
สื่อธรรมะนี้ จัดทำเพื่อประโยชนทางการศึกษาสูสาธารณชนเปนธรรมทาน
ลิขสิทธ์ิในตนฉบับน้ีไดรับการสงวนไว ไมสงวนสิทธ์ิในการจัดทำจากตนฉบับน้ี

เพ่ือเผยแผในทุกกรณี ในการจัดทำหรือเผยแผ โปรดใชความละเอียดรอบคอบ 

เพื่อรักษาความถูกตองของขอมูล ขอคำปรึกษาดานขอมูลในการจัดทำเพื่อ

ความสะดวกและประหยัดติดตอไดที่คุณศรชา โทร. ๐๘๑-๕๑๓-๑๖๑๑ หรือ 

คุณอารีวรรณ โทร. ๐๘๕-๐๕๘-๖๘๘๘

14.884310.1483 

ติดตามการเผยแผพระธรรมคำสอนตามหลักพุทธวจน โดยพระอาจารยคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ไดที่ media.watnapahpong.org |
www.watnapp.com (ธรรมบรรยายค่ำวันเสาร) ทั้งภาพและเสียง ตั้งแต 19.00 น. | คลื่น ส.ว.พ. FM 91.0 MHz ทุกวันพระ เวลา 16.40 น. |  

FM 106.0 MHz เวลา 05.00-05.30 น. | ทีวีดาวเทียม ชอง A I Biz Net Tong Hua เวลา 05.00-05.30 น. และ 06.00-07.00 น. 

พุทธวจน
ผูสมบูรณแลวดวยทิฏฐิ

ผูสมบูรณแลวดวยทัสสนะ

ผูมาถึงพระสัทธรรมนี้แลว

ไดเห็นอยูซึ่งพระสัทธรรมนี้

ผูประกอบแลวดวยญาณอันเปนเสขะ

ผูประกอบแลวดวยวิชชาอันเปนเสขะ

ผูถึงซึ่งกระแสแหงธรรมแลว

ผูประเสริฐ มีปญญาเครื่องชำแรกกิเลส

ยืนอยูจรดประตูแหงอมตะ 

นิทาน. สํ. ๑๖/๙๒/๑๗๘.

คูมือโสดาบัน
ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ

เพื่อตรวจสอบความเปนโสดาบันของตนเอง

ดวยตนเอง

พ
ุทธวจน

  
  คูมือโสดาบ

ัน
ฉบ

ับ
  ๒



สารีบุตร !   ที่มักกล่าวกันว่า โสดาบัน  

โสดาบัน ดังนี้  เป็นอย่างไรเล่า  สารีบุตร ? 

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! 

ท่านผู้ใด  เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยอริยมรรคมีองค์แปดนี้อยู่

 ผู้เช่นนั้นแล  ข้าพระองค์เรียกว่า เป็นพระโสดาบัน 

ผู้มีชื่ออย่างนี้ ๆ   มีโคตรอย่างนี้ ๆ   พระเจ้าข้า !”

สารีบุตร !   ถูกแล้ว  ถูกแล้ว 

ผู้ที่ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยอริยมรรคมีองค์แปดนี้อยู่ 

ถึงเราเอง ก็เรียกผู้เช่นนั้นว่า เป็น พระโสดาบัน 

ผู้มีชื่ออย่างนี้ ๆ  มีโคตรอย่างนี้ ๆ .

มหาวาร. สํ. ๑๙ /๔๓๕/๑๔๓๒ – ๑๔๓๓.

สารีบุตร !   ถูกแล้ว  ถูกแล้ว 

ผู้ที่ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยอริยมรรคมีองค์แปดนี้อยู่ 

ถึงเราเอง ก็เรียกผู้เช่นนั้นว่า เป็น พระโสดาบัน 

ผู้มีชื่ออย่างนี้ ๆ  มีโคตรอย่างนี้ ๆ .

มหาวาร. สํ. ๑๙ /๔๓๕/๑๔๓๒ – ๑๔๓๓.



พุทธวจน 
ฉบับ ๒   คู่มือโสดาบัน



 

พุทธวจน  
ฉบบั ๒   คูมือโสดาบัน 

 

ส่ือธรรมะนี้ จัดทําเพ่ือประโยชนทางการศึกษาสูสาธารณชน 
เปนธรรมทาน 

ลิขสิทธิ์ในตนฉบับนี้ไดรับการสงวนไว   
ไมสงวนสิทธิ์ในการจัดทําจากตนฉบับเพื่อเผยแผในทุกกรณี 
ในการจัดทําหรือเผยแผ  โปรดใชความละเอียดรอบคอบ  

เพื่อรักษาความถูกตองของขอมูล 
ขอคําปรึกษาดานขอมูลในการจัดทําเพื่อความสะดวกและประหยัด 

ติดตอไดที่ คุณศรชา  โทรศัพท ๐๘๑-๕๑๓-๑๖๑๑ 
หรือ คุณอารีวรรณ โทรศัพท ๐๘๕-๐๕๘-๖๘๘๘ 

พิมพครั้งท่ี ๑  พฤษภาคม   ๒๕๕๓  จํานวน  ๕,๐๐๐ เลม 

ภาพปก  เรืองชัย บุญเรืองขาว 
ศิลปกรรม  วิชชุ  เสริมสวัสดิ์ศรี 

ที่ปรึกษาศิลปกรรม  จํานงค  ศรีนวล,  ธนา วาสิกศิริ 

จัดทําโดย มูลนิธิพุทธโฆษณ                  
 (เว็บไซต  www.buddhakos.org) 

ดําเนินการพิมพโดย  บริษทั คิว พร้ินท แมเนจเมนท จํากัด 
โทรศัพท ๐-๒๘๐๐-๒๒๙๒  โทรสาร ๐-๒๘๐๐-๓๖๔๙ 



 

คําอนุโมทนา 
 

  เพื่อตองการใหนักปฏิบัติทั้งหลาย ทราบถึงแงมุม
ความเปนอัจฉริยะจิตของบุคคลผูสามารถเอาชนะความตาย
หลุดพนจากการเวียนวายเกิดตายในสังสารวัฎฎ สามารถนําไป
ตรวจสอบตนเอง ภายใตหลักธรรมขององคสมเด็จพระสัมมา-
สัมพุทธเจา วาเดินมาอยางถูกตอง ถูกทางกาวหนา ไปแคไหน
อยางไร โดยไมตองพ่ึงพาผูอื่นมาตัดสินใหสมดังที่พระองคตรัสวา
ใหบุคคลทั้งหลายพ่ึงตนพ่ึงธรรม อาตมาจึงไดรวบรวมคุณธรรม
ความเปนโสดาบัน ในแงมุมตาง ๆ ที่พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไว 
  จึงขออนุโมทนากับคณะศิษยงานธรรมและผูสนับสนุน
ทุกทาน ที่ไดรวมแรงกาย  แรงใจ  กระทําใหงานสําเร็จลุลวงไปได
อยางดี   และขออานิสงสแหงการชวยเผยแผคําสอนของ
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจงเปนเหตุใหทานทั้งหลาย
ที่ไดรวมเกี่ยวของกับผลงานชิ้นนี้  ทั้งที่ เปนผูทําและผูอาน
ไดดวงตาเห็นธรรม ตามเหตุปจจัยที่กระทําในอนาคตกาลอันใกลน้ี
ดวยเทอญ 
 

พระคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล 
เจาอาวาส   วัดนาปาพง  





 

คํานํา  
 

 หนังสือ  “พุทธวจน ฉบับ คูมือโสดาบัน” ไดจัดทําข้ึน  
ดวยปรารภเหตุท่ีวา หลายคนยังเห็นคําสอนของพระผูมีพระภาคเจา
วา  เปนสิ่งท่ียาก หรือเปนสิ่งท่ีไกลตัวเกินไป  ทําใหมีนอยคนนัก
ท่ีจะหันมาใสใจศึกษาคําสอนของพระผูมีพระภาคเจาอยาง
จริงจัง ท้ังๆท่ีพระองคไดตรัสไวแลววา คําสอนท่ีพระองค
ตรัสสอนทั้งหมดนั้น บริสุทธิ์ บริบูรณแลวสิ้นเชิง อีกทั้ง 
คําสอนนั้น  ยังเปนสิ่งที่เรียกวา “อกาลิโก” คือใชไดไป
ตลอด  ไมมีคําวาเกาหรือลาสมัย และใชไดกับบุคคลทุกคน
อันจะเห็นไดจากในสมัยพุทธกาล ท่ีพุทธบริษัท ๔ ท้ังหลายน้ัน
มีคนจากหลายชาติและวรรณะ นอกจากนี้พระองคยังไดตรัส
อีกวา   บุคคลท่ีทานตรัสสอนน้ัน   มีต้ังแต พรหม  เทวดา  ภิกษุ  
ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกา  ไปจนถึงปุถุชนคนธรรมดาท่ัวไป  
และทุกคนน้ัน   เมื่อนําคําสอนของพระองคไปปฏิบัติแลว   
ก็สามารถแกทุกขหรือดับทุกขใหกับตนเองไดท้ังส้ิน  
 

คณะงานธรรมวัดนาปาพง 
พฤษภาคม  ๒๕๕๓ 



 

สารบัญ 
 หนา 

๑. แวนสองความเปนพระโสดาบัน 
๒. พระโสดาบันเปนใคร (นัยที่หน่ึง)  
๓. พระโสดาบันเปนใคร (นัยที่สอง)  
๔. พระโสดาบันประกอบพรอมแลวดวยอริยมรรคมีองคแปด 
๕. หลักเกณฑพยากรณภาวะโสดาบันของตนเอง 
๖. พระโสดาบัน  รูจักปญจ ุปาทานขันธ 
๗. พระโสดาบัน  รูจักอินทรียหก 
๘. โสดาปตติมรรค ๒ จําพวก 
๙. โสดาปตติผล 
๑๐. พระโสดาบันเปนผูบริบูรณในศีล  (ปาฎิโมกข)  
 ไดพอประมาณในสมาธิและปญญา 
๑๑. พระโสดาบันละสังโยชนไดสามขอมีสามจําพวก  
๑๒. ละสังโยชนสาม และกรรมที่พาไปอบาย คือโสดาบัน 
๑๓. พระโสดาบันมีญาณหยั่งรู เหตุใหเกิดขึ้น 
  และเหตุใหดับไป ของโลก 
๑๔. พระโสดาบันคือผูเห็นชัดรายละเอียดแตละสาย 
  ของปฏิจจสมุปบาท ตลอดท้ังสายโดยนัยแหงอริยสัจสี่ 
  (เห็นตลอดสาย  นัยที่หนึ่ง) 

๒ 
๔ 
๗ 
๑๐ 
๑๑ 
๑๙ 
๒๐ 
๒๓ 
๒๕ 
๒๗ 

 
๓๐ 
๓๑ 
๓๓ 

 
๓๙ 

 
 



 

 

๑๕. พระโสดาบันคือผูเห็นชัดรายละเอียดแตละสาย 
  ของปฏิจจสมุปบาท ตลอดท้ังสายโดยนัยแหงอริยสัจสี่  
  (เห็นตลอดสาย  นัยที่สอง) 

๑๖. ผูรูปฏิจจสมุปบาทแตละสาย โดยนัยแหงอริยสัจสี่  
  ทั้งปจจุบัน  อดีต อนาคต  ช่ือวาโสดาบัน ( ญาณวัตถุ ๔๔ ) 
๑๗. ผูรูปฏิจจสมุปบาทแตละสายถึง “เหตุเกิด” และ 
  “ความดับ”  ทั้งปจจุบัน  อดีต  อนาคต  ก็ช่ือวาโสดาบัน 
  (ญาณวัตถุ ๗๗) 
๑๘. ผูมีธัมมญาณและอัน ๎วยญาณ  (พระโสดาบัน) 
๑๙. ผูสิ้นความสงสัย (พระโสดาบัน) 
  ในกรณีของความเห็นที่เปนไปในลักษณะยึดถือตัวตน 
๒๐. ผูสิ้นความสงสัย (พระโสดาบัน)  
  ในกรณีของความเห็น ที่เปนไปในลักษณะขาดสูญ 
๒๑. ผลแหงความเปนโสดาบัน 
๒๒. ความเปนโสดาบัน  ประเสริฐกวาเปนพระเจาจักรพรรดิ  
๒๓. ความเปนพระโสดาบัน ไมอาจแปรปรวน 
๒๔. สิ่งที่ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ (พระโสดาบัน) 
  ทําไมไดโดยธรรมชาติ 
 

หนา 
๓๙ 

 
 

๔๙ 
 

๗๙ 
 
 

๙๑ 
๙๕ 

 
๙๙ 

 
๑๐๕ 
๑๐๖ 
๑๐๘ 
๑๑๐ 

 
 



 

 

๒๕. ฐานะที่เปนไปไมไดสําหรับผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ 
  (พระโสดาบัน)  นัยที่หน่ึง 
๒๖. ฐานะที่เปนไปไมได สําหรับผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ 
 (พระโสดาบัน)  นัยที่สอง 
๒๗. ฐานะที่เปนไปไมได สําหรับผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ 
 (พระโสดาบัน)  นัยที่สาม 
 

ธรรมะแวดลอม   
(หมวดธรรมที่ชวยสรางความเขาใจ 
 แตไมไดระบุถึงความเปนโสดาบันโดยตรง) 
๒๘. อริยมรรคมีองคแปด  
๒๙. คําที่ใชเรียกแทนความเปนพระโสดาบัน 
๓๐. สังโยชนสิบ 
๓๑. อริยญายธรรม คือการรูเรื่องปฏิจจสมุปบาท 
๓๒. ฝุนปลายเล็บ  
         (พอรูอริยสัจ ทุกขเหลือนอยขนาดฝุนติดปลายเล็บเทียบปฐพี) 
๓๓. สามัญญผลในพุทธศาสนาเทียบกันไมได กับในลัทธิอื่น 
๓๔. ลักษณะแหงผูเจริญอินทรียขั้นอริยะ 
๓๕. พระโสดาบันกับพระอรหันตตางกัน   ในการเห็นธรรม 

หนา 
๑๑๒ 

 
๑๑๔ 

 
๑๑๖ 

 
 
 
 
 

๑๒๐ 
๑๒๕ 
๑๒๗ 
๑๒๙ 
๑๓๒ 

 
๑๓๕ 
๑๓๗ 
๑๓๙ 



 

 
๓๖. พระโสดาบันกับพระอรหันตตางกัน  ในการเห็นธรรม 
  (อีกนัยหน่ึง) 
๓๗. ความลดหล่ันแหงพระอริยบุคคลผูปฏิบัติอยางเดียวกัน 
๓๘. คนตกนํ้า ๗ จําพวก  
  (ระดับตาง ๆ แหงบุคคลผูถอนตัวขึ้นจากทุกข) 

๓๙. คนมีกิเลสตกนรกทั้งหมดทุกคน  จริงหรือ ?  
  (บุคคลท่ีมีเชือ้เหลอื  ๙  จําพวก) 

๔๐. ผลแปดประการอันเปนภาพรวมของ 
 ความเปนพระโสดาบัน 
๔๑. ระวังตายคาประตูนิพพาน !  
๔๒. ธรรมเปนเครื่องอยูของพระอริยเจา  
๔๓. ผูสามารถละอาสวะทั้งหลายในสวนที่ละได 
 ดวยการเห็น 
๔๔. สัมมาทิฏฐิโลกุตตระ  นานาแบบ 
  (ตามคําพระสารีบุตร) 
 

 

หนา 
๑๔๓ 

 
๑๔๕ 
๑๕๐ 

 

๑๕๕ 
 

๑๖๒ 
 

๑๕๙ 
๑๗๑ 
๑๗๗ 

 
๑๘๑ 

 

 





คูมือโสดาบัน 

ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ 

เพื่อตรวจสอบความเปนโสดาบันของตน ดวยตนเอง 



๒ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

๑ 
แวนสองความเปนพระโสดาบัน 

 
 อานนท !  เราจักแสดง ธรรมปริยายอันชื่อวา
แวนธรรม ซ่ึงหากอริยสาวกผูใด ไดประกอบพรอมแลว
เม่ือจํานงจะพยากรณตนเอง ก็พึงทําไดในขอท่ีตน
เปนผูมีนรกส้ินแลว  มีกําเนดิเดรัจฉานส้ินแลว   มีเปรตวิสัย
ส้ินแลว มีอบาย ทุคติ วนิิบาตส้ินแลว, ในขอท่ีตนเปน
พระโสดาบันผูมีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา เท่ียงแทตอ
พระนิพพาน เปนผูมีอันจะตรัสรูธรรมไดในกาลเบ้ืองหนา 
ดังนี.้ 
 อานนท !  ก็ธรรมปริยายอันช่ือวา แวนธรรม
ในท่ีนี้  เปนอยางไรเลา ?  
 อานนท ! อริยสาวกในธรรมวินัยนี้    เปนผู
ประกอบพรอมแลวดวยความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่น
ไมหวั่นไหวในองคพระพุทธเจา.... ในองคพระธรรม....
ในองคพระสงฆ....และอริยสาวกในธรรมวินัยนี้   เปนผู



คูมือโสดาบัน  ๓ 

ประกอบพรอมแลวดวยศีลท้ังหลายชนิดเปนท่ีพอใจของ
เหลาอริยเจา  คือเปนศีลท่ีไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย 
เปนศีลท่ีเปนไทจากตัณหา   เปนศีลที่ผูรูทานสรรเสริญ 
เปนศีลท่ีทิฏฐิไมลูบคลํา   และเปนศีลท่ีเปนไปเพื่อสมาธิ. 
 อานนท ! ธรรมปริยายอันนี้แล   ที่ ชื่อวา
แวนธรรม  ซ่ึงหากอริยสาวกผูใดไดประกอบพรอมแลว 
เม่ือจํานงจะพยากรณตนเอง  ก็พึงทําได,   ดังน้ีแล. 

 
 มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๕๐-๔๕๑/๑๔๗๙-๑๔๘๐. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

๒ 
พระโสดาบันเปนใคร 

(นัยที่หน่ึง)   
 
  ภิกษ ุ ท. ! สาวกของพระอริยเจาในธรรมวินยันี้   
เปนผูถึงพรอมแลวดวย ธรรม ๔ ประการนี้เอง จึงเปน
พระโสดาบัน ผูมีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา เท่ียงแทตอ
พระนิพพาน เปนผูมีอันจะตรัสรูธรรมไดในกาลเบ้ืองหนา.
ธรรม  ๔ ประการนั้นเปนอยางไร ?  ๔ ประการนั้น คือ : - 
      (๑)  ภิกษ ุท. !    สาวกของพระอริยเจาในธรรมวินยันี้  
เปนผูประกอบพรอมแลว ดวยความเล่ือมใสอันหยั่งลงม่ัน 
ไมหว่ันไหวในองคพระพุทธเจา วาเพราะเหตุอยางนี้ ๆ  
พระผูมีพระภาคเจานั้น เปนผูไกลจากกิเลส ตรัสรู
ชอบไดโดยพระองคเอง เปนผูถึงพรอมดวยวิชชาและ
ขอปฏิบัติใหถึงวิชชา เปนผูไปแลวดวยดี เปนผูรูโลก
อยางแจมแจง เปนผูสามารถฝกคนท่ีควรฝกไดอยางไมมี
ใครยิ่งกวา  เปนครูของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย  เปนผูรู  



คูมือโสดาบัน  ๕ 

ผูตื่น ผูเบิกบานดวยธรรม  เปนผูมีความจําเริญ  จําแนกธรรม
ส่ังสอนสัตว  ดังนี.้ 
 (๒)  ภกิษ ุท. !   สาวกของพระอริยเจาในธรรมวินัยนี้  
เปนผูประกอบพรอมแลว ดวยความเล่ือมใสอันหยั่งลงม่ัน 
ไมหว่ันไหว ในองคพระธรรม  วาพระธรรม  เปนส่ิงท่ี
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดีแลว, เปนส่ิงท่ีผูศึกษาและปฏิบัติ
พึงเห็นไดดวยตนเอง, เปนส่ิงท่ีปฏิบัติไดและใหผลได
ไมจํากัดกาล, เปนส่ิงท่ีควรกลาวกะผูอ่ืนวาทานจงมาดูเถิด,
เปนส่ิงท่ีควรนอมเขามาใสตัว, เปนส่ิงท่ีผูรู ก็รูไดเฉพาะตน  
ดังนี.้ 
 (๓)   ภิกษ ุท. !   สาวกของพระอริยเจาในธรรมวินัยนี้  
เปนผูประกอบพรอมแลว ดวยความเล่ือมใสอันหยั่งลงม่ัน
ไมหว่ันไหว ในพระสงฆ วาสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา
เปนผูปฏิบัติดีแลว  เปนผูปฏิบัติตรงแลว  เปนผูปฏิบัติ
ใหรูธรรมเคร่ืองออกจากทุกขแลว เปนผูปฏิบัติสมควรแลว 
อันไดแกบุคคลเหลานี้คือ คูแหงบุรุษส่ีคู นับเรียงตัวได
แปดบุรุษ. นั่นแหละคือสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา
เปนสงฆควรแกสักการะที่เขานํามาบูชา เปนสงฆควรแก



๖ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

สักการะท่ีเขาจัดไวตอนรับ เปนสงฆควรรับทักษิณาทาน
เปนสงฆท่ีบุคคลท่ัวไปจะพึงทําอัญชลี  เปนสงฆท่ีเปน
นาบุญของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา  ดังนี้. 
   (๔)  ภกิษ ุท. !   สาวกของพระอริยเจาในธรรมวินัยนี้   
เปนผูประกอบพรอมแลว ดวยศีลท้ังหลายชนิดเปนท่ีพอใจ
ของเหลาอริยเจา : เปนศีลท่ีไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย 
เปนศีลท่ีเปนไทจากตัณหา เปนศีลท่ีผูรูทานสรรเสริญ
เปนศีลท่ีทิฏฐิไมลูบคลํา และเปนศีลท่ีเปนไปเพื่อสมาธิ
ดังนี.้ 
 ภิกษ ุท. ! สาวกของพระอริยเจา ผูประกอบ
พรอมแลวดวยธรรม ๔ ประการนีแ้ล ช่ือวาเปนพระโสดาบัน 
ผูมีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา   เท่ียงแทตอพระนิพพาน 
เปนผูมีอันจะตรัสรูธรรมไดในกาลเบ้ืองหนา. 
 

มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๒๙-๔๓๐/๑๔๑๔-๑๔๑๕. 

 



คูมือโสดาบัน  ๗ 

๓ 

พระโสดาบันเปนใคร 
(นัยที่สอง) 

 
  อยากลัวเลย  มหานาม !  อยากลัวเลย  มหานาม !  
ความตายของทานจักไมต่ําทราม  กาลกิริยาของทาน
จักไมต่ําทราม. มหานาม ! อริยสาวกผูประกอบดวย
ธรรม ๔ ประการ  ยอมเปนผูมีปกตินอมไปในนิพพาน 
โนมไปสูนิพพาน เอนไปทางนิพพานโดยแท. ธรรม ๔ 
ประการ  อยางไรเลา ?  ธรรม ๔ ประการคือ :- 

 มหานาม !   อริยสาวกในกรณีนี ้  

 (๑)  เปนผูประกอบพรอมแลว ดวยความเล่ือมใส
อันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา วา “เพราะเหตุอยางนี้ ๆ
พระผูมีพระภาคเจานั้น เปนผูไกลจากกิเลส ตรัสรูชอบได
โดยพระองคเอง เปนผูถึงพรอมดวยวิชชาและขอปฏิบัติ
ใหถึงวิชชา เปนผูไปแลวดวยดี เปนผูรูโลกอยางแจมแจง
เปนผูสามารถฝกคนท่ีควรฝกไดอยางไมมีใครยิ่งกวา เปนครู



๘ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

ผูสอนของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน  
ดวยธรรม เปนผูมีความจําเริญ จําแนกธรรมส่ังสอนสัตว”
ดังนี.้ 

   (๒)  เปนผูประกอบพรอมแลว ดวยความเลื่อมใส 
อันไมหว่ันไหวในพระธรรม วา “พระธรรม เปนส่ิงท่ี
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดีแลว เปนส่ิงท่ีผูศึกษาและ
ปฏิบัติพึงเห็นไดดวยตนเอง เปนส่ิงท่ีปฏิบัติไดและใหผลได
ไมจํากัดกาล เปนส่ิงท่ีควรกลาวกะผูอ่ืนวาทานจงมาดูเถิด
เปนส่ิงท่ีควรนอมเขามาใสตัว เปนส่ิงท่ีผูรูก็รูไดเฉพาะตน”  
ดังนี.้ 

 (๓)  เปนผูประกอบพรอมแลว ดวยความเลื่อมใส
อันไมหว่ันไหวในพระสงฆ วา “สงฆสาวกของพระผูมี
พระภาคเจา เปนผูปฏิบัติดีแลว เปนผูปฏิบัติตรงแลว
เปนผูปฏิบัติใหรูธรรมเปนเคร่ืองออกจากทุกขแลว เปนผู
ปฏิบัติสมควรแลว อันไดแกบุคคลเหลานี้ คือ คูแหง
บุรุษส่ีคู นับเรียงตัวไดแปดบุรุษ นั่นแหละสงฆสาวกของ
พระผูมีพระภาคเจา เปนสงฆควรแกสักการะที่เขานํามาบูชา



คูมือโสดาบัน  ๙ 

เปนสงฆควรแกสักการะท่ีเขาจัดไวตอนรับ เปนสงฆควรรับ
ทักษิณาทาน เปนสงฆท่ีบุคคลท่ัวไปจะพึงทําอัญชลี   
เปนสงฆท่ีเปนนาบุญของโลก  ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา”  ดังนี.้ 

 (๔)  เปนผูประกอบพรอมแลว ดวยศีลท้ังหลาย
ชนิดเปนท่ีพอใจของเหลาพระอริยเจา : เปนศีลท่ีไมขาด  
ไมทะลุ  ไมดาง ไมพรอย  เปนศีลท่ีเปนไทจากตัณหา  
เปนศีลท่ีผูรูทานสรรเสริญ  เปนศีลท่ีทิฏฐิไมลูบคลํา และ
เปนศีลท่ีเปนไปพรอมเพื่อสมาธิ  ดังนี้. 
  มหานาม ! เปรียบเหมือนตนไมนอมไปใน
ทิศปราจีน โนมไปสูทิศปราจีน เอนไปทางทิศปราจีน.
ตนไมนั้น  เม่ือเขาตัดท่ีโคนแลว  มันจะลมไปทางไหน ? 
“มันจะลมไปทางทิศที่มันนอมไป โนมไป เอนไปพระเจาขา !”  

มหานาม !  ฉันใดกฉั็นนั้น : อริยสาวกประกอบแลวดวยธรรม 
๔ ประการเหลานี้ ยอมเปนผูมีปกตินอมไปในนิพพาน 
โนมไปสูนิพพาน  เอนไปทางนิพพานโดยแท   แล. 
 

มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๖๕-๔๖๖/๑๕๑๑-๑๕๑๒. 



๑๐ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

๔ 
พระโสดาบันประกอบพรอมแลว 

ดวยอริยมรรคมีองคแปด 
 
   สารีบุตร  ! ท่ีมักกลาวกันวา โสดาบัน-โสดาบัน 
ดังนี้   เปนอยางไรเลา  สารีบุตร ? 
 

 “ขาแตพระองคผูเจริญ !   ทานผูใด  เปนผูประกอบพรอมแลว  
ดวยอริยมรรคมีองคแปดน้ีอยู ผูเชนน้ันแล ขาพระองคเรียกวาเปน
พระโสดาบัน  ผูมีช่ืออยางน้ี ๆ   มีโคตรอยางน้ี ๆ พระเจาขา !”  
 

 สารีบุตร  ! ถูกแลว ถูกแลว ผูท่ีประกอบพรอมแลว  
ดวยอริยมรรคมีองคแปดน้ีอยู ถึงเราเองก็เรียกผูเชนนัน้ 
วาเปน พระโสดาบัน  ผูมีช่ืออยางนี ้ๆ  มีโคตรอยางน้ี  ๆ . 
 

มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๓๕/๑๔๓๒-๑๔๓. 



คูมือโสดาบัน  ๑๑ 

๕ 
หลักเกณฑพยากรณภาวะโสดาบันของตนเอง 
 
 คหบดี !  ในกาลใด   ภัยเวร  ๕  ประการ
อันอริยสาวกทําใหสงบรํางับไดแลว ดวย, อริยสาวกประกอบ
พรอมแลวดวยโสตาปตติยังคะสี่ ดวย, อริยญายธรรม
เปนธรรมท่ีอริยสาวกเห็นแลวดวยดี แทงตลอดแลวดวยดี
ดวยปญญา ดวย;   
 ในกาลน้ัน  อริยสาวกน้ัน   เม่ือหวังอยูก็พยากรณ
ตนดวยตน นั่นแหละวา  
 “เราเปนผูมีนรกสิ้นแลว มีกําเนิดเดรัจฉานส้ินแลว  
มีเปรตวิสัยส้ินแลว มีอบายทุคติวินิบาตส้ินแลว, เราเปน
ผูถึงแลวซ่ึงกระแส (แหงนิพพาน) มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา
เปนผูเท่ียงแทตอนิพพาน มีการตรัสรูพรอมเปนเบื้องหนา”  
ดังนี้. 
 คหบด ี!  ภัยเวร ๕ ประการ  เหลาไหนเลา 
อันอริยสาวกทําใหสงบรํางับไดแลว ? 



๑๒ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

 (๑)  คหบดี !   บุคคลผูฆาสัตวอยู เปนปกติ
ยอมประสบภัยเวรใดในทิฏฐธรรม (ปจจุบัน) บาง, ยอม
ประสบภัยเวรใดในสัมปราย ิก (ในเวลาถัดตอมา) บ าง,   
ยอมเสวยทุกขโทมนัสแหงจิตบาง  เพราะปาณาติบาต
เปนปจจัย; ภัยเวรนั้น ๆ  เปนส่ิงท่ีอริยสาวกผูเวนขาดแลว
จากปาณาติบาต  ทําใหสงบรํางับไดแลว. 
 (๒)  คหบด ี!   บุคคลผูถือเอาส่ิงของท่ีเขาไมได
ใหอยูเปนปกติ ยอมประสบภัยเวรใดในทิฏฐธรรมบาง, 
ยอมประสบภัยเวรใดในสัมปราย ิกบ าง, ยอมเสวยทุกขโทมนสั
แหงจิตบาง เพราะอทินนาทานเปนปจจัย; ภัยเวรนั้น ๆ  
เปนส่ิงท่ีอริยสาวกผูเวนขาดแลวจากอทินนาทาน ทําใหสงบ
รํางับไดแลว. 
 (๓)  คหบด ี!  บุคคลผูประพฤติผิดในกาม
ท้ังหลายอยูเปนปกต ิ  ยอมประสบภยัเวรใดในทิฏฐธรรมบาง, 
ยอมประสบภัยเวรใดในสัมปราย ิกบ  าง, ยอมเสวย
ทุกขโทมนัสแหงจิตบาง,  เพราะกาเมสุมิจฉาจารเปนปจจัย; 
ภัยเวรนั้น ๆ  เปนส่ิงท่ีอริยสาวกผู เวนขาดแลวจาก    
กาเมสุมิจฉาจาร ทําใหสงบรํางับไดแลว. 



คูมือโสดาบัน  ๑๓ 

 (๔)  คหบดี !  บุคคลผูกลาวคําเท็จอยูเปนปกติ 
ยอมประสบภัยเวรใดในทิฏฐธรรมบาง, ยอมประสบภัยเวรใด
ในสัมปราย ิกบ าง, ยอมเสวยทุกขโทมนัสแหงจิตบาง เพราะ
มุสาวาทเปนปจจัย; ภัยเวรนั้น ๆ  เปนส่ิงท่ีอริยสาวกผูเวนขาด
แลวจากมุสาวาท   ทําใหสงบรํางับไดแลว. 
 (๕)  คหบด ี !    บุคคลผูดื่มสุราและเมรัยอันเปน
ท่ีตั้งของความประมาทอยูเปนปกติ  ยอมประสบภัยเวรใด
ในทิฏฐธรรมบาง, ยอมประสบภัยเวรใดในสัมปราย ิกบาง,
ยอมเสวยทุกขโทมนัสแหงจิตบาง, เพราะสุราและเมรัย
เปนปจจัย ภัยเวรนั้น ๆ เปนส่ิงท่ีอริยสาวกผูเวนขาดแลว
จากสุราและเมรัยทําใหสงบรํางับไดแลว. 
 คหบด ี!  ภัยเวร   ๕   ประการเหลานี้แล   
อันอริยสาวกทําใหสงบรํางับไดแลว. 

…        …        …        … 

 
  คหบดี !  อริยสาวก เปนผูประกอบพรอมแลว  
ดวย องคแหงโสดาบัน ๔ ประการ เหลาไหนเลา ? 



๑๔ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

 (๑)  คหบด ี!   อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผู
ประกอบพรอมแลว ดวยความเลื่อมใสอันหยั่งลงม่ัน
ไมหว่ันไหว ในพระพุทธเจา วา “เพราะเหตุอยางนี ้ๆ 
พระผูมีพระภาคเจานั้น เปนผูไกลจากกิเลส ตรัสรูชอบได
โดยพระองคเอง เปนผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ
เปนผูไปแลวดวยดี เปนผูรูโลกอยางแจมแจง เปนผูสามารถ
ฝกคนท่ีควรฝกไดอยางไมมีใครยิ่งกวา เปนครูของเทวดา
และมนุษยท้ังหลาย เปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน ดวยธรรม  
เปนผูมีความจําเริญ  จําแนกธรรมส่ังสอนสัตว”  ดังนี.้ 
  (๒)  คหบด ี!  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผู
ประกอบพรอมแลว  ดวยความเลื่อมใสอันหยั่งลงม่ัน
ไมหว่ันไหว ในพระธรรม วา  “พระธรรม  เปนส่ิงท่ี
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดีแลว เปนส่ิงท่ีผูศึกษาและ
ปฏิบัติพึงเห็นไดดวยตนเอง  เปนส่ิงท่ีปฏิบัติได  และ
ใหผลได ไมจํากัดกาล เปนส่ิงท่ีควรกลาวกะผูอ่ืนวา
ทานจงมาดูเถิด เปนส่ิงท่ีควรนอมเขามาใสตัว  เปนส่ิงท่ี
ผูรูก็รูไดเฉพาะตน”  ดังนี้. 



คูมือโสดาบัน  ๑๕ 

   (๓)  คหบด ี!  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผู
ประกอบพรอมแลว   ดวยความเลื่อมใสอันหยั่งลงม่ัน 
ไมหวั่นไหวในพระสงฆ   วา “ สงฆสาวกของพระผูมี
พระภาคเจา เปนผูปฏิบัติดีแลว เปนผูปฏิบัติตรงแลว  
เปนผูปฏิบัติเพือ่รูธรรมเปนเคร่ืองออกจากทุกขแลว เปนผู
ปฏิบัติสมควรแลว ไดแกบุคคลเหลานี้ คือ คูแหงบุรุษส่ีคู
นับเรียงตัวไดแปดบุรุษ  นั่นแหละคือสงฆสาวกของ
พระผูมีพระภาคเจาเปนสงฆควรแกสักการะที่เขานํามาบูชา 
เปนสงฆควรแกสักการะท่ีเขาจัดไวตอนรับ  เปนสงฆ
ควรรับทักษณิาทาน  เปนสงฆท่ีบุคคลทั่วไปจะพึงทําอัญชลี 
เปนสงฆท่ีเปนนาบุญของโลก  ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา”  ดังนี.้ 
          (๔)  คหบด ี!  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผู
ประกอบพรอมแลว ดวยศีลท้ังหลายในลักษณะเปนท่ี
พอใจของพระอริยเจา : เปนศีลท่ีไมขาด ไมทะลุ ไมดาง 
ไมพรอย เปนศีลท่ีเปนไทจากตัณหา วญิูชนสรรเสริญ
ไมถูกตัณหาและทิฏฐิลูบคลํา เปนศีลท่ีเปนไปพรอมเพือ่
สมาธิ  ดังนี.้ 



๑๖ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

 คหบด ี!   อริยสาวก เปนผูประกอบพรอมแลว   
ดวยองคแหงโสดาบัน ๔ ประการ  เหลานี้แล. 

…        …        …        … 
 

  คหบด ี!   ก็  อริยญายธรรม  เปนส่ิงท่ีอริยสาวก
เห็นแลวดวยดี  แทงตลอดแลวดวยดีดวยปญญา  เปน
อยางไรเลา ?  
  คหบดี !  อริยสาวกในธรรมวินัยนี ้ ยอมทําไว
ในใจโดยแยบคาย เปนอยางดี ซ่ึงปฏจิจสมุปบาทนั่นเทียว
ดังนี้วา “เพราะส่ิงนี้มี ส่ิงนี้จึงมี;  เพราะความเกิดขึ้น
แหงส่ิงนี้ ส่ิงนี้จึงเกิดขึ้น. เพราะส่ิงนี้ไมมี  ส่ิงนี้จึงไมมี;
เพราะความดับไปแหงส่ิงนี้  ส่ิงนี้จึงดับไป : ขอนี้ไดแก
ส่ิงเหลานีคื้อ เพราะมีอวิชชาเปนปจจยั จึงมีสังขารท้ังหลาย; 
เพราะมีสังขารเปนปจจัย  จึงมีวิญญาณ;   ...ฯลฯ...  ...
ฯลฯ...  ...ฯลฯ...  เพราะมีชาติเปนปจจัย, ชรามรณะ
โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงเกิดข้ึน
ครบถวน : ความเกิดข้ึนพรอมแหงกองทุกขท้ังส้ินนี้ยอมมี
ดวยอาการอยางนี้. 



คูมือโสดาบัน  ๑๗ 

 เพราะความจางคลายดับไปโดยไมเหลือแหงอวิชชา
นั้นนั่นเทียว,  จึงมีความดับแหงสังขาร; เพราะมีความดบั
แหงสังขาร จึงมีความดับแหงวิญญาณ; ...ฯลฯ... ฯลฯ... 
ฯลฯ...   เพราะมีความดับแหงชาตินั่นแล   ชรามรณะ 
โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย   จึงดับส้ิน : 
ความดับลงแหงกองทุกขท้ังส้ินนี ้ยอมมี ดวยอาการอยางนี้”. 
   คหบดี !  อริยญายธรรม๑ นี้แล เปนธรรมท่ี
อริยสาวกน้ันเห็นแลวดวยด ีแทงตลอดแลวดวยดีดวยปญญา. 
 คหบด ี !  ในกาลใดแล ภัยเวร ๕ ประการ
เหลานี้  เปนส่ิงท่ีอริยสาวกทําใหสงบรํางับไดแลวดวย, 
อริยสาวกเปนผูประกอบพรอมแลวดวยโสตาปตติยังคะ
ส่ีเหลานี้  ดวย,  อริยญายธรรมน้ี   เปนธรรมอันอริยสาวก 

ในกาลน้ัน  อริยสาวกน้ันปรารถนาอยู  ก็พยากรณตน
เห็นแลวดวยดี   แทงตลอดแลวดวยดี   ดวยปญญาดวย;
ดวยตนนั้นแหละวา “เราเปนผูมีนรกส้ินแลว มีกําเนิด 
เดรัจฉานส้ินแลว  มีเปรตวิสัยส้ินแลว มีอบายทุคติวินิบาต 
________________ 
๑. ดูคําอธิบายความหมายของคําน้ีโดยละเอยีดไดในหมวด “ธรรมะแวดลอม ”
ในสวนทายเลม. 



๑๘ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

ส้ินแลว,  เราเปนผูถึงแลวซ่ึงกระแส (แหงนิพพาน)  มีความ
ไมตกตํ่าเปนธรรมดา  เปนผูเท่ียงแทตอนิพพาน  มีการตรัสรู
พรอมเปนเบ้ืองหนา”  ดังนี้. 
 

หมายเหตุผูรวบรวม : ยังมีสูตรอีกสูตรหน่ึงขอความอยางเดียวกัน
กับสูตรน้ี  ผิดกันแตเพียงตรัสแกภิกษุทั้งหลาย แทนที่จะตรัสกับ
อนาถบิณฑิกคหบดี,  คือสูตรที ่๒ แหงคหปติวรรค  อภิสมยสังยตุต
นิทาน .สํ.๑๖/๘๕/๑๕๖;  และยังมีสูตรอีกสูตรหน่ึง (เวรสูตรที่ ๒
อุปาสกวรรค ทสก. อํ. ๒๔/๑๙๕/๙๒)  มีเคาโครงและใจความของสูตร
เหมือนกันกับสูตรขางบนน้ี   ตางกันแตเพียง  ในสูตรน้ันมีคําวา    
“ยอมพิจารณาเห็นโดยประจักษ”  แทนคําวา  “ยอมกระทําไวในใจ  
โดยแยบคายเปนอยางดี  ซึ่งปฏิจจสมุปบาทน่ันเทียว” แหงสูตร
ขางบนน้ี  เทาน้ัน 
 

ทสก. อํ. ๒๔/๑๙๕/๙๒. 

