิด

แห่งสฬ�ยตนะ ซึ่งคว�มดับไม่เหลือแห่งสฬ�ยตนะ 

ซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งคว�มดับไม่เหลือแห่งสฬ�ยตนะ. 

ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย !  ด้วยเหตุแม้มีประมาณเท่านี้   
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อริยสาวกน้ัน ช่ือว่าเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของเขาดำาเนิน

ไปตรง เขาประกอบแล้วด้วยความเลื่อมใสไม่หวั่นไหว 

ในธรรม  มาสู่พระสัทธรรมนี้.

 ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย !  สฬายตนะ เป็นอย่างไรเล่า ?

เหตุเป็นแดนเกิดแห่งสฬายตนะ  เป็นอย่างไรเล่า ?  ความดับ 

ไม่เหลือแห่งสฬายตนะ  เป็นอย่างไรเล่า ?  ข้อปฏิบัติให้ถึง

ซ่ึงความดับไม่เหลือแห่งสฬายตนะ  เป็นอย่างไรเล่า ? 
(ต่อไปนี้ เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับสฬายตนะโดยนัยแห่งอริยสัจสี่ พึงดู

ได้จากหนังสือเล่มนี้ ที่หน้า ๔๕ ตั้งแต่คำาว่า จักข๎วายตนะ  โสตายตนะ 

...ถึงคำาว่า...ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ). 

 ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย !  เมื่อใดแล  อริยสาวกมา 

รู้ชัดซึ่งสฬายตนะ อย่างนี้,  รู้ชัดซึ่งเหตุเป็นแดนเกิดแห่ง 

สฬายตนะ อย่างน้ี,  รู้ชัดซ่ึงความดับไม่เหลือแห่งสฬายตนะ 

อย่างนี้, รู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่ง

สฬายตนะ อย่างนี้.  อริยสาวกนั้น ละราคานุสัย บรรเทา

ปฏิฆานุสัย ... (ข้อความต่อไปน้ีเหมือนกับข้อความในตอนท้าย

แห่งหมวด ก. จนกระท่ังถึงคำาว่า) ... ไม่หว่ันไหวในธรรม ม�สู่

พระสัทธรรมน้ี.
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ง. ๙ เกี่ยวกับน�มรูป

  “ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย !  ก็ปริยายแม้อย่างอ่ืน ยังมีหรือ ท่ีจะทำาให้

อริยสาวกเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของท่านดำาเนินไปตรง ท่านประกอบแล้ว

ด้วยความเล่ือมใสไม่หว่ันไหวในธรรม  มาสู่พระสัทธรรมน้ี ?”

 มีอยู่  ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย !  คือ ในกาลใดแล  

อริยส�วกม�รู้ชัดซึ่งน�มรูป ซึ่งเหตุเป็นแดนเกิดแห่ง 

น�มรูป ซ่ึงคว�มดับไม่เหลือแห่งน�มรูป ซ่ึงข้อปฏิบัติให้ถึง 

ซ่ึงคว�มดับไม่เหลือแห่งน�มรูป. ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย ! 

ด้วยเหตุแม้มีประมาณเท่านี้ อริยสาวกนั้น ชื่อว่าเป็นผู้มี 

สัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของเขาดำาเนินไปตรง เขาประกอบแล้วด้วย 

ความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในธรรม  มาสู่พระสัทธรรมนี้.

 ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย !  นามรูป  เป็นอย่างไรเล่า ?   

เหตุเป็นแดนเกิดแห่งนามรูป  เป็นอย่างไรเล่า ?  ความดับ 

ไม่เหลือแห่งนามรูป  เป็นอย่างไรเล่า ?  ข้อปฏิบัติให้ถึงซ่ึง

ความดับไม่เหลือแห่งนามรูป  เป็นอย่างไรเล่า ?    
(ต่อไปน้ี เป็นรายละเอียดเก่ียวกับนามรูปโดยนัยแห่งอริยสัจส่ี พึงดูได้

จากหนังสือเล่มน้ี ท่ีหน้า ๔๖ ต้ังแต่คำาว่า เวทนา สัญญา เจตนาผัสสะ... 

ถึงคำาว่า...ความระลึกชอบ ความต้ังใจม่ันชอบ). 
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 ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย !  เมื่อใดแล  อริยสาวกมา 

รู้ชัดซึ่งนามรูป อย่างนี้,  รู้ชัดซึ่งเหตุเป็นแดนเกิดแห่ง

นามรูป อย่างนี้, รู้ชัดซึ่งความดับไม่เหลือแห่งนามรูป 

อย่างนี้, รู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่ง

นามรูป อย่างนี้.  อริยสาวกนั้น ละราคานุสัย บรรเทา 

ปฏิฆานุสัย ...(ข้อความต่อไปนี้เหมือนกับข้อความในตอนท้ายแห่ง

หมวด ก. จนกระทั่งถึงคำาว่า) ... ไม่หวั่นไหวในธรรม ม�สู่

พระสัทธรรมนี้.

ง. ๑๐ เกี่ยวกับวิญญ�ณ

  “ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย !  ก็ปริยายแม้อย่างอ่ืน ยังมีหรือ ท่ีจะทำาให้

อริยสาวกเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของท่านดำาเนินไปตรง ท่านประกอบแล้ว

ด้วยความเล่ือมใสไม่หว่ันไหวในธรรม  มาสู่พระสัทธรรมน้ี ?”

 มีอยู่ ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย !  คือ ในกาลใดแล 

อริยส�วกม�รู้ชัดซึ่งวิญญ�ณ ซึ่งเหตุเป็นแดนเกิดแห่ง 

วิญญ�ณ ซ่ึงคว�มดับไม่เหลือแห่งวิญญ�ณ ซ่ึงข้อปฏิบัติให้ 

ถึงซ่ึงคว�มดับไม่เหลือแห่งวิญญ�ณ.  ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย !

ด้วยเหตุแม้มีประมาณเท่านี้ อริยสาวกนั้น ชื่อว่าเป็นผู้มี 
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สัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของเขาดำาเนินไปตรง เขาประกอบแล้ว

ด้วยความเล่ือมใสไม่หว่ันไหวในธรรม  มาสู่พระสัทธรรมน้ี.

 ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย !  วิญญาณ  เป็นอย่างไรเล่า ?  

เหตุเป็นแดนเกิดแห่งวิญญาณ เป็นอย่างไรเล่า ?  ความดับ 

ไม่เหลือแห่งวิญญาณ เป็นอย่างไรเล่า ?  ข้อปฏิบัติให้ถึงซ่ึง

ความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณ  เป็นอย่างไรเล่า ? 
(ต่อไปน้ี เป็นรายละเอียดเก่ียวกับวิญญาณโดยนัยแห่งอริยสัจส่ี พึงดูได้ 

จากหนังสือเล่มน้ี ท่ีหน้า ๔๖-๔๗ ต้ังแต่คำาว่า หมู่แห่งวิญญาณท้ังหลาย 

๖ หมู่เหล่านี้ คือ ...ถึงคำาว่า...ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ).

 ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย !  เมื่อใดแล  อริยสาวกมา 

รู้ชัดซึ่งวิญญาณ อย่างนี้, รู้ชัดซึ่งเหตุเป็นแดนเกิดแห่ง

วิญญาณอย่างนี้, รู้ชัดซึ่งความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณ 

อย่างนี้, รู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่ง

วิญญาณ อย่างนี้. อริยสาวกนั้น ละราคานุสัย บรรเทา 

ปฏิฆานุสัย ...(ข้อความต่อไปน้ีเหมือนกับข้อความในตอนท้ายแห่ง

หมวด ก. จนกระท่ังถึงคำาว่า) ... ไม่หวั่นไหวในธรรม ม�สู่

พระสัทธรรมนี้.
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ง. ๑๑ เกี่ยวกับสังข�ร

  “ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย !  ก็ปริยายแม้อย่างอ่ืน ยังมีหรือ ท่ีจะทำาให้

อริยสาวกเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของท่านดำาเนินไปตรง ท่านประกอบแล้ว

ด้วยความเล่ือมใสไม่หว่ันไหวในธรรม  มาสู่พระสัทธรรมน้ี ?”

 มีอยู่  ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย !  คือ ในกาลใดแล  

อริยส�วกม�รู้ชัดซ่ึงสังข�ร ซ่ึงเหตุเป็นแดนเกิดแห่งสังข�ร 

ซึ่งคว�มดับไม่เหลือแห่งสังข�ร ซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่ง

คว�มดับไม่เหลือแห่งสังข�ร.  ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ! 

ด้วยเหตุแม้มีประมาณเท่านี้ อริยสาวกนั้น ชื่อว่าเป็นผู้มี

สัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของเขาดำาเนินไปตรง เขาประกอบแล้ว 

ด้วยความเล่ือมใสไม่หว่ันไหวในธรรม มาสู่พระสัทธรรมน้ี. 

 ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย !  สังขาร  เป็นอย่างไรเล่า ?   

