พุทธวจน
คูมือโสดาบัน

ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ
เพื่อตรวจสอบความเปนโสดาบันของตนเอง
ดวยตนเอง

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.
มหาวาร.สํสํ..๑๙
๑๙/๔๓๕/๑๔๓๒
/๔๓๕/๑๔๓๒––๑๔๓๓.
๑๔๓๓.

พุทธวจน
ฉบับ ๒

คู่มือโสดาบัน

พุทธวจน
ฉบับ ๒ คูม ือโสดาบัน
สื่อธรรมะนี้ จัดทําเพื่อประโยชนทางการศึกษาสูสาธารณชน
เปนธรรมทาน
ลิขสิทธิ์ในตนฉบับนี้ไดรับการสงวนไว
ไมสงวนสิทธิ์ในการจัดทําจากตนฉบับเพื่อเผยแผในทุกกรณี
ในการจัดทําหรือเผยแผ โปรดใชความละเอียดรอบคอบ
เพื่อรักษาความถูกตองของขอมูล
ขอคําปรึกษาดานขอมูลในการจัดทําเพื่อความสะดวกและประหยัด

ติดตอไดที่ คุณศรชา โทรศัพท ๐๘๑-๕๑๓-๑๖๑๑
หรือ คุณอารีวรรณ โทรศัพท ๐๘๕-๐๕๘-๖๘๘๘
พิมพครั้งที่ 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 พริน้ ท แมเนจเมนท จํากัด
โทรศัพท ๐-๒๘๐๐-๒๒๙๒ โทรสาร ๐-๒๘๐๐-๓๖๔๙

คําอนุโมทนา
เพื่อ ตอ งการใหนัก ปฏิบัติทั้ง หลาย ทราบถึง แงมุม
ความเป น อั จ ฉริ ย ะจิ ต ของบุ ค คลผู ส ามารถเอาชนะความตาย
หลุดพนจากการเวียนวายเกิดตายในสังสารวัฎฎ สามารถนําไป
ตรวจสอบตนเอง ภายใตหลักธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา วาเดินมาอยางถูกตอง ถูกทางกาวหนา ไปแคไหน
อยางไร โดยไมตองพึ่งพาผูอื่นมาตัดสินใหสมดังที่พระองคตรัสวา
ใหบุคคลทั้งหลายพึ่งตนพึ่งธรรม อาตมาจึงไดรวบรวมคุณธรรม
ความเปนโสดาบัน ในแงมุมตาง ๆ ที่พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไว
จึงขออนุโมทนากับคณะศิษยงานธรรมและผูสนับสนุน
ทุกทาน ที่ไดรวมแรงกาย แรงใจ กระทําใหงานสําเร็จลุลวงไปได
อย า งดี และขออานิ ส งส แ ห ง การช ว ยเผยแผ คํา สอนของ
องค ส มเด็ จ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ า จงเป น เหตุ ใ ห ท า นทั้ ง หลาย
ที่ ไ ด ร ว มเกี่ ย วข อ งกั บ ผลงานชิ้ น นี้ ทั้ ง ที่ เ ป น ผู ทํา และผู อ า น
ไดดวงตาเห็นธรรม ตามเหตุปจจัยที่กระทําในอนาคตกาลอันใกลนี้
ดวยเทอญ
พระคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
เจาอาวาส วัดนาปาพง

คํานํา
หนังสือ “พุทธวจน ฉบับ คูมือโสดาบัน” ไดจัดทําขึ้น
ดวยปรารภเหตุที่วา หลายคนยังเห็นคําสอนของพระผูมีพระภาคเจา
วา เปนสิ่งที่ยาก หรือเปนสิ่งที่ไกลตัวเกินไป ทําใหมีนอยคนนัก
ที่ จะหั นมาใส ใจศึ กษาคํ าสอนของพระผู มี พระภาคเจ าอย าง
จริงจัง ทั้งๆที่พระองคไดตรัสไวแลววา คําสอนที่พระองค
ตรัสสอนทั้งหมดนั้น บริสุทธิ์ บริบูรณแลวสิ้นเชิง อีกทั้ง
คํา สอนนั้น ยัง เปน สิ่ง ที่เ รีย กวา “อกาลิโ ก” คือ ใชไ ดไ ป
ตลอด ไมมีคําวาเกาหรือลาสมัย และใชไดกับบุคคลทุกคน
อันจะเห็นไดจากในสมัยพุทธกาล ที่พุทธบริษัท ๔ ทั้งหลายนั้น
มีคนจากหลายชาติและวรรณะ นอกจากนี้พระองคยังไดตรัส
อีกวา บุคคลที่ทานตรัสสอนนั้น มีตั้งแต พรหม เทวดา ภิกษุ
ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ไปจนถึงปุถุชนคนธรรมดาทั่วไป
และทุกคนนั้น เมื่อ นําคําสอนของพระองคไ ปปฏิบัติแ ลว
ก็สามารถแกทุกขหรือดับทุกขใหกับตนเองไดทั้งสิ้น
คณะงานธรรมวัดนาปาพง
พฤษภาคม ๒๕๕๓

สารบัญ
หนา
๑. แวนสองความเปนพระโสดาบัน
๒. พระโสดาบันเปนใคร (นัยที่หนึ่ง)
๓. พระโสดาบันเปนใคร (นัยที่สอง)
๔. พระโสดาบันประกอบพรอมแลวดวยอริยมรรคมีองคแปด
๕. หลักเกณฑพยากรณภาวะโสดาบันของตนเอง
๖. พระโสดาบัน รูจักปญจุปาทานขันธ
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 ตลอดทั้งสายโดยนัยแหงอริยสัจสี่
(เห็นตลอดสาย นัยที่หนึ่ง)

๒
๔
๗
๑๐
๑๑
๑๙
๒๐
๒๓
๒๕
๒๗
๓๐
๓๑
๓๓
๓๙

หนา
๑๕. พระโสดาบันคือผูเห็นชัดรายละเอียดแตละสาย

๓๙

ของปฏิจจสมุปบาท ตลอดทั้งสายโดยนัยแหงอริยสัจสี่
(เห็นตลอดสาย นัยที่สอง)
๑๖. ผูรูปฏิจจสมุปบาทแตละสาย โดยนัยแหงอริยสัจสี่

ทั้งปจจุบัน อดีต อนาคต ชื่อวาโสดาบัน ( ญาณวัตถุ ๔๔ )
๑๗. ผูรูปฏิจจสมุปบาทแตละสายถึง “เหตุเกิด” และ
“ความดับ” ทั้งปจจุบัน อดีต อนาคต ก็ชื่อวาโสดาบัน
(ญาณวัตถุ ๗๗)
๑๘. ผูมีธัมมญาณและอัน๎วยญาณ (พระโสดาบัน)
๑๙. ผูสิ้นความสงสัย (พระโสดาบัน)
ในกรณีของความเห็นที่เปนไปในลักษณะยึดถือตัวตน
๒๐. ผูสิ้นความสงสัย (พระโสดาบัน)
ในกรณีของความเห็น ที่เปนไปในลักษณะขาดสูญ
๒๑. ผลแหงความเปนโสดาบัน
๒๒. ความเปนโสดาบัน ประเสริฐกวาเปนพระเจาจักรพรรดิ
๒๓. ความเปนพระโสดาบัน ไมอาจแปรปรวน
๒๔. สิ่งที่ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ (พระโสดาบัน)
ทําไมไดโดยธรรมชาติ

๔๙
๗๙

๙๑
๙๕
๙๙
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๘
๑๑๐

๒๕. ฐานะที่เปนไปไมไดสําหรับผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ

(พระโสดาบัน) นัยที่หนึ่ง
๒๖. ฐานะที่เปนไปไมได สําหรับผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ
(พระโสดาบัน) นัยที่สอง
๒๗. ฐานะที่เปนไปไมได สําหรับผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ
(พระโสดาบัน) นัยที่สาม

หนา
๑๑๒
๑๑๔
๑๑๖

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

๑๒๐
๑๒๕
๑๒๗
๑๒๙
๑๓๒
๑๓๕
๑๓๗
๑๓๙

๓๖. พระโสดาบันกับพระอรหันตตางกัน ในการเห็นธรรม

หนา
๑๔๓

(อีกนัยหนึ่ง)
๓๗. ความลดหลั่นแหงพระอริยบุคคลผูปฏิบัติอยางเดียวกัน
๓๘. คนตกน้ํา ๗ จําพวก

๑๔๕
๑๕๐

(ระดับตาง ๆ แหงบุคคลผูถอนตัวขึ้นจากทุกข)
๓๙. คนมีกิเลสตกนรกทั้งหมดทุกคน จริงหรือ ?
(บุคคลที่มีเชือ้ เหลือ ๙ จําพวก)

๑๕๕

๔๐. ผลแปดประการอันเปนภาพรวมของ

๑๖๒

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

๑๕๙
๑๗๑
๑๗๗
๑๘๑

คูมือโสดาบัน
ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ
เพื่อตรวจสอบความเปนโสดาบันของตน ดวยตนเอง

๒ พุทธวจน ฉบับ ๒

๑
แวนสองความเปนพระโสดาบัน
อานนท ! เราจัก แสดง ธรรมปริยายอันชื่อวา
แวนธรรม ซึ่งหากอริยสาวกผูใด ไดประกอบพรอมแลว
เมื่ อ จํา นงจะพยากรณ ต นเอง ก็ พึ ง ทํา ได ใ นข อ ที่ ต น
เปนผูมีนรกสิ้นแลว มีกําเนิดเดรัจฉานสิ้นแลว มีเปรตวิสัย
สิ้นแลว มีอบาย ทุคติ วินิบาตสิ้นแลว, ในขอที่ตนเปน
พระโสดาบั น ผู มีอัน ไม ต กต่ํา เปน ธรรมดา เที่ย งแทตอ
พระนิพพาน เปนผูมีอันจะตรัสรูธรรมไดในกาลเบื้องหนา
ดังนี.้
อานนท ! ก็ธรรมปริยายอันชื่อวา แวนธรรม
ในที่นี้ เปนอยางไรเลา ?
อานนท ! อริย สาวกในธรรมวิ นัย นี้ เปนผู
ประกอบพร อ มแล ว ด ว ยความเลื่อ มใสอัน หยั่ ง ลงมั่น
ไมหวั่นไหวในองคพระพุทธเจา.... ในองคพระธรรม....
ในองคพระสงฆ....และอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผู

คูมือโสดาบัน ๓

ประกอบพรอมแลวดวยศีลทั้งหลายชนิดเปนที่พอใจของ
เหลาอริยเจา คือเปนศีลที่ไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย
เปนศีลที่เปนไทจากตัณหา เปนศีลที่ผูรูทานสรรเสริญ
เปนศีลที่ทิฏฐิไมลูบคลํา และเปนศีลที่เปนไปเพื่อสมาธิ.
อานนท ! ธรรมปริ ย ายอั น นี้ แ ล ที่ ชื่ อ ว า
แวนธรรม ซึ่งหากอริยสาวกผูใ ดได ป ระกอบพร อ มแลว
เมื่อจํานงจะพยากรณตนเอง ก็พึงทําได, ดังนี้แล.
มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๕๐-๔๕๑/๑๔๗๙-๑๔๘๐.

๔ พุทธวจน ฉบับ ๒

๒
พระโสดาบันเปนใคร
(นัยที่หนึ่ง)

ภิกษุ ท. ! สาวกของพระอริยเจาในธรรมวินยั นี้
เปนผูถึงพรอมแลวดวย ธรรม ๔ ประการนี้เอง จึงเปน
พระโสดาบัน ผูมีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา เที่ยงแทตอ
พระนิพพาน เปนผูมีอันจะตรัสรูธรรมไดในกาลเบื้องหนา.
ธรรม ๔ ประการนั้นเปนอยางไร ? ๔ ประการนั้น คือ : (๑) ภิกษุ ท. ! สาวกของพระอริยเจาในธรรมวินยั นี้
เปนผูประกอบพรอมแลว ดวยความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่น
ไมหวั่นไหวในองคพระพุทธเจา วาเพราะเหตุอยางนี้ ๆ
พระผู มี พ ระภาคเจ า นั้ น เป น ผู ไ กลจากกิ เ ลส ตรั ส รู
ชอบไดโดยพระองคเอง เปนผูถึงพรอมดวยวิชชาและ
ขอปฏิบัติใหถึงวิชชา เปนผูไปแลวดวยดี เปนผูรูโลก
อยางแจมแจง เปนผูสามารถฝกคนที่ควรฝกไดอยางไมมี
ใครยิ่งกวา เปนครูของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูรู

คูมือโสดาบัน ๕

ผูตื่น ผูเบิกบานดวยธรรม เปนผูมีความจําเริญ จําแนกธรรม
สั่งสอนสัตว ดังนี.้
(๒) ภิกษุ ท. ! สาวกของพระอริยเจาในธรรมวินัยนี้
เปนผูประกอบพรอมแลว ดวยความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่น
ไมหวั่นไหว ในองคพระธรรม วาพระธรรม เปนสิ่งที่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดีแลว, เปนสิ่งที่ผูศึกษาและปฏิบตั ิ
พึงเห็นไดดวยตนเอง, เปนสิ่งที่ปฏิบัติไดและใหผลได
ไมจํากัดกาล, เปนสิ่งที่ควรกลาวกะผูอื่นวาทานจงมาดูเถิด,
เปนสิ่งที่ควรนอมเขามาใสตัว, เปนสิ่งที่ผูรู ก็รูไดเฉพาะตน
ดังนี.้
(๓) ภิกษุ ท. ! สาวกของพระอริยเจาในธรรมวินัยนี้
เปนผูประกอบพรอมแลว ดวยความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่น
ไมหวั่นไหว ในพระสงฆ วาสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา
เปนผูปฏิบัติดีแลว เปนผูปฏิบัติตรงแลว เปนผูปฏิบัติ
ใหรูธรรมเครื่องออกจากทุกขแลว เปนผูปฏิบัติสมควรแลว
อันไดแกบุคคลเหลานี้คือ คูแหงบุรุษสี่คู นับเรียงตัวได
แปดบุรุษ. นั่นแหละคือสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา
เปนสงฆควรแกสักการะที่เขานํามาบูชา เปนสงฆควรแก

๖ พุทธวจน ฉบับ ๒

สักการะทีเ่ ขาจัดไวตอนรับ เปนสงฆควรรับทักษิณาทาน
เปนสงฆที่บุคคลทั่วไปจะพึงทําอัญชลี เปนสงฆที่เปน
นาบุญของโลก ไมมนี าบุญอื่นยิ่งกวา ดังนี้.
(๔) ภิกษุ ท. ! สาวกของพระอริยเจาในธรรมวินัยนี้
เปนผูประกอบพรอมแลว ดวยศีลทั้งหลายชนิดเปนที่พอใจ
ของเหลาอริยเจา : เปนศีลที่ไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย
เปนศีลที่เปนไทจากตัณหา เปนศีลที่ผูรูทานสรรเสริญ
เปนศีลที่ทิฏฐิไมลูบคลํา และเปนศีลที่เปนไปเพื่อสมาธิ
ดังนี.้
ภิกษุ ท. ! สาวกของพระอริยเจา ผูประกอบ
พรอมแลวดวยธรรม ๔ ประการนีแ้ ล ชื่อวาเปนพระโสดาบัน
ผู มีอัน ไม ต กต่ํา เปน ธรรมดา เที่ ย งแท ตอ พระนิพ พาน
เปนผูมีอันจะตรัสรูธรรมไดในกาลเบื้องหนา.
มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๒๙-๔๓๐/๑๔๑๔-๑๔๑๕.

คูมือโสดาบัน ๗

๓
พระโสดาบันเปนใคร
(นัยที่สอง)

อยากลัวเลย มหานาม ! อยากลัวเลย มหานาม !
ความตายของท า นจัก ไม ต่ํา ทราม กาลกิ ริย าของท าน
จั ก ไมต่ํา ทราม. มหานาม ! อริยสาวกผูประกอบดวย
ธรรม ๔ ประการ ยอมเป น ผู มีป กติ น อ มไปในนิพ พาน
โนมไปสูนิพพาน เอนไปทางนิพพานโดยแท. ธรรม ๔
ประการ อยางไรเลา ? ธรรม ๔ ประการคือ :มหานาม ! อริยสาวกในกรณีนี้
(๑) เปนผูประกอบพรอมแลว ดวยความเลื่อมใส
อันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา วา “เพราะเหตุอยางนี้ ๆ
พระผูมีพระภาคเจานั้น เปนผูไกลจากกิเลส ตรัสรูชอบได
โดยพระองคเอง เปนผูถึงพรอมดวยวิชชาและขอปฏิบัติ
ใหถึงวิชชา เปนผูไปแลวดวยดี เปนผูรูโลกอยางแจมแจง
เปนผูสามารถฝกคนที่ควรฝกไดอยางไมมีใครยิ่งกวา เปนครู

๘ พุทธวจน ฉบับ ๒

ผูสอนของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน
ดวยธรรม เปนผูมีความจําเริญ จําแนกธรรมสั่งสอนสัตว”
ดังนี.้
(๒) เปนผูประกอบพรอมแลว ดวยความเลื่อมใส
อันไมหวั่นไหวในพระธรรม วา “พระธรรม เปนสิ่งที่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดีแลว เปนสิ่งที่ผูศึกษาและ
ปฏิบัติพึงเห็นไดดวยตนเอง เปนสิ่งที่ปฏิบัติไดและใหผลได
ไมจํากัดกาล เปนสิ่งที่ควรกลาวกะผูอื่นวาทานจงมาดูเถิด
เปนสิ่งที่ควรนอมเขามาใสตัว เปนสิ่งที่ผูรูก็รูไดเฉพาะตน”
ดังนี.้
(๓) เปนผูประกอบพรอมแลว ดวยความเลื่อมใส
อันไมหวั่นไหวในพระสงฆ วา “สงฆสาวกของพระผูมี
พระภาคเจา เปนผูปฏิบัติดีแลว เปนผูปฏิบัติตรงแลว
เปนผูปฏิบัติใหรูธรรมเปนเครื่องออกจากทุกขแลว เปนผู
ปฏิบัติ สมควรแลว อั น ไดแ ก บุค คลเหลานี้ คื อ คูแหง
บุรุษสี่คู นับเรียงตัวไดแปดบุรุษ นั่นแหละสงฆสาวกของ
พระผูมีพระภาคเจา เปนสงฆควรแกสักการะที่เขานํามาบูชา

คูมือโสดาบัน ๙

เปนสงฆควรแกสักการะที่เขาจัดไวตอนรับ เปนสงฆควรรับ
ทัก ษิณ าทาน เป นสงฆ ที่บุค คลทั่ว ไปจะพึงทําอัญ ชลี
เปนสงฆที่เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา” ดังนี.้
(๔) เปนผูประกอบพรอมแลว ดวยศีลทั้งหลาย
ชนิดเปนที่พอใจของเหลาพระอริยเจา : เปนศีลที่ไมขาด
ไม ท ะลุ ไมด าง ไม พ รอย เปน ศีล ที่ เ ปน ไทจากตัณ หา
เปน ศีลที่ผูรูทานสรรเสริญ เปนศีลที่ทิฏฐิไมลูบคลํา และ
เปนศีลที่เปนไปพรอมเพื่อสมาธิ ดังนี้.
มหานาม ! เปรี ย บเหมื อ นต น ไม น อ มไปใน
ทิศปราจีน โนมไปสูทิศปราจีน เอนไปทางทิศปราจีน.
ตนไมนั้น เมื่อเขาตัดที่โคนแลว มันจะลมไปทางไหน ?
“มันจะลมไปทางทิศที่มันนอมไป โนมไป เอนไปพระเจาขา !”

มหานาม ! ฉันใดก็ฉันนั้น : อริยสาวกประกอบแลวดวยธรรม
๔ ประการเหลานี้ ยอมเปนผูมีปกตินอมไปในนิพพาน
โนมไปสูนิพพาน เอนไปทางนิพพานโดยแท แล.
มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๖๕-๔๖๖/๑๕๑๑-๑๕๑๒.

๑๐ พุทธวจน ฉบับ ๒

๔
พระโสดาบันประกอบพรอมแลว
ดวยอริยมรรคมีองคแปด
สารีบุตร ! ที่มักกลาวกันวา โสดาบัน-โสดาบัน
ดังนี้ เปนอยางไรเลา สารีบุตร ?
“ขาแตพระองคผูเจริญ ! ทานผูใด เปนผูประกอบพรอมแลว
ดวยอริยมรรคมีองคแปดนี้อยู ผูเชนนั้นแล ขาพระองคเรียกวาเปน
พระโสดาบัน ผูมีชื่ออยางนี้ ๆ มีโคตรอยางนี้ ๆ พระเจาขา !”

สารีบุตร ! ถูกแลว ถูกแลว ผูที่ประกอบพรอมแลว
ดวยอริยมรรคมีองคแปดนี้อยู ถึงเราเองก็เรียกผูเชนนัน้
วาเปน พระโสดาบัน ผูมีชื่ออยางนี้ ๆ มีโคตรอยางนี้ ๆ.
มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๓๕/๑๔๓๒-๑๔๓.

คูมือโสดาบัน ๑๑

๕
หลักเกณฑพยากรณภาวะโสดาบันของตนเอง
คหบดี ! ในกาลใด ภั ย เวร ๕ ประการ
อันอริยสาวกทําใหสงบรํางับไดแลว ดวย, อริยสาวกประกอบ
พรอมแลวดวยโสตาปตติยังคะสี่ ดวย, อริยญายธรรม
เปนธรรมที่อริยสาวกเห็นแลวดวยดี แทงตลอดแลวดวยดี
ดวยปญญา ดวย;
ในกาลนั้น อริยสาวกนั้น เมื่อหวังอยูก็พยากรณ
ตนดวยตน นั่นแหละวา
“เราเปนผูม ีนรกสิ้นแลว มีกําเนิดเดรัจฉานสิ้นแลว
มีเปรตวิสัยสิ้นแลว มีอบายทุคติวินิบาตสิ้นแลว, เราเปน
ผูถ ึงแลวซึ่งกระแส (แหงนิพพาน) มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา
เปนผูเ ที่ยงแทตอนิพพาน มีการตรัสรูพ รอมเปนเบื้องหนา”
ดังนี้.
คหบดี ! ภั ยเวร ๕ ประการ เหลา ไหนเลา
อันอริยสาวกทําใหสงบรํางับไดแลว ?

๑๒ พุทธวจน ฉบับ ๒

(๑) คหบดี ! บุ ค คลผู ฆ  า สั ต วอ ยู  เ ปน ปกติ
ยอมประสบภัยเวรใดในทิฏฐธรรม (ปจจุบัน) บาง, ยอม
ประสบภัยเวรใดในสัมปรายิก (ในเวลาถัดตอมา) บาง,
ย อ มเสวยทุ กขโทมนัส แห ง จิต บา ง เพราะปาณาติบ าต
เปนปจจัย; ภัยเวรนั้น ๆ เปนสิ่งที่อริยสาวกผูเวนขาดแลว
จากปาณาติบาต ทําใหสงบรํางับไดแลว.
(๒) คหบดี ! บุคคลผูถือเอาสิ่งของที่เขาไมได
ใหอยูเปนปกติ ยอมประสบภัยเวรใดในทิฏฐธรรมบาง,
ยอมประสบภัยเวรใดในสัมปรายิกบาง, ยอมเสวยทุกขโทมนัส
แหงจิตบาง เพราะอทินนาทานเปนปจจัย; ภัยเวรนั้น ๆ
เปนสิ่งที่อริยสาวกผูเวนขาดแลวจากอทินนาทาน ทําใหสงบ
รํางับไดแลว.
(๓) คหบดี ! บุ ค คลผู ป ระพฤติ ผิ ด ในกาม
ทั้งหลายอยูเ ปนปกติ ยอมประสบภัยเวรใดในทิฏฐธรรมบาง,
ย อ มประสบภั ย เวรใดในสั ม ปราย ิ ก บ  า ง, ย อ มเสวย
ทุกขโทมนัสแหงจิตบาง, เพราะกาเมสุมิจฉาจารเปนปจจัย;
ภั ย เวรนั้ น ๆ เป น สิ่ ง ที่ อ ริ ย สาวกผู เ ว น ขาดแล ว จาก
กาเมสุมิจฉาจาร ทําใหสงบรํางับไดแลว.

คูมือโสดาบัน ๑๓

(๔) คหบดี ! บุคคลผูกลาวคําเท็จอยูเปนปกติ
ยอมประสบภัยเวรใดในทิฏฐธรรมบาง, ยอมประสบภัยเวรใด
ในสัมปรายิกบาง, ยอมเสวยทุกขโทมนัสแหงจิตบาง เพราะ
มุสาวาทเปนปจจัย; ภัยเวรนั้น ๆ เปนสิ่งที่อริยสาวกผูเวนขาด
แลวจากมุสาวาท ทําใหสงบรํางับไดแลว.
(๕) คหบดี ! บุคคลผูดื่มสุราและเมรัยอันเปน
ที่ตั้งของความประมาทอยูเปนปกติ ยอมประสบภัยเวรใด
ในทิฏฐธรรมบาง, ยอมประสบภัยเวรใดในสัมปรายิกบาง,
ยอมเสวยทุกขโทมนัสแหงจิตบาง, เพราะสุราและเมรัย
เปนปจจัย ภัยเวรนั้น ๆ เปนสิ่งที่อริยสาวกผูเวนขาดแลว
จากสุราและเมรัยทํา ใหส งบรํางั บ ไดแลว.
คหบดี ! ภั ย เวร ๕ ประการเหล า นี้ แ ล
อันอริยสาวกทําใหสงบรํางับไดแลว.
…

…

…

…

คหบดี ! อริยสาวก เปนผูประกอบพรอมแลว
ดวย องคแหงโสดาบัน ๔ ประการ เหลาไหนเลา ?

๑๔ พุทธวจน ฉบับ ๒

(๑) คหบดี ! อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผู
ประกอบพร อ มแล ว ด ว ยความเลื่ อ มใสอั น หยั่ง ลงมั่น
ไมหวั่นไหว ในพระพุทธเจา วา “เพราะเหตุอยางนี้ ๆ
พระผูมีพระภาคเจานั้น เปนผูไกลจากกิเลส ตรัสรูชอบได
โดยพระองค เอง เปน ผู ถึง พรอ มดว ยวิช ชาและจรณะ
เปนผูไปแลวดวยดี เปนผูรูโลกอยางแจมแจง เปนผูสามารถ
ฝกคนที่ควรฝกไดอยางไมมีใครยิ่งกวา เปนครูของเทวดา
และมนุษยทั้งหลาย เปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน ดวยธรรม
เปนผูมีความจําเริญ จําแนกธรรมสั่งสอนสัตว” ดังนี.้
(๒) คหบดี ! อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผู
ประกอบพร อ มแล ว ด ว ยความเลื่ อ มใสอั น หยั่ ง ลงมั่น
ไมหวั่นไหว ในพระธรรม วา “พระธรรม เปนสิ่งที่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดีแลว เปนสิ่งที่ผูศึกษาและ
ปฏิบัติ พึ ง เห็ น ไดด ว ยตนเอง เปน สิ่ ง ที่ปฏิ บัติ ไ ด และ
ใหผ ลได ไม จํากัด กาล เปน สิ่ง ที่ ค วรกล า วกะผู อื่น วา
ทานจงมาดูเถิด เปนสิ่งที่ควรนอมเขามาใสตัว เปนสิ่งที่
ผูรูก็รูไดเฉพาะตน” ดังนี้.

คูมือโสดาบัน ๑๕

(๓) คหบดี ! อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผู
ประกอบพร อ มแล ว ด ว ยความเลื่อ มใสอัน หยั่ง ลงมั่น
ไมหวั่นไหวในพระสงฆ ว า “ สงฆ สาวกของพระผู มี
พระภาคเจา เปนผูปฏิบัติดีแลว เปนผูปฏิบัติตรงแลว
เปนผูปฏิบัติเพือ่ รูธรรมเปนเครื่องออกจากทุกขแลว เปนผู
ปฏิบัติสมควรแลว ไดแกบุคคลเหลานี้ คือ คูแหงบุรุษสี่คู
นั บเรีย งตั ว ได แ ปดบุ รุษ นั่ น แหละคื อ สงฆ ส าวกของ
พระผูมีพระภาคเจาเปนสงฆควรแกสักการะที่เขานํามาบูชา
เป นสงฆ ค วรแก สัก การะที่ เ ขาจั ด ไว ตอ นรั บ เปน สงฆ
ควรรับทักษิณาทาน เปนสงฆที่บุคคลทั่วไปจะพึงทําอัญชลี
เปนสงฆที่เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา” ดังนี.้
(๔) คหบดี ! อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผู
ประกอบพรอมแลว ดวยศีลทั้งหลายในลักษณะเปนที่
พอใจของพระอริยเจา : เปนศีลที่ไมขาด ไมทะลุ ไมดาง
ไมพรอย เปนศีลที่เปนไทจากตัณหา วิญูชนสรรเสริญ
ไมถูกตัณหาและทิฏฐิลูบคลํา เปนศีลที่เปนไปพรอมเพือ่
สมาธิ ดังนี.้

๑๖ พุทธวจน ฉบับ ๒

คหบดี ! อริยสาวก เปนผูประกอบพรอมแลว
ดวยองคแหงโสดาบัน ๔ ประการ เหลานี้แล.
…

…

…

…

คหบดี ! ก็ อริยญายธรรม เปนสิ่งที่อริยสาวก
เห็น แลว ดว ยดี แทงตลอดแลว ด ว ยดี ด ว ยปญญา เป น
อยางไรเลา ?
คหบดี ! อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมทําไว
ในใจโดยแยบคาย เปนอยางดี ซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียว
ดังนี้วา “เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี; เพราะความเกิดขึ้น
แหงสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น. เพราะสิ่งนี้ไมมี สิ่งนี้จึงไมมี;
เพราะความดั บ ไปแหง สิ่ ง นี้ สิ่งนี้จึงดับไป : ขอนี้ไดแก
สิ่งเหลานีค้ ือ เพราะมีอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขารทั้งหลาย;
เพราะมีสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ; ...ฯลฯ... ...
ฯลฯ... ...ฯลฯ... เพราะมี ชาติ เ ปน ป จ จั ย , ชรามรณะ
โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึ ง เกิด ขึ้น
ครบถวน : ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ยอมมี
ดวยอาการอยางนี้.

คูมือโสดาบัน ๑๗

เพราะความจางคลายดับไปโดยไมเหลือแหงอวิชชา
นั้นนั่นเทียว, จึงมีความดับแหงสังขาร; เพราะมีความดับ
แหงสังขาร จึงมีความดับแหงวิญญาณ; ...ฯลฯ... ฯลฯ...
ฯลฯ... เพราะมี ค วามดั บ แห งชาติ นั่น แล ชรามรณะ
โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงดับสิ้น :
ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ ยอมมี ดวยอาการอยางนี้”.
คหบดี ! อริยญายธรรม๑ นี้แล เปนธรรมที่
อริยสาวกนั้นเห็นแลวดวยดี แทงตลอดแลวดวยดีดวยปญญา.
คหบดี ! ในกาลใดแล ภัยเวร ๕ ประการ
เหลานี้ เปนสิ่งที่อริยสาวกทําใหสงบรํางับไดแลวดวย,
อริย สาวกเป น ผู ป ระกอบพร อ มแลวดวยโสตาปตติยังคะ
สี่เหลานี้ ดวย, อริยญายธรรมนี้ เปนธรรมอันอริยสาวก
ในกาลนั้น อริ ย สาวกนั้ น ปรารถนาอยู ก็ พยากรณต น
เห็นแลวดวยดี แทงตลอดแลวดวยดี ดวยปญญาดวย;
ด ว ยตนนั้น แหละว า “เราเป น ผู มีน รกสิ้น แลว มีกํา เนิด
เดรัจฉานสิ้นแลว มีเปรตวิสัยสิ้นแลว มีอบายทุคติวินิบาต
________________
๑. ดูคําอธิบายความหมายของคํานี้โดยละเอียดไดในหมวด “ธรรมะแวดลอม ”
ในสวนทายเลม.

๑๘ พุทธวจน ฉบับ ๒

สิ้นแลว, เราเปนผูถึงแลวซึ่งกระแส (แหงนิพพาน) มีความ
ไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงแทตอนิพพาน มีการตรัสรู
พรอมเปนเบื้องหนา” ดังนี้.
หมายเหตุผูรวบรวม : ยังมีสูตรอีกสูตรหนึ่งขอความอยางเดียวกัน
กับสูตรนี้ ผิดกันแตเพียงตรัสแกภิกษุทั้งหลาย แทนที่จะตรัสกับ
อนาถบิณฑิกคหบดี, คือสูตรที่ ๒ แหงคหปติวรรค อภิสมยสังยุตต
นิทาน .สํ.๑๖/๘๕/๑๕๖; และยังมีสูตรอีกสูตรหนึ่ง (เวรสูตรที่ ๒
อุปาสกวรรค ทสก. อํ. ๒๔/๑๙๕/๙๒) มีเคาโครงและใจความของสูตร
เหมือนกันกับสูตรขางบนนี้ ตางกันแตเพียง ในสูตรนั้นมีคําวา
“ยอมพิจารณาเห็นโดยประจักษ” แทนคําวา “ยอมกระทําไวในใจ
โดยแยบคายเปนอยางดี ซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียว” แหงสูตร
ขางบนนี้ เทานั้น
ทสก. อํ. ๒๔/๑๙๕/๙๒.

คูมือโสดาบัน ๑๙

๖
พระโสดาบัน รูจักปญจุปาทานขันธ
ภิกษุ ท. !
ในธรรมวินยั นี้

เมื่อใดแล สาวกของพระอริ ย เจา

มารูจักความกอขึ้นแหงอุปาทานขันธหา,
รูจักความตั้งอยูไมไดของอุปาทานขันธหา,
รูจักรสอรอยของอุปาทานขันธหา,
รูจักโทษอันรายกาจของอุปาทานขันธหา,
และรูจักอุบายที่ไปใหพน อุป าทานขัน ธหา นี้เ สีย ตามที่
ถูก ที่จ ริง ;
ภิก ษุ ท. ! เมื่อนั้นแหละ สาวกของพระอริยเจา
ผูนั้น เราเรียกวาเปนพระโสดาบัน ผูมีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา
เที่ยงแทตอพระนิพพาน จักตรัสรูธรรมไดในกาลเบื้องหนา.
ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๙๖/๒๙๖.

๒๐ พุทธวจน ฉบับ ๒

๗
พระโสดาบัน รูจักอินทรียหก
ภิกษุ ท. !

อินทรีย๑ ๖ อย า งเหล า นี้ มี อยู .

๖ อยา งอะไรเล า ? ๖ อยางคือ
จักขุนทรีย
ฆานินทรีย
กายินทรีย

โสตินทรีย
ชิวหินทรีย
มนินทรีย

ภิกษุ ท. !
เมื่ อ ใดแล อริ ย สาวก
มารูจักความกอขึ้นแหงอินทรียหกเหลานี้,
รูจักความตั้งอยูไมไดแหงอินทรียหกเหลานี้,
รูจักรสอรอยของอินทรียทั้งหกเหลานี้
รูจักโทษอันรายกาจของอินทรียทั้งหกเหลานี้
ทั้งรูจักอุบายที่ไปใหพนอินทรียทั้งหกเหลานี้, ตามที่ถูก ที่จริง;

คูมือโสดาบัน ๒๑

ภิกษุ ท. ! เมื่อนั้นแหละ อริยสาวกนั้น เราเรียกวา
เปน พระโสดาบัน ผูมีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา เที่ยงแท
ตอพระนิพพาน จักตรัสรูธรรมไดในกาลเบือ้ งหนา.
มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๗๑/๙๐๒-๙๐๓.

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

คูมือโสดาบัน ๒๓

๘
โสดาปตติมรรค ๒ จําพวก
ก. สัทธานุสารี
ภิกษุ ท. ! ตา ... หู ... จมูก ... ลิ้น ... กาย ... ใจ
เปนสิ่งไมเที่ยง มีความแปรปรวนเปนปกติ มีความเปลี่ยน
เปนอยางอื่นเปนปกติ.
ภิกษุ ท.! บุ ค คลใด มี ค วามเชื่ อ น อ มจิ ต ไป
ในธรรม ๖ อยางนี้ ดวยอาการอยางนี้;
บุคคลนี้เราเรียกวาเปน สัทธานุสารี
หยั่งลงสูสัมมัตตนิยาม (ระบบแหงความถูกตอง)
หยั่งลงสูสัปปุริสภูมิ (ภูมิแหงสัตบุรุษ)
ลวงพนบุถุชนภูมิ ไมอาจที่จะกระทํากรรม อันกระทําแลว
จะเขาถึงนรก กําเนิดเดรัจฉาน หรือ เปรตวิสัย และไมควร
ที่จะทํากาละกอนแตที่จะทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล.