 

 



คูมือโสดาบัน  ๑๙ 

๖ 
พระโสดาบัน  รูจักปญจ ุปาทานขันธ 

 
  ภิกษ ุท. !  เม่ือใดแล สาวกของพระอริยเจา
ในธรรมวินยันี้   

มารูจักความกอขึ้นแหงอุปาทานขันธหา,  
รูจักความตั้งอยูไมไดของอุปาทานขันธหา,  
รูจักรสอรอยของอุปาทานขันธหา,  
รูจักโทษอันรายกาจของอุปาทานขันธหา,  

และรูจักอุบายท่ีไปใหพนอุปาทานขันธหานี้เสียตามที่
ถูกท่ีจริง;  

 ภิกษุ ท. ! เม่ือนั้นแหละ สาวกของพระอริยเจา
ผูนั้น เราเรียกวาเปนพระโสดาบัน ผูมีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา
เท่ียงแทตอพระนิพพาน จักตรัสรูธรรมไดในกาลเบ้ืองหนา. 

 
  ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๙๖/๒๙๖. 



๒๐ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

๗  
พระโสดาบัน   รูจักอินทรียหก 

 
  ภิกษ ุท. !  อินทรีย๑  ๖ อยางเหลานี้   มีอยู.  

 ๖ อยางอะไรเลา ?    ๖ อยางคือ   

 จักขุนทรีย  โสต ินทรีย    
 ฆาน ินทรีย    ชิวหินทรีย   
 กายินทรีย  มนินทรีย 
 

 ภิกษ ุท. !   เม่ือใดแล  อริยสาวก   
มารูจักความกอขึ้นแหงอินทรียหกเหลานี้,  
รูจักความตั้งอยูไมไดแหงอินทรียหกเหลานี้,  
รูจักรสอรอยของอินทรียท้ังหกเหลานี้   
รูจักโทษอันรายกาจของอินทรียทั้งหกเหลานี้ 
ท้ังรูจักอุบายท่ีไปใหพนอินทรียท้ังหกเหลานี้, ตามท่ีถูก ท่ีจริง; 
  



คูมือโสดาบัน  ๒๑ 

 ภิกษ ุท. !   เม่ือนั้นแหละ อริยสาวกนั้น เราเรียกวา
เปน พระโสดาบัน   ผูมีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา เท่ียงแท
ตอพระนิพพาน  จักตรัสรูธรรมไดในกาลเบ้ืองหนา. 
 

มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๗๑/๙๐๒-๙๐๓. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
๑.  อินทรีย แปลวา  อํานาจหรือความเปนใหญ; เมื่อรวมกับคําวา ตา  (จักขุนทรีย) 
ก็จะหมายถึง   ความเปนใหญในเร่ืองการมองเห็น    หรือ ก็คือความเปนใหญใน
หนาท่ีนั้น ๆ   (เชนการไดยิน, การไดกลิ่น, ...) 





คูมือโสดาบัน  ๒๓ 

๘ 
โสดาปตติมรรค ๒ จําพวก 

 
ก. สัทธานุสารี 

 
  ภิกษ ุท. !  ตา ...  ห ู ...  จมูก  ...  ล้ิน  ...  กาย  ...  ใจ
เปนส่ิงไมเท่ียง มีความแปรปรวนเปนปกติ  มีความเปล่ียน
เปนอยางอ่ืนเปนปกติ.   

 ภิกษ ุท.!   บุคคลใด มีความเชื่อนอมจิตไป  
 ในธรรม  ๖ อยางนี้  ดวยอาการอยางนี้;   

 บุคคลน้ีเราเรียกวาเปน สัทธานุสารี   
หยั่งลงสูสัมมัตตนิยาม (ระบบแหงความถูกตอง)  
หยั่งลงสูสัปปุร ิสภูมิ (ภูมิแหงสัตบุรุษ)  

ลวงพนบุถุชนภูมิ   ไมอาจท่ีจะกระทํากรรม   อันกระทําแลว
จะเขาถึงนรก   กําเนิดเดรัจฉาน  หรือ เปรตวสัิย  และไมควร
ท่ีจะทํากาละกอนแตท่ีจะทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล. 



๒๔ พุทธวจน ฉบบั ๒ 

ข. ธัมมาน ุสารี 
 
  ภิกษ ุท. !   ธรรม  ๖ อยางเหลานี ้ ทนตอการเพง 
โดยประมาณอันยิ่งแหงปญญาของบุคคลใด ดวยอาการ
อยางนี้;  

 บุคคลน้ีเราเรียกวา  ธัมมาน ุสารี   
หยั่งลงสูสัมมัตตนิยาม (ระบบแหงความถูกตอง)   
หยั่งลงสูสัปปุร ิสภูมิ (ภูมิแหงสัตบุรุษ)  
ลวงพนบุถุชนภูมิ ไมอาจท่ีจะกระทํากรรม อันกระทําแลว
จะเขาถึงนรก  กําเนิดเดรัจฉาน  หรือ เปรตวิสัย และไมควร
ท่ีจะทํากาละกอนแตท่ีจะทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล. 
 

ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๗๘/๔๖๙. 

 
 
 
 
 



คูมือโสดาบัน  ๒๕ 

๙ 
โสดาปตติผล 

 
 ภิกษุ ท. !   บุคคลใดยอม รู     ยอม เห็นซึ ่ง  
ธรรม ๖ อยางเหลานี้ ดวยอาการอยางนี้ (ตามที่กลาวแลว
ในโสดาปตติมรรค ๒ จําพวกมีการเห็นความไมเที่ยงเปนตน); 
 บุคคลนีเ้ราเรียกวา โสดาบัน (ผูถึงแลวซึ่งกระแส)  
ผูมีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา  เปนผูเท่ียงแทตอพระนิพพาน
มีการตรัสรูพรอมเปนเบ้ืองหนา 

ขนธ. สํ. ๑๗/๒๗๘/๔๖๙. 

 
  สารีบุตร !   
 อริยอัฏฐังคิกมรรค นี้นั่นแหละ ชื่อวา กระแส
 ไดแก สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา 
สัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ 
สัมมาสมาธิ. 

มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๓๕/๑๔๓๑. 



๒๖ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

  สูตรขางบนน้ี (ขนธ. สํ. ๑๗/๒๗๘/๔๖๙) ทรงแสดงอารมณ
แหงอนิจจังเปนตน ดวยธรรม  ๖ อยาง   คืออายตนะภายในหก; 
ในสูตรถัดไปทรงแสดงอารมณน้ันดวยอายตนะภายนอกหกคือ รูป 
เสียง  กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ ก็มี,  แสดงดวยวิญญาณหก
ก็มี, ดวยสัมผัสหก ก็มี, ดวยเวทนาหก ก็มี, ดวยสัญญาหก ก็มี,
ดวยสัญเจตนาหก ก็มี,  ดวยตัณหาหก ก็มี,  ดวยธาตุหก ก็มี,  และ
ดวยขันธหา ก็มี;  ทรงแสดงไวดวยหลักการปฏิบัติอยางเดียวกัน. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คูมือโสดาบัน  ๒๗ 

๑๐ 
พระโสดาบันเปนผูบริบูรณในศีล   

(ปาฏิโมกข)  
ไดพอประมาณในสมาธิและปญญา 

  
  ภิกษุ ท. !    สิกขาบทรอยหาสิบสิกขาบทน้ี
ยอมมาสูอุทเทส (การยกขึ้นแสดงในทามกลางสงฆ) 
ทุกกึ่งแหงเดือนตามลําดับ อันกุลบุตรผูปรารถนาประโยชน
พากันศึกษาอยูในสิกขาบทเหลานั้น.   
 ภิกษ ุท. !   สิกขาสามอยางเหลานี้มีอยู อันเปน
ท่ีประชุมลงของสิกขาบทท้ังปวงนั้น.    
 
 สิกขาสามอยางนั้นเปนอยางไรเลา ?  
 คือ อธิสีลสิกขา    
 อธิจิตตสิกขา    
 อธิปญญาสิกขา    



๒๘ พุทธวจน ฉบบั ๒ 

 ภิกษุ ท. ! เหลานี้แล   สิกขาสามอยางอันเปนท่ี
ประชุมลงแหงสิกขาบทท้ังปวงนั้น. 
 
  ภิกษ ุท. !   ภิกษใุนกรณนีี้   เปนผู ทําใหบริบูรณ
ในศีล ทําพอประมาณในสมาธิ ทําพอประมาณในปญญา.
เธอยังลวงสิกขาบทเล็กนอย๑บาง และตองออกจากอาบัติ
เล็กนอยเหลานั้นบาง.  
 
 ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา ?  
 ขอนั้นเพราะเหตุวาไมมผูีรูใด ๆ กลาวความอาภัพ
ตอการบรรลุโลกุตตรธรรม จักเกิดข้ึนเพราะเหตุสักวา
การลวงสิกขาบทเล็กนอย และการตองออกจากอาบัติเล็กนอย
เหลานี.้    
 
 สวนสิกขาบทเหลาใดท่ีเปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย๒      
ท่ีเหมาะสมแกพรหมจรรย, เธอเปนผู มีศีลยั่งยืน มีศีล
ม่ันคงในสิกขาบทเหลานั้น สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท
ท้ังหลาย.      



คูมือโสดาบัน  ๒๙ 

 ภิกษุนั้น,   เพราะความส้ินไปรอบแหงสังโยชนสาม 
เปนโสดาบัน   เปนผูมีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา  เปนผูเท่ียง
ตอพระนิพพาน     มีการตรัสรูพรอมในเบื้องหนา. 
 

ติก. อํ. ๒๐/๒๙๗/๕๒๖. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
๑. สิกขาบทเล็กนอย คอื อภิสมาจาริกาสิกขา  เปนสิกขาบทที่บญัญัติเพื่อใหเกิด
ความเล่ือมใสแกคนท่ียังไมเล่ือมใส และเล่ือมใสยิ่งเกิดขึ้นแกคนที่เลื่อมใสแลว. 
๒. สิกขาบทเหลาใดท่ีเปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย คือ ปฏิโมกขศีล. 



๓๐ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

๑๑ 
พระโสดาบันละสังโยชนไดสามขอ  

มีสามจําพวก  
 
  ภิกษนุั้น, เพราะความส้ินไปรอบแหงสังโยชน
สาม๑  เปนผูสัตตักขัตตุปรมะ  ยังตองทองเท่ียวไปในภพ
แหงเทวดาและมนุษยอีกเจ็ดคร้ัง เปนอยางมาก แลวยอม
กระทําท่ีสุดแหงทุกขได. 
  (หรือวา)  ภิกษุนั้น, เพราะความส้ินไปรอบ
แหงสังโยชนสาม   เปนผูโกลังโกละ  จักตองทองเท่ียว
ไปสูสกุลอีกสองหรือสามครั้ง แลวยอมกระทําท่ีสุด
แหงทุกขได.  
 (หรือวา)  ภิกษุนั้น, เพราะความส้ินไปรอบ
แหงสังโยชนสาม เปนผูเปน เอกพีชี  คือจักเกิดในภพแหง
มนุษยอีกหนเดยีวเทานั้น  แลวยอมกระทําท่ีสุดแหงทุกขได. 

ติก. อํ. ๒๐/๒๙๙/๕๒๗. 
________________ 
๑. สังโยชน คือ เคร่ืองรอยรัดจิต ๑๐ ประการ;  ดูในธรรมะแวดลอมหัวขอที ่๓๐. 



คูมือโสดาบัน  ๓๑ 

๑๒ 
ละสังโยชนสาม และกรรมที่พาไปอบาย 

คือโสดาบัน 
 
 ภิกษ ุท. !  ภิกษุไมละธรรม ๖ อยางแลว เปนผู
ไมควรเพื่อกระทําใหแจงซ่ึงทิฏฐิสัมปทา (ความเปนโสดาบัน). 
 
 ไมละธรรม  ๖  อยาง เหลาไหนเลา ?   
 ไมละธรรม๖ อยางเหลานี้  คือ :- 
 
ไมละ  สักกายทิฏฐิ   (ความเห็นผิดวาขันธ ๕ เปนตวัตน); 
ไมละ วิจิกิจฉา    (ความลังเลในปฏิปทาทางดับทุกข); 
ไมละ สีลัพพตปรามาส (การถือเอาศีลและพรตผิดความ 
     มุงหมายที่แทจริง); 
ไมละ อปายคมนิยราคะ  (ราคะท่ีควรแกการถึงซ่ึงอบาย); 
ไมละ อปายคมนิยโทสะ (โทสะท่ีควรแกการถึงซ่ึงอบาย); 
ไมละ อปายคมนิยโมหะ (โมหะท่ีควรแกการถึงซ่ึงอบาย). 



๓๒ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

 ภิกษ ุท.  !  ภิกษไุมละธรรม ๖ อยาง   เหลานี้แล 
เปนผูไมควรกระทําใหแจงซ่ึงทิฏฐิสัมปทา. 
 
 ภิกษ ุท. !  ภิกษุละธรรม ๖ อยางแลว เปน     
ผูควรกระทําใหแจงซ่ึง ทิฏฐิสัมปทา.   
 ละธรรม ๖ อยางเหลาไหนเลา ?   
 ละธรรม ๖ อยางเหลานี ้  คือ :- 
 
   ละ  สักกายทิฏฐิ  (ความเห็นผิดวาขันธ ๕ เปนตวัตน);  
   ละ  วิจิกิจฉา    (ความลังเลในปฏิปทาทางดับทุกข); 
   ละ  สีลัพพตปรามาส (การถือเอาศีลและพรตผิดความ 
     มุงหมายที่แทจริง); 
   ละ  อปายคมนิยราคะ (ราคะท่ีควรแกการถึงซ่ึงอบาย); 
   ละ  อปายคมนิยโทสะ   (โทสะท่ีควรแกการถึงซ่ึงอบาย); 
   ละ  อปายคมนิยโมหะ   (โมหะท่ีควรแกการถึงซ่ึงอบาย). 
 ภิกษ ุท. !   ภิกษุละธรรม ๖ อยางเหลานี้แลว
เปนผูควรกระทําใหแจงซ่ึงทิฏฐิสัมปทา,   ดังนี้แล. 

ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๘๗/๓๖๐. 



คูมือโสดาบัน  ๓๓ 

๑๓ 
พระโสดาบันมีญาณหย่ังรูเหตุใหเกิดข้ึน 

และเหตุใหดับไป ของโลก 
 
  ภิกษ ุ ท. !   อริยสาวกผูไดสดับแลวยอมไมมี
ความสงสัยอยางนี้วา   
 

“เพราะอะไรมี  อะไรจึงมีหนอ;   
เพราะอะไรเกิดข้ึน   อะไรจึงเกิดข้ึน :   
เพราะอะไรมี   นามรูปจึงมี;  
เพราะอะไรมี    สฬายตนะจึงมี;   
เพราะอะไรมี  ผัสสะจึงมี;  
เพราะอะไรมี   เวทนาจึงมี;  
เพราะอะไรมี    ตัณหาจึงมี;   
เพราะอะไรมี   อุปาทานจึงมี;  
เพราะอะไรมี   ภพจึงมี;  
เพราะอะไรมี   ชาติจึงมี;   
เพราะอะไรมี   ชรามรณะจึงมี”  ดังน้ี. 



๓๔ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

 ภิกษ ุ ท. ! โดยท่ีแท  อริยสาวกผูไดสดับแลว 
ยอมมีญาณหยั่งรูในเรื่องนี้โดยไมตองเชื่อผูอ่ืนวา   

 
“เพราะส่ิงนีมี้  ส่ิงนี้จึงมี;  
เพราะส่ิงนี้เกิดข้ึน   ส่ิงนี้จึงเกิดข้ึน; 
เพราะวิญญาณมี   นามรูปจึงมี;  
เพราะนามรูปมี    สฬายตนะจึงมี;  
เพราะสฬายตนะมี   ผัสสะจึงมี;   
เพราะผัสสะมี  เวทนาจึงมี;   
เพราะเวทนามี    ตัณหาจึงมี;   
เพราะตัณหามี   อุปาทานจึงมี;  
เพราะอุปาทานมี    ภพจึงมี;   
เพราะภพมี      ชาติจึงมี;  
เพราะชาติมี    ชรามรณะจึงมี”  ดังนี.้   
 
อริยสาวกนั้น  ยอมรูประจักษอยางนี้ วา                  
“โลกนี้ยอมเกิดขึ้น  ดวยอาการอยางนี้”  ดังนี้. 
 

 



คูมือโสดาบัน  ๓๕ 

 ภิกษ ุท. !   อริยสาวกผูไดสดับแลว ยอมไมมี
ความสงสัยอยางนี้ วา   
 

“เพราะอะไรไมมี   อะไรจึงไมมีหนอ;  
เพราะอะไรดบั    อะไรจึงดับ;  
เพราะอะไรไมมี  นามรูปจึงไมมี;   
เพราะอะไรไมมี   สฬายตนะจึงไมมี;   
เพราะอะไรไมมี   ผัสสะจึงไมมี;    
เพราะอะไรไมมี  เวทนาจึงไมมี;   
เพราะอะไรไมมี   ตัณหาจึงไมมี;   
เพราะอะไรไมมี  อุปาทานจึงไมมี;   
เพราะอะไรไมมี  ภพจึงไมมี;   
เพราะอะไรไมมี  ชาติจึงไมมี;   
เพราะอะไรไมมี  ชรามรณะจึงไมมี”    
ดังนี.้ 

 
 
 



๓๖ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

 ภิกษ ุ ท. !  โดยท่ีแท อริยสาวกผูไดสดับแลว  
ยอมมีญาณหยั่งรูในเรื่องนี้โดยไมตองเชื่อผูอ่ืน วา  
 

“เพราะส่ิงนีไ้มมี    ส่ิงนี้จึงไมมี;   
เพราะส่ิงนี้ดับ    ส่ิงนี้จึงดับ; 
เพราะวิญญาณไมมี  นามรูปจึงไมมี;  
เพราะนามรูปไมมี     สฬายตนะจึงไมมี;    
เพราะสฬายตนะไมมี  ผัสสะจึงไมมี;  
เพราะผัสสะไมมี  เวทนาจึงไมมี;  
เพราะเวทนาไมมี   ตัณหาจึงไมมี;  
เพราะตัณหาไมมี   อุปาทานจึงไมมี;  
เพราะอุปาทานไมม ี   ภพจึงไมมี;  
เพราะภพไมมี   ชาติจึงไมมี;   
เพราะชาติไมมี     ชรามรณะจึงไมมี”   
ดังนี้.  

 
 อริยสาวกนั้น  ยอมรูประจักษอยางนี้วา  
 “โลกนี้  ยอมดับดวยอาการอยางนี้”  ดังนี้. 
 



คูมือโสดาบัน  ๓๗ 

 ภิกษุ ท.!  อริยสาวก ยอมมารูประจักษถึง   
เหตุเกิดและความดับแหงโลก ตามที่เปนจริงอยางนี้     
ในกาลใด;  ในกาลนั้น    เราเรียกอริยสาวกนี้ 
 
   วา   “ผูสมบูรณแลวดวยทิฏฐิ”   ดังนี้บาง;  
   วา   “ผูสมบูรณแลวดวยทัสสนะ”   ดังนี้บาง;   
   วา    “ผูมาถึงพระสัทธรรมน้ีแลว”   ดังนี้บาง;   
   วา   “ผูไดเห็นพระสัทธรรมนี้”   ดังนี้บาง;  
   วา   “ผูประกอบแลวดวยญาณอันเปนเสขะ” ดังนี้บาง;  
 วา  “ผูประกอบแลวดวยวิชชาอันเปนเสขะ” ดังนี้บาง;   
 วา  “ผูถึงซ่ึงกระแสแหงธรรมแลว”  ดังนี้บาง;   
 วา  “ผูประเสริฐมีปญญาเคร่ืองชาํแรกกิเลส” ดังน้ีบาง;  
 วา  “ยืนอยูจรดประตูแหงอมตะ”   ดังนี้บาง,     
  ดังนี ้ แล. 
 

นิทาน. สํ. ๑๖/๙๒/๑๗๘. 

 





คูมือโสดาบัน  ๓๙ 

๑๔ 
พระโสดาบันคือผูเห็นชัดรายละเอียด 

แตละสายของปฏิจจสมุปบาทตลอดทั้งสาย
โดยนัยแหงอริยสัจสี่ 
(เห็นตลอดสาย นัยท่ีหนึ่ง) 

 ภิกษ ุท. !   
 เพราะมีอวิชชาเปนปจจัย    จึงมีสังขารท้ังหลาย;   
 เพราะมีสังขารเปนปจจัย    จึงมีวิญญาณ; 
 เพราะมีวิญญาณเปนปจจัย    จึงมีนามรูป;   
 เพราะมีนามรูปเปนปจจัย    จึงมีสฬายตนะ;   
 เพราะมีสฬายตนะเปนปจจัย   จึงมีผัสสะ;  
 เพราะมีผัสสะเปนปจจัย    จึงมีเวทนา;   
 เพราะมีเวทนาเปนปจจัย    จึงมีตัณหา;   
 เพราะมีตัณหาเปนปจจัย    จึงมีอุปาทาน;   
 เพราะมีอุปาทานเปนปจจัย    จึงมีภพ;   
 เพราะมีภพเปนปจจัย       จึงมีชาติ;    



๔๐ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

  เพราะมีชาติเปนปจจัย ชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะ
โทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงเกิดข้ึนครบถวน : ความเกิดข้ึน
พรอมแหงกองทุกขท้ังส้ินนี้  ยอมมี ดวยอาการอยางนี้. 

ภิกษ ุท. !   ก็   ชรามรณะ   เปนอยางไรเลา ?   
 ความแก  ความครํ่าครา ความมีฟนหลุด  ความมี
ผมหงอก  ความมีหนังเหี่ยว ความส้ินไปแหงอายุ ความ
แกรอบแหงอินทรียท้ังหลาย ในสัตวนิกายนั้น ๆ ของสัตว
ท้ังหลายเหลานั้น ๆ : นี้เรียกวา  ชรา. การจุติ ความเคล่ือน
การแตกสลาย การหายไป  การวายชีพ  การตาย การทํา
กาละ การแตกแหงขันธท้ังหลาย การทอดท้ิงราง การ
ขาดแหงอินทรียคือชีวิตจากสัตวนิกายน้ัน ๆ ของสัตวท้ัง
หลายเหลานั้น ๆ : นี้เรียกวา  มรณะ. ชราน้ีดวย มรณะน้ี
ดวยยอมมีอยูดังนี;้   ภิกษ ุท. !  นี้เรียกวา  ชรามรณะ.   
 ความกอขึ้นพรอมแหงชรามรณะ ยอมมีเพราะ
ความกอข้ึนพรอมแหงชาติ;  ความดับไมเหลือแหงชรามรณะ
ยอมมี เพราะความดับไมเหลือแหงชาติ; มรรคอันประกอบ
ดวยองคแปดอันประเสริฐนั่นเอง เปนปฏิปทาใหถึงความดับ
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ไมเหลือแหงชรามรณะ, ไดแกส่ิงเหลานี้คือ ความเห็นชอบ  
ความดําริชอบ  การพูดจาชอบ  การทําการงานชอบ  
การเล้ียงชีวิตชอบ   ความพากเพียรชอบ  ความระลึกชอบ 
ความต้ังใจม่ันชอบ. 

 ภิกษ ุท. ! ก็  ชาติ  เปนอยางไรเลา ?  
  การเกิด  การกําเนิด  การกาวลง (สูครรภ) การบังเกิด 
การบังเกิดโดยยิ่งความปรากฏของขันธท้ังหลาย การท่ีสัตว
ไดซ่ึงอายตนะท้ังหลายในสัตวนิกายนั้น  ๆ  ของสัตวท้ังหลาย
เหลานั้น ๆ : ภิกษุ ท. !   นี้เรียกวา ชาติ. ความกอขึ้น
พรอมแหงชาติ ยอมมี เพราะความกอข้ึนพรอมแหงภพ;  
ความดับไมเหลือแหงชาติ  ยอมมี เพราะความดับไมเหลือ
แหงภพ; มรรคอันประกอบดวยองคแปดอันประเสริฐนั่นเอง 
เปนปฏปิทาใหถึงความดับไมเหลือแหงชาติ, ไดแกส่ิงเหลา
นี้คือ ความเห็นชอบ ความดําริชอบ การพูดจาชอบ  
การทําการงานชอบ การเล้ียงชีวิตชอบ ความพากเพยีรชอบ  
ความระลึกชอบ  ความต้ังใจมั่นชอบ. 
  



๔๒ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

ภิกษ ุท. ! ก็  ภพ  เปนอยางไรเลา ? 
 ภิกษ ุท. ! ภพท้ังหลาย ๓ อยางเหลานี้  คือ
กามภพ รูปภพ  อรูปภพ : ภิกษุ ท. !   นี้เรียกวา ภพ.  
ความกอขึ้นพรอมแหงภพ ยอมมี เพราะความกอข้ึนพรอม
แหงอุปาทาน; ความดับไมเหลือแหงภพ ยอมมีเพราะความดับ
ไมเหลือแหงอุปาทาน; มรรคอันประกอบดวยองคแปด
อันประเสริฐนั่นเอง เปนปฏิปทาใหถึงความดับไมเหลือ
แหงภพ, ไดแกส่ิงเหลานี้คือ ความเหน็ชอบ ความดําริชอบ 
การพูดจาชอบ การทําการงานชอบ การเล้ียงชีวิตชอบ 
ความพากเพียรชอบ  ความระลึกชอบ ความต้ังใจมั่นชอบ. 

             ภิกษุ ท. ! ก็  อุปาทาน  เปนอยางไรเลา ? 
 ภิกษ ุท. !  อุปาทานท้ังหลาย ๔ อยางเหลานี้ คือ
ความยึดม่ันในกาม ความยึดม่ันในความเหน็ ความยดึม่ันใน
ขอปฏิบัติทางกายและวาจา (ศีลพรต) ความยึดม่ันในความเปน
ตัวตน : ภิกษ ุท. !  นีเ้รียกวา อุปาทาน. ความกอขึ้นพรอม
แหงอุปาทาน ยอมมี เพราะความกอข้ึนพรอมแหงตัณหา;
ความดับไมเหลือแหงอุปาทาน ยอมมี เพราะความดับไมเหลือ
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แหงตัณหา; มรรคอันประกอบดวยองคแปดอันประเสริฐ
นั่นเอง เปนปฏิปทาใหถึงความดับไมเหลือแหงอุปาทาน, ไดแก
ส่ิงเหลานี้คือ ความเห็นชอบ ความดําริชอบ การพูดจาชอบ
การทําการงานชอบ การเล้ียงชีวิตชอบ ความพากเพยีรชอบ
ความระลึกชอบ  ความต้ังใจม่ันชอบ.   

 ภิกษุ ท. ! ก็ ตัณหา  เปนอยางไรเลา ? 
  ภิกษ ุท. ! หมูแหงตัณหาทั้งหลาย  ๖ หมูเหลานี้
คือ ความอยากในรูป  ความอยากในเสียง...ในกล่ิน...ในรส...
ในสัมผัสทางกาย...ความอยากในธรรมารมณ : ภิกษ ุท. !    
นี้เรียกวา ตัณหา.    ความกอขึ้นพรอมแหงตัณหา   ยอมมี 
เพราะความกอข้ึนพรอมแหงเวทนา; ความดับไมเหลือ  
แหงตัณหา ยอมมี เพราะความดับไมเหลือแหงเวทนา;
มรรคอันประกอบดวยองคแปดอันประเสริฐนั่นเอง เปน
ปฏิปทาใหถึงความดับไมเหลือแหงตัณหา, ไดแกส่ิงเหลานี้
คือ ความเห็นชอบ ความดําริชอบ การพูดจาชอบ   
การทําการงานชอบ การเล้ียงชีวิตชอบ ความพากเพยีรชอบ
ความระลึกชอบ  ความต้ังใจม่ันชอบ. 



๔๔ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

 ภิกษ ุท. ! ก็ เวทนา เปนอยางไรเลา ? 
 ภิกษ ุท. ! หมูแหงเวทนาท้ังหลาย  ๖ หมูเหลานี้ 
คือ   เวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางตา...ทางหู...ทางจมูก...
ทางล้ิน...ทางกาย    และเวทนาท่ีเกิดจากสัมผัสทางใจ :  
ภิกษ ุท. ! นีเ้รียกวา เวทนา.  ความกอขึ้นพรอมแหงเวทนา 
ยอมมี  เพราะความกอข้ึนพรอมแหงผัสสะ;  ความดับ
ไมเหลือแหงเวทนา ยอมมี เพราะความดับไมเหลือแหงผัสสะ; 
มรรคอันประกอบดวยองคแปดอันประเสริฐนั่นเอง เปน
ปฏปิทาใหถึงความดับไมเหลือแหงเวทนา, ไดแกส่ิงเหลานี้
คือ  ความเห็นชอบ  ความดําริชอบ การพูดจาชอบ
การทําการงานชอบ การเล้ียงชีวิตชอบ ความพากเพยีรชอบ   
ความระลึกชอบ  ความต้ังใจม่ันชอบ. 

 ภิกษ ุท. ! ก็   ผัสสะ  เปนอยางไรเลา ?  
 ภิกษ ุท. !    หมูแหงผัสสะท้ังหลาย  ๖  หมูเหลานี ้
คือสัมผัส ทางตา...ทางห.ู..ทางจมูก...ทางล้ิน...ทางกาย  
สัมผัสทางใจ : ภิกษ ุท. !   นี้  เรียกวา ผัสสะ.  ความกอขึ้น
พรอมแหงผัสสะ ยอมมี เพราะความกอข้ึนพรอมแหง
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สฬายตนะ;  ความดับไมเหลือแหงผัสสะ  ยอมมี เพราะ
ความดับไมเหลือแหงสฬายตนะ;  มรรคอันประกอบดวย
องคแปดอันประเสริฐนั่นเอง เปนปฏิปทาใหถึงความดับ   
ไมเหลือแหงผัสสะ, ไดแกส่ิงเหลานี้คือ  ความเห็นชอบ  
ความดําริชอบ การพูดจาชอบ การทําการงานชอบ  
การเล้ียงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ
ความต้ังใจม่ันชอบ. 

 ภิกษ ุท. ! ก็  สฬายตนะ  เปนอยางไรเลา ?   
 จักข๎วายตนะ โสตายตนะ  ฆานายตนะ  ชิวหายตนะ 
กายายตนะ  มนายตนะ : ภิกษุ ท. !    นี้เรียกวา  สฬายตนะ.  
ความกอขึ้นพรอมแหงสฬายตนะ ยอมมี เพราะความกอข้ึน
พรอมแหงนามรูป; ความดับไมเหลือแหงสฬายตนะ  ยอมมี 
เพราะความดับไมเหลือแหงนามรูป; มรรคอันประกอบดวย
องคแปดอันประเสริฐนั่นเอง เปนปฏิปทาใหถึงความดับไม
เหลือแหงสฬายตนะ, ไดแกส่ิงเหลานี้คือ ความเห็นชอบ  
ความดําริชอบ  การพูดจาชอบ  การทําการงานชอบ 
การเล้ียงชีวิตชอบ  ความพากเพียรชอบ  ความระลึกชอบ 
ความต้ังใจม่ันชอบ. 



๔๖ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

 ภิกษุ ท. ! ก็ นามรูป  เปนอยางไรเลา ? 
 เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ : นี้เรียกวา
นาม. มหาภูตท้ังส่ีดวย รูปท่ีอาศัยมหาภูตท้ังส่ีดวย : นี้เรียกวา
รูป.  นามนี้ดวย  รูปนี้ดวย  ยอมมีอยูอยางนี้ : ภิกษุ ท. ! 
นี้เรียกวา นามรูป. ความกอขึ้นพรอมแหงนามรูป ยอมมี 
เพราะความกอขึ้นพรอมแหงวิญญาณ; ความดับไมเหลือ
แหงนามรูป ยอมมี เพราะความดับไมเหลือแหงวิญญาณ;
มรรคอันประกอบดวยองคแปดอันประเสริฐนั่นเอง
เปนปฏิปทาใหถึงความดับไมเหลือแหงนามรูป, ไดแก
ส่ิงเหลานี้คือ ความเห็นชอบ ความดําริชอบ การพูดจาชอบ   
การทําการงานชอบ การเล้ียงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ  
ความระลึกชอบ  ความต้ังใจม่ันชอบ. 

 ภิกษุ ท. ! ก็  วิญญาณ   เปนอยางไรเลา ?    
 ภิกษุ ท. ! หมูแหงวิญญาณท้ังหลาย ๖ หมูเหลานี้
คือ จักขุวิญญาณ (ผูรูแจงทางตา) โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ   
ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ (ผูรูแจงทางใจ) : 
ภิกษุ ท. !   นี้เรียกวา วิญญาณ. ความกอขึ้นพรอมแหง
วิญญาณ ยอมมี เพราะความกอข้ึนพรอมแหงสังขาร;
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ความดับไมเหลือแหงวิญญาณ ยอมมี เพราะความดับ
ไมเหลือแหงสังขาร; มรรคอันประกอบดวยองคแปด
อันประเสริฐนัน่เอง เปนปฏปิทาใหถึงความดับไมเหลือแหง
วิญญาณ,ไดแกส่ิงเหลานี้คือ ความเห็นชอบ ความดําริชอบ 
การพูดจาชอบ การทําการงานชอบ การเล้ียงชีวิตชอบ
ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความต้ังใจมั่นชอบ. 

 ภิกษ ุท. !   ก ็สังขารท้ังหลาย เปนอยางไรเลา ? 
    ภิกษุ ท.!   สังขารท้ังหลาย  ๓  อยางเหลานี้คือ  
กายสังขาร (ความปรุงแตงทางกาย)  วจสัีงขาร (ความปรุงแตง

ทางวาจา)  จิตตสังขาร (ความปรุงแตงทางใจ) : ภิกษ ุท. ! เหลานี้
เรียกวา สังขารท้ังหลาย.     ความกอขึ้นพรอมแหงสังขาร
ยอมมี  เพราะความกอข้ึนพรอมแหงอวิชชา; ความดับ
ไมเหลือแหงสังขาร ยอมมี  เพราะความดับไมเหลือแหง
อวิชชา; มรรคอันประกอบดวยองคแปดอันประเสริฐ
นั่นเอง    เปนปฏิปทาใหถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร, 
ไดแกส่ิงเหลานี้คือ  ความเห็นชอบ   ความดําริชอบ
การพูดจาชอบ  การทําการงานชอบ  การเล้ียงชีวิตชอบ
ความพากเพียรชอบ  ความระลึกชอบ  ความต้ังใจมั่นชอบ. 



๔๘ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

ภิกษ ุท. ! ในกาลใดแล  อริยสาวก 

  ยอมมารูท่ัวถึงซ่ึงธรรม  อันเปนปจจัย  (เหตุ) 
วาเปนอยางนี้ ๆ;   มารูท่ัวถึงซ่ึงเหตุแหงธรรมอันเปนปจจัย
วาเปนอยางนี้ ๆ;   มารูท่ัวถึงซ่ึงความดับไมเหลือแหงธรรม 
อันเปนปจจัย วาเปนอยางนี้ ๆ;  มารูท่ัวถึงซ่ึงขอปฏิบัติ
เคร่ืองทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงธรรม  อันเปน
ปจจยั วาเปนอยางนี ้ๆ  ,   ดังนี;้  

ภิกษุ ท.! ในกาลน้ันเราเรียกอริยสาวกนั้นวา  
“ผูสมบูรณแลวดวยทิฏฐิ”  ดังนี้บาง;   
“ผูสมบูรณแลวดวยทัสสนะ”  ดังนี้บาง;  
“ผูมาถึงพระสัทธรรมน้ีแลว”   ดังนี้บาง;   
“ผูไดเห็นพระสัทธรรมน้ี”  ดังนี้บาง;   
“ผูประกอบแลวดวยญาณอันเปนเสขะ”   ดังนี้บาง; 
“ผูประกอบแลวดวยวิชชาอันเปนเสขะ”   ดังนี้บาง;   
“ผูถึงซ่ึงกระแสแหงธรรมแลว”    ดังนี้บาง;   
“ผูประเสริฐมีปญญาเคร่ืองชําแรกกิเลส”  ดังนี้บาง; 
“ยืนอยูจรดประตูแหงอมตะ”  ดังนี้บาง, ดังนี้  แล. 

 นิทาน. สํ.  ๑๖/๕๐/๘๘.  



คูมือโสดาบัน  ๔๙ 

๑๕ 
พระโสดาบันคือผูเห็นชัดรายละเอียด 

แตละสายของปฏิจจสมุปบาทตลอดทั้งสาย
โดยนัยแหงอริยสัจสี่  
(เห็นตลอดสาย  นัยท่ีสอง) 

 
 
 ภิกษุ ท. ! ภิกษใุนธรรมวินัยนี ้  

 ยอมรูท่ัวถึงซ่ึง ชรามรณะ, รูท่ัวถึงซ่ึงเหตุใหเกิดข้ึน
แหงชรามรณะ, รูท่ัวถึงซ่ึงความดับไมเหลือแหงชรามรณะ, 
รูท่ัวถึงซ่ึงขอปฏิบัตเิคร่ืองทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือ
แหงชรามรณะ; 
 ยอมรูทั่วถึงซึ่ง ชาติ, รูทั่วถึงซึ่งเหตุใหเกิดขึ้น  

แหงชาติ,  รูทั่วถึงซึ่งความดับไมเหลือแหงชาติ, รูทั่วถึง
ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือ
แหงชาติ; 



๕๐ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

  ยอมรูท่ัวถึงซ่ึง  ภพ,   รูท่ัวถึงซ่ึงเหตุใหเกิดข้ึน
แหงภพ,  รูท่ัวถึงซ่ึงความดับไมเหลือแหงภพ, รูท่ัวถึงซ่ึง     
ขอปฏิบัตเิคร่ืองทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงภพ; 
 ยอมรูท่ัวถึงซ่ึง อุปาทาน, รูท่ัวถึงซ่ึงเหตุใหเกิดข้ึน
แหงอุปาทาน,   รูท่ัวถึงซ่ึงความดับไมเหลือแหงอุปาทาน, 
รูท่ัวถึงซ่ึงขอปฏิบัตเิคร่ืองทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือ
แหงอุปาทาน; 
  ยอมรูท่ัวถึงซ่ึง ตัณหา, รูท่ัวถึงซ่ึงเหตุใหเกิดข้ึน
แหงตัณหา,  รูท่ัวถึงซ่ึงความดับไมเหลือแหงตัณหา,     
รูท่ัวถึงซ่ึงขอปฏิบัตเิคร่ืองทําสัตวใหลุความดับไมเหลือ
แหงตัณหา; 
  ยอมรูท่ัวถึงซ่ึง เวทนา, รูท่ัวถึงซ่ึงเหตุใหเกิดข้ึน
แหงเวทนา,  รูท่ัวถึงซ่ึงความดับไมเหลือแหงเวทนา,
การทําการงานชอบ การเล้ียงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ
แหงเวทนา; 
 ยอมรูท่ัวถึงซ่ึง ผัสสะ, รูท่ัวถึงซ่ึงเหตุใหเกิดข้ึน
แหงผัสสะ,    รูท่ัวถึงซ่ึงความดับไมเหลือแหงผัสสะ, 

รูท่ัวถึงซ่ึงขอปฏิบัตเิคร่ืองทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือ
แหงผัสสะ; 



คูมือโสดาบัน  ๕๑ 

  ยอมรูท่ัวถึงซ่ึง สฬายตนะ, รู ท่ัวถึงซ่ึงเหตุ
ใหเกิดข้ึนแหงสฬายตนะ, รูท่ัวถึงซ่ึงความดับไมเหลือแหง
สฬายตนะ, รูท่ัวถึงซ่ึงขอปฏิบัติเคร่ืองทําสัตวใหลุถึง
ความดับไมเหลือแหงสฬายตนะ; 
  ยอมรูท่ัวถึงซ่ึง นามรูป, รูท่ัวถึงซ่ึงเหตุใหเกิดข้ึน
แหงนามรูป, รูท่ัวถึงซ่ึงความดับไมเหลือแหงนามรูป,    
รูท่ัวถึงซ่ึงขอปฏิบัตเิคร่ืองทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือ
แหงนามรูป; 
  ยอมรูท่ัวถึงซ่ึง วิญญาณ, รูท่ัวถึงซ่ึงเหตุใหเกิดข้ึน
แหงวิญญาณ, รูทั่วถึงซึ่งความดับไมเหลือแหงวิญญาณ, 
รูท่ัวถึงซ่ึงขอปฏิบัติเคร่ืองทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือ
แหงวิญญาณ; 
 ยอมรูท่ัวถึงซ่ึง สังขาร,  รูท่ัวถึงซ่ึงเหตุใหเกิดข้ึน
แหงสังขาร ,  รูท่ัวถึงซ่ึงความดับไมเหลือแหงสังขาร, 
รูท่ัวถึงซ่ึงขอปฏิบัตเิคร่ืองทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือ
แหงสังขาร. 
 