เหตุเป็นแดนเกิดแห่งสังขาร เป็นอย่างไรเล่า ?  ความดับ

ไม่เหลือแห่งสังขาร เป็นอย่างไรเล่า ?  ข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่ง

ความดับไม่เหลือแห่งสังขาร เป็นอย่างไรเล่า ?  
(ต่อไปนี้ เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับสังขารโดยนัยแห่งอริยสัจสี่ พึงดูได้

จากหนังสือเล่มนี้ ที่หน้า ๔๗ ตั้งแต่คำาว่า สังขารทั้งหลาย ๓ หมู่เหล่านี้ 

คือ ...ถึงคำาว่า...ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ).
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 ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย !  เมื่อใดแล  อริยสาวกมา

รู้ชัดซ่ึงสังขาร อย่างน้ี, รู้ชัดซ่ึงเหตุเป็นแดนเกิดแห่งสังขาร  

อย่างนี้, รู้ชัดซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสังขาร อย่างนี้,  

รู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสังขาร 

อย่างน้ี.  อริยสาวกน้ัน ละราคานุสัย บรรเทาปฏิฆานุสัย ...

(ข้อความต่อไปน้ีเหมือนกับข้อความในตอนท้ายแห่งหมวด ก. จนกระท่ัง 

ถึงคำาว่า) ... ไม่หว่ันไหวในธรรม  ม�สู่พระสัทธรรมน้ี.

ง. ๑๒ เกี่ยวกับ อวิชช�

  “ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย !  ก็ปริยายแม้อย่างอ่ืน ยังมีหรือ ท่ีจะทำาให้

อริยสาวกเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของท่านดำาเนินไปตรง ท่านประกอบแล้ว

ด้วยความเล่ือมใสไม่หว่ันไหวในธรรม  มาสู่พระสัทธรรมน้ี ?”

 มีอยู่  ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย !  คือ ในกาลใดแล 

อริยส�วกม�รู้ชัดซึ่งอวิชช� ซึ่งเหตุเป็นแดนเกิดแห่ง 

อวิชช� ซ่ึงคว�มดับไม่เหลือแห่งอวิชช� ซ่ึงข้อปฏิบัติให้ถึง 

ซ่ึงคว�มดับไม่เหลือแห่งอวิชช�.  ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย ! 

ด้วยเหตุแม้มีประมาณเท่านี้ อริยสาวกนั้น ชื่อว่าเป็นผู้มี 

สัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของเขาดำาเนินไปตรง เขาประกอบแล้ว

ด้วยความเล่ือมใสไม่หว่ันไหวในธรรม  มาสู่พระสัทธรรมน้ี.  
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 ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย !  อวิชชา เป็นอย่างไรเล่า ? 

เหตุเป็นแดนเกิดแห่งอวิชชา เป็นอย่างไรเล่า ?  ความดับ

ไม่เหลือแห่งอวิชชา เป็นอย่างไรเล่า ?  ข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่ง

ความดับไม่เหลือแห่งอวิชชา  เป็นอย่างไรเล่า ?

 ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ! อวิชชา คือ ความไม่รู้

ในทุกข์ ความไม่รู้ในเหตุเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์ ความไม่รู้ 

ในความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ ความไม่รู้ข้อปฏิบัติให้ถึง

ซึ่งความดับไม่เหลือแห่งทุกข์.  ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย !  

นี้เรียกว่า อวิชชา. 

 คว�มก่อขึ้นพร้อมแห่งอวิชช� ย่อมมีเพราะ

คว�มก่อขึ้นพร้อมแห่งอ�สวะ. 

 คว�มดับไม่เหลือแห่งอวิชช� ย่อมมีเพราะ

คว�มดับไม่เหลือแห่งอ�สวะ. 

 มรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐนี้

นั่นเอง เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งคว�มดับไม่เหลือแห่ง

อวิชช�; ได้แก่ส่ิงเหล่าน้ี คือ  ความเห็นชอบ ความดำาริชอบ 

การพูดจาชอบ การทำาการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ 

ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ  ความต้ังใจม่ันชอบ.
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 ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย !  เมื่อใดแล  อริยสาวกมา

รู้ชัดซึ่งอวิชชา อย่างนี้, รู้ชัดซึ่งเหตุเป็นแดนเกิดแห่ง

อวิชชา อย่างนี้, รู้ชัดซึ่งความดับไม่เหลือแห่งอวิชชา 

อย่างนี้, รู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่ง 

อวิชชา อย่างนี้. อริยสาวกนั้น ละราคานุสัย บรรเทา 

ปฏิฆานุสัย ...(ข้อความต่อไปนี้เหมือนกับข้อความในตอนท้ายแห่ง

หมวด ก. จนกระทั่งถึงคำาว่า) ... ไม่หวั่นไหวในธรรม ม�สู่

พระสัทธรรมนี้.

ง. ๑๓ เกี่ยวกับ อ�สวะ

  “ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย !  ก็ปริยายแม้อย่างอ่ืน ยังมีหรือ ท่ีจะทำาให้

อริยสาวกเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของท่านดำาเนินไปตรง ท่านประกอบแล้ว

ด้วยความเล่ือมใสไม่หว่ันไหวในธรรม  มาสู่พระสัทธรรมน้ี ?”

 มีอยู่  ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย !  คือ ในกาลใดแล 

อริยส�วกม�รู้ชัดซึ่งอ�สวะ ซึ่งเหตุเป็นแดนเกิดแห่ง 

อ�สวะ ซ่ึงคว�มดับไม่เหลือแห่งอ�สวะ ซ่ึงข้อปฏิบัติให้ถึง 

ซ่ึงคว�มดับไม่เหลือแห่งอ�สวะ.  ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย ! 

ด้วยเหตุแม้มีประมาณเท่านี้ อริยสาวกนั้น ชื่อว่าเป็นผู้มี 

สัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของเขาดำาเนินไปตรง เขาประกอบแล้ว 

ด้วยความเล่ือมใสไม่หว่ันไหวในธรรม มาสู่พระสัทธรรมน้ี.
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 ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย !  อาสวะ  เป็นอย่างไรเล่า ?   

เหตุเป็นแดนเกิดแห่งอาสวะ เป็นอย่างไรเล่า ?  ความดับ 

ไม่เหลือแห่งอาสวะ เป็นอย่างไรเล่า ?  ข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่ง

ความดับไม่เหลือแห่งอาสวะ  เป็นอย่างไรเล่า ? 

 ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย !  อาสวะ ๓ อย่างนี้ มีอยู่ 

คือ  ก�ม�สวะ  ภว�สวะ  อวิชช�สวะ. 

 คว�มก่อขึ้นพร้อมแห่งอ�สวะ ย่อมมีเพราะ

คว�มก่อขึ้นพร้อมแห่งอวิชช�.

 คว�มดับไม่เหลือแห่งอ�สวะ ย่อมมีเพราะ

คว�มดับไม่เหลือแห่งอวิชช�.

 มรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐนี้

นั่นเอง เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งคว�มดับไม่เหลือแห่ง

อ�สวะ; ได้แก่ส่ิงเหล่าน้ี คือ ความเห็นชอบ ความดำาริชอบ 

การพูดจาชอบ การทำาการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ 

ความพากเพียรชอบ  ความระลึกชอบ  ความต้ังใจม่ันชอบ. 

 ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย !  เมื่อใดแล  อริยสาวกมา 

รู้ชัดซ่ึงอาสวะ อย่างน้ี, รู้ชัดซ่ึงเหตุเป็นแดนเกิดแห่งอาสวะ  

อย่างน้ี, รู้ชัดซ่ึงความดับไม่เหลือแห่งอาสวะ อย่างน้ี, รู้ชัด

ซ่ึงข้อปฏิบัติให้ถึงซ่ึงความดับไม่เหลือแห่งอาสวะ อย่างน้ี.  
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อริยสาวกนั้น ละราคานุสัย บรรเทาปฏิฆานุสัย ถอนอนุสัย

แห่งทิฏฐิและมานะว่า เรามีเราเป็น ได้โดยประการท้ังปวง 

ละอวิชชาแล้ว ทำาวิชชาให้เกิดขึ้น เธอกระทำาที่สุดแห่ง

ทุกข์ได้  ในทิฏฐิธรรมนี้  นั่นเทียว. 

 ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย !  ด้วยเหตุแม้เพียงเท่าน้ีแล 

อริยส�วกน้ัน ช่ือว่�ผู้มีสัมม�ทิฏฐิ ทิฏฐิของเข�ดำ�เนิน

ไปตรง เข�ประกอบแล้วด้วยคว�มเล่ือมใสไม่หว่ันไหว

ในธรรม  ม�สู่พระสัทธรรมน้ี.

มู. ม. ๑๒/๘๕-๑๐๒/๑๑๐-๑๓๐.