๒๔ พุทธวจน ฉบับ ๒

ข. ธัมมานุสารี
ภิกษุ ท. ! ธรรม ๖ อยางเหลานี้ ทนตอการเพง
โดยประมาณอันยิ่งแหงปญญาของบุคคลใด ดวยอาการ
อยา งนี้ ;
บุคคลนี้เราเรียกวา ธัมมานุสารี
หยั่งลงสูสัมมัตตนิยาม (ระบบแหงความถูกตอง)
หยั่งลงสูสัปปุริสภูมิ (ภูมิแหงสัตบุรุษ)
ลวงพนบุถุชนภูมิ ไมอาจที่จะกระทํากรรม อัน กระทํา แลว
จะเขาถึงนรก กําเนิดเดรัจฉาน หรือ เปรตวิสัย และไมควร
ที่จะทํากาละกอนแตที่จะทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล.
ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๗๘/๔๖๙.

คูมือโสดาบัน ๒๕

๙
โสดาปตติผล
ภิกษุ ท. ! บุ ค คลใดย อ มรู  ย อ มเห็ น ซึ ่ ง
ธรรม ๖ อยางเหลานี้ ดวยอาการอยางนี้ (ตามที่กลาวแลว
ในโสดาปตติมรรค ๒ จําพวกมีการเห็นความไมเที่ยงเปนตน) ;
บุคคลนีเ้ ราเรียกวา โสดาบั น (ผู ถึง แล ว ซึ่งกระแส)
ผูมีอันไมตกต่าํ เปนธรรมดา เปนผูเที่ยงแทตอพระนิพพาน
มีการตรัสรูพรอมเปนเบื้องหนา
ขนธ. สํ. ๑๗/๒๗๘/๔๖๙.

สารีบุตร !
อริยอัฏฐังคิกมรรค นี้นั่นแหละ ชื่อวา กระแส
ไดแ ก สั ม มาทิ ฏฐิ สัม มาสั งกัปปะ สัม มาวาจา
สัมมากัมมันตะ สั ม มาอาชี ว ะ สั ม มาวายามะ สัมมาสติ
สั ม มาสมาธิ.
มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๓๕/๑๔๓๑.

๒๖ พุทธวจน ฉบับ ๒

สูตรขางบนนี้ (ขนธ. สํ. ๑๗/๒๗๘/๔๖๙) ทรงแสดงอารมณ
แหงอนิจจังเปนตน ดวยธรรม ๖ อยาง คืออายตนะภายในหก;
ในสูตรถัดไปทรงแสดงอารมณนั้นดวยอายตนะภายนอกหกคือ 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. ! สิ ก ขาบทร อ ยห า สิ บ สิ ก ขาบทนี้
ยอมมาสูอุทเทส (การยกขึ้นแสดงในทามกลางสงฆ)
ทุกกึ่งแหงเดือนตามลําดับ อันกุลบุตรผูปรารถนาประโยชน
พากันศึกษาอยูในสิกขาบทเหลานั้น.
ภิกษุ ท. ! สิกขาสามอยางเหลานี้มีอยู อันเปน
ที่ประชุมลงของสิกขาบททั้ง ปวงนั้ น .
สิกขาสามอยางนั้นเปนอยางไรเลา ?
คือ อธิสีลสิกขา
อธิจิตตสิกขา
อธิปญญาสิกขา

๒๘ พุทธวจน ฉบับ ๒

ภิกษุ ท. ! เหลานี้แล สิกขาสามอยางอันเปนที่
ประชุมลงแหงสิกขาบททั้งปวงนั้น.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ เปนผู ทําใหบริบูรณ
ในศีล ทําพอประมาณในสมาธิ ทําพอประมาณในปญญา.
เธอยังลวงสิกขาบทเล็กนอย๑บาง และตองออกจากอาบัติ
เล็กนอยเหลานั้นบาง.
ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา ?
ขอนั้นเพราะเหตุวาไมมผี ูรูใด ๆ กลาวความอาภัพ
ตอการบรรลุโลกุตตรธรรม จักเกิดขึ้นเพราะเหตุสักวา
การลวงสิกขาบทเล็กนอย และการตองออกจากอาบัติเล็กนอย
เหลานี.้
สวนสิกขาบทเหลาใดที่เปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย๒
ที่เหมาะสมแกพรหมจรรย, เธอเปนผู มีศีลยั่งยืน มีศีล
มั่นคงในสิกขาบทเหลานั้น สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท
ทั้งหลาย.

คูมือโสดาบัน ๒๙

ภิกษุนั้น, เพราะความสิ้นไปรอบแหงสังโยชนสาม
เปนโสดาบัน เปนผูมีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยง
ตอพระนิพพาน มีการตรัสรูพรอมในเบื้องหนา.
ติก. อํ. ๒๐/๒๙๗/๕๒๖.

________________
๑. สิกขาบทเล็กนอย คือ อภิสมาจาริกาสิกขา เปนสิกขาบทที่บญ
ั ญัติเพื่อใหเกิด
ความเลื่อมใสแกคนที่ยังไมเลื่อมใส และเลื่อมใสยิ่งเกิดขึ้นแกคนที่เลื่อมใสแลว.
๒. สิกขาบทเหลาใดที่เปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย คือ ปฏิโมกขศีล.

๓๐ พุทธวจน ฉบับ ๒

๑๑
พระโสดาบันละสังโยชนไดสามขอ
มีสามจําพวก
ภิกษุนั้น, เพราะความสิ้นไปรอบแหงสังโยชน
สาม๑ เปนผูสัตตักขัตตุปรมะ ยังตองทองเที่ยวไปในภพ
แหงเทวดาและมนุษยอีกเจ็ดครั้ง เปนอยางมาก แลวยอม
กระทําที่สุดแหงทุกขได.
(หรื อ วา ) ภิก ษุ นั้ น, เพราะความสิ้น ไปรอบ
แหงสังโยชนสาม เปนผูโกลังโกละ จักตองทองเที่ยว
ไปสู สกุ ลอี ก สองหรื อ สามครั้ ง แล ว ยอ มกระทําที่สุ ด
แหงทุกขได.
(หรื อ วา) ภิ ก ษุ นั้ น, เพราะความสิ้น ไปรอบ
แหงสังโยชนสาม เปนผูเปน เอกพีชี คือจักเกิดในภพแหง
มนุษยอีกหนเดียวเทานั้น แลวยอมกระทําที่สุดแหงทุกขได.
ติก. อํ. ๒๐/๒๙๙/๕๒๗.
________________
๑. สังโยชน คือ เครือ่ งรอยรัดจิต ๑๐ ประการ; ดูในธรรมะแวดลอมหัวขอที่ ๓๐.

คูมือโสดาบัน ๓๑

๑๒
ละสังโยชนสาม และกรรมที่พาไปอบาย
คือโสดาบัน
ภิกษุ ท. ! ภิกษุไมละธรรม ๖ อยางแลว เปนผู
ไมควรเพื่อกระทําใหแจงซึ่งทิฏฐิสัมปทา (ความเปนโสดาบัน).
ไมละธรรม ๖ อยาง เหลาไหนเลา ?
ไมละธรรม๖ อยางเหลานี้ คือ :ไมละ สักกายทิฏฐิ (ความเห็นผิดวาขันธ ๕ เปนตัวตน);
ไมละ วิจกิ ิจฉา (ความลังเลในปฏิปทาทางดับทุกข);
ไมละ สีลพั พตปรามาส (การถือเอาศีลและพรตผิดความ
มุงหมายที่แทจริง);
ไมละ อปายคมนิยราคะ (ราคะที่ควรแกการถึงซึ่งอบาย);
ไมละ อปายคมนิยโทสะ (โทสะที่ควรแกการถึงซึ่งอบาย);
ไมละ อปายคมนิยโมหะ (โมหะที่ควรแกการถึงซึ่งอบาย).

๓๒ พุทธวจน ฉบับ ๒

ภิกษุ ท. ! ภิกษุไมละธรรม ๖ อยาง เหลานี้แล
เปนผูไมควรกระทําใหแจงซึ่งทิฏฐิสัมปทา.
ภิกษุ ท. ! ภิ กษุ ล ะธรรม ๖ อยา งแลว เปน
ผูควรกระทําใหแจงซึ่ง ทิฏฐิสัมปทา.
ละธรรม ๖ อยางเหลาไหนเลา ?
ละธรรม ๖ อยางเหลานี้ คือ :ละ สักกายทิฏฐิ (ความเห็นผิดวาขันธ ๕ เปนตัวตน);
ละ วิจกิ ิจฉา
(ความลังเลในปฏิปทาทางดับทุกข);
ละ สีลพั พตปรามาส (การถือเอาศีลและพรตผิดความ
มุงหมายที่แทจริง);
ละ อปายคมนิยราคะ (ราคะที่ควรแกการถึงซึ่งอบาย);
ละ อปายคมนิยโทสะ (โทสะที่ควรแกการถึงซึ่งอบาย);
ละ อปายคมนิยโมหะ (โมหะที่ควรแกการถึงซึ่งอบาย).
ภิกษุ ท. ! ภิกษุละธรรม ๖ อยางเหลานี้แลว
เปนผูควรกระทําใหแจงซึ่งทิฏฐิสัมปทา, ดังนี้แล.
ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๘๗/๓๖๐.

คูมือโสดาบัน ๓๓

๑๓
พระโสดาบันมีญาณหยั่งรูเหตุใหเกิดขึ้น
และเหตุใหดับไป ของโลก
ภิกษุ ท. ! อริ ย สาวกผู ไ ดสดั บ แลว ยอมไมมี
ความสงสัยอยางนี้วา
“เพราะอะไรมี
เพราะอะไรเกิดขึ้น
เพราะอะไรมี
เพราะอะไรมี
เพราะอะไรมี
เพราะอะไรมี
เพราะอะไรมี
เพราะอะไรมี
เพราะอะไรมี
เพราะอะไรมี
เพราะอะไรมี

อะไรจึงมีหนอ;
อะไรจึงเกิดขึ้น :
นามรู ป จึ ง มี ;
สฬายตนะจึ ง มี ;
ผั ส สะจึ ง มี ;
เวทนาจึ ง มี ;
ตัณหาจึงมี;
อุปาทานจึงมี;
ภพจึงมี;
ชาติจึงมี;
ชรามรณะจึงมี” ดังนี.้

๓๔ พุทธวจน ฉบับ ๒

ภิกษุ ท. ! โดยทีแ่ ท อริยสาวกผูไดสดับแลว
ยอมมีญาณหยั่งรูในเรื่องนี้โดยไมตองเชื่อผูอื่นวา
“เพราะสิ่งนีม้ ี
เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น
เพราะวิญญาณมี
เพราะนามรูปมี
เพราะสฬายตนะมี
เพราะผัสสะมี
เพราะเวทนามี
เพราะตัณหามี
เพราะอุปาทานมี
เพราะภพมี
เพราะชาติมี

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

อริยสาวกนั้น ยอมรูประจักษอยางนี้ วา
“โลกนี้ยอมเกิดขึ้น ดวยอาการอยางนี้” ดังนี้.

คูมือโสดาบัน ๓๕

ภิกษุ ท. ! อริยสาวกผูไดสดับแลว ยอมไมมี
ความสงสัยอยางนี้ วา
“เพราะอะไรไมมี
เพราะอะไรดับ
เพราะอะไรไมมี
เพราะอะไรไมมี
เพราะอะไรไมมี
เพราะอะไรไมมี
เพราะอะไรไมมี
เพราะอะไรไมมี
เพราะอะไรไมมี
เพราะอะไรไมมี
เพราะอะไรไมมี
ดังนี.้

อะไรจึงไมมีหนอ;
อะไรจึงดับ;
นามรูปจึงไมม;ี
สฬายตนะจึงไมมี;
ผัสสะจึงไมม;ี
เวทนาจึงไมมี;
ตัณหาจึงไมม;ี
อุปาทานจึงไมมี;
ภพจึงไมม;ี
ชาติ จึ ง ไม มี ;
ชรามรณะจึงไมมี”

๓๖ พุทธวจน ฉบับ ๒

ภิกษุ ท. ! โดยทีแ่ ท อริยสาวกผูไดสดับแลว
ยอมมีญาณหยั่งรูในเรื่องนี้โดยไมตองเชื่อผูอื่น วา
“เพราะสิ่งนีไ้ มมี
เพราะสิ่งนี้ดับ
เพราะวิ ญ ญาณไม มี
เพราะนามรูปไมมี
เพราะสฬายตนะไมมี
เพราะผัสสะไมมี
เพราะเวทนาไมมี
เพราะตัณหาไมมี
เพราะอุปาทานไมมี
เพราะภพไมมี
เพราะชาติไมมี
ดังนี้.

สิ่งนี้จึงไมม;ี
สิ่งนี้จึ งดั บ ;
นามรูปจึง ไม มี;
สฬายตนะจึงไมมี;
ผัสสะจึงไมมี;
เวทนาจึงไมมี;
ตัณหาจึงไมมี;
อุปาทานจึงไมมี;
ภพจึงไมม;ี
ชาติจึงไมม;ี
ชรามรณะจึงไมมี”

อริยสาวกนั้น ยอมรูประจักษอยางนี้วา
“โลกนี้ ยอมดับดวยอาการอยางนี้” ดังนี้.

คูมือโสดาบัน ๓๗

ภิกษุ ท.! อริ ย สาวก ย อ มมารู ประจักษถึง
เหตุเกิดและความดับแหงโลก ตามที่เปนจริงอยางนี้
ในกาลใด; ในกาลนั้น เราเรียกอริยสาวกนี้
วา
วา
วา
วา
วา
วา
วา
วา
วา

“ผูสมบูรณแลวดวยทิฏฐิ” ดังนี้บาง;
“ผูสมบูรณแลวดวยทัสสนะ” ดังนี้บาง;
“ผูมาถึงพระสัทธรรมนี้แลว” ดังนี้บาง;
“ผูไดเห็นพระสัทธรรมนี้” ดังนี้บาง;
“ผูประกอบแลวดวยญาณอันเปนเสขะ” ดังนี้บาง;
“ผูป ระกอบแลวดวยวิชชาอันเปนเสขะ” ดังนี้บาง;
“ผูถึงซึ่งกระแสแหงธรรมแลว” ดังนี้บาง;
“ผูป ระเสริฐมีปญญาเครื่องชําแรกกิเลส” ดังนี้บาง;
“ยืนอยูจรดประตูแหงอมตะ” ดังนี้บาง,
ดังนี้ แล.
นิทาน. สํ. ๑๖/๙๒/๑๗๘.

คูมือโสดาบัน ๓๙

๑๔
พระโสดาบันคือผูเห็นชัดรายละเอียด
แตละสายของปฏิจจสมุปบาทตลอดทั้งสาย
โดยนัยแหงอริยสัจสี่
(เห็นตลอดสาย นัยที่หนึ่ง)
ภิกษุ ท. !
เพราะมีอวิชชาเปนปจจัย
เพราะมีสังขารเปนปจจัย
เพราะมีวิญญาณเปนปจจัย
เพราะมีนามรูปเปนปจจัย
เพราะมีสฬายตนะเปนปจจัย
เพราะมีผัสสะเปนปจจัย
เพราะมีเวทนาเปนปจจัย
เพราะมีตัณหาเปนปจจัย
เพราะมีอุปาทานเปนปจจัย
เพราะมีภพเปนปจจัย

จึงมีสังขารทั้งหลาย;
จึงมีวิญญาณ;
จึงมีนามรูป;
จึงมีสฬายตนะ;
จึงมีผัสสะ;
จึงมีเวทนา;
จึงมีตัณหา;
จึงมีอุปาทาน;
จึงมีภพ;
จึงมีชาติ;

๔๐ พุทธวจน ฉบับ ๒

เพราะมีชาติเปนปจจัย ชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะ
โทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นครบถวน : ความเกิดขึ้น
พรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ ยอมมี ดวยอาการอยางนี้.
ภิกษุ ท. ! ก็ ชรามรณะ เปน อยางไรเลา ?
ความแก ความคร่ําครา ความมีฟนหลุด ความมี
ผมหงอก ความมีหนังเหี่ยว ความสิ้นไปแหงอายุ ความ
แกรอบแหงอินทรียท ั้งหลาย ในสัตวนิกายนั้น ๆ ของสัตว
ทั้งหลายเหลานั้น ๆ : นี้เรียกวา ชรา. การจุติ ความเคลื่อน
การแตกสลาย การหายไป การวายชีพ การตาย การทํา
กาละ การแตกแหงขันธทั้งหลาย การทอดทิ้งราง การ
ขาดแหงอินทรียคือชีวิตจากสัตวนิกายนั้น ๆ ของสัตวทั้ง
หลายเหลานั้น ๆ : นี้เรียกวา มรณะ. ชรานี้ดวย มรณะนี้
ดวยยอมมีอยูดังนี;้ ภิกษุ ท. ! นี้เรียกวา ชรามรณะ.
ความกอขึ้น พรอ มแหงชรามรณะ ยอมมีเพราะ
ความกอขึ้นพรอมแหงชาติ; ความดับไมเหลือแหงชรามรณะ
ยอมมี เพราะความดับไมเหลือแหงชาติ; มรรคอันประกอบ
ดวยองคแปดอันประเสริฐนั่นเอง เปนปฏิปทาใหถึงความดับ

คูมือโสดาบัน ๔๑

ไมเหลือแหงชรามรณะ, ไดแกสิ่งเหลานี้คือ ความเห็นชอบ
ความดําริช อบ การพูด จาชอบ การทํา การงานชอบ
การเลี้ยงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ
ความตั้งใจมั่นชอบ.
ภิกษุ ท. ! ก็ ชาติ เปนอยางไรเลา ?
การเกิด การกําเนิด การกาวลง (สูครรภ) การบังเกิด
การบังเกิดโดยยิ่งความปรากฏของขันธทั้งหลาย การที่สัตว
ไดซึ่งอายตนะทั้งหลายในสัตวนิกายนั้น ๆ ของสัตวทั้งหลาย
เหลานั้น ๆ : ภิกษุ ท. ! นี้เรียกวา ชาติ. ความกอขึ้น
พรอมแหงชาติ ยอมมี เพราะความกอขึ้นพรอมแหงภพ;
ความดับไมเหลือแหงชาติ ยอมมี เพราะความดับไมเหลือ
แหงภพ; มรรคอันประกอบดวยองคแปดอันประเสริฐนั่นเอง
เปนปฏิปทาใหถึงความดับไมเหลือแหงชาติ, ไดแกสิ่งเหลา
นี้คือ ความเห็นชอบ ความดําริชอบ การพูดจาชอบ
การทําการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ
ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ.

๔๒ พุทธวจน ฉบับ ๒

ภิกษุ ท. ! ก็ ภพ เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ภพทั้งหลาย ๓ อยางเหลานี้ คือ
กามภพ รูปภพ อรูปภพ : ภิกษุ ท. ! นี้เรียกวา ภพ.
ความกอขึ้นพรอมแหงภพ ยอมมี เพราะความกอขึ้นพรอม
แหงอุปาทาน; ความดับไมเหลือแหงภพ ยอมมีเพราะความดับ
ไมเหลือแหงอุปาทาน; มรรคอันประกอบดวยองคแปด
อันประเสริฐนั่นเอง เปนปฏิปทาใหถึงความดับไมเหลือ
แหงภพ, ไดแกสิ่งเหลานี้คือ ความเห็นชอบ ความดําริชอบ
การพูดจาชอบ การทําการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ
ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ.
ภิกษุ ท. ! ก็ อุปาทาน เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! อุปาทานทั้งหลาย ๔ อยางเหลานี้ คือ
ความยึดมัน่ ในกาม ความยึดมัน่ ในความเห็น ความยึดมั่นใน
ขอปฏิบัติทางกายและวาจา (ศีลพรต) ความยึดมั่นในความเปน
ตัวตน : ภิกษุ ท. ! นีเ้ รียกวา อุปาทาน. ความกอขึ้นพรอม
แหงอุปาทาน ยอมมี เพราะความกอขึ้นพรอมแหงตัณหา;
ความดับไมเหลือแหงอุปาทาน ยอมมี เพราะความดับไมเหลือ
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แหงตัณหา; มรรคอันประกอบดวยองคแปดอันประเสริฐ
นั่นเอง เปนปฏิปทาใหถึงความดับไมเหลือแหงอุปาทาน, ไดแก
สิ่งเหลานี้คือ ความเห็นชอบ ความดําริชอบ การพูดจาชอบ
การทําการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ
ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ.
ภิกษุ ท. ! ก็ ตัณหา เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! หมูแหงตัณหาทั้งหลาย ๖ หมูเหลานี้
คือ ความอยากในรูป ความอยากในเสียง...ในกลิน่ ...ในรส...
ในสัมผัสทางกาย...ความอยากในธรรมารมณ : ภิกษุ ท. !
นี้เรียกวา ตัณหา. ความกอขึ้นพรอมแหงตัณหา ยอมมี
เพราะความกอขึ้นพรอมแหงเวทนา; ความดับไมเหลือ
แหงตัณหา ยอมมี เพราะความดับไมเหลือแหงเวทนา;
มรรคอันประกอบดวยองคแปดอันประเสริฐนั่นเอง เปน
ปฏิปทาใหถึงความดับไมเหลือแหงตัณหา, ไดแกสิ่งเหลานี้
คื อ ความเห็ น ชอบ ความดํา ริ ช อบ การพู ด จาชอบ
การทําการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ
ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ.

๔๔ พุทธวจน ฉบับ ๒

ภิกษุ ท. ! ก็ เวทนา เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! หมูแหงเวทนาทั้งหลาย ๖ หมูเหลานี้
คือ เวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางตา...ทางหู ...ทางจมูก ...
ทางลิ้น...ทางกาย และเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางใจ :
ภิกษุ ท. ! นีเ้ รียกวา เวทนา. ความกอขึ้นพรอมแหงเวทนา
ยอมมี เพราะความกอขึ้นพรอมแหงผัสสะ; ความดับ
ไมเหลือแหงเวทนา ยอมมี เพราะความดับไมเหลือแหงผัสสะ;
มรรคอันประกอบดวยองคแปดอันประเสริฐนั่นเอง เปน
ปฏิปทาใหถึงความดับไมเหลือแหงเวทนา, ไดแกสิ่งเหลานี้
คื อ ความเห็ น ชอบ ความดํา ริ ช อบ การพู ด จาชอบ
การทําการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ
ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ.
ภิกษุ ท. ! ก็ ผัสสะ เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! หมูแหงผัสสะทั้งหลาย ๖ หมูเหลานี้
คือสัมผัส ทางตา...ทางหู...ทางจมูก...ทางลิ้น...ทางกาย
สัมผัสทางใจ : ภิกษุ ท. ! นี้ เรียกวา ผัสสะ. ความกอขึ้น
พรอมแหงผัสสะ ยอมมี เพราะความกอขึ้นพรอมแหง
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สฬายตนะ; ความดับไมเหลือแหงผัสสะ ยอมมี เพราะ
ความดับไมเหลือแหงสฬายตนะ; มรรคอันประกอบดวย
องคแปดอันประเสริฐนั่นเอง เปนปฏิปทาใหถึงความดับ
ไมเหลือแหงผัสสะ, ไดแกสิ่งเหลานี้คือ ความเห็นชอบ
ความดํา ริ ช อบ การพู ด จาชอบ การทํา การงานชอบ
การเลี้ยงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ
ความตั้งใจมั่นชอบ.
ภิกษุ ท. ! ก็ สฬายตนะ เปนอยางไรเลา ?
จักข๎วายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ
กายายตนะ มนายตนะ : ภิกษุ ท. ! นี้เรียกวา สฬายตนะ.
ความกอขึ้นพรอมแหงสฬายตนะ ยอมมี เพราะความกอขึ้น
พรอมแหงนามรูป; ความดับไมเหลือแหงสฬายตนะ ยอมมี
เพราะความดับไมเหลือแหงนามรูป; มรรคอันประกอบดวย
องคแปดอันประเสริฐนั่นเอง เปนปฏิปทาใหถึงความดับไม
เหลือแหงสฬายตนะ, ไดแกสิ่งเหลานี้คือ ความเห็นชอบ
ความดําริชอบ การพูดจาชอบ การทําการงานชอบ
การเลี้ยงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ
ความตั้งใจมั่นชอบ.

๔๖ พุทธวจน ฉบับ ๒

ภิกษุ ท. ! ก็ นามรูป เปนอยางไรเลา ?
เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ : นี้เรียกวา
นาม. มหาภูตทั้งสี่ดวย รูปที่อาศัยมหาภูตทั้งสี่ดวย : นี้เรียกวา
รูป. นามนี้ดวย รูปนี้ดวย ย อ มมี อ ยู อ ย า งนี้ : ภิ ก ษุ ท. !
นี้เรียกวา นามรูป. ความกอขึ้นพรอมแหงนามรูป ยอมมี
เพราะความกอขึ้นพรอมแหงวิญญาณ; ความดับไมเหลือ
แหงนามรูป ยอมมี เพราะความดับไมเหลือแหงวิญญาณ;
มรรคอั น ประกอบด ว ยองค แ ปดอั น ประเสริ ฐ นั่ น เอง
เปนปฏิปทาใหถึงความดับไมเหลือแหงนามรูป, ไดแก
สิ่งเหลานี้คือ ความเห็นชอบ ความดําริชอบ การพูดจาชอบ
การทําการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ
ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ.
ภิกษุ ท. ! ก็ วิญญาณ เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! หมูแหงวิญญาณทั้งหลาย ๖ หมูเหลานี้
คือ จักขุวิญญาณ (ผูรูแจงทางตา) โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ
ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ (ผูรูแจงทางใจ) :
ภิกษุ ท. ! นี้เรียกวา วิญญาณ. ความกอขึ้นพรอมแหง
วิญญาณ ยอมมี เพราะความกอขึ้นพรอมแหงสังขาร;
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ความดับไมเหลือแหงวิญญาณ ยอมมี เพราะความดับ
ไม เ หลื อ แห ง สั ง ขาร; มรรคอั น ประกอบด ว ยองค แ ปด
อันประเสริฐนัน่ เอง เปนปฏิปทาใหถึงความดับไมเหลือแหง
วิญญาณ,ไดแกสิ่งเหลานี้คือ ความเห็นชอบ ความดําริชอบ
การพูดจาชอบ การทําการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ
ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ.
ภิกษุ ท. ! ก็ สังขารทั้งหลาย เปนอยางไรเลา ?
ภิ ก ษุ ท.! สังขารทั้งหลาย ๓ อยางเหลานี้คือ
กายสังขาร (ความปรุงแตงทางกาย) วจีสังขาร (ความปรุงแตง
ทางวาจา) จิตตสังขาร (ความปรุงแตงทางใจ) : ภิกษุ ท. ! เหลานี้
เรียกวา สังขารทั้งหลาย. ความกอขึ้นพรอมแหงสังขาร
ยอมมี เพราะความกอขึ้นพรอมแหงอวิชชา; ความดับ
ไมเหลือแหงสังขาร ยอมมี เพราะความดับไมเหลือแหง
อวิชชา; มรรคอันประกอบดวยองคแปดอันประเสริฐ
นั่นเอง เปนปฏิปทาใหถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร,
ได แ ก สิ่ ง เหล า นี้ คื อ ความเห็ น ชอบ ความดํา ริ ช อบ
การพูดจาชอบ การทําการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ
ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ.

๔๘ พุทธวจน ฉบับ ๒

ภิกษุ ท. ! ในกาลใดแล อริยสาวก
ยอ มมารู ทั่ว ถึ ง ซึ่ ง ธรรม อันเป น ปจจั ย (เหตุ)
วาเปนอยางนี้ ๆ; มารูทั่วถึงซึ่งเหตุแหงธรรมอันเปนปจจัย
วาเปนอยางนี้ ๆ; มารูทั่วถึงซึ่งความดับไมเหลือแหงธรรม
อันเปนปจจัย วาเปนอยางนี้ ๆ; มารู ทั่ว ถึง ซึ่ ง ขอ ปฏิบัติ
เครื่ อ งทําสัตว ใ หลุถึง ความดั บไมเหลือแหงธรรม อันเปน
ปจจัย วาเปนอยางนี้ ๆ , ดังนี;้
ภิ ก ษุ ท.! ในกาลนั้นเราเรียกอริยสาวกนั้นวา
“ผูสมบูรณแลวดวยทิฏฐิ”
ดังนี้บาง;
“ผูสมบูรณแลวดวยทัสสนะ”
ดังนี้บาง;
“ผูมาถึงพระสัทธรรมนี้แลว”
ดังนี้บาง;
“ผูไดเห็นพระสัทธรรมนี้”
ดังนี้บาง;
“ผูประกอบแลวดวยญาณอันเปนเสขะ” ดังนี้บาง;
“ผูประกอบแลวดวยวิชชาอันเปนเสขะ” ดังนี้บาง;
“ผูถึงซึ่งกระแสแหงธรรมแลว”
ดังนี้บาง;
“ผูประเสริฐมีปญญาเครื่องชําแรกกิเลส” ดังนี้บาง;
“ยืนอยูจรดประตูแหงอมตะ” ดังนี้บาง, ดังนี้ แล.
นิทาน. สํ. ๑๖/๕๐/๘๘.
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๑๕
พระโสดาบันคือผูเห็นชัดรายละเอียด
แตละสายของปฏิจจสมุปบาทตลอดทั้งสาย
โดยนัยแหงอริยสัจสี่
(เห็นตลอดสาย นัยที่สอง)
ภิกษุ ท. !

ภิกษุในธรรมวินัยนี้

ยอมรูทั่วถึงซึ่ง ชรามรณะ, รูทั่วถึงซึ่งเหตุใหเกิดขึ้น
แหงชรามรณะ, รูทั่วถึงซึ่งความดับไมเหลือแหงชรามรณะ,
รูทั่วถึงซึ่งขอปฏิบัตเิ ครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเ หลื อ
แห งชรามรณะ;
ยอมรูทั่วถึงซึ่ง ชาติ, รูทั่วถึงซึ่งเหตุใหเกิดขึ้น
แหงชาติ, รูทั่วถึงซึ่งความดับไมเหลือแหงชาติ, รูทั่วถึง
ซึ ่ง ขอ ปฏิบ ัต ิเ ครื ่อ งทํ า สัต วใ หล ุถ ึง ความดับ ไมเ หลือ
แหงชาติ;

๕๐ พุทธวจน ฉบับ ๒

ยอมรูทั่วถึงซึ่ง ภพ, รูทั่วถึงซึ่งเหตุใหเกิดขึ้น
แหงภพ, รูทั่วถึงซึ่งความดับไมเหลือแหงภพ, รูทั่วถึงซึ่ง
ขอปฏิบตั เิ ครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงภพ;
ยอมรูทั่วถึงซึ่ง อุปาทาน, รูทั่วถึงซึ่งเหตุใหเกิดขึ้น
แหงอุปาทาน, รูทั่วถึงซึ่งความดับไมเหลือแหงอุปาทาน,
รูทั่วถึงซึ่งขอปฏิบัตเิ ครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือ
แหงอุปาทาน;
ยอมรูทั่วถึงซึ่ง ตัณหา, รูทั่วถึงซึ่งเหตุใหเกิดขึ้น
แห งตัณ หา, รู ทั่ว ถึง ซึ่ง ความดับไม เ หลือ แหงตั ณ หา,
รู ทั่วถึงซึ่งขอปฏิบตั เิ ครื่องทําสั ตว ใ หลุค วามดับ ไมเ หลื อ
แหงตัณหา;
ยอมรูทั่วถึงซึ่ง เวทนา, รูทั่วถึงซึ่งเหตุใหเกิดขึ้น
แห ง เวทนา, รู ทั่ว ถึง ซึ่ ง ความดั บไม เ หลือ แหง เวทนา,
การทําการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ
แหงเวทนา;
ยอมรูทั่วถึงซึ่ง ผัสสะ, รูทั่วถึงซึ่งเหตุใหเกิดขึ้น
แห งผัส สะ, รู ทั่ว ถึง ซึ่ง ความดับไมเ หลือ แหงผัส สะ ,
รูทั่วถึงซึ่งขอปฏิบัตเิ ครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือ
แหงผัสสะ;

คูมือโสดาบัน ๕๑

ย อ มรู ทั่ ว ถึ ง ซึ่ ง สฬายตนะ, รู ทั่ ว ถึ ง ซึ่ ง เหตุ
ใหเกิดขึ้นแหงสฬายตนะ, รูทั่วถึงซึ่งความดับไมเหลือแหง
สฬายตนะ, รู ทั่ว ถึง ซึ่ง ข อ ปฏิบัติเครื่อ งทําสัตว ใ หลุถึ ง
ความดับไมเหลือแหงสฬายตนะ;
ยอมรูทั่วถึงซึ่ง นามรูป, รูทั่วถึงซึ่งเหตุใหเกิดขึ้น
แหงนามรูป, รูทั่วถึงซึ่งความดับไมเหลือแหงนามรูป,
รูทั่วถึงซึ่งขอปฏิบัตเิ ครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือ
แหงนามรูป;
ยอมรูทั่วถึงซึ่ง วิญญาณ, รูทั่วถึงซึ่งเหตุใหเกิดขึ้น
แหงวิญญาณ, รูทั่วถึงซึ่งความดับไมเหลือแหงวิญญาณ,
รูทั่วถึงซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือ
แหงวิญญาณ;
ยอมรูทั่วถึงซึ่ง สังขาร, รูทั่วถึงซึ่งเหตุใหเกิดขึ้น
แห ง สั ง ขาร, รู ทั่ว ถึง ซึ่ง ความดั บไมเ หลือ แหงสัง ขาร,
รูทั่วถึงซึ่งขอปฏิบตั เิ ครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือ
แหงสังขาร.

๕๒ พุทธวจน ฉบับ ๒

ภิกษุ ท. ! ชรามรณะ เปนอยางไรเลา ?
ความแก ความคร่ําครา ความมีฟนหลุด ความมี
ผมหงอก ความมี ห นัง เหี่ ย ว ความสิ้น ไป ๆ แหง อายุ
ความแกรอบแหงอินทรียทั้งหลาย ในสัตวนิกายนั้น ๆ
ของสัตว ทั้ง หลายเหล า นั้น ๆ : นี้เรี ย กว า ชรา. การจุติ
การเคลื่อน การแตกสลาย การหายไป การวายชีพ การตาย
การทํากาละ การแตกแหงขันธทั้งหลาย การทอดทิ้งราง
การขาดแหงอินทรียคือชีวิต จากสัตวนิกายนั้น ๆ ของ
สัตวทั้งหลายเหลานั้น ๆ : นี้เรียกวา มรณะ. ชรานี้ดวย
มรณะนี้ ด ว ย ย อ มมี อ ยู ดั ง นี้ ; ภิ ก ษุ ท. ! นี้ เ รี ย กว า
ชรามรณะ. ความกอขึ้น พรอ มแห ง ชรามรณะ ย อมมี
เพราะความกอขึ้นพรอมแหงชาติ; ความดับไมเหลือแหง
ชรามรณะ ยอมมี เพราะความดับไมเหลือแหงชาติ;
มรรคอันประกอบดวยองคแปดอันประเสริฐนั่นเอง เปน
ปฏิปทาใหถึงความดับไมเหลือแหงชรามรณะ, ไดแก
สิ่งเหลานีค้ ือ ความเห็นชอบ ความดําริชอบ การพูดจาชอบ
การทํางานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ
ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ.

คูมือโสดาบัน ๕๓

ภิกษุ ท. ! ชาติ เปนอยางไรเลา ?
การเกิด การกําเนิด การกาวลง (สูครรภ) การบังเกิด
การบังเกิดโดยยิ่ง ความปรากฏของขันธทั้งหลาย การที่สัตว
ไดซึ่งอายตนะทั้งหลาย ในสัตวนิกายนั้น ๆ ของสัตว
ทั้งหลายเหลานั้น ๆ : ภิกษุ ท. ! นี้เรียกวา ชาติ. ความกอขึ้น
พรอมแหงชาติ ยอมมี เพราะความกอขึ้นพรอมแหงภพ;
ความดับไมเหลือแหงชาติ ยอมมี เพราะความดับไมเหลือ
แหงภพ; มรรคอันประกอบดวยองคแปดอันประเสริฐนั่นเอง
เปน ปฏิป ทาให ถึ ง ความดับ ไม เ หลื อ แห ง ชาติ, ไดแ ก
สิ่งเหลานี้คือ ความเห็นชอบ ความดําริชอบ การพูดจาชอบ
การทํางานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ
ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ.
ภิกษุ ท. ! ภพ เป นอย า งไรเล า ?
ภิกษุ ท. ! ภพทั้งหลาย ๓ อยางเหลานี้ คือ
กามภพ รูปภพ อรูปภพ : ภิกษุ ท. ! นี้เรียกวา ภพ.
ความกอขึ้นแหงภพ ยอมมี เพราะความกอขึ้นพรอมแหง
อุปาทาน; ความดับไมเหลือแหงภพ ยอมมี เพราะความดับ
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ไมเหลือแหงอุปาทาน; มรรคอันประกอบดวยองคแปด
อันประเสริฐนั่นเอง เปนปฏิปทาใหถึงความดับไมเหลือ
แหงภพ, ไดแกสิ่งเหลานี้ คือ ความเห็นชอบ ความดําริชอบ
การพู ด จาชอบ การทํา งานชอบ การเลี้ ย งชี วิ ต ชอบ
ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ.
ภิกษุ ท. ! อุปาทาน เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! อุปาทานทั้งหลาย ๔ อยางเหลานี้ คือ
กามุปาทาน ทิฏุปาทาน สีลัพพัตตุปาทาน อัตตวาทุปาทาน :
ภิกษุ ท. ! นี้เรียกวา อุปาทาน. ความกอขึ้นพรอมแหง
อุปาทาน ยอมมี เพราะความกอขึ้นพรอมแหงตัณหา;
ความดับไมเหลือแหงอุปาทาน ยอมมี เพราะความดับไมเหลือ
แหงตัณหา; มรรคอันประกอบดวยองคแปดอันประเสริฐ
นั่นเอง เปนปฏิปทาใหถึงความดับไมเหลือแหงอุปาทาน,
ไดแกสิ่งเหลานี้ คือ ความเห็นชอบ ความดําริชอบ
การพูดจาชอบ การทํางานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ
ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ.