 



๕๒ พุทธวจน ฉบบั ๒ 

  ภิกษุ ท. !    ชรามรณะ  เปนอยางไรเลา ? 
 ความแก   ความครํ่าครา  ความมีฟนหลุด  ความมี
ผมหงอก ความมีหนังเหี่ยว ความส้ินไป  ๆ แหงอายุ
ความแกรอบแหงอินทรียท้ังหลาย  ในสัตวนิกายนั้น ๆ  
ของสัตวท้ังหลายเหลานั้น ๆ : นี้เรียกวา ชรา. การจุติ 
การเคล่ือน การแตกสลาย การหายไป การวายชีพ การตาย 
การทํากาละ การแตกแหงขันธท้ังหลาย การทอดท้ิงราง
การขาดแหงอินทรียคือชีวิต จากสัตวนิกายนั้น ๆ   ของ
สัตวท้ังหลายเหลานั้น ๆ : นี้เรียกวา  มรณะ.  ชรานี้ดวย  
มรณะนี้ดวย  ยอมมีอยูดังนี้;   ภิกษุ ท. !   นี้เรียกวา 
ชรามรณะ. ความกอข้ึนพรอมแหงชรามรณะ ยอมมี
เพราะความกอข้ึนพรอมแหงชาติ; ความดับไมเหลือแหง
ชรามรณะ ยอมมี เพราะความดับไมเหลือแหงชาติ;
มรรคอันประกอบดวยองคแปดอันประเสริฐนั่นเอง   เปน
ปฏิปทาใหถึงความดับไมเหลือแหงชรามรณะ, ไดแก
ส่ิงเหลานีคื้อ  ความเห็นชอบ  ความดําริชอบ การพูดจาชอบ  
การทํางานชอบ  การเล้ียงชีวิตชอบ  ความพากเพียรชอบ   
 ความระลึกชอบ  ความต้ังใจม่ันชอบ. 



คูมือโสดาบัน  ๕๓ 

      ภิกษุ ท. !    ชาติ  เปนอยางไรเลา ? 
 การเกิด  การกําเนิด  การกาวลง (สูครรภ)  การบังเกิด  
การบังเกิดโดยยิ่ง ความปรากฏของขันธท้ังหลาย  การที่สัตว
ไดซึ่งอายตนะทั้งหลาย  ในสัตวนิกายนั้น ๆ ของสัตว
ทั้งหลายเหลานั้น  ๆ: ภิกษุ ท. !   นี้เรียกวา  ชาติ. ความกอข้ึน
พรอมแหงชาติ ยอมมี  เพราะความกอขึ้นพรอมแหงภพ;  
ความดับไมเหลือแหงชาติ ยอมมี เพราะความดับไมเหลือ
แหงภพ;  มรรคอันประกอบดวยองคแปดอันประเสริฐนั่นเอง
เปนปฏิปทาใหถึงความดับไมเหลือแหงชาติ, ไดแก
ส่ิงเหลานี้คือ ความเห็นชอบ ความดําริชอบ การพูดจาชอบ
การทํางานชอบ   การเล้ียงชีวิตชอบ   ความพากเพียรชอบ 
ความระลึกชอบ  ความต้ังใจม่ันชอบ. 

 ภิกษุ ท. !    ภพ  เปนอยางไรเลา ?   
 ภิกษุ ท. !   ภพท้ังหลาย ๓ อยางเหลานี้ คือ
กามภพ รูปภพ  อรูปภพ : ภิกษุ ท. !    นี้เรียกวา  ภพ.     
ความกอข้ึนแหงภพ  ยอมมี  เพราะความกอข้ึนพรอมแหง
อุปาทาน; ความดับไมเหลือแหงภพ ยอมมี เพราะความดับ



๕๔ พุทธวจน ฉบบั ๒ 

ไมเหลือแหงอุปาทาน;  มรรคอันประกอบดวยองคแปด
อันประเสริฐนั่นเอง เปนปฏิปทาใหถึงความดับไมเหลือ
แหงภพ, ไดแกส่ิงเหลานี ้ คือ ความเห็นชอบ ความดําริชอบ 
การพูดจาชอบ การทํางานชอบ การเล้ียงชีวิตชอบ
ความพากเพียรชอบ  ความระลึกชอบ ความต้ังใจมั่นชอบ. 

      ภิกษุ ท. !  อุปาทาน  เปนอยางไรเลา ?   
 ภิกษุ ท. !     อุปาทานท้ังหลาย ๔  อยางเหลานี้ คือ  
กามุปาทาน  ทิฏุปาทาน  สีลัพพัตตุปาทาน  อัตตวาทุปาทาน : 
ภิกษุ ท. !   นี้เรียกวา อุปาทาน.  ความกอข้ึนพรอมแหง
อุปาทาน ยอมมี เพราะความกอข้ึนพรอมแหงตัณหา; 
ความดับไมเหลือแหงอุปาทาน  ยอมมี  เพราะความดับไมเหลือ
แหงตัณหา; มรรคอันประกอบดวยองคแปดอันประเสริฐ
นั่นเอง เปนปฏิปทาใหถึงความดับไมเหลือแหงอุปาทาน, 
ไดแกส่ิงเหลานี้  คือ  ความเห็นชอบ  ความดําริชอบ 
การพูดจาชอบ  การทํางานชอบ  การเล้ียงชีวิตชอบ 
ความพากเพียรชอบ  ความระลึกชอบ  ความต้ังใจม่ันชอบ. 
 
          



คูมือโสดาบัน  ๕๕ 

 ภิกษุ ท. !  ตัณหา  เปนอยางไรเลา ?   
 ภิกษุ ท. !    หมูแหงตัณหาทั้งหลาย  ๖  หมูเหลานี้
คือ   รูปตัณหา  สัททตัณหา  คันธตัณหา  รสตัณหา  
โผฏฐัพพตัณหา  ธัมมตัณหา : ภิกษุ ท. !   นี้เรียกวา ตัณหา.
ความกอข้ึนพรอมแหงตัณหา ยอมมี เพราะความกอข้ึน
พรอมแหงเวทนา; ความดับไมเหลือแหงตัณหา ยอมมี
เพราะความดับไมเหลือแหงเวทนา; มรรคอันประกอบดวย
องคแปดอันประเสริฐนั่นเอง  เปนปฏิปทาใหถึงความดับ
ไมเหลือแหงตัณหา, ไดแกส่ิงเหลานี้ คือ ความเห็นชอบ
ความดําริชอบ การพูดจาชอบ การทํางานชอบ การเล้ียงชีวิตชอบ 
ความพากเพียรชอบ  ความระลึกชอบ  ความต้ังใจม่ันชอบ. 

 ภิกษุ ท. !    เวทนา  เปนอยางไรเลา ?    
 ภิกษุ ท. !  หมูแหงเวทนาท้ังหลาย ๖ หมู
เหลานี้  คือ จักขุสัมผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา 
ฆานสัมผัสสชาเวทนา ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา กายสัม-
ผัสสชาเวทนา    มโนสัมผัสสชาเวทนา : ภิกษุ ท. !  นีเ้รียกวา 
เวทนา. ความกอข้ึนพรอมแหงเวทนา  ยอมมี เพราะความ



๕๖ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

กอข้ึนพรอมแหงผัสสะ;  ความดับไมเหลือแหงเวทนายอมมี  
เพราะความดับไมเหลือแหงผัสสะ; มรรคอันประกอบ
ดวยองคแปดอันประเสริฐนั่นเอง เปนปฏิปทาใหถึงความดบั
ไมเหลือแหงเวทนา,  ไดแกส่ิงเหลานี ้คือ  ความเห็นชอบ
ความดําริชอบ การพูดจาชอบ การทํางานชอบ การเล้ียงชีวิตชอบ 
ความพากเพยีรชอบ  ความระลึกชอบ  ความต้ังใจมั่นชอบ. 

  ภิกษุ ท. ! ผัสสะ  เปนอยางไรเลา ? 

 ภิกษุ ท. !   หมูแหงผัสสะท้ังหลาย  ๖  หมูเหลานี ้
คือ  จักขุสัมผัส โสตสัมผัส  ฆานสัมผัส  ชิวหาสัมผัส 
กายสัมผัส  มโนสัมผัส : ภิกษุ ท. !  นี้เรียกวา  ผัสสะ. 
ความกอข้ึนพรอมแหงผัสสะ ยอมมี เพราะความกอข้ึนพรอม
แหงสฬายตนะ;   ความดับไมเหลือแหงผัสสะ ยอมมีเพราะ
ความดับไมเหลือแหงสฬายตนะ; มรรคอันประกอบดวย
องคแปดอันประเสริฐนั่นเอง เปนปฏิปทาใหถึงความดับ
ไมเหลือแหงผัสสะ, ไดแกส่ิงเหลานี ้ คือ ความเห็นชอบ 
ความดําริชอบ การพูดจาชอบ การทํางานชอบ การเล้ียงชีวิตชอบ   
ความพากเพยีรชอบ ความระลึกชอบ ความต้ังใจมั่นชอบ. 
   



คูมือโสดาบัน  ๕๗ 

ภิกษุ ท. !  สฬายตนะ๑ เปนอยางไรเลา ?  
 ภิกษุ ท. !    จักข๎วายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ      
ชิวหายตนะ  กายายตนะ  มนายตนะ : ภิกษุ ท. !  นีเ้รียกวา 
สฬายตนะ.  ความกอข้ึนพรอมแหงสฬายตนะ ยอมมี 
เพราะความกอข้ึนพรอมแหงนามรูป; ความดับไมเหลือ
แหงสฬายตนะ   ยอมมี    เพราะความดับไมเหลือแหงนามรูป;  
มรรคอันประกอบดวยองคแปดอันประเสริฐนั่นเอง   เปน
ปฏิปทาใหถึงความดับไมเหลือแหงสฬายตนะ, ไดแก
ส่ิงเหลานี ้  คือ   ความเหน็ชอบ  ความดําริชอบ การพูดจาชอบ 
การทํางานชอบ   การเล้ียงชีวิตชอบ    ความพากเพยีรชอบ   
ความระลึกชอบ   ความต้ังใจม่ันชอบ. 

 ภิกษุ ท. !  นามรูป  เปนอยางไรเลา ? 
 ภิกษุ ท. !   เวทนา สัญญา  เจตนา ผัสสะ มนสิการ : 
นี้เรียกวา นาม, มหาภูตท้ังส่ีดวย รูปท่ีอาศัย มหาภูตท้ังส่ีดวย
นี้เรียกวา รูป, นามนีด้วย รูปนี้ดวย ยอมมีอยูดังนี้; ภิกษ ุท. !   
นี้เรียกวา นามรูป. ความกอข้ึน พรอมแหงนามรูป ยอมมี 
________________ 
๑. คือ อายตนะภายในทั้ง ๖ และอายตนะภายนอกทั้ง ๖ 



๕๘ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

เพราะความกอข้ึนพรอมแหงวิญญาณ;  ความดับไมเหลือ
แหงนามรูป  ยอมมี  เพราะความดับไมเหลือแหงวิญญาณ; 
มรรคอันประกอบดวยองคแปดอันประเสริฐนั่นเอง
เปนปฏิปทาใหถึงความดับไมเหลือแหงนามรูป, ไดแกส่ิง
เหลานี้ คือ ความเห็นชอบ ความดําริชอบ การพูดจาชอบ 
การทํางานชอบ  การเล้ียงชีวิตชอบ  ความพากเพียรชอบ
ความระลึกชอบ  ความต้ังใจม่ันชอบ. 

  ภิกษุ ท. ! วิญญาณ  เปนอยางไรเลา ?  
 ภิกษุ ท. ! หมูแหงวิญญาณท้ังหลาย  ๖  หมูเหลานี้
คือ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ
กายวิญญาณ  มโนวิญญาณ : ภิกษุ ท. !  นี้เรียกวา วิญญาณ.   
ความกอข้ึนพรอมแหงวิญญาณ   ยอมมี เพราะความกอข้ึน
พรอมแหงสังขาร; ความดับไมเหลือแหงวิญญาณ ยอมมี
เพราะความดับไมเหลือแหงสังขาร;   มรรคอันประกอบดวย
องคแปดอันประเสริฐนั่นเอง   เปนปฏิปทาใหถึงความดับ
ไมเหลือแหงวิญญาณ, ไดแกส่ิงเหลานี้ คือ  ความเห็นชอบ
ความดําริชอบ การพูดจาชอบ  การทํางานชอบ  การเล้ียงชีวิตชอบ 
ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ  ความต้ังใจม่ันชอบ. 



คูมือโสดาบัน  ๕๙ 

  ภิกษุ ท. ! สังขาร เปนอยางไรเลา ? 
 ภิกษุ ท. ! สังขารท้ังหลาย  ๓  อยางเหลานี้ คือ
กายสังขาร วจสัีงขาร จิตตสังขาร : ภิกษุ ท. !   เหลานี้ เรียกวา 
สังขารท้ังหลาย. ความกอข้ึนพรอมแหงสังขารยอมมี
เพราะความกอข้ึนพรอมแหงอวิชชา; ความดับไมเหลือ
แหงสังขาร ยอมมี เพราะความดับไมเหลือแหงอวิชชา; 
มรรคอันประกอบดวยองคแปด อันประเสริฐนั่นเอง    
เปนปฏิปทาใหถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร, ไดแก
ส่ิงเหลานี้ คือ ความเห็นชอบ ความดําริชอบ การพูดจาชอบ
การทํางานชอบ การเล้ียงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ   
ความระลึกชอบ   ความต้ังใจม่ันชอบ. 

 ภิกษุ ท. ! ในการใดแล   ภิกษ ุ   
 ยอมมารูทั่วถึงซึ่ง ชรามรณะ; มารูทั่วถึงซึ่งเหตุ
ใหเกิดข้ึนแหงชรามรณะ; มารูทั่วถึงซึ่งความดับไมเหลือ
แหงชรามรณะ; มารูถึงซ่ึงขอปฏิบัติเคร่ืองทําสัตวใหลุถึง
ความดับไมเหลือแหงชรามรณะ; วาเปนอยางนี้ ๆ. 



๖๐ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

  ยอมมารูท่ัวถึงซ่ึง ชาติ; มารูท่ัวถึงซ่ึงเหตุให
เกิดข้ึนแหงชาติ;   มารูท่ัวถึงซ่ึงความดับไมเหลือแหงชาติ; 
มารูท่ัวถึงซ่ึงขอปฏิบัติเคร่ืองทําสัตวใหลุถึงความดับ
ไมเหลือแหงชาติ : วาเปนอยางนี้ ๆ. 
  ยอมมารูท่ัวถึงซ่ึง ภพ; มารูท่ัวถึงซ่ึงเหตุให
เกิดข้ึนแหงภพ; มารูท่ัวถึงซ่ึงความดับไมเหลือแหงภพ;
มารูท่ัวถึงซ่ึงขอปฏบัิตเิคร่ืองทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือ
แหงภพ : วาเปนอยางนี้ ๆ. 
 ยอมมารูท่ัวถึงซ่ึง อุปาทาน;  มารูท่ัวถึงซ่ึงเหตุ
ใหเกิดข้ึนแหงอุปาทาน;  มารูท่ัวถึงซ่ึงความดับไมเหลือ
แหงอุปาทาน; มารูท่ัวถึงซ่ึงขอปฏิบัตเิคร่ืองทําสัตวใหลุถึง
ความดับไมเหลือแหงอุปาทาน : วาเปนอยางนี้ ๆ. 
  ยอมมารูท่ัวถึงซ่ึง ตัณหา; มารูท่ัวถึงซ่ึงเหตุให
เกดิข้ึนแหงตัณหา; มารูท่ัวถึงซ่ึงความดับไมเหลือแหงตัณหา; 
มารูท่ัวถึงซ่ึงขอปฏบัิตเิคร่ืองทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือ
แหงตัณหา : วาเปนอยางนี้ ๆ. 



คูมือโสดาบัน  ๖๑ 

  ยอมมารูท่ัวถึงซ่ึง เวทนา; มารูท่ัวถึงซ่ึงเหตุให
เกดิข้ึนแหงเวทนา; มารูท่ัวถึงซ่ึงความดับไมเหลือแหงเวทนา; 
มารูท่ัวถึงซ่ึงขอปฏิบัตเิคร่ืองทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือ
แหงเวทนา : วาเปนอยางนี้ ๆ. 
  ยอมมารูท่ัวถึงซ่ึง ผัสสะ; มารูท่ัวถึงซ่ึงเหตุให
เกดิข้ึนแหงผัสสะ; มารูท่ัวถึงซ่ึงความดับไมเหลือแหงผัสสะ;  
มารูท่ัวถึงซ่ึงขอปฏบัิตเิคร่ืองทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือ
แหงผัสสะ : วาเปนอยางนี้ ๆ. 
 ยอมมารูท่ัวถึงซ่ึง สฬายตนะ; มารูท่ัวถึงซ่ึงเหตุให
เกดิข้ึนแหงสฬายตนะ; มารูท่ัวถึงซ่ึงความดับไมเหลือแหง
สฬายตนะ; มารูท่ัวถึงซ่ึงขอปฏิบัติเคร่ืองทําสัตวใหลุถึง
ความดับไมเหลือแหงสฬายตนะ : วาเปนอยางนี้ ๆ. 
  ยอมมารูท่ัวถึงซ่ึง นามรูป; มารูท่ัวถึงซ่ึงเหตุให
เกิดข้ึนแหงนามรูป; มารูท่ัวถึงซ่ึงความดับไมเหลือแหงนามรูป; 
มารูท่ัวถึงซ่ึงขอปฏบัิตเิคร่ืองทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือ
แหงนามรูป : วาเปนอยางนี้ ๆ.   
 ยอมมารูท่ัวถึงซ่ึง วิญญาณ; มารูท่ัวถึงซ่ึงเหตุให
เกิดข้ึนแหงวญิญาณ; มารูท่ัวถึงซ่ึงความดับไมเหลือแหง



๖๒ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

วิญญาณ; มารูท่ัวถึงซ่ึงขอปฏิบัติเคร่ืองทําสัตวใหลุถึง
ความดับไมเหลือแหงวิญญาณ : วาเปนอยางนี้ ๆ. 
  ยอมมารูท่ัวถึงซ่ึง สังขาร; มารูท่ัวถึงซ่ึงเหตุให
เกิดข้ึนแหงสังขาร;  มารูท่ัวถึงซ่ึงความดับไมเหลือแหง
สังขาร; มารูท่ัวถึงซ่ึงขอปฏบัิตเิคร่ืองทําสัตวใหลุถึงความ
ดับไมเหลือแหงสังขาร : วาเปนอยางนี้ ๆ. 

  ภิกษุ ท. ! ในกาลน้ัน  เราเรียกภิกษุนั้น วา : 
“ผูสมบูรณแลวดวยทิฏฐิ”   ดังนีบ้าง; 
“ผูสมบูรณแลวดวยทัสสนะ”   ดังนีบ้าง; 
“ผูมาถึงพระสัทธรรมน้ีแลว”   ดังนีบ้าง; 
“ผูไดเห็นซ่ึงพระสัทธรรมน้ี”   ดังนีบ้าง; 
“ผูประกอบแลวดวยญาณอันเปนเสขะ”   ดังนีบ้าง; 
“ผูประกอบแลวดวยวิชชาอันเปนเสขะ”   ดังนีบ้าง; 
“ผูถึงซ่ึงกระแสแหงธรรมแลว”   ดังนีบ้าง; 
“ผูประเสริฐมีปญญาชําแรกกิเลส”   ดังนีบ้าง; 
“ยืนอยูจรดประตูแหงอมตะ”   ดังนีบ้าง. 

นิทาน. สํ. ๑๖/๕๑/๙๑. 



คูมือโสดาบัน  ๖๓ 

๑๖ 
ผูรูปฏิจจสมุปบาทแตละสายโดยนัย 

แหงอริยสัจสี่   ทั้งปจจบัุน  อดีต  อนาคต 
  ช่ือวาโสดาบัน  (ญาณวัตถุ  ๔๔) 

 
  ภิกษุ ท. !   เราจักแสดง ซ่ึงญาณวัตถุ๑ ๔๔  อยาง 
แกพวกเธอท้ังหลาย.  
 พวกเธอท้ังหลายจงฟงขอความนั้น  
 จงกระทําในใจใหสําเร็จประโยชน, เราจกักลาวบัดนี.้ 
  
 ครั้นภิกษุทั้งหลายเหลาน้ัน  ทูลรับสนองพระพุทธดํารัสแลว  
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสถอยคําเหลาน้ีวา :- 

 ภิกษุ ท. !    
 ก็ ญาณวัตถุ ๔๔ อยาง เปนอยางไรเลา ?  
 ญาณวัตถุ ๔๔ อยางคือ :- 
    



๖๔ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

(หมวด ๑)  
๑.   ญาณ    คือความรู ในชรามรณะ; 
๒.  ญาณ   คือความรู ในเหตุใหเกิดข้ึนแหงชรามรณะ;
๓.   ญาณ   คือความรู  ในความดับไมเหลือแหงชรามรณะ;
๔.   ญาณ   คือความรู  ในขอปฏิบัติเคร่ืองทําสัตวใหลุถึง        
  ความดับไมเหลือแหงชรามรณะ; 

(หมวด ๒)   
๑.   ญาณ  คือความรู ในชาติ;  
๒.  ญาณ  คือความรู ในเหตใุหเกิดข้ึนแหงชาติ;                    
๓.   ญาณ  คือความรู ในความดับไมเหลือแหงชาติ;           
๔.  ญาณ  คือความรู  ในขอปฏิบัติเคร่ืองทําสัตวใหลุถึง 
  ความดับไมเหลือแหงชาติ; 

(หมวด ๓)   
๑.   ญาณ   คือความรู ในภพ;  
๒.  ญาณ   คือความรู  ในเหตุใหเกิดข้ึนแหงภพ;   
๓.   ญาณ  คือความรู  ในความดับไมเหลือแหงภพ;   
๔.   ญาณ  คือความรู ในขอปฏิบัติเคร่ืองทําสัตวใหลุถึง 
  ความดับไมเหลือแหงภพ; 



คูมือโสดาบัน  ๖๕ 

(หมวด ๔) 
๑.   ญาณ   คือความรู ในอุปาทาน; 
๒.  ญาณ  คือความรู ในเหตุใหเกิดข้ึนแหงอุปาทาน;   
๓.   ญาณ  คือความรู ในความดับไมเหลือแหงอุปาทาน;   
๔.   ญาณ    คือความรู ในขอปฏิบัติเคร่ืองทําสัตวใหลุถึง

ความดับไมเหลือแหงอุปาทาน; 

(หมวด ๕) 
๑.   ญาณ   คือความรู ในตัณหา; 
๒.  ญาณ   คือความรู ในเหตุใหเกิดข้ึนแหงตัณหา;  
๓.   ญาณ   คือความรู ในความดับไมเหลือแหงตัณหา;  
๔.  ญาณ คือความรู ในขอปฏิบัติเคร่ืองทําสัตวใหลุถึง 
  ความดับไมเหลือแหงตัณหา; 

(หมวด ๖) 
๑.   ญาณ  คือความรู  ในเวทนา;  
๒.   ญาณ  คือความรู  ในเหตุใหเกิดข้ึนแหงเวทนา;   
๓.   ญาณ  คือความรู  ในความดับไมเหลือแหงเวทนา;   
๔.  ญาณ  คือความรู  ในขอปฏิบัติเคร่ืองทําสัตวใหลุถึง 
  ความดับไมเหลือแหงเวทนา;  



๖๖ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

(หมวด ๗)  
๑.  ญาณ   คือความรู  ในผัสสะ;  
๒.  ญาณ  คือความรู  ในเหตุใหเกดิข้ึนแหงผัสสะ;    
๓.   ญาณ  คือความรู ในความดับไมเหลือแหงผัสสะ;   
๔.  ญาณ  คือความรู  ในขอปฏิบัติเคร่ืองทําสัตวใหลุถึง 
  ความดับไมเหลือแหงผัสสะ; 

(หมวด ๘)   
๑.  ญาณ   คือความรู ในสฬายตนะ; 
๒.  ญาณ   คือความรู ในเหตุใหเกิดข้ึนแหงสฬายตนะ;  
๓.   ญาณ   คือความรู ในความดับไมเหลือแหงสฬายตนะ;  
๔. ญาณ คือความรู ในขอปฏิบัติเคร่ืองทําสัตวใหลุถึง 
  ความดับไมเหลือแหงสฬายตนะ; 

(หมวด ๙) 
๑.   ญาณ   คือความรู ในนามรูป;   
๒.  ญาณ   คือความรู  ในเหตุใหเกดิข้ึนแหงนามรูป;  
๓.   ญาณ  คือความรู  ในความดับไมเหลือแหงนามรูป;   
๔.   ญาณ   คือความรู  ในขอปฏิบัติเคร่ืองทําสัตวใหลุถึง 
  ความดับไมเหลือแหงนามรูป; 
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(หมวด ๑๐) 
๑.  ญาณ    คือความรู ในวิญญาณ; 
๒.  ญาณ   คือความรู ในเหตุใหเกิดข้ึนแหงวิญญาณ;  
๓.  ญาณ  คือความรู ในความดับไมเหลือแหงวิญญาณ; 
๔.  ญาณ  คือความรู ในขอปฏิบัติเคร่ืองทําสัตวใหลุถึง 
  ความดับไมเหลือแหงวิญญาณ; 

(หมวด ๑๑) 
๑.  ญาณ    คือความรู  ในสังขารท้ังหลาย;  
๒.   ญาณ    คือความรู  ในเหตุใหเกดิข้ึนแหงสังขาร;   
๓.   ญาณ   คือความรู  ในความดับไมเหลือแหงสังขาร;  
๔.   ญาณ   คือความรู   ในขอปฏิบัติเคร่ืองทําสัตวใหลุถึง 
  ความดับไมเหลือแหงสังขาร; 
 

 ภิกษุ ท. !  เหลานี้เรียกวา  ญาณวัตถุ ๔๔ อยาง. 
 

  ภิกษุ ท. !     ก็ ชรามรณะ  เปนอยางไรเลา ? 
 ความแก  ความครํ่าครา  ความมีฟนหลุด  ความมี
ผมหงอก ความมีหนังเหี่ยว ความส้ินไป ๆ แหงอายุ 
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ความแกรอบแหงอินทรียท้ังหลาย ในสัตวนิกายนั้น ๆ 
ของสัตวท้ังหลายเหลานั้น  ๆ : นี้เรียกวา ชรา. การจุติ 
ความเคล่ือน  การแตกสลาย การหายไป  การวายชีพ  การตาย 
การทํากาละ การแตกแหงขันธท้ังหลาย   การทอดท้ิงราง
การขาดแหงอินทรียคือชีวิต จากสัตวนิกายน้ัน ๆ ของสัตว
ท้ังหลายเหลานั้น ๆ : นี้เรียกวา มรณะ. ชรานี้ดวย มรณะนี้ดวย 
ยอมมีอยูดังนี้;  ภิกษุ ท. !   นี้เรียกวา  ชรามรณะ.
ความกอข้ึนพรอมแหงชรามรณะ ยอมมี เพราะความกอข้ึน
พรอมแหงชาติ;  ความดับไมเหลือแหงชรามรณะ ยอมมี
เพราะความดบัไมเหลือแหงชาติ;  มรรคอันประกอบดวย
องคแปดอันประเสริฐนั่นเอง   เปนปฏิปทาใหถึงความดับ
ไมเหลือแหงชรามรณะ,  ไดแกส่ิงเหลานีคื้อ   ความเห็นชอบ 
ความดําริชอบ การพูดจาชอบ การทําการงานชอบ 
การเล้ียงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ  
ความต้ังใจม่ันชอบ.  
  ภิกษุ ท. !  อริยสาวก  ยอมมารู ท่ัวถึง  ซ่ึง
ชรามรณะ วาเปนอยางนี้ ๆ, มารูท่ัวถึง ซ่ึงเหตุใหเกิดข้ึนแหง
ชรามรณะ วาเปนอยางนี้ ๆ, มารูท่ัวถึง ซ่ึงความดบัไมเหลือ
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แหงชรามรณะ วาเปนอยางนี้ ๆ, มารูท่ัวถึง ซ่ึงขอปฏิบัติ
เคร่ืองทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงชรามรณะ วาเปน
อยางนี้ ๆ, ในกาลใด;  ในกาลนั้นความรูนี้ของอริยสาวกนั้น   
ช่ือวา ญาณในธรรม (ธมฺมญาณ). ดวยธรรมนีอั้นอริยสาวกน้ัน 
เห็นแลว รูแลว บรรลุแลว หยั่งลงแลว และเปนธรรม
อันใชไดไมจํากัดกาล,  อริยสาวกน้ัน  ยอมนําความรูนั้น
ไปสูนัยยะอันเปนอดีตและอนาคต (ตอไปอีก) วา “สมณะ
หรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในกาลยืดยาวนานฝายอดตี 
ไดรูอยางยิ่งแลวซ่ึงชรามรณะ, ไดรูอยางยิ่งแลวซ่ึงเหตุ
ใหเกิดข้ึนแหงชรามรณะ, ไดรูอยางยิ่งแลวซ่ึงความดับ
ไมเหลือแหงชรามรณะ, ไดรูอยางยิ่งแลวซ่ึงขอปฏิบัติเคร่ือง
ทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงชรามรณะ; สมณะหรือ
พราหมณเหลานั้นทุกทาน ก็ไดรูอยางยิ่งแลว เหมือนอยาง
ท่ีเราเองไดรูอยางยิ่งแลวในบัดนี้. ถึงแมสมณะหรือ
พราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต
จักรูอยางยิ่ง ซ่ึงชรามรณะ, จักรูอยางยิ่ง ซ่ึงเหตุใหเกิดข้ึน
แหงชรามรณะ, จักรูอยางยิ่ง ซ่ึงความดับไมเหลือแหง
ชรามรณะ, จักรูอยางยิ่ง ซ่ึงขอปฏิบัติเคร่ืองทําสัตวใหลุถึง
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ความดับไมเหลือแหงชรามรณะ ก็ตาม; สมณะหรือพราหมณ
เหลานั้นทุกทาน กจ็ักรูอยางยิ่ง เหมือนอยางท่ีเราเองไดรู
อยางยิ่งแลวในบัดนี้” ดังนี้. ความรูนี้ของอริยสาวกนั้น  
ช่ือวาญาณในการรูตาม (อัน ๎วยญาณ). 
 
  ภิกษุ ท. !   ญาณท้ังสอง คือธัมมญาณและ
อัน ๎วยญาณ เหลานี้ของอริยสาวก เปนธรรมชาติ
บริสุทธ์ิผองใส ในกาลใด;  ภิกษ ุท. ! ในกาลนั้น เราเรียก
อริยสาวกนั้นวา “ผูสมบูรณแลวดวยทิฏฐิ”, ดังนี้บาง; 
วา  “ผูสมบูรณแลวดวยทัสสนะ”, ดังนี้บาง; วา “ผูมาถึง
พระสัทธรรมนี้แลว”, ดังนี้บาง; วา“ผูไดเห็นอยูซ่ึง
พระสัทธรรมนี้ ”,  ดังนีบ้าง; วา  “ผูประกอบแลวดวยญาณ
อันเปนเสขะ”, ดังนี้บาง;  วา  “ผูประกอบแลวดวยวิชชา
อันเปนเสขะ”, ดังนีบ้าง; วา “ผูถึงซ่ึงกระแสแหงธรรมแลว”, 
ดังนีบ้าง; วา “ผูประเสริฐมีปญญาเคร่ืองชําแรกกิเลส”,  
ดังนีบ้าง; วา  “ยืนอยูจรดประตูแหงอมตะ”, ดังนี้บาง,  
ดังนี.้ 
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ภิกษุ ท. !    ก็ชาติ เปนอยางไรเลา ? 
 การเกิด การกําเนิด การกาวลง (สูครรภ) การบังเกิด  
การบังเกิดโดยยิ่ง  ความปรากฏของขันธท้ังหลาย การที่
สัตวไดซ่ึงอายตนะท้ังหลาย ในสัตวนิกายนั้น ๆ ของ
สัตวท้ังหลายเหลานั้น  ๆ:  ภิกษุ ท. !     นี้เรียกวา ชาติ.
ความกอข้ึนพรอมแหงชาติ  ยอมมี  เพราะความกอข้ึนพรอม
แหงภพ;  ความดับไมเหลือแหงชาติ  ยอมมี เพราะความดับ
ไมเหลือแหงภพ;  มรรคอันประกอบดวยองคแปด
อันประเสริฐ นั่นเอง เปนปฎิปทาใหถึงความดับไมเหลือ
แหงชาติ, ไดแกส่ิงเหลานี้คือ ความเห็นชอบ  ความดําริชอบ
การพูดจาชอบ  การทําการงานชอบ  การเล้ียงชีวิตชอบ 
ความพากเพียรชอบ  ความระลึกชอบ  ความต้ังใจมั่นชอบ. 
  ภิกษุ ท. !    อริยสาวก ยอมมารู ท่ัวถึง ซ่ึง
ชาติ วาเปนอยางนี้ ๆ,  มารูท่ัวถึง  ซ่ึงเหตุใหเกิดข้ึน
แหงชาติ วาเปนอยางนี้ ๆ, มารูท่ัวถึง  ซ่ึงความดับไมเหลือ
แหงชาติ วาเปนอยางนี ้ ๆ, มารูท่ัวถึง ซ่ึงขอปฏิบัติเคร่ือง
ทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงชาติ  วาเปนอยางนี้ ๆ, 
ในกาลใด; ในกาลนั้นความรูนี้ของอริยสาวกนั้น ช่ือวา
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ญาณในธรรม (ธมฺมญาณ). ดวยธรรมนี้อันอริยสาวกนั้น
เห็นแลว รูแลว บรรลุแลว หยั่งลงแลว และเปนธรรม
อันใชไดไมจํากัดกาล, อริยสาวกนั้น ยอม นําความรูนั้น
ไปสูนัยยะอันเปนอดีตและอนาคต (ตอไปอีก) วา “สมณะ
หรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในกาลยืดยาวนานฝายอดตี
ไดรูอยางยิ่งแลว  ซ่ึงชาติ, ไดรูอยางยิ่งแลว ซ่ึงเหตุให
เกิดข้ึนแหงชาติ, ไดรูอยางยิ่งแลว ซ่ึงความดับไมเหลือ
แหงชาติ,ไดรูอยางยิ่งแลว ซ่ึงขอปฏิบัติเคร่ืองทําสัตว
ใหลุถึงความดับไมเหลือแหงชาติ; สมณะหรือพราหมณ
เหลานั้นทุกทานก็ไดรูอยางยิ่งแลว เหมือนอยางท่ีเราเอง
ไดรูอยางยิ่งแลวในบัดนี้. ถึงแมสมณะหรือพราหมณ
เหลาใดเหลาหนึ่ง ในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต จักรูอยางยิ่ง 
ซ่ึงชาติ, จักรูอยางยิ่ง  ซ่ึงเหตุใหเกิดข้ึนแหงชาติ,  จักรูอยางยิ่ง
ซ่ึงความดับไมเหลือแหงชาติ, จักรูอยางยิ่ง ซ่ึงขอปฏิบัติ
เคร่ืองทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงชาติ ก็ตาม;  
สมณะหรือพราหมณเหลานั้นทุกทาน ก็จักรูอยางยิ่ง
เหมือนอยางท่ีเราเองไดรูอยางยิ่งแลวในบัดนี”้ ดังนี้.  ความรู
นี้ของอริยสาวกนั้นช่ือวา  ญาณในการรูตาม  (อัน ๎วยญาณ). 
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 ภิกษุ ท. !    ญาณท้ังสอง คือธัมมญาณและ
อัน ๎วยญาณ เหลานี้ของอริยสาวก เปนธรรมชาติ
บริสุทธ์ิผองใส ในกาลใด; ภิกษุ ท. !  ในกาลน้ันเราเรียก
อริยสาวกนั้นวา ผูสมบูรณแลวดวยทิฏฐิ”, ดังนี้บาง;  
วา“ผูสมบูรณแลวดวยทัสสนะ”,  ดังนี้บาง;  วา “ผูมาถึง
พระสัทธรรมนี้แลว”,  ดังนี้บาง; วา “ผูไดเห็นอยูซ่ึง
พระสัทธรรมนี้”,   ดังนีบ้าง;  วา   “ผูประกอบแลวดวยญาณ
อันเปนเสขะ”, ดังนีบ้าง;  วา  “ผูประกอบแลวดวยวิชชา
อันเปนเสขะ”,  ดังนีบ้าง;  วา   “ผูถึงซ่ึงกระแสแหงธรรมแลว”, 
ดังนี้บาง; วา  “ผูประเสริฐมีปญญาเคร่ืองชําแรกกิเลส”, 
ดังนี้บาง; วา  “ยืนอยูจรดประตูแหงอมตะ”,   ดังนีบ้าง, 
ดังนี.้  
 

 ภิกษุ ท. !   ก็ ภพ เปนอยางไรเลา ? ...ฯลฯ... 
 ภิกษุ ท. !    ก็ อุปาทาน เปนอยางไรเลา ? ...ฯลฯ... 
 ภิกษุ ท. !   ก็ ตัณหา เปนอยางไรเลา ? ...ฯลฯ... 
  ภิกษุ ท. !     ก็ เวทนา เปนอยางไรเลา ? ...ฯลฯ... 
 ภิกษุ ท. !     ก็ ผัสสะ เปนอยางไรเลา ? ...ฯลฯ... 
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 ภิกษุ ท. !   ก็ สฬายตนะ เปนอยางไรเลา ? ...ฯลฯ... 
 ภิกษุ ท. !    ก็ นามรูป เปนอยางไรเลา ? ...ฯลฯ... 
 ภิกษุ ท. !    ก็ วิญญาณ เปนอยางไรเลา ? ...ฯลฯ... 
 

  ( ขอความนี้ที่ละไวดวย  ...ฯลฯ...  ดังขางบนน้ี  มีขอความเต็ม
ดังในขออันวาดวย  ชรามรณะ  และชาติ  ขางตนทุกประการ  ตางกันแต
ช่ือหัวขอธรรม ). 
 

 ภิกษุ ท. !   ก็สังขารท้ังหลาย เปนอยางไรเลา ? 
 ภิกษุ ท. !   สังขารท้ังหลาย   สามอยางเหลานี ้  
คือ กายสังขาร วจีสังขาร จิตตสังขาร : ภิกษุ ท. !   เหลานี้
เรียกวา สังขารท้ังหลาย. ความกอข้ึนพรอมแหงสังขาร
ยอมมี   เพราะความกอข้ึนพรอมแหงอวิชชา;  ความดับ
ไมเหลือแหงสังขาร ยอมมี เพราะความดับไมเหลือ
แหงอวิชชา; มรรคอันประกอบดวยองคแปดอันประเสริฐ
นั่นเอง    เปนปฏิปทาใหถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร, 
ไดแกส่ิงเหลานี้คือ    ความเห็นชอบ    ความดําริชอบ 
การพูดจาชอบ  การทําการงานชอบ  การเล้ียงชีวิตชอบ 
ความพากเพียรชอบ  ความระลึกชอบ  ความต้ังใจม่ันชอบ. 
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 ภิกษุ ท. !     อริยสาวก ยอมมารู ท่ัวถึง ซ่ึง
สังขารท้ังหลาย วาเปนอยางนี้ ๆ. มารูท่ัวถึงซ่ึงเหตุใหเกิดข้ึน
แหงสังขาร วาเปนอยางนี ้ๆ,  มารูท่ัวถึงซ่ึงความดับไมเหลือ
แหงสังขาร วาเปนอยางนี ้ๆ, มารูท่ัวถึงซ่ึงขอปฏิบัติเคร่ือง
ทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร วาเปนอยางนี้ ๆ, 
ในกาลใด; ในกาลน้ัน ความรูนี้ของอริยสาวกนั้น ช่ือวา
ญาณในธรรม (ธมฺมญาณ). ดวยธรรมนี้อันอริยสาวกน้ัน
เห็นแลว รูแลว บรรลุแลวหยั่งลงแลว และเปนธรรม
อันใชไดไมจํากัดกาล, อริยสาวกนั้น ยอมนําความรูนั้น
ไปสูนัยยะอันเปนอดีตและอนาคต (ตอไปอีก) วา “สมณะ
หรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในกาลยืดยาวนานฝายอดตี 
ไดรูอยางยิ่งแลวซ่ึงสังขารท้ังหลาย, ไดรูอยางยิ่งแลว
ซ่ึงเหตุใหเกิดข้ึนแหงสังขาร, ไดรูอยางยิ่งแลวซ่ึงความดบั
ไมเหลือแหงสังขาร, ไดรูอยางยิ่งแลวซ่ึงขอปฏิบัติเคร่ือง
ทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร; สมณะหรือ
พราหมณเหลานั้นทุกทานก็ไดรูอยางยิ่งแลว เหมือนอยาง
ท่ีเราเองไดรูอยางยิ่งแลวในบัดนี้. ถึงแมสมณะหรือ
พราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต



๗๖ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

จักรูอยางยิ่ง ซ่ึงสังขารท้ังหลาย, จักรูอยางยิ่งซ่ึงเหตุใหเกิดข้ึน
แหงสังขาร,  จักรูอยางยิ่ง  ซ่ึงความดับไมเหลือแหงสังขาร, 
จักรูอยางยิ่ง ซ่ึงขอปฏิบัติเคร่ืองทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือ
แหงสังขารก็ตาม; สมณะหรือพราหมณเหลานั้นทุกทาน
ก็จักรูอยางยิ่ง เหมือนอยางท่ีเราเองไดรูอยางยิ่งแลวในบัดนี”้ 
ดังนี.้  ความรูนี้ของอริยสาวกน้ัน  ช่ือวาญาณในการรูตาม  
(อัน ๎วยญาณ). 
 