ภ�คผนวก

พระสูตรที่ค้นคว้�เพิ่มเติม
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๔๕

คุณสมบัติพระโสด�บัน (นัยท่ี ๑)

 ครั้งนั้น พระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค

ถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว น่ัง ณ ท่ีควร

ส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่าน

พระสารีบุตรว่า : สารีบุตร !  ที่เรียกว่า โสตาปัตติยังคะ 

โสตาปัตติยังคะ ดังนี้.  โสตาปัตติยังคะ เป็นอย่างไรเล่า ?

 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  โสตาปัตติยังคะ คือ :-

(๑) ก�รคบสัตบุรุษ (สปฺปริสสำ เสว)

(๒) ก�รฟังพระสัทธรรม (สทฺธมฺมสฺสวน) 

(๓) ก�รทำ�ไว้ในใจโดยแยบค�ย (โยนิโสมนสิการ) 

(๔) ก�รปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม (ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติ)

 ถูกแล้ว ถูกแล้ว   สารีบุตร !  โสตาปัตติยังคะ คือ 

การคบสัตบุรุษ การฟังพระสัทธรรม การทำาไว้ในใจ

โดยแยบคาย การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม.

มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๓๔/๑๔๒๗.
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๔๖

คุณสมบัติพระโสด�บัน (นัยท่ี ๒)

 ช่างไม้ทั้งหลาย !  อริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม  

๔ ประการ ย่อมเป็นพระโสดาบัน มีความไม่ตกต่ำา

เป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงแท้ที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า. 

 ธรรม ๔ ประการนั้น  เป็นอย่างไรเล่า ?

 ๔ ประการ คือ :- อริยสาวกในธรรมวินัยน้ี

(๑) ประกอบด้วยคว�มเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหว

 ในพระพุทธเจ้�

(๒) ประกอบด้วยความเล่ือมใสอันไม่หว่ันไหวในพระธรรม

(๓) ประกอบด้วยความเล่ือมใสอันไม่หว่ันไหวในพระสงฆ์

(๔) มีใจปร�ศจ�กคว�มตระหนี่อันเป็นมลทิน มีจ�คะ

 อันปล่อยแล้ว มีฝ่�มืออันชุ่ม ยินดีในก�รสละ  

 ควรแก่ก�รขอ ยินดีในก�รจำ�แนกท�น อยู่ครองเรือน.

 ช่างไม้ทั้งหลาย !  อริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม  

๔ ประการเหล่าน้ี แล ย่อมเป็นพระโสดาบัน มีความไม่ตกต่ำา 

เป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงแท้ที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า.

มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๔๐/๑๔๕๑.
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๔๗

คุณสมบัติพระโสด�บัน (นัยท่ี ๓)

 พราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย ! เราจักแสดง

ธรรมปริยายอันควรน้อมเข้ามาในตนแก่ท่านท้ังหลาย 

ท่านท้ังหลายจงฟังธรรมปริยายน้ัน จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว 

 พราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย ! ธรรมปริยาย 

ที่ควรน้อมเข้ามาในตน  เป็นอย่างไรเล่า ? 

 (๑) อริยสาวกในธรรมวินัยน้ี ย่อมพิจารณาเห็นดังน้ีว่า

เร�อย�กเป็นอยู่ ไม่อย�กต�ย รักสุข เกลียดทุกข์ ผู้ใด 

จะปลงเร�ผู้อย�กเป็นอยู่ ไม่อย�กต�ย รักสุข เกลียดทุกข์  

เสียจ�กชีวิต ข้อน้ันไม่เป็นท่ีรักท่ีชอบใจของเร� อน่ึง เร�พึง

ปลงผู้อ่ืนผู้อย�กเป็นอยู่ ไม่อย�กต�ย รักสุข เกลียดทุกข์ 

เสียจ�กชีวิต ข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของผู้อื่น 

ธรรมข้อใด ไม่เป็นท่ีรักท่ีชอบใจของเรา ธรรมข้อน้ัน ก็ไม่เป็น 

ท่ีรักท่ีชอบใจแม้ของผู้อ่ืน ธรรมข้อใด ไม่เป็นท่ีรักท่ีชอบใจ 

ของเรา  เราจะพึงประกอบผู้อ่ืนไว้ด้วยธรรมข้อน้ันได้อย่างไร   

อริยสาวกน้ันพิจารณาเห็นดังน้ันแล้ว ตนเองย่อมงดเว้นจ�ก
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ป�ณ�ติบ�ตด้วย ชักชวนผู้อ่ืนเพ่ืองดเว้นจ�กป�ณ�ติบ�ต

ด้วย กล่�วสรรเสริญคุณแห่งก�รงดเว้นป�ณ�ติบ�ตด้วย 

กายสมาจารของอริยสาวกนั้น ย่อมบริสุทธิ์โดยส่วนสาม

อย่างนี้.

 (๒) พราหมณ์และคฤหบดีท้ังหลาย! อีกประการหน่ึง

อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ผู้ใดพึงถือเอ�สิ่งของ

ที่เร�มิได้ให้ด้วยอ�ก�รขโมย ข้อนั้นไม่เป็นที่รักที่ชอบ

ของเร� อนึ่ง เร�พึงถือเอ�สิ่งของที่ผู้อื่นมิได้ให้ด้วย

อ�ก�รขโมย ข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของผู้อื่น

ธรรมข้อใด ไม่เป็นท่ีรักท่ีรักท่ีชอบใจของเรา ธรรมข้อน้ัน  

ก็ไม่เป็นท่ีรักท่ีชอบใจแม้ของผู้อ่ืน ธรรมข้อใด ไม่เป็นท่ีรัก 

ท่ีชอบใจของเรา เราจะพึงประกอบผู้อ่ืนไว้ด้วยธรรมข้อน้ัน 

ได้อย่างไร อริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้ว ตนเอง

ย่อมงดเว้นจ�กอทินน�ท�นด้วย ชักชวนผู้อื่นเพื่อให้ 

งดเว้นจ�กอทินน�ท�นด้วย กล่�วสรรเสริญคุณแห่งก�ร 

งดเว้นจ�กอทินน�ท�นด้วย กายสมาจารของอริยสาวกน้ัน 

ย่อมบริสุทธิ์โดยส่วนสามอย่างนี้.
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 (๓) พราหมณ์และคฤหบดีท้ังหลาย ! อีกประการหน่ึง

อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังน้ีว่า ผู้ใดพึงถึงคว�มประพฤติ 

(ผิด) ในภริย�ของเร� ข้อน้ันไม่เป็นท่ีรักท่ีชอบใจของเร�

อนึ่ง เร�พึงถึงคว�มประพฤติ (ผิด) ในภริย�ของผู้อื่น

ข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของผู้อื่น ธรรมข้อใด 

ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา ธรรมข้อนั้น ก็ไม่เป็นที่รัก

ที่ชอบใจแม้ของผู้อื่น ธรรมข้อใด ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจ

ของเรา เราจะพึงประกอบผู้อ่ืนไว้ด้วยธรรมข้อน้ันได้อย่างไร 

อริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้ว  ตนเองย่อมงดเว้น

จ�กก�เมสุมิจฉ�จ�รด้วย ชักชวนผู้อ่ืนเพ่ือให้งดเว้นจ�ก 

ก�เมสุมิจฉ�จ�รด้วย กล่�วสรรเสริญคุณแห่งก�รงดเว้น 

จ�กก�เมสุมิจฉ�จ�รด้วย กายสมาจารของอริยสาวกนั้น 

ย่อมบริสุทธิ์โดยส่วนสามอย่างนี้.

 (๔) พราหมณ์และคฤหบดีท้ังหลาย ! อีกประการหน่ึง

อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังน้ีว่า ผู้ใดพึงทำ�ล�ยประโยชน์

ของเร�ด้วยก�รกล่�วเท็จ ข้อนั้นไม่เป็นที่รักที่่ชอบใจ 

ของเร� อนึ่ง เร�พึงทำ�ล�ยประโยชน์ของผู้อื่นด้วยก�ร

กล่�วเท็จ ข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของผู้อื่น 

ธรรมข้อใด ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา ธรรมข้อนั้น ก็
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ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของผู้อื่น ธรรมข้อใด ไม่เป็น

ที่รักที่ชอบใจของเรา เราจะพึงประกอบผู้อื่นไว้ด้วยธรรม 

ข้อน้ันได้อย่างไร อริยสาวกน้ันพิจารณาเห็นดังน้ีแล้ว ตนเอง

ย่อมงดเว้นจ�กมุส�ว�ทด้วย ชักชวนผู้อ่ืนเพ่ือให้งดเว้น 

จ�กมุส�ว�ทด้วย กล่�วสรรเสริญคุณแห่งก�รงดเว้นจ�ก 

มุส�ว�ทด้วย วจีสมาจารของอริยสาวกนั้น ย่อมบริสุทธิ์

โดยส่วนสามอย่างนี้.