คูมือโสดาบัน ๕๕

ภิกษุ ท. ! ตัณหา เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! หมูแหงตัณหาทั้งหลาย ๖ หมูเหลานี้
คื อ รู ป ตั ณ หา สั ท ทตั ณ หา คั น ธตั ณ หา รสตั ณ หา
โผฏฐัพพตัณหา ธัมมตัณหา : ภิกษุ ท. ! นี้เรียกวา ตัณหา.
ความกอขึ้นพรอมแหงตัณหา ยอมมี เพราะความกอขึ้น
พรอมแหงเวทนา; ความดับไมเหลือแหงตัณหา ยอมมี
เพราะความดับไมเหลือแหงเวทนา; มรรคอันประกอบดวย
องคแปดอันประเสริฐนั่นเอง เปนปฏิปทาให ถึง ความดับ
ไมเหลือแหงตัณหา, ไดแกสิ่งเหลานี้ คือ ความเห็นชอบ
ความดําริชอบ การพูดจาชอบ การทํางานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ
ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ.
ภิกษุ ท. ! เวทนา เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! หมู แ ห ง เวทนาทั้ ง หลาย ๖ หมู
เหลานี้ คือ จักขุสัมผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา
ฆานสัมผัสสชาเวทนา ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา กายสัมผัสสชาเวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนา : ภิกษุ ท. ! นีเ้ รียกวา
เวทนา. ความกอขึ้นพรอมแหงเวทนา ยอมมี เพราะความ

๕๖ พุทธวจน ฉบับ ๒

กอขึ้นพรอมแหงผัสสะ; ความดับไมเหลือแหงเวทนายอมมี
เพราะความดับไมเหลือแหงผัสสะ; มรรคอันประกอบ
ดวยองคแปดอันประเสริฐนั่นเอง เปนปฏิปทาใหถึงความดับ
ไมเหลือแหงเวทนา, ไดแกสิ่งเหลานี้ คือ ความเห็น ชอบ
ความดําริชอบ การพูดจาชอบ การทํางานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ
ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ.
ภิกษุ ท. ! ผัสสะ เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! หมูแหงผัสสะทั้งหลาย ๖ หมูเหลานี้
คื อ จั ก ขุสัมผัส โสตสั ม ผั ส ฆานสั ม ผั ส ชิว หาสัมผั ส
กายสัมผัส มโนสั มผั ส : ภิ ก ษุ ท. ! นี้เรี ย กวา ผัสสะ.
ความกอขึ้นพรอมแหงผัสสะ ยอมมี เพราะความกอขึ้นพรอม
แหงสฬายตนะ; ความดับไมเหลือแหงผัสสะ ยอมมีเพราะ
ความดับไมเหลือแหงสฬายตนะ; มรรคอันประกอบดวย
องคแปดอันประเสริฐนั่นเอง เปนปฏิปทาใหถึงความดับ
ไมเหลือแหงผัสสะ, ไดแกสิ่งเหลานี้ คือ ความเห็นชอบ
ความดําริชอบ การพูดจาชอบ การทํางานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ
ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ.

คูมือโสดาบัน ๕๗

ภิกษุ ท. ! สฬายตนะ๑ เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! จักข๎วายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ
ชิวหายตนะ กายายตนะ มนายตนะ : ภิกษุ ท. ! นีเ้ รียกวา
สฬายตนะ. ความกอขึ้ น พร อ มแห ง สฬายตนะ ยอ มมี
เพราะความกอขึ้นพรอมแหงนามรูป; ความดับ ไมเหลือ
แหงสฬายตนะ ยอมมี เพราะความดับไมเหลือแหงนามรูป;
มรรคอันประกอบดวยองคแปดอันประเสริฐนั่นเอง เปน
ปฏิปทาใหถึงความดับไมเหลือแหงสฬายตนะ, ไดแก
สิ่งเหลานี้ คือ ความเห็นชอบ ความดําริชอบ การพูดจาชอบ
การทํางานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ
ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ.
ภิกษุ ท. ! นามรูป เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ :
นี้เรียกวา นาม, มหาภูตทั้งสี่ดวย รูปที่อาศัย มหาภูตทั้งสี่ดวย
นี้เรียกวา รูป, นามนีด้ วย รูปนี้ดวย ยอมมีอยูด ังนี้; ภิกษุ ท. !
นี้เรียกวา นามรูป. ความกอขึ้น พรอมแหงนามรูป ยอมมี
________________
๑. คือ อายตนะภายในทั้ง ๖ และอายตนะภายนอกทั้ง ๖
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เพราะความกอขึ้นพรอมแหงวิญญาณ; ความดับไมเหลือ
แหงนามรูป ยอมมี เพราะความดับไมเหลือแหงวิญญาณ;
มรรคอัน ประกอบด ว ยองค แ ปดอัน ประเสริฐ นั่น เอง
เปนปฏิปทาใหถึงความดับไมเหลือแหงนามรูป, ไดแกสิ่ง
เหลานี้ คือ ความเห็นชอบ ความดําริชอบ การพูดจาชอบ
การทํางานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ
ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ.
ภิกษุ ท. ! วิญญาณ เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! หมูแหงวิญญาณทั้งหลาย ๖ หมูเหลานี้
คือ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ
กายวิญญาณ มโนวิญญาณ : ภิกษุ ท. ! นี้เรียกวา วิญญาณ.
ความกอขึ้นพรอมแหงวิญญาณ ยอมมี เพราะความกอขึ้น
พรอมแหงสังขาร; ความดับไมเหลือแหงวิญญาณ ยอมมี
เพราะความดับไมเหลือแหงสังขาร; มรรคอันประกอบดวย
องคแปดอันประเสริฐนั่นเอง เปนปฏิปทาใหถึงความดับ
ไมเหลือแหงวิญญาณ, ไดแกสิ่งเหลานี้ คือ ความเห็นชอบ
ความดําริชอบ การพูดจาชอบ การทํางานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ
ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ.

คูมือโสดาบัน ๕๙

ภิกษุ ท. ! สังขาร เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! สังขารทั้งหลาย ๓ อยางเหลานี้ คือ
กายสังขาร วจีสังขาร จิตตสังขาร : ภิกษุ ท. ! เหลานี้ เรียกวา
สั ง ขารทั้ง หลาย. ความกอขึ้น พรอมแหงสังขารยอมมี
เพราะความกอขึ้นพรอมแหงอวิชชา; ความดับไมเหลือ
แหงสังขาร ยอมมี เพราะความดับไมเหลือแหงอวิชชา;
มรรคอันประกอบดวยองคแปด อันประเสริฐนั่นเอง
เปนปฏิปทาใหถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร, ไดแก
สิ่งเหลานี้ คือ ความเห็นชอบ ความดําริชอบ การพูดจาชอบ
การทํางานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ
ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ.
ภิกษุ ท. ! ในการใดแล ภิกษุ
ยอมมารูทั่วถึงซึ่ง ชรามรณะ; มารูทั่วถึงซึ่งเหตุ
ใหเกิดขึ้นแหงชรามรณะ; มารูทั่วถึงซึ่งความดับไมเหลือ
แหง ชรามรณะ; มารูถึงซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึง
ความดับไมเหลือแหงชรามรณะ; วาเปนอยางนี้ ๆ.
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ยอมมารูทั่วถึงซึ่ง ชาติ; มารูทั่วถึงซึ่งเหตุใ ห
เกิดขึ้นแหงชาติ; มารูทั่วถึงซึ่งความดับไมเหลือแหงชาติ;
มารู ทั่ ว ถึ ง ซึ่ ง ข อ ปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งทํา สั ต ว ใ ห ลุ ถึ ง ความดั บ
ไมเหลือแหงชาติ : วาเปนอยางนี้ ๆ.
ยอมมารูทั่วถึงซึ่ง ภพ; มารูทั่วถึงซึ่งเหตุให
เกิดขึ้นแหงภพ; มารูทั่วถึงซึ่งความดับไมเหลือแหงภพ;
มารูทั่วถึงซึ่งขอปฏิบัตเิ ครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือ
แหงภพ : วาเปนอยางนี้ ๆ.
ยอมมารูทั่วถึงซึ่ง อุปาทาน; มารูทั่วถึงซึ่งเหตุ
ใหเกิดขึ้นแหงอุปาทาน; มารูทั่วถึงซึ่งความดับไมเหลือ
แหงอุปาทาน; มารูทั่วถึงซึ่งขอปฏิบัตเิ ครื่องทําสัตวใหลุถึง
ความดับไมเหลือแหงอุปาทาน : วาเปนอยางนี้ ๆ.
ยอมมารูทั่วถึงซึ่ง ตัณหา; มารูทั่วถึงซึ่งเหตุให
เกิดขึ้นแหงตัณหา; มารูทั่วถึงซึ่งความดับไมเหลือแหงตัณหา;
มารูทั่วถึงซึ่งขอปฏิบัตเิ ครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือ
แหงตัณหา : วาเปนอยางนี้ ๆ.
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ยอมมารูทั่วถึงซึ่ง เวทนา; มารูทั่วถึงซึ่งเหตุให
เกิดขึ้นแหงเวทนา; มารูทั่วถึงซึ่งความดับไมเหลือแหงเวทนา;
มารูทั่วถึงซึ่งขอปฏิบัตเิ ครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือ
แหงเวทนา : วาเปนอยางนี้ ๆ.
ยอมมารูทั่วถึงซึ่ง ผัสสะ; มารูทั่วถึงซึ่งเหตุให
เกิดขึ้นแหงผัสสะ; มารูทั่วถึงซึ่งความดับไมเหลือแหงผัสสะ;
มารูทั่วถึงซึ่งขอปฏิบัตเิ ครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือ
แหงผัสสะ : วาเปนอยางนี้ ๆ.
ยอมมารูทั่วถึงซึ่ง สฬายตนะ; มารูทั่วถึงซึ่งเหตุให
เกิดขึ้นแหงสฬายตนะ; มารูทั่วถึงซึ่งความดับไมเหลือแหง
สฬายตนะ; มารูทั่วถึงซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึง
ความดับไมเหลือแหงสฬายตนะ : วาเปนอยางนี้ ๆ.
ยอมมารูทั่วถึงซึ่ง นามรูป; มารูทั่วถึงซึ่งเหตุให
เกิดขึ้นแหงนามรูป; มารูทั่วถึงซึ่งความดับไมเหลือแหงนามรูป;
มารูทั่วถึงซึ่งขอปฏิบัตเิ ครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือ
แหงนามรูป : วาเปนอยางนี้ ๆ.
ยอมมารูทั่วถึงซึ่ง วิญญาณ; มารูทั่วถึงซึ่งเหตุให
เกิดขึ้นแหงวิญญาณ; มารูทั่วถึงซึ่งความดับไมเหลือแหง
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วิญญาณ; มารูทั่วถึงซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึง
ความดับไมเหลือแหงวิญญาณ : วาเปนอยางนี้ ๆ.
ยอมมารูทั่วถึงซึ่ง สังขาร; มารูทั่วถึงซึ่งเหตุให
เกิดขึ้นแหงสังขาร; มารูทั่วถึงซึ่งความดับไมเหลือแหง
สังขาร; มารูทั่วถึงซึ่งขอปฏิบัตเิ ครื่องทําสัตวใหลุถึงความ
ดับไมเหลือแหงสังขาร : วาเปนอยางนี้ ๆ.
ภิ ก ษุ ท. ! ในกาลนั้น เราเรีย กภิ ก ษุ นั้น ว า :
“ผูสมบูรณแลวดวยทิฏฐิ”
ดังนีบ้ าง;
“ผูสมบูรณแลวดวยทัสสนะ”
ดังนีบ้ าง;
“ผูมาถึงพระสัทธรรมนี้แลว”
ดังนีบ้ าง;
“ผูไดเห็นซึ่งพระสัทธรรมนี้”
ดังนีบ้ าง;
“ผูประกอบแลวดวยญาณอันเปนเสขะ” ดังนีบ้ าง;
“ผูประกอบแลวดวยวิชชาอันเปนเสขะ” ดังนีบ้ าง;
“ผูถึงซึ่งกระแสแหงธรรมแลว”
ดังนีบ้ าง;
“ผูประเสริฐมีปญญาชําแรกกิเลส”
ดังนีบ้ าง;
“ยืนอยูจรดประตูแหงอมตะ”
ดังนีบ้ าง.
นิทาน. สํ. ๑๖/๕๑/๙๑.

คูมือโสดาบัน ๖๓

๑๖
ผูรูปฏิจจสมุปบาทแตละสายโดยนัย
แหงอริยสัจสี่ ทั้งปจจุบัน อดีต อนาคต
ชื่อวาโสดาบัน (ญาณวัตถุ ๔๔)
ภิกษุ ท. ! เราจักแสดง ซึ่งญาณวัตถุ๑ ๔๔ อยาง
แกพวกเธอทั้งหลาย.
พวกเธอทั้งหลายจงฟงขอความนั้น
จงกระทําในใจใหสําเร็จประโยชน, เราจักกลาวบัดนี.้
ครั้นภิกษุทั้งหลายเหลานั้น ทูลรับสนองพระพุทธดํารัสแลว
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสถอยคําเหลานี้วา :-

ภิกษุ ท. !
ก็ ญาณวัตถุ ๔๔ อยาง เปนอยางไรเลา ?
ญาณวั ตถุ ๔๔ อย า งคือ :-
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๑.
๒.
๓.
๔.

(หมวด ๑)
ญาณ คือความรู ในชรามรณะ;
ญาณ คือความรู ในเหตุใ ห เ กิ ด ขึ้น แหงชรามรณะ;
ญาณ คือความรู ในความดับไมเหลือแหงชรามรณะ;
ญาณ คือความรู ในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึง
ความดับไมเหลือแหงชรามรณะ;

๑.
๒.
๓.
๔.

(หมวด ๒)
ญาณ คือความรู ในชาติ ;
ญาณ คือความรู ในเหตุใหเกิดขึ้นแหงชาติ;
ญาณ คือความรู ในความดับไมเหลือแหงชาติ;
ญาณ คือความรู ในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึง
ความดับไมเหลือแหงชาติ;

๑.
๒.
๓.
๔.

(หมวด ๓)
ญาณ คือความรู ในภพ;
ญาณ คือความรู ในเหตุใหเกิดขึ้นแหงภพ;
ญาณ คือความรู ในความดับไมเหลือแหงภพ;
ญาณ คือ ความรู ในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึง
ความดับไมเหลือแหงภพ;
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๑.
๒.
๓.
๔.

(หมวด ๔)
ญาณ คือความรู ในอุปาทาน;
ญาณ คือความรู ในเหตุใหเกิดขึ้นแหงอุปาทาน;
ญาณ คือความรู ในความดับไมเหลือแหงอุปาทาน;
ญาณ คือความรู ในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึง
ความดับไมเหลือแหงอุปาทาน;

๑.
๒.
๓.
๔.

(หมวด ๕)
ญาณ คือความรู ในตัณหา;
ญาณ คือความรู ในเหตุ ใ ห เ กิ ด ขึ้ น แหงตัณ หา;
ญาณ คือความรู ในความดับไมเหลือแหงตัณหา;
ญาณ คือความรู ในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึง
ความดั บไมเหลือแหงตัณหา;

๑.
๒.
๓.
๔.

(หมวด ๖)
ญาณ คือความรู ในเวทนา;
ญาณ คือความรู ในเหตุใหเกิดขึ้นแหงเวทนา;
ญาณ คือความรู ในความดับไมเหลือแหงเวทนา;
ญาณ คือความรู ในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึง
ความดับไมเหลือแหงเวทนา;
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๑.
๒.
๓.
๔.

(หมวด ๗)
ญาณ คือความรู ในผัสสะ;
ญาณ คือความรู ในเหตุใหเกิดขึ้นแหงผัสสะ;
ญาณ คือความรู ในความดับไมเหลือแหงผัสสะ;
ญาณ คือความรู ในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึง
ความดับไมเหลือแหงผัสสะ;

๑.
๒.
๓.
๔.

(หมวด ๘)
ญาณ คือความรู ในสฬายตนะ;
ญาณ คือความรู ในเหตุใหเกิดขึ้นแหงสฬายตนะ;
ญาณ คือความรู ในความดับไมเหลือแหงสฬายตนะ;
ญาณ คือความรู ในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึง
ความดับไมเหลือแหงสฬายตนะ;

๑.
๒.
๓.
๔.

(หมวด ๙)
ญาณ คือความรู ในนามรูป;
ญาณ คือความรู ในเหตุใหเกิดขึ้นแหงนามรูป;
ญาณ คือความรู ในความดับไมเหลือแหงนามรูป;
ญาณ คือความรู ในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึง
ความดับไมเหลือแหงนามรูป;
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(หมวด ๑๐)
๑. ญาณ คือความรู ในวิญญาณ;
๒. ญาณ คือความรู ในเหตุใหเกิดขึ้นแหงวิญญาณ;
๓. ญาณ คือความรู ในความดับไมเหลือแหงวิญญาณ;
๔. ญาณ คือความรู ในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึง
ความดับไมเหลือแหงวิญญาณ;
๑.
๒.
๓.
๔.

(หมวด ๑๑)
ญาณ คือความรู ในสังขารทั้งหลาย;
ญาณ คือความรู ในเหตุใหเกิดขึ้นแหงสังขาร;
ญาณ คือความรู ในความดับไมเหลือแหงสังขาร;
ญาณ คือความรู ในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึง
ความดับไมเหลือแหงสังขาร;
ภิกษุ ท. !

เหลานี้เรียกวา ญาณวัตถุ ๔๔ อยาง.

ภิกษุ ท. ! ก็ ชรามรณะ เปนอยางไรเลา ?
ความแก ความคร่ําครา ความมีฟนหลุด ความมี
ผมหงอก ความมี ห นัง เหี่ ย ว ความสิ้ น ไป ๆ แหงอายุ
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ความแกร อบแห งอิ น ทรี ย ทั้ง หลาย ในสัตวนิก ายนั้น ๆ
ของสัตวทั้งหลายเหลานั้น ๆ : นี้เรียกวา ชรา. การจุติ
ความเคลื่อน การแตกสลาย การหายไป การวายชีพ การตาย
การทํากาละ การแตกแหงขันธทั้งหลาย การทอดทิ้งราง
การขาดแหงอินทรียคือชีวิต จากสัตวนิกายนั้น ๆ ของสัตว
ทั้งหลายเหลานั้น ๆ : นี้เรียกวา มรณะ. ชรานี้ดวย มรณะนี้ดวย
ย อ มมี อ ยู ดั ง นี้ ; ภิ ก ษุ ท. ! นี้ เ รี ย กว า ชรามรณะ.
ความกอขึ้นพรอมแหงชรามรณะ ยอมมี เพราะความกอขึ้น
พรอมแหงชาติ; ความดับไมเหลือแหงชรามรณะ ยอมมี
เพราะความดับไมเหลือแหงชาติ; มรรคอันประกอบดวย
องคแปดอันประเสริฐนั่นเอง เปนปฏิปทาใหถึงความดับ
ไมเหลือแหงชรามรณะ, ไดแกสิ่งเหลานีค้ ือ ความเห็นชอบ
ความดํา ริ ช อบ การพู ด จาชอบ การทํา การงานชอบ
การเลี้ย งชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ
ความตั้งใจมั่นชอบ.
ภิกษุ ท. ! อริ ย สาวก ย อ มมารู ทั่ ว ถึ ง ซึ่ ง
ชรามรณะ วาเปนอยางนี้ ๆ, มารูทั่วถึง ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหง
ชรามรณะ วาเปนอยางนี้ ๆ, มารูทั่วถึง ซึ่งความดับไมเหลือ

คูมือโสดาบัน ๖๙

แหงชรามรณะ วาเปนอยางนี้ ๆ, มารูทั่วถึง ซึ่งขอปฏิบัติ
เครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงชรามรณะ วาเปน
อยางนี้ ๆ, ในกาลใด; ในกาลนั้นความรูนี้ของอริยสาวกนั้น
ชื่อวา ญาณในธรรม (ธมฺมญาณ). ดวยธรรมนีอ้ ันอริยสาวกนั้น
เห็นแลว รูแลว บรรลุแลว หยั่งลงแลว และเปนธรรม
อันใชไดไมจํากัดกาล, อริยสาวกนั้น ยอมนําความรูนั้น
ไปสูนัยยะอันเปนอดีตและอนาคต (ตอไปอีก) วา “สมณะ
หรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในกาลยืดยาวนานฝายอดีต
ไดรูอยางยิ่งแลวซึ่งชรามรณะ, ไดรูอยางยิ่งแลวซึ่งเหตุ
ใหเกิดขึ้นแหงชรามรณะ, ไดรูอยางยิ่งแลวซึ่งความดับ
ไมเหลือแหงชรามรณะ, ไดรูอยางยิ่งแลวซึ่งขอปฏิบัติเครื่อง
ทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงชรามรณะ; สมณะหรือ
พราหมณเหลานั้นทุกทาน ก็ไดรูอยางยิ่งแลว เหมือนอยาง
ที่ เ ราเองได รู อ ย า งยิ่ ง แล ว ในบั ด นี้ . ถึ ง แม ส มณะหรื อ
พราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต
จักรูอยางยิ่ง ซึ่งชรามรณะ, จักรูอยางยิ่ง ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้น
แหงชรามรณะ, จักรูอยางยิ่ง ซึ่งความดับไมเหลือแหง
ชรามรณะ, จักรูอยางยิ่ง ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึง
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ความดับไมเหลือแหงชรามรณะ ก็ตาม; สมณะหรือพราหมณ
เหลานั้นทุกทาน ก็จักรูอยางยิ่ง เหมือนอยางที่เราเองไดรู
อยางยิ่งแลวในบัดนี้” ดังนี้. ความรูนี้ของอริยสาวกนั้น
ชื่ อ วาญาณในการรูต าม (อัน๎วยญาณ).
ภิกษุ ท. ! ญาณทั้ ง สอง คื อ ธั ม มญาณและ
อั น ๎ ว ยญาณ เหล า นี้ ข องอริ ย สาวก เป น ธรรมชาติ
บริ สุ ท ธิ์ ผ อ งใส ในกาลใด; ภิกษุ ท. ! ในกาลนั้น เราเรียก
อริยสาวกนั้นวา “ผูสมบูรณแลวดวยทิฏฐิ”, ดังนี้บาง;
วา “ผูสมบูรณแลวดวยทัสสนะ”, ดังนี้บาง; วา “ผูมาถึง
พระสัทธรรมนี้แลว”, ดังนี้บาง; วา“ผูไดเห็นอยูซึ่ง
พระสั ท ธรรมนี้ ”, ดังนีบ้ าง; วา “ผูประกอบแลวดวยญาณ
อันเปนเสขะ”, ดังนี้บาง; วา “ผูประกอบแลวดวยวิชชา
อันเปนเสขะ”, ดังนีบ้ าง; วา “ผูถึงซึ่งกระแสแหงธรรมแลว”,
ดังนีบ้ าง; วา “ผูประเสริฐมีปญญาเครื่องชําแรกกิเลส”,
ดังนีบ้ าง; วา “ยืนอยูจรดประตูแหงอมตะ”, ดังนี้บาง,
ดังนี.้

คูมือโสดาบัน ๗๑

ภิกษุ ท. ! ก็ชาติ เปนอยางไรเลา ?
การเกิด การกําเนิด การกาวลง (สูค รรภ) การบังเกิด
การบังเกิดโดยยิ่ง ความปรากฏของขันธทั้งหลาย การที่
สัตว ไ ดซึ่ง อายตนะทั้ ง หลาย ในสั ต วนิก ายนั้น ๆ ของ
สัตวทั้งหลายเหลานั้น ๆ : ภิกษุ ท. ! นี้เรียกวา ชาติ.
ความกอขึ้นพรอมแหงชาติ ยอมมี เพราะความกอขึ้นพรอม
แหงภพ; ความดับไมเหลือแหงชาติ ยอมมี เพราะความดับ
ไม เ หลื อ แห ง ภพ; มรรคอัน ประกอบดว ยองค แ ปด
อันประเสริฐ นั่นเอง เปนปฎิปทาใหถึงความดับไมเหลือ
แหงชาติ, ไดแกสิ่งเหลานี้คือ ความเห็นชอบ ความดําริชอบ
การพูดจาชอบ การทําการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ
ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ.
ภิกษุ ท. ! อริ ย สาวก ย อ มมารู ทั่ ว ถึ ง ซึ่ ง
ชาติ ว า เป น อย า งนี้ ๆ, มารู ทั่ว ถึ ง ซึ่ ง เหตุ ใ หเ กิ ด ขึ้น
แหงชาติ วาเปนอยางนี้ ๆ, มารูทั่วถึง ซึ่งความดับไมเหลือ
แหงชาติ วาเปนอยางนี้ ๆ, มารูทั่วถึง ซึ่งขอปฏิบัติเครื่อง
ทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงชาติ วาเปนอยางนี้ ๆ,
ในกาลใด; ในกาลนั้นความรูนี้ของอริยสาวกนั้น ชื่อวา
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ญาณในธรรม (ธมฺมญาณ). ดวยธรรมนี้อันอริยสาวกนั้น
เห็นแลว รูแลว บรรลุแลว หยั่ง ลงแล ว และเป น ธรรม
อันใชไดไมจํากัดกาล, อริยสาวกนั้น ยอม นําความรูนั้น
ไปสูนัยยะอันเปนอดีตและอนาคต (ตอไปอีก) วา “สมณะ
หรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในกาลยืดยาวนานฝายอดีต
ไดรูอยางยิ่งแลว ซึ่งชาติ, ไดรูอยางยิ่งแลว ซึ่งเหตุให
เกิดขึ้นแหงชาติ, ไดรูอยางยิ่งแลว ซึ่งความดับไมเหลือ
แหงชาติ,ไดรูอยางยิ่งแลว ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตว
ใหลุถึงความดับไมเหลือแหงชาติ; สมณะหรือพราหมณ
เหลานั้นทุกทานก็ไดรูอยางยิ่งแลว เหมือนอยางที่เราเอง
ไดรูอยางยิ่งแลวในบัดนี้. ถึงแมสมณะหรือพราหมณ
เหลาใดเหลาหนึ่ง ในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต จักรูอยางยิ่ง
ซึ่งชาติ, จักรูอยางยิ่ง ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงชาติ, จักรูอยางยิ่ง
ซึ่งความดับไมเหลือแหงชาติ, จักรูอยางยิ่ง ซึ่งขอปฏิบัติ
เครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงชาติ ก็ตาม;
สมณะหรือ พราหมณ เ หล า นั้น ทุ ก ท าน ก็ จั ก รูอยา งยิ่ง
เหมือนอยางที่เราเองไดรูอยางยิ่งแลวในบัดนี”้ ดังนี้. ความรู
นี้ของอริยสาวกนั้นชื่อวา ญาณในการรูตาม (อัน๎วยญาณ).

คูมือโสดาบัน ๗๓

ภิกษุ ท. ! ญาณทั้ ง สอง คื อ ธั ม มญาณและ
อั น ๎ ว ยญาณ เหล า นี้ ข องอริ ย สาวก เป น ธรรมชาติ
บริสุทธิ์ผองใส ในกาลใด; ภิกษุ ท. ! ในกาลนั้นเราเรียก
อริยสาวกนั้ น ว า ผู ส มบู ร ณ แ ล ว ด ว ยทิ ฏ ฐิ ” , ดั ง นี้ บ า ง;
ว า “ผูสมบูรณแลวดวยทัสสนะ”, ดังนี้บาง; วา “ผูมาถึง
พระสัท ธรรมนี้ แ ล ว ”, ดั งนี้บาง; วา “ผู ไ ด เ ห็น อยูซึ่ ง
พระสัทธรรมนี้”, ดังนีบ้ าง; วา “ผูประกอบแลวดวยญาณ
อันเปนเสขะ”, ดังนีบ้ าง; วา “ผูประกอบแลวดวยวิ ชชา
อันเปนเสขะ”, ดังนีบ้ า ง; วา “ผูถึงซึ่งกระแสแหงธรรมแลว”,
ดังนี้บาง; วา “ผูประเสริฐมีปญญาเครื่องชําแรกกิเลส”,
ดั งนี้ บาง; วา “ยืนอยูจรดประตูแหงอมตะ”, ดังนีบ้ าง,
ดังนี.้
ภิกษุ ท. !
ภิกษุ ท. !
ภิกษุ ท. !
ภิกษุ ท. !
ภิกษุ ท. !

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

ก็ สฬายตนะ เปนอยางไรเลา ? ...ฯลฯ...
ก็ นามรูป เปนอยางไรเลา ? ...ฯลฯ...
ก็ วิญญาณ เปนอยางไรเลา ? ...ฯลฯ...

( ขอความนี้ที่ละไวดวย ...ฯลฯ... ดังขางบนนี้ มีขอความเต็ม
ดังในขออันวาดวย ชรามรณะ และชาติ ขางตนทุกประการ ตางกันแต
ชื่อหัวขอธรรม ).

ภิกษุ ท. ! ก็สังขารทั้งหลาย เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! สั ง ขารทั้ง หลาย สามอยางเหลานี้
คือ กายสังขาร วจีสังขาร จิตตสังขาร : ภิกษุ ท. ! เหลานี้
เรียกวา สังขารทั้งหลาย. ความกอขึ้นพรอมแหงสังขาร
ยอมมี เพราะความกอขึ้นพรอมแหงอวิชชา; ความดับ
ไมเหลือแหงสังขาร ยอมมี เพราะความดับไมเหลือ
แหงอวิชชา; มรรคอันประกอบดวยองคแปดอันประเสริฐ
นั่นเอง เปนปฏิปทาใหถึงความดับไมเหลือแห งสัง ขาร,
ไดแ กสิ่ง เหลานี้ คือ ความเห็นชอบ ความดําริ ช อบ
การพูดจาชอบ การทําการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ
ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ.

คูมือโสดาบัน ๗๕

ภิกษุ ท. ! อริ ย สาวก ย อ มมารู ทั่ ว ถึ ง ซึ่ง
สังขารทั้งหลาย วาเปนอยางนี้ ๆ. มารูทั่วถึงซึ่งเหตุใหเกิดขึ้น
แหงสังขาร วาเปนอยางนี้ ๆ, มารูทั่วถึงซึ่งความดับไมเหลือ
แหงสังขาร วาเปนอยางนี้ ๆ, มารูทั่วถึงซึ่งขอปฏิบัติเครื่อง
ทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร วาเปนอยางนี้ ๆ,
ในกาลใด; ในกาลนั้น ความรูนี้ของอริยสาวกนั้น ชื่อวา
ญาณในธรรม (ธมฺมญาณ). ดวยธรรมนี้อันอริยสาวกนั้น
เห็นแลว รูแลว บรรลุแลวหยั่งลงแลว และเปนธรรม
อันใชไดไมจํากัดกาล, อริยสาวกนั้น ยอมนําความรูนั้น
ไปสูนัยยะอันเปนอดีตและอนาคต (ตอไปอีก) วา “สมณะ
หรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในกาลยืดยาวนานฝายอดีต
ไดรูอยางยิ่งแลวซึ่งสังขารทั้งหลาย, ไดรูอยางยิ่งแลว
ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงสังขาร, ไดรูอยางยิ่งแลวซึ่งความดับ
ไมเหลือแหงสังขาร, ไดรูอยางยิ่งแลวซึ่งขอปฏิบัติเครื่อง
ทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร; สมณะหรือ
พราหมณเหลานั้นทุกทานก็ไดรูอยางยิ่งแลว เหมือนอยาง
ที่ เ ราเองได รู อ ย า งยิ่ ง แล ว ในบั ด นี้ . ถึ ง แม ส มณะหรื อ
พราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต
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จักรูอยางยิ่ง ซึง่ สังขารทั้งหลาย, จักรูอยางยิ่งซึ่งเหตุใหเกิดขึ้น
แหงสังขาร, จักรูอยางยิ่ง ซึ่งความดับไมเหลือแหงสังขาร,
จักรูอยางยิ่ง ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือ
แหงสังขารก็ตาม; สมณะหรือพราหมณเหลานั้นทุกทาน
ก็จักรูอยางยิ่ง เหมือนอยางที่เราเองไดรูอยางยิ่งแลวในบัดนี”้
ดังนี.้ ความรูนี้ของอริยสาวกนั้น ชื่อวาญาณในการรูตาม
(อัน๎วยญาณ).
ภิกษุ ท. ! ญาณทั้ งสอง คือ ธัม มญาณและ
อั น ๎ ว ยญาณ เหล า นี้ ข องอริย สาวก เปนธรรมชาติ
บริสุทธิ์ผองใส ในกาลใด; ภิกษุ ท. ! ในกาลนั้น เราเรี ย ก
อริยสาวกนั้นวา “ผูสมบูรณแลวดวยทิฏฐิ”, ดังนี้บาง;
วา “ผูสมบูรณแลวดวยทัสสนะ”, ดังนีบ้ าง; วา “ผูมาถึง
พระสั ท ธรรมนี้ แ ล ว ”, ดั ง นี้ บ า ง; ว า “ผู ไ ด เ ห็ น อยู ซึ่ ง
พระสัทธรรมนี้”, ดังนีบ้ าง; วา “ผูประกอบแลวดวยญาณ
อันเปนเสขะ”, ดังนีบ้ าง; วา “ผูประกอบแลวดวยวิชชา
อันเปนเสขะ”, ดังนีบ้ าง; วา “ผูถึงซึ่งกระแสแหงธรรมแลว”,
ดังนี้บาง; ว า “ผู ป ระเสริฐ มี ปญ ญาเครื่องชําแรกกิเลส”,

คูมือโสดาบัน ๗๗

ดั งนี้ บาง; วา “ยืนอยูจรดประตูแหงอมตะ”, ดังนี้บาง,
ดังนี้ แล.
นิทาน. สํ. ๑๖/๖๓/๑๑๘.

________________
๑. ญาณวั ตถุ แปลว า สิ่ งซึ่ งเปนที่ กําหนดพิ จารณาของญาณ ญาณกํ าหนด
พิ จารณาสิ่ งใด สิ่ งนั้ นเรี ยกว าญาณวั ตถุ เฉพาะในกรณี นี้ หมายถึ งอาหาร
๔ อยาง ๆ ของ ปฏิจจสมุปบาทแตละอาการ ซึ่งมีอยู ๑๑ อาการ; ดังนั้น จึง
เรียกวา ญาณวัตถุ ๔๔.

คูมือโสดาบัน ๗๙

๑๗
ผูรูปฏิจจสมุปบาทแตละสายถึง “เหตุเกิด”
และ “ความดับ” ทั้งปจจุบัน อดีต อนาคต
ก็ชื่อวาโสดาบัน (ญาณวัตถุ ๗๗)
ภิกษุ ท. ! เราจักแสดง ซึ่งญาณวัตถุ ๗๗ อยาง
แกพวกเธอทั้งหลาย.
พวกเธอทั้งหลายจงฟงความขอนั้น,
จงทําในใจใหสําเร็จประโยชน, เราจักกลาวบัดนี้.
ครั้นภิกษุ ทั้งหลายเหลา นั้นทูลรับสนองพระพุทธดํารัสนั้นแล ว
พระผูมีพระภาคเจา ไดตรัสถอยคําเหลานี้วา :-

ภิกษุ ท. !
ก็ ญาณวัตถุ ๗๗ อยาง เปนอยางไรเลา ?
ญาณวัตถุ ๗๗ อยางนั้น คือ :-

๘๐ พุทธวจน ฉบับ ๒

(หมวด ๑)
๑. ญาณ คือ ความรู ว า เพราะมีช าติเ ปน ปจ จัย จึง มี
ชรามรณะ;
๒. ญาณ คือความรูวา เมื่อชาติไมมี ชรามรณะ ยอมไมมี;
๓. ญาณ คือ ความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต
เพราะมีชาติเปนปจจัย จึงมีชรามรณะ;
๔. ญาณ คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต
เมื่อชาติไมมี ชรามรณะยอมไมมี;
๕. ญาณ คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต
เพราะมีชาติเปนปจจัย จึงมีชรามรณะ;
๖. ญาณ คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต
เมื่อชาติไมมี ชรามรณะย อมไม มี ;
๗. ญาณ คือความรูวา แม ธัมมัฏฐิติญาณ๑ ในกรณีนี้
ก็มีความสิ้นไป เสื่อมไปจางไป ดับไป เปนธรรมดา;
________________
๑. ธัมมัฎฐิติญาณ ในกรณีนี้คือ ญาณเปนไปตามหลักของปฏิจจสมุปบาท เปน
กรณี ๆ ไป เชน ในกรณีแหงชาติดังที่กลาวนี้เปนตน.