 ภิกษุ ท. !    ญาณท้ังสอง คือธัมมญาณและ
อัน ๎วยญาณ    เหลานี้ของอริยสาวก   เปนธรรมชาติ
บริสุทธ์ิผองใส ในกาลใด;  ภกิษุ ท. !  ในกาลนั้น เราเรียก
อริยสาวกนั้นวา “ผูสมบูรณแลวดวยทิฏฐิ”, ดังนี้บาง;   
วา “ผูสมบูรณแลวดวยทัสสนะ”, ดังนีบ้าง; วา “ผูมาถึง
พระสัทธรรมนี้แลว”, ดังนี้บาง; วา “ผูไดเห็นอยูซ่ึง
พระสัทธรรมนี้”, ดังนีบ้าง;  วา “ผูประกอบแลวดวยญาณ
อันเปนเสขะ”,  ดังนีบ้าง; วา  “ผูประกอบแลวดวยวิชชา
อันเปนเสขะ”,  ดังนีบ้าง; วา  “ผูถึงซ่ึงกระแสแหงธรรมแลว”, 
ดังนี้บาง; วา “ผูประเสริฐมีปญญาเคร่ืองชําแรกกิเลส”, 



คูมือโสดาบัน  ๗๗ 

ดังนี้บาง; วา “ยืนอยูจรดประตูแหงอมตะ”,  ดังนี้บาง, 
ดังนี ้แล. 
 

นิทาน. สํ.  ๑๖/๖๓/๑๑๘.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________ 
๑. ญาณวัตถุ แปลวา  สิ่งซ่ึงเปนที่กําหนดพิจารณาของญาณ  ญาณกําหนด
พิจารณาส่ิงใด  สิ่งน้ันเรียกวาญาณวัตถุ   เฉพาะในกรณีนี้  หมายถึงอาหาร             
๔  อยาง  ๆ  ของ ปฏิจจสมุปบาทแตละอาการ  ซึ่งมีอยู ๑๑  อาการ;  ดังน้ัน   จึง
เรียกวา  ญาณวัตถุ ๔๔. 





คูมือโสดาบัน  ๗๙ 

๑๗ 
ผูรูปฏิจจสมุปบาทแตละสายถึง “เหตุเกิด” 
และ “ความดับ” ทั้งปจจุบัน  อดีต  อนาคต   

ก็ช่ือวาโสดาบัน   (ญาณวัตถุ ๗๗) 
 
 
 ภิกษุ ท. !   เราจักแสดง ซ่ึงญาณวัตถุ ๗๗ อยาง   
แกพวกเธอท้ังหลาย.    
 พวกเธอท้ังหลายจงฟงความขอนั้น,   
 จงทําในใจใหสําเร็จประโยชน, เราจักกลาวบัดนี้.  
 
 คร้ันภิกษุทั้งหลายเหลาน้ันทูลรับสนองพระพุทธดํารัสน้ันแลว  
พระผูมีพระภาคเจา  ไดตรัสถอยคําเหลานี้วา  :- 

 ภิกษุ ท. !    
 ก็ ญาณวัตถุ ๗๗ อยาง เปนอยางไรเลา ?  

 ญาณวัตถุ  ๗๗  อยางนั้น คือ  :- 
 



๘๐ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

(หมวด ๑)   

๑.  ญาณ คือความรูวา เพราะมีชาติเปนปจจัย   จึงมี 
  ชรามรณะ;  
๒.  ญาณ คือความรูวา เม่ือชาติไมมี ชรามรณะ ยอมไมมี;
๓. ญาณ  คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต 
  เพราะมีชาติเปนปจจัย    จึงมีชรามรณะ;  
๔.  ญาณ  คือความรูวา  แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต 
  เม่ือชาติไมมี   ชรามรณะยอมไมมี;   
๕.  ญาณ   คือความรูวา  แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต 
 เพราะมีชาติเปนปจจัย   จึงมีชรามรณะ;   
๖.   ญาณ  คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต 
  เม่ือชาติไมมี  ชรามรณะยอมไมมี;  
๗.  ญาณ  คือความรูวา แม ธัมมัฏฐิติญาณ๑ ในกรณีนี้
 ก็มีความสิ้นไป    เส่ือมไปจางไป   ดับไป เปนธรรมดา; 
 

________________ 
๑. ธัมมัฎฐิติญาณ ในกรณีนี้คือ ญาณเปนไปตามหลักของปฏิจจสมุปบาท เปน
กรณี ๆ  ไป เชน ในกรณีแหงชาติดังท่ีกลาวนี้เปนตน.  



คูมือโสดาบัน  ๘๑ 

(หมวด ๒)    

๑.  ญาณ   คือความรูวา  เพราะมีภพเปนปจจัย  จึงมีชาติ ;  
๒.   ญาณ   คือความรูวา   เมื่อภพไมมี  ชาติยอมไมมี;   
๓.  ญาณ   คือความรูวา  แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต
 เพราะมีภพเปนปจจัย จึงมีชาติ;  
๔.  ญาณ   คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต 

เม่ือภพไมมี  ชาติยอมไมมี;  
๕.  ญาณ   คือความรูวา  แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต

เพราะมีภพเปนปจจัย  จึงมีชาติ;  
๖.   ญาณ   คือความรูวา  แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต
 เม่ือภพไมมี  ชาติยอมไมมี;  
๗.   ญาณ   คือความรูวา  แม ธัมมัฏฐิติญาณ ในกรณีนี้  

ก็มีความส้ินไป เส่ือมไป จางไป ดับไป เปนธรรมดา;  
 

 
 
 
 
 
 



๘๒ พุทธวจน ฉบบั ๒ 

(หมวด ๓) 

๑. ญาณ   คือความรูวา เพราะมีอุปาทานเปนปจจัย 
 จึงมีภพ;    
๒.  ญาณ   คือ ความรูวา เม่ืออุปาทานไมมี  ภพยอมไมมี;
๓.  ญาณ   คือความรูวา  แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต 
  เพราะมีอุปาทานเปนปจจัยจึงมีภพ;   
๔.  ญาณ   คือความรูวา  แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต

เม่ืออุปาทานไมมี  ภพยอมไมมี;   
๕.  ญาณ   คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต

เพราะมีอุปาทานเปนปจจัย  จึงมีภพ;  
๖.   ญาณ  คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝาย อนาคต 

เม่ืออุปาทานไมมี  ภพยอมไมมี;   
๗.  ญาณ   คือความรูวา  แม ธัมมัฏฐิติญาณ  ในกรณีนี้  
  ก็มีความสิ้นไป  เส่ือมไป จางไป ดับไป  เปนธรรมดา; 
 
 
 



คูมือโสดาบัน  ๘๓ 

(หมวด ๔)   

๑.  ญาณ   คือความรูวา  เพราะมีตัณหาเปนปจจัย จึงมี 
  อุปาทาน;    
๒.   ญาณ   คือความรูวา  เม่ือตัณหาไมมี   อุปาทานยอมไมมี;
๓.   ญาณ   คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต 
  เพราะมีตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปทาน;   
๔.   ญาณ   คือความรูวา  แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต
 เม่ือตัณหาไมมี   อุปาทานยอมไมมี;   
๕.   ญาณ   คือความรูวา  แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต   
 เพราะมีตัณหาเปนปจจัย   จึงมีอุปาทาน;   
๖.   ญาณ   คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต
 เม่ือตัณหาไมมี     อุปาทานยอมไมมี;  
๗.  ญาณ   คือความรูวา แม  ธัมมัฏฐิติญาณ  ในกรณีนี้
 ก็มีความส้ินไป  เส่ือมไป  จางไป  ดับไป  เปนธรรมดา; 
 
 
 



๘๔ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

(หมวด ๕)  

๑.   ญาณ   คือความรูวา   เพราะมีเวทนาเปนปจจัย  จึงมี
ตัณหา;    

๒.  ญาณ   คือความรูวา  เม่ือเวทนาไมมี ตัณหายอมไมมี; 
๓.   ญาณ    คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต
  เพราะมีเวทนาเปนปจจัย  จึงมีตัณหา;    
๔.  ญาณ   คือความรูวา  แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต

เม่ือเวทนาไมมี  ตัณหายอมไมมี;   
๕.   ญาณ   คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต

เพราะมีเวทนาเปนปจจัย   จึงมีตัณหา;   
๖.  ญาณ   คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต

เม่ือเวทนาไมมี  ตัณหายอมไมมี;  
๗.  ญาณ  คือความรูวา  แม ธัมมัฏฐิติญาณในกรณีนี้

ก็มีความสิ้นไป  เส่ือมไป จางไป  ดับไป เปนธรรมดา; 
 
 
 



คูมือโสดาบัน  ๘๕ 

(หมวด ๖)   

๑.   ญาณ  คือความรูวา เพราะมีผัสสะเปนปจจัย จึงมี 
เวทนา;   

๒.  ญาณ  คือความรูวา เม่ือผัสสะไมมี  เวทนายอมไมมี; 
๓.  ญาณ  คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต
 เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา;  
๔.   ญาณ  คือความรูวา  แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต 

เม่ือผัสสะไมมี  เวทนายอมไมมี;   
๕.   ญาณ  คือความรูวา  แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต  
  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จงึมีเวทนา;  
๖.   ญาณ  คือความรูวา  แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต 
    เม่ือผัสสะไมมี  เวทนายอมไมมี;  
๗.  ญาณ  คือความรูวา  แม ธัมมัฏฐิติญาณ  ในกรณีนี้ 

ก็มีความสิ้นไป  เส่ือมไป  จางไป  ดับไป  เปนธรรมดา; 
 
 
 



๘๖ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

(หมวด ๗)  

๑.  ญาณ  คือความรูวา เพราะมีสฬายตนะเปนปจจัย 
จึงมีผัสสะ;   

๒.   ญาณ  คือความรูวา เม่ือสฬายตนะไมมี ผัสสะ 
ยอมไมมี;   

๓. ญาณ  คือความรูวา  แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต
เพราะมีสฬายตนะเปนปจจัย  จึงมีผัสสะ;  

๔.   ญาณ  คือความรูวา  แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต
เม่ือสฬายตนะไมมี  ผัสสะยอมไมมี;  

๕.   ญาณ  คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต   
เพราะมีสฬายตนะเปนปจจัย  จึงมีผัสสะ;   

๖.   ญาณ  คือความรูวา แมในกาลยดืยาวนานฝายอนาคต
 เม่ือสฬายตนะไมมี   ผัสสะยอมไมมี;    
๗.   ญาณ  คือความรูวา  แม ธัมมัฏฐิติญาณ  ในกรณีนี้ 

ก็มีความสิ้นไป เส่ือมไป  จางไป  ดับไป เปนธรรมดา; 
 

 



คูมือโสดาบัน  ๘๗ 

(หมวด ๘)   

๑.   ญาณ  คือความรูวา เพราะมีนามรูปเปนปจจัย จึงมี 
สฬายตนะ;  

๒.  ญาณ  คือความรูวา   เม่ือนามรูปไมมี  สฬายตนะ 
ยอมไมมี;   

๓.  ญาณ  คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต 
 เพราะมีนามรูปเปนปจจัย  จึงมีสฬายตนะ;   
๔.  ญาณ  คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต 
 เม่ือนามรูปไมมี    สฬายตนะยอมไมมี;  
๕.  ญาณ  คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต

เพราะมีนามรูปเปนปจจัย จึงมีสฬายตนะ;  
๖.   ญาณ   คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต
  เม่ือนามรูปไมมี  สฬายตนะยอมไมมี;   
๗.   ญาณ     คือความรูวา  แม ธัมมัฏฐิติญาณ  ในกรณีนี้

ก็มีความสิ้นไป  เส่ือมไป  จางไป  ดับไป  เปนธรรมดา; 
 
 



๘๘ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

(หมวด ๙)   

๑. ญาณ   คือความรูวา  เพราะมีวิญญาณเปนปจจัย  จึงมี 
นามรูป;   

๒.  ญาณ   คือความรูวา  เม่ือวิญญาณไมมี  นามรูปยอมไมมี;
๓.   ญาณ   คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต
 เพราะมีวิญญาณเปนปจจัยจึงมีนามรูป;    
๔.  ญาณ   คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต

เม่ือวิญญาณไมมี  นามรูปยอมไมมี;  
๕.  ญาณ   คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต 
  เพราะมีวิญญาณเปนปจจัย   จึงมีนามรูป;  
๖.   ญาณ   คือความรูวา  แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต  
  เม่ือวิญญาณไมมี   นามรูปยอมไมมี;   
๗.   ญาณ   คือความรูวา  แม ธัมมัฏฐิติญาณ   ในกรณีนี้

ก็มีความสิ้นไป  เส่ือมไป  จางไป  ดับไป เปนธรรมดา; 
 
 
 



คูมือโสดาบัน  ๘๙ 

(หมวด ๑๐)   

๑.  ญาณ   คือความรูวา เพราะมีสังขารเปนปจจัย จึงมี 
วิญญาณ;   

๒.  ญาณ   คือความรูวา  เม่ือสังขารท้ังหลายไมมี วิญญาณ
ยอมไมมี;  

๓.  ญาณ   คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต
เพราะมีสังขารเปนปจจัย  จึงมีวิญญาณ;   

๔.   ญาณ   คือความรูวา  แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต
เม่ือสังขารท้ังหลายไมมี  วิญญาณยอมไมมี;  

๕. ญาณ    คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต   
เพราะมีสังขารเปนปจจัย   จึงมีวิญญาณ;  

๖.  ญาณ   คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต  
เม่ือสังขารท้ังหลายไมมี  วญิญาณยอมไมมี;    

๗.   ญาณ   คือความรูวา  แม ธัมมัฏฐิติญาณ  ในกรณีนี้
ก็มีความสิ้นไป  เส่ือมไป  จางไป  ดับไป  เปนธรรมดา; 

 
 



๙๐ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

(หมวดท่ี ๑๑)  

๑.  ญาณ   คือความรูวา  เพราะมีอวิชชาเปนปจจัย  จึงมี 
สังขารท้ังหลาย;   

๒. ญาณ   คือความรูวา เมื่ออวิชชาไมมี สังขารทั้งหลาย
ยอมไมมี;  

๓.  ญาณ   คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต   
เพราะมีอวิชชาเปนปจจัย  จึงมีสังขารท้ังหลาย;   

๔.   ญาณ  คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต 
เม่ืออวิชชาไมมี  สังขารท้ังหลายยอมไมมี;   

๕.  ญาณ    คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต      
เพราะมีอวิชชาเปนปจจัย    จึงมีสังขารท้ังหลาย;  

๖.  ญาณ    คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต   
เม่ืออวิชชาไมมี   สังขารท้ังหลายยอมไมมี;  

๗.  ญาณ    คือความรูวา  แม  ธัมมัฏฐิติญาณ   ในกรณีนี้ 
 ก็มีความส้ินไป เส่ือมไป  จางไป ดับไป เปนธรรมดา. 

 ภิกษ ุท. !  เหลานี้  เรียกวา  ญาณวัตถุ ๗๗ อยาง, 
 ดังนี ้ แล. 

นิทาน. สํ. ๑๖/๗๑/๑๒๖. 



คูมือโสดาบัน  ๙๑ 

๑๘ 
ผูมีธัมมญาณและอัน ๎วยญาณ (พระโสดาบัน) 

 
 ภิกษ ุท. !  ก็  ชรามรณะ   เปนอยางไรเลา ? 
 ความแก  ความครํ่าครา ความมีฟนหลุด  ความมี
ผมหงอก  ความมีหนังเหี่ยว  ความส้ินไป ๆ แหงอายุ
ความแกรอบแหงอินทรียท้ังหลาย ในสัตวนิกายนั้น ๆ 
ของสัตวท้ังหลายเหลานั้น  ๆ : นี้เรียกวาชรา. การจุติ
ความเคล่ือน การแตกสลาย การหายไป การวายชีพ การตาย
การทํากาละ การแตกแหงขันธท้ังหลาย  การทอดท้ิงราง  
การขาดแหงอินทรียคือชีวิต จากสัตวนิกายน้ัน ๆ ของสัตว
ท้ังหลายเหลานัน้ ๆ : นีเ้รียกวามรณะ. ชราน้ีดวย มรณะน้ีดวย
ยอมมีอยูดังนี้;  ภิกษุ ท. !   นี้เรียกวา  ชรามรณะ.  

 ความกอขึ้นพรอมแหงชรามรณะ ยอมมี เพราะ
ความกอข้ึนพรอมแหงชาติ; ความดับไมเหลือแหงชรามรณะ 

ยอมมี เพราะความดับไมเหลือแหงชาติ; มรรคอันประกอบ



๙๒ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

ดวยองคแปดอันประเสริฐนั่นเอง เปนปฏิปทาใหถึงความดบั
ไมเหลือแหงชรามรณะ,  ไดแกส่ิงเหลานี้คือ  ความเห็นชอบ
ความดําริชอบ  การพูดจาชอบ   การทําการงานชอบ  
การเล้ียงชีวิตชอบ   ความพากเพียรชอบ   ความระลึกชอบ  
ความต้ังใจม่ันชอบ. 

  ภิกษ ุท. !  อริยสาวก  ยอมมารูท่ัวถึง  ซ่ึง
ชรามรณะ วาเปนอยางนี้ ๆ, มารูท่ัวถึง ซ่ึงเหตุใหเกิดข้ึนแหง
ชรามรณะ วาเปนอยางนี้ ๆ, มารูท่ัวถึง ซ่ึงความดับไมเหลือ
แหงชรามรณะ วาเปนอยางนี ้ ๆ,  มารูท่ัวถึง ซ่ึงขอปฏิบัติ
เคร่ืองทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงชรามรณะ วาเปน
อยางนี้ ๆ, ในกาลใด; ในกาลนั้น ความรูนีข้องอริยสาวกนั้น 
ช่ือวา ธัมมญาณ (ญาณในธรรม). ดวยธรรมนี้อันอริยสาวกน้ัน
เห็นแลว รูแลวบรรลุแลว หยั่งลงแลว  และเปนธรรม
อันใชไดไมจํากัดกาล,  อริยสาวกน้ัน  ยอม นําความรูนัน้
ไปสูนัยยะอันเปนอดีตและอนาคต (ตอไปอีก)    วา “สมณะ
หรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในกาลยืดยาวนานฝายอดตี   
ไดรูอยางยิ่งแลว ซ่ึงชรามรณะ, ไดรูอยางยิ่งแลว ซ่ึงเหตุ



คูมือโสดาบัน  ๙๓ 

ใหเกิดข้ึนแหงชรามรณะ, ไดรูอยางยิ่งแลว ซ่ึงความดับ
ไมเหลือแหงชรามรณะ, ไดรูอยางยิ่งแลว ซ่ึงขอปฎิบัตเิคร่ือง
ทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงชรามรณะ; สมณะหรือ
พราหมณเหลานั้นทุกทาน ก็ไดรูอยางยิ่งแลว เหมือนอยาง
ท่ีเราเองไดรูอยางยิ่งแลวในบัดนี้. ถึงแมสมณะหรือ
พราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต 
จักรูอยางยิ่ง ซ่ึงชรามรณะ, จักรูอยางยิ่ง ซ่ึงเหตุใหเกิดข้ึน
แหงชรามรณะ, จักรูอยางยิ่ง  ซ่ึงความดับไมเหลือแหง
ชรามรณะ,  จกัรูอยางยิ่ง  ซ่ึงขอปฏิบัติเคร่ืองทําสัตวใหลุถึง
ความดับไมเหลือแหงชรามรณะ, ก็ตาม; สมณะหรือพราหมณ
เหลานั้นทุกทาน  ก็จักรูอยางยิ่ง เหมือนอยางท่ีเราเองไดรู
อยางยิ่งแลวในบัดนี้”  ดังนี้. ความรูนี้ของอริยสาวกนั้น 
ชื่อวา อัน ๎วยญาณ   (ญาณในการรูตาม). 

 ภิกษ ุท. ! ญาณท้ังสอง คือธัมมญาณและ
อัน ๎วยญาณเหลานี้ของอริยสาวก  เปนธรรมชาติบริสุทธ์ิ   
ผองใส   ในกาลใด;  
         



๙๔ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

ภิกษุ ท. !   ในกาลน้ัน   เราเรียกอริยสาวกน้ัน 
วา   “ผูถึงพรอมแลวดวยทิฏฐิ”,   ดังนี้บาง;  
วา   “ผูถึงพรอมแลวดวยทัสสนะ”,   ดังนี้บาง;  
วา   “ผูมาถึงพระสัทธรรมน้ีแลว”, ดังนี้บาง;   
วา   “ผูไดเห็นอยูซ่ึงพระสัทธรรมน้ี”,  ดังนี้บาง;  
วา   “ผูประกอบแลวดวยญาณผูเปนเสขะ”, ดังนี้บาง;  
วา   “ผูประกอบดวยวิชชาอันเปนเสขะ”, ดังนี้บาง;   
วา   “ผูถึงซ่ึงกระแสแหงธรรมแลว”,  ดังนี้บาง;   
วา  “ผูประเสริฐมีปญญาเคร่ืองชําแรกกิเลส”, ดังนี้บาง; 
วา   “ยืนอยูจรดประตูแหงอมตะ”,  ดังนี้บาง,   ดังนี้. 
 

นิทาน. สํ. ๑๖/๖๘-๗๑/๑๒๐-๑๒๕. 

 
 

 

 



คูมือโสดาบัน  ๙๕ 

๑๙ 
ผูสิ้นความสงสัย (พระโสดาบัน) 

ในกรณีของความเห็นที่เปนไปในลักษณะ 

ยึดถือตัวตน 
 
 ภิกษ ุท. !    เม่ืออะไรมีอยูหนอ   เพราะเขาไป
ยึดถือซ่ึงอะไร  เพราะปกใจเขาไปสูอะไร ทิฏฐิจึงเกิดข้ึน
จนถึงกับวา  “ลมก็ไมพัด   แมน้ําก็ไมไหล  สตรีมีครรภ
ก็ไมคลอด  พระจันทรและพระอาทิตยก็ไมขึ้นไมตก
แตละอยาง ๆ เปนของตั้งอยูอยางม่ันคงดุจการตั้งอยูของ
เสาระเนียด”  ดังนี ้? 
 ภิกษุทั้งหลายเหลาน้ัน  กราบทูลวิงวอนวา “ขาแตพระองค
ผูเจริญ !  ธรรมทั้งหลายของพวกขาพระองค  มีพระผูมีพระภาค 
เปนมูล    มีพระผูมีพระภาคเปนผูนํา    มีพระผูมีพระภาคเปนที่พ่ึง.
ขาแตพระองคผูเจริญ !  เปนการชอบแลวหนอ  ขอใหอรรถแหงภาษิต
น้ัน  จงแจมแจงกะพระผูมีพระภาคเจาเองเถิด  ภิกษุทั้งหลายไดฟง
จากพระผูมีพระภาคแลว   จักทรงจําไว”   ดังน้ี.  พระผูมีพระภาคเจา  



๙๖ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

จึงตรัสเตือนใหภิกษุทั้งหลายเหลาน้ันต้ังใจฟงดวยดีแลว ไดตรัสขอความ
ดังตอไปนี้  :- 

 ภิกษ ุท. !   เม่ือ รูปนั่นแล มีอยู, เพราะเขาไป
ยึดถือซ่ึงรูป  เพราะปกใจเขาไปสูรูป  ทิฏฐิจึงเกิดข้ึนอยางนี้
วา “ลมก็ไมพัด แมน้ําก็ไมไหล สตรีมีครรภก็ไมคลอด   
พระจันทรและพระอาทิตยก็ไมข้ึนไมตก  แตละอยาง ๆ 
เปนของต้ังอยูอยางม่ันคงดุจการตั้งอยูของเสาระเนยีด”   ดังนี.้   
(ในกรณีแหงเวทนา  สัญญา  สังขาร   วิญญาณ   ก็มีถอยคําที่ตรัส
อยางเดียวกันทุกตัวอักษรกับในกรณีแหงรูปน้ี ตางกันแตเพียงช่ือ
แหงขันธแตละขันธ เทาน้ัน). 
 ภิกษ ุท. !    พวกเธอจะสําคัญความขอนีว้าอยางไร :  
 รูป เท่ียงหรือไมเท่ียง ?   
 “ไมเที่ยง พระเจาขา !”   
 ก็ส่ิงใดไมเท่ียง  ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ?   
 “ เปนทุกข พระเจาขา !”   
 แมส่ิงใดไมเท่ียง    เปนทุกข    มีความแปรปรวนเปน
ธรรมดา แตถาไมยึดม่ันถือม่ันซ่ึงส่ิงนั้นแลว ทิฏฐิอยางนี ้  
จะเกิดข้ึนไดไหมวา  “ลมก็ไมพัด  แมน้ําก็ไมไหล  สตรี
มีครรภก็ไมคลอด พระจันทรและพระอาทิตยก็ไมข้ึน



คูมือโสดาบัน  ๙๗ 

ไมตก แตละอยาง ๆ เปนของตั้งอยูอยางมั่นคงดุจการต้ังอยู
ของเสาระเนียด”  ดังนี้ ?     
 “ขอน้ันหามิไดพระเจาขา !”  
(ในกรณีแหงเวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ ก็มีถอยคําที่ตรัสถาม
และภิกษุ เหลาน้ันทูลตอบอยางเดียวกันทุกตัวอักษรกับในกรณี
แหงรูปน้ี   ตางกันแตเพียงช่ือแหงขันธแตละขันธ เทาน้ัน). 

 ภิกษ ุท. !   แมส่ิงใดที่บุคคลไดเห็นแลว ฟงแลว 
รูสึกแลว รูแจงแลว บรรลุแลว แสวงหาแลวครุนคิดอยู
ดวยใจแลว;     เหลานีเ้ปนของเท่ียงหรือไมเท่ียง ?     
 “ไมเที่ยง พระเจาขา !”   
 ก็ส่ิงใดไมเท่ียง   ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ?   
 “เปนทุกข  พระเจาขา !”    
 แมส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข  มีความแปรปรวน
เปนธรรมดา แตถาไมยึดม่ันถือม่ันซ่ึงส่ิงนั้นแลว ทิฏฐิอยางนี้ 
จะเกิดข้ึนไดไหมวา “ลมก็ไมพัด แมน้ําก็ไมไหล สตรีมีครรภ
ก็ไมคลอด พระจันทรและพระอาทิตยก็ไมข้ึนไมตก
แตละอยาง ๆ เปนของ ตั้งอยูอยางม่ันคงดุจการต้ังอยูของ
เสาระเนียด”  ดงันี ้?    
 “ขอน้ันหามิไดพระเจาขา !” 



๙๘ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

 ภิกษุ ท. !   ในกาลใดแล   ความสงสัย (กังขา) 
ในฐานะท้ังหลาย  ๖  ประการเหลานี้ ๑  เปนส่ิงท่ีอริยสาวก
ละขาดแลว; ในกาลนั้น ก็เปนอันวา ความสงสัยแมในทุกข,  
แมในเหตุใหเกิดทุกข, แมในความดับไมเหลือแหงทุกข, 
แมในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหถึงความดับไมเหลือ
แหงทุกข   ก็เปนส่ิงท่ีอริยสาวกละขาดแลว. 
 
 ภิกษ ุท. !    อริยสาวกนี้ เราเรียกวา เปน อริยสาวก
ผูเปนโสดาบัน มีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงแท 
(ตอนิพพาน)  มีการตรัสรูพรอมในเบ้ืองหนา, ดังนี ้ แล. 
 

ขนธ. ส. ๑๗๒๔๘๔๑๗. 

 
 
 
 
________________ 
๑. ฐานะหกประการ คือ ขันธหาประการ  และอาการที่ไดเห็นแลวเปนตน  ดังท่ี
กลาวแลวขางบนเจ็ดอยางรวมเปนหน่ึงประการ;   รวมเปนหกประการ. 



คูมือโสดาบัน  ๙๙ 

๒๐ 
ผูสิ้นความสงสัย (พระโสดาบัน) 

ในกรณีของความเห็น 
ที่เปนไปในลักษณะขาดสูญ๑ 

 
 ภิกษ ุท. !   เม่ืออะไรมีอยูหนอ  เพราะเขาไป
ยึดถือซ่ึงอะไร เพราะปกใจเขาไปสูอะไร ทิฏฐิจึงเกิดข้ึน
อยางนี้วา  “ไมมีทานอันบุคคลบริจาคแลว,  ไมมียัญยะ
อันบุคคลประกอบแลว,  ไมมีโหตระอันบุคคลบูชาแลว,   ไมมี
ผลวิบากแหงกรรม  อันบุคคลกระทําดีแลว กระทําช่ัวแลว, 
ไมมีโลกน้ี, ไมมีโลกอ่ืน, ไมมีมารดา, ไมมีบิดา, ไมมี
สัตวท้ังหลายอันเปนโอปปาติกะ,  ไมมีสมณะและพราหมณ 
ผูไปแลวถูกตอง  ผูปฏิบัติแลวถูกตอง  ผูทําใหแจง
ซ่ึงโลกนี้และโลกอ่ืน ดวยปญญาอันยิ่งเอง แลวประกาศ
อยูในโลก;  คนเราน้ี  เปนแตการประชุมของมหาภูตท้ังส่ี,   
เม่ือใดทํากาละ  เม่ือนั้นดินยอมเขาไปสูหมูแหงดิน  น้ํายอม



๑๐๐ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

เขาไปสูหมูแหงน้ํา ไฟยอมเขาไปสูหมูแหงไฟ  ลมยอม
เขาไปสูหมูแหงลม อินทรียท้ังหลายยอมหายไปในอากาศ;
บุรุษท้ังหลายมีเตียงวางศพเปนท่ีครบหา จะพาเขาผูตายแลวไป;  
รองรอยท้ังหลาย ปรากฏอยูเพียงแคปาชา เปนเพียงกระดูก
ท้ังหลาย  มีสีเพียงดังสีแหงนกพิราบ, การบูชาเซนสรวง 
มีข้ีเถาเปนท่ีสุด,  ส่ิงท่ีเรียกวาทานนั้น  เปนบทบัญญัติของ
คนเขลา,  คําของพวกท่ีกลาววาอะไร ๆ มีอยูนั้น  เปนคําเปลา 
(จากความหมาย) เปนคําเท็จ เปนคําเพอเจอ; ท้ังคนพาลและ
บัณฑิต  คร้ันกายแตกทําลายแลว  ยอมขาดสูญพินาศไป 
มิไดมีอยู  ภายหลังแตการตาย”   ดังนี ้? 
 

 ภิกษุทั้งหลายเหลาน้ัน   กราบทูลวิงวอนวา “ขาแตพระองค
ผูเจริญ ! ธรรมทั้งหลาย ของพวกขาพระองค   มีพระผูมีพระภาค
เปนมูล    มีพระผูมีพระภาคเปนผูนํา    มีพระผูมีพระภาคเปนที่พ่ึง. 
ขาแตพระองคผูเจริญ !  เปนการชอบแลวหนอ  ขอใหอรรถแหง
ภาษิตน้ัน  จงแจมแจงกะพระผูมีพระภาคเจาเองเถิด  ภิกษุทั้งหลาย  
ไดฟงจากพระผูมีพระภาคแลว   จักทรงจําไว”  ดังน้ี.  พระผูมี
พระภาคเจา จึงตรัสเตือนใหภิกษุทั้งหลายเหลาน้ันต้ังใจฟงดวยดีแลว   
ไดตรัสขอความดังตอไปน้ี :-  



คูมือโสดาบัน  ๑๐๑ 

  ภิกษ ุท. !   เมื่อ รูปนั่นแล มีอยู, เพราะเขาไป
ยึดถือซ่ึงรูป เพราะปกใจเขาไปสูรูป ทิฏฐิจึงเกิดขึ้น
อยางนี้วา  “ไมมีทานอันบุคคลบริจาคแลว,  ไมมียัญยะ
อันบุคคลประกอบแลว, ไมมีโหตระอันบุคคลบูชาแลว, ไมมี
ผลวิบากแหงกรรม อันบุคคลกระทําดีแลว กระทําช่ัวแลว,  
ไมมีโลกน้ี,  ไมมีโลกอ่ืน,  ไมมีมารดา,  ไมมีบิดา,  ไมมี
สัตวท้ังหลายอันเปนโอปปาติกะ,  ไมมีสมณะและพราหมณ
ผูไปแลวถูกตอง ผูทําใหแจงซ่ึงโลกนี้และโลกอ่ืนดวยปญญา
อันยิ่งเอง  แลวประกาศอยูในโลก;  คนเรานี้ เปนแตการ
ประชุมของมหาภูตท้ังส่ี, เม่ือใดทํากาละ เม่ือนั้นดินยอม
เขาไปสูหมูแหงดิน น้ํายอมเขาไปสูหมูแหงน้ํา ไฟยอม
เขาไปสูหมูแหงไฟ ลมยอมเขาไปสูหมูแหงลม อินทรีย
ท้ังหลายยอมหายไปในอากาศ;  บุรุษทั้งหลายมีเตียงวางศพ
เปนท่ีครบหา จะพาเขาผูตายแลวไป;  รองรอยทั้งหลายปรากฏ
อยูเพียงแคปาชา  เปนเพียงกระดูกท้ังหลาย  มีสีเพียงดังสีแหง
นกพิราบ,  การบูชาเซนสรวง  มีข้ีเถาเปนท่ีสุด,  ส่ิงท่ีเรียกวา
ทานนั้น เปนบทบัญญัติของคนเขลา, คําของพวกที่กลาววา  
อะไร ๆ มีอยูนั้น  เปนคําเปลา (จากความหมาย) เปนคําเท็จ



๑๐๒ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

เปนคําเพอเจอ; ท้ังคนพาลและบัณฑิต คร้ันกายแตก
ทําลายแลว  ยอมขาดสูญ  พินาศไป  มิไดมีอยู  ภายหลัง
แตการตาย”  ดังนี.้ 
 ภิกษ ุท. !    พวกเธอจะสําคัญความขอนี ้วาอยางไร : 

รูป  เท่ียงหรือไมเท่ียง ?    
 “ไมเที่ยง พระเจาขา !”  

 ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ? 
  “เปนทุกข  พระเจาขา !”    
 แมส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปน
ธรรมดา   แตถาไมยึดม่ันถือม่ันซ่ึงส่ิงนั้นแลว  ทิฏฐิอยางนี้
จะเกิดข้ึนไดไหมวา  “ไมมีทานอันบุคคลบริจาคแลว,   
ไมมียัญยะอันบุคคลประกอบแลว, ไมมีโหตระอันบุคคล
บูชาแลว,  ไมมีผลวิบากแหงกรรม  อันบุคคลกระทําดีแลว   
กระทําช่ัวแลว, ...ฯลฯ...ฯลฯ... คําของพวกท่ีกลาววา อะไร ๆ 
มีอยูนั้นเปนคําเปลา (จากความหมาย) เปนคําเท็จ เปนคําเพอเจอ; 
ท้ังคนพาลและบัณฑิต คร้ันกายแตกทําลายแลว ยอมขาดสูญ
พินาศไป   มิไดมีอยูภายหลังแตการตาย”  ดังนี้ ?    
 “ขอน้ันหามิไดพระเจาขา !”   



คูมือโสดาบัน  ๑๐๓ 

(ในกรณีแหง เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็มีถอยคําที่ตรัส
อยางเดียวกันทุกตัวอักษรกับในกรณีแหงรูปน้ี ตางกันแตเพียงช่ือ
แหงขันธแตละขันธ  เทาน้ัน). 

 ภิกษ ุท. !   แมส่ิงใดท่ีบุคคลไดเห็นแลวฟงแลว 
รูสึกแลว  รูแจงแลว  บรรลุแลว  แสวงหาแลวครุนคิดอยู
ดวยใจแลว;  เหลานี้เปนของเท่ียงหรือไมเท่ียง ? “ไมเที่ยง

พระเจาขา !”  ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ? 
“เปนทุกข พระเจาขา !”  แมส่ิงใดไมเท่ียงเปนทุกข  มีความ
แปรปรวนเปนธรรมดา   แตถาไมยึดม่ันถือม่ันซ่ึงส่ิงนั้นแลว 
ทิฏฐิอยางนี้  จะเกิดขึ้นไดไหมวา   “ไมมีทานอันบุคคล   
บริจาคแลว, ไมมียัญยะอันบุคคลประกอบแลว, ไมมี 
โหตระอันบุคคลบูชาแลว , ไมมีผลวิบากแหงกรรม
อันบุคคลกระทําดีแลว กระทําช่ัวแลว ...ฯลฯ...ฯลฯ... 
คําของพวกที่กลาววาอะไร ๆ  มีอยูนั้นเปนคําเปลา (จาก
ความหมาย) เปนคําเท็จ เปนคําเพอเจอ; ท้ังคนพาลและ
บัณฑิต  คร้ันกายแตกทําลายแลวยอมขาดสูญพินาศไป
มิไดมีอยูภายหลังแตการตาย”   ดังนี้ ?   
 “ขอน้ัน หามิไดพระเจาขา !”         



๑๐๔ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

 ภิกษ ุท. !    ในกาลใดแล  ความสงสัย  (กังขา)
ในฐานะท้ังหลาย ๖ ประการเหลานี้ เปนส่ิงท่ีอริยสาวก
ละขาดแลว; ในกาลนั้น กเ็ปนอันวา ความสงสัยแมในทุกข,
แมในเหตุใหเกิดข้ึนแหงทุกข, แมในความดับไมเหลือ
แหงทุกข, แมในขอปฏิบัติเคร่ืองทําสัตวใหลุถึงความดับ
ไมเหลือแหงทุกข,  กเ็ปนส่ิงท่ีอริยสาวกนั้นละขาดแลว. 
 
 ภิกษ ุท. !   อริยสาวกนี้ เราเรียกวาเปน อริยสาวก
ผูเปนโสดาบัน  มีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดาเปนผูเท่ียงแท 
(ตอนิพพาน)  มีการตรัสรูพรอมในเบ้ืองหนา,  ดังนี ้ แล. 
 

ขนธ. ส.  ๑๗๒๕๔๔๒๕.    

 

 

 



คูมือโสดาบัน  ๑๐๕ 

๒๑ 
ผลแหงความเปนโสดาบัน 

 
 ภิกษุ ท. !  อานิสงสแหงการทําใหแจง  ซึ่ง
โสดาปตติผล  ๖  อยาง เหลานี้  มีอยู.    
 หกอยางเหลาไหนเลา ?    หกอยาง  คือ : - 
 เปนบุคคลผู   เท่ียงแทตอสัทธรรม; 
 เปนบุคคลผู   มีธรรมอันไมรูเส่ือม;  
                ทุกขดับไปทุกขั้นตอนแหงการกระทํา 
   ท่ีกระทําแลว; 
 เปนบุคคลผู ประกอบดวยอสาธารณญาณ    
   (ท่ีไมท่ัวไปแกพวกอื่น) ; 
 เปนบุคคลผู  เห็นธรรมท่ีเปนเหตุ และ 
   เห็นธรรมท้ังหลาย  ท่ีเกิดมาแตเหตุ. 
 ภิกษ ุท. !   เหลานี้แล อานิสงส ๖ ประการ
แหงการทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล. 

ฉกก. อํ. ๒๒/๔๙๐/๓๖๘. 



๑๐๖ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

๒๒ 
ความเปนโสดาบัน   

ประเสริฐกวาเปนพระเจาจักรพรรดิ 
 
 ภิกษ ุท. !   แมพระเจาจักรพรรดิ   ไดครอง
ความเปนใหญยิ่งแหงทวีปท้ังส่ี  เบ้ืองหนาจากการตาย
เพราะการแตกทําลายแหงกาย  อาจไดเขาถึงสุคติโลกสวรรค 
เปนสหายอยูรวมกับเหลาเทวดาช้ันดาวดึงส  ถูกแวดลอมอยู
ดวยหมูนางอัปษร ในสวนนันทวัน ทาวเธอเปนผูเอิบอ่ิม
เพียบพรอมดวยกามคุณท้ังหา  อันเปนของทิพย อยางนี้
ก็ตาม,  แตกระนั้นทาวเธอก็ยัง รอดพนไปไมได จากนรก  
จากกําเนิดเดรัจฉาน  จากวิสัยแหงเปรต  และจากอบาย 
ทุคติ  วนิิบาต. 