 (๕) พราหมณ์และคฤหบดีท้ังหลาย ! อีกประการหน่ึง

อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังน้ีว่า ผู้ใดพึงยุยงให้เร�แตก

จ�กมิตรด้วยคำ�ส่อเสียด ข้อน้ันไม่เป็นท่ีรักท่ีชอบใจของเร� 

อนึ่ง เร�พึงยุยงผู้อื่นให้แตกจ�กมิตรด้วยคำ�ส่อเสียด

ข้อน้ันก็ไม่เป็นท่ีรักท่ีชอบใจแม้ของผู้อ่ืน ธรรมข้อใด ไม่เป็น

ที่รักที่ชอบใจของเรา  ธรรมข้อนั้น ก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจ

แม้ของผู้อื่น ธรรมข้อใด ไม่เป็นท่ีรักท่ีชอบใจของเรา เราจะ

พึงประกอบผู้อ่ืนไว้ด้วยธรรมข้อน้ันได้อย่างไร อริยสาวกน้ัน 

พิจารณาเห็นดังน้ีแล้ว ตนเองย่อมงดเว้นจ�กปิสุณ�ว�จ�ด้วย

ชักชวนผู้อ่ืนเพ่ือให้เว้นจ�กปิสุณ�ว�จ�ด้วย กล่�วสรรเสริญ

คุณแห่งก�รงดเว้นจ�กปิสุณ�ว�จ�ด้วย วจีสมาจารของ

อริยสาวกนั้น ย่อมบริสุทธิ์โดยส่วนสามอย่างนี้.
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 (๖) พราหมณ์และคฤหบดีท้ังหลาย ! อีกประการหน่ึง

อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังน้ีว่า ผู้ใดพึงพูดกะเร�ด้วย

คำ�หย�บ ข้อน้ันไม่เป็นท่ีรักท่ีชอบใจของเร� อน่ึง เร�พึง

พูดกะผู้อื่นด้วยคำ�หย�บ ข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจ 

แม้ของผู้อื่น ธรรมข้อใด ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา 

ธรรมข้อน้ัน ก็ไม่เป็นท่ีรักท่ีชอบใจแม้ของผู้อ่ืน ธรรมข้อใด

ไม่เป็นท่ีรักท่ีชอบใจของเรา เราจะพึงประกอบผู้อ่ืนไว้ด้วย 

ธรรมข้อน้ันได้อย่างไร อริยสาวกน้ันพิจารณาเห็นดังน้ีแล้ว  

ตนเองย่อมงดเว้นจ�กผรุสว�จ�ด้วย ชักชวนผู้อ่ืนเพ่ือให้

งดเว้นจ�กผรุสว�จ�ด้วย กล่�วสรรเสริญคุณแห่งก�ร

งดเว้นจ�กผรุสว�จ�ด้วย วจีสมาจารของอริยสาวกนั้น 

ย่อมบริสุทธิ์โดยส่วนสามอย่างนี้.

 (๗) พราหมณ์และคฤหบดีท้ังหลาย ! อีกประการหน่ึง

อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังน้ีว่า ผู้ใดพึงพูดกะเร�ด้วย

ถ้อยคำ�เพ้อเจ้อ ข้อน้ันไม่เป็นท่ีรักท่ีชอบใจของเร� อน่ึง

เร�พึงพูดกะผู้อื่นด้วยถ้อยคำ�เพ้อเจ้อ ข้อนั้นก็ไม่เป็น

ท่ีรักท่ีชอบใจแม้ของผู้อ่ืน ธรรมข้อใด ไม่เป็นท่ีรักท่ีชอบใจ 

ของเรา ธรรมข้อนั้น ก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของผู้อื่น  
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ธรรมข้อใด ไม่เป็นท่ีรักท่ีชอบใจของเรา เราจะพึงประกอบ

ผู้อ่ืนไว้ด้วยธรรมข้อน้ันได้อย่างไร อริยสาวกน้ัน พิจารณา 

เห็นดังนี้แล้ว ตนเองย่อมงดเว้นจ�กสัมผัปปล�ปะด้วย 

ชักชวนผู้อื่นเพื่อให้งดเว้นจ�กสัมผัปปล�ปะด้วย กล่�ว 

สรรเสริญคุณแห่งก�รงดเว้นจ�กสัมผัปปล�ปะด้วย 

วจีสมาจารของอริยสาวกน้ัน ย่อมบริสุทธ์ิโดยส่วนสามอย่างน้ี. 

  อริยสาวกนั้นประกอบด้วยคว�มเลื่อมใสอัน

ไม่หว่ันไหวในพระพุทธเจ้า... ในพระธรรม... ในพระสงฆ์... 

ประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้�รักใคร่แล้ว... เป็นไปเพ่ือ

สมาธิ.

  พราหมณ์และคฤหบดีท้ังหลาย ! เม่ือใด อริยสาวก 

ประกอบด้วยสัทธธรรม ๗ ประก�รน้ี  เม่ือน้ัน อริยสาวกน้ัน

หวังอยู่ ด้วยฐ�นะเป็นที่ตั้งแห่งคว�มหวัง ๔ ประก�รนี้ 

พึงพยากรณ์ตนด้วยตนเองได้ว่า เรามีนรก กำาเนิดดิรัจฉาน  

วิสัยแห่งเปรต อบาย ทุคติ วินิบาตสิ้นแล้ว เร�เป็น

พระโสด�บัน มีความไม่ตกต่ำาเป็นธรรมดา เป็นผู้เท่ียงแท้

ที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า.

มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๔๓/๑๔๕๙.
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๔๘

คุณสมบัติพระโสด�บัน (นัยท่ี ๔)

(โสตาปัตติยังคะ ๔ จำาแนกด้วยอาการ ๑๐)

 ก็สมัยนั้น ท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดีป่วย ได้รับทุกข์ 

เป็นไข้หนัก ครั้งนั้น ท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดีเรียกบุรุษ

คนหนึ่งมาสั่งว่า บุรุษผู้เจริญ ! ท่านจงไปเถิด จงเข้าไปหา

ท่านพระสารีบุตร ครั้นแล้ว จงไหว้เท้าทั้งสองของท่านพระ

สารีบุตรด้วยเศียรเกล้าตามคำาของเราว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ 

อนาถบิณฑิกคฤหบดีป่วย ได้รับทุกข์ เป็นไข้หนัก เขา

ขอกราบเท้าทั้งสองของท่านพระสารีบุตรด้วยเศียรเกล้า 

และท่านจงเรียนอย่างนี้ว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ได้โปรดเถิด 

ขอท่านพระสารีบุตรจงอาศัยความอนุเคราะห์เข้าไปยัง

นิเวศน์ ของท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดีเถิด 

 บุรุษนั้นรับคำาของท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดีแล้ว 

เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงท่ีอยู่ อภิวาทแล้ว น่ัง ณ ท่ีควร

ส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้เรียนว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ! 

ท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดีป่วย ได้รับทุกข์ เป็นไข้หนัก 
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ท่านขอกราบเท้าท้ังสองของท่านพระสารีบุตรด้วยเศียรเกล้า 

และท่านสั่งมาอย่างนี้ว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ! ได้โปรดเถิด 

ขอท่านพระสารีบุตรจงอาศัยความอนุเคราะห์เข้าไปยัง

นิเวศน์ของท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดีเถิด. ท่านพระสารีบุตร

รับนิมนต์ด้วยดุษณีภาพ.

 ครั้งนั้น  เวลาเช้า  ท่านพระสารีบุตรนุ่งแล้ว ถือ

บาตรและจีวร มีท่านพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะ เข้าไป

ยังนิเวศน์ของท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดี แล้วน่ังบนอาสนะ

ท่ีเขาปูลาดไว้ คร้ันแล้วได้ถามท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดีว่า 

คฤหบดี ! ท่านพออดทนได้หรือ พอยังอัตตภาพให้เป็นไป 

ได้หรือ ทุกขเวทนาคลายลง ไม่กำาเริบข้ึนแลหรือ ความทุเลา

ย่อมปรากฏ  ความกำาเริบไม่ปรากฏแลหรือ ? 

 ข้าแต่ท่านผู้เจริญ !  กระผมอดทนไม่ได้ ยังอัตตภาพ

ให้เป็นไปไม่ได้ ทุกขเวทนาของกระผมกำาเริบหนัก ไม่ทุเลา

ลงเลย ความกำาเริบย่อมปรากฏ ความทุเลาไม่ปรากฏ.

 คฤหบดี ! ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ประกอบด้วยความ

ไม่เล่ือมใสในพระพุทธเจ้าเห็นปานใด เม่ือแตกกายตายไป  

ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ความไม่เลื่อมใส 

ในพระพุทธเจ้าเห็นปานนั้น ย่อมไม่มีแก่ท่าน ส่วนท่�น
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มีคว�มเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้�ว่า แม้

เพราะเหตุนี้ๆ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ... เป็นผู้

จำาแนกธรรม  ก็เมื่อท่านเห็นความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหว

ในพระพุทธเจ้าน้ันอยู่ในตน เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.