คูมือโสดาบัน ๘๑

(หมวด ๒)
๑. ญาณ คือความรูวา เพราะมีภพเปนปจจัย จึงมีชาติ ;
๒. ญาณ คือความรูวา เมื่อภพไมมี ชาติยอมไมมี;
๓. ญาณ คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต
เพราะมีภพเปนปจจัย จึงมีชาติ;
๔. ญาณ คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต
เมื่อภพไมมี ชาติยอมไมมี;
๕. ญาณ คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต
เพราะมีภพเปนปจจัย จึงมีชาติ ;
๖. ญาณ คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต
เมื่อภพไมมี ชาติยอมไมมี;
๗. ญาณ คือความรูวา แม ธัมมัฏฐิติญาณ ในกรณีนี้
ก็มีความสิ้นไป เสื่อมไป จางไป ดับไป เปนธรรมดา;

๘๒ พุทธวจน ฉบับ ๒

(หมวด ๓)
๑. ญาณ คือความรูวา เพราะมีอุปาทานเปน ปจจัย
จึงมีภพ;
๒. ญาณ คือ ความรูวา เมื่ออุปาทานไมมี ภพยอมไมมี;
๓. ญาณ คือความรู ว า แม ใ นกาลยื ดยาวนานฝายอดีต
เพราะมีอุปาทานเปนปจจัยจึงมีภพ;
๔. ญาณ คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต
เมื่ออุปาทานไมมี ภพยอมไมมี;
๕. ญาณ คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต
เพราะมีอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ;
๖. ญาณ คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝาย อนาคต
เมื่ออุปาทานไมมี ภพย อ มไม มี ;
๗. ญาณ คือ ความรู ว า แม ธัมมัฏฐิติญาณ ในกรณีนี้
ก็มีความสิ้นไป เสื่อมไป จางไป ดับไป เปนธรรมดา;

คูมือโสดาบัน ๘๓

(หมวด ๔)
๑. ญาณ คือความรูวา เพราะมีตัณหาเปนปจจัย จึงมี
อุปาทาน;
๒. ญาณ คือความรูวา เมื่อตัณหาไมมี อุปาทานยอมไมมี;
๓. ญาณ คื อความรู ว า แม ในกาลยื ดยาวนานฝ ายอดี ต
เพราะมีตั ณ หาเป น ป จ จั ย จึงมีอุปทาน;
๔. ญาณ คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต
เมื่อตัณหาไมมี อุปาทานยอมไมมี;
๕. ญาณ คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต
เพราะมีตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน;
๖. ญาณ คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต
เมื่อตัณหาไมมี อุปาทานยอมไมม;ี
๗. ญาณ คื อความรู ว า แม ธั มมั ฏ ฐิ ติ ญาณ ในกรณี นี้
ก็มีความสิ้นไป เสื่อมไป จางไป ดับไป เปนธรรมดา;

๘๔ พุทธวจน ฉบับ ๒

(หมวด ๕)
๑. ญาณ คือความรูวา เพราะมีเวทนาเปนปจจัย จึงมี
ตัณหา;
๒. ญาณ คือความรูวา เมื่อเวทนาไมมี ตัณหายอมไมมี;
๓. ญาณ คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต
เพราะมีเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา;
๔. ญาณ คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต
เมื่อเวทนาไมมี ตัณหายอมไมมี;
๕. ญาณ คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต
เพราะมีเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา;
๖. ญาณ คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต
เมื่อเวทนาไมมี ตัณหายอมไมมี;
๗. ญาณ คือ ความรู ว า แม ธั มมัฏ ฐิ ติ ญ าณในกรณีนี้
ก็มีความสิ้นไป เสื่อมไป จางไป ดับไป เปนธรรมดา;

คูมือโสดาบัน ๘๕

(หมวด ๖)
๑. ญาณ คือความรูวา เพราะมีผัสสะเปนปจจัย จึงมี
เวทนา;
๒. ญาณ คือความรูวา เมื่อผัสสะไมมี เวทนายอมไมมี;
๓. ญาณ คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต
เพราะมีผัส สะเป น ป จ จั ย จึงมีเวทนา;
๔. ญาณ คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต
เมื่อผัสสะไมมี เวทนายอมไมมี;
๕. ญาณ คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต
เพราะมีผัส สะเปนปจจัย จึงมีเวทนา;
๖. ญาณ คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต
เมื่อผัสสะไมมี เวทนายอมไมมี;
๗. ญาณ คือความรูวา แม ธัมมัฏฐิติญาณ ในกรณีนี้
ก็มีความสิ้นไป เสื่อมไป จางไป ดับไป เปนธรรมดา;

๘๖ พุทธวจน ฉบับ ๒

(หมวด ๗)
๑. ญาณ คือความรูวา เพราะมีสฬายตนะเปนปจจัย
จึงมีผัสสะ;
๒. ญาณ คื อ ความรู ว า เมื่ อ สฬายตนะไม มี ผั ส สะ
ยอมไมมี;
๓. ญาณ คือ ความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต
เพราะมีสฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะ;
๔. ญาณ คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต
เมื่อสฬายตนะไมมี ผัสสะยอมไมมี;
๕. ญาณ คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต
เพราะมีสฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะ;
๖. ญาณ คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต
เมื่อสฬายตนะไมมี ผัสสะยอมไมมี;
๗. ญาณ คือความรูวา แม ธัมมัฏฐิติญาณ ในกรณีนี้
ก็มีความสิ้นไป เสื่อมไป จางไป ดับไป เปนธรรมดา;

คูมือโสดาบัน ๘๗

(หมวด ๘)
๑. ญาณ คือความรูวา เพราะมีนามรูปเปนปจจัย จึงมี
สฬายตนะ;
๒. ญาณ คือความรูวา เมื่อนามรูปไมมี สฬายตนะ
ยอมไมม;ี
๓. ญาณ คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต
เพราะมีนามรูปเปนปจจัย จึงมี ส ฬายตนะ;
๔. ญาณ คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต
เมื่อนามรูปไมมี สฬายตนะยอมไมมี;
๕. ญาณ คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต
เพราะมีนามรูปเปนปจจัย จึงมีสฬายตนะ;
๖. ญาณ คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต
เมื่อนามรูปไมมี สฬายตนะยอมไมมี;
๗. ญาณ คือความรูวา แม ธัมมัฏฐิติญาณ ในกรณีนี้
ก็มีความสิ้นไป เสื่อมไป จางไป ดับไป เปนธรรมดา;

๘๘ พุทธวจน ฉบับ ๒

(หมวด ๙)
๑. ญาณ คือความรูวา เพราะมีวิญญาณเปนปจจัย จึงมี
นามรูป;
๒. ญาณ คือความรูวา เมื่อวิญญาณไมมี นามรูปยอมไมมี;
๓. ญาณ คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต
เพราะมีวิญญาณเปนปจจัยจึงมีนามรูป;
๔. ญาณ คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต
เมื่อวิญญาณไมมี นามรูปยอมไมมี;
๕. ญาณ คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต
เพราะมีวิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป;
๖. ญาณ คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต
เมื่อวิญญาณไมมี นามรูปยอมไมมี;
๗. ญาณ คือความรูวา แม ธัมมัฏฐิติญาณ ในกรณีนี้
ก็มีความสิ้นไป เสื่อมไป จางไป ดับไป เปนธรรมดา;

คูมือโสดาบัน ๘๙

(หมวด ๑๐)
๑. ญาณ คือความรูวา เพราะมีสังขารเปนปจจัย จึงมี
วิญญาณ;
๒. ญาณ คือความรูวา เมื่อสังขารทั้งหลายไมมี วิญญาณ
ยอมไมม;ี
๓. ญาณ คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต
เพราะมีสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ;
๔. ญาณ คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต
เมื่อสังขารทั้งหลายไมมี วิญญาณยอมไมมี;
๕. ญาณ คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต
เพราะมีสัง ขารเปน ป จ จั ย จึ งมี วิ ญญาณ;
๖. ญาณ คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต
เมื่อสังขารทั้งหลายไมมี วิญญาณยอมไมมี;
๗. ญาณ คือความรูวา แม ธัมมัฏฐิติญาณ ในกรณีนี้
ก็มีความสิ้นไป เสื่อมไป จางไป ดับไป เปนธรรมดา;

๙๐ พุทธวจน ฉบับ ๒

(หมวดที่ ๑๑)
๑. ญาณ คือความรูวา เพราะมีอวิชชาเปนปจจัย จึงมี
สังขารทั้งหลาย;
๒. ญาณ คือความรูวา เมื่ออวิชชาไมมี สังขารทั้งหลาย
ยอมไมมี;
๓. ญาณ คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต
เพราะมีอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขารทั้งหลาย;
๔. ญาณ คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต
เมื่ออวิชชาไมมี สังขารทั้งหลายยอมไมมี;
๕. ญาณ คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต
เพราะมีอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขารทั้งหลาย;
๖. ญาณ คือความรูวา แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต
เมื่ออวิชชาไมมี สังขารทั้งหลายย อมไม มี;
๗. ญาณ คือความรูวา แม ธัมมัฏฐิติญาณ ในกรณีนี้
ก็ มีค วามสิ้ น ไป เสื่ อ มไป จางไป ดั บ ไป เปนธรรมดา.
ภิกษุ ท. ! เหลานี้ เรียกวา ญาณวัตถุ ๗๗ อยาง,
ดังนี้ แล.
นิทาน. สํ. ๑๖/๗๑/๑๒๖.
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๑๘
ผูมีธัมมญาณและอัน๎วยญาณ (พระโสดาบัน)
ภิกษุ ท. ! ก็ ชรามรณะ เปนอย า งไรเลา ?
ความแก ความคร่ําครา ความมีฟนหลุด ความมี
ผมหงอก ความมี ห นั ง เหี่ ย ว ความสิ้น ไป ๆ แหง อายุ
ความแกรอบแหงอินทรียทั้งหลาย ในสัตวนิกายนั้น ๆ
ของสัตว ทั้ง หลายเหล า นั้น ๆ : นี้เรียกวาชรา. การจุติ
ความเคลื่อน การแตกสลาย การหายไป การวายชีพ การตาย
การทํากาละ การแตกแหงขันธทั้งหลาย การทอดทิ้งราง
การขาดแหงอินทรียคือชีวิต จากสัตวนิกายนั้น ๆ ของสัตว
ทั้งหลายเหลานัน้ ๆ : นีเ้ รียกวามรณะ. ชรานี้ดว ย มรณะนี้ดวย
ยอมมีอยูดังนี้; ภิกษุ ท. ! นี้เรียกวา ชรามรณะ.
ความกอขึ้นพรอมแหงชรามรณะ ยอมมี เพราะ
ความกอขึ้นพรอมแหงชาติ; ความดับไมเหลือแหงชรามรณะ
ยอมมี เพราะความดับไมเหลือแหงชาติ; มรรคอันประกอบ
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ดวยองคแปดอันประเสริฐนั่นเอง เปนปฏิปทาใหถึงความดับ
ไมเหลือแหงชรามรณะ, ไดแกสิ่งเหลานี้คือ ความเห็นชอบ
ความดํา ริ ช อบ การพู ด จาชอบ การทํา การงานชอบ
การเลี้ยงชีวิตชอบ ความพากเพีย รชอบ ความระลึกชอบ
ความตั้งใจมั่นชอบ.
ภิกษุ ท. ! อริ ย สาวก ย อ มมารู ทั่ว ถึง ซึ่ง
ชรามรณะ วาเปนอยางนี้ ๆ, มารูทั่วถึง ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหง
ชรามรณะ วาเปนอยางนี้ ๆ, มารูทั่วถึง ซึ่งความดับไมเหลือ
แหงชรามรณะ วาเปนอยางนี้ ๆ, มารูทั่วถึง ซึ่งขอปฏิบัติ
เครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงชรามรณะ วาเปน
อยางนี้ ๆ, ในกาลใด; ในกาลนั้น ความรูนขี้ องอริยสาวกนั้น
ชื่อวา ธัมมญาณ (ญาณในธรรม). ดวยธรรมนี้อันอริยสาวกนัน้
เห็น แลว รู แ ลวบรรลุ แ ล ว หยั่ ง ลงแล ว และเป น ธรรม
อันใชไดไมจํากัดกาล, อริยสาวกนั้น ยอม นําความรูนนั้
ไปสูนัยยะอันเปนอดีตและอนาคต (ตอไปอีก) วา “สมณะ
หรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในกาลยืดยาวนานฝายอดีต
ไดรูอยางยิ่งแลว ซึ่งชรามรณะ, ไดรูอยางยิ่งแลว ซึ่งเหตุ
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ใหเ กิด ขึ้น แหง ชรามรณะ, ไดรูอยางยิ่งแลว ซึ่งความดับ
ไมเหลือแหงชรามรณะ, ไดรูอยางยิ่งแลว ซึ่งขอปฎิบัตเิ ครือ่ ง
ทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงชรามรณะ; สมณะหรือ
พราหมณเหลานั้นทุกทาน ก็ไดรูอยางยิ่งแลว เหมือนอยาง
ที่เ ราเองไดรู อย า งยิ่ ง แล ว ในบั ด นี้ . ถึ ง แม ส มณะหรือ
พราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต
จักรูอยางยิ่ง ซึ่งชรามรณะ, จักรูอยางยิ่ง ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้น
แหงชรามรณะ, จักรูอยางยิ่ง ซึ่งความดับไมเหลือแหง
ชรามรณะ, จักรูอยางยิ่ง ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึง
ความดับไมเหลือแหงชรามรณะ, ก็ตาม; สมณะหรือพราหมณ
เหลานั้นทุกทาน ก็จักรูอยางยิ่ง เหมือนอยางที่เราเองไดรู
อยางยิ่งแลวในบัดนี้” ดังนี้. ความรูนี้ของอริยสาวกนั้น
ชื่ อ วา อัน ๎วยญาณ (ญาณในการรูตาม).
ภิกษุ ท. ! ญาณทั้ งสอง คือ ธัม มญาณและ
อัน๎วยญาณเหลานี้ของอริยสาวก เปนธรรมชาติบริสุทธิ์
ผองใส ในกาลใด;
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ภิกษุ ท. ! ในกาลนั้น เราเรียกอริยสาวกนั้น
“ผูถึงพรอมแลวดวยทิฏฐิ”, ดังนี้บาง;
“ผูถึงพรอมแลวดวยทัสสนะ”, ดังนี้บาง;
“ผูมาถึงพระสัทธรรมนี้แลว”, ดังนี้บาง;
“ผูไดเห็นอยูซึ่งพระสัทธรรมนี้”, ดังนี้บาง;
“ผูประกอบแลวดวยญาณผูเปนเสขะ”, ดังนี้บาง;
“ผูประกอบดวยวิชชาอันเปนเสขะ”, ดังนี้บาง;
“ผูถึงซึ่งกระแสแหงธรรมแลว”, ดังนี้บาง;
“ผูประเสริฐมีปญญาเครื่องชําแรกกิเลส”, ดังนี้บาง;
“ยืนอยูจรดประตูแหงอมตะ”, ดังนี้บาง, ดังนี้.
นิทาน. สํ. ๑๖/๖๘-๗๑/๑๒๐-๑๒๕.
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๑๙
ผูสิ้นความสงสัย (พระโสดาบัน)
ในกรณีของความเห็นที่เปนไปในลักษณะ
ยึดถือตัวตน
ภิกษุ ท. ! เมื่ออะไรมีอยูหนอ เพราะเขาไป
ยึดถือซึ่งอะไร เพราะปกใจเขาไปสูอะไร ทิฏฐิจึ ง เกิ ด ขึ้ น
จนถึงกับวา “ลมก็ไมพัด แมน้ําก็ไมไหล สตรีมีครรภ
ก็ ไ ม ค ลอด พระจั น ทร แ ละพระอาทิ ต ย ก็ ไ ม ขึ้ น ไม ต ก
แตละอยาง ๆ เปนของตั้งอยูอยางมั่นคงดุจการตั้งอยูของ
เสาระเนียด” ดังนี้ ?
ภิกษุทั้งหลายเหลานั้น กราบทูลวิงวอนวา “ขาแตพระองค
ผูเจริญ ! ธรรมทั้งหลายของพวกขาพระองค มีพระผูมีพระภาค
เปนมูล มีพระผูมีพระภาคเปนผูนํา มีพระผูมีพระภาคเปนที่พึ่ง.
ขาแตพระองคผูเจริญ ! เปนการชอบแลวหนอ ขอใหอรรถแหงภาษิต
นั้น จงแจมแจงกะพระผูมีพระภาคเจาเองเถิด ภิกษุทั้งหลายไดฟง
จากพระผูมีพระภาคแลว จักทรงจําไว” ดังนี้. พระผูมีพระภาคเจา
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จึงตรัสเตือนใหภิกษุทั้งหลายเหลานั้นตั้งใจฟงดวยดีแลว ไดตรัสขอความ
ดังตอไปนี้ :-

ภิกษุ ท. ! เมื่อ รูปนั่นแล มีอยู, เพราะเขาไป
ยึดถือซึ่งรูป เพราะปกใจเขาไปสูรูป ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้
วา “ลมก็ไมพัด แมน้ําก็ไมไหล สตรีมีครรภก็ไมคลอด
พระจันทรและพระอาทิตยก็ไมขึ้นไมตก แตละอยาง ๆ
เปนของตั้งอยูอยางมั่นคงดุจการตั้งอยูของเสาระเนียด” ดังนี.้
(ในกรณีแหงเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็มีถอยคําที่ตรัส
อยางเดียวกันทุกตัวอักษรกับในกรณีแหงรูปนี้ ตางกันแตเพียงชื่อ
แหงขันธแตละขันธ เทานั้น).

ภิกษุ ท. ! พวกเธอจะสําคัญความขอนีว้ าอยางไร :
รูป เที่ยงหรือไมเที่ยง ?
“ไมเที่ยง พระเจาขา !”

ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ?
“ เปนทุกข พระเจาขา !”

แมสิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปน
ธรรมดา แตถาไมยึดมั่นถือมั่นซึ่งสิ่งนั้นแลว ทิฏฐิอยางนี้
จะเกิดขึ้นไดไหมวา “ลมก็ไมพัด แมน้ําก็ไมไหล สตรี
มีครรภก็ ไ มคลอด พระจัน ทร แ ละพระอาทิ ตย ก็ไ มขึ้น
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ไมตก แตละอยาง ๆ เปนของตั้งอยูอยางมั่นคงดุจการตั้งอยู
ของเสาระเนี ย ด” ดั งนี้ ?
“ขอนั้นหามิไดพระเจาขา !”
(ในกรณีแหงเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็มีถอยคําที่ตรัสถาม
และภิ ก ษุ เ หล า นั้ น ทู ล ตอบอยางเดียวกันทุกตัวอักษรกับในกรณี
แหงรูปนี้ ตางกันแตเพียงชื่อแหงขันธแตละขันธ เทานั้น).

ภิกษุ ท. ! แมสิ่งใดที่บุคคลไดเห็นแลว ฟงแลว
รูสึกแลว รูแจงแลว บรรลุแลว แสวงหาแลวครุนคิดอยู
ดวยใจแลว; เหลานีเ้ ปนของเที่ยงหรือไมเที่ยง ?
“ไมเที่ยง พระเจาขา !”
ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ?
“เป น ทุ ก ข พระเจ า ข า !”

แมสิ่ง ใดไม เ ที่ ย ง เป น ทุก ข มีความแปรปรวน
เปนธรรมดา แตถาไมยึดมั่นถือมั่นซึ่งสิ่งนั้นแลว ทิฏฐิอยางนี้
จะเกิดขึ้นไดไหมวา “ลมก็ไมพัด แมน้ําก็ไมไหล สตรีมคี รรภ
ก็ไมคลอด พระจันทรและพระอาทิตยก็ไมขึ้นไมตก
แตละอยาง ๆ เปนของ ตั้งอยูอยางมั่นคงดุจการตั้งอยูของ
เสาระเนียด” ดังนี้ ?
“ขอนั้นหามิไดพระเจาขา !”
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ภิกษุ ท. ! ในกาลใดแล ความสงสัย (กังขา)
ในฐานะทั้งหลาย ๖ ประการเหลานี้ ๑ เปนสิ่งที่อริยสาวก
ละขาดแลว; ในกาลนั้น ก็เปนอันวา ความสงสัยแมในทุกข,
แมในเหตุใหเกิดทุกข, แมในความดับไมเหลือแหงทุกข,
แม ใ นข อ ปฏิบัติ เ ครื่ อ งทํา สัต ว ใ ห ถึง ความดั บ ไมเ หลื อ
แห ง ทุ ก ข ก็เปนสิ่งที่อริยสาวกละขาดแลว.
ภิกษุ ท. ! อริยสาวกนี้ เราเรียกวา เปน อริยสาวก
ผูเปนโสดาบัน มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงแท
(ตอนิพพาน) มีการตรัสรูพรอมในเบื้องหนา, ดังนี้ แล.
ขนธ. ส. ๑๗๒๔๘๔๑๗.

________________
๑. ฐานะหกประการ คือ ขันธหาประการ และอาการที่ไดเห็นแลวเปนตน ดังที่
กลาวแลวขางบนเจ็ดอยางรวมเปนหนึ่งประการ; รวมเปนหกประการ.
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๒๐
ผูสิ้นความสงสัย (พระโสดาบัน)
ในกรณีของความเห็น
ที่เปนไปในลักษณะขาดสูญ๑
ภิกษุ ท. ! เมื่ออะไรมีอยูหนอ เพราะเขาไป
ยึดถือซึ่งอะไร เพราะปกใจเขาไปสูอะไร ทิฏฐิจึงเกิดขึ้น
อยางนี้วา “ไมมีทานอันบุคคลบริจาคแลว, ไมมียัญยะ
อันบุคคลประกอบแลว, ไมมีโหตระอันบุคคลบูชาแลว, ไมมี
ผลวิบากแหงกรรม อันบุคคลกระทําดีแลว กระทําชั่วแลว,
ไมมีโลกนี้, ไมมีโลกอื่น, ไมมีมารดา, ไมมีบิดา, ไมมี
สัตวทั้งหลายอันเปนโอปปาติกะ, ไมมีสมณะและพราหมณ
ผู ไ ปแล ว ถู ก ต อ ง ผู ป ฏิ บั ติ แ ล ว ถู ก ต อ ง ผู ทํา ให แ จ ง
ซึ่งโลกนี้และโลกอื่น ดวยปญญาอันยิ่งเอง แลวประกาศ
อยูในโลก; คนเรานี้ เปนแตการประชุมของมหาภูตทั้งสี่,
เมื่อใดทํากาละ เมื่อนั้นดินยอมเขาไปสูหมูแ หงดิน น้ํายอม
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เขาไปสูหมูแหงน้ํา ไฟยอมเขาไปสูหมูแหงไฟ ลมยอม
เขาไปสูหมูแหงลม อินทรียทั้งหลายยอมหายไปในอากาศ;
บุรุษทั้งหลายมีเตียงวางศพเปนที่ครบหา จะพาเขาผูตายแลวไป;
รองรอยทั้งหลาย ปรากฏอยูเพียงแคปาชา เปนเพียงกระดูก
ทั้งหลาย มีสีเพียงดังสีแหงนกพิราบ, การบูชาเซนสรวง
มีขี้เถาเปนที่สุด, สิ่งที่เรียกวาทานนั้น เปนบทบัญญัติของ
คนเขลา, คําของพวกที่กลาววาอะไร ๆ มีอยูนั้น เปนคําเปลา
(จากความหมาย) เปนคําเท็จ เปนคําเพอเจอ; ทั้งคนพาลและ
บัณฑิต ครั้นกายแตกทําลายแลว ยอมขาดสูญพินาศไป
มิไดมีอยู ภายหลังแตการตาย” ดังนี้ ?
ภิกษุทั้งหลายเหลานั้น กราบทูลวิงวอนวา “ขาแตพระองค
ผูเจริญ ! ธรรมทั้งหลาย ของพวกขาพระองค มีพระผูมีพระภาค
เปนมูล มีพระผูมีพระภาคเปนผูนํา มีพระผูมีพระภาคเปนที่พึ่ง.
ขาแตพระองคผูเจริญ ! เปนการชอบแลวหนอ ขอใหอรรถแหง
ภาษิตนั้น จงแจมแจงกะพระผูมีพระภาคเจาเองเถิด ภิกษุทั้งหลาย
ไดฟงจากพระผูมีพระภาคแลว จักทรงจําไว” ดังนี้. พระผูมี
พระภาคเจา จึงตรัสเตือนใหภิกษุทั้งหลายเหลานั้นตั้งใจฟงดวยดีแลว
ไดตรัสขอความดังตอไปนี้ :-

คูมือโสดาบัน ๑๐๑

ภิกษุ ท. ! เมื่อ รูปนั่นแล มีอยู, เพราะเขาไป
ยึดถือซึ่งรูป เพราะปกใจเขาไปสูรูป ทิฏฐิจึงเกิดขึ้น
อยางนี้วา “ไมมีทานอันบุคคลบริจาคแลว, ไมมียัญยะ
อันบุคคลประกอบแลว, ไมมีโหตระอันบุคคลบูชาแลว, ไมมี
ผลวิบากแหงกรรม อันบุคคลกระทําดีแลว กระทําชั่วแลว,
ไมมีโลกนี,้ ไมมีโลกอื่น, ไมมีมารดา, ไมมีบิดา, ไมมี
สัตวทั้งหลายอันเปนโอปปาติกะ, ไมมีสมณะและพราหมณ
ผูไปแลวถูกตอง ผูทําใหแจงซึ่งโลกนี้และโลกอื่นดวยปญญา
อันยิ่งเอง แลวประกาศอยูในโลก; คนเรานี้ เปนแตการ
ประชุมของมหาภูตทั้งสี่, เมื่อใดทํากาละ เมื่อนั้นดินยอม
เขาไปสูหมูแหงดิน น้ํายอมเขาไปสูหมูแหงน้ํา ไฟยอม
เขา ไปสู ห มู แ หง ไฟ ลมยอมเขาไปสูหมูแ หงลม อินทรีย
ทั้งหลายยอมหายไปในอากาศ; บุรุษทั้งหลายมีเตียงวางศพ
เปนที่ครบหา จะพาเขาผูตายแลวไป; รองรอยทั้งหลายปรากฏ
อยูเ พียงแคปาชา เปนเพียงกระดูกทั้งหลาย มีสีเพียงดังสีแหง
นกพิราบ, การบูชาเซนสรวง มีขี้เถาเปนที่สุด, สิ่งทีเ่ รียกวา
ทานนั้น เปนบทบัญญัติของคนเขลา, คําของพวกที่กลาววา
อะไร ๆ มีอยูน ั้น เปนคําเปลา (จากความหมาย) เปนคําเท็จ
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เปนคําเพอเจอ; ทั้งคนพาลและบัณฑิต ครั้นกายแตก
ทําลายแลว ยอมขาดสูญ พินาศไป มิไดมีอยู ภายหลัง
แตการตาย” ดังนี.้
ภิกษุ ท. ! พวกเธอจะสําคัญความขอนี้ วาอยางไร:
รูป เที่ยงหรือไมเที่ยง ?
“ไมเที่ยง พระเจาขา !”

ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ?
“เปนทุกข พระเจาขา !”

แมสิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปน
ธรรมดา แตถาไมยึดมั่นถือมั่นซึ่งสิ่งนั้นแลว ทิฏฐิอยางนี้
จะเกิ ด ขึ้น ไดไ หมว า “ไม มีท านอั น บุค คลบริ จ าคแลว ,
ไมมียัญยะอันบุคคลประกอบแลว, ไมมีโหตระอันบุคคล
บูชาแลว, ไมมีผลวิบากแหงกรรม อันบุคคลกระทําดีแลว
กระทําชั่วแลว, ...ฯลฯ...ฯลฯ... คําของพวกที่กลาววา อะไร ๆ
มีอยูน ั้นเปนคําเปลา (จากความหมาย) เปนคําเท็จ เปนคําเพอเจอ;
ทั้งคนพาลและบัณฑิต ครั้นกายแตกทําลายแลว ยอมขาดสูญ
พินาศไป มิไดมีอยูภายหลังแตการตาย” ดังนี้ ?
“ขอนั้นหามิไดพระเจาขา !”
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(ในกรณีแหง เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็มีถอยคําที่ตรัส
อยางเดียวกันทุกตัวอักษรกับในกรณีแหงรูปนี้ ตางกันแตเพียงชื่อ
แหงขันธแตละขันธ เทานั้น).

ภิกษุ ท. ! แมสิ่งใดที่บุคคลไดเห็นแลวฟง แลว
รูสึกแลว รูแจงแลว บรรลุแลว แสวงหาแลวครุนคิดอยู
ดวยใจแลว; เหลานี้เปนของเที่ยงหรือไมเที่ยง ? “ไมเที่ยง
พระเจาขา !” ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ?
“เปนทุกข พระเจาขา !” แมสิ่งใดไมเที่ยงเปนทุกข มีความ
แปรปรวนเปนธรรมดา แตถาไมยึดมั่นถือมั่นซึ่งสิ่งนั้นแลว
ทิฏฐิอยางนี้ จะเกิดขึ้นไดไหมวา “ไมมีทานอันบุค คล
บริ จ าคแลว , ไม มี ยั ญ ยะอัน บุ ค คลประกอบแลว , ไมมี
โหตระอั น บุ ค คลบู ช าแล ว , ไม มี ผ ลวิ บ ากแห ง กรรม
อั น บุค คลกระทําดี แ ล ว กระทําชั่ ว แล ว ...ฯลฯ...ฯลฯ...
คําของพวกที่กลาววาอะไร ๆ มีอยูนั้นเปนคําเปลา (จาก
ความหมาย) เปนคําเท็จ เปนคําเพอเจอ; ทั้งคนพาลและ
บัณฑิต ครั้นกายแตกทําลายแลวยอมขาดสูญพินาศไป
มิไดมีอยูภายหลังแตการตาย” ดังนี้ ?
“ขอนั้น หามิไดพระเจาขา !”
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ภิกษุ ท. ! ในกาลใดแล ความสงสัย (กังขา)
ในฐานะทั้งหลาย ๖ ประการเหลานี้ เปนสิ่งที่อริยสาวก
ละขาดแลว; ในกาลนั้น ก็เปนอันวา ความสงสัยแมในทุกข,
แมในเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข, แมในความดับไมเหลือ
แหงทุกข, แมในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับ
ไมเหลือแหงทุกข, ก็เปนสิ่งที่อริยสาวกนั้นละขาดแลว.
ภิกษุ ท. ! อริยสาวกนี้ เราเรียกวาเปน อริยสาวก
ผูเปนโสดาบัน มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดาเปนผูเที่ยงแท
(ตอนิพพาน) มีการตรัสรูพรอมในเบื้องหนา, ดังนี้ แล.
ขนธ. ส. ๑๗๒๕๔๔๒๕.

คูมือโสดาบัน ๑๐๕

๒๑
ผลแหงความเปนโสดาบัน
ภิกษุ ท. ! อานิ ส งสแ หง การทํา ใหแ จง ซึ่ง
โสดาปตติผล ๖ อยาง เหลานี้ มีอยู.
หกอยางเหลาไหนเลา ? หกอยาง คือ : เปนบุคคลผู เที่ยงแทตอสัทธรรม;
เปนบุคคลผู มีธรรมอันไมรูเสื่อม;
ทุกขดับไปทุกขั้นตอนแหงการกระทํา
ที่กระทําแลว;
เปนบุคคลผู ประกอบดวยอสาธารณญาณ
(ที่ไมทั่วไปแกพวกอื่น) ;
เปนบุคคลผู เห็นธรรมที่เปนเหตุ และ
เห็นธรรมทั้งหลาย ที่เกิดมาแตเหตุ.
ภิกษุ ท. ! เหลานี้แล อานิสงส ๖ ประการ
แหงการทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล.
ฉกก. อํ. ๒๒/๔๙๐/๓๖๘.

๑๐๖ พุทธวจน ฉบับ ๒

๒๒
ความเปนโสดาบัน
ประเสริฐกวาเปนพระเจาจักรพรรดิ
ภิกษุ ท. ! แม พ ระเจ า จัก รพรรดิ ได ค รอง
ความเปนใหญยิ่งแหงทวีปทั้งสี่ เบื้องหนาจากการตาย
เพราะการแตกทําลายแหงกาย อาจไดเขาถึงสุคติโลกสวรรค
เปนสหายอยูร วมกับเหลาเทวดาชั้นดาวดึงส ถูกแวดลอมอยู
ดวยหมูน างอัปษร ในสวนนันทวัน ทาวเธอเปนผูเอิบอิ่ม
เพียบพรอมดวยกามคุณทั้งหา อันเปนของทิพย อยางนี้
ก็ตาม, แตกระนั้นทาวเธอก็ยัง รอดพนไปไมได จากนรก
จากกําเนิดเดรัจฉาน จากวิ สัย แหง เปรต และจากอบาย
ทุคติ วินิบาต.
ภิกษุ ท. ! สวนอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ แมเปน
ผูยังอัตตภาพใหพอเปนไปดวยคําขาวที่ไดมาจากบิณฑบาต
ด ว ยปลีแ ข ง ของตนเอง พันกายดวยการนุงหมผาปอน ๆ
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ไมมีชาย, หากแตวาเปนผูประกอบพรอมแลว ดวยธรรม
๔ ประการ เธอก็ยังสามารถ รอดพ น เสีย ไดจ ากนรก
จากกํ าเนิ ดเดรั จฉาน จากวิ สั ยแห งเปรต และจากอบาย
ทุคติ วินิบาต.
ภิกษุ ท. ! ธรรม ๔ ประการนั้นเปนไฉน ?
๔ ประการ คือ :อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูประกอบพรอมแลว
ดวยความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่น ไมหวั่นไหว ในองค
พระพุทธเจา
... ในองคพระธรรม
... ในองคพระสงฆ
... เปนผูประกอบพรอมแลว ดวยศีลทั้งหลายชนิด
เปนที่พอใจของเหลาอริยเจา ฯลฯ ดังนี.้
ภิกษุ ท. ! ระหวางการไดทวีปทั้งสี่ กับการได
ธรรม ๔ ประการนี้นั้น การไดทวีปทั้งสี่มีคาไมถึงเสี้ยว
ที่สิบหก ของการไดธรรม ๔ ประการนี้ เลย.
มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๒๘-๔๒๙/๑๔๑๑-๑๔๑๓.

๑๐๘ พุทธวจน ฉบับ ๒

๒๓
ความเปนพระโสดาบัน ไมอาจแปรปรวน
ภิกษุ ท. ! แม ม หาภูต รูปสี่ กล าวคือธาตุ ดิน
น้ํา ไฟ ลม ก็ยั งมีค วามแปรปรวนเป น อยางอื่นไปได.
แต เ หล า อริ ย สาวกในธรรมวินยั นี้ ผูประกอบพรอมแลว
ด ว ยความเลื่อ มใสอั น หยั่ ง ลงมั่ น ไมห วั่ น ไหว ในองค
พระพุทธเจา ... ในองคพระธรรม ... ในองคพระสงฆ ...
ย อ มไม มี ค วามแปรปรวนเป น อย า งอื่ น เลย. ข อ ที่ ว า
ผูประกอบพรอมแลว ด ว ยความเลื่อ มใสอั น หยั่ ง ลงมั่น
ไมหวั่นไหว ในองคพระพุทธเจา เปนตนนั้น ยังจะมี
การปรวนแปรไปเปนเสียอยางอื่นจนเขาถึงนรกก็ดี กําเนิด
เดรัจฉานก็ดี วิสัยแหงเปรตก็ดี ดังนี้นั้น ไมใชเปนฐานะ
ที่จะมีไดเลย.
ภิกษุ ท. ! แมม หาภู ต รูปสี่ กลาวคือธาตุดิน
น้ํา ไฟ ลม ก็ยังมีความแปรปรวนเปนอื่นไปได, แตเหลา
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ผูประกอบพรอมแลว ดว ยศีล
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ทั้งหลายชนิดเปนที่พอใจของเหลาอริยเจา ยอมไมมีความ
แปรปรวนเปนอยางอื่นไดเลย. ขอที่วาผูประกอบพรอมแลว
ด ว ยศีลทั้งหลายชนิดเปนที่พอใจของเหลาอริยเจานั้น ยังจะมี
การปรวนแปรไปเปนเสียอยางอื่นจนเขาถึงนรกก็ดี กําเนิด
เดรัจฉานก็ดี วิสัยแหงเปรตก็ดี ดังนี้นั้น ไมใชเปนฐานะ
ที่จะมีไดเลย.
มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๕๗/๑๔๙๕-๖.