 ภิกษุ ท. !   สวนอริยสาวกในธรรมวินัยนี ้  แมเปน
ผูยังอัตตภาพใหพอเปนไปดวยคําขาวท่ีไดมาจากบณิฑบาต
ดวยปลีแขงของตนเอง   พันกายดวยการนุงหมผาปอน ๆ 



คูมือโสดาบัน  ๑๐๗ 

ไมมีชาย,  หากแตวาเปนผูประกอบพรอมแลว  ดวยธรรม 
๔ ประการ  เธอก็ยังสามารถ รอดพนเสียไดจากนรก  
จากกําเนิดเดรัจฉาน  จากวิสัยแหงเปรต  และจากอบาย  
ทุคติ  วินิบาต. 
 ภิกษ ุท. !   ธรรม  ๔  ประการนั้นเปนไฉน ? 

 ๔ ประการ คือ :-  
 อริยสาวกในธรรมวินัยน้ี เปนผูประกอบพรอมแลว  
ดวยความเล่ือมใสอันหยั่งลงม่ัน ไมหวั่นไหว ในองค
พระพุทธเจา  
 ... ในองคพระธรรม  
 ... ในองคพระสงฆ  
 ... เปนผูประกอบพรอมแลว ดวยศีลทั้งหลายชนิด
เปนท่ีพอใจของเหลาอริยเจา ฯลฯ   ดังน้ี. 

 ภิกษ ุท. !  ระหวางการไดทวีปท้ังส่ี  กับการได
ธรรม ๔ ประการนี้นั้น  การไดทวีปท้ังส่ีมีคาไมถึงเส้ียว  
ท่ีสิบหก  ของการไดธรรม  ๔  ประการนี้  เลย. 

 
 มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๒๘-๔๒๙/๑๔๑๑-๑๔๑๓. 



๑๐๘ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

๒๓ 
ความเปนพระโสดาบัน ไมอาจแปรปรวน 

 
 ภิกษ ุท. !    แมมหาภูตรูปส่ี   กลาวคือธาตุดิน 
น้ํา  ไฟ  ลม  ก็ยังมีความแปรปรวนเปนอยางอ่ืนไปได.  
แตเหลาอริยสาวกในธรรมวินยันี้   ผูประกอบพรอมแลว 
ดวยความเล่ือมใสอันหยั่งลงมั่น ไมหวั่นไหว  ในองค
พระพุทธเจา . . .  ในองคพระธรรม . . .  ในองคพระสงฆ . . .  
ยอมไมมีความแปรปรวนเปนอยางอ่ืนเลย .   ขอท่ีวา
ผูประกอบพรอมแลว   ดวยความเล่ือมใสอันหยั่งลงม่ัน   
ไมหวั่นไหว ในองคพระพุทธเจา  เปนตนนั้น  ยังจะมี
การปรวนแปรไปเปนเสียอยางอ่ืนจนเขาถึงนรกก็ดี กําเนดิ
เดรัจฉานก็ดี วิสัยแหงเปรตก็ดี ดังนี้นั้น ไมใชเปนฐานะ
ท่ีจะมีไดเลย. 
 ภิกษ ุท. !  แมมหาภูตรูปส่ี     กลาวคือธาตุดิน 
น้ํา ไฟ  ลม  ก็ยังมีความแปรปรวนเปนอ่ืนไปได,  แตเหลา
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้   ผูประกอบพรอมแลว  ดวยศีล



คูมือโสดาบัน  ๑๐๙ 

ท้ังหลายชนิดเปนท่ีพอใจของเหลาอริยเจา  ยอมไมมีความ
แปรปรวนเปนอยางอ่ืนไดเลย. ขอท่ีวาผูประกอบพรอมแลว
ดวยศีลท้ังหลายชนิดเปนท่ีพอใจของเหลาอริยเจานั้น ยังจะมี
การปรวนแปรไปเปนเสียอยางอ่ืนจนเขาถึงนรกก็ดี กําเนดิ
เดรัจฉานก็ด ี  วิสัยแหงเปรตก็ด ี  ดังนี้นั้น ไมใชเปนฐานะ
ท่ีจะมีไดเลย. 

 
มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๕๗/๑๔๙๕-๖. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ พุทธวจน ฉบบั ๒ 

๒๔ 
สิ่งที่ผูถึงพรอมดวยทิฏฐ ิ(พระโสดาบัน)  

ทําไมไดโดยธรรมชาติ 
 
 ภิกษ ุท. !    ฐานะท่ีไมอาจเปนไปได (โดยธรรมชาติ)

๖  ประการเหลานี้  มีอยู.  
 
 หกประการ  เหลาไหนเลา ? 
 หกประการ คือ :- 
 
 ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ  ไมอาจเขาถึงสังขารไร ๆ โดยความ  
     เปนของเท่ียง; 

 ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ  ไมอาจเขาถึงสังขารไร ๆ  โดยความ 

       เปนของสุข; 

 ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ  ไมอาจเขาถึงธรรมะไร ๆ โดยความ 
     เปนตัวตน; 



คูมือโสดาบัน  ๑๑๑ 

 ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ  ไมอาจกระทําอนันตริยกรรม; 

 ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ  ไมอาจหวังการถึงความบริสุทธ์ิ  
      โดยโกตุหลมงคล; 

 ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ   ไมอาจแสวงหาทักขิเณยยบุคคล   

      ภายนอกจากศาสนาน้ี. 
 
 ภิกษ ุท. !   เหลานี้แล ฐานะท่ีไมอาจเปนไปได 
๖  ประการ. 
 

 
ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๘๘/๓๖๔. 

  
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

๒๕ 
ฐานะที่เปนไปไมได   

สําหรับผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ (พระโสดาบัน)  
นัยที่หน่ึง 

 
 ภิกษ ุท. ! ฐานะท่ีไมอาจเปนไปได ๖ ประการ
เหลานี ้มีอยู.     

 หกประการ เหลาไหนเลา ?    
 หกประการ  คือ : - 
 
 ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ  ไมอาจอยูอยางไมมีความเคารพ 
     ยําเกรง  ในพระศาสดา; 

  ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ   ไมอาจอยูอยางไมมีความเคารพ
     ยําเกรง  ในพระธรรม; 

 ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ  ไมอาจอยูอยางไมมีความเคารพ
     ยําเกรง ในพระสงฆ; 



คูมือโสดาบัน  ๑๑๓ 

 ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ  ไมอาจอยูอยางไมมีความเคารพ
     ยําเกรง  ในสิกขา; 

 ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ  ไมอาจมาสูอนาคมน ียวัตถุ   
     (วัตถุท่ีไมควรเขาหา); 

 ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ  ไมอาจยังภพท่ีแปดใหเกิดขึ้น. 
  
 ภิกษ ุท. !   เหลานีแ้ล   ฐานะท่ีไมอาจเปนไปได 
๖  ประการ. 

 
ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๘๘/๓๖๓. 

 
(คําวา   “วัตถุที่ไมควรเขาหา”    หมายถึงวัตถุสิ่งของ  ก็ได   การกระทํา
ที่มีผล  ก็ได   ทิฎฐิ  ก็ได.  คําวา “ภพที่แปด”  หมายความวาไมอาจจะมี
แกพระโสดาบัน, พระโสดาบันจะมีภพหรือชาติ ตอไปไดอยางมาก
อีกเพียงเจ็ดชาติเทาน้ัน). 

 
 
 



๑๑๔ พุทธวจน ฉบบั ๒ 

๒๖ 
ฐานะที่เปนไปไมได   

สําหรับผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ  (พระโสดาบัน)  
นัยที่สอง 

 
 ภิกษ ุท. !   ฐานะท่ีไมอาจเปนไปได  ๖  ประการ
เหลานี ้  มีอยู.   

 หกประการ เหลาไหนเลา ?   
 หกประการ   คือ : - 
 

  เปนไปไมได  ท่ีผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ  
      จะพึง  ปลงชีวิตมารดา; 

  เปนไปไมได  ท่ีผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ  
      จะพึง ปลงชีวิตบิดา; 

  เปนไปไมได  ท่ีผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ  
      จะพึง  ปลงชีวิตพระอรหันต; 



คูมือโสดาบัน  ๑๑๕ 

  เปนไปไมได  ท่ีผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ  
    จะพึง คิดประทุษรายตถาคต 
    แมเพียงทําโลหิตใหหอ; 

  เปนไปไมได   ท่ีผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ   
       จะพึง ทําใหสงฆใหแตกกัน; 

  เปนไปไมได   ที่ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ  
       จะพึง ถือศาสดาอ่ืน 
       (นอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจา). 
 

 ภิกษ ุท. !   เหลานี้แล ฐานะท่ีไมอาจเปนไปได 
๖  ประการ. 
 

ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๘๘/๓๖๕. 

 
 
 
 
 



๑๑๖ พุทธวจน ฉบบั ๒ 

๒๗ 
ฐานะที่เปนไปไมได   

สําหรับผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ  (พระโสดาบัน)  
นัยที่สาม 

 
 ภิกษ ุท. !  ฐานะท่ีไมอาจเปนไปได ๖ ประการ
เหลานี้  มีอยู.   

 หกประการ เหลาไหนเลา ?   
 หกประการ   คือ : - 
 

 ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ไมอาจมาสูทิฏฐิ   
    วา “สุขและทุกข  ตนทําเอง”; 

 ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ไมอาจมาสูทิฏฐิ   
    วา “สุขและทุกข  ผูอ่ืนทําให”;  

 ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ไมอาจมาสูทิฏฐิ วา “สุขและทุกข
ตนทําเองก็มี   ผูอ่ืนทําใหก็มี”; 



คูมือโสดาบัน  ๑๑๗ 

   ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ไมอาจมาสูทิฏฐิ  วา “สุขและทุกข 
    ไมตองทําเอง  เกิดขึ้นไดตามลําพัง”; 

   ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ไมอาจมาสูทิฏฐิ  วา  “สุขและทุกข 
   ไมตองใครอ่ืนทําใหเกิดขึ้นได 
   ตามลําพัง”; 

   ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ไมอาจมาสูทิฏฐิ  วา  “สุขและทุกข 
   ไมตองทําเอง และไมตองใครอื่นทําให
   เกิดขึ้นไดตามลําพัง”;  
 

 ขอนั้น  เพราะเหตุไรเลา ?  
 ภิกษ ุท. ! ขอนั้นเพราะเหตุวาเหตุ (แหงสุขและ

ทุกข) อันผูถึงพรอมดวยทิฏฐิเห็นแลว โดยแทจริง และ
ธรรมท้ังหลาย ก็เปนส่ิงท่ีเกิดมาแตเหตุดวย 
 

 ภิกษ ุท. !   เหลานี้แล ฐานะท่ีไมอาจเปนไปได 
 ๖ ประการ. 
 

ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๐/๓๖๖. 





ธรรมะแวดลอม

หมวดธรรม ที่ชวยสรางความเขาใจ 

แตไมไดระบุถึงความเปนโสดาบันโดยตรง



๑๒๐ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

๒๘ 
อริยมรรคมีองคแปด 

 
 ภิกษ ุท. !   ก็   อริยสัจ  คือหนทางเปนเคร่ืองใหถึง
ความดับไมเหลือแหงทุกข เปนอยางไรเลา ?    
 คือ   หนทางอันประกอบดวยองคแปดอันประเสริฐ
นั่นเอง.   
 องคแปดคือ  ความเห็นชอบ  ความดาํริชอบ
วาจาชอบ การงานชอบ อาชีวะชอบ ความเพียรชอบ
ความระลึกชอบ  ความตั้งใจม่ันชอบ. 
 
 ภิกษ ุท. !    ความเห็นชอบ   เปนอยางไร ?        
 ภิกษ ุท. !    ความรูในทุกข ความรูในเหตุให
เกดิทุกข ความรูในความดับไมเหลือแหงทุกข ความรูใน
หนทางเปนเคร่ืองใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข  อันใด. 
นี้เราเรียกวาความเห็นชอบ. 
 



คูมือโสดาบัน  ๑๒๑ 

 

 ภิกษ ุท. !   ความดําริชอบ   เปนอยางไร ?         
 ภิกษุ ท. ! ความดํา ร ิในการออกจากกาม
ความดําริในการไมพยาบาท  ความดําริในการไมเบียดเบียน. 
นี้เราเรียกวา  ความดําริชอบ. 
 

 ภิกษ ุท. !    วาจาชอบ  เปนอยางไร ?         
 ภิกษ ุท. !   การเวนจากการพูดเท็จ การเวนจาก
การพูดยุใหแตกกัน การเวนจากการพูดหยาบ การเวนจาก
การพูดเพอเจอ.  นี้เราเรียกวา  วาจาชอบ. 
 

 ภิกษ ุท. !    การงานชอบ  เปนอยางไร ?         
 ภิกษ ุท. !  การเวนจากการฆาสัตว การเวน
จากการถือเอาส่ิงของท่ีเจาของไมไดให การเวนจาก
การประพฤติผิดในกามท้ังหลาย. นี้เราเรียกวา  การงานชอบ. 
 

 ภิกษ ุท. !     อาชีวะชอบ  เปนอยางไร ?          
 ภิกษ ุท. !    อริยสาวกในกรณนีี้ ละการหาเล้ียงชีพ
ท่ีผิดเสีย สําเร็จความเปนอยูดวยการหาเล้ียงชีพท่ีถูกตอง.
นี้เราเรียกวาอาชีวะชอบ. 



๑๒๒ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

 ภิกษ ุท. !    ความเพียรชอบ  เปนอยางไร ?  
 ภิกษ ุท. !    ภิกษใุนกรณนีี้ ยอมปลูกความพอใจ  
ยอมพยายาม ยอมปรารภความเพียร ยอมประคองจิต  
ยอมต้ังจิตไว เพื่อความไมบังเกิดข้ึนแหงอกุศลธรรมท้ังหลาย
อันลามก ท่ียังไมไดบังเกิด; ยอมปลูกความพอใจ 
ยอมพยายาม ยอมปรารภความเพียร ยอมประคองจิต
ยอมต้ังจิตไว เพื่อการละเสียซ่ึงอกุศลธรรมท้ังหลายอันลามก
ท่ีบังเกิดข้ึนแลว; ยอมปลูกความพอใจ ยอมพยายาม  
ยอมปรารภความเพียร ยอมประคองจิต ยอมต้ังจิตไว 
เพื่อการบังเกิดข้ึนแหงกุศลธรรมทั้งหลาย ท่ียังไมไดบังเกิด; 
ยอมปลูกความพอใจ ยอมพยายาม ยอมปรารภความเพียร
ยอมประคองจิต ยอมต้ังจิตไว เพ่ือความยั่งยืน ความไม
เลอะเลือนความงอกงามยิ่งข้ึน ความไพบูลยความเจริญ
ความเต็มรอบ แหงกุศลธรรมท้ังหลายท่ีบังเกิดข้ึนแลว. 
นี้เราเรียกวา  ความเพียรชอบ. 
 
 
 
 
 
 



คูมือโสดาบัน  ๑๒๓ 

 ภิกษ ุท. ! ความระลึกชอบ  เปนอยางไร ?   
 ภิกษ ุท. !  ภิกษใุนกรณีนี ้ เปนผูมีปกติพิจารณา
เห็นกายในกายอยู,  มีความเพียรเครื่องเผากิเลส  มีความ
รูสึกตัวท่ัวพรอม  มีสติ  นําความพอใจและความไมพอใจ
ในโลกออกเสียได; เปนผูมีปกติพิจารณาเห็นเวทนาใน
เวทนาทั้งหลายอยู,  มีความเพียรเคร่ืองเผากิเลส  มีความ
รูสึกตัวท่ัวพรอม  มีสติ  นําความพอใจและความไมพอใจ
ในโลกออกเสียได;  เปนผูมีปกติพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู, 
มีความเพียรเคร่ืองเผากิเลสมีความรูสึกตัวท่ัวพรอม   มีสติ 
นําความพอใจและความไมพอใจในโลกออกเสียได; เปนผูมี
ปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังหลายอยู, มีความเพียร
เคร่ืองเผากิเลส มีความรูสึกตัวท่ัวพรอมมีสติ นําความพอใจ
และความไมพอใจในโลกออกเสียได. นี้เราเรียกวา
ความระลึกชอบ. 
 

 ภิกษ ุท. !    ความตั้งใจมั่นชอบ   เปนอยางไร ?   
 ภิกษ ุท. !  ภิกษุในกรณีนี้   สงัดแลวจากกาม
ท้ังหลาย  สงัดแลวจากอกุศลธรรมท้ังหลาย  เขาถึงฌาน



๑๒๔ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

ท่ีหนึ่ง อันมีวิตกวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวกแลว
แลอยู.  เพราะวิตกวิจารรํางับลง,  เธอเขาถึงฌานท่ีสอง
อันเปนเคร่ืองผองใสแหงใจในภายใน ใหสมาธิเปนธรรม
อันเอกผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปติและสุขอันเกิด
แตสมาธิ  แลวแลอยู.  เพราะปติจางหายไป,  เธอเปน
ผูเพงเฉยอยูได  มีสติ  มีความรูสึกตัวท่ัวพรอม  และ
ไดเสวยสุขดวยนามกาย ยอมเขาถึงฌานท่ีสาม อันเปน
ฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลาย กลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา   
“เปนผูเฉยอยูได   มีสติ   มีความอยูเปนปกติสุข”  แลวแลอยู 
เพราะละสุขและทุกขเสียได และเพราะความดับหายไป
แหงโสมนัสและโทมนัสในกาลกอน เธอยอมเขาถึงฌานท่ีส่ี   
อันไมทุกขและไมสุข  มีแตสติอันบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขา   
แลวแลอยู.  นีเ้ราเรียกวา  สัมมาสมาธิ.   
 

 ภิกษ ุท. !   เหลานีแ้ล  เรียกวา  อริยสัจคือหนทาง
เปนเคร่ืองใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข. 
 

มหา. ที. ๑๐/๓๔๐-๓๕๐/๒๙๔-๒๙๙. 



คูมือโสดาบัน  ๑๒๕ 

๒๙ 
คําที่ใชเรียกแทนความเปนพระโสดาบัน 

 
 ....ภิกษ ุท. !  อริยสาวก   ยอมมารูประจักษ
ถึงเหตุเกิดและความดับแหงโลก ตามที่เปนจริงอยางนี้
ในกาลใด;  ในกาลนั้น   เราเรียกอริยสาวกนี้ 
 

 วา “ผูสมบูรณแลวดวยทิฏฐิ ”  ดังนี้บาง; 
 วา “ผูสมบูรณแลวดวยทัสสนะ”  ดังนี้บาง; 
 วา “ผูมาถึงพระสัทธรรมน้ีแลว”  ดังนี้บาง; 
 วา “ผูไดเห็นพระสัทธรรมนี้”  ดังนี้บาง; 
 วา “ผูประกอบแลวดวยญาณอันเปนเสขะ” ดังนี้บาง; 
 วา “ผูประกอบแลวดวยวิชชาอันเปนเสขะ” ดังนี้บาง; 
 วา “ผูถึงซ่ึงกระแสแหงธรรมแลว”  ดังนี้บาง; 
 วา “ผูประเสริฐมีปญญาเคร่ืองชําแรกกิเลส” ดังนีบ้าง; 
 วา   “ยืนอยูจรดประตูแหงอมตะ” ดังนี้บาง, ดังนี้ แล. 

 





คูมือโสดาบัน  ๑๒๗ 

๓๐ 
สังโยชนสิบ 

 
 ภิกษ ุท. ! สังโยชน ๑๐ ประการเหลานี้    มีอยู. 

 สิบประการอยางไรเลา ?   

 สิบประการ  คือ :-   
 โอรัมภาค ิยสังโยชน ๕ ประการ   
 อุทธัมภาค ิยสังโยชน ๕ ประการ. 
 
 โอรัมภาค ิยสังโยชน๑ ๕ ประการ เปนอยางไรเลา ?
คือ  สักกายทิฏฐิ  
 วิจิกิจฉา  
 สีลัพพตปรามาส  
 กามฉันทะ 
 พยาบาท :  
 เหลานี้ คือ โอรัมภาค ิยสังโยชน ๕ ประการ. 



๑๒๘ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

 
 อุทธัมภาค ิยสังโยชน๒ ๕ ประการ เปนอยางไรเลา ? 
คือ  รูปราคะ   
 อรูปราคะ  
 มานะ  
 อุทธัจจ  
 อวิชชา :  
 เหลานี้คือ อุทธัมภาค ิยสังโยชน ๕ ประการ. 
 
 ภิกษ ุท. !   เหลานีแ้ล   สังโยชน   ๑๐  ประการ. 
 

ทสก. อํ. ๒๔/๑๘-๑๙/๑๓. 
 
 
 
 

________________ 
๑. คือ  สังโยชนเบื้องตํ่า   หมายถึงเคร่ืองรอยรัดจิตอยางหยาบ  ๕  ประการ 
๒. คือ  สังโยชนเบื้องสงู   หมายถึงเคร่ืองรอยรัดจิตอยางละเอียด  ๕  ประการ ที่    
        อริยบุคลระดับอรหัตตมรรคจะตองละวาง. 



คูมือโสดาบัน  ๑๒๙ 

๓๑ 
อริยญายธรรม  คือการรูเร่ืองปฏิจจสมุปบาท 

 
 คหบด ี!  ก็อริยญายธรรม เปนส่ิงท่ีอริยสาวก
เห็นแลวดวยดี แทงตลอดแลวดวยดีดวยปญญา เปน
อยางไรเลา ? 

  คหบด ี!  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้    ยอม 
พิจารณาเห็นโดยประจักษ   ดังนี้วา  ดวยอาการอยางนี้ 
 เพราะส่ิงนี้มี,     ส่ิงนี้จึงมี;   
 เพราะความเกดิข้ึนแหงส่ิงนี,้  ส่ิงนี้จึงเกิดข้ึน.   
 เพราะส่ิงนี้ไมมี,     ส่ิงนี้จึงไมมี;   
 เพราะความดับไปแหงส่ิงนี้, ส่ิงนี้จึงดับไป :   
 ขอนี้  ไดแกสิ่งเหลานี้คือ    
 เพราะมีอวิชชาเปนปจจัย   จึงมีสังขารท้ังหลาย;  
  เพราะมีสังขารเปนปจจัย    จึงมีวิญญาณ;    
 เพราะมีวิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป;   
 เพราะมีนามรูปเปนปจจัย จึงมีสฬายตนะ;   



๑๓๐ พุทธวจน ฉบบั ๒ 

 เพราะมีสฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะ;   
 เพราะมีผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา;  
 เพราะมีเวทนาเปนปจจัย  จึงมีตัณหา;   
 เพราะมีตัณหาเปนปจจยั  จึงมีอุปาทาน;    
 เพราะมีอุปาทานปจจยั  จึงมีภพ;  
 เพราะมีภพเปนปจจยั  จึงมีชาติ;   
 เพราะมีชาติ เปนปจจัย    ชรามรณะ   โสกะปริเทวะ
ทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นครบถวน :  
ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวย
อาการอยางนี้. 
 เพราะความจางคลายดับไปโดยไมเหลือแหงอวิชชานั้น
นั่นเทียว,  จึงมีความดับแหงสังขาร;  
 เพราะมีความดบัแหงสังขาร จึงมีความดับแหงวิญญาณ;  
 เพราะมีความดบัแหงวิญญาณ จึงมีความดับแหงนามรูป; 
  เพราะมีความดบัแหงนามรูป จึงมีความดับแหงสฬายตนะ;  
 เพราะมีความดับแหงสฬายตนะ จึงมีความดับแหงผัสสะ;  
 เพราะมีความดบัแหงผัสสะ  จึงมีความดับแหงเวทนา; 
 เพราะมีความดบัแหงเวทนา  จึงมีความดับแหงตัณหา; 



คูมือโสดาบัน  ๑๓๑ 

 เพราะมีความดบัแหงตัณหา  จึงมีความดับแหงอุปาทาน;  
 เพราะมีความดบัแหงอุปาทาน  จึงมีความดับแหงภพ;  
 เพราะมีความดับแหงภพ     จึงมีความดับแหงชาติ;  
 เพราะมีความดบัแหงชาตินั่นแล ชรามรณะ โสกะปริเทวะ
ทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงดับส้ิน : ความดับลง
แหงกองทุกขท้ังส้ินนี้ ยอมมีดวยอาการอยางนี้. 

 คหบดี !   อริยญายธรรมนี้แล เปนส่ิงท่ีอริยสาวก
เห็นแลวดวยดี  แทงตลอดแลวดวยดี  ดวยปญญา. 
 

ทสก. อ. ๒๔/๑๙/๗๙๒. 

 
 

 



๑๓๒ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

๓๒ 
ฝุนปลายเล็บ 

(พอรูอริยสัจ ทุกขเหลอืนอย 

ขนาดฝุนติดปลายเล็บเทียบกับปฐพี) 
 
 ภิกษ ุท. !  เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนี้
วาอยางไร : ฝุนนิดหนึ่ง ท่ีเราชอนข้ึนดวยปลายเล็บนี้  
กับมหาปฐพีนี้   ขางไหนจะมากกวากัน ? 
 “ขาแตพระองคผูเจริญ ! มหาปฐพีน่ันแหละ  เปนดินที่ 
มากกวา. ฝุนนิดหน่ึงเทาที่ทรงชอนขึ้นดวยปลายพระนขาน้ี เปน
ของมีประมาณนอย. ฝุนน้ัน เมื่อนําไปเทียบกับมหาปฐพี ยอมไมถึง
ซึ่งการคํานวณได  เปรียบเทียบได  ไมเขาถึงแมซึ่งกะละภาค” 

 ภิกษุ ท. !  อุปมานี้ ฉันใด  อุปไมยก็ฉันนั้น  : 
สําหรับอริยสาวกผูถึงพรอมดวย (สัมมา) ทิฏฐิ รูพรอม
เฉพาะแลว, ความทุกขของทานสวนท่ีส้ินไปแลว หมดไปแลว  
ยอมมีมากกวา; ความทุกขที่ยังเหลืออยู มีประมาณนอย : 
เม่ือนําเขาไปเทียบกับกองทุกขท่ีส้ินไปแลว  หมดไปแลว 



คูมือโสดาบัน  ๑๓๓ 

ในกาลกอน   ยอมไมถึงซ่ึงการคํานวณไดเปรียบเทียบได  
ไมเขาถึงแมซ่ึงกะละภาค  นั่นคือความทุกขของโสดาบัน
ผูสัตตักขัตตุปรมะ๑    ผูเห็นชัดตามเปนจริง  วา  “ทุกข 
เปนอยางน้ี, เหตุใหเกิดทุกข เปนอยางนี้, ความดับไมเหลือ
แหงทุกข เปนอยางนี้, ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือ
แหงทุกข   เปนอยางนี้”   ดังน้ี. 
 ภิกษ ุท. !  เพราะเหตุนั้นในเร่ืองนี้               
 เธอพงึประกอบโยคกรรมอันเปนเคร่ืองกระทําใหรูวา            
“ทุกข เปนอยางนี้, เหตุเกิดข้ึนแหงทุกข เปนอยางนี้,  
ความดับไมเหลือแหงทุกข เปนอยางนี้, ทางดําเนินใหถึง
ความดับไมเหลือแหงทุกขเปนอยางนี้”  ดังนี้. 
 

มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๗๒/๑๗๔๗. 
 
 
 

________________ 
๑. คือ  พระโสดาบัน   ที่ตองมีกําเนิดอีกไมเกิน  ๗  ชาติ   
      อันเปนพระอริยบุคคลช้ันตนที่สุดของจําพวกโสดาบัน.     
      แมกระน้ัน  ก็ตรัสวา  ทุกขหมดไปมากกวาที่ยังเหลือ. 



๑๓๔ พุทธวจน ฉบบั ๒ 

 [สูตรอื่นอุปมาเปรียบดวย  เม็ดกรวดเทาเม็ดถั่วเขียว  ๗  เม็ด   กับ 
ขุนเขาหิมาลัย   (๑๙/๕๖๙/๑๗๔๕-๖). 
อีกสูตรหนึ่งเปรียบ น้ําติดปลายใบหญาคากับน้ําในสระกวาง ๕๐ โยชน   
(๑๙/๕๗๒/๑๗๔๘). 
อีกสูตรหนึ่งเปรียบ น้ํา ๒ – ๓ หยดกับน้ําในแมน้ํา ๕ สายรวมกัน    
(๑๙/๕๗๓/๑๗๔๙-๑๗๕๐). 
อีกสูตรหนึ่งเปรียบ เม็ดกระเบา ๗ เม็ดกับมหาปฐพ ี  
(๑๙/๕๗๔/๑๗๕๑-๒). 
อีกสูตรหนึ่งเปรียบ น้ํา ๒ – ๓  หยดกับน้าํทั้งมหาสมุทร    
(๑๙/๕๗๕/๑๗๕๓-๔). 
อีกสูตรหนึ่งเปรียบ  เม็ดผักกาด ๒ – ๓  เม็ดกับขุนเขาหิมาลัย         
(๑๙/๕๗๖/๑๗๕๕-๖)]   
และยังมีสูตรอกีกลุมหนึ่ง คือ  สูตรที ่๑ – ๑๐ อภิสมยวรรค  อภิสมยสังยุตต    
นิทาน. สํ. ๑๖/๑๖๘/๓๓๑  ตรัสแกภิกษุทั้งหลายที่เชตวัน ประกอบดวย
อุปมาหลายอยางในแตละสูตร  และมีเนื้อหาขอความทีอ่ธิบาย   เร่ิมต้ังแต    
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อปุมานี้ฉนัใด อปุไมยก็ฉนันั้น...  ไปจนจบประโยควา ...
ผูเปนสัตตักขัตตปุรมะเหมือนกันทุกตัวอักษร มีที่ตางกันตรงขอความ
ตอทายจากประโยคนี้ (ในที่แสดงไวทั้ง ๑๐ สูตร)    จะตอทายคํา
สัตตักขัตตุปรมะ  วา “ภิกษ ุท. !  การรูพรอมเฉพาะซ่ึงธรรม เปนไป
เพื่อประโยชนอนัใหญหลวงอยางนี ้การไดเฉพาะซึ่งธรรมจักษุ   เปนไป
เพื่อประโยชนอนัใหญหลวงอยางนี้”.   



คูมือโสดาบัน  ๑๓๕ 

๓๓ 
สามัญญผลในพุทธศาสนา 

เทียบกันไมได กับในลัทธิอื่น 
 
 
 ภิกษุ ท. !  เปรียบเหมือนบุรุษพึงโยนกรวดหิน  
มีประมาณเทาเม็ดถ่ัวเขียวเจ็ดเม็ด เขาไปท่ีเทือกเขาหลวง
ช่ือสิเนรุ.  ภิกษ ุท. !  พวกเธอท้ังหลายจะพึงสําคัญ
ความขอนี ้วาอยางไร : กรวดหินมีประมาณเทาเม็ดถ่ัวเขียว
เจ็ดเม็ด ท่ีบุรุษโยนเขาไป (ท่ีเทือกเขาหลวงช่ือสิเนรุ) 
เปนส่ิงท่ีมากกวา หรือวาเทือกเขาหลวงช่ือสิเนรุมากกวา ? 
 
 “ขาแตพระองคผูเจริญ ! เทือกเขาหลวงช่ือสิเนรุน้ันแหละ 
เปนสิ่งที่มากกวา. กรวดหินมีประมาณเทาเม็ดถั่วเขียวเจ็ดเม็ดที่บุรษุ
โยนเขาไป (ที่เทือกเขาหลวงช่ือสิเนรุ)   มีประมาณนอย.   กรวดหินน้ี 
เมื่อนําเขาไป  เทียบกับเทือกเขาหลวงช่ือสิเนรุ   ยอมไมเขาถึงสวน
หน่ึงในรอย  สวนหน่ึงในพัน  สวนหน่ึงในแสน”. 
 



๑๓๖ พุทธวจน ฉบบั ๒ 

 ภิกษุ ท. !  อุปมานี้ฉันใด    อุปไมยก็ฉันนั้น :  
 การบรรลุคุณวิเศษ แหงสมณพราหมณ  และ
ปริพาชกผูเปนเดียรถียเหลาอื่น เมื่อนําเขาไปเทียบกับ 
การบรรลุคุณวิเศษ ของอริยสาวก  ซ่ึงเปนบุคคลผูถึงพรอม
ดวย (สัมมา) ทิฏฐิ   ยอมไมเขาถึงสวนหนึ่งในรอย  
สวนหนึ่งในพัน  สวนหนึ่งในแสน.    
 
 ภิกษุ ท. !  บุคคลผูถึงพรอมดวย (สัมมา) ทิฏฐ ิ 
เปนผูมีการบรรลุ อันใหญหลวงอยางนี้ เปนผูมีความรู
ยิ่งอันใหญหลวงอยางนี,้  ดังนี้  แล. 
 

นิทาน. สํ. ๑๖/๑๖๘/๓๓๑. 

 
 
 
 
 



คูมือโสดาบัน  ๑๓๗ 

๓๔ 
ลักษณะแหงผูเจริญอินทรียข้ันอริยะ 

 
 อานนท  !   บุคคลผูมีอินทรียอันอบรมแลว
ในข้ันอริยะเปนอยางไรเลา ? 
 อานนท  !   ในกรณนีี้   
ความพอใจ,    ความไมพอใจ,    ความพอใจและไมพอใจ  
เกิดข้ึนแกภิกษุเพราะเห็นรูปดวยตา ..... ฟงเสียงดวยหู ..... 
ดมกล่ินดวยจมูก ..... ล้ิมรสดวยล้ิน ..... ถูกตองสัมผัสดวย
ผิวกาย .....    รูแจงธรรมารมณดวยใจ.    
 ภิกษนุั้น :- 
 ถาเธอหวังวา   จะเปนผูอยูอยางมีความรูสึกวา
ไมปฏิกูล  ในสิ่งที่เปนปฏิกูล  ดังนี้ เธอก็อยูอยางผูมี
ความรูสึกวาไมปฏิกูลในส่ิงท่ีเปนปฏิกูลนั้นได. 
 ถาเธอหวังวา   จะเปนผูอยูอยางมีความรูสึกวา
ปฏิกูล  ในส่ิงท่ีไมปฏิกูล  ดังนี้  เธอก็อยูอยางผูมีความรูสึก
วาปฏิกูลในส่ิงท่ีไมปฏิกูลนั้นได. 



๑๓๘ พุทธวจน ฉบบั ๒ 

 ถาเธอหวังวา   จะเปนผูอยูอยางมีความรูสึกวา
ไมปฏิกูล   ท้ังในส่ิงท่ีเปนปฏิกูลและไมเปนปฏิกูล   ดังนี้  
เธอก็อยูอยางผู มีความรูสึกวาไมปฏิกูลทั้งในสิ่งที่เปน
ปฏิกูลและไมปฏิกูลนั้นได. 
 ถาเธอหวังวา   จะเปนผูอยูอยางมีความรูสึกวา
ปฏิกูล  ทั้งในสิ่งที่ไมปฏิกูลและสิ่งที่เปนปฏิกูล    ดังนี้  
เธอก็อยูอยางผูมีความรูสึกวาปฏิกูล ท้ังในส่ิงท่ีไมปฏิกูล
และส่ิงท่ีเปนปฏิกูลนั้นได. 
 และถาเธอหวังวา  จะเปนผูอยูอยางเวนขาดจาก
ความรูสึกวาปฏิกูลและไมปฏิกูลท้ังสองอยางเสีย แลวอยูอยาง
ผูอุเบกขา  มีสติสัมปชัญญะ  ดังนี้  เธอก็อยูอยางผูอุเบกขา
มีสติสัมปชัญญะในสิ่งเปนปฏิกูลและไมปฏิกูลท้ังสอง
อยางนั้นได. 
 อานนท  !   อยางนี้แล   ช่ือวา   
 บุคคลผูมีอินทรียอันเจริญแลวในขั้นอริยะ. 
 

อุปริ. ม. ๑๔/๕๔๕ - ๕๔๖/๘๖๓ - ๘๖๔ 



คูมือโสดาบัน  ๑๓๙ 

๓๕ 
พระโสดาบันกับพระอรหันตตางกัน 

ในการเห็นธรรม 
 
 ภิกษ ุท. !   อุปาทานขันธ (ความยึดม่ันใน
ธรรมชาติ) ท้ังหลายเหลานี้  มีอยูหาอยาง.   
 หาอยาง  อยางไรเลา ?  หาอยาง คือ :-  
 รูปูปาทานขันธ   
 (ความยึดม่ันในรูปกาย)  
 เวทนูปาทานขันธ  
  [ความยึดมั่นในเวทนา (สุข,ทุกข,อุเบกขา)]  

 สัญูปาทานขันธ  
 [ความยึดมั่นในสัญญา (ความจําไดหมายรู)]  

 สังขาร ูปาทานขันธ  
 [ความยึดมั่นในสังขาร (ความคิดปรุงแตง)]  

 วิญญาณ ูปาทานขันธ  
 [ความยึดมั่นในวิญญาณ (ผูรูแจงซึ่งอารมณ)] 



๑๔๐ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

 ภิกษ ุท. !   เม่ือใด อริยสาวก รูชัดแจงตามเปนจริง  
ซ่ึงความเกิดขึน้ (สมุทัย) ซ่ึงความตั้งอยูไมได (อัตถังคมะ) 
ซ่ึงรสอรอย (อัสสาทะ) ซ่ึงโทษอันต่ําทราม (อาทีนวะ) และ
ซ่ึงอุบายเคร่ืองออก (นิสสรณะ) แหงอุปาทานขันธท้ังหา
เหลานี;้           
 

 ภิกษ ุท. !    อริยสาวกนี้ เราเรียกวาเปน  โสดาบัน
มีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา  เปนผูเท่ียงแทตอพระนิพพาน
มีการตรัสรูพรอมในเบ้ืองหนา. 

ขนฺธ. อ.ํ ๑๗/๑๙๖/๒๙๖. 

 
  ภิกษ ุท. ! อุปาทานขันธเหลานี ้ มีอยูหาอยาง. 
 หาอยางอยางไรเลา ?   หาอยาง คือ :-    

รูปูปาทานขันธ     
เวทนูปาทานขันธ     
สัญูปาทานขันธ      
สังขาร ูปาทานขันธ   
วิญญาณ ูปาทานขันธ 



คูมือโสดาบัน  ๑๔๑ 

 ภิกษุ ท. !  เม่ือใด ภิกษุ  รูชัดแจงตามเปนจริง  
ซ่ึงความเกิดขึ้น  ซ่ึงความตั้งอยูไมได   ซ่ึงรสอรอย  ซ่ึงโทษ
อันต่ําทราม  และซ่ึงอุบายเคร่ืองออกแหงอุปาทานขันธท้ังหา
เหลานี้   ดังน้ีแลว   เปนผูหลุดพนแลวเพราะไมมีความยดึม่ัน.  
 

  ภิกษ ุท. !   ภิกษนุี ้ เราเรียกวา  เปน พระอรหันต
ผูมีความอาสวะส้ินแลว  อยูจบพรหมจรรยแลว  ทํากิจที่
ควรทําสําเร็จแลว  มีภาระอันปลงลงแลว  มีประโยชนตน
อันตามถึงแลว มีสังโยชนในภพส้ินไปรอบแลว เปน
ผูหลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ  ดังนี ้ แล. 

ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๙๖/๒๙๗. 

 
 
 
 
 
 





คูมือโสดาบัน  ๑๔๓ 

๓๖ 
พระโสดาบันกับพระอรหันตตางกัน 

ในการเห็นธรรม (อีกนัยหน่ึง) 
 
 ภิกษ ุท. !   อินทรียหกเหลานี้  มีอยู.  
 หกเหลาไหนเลา ?    หกเหลา คือ : -   
 จักขุนทรีย    โสต ินทรีย  
 ฆาน ินทรีย   ชิวหินทรีย    
 กายินทรีย    มนินทรีย. 
 ภิกษุ ท. !    เม่ือใด  อริยสาวก  รูชัดแจงตามเปน
จริงซึ่งความเกิดขึ้น,  ซึ่งความตั้งอยูไมได,  ซึ่งรสอรอย,
ซ่ึงโทษอันต่ําทราม  และซ่ึงอุบายเคร่ืองออกแหงอินทรียหก
เหลานี้;  
 ภิกษ ุท. !  อริยสาวกนี้  เราเรียกวา  เปน โสดาบัน
มีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา  เปนผูเท่ียงแทตอพระนิพพาน
จักตรัสรูพรอมในเบ้ืองหนา. 

มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๗๑/๙๐๒. 