 คฤหบดี ! ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ประกอบด้วย

ความไม่เล่ือมใสในพระธรรมเห็นปานใด เม่ือแตกกายตายไป  

ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ความไม่เล่ือมใสใน

พระธรรมเห็นปานน้ัน ย่อมไม่มีแก่ท่าน ส่วนท่�นมีคว�ม

เลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรม ว่าธรรมอันพระผู้มี

พระภาคตรัสดีแล้ว ... อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน ก็เมื่อ

ท่านเห็นความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมนั้นอยู่

ในตน เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.

 คฤหบดี ! ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ประกอบด้วย

ความไม่เล่ือมใสในพระสงฆ์เห็นปานใด เม่ือแตกกายตายไป  

ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ความไม่เลื่อมใสใน

พระสงฆ์เห็นปานนั้น ย่อมไม่มีแก่ท่าน ส่วนท่�นมีคว�ม

เล่ือมใสในพระสงฆ์ว่า พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค

เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว ... เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่น 
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ยิ่งกว่า ก็เมื่อท่านเห็นความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวใน

พระสงฆ์นั้นอยู่ในตน  เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.

 คฤหบดี ! ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ประกอบด้วย

ความเป็นผู้ทุศีลเห็นปานใด เม่ือแตกกายตายไป ย่อมเข้าถึง

อบาย ทุคติ วินิบาต นรก ความเป็นผู้ทุศีลเห็นปานน้ัน 

ย่อมไม่มีแก่ท่าน ส่วนท่�นมีศีลที่พระอริยเจ้�ใคร่แล้ว 

ไม่ขาด ... เป็นไปเพ่ือสมาธิก็เม่ือท่านเห็นศีลท่ีพระอริยเจ้า

ใคร่แล้วอยู่ในตน เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.

 คฤหบดี ! ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ประกอบด้วย

มิจฉาทิฏฐิเห็นปานใด เมื่อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถึง

อบาย ทุคติ วินิบาต นรก มิจฉาทิฏฐิเห็นปานนั้น 

ย่อมไม่มีแก่ท่าน ส่วนท่�นมีสัมม�ทิฏฐิ ก็เมื่อท่านเห็น

สัมมาทิฏฐินั้นอยู่ในตน เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.

 คฤหบดี ! ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ประกอบด้วย

มิจฉาสังกัปปะเห็นปานใด เม่ือแตกกายตายไป ย่อมเข้าถึง 

อบาย ทุคติ วินิบาต นรก มิจฉาสังกัปปะเห็นปานนั้น 

ย่อมไม่มีแก่ท่าน ส่วนท่�นมีสัมม�สังกัปปะ ก็เม่ือท่านเห็น

สัมมาสังกัปปะน้ันอยู่ในตน  เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.
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 คฤหบดี ! ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ประกอบด้วย

มิจฉาวาจาเห็นปานใด เมื่อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถึง

อบาย ทุคติ วินิบาต นรก มิจฉาวาจาเห็นปานน้ัน ย่อมไม่มี

แก่ท่าน ส่วนท่�นมีสัมม�ว�จ� ก็เม่ือท่านเห็นสัมมาวาจาน้ัน

อยู่ในตน เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.

 คฤหบดี ! ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ประกอบด้วย

มิจฉากัมมันตะเห็นปานใด เม่ือแตกกายตายไป ย่อมเข้าถึง 

อบาย ทุคติ วินิบาต นรก มิจฉากัมมันตะเห็นปานน้ัน  

ย่อมไม่มีแก่ท่าน ส่วนท่�นมีสัมม�กัมมันตะ ก็เม่ือท่านเห็น

สัมมากัมมันตะน้ันอยู่ในตน  เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.

 คฤหบดี ! ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ประกอบด้วย

มิจฉาอาชีวะเห็นปานใด เมื่อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถึง 

อบาย ทุคติ วินิบาต นรก มิจฉาอาชีวะเห็นปานนั้น  

ย่อมไม่มีแก่ท่าน ส่วนท่�นมีสัมม�อ�ชีวะ ก็เม่ือท่านเห็น

สัมมาอาชีวะน้ันอยู่ในตน เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.

 คฤหบดี ! ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ประกอบด้วย

มิจฉาวายามะเห็นปานใด เม่ือแตกกายตายไป ย่อมเข้าถึง 

อบาย ทุคติ วินิบาต นรก มิจฉาวายามะเห็นปานนั้น  
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ย่อมไม่มีแก่ท่าน ส่วนท่�นมีสัมม�ว�ย�มะ ก็เม่ือท่านเห็น

สัมมาวายามะน้ันอยู่ในตน  เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.

 คฤหบดี ! ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ประกอบด้วย

มิจฉาสติเห็นปานใด เม่ือแตกกายตายไป ย่อมเข้าถึงอบาย 

ทุคติ วินิบาต นรก มิจฉาสติเห็นปานน้ัน ย่อมไม่มีแก่ท่าน 

ส่วนท่�นมีสัมม�สติ ก็เม่ือท่านเห็นสัมมาสติน้ันอยู่ในตน 

เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.

 คฤหบดี ! ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ประกอบด้วย

มิจฉาสมาธิเห็นปานใด เม่ือแตกกายตายไป ย่อมเข้าถึงอบาย  

ทุคติ วินิบาต นรก มิจฉาสมาธิเห็นปานน้ัน ย่อมไม่มีแก่ท่าน 

ส่วนท่�นมีสัมม�สม�ธิ ก็เม่ือท่านเห็นสัมมาสมาธิน้ันอยู่ในตน 

เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.

 คฤหบดี ! ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ประกอบด้วย

มิจฉาญาณะเห็นปานใด เม่ือแตกกายตายไป ย่อมเข้าถึงอบาย 

ทุคติ วินิบาต นรก มิจฉาญาณะเห็นปานน้ัน ย่อมไม่มีแก่ท่าน 

ส่วนท่�นมีสัมม�ญ�ณะ ก็เมื่อท่านเห็นสัมมาญาณะนั้น

อยู่ในตน  เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.
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 คฤหบดี ! ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ประกอบด้วย

มิจฉาวิมุตติเห็นปานใด เมื่อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถึง

อบาย ทุคติ วินิบาต นรก มิจฉาวิมุตติเห็นปานน้ัน ย่อมไม่มี 

แก่ท่าน ส่วนท่�นมีสัมม�วิมุตติ ก็เม่ือท่านเห็นสัมมาวิมุตติ

นั้นอยู่ในตน เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.

 ครั้งนั้น เวทนาของท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดี

สงบระงับแล้วโดยพลัน ท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดีอังคาส 

ท่านพระสารีบุตรและท่านพระอานนท์ ด้วยอาหารที่เขา

จัดมาเฉพาะตน ครั้งนั้น ท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดี เมื่อ

ท่านพระสารีบุตรฉันเสร็จนำามือออกจากบาตรแล้ว จึงถือ

เอาอาสนะต่ำาอันหนึ่ง นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ท่าน

พระสารีบุตรอนุโมทนาด้วยคาถาเหล่านี้

 ผู้ใดมีศรัทธา ตั้งมั่นไม่หวั่นไหว ในพระตถาคต  

มีศีลอันงามที่พระอริยเจ้าใคร่แล้ว สรรเสริญแล้ว มีความ

เล่ือมใสในพระสงฆ์ และมีความเห็นอันตรง บัณฑิตท้ังหลาย

เรียกผู้นั้นว่า เป็นคนไม่ขัดสน ชีวิตของผู้นั้นไม่เปล่า

ประโยชน์ เพราะฉะนั้นบุคคลผู้มีปัญญา เมื่อระลึกถึง

คำาสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พึงประกอบตามซึ่ง

ศรัทธา  ศีล  ความเลื่อมใส  และความเห็นธรรม.
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 ครั้งนั้น ท่านพระสารีบุตร ครั้นอนุโมทนาด้วย

คาถาเหล่านี้แล้ว  จึงลุกจากอาสนะหลีกไป.

 ลำาดับน้ัน ท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค

ถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว น่ัง ณ ท่ีควร

ส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่าน

พระอานนท์ว่า 

 อานนท์ !  เธอมาจากไหนแต่ยังวัน. 

 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !  ท่านพระสารีบุตรกล่าวสอน

อนาถบิณฑิกคฤหบดีด้วยโอวาทข้อนี้ๆ. 

 อานนท์ !  

 ส�รีบุตรเป็นบัณฑิต 

 ส�รีบุตรมีปัญญ�ม�ก 

 ได้จำ�แนกโสต�ปัตติยังคะ ๔ 

 ด้วยอ�ก�ร ๑๐ อย่�ง.

มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๗๙/๑๕๔๙.





ธรรมะแวดล้อม
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๔๙

อ�นิสงส์ของธรรม ๔ ประก�ร

 ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรม ๔ ประการนี้ 

 อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำาให้มากแล้ว 

 ย่อมเป็นไปเพื่อกระทำาให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล.