๑๑๐ พุทธวจน ฉบับ ๒

๒๔
สิ่งที่ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ (พระโสดาบัน)
ทําไมไดโดยธรรมชาติ
ภิกษุ ท. ! ฐานะทีไ่ มอาจเปนไปได (โดยธรรมชาติ)
๖ ประการเหลา นี้ มี อยู.
หกประการ เหล า ไหนเล า ?
หกประการ คือ :ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ไมอาจเขาถึงสังขารไร ๆ โดยความ
เปนของเที่ยง;
ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ไมอาจเขาถึงสังขารไร ๆ โดยความ
เปนของสุข;
ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ไมอาจเขาถึงธรรมะไร ๆ โดยความ
เปนตัวตน;

คูมือโสดาบัน ๑๑๑

ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ไมอาจกระทําอนันตริยกรรม;
ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ไมอาจหวังการถึงความบริสุทธิ์
โดยโกตุหลมงคล;
ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ไมอาจแสวงหาทักขิเณยยบุคคล
ภายนอกจากศาสนานี้.
ภิกษุ ท. !
๖ ประการ.

เหล า นี้แ ล ฐานะที่ไมอาจเปนไปได

ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๘๘/๓๖๔.

๑๑๒ พุทธวจน ฉบับ ๒

๒๕
ฐานะที่เปนไปไมได
สําหรับผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ (พระโสดาบัน)
นัยที่หนึ่ง
ภิกษุ ท. !
เหลานี้ มีอยู.

ฐานะที่ไมอาจเปนไปได ๖ ประการ

หกประการ เหลาไหนเลา ?
หกประการ คือ : ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ

ไมอาจอยูอยางไมมีความเคารพ
ยําเกรง ในพระศาสดา;

ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ

ไมอาจอยูอยางไมมีความเคารพ
ยําเกรง ในพระธรรม;

ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ

ไมอาจอยูอยางไมมีความเคารพ
ยําเกรง ในพระสงฆ;

คูมือโสดาบัน ๑๑๓

ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ

ไมอาจอยูอยางไมมีความเคารพ
ยําเกรง ในสิกขา;

ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ

ไม อ าจมาสู อ นาคมน ีย วัต ถุ
(วัตถุที่ไมควรเขาหา);

ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ

ไมอาจยังภพที่แปดใหเกิดขึ้น.

ภิกษุ ท. !
๖ ประการ.

เหลานีแ้ ล ฐานะที่ไมอาจเปนไปได

ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๘๘/๓๖๓.

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

๑๑๔ พุทธวจน ฉบับ ๒

๒๖
ฐานะที่เปนไปไมได
สําหรับผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ (พระโสดาบัน)
นัยที่สอง
ภิกษุ ท. !
เหลานี้ มีอยู.

ฐานะที่ไมอาจเปนไปได ๖ ประการ

หกประการ เหลาไหนเลา ?
หกประการ คือ : เปนไปไมได

ที่ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ
จะพึง ปลงชีวิตมารดา;

เปนไปไมได

ที่ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ
จะพึง ปลงชีวิตบิดา;

เปนไปไมได

ที่ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ
จะพึง ปลงชีวิตพระอรหันต;

คูมือโสดาบัน ๑๑๕

เปนไปไมได

ที่ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ
จะพึง คิดประทุษรายตถาคต
แมเพียงทําโลหิตใหหอ;

เปนไปไมได

ที่ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ
จะพึง ทําใหสงฆใหแตกกัน;

เปนไปไมได

ที่ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ
จะพึง ถือศาสดาอื่น
(นอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจา).

ภิกษุ ท. !
๖ ประการ.

เหล า นี้แ ล ฐานะที่ไมอาจเปนไปได

ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๘๘/๓๖๕.

๑๑๖ พุทธวจน ฉบับ ๒

๒๗
ฐานะที่เปนไปไมได
สําหรับผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ (พระโสดาบัน)
นัยที่สาม
ภิกษุ ท. !
เหลานี้ มีอยู.

ฐานะที่ไมอาจเปนไปได ๖ ประการ

หกประการ เหลาไหนเลา ?
หกประการ คือ : ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ไมอาจมาสูทิฏฐิ
วา “สุขและทุกข ตนทําเอง”;
ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ไมอาจมาสูทิฏฐิ
วา “สุขและทุกข ผูอื่นทําให”;
ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ไมอาจมาสูทิฏฐิ วา “สุขและทุกข
ตนทําเองก็มี ผูอื่นทําใหก็มี”;

คูมือโสดาบัน ๑๑๗

ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ไมอาจมาสูทิฏฐิ วา “สุขและทุกข
ไมตองทําเอง เกิดขึ้นไดตามลําพัง”;
ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ไมอาจมาสูทิฏฐิ วา “สุขและทุกข
ไม ต อ งใครอื่น ทํา ให เกิ ด ขึ้น ได
ตามลําพัง”;
ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ไมอาจมาสูทิฏฐิ วา “สุขและทุกข
ไมตองทําเอง และไมตองใครอื่นทําให
เกิดขึ้นไดตามลําพัง”;
ขอนั้น เพราะเหตุไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! ขอนั้นเพราะเหตุวาเหตุ (แหงสุขและ
ทุกข) อันผูถึงพรอมดวยทิฏฐิเห็นแลว โดยแทจริง และ
ธรรมทั้งหลาย ก็เปนสิ่งที่เกิดมาแตเหตุดวย
ภิกษุ ท. !
๖ ประการ.

เหลานี้แล ฐานะที่ไมอาจเปนไปได

ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๐/๓๖๖.

ธรรมะแวดลอม
หมวดธรรม ที่ชวยสรางความเขาใจ
แตไมไดระบุถึงความเปนโสดาบันโดยตรง

๑๒๐ พุทธวจน ฉบับ ๒

๒๘
อริยมรรคมีองคแปด
ภิกษุ ท. ! ก็ อริยสัจ คือหนทางเปนเครื่องใหถึง
ความดับไมเหลือแหงทุกข เปนอยางไรเลา ?
คือ หนทางอันประกอบดวยองคแปดอันประเสริฐ
นั่ นเอง.
องคแปดคือ ความเห็นชอบ ความดําริชอบ
วาจาชอบ การงานชอบ อาชีวะชอบ ความเพียรชอบ
ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ.
ภิกษุ ท. ! ความเห็นชอบ เปนอยางไร ?
ภิกษุ ท. ! ความรูในทุกข ความรูในเหตุให
เกิดทุกข ความรูในความดับไมเหลือแหงทุกข ความรูใน
หนทางเปนเครื่องใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข อันใด.
นี้ เ ราเรียกวาความเห็นชอบ.

คูมือโสดาบัน ๑๒๑

ภิกษุ ท. ! ความดําริชอบ เปนอยางไร ?
ภิกษุ ท. ! ความดํ า ริใ นการออกจากกาม
ความดําริในการไมพยาบาท ความดําริในการไมเบียดเบียน.
นี้เราเรียกวา ความดําริชอบ.
ภิกษุ ท. ! วาจาชอบ เปนอยางไร ?
ภิกษุ ท. ! การเวนจากการพูดเท็จ การเวนจาก
การพูดยุใหแตกกัน การเวนจากการพูดหยาบ การเวนจาก
การพูดเพอเจอ. นี้เราเรียกวา วาจาชอบ.
ภิกษุ ท. ! การงานชอบ เปนอยางไร ?
ภิกษุ ท. ! การเวนจากการฆาสัตว การเวน
จากการถื อ เอาสิ่ ง ของที่ เ จ า ของไม ไ ด ใ ห การเว น จาก
การประพฤติผิดในกามทั้งหลาย. นี้เราเรียกวา การงานชอบ.
ภิกษุ ท. ! อาชีวะชอบ เปนอยางไร ?
ภิกษุ ท. ! อริยสาวกในกรณีนี้ ละการหาเลี้ยงชีพ
ที่ผิดเสีย สําเร็จความเปนอยูดวยการหาเลี้ยงชีพที่ถูกตอง.
นี้เราเรียกวาอาชีวะชอบ.

๑๒๒ พุทธวจน ฉบับ ๒

ภิกษุ ท. ! ความเพียรชอบ เปนอยางไร ?
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ ยอมปลูกความพอใจ
ยอมพยายาม ยอมปรารภความเพียร ยอมประคองจิต
ยอมตั้งจิตไว เพื่อความไมบังเกิดขึ้นแหงอกุศลธรรมทั้งหลาย
อัน ลามก ที่ยัง ไม ไ ด บัง เกิ ด ; ย อมปลูก ความพอใจ
ยอมพยายาม ยอมปรารภความเพียร ยอมประคองจิต
ยอมตั้งจิตไว เพื่อการละเสียซึ่งอกุศลธรรมทั้งหลายอันลามก
ที่บังเกิดขึ้นแลว; ยอมปลูกความพอใจ ยอมพยายาม
ยอมปรารภความเพียร ยอมประคองจิต ยอมตั้งจิตไว
เพื่อการบังเกิดขึ้นแหงกุศลธรรมทั้งหลาย ที่ยังไมไดบังเกิด;
ยอมปลูกความพอใจ ยอมพยายาม ยอมปรารภความเพียร
ยอมประคองจิต ยอมตั้งจิตไว เพื่อความยั่งยืน ความไม
เลอะเลือนความงอกงามยิ่งขึ้น ความไพบูลยความเจริญ
ความเต็มรอบ แหงกุศลธรรมทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแลว.
นี้เราเรียกวา ความเพียรชอบ.

คูมือโสดาบัน ๑๒๓

ภิกษุ ท. ! ความระลึกชอบ เปนอยางไร ?
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ เปนผูมีปกติพิจารณา
เห็นกายในกายอยู, มีความเพียรเครื่องเผากิเลส มีความ
รูสึกตัวทั่วพรอม มีสติ นําความพอใจและความไมพอใจ
ในโลกออกเสียได; เปนผูมีปกติพิจารณาเห็นเวทนาใน
เวทนาทั้งหลายอยู, มีความเพียรเครื่องเผากิเลส มีความ
รูสึกตัวทั่วพรอม มีสติ นําความพอใจและความไมพอใจ
ในโลกออกเสียได; เปนผูมีปกติพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู,
มีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีความรูสึกตัวทั่วพรอม มีสติ
นําความพอใจและความไมพอใจในโลกออกเสียได; เปนผูมี
ปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู, มีความเพียร
เครื่องเผากิเลส มีความรูสึกตัวทั่วพรอมมีสติ นําความพอใจ
และความไมพ อใจในโลกออกเสีย ได. นี้เ ราเรีย กวา
ความระลึ ก ชอบ.
ภิกษุ ท. ! ความตั้งใจมั่นชอบ เปนอยางไร ?
ภิกษุ ท. ! ภิ ก ษุในกรณี นี้ สงัด แลว จากกาม
ทั้งหลาย สงัดแลวจากอกุศลธรรมทั้งหลาย เขาถึงฌาน

๑๒๔ พุทธวจน ฉบับ ๒

ที่หนึ่ง อันมีวิตกวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวกแลว
แลอยู . เพราะวิตกวิจารรํางับลง, เธอเข า ถึ ง ฌานที่ส อง
อันเปนเครื่องผองใสแหงใจในภายใน ใหสมาธิเปนธรรม
อันเอกผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมวี ิจาร มีแตปติและสุขอันเกิด
แต สมาธิ แล ว แลอยู. เพราะป ติ จ างหายไป, เธอเปน
ผู เ พงเฉยอยูไ ด มี สติ มี ค วามรู สึ ก ตัว ทั่ ว พร อม และ
ไดเสวยสุขดวยนามกาย ยอมเขาถึงฌานที่สาม อันเปน
ฌานที่พระอริยเจาทั้งหลาย กลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา
“เปนผูเฉยอยูได มีสติ มีความอยูเ ปนปกติสุข” แลวแลอยู
เพราะละสุขและทุกขเสียได และเพราะความดับหายไป
แหงโสมนัสและโทมนัสในกาลกอน เธอยอมเขาถึงฌานที่สี่
อันไมทุกขและไมสุข มีแตสติอันบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา
แลวแลอยู. นีเ้ ราเรียกวา สัมมาสมาธิ.
ภิกษุ ท. ! เหลานีแ้ ล เรียกวา อริยสัจคือหนทาง
เปนเครื่องใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข.
มหา. ที. ๑๐/๓๔๐-๓๕๐/๒๙๔-๒๙๙.

คูมือโสดาบัน ๑๒๕

๒๙
คําที่ใชเรียกแทนความเปนพระโสดาบัน
....ภิกษุ ท. ! อริยสาวก ยอมมารูประจักษ
ถึงเหตุเกิดและความดับแหงโลก ตามที่เปนจริงอยางนี้
ในกาลใด; ในกาลนั้น เราเรียกอริยสาวกนี้
วา
วา
วา
วา
วา
วา
วา
วา
วา

“ผูสมบูรณแลวดวยทิฏฐิ ” ดังนี้บาง;
“ผูสมบูรณแลวดวยทัสสนะ” ดังนี้บาง;
“ผูมาถึงพระสัทธรรมนี้แลว” ดังนี้บาง;
“ผูไดเห็นพระสัทธรรมนี้” ดังนี้บาง;
“ผูป ระกอบแลวดวยญาณอันเปนเสขะ” ดังนี้บาง;
“ผูป ระกอบแลวดวยวิชชาอันเปนเสขะ” ดังนี้บาง;
“ผูถึงซึ่งกระแสแหงธรรมแลว” ดังนี้บาง;
“ผูป ระเสริฐมีปญญาเครื่องชําแรกกิเลส” ดังนีบ้ าง;
“ยืนอยูจรดประตูแหงอมตะ” ดังนี้บาง, ดังนี้ แล.

คูมือโสดาบัน ๑๒๗

๓๐
สังโยชนสิบ
ภิกษุ ท. !

สังโยชน ๑๐ ประการเหลานี้ มีอยู.

สิบประการอยางไรเลา ?
สิบประการ คือ :โอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ประการ
อุทธัมภาคิยสังโยชน ๕ ประการ.

คือ

โอรัมภาคิยสังโยชน๑ ๕ ประการ เปนอยางไรเลา ?
สักกายทิฏฐิ
วิจิกิจฉา
สีลัพพตปรามาส
กามฉันทะ
พยาบาท :
เหลานี้ คือ โอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ประการ.

๑๒๘ พุทธวจน ฉบับ ๒

คือ

อุทธัมภาคิยสังโยชน๒ ๕ ประการ เปนอยางไรเลา ?
รูปราคะ
อรูปราคะ
มานะ
อุทธัจจ
อวิชชา :
เหลานี้คือ อุทธัมภาคิยสังโยชน ๕ ประการ.
ภิกษุ ท. !

เหลานีแ้ ล สังโยชน ๑๐ ประการ.
ทสก. อํ. ๒๔/๑๘-๑๙/๑๓.

________________
๑. คือ สังโยชนเบื้องต่าํ หมายถึงเครื่องรอยรัดจิตอยางหยาบ ๕ ประการ
๒. คือ สังโยชนเบื้องสูง หมายถึงเครื่องรอยรัดจิตอยางละเอียด ๕ ประการ ที่
อริยบุคลระดับอรหัตตมรรคจะตองละวาง.

คูมือโสดาบัน ๑๒๙

๓๑
อริยญายธรรม คือการรูเรื่องปฏิจจสมุปบาท
คหบดี ! ก็อริยญายธรรม เปนสิ่งที่อริยสาวก
เห็น แล ว ดว ยดี แทงตลอดแล ว ดว ยดี ด ว ยปญญา เป น
อยางไรเลา ?
คหบดี ! อริ ย สาวกในธรรมวิ นั ย นี้ ยอม
พิจารณาเห็นโดยประจักษ ดังนี้วา ดวยอาการอยางนี้
เพราะสิ่ง นี้ มี,
สิ่ง นี้ จึ งมี ;
เพราะความเกิดขึ้นแหงสิ่งนี,้ สิ่ ง นี้ จึ ง เกิด ขึ้ น.
เพราะสิ่งนี้ไมมี,
สิ่งนี้จึงไมม;ี
เพราะความดั บ ไปแหงสิ่ ง นี้, สิ่ง นี้ จึ งดับ ไป :
ขอ นี้ ไดแ กสิ่ ง เหล า นี้ คือ
เพราะมี อวิ ช ชาเปน ปจ จั ย จึ งมี สัง ขารทั้งหลาย;
เพราะมีสังขารเปนปจจัย
จึงมีวิญญาณ;
เพราะมีวิ ญ ญาณเป น ป จ จั ย จึ งมี นามรูป ;
เพราะมีน ามรู ป เปนปจจัย
จึงมีสฬายตนะ;

๑๓๐ พุทธวจน ฉบับ ๒

เพราะมีสฬายตนะเปนปจจัย จึงมี ผัส สะ;
เพราะมีผัส สะเปน ปจ จั ย
จึ งมี เ วทนา;
เพราะมีเวทนาเปนปจจัย
จึ งมี ตัณ หา;
เพราะมีตั ณ หาเปนปจจัย
จึงมีอุปาทาน;
เพราะมีอุปาทานปจจัย
จึงมีภพ;
เพราะมีภพเปนปจจัย
จึงมีชาติ;
เพราะมีชาติ เปนปจจัย ชรามรณะ โสกะปริเทวะ
ทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นครบถวน :
ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ ยอมมี ดวย
อาการอยางนี้.
เพราะความจางคลายดับไปโดยไมเหลือแหงอวิชชานั้น
นั่นเทียว, จึงมีความดับแหงสังขาร;
เพราะมีความดับแหงสังขาร จึงมีความดับแหงวิญญาณ;
เพราะมีความดับแหงวิญญาณ จึงมีความดับแหงนามรูป;
เพราะมีความดับแหงนามรูป จึงมีความดับแหงสฬายตนะ;
เพราะมีความดับแหงสฬายตนะ จึงมีความดับแหงผัสสะ;
เพราะมีความดับแหงผัสสะ จึงมีความดับแหงเวทนา;
เพราะมีความดับแหงเวทนา จึงมีความดับแหงตัณหา;

คูมือโสดาบัน ๑๓๑

เพราะมีความดับแหงตัณหา จึงมีความดับแหงอุปาทาน;
เพราะมีความดับแหงอุปาทาน จึงมีความดับแหงภพ;
เพราะมีความดับแหงภพ จึงมีความดับแหงชาติ;
เพราะมีความดับแหงชาตินั่นแล ชรามรณะ โสกะปริเทวะ
ทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้ งหลาย จึ งดั บ สิ้ น : ความดับลง
แหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ ยอมมีดวยอาการอยางนี้.
คหบดี ! อริยญายธรรมนี้แล เปนสิ่งที่อริยสาวก
เห็นแลวดวยดี แทงตลอดแลวดวยดี ดวยปญญา.
ทสก. อ. ๒๔/๑๙/๗๙๒.

๑๓๒ พุทธวจน ฉบับ ๒

๓๒
ฝุนปลายเล็บ
(พอรูอริยสัจ ทุกขเหลือนอย
ขนาดฝุนติดปลายเล็บเทียบกับปฐพี)
ภิกษุ ท. ! เธอทั้ ง หลายจะสํา คั ญ ความข อ นี้
วาอย า งไร : ฝุนนิดหนึ่ง ที่เราชอนขึ้นดวยปลายเล็บนี้
กับมหาปฐพีนี้ ขางไหนจะมากกวากัน ?
“ขาแตพระองคผูเจริญ ! มหาปฐพีนั่นแหละ เปนดินที่
มากกวา. ฝุนนิดหนึ่งเทาที่ทรงชอนขึ้นดวยปลายพระนขานี้ เปน
ของมีประมาณนอย. ฝุนนั้น เมื่อนําไปเทียบกับมหาปฐพี ยอมไมถึง
ซึ่งการคํานวณได เปรียบเทียบได ไมเขาถึงแมซึ่งกะละภาค”

ภิกษุ ท. ! อุ ป มานี้ ฉั น ใด อุ ป ไมยก็ ฉั น นั้ น :
สํา หรั บอริย สาวกผู ถึง พร อมด ว ย (สัมมา) ทิฏฐิ รูพรอม
เฉพาะแลว, ความทุกขของทานสวนที่สิ้นไปแลว หมดไปแลว
ยอมมีมากกวา; ความทุกขที่ยังเหลืออยู มีประมาณนอย :
เมื่อนําเขาไปเทียบกับกองทุกขที่สิ้นไปแลว หมดไปแลว

คูมือโสดาบัน ๑๓๓

ในกาลกอ น ยอมไมถึงซึ่งการคํานวณไดเปรียบเทียบได
ไมเขาถึงแมซึ่งกะละภาค นั่นคือความทุกขของโสดาบัน
ผูสัตตักขัตตุปรมะ๑ ผูเ ห็ น ชัด ตามเป น จริ ง วา “ทุก ข
เปนอยางนี้, เหตุใหเกิดทุกข เปนอยางนี้, ความดับไมเหลือ
แหงทุกข เปนอยางนี้, ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือ
แหงทุกข เปนอยางนี้” ดังนี้.
ภิกษุ ท. ! เพราะเหตุ นั้ น ในเรื่ อ งนี้
เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเปนเครื่องกระทําใหรูวา
“ทุกข เปนอยางนี้, เหตุเกิดขึ้นแหงทุกข เปนอยางนี้,
ความดับไมเหลือแหงทุกข เปนอยางนี้, ทางดําเนินใหถึง
ความดับไมเหลือแหงทุกขเปนอยางนี้” ดังนี้.
มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๗๒/๑๗๔๗.

________________
๑. คือ พระโสดาบัน ที่ตองมีกําเนิดอีกไมเกิน ๗ ชาติ
อันเปนพระอริยบุคคลชั้นตนที่สุดของจําพวกโสดาบัน.
แมกระนั้น ก็ตรัสวา ทุกขหมดไปมากกวาที่ยังเหลือ.

๑๓๔ พุทธวจน ฉบับ 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 เม็ดกับมหาปฐพี
(๑๙/๕๗๔/๑๗๕๑-๒).
อีกสูตรหนึ่งเปรียบ น้ํา ๒ – ๓ หยดกับน้าํ ทั้งมหาสมุทร
(๑๙/๕๗๕/๑๗๕๓-๔).
อีกสูตรหนึ่งเปรียบ เม็ดผักกาด ๒ – ๓ เม็ดกับขุนเขาหิมาลัย
(๑๙/๕๗๖/๑๗๕๕-๖)]
และยังมีสูตรอีกกลุม หนึ่ง คือ สูตรที่ ๑ – ๑๐ อภิสมยวรรค อภิสมยสังยุ ต ต
นิทาน. สํ. ๑๖/๑๖๘/๓๓๑ ตรัสแกภิกษุทั้งหลายที่เชตวัน ประกอบดวย
อุปมาหลายอยางในแตละสูตร และมีเนื้อหาขอความทีอ่ ธิบาย เริ่มตั้งแต
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุปมานี้ฉนั ใด อุปไมยก็ฉนั นั้น... ไปจนจบประโยควา ...
ผูเปนสัตตักขัตตุปรมะเหมือนกันทุกตัวอักษร มีที่ตางกันตรงขอความ
ตอทายจากประโยคนี้ (ในที่แสดงไวทั้ง ๑๐ สูตร) จะตอทายคํา
สัตตักขัตตุปรมะ วา “ภิกษุ ท. ! การรูพรอมเฉพาะซึ่งธรรม เปนไป
เพื่อประโยชนอนั ใหญหลวงอยางนี้ การไดเฉพาะซึ่งธรรมจักษุ เปนไป
เพื่อประโยชนอนั ใหญหลวงอยางนี้”.

คูมือโสดาบัน ๑๓๕

๓๓
สามัญญผลในพุทธศาสนา
เทียบกันไมได กับในลัทธิอื่น
ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนบุรุษพึงโยนกรวดหิน
มีประมาณเทาเม็ดถั่วเขียวเจ็ดเม็ด เขาไปที่เทือกเขาหลวง
ชื่ อสิ เ นรุ . ภิกษุ ท. ! พวกเธอทั้ ง หลายจะพึงสํา คัญ
ความขอนี้ วาอยางไร : กรวดหินมีประมาณเทาเม็ดถั่วเขียว
เจ็ ด เม็ด ที่บุรุ ษ โยนเข า ไป (ที่เทือกเขาหลวงชื่อสิเ นรุ )
เปนสิ่งทีม่ ากกวา หรือวาเทือกเขาหลวงชื่อสิเนรุมากกวา ?
“ขาแตพระองคผูเจริญ ! เทือกเขาหลวงชื่อสิเนรุนั้นแหละ
เปนสิ่งที่มากกวา. กรวดหินมีประมาณเทาเม็ดถั่วเขียวเจ็ดเม็ดที่บุรษุ
โยนเขาไป (ที่เทือกเขาหลวงชื่อสิเนรุ) มีประมาณนอย. กรวดหินนี้
เมื่อนําเขาไป เทียบกับเทือกเขาหลวงชื่อสิเนรุ ยอมไมเขาถึงสวน
หนึ่งในรอย สวนหนึ่งในพัน สวนหนึ่งในแสน”.

๑๓๖ พุทธวจน ฉบับ ๒

ภิกษุ ท. ! อุ ปมานี้ ฉัน ใด อุป ไมยก็ฉันนั้น :
การบรรลุ คุ ณ วิ เ ศษ แหง สมณพราหมณ และ
ปริ พ าชกผูเ ป น เดี ย รถี ย เ หล า อื่ น เมื่ อ นํา เข า ไปเทีย บกับ
การบรรลุคุณวิเศษ ของอริยสาวก ซึ่งเปนบุคคลผูถึงพรอม
ดวย (สัมมา) ทิฏฐิ ยอมไมเขาถึงสวนหนึ่งในรอย
สวนหนึ่งในพัน สวนหนึ่งในแสน.
ภิกษุ ท. ! บุ คคลผูถึงพรอมดวย (สัมมา) ทิฏฐิ
เปนผูมีการบรรลุ อันใหญหลวงอยางนี้ เปนผูมีความรู
ยิ่งอันใหญหลวงอยางนี,้ ดังนี้ แล.
นิทาน. สํ. ๑๖/๑๖๘/๓๓๑.

คูมือโสดาบัน ๑๓๗

๓๔
ลักษณะแหงผูเจริญอินทรียขั้นอริยะ
อานนท ! บุ ค คลผู  มี อ ิ น ทรี ย  อ ั น อบรมแล ว
ในขั้นอริยะเปนอยางไรเลา ?
อานนท ! ในกรณีนี้
ความพอใจ, ความไมพอใจ, ความพอใจและไมพอใจ
เกิดขึ้นแกภิกษุเพราะเห็นรูปดวยตา ..... ฟงเสียงดวยหู .....
ดมกลิ่นดวยจมูก ..... ลิ้ม รสดวยลิ้น ..... ถูกตองสัมผัสดวย
ผิวกาย ..... รูแจงธรรมารมณดวยใจ.
ภิกษุนั้น :ถาเธอหวังวา จะเปนผูอยูอยางมีค วามรูสึ ก วา
ไมป ฏิกูล ในสิ่ ง ที่เ ปน ปฏิ กู ล ดั ง นี้ เธอก็อยูอยางผูมี
ความรูสึกวาไมปฏิกูลในสิ่งที่เปนปฏิกูลนั้นได.
ถาเธอหวังวา จะเปนผูอยูอยางมี ค วามรูสึก วา
ปฏิกูล ในสิ่งที่ไมปฏิกูล ดังนี้ เธอก็อยูอยางผูมีความรูสึก
วาปฏิกูลในสิ่งที่ไมปฏิกูลนั้นได.

๑๓๘ พุทธวจน ฉบับ ๒

ถาเธอหวังวา จะเปนผูอยูอยางมีค วามรูสึ ก วา
ไมปฏิกูล ทั้งในสิ่งที่เปนปฏิกูลและไมเปนปฏิกูล ดัง นี้
เธอก็อ ยูอ ยา งผูมีค วามรูสึก วา ไมป ฏิกูล ทั้ง ในสิ่ง ที่เ ปน
ปฏิกูลและไมปฏิกูลนั้นได.
ถาเธอหวังวา จะเปนผูอยูอยางมี ค วามรูสึ ก วา
ปฏิกูล ทั้ง ในสิ่ง ที่ ไ มป ฏิ กู ล และสิ่ ง ที่ เ ป น ปฏิ กู ล ดังนี้
เธอก็อยูอยางผูมีความรูสึกวาปฏิกูล ทั้งในสิ่งที่ไมปฏิกูล
และสิ่งที่เปนปฏิกูลนั้นได.
และถาเธอหวังวา จะเปน ผู อ ยูอ ย า งเว น ขาดจาก
ความรูสึกวาปฏิกูลและไมปฏิกูลทั้งสองอยางเสีย แลวอยูอยาง
ผูอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ ดังนี้ เธอก็อยูอยางผูอุเบกขา
มี ส ติสั ม ปชัญ ญะในสิ่ง เปน ปฏิกูลและไมปฏิกูลทั้งสอง
อยางนั้นได.
อานนท ! อยางนี้แล ชื่อวา
บุคคลผูมีอินทรียอันเจริญแลวในขั้นอริยะ.
อุปริ. ม. ๑๔/๕๔๕ - ๕๔๖/๘๖๓ - ๘๖๔

คูมือโสดาบัน ๑๓๙

๓๕
พระโสดาบันกับพระอรหันตตางกัน
ในการเห็นธรรม
ภิกษุ ท. ! อุป าทานขัน ธ (ความยึด มั่น ใน
ธรรมชาติ ) ทั้ ง หลายเหล า นี้ มี อยู ห าอย าง.
ห าอยาง อยางไรเลา ? หาอยาง คือ :รูปูปาทานขันธ
(ความยึดมั่นในรูปกาย)

เวทนูปาทานขันธ
[ความยึดมั่นในเวทนา (สุข,ทุกข,อุเบกขา)]

สัญูปาทานขันธ
[ความยึดมั่นในสัญญา (ความจําไดหมายรู)]

สังขารูปาทานขันธ
[ความยึดมั่นในสังขาร (ความคิดปรุงแตง)]

วิญญาณูปาทานขันธ
[ความยึดมั่นในวิญญาณ (ผูรูแจงซึ่งอารมณ)]

๑๔๐ พุทธวจน ฉบับ ๒

ภิกษุ ท. ! เมื่อใด อริยสาวก รูชัดแจงตามเปนจริง
ซึ่งความเกิดขึน้ (สมุทัย) ซึ่งความตั้งอยูไมได (อัตถังคมะ)
ซึ่งรสอรอย (อัสสาทะ) ซึ่งโทษอันต่ําทราม (อาทีนวะ) และ
ซึ่งอุบายเครื่องออก (นิสสรณะ) แหงอุปาทานขันธทั้งหา
เหลานี;้
ภิกษุ ท. ! อริยสาวกนี้ เราเรียกวาเปน โสดาบัน
มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงแทตอพระนิพพาน
มีการตรัสรูพรอมในเบื้องหนา.
ขนฺธ. อํ. ๑๗/๑๙๖/๒๙๖.

ภิกษุ ท. ! อุปาทานขันธเหลานี้ มี อยู หาอย าง.
ห าอยา งอย า งไรเล า ? ห าอย าง คื อ :รูปู ป าทานขั น ธ
เวทนูปาทานขันธ
สัญูปาทานขันธ
สังขารูปาทานขันธ
วิญญาณูปาทานขันธ

คูมือโสดาบัน ๑๔๑

ภิกษุ ท. ! เมื่อ ใด ภิก ษุ รูชัดแจงตามเปนจริง
ซึ่งความเกิดขึ้น ซึ่งความตั้งอยูไมได ซึ่งรสอรอย ซึง่ โทษ
อันต่ําทราม และซึ่งอุบายเครื่องออกแหงอุปาทานขันธทั้งหา
เหลานี้ ดังนี้แลว เปนผูหลุดพนแลวเพราะไมมีความยึดมัน่ .
ภิกษุ ท. ! ภิกษุนี้ เราเรียกวา เปน พระอรหันต
ผูมีความอาสวะสิ้นแลว อยูจบพรหมจรรยแลว ทํากิจที่
ควรทําสําเร็จแลว มีภาระอันปลงลงแลว มีประโยชนตน
อัน ตามถึง แล ว มี สัง โยชน ใ นภพสิ้น ไปรอบแลว เปน
ผู หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ ดังนี้ แล.
ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๙๖/๒๙๗.

คูมือโสดาบัน ๑๔๓

๓๖
พระโสดาบันกับพระอรหันตตางกัน
ในการเห็นธรรม (อีกนัยหนึ่ง)
ภิกษุ ท. ! อินทรียห กเหลานี้ มีอยู.
หกเหลาไหนเลา ? หกเหลา คือ : จักขุนทรีย โสตินทรีย
ฆานินทรีย ชิวหินทรีย
กายินทรีย มนินทรีย.
ภิกษุ ท. ! เมื่อใด อริยสาวก รู ชั ด แจง ตามเปน
จริงซึ่งความเกิดขึ้น, ซึ่งความตั้งอยูไมได, ซึ่งรสอรอย,
ซึ่งโทษอันต่ําทราม และซึ่งอุบายเครื่องออกแหงอินทรียหก
เหลานี้;
ภิกษุ ท. ! อริยสาวกนี้ เราเรียกวา เปน โสดาบัน
มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงแทตอพระนิพพาน
จักตรัสรูพรอมในเบื้องหนา.
มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๗๑/๙๐๒.

๑๔๔ พุทธวจน ฉบับ ๒

ภิกษุ ท. ! อินทรียหกเหลานี้ มีอยู. หกเหลา
ไหนเลา ? หกเหลา คือ จักขุนทรีย โสตินทรีย ฆานินทรีย
ชิวหินทรีย กายินทรีย มนินทรีย.
ภิกษุ ท. ! เมื่อใด ภิกษุ รูชัดแจงตามเปนจริง
ซึ่งความเกิดขึ้น, ซึ่งความตั้งอยูไมได, ซึ่งรสอรอย,
ซึ่งโทษอันต่ําทราม และซึ่งอุบายเครื่องออกแหงอินทรียหก
เหลานี้ ดังนี้ และเปนผูหลุดพนแลวเพราะไมมีความยึดมั่น.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุนี้ เราเรียกวา เปน พระอรหันต
ผูมีอาสวะสิ้นแลว อยูจบพรหมจรรยแลว ทํากิ จ ที่ ควรทํา
สําเร็จแลว มีภาระอันปลงลงแลว มีประโยชนตนอันตาม
ถึงแลว มีสังโยชนในภพสิ้นไปรอบแลว เปนผูหลุดพนแลว
เพราะรูโดยชอบ ดังนี้ แล.
มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๗๒/๙๐๔.

(สูตรขางบนนี้ทรงแสดงอินทรียโดยอายตนะภายในหก; ยังมีสูตรอื่น
(๑๙/๒๗๕/๙๑๔-๙๑๘) ทรงแสดงอินทรียโ ดยเวทนาหา คือ สุขินทรีย
ทุกขินทรีย โสมนัสสินทรีย โทมนัสสินทรีย อุเปกขินทรีย, ดังนี้ก็มี)

คูมือโสดาบัน ๑๔๕

๓๗
ความลดหลั่นแหงพระอริยบุคคล
ผูปฏิบัติอยางเดียวกัน
ภิกษุ ท. ! สิก ขาบทรอ ยหา สิบ สิก ขาบทนี้
ยอมมาสูอุทเทส ทุกกึ่งแหงเดือนตามลําดับ อันกุลบุตร
ผูปรารถนาประโยชนพากันศึกษาอยูในสิกขาบทเหลานั้น.
ภิกษุ ท. ! สิกขาสามอยางเหลานี้ มีอยู อันเปนที่
ประชุมลงของสิกขาบททั้งปวงนั้น.
สิกขาสามอยางนั้น เปนอยางไรเล า ?
คือ อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปญญาสิกขา.
ภิกษุ ท. ! เหลานีแ้ ล สิกขาสามอยาง อันเปน
ที่ประชุมลงแหงสิกขาบททั้งปวงนั้น.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุในกรณีนี้ เปนผู ทําใหบริบูรณ
ในศีล ทําใหบริบูรณในสมาธิ ทําใหบริบูรณในปญญา.
เธอยังลวงสิกขาบทเล็กนอยบาง และตองออกจากอาบัติ
เล็กนอยเหลานั้นบาง. ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา ?