๑๔๔ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

 ภิกษ ุท. ! อินทรียหกเหลานี้ มีอยู. หกเหลา
ไหนเลา ?  หกเหลา คือ    จักขุนทรีย  โสต ินทรีย  ฆาน ินทรีย    
ชิวหินทรีย   กายินทรีย   มนนิทรีย. 
 ภิกษุ ท. !   เม่ือใด  ภิกษุ  รูชัดแจงตามเปนจริง
ซึ่งความเกิดขึ้น,   ซึ่งความตั้งอยูไมได,   ซึ่งรสอรอย,
ซ่ึงโทษอันต่ําทราม และซ่ึงอุบายเคร่ืองออกแหงอินทรียหก
เหลานี้ ดังนี้ และเปนผูหลุดพนแลวเพราะไมมีความยึดม่ัน.  
 ภิกษ ุท. !     ภิกษนุี ้ เราเรียกวา  เปน  พระอรหันต  
ผูมีอาสวะส้ินแลว อยูจบพรหมจรรยแลว ทํากิจท่ีควรทํา
สําเร็จแลว  มีภาระอันปลงลงแลว  มีประโยชนตนอันตาม
ถึงแลว   มีสังโยชนในภพส้ินไปรอบแลว   เปนผูหลุดพนแลว  
เพราะรูโดยชอบ  ดังนี ้ แล. 
 

มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๗๒/๙๐๔. 
 

(สูตรขางบนน้ีทรงแสดงอินทรียโดยอายตนะภายในหก;  ยังมีสูตรอื่น
(๑๙/๒๗๕/๙๑๔-๙๑๘) ทรงแสดงอินทรียโดยเวทนาหา คือ  สุขินทรีย
ทุกข ินทรีย  โสมนัสสนิทรีย  โทมนัสสนิทรีย  อุเปกขินทรีย,  ดังน้ีก็มี) 



คูมือโสดาบัน  ๑๔๕ 

๓๗ 
ความลดหลั่นแหงพระอริยบุคคล 

ผูปฏิบัติอยางเดียวกัน 
 
 ภิกษุ ท. !  สิกขาบทรอยหาสิบสิกขาบทนี้
ยอมมาสูอุทเทส   ทุกกึ่งแหงเดือนตามลําดับ  อันกุลบุตร
ผูปรารถนาประโยชนพากันศึกษาอยูในสิกขาบทเหลานั้น. 
 ภิกษ ุท. !   สิกขาสามอยางเหลานี ้มีอยู อันเปนท่ี
ประชุมลงของสิกขาบทท้ังปวงน้ัน.   
 สิกขาสามอยางนั้น   เปนอยางไรเลา ?   
 คือ อธิสีลสิกขา  อธิจิตตสิกขา  อธิปญญาสิกขา.  
 ภิกษ ุท. ! เหลานีแ้ล  สิกขาสามอยาง  อันเปน
ท่ีประชุมลงแหงสิกขาบทท้ังปวงนั้น. 
 ภิกษ ุท. !  ภิกษใุนกรณนีี้ เปนผู ทําใหบริบูรณ
ในศีล  ทําใหบริบูรณในสมาธิ  ทําใหบริบูรณในปญญา.   
เธอยังลวงสิกขาบทเล็กนอยบาง และตองออกจากอาบัติ
เล็กนอยเหลานั้นบาง.   ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา ?  



๑๔๖ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

 ขอนั้นเพราะเหตุวา ไมมีผูรูใด ๆ กลาวความอาภัพตอ

การบรรลุโลกุตตรธรรม จักเกิดขึ้น เพราะเหตุสักวา การลวงสิกขาบท

เล็กนอย และการตองออกจากอาบัติเล็กนอยเหลานี้. สวน
สิกขาบทเหลาใดท่ีเปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย ท่ีเหมาะสม
แกพรหมจรรย, เธอเปนผูมีศีลยั่งยืน มีศีลม่ันคงในสิกขาบท
เหลานั้น  สมาทาน  ศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย. ภิกษนุั้น
ไดกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตตปิญญาวิมุตต ิ  อันหาอาสวะ
มิได   เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลาย  ดวยปญญา
อันยิ่งเอง  ในทิฏฐธรรมนี้เขาถึงแลวแลอยู. 
 หรือวา (บางพวก) ยังไมไดทําใหเกิดมี  ยังไมได

แทงตลอด ซึ่งอนาสววิมุตติ,  แตเพราะความส้ินไปรอบแหง
โอรัมภาค ิยสังโยชนเบ้ืองตํ่าหา จึงเปน  อันตราปรินิพพายี
ผูปรินิพพานในระหวางอายุยังไมทันถึงกึ่ง. 
 หรือวา (บางพวก) ยังไมไดทําใหเกิดมี  ยังไมได

แทงตลอด  ซึ่งอนาสววิมุตติ,  แตเพราะความส้ินไปรอบแหง
โอรัมภาค ิยสังโยชนเบ้ืองตํ่าหา  จึงเปน  อุปหัจจปรินิพพายี 
ผูปรินิพพานเม่ืออายุพนกึ่งแลวจวนถึงท่ีสุด. 



คูมือโสดาบัน  ๑๔๗ 

 หรือวา (บางพวก) ยังไมไดทําใหเกิดมี  ยังไมได

แทงตลอด  ซึ่งอนาสววิมุตติ, แตเพราะความส้ินไปรอบแหง
โอรัมภาค ิยสังโยชนเบ้ืองตํ่าหา  จึงเปน  อสังขารปรินิพพายี
ผูปรินิพพานดวยไมตองใชความเพียรเร่ียวแรง. 
 หรือวา (บางพวก) ยังไมไดทําใหเกิดมี ยังไมได
แทงตลอด  ซึ่งอนาสววิมุตติ, แตเพราะความส้ินไปรอบแหง
โอรัมภาค ิยสังโยชนเบ้ืองตํ่าหา  จึงเปน สสังขารปรินิพพายี
ผูปรินิพพานดวยตองใชความเพียรเร่ียวแรง. 
 หรือวา (บางพวก)  ยังไมไดทําใหเกิดมี   ยังไมได
แทงตลอด ซึ่งอนาสววิมุตติ, แตเพราะความส้ินไปรอบแหง
โอรัมภาค ิยสังโยชนเบ้ืองตํ่าหา จึงเปน อุทธังโสโตอก-
นิฏฐคามี  ผูมีกระแสในเบื้องบนไปถึงอกนิฏฐภพ. 
 หรือวา (บางพวก)  ยังไมไดทําใหเกิดมี   ยังไมได
แทงตลอด ซึ่งอนาสววิมุตติ, แตเพราะความส้ินไปรอบแหง
สังโยชนสาม  และเพราะความท่ี  ราคะ โทสะ โมหะ  
ก็เบาบางนอยลง เปน สกทาคามี ยังจะมาสูโลกน้ีอีกคร้ัง
เดียวเทานั้น  แลวยอมกระทําท่ีสุดแหงทุกขได. 



๑๔๘ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

 หรือวา (บางพวก)  ยังไมไดทําใหเกิดมี   ยังไมได
แทงตลอด ซึ่งอนาสววิมุตติ, แตเพราะความส้ินไปรอบแหง
สังโยชนสาม เปนผูเปน เอกพีช คือจักเกิดในภพแหง
มนุษยอีกหนเดยีวเทานัน้   แลวยอมกระทําท่ีสุดแหงทุกขได. 
 หรือวา (บางพวก)  ยังไมไดทําใหเกิดมี   ยังไมได
แทงตลอด ซึ่งอนาสววิมุตติ, แตเพราะความส้ินไปรอบแหง
สังโยชนสาม เปนผู โกลังโกละ จักตองทองเท่ียวไปสูสกุล
อีกสองหรือสามคร้ัง    แลวยอมกระทําท่ีสุดแหงทุกขได. 
 หรือวา (บางพวก) ยังไมไดทําใหเกิดมี   ยังไมได

แทงตลอด ซึ่งอนาสววิมุตติ, แตเพราะความส้ินไปรอบแหง
สังโยชนสาม เปนผู สัตตักขัตตุปรมะ ยังตองทองเท่ียวไป
ในภพแหงเทวดาและมนุษยอีกเจ็ดคร้ัง เปนอยางมาก แลว
ยอมกระทําท่ีสุดแหงทุกขได. 
 ภิกษ ุท. !  ผูกระทําไดเพยีงบางสวน ยอมทําให
สําเร็จไดบางสวน, ผูทําใหบริบูรณก็ยอมทําใหสําเร็จ
ไดบริบูรณ;  ดังนั้น  เราจึงกลาววา สิกขาบทท้ังหลายยอม
ไมเปนหมันเลย,  ดังน้ี  แล. 

ติก. อํ. ๒๐/๓๐๑/๕๒๘. 



คูมือโสดาบัน  ๑๔๙ 

หมายเหตุผูรวบรวม 

๑.  ถาพิจารณาจนจบเรือ่งจะเห็นประเด็นแงมุมของผลที่ไดไมเทากัน
เกิดเน่ืองจากความบกพรองในสิกขาบทเล็กนอย (อภิสมาจาร) ของเธอ
ซึ่งไมมีผูรูใด ๆ มาบอกเธอถึงความอาภัพตอโลกุตตรธรรมเพราะ
การกระทําน้ัน  พวกที่กําลัง (พละ) ยังไมแกกลาจึงไมสามารถทําให
เกิดมีหรือแทงตลอดซึ่งอนาสววิมุตติได  จึงมีความลดหล่ันกันออกไป
ในระดับความเปนอริยบุคคล พระองคจึงสรุปปดทายวา สิกขาบท
ทั้งหลายท่ีทรงบญัญัติน้ัน  มิไดเปลาประโยชนเลย. 

๒.  แสดงถึงความบริบูรณของสิกขาบทอันเพียงพอตอความเปน
อริยบุคคลท่ีทรงหมายถึง ก็คือ ปาฏิโมกข (คือสิกขาบทที่บัญญัติ
เพ่ือเปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย). 

 

 

 

 



๑๕๐ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

๓๘ 
คนตกนํ้า ๗ จําพวก 

(ระดับตาง ๆ แหงบุคคลผูถอนตัวข้ึนจากทุกข) 

 
  ภิกษุ ท. !    บุคคล เปรียบดวยบุคคลตกน้ํา
เจ็ดจําพวก  เหลานี้  มีอยูหาไดอยู   ในโลก.   
 เจ็ดจําพวกเหลาไหนเลา ?    
 ภิกษ ุท. !   ในกรณนีี้ : 
 (๑)   บุคคลบางคน  จมน้ําคราวเดียวแลวก็จมเลย; 
 (๒)  บุคคลบางคน ผุดขึ้นคร้ังหนึ่งแลวจึงจมเลย; 
 (๓)   บุคคลบางคน ผุดขึ้นแลว ลอยตัวอยู; 
 (๔)   บุคคลบางคน ผุดขึ้นแลว  เหลียวดูรอบ ๆ อยู; 
 (๕)   บุคคลบางคน  ผุดขึ้นแลว  วายเขาหาฝง; 
 (๖)    บุคคลบางคน  ผุดข้ึนแลว  เดินเขามาถึงท่ี ตื้นแลว; 
 (๗)   บุคคลบางคน ผุดขึ้นแลว  ถึงฝงขามขึ้นบกแลว     

      เปนพราหมณยืนอยู. 



คูมือโสดาบัน  ๑๕๑ 

 ภิกษ ุ ท. ! (๑) บุคคล จมน้ําคราวเดียวแลวก็
จมเลย เปนอยางไรเลา ? 
 ภิกษ ุ ท. !    บุคคลบางคนในกรณนีี ้ ประกอบดวย
อกุศลธรรมฝายเดียว   โดยสวนเดียว.  อยางนี้แล  เรียกวา
จมคราวเดียว  แลวจมเลย. 
 

 ภิกษ ุ ท. !   (๒) บุคคล  ผุดขึ้นคร้ังหนึ่งแลวจึง
จมเลย  เปนอยางไรเลา ? 
 ภิกษ ุ ท. !  บุคคลบางคนในกรณนีี้  ผุดข้ึน   คือ 
มีสัทธาดีในกุศลธรรมท้ังหลาย   มีหิริดี -  มีโอตตัปปะด ี-  
มีวิริยะดี - มีปญญาดี  ในกุศลธรรมท้ังหลาย. แตวาสัทธา
เปนตนของเขา  ไมตั้งอยูนาน   ไมเจริญ  เส่ือมส้ินไป. 
อยางนี้แล   เรียกวา  ผุดขึ้นคร้ังหนึ่งแลวจึงจมเลย. 
 

 ภิกษ ุ ท. !  (๓) บุคคล ผุดขึ้นแลวลอยตัวอยู  
เปนอยางไรเลา ?    
 ภิกษุ  ท. !    บุคคลบางคนในกรณีนี้  ผุดข้ึน  คือ 

มีสัทธาดีในกุศลธรรมท้ังหลาย    มีหิริดี  -  มีโอตตัปปะดี  -  



๑๕๒ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

มีวิริยะดี - มีปญญาดี ในกุศลธรรมทั้งหลาย  และ สัทธา 
เปนตนของเขาไมเสื่อม ไมเจริญ แตทรงตัวอยู. อยางนี้แล 
เรียกวา  ผุดขึ้นแลวลอยตัวอยู. 
 

 ภิกษ ุ ท. !   (๔)  บุคคล  ผุดขึ้นแลวเหลียวดรูอบ ๆ  อยู  
เปนอยางไรเลา ?          
 ภิกษ ุ ท. !   บุคคลบางคนในกรณนีี้   ผุดข้ึน   คือ 
มีสัทธาดีในกุศลธรรมท้ังหลาย   มีหิริดี  -  มีโอตตัปปะดี  - 
มีวิริยะดี - มีปญญาดี ในกุศลธรรมท้ังหลาย. บุคคลน้ัน
เพราะส้ินไปแหงสังโยชนสาม  เปน โสดาบัน  มีความไม
ตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงแทตอพระนิพพาน มีการ
ตรัสรูพรอมในเบ้ืองหนา.  อยางนี้แล  เรียกวา ผุดขึ้นแลว   
เหลียวดูรอบ ๆ อยู. 
 

  ภิกษ ุ ท. !   (๕)  บุคคล  ผุดขึ้นแลว วายเขาหาฝง 
 เปนอยางไรเลา ? 
 ภิกษ ุ ท. !   บุคคลบางคนในกรณนีี้  ผุดข้ึน  คือ 

มีสัทธาดีในกุศลธรรมท้ังหลาย  มีหิริดี -  มีโอตตัปปะดี  - 



คูมือโสดาบัน  ๑๕๓ 

มีวิริยะดี  -  มีปญญาดี  ในกุศลธรรมท้ังหลาย.   บุคคลนั้น
เพราะส้ินไปแหงสังโยชนสาม และเพราะความเบาบาง
แหงราคะ โทสะ โมหะ เปนสกิทาคามี มาสูโลกน้ีอีก
เพียงคร้ังเดียว แลวทําท่ีสุดแหงทุกขได. อยางนี้แล เรียกวา
ผุดขึ้นแลว  วายเขาหาฝง. 
 

 ภิกษ ุท. !   (๖)  บุคคล  ผุดขึ้นแลว  เดินเขามา
ถึงท่ีตื้นแลว   เปนอยางไรเลา ?    
 ภิกษ ุท. !   บุคคลบางคนในกรณนีี้  ผุดข้ึน  คือ 

มีสัทธาดใีนกุศลธรรมท้ังหลาย      มีหีริด ี  -  มีโอตตัปปะดี  - 
มีวิริยะดี  -  มีปญญาดี  ในกุศลธรรมท้ังหลาย.  บุคคลนั้น
เพราะส้ินไปแหงโอรัมภาค ิยสังโยชนท้ังหา เปน โอปปาติกะ 
(อนาคามี) มีการปรินิพพานในภพนั้น  ไมเวียนกลับจาก
โลกนั้นเปนธรรมดา.  อยางนี้แล เรียกวา    ผุดขึ้นแลว  
เดินเขามาถึงท่ีตื้นแลว. 
 

 ภิกษ ุท. !   (๗) บุคคล  ผุดขึ้นแลว ถึงฝงขาม
ขึ้นบกแลว  เปนพราหมณยืนอยู   เปนอยางไรเลา ?         



๑๕๔ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

 ภิกษ ุท. !   บุคคลบางคนในกรณนีี้  ผุดข้ึน  คือ 

มีสัทธาดีในกุศลธรรมท้ังหลาย   มีหิริดี  -  มีโอตตัปปะด ี - 
มีวิริยะดี -  มีปญญาดี  ในกุศลธรรมท้ังหลาย.    บุคคลนั้น ได 
กระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตตปิญญาวิมุตต ิ อันหาอาสวะมิได 
(พระอรหันต) เพราะความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย  ดวย
ปญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้  เขาถึงแลวอยู.  อยางนีแ้ล  
เรียกวา ผุดขึ้นแลว ถึงฝงขามขึ้นบกแลว  เปนพราหมณ
ยืนอยู. 
 
 ภิกษ ุท. !   เหลานีแ้ล  บุคคลเปรียบดวยบุคคล
ตกน้ําเจ็ดจําพวก  ซ่ึงมีอยู   หาไดอยู   ในโลก. 
 

สตฺตก. อ.ํ ๒๓/๑๐/๑๕. 

 

 

 



คูมือโสดาบัน  ๑๕๕ 

๓๙ 
คนมีกิเลสตกนรกทั้งหมดทุกคน จริงหรือ ? 

(บุคคลที่มีเชื้อเหลือ ๙ จําพวก) 

 
 เชาวันหน่ึง  ทานพระสารีบุตรครองจีวร  ถือบาตร  เขาไป
บิณฑบาตในนครสาวัตถี  ทานเห็นวาเวลายังเชาเกินไปสําหรับ
การบิณฑบาต  จึงแวะเขาไปในอารามของพวกปริพาชกลัทธิอื่น
ไดทักทายปราศรัยกันตามธรรมเนียมแลว   น่ังลง  ณ  สวนขางหน่ึง.  
ก็ในเวลาน้ันแล พวกปริพาชกทั้งหลายน้ัน กําลังยกขอความขึ้น

กลาวโตเถียงกันอยู  ถึงเรื่องบุคคลใด  ใครก็ตาม  ท่ียังมีเชื้อเหลือ

ถาตายแลว ยอมไมพนเสียจากนรก จากกําเนิดเดรัจฉาน จากวิสัย
แหงเปรต   จากอบาย   ทุคติ   วินิบาต   ไปไดเลยสักคนเดียว   ดังน้ี. 
ทานพระสารีบุตร   ไมแสดงวาเห็นดวย   และไมคัดคาน  ขอความ
ของปริพาชกเหลาน้ัน, ลุกจากที่น่ังไป  โดยคิดวาทูลถวายพระผูมี-
พระภาคเจา  แลวจักไดทราบความขอน้ี. ครั้นกลับจากบิณฑบาต
ภายหลังอาหารแลว  จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา  กราบทูลถึง
เรื่องราวท่ีเกิดขึ้นในตอนเชาทุกประการ.  พระผูมีพระภาคเจาจึง
ตรัสวา :- 



๑๕๖ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

 สารีบุตร  !    พวกปริพาชกลัทธิอ่ืน ยังออนความรู   
ไมฉลาด จักรูไดอยางไรกันวา ใครมีเช้ือเหลือ ใครไมมี
เช้ือเหลือ. 
 สารีบุตร  !    บุคคลท่ีมีเชื้อ  (กิเลส) เหลือ ๙ จําพวก  
ดังที่จะกลาวตอไปนี้  แมตายไป  ก็พนแลวจากนรก 
พนแลวจากกําเนิดเดรัจฉาน  พนแลวจากวิสัยแหงเปรต   
พนแลวจากอบาย  ทุคติ  วินิบาต.    
 บุคคลเกาจําพวกเหลานั้นเปนอยางไรเลา ?   
 เกาจําพวก คือ :- 
 

 (๑)  สารีบุตร !   บุคคลบางคนในกรณนีี้    เปนผู 
ทําไดเต็มท่ีในสวนศีล ทําไดเต็มท่ีในสวนสมาธิ แตทําได
พอประมาณในสวนปญญา. เพราะทําสังโยชน ๕ อยาง
ในเบ้ืองตนใหส้ินไป, บุคคลนั้นเปน อนาคามีผูจะ
ปรินิพพานในระหวางอายุยังไมทันถึงก่ึง.  สารีบุตร !  นี้
เปนบุคคลผูมีเช้ือเหลือพวกท่ี ๑ ท่ีเม่ือตาย  ก็พนแลว
จากนรก จากกําเนิดเดรัจฉาน จากวิสัยแหงเปรต จากอบาย
ทุคติ  วนิิบาต. 



คูมือโสดาบัน  ๑๕๗ 

 (๒)  สารีบุตร  !  บุคคลบางคนในกรณนีี้ เปนผู
ทําไดเต็มท่ีในสวนศีล ทําไดเต็มท่ีในสวนสมาธิ แตทําได
พอประมาณในสวนปญญา.  เพราะทําสังโยชน ๕ อยาง
ในเบ้ืองตนใหส้ินไป, บุคคลน้ันเปน อนาคามีผูจะ
ปรินิพพานเม่ืออายุพนก่ึงแลวจวนถึงท่ีสุด.  สารีบุตร !  นี้
เปนบุคคลผูมีเช้ือเหลือพวกที่ ๒ ท่ีเม่ือตาย ก็พนแลว
จากนรก  จากกําเนิดเดรัจฉาน  จากวิสัยแหงเปรต  จากอบาย   
ทุคติ   วนิิบาต. 
 

 (๓)  สารีบุตร  !  บุคคลบางคนในกรณนีี้ เปนผู
ทําไดเต็มท่ีในสวนศีล ทําไดเต็มท่ีในสวนสมาธิ แตทําได
พอประมาณในสวนปญญา.  เพราะทําสังโยชน ๕ อยาง
ในเบ้ืองตนใหส้ินไป, บุคคลน้ันเปน อนาคามีผูจะ
ปรินพิพานโดยไมตองใชความเพียรเร่ียวแรง.  สารีบุตร ! นี้
เปนบุคคลผูมีเ ช้ือเหลือพวกท่ี ๓  ท่ี เ ม่ือตาย  ก็พนแลว
จากนรก จากกําเนิดเดรัจฉาน จากวิสัยแหงเปรต จากอบาย
ทุคติ  วนิิบาต. 
 



๑๕๘ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

 (๔)  สารีบุตร  !  บุคคลบางคนในกรณนีี้ เปนผู
ทําไดเต็มท่ีในสวนศีล ทําไดเต็มท่ีในสวนสมาธิ แตทําได
พอประมาณในสวนปญญา. เพราะทําสังโยชน ๕ อยาง
ในเบ้ืองตนใหส้ินไป, บุคคลน้ันเปน อนาคามีผูจะ
ปรินิพพานโดยตองใชความเพียรเร่ียวแรง.  สารีบุตร ! นี้
เปนบุคคลผูมีเช้ือเหลือพวกท่ี ๔ ท่ีเม่ือตาย ก็พนแลว
จากนรก จากกําเนิดเดรัจฉาน จากวิสัยแหงเปรต จากอบาย  
ทุคติ  วนิิบาต. 
 

 (๕)  สารีบุตร  !  บุคคลบางคนในกรณนีี้  เปนผู
ทําไดเต็มท่ีในสวนศีล ทําไดเต็มท่ีในสวนสมาธิ แตทําได
พอประมาณในสวนปญญา. เพราะทําสังโยชน ๕ อยาง
ในเบ้ืองตนใหส้ินไป, บุคคลนั้นเปน อนาคามีผูมีกระแส
ในเบื้องบนไปถึงอกนิฏฐภพ.   สารีบุตร  !  นี้เปนบุคคล
ผูมีเช้ือเหลือพวกที่ ๕ ท่ีเม่ือตาย ก็พนแลวจากนรก
จากกําเนิดเดรัจฉาน จากวิสัยแหงเปรต จากอบาย ทุคติ 
วินิบาต. 
 



คูมือโสดาบัน  ๑๕๙ 

 (๖)  สารีบุตร  !  บุคคลบางคนในกรณีนี้ เปนผู
ทําไดเต็มท่ีในสวนศีล แตทําไดพอประมาณในสวนสมาธิ 
ทําไดพอประมาณในสวนปญญา. เพราะทําสังโยชน ๓ อยาง
ใหส้ินไป, และเพราะมีราคะ โทสะ โมหะ เบาบางนอยลง, 
เปนสกิทาคามี ยังจะมาสูโลกนี้อีกคร้ังเดียวเทานั้น 
แลวกระทําท่ีสุดแหงทุกขได.  สารีบุตร  !  นี้เปนบุคคล
ผูมีเช้ือเหลือพวกท่ี ๖ ท่ีเม่ือตาย ก็พนแลวจากนรก
จากกําเนิดเดรัจฉาน  จากวิสัยแหงเปรต   จากอบาย   ทุคติ   
วนิิบาต. 
 

 (๗)  สารีบุตร  !  บุคคลบางคนในกรณนีี้ เปนผู
ทําไดเต็มท่ีในสวนศีล   แตทําไดพอประมาณในสวนสมาธิ 
ทําไดพอประมาณในสวนปญญา. เพราะทําสังโยชน ๓ อยาง
ใหส้ินไป,  บุคคลน้ันเปน โสดาบันผูมีพืชหนเดียว คือ
จักเกิดในภพแหงมนุษยอีกหนเดียวเทานั้น แลวกระทํา
ท่ีสุดแหงทุกขได.  สารีบุตร !  นี้เปนบุคคลผูมีเช้ือเหลือ
พวกที่ ๗ ท่ีเม่ือตาย กพ็นแลวจากนรก จากกําเนิดเดรัจฉาน  
จากวิสัยแหงเปรต   จากอบาย  ทุคติ   วินิบาต. 



๑๖๐ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

 (๘) สารีบุตร  !  บุคคลบางคนในกรณีนี้  เปนผู
ทําไดเต็มท่ีในสวนศีล แตทําไดพอประมาณในสวนสมาธิ 
ทําไดพอประมาณในสวนปญญา.  เพราะทําสังโยชน ๓ อยาง
ใหส้ินไป, บุคคลผูนั้นเปน โสดาบันผูตองทองเท่ียวไป
สูสกุลอีก ๒ หรือ ๓ คร้ัง แลวกระทําท่ีสุดแหงทุกขได.  
สารีบุตร ! นีเ้ปนบุคคล  ผูมีเชื้อเหลือพวก ท่ี ๘ ท่ีเม่ือตาย 
ก็พนแลวจากนรก จากกําเนิดเดรัจฉาน จากวิสัยแหงเปรต  
จากอบาย  ทุคติ   วนิิบาต. 
 

 (๙)  สารีบุตร !  บุคคลบางคนในกรณีนี้ เปนผู
ทําไดเต็มท่ีในสวนศีล  แตทําไดพอประมาณในสวนสมาธิ
ทําไดพอประมาณในสวนปญญา. เพราะทําสังโยชน ๓ อยาง
ใหส้ินไป, บุคคลนั้นเปน โสดาบันผูตองเท่ียวไปในเทวดา
และมนุษยอีก ๗ คร้ังเปนอยางมาก แลวกระทําท่ีสุด
แหงทุกขได. สารีบุตร !   นี้เปนบุคคลผูมีเช้ือเหลือพวก
ท่ี ๙  ท่ีเม่ือตาย ก็พนแลวจากนรก จากกําเนิด เดรัจฉาน  
จากวิสัยแหงเปรต  จากอบาย  ทุคติ  วินิบาต. 
 



คูมือโสดาบัน  ๑๖๑ 

 สารีบุตร !  ปริพาชกลัทธิอ่ืน ยังออนความรู 
ไมฉลาด จักรูไดอยางไรกันวา ใครมีเช้ือเหลือ ใครไมมี
เช้ือเหลือ. สารีบุตร !    บุคคลเหลานี้แลที่มีเช้ือเหลือ 
๙ จําพวก เม่ือตายไป ก็พนแลวจากนรก จากกําเนดิ
เดรัจฉานจากวิสัยแหงเปรต   จากอบาย   ทุคติ   วนิิบาต. 
 

 สารีบุตร !  ธรรมปริยายขอนี้ ยังไมเคยแสดง
ใหปรากฏ แกหมูภิกษ ุ ภิกษณุ ี อุบาสก อุบาสิกาท้ังหลาย
มาแตกาลกอน.  
 ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา ?  
 เพราะเราเห็นวาถาเขาเหลานั้นไดฟงธรรมปริยาย
ขอนี้แลว   จักพากันเกิดความประมาท;  
 อนึ่งเลา   ธรรมปริยายเชนนี้  เปนธรรมปริยาย    
ท่ีเรากลาว   ตอเม่ือถูกถามเจาะจงเทานั้น;   ดังนี้  แล. 

นวก. อํ. ๒๓/๓๙๓/๒๑๖. 

 

 



๑๖๒ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

๔๐ 
ผลแปดประการอันเปนภาพรวม 

ของความเปนพระโสดาบัน 
 
 ภิกษ ุท. !   ถูกแลว !    

เม่ือเปนอยางนี้กเ็ปนอันวา   
พวกเธอทั้งหลายก็กลาวอยางนัน้,  
แมเราตถาคตกก็ลาวอยางนั้น, วา  

“เม่ือส่ิงนี้ไมมี, ส่ิงนี้ยอมไมมี;   
เพราะส่ิงนี้ดับ, ส่ิงนี้ยอมดับ๑;   กลาวคือ   
เพราะมีความดับแหงอวิชชา  จึงมีความดับแหงสังขาร; 
เพราะมีความดับแหงสังขาร   จึงมีความดับแหงวิญญาณ; 
เพราะมคีวามดบัแหงวิญญาณ จึงมีความดับแหงนามรูป;  
เพราะมีความดบัแหงนามรูป จึงมีความดับแหงสฬายตนะ; 
เพราะมีความดบัแหงสฬายตนะ   จึงมีความดับแหงผัสสะ;  
เพราะมีความดับแหงผัสสะ  จึงมีความดับแหงเวทนา;   
เพราะมีความดับแหงเวทนา   จึงมีความดับแหงตัณหา;  



คูมือโสดาบัน  ๑๖๓ 

เพราะมีความดับแหงตัณหา   จึงมีความดับแหงอุปาทาน;  
เพราะมีความดบัแหงอุปาทาน  จึงมีความดับแหงภพ;   
เพราะมีความดับแหงภพ    จึงมีความดับแหงชาติ;    
เพราะมีความดับแหงชาตินัน่แล ชรามรณะโสกะปริเทวะ
ทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย   จึงดับส้ิน :  
ความดับลงแหงกองทุกขท้ังส้ินนี้   
ยอมมีดวยอาการอยางนี้”. 
 (๑)   ภิกษ ุท. !    จะเปนไปไดไหมวาพวกเธอ  
เม่ือรูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้   จึงพึงแลนไปสูทิฏฐิ
อันปรารภที่สุดในเบื้องตน (ความเห็นท่ีนึกถึงขันธในอดีต)   
วา  “ในกาลยืดยาวนานฝายอดีต  เราไดมีแลวหรือหนอ;
เราไมไดมีแลวหรือหนอ; เราไดเปนอะไรแลวหนอ; เราได
เปนอยางไรแลวหนอ; เราเปนอะไรแลว จึงไดเปนอะไรอีก
แลวหนอ ” ;  ดังนี ้ ? 

 “ขอน้ัน    หามิได    พระเจาขา !” 

 (๒)   ภิกษ ุท. !   หรือวา  จะเปนไปไดไหมวา
พวกเธอ   เม่ือรูอยูอยางนี้  เห็นอยูอยางนี้  จะพึงแลนไปสู
ทิฏฐิอันปรารภท่ีสุดในเบื้องปลาย (ความเห็นท่ีนกึถึงขันธ



๑๖๔ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

ในอนาคต) วา “ ในกาลยดืยาวนานฝายอนาคต เราจกัมี
หรือหนอ; เราจักไมมีหรือหนอ; เราจักเปนอะไรหนอ; 
เราจักเปนอยางไรหนอ;  เราเปนอะไรแลว จักเปนอะไร
ตอไปหนอ”;  ดังนี ้ ? 

 “ขอน้ัน    หามิได    พระเจาขา !” 

      (๓)   ภิกษ ุท. !  หรือวา จะเปนไปไดไหมวา
พวกเธอ  เม่ือรูอยูอยางนี้  เห็นอยูอยางนี้  จะพึงเปนผู
มีความสงสัยเก่ียวกับตน ปรารภกาลอันเปนปจจุบัน
ในกาลนี้วา “เรามีอยูหรือหนอ;  เราไมมีอยูหรือหนอ; 
เราเปนอะไรหนอ; เราเปนอยางไรหนอ;  สัตวนี้มาจาก
ท่ีไหน  แลวจักเปนผูไปสูท่ีไหนอีกหนอ”;  ดังนี ้? 

 “ขอน้ัน    หามิได    พระเจาขา !” 

 (๔)   ภิกษ ุท. !    จะเปนไปไดไหมวาพวกเธอ  
เม่ือรูอยูอยางนี้   เห็นอยูอยางนี้   แลวจะพึงกลาววา    
“พระศาสดาเปนครูของพวกเรา ดังนั้น พวกเราตอง
กลาวอยางท่ีทานกลาว เพราะความเคารพในพระศาสดา
นั่นเทียว”   ดงันี้ ? 

  “ขอน้ัน    หามิได    พระเจาขา !” 



คูมือโสดาบัน  ๑๖๕ 

 (๕)   ภิกษุ ท. !   จะเปนไปไดไหมวาพวกเธอ  
เม่ือรูอยูอยางนี้  เห็นอยูอยางนี้  แลวจะพึงกลาววา            
“พระสมณะ (พระพุทธองค) กลาวแลวอยางนี้; แต
สมณะท้ังหลายและพวกเราจะกลาวอยางอ่ืน”  ดังนี้  ? 

 “ขอน้ัน    หามิได    พระเจาขา !” 

 (๖)    ภิกษ ุท. !  จะเปนไปไดไหมวาพวกเธอ  
เม่ือรูอยูอยางนี้   เห็นอยูอยางนี้  จะพึงประกาศการนับถือ
ศาสดาอ่ืน ? 

 “ขอน้ัน    หามิได    พระเจาขา !” 

 (๗)   ภิกษุ ท. !   จะเปนไปไดไหมวาพวกเธอ  
เมื่อรูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้ จะพึงเวียนกลับไปสู
การประพฤติซ่ึงวัตตโกตูหลมงคลท้ังหลายตามแบบของ
สมณพราหมณทั้งหลายเหลาอื่นเปนอันมาก  โดยความ
เปนสาระ ? 

 “ขอน้ัน    หามิได    พระเจาขา !” 

 (๘)   ภิกษ ุท. ! พวกเธอ จะกลาวแตส่ิงท่ีพวกเธอ
รูเอง  เห็นเอง  รูสึกเองแลว  เทานั้น   มิใชหรือ ? 

  “อยางน้ัน    พระเจาขา !” 



๑๖๖ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

 ภิกษ ุท. !  ถูกแลว .    
ภิกษุ ท.!  พวกเธอทั้งหลายเปนผูท่ีเรานําไปแลวดวยธรรมนี้ 
อันเปนธรรมท่ีบุคคลจะพึงเห็นไดดวยตนเอง (สนฺทิฏฐิโก), 
เปนธรรมใหผลไมจํากัดกาล (อกาลิโก),   
เปนธรรมท่ีควรเรียกกันมาดู(เอหิปสฺสิโก),   
ควรนอมเขามาใสตัว (โอปนยิโก),    
อันวิญูชนจะพึงรูไดเฉพาะตน (ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพวิฺูหิ). 
 ภิกษ ุท. !   คํานี้เรากลาวแลว หมายถึงคําท่ีเราได
เคยกลาวไวแลววา “ภิกษ ุ ท. ! ธรรมนี้ เปนธรรมท่ีบุคคล
จะพึงเห็นไดดวยตนเอง เปนธรรมใหผลไมจํากัดกาล 
เปนธรรมท่ีควรเรียกกันมาดู  ควรนอมเขามาใสตน
อันวิญูชนจะพึงรูไดเฉพาะตน”   ดังน้ี . 

มู.ม.  ๑๒/๔๘๕/๔๕๐. 
________________ 
๑. คําบาลีของประโยคน้ีมีวา “อิมสมึ  อสติ  อิทํ  น   โหติ; อิมสส  นิโรธา  
อิทํนิรุชฌติ.” เปนการอธิบายลําดับเหตุในการดับไปแหงระบบสมมุติ (คือ
ระบบธรรมชาติที่มีการเกิด, แก,  ตาย ทุกสิ่ง ทั้งรูป และนาม) (ตัวเลขประจํา
ขอในวงเล็บทุกแหง   พึงทราบวา   มไิดมีในภาษาบาลี;  ในท่ีนี้จัดใสขึ้นเพื่อ
กําหนดศึกษางายสําหรับเร่ืองน้ี).  



คูมือโสดาบัน  ๑๖๗ 

๔๑ 
ระวังตายคาประตูนิพพาน ! 

 
 สุนักขัตตะ !   ขอนี้เปนฐานะที่มีได คือจะมี
ภิกษุบางรูปในกรณีนี้มีความเขาใจของตนมีความหมาย
อันสรุปไดอยางนี้เปนตน วา “ตัณหานั้น สมณะกลาวกันวา
เปนลูกศร, โทษอันมีพิษของอวิชชา ยอมงอกงามเพราะฉันทราคะและ
พยาบาท, ลูกศรคือตัณหานั้นเราละไดแลว, โทษอันมีพิษของอวิชชา 
เราก็นําออกไปหมดแลว เราเปนผูนอมไปแลวในนิพพานโดยชอบ” 
ดังนี้. แตเธอนั้นยอมตามประกอบซึ่งธรรมทั้งหลาย
อันไมเปนท่ีสบายแกผูนอมไปแลวในนิพพานโดยชอบ;
คือตามประกอบซ่ึงธรรมอันไมเปนท่ีสบาย ในการเห็นรูป
ดวยตา  ฟงเสียงดวยหู  ดมกล่ินดวยจมูก  ล้ิมรสดวยล้ิน 
ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย   รูสึกธรรมารมณดวยใจ    อันลวน
ไมเปนท่ีสบาย. เมื่อเธอตามประกอบซึ่งธรรมอันไมเปน
ที่สบายเหลานี้ อยู, ราคะยอมเสียบแทงจิตของเธอ. 
เธอมีจิตอันราคะเสียบแทงแลว ยอมถึงความตายหรือ
ความทุกขเจียนตาย. 



๑๖๘ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

 สุนักขัตตะ !    เปรียบเหมือนบุรุษถูกยิงดวย
ลูกศรอันอาบไวดวยยาพิษอยางแรงกลา. มิตรอํามาตย
ญาติสาโลหิตของเขา จัดหาหมอผาตัดมารักษา หมอไดใช
ศัสตราชําแหละปากแผลของเขา แลวใชเคร่ืองตรวจคน
หาลูกศร พบแลวถอนลูกศรออก กําจัดโทษอันเปนพิษ
ที่ยังมีเชื้อเหลือติดอยูจนรูวาไมมีเช้ือเหลือติดอยู แลวกลาว
แกเขาอยางนี้วา “บุรุษผูเจริญ !  ลูกศรถูกถอนออกแลว, โทษอัน

เปนพิษเรานําออกจนไมมีเช้ือเหลืออยูแลว, ทานไมมีอันตรายอีกแลว. 
และทานจะบริโภคอาหารไดตามสบาย แตอยาไปกินอาหารชนิดท่ี
ไมสบายแกแผลอันจะทําใหแผลอักเสบและจงลางแผลตามเวลา 
ทายาท่ีปากแผลตามเวลา, เมื่อทานลางแผลตามเวลา ทายาที่ปากแผล
ตามเวลา  อยาใหหนองและเลือดเกรอะกรังปากแผล,  และทาน
อยาเที่ยวตากลมตากแดด, เมื่อเที่ยวตากลมตากแดด, ก็อยาใหฝุน
ละอองและของโสโครกเขาไปในปากแผล.   บุรุษผูเจริญ !   ทานจง

เปนผูระวังรักษาแผล    มีเรื่องแผลเปนเรื่องสําคัญเถอะนะ”   ดังนี้. 
บุรุษนั้นมีความคิดวา “หมอถอนลูกศรใหเราเสร็จแลว   
โทษอันเปนพิษหมอก็นําออกจนไมมีเชื้อเหลืออยูแลว  
เราหมดอันตราย” เขาจึงบริโภคโภชนะที่แสลง, เมื่อ
บริโภคโภชนะที่แสลง แผลก็กําเริบ, และเขาไมชะแผล
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ตามเวลา ไมทายาที่ปากแผลตามเวลา, เมื่อเขาไมชะแผล
ตามเวลา ไมทายาท่ีปากแผลตามเวลา หนองและเลือดก็
เกรอะกรังปากแผล, และเขาเท่ียวตากลมตากแดดปลอยให
ฝุนละอองของโสโครกเขาไปในปากแผล,  และเขาไมระวัง
รักษาแผล ไมมีเร่ืองแผลเปนเร่ืองสําคัญ. เขานําโทษพิษ
อันไมสะอาดออกไปดวยการกระทําอันไมถูกตองเหลานี้ 
แผลจึงมีเช้ือเหลืออยู, แผลก็บวมข้ึนเพราะเหตุท้ังสองนั้น.   
บุรุษนั้นมีแผลบวมแลว ก็ถึงซึ่งความตายบาง หรือ
ความทุกขเจียนตายบาง นี้ฉันใด; 
 สุนักขัตตะ !  ขอนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน คือขอที่
ภิกษุบางรูป สําคัญตนวานอมไปแลวในนิพพานโดยชอบ.... 
แตตามประกอบในธรรมไมเปนท่ีสบายแกการนอมไปใน
นิพพานโดยชอบ.... ราคะก็เสียบแทงจิตของเธอ.  เธอมีจิต
อันราคะเสียบแทงแลว  ยอมถึงความตาย  หรือความทุกข
เจียนตาย. สุนักขัตตะ !  ในอริยวินัยนี้  ความตายหมายถึง
การบอกคืนสิกขา  เวียนไปสูเพศต่ํา; ความทุกขเจียนตาย
หมายถึงการตองอาบัติ อันเศราหมองอยางใดอยางหน่ึง แล. 