 ธรรม ๔ ประการอย่างไรเล่า ?  ๔ ประการคือ :- 

   การคบสัตบุรุษ ๑, 

   การฟังพระสัทธรรม ๑,

   การกระทำาไว้ในใจโดยแยบคาย ๑, 

   การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ๑.

 ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรม ๔ ประการนี้แล 

 อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำาให้มากแล้ว 

 ย่อมเป็นไปเพื่อกระทำาให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล.
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 ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรม ๔ ประการนี้ 

 อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำาให้มากแล้ว 

 ย่อมเป็นไปเพ่ือกระทำาให้แจ้งซ่ึงสกทาคามิผล ... .

 ... ย่อมเป็นไปเพ่ือกระทำาให้แจ้งซ่ึงอนาคามิผล ... .

 ...  ย่อมเป็นไปเพื่อกระทำาให้แจ้งซึ่งอรหัตตผล ... .

 ...  ย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญา (ปญฺญาปฏิลาภาย) ... .

 ...  ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญา   

  (ปญฺญาวุฑฺฒิยา) ... .

 ... ย่อมเป็นไปเพื่อความไพบูลย์แห่งปัญญา   

  (ปญฺญาเวปุลฺลาย) ... .

 ...  ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาใหญ่  

  (มหาปญฺญตาย) ... .

 ...  ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาแน่นหนา  

  (ปุถุปญฺญตาย) ... .

 ...  ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาไพบูลย์   

  (วิปุลปญฺญตาย)... .
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 ... ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาลึกซึ้ง   

  (คมฺภีรปญฺญตาย) ... .

 ...  ย่อมเป็นไปเพ่ือความเป็นผู้มีปัญญาประมาณมิได้  

  (อปฺปมตฺตปญฺญตาย) ... .

 ... ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญา  

  เพียงดังแผ่นดิน (ภูริปญฺญตาย) ... .

 ...  ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามาก   

  (ปญฺญาพาหุลฺลาย) ... .

 ... ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเร็ว   

  (สีฆปญฺญตาย) ... .

 ... ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเบา   

  (ลหุปญฺญตาย) ... .

 ...  ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาร่าเริง   

  (หาสปญฺญตาย) ... .

 ... ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาไว   

  (ชวนปญฺญตาย ) ... .

 ...  ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาคม   

  (ติกฺขปญฺญตาย) ... .
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 ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรม ๔ ประการนี้ 

 อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำาให้มากแล้ว 

 ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเป็นเครื่อง

ชำาแรกกิเลส (นิพฺเพธิกปญฺญตาย).

 ธรรม ๔ ประการอย่างไรเล่า ?  

 ๔ ประการ คือ :-

   การคบสัตบุรุษ ๑, 

   การฟังพระสัทธรรม ๑,

   การกระทำาไว้ในใจโดยแยบคาย ๑, 

   การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ๑.

 ภิกษุทั้งหลาย !   ธรรม ๔ ประการนี้แล 

 อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำาให้มากแล้ว 

 ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเป็นเครื่อง

ชำาแรกกิเลส.

มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๑๖/๑๖๓๔.
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๕๐

ผู้ต้ังอยู่ในเสขภูมิ

  ภิกษุท้ังหลาย !  ปริยายที่ภิกษุผู้เป็นเสขะอาศัย

แล้ว ตั้งอยู่ในเสขภูมิ พึงรู้ว่า เราเป็นพระเสขะ ...มีอยู่.

 ภิกษุท้ังหลาย !  ปริยายที่ภิกษุผู้เป็นเสขะอาศัย

แล้ว ต้ังอยู่ในเสขภูมิ ย่อมรู้ว่า เราเป็นพระเสขะ เป็นไฉน ? 

 ภิกษุผู้เป็นเสขะในธรรมวินัยนี้ ย่อมรู้ชัดต�ม

คว�มเป็นจริงว่� นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้

ทุกขนิโรธค�มินีปฏิปท�.  ภิกษุท้ังหลาย !  ปริยายแม้น้ีแล 

ท่ีภิกษุผู้เป็นเสขะอาศัยแล้ว ตั้งอยู่ในเสขภูมิ ย่อมรู้ชัดว่า 

เราเป็นพระเสขะ.

 ภิกษุท้ังหลาย !  อีกประการหน่ึง ภิกษุผู้เป็นเสขะ  

ย่อมพิจารณาเห็นดังน้ีว่า สมณะหรือพราหมณ์อ่ืน

ภายนอกจากศาสนานี้ ซึ่งจะแสดงธรรมที่จริงแท้

แน่นอนเหมือนพระผู้มีพระภาค มีอยู่หรือ ? 
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 พระเสขะนั้นย่อมรู้ชัด อย่างนี้ว่า สมณะหรือ

พร�หมณ์อื่นภ�ยนอกจ�กศ�สน�นี้ ซึ่งจะแสดงธรรม

ที่จริงแท้้แน่นอนเหมือนพระผู้มีพระภ�ค ไม่มี. ภิกษุ

ทั้งหลาย ! ปริยายแม้นี้แล ที่ภิกษุผู้เป็นเสขะอาศัยแล้ว 

ตั้งอยู่ในเสขภูมิ ย่อมรู้ว่า เราเป็นพระเสขะ.

 ภิกษุท้ังหลาย !  อีกประการหน่ึง ภิกษุผู้เป็นเสขะ  

ย่อมรู้ชัด ซึ่งอินทรีย์ ๕ คือ สัทธินทรีย์ ๑ วิริยินทรีย์ ๑ 

สตินทรีย์ ๑ สมาธินทรีย์ ๑ ปัญญินทรีย์ ๑ อินทรีย์ ๕ นั้น  

มีส่ิงใดเป็นคติ มีส่ิงใดเป็นอย่างย่ิง มีส่ิงใดเป็นผล มีส่ิงใด 

เป็นท่ีสุด ภิกษุผู้เป็นเสขะยังไม่ถูกต้องส่ิงน้ันด้วยน�มก�ย1

แต่เห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญ�.  ภิกษุท้ังหลาย !  ปริยาย

แม้นี้แล ที่ภิกษุผู้เป็นเสขะอาศัยแล้ว ตั้งอยู่ในเสขภูมิ 

ย่อมรู้ว่า เราเป็นพระเสขะ.

มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๐๓/๑๐๓๒-๑๐๓๕.

1. นามกาย : เป็นสำานวนในบาลีสยามรัฐ  ผู้รวบรวมเห็นควรแปลว่า 

“ถูกต้องสิ่งนั้นด้วยกาย” ซึ่งบาลีใช้ว่า “กาเยน ผุสิตฺวา”.
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๕๑ 

คุณธรรมของผู้ต่ำ�กว่�โสต�ปัตติมรรค และ

เป็นเหตุให้ไม่ไปสู่อบ�ยในช�ติน้ัน

ลักษณะของผู้ไม่ไปสู่อบ�ย (นัยท่ี ๑)

 มหาราช ! ก็บุคคลบางคนในโลกน้ีไม่ประกอบ

ด้วยคว�มเลื่อมใส อันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า ...

ในพระธรรม ... ในพระสงฆ์ ... ไม่มีปัญญาร่าเริง ไม่เฉียบแหลม

และไม่ประกอบด้วยวิมุตติ แต่ว่�เข�มีธรรมเหล่�น้ี คือ 

สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์  

และธรรมทั้งหล�ย ที่พระตถ�คตประก�ศแล้ว ย่อม

ทนต่อก�รเพ่งด้วยปัญญ�ของเข� (ยิ่ง) กว่าประมาณ  

บุคคลแม้น้ีก็ไม่ไปสู่นรก กำาเนิดเดรัจฉาน วิสัยแห่งเปรต 

อบาย ทุคติ วินิบาต.

มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๗๓/๑๕๓๔.
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ลักษณะของผู้ไม่ไปสู่อบ�ย (นัยท่ี ๒)

 มหาราช ! ก็บุคคลบางคนในโลกน้ีไม่ประกอบ

ด้วยคว�มเลื่อมใส อันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า ...

ในพระธรรม ... ในพระสงฆ์ ... ไม่มีปัญญาร่าเริง ไม่เฉียบแหลม

และไม่ประกอบด้วยวิมุตติ แต่ว่�เข�มีธรรมเหล่�น้ี คือ 

สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ 

และเข�มีศรัทธ� มีคว�มรักในพระตถ�คตพอประม�ณ  

บุคคลแม้น้ีก็ไม่ไปสู่นรก กำาเนิดเดรัจฉาน วิสัยแห่งเปรต 

อบาย ทุคติ วินิบาต.

มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๗๓/๑๕๓๕.