๑๔๖ พุทธวจน ฉบับ ๒

ขอนั้นเพราะเหตุวา ไมมีผูรูใด ๆ กลาวความอาภัพตอ
การบรรลุโลกุตตรธรรม จักเกิดขึ้น เพราะเหตุสักวา การลวงสิกขาบท
เล็กนอย และการตองออกจากอาบัติเล็กนอยเหลานี้. สวน

สิกขาบทเหลาใดที่เปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย ที่เหมาะสม
แกพรหมจรรย, เธอเปนผูม ีศีลยั่งยืน มีศีลมั่นคงในสิกขาบท
เหลานั้น สมาทาน ศึกษาอยูใ นสิกขาบททั้งหลาย. ภิกษุนั้น
ได กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติป ญ ญาวิมุตติ อันหาอาสวะ
มิได เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ดวยปญญา
อันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรมนี้เขาถึงแลวแลอยู.
หรื อ วา (บางพวก) ยั ง ไม ได ทําให เกิด มี ยั ง ไม ได
แทงตลอด ซึ่งอนาสววิมุตติ, แตเพราะความสิ้นไปรอบแหง
โอรัมภาคิยสังโยชนเบื้องต่ําหา จึงเปน อันตราปรินิพพายี
ผูปรินิพพานในระหวางอายุยังไมทันถึงกึ่ง.
หรือ วา (บางพวก) ยั ง ไม ได ทําให เกิด มี ยั ง ไม ได
แทงตลอด ซึ่งอนาสววิมุตติ, แตเพราะความสิ้นไปรอบแหง
โอรัมภาคิยสังโยชนเบื้องต่ําหา จึงเปน อุปหัจจปรินิพพายี
ผูปรินิพพานเมื่ออายุพนกึ่งแลวจวนถึงที่สุด.

คูมือโสดาบัน ๑๔๗

หรือวา (บางพวก) ยังไมไดทําใหเกิดมี ยังไมได
แทงตลอด ซึ่งอนาสววิมุตติ, แตเพราะความสิ้นไปรอบแหง
โอรัมภาคิยสังโยชนเบื้องต่ําหา จึงเปน อสังขารปรินิพพายี
ผูปรินิพพานดวยไมตองใชความเพียรเรี่ยวแรง.
หรือวา (บางพวก) ยังไมไดทําใหเกิดมี ยังไมได
แทงตลอด ซึ่งอนาสววิมุตติ, แตเพราะความสิ้นไปรอบแหง
โอรัมภาคิยสังโยชนเบื้องต่ําหา จึงเปน สสังขารปรินิพพายี
ผูปรินิพพานดวยตองใชความเพียรเรี่ยวแรง.
หรือวา (บางพวก) ยังไมไดทําใหเกิดมี ยังไมได
แทงตลอด ซึ่งอนาสววิมุตติ, แตเพราะความสิ้นไปรอบแหง
โอรัม ภาคิ ย สั งโยชน เ บื้ อ งต่ําห า จึ ง เป น อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี ผูม ีกระแสในเบื้องบนไปถึงอกนิฏฐภพ.
หรือวา (บางพวก) ยังไมไดทําใหเกิดมี ยังไมได
แทงตลอด ซึ่งอนาสววิมุตติ, แตเพราะความสิ้นไปรอบแหง
สัง โยชน สาม และเพราะความที่ ราคะ โทสะ โมหะ
ก็เบาบางนอยลง เปน สกทาคามี ยังจะมาสูโลกนี้อีกครั้ง
เดียวเทานั้น แลวยอมกระทําที่สุดแหงทุกขได.

๑๔๘ พุทธวจน ฉบับ ๒

หรือวา (บางพวก) ยังไมไดทําใหเกิดมี ยังไมได
แทงตลอด ซึ่งอนาสววิมุตติ, แตเพราะความสิ้นไปรอบแหง
สังโยชนสาม เปนผูเปน เอกพีช คื อ จัก เกิ ด ในภพแหง
มนุษยอีกหนเดียวเทานัน้ แลวยอมกระทําที่สุดแหงทุกขได.
หรือวา (บางพวก) ยังไมไดทําใหเกิดมี ยังไมได
แทงตลอด ซึ่งอนาสววิมุตติ, แตเพราะความสิ้นไปรอบแหง
สังโยชนสาม เปนผู โกลังโกละ จักตองทองเที่ยวไปสูสกุล
อีกสองหรือสามครั้ง แลวยอมกระทําที่สุดแหงทุกขได.
หรือวา (บางพวก) ยังไมไดทําใหเกิดมี ยังไมได
แทงตลอด ซึ่งอนาสววิมุตติ, แตเพราะความสิ้นไปรอบแหง
สังโยชนสาม เปนผู สัตตักขัตตุปรมะ ยังตองทองเที่ยวไป
ในภพแหงเทวดาและมนุษยอีกเจ็ดครั้ง เปนอยางมาก แลว
ยอมกระทําที่สุดแหงทุกขได.
ภิกษุ ท. ! ผูกระทําไดเพียงบางสวน ยอมทําให
สํา เร็ จ ไดบ างส ว น, ผู ทํา ให บริ บู รณ ก็ ย อ มทํา ใหสํา เร็ จ
ได บริบูรณ; ดังนั้น เราจึงกลาววา สิกขาบททั้งหลายยอม
ไมเปนหมันเลย, ดังนี้ แล.
ติก. อํ. ๒๐/๓๐๑/๕๒๘.

คูมือโสดาบัน ๑๔๙

หมายเหตุผูรวบรวม
๑. ถาพิจารณาจนจบเรือ่ งจะเห็นประเด็นแงมุมของผลที่ไดไมเทากัน
เกิดเนื่องจากความบกพรองในสิกขาบทเล็กนอย (อภิสมาจาร) ของเธอ
ซึ่งไมมีผูรูใด ๆ มาบอกเธอถึงความอาภัพตอโลกุตตรธรรมเพราะ
การกระทํานั้น พวกที่กําลัง (พละ) ยังไมแกกลาจึงไมสามารถทําให
เกิดมีหรือแทงตลอดซึ่งอนาสววิมุตติได จึงมีความลดหลั่นกันออกไป
ในระดับความเปนอริยบุคคล พระองคจึงสรุปปดทายวา สิกขาบท
ทั้งหลายที่ทรงบัญญัตินั้น มิไดเปลาประโยชนเลย.
๒. แสดงถึงความบริบูรณของสิกขาบทอันเพียงพอตอ ความเป น
อริยบุคคลที่ทรงหมายถึง ก็คือ ปาฏิโมกข (คือสิกขาบทที่บัญญัติ
เพื่อเปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย).

๑๕๐ พุทธวจน ฉบับ ๒

๓๘
คนตกน้ํา ๗ จําพวก
(ระดับตาง ๆ แหงบุคคลผูถอนตัวขึ้นจากทุกข)

ภิกษุ ท. ! บุ ค คลเปรี ย บด ว ยบุ ค คลตกน้ํ า
เจ็ ด จํา พวก เหลานี้ มี อยู ห าไดอยู ในโลก.
เจ็ ด จํา พวกเหล า ไหนเลา ?
ภิกษุ ท. ! ในกรณีนี้ :
(๑) บุคคลบางคน จมน้ําคราวเดียวแลวก็จมเลย;
(๒) บุคคลบางคน ผุดขึ้นครั้งหนึ่งแลวจึงจมเลย;
(๓) บุคคลบางคน ผุดขึ้นแลว ลอยตัวอยู;
(๔) บุคคลบางคน ผุดขึ้นแลว เหลียวดูรอบ ๆ อยู;
(๕) บุคคลบางคน ผุดขึ้นแลว วายเขาหาฝง;
(๖) บุคคลบางคน ผุดขึ้นแลว เดินเขามาถึงที่ ตื้นแลว;
(๗) บุคคลบางคน ผุดขึ้นแลว ถึงฝงขามขึ้นบกแลว
เปนพราหมณยืนอยู.

คูมือโสดาบัน ๑๕๑

ภิกษุ ท. ! (๑) บุคคล จมน้ําคราวเดียวแลวก็
จมเลย เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! บุคคลบางคนในกรณีนี้ ประกอบดวย
อกุศลธรรมฝายเดียว โดยสวนเดียว. อยางนี้แล เรียกวา
จมคราวเดียว แลวจมเลย.
ภิกษุ ท. ! (๒) บุคคล ผุดขึ้นครั้งหนึ่งแลวจึง
จมเลย เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! บุคคลบางคนในกรณีนี้ ผุดขึ้น คือ
มีสัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลาย มีหิริดี - มีโอตตัปปะดี มีวิริยะดี - มีปญญาดี ในกุศลธรรมทั้งหลาย. แตวาสัทธา
เป น ตน ของเขา ไม ตั้ง อยู น าน ไมเจริญ เสื่อมสิ้นไป.
อยางนี้แล เรียกวา ผุดขึ้นครั้งหนึ่งแลวจึงจมเลย.
ภิกษุ ท. ! (๓) บุคคล ผุดขึ้นแลวลอยตัวอยู
เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! บุคคลบางคนในกรณีนี้ ผุดขึ้น คือ
มีสัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลาย มีหิริดี - มี โอตตัป ปะดี -

๑๕๒ พุทธวจน ฉบับ ๒

มีวิริยะดี - มีปญญาดี ในกุศลธรรมทั้งหลาย และ สัทธา
เปนตนของเขาไมเสื่อม ไมเจริญ แตทรงตัวอยู. อยางนี้แล
เรียกวา ผุดขึ้นแลวลอยตัวอยู.
ภิกษุ ท. ! (๔) บุคคล ผุดขึ้นแลวเหลียวดูรอบ ๆ อยู
เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! บุคคลบางคนในกรณีนี้ ผุ ด ขึ้น คือ
มีสัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลาย มีหิรดิ ี - มีโอตตัปปะดี มีวิริยะดี - มีปญญาดี ในกุศลธรรมทั้งหลาย. บุคคลนั้น
เพราะสิ้นไปแหงสังโยชนสาม เปน โสดาบัน มี ค วามไม
ตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงแทตอพระนิพพาน มีการ
ตรัสรูพรอมในเบื้องหนา. อยางนี้แล เรี ย กว า ผุดขึ้นแลว
เหลียวดูรอบ ๆ อยู.
ภิกษุ ท. ! (๕) บุคคล ผุดขึ้นแลว วายเขาหาฝง
เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! บุคคลบางคนในกรณีนี้ ผุดขึ้น คือ
มีสัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลาย มีหิริดี - มีโอตตัปปะดี -

คูมือโสดาบัน ๑๕๓

มีวิริยะดี - มีปญญาดี ในกุศลธรรมทั้งหลาย. บุคคลนั้น
เพราะสิ้นไปแหงสังโยชนสาม และเพราะความเบาบาง
แหงราคะ โทสะ โมหะ เปนสกิทาคามี มาสูโลกนี้อีก
เพียงครั้งเดียว แลวทําที่สุดแหงทุกขได. อยางนี้แล เรียกวา
ผุดขึ้นแลว วายเขาหาฝง.
ภิกษุ ท. ! (๖) บุคคล ผุดขึ้นแลว เดินเขามา
ถึงที่ตื้นแลว เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! บุคคลบางคนในกรณีนี้ ผุดขึ้น คือ
มีสัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลาย มีหีริดี - มีโอตตัปปะดี มีวิริยะดี - มีปญญาดี ในกุศลธรรมทั้งหลาย. บุคคลนั้น
เพราะสิ้นไปแหงโอรัมภาคิยสังโยชนทั้งหา เปน โอปปาติกะ
(อนาคามี) มีการปรินิพพานในภพนั้น ไม เ วีย นกลับ จาก
โลกนั้ น เปน ธรรมดา. อย า งนี้แ ล เรีย กวา ผุ ดขึ้น แล ว
เดินเขามาถึงที่ตื้นแลว.
ภิกษุ ท. ! (๗) บุคคล ผุ ด ขึ้น แล ว ถึ ง ฝงข า ม
ขึ้นบกแลว เปนพราหมณยืนอยู เปนอยางไรเลา ?

๑๕๔ พุทธวจน ฉบับ ๒

ภิกษุ ท. ! บุคคลบางคนในกรณีนี้ ผุดขึ้น คือ
มีสัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลาย มีหิริดี - มีโอตตัปปะดี มีวิริยะดี - มีปญญาดี ในกุศลธรรมทั้งหลาย. บุคคลนั้น ได
กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได
(พระอรหันต) เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ดวย
ปญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้ เขาถึงแลวอยู. อยางนีแ้ ล
เรียกวา ผุดขึ้นแลว ถึงฝงขามขึ้นบกแลว เปนพราหมณ
ยืนอยู.
ภิกษุ ท. ! เหลานีแ้ ล บุคคลเปรียบดวยบุคคล
ตกน้ําเจ็ดจําพวก ซึ่งมีอยู หาไดอยู ในโลก.
สตฺตก. อํ. ๒๓/๑๐/๑๕.

คูมือโสดาบัน ๑๕๕

๓๙
คนมีกิเลสตกนรกทั้งหมดทุกคน จริงหรือ ?
(บุคคลที่มีเชื้อเหลือ ๙ จําพวก)

เชาวันหนึ่ง ทานพระสารีบุตรครองจีวร ถือบาตร เขาไป
บิณฑบาตในนครสาวัตถี ทานเห็นวาเวลายังเชาเกินไปสําหรับ
การบิณฑบาต จึงแวะเขาไปในอารามของพวกปริพาชกลัทธิอื่น
ไดทักทายปราศรัยกันตามธรรมเนียมแลว นั่งลง ณ สวนขางหนึ่ง.
ก็ในเวลานั้นแล พวกปริพาชกทั้งหลายนั้น กําลังยกขอความขึ้น
กลาวโตเถียงกันอยู ถึงเรื่องบุคคลใด ใครก็ตาม ที่ยังมีเชื้อเหลือ
ถาตายแลว ยอมไมพนเสียจากนรก จากกําเนิดเดรัจฉาน จากวิสัย
แหงเปรต จากอบาย ทุคติ วินิบาต ไปไดเลยสักคนเดียว ดังนี้.
ทานพระสารีบุตร ไมแสดงวาเห็นดวย และไมคัดคาน ขอความ
ของปริพาชกเหลานั้น, ลุกจากที่นั่งไป โดยคิดวาทูลถวายพระผูมีพระภาคเจา แลวจักไดทราบความขอนี้. ครั้นกลับจากบิณฑบาต
ภายหลังอาหารแลว จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา กราบทูลถึง
เรื่องราวที่เกิดขึ้นในตอนเชาทุกประการ. พระผูมีพระภาคเจาจึง
ตรัสวา :-

๑๕๖ พุทธวจน ฉบับ ๒

สารีบุตร ! พวกปริพาชกลัทธิอื่น ยังออนความรู
ไมฉลาด จักรูไดอยางไรกันวา ใครมีเชื้อเหลือ ใครไมมี
เชื้อเหลือ.
สารีบุตร ! บุคคลที่มีเชื้อ (กิเลส) เหลือ ๙ จําพวก
ดัง ที่จ ะกลา วตอ ไปนี้ แมต ายไป ก็พน แลว จากนรก
พนแลวจากกําเนิดเดรัจฉาน พนแลวจากวิสัยแหงเปรต
พนแลวจากอบาย ทุคติ วินิบาต.
บุคคลเกาจําพวกเหลานั้นเปนอยางไรเลา ?
เกาจําพวก คือ :(๑) สารีบุตร ! บุคคลบางคนในกรณีนี้ เปน ผู
ทําไดเต็มที่ในสวนศีล ทําไดเต็มที่ในสวนสมาธิ แตทําได
พอประมาณในสวนปญญา. เพราะทําสังโยชน ๕ อยาง
ในเบื้ อ งต น ให สิ้ น ไป, บุ ค คลนั้ น เป น อนาคามี ผู จ ะ
ปรินิพพานในระหวางอายุยังไมทันถึงกึ่ง. สารีบุตร ! นี้
เปนบุคคลผูมีเชื้อเหลือพวกที่ ๑ ที่เมื่อตาย ก็พนแลว
จากนรก จากกําเนิดเดรัจฉาน จากวิสัยแหงเปรต จากอบาย
ทุคติ วินิบาต.

คูมือโสดาบัน ๑๕๗

(๒) สารีบุตร ! บุคคลบางคนในกรณีนี้ เปนผู
ทําไดเต็มที่ในสวนศีล ทําไดเต็มที่ในสวนสมาธิ แตทําได
พอประมาณในสวนปญญา. เพราะทําสังโยชน ๕ อยาง
ในเบื้ อ งตน ให สิ้น ไป, บุ ค คลนั้ น เป น อนาคามีผู จะ
ปรินิพพานเมื่ออายุพนกึ่งแลวจวนถึงที่สุด. สารีบุตร ! นี้
เปนบุคคลผูมีเชื้อเหลือพวกที่ ๒ ที่เมื่อตาย ก็พนแลว
จากนรก จากกําเนิดเดรัจฉาน จากวิสัยแหงเปรต จากอบาย
ทุคติ วินิบาต.
(๓) สารีบุตร ! บุคคลบางคนในกรณีนี้ เปนผู
ทําไดเต็มที่ในสวนศีล ทําไดเต็มที่ในสวนสมาธิ แตทําได
พอประมาณในสวนปญญา. เพราะทําสังโยชน ๕ อยาง
ในเบื้อ งตน ใหสิ้น ไป, บุ ค คลนั้น เป น อนาคามีผู จะ
ปรินพิ พานโดยไมตองใชความเพียรเรี่ยวแรง. สารีบุตร ! นี้
เปนบุคคลผู มี เ ชื้ อ เหลื อ พวกที่ ๓ ที่ เ มื่ อ ตาย ก็ พ น แล ว
จากนรก จากกําเนิดเดรัจฉาน จากวิสัยแหงเปรต จากอบาย
ทุคติ วินิบาต.

๑๕๘ พุทธวจน ฉบับ ๒

(๔) สารีบุตร ! บุคคลบางคนในกรณีนี้ เปนผู
ทําไดเต็มที่ในสวนศีล ทําไดเต็มที่ในสวนสมาธิ แตทําได
พอประมาณในสวนปญญา. เพราะทําสังโยชน ๕ อยาง
ในเบื้อ งต น ใหสิ้น ไป, บุค คลนั้น เป น อนาคามีผูจะ
ปรินิพพานโดยตองใชความเพียรเรี่ยวแรง. สารีบุตร ! นี้
เปนบุคคลผูมีเชื้อเหลือพวกที่ ๔ ที่เมื่อตาย ก็พนแลว
จากนรก จากกําเนิดเดรัจฉาน จากวิสัยแหงเปรต จากอบาย
ทุคติ วินิบาต.
(๕) สารีบุตร ! บุคคลบางคนในกรณีนี้ เปนผู
ทําไดเต็มที่ในสวนศีล ทําไดเต็มที่ในสวนสมาธิ แตทําได
พอประมาณในสวนปญญา. เพราะทําสังโยชน ๕ อยาง
ในเบื้องตนใหสิ้นไป, บุคคลนั้นเปน อนาคามีผูมีกระแส
ในเบื้องบนไปถึงอกนิฏฐภพ. สารีบุตร ! นี้เปนบุคคล
ผู มีเ ชื้อ เหลื อ พวกที่ ๕ ที่ เ มื่อ ตาย ก็ พน แลว จากนรก
จากกําเนิดเดรัจฉาน จากวิสัยแหงเปรต จากอบาย ทุคติ
วิ นิบาต.

คูมือโสดาบัน ๑๕๙

(๖) สารีบุตร ! บุคคลบางคนในกรณีนี้ เปนผู
ทําไดเต็มที่ในสวนศีล แตทําไดพอประมาณในสวนสมาธิ
ทําไดพอประมาณในสวนปญญา. เพราะทําสังโยชน ๓ อยาง
ใหสิ้นไป, และเพราะมีราคะ โทสะ โมหะ เบาบางนอยลง,
เป น สกิ ท าคามี ยั ง จะมาสู โ ลกนี้ อี ก ครั้ ง เดี ย วเท า นั้ น
แลวกระทําที่สุดแหงทุกขได. สารีบุตร ! นี้เปนบุคคล
ผู มีเ ชื้ อ เหลือ พวกที่ ๖ ที่ เ มื่อ ตาย ก็ พ น แล ว จากนรก
จากกําเนิดเดรัจฉาน จากวิสัยแหงเปรต จากอบาย ทุคติ
วินิบาต.
(๗) สารีบุตร ! บุคคลบางคนในกรณีนี้ เปนผู
ทําไดเต็มที่ในสวนศีล แตทําไดพอประมาณในสวนสมาธิ
ทําไดพอประมาณในสวนปญญา. เพราะทําสังโยชน ๓ อยาง
ใหสิ้นไป, บุคคลนั้นเปน โสดาบันผูมีพืชหนเดียว คือ
จักเกิดในภพแหงมนุษยอีกหนเดียวเทานั้น แลวกระทํา
ที่สุดแหงทุกขได. สารีบุตร ! นี้เปนบุคคลผูมีเชื้อเหลือ
พวกที่ ๗ ที่เมือ่ ตาย ก็พนแลวจากนรก จากกําเนิดเดรัจฉาน
จากวิสัยแหงเปรต จากอบาย ทุคติ วินิบาต.

๑๖๐ พุทธวจน ฉบับ ๒

(๘) สารีบุตร ! บุคคลบางคนในกรณีนี้ เปนผู
ทําไดเต็มที่ในสวนศีล แตทําไดพอประมาณในสวนสมาธิ
ทําไดพอประมาณในสวนปญญา. เพราะทําสังโยชน ๓ อยาง
ให สิ้น ไป, บุค คลผู นั้ น เป น โสดาบัน ผู ตอ งทองเที่ยวไป
สูสกุลอีก ๒ หรือ ๓ ครั้ง แลวกระทําที่สุดแหงทุกขได.
สารีบุตร ! นีเ้ ปนบุคคล ผูมีเชื้อเหลือพวก ที่ ๘ ที่เ มื่อ ตาย
ก็พนแลวจากนรก จากกําเนิดเดรัจฉาน จากวิสัยแหงเปรต
จากอบาย ทุคติ วินิบาต.
(๙) สารีบุตร ! บุคคลบางคนในกรณีนี้ เปนผู
ทําไดเต็มที่ในสวนศีล แตทําไดพอประมาณในสวนสมาธิ
ทําไดพอประมาณในสวนปญญา. เพราะทําสังโยชน ๓ อยาง
ใหสิ้นไป, บุคคลนั้นเปน โสดาบันผูต องเที่ยวไปในเทวดา
และมนุษยอีก ๗ ครั้งเปนอยางมาก แลวกระทําที่สุด
แหงทุก ข ไ ด. สารีบุตร ! นี้เปนบุคคลผูมีเชื้อเหลือพวก
ที่ ๙ ที่เมื่อตาย ก็พนแลวจากนรก จากกําเนิด เดรัจฉาน
จากวิสัยแหงเปรต จากอบาย ทุคติ วินิบาต.

คูมือโสดาบัน ๑๖๑

สารีบุตร ! ปริพาชกลัทธิอื่น ยังออนความรู
ไมฉลาด จักรูไดอยางไรกันวา ใครมีเชื้อเหลือ ใครไมมี
เชื้อ เหลือ . สารีบุตร ! บุคคลเหลานี้แลที่มีเชื้อเหลือ
๙ จําพวก เมื่อตายไป ก็พนแลวจากนรก จากกําเนิด
เดรัจฉานจากวิสัยแหงเปรต จากอบาย ทุคติ วินิบาต.
สารีบุตร ! ธรรมปริยายขอนี้ ยังไมเคยแสดง
ใหปรากฏ แกหมูภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาทั้งหลาย
มาแตกาลกอน.
ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา ?
เพราะเราเห็นวาถาเขาเหลานั้นไดฟงธรรมปริยาย
ขอนี้แลว จักพากันเกิดความประมาท;
อนึ่งเลา ธรรมปริยายเชนนี้ เปนธรรมปริยาย
ที่เรากลาว ตอเมื่อถูกถามเจาะจงเทานั้น; ดังนี้ แล.
นวก. อํ. ๒๓/๓๙๓/๒๑๖.
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๔๐
ผลแปดประการอันเปนภาพรวม
ของความเปนพระโสดาบัน
ภิกษุ ท. ! ถูกแลว !
เมื่อเปนอยางนี้กเ็ ปนอันวา
พวกเธอทั้งหลายก็กลาวอยางนัน้ ,
แมเราตถาคตก็กลาวอยางนั้น, วา
“เมื่อสิ่งนี้ไมม,ี สิ่งนี้ยอมไมมี;
เพราะสิ่งนี้ดับ, สิ่งนี้ยอมดับ๑; กลาวคือ
เพราะมีความดับแหงอวิชชา จึงมีความดับแหงสังขาร;
เพราะมีความดับแหงสังขาร จึงมีความดับแหงวิญญาณ;
เพราะมีความดับแหงวิญญาณ จึงมีความดับแหงนามรูป;
เพราะมีความดับแหงนามรูป จึงมีความดับแหงสฬายตนะ;
เพราะมีความดับแหงสฬายตนะ จึงมีความดับแหงผัสสะ;
เพราะมีความดับแหงผัสสะ จึงมีความดับแหงเวทนา;
เพราะมีความดับแหงเวทนา จึงมีความดับแหงตัณหา;
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เพราะมีความดับแหงตัณหา จึงมีความดับแหงอุปาทาน;
เพราะมีความดับแหงอุปาทาน จึงมีความดับแหงภพ;
เพราะมีความดับแหงภพ
จึงมีความดับแหงชาติ;
เพราะมีความดับแหงชาตินนั่ แล ชรามรณะโสกะปริเทวะ
ทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงดับสิ้น :
ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้
ย อ มมีดว ยอาการอยา งนี้”.
(๑) ภิกษุ ท. ! จะเป น ไปได ไ หมว า พวกเธอ
เมื่ อ รู อ ยู อ ย า งนี้ เ ห็ น อยู อ ย า งนี้ จึ ง พึ ง แล น ไปสู ทิ ฏ ฐิ
อันปรารภที่สุดในเบื้องตน (ความเห็นที่นึกถึงขันธในอดีต)
วา “ในกาลยืดยาวนานฝายอดีต เราไดมีแลวหรือหนอ;
เราไมไดมีแลวหรือหนอ; เราไดเปนอะไรแลวหนอ; เราได
เปนอยางไรแลวหนอ; เราเปนอะไรแลว จึงไดเปนอะไรอีก
แลวหนอ ” ; ดังนี้ ?
“ขอนั้น หามิได พระเจาขา !”

(๒) ภิกษุ ท. ! หรือวา จะเปนไปไดไหมวา
พวกเธอ เมื่อรูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้ จะพึงแลนไปสู
ทิฏฐิอันปรารภที่สุดในเบื้องปลาย (ความเห็นที่นกึ ถึงขันธ
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ในอนาคต) วา “ ในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต เราจักมี
หรือหนอ; เราจักไมมีหรือหนอ; เราจักเปนอะไรหนอ;
เราจักเปนอยางไรหนอ; เราเปนอะไรแลว จักเปนอะไร
ตอไปหนอ”; ดังนี้ ?
“ขอนั้น หามิได พระเจาขา !”

(๓) ภิกษุ ท. ! หรือวา จะเปนไปไดไหมวา
พวกเธอ เมื่ อรู อยู อยา งนี้ เห็นอยูอยา งนี้ จะพึง เปน ผู
มี ค วามสงสั ย เกี่ ย วกั บ ตน ปรารภกาลอั น เป น ป จ จุ บั น
ในกาลนี้วา “เรามีอยูหรือหนอ; เราไมมีอยูหรือหนอ;
เราเปนอะไรหนอ; เราเปนอยางไรหนอ; สัตวนี้มาจาก
ที่ไหน แลวจักเปนผูไปสูที่ไหนอีกหนอ”; ดังนี้ ?
“ขอนั้น หามิได พระเจาขา !”

(๔) ภิกษุ ท. ! จะเปน ไปได ไ หมว า พวกเธอ
เมื่ อ รู อ ยู อ ย า งนี้ เห็ น อยู อ ย า งนี้ แล ว จะพึ ง กล า วว า
“พระศาสดาเปน ครูข องพวกเรา ดั งนั้ น พวกเราตอง
กลาวอยางที่ทานกลาว เพราะความเคารพในพระศาสดา
นั่นเทียว” ดังนี้ ?
“ขอนั้น หามิได พระเจาขา !”
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(๕) ภิกษุ ท. ! จะเปน ไปได ไ หมว า พวกเธอ
เมื่อรูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้ แลวจะพึงกลาววา
“พระสมณะ (พระพุท ธองค) กลา วแล ว อยา งนี้; แต
สมณะทั้ ง หลายและพวกเราจะกลาวอยางอื่น” ดังนี้ ?
“ขอนั้น หามิได พระเจาขา !”

(๖) ภิกษุ ท. ! จะเป นไปได ไ หมว า พวกเธอ
เมื่อรูอยูอยางนี้ เห็นอยูอ ยางนี้ จะพึงประกาศการนับถือ
ศาสดาอื่น ?
“ขอนั้น หามิได พระเจาขา !”

(๗) ภิกษุ ท. ! จะเปน ไปได ไ หมว า พวกเธอ
เมื่ อ รู อ ยู อ ย า งนี้ เ ห็ น อยู อ ย า งนี้ จะพึ ง เวี ย นกลั บ ไปสู
การประพฤติซึ่งวัตตโกตูหลมงคลทั้งหลายตามแบบของ
สมณพราหมณทั้งหลายเหลาอื่นเปน อัน มาก โดยความ
เปนสาระ ?
“ขอนั้น หามิได พระเจาขา !”

(๘) ภิกษุ ท. ! พวกเธอ จะกลาวแตสิ่งที่พวกเธอ
รูเอง เห็นเอง รูสึกเองแลว เทานั้น มิใชหรือ ?
“อยางนั้น พระเจาขา !”
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ภิกษุ ท. ! ถู ก แล ว .
ภิกษุ ท.! พวกเธอทั้งหลายเปนผูที่เรานําไปแลวดวยธรรมนี้
อันเปนธรรมที่บุคคลจะพึงเห็นไดดวยตนเอง (สนฺทิฏฐิโก),
เปนธรรมใหผลไมจํากัดกาล (อกาลิโก),
เปนธรรมที่ค วรเรีย กกั น มาดู ( เอหิป สฺ สิโ ก),
ควรนอมเขา มาใส ตั ว (โอปนยิโก),
อันวิญูชนจะพึงรูไดเฉพาะตน (ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพวิฺูหิ).
ภิกษุ ท. ! คํานี้เรากลาวแลว หมายถึงคําที่เราได
เคยกลาวไวแลววา “ภิกษุ ท. ! ธรรมนี้ เปนธรรมที่บุคคล
จะพึงเห็น ไดดวยตนเอง เปน ธรรมให ผ ลไม จํา กัด กาล
เป น ธรรมที่ ค วรเรี ย กกั น มาดู ควรน อ มเข า มาใส ต น
อั น วิญูชนจะพึงรูไดเฉพาะตน” ดังนี้ .
มู.ม. ๑๒/๔๘๕/๔๕๐.
________________
๑. คําบาลีของประโยคนี้มีวา “อิมสมึ อสติ อิทํ น โหติ; อิมสส นิโรธา
อิทํนิรุชฌติ.” เปนการอธิบายลําดับเหตุในการดับไปแหงระบบสมมุติ (คือ
ระบบธรรมชาติที่มีการเกิด, แก, ตาย ทุกสิ่ง ทั้งรูป และนาม) (ตัวเลขประจํา
ขอในวงเล็บทุกแหง พึงทราบวา มิไดมีในภาษาบาลี; ในที่นี้จัดใสขึ้นเพื่อ
กําหนดศึกษางายสําหรับเรื่องนี้).
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๔๑
ระวังตายคาประตูนิพพาน !
สุนักขัตตะ ! ขอนี้เปนฐานะที่มีได คือจะมี
ภิกษุบางรูปในกรณีนี้มีความเขาใจของตนมีความหมาย
อันสรุปไดอยางนี้เปนตน วา “ตัณหานั้น สมณะกลาวกันวา
เปนลูกศร, โทษอันมีพิษของอวิชชา ยอมงอกงามเพราะฉันทราคะและ
พยาบาท, ลูกศรคือตัณหานั้นเราละไดแลว, โทษอันมีพิษของอวิชชา
เราก็นําออกไปหมดแลว เราเปนผูนอมไปแลวในนิพพานโดยชอบ”

ดัง นี้. แตเ ธอนั้น ยอ มตามประกอบซึ่ง ธรรมทั้ง หลาย
อันไมเปนที่สบายแกผูนอมไปแลวในนิพพานโดยชอบ;
คือตามประกอบซึ่งธรรมอันไมเปนที่สบาย ในการเห็นรูป
ดวยตา ฟงเสียงดวยหู ดมกลิ่นดวยจมูก ลิ้มรสดวยลิ้น
ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย รูสึกธรรมารมณดวยใจ อันลวน
ไมเปนที่สบาย. เมื่อเธอตามประกอบซึ่งธรรมอันไมเปน
ที่ส บายเหลา นี้ อยู, ราคะยอ มเสีย บแทงจิต ของเธอ.
เธอมีจิต อัน ราคะเสีย บแทงแลว ยอ มถึง ความตายหรือ
ความทุกขเจียนตาย.
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สุนักขัตตะ ! เปรี ย บเหมื อ นบุ รุ ษ ถู ก ยิ ง ด ว ย
ลูกศรอันอาบไวดวยยาพิษอยางแรงกลา. มิตรอํามาตย
ญาติส าโลหิตของเขา จัดหาหมอผาตัดมารักษา หมอไดใช
ศัสตราชําแหละปากแผลของเขา แลวใชเครื่องตรวจคน
หาลูกศร พบแล วถอนลู ก ศรออก กํา จั ด โทษอัน เป น พิษ
ที่ ยัง มี เ ชื้อ เหลือติดอยูจนรูวาไมมีเชื้อเหลือติดอยู แลวกลาว
แกเขาอยางนี้วา “บุรุษผูเจริญ ! ลูกศรถูกถอนออกแลว, โทษอัน
เปนพิษเรานําออกจนไมมีเชื้อเหลืออยูแลว, ทานไมมีอันตรายอีกแลว.
และทานจะบริโภคอาหารไดตามสบาย แตอยาไปกินอาหารชนิดที่
ไมสบายแกแผลอันจะทําใหแผลอักเสบและจงลางแผลตามเวลา
ทายาที่ปากแผลตามเวลา, เมื่อทานลางแผลตามเวลา ทายาที่ปากแผล
ตามเวลา อยาใหหนองและเลือดเกรอะกรังปากแผล, และทาน
อยาเที่ยวตากลมตากแดด, เมื่อเที่ยวตากลมตากแดด, ก็อยาใหฝุน
ละอองและของโสโครกเขาไปในปากแผล. บุรุษผูเจริญ ! ทานจง
เปนผูระวังรักษาแผล มีเรื่องแผลเปนเรื่องสําคัญเถอะนะ” ดังนี้.

บุรุษนั้นมีความคิดวา “หมอถอนลูกศรใหเราเสร็จแลว
โทษอั น เปน พิ ษ หมอก็ นํา ออกจนไม มีเ ชื้อ เหลือ อยู แ ลว
เราหมดอัน ตราย” เขาจึง บริโภคโภชนะที่แสลง, เมื่อ
บริโภคโภชนะที่แสลง แผลก็กําเริบ, และเขาไมชะแผล
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ตามเวลา ไมทายาที่ปากแผลตามเวลา, เมื่อเขาไมชะแผล
ตามเวลา ไมทายาที่ปากแผลตามเวลา หนองและเลือดก็
เกรอะกรังปากแผล, และเขาเที่ยวตากลมตากแดดปลอยให
ฝุนละอองของโสโครกเขาไปในปากแผล, และเขาไมระวัง
รักษาแผล ไมมีเรื่องแผลเปนเรื่องสําคัญ. เขานําโทษพิษ
อันไมสะอาดออกไปดวยการกระทําอันไมถูกตองเหลานี้
แผลจึงมี เ ชื้ อ เหลื ออยู , แผลก็บวมขึ้นเพราะเหตุทั้งสองนั้น.
บุ รุ ษ นั้ น มี แ ผลบวมแล ว ก็ ถึ ง ซึ่ ง ความตายบ า ง หรือ
ความทุกข เจีย นตายบ า ง นี้ฉันใด;
สุนักขัตตะ ! ขอนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน คือขอที่
ภิกษุบางรูป สําคัญตนวานอมไปแลวในนิพพานโดยชอบ....
แตตามประกอบในธรรมไมเปนที่สบายแกการนอมไปใน
นิพพานโดยชอบ.... ราคะก็เสียบแทงจิตของเธอ. เธอมีจิต
อันราคะเสียบแทงแลว ยอมถึงความตาย หรือความทุกข
เจียนตาย. สุนักขัตตะ ! ในอริยวินัยนี้ ความตายหมายถึง
การบอกคืนสิกขา เวียนไปสูเพศต่ํา; ความทุกขเจียนตาย
หมายถึงการตองอาบัติ อันเศราหมองอยางใดอยางหนึ่ง แล.
อุปริ. ม. ๑๔/๖๖/๗๖.