อุปริ. ม. ๑๔/๖๖/๗๖. 



๑๗๐ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

 (ภิกษุในกรณีน้ี  มีการศึกษาดี ต้ังความปรารถนาดี  แตมีความเขาใจผิด
เก่ียวกับตนเองและธรรมะ; คือเขาใจไปวา ลูกศรคือตัณหาเปนสิ่งที่
ละไดโดยไมตองถอน อวิชชาเปนสิ่งที่เหว่ียงทิ้งไปไดโดยไมตอง
กําจัดตัดราก;  และเขาใจตัวเองวา นอมไปแลวสูนิพพานโดยชอบ
ดังน้ี  แตแลวก็มากระทําผิดในสิ่งที่ไมเปนที่สบายแกการนอมไปใน
นิพพานน้ัน  ทั้งทางตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  จนราคะเกิดขึ้น
เสียบแทงถึงแกความตายในอริยวินัย,  จึงเรียกวา  เขาลมลงตาย
ตรงหนาประตูแหงพระนิพพาน  น่ันเอง). 
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๔๒ 
ธรรมเปนเครื่องอยูของพระอริยเจา 

 
 ภิกษุ ท. !   การอยูแบบพระอริยเจา ซ่ึงพระอริยเจา
ทั้งหลาย  ไดอยูมาแลวก็ดี  กําลังอยูในบัดนี้ก็ดี  จักอยู
ตอไปก็ดี  มีเคร่ืองอยูสิบประการเหลานี้.   
 สิบประการอะไรบางเลา ?    สิบประการคือ :- 
 ภิกษ ุท. !     ภิกษุในกรณีนี้   
เปนผูละองคหาไดขาด,   
เปนผูประกอบพรอมดวยองคหก,  
เปนผูมีอารักขาอยางเดียว,  
เปนผูมีพนักพิงสี่ดาน,      
เปนผูถอนความเห็นวาจริงดิ่งไปคนละทางขึ้นเสียแลว,     
เปนผูละการแสวงหาส้ินเชิงแลว,    
เปนผูมีความดาํริอันไมขุนมัว,   
เปนผูมีกายสังขารอันสงบรํางับแลว,    
เปนผูมีจิตหลุดพนดวยดี,    
เปนผูมีปญญาในความหลุดพนดวยดี. 



๑๗๒ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

  (๑) ภิกษเุปนผูละองคหาไดขาดเปนอยางไรเลา ? 
 ภิกษใุนกรณีนี ้ เปนผูละกามฉันทะ,  ละพยาบาท, 
ละถีนมิทธะ, ละอุทธัจจกุกกุจจะ และละวิจิกิจฉาไดแลว.  
ภิกษ ุท. !   ภิกษุอยางนี้   ช่ือวา  เปนผูละองคหา ไดขาด. 
 (๒) ภิกษุเปนผูประกอบพรอมดวยองคหก
เปนอยางไรเลา ?   
 ภิกษใุนกรณนีี้ ไดเห็นรูปดวยตา, ไดฟงเสียง
ดวยหู, ไดดมกล่ินดวยจมูก, ไดล้ิมรสดวยล้ิน,  ไดสัมผัส
โผฏฐัพพะดวยกาย และไดรูธรรมารมณดวยใจแลว ก็เปน
ผูไมดีใจ ไมเสียใจ มีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะอยูได.   
ภิกษ ุท. !  ภิกษอุยางนี ้  ช่ือวา  เปนผูประกอบพรอมดวย
องคหก. 
  (๓) ภิกษเุปนผูมีอารักขาอยางเดียวเปนอยางไรเลา ? 
 ภิกษุในกรณีนี้  ประกอบการรักษาจิตดวยสติ.  
ภิกษุ ท. !  ภิกษุอยางนี้    ช่ือวามีอารักขาอยางเดียว. 
  (๔) ภิกษเุปนผู มีพนักพิงส่ีดานเปนอยางไรเลา ? 
 ภิกษใุนกรณนีี้  พิจารณาแลวเสพของส่ิงหนึ่ง,  
พิจารณาแลวอดกล้ันของส่ิงหนึ่ง, พิจารณาแลวเวนขาด
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ของส่ิงหนึ่ง,  พิจารณาแลวบรรเทาของส่ิงหนึ่ง.  ภกิษ ุท. !  
ภิกษุอยางนี้  ช่ือวาเปนผูมีพนักพิงส่ีดาน๑  . 
 (๕) ภิกษุเปนผูถอนความเห็นวาจริงดิ่งไปคนละทาง
ขึ้นเสียแลวเปนอยางไรเลา ?   
 ภิกษุในกรณีนี้  เปนผูถอน  สละ คาย ปลอย ละ   
ท้ิงเสียแลว ซ่ึงความเห็นวาจริงดิ่งไปคนละทางมากอยาง  
ของเหลาสมณพราหมณมากผูดวยกัน  ท่ีมีความเห็นวา    
“โลกเท่ียง บาง, โลกไมเท่ียง บาง, โลกมีท่ีสุด บาง,  
โลกไมมีท่ีสุด บาง, ชีวะก็อันนั้น  สรีระก็อันนั้น บาง,   
ชีวะก็อันอ่ืน สรีระก็อันอ่ืน บาง, ตถาคตภายหลังแตการตาย  
ยอมมีอีก บาง, ตถาคตภายหลังแตการตาย ยอมไมมีอีก บาง,  
ตถาคตภายหลังแตการตาย ยอมมีอีกก็มีไมมีอีกกมี็ บาง,
ตถาคตภายหลังแตการตาย ยอมมีอีกก็หามิไดไมมีอีก 
ก็หามิได  บาง.  ภิกษ ุท. !   ภิกษอุยางนี้ช่ือวาเปนผูถอน
ความเห็นวาจริงดิ่งไปคนละทาง  ข้ึนเสียแลว. 

________________ 
๑. การพิจารณาแลวเสพ   อดกลั้น   งดเวน  บรรเทา  หาดูรายละเอียดที่ตรัสไวได
ในหนังสืออริยสัจจากพระโอษฐภาคตน  หนา  ๖๓๐ - ๖๓๓. 



๑๗๔ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

 (๖) ภิกษุเปนผูละการแสวงหาส้ินเชิงแลวเปน
อยางไรเลา ?   
 ภิกษุในกรณีนี้  เปนผูละการแสวงหากามแลว, 
เปนผูละการแสวงหาภพแลว, และการแสวงหาพรหมจรรย
ของเธอนั้นก็ระงับไปแลว.  ภิกษ ุท. !  ภกิษุอยางนี้  ช่ือวา
เปนผูละการแสวงหาสิ้นเชิงแลว. 
 (๗) ภิกษเุปนผูมีความดําริไมขุนมัวเปนอยางไรเลา ? 
 ภิกษุในกรณีนี้ เปนผูละความดําริในทางกาม
เสียแลว, เปนผูละความดําริในทางพยาบาทเสียแลว, และ
เปนผูละความดําริในทางเบียดเบียนเสียแลว. ภิกษุ ท. !  
ภิกษอุยางนี้  ช่ือวาเปนผูมีความดําริไมขุนมัว. 
  (๘) ภิกษุเปน ผูมีกายสังขารอันสงบรํางับแลว
เปนอยางไรเลา ?   
 ภิกษุในกรณีนี้เพราะละสุขเสียได เพราะละทุกขเสียได 
และเพราะความดับหายไปแหงโสมนัสและโทมนัสในกาลกอน
จึงบรรลุฌานท่ี ๔ อันไมมีทุกขและสุข มีแตความที่สติ
เปนธรรมชาติท่ีบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขา แลวแลอยู.  ภิกษุ ท. !  
ภิกษุอยางนี้  ช่ือวาเปนผูมีกายสังขารอันสงบรํางับแลว. 
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  (๙) ภิกษเุปนผูมีจิตหลุดพนดวยดเีปนอยางไรเลา ? 
 ภิกษใุนกรณนีี้   เปนผูมีจิตหลุดพนแลวจากราคะ 
จากโทสะ  จากโมหะ.   ภิกษุ ท. !    ภิกษุอยางนี้  ช่ือวา
เปนผูมีจิตหลุดพนดวยด.ี 
 (๑๐) ภิกษุเปนผูมีปญญาในความหลุดพนดวยดี
เปนอยางไรเลา ?  
 ภิกษุในกรณีนี้ยอมรูชัดวา “เราละ ราคะ โทสะ 
โมหะ เสียแลว  ถอนข้ึนไดกระท่ังราก  ทําใหเหมือนตาล
ยอดเนา   ไมใหมี  ไมใหเกิดไดอีกตอไป”  ดังนี.้   ภิกษ ุท. ! 
ภิกษอุยางนี้   ช่ือวาเปนผูมีปญญาในความหลุดพนดวยดี. 
 ภิกษุ ท. !   ในกาลยืดยาวฝาย  อดีต พระอริยเจา
เหลาใดเหลาหนึ่งไดเปนอยูแลวอยางพระอริยเจา; พระอริยเจา
ท้ังหมดเหลานั้น  ก็ไดเปนอยูแลวในการอยูอยางพระอริยเจา  
สิบประการนี้เหมือนกัน. 
 
 ภิกษ ุท. !  ในกาลยืดยาวฝาย อนาคต พระอริยเจา
เหลาใดเหลาหนึ่ง  จักเปนอยูอยางพระอริยเจา; พระอริยเจา
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ท้ังหมดเหลานั้น ก็จักเปนอยูในการอยูอยางพระอริยเจา
สิบประการนีเ้หมือนกัน. 
 ภิกษ ุท. !   ในกาล  บัดนี้  พระอริยเจาเหลาใด
เหลาหนึ่ง กําลังเปนอยูอยางพระอริยเจา; พระอริยเจา
ท้ังหมดเหลานั้น ก็กําลังเปนอยูในการอยูอยางพระอริยเจา   
สิบประการนีเ้หมือนกัน. 
 ภิกษ ุท. !    การอยูแบบพระอริยเจา ซ่ึงพระอริยเจา
ท้ังหลายไดอยูมาแลวก็ดี กําลังอยูในบัดนี้ก็ดี จักอยู
ตอไปก็ดี  มีเคร่ืองอยูสิบประการเหลานี้แล. 

ทสก. อํ. ๒๔/๓๑-๓๔/๒๐. 
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๔๓ 
ผูสามารถละอาสวะทั้งหลาย 

ในสวนที่ละไดดวยการเห็น 
 

 
 ภิกษุ ท. !  อริยสาวกผูมีการสดับ  ไดเห็น
พระอริยเจา ฉลาดในธรรมของพระอริยเจา ไดรับการ
แนะนําในธรรมของพระอริยเจา ไดเห็นสัปบุรุษ ฉลาดใน
ธรรมของสัปบุรุษ ไดรับการแนะนําในธรรมของสัปบุรุษ, 
ยอมรูชัด ซ่ึงธรรมท้ังหลายท่ีควรกระทําไวในใจ   และไมควร
กระทําไวในใจ.  
 
 อริยสาวกน้ัน รูชัดอยู ซ่ึงธรรมท้ังหลายท่ีควร
กระทําไวในใจและไมควรกระทําไวในใจ,  ทานยอม
ไมกระทําไวในใจซ่ึงธรรมท้ังหลายท่ีไมควรกระทําไวในใจ,  
จะกระทําไวในใจแตธรรมท้ังหลายท่ีควรทาํไวในใจเทานัน้. 
 



๑๗๘ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

 ภิกษุ ท. !  ธรรมท้ังหลายอันไมควรกระทําไว
ในใจท่ีอริยสาวก  ทานไมกระทําไวในใจนั้น  เปนอยางไรเลา ?  
 ภิกษุ ท. !  เมื่อบุคคลกระทําไวในใจซึ่งธรรม
เหลาใด อยู,  กามาสวะ  ภวาสวะ  หรืออวิชชาสวะ ก็ตาม   
ท่ียังไมเกิดยอมเกิดข้ึน หรือท่ีเกิดข้ึนแลวยอมเจริญยิ่งข้ึน;  
ธรรมเหลานี้แล  เปนธรรมที่ไมควรกระทําไวในใจ    
ซ่ึงอริยสาวกทานไมกระทําไวในใจ. 
 
 ภิกษ ุท. ! ธรรมท้ังหลาย อันเปนธรรมท่ีควร
กระทําไวในใจ ท่ีอริยสาวกทานกระทําไวในใจนั้น เปน
อยางไรเลา ?    
 ภิกษ ุท. !   กามาสวะ ภวาสวะ หรืออวชิชาสวะ   
ก็ตาม ท่ียังไมเกิดยอมไมเกิดข้ึน หรือท่ีเกิดข้ึนแลว 
ยอมละไป แกบุคคลผูกระทําซ่ึงธรรมเหลาใดไวในใจ อยู; 
ธรรมเหลานี้แล เปนธรรมท่ีควรกระทําไวในใจ ซ่ึง
อริยสาวกทานกระทําไวในใจ. 
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เพราะอริยสาวกนั้น 
 ไมกระทําไวใจ    ซึ่งธรรมทั้งหลายท่ีไมควร

กระทําไวในใจ   
 แตมากระทําไวในใจ   แตธรรมทั้งหลายที่ควร
กระทําไวในใจเทานั้น,  
 อาสวะท้ังหลายท่ียังไมเกิด   จึงไมเกิดขึ้น  และ
อาสวะท้ังหลายท่ีเกิดขึ้นแลว   ยอมละไป.  
 อริยสาวกนั้น ยอม กระทําไวในใจโดยแยบคาย 
วา “ทุกขเปนอยางนี้, เหตุใหเกิดทุกข เปนอยางนี้, 
ความดับไมเหลือแหงทุกข  เปนอยางนี้,  ทางดําเนิน
ใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข เปนอยางนี้”  ดังนี้.   
 เม่ืออริยสาวกนี้ กระทําไวในใจโดยแยบคายอยู
อยางนี้,  สังโยชนสาม คือ สักกายทิฏฐิ  วิจิกิจฉา 
สีลัพพตปรามาส ยอมละไป.     
 ภิกษ ุท. !   นี้เรากลาววา          
 อาสวะท้ังหลายจะพึงละเสียดวยการเหน็. 

 
มู. ม. ๑๒/๑๕/๑๒. 
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๔๔ 
สัมมาทิฏฐโิลกุตตระ  นานาแบบ 

(ตามคําพระสารีบุตร) 
 

ก. หมวดเนื่องดวยกุศล - อกุศล 
 
 ทานผูมีอาย ุท. !  เม่ือใดแล อริยสาวก มารูชัด
ซ่ึงอกุศลและอกุศลมูลดวย รูชัดซ่ึงกุศลและกุศลมูลดวย; 
แมดวยเหตุเพยีงเทานี้อริยสาวกนัน้ ช่ือวาเปนผูมีสัมมาทิฏฐิ  
ทิฏฐิของเขาดําเนินไปตรง เขาประกอบแลวดวยความเล่ือมใส
ไมหวั่นไหวในธรรม  มาสูพระสัทธรรมนี้. 
 ทานผูมีอาย ุท. !     ส่ิงที่เรียกวา อกุศล นั้นเปน
อยางไรเลา ?   
 ทานผูมีอายุ ท. !  การทําสัตวมีชีวิตใหตกลวง  
เปนอกุศล;  การถือเอาส่ิงของท่ีเจาของมิไดให  เปนอกุศล;  
การประพฤติผิดในกาม  เปนอกุศล;  การกลาวเท็จเปน
อกุศล;  วาจาสอเสียด  เปนอกุศล;  วาจาหยาบคายเปน
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อกุศล;  การกลาวคําเพอเจอ  เปนอกุศล;  อภิชฌา  เปน
อกุศล;  พยาบาท  เปนอกุศล; มิจฉาทิฏฐิ  เปนอกุศล;        
ทานผูมีอายุ ท. !   เหลานี้ทานกลาววา  เปนอกุศล.  
 ทานผูมีอายุ ท. ! ส่ิงท่ีเรียกวา อกุศลมูล นั้น 
เปนอยางไรเลา ?    
 โลภะ เปนอกุศลมูล; โทสะ เปนอกุศลมูล; 
โมหะ เปนอกศุลมูล. ทานผูมีอาย ุท. ! เหลานี้ทานกลาววา  
เปนอกุศลมูล.  
 ทานผูมีอายุ ท.!  ส่ิงท่ีเรียกวา  กุศล  นั้น  
เปนอยางไรเลา ?   
 ทานผูมีอายุ ท.!  เจตนาเวนจากปาณาติบาต
เปนกุศล;  เจตนาเวนจากอทินนาทาน เปนกุศล;  เจตนา
เวนจากกาเมสุมิจฉาจาร เปนกุศล;   เจตนาเวนจากมุสาวาท 
เปนกุศล;    เจตนาเวนจากปสุณาวาท เปนกุศล;  เจตนาเวน
จากผรุสวาท เปนกุศล;   เจตนาเวนจากสัมผัปปลาปวาท 
เปนกุศล;   อนภิชฌา เปนกุศล;   อัพ๎ยาปาท  เปนกุศล;  
สัมมาทิฏฐิ เปนกุศล.  ทานผูมีอายุ ท. !  เหลานี้ทานกลาว
วา เปนกุศล.  
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 ทานผูมีอายุ ท.!    ส่ิงท่ีเรียกวา กุศลมูล นั้น 
เปนอยางไรเลา ?   
 อโลภะ เปนกศุลมูล; อโทสะ เปนกศุลมูล; อโมหะ 
เปนกุศลมูล. ทานผูมีอายุ ท. ! เหลานี้ทานกลาววา เปน
กุศลมูล.  
 
 ทานผูมีอาย ุท. !  ในกาลใดแล อริยสาวกมารูชัด
ซ่ึงอกุศลอยางนี้, รูชัดซ่ึงอกุศลมูลอยางนี้, รูชัดซ่ึงกุศล
อยางนี้ รูชัดซ่ึงกุศลมูลอยางนี้ อริยสาวกนัน้ ละราคานุสัย 
บรรเทาปฏิฆานุสัย  ถอนอนสัุยแหงทิฏฐแิละมานะวา  เรามี
เราเปน ไดโดยประการทั้งปวง  ละอวิชชาแลว  ทําวิชชา
ใหเกิดข้ึน เธอกระทําท่ีสุดแหงทุกขได ในทิฏธรรมนี้
นั่นเทียว.  
 ทานผูมีอาย ุท. !  แมดวยเหตุมีประมาณเทานี้แล 
อริยสาวกนั้นชื่อวาเปนผูมีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของเขา
ดําเนินไปตรง เขาประกอบแลวดวยความเลื่อมใสไมหว่ันไหว
ในธรรม มาสูพระสัทธรรมน้ี. 
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ข. หมวดเนื่องดวยอาหารสี ่

 “ทานผูมีอายุ !     ก็ปริยายแมอยางอื่น  ยังมีหรือ ที่จะทําให
อริยสาวก เปนผูมีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของทานดําเนินไปตรง ทานประกอบ
แลวดวยความเล่ือมใสไมหว่ันไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมน้ี ?” 

 มีอยู  ทานผูมีอายุ ท. !  คือในกาลใดแล  อริยสาวก
มารูชดัซ่ึงอาหาร ซ่ึงเหตุเปนแดนเกิดแหงอาหาร ซ่ึงความดบั
ไมเหลือแหงอาหาร ซ่ึงขอปฏิบัติใหถึงซ่ึงความดับไมเหลือ
แหงอาหาร. ทานผูมีอาย ุท. ! ดวยเหตุแมมีประมาณเทานี้
อริยสาวกนั้น ช่ือวาเปนผูมีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของเขา
ดําเนินไปตรง เขาประกอบแลวดวยความเล่ือมใสไมหวัน่ไหว 
ในธรรม  มาสูพระสัทธรรมนี้.  
 ทานผูมีอาย ุท. !  อาหาร เปนอยางไรเลา ? เหตุ
เปนแดนเกิดแหงอาหาร เปนอยางไรเลา ? ความดบัไม
เหลือแหงอาหาร เปนอยางไรเลา ?   ขอปฏิบัติใหถึงความ
ดับไมเหลือแหงอาหาร  เปนอยางไรเลา ? 
 ทานผูมีอายุ ท.  !    อาหาร ๔ อยางเหลานี้ ยอม
เปนไปเพ่ือความดํารงอยูของภูตสัตวท้ังหลาย หรือวาเพื่อ
อนุเคราะหแกสัมภเวสีท้ังหลาย.  
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 อาหาร ๔ อยาง อยางไรเลา ?   ส่ีอยางคือ : -   
 กพฬกีาราหาร (ที่หยาบบาง ละเอียดบาง) เปนท่ีหนึ่ง, 
 ผัสสาหาร เปนท่ีสอง, 
 มโนสัญเจตนาหาร เปนท่ีสาม,  
 วิญญาณาหาร  เปนท่ีส่ี.  

 ความกอขึ้นพรอมแหงอาหาร ยอมมีเพราะ
ความกอข้ึนพรอมแหงตัณหา.  
 ความดับไม เหลือแหงอาหาร  ยอมมีเพราะ
ความดับไมเหลือแหงตัณหา.  
 มรรคอันประกอบดวยองคแปด อันประเสริฐนั่นเอง
เปนขอปฏิบัติใหถึงซ่ึงความดบัไมเหลือแหงอาหาร; ไดแก
ส่ิงเหลานี้คือ ความเหน็ชอบ ความดําริชอบ การพูดจาชอบ  
การทําการงานชอบ การเล้ียงชีวิตชอบ ความพากเพยีรชอบ
ความระลึกชอบ  ความต้ังใจมั่นชอบ.  
 ทานผูมีอาย ุท. !   เม่ือใดแล อริยสาวกมารูชัดซ่ึง
อาหารอยางนี,้ รูชัดซ่ึงเหตุเปนแดนเกดิแหงอาหาร อยางนี้, 
รูชัดซ่ึงความดับไมเหลือแหงอาหาร  อยางนี้,  รูชัดซ่ึง
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ขอปฏิบัติใหถึงความดับไมเหลือแหงอาหาร  อยางนี้. 
อริยสาวกน้ัน ละราคานุสัย บรรเทาปฏิฆานุสัย ถอนอนสัุย
แหงทิฏฐิและมานะวาเรามีเราเปน ไดโดยประการท้ังปวง 
ละอวิชชาแลว ทําวิชชาใหเกิดข้ึน เธอกระทําท่ีสุด
แหงทุกขได  ในทิฏฐธรรมนี้  นั่นเทียว.  
 ทานผูมีอายุ ท. !  ดวย เหตุแมเพียง เทานี้แล 
อริยสาวกนั้น  ชื่อวาเปนสัมมาทิฏฐิ  ทิฏฐิของเขาดําเนิน
ไปตรง เขาประกอบแลวดวยความเล่ือมใสไมหว่ันไหวใน
ธรรม  มาสูพระสัทธรรมนี้. 

 
ค. หมวดเนื่องดวยอริยสัจส่ี 

 “ทานผูมีอายุ !     ก็ปริยายแมอยางอื่น  ยังมีหรือ ที่จะทําให
อริยสาวก เปนผูมีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของทานดําเนินไปตรง ทานประกอบ
แลวดวยความเล่ือมใสไมหว่ันไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมน้ี ?” 

 มีอยู ทานผูมีอายุ ท. !  คือในกาลใดแล อริยสาวก
มารูชัดซ่ึงทุกข  ซ่ึงเหตุเปนแดนเกิดแหงทุกข  ซ่ึงความดับ
ไมเหลือแหงทุกข  ซ่ึงขอปฏิบัติใหถึง ซ่ึงความดับไมเหลือ
แหงทุกข.  ทานผูมีอายุ ท. !   ดวยเหตุแมมีประมาณเทานี้
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อริยสาวกนั้น  ชื่อวาเปนผูมีสัมมาทิฏฐิ  ทิฏฐิของเขา
ดํ าเนินไปตรง   เขาประกอบแลวดวยความเล่ือมใส                
ไมหวั่นไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้.  
 
 ทานผูมีอาย ุท. !   ทุกข เปนอยางไรเลา ?  
 แมความเกิดก็เปนทุกข. แมความแก ก็เปนทุกข. 
แมความตาย ก็เปนทุกข, แมความโศกความรํ่าไรรําพนั 
ความทุกขกาย ความทุกขใจ  ความคับแคนใจ  ก็เปนทุกข, 
การประสบกับส่ิงไมเปนท่ีรักท่ีพอใจ ก็เปนทุกข, ความพลัด
พรากจากส่ิงเปนท่ีรักท่ีพอใจ ก็เปนทุกข, ปรารถนาส่ิงใด
ไมไดส่ิงนั้น ก็เปนทุกข; กลาวโดยยออุปาทานขันธท้ังหา   
เปนทุกข.   ทานผูมีอาย ุ ท. !     นีเ้รียกวา  ทุกข.  
  

ทานผูมีอายุ ท. !   เหตุเปนแดนเกิดแหงทุกข  
เปนอยางไรเลา ?   
 ตัณหานี้ใด  อันเปนเคร่ืองทําใหมีภพใหมอัน
ประกอบอยูดวยความกําหนัด ดวยอํานาจความเพลิน 
เปนเครื่องทําใหเพลินอยางยิ่งในอารมณนั้น ๆ, ไดแก 



๑๘๘ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

กามตัณหา  ภวตัณหา  วิภวตัณหา.  ทานผูมีอายุ ท. !  
นี้เรียกวา เหตุเปนแดนเกดิแหงทุกข.  
 ทานผูมีอายุ ท. !   ความดับไมเหลือแหงทุกข  
เปนอยางไรเลา ?   
 ความจางคลายดับไมเหลือแหงตัณหาน้ีนั่นเอง
เปนความสละท้ิงเปนความสลัดคืน  เปนความปลอย  
เปนความทําไมใหมีท่ีอาศัย   ซ่ึงตัณหานั้น   อันใด;  
ทานผูมีอาย ุท. !   อันนี ้ เรียกวา   ความดับไมเหลือแหงทุกข.  
 ทานผูมีอายุ ท. !   ขอปฏิบัติใหถึงซึ่งความดับ 
ไมเหลือแหงทุกข   เปนอยางไรเลา ?   
 มรรคอันประกอบดวยองคแปดอันประเสริฐ นี้นั่นเอง 
ไดแก  ความเห็นชอบ  ความดําริชอบ  การพูดจาชอบ 
การทําการงานชอบ   การเล้ียงชีวิตชอบ  ความพากเพยีรชอบ 
ความระลึกชอบ   ความต้ังใจม่ันชอบ.    ทานผูมีอายุ ท. !  
นี้เรียกวา ขอปฏิบัติใหถึงซ่ึงความดับไมเหลือแหงทุกข. 
 
 ทานผูมีอาย ุท. !   เม่ือใดแล  อริยสาวกมารูชัด
ซ่ึงทุกข อยางนี้, รูชัดซึ่งเหตุเปนแดนเกิดแหงทุกข  
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อยางนี้,  รูชัดซ่ึงความดับไมเหลือแหงทุกข  อยางนี้  
รูชัดซ่ึงขอปฏิบัติใหถึงซ่ึงความดับไมเหลือแหงทุกข   
อยางนี้ .  
 อริยสาวกน้ันละราคานุสัย บรรเทาปฏิฆานุสัย  
ถอนอนุสัยแหงทิฏฐิและมานะวา เรามี เราเปน ไดโดย
ประการท้ังปวง ละอวิชชาแลวทําวิชชาใหเกดิข้ึน เธอกระทํา
ท่ีสุดแหงทุกขได  ในทิฏฐธรรมนี้  นั่นเทียว.   
 ทานผูมีอายุ ท. !   ดวย เหตุแม เพียง เท านี้ แล     
อริยสาวกนั้น   ชื่อวาเปนผูมีสัมมาทิฏฐิ   ทิฏฐิของเขา
ดําเนินไปตรง เขาประกอบแลวดวยความเลื่อมใส  ไมหว่ันไหว
ในธรรม  มาสูพระสัทธรรมนี้. 
 
 



๑๙๐ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

ง. หมวดเนื่องดวยปฏิจจสมุปปนนธรรม 
ตามหลักแหงปฏิจจสมุปบาท 

 

ง. ๑ เก่ียวกับชรามรณะ 

 “ทานผูมีอายุ !     ก็ปริยายแมอยางอื่น  ยังมีหรือ ที่จะทําให
อริยสาวก เปนผูมีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของทานดําเนินไปตรง ทานประกอบ
แลวดวยความเล่ือมใสไมหว่ันไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมน้ี ?” 

 มีอยู ทานผูมีอาย ุท. ! คือในกาลใดแล  อริยสาวก
มารูชัดซ่ึง  ชรามรณะ  ซ่ึงเหตุเปนแดนเกิดแหงชรามรณะ
ซ่ึงความดับไมเหลือแหงชรามรณะ ซ่ึงขอปฏิบัติใหถึง
ซ่ึงความดับไมเหลือแหงชรามรณะ. ทานผูมีอาย ุ ท. ! 
ดวยเหตุแมมีประมาณเทานี ้  อริยสาวกน้ัน  ช่ือวาเปนผูมี
สัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของเขาดําเนินไปตรง  เขาประกอบแลว
ดวยความเล่ือมใสไมหวัน่ไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้. 
 ทานผูมีอาย ุท. !   ชรามรณะ เปนอยางไรเลา ?  
เหตุเปนแดนเกิดแหงชรามรณะ เปนอยางไรเลา ?  ความดับ
ไมเหลือแหงชรามรณะเปนอยางไรเลา ?  ขอปฏิบัติใหถึง
ความดับไมเหลือแหงชรามรณะเปนอยางไรเลา ?  



คูมือโสดาบัน  ๑๙๑ 

(ตอไปน้ี เปนรายละเอียดเก่ียวกับชรามรณะโดยนัยแหงอริยสัจสี่ 
พึงดูไดจากหนังสือเลมน้ี  ที่หนา ๔๐ – ๔๑ ต้ังแตคําวา ความแก 
ความคร่ําครา ความมีฟนหลุด......ถึงคําวา....ความระลึกชอบ 
ความต้ังใจม่ันชอบ). 

 ทานผูมีอาย ุท. !   เม่ือใดแล อริยสาวกมารูชัดซ่ึง
ชรามรณะ อยางนี,้ รูชัดซ่ึงเหตุเปนแดนเกิดแหงชรามรณะ
อยางนี,้  รูชัดซ่ึงความดับไมเหลือแหงชรามรณะ อยางนี,้ 
รูชัดซ่ึงขอปฏิบัติใหถึงซ่ึงความดับไมเหลือแหงชรามรณะ 
อยางนี.้ อริยสาวกน้ัน ละราคานุสัย บรรเทาปฏิฆานุสัย..... 
(ขอความตอไปน้ีเหมือนกับขอความในตอนทายแหงหมวด  ก. 

จนกระทั่งคําวา)....ไมหว่ันไหวในธรรมมาสูพระสัทธรรมนี้. 
 

ง. ๒ เก่ียวกับชาติ 

 “ทานผูมีอายุ !     ก็ปริยายแมอยางอื่น  ยังมีหรือ ที่จะทําให
อริยสาวก เปนผูมีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของทานดําเนินไปตรง ทานประกอบ
แลวดวยความเล่ือมใสไมหว่ันไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมน้ี ?”  

 มีอยู ทานผูมีอาย ุท. !  คือในกาลใดแล อริยสาวก
มารูชัดซ่ึงชาต ิ ซ่ึงเหตุเปนแดนเกิดแหงชาติ ซ่ึงความดับ
ไมเหลือแหงชาต ิ ซ่ึงขอปฏิบัติใหถึงซ่ึงความดับไมเหลือ



๑๙๒ พุทธวจน ฉบบั ๒ 

แหงชาติ. ทานผูมีอาย ุ ท. !  ดวยเหตุแมมีประมาณเทานี้   
อริยสาวกนั้น ช่ือวาเปนผูมีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของเขา
ดําเนินไปตรงเขาประกอบแลวดวยความเล่ือมใสไมหวั่นไหว
ในธรรมมาสูพระสัทธรรมนี้.  
 ทานผูมีอาย ุท. !   ชาติเปนอยางไรเลา ? เหตุเปน
แดนเกิดแหงชาติ เปนอยางไรเลา ? ความดับไมเหลือแหงชาติ  
เปนอยางไรเลา ?  ขอปฏิบัติใหถึงความดับไมเหลือแหงชาติ 
เปนอยางไรเลา ?  
 (ตอไปน้ี เปนรายละเอียดเก่ียวกับชาติ โดยนัยแหงอริยสัจสี ่ พึงดู
ไดจากหนังสือเลมน้ี ที่หนา ๔๑ ต้ังแตคําวา การเกิด การกําเนิด      
การกาวลง.....ถึงคําวา... ความระลึกชอบ  ความต้ังใจม่ันชอบ).  
 
 ทานผูมีอาย ุท. !   เม่ือใดแล  อริยสาวกมารูชัด
ซ่ึงชาติอยางนี,้ รูชัดซ่ึงเหตุเปนแดนเกดิแหงชาติ อยางนี้,   
รูชัดซ่ึงความดับไมเหลือแหงชาติ  อยางนี้,  รูชัดซ่ึง
ขอปฏิบัติใหถึงซึ่งความดับไมเหลือแหงชาติ  อยางนี้. 
อริยสาวกน้ัน ละราคานุสัยบรรเทาปฏิฆานุสัย ... (ขอความ

ตอไปเหมือนกับขอความในตอนทายแหงหมวด ก. จนกระทั่งคําวา)....

ไมหว่ันไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมน้ี. 



คูมือโสดาบัน  ๑๙๓ 

ง. ๓ เก่ียวกับภพ 

 “ทานผูมีอายุ !     ก็ปริยายแมอยางอื่น  ยังมีหรือ ที่จะทําให
อริยสาวก เปนผูมีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของทานดําเนินไปตรง ทานประกอบ
แลวดวยความเล่ือมใสไมหว่ันไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมน้ี ?”  

 มีอยู ทานผูมีอาย ุท. ! คือในการใดแล อริยสาวก
มารูชัดซ่ึงภพ ซ่ึงเหตุเปนแดนเกิดแหงภพ ซ่ึงความดับ
ไมเหลือแหงภพ ซ่ึงขอปฏิบัติใหถึง ซ่ึงความดับไมเหลือ
แหงภพ. ทานผูมีอายุ ท. !  ดวยเหตุแมมีประมาณเทานี,้ 
อริยสาวกนั้น ช่ือวาเปนผูมีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของเขา
ดําเนินไปตรง เขาประกอบแลวดวยความเล่ือมใสไมหวัน่ไหว
ในธรรมมาสูพระสัทธรรมนี้.  
 ทานผูมีอาย ุท. !   ภพเปนอยางไรเลา ? เหตุเปน
แดนเกดิแหงภพ เปนอยางไรเลา ?  ความดับไมเหลือแหงภพ   
เปนอยางไรเลา? ขอปฏิบัติใหถึงความดับไมเหลือแหงภพ 
เปนอยางไรเลา ?  
(ตอไปน้ี เปนรายละเอียดเก่ียวกับภพ โดยนัยแหงอรยิสัจสี ่ พึงดูไดจาก
หนังสือเลมน้ี ที่หนา ๔๒ ต้ังแตคําวาภพทั้งหลาย ๓ อยางเหลาน้ีคือ 
กามภพ รูปภพ อรูปภพ ....ถึงคําวา....ความระลึกชอบ ความต้ังใจม่ันชอบ). 



๑๙๔ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

 ทานผูมีอาย ุ ท. !   เม่ือใดแล อริยสาวกมารูชัด
ซ่ึงภพ  อยางนี้,  รูชัดซ่ึงเหตุเปนแดนเกดิแหงภพ อยางนี้, 
รูชัดซ่ึงความดบัไมเหลือแหงภพ  อยางนี,้   รูชัดซ่ึงขอปฏิบัติ
ใหถึงซ่ึงความดับไมเหลือแหงภพ อยางนี้. อริยสาวกนั้น 
ละราคานุสัย บรรเทาปฏิฆานุสัย ..... (ขอความตอไปน้ี

เหมือนกับขอความในตอนทายแหงหมวด ก. จนกระทั่งถึงคําวา) ........

ไมหว่ันไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมน้ี. 

ง. ๔ เก่ียวกับอุปาทาน 

 “ทานผูมีอายุ !     ก็ปริยายแมอยางอื่น  ยังมีหรือ ที่จะทําให
อริยสาวก เปนผูมีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของทานดําเนินไปตรง ทานประกอบ
แลวดวยความเล่ือมใสไมหว่ันไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมน้ี ?”  

 มีอยู ทานผูมีอาย ุท. !  คือในกาลใดแล อริยสาวก
มารูชัดซ่ึง อุปาทาน ซ่ึงเหตุเปนแดนเกิดแหงอุปาทาน
ซ่ึงความดับไมเหลือแหงอุปาทาน ซ่ึงขอปฏิบัติใหถึงซ่ึง
ความดับไมเหลือแหงอุปาทาน. ทานผูมีอาย ุท. ! ดวยเหตุ
แมมีประมาณเทานี้ อริยสาวกช่ือวาเปนผูมีสัมมาทิฏฐิ 
ทิฏฐิของเขาดําเนินไปตรง เขาประกอบแลวดวยความเล่ือมใส
ไมหวัน่ไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี.้  



คูมือโสดาบัน  ๑๙๕ 

 ทานผูมีอาย ุท. !   อุปาทาน เปนอยางไรเลา ?  
เหตุเปนแดนเกิดแหงอุปาทานเปนอยางไรเลา ? ความดบั
ไมเหลือแหงอุปาทาน เปนอยางไรเลา ? ขอปฏิบัติใหถึง
ซ่ึงความดับไมเหลือแหงอุปาทาน เปนอยางไรเลา ?  
(ตอไปน้ีเปนรายละเอียดเกี่ยวกับอุปาทาน  โดยนัยแหงอริยสัจสี่ 
พึงดูไดจากหนังสือเลมน้ี ที่หนา ๔๒ - ๔๓  ต้ังแตคําวาอุปาทาน
ทั้งหลาย ๔ อยางเหลาน้ีคือ ......ถึงคําวา.....ความระลึกชอบ  ความ
ต้ังใจม่ันชอบ). 

 ทานผูมีอาย ุท. !   เม่ือใดแล อริยสาวกมารูชัด
ซ่ึงอุปาทาน อยางนี้, รูชัดซ่ึงเหตุเปนแดนเกดิแหงอุปาทาน
อยางนี้,  รูชัดซ่ึงความดับไมเหลือแหงอุปาทาน อยางนี้, 
รูชัดซ่ึงขอปฏิบัติใหถึงซ่ึงความดับไมเหลือแหงอุปาทาน 
อยางนี.้ อริยสาวกนัน้ ละราคานสัุย บรรเทาปฏิฆานุสัย..... 
(ขอความตอไปน้ีเหมือนกับขอความในตอนทายแหงหมวด ก. 

จนกระทั่งถึงคําวา)....ไมหว่ันไหวในธรรมมาสูพระสัทธรรมนี้.  
 



๑๙๖ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

ง. ๕ เก่ียวกับตัณหา 

 “ทานผูมีอายุ !     ก็ปริยายแมอยางอื่น  ยังมีหรือ ที่จะทําให
อริยสาวก เปนผูมีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของทานดําเนินไปตรง ทานประกอบ
แลวดวยความเล่ือมใสไมหว่ันไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมน้ี ?” 

 มีอยู ทานผูมีอาย ุท. !  คือในกาลใดแล อริยสาวก
มารูชัดซ่ึงตัณหา ซ่ึงเหตุเปนแดนเกิดแหงตัณหา ซ่ึง
ความดับไมเหลือแหงตัณหา ซ่ึงขอปฏิบัติใหถึงซ่ึงความดบั
ไมเหลือแหงตัณหา. ทานผูมีอายุ ท. ! ดวยเหตุแมมี
ประมาณเทานี้อริยสาวกนั้น  ช่ือวาเปนผูมีสัมมาทิฏฐิ 
ทิฏฐิของเขาดําเนินไปตรง  เขาประกอบแลวดวยความเล่ือมใส
ไมหวัน่ไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้.  
 ทานผูมีอาย ุท. !  ตัณหาเปนอยางไรเลา ? เหตุเปน
แดนเกิดแหงตัณหา  เปนอยางไรเลา ? ความดับไมเหลือ
แหงตัณหา เปนอยางไรเลา ? ขอปฏิบัติใหถึงความดับไม
เหลือแหงตัณหา เปนอยางไรเลา ?  
(ตอไปน้ี เปนรายละเอียดเกี่ยวกับตัณหาโดยนัยแหงอริยสัจสี่ พึงดูได
จากหนังสือเลมน้ี ที่หนา ๔๓ ต้ังแตคําวาหมูแหงตัณหาทั้งหลาย ๖ หมู
เหลาน้ีคือ .....ถึงคําวา .......ความระลึกชอบ ความต้ังใจมั่นชอบ).  