 



มูลนิธิพุทธโฆษณ์ 

มูลนิธิแห่งมห�ชนช�วพุทธ ผู้ซึ่งชัดเจน และมั่นคงในพุทธวจน

 เร่ิมจากชาวพุทธกลุ่มเล็กๆ กลุ่มหน่ึง ได้มีโอกาสมาฟังธรรมบรรยายจาก
ท่านพระอาจารย์คึกฤทธ์ิ โสตฺถิผโล ท่ีเน้นการนำาพุทธวจน (ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์ 
ท่ีพระพุทธองค์ทรงยืนยันว่าทรงตรัสไว้ดีแล้ว บริสุทธ์ิบริบูรณ์ส้ินเชิง  ท้ังเน้ือ ความและ
พยัญชนะ) มาใช้ในการถ่ายทอดบอกสอน ซึ่งเป็นรูปแบบการแสดงธรรมที่ตรงตาม
พุทธบัญญัติตามที่ทรงรับสั่งแก่พระอรหันต์ ๖๐ รูปแรกที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน 
ในการประกาศพระสัทธรรม และเป็นลักษณะเฉพ�ะท่ีภิกษุในคร้ังพุทธก�ลใช้เป็น
ม�ตรฐ�นเดียว

  หลักพุทธวจนน้ี ได้เข้ามาตอบคำาถาม ต่อความลังเลสงสัย ได้เข้ามาสร้าง 
ความชัดเจน ต่อความพร่าเลือนสับสน  ในข้อธรรมต่างๆ ที่มีอยู่ในสังคมชาวพุทธ 
ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นผลจากสาเหตุเดียวคือ การไม่ใช้คำาของพระพุทธเจ้าเป็นตัวตั้งต้น
ในการศึกษาเล่าเรียน

 ด้วยศรัทธาอย่างไม่หวั่นไหวต่อองค์สัมมาสัมพุทธะ ในฐานะพระศาสดา 
ท่านพระอาจารย์คึกฤทธ์ิ ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่า “อาตมาไม่มีคำาสอนของตัวเอง”
และใช้เวลาที่มีอยู่ ไปกับการรับสนองพุทธประสงค์ ด้วยการโฆษณาพุทธวจน
เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม และความประสานเป็นหนึ่งเดียวของชาวพุทธ

  เม่ือกลับมาใช้หลักพุทธวจน เหมือนท่ีเคยเป็นในคร้ังพุทธกาล ส่ิงท่ีเกิดข้ึน
คือ ความชัดเจนสอดคล้องลงตัว  ในความรู้ความเข้าใจ ไม่ว่าในแง่ของหลักธรรม 
ตลอดจนมรรควิธีท่ีตรง และสามารถนำาไปใช้ปฏิบัติให้เกิดผล รู้เห็นประจักษ์ได้จริง
ด้วยตนเองทันที ด้วยเหตุน้ี ช�วพุทธท่ีเห็นคุณค่�ในคำ�ของพระพุทธเจ้�จึงขย�ยตัว
ม�กข้ึนเร่ือยๆ เกิดเป็น “กระแสพุทธวจน” ซ่ึงเป็นพลังเงียบท่ีกำาลังจะกลายเป็น
คล่ืนลูกใหม่ ในการกลับไปใช้ระบบการเรียนรู้พระสัทธรรม เหมือนดังคร้ังพุทธกาล



  ด้วยการขยายตัวของกระแสพุทธวจนนี้ สื่อธรรมที่เป็นพุทธวจน ไม่ว่า
จะเป็นหนังสือ หรือซีดี ซึ่งแจกฟรีแก่ญาติโยมเริ่มมีไม่พอเพียงในการแจก ทั้งนี้  
เพราะจำานวนของผู้ที่สนใจเห็นความสำาคัญของพุทธวจน ได้ขยายตัวมากขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ประกอบกับว่าท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เคร่งครัดในข้อวัตร
ปฏิบัติที่พระศาสดาบัญญัติไว้ อันเป็นธรรมวินัยที่ออกจากพระโอษฐ์ของตถาคต
โดยตรง การเผยแผ่พุทธวจนที่ผ่านมา จึงเป็นไปในลักษณะสันโดษตามมีตามได้ 
เมื่อมีโยมมาปวารณาเป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์ ได้มาจำานวนเท่าไหร่ ก็ทยอยแจก
ไปตามที่มีเท่านั้น เมื่อมีมา ก็แจกไป เมื่อหมด ก็คือหมด

 เน่ืองจากว่า หน้าท่ีในการดำารงพระสัทธรรมให้ต้ังม่ันสืบไป ไม่ได้ผูกจำากัด
อยู่แต่เพียงพุทธสาวกในฐานะของสงฆ์เท่านั้น ฆราวาสกลุ่มหนึ่งซึ่งเห็นความสำาคัญ
ของพุทธวจน จึงรวมตัวกันเข้ามาช่วยขยายผลในส่ิงท่ีท่านพระอาจารย์คึกฤทธ์ิ โสตฺถิผโล
ทำาอยู่แล้ว น่ันคือ การนำาพุทธวจนมาเผยแพร่โฆษณา โดยพิจารณาตัดสินใจจดทะเบียน 
จัดตั้งเป็นมูลนิธิอย่างถูกต้องตามกฏหมาย  เพื่อให้การดำาเนินการต่างๆ ทั้งหมด 
อยู่ในรูปแบบที่โปร่งใส เปิดเผย และเปิดกว้างต่อสาธารณชนชาวพุทธทั่วไป

 สำาหรับผู้ที่เห็นความสำาคัญของพุทธวจน และมีความประสงค์ที่จะดำารง 
พระสัทธรรมให้ต้ังม่ัน ด้วยวิธีของพระพุทธเจ้า สามารถสนับสนุนการดำาเนินการตรงน้ีได้
ด้วยวิธีง่ายๆ นั่นคือ เข้�ม�ใส่ใจศึกษ�พุทธวจน และนำ�ไปใช้ปฏิบัติด้วยตนเอง  
เมื่อรู้ประจักษ์ เห็นได้ด้วยตนแล้ว ว่ามรรควิธีที่ได้จากการทำาความเข้าใจ โดย
ใช้คำาของพระพุทธเจ้าเป็นตัวตั้งต้นนั้น นำาไปสู่ความเห็นที่ถูกต้อง ในหลักธรรม
อันสอดคล้องเป็นเหตุเป็นผล และเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว  กระทั่งได้ผลตามจริง  
ทำาให้เกิดมีจิตศรัทธา ในการช่วยเผยแพร่ขยายสื่อพุทธวจน เพียงเท่านี้  คุณก็คือ
หนึ่งหน่วยในขบวน “พุทธโฆษณ์” แล้ว 

  นี่คือเจตนารมณ์ของมูลนิธิพุทธโฆษณ์ นั่นคือเป็นมูลนิธิแห่งมห�ชน
ช�วพุทธ ซึ่งชัดเจน และมั่นคงในพุทธวจน



ผู้ที่สนใจรับสื่อธรรมที่เป็นพุทธวจน  เพื่อไปใช้ศึกษาส่วนตัว  
หรือนำาไปแจกเป็นธรรมทาน แก่พ่อแม่พี่น้อง ญาติ หรือเพื่อน  

สามารถมารับได้ฟรี โดยไม่มีเงื่อนไข ที่วัดนาป่าพง  
หรือตามที่พระอาจารย์คึกฤทธิ์ได้รับนิมนต์ไปแสดงธรรมนอกสถานที่

สำาหรับรายละเอียดกิจธรรมต่างๆ  ภายใต้เครือข่ายพุทธวจนโดยวัดนาป่าพง 
ค้นหาข้อมูลได้จาก

www.buddhakos.org
 

หากมีความจำานงที่จะรับไปแจกเป็นธรรมทานในจำานวนหลายสิบชุด 
ขอความกรุณาแจ้งความจำานงได้ที่

มูลนิธิพุทธโฆษณ์
ประสานงานและเผยแผ่ : เลขที่ ๒๙/๓ หมู่ที่ ๗ 

ถนนเลียบคลอง ๑๐ ฝั่งตะวันออก
ตำาบลบึงทองหลาง  อำาเภอลำาลูกกา  จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐

โทรศัพท์ ๐๘ ๘๔๙๔ ๘๐๘๓, ๐๘ ๕๐๕๘ ๖๘๘๘, ๐๘ ๑๕๑๓ ๑๖๑๑
โทรสาร ๐ ๒๕๔๙ ๒๑๗๕

เว็บไซต์ : www.buddhakos.org   อีเมล์ : info@buddhakos.org

สนับสนุนก�รเผยแผ่พุทธวจนได้ที่ 
ชื่อบัญชี “มูลนิธิพุทธโฆษณ์” ธน�ค�รกสิกรไทย ส�ข� ย่อยตล�ดไท

ประเภท บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๔๘๔-๒-๑๐๘๗๗-๘

ชื่อบัญชี “มูลนิธิพุทธโฆษณ์ (๒)” 
(หนังสือสุตตันตปิฎก)

ธน�ค�รกสิกรไทย ส�ข� โลตัส ลำ�ลูกก� (คลอง ๖)
ประเภท บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๖๕๔-๒-๐๘๐๐๐-๙
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ขอกร�บขอบพระคุณแด่ 
พระอ�จ�รย์คึกฤทธ์ิ  โสตฺถิผโล  และคณะสงฆ์วัดน�ป่�พง