๑๗๐ พุทธวจน ฉบับ ๒

(ภิกษุในกรณีนี้ มีการศึกษาดี ตั้งความปรารถนาดี แตมีความเขาใจผิด
เกี่ยวกับตนเองและธรรมะ; คือเขาใจไปวา ลูกศรคือตัณหาเปนสิ่งที่
ละไดโดยไมตองถอน อวิชชาเปนสิ่งที่เหวี่ยงทิ้งไปไดโดยไมตอง
กําจัดตัดราก; และเขาใจตัวเองวา นอมไปแลวสูนิพพานโดยชอบ
ดังนี้ แตแลวก็มากระทําผิดในสิ่งที่ไมเปนที่สบายแกการนอมไปใน
นิพพานนั้น ทั้งทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ จนราคะเกิดขึ้น
เสียบแทงถึ งแก ความตายในอริยวิ นัย, จึ งเรียกวา เขาลมลงตาย
ตรงหนาประตูแหงพระนิพพาน นั่นเอง).

คูมือโสดาบัน ๑๗๑

๔๒
ธรรมเปนเครื่องอยูของพระอริยเจา
ภิกษุ ท. ! การอยูแบบพระอริยเจา ซึ่งพระอริยเจา
ทั้งหลาย ไดอยูมาแลวก็ดี กําลังอยูในบัดนี้ก็ดี จักอยู
ตอไปก็ดี มีเครื่องอยูสิบประการเหลานี้.
สิบประการอะไรบางเลา ? สิบประการคือ :ภิกษุ ท. ! ภิก ษุ ในกรณี นี้
เปนผูละองคหาไดขาด,
เปนผูประกอบพรอมดวยองคหก,
เปนผูมีอารักขาอยางเดียว,
เปนผูมีพนักพิงสี่ดาน,
เปนผูถอนความเห็นวาจริงดิ่งไปคนละทางขึ้นเสียแลว,
เปนผูละการแสวงหาสิ้นเชิงแลว,
เปนผูมีความดําริอันไมขุนมัว,
เปนผูมีกายสังขารอันสงบรํางับแลว,
เปนผูมีจิตหลุดพนดวยดี,
เปนผูมีปญญาในความหลุดพนดวยดี.

๑๗๒ พุทธวจน ฉบับ ๒

(๑) ภิกษุเปนผูละองคหาไดขาดเปนอยางไรเลา ?
ภิกษุในกรณีนี้ เปนผูละกามฉันทะ, ละพยาบาท,
ละถีนมิทธะ, ละอุทธัจจกุกกุจจะ และละวิจิกิจฉาไดแลว.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุอยางนี้ ชื่อวา เปนผูละองคหา ไดขาด.
(๒) ภิ ก ษุ เ ป น ผู  ป ระกอบพร อ มด ว ยองค ห ก
เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุในกรณีนี้ ไดเ ห็น รู ป ดว ยตา, ได ฟง เสีย ง
ด ว ยหู, ไดดมกลิ่นดวยจมูก, ไดลิ้มรสดวยลิ้น, ไดสัมผัส
โผฏฐัพพะดวยกาย และไดรูธรรมารมณดว ยใจแลว ก็เปน
ผูไ มดีใจ ไมเสียใจ มีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะอยูได.
ภิกษุ ท. ! ภิกษุอยางนี้ ชื่อวา เปนผูประกอบพรอมดวย
องคหก.
(๓) ภิกษุเปนผูมีอารักขาอยางเดียวเปนอยางไรเลา ?
ภิกษุในกรณีนี้ ประกอบการรักษาจิตดวยสติ.
ภิ ก ษุ ท. ! ภิก ษุอยา งนี้ ชื่ อ ว ามีอารักขาอยางเดียว.
(๔) ภิกษุเปนผู มีพนักพิงสี่ดานเปนอยางไรเลา ?
ภิกษุในกรณีนี้ พิจารณาแลวเสพของสิ่ ง หนึ่ง ,
พิจารณาแลวอดกลั้นของสิ่งหนึ่ง, พิจารณาแลวเวนขาด

คูมือโสดาบัน ๑๗๓

ของสิ่งหนึ่ง, พิจารณาแลวบรรเทาของสิ่งหนึ่ง. ภิกษุ ท. !
ภิ ก ษุอยางนี้ ชื่อ ว า เป น ผู มีพ นัก พิงสี่ดาน๑ .
(๕) ภิกษุเปนผูถอนความเห็นวาจริงดิ่งไปคนละทาง
ขึ้นเสียแลวเปนอยางไรเลา ?
ภิกษุในกรณีนี้ เปนผูถอน สละ คาย ปลอย ละ
ทิ้งเสียแลว ซึ่งความเห็นวาจริงดิ่งไปคนละทางมากอยาง
ของเหล า สมณพราหมณ ม ากผู ดวยกั น ที่มีความเห็นวา
“โลกเที่ยง บาง, โลกไมเที่ยง บาง, โลกมีที่สุด บาง,
โลกไมมี ที่สุ ด บาง, ชี ว ะก็ อัน นั้ น สรีร ะก็ อัน นั้น บาง,
ชีวะก็อันอื่น สรีระก็อันอื่น บาง, ตถาคตภายหลังแตการตาย
ยอมมีอีก บาง, ตถาคตภายหลังแตการตาย ยอมไมมีอีก บาง,
ตถาคตภายหลังแตการตาย ยอมมีอีกก็มีไมมีอีกก็มี บาง,
ตถาคตภายหลัง แตก ารตาย ย อมมี อีก ก็ ห ามิไ ด ไ มมีอี ก
ก็หามิได บาง. ภิกษุ ท. ! ภิกษุอยางนี้ชื่อวาเปนผู ถ อน
ความเห็นวาจริงดิ่งไปคนละทาง ขึ้นเสียแลว.
________________
๑. การพิจารณาแลวเสพ อดกลั้น งดเวน บรรเทา หาดูรายละเอียดที่ตรัสไวได
ในหนังสืออริยสัจจากพระโอษฐภาคตน หนา ๖๓๐ - ๖๓๓.

๑๗๔ พุทธวจน ฉบับ ๒

(๖) ภิ ก ษุ เ ป น ผู ล ะการแสวงหาสิ้ น เชิ ง แล วเป น
อยางไรเลา ?
ภิกษุในกรณีนี้ เปนผูละการแสวงหากามแลว,
เปนผูละการแสวงหาภพแลว, และการแสวงหาพรหมจรรย
ของเธอนั้น ก็ ระงับไปแลว. ภิกษุ ท. ! ภิกษุอยางนี้ ชื่อวา
เปนผูละการแสวงหาสิ้นเชิงแลว.
(๗) ภิกษุเปนผูมีความดําริไมขุนมัวเปนอยางไรเลา ?
ภิกษุในกรณีนี้ เปนผูละความดําริในทางกาม
เสียแลว, เปนผูละความดําริในทางพยาบาทเสียแลว, และ
เปนผูละความดําริในทางเบียดเบียนเสียแลว. ภิกษุ ท. !
ภิกษุอยางนี้ ชื่อวาเปนผูมีความดําริไมขุนมัว.
(๘) ภิก ษุเ ป น ผู มี ก ายสั ง ขารอัน สงบรํา งั บแลว
เป น อยางไรเลา ?
ภิกษุในกรณีนี้เพราะละสุขเสียได เพราะละทุกขเสียได
และเพราะความดับหายไปแหงโสมนัสและโทมนัสในกาลกอน
จึงบรรลุฌานที่ ๔ อันไมมีทุกขและสุข มีแตความที่สติ
เปนธรรมชาติที่บริสุทธิ์เพราะอุเบกขา แลวแลอยู. ภิกษุ ท. !
ภิกษุอยางนี้ ชื่อวาเปนผูมีกายสังขารอันสงบรํางับแลว.

คูมือโสดาบัน ๑๗๕

(๙) ภิกษุเปนผูมีจิตหลุดพนดวยดีเปนอยางไรเลา ?
ภิกษุในกรณีนี้ เปนผูมีจิตหลุดพนแลวจากราคะ
จากโทสะ จากโมหะ. ภิกษุ ท. ! ภิกษุอยางนี้ ชื่อวา
เปนผูมีจิตหลุดพนดวยดี.
(๑๐) ภิกษุเปนผูมีปญญาในความหลุดพนดวยดี
เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุในกรณีนี้ยอมรูชัดวา “เราละ ราคะ โทสะ
โมหะ เสียแลว ถอนขึ้นไดกระทั่งราก ทําใหเหมือนตาล
ยอดเนา ไมใหมี ไมใหเกิดไดอีกตอไป” ดังนี.้ ภิกษุ ท. !
ภิกษุอยางนี้ ชื่อวาเปนผูมีปญญาในความหลุดพนดวยดี.
ภิกษุ ท. ! ในกาลยืดยาวฝาย อดีต พระอริยเจา
เหลาใดเหลาหนึ่งไดเปนอยูแลวอยางพระอริยเจา; พระอริยเจา
ทั้งหมดเหลานั้น ก็ไดเปนอยูแลวในการอยูอยางพระอริยเจา
สิบประการนี้เหมือนกัน.
ภิกษุ ท. ! ในกาลยืดยาวฝาย อนาคต พระอริยเจา
เหลาใดเหลาหนึ่ง จักเปนอยูอยางพระอริยเจา; พระอริยเจา

๑๗๖ พุทธวจน ฉบับ ๒

ทั้งหมดเหลานั้น ก็จักเปนอยูในการอยูอยางพระอริยเจา
สิบประการนีเ้ หมือนกัน.
ภิกษุ ท. ! ในกาล บัดนี้ พระอริยเจาเหลาใด
เหลาหนึ่ง กําลังเปนอยูอยางพระอริยเจา; พระอริยเจา
ทั้งหมดเหลานั้น ก็กําลังเปนอยูในการอยูอ ยางพระอริยเจา
สิบประการนีเ้ หมือนกัน.
ภิกษุ ท. ! การอยูแ บบพระอริยเจา ซึ่งพระอริยเจา
ทั้ง หลายไดอ ยูม าแล ว ก็ ดี กําลัง อยูใ นบั ด นี้ ก็ ดี จัก อยู
ตอไปก็ดี มีเครื่องอยูสิบประการเหลานี้แล.
ทสก. อํ. ๒๔/๓๑-๓๔/๒๐.

คูมือโสดาบัน ๑๗๗

๔๓
ผูสามารถละอาสวะทั้งหลาย
ในสวนที่ละไดดวยการเห็น
ภิกษุ ท. ! อริ ย สาวกผู  ม ี ก ารสดั บ ได เ ห็ น
พระอริยเจา ฉลาดในธรรมของพระอริยเจา ไดรับการ
แนะนําในธรรมของพระอริยเจา ไดเห็นสัปบุรุษ ฉลาดใน
ธรรมของสัปบุรุษ ไดรับการแนะนําในธรรมของสัปบุรุษ,
ยอมรูชัด ซึ่งธรรมทั้งหลายที่ควรกระทําไวในใจ และไมควร
กระทําไวในใจ.
อริยสาวกนัน้ รู ชั ด อยู ซึ่ ง ธรรมทั้ ง หลายที่ควร
กระทํา ไว ใ นใจและไม ค วรกระทํา ไว ใ นใจ, ท า นย อ ม
ไมกระทําไวในใจซึ่งธรรมทั้งหลายที่ไมควรกระทําไวในใจ,
จะกระทําไวในใจแตธรรมทั้งหลายที่ควรทําไวในใจเทานัน้ .

๑๗๘ พุทธวจน ฉบับ ๒

ภิกษุ ท. ! ธรรมทั้งหลายอันไมควรกระทําไว
ในใจที่อริยสาวก ทานไมกระทําไวในใจนั้น เปนอยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! เมื่อบุคคลกระทําไวในใจซึ่งธรรม
เหลาใด อยู, กามาสวะ ภวาสวะ หรืออวิชชาสวะ ก็ตาม
ที่ยังไมเกิดยอมเกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแลวยอมเจริญยิ่งขึ้น;
ธรรมเหล า นี้ แ ล เป น ธรรมที่ ไ ม ค วรกระทํา ไว ใ นใจ
ซึ่งอริยสาวกทานไมกระทําไวในใจ.
ภิกษุ ท. ! ธรรมทั้งหลาย อันเปนธรรมที่ควร
กระทําไวในใจ ที่อริยสาวกทานกระทําไวในใจนั้น เปน
อยางไรเลา ?
ภิกษุ ท. ! กามาสวะ ภวาสวะ หรืออวิชชาสวะ
ก็ตาม ที่ยังไมเกิดยอมไมเกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแลว
ยอมละไป แกบุคคลผูกระทําซึ่งธรรมเหลาใดไวในใจ อยู;
ธรรมเหลานี้แล เปนธรรมที่ควรกระทําไวในใจ ซึ่ง
อริยสาวกทานกระทําไวในใจ.

คูมือโสดาบัน ๑๗๙

เพราะอริย สาวกนั้ น
ไมก ระทํ า ไวใ จ ซึ ่ง ธรรมทั้ ง หลายที่ ไ ม ค วร
กระทําไวในใจ
แตมากระทําไวในใจ แต ธ รรมทั้ ง หลายที่ค วร
กระทํา ไวในใจเทา นั้ น ,
อาสวะทั้งหลายที่ยังไมเกิด จึงไมเกิดขึ้น และ
อาสวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแลว ยอมละไป.
อริยสาวกนั้น ยอม กระทําไวในใจโดยแยบคาย
วา “ทุกขเปนอยางนี้, เหตุใหเกิดทุกข เปนอยางนี้,
ความดับไมเหลือแหงทุกข เปนอยางนี้, ทางดําเนิน
ใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข เปนอยางนี้” ดังนี้.
เมื่ออริยสาวกนี้ กระทําไวในใจโดยแยบคายอยู
อยางนี้ , สั ง โยชน ส าม คื อ สั กกายทิฏ ฐิ วิจิกิ จฉา
สีลัพพตปรามาส ยอมละไป.
ภิกษุ ท. ! นี้เรากลาววา
อาสวะทั้งหลายจะพึงละเสียดวยการเห็น.
มู. ม. ๑๒/๑๕/๑๒.

คูมือโสดาบัน ๑๘๑

๔๔
สัมมาทิฏฐิโลกุตตระ นานาแบบ
(ตามคําพระสารีบุตร)
ก. หมวดเนื่องดวยกุศล - อกุศล
ทานผูมีอายุ ท. ! เมื่อใดแล อริยสาวก มารูชัด
ซึ่งอกุศลและอกุศลมูลดวย รูชัดซึ่งกุศลและกุศลมูลดวย;
แมดวยเหตุเพียงเทานี้อริยสาวกนัน้ ชื่อวาเปนผูมีสัมมาทิฏฐิ
ทิฏฐิของเขาดําเนินไปตรง เขาประกอบแลวดวยความเลื่อมใส
ไมหวั่นไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้.
ทานผูมีอายุ ท. ! สิ่ ง ที่เรียกว า อกุ ศ ล นั้ น เปน
อยางไรเลา ?
ทานผูมีอายุ ท. ! การทํ าสั ตว มี ชี วิ ตให ตกล วง
เปนอกุศล; การถือเอาสิ่งของที่เจาของมิไดให 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.
ทา นผูมี อายุ ท. ! สิ่ ง ที่ เรี ยกวา อกุศ ลมู ล นั้น
เปนอยางไรเลา ?
โลภะ เปนอกุศลมูล; โทสะ เปนอกุศลมูล;
โมหะ เปนอกุศลมูล. ทานผูมีอายุ ท. ! เหลานี้ทานกลาววา
เปนอกุศลมูล.
ทา นผูมีอายุ ท.! สิ่ง ที่ เรี ยกว า กุ ศล นั้น
เป น อยางไรเลา ?
ท า นผูมีอายุ ท.! เจตนาเว น จากปาณาติ บ าต
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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ท า นผูมี อายุ ท.! สิ่ง ที่เรียกว า กุศลมูล นั้น
เปน อยางไรเลา ?
อโลภะ เปนกุศลมูล; อโทสะ เปนกุศลมูล; อโมหะ
เปนกุศลมูล. ทานผูมีอายุ ท. ! เหลานี้ทานกลาววา เปน
กุศลมูล.
ทานผูมีอายุ ท. ! ในกาลใดแล อริยสาวกมารูชัด
ซึ่งอกุศลอยางนี้, รูชัดซึ่งอกุศลมูลอยางนี้, รูชัดซึ่งกุศล
อยางนี้ รูชัดซึง่ กุศลมูลอยางนี้ อริยสาวกนัน้ ละราคานุสัย
บรรเทาปฏิฆานุสัย ถอนอนุสัยแหงทิฏฐิและมานะวา เรามี
เราเปน ไดโดยประการทั้งปวง ละอวิชชาแลว ทําวิชชา
ใหเ กิด ขึ้น เธอกระทําที่สุดแหงทุกขได ในทิฏ ธรรมนี้
นั่นเทียว.
ทานผูมีอายุ ท. ! แมดว ยเหตุมีประมาณเทานี้แล
อริ ย สาวกนั้ น ชื่อว าเป น ผู มี สัมมาทิ ฏ ฐิ ทิ ฏ ฐิข องเขา
ดําเนินไปตรง เขาประกอบแลวดวยความเลื่อมใสไมหวั่นไหว
ในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้.
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ข. หมวดเนื่องดวยอาหารสี่
“ทานผูมีอายุ ! ก็ปริยายแมอยางอื่น ยังมีหรือ ที่จะทําให
อริยสาวก เปนผูมีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของทานดําเนินไปตรง ทานประกอบ
แลวดวยความเลื่อมใสไมหวั่นไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้ ?”

มีอยู ทานผูมีอายุ ท. ! คือในกาลใดแล อริยสาวก
มารูชดั ซึง่ อาหาร ซึง่ เหตุเปนแดนเกิดแหงอาหาร ซึ่งความดับ
ไมเหลือแหงอาหาร ซึ่งขอปฏิบัติใหถึงซึง่ ความดับไมเหลือ
แหงอาหาร. ทานผูมีอายุ ท. ! ดวยเหตุแมมีประมาณเทานี้
อริย สาวกนั้น ชื่ อวา เป น ผู มีสัม มาทิ ฏฐิ ทิ ฏฐิ ข องเขา
ดําเนินไปตรง เขาประกอบแลวดวยความเลื่อมใสไมหวัน่ ไหว
ในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้.
ทานผูมีอายุ ท. ! อาหาร เปน อยางไรเลา ? เหตุ
เปน แดนเกิด แห งอาหาร เปน อยางไรเลา ? ความดับไม
เหลือแหงอาหาร เปนอยางไรเลา ? ข อ ปฏิ บั ติ ใ ห ถึ ง ความ
ดั บ ไม เ หลื อ แห ง อาหาร เปนอยางไรเลา ?
ทานผูมีอายุ ท. ! อาหาร ๔ อยางเหลานี้ ยอม
เปนไปเพื่อความดํารงอยูของภูตสัตวทั้งหลาย หรือวาเพื่อ
อนุเคราะหแกสัมภเวสีทั้งหลาย.
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อาหาร ๔ อยาง อย า งไรเลา ? สี่อยางคือ : กพฬีการาหาร (ที่หยาบบาง ละเอียดบาง) เปนทีห่ นึ่ง,
ผัสสาหาร เปนที่สอง,
มโนสัญเจตนาหาร เปนที่สาม,
วิญญาณาหาร เปนที่สี่.
ความก อ ขึ้ น พร อ มแห ง อาหาร ย อ มมี เ พราะ
ความกอขึ้นพรอมแหงตัณหา.
ความดั บ ไม เ หลื อ แห ง อาหาร ย อ มมี เ พราะ
ความดับไมเหลือแหงตัณหา.
มรรคอันประกอบดวยองคแปด อันประเสริฐนั่นเอง
เปนขอปฏิบัติใหถึงซึ่งความดับไมเหลือแหงอาหาร; ไดแก
สิ่งเหลานี้คือ ความเห็นชอบ ความดําริชอบ การพูดจาชอบ
การทําการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ
ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ.
ทานผูมีอายุ ท. ! เมื่อใดแล อริยสาวกมารูชัดซึง่
อาหารอยางนี,้ รูชัดซึ่งเหตุเปนแดนเกิดแหงอาหาร อยางนี้,
รูชัดซึ่งความดับไมเหลือแหงอาหาร อยางนี้, รูชัดซึ่ง
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ข อ ปฏิบัติใ ห ถึง ความดั บ ไม เ หลือ แหง อาหาร อย า งนี้.
อริยสาวกนัน้ ละราคานุสยั บรรเทาปฏิฆานุสัย ถอนอนุสัย
แหงทิฏฐิและมานะวาเรามีเราเปน ไดโดยประการทั้งปวง
ละอวิ ช ชาแล ว ทําวิชชาให เ กิด ขึ้น เธอกระทําที่ สุด
แห งทุกขได ในทิฏฐธรรมนี้ นั่นเทียว.
ทานผูมอี ายุ ท. ! ด ว ยเหตุ แ ม เ พี ย งเท า นี้ แ ล
อริย สาวกนั้น ชื่ อ ว า เปน สัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของเขาดําเนิน
ไปตรง เขาประกอบแลวดวยความเลื่อมใสไมหวั่นไหวใน
ธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้.
ค. หมวดเนื่องดวยอริยสัจสี่
“ทานผูมีอายุ ! ก็ปริยายแมอยางอื่น ยังมีหรือ ที่จะทําให
อริยสาวก เปนผูมีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของทานดําเนินไปตรง ทานประกอบ
แลวดวยความเลื่อมใสไมหวั่นไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้ ?”

มีอยู ทานผูมีอายุ ท. ! คือในกาลใดแล อริยสาวก
มารูชัดซึ่งทุกข ซึ่งเหตุเปนแดนเกิดแหงทุกข ซึ่งความดับ
ไมเหลือแหงทุกข ซึ่งขอปฏิบัติใหถึง ซึ่งความดับไมเหลือ
แหงทุกข. ทานผูมีอายุ ท. ! ดวยเหตุแมมีประมาณเทานี้
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อริย สาวกนั้น ชื่ อ วา เปน ผู มี สัม มาทิฏ ฐิ ทิฏ ฐิข องเขา
ดํ า เนิ น ไปตรง เขาประกอบแล ว ด ว ยความเลื่ อ มใส
ไมหวั่นไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้.
ทานผูมีอายุ ท. ! ทุกข เปนอยางไรเลา ?
แมความเกิดก็เปนทุกข. แมความแก ก็เปนทุกข.
แม ความตาย ก็เปนทุกข, แมความโศกความร่ําไรรําพัน
ความทุกขกาย ความทุกขใจ ความคับแคนใจ ก็เปนทุกข,
การประสบกับสิ่งไมเปนที่รักที่พอใจ ก็เปนทุกข, ความพลัด
พรากจากสิ่งเปนที่รักทีพ่ อใจ ก็เปนทุกข, ปรารถนาสิ่งใด
ไมไดสิ่งนั้น ก็เปนทุกข; กลาวโดยยออุปาทานขันธทงั้ หา
เปนทุกข. ทานผูมีอายุ ท. ! นีเ้ รียกวา ทุกข.
ทานผูมีอายุ ท. ! เหตุ เ ป น แดนเกิ ด แห ง ทุ ก ข
เปนอยางไรเลา ?
ตัณหานี้ใด อันเปนเครื่องทําใหมีภพใหมอัน
ประกอบอยูดวยความกําหนัด ดวยอํานาจความเพลิน
เปนเครื่ องทํา ให เ พลินอย า งยิ่ ง ในอารมณนั้น ๆ, ได แ ก
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กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา. ทานผูมีอายุ ท. !
นี้เรียกวา เหตุเปนแดนเกิดแหงทุกข.
ทานผูมีอายุ ท. ! ความดั บ ไม เ หลื อ แห ง ทุ ก ข
เปนอยางไรเลา ?
ความจางคลายดับไมเหลือแหงตัณหานี้นั่นเอง
เปนความสละทิ้ ง เป น ความสลัด คื น เปน ความปล อย
เป นความทํา ไมใ ห มีที่อาศั ย ซึ่งตัณ หานั้น อัน ใด;
ทานผูมีอายุ ท. ! อันนี้ เรียกวา ความดับไมเหลือแหงทุกข.
ทานผูมีอายุ ท. ! ขอ ปฏิบัติใ หถึง ซึ่งความดับ
ไมเหลือแหงทุกข เปนอยางไรเลา ?
มรรคอันประกอบดวยองคแปดอันประเสริฐ นี้นั่นเอง
ไดแก ความเห็นชอบ ความดําริชอบ การพูดจาชอบ
การทําการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ
ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ. ทานผูมีอายุ ท. !
นี้เรียกวา ขอปฏิบัติใหถึงซึ่งความดับไมเหลือแหงทุกข.
ทานผูมีอายุ ท. ! เมื่อใดแล อริยสาวกมารูชัด
ซึ่งทุ ก ข อย างนี้ , รู ชัด ซึ่ ง เหตุเ ปน แดนเกิ ด แหงทุก ข
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อยางนี้ , รูชั ด ซึ่ง ความดับ ไม เ หลือ แหง ทุก ข อยา งนี้
รูชัด ซึ่ งข อปฏิ บัติใ ห ถึ งซึ่ งความดั บ ไม เ หลื อ แห ง ทุ ก ข
อย า งนี้ .
อริยสาวกนั้นละราคานุสัย บรรเทาปฏิฆานุสัย
ถอนอนุสัยแหงทิฏฐิและมานะวา เรามี เราเปน ไดโดย
ประการทั้งปวง ละอวิชชาแลวทําวิชชาใหเกิดขึ้น เธอกระทํา
ที่สุดแหงทุกขได ในทิฏฐธรรมนี้ นั่นเทียว.
ทานผูมีอายุ ท. ! ด ว ยเหตุ แ ม เ พี ย งเท า นี้ แ ล
อริยสาวกนั้น ชื่อวาเปนผูมีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของเขา
ดําเนินไปตรง เขาประกอบแลวดวยความเลื่อมใส ไมหวั่นไหว
ในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้.
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ง. หมวดเนื่องดวยปฏิจจสมุปปนนธรรม
ตามหลักแหงปฏิจจสมุปบาท
ง. ๑ เกี่ยวกับชรามรณะ
“ทานผูมีอายุ ! ก็ปริยายแมอยางอื่น ยังมีหรือ ที่จะทําให
อริยสาวก เปนผูมีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของทานดําเนินไปตรง ทานประกอบ
แลวดวยความเลื่อมใสไมหวั่นไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้ ?”

มีอยู ทานผูมีอายุ ท. ! คือในกาลใดแล อริยสาวก
มารูชัดซึ่ง ชรามรณะ ซึ่งเหตุเปนแดนเกิดแหงชรามรณะ
ซึ่ ง ความดั บ ไม เ หลื อแหง ชรามรณะ ซึ่งขอปฏิบัติใหถึง
ซึ่ ง ความดั บ ไม เ หลื อแห ง ชรามรณะ. ทานผูมีอายุ ท. !
ดวยเหตุแมมีประมาณเทานี้ อริยสาวกนั้น ชื่อวาเปนผูม ี
สัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของเขาดําเนินไปตรง เขาประกอบแลว
ดวยความเลื่อมใสไมหวัน่ ไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้.
ทานผูมีอายุ ท. ! ชรามรณะ เปนอยางไรเลา ?
เหตุเปนแดนเกิดแหงชรามรณะ เปนอยางไรเลา ? ความดับ
ไมเหลือแหงชรามรณะเปนอยางไรเลา ? ขอปฏิบัติใหถึง
ความดับไมเหลื อ แหง ชรามรณะเป นอย า งไรเลา ?

คูมือโสดาบัน ๑๙๑

(ตอไปนี้ เปนรายละเอียดเกี่ยวกับชรามรณะโดยนัยแหงอริยสัจสี่
พึงดูไดจากหนังสือเลมนี้ ที่หนา ๔๐ – ๔๑ ตั้งแตคําวา ความแก
ความคร่ําครา ความมีฟน หลุด......ถึงคําวา....ความระลึกชอบ
ความตั้งใจมั่นชอบ).

ทานผูมีอายุ ท. ! เมื่อใดแล อริยสาวกมารูชัดซึง่
ชรามรณะ อยางนี,้ รูชัดซึ่งเหตุเปนแดนเกิดแหงชรามรณะ
อยางนี,้ รูชัดซึ่งความดับไมเหลือแหงชรามรณะ อยางนี,้
รูชัดซึ่งขอปฏิบัติใหถึงซึ่งความดับไมเหลือแหงชรามรณะ
อยางนี.้ อริยสาวกนัน้ ละราคานุสัย บรรเทาปฏิฆานุสัย.....
(ขอความตอไปนี้เหมือนกับขอความในตอนทายแหงหมวด ก.
จนกระทั่งคําวา)....ไมหวั่นไหวในธรรมมาสูพระสัทธรรมนี้.
ง. ๒ เกี่ยวกับชาติ
“ทานผูมีอายุ ! ก็ปริยายแมอยางอื่น ยังมีหรือ ที่จะทําให
อริยสาวก เปนผูมีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของทานดําเนินไปตรง ทานประกอบ
แลวดวยความเลื่อมใสไมหวั่นไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้ ?”

มีอยู ทานผูมีอายุ ท. ! คือในกาลใดแล อริยสาวก
มารูชัดซึ่งชาติ ซึ่งเหตุเปนแดนเกิดแหงชาติ ซึ่งความดับ
ไมเหลือแหงชาติ ซึ่งขอปฏิบัติใหถึงซึ่งความดับไมเหลือ

๑๙๒ พุทธวจน ฉบับ ๒

แหงชาติ. ทานผูมีอายุ ท. ! ดวยเหตุแมมีประมาณเทานี้
อริย สาวกนั้น ชื่ อวา เป น ผู มีสัม มาทิ ฏฐิ ทิฏฐิ ข องเขา
ดําเนินไปตรงเขาประกอบแลวดวยความเลื่อมใสไมหวั่นไหว
ในธรรมมาสูพระสัทธรรมนี้.
ทานผูมีอายุ ท. ! ชาติเปนอยางไรเลา ? เหตุเปน
แดนเกิดแหงชาติ เปนอยางไรเลา ? ความดับไมเหลือแหงชาติ
เปนอยางไรเลา ? ขอปฏิบัติใหถึงความดับไมเหลือแหงชาติ
เปนอยางไรเลา ?
(ตอไปนี้ เปนรายละเอียดเกี่ยวกับชาติ โดยนัยแหงอริยสัจสี่ พึงดู
ไดจากหนังสือเลมนี้ ที่หนา ๔๑ ตั้งแตคําวา การเกิด การกําเนิด
การกาวลง.....ถึงคําวา... ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ).

ทานผูมีอายุ ท. ! เมื่อใดแล อริยสาวกมารูชดั
ซึ่งชาติอยางนี,้ รูชัดซึ่งเหตุเปนแดนเกิดแหงชาติ อยางนี้,
รู ชัด ซึ่ ง ความดั บไม เ หลื อแหงชาติ อย างนี้ , รูชัด ซึ่ ง
ข อ ปฏิบัติใ ห ถึงซึ่ ง ความดั บ ไม เ หลื อ แหงชาติ อยา งนี้.
อริยสาวกนัน้ ละราคานุสัยบรรเทาปฏิฆานุสัย ... (ขอความ
ตอไปเหมือนกับขอความในตอนทายแหงหมวด ก. จนกระทั่งคําวา)....

ไมหวั่นไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้.

คูมือโสดาบัน ๑๙๓

ง. ๓ เกี่ยวกับภพ
“ทานผูมีอายุ ! ก็ปริยายแมอยางอื่น ยังมีหรือ ที่จะทําให
อริยสาวก เปนผูมีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของทานดําเนินไปตรง ทานประกอบ
แลวดวยความเลื่อมใสไมหวั่นไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้ ?”

มีอยู ทานผูมีอายุ ท. ! คือในการใดแล อริยสาวก
มารูชัดซึ่งภพ ซึ่งเหตุเปนแดนเกิดแหงภพ ซึ่งความดับ
ไมเหลือแหงภพ ซึ่งขอปฏิบัติใหถึง ซึ่งความดับไมเหลือ
แหงภพ. ทานผูมีอายุ ท. ! ดวยเหตุแมมปี ระมาณเทานี,้
อริ ย สาวกนั้น ชื่อว า เป น ผู มีสัม มาทิ ฏฐิ ทิฏฐิ ข องเขา
ดําเนินไปตรง เขาประกอบแลวดวยความเลื่อมใสไมหวัน่ ไหว
ในธรรมมาสู พ ระสั ท ธรรมนี้.
ทานผูมีอายุ ท. ! ภพเปนอยางไรเลา ? เหตุเปน
แดนเกิดแหงภพ เปนอยางไรเลา ? ความดับไมเหลือแหงภพ
เปนอยางไรเลา? ขอปฏิบัติใหถึงความดับไมเหลือแหงภพ
เปนอยางไรเลา ?
(ตอไปนี้ เปนรายละเอียดเกี่ยวกับภพ โดยนัยแหงอริยสัจสี่ พึงดูไดจาก
หนังสือเลมนี้ ที่หนา ๔๒ ตั้งแตคําวาภพทั้งหลาย ๓ อยางเหลานี้คือ
กามภพ รูปภพ อรูปภพ ....ถึงคําวา....ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ).

๑๙๔ พุทธวจน ฉบับ ๒

ทานผูมีอายุ ท. ! เมื่อใดแล อริยสาวกมารูชดั
ซึ่งภพ อยางนี้, รูชัดซึ่งเหตุเปนแดนเกิดแหงภพ อยางนี้,
รูชัดซึ่งความดับไมเหลือแหงภพ อยางนี,้ รูชัดซึ่งขอปฏิบัติ
ใหถึงซึ่งความดับไมเหลือแหงภพ อยางนี้. อริยสาวกนั้น
ละราคานุสัย บรรเทาปฏิ ฆานุ สัย ..... (ขอความตอไปนี้
เหมือนกับขอความในตอนทายแหงหมวด ก. จนกระทั่งถึงคําวา) ........

ไมหวั่นไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้.
ง. ๔ เกี่ยวกับอุปาทาน
“ทานผูมีอายุ ! ก็ปริยายแมอยางอื่น ยังมีหรือ ที่จะทําให
อริยสาวก เปนผูมีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของทานดําเนินไปตรง ทานประกอบ
แลวดวยความเลื่อมใสไมหวั่นไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้ ?”

มีอยู ทานผูมีอายุ ท. ! คือในกาลใดแล อริยสาวก
มารูชัดซึ่ง อุปาทาน ซึ่งเหตุเปนแดนเกิดแหงอุปาทาน
ซึ่งความดับไมเหลือแหงอุปาทาน ซึ่งขอปฏิบัติใหถึงซึ่ง
ความดับไมเหลือแหงอุปาทาน. ทานผูมีอายุ ท. ! ดวยเหตุ
แมมีประมาณเทานี้ อริยสาวกชื่อวาเปนผูมีสัมมาทิฏฐิ
ทิฏฐิของเขาดําเนินไปตรง เขาประกอบแลวดวยความเลื่อมใส
ไมหวัน่ ไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี.้

คูมือโสดาบัน ๑๙๕

ทานผูมีอายุ ท. ! อุปาทาน เปนอยางไรเลา ?
เหตุเปนแดนเกิดแหงอุปาทานเปนอยางไรเลา ? ความดับ
ไมเหลือแหงอุปาทาน เปนอยางไรเลา ? ขอปฏิ บัติใ หถึ ง
ซึ่ง ความดับ ไม เ หลื อแหงอุปาทาน เปนอยางไรเลา ?
(ตอไปนี้เปนรายละเอียดเกี่ยวกับอุปาทาน โดยนัยแหงอริยสัจสี่
พึงดูไดจากหนังสือเลมนี้ ที่หนา ๔๒ - ๔๓ ตั้งแตคําวาอุปาทาน
ทั้งหลาย ๔ อยางเหลานี้คือ ......ถึงคําวา.....ความระลึกชอบ ความ
ตั้งใจมั่นชอบ).

ทานผูมีอายุ ท. ! เมื่อใดแล อริยสาวกมารูชัด
ซึ่งอุปาทาน อยางนี้, รูชัดซึ่งเหตุเปนแดนเกิดแหงอุปาทาน
อยางนี้, รูชัดซึ่งความดับไมเหลือแหงอุปาทาน อยางนี้,
รูชัด ซึ่ งข อปฏิบัติใหถึงซึ่งความดับไมเหลือแหงอุปาทาน
อยางนี.้ อริยสาวกนัน้ ละราคานุสัย บรรเทาปฏิฆานุสัย.....
(ขอความตอไปนี้เหมือนกับขอความในตอนทายแหงหมวด ก.
จนกระทั่งถึงคําวา)....ไมหวั่นไหวในธรรมมาสูพระสัทธรรมนี้.