คูมือโสดาบัน  ๑๙๗ 

 ทานผูมีอาย ุท. !   เม่ือใดแล  อริยสาวกมารูชัด
ซ่ึงตัณหา อยางนี้, รูชัดซ่ึงเหตุเปนแดนเกิดแหงตัณหา 
อยางนี้,  รูชัดซ่ึงความดับไมเหลือแหงตัณหา อยางนี้, 
รูชัดซ่ึงขอปฏิบัติใหถึงซ่ึงความดับไมเหลือแหงตันหา 
อยางนี.้ อริยสาวกนัน้ ละราคานุสัย บรรเทาปฏิฆานุสัย ........ 
(ขอความตอไปน้ีเหมือนกับขอความในตอนทายแหงหมวด ก. 

จนกระทั่งถึงคําวา)....ไมหว่ันไหวในธรรมมาสูพระสัทธรรมนี้. 

ง. ๖ เก่ียวกับเวทนา 

 “ทานผูมีอายุ !     ก็ปริยายแมอยางอื่น  ยังมีหรือ ที่จะทําให
อริยสาวก เปนผูมีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของทานดําเนินไปตรง ทานประกอบ
แลวดวยความเล่ือมใสไมหว่ันไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมน้ี ?”  

 มีอยู ทานผูมีอาย ุท. !  คือในกาลใดแล อริยสาวก
มารูชัดซ่ึง เวทนา ซ่ึงเหตุเปนแดนเกิดแหงเวทนา ซ่ึง
ความดับไมเหลือแหงเวทนา ซ่ึงขอปฏิบัติใหถึงซ่ึงความดบั
ไมเหลือแหงเวทนา. ทานผูมีอาย ุ ท. ! ดวยเหตุแมมี
ประมาณเทานี้ อริยสาวกนั้น ช่ือวาเปนผูมีสัมมาทิฏฐิ 
ทิฏฐิของเขาดําเนินไปตรง เขาประกอบแลวดวยความเล่ือมใส
ไมหวัน่ไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้.  



๑๙๘ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

 ทานผูมีอายุ ท. !   เวทนา เปนอยางไรเลา ? 
เหตุเปนแดนเกิดแหงเวทนา เปนอยางไรเลา ?   ความดับ
ไมเหลือแหงเวทนา เปนอยางไรเลา ?  ขอปฏิบัติใหถึง
ความดับไมเหลือแหงเวทนาเปนอยางไรเลา ? 
(ตอไปน้ี เปนรายละเอียดเก่ียวกับเวทนา โดยนัยแหงอริยสัจสี่ พึงดู
ไดจากหนังสือเลมน้ี ที่หนา ๔๔ ต้ังแตคําวา หมูแหงเวทนา
ทั้งหลาย ๖ หมูเหลาน้ีคือ ..... ถึงคําวา .......ความระลึกชอบ  ความ
ต้ังใจม่ันชอบ). 

 ทานผูมีอาย ุท. !   เม่ือใดแล  อริยสาวกมารูชัด
ซ่ึงเวทนา อยางนี,้ รูชัดซ่ึงเหตุเปนแดนเกิดแหงเวทนา 
อยางนี้,  รูชัดซ่ึงความดับไมเหลือแหงเวทนา อยางนี้, 
รูชัดซ่ึงขอปฏิบัติใหถึงซ่ึงความดับไมเหลือแหงเวทนา 
อยางนี.้  อริยสาวกน้ัน  ละราคานุสัย บรรเทาปฏิฆานุสัย ........ 
(ขอความตอไปน้ีเหมือนกับขอความในตอนทายแหงหมวด ก. 

จนกระทั่งถึงคําวา)....ไมหว่ันไหวในธรรมมาสูพระสัทธรรมนี้. 
 



คูมือโสดาบัน  ๑๙๙ 

ง. ๗  เก่ียวกับผัสสะ 

 “ทานผูมีอายุ !     ก็ปริยายแมอยางอื่น  ยังมีหรือ ที่จะทําให
อริยสาวก เปนผูมีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของทานดําเนินไปตรง ทานประกอบ
แลวดวยความเล่ือมใสไมหว่ันไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมน้ี ?”  

 มีอยู ทานผูมีอาย ุท. !  คือในกาลใดแล อริยสาวก
มารูชดัซ่ึงผสัสะ ซ่ึงเหตุเปนแดนเกิดแหงผัสสะ ซ่ึงความดับ
ไมเหลือแหงผสัสะ ซ่ึงขอปฏิบัติใหถึงซ่ึงความดับไมเหลือ
แหงผัสสะ. ทานผูมีอายุ ท. ! ดวยเหตุแมมีประมาณ
เทานี้อริยสาวกนั้น  ช่ือวาเปนผูมีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของ
เขาดําเนินไปตรง เขาประกอบแลวดวยความเลื่อมใส
ไมหวัน่ไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้.  
 ทานผูมีอาย ุท. !   ผัสสะ  เปนอยางไรเลา  ? 
เหตุเปนแดนเกิดแหงผัสสะ เปนอยางไรเลา ? ความดับ
ไมเหลือแหงผัสสะ เปนอยางไรเลา ? ขอปฏิบัติใหถึง
ความดับไมเหลือแหงผัสสะ เปนอยางไรเลา ?  
(ตอไปน้ี เปนรายละเอียดเก่ียวกับผัสสะ โดยนัยแหงอริยสัจสี่ พึงดูได
จากหนังสือเลมน้ี ที่หนา ๔๔  ต้ังแตคําวา หมูแหงผัสสะทั้งหลาย 
๖ หมูเหลาน้ีคือ .....ถึงคําวา .......ความระลึกชอบ ความต้ังใจมั่นชอบ). 



๒๐๐ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

 ทานผูมีอาย ุท. !    เม่ือใดแล  อริยสาวกมารูชัด
ซ่ึงผัสสะ อยางนี้, รูชัดซ่ึง เหตุเปนแดนเกิดแหงผัสสะ 
อยางนี้,   รูชัดซ่ึงความดับไมเหลือแหงผัสสะ   อยางนี้, 
รูชัดซ่ึงขอปฏิบัติใหถึงซ่ึงความดับไมเหลือแหงผัสสะ 
อยางนี.้  อริยสาวกน้ัน  ละราคานุสัย  บรรเทาปฏิฆานุสัย ........ 
(ขอความตอไปน้ีเหมือนกับขอความในตอนทาย แหงหมวด ก. 

จนกระทั่งถึงคําวา) .... ไมหว่ันไหวในธรรมมาสูพระสัทธรรมนี้. 

ง. ๘ เก่ียวกับ สฬายตนะ 

 “ทานผูมีอายุ !     ก็ปริยายแมอยางอื่น  ยังมีหรือ ที่จะทําให
อริยสาวก เปนผูมีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของทานดําเนินไปตรง ทานประกอบ
แลวดวยความเล่ือมใสไมหว่ันไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมน้ี ?”  

 มีอยู ทานผูมีอาย ุท. !  คือในกาลใดแล อริยสาวก
มารูชัดซ่ึงสฬายตนะ ซ่ึงเหตุเปนแดนเกิดแหงสฬายตนะ
ซ่ึงความดับไมเหลือแหงสฬายตนะ ซ่ึงขอปฏิบัติใหถึง
ซ่ึงความดับไมเหลือแหงสฬายตนะ. ทานผูมีอาย ุ ท. !
ดวยเหตุแมมีประมาณเทานี ้ อริยสาวกนัน้ ช่ือวาเปนผูมี
สัมมาทิฏฐ ิ ทิฏฐิของเขาดําเนินไปตรง  เขาประกอบแลว
ดวยความเล่ือมใสไมหวัน่ไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้. 



คูมือโสดาบัน  ๒๐๑ 

 ทานผูมีอาย ุท. !   สฬายตนะ เปนอยางไรเลา ? 
เหตุเปนแดนเกิดแหงสฬายตนะ เปนอยางไรเลา ?  ความดับ
ไมเหลือแหงสฬายตนะ เปนอยางไรเลา ? ขอปฏิบัติใหถึง
ความดับไมเหลือแหงสฬายตนะ  เปนอยางไรเลา ?  
(ตอไปน้ี เปนรายละเอียดเก่ียวกับสฬายตนะโดยนัยแหงอริยสัจสี่ 
พึงดูไดจากหนังสือเลมน้ี ที่หนา ๔๕ ต้ังแตคําวา จักข๎วายตนะ   
โสตายตนะ ..... ถึงคําวา .......ความระลึกชอบความต้ังใจมั่นชอบ).  
 ทานผูมีอาย ุท. !   เม่ือใดแล อริยสาวกมารูชัด
ซ่ึงสฬายตนะ อยางนี้ , รู ชัดซึ่งเหตุเปนแดนเกิด
แหงสฬายตนะอยางนี้ ,     รู ชัดซ่ึงความดับไมเหลือ
แหงสฬายตนะ อยางนี,้   รูชัดซ่ึงขอปฏิบัติ  ใหถึงซ่ึงความดบั
ไมเหลือแหงสฬายตนะอยางนี้. อริยสาวกนั้น ละราคานสัุย 
บรรเทาปฏิฆานุสัย  ......(ขอความตอไปน้ีเหมือนกับขอความ

ในตอนทายแหงหมวด ก. จนกระทั่งถึงคําวา)....ไมหว่ันไหวใน
ธรรมมาสูพระสัทธรรมนี้. 

 
 



๒๐๒ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

ง. ๙ เก่ียวกับนามรูป 

 “ทานผูมีอายุ !     ก็ปริยายแมอยางอื่น  ยังมีหรือ ที่จะทําให
อริยสาวก เปนผูมีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของทานดําเนินไปตรง ทานประกอบ
แลวดวยความเล่ือมใสไมหว่ันไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมน้ี ?”  

 มีอยู ทานผูมีอาย ุท. !  คือในกาลใดแล อริยสาวก
มารูชัดซ่ึงนามรูป  ซ่ึงเหตุเปนแดนเกิดแหงนามรูป ซ่ึง
ความดับไมเหลือแหงนามรูป ซ่ึงขอปฏิบัติใหถึงซ่ึง
ความดับไมเหลือแหงนามรูป.  ทานผูมีอายุ ท. !  ดวยเหตุ
แมมีประมาณเทานี้ อริยสาวกน้ัน ช่ือวาเปนผูมีสัมมาทิฏฐิ  
ทิฏฐิของเขาดําเนินไปตรง เขาประกอบแลวดวยความเล่ือมใส
ไมหวั่นไหวในธรรม   มาสูพระสัทธรรมนี้. 
 ทานผูมีอายุ ท. !   นามรูป เปนอยางไรเลา ?  
เหตุเปนแดนเกิดแหงนามรูป เปนอยางไรเลา ?  ความดับ
ไมเหลือแหงนามรูป เปนอยางไรเลา ?  ขอปฏิบัติใหถึง
ความดับไมเหลือแหงนามรูปเปนอยางไรเลา ?     

(ตอไปน้ี เปนรายละเอียดเกี่ยวกับนาม รูปโดยนัยแหงอริยสัจสี่ พึงดู
ไดจากหนังสือ เลมน้ี ที่หนา ๔๖ ต้ังแตคําวา เวทนา สัญญา เจตนา
ผัสสะ..... ถึงคําวา .......ความระลึกชอบ ความต้ังใจมั่นชอบ).  



คูมือโสดาบัน  ๒๐๓ 

 ทานผูมีอาย ุท. !   เม่ือใดแล  อริยสาวกมารูชัด
ซ่ึงนามรูป  อยางนี,้  รูชัดซ่ึงเหตุเปนแดนเกิดแหงนามรูป 
อยางนี้, รูชัดซ่ึงความดับไมเหลือแหงนามรูป อยางนี้, 
รูชัดซ่ึงขอปฏิบัติใหถึงซ่ึงความดับไมเหลือแหงนามรูป 
อยางนี.้ อริยสาวกน้ันละราคานุสัย บรรเทาปฏิฆานุสัย ........ 
(ขอความตอไปน้ีเหมือนกับขอความในตอนทายแหงหมวด ก. 

จนกระทั่งถึงคําวา)....ไมหว่ันไหวในธรรมมาสูพระสัทธรรมนี.้ 

ง. ๑๐ เก่ียวกับวิญญาณ 

 “ทานผูมีอายุ !     ก็ปริยายแมอยางอื่น  ยังมีหรือ ที่จะทําให
อริยสาวก เปนผูมีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของทานดําเนินไปตรง ทานประกอบ
แลวดวยความเล่ือมใสไมหว่ันไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมน้ี ?”  

        มีอยู ทานผูมีอาย ุท. !  คือในกาลใดแล อริยสาวก
มารูชัดซ่ึง วิญญาณ ซ่ึงเหตุเปนแดนเกิดแหงวิญญาณ
ซ่ึงความดับไมเหลือแหงวิญญาณ ซ่ึงขอปฏิบัติใหถึงซ่ึง
ความดับไมเหลือแหงวิญญาณ.  ทานผูมีอายุ ท. ! ดวย
เหตุแมมีประมาณเทานี้ อริยสาวกนั้น ช่ือวาเปนผูมี
สัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของเขาดําเนินไปตรง เขาประกอบแลว
ดวยความเล่ือมใสไมหวัน่ไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้. 



๒๐๔ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

 ทานผูมีอายุ ท. !   วิญญาณ  เปนอยางไรเลา ?  
เหตุเปนแดนเกิดแหงวิญญาณ  เปนอยางไรเลา ?  ความดับ
ไมเหลือแหงวิญญาณ เปนอยางไรเลา ?  ขอปฏิบัติใหถึง
ความดับไมเหลือแหงวิญญาณ  เปนอยางไรเลา ?  
(ตอไปน้ี เปนรายละเอียดเกี่ยวกับวิญญาณโดยนัยแหงอริยสัจสี่
พึงดูไดจากหนังสือเลมน้ี ที่หนา ๔๖ ต้ังแตคําวา หมูแหงวิญญาณ
ทั้งหลาย ๖ หมูเหลาน้ีคือ..... ถึงคําวา .......ความระลึกชอบ ความ
ต้ังใจม่ันชอบ). 

 ทานผูมีอาย ุท. !   เม่ือใดแล อริยสาวกมารูชัด
ซ่ึงวิญญาณ อยางนี,้ รูชัดซ่ึงเหตุเปนแดนเกิดแหงวิญญาณ
อยางนี้,  รูชัดซ่ึงความดับไมเหลือแหงวิญญาณ  อยางนี้, 
รูชัดซ่ึงขอปฏิบัติ ใหถึงซ่ึงความดับไมเหลือแหงวิญญาณ 
อยางนี.้ อริยสาวกน้ัน ละราคานุสัย บรรเทาปฏิฆานุสัย ........ 
(ขอความตอไปน้ีเหมือนกับขอความในตอนทายแหงหมวด ก. 

จนกระทั่งถึงคําวา)....ไมหว่ันไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้. 
 



คูมือโสดาบัน  ๒๐๕ 

ง. ๑๑ เก่ียวกับสังขาร 

 “ทานผูมีอายุ !     ก็ปริยายแมอยางอื่น  ยังมีหรือ ที่จะทําให
อริยสาวก เปนผูมีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของทานดําเนินไปตรง ทานประกอบ
แลวดวยความเล่ือมใสไมหว่ันไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมน้ี ?”  

 มีอยู ทานผูมีอาย ุท. !  คือในกาลใดแล อริยสาวก
มารูชัดซ่ึงสังขาร ซ่ึงเหตุเปนแดนเกิดแหงสังขาร ซ่ึง
ความดับไมเหลือแหงสังขาร ซ่ึงขอปฏิบัติใหถึงซ่ึง
ความดับไมเหลือแหงสังขาร. ทานผูมีอายุ ท. !  ดวยเหตุ
แมมีประมาณเทานี้ อริยสาวกนั้น ช่ือวาเปนผูมีสัมมาทิฏฐิ 
ทิฏฐิของเขาดําเนินไปตรง เขาประกอบแลวดวยความเล่ือมใส
ไมหวัน่ไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี.้  
 ทานผูมีอายุ ท. !   สังขาร เปนอยางไรเลา ?  
เหตุเปนแดนเกิดแหงสังขาร เปนอยางไรเลา ?  ความดับ
ไมเหลือแหงสังขาร เปนอยางไรเลา ? ขอปฏิบัติใหถึง
ความดับไมเหลือแหงสังขาร  เปนอยางไรเลา ?   
(ตอไปน้ี เปนรายละเอียดเก่ียวกับสังขารโดยนัยแหงอริยสัจสี่ 
พึงดูไดจากหนังสือ เลมน้ี ที่หนา ๔๗ ต้ังแตคําวา สังขารทั้งหลาย 
๓ หมูเหลาน้ีคือ..... ถึงคําวา .......ความระลึกชอบ ความต้ังใจม่ันชอบ). 



๒๐๖ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

 ทานผูมีอาย ุท. !   เม่ือใดแล อริยสาวกมารูชัด
ซ่ึงสังขารอยางนี้, รูชัดซ่ึงเหตุเปนแดนเกิดแหงสังขารอยางนี้, 
รูชัดซ่ึงความดับไมเหลือแหงสังขาร อยางนี้, รูชัดซ่ึง
ขอปฏิบัติใหถึงซ่ึงความดับไมเหลือแหงสังขารอยางนี.้ 
อริยสาวกน้ันละราคานุสัย บรรเทาปฏิฆานุสัย ........ 
(ขอความตอไปน้ีเหมือนกับขอความในตอนทายแหงหมวด ก. 

จนกระทั่งถึงคําวา)....ไมหว่ันไหวในธรรมมาสูพระสัทธรรมนี้. 

ง. ๑๒  เก่ียวกับ อวิชชา 

 “ทานผูมีอายุ !     ก็ปริยายแมอยางอื่น  ยังมีหรือ ที่จะทําให
อริยสาวก เปนผูมีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของทานดําเนินไปตรง ทานประกอบ
แลวดวยความเล่ือมใสไมหว่ันไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมน้ี ?”  

 มีอยู ทานผูมีอาย ุท. !  คือในกาลใดแล   อริยสาวก
มารูชัดซ่ึงอวิชชา ซ่ึงเหตุเปนแดนเกิดแหงอวิชชา ซ่ึง
ความดับไมเหลือแหงอวิชชา ซ่ึงขอปฏิบัติใหถึงซ่ึง
ความดับไมเหลือแหงอวิชชา.   ทานผูมีอาย ุท. ! ดวยเหตุ
แมมีประมาณเทานี้ อริยสาวกนั้น ช่ือวาเปนผูมีสัมมาทิฏฐิ  
ทิฏฐิของเขาดําเนินไปตรงเขา ประกอบแลวดวยความเล่ือมใส
ไมหวัน่ไหวในธรรม  มาสูพระสัทธรรมนี้.   



คูมือโสดาบัน  ๒๐๗ 

 ทานผูมีอาย ุท. !   อวิชชา เปนอยางไรเลา  ?  
เหตุเปนแดนเกิดแหงอวิชชา  เปนอยางไรเลา  ? ความดับ
ไมเหลือแหงอวิชชา เปนอยางไรเลา ?  ขอปฏิบัติใหถึง
ความดับไมเหลือแหงอวิชชา  เปนอยางไรเลา ? 
 ทานผูมีอาย ุท. !   อวิชชา คือ  ความไมรูในทุกข 
ความไมรูในเหตุเปนแดนเกิดแหงทุกข  ความไมรูในความดบั
ไมเหลือแหงทุกข ความไมรูขอปฏิบัติใหถึงซ่ึงความดับ
ไมเหลือแหงทุกข.  ทานผูมีอาย ุท. !  นี้เรียกวา อวิชชา.  
 ความกอขึ้นพรอมแหงอวิชชา ยอมมีเพราะ
ความกอขึ้นพรอมแหงอาสวะ  
 ความดับไมเหลือแหงอวิชชา ยอมมีเพราะ
ความดับไมเหลือแหงอาสวะ  
 มรรคอันประกอบดวยองคแปดอันประเสริฐนี้
นั่นเอง เปนขอปฏิบัติใหถึงซ่ึงความดับไมเหลือแหงอวิชชา; 
ไดแกส่ิงเหลานี้คือ ความเห็นชอบ ความดําริชอบ 
การพูดจาชอบ การทําการงานชอบ การเล้ียงชีวิตชอบ 
ความพากเพียรชอบ   ความระลึกชอบ   ความต้ังใจม่ันชอบ. 



๒๐๘ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

 ทานผูมีอาย ุท. !   เม่ือใดแล อริยสาวกมารูชัด
ซ่ึงอวิชชาอยางนี้, รูชัดซ่ึงเหตุเปนแดนเกิดแหงอวิชชา 
อยางนี้, รูชัดซ่ึงความดับไมเหลือแหงอวิชชา อยางนี้, 
รูชัดซ่ึงขอปฏิบัติใหถึงซ่ึงความดับไมเหลือแหงอวิชชา 
อยางนี.้ อริยสาวกน้ันละราคานุสัย บรรเทาปฏิฆานุสัย ........ 
(ขอความตอไปน้ีเหมือนกับขอความในตอนทายแหงหมวด ก. 

จนกระทั่งถึงคําวา)....ไมหว่ันไหวในธรรมมาสูพระสัทธรรมนี้. 

ง. ๑๓ เก่ียวกับ อาสวะ 

 “ทานผูมีอายุ !     ก็ปริยายแมอยางอื่น  ยังมีหรือ ที่จะทําให
อริยสาวก เปนผูมีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของทานดําเนินไปตรง ทานประกอบ
แลวดวยความเล่ือมใสไมหว่ันไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมน้ี ?”  

 มีอยู ทานผูมีอาย ุท. !  คือในกาลใดแล อริยสาวก
มารูชัดซ่ึงอาสวะ ซ่ึงเหตุเปนแดนเกิดแหงอาสวะ ซ่ึง
ความดับไมเหลือแหงอาสวะ ซ่ึงขอปฏิบัติใหถึงซ่ึง
ความดับไมเหลือแหงอาสวะ.  ทานผูมีอายุ ท. ! ดวยเหตุ
แมมีประมาณเทานี้ อริยสาวกนั้น ช่ือวาเปนผูมีสัมมาทิฏฐิ 
ทิฏฐิของเขาดําเนินไปตรง เขาประกอบแลวดวยความ
เล่ือมใสไมหวั่นไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้. 



คูมือโสดาบัน  ๒๐๙ 

 ทานผูมีอายุ ท. !   อาสวะ  เปนอยางไรเลา ?  
เหตุเปนแดนเกิดแหงอาสวะ เปนอยางไรเลา ?  ความดับไม
เหลือแหงอาสวะ เปนอยางไรเลา ?  ขอปฏิบัติใหถึง
ความดับไมเหลือแหงอาสวะ  เปนอยางไรเลา ? 

ทานผูมีอาย ุท. !   อาสวะ ๓ อยางนี้ มีอยู คือ
กามาสวะ ภวาสวะ  อวิชชาสวะ  

 ความกอขึ้นพรอมแหงอาสวะ ยอมมีเพราะ
ความกอขึ้นพรอมแหง อวิชชา 
 ความดับไมเหลือแหงอาสวะ ยอมมีเพราะ
ความดับไมเหลือแหง อวิชชา 
 มรรคอันประกอบดวยองคแปดอันประเสริฐนี้
นั่นเอง  เปนขอปฏิบัติใหถึงซ่ึงความดับไมเหลือแหง
อาสวะ; ไดแกส่ิงเหลานี้คือ  ความเหน็ชอบ  ความดําริชอบ 
การพูดจาชอบ  การทําการงานชอบ  การเล้ียงชีวิตชอบ 
ความพากเพียรชอบ   ความระลึกชอบ   ความต้ังใจม่ันชอบ.  
 ทานผูมีอาย ุ ท. !   เม่ือใดแล อริยสาวกมารูชัด
ซ่ึงอวิชชาอยางนี้, รูชัดซ่ึงเหตุเปนแดนเกิดแหงอาสวะ 
อยางนี้,  รูชัดซ่ึงความดับไมเหลือแหงอาสวะ อยางนี้, 



๒๑๐ พุทธวจน ฉบับ ๒ 

รูชัดซ่ึงขอปฏิบัติใหถึงซ่ึงความดับไมเหลือแหงอาสวะ 
อยางนี้. อริยสาวกน้ันละราคานุสัย บรรเทาปฏิฆานุสัย 
ถอนอนุสัยแหงทิฏฐิและมานะวา เรามี เราเปนได
โดยประการท้ังปวง ละอวิชชาแลวทําวิชชาใหเกิดข้ึน 
เธอกระทําท่ีสุดแหงทุกขได  ในทิฏฐิธรรมนี้  นั่นเทียว.  
 ทานผูมีอายุ ท. !   ดวยเหตุแม เพียงเทานี้แล  
อริยสาวกนั้น ชื่อวาผูมีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของเขาดําเนินไปตรง 
เขาประกอบแลวดวยความเลื่อมใสไมหว่ันไหวในธรรม 
มาสูพระสัทธรรมนี้. 

 
มู. ม. ๑๒/๘๗-๑๐๑/๑๐๓-๑๓๐. 

 
 







 
มูลนิธิพุทธโฆษณ 

มูลนิธิแหงมหาชนชาวพุทธ ผูซึ่งชัดเจน และม่ันคงในพุทธวจน 
 เร่ิมจากชาวพุทธกลุมเล็กๆกลุมหน่ึง ไดมีโอกาสมาฟงธรรมบรรยายจาก
ทานพระอาจารยคึกฤทธ์ิ  โสตฺถิผโล ที่เนนการนําพุทธวจน (ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ ที่
พระพุทธองคทรงยืนยันวาทรงตรัสไวดีแลว  บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง   ทั้งเนื้อความและพยัญชนะ) 
มาใชในการถายทอดบอกสอน ซึ่งเปนรูปแบบการแสดงธรรมท่ีตรงตามพุทธบัญญัติ
ตามที่ทรงรับสั่งแกพระอรหันต ๖๐ รูปแรกท่ีปาอิสิปตนมฤคทายวัน ในการประกาศ
พระสัทธรรม และเปนลักษณะเฉพาะท่ีภิกษุในคร้ังพุทธกาลใชเปนมาตรฐานเดียว 

 หลักพุทธวจนนี้   ไดเขามาตอบคําถาม   ตอความลังเลสงสัย   ไดเขามาสราง
ความชัดเจน  ตอความพราเลือนสับสน   ในขอธรรมตางๆ  ที่มีอยูในสังคมชาวพุทธ   ซึ่ง
ทั้งหมดน้ี    เปนผลจากสาเหตุเดียวคือ  การไมใชคําของพระพุทธเจาเปนตัวต้ังตนในการ
ศึกษาเลาเรียน   

ดวยศรัทธาอยางไมหวั่นไหวตอองคสัมมาสัมพุทธะ ในฐานะพระศาสดา 
ทานพระอาจารยคึกฤทธ์ิ ไดประกาศอยางเปนทางการวา “อาตมาไมมคีําสอนของตัวเอง” 

และใชเวลาท่ีมอียู ไปกับการรับสนองพุทธประสงค ดวยการโฆษณาพุทธวจน 
เพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม และความประสานเปนหนึ่งเดียวของชาวพุทธ 

 เมื่อกลับมาใชหลักพุทธวจน เหมือนที่เคยเปนในคร้ังพุทธกาล สิ่งท่ีเกิดขึ้น
คือ ความชัดเจนสอดคลองลงตัว  ในความรูความเขาใจ ไมวาในแงของหลักธรรม ตลอด
จนมรรควิธีที่ตรง และสามารถนําไปใชปฏิบัติใหเกิดผล รูเห็นประจักษไดจริงดวยตนเอง
ทันที  ดวยเหตุนี้   ชาวพุทธท่ีเห็นคุณคาในคําของพระพทุธเจา จึงขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ 
เกิดเปน  “กระแสพุทธวจน”  ซึ่งเปนพลังเงยีบที่กําลังจะกลายเปนคล่ืนลูกใหม   ในการกลับ
ไปใชระบบการเรียนรูพระสัทธรรม เหมือนดังคร้ังพุทธกาล 



 ดวยการขยายตัวของกระแสพุทธวจนนี้ สื่อธรรมที่เปนพุทธวจน    ไมวาจะเปน
หนังสือ  หรือซีดี ซึ่งแจกฟรีแกญาติโยมเร่ิมมีไมพอเพียงในการแจก ทั้งน้ี  เพราะจํานวน
ของผูที่สนใจเห็นความสําคัญของพุทธวจน ไดขยายตัวมากขึ้นอยางรวดเร็วประกอบกับวา
ทานพระอาจารยคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล  เครงครัดในขอวัตรปฏิบัติตามแนวทางของทาน
พระโพธิญาณเถร (ชา สุภฺทโท) ภายใตวินัยอันเปนพุทธบัญญัติ  การเผยแพรพุทธวจน
ที่ผานมา  จึงเปนไปในลักษณะสันโดษตามมีตามได  เมื่อมีโยมมาปวารณาเปนเจาภาพ
ในการจัดพิมพ  ไดมาจํานวนเทาไหร  ก็ทยอยแจกไปตามท่ีมีเทาน้ัน เมื่อมีมา ก็แจกไป
เมื่อหมด ก็คือหมด 

 เนื่องจากวา หนาท่ีในการดํารงพระสัทธรรมใหต้ังม่ันสืบไป  ไมไดผูกจํากัด
อยูแตเพียงพุทธสาวกในฐานะของสงฆเทาน้ัน  ฆราวาสกลุมหนึ่งซ่ึงเห็นความสําคัญของ
พุทธวจน  จึงรวมตัวกันเขามาชวยขยายผลในส่ิงท่ีทานพระอาจารยคึกฤทธ์ิ โสตฺถิผโล
ทําอยูแลว  นั่นคือ  การนําพุทธวจนมาเผยแพรโฆษณา โดยพิจารณาตัดสินใจจดทะเบียน 
จัดต้ังเปนมูลนิธิอยางถูกตองตามกฏหมาย  เพื่อใหการดําเนินการตางๆ ทั้งหมด อยูในรูป
แบบท่ีโปรงใส เปดเผย และเปดกวางตอสาธารณชนชาวพุทธท่ัวไป 

 สําหรับผูที่เห็นความสําคัญของพุทธวจน และมีความประสงคที่จะดํารง
พระสัทธรรมใหต้ังม่ัน ดวยวิธีของพระพุทธเจา สามารถสนับสนุนการดําเนินการตรงน้ีได
ดวยวิธีงายๆ นั่นคือ เขามาใสใจศึกษาพุทธวจน และนําไปใชปฏิบัติดวยตนเอง  เมื่อรู
ประจักษ เห็นไดดวยตนแลว วามรรควิธีที่ไดจากการทําความเขาใจ โดยใชคําของ
พระพุทธเจาเปนตัวต้ังตนนั้น นําไปสูความเห็นที่ถูกตอง ในหลักธรรมอันสอดคลอง
เปนเหตุเปนผล และเช่ือมโยงเปนหน่ึงเดียว กระท่ังไดผลตามจริง ทําใหเกิดมีจิต
ศรัทธา ในการชวยเผยแพรขยายส่ือพุทธวจน เพียงเทาน้ี  คุณก็คือหนึ่งหนวยในขบวน 
“พุทธโฆษณ“ แลว  

 นี่คือเจตนารมณของมูลนิธิพุทธโฆษณ    นั่นคือเปนมูลนิธิแหงมหาชน
ชาวพุทธ   ซึ่งชัดเจน  และมั่นคงในพุทธวจน 



ผูที่สนใจรับสื่อธรรมที่เปนพุทธวจน  เพื่อไปใชศึกษาสวนตัว  
หรือนําไปแจกเปนธรรมทาน  แกพอแมพี่นอง ญาติ หรือเพื่อน   

สามารถมารับไดฟรี  โดยไมมีเงื่อนไข  ที่วัดนาปาพง  
หรือตามท่ีพระอาจารยคึกฤทธ์ิไดรับนิมนตไปแสดงธรรมนอกสถานที่ 

สําหรับรายละเอียดกิจธรรมตางๆ  ภายใตเครือขายพุทธวจนโดยวัดนาปาพง  
คนหาขอมูลไดจาก 

www.watnapp.com 

หากมีความจํานงท่ีจะรับไปแจกเปนธรรมทานในจํานวนหลายสิบชุด  
ขอความกรุณาแจงความจํานงไดที่ 

 
มูลนิธิพุทธโฆษณ 

สํานักงานใหญ : ๑๖/๘๘  ชั้น ๒  ซอยสุขุมวิท ๖๘   ถนนสุขุมวิท 
แขวงบางนา   เขตบางนา   กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๒๐ 

โทรศัพท  ๐๒-๗๔๔-๘๓๖๐ - ๑   โทรสาร  ๐๒-๓๙๘-๒๑๘๔ 
เวบไซด : www.buddhakos.org   อีเมล : info@buddhakos.org 

ประสานงานและเผยแผ : มูลนิธิพุทธโฆษณ  อาคารภคินท 
๙  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง, เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  ๑๐๔๐๐ 

โทร.๐๘๕-๐๕๘-๖๘๘๘, ๐๘๑-๕๑๓-๑๖๑๑ 

สนับสนุนการเผยแผพุทธวจนไดที ่
ช่ือบัญชี “มูลนิธิพุทธโฆษณ” ธนาคารกสิกรไทย  สาขา ยอยตลาดไท 

ประเภท บัญชีออมทรัพย  เลขที่บัญชี ๔๘๔-๒-๑๐๘๗๗-๘ 



ขอกราบขอบพระคุณแด่ 

พระอาจารย์คึกฤทธิ์  โสตฺถิผโล  และคณะสงฆ์วัดนาป่าพง

ที่กรุณาให้คำปรึกษาในการจัดทำหนังสือเล่มนี้ 

ติดตามการเผยแผ่พระธรรมคำสอนตามหลักพุทธวจน 

โดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ได้ที่  

•  media.watnapahpong.org
 www.watnapp.com (ธรรมบรรยายค่ำวันเสาร์) ทั้งภาพและเสียงตั้งแต่ ๑๙.๐๐ น. 

•  คลื่น ส.ว.พ. FM ๙๑.๐ MHz ทุกวันพระ เวลา ๑๖.๔๐ น. ,

 FM ๑๐๖.๐ MHz (คลื่นครอบครัวข่าว) จันทร์-ศุกร์  เวลา  ๐๕.๐๐ - ๐๕.๓๐ น.

•  ทีวีดาวเทียมช่อง A I Biz Net Tong Hua เวลา  ๐๕.๐๐ - ๐๕.๓๐ น. 

 และ เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น.

๐๒-๕๔๙-๒๑๗๔
๐๘๑-๕๑๓-๑๖๑๑
๐๘๔-๐๙๖-๘๔๓๐

ลงสะพานคลอง ๑๐ 
เลี้ยวซ้ายคอสะพาน

ลง สะพาน คลอง   ๑๐   ไป ยู เทิร์น แรก มา 
แล้ว เลี้ยว ซ้าย ก่อน ขึ้น สะพาน



บรรณานุกรม

พระไตรปิฎกบาลีอักษรไทยฉบับสยามรัฐ

พระไตรปิฎกไทยฉบับสยามรัฐ

พุทธวจน ฉบับธรรมโฆษณ์ 
(ชุดจากพระโอษฐ์ ผลงานแปลพุทธวจนโดยท่านพุทธทาสภิกขุ)

พุทธวจน ฉบับตรวจแก้ 
(จัดพิมพ์โดยมูลนิธิพุทธโฆษณ์)

ร่วมจัดทำโดย
คุณอาคม จันทะคุณ,

กลุ่มพุทธบริษัทศากยบุตร,

กลุ่มละนันทิ, กลุ่มพุทธโอษฐ์, 

กลุ่มธรรมะสีขาว, กลุ่มสมณะศากยะปุตติยะ, 

กลุ่มพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัทการบินไทย,

กลุ่มมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, กลุ่มวิทยาเขต-หาดใหญ่, 

คุณสุธี วชิระสมบูรณ์, คุณสายทิพย์ ยุวเทพากร, คุณอมฤต ชัยบุตร,

คุณพิมจันทร์ วิมุกตานนท์, คุณวิจิตรา คุปตัษเฐียร, คุณวงสิริ เอี่ยวเหล็ก

คุณมานพ พุ่มเข็ม และครอบครัว, คุณดนัย วงศาโรจน์ และครอบครัว, 

คุณสุเทพ กุลสิงห์ และครอบครัว, คุณวราภรณ์ ศักดี และครอบครัว

นายกเทศมนตรีบางคูวัด คุณพสิษฐ์ มะลิ, 

บริษัท ห้างพระจันทร์โอสถ จำกัด, บริษัท ไทยควอลิตี้ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด, 





คหบดี !  ในกาลใด ภัยเวรห้าประการ 

อันอริยสาวกทำให้สงบรำงับได้แล้ว ด้วย, 

อริยสาวกประกอบพร้อมแล้ว ด้วยโสตาปัตติยังคะสี่ ด้วย,

อริยญายธรรม เป็นธรรมที่อริยสาวกเห็นแล้วด้วยดี 

แทงตลอดแล้วด้วยดีด้วยปัญญา ด้วย; 

ในกาลนั้น อริยสาวกนั้น 

เมื่อหวังอยู่ก็พยากรณ์ตนด้วยตนนั่นแหละว่า

“เราเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้ว มีกำเนิดเดรัจฉานสิ้นแล้ว มีเปรตวิสัยสิ้นแล้ว 

มีอบายทุคติวินิบาตสิ้นแล้ว, เราเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งกระแส (แห่งนิพพาน) 

มีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา  เป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพาน 

มีการตรัสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้า” ดังนี้.

 ทสก. อํ. ๒๔/๑๙๕/๙๒.

ในกาลนั้น อริยสาวกนั้น 

เมื่อหวังอยู่ก็พยากรณ์ตนด้วยตนนั่นแหละว่า

“เราเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้ว มีกำเนิดเดรัจฉานสิ้นแล้ว มีเปรตวิสัยสิ้นแล้ว 

มีอบายทุคติวินิบาตสิ้นแล้ว, เราเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งกระแส (แห่งนิพพาน) 

มีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา  เป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพาน 

มีการตรัสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้า” ดังนี้.

 ทสก. อํ. ๒๔/๑๙๕/๙๒.



สื่อธรรมะนี้ จัดทำเพื่อประโยชนทางการศึกษาสูสาธารณชนเปนธรรมทาน
ลิขสิทธ์ิในตนฉบับน้ีไดรับการสงวนไว ไมสงวนสิทธ์ิในการจัดทำจากตนฉบับน้ี

เพ่ือเผยแผในทุกกรณี ในการจัดทำหรือเผยแผ โปรดใชความละเอียดรอบคอบ 

เพื่อรักษาความถูกตองของขอมูล ขอคำปรึกษาดานขอมูลในการจัดทำเพื่อ

ความสะดวกและประหยัดติดตอไดที่คุณศรชา โทร. ๐๘๑-๕๑๓-๑๖๑๑ หรือ 

คุณอารีวรรณ โทร. ๐๘๕-๐๕๘-๖๘๘๘

14.884310.1483 

ติดตามการเผยแผพระธรรมคำสอนตามหลักพุทธวจน โดยพระอาจารยคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ไดที่ media.watnapahpong.org |
www.watnapp.com (ธรรมบรรยายค่ำวันเสาร) ทั้งภาพและเสียง ตั้งแต 19.00 น. | คลื่น ส.ว.พ. FM 91.0 MHz ทุกวันพระ เวลา 16.40 น. |  

FM 106.0 MHz เวลา 05.00-05.30 น. | ทีวีดาวเทียม ชอง A I Biz Net Tong Hua เวลา 05.00-05.30 น. และ 06.00-07.00 น. 

พุทธวจน
ผูสมบูรณแลวดวยทิฏฐิ

ผูสมบูรณแลวดวยทัสสนะ

ผูมาถึงพระสัทธรรมนี้แลว

ไดเห็นอยูซึ่งพระสัทธรรมนี้

ผูประกอบแลวดวยญาณอันเปนเสขะ

ผูประกอบแลวดวยวิชชาอันเปนเสขะ

ผูถึงซึ่งกระแสแหงธรรมแลว

ผูประเสริฐ มีปญญาเครื่องชำแรกกิเลส

ยืนอยูจรดประตูแหงอมตะ 

นิทาน. สํ. ๑๖/๙๒/๑๗๘.

คูมือโสดาบัน
ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ

เพื่อตรวจสอบความเปนโสดาบันของตนเอง

ดวยตนเอง
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  คูมือโสดาบ

ัน
ฉบ

ับ
  ๒
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