ที่กรุณาให้คำาปรึกษาในการจัดทำาหนังสือเล่มนี้ 

ติดต�มก�รเผยแผ่พระธรรมคำ�สอนต�มหลักพุทธวจน 

โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ได้ที่  

เว็บไซต์
• http://buddha-ins.org : สถาบันพุทธวจน
• http://www.buddhakos.org : มูลนิธิพุทธโฆษณ์ 
• http://etipitaka.com/search : โปรแกรมตรวจหาและเทียบเคียงพุทธวจน 
• http://www.watnapp.com : หนังสือ และสื่อธรรมะ บนอินเทอร์เน็ต
• http://media.watnapahpong.org : ศูนย์บริการมัลติมีเดียวัดนาป่าพง
• http://www.watnapahpong.org : เว็บไซต์วัดนาป่าพง
• http://www.watnapahpong.com : เว็บไซต์วัดนาป่าพง
• http://www.watnapahpong.net : กระดาน ปฏิปุจฉา วินีตา ปริสา โน อุกกาจิตวินีตา 
• http://www.buddhawaj.org : ฐานข้อมูลพระสูตรออนไลน์, เสียงอ่านพุทธวจน
• http://www.buddhaoat.org : จัดส่งสื่อธรรมะให้ผู้ขอรับทางไปรษณีย์

ด�วน์โหลดโปรแกรมตรวจห�และเทียบเคียงพุทธวจน (E-Tipitaka) 

สำ�หรับคอมพิวเตอร ์
• ระบบปฏิบัติการ Windows, Macintosh, Linux 

 http://etipitaka.com/download หรือ รับแผ่นโปรแกรมได้ที่วัดนาป่าพง 

สำ�หรับโทรศัพท์เคลื่อนที่
• ระบบปฏิบัติการ Android 

 ดาวน์โหลดได้ที่ Android Market โดยพิมพ์คำาว่า พุทธวจน หรือ e-tipitaka

• ระบบปฏิบัติการ iOS (สำาหรับ iPad, iPhone, iPod)

 ดาวน์โหลดได้ที่ App Store โดยพิมพ์คำาว่า พุทธวจน หรือ e-tipitaka

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

• ทีวีดาวเทียม ระบบ C-Band ช่อง A I Biz Net Tong Hua ทุกวันเวลา ๐๖.๐๐-๐๗.๐๐ น.



บรรณ�นุกรม
พระไตรปิฎกบ�ลีอักษรไทยฉบับสย�มรัฐ

พระไตรปิฎกภ�ษ�ไทยฉบับสย�มรัฐ

พุทธวจน ฉบับธรรมโฆษณ์ 

(ชุดจากพระโอษฐ์ ผลงานแปลพุทธวจนโดยท่านพุทธทาสภิกขุ)

ร่วมจัดทำ�โดย
กลุ่มอาสาสมัครคณะงานธรรมวัดนาป่าพง, คณะศิษย์วัดนาป่าพง,
กลุ่มศิษย์ตถาคต, กลุ่มสมณะศากยะปุตติยะ, กลุ่มธรรมะสีขาว, 
กลุ่มพุทธบริษัทศากยบุตร, กลุ่มพุทธโอษฐ์, กลุ่มชวนม่วนธรรม,

กลุ่มละนันทิ, กลุ่มพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัทการบินไทย,
กลุ่มมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, กลุ่มวิทยาลัยเขต-หาดใหญ่,
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช สำานักงานการศึกษาต่อเนื่อง,

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)
ชมรมวิศวกรความรู้เพื่อสังคม, ชมรมพุทธวจนอุดรธานี,
เสถียรธรรมสถาน, สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕,

สำานักพิธีการ สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี,
กองอำานวยการสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก (บางปู),

บจก. สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น, บจก. ดาต้าโปรดักส์, 
บจก. 3M ประเทศไทย, บจก. บางไทรไฟเบอร์บอร์ด,
บจก. เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย),

บจก. สยามรักษ์, บจก. เซเว่นสเต็ปส์, บจก. เมคเทค, 
บจก. ไดเวอร์ส เคมีคอลส์, บจก. ห้างพระจันทร์โอสถ, 

สถานกายภาพบำาบัด คิดดีคลินิค, ร้านต้นมะขามช่างทอง,
ร้านเสบียงบุญ, บ้านเมตตาเรสซิเด้นท์, บ้านพุทธวัจน์





คหบดี !  ในกาลใด ภัยเวรห้าประการ 

อันอริยสาวกทำาให้สงบรำางับได้แล้ว ด้วย, 

อริยสาวกประกอบพร้อมแล้ว ด้วยโสตาปัตติยังคะสี่ ด้วย,

อริยญายธรรม เป็นธรรมที่อริยสาวกเห็นแล้วด้วยดี 

แทงตลอดแล้วด้วยดีด้วยปัญญา ด้วย; 

ในกาลนั้น อริยสาวกนั้น 

เมื่อหวังอยู่ก็พยากรณ์ตนด้วยตนนั่นแหละว่า

“เราเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้ว มีกำาเนิดเดรัจฉานสิ้นแล้ว 

มีเปรตวิสัยสิ้นแล้ว มีอบายทุคติวินิบาตสิ้นแล้ว, 

เราเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งกระแส (แห่งนิพพาน) 

มีความไม่ตกต่ำาเป็นธรรมดา  เป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพาน 

มีการตรัสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้า” ดังนี้.

 ทสก. อํ. ๒๔/๑๙๕/๙๒.

สารีบุตร !   ที่มักกล่าวกันว่า โสดาบัน  

โสดาบัน ดังนี้  เป็นอย่างไรเล่า  สารีบุตร ? 

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! 

ท่านผู้ใด เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยอริยมรรคมีองค์แปดนี้อยู่

 ผู้เช่นนั้นแล  ข้าพระองค์เรียกว่า เป็นพระโสดาบัน 

ผู้มีชื่ออย่างนี้ๆ   มีโคตรอย่างนี้ๆ   พระเจ้าข้า !”.

สารีบุตร !  ถูกแล้ว  ถูกแล้ว 

ผู้ที่ประกอบพร้อมแล้ว 

ด้วยอริยมรรคมีองค์แปดนี้อยู่ 

ถึงเราเอง ก็เรียกผู้เช่นนั้นว่า เป็น พระโสดาบัน 

ผู้มีชื่ออย่างนี้ๆ  มีโคตรอย่างนี้ๆ.

มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๓๕/๑๔๓๒-๓.



ติดตามการเผยแผพระธรรมคําสอนตามหลักพุทธวจน โดยพระอาจารยคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ไดที่ 
www.buddhakos.org | media.watnapahpong.org | www.watnapp.com | คล่ืน ส.ว.พ. FM 91.0 MHz ทุกวันพระ เวลา 17.40 น. |  

ทีวีดาวเทียมระบบ C-Band ชอง A I Biz Net Tong Hua เวลา 06.00-07.00 น. 

สื่อธรรมะนี้ จัดทําเพื่อประโยชนทางการศึกษาสูสาธารณชนเปนธรรมทาน ลิขสิทธิ์ในตนฉบับนี้
ไดรับการสงวนไว ไมสงวนสิทธิ์ในการจัดทําจากตนฉบับเพื่อเผยแผในทุกกรณี 
ในการจัดทําหรือเผยแผ โปรดใชความละเอียดรอบคอบเพื่อรักษาความถูกตองของขอมูล 

ขอคําปรีกษาดานขอมูลในการจัดทําเพื่อความสะดวกและประหยัด 
ติดตอไดที่ มูลนิธิพุทธโฆษณ โทร.๐๘ ๘๔๙๔ ๘๐๘๓ 

คุณศรชา โทร.๐๘ ๑๕๑๓ ๑๖๑๑ คุณอารีวรรณ โทร.๐๘ ๕๐๕๘ ๖๘๘๘

พุ ท ธ ว จ น
คู่มือโสดาบัน

ชื่อของโสดาบัน

ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิ

ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทัสสนะ

ผู้มาถึงพระสัทธรรมนี้แล้ว

ได้เห็นอยู่ซึ่งพระสัทธรรมนี้

ผู้ประกอบแล้วด้วยญาณอันเป็นเสขะ

ผู้ประกอบแล้วด้วยวิชชาอันเป็นเสขะ

ผู้ถึงซึ่งกระแสแห่งธรรมแล้ว

ผู้ประเสริฐ มีปัญญาเครื่องชำาแรกกิเลส

ยืนอยู่จรดประตูแห่งอมตะ 

นิทาน. สํ. ๑๖/๙๕-๙๖/๑๘๗.

ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์
เพื่อตรวจสอบความเป็นโสดาบันของตนเอง

ด้วยตนเอง

ฉบับ ๒
คู่มือโสดาบัน 
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