๑๙๖ พุทธวจน ฉบับ ๒

ง. ๕ เกี่ยวกับตัณหา
“ทานผูมีอายุ ! ก็ปริยายแมอยางอื่น ยังมีหรือ ที่จะทําให
อริยสาวก เปนผูมีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของทานดําเนินไปตรง ทานประกอบ
แลวดวยความเลื่อมใสไมหวั่นไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้ ?”

มีอยู ทานผูมีอายุ ท. ! คือในกาลใดแล อริยสาวก
มารูชัดซึ่งตัณหา ซึ่งเหตุเปนแดนเกิดแหงตัณหา ซึ่ง
ความดับไมเหลือแหงตัณหา ซึ่งขอปฏิบตั ิใหถึงซึ่งความดับ
ไมเหลือแหงตัณหา. ทา นผู มีอายุ ท. ! ด ว ยเหตุแ ม มี
ประมาณเท า นี้อริ ย สาวกนั้ น ชื่ อว า เปน ผู มีสั ม มาทิ ฏ ฐิ
ทิฏฐิของเขาดําเนินไปตรง เขาประกอบแลวดวยความเลื่อมใส
ไมหวัน่ ไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้.
ทานผูมีอายุ ท. ! ตัณหาเปนอยางไรเลา ? เหตุเปน
แดนเกิดแหงตัณหา เปน อยางไรเลา ? ความดับไมเหลือ
แหงตัณหา เปนอยางไรเลา ? ขอปฏิบัติใหถึงความดับไม
เหลือแหงตัณหา เปนอยางไรเลา ?
(ตอไปนี้ เปนรายละเอียดเกี่ยวกับตัณหาโดยนัยแหงอริยสัจสี่ พึงดูได
จากหนังสือเลมนี้ ที่หนา ๔๓ ตั้งแตคําวาหมูแหงตัณหาทั้งหลาย ๖ หมู
เหลานี้คือ .....ถึงคําวา .......ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ).

คูมือโสดาบัน ๑๙๗

ทานผูมีอายุ ท. ! เมื่อใดแล อริยสาวกมารูชดั
ซึ่ งตัณ หา อย างนี้ , รู ชัด ซึ่ ง เหตุเ ป น แดนเกิด แหงตัณ หา
อยางนี้ , รู ชั ด ซึ่ ง ความดับ ไม เ หลือ แหง ตั ณ หา อยา งนี้,
รูชัด ซึ่ งข อปฏิ บัติใ ห ถึ งซึ่ ง ความดับ ไมเ หลือ แหงตั น หา
อยางนี.้ อริยสาวกนัน้ ละราคานุสัย บรรเทาปฏิฆานุสัย ........
(ขอความตอไปนี้เหมือนกับขอความในตอนทายแหงหมวด ก.
จนกระทั่งถึงคําวา)....ไมหวั่นไหวในธรรมมาสูพระสัทธรรมนี้.
ง. ๖ เกี่ยวกับเวทนา
“ทานผูมีอายุ ! ก็ปริยายแมอยางอื่น ยังมีหรือ ที่จะทําให
อริยสาวก เปนผูมีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของทานดําเนินไปตรง ทานประกอบ
แลวดวยความเลื่อมใสไมหวั่นไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้ ?”

มีอยู ทานผูมีอายุ ท. ! คือในกาลใดแล อริยสาวก
มารูชัดซึ่ง เวทนา ซึ่งเหตุเปนแดนเกิดแหงเวทนา ซึ่ง
ความดับไมเหลือแหงเวทนา ซึ่งขอปฏิบตั ิใหถึงซึ่งความดับ
ไมเหลือแหงเวทนา. ทานผูมีอายุ ท. ! ดวยเหตุแมมี
ประมาณเท า นี้ อริย สาวกนั้น ชื่ อวา เป น ผู มีสั มมาทิ ฏฐิ
ทิฏฐิของเขาดําเนินไปตรง เขาประกอบแลวดวยความเลื่อมใส
ไมหวัน่ ไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้.

๑๙๘ พุทธวจน ฉบับ ๒

ทานผูมีอายุ ท. ! เวทนา เปน อยา งไรเลา ?
เหตุเปนแดนเกิดแหงเวทนา เปนอยางไรเลา ? ความดับ
ไมเหลือแหงเวทนา เปนอยางไรเลา ? ขอปฏิบัติใหถึง
ความดับไมเหลือแหงเวทนาเปนอยางไรเลา ?
(ตอไปนี้ เปนรายละเอียดเกี่ยวกับเวทนา โดยนัยแหงอริยสัจสี่ พึงดู
ไดจากหนังสือเลมนี้ ที่หนา ๔๔ ตั้งแตคําวา หมูแหงเวทนา
ทั้งหลาย ๖ หมูเหลานี้คือ ..... ถึงคําวา .......ความระลึกชอบ ความ
ตั้งใจมั่นชอบ).

ทานผูมีอายุ ท. ! เมื่อใดแล อริยสาวกมารูชดั
ซึ่งเวทนา อยางนี,้ รูชัดซึ่งเหตุเปนแดนเกิดแหงเวทนา
อยางนี้ , รูชั ด ซึ่ ง ความดั บ ไมเ หลือ แห ง เวทนา อยางนี้ ,
รูชัดซึ่งขอปฏิ บัติใ ห ถึง ซึ่ ง ความดับ ไม เ หลื อ แหง เวทนา
อยางนี.้ อริยสาวกนัน้ ละราคานุสัย บรรเทาปฏิฆานุสยั ........
(ขอความตอไปนี้เหมือนกับขอความในตอนทายแหงหมวด ก.
จนกระทั่งถึงคําวา)....ไมหวั่นไหวในธรรมมาสูพระสัทธรรมนี้.

คูมือโสดาบัน ๑๙๙

ง. ๗ เกี่ยวกับผัสสะ
“ทานผูมีอายุ ! ก็ปริยายแมอยางอื่น ยังมีหรือ ที่จะทําให
อริยสาวก เปนผูมีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของทานดําเนินไปตรง ทานประกอบ
แลวดวยความเลื่อมใสไมหวั่นไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้ ?”

มีอยู ทานผูมีอายุ ท. ! คือในกาลใดแล อริยสาวก
มารูชดั ซึง่ ผัสสะ ซึ่งเหตุเปนแดนเกิดแหงผัสสะ ซึ่งความดับ
ไมเหลือแหงผัสสะ ซึ่งขอปฏิบัติใหถึงซึง่ ความดับไมเหลือ
แหงผัสสะ. ทา นผู มี อายุ ท. ! ดว ยเหตุแ มมีป ระมาณ
เท านี้อริย สาวกนั้น ชื่อวา เป น ผู มี สัม มาทิ ฏฐิ ทิฏฐิของ
เขาดํา เนิน ไปตรง เขาประกอบแลว ด ว ยความเลื่ อมใส
ไม หวัน่ ไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้.
ทานผูมีอายุ ท. ! ผั ส สะ เป น อย า งไรเล า ?
เหตุเปนแดนเกิดแหงผัสสะ เปนอยางไรเลา ? ความดับ
ไมเหลือแหงผัสสะ เปนอยางไรเลา ? ขอปฏิบัติใหถึง
ความดับไมเหลือแหงผัสสะ เปนอยางไรเลา ?
(ตอไปนี้ เปนรายละเอียดเกี่ยวกับผัสสะ โดยนัยแหงอริยสัจสี่ พึงดูได
จากหนังสือเลมนี้ ที่หนา ๔๔ ตั้งแตคําวา หมูแหงผัสสะทั้งหลาย
๖ หมูเหลานี้คือ .....ถึงคําวา .......ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ).

๒๐๐ พุทธวจน ฉบับ ๒

ทานผูมีอายุ ท. ! เมื่อใดแล อริยสาวกมารูชัด
ซึ่งผัสสะ อยางนี้, รูชัดซึ่ง เหตุเปนแดนเกิดแหงผัสสะ
อยางนี้, รูชัดซึ่งความดับไมเหลือแหงผัสสะ อยางนี้,
รูชัดซึ่ งข อปฏิ บัติใ หถึง ซึ่ ง ความดั บ ไมเ หลื อ แห งผัส สะ
อยางนี.้ อริยสาวกนัน้ ละราคานุสัย บรรเทาปฏิฆานุสยั ........
(ขอความตอไปนี้เหมือนกับขอความในตอนทาย แหงหมวด ก.
จนกระทั่งถึงคําวา) .... ไมหวั่นไหวในธรรมมาสูพระสัทธรรมนี้.
ง. ๘ เกี่ยวกับ สฬายตนะ
“ทานผูมีอายุ ! ก็ปริยายแมอยางอื่น ยังมีหรือ ที่จะทําให
อริยสาวก เปนผูมีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของทานดําเนินไปตรง ทานประกอบ
แลวดวยความเลื่อมใสไมหวั่นไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้ ?”

มีอยู ทานผูมีอายุ ท. ! คือในกาลใดแล อริยสาวก
มารูชัดซึ่งสฬายตนะ ซึ่งเหตุเปนแดนเกิดแหงสฬายตนะ
ซึ่งความดับไมเหลือแหงสฬายตนะ ซึ่งขอปฏิบัติใหถึง
ซึ่งความดับไมเหลือแหงสฬายตนะ. ทานผูมีอายุ ท. !
ดวยเหตุแมมีประมาณเทานี้ อริยสาวกนัน้ ชื่อวาเปนผูมี
สัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของเขาดําเนินไปตรง เขาประกอบแลว
ดวยความเลื่อมใสไมหวัน่ ไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้.

คูมือโสดาบัน ๒๐๑

ทานผูมีอายุ ท. ! สฬายตนะ เปนอยางไรเลา ?
เหตุเปนแดนเกิดแหงสฬายตนะ เปนอยางไรเลา? ความดับ
ไมเหลือแหงสฬายตนะ เปนอยางไรเลา ? ขอปฏิบัติใหถึง
ความดับไมเหลือแหงสฬายตนะ เปนอยางไรเลา ?
(ตอไปนี้ เปนรายละเอียดเกี่ยวกับสฬายตนะโดยนัยแหงอริยสัจสี่
พึงดูไดจากหนังสือเลมนี้ ที่หนา ๔๕ ตั้งแตคําวา จักข๎วายตนะ
โสตายตนะ ..... ถึงคําวา .......ความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบ).

ทานผูมีอายุ ท. ! เมื่อใดแล อริยสาวกมารูชดั
ซึ่ ง สฬายตนะ อย า งนี้ , รู ชั ด ซึ่ ง เหตุ เ ป น แดนเกิ ด
แห ง สฬายตนะอย า งนี้ , รู ชั ด ซึ่ ง ความดั บ ไม เ หลื อ
แหงสฬายตนะ อยางนี,้ รูชดั ซึ่งขอปฏิบัติ ใหถึงซึ่งความดับ
ไมเหลือแหงสฬายตนะอยางนี้. อริยสาวกนั้น ละราคานุสัย
บรรเทาปฏิฆานุสัย ......(ขอความตอไปนี้เหมือนกับขอความ
ในตอนทายแหงหมวด ก. จนกระทั่งถึงคําวา)....ไมหวั่นไหวใน
ธรรมมาสูพระสัทธรรมนี้.

๒๐๒ พุทธวจน ฉบับ ๒

ง. ๙ เกี่ยวกับนามรูป
“ทานผูมีอายุ ! ก็ปริยายแมอยางอื่น ยังมีหรือ ที่จะทําให
อริยสาวก เปนผูมีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของทานดําเนินไปตรง ทานประกอบ
แลวดวยความเลื่อมใสไมหวั่นไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้ ?”

มีอยู ทานผูมีอายุ ท. ! คือในกาลใดแล อริยสาวก
มารูชัดซึ่งนามรูป ซึ่งเหตุเปนแดนเกิดแหงนามรูป ซึ่ง
ความดับ ไม เ หลื อ แห ง นามรู ป ซึ่ง ขอ ปฏิบัติใ หถึง ซึ่ง
ความดับไมเหลือแหงนามรูป. ทานผูมีอายุ ท. ! ดวยเหตุ
แมมีประมาณเทานี้ อริยสาวกนั้น ชื่อวาเปนผูมีสัมมาทิฏฐิ
ทิฏฐิของเขาดําเนินไปตรง เขาประกอบแลวดวยความเลื่อมใส
ไมหวั่นไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้.
ทานผูมีอายุ ท. ! นามรูป เปนอยางไรเลา ?
เหตุเปนแดนเกิดแหงนามรูป เปนอยางไรเลา ? ความดับ
ไมเหลือแหงนามรูป เป น อย า งไรเล า ? ข อ ปฏิ บั ติใ หถึ ง
ความดั บไม เ หลือแหงนามรูปเปนอยางไรเลา ?
(ตอไปนี้ เปนรายละเอียดเกี่ยวกับนาม รูปโดยนัยแหงอริยสัจสี่ พึงดู
ไดจากหนังสือ เลมนี้ ที่หนา ๔๖ ตั้งแตคําวา เวทนา สัญญา เจตนา
ผัสสะ..... ถึงคําวา .......ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ).

คูมือโสดาบัน ๒๐๓

ทานผูมีอายุ ท. ! เมื่อใดแล อริยสาวกมารูชดั
ซึ่งนามรูป อยางนี,้ รูชัดซึ่งเหตุเปนแดนเกิดแหงนามรูป
อยางนี้ , รู ชั ด ซึ่ง ความดั บ ไมเ หลือ แห ง นามรูป อยางนี้ ,
รูชัดซึ่งขอปฏิบัติใหถึงซึ่ ง ความดับ ไมเ หลือ แหง นามรู ป
อยางนี.้ อริยสาวกนัน้ ละราคานุสัย บรรเทาปฏิฆานุสยั ........
(ขอความตอไปนี้เหมือนกับขอความในตอนทายแหงหมวด ก.
จนกระทั่งถึงคําวา)....ไมหวัน
่ ไหวในธรรมมาสูพ ระสัทธรรมนี.้
ง. ๑๐ เกี่ยวกับวิญญาณ
“ทานผูมีอายุ ! ก็ปริยายแมอยางอื่น ยังมีหรือ ที่จะทําให
อริยสาวก เปนผูมีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของทานดําเนินไปตรง ทานประกอบ
แลวดวยความเลื่อมใสไมหวั่นไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้ ?”

มีอยู ทานผูมีอายุ ท. ! คือในกาลใดแล อริยสาวก
มารูชัดซึ่ง วิญญาณ ซึ่งเหตุเปนแดนเกิดแหงวิญญาณ
ซึ่งความดับไมเหลือแหงวิญญาณ ซึ่งขอปฏิบัติใหถึงซึ่ง
ความดั บ ไม เ หลื อ แห ง วิ ญ ญาณ. ทา นผู มีอายุ ท. ! ดวย
เหตุ แ มมีป ระมาณเท านี้ อริย สาวกนั้ น ชื่อวา เปน ผู มี
สัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของเขาดําเนินไปตรง เขาประกอบแลว
ดวยความเลื่อมใสไมหวัน่ ไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้.

๒๐๔ พุทธวจน ฉบับ ๒

ทานผูมีอายุ ท. ! วิญญาณ เปนอยางไรเลา ?
เหตุเปนแดนเกิดแหงวิญญาณ เปนอยางไรเลา ? ความดับ
ไมเหลือแหงวิญญาณ เปนอยางไรเลา ? ขอปฏิบัติใหถึง
ความดับไมเ หลื อ แหงวิ ญญาณ เปนอยางไรเลา ?
(ตอไปนี้ เปนรายละเอียดเกี่ยวกับวิญญาณโดยนัยแหงอริยสัจสี่
พึงดูไดจากหนังสือเลมนี้ ที่หนา ๔๖ ตั้งแตคําวา หมูแหงวิญญาณ
ทั้งหลาย ๖ หมูเหลานี้คือ..... ถึงคําวา .......ความระลึกชอบ ความ
ตั้งใจมั่นชอบ).

ทานผูมีอายุ ท. ! เมื่อใดแล อริยสาวกมารูชดั
ซึ่งวิญญาณ อยางนี,้ รูชัดซึ่งเหตุเปนแดนเกิดแหงวิญญาณ
อยางนี้ , รูชัดซึ่งความดับไมเหลือแหงวิญญาณ อยางนี้ ,
รูชัดซึ่งขอปฏิบัติ ใหถึงซึ่งความดับไมเหลือแหงวิญญาณ
อยางนี.้ อริยสาวกนัน้ ละราคานุสัย บรรเทาปฏิฆานุสัย ........
(ขอความตอไปนี้เหมือนกับขอความในตอนทายแหงหมวด ก.
จนกระทั่งถึงคําวา)....ไมหวั่นไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้.

คูมือโสดาบัน ๒๐๕

ง. ๑๑ เกี่ยวกับสังขาร
“ทานผูมีอายุ ! ก็ปริยายแมอยางอื่น ยังมีหรือ ที่จะทําให
อริยสาวก เปนผูมีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของทานดําเนินไปตรง ทานประกอบ
แลวดวยความเลื่อมใสไมหวั่นไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้ ?”

มีอยู ทานผูมีอายุ ท. ! คือในกาลใดแล อริยสาวก
มารูชัดซึ่งสังขาร ซึ่งเหตุเปนแดนเกิดแหงสังขาร ซึ่ง
ความดั บ ไม เ หลือ แห ง สั ง ขาร ซึ่ ง ขอ ปฏิบัติใ หถึง ซึ่ง
ความดับไมเหลือแหงสังขาร. ทานผูมีอายุ ท. ! ดวยเหตุ
แมมีประมาณเทานี้ อริยสาวกนั้น ชื่อวาเปนผูมีสัมมาทิฏฐิ
ทิฏฐิของเขาดําเนินไปตรง เขาประกอบแลวดวยความเลื่อมใส
ไมหวัน่ ไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี.้
ทานผูมีอายุ ท. ! สังขาร เปนอยางไรเลา ?
เหตุเปนแดนเกิดแหงสังขาร เปนอยางไรเลา ? ความดับ
ไมเหลือแหงสังขาร เปน อยางไรเลา ? ขอปฏิบัติใหถึง
ความดับไมเหลือแหงสังขาร เปนอยางไรเลา ?
(ตอไปนี้ เปนรายละเอียดเกี่ยวกับสังขารโดยนัยแหงอริยสัจสี่
พึงดูไดจากหนังสือ เลมนี้ ที่หนา ๔๗ ตั้งแตคําวา สังขารทั้งหลาย
๓ หมูเหลานี้คือ..... ถึงคําวา .......ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ).

๒๐๖ พุทธวจน ฉบับ ๒

ทานผูมีอายุ ท. ! เมื่อใดแล อริยสาวกมารูชดั
ซึ่งสังขารอยางนี้, รูชัดซึ่งเหตุเปนแดนเกิดแหงสังขารอยางนี้,
รู ชัด ซึ่ ง ความดับไม เ หลื อแห งสัง ขาร อยางนี้, รูชัดซึ่ง
ขอปฏิบัติใ หถึ งซึ่ ง ความดั บ ไมเ หลือ แห ง สัง ขารอยางนี.้
อริยสาวกนัน้ ละราคานุสัย บรรเทาปฏิฆานุสัย ........
(ขอความตอไปนี้เหมือนกับขอความในตอนทายแหงหมวด ก.
จนกระทั่งถึงคําวา)....ไมหวั่นไหวในธรรมมาสูพระสัทธรรมนี้.
ง. ๑๒ เกี่ยวกับ อวิชชา
“ทานผูมีอายุ ! ก็ปริยายแมอยางอื่น ยังมีหรือ ที่จะทําให
อริยสาวก เปนผูมีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของทานดําเนินไปตรง ทานประกอบ
แลวดวยความเลื่อมใสไมหวั่นไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้ ?”

มีอยู ทานผูมีอายุ ท. ! คือในกาลใดแล อริยสาวก
มารูชัดซึ่งอวิชชา ซึ่งเหตุเปนแดนเกิดแหงอวิชชา ซึ่ง
ความดับ ไม เ หลื อ แห ง อวิ ช ชา ซึ่ ง ข อ ปฏิบัติใ หถึง ซึ่ง
ความดับไมเหลือแหงอวิชชา. ทานผูมีอายุ ท. ! ดวยเหตุ
แมมีประมาณเทานี้ อริยสาวกนั้น ชื่อวาเปนผูมีสัมมาทิฏฐิ
ทิฏฐิของเขาดําเนินไปตรงเขา ประกอบแลวดวยความเลื่อมใส
ไมหวัน่ ไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้.

คูมือโสดาบัน ๒๐๗

ทานผูมีอายุ ท. ! อวิ ช ชา เป น อย า งไรเลา ?
เหตุ เ ปน แดนเกิดแหงอวิชชา เปนอยางไรเลา ? ความดับ
ไมเหลือแหงอวิชชา เปนอยางไรเลา ? ขอปฏิบัติใหถึง
ความดับไมเหลือแหงอวิชชา เปนอยางไรเลา ?
ทานผูมีอายุ ท. ! อวิชชา คือ ความไมรูในทุกข
ความไมรูในเหตุเปนแดนเกิดแหงทุกข ความไมรูในความดับ
ไมเหลือแหงทุกข ความไมรูขอปฏิบัติใหถึงซึ่งความดับ
ไมเหลือแหงทุกข. ทานผูมีอายุ ท. ! นี้เรียกวา อวิชชา.
ความก อขึ้น พร อ มแหง อวิ ช ชา ย อมมีเพราะ
ความกอขึ้นพรอมแหงอาสวะ
ความดับ ไม เ หลื อ แห ง อวิช ชา ย อ มมี เ พราะ
ความดับไมเหลือแหงอาสวะ
มรรคอันประกอบด ว ยองค แ ปดอั น ประเสริ ฐ นี้
นั่นเอง เปนขอปฏิบตั ิใหถึงซึง่ ความดับไมเหลือแหงอวิชชา;
ไดแ ก สิ่ง เหล านี้ คือ ความเห็นชอบ ความดําริ ช อบ
การพูดจาชอบ การทําการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ
ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งใจมัน่ ชอบ.

๒๐๘ พุทธวจน ฉบับ ๒

ทานผูมีอายุ ท. ! เมื่อใดแล อริยสาวกมารูชดั
ซึ่งอวิชชาอยางนี้, รูชัดซึ่งเหตุเปนแดนเกิดแหงอวิชชา
อย างนี้ , รู ชัด ซึ่ ง ความดั บ ไมเ หลือ แห ง อวิชชา อยางนี้,
รูชัดซึ่งขอปฏิบัติใ หถึงซึ่ ง ความดับ ไมเ หลือ แหง อวิช ชา
อยางนี.้ อริยสาวกนัน้ ละราคานุสัย บรรเทาปฏิฆานุสยั ........
(ขอความตอไปนี้เหมือนกับขอความในตอนทายแหงหมวด ก.
จนกระทั่งถึงคําวา)....ไมหวั่นไหวในธรรมมาสูพระสัทธรรมนี้.
ง. ๑๓ เกี่ยวกับ อาสวะ
“ทานผูมีอายุ ! ก็ปริยายแมอยางอื่น ยังมีหรือ ที่จะทําให
อริยสาวก เปนผูมีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของทานดําเนินไปตรง ทานประกอบ
แลวดวยความเลื่อมใสไมหวั่นไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้ ?”

มีอยู ทานผูมีอายุ ท. ! คือในกาลใดแล อริยสาวก
มารูชัดซึ่งอาสวะ ซึ่งเหตุเปนแดนเกิดแหงอาสวะ ซึ่ง
ความดั บ ไม เ หลื อ แห ง อาสวะ ซึ่ ง ข อ ปฏิ บั ติ ใ ห ถึ ง ซึ่ง
ความดับไมเหลือแหงอาสวะ. ทานผูมีอายุ ท. ! ดวยเหตุ
แมมีประมาณเทานี้ อริยสาวกนั้น ชื่อวาเปนผูมีสัมมาทิฏฐิ
ทิฏฐิของเขาดําเนินไปตรง เขาประกอบแลวดวยความ
เลื่อมใสไมหวั่นไหวในธรรม มาสูพระสัทธรรมนี้.

คูมือโสดาบัน ๒๐๙

ทานผูมีอายุ ท. ! อาสวะ เปนอยางไรเลา ?
เหตุเปนแดนเกิดแหงอาสวะ เปนอยางไรเลา ? ความดับไม
เหลือแหงอาสวะ เป น อย า งไรเลา ? ขอ ปฏิ บัติ ใ หถึง
ความดั บไมเ หลือ แห งอาสวะ เปนอยางไรเลา ?
ทานผูมีอายุ ท. ! อาสวะ ๓ อยางนี้ มีอยู คือ
กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ
ความก อขึ้น พร อ มแห ง อาสวะ ย อ มมี เ พราะ
ความกอขึ้นพรอมแหง อวิชชา
ความดั บ ไม เ หลื อ แหง อาสวะ ย อ มมี เ พราะ
ความดับไมเหลือแหง อวิชชา
มรรคอั น ประกอบด ว ยองค แ ปดอั น ประเสริ ฐ นี้
นั่ น เอง เป น ขอ ปฏิ บัติใ ห ถึง ซึ่ ง ความดั บ ไม เ หลื อ แหง
อาสวะ; ไดแกสิ่งเหลานี้คือ ความเห็นชอบ ความดําริชอบ
การพูดจาชอบ การทําการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ
ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ.
ทานผูมีอายุ ท. ! เมื่อใดแล อริยสาวกมารูชัด
ซึ่ งอวิชชาอยางนี้, รู ชัด ซึ่ง เหตุ เ ป น แดนเกิ ด แห งอาสวะ
อยางนี้ , รูชัด ซึ่ง ความดับ ไม เ หลื อ แห ง อาสวะ อยางนี้ ,

๒๑๐ พุทธวจน ฉบับ ๒

รูชัดซึ่งขอปฏิบัติใ ห ถึงซึ่ ง ความดั บ ไมเ หลื อ แหง อาสวะ
อย างนี้ . อริยสาวกนั้นละราคานุสัย บรรเทาปฏิฆานุ สั ย
ถอนอนุ สั ย แห ง ทิ ฏ ฐิ แ ละมานะว า เรามี เราเป น ได
โดยประการทั้ง ปวง ละอวิ ช ชาแลว ทํา วิช ชาใหเ กิด ขึ้น
เธอกระทําที่สุดแหงทุกขได ในทิฏฐิธรรมนี้ นั่นเทียว.
ทานผูมีอายุ ท. ! ด ว ยเหตุ แ ม เ พี ย งเท า นี้ แ ล
อริยสาวกนั้น ชื่อวาผูมีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของเขาดําเนินไปตรง
เขาประกอบแลวดวยความเลื่อมใสไมหวั่นไหวในธรรม
มาสูพระสัทธรรมนี้.
มู. ม. ๑๒/๘๗-๑๐๑/๑๐๓-๑๓๐.

มูลนิธิพุทธโฆษณ
มูลนิธิแหงมหาชนชาวพุทธ ผูซ ึ่งชัดเจน และมั่นคงในพุทธวจน
เริ่มจากชาวพุทธกลุมเล็กๆกลุมหนึ่ง ไดมีโอกาสมาฟงธรรมบรรยายจาก
ทานพระอาจารยคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ที่เนนการนําพุทธวจน (ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ ที่
พระพุทธองคทรงยืนยันวาทรงตรัสไวดีแลว บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ทั้งเนื้อความและพยัญชนะ)
มาใชในการถายทอดบอกสอน ซึ่งเปนรูปแบบการแสดงธรรมที่ตรงตามพุทธบัญญัติ
ตามที่ทรงรับสั่งแกพระอรหันต ๖๐ รูปแรกที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ในการประกาศ
พระสัทธรรม และเปนลักษณะเฉพาะที่ภิกษุในครั้งพุทธกาลใชเปนมาตรฐานเดียว
หลักพุทธวจนนี้ ไดเขามาตอบคําถาม ตอความลังเลสงสัย ไดเขามาสราง
ความชัดเจน ตอความพราเลือนสับสน ในขอธรรมตางๆ ที่มีอยูในสังคมชาวพุทธ ซึ่ง
ทั้งหมดนี้ เปนผลจากสาเหตุเดียวคือ การไมใชคําของพระพุทธเจาเปนตัวตั้งตนในการ
ศึกษาเลาเรียน
ดวยศรัทธาอยางไมหวั่นไหวตอองคสัมมาสัมพุทธะ ในฐานะพระศาสดา
ทานพระอาจารยคึกฤทธิ์ ไดประกาศอยางเปนทางการวา “อาตมาไมมคี ําสอนของตัวเอง”
และใชเวลาที่มอี ยู ไปกับการรับสนองพุทธประสงค ดวยการโฆษณาพุทธวจน
เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม และความประสานเปนหนึ่งเดียวของชาวพุทธ
เมื่อกลับมาใชหลักพุทธวจน เหมือนที่เคยเปนในครั้งพุทธกาล สิ่งที่เกิดขึ้น
คือ ความชัดเจนสอดคลองลงตัว ในความรูความเขาใจ ไมวาในแงของหลักธรรม ตลอด
จนมรรควิธีที่ตรง และสามารถนําไปใชปฏิบัติใหเกิดผล รูเห็นประจักษไดจริงดวยตนเอง
ทันที ดวยเหตุนี้ ชาวพุทธที่เห็นคุณคาในคําของพระพุทธเจา จึงขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ
เกิดเปน “กระแสพุทธวจน” ซึ่งเปนพลังเงียบที่กําลังจะกลายเปนคลื่นลูกใหม ในการกลับ
ไปใชระบบการเรียนรูพระสัทธรรม เหมือนดังครั้งพุทธกาล

ดวยการขยายตัวของกระแสพุทธวจนนี้ สื่อธรรมที่เปนพุทธวจน ไมวาจะเปน
หนังสือ หรือซีดี ซึ่งแจกฟรีแกญาติโยมเริ่มมีไมพอเพียงในการแจก ทั้งนี้ เพราะจํานวน
ของผูที่สนใจเห็นความสําคัญของพุทธวจน ไดขยายตัวมากขึ้นอยางรวดเร็วประกอบกับวา
ทานพระอาจารยคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เครงครัดในขอวัตรปฏิบัติตามแนวทางของทาน
พระโพธิญาณเถร (ชา สุภฺทโท) ภายใตวินัยอันเปนพุทธบัญญัติ การเผยแพรพุทธวจน
ที่ผานมา จึงเปนไปในลักษณะสันโดษตามมีตามได เมื่อมีโยมมาปวารณาเปนเจาภาพ
ในการจัดพิมพ ไดมาจํานวนเทาไหร ก็ทยอยแจกไปตามที่มีเทานั้น เมื่อมีมา ก็แจกไป
เมื่อหมด ก็คือหมด
เนื่องจากวา หนาที่ในการดํารงพระสัทธรรมใหตั้งมั่นสืบไป ไมไดผูกจํากัด
อยูแ ตเพียงพุทธสาวกในฐานะของสงฆเทานั้น ฆราวาสกลุมหนึ่งซึ่งเห็นความสําคัญของ
พุทธวจน จึงรวมตัวกันเขามาชวยขยายผลในสิ่งที่ทานพระอาจารยคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
ทําอยูแ ลว นั่นคือ การนําพุทธวจนมาเผยแพรโฆษณา โดยพิจารณาตัดสินใจจดทะเบียน
จัดตั้งเปนมูลนิธิอยางถูกตองตามกฏหมาย เพื่อใหการดําเนินการตางๆ ทั้งหมด อยูใ นรูป
แบบที่โปรงใส เปดเผย และเปดกวางตอสาธารณชนชาวพุทธทั่วไป
สําหรับผูที่เห็นความสําคัญของพุทธวจน และมีความประสงคที่จะดํารง
พระสัทธรรมใหตั้งมั่น ดวยวิธีของพระพุทธเจา สามารถสนับสนุนการดําเนินการตรงนี้ได
ดวยวิธีงายๆ นั่นคือ เขามาใสใจศึกษาพุทธวจน และนําไปใชปฏิบัติดวยตนเอง เมื่อรู
ประจักษ เห็นไดดวยตนแลว วามรรควิธีที่ไดจากการทําความเขาใจ โดยใชคําของ
พระพุทธเจาเปนตัวตั้งตนนั้น นําไปสูความเห็นที่ถูกตอง ในหลักธรรมอันสอดคลอง
เปนเหตุเปนผล และเชื่อมโยงเปนหนึ่งเดียว กระทั่งไดผลตามจริง ทําใหเกิดมีจิต
ศรัทธา ในการชวยเผยแพรขยายสื่อพุทธวจน เพียงเทานี้ คุณก็คือหนึ่งหนวยในขบวน
“พุทธโฆษณ“ แลว
นี่คือเจตนารมณของมูลนิธิพุทธโฆษณ
ชาวพุทธ ซึ่งชัดเจน และมั่นคงในพุทธวจน

นั่นคือเปนมูลนิธิแหงมหาชน

ผูที่สนใจรับสื่อธรรมที่เปนพุทธวจน เพื่อไปใชศึกษาสวนตัว
หรือนําไปแจกเปนธรรมทาน แกพอแมพี่นอง ญาติ หรือเพื่อน
สามารถมารับไดฟรี โดยไมมีเงื่อนไข ที่วัดนาปาพง
หรือตามที่พระอาจารยคึกฤทธิ์ไดรับนิมนตไปแสดงธรรมนอกสถานที่
สําหรับรายละเอียดกิจธรรมตางๆ ภายใตเครือขายพุทธวจนโดยวัดนาปาพง
คนหาขอมูลไดจาก
www.watnapp.com
หากมีความจํานงที่จะรับไปแจกเปนธรรมทานในจํานวนหลายสิบชุด
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

สนับสนุนการเผยแผพุทธวจนไดที่
ชื่อบัญชี “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 (คลื่นครอบครัวขาว) จันทร-ศุกร 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.

ลงสะพานคลอง๑๐ไปยเู ทิรน์ แรกมา
แล้วเลี้ยวซ้ายก่อนขึ้นสะพาน

๐๒-๕๔๙-๒๑๗๔
๐๘๑-๕๑๓-๑๖๑๑
๐๘๔-๐๙๖-๘๔๓๐
ลงสะพานคลอง ๑๐
เลี้ยวซ้ายคอสะพาน

บรรณานุกรม
พระไตรปิฎกบาลีอักษรไทยฉบับสยามรัฐ
พระไตรปิฎกไทยฉบับสยามรัฐ
พุทธวจน ฉบับธรรมโฆษณ์

(ชุดจากพระโอษฐ์ ผลงานแปลพุทธวจนโดยท่านพุทธทาสภิกขุ)

พุทธวจน ฉบับตรวจแก้

(จัดพิมพ์โดยมูลนิธิพุทธโฆษณ์)

ร่วมจัดทำโดย
คุณอาคม จันทะคุณ,
กลุ่มพุทธบริษัทศากยบุตร,
กลุมละนันทิ, กลุมพุทธโอษฐ,
กลุมธรรมะสีขาว, กลุมสมณะศากยะปุตติยะ,
กลุมพนักงานตอนรับบนเครื่องบินบริษัทการบินไทย,
กลุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, กลุมวิทยาเขต-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.
ทสก. อํอํ.. ๒๔/๑๙๕/๙๒.
๒๔/๑๙๕/๙๒.

ผูสมบูรณแลวดวยทิฏฐิ
ผูสมบูรณแลวดวยทัสสนะ
ผูมาถึงพระสัทธรรมนี้แลว
ไดเห็นอยูซึ่งพระสัทธรรมนี้
ผูประกอบแลวดวยญาณอันเปนเสขะ
ผูประกอบแลวดวยวิชชาอันเปนเสขะ
ผูถึงซึ่งกระแสแหงธรรมแลว
ผูประเสริฐ มีปญญาเครื่องชำแรกกิเลส
ยืนอยูจรดประตูแหงอมตะ
นิทาน. สํ. ๑๖/๙๒/๑๗๘.

สื่อธรรมะนี้ จัดทำเพื่อประโยชนทางการศึกษาสูสาธารณชนเปนธรรมทาน
10.1483
14.8843

ลิขสิทธิใ์ นตนฉบับนีไ้ ดรบั การสงวนไว ไมสงวนสิทธิใ์ นการจัดทำจากตนฉบับนี้
เพื่อเผยแผในทุกกรณี ในการจัดทำหรือเผยแผ โปรดใชความละเอียดรอบคอบ
เพื่อรักษาความถูกตองของขอมูล ขอคำปรึกษาดานขอมูลในการจัดทำเพื่อ
ความสะดวกและประหยัดติดตอไดที่คุณศรชา โทร. ๐๘๑-๕๑๓-๑๖๑๑ หรือ
คุณอารีวรรณ โทร. ๐๘๕-๐๕๘-๖๘๘๘

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